পািলেয় যাওয়া েমেয়র প্রিত বাবার
িচিঠ
পািলেয় যাওয়া মেয়র িত বাবার িচিঠঃ
মা’র,
টা িকভােব করেবা বেু জ উঠেত পারিছলাম না।
যিদন তুই তার মােয়র অি ছেড় ভূিম হেয়িছিল সিদন থেক তােক মা বেল ডাকেত  করলাম। তােক মা ডাকেত
িগেয় িনেজর মা হারােনার বাথা ভুেলই িগেয়িছলাম। তার মােকও কানিদন মা ছাড়া অন নােম ডােকেত িনিন। িবদালেয়
থম িদন িশক তার নাম িজেস কেরিছেলন।
তােক মা বেল ডাকেত ডাকেত তার ডাক নামটাও ভুেল িগেয়িছলাম। আিম তার নাম বলেত না পারায় সবাই আমােক িনেয়
হাসেত িছেলা। তাই িচিঠর উপের তার নােমর জাগায় মা িলেখিছ। হঠাৎ কের তুই এভােব চেল যািব আিম তা বজ
ু েতই পািরিন।
ছেলটা যিদন বাইের বাগ হােত তার জন অেপা করিছল কখন তুই দরজা খেু ল বাইের বর হেয় আসিব।
আিম তখন ভতের বেস ঈেরর কােছ াথনা করিছলাম আর কতটা ভালবাসেত পারেল তুই আমােক ছেড় চেল যািব না। তুই
ঘের বেস ভাবিছিল আজ যেত না পারেল ছেলটার কােছ ছাট হেয় যািব।
আর আিম ভাবিছলাম তুই চেল গেল সম িপত ৃজাতীর কােছ িক কের মখু দখাব। জািনস মা তুই তার িতন বছেরর ভালবাসা
খেু জ পেয়িছস।
িক আমার জীবন থেক িবশ বছেরর ভালবাসা হািরেয় গেছ। মা’র েতকটা বাবা জােন র পািন কের গেড় তালা মেয়টা
একিদন অেনর ঘের চেল যােব। তারপরও একটুও কৃপণতা থােকনা বাবােদর ভতের। বাবােদর ভালবাসা শামেু কর খালেসর
মেতা মা,বািহরটা শ হেলও ভতরটা খবু নরম হেয় থােক।
বাবারা সানেদর কতটা ভালবােস তা বঝ
ু ােত পােরনা, তেব অেনকটা ভালবাসেত পাের। জািন মা আমার লখােলা পেড় তার
খারাপ লাগেত পাের। িক করেবা বল?
তারা তা যৗবেন পা রাখার পর চাখ, নাক, কান সবিকছরু িত িবেবচনা কের ম কিরস। িক যিদন জানেত পারলাম তুই
তার মােয়র গেভ অবান কেরিছস সিদন বজ
ু েত পািরিন তুই কােলা না ফসা হিব, লাংড়া না বাবা হিব,কান িকছরু অেপা না
কেরই তার েম পেরিছলাম তাই এতিকছ ু িলখলাম। আিম জািন মা তােদর সব সানেদর একটা  বাবারা কন তােদর
ভাললাগাটােক সহেজ মানেত চায় না।
উর টা তার ঘােড় তালা থাকেলা,তুই যিদন মা হিব সিদন িনেজ িনেজ উর টা পেয় যািব।তারা যখন একটা ছেলর হাত

ধের পািলেয় যাস তখন ওই ছেল ছাড়া জীবেন কারও েয়াজন বাধ কিরস না।
িক একটা বাবা বেু ঝ তার জীবেন িনেজর মেয়টার কতটা েয়াজন।
যিদন তার দার কাছ থেক তার মােক হন কেরিছলাম সিদন িতা কেরিছলাম য,যিদ মেয় হয় তাহেল,িনেজর
মেয়টােক তার ামীর হােত তুেল িদেয় কণাদােনর দািয় থেক িনেজেক হালকা করেবা।তাই তার িত এত অিভমান। মাের
বাবার উপর রাগ কিরসনা। তারা যিদ অ িদেনর ভালবাসার জন ঘর ছেড় পালােত পািরস, তেব আমরা িবশ বছেরর
ভালবাসার জন বপেরায়া হব না কন?
বাবারা মেয় সােনর জের পর িচা করেত থােক িনেজর মেয়টােক সপ
ু াের হােত তুেল িদেত পারেব তা।
আর যৗবেন পা রাখার পর িচা কের কান তারনার ফাঁেদ পের পািলেয় যােব না তা। তাই মেয়েদর িত েতকটা বাবার
এতটা নজরদারী। যিদ মন কাঁেদ চেল আিসস বক
ু পেত দব। হয়েতা তার মােয়র মেতা তােক পেট ধিরিন, তেব িপেঠ ধরার
যণাটা সহ করেত পারিছনা।
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