
 

 

 

জন মার্টিন, অগাস্ট, ২০১৮ 

(আজ অস্ট্রের্িয়া তে বাবা র্িবস। এই গল্পগুস্ট্রিা হয়স্ট্রো জগস্ট্রের সকি বাবার। তকউ এই গল্পগুস্ট্রিা বস্ট্রি, আর তকউ তকউ মস্ট্রনর 

র্িের িুর্কস্ট্রয় রাস্ট্রে। ) 

১ 

ঋিুর সাস্ট্রে আমার এেন আর প্রর্ের্িন তিো হয় না। ও র্নউ কযাস্ট্রসস্ট্রি োস্ট্রক। সারার্িন হাসপাোস্ট্রি োকস্ট্রে হয়। সকাি তেস্ট্রক সন্ধ্যা 

পর্িন্ত রুগী তিস্ট্রে। োরপর রাস্ট্রে র্গস্ট্রয় বইস্ট্রয়র মস্ট্রযয ঝাাঁর্পস্ট্রয় পস্ট্রে। দু-র্েন সপ্তাহ পর র্েন বার্েস্ট্রে আস্ট্রস - আমরা হুমর্ে তেস্ট্রয় 

পর্ে।  
- বি র্ক র্ক র্িের্ি ? েুই র্ক এেন অপাস্ট্ররিন কর্রস? সবস্ট্রেস্ট্রয় কর্িন তকানর্ট র্িি? 

- ঋিু তেস্ট্রে তেস্ট্রে ওর গস্ট্রল্পর ঝুর্ে েুস্ট্রি। কয়জস্ট্রনর িরীস্ট্রর তসিাই র্িি, কয়জন কর্িন রুগীর সাস্ট্রে গল্প করস্ট্রিা, কয়জন বাচ্চা 

তিেস্ট্রিা, তকান র্টোর তকমন ...... এক িম্বা র্ির্স্ট।  
আর্ম র্েই ওর এক্সসাইর্টিং অর্িজ্ঞো শুনস্ট্রে োই, ও েেই িাণ্ডা মাোয় গল্প কস্ট্রর। মস্ট্রন হয় র্কিুই হয় র্ন। ঘর্ে তবস্ট্রজ উস্ট্রি ঢিং ঢিং। 

ঋিু িাি তোে র্নস্ট্রয় বস্ট্রি, 'কাি সকাি িয়টায় উিস্ট্রে হস্ট্রব। িিটায় ক্লাস। এেন ঘুমাস্ট্রে র্াই। '  
তমৌসুমী কো র্নস্ট্রিিি র্িস্ট্রয় রাস্ট্রে, 'নাস্তা না কস্ট্রর বার্ে িােস্ট্রব না। ' 

আর র্কিুর্িন পর ও গ্রাস্ট্রমর হাসপাোস্ট্রি োকস্ট্রব পুস্ট্ররা এক বির। আমাস্ট্রক আির কস্ট্রর উসস্ট্রক তিয়, 'বাবা, েুর্ম ও আমার সাস্ট্রে গ্রাস্ট্রম 

েস্ট্রিা। েুর্ম ওোস্ট্রন অস্ট্রনক রুগী পাস্ট্রব। গ্রাস্ট্রম একজন সাইস্ট্রকাির্জস্ট তিোস্ট্রনার জনয র্েন ঘণ্টা ড্রাইি কস্ট্রর তর্স্ট্রে হয়। ' 

আর্ম হার্স। আর্ম জার্ন ও এমন আস্ট্ররা অস্ট্রনক ফাাঁি পােস্ট্রব। বাবাস্ট্রক হাস্ট্রের কাস্ট্রি রােস্ট্রে পারস্ট্রিই ও র্নর্িন্ত। 

তসর্িন হিাৎ সকাস্ট্রি একর্ট মযাস্ট্রসজ আসস্ট্রিা। আর্ম কাস্ট্রজর মাস্ট্রঝ আে তোস্ট্রে তিেিাম ঋিু পার্িস্ট্রয়স্ট্রি। ও এমন অসমস্ট্রয় আমাস্ট্রক 

কেস্ট্রনা তফান বা মযাস্ট্রসজ কস্ট্রর না। জাস্ট্রন বাবা কাস্ট্ররা সাস্ট্রে কো বিস্ট্রি।  
আর্ম মযাস্ট্রসজর্ট তিেিাম। ঋিু র্িস্ট্রেস্ট্রি, 'বাবা তোমাস্ট্রক েুব র্মস করর্ি। কস্ট্রব তর্ বার্ে আসস্ট্রবা ?' 

আর্ম েুপ কস্ট্রর বস্ট্রস রইিাম।  
ঋিুর র্ক হস্ট্রয়স্ট্রি ? ওর র্নিয় মন োরাপ। নেুবা িরীর োরাপ। আর্ম তিাট কস্ট্রর র্িেিাম, 'বাচ্চাস্ট্রর, গে কয়র্িন আমাস্ট্রিরও তোর 

কো িীষণ মস্ট্রন হস্ট্রয়স্ট্রি। র্কন্তু র্ক করস্ট্রবা? তোমার তর্ পোশুনার র্নস্ট্রয় নার্িশ্বাস উিস্ট্রি। োই তোমাস্ট্রক আসস্ট্রে বর্ির্ন। '  
ঋিু জানাস্ট্রিা ও েেন তপর্িয়ার্িক্স ক্লাস্ট্রস বাচ্চাস্ট্রির উপর তিকোর শুনর্িস্ট্রিা। ওর হিাৎ আমার কো মস্ট্রন হস্ট্রয়স্ট্রি। োই ক্লাস্ট্রস বস্ট্রস 

তটক্সট পার্িস্ট্রয়স্ট্রি।  
আর্ম এবার িম্বা একর্ট তটক্সট পািািাম। র্িেিাম, 'বাবা, আর্ম তসর্িন একর্ট র্সস্ট্রনমা তিের্িিাম। মস্ট্রন হস্ট্রিা ওটা আমার বুস্ট্রো 

বয়স্ট্রসর গল্প। বাবার্টর বয়স ৮৪ বির। সবাই বস্ট্রি উনার র্িস্ট্রমনর্িয়া হস্ট্রয়স্ট্রি। সব র্কিু নার্ক িুস্ট্রি র্ায়। তিস্ট্রির্ট র্বস্ট্রিি তেস্ট্রক 

ইর্িয়াস্ট্রে বাবাস্ট্রক তিেস্ট্রে আস্ট্রস। তিস্ট্রির্ট আর্বষ্কার কস্ট্রর বাবার সাস্ট্রে তকউ কো বস্ট্রি না। ওর বাবা িীষণ একা। তিস্ট্রির্ট তকয়ার 

তটকার আর কাস্ট্রজর মানুষস্ট্রির বস্ট্রি তর্ ওর বাবার তকাস্ট্রনা র্িস্ট্রমনর্িয়া হয়র্ন। বরিং তকউ োর সাস্ট্রে কো বস্ট্রি না োই তস সব র্কিু 

মস্ট্রনর র্িের তেস্ট্রপ রাস্ট্রে। বাবা একর্িন তিস্ট্রিস্ট্রক বস্ট্রি, আর্ম র্েন রু্বক র্িিাম, সমস্ত পৃর্েবী আমার সামস্ট্রন তোিা র্িি। র্কন্তু তসই 

পৃর্েবী এেন  
তিাট একর্ট সরু টাস্ট্রনি হস্ট্রয় তগস্ট্রি। আর তসই টাস্ট্রনস্ট্রির তিষ প্রাস্ট্রন্ত আর্ম শুযু তোমাস্ট্রকই তির্ে। তোমার সব র্কিু আর্ম জার্ন । 

োহস্ট্রি জগস্ট্রের অনয সব র্কিু আমাস্ট্রক এেন তকন মস্ট্রন রােস্ট্রে হস্ট্রব ?' 

আর্ম আবার ও র্িেিাম, 'র্েই বয়স্ট্রসর সাস্ট্রে রু্দ্ধ কর্রনা তকন - আর্ম মস্ট্রন হয় র্িক এমনই একজন বৃদ্ধ বাবা হস্ট্রবা। ' 

আমার বাবা র্িবস  



তটক্সট পার্িস্ট্রয় আর্ম কাস্ট্রজ বযস্ত হস্ট্রয় তগিাম। তবি র্কিকু্ষণ পর তফাস্ট্রন িব্দ তহাি। বুঝিাম নেনু মযাস্ট্রসজ এস্ট্রসস্ট্রি। আে তোস্ট্রে 

োকািাম। তিেিাম ঋিুর মযাস্ট্রসজ।  
ওর মযাস্ট্রসজর্ট পেিাম। একবার, দুবার, র্েনবার। কেবার ওর মযাস্ট্রসজর্ট পেিাম জার্ন না। আমার তোে ঝাপসা হস্ট্রয় এস্ট্রিা। 

র্রস্ট্রসপিন তেস্ট্রক বার বার তফান কস্ট্রর োো র্ির্িি। অনয রুগীরা অস্ট্রপক্ষা করস্ট্রে করস্ট্রে অর্ির হস্ট্রয় র্াস্ট্রি। ঋিুর মযাস্ট্রসজর্ট আবার 

পেিাম। র্রর্সপসর্নস্টস্ট্রক বিিাম , 'আমার সব এপস্ট্রয়ন্টস্ট্রমন্ট র্র র্সর্িউি কর। আর্ম আজ আর কাউস্ট্রক তিেব না। '  
তমৌসুমীস্ট্রক তফান র্িিাম। কো বিস্ট্রে পারিাম না। তমৌসুমী র্জস্ট্রজ্ঞস করস্ট্রিা, 'ঋিু র্ক র্িস্ট্রেস্ট্রি?' 

আর্ম েুপ কস্ট্রর রইিাম।  
তমৌসুমী আবার োো র্িস্ট্রিা, 'র্ক র্িস্ট্রেস্ট্রি বি !' 

আর্ম বিিাম, 'ঋিু র্িস্ট্রেস্ট্রি, বাবা, দু সপ্তাহ আস্ট্রগ আর্ম একর্ট উদ্ধৃর্ে পস্ট্রের্ি। ওোস্ট্রন বস্ট্রিস্ট্রি তর্, মানুস্ট্রষর হৃির্পি বুস্ট্রকর বাইস্ট্রর 

োস্ট্রক না। র্কন্তু প্রর্ের্ট সন্তান মস্ট্রন কর্রস্ট্রয় তিয় োস্ট্রির র্পোমাোর হৃির্পি অনাবৃে হস্ট্রয় বুস্ট্রকর বাইস্ট্রর সারাজীবন িপ িপ কস্ট্রর। " 

তমৌসুমী েুপ কস্ট্রর রইস্ট্রিা।  
আর্ম েুপ কস্ট্রর রইিাম।  
দুজস্ট্রন েুপ কস্ট্রর তকবি কান তপস্ট্রে তসই িপ িপ িব্দ শুনিাম।  
আমার তিাট্ট রুস্ট্রম জগস্ট্রের সকি কান্না এস্ট্রস জস্ট্রো হস্ট্রিা। হয়স্ট্রো তমৌসুমীর অর্ফস রুস্ট্রমও এই একই কান্না উস্ট্রে র্গস্ট্রয় ঝুম বৃর্ির 

মস্ট্রো ওস্ট্রক র্ির্জস্ট্রয় র্িস্ট্রয়স্ট্রি। 

বাবা হওয়া এস্ট্রো আনস্ট্রের তকন? 

----------------------- 

২ 

ঋর্ষো আমার ির্সয তমস্ট্রয়। বাবাস্ট্রক আঙুস্ট্রির িগায় রােস্ট্রে িারী পিে। র্কন্তু আবিাস্ট্ররর তবিায় বাবা হস্ট্রি এক নম্বর । ওর 

তমাবাইস্ট্রি বাবার নম্বর 'সুপার স্টার' নাম র্িস্ট্রয় তসি কস্ট্ররস্ট্রি । বার্েস্ট্রে স্কুস্ট্রির োো তফস্ট্রি তগস্ট্রি, োস্ট্রে র্ক ? বাবা আস্ট্রি না ? স্কুি 

তেস্ট্রক তমস্ট্রয়র তফান, 'বাবা েুর্ম র্ক বার্ে তেস্ট্রক আমার োো টা র্নস্ট্রয় আসস্ট্রে পাস্ট্ররা?' আর বাবা ও কম র্ায় না। কাজ তফস্ট্রি র্ির্বয 

স্কুস্ট্রি হার্জর। তমস্ট্রয় তহস্ট্রস বস্ট্রি, 'আমার বাবা েযার্িয়ন। '  
ঋর্ষোর তোে ফাাঁর্ক র্িস্ট্রয় একা একা র্কিু করার উপায় তনই। ওর যারণা - বাবা ওস্ট্রক িাো র্কিু করস্ট্রে পাস্ট্ররনা। আর্মও তহস্ট্রস বর্ি, 

'হযাস্ট্রর মা। েুই না োকস্ট্রি আমার র্ক হস্ট্রব তর?' 

মাস্ট্রঝ মাস্ট্রঝ দুিার্ম কস্ট্রর র্জস্ট্রজ্ঞস কর্র, 'র্কস্ট্রর বাবা মস্ট্রর তগস্ট্রি েুই র্ক করর্ব ?' 

ঋর্ষোর মন িারী হস্ট্রয় র্ায়।  
- আর্ম অস্ট্রনক কাাঁিস্ট্রবা।  
- আর র্ক করর্ব ? 

- আমার মন োরাপ হস্ট্রব। তোমাস্ট্রক অস্ট্রনক র্মস করস্ট্রবা।  
পর্রস্ট্রবি িারী হস্ট্রয় উস্ট্রি। আর্ম োোোর্ে প্রসঙ্গ বিিাই।  
- র্িক আস্ট্রি আর্ম মরস্ট্রবা না।  
ও এবার েুর্ি হয়। পাল্টা প্রশ্ন কস্ট্রর, 'বাবা তহস্ট্রিন এ মানুষ র্ক কস্ট্রর?'  
আর্ম র্বপস্ট্রি পর্ে। তমস্ট্রয়স্ট্রক র্ক বুঝাস্ট্রবা ? আর্ম বর্ি, 'শুস্ট্রনর্ি ওোস্ট্রন নার্ক মানুষ েুব আরাস্ট্রম োস্ট্রক। ' 

- র্কন্তু র্ক কস্ট্রর ? 

- আর্ম তো কেস্ট্রনা র্াই র্ন। োই জার্ন না।  
- তিান্ট র্ব র্সর্ি। েুর্ম তো অস্ট্রনক র্কিু জাস্ট্রনা। তহস্ট্রিস্ট্রন মানুষ র্ক কস্ট্রর? 

স্বগি-নরস্ট্রকর িাবনা তিাটস্ট্রবিা তকবি িয় জার্গস্ট্রয়র্িি। োরপর এই গল্প আমাস্ট্রক আর িাবায় র্ন। আর্ম িার্ব ঋর্ষোস্ট্রক র্ক উত্তর 

র্িস্ট্রবা?  
- বাবা েুর্ম র্কন্তু এস্ট্রিাস্ট্রয়ি করস্ট্রিা।  
- নাস্ট্রর মা। আমার মস্ট্রন হয় তহস্ট্রিস্ট্রন মানুষ সারার্িন 'ফান' কস্ট্রর। ওোস্ট্রন অস্ট্রনক ফান। সবাই েুব েুর্ি োস্ট্রক। 

- েুর্ম মস্ট্রর তগস্ট্রি র্র্ি তহস্ট্রিন এ র্াও োহস্ট্রি র্ক েুর্ম ও অস্ট্রনক ফান করস্ট্রব ?  
- অফ তকাসি। তহায়াই নট ? 

ঋর্ষো েুপ কস্ট্রর র্ক তর্ন িাস্ট্রব। আর্ম আস্ট্রস্ত কস্ট্রর র্জস্ট্রজ্ঞস কর্র, 'র্কস্ট্রর মন োরাপ তহাি ?' 



ও আমার র্িস্ট্রক োর্কস্ট্রয় বিি, 'তনা ..... আর্ম অনয র্কিু র্েন্তা করর্ি।'  
- র্ক ? 

- আমাস্ট্রক িাো েুর্ম ওই তহস্ট্রিস্ট্রন একা র্ক করস্ট্রব ? ফরস্ট্রগট এবাউট ফান। আই এম তির্র ওর্রি এবাউট ইউ।  
আর্ম েমস্ট্রক তগিাম। ওস্ট্রক র্কিু বিস্ট্রে পারিাম না।  
ঋর্ষো আবার প্রশ্ন কস্ট্রর, 'আিা তোমাস্ট্রক র্র্ি েস্ট্রয়স তিয়া হয় তর্ েুর্ম আমার সাস্ট্রে োকস্ট্রব নার্ক আমাস্ট্রক িাো তহস্ট্রিস্ট্রন োকস্ট্রব - 

েুর্ম তকানটা র্পক করস্ট্রব ?' 

এই একর্ট উত্তর আমার িাি কস্ট্রর জানা আস্ট্রি। আর্ম তহস্ট্রস বিিাম, 'আর্ম তোমার কাস্ট্রিই োকস্ট্রবা।' 

ঋর্ষো মেুর্ক তহস্ট্রস বস্ট্রি, 'আই র্নউ ইট। ' 

বাবা হওয়া এস্ট্রো আনস্ট্রের তকন? 

 


