
সন্তানের জন্য বাবার লেখা অসাধারণ এক চিঠি। ভানো োগনে আপোর সন্তােনেরও পড়নে চেে। 

চিয ়সন্তাে, 

আচি লোিানক ৩ টি কারনণ এই চিঠিটি চেখচি... 

১। জীবে, ভাগ্য এবং দুর্ ঘটোর লকাে চেশ্চয়ো লেই, লকউ জানে ো লস কেচেে বাঁিনব। 

২। আচি লোিার বাবা, যচে আচি লোিানক এই কথা ো বচে, অন্য লকউ বেনব ো। 

৩। যা চেখোি, ো আিার চেনজর ব্যচিগে চেি অচভজ্ঞো- এটা হযন়ো লোিানক অনেক অিনযা়জেীয ়কষ্ট পাওয়া লথনক রক্ষা 

করনে পানর। 

 

জীবনে িোর পনথ এগুনো িনে রাখার লিষ্টা লকানরা:  

১। যারা লোিার িচে সেয় চিে ো, োঁনের উপর অসনন্তাষ পুনষ লরনখাো। কারণ, লোিার িা এবং আচি িাড়া, লোিার িচে সুচবিার 

করা কানরা োচয়নের িনে পনড়ো। আর যারা লোিার সানথ ভানো ব্যবহার কনরনি - লোিার উচিে লসটার সঠিক মূল্যায়ে করা 

এবং কৃেজ্ঞ থাকা। েনব লোিার সেকঘ থাকনে হনব এজন্য লয, িচেটি িানুনষরই িচে পেনক্ষনপর চেজ চেজ উনেশ্য থাকনে পানর। 

একজে িানুষ আজ লোিার সানথ ভানো- োর িানে এই েয় লয লস সব সিয়ই ভানো থাকনব। কানজই খুব দ্রুে কাউনক িকৃে বন্ধু 

লভনবাো।  

২। জীবনে চকছুই চকংবা লকউই "অপচরহায ঘ" েয়, যা লোিার লপনেই হনব। একবার যখে তুচি এ কথাটির গভীরো অনুধাবে করনব, 

েখে জীবনের পথ িো অনেক সহজ হনব - চবনেষ কনর যখে বহুে িেযাচেে চকছু হারানব, চকংবা লোিার েথাকচথে আত্মীয়-

স্বজেনক লোিার পানে পানবো।  

3. জীবে সংচক্ষপ্ত। 

আজ তুচি জীবেনক অবনহো করনে, কাে জীবে লোিানক লিনড় িনে যানব। কানজই জীবেনক তুচি যনো োড়াোচড় মূল্যায়ে 

করনে চেখনব, েনোই লবেী উপনভাগ করনে পারনব।  

৪. ভােবাসা একটি ক্ষণস্থায়ী অনুভূচে িাড়া চকছুই েয়। িানুনষর লিজাজ আর সিনয়র সানথ সানথ এই অনুভূচে চববণ ঘ হনব। যচে 

লোিার েথাকচথে কানির িানুষ লোিানক লিনড় িনে যায়, ধধয ঘ ধনরা, সিয় লোিার সব ব্যথা-চবষন্নো লক ধুনয়-মুনি লেনব। কখনো 

লিি-ভােবাসার চিষ্টো এবং লসৌন্দয ঘনক চেনয় বাড়াবাচড় করনবো, আবার ভােবাসা হাচরনয় চবষণ্ণোয়ও অচেরচিে হনব ো।  

৫. অনেক সফে লোক আনিে যানের হয়নো উচ্চচেক্ষা চিেো- এর অথ ঘ এই েয় লয তুচিও কন ার পচরশ্রি বা চেক্ষাোভ িাড়াই 

সফে হনে পারনব! তুচি যনোটুকু জ্ঞােই অজঘে কনরাো লকে, োই হনো লোিার জীবনের অস্ত্র। লকউ লেঁড়া কাঁথা লথনক োখ টাকার 

অচধকারী হনেই পানর, েনব এজন্য োনক অবশ্যই পচরশ্রি করনে হনব।  

৬. আচি আো কচর ো লয, আিার বাধ ঘনকয তুচি আিানক আচথ ঘক সহায়ো চেনব। আবার আচিও লোিার সারাজীবে ধনর লোিানক 

অথ ঘ সহায়ো চেনয় যাবো। যখচে তুচি িাপ্তবয়স্ক হনব, েখচে বাবা চহনসনব আিার অথ ঘ-সহায়ো লেবার চেে লেষ। োরপর, 

লোিানকই চসদ্ধান্ত চেনে হনব- তুচি চক পাবচেক পচরবহনে যাোয়াে করনব, োচক চেজস্ব চেমুচজে হাঁকানব; গরীব থাকনব োচক ধেী 

হনব।  

৭. তুচি লোিার কথার িয ঘাো রাখনব, চকন্তু অন্যনের কানি ো আো কনরাো। িানুনষর সানথ ভানো আিরে করনব, েনব অন্যরাও 

লোিার সানথ ভানো থাকনব- ো িেযাো করনবো। যচে তুচি এটি ো বুঝনে পানরা, েনব শুধু অিনযা়জেীয় যন্ত্রণাই পানব।  

৮. আচি অনেক বির ধনর েটাচর চকনেচি, চকন্তু কখেও লকাে পুরষ্কার পাইচে। োর িানে হনো এই লয- যচে তুচি সমৃচদ্ধ িাও েনব 

কন ার পচরশ্রি করনে হনব। চবোমূনল্য লকাথাও চকছু জুটনব ো।  

৯. লোিার সানথ আচি কনোটা সিয় থাকনবা- লসটা লকাে ব্যাপার ো। বরং িনো আিরা আিানের একসানথ কাটানো মুহুেঘগুনো 

উপনভাগ কচর ...মূল্যায়ে কচর।  

 
ভানোবাসা সহ, 

লোিার বাবা 

বাবাটি হনেে একজে িাইল্ড সাইনকােচজষ্ট এবং হংকং-এর িখ্যাে টিচভ সম্প্রিারকারী। োর কথাগুনো বনয়ানজযষ্ঠ, বনয়াকচেষ্ঠ, বৃদ্ধ 

চকংবা েরুে, চেশু, আিানের সবার জন্যই িনযাজয। 

 


