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লখক পিরিচিত
আজান বংশ এর জ  ল েন, ১৯৫১ সােল। িতিন েল থাকেতই বৗ  বইপ  পেড ়পেড ়িনেজেক একজন বৗ  বেল মেন করেতন। কমি জ
িব িব ালেয় তাি ক পদাথিব া পডা়র সমেয় ধম ও ােনর িত ত র আ হ আরও বােড।় িব িব ালয় থেক পাস করার পের এক বছর িশ কতা
কের িতিন এরপর থাই াে  পািড ়জমান িভ  হওয়ার জ ।
 
িতিন তইশ বছর বয়েস াংকেক ওয়াট সােকট বা সােকট িবহােরর অ  ক ক উপস দা া  হন। পরবত  নয় বছর ধের িতিন আজান চা  এর
অধীেন বন-ভাবনা ধারায় িশ া ও িশ ণ হণ কেরন।
 
১৯৮৩ সােল তােক পি ম অে িলয়ায় পােথর কােছ এক  বনিবহার িত ার কােজ সহায়তা করেত বলা হয়। আজান ্ বতমােন পি ম অে িলয়ার 
বািধঞাণ  িবহােরর  অ   এবং পি ম অে িলয়ার  ি  সাসাই র আ াি ক পিরচালক।



িমকা
জীবন মােন কােনা এক  ধারণা নয়, বরং এ  হে  একটার পর একটা েন যাওয়া গে র মালা। ধারণা েলা হে  সাধারণভােব হীত িক  মেনাভাব
মা , স েলা সব সময়ই সত  থেক িক টা ের অব ান কের। িক  এক  গ , তার ব খী অথ ও বণনার ছটা িনেয় বা ব জীবেনর অেনক কাছাকািছ
থােক। এ কারেণই আমরা িব ত তে র চেয় একটা গ েক ব সহেজ ঝেত পাির। আমরা ভােলা গ  পছ  কির।
 
এই বইেয়র গ েলা সং হ করা হেয়েছ আমার গত ি শ বছর ধের থরবাদী ধেমর বন ধারার িভ  িহেসেব জীবন কাটােনার সমেয়। ব  শতা ী ধের
এই থরবাদ িছল থাই া , বামা, লংকা, কে ািডয়া ও লাওেসর মা ষেদর আ াি কতার ধান বাহন। এখন এই ধারার ধম পি েম বেড ়উঠেছ,
আর আিম যেহ  অে িলয়ায় থািক, তাই সখােনও বেড ়উঠেছ!
 
আমােক  ায়ই  ধেমর  ধান  শাখা েলা,  যমন: থরবাদ, মহাযান, ব যান ও জন, এসেবর মে  পাথক  স েক িজে স করা হয়। এর উ র হে ,
এ েলা সবই একই ধরেনর কক, িক  তােদর েত েকর আেছ িভ  িভ  ােদর বিহরাবরণ। বাইের থেক স েলােক দখেত িভ  মেন হেত পাের, তােদর

াদও িভ  মেন হেত পাের, িক  আপিন যখন সই ধারার গভীের যােবন, তখন আপিন সই একটা াদই পােবন - ি র াদ। েত সই একটা ধমই
িছল।
 

 ত র িশ া িদেয়িছেলন উ র- ব ভারেত, সটা ায় ২৬০০ বছর আেগ - সে েসর একশ বছর আেগ। িতিন কবল িভ  ও িভ ণীেদরেকই িশ া
দন িন, হাজার হাজার সাধারণ জনগণেকও িশ া িদেয়িছেলন – ষক থেক  কের ঝাড়ুদার এমনিক ব ােদরেকও। ে র য া, তা কােনা

অিতমানবীয় স  থেক অবতীণ হয় িন। এ  জেগ উেঠিছল জীবেনর সিত কােরর ভােবর মে কার গভীরতম অ ি  থেক। ে র িশ া েলা এেসিছল
তার দয় থেক, গভীর ান সই দয়েক েল িদেয়িছল।  ত র িব াত উি েত বেলিছেলন, ‘মন-স িলত এই ছয় ট দীঘ দহ, এর মােঝই এই
জগেতর চনা ও পিরসমাি  কািশত হেয় থােক।’
 
ে র ল িশ া িছল চার  মহান সত । এ েলােক ন নভােব সাজােল আমরা পাই :
খ
েখর কারণ
েখর অ পি িত
েখর অ পি িতর কারণ।

এই বইেয়র গ েলা এই ি তীয় মহান সত , েখর কারণেক  িঘের আবিতত হেয়েছ।
 



  ায়ই  গে   গে   িশ া  িদেতন।  আমার  য়াত  ,  উ র- ব থাই াে র আজান চা , িতিনও গে র মা েম িশ া িদেতন। আজান চা -র
ধমেদশনা েলার পের আমার সবেচেয় বিশ মেন থাকত তার গ েলা, িবেশষ কের য গ েলা মজার হেতা, স েলা। আর এই গ েলােতই থাকত অ েরর

েখর পেথর জ  সবেচেয় গভীর িনেদশনা েলা। গ েলা িছল ত র িশ া েলা বহনকারী বাতাবাহক।
 
এ ছাডা়ও িবশ বছেররও অিধক সময় ধের আমার অে িলয়া, িস া র ও মালেয়িশয়ায় ধম ও ান িশ া দয়ার গ েলার ম  থেক কেয়ক  সবেচেয়
ভােলা গ  এই বইেয় িদেয়িছ। এই গ েলা িনেজরাই িনেজেদর কথা বলেব, তাই আিম আর অত া ার ঝােমলায় যাই িন। েত ক  গ ই অেনক কার
অথ বহন কের, তাই আপিন স েলা যত বিশ পডে়বন, তত বিশ সত  উে ািচত হেব।
 
য রা এসব সিত কােরর েখর গ েলা বলেত েনেছন, ত েদর মেতাই আপিনও এ েলা উপেভাগ করেবন এই আশা কির। আরও আশা কির, এ েলা
আপনার জীবনেক ভােলার পেথ পিরবতেন সহায়তা করেব, যমনটা অ  অেনক অেনকেক কেরেছ।
আজান া ্
পাথ, অে িলয়া
ম ২০০৪



থম অ ায়
 

পির ণতা ও অপরাধেবাধ
 

 খারাপ ইট
১৯৮৩ সােল আমােদর িবহােরর জায়গা য় করার পের িনঃ  হেয় গলাম আমরা। আমােদর র দনা হেয় গল। িবহােরর জায়গা েত কােনা ঘরবািড়
িছল না। এমনিক কােনা ছাউিনও নয়। থম কেয়ক স াহ আমােদর রেনা দরজা েলার উপের মােত হেয়িছল, য দরজা েলা আমরা স ায় রেনা
মালপে র দাকান থেক িকেনিছলাম। -পােশ ইেটর প েল তার উপের দরজা েলা িবিছেয় চৗিকর মেতা বািনেয়িছলাম। ( সখােন অব  কােনা
তাশক িছল না, কননা আমরা িছলাম বনিভ ।)

 
সবেচেয় ভােলা দরজাটা িছল িবহারা ে র। সটা িছল সমান। আমার দরজাটার মাঝখােন বশ বডস়ড ়একটা গত যখােন আেগ দরজার নব লাগােনা িছল।
দরজার নবটা েল ফলার কারেণ আিম বশ িশ, িক  সম া হেলা আমার দরজা-িবছানাটায় ক মাঝখােন একটা গত রেখ গল। আিম ঠা া কের
বলতাম, এখন আমার টয়েলেট যেত আর িবছানা ছেড ়উঠেত হেব না। িহম শীতল সত  হেলা য, িছ টার ম  িদেয় বাতাস আসত। সই রাত েলােত
আিম ব বিশ মাতাম না।
 
আমরা িছলাম গিরব িভ  যােদর ঘরবািডর় দরকার িছল। িক  ঘরবািড ় তালার জ  লাক িনেয়াগ করার সাম  আমােদর িছল না। িজিনসপ ও িছল
অেনক য়ব ল। তাই আমােক িশখেত হেয়িছল কী কের িনমাণ করেত হয়, কীভােব ফাউে শন িদেত হয়, কংি ট ও ইট কীভােব িবছােত হয়, কীভােব
ছাদ িদেত হয়, কীভােব পাইপ লাইন বসােত হয় - সবিক । হীজীবেন আিম িছলাম তাি ক পদাথিবদ এবং এক হাই েলর িশ ক। হােতর কাজ করার
অভ াস আমার িছল না। িক  কেয়ক বছর পের আিম িমি র কােজ বশ দ  হেয় উঠলাম। আমার লাকজনেক তখন আিম বলতাম িবিবিস ( ি
িবি ং কা ািন)। র িদেক আমার সময়টা এমনই ক ন িছল।
 
ইট িবছােনাটা সহজ মেন হেত পাের, এক দলা মশলা িনেচ িদেয়, ইেটর এক কাণায় একটা বািড,় আেরক কাণায় এক বািড,় স। যখন আিম ইট িবছােনা

 করলাম, এক কাণায় বািড ়িদেয় সমান করার চ া করলাম, আেরক কাণা  হেয় উেঠ গল। তাই আিম সই কাণাটায় বািড ়িদলাম। এেত কের
েরা ইটটাই বলাইেন চেল গল। ঠেল েল এটােক লাইেন আনেল থম কাণা  আবার  হেয় রইল। আপিন িনেজই কের দ ন না!

িভ  হওয়ােত আমার ধয ও সময় যেথ  িছল। আিম িনি ত করলাম যন েত ক  ইট রভােব বসােনা হয়, যত সময় লা ক না কন। অবেশেষ



আমার থম ইেটর দয়াল বানােনা শষ কের এক  পছেন িগেয় শংসার ি েত দখলাম িনেজর ি েক। কবল তখনই আমার চােখ পডল়, হায়! হায়!
আিম েটা ইটেক ন  কেরিছ! সব েলা ইটই সািরব ভােব সাজােনা, কবল এই েটা ইট ব কা হেয় গেছ। স েলােক দখেত ব িব  দখাি ল। তারা

েরা দয়ালটােকই ন  কেরেছ। তারা এর সৗ যটােক ংস কের িদেয়েছ।
 
িবহােরর অিতিথেদর আমােদর ন ন িবহার দখােত িগেয় সব সময় আিম তােদর আমার  ইেটর দয়ােলর ওিদেক  িনেয় যাওয়া থেক  িবরত রাখেত 
চাইতাম। আমার লটা অ  কউ দ ক এটা আমার সহ  হেতা না। এরপর িতন চার মাস পের িবহােরর কাজ শষ হেল একিদন এক অিতিথেক িনেয়
বডা়েনার সময় দয়ালটা দখল স।

‘এটা তা র একটা দয়াল!’ স ম  করল।
আিম অবাক হেয় বললাম, ‘ ার, আপিন িক আপনার চশমা গািডে়ত ফেল এেসেছন? আপনার িক চােখর সম া আেছ? আপিন িক ওই েটা খারাপ
ইটেক দেখন িন, য েলা েরা দয়ালটােক ন  কেরেছ?’
 
স এর উ ের যা বলল তা দয়ালটা স েক আমার ি ভি েক েরা ির পাে  িদল, িনেজর স েক ধারণা তা পা ালই। জীবেনর অ া  িদক েলাও

পাে  গল। স বলল, ‘হ , আিম ওই খারাপ ইট েটা দেখিছ, িক  আিম সই সােথ ৯৯৮টা ভােলা ইটও দেখিছ।’
 
আিম হতবাক হেয় গলাম। িতন মােসরও বিশ সময় ধের এই থমবার আিম েটা েলর পাশাপািশ অ া  ভােলা ইট েলােকও দখলাম। সই খারাপ 
ইট েলার উপের, িনেচ, বােম, ডােন িছল ভােলা ইট,  রভােব সাজােনা ইট। তা ছাডা় রভােব সাজােনা ইট েলা িছল েটা খারাপ ইেটর লনায় ব
ব ণ বিশ। আেগ আমার ি  পেড ়থাকত কবল আমার েটা েলর উপের, বািক সব িবষেয় আিম িছলাম অ । অব ই আিম দয়ােলর িদেক তাকােত
পারতাম না, অ  কাউেকও তা দখােত ি ত িছলাম। এজ ই আিম দয়ালটােক ংস কের িদেত চেয়িছলাম। এখন আিম ভােলা ইট েলা
দখেত পেয়িছ, দয়ালটা এখন আর অত খারাপ দখাে  না। এটা িছল সই অিতিথর কথায় ‘একটা র ইেটর দয়াল’। দয়ালটা এখেনা সখােন আেছ,

িক  িবশ বছর পের আিম এখন েল গিছ, সই েটা খারাপ ইট দয়ালটার ক কান জায়গায় আেছ। আ িরক অেথই এখন আর আিম সই ল েলােক
দিখ না।

কত লাক তােদর স কেক শষ কের দয় অথবা িববাহিবে দ কের, কারণ তারা মা  তােদর স ীর ‘ েটা খারাপ ইট’ কই দেখ? আমােদর মে  
কতজন হতাশ হেয় পিড,় এমনিক আ হত া করার কথাও ভািব, কারণ আমরা আমােদর  মােঝ  কবল  ‘ েটা  খারাপ  ইট’ কই  দিখ?  সিত   কথা  
হে , দাষ েলার উপের, িনেচ, বােম, ডােন অেনক অেনক ভােলা ইট, সাজােনা ইট আেছ, িক  মােঝ মােঝ আমরা স েলােক দিখ না। তার বদেল িতবার
আমােদর ি  িনব  হয় ল েলার উপের। আমরা দিখ কবল ল েলা, ভািব কবল স েলারই কথা, তাই আমরা স েলােক ংস করেত চাই। আর
ঃেখর কথা য, মােঝ মােঝ আমরা সিত ই এভােব ‘ ব র দয়াল’ ক ংস কের িদই।

 
আমােদর সবারই েয়কটা খারাপ ইট আেছ, িক  র, সাজােনা ইট আেছ খারাপ েলার চেয় অেনক, অেনক বিশ। যখন আমরা এভােব দিখ, তখন



কােনা িক  আর অতটা খারাপ বেল মেন হয় না। এেত কের আমরা আমােদর  দেখও িনেজেদর মেন িনেয় শাি েত থািক।  িনেজেদর িনেয়ই নয়,
স ীেদর সােথ থাকাটাও তখন আমরা উপেভাগ কির। এটা িববাহিবে েদর উিকলেদর জ  খারাপ খবর হেত পাের, িক  আপনার জ  ভােলা খবর।
 
আিম এই গ টা অেনকবার বেলিছ। একবার এক িমি  আমার কােছ তােদর একটা পশাগত গাপনীয় ত  জানাল। স বলল, ‘আমরা িমি রা সব সময়

ল কির, িক  আমরা কা মারেদর বিল য এটা একটা ন ন িডজাইন, যা আেশপােশর কােনা বািডে়ত নই। আর এর জ  আমরা তােদর কাছ থেক
আরও অিতির  কেয়ক হাজার ডলার আদায় কির।’
 
কােজই আপনার বািডট়ার অন  িডজাইনটাই হয়েতা একটা ল থেক  হেয়েছ। একইভােব যটােক আপিন আপনার ল, আপনার স ীর ল বা
সাধারণভােব জীবেনর ল িহেসেব ভাবেছন, সটাই হয়েতা অন  বিশ  হেয় উঠেত পাের, আপনার সময়েক ণ কের লেত পাের, যখন আপিন
‘ মা  তােদর’ দখা ব  করেবন।
 

িবহােরর বাগান
জাপােনর বৗ  িবহার েলা তােদর বাগােনর জ  িব াত। অেনক বছর আেগ সখােন এক িবহার িছল যা তার অসাধারণ র বাগােনর জ  গব করত।
সারা দশ থেক লাকজন আসত মা  এর মনকাডা় সাজস া ও র না িনকতা উপেভােগর জ ।
 
একবার এক  িভ  সখােন বডা়েত এেলা। স ব সকােল এেস পৗছঁল, ভার হওয়ার পরপরই। স আিব ার করেত চাইল, কন এই বাগানটা সবেচেয়

রণাদায়ী বেল াত? তাই স একটা বড ় ঝােপর আডা়েল িকেয় রইল, যখান থেক েরা বাগানটা দখা যায়।
 
স দখল এক ত ণ িভ  িবহার থেক হােত েটা বড ় িড ়িনেয় বর হেলা। পেরর িতন ঘ া ধের েডা় িভ  দখল য, ত ণ িভ  সাবধােন
েত ক  পাতা ও ডালপালা িডে়য় িনল য েলা বাগােনর মােঝ থাকা গাছ  হেত ঝের পেডি়ছল। েত ক  পাতা ও ডাল েল িনেয় স তার কামল হােত

এ েক উে  পাে  দখল, পরী া করল, গভীরভােব এ  িনেয় ভাবল। পছ  হেল স এ েক এক  িডে়ত রাখল। পছ  না হেল স স  ি তীয় িডে়ত
রাখল, য  হে  আবজনার িড।় েত ক  পাতা ও ডাল িডে়য় িনেয়
স েলা িনেয় িচ া ভাবনা কের এরপর স আবজনার িড়  িবহােরর িপছন িদেক িনেয় িগেয় খািল করল, আর এক  থেম চা পান করল। এরপর স তার

মনেক ত করল পরবত  ণ ধােপর জ ।
 
ত ণ িভ  আরও িতন ঘ া য় কের গভীর মেনােযাগ িদেয়, য  ও দ তার সােথ েত ক  পাতা ও ডালেক বাগােনর এেকবাের স ক জায়গায় বসাল।
যিদ কােনা ডােলর অব ান তার মেনর মেতা না হেতা, স এটােক সামা  ঘারাত, অথবা সামা  সামেনর িদেক সিরেয় িদত, যত ণ না তার েখ স ি র
ি ত হািস েট উঠত। এরপর স পরবত  পাতাটার আকার ও রং থেক বাগােন এর স ক জায়গাটা বেছ িনত। ঁ না  সবিক র িতও তার মেনােযাগ



িছল অ লনীয়। রং ও আকােরর সাজস ায় তার দ তা িছল অ ব া িতক সৗ েয তার িছল গভীর ান। তার কাজ শষ হেল বাগানটােক অিন
র দখাল।

 
এরপর েডা় িভ টা বাগােন বিরেয় এেলা। ভাঙা দ েতর িপছন থেক একটা হািস িদেয় স ত ণ িভ েক অিভন ন জানাল, ‘চমৎকার! চমৎকার হেয়েছ
ভে  আিম তামােক সারাটা সকাল ধের ল  কেরিছ।  তামার অ বসায় সেবা  শংসার যা । আর তামার বাগান ... ম! তামার বাগানটা ায় িন তঁ
হেয়েছ।’
 
ত ণ িভ র খ সাদা হেয় গল। তার শরীর শ  হেয় গল যন ক কডা়িবেছ কামেডে়ছ। তার খ থেক আ স ি র হািস খেস পডল়, আর স
যন তার এক গভীর খােদ পেড ় গল। জাপােন, েডা় হািস িশ িভ েদর িবষেয় আপিন কখেনাই িনি ত থাকেত পারেবন না।

 
স ভেয় ভেয় তাতলােত তাতলােত বলল, ‘আপিন কী - কী বলেত চান? ায় িন তঁ বলেত আপিন কী - কী ঝােত চান?’ আর স েডা় িভ র পােয়

পেড ় গল। ‘ও , ও আমার , ি জ, আপনার দয়া আর ম ী বষণ ক ন আমার উপের। িন য়ই  আপনােক পা েয়েছন আমার বাগানেক কীভােব
আরও িন তঁ করা যায় তা দখােত। আমােক িশিখেয় িদন, ও মহা ানী, আমােক পথ দখান!’
 
‘ িম িক সিত ই চাও আিম তামােক দিখেয় িদই?’ েডা় িভ  িজে স করল। তার বয়  চহারায় সামা  ুিমর ছাপ!
 
‘ি  হ , দয়া কের দখান, ি জ, মা ার!’
 
অতএব েডা় িভ  বাগােনর মােঝ েট গল। স তার জীণ িক  এখেনা সবল েটা হাত সই পাতাব ল গাছটার উপর রাখল। এরপর িবরাট একটা
সা মাকা হািস িদেয় স বচারা গাছটােক িবশাল একটা ঝ িন িদল! পাতা, ডালপালা আর বাকল ছিডে়য় পডল় সবখােন, িক  স ঝকােতই থাকল
গাছটােক। যখন আর ঝরার মেতা কােনা পাতা রইল না, তখন স থামল।
 
ত ণ িভ   হেয় গল। তার বাগান ংস হেয় গল। সারা সকােলর কাজ েরা বরবাদ। েডা় িভ েক মের ফলার ইে  হেলা তার। িক
েডা়  চারপােশ তািকেয় িনেজর কীিত দখেত   তারপের একটা হািস - য হািসেত রাগ গেল যায় - এমন হািস িদেয় স ভ ভােব ত ণ িভ েক

বলল, ‘এখন তামার বাগান  সিত ই িন তঁ।’
 

যা করা হেয়েছ তা-ই সমা
থাই াে  বষাকাল হে  লাই থেক অে াবর। এ সময় িভ রা বডা়েনা ব  কের, তােদর সব কাজ েল রােখ আর পডা়েশানা এবং ােন িনেজেক



িবেয় রােখ। এই সময়টােক বলা হয় বষাবাস।
 
থাই াে র দি ণা েল কেয়ক বছর আেগ একজন িব াত িভ  তার বনিবহােরর জ  একটা ন ন হল বানাি ল। যখন বষা এেলা, স সব কাজ ব
করল, আর িনমাণকারীেদর বািডে়ত পা েয় িদল। তার িবহাের এই সময়টা িছল িনরবতার সময়।
 
কেয়ক িদন পের এক দশনাথ  আসল, অধিনিমত িবি ংটা দখল, আর অ েক িজে স করল, কখন তার িবি ংটা স ণ হেব। ইত ত না কেরই েডা়
িভ  বলল, ‘হল  সমা ।’
 
‘হল  সমা ’ মােন কী বলেত চাে ন?’ অবাক হেয় দশনাথ  জানেত চাইল। ‘এর ছাদটাও এখেনা দয়া হয় িন। দরজা নই, জানালা নই, সারা

ার েড ়কােঠর কেরা আর িসেমে র ব া ছিডে়য় আেছ। আপিন িক এটােক এভােবই রেখ দেবন? আপিন িক পাগল হেয় গেছন? হল  সমা  -
কথার মােন কী?’
েডা় অ  হেস ভ ভােব উ র িদল, ‘যা করা হেয়েছ, তা-ই সমা ।’ এই বেল স ান করেত চেল গল। এভােবই কােজর মােঝ একটা ক িনেত হয়।

তা না-হেল আমােদর কাজ কখেনাই শষ হবার নয়।
 

মেনর শাি র জ  বাকােদর গাইড
আিম এক বার পােথ ব সং ক াতার সামেন আেগর গ টা বেলিছলাম। পেরর িদন রাববার এক  িপতা এেস আমােক বকা িদল। স তার
িকেশার ছেলেক িনেয় বােরর ওই দশনাটা েনিছল। শিনবার স ায় ছেল  ব েদর িনেয় বাইের যেত চাইল। তার িপতা তােক িজে স করল, ‘বাবা,

িম িক তামার বািডক়াজ েলা কেরছ?’ তার ছেল জবাব িদল, ‘বাবা, আজান  গত রােত আমােদর যভােব িশিখেয়েছন, যা করা হেয়েছ, তা-ই
সমা । পের দখা হেব।’
 
পেরর স ােহ আিম আেরকটা গ  বললাম।
 
অে িলয়ার বিশর ভাগ লােকরই তােদর বািডে়ত একটা কের বাগান আেছ। িক  কবল  কেয়কজন জােন, কী কের তােদর বাগােন শাি  েঁজ িনেত
হয়। অ েদর জ  বাগান হেলা কাজ করার জায়গা। তাই আিম সই বাগানওয়ালােদর িক ণ বাগােন কাজ কের এ েক আরও র কের লেত
উৎসািহত কির, আর তােদর মেনর সৗ েযর জ  শা  হেয় বাগােন বেস থাকেত বিল, িতর উপহারেক উপেভাগ করার জ  বিল।
 

থমেবাকা ভােব, এটা তা ব ভােলা কথা। তাই তারা থেম ছাটখাট কাজ েলা কের ফলেত মনি র কের। এর পের তারা তােদর বাগােন কেয়ক ত
শাি  উপেভাগ করেত পারেব। যেহ  বাগােনর ঘাস েলা ছ টা দরকার, লগােছ  এক   পািন  িদেল  ভােলা  হয়,  পাতা েলা  ডা়েল  ভােলা  হয়,



ঝাপ েলা ছাট করা দরকার, পথটা ঝাড়ু দওয়া দরকার... এই ‘ ছাটখাট কাজ’ সমাধা করেতই তােদর েরা অবসর সময় চেল যায়। তােদর কাজ
কখেনাই শষ হয় না। আর তাই তারাও কেয়ক িমিনেটর জ  মেন শাি  পায় না।  আপিন  িক  খয়াল  কেরেছন,  আমােদর  সমােজ  কবল  কবের  থাকা
লােকরাই শাি েত িব াম নয়?

 
ি তীয় বাকারা ভােব য তারা থমেবাকা থেক চালাক। তারা ঝাড়ু, পািন দওয়ার বালিত, সবিক  ের সিরেয় রেখ বাগােন বেস বেস কােনা একটা

াগািজন পডে়ত থােক, স বত বড ়বড ়ঝকঝেক িতর ছিবওয়ালা াগািজন। িক  সটা তা াগািজনেক উপেভাগ করা, বাগােন শাি  েঁজ পাওয়া
নয়।
 

তীয় বাকা বাগােনর সব য পািত ের ফেল দয়, সব াগািজন, সংবাদপ , রিডও সবিক  সিরেয় রােখ আর বাগােন  শাি েত বেস থােক... মা  
সেকে র জ ! এরপর তারা ভাবেত  কের : ‘বাগােনর ঘাস েলা আসেলই ছ টা দরকার। আর ওই ঝাপ েলা শী ই ছ টা উিচত। যিদ আিম ওই
ল েলােত পািন না িদই, কেয়ক িদেনর মে ই স েলা মারা যেত পাের। ওই কাণায় একটা র গােডিনয়ার ঝাপ লাগােল ভােলা হেব। ইেয়স! সামেন

ওই পাতাবাহার েলা হেল দা ণ দখােব। আিম নাসাির থেক একটা আনেত পাির...’ অথাৎ স উপেভাগ করেছ িচ া ও পিরক নােক। সখােন
কােনা মেনর শাি  নই।

 
চালাক বাগানকারী ভােব, ‘আিম অেনক ণ কাজ কেরিছ। এখন আমার কােজর ফল উপেভােগর সময়। শাি র পদ িন শানার সময়। তাই বাগােনর
ঘাস েলা হয়েতা ছ টার দরকার, ঝরা পাতা েলা ডা়েনা দরকার... ইত ািদ ইত ািদ! িক  স েলা এখন নয়।’ এভােব আমরা বাগানেক উপেভাগ করার ান
অজন করেত পাির, যিদও বাগানটা িন তঁ নয়।
 
স বত ঝােপর আডা়েলই কাথাও িকেয় আেছ সই েডা়  জাপানী িভ , য ঝপ িদেয় বাগােন বিরেয় আসার জ  ত এবং স এটাই বলেত চায় য
আমােদর হযবরল রেনা বাগান  সিত ই িন তঁ। তপে  আমরা যিদ যা কাজ কেরিছ তার িহসাব কির, যা করা বািক তােত মন দওয়ার বদেল, তখন
হয়েতা ঝব য, যা করা হেয়েছ তা সমা  হেয় গেছ। িক  যিদ আমরা কবল আমােদর দাষ দেখ থািক, সই িজিনস েলা দিখ য েলা ক করা
দরকার, যমনটা আমার িবহােরর সই ইেটর দয়ােলর মেতা, আমরা কখেনাই শাি  েঁজ পাব না।
 
ি মান  বাগানকারী  তােদর  পেনর  িমিনেটর  শাি ক  িতর  িন তঁ অস ণতার মােঝ উপেভাগ কের থােক। কােনা িচ া নই, কােনা পিরক না
নই, িনেজেক দাষী ভাবার নই। আমরা সবাই া ত িক  শাি  উপেভাগ করার যা । আর অ রা া ত আমােদর শাি েক তােদর পেথর বাইের

রাখেত পাের। অতঃপর আমােদর বই ণ জীবন ব চােনা পেনর িমিনেটর শাি েক বর কের িনেয় আমরা আমােদর বাগােনর কােজ আবার হাত িদই।
 
যখন আমরা আমােদর বাগােন কীভােব শাি  খ জা যায়, তা ঝেত পাির, তখন যেকােনা সমেয় যেকােনা জায়গায় কী কের শাি  েঁজ পেত হয় তাও



জেন যাব। িবেশষভােব আমরা জানব কী কের আমােদর দেয়র বাগােন শাি  েঁজ পেত হয়, যিদও মােঝ মােঝ আমােদর মেন হেত পাের, সবিক  এত
অেগাছােলা আর কত কী য করার বািক রেয় গেছ এখেনা!
 

অপরাধেবাধ ও তা থেক ি
কেয়ক বছর আেগ এক অে িলয়ান ত ণী পােথ আমােদর িবহাের আসল আমার সােথ দখা করেত। িভ েদর ায়ই খ জা হয় লাকজেনর সম া েলা
স েক পরামশ চাওয়ার জ , এর কারণ স বত আমরা ব স া। আমরা পরামশ িদই, িক  িবিনমেয় কােনা িফ দািব কির না। তা, অপরাধেবােধ সই
ত ণীর দয় ভারা া  িছল। ছয় িক সাত মাস আেগ, স পি ম অে িলয়ার উ র াে  এক  ত  খিন অ েল কাজ করত। কাজ  পির েমর হেলও
টাকা ভােলাই িদত। তেব কােজর সমেয়র পের করার মেতা তমন িক  থাকত না। তাই স এক রিববার িবেকেল তার সরা বা বী এবং তার বা বীর
বয়ে েক বলল, গািডে়ত কের এক  বর হেল কমন হয়। তার বা বী যেত চাি ল না, ছেলটাও নয়, িক  একা িগেয় তা আর মজা নই। যত ণ না
তারা রািজ হেলা, তত ণ পয  স িমি  কথায় তােদর ভালােনার চ া করল, তক করল, আর ান ানািন চািলেয় গল।
 
িক  যাওয়ার পেথ একটা ঘটনা ঘেট গল। র ের িঁড ়পাথের গািড়  িস  কের গিডে়য় গল। তার বা বী মারা গল, আর বা বীর বয়ে  প  হেয়
গল। বডা়েত যাওয়ার ি টা িছল ত ণী র, িক  তার িক  হয় িন। স আমােক বদনাভরা চােখ বলল, ‘আিম যিদ তােদর যাওয়ার জ  জার না

করতাম, তাহেল স এখেনা এখােন েচ থাকত। তার বয়ে ে র এখেনা পা থাকত। আমার তােদর জার করা উিচত হয় িন। আমার ব খারাপ লােগ।
আিম িনেজেক এমন অপরাধী বেল বাধ কির।’
 
আমার মেন য থমিচ াটা আসল তা িছল তােক আ  করা য এটা তার দাষ নয়। স তা আর ঘটনার পিরক না কের িন। তার ব েদর আহত
করারও কােনা ইে  তার িছল না। এমন ঘটনা ঘেট। এটােক যেত দাও। িনেজেক অপরাধী ভেবা না। িক  আেরকটা িচ া মাথায় আসল, ‘আিম বািজ ধের
বলেত পাির য এই কথাটা স এর আেগ শতবার েনেছ, আর দেখ বাঝা যাে  এেত কাজ হয় িন।’ তাই আিম এক  সময় িনলাম, তার অব ােক
গভীরভােব পযােলাচনা করলাম, এরপর আিম তােক বললাম, ভােলা য িম িনেজেক অপরাধী মেন করছ।
তার েখর চহারায় বদনা থেক িব য় দখা িদল, আর িব েয়র পের এেলা  ি । িনেজেক  অপরাধী  ভাবা  উিচত - এমন  কথা  স  এর  আেগ
শােনিন। আমার অ মান ক িছল। তার অপরাধেবােধর জ  স িনেজেক অপরাধী ভাবত। অথচ অ রা তােক বলত, িনেজেক অপরাধী ভেবা না। এেত
স ি ণ ‘অপরাধী’ মেন করত িনেজেক - যার একটা হে  ঘটনার জ , আেরকটা হে  িনেজেক অপরাধী ভাবার জ । আমােদর জ ল মন এভােবই

কাজ কের।
 
আমরা যখন থম েরর অপরাধেবাধ িনেয় কাজ করলাম, আর িনেজেক অপরাধী ভাবাটাই স ক বেল মেন িনলাম, কবল তখনই সমাধােনর ি তীয় ধােপ
এেগান গল। এবার এটা িনেয় কী করা যায়?
 



একটা বৗ  বাদ আেছ, ‘অ কার িনেয় অিভেযাগ না কের বরং একট মামবািত ালাও।’
 
মন খারাপ করার বদেল সব সময়ই আমরা একটা িক  করেত পাির, সই একটা িক  যিদ হয় অিভেযাগ না কের  শা ভােব িক ণ বেস থাকা,
সটাও স ক একটা কাজ।

 
অ েশাচনা থেক অপরাধেবাধ যেথ  িভ  আমােদর সং িতেত ‘অপরাধী’ হে  আদালেতর িবচারেকর ারা শ  কােঠর উপের হা িডর় বািড ়িদেয় বর
করা রায়। আর যিদ কউ আমােদর শাি  না দয়, আমরা িনেজেদর শাি  দওয়ার পথ িঁজ, এক পেথ না হয় অ  পেথ। অপরাধেবাধ হে  আমােদর মেনর
গভীেরর শাি ।
 
তাই ত ণী র অপরাধেবাধ থেক ি র জ  দরকার িছল ায়ি । েল যেত বলা আর জীবনেক এিগেয় িনেয় যেত বলােত কাজ হেতা না।
আিম পরামশ িদলাম য স ানীয় হাসপাতাল েলার নবাসন শাখায় ায় সাহা  করেত পাের, গািড ় ঘটনায় আহতেদর িচিকৎসা করেত পাের। আিম
িচ া কেরিছলাম, সখােন কেঠার ম িদেয় স তার অপরাধেবাধেক য় করেত পারেব। আর সই সােথ া েম সাধারণত যমন হয়, স যােদর সাহা
করেত সখােন কাজ করেব, তারাই উে া তােক িনেজেক িফের পেত বিশ কের সাহা  করেব।
 

অপরাধীেদর অপরাধেবাধ
িবহারা  হওয়াটা স ােনর, িক  কােজর চাপ র। এই পদটা চািপেয় দওয়ার আেগ আিম ায়ই পােথর জলখানা েলােত যতাম। আিম ব
িন তঁভােব জলখানায় কত ঘ া সািভস িদেয়িছ তার একটা িহেসব রেখিছ। বলা তা যায় না, যিদ কখেনা জলখানায় যেত হয়, তখন তা উপকাের
আসেত পাের।
পােথর  বড ় জলখানাটায়  থমবার  িগেয়িছলাম  ােনর  উপের  দশনাত দওয়ার জ । দশনা নেত এত কেয়িদ হািজর হেয়িছল য আিম রীিতমেতা
অবাক ও  হেয় িগেয়িছলাম। মটা এেকবাের ভের িগেয়িছল। কেয়িদেদর মে  ৯৫% উপি ত হেয়িছল ান শখার জ । আিম যতই কথা বলেত
লাগলাম, ততই তােদর উস স বাডে়ত লাগল। দশ িমিনট যেত না যেতই কেয়িদেদর একজন, য িছল দাগী আসামীেদর অ তম, স তার হাত লল 
করার জ । আিম তােক িজে স করেত িদলাম। স বলল, ‘এটা িক সিত  য ােনর মা েম ে  ভাসাটা শখা যায়?’
 
তখনই আিম জানলাম, কন এতজন কেয়িদ ান িশখেত চায়। তারা সবাই ান শখার ান করেছ ে  ভেস ভেস জলখানার দয়াল টপেক পািলেয়
যাওয়ার জ । আিম বললাম য এটা স ব, িক   অসাধারণ ানীেদর জ , আর তাও ব  বছেরর িনংেয়র পের। এর পেরর বার যখন গলাম, মা
চারজন কেয়িদ দশনা নেত হািজর হেয়িছল।

এত বছর জলখানায় িশ া দওয়ার সমেয় কেয়কজন কেয়িদর সােথ আমার ব ভােলা পিরচয় হেয় গেছ। একটা িবষয় আিম দেখিছ য েত ক



অপরাধীই তােদর তকেমর জ  মেন মেন অপরাধেবােধ েগ থােক। তারা এটা িদেন রােত অ ভব কের, তােদর মেনর গভীের। তারা এটা কাশ কের 
তােদর কােছর ব েদর কােছ। কাে  িক  তারা এটা অ ীকার কের। িক  যখন আপিন তােদর িব াসভাজন হেবন, যখন আপিন তােদর আ াি ক 
হেয় উঠেবন িক  সমেয়র জ , তখন তারা সবিক  েল বেল এবং তােদর ক ণ ও বদনাদায়ক অপরাধেক কাশ কের। আিম ায়ই তােদর িনেচর গ

িনেয় এক  সাহা  কির। গ টা হে  িব ােসর বা ােদর গ ।
 

িব ােসর িশ রা
অেনক বছর আেগ ইং াে র কােনা এক েল গাপেন একটা পরী া করা হেয়িছল িশ ার উপের। সখােন একই বয়েসর বা ােদর জ  েটা াস িছল।
বছর শেষ একটা পরী া নওয়া হেলা, যখান থেক ছেলেমেয়েদর পরবত  ােস ওঠার জ  বাছাই করা হেলা। িক  সই পরী ার ফলাফল কখেনাই

কাশ করা হয়িন। ব গাপেন, যা  অ  এবং মন িবদরা জানেতন, য িশ  পরী ায় থম হেয়িছল, তােক ফেল দওয়া হেলা চ থ ও প ম,
অ ম ও নবম, বারতম ও তরতম ইত ািদ ান পাওয়া িশ েদর সােথ।
 
ি তীয়, তীয় হওয়া িশ েদর অ  ােস িনেয় যাওয়া হেলা যখােন আরও িছল ষ , স ম, দশম ও একাদশ ইত ািদ ান া  িশ রা। অথাৎ পরী ার
ফলাফেলর িভি েত ছেলেমেয়েদর েটা ােস সমান কের ভাগ কের দওয়া হেলা। পেরর বছেরর জ  সমান দ তাস  িশ কও িনবাচন করা হেলা ব
সতকতার সােথ। েটা ােসর জ  শ ী ক েলাও িনবাচন করা হেলা সমান েযাগ- িবধাসহ। সবিক েতই যথাসা  সমতা আনার চ া করা হেলা, 
একটা িজিনস বােদ। আর তা হেলা, একটা ােসর নাম দওয়া হেলা ‘ াস এ’; অ টা ‘ াস িব’।
 

তপে  েটা ােসরই িশ রা িছল সমান দ তাস  িক  েত েকর মেন এই ধারণা হেলা য এ ােসর িশ রা অেনক চালাক। আর িব ােসর িশ রা
অতটা চালাক নয়। এ ােসর িশ েদর মে  কেয়কজেনর বাবা-মা তােদর ছেলেমেয়েদর এমন সাফে র কথা েন রামাি ত হেলন এবং তােদর আদর ও

শংসা িদেয় র ত করেলন, যখােন িব ােসর িশ েদর কেয়কজেনর বাবা মা তােদর বা ােদর ভােলামেতা পডা়েশানা না করার জ  বকা িদেলন, আর
িক  িবধা েল িনেলন। এমনিক িশ েকরাও িব ােসর িশ েদর অ ভােব পডা়ত। তােদর কাছ থেক ব বিশ িক  আশা করত না। এক বছর ধের
এমনটা চলল। অবেশেষ বািষক পরী া এেলা।
 
ফলাফলটা িছল ঠা া হেয় যাওয়ার মেতা, যিদও এমনটাই আশা করা হেয়িছল। এ ােসর িশ রা িব ােসর িশ েদর চেয় অেনক ভােলা কেরেছ। এ ােসর
বা ারা যন গত বছেরর বািষক পরী ার মধাতািলকার থম অেধক দল! তারা এখন এ ােসর ছেলেমেয় হেয় গেছ। অ  ােসর বা ারা, যিদও গত
বছর সমােন সমান িছল, তারা এখন িব ােসর ছেলেমেয় হেয় গেছ। সমান মধা ও যা তা থাকা সে  ও সারা বছর ধের তােদর িব ােসর ছা ছা ী
বলা হেয়েছ। িব ােসর ছেলেমেয় িহেসেবই আচরণ করা হেয়েছ তােদর সােথ। আর সটাই তারা িব াস কেরেছ, তারা সটাই হেয় গেছ।
 

পার মােকেটর সই ছেল



পার মােকেটর সই ছেল
আিম আমার ‘কেয়িদ ব ’ দর বিল তারা যন িনেজেদর অপরাধী না ভােব। বরং তারা যন ভােব তারা স-ই ি , য কােনা অপরাধ লক কাজ কেরেছ।
কারণ, যিদ তােদর বলা হয় য তারা অপরাধী, যিদ তােদর সােথ অপরাধী লভ আচরণ করা হয়, যিদ তারা িব াস কের য তারা অপরাধী, তখন তারা
অপরাধী হেয় ওেঠ। এভােবই াপারটা ঘেট।
 
এক পার মােকেট িজিনসপ  িকনেত এেস এক বালেকর হাত থেক েধর ােকট পেড ় গল। ােকট  ফেট িগেয় ধ ছিডে়য় পডল় মেঝেত। ‘ বাকা
ছেল কাথাকার!’ তার মা তােক বকা িদল।

 
ক তার পােশর সািরেতই অ  এক বালেকর হাত থেক এক ােকট ম  পেড ় গল। ােকট  ফেট িগেয় ম  ছিডে়য় পডল় মেঝেত। ‘ িম একটা

বাকার মেতা কাজ কেরছ।’ তার মা তােক বলল।
 

থমবা া  সারা জীবেনর জ  বাকােদর দেল পেড ় গল। অ  বালকটােক মা  তার লটা দিখেয় দওয়া হেলা। থমজন স বত বাকা হেয়ই বেড়
উঠেব। অ জন বাকার মেতা কাজ করা থেক িবরত থাকেত িশখেব।
 
আিম আমার জলখানার ব েদর িজে স কির, তােদর অপরােধর িদনটােত তারা আরও কী কী কেরিছল। সই বছেরর অ া  িদেন তারা কী কী
কেরিছল? তােদর জীবেনর অ া  বছর েলােত তারা কী কী কেরিছল? এরপর আিম আমার ইেটর দয়ালটার গ  শানাই তােদর। দয়ােলর গােয় অ া
অেনক ইট রেয়েছ য েলা অপরাধ নয়, বরং জীবেনর অ া  ভােলা িদক েলারও িতিনিধ  কের। তপে  খারাপ ইেটর চেয় ভােলা ইেটর সং া সব
সময়ই অেনক অেনক বিশ। এখন, আপিন িক একটা খারাপ দয়াল, যােক ভেঙ ফলাই উিচত? নািক আপিন এক  ভােলা দয়াল, যখােন বাদবািক সবার
মেতাই আপনারও রেয়েছ কেয়কটা মা  খারাপ ইট?
 
কেয়ক মাস পের িবহারা  হওয়ােত আিম জলখানায় যাওয়া ছেড ়িদই। পের একটা ি গত ফানকল পাই জলখানার িলশ অিফসারেদর একজেনর
কাছ থেক। স আমােক আবার জলখানায় যাওয়ার আম ন জানায়। স আমােক এমন একটা শংসা চক বাক  বেল যা আিম সযে  মেনর মিণেকাঠায়
সংর ণ কের রেখিছ। স আমােক বেলিছল য, আমার জলখানার ব রা, আমার ছা রা, তারা তােদর সাজার ময়াদ ণ কের ছাডা় পেয় আর কখেনাই
জলখানায় িফের আেস িন।

 

আমরা সবাই অপরাধী
আেগর গে  আিম জলখানায় যােদর িনেয় কাজ কেরিছ, তােদর স েক বেলিছ। িক  এর বাতা  জলখানার ব ীেদর জ  নয়, বরং িবেবেকর
অপরাধেবােধ ব ী যেকােনা জেনর জ ই এটা েযাজ । সই ‘অপরাধ’ যার জ  আমরা িনেজেদর অপরাধী ভািব - স  ছাডা়ও সই িদেন, সই বছের,



অ া  বছর েলােত আমরা আর কী কী কেরিছ? আমরা িক দয়ােলর অ া  ইট েলাও দখেত পাি ? আমরা িক সই বাকার মেতা কাজ - যার জ
আমরা অপরাধেবােধ গিছ - তার বাইেরও দখেত পাি ? আমরা যিদ িব ােসর কােজর উপর বিশ মেনােযাগ িদই, তাহেল হয়েতা িব ােসর লাক হেয়
উঠেত পাির। যার কারেণ আমরা আমােদর ল েলা করেতই থািক, আর অপরাধেবােধর পিরমাণ বািডে়য় চিল। িক  যখন আমরা জীবেনর অ া
অংশেকও দিখ, দয়ােলর অ া  ইট েলােকও দিখ, যখন আমরা বা িব ি ভি  লাভ কির, তখন আমােদর মেন একটা চমৎকার অ ি র ল েট
ওেঠ : ‘আমরা মা পাওয়ার যা ।’

অপরাধেবাধেক যেত দওয়া, িচরিদেনর জ
অপরাধেবাধ থেক ি র পেথ সবেচেয় ক ন ধাপটা হে  আমােদর িনেজেদর ঝােনা য, আমরা মা পাওয়ার যা । এত ণ পয  যসব কািহনী বলা
হেলা, এ েলা আমােদর িক টা হয়েতা সাহা  কের; িক  এই ব ীদশা থেক ি র শষ ধােপ একাই এিগেয় যেত হয়।
 
আমার এক ব  শশেব তার এক সরা ব র সােথ খলিছল এক  ঘােটর পােড।় মজা করেত িগেয় স তার ব েক ঠেল িদল পািনেত। তার ব  েব
মরল। এরপর থেক অেনক বছর ধের সই ব  তার মেনর মে  িকলিবল করেত থাকা অপরাধেবাধ িনেয় জীবন কাটাল। তােদর বািডর় পােশই তার ত
ব র বাবা-মা থাকত। স বড ়হেয় উঠেত লাগল এই অপরাধেবাধ িনেয় য স তােদর স ানবি ত কেরেছ। এরপর এক সকােল, স যমনটা আমােক
বেলেছ, স নািক উপলি  কেরিছল য তার আর িনেজেক দাষী ভাবার কােনা েয়াজন নই। স তার িনেজর তির কারাগার থেক বিরেয় এেলা

াধীনতার উ  হাওয়ায়।
 



 

ি তীয় অ ায়
ভােলাবাসা ও অ ীকার

িনঃ াথ ভােলাবাসা
আমার বয়স তখন তর। আমার বাবা আমােক একপােশ ডেক িনেয় এমন একটা কথা বলেলন, যা পরবত কােল আমার জীবনটােক বদেল িদেয়িছল।
আমরা িছলাম  জন, ল েনর অ তম দির  একটা এলাকার রা ার ধাের, তার ব  বহাের জীণ হেয় পডা় গািডর় মে । িতিন আমার িদেক িফের
বলেলন, ‘বৎস, িম জীবেন যা-ই কেরা না কন, এটা জেন রেখা, আমার ঘেরর দরজা তামার জ  সব সময় খালা থাকেব।’
 
আিম তখন কবল িকেশার। আিম ক িঝ িন িতিন কী ঝােত চেয়েছন। তেব  আিম  জানতাম,  এ   এক   ণ  কথা।  তাই  আিম  তা  মেন
রেখিছলাম। আমার বাবা এর িতন বছর পের মারা যান।

 
যখন আিম উ র ব থাই াে  এেস িভ  হলাম। আিম বাবার সই কথা েলা ভেব দখলাম। তখন আমােদর বািড ়বলেত িছল ল েনর দির  এলাকায়
একটা ছাট াট। সটা এমন িছল না য খালা পাওয়া যােব সব সময়। িক  পের ঝলাম, বাবা আসেল সটা ঝােত চান িন। আমার বাবার কথার মােঝ

কােনা িছল আমার জানামেত সবেচেয় সরা ভােলাবাসার কাশ, যন কাপেড ় মাডা়েনা কােনা অ  রে র মেতা : ‘বৎস, িম জীবেন যা-ই কেরা না
কন, এটা জেন রেখা, আমার দেয়র দরজা তামার জ  সব সময় খালা থাকেব।’

 
আমার বাবা িনঃ াথ ভােলাবাসা িদেয়িছেলন। কােনা িপ টান নই সখােন, িনঃশত িনঃ াথ আিম তার ছেল, সটাই যেথ । এ  িছল অ ব! এ  িছল
সিত । িতিন আসেলই সটা িঝেয়িছেলন।
 
কােনা ‘যিদ’ না রেখ আপনার দেয়র দরজা কােরা জ  েল দওয়া, এমন কথা বলেত সাহস লােগ, ান লােগ। আমরা হয়েতা ভাবেত পাির, তারা

আমােদর বলতার েযাগ নেব। িক  াপারটা তমন নয়, অ ত আমার অিভ তা সটা বেল না। যখন আপিন অে র কাছ থেক এমন ভােলাবাসা পান,
সটা হয় অ  একটা র  উপহার পাওয়ার মেতা। আপিন এটােক সযে  আগেল রােখন, দেয়র কাছাকািছ রেখ দন, যন না হারায়। যিদও
সই সমেয় আিম বাবার কথার অথ আংিশক মা  েঝিছলাম, ত ও আিম এমন লাকেক মেন আঘাত দওয়ার সাহস কির িন। যিদ আপিন আপনার
কােনা কিন  জনেক এমন কথা দন, যিদ আপিন সিত ই সরকম ভােবন, যিদ সই কথা েলা আেস আপনার দয় থেক, তাহেল সই ি  আপনার



ভােলাবাসা িনেয় উপেরই উঠেব, িনেচ নামেব না।
 

আপনার দেয়র দরজা েল দওয়া
কেয়ক শতা ী আেগ এিশয়ার কােনা এক জ েলর হার মে  সাতজন িভ  বাস করত। তারা আেগর গে  উে িখত িনঃ াথ ভােলাবাসার ান করত।
সখােন িছল ধান িভ , তার ভাই ও তার সরা ব । চ থজন িছল ধান িভ র শ , আর তােদর জেনর মে  িক েতই ভােলা স ক থাকত না।

প ম িভ  একজন ব েডা় িভ , য এমন েডা় হেয় িগেয়িছল য এখন মের তা তখন মের এমন অব া। ষ  িভ  িছল অ  এমন অ  য
তারও াণ যায় যায় অব া। স ম িভ  িছল সবেচেয় অেকেজা িভ । যখন ান করার কথা, তখন স নাক ডেক মাত। স তার ব নার লাইন েলা
মেন রাখেত পারত না, আর পারেলও ব না করত বতােল, ব ের। স এমনিক চীবরও পরেত পারত না কমেতা। িক  অ রা তােক সহ  করত এবং
ধেযর িশ া দওয়ার জ  তােক ধ বাদ িদত।

 
একিদন এক ডাকাতদল হাটােক েঁজ পল। জায়গাটা ত  অ েল, লাকচ র অ রােল। তাই তারা এটােক তােদর ঘ  বানােত চাইল। তারা সম
িভ েদর মের ফলার িস া  িনল। সৗভা েম ধান িভ  একজ ভাবশালী ব া িছল। স এমনভােব ব া করল - কীভােব ব া করল তা
আমােক িজে স করেবন না -  য ডাকােতরা সব িভ েক যেত িদল, কবল একজন বােদ, যােক মের ফলা হেব। তােক মের ফলা হেব একটা িঁশয়াির
িহেসেব, যােত অ রা কাউেক হার অব ান বেল না দয়। ধান িভ র এর বিশ করার জা িছল না।
 

ধান িভ েক কেয়ক িমিনট একা থাকেত দওয়া হেলা, যােত স িস া  িনেত পাের কােক বিল দেব স, যােত অ রা ি  পায়।
 
যখন আিম াতােদর এই গ টা বিল, এই পযােয় এেস আিম তােদর িজে স কির, ‘ তা, কী মেন হয় আপনােদর? ধান িভ  কােক বেছ িনেয়িছল?’
এমন  েন যােদর চাখ েম   হেয় আসিছল, তারা এক  নেডচ়েড ়বেস, আর যারা িমেয় িগেয়িছল তারা ম থেক জেগ ওেঠ। আিম তােদর
আবার রণ কিরেয় িদই য সখােন আেছ সাতজন িভ । ধান িভ , তার ভাই, তার  ব , তার শ , এক েডা় িভ , এক অ  িভ  ( জেনরই
মির মির অব া), আর একজন অেকেজা হাবােগাবা িভ । কােক স বেছ িনেয়িছল বেল আপনার মেন হয়?
কউ কউ তার শ েক বেল। আিম বিল, ‘না।’ ‘তার ভাই?’

‘ ল।’
 
সব সময়ই দিখ, সই অেকেজা িভ র নাম উেঠ আেস খরেচর তািলকায়। কমন লাক আমরা! খািনক মজা করার পের আিম উ রটা বেল িদই, ধান
িভ  কাউেকই বেছ িনেত পাের িন।
 
স তার ভাইেক যমন ভােলাবাসত, ক তমনই ভােলাবাসত তার ব েক, বিশও নয়, কমও নয়। ক এমনই ভােলাবাসা িছল তার শ র িত, েডা়



িভ র িত, অ  িভ র িত, এমনিক অেকেজা িভ র িতও। স সই ভােলাবাসার কথা েলা পির ণভােব চচা কেরেছ : ‘আমার দেয়র দরজা
তামার জ  সব সময় খালা থাকেব, িম যা-ই কেরা না কন, য-ই হও না কন।’

 
ধান িভ র দেয়র দরজা সবার জ  উ ু  িছল। িনঃশত িনঃ াথ বষ হীন,  ও উদার ভােলাবাসা। আর সবেচেয় বড ়কথা, অ েদর িত তার

যমন ভােলাবাসা, ক তমন ভােলাবাসা িছল তার িনেজর িতও। তার দেয়র দরজা তার িনেজর জ ও খালা িছল। এ কারেণই স বিলর জ  অ েদর
তা বেছ িনেত পাের িন, িনেজেকও বেছ িনেত পাের িন।

 
আিম আমার াতােদর মে  থাকা ই িদ আর ি ানেদর রণ কিরেয় িদই য, তােদর ধম য়  এই কথা বেল : ‘ িতেবশীেক িনেজর মেতাই
ভােলাবােসা।’ িনেজর চেয় কমও নয়, বিশও নয়, ক িনেজর সমান কের। এর মােন হে , িনেজেক আপিন যমন ভােবন, অ েকও তমন ভাবা, আর
িনেজেকও অ েদর মেতা ভাবা।
 
কন এমন হয় য, াতােদর বিশর ভাগই মেন কের য ধান িভ  িনেজেকই বেছ নেব বিলর জ ? আমােদর ি ভি টা এমন কন, যখােন আমরা

সব সময় িনেজেক বিল িদি , আর এটােকই ভােলা চােখ দখা হে ?
কন আমরা িনেজেদর িত সবেচেয় সমােলাচনা খর হেয় উ , আর অ েদর বাদ িদেয় িনেজেদরই শাি  িদই? এর একটাই কারণ, আমরা এখেনা িশিখিন

কীভােব িনেজেদর ভােলাবাসেত হয়।
 
যিদ অ েক এ কথা বলা আপনার পে  ক ন হয় : ‘ িম যা-ই কেরা না কন, আমার দেয়র দরজা তামার জ  সব সময় খালা’। তাহেল এর থেক
শত েণ ক ন হেব িনেজেক এ প বলা : ‘আিম। যত র মেন পেড ় য একজেনর সােথ আিম সবেচেয় কাছাকািছ রেয়িছ, স হে  আিম িনেজই। আমার

দেয়র দরজা আমার জ ও সব সময় খালা। আিম যা-ই কির না কন, সটা আমার জ  াপার নয়। এেসা, ভতের এেসা।’
 
িনেজেদর ভােলাবাসা বলেত আিম এটােকই ঝাই। এটােক বলা হয় মা। এটা হে  অপরাধেবােধর কারাগার থেক  হেয় বিরেয় আসা। এটা হে
িনেজেক িনেয় শাি েত সহাব ান করা। আর আপিন যিদ িনেজেক এই কথা েলা বলার মেতা সাহস আেনন, িনেজর অ েরর অ েল সই কথা েলা
গভীরভােব িব াস কেরন, তাহেল আপিন সই অ িনিহত ভােলাবাসা িনেয় উপেরই উঠেবন, তিলেয় যােবন না।
 
আমােদর সবারই একিদন নয় একিদন িনেজেদর িত এই কথা েলা বলেত হেব। মজা করার জ  নয়, খলার জ  নয়, সিত  সিত ই, আ িরকভােব,
সততার সােথ বলেত হেব।
 
যখন আমরা এটা কির, যন আমােদর একটা অংশ, যােক বর কের দওয়া হেয়েছ, য বাইেরর ঠা ায় এত িদন ধের পেড ়িছল, স যন এখন বািড়
িফেরেছ। আমরা এখন অ ভব কির এক  স ণতা। খী হওয়ার জ  এখন আর আমােদর কােনা িপ টান নই। যখন আমরা িনেজেদর এভােব



ভােলাবাসব, তখনই আমরা জানেত পারব, অ েক ভােলাবাসা বলেত সিত কার অেথ কী ঝায়, যা বিশও নয়, কমও নয়।
 
আর দয়া কের মেন রা ন য, িনেজেক এমন ভােলাবাসা িদেত িগেয় আপনােক অত িন তঁ হেত হেব না, অত িনেদাষও হেত হেব না। যিদ আপিন
পির ণতার জ  অেপ া কেরন, িন তঁ হওয়ার জ  অেপ া কেরন, তা কখেনা আসেব না। আমরা যা কেরিছ, কেরিছ; তা িনেয়ই আমােদর দেয়র
দরজা েল িদেত হেব িনেজেদর জ । যখন আমরা ভতের েবশ করব, তখনই আমরা পির ণ।
 
লাকজন ায়ই িজে স কের, যখন ধান িভ  ডাকাতদলেক বলল য স কাউেক বেছ িনেত অ ম, তখন সই সাতজন িভ র কপােল কী ঘেটিছল?

এই গ টা আিম অেনক বছর আেগ েনিছলাম। সখােন তােদর ভাে  কী ঘেটিছল তা বলা হয় িন। আিম যত র বেলিছ, সখােনই গ র সমাি । িক
আিম জািন এর পের কী হেয়িছল। সটা আিম ভেব ভেব বর কের িনেয়িছ। যখন ধান িভ  ডাকাতদলেক া া কের বলল য স কন িনেজেক
অথবা অ েদর কাউেক বিল দওয়ার জ  বেছ িনেত পাের িন, আর তােদর ভােলাবাসা ও মার অথ িঝেয় িদেয়েছ, যমন  আিম আপনােদর িঝেয়
িদলাম, তখন ডাকােতরা সবাই এমন  ও উৎসািহত হেলা য তারা কবল িভ েদরই যেত িদল না, িনেজরাও িভ  হেয় গল!
 

িবেয়
চারী িভ  হওয়ার পর থেক আিম অেনক মেয়র িবেয় িদেয়িছ।

 
বৗ  িভ  িহেসেব আমার কােজর একটা অংশ হেলা বৗ  িববাহ অ ােনর ধম য় অংশটা স  করা। আমার বৗ  ঐিতহ  অ সাের, িবেয়র আ ািনক

কাজ পিরচালনাকারী হেলন একজন হী বৗ । িক  দ িতেদর অেনেকই মেন কের, আিমই তােদর িবেয় িদেয়িছ। কােজই, আিম অেনক
মেয়েক িবেয় িদেয়িছ, অেনক ছেলেকও িবেয় িদেয়িছ।

 
বলা হেয় থােক, িবেয়েত িতনটা আং  থােক- অ ানেগজেম  আং , িবেয়র আং  এবং ঃেখর আং ও!
 
তাই ঝােমলা আসাটা ত ািশত। আর যখন ঝােমলা হয়, তখন আিম যােদর িবেয় িদেয়িছ, তারা ায়ই আমার সােথ কথা বলেত আেস। িভ  হওয়ােত
আিম সাদািসেধ জীবন পছ  কির। তাই আিম আমার িববাহ-পরবত  সবা িহেসেব িনেচর িতনটা গ  বিল, যত র পারা যায় আমরা িতনজন যােত
ঝােমলা  থাকেত পাির আর িক!
 

অ ীকার
স ক  ও  িবেয়র    আমার  ি ভি   হে ,  যখন  তারা  জন  বাইের একসােথ রেত যাে , তখন তারা সামা  জিডে়য় গেছ মা । যখন তারা
অ ানেগ ড, তখেনা তারা কবল জিডে়য় গেছ, হয়েতা আরও এক  গভীরভােব। িক  যখন তারা িবেয়র শপথবাক  পাঠ কের সবার সামেন, তখন



সটা অ ীকার হেয় দ ডা়য়।
 
িবেয়র অ ান মােনই হে  অ ীকার। লােকরা যােত এর অথ সারা জীবেনর জ  মেন রােখ, এজ  আিম অ ােনর সময় এর অথ িঝেয় িদই। আিম
তােদর া া কের বিল য, জিডত় হওয়া আর অ ীকারব  হওয়া েটা িভ  িজিনস, অেনকটা েয়ােরর মাংস ও িডেমর মেতা।
 
এই পযােয় এেস বর-কেনর আ ীয় জন ও ব বা েবরা এক  কান খাডা় কের। তারা অবাক হেয় ভাবেত থােক, ‘িবেয়র সােথ েয়ােরর মাংস ও িডেমর
স ক কী?’
 
আিম বলেত থািক, ‘ েয়ােরর মাংস ও িডম, এই েটা িজিনেস রগী জিডত় থােক; িক  েয়ার থােক অ ীকারব । এই িবেয়টা তাই েয়ােরর িবেয়
হাক!’

 

রগী ও হ স
এটা উ র ব থাই াে  আমার িশ ক আজান চা -র একটা ি য় গ । এক নবিববািহত দ িত কােনা এক র ীে র স ায় রােতর খাবার খেয়
জ েলর মে  হ টেত গল। তারা জেন ব আন ঘন সময় কাটাি ল যত ণ না তারা র থেক একটা শ  নল : ‘ কায়াক! কায়াক!’
 

ী বলল, ‘ শান তা, এ  িন য়ই একটা রিগ হেব।’ ‘না, না। এটা একটা হ স’ ামী বলল।
 
‘না, আিম িনি ত ওটা একটা রিগ।’
 
‘অস ব। রিগরা ডােক   ! হ েসরা ডােক কায়া  কায়াক!  ওটা একটা হ স, ি য়তমা।’ ামী এই থম এক  িবরি  িনেয় বলল।
‘ কায়াক! কায়াক!’ আবার শ  হেলা। ‘ েনছ! এটা একটা হ স।’ ামী  বলল।
 
‘না, ি য়। ওটা একটা রিগ, আিম িনি ত।’ ী  ঢ ় ের পা দািপেয় ঘাষণা করল।
‘ শান ী! ওটা ... একটা ... হ স। ‘হ’ আকার চ িব  ‘স’। হ স! েঝছ?’ ামী রেগ িগেয় বলল।
 
‘িক  ওটা তা একটা রিগ’ ী আপি  জানাল।
‘ওটা একটা হ েসর ছানা, িম, িম...’ ামী  এমন িক  বেল বসল যা তার বলা উিচত িছল না।
এ  আবার ডেক উঠল, ‘ কায়াক! কায়াক!’
 



ী  এবার ায় ক েদা ক েদা হেয় বলল, ‘িক  এটা য একটা রিগ!’
 

ামী  দখল তার ীর চাখ অ েত টলমল করেছ। অবেশেষ তার মেন পডল় কন স তােক িবেয় কেরেছ। তার চহারা কামল হেয় এেলা আর স নরম
ের বলল, ‘ ঃিখত ি য়তমা। আমার মেন হয় তামার কথাই ক। ওটা একটা রিগ।’

 
‘ধ বাদ, ি য়তম’ ী  ামীর হাত ধের বলল।
 
বেনর ম  থেক ‘ কায়াক! কায়াক!’ শ  ভেস এেলা আবার। তারা আবার তােদর ভােলাবাসাময় যা া  করল।
গ টার িশ া হেলা, যা ামী অবেশেষ েঝিছল য, রিগ হাক বা হ স হাক, তােত কী আেস যায়? এর থেক ঢর বিশ ণ হেলা তােদর মে কার
স েকর ঐকতান, য  তারা উপেভাগ কেরিছল এমন এক ীে র স ায়। এমন হীন াপার িনেয় কত িবেয় ভেঙ যায়? কত িববাহিবে েদর কারণ
হয় এমন হ স না রিগ িবষয়?
 
যখন আমরা এই গ  িঝ, আমরা আমােদর ণ িবষয় েলা িবেবচনা কির। হ স না রিগ এ িবষেয় স ক হওয়া থেকও ঢর ণ িবষয় হেলা
িবেয়টা। আ া, ব ন তা, কতবার আমরা িনি তভােব, পরম আ িব ােসর সােথ জানতাম য আমরাই স ক, অথচ পের জেনিছ য আমােদর ধারণা
িছল ল? ক জােন, স  হয়েতা িজন পিরবিতত হেয় যাওয়া কােনা রিগও হেত পাের, যা হ েসর মেতা কের ডােক!
 
(িল সমতা এবং শাি ূণ িভ জীবেনর জ , িতবার গ  বলেত িগেয় আিম সাধারণত রিগ ও হ েসর দািবকারী ব ােদর পর র পাে  িদই।)
 

ত তা
কেয়ক বছর আেগ িস া ের একটা িবেয়র অ ােনর পের কেনর বাবা ন ন জামাইেক  একপােশ  ডেক  িনল - িবেয়েক  দীঘ ায়ী  ও  খময়  করা  যায়
কীভােব - স-িবষেয় িক  উপেদশ দওয়ার জ । স বক েক বলল, ‘ িম স বত আমার মেয়েক অেনক ভােলাবােসা।’
 
‘ও হ , তা তা বেটই!’ বক  গভীর আেবেগ বেল উঠল।
‘আর িম স বত মেন কেরা য স এই িথবীর সবেচেয় চমৎকার এক মেয়।’ েডা় বেল চলল।
‘ স সবিদক িদেয়ই পির ণ ’ বক   ের বলল।
 
েডা় বলল, ‘যখন িম িবেয় কেরা, তখন এমনই লােগ। িক  কেয়ক বছর পের িম আমার ক ার দাষ- েলা দখেত  করেব। আিম চাই, যখন
িম তার দাষ- েলা দখেত  করেব, তখন যন এই কথা েলা রণ কর। গাডা় থেক যিদ তার ওই দাষ েলা না থাকত, তাহেল হ জামাইবা ,



তামার চেয়ও ঢর ভােলা অ  একজনেক স িবেয় করেত পারত।’
 
তাই আমােদর স ী বা সি নীর দাষ- র জ  আমােদর ত  থাকা উিচত। কারণ,  থেকই যিদ তােদর মে  সই দাষ- েলা না থাকত, তারা
আমােদর থেকও অেনক ণ ভােলা এমন কাউেক িবেয় করেত পারত।
 

ম
যখন আমরা েম পিড,় তখন আমরা আমােদর স ী বা সি নীর দয়ােল কবল ভােলা ইট েলা দিখ। আমরা কবল স েলাই দখেত চাই, আর তাই
স েলাই কবল দেখ থািক। আরা অ েলােক অ ীকার কির। পের যখন উিকেলর কােছ যাই িববাহিবে েদর মামলা িনেয়, তখন আমরা আমােদর স ী 

বা  সি নীর  দয়ােল  কবল  খারাপ  ইট েলা  দিখ।  আমরা  তার  ভােলা ণ েলার িত অ  হেয় যাই। আমরা ও েলা দখেত চাই না, তাই স েলা
আর দিখ না। আমরা আবার অ েলােক অ ীকার কির।
 
কন এমন হয় য ম ঘেট নাইট ােবর আেলা আধাের, অথবা কােনা মামবািতর আেলায় সারা কােনা সা েভােজ অথবা কােনা িণমা রােত? কারণ,

এসব অব ায় আপিন তার িতল েলা দেখন না। তার নকল দ ত েলা দেখন  না।  আমরা  তখন  মামবািতর  আেলায়  আমােদর  ক নার  রেঙ
াধীনভােব ক না কের িনেত পাির য অপর পােশ বসা মেয়  এক  পার মেডল, অথবা ছেল  দখেত িসেনমার নায়েকর মেতা। আমরা ক না করেত

পছ  কির, আর আমরা ক না কির ম-ভােলাবাসায় ভরা জীবন। অ তপে  আমােদর জানা উিচত, আমরা কী করিছ।
 
িভ রা এমন মামবািতর আেলার েমর মে  নই। তারা আেলা ফেল চেল বা বতার উপের। যিদ আপিন  চান, ক না চান, তাহেল বৗ  িবহােরর
ি সীমানায় ষেবন না। উ র ব থাই াে  আমার িভ  হওয়ার থম বছের, একবার আিম গািডে়ত কের যাি লাম। আিম বেসিছলাম গািডর়
িপছেনর  িসেট,  আরও  জন  প ি◌মা  িভ র  সােথ।  আজান  চা  –আমার  - িতিন বেসিছেলন সামেনর িসেট। িতিন হঠাৎ িপছেন িফের আমার
পােশ বসা ন ন িভ র িদেক তাকােলন, আর থাই ভাষায় িক  একটা বলেলন। তীয় পি মা িভ টা থাই ভাষায় পারদশ  িছল। স আমােদর তা
অ বাদ কের িদল, ‘আজান চা  বেলেছন য িম লস এে লেস ফেল আসা তামার িমকার কথা ভাবছ।’
 
িব েয় সই আেমিরকান িভ র চায়াল েল পডল়। আজান চা  তার িচ া েলা পডে়ত পেরেছন িন তঁভােব। আজান চা  হাসেলন। তার পেরর
কথা েলা অ বািদত হেলা এভােব : ‘িচ া কেরা না। আমরা সটার একটা ব া করেত পাির। পেরর বাের িচ  িলখেল তােক বেলা স যন তামােক তার
ব ি গত, তার সােথ গভীরভােব স ক  এমন একটা িক  পাঠায়। যখনই িম তােক িমস করেব, সটা বর কের তার কথা মেন করেত পারেব।’

 
‘ সরকম কােনা িক  িক কােনা িভ  রাখেত পাের?’ অবাক হেয় িজে স করল িভ ।
‘অব ই।’ জবাব িদেলন আজান চাহ।



বাধহয় িভ রাও ম ভােলাবাসা বােঝ।
আজান চা  এর পের যা বলেলন তা অ বাদ করেত অেনক সময় লেগ গল। কারণ, আমােদর অ বাদকেক জার কের হািস থািমেয় িনেজেক আেগ সংযত
কের িনেত হেয়িছল।
 
‘আজান চা  বেলেছন,...’ স হািসর চােট বিরয় ◌ আসা চােখর পািন েছ শ েলা বর করার চ া  চালাল, ‘আজান  চা   বেলেছন, িম তামার

িমকােক বেলা, স যন তার এক বাতল  পাঠায়। এরপর যখনই িম তােক িমস করেব, সই বাতলটা বর কের েল দখেব!’
সিত ই তা,  হে  ব ি গত একটা িজিনস। যখন আমরা আমােদর স ী বা সি নীর কােছ আমােদর ভােলাবাসােক কাশ কির, তখন িক আমরা
বিল না য আমরা তার সবিক েকই ভােলাবািস? একই উপেদশ দওয়া যায় কােনা িভ ণীর ে , য তার িমকেক িমস করেছ।
 
যমন  বেলিছলাম, যিদ আপিন ম ভােলাবাসা িনেয় ক নার জাল নেত চান, আমােদর বৗ  িবহার থেক পির ার ের থা ন।

 

সিত কােরর ভােলাবাসা
েমর ঝােমলাটা হে  যখন ক নার জাল ি েড ়যায়, তখন হতাশা ও অসে াষ আমােদর ভীষণ ঃখ িদেত পাের। েমর য ভােলাবাসা, তােত আমরা

আসেল আমােদর স ীেক ভােলাবািস না। আমরা কবল ভােলাবািস, তারা আমােদর য অ িত জািগেয় দয় সটােক। তারা  কােছ  থাকেল য এক আেবশ  
বা ভােলালাগার অ িত হয়, সটােকই আমরা ভােলাবািস। এজ ই যখন তারা কােছ থােক না, আমরা তােদর িমস কির আর এক বাতল ... পাঠােত বিল
(আেগর গ  দ ন)। য কােনা আেবশ বা ঘােরর মেতাই এমন ভােলালাগার অ িত িক  সময় পের কেট যায়।
 
সিত কােরর ভােলাবাসা হে  িনঃ াথ ভােলাবাসা। আমরা তখন অপর লাকটার ভােলাম  িনেয় ভািব। আমরা তােদর বিল, ‘আমার দেয়র দরজা
তামার জ  সব সময় খালা থাকেব, িম যা-ই কেরা না কন।’ আর আমরা সটা মন থেকই বিল। আমরা  চাই তারা খী হাক। এমন সিত কােরর

ভােলাবাসা লভ।
 
আমােদর মে  অেনেকই ভাবেত পছ  কের, আমােদর য িবেশষ স ক তা হে  সিত কােরর ভােলাবাসা, কােনা েমর ভােলাবাসা নয়। এখােন একটা
পরী া দওয়া হেলা আপনার জ , যা থেক আপিন ঝেত পারেবন, কান ধরেনর ভােলাবাসা এটা।
 
আপনার স ীর কথা ভা ন। আপনার মেন তার এক  ছিব ক না ক ন। সই িদেনর কথা মেন কের দ ন, যিদন আপনােদর থম দখা হেয়িছল, আর
এরপর থেক কী চমৎকার সময়ই না কা েয়েছন আপনারা।
 
এখন ক না ক ন, আপনার স ীর কাছ থেক একটা িচ  এেসেছ আপনার কােছ। িচ েত লখা আেছ, স আপনার  ব র সােথ গভীর েম জিডে়য়



পেডে়ছ, আর তারা জন পািলেয় গেছ। আপনার অ িতটা কমন হেব?
 
যিদ এটা সিত কােরর ভােলাবাসা হয়, তাহেল আপিন ব রামাি ত হেবন য আপনার স ী আপনার থেকও ভােলা একজনেক েঁজ পেয়েছ আর স এখন
আরও খী। আপিন আনি ত হেবন য আপনার স ী ও আপনার সরা ব  জেন ব ভােলা সময় কাটাে । আপিন িশেত উ িসত হেয় উঠেবন য তারা

েম পেডে়ছ। সিত কােরর ভােলাবাসায় আপনার স ীর খই িক সবেচেয় ণ িবষয় নয়?
 
এমন সিত কােরর ভােলাবাসা লভ।
 
এক রাণী তার াসােদর জানালা িদেয় েক িপ চারণ করেত দখিছল। রাজা তা দখেত পেলন। এই মহান স াসীর িত রাণীর য ভি , তা রাজার
অ ের ঈষা জািগেয় লল। িতিন তার রাণীেক ডেক জানেত চাইেলন, কােক স সবেচেয় বিশ ভােলাবােস, েক না ামীেক? রাণী িছল ে র পরম
ভ । িক  সই আমেল আপনার ামী যিদ হয় রাজা, তাহেল ব সতক হেত হেব। তখন ি  হারােনা মােন মাথাটা হারােনা। স তার মাথােক ব িচেয়িছল
িনখ দ সেত র জবাব িদেয়, ‘আিম তামােদর জেনর চেয়ও বিশ ভােলাবািস িনেজেক।’



তীয় অ ায়
ভয় এবং থা

ভয় থেক ি
দয়ােল মা   খারাপ ইট দখাটা যিদ মন ােপর কারণ হয়, তাহেল সই দয়াল দেখ দেখ ভিব েতর খারাপ িক  ভেব বসাটা আমােদর জ

ভেয়র কারণ হেয় দ ডা়য়। যখন আমরা ভেয় অ  হেয় যাই, দয়ােলর বািক অংশটা আর দখেত পাই না। অতএব ভয়েক জয় করেত হয় েরা দয়ালটা
দেখ,  খারাপ অংশটা দেখ নয়। উদাহরণ প, আমার িস া ের সা িতক মেণর গ টা বলা যায়।

িস া ের আমার ধারাবািহক চার  দশনা দওয়ার কথা িছল অেনক মাস আেগ থেকই। দশনালয় িহেসেব ক করা হেয়িছল ২৫০০ আসন-স িলত 
য়ব ল  িস া েরর  সানেটক  িস   অিডেটািরয়াম।  বাস  শন েলােত দশনার পা ার টািঙেয় দওয়া হেয়িছল। এরপর এেলা সাস সংকট (সাস

এক  সং ামক রাগ)। আিম যখন িস া ের পৗছঁলাম, তখন ল েলা ব , আবািসক এলাকা েলা অব , সরকার লাকজনেক কােনা জনসভায় যাগ না
দওয়ার পরামশ িদে । ভয় িছল আকাশ ী। আমােক িজে স করা হেলা, ‘আমরা িক দশনার া াম েলা বািতল করব?’

সিদন সকােল সংবাদপে র থমপাতায় বড ়বড ়অ ের ছাপা হেলা য িনরানববই জন িস া িরয়ােনর সাস রাগ ধরা পেডে়ছ। আিম িজে স করলাম,
‘িস া েরর বতমান জনসং া কত?’ ‘ ায় চি শ লাখ।’ আিম ম  করলাম, ‘ তা, তার মােন হে  ৩৯,৯৯,৯০১ জেনর সাস রাগ হয় িন। কােজই দশনা
চ ক।’

‘িক  কউ যিদ সাস রােগ আ া  হয়?’ ভয় বলল।

‘িক  যিদ না হয়?’ া পা া  করল। স াবনার পা া ভাির িছল ার িদেকই।

তাই আেগর িসিডউল অ যায়ী দশনার আেয়াজন করা হেলা। থম রােত দশনা নেত এেলা পেনর শ লাক। এরপর থেক িতরােত লাকজেনর সং া 
বাডে়তই থাকল। শষ দশনার রােত হাউস ল হেয়  গল অিডেটািরয়াম। ায় ৮০০০ লাক দশনা েলা নেত এেসিছল। তারা অেযৗি ক ভেয়র িব ে  
যেত িশেখিছল, সটা ভিব েত তােদর সাহসেক আরও শি শালী করেব। তারা দশনা েলা বশ উপেভাগ কেরিছল, আর িশমেন চেল িগেয়িছল। তার 

মােন হে  তােদর ভাইরােসর িব ে  লডা়র রাগ িতেরাধ ব া আরও মজ ত হেয়িছল। েত ক দশনার শেষ আিম তােদর জার গলায় বেল
িদেয়িছলাম য, যেহ  তারা আমার মজার গ েলা েন হেস েটা  খেয়েছ, এেত কের তােদর স েসর ায়াম হেয় গেছ, আর তােদর াস ােসর
িসে মটা আরও ঢ ়হেয়েছ! সই াতােদর মে  থেক একজনও তা সাস রােগ আ া  হয় িন।



 
ভিব েতর আেছ অপার স াবনা। যখন আমরা খারাপ স াবনা েলােত িনেজেদর িবেয় রািখ, সটােকই বেল  ভয়। যখন আমরা অ া  স াবনা েলােকও
দখেত পাই, আর সটাই বিশর ভাগ সময় হয়, সটােকই বেল ভয় থেক ি ।

 

ভিব াণী করা
অেনেকই  ভিব ৎ  জানেত  চান।  কউ  কউ  অৈধয  হেয়  ভিব াণী  ও ভিব ৎব ােদর সাহা  নন। আিম আপনােক ভিব াণী িবষেয় সতক কের
িদেত চাই : কখেনাই একজন গিরব ভিব ৎ ব ােক িব াস করেবন না!
 

ানী িভ রা দা ণ ভিব ৎ ব া িহেসেব াত, িক  তারা তা সহেজ আপনােক বলেব না।
 
একিদন এক ভ  আজান চা - ক তার ভিব ৎ বেল িদেত অ েরাধ জানাল। আজান চা  না কের িদেলন এই বেল : ‘ভােলা িভ রা ভিব ৎ বেল দয় না।’
ভ  তা নােছাডব়া া। স আজান চা - ক মেন কিরেয় িদল কতবার স তােক িপ দান কেরেছ, তার িবহাের স কত টাকা দান কেরেছ, আজান চা - ক
স তার িনেজর গািডে়ত কের কতবার িরেয়েছ, িনেজর কাজ ও পিরবার ফেল। আজান চা  দখেলন য লাক  তার ভিব ৎ জেনই ছাডে়ব। তাই িতিন

বলেলন য একবােরর জ  তার ভিব ৎ বেল দওয়া যায়। ‘ ক আেছ, তামার হাতটা দাও। এক  দেখ িদই।’
 
ভ  তা উে জনায় ভর র। আজান চা  অ  কােনা ভ েক হাত দেখ দন িন। এটা িবেশষ একটা েযাগ। তা ছাডা় আজান চা  একজন িস ষ
িহেসেব াত। তার অেলৗিকক শি র কথা সবার জানা। িতিন যা বেলন তা হেবই, িনি তভােবই হেব। আজান চা  তার ভে র হােতর রখা েলা আ ল
িদেয় েপ েপ দখেত লাগেলন। এক  পর পর িতিন বলেত লাগেলন, ‘ওহ, দা ণ তা’ অথবা ‘ভােলা, ভােলা’, ‘অসাধারণ!’ বচারা ভ  ভােলা কােনা
ভিব াণীর আশায় িশেত ডগমগ।
 
যখন আজান চাহ-র দখা শষ হেলা, িতিন ভে র হাতটা ছেড ়িদেয় বলেলন, ‘ হ উপাসক, তামার ভিব ৎ এটাই হেব।’
 
‘িজ, ব ন।’ ভ  তাডা়তািড ়বেল উঠল।
 
‘আর, আিম িক  কখেনাই ল কির না।’ আজান চা  এর সােথ যাগ করেলন।
 
‘আিম জািন, আিম জািন। ক আেছ। আমার ভিব ৎ কমন হেব?’  ের বেল উঠল ভ ।
 
‘ তামার  ভিব ৎ  অিনি ত’  আজান  চা   বলেলন।  িতিন  িক   ল বেলনিন!



 

য়া বা বািজ ধরা
টাকা কামােনা ক ন, িক  হারােনা সহজ। আর হারােনার সবেচেয় সহজ পথ  হে  য়া। সকল য়ািডই় অবেশেষ হেরা পা েত পিরণত হয়।  ত ও
লাকজন ভিব ৎ জানেত পছ  কের, যােত কের তারা য়া খেল অথবা বািজ ধের র টাকা কামােত পাের। আিম েটা গ  বলব ভিব ৎ অ মান

করাটা য কত িবপদজনক তা দখােনার জ , এমনিক যিদ সরকম ল ণ দখা যায়, ত ও।
 
এক ব  কােনা এক সকােল ম থেক জাগল এক  দেখ। টা এতই পির ার য মেন হেয়িছল বা ব থেকও বা ব। স  দেখিছল য প চজন
দবতা এেস তােক প চ  বড ়বড ়কলিসভরা ধনস দ িদেয় গল। ম ভেঙ চাখ মেল দখল তার বড েম কােনা দবতা নই, আর আফেসাস, কােনা

কলিসভরা ধনস দও নই। িক   িছল ব অ ুত।
 
স রা াঘের িগেয় দখল য তার ী তােক প চ  িডম স  ও প চ িপস পাউ  গরম কের িদেয়েছ না ার জ । সকােলর খবেরর কাগেজ স তািরখ
দখল ৫ ম (প ম মাস)। অ ুত িক  একটা হে , তাই না! পছেনর পাতায় স দখল ঘাডে়দৗেঁডর় খবর। স অবাক হেয় দখল য এসকেট (ASCOT)

প চ অ র) য ঘাডে়দৗেঁডর় খলা হে , সখােন প ম দৗেঁডর় প ম ঘাডা়র নাম প  দবতা! টা আসেল িছল দববাণী!
 
সই িবেকেল স অিফস থেক  িনল। াংক অ াকাউ  থেক টাকা লল প চ হাজার ডলার। ঘাডে়দৗেঁডর় বািজর মােঠ িগেয় স প ম বািজকেরর

কােছ িগেয় বািজ ধরল : প চ ন র ঘাডে়দৗেঁডর় প চ ন র ঘাডা় প  দবতার ওপর প চ হাজার ডলার বািজ।  তা আর িম া হেত পাের না।
সৗভাে র সং া প চ তা আর িম া হেত পাের না। টা আসেলই িম া িছল না। ঘাডা়টা এেসিছল প ম হেয়।

 
ি তীয় গ টা িস া ের ঘেটিছল অেনক বছর আেগ। একজন অে িলয়ান লাক িবেয় কেরিছল িস া েরর এক রী চাইিনজ মেয়েক। যখন তারা
িস া ের তােদর আ ীয় জেনর কােছ বডা়েত আসল, লাকটার শালারা তখন িবেকেল ঘাডে়দৗেঁডর় মােঠ যাি ল। তারা তােকও যাওয়ার আম ন   
জানাল।
 
লাক  রািজ হেলা। ঘাডে়দৗেঁড ়যাওয়ার আেগ তারা একটা বৗ  িবহাের িগেয় বািত ািলেয় সৗভাে র াথনা করেব বেল মনি র করল। িক  ছা  সই

িবহাের পৗেঁছ দখল য সটা যন জ ােলর প । তাই তারা ঝাড়ু ও বালিত হােত িনেয় ঝেড ় েছ পির ার করল েরা িবহারটা। তারপর তারা তােদর
বািত ািলেয় সৗভাে র াথনা করল এবং ঘাডে়দৗেঁডর় মােঠ গল। িক  তারা বািজেত শাচনীয়ভােব হারল।
স রােত অে িলয়ান লাকটা একটা ঘাডা়র  দখল। জাগার পের তার  মেন পডল় ঘাডা়র নামটা। খবেরর কাগেজ দখল য সিদন িবেকেলর
ঘাডে়দৗেঁড ়আসেলই সই ঘাডা়র নাম আেছ। স তার শালােদর এই খবরটা জানাল। িক  তার শালারা িক েতই সটা িব াস করল না। িস া েরর

িবহার র াকারী চাইিনজ দবতা একজন িবেদিশ অে িলয়ানেক জয়ী ঘাডা়র নাম বেল দেব, এটা মেন নওয়া অস ব। তারা এটােক আমেলই িনল না।



 
অে িলয়ান লাকটা একাই ঘাডে়দৗেঁড ় গল, সই ঘাডা়টার উপের বড ়অে র বািজ ধরল, আর ঘাডা়টা িজতল।
 
িবহার র াকারী চাইিনজ দবতা িন য়ই অে িলয়ানেদর পছ  করত। তার শালারা রােগ ঁসেত লাগল।
 
 
 

ভয় কী
ভয় হে  ভিব েতর কােনা ল, দাষ বা অ ীিতকর কােনা িক  েঁজ পাওয়া। ভিব ত য কী প অিনি ত তা যিদ আমরা মেন রাখেত পাির, তাহেল
আমরা আর কখেনা চ া করেত যাব না কী কী ঝােমলা হেত পাের। ভেয়র সখােনই সমাি ।
 
একবার ছাটেবলায় আিম দ েতর ডা ােরর কােছ যাওয়ার ভেয় আতি ত িছলাম। ওইিদন আমার ডা ােরর সােথ দখা করেত যাওয়ার কথা িছল, িক
আিম যেত চাই িন। আিম বাকার মেতা িনেজেক িনেয় উি  িছলাম। িক  ডা ােরর কােছ পৗেঁছ জানলাম য আমার অ াপেয় েম  বািতল হেয় গেছ।
এেতই ঝলাম, ভয়টা য কী মারা ক সময় অপচয়কারক।
 
ভয় িমেশ থােক ভিব েতর অিন য়তায়। িক  ােক কােজ না লাগােল ভয় আমােদরই মের ফলেত পাের। ং  নােম একটা রেনা টিলিভশন
িসিরেজ এই ভয়টা ত ণ বৗ  ামণ ছা  ঘাসফিডং়েক ায় মের ফেলিছল।
 
ছা  ঘাসফিডং়েয়র আচায িছল অ । সই অ  আচায একিদন তার িশ  ছা  ঘাসফিডং়েক িনেয় গল িবহােরর িপছেনর এক েম, যা সাধারণত

তালাব  থাকত। েমর ভতের িছল ছয় িমটার চওডা় এক  র, যার মাঝামািঝ জায়গায় িছল একটা ছাট কােঠর ি জ। সই আচায ছা
ঘাসফিডং়েক সাবধান কের িদল যন েরর িকনারা থেক ের থােক। কারণ, ের পািন িছল না, িছল এিসড।
 
ঘাসফিডং়েক বলা হেলা, ‘ তামােক সাত িদন পের পরী া করা হেব। এই ছা  কােঠর ি জ পার হেয় তামােক েরর ওপাের যেত হেব। সাবধান!

েরর তলায় জমা হওয়া ওই হাডে়গাড় েলা দখেত পা  তা?’
 
ঘাসফিডং় ভেয় ভেয় েরর তলায় তাকাল এবং অেনক হাডে়গাড ় দখল। ‘ও েলা তামার মেতা অেনক ামেণর হাডে়গাড।়’
 
আচায ঘাসফিডং়েক সই ভয়ংকর ম থেক বাইের িনেয় এেলা। িবহােরর উেঠােন িভ রা একটা একই মােপর কােঠর ি জ বািনেয় সটােক েটা ইেটর
উপের বসাল। সাত িদন ধের ঘাসফিডং়েয়র সই ি জ েট পার হওয়া ছাডা় আর কােনা কাজ িছল না।
 



কাজটা সহজ। কেয়ক িদেনর মে ই স িন তঁভােব ছা  ি জটা েট পার হেত পারত। এমনিক চাখ ব ধা অব ায়ও পার হেয় যেত পারত অবলীলায়।
এবার পরী ার পালা আসল।
 
আচায ঘাসফিডং়েক িনেয় গল এিসেডর েরর েম। েরর তলায় ামণ েলার হাডে়গাড় েলা চক চক করিছল। ঘাসফিডং় ি েজর এক াে  উেঠ
দ ডা়ল এবং আচােযর িদেক তাকাল। ‘হ েটা’ তােক আেদশ দওয়া হেলা। এিসেডর েরর উপের য ি জটা, তা উেঠােনর সই একই মােপর ি েজর
চেয় অেনক অেনক সংকীণ ঘাসফিডং় হ টেত  করল, িক  তার পদে প নডব়েড ়হেয় উঠল। স টলেত  করল। অেধক পথও পেরারিন, এরই মােঝ
স আরও ভীষণভােব েল উঠল। তােক দেখ মেন হি ল স এিসেডর মে  পডে়ত যাে । এমন াস কর অব ায় একটা িব াপন িবরিত হেলা।

 
অেনক িবরি  চেপ সই জঘ  িব াপন েলা সহ  কেরিছলাম আিম। মেন সব সময় ভাবনা িছল বচারা ঘাসফিডং় কী কের িনেজেক ব চােব।
 
িব াপন শষ হেলা। আমরা আবার িফের এলাম যখােন ঘাসফিডং় ি েজর মাঝপেথ িগেয় ভেয় আ িব াস হারােত বেসেছ। আিম তােক টলমল পােয় পা
বাডা়েত দখলাম। এরপর স েল উঠল, আর ের পেড ় গল।
 
ছা  ঘাসফিডং়েয়র ের পডা়র শ  েন  অ  আচায হেস উঠল। এটা এিসড নয়, িছল কবল পািন। হাডে়গাড় েলা ফেল দওয়া হেয়িছল ‘ শাল

ইেফ ’ িহেসেব, গ টােক িব াসেযা  কের তালার জ । স েলাই ঘাসফিডং়েক বাকা বািনেয়িছল, আর বাকা বেন িগেয়িছলাম আিমও।
 
আচায িজে স করল, ‘ ক তামােক ফেল িদেয়িছল? ভয়ই তামােক ফেল িদেয়িছল, হ ছা  ঘাসফিডং়, কবল ভয়।’
 

লাকজেনর সামেন কথা বলেত ভয় পাওয়া
আিম েনিছ, বড ়ভয় েলার একটা হেলা জনগেণর সামেন কথা বলার ভয়।
 
আমােক র কথা বলেত হয় জনগেণর সামেন, িবহাের, আেলাচনা সভায়, িবেয়র অ ােন, দাহি য়ায়, রিডওেত, টিলিভশেন, সরাসির সা াৎকাের।
 
এটা আমার পশার একটা অংশ।
আমার মেন পেড,় কােনা একসময় দশনা দওয়ার প চ িমিনট আেগ ভয় আমােক েরা ির াস কের ফেলিছল। আমার কােনা িতই িছল না। কী
য দশনা দব, স-িবষেয় আমার কােনা ধারণা িছল না। দশনালেয় তখন ায় িতনশ জন লাক একটা ভােলা, অ ে রণা লক দশনা শানার আশায়

আমার দশনা নেত এেসিছল। আিম ভাবেত লাগলাম, ‘যিদ বলার মেতা িক  েঁজ না পাই, তাহেল কী হেব? যিদ ল িক  বেল বিস? যিদ বাকার মেতা
িক  কের ফিল?’
 



সম  ভেয়র  হয় ‘যিদ... তাহেল কী হেব?’ এমন িচ া থেক এবং যা এেকবাের ভয়ংকর পিরণােমর িচ ার িদেক গডা়য়। আিম ভিব েতর অ মান
করিছলাম এবং না বাধক ভিব েতর কথাই ভাবিছলাম। আিম িছলাম বাকা। আিম জানতাম, আিম বাকার মেতা ভাবিছ। আিম িথওির অ যায়ী
সবিক  জানতাম, িক  তােত কাজ হি ল না। মেন সীমাহীন ভয় কেত  কেরিছল। আিম বশ ঝােমলায় পেড ়িগেয়িছলাম।
 
এখন যখনই আিম দশনা িদই, আিম মজা কির। আিম িনেজেক উপেভাগ কির। আিম মজার মজার গ  বিল, তা ায়ই বিল িনেজেক হাসােত, আর
স েলা েন াতােদর সােথ সােথ আিমও হািস। একবার িস া ের রিডওেত সরাসির সংলােপ ভিব েতর টাকা-পয়সা কমন হেব স-স েক আজান

চা -র ভিব াণী িনেয় বেলিছলাম (িস া িরয়ানরা অথৈনিতক াপাের ব আ হী)।
 
আজান চা  একবার ভিব াণী কেরিছেলন য িথবীেত একিদন টাকা বানােনার কাগজ িরেয় যােব, পয়সা বানােনার ধা  িরেয় যােব। লাকজন তখন
দনি ন লনেদেনর জ  অ  িজিনস বহার করেব। িতিন বেলিছেলন, লাকজন তখন রিগর কেনা িব ােক টাকা-পয়সা েপ বহার করেব। তারা

পেকেট কের রিগর িব া িনেয় রেব। াংেকর ভ  রিগর িব ায় পির ণ থাকেব। ডাকােতরা স েলা ট করেত চাইেব। ধনীরা গেব নাক  কের
বডা়েব য তােদর কােছ এত বিশ রিগর িব া আেছ। গিরবরা লটািরেত এক িবরাট প রিগর িব া পাওয়ার  দখেব। সরকার তােদর দেশর
রিগর িব ার অব ার িদেক িবেশষ মেনােযাগ দেব এবং সামািজক ও পিরেবশগত সম া েলা রিগর িব ার চেয় কম  পােব।

টাকা, পয়সা ও রিগর িব ার মে  মৗিলক পাথক টা কী? কােনা পাথক  নই।
 
আিম গ টা বলেত বশ উপেভাগ কির। এটা আমােদর চিলত সং িতর এক মমাি ক িচ  েল ধের। এ  মজারও বেট। িস া িরয়ান াতারা গ টা
পছ  কেরিছল।
 
আিম েঝ িগেয়িছলাম য লাকজেনর সামেন ব ৃতা িদেয় আপিন যিদ মজা পেত চান, তাহেল ির া  ক ন। মেন একই সােথ ভয় ও মজা থাকাটা
মন িব ামেত অস ব। যখন আিম ির া  থািক, দশনার সময় আইিডয়া েলা মেন আসেত থােক একটার পর একটা, আর খ িদেয় স েলা ম ণভােব
কথার ঝংকার হেয় বিরেয় পেড।় তা ছাডা়, াতারা মজার কথা নেত িবর  বাধ কের না।
 
একবার একজন িতববতীয় িভ  দশনার সময় াতােদর হাসােনার  স েক া া কেরিছল। স বেলিছল, ‘যখন তারা হাসার জ  খ লেব,
আপিন তখন তােদর েখ ােনর াবেলট ঁেড ়িদেত পারেবন।’
 
আিম কখেনাই দশনার িত িনই না। বরং আিম দয় ও মনেক ত কির। থাই াে  িভ েদর শখােনা হয় যন তারা কখেনাই দশনা ত না
কের; বরং যেকােনা সময় িবনা না েশ দশনা দওয়ার জ  ত থােক।
 
দশনা ত করেব না, ত করেব িনেজেক। তখন িছল মাঘী িণমা, উ র ব থাই াে  সটা বছেরর ি তীয় ণ উৎসব। আিম িছলাম আজান



চাহ-র িবহার ওয়াট পাপং এ। সখােন িভ  িছল ই শ-এর মেতা, আর উপাসক-উপািসকা িছল কেয়ক হাজার। আজান চা  ব িব াত িছেলন। তখন
িভ  িহেসেব আমার বয়স িছল প চ বছর।
 
স ার পের দশনার সময়। এমন ধান ধান অ ােন আজান চা  সাধারণত িনেজই দশনা কেরন। িক  সব সময় নয়। মােঝ মােঝ িতিন িভ েদর
সািরেত চাখ িলেয় নন। যিদ ত র ি  আপনার উপর এেস থােম, তাহেল আপিন ঝােমলায় পেড ় গেছন। িতিন আপনােক দশনা িদেত বলেবন। যিদও
আিম িসিনয়র িভ েদর লনায় এখেনা নবীন, ত ও িনি ত কের িক ই বলা যায় না, আজান চা  কখন কােক দশনা িদেত বেলন।
 
িতিন িভ েদর সািরেত চাখ লােলন। ত র ি  আমােক ফেল সামেন এিগেয় গল। আিম িনরেব ি র িনঃ াস ফললাম। এর পের তার ি  আবার
সামেন থেক িপছেন এিগেয় আসেত লাগল। ভা ন তা কার উপর তার ি  থেম গল?
আজান চা  িনেদশ িদেলন, ‘ া  ধান দশনাটা দাও।’
 
পালােনার পথ িছল না। অ ত অব ায় আমােক থাই ভাষায় এক ঘ া ধের দশনা িদেত হেলা আমার র সামেন, িভ েদর সামেন এবং হাজােরা
লাকজেনর সামেন। দশনাটা ভােলা হেয়িছল িক হয় িন, সটা াপার না। াপার হেলা, আিম দশনা িদেয়িছলাম।

 
আজান চা  আপনােক কখেনাই বলেবন না দশনা ভােলা হেয়েছ িক হয় িন। াপারটা সটা নয়। একবার িতিন একজন দ  পি মা  িভ েক সা ািহক 
উেপাসেথর িদেন জেডা় হওয়া উপাসক-উপািসকােদর সামেন দশনা িদেত বলেলন। এক ঘ া থাই ভাষায় দশনা িদেয় িভ  তা সমা  করার িত 
িনল। আজান চা  তােক শষ করেত িদেলন না, আরও এক ঘ া বলেত বলেলন। এ  িছল ক ন কাজ। ত ও স বলল। কােনামেত থাই ভাষায় যখন স
ি তীয় ঘ ার দশনা শষ করার িত িনে , আজান চা  আরও এক ঘ া দশনা দওয়ার িনেদশ িদেলন। এ  িছল অস ব। পি মা িভ  িহেসেব
কত ই বা থাই ভাষা জােন স? তখন আপনােক একই কথা বার বার বলেত হেব। াতারা িবর । িক  আপনার করার িক  নই। তীয় ঘ া শেষ
বিশর ভাগ লাক উেঠ চেল গল, কেয়কজন যারা িছল তারা িনেজেদর মে ই কথা বলিছল। এমনিক মশা ও ক িকরাও িমেয় িগেয়িছল।

 
তীয় ঘ া শেষ আজান চা  আরও এক ঘ া দশনা িদেত বলেলন! পি মা িভ  তার িনেদশ পালন করল। স বেলিছল য, এমন একটা অিভ তার

পের ( দশনাটা চার ঘ া পের তেবই শষ হেয়িছল) যখন আপিন াতােদর িতি য়া যাচাই করেত যােবন, তখন আর জনসমে  ব ৃতা িদেত ভয় পােবন
না।
 
এভােবই আমরা মহান আজান চা -র কাছ থেক িনং পেয়িছলাম।
 

থার ভয়



থার অ তম ধান উপাদান হে  ভয়। এটাই থােক তী তর কের। ভয়েক সিরেয় িদন, কবল অ িতটা থাকেব।
 
১৯৭০ সােলর মাঝামািঝ সমেয় উ র ব থাই াে র দির  ও গম বনিবহাের আমার ভীষণ দ েতর থা  হয়। সখােন না িছল কােনা
ডি ,  না  িছল  টিলেফান,  না  িছল  িব ৎ।  ও েধর  বাে   সামা  ারািসটামল পয  িছল না। বনিভ রা সহনশীল হেব, এটাই আশা করা হয়।

 
স ার পের, অ েখর বলায় সচরাচর যমন  হয় আর িক, দ েতর থা তী  থেক তী তর হেলা। আিম িনেজেক বশ শ সমথ বনিভ  ভাবতাম। িক
এই দ েতর থার কােছ আমার সামে র অিগ  রী া িদেত হেলা। আমার েখর একপাশ থায় শ  হেয় গল। এমন দ েতর থা এই জনেম আর হয় িন।
আিম াস ােসর ােন বেস থা থেক ি  পেত চাইলাম। আিম িশেখিছলাম, মশার কামড ়সে  ও কীভােব াস ােস মনেক ক ী ত করা যায়।
মােঝ মােঝ আিম এক থেক চি শ পয  ণতাম। একটা অ িতেত মেনােযাগ িদেল অ  অ িত আর থাকত না। িক  এবােরর থাটা িছল অসাধারণ।
আিম মা  ই িতন সেক  াস ােস মেনােযাগ দওয়ার পরপরই থাটা আরও ভয়ংকর হেয় িফের আসত।
 
আিম উেঠ বসলাম, বাইের িগেয় চং মণ করার চ া করলাম। ব শী ই সটাও  বাদ  িদেত  হেলা।  আিম  চং মণ  করিছলাম  না,  সিত কার  অেথই
দৗডঁা়ি লাম,  কােনামেতই  ধীরি র  হেয়  হ টেত  পারিছলাম  না।  থাটা আমােক িনয় ন করিছল, এটা আমােক দৗডঁা়েত বা  করিছল। িক  যাওয়ার
কােনা জায়গা িছল না। আিম থায় িদেশহারা হেয় িগেয়িছলাম, কবল পাগল হওয়া বািক।

 
আিম দৗেঁড ় ের েক গলাম। বেস পেড ়  আ ি   করলাম। বৗ  েলা অেলৗিকক শি  ধারণ কের বেল সবাই বেল। তারা আপনােক
সৗভা  এেন িদেত পাের, িবপদজনক াণী েলােক ের রাখেত পাের, অ খ ও থা ভােলা কের িদেত পাের - এমন ই বলা হয়। আিম সটা িব াস

করতাম না। আিম িব ানী িহেসেব িশ ণ িনেয়িছ। যা করী েলা সব য়া, জ িক। স েলা সহজ সরলেদর জ  যারা সবিক  সহেজ িব াস
কের। তাই আিম  আ ি   করলাম এই অেযৗি ক আশায় য এেত কাজ হেব। আিম বপেরায়া হেয় িগেয়িছলাম। শী ই আমােক সটাও থামােত
হেলা। আিম ঝেত পারিছলাম আিম িচৎকার কের েত ক  শ  উ ারণ করিছ। তখন অেনক রাত হেয় িগেয়িছল, আমার ভয় িছল অ রা না েন
ফেল!

 
যভােব তী  ের  আ ি  করিছলাম, তােত মেন হয় কেয়ক িকেলািমটার েরর ােমর লাকজনেক ম থেক জািগেয় েলিছলাম। থার শি

আমােক াভািবকভােব  আ ি  করেত দয় িন।
 
আিম িছলাম একা, েদশ থেক হাজার মাইল ের, গম এক জ েল যখােন কােনা েযাগ- িবধা নই, অসহ  থা থেক পালাবার কােনা পথ
নই। আিম যা যা জািন সব চ া কেরিছলাম, এেকবাের সবিক । িক  কােনা িক েতই কাজ হয় িন।

 
এমন বপেরায়া ত েলা ার দরজা েলােক েল দয়, াভািবক জীবেন য েলার দখা পাওয়া ভার। ক সই েত এমনই এক ার দরজা েল



িগেয়িছল আমার সামেন এবং আিম সই দরজা িদেয় ভতের েবশ করলাম। সিত  কথা বলেত কী, আমার আর কােনা িবক  িছল না।
 
আমার মেন পডল় েটা ছা  শ , ‘ যেত দাও’। আিম এই শ েলা আেগও ব বার েনিছ। আমার ব েদরও এর া া কের িদেয়িছ অেনকবার। আিম
ভাবতাম এর অথ আিম জািন : মাহ এমনই হয়!
 
আিম যেকােনা িক  চ া কের দখেত রািজ িছলাম, তাই আিম যেত দওয়ার চ া  করলাম।  শতভাগ  যেত  দওয়ার  চ া  করলাম।  জীবেন
 থমবােরর মেতা আিম সিত কার অেথই যেত িদলাম।
 
পের যা ঘটল তা আমােক ভীষণভােব নাডা় িদল। সই ভয়ানক থাটা িনেমেষই উধাও হেয় গল। তার জায়গায় মেনাহর এক খ জায়গা কের িনল।
আনে র ঢউ একটার পর একটা এেস আমার সারা শরীরেক ভািসেয় িনল। আমার মন গভীর শাি েত ভের গল, এত শা  ও উপেভা  হেলা য বলার
মেতা নয়। আিম সহেজই এবং অনায়ােসই ােন বসলাম। ােনর পের আিম িক ণ িব াম িনেত েয় পডল়াম, আর গভীর ও শাি র একটা ম িদলাম।
 
িবহােরর দািয়  ও কতে র জ  যথাসমেয় যখন ম থেক জাগলাম, তখন খয়াল করলাম য আমার দ েত থা, িক  সটা গতরােতর লনায় িক ই
নয়।
 

থােক যেত দওয়া
আেগর গ টােত, দ েতর থার য থার ভয় সই ভয়টােকই আিম যেত িদেয়িছলাম। আিম থােক উ  অভ থনা জািনেয়িছলাম। এ েক জিডে়য় ধের
তােক তার মেতাই থাকেত িদেয়িছলাম। এজ ই এ  চেল িগেয়িছল। আমার ব েদর অেনেকই চ  থার সমেয় এই প িত কােজ লাগােনার চ া
কেরেছ, িক  কােনা কােজ আেস িন। তারা আমার কােছ এেস অিভেযাগ কের বেলেছ য আমার দ েতর থা নািক তােদর থার লনায় িক  না। সটা
সিত  নয়। থা ি গত এবং সটা মাপা যায় না।
 
আিম তােদর িনেচর িতন িশে র গ  িদেয় া া কেরিছলাম কন যেত দওয়াটা তােদর বলায় কাজ কেরিন।
 

থমিশ  চ  থায় কাতর হেয় যেত দওয়ার চ া করল। ‘ যেত দাও’ তারা ভ ভােব বেল এবং অেপ া কের।
 
‘ যেত দাও!’ যখন থার কােনা পিরবতন হে  না, তখন তারা আবার বেল।
 
‘  যেত দাও!’ ‘ওহ, যেত দাও না!’
‘আিম বলিছ, যেত দাও!’ ‘ যেত দাও!’



 
মজার মেন হেত পাের, িক  আমরা বিশর ভাগ সময় এমনই কের থািক। আমরা ল িজিনসেক যেত িদই। আমােদর যেত দওয়া উিচত, য ‘ যেত
দাও’ বলেছ তােকই। আমােদর যেত দওয়া উিচত আমােদর ম কার সই খপােট িনয় ণ কারীেক। আমরা সবাই জািন ক সই খপােট িনয় ণকারী।
 
যেত দওয়া মােন হে  ‘ কােনা িনয় ণকারী নই’।

 
ি তীয় িশ , ভয়ানক থায় এই উপেদশ রণ কের িনয় ণকারীেক যেত িদল। তারা থা সহ  কেরও বেস রইল, ধের িনল য তারা যেত িদে । দশ
িমিনট পের সই একই থা। তাই তারা অিভেযাগ কের য যেত দওয়ােত কােনা কাজ হয় না। আিম তােদর বিল য যেত দওয়াটা কােনা থার কবল
থেক  হওয়ার প িত নয়; বরং থা থেক াধীন হওয়ার প িত। ি তীয় িশ টা থার সােথ একটা ি  করার চ া কেরিছল : ‘আিম দশ িমিনট

ধের যেত দব; আর হ থা, িম চেল যােব, েঝছ?’
 
এটা থােক যেত দওয়া নয়, থার কবল থেক  হওয়ার চ া।
 

তীয় িশ , ভয়ানক থায় জজিরত হেয় থােক এ প বেল : ‘ হ থা, আমার দেয়র দরজা তামার জ  খালা, িম আমােক যা িক ই কেরা না
কন। এেসা, ভতের এেসা।’

 
তীয় িশ  থােক যত ণ ইে  তত ণ থাকার অ মিত িদেয়িছল, এমনিক সারা জীবন হেল সারা জীবন, আরও বিশ হয় হাক। তারা থােক
াধীনতা িদেয়িছল। তারা এটােক িনয় ন করার চ া ত াগ কেরিছল, অথাৎ যেত িদেয়িছল। থা থাকল িক গল, সটা এখন তােদর কােছ একই

িজিনস। কবল তখনই থা চেল যায়।
 

যভােব দ েতর থার ঊে  যাওয়া যায়
আমােদর িভ সংেঘর একজেনর দ ত ব খারাপ িছল। তার অেনক েলা দ ত েল ফলার েয়াজন হেয়িছল; িক  এেনসেথিশয়া িদেত দেব না স
িক েতই। অবেশেষ অে িলয়ার পাথ শহের একজন ড াল সাজন েঁজ পাওয়া গল য এেনসেথিশয়া ছাডা়ই তার দ ত েলা েল দেব। স কেয়কবার ওই
ডা ােরর কােছ িগেয়িছল দ ত লেত, কােনাবারই সম া হয় িন।
 
এেনসেথিশয়া ছাডা় দ ত লেত দওয়াটা বশ সাহেসর বেট, িক  আেরক ি  িছল এর থেক এক িডি  উপের। স িনেজই িনেজর দ ত েল ফেলিছল
কােনা এেনসেথিশয়া ছাডা়।

 
আমরা তােক দেখিছলাম আমােদর িবহােরর য পািতর ঘেরর বাইের, ায়ােস তখন ধরা আেছ তার র মাখা দ ত। কােনা সম াই হয় িন। স ায়াসটা



েয় েছ আবার য পািতর ঘের রেখ িদেয়িছল।
 
আিম তােক িজে স কেরিছলাম, স কী কের এমন িজিনস করেত পারল।
 
স যা বলল, তা থেকই া া পাওয়া যায় কন ভয় থার একটা ধান উপকরণ িহেসেব থােক। স বলল, ‘যখন আিম িস া  িনলাম, দ তটা িনেজই
লব, কননা ডি ে র কােছ যাওয়ার অেনক ঝি  ঝােমলা, সই েত কােনা থা লােগ িন। যখন আিম ায়াসটা হােত েল িনলাম, তখেনা থা লােগ

িন। যখন আিম ায়াস িদেয় দ তটা ধরলাম শ  কের, তখেনা থা লাগল না। যখন আিম ায়ােস মাচড ়িদলাম এবং টান িদলাম, তখন থা লাগল, িক
সটা কেয়ক সেক  মা । যখন দ তটা বর করলাম, সটা আর মােটও এত থা করল না। প চ সেকে র থা, এই আর িক!’

 
ি য় পাঠক, এই সিত  ঘটনা পেড ়হয়েতা ভেয় খ িব ত কের ফেলেছন।
 
স যতটা না থা পেয়েছ, আপিন স বত তার থেকও বিশ থা অ ভব কেরেছন। যিদ এমন কােজ আপিন চ া করেতন, তাহেল ভয়ানক থা লাগত।

হয়েতা য পািতর ঘের িগেয় ায়াস হােত নওয়ার আেগই আপিন থায় কাতর হেয় পডে়তন। আশ া, ভয়- থার ধান উপাদান।
 

কােনা ি া নয়
িনয় ণকারীেক যেত দওয়া, বতমান েতর সােথ থাকা এবং ভিব েতর অিন য়তার িত যা হয় হেব এমন খালা একটা মনমানিসকতা িনেয় থাকা
আমােদর ভেয়র কারাগার থেক ি  দয়। এটা আমােদর জীবেনর চ ােল েলােক আমােদর িনজ  া িদেয় মাকােবলা করেত শখায় এবং অেনক
অ ি কর অব া থেক বর কের িনেয় যায় িনরাপেদ।
 

ল ায় চমৎকার একটা মণ শেষ িস া র হেয় অে িলয়া ফরার সময় পােথর িবমানব ের ইিমে শেনর ছয়টা লাইেনর একটােত দ িডে়য়িছলাম
আিম। লাইনটা শ কু গিতেত এেগাি ল, তার মােন ব ভােলামেতা চক করা হে  সবাইেক।
 
একজন িলশ অিফসার কাে েক উদয় হেলা, সােথ আেছ মাদক  ধরার জ  িশ ণ া  ছা  একটা র। অিফসার েক র িনেয় আসেত দেখ
লাইেনর লাকজন নাভাস ভি েত হািস হািস খ করল, যিদও তােদর কােছ কােনা মাদক  িছল না। র  তােদর শ কার পের যখন পেরর জেনর
কােছ যাি ল, আপিন িনি তভােবই তােদর দেখ ঝেত পারেবন য ি র িনঃ াস ফলেছ তারা। এত ণ কী টনশনই না কেরেছ!
 
যখন সই র ছা  রটা আমার কােছ এেস কঁল, এ  থেম দ ডা়ল। এ  তার নাকটা আমার কামেরর কােছ চীবেরর ভতর েঁজ িদল এবং ত
বড ়বড ়কের লজ নাডে়ত লাগল। কা মস অিফসার  কােনামেত টেনি চেড ় র েক সিরেয় িনেয় গল। লাইেন আমার সামেনর লাকজন যারা



এত ণ বশ ব ভাবাপ  িছল, এখন তারা এক পা ের সের গল। আিম িনি ত, আমার িপছেনর ও এক পা িপছেন সের গল।
 
প চ িমিনট পের, আিম কাউ ােরর বশ সামেন চেল আসলাম। তারা আবার শ ক শ ক করা রটােক িনেয় আসল। র েক েত ক লাইেনর
সামেন থেক পছেন হ েয় িনেয় যাওয়া হেলা। লাইেনর েত কেক এক  কের েঁক আবার সামেন এেগাল র । আমার কােছ এেস এ  আবার
থামল। এ  আমার চীবের নাক েঁজ িদেয় চ ভােব লজ নাডে়ত  করল। আবারও কা মস অিফসার েক জার কের র েক সিরেয় িনেত হেলা।
আিম অ ভব করলাম, সবার চাখ এখন আমার িদেক। যিদও অেনেকই এ পযােয় এেস িক টা উি  হেত পারত, আিম িছলাম েরা ির িরলা ড। যিদ
আমােক জেল যেত হয়, তা ভােলা। আমার সখােন অেনক ব । আর তারা িবহােরর চেয়ও ভােলা কের খাওয়ােব আমােক।
যখন আিম কা মস চক পেয়ে  আসলাম, তারা আমােক ত  ত  কের ত ািশ করল। আমার কােনা াগস িছল না। িভ রা এমনিক মদও খায় না, াগ
তা েরর কথা। তারা অব  আমােক াংটা কের সাচ কেরিন। কারণটা, আমার মেন হয়, আিম কােনা ভয় পাওয়ার বা ঘাবেড ়যাওয়ার িচ  দখাই িন।

তারা কবল িজে স কেরিছল, আমার কী মেন হয়, কন র  কবল আমার কােছ এেস থেম গল। আিম বললাম য িভ রা াণীেদর িত অত
হ বণ। হয়েতা আমােক েঁক র  সটাই েঝেছ। অথবা হেত পাের, র  অতীত জে  কােনা িভ  িছল। তারা অতঃপর আমােক ছেড ়িদল।

 
আিম একবার ব  ও অধমাতাল এক িবশালেদহী আেমিরকােনর িষ খাওয়ার ব কাছাকািছ চেল িগেয়িছলাম। িনভ ক মেনাভাব সিদন আমােক ও
আমার নাকটােক ব িচেয়িছল।
 
আমরা সেবমা  আমােদর ন ন শহেরর িবহাের চেল এেসিছ, পাথ শহেরর সামা  উ ের। ন ন িবহােরর জমকােলা উে াধন করেত যাি  আমরা। অবাক
করা িশর খবর এই য পি ম অে িলয়ার তৎকালীন গভনর ার গডন রীড ও তার ী আমােদর অ ােন যাগ দওয়ার আম ণ হণ কেরেছন।
 
আমােক উেঠােনর সাজস া এবং অিতিথ ও িভআইিপেদর চয়ার েলা ােনজ করার দািয়  দওয়া হেলা। আমােদর কাষা  পই পই কের বেল িদেলন
সবেচেয় ভােলা িজিনসপ  জাগাড ়করেত। আমরা ব ভােলা একটা িবহার উে াধনী অ ান করেত চাই।
 
সামা  খ জা িঁজর পর ব য়ব ল একটা কা ািনেক েঁজ পলাম আিম।  এটা  পােথর  পি েম  ধনী  আবািসক  এলাকায়  অবি ত।  তারা
কা পিতেদর বাগােন পা র জ  সাজস া ভাডা় িদেয় থােক। আিম তােদর বললাম, আিম কী চাই এবং কন এটা ব ভােলা হেত হেব। আিম য মিহলার

সােথ কথা বেলিছলাম, স বলল য স সবিক  েঝেছ, তাই অডারটা তােদরই দওয়া হেলা।
 

বার িবেকেল যখন সাজস া ও চয়ার েলা পৗছঁাল, আিম তখন আমােদর ন ন িবহােরর পছেন একজনেক সাহা  করিছলাম। যখন মালপ েলা
দখেত আসলাম, তখন ডিলভাির িদেত আসা াক ও লাকজন সব চেল গেছ।

 
আিম সাজস ার বহাল দশা দেখ িব াস করেত পারিছলাম না। স েলা লাল লাল েলায় ঢাকা পেড ়আেছ। আিম অস  হেয় গলাম, তেব সম াটা ক 



করা যােব। আমরা সাজস া েলা সািজেয় রাখেত  করলাম। এরপর আিম  অিতিথেদর  চয়ার েলা  চক  করলাম।  স েলার  অব াও তৈথবচ।
 
চয়ােরর েটা িদেয় ভতেরর ফাম, ডা় াকডা় সব বিরেয় এেসেছ। আমার অ  ভলাি য়াররা স েলার েত ক েক পির ার করেত  করল। 

অবেশেষ  আিম  িভআইিপেদর  জ   আনা  শাল  চয়ার েলা  দখলাম।
 
স েলা িছল আসেলই শাল। একটা চয়ােররও পা েলা সমান িছল না! সব েলা চয়ার িছল নডব়েড,় র নডব়েড,় একটাও কমেতা বেস না।

অিব া  কা ! ব বাডা়বািড ়হেয় গেছ এটা। আিম ফােনর কােছ দৗডঁ ় গলাম। সই ভাডা়েট কা ািনেক ফান করলাম এবং সই মিহলােক পলাম,
য সা ািহক েত চেল যাওয়ার িত িনি ল। আিম অব াটা া া করলাম। জার গলায় বললাম য অ ান চলাকােল আমরা পি ম অে িলয়ার

গভনরেক এমন নডব়েড ় চয়াের লেত িদেত পাির না। যিদ িতিন পেড ়যান, তা কী হেব? স াপারটা ঝল, মা চাইল এবং আ  করল য
ঘ াখােনেকর মে ই স চয়ার েলা পা ােনার ব া করেব।
 
এবার আিম ডিলভাির ােকর অেপ ায় রইলাম। আিম সটােক মাড ় ের আসেত দখলাম। অেধক পথও পেরায় িন, িবহার থেক ায় ষাট িমটার ের
থাকেতই, াকটা তখেনা বশ তগিতেত চলিছল, সই অব ােতই তােদর একজন াক থেক লািফেয় নামল এবং আমার িদেক িষ িচেয় তেড ়আসল।
 
স িচৎকার করল, ‘এখানকার দািয়ে  আেছ কান াটা? আিম সই াটােক দখেত চাই।’

 
পের আিম জেনিছলাম য আমােদর থমঅডারটা িছল তােদর জ  স ােহর শষ ডিলভাির। আমােদর মাল ডিলভাির দওয়ার পের তােদর
লােকরা বা  পটরা িছেয় মেদর দাকােন েক সা ািহক  কাটােত  কের  িদেয়িছল।  তােদর  ম পান  িন য়ই  অেনক  র  এিগেয়িছল,  যখন
কা ািনর ােনজার এেস তােদর আবার কােজ ফরার িনেদশ িদল। ি েদর চয়ার েলা বদেল িদেত হেব।

 
আিম সই লাকটার কােছ এিগেয় গলাম এবং ভ ভােব বললাম, ‘আিমই এখানকার দািয়ে  থাকা াটা ছেল। কীভােব আপনােক সাহা  করেত পাির?’
 
স তার খটা আমার কােছ িনেয় এেলা, তার ডান হােতর িষ তখেনা উ ত, আমার নােকর ডগা থেক সামা  ের। তার চাখ েলা রােগ লিছল।

কেয়ক ইি  ের থাকা তার খ থেক িবয়ােরর তী  গ  ভেস এেলা। আিম  িরলা ড িছলাম।
 
আমার সই তথাকিথত ব রা চয়ার পির ােরর কাজ ফেল ফ ালফ াল কের চেয় থাকল । তােদর একজনও আমােক সাহা  করেত এিগেয় এেলা না।
অেনক ধ বাদ, ব রা! আমােদর এই েখা িখ থাকাটা কেয়ক িমিনট ায়ী হেলা। যা ঘটিছল তােত আিম  হেয় গলাম। সই রাগী কমচারীটা আমার
িনিবকার িতি য়ার সামেন এেকবাের ঠা া হেয় গল। তার িচরাচিরত অভ াস  ভয় পেত বা েখ দ ডা়েত দখেত অভ  িছল। তার মি  জানত না 
এমন একজন ি র িত কীভােব সাডা় দেব য তার নােকর সামেন উ ত িষ দেখও িনিবকার থােক। আিম জানতাম, স আমােক িষও মারেত 



পারেব না, সের যেতও পারেব না। আমার িনভ কতা তােক হত ি  কের েলিছল। এই কেয়ক িমিনেট াকটা পাক কের তার বস আমােদর িদেক এিগেয় 
গল। স তার জেম যাওয়া কমচারীর ক েধ হাত রেখ বলল, ‘এেসা,  চয়ার েলা নামাই।’ এেত অচলাব া ভাঙেলা, উ ূত পিরি িত থেক বিরেয় আসার 

একটা পথ তির হেলা তার জ ।
আিম  বললাম,  ‘হ ,  আিমও  আপনােদর  সাহা   করব।’  আর আমরা একসােথ চয়ার েলা নামালাম।
 
 



চ থ অ ায়
রাগ ও মা

রাগ
রাগ কােনা ভােলা িতি য়া নয়। ানী লােকরা খী, আর খী লােকরা রাগ কের না। থমত, রাগ করা অেযৗি ক।
 
একিদন আমােদর িবহােরর গািডট়া রা ায় ািফক লাইেটর লাল িসগ ােল থেম গল। পােশর একটা াইেভট কােরর গািডর় চালক ািফক লাইটেক
এভােব গালাগািল করিছল : ‘নরেক যাও, হ ািফক লাইট! িম জানেত আমার একটা ণ অ াপেয় েম  আেছ। িম জানেত আমার দির হেয়
যাে । আর সই িম িকনা অ া  গািডে়ক আমার আেগ আেগ চেল যেত িদেল, েয়ার কাথাকার! তামার এ ধরেনর কাজ িক  এটাই থম নয়, আেগও
...’
 
স ািফক লাইট েলােক গািল িদি ল যন তােদর কােনা িক  করার আেছ। স ভেবিছল য ািফক লাইট উে েণািদতভােব তােক ঝােমলায়
ফেলেছ : ‘আহা, এই য আসেছ স! আিম জািন তার দির হে । আিম অ া  গািড় েলােক আেগ যেত িদই। আর ... লাল! থােমা! পেয়িছ তােক!’
ািফক লাইট েলােক িহং েট মেন হেত পাের, িক  তারা  ািফক লাইট মা , আর িক  না। আপিন ািফক লাইেটর কাছ থেক আর কীই বা আশা

করেত পােরন?
 
আিম ক না করলাম স বাসায় দির কের পৗেঁছেছ এবং তার ী তােক ষেছ, ‘ িম একটা যাে তাই ামী! িম জানেত আমােদর একটা ণ
অ াপেয় েম  আেছ। িম জানেত দির করা যােব না। আর িম িকনা আমার চেয় অ  কাজ েলােকই বিশ  িদেল। েয়ার কাথাকার! তামার এ
রকম িক  এটাই থমবার নয়...’
 
স তার ামীেক ষেছ যন তার ামীর কােনা িক  করার িছল। স ভেবেছ তার ামী ইে  কেরই তােক মেন ঃখ িদেয়েছ : ‘আহা, আমার তা
ীর সােথ একটা অ াপেয় েম  আেছ! আিম এক  দির কের যাব। আিম থেম এই লাকটার সােথ দখা করব। দির হেয় গেছ? ব ক হেয়েছ!’
ামীরা হয়েতা িহং েট বেল মেন হেত পাের, িক  তারা তা ামীই। সটাই তা সব। ামীেদর থেক আপিন আর কীই বা আশা করেত পােরন?

রাগজনক  বিশর  ভাগ  পিরি িতর  মাকােবলায়  এই  গে র  চির েলা পিরি তি◌ অ যায়ী বদেল নওয়া যেত পাের।
 

িবচার



রাগ দখােত চাইেল থেম সটা িনেজ িনেজ িবচার কের দখেত হেব। আপনার িনেজেক ঝােত হেব য রাগটা া , যথাথ রােগর এই মানিসক ি য়ায়
যন আপনার মেনর মে ই একটা িবচার সভা বেস।

 
এই িবচার সভায় আপনার মেনর আদালেতর কাঠগডা়য় অিভ  ি রা দ ডা়য়। আপিন অিভেযাগকারী, আপিন জােনন তারা দাষী। িক  সটা িবচারেকর
কােছ, আপনার িবেবেকর কােছ আেগ মাণ করেত হেব। আপিন আপনার িব ে  করা সই অপরােধর একটা সিচ  িভিডও দিখেয় দন।
 
আপিন অিভ  ি েদর কােজর পছেন য সম  িবে ষ, ছলচা রী ও আপাত িন ুরতা িকেয় আেছ তার সব েলা েল ধেরন। অতীত থেক েঁড়
আেনন তােদর অ া  অপরাধ েলােকও। আপনার িবেবকেক এ েলা দিখেয় িঝেয় দন য তারা মার অেযা ।
 
বা েবর আদালেত অিভ  ি র একজন উিকল থােক, যােক তার প  হেয় িনেদাষ মাণ করার েযাগ দওয়া হয়। িক  এই মানিসক িবচাের আপিন
আপনার রাগেক ায়স ত করার েচ া চালাে ন। আপিন কােনা মমাি ক অ হাত নেত চান না, অিব া  া াও আপনার দরকার নই, মা কের
দওয়ার কাতর িমনিতও আপিন নেত চান না। এখােন অিভ ে র উিকলেক কথা বলেত দওয়া হয় না। আপনার একেপেশ ি  িদেয় আপিন

িব াসেযা  একটা মামলা সাজান। সটাই যেথ । িবেবক তার হা িড ়িদেয় দমাদম বািড ় দয়, আর তারা দাষী সা  হয়। এখন তােদর সােথ রাগ করাটা
ি । ব  বছর আেগ আিম যখন রেগ যতাম তখনই আমার মেনর মে  এই িবচার ি য়াটা ঘটেত দখতাম। এটা বই অ া  দখাত। তাই পেরর

বার যখন আিম কােরা সােথ রাগ করেত চাইতাম, আিম এক ত থেম তােদর কী বলার আেছ, তা িববাদী পে র উিকলেক বলেত িদতাম। আিম তােদর
আচরেণর স া  অ হাত েলা এবং তসই া া েলা ভেব ভেব বর করতাম। আিম মার সৗ যেকই  িদতাম। আিম দখতাম য িবেবক আর
অিভ  ি েদর দাষী বেল রায় িদে  না। অ েদর আচরণেক িবচার করা আমার পে  অস ব হেয় গল। রাগ ায়স ত না হওয়ায় তার আহার না
পেয় কঁেত কঁেত মারা গল।

এক  ভাবনা কাস
আমােদর রােগর বিশর ভাগ অংশই েল ওেঠ অ া  আশা থেক। মােঝ মােঝ আমরা িনেজেদর এমনভােব ঢেল িদই য, যখন কােনা িক  যমনটা
হওয়া উিচত, তমনটা হয় না, তখন আমরা তেলেব েন েল উ । সব রকম ‘উিচত’ েলা িনেদশ কের আশােক, যা হে  ভিব েতর অ মান। আমরা
হয়েতা এত েণ েঝ গিছ য ভিব ৎ অিনি ত, অ মান কের বলার মেতা নয়। ভিব েতর আশা বা উিচত-এর উপের ব বিশ িনভর করা মােন হে
ঝােমলােক ডেক আনা।
 
অেনক বছর আেগ আিম একজন পি মা বৗ ধমাবল ীেক িচনতাম য র ােচ র কােনা এক দেশ একজন িভ  হেয়িছল। স এক গম পাহােডর় উপের
অবি ত কডা় িনয়েমর অধীেন পিরচািলত এক ভাবনােকে  যাগ িদল। িতবছর তারা ষাট িদেনর এক ভাবনা কাস করত। এ  িছল ক ন, কডা়

লার অধীন এবং বলমনােদর জ  নয়।
 



তারা রাত ৩:০০টায় ম থেক উঠত। ৩:১০ িমিনেট সবাই ােন বেস যত। েরা িদেনর ন িছল
প াশ িমিনট ান, দশ িমিনট চং মণ, - প াশ িমিনট ান, দশ িমিনট চং মণ - এভােব চলত। য হল েম বেস তারা ান করত, সখােনই খাবার
খেয় িনেত হেতা। কােনা কথাবাতা চলত না। রাত ১০:০০টায় তারা েয় পডে়ত পারত, িক  সটা সই হল েমই, যখােন বেস ান করত ক স

জায়গায়।
 
৩:০০টায় ম থেক ওঠা িছল অপশনাল াপার, আপিন যিদ চান তারও আেগ উঠেত পারেবন, িক  তার পের নয়। মাঝখােন ক িছল কবল তােদর
ভয়ংকর র সােথ ে া র পেবর সময়। আর অব ই িছল সংি  টয়েলট ক।
 
িতন িদন পের পি মা ওই িভ র পা ও িপেঠ ব থা হেলা। স এভােব বেস থাকেত অভ  িছল না। একজন পি মার জ  এভােব বেস থাকাটা িছল
ব অ ি কর। তা ছাডা়ও কাস শষ হওয়ার এখেনা আট স াহ বািক আেছ এখেনা। তার সে হ দখা িদল, এত ল া ভাবনা কােস েক থাকেত পারেব

িক না।
 

থম স াহ শেষ অব ার কােনা উ িত হেলা না। এভােব ঘ ার পর ঘ া বেস থেক স ায়ই থায় কাতরাত। যােদর দশ িদেনর ভাবনা কােস যাগ
দওয়ার অিভ তা আেছ, তারা ঝেব কমন থা লােগ। তােক আরও সােড ়সাত স াহ সহ  করেত হেব।

 
এই লাকটা িছল ক ন ধােতর। স তার সব  শি  এক  করল, আর েত কটা সেক  েণ েণ সহ  করল।  স াহ শেষ তার মেন হেলা, যেথ
হেয়েছ। থা বেডে়ছ ব বিশ। এমন ব ায় তার পি মা দহ অভ  নয়। এটা বৗ ধম নয়। এটা ম পথ নয়। এরপর স আেশপােশ অ া  এিশয়ান
িভ েদর দখল, তারাও দ ত- খ ি েচ বেস আেছ। জদ তােক আরও  স াহ কাটােত সাহা  করল। এ সময় তার মেন হেলা দহটা যন থার আ েন

কা হে । দম ফলার রসত িমলত কবল রাত ১০:০০টার ঘ ায়, যখন স এক  েয় পেড ়তার িনযািতত দহেক এক  িব াম িদেত পারত। িক
মেন হেতা যন িমেয় পডা়র আেগই সকাল ৩:০০টার ঘ া বেজ উেঠেছ। আেরক  ন ন িদেন িনপীডে়ন জজিরত হওয়ার জ  স জেগ উঠত। ি শতম
িদেনর শেষ যন িন  িন  আশার বািত েল উঠল ব  ের। স এখন অেধক পথ পিরেয় এেসেছ। স এখন িনেজেক িনেজ ঝােত পাের, ‘এই তা পৗেঁছ
গিছ’। িদন েলা িদন িদন আরও দীঘ হেলা, আর তার হ  ও িপেঠর থা তী  থেক তী তর হেলা। মােঝ মােঝ মেন হেতা স েদ ফলেব। ত  স
ঠেল েল িনেজেক এিগেয় িনল। আরও  স াহ। আরও এক স াহ। সই শষ স ােহ সময় এমনভােব টেন টেন কাটেত লাগল যন পািনর ধারায় আটেক

যাওয়া ি পডা়র মেতা। যিদও এখন স থা সহ  করেত অভ  ত ও তা আেগর চাইেত সহজ িছল না মােটও। স ভাবল, এখন হাল ছেড ় দওয়া মােনই
হেলা, এত িদন ধের এত ক  স কেরেছ, তার িত অিবচার করা হেব। স এটার শষ দেখই ছাডে়ব, এেত যিদ মরেত হয় তা মরেব। মােঝ মােঝ সিত ই
ভাবত স মারা যাে !
 
ষাটতম িদেন সকাল িতনটার ঘ ায় স জেগ উঠল। ায় পৗেঁছ গেছ স। শষ িদেনর থা িছল অসহনীয়। এত িদন পয  থা যন সামা  মজা করিছল



তােক িনেয়; িক  এখন এ  কােনা িষই বাদ রাখেছ না। যিদও শষ হবার আর মা  কেয়ক ঘ া বািক, তার সে হ হেলা, স এটা শষ করেত পারেব িক
না। এরপর আসল সবেশষ প াশ িমিনট। স এই সবেশষ ান  করল ক না িনেয়। এক ঘ া পের ভাবনা কাস শষ হেল স কী কী করেব, গরম
পািনেত একটা ল া গাসল, আেয়িশ খানা, কথা বলা, গ জব; িক  থা এেস তার পিরক নায় বার বার ঘাত ঘটাল, তার মনেক সিদেক িদেত বা
করল। স তার চাখ সামা  েল িপ িপ কেয়কবার ঘিডর় িদেক তাকাল। স িব াসই করেত পারল না সময় কন এত ধীের ধীের যায়। ঘিডর়

াটাির েলা িক পা ােনা দরকার নািক? ভাবনা কাস শষ হওয়ার প চ িমিনট আেগই হয়েতা ঘিডট়া ব  হেয় সখােনই থেম যােব িচরকােলর জ ?
শষ প াশ িমিনট যন প াশ গ বেল মেন হেলা। িক  মহাকােলরও শষ আেছ। আর তাই এ ও শষ হেলা একসময়। িমি  ের ভাবনা কােসর

সমাি চক ঘ া বেজ উঠল।
 
আনে র ঢউ বেয় গল তার সারা শরীর েড।় থােক ভািসেয় িনেয় গল অেনক ের। স পেরেছ। স এখন িনেজেক এক  পিরচযা করেব।
গাসলখানা কই?

 
ভাবনা  আবার ঘ া বািজেয় সকেলর ি  আকষণ করেলন। িতিন বলেলন, ‘একটা ঘাষণা। এ  সিত ই অসাধারণ এক  ভাবনা কাস িছল। অেনক
িভ র অ গিত ব ভােলা হেয়েছ। আর তােদর কউ কউ ি গত ে া র পেব আমােক পরামশ িদেয়েছ য, ভাবনা কােসর ময়াদ আরও  স াহ
বাডা়েনা উিচত। আিম মেন কির এটা একটা চমৎকার আইিডয়া। ভাবনা কােসর ময়াদ বাডা়েনা হেলা। ান করেত থােকা সবাই।’
সব িভ  আবার তােদর পা ভ জ কের িনথর হেয় ােন বেস পডল়, আরও  স ােহর জ । পি মা িভ  আমােক বেলিছল য, স আর দেহ কােনা

থা অ ভব করিছল না। স  িনণয় করার চ া করিছল, কারা সই হতভাগা িভ , যারা এই ময়াদ বাডা়েনার াব িদেয়েছ; আর ভাবিছল, একবার
েঁজ পেল স তােদর িনেয় কী করেব! সই অিবেবচক িভ েদর জ  সবেচেয় অিভ লভ িবিভ  ান করেত লাগল স।

 
তার রাগ যন রেনা সব থােক েষ িনেয়িছল। স রােগ লিছল। স যন েনর নশায় মাতাল। এমন রাগ তার আেগ কখেনা হয় িন। এরপর আবার
ঘ া বাজল। এটা িছল তার জীবেনর সবেচেয় েময়াদী পেনর িমিনট।
 

 ঘাষণা করেলন, ‘ভাবনা কাস সমা । তামােদর সবার জ  খাবার ত আেছ ক াি েন। সবাই িব াম নাও। তামরা এখন কথা বলেত পােরা।’
পি মা িভ  িব ঢ ়হেয় গল। আিম তা ভেবিছ আরও  স াহ ান করেত হেব। হে টা কী? একজন ইংেরিজ জানা িসিনয়র িভ  তার িব ঢ ়ভাব
ল  কের তার িদেক এিগেয় এেলা। হেস স পি মা িভ েক বলল, ‘িচ া কেরা না,  এ রকম কের থােকন িতবছর!’
 

রাগেখেকা দানব
রাগ িনেয় একটা সম া হেলা আমরা রেগ যাওয়াটা উপেভাগ কির। রাগ দখােনার সােথ কমন জািন একটা মাদকতা জডা়েনা থােক। অ  ধরেনর ব  
আন  কাজ কের। যােত আন  থােক, তােক আমরা উপেভাগ কির, তােক আমরা যেত িদেত চাই না। তেব রাগ  দখােনােত িবপদও আেছ। রাগ



দখােনার ফল এই আনে র চেয়ও ভারী হেয় চেপ বেস। যিদ আমরা রােগর ফল উপলি  করতাম, তাহেলই আমরা রাগেক সানে  যেত িদেত রািজ
হতাম।
 
অেনক অেনক আেগ কােনা এক জগেত এক রাজ াসােদ এক দানব েবশ করল। স সময় রাজা কী একটা কােজ বাইের িছেলন। দানব  দখেত এমন

ৎিসত, গা থেক এমন গ  বর হয়, আর তার কথাবাতাও এমন িব  য রাজ াসােদর স সাম  কমচারী সবাই ভেয় কাত। এই েযােগ স বাইেরর
ম েলা পিরেয় রাজদরবাের িগেয় সাজা রাজিসংহাসেন বেস পডল়। তােক সখােন বসেত দেখ স সাম  ও অ া েদর শঁ িফের এেলা।

 
তারা িচৎকার কের বলল, ‘ বর হও ওখান থেক! তামার জায়গা ওখােন নয়! এ িন যিদ তামার পাছা ওখান থেক না সরাও তা তেলায়ার িদেয় িঁতেয়
ওটােক বর কের দব আমরা।’
 
এই কেয়ক  রােগর কথায় দানব  কেয়ক ইি  বড ়হেয় গল। তার চহারা আরও কদাকার হেলা। গ  আরও তী  হেলা। কথাবাতা আরও অশ ীল হেয়
উঠল।
 
তেলায়ার িচেয় ধরা হেলা। ছারা বর করা হেলা খাপ থেক। অেনক মিক ধামিক দওয়া হেলা। েত ক  রােগর কথায়, কােজ, এমনিক েত ক
রাগ লক িচ ায় দানব  এক ইি  কের বাডল়, আরও িব  চহারা হেলা, গ  আরও বাডল়, কথাবাতা আরও অ া  হেয় উঠল।
 
এভােব িক ণ চলার পর রাজা িফরেলন। িতিন তার আসেন এক িবশালকায় দানবেক বেস থাকেত দখেলন। এমন জঘ  ও ৎিসত কােনা িক  আেগ
কখেনা দেখনিন িতিন, এমনিক কােনা িফে ও নয়। দানবটার গােয়র গে  িমও অ  হেয় পডে়ব। তার কথাবাতা িঁডখ়ানার মাতালেদর গািলেকও
হার মানােব।
 
রাজা িক  ানী িছেলন। এজ ই তা িতিন রাজা। িতিন জানেতন কী করেত হেব। রাজা  উ   অভ থনা  জানােলন,  ‘ াগতম,  াগতম  আমার  

াসােদ। আপনােক কউ কী পানীয়-টানীয় িক  িদেয়েছ ইিতমে ? অথবা কােনা খা - ভাজ ?’
 
এমন দয়া  আচরেণ দানব  কেয়ক ইি  ছাট হেয় গল, িব  ভাব এক  কমল, গ  এক  কেম গল। কথাবাতা আেগর থেক কম অশ ীল শানাল।

াসােদর লাকজন ত াপারটা ধরেত পারল। একজন দানব েক িজে স করল, তার এক কাপ চা লাগেব িক না। আমােদর আেছ দািজিলংেয়র চা,
ইংিলশ চা, অথবা আপিন যিদ চান তা আল  চা। নািক পপারিম  দব? এ  আপনার াে র জ  ভােলা হেব। আেরকজন ফােন িপৎজার অডার
িদল। যন তন িপৎজা নয়, এমন বড ়দানেবর জ  বডস়ড ়ফ ািমিল সাইেজর িপৎজা। অ রা া ইচ বািনেয় িদল মাংেসর না িদেয়। একজন স
দানব র পা মািলশ কের িদল। আেরকজন তার ঘােডর় আশ েলা লেক িদল। ‘উ   ম!  কী দা ণ!’ ভাবল দানবটা।
 



েত ক  দয়ার কথায়, কােজ ও িচ ায় স  আরও ছাট হেলা। আরও কম ৎিসত হেলা। আরও কম গ  ছডা়ল। আরও কম অশ ীল কথাবাতা
আওডা়ল। িপৎজা িনেয় আসার আেগই স আেগর সাইেজ িফের আসল। িক  তাই বেল অ রা ভােলা আচরণ করা ব  করল না। শী ই দানব র সাইজ
এমন ছাট হেয় গল য তােক দখেত পাওয়াই দায়। পিরেশেষ আরও একটা দয়ার কােজর পেরই স েরা ির িমিলেয় গল। আমরা এমন দানবেক বিল
‘রাগেখেকা দানব’।
 
আপনার স ী হয়েতা মােঝমে  এমন রাগেখেকা দানেব পিরণত হেত পাের। আপিন তােদর সােথ রাগ করেল তারা আরও খারাপ, আরও ৎিসত, আরও
বিশ গ  ছডা়য় এবং কথাবাতা আরও অ া  হেয় ওেঠ। েত ক রােগর কথায় সম াটা আরও বড ়হয়, এমনিক রােগর িচ া করেলও। বাধহয় এখন

আপিন আপনার ল ঝেত পেরেছন, আর জেন গেছন কী করেত হেব।
 

থাও আেরকটা রাগেখেকা দানব। যখনই আমরা রােগর চােট ভািব, ‘ থা! বর হও এখান থেক! তামার এখােন কােনা জায়গা নই!’ তখন থা
আেরক  বড ়হয়, অব া আেরক  খারাপ হয়। থার মেতা এমন জঘ  ও িব  কােনা িক র িত দয়া দখােনা ক ন, িক  জীবেন মােঝ মােঝ এমন
সময় আেস যখন আমােদর হােত অ  কােনা উপায় থােক না। আমার দ েতর থার গে র মেতা, যখন আমরা থােক সিত  সিত ই আ িরকভােব াগত
জানাই, এ  কমেত থােক। সম া হা া হেয় ওেঠ, আর মােঝ মােঝ েরা ির উধাও হেয় যায়।
 
িক  িক  ক া ারও রাগেখেকা দানেবর মেতা। ৎিসত ও বিম উে ককারী এই দানব েলা আমােদর দেহ, আমােদর িসংহাসেন বাস কের। এটা বলা

াভািবক, ‘ বর হও এখান থেক! এটা তামার জায়গা নয়!’ যখন সবিক  থ অথবা তারও আেগ আেগ আমরা বলেত পাির : ‘ াগতম।’ িক  িক
ক া ার আেছ য েলা ি ােক খেয় খেয় বেড ়ওেঠ, এজ ই এ েলা ‘রাগেখেকা দানব’। এ ধরেনর ক া ার ভােলা সাডা় দয় যখন ‘ াসােদর রাজা’
সাহেসর সােথ বেল, ‘ হ ক া ার, আমার দেয়র দরজা তামার জ  েরা ির খালা, িম যা-ই কেরা না কন। এেসা, ভতের এেসা!’
 

ক আেছ! অেনক হেয়েছ! আিম চেল যাি !
রােগর আেরকটা ফল আমােদর মেন রাখা উিচত। সটা হে  এ  আমােদর স কেক ংস কের, এবং ব েদর কাছ থেক আমােদর ের সিরেয় দয়।
কন এমন হয়? এত বছর একসােথ কা েয় যখন তারা কােনা ল কের, আমােদর মেন ব ঃখ দয়, আমরা তখন কন এমন রেগ যাই য এত িদেনর

স কটােক শষ কের িদই? কত চমৎকার ত েলা আমরা একসােথ কা েয়িছ (৯৯৮  ইট) স েলা এখন যন  ও নগ । আমরা এখন দিখ এক
মা  মারা ক লেক (২  খারাপ ইট) আর এেতই েরা িজিনসটােক ংস কের িদই। এটা কন জািন া  বেল মেন হয় না। যিদ আপিন একা হেত চান,
তেব রাগী হান।
 
এক ত ণ কানািডয়ান দ িতেক আিম িচনতাম। তারা পােথ তােদর কাজ শষ কেরিছল। অে িলয়া থেক কানাডার টরে ােত িফের যাওয়ার ান করেত 
িগেয় তােদর মাথায় একটা ি  আসল। তারা সাগর পািড ় িদেয় কানাডায় যােব। তারা ছাট একটা ইয়ট কনার ান করল। তােদর ইয়ট িকনেত সাহা



করল আরও এক ত ণ দ িত। তারাও শা  মহাসাগর পািড ়িদেয় কানাডার ভ াং ভাের যেত চায়। সখােন তারা ইয়টটােক িবি  কের তােদর টাকাটা
েল নেব আর সই টাকা িদেয় বািড ়বানােব। এটা কবল অথৈনিতকভােবই লাভজনক িছল না, বরং একেজাডা় ত ণ দ িতর জ  এটা িছল জীবেনর

একটা রামা কর অিভযান।
 
িনরাপেদ কানাডায় পৗেঁছ তারা আমােক একটা িচ  িলেখ তােদর সই চমৎকার অিভযােনর কথা জানাল। িবেশষ কের তারা একটা ঘটনার কথা উে খ
করল যা থেক দখা যায় রেগ গেল আমরা কমন বাকা বেন যেত পাির, আর কনই বা রাগেক দমন করেত হয় তার কারণ।
 

মেণর মাঝপেথ শা  মহাসাগেরর কােনা এক জায়গায় তীর থেক ব  ব  িকেলািমটার ের তােদর ইয়েটর ইি ন িবগেড ় গল। ত ণ জন কােজর
পাশাক পের িনেয় ছাট ইি ন েম নেম গল, এবং ইি নটা সারােনার চ া করল। ত ণী জন ইয়েটর ডেক বেস আরামদায়ক রােদ াগািজন পডে়ত

লাগল।
 
ইি ন মটা গরম ও ব ছাট িছল। ইি নটা যন এক েঁয় হেয় িগেয়িছল, িক েতই সারেত চাইিছল না। বড ়বড ়নাট েলা যন িক েতই রেত চাি ল
না। ছাট িক  ব ণ েলা িপছেল িগেয় হাত থেক পেড ়যাি ল, আর এমন ফ ক ফ কেরর মে  িগেয় পডি়ছল য সখান থেক স েলা েঁজ
পাওয়াও দায়, েল আনা তা েরর কথা। িলক েলা িক েতই ব  হেত চাি ল না। এমন িদেশহারা অব া েরােষর জ  িদল। থেম ইি নটােক ষল
তারা, পের ষেত  করল পর রেক। এমন েরাষ শী ই পিরণত হেলা রােগ। রাগ পিরণত হেলা উ তায়। একজন রেগেমেগ হাল ছেড ়িদল। যেথ
হেয়েছ তার। স হােতর র  ঁেড ় ফেল িদেয় িচৎকার কের বলল, ‘ ক আেছ! অেনক হেয়েছ! আিম চেল যাি !’
 
স রােগ এমন উ  হেয় গল য তার কিবেন েক সাফ তেরা হেয় কাপড ়বদেল িনেয়, াগ াগ িছেয় ইয়েটর ডেক বিরেয় এেলা। রােগ তখেনা ঁসেছ
স, গােয় জ ােকট, হােত ধরা েটা াগ।

 
মেয় জন বেলিছল য তােদর নািক হাসেত হাসেত বাট থেক গিডে়য় পেড ়যাবার মেতা অব া। বচারা ত ণ  চারপােশর অসীম সাগের চাখ িলেয়

িনল, যত র েচাখ যায় তত র পয  সবখােন। যাওয়ার কাথাও জায়গা িছল না।
স এমন বাকা হেয় গল য িনেজর ল ঝেত পের ল ায় লাল হেয় গল। তাডা়তািড ় কিবেন িফের িগেয় সবিক  আবার াগ থেক বর করল, কােজর
পাশাক পরল আবার, আর ইি ন েম িফের গল অ জনেক সাহা  করেত। স বা  হেয়িছল িফের যেত। যাওয়ার আর কাথাও জায়গা িছল না য।

 

যভােব িবে াহ থামােত হয়
যখন আমােদর উপলি  হয় য, যাওয়ার কাথাও জায়গা নই, তখন আমরা পািলেয় না িগেয় সম ার মাকােবলা কির। বিশর ভাগ সম ার সমাধান আেছ,
যা আমরা উে া িদেক দৗডঁ ়মারেত িগেয় খয়ালই কির না। আেগর গে  ইয়েটর ইি নটা ক হেয় িগেয়িছল, ত ণ জন  ব  হেয় িগেয়িছল, আর



মেণর বািক অংশটা তারা একসােথ দা ণভােব কা েয়িছল।
 
আমােদর এই জগেত লাকজন যখন একসােথ থাকার জ  কাছাকািছ চেল আেস, তখন িনেজেদর সম া েলার সমাধান িনেজেদরই করেত হয়। পালােনার
কােনা পথ নই। আমরা আর বিশ মতপাথক  িনেয় চলেত পাির না।

 
১৯৭০  সােলর  মাঝামািঝ  সমেয়  আিম  ি গত  অিভ তা  থেক দেখিছলাম, কীভােব একটা দেশর সরকার একটা বড ়সংকেটর এমন চমৎকার
সমাধান েঁজ পেয়িছল, য সংকটটা তােদর দেশর গণতে র অি েক মিকর েখ ঠেল িদি ল।
 
১৯৭৫ সােল কেয়ক িদেনর মাথায় দি ণ িভেয়তনাম, লাওস ও কে ািডয়া কিমউিন েদর হােত চেল গল। পি মা শি েলা ভিব াণী কেরিছল য
থাই া  হে  এর পরবত  িশকার। সই সময় আিম উ র ব থাই াে  একজন নবীন িভ  হেয়িছ মা । য িবহাের আিম থাকতাম, তা হ ানেয়র যতটা
কােছ িছল, াংকক থেক িছল এর ি ণ ের। আমােদর তাবােস িগেয় রিজ াের নাম লখােত বলা হেলা, আর আমােদর সিরেয় নওয়ার ানও
রিড করা হেলা। বিশর ভাগ পি মা সরকার অবাক হেয় িগেয়িছল, যখন তারা দখল য থাই া  পেড ়যায় িন।

 
আজান চা  তখন বশ িব াত িছেলন। অেনক উ পদ  থাই জনােরল ও সংসেদর িসিনয়র সদ রা উপেদশ ও অ ে রণা িনেত তার িবহাের যেতন।
আিম তখন থাই ভাষা ে  বলেত পাির। লাও ভাষাও বলেত পাির িক  িক । তাই পিরি িতর টা ঝেত বগ পেত হয় িন। থাই াে র সামিরক
বািহনী ও সরকার বাইেরর কিমউিন  কম েদর িনেয় অতটা উি  িছল না, তােদর যত উে গ িছল দেশর ভতেরর কিমউিন  কম  ও সমথকেদর িনেয়।
 
অেনক মধাবী থাই ইউিনভািস র ছা  উ র ব থাই াে র জ েল েক অভ রীণ থাই কিমউিন  গিরলা বািহনীেক সাহা  করেত লাগল। বডােরর
বাইের থেক তােদর জ  অ  গালাবা দ, ও িশ ণ দওয়া হেত লাগল।
 
সই অ েলর ামবাসীরাও তােদর িশমেন খা  ও েয়াজনীয় রসদপ  যাগােত লাগল। তােদর িছল ানীয় সমথন। তারা হেয় উঠিছল এক ভয়ংকর
মিক।

 
থাই সামিরক বািহনী ও সরকার এর সমাধান করল িতন ধােপর এক  সমি ত কৗশেল।

১.সংযম
সামিরক বািহনী কােনা কিমউিন  ঘ েক আ মণ করল না। যিদও েত ক  স  জানত স েলা কাথায়। যখন আিম ১৯৭৯-৮০ সােলর িদেক 
জ েল কা েয়িছ, িনজেন ান করার জ  পাহাড,় পবত ও জ ল েঁজ বিরেয়িছ, তখন মােঝ মােঝ আিমেদর সােথ দখা হেতা। তারা আমােক একটা
পাহাড ়আ ল িদেয় দিখেয় িদত, এবং ওিদেক যেত মানা করত, ওখােন কিমউিন েদর আ ানা। তারা অ  পাহাড ় দিখেয় িদেয় বলত ওটা ান করার



জ  ভােলা জায়গা, ওখােন কােনা কিমউিন  নই। তােদর পরামশ আমােক মানেত হেয়িছল। আিম েনিছলাম, সই বছর কিমউিন রা কেয়কজন
তা  িভ েক জ েল ান করার সময় ধের ফেল, এবং পের িনযাতন কের মের ফেলিছল।

 

২. মা
এই িবপদজনক সমেয় সখােন তখন অেঘািষত িবরিত চলিছল। যখনই কােনা কিমউিন  িবে াহী আ সমপণ করেত চাইত, স সহেজই অ  ত াগ
কের ােম বা ইউিনভািস েত িফের যেত পারত। তােক হয়েতা চােখ চােখ রাখা হেতা, িক  কােনা শাি  দওয়া হেতা না। আিম একবার কা ওং 
জলার এক ােম পৗছঁলাম যখােন কেয়ক মাস আেগ কিমউিন রা এম শ কের তােদর ােমর বাইের এক জীপ থাই স েক মের ফেলিছল।  ােমর 

ত েণরা বিশর ভাগই কিমউিন েদর িত সহা িতশীল িছল, যিদও তারা সরাসির কিমউিন েদর কাজ করত না। তারা আমােক বেলিছল য তােদর 
মিক দওয়া হেয়েছ, হন া করা হেয়েছ, িক  পের ি  দওয়া হেয়েছ।

 

৩. ল সম ার সমাধান
সই বছর েলােত আিম দখতাম ন ন ন ন রা াঘাট তির হে । রেনা পথ েলা পাকা করা হে । ামবাসীরা এখন তােদর উৎপািদত প েলা সহেজই

শহের িবি র জ  িনেয় যেত পাের। থাই াে র রাজা ি গতভােব শত শত পািন সচ কে র িনমাণ কােজর খ জখবর িনেয়েছন, যােত গিরব
ষকরা েত ক বছর ি তীয়বার ফসল ফলােত পাের। ত  অ েলও িব ৎ পৗেঁছ িগেয়িছল পাডা়য় পাডা়য়। তার সােথ সােথ আসল এক  কের ল ও

ি িনক। থাই াে র সবেচেয় দির  অ লটােক াংকেকর সরকার দখােশানা করেছ, যার ফেল ামবাসীরা আেগর থেক উ ত হেয় উঠল।
একজন থাই স  জ েল টহল দওয়ার সময় আমােক এই কথা েলা বেলিছল :
 
কিমউিন েদর িল করার কােনা েয়াজন নই আমােদর। তারা আমােদরই থাই ব বা ব। তারা পাহাড ় থেক নামার সময় অথবা াম থেক রসদ
আনেত যাবার সময় যখন তােদর সােথ আমার দখা হয়, আমরা সবাই পর রেক িচিন। আিম তােদর আমার ন ন হাতঘিডট়া দখাই, অথবা আমার ন ন
রিডওেত শানাই একটা থাই গান, তখন তারা কিমউিন  হওয়াটা ত াগ কের।

 
সটা তার ি গত অিভ তা এবং অ া  স েদর অিভ তাও একই।

 
থাই কিমউিন রা তােদর সরকােরর িত এমন রাগ িনেয় িবে াহ  কেরিছল য তারা তােদর ত ণ জীবন উৎসগ করেতও ত িছল। িক  সরকােরর
সংযম দশেনর ফেল তােদর রাগ খারােপর িদেক গডা়েনার েযাগ পায় িন। মা ও অেঘািষত অ িবরিত তােদর িনরাপদ ও স ানজনক পেথ
বিরেয় আসার েযাগ কের িদেয়িছল। উ য়েনর মা েম সম ার সমাধান কের গিরব ামবাসীেদর অথৈনিতকভােব স  করা হেয়িছল। ামবাসীরা

কিমউিন েদর সাহা  করার আর কােনা কারণ েঁজ পল না। সরকার তােদর য প উ য়ন কের িদেয়েছ, তােত তারা যারপরনাই স । ওিদেক



কিমউিন েদর মেন নানা  িক িদি ল, তারা এটা কী করেছ? এই জ েল ঢাকা পাহাড ়পবেত এমন কে র মােঝ জীবন কাটাে  কন তারা?
এেকর পর এক তারা অ  জমা িদেয় িনজ িনজ পিরবাের, ােম বা ইউিনভািস েত িফের গল। ১৯৮০ সােলর ারে  বলেত গেল আর কােনা িবে াহীই 
অবিশ  রইল না। অতএব কিমউিন েদর িলডাররাও আ সমপণ করল। আিম াংকক পা  নােমর একটা সংবাদপে  একটা লখা পেডি়ছলাম একজন  
নবীন  উে া ােক  িনেয়,  য  থাই  ির েদর  জ েল,  হায় কিমউিন েদর ফেল যাওয়া আ ানা দিখেয় আনত।
সই কিমউিন  িবে ােহর নতােদর ভাে  কী ঘেটিছল? সই একই িনঃশত মার াব িক তােদর ে ও েযাজ  হেয়িছল? ক সরকম ঘেট িন।

তােদর শাি  দওয়া হয় িন, িনবাসনও দওয়া হয় িন। তার বদেল তােদর থাই  শাসেনর  িবিভ   ণ  পেদ  বসােনা  হেয়িছল  তােদর  ন ে র
ণাবলী, কেঠার পির েমর মতা এবং জনগেণর িত তােদর িচ ার ী িত িহেসেব। কী কৗশল! এমন সাহসী ও িনেবিদত াণ বস দেক কন ন

করেত যাওয়া? তার চেয় কােজ লাগাও তােদর।
 
এ  এক  সিত  ঘটনা যা আিম সই সমেয়র স  ও ামবাসীেদর কাছ থেক েনিছ। এ  এমন এক  ঘটনা যা আিম  চােখ ত  কেরিছ।
ঃেখর িবষয়, এ  পের কাথাও উে খ  করা হয় িন।

 
এই বই লখার সমেয়, সই া ন কিমউিন  নতােদর জন তখন থাই জাতীয় সংসেদ ম ী িহেসেব দেশর জ  কাজ করিছেলন।
 

মা িদেয় ঠা া করা
যখন কউ আমােদর আঘাত দয়, তখন তােক শাি  দওয়ার কাজটা য আমােদরই করেত হেব, এমন নয়। আমরা যিদ ি ান, সিলম বা ই িদ হই,
তাহেল আমরা িক িনি তভােবই িব াস কির না য, ি কতা তােক যেথ  শাি  দেবন? যিদ আমরা ি , িহ  বা িশখ হই, আমরা জানব য, কম
িন য়ই আ মণকারীেক তার কম অ সাের ফল দেব। আর যিদ আপিন আ িনক মেনািব ােনর অ সারী হন, তাহেল তা জােনন য আ মণকারীেক তার
অপরাধেবােধর িচিকৎসা করেত িগেয় অেনক য়ব ল থরািপ িনেত হেব িতবছর।
 
তাই ‘তােদর একটা উিচত িশ া দওয়া’টা কন আমরা করেত যাব? ভােলামেতা িবচার িবেবচনা করেল দখব য আমােদর তা করার কােনা দরকার
নই। যখন আমরা রাগেক যেত িদই, আর মা িদেয় ঠা া কের িদই, তখেনা িক  আমরা জনগেণর িত আমােদর কত েলা পালন কের যাই
িতিনয়ত।

 
আমার জন পি মা ব  িভ  তকাতিক করিছল। এক িভ  িছল া ন ইউএস মিরন সনা, য িভেয়তনােম স ুখ ে  লডা়ই কেরিছল এবং তর
আহত হেয়িছল। অ জন িছল ব সফল একজন বসায়ী, য অ  বয়েসই এত টাকা কািমেয়িছল য িচেশর কাঠায় এেস কাজকম থেক ‘অবসর’
িনেয়িছল। তারা জনই িছল ব চালাক, শ  সামথ অত  ক ন চিরে র লাক।
 



িভ েদর তকাতিক করার কথা নয়, িক  তারা করিছল। িভ েদর িষ মারামাির করার কথা নয়, িক  তারা তা করেত যাি ল। তােদর একজেনর
চাখ আেরকজেনর চােখ ি র, একজেনর নাক আেরকজেনর নাক শ করেছ, আ নঝরা ি  জেনরই। এমন এক  উ  বাক  িবিনমেয়র মাঝখােন
া ন মিরন সনা হঠাৎ কের হ  গেড ়মাথা িন  কের পরম ার সােথ সালাম করল িবি ত া ন বসায়ী িভ েক। এর পের স মাথা েল বলল,

‘আিম ঃিখত, আমােক মা কেরা।’
 
এ  িছল সই লভ সদাচার েলার এক  যা আেস সরাসির দয় থেক। যা কােনা পিরক নামািফক নয়, বরং সব সময় তঃ ত ও অ ে রণাদায়ী। এ
ধরেনর কাজ দখামা  চনা যায় আর স েলা হয় স ণ অ িতেরা ।
 

া ন বসায়ী িভ  েদ ফলল।
কেয়ক িমিনট পের তােদর একসােথ ব  িহেসেব হ টেত দখা গল। িভ েদর সটাই করার কথা।
 

ইিতবাচক মা
আিম আপনােদর বলেত িন, মা িদেয় হয়েতা বৗ  িবহাের কাজ হেত পাের, িক  বা ব জীবেন এমন মা িদেল আমােদর কাছ থেক েযাগস ানীরা

িবধা আদায় কের নেব। লাকজন আমােদর পা িদেয় মািডে়য় চেল যােব। তারা ভাবেব আমরা বল। আিম এ িবষেয় একমত। এমন মায় কদািচৎ কাজ
হয়। সই বাদটা আেছ না : ‘একটা গােল চড ় খেল য আেরকটা গাল এিগেয় দয়, তােক একবার নয়,  বার ডি ে র কােছ যেত হয়।’
 
আেগর গে  থাই সরকার িনঃশত মার মা েম  মা নয়, এর থেক বিশ িক  কেরিছল। এ  ল কারণ দাির তােকও েঁজ িনেয় এ েক দ তার
সােথ মাকােবলা কেরিছল। এ কারেণই এমন মায় কাজ হেয়িছল।
 
আিম এমন মােক বিল ‘ইিতবাচক মা’। ‘ইিতবাচক’ মােন হে , আমরা য ভােলা ণ েলা দখেত চাই, স েলােক আরও শি শালী কের তালা।
 
‘ মা’ মােন হে , সম ার অংশ িহেসেব য খারাপ ণ েলা, স েলােক যেত দওয়া, স েলা িনেয় পেড ়না থেক সামেন এিগেয় যাওয়া। উদাহরণ প,
বাগােন  আগাছােত পািন দওয়া মােন সম া েলােক বাডা়েনা, পািন না দওয়া মােন মা াক স করা, মা  ল েলােত পািন
দওয়া, িক  আগাছা েলা বােদ। এ  হে  ইিতবাচক মা।

 
ায় দশ বছর আেগ পােথ এক বার স ায় ধমেদশনা শেষ একজন মিহলা আমার সােথ কথা বলেত এিগেয় এেলা। আিম যত র মেন করেত পাির,

আমােদর সব েলা সা ািহক দশনােতই তার িনয়িমত উপি িত িছল। িক  এই থম স আমার সােথ কথা বলল। স বলল য, স একটা বড ়ধ বাদ
িদেত চায়, কবল আমােক নয়, আরও অ া  িভ েদরও, যারা এই িবহাের দশনা িদেয়েছ। এর পের স এর কারণ া া করল। স আমােদর িবহাের



আসা  কের সাত বছর আেগ থেক। স ীকার করল য বৗ ধম বা ান স েক তার মােটও কােনা আ হ িছল না। তার এখােন আসার ধান কারণ
িছল বাসা থেক বর হওয়ার একটা অ হাত দখােনা।
 
মিহলা  ভীষণ পািরবািরক িনযাতেনর িশকার িছল। তার ামী তােক বাসায় চ  িনযাতন করত। সই সমেয় এ ধরেনর পািরবািরক িনযাতেনর িশকার
যারা, তােদর সাহা  করার মেতা কােনা সহায়ক িত ান িছল না। এমন পিরেবেশ স বিরেয় আসার কােনা পথ েঁজ পাি ল না। তাই স আমােদর
ি  স াের আসত এই ভেব য, এখােন ই ঘ া কাটােল সই ই ঘ া অ ত িনযাতেনর হাত থেক ব চা যােব।

 
আমােদর িবহাের এেস স যা নল, তা তার জীবনটােক বদেল িদল। স িভ েদর কাছ থেক নল ইিতবাচক মার কথা। স এটা তার ামীর উপর
চ া কের দখার িস া  িনল। স আমােক বেলিছল য, িতবার যখন তার ামী তােক মারত, স তােক মা কের যেত িদত। কীভােব স এটা করত,
কবল স-ই জােন। েত ক বাের তার ামীর য কােনা সদয় কাজ ও কথায়, তা যতই নগ  হাক না কন, স তােক জিডে়য় ধরত,  িদত অথবা এমন
কােনা ইশারা কের তােক জািনেয় িদত এমন দয়া তার কােছ কত  িবশাল।

 
স কােনা িক েকই িনয়িত বেল মেন নয় িন।

 
স একটা দীঘ াস ফেল আমােক বেলিছল য, দীঘ সাত বছর লেগেছ তার এ কােজ সফল হেত। এ পযােয় তার চাখ অ িস  হেয় এেসিছল। আমারও
চাখ িভেজ িগেয়িছল। স আমােক বেলিছল, ‘সাত  দীঘ বছর। এখন আপিন তােক িচনেতও পারেবন না। স স ণ বদেল গেছ। আমােদর মােঝ এখন
ব বান ভােলাবাসার স ক িবরাজ করেছ, আর আেছ েটা ট েট স ান।’ তার খ স াসীেদর মেতা আভা ছডা়ি ল। আমার মেন হি ল হ
গেড ়তােক স ান জানাই। স আমােক থািমেয় বলল, ‘এই লটা দেখেছন? এই স ােহ সার াইজ িহেসেব স আমােক এই কােঠর লটা বািনেয় িদেয়েছ
ান করার জ । সাত বছর আেগ হেল স এটা িদেয় আমােক পটাত।’ আমরা একসােথ হেস উঠলাম।

 
আিম এই মিহলার শংসা কির। স তার িনেজর খ িনেজই অজন কেরেছ, যা তার পিরি িত িবেবচনা করেল অসামা ই বলেত হয়। স একটা দানবেক
য শীল মা েষ পিরণত কেরেছ। স আেরকজন মা ষেক সাহা  কেরেছ, দা ণভােব সাহা  কেরেছ। এটা ইিতবাচক মার একটা চরম উদাহরণ। যারা
সা সে র পথ ধেরেছ, তােদর জ  আিম এমনই করার পািরশ কির। এত িক  বােদও, এ  আমােদর দিখেয় দয়, যখন মার সােথ ভােলা িক  করার
অ ে রণাও  হয়, তখন কী অজন করা যায়।
 



প ম অ ায়
খ ি  করা

শংসা বাক  আপনােক সব জায়গায় িনেয় যােব
আমরা সবাই িনেজেদর স ে  শংসাবাক  নেত চাই। িক  ভা বশত বিশর ভাগ সময় কবল আমােদর দােষর কথাই িন। আিম মেন কির সটা

া  পাওনা, কননা বিশর ভাগ সময় আমরা অে র দাষ িনেয়ই কথা বিল। শংসাবাক  উ ারণ কির ব কদািচৎ। আপিন কথা বলার সময় িনেজর
কথা েলা শানার চ া ক ন।
 

শংসা না পেল ভােলা ণ েলা ঢ ়হয় না, আর তােত সই ণ েলা য় হেয় হেয় একসময় মারা যায়। িক  ছা  একটা শংসা সখােন িবরাট এক
উৎসােহর িভি  গেড ় দয়। আমরা সবাই শংিসত হেত চাই; আর সই শংসাবাক  শানার জ  আমােদর কী করা উিচত স িবষেয়ও িনি ত হেত চাই।
 
একবার আিম একটা াগািজেন একটা িচিকৎসক দল স েক পেডি়ছলাম, যারা ছাট বা ােদর খাওয়ার সম া র করেত ভােলা ণাবলী েলা ঢ ়করার

ব ােক কােজ লািগেয়িছল। এই বা ারা যখনই কােনা ক ন খা ব  খত, সােথ সােথ সটা বিম কের ফেল িদত। কােনা বা া এক িমিনট বা তারও
বিশ সময় খা ব  পেট রাখেত পারেল িচিকৎসেকর দল  তার জ  একটা পা র আেয়াজন করত। তােদর বাবা-মারা কাগেজর িপ মাথায় িদেয়
চয়ােরর উপের দ িডে়য় উ াস করত আর হাততািল িদত, নােসরা নাচত আর রিঙন কাগেজর িফেত নািচেয় বডা়ত। কউ একজন বা ােদর ি য় গান

বািজেয় শানাত। খাে র সব  পেটর মে  রাখেত পারেল সই বা া েক িনেয় িবশাল অ ােনর আেয়াজন করা হেতা।
 
এভােব বা ারা বিশ বিশ সময় ধের খা েক তােদর পেট ধের রাখেত সমথ হেলা। এমন আন  ও উৎসেবর কারণ হেত পের তােদর া ত  ন ন কের

নিব  হেলা, সই িশ রা শংসােক এতটাই চেয়িছল। আমরাও তা- ই চাই।
 
য এই কথা বেলেছ, ‘ শংসাবাক েত কাথাও পৗছঁােনা যায় না’ স একজন... িক  আিম মেন কির তােক আমােদর মা কের দওয়া উিচত। হ ব ,
শংসাবাক  আপনােক সবখােন িনেয় যােব!

 

কীভােব একজন িভআইিপ হেত হয়
আমােদর িবহােরর থম বছের আমােক িশখেত হেয়িছল কীভােব কােনা িক  িনমাণ করেত হয়। থম বড ়িনমাণ কাজ িছল ছয়টা টয়েলট ও ছয়টা
বাথ ম িনেয় গ ত গাসলখানার অংশ । আমােক পাইপ বসােনার কােজর সবিক  িশখেত হেয়িছল। আিম িবহােরর একটা িডজাইন িনেয় একটা দাকােন



গলাম, িডজাইনটা কাউ াের িবিছেয় বললাম, ‘সাহা  চাই!’
 
আমার িবি ংেয় অেনক মাল লাগেব, তাই কাউ ােরর লাকটা, যার নাম ড, স িক টা অিতির  সময় িদেত কােনা কাপ  করল না। সামা  িক
সময় িনেয় স িঝেয় িদল কান কান পাটস লাগেব, কন স েলা লাগেব, কীভােব স েলােক একসােথ জাডা় িদেত হয়। অবেশেষ র ধয, কা ান ও

েডর উপেদশ িনেয় বজ  পািন িন াশেনর পাইপ বসােনাটা শষ হেলা।
 

ানীয় কাউি েলর া পিরদশক আসল, ত  ত  কের পরী া করল েরা পাইিপং িসে মটা। এ  পাস হেয় গল। আিম তা িশেত ডগমগ।
কেয়ক িদন পের পাইপ ও তার সর াম েলার িবল এেস গল। আিম িবহােরর কাষা ে র কাছ থেক এক  চক চেয় িনেয় এক  ধ বােদর িচ ,
িবেশষ কের আমােদর িবহার   করেত েডর সাহাে র কথা উে খ কের তােদর কানায় চকসহ িচ টা পা েয় িদলাম।
 
আিম সই সময় িঝ িন য, দাকানটা একটা বড ়একটা পাইেপর সর াম সরবরাহকারী িত ান, যার অেনক েলা শাখা ছিডে়য় আেছ গাটা পাথ শহর

েড।় তােদর আেছ আলাদা একটা অ াকাউ স িডপাটেম । আমার িচ টা ওই িডপাটেমে র এক করানী েল পেড ় দখল। স এই শংসা চক িচ টা
পেয় এমন অবাক হেলা য তারা িচ টা তৎ ণাৎ অ াকাউ েসর ােনজােরর কােছ িনেয় গল। সাধারণত অ াকাউ স সকশন চেকর সােথ কােনা িচ
পেল তা হয় অিভেযাগপ । অ াকাউ স িডপাটেমে র ধানও অবাক হেয় গল, আর িচ টা িনেয় সাজা কা ািনর এমিডর কােছ গল। এমিড িচ টা

পেড ়এমন িশ হেলা য স তােদর অেনক েলা শাখা থেক েঁজ েঁজ য শাখায় ড কাজ কের, সখানকার কাউ াের ডেক ফান কের দওয়া িচ টা
স েক বলল, যা তখেনা এমিডর সামেন মহগিন টিবেল পেড ়িছল।
 
‘ ক এমন িজিনসই আমরা  আমােদর কা ািনেত জঁিছলাম, ড।

তােদর সােথ র বাঝাপাডা়, সটাই তা সামেন এিগেয় যাওয়ার পথ!’ ‘ি  ার।’
 
‘ িম ব চমৎকার একটা কাজ কেরছ, ড।’ ‘ি  ার।’
 
‘ তামার মেতা আরও অেনক কমচারী পেল ভােলা হেতা।’ ‘ি  ার।’
 
‘ তামার বতন কত এখন? আমরা মেন হয় সটা আেরক  ভােলা করেত পাির?’
‘ি  ার।’
‘ভােলা কাজ কেরছ, ড!’ ‘ া  ইউ, ার।’
 
তা, আিম ঘ া েয়ক পের আবার সই পাইেপর সর ােমর দাকােন গলাম, কী যন একটা পাটস বদলােত। আমার আেগই জন অে িলয়ান িমি



দ িডে়য়িছল, এক একজেনর ক ধ টয়েলেটর টাংিকর মেতা িবশাল চওডা়। তারা আমার আেগ এেস মােলর জ  অেপ া করিছল। িক  ড আমােক
দখল। স িবশাল একটা হািস িদেয় বলল, ‘ া  এখােন এেসা।’

 
আমােক িভআইিপ অভ থনা দওয়া হেলা, িনেয় যাওয়া হেলা দাকােনর িপছেনর াের, যখােন কােনা কা মােরর যাওয়ার কথা নয়। সখান থেক
আমােক েয়াজনমেতা যেকােনা পাটস পছ  করেত দওয়া হেলা। কাউ াের েডর সহকারী আমােক এমিডর ফােনর াপারটা জানাল।
আিম য পাটসটা জঁিছলাম, তা পেয় গলাম। তেব যটা ফরত িদি লাম, তা থেক এটা ঢর দামী িছল। আিম তােক িজে স করলাম, ‘কত িদেত হেব
আমার? আেগরটার সােথ এটার দােমর পাথক  কমন?’

ড একটা একান-ওকান চওডা় হািস িদেয় বলল, ‘ া  িম হেল সটা আমার জ  কােনা পাথক  নয়।’
তাই শংসার ভােলা অথৈনিতক িদকও আেছ।
 

ই আ েলর হািস
শংসা আমােদর টাকা ব িচেয় দয়, স কেক স  কের এবং েখর ি  কের। তাই আমােদর শংসার চচােক আরও বিশ কের চারিদেক ছিডে়য়

দওয়া উিচত।
 
আমরা যােক শংসা করেত সবেচেয় কাপ  কির, স হেলা িনেজেক। আিম এই িব ােসর মে  িদেয় বড ়হেয়িছলাম য, যারা িনেজেদর শংসা কের, তারা
আসেলই মাথােমাটা লাক। াপারটা সরকম নয়। তারা বরং মহান দেয়র অিধকারী হেয় ওেঠ। আমােদর ভােলা ণ েলােক িনেজেদর কােছ শংসা
করেল এই ণ েলা আরও ঢ ়হেয় ওেঠ।
 
যখন আিম একজন ছা  িছলাম, আমার থম ােনর িশ ক আমােক বা ব িক  উপেদশ িদেয়িছেলন। িতিন আমােক  করেত লাগেলন, আিম সকােল
উেঠ সবার আেগ কী কির?
 
‘বাথ েম যাই।’ আিম বললাম।
 
‘ তামােদর বাথ েম িক আয়না আেছ?’ িতিন িজে স করেলন। ‘অব ই আেছ।’
 
িতিন বলেলন, ‘ভােলা, আিম চাই, এখন থেক েত ক সকােল দ ত মাজার আেগই িম আয়নায় িনেজেক দখেব এবং িনেজর িদেক তািকেয় হাসেব।’
 
আিম িতবাদ জানােত  করলাম, ‘ ার, আিম একজন ছা । মােঝ মােঝ অেনক দিরেত মাই, আর সকােল উেঠ শরীরটা ভােলা বাধ কির না।



কােনা কােনা সকােল আয়নায় িনেজেক দখেতই ভয় পাই, হাসা তা েরর কথা!’
 
িতিন হাসেলন আর আমার িদেক চেয় বলেলন, ‘যিদ াভািবক হািস হাসেত না পােরা, তাহেল তামার তজনী েটা ঠ েটর েকাণায় রেখ উপের
ঠেল দেব।’ বেল িতিন আমােক সটা কের দখােলন।

 
তােক হা কর দখাি ল। আিম হেস উঠলাম। িতিন আমােক সটা চ া করেত বলেলন। আিমও তা-ই করলাম।
পেরর িদন সকােল আিম িবছানা থেক িনেজেক টেন ললাম, আর টলেত টলেত বাথ েম কলাম। সখােন আয়নায় িনেজেক দেখ ‘উহ! ’ কের আতনাদ
কের উঠলাম। িনেজেক এমন চহারায় দখা কােনা খকর  িছল না। এমন অব ায় কােনা াভািবক হািস আেস না। তাই আিম তজনী িচেয় 
ঠ েটর কাণা ধের উপের ঠেল িদলাম। আিম আয়নায় এই বাকা ছা েক দখলাম উ ট চহারা কের আেছ। তা দেখ আিম আর হািস চাপেত পারলাম না।
াভািবক হািস আসােত এবার দখলাম আয়নার ছা টা আমােক দেখ হাসেছ। তাই আিম আরও বিশ হাসলাম। আয়নার মা ষটা আরও বিশ হাসল।

কেয়ক সেকে র মে ই আমরা পর রেক দেখ হািসেত ফেট পডল়াম।
 
আিম বছর ধের েত ক সকােল এই অভ াসটা কেরিছলাম। েত ক সকােল ম থেক উেঠ শরীর যমন লােগ লা ক, আিম তাডা়তািড ়আয়নায় িনেজেক
দেখ হাসতাম, সাধারণত েটা আ েলর সাহা  িনেয়। লাকজন বেল, আিম নািক ইদািনং র হািস। স বত আমার েখর চারপােশর মাংসেপশী েলা

অেনকটা সই হা কর অব ায় আটেক গেছ।
 
আমরা এই ই আ েলর কৗশলটা িদেনর যেকােনা সময় কােজ লাগােত পাির। এটা িবেশষ কের কাযকরী হয় যখন আমরা অ  ত  িবর  অথবা
হতাশ বাধ কির। হািস আমােদর রে  অ ানেডারিফন  িনঃসরণ করায় বেল মািণত হেয়েছ, যা আমােদর রাগ িতেরাধ ব ােক ঢ ়কের এবং
আমােদর খী হওয়ার অ িত দয়।
 
এটা আমােদর দয়ােলর ৯৯৮  ভােলা ইট দখেত সাহা  কের, কবল ২  খারাপ ইট নয়। আর হািসর কারেণ আমােদর র দখায়। এজ ই আিম পােথ
আমােদর বৗ  িবহারটােক মােঝ মােঝ বিল, ‘আজান াহেমর সৗ য স ন’।
 

অ  িশ া
আমােক জানােনা হেয়িছল য হতাশা এক  শত কা  ডলােরর বসা হেয় দ িডে়য়েছ।  াপারটা  সিত ই  হতাশার!  লাকজেনর  হতাশােক  িঁজ  কের 
বডে়লাক হওয়াটা ায়স ত বেল মেন হয় না আমার।
 
আমােদর ক রপ ী ঐিতহ  অ যায়ী, িভ রা টাকা িনেজেদর কােছ রাখেত পাের না। আমরা আমােদর ব ৃতার জ  কখেনাই কােনা স ানী দািব কির না।



পরামশ বা অ  কােনা সহায়তা িদেত িগেয়ও কােনা িফ িনই না।
 
একবার এক আেমিরকান মিহলা আমােদর এক সতীথ িভ েক ফান করল। িভ  িছল িব াত ান িশ ক। মিহলা  তােক িজে স কের জানেত
চাইল কী কের ান করেত হয়।
 
‘আিম েনিছ আপিন ান করা শখান।’ স টেন টেন বেল উঠল ফােন।
 
‘ি  াডাম, শখাই।’ িভ  ন ভােব জবাব িদল।
 
‘কত টাকা নন আপিন?’ স এবার আসল কথায় আসল। ‘িক ই িনই না, াডাম।’
 
‘তার মােন আপিন ভােলা নন।’ এই বেল মিহলা  ফান নািমেয় রাখল। কেয়ক বছর আেগ আিমও এক পািলশ-আেমিরকান ভ মিহলার কাছ থেক
এমন একটা ফান পেয়িছলাম।
 
‘আপনার ি  স াের িক আজেক স ায় কােনা দশনার পালা আেছ?’ মিহলা জানেত চাইল।
 
‘হ  াডাম। এ  রাত ৮টায়  হয়।’ আিম তােক জািনেয় িদলাম। ‘কত টাকা িদেত হেব আপনােক?’ স িজে স করল।
 
‘িক ই িদেত হেব না, াডাম। এ  ী ’ আিম তােক া া কের িদলাম। ওপােশ খািনক ণ িনরবতা।
এর পের স জাের জাের বলল, ‘আপিন আমার কথা বােঝন িন। সই দশনা শানার জ  আপনােক আমার কত টাকা িদেত হেব?’
 
‘ াডাম, আপনােক কােনা টাকা িদেত হেব না। এ  ী ’ আিম তােক শা  করার ের বললাম।
 
স ফােন িচৎকার কের বলল, ‘ ন! আিম ডলােরর কথা বলিছ, সে র কথা বলিছ। ভতের আসার জ  ক কী পিরমাণ ডলার িদ ত  হেব আমােক?’

 
‘ াডাম, আপনােক কােনা িক ই েশ বর করেত হেব না। আপিন সাজা ভতের েক যােবন। পছেন বসেবন। যখন িশ চেল যােবন। কউই আপনার
নামধাম পয  িজে স করেব না। কােনা িলফেলটও দওয়া হেব না। দরজায় কােনা চ দাও চাওয়া হেব না। এ  স ণ ী এবার বশ দীঘ ণ িবরিত।
এরপর স িজে স করল, আ িরকভােবই জানেত চাইল, ‘ তা, তাহেল আপনারা এসব কের কী পান?’
 
আিম উ র িদলাম, ‘ খ, াডাম, খ!’



আজকাল যখন কউ আমােক িজে স কের, এই িশ ার  কত? আিম কখেনাই বিল না এ েলা ী আিম বিল, এ েলা অ ।
 

এটাও কেট যােব
এ  সই অ  িশ া েলার এক , য  হতাশা র করেত বশ কােজর।
 
স  আবার অত  সহজ িশ া েলারও এক । িক  সহজ িশ া েলাই ল ঝা হয় বিশ। যখন আমরা হতাশা থেক , কবল তখনই আমরা িনেচর

গ টা সিত কারভােব েঝিছ বেল দািব করেত পাির।
 
ন ন এক কেয়িদ ব শংিকত ও হতাশা  তার েমর পাথেরর দয়াল েষ িনেয়েছ সব উ তােক, ক ন লাহার িশক েলা যন ম ীভাবেক 
করেছ। গট ব  হওয়ার সময় ীেলর ঝনঝন শ  সব আশােক ধরােছ য়ার বাইের ব ী কের রেখেছ। যতই িদন গল, ততই তার মন হতাশায় বেত
লাগল। দয়ােল, তার িবছানার মাথার িদেক, স দখল পাথেরর উপের আিক িক কের লখা : ‘এটাও কেট যােব।’
 
এই কথাটা তােক হতাশার সাগর থেক টেন েল আনল, যা িনি ত সাহা  কেরিছল আেগর ব ীেকও। যতই ক ন মেন হাক না কন, স এই
খাদাই করা লখাটার িদেক তাকাত আর ভাবত, ‘এটাও কেট যােব।’

 
যখন স জল থেক ছাডা় পেয় নজ বন লাভ করল, স কথাটা একটা কাগেজ িলেখ িনেয় িবছানার পােশ, তার গািডে়ত এবং কােজর সময় পােশ রেখ
িদত। ব খারাপ সমেয়ও স আর কখেনাই হতাশ হয় িন। স  রণ করত, ‘এটাও কেট যােব।’ আর কােজ মন িদত। সই খারাপ সময় েলা ব একটা
দীঘ ায়ী বেল মেন হয় িন। যখন ভােলা সময় এেসেছ, স েলােক স উপেভাগ কেরেছ, তেব অতটা বেখয়ািল হেয় নয়। সখােনও স রণ করত, ‘এটাও
কেট যােব।’ আর কােজ মন িদত। জীবেন স কােনা িক েক িচর ায়ী বেল ধের নয় িন। ভােলা সময় েলা সব সময়ই অ াভািবক দীঘ সময় ধের থাকত

বেল তার মেন হেতা।
 
এমনিক যখন তার ক া ার হয়, ‘এটাও কেট যােব’ কথাটা তােক আশা িগেয়িছল। আশা তােক শি  ও ইিতবাচক মেনাভাব িগেয়িছল, যা রাগটােক
হার মািনেয়িছল। একিদন িবেশষ  িনি ত কের জানাল য, ‘তার ক া ারটাও কেট গেছ।’
 
তার জীবেনর িদন েলার শেষ, িবছানায় েয় েয় স তার ি য়জনেদর িফসিফস কের িনেয়িছল, ‘এটাও কেট যােব।’ আর সহজভােব  েক আিল ন
কেরিছল। তার কথা েলা িছল তার পিরবার ও ব েদর িত সবেশষ ভােলাবাসার উপহার।
 
তারা জেনিছল য, ‘ শাকও একসময় কেট যােব।’ হতাশা এমন এক  কারাগার, যা থেক আমােদর অেনেকই কা েয় উেঠেছ।
 



‘এটাও কেট যােব’ কথাটা আমােদর উেঠ বসেত সহায়তা কের। হতাশার অ তম বড ়একটা কারণ হে , েখর সময় েলা িচরিদন থাকেব বেল ধের
নওয়া। িক  এই কথাটা এমন ধারণােক পিরহার করেত সাহা  কের।

 

বীর ণ আে াৎসগ
যখন আিম একজন লিশ ক িছলাম, তখন ােসর একজন ছাে র িত আমার মেনােযাগ গল। বািষক পরী ায় তার রাল ন র হেয়িছল ি শ জেনর
মে  ি শতম। আিম দখেত পাি লাম তার ফলাফেলর কারেণ স বশ হতাশ। তাই আিম তােক একপােশ ডেক িনেয় গলাম। আিম তােক বললাম, ‘ি শ
জেনর একটা ােস কাউেক না কাউেক রাল ন র ি শ হেতই হয়। এই বছর ঘটনা েম সটা িম হেয়ছ। এটােক বলা যায় বীর ণ আে াৎসগ। তামার
এই আে াৎসেগর ফেল  তামার  ব েদর ােসর সবেচেয় িনেচ থাকার ল া পেত হে  না। িম আসেলই ব দয়া , অ েদর  িত  তামার  দা ণ  
সহা িত।  তামােক  একটা  পদক  দওয়া দরকার।’
 
আমরা উভেয়ই জানতাম, আমার কথা েলা রীিতমেতা উ ট। িক  স হাসল। স আর এটােক িথবী ংস হওয়ার মেতা মারা ক ঘটনা বেল মেন করল
না। পেরর বছর স অেনক ভােলা ফল করল। তার বদেল অ  আেরকজেনর বীর ণ আে াৎসেগর পালা আসল।
 

এক াক গাবর
আমরা চাই না এমন অেনক খারাপ িজিনস, যমনটা হে  ােস সবেচেয় িনেচ থাকা, এমন ঘটনা জীবেন ঘেট। েত েকর জীবেনই ঘেট। খী মা ষ ও
হতাশ মা েষর মে  এখােন পাথক টা কবল হে  তারা এমন েযােগ কীভােব িতি য়া দখায়।
 
ক না ক ন আপিন সাগর সকেত এক ব র সােথ িবেকলটা চমৎকার কা েয়েছন। যখন ঘের িফরেলন, দখেলন িবরাট এক ােক কের এক াক
গাবর ঢেল দওয়া হেয়েছ ক আপনার ঘেরর দরজার সামেন। এখােন িতন  িবষয় জােনন আপিন :

 
থমত, আপিন কােনা গাবেরর অডার দন িন। এটা আপনার দাষ নয়।

 
ি তীয়ত, আপিন এটা িনেয় ঝােমলায় পেড ় গেছন। কউই দেখ িন ক এটা ওখােন ঢেল িদেয় গেছ। তাই কাউেক ডেকও এটােক সিরেয় িনেত
বলেত পারেছন না।
 

তীয়ত, এমন নাংরা ও গ  সই গাবর, যার জ  ঘের টকা দায় হেয় পেডে়ছ।
 
এই পক গে  ঘেরর সামেনর সই গাবেরর প হে  জীবেন আমােদর উপর ঘেট যাওয়া ঃখজনক ঘটনা েলা। সই গাবেরর েপর মেতাই,



 
আমােদর জীবেনর ঃখজনক ঘটনা েলােতও িতন  িজিনস জানা আেছ :
 
আমরা এ েলা অডার িদেয় ডেক আিন িন। আমরা বিল, ‘আমােক কন এত ঃখ পাহােত হে ?’
 
আমরা ঝােমলায় পেড ় গিছ। কউ না, এমনিক আমােদর সরা ব রাও এই ঝােমলােক র কের িদেত পারেব না (যিদও তারা তা চ া করেত পাের)।
 
এটা এমন জঘ  ও আমােদর খেক এমনভােব ংস কের য, আমােদর সারা জীবনটােক ঃেখ ভিরেয় দয়। এটা সহ  করাও দায় হেয় পেডে়ছ।
 
এমন এক াক গাবেরর াপাের আমােদর েটা পথ খালা আেছ। থম পথ হে , গাবরটা সােথ কের ের বডা়েনা। পেকেট িক , ােগ িক , জামায়
িক , এমনিক াে ও িক  গাবর লািগেয় আমরা ের বডা়ই। আমরা দিখ য, যখনই আমরা গাবর সােথ িনেয় ির, তখন আমরা অেনক ব  হারাই!
এমনিক সরা ব রাও তখন আেশপােশ কম আনােগানা কের।
 
গাবর বেয় িনেয় বডা়েনা হে  হতাশা, নােবাধক িচ াভাবনা ও ােধ েব যাওয়ার মেতা। এটা হে  িত ল পিরি িতেত আমােদর াভািবক ও
বাধগ  িতি য়া। িক  আমরা অেনক ব  হারাই। কারণ, এটাও াভািবক এবং বাধগ  য, যখন আমরা হতাশার মে  থািক, তখন আমােদর ব রা

আমােদর আেশপােশ থাকেত পছ  কের না। তা ছাডা়, গাবেরর প তা কেমই না; বরং যতই িদন যায়, ততই এর গ  আরও তী  হয়।
 
সৗভা বশত, ি তীয় আেরকটা পথ আেছ। যখন এমন াকভিত গাবর আমােদর ঘেরর সামেন ফেল রাখা হয়, তখন কী আর করা! আমরা একটা

দীঘ াস ফেল ঠলাগািড,় বলচা ও কাদাল বর কের কােজ নেম পিড।়
 
বলচা িদেয় গাবর েলা ঠলাগািডে়ত েল িনেয় ঘেরর পছেন য বাগান আেছ, সখােন েঁত ফিল। াি কর ও পির েমর একটা কাজ। িক  আমরা

জািন, আর কােনা িবক  নই আমােদর। মােঝ মােঝ এমনও হয়, িদেন কােনামেত অেধক ঠলাগািড ়পিরমাণ গাবর সরােত পাির। আমরা তখন িক
হতাশা িনেয় অিভেযাগ করিছ না; বরং সম াটার সমাধােনর াপাের িক  একটা করিছ। িদেনর পর িদন আমরা গাবেরর েপ কাদাল চািলেয় যাই।
িদেনর পর িদন গাবেরর প ছাট থেক ছাট হেত থােক। মােঝ মােঝ হয়েতা কেয়ক বছরও লেগ যায়। িক  কােনা এক সকাল আেস যখন আমরা দিখ
য বািডর় সামেনর গাবেরর প আর নই। আর বািডর় অ পােশ তখন যন জা র ছ য়া লেগেছ। আমােদর বাগােনর ল েলা ঝলমেল রং িনেয় েটেছ

সারা এলাকা েড।় তােদর গ  ছিডে়য় পেডে়ছ রা ায়ও। যােত িতেবশীরা তা বেটই, রা ার পথচারীরাও আনে  হেস উঠেছ। বািডর় কাণাটায় ফেলর
গাছটা তা ভেঙ পডা়র মেতা অব া, এত ফল ধেরেছ সখােন। আর ফল েলা এত িমি । এমন  আপিন কাথাও িকনেত পােবন না। এত বিশ ফল ধেরেছ
য আমরা সখান থেক িতেবশীেদরও িদেত পাির। এমনিক পথচারীরাও এই জা র ফেলর অ ব াদ িনেত পাের!

‘ গাবেরর েপ কাদাল চালােনা’ হে  ঃখজনক ও দয়িবদারক ঘটনা েলােক জীবেনর জ  সার িহেসেব াগত জানােনার পকীয় কথা। এই কাজটা



আমােদর একাই করেত হয়। আমােদর সাহা  করার মেতা কউ নই এখােন। িক  আমােদর দেয়র বাগােন িদেনর পর িদন এটােক এক  এক  কের েঁত
ফলার ফেল ঃেখর বাঝা কমেত থােক। এেত হয়েতা কেয়ক বছরও লেগ যায়। িক  কােনা এক সকাল আেস যখন আমরা আমােদর জীবেন আর কােনা
ঃখ দিখ না। আর আমােদর দয় যন জা র ছ য়া পায়। তার েরাটা েড ়দয়ার ল েট থােক। িনঃ াথ ভােলাবাসার সৗরভ তখন ছিডে়য় পেড়

রা ােত, িতেবশীেদর কােছ। ঘেরর কাণায় সই ােনর  েয় পেড ়আমােদর িদেক। জীবেনর াভািবক ঘটনা বােহ িমেশ থাকা িমি  ার ফল
িদেয় এ  ভরা থােক। আমরা সই া  ফল েলা  হে  িবিলেয় যাই, এমনিক পথচারীেদরও এর ভাগ িদই িনিবচাের।
যখন আমরা এমন দয়ভাঙা থােক জািন, এর থেক িশ া িনেয় আমরা আমােদর বাগানেক গেড ় িল। তখন আমরা আরও গভীর থােক  হাত
বািডে়য় আিল ন করেত পাির, আর নরম ের বলেত পাির, ‘আিম জািন।’ তারা উপলি  কের য আমরা সিত ই িঝ। ম ী জেগ ওেঠ। আমরা তােদর
ঠলাগািড,় বলচা ও কাদাল দখাই, অপিরসীম উৎসাহ দখাই। আমােদর বাগানেক যিদ আমরা এখেনা গেড ়না িল, তাহেল এমন  ঘটেত পারেব না।

আিম অেনক িভ েক িচিন যারা ােন অত  দ । িত ল পিরি িতেতও তারা থােক শা , সংযত এবং অটল। িক  তােদর মে  কবল কেয়কজনই
মহান আচায হেয়েছ। আিম ায়ই অবাক হতাম, কন এমন হয়!
 
এখন আমার কােছ মেন হয় য, যসব িভ রা লনা লকভােব সহজ জীবন কা েয়েছ, যােদর খ ডা়র মেতা গাবর অ ই িছল, তারাই সসব িভ  যারা
আচায হয় িন। যসব িভ  অেনক ক ন পিরি িতর েখা িখ হেয়েছ, িক  িনরেব েঁড ় গেছ, তারা স শালী এক বাগান গেডে়ছ, যােত কের তারা মহান
আচায হেয় উেঠেছ। তােদর সবারই া, শাি  ও ম ী িছল। িক  যােদর গাবর বিশ িছল, তােদর এই জগেত ভাগাভািগ করার িজিনসও বিশ
িছল। আমার িশ ক আজান চা  িযিন আমার কােছ সবার সরা আচায - ত র জীবেনর থম িদেক িনি তই াক কা ািনর সম  াক েলা লাইন ধের
ত র ঘেরর দরজায় গাবর ঢেল িদেয় এেসিছল।
 
স বত এই গে র উপেদশ হে , যিদ আপিন এই জগেতর কােনা কােজ িনেজেক লাগােত চান, যিদ ম ীর পথ অ সরণ করেত চান, তাহেল পেরর বার
আপনার জীবেন কােনা দয়ভাঙা ঘটনা ঘটেল আপিন বলেত পােরন : ‘বাহ! আমার বাগােনর জ  আরও সার!’
 

বিশ আশা করাটা বাডা়বািড়
থািবহীন জীবন আশা করাটা বাডা়বািড,় থািবহীন জীবন আশা করাটা ল। কারণ, থা হে  আমােদর শরীেরর িতর া ব া। আমরা যতই থােক

অপছ  কির না কন, এবং কউই িক  থােক পছ  কের না, ত ও থা ব ণ আর থার জ  আমােদর ত  হওয়া উিচত! তা না-হেল
কীভােব জানতাম, আমােদর হাতটা আ েনর কাছ থেক সরােত হেব? আ লটা সরােত হেব েডর কাছ থেক?
 
তাই থা ব ণ
আর থার জ  আমােদর ত  হওয়া উিচত!



তেব একধরেনর থা আেছ যা কােনা কােজ লােগ না। তা হে  দীঘ ায়ী থা।
এটা সই স া  শ ীর থা, যা দেহর িতর ার জ  নয়। এটা একটা আ মণকারী শি ।
এটা একটা অভ রীণ আ মণকারী, ি গত েখর ংসকারী, ি গত সামে র উপর আ মণা ক হামলাকারী, ি গত েখর মােঝ এক িবরামহীন
অ েবশকারী, আর জীবেনর জ  এক অিবরাম উৎপীডন়!
দীঘ ায়ী থা হে  মেনর লাফ দওয়ার জ  সবেচেয় ক ন বাধা। মােঝ মােঝ লাফ দওয়া ায় অস ব হেয় দ ডা়য়।
ত ও আমােদর অব ই চ া চািলেয় যেত হেব। আরও চ া করেত হেব।
আরও চ া করেত হেব।
কারণ, তা না করেল এ  ংস কের ফলেব আমােদর। আর এই  থেক আসেব িক  ভােলা িদক।

থােক জয় করার স ি । খ ও শাি েক লাভ, জীবেন এটার িবিনমেয়।
এটা একটা বলার মতন অজন,
এমন একটা অজন, যা বই িবেশষ িক , ব ি গত, একটা সেতজ অ িত, ভতেরর একটা শি ,
যােক ঝেত হেল এমন অিভ তা লাভ করেত হেব। তাই থােক হণ করেত হেব সাদের,
মােঝ মােঝ এমনিক ংসা ক থােকও। কারণ, এটা হে  িতর একটা অংশ; আর মন এটার যথাযথ ব া িনেত পাের,
বার বার এ প চচার ম  িদেয় মন আরও শি শালী হেয় উঠেত পাের।

- জানাথন উইলসন লার
 
রচিয়তার সদয় অ মিত িনেয় এই কিবতা  এখােন যাগ করার কারণ হেলা, কিবতাটা লখার সময় জানাথেনর বয়স িছল মা  নয় বছর!
 

ডা িবন হওয়া
আমার কােজর একটা অংশ হেলা লাকজেনর সম া েলা শানা। িভ রা সব সময়ই টাকা ব চােনার একটা ভােলা উপায়। কারণ, তারা িবিনমেয় কােনা
িক ই দািব কের না। ায়ই এমন হয়, যখন আিম জ লতা েলার কথা িন, য েলা আঠােলা আবজনার মেতা, যােত িক  িক  লাক আটেক যায়, তােদর

িত সহা িত দখােত িগেয় আিমও িবষ  হেয় পিড।় কােনা ি েক খাদ থেক বর কের আনার জ  আমােকও মােঝমে  খােদর মে  েক পডে়ত
হয় তােদর বািডে়য় দওয়া হাতটা ধরার জ । িক  আিম সব সময় সােথ কের একটা মই িনেয় আিস। আেলাচনাটার পের আিম আবার আেগর মেতা
সেতজ হেয় যাই সব সময়। আমার পরামেশর কাজ আমার ভতের কােনা িত িন তােল না, কারণ আিম সভােবই িশে ত হেয়িছ।
আজান চাহ িযিন থাই াে  আমার িশ ক িছেলন, িতিন বলেতন য িভ েদর অব ই ডা িবন হেত হেব। িভ রা, িবেশষ কের িসিনয়র িভ েদর
িবহাের বেস বেস লাকজেনর সম ার কথা নেত হয়, আর তােদর সব আবজনা েলা হণ করেত হয়। িববািহত জীবেনর সম া, পার িরক স ক
িনেয় সম া, উঠিত বয়েসর স ানেদর িনেয় ঝােমলা, আিথক সম া – সব ধরেনর সম াই আমােদর নেত হয়। আিম জািন না কন। একজন 



িভ  িববািহত জীবেনর সম ার াপাের কী জােন? আমরা সংসার ত াগ কেরিছ তা এসব ঝ াট থেক ের থাকার জ । িক  দয়া ও ম ী িনেয় আমরা
বেস থািক, আর তােদর সম ার কথা েন যাই। আমােদর শাি র ভাগ িদই তােদর, আর িবিনমেয় আবজনা েলা হণ কির।
 
আজান চা  একটা িবেশষ ণ উপেদশ িদেতন। িতিন আমােদর একটা ডা িবেনর মেতা হেত বলেতন যার িনেচ একটা িছ  আেছ। আমােদর সব
আবজনা হণ করেত হেব, িক  রাখা যােব না একটাও। তাই একজন যথাথ ব  অথবা পরামশদাতা হে  একটা তলািবহীন ডা িবেনর মেতা, য অ েদর
সম ার কথা েন েন কখেনাই ণ হয় না।
 

হয়েতা এটাই ায়স ত
হতাশায় পেড ়আমরা ায়ই ভািব : ‘এটা তা া  হে  না! আমােক কন?’ জীবনটা যিদ আেরক  া  হেতা, তাহেল হয়েতা াপার েলা আেরক
সহজ হেতা।
 
জলখানায় ােনর ােস এক ম বয়  কেয়িদ আমার সােথ ােনর পের দখা করেত চাইল। স কেয়ক মাস ধের ান চচা করিছল, আর তার সােথ
বশ ভােলা পিরচয় হেয় িগেয়িছল আমার।
স বলল, ‘ া  আিম তামােক বলেত চেয়িছলাম, য অপরােধর জ  আিম এই জলখানায় ব ী, তা িক  আিম কির িন। আিম জািন, অেনক আসামীই

এই কথা বলেব, আর তারা ব স বত িম াই বলেব। িক  আিম তামােক সিত  কথাটাই বলিছ। আিম তামােক িম া বলব না,   অ ত তামােক
নয়।’
 
আিম তার কথা িব াস কেরিছলাম। তখনকার অব া ও তার আচরণ আমােক িব াস করেত বা  কেরিছল য, স সিত  বলেছ। আিম ভাবেত 
করলাম াপারটা কমন অ ায়, আর কীভােব তার এই ভয়ানক অিবচারেক সািরেয় তালা যায়। িক  স আমার িচ ােত বাধা িদল।
েখ এক ািমর হািস িনেয় স বলল, ‘িক   এমন অেনক অপরাধ আিম কেরিছ, য েলােত আিম ধরা পিড ়িন। তাই আমার মেন হয়, এটা আমার
া  পাওনা।’

 
আিম ি ণ জাের হেস উঠলাম। এই ত েডা় কেমর িনয়মটা ভােলাই েঝেছ। এমনিক আমার চনাজানা অেনক িভ র চেয়ও ভােলা েঝেছ।
কতবার আমরা এমন ‘অপরাধ’ কির,  কােনা কাজ কের বিস; অথচ তার জ  আমােদর ঃখ পেত হয় না? আমরা িক তখন বিল, ‘এটা তা া
পাওনা হে  না! কন আিম ধরা পডল়াম না?’ আর যখন আমরা ঃখক  পাই, আপাত ি েত কােনা কারণ ছাডা়ই তখন আমরা কাতর হেয় বিল, ‘এ তা

া  নয়! আমােক কন?’
বাধ হয় এটাই া । আমার গে র সই কেয়িদর মেতা, জীবেন আমরা স বত আরও অেনক অপরাধ কেরিছ, য েলােত ধরা পিড ়িন। এ কারেণই

জীবনটা মেন হয় অবেশেষ এই া  পাওনাটা িদে ।



 
 



ষ  অ ায়
ক ন সম া ও ম ীময় সমাধান

কম িনয়ম
বিশর ভাগ পি মা লাক কম িনয়মটােক লভােব বােঝ। তারা এটােক অ বােদর সােথ ল কের, যারা মেন কের কােনা ি  তার েল যাওয়া অতীত

জে র কােনা অজানা অপরােধর জ  িনি ত শাি  পােব। াপারটা য সরকম নয়, তা আমরা িনেচর গ  থেক ঝেত পাির।
 
জন মিহলা েত েকই একটা কের কক বানাি ল।
থম মিহলার মালমশলা িছল ব খারাপ মােনর। তার সাদা রেনা ময়দা থেক  স জ  ছ ােকর  কেরা েলা  বেছ  িনেয়  ফেল  িদেত  হেলা।

কােলে রেল ভরা মাখন েচ গ  হেয় গেছ। সাদা িচিনর দানা েলা থেক বাদামী দলা েলা ফেল িদেত হেলা (কারণ, কউ ওখােন কিফর চামচ
িবেয়িছল)। আর তার ফল ল বলেত িছল রেনা হেয় যাওয়া িকসিমস, স েলা এমন শ  হেয় িগেয়িছল যন য় হেয় যাওয়া ইউেরিনয়ােমর অবিশ

অংশ। আর তার রা াঘেরর সর াম েলাও িছল িব ে র আেগর আমেলর াইেলর; তেব সটা কান িব , তা অব  তেকর িবষয়।
 
ি তীয় মিহলা র সব মালমশলা িছল সবেচেয় ভােলাটা। তার িছল া িতকভােব জ ােনা স ণ খ  এবং ারাি  গেমর ময়দা। মাখন িহেসেব িছল
কােলে রল  মাজািরন। সােথ িছল ক চা িচিন, আর িনজ  বাগােন জ ােনা রসােলা ফল। তার রা াঘরটাও িছল অত া িনক সব সর াম িদেয়

সাজােনা।
 
কান মিহলা সবেচেয় ভােলা কক বািনেয়িছল? যার মালমশলা ভােলা, স ায়ই ভােলা কক তকারী হয় না। কক বানােনােত মালমশলার চেয়ও
বিশ িক  লােগ। মােঝ মােঝ এমন হয়, খারাপ মালমশলা হেলও কক তকারী স েলার সােথ এত ম, য  ও ভােলাবাসা ঢেল দয় য, তার
কক েলাই সবেচেয় া  হয়। মালমশলা িদেয় আমরা কী কির, সটাই এর কারণ।

 
আমার কেয়কজন ব  আেছ যােদর জীবেনর মালমশলা েলা িছল ব শাচনীয়। তারা দািরে র মে  জ  িনেয়িছল, িশ  িহেসেব িনযািতত হেয়িছল,

েল তমন চালাক চ র িছল না, হয়েতা িবকলা  এবং খলা লাও করেত পারত না। িক  কেয়কটা ণ - যা তােদর মে  িছল - তারা স েলােক
এমনভােব কােজ লািগেয়েছ য, তারা সিত ই তাক লািগেয় দওয়ার মেতা একটা কক বািনেয়েছ। আিম তােদর ব শংসা কির। আপিন িক এমন
লাকেদর চেনন?

 
আমার অ া  ব রাও আেছ যােদর জীবেনর জ  চমৎকার মালমশলা িছল। তােদর জ  হেয়িছল স া  ও ধনী পিরবাের, েল তারা িছল ব ি মান,



খলা লায় েখাড,় চহারাও র, সবার কােছ জনি য়; িক  তােদর ত ণ জীবন তারা ন  কেরেছ নশা বা মেদ। আপিন িক এমন কাউেক
চেনন?

 
কেমর অেধকটা হে  সই মালমশলা েলা, য েলা িদেয় আমােদর কাজ করেত হয়। আর বািক অেধকটা, সবেচেয় ণ অংশটা হে , স েলা িনেয়
আমরা কী কির এই জীবেন।
 

বেরাবার কােনা পথ না থাকেল চা খান
আমােদর িদেনর মালমশলা েলা িনেয় আমরা সব সময়ই িক  না িক  করেত পাির, তা যিদ হয়  বেস থাকা, আর শষ চােয়র কােপ ক দওয়া, তাও
আমরা করেত পাির। িনেচর গ টা আমার ল চার থাকাকালীন আমােক বেলিছল এক সহকম  িশ ক, য ি তীয় িব ে  ি শ আিমেত কাজ
কেরিছল।
 
স তখন বামার জ েল তার দেলর সােথ  ের ের শ র গিতিবিধ অ স ান করিছল। তখন স িছল বয়েস ত ণ, বািড ় থেক অেনক ের, আর ব ভীত।

তার দেলর াউট তােদর ক াে নেক একটা সাংঘািতক খবর িদল। তােদর ছা  অ স ানী সনাদল িবশাল সং ক জাপািন সনার েখ পেডে়ছ। জাপািন
স েদর সং ার লনায় তােদর ছা  দলটা িক ই নয়, ত পির আবার চারিদক থেক ঘরাও হেয় পেডে়ছ। ত ণ ি শ স  িনেজেক িনি ত র

জ  ত করল।
 
স আশা কেরিছল, তােদর ক াে ন তার লাকেদর লডা়ই কের এই ঘরাও অব া থেক বেরাবার একটা পথ বানােত বলেব, সটাই বীরে র কাজ। তােত

অ ত কউ কউ বিরেয় যেত পারেব। যিদ না হয়, তা ক আেছ। মরার সময় কেয়কজন শ েসনােক িনেয় মরেব। সটাই তা স রা কের।
িক  ক াে ন এমন স  িছল না। স তার লাকেদর প কের বেস থাকেত বলল, আর এক কাপ কের চা বানােত বলল। এত িক  সে ও - তারা ি শ
স  িকনা!

 
ত ণ স  ভাবল, তার কমাি ং অিফসােরর মাথা খারাপ হেয় গেছ। শ  চারিদক থেক িঘের ফেলেছ, পালাবার কােনা পথ নই, মরেত বেসেছ, এমন
অব ায় কীভােব কােনা লাক এক কাপ চােয়র কথা ভাবেত পাের? আিমেত, িবেশষ কের ে র সময়, অডার মানেত হয়। তারা সবাই তােদর শষ চা
বানাল এক কাপ কের। চা খেয় শষ করার আেগই াউট আবার িফের এেলা, আর ক াে েনর কােন কােন িফস িফস করল। ক াে ন তার লাকেদর ি  
আকষণ   কের বলল, ‘শ রা সের গেছ। বেরােনার একটা পথ পাওয়া গেছ। তামােদর িজিনসপ  ছাও তাডা়তািড ়এবং িনঃশে । এবার চেলা, যাওয়া
যাক!’ তারা সবাই িনরাপেদ বিরেয় এেলা। এ কারেণই স ব  বছর পের এই গ টা আমােক বলেত পেরিছল। স বেলিছল য তার জীবন তার ক াে েনর

ার কােছ ঋণী, কবল সই বামার ে  নয়, তখন থেক আরও অেনকবার। তার জীবেন অেনক বার এমন হেয়েছ যন স চারিদক থেক শ  ারা
বি ত, তােদর সং া অেনক, বেরাবার কােনা পথ নই, মরণ সি কেট। শ  বলেত স িঝেয়িছল মারা ক কােনা অ তা, ঘার িবপদ এবং িনদা ণ



শাক, আপাত ি েত যার মাঝখান থেক বর হওয়ার কােনা পথ নই। বামার অিভ তা না হেল, স এসব সম ার সােথ লডা়ই কের বেরাবার চ া
করত। িক  কােনা সে হ নই, সম াটা তখন আরও জ ল হেয় উঠত। তার বদেল  বা মারা ক ঝােমলা এেস যখন তােক িঘের ধেরেছ, স তখন
বেস বেস এক কাপ চা বািনেয়েছ।
 
এই িথবী সব সময় বদেল যাে । জীবন িনয়ত বহমান। স তার চা খেয়েছ, তার শি েলােক সংহত কেরেছ, আর স ক সমেয়র জ  অেপ া
কেরেছ, যা সব সময়ই এেসেছ। তখন স কাযকর িক  একটা কেরেছ, যমন, পািলেয়েছ।
 
যারা চা পান কেরন না, তারা এই বাদটা মেন রা ন : ‘যখন করার িক  নই, তখন িক ই কেরা না।’
এটা  হয়েতা  ব সরল  মেন  হেত  পাের।  িক   এটা  হয়েতা  আপনার জীবনেক ব চােত পাের।
 

ােতর সােথ চলা
একজন ানী িভ েক আিম অেনক বছর ধের িচিন। স একবার তার এক রেনা দা েক িনেয় কােনা বিচ ময় জ েল রেত বিরেয়িছল। পড়
িবেকেল তারা একটা িনজন সাগরতীের পৗছঁল। যিদও িভ েদর িনয়ম আেছ, মজা বা উপেভােগর জ  স তার কাটা যােব না। িক  নীল সাগর যন তােক
হাতছািন িদেয় ডাকিছল। জ েল এত ণ ধের হ টাহ  কের এখন তার দরকার িছল শরীরটােক ডা়েনা। তাই স কাপডে়চাপড ় েল স তার কাটেত নেম
গল। িভ  হওয়ার আেগ, ত ণ বয়েস, স িছল একজন দ  স তা । অেনক বছর হেলা স িভ  হেয়েছ, সবেশষ স তার কেটেছ সই কান আমেল।
ঢউেয়র মােঝ এক িমিনট স তার কাটার পের স একটা চারা ােতর কবেল পডল়। সই াত তােক ভািসেয় িনেয় যেত  করল সাগেরর িদেক।

 
স পের আমােক বেলিছল য, এটা িছল ব িবপদজনক একটা সকত, কননা এর াত েলা িছল সাংঘািতক।
থেম িভ  ােতর িব ে  স তার কাটার চ া করল। িক  শী ই স ঝেত পারল, ােতর শি র সােথ পের ওঠা তার পে  অস ব। িভ র
িনং এখন তােক সাহা  করেত এিগেয় এেলা। স ির া ড হেলা, আর ােতর সােথ ভেস গল। এমন পিরি িতেত ির া ড হেয় সাগের ভেস

যাওয়াটা িছল রীিতমেতা ঃসাহিসক াপার, িবেশষ কের যখন স দখিছল য সাগেরর তীর র থেক ের সের যাে । ব  শত িমটার ভািসেয় িনেয়
তেবই জায়ােরর াত িমিলেয় গল। কবল তখনই স জায়ােরর াত থেক ের সের িগেয় তীেরর িদেক স তরােত  করল।
 
স আমােক বেলিছল য, স তার কেট তীের িফের আসেত তােক শি র িত  িব  খরচ করেত হেয়িছল। স তীের এেস পৗছঁাল েরা িব  হেয়।
স িনি ত িছল য, ােতর িব ে  লডা়ই করেল িনঘাত পরািজত হেতা স।

 
স সাগের িগেয় পডত়ই; িক  লডা়ই কের শি হীন হওয়ােত আর তীের িফের আসা স ব হেতা না তার। যিদ স যেত না িদেয়, ােতর সােথ ভেস না
যত, তাহেল িনি তভােবই েব মরত।



 
এমন ঘটনা সই বাদ েক মেন কিরেয় দয়, ‘ যখােন িক  করার থােক না, সখােন িক ই কেরা না।’ এটা কােনা কা িনক ত  নয়, বরং িবপেদর সময়
জীবন ব চােনার মেতা ার জ  দয়। যখন াত আপনার চেয় শি শালী হয়, তখনই ােতর সােথ চলার সময়। যখন আপিন কাজ করেত স ম,
তখনই আপনার েচ া চালােনার সময়।
 

বাঘ ও সােপর মােঝ আটেক পডা়
একটা াচীন বৗ  কািহনী আেছ যা জীবন-মরেণর সংকট থেক আমরা কীভােব উ ার পেত পাির, তার িশ া দয়।
কােনা এক জ েল এক ি েক এক  বাঘ তাডা় করিছল। বাঘ মা েষর চেয় ত দৗডঁা়েত পাের, আর তারা মা ষ খায়। বাঘ  যেহ  ধাত িছল, তাই
লাক  বশ িবপেদ পেড ় গল। বাঘ  তােক ায় ধের ফেলেছ, এ সময় স দখল পেথর পােশ একটা েয়া। সাত-প চ না ভেব স িদল য়ােত লাফ। িক

লাফ দয়ার আগ েত দখল কত বড ় ল করল স। েয়া  িছল কেনা, আর তার তলায় লী পািকেয় িছল িবশাল এক কােলা সাপ।
িনেজর অজাে ই স হাত িদেয় েয়ার দয়াল ধের পতন রােধর চ া করল। এ সময় তার হােত ঠকল একটা গােছর শকড।় শকডট়া ধের স
কােনামেত েয়ার তলায় পেড ়যাওয়াটা রাধ করল। এক  পের ধাত  হেয় িনেচ তািকেয় দখল, সাপ  তার ফণা েল তার পােয় ছাবল দয়ার চ া

করেছ; িক  এক র জ  নাগাল পাে  না।
উপের তািকেয় দখল বাঘ  েয়ার ভতের েঁক থাবা চািলেয় তােক ধরার চ া করেছ; িক  এক র জ  নাগাল পাে  না। এই চরম িবপেদর েত স
দখল একটা গত থেক একটা কােলা ও একটা সাদা রেঙর র বর হেয় স য শকডট়া ধের আেছ, সটােক কামডা়েনা  কেরেছ।

 
বাঘ  যখন েয়ার ভতর থাবা চািলেয় লাক েক ধরার চ া করিছল, তখন তার শরীরটা ঘষা খাি ল েয়ার পােডর় একটা ছাট গােছর সােথ। ফেল
গাছ  ঝ িন খাি ল এক  এক । সই গােছর একটা ডাল েয়ার উপের েল িছল, যােত িছল একটা মৗচাক। ঝ িনর ফেল িব  িব  ম  পডি়ছল

েয়ার মে । লাক  িজহবা বর কের কেয়ক ফ টা চেত দখল।
 
‘উ !  দা ণ াদ তা!’ স মেন মেন ভাবল এবং হাসল।
 
এই গে র এখােনই শষ। এজ ই এটা আমােদর জীবেনও সিত । আমােদর  জীবেনরও  কােনা    পিরসমাি   নই।  বরং  এই  সমাি র

ি য়া  অন কাল ধের বহমান।
 
অিধক  আমােদর জীবনটা যন ধাত বাঘ ও িবশাল কােলা সােপর মােঝ আটকা পেড ়আেছ।  এবং তার চেয়ও খারাপ িক র মে । যখােন রাত ও
িদন ( র ) আমােদর জীবেনর আ েক িচিবেয় খেয় ফলেছ িতিনয়ত। এমন চরম সংকেটও সব সময় িক  ম  ঝের পেড ় ফ টায় ফ টায়।
 



আমরা ানী হেল আমােদর িজহবা বর কের সই ম র াদ িক টা িনেত পাির। কন নয়? করার যখন িক  নই, তখন িক ই করেবন না। বরং জীবেনর
ম র াদ িক টা উপেভাগ ক ন।
 
গ টা বৗ  ঐিতহ মেত এখােনই শষ। তেব আরও অথবহ কের তালার জ  আিম সাধারণত এর একটা সিত কােরর পিরসমাি  টেন িদই। পের যা ঘেট
তা এ রকম : লাকটা যখন ম র াদ আ াদেন  র েলা দ ত িদেয় কেট কেট শকডট়ােক আরও পাতলা করেছ, সাপ  ফণা উিচেয়
লাক র পােয়র আরও কাছাকািছ চেল আসেছ, বাঘ  আরও েঁক পডে়ছ, আেরক  হেলই লাক র নাগাল পেয় যােব। িক  বাঘটা এক  বিশই কঁল,

ফেল এ  েয়ার মে  পেড ় গল। লাকটােক নাগােল না পেয় স সাজা সাপ র উপর পেড ়িগেয় িনেজও মরল, সাপ েকও মের ফলল।
 
ি  হ , এমনটা ঘটেতই পাের! সাধারণত অনাকাি ত ঘটনাই ঘেট থােক জীবেন। আমােদর জীবনটা এমনই। তাই ম র ণ েলােক কন ন  করা,
এমনিক িদেশহারা কােনা িবপেদর সমেয়ও? ভিব ৎ অিনি ত। আমরা কখেনাই িনি ত নই, এর পের কী আসেছ!
 

জীবেনর জ  উপেদশ
উপেরর গে  বাঘ ও সাপ যখন উভেয়ই মের গল, এখন লাকটার িক  একটা করার সময়। স ম  উপেভাগ করা থািমেয়, চ া চািলেয় েয়ার উপের উেঠ
এেলা, আর িনরাপেদ জ ল থেক বিরেয় এেলা। জীবনটা য সব সময়  িক  না কের ম  উপেভাগ করার, তাও নয়।
 
িসডিনর একজন ত ণ আমােক বেলিছল য, স একবার থাই াে  িগেয় আমার  আজান চাহ-র সােথ দখা কেরিছল, আর জীবেনর সরা উপেদশ
লাভ কেরিছল তার কাছ থেক। বৗ ধেম আ হী অেনক পি মা ত ণ ১৯৮০ সােলর িদেক আজান চাহ-র নাম েনিছল। এই ত ণ  থাই াে  একটা ল া

মেণর িস া  িনল। উে  একটাই, সই মহান িভ র সােথ দখা করেব, এবং তােক িক   িজে স করেব।
 
এটা িছল দীঘ সফর। িসডিন থেক াংকেক পৗছঁােত তার আট ঘ া লাগল।  সখান  থেক  রােতর  েন  আরও  দশ  ঘ া  লাগল  উবন  শহের
পৗছঁােত। সখােন পৗেঁছ স আজান চাহ-র িবহার ওয়াট পা  পং-এ যাওয়ার জ  একটা াি  ভাডা় করল। া  িক  উ ীিবত, স অবেশেষ আজান

চাহ-র ের পৗছঁল।
 

 িহেসেব আজান চা  িছেলন িব াত। িতিন বরাবেরর মেতাই তার ের বেস িছেলন। তার চারপােশ িঘের িছল অেনক িভ  ও জনােরল, গিরব
ষক ও ধনী বসায়ী, ােমর ডা় কাপড ়পরা মেয় ও াংকেকর র পাশােকর  মিহলা,  সব◌াই  পাশাপািশ  বসা।  আজান  চাহ-র  ের  কােনা

ভদােভদ নই।
 
অে িলয়ান বকটা সই িবরাট জনতার একধাের বেস পডল়।  ঘ া কেট গল। আজান চা  তােক খয়ালও কেরন িন। তার সামেন আরও অেনক



লাক। হতাশ হেয় স উেঠ চেল গল সখান থেক।
 
িবহােরর ধান গেট যাওয়ার সময় স দখল ঘ া বাজােনার মি ের িক  িভ  উেঠান ঝাড়ু িদে । গেট তােক িনেত আসেব য াি টা, সটা আসেত
আরও ঘ াখােনক বািক। তাই সও হােত একটা ঝাড়ু েল িনল এই ভেব য, অ ত িক  কম কের যাই।
 

ায় আধ ঘ া পের, স যখন ঝাড়ু িদেত  অ ভব করল য কউ একজন তার ক েধ হাত রাখল। স ের দ িডে়য় অবাক ও যারপরনাই িশ হেয়
দখল য হােতর মািলক আজান চা  তার সামেন হািস েখ দ িডে়য় আেছন। আজান চা  এই পি মা ত ণ েক দেখিছেলন আেগই, িক  তােক সটা বলার
কােনা েযাগ তখন িছল না। এখন িতিন আেরকটা কােজ িবহােরর বাইের চেল যাে ন। তাই িতিন এত ক  কের িসডিন থেক আসা এই ত েণর সামেন

এক  দ ডা়েলন তােক একটা উপহার দওয়ার জ । িতিন থাই ভাষায় ত িক  একটা বেল তার কােজ চেল গেলন।
 
এক অ বাদক িভ  তােক বেল িদল, ‘আজান চা  বেলেছন য, যিদ িম ঝাড়ু দাও, তা তামার যা িক  আেছ, তার সবিক  িনেয়ই ঝাড়ু দাও।’ এরপর
সই অ বাদক িভ ও িগেয় আজান চাহ-র সােথ যাগ িদল।

 
ত ণ  অে িলয়া ফরার দীঘ যা ায় সই ছা  িশ াটা িনেয় ভাবল। স িনি ত ঝেত পারল য, আজান চা  তােক  কীভােব ঝাড়ু িদেত হয় তা
শখান িন; বরং এর থেক ঢর বিশ শখােত চেয়েছন। এর অথটা তার কােছ পির ার হেয় গল।

 
‘ িম যা-ই কেরা না কন, তামার সবিক  িনেয়ই স  কেরা।’
 
স অে িলয়া ফরার কেয়ক বছর পের আমােক বেলিছল য, এই ‘জীবেনর জ  উপেদশ’ িছল এমন শতবার দীঘ সফেরর ে র সমান। এটাই এখন স
মেন চেল, এবং এটা তােক খ ও সফলতা এেন িদেয়েছ। যখন স কাজ করত, স তার সবিক  ঢেল িদত তার কােজ। স যখন িব াম িনত,

তার সবিক  িনেয়ই স িব াম িনত। যখন স সামািজক কােজ  থাকত, স তার সবিক  সমােজর কােজ ঢেল িদত। এটা িছল সফলতার ম ।আর
আেরকটা কথা, যখন স িক ই করত না, স তার যা িক  আেছ, কােনা িক ই সখােন িদত না।
 

কান সম া?
ফরািস দাশিনক গিণত  ইস াসেকল (১৬২৩-৬২) একবার বেলিছেলন :
‘মা েষর যত ঝােমলা আেস কীভােব শা  হেয় বেস থাকেত হয় তা না জানা থেক।’
 
আিম এর সােথ আরও যাগ করব : ‘... আর কখন শা  হেয় বেস থাকেত হয় তা না জানা থেক।’
 



১৯৬৭ সােল ইসরােয়ল তখন িমসর, িসিরয়া ও জডােনর সােথ ে  িল ।
 
সই , যা পরবত কােল ‘ছয় িদেনর ’ নােম পিরিচিত লাভ কের, তার মাঝামািঝ সমেয় এক সাংবািদক া ন ি শ ধানম ী হ ার
াকিমলানেক িজে স কেরিছল য ম ােচ র সম াটা স েক িতিন কী ভােবন।

 
কােনা ইত ত ছাডা়ই, এই বেয়া  রাজনীিতক উ র িদেলন, ‘ম ােচ  কােনা সম া নই।’ সাংবািদক তা হতভ  ‘ম ােচ  কােনা সম া নই মােন

কী বলেত চান আপিন?’ স জানেত চাইল। ‘আপিন কী জােনন না সখােন এখন ঘারতর  চলেছ? আপিন কী ঝেত পারেছন না, এই য আমরা কথা
বলিছ, ক এ সমেয় সখােন আকাশ থেক বামা পডে়ছ, া েলা বামা মের একটা আেরকটােক উিডে়য় িদে , স রা িলেত ঝঝরা হেয় যাে ?
ইিতমে  অেনক লাক হতাহত হেয়েছ। ম ােচ  কােনা সম া নই বলেত আপিন কী ঝােত চান?’
 
অিভ  রাজনীিতক ধযসহকাের া া করেলন, ‘ ার, সম া হে  এমন একটা িক , যার সমাধান আেছ। ম ােচ র কােনা সমাধান নই। অতএব এটা
কােনা সম াই হেত পাের না।’

 
আমােদর জীবেন আমরা কত সময় ন  কির সসব িজিনেসর কথা ভেব ভেব, য েলার আসেল সই েত কােনা সমাধান নই, তাই স েলা
কােনা সম াই নয়?

 

িস া  নওয়া
সমাধান আেছ এমন সম ার ে  িস া  নওয়ার েয়াজন হয়। িক  আমােদর জীবেনর ণ িস া েলা আমরা কীভােব িনই?
সাধারণত  আমরা  আমােদর  ক ন  িস া েলা অ   কাউেক  িদেয় নওয়ােনার চ া কির। যিদ কােনা ঝােমলা হয়, তখন দাষােরাপ করার জ
একজনেক পাই। আমার ব েদর মে  কেয়কজন আমােক এমন ফ েদ ফলার চ া কের, যােত তােদর িস া েলা আিমই িনেয় িদই; িক  আিম দব না।
আিম যা কির তা হেলা, কীভােব তারা িব তার সােথ িস া  িনেত পাের তা দিখেয় দব।
 
যখন আমরা কােনা চৗরা ার মােড ়এেস ি ধায় িগ কান িদেক যাব, তখন আমােদর গািডট়া একপােশ থামােনা উিচত, আর এক  িব াম িনেয় বােসর
জ  অেপ া করা উিচত। শী ই, সাধারণত আমরা যখন এর আশা কির না তখন, একটা বাস আেস। বােসর সামেন বড ়বড ়কের লখা থােক এ
কাথায় যাে । যিদ সই গ  আপনার উপেযাগী হয়, তেব উেঠ পড়ুন সই বােস, না-হেল অেপ া ক ন। িপছেন সব সময় আরও বাস থােক।

 
অ  কথায়, যখন আমােদর একটা িস া  নওয়ার েয়াজন হয়, আর আমরা িস া  িনেত িগেয় দাটানায় পেড ়যাই, তখন আমােদর দরকার একপােশ িগেয়
এক  অেপ া করা। শী ই, যখন আপিন এর আশা করেছন না তখন একটা সমাধান আসেব। েত ক সমাধােনর একটা িনিদ  গ  থােক। যিদ সই গ



আমােদর উপেযাগী হয়, তাহেল আমরা সটা িনই, না-হেল আরও অেপ া কির। এর পছেন সব সময়ই আেরকটা সমাধান থােক।
 
এভােবই আিম িস া  িনই। আিম সব ত -উপা  জেডা় কির, আর সমাধােনর অেপ ায় থািক। ভােলা কােনা িস া  সব সময়ই আসেব, যিদ আিম
ধযশীল হই। এটা সাধারণত অ ত ািশতভােব আেস, যখন আিম এটা িনেয় ভাবিছ না তখন।

 

অ েদর দাষােরাপ করা
ণ িস া েলা নওয়ার সময় আপিন আেগর গে  উ  িনয়মটা েয়াগ কের দখেত পােরন। িক  এমন নয় য এই প িতটাই আপনােক অ সরণ

করেত হেব। ডা়  িস া  তা আপনারই হােত। তাই এটা যিদ কােজ না দয়, আমােক দাষ দেবন না যন।
 
এক িব িব ালেয়র ছা ী আমােদর এক িভ র সােথ দখা করেত এেলা। সই ছা ী র এর পেরর িদন ব ণ একটা পরী া িছল। আর তাই স 
চাি ল যন িভ  তার জ  ম ল  পাঠ কের দয়, যােত তার সৗভা  আেস। িভ  সদয় স িত িদল এই ভেব য এেত হয়েতা ছা ী  আ িব াস 
িফের পােব। এ  িছল িবনা ে । ছা ী  কােনা িক  দান  কের িন।
 
আমরা আর সই ত ণী েক দিখ িন। িক  তার ব বা বেদর কাছ থেক নলাম, স নািক বেল বডা়ে  য আমােদর িবহােরর িভ রা কােনা কােজর
নয়। তারা ম ল ও ভােলামেতা পাঠ করেত জােন না। স তার পরী ায় ফল কেরিছল। তার ব বা বরা আমােদর বেলেছ য স ফল কেরেছ। কারণ,
স বলেত গেল কােনা পডা়েশানাই কের িন। স িছল একজন পা  গাল  অথাৎ খাও দাও িত কেরা টাইেপর মেয়। স আশা কেরিছল য, িব িব ালয়

জীবেন তার জ  কম ণ কাজ হে  পডা়েশানা, আর সটা িভ রা দখেব।
 
জীবেন কােনা িক  ল হেয় গেল অ েক দাষােরাপ কের হয়েতা সামিয়ক ি  মেল; িক  তােত সম ার সমাধান হয় কদািচৎ।
এক ি র লকািন িছল পাছায়, স লকাল মাথা। তাই তার লকািন কখেনাই গল না। অ েক দাষােরাপ করার াপারটােক আজান চা  এভােবই
বেলেছন। এটা যন লকািন আপনার পাছায়, আপিন লকাে ন মাথায়।
 

স ােটর িতনটা 
আিম পােথর এক  িশ া স িকত আেলাচনা সভায় ল ব া িহেসেব ব ৃতা দওয়ার আম ণ পেয়িছলাম। আিম এক  অবাক হলাম। পের যখন
সভা েল পৗছঁলাম, এক মিহলা, যার নাম লখা াজ দেখ ঝা গল, স-ই এই সিমনােরর  উে া া,  স  আমােক  দেখ  াগত  জানােত  এিগেয়  
এেলা। ‘আমােক মেন আেছ আপনার?’ স িজে স করল।
 
উ র দওয়ার জ  ডা়  রকম িবপদজনক েলার মে  এ  এক । আিম সাজাসাপটা উ র িদেত মনি র কের বললাম, ‘না।’



স হেস আমােক বলল য, সাত বছর আেগ আিম একটা েল ব ৃতা িদেয়িছলাম। স  িছল  সই েলর  অ ।  তার  েল  আিম একটা  গ
বেলিছলাম যা তার জীবেনর গিতপথেক বদেল িদেয়িছল। স অ ে র পদ থেক ই ফা িদল। এর পের স িনর র পির ম কের গল ঝের পডা় িশ েদর
জ  একটা কম িচ তির করার কােজ। সই বা ারা, যারা থাগত িশ া ব া থেক ঝের পেডে়ছ, রা ার টাকাইেদর দল, অ া বয়  যৗনকম ,
নশােখার; তােদর জীবেনর আেরকটা েযাগ দওয়ার জ , তােদর উপেযাগী কের একটা কম িচ হােত িনল স। স আমােক বলল য, তার এই কম িচর
ল দশনই হে  আমার বলা গ টা। গ টা িছল িলও টল েয়র ছাট গে র একটা বই থেক ধার করা। আিম সটা ছা  থাকার সমেয় পেডি়ছলাম।

 
অেনক আেগ, এক স াট জীবেনর একটা দশন জঁেত লাগেলন। রাজ শাসন আর িনেজেক শাসন, এই উভয় কােজই তার দরকার িছল াময়
িদকিনেদশনা। সমসামিয়ক ধম ও দশন তােক স  করেত পারল না। তাই িতিন জীবেনর অিভ তা থেক তার দশন হাতেড ় বডা়েলন।
অবেশেষ িতিন উপলি  করেলন য, তার কবল িতনটা মৗিলক ে র উ র দরকার। এ েলার উ র পেল িতিন তার াময় িদকিনেদশনা পেয় যােবন।
সই িতন   িছল এ রকম :

 
১. কখন সবেচেয় ণ সময়?
২. ক সবেচেয় ণ ি ?
৩. কান িজিনসটা করা সবেচেয় ণ?
 

ল গে র ায় সব  েড ়িছল এই িতনটা ে র উ র অ স ােনর দীঘ কািহনী। অবেশেষ িতিন এক স াসীর কােছ িগেয় সই িতন  উ র পেয়
গেলন। উ র েলা কী িছল বেল আপনার মেন হয়? দয়া কের েলা আেরকবার দ ন। আবার পডা়  করার আেগ এক  িবরিত িনেয় ভা ন।
থম ে র উ র আমরা সবাই জািন; িক  বিশর ভাগ সময় েল যাই। সবেচেয় ণ সময়  অব ই ‘এখন’। একমা  এই সময়টাই আমােদর কােছ

আেছ। তাই আপিন যিদ আপনার বাবা-মােক বলেত চান, আপিন তােদর সিত ই কতখািন ভােলাবােসন, তােদর বাবা-মা িহেসেব পেয় আপিন কতখািন
ত , এ িন বেল ফ ন স । আগামীকাল নয়। প চ িমিনট পের নয়। এখনই। প চ িমিনট হয়েতা অেনক দির হেয় যােব।

যিদ স ী বা সি নীর কােছ ঃখ কােশর কােনা িক  থােক, তা এত িদন কন কেরন িন, তার অ হােতর তািলকা িনেয় ভাবেত বসেবন না যন।
অ হাত বাদ িদেয় এ িন তা কাশ ক ন। েযাগ আর নাও িমলেত পাের। এই তেক ধের ফ ন।
 
ি তীয় ে র উ রটা বই গভীর। ব কম লাকই স ক উ রটা ধরেত পাের। যখন আিম ছা  অব ায় উ রটা পেডি়ছলাম, এ  অেনক িদন ধের আমার
মাথায় রপাক খেয়িছল। আিম ক নাও কির িন, এই ে র উ রটা এত গভীর হেব। উ রটা হে , আপিন যার সােথ আেছন সই ি ই সবেচেয়

ণ ি ।
 
আমার মেন পেড,় আিম কেলেজর েফসরেদর অেনক  কেরিছ, িক  আমার কথা মেনােযাগ িদেয় শােন িন কউই। তারা বাইের শানার ভাব



দখাি ল বেট; িক  ভতের ভতের তারা চাি ল আিম যন চেল যাই। িনেজেক তখন ব চা মেন হেয়িছল। আমার আরও মেন পেড,় সাহস িনেয় এক
িব াত লকচারারেক  করেত িগেয়িছলাম, তােক একটা ি গত  করার জ । রীিতমেতা অবাক ও িশ হেয় দখলাম য, িতিন আমার িত তার

েরা মেনােযাগ ঢেল িদেয়েছন। অ  েফসেররা তার সােথ কথা বলার জ  অেপ া করিছেলন, আর আিম িছলাম ল া ঝকডা় েলর সামা  এক ছা ।
অথচ িতিন আমােকই ণ ভাবেত িদেলন। পাথক টা িছল িবশাল।
 
যাগােযাগ ও ভােলাবাসা ভাগাভািগ করা যায় কবল তখনই, যখন সই েতর জ  আপনার সােথ থাকা ি , স য-ই হাক না কন, সারা িথবীেত

আপনার জ  সবেচেয় ণ ি  হেয় ওেঠ। তারা এটা অ ভব কের। তারা এটা জােন। তারা এেত সাডা় দয়।
 
িববািহত দ িতরা ায়ই অিভেযাগ কের য তােদর স ী বা সি নী তােদর কথা আর মেনােযাগ িদেয় নেছ না। তারা যা ঝােত চায় তা হেলা, তােদর
স ীরা আর তােদর ণ হওয়ার অ িতটা এেন দয় না। পার িরক স েকর ে  েত েকরই স ােটর ি তীয় ে র উ রটা রণ রাখা উিচত,
আর সটােক কােজ লাগােনা উিচত। আমরা যতই া  বা  থািক না কন, যখন আমরা স ী বা সি নীর সােথ থািক, তখন তােদর সােথ এমন আচরণ
করা উিচত, যন সই েত তারাই আমােদর কােছ িবে র সবেচেয় ণ ি । েত েকই যিদ এমন করত, তাহেল িববাহিবে েদর উিকলেদর তােদর
উিকলিগির বাদ িদেয় অ  পশা দখেত হেতা।
 

বসােত যখন আমরা কােনা স া  তার সােথ থািক, তখন যিদ আমরা তােদর সােথ সই সমেয় সবেচেয় ণ ি  িহেসেব বহার কির,
তাহেল আমােদর িবি  আরও বাডে়ব, সই সােথ বাডে়ব আমােদর বতনও। ল গে  স াট সই স াসীর সােথ দখা করেত যাওয়ার পেথ, একটা
ছা  বালেকর উপেদশ মেনােযাগ িদেয় েন আততায়ীর হাত থেক েচ িগেয়িছেলন। এমন পরা মশালী স াট যখন একজন সামা  বালেকর সােথ

থােকন, সই বালক তখন তার জ  জগেতর সবেচেয় ণ ি । আর সটাই স ােটর জীবন ব িচেয়িছল। যখন দীঘিদন পের ব রা তােদর
সম া েলা বলার জ  আমার কােছ আেস, আিম স ােটর ি তীয় ে র উ রটা রণ কির, আর তােদর ণ  িদই। এটাই িনঃ াথতা। দয়া ও
ম ী এেত শি  যাগায় এবং এেত কাজ হয়।

 
সই িশ ািবষয়ক সিমনােরর আেয়াজক মিহলা, থম পদে প িহেসেব স য িশ েদর সাহা  করেত চাি ল তােদর সা াৎকার িনেয়িছল, আর চচা

কেরিছল সই নীিত : ‘সবেচেয় ণ হে  সই ি , আপিন এখন যার সােথ আেছন।’ সই িশ েদর অেনেকর জ  সটাই িছল থমবার, যখন তারা
িনেজেক ণ মেন কেরেছ, িবেশষ কের তাও একজন ভাবশালী া বয়  ি র সামেন।
 
তােদর ে র সােথ িনেয় স তখন েরা ির তােদর কথা েনিছল। তােদর িবচার করিছল না। িশ েদর কথা শানা হেলা। এবার েরা কম িচটা তােদর
উপেযাগী কের গেড ় তালা হেলা। িশ রা িনেজেদর স ািনত ভাবল, আর কম িচ  সফল হেলা। সই আেলাচনা সভায় আমার ব ৃতাই ল ব ৃতা িছল
না। আমার পের এক িশ  উেঠ দ ডা়ল বলার জ । স আমােদর শানাল তার পিরবােরর ঝােমলার কথা, নশা ও অপরাধজগেতর কথা, কীভােব এই কম িচ



তার জীবেনর আশা িফিরেয় এেনেছ তার কথা। আর জানাল কীভােব স শী ই িব িব ালেয় পডে়ত যাে । শেষর িদেক আমার চাখ িভেজ িগেয়িছল।
ছেলটার ব ৃতাই হেয়িছল ল ব ৃতা।

 
আপনার জীবেনর বিশর ভাগ সময় আপিন িনেজেক িনেয়ই থােকন। অতএব সবেচেয় ণ ি , যার সােথ আপিন থােকন, সটা হে  আপিন িনেজ।
আপনার িনেজেক  দওয়ার র সময় আেছ। সকােল ম থেক জেগ থম কােক িনেয় আপিন সেচতন হন? আপনার িনেজেক! আপিন িক কখেনা
বেলন, ‘ ভ সকাল আিম! ভােলা একটা িদন কা ক!’? আিম িক  বিল। মােত যাওয়ার সময় ক সই সবেশষ ি  যার িবষেয় আপিন সেচতন থােকন?
স তা আপিনই! আিম িনেজেক িনেজ ভরাি  জানাই। আিম আমার িদেনর অেনক ি গত সমেয় িনেজেক  িদই। এটা কােজ দয়।

 
স ােটর তীয়  িছল, ‘ কান িজিনসটা করা সবেচেয় ণ ’ এর উ র হে  য  নওয়া। য  নওয়া মােন হে , সতক হওয়া আর য শীল হওয়া।
উ রটা িঝেয় দয় য, আমােদর কােজর উৎসাহ ও অ ে রণা আসেছ কাথা থেক, সটাই সবেচেয় ণ। য  নওয়ার মােনটা কেয়কটা গে র মা েম
িঝেয় বলার আেগ আিম স ােটর িতন  ে া র একসােথ সংি াকাের িলেখ নব :

 
১. কখন সবেচেয় ণ সময়?- এখন।
২. ক  সবেচেয়  ণ  ি ?- আপিন  যার  সােথ  আেছন  সই

ি ।
৩. কান িজিনস  করা সবেচেয় ণ - য  নওয়া।
 

য গ  েদিছল
িনরাপ া ব া  অত  কডা়কিড ় নয়,  এমন  একটা  জলখানায়  আিম  বশ আেগভােগ পৗেঁছ গলাম ােনর াস করােনার জ । একজন কেয়িদ, যােক
আেগ কখেনা দিখিন, স আমার সােথ কথা বলার জ  অেপ া করিছল। স িছল মা ষ পী দত , ঝাপঝােডর় মেতা ল া ল দািড ়আর বা েত উি
আকা। েখ র কাটা র দাগ আমােক বেল িদল, এই ি  ভয়ংকর মারিপট কের এেসেছ অেনকবার। তার চহারাটা এমন ভয়ংকর িছল য, আিম
অবাক হলাম কন স ান িশখেত এেসেছ। স তা এ লাইেনর লাক নয়। অব ই আমার এমন মেন করাটা ল িছল।
 
স আমােক বলল য, কেয়ক িদন আেগ একটা ঘটনা ঘেটেছ, যােত তার আ ারাম খ চাছাডা় হওয়ার যাগাড।় কথার েতই তার আল ার এলাকার

কথাবাতা ভি  ধরা পডল় আমার কােছ। পট িম িহেসেব জানাল, স বড ়হেয়েছ বলফাে র িনমম রা া েলার একটােত। তার থম িরকাঘােতর ঘটনা
ঘেট যখন তার বয়স সাত। েলর মা ান ছাকরা তার কাছ থেক েরর খাবােরর টাকা দািব কেরিছল। স না বেল িদল। বয়েস বড ় সই বালক  একটা
ল া ির বর কের ি তীয়বােরর মেতা টাকা চাইল। স ভাবল মা ান  ধা া িদে  মা । তাই স আবারও না বলল। তীয়বার আর মা ান  িজে স
করল না;  িরটা সই সাত বছেরর বালেকর হােত িকেয় িদল, বর কের আনল আর েট চেল গল।



 
স আমােক বেলিছল য, স হতভ  হেয় েলর মাঠ থেক দৗডঁ ়িদল কােছই তার বাবার বািডে়ত, হাত বেয় তখন র  ইেয় পডে়ছ । তার বকার িপতা
তটার িদেক একবার তাকাল মা , আর তােক িনেয় গল রা াঘের। ত াে জ কের িদেত নয়। একটা য়ার েল বড ়একটা ির বর করল তার

িপতা। স  তার ছেলর হােত িদেয় েল িফের যেত এবং মা ান েক কাপােত আেদশ িদল। এভােবই স বড ়হেয়িছল। স যিদ এমন িবশালেদহী ও
শি শালী না হেতা, অেনক আেগই মের ত হেয় যত।
 
এই জলখানাটা িছল একটা জলখানার খামার। এটা িছল লত েময়াদী ও দীঘেময়াদী কেয়িদ, যােদর ি র সময় হেয় এেসেছ, তােদর জ । তারা
এখােন থেক খামােরর কাজ িশখত, খামােরর বসার কাজও িশখত। এখান থেক উৎপ  ািদ পােথর আেশপােশর জলখানা েলােত কম দােম সরবরাহ
করা হেতা, এেত কের জলখানা পিরচালনার খরচ কমত।
 
অে িলয়ান খামার েলা  গম আর শাকসবিজই নয়; গ , ভডা় আর করও পালত এবং জলখানার খামােরও তা-ই হেতা। িক  অ া  খামার েলা
থেক এ  এক  িভ  িছল য, এই খামাের িনজ  কসাইখানা িছল।

 
জলখানার খামাের েত ক কেয়িদেক যেকােনা একটা চাকির করেত হেতা। আিম অেনক কেয়িদর কাছ থেক েনিছ, য চাকির েলা সবেচেয়
সাজা হেতা, স েলা হেলা কসাইখানার চাকির। এই চাকির েলা িবেশষ কের জনি য় িছল িন ুর অপরাধীেদর মে । আর সবেচেয় য চাকির  সাজা

হেতা, যার জ  আপনােক লডে়ত হেতা, সটা িছল কসাইেয়র চাকির। সই িবশালেদহী আর ভয়ংকর আইিরশ লাক ই িছল কসাই।
 
স আমােক কসাইখানার র বণনা িদেয়িছল। কসাইখানার েবশ পথটা চওডা়, পােশ ঢ ়ই ােতর রিলং। িবি ংেয়র মে  িগেয় সই েবশ পথটা  

আে   আে   সংকীণ  হেয়  গেছ  ফােনেলর  মেতা।  পােশর রিলং েলা এমনভােব পেথর উপর চেপ বেসেছ য, পেথর শষমাথায় একবাের কবল
একটা প  যেত পাের। পেথর শষ মাথায় একটা পাটাতেনর উপর স দ িডে়য় থাকত, হােত ব িতক ব ক। গ , েয়ার অথবা ভডা়র পালেক র ও
অ া  রাখালেদর িদেয় তািডে়য় তািডে়য় সই ই ােতর রিলং ঘরা পেথ ঢাকােনা হেতা। স বেলিছল য তারা সব সময়ই িনজ িনজ ের িচৎকার
করত, পালােনার চ া করত। তারা র গ  পত, র শ  নত, েক অ ভব করত। যখন কােনা প  সই পথ বেয় তার পাটাতেনর পােশ
আসত, এ  দহ মাচডা়ত, আর তী  ের ডেক উঠত। যিদও এই ব িতক ব ক িদেয় একটা মা  িলেতই একটা বডস়ড ়ষ ড ়মারা স ব; িক  সব
প ই এখােন এেস অি র হেয় উঠত, ল  ি র করার সময়টা পয  িদত না। তাই তােক বার িল করেত হেতা, থম িলটা ি র হওয়ার জ , ি তীয়
িলটা মারার জ । থম িলেত ি র, ি তীয় িলেত । প র পর প । িদেনর পর িদন।

 
আইিরশ লাকটা এবার আসল ঘটনায় আসল, আর উে িজত হেত  করল। ঘটনা  ঘেটিছল মা  কেয়ক িদন আেগ, যা তােক ব নাডা় িদেয়িছল।
স শপথ করেত  করল। বার বার স বলিছল, ‘এটা ঈ েরর ... সিত ’। স ভেবিছল, আিম তার কথা িব াস করব না।

 



সিদন পােথর আেশপােশর জলখানা েলােত গ র মাংস দওয়ার কথা িছল। তাই তারা গ  জবাই করিছল। এক িলেত গ টােক ি র কের পেরর
িলেত মের ফলা। অ া  িদেনর মেতাই াভািবক িনয়েম গ  জবাইেয়র কাজ চলিছল। একসময় একটা গ  আসল যটার মেতা স আেগ কখেনা দেখ

িন। গ টা িছল িনরব, অ া েদর মেতা কােনা দহ মাচডা়েনা নই, হা া হা া নই, ফ স ফ স নই। এর মাথা নায়ােনা িছল এমনভােব যন এ
উে লকভােব, ায়, ধীের ধীের তার পাটাতেনর পােশ এেস দ ডা়ল। এ  দহ মাচডা়ল না, বা পালােনার চ াও করল না। সই ােন এেস এবার গ
মাথা েল িনরেব তার ঘাতেকর িদেক তাকাল, একদম ি র হেয়।
 
আইিরশ লাকটা এমন াপার তা ের থাক, এর কাছাকািছ কােনা ঘটনাও দেখ িন এর আেগ। তার মনটা কমন যন অসার হেয় গল। স না পারিছল
ব কটা েল ধরেত, না পারিছল গ টার চাখ েলা থেক িনেজর চাখেক সিরেয় িনেত। গ টা সরাসির তার ভতের তািকেয়িছল। স যন সমেয়র অতীত
কােনা তায় েব গল। কত ণ এমন িছল তা স আমােক বলেত পাের িন। িক  যখন গ টা তার চােখ চাখ রাখল, স যা দখল, তােত স আরও

ভীষণ নাডা় খল। স দখল য গ টার বাম চােখ, িনেচর চােখর পাতার উপের পািন জমেত  করল। পািনর পিরমাণ বাডে়ত বাডে়ত চােখর পাতা আর
ধের রাখেত পারল না। এ  ধীের ধীের গ টার গাল বেয় উ ল এক অ েরখা ি  কের গিডে়য় পডে়ত  করল। তার দেয়র
দীঘিদেনর ব  দরজা েলা যন েল যাি ল ধীের ধীের।
 
অিব ােসর সােথ স গ টার ডান চােখ তািকেয় দখল, িনেচর চােখর পাতার উপের পািন জমেত জমেত এখান থেকও ি তীয় একটা অ ধারা খ
বেয় গিডে়য় পডল় ধীের ধীের। লাক  ভেঙ পডল়। গ টা ক দিছল।

 
স আমােক বেলিছল য স তার ব ক ঁেড ় ফেল িদেয়িছল, আর িচৎকার কের জলখানার িলশ অিফসারেদর জািনেয় িদেয়িছল য তারা তােক যা িশ

করেত পাের; িক  এই গ টােক কউ মারেত পারেব না। স তার কথা শষ করল এই বেল য, স এখন িনরািমষেভাজী।
 
গ টা সিত  িছল। জলখানার অ া  কেয়িদরাও আমােক িবষয়  িনি ত কেরেছ। য গ  েদিছল, স সবেচেয় িন ুর লাক েক িশিখেয়িছল য
নওয়া মােন কী।

 

ছা  মেয়  ও তার ব
আিম দি ন অে িলয়ার দি ন-পি েমর একটা া  শহের এক দল বয়  লােকর কােছ য গ  েদিছল তার গ  বেলিছলাম। তােদর মে  এক েডা়
লাক আমােক এমন একটা গ  শানাল। স  তার ত ণ বয়েসর ঘটনা। গত শতা ীর থমিদেকর সময়কাল।

 
তার ব র ক ার বয়স িছল তখন চার িক প চ বছর। এক সকােল স তার মােয়র কােছ ছা  িপিরেচ কের ধ চাইল। তার  মা তা িশ, তার মেয়
ধ খেত চাে । তাই স ব একটা ভাবল না, কন স ধ চাে  িপিরেচ কের, কােনা ােস নয়।



 
পেরর িদনও একই সমেয় ছা  মেয়  আবার এক িপিরচ ধ চাইল। মাও িশ মেন িদেয় িদল। বা ারা এমিনেতই তােদর খাবার িনেয় খলেত পছ
কের। মা  িশ য তার মেয়  া কর কােনা িক  খেত চাে । পেরর কেয়ক িদনও একই াপার ঘটল, একই সমেয়। মা আসেল কখেনাই দেখ িন
য তার মেয়টা িপিরেচ কের ধ খাে , তাই স ভেব লিকনারা পল না, বা াটা কী িনেয় মেতেছ। স িপ িপ মেয়টােক অ সরণ করার িস া  িনল।

 
তখনকার িদেন ায় সব ঘরই বানােনা হেতা ঁ র উপের, মা  থেক উপের। ছা  মেয়  ঘেরর বাইের গল, ঘেরর পােশ হ  গেড ়বসল, আর
েধর িপিরচ  নািমেয় রেখ ঘেরর িনেচর অ কার জায়গাটা ল  কের নরম ের ডাকল। কেয়ক ত পের িবশাল এক কােলা সাপ বিরেয় এেলা। এ

িপিরচ থেক ধ খেত  করল, মেয় র হািসমাখা খ থেক মা  কেয়ক ইি  ের। তার মা িক ই করেত পারল না। কারণ, বা া  সাপ র ব
কাছাকািছ িছল। কভরা আত  িনেয় তার মা দখল য সাপ  ধ খেয় শষ কের ঘেরর িনেচ চেল গল।
 
সিদন স ায় তার ামী কাজ থেক ঘের িফরেল াপারটা তােক জানাল। তার ামী তােক বলল, যিদ মেয়  পেরর িদনও এক িপিরচ ধ চায়, স
যন তা দয়। এর পেরর ব া স করেব।

 
পেরর িদন একই সমেয় ছা  মেয়  তার মােক এক িপিরচ ধ িদেত বলল। স েধর িপিরচ  িনেয় বরাবেরর মেতাই বাইের গল, বািডর় পােশ নািমেয়
রাখল, আর তার ব েক ডাকল। িবশাল সই কােলা সাপটা অ কার থেক দখা দওয়া মা  ব েকর িলর শ  শানা গল কােছই। িলর আঘােত সাপ
এক  ঁ র গােয় আছেড ়পডল়। তার মাথাটা দহ থেক িছ িভ  হেয় গল মেয় র চােখর সামেন। তার বাবা ঝােপর আডা়ল থেক উেঠ দ ডা়ল, আর
ব কটা একপােশ রেখ িদল।
 
তখন থেক ছা  মেয়  কােনা িক  খেত অ ী িত জানাল।  লাক র ভাষায়, ‘ স ছটফটািন  করল।’ তার বাবা-মা িক েতই কােনা িক
খাওয়ােত পারল না। অগত া জলা হাসপাতােল ভিত করােত হেলা তােক। িক  তারাও কােনা সাহা  করেত পারল না। ছা  মেয়  মারা গল।
সই িপতা যখন তার মেয়র চােখর সামেন তার ব েক িলেত িছ িভ  কের িদেয়িছল, স যন িল কেরিছল তার আপন মেয় েকও।

 
য বয়  লাক  আমােক এই গ টা বেলিছল, আিম তােক িজে স কেরিছলাম, সই কােলা সাপ  ছা  মেয় েক িত করেব, এমনটা স কখেনা
ভেবেছ িক না?

 
‘ সরকম স াবনা আিম দিখ িন!’ জবাব িদেয়িছল েডা়। আিমও তমনই ভেবিছ, তেব এক  িভ  ের।
 

সাপ, ময়র এবং িভ



আিম থাই াে  িভ  িহেসেব আট বছেররও বিশ সময় কা েয়িছ। বিশর ভাগ সময় আিম িছলাম জ েলর মে  থাকা িবহার েলােত, যখােন বসবাস
করেত হেতা সাপেদর মােঝ।
 
১৯৭৪  সােল  আিম  সখােন  থম যাই।  আমােক  বলা  হেয়িছল  য থাই াে  একশ জােতর সাপ আেছ। তােদর মে  ৯৯  জািত িবষধর- তােদর
কামেড ়আপিন সাজা মারা যােবন। আর অ  এক  সাপ কামডা়য় না, তেব িচেয় াস  কের মাের।
 
সই সমেয় ায় েত ক িদন সাপ দখতাম আিম। একবার আমার ের ছয় ট ল া এক সােপর উপর পা িদেয়িছলাম। আমরা উভেয়ই চমেক উেঠ লাফ

িদেয়িছলাম, তেব সৗভা বশত জেন িদেক। এমনিক এক সকােল আিম এক সােপর উপের াব কের িদেয়িছলাম। আিম ভেবিছলাম ওটা একটা কা ।
অব ই মা চেয় িনেয়িছলাম আিম। (স বত সাপ  ভেবিছল, তােক পিব  পািন িছ েয় আশীবাদ করা হে ।) একবার এক অ ােন পােঠর সময়
একটা সাপ আমােদর এক িভ র িপঠ বেয় উঠেত লাগল। যখন এ  ক েধর উপের উেঠ গল, কবল তখন িভ  ঘাড ়িফিরেয় দখল। সাপ ও তার িদেক
িফের তাকাল। আিম পাঠ ব  কের দখলাম, কেয়কটা সেক  যন িভ  ও সাপটা পর র চাখ পািকেয় চেয় রইল। এরপর িভ  আে  কের তার
চীবর ঝকাল। সাপ  িনরেব নেম গল, আর আমরা পাঠ  করলাম আবার।
 
বনিভ  িহেসেব আমােদর িশ ণ দওয়া হেয়িছল যােত আমরা সকল াণীর িত ম ী জািগেয় িল, িবেশষ কের সাপেদর িত। আমরা তােদর
ভােলাম  খয়াল রাখতাম, য  িনতাম। এ কারেণই সই িদন েলােত কােনা িভ েকই সােপ কামডা়য় িন।
 
থাই াে  থাকার সময় আিম েটা িবরাট সাপ দেখিছলাম। থমটা িছল কমপে  সাত িমটার ল া একটা অজগর, আর দহটা িছল আমার উ র মেতা
মাটা। এত বড ়আকােরর কােনা িক  দখেল আপিন অিব ােস দ িডে়য় যােবন। িক  এটা িছল সিত । আিম এটােক আরও কেয়ক বছর পের আেরকবার
দেখিছলাম। িবহােরর আরও অেনক িভ ই সটােক দেখিছল। আমােক পের জানােনা হেয়েছ য এ  নািক এখন মের গেছ। অ  য বড ়সাপ
দেখিছলাম, সটা িছল শ ড।় থাই ী ম লীয় জ েল থাকাকালীন য িতনবার আিম অ ভব কেরিছলাম য, আবহাওয়ায় যন িব ৎ বেয় যাে ,

আমার ঘােডর় ল খাডা় হেয় গেছ, আর আমার ইি য় েলা তী  হেয় উেঠেছ, সই সময়টা িছল এমনই এক  সময়।
 
জ েলর েনা পেথ মাড ় রেতই চােখ পডল় একটা কােলা সাপ দড ়িমটার চওডা় রা াটা রাধ কের আেছ। এর মাথা বা লজ কােনাটাই দখা যাি ল
না, েটাই িছল ঝােপর আডা়েল। আর এটা সামেন এেগাি ল। এর নডা়চডা় দেখ আিম সাপটার দঘ েক পেথর  িদেয় ণলাম। সাত 
গাণার পের তেবই লেজর দখা পলাম। সাপ  িছল ল ায় ১০ িমটােররও বিশ। আিম এটােক দেখ ামবাসীেদর বললাম। তারা আমােক বলল য এ

িছল শ ড,় বড ়জােতর।
আজান চাহ-র এক থাই িশ , য এখন িনজ েণ িব াত এক আচায হেয় উেঠেছ, স একবার অেনকজন িভ  সােথ িনেয় থাই াে র জ েল ান
করিছল। কােনা একটা াণী আসার শ  েন তারা চাখ লেত বা  হেলা। তারা দখল একটা শ ড ়সাপ তােদর িদেক এিগেয় আসেছ। থাই াে র



কােনা কােনা জায়গায় শ ডে়ক বলা হয় ‘এক পদে েপর সাপ’। কারণ, এটা আপনােক কামডা়েনার পের আপিন কােনামেত এক পা এেগােত পারেবন,
এর পের িনি ত ! শ ড ় সাজা িসিনয়র িভ টার কােছ এিগেয় গল, িভ টার মাথার সমান কের তার মাথাটা  করল, আর ফণা বর কের শ
করেত লাগল, ‘িহ  িহস! িহ  িহস! ’
 
আপিন তখন কী করেতন? দৗডঁ ় দওয়াটা হেতা সমেয়র অপচয় মা । এই বড ়সাপ েলা আপনার থেক অেনক ত দৗডঁা়েত পাের। থাই িভ টা করল কী,
স হাসল, আে  কের ডান হাতটা লল এবং শ েডর় মাথায় আলেতা কের চাপড ়িদেয় থাই ভাষায় বলল, ‘আমােক দখেত আসার জ  ধ বাদ।’ সম

িভ রা দখল ঘটনাটা।
 
এই িভ টা িছল িবেশষ এক িভ  যার িছল িত মী ম ীভাব। শ ড ়িহ  িহ  ব  করল। ফণা েয় িনল। মাথাটা মা েত নািমেয় কােছর আেরক
িভ র কােছ গল, ‘িহ  িহস! িহ  িহস! ’
 
ি তীয় িভ  পের বেলিছল য কােনামেতই স শ েডর় মাথায় হাত লােত যত না। স ভেয় বরেফর মেতা জেম িগেয়িছল। িনরেব স াথনা করিছল
যন শ ডট়া তাডা়তািড ়চেল যায়, আর অ  কােনা িভ র সােথ দখা কের।

 
শ েডর় মাথায় চাপড ় দওয়া সই িভ  অে িলয়ায় আমােদর িবহাের কেয়ক মাস িছল। আমরা স-সময় আমােদর ল দশনালয় িনমাণ কেরিছলাম।
আরও কেয়কটা ভবন িনমােণর ক  অ েমাদেনর অেপ ায় ানীয় কাউি ল অিফেস জমা িছল। ানীয় কাউি েলর ময়র এখােন এেসিছল আমরা কী
করিছ তা দখেত।
 
ময়র িনঃসে েহ জলার সবেচেয় ভাবশালী ি । স এই এলাকায় বড ়হেয়েছ, আর সফল একজন ষক। স আবার আমােদর িতেবশীও। স

এেসিছল র একটা ট পের, যা ময়েরর পে ই মানানসই। জ ােকেটর বাতাম িছল খালা। ফেল বডস়ড ়অে িলয়া মােপর িবশাল িঁড ় বিরেয়
পেডি়ছল। শােটর বাতাম েলা ব টানটান হেয় িগেয়িছল, আর পটটা তার সরা াে র িকনারা ছািপেয় বাইের বিরেয় এেসিছল। থাই িভ  এক
ফ টা ইংেরিজ জানত না। স ময়র র িঁডট়া দখল। আিম তােক থামােনার আেগই স ময়েরর কােছ পৗেঁছ গল, আর িঁডট়ােক চাপড ়িদেত  করল।

আিম ভাবলাম, ‘ সেরেছ! আপিন ময়েরর িঁডট়ােক এভােব চাপডা়েত পােরন না। আমােদর ভবেনর ক েলা আর অ েমাদন পােব না। আমরা শষ!
আমােদর িবহার িনমােণর এখােনই ইিত!’
 
সই থাই িভ   হািস িনেয় যতই ময়েরর িঁড় েক চাপডা়েলা আর হাত িলেয় িদল, ততই ময়র হাসেত  করল। কেয়ক সেকে র মে  এমন

রাশভাির ময়র িশ র মেতা িখল িখল কের হাসেত লাগল। স সিত ই এই অসাধারণ থাই িভ র িঁড ়চাপডা়েনা ও হাত লােনার েত ক  তেক
উপেভাগ কেরিছল।
 



আমােদর সব েলা ভবেনর ান অ েমাদন হেয় গল। ময়র আমােদর সরা ব  ও সহায়তাকারীেদর একজন হেয় উঠল। য  নওয়ার সবেচেয় েয়াজনীয়
অংশটা হেলা, এর উৎসাহ ও অ ে রণা কাে েক আসেছ তা দখা। সই থাই িভ টার িত  কােজর উৎস িছল এমন িব  দয় য, স শ েডর়
মাথায় চাপড ়িদেত পাের, ময়েরর িঁডে়ত হাত লােত পাের, আর সবেচেয় বড ়কথা, তারা জেনই এটা পছ  কেরিছল। আিম আপনােক এমন িক
করেত যাওয়ার পরামশ দব না, অ তপে  যত ণ পয  আপিন একজন সা সেম র ায় য  িনেত না পােরন, তত ণ পয ।
 

খারাপ সাপ
এই বইেয়র সবেশষ সােপর গ  বৗ  জাতক কািহনী থেক নওয়া। এেত দখা যায় য, য  নওয়া মােন সব সময় ন , ভ  ও ইিতবাচক হওয়া ঝায় না।
 
কােনা এক ােমর বাইের জ েল এক  খারাপ সাপ বাস করত। সাপ  িছল র, িহং  ও নীচমনা। স কবল মজা করার জ  লাকজনেক কামডা়ত।

যখন এই খারাপ সাপ  েডা় হেলা। স ভাবেত লাগল, মারা গেল সাপ েলার কী হয়? তার েরা িহ  িহেসর জীবেন স ধমেক তাি ই কেরেছ। তার
মেত ধম হে  অথহীন লাপমা । আর যসব সাপ এই অথহীন লােপর ফ েদ পেড ়সহজ সরল হেয় রেয়েছ, তােদর স বাকা বেল উপহাস কেরেছ। িক
এখন এই েডা় বয়েস এেস স বশ ধমকেম আ হী হেয় উঠল। তার গেতর অ েরই পাহােডর় ডা়য় বাস করত এক সা  সাপ। সকল সা
লাকজন পাহাড ়পবেতর ডা়য় বাস কের। এমনিক সা  সাপও। এটাই িচরাচিরত ঐিতহ । আপিন কখেনা কােনা সা  লাক জলা িমেত বাস কের বেল
নেবন না। একিদন খারাপ সাপটা সা  সােপর সােথ দখা করেব বেল মনি র করল। স গােয় একটা রইনেকাট চাপাল, কােলা সান াস পরল, আর িপ

িদেয় মাথা ঢাকল যােত তার ব রা তােক িচনেত না পাের। এর পের স পাহাড ় বেয় বেয় সা  সােপর িবহাের উেঠ গল। স পৗছঁল একটা ধমেদশনার
মাঝামািঝ সমেয়। সা  সাপটা একটা পাথেরর উপর বেস ধমেদশনা িদি ল, আর শত শত সাপ তার দশনা িনিবড ়মেনােযাগ িদেয় নিছল। খারাপ সাপ
সই সমেবত সাপ েলার এক াে  দরজার কাছাকািছ িগেয় দশনা নেত  করল।

 
যতই স দশনা নল, ততই তা তার কােছ ি  বেল মেন হেলা। ি  থেক িব াস ািপত হেলা, অ ে রণা এেলা, আর শেষ স েরা ধমা িরত
হেলা। দশনা শেষ স সা  সাপটার কােছ গল। অ ভরা চােখ স তার জীবেনর অেনক পাপকেমর কথা ীকার করল আর িত া করল, এখন থেক
স েরা ির বদেল যােব। স সা  সােপর সামেন শপথ িনল, আর কােনা মা ষেক কামডা়েব না। স দয়া  হেয় যােব। স হেব য শীল। স অ  সাপেদর

িশ া দেব, কীভােব ভােলা হেত হয়। এমনিক যাবার সময় স দানবাে  িক  দানও কের গল। ( সটা অব ই যখন সবাই দখিছল, তখন।) যিদও সাপ
সােপর সােথ কথা বলেত পাের, মা েষর কােছ তা িহ  িহ  ছাডা় আর িক ই নয়। খারাপ সাপ, অথবা বলা যায় া ন খারাপ সাপ মা ষেদর বলেত পারল
না য স এখন শাি কামী। ামবাসীরা এখেনা তােক এিডে়য় চেল, যিদও তারা অবাক হেয় ভােব, সােপর েক অ ামেনি  ই ার াশনােলর াজ কন!
এরপর একিদন এক ামবাসী ওয়াক ােন গান নেত নেত বেখয়ােল ক খারাপ সােপর গা েষ নাচেত নাচেত চেল
গল। অথচ খারাপ সাপ  তােক কামডা়ল না। স   ধািমক একটা হািস িদল।

 



তখন থেক ামবাসীরা ঝেত পারল য খারাপ সাপ  আর িবপদজনক নয়। স যখন তার গেতর বাইের -লাকার ধারণ কের গাল হেয় ােন বেস
থাকত। লাকজন িনি ে  তার পাশ েষ চেল যত। এরপর ােমর িক   বালক তােক উত  করেত এেলা। তারা িনরাপদ রে  থেক বাক বাণ ঁেড়
িদল, ‘এই য, েক ভর িদেয় চলা কেনা কা ! তামার দ ত দখাও দিখ, যিদ থােক। এই বড ় পাকা, িম তা একটা কা ষ, ননীর দলা! তামার বংেশ

িম একটা কল !’
 
স তােক ‘ েক ভর িদেয় চলা কেনা কা ’ ডাকাটা পছ  করল না, যিদও কথােত িক টা সত  আেছ। ‘বড ় পাকা’ বলাটাও তার পছ  হেলা না। িক
স কীভােব িনেজেক আ র া করেব? স তা শপথ িনেয়েছ কাউেক কামডা়েব না।

 
সাপ  িনি য় হেয় আেছ দেখ বালেকরা আরও সাহসী হেয় উঠল, আর পাথর এবং মা র ঢলা িনে প করল। একটা পাথর গােয় লাগােত পারেল তারা
হেস উঠত। সাপ  জানত, স বালক েলার য কাউেক ত ছাবল িদেয় শষ কের িদেত পাের, এমনিক আপিন ‘িব  ব াণী তহিবল’ কথাটা পেড ় শষ

করার আেগই। িক  তার শপথ তােক এমন করা থেক িবরত রাখল। এেত কের বালেকরা আরও কােছ এেস এবার লা  িদেয় তার িপেঠ মারেত  করল।
সাপ  সই মােরর থা সহ  করল; িক  স ঝল য এই বা ব জীবেন িনেজেক র া করেত িগেয় আপনােক হীন ও ইতর হেত হেব। ধম আসেলই কােনা
কােজর নয়। তাই স গােয়র থা সহ  কেরও পাহাড ় বেয় উপের উঠল সই য়া সােপর সােথ দখা করার জ , আর তার শপথ
থেক ি  লােভর জ ।

 
সা  সাপ তােক সারা শরীের ত-িব ত অব ায় আসেত দখল আর িজে স করল, ‘কী হেয়েছ তামার?’
 
‘এটা তামার দাষ।’ খারাপ সাপ িত  ের অিভেযাগ করল।
 
‘সব আমার দাষ মােন? কী বলেত চাও িম?’ িতবাদ করল সা  সাপ। ‘ িম আমােক না কামডা়েত বেলিছেল। এখন দখ আমার কী অব া! ধম
হয়েতা এই িবহাের চলেত পাের; িক  বা ব জগেত...’
 
সা  সাপ তার কথায় বাধা িদেয় বলল, ‘ওের খ সাপ! ওের হ দা সাপ! ওের বাকা সাপ! এটা সিত  য আিম তামােক না কামডা়েত বেলিছলাম। িক
আিম তা কখেনাই িহ  িহ  করেত না কির িন, কেরিছ িক?’
 
জীবেন মােঝমে  দয়ার খািতের সা  স েদরও ‘িহ  িহস’ করেত হয়।
িক  কােরারই কামডা়েনার েয়াজন নই।
 
 



স ম অ ায়
া ও অ েরর িনরবতা

ম ীর ডানা
যিদ দয়ােক একটা র পায়রা িহেসেব ক না করা হয়, তাহেল া হে  তার ডানা। াহীন দয়া কখেনাই কােজ আেস না।
 
একজন বয় াউট িদেনর ভােলা কাজটা করল একজন া মিহলােক  সডক় পার কিরেয় িদেয়। সম াটা িছল, া মিহলা  রা া পার হেত চায় িন।
িক  ল ায় স তা খ েট বলেত পাের িন।
 
ভা েম উপেরর গ টা আমােদর ভােলাভােব বেল দয় য িথবীেত এখন দয়ার নােম এসব কী হে । আমরা ায়ই ধের িনই য অ েদর কী েয়াজন
সটা আমােদর জানা আেছ। এক ত ণ, জ  থেক বিধর, স তার িনয়িমত চক আেপর জ  তার বাবা-মােয়র সােথ এক ডা ােরর কােছ গল। ডা ার
ব আ হভের কােনা এক মিডক াল জানােল কািশত ন ন এক িচিকৎসা প িতর কথা তার বাবা মােক জানাল। জ  থেক বিধর এমন
লাকেদর দশ শতাংশেক এক  সাধারণ, য়ী অপােরশেনর মা েম তােদর ণ বণ মতা িফিরেয় দওয়া যায়। স ত ণ র বাবা-মােক িজে স

করল, তারা এ  চ া কের দখেব িক না। তারা তাডা়তািড ়সায় িদল এই ােব।
 
সই ত ণ  িছল শতকরা দশজেনর একজন, য তার বণ মতা েরা ির িফের পল। িক  স তার বাবা-মা ও ডা ােরর িত অত   হেয় গল।
চক আেপর সময় ডা ার ও তার বাবা-মা কী াপাের আলাপ কেরিছল তা স শােন িন। স নেত চায় িক না, তাও কউ িজে স কের িন। এখন স

অিভেযাগ করেছ য তােক সব সময় অ েয়াজনীয় শে র য ণা সহ  করেত হে , যার কােনা মােন হয় না। গাডা় হেতই স কখেনা নেত চায় িন।
 
তার বাবা-মা, ডা ার ও আিম িনেজ, এই গ  পডা়র আেগ, ধের িনেয়িছলাম য সবাই নেত চায়। আমরা যা জানতাম, কই জানতাম। এমন ধারণায়

ণ য দয়া ও ম ী, তা বাকািম ও িবপদজনক। এটা জগেত অেন ঃখকে র ি  কের।
 

স ােনর য  নওয়া
বাবা-মােদর িনেয় ঝােমলাটা হে  তারা সব সময় মেন কের তােদর স ােনর েয়াজনটা তারাই সবেচেয় ভােলা জােন। িক  ায়ই তারা এখােন ল কের।
মােঝ মে  তােদরটা স ক হয় বেট, যমনটা চাইিনজ কিব  ং পা (১০৩৬- ১১০১) ায় এক হাজার বছর আেগ তার এক কিবতায় বেলিছেলন
 



:আমার সম ােনর জ েণ পিরবাের, যখন একটা িশ র জ  হয়, তারা চায়, স হেব ি মান।
আিম, এত ি মান হেয় ংস করলাম আমার সারাটা জীবন। আমার কবল একটাই আশা,
িশ  মাণ ক ক স খ ও বাকা। এেত কের স একটা িনিরিবিল জীবন পােব, হেব একজন সরকাির ম ী।
 

া কী?
আিম যখন ছা  িছলাম, সই সমেয় বিশর ভাগ ীে র েলা কাটাতাম ট াে র পাহািড ়এলাকায় েট বিডে়য় এবং ক াি ং কের। শ
পাহাড় েলার িনজনতা, সৗ য ও শাি  আমােক আনি ত করত।
 
এক রণীয় িবেকেল আিম সাগর পাড ় েষ চেল যাওয়া এক ছা  রা া ধের হ টিছলাম, যা েকে েক ব  ের পাহােডর় মােঝ হািরেয় গেছ। উ ল

যােলাক একটা টলাইেটর মেতা আমার চারপােশর অসাধারণ সৗ যেক মান কের েলেছ। িদগ  িব ত মাঠ েড ় ছেয় আেছ বসে র কামল
সেতজ স জ ঘাস। খাডা় পাহােডর় ঢাল েলা যন সাগর ঁেড ়উেঠ যাওয়া িগজার ডা়, পড়  িবেকেল সাগর তখন নীল, এ  যন যরি েত িঝিকিমিক
কের ওঠা তারার মলা। ছাট ছাট স জ ও বাদামী পাথেরর ীপ েলা িদগে র পােড ়হািরেয় যাওয়া ঢউেয়র সােথ খলায় মেতেছ। সী-গাল এবং টান
নােমর সা ি ক পািখ েলাও উডে়ছ আর িডগবািজ খাে , সটা য ল িশেত, এ িবষেয় আিম িনি ত। এ  িছল এক রােদলা িদেন আমােদর এই

িথবীর সরা দশনীয় জায়গা েলার একটােত িতর অ ব শাভার এক অ পম দশনী। িপেঠ আমার ভারী াক াক থাকা সে ও  িশেত আিম যন 
লাফাি লাম।
 

িতর ছ য়ায় আিম িছলাম আনে  ভর র। আমার সামেন রা ার ধাের পাক করা িছল একটা ছাট গািড।় আিম ক না করলাম, এর াইভারও িন য়ই 
চারপােশর  এমন  মেনা কর  ে   িবেমািহত,  তাই  গািড ় থািমেয়  এর সৗ য ধা পােন  এক  কােছ িগেয় আসল াপার দেখ আিম মেন মেন

 হেয় উঠলাম। গািডট়ার একজন মা  যা ী, স একটা সংবাদপ  পডে়ছ।
 
সংবাদপ টা এত বড ় য এ  তােক তার চারপােশর  থেক েরা ির িবি  কের রেখেছ। সাগর, পাহাড,় ীপ ও িদগ  িব ত ণ িমর বদেল
লাকটা কবল দখিছল , রাজনীিত, কেল াির ও খলা লা। সই সংবাদপ টা বড ়হেত পাের; িক  ব পাতলা, মা  কেয়ক িমিলিমটার । কােলা

 িনউজি ে র ওপােশ ছিডে়য় আেছ রঙধ র রেঙ ঝলমল করা িতর উ াস। আিম ভাবলাম, াগ থেক ক িচ বর কের তার কাগেজ ছাট একটা
েটা কের িদেল কমন হয়, যােত কের স দখেত পাের, অথনীত সই িনব , যটা স পডি়ছল, তার ওপােশ কী আেছ। িক  স িছল বডস়ড়

লামশ টস ান, আর আিম একজন রাগাপটকা হাি সার ছা । তােক জগৎ স েক পডে়ত িদেয় আিম নেচ নেচ এিগেয় গলাম।
আমােদর বিশর ভাগ অংশই সংবাদপে র মেতা এমন িবষয় িনেয় ভিত থােক : স েক টানােপােডন়, পিরবার এবং কােজর ে  রাজনীিত, ি গত
কেল াির, আর পাশিবক আনে র খলা লা। যিদ আমরা আমােদর মেনর এই সংবাদপ টােক সমেয় সমেয় নািমেয় রাখেত না জািন, আমরা যিদ তা



িনেয়ই মেত থািক, আমরা যিদ সটাই জািন, তাহেল আমরা কখেনাই িতর সই অ ি ম ও খ  খ-শাি  উপেভাগ করেত পারব না। আমরা কখেনাই
ােক িচনেত পারব না।

 

িব তার সােথ খাওয়া
আমার ব েদর মে  কেয়কজন বাইের খাওয়া পছ  কের। কােনা কােনা স ায় তারা ব দামী কােনা রে ারায় যায়, যখােন তারা অসাধারণ সব
খাবােরর জ  র টাকা ঢালেত ত। িক  খাবােরর াদ উপেভাগ না কের স ী-সাথীেদর সােথ কথাবাতায় মন িদেয় তারা খাবােরর মজাটাই ন  কের।
 
দা ণ কােনা অেক া চলাকােল ক কথা বলেব?
আপনার বকবকািন এমন ম র স ীত উপেভােগর পেথ একটা বাধা হেয় দ ডা়েব, আর ব স বত আপনােক বাইের বর কের দেব। এমনিক কােনা
দা ণ িভ দখার সময়ও আমরা চাই না কউ আমােদর িবর  ক ক। তাহেল লােকরা খাওয়ার সময় কন বােজ আলােপ  থােক?
যিদ রে ারাটা সাধারণ মােনর হয়, তাহেল িনরস খাবার থেক মন সিরেয় নওয়ার জ  কথাবাতা  করা একটা ভােলা িবক  হেত পাের। িক  যখন
খাবারটা ব া  হয় আর ব দামী হয়, তখন আপনার স ীেক পচাপ থাকেত বলাটা আপনার েরা টাকাটা উ ল কের নওয়ার জ  ম লদায়ক। 
িনরেব খাওয়ার  সময়ও  আমরা  ায়ই  খাওয়ার  আন দায়ক  তটােক উপেভাগ করেত থ হই। খাবার িচবােনার সমেয় আমােদর মন পেড ়থােক এর
পের কী খােবা, কানটা খােবা তা িনেয়। কউ কউ তা পরবত  ই িতন ােসর খাওয়ার ান কের বেস থােক, এক াস িনেজর েখ, আেরক াস হােত
ধরা, আেরক াস তখন েট রিড, আর মন তখন ভাবনায়  তীয় ােসর পের কী খােব তা িনেয়।
 
আমােদর খাবােরর াদ উপেভােগর জ  আর জীবেনর ণতােক জানেত আমােদর একবাের এেকক ত িনরেব উপেভাগ করা উিচত। তাহেলই আমরা
জীবন নােমর এই ফাইভ ার হােটেল টাকার যথাযথ ে র সবা পেত পাির।
 

সম ার সমাধান করা
বৗ  িভ  িহেসেব ায়ই আমােক রিডওেত লাইভ টক শা েলােত কথা বলেত হয়। স িত এক রিডও শন থেক তােদর রােতর অ ােন কথা

বলেত আমােক আম ণ জানােনা হয়। আমার অব  আেরক  খ জখবর িনেয় আম ণটা হণ করা উিচত িছল। িডওেত ঢাকার পের তেবই আমােক
বলা হেলা, আজেকর া ামটা হে  ‘ া বয় েদর িবষয়’ িনেয়। আমােক সরসির আজ াতােদর ে র জবাব িদেত হেব। আমার সােথ থাকেব একজন
বশ নামকরা, পশাদার যৗন িবেশষ !

 
িবপি  দখা িদল আমার নােমর উ ারণ িনেয়। অবেশেষ সমাধান এেলা, আমােক সে াধন করা হেব িম ার মংক, অথাৎ জনাব িভ  নােম। তা,
অ ােন আিম ব ভােলাভােব উতের গলাম। আিম চারী িভ । নারী- েষর অ র  িবষয় েলা ব কমই জািন। িক  কারীেদর সম া েলার



িপছেনর কারণ েলা ব সহেজই ঝেত পারিছলাম আিম। শী ই সম  ফান কল েলা আমােক উে  কের করা হেত লাগল। আর আিম  ঘ ার টকেশার
বিশর ভাগ উ র িদেত িদেত বশ হ িপেয় উঠলাম। অথচ মাটা অে র চকটা গল পশাদার যৗন িবেশষে র ঘের। িভ  হওয়ায় আিম তা আর টাকা-

পয়সা হণ করেত পাির না। তাই সবসা ে  পলাম একটা চেকােলট বার।
 
বৗ  ােনর আেলায় সম া আেরকবার সমাধান হেয় গল। আপিন তা আর চক খেত পারেবন না। তাই া  চেকােলট বার খান। সহজ সমাধান। ম!

অ  একবার রিডওেত এমন অ ােনর সমেয় এক াতা আমােক  করল, ‘আিম িববািহত। আেরক মেয়র সােথ আমার স ক আেছ যা আমার ী
জােন না। এটা িক ক?’ আপিন এর উ ের কী বলেবন?
 
আিম জবাব িদলাম, ‘যিদ এটা ক হেতা, আপিন আমােক এই  করার জ  ফান করেতন না।’
অেনেকই এমন  কের বেস। তারা জােন য তারা যা করেছ তা ক নয়। িক  তােদর আশা য, কােনা ‘িবেশষ ’ তােদর বেল দেব কাজটা ক। মেনর
গভীের বিশর ভাগ লাকই জােন কানটা স ক, কানটা ল। তেব কউ কউ মন িদেয় শােন না।
 

মন িদেয় না শানা
এক স ায় আমােদর ি  স ােরর ফান বেজ উঠল। রাগী গলায় একজন িজে স করল, ‘আজান া  আেছ?’ ফান ধেরিছল একজন াবতী
এিশয়ান মিহলা। স জবাব িদল, ‘ ঃিখত, িতিন এখন তার েম িব াম িনে ন। ি শ িমিনট পের ফান ক ন, ি জ।’
 
‘গররর! স ি শ িমিনেটর মে  মারা যােব।’ গেজ উঠল অ জন আর ট কের ফান কেট িদল।
 
িবশ িমিনট পের আিম ম থেক বর হলাম। ৗঢা় এিশয়ান মিহলা  তখেনা ফ াকােস েখ চয়াের বেস ক পিছল। অ রা তার চারপােশ জেডা় হেয় তােক
িজে স করিছল কী হেয়েছ, িক  স এমন ভয় পেয়িছল য কথাও বলেত পারিছল না। আিম এক  িমি  ের তােক অ েরাধ করেতই স বলার সাহস
পল, ‘ কউ একজন আপনােক ন করেত আসেছ!’

 
আিম অেনক িদন ধের এক অে িলয়ান বকেক পরামশ িদতাম। তার এইডস রাগ ধরা পেডি়ছল। আিম তােক ান করা িশিখেয়িছলাম। আরও
িশিখেয়িছলাম কী কের িব তার সােথ পিরি িতর েখা িখ হেত হয়। এখন তার  আস । আিম গতকালই তােক দখেত িগেয়িছলাম, আর তার
স ীর কাছ থেক যেকােনা সময় একটা ফােনর আশায় িছলাম। তাই আিম তাডা়তািড ় েঝ িনলাম ফানকলটা কীেসর। আিম নই, সই এইডেস আ া
ত ণ ই মারা যােব ি শ িমিনেটর মে ।
 
আিম তার বািডে়ত টলাম, আর র আেগই তার সােথ দখা করেত পারলাম। সৗভা বশত াপারটা আিম সই আতি ত হওয়া এিশয়ান



মিহলা েকও িঝেয় িদেয়িছলাম, তা না-হেল ভেয় স মেরই যত।
 
কতবার এমন হয় য, যা বলা হয় আর আমরা যা িন, তা এক নয়?
 

যা া নয়
কেয়ক বছর আেগ থাই িভ েদর িনেয় কেয়ক  কেল ািরর কথা আ জািতক সংবাদ মা েম দখা িগেয়িছল। িনয়ম অ সাের, িভ েদর কেঠারভােব

চয পালন করেত হয়। আিম য িভ সংেঘর অ , তােত িভ রা কােনা মিহলােক শারীিরক শ পয  করেত পাের না। কৗমায ত স েক যােত
কােনা সে েহর অবকাশ না থােক। িভ ণীেদরও কােনা ষেক শ করা িনিষ । সংবাদ মা েম য সম  কেল াির কািশত হেয়িছল স েলােত

বলা হেয়িছল য িক  িক  িভ  তােদর িনয়ম র া কের িন। তারা িছল  িভ । সংবাদ মা ম েলা জানত য, তােদর পাঠকরা  িভ েদর স ে
আ হী। িবরি কর, িনয়ম পালনকারী িভ েদর স ে  নয়।
 
এসব  ঘটনার  সময়  আিম  মেন  করলাম,  আমার  িনেজরও  এই  িবষেয় ীকােরাি  দওয়া উিচত। তাই এক বার স ায় পােথ আমােদর িবহাের

ায় িতনশত লােকর সামেন, তােদর অেনেকই িছল আমােদর দীঘিদেনর সমথক, তােদর সামেন এই সত টা েল ধরার সাহস স য় করলাম।
আিম  করলাম, ‘আমার একটা ীকােরাি  দওয়া দরকার, যিদও কথাটা সহজ নয়। কেয়ক বছর আেগ...’ আিম বলেত িগেয় ইত ত করলাম।
‘... কেয়ক বছর আেগ,’ আিম কােনামেত বলেত লাগলাম, ‘আিম আমার জীবেনর কেয়কটা সবেচেয় খময় ত কা েয়িছ...’ আমােক আবার এক
থামেত হেলা, ‘আিম আমার জীবেনর সবেচেয় খময় ত েলা কা েয়িছলাম... অ  এক লােকর ীর ভােলবাসাময় আিল েনর মে ।’ আিম
সটা বেল ফললাম। আিম ীকােরাি  িদলাম।

 
‘আমরা পর রেক জিডে়য় ধেরিছলাম, আদর িদেয়িছলাম,  িদেয়িছলাম।’ আিম কথা বলা শষ কের মাথা ট কের কােপেটর িদেক তািকেয় রইলাম।
 
আিম নেত পাি লাম িব েয় াতােদর খ িদেয় বাতাস টেন নয়ার শ । হতবাক হেয় যাওয়া েখ হাত চাপা দওয়ার অ ট শ । কেয়কটা িফসিফস 
কথা নলাম, ‘না! না! আজান া  হেত পােরন না।’ আিম ক না করলাম অেনক দীঘিদেনর সমথকও দরজার িদেক হ টা ধেরেছ, আর কখেনা িফরেব না 
তারা। হী বৗ রাও তা অ জেনর ীর সােথ যায় না। এ য রীিতমেতা িভচার! আিম মাথা েল আ িব াস িনেয় াতােদর  িদেক তািকেয় একটা 
হািস িদলাম।
 
আিম কউ দরজা িদেয় বিরেয় যাওয়ার আেগই া া করলাম, ‘ সই মিহলা, হ  সই মিহলা  িছল আমার মা। আিম তখন িশ  িছলাম।’ আমার

াতারা হািসেত ফেট পডল়, আর ি র িনঃ াস ফলল।
 



আিম হই ে ােডর় মােঝ মাইে ােফােন িচৎকার করলাম, ‘এটা সিত ই তা!
 
স িছল অ জেনর ী। আমার বাবার ী। আমরা এেক অপরেক জিডে়য় ধেরিছলাম, আদর িদেয়িছলাম,  িদেয়িছলাম। স েলা িছল আমার জীবেনর

কেয়কটা খী ত ’
 

াতােদর চােখর পািন মাছার পালা শষ হেল, আর হািসর পব সমা  হেল আিম দিখেয় িদলাম য, তােদর ায় সবাই আমােক িবচার কেরেছ, িক
লভােব িবচার কেরেছ। যিদও তারা আমার িনেজর খ থেকই েনেছ কথা েলা। আর কথা েলা া াতীতভােব  িছল। ত ও তারা ল

িস া টােকই হণ কেরিছল। সৗভা বশত, অথবা বলা যায়, ব ান মািফক বেলিছ বেলই, আিম তােদর লটা ধিরেয় িদেত পেরিছ। আিম তােদর
িজে স কেরিছ, ‘কতবার, কতবার আমােদর এমন সৗভা  হয় িন আর সরাসির এমন সব উপসংহাের পৗেঁছ গিছ, যা পিরি িত দেখ ব সিত  বেল মেন
হেলও আসেল কবল ল, মারা কভােব ল একটা উপসংহার িছল?’
 
‘এটাই স ক, বািক সব ল।’ এভােব সবিক  িবচার করাটা া নয়।
 

খালা েখর িবপদ
আমােদর রাজনীিতিবদেদর খালা িল হওয়া িনেয় বশ ািত আেছ। িবেশষ কের তােদর নাক ও তিনর মাঝখােনর অংশটা খালাই থােক। এটা ব
শতা ী ধেরই একটা ঐিতহ  িহেসেব চেল আসেছ। বৗ  জাতক কািহনী থেক আমরা িনেচ এমন একটা গে র ন না পাই।
 
ব  শতা ী আেগ এক রাজা তার এক ম ীেক িনেয় হািফেয় উেঠিছেলন। রাজদরবাের যখনই কােনা িবষেয় আেলাচনা  হেতা, এই ম ী সখােনই তার
ব ৃতা  কের িদত, যা মেন হেতা এই জনেমও শষ হবার নয়। তার কথার মােঝ কউই কথা বলার েযাগ পত না, এমনিক য়ং রাজাও নয়। অিধক
ম ী যা বলত তা এমন িনরস িছল য িপংপং বেলর ভতরটা দখাও এর থেক অেনক মজার বেল মেন হেতা।
 
এমন একটা িবফল আেলাচনার পের, রাজা তার রাজদরবার থেক ের শাি েত থাকার জ  একটা বাগােন চেল গেলন। বাগােনর একটা জায়গায় একদল
ছাট ছেলেমেয় উৎসাহভের একটা ম বয়  প  লােকর চারপােশ জেডা় হেয়িছল। ছেলেমেয়রা তােক কেয়কটা পয়সা িদেয় একটা পাতাব ল গাছ দিখেয়

িদেয় তার কাছ থেক রগী চাইল। লাক  তার াগ থেক লিত ও িড ়পাথর বর কের গাছ র িদেক লিত ঁডে়ত  করল। স ত লিত ঁেড ়
গােছর পাতা েলা েট িদেয় অ েণর  মে  গাছ েক দখেত রগীর মেতা কের ফলল। ছেলেমেয়রা তােক আরও কেয়কটা পয়সা িদল। একটা বড ়
ঝাপ দিখেয় িদেয় হািত চাইল। লাক  লিত ঁেড ় ত ঝাপ েক হািতর আ িত িদেয় িদল। ছেলেমেয়রা িশেত হাততািল িদেয় উঠল, আর রাজা

একটা আইিডয়া পেয় গেলন।
 



রাজা প  লাকটার কােছ িগেয় তােক াব িদেলন, িতিন তােক ে রও অতীত ধনী বািনেয় দেবন যিদ স একটা ছা  িবরি কর সম ার সমাধান
কের িদেত পাের। রাজা লাকটার কােন কােন িফসিফস কের বেল িদেলন কী করেত হেব। লাক  রািজ হেয় মাথা ঝকাল। রাজার েখ কেয়ক স ােহর
মে  থমবােরর মেতা হািস েট উঠল।
 
পেরর িদন সকােল াভািবক িনয়েমই রাজদরবােরর কাজ আর  হেলা। একপােশর দয়ােল য ন ন পদা ঝালােনা হেয়েছ তা কউ ল  করল না। সরকার
কেরর পিরমাণ বাডা়েনার িবষেয় আেলাচনা করেত চায়। রাজা যই না আেলাচ  িবষয়  বেল িদেলন, অমিন সই খ-চা  ম ী তার একক ব  
করল। বলার জ  খ লেতই স অ ভব করল ছাট ও নরম কী যন একটা গলায় েক গল, আর পাক লীেত নেম গল। স তার ব  চািলেয় গল।
কেয়ক সেক  পের নরম ও ছা  কী যন আবার েখ েক গল। স এটােক িগেল ফেল আবার তার ব   করল। ব ে র মােঝ মােঝ স এভােব
বার বার িগলেত বা  হেলা; িক  তােত তার বলা থামল না। আধ ঘ া ঝাডা় ব ৃতার সমেয় কেয়ক সেক  পর পর কী যন িগলেত িগলেত স ব, ব
বিম বিম ভাব অ ভব করল। িক  এমন এক েঁয় িছল স, য ত ও তার ব ৃতা থামল না। কেয়ক িমিনট পের তার খ রাগ  স জ রেঙর হেয় উঠল।
তার পট বিমর জ  মাচড ়িদেয় উঠল এবং অবেশেষ স তার ব ৃতা শষ করেত বা  হেলা। এক হােত পট, আেরক হােত খ চেপ ধের স টল
কাছাকািছ কােনা বাথ েমর খ েজ।
 
আনি ত রাজা পদাটা টেন িদেয় প  লাক েক বর কের আনেলন য লিত ও এক াগ গালাবা দ িনেয় পদার আডা়েল িকেয় িছল। রাজা সই িবরাট
ও ায় খািল াগ  দেখ অদ  হািসেত ফেট পডে়লন। াগটা িছল রগীর িব ােত ণ যা বচারা ম ীর খালা খ ল  কের িন তঁভােব লিতর
সাহাে  ঁেড ়মারা হেয়েছ পদার আডা়ল থেক।
 
সই ম ী দরবাের কেয়ক স াহ ধের আসল না। তার অবতমােন অেনক অসমা  আেলাচনা শষ করা গল। যখন স িফরল, তখন বলেত গেল একটা শ ও

বলল না। আর যখন তােক বলেত হেতা, স সব সময় তার ডান হাতটা েখর সামেন ধের রাখত।
স বত, এই েগর সংসদ েলােত এমন িন তঁ লিত িনে পকারী থাকেল অেনক কাজ হেয় যত।
 

বাচাল ক প
হয়েতা  আমােদর  জীবেনর  েতই  িনরব  থাকেত  শখা  উিচত।  এটা পরবত কােল অেনক ঝােমলা এডা়েত সাহা  করেত পাের। যসব ছেলেমেয়
আমােদর িবহাের আেস, আিম তােদর িনরব থাকার টা ঝােত িগেয় িনেচর গ টা বিল।
 
অেনক িদন আেগর কথা। কােনা এক পাহােডর় পাদেদেশ এক েদ বাস করত এক বাচাল ক প। যখনই তার অ  কােনা াণীর সােথ পিরচয় হেতা,
স তােদর সােথ এত বিশ কথা বলত, আর এত দীঘ সময় ধের এবং িবরিতহীনভােব কথা বলত য, তার াতারা িবর  হেতা, এর পের অৈধয হেয়
যত। তারা ায়ই অবাক হত, কী কের এই বাচাল ক পটা কােনা দম না িনেয়ই এত দীঘ ণ ধের কথা বেল! তারা ভাবত, স িন য়ই কান িদেয় িনঃ াস



নয়, কননা স কখেনাই তার কান েলােক শানার জ  বহার কের না। স এমন বাচাল িছল য তােক আসেত দখেলই খরেগাশ েলা তােদর গেত েক
যত, পািখরা গােছর মাথায় উেড ় যত, মােছরা পাথেরর আডা়েল িকেয় যত। তারা জানত য বাচাল ক পটা তােদর সােথ কথা বলা  করেল তারা
সখােন ঘ ার পর ঘ া আটেক যােব। বাচাল ক পটা আসেল িক টা একা িছল।

 
িতবছর ীে  এক জাডা় রাজহ স সই েদ উেড ়আসত। তারা বশ দয়া  িছল। কারণ, তারা ক পটােক তার িশমেতা কথা বলেত িদত। অথবা তারা

জানত য তারা তা মা  কেয়কমাস থাকেব এখােন। বাচাল ক পটা রাজহ সেদর স  ব পছ  করত। স তােদর সােথ কথা বলত যত ণ না আকােশর
তারারা িনেভ যত, আর রাজহ সরা ধযসহকাের নত তার কথা।
 
যখন ী কাল শষ হেয় এেলা, িদন েলা ঠা া হেত  করল, রাজহ েসরা বািড ়িফের যাওয়ার িত িনল। বাচাল ক পটা ক দেত শ  করল, স
শীতকালেক ণা করত, আর ণা করত তার ব েদর স  হারােনাটা।
 
স দীঘ াস ফেল বলল, ‘হায়, আিম যিদ তামােদর সােথ যেত পারতাম! মােঝ মােঝ যখন পাহােডর় ঢাল বরেফ ঢেক যায়, এই দটাও বরেফ ছেয় যায়,

আমার তখন এমন ঠা া ও একা লােগ। আমরা ক পরা তা আর উডে়ত পাির না। আর যিদ হ , তা িক টা পথ যাওয়ার পেরই আবার িফের আসার
সময় হেয় যােব, গরমকাল এেস যােব। কননা ক পরা হ েট ব আে  ধীের।’
 
দরাজ িদেলর অিধকারী রাজহ সরা ক প র এমন িবষ তায় ব মমাহত হেলা। তারা তােক একটা াব িদল। ‘ি য় ক প, িম েদা না। আমরা
তামােক আমােদর সােথ িনেয় যেত পাির। তামােক কবল আমােদর একটা কথা রাখেত হেব।’

 
‘হ , অব ই, আিম কথা িদি ।’ বাচাল ক পটা উে িজত হেয় বলল, যিদও স তখেনা জানত না কী কথা িদেত হেব। ‘ আমরা ক পরা সব সময়
আমােদর কথা রািখ। আসেল আমার মেন আেছ, খরেগাশেদর আিম মা  কেয়ক িদন আেগ ক পেদর িবিভ  ধরেনর খালস স ে  বেল কথা িদেয়িছলাম
য এবার থেক িনরব হওয়ার চ া করব...’

 
এক ঘ া পের যখন বাচাল ক পটা তার কথা শষ করল, তখন রাজহ সরা আবার কথা বলার েযাগ পল এবং তারা বলল, ‘ক প, তামােক অব ই
শপথ করেত হেব য, িম তামার খ ব  রাখেব।’
 
বাচাল ক পটা বেল উঠল, ‘সহজ াপার! আসেল আমরা ক পরা আমােদর খ ব  রাখার জ  িব াত। আমরা বলেত গেল কথাবাতা বিলই না। আিম
সিদন এই কথাটাই একটা মাছেক ঝােত চাইিছলাম...’

আরও এক ঘ া পের যখন বাচাল ক পটা দম নওয়ার জ  থামল, রাজহ সরা তােক একটা ল া কা র মাঝখােন কামেড ়ধের থাকেত বলল। আর পই পই
কের বেল িদল যন খ ব  রােখ। এরপর রাজহ স েটা কা র ই মাথা ঠ ট িদেয় কামেড ়উডা়র জ  পাখা ঝাপটাল আর ... িক ই ঘটল না। বাচাল



ক পটা য ব ভারী িছল। যারা বিশ কথা বেল, তারা বিশ খায়। আর ক পটা এমন মাটা িছল য, মােঝমে  িনেজর খােলও আটেতা না। তখন
রাজহ সরা হা া একটা কা  বেছ িনল। কা র মাঝখানটা ক প কামেড ়ধরল, মাথা কামেড ়ধরল ই রাজহ স। তারা এমনভােব পাখা ঝাপটাল য
জীবেনও এভােব পাখা ঝাপটায় িন। এভােব তারা উপের উেঠ গল। তােদর সােথ উঠল লা । লা র সােথ সােথ উপের উেঠ গল ক পটাও।

িথবীর ইিতহােস এই থ মবােরর মেতা কােনা ক প আকােশ উডল়। তারা  থেক েত উেঠ গল। বাচাল ক েপর দটা ছাট থেক ছাট
দখােত লাগল। এমন িক, এত িবশাল পাহাডট়ােকও এত র থেক ব ছাট বেল মেন হেলা। স এমন দা ণ  দখিছল, যা দখা এর আেগ কােনা

ক েপর ভাে  জােট িন। স সবিক  মেন রাখার চ া করিছল। কননা, বািড ়িফরেল সবাইেক এই মেণর কথা শানােত হেব তা!
 
তারা উেড ় গল পাহােডর় পর পাহাড,় সম িমর পর সম িম। সবিক  কঠাকই চলিছল যখন িবেকল ায় িতনটার িদেক একটা েলর ছেলেমেয়রা হঠাৎ
বাইের বিরেয় এেলা। একজন ছা  ছেল কী মেন কের উপের তাকাল।
 
স কী দখল বেল আপনােদর ধারণা? একটা উড়  ক প!

 
স িচৎকার কের তার ব েদর ডাকল, ‘ হই! ওই বাকা ক পটােক দেখা তা, উেড ়যাে !’

 
ক পটা আর িনেজেক সামলােত পারল না। ‘কােক িম বা... কা ... বলছ!’ ধডা়ম কের মা েত চেড ়পডল় বাচাল ক প। সটাই িছল তার অি ম
বাণী।
 
বাচাল ক পটার  হেয়িছল। কারণ, ণ সমেয় স তার খ ব  রাখেত পাের িন।
তাই আপিন যিদ যথাসমেয় িনরব থাকেত না শেখন, তাহেল ণ সময় আসেলও খ ব  রাখেত পারেবন না। আপিন তখন হয়েতা বাচাল ক েপর
মেতা িছটেক পেড ়ি খি ত হেয় যােবন।
 

াধীন কথা
আিম অবাক হেয় যাই য, আমােদর এই আ িনক বাজার-চািলত অথনীিতেত কথা এখেনা াধীন। এ  অব ই এক  সমেয়র াপার মা  যখন টাকা িদেয়
ব ধা পডা় সরকার কথােকও এক  প  বেল ভাবেব, আর কথার উপর া  বসােব।
 
এক  ভেব দখেল, আইিডয়াটা ম  নয়। িনরবতা তখন আবার দামী হেয় উঠেব। িকেশার-িকেশারীরা আর কােনা ফান িনেয় মেত থাকেব না। পার
মােকেটর ল া লাইন েলা ত সের যােব। িবেয় কেব দীঘিদন, কননা নবদ িত তকাতিকর খরচটা বহন করেত পারেব না। আর এটা বশ ি দায়ক
য আপনার পিরিচতেদর কােরা কােরা থেক যেথ  া  উঠেব, যা িদেয় কােন শানার য  িবনা ে  িবতরণ করা যােব সই সম  বিধরেদর কােছ, যারা



এত িদেনর কথার আ মেণ কােন শানার মতা হািরেয়েছ। কেরর বাঝা তখন কেঠার পির মীেদর বদেল কেঠার ব ােদর উপর সের যােব। এমন দা ণ
কর আদায় কে র সবেচেয় মহান করদাতা হেব রাজনীিতিবদরা। তারা যত বিশ সংসেদ বক বক করেব, আমােদর হাসপাতাল ও ল েলার জ  তত
বিশ টাকা উঠেব। কী ি দায়ক িচ া!

সবেশেষ, যারা এমন কর আদােয়র পিরক নােক অবা ব বেল ভাবেত চায় তােদর বলিছ, ক এই ােনর িবপে  মেন ােণ িবতক করেত চাইেব?



 

অ ম অ ায়
মন ও বা বতা

ওঝা
িনেচর ঘটনা  থাই াে র এক  সিত  ঘটনা। এেত িব য়কর আজান চাহ-র অেলৗিকক া পির ত হেয়েছ।
 
কােছর ােমর হড ান তার এক সহকারী িনেয় ত পােয় আজান চাহ-র ের আসল। গত স ায় নািক ােমর এক মিহলার উপের ব মারা ক ও
শয়তানী এক ত এেস ভর কেরেছ। তারা কােনা উপায় না দেখ মিহলােক এই মহান িভ র কােছ িনেয় আসেছ। কথা বলেত বলেতই র থেক মিহলা র
িচৎকার শানা গল।
 
আজান চা  তৎ ণাৎ জন ামণেক আ ন েল পািন গরম করার িনেদশ িদেলন। অ  জন ামণেক তার েরর কােছই একটা বড ়গত ডঁে়ত
বলেলন। কােনা ামণই জানল না এর কারণ।
 
চারজন া  লাক, উ র বা েলর শ সমথ ষক, তারা চারজন স ীেলাক েক ধের রাখেত িহমিশম খাি ল। যতই তারা তােক এই িথবীর
পিব তম িবহার েলার এক েত তােক টেন িনেয় আসিছল, ততই স অশ ীলভােব িচৎকার কের গািলগালাজ করিছল।
 
আজান চা  তােক দেখই ামণেদর ব কে  আেদশ িদেলন, ‘তাডা়তািড ়গত খ ড,় পািন গরম কর তাডা়তািড ়! আমােদর বড ়একটা গত আর অেনক

ট  গরম পািন লাগেব।’
 
িভ রা ও ামবাসীরা কউই ঝেত পারল না আজান চা  কী করেত যাে ন। আজান চাহ-র েরর িনেচ আনার পের মিহলার খ িদেয় ফনা
বেরােত  করল। তার িবশাল র চ  যন উ তার ঘাের িব ািরত। আর তার েখর অিভ ি েত চরম পাগলািমর িচ  দখা িদল যখন স আজান

চা - ক অশ ীল ও িন ুরভােব গালাগািল আর  করল। এমন উ , খ িদেয় ফনা বেরােনা মিহলােক সামাল িদেত আরও লাক এেস যাগ িদল।
 
‘গতটা এখেনা খ ডা় হয় িন? জলিদ। পািন গরম করা হেয়েছ? তাডা়তািড!়’ আজান চাহ-র গলা মিহলার িচৎকার ছািপেয় সবার কােন কল, ‘তােক গেত

ঁেড ়িদেত হেব। সখােন তার উপর গরম পািন ফেল িদেত হেব। এর পের তােক মা চাপা িদেয় কবর িদেত হেব। এই খারাপ েতর হাত থেক ব চার



এটাই একমা  উপায়। আরও জলিদ খ ড,় আরও ট  পািন আেনা!’
 
অিভ তা থেক আমরা িশেখিছ য কউই িনি ত বলেত পাের না, আজান চা  কখন কী কের বেসন। িতিন িছেলন অিন য়তার িভ প। ামবাসীরা
িনি ত ভেবিছল য িতিন এই েত পাওয়া মিহলােক গেত ঠেল িদেয় সারা গােয় গরম পািন ঢেল দেবন এবং মা েত েঁত ফলেবন। তারা তােক সটা
করেত িদতও। মিহলা ও িনি তই এমন ভেবিছল। কারণ, স আে  আে  শা  হেত  করল। গত খ ডা় এবং পািন গরম করা স ণ না হেতই স
শা ভােব আজান চা -র সামেন বেসিছল, আর বািডে়ত িনেয় যাওয়ার আেগ ব রভােব আশীবাদ িনল। কী দা ণ!
 
আজান চা  জানেতন য, েত পাওয়া হাক বা পাগল হাক, আমােদর েত েকর মে  এমন শি শালী িক  একটা আেছ, যােক বলা হয় আ র ার শি ।
দ তার সােথ এবং ব নাটকীয়তার সােথ মিহলা র ম কার সই আ র ার শি র ইচ েপ িদেয়িছেলন িতিন, আর থা ও র ভয় িদেয়
সই  তেক  তািডে়য়  িদেয়িছেলন।  া  এমনই  হয়,  যা  অ যামী, পিরক নািবহীন, নবার তােক অ করণ করা শিকল!

 

িথবীেত সবেচেয় বড ়িজিনস
আমার কেলজজীবেনর ব র ছা  এক ক া আেছ, স  তার াইমাির েলর থম বছর। তার িশ ক প চ বছর বয়সী বা ােদর গাটা াসেক িজে স
করল :
‘ িথবীেত সবেচেয় বড ়িজিনসটা কী?’ ‘আমার বাবা’ এক ছা  মেয় বেল উঠল।
 
‘হািত’ এক ছেল উ র িদল, য স িত িচিডয়়াখানায় িগেয়িছল।
‘পবত’ আেরকজন বলল।
আমার ব র ছা  মেয় উ র িদল, ‘আমার চাখ হে  িথবীেত সবেচেয় বড।়’
 

েরা াস তার জবাব েন প হেয় এর মােন ঝার চ া করেত লাগল। ‘ কন বল তা?’ তার িশ ক হতভ  হেয় িজে স করল।
ছা  দাশিনক বলেত  করল, ‘ দ ন! আমার চাখ তার বাবােক দখেত পাের, একটা হািতেকও দখেত পাের, এ  এক  পবতেকও দখেত পাের,
সই সােথ আরও কত কী দখেত পাের। এত সব িক  যখন আমার চােখর ভতের েট যাে , তখন আমার চাখটা অব ই িথবীেত সবেচেয় বড়

িজিনস!’
 

া কােনা শখার িবষয় নয়, িক  যা কখেনা শখােনা যায় না, সটােক পির ার দখাটাই া।
 
আমার ব র সই ছা  ক ার িত অেনক া রেখই আিম তার এই অ ি েক আেরক  বািডে়য় নব, আপনার চাখ নয়, বরং আপনার মনই হে



িথবীেত সবেচেয় বড ়িজিনস।
 
যা আপনার চাখ দেখ, তার সবিক ই আপনার মন দখেত পায়। আপনার ক নার চােখ এ  আরও অেনক বিশ দখেত পায়। এটা শ েকও জােন, যা
আপনার চাখ কখেনা দেখ না। এটা শেক জােন যা বা ব এবং কা িনক উভয়ই হেত পাের। আপনার প চ  ইি েয়র বাইেরর িবষয় েলাও মন জােন।
 
যেহ  যা যা জানার িবষয়, তার সবিক ই আপনার মেন েট যায়। তাই আপনার মন অব ই িনয়ার সবেচেয় বড ়িজিনস। মন সবিক েক ধারণ কের।

 

মেনর খ েজ
অেনক িব ানী ও তােদর সমথেকরা এ প মত দন য, মন হে  ন থেক উৎপ  তাই আমার দশনা পব শেষ ে া র পেব আমােক ায়ই িজে স
করা হয় : ‘মন িক আেছ? যিদ থােক, তাহেল কাথায়? এ  িক শরীেরর মে ? নািক তার বাইের? নািক এ  সব াপী? কাথায় থােক মন?’
 
আিম এই ে র উ র িদেত িগেয় তােদর হােতকলেম িঝেয় িদই। আিম াতােদর িজে স কির, ‘যিদ আপনারা এখন খী হন, তাহেল আপনার ডান
হাত ন, ি জ। যিদ আপনারা অ খী হন, সামা  মা  অ খী হেলও ি জ বাম হাতটা ন।’ বিশর ভাগ লাক তােদর ডান হাতটা তােল, কউ কউ
সিত ই তােল, বািকরা অহংকারবশত হাত তােল।
 
আিম বলেত থািক, ‘এখন, যারা খী তারা ি জ সই খেক ডান হােতর তজনী িদেয় দিখেয় িদন। আর যারা অ খী ি জ সই অ খী ভাবেক বাম হােতর
তজনী িদেয় দিখেয় িদন। আমােক দিখেয় িদন কাথায় আেছ তারা।’
 
আমার াতারা তােদর আ ল েলােক উে হীনভােব উপের-িনেচ িনেত  কের। এরপর তারা চারপােশর লাকজেনর িদেক তাকায় যারাও তােদর মেতা
একইভােব িব া । াপারটা েঝ ফলেল তখন তারা হােস। খ বা ব। অ খী ভাবটাও সিত । এই িজিনস েলা য আেছ এ িবষেয় কােনা সে হ নই।
িক  আপিন এমন বা ব িজিনস েলােক আপনার দেহর কাথাও দিখেয় িদেত পারেবন না। দেহর বাইেরও পারেবন না, কাথাও পারেবন না।
কারণ, খ এবং অ খী ভাব হে  মেনর একেচ য়া রাজে র আওতায়। তারা মেনর আওতায় থােক। যমন  বাগােনর ল ও ঘাস েলা থােক সই
বাগােনরই আওতায়। ল ও ঘােসর অি  মাণ কের য বাগান আেছ। ক একইভােব খ ও অ খী ভােবর অি  মাণ কের য মন আেছ। খ ও
অ খী ভাবেক য আ ল িদেয় দখােনা যায় না, এই আিব ারই আমােদর দিখেয় দয় য আপিন মনেক ি মাি ক জগেত েঁজ পােবন না। তপে  রণ
ক ন য, মন হে  এই িনয়ার সবেচেয় বড ়িজিনস। তাই মন এই ি মাি ক জগেতর মে  হেত পাের না। বরং ি মাি ক জগৎটাই মেনর মে
িবরাজমান। মন হে  িনয়ার সবেচেয় বড ়িজিনস। এ  েরা মহািব েক ধারণ কের।
 

িব ান



িভ  হওয়ার আেগ আিম একজন িব ানী িছলাম। আিম ইং াে র ক ামি জ ইউিনভািস েত তাি ক পদাথিব ায় জন ধমমেতর িব জগৎ স ে
গেবষণা করিছলাম। িব ান ও ধম আিম দেখিছ য, তােদর উভেয়র মে  অেনক িজিনস কমন আেছ, যার মে  কমন হে  মতবাদ। আমার ছা জীবেনর
িদন েলার একটা হা কর বাদ আমার মেন পেড।় একজন িব ানী কত  সময় ধের তার িফে র অ গিতেক আটেক িদেয়েছ, তা থেক তার ািতেক
পিরমাপ করা যায়!!
 
অে িলয়ায় িব ান ও ধমিবষযক এক সা িতক িবতেকর যখােন আিম একজন ব া িছলাম, সখােন াতােদর একজন এক  রধার ম  ঁেড ়িদল। 
সই গ ডা় ক াথিলক মিহলা বলল, ‘যখন আিম টিলে াপ  িদেয় তারােদর সৗ য দিখ, তখন আিম সব সময় অ ভব কির য আমার ধম মিকর েখ।’

 
আিম জবাব িদলাম, ‘ াডাম, যখন কােনা িব ানী টিলে ােপর অ  াে  চাখ রেখ আপনােক দেখ, তখন স অ ভব কের িব ান এখন মিকর েখ?
 

িনরবতার িব ান
বাধ হয় তকাতিক েরা ির ব  করাটাই ভােলা। একটা িব াত াচ  বাদ আেছ এ রকম : ‘ য জােন, স বেল না। য বেল, স জােন না।’
বাদটা হয়েতা ব গভীর বেল মেন হেত পাের; িক  ভােলামেতা ভাবেল একসময় আপিন দখেবন য এই বাদ অ সাের, য এটা বেলেছ, স িনেজই জােন

না।
 

অ িব াস
েডা় হেল আমােদর ি শি  ীণ হেয় আেস, বণশি  কেম যায়, ল পেড ়যায়, নকল দ ত ব ধাই করেত হয়, পা বল হেয় যায়, হাত ক েপ থরথর

কের। িক  আমােদর শরীেরর একটা অংশ মেন হয় িতবছর আরও শি শালী হেয় ওেঠ। আর সটা হে  আমােদর বাচাল খ। এজ ই আমােদর বিশর
ভাগ কথাি য় নাগিরক েডা় বয়েস রাজনীিতিবদ িহেসেব বশ নাম করেত পাের।
 
অেনক শতা ী আেগ এক রাজা তার ম ীেদর িনেয় মহাসম ায় পেড ়িগেয়িছেলন। তারা এত তকাতিক করত য, কােনা িস া ই বলেত গেল
নওয়ার সময় হেতা না। ম ীরা সই িচরাচিরত ঐিতহ  অ যায়ী েত েকই দািব করত য তারা একাই স ক। আর বািকরা সবাই ল। স যা-ই হাক,

যখন এই ি মান রাজা এক  িবেশষ উৎসেবর আেয়াজন করেলন, তখন সবাই একিদেনর জ  এেত যাগ িদেত রািজ হেলা। সই বণাঢ  উৎসবটা িবশাল
এক িডয়ােম অ ি ত হি ল। সখােন নাচ িছল, গান িছল, দিডব়ািজ িছল, ভ ড ়িছল, স ীত িছল, আরও কত কী িছল! অতঃপর সই লােক লাকার

িডয়ােম, ম ীরা যখােন সবেচেয় ভােলা আসেন বসা, সখােন রাজা তার রাজকীয় হািতটােক িনেয় িডয়ােমর মাঝখােন চেল এেলন। হািতর পছেন
এেলা সাতজন অ , যারা এই শহের জ া  বেল পিরিচত।
 



রাজা থমঅে র হাত ধের তােক হািতর ডঁ ় কমন তা অ ভব করেত সাহা  করেলন আর বলেলন, এটা একটা হািত। এর পের িতিন ি তীয় অ েক
হািতর দ ত কমন তা অ ভব করেত সাহা  করেলন। তীয়জনেক হািতর কান, চ থজনেক মাথা, প মজনেক শরীর, ষ জনেক পা, স মজনেক লজ।

েত কেক িতিন বেল িদেলন য এটা একটা হািত। এর পের িতিন থম অে র কােছ িগেয় তােক বড ়কের বলেত বলেলন হািত কমন।
 
‘আমার িবেশষ িবেবচনা ও িবেশষ  মত অ যায়ী’ থমঅ  ি  ডঁে়ক অ ভব কের বলল, ‘‘আিম পরম িন য়তার সােথ এই ঘাষণা িদই য ‘হািত’
হে  এক জািতর সাপ, জনাস পাইথন এিশয়া কস।’’
 
‘কী বােজ বকছ!’ ি তীয় অ  অবাক হেয় বেল উঠল। স হািতর দ ত অ ভব কের বলল, ‘‘একটা ‘হািত’ এমন শ  য তা সাপ হেতই পাের না।
আসেল ত সত  হে - আর আিম কখেনাই ল বিল না- য এ  এক  ষেকর লা ল।’’
 
‘কী হা কর কথাবাতা বলছ!’  কের বলল তীয় অ । স হািতর কান অ ভব কের বলল, ‘হািত হে  তালপাতার পাখা।’
‘ তামরা হাবােগাবার দল!’
 
চ থ অ  হেস উঠল। স মাথাটা অ ভব কের বলল, ‘আসেল হািত হে  এক  বড ়পািনর টাংিক।’
 
‘অস ব! চরম অস ব!’ হৈচ কের উঠল প ম অ । স হািতর শরীর অ ভব কের বলল, ‘হািত হে  এক  িবরাট পাথর।’
‘গ র গাবর!’
 
ষ  অ  িচৎকার কের উঠল। স হািতর পা অ ভব কের বলল, ‘হািত হে  এক  গােছর িঁড।়’
 
‘ওের েনা ঁ র দল!’ অব ায় খ ব কাল স ম অ । হািতর লজটা অ ভব কের স বলল, ‘আিম তামােদর বলিছ, হািত আসেল কী। এ  এক ধরেনর
ঝাড়ু। আিম জািন। আিম এটা িনেজই অ ভব করিছ!’
 
‘জঘ ! এটা একটা সাপ।’ ‘হেতই পাের না! এটা টাংিক।’ ‘ কােনা গিত রাখেল না দখিছ! এটা একটা... ’ এভােব অ রা এমন উ  বাকিবত া  করল
য  তােদর হৈচেয়র শ  শানা গল। কথার সােথ সােথ তােদর হাতও চলল। যিদও কার গােয় লাগেছ স াপাের তারা িনি ত নয়; িক  এমন গরম

সমেয় সটা অত ণ িছল না। তারা তােদর িনজ িনজ মতবােদর জ  লডা়ই করিছল, তােদর সততা ও পরম সেত র পে  লডা়ই করিছল। সটা িছল
তােদর েত েকর িনজ  ি গত সত ।
 
রাজার স রা যখন আহত অ  যা ােদর থক কের িনেয় যাি ল, িডয়ােমর লাকজন তখন ল ায় প হেয় যাওয়া ম ীেদর উে েশ  করিছল।



তারা েত েকই ভােলা কের ঝেত পেরিছল এই ঘটনার আডা়েল রাজা কী িশ া িদেত চেয়েছন।
 
আমােদর েত েকই েরা সেত র ভ াংশ মা  জানেত পাির। যখন আমরা আমােদর সীিমত ান িনেয় সই সত েকই পরম সত  িহেসেব আকেড ়ধির,
আমরা তখন হেয় যাই সই অ েদর মেতা, যারা হািতর এক একটা অংশ অ ভব কেরই ি র িস াে  এেসিছল য তােদর আংিশক অিভ তাই হে  আসল
সিত , বািক েলা ল।
 
অ িব ােসর বদেল আমরা আেলাচনায় বসেত পাির। ক না ক ন তা, রজা টা কমন হেব যখন সই সাতজন অ  তােদর পর েরর ত েক ল বেল

ত াখান না কের বরং তােদর অিভ তা েলা একসােথ এক  করল। তারা এই িস াে  আসেব য হািত হে  িবশাল পাথেরর মেতা একটা িক  যা চার
গােছর িঁডর় উপর দ িডে়য় আেছ। সই পাথেরর িপছেন একটা ঝাড়ু, সামেনর িদেক একটা বড ়পািনর টাংিক, টাংিকর পােশ েটা তালপাতার পাখা, তার
িনেচ িদেক েটা লাঙল আর মাঝখােন ল া একটা অজগর সাপ।
 
য কখেনা হািত দেখ িন, তার জ  হািতর এমন বণনা মাটা  খারাপ হেব না।

 



নবম অ ায়
েবাধ ও আ াি ক জীবন

সবেচেয় র শ
একজন অিশি ত  লাক তার জীবেন থমবার শহের বডা়েত িগেয়িছল।
 
স বড ়হেয়িছল একটা ত   পাহািড ় ােম, কেঠার পির ম  কের তার ছেলেমেয়েদর বড ় কেরেছ। আর  এখন স তার ছেলেমেয়েদর আ িনক বািডে়ত

 থমবােরর মেতা বডা়েত আসাটা উপেভাগ করেছ।
 
একিদন, শহেরর চারপাশ ের দখার সময় েলাক র কােন এক  শ  এেস ি ধল। এমন সাংঘািতক শ  স তার িনিরিবিল পাহািড ় ােম কখেনা
শােন িন। তাই স এর কারণ জঁেত  হেয় পডল়। সই ককশ শে র উৎস জঁেত জঁেত স এক  বািডর় িপছেন এক  েম চেল এেলা, যখােন এক
ছাট ছেল বহালা বাজােনা াক স করেছ।

 
‘ি িরিরচ!  ং!’ ব েরা শে  বহালা আতনাদ কের উঠল।
 

 লাক  যখন নল য এটার নাম বহালা, স িস া  িনেলা য, আর কখেনা এমন জঘ  িজিনেসর বাজনা নেত চাইেব না।
 
পেরর িদন শহেরর অ  এক এলাকায়  লাক  একটা শ  নল যা মেন হেলা তার েডা় কান েলােক আদর করেছ। স তার পাহািড ়উপত কায় এমন
মেনা কর র কখেনা শােন িন। তাই স এর উৎস েঁজ বর করেত মন  করল। উৎস জঁেত জঁেত স একটা বািডর় সামেন এক েম িগেয় হািজর
হেলা যখােন এক িড ় বহালায় একাই র লিছল।
 

েতই  লাক  তার ল ঝেত পারল। আেগর িদন স য জঘ  শ  েনিছল তা বহালার দােষ নয়, বালক র দােষও নয়। াপারটা হেলা
ছেলটােক তার বা য  ভােলামেতা বাজােত শখাটা আরও িশখেত হেব।

 
সাধারণ লােকর া িনেয়  লাক  ভাবল, একই াপার ঘেট ধেমর ে ও। কােনা ধম য় াপাের উৎসাহী ি েক আমরা যখন দিখ স তার
িব াস িনেয় অেনক দশা ভাগ করেছ, তখন ধমেক দাষ দওয়া ল। াপারটা এই য, সই িশ ানবীেশর তার ধম স ে  জানার এখেনা অেনক বািক
আেছ। যখন আমরা কােনা সা সে র সং েশ আিস য তার ধেম দ , সটা এমন দা ণ অিভ তা হয়, যা আমােদর অেনক বছর ধের অ ািণত কের,



তােদর ধম য় িব াস যা-ই হাক না কন।
 
িক  এেতই এই গে র শষ নয়।
 

তীয় িদন, শহেরর অ  এক াে   অ  এক  শ  নেত পল যা সৗ য ও িব তায় সই ও াদ বহালাবাদক িডে়কও ছািপেয় গল। আপিন কী
মেন কেরন, সই শ টা কী িছল?
 
এটা িছল বসে  পাহাড ় থেক নেম আসা জলপ ােতর চেয়ও র, শরেত বেন বেন বেয় যাওয়া উ ল হাওয়া থেকও র, অথবা ভারী বষণ শেষ
পাহািড ়পািখেদর গান থেকও র। এটা এমনিক কােনা এক শীেতর িনশীেথ পবেতর হায় িবরাজমান িনরবতার চেয়ও র। সই শ টা কী িছল যা
ে র দয়েক অ ত ব নাডা় িদেয়িছল?

 
এটা িছল এক  বড ়অেক া (বাদকদল) যারা এক  র বাজাি ল। ে র জ  এ  িনয়ার সবেচেয় র শ  িছল। কারণ, থমত, এই অেক ার

েত ক  সদ  িছল আপন আপন বা য  বাজােনােত ও াদ। আর ি তীয়ত, তারা আরও িশেখিছল কীভােব একসােথ সমান তােল বাজােত হয়।
 ভাবল, ‘ধেমর ে ও এমন হাক! েত েকই আমরা যন জীবেনর পাঠশালায় আমােদর িব ােসর কামল দেয়র িশ া পাই। আমরা েত েকই

আমােদর ধেমর মে  ম ীর এক একজন ও াদ হই। আমােদর ধমেক ভােলাভােব িশ া কের এবার আ ন আেরক  এেগাই এবং িশিখ, অেক ার
সদ েদর মেতা, কীভােব অ া  ধেমর সােথ একে  একই ের বাজােত হয়।
সটাই হেব সবেচেয় র শ ।

 

নােম কী আেছ?
আমােদর ধম য় ঐিতহ  অ যায়ী যখন কউ বৗ  িভ  হয়, স একটা ন ন নাম হণ কের। আমার িভ  নাম ‘ বংশ’ (Brahmavamso), যা
বিশ ল া হওয়ায় আিম সংে েপ বিল াহ  (Brahm) এখন েত েক আমােক এই নােম ডােক।  আমার মা বােদ। স এখেনা আমােক িপটার নােমই

ডােক। আর আিমও বিল, সই নােম ডাকার অিধকার তার আেছ।
 
একবার িবিভ  ধম য় গা ীর এক িমলনেমলায় আম েণর জ  আমােক ফান করা হেলা, আর আমার নামটার বানান জানেত চাওয়া হেলা। আিম জািনেয়
িদলাম :
B - হে  ি
R- হে  রামান ক াথিলক ি ান
A - হে  অ াংিলকান ি ান



H - হে  িহ
M - হে  সিলম।
আিম এেত এমন ভােলা সাডা় পলাম য এখন সাধারণত আিম আমার নামটা এভােবই বানান কির। আর নােমর অথটাও সটাই।
 

িপরািমড শি
১৯৬৯ সােলর ী কাল। আমার আঠারতম জ িদেনর পের থমবােরর মেতা ী ম লীয় জ েল মেণর অিভ তা উপেভাগ করিছলাম আিম। আিম

মণ করিছলাম য়ােতমালার ইউকাটান উপ ীেপ। গ  হে  িব  হেয় যাওয়া মায়া সভ তার িক  িপরািমড যা স িত আিব ত হেয়েছ। তখনকার
িদেন মণ িছল ব ক কর। য়ােতমালা শহর থেক কাল নােমর সই মি েরর ংস েপর র  কেয়ক শ িকেলািমটার।  এ  পেরােতই লেগ গল
িতন-চার িদন। আিম রইনফেরে র মাঝ িদেয় বেয় চলা ছাট নদীর উজােন পািড ়িদলাম তল িচটিচেট মাছ ধরার নৗকায় কের। মালপ   বাঝাই  ােক 
কের আকাব কা মেঠা পথ ধের নেম গলাম কােনামেত। আর ছাট জ েলর পথ পািড ়িদলাম ল র-ঝ র িরকশােত। এটা িছল ত  অ ল, দির  এবং
সখােন তখেনা িছল আিদ অ ি ম েপ।

 
যখন আিম অবেশেষ সই পিরত  াচীন মি র ও িপরািমেডর িবি ণ এলাকায় এেস হািজর হলাম, তখন আমার সােথ কােনা গাইড িছল না। গাইড
বইও িছল না, যা আমােক বেল দেব আকাশ ঁেয় দ িডে়য় থাকা এসব িবশাল িবশাল পাথেরর াপনার মােন কী। আেশপােশ কউই িছল না। তাই আিম 
িপরািমড েলার একটােত উঠেত  করলাম। ডা়য় উেঠ এই িপরািমড েলার মােন এবং আ াি ক উে  হঠাৎ কেরই পির ার হেয় গল আমার কােছ।
 
গত িতন িদন ধের আিম গহীন জ েলর মাঝ িদেয় মণ কেরিছ। পথঘাট, নদীনালা েলা িছল যন স জ বেনর আডা়েল থাকা ডে় র মেতা। ন ন
কােনা পথ হেলই তার আকাশ তাডা়তািড ় ঢেক যত ডালপালার আডা়েল। আিম আকাশ দিখ িন অেনক িদন। েরর িজিনস তা দখেতই পাির িন। আিম

িছলাম জ েলর মে । িপরািমেডর ডা়য় এেস আিম জ েল ঢাকা স েজর চাদেরর উপের উেঠ গলাম। আমার সামেন  য ােপর মেতা ছিডে়য় থাকা
িবশাল বন িম ি েগাচর হেলা তা নয়। বরং এখন আিম সবিদেক দখেত পলাম। আমার আর অসীেমর মােঝ জ ল আর বাধা হেয় দ ডা়েত পারল না।
সখােন দ িডে়য় মেন হেলা যন িথবীর িপেঠ উেঠ দ িডে়য়িছ আিম। আিম ক না করলাম সই ত ণ মায়ান ইি য়ানেদর কথা যারা জ েল জে েছ, বড়

হেয়েছ জ েল, সারা জীবন কা েয়েছ জ েল। আিম তােদর ক না করলাম কােনা এক ধম য় অ ােন। তারা একজন  ানী ও পিব  ি র হাত ধের
থমবােরর মেতা এই িপরািমেডর ডা়য় উেঠেছ। যখন তারা গাছপালার সীমা ছািডে়য় উপের উেঠ এেলা, তােদর জংলী িথবী যন উে ািচত হেলা চােখর

সামেন। তােদর ি  তখন সীমানা ছািডে়য় িদগে র ওপাের সািরত। তারা দখত তােদর উপের ও চারপােশ িঘের আেছ এক মহান তা। িপরািমেডর
সই ডা়য় দ িডে়য় িথবী ও আকােশর মাঝখােনর দরজায়, সখােন অ  কােনা ি  নই, কােনা ব  নই, কােনা শ  নই, চারিদেক  অসীমতা!

তােদর মন সই অবাক করা ে  অ রিণত হেতা। সত  ত হেতা আর ােনর বাস ছডা়ত। তারা তােদর িথবীেত িনেজেদর ানেক েঝ িনত।
তারা তখন দেখ িনত সই অসীমতােক, সই ি র তােক, যা সবিক েক িঘের আেছ। তােদর জীবন তখন জীবেনর মােন েঁজ পত।



 
আমােদর েত েকর মে  আেছ আ াি ক িপরািমড। আমােদর িনেজেদর সই িপরািমেড ওঠার জ  সময় ও শাি  যাগােনা দরকার। িক  সমেয়র জ
হেলও যােত আমরা আমােদর জীবেনর জ লতার জ েলর ঊে  উেঠ যেত পাির।
তখন আমরা আমােদর চারপােশর জগেত িনেজেদর অব ানটা দখেত পাব। আমােদর জীবেনর গিতপথও দখেত পারব, আর চারপােশর অসীমেক িবনা
বাধায় উপলি  করেত পারব।
 

বান পাথর
কেয়ক বছর আেগ আেমিরকার এক  িব াত িবজেনস েল এক েফসর তার া েয়ট ােস সামািজক  অথনীিতর উপের এক অসাধারণ লকচার 
িদেয়িছেলন। কােনা িক  না বেল িতিন তার টিবেল এক  কােচর জগ রাখেলন। এরপর বর করেলন এক াগ বড ়বড ়পাথর। পাথর েলােক িতিন একটা 
একটা কের জেগ কােত লাগেলন। যত ণ পয  আর কােনা পাথর কােনা গল না। িতিন তার ছা েদর িজে স করেলন, ‘জগ  িক ণ? ’
 
‘হ ’ তারা জবাব িদল।
 

েফসর হেস টিবেলর তলা থেক ি তীয় াগটা বর করেলন, ােগ িছল িড ়পাথর। িতিন ছাট ছাট িড় েলােক ঝ িকেয় ঝ িকেয় কােত লাগেলন
জেগর মে । স েলা বড ়বড ়পাথর েলার মাঝখােনর ফ ক ণ করল। ি তীয়বােরর মেতা িতিন তার ছা েদর িজে স করেলন, ‘জগ  িক ণ? ’
 
‘না’ তারা উ র িদল। তারা এবার তার মতলব ধরেত পেরেছ।
 
অব ই তােদর জবাব স ক িছল। কারণ, েফসর এবার বর করেলন এক াগ বািল। িতিন বড ়পাথর ও িড় েলার মােঝর ফ ক েলা বািল িদেয় ভরেত
স ম হেলন। এবার িতিন িজে স করেলন, ‘জগ  িক ণ? ’
 
‘স বত নয়, ার। আপনােক আমরা জািন তা!’ ছা রা জবাব িদল। তােদর উ ের হেস েফসর এবার বর কের আনেলন এক  ছাট পািনর
জগ। িতিন সই পািন ঢালেলন পাথর , িড ়ও বািলেত ভরা জেগর মে । যখন পািনেত ণ হেলা পাথেরর জগটা, িতিন পািনর জগটা নািমেয় রেখ ােসর
িদেক তাকােলন।
 
িতিন তার ছা েদর িজে স করেলন, ‘ তা, এ থেক কী িশখেল তামরা?’ একজন ছা  বলল, ‘এর মােন হে  য আপনার কােজর তািলকায় যতই

তা থাক, আপিন সব সময়ই তােত িক  না িক  যাগ করেত পারেবন!’ িবজেনস েল কােজর কথাই তা আসেব!
 
িক  েফসর জার িদেয় নাকচ কের িদেলন ছেলটার কথা, ‘না। এটা তামােদর দখাে  য যিদ তামরা বড ়পাথর েলা জেগ কােত চাও, তাহেল



স েলােক আেগভােগই কােত হেব।’
 
এটা িছল অ ািধকােরর িশ া, কাজ েলােক  অ সাের করার িশ া। তা, আপনার জেগর বড ়পাথর েলা কী কী? আপনার জীবেনর সবেচেয়

ণ কী িজিনস চান আপিন? দয়া কের িনি ত হান য সবেচেয় ‘ বান পাথর েলা’ তািলকার থেম রেখ িদেয়েছন। আর তা না-হেল স েলােক
আর আপনার িদেনর কােজর তািলকায় যাগ করার েযাগই পােবন না কখেনা।
 

তখনই আিম খী হেবা
স বত আেগভােগই আমােদর জেগ য সবেচেয় মহা বান পাথর  ভরা উিচত তা হে  অ েরর খ। আমােদর ভতের যখন কােনা খ থােক না,
অ েক দওয়ার মেতা খও তখন আমােদর থােক না। তাহেল কন বিশর ভাগ লাক খটােক সবেচেয় কম  দয়? এেকবাের জীবেনর শষ সীমায়
িগেয় তেবই পেত চায়? (অথবা এেকবাের শষ সীমা ছািডে়য় তেবই খ চায়, যমন  ঘেটেছ িনেচর গে )
 
আমার বয়স যখন চৗ , তখন আিম ল েনর এক হাই েল ও- লেভল (এসএসিস) পরী ার জ  পডা় না করিছলাম। আমার বাবা-মা ও িশ েকরা
আমােক স ােবলা ও সা ািহক েলােত খলা ব  করেত উপেদশ িদেলন। তার চেয় আিম যন বািডে়ত থািক আর পডা় নার পছেন সময়টা িদই।
তারা আমােক া া করেলন ও- লেভল পরী াটা কতটা ণ আর তােত যিদ ভােলা কির, তাহেল আিমই খী হেবা।
 
আিম তােদর উপেদশ অ সরণ করলাম, আর পরী ােতও ব  ভােলা করলাম। িক  এটা আমােক অতটা খী বানাল না, কননা এই সাফে র ফেল 
আমােক এর চেয়ও কেঠারভােব পডা় না করেত হেব আরও  বছেরর জ , এ- লেভল (এইচএসিস) পরী ার িতর জ ।
 
আমার বাবা-মা ও িশ েকরা এবার আমােক স ায় ও সা ািহক র িদন েলােত মেয়েদর িপছেন টেত মানা করেলন। তার চেয় আিম যন সময়টা
বািডে়ত পডা় না কের কাটাই। তারা আমােক িঝেয় বলেলন, এ- লেভল পরী াটা কতটা ণ আর এমন ণ পরী ােত যিদ আিম ভােলা কির,
তাহেল আিমই নািক খী হেবা।
 
আেরকবার আিম তােদর উপেদশ মাথা পেত িনলাম, আর পরী ায়ও ব ভােলা করলাম। আেরকবার আিম ব খী হেত পারলাম না। কারণ, এখন
আমােক সবেচেয় বিশ কের পডা়েশানা করেত হেব, আরও িতন  দীঘ বছর ধের ইউিনভািস েত এক  িডি র জ ।
 
আমার মা ও িশ েকরা (বাবা তখন মারা গেছন) আমােক মেদর দাকান ও কেলেজর পা  থেক ের থাকার উপেদশ িদেলন। তার বদেল পডা়েশানায়
আরও কেঠার ম িদেত বলেলন। তারা আমােক বলেলন একটা ইউিনভািস  িডি  কতটা ণ আিম যিদ এেত ভােলা কির, তাহেল আিম ব খী
হেবা।



 
এই পযােয় এেস আমার এক  এক  সে হ হেত লাগল। আিম আমার িসিনয়র কেয়কজন ব েক দখলাম যারা ব কেঠার পির ম কেরেছ, আর িডি

েয়েছ। এখন তারা আরও কেঠার পির ম করেছ তােদর থম চাকিরেত। তারা ডা়  পির ম কের চেলেছ টাকা জমা করার জ , যােত
সই টাকা িদেয় তারা কােনা একটা ণ িজিনস িকনেত পাের, যমন ধ ন একটা গািড।় তারা আমােক বলত, ‘যখন একটা গািড ় কনার মেতা যেথ

টাকা হেব, তখন আিম খী হেবা।’
 
যখন তােদর যেথ  টাকা হেয়েছ আর গািডও় িকেন ফেলেছ, তােতও তারা খী নয়। তখন তারা আরও পির ম করেছ অ  একটা িক  কনার জ ,
যােত তারা খী হেব। অথবা তারা এক জীবনস ীেক জঁেত িগেয় রামাে র ঝেড ়হা  খাে । তারা বলত, ‘যখন আিম িবেয় কের কাথাও িথ  হেবা,
তখনই আিম খী হেবা।’
 
িবেয় কেরও তারা খী হয় িন। তােদর আরও পির ম করেত হেয়েছ, এমনিক অিতির  কাজও করেত হেয়েছ, যােত তারা কােনা একটা অ াপাটেম  বা
ছাট একটা বািড ় কনার জ  যেথ  টাকা জমােত পাের। তারা বলত, ‘যখন আমােদর িনজ  একটা বািড ়হেব, তখন আমরা খী হেবা।’

 
ঃেখর িবষয়, বািডর় লােনর জ  মােস মােস তােদর বতন থেক টাকা কেট রাখা হত, যা তােদর খী করল না। তার চেয়ও বড ়কথা, এখন তারা

একটা পিরবার  করেত যাে । এখন তােদর বা া হেব। বা ারা রােত তােদর ম থেক জাগােব। তােদর জমােনা টাকার সব  খরচ হেয় যােব
বা ােদর িপছেন। আর উে গ-উৎক া বেড ়যােব লািফেয় লািফেয়, সীমা ছািডে়য়। এখন তারা যা চায় তা করার জ  আরও অ ত িবশ বছর লাগেব। তাই
তারা আমােক বলত, ‘যখন ছেলেমেয়রা বড ়হেব, বািড ় থেক বেরােব, কাথাও িথ  হেব, তখনই আমরা খী হেবা।’
 
ছেলেমেয়রা যখন বািড ় ছেড ় বিরেয় পেড,় বিশর ভাগ বাবা-মা তখন অবসেরর অেপ ায় থােক। তাই তারা তােদর খেক আরও িপিছেয় দয়, তার

বদেল তারা  বয়েসর জ  টাকা জমা করেত িগেয় কেঠার পির ম করেত থােক। তারা বেল, ‘যখন আিম অবসের যাব, তখনই আিম খী হেবা।’
 
অবসেরর পের তা বেটই, এর আেগ থেকই তারা এক  এক  ধািমক হেত থােক, আর চােচ যাওয়া  কের দয়। আপিন িক খয়াল কেরেছন, কতজন 
লাক চােচর বি েলা েড ়থােক? আিম তােদর িজে স করতাম কন তারা এখন চােচ যাে ? তারা আমােক বলত, ‘কারণ, যখন আিম মরব তখনই

আিম খী হেবা!’
 
যারা এ কথা িব াস কের য, ‘যখন আিম এটা পাব, তখনই আিম স ী হেবা’ তােদর খ কবল ভিব েতর  মা । এ  যন একটা রংধ র মেতা। মা
ই িতন পা পেরােলই ধরা ছ য়া যােব এমন। অথচ সটা থােক সব সময়ই ধরােছ য়ার বাইের। তারা তােদর জীবেন অথবা এর পের কখেনাই খ পােব না।

 

মি কান জেল



মি কান জেল
এক িনিরিবিল মি কান জেলপাডা়য়  কাটােত িগেয়িছল এক আেমিরকান। স এক ানীয় জেলেক দখিছল য তার সকােল ধরা মাছ েলা নৗকা
থেক তীের নািমেয় রাখেছ। আেমিরকানটা িছল আেমিরকার এক নামী দামী িবজেনস েলর সফল একজন েফসর। স বচারা মি কান জেলেক

িবনা ে  িক  উপেদশ না িদেয় পারল না।
 
আেমিরকানটা আলাপ  করল, ‘এই য! এত সকাল সকাল মাছ ধরা শষ করছ য?’
 
‘কারণ, আিম যেথ  মাছ ধেরিছ, িসনর।’ জবাব িদল অমািয়ক মি কান। ‘এেত আমার পিরবােরর খাওয়ার জ  যেথ  মাছ আেছ। বাডি়ত সামা  মাছ
আিম িবি  কের দব। এখন আিম আমার ীসহ একসােথ েরর খাবার খাব। আর ের একটা ম িদেয় িবেকেল বা ােদর সােথ খলব। এরপর রােতর
খাবার খেয় িনেয় এক  পানশালায় যাব। সখােন ব েদর সােথ সামা  মদ পান করব আর িগটার বাজাব। এটাই আমার জ  যেথ  িসনর।’

েফসর বলল, ‘ব , আমার কথা শান। িম যিদ সাগের িবেকল পয  থাক, তাহেল সহেজই ি ণ মাছ ধরেত পারেব। সই মাছ েলা িবি  কের টাকা
জমােত পারেব। ছয় মাস িক নয় মােসর মে  িম সই জমােনা টাকায় এর চেয় বড ়ও ভােলা একটা বাট িকনেত পারেব। সােথ েয়কজন লাকও ভাডা়
করেত পারেব। তখন িম চার ণ বিশ মাছ ধরেত পারেব। এ থেক কী পিরমাণ লাভ হেব, এক  ভােবা তা! এক িক  বছেরর মাথায় আেরকটা মাছ
ধরার বাট িকেন ফলার মেতা টাকা হেয় যােব তামার। সােথ আরও লাকজন ভাডা় করেত পারেব। িম যিদ এই বসার পিরক না অ সাের কাজ কেরা,
তাহেল ছয় িক সাত বছেরর মাথায় িবরাট একটা নৗকাবহেরর মািলক হেব িম। এক  ক না কের দেখা না!
 
 
 
তখন িম তামার ধান কাযালয়েক মি েকা িস  অথবা লস এনেজলেস িনেয়  যােব।  সখােন  িতন  চার  বছর  পেরই  িম  ক  মােকেট  তামার
কা ািনর শয়ার ছাডে়ব। সই কা ািনেত িম হেব ধান িনবাহী কমকতা (িসইও)। তামার থাকেব মাটা অে র বতন, আর শয়ােরর িবধা।

এবার শান! আরও কেয়ক বছর বােদ িম তামার কা ানীর শয়ার েলা িকেন ফলেব ঝটপট, যা তামােক কা পিত বািনেয় দেব! এে বাের ারাি  
িদি  আিম! আিম  আেমিরকার  এক   িবজেনস েলর  িব াত েফসর।  এসব াপার আিম ভােলাই জািন।’
 
মি কান জেল মন িদেয় নল আেমিরকান লাকটার কথা। যখন েফসর তার কথা শষ করল, তখন স তােক িজে স করল, ‘িক  িসনর েফসর, এত
কা  কা  ডলার িদেয় আিম কী করব?’

 
অবাক করার মেতা াপার, আেমিরকান েফসর তার বসার পিরক নায় এই াপারটা মাথায় রােখ িন। স তাডা়তািড ় ভেব িনল কা  কা  ডলার
িদেয় একজন মা ষ কী করেব।
 



‘এিমেগা! (ব ) এত টাকা হেল িম তখন অবসর িনেত পারেব। ি  হ , সারা জীবেনর জ  আর কাজ করেত হেব না। িম ছাট একটা মেনর মেতা বািড়
িকনেত পারেব। ছিবর মেতা সাজােনা গাছােনা এমন এক জেল প ীেত। সকােল মাছ ধরার জ  ছাট একটা নৗকাও িকনেত পারেব িম। তামার ীর
সােথ িতিদন েরর খাবার খেত পারেব। িনভাবনায় েরর মটা সের িনেত পারেব। িবেকেল বা ােদর সােথ দা ণ সময় কাটােত পারেব। আর স ায়
খাওয়ার পের ব েদর সােথ িগটার বাজােত পারেব আর ম  পান করেত পারেব। ি  হ , এত টাকা িদেয় হ আমার ব , িম কাজ থেক অবসর িনেত
পারেব, আর িনি ে  জীবন কাটােত পারেব।’
 
‘িক  িসনর েফসর, আিম তা এখন এ েলাই কের থািক।’
 
কন আমরা িব াস কির য স ি  েঁজ পাওয়ার আেগ আমােদর থেম কেঠার পির ম করেত হেব আর ধনী হেত হেব? �

যখন আমার সব ইে  ণ হেব আমার ধম য় ঐিতহ  অ যায়ী বৗ  িভ রা টাকা হণ, রাখা বা লনেদন করেত পাের না, তা স য ধরেনরই হাক। আমরা
এত গিরব য সরকােরর পিরসং ান আমােদর কারেণ তালেগাল পািকেয় যায়। আমরা িমত য়ী হেয় চিল, হী ভ েদর কাছ থেক য সামা  দান পাই,
তাও আমরা খ েট চাইেত পাির না। কােলভে  অব  িবেশষ িক  দান দওয়া হয় আমােদর।
 
আিম এক থাই লাকেক তার ি গত সম া িবষেয় সাহা  কেরিছলাম। ত তা প স বলল, ‘ ার, আিম আপনােক িক  একটা িদেত  চাই 
আপনার ি গত বহােরর জ । প চশ বােথর মে  আিম আপনার জ  কী িকেন িদেত পাির?’ এমন দান দওয়ার সময় টাকার অ টা বলা াভািবক, 
এেত কের ল বাঝা িঝ এডা়েনা যায়।
 
আিম তৎ ণাৎ ভেব বর করেত পারলাম না আিম কী চাই। সও বশ তাডা়র মে  িছল। তাই আিম বললাম, পেরর িদন সকােল আিম তােক জানাব।
স রািজ হেলা।

 
এই ঘটনার আেগ আিম িছলাম একজন ছা  খী স াসী। এখন আিম ভাবেত  করলাম আিম কী চাই। আিম একটা তািলকা তির করলাম। তািলকাটা
দীঘ থেক দীঘতর হেলা। পের দখা গল, প চশ বােথ লাে  না। তািলকা থেক িক  একটা য বাদ দব, তারও উপায় নই। চাওয়া েলা যন হঠাৎ
আিব ত হেয় েয়াজেনর প ধের অনড ়হেয় বেস আেছ! তািলকাটা বাডে়তই থাকল। একসময় প চ হাজার বােথও লাল না।
কী হে  দেখ ঁেড ় ফেল িদলাম তািলকাটা। পেরর িদন আিম সই লাক েক বললাম স যন প চশ বাথ বৗ  িবহার উ য়েনর কােজ অথবা অ
কােনা ভােলা কােজ দান কের দয়। আিম ও েলা চাই না। আিম সবেচেয় যা চাই তা হেলা গতকােলর আেগর িদন আমার য স ি  িছল তা আিম িফের
পেত চাই। যখন আমার কােনা টাকা িছল না, কােনা িক  পাওয়ারও উপায় িছল না, তখনই আমার সব আশা ণ হেয়িছল।

 
চাওয়ার কােনা শষ নই। একশ কা  বােথও লায় না। লায় না একশ কা  ডলােরও। িক  চাওয়া থেক ি র একটা শষ আেছ। আপিন যখন



িক ই চান না, তখনই এর শষ। কবল স ি র সময়ই আপিন বলেত পােরন, আপনার যেথ  আেছ।
 



দশম অ ায়
াধীনতা ও ন তা

ই ধরেনর াধীনতা
আমােদর িথবীেত  ধরেনর াধীনতা আেছ : আকাঙ ার াধীনতা এবং আকাঙ া হেত াধীনতা।
 
আমােদর আ িনক পি মা সং িত কবল থমটােক জােন : আকাঙ ার াধীনতা। এই সং িত তাই জাতীয় সংসেদর সামেন উ  বদীেত এবং
মানবািধকােরর আইেনর মা েম এমন াধীনতােক েজা কের। বলা যায় য, বিশর ভাগ পি মা গণতে র িপছেনর মতবাদ হে  তােদর জনগেণর
আকাঙ া েলা ঝেত পারার াধীনতােক র া করা, যত র স ব। এটা বলা চেল য এমন দেশর জনগণ ব একটা াধীন বেল অ ভব কের না।
 
ি তীয় ধরেনর াধীনতা হে  আকাঙ া হেত াধীনতা, যা কবল কেয়ক  ধম য় স দােয়র মে  উদযাপন করা হয়। এেত তারা া জানায় স ি  ও
শাি ক, যা আকাঙ া থেক ম   । এটা বলা চেল য এমন সংযমী সমােজ লাকজন াধীন বেল অ ভব কের, উদাহরণ িহেসেব আমার এই িবহােরর কথা
বলা যায়।
 

আপিন কান ধরেনর াধীনতা পছ  কেরন?
জন ব উ তর আ াি ক ানলাভী থাই িভ েক তােদর এক ভে র বািডে়ত সকােলর না া খাওয়ার আম ন জানােনা হেয়িছল। তারা জন সই

বািডে়ত িয়ং েম বেস অেপ া করিছল। সই েম িছল এক  এ য়ািরয়াম, যখােন অেনক ধরেনর মাছ িছল। সটা দেখ কিন  িভ  অিভেযাগ করল
য, এ য়ািরয়ােম মাছ রাখা বৗ  মতবােদর ম ীর িবেরাধী। এটা যন তােদর কারাগাের রেখ দওয়া। সই মাছটা এমন কী কেরেছ, যার জ  তােক এই
ােসর দয়ালেবি ত জলখানায় ব ী হেয় থাকেত হেব? তারা থাকেব নদীেত, খােল, িবেল যখােন তারা স তার কাটেব  হেয়, যখােন িশ সখােন

যােব। ি তীয় িভ টা িক  এেত একমত হেলা না। এটা সিত , স মানল য এই মাছ েলা তােদর আকাঙ া অ যায়ী কাজ করেব এমন াধীন নয়। িক
এমন মােছর টাংিকেত থাকাটা তােদর অেনক িবপদ থেক ি  িদেয়েছ। তােদর াধীনতার একটা তািলকা তির করল স।
১. িম কী কােনা জেলেক কােরা বািডর় এ য়ািরয়ােম বডি়শর টাপ ফলেত  দেখছ?  না।  তাই  টাংিকেত  থাকার  থম াধীনতা  হেলা
জেলেদর হােত পডা়র িবপদ থেক ি । ক না কেরা খােল িবেল থাকা একটা মাছ হেল কী অব া হেব। যখন তারা টসটেস কােনা পাকা অথবা রসােলা

এবং মাটা একটা মািছেক দখেত পায়, তারা কখেনাই িনি ত হেত পাের না য সটা খাওয়া িনরাপদ হেব িক হেব না। এ িবষেয় কােনা সে হ নই য
তারা অেনকবার তােদর অেনক ব  ও আ ীয় জনেক এমন া  পাকা াণভের খেত দেখেছ, আর পর েণই তারা সারা জীবেনর জ  পািনর উপের



অ  হেয় গেছ। উ ু  পািনর মােছর জ  খাওয়াটা িবপেদ পির ণ আর ায়ই মমাি ক ঘটনায় এর পিরসমাি  ঘেট। খাওয়াটাও হয় ভীষণ উে গ ণ 
েত কবার  খাবােরর  বলায়  এমন  উে গজিনত  কারেণ  সকল  মাছ িনি তভােবই দীঘ ায়ী বদহজেম েগ থােক।

যারা বিশ সে হবািতক  তারা তা িনঘাত উেপাস থেকই মের যােব। েনা মাছ েলা স বত মানিসক রাগী। িক  টাংিকর মাছ েলা এমন িবপদ
থেক  ও াধীন।

 
২. েনা মাছ েলােক অ া  বড ়বড ়মাছেখেকা মাছ স ে  সতক থাকেত হয়। বতমােন কেয়ক  িকেয় যাে  এমন নদীেত তা রােতর বলা কােনা  
অ কার  খ িডে়ত যাওয়াই িনরাপদ নয়! অথচ কােনা মািলকই িক  তােদর টাংিকেত এমন মাছ রাখেব না যারা এেক অপরেক ধের ধের খায়। তাই 
টাংিকর মাছ েলা এমন মাংসাশী মােছর িবপদ থেক াধীন।
 
৩. িতর করাল চে  পেড ় েনা মাছ েলােক মােঝমে  পেট কােনা দানাপািন ছাডা়ই থাকেত হয়। িক  টাংিকর মােছর জ  এটা  যন অেনকটা
কােনা হােটেলর পােশ থাকার মেতা। িদেন বার তােদর দরজায় পৗেঁছ দওয়া হয় ষম খাবার যা বাসায় বেস িপৎজা ডিলভাির পাওয়া থেকও অেনক
িবধাজনক, কননা তােদর তা কােনা টাকা- পয়সা িদেত হয় না। তাই টাংিকর মাছ েলা িবপদ থেক াধীন।

 
৪. ঋ  পিরবতেনর ফেল নদীনালা, খালিবল েলার তাপমা াও চরমভােব উঠানামা কের। শীতকােল এমন ঠা া পেড ় য কাথাও হয়েতা বরেফ
ঢেক যায় এসব নদীনালা। গরমকােল স েলা হয়েতা মাছেদর জ ও উ  হেয় ওেঠ, স েলা এমনিক িকেয়ও যায়। িক  টাংিকর মাছ েলার জ  আেছ

এিসর আবহাওয়া। সখােন পািনর তাপমা া থােক সমান এবং আরামদায়ক, সারা িদন ও সারা বছর েড।় তাই গরম ও ঠা ার িবপদ থেক টাংিকর
মােছরা াধীন।
 
৫. ব  পিরেবেশ, মাছেদর কােনা রাগবালাই হেল তােদর িচিকৎসার কউ থােক না। িক  টাংিকর মাছেদর আেছ িবনা ে  িচিকৎসা িবধা। তােদর
কােনা অ খ-িব খ দখা িদেলই হকতা ফান কের একজন মােছর ডা ার ডেক আনেব। তােদর এমনিক কােনা ি িনেকও যেত হয় না। তাই টাংিকর

মােছরা া গত িঁকর িবপদ থেক ।
 
জেনর মে  জ  সই ি তীয় িভ টা এবার তার ি েলার একটা সংি সার েল ধরল। স বলল, এ য়ািরয়ােমর মাছ হওয়ার অেনক িবধা। এটা

সিত  য তারা তােদর আকাঙ া অ যায়ী াধীন নয়, এখােন-ওখােন ইে মেতা স তার কাটেত পাের না। িক  তারা অেনক িবপদ-আপদ ও ঝােমলা থেক
াধীন। জ  িভ  আরও বলল য, মা েষর মে  যারা ধািমক জীবন যাপন কের, তােদর অব াও এ রকম। সিত  কথা য তারা তােদর আকাঙ া

অ যায়ী াধীন নয়, এখােন-ওখােন িনেজর কামনা-বাসনা চিরতাথ করেত পাের না। িক  তারা অেনক িবপদ-আপদ ও ঝােমলা থেক াধীন।
আপিন কান ধরেনর াধীনতা পছ  কেরন?
 

াধীন জগৎ



াধীন জগৎ
আমার একজন ব  িভ  কেয়ক স াহ ধের ান িশ ণ িদি ল পােথর িনকেট অবি ত এক  ন ন সেবা  িনরাপ ার জলখানায়। কেয়িদেদর ছাট
দল  িভ েক ভােলা কের িচনত ও া করত। একবার ােনর পালা শষ হেল তারা তােক বৗ  িবহােরর ন স ে  িজে স করল।
 
স বলেত  করল, ‘আমােদর েত ক িদন সকাল চারটায় উঠেত হয় ম থেক। মােঝ মােঝ ব ঠা া লােগ। কারণ, আমােদর ছাট ছাট ম, সখােন
কােনা ম িহটার নই। আমরা িদেন কবল একবারই খাই, খাবার দাবার যা িক  পাই, সব একসােথ একটা পাে  িমিশেয় খাই ওই একবারই। িবেকেল ও

রােত আমরা িক ই খেত পাির না। অব ই সখােন কােনা স  নই, মেদর াপার নই, আমােদর কােনা টিলিভশন নই, রিডও নই। গান শানার
িক  নই। আমরা কখেনাই িফ  দিখ না। আর আমরা খলা লাও করেত পাির না। আমরা কথা বিল কম কম, কেঠার পির ম কির, আর অবসর সময়টা

ােন বেস িনঃ ােসর িদেক মেনােযাগ িদেয় থািক। আমরা মেঝেত মাই।’
 
জেলর ব ীরা আমােদর এমন কেঠার অনাড় র স াসজীবেনর বণনা েন হতভ  হেয় গল। এর লনায় তােদর এই উ  িনরাপ ার জলখানাটা প চতারা
হােটেলর মেতা মেন হেলা। তপে  তােদর একজন কেয়দী তার এই িভ  ব র এমন দশা েন এমন ক ণা  হেয় উঠল য, স েল গল
য স কাথায় আেছ, আর বেল বসল : ‘ তামার িবহাের থাকাটা তা বই ভয় র! িম এখােন এেস আমােদর সােথ থােকা না কন?’

 
িভ  আমােক পের বেলিছল য, এই কথা েন েমর সবাই তা হেস ন। স যখন কািহনীটা আমােক বেলিছল আিমও এমন হেসিছলাম। পের আিম
এক  গভীরভােব ভাবেত  করলাম। এটা  সিত   য  সমােজর  তকারীেদর  জ   বানােনা  সই  ক ন জলখানা েলা থেক আমার এই িবহারটা
অেনক অেনক ণ সাদামাটা, ত ও অেনেকই ায় এখােন থাকেত আেস, আর এখােন তারা খী। অথচ এমন েযাগ- িবধাস  জলখানা থেক
অেনেকই পালােত চায়। তারা সখােন অ খী। কন?
 
কারণ, আমার িবহাের সতীথরা এখােন আসেত চায়, আর জলখানায় সখােন সতীথরা যেত চায় না। পাথক টা এখােনই।
 
আপিন যখােন থাকেত চান না, সখােন শত েযাগ- িবধাই থা ক না কন, আপনার জ  তা কারাগার। ‘কারাগার’ হে  এমন এক  অব া যখােন
আপিন থাকেত চান না। এটাই কারাগার শে র আসল অথ যিদ আপিন এমন একটা চাকির কেরন, যখােন আপিন থাকেত চান না, তাহেল আপিন তখন
কারাগাের আেছন। যিদ আপিন এমন কােনা স েক জিডে়য় পেডন়, যা আপিন চান না, আপিন তখন কারাগাের আেছন। যিদ আপিন অ  ও পীিডত় দেহ
থােকন যা আপিন চান না, সটাও তখন আপনার জ  একটা কারাগার।
 
কারাগার হে  এমন একটা পিরি িত যা আপিন চান না।
 
তা, আপিন কীভােব জীবেনর এই কারাগার েলা থেক পালােবন? সহজ।  বতমান অব ার িত আপনার উপলি েক বদেল িদন ‘ সখােন থাকেত চাই’



এমন মেনাভাব িদেয়। এমন ান কােয়ি ন অথবা তার চেয় এক  ভােলা হে  আমার িবহারটা, যখন আপিন সখােন থাকেত চাইেবন, সটা আর আপনার
জ  কারাগার বেল মেন হেব না। আপনার চাকির, ি গত স ক অথবা অ  দেহর িত য মেনাভাব, তা বদেল িনেয় আর এ প অব া না চাওয়ার
বদেল, বরং এ প অব ােকই মেন িনেল তখন এটােক আর কারাগার বেল মেন হেব না। যখন আপিন এখােন থেক িশ, তখন আপিন াধীন।

াধীনতা হে  আপিন যখােন আেছন সখােনই স  থাকা। কারাগার হে  অ  কাথাও যেত চাওয়া। াধীন জগৎ হে  যারা স , তােদর ারা দখা
জগৎ। সিত কােরর াধীনতা হে  আকাঙ া হেত াধীনতা, কখেনাই আকাঙ ার াধীনতা নয়।
 

অ ামেনি  ই ার াশনােলর সােথ রােতর ভাজ
আমার িবহােরর ক ন ও কেঠার জীবেনর কথা িবেবচনা কের আিম অ ামেনি  ই ার াশনােলর ানীয় েপর সােথ ভােলা একটা স ক রাখার াপাের
ব সতক তাই িব  মানবািধকার সনেদর প াশতম িত উপলে  অ ামেনি  ই ার াশনােলর আেয়ািজত এক  িডনােরর আম েণ আিম তােদর িনেচর

িচ টা িলখলাম।
 
ি য় িলয়া, চার স াদক,
৩০ ম, শিনবােরর িব  মানবািধকার ঘাষণাপে র প াশতম িত উপলে  আেয়ািজত রােতর ভাজসভায় আম েণর জ  তামােক অেশষ ধ বাদ।
 
এমন অ ােন যাগদােনর আম ন পেয় আিম অত  আনি ত ও গিবত।
 
তেব কথা হেলা, আিম থরবাদী মতাদেশর এক বৗ  িভ , য মতাদেশ ব ক ন িনয়ম মেন চলেত হয়। ভা বশত, এই িনয়ম আমােক র হেত
পেরর িদন ভার হওয়া পয  সময়টােত খেত িনেষধ কের। হায়! এজ ই িডনাের আিম নই! মেদর িবষেয়ও না - না। আর এটা সব ধরেনর মেদর
বলায় েযাজ । তামার আম ন হণ করেল আমােক খািল একটা ট ও খািল একটা াস িনেয় বেস থাকেত হেব, যখােন চারপােশর সবাই ি র সােথ

খানািপনায়  থাকেব। আিম িনি ত, এমন খানািপনা িন য়ই খেরাচক হেব। সবাই খােব আর আিম চেয় চেয় দখব, তা হেব আমার উপর এক
ধরেনর িনযাতন, যা তামরা, অ ামেনি  ই ার াশাল িন য়ই সহ  করেব না। তা ছাডা়, বৗ  িভ  িহেসেব আিম টাকা-পয়সা হণও করেত পাির না,
রাখেতও পাির না। আিম দাির সীমার এত িনেচ বাস কির য, অেনক সরকাির পিরসং ান আিম লেজ- গাবের কের ফিল!  তাই  সই  িডনােরর  পয়সা
দওয়ার আমার কােনা উপায় নই, আর তা আিম খেতও পারব না কােনামেত।

আিম আরও বলেত যাি লাম, এমন অ ােন পাশাক পির েদর য একটা িনয়ম আেছ, স কাড আেছ, তােতও আমার মেতা একজন িভ র সম ায়
পেড ় যেত হেব। িক  আিম িব াস কির, আিম অেনক বেল ফেলিছ। তাই িবনীতভােব এই বেল মা চেয় িনি  য, আিম িডনাের উপি ত থাকেত পারব
না।

দািরে র মােঝ েখ থাকা, তামারই,



াহ
 

একজন িভ র পাশােকর িনয়ম
আমার মতাদেশর িভ রা বাদামী চীবর পের। আর আমােদর এটা বােদ আর িক  নই। কেয়ক বছর আেগ, আমােক কেয়ক িদেনর জ  এক  অে িলয়ান
হাসপাতােল যেত হেয়িছল। হাসপাতােল ভিত হওয়ার সময় আমােক িজে স করা হেলা, আিম আমার া  এেনিছ িক না। আিম বললাম য িভ রা

া  পের না। তারা হয় এই চীবর পরেব, আর না-হেল িক ই পরেব না! তাই তারা আমােক চীবর পরেত িদল।
সম া  হে   য  িভ েদর  পাশাক   আসেলই  একটা  েসর  মেতা দখায়।
 
এক রিববার িবেকেল পাথ শহেরর উপকে  আিম আমােদর িবি ংেয়র িনমাণকােজর মালপ েলা লিছলাম আমােদর িবহােরর গািডে়ত। কােছর এক
বািড ় থেক তর বছর বয়েসর এক অে িলয়ান মেয় আমার সােথ কথা বলেত এেলা। স এর আেগ কখেনাই কােনা বৗ  িভ  দেখ িন। আমার সামেন
কামের হাত িদেয় দ িডে়য় স আমার েরা আপাদম ক িনরী ণ করল পরম অব ার সােথ। তারপর স িবরি ভরা কে  আমােক িব প করা  করল :

‘ িম তা মেয়েদর পাশাক পেরছ! কী জঘ ! ওয়াক!’
 
স এমনভােব কথা েলা বলল য আিম না হেস পারলাম না। আমার  আজান চা -র কথা মেন পডল়। িতিন তার িশ েদর উপেদশ িদেতন কী কের

-িব েপর িত সাডা় িদেত হয়। ‘যিদ কউ তামােক র বেল, তােত রাগ কেরা না। তার বদেল তামার িপছেন িনেচর িদেক তাকাও। যিদ সখােন
কােনা লজ দখেত না পাও, তার মােন হে  িম র নও। সম া খতম।’ মােঝ মােঝ আিম জনসমে  চীবর পরার জ  শংসাও পাই।

 
একবার যিদও এটা আমােক বশ ক িপেয় িদেয়িছল।
আমার তখন শহের কাজ িছল। আমার াইভার (িভ েদর গািড ়চালােনা িনেষধ) আমােদর িবহােরর গািডট়ােক একটা ব তল গািড ়পািকংেয় এ রাখল। স
ঘাষণা করল য তােক এ িন টয়েলেট যেত হেব। িক  গািড ়পািকংেয়র টয়েলট েলা নাংরা মেন করােত স িনকট  িসেনমা হেলর টয়েলট বহার

করেত চায়। অতএব, স যখন ভতের িতর ডােক সাডা় িদেত  আিম তখন িসেনমা হেলর বাইের দ িডে়য় আিছ  সডে়কর উপর আমার িভ
স পের।

 
এক ত ণ আমার কােছ এেস িমি  কের হাসল, আর বলল আমার সময় আেছ িক না। আমার মেতা িভ রা ব সহজ সরল হয়। আিম জীবেনর বিশর ভাগ
সময় বৗ  িবহাের কা েয়িছ। তা ছাডা় িভ রা কােনা ঘিড ়পের না। তাই আমােক ন ভােব মা াথনা করেত হেলা য আমার সময় জানা নই।
স  কের হ টেত  করল।

 
কেয়ক কদম যাওয়ার পেরই হঠাৎ আমার উপলি  হেলা ত ণ  কী ঝােত চেয়েছ : ‘ তামার িক সময় আেছ?’ এটা স বত যেকােনা বইেয়র সবেচেয় 



রেনা ড ংেয় আম েণর কথা। আিম পের জেনিছলাম য, আিম য জায়গােত দ িডে়য়িছলাম, তা হে  পােথ সমকামী ষেদর দখা  করার জনি য় 
জায়গা েলার এক !
 
সই সমকামী ত ণ  িফের এেস আেরকবার আমােক িনরী ণ কের বলল, তার  মিরিলন মনেরার কে  : ‘ওহ, তামােক িক  এমন পাশােক সিত ই

র দখাে !’
 
আিম ীকার করিছ য ওই সময় আিম ঘামেত  কেরিছলাম। তখনই িসেনমা হেলর ভতর থেক আমার াইভার এেস আমােক উ ার করল। তখন
থেক আমরা গািড ়পািকংেয়র টয়েলট েলা বহার কির।

 

িনেজেক হাসা
নবীন লিশ ক িহেসেব আমার পাওয়া সরা উপেদশ েলার এক  হে  যখন আপিন এক  ল করেবন আর েরা াস আপনােক হাসা  করেব, তখন
আপিনও হা ন। এেত কের আপনার ছা রা আর কখেনাই আপনােক হাসেছ না, হাসেছ আপনার সােথ সােথ।
 
অেনক বছর পের, পােথ একজন িশ ক িভ  িহেসেব আমােক হাই ল েলােত ডাকা হেতা বৗ ধম িবষেয় িশ া দওয়ার জ । পি মা

লপড়ুয়া িকেশার-িকেশারীরা আমােক ল া িদেয় ফ েদ ফলার চ া করত। একবার বৗ  সং িতর উপের একটা াস শেষ আিম  আহবান করলাম
তােদর কাছ থেক। একজন চৗ  বছেরর িকেশারী তার হাত লল এবং িজে স করল : ‘ মেয়রা কী তাহেল তামার মে  যৗন কামনা জািগেয় তােল?’
 
সৗভা বশত, ােসর অ া  মেয়রা আমােক উ াের এিগেয় এেলা, আর এভােব তােদর সবাইেক ল া দওয়ার জ  বকা িদল। আিম হাসলাম আর

পরবত  দশনার িবষয়ব  িহেসেব মেন মেন াপারটা নাট কের িনলাম।
 
অ   একসময়  আিম  একটা  মইন  রাড  ধের  হ টিছলাম।  এই কেয়কজন লছা ী এিগেয় এেলা আমার িদেক।
তারা ব ব ভাবাপ  ের আমােক বলল, ‘হাই! আমােদর মেন আেছ তামার?  কেয়ক  িদন  আেগ  িম  আমােদর  েল  একটা  ব ৃতা িদেত
এেসিছেল।’
 
‘আিম আনি ত ও গিবত য তামরা আমােক মেন রেখছ।’ আিম উ র িদলাম।
তােদর মে  একজন বেল উঠল, ‘আমরা তামােক কখেনাই লব না। কী কের আমরা এমন স াসীেক িল যার নাম ‘ া’!
 

য র  শষ হািস হেসিছল



উ র ব থাই াে  িভ  িহেসেব আমার থম বছরটা িছল িভেয়তনাম ে র শষ বছর। আজান চা -র িবহােরর কােছই আ িলক শহর উবেনর িনকেট
একটা আেমিরকান িবমানঘ  িছল। আজান চা  তখন কী কের -িব পর সােথ  িডল  করেত হয়  তা বলেত  িগেয়  আমােদর  িনেচর সিত   
কািহনী  শানােতন।
এক আেমিরকান যা া িবমান ঘ  থেক িরকশায় কের শহের যাি ল। শহেরর সীমানায় রা ার পােশ একটা মেদর দাকােনর সামেন িরকশাওয়ালার
কেয়কজন ব  বেসিছল অধমাতাল অব ায়। তারা থাই ভাষায় িচৎকার করল, ‘এই য! িম এই নাংরা রটােক কাথায় িনেয় যা ?’ এই বেল তারা
আেমিরকান স টােক দিখেয় হািসেত ফেট পডল়।
 
িরকশাওয়ালা ও িক টা মজা করার আশায় িচৎকার কের জবাব িদল, ‘আিম এই নাংরা র েক চ েদর নদীেত ঁেড ় ফেল িদেত যাি  যােত স একটা
গাসল িদেয় পির ার হেত পাের!’

 
িরকশাওয়ালা ও তার মাতাল ব রা হাসল, স  অিভ ি হীন। গ   পৗেঁছ  িরকশাওয়ালা  ভাডা়  নওয়ার  জ   হাত  পাতল।  িক
আেমিরকান স  িনরেব চেল যেত লাগল।
 
িরকশাওয়ালা উে িজত হেয় ভাঙা ভাঙা ইংেরিজেত বেল উঠল, ‘ হই! ার! আপিন আমােক ডলার িদন!’
িবশালেদহী আেমিরকান তখন শা ভােব ের দ ডা়ল, আর থাই ভাষায় সাবলীলভােব বলল, ‘ রেদর কােনা টাকা থােক না।’
 

িব প এবং অহ
অিভ  ান িশ কেদর ায়ই এমন সব িশ েদর মাকােবলা করেত হয় যারা মেন কের তারা অহৎ  হেয় গেছ। তােদর এমন দািব সিত  িক না তা যাচাই 
করার জ  একটা প ধিত হে  িশ টােক এমন িব প করা যােত কের স রেগ যায়। সব বৗ  িভ  ও িভ ণী জােন য,   বেল গেছন, য রেগ
যায় স িনি তই অহৎ  নয়।
 
একজন ত ণ জাপানী িভ , য এই জীবেনই িনবাণ লােভ ঢ় িত । স একটা িব াত িবহােরর কােছই অবি ত েদর ম ি ত এক  ীেপ িনজেন

ান-সাধনা করিছল। স জীবেনর থমভােগই িনবাণ পেত চায়, যােত কের পরবত কােল অ া  কােজ মেনােযাগ িদেত পাের।
 
িবহােরর ত াধায়ক তােক রসদপ  দওয়ার জ  স ােহ একবার যত। একবার ত ণ িভ  এক  নাট িলেখ িদল য, তার িক  দামী কাগজ, একটা
পালক ও িক  ভােলা মােনর কািল লাগেব। স শী ই তার িনজনবােসর িতন বছর ণ করেত যাে । আর স তার েক জািনেয় িদেত চায় কত র
এিগেয়েছ স তার সাধনায়।
 



পেরর স ােহ কাগজ, পালক ও কািল এেস গল। পেরর কেয়কটা িদন অেনক ান ও গভীর িচ াভাবনা শেষ দামী কাগেজর উপর র িডজাইেনর হােতর
লখায় স িনেচর ছা  কিবতা  িলখল :

‘িবেবকবান ত ণ িভ ,
িতন বছর ধের একাকী ানরত; তােক আর টলােত পারেব না, চাির মহাবা ও।’
 
স ভাবল, এই কথা েলা পডে়ল এবং এমন য  িনেয় লখা াইল দখেল িনি তই তার িব  েডা় অ  ঝেত পারেব য তার িশ  এখন অহৎ। স

আলেতা কের কাগজটা েয় িনল। িফেত িনেয় য  কের এটােক ব ধল, আর এটােক ত াবধায়েকর মা েম অ ে র কােছ পাঠােনার জ  অেপ া করেত
লাগল।
 
এর পরবত  িদন েলােত স ক না করেত লাগল, এমন িন তঁভােব লখা ি দী  কিবতা পেড ়তার অ  কী প আন  পােব। স ক নার চােখ
দখেত পল, এ েক এক  দামী েম ব ধাই কের িবহােরর ধান কে  টািঙেয় রাখা হেয়েছ। কােনা সে হ নই, এবার তারা তােক কােনা িব াত

শহেরর কােনা এক িবহােরর অ  বানােত চাইেব। পেরর বার ত াবধায়ক যখন তার সা ািহক রসদ পৗেঁছ িদেত আসল, ত ণ িভ  তখন তার জ
অধীর হেয় অেপ া করিছল। ত াবধায়ক তার হােত েল িদল আেরকটা রাল করা কাগজ, স য কাগজটা পা েয়েছ তার মেতাই; িক  অ  রেঙর িফতা
িদেয় ব ধা। ‘অ ে র কাছ থেক’ ত াবধায়ক তী  ের বলল।
 
িভ  উে িজত হেয় িফেত  ি েড ়কাগজ  িবিছেয় িনল। তার চাখ েলা কাগজ  পডে়ত পডে়ত চ েদর মেতা গাল হেয় উঠল, আর খটা ফ াকােশ
হেয় গল। এটা তার িনেজরই পাঠােনা কাগজ, যখােন তার এত র হ া ের লখা লাইেনর পােশ অ  লাল কািলেত অবেহলাভের িলেখ িদেয়েছন,
‘পাদ!’ ি তীয় লাইেনর পােশও আেরকটা জঘ  লাল কািলর ‘পাদ!’ তীয় লাইেনও আেছ এমন ‘পাদ!’ এমনটা আেছ চ থ লাইেনর পােশও।
যেথ  হেয়েছ! এই জরাজীণ েডা় অ  এমন বাকা য তার নােকর ডগায় লখা থাকা িনবাণেকও িচনল না। আর স এমন অমািজত ও অসভ  য, এত

র একটা িশ েক অশ ীল আিক িক কের ন  কের িদল। অ  উ ৃ ল ছেলর মেতা আচরণ করেছ, িভ র মেতা নয়। এটা িশে র অপমান!
ঐিতেহ র অপমান! সেত র অপমান!
 
ত ণ িভ র চাখ রােগ ছাট হেয় এেলা। তার খ রােগ লাল হেয় গল। স ফ স ফ স কের ত াবধায়কেক বলল, ‘আমােক অ ে র কােছ িনেয়
যাও! এ িন!’
 
িতন বছেরর মে  এই থম ত ণ িভ  তার ীপা েমর বাইের পা িদল। ােধ উ  হেয় স অ ে র েম ঝেডা় হাওয়ার বেগ েবশ করল, কাগজটা
টিবেলর উপর িবছাল এবং এর া া দািব করল।

 



অিভ  অ  ধীের ে  কাগজটা েল িনল, গলা খ কাির িদল এবং কিবতাটা পডল় :
িবেবকবান ত ণ িভ ,
িতন বছর ধের একাকী ানরত, তােক আর টলােত পারেব না, চাির মহাবা ও।
 
এরপর স কাগজটা নািমেয় রাখল, আর ত ণ িভ র িদেক চেয় বলল, ‘ ম! তা, ত ণ িভ ! চাির মহাবা ও তামােক নডা়েত পাের না। অথচ চারটা
ছা  ‘পাদ’ তামােক েদর এপাের উিডে়য় িনেয় এেলা!’

 

যখন আিম অহৎ হলাম
থাই াে   আমার  িভ   হওয়ার  চ থ  বছের  উ র বা েল  একটা  ত  অ েলর বনিবহাের দীঘিদন ধের কেঠার সাধনা করিছলাম আিম। এক
রােত দীঘ ণ চং মেণর সমেয় আমার মন অ াভািবক পির ার হেয় উঠল। গভীর অ ি  আসল যন পাহািড ়ঝরনাধারার মেতা। য িন ঢ ়রহ েলার
আেগ কােনা ল িকনারা পাই িন, স েলাই আজ ব সহেজ ঝেত পারিছলাম আিম। এর পের একটা িক  আসল। এটা আমােক উিডে়য় িনেয় গল। এটাই
সটা। অহ ।

 
এমন খ আেগ কখেনা পাই িন। এত খ! এত শাি  আিম গভীর রাত পয  ান করলাম, মালাম ব কম, ৩টার ঘ া বাজার অেনক আেগই িবহােরর
হল েম িগেয় ান  করলাম আবার। সাধারণত রাত ৩টায় থাই াে র এমন গরম ও ভ াপসা জ েল আমােক অলসতা ও েমর সােথ লডে়ত হেতা।
িক  এই সকালটা তমন নয়। আমার দহটা িবনা চ ােতই খাডা়। িত ডা ারেদর েরর মেতা ধারাল। মেনােযাগ সহেজই ক ী ত হি ল। অহৎ হওয়া
এমন চমৎকার। তেব ঃেখর িবষয় এটা বিশ ণ থােক িন।
 
তখনকার িদেন উ র ব থাই াে  খাবার-দাবার িছল জঘ । উদাহরণ প একবার িদেন য একেবলা খতাম, তােত পলাম আঠােলা ভােতর একটা দলা,
আর তার উপের অধ স  মাঝাির সাইেজর একটা াঙ। কােনা শাকসবিজ নই, ফল ল নই,  াঙ-ভাত। তাই িদেয় সারা িদন কাটােত হেব। আিম
পােয়র মাংস েলা িদেয়  করলাম । এর পের ােঙর ভতেরর অংশ েলা। আমার পােশই এক িভ  ােঙর নািড় িড় েলা িদেয় খাওয়া  কেরিছল।
ভা বশত ােঙর থিলেত চাপ পডল়। থিলেত তখেনা  িছল। এেত কের াঙটা তার ভােতর উপর াব কের িদল। ফেল খাওয়া ব  কের

িদেত বা  হেলা স।
 
সাধারণত আমােদর িতিদেনর ধান তরকাির িছল চামােছর ঝাল। ছাট ছাট মাছ েলা বষাকােল ধরা হয়। আর মা র পাে  সংর ণ কের রাখা হয়
এবং সখান থেক সারা বছর ধের বহার করা হয়। আমােদর িবহােরর রা াঘর পির ার করার সময় আিম এ রকম একটা মা র পা  পেয়িছলাম। এ

ককীেট িকলিবল করিছল। তাই আিম এটােক ঁেড ় ফেল িদেত গলাম।
 



সই ােমর হড ান, য িছল তােদর মে  সবেচেয় িশি ত ও িচস  স আমােক এটা ফেল িদেত মানা করল।
‘িক  এটা তা ককীেট পির ণ’ আিম বললাম।
 
‘ সটা আরও বিশ মজাদার!’ স জবাব িদল। আর আমার কাছ থেক পা টা িনেয় িনল। পেরর িদন আমরা সই চা মােছর ঝাল খলাম আমােদর
দিনক একেবলা খাবাের।

 
আমার অহে র পেরর িদন অবাক হেয় দখলাম আঠােলা ভােতর সােথ ই সস ান ঝাল। একটােত িছল সই গ  চা মােছর ঝাল, আেরকটােত

কেরর মাংেসর ঝাল। আিম ভাবলাম, আজেক আমার অহে র উদযাপন উপলে  ভােলা একটা খানা খাব।
 
আমার আেগ অ  সই খাবার েলা পছ  করেলন। িতিন বড ়চামেচ কের িতন চামচ সই া  কেরর মাংেসর ঝাল িনেলন - প ক। তেব এর
পেরও আমার জ  র থাকল। িক  সস ানটা আমার কােছ দওয়ার আেগ িতিন আমার সই িজেভ জল এেন দওয়া কেরর মাংেসর ঝালেক ঢেল
িদেলন চা মােছর ঝােলর মে । এর পের িতিন সই ঝালটা নেডে়চেড ়িমিশেয় িদেয় বলেলন, ‘সবই তা একই!’
 
আিম  হতবাক।  রােগ  ঁসিছ।  ভীষণ  রেগ  গিছ।  যিদ  িতিন  সিত ই ভাবেতন, ‘সবই তা একই’ তাহেল কন বড ়বড ়িতন চামচ কেরর মাংেসর
ঝাল িনেত গেলন িমিশেয় দওয়ার আেগ? ভ  তারেচেয় বড ়কথা, িতিন তা এখানকারই ছেল। বড ়হেয়েছন এমন গ  চা মােছর ঝাল খেয়।

তার তা সটােকই পছ  করা উিচত। নকল! েয়ার! তারক!
 
এর পের উপলি  আমােক আঘাত করল। অহৎেদর খাবার দাবােরর উপের কােনা বাছিবচার থােক না। তারা ও হয় না, আর তােদর অ েক েয়ার
বেলও ডােক না, যিদও তা চাপা ের। আিম সিত ই ব রেগ িগেয়িছলাম। আর তার মােন হে  ... ও  না! ... আিম অহৎ হই িন।
তৎ ণাৎ আমার রােগর আ ন চাপা পেড ় গল িবষ তার ভাের। হতাশার ভারী কােলা মেঘ ছেয় গল আমার দেয়র আকাশ, যা আমার অহে র যেক

েরা ির ঢেক িদল। মনমরা হেয় আিম ই চামচ গ  চা মােছর ঝাল ও েয়ােরর ঝােলর িমশ  ঢাললাম ভােতর উপর। কী খাি , তােত এখন
আমার আর িক  আেস যায় না। আিম এমন িনরাশ হেয় গলাম। আিম য অহৎ নই, তা জেন আমার েরা িদনটাই মা  হেয়  গল। 
 

রা ার েয়ার
েয়ার িবষেয় আেরকটা গ । একজন ধনী িবেশষ  ডা ার ন ন একটা ব দামী ও শি শালী াটস কার িকেনেছ। আপিন অব ই শহেরর ধীরগিতেত

চলা যানবাহেনর িভেড ়চালােনার জ  এত দাম িদেয় এমন শি শালী গািড ়িকনেবন না। তাই এক রােদলা িদেন স শহর থেক বিরেয় নসিগক ে
ভরা ােমর িদেক রওনা িদল। ি ড ক ােমরা নই এমন জায়গায় িগেয় স জাের একিসলােরটের চাপ িদল। গেজ উঠল তার াটস কার। গািডর় ইি ন
িবশাল শে  গেজ উঠেছ আর ােমর রা ায় স ই স ই কের েট চেলেছ তার চকচেক গািড।় ত গিতর উ ােস হািসেত ফেট পডল় ডা ার।



 
রােদ পাডা় একজন ষক িক  এতটা উ িসত িছল না। াটস কােরর গজন ছািপেয় শানা যায় মেতা কের স িচৎকার করল, ‘ েয়ার!’

ডা ার জানত য, স যভােব চালাে  তা চারপােশর পিরেবেশর সাথ বমানান। িক  স ভাবল, ‘ েলায় যাক াটা! আমার িনেজেক উপেভাগ করার
অিধকার আেছ।’
 
তাই স ষেকর িদেক িফের িচৎকার করল, ‘কােক েয়ার বলছ িম?’
 
য কেয়ক সেক  স রা া থেক চাখ সিরেয় িনেয়িছল, এর মােঝই তার গািডট়া রা ার মাঝখােন একটা েয়ারেক চাপা িদল।

ন ন াে র াটস কার েরা িব  হেলা। আর েয়ারটা, তােক অেনক স াহ হাসপাতােল থাকেত হেলা আর অেনক টাকা গ া িদেত হেলা, তার
গািডর় সােথ সােথ।
 

হের 
আেগর গে  ডা ােরর অহিমকার ফেল দয়া  দেয়র ষেকর সতকবাণীেক স লভােব িবচার কেরিছল। িনেচর গে  আমার িভ র অহিমকার ফেল
অ  এক দয়া  দেয়র ি েক আিম লভােব িবচার কেরিছলাম, যা পের আমার বশ মেনাকে র কারণ হেয়িছল।
 
আিম ল েন আমার মােয়র সােথ দখা কের িফরিছলাম। স আমার সােথই আসিছল ইেয়িলং ডওেয় রলে শেন, আমােক েকেটর াপাের সাহা
করেত। শেন যাওয়ার পেথ, সই  রাজপেথ আিম নলাম, কউ আমােক ঠা া কের বলেছ, ‘হের ! হের !’
 

াডা় মাথা ও বাদামী চীবর পরা বৗ  িভ  হওয়ােত ায়ই আমােক ‘  চতনা আে ালেনর’ সমথক বেল মেন কের সবাই। অে িলয়ায় অেনকবার
আমােক অভ  ি রা ‘হের , এই য হের !’ বেল উত  করার চ া কেরেছ িনরাপদ র  থেক, আর আমার চহারা নকল কেরেছ। আিম ত
েঁজ িনলাম ‘হের ’ বেল িচৎকার দওয়া লাকটােক, আর িস া  িনলাম একজন ভােলা বৗ  িভ েক কাে  এভােব িব প করাটা ক নয় বেল

তােক জািনেয় িদেত হেব।
 
আমার মা আমার ক িপছেন িছল। আিম সই িজনস, জ ােকট ও াডা় মাথার সই ত ণ েক বললাম, ‘ দেখা ব , আিম একজন বৗ  িভ । আিম
কােনা ‘হের ’ সমথক নই। তামার এটা ভােলা জানা উিচত। িম   আমােকই ‘হের ’ বলছ, তা তা ক নয়!’

 
ত ণ  হেস তার টাক েল ফলল। ফেল টাকমাথার আডা়ল থেক ল া বণী করা ল বিরেয় এেলা। ‘হ , আিম জািন িম একজন বৗ  িভ । আিম
একজন হের । হের ! হের !’
 



স আমােক ঠা া করেছ না। স  তার হের ই করেছ। আিম ব িব ত বাধ করলাম। কন  মা সােথ থাকেলই এমন িজিনস ঘেট?

হা িড়
আমরা সবাই সমেয় সমেয় ল কির। জীবনটা হে  ল যতটা পারা যায় কম করেত শখা। এটা েঝ িনেয় আমােদর িবহাের একটা নীিত চা  আেছ এ
রকম য, িভ রা ল করেত পারেব। যখন তারা ল করেত ভয় পায় না, তখন তারা এতটা ল কের না।
 
একিদন আমার িবহােরর মােঠ হ টার সময় ঘােসর মে  একটা হা িড ়পেড ়থাকেত দখলাম। স  িন য়ই দীঘিদন ধের সখােন পেড ়িছল। কারণ, এেত
বশ জং ধের গেছ। আিম আমার সতীথ িভ েদর অয  অবেহলােত ব  হলাম। আমরা িবহাের যা িক  বহার কির, আমােদর চীবর থেক  কের

য পািত, সবই আমােদর কেঠার পির মী হী ভ েদর দান করা। একজন গিরব িক  উদার বৗ  উপাসক হয়েতা সই হা িডট়া িকেন িদেত িগেয় স ােহর
পর স াহ টাকা জিমেয়েছ। এই দান েলােক অিবেবচেকর মেতা বহার করা ক নয়। তাই আিম িভ েদর এক  সভা আহবান করলাম।
আমােক বলা হয় য আমার চির  নািক ডােলর মেতা নরম। িক  সই স ায় আিম িছলাম থাই মিরেচর মেতা ঝঝােলা। আিম আমার িভ েদর আসেলই
িজহবা িদেয় িপ েয়িছলাম। তােদর একটা িশ া পাওনা িছল। তােদর শখা বািক িছল কী কের আমােদর অ  কেয়ক  স ি র দখােশানা করেত হয়।
 
যখন আিম আমার ব  শষ করলাম, িভ রা সবাই তখন ঋ  হেয় বসা, ছাই বেণর খ ও িনরব। আিম িক ্ ণ অেপ া করলাম এই আশায় য,
অপরাধী তার দাষ ীকার করেব। িক  িভ েদর কউই ীকার করল না। তারা ঋ  হেয় িনরেব অেপ ায় বেস রইল। আিম আমার সতীথ িভ েদর িনেয়
বশ ঝােমলা অ ভব করলাম। তাই উেঠ হল থেক বিরেয় গলাম। আিম ভেবিছলাম অ তপে  য িভ টা এভােব হা িডট়া ঘােস ফেল রেখেছ, িনেজর
দাষ ীকার করার মেতা সাহস তার থাকেব ও মা চাইেব। আমার ব  কী ব কডা় হেয় িগেয়িছল?

 
আিম যখন হেলর বাইের বিরেয় গলাম, তখন হঠাৎ কের ঝেত পারলাম কন কােনা িভ ই এর দায় ীকার কের িন। আিম িফের হেল চেল এলাম।
আিম ঘাষণা করলাম, ‘িভ রা! আিম েঁজ পেয়িছ ক এই হা িডট়ােক ঘােসর মে  ফেল রেখেছ। স  িছলাম আিম!!’
আিম পির ার েল িগেয়িছলাম য আিমই তখন বাইের কাজ করিছলাম, আর তাডা় েডা়েত হা িডট়া েল রাখেত েল িগেয়িছলাম। সই অি ঝরা 
কথা েলা বলার সমেয়ও িত আমার সােথ েকা ির খেলেছ। কবল যখন আিম িভ েদর চেল যেত বেলিছ, তখনই িতটা িফের এেসিছল  েরা 
অথসহ। আিমই এই কাজ  কেরিছলাম। ওহ! কী ল ার!
 
সৗভা বশত আমার িবহাের আমরা িভ রা ল করেল মেন িনই, এমনিক অ  ল করেলও।

 

কাউেক আঘাত না িদেয়ই কৗ ক উপেভাগ করা
যখন আপিন আপনার ইেগা বা অহংেবাধেক ত াগ করেবন, তখন কউই আর আপনােক ঠা া করেত পারেব না। যিদ কউ আপনােক বাকা বেল, তােত



আপনার রেগ যাওয়ার একমা  কারণ হেত পাের য আপিন িব াস কেরন, তারা হয়েতা ক কথাই বলেছ।
 
কেয়ক বছর আেগ, পােথ অেনক লেনর একটা হাইওেয়েত গািডে়ত কের যাওয়ার সময় একটা রেনা ধ েচর গািডে়ত কেয়কজন বক আমােক দেখ তােদর
গািডর় খালা জানালা িদেয় আমােক  করেত  করল, ‘এই য! টাকওয়ালা! এই য াডা় মাথা!’ তারা আমােক েচ ফলেত চাি ল, তাই আিমও
আমার জানালার কাচ নািমেয় িচৎকার িদলাম, ‘ তামােদর ল েলা কােটা! মেয়েদর দল!’ স বত আমার সটা করা উিচত িছল না, কননা এেত কের সই
ত ণেদর উৎসাহ আরও বেড ় গল। তারা তােদর গািডট়ােক আমােদর গািডট়ার পােশ এেন একটা াগািজন দখাল, আর খ বড ়বড ়কের িবিভ
অ ভ ী করা  করল াগািজেনর ছিব েলার িদেক তাকােনার জ । এটা িছল বয় াগািজেনর একটা কিপ। আিম তােদর এমন অশালীন রসেবাধ
দেখ হেস উঠলাম। তােদর বয়েসর হেল এবং ব রা সােথ থাকেল আিমও এমনটা করতাম। আমােক হাসেত দেখ তারা তাডা়তািড ়সের পডল়। -

িব েপ হাসাটা ভ তার খািতের ল ায় প থাকার চেয় অেনক উ ম।
 
আিম িক সই বয় াগািজেনর ছিব েলার িদেক তািকেয়িছলাম? অব ই না। আিম একজন সংযত আচরণকারী চারী িভ । তাহেল কীভােব
জানলাম য ওটা একটা বয় াগািজেনর কিপ িছল? কারণ, আমার াইভার আমােক সটা বেলিছল, অ তপে  আিম এই গ টাই সবাইেক বিল।
 

বাকা
কউ আপনােক বাকা বেল ডােক। এরপর আপিন ভাবেত থােকন, ‘তারা কীভােব আমােক বাকা ডােক? আমােক বাকা ডাকার তােদর কােনা অিধকার
নই! কী অভ  স, য আমােক বাকা ডােক! আমােক বাকা ডাকার জ  তােদর আিম ধরব!’ আর আপিন হঠাৎ উপলি  কেরন য আপিন এইমা  তােদর

আরও চারবার বাকা ডাকেত িদেলন।
 

েত কবার আপিন যখন তারা কী বেলেছ তা রণ কেরন, আপিন তােদর বাকা ডাকার অ মিত দন। সখােনই সম ার বীজ িকেয় আেছ।
যিদ কউ আপনােক বাকা ডােক আর আপিন তৎ ণাৎ স েক যেত দন, তাহেল স  আর আপনােক িবর  করেব না। সখােনই আেছ এর সমাধান।
আপনার অ েরর খটােক কন অ েদর ারা িনয়ি ত হেত দেবন?
 



একাদশ অ ায়
ঃখ আর যেত দওয়া

কাপড ় ধায়ার িচ া
আজকাল লাকজন বিশ ভােব। যিদ তারা তােদর িচ া েলা এক  কমাত, তাহেল আেরক  সহজ হেতা তােদর জীবন।
 
থাই াে  আমােদর বৗ  িবহাের েত ক স ােহ এক রাত িভ রা ল দশনালেয় সারা রাত ধের ােন বেস থােক, মায় না। এ  আমােদর বনিভ েদর
একটা ঐিতহ । এ  অতটা ক ন িছল না। কারণ, আমরা সব সময় পর িদন সকােল একটা ম িদেত পারতাম।
 
এক সকােল সারা রাত ধের ােনর পের যখন আমােদর িনজ িনজ ের িফের িগেয় এক  মাবার সময় হেয় এেসেছ, এ সময় অ  একজন ন ন
অে িলয়ান িভ েক ডাকেলন। অ  তােক একগাদা চীবর িদেয় স েলা তখিন েয় িদেত বলেলন। ত ণ িভ র মজাজ খারাপ হেয় গল। িবশাল এক
কাপেডর় প কাচেত হেব। আর সটা হেত হেব বনিভ েদর িচরাচিরত থা যায়ী। েয়া থেক পািন লেত হেব। িবশাল এক  আ ন েল সখােন
পািন গরম করেত হেব। দা িদেয় কাঠাল গােছর কাঠ িচ িচ কের কাটেত হেব। কােঠর িচ েলা ট  পািনেত ছেড ়িদেত হেব। এ থেক য রস বর
হেব তা িডটারেজ  বা পির ারক িহেসেব কাজ করেব। এরপর চীবর েলা একটা একটা কের ত ার উপের হাত িদেয় কচলােত ও আছডা়েত হেব, আর
সই ট  গরম পািন িদেয় পির ার কের েয় িনেত হেব। এরপর চীবর েলা রােদ কােত িদেত হেব। সমেয় সমেয় স েলােক উি েয় পাি েয় িদেত

হেব, যােত রং চেট না যায়। একটা চীবর ধায়াও দীঘ সময়সােপ  এবং ক কর একটা াপার িছল। আর এত েলা চীবর েয় িনেত িনঘাত আরও অেনক
ঘ ার কাজ। বচারা ত ণ িভ  সারা রাত না িমেয় কা েয়েছ। এমিনেতই াি  চেপ ধেরেছ তােক। তার জ  আমার ক ণা হেলা। আিম ধায়ার ােন
তােক এক  সাহা  করেত গলাম। িগেয় নেত পলাম, স বৗ রীিত েল িগেয় তার জ গত ভাষায় শাপ শাপা  করেছ। স রােগ গজরাি ল এই বেল
বেল য, ‘ াপারটা ব অ ায় ও িন ুর হেয় গেছ। অ  িক আগামীকােলর জ ও অেপ া করেত পারেতন না? িতিন িক বােঝন িন য আিম সারা রাত
মাই িন? আিম তা এটা করার জ  িভ  হইিন।’ স ক এমন বলিছল না, তেব এ েলাই হে  সবেচেয় ছাপার যা  কথা। সই সমেয় আিম িভ

িহেসেব কেয়ক বছর হেয় িগেয়িছলাম। আিম েঝিছলাম তার কমন লাগেছ, আর এটাও জানতাম কীভােব সই সম া
থেক ি  পাওয়া যায়। আিম তােক বললাম, ‘কাজটা করা যত সহজ, সটা িনেয় িচ া করেল তা করাটা আরও ক ন হেয় পডে়ব।’
স প কের আমার িদেক তািকেয় রইল। কেয়ক ত িনরেব থেক স তার কােজ মন িদল। আিমও মােত গলাম। সিদন স আমােক ধ বাদ জানােত  

এেলা,  কাপড ় কাচার  কােজ  সাহা   কেরিছ বেল।  স  আিব ার কেরিছল য এটা ব সিত , কাপড ়কাচেত হেব - এই িচ াটাই সবেচেয় ক ন িছল।
যখন স অিভেযাগ অ েযাগ করা থািমেয় কাপড ় ধায়ার কােজ মন িদল, আর কােনা সম া থাকল না।
 



জীবেন যেকােনা িক র সবেচেয় ক ন অংশ  হে  এটা িনেয় িচ া করা।
 

একটা দয় নাডা় দয়া অিভ তা
আিম এই অ  িশ াটা - ‘জীবেনর যেকােনা িক র সবেচেয় ক ন অংশটা হে  তা িনেয়  িচ া করা’- এটা পেয়িছলাম  িভ জীবেনর  থম িদেকর
বছর েলােত, যখন আিম িছলাম উ র ব থাই াে । আজান চা  তার বৗ  িবহােরর ন ন অ ান হল িনমাণ করিছেলন। অেনক িভ  সই কােজ
সাহা  করিছল। আজান চা  আমােদর পরী া করার জ  ম  করেতন, ‘িভ রা একটা বা েটা পপিস খেয়ই সারা িদন কেঠার পির ম করেত পাের,
যা শহর থেক িমক আনার চেয় অেনক সা য়ী।’ ায়ই আিম ভাবতাম, িনয়র িভ রা িমেল একটা িমক সংগঠন  করেল কমন হয়। অ ান
হলটা িনিমত হি ল িভ েদর বানােনা লার উপের। লার অেনক মা  এিদক সিদক পাকাের িছল। তাই আজান চা  িভ েদর ডেক বলেলন, এই
মা েলােক সিরেয় িপছেন িনেয় যেত হেব। এর পেরর িতন িদন ধের সকাল দশটা থেক স ায় আধার না হওয়া পয  আমরা একটানা কাজ কের গলাম।
আমরা বলচা িদেয় মা  কেট ঠলাগািডে়ত কের সই িবরাট মা র প ক সিরেয় িনলাম আজান চা  যখােন দিখেয় িদেয়িছেলন ক সখােন। কাজটা
শষ হেত দেখ আিম যারপরনাই িশ। পেরর িদন আজান চা  কেয়ক িদেনর জ  অ  একটা িবহাের গেলন। তার চেল যাওয়ার পের উপা  িভ েদর

ডাকেলন আর বলেলন, মা টা ল জায়গায় ফলা হেয়েছ। ওটা সরােত হেব। আিম িবর  হলাম। তেব নািলশ করেত থাকা মনেক কােনামেত শা  কের
আরও িতন িদন সই কাঠফাটা গরেম কেঠার পির ম করলাম।
 
ি তীয়বার সই মা র প সরােনা শষ কেরিছ মা , আজান চা  িফরেলন। িতিন আমােদর িভ েদর ডেক বলেলন, ‘ কন তামরা মা টা সরােল
সখােন? আিম বেলিছলাম সটা আেগর জায়গাটােত সরােত হেব। ওখােন সরাও এটােক।’

 
আিম রেগ নীল হেয় গলাম। ‘এই িসিনয়র িভ রা কন আেগ ভােগই িনেজরা িমেল িস া  িনেত পাের না? বৗ ধম একটা ল ধম হওয়ার কথা। িক
এই িবহারটা এতই িব ল য এই সামা  মা টা কাথায় রাখেত হেব, তাও ক করেত পাের না। আমার উপের এমন অ ায় করা তােদর উিচত নয়।’
আরও িতন  দীঘ াি কর িদন পেড ়আেছ আমার সামেন। আিম মা  বাঝাই ঠলাগািড ় ঠলিছলাম আর রােগ গজগজ করিছলাম ইংেরিজেত, যােত থাই
িভ রা ঝেত না পাের। এটা েরা ির অেযৗি ক একটা কাজ। এর শষ হেব কখন?
 
আিম খয়াল করেত  করলাম, যত রাগিছ, ততই ঠলাগািডট়া ভারী বাধ হে । এক সতীথ িভ  আমােক রােগ গজ গজ করেত দেখ কােছ এেস বলল,
‘ তামার সম া হে  িম বিশ ভাব।’ স িছল অত  স ক। যখন আিম অিভেযাগ অ েযাগ ব  করলাম, ঠলাগািডট়া  ঠলেত  বশ  হালকা  বাধ  
হেলা।  আিম  আমার  িশ া  পেয় গলাম। মা  সরােনার িচ াটা িছল সবেচেয় ক ন অংশ। মা  সরােনাটা িছল সহজ।
 
এখন আিম সে হ কির, আজান চা  ও তার উপা  থম থেকই পিরক না কের এ  কেরিছেলন।
 



বচারা আিম আর সৗভা বান তারা
থাই াে  িনয়র িভ  িহেসেব আিম যন ব বষে র িশকার! িসিনয়র িভ রা সবেচেয় ভােলা খাবার খান, বেসন সবেচেয় নরম গিদেত, আর তােদর
ঠলাগািডও় ঠলেত হয় না। সখােন আমার একেবলা খাবার িছল জঘ  ধরেনর। অ ান েলােত আমােক ঘ ার পর ঘ া বেস থাকেত হেতা শ

কংি েটর মেঝেত ( মেঝটা িছল  িন , কারণ ামবাসীরা কংি ট ঢালাই িদেত জানত না)। আর মােঝ মােঝ আমােক ব কেঠার পির েমর কাজ
করেত হেতা। আিম কত ভাগা! আর ওরা, িসিনয়র িভ রা কত ভা বান!
 
আিম িনেজর এই অিভেযাগ েলা িনেয় ভেব ভেব অেনক ঘ া কা েয়িছ। িসিনয়র িভ রা স বত আ াি কতার অেনক উপের পৗেঁছ গেছন। া
খা েলা তােদর কী কােজ আসেব? আমােকই সই ভােলা ভােলা খা েলা দওয়া উিচত। িসিনয়র িভ রা তা বছেরর পর বছর ধের শ  মেঝেত বেস
থাকেত অভ  তাই বড,় নরম গিদ েলা পাওয়া উিচত আমারই। তা ছাডা় িসিনয়র িভ রা সবাই কম বিশ মাটােসাটা। ভােলা ভােলা খাবার দাবার খেয়
তারা আরােমই আেছন, যা দখেলই বাঝা যায়। তারা  িনয়র িভ েদর কাজ করেত বেলন। িনেজরা িক ই কেরন না। তারা কীভােব জানেবন বাইের
এত গরম? তারা কীভােব জানেবন ঠলাগািড ় ঠলা কতটা কে র? িবিভ  কােজর পিরক না তা তােদর মাথা থেকই বর হয়। স েলা তারা িনেজরাই
কের না কন? ‘আিম আসেলই ভাগা! ওরা কত ভা বান!’
 
যখন আিম িসিনয়র িভ  হেয় উঠলাম, তখন আিম ভােলা খাবার খলাম, নরম গিদেত বসলাম, আর কািয়ক পির ম কমই করলাম। তােতও িনয়র
িভ েদর আমার িহংেস হেলা। তােদর তা আর ধমেদশনা িদেত হয় না। সারা িদন লাকজেনর সম া েলা নেত হয় না। িবহার পিরচালনায় তা আর
তােদর ঘ ার পর ঘ া য় করেত হয় না। তারা দািয়  আর িনেজর জ  তােদর আেছ অেনক অেনক সময়। আিম িনেজই িনেজেক বলেত নলাম,
‘আিম বচারা ভাগা! ওরা কত ভা বান!’
 
পের আিম ঝেত পারলাম াপারটা। িনয়র িভ েদর আেছ ‘ িনয়র িভ   হওয়ার  ঃখক ’।  িসিনয়র  িভ েদর  আেছ  ‘িসিনয়র  িভ   হওয়ার
ঃখক ’। যখন আিম িসিনয়র িভ  হলাম, তখন ঃখক েলার পটাই কবল পাে  িগেয়িছল। ক একই াপার ঘেট যখন ােচলর লােকরা

িববািহত লাকেদর িহংেস কের, আর িববািহত লােকরা িহংেস কের ােচলরেদর। আমােদর সবারই এখন জানা উিচত য, িবেয় কের আমরা কবল 
ােচলর জীবেনর ঃখক েলার সােথ িববািহত জীবেনর ঃখক েলা বদলাবদল করিছ। আর যখন আমােদর মে  িববাহিবে দ হেয় যায়, তখন  আমরা

িববািহত জীবেনর ঃখক েলার সােথ একাকী জীবেনর ঃখ েলার বদলাবদল করিছ মা । এভােবই এটা চলেত থােক। বচারা আিম, ভা বান তারা!
 
কােনা িক  হেয় তেবই আপিন খী হেবন এমন ভাবাটা মাহ। অ  কােনা িক  হেয় ঃখকে র পটাই যা পা ায়। িক  যখন আপিন এখন যমন

তােতই স  হন, সটা িনয়র বা িসিনয়র, িববািহত বা অিববািহত, ধনী বা গিরব, যা-ই আপিন হান না কন, আপিন তখন ঃখক  থেক । তখন
 
আপিন ভাবেত পােরন, ভা বান এখন আিম, বচারা তারা!



 

অ  হেল তার জ  উপেদশ
উ র ব থাই াে  তখন আমার িভ  হেয় অব ােনর ি তীয় বছর। টাইফাস ের আ া  হেয় শ াশায়ী হেয় পডল়াম আিম। র এমন িছল য উবেনর
আ িলক হাসপাতােল িভ েদর ওয়ােড ভিত করােত হেলা আমােক। সই িদন েলােত, ১৯৭০ সােলর মাঝামািঝ সমেয় উবন িছল একটা হতদির  দেশর

ত  অ ল। আমার শরীর তখন ব বল ও সারা গােয় থা। হােত এক জায়গায় ত। এমন অব ায় আিম দখলাম, ষ নাসটা িবেকল ৬টায় চেল
যাে । আধ ঘ া পেরও তার বদেল কােনা নাস এেলা না। আিম পােশর বেডর িভ েক বললাম, রােতর নাস তা এখেনা এেলা না। াপারটা কাউেক
জানােনা দরকার। আমােক তাডা়তািড ়জািনেয় দওয়া হেলা িভ েদর ওয়ােড রােত কােনা নাস থােক না। রােতর বলায় যিদ আপনার খারাপ িক  হেয়
যায়, সটা আপনার কমফল। অ  হেয় এমিনেতই ব খারাপ লাগিছল আমার। আর এটা জেন তা রীিতমেতা আতি ত হেয় গলাম আিম।
চার স াহ ধের আমার পাছায় সকাল িবেকেল এি বােয়া ক ইনেজকশন িদত েনা মােষর মেতা এক ষ নাস। এটা িছল তীয় িবে র অ ত
দেশর একটা হাসপাতাল। তাই একই চঁ বার বার বহার করা হেতা, যা এমনিক াংকেকও এত বিশবার বহার করার অ েমাদন িছল না। সই

শি শালী হােতর নাসটা, ইনেজকশন দওয়ার সময় মাংেস চঁ কােত িগেয় আ িরক অেথই সেজাের কাপাত আমােক। িভ েদর ক ন ও অসাধারণ
সহ মতাস  িহেসেব আশা করা হয়, িক  আমার পাছা এমন িছল না। সখােন ব থা করত। আিম তখন সই নাসটােক ণা করতাম। আমার সারা
গােয় থা, বল। জীবেন এত িবষহ ভাব কখেনা বাধ কির িন। এমন অব ায় এক িবেকেল আজান চা  আসেলন িভ েদর ওয়ােড আমােক দখেত।
আমােক দখেত! আিম এত িশ ও  হলাম, বলার নয়। আনে  যন ভাসিছলাম আিম। এত দা ণ বাধ করিছলাম যত ণ না আজান চা  তার খ
লেলন। িতিন যা বলেলন, পের আিম জেনিছ তা িতিন হাসপাতােল অেনক অ  িভ েকই বেলেছন।

 
িতিন আমােক বলেলন, ‘হয় িম ভােলা হেয় উঠেব, নয়েতা মরেব।’ এই বেল িতিন চেল গেলন।
আমার আন  ভেঙ খান খান হেয় গল। তার আসায় আমার য িশ লেগিছল তা িনিমেষই উধাও হেয় গল। সবেচেয় খারাপ িজিনসটা হেলা য, আপিন
কখেনাই আজান চাহ-র কথায় ল ধরেত পারেবন না। িতিন যা বেল গেলন তা িছল খ  সত । আিম হয় ভােলা হেয় উঠব, নয় মারা যাব। যা-ই
হাক না কন, অ তার বদনা আর থাকল না । অবাক করা াপার, সটা িছল ব আ  হওয়ার িবষয়। ফেল যা ঘটল, আিম মরলাম না; বরং ভােলা

হেত  করলাম। কী দা ণ এক িশ ক আজান চাহ!
 

অ  হওয়ােত সম া কাথায়?
ব ৃতার সময় আিম ায়ই াতােদর বিল, তারা যিদ কখেনা অ  হেয় থােক, তাহেল যন হাত তােল। ায় েত েকই তােদর হাত তােল। (যারা তােল
না, তারা হয় িমেয়িছল, নয়েতা কােনা যৗন ক নায় িবেভার িছল!) আিম তােদর ি  দখাই, এটাই মাণ কের য অ  হওয়াটা াভািবক।

তপে  সমেয় সমেয় অ  না হওয়াটা বই অ াভািবক। তাই আিম বিল, ডা ােরর সােথ দখা করার সময় এটা কন বেলন, ‘আমার কান সম া



হেয়েছ, ডা ার?’ মােঝমে  অ  না হেল সটাই তা সম া। তাই একজন ি বাদী মা ষ তার বদেল বেল, ‘আমার সবিক  কঠাক চলেছ ডা ার।
আিম আবার অ  হেয়িছ!’
 
অ তােক সম া িহেসেব দখা মােন হে  খারাপ লাগার সােথ সােথ অ েয়াজনীয় উে গ ও অপরাধেবাধ যাগ করা। উনিবংশ শতা ীর উপ াস ‘আরওন’
এ া েয়ল বাটলার এক সমােজর ছিব আেকন মেন মেন, যখােন অ তা হেলা একটা অপরাধ, আর িবচারেকরা এটােক ধারাবািহক অপরাধ িহেসেবই 
িবেবচনা কেরন। উপ ােসর একটা অ ে েদ এমন আেছ য, উপ ােসর নায়কেক সামা  সিদ হওয়ার কারেণ ািজে েটর সামেন হািজর হেত  হেয়িছল।  
এ  সবিক   হেয়িছল  িনেজর  দােষই,  স  বাইেরর  খাবার খেয়িছল। যেথ  ায়াম কের িন, আর উে গ-উৎক ায় ভরা জীবনযাপন কেরেছ। এজ
তােক কেয়ক বছেরর জল দওয়া হয়।
 
যখন আমরা অ  হই, কতজন িনেজেদর দাষী ভাবী ব ন তা? একজন সতীথ িভ  অেনক বছর ধের এক অজানা রােগ গিছল। স িদেনর পর িদন,
স ােহর পর স াহ িবছানায় কাটাত সারা িদন। স এত বল িছল য েমর বাইেরও েট যেত পারত না। িবহার কত  তার িচিকৎসার কােনা িক ই
বাদ রােখ িন। সা মেতা মিডেকল থরািপ, বীণ ব  ও িবক  িচিকৎসা, সবিক ই করা হেয়েছ। িক েতই িক  হয় িন। স মেন করত এক  ভােলা
বাধ করেছ, আর বাইের এক  হ টেত বেরাত। এরপর আবার স াহ যাবৎ িবছানায় থাকেত হেতা। অেনকবার তারা মেন কেরেছ য স মারা যােব।

 
একিদন িবহারা  সম াটার একটা দা ণ সমাধান েঁজ পেলন। িতিন অ  িভ র েম িগেয় হতাশ চােখ চেয় রইেলন। িতিন বলেলন, ‘আিম এেসিছ
এই িবহােরর িভ  ও িভ ণীেদর প  থেক, উপাসক-উপািসকােদর প  থেক। এরা সবাই তামােক ভােলাবােস ও য  নয়। এেদর সবার প  হেয় আিম
তামােক মরার অ মিত িদি । তামার আর সের ওঠার দরকার নই।’

 
এই কথায় িভ  েদ উঠল। স কত চ া কেরেছ ভােলা হেয় ওঠার জ । তার ব রা কত ক  কের তার রাগ  শরীরেক সািরেয় তালার চ া
কেরেছ, স তােদর মমাহত করেত চায় িন।  হেত না পের স িনেজেক এমন থ, এমন অপরাধী ভাবিছল য বলার নয়। অ ে র কথা েন তখন তার
আর অ  হেত কােনা িপ টান রইল না। স এখন মরেত পাের। ব েদর িশ করার জ   হওয়ার আর কােনা েয়াজন নই। িবশাল দািয় েবাধ
থেক ভার  হেয় পরম ি েত স েদ ফলল।

 
এর পের কী হেলা বেল আপনার মেন হয়? সিদন থেক স আেরা  লাভ করেত  করল।
 

অ  কােনা রাগীেক দখেত যাওয়া
হাসপাতােল কাউেক দখেত িগেয় আমােদর মে  কতজন বেলন, ‘আজেক কমন বাধ হে ?’

েতই কী বাকার মেতা কথা! অব ই তারা জঘ  বাধ করেছ। তা না- হেল তা তারা হাসপাতােলই থাকত না। থাকত িক? তা ছাডা় এই সাধারণ



েভ া চক কথাটা রাগীেক গভীর মানিসক উে েগর মে  ফেল দয়। তারা ভােব, সিত  কথাটা বলেল হয়েতা দশনাথ র মন খারাপ হেয় যােব। এত ক
কের বান সময় য় কের হাসপাতােল দখেত এেলা, এমন স দয় লাকেক কীভােব মেন ঃখ পাওয়ার মেতা এমন জবাব দেব স? কীভােব বলেব য,
স এখন অসহায় বাধ করেছ, বািস হেয় যাওয়া চা পাতার মেতা অচল বাধ করেছ? তাই তার বদেল স িম া বলেত বা  হয়, ‘মেন হয় আজেক এক

ভােলা বাধ করিছ।’ আর মেন মেন িনেজেক দাষী ভােব,  হে  না কন!
 
ভা েম অেনক দশনাথ ই রাগীেক আরও অ  বাধ করেত দন। িতববতীয়  বৗ ধেমর  অ সারী  এক  অে িলয়ান  িভ ণী  পােথর  এক

হাসপাতােল ক া াের মারা যাি ল। আিম তােক কেয়ক বছর ধের িচনতাম, আর ায়ই তােক হাসপাতােল দখেত যতাম। একিদন স আমার িবহাের
ফান কের আমােক অ েরাধ করল তােক সিদন দখেত যাওয়ার জ । কারণ, তার মেন হি ল তার সময় ঘিনেয় আসেছ। তাই আিম কাজ ফেল ত

একজনেক িনলাম স র িকেলািমটার ের সই হাসাপাতােল আমােক পৗেঁছ দওয়ার জ । হাসপাতােল অভ থনা কে র নাসটা কডা়ভােব িনেয় িদল য
িতববতীয় বৗ  িভ ণীর কডা় িনেদশ, যন কউ তােক দখেত না যায়।
 
আিম ভ  ের বললাম, ‘িক  আিম এত র থেক এেসিছ  তােক দখার জ ।’
 
নাসটা িকেয় উঠল, ‘আিম ঃিখত। স কােনা দশনাথ  চায় না, আর আমােদর তার ই ার িত স ান দখােত হেব।’
 
আিম িতবাদ কের বললাম,  ‘িক  াপারটা এমন হেতই পাের না। স দড ়ঘ া আেগ আমােক ফান কের আসেত বেলেছ।’
 
নাস  অি ঝরা ি েত আমােক ভ  করার চ া কের, পের তােক অ সরণ করেত বলল। আমরা সই অে িলয়ান িভ ণীর েমর বাইের দ ডা়লাম।
 
নাস  ব  দরজার উপের স টােনা বড ়বড ়কের লখা কাগজটা আ ল িদেয় দিখেয় িদল।
 
‘একদম কােনা দশনাথ  নয়।’ ‘ দখেলন তা!’ নাস  বলল।
 
এক  ভােলা কের দখেতই সই লখাটার িনেচ ছাট ছাট অ ের লখা দখেত পলাম, ‘... আজান াহ  বােদ।’ তাই আিম ভতের গলাম।
 
আিম িভ ণীেক িজে স করলাম, এত কডা় কের না শটা টাঙােনার কারণটা কী? স া া করল এভােব : যখন তার ব বা ব ও আ ীয় জেনরা তােক
দখেত আেস, তারা তােক মরেত দেখ এতই িবষ  ও িবপয  হেয় পেড ় য তার আরও খারাপ লােগ। স বলল, ক া াের মরাটা এমিনেতই যেথ  খারাপ।

িক  তার সােথ সােথ দশনাথ েদর আেবগীয় সম া েলােকও সামাল িদেত হেল আরও খারাপ লােগ।
 
স বলল য, আিমই তার একমা  ব  য তােক ি  িহেসেব দেখ, কােনা মরণাপ  িহেসেব নয়, য তার শাচনীয় অব া দেখও িবচিলত হয় না। বরং



তার বদেল তােক মজা কের কৗ ক শানায় আর হাসায়। তাই এক ঘ া ধের আিম তােক কৗ ক শানালাম, আর স আমােক শখাল কীভােব একজন
পথযা ী ব েক সাহা  করেত হয়। আিম তার কাছ থেক িশখলাম য, যখন আপিন হাসপাতােল কাউেক দখেত যােবন, ি র সােথ কথা ব ন।

অ তার াপারটা ডা ার ও নাসেদর হােতই ছেড ়িদন।
 
স আমার দখা করার িদন পের মারা িগেয়িছল।

 

র হালকা িদক
বৗ  িভ  িহেসেব আমােক ায়ই  সংি  কাজ কারবার করেত হয়। আমার কােজর একটা অংশ হেলা বৗ  অে ি ি য়া েলা পিরচালনা করা। ফেল
ি গতভােব পােথর অেনক অে ি ি য়া পিরচালেকর সােথ চনাজানা হেয় গেছ আমার। তােদর এই কােজ গ ীর ভাব রাখাটা অপিরহায। এজ ই

মেন হয় ি গত আলাপকােল তারা দা ণ রিসক। যমন, একজন অেম ি ি য়া পিরচালক আমােক দি ন অে িলয়ার এক কবেরর কথা বেলিছল যা
মা র তির এক  গেত অবি ত। তারা কেয়কবার এটা ঘটেত দেখেছ য সই কবের কিফন নামােনার পর পরই ঝমঝম ি  নােম, পািন বেয় জমা হেত
থােক গেতর মে । েরািহত তার াথনা বলেত বলেতই কিফনটা গত থেক েরা ির ভেস ওেঠ! পােথ একজন যাজক িছল য তার কােজর থেমই
অসাবধানতাবশত ডে র সব েলা ইেচর উপর েঁক পেডি়ছল। হঠাৎ কের তার বাইেবল পােঠর মাঝখােন পদার আডা়েল থাকা কিফনটা নডে়ত 
করল। মাইে ােফােনর সংেযাগ কেট গল, আর  লা  পাে র  িবউগেলর র  েরা  িগজা  েড ় িত িনত  হেলা।  এটা  বলার অেপ া রােখ না য, 

ত ি  একজন শাি বাদী িছল।
 
একজন িবেশষ অেম ি ি য়া পিরচালেকর কৗ ক বলার অভ াস িছল। আমরা শববাহী িমিছেলর আেগ আেগ হ টতাম কবর ােনর িদেক। আর স
আমােক কৗ ক শানাত। েত কটা কৗ েকর শষ লাইেন, য েলা িছল বই মজার, স ক ই িদেয় আমার প জের খ চা মের আমােক হাসােনার চ া
করত। আিম হািসেত ফেট পডা় থেক িনেজেক কােনামেত সামেল িনতাম। তাই, অ ান েল যাওয়ার সময় আিম তােক ব কডা়ভােব এমন ািম
করেত মানা করতাম, যােত আিম অ ান েল সবার সামেন এক  মানানসই কের গ ীর েখ থাকেত পাির। িক  তােত কবল আরও কৗ ক বলেত
উৎসািহত হেতা স! শয়তান!
 
পেরর বছর েলােত আিম বৗ  শষ ত  অ ান েলােত িনেজেক হালকা মন িনেয় উপি ত থাকেত িশখলাম। কেয়ক বছর আেগ থমবােরর মেতা একটা
শষ ত া ােন কৗ ক বলার মেতা সাহস স য় করলাম। কৗ ক   করার পের, অ ােনর পিরচালক শাকাত লাকজেনর িপছেন দ িডে়য় েঝ
ফলল আিম কী করেত যাি , আর খ িদেয় নানান ভি  কের আমােক িনর  করার চ া করল। আিম িক  নােছাডব়া া। শষ ত  অ ান পিরচালেকর
চহারা  তার  মডা় েলার  চেয়ও  সাদা  হেয়  গল।  কৗ ক  শেষ  িগজার শাকাতরা হািসেত ফেট পডল়, আর পিরচালেকর উি  েখ ি র িচ

িফের এেলা। পিরবার ও ব রা সবাই পের আমােক অিভন ন জানাল। তারা বলল য ত ি  এমন কৗ ক নেল দা ণ উপেভাগ করত, আর ব িশ



হেতা য তার ি য় ি রা তােক হািস েখ িবদায় জািনেয়েছ। আিম এখন শষ ত  অ ােন সই কৗ কটা ায়ই বেল থািক। কন নয়?
ব বা ব  ও  আ ীয়রা,  আপনােদর  শষ ত া ােন  আিম  যিদ  একটা কৗ ক বিল, আপনারা িক তা নেত পছ  করেবন? এই টা িজে স করেল

েত কবার আিম উ র পেয়িছ ‘হ !’
 
তা, কৗ কটা কী িছল?

 
এক েডা় দ িত দীঘিদন একে  সংসার জীবন কা েয়িছল। তােদর মে  একজন মারা যাওয়ার িক িদন বােদ অ জনও মারা গল। ফেল তারা জেনই
একে  েগ িগেয় হািজর হেলা। এক র দব ত তােদর সাগরপােডর় মেনা কর এক াসােদ িনেয় গল। ইহ জগেত কবল কা পিতরাই এমন
অসাধারণ বািডর় মািলক হেত পাের। দব ত ঘাষণা করল য গ য় র ার িহেসেব এই াসাদটা তােদর দওয়া হেয়েছ।
 

ামী  বশ বা ব ি স  লাক িছল। স তাডা়তািড ়বেল উঠল, ‘সবিক ই তা ভােলা। িক  আমার মেন হয় না এত বড ়স ি র া  িদেত
পারব িতবছর।’
 
দব ত বশ িমি  কের হেস বলল য, েগ স ি র উপের কােনা সরকাির া  িদেত হয় না। এরপর স তােদর াসােদর ম েলা িরেয়
দখাল। েত কটা ম ব িচশীলভােব সাজােনা, আসবাবপ  সব ব দামী দামী। ছাদ থেক ব ে র ঝাডব়ািত লেছ। েত ক বাথ েমর াপ েলােত
সানার কা কাজ করা। সখােন িছল িডিভিড িসে মস আর অত া িনক বড ়পদার টিলিভশন। িরেয় দখােনা শষ হেল দব ত বলল, কােনা িক

তােদর অপছে র আেছ িক না। সরকম থাকেল তােক বলেলই স েতর মে  সটা পাি েয় দেব। সটাই তােদর গ য় র ার।
 

ামী  তখন মেন মেন সবিক র দাম িহেসব করিছল। স বলল, ‘এ েলা সবই ব বান িজিনসপ । আমার মেন হয় না আমরা স ি  বীমার
িকি েলা চালােত পারব।’
 
দব ত তার কথা েন চাখ পাকাল আর ন ভােব বলল য চারেদর েগ েবেশর অ মিত নই, তাই স ি  বীমারও কােনা দরকার নই। এর পের
স তােদর িনেয় গল িনেচরতলার িবশাল ােরেজ। সখােন িছল ন ন এক  সাভ ফার-উইল াইভ। তার পােশই িছল রালস রেয়স িরং িল িজন।
তীয় গািডট়া িছল িবেশষ লাল রেঙর ফরাির াটস কার, যার ছাদটা ইে  করেল খালা বা ব  করা যায়। ামী  ইহ জীবেন এক  শি শালী

াটস কার চেয়িছল; িক  তা স কবল ে ই দখত।
 
দব ত বলল য, যিদ তারা গািডর় মেডল, রং বদলােত ইে  কের, তােক বলেলই হেব। এটা তােদর গ য় র ার।

 
ামী  মনমরা হেয় বলল, ‘আমরা তা এই গািড় েলার রিজে শন িফ-ই িদেত পারব না। আর যিদ পািরও, এই েগ াটস কার কান কােজ আসেব?



ি ড বিশ করেলই তা জিরমানা ণেত ণেত আিম শষ।’
 
দব ত  মাথা  নেড ় তােক  ধযসহকাের  বলল  য  েগ  কােনা  গািড ় রিজে শন িফ নই। সখােন কােনা ি ড ক ােমরাও নই। স তার ফরাির

যত ি েড চায়, তত চালােত পারেব। এরপর স ােরেজর দরজা েল িদল। রা ার ওপােশ িছল ১৮  গতও য়ালা িবরাট গলফ খলার মাঠ। দব ত বলল
য েগ তারা আেগই জােন, ামী কী রকম গলফ খলা পছ  কের। সই সােথ আরও বেল িদল এই গলফ মােঠর িডজাইন কেরেছ টাইগার উডস িনেজ।

িক  ামী র খ তখেনা িবষ   স বলল, ‘এটা তা ব য়ব ল গলফ াব বেল মেন হে । আমার মেন হয় না আিম এই ােবর িফ চালােত পারব।’
 
দব ত ঘ ত কের উঠল তার কথা েন। এর পের স দব ত লভ চহারা কের ামী েক বেল িদল য েগ কােনা িফ নই। তা ছাডা় েগর গলফ
কাস েলােত -অেফর জ  লাইন ধরেত হয় না। বল েলা খােদ পেড ়যায় না। ঘাস েলা এমনভােব িবছােনা, যিদেক িশ মারেলই হেব, বল সাজা গেত

িগেয় পডে়ব। এটা তােদর গ য় র ার।
দব ত চেল যাওয়ার পের ামী  তার ীেক বকা  করল। স তার উপের এমন খেপ িগেয়িছল য িচৎকার কের বািড ়মাথায় লল। বচারী ী
ঝেতই পারল না কন এত রাগ তার ামীর। িমনিত ঝরল তার কে , ‘ িম আমার উপের এত রেগ আেছা কন? আমােদর এমন চমৎকার াসাদ হেয়েছ,

কত র আসবাবপ ! িম তামার ফরাির গািড ় পেয়ছ। রা ার ওপােশই গলফ মাঠ। এত রেগ আেছা কন আমার উপর?’
 

ামী   িত   ের  বলল,  ‘কারণ,  হ  ী,  িম  যিদ  আমােক  অমন া স ত খাবার না িদেত, অেনক বছর আেগই আিম এখােন আসেত
পারতাম!’
 

শাক, হারােনা এবং জীবনেক উদযাপন করা
আমরা হারােনার সােথ যা যাগ কির, তা-ই হে  শাক। এটা হে  শখােনা িতি য়া, যা মা  কেয়কটা সং িতেত দখা যায়। শাক অিনবায নয়।
আিম এটা জেনিছ আমার িনেজর অিভ তা থেক, আট বছেররও বিশ সময় ধের খ  এিশয়ান বৗ  সং িতেত েব থেক। সই সমেয় থাই াে র

ত  অ েল, যখানকার এক  বৗ  বনিবহাের আিম িছলাম, সখােন পি মা সং িত িছল স ণ অপিরিচত। আমােদর িবহারটা তখন আেশপােশর
াম েলার জ  শব পাডা়বার ান িহেসেব কাজ করত। ায় িতস ােহ তেদহ পাডা়েনা হেতা। সই ১৯৭০ সােলর শষােধ শত শত দাহি য়া
দেখিছ আিম; িক  কাউেকই ক দেত দিখ িন। পেরর িদন েলােত ত ি র আ ীয় জনেদর সােথ কথা বেলিছ; িক  তােদর মােঝ কােনা শােকর িচ
দিখ  িন।  ীকার  করেতই  হেব  য  সখােন  কােনা  শাক  নই।  আিম জেনিছলাম য সই সময়কার উ র ব থাই াে , যখােন ব  শত বছর ধের
ে র িশ া িবরাজমান িছল, সখােন েক সবাই এমনভােব হণ করত, যা ি য়জন হারােনা এবং শােকর পি মা ানধারণা েলােক অ ীকার কের।

 
সই বছর েলা আমােক িশিখেয়িছল য শােকর িবক  িক  আেছ। শাক য ল তা নয়; িক  তার অ  একটা স াবনা আেছ। ি য়জন হারােনােক

অ ভােবও দখা যায়, যা দীঘিদন শােক কাতর হেয় ঃখ পাওয়া থেক ি  দয়।



 
আমার বাবা মারা িগেয়িছেলন যখন আমার বয়স ষাল। িতিন িছেলন আমার জ  মহামানব। িতিনই িছেলন সই ি , িযিন তার কথার মােঝ আমােক
ভােলাবাসার মােন েঁজ পেত সাহা  কেরিছেলন, ‘ িম জীবেন যা-ই কেরা না কন, , আমার দেয়র দরজা তামার জ  সব সময় খালা থাকেব।’
যিদও তার জ  আমার ভােলাবাসা িছল িবশাল, আিম তার শষ ত  অ ােন ক িদ িন। আিম তার জ  আর কােনা িদন ক িদ িন। তার অকাল েত
ক দেত হেব, এমনটাও কখেনা বাধ কির িন। তার েক িঘের আমার এই আেবগেক েঝ উঠেত অেনক সময় লেগ িগেয়িছল। আিম িনেচর গে র
মা েম সটা েঝিছলাম, যা আিম এখােন আপনােদর সােথ শয়ার করিছ।
 
ত ণ িহেসেব আিম ব গান পছ  করতাম। রক গান থেক  কের ািসক, জ াজ হেত ফাক গান, সব। ল ন িছল ১৯৬০ ও ১৯৭০ সােলর
গাডা়র িদেক এক অিব া  শহর, িবেশষ কের আপিন যিদ গান ভােলাবােসন। আমার মেন পেড ় লড জেপিলন াে র থম নাভাস গােনর মহডা়য়

আিমও উপি ত িছলাম, য  সােহার এক  ছাট ােব অ ি ত হেয়িছল। অ  এক সমেয় আমরা কেয়কজন উ র ল েনর ছাট এক মেদর দাকােনর 
উপেরর এক েম  একটা  রক  পর  সামেন  তখনকার  সমেয়  অ াত  রড  য়াটেক দেখিছলাম গান করেত। সকােলর ল েনর গােনর জগেতর কত

বান িত আমার কােছ এখেনা রেয় গেছ।
 
বিশর ভাগ কনসােটর শেষ অ া েদর সােথ আিমও িচেয় উঠতাম, ‘আেরকটা! আেরকটা!’

সাধারণত া  দল বা অেক া আরও িক ণ বাজাত, যিদও একসময় তারা তােদর য পািত িছেয় বািড ়চেল যত। আিমও চেল আসতাম। আমার
িতেত ভােস য িতস ায় যখনই আিম াব, পাব অথবা কনসাট হল থেক ঘেরর িদেক েট িফেরিছ, তখন সব সময়ই ি েত িভেজিছ। ল েনর

এমন কেনা টাইেপর ি র জ  িবেশষ একটা শ  আেছ : ি জল বা িঁড ় িঁড ় ি । িতবারই কনসাট হল থেক বেরােনার সময় আিম খয়াল করতাম
য, িঁড ় িঁড ় ি  হে , চারিদেক ঠা া ও অ কার ভাব।

 
আিম মেনর গভীের জানতাম য স বত আর কখেনাই তােদর গান শানার েযাগ হেব না আমার। তারা আমার জীবন থেক চেল গেছ িচরকােলর জ ।
িক  তােত আিম একবারও িবষ তা অ ভব কির িন বা কা া কা া ভাব বাধ কির িন। ল েনর সই ঠা া, ভজা আেলা আধািরর রােত বিরেয় এেস
আমার মেন তখেনা বাজেত থাকত তােদর গান। কী অসাধারণ গান! কী দা ণ পারফর া ! আিম কী সৗভা বান য  এ সময় আিম কনসােট  উপি ত
িছলাম! দা ণ এসব কনসােটর পর আমার মেন কােনা শাক অ ভব কিরিন।
 
আমার বাবার র পরও আিম ক এমনটাই অ ভব কেরিছলাম। মেন হেয়িছল যন দা ণ এক কনসােটর সমাি  ঘেটেছ। এটা ব চমৎকার একটা 
পারফর া  িছল। যখন এ  শষ পযােয় এেস িগেয়িছল, আিম জাের জাের িচৎকার কেরিছলাম, ‘আেরক ! আেরক !’ আমার ি য়  বাবা সিত ই 
আেরক  সময় কাটােত চেয়িছেলন আমােদর সােথ। িক  একসময় তােক তার িজিনসপ  েয় বািড ়চেল যেত হেলা। তার শষ েত র পের আিম 
মটেলেকর মােটািরয়াম থেক  ল েনর ঠা া িঁড ় িঁড ় ি েত বিরেয় আসিছলাম। িঁড ় িঁড ় ি টা আমার পির ার মেন আেছ। আিম জানতাম, আর 



কখেনাই তার সােথ দখা হেব না আমার। িতিন আমার জীবন থেক িচরকােলর জ  িবদায় িনেয়েছন। তাই বেল আিম িবষ  বাধ কির িন। আমার কা াও
আেস িন। আিম  মেন মেন অ ভব কেরিছলাম, কী অসাধারণ িপতা িছেলন িতিন! কী দা ণ অ ে রণাদায়ী জীবন িছল তার! আিম কী সৗভা বান য
তার সােথ থাকেত পেরিছ! কী সৗভা  য আিম এমন িপতার স ান হেয়িছ!
 
ভিব েতর দীঘ পথ হ টেত িগেয় আিম যখন মােয়র হাত ধেরিছলাম, ক একই রামা কর অ িত কাজ করিছল আমার মেন, যমনটা আমার জীবেন
ঘেট যাওয়া িবরাট সব কনসােটর শেষ অ ভব কেরিছ। আিম এমন অ িত িথবীর িবিনমেয়ও িমস করেত চাই না। তামােক ধ বাদ, বাবা।
 
শাক হে  আপনার কাছ থেক কী কেড ় নওয়া হেয়েছ তা দখা। জীবেনর উদযাপন করা হে  আমরা যা যা পেয়িছ তা দেখ তার জ  ব ত তা

অ ভব করা।
 

ঝরা পাতা
স বত র মে  য েক মেন নওয়া সবেচেয় ক ন হয়, তা হে  কােনা িশ র । িবিভ  সমেয় কােনা ছাট ছেল বা মেয়র শষ ত
অ ান পিরচালনা করার েযাগ হেয়েছ আমার, যােদর জীবেনর অিভ তাই ব বিশ িদেনর হয় িন। আমার কাজ হে  শােক িবহবল িপতামাতােক, সােথ
অ া েদরও মেনর ঃখ কা েয় ওঠার জ  পথ দখােত সাহা  করা, আর সই ব ল টার উ র খ জার যাতনার ভার লাঘব করা, য  হে ,
‘ কন?’
 
আিম ায়ই িনেচর গ  বিল, যা অেনক বছর আেগ থাই াে  েনিছলাম।
 
একজন সাধারণ বনিভ  জ েলর মে  এক পণ ের ান করিছল। এক স ায় চ  বেগ ঝড ়বেয় গল। বাতােসর গজন শানাল যন জট িবমােনর
ইি েনর মেতা। ভারী ি  তার ের আচেড ়পডি়ছল। রাত যতই বাডে়ত লাগল, ঝড ়ততই িব  হেয় উঠল। থেম গােছর ডালপালা ভেঙ পডা়র শ  
শানা  গল।  পের  বাতােসর  তােড ় শকড়   গাছ  উপেড ় এেলা,  আর বজ ােতর শে র মেতা মা েত আছেড ়পডল়।

িভ  শী ই ঝেত পারল য তার ঘােসর রটা তােক র া করেত পারেব না। ের যিদ কােনা গাছ আছেড ়পেড,় অথবা িনেদনপে  কােনা বড়
ডাল যিদ নেম আেস, তাহেল এ  সাজা রেক চাপা িদেয় তােকও মা র সােথ িমিশেয় ফলেব।
 
স সারা রাত মাল না। সই রােত ায়ই স নল বড ়বড ়গাছ েলা ড় ড ়কের মা েত আছেড ়পডে়ছ সশে । িতবার এমন শে  তার দয়

েপ উঠল। ভার হওয়ার িক  আেগ, যমন  ায়ই হয়, ঝড ় থেম গল। আেলা টেতই িভ  বিরেয় পডল় েরর কী হাল হেয়েছ দখেত। অেনক
বড ়বড ়ডালপালা, আর েটা বড ়আকােরর গাছ এক র জ  রেক িমস কেরেছ। এত িক র পেরও েচ থাকেত পের স ব ভা বান অ ভব করল।
হঠাৎ তার ি  আকিষত হেলা উপেড ়যাওয়া গাছ এবং ছডা়েনা িছটােনা ডালপালার িদেক নয়, বরং অসং  পাতার িদেক, যা  হেয় ছিডে়য় িছল



জ েলর সবখােন।
 
স যমনটা ভেবিছল, মা েত পেড ়থাকা বিশর ভাগ পাতাই হে  েডা় ও বাদামী রেঙর পাতা য েলা ণজীবন কা েয়েছ। সই বাদামী পাতা েলার

মােঝ িছল অেনক েলা হলেদ পাতা। তার সােথ িছল িক  স জ পাতাও। সই স জ পাতা েলার মে  কেয়কটা এমন সেতজ ও উ ল স জ রেঙর পাতা
িছল য স দেখই ঝেত পারল এ েলা ঁিড ় থেক পাতা হেয়িছল ঝের পডা়র মা  কেয়ক ঘ া আেগ। সই েত িভ র দেয় র ভাব ক ত
হেলা। স তার অ ি  িদেয় দখা সত েক পরখ কের িনেত চাইল। তাই স উপের গাছ েলার ডালপালার িদেক তাকাল। সিত ই, গাছ েলােত য পাতা েলা
রেয় গেছ, তােদর বিশর ভাগই ত ণ সেতজ স জ পাতা, তােদর জীবেনর ম গগেন। যিদও অেনক ন ন কিচ স জ পাতা মা েত ঝের পেড ়আেছ, ত ও

রেনা, েডা় হেয় যাওয়া ক কডা়েনা বাদামী পাতা েলাও ডালপালা েলােত েক আেছ এখেনা। িভ  হাসল। সিদন থেক কােনা িশ র ই তােক
িবচিলত কের িন।
 
যখন আমােদর পিরবােরর উপর িদেয় র ঝড ়বেয় যায়, স সাধারণত উিডে়য় নয় েদর, ঁচকােনা বাদামী পাতা েলােক। সই সােথ আরও অেনক
ম বয়  লাকেদরও িনেয় যায়, যমনটা গােছর হলেদ পাতা েলার মেতা। ত ণরাও মারা যায়, তােদর জীবেনর ারে ই, ক স জ পাতা েলার মেতা।
মােঝ মােঝ  এেস ছাট বা ােদর জীবনও কেড ় নয়, ক যমনটা িতর ঝড ়এেস িছেড ় নয় ঁিড ় থেক স  গজােনা পাতা েলােক। এটাই
আমােদর র অপিরহায চির , ক যমন  দখা যায় বেনর মােঝ ঝেডর় চির েত।
 
একজন িশ র েত কাউেক দাষ দওয়া বা কাউেক দাষী সা  করার িক  নই। ঝডে়ক ক দাষ িদেত পাের? আর এ ই আমােদর সই ে র উ র
িদেত সাহা  কের, কন িশ রা মারা যায়? উ রটা হে , সই একই কারণ, যার জ  ঝেড ়িক  সং ক স জাত স জ পাতা ঝের
যায়।
 

র উ ান-পতন
বাধ কির সবেচেয় আেবগময় ে র অবতারণা ঘেট যখন শষ ত  অ ােন কিফনটােক  কবের  নামােনা  হয়  অথবা  মােটািরয়ােম  কিফনেক  
ভতের নওয়ার জ  যখন ইচ েপ দওয়া হয়। এটা যন ি য় ি র সবেশষ শারীিরক িচ েক শাকাত পিরবােরর কাছ থেক িছিনেয় নওয়া হে

িচরকােলর জ । এমন েত ায়ই চােখর পািন ধের রাখা যায় না। এমন ত েলা আরও ক ন হয় পােথর কেয়কটা মােটািরয়ােম। সখােন ইচ
পেল কিফন  িনেচ নেম যায় যখােন ি  অবি ত। এটা অেনকটা কবর দওয়ার মেতা দখায়। তেব একজন ত ি র িনেচর িদেক নেম যাওয়াটা

অবেচতন মেন অেনকটা নরেক নেম যাওয়ার মেতা লােগ! ি য় ি েক হারােনা এমিনেতই যেথ  কে র। তার সােথ যমালেয় নেম যাওয়ার সা  যাগ
হেল তা সহ  করাটা এক  ক ন হেয় পেড।়
 
অতএব আিম একবার াব িদেয়িছলাম য এমনভােব মােটািরয়াম িনমাণ করা হাক যােত কের ি  যখন তেদহেক দাহ করার জ  ইচ পেব,



কিফনটা ধীের ধীের উপের উেঠ যােব। একটা সাধারণ হাই িলক িলফটই এই কাজটা করেত পাের। কিফনটা ছােদ পৗছঁােল র  কেনা বরেফর মােঝ
হািরেয় যােব, এর পের এ  এক  েকােনা দরজার মাঝ িদেয় উপের উেঠ যােব, তখন বাজেত থাকেব গ য় স ীত। শাকাতেদর মােঝ তা মানিসকভােব
ব উৎ কর একটা ছাপ ফলেব।

 
তেব যারা আমার াব েনেছ, তােদর কউ কউ ম  কেরেছ, এেত অ ােনর সততা চেল যােব। িবেশষ কের সবাই যখােন জােন য, ত ি  যিদ
বদমাশ হয়, এমন ি  ‘উপের’ যেতই পাের না।
 
আিম তাই াবটা এক  রদবদল কের িনলাম। াব করলাম য সবিক  কাভার দওয়ার জ  িতনটা ইচ রাখা হাক। ‘উপের’ ইচটা হে  যারা
ভােলা তােদর জ । ‘িনেচ’ বাটনটা হে  ােদর জ । ‘একপােশ’ বাটন  হে  বিশর ভাগ বওয়ািরশ লাকেদর জ । এর পের পি মা সমােজর
গণতাি ক নীিতেক মা  কের, আর সােথ সােথ এমন িনরস অ ােন এক  রস িমিশেয় দওয়ার জ  আমরা শাকাতেদর কাছ থেক হাত েল ভাট িনেত
পাির, িতনটা ইেচর মে  কানটা েপ দওয়া হেব! এ  শষ ত  অ ান েলােক সবেচেয় রণীয় ত বািনেয় দেব, আর এমন অ ােন
যেত চাওয়ার একটা ভােলা কারণ হেয় উঠেব।

 

এক ি  ও তার চার ী
জীবেন সফল এক ি র চার ী িছল। জীবেনর শষ সমেয় এেস স তার শ াপােশ চ থ ীেক ডাকল, সবেচেয় ন ন ও ত ণী ীেক। স তার র
িফগােরর দেহ হাত িলেয় বলল, ‘ি য়তমা, এক িক িদন পের আিম মারা যাব। মরার পের, আিম তামােক ছাডা় একা হেয় যাব। িম িক আমার সােথ
আসেব?’
 
‘ কােনামেতই না!’ ঘাষণা কের িদল সই লা ময়ী রী, ‘আমােক অব ই িপছেন থাকেত হেব। তামার শষ ত  অ ােন আিম তামার শংসার
জয়গান গাইব। িক  এর বিশ িক  করেত পারব না।’ এই বেল স গটগট কের েট ম থেক বিরেয় গল।
 
ত ণী ীর এমন শীতল ত াখান লাক র দেয় যন এক  ির বিসেয় িদল। স তার সব মেনােযাগ ঢেল িদেয়িছল তার এই সবেচেয় ত ণী ীেক।
স তােক িনেয় এমন গিবত িছল য যেকােনা ণ অ ােন স তােক সােথ কের িনেয় গেছ। এই রী ী তােক  বয়েস দা ণ মযাদা এেন

িদেয়েছ। এটা জেন স অবাক য, তার ী তােক ভােলাবােস না, যমনটা িক  স তােক ভােলাবাসত।
 
এখেনা তার আরও িতনজন ী আেছ। তাই স তীয় ীেক ডাকল যােক স ম বয়েস িবেয় কেরিছল। এই তীয় ীর হাত ধরার জ  তােক ব ক
করেত হেয়িছল। তার জীবেন এত আনে র উৎস তা তার এই তীয় ী। তাই স তােক গভীরভােব ভােলাবােস। তার এই ী এমন আকষণ য় িছল য
অেনেকই তােক পেত চাইত। িক  স সব সময় তার ামীর িত িব  িছল। স তার ামীেক িদেয়িছল িনরাপ ােবাধ। স তােক জিডে়য় ধের বলল,



‘িমি  সানা আমার, এক িক িদন পের আিম মারা যাব। মরার পের, আিম তামােক ছাডা় একা হেয় যাব। িম িক আমার সােথ আসেব?’
 
এই রী মিহলা বসায়ী লভ ভি েত উ র িদল, ‘িক েতই নয়! এমন িজিনস কখেনাই করা হয় িন। আিম তামােক জমকােলা একটা শষ ত
অ ান কের দব। িক  এর পের আিম তামার স ানেদর িনেয় চেল যাব।’
 

তীয় ীর এমন অিব তা তার অ ঃ লেক নাডা় িদল। স তােক চেল যেত বেল ি তীয় ীেক ডেক পাঠাল।
 
স বড ়হেয়েছ এই ি তীয় ীর সােথ। এই ী  যিদও তমন আকষণ য় নয়, িক  যেকােনা সম ায় সাহা  করার জ  আেশপােশ িছল স সব সময়।

আর যেকােনা সম ায় অ  উপেদশ িদত স। স িছল তার সবেচেয় িব  ব । স িব ােসর সােথ তার চােখর িদেক তািকেয় বলল, ‘ভােলাবাসাময়ী,
এক িক িদন পের আিম মারা যাব। মরার পের, আিম তামােক ছাডা় একা হেয় যাব। িম িক আমার সােথ আসেব?’
 
স মার ের বলল, ‘আিম ঃিখত, আিম তামার সােথ যেত পারব না। তামার কবর পয  যেত পাির, িক  এর বিশ নয়।’

 
 লাক  ভেঙ পডল়। স তার থম ীেক ডাকল, যােক স মেন হয় িচরকাল  ধের  চেন।  স  স িত  তােক  অবেহলা  কেরেছ।  িবেশষত  মন

ভালােনা সই তীয় ীর দখা পেয় আর সবিদক িদেয় সরা তার চ থ ীেক পেয়। িক  তার এই থম ীই তার জ  সিত কােরর ণ িছল।
স আডা়ল থেক কাজ কের গেছ। স সিত ই ল া পল যখন স তার এই ীেক অেগাছােলা ও শীণ দেহ আসেত দখল। িমনিত ঝরল লাকটার কে ,

‘ি য়তমা, এক িক িদন পের আিম মারা যাব। মরার পের, আিম তামােক ছাডা় একা হেয় যাব। িম িক আমার সােথ আসেব?’
 
স িনিবকার ের জবাব িদল, ‘অব ই আিম তামার সােথ যাব। আিম জ জ া ের তামার সােথ যাব সব সময়।’

 
থম ীেক বলা হয় ‘কম । ি তীয় ীর নাম হেলা ‘পিরবার’। তীয় ী িছল ‘ধনস দ’। চ থ ী িছল ‘যশ ািত’।

 
ি জ, গ টা আেরকবার পড়ুন, এখন যেহ  আপিন চার  ীেক জােনন।
কান ীেক সবেচেয় বিশ য  নওয়া দরকার? আপনার   হেল ক আপনার সােথ যােব?

 

ধা া খাওয়া
থাই াে  আমার থমবছের আমােদর ছাট একটা ােক কের এক িবহার থেক আেরক িবহাের িনেয় যাওয়া হেতা। িসিনয়র িভ রা সামেন াইভােরর
পােশ ভােলা িসেট বসত। আমরা িনয়র িভ রা বসতাম ােকর িপছেন, কােঠর বে র উপের। বে র উপের িছল িন  লাহার ম। তার উপের
তরপাল িদেয় ঢাকা দওয়া, েলা ও ি  থেক র ার জ ।



 
রা া েলা িছল সব ক চা, অয  অবেহলায় বহাল দশা। যখন চাকা েলা খােদ পডত়, াকটা িনেচ নামত আর িপছেন িভ রা উপের উেঠ যত। স!
অেনকবার আমার মাথাটা এই শ  লাহার েম ধা া খেয়েছ। অিধক  াডা় মাথার িভ  হওয়ায় আঘােতর ধা া কমাবার জ  মাথায় কােনা িক
দওয়ারও উপায় িছল না। িতবার মাথায় ধা া লাগেল আিম গালাগািল  করতাম, অব ই ইংেরিজেত, যােত থাই িভ রা ঝেত না পাের। িক  থাই

িভ রা তােদর মাথায় ধা া লাগেল খািল হাসত। আিম ভেব লিকনারা পতাম না, মাথায় এমন থা পেল হািস আেস কীভােব? আিম মেন মেন
ভাবতাম, এই থাই িভ রা ইিতমে ই মাথায় এত বিশ আঘাত পেয়েছ য তােদর মাথার  িঢেল হেয় গেছ।
 
আিম যেহ  একজন িব ানী িছলাম, তাই আিম একটা পরী া করার িস া  িনলাম। আিম হাসার সংক  করলাম থাই িভ েদর মেতা। এর পেরর বার
মাথায় বািড ়লাগেলই হাসব, দখব কমন লােগ। আপিন িক জােনন, আিম কী আিব ার কেরিছলাম?
আিম দেখিছলাম য মাথায় আঘাত পেল আপিন যিদ হােসন, তাহেল থা অেনক কম হয়। হািসর ফেল আপনার র ে ােত এে ারিফনস িনঃ ত হয় যা

া িতক থানাশক। এ  আপনার রাগ িতেরাধ ব ােকও ঢ ়কের এবং ইনেফকশন হওয়া থেক র া কের। তাই থা পেল হাসাটা বশ কােজর।
যিদ আপিন এখেনা আমার কথা িব াস না কেরন, তাহেল পেরর বার মাথায় বািড ় খেল হাসার চ া ক ন।
 
অিভ তা আমােক িশিখেয়েছ য যখন জীবন থাময় হয়, তখন যিদ আপিন এর মজার িদক েলা েঁজ িনেয় হাসেত পােরন, তাহেল থা অেনক কম হয়।
 

বের পাকা ও তার আকষণ য় গাবেরর প
িক  িক  লাক ঝােমলা থেক  হেত চায় না। যিদ তােদর িনজ  কােনা উি  হওয়ার াপার না থােক, তাহেল তারা টিলিভশেনর কা িনক 
চির েলার  ঝােমলা েলা  িনেয়  মাথা  ঘামােত  থােক।  অেনেক  উে গেক রণাদায়ী মেন কের। মেন কের, যা কে র, তা-ই ভােলা, তা-ই মজার। তারা

খী হেত চায় না। কারণ, তারা তােদর ঃেখর বাঝা েলা িনেয় ব বিশ সংি ।
 
জন ব  সারা জীবন ধের ব ঘিন  িছল। র পের তােদর একজন েগ দবতা িহেসেব, আেরকজন গাবেরর েপ বের পাকা িহেসেব জ  িনল।
দবতা শী ই তার ব র অভাব বাধ করেত লাগল, আর মেন মেন ভাবল কাথায় স জে েছ। স য েগ জে েছ, সখােন কাথাও তার ব েক েঁজ
পল না। তাই স অ া  েগও   িদ ি  িন প করল। িক  তার ব র দখা সখােনও িমলল না। এবাের স মানবজগেত মা ষেদর মােঝ েঁজ দখল

তার িদ ি  িদেয়, িক  সখােনও তােক েঁজ পল না। িন য়ই তার ব  প পািখর জগেত জ  নয় িন। িক  স ত ও িনি ত হেত চাইল। তেব
সখােনও তার আেগর জে র ব র খ জ িমলল না। তাই এবার সই দবতা েক েট চলা কীটপতে র জগেত তার িদ ি  িনে প করল। আর অবাক

করা াপার। তার ব েক স েঁজ পল গ  এক গাবেরর েপর মে  বের পাকা েপ! ব ে র ব ধন এত শ  য মরেণর পেরও তা েক থােক।
দবতা তার রেনা ব েক এমন ভা জনক জে র কবল থেক উ ার করেব বেল মনি র করল।

 



তাই স গ থেক নেম এেস গ  গাবেরর েপর সামেন এেস ডাক িদল, ‘এই য, বের পাকা! আমােক মেন আেছ? আমরা অতীত জে  জন
িভ  িছলাম, আর িম িছেল আমার সবেচেয় ভােলা ব । আিম যখােন র েগ জ  িনেয়িছ, সখােন তামার জ  হেয়েছ পট উে  আসা এই
গ  গাবেরর েপ। তেব িচ া কেরা না। আিম তামােক আমার সােথ কের েগ িনেয় যাব। এেসা, হ ব !’ পাকাটা বলল, ‘এক  দ ডা়ও! িম য

এই গেলাক স েক িকিচর িমিচর কের জানা , সখােন এত মজার কী আেছ? আিম এখােন ি কর গ র গাবেরর গে র মে  ভােলাই আিছ।
তামােক অেনক ধ বাদ।’

 
‘ িম ঝছ না।’ দবতা এবার তােক েগর খ ও আন জনক িবষয় েলা তােক িঝেয় বলল।
 
‘উপের সখােন িক তাহেল গাবর আেছ?’ পাকাটা ল িবষেয় এেলা।
 
‘অব ই নয়!’ নাক ি টকাল দবতা।
 
‘তাহেল আিম যাি  না!’ পাকাটা ঢ ়গলায় বলল। ‘ র হও এখান থেক!’ এই বেল স হামা িড ়িদেয় গাবেরর েপর মােঝ েক গল।
 
দবতা ভাবল য পাকাটােক ধের েগ িনেয় িগেয় দখােল তেবই স ঝেব। তাই দবতা নাক ঁচেক তার কামল হাতটা সই জঘ  গাবেরর েপ
িকেয় পাকাটােক হাতডা়ল। স তােক েঁজ পেয় টেন বর কের আনেত লাগল।

 
‘ হই! আমােক একা থাকেত দাও!’ পাকাটা িচেয় উঠল। ‘ব চাও! আমার সবনাশ হেয় যাে ! আমােক অপহরণ করা হে । ব চাও!!’ ছা্  িপি ল
পাকা  দহ ব িকেয় চেড ়িনেজেক দবতার কবল থেক  করল, আর গাবেরর েপ ঝপ িদেয় কাল।

 
দয়া  দবতা আবার তার আ ল েলােক গে  ভরা সই গাবেরর েপ িকেয় িদল। পাকা েক েঁজ পল আর আেরকবার তােক টেন বর করার
চ া চালাল। দবতা ায় তােক বর কের এেনিছল। িক  পাকা  নরম গাবের মাখামািখ হেয় িগেয়িছল, আর যেত ই ক িছল না মােটও। তাই এ

ি তীয়বােরর মেতা পালাল এবং গাবেরর আরও গভীের িগেয় কাল। েণ েণ একশ আটবার দবতা বচারা পাকাটােক সই জঘ  গাবেরর প  থেক
বর করার চ া করল। িক  পাকাটা তার সই ি য় গাবেরর িত এমন আস  িছল য স িতবারই দহ চেড ়িনেজেক  কের িনেয় আবার
গাবেরর মে  েক গল!

 
তাই অবেশেষ দবতােক হাল ছেড ়িদেয় েগ িফের যেত হেলা, আর বাকা পাকাটােক তার ি য় গাবেরর েপ রেখ যেত হেলা। এভােবই এই বইেয়
একশ আট  গে র পিরসমাি  ঘটল।
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