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একজন সৎ ও ভােলাবাসার মা
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◾ খবর ও ইিতবাচক ড

মৗলভীবাজার জলার শমেসরনগের ফিড় কািনহা চা-বাগােনর এক চা িমক পিরবােরর ছেল আিম। জের ছয় মােসর
মাথায় বাবােক হািরেয়িছ। মা চা-বাগােনর িমক। তখন মির পেতন দিনক ১৮ টাকা।

সই সময় আমােক পেটর ধ খাইেয়, অের বাসায় রেখ মা যেতন বাগােন কাজ করেত।

২০০৭ সােল আিম াস ফাইেভ পিড়। মােয়র মির তখন ৮৮ টাকা। এক িদন বলেলন, ‘বাজাের িগেয় পচ কিজ চাল িনেয়
আয়।’ সই চাল িদেয় এক মাস চেলেছ আমােদর। পরিদন সকােল েল যাওয়ার আেগ দিখ মা চাল ভাজেলন। পিলিথেন সই
ভাজা চাল, আটার  আর লাল চা একটা বাতেল ভের গামছায় চােলন। আর আমােক আটার  ও লাল চা িদেলন। ের
খেত িগেয় দিখ  য়াজ, কনা ভাত, তল আর লবণ আেছ। তা িদেয় মেখ খলাম। রােতও কােনা তরকাির িছল না।
তখন পােশর বাসার কা আমােক ডেক মড়া আর আ িদেয়িছেলন, যা িদেয় আমরা ইটা িদন পার কেরিছলাম। তখন িপ
বািতর আেলায় পড়তাম। মা আেগই রিড কের িদেতন বািত। তল শষ হেয় গেল আর পড়া হেতা না। দাকানদার বািকেত
তল িদেতন না।

পম িণর পর ভিত পরীায় পাস কের কােমিলয়া ডানকান ফাউেশন েল পচ বছেরর জ ি পড়ােলখার েযাগ পাই।

মা অেনক িশ হেয়িছেলন। তখন তর সামা আেয়র একটা অংশ থেক আমােক িফন খাওয়ার জ িত সােহ ৭০-৮০
টাকা িদেতন।

২০১৩ সােল িবএএফ শাহীন কেলেজ ভিত হই। তখন মা ১০২ টাকা কের পেতন। এই সমেয় িতিন ামীণ াংক থেক িকি
েল আমার ভিতর টাকা, ইউিনফম আর বই-খাতা িকেন িদেয়িছেলন।

২০১৪ িডেসর। মােয়র হােত টাকা নই। তখন এইচএসিসর রিজেশন চলিছল। মা ৫০ টাকার একটা নাট িদেয় চােখর জল
ফলেত ফলেত বেলিছেলন, ‘কউ ধার দয়িন র বাপ।’ কেলেজর এক িশেকর কাছ থেক ধার িনেয় সবার রিজেশন িফ
িদেয়িছলাম।

এইচএসিসর পর ভিত পরীার কািচং। মা তখন আবার লান িনেলন ামীণ াংক থেক। লােনর িকির জ এই সময় মা
বািড় থেক অেনক ের িগেয় বা িমক িহেসেব কাজ করেতন। িবিনমেয় পেতন ৩০০ টাকা। আিম জানতাম ঘের চাল নই।
 আ খেয়ই অেনক বলা কােয়িছেলন মা।

এরপর ঢাকা িবিবালেয় পড়ার েযাগ পলাম। মা তখন কী য িশ হেয়িছেলন! িক ভিতর সময় যত ঘিনেয় আসিছল,
মােয়র খটা তত মিলন দখািল। কারণ চা-বাগােন কাজ কের যা পান তা িদেয় তা সংসারই চেল না। ভিতর টাকা দেবন
কাথা থেক। পের এলাকার লাকজন চদা েল িবিবালেয় ভিতেত সহায়তা করল। িবিবালেয় উশিন কেরই চলতাম।
হেলর কািেন ২০ টাকার সবিজ-ভাত খেয়ই িদন পার কেরিছ। অেনক িদন সকােল টাকার অভােব নাশতাও করেত পািরিন।

গাজায়
কখেনা একটা নন জামা িকনেত পািরিন।

২০১৮ সােল  মা িহেসেব উপেজলায় মােক সাননা দওয়া হেব বেল ইউিনয়ন পিরষদ থেক জানােনা হয়। পের মােয়র
নামটা কেট দওয়া হেয়িছল। খজ িনেয় জেনিছ, মা আমার চা িমক। েজ উেঠ নািক িক বলেত পারেবন না। তাই নাম
কেট িদেয়েছ! মা এখেনা িতিদন সকােল একটা বাতেল লবণ, চা-পাতা ভতা, আটার , সামা ভাত পিলিথেন ভের িনেজর
পািত তালার গামছায় িড়েয় িনেয় দৗড়ান চা-বাগােন। আট ঘা পিরম কের মা ১২০ টাকা মির পান! এই মিরেত
িকভােব চেল একজন িমেকর সংসার? আজকাল মােয়র শরীর আর আেগর মেতা সায় দয় না।
বেলন, ‘তার চাকির হইেল বাগােনর কাজ ছেড় দব।’ আিম এখন সই িদেনর তীায় আিছ....!

** লখকঃ -সোষ রিবদাস অন,
ঢাকা িবিবালয়।
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