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ভূশ্চমকা 
  
মন্উইয়ককে, পেঁয়মর্ত্শ্  ির আকগ আমিই মিলাি স কেকয় দুখী বিকল । জীম কার জন্য 
আমি বিাটর ট্রাক ম মি করতাি। বিাটর ট্রাক কীভাক  েকল আমি জান্তাি ন্া, জান্ার 
ইকেও মিল ন্া। আিার কাজকক আমি ঘৃণা করতাি। আরকশ্ালায় ভরা ওকয়স্ট মেেমট 
মসক্সথ মিকটর একটা সস্তা কািরায়  াস করকতও আিার ঘৃণা হত। আিার িকন্ পডকি 
একমদন্ বদয়াকল টাঙাকন্া একটা টাই মন্কতই একগাদা আরকশ্ালা িমডকয় পকডমিল। 
বন্ািংরা স  বরকস্তারােঁয় খা ার বখকতও আিার ঘৃণা হকতা। বসখাকন্ও আরকশ্ালা িমডকয় 
থাকত। 
  
প্রমতমদন্ রামিকর দারুণ েন্ত্রণা মন্কয় ঘকর একস বপৌঁিতাি–হতাশ্, মেন্তা, মতক্ততা আর 
ম কদ্রাকহর মেন্তায় বসই িাথার েন্ত্রণা! ম কদ্রাকহর কথা জাগকতা আিার ককলকজর বসই 
স্বকের কথা বভক । ভম ষ্যৎ জী কন্র কত স্বেিয় িম ই ন্া বস সিয় আেঁকতাি–আজ 
বসস  হকয় উকেকি দুুঃস্বে। এটাই মক জী ন্? বে স্বেম ষ্ট ভম ষ্যকতর কথা বভক মি এটা 
মক তাই? এটাই মক আিার কাকি জী কন্র অথে–বে কাজ পিন্দ কমর ন্া তাই করা, 
আরকশ্ালািয় ঘকর থাকা, বন্ািংরা খা ার খাওয়া–আর ভম ষ্যকতর বকান্ আশ্া ন্া রাখা? 
…আমি শুধু োইতাি পডকত আর ককলজ জী কন্ বে  ই বলখার স্বে বদখতাি আমি 
মলখকত। 
  
আমি জান্তাি বে কাজ পিন্দ কমর ন্া বসটা বিকড মদকল বলাকসাকন্র  দকল আিার 
লাভই হক । আিার কামড কামড টাকা োই ন্া, আমি োইতাি ভাকলাভাক   ােঁেকত। বিাট্ট 
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ককর  লকল আমি একটা সমন্ধক্ষকণ একস বপৌঁকিমিলাি–এিন্ অ স্থা ন্তুন্ জী ন্ শুরু 
করকত োওয়া স  তরুণ তরুণীর জী কন্ই একসিয় আকস। অতএ  আমি আিার 
িন্মস্থর ককর বেললাি–আর বসই মসদ্ধান্ত আিার জী কন্ আিূল পমর তেন্ একন্ মদল । 
বসই বথকক গত পেঁয়মর্ত্শ্  ির আমি জী কন্ বে সুখ আর সিৃমদ্ধর স্বাদ বপকয়মি তা 
আকাশ্কুসুি উচ্চাশ্ারও  াইকর। 
  
আমি ো মেক করলাি তা এই : বে কাকজ বঘন্না হয় বসটা আমি বিকড বদ , আর বেকহতু 
মিকসৌমরর ওয়াকরন্স ুকগের বস্টট মটোসে ককলকজ োর  ির পডাশুন্া ককরমি, তাই রাকর্ত্ 
 য়স্ককদর মশ্ক্ষাদান্ ককর আিার জীম কা অজেন্ কর । এরপর আমি সারামদন্  ই 
পডার সিয় পাক া, মশ্ক্ষািি ততমর কর , উপন্যাস আর বিাট গল্প মলখ । আমি োই 
বলখার জন্য  ােঁেকত, আর মলকখ  ােঁেকত। 
  
 য়স্ককদর রামর্ত্ক লায় কী ম ষ্য় বশ্খা ? আিার ককলজজী কন্র কথা মেন্তা করকতই িকন্ 
পডল আমি জন্গকণর সািকন্  কৃ্ততা বদয়ার বে মশ্ক্ষা বপকয়মি আর অমভজ্ঞতা হকয়কি 
বস আিার ককলজ আর অন্যান্য মশ্ক্ষার বেকয় অকন্ক ব মশ্। বকন্? কারণ ওই মশ্ক্ষার 
েকলই িানু্কষ্র সকে বিলাকিশ্ার পকক্ষ আমি সাহস আর মন্মিন্ততা অজেন্ ককরমি, 
আিার ভীরুতা আর আত্মম শ্বাকসর অভা  দূর হকয় বগকি। 
  
স্বভা তই আমি কলমিয়া আর মন্উইয়কে ম শ্বম দযালকয়র রাকতর ক্লাকস  কৃ্ততা বদয়া 
মশ্ক্ষাদাকন্র উকেকশ্য মশ্ক্ষকপকদ মন্কয়াকগর আক দন্ কমর। তক  ওই ম শ্বম দযালয় দুমট 
জান্াল তারা আিার সাহােয িাডাই োলাকত পারক । 
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তখন্ সমতযই সমতযই হতাশ্ হকয়মিলাি–তক  এখন্ আমি ঈশ্বরকক ধন্য াদ জান্ামে বে 
তারা আিাকক প্রতযাখযান্ ককর খু  উপকার ককরমিকলন্। কারণ আমি ওয়াই.এি.মস.–এর 
রাকতর সু্ককল পডাকন্া আরম্ভ কমর, বসখাকন্ আিার মশ্ক্ষকতার দ্রুত আর হাকত হাকত 
েল বদখাকত হকতা। বসটা একটা পরীক্ষা  কট! ওই  য়স্করা আিার ক্লাকস ককলজী মশ্ক্ষা 
আর সািামজক িেোদা  াডাকত আসকতন্ ন্া। তারা একটা কারকণই আসকতন্ : তাকদর 
সিসযার সিাধাকন্র  য স্থা করকত। তারা োইকতন্ বোগযতা মন্কয় মন্কজর পাকয় দােঁমডকয় 
স্বা লিী হকত, োকত বকান্  য সা সিংিান্ত সভায় ভকয় জ্ঞান্ ন্া হামরকয় দুকটা কথা 
 লকত পাকরন্। বসলসিযান্রা োইকতন্ কডা ধাকতর বিতাকদর সকে বসাজাসুমজ কথা 
 লার সাহস, এ িং োকত ঘা কড মগকয় ওই  ামডর োরপাকশ্  ার মতকন্ক েক্কর ন্া মদকয় 
হয়। তারা োইকতন্ দক্ষতা ও আত্মম শ্বাস । তারা  য সায় উন্নমত োইকতন্ আর–
োইকতন্ পমর াকরর সুখ সিৃমদ্ধর জন্য আরও ব মশ্ টাকা বরাজগার করকত। আিার 
িার্ত্রা বেকহতু মকমস্তকত তাকদর িাইকন্ মদকতন্–েল ন্া বপকলই বসটা মদকতন্  ন্ধ ককর–
আর আিারও মন্য়মিত িাইকন্র বকাকন্া  য স্থাও মিল ন্া, মিল বক ল লাকভর মকিু 
অিংশ্, অতএি  ােঁোর জকন্য আিাককও মশ্ক্ষাদাকন্র সিয়  কৃ্ততার  য হামরক মদকটা 
মন্কয় সতকে থাককত হত। 
  
বস–সিয় আিার িকন্ হত খু  অসুম কধ মন্কয় মশ্ক্ষকতা করমি, মকন্তু এখন্  ুঝকত 
পারমি বস সিয় আমি মক অিূলয মশ্ক্ষাই ন্া বপকয়মি। আিায় িার্ত্কদর অনু্প্রামণত করকত 
হত, তাকদর সিসযা সিাধাকন্ সাহােয করকত হকতা। প্রমতমট মশ্ক্ষিকি আিাকক এিন্ 
অনু্কপ্ররণা মদকত হকতা োকত তারা আ ার আকস। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

7 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

কাজটা ব শ্ উকিজন্ারই মিকলা, আমিও ভাকলা াসতাি । আমি বদকখ তাজ্জ  হকয় োই, 
ওই  য সাদার িার্ত্রা মক দ্রুত আত্মম শ্বাস লাভ ককর বকউ বকউ আ ার পকদান্নমত আর 
 াডমত িাইকন্ও বপকয় োয়। আিার মশ্ক্ষকতায় অমত আশ্া াদী িকন্াভাক র বেকয় বের 
ব মশ্ সােলয এল। মতন্কট মশ্ক্ষািকির িকধয বে ওয়াই.এি.মস.এ আিাকক প্রমত রাকত 
পােঁে ডলাকরর ব মশ্ মদকত োয় মন্ তারাই আিায় মদকত শুরু করকলা মর্ত্শ্ ডলার ককর। 
প্রথকি আমি জন্গকণর সািকন্  কৃ্ততা বদওয়া বশ্খাতাি, পকর  ুঝলাি ওই  য়স্ককদর 
বশ্খা দরকার প্রমতপমি ও  নু্ধলাভ কীভাক  করকত হয়। বেকহতু িান্ম ক সম্পককের 
ম ষ্কয় বকান্  ই বপলাি ন্া বসকহতু আমি মন্কজই একখান্া  ই মলখক া মেক করলাি। 
বসটা বলখাও হল–তক  বেভাক  বলখা হয় বসভাক  ন্য়।  ইখান্া ব কড উেল এই 
 য়স্ককদর ক্লাকস আিার স  অমভজ্ঞতায় মন্ভের ককর। আমি এই  ইকয়র ন্াি মদলাি 
‘প্রমতপমি ও  নু্ধলাভ’। 
  
শুধু আিার মন্কজর  য়স্ক মশ্ক্ষার ক্লাকসর জন্য  ইটা মলকখমিলাি, তািাডা স ার অজান্া 
আকরা োরখান্া  ইও আমি মলকখমিলাি,মকন্তু আকদৌ ভাম মন্ এগুকলা খু  ভাকলা ম মি 
হক । আমি ব াধহয় আজককর স কেকয় অ াক হওয়া বকাকন্া বলখককর িকধয একজন্। 
  
সিয় বককট েলার োেঁকক আমি  ুঝলাি ঐস   য়স্ককদর স কেকয়  ড সিসযা ব াধ হয় 
দুমিন্তা। আিার িার্ত্কদর এক ম রাট অিংশ্ই মিকলন্  য সায়ী, উচ্চপকদর কিেী, 
বসলসিযান্, ইমিমন্য়ার, অযাকাউন্ট্যান্ট্ এইস  ন্ান্া জীম কার িানু্ষ্–আর তাকদর 
সককলরই মিকলা ন্ান্া দুমিন্তার সিসযা। আিার ক্লাকস বিকয়রাও মিকলন্–বকউ  য সা 
করকতন্, বকউ ঘরকন্না। তাকদরও সিসযা মিকলা। এটা তাই পমরষ্কার  ুঝকত পারলাি 
এিন্ একখান্া  ই দরকার োকত দুমিন্তা দূর করার পথ  াতকল বদওয়া আকি। আমি 
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মন্উ ইয়ককের মেেথ অযামভমন্উর পা মলক লাইকেমরকত মগকয় বখােঁজ করকতই বদখলাি 
বসখাকন্ ‘দুমিন্তা’ সম্পককে িার্ত্  াইশ্খান্া  ই আকি। অথে অ াক হকয় বদখলাি কীট 
(মিমি) সিকন্ধ  ই রকয়কি একশ্ উন্ন্ব্বই খান্া। একক াকর ন্য় গুণ ব মশ্  ই রাখা 
আকি দুমিন্তার বেকয় । অ াক হওয়ার িত ন্য়? বেকহতু দুমিন্তা  যাপারমট আজককর 
দুমন্য়ায় সককলর কাকিই িস্ত একটা সিসযা তাই আপন্ার মক িকন্ হয় ন্া বে প্রমতমট 
হাইসু্কল আর ককলকজ ‘দুমিন্তা’ বকিন্ ককর দূর করকত হয়, বস সিকন্ধ মশ্ক্ষার  য স্থা 
থাকা একান্ত উমেত? তা সকেও  লমি বদকশ্র বকাকন্া ককলকজ েমদ এিন্ মশ্ক্ষার  য স্থা 
থাকত মন্িয়ই শুন্তাি। তাই আিেে হওয়ার কারণ বন্ই বডমভড মশ্ ামর তার ‘কীভাক  
দুমিন্তাগ্রস্ত বথকক সেল হকত হয়’  ইমটকত  কলকিন্, ‘আিরা সা ালকত্ব প্রাপ্ত হই 
জী ন্সিংগ্রাকির অমভজ্ঞতার মন্রন্তর োকপ–বেভাক  মেন্তাশ্ীল বকাকন্া  যমক্তকক হোৎ  যাকল 
ন্ােকত  লায় তার ো অ স্থা হয় বসভাক ।’ 
  
এর েলশ্রুমত কী রকি? অ াক হওয়ার িকতাই। আিাকদর হাসপাতালগুকলার 
অকধেককরও ব মশ্ স্নায়ম ক আর ভা ালুতায় আিান্ত বরাগীকতই ভমতে। 
  
আমি ওই লাইকেমরর তাকক রাখা  াইশ্খান্া দুমিন্তা সম্পককের  ই ন্াডাোডা করলাি। 
তািাডা দুমিন্তা সম্পককে বলখা েতগুমল বপলাি স  মককন্ও বেললাি, ত ুও আিার 
 য়স্ককদর ক্লাকস কাকজ লাগাকত পামর এিন্ একখান্া  ইও বপলাি ন্া। তাই মেক 
করলাি মন্কজই একখান্া  ই মলকখ বেল । 
  
সাত  ির আকগ  ইমট বলখার জন্য মন্কজকক ততমর করলাি। বকিন্ ককর? েুগ েুগ ধকর 
দাশ্েমন্করা দুমিন্তা মন্কয় ো  কলকিন্ বস–স  পকড বেললাি। তািাডা পডলাি 
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কন্েুমসয়াস বথকক োমেেল পেেন্ত শ্ত শ্ত জী ন্ী । তািাডাও আমি ন্ান্া রককির 
িানু্কষ্র সাক্ষাৎকার মন্লাি বেিন্ জযাক বডম্পমস, বজন্াকরল ওিার েযাডমল, বজন্াকরল 
িাকে ক্লাকে, বহন্মর বোডে, এমলন্র রুজকভল্ট ও ডকরামথ মডক্স। তক  এস  মিকলা ভূমিকা 
িার্ত্, তখন্ আমি মন্কজকক বলখার জন্য ততমর করমিলাি। 
  
. 
  
শুধু বদখা সাক্ষাৎ আর পডা িাডাও আমি আর একটা কাজও কমর, বসটা বের ব মশ্ 
গুরুকত্বর। আমি একটা গক ষ্ণাগাকর পােঁে  ির কাজ ককর োই–গক ষ্ণাগারমটর কাজ 
মিল দুমিন্তা দূর করা। এ গক ষ্ণাগার  য়স্ক মশ্ক্ষার ক্লাস িাডা মকিু ন্য়। েতদূর জামন্ 
দুমন্য়ায় এটাই একিার্ত্ গক ষ্ণাগার। আিার পদ্ধমত মিল এই িার্ত্কদর আিরা দুমিন্তা 
দূর করার মকিু মন্য়ি জামন্কয় বসগুকলা তাকদর জী কন্ কাকজ লামগকয় মক রকি েল 
পাওয়া বগল পকর ক্লাকস জান্াকত  লা হয়। অকন্কক তাকদর পূ ে অমভজ্ঞতার কথাও 
জান্াকতন্। 
  
আিার ওই অমভজ্ঞতার েকল আিার ধারণা পৃমথ ীর বে বকাকন্া িানু্কষ্রই বেকয়ই 
দুমিন্তা কী ককর জয় করলাি’ ম ষ্কয় কথা আমিই স কেকয় ব মশ্ শুকন্মি। এিাডাও 
আমি শ্’বয় শ্’বয় ‘আমি কী ককর দুমিন্তা জয় কমর’ ম ষ্কয় ডাকক পাোকন্া বলখাও 
পকডমি। এসক র িকধয  হু  কৃ্ততাও মিল বেগুকলা আকিমরকা েুক্তরাষ্ট্র আর কান্াডায় 
আিাকদর ১০৭৭মট ক্লাকস আরও ৪৫মট অন্য রাকষ্ট্র পুরস্কার পায়। তাই এই  ইমট 
আরাকির সাহাকেয জন্মায়মন্  া এটার বকান্  ােঁধা ধরা  ুমলও বন্ই। এর  দকল আমি 
দ্রুত েলিান্ সিংমক্ষপ্ত বকান্ ম  রণই মলমপ দ্ধ ককরমি, বেটায় হাজার হাজার  য়স্ক িানু্ষ্ 
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তাকদর দুমিন্তা কীভাক  জয় ককরকিন্ বসকথাই  লা হয়। একটা  যাপার মন্মিত– ইমট 
 য হামরক জী কন্ প্রকয়াগ করা। এর বলখা আপন্ার মন্িয় ব াধগিয হক । 
  
আমি একথা জান্াকত বপকর খুমশ্ বে এ  ইকত বে স  ন্াি বদওয়া আকি তা আকদৌ 
িন্গডা ন্য়। এখাকন্ সমতযকার ন্াি মেকান্াই বদওয়া আকি। এর স ই ম শ্বাসকোগয ও 
প্রািামণক। 
  
‘ম জ্ঞান্ হল মকিু সেল ধযান্ধারণার সিমষ্ট,’ কথাটা  কলমিকলন্ েরামস দাশ্েমন্ক 
ভযাকলমর। এ  ইও মেক তাই। একতও রকয়কি মকিু সেল আর সিকয়র কমষ্টপাথকর 
োোই করা পদ্ধমতর সিংগ্রহ োকত দুমিন্তা দূর করা োয়। তক  আপন্াকদর জান্াকত োই 
একত ন্তুন্ মকিু পাক ন্ ন্া, তক  ো পাক ন্ তা আকগ কাকজ লাগাকন্া োয়মন্। আন্ন্দিয় 
জী ন্ কাটাকন্ার পথ আিরা বজকন্মি। আিাকদর অসুম ধা অজ্ঞতা ন্য়,  রিং মন্মিয়তা। 
এ  ইকয়র উকেশ্য হকলা ন্তুন্ ককর দুমিন্তাহীন্ জী ন্ সম্পককে প্রােীন্ আর আসল সতয 
প্রকাশ্ করা এ িং তাকক  াস্তক  কাকজ লাগাকন্ার জন্য আপন্াকক উেুদ্ধ করা। 
  
এ  ই কীভাক  বলখা হয় তা জান্ার জন্য  ইমট আপমন্ হাকত তুকল বন্ন্মন্। আমি জামন্ 
আপমন্ োন্ কাজ। অতএ  আসুন্, এমগকয় োওয়া োক। দয়া ককর এ– ইমটর প্রথি 
ব শ্মকিু পাতা পকড বেলুন্–তারপর েমদ বদকখন্ আপন্ার িকধয দুমিন্তা দূর ককর ন্তুন্ 
জী ন্ োপকন্র জন্য বকাকন্া শ্মক্ত  া বপ্ররণার জন্ম হয় মন্–তাহকল  ইটা িাইগাদায় 
িুেঁকড বেকল মদন্। িকন্ করক ন্ এ  ই তক  আপন্ার জন্য বলখা হয় মন্। 
  
—বডল কাকন্েমগ 
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আজর্কর জনয ডবেঁর্ি থাকুন 
  
১৮৭১ সাকলর  সন্তকাকল এক তরুণ একখান্া  ইকয়র একুশ্মট কথা পকড বগকলন্, 
কথাগুকলা তার ভম ষ্যৎ জী কন্ ম রাট প্রভা  বেকলমিল। িমিল বজন্াকরল হাসপাতাকলর 
এক ডাক্তারী িার্ত্ মিকলন্ মতমন্। বশ্ষ্ পরীক্ষায় পাশ্করা, ভম ষ্যকত বকাথায় োক ন্, মক 
করক ন্, ডাক্তামর পসার বকিন্ হক  মকভাক  জীম কা অজেন্ করক ন্ এইস  মন্কয় মতমন্ 
খু ই মেন্তায় পকডমিকলন্। 
  
১৮৭১ সাকল বে কথাগুকলা ঐ তরুণ ডাক্তার িার্ত্মট পকডমিকলন্ তারই সাহাকেয মতমন্ 
হকয়মিকলন্ তার কাকলর স েকেষ্ঠ একজন্ মেমকৎসক। মতমন্ ম শ্বম খযাত ‘জন্ হপমকন্স 
সু্কল অ  বিমডমসন্’ পমরোলন্া ককরন্। মতমন্ অক্সকোকডের বরমজয়াস অধযাপক মন্েুক্ত 
হন্–এটা মিল মেমটশ্ সাম্রাকজয বকান্ মেমকৎসককক বদওয়া সক োচ্চ সম্মান্। ইিংলকের 
রাজা তাকক ন্াইট উপামধ বদন্। িৃতুযর পর তার জী ন্ী প্রকাকশ্র জন্য দুকটা ম রাট 
 ইকয় ১৪৬৬খান্া পাতা বলকগমিল। 
  
ওই মেমকৎসক হকলন্ সযার উইমলয়ি অসলার। ১৮৭১ সাকলর  সন্তকাকল বে কথাগুকলা 
মতমন্ পকডমিকলন্ তা এই টিাস কালোইকলর বলখা একুশ্টা কথা : অস্পষ্টতায় ভরা 
দূকরর মকিুর বেকয় কাকির স্পষ্ট মকিু বদখাই আিাকদর দরকার। 
  
ম য়ামিশ্  ির পকর এক ন্রি  সকন্তর রাকত ইকয়ল ম শ্বম দযালকয়র মটউমলপ েুকল ভরা 
আমঙন্ায় সযার উইমলয়াি অসলার িার্ত্কদর সািকন্ একটা ভাষ্ণ বদন্। মতমন্  কলন্ তার 
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িত একজন্ িানু্ষ্, মেমন্ োরমট ম শ্বম দযালকয়র অধযাপক আর জন্মপ্রয় বকাকন্া  ই 
মলকখকিন্, তার অ শ্যই ম কশ্ষ্ ধরকন্র গুণ িমস্তকষ্ক থাকক । মতমন্  কলন্ কথাটা একদি 
অসতয, কারণ তার  নু্ধরা জাকন্ন্ তার িমস্তষ্ক অমত সাধারণ। 
  
তাহকল তার এই সােকলযর বগাপন্ রহসয মক? মতমন্  কলমিকলন্, বসটা হল তার কথা 
অনু্োয়ী তদমন্ক জী ন্ োপকন্র েল। কথাটার অথে মক? এই  কৃ্ততা বদওয়ার ককয়ক 
িাস আকগ সযার অসলার ম রাট এক োর্ত্ী াহী জাহাকজ আটলামন্ট্ক পার হন্। জাহাকজর 
কযাকেন্ বসখাকন্ একটা ব াতাি মটপকতই আিেে এক কাে ঘকট–মকিু েন্ত্রপামতর শ্ব্দ 
বজকগ ওোর সকে সকে জাহাকজর প্রমতমট অিংশ্ একক অকন্যর বথকক আলাদা হকয় োয়। 
ডুঃ অসলার িার্ত্কদর এ ার  লকলন্, বতািরা ওই েিৎকার জাহাকজর বেকয়ও অকন্ক 
ব শ্ী আিেেজন্ক ভাক  ততমর এ িং ভম ষ্যকত অকন্ক দূর বতািাকদর বেকত হক । আমি 
ো  লকত োই তা হকলা বতািাকদর স  েন্ত্রপামত এিন্ভাক  মন্য়ন্ত্রণ ককরা োকত তদমন্ক 
জী ন্ োপকন্ অভযস্ত হও–একতই মন্রাপকদ োর্ত্া পকথ েলকত পারক । পাটাতকন্ দােঁমডকয় 
বদকখ ন্াও ব মশ্রভাগ েন্ত্র সেল আকি মকন্া। আর একটা ব াতাি বটপা আর শুকন্ ন্াও 
বতািাকদর জী কন্র বলাহার দরজাগুকলা অতীতকক বতািাকদর জী কন্ রুদ্ধ করকত পারকি 
মকন্া। আর একটা ব াতাি মটকপ  ন্ধ ককর দাও ন্ াগত ভম ষ্যৎকক। তাহকলই বতািরা 
মন্রাপদ–আজককর িত মন্রাপদ! অতীতকক রুদ্ধ ককরা! অতীতকক সিামধকত দাও 
…অতীকতর কথা বভক  অকন্ক িূখেই িকরকি…. ভম ষ্যকতর ভাকরর সকে অতীকতর ব াঝা 
েুক্ত হকয় আজককর ব াঝা স কেকয়  ড হকয় ওকে। ভম ষ্যৎকক অতীকতর িতই  ন্ধ ককর 
দাও …. ভম ষ্যৎ হকলা আজ… আগািীকাল  কল মকিুই বন্ই। িানু্কষ্র িুমক্তর মদন্ হকলা 
আজ। িানু্ষ্ ভম ষ্যকতর কথা বভক  শ্মক্তহীন্তা, িান্মসক দুমিন্তা আর স্নাযু়র দু েলতায় 
বভাকগ। অতএ  অতীত আর ভম ষ্যৎকক অগেলরুদ্ধ ককর বরাজকার জী ন্ মন্কয়ই  ােঁেকত 
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বেষ্টা ককরা। ডুঃ অসলার মক তক  ভম ষ্যকতর জন্য ততমর থাককত  ারণ ককরকিন্? ন্া, 
কখন্ই ন্া। তক  ঐ ভাষ্কণ মতমন্  কলমিকলন্ ভম ষ্যকতর জন্য ততমর হওয়ার স  বসরা 
পথ হকলা সিস্ত  ুমদ্ধ, ক্ষিতা আর আগ্রহ মদকয় আজককর কাজ ককর োওয়া। 
  
সযার উইমলয়াি অসলার ইকয়কলর িার্ত্কদর খৃকষ্টর এই প্রাথেন্া মদকয় মদন্ শুরু করকত 
 কলমিকলন্: প্রভু, আজ আিাকদর আজককর রুমট দাও। িকন্ রাখক ন্ প্রাথেন্ায় বক ল 
আজককর রুমটর কথাই প্রাথেন্াকারী  লকি। গতকাকলর  ামস রুমট খাওয়ার জন্য বকান্ 
অমভকোগ জান্ায় মন্ বস। প্রাথেন্ায় বস  কলমন্, বহ প্রভু, গি োকষ্র জমি খরা ক মলত–
আর আ ার খরা হকত পাকর–আগািী শ্ীকত তাহকল মকভাক  খাওয়া জুটক – া আিার 
েমদ োকমর ন্া থাকক–ও ঈশ্বর তাহকল কীভাক  রুমট জুটক ? 
  
ন্া, ওই প্রাথেন্ায় খামল আজককর রুমটর কথাই আকি। সম্ভ ত আজককর রুমটই শুধু 
আপন্ারা বখকত পাকরন্। 
  
 হু  ির আকগ এক কপদেকহীন্ দাশ্েমন্ক এক কঙ্করিয় বদকশ্ ভ্রিণ করমিকলন্, বে 
বদকশ্র বলাককরা সককলই দমরদ্র। একমদন্ এক পাহাকড, তার পাকশ্ মকিু বলাক 
জিাকয়ত হকল মতমন্ ো  লকলন্ বসটাই আজককর পৃমথ ীকত স কেকয় ব মশ্ উদ্ধত  াণী। 
িামব্বশ্ শ্কব্দর ওই  াণী শ্তাব্দীর পর শ্তাব্দী জুকড অনু্রমণত: আগািীর মেন্তা তযাগ 
কর, কারণ আগািীকালই তার ভার বন্ক । আজককর মদকন্ই তযাগ কর, কারণ 
আগািীকালই তার ভার বন্ক । আজককর মদকন্ই করণীয় অকন্ক আকি। 
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অকন্ককই েীশুর বসই  াণী, ‘কালককর কথা মেন্তা কর ন্া’ বিকন্ বন্য় মন্। তাকদর  ক্ত য 
বেষ্ঠত্ব অজেকন্র পকক্ষ ওকালমত, বেটা প্রাকেযর মকিু রহসযিয়তা। তাকদর কথা হল, 
আিায় কালককর কথা ভা কতই হক । আিার পমর াকরর জন্য  ীিা করকতই হক , 
 ৃদ্ধ য়কসর জন্যও টাকা োই। উন্নমতর জন্য আিায় বেষ্টা করকতই হক । 
  
মেক। এস  বতা করা োইই। আসল কথাটা হকলা মিকস্টর ওই  াণী প্রায় মতন্শ্  ির 
আকগ অনু্মদত রাজা বজিকসর রাজকত্বর সিয় তার ো িাকন্ মিল আজ আর তা বন্ই। 
মতন্শ্  ির আকগ ‘মেন্তা’ কথাটার অথে মিল দুমিন্তা।  াইক কলর আধুমন্ক সিংস্করকণ 
েীশুর  াণী আরও প্রািল ককর  লা হকয়কি : আগািীকাকলর জন্য দুমিন্তা বকার ন্া। 
  
অ শ্যই কালককর মেন্তা করক ন্, কালককর জন্য সা ধাকন্ পমরকল্পন্াও করক ন্। তক  
বকাকন্া দুমিন্তা ন্য়। 
  
েুকদ্ধর সিয় আিাকদর সািমরক বন্তারা ভম ষ্যকতর জন্য পমরকল্পন্া করকতন্। বেিন্ 
িামকেন্ েুক্তরাকষ্ট্রর বন্ৌ ামহন্ীর প্রধান্ অযাডমিরাল আকন্েষ্ট বজ. মকিং  কলমিকলন্, আমি 
আিাকদর বসরা তসন্যকদর স  বসরা মজমন্সপর্ত্ মদকয়মি, সকে মদকয়মি স কেকয় ভাকলা 
কাকজর দাময়ত্ব। এর ব মশ্ আর মকিু করকত পামর ন্া। 
  
অযাডমিরাল মকিং আরও  কলন্, একটা জাহাজ ডুক  বগকল তাকক তুকল আন্কত পামর ন্া। 
বসটা ডু কত আরম্ভ করকল আিার শ্মক্ত বন্ই তাকক ভামসকয় রামখ। তার বেকয় 
গতকাকলর কথা ন্া বভক  আগািীকাকলর সিসযা মন্কয় ভা াই ভাকলা। তািাডা এই 
দুমিন্তা আিায় বপকয়  সকল আমি বশ্ষ্ হকয় ো । 
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েুদ্ধ  া শ্ামন্তর সিয়, োই বহাক ভাকলা আর িন্দ মেন্তার তোৎ হল : ভাকলা মেন্তার েকল 
সমেক েুমক্তসহ পমরকল্পন্া বন্য়া োয়। িন্দ মেন্তায় ব মশ্রভাগই শুধু উকেগ আর স্নায়ম ক 
দু েলতা জাগায়। 
  
সম্প্রমত আমি ম কশ্বর ম খযাত সিং াদপর্ত্ ‘মদ মন্উইয়কে টাইিকসর’ প্রকাশ্ক আথোর বহস 
সালজ াগোকরর সাক্ষাৎকার মন্ই। মতমন্ আিায়  কলন্ বে মেতীয় ম শ্বেুকদ্ধর আগুন্ েখন্ 
সারা ইউকরাপকক গ্রাস ককর মতমন্ ভম ষ্যকতর দুমিন্তায় প্রায় ঘুকিাকত পাকরন্ মন্। প্রায় 
িাঝরাকত ঘুি বথকক উকে একটা রকঙর মটউ  কযান্ভাস মন্কয় আয়ন্ার সািকন্ দােঁমডকয় 
মতমন্ মন্কজর িম  এেঁকককিন্। অথে িম  আেঁকার মকিুই মতমন্ জান্কতন্ ন্া, আসকল 
দুমিন্তা বথকক বরহাই পাওয়ার জন্য মতমন্ আেঁককতন্। মিুঃ সালজ াগোর  কলমিকলন্ 
দুমিন্তা বথকক মকিুকতই মতমন্ বরহাই পান্মন্ েতমদন্ ন্া একটা োকেের প্রাথেন্া গীকতর 
পােঁেটা শ্ব্দ বথকক তার ন্ীমত গ্রহণ ককরন্ : একপা একগাকলই আিার পকক্ষ েকথষ্ট। 
  
পথ বদখাও বহ বস্নহিয় আকলাক…. 
        আিাকক মস্থর রাকখা : দূকরর দৃশ্য আিার োই ন্া; 
        এক পা েলাই আিার েকথষ্ট। 
  
মেক ওই সিকয়ই একজন্ তসন্য ইউকরাকপর বকাথাও একই মজমন্স মশ্খমিকলন্। তার 
ন্াি বটড ব ন্জারমিকন্া।  ামল্টকিার, বিমরলযাকের িানু্ষ্ বস। দুমিন্তার েকল মতমন্ হকয় 
োন্ পয়লা ন্ির এক েুদ্ধ শ্ান্ত িানু্ষ্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

বটড ব ন্জারমিকন্া মলকখকিন্ ১৯৪৫ সাকলর এমপ্রকল একতাই দুমিন্তাগ্রস্ত হই বে ডাক্তার 
আিাকক  কলন্ ‘স্পযাসকিামডক ট্রান্সভাসে বকালন্’ ন্াকি জমটল বরাগ হকয়কি। একত অসহয 
েন্ত্রণা। েুদ্ধ েমদ বশ্ষ্ ন্া হ’ত তাহকল মন্িয়ই আিার শ্রীর একদি বভকঙ পডত। 
  
আিার দি প্রায় েুমরকয় আকস। আমি ৯৪ ইন্েযামি মডমভসকন্র ন্ন্ কমিশ্ে অমেসার 
মিলাি। আিার কাজ মিল েুকদ্ধ েত বলাক মন্হত  া মন্রুকেশ্ হয়, তারা মির্ত্  া 
শ্ত্রুপকক্ষর োর বলাকই বতাক তাকদর তামলকা ততমর করা। আিার কাজ মিল বে–স  
িৃতকদহ তাডাহুকডায় অগভীর িামটকত ক র বদওয়া দুমিন্তািুক্ত ন্তুন্ জী ন্ হকয়মিল 
বসগুকলা উমেকয় তাকদর  যমক্তগত মজমন্সপর্ত্ তাকদর আত্মীয়স্বজকন্র কাকি সৃ্মমতমেহ্ন 
মহকসক  পামেকয় মদকত হত। আিার স  সিয় মেন্তা আর ভয় হত ব াধহয় িারাত্মক ভুল 
করমি। আিার দুমিন্তা মিল স  কাজ সম্পন্ন করকত পার  মক ন্া। আিার ভা ন্া হত 
আিার বষ্াল িাকসর বিকল–োকক আমি এখন্ও বদমখমন্ তাকক বকাকল মন্কত পার  মক 
ন্া। আিার এতই দুমিন্তা আর ক্লামন্ত আকস বে প্রায় বেৌমর্ত্শ্ পাউে ওজন্ ককি োয়। 
আমি পাগকলর িকতা হকয় েই, হাত–পা লক্ষয ককর বদখলাি বসগুকলা হাড আর োিডা 
স েস্ব। ভাঙা শ্রীকর  ামড বেরার কথা ভা কল আতঙ্ক হত বভকঙ পকড মশ্শুর িতই 
কােঁদতাি।  ালকজর েুকদ্ধর পড এিন্ কােঁদলাি বে িকন্ হল আর স্বাভাম ক হকত পার  
ন্া। 
  
বশ্ষ্পেেন্ত আেয় বপলাি এক সািমরক মডসকপন্সামরকত। একজন্ সািমরক ডাক্তার 
আিায় বে উপকদশ্ মদকলন্ তাকতই আিার জী কন্ দারুণ পমর তেন্ হল। আিাকক েত্ন 
ককর পরীক্ষার পর মতমন্  লকলন্ আিারস  বরাগই িান্মসক। মতমন্ এ ার  লকলন্, 
বটড, আমি োই জী ন্টাকক  ামলঘমড  কল িকন্ কর। তুমি জাকন্া  ামলঘমডকত হাজার 
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হাজার  ালুকণা থাকক, তারা ধীকর ধীকর েন্ত্রটার মভতকরর বিাট্ট েুকটা মদকয় পডকত 
থাকক। েন্ত্রটা ন্া বভকঙ আিরা একসকে ব মশ্  ামল বোকাকত পামর ন্া। তুমি  া আমি 
সককলই ওই  ামল ঘমডর িত। সকাকল আিরা কাজ শুরু করার সিয় শ্ত শ্ত কাজ 
থাকক, বস স  একক একক ন্া ককর একসকে করকত বগকল  ামল ঘমডর িতই অ স্থা 
হক , তাকত আিাকদর শ্রীর িন্ বভকঙ পডক ।   
  
আমি তখন্ বথককই বসই স্মরণীয় মদন্ বথকক, বেমদন্ একজন্ সািমরক ডাক্তার আিায় 
উপকদশ্ বদন্ আমি ওই কথা বিকন্ েকলমি এক সিয় এককণা  ামল…। েুকদ্ধর সিয় ওই 
পরািশ্ে আিার শ্রীর আর িন্কক রক্ষা ককরকি, আর আজ আমি বে প্রমতষ্ঠাকন্র 
ম জ্ঞাপকন্র ডাইকরক্টর বসখাকন্ও বসই উপকদশ্ আিায় সাহােয ককর েকলকি। এখাকন্ও 
বসই এক সিসযা ো েুকদ্ধ বদকখমি–অকন্ক কাজ একসকে করকত হক –আর তা করার 
সিয় কত কি। কত সিসযা মিল–স্টক কি, মেকান্া  দল, অমেস বখালা আর  ন্ধ করা, 
ইতযামদ। ‘এক সিয় এককণা  ামল’ ডাক্তার আিায় বে পরািশ্ে মদকয়মিকলন্ তাই আিার 
কাকজ লাগল।  ার ার কথাটা স্মরণ ককর আমি িান্মসক জমটলতা বথকক িুক্ত 
হকয়মিলাি। 
  
আিাকদর  তেিান্ জী কন্র স কেকয় ভয়ঙ্কর  যাপার হল, আিাকদর হাসপাতাকলর প্রায় 
অকধেক ব ডই িান্মসক আর স্নায়ম ক বরাগীকত পূণে, োরা অতীত আর আগািীর মেন্তায় 
ভারািান্ত হকয় বভকঙ পকড। অথে তাকদর অকন্ককই আজ আন্কন্দ জী ন্ কাটাকত 
পারকতন্ েমদ শুধু তারা েীশুর বসই কথা : আগািীকাকলর জন্য দুমিন্তা কর ন্া অথ া 
সযার উইমলয়াি অসলাকরর বসই কথা, ‘বরাজকার জী ন্ োপন্ কর’ এই কথাগুকলা েমদ 
িকন্ রাখকতন্। 
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আপমন্  া আমি এই িুহূকতে দােঁমডকয় আমি দুই অসীকির সমন্ধক্ষকণ–বে ম শ্াল অতীত 
মেরকাল রকয় বগকি আর বে আগািী ভম ষ্যৎ মেরকাল থাকক । আিরা এ দুই কাকলর 
বকান্টাকতই সম্ভ ত থাককত পামর ন্া–ন্া, এক িুহূতেও ন্া। এরকিভাক  থাককত বগকল 
আিাকদর শ্রীর আর িন্ বশ্ষ্ হকয় োক । তাই ো থাকা সম্ভ  তাই থামক আসুন্–এখন্ 
বথকক ঘুকিাকন্ার সিয় পেেন্ত। র াটে লুই মস্টকভন্সন্  কলকিন্, েত কমেন্ ভারই বহাক 
িানু্ষ্ রাত অ মধ তার ব াঝা  ইকত পাকর। বে–বকাকন্া বলাকই েত কমেন্ বহাক তার 
কাজ করকত পাকর একমদকন্র জন্য। বে বকান্ িানু্ষ্ আন্কন্দ, তধেে মন্কয়, সুন্দরভাক  
সূেোস্ত পেেন্ত ব েঁকে থাককত পাকর। আর জী কন্র অথেই তাই। 
  
হযােঁ, জী কন্ এর ব মশ্ আর মকই  া প্রকয়াজন্। তক  মিমেগাকন্র মিকসস ই.কক. মশ্ল্ডস 
হতাশ্ায় প্রায় আত্মহতযাই ককর  কসমিকলন্ েতমদন্ ন্া মতমন্ও ঘুিকন্া পেেন্ত ব েঁকে থাকার 
বকৌশ্ল আয়ত্ব ককরন্। মিকসস মশ্ল্ডস আিায়  কলন্, ১৯৩৭ সাকল আিার স্বািী িারা 
োন্। আমি হতাশ্ায় বভকঙ পমড–একক াকর কপদেক শূ্ন্য মিলাি আমি। আিার পূ েতন্ 
মন্কোগকতো মি. মলও বরােকক মলকখ পুরকন্া কাজটা মেকর পাই। আকগ শ্হকর আর 
গ্রাকির সু্ককল ওয়ালেড  ুকস এর  ই ম মি করতাি। স্বািীর সুকখর সিয় দু ির আকগ 
আিার গামডটা ব কে মদই, সািান্য টাকা জমিকয় একটা পুরকন্া গামড মককন্  ই ম মি 
শুরু করলাি। 
  
বভক মিলাি রাস্তায় ব র হকল আিার হতাশ্া কাটক । মকন্তু একাকী গামড োমলকয় আর 
একা একা বখকত মগকয় আিার অসহযক াধ হল। বকাথাও মকিুই ম মি হত ন্া, গামডর 
মকমস্তর টাকা কি হকলও তা বশ্াধ মদকত পামরমন্। 
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১৯৩৮ সাকলর  সন্তকাকল মিকসৌমরর ভাসোইকত আমি কাজ করমিলাি। সু্কলগুকলা  ড 
গমর  মিল, আমিও একাকীক াধ করতাি, রাস্তাও  ড খারাপ। হতাশ্ায় প্রায় আত্মহতযাই 
করকত বেকয়মিলাি। সােলয অসম্ভ  িকন্ হমেল। সক কতই আিার ভয় মিল, ভা মিলাি 
গামডর টাকা মদকত পার  ন্া, ঘকরর ভাডা হক , খাওয়া জুটক  ন্া, ডাক্তাকরর পয়সাও 
মিল ন্া। আত্মহতযায় প্রয়াসী হই মন্ আিার ব ান্ কষ্ট পাক   কল আর অকন্তযমষ্টর জন্য 
এক কপদেকও মিল ন্া  কল। 
  
তারপর একটা প্র ন্ধ পডার পরই আমি হতাশ্া ভুকল  ােঁোর সাহস বপলাি। প্র কন্ধর 
একটা কথার জন্য আমি মেরঋণী হকয় রইলাি। কথামট এই :  ুমদ্ধিান্ িানু্কষ্র কাকি 
প্রমতমট মদন্ই ন্তুন্ জী ন্। কথামট টাইপ ককর আিার গামডর সািকন্র কােঁকে লামগকয় 
রাখলাি, গামড োলাকন্ার প্রমত িুহূকতেই তা ন্জকর পডত। আমি রাখলাি, গামড োলাকন্ার 
প্রমত িুহূকতেই তা ন্জকর পডত। আমি বদখলাি প্রমতমদন্ ব েঁকে থাকা কমেন্ ন্য়। আমি 
গতকাল আর আগািীকাকলর কথা ভুকল মগকয় তার বকৌশ্ল আয়ত্ব করলাি। প্রমতমদন্ 
সকাকল মন্কজকক  লতাি, আজ এক ন্তুন্ জী ন্। 
  
আমি একাকীকত্বর আর অভাক র ভয় কামটকয় উেকত আরম্ভ করলাি। আজ আমি সুখী 
আর ব শ্ সেল, জী ন্ সম্পককে আিার ন্তুন্ আগ্রহ বজকগকি। আমি জামন্ আর কখন্ই 
আমি ভয় পাক া ন্া, জী কন্ বে সিসযাই আসুক ন্া বকন্। আমি জামন্ ভম ষ্যৎকক ভয় 
পাওয়ার মকিু বন্ই–আমি জামন্ আমি এখন্ প্রমতমদকন্র জন্য  ােঁেকত পামর–আর প্রমতমট 
মদন্ই জ্ঞান্ী  যমক্তর কাকি এক ন্তুন্ জী ন্। 
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মন্কের কম তামট কার বলখা  লকত পাকরন্? 
  
বসই িানু্ষ্ই স ার বেকয় সুখী, 
        মেমন্ আজককর মদন্কক মন্কজর  লকত পাকরন্, 
        মতমন্ই বেষ্ঠ, মেমন্  কলন্ : 
        আগািীর ম পদকক ভয় কমর ন্া কারণ আমি আজ ব েঁকেমি। 
  
কম তামট আধুমন্ক িকন্ হকে? ত ুও  মল এই কম তা েীশুর জকন্মরও মর্ত্শ্  ির আকগ 
মলকখমিকলন্ বরািান্ কম  বহাকরস। 
  
িান্ েমরর্ত্ সম্পককে আিার স কেকয় দুুঃখজন্ক বে কথা জান্া আকি তাহল আিরা 
সককলই জী ন্েুদ্ধ এমডকয় েলকত োই। আিরা স াই মদগন্তপাকরর বকান্ িায়া 
বগালাকপর স্বকে আেন্ন। মকন্তু জান্ালার পাকশ্ বে অসিংখয বগালাপ েুকট রকয়কি তা 
আিরা বদমখ ন্া। 
  
আিরা এরকি ব াকামির কাজ কমর বকন্? 
  
মস্টকেন্ মলকক মলকখমিকলন্, আিাকদর জী কন্র বিাট্ট বশ্াভাোর্ত্া কী অদু্ভত! মশ্শু ভাক  
আমি েখন্  ড হ । মকন্তু  ড হ ার পর বস  কল আমি েখন্ আরও  ড হ ।  ড হকয় 
বস  কল, েখন্ আমি ম কয় কর । মকন্তু ম কয় করার পর কী হল? মেন্তাটা দােঁডাল আমি 
েখন্ অ সর বন্ । মকন্তু অ সর বন্ ার পর বস মপিকন্ তাকাকল বদকখ অতীকতর দৃশ্য–
একটা শ্ীতল পরশ্ বেন্  কয় োয়–স ই বস উপকভাকগ  মিত হকয়কি। আিরা ভুকল 
োই এ জী ন্ উপকভাকগর জন্যই প্রমতমদন্, প্রকতযক িুহূতে তাকক উপকভাগ করকত হয়। 
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বডট্রয়কটর প্রয়াত এডওয়াডে ই. ইভান্স দুমিন্তায় প্রায় আত্মহতযা করকত োন্, মকন্তু বেমদন্ 
মতমন্  ুঝকত পারকলন্ ব েঁকে থাকাকতই জী কন্র আন্ন্দ প্রমতমট িুহূকতে তখন্ই তার 
জী কন্র বিাড ঘুকর বগল। দামরকদ্রর িকধয মতমন্ িানু্ষ্ হন্, অথে বরাজগার ককরন্ প্রথি 
সিং াদপর্ত্ ম মি ককর, এিন্মক িুমদর বদাকাকন্ও কাজ ককরন্। সাতজকন্র পমর াকর 
রুমট বজাগাকন্ার দাময়ত্ব মন্কয় সহকারী গ্রন্থাগামরককর কাজ বন্ন্। সািান্য িাইকন্ মিল 
তার ত ু কাজটা ভকয় িাডকত পারকতন্ ন্া। আট  ির কাটার পর মতমন্ সাহস সিয় 
ককর মন্কজ মকিু কর ার বেষ্টা ককরন্। তারপর ধার ককর িার্ত্ পিান্ন ডলার  য সায় 
লামগকয় তাকক ককর বতাকলন্ ম শ্াল– িকর তার আয় হয় ম শ্ হাজার ডলার। মকন্তু 
তারপকরই কুয়াশ্ায় স  আেন্ন হকয় বগলধ্বিংকসর কুয়াশ্া। এক নু্ধকক অকন্ক টাকা ঋণ 
মদকলন্ বস বদউমলয়া হকয় বগল। একটার পর একটা ম পদ বন্কি এল এ ার, তার স েস্ব 
ন্ষ্ট হকয় বগল। বিাল হাজার ডলার বদন্ায় পকড বগকলন্ মতমন্। তার স্নায় বভকঙ পডল। 
মতমন্ আিাকক  কলমিকলন্; আমি ঘুকিাকত পারতাি ন্া, বখকত পারতাি ন্া। অদু্ভতভাক  
অসুস্থ হকয় পডলাি। দুমিন্তা, শুধু দুমিন্তাই আিায় অসুস্থ ককর বতাকল। একমদন্ পকথ 
জ্ঞান্ হারালাি। হােঁটার ক্ষিতাও আিার মিল ন্া। শ্েযাশ্ায়ী হকয় সারা বদহ বোডায় ভকর 
বগল। িকিই দু েল হকয় পডলাি। আিার ডাক্তার জান্াকলন্ আর িার্ত্ দুসপ্তাহ  ােঁে । 
দারুণ আঘাত বপলাি। মন্কজর উইল ততমর করলাি, তারপর েুপোপ শুকয় শুকয় বশ্কষ্র 
অকপক্ষায় পকড রইলাি। আর লডাই– া দুমিন্তা ককর লাভ বন্ই। িন্ হালকা ককর 
ঘুকিালাি। আকগ সপ্তাকহর পর সপ্তাহ টান্া দুঘন্ট্াও ঘুকিাই মন্, আর এখন্ মশ্শুর িকতা 
ঘুকিালাি। আিার স  ক্লামন্ত বকাথায় েকল বগল। মখকদ হল, ওজন্ও  াডকত লাগল। 
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ককয়ক সপ্তাহ পকর িাকে ভর মদকয় হােঁটকত পারলাি। িয় সপ্তাহ পকর কাকজ বোগ মদকত 
পারলাি।  িকর ম শ্ হাজার ডলার আয় ককরমিলাি, আর এখন্ বে সপ্তাকহ মর্ত্শ্ ডলার 
বপলাি তাকতই আমি খুমশ্। কাকের টুককরা ম মি করাই আিার কাজ মিকলা। ত ু আমি 
একটা মশ্ক্ষা বপকয়মি–আর দুমিন্তা ন্য়, অতীত মন্কয় ভা ন্া ন্য়–ো বগকি তার জন্য 
দুুঃখ একক াকর ন্য়। ভম ষ্যত মন্কয়ও বকান্ আতঙ্ক ন্য়। আিার সিস্ত শ্মক্ত আর আগ্রহ 
মদকয় কাকের টুককরা ম মির কাজ ককর েকলাি। 
  
এ ার এডওয়াডে ইভান্স দ্রুত উন্নমত করকলন্। ককয়ক  িকরই মতমন্ বকাম্পামন্র 
বপ্রমসকডন্ট্ হকয় বগকলন্ ইভান্স বপ্রাডাক্টস বকাম্পামন্। বকাকন্ামদন্ মগ্রন্লযাকে বগকল আপমন্ 
হয়কতা ইভান্স মেকল্ডই ন্ািক ন্–ঐ ম িান্ বক্ষর্ত্মট তারই সম্মাকন্ ন্ািামঙ্কত। এডওয়াডে 
ইভান্স এই সম্মান্ হয়কতা বপকতন্ ন্া েমদ মতমন্ বরাজকার জী ন্ োপন্ করকতন্। 
  
বহায়াইট কুইন্ মক  কলমিকলন্ হয়কতা জাকন্ন্ আপন্ারা : গতকাল আর আগািীকাকলর 
রুমটকত মিমষ্ট িাখান্, কখন্ই আজককর রুমটকত ন্য়। আিরাও ব মশ্রভাগ এই রকি 
গতকাল আর আগািীকাকলর রুমটকত মিমষ্ট িাখাকন্ার কথা মেন্তা কমর অথে আজককর 
রুমটকত পুরু ককর তা িাখাকত ভুকল োই। 
  
ম খযাত েরামস দাশ্েমন্ক িকন্তইন্ও এই ভুল ককরন্। মতমন্  কলমিকলন্; আিার জী কন্ 
সািংঘামতক স  দুভোকগযর  যাপাকর পূণে, োর ব মশ্রভাগ দুঘেটন্াই ঘকটমন্। মেক বসইরকি 
আপন্ার আর আিারও তাই। 
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দাকন্ত  কলমিকলন্, বভক  বদখ, আজককর মদন্ আর আসক  ন্া। জী ন্ দ্রুত এমগকয় 
েকলকি অসম্ভ  গমতকত, প্রমত বসকককে প্রায় উমন্শ্ িাইল । আজ তাই আিাকদর অকশ্ষ্ 
িূলয ান্ সম্পমি, এটাই আিাকদর একিার্ত্ মন্মিত সম্পদ। 
  
লাওকয়ল টিাকসর দশ্েন্ও তাই। সম্প্রমত তার খািাকর এক সপ্তাহ কামটকয়মি। তার 
ব তার সু্টমডওকত  াইক কলর এই উদৃ্ধমতমট বলখা মিকলা, বেটা তার স  সিয় ন্জকর 
পডত : 
  
আজককর এই মদন্মট ঈশ্বরই ততমর ককরকিন্, আন্কন্দাৎসক র িকধয মদকয় আিরা একতই 
সন্তুষ্ট থাকক া। 
  
জন্ রামস্ককন্র বটম কল একখে পাথকর বলখা থাকত : আজককর মদন্মট। েমদও আিার 
বটম কল বকান্ পাথকরর টুককরা বন্ই, তক  আয়ন্ায় একটা কম তা আেঁটা আকি বেটা দামড 
কািাকত মগকয় বরাজই পমড–বে কম তামট সযার উইমলয়াি অসলারও তার বডকস্ক বরকখ 
বদন্–ম খযাত ভারতী কম  ও ন্াটযকার কামলদাকসর বলখা কম তা। কম তামটর িিোথে এই 
রকি : 
  
‘আজককর জী ন্ই স  মকিু, একতই রকয়কি জী কন্র পমরপূণেতা। কারণ গতকাল বতা 
শুধু স্বে আর আগািীকাল বস বতা কল্পন্া, শুধু আজককর িকধযই রকয়কি ব েঁকে থাকার 
আন্ন্দ। আজ ভাকলা ককর ব েঁকে থাককলই গতকালই সুখস্বে হকয় ওকে আর আগািীকাল 
হয় আশ্ায় ভরপুর। তাই আজককর মদন্ককই সান্কন্দ গ্রহণ কর। এই হল প্রভাত 
 ন্দন্া’। 
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অতএ  দুমিন্তা সম্পককে ো জান্ক ন্ আর তাকক জী ন্ বথকক সমরকয় রাখকত ো 
করক ন্ তা হকলা এই: অতীত আর ভম ষ্যৎকক বলাহার কপাকট আ দ্ধ ককর রাখুন্। শুধু 
বরাজকার জী ন্ োপন্ করুন্। 
  
মন্কের প্রশ্নগুকলা মন্কজকক ককর উির বদয়ার বেষ্টা করক ন্ মক? 
  
১.  তেিান্কক বিকড মক ভম ষ্যত মন্কয় দুমিন্তাগ্রস্ত হই? 
        ২. অতীকত ো হয়মন্ তা বভক  মক অনু্তাপ কমর? 
        ৩. সকাকল উকে মক েমব্বশ্টা ঘণ্টা কাটাকন্ার কথাই ভাম ? 
        ৪. আজককর জী ন্ কামটকয় মক আন্ন্দ আহরণ কমর? 
        ৫. কাজটা কক  শুরু কর ? আগািী সপ্তাকহ …কাল? …আজ? 
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দুশ্চিন্তা কাটার্নার ইন্দ্রজাল 
  
আপমন্ মক দ্রুত কাজ বদয় এিন্ বকান্ দুমিন্তা দূর করার উপায় জান্কত োন্, বে কাকজ 
লামগকয় এই  ই পডার আকগই উপকার বপকত পাকরন্? 
  
এটা োইকল আসুন্ আপন্াকদর উইমলস এইে. কযামরয়াকর কথা বশ্ান্াই। মতমন্ মন্উ 
ইয়ককের মসরামকউকসর পৃমথ ী ম খযাত কযামরয়ার ককপোকরশ্কন্র প্রধান্। মতমন্ একজন্ 
দারুণ ইমিমন্য়ার আর শ্ীততাপ মন্য়ন্ত্রণ  য স্থা োলু ককরন্। দুমিন্তা দূর করার বে গল্প 
তার কাকি আমি শুকন্মিলাি আিার িকত বসটাই সককলর বসরা। 
  
মিুঃ কযামরয়ার  কলমিকলন্, আমি েখন্ অল্প  য়কসর তখন্ মন্উ ইয়ককের  াকেকলা েজে 
বকাম্পামন্কত কাজ করতাি। বস সিয় লক্ষ লক্ষ ডলাকরর এক গযাস পমরস্কার েন্ত্র 
 সাকন্ার জন্য কৃষ্টাল মসমটর মপটস াগে বেট গ্লাস প্রমতষ্ঠাকন্র কাজ পাই। কাজটা হকলা 
ইমিকন্র ক্ষমত ন্া ককর মকভাক  গযাকসর প্রকয়াজন্ীয় মিেণ ব র ককর বদয়া োয়। গযাস 
পমরষ্কাকরর এ পদ্ধমত মিল ন্তুন্। আকগ িার্ত্ এক ারই অন্য পমরমস্থমতকত এর  য হার 
হয়। আিার কাকি কৃষ্টালমসমটকত ন্ান্া অজ্ঞাত অসুম ধা বদখা বদয়। ম কশ্ষ্ এক বক্ষকর্ত্ 
এটায় কাজ হল–তক  বে গযারামন্ট্ মদকয়মিলাি বসভাক  হল ন্া। 
  
আিার  যথেতায় হক াক হকয় বগলাি। িকন্ হকলা বকউ বেন্ আিাকক িাথায় প্রেে 
আঘাত ককরকি। আিার সারা শ্রীর গুমলকয় উেল। একতাই দুমিন্তায় পডলাি বে 
ঘুকিাকত পামরমন্। 
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বশ্ষ্পেেন্ত সাধারণ  ুমদ্ধকতই  ুঝলাি দুমিন্তায় বকান্ লাভ হক  ন্া। তাই ভা কত লাগলাি 
দুমিন্তা তযাগ ককর কীভাক  সিসযার সিাধান্ করক া। তাকত দারুণ কাজ হল। আমি 
আিার এই দুমিন্তাম হীন্ বকৌশ্ল গত মর্ত্শ্  ির কাকজ লামগকয় আসমি। খু ই সরল 
 যাপার। বে বকউ কাকজ লাগাকত পাকর। একত মতন্কট ধাপ আকি– 
  
প্রথি ধাপ : আমি স   যাপারমট মন্ভেকয় ভাকলা ককর বভক  ব র করলাি, আিার 
ম েলতার জন্য স কেকয় খারাপ কী হকত পাকর। বকউ আিাকক বজকল বদক  ন্া  া গুমল 
করক  ন্া, এটা মন্মিত। তক  এিন্ হকত পাকর বে আিার োকমর বেকত পাকর, আর তা 
িাডাও বকাম্পামন্কক হয়কতা বে বিমশ্ন্  মসকয়মি তা সমরকয় মন্কত হক  আর তাকত ক্ষমত 
হক  ম শ্ হাজার ডলার। 
  
 মেতীয় ধাপ : স কেকয় খারাপ ো হকত পাকর ভা  ার পর মেক করলাি ওই অ স্থাই 
বিকন্ মন্কত হক । মন্কজকক  ললাি : এই  যথেতা আিার সুন্াকি আঘাত করক  আর 
োকমরও হয়কতা হারা । তা েমদ হয় অন্য কাজ বপকয় ো । অ স্থা বতা আরও খারাপ 
হকত পারত, ম কশ্ষ্ ককর আিার মন্কয়াগ কতোকদর–োই বহাক তারা বতা 
পরীক্ষািূলকভাক  ন্তুন্ পদ্ধমত কাকজ লাগামেকলন্, ম শ্ হাজার ডলার ন্া হয় পরীক্ষার 
 যয়, এ ক্ষমত তারা সহয করকত পারক ন্। 
  
স কেকয় খারাপ অ স্থাটা বভক  বন্ওয়ার পর আমি ব শ্ হালকা ব াধ করলাি আর 
িকন্র শ্ামন্ত মেকর বপলাি, ো ব শ্ কটা মদন্ই মিকলা ন্া। 
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তৃতীয় ধাপ : তখন্ বথককই আমি শ্ান্তভাক  আিার সিয় ওই েরি বে খারাপ অ স্থাকক 
বিকন্ মন্কয়মিলাি তা বথকক মন্কজকক উন্নত করার বেষ্টা োলালাি। 
  
এ ার বেষ্টা করকত লাগলাি, বে ক্ষমত আিাকদর হল বসই ম শ্ হাজার ডলাকরর বেকয় 
ক্ষমতটা কতটা কি করকত পামর। ন্ান্ারকি পরীক্ষা োলাকন্ার পর বদখলাি আিার 
প্রমতষ্ঠান্ েমদ আর পােঁে হাজার ডলার  াডমত েন্ত্রপামতর জন্য খরে ককর তা হকল সিসযা 
মিকট োয়। আিরা তাই করলাি আর পকন্করা হাজার ডলার  ােঁোকত সক্ষি হলাি । 
  
আমি সম্ভ ত এটা করকত পারতাি ন্া েমদ শুধু দুমিন্তাই ককর বেতাি, কারণ দুমিন্তা 
আিাকদর িন্ুঃসিংকোগ ন্ষ্ট ককর বদয়। আিরা েখন্ দুমিন্তা কমর তখন্ আিাকদর িন্ 
এখাকন্ ওখাকন্ লাে বিকর েকল আর আিরা িন্মস্থর করার শ্মক্ত হামরকয় বেমল। আ ার 
আিরা েখন্ খারাপ অ স্থাকক িকন্র মদক বথকক বিকন্ মন্ই আিরা তখন্ একলাকিকলা 
মেন্তার হাত বথকক বরহাই পাই। 
  
বে ঘটন্ার কথা  ললাি বসটা  হু  ির আকগ ঘকটমিল। বসটায় এিন্ েিৎকার েল হয় 
বে আমি তখন্ বথককই এটা কাকজ লামগকয় েকলমি, আিার জী কন্ আর দুমিন্তা বদখা 
বদয়মন্। 
  
এখন্ উইমলস এইে, কযামরয়াকরর এই ঐন্দ্রজামলক পদ্ধমত এত িূলয ান্ আর কােেকর 
বকন্ িন্স্তামেক মদক বথকক? তার কারণ দুমিন্তার ধূসর কাকলা বিঘ আিাকদর গ্রাস 
করকল এ তা বথকক আিাকদর িুক্ত করকত পাকর। এ আিাকদর পাকয়র তলায় শ্ক্ত িামট 
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মদকত পাকর, আিরা বকাথায় তা জান্কত পামর। আিাকদর পাকয়র তলায় িামট ন্া থাককল 
সিসযার সিাধান্ কর  কী ককর? 
  
 য হামরক িকন্াম জ্ঞাকন্র অধযাপক উইমলয়াি বজিস  হুমদন্ িারা বগকিন্। আজ মতমন্ 
ব েঁকে থাককল এ িং এই মন্য়িমটর কথা শুন্কল অ শ্যই সিথেন্ করকতন্। 
  
একথা কীভাক  জান্লাি? কারণ মতমন্ তার িার্ত্কদর  কলমিকলন্ : ো ঘকট বগকি তাকক 
বিকন্ ন্াও… কারণ ো ঘকট বগকি তাকক বিকন্ মন্কল তক ই দুভোগয অমতিি করা োয়। 
  
এই িতই আ ার প্রকাশ্ ককরমিকলন্ মলন্ ইয়াটুিং তার ব কে থাকার গুরুত্ব, ন্ািক 
 ইমটকত। এই েীন্া দাশ্েমন্ক  কলন্, সমতযকার িান্মসক শ্ামন্ত আকস স কেকয় খারাপকক 
বিকন্ মন্কল। িন্স্তকত্বর মদক বথকক আমি িকন্ কমর এর অথে শ্মক্তর িুমক্ত। 
  
সমতযই তাই। কারণ স কেকয় খারাপকক বিকন্ মন্কল আিাকদর আর হারা ার মকিুই থাকক 
ন্া। আর সকে সকে অথেটা দােঁডায়–আিাকদর স টাই লাভ। উইমলস এইে. কযামরয়ার 
 কলন্, আমি একতই িান্মসক শ্ামন্ত বপকয়মি। আমি তখন্ বথককই মেন্তাও করকত 
বপকরমি! 
  
কথাটা মেকই িকন্ হকে, তাই ন্া? তা সকেও লক্ষ লক্ষ িানু্ষ্ তাকদর জী ন্ এই খারাপ 
অ স্থা ন্া বিকন্ মন্কত বপকর দুম েষ্হ ককর বতাকলন্। তারা ভগ্নসূ্তপ বথকক বেটুকু পাওয়া 
োয় তা গ্রহকণ অমন্েুক মিকলন্ । আপন্ ভাগযকক ন্তুন্ভাক  ো ততমর ককর তারা 
অমভজ্ঞতার সকে তীে লডাই ককরকিন্–আর পমরণমতকত অ সাকদ আিান্ত হন্। 
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. 
  
আর একজন্ কীভাক  উইমলস এইে কযামরয়াকরর োদু পদ্ধমত মন্কজর সিসযায় লাগাকন্া 
জান্কত োন্? তক  শুনু্ন্ আিার একজন্ িার্ত্, মন্উ ইয়ককের এক বতল  য সায়ীর কথা। 
  
িার্ত্মট  কলমিল, আিাকক ব্ল্যাককিল করা হমেল। মসকন্িার  াইকর এটা বে সম্ভ পর–তা 
ভা কত পামরমন্, আিায় সতযই ব্ল্যাককিল করা হমেল। ো ঘকট তা এই : ওই সিয় বে 
বতল বকাম্পামন্র আমি প্রধান্ মিলাি, তক  অকন্কগুকলা বডমলভামর ট্রাক আর ড্রাইভার 
মিল। বস সিয় বতকলর  ন্ট্ন্  য স্থার মন্য়ন্ত্রণ মিকলা আর আিরা বিতাকক মন্মদেষ্ট 
পমরিাণ বতলই মদকত পারতাি। এ  যাপারমট আমি জান্তাি ন্া, ড্রাইভাররা জান্ত। 
তারা বিতাকদর এইভাক  কি বতল মদকয়  ামক বতল মন্কজকদর বলাককক ম মি করমিল। 
  
ব আইন্ী  যাপাকরর কথাটা প্রথি জান্কত পারলাি, েখন্ একজন্ বলাক মন্কজকক 
সরকামর পমরদশ্েক মহসাক  পমরেয় মদকয় এই কথা োপা বদওয়ার জন্য টাকা োয়। 
বলাকটার কাকি ড্রাইভারকদর কীমতের প্রিাকণর কাগজপর্ত্ মিকলা। বস আিায় ভয় 
বদখাকলা, েমদ আমি টাকা মদকত রামজ ন্া হই তাহকল  যাপারটা মডমিক্ট অযাটন্েীর অমেকস 
জামন্কয় বদক । 
  
আমি অ শ্যই জান্তাি আিার দুমিন্তার মকিু বন্ই–অন্তত  যমক্তগতভাক । তক  এও 
জান্তাি বকান্ প্রমতষ্ঠান্ তার কিেোরীকদর কাকজর জন্য দায়ী। তািাডা এও জান্তাি 
 যাপারটা আদালকত বগকল খ করর কাগকজ িাপা হক  এ িং তার েকল আিার  য সা ন্ষ্ট 
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ককর বদক । আিাকদর  য সা মন্কয় আিার গ ে মিকলা–েমব্বশ্  ির আকগ আিার  া া 
এটা প্রমতষ্ঠা ককরমিকলন্। 
  
এতই দুমিন্তায় পডলাি বে অসুস্থ হকয় পডলাি। মতন্ মদন্ মতন্ রাত খাওয়া  া ঘুিই 
হকলা ন্া। পাগকলর িত ঘুরকত লাগলাি। টাকাটা মক বদওয়া উমেত–পােঁে হাজার ডলার–
ন্া মক বলাকটাকক  কল বদ  বে েুকলায় োক? দুকটার বকান্টা বভক ই কুল বপলাি ন্া। 
  
তখন্ই এক রম  ার রামর্ত্কত কাকন্েগীর ক্লাকশ্ দুমিন্তা দূর করার উপায় ন্াকি বে  ইমট 
বপকয়মিলাি তাই খুকল পমড। পডকত পডকত উইমলস এইে. কযামরয়াকরর েরকির সমু্মখীন্ 
হও বলখাটা বোকখ পডল । তাই মন্কজকক প্রশ্ন করলাি স কেকয় খারাপ একত মক হকত 
পাকর, েমদ টাকা ন্া মদই আর ব্ল্যাককিলার স মকিু মডমিক্ট অযাটন্েীকক জামন্কয় বদয়? 
  
এর উির হকলা এই: আিার  য সা বশ্ষ্ হকয় োক –স কেকয় খারাপ এটাই হকত পাকর। 
তক  প্রোকরর েকল আিার  য সার স েন্াশ্ হকত পাকর, মকন্তু বজকল বেকত হক  ন্া। 
আমি তখন্ মন্কজকক  ললাি: মেক আকি,  য সা উকে োক । এটার জন্য িান্মসক ভাক  
আমি ততমর। তারপর? 
  
ব শ্,  য সা উকে বগকল আিায় একটা োকরী খুেঁজকত হক । বসটা এিন্ মকিু খারাপ 
ন্য়। বতকলর  যাপাকর আিার অমভজ্ঞতা আকি–অকন্ক প্রমতষ্ঠান্ই আিাকক বপকত োইক । 
…এ ার মন্কজকক ভাকলা ব াধ করলাি। মতন্ মদন্ মতন্ রাত বে আতকঙ্ক মিলাি তা 
বথকক বেন্ িুমক্ত বপলাি …আিার অনু্ভূমত প্রশ্মিত হল … আরও আিেে  যাপার, আমি 
ভা কত পারলাি। 
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এ ার তৃতীয় ধাপ গ্রহকণর  যাপাকর ভা কত পারলাি … স কেকয় খারাপ অ স্থা বথকক 
উন্নমত করার প্রয়াস। মেন্তা করকত মগকয় ন্তুন্ একদৃমষ্টককাণ জন্ম মন্ল । মডমিক্ট 
অযাটন্েীকক জান্াকল মতমন্ হয়কতা নু্তন্ বকান্  ােঁোর পথ  াতলাকত পারক ন্। ো আমি 
ভাম মন্। হয়কতা ব াকার িতই িকন্ হক  বে এটা ভাম মন্। তক  মেন্তা বতা করকত 
পামরমন্, আমি বক ল দুমিন্তাগ্রস্তই মিলাি! তাই মেক করলাি কাল সকাকল প্রথকিই 
আিার অযাটন্েীর সকে কথা  লক া–এরপর সারারাত একটান্া ঘুকিাকত পারলাি। 
  
বশ্ষ্ পেেন্ত মক হল? আিার অযাটন্েী  লকলন্ স  কথা মডমিক্ট অযাটন্েীকক জান্াকত, আর 
আমি মেক তাই করলাি। মডমিক অযাটন্েী ো  লকলন্ তাকত দারুণ অ াক হকয় বগলাি। 
এই ব্ল্যাককিকলর েি ন্ামক অকন্ক মদন্ ধকর েলকি, আর সরকারী বলাক  কল বে 
বলাকমট পমরেয় মদকয়কি বস এক প্র িক, পুমলশ্ তাকক খুেঁজকি। উুঃ এস  শুকন্ মক বে 
আরাি বপলাি! গত মতন্ মদন্ ধকর আমি দুমিন্তায় বভকঙ পকডমিলাি আর বজাচ্চর 
বলাকটাকক পােঁে হাজার ডলার বদ ার কথাও ভা মিলাি। 
  
এই অমভজ্ঞতা বথকক আমি  রা করর জন্য একটা মশ্ক্ষা বপলাি। েখন্ই বকান্ সিসযা 
আিাকক দুমিন্তায় বেলকত বেকয়কি তখন্ই আমি এই পরািশ্ে কাকজ লাগা ার ন্াি 
মদকয়মি উইমলস, এইে. কযামরয়াকরর পরািশ্ে। 
  
আপমন্ েমদ িকন্ ককরন্ উইমলস এইে, কযামরয়াকরর সিসযা মিকলা–তাহকল  মল স  
বশ্াকন্ন্ মন্। আলে মপ. হযাকন্র গল্পটা একটু শুনু্ন্, তার  ামড হকলা িযাসােুকসটুকয়র, 
উইন্কেষ্টাকর। ১৯৪৮ সাকলর ১৭ই ন্কভির মতমন্ ব াস্টকন্র একটা বহাকটকল আিকক 
কামহন্ীমট শুমন্কয়মিকলন্। 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

32 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

  
মতমন্ শুমন্কয়মিকলন্, উমন্শ্ শ্ কুমড সাকলর কািাকামি প্রেে দুমিন্তা আিায় কুকর কুকর 
বখকয় েকলমিল কারণ আিার জঘন্য আলসার হয়। একরাকত প্রেে রক্তপাত ঘটাল আর 
আিায় মশ্কাকগার এক ম খযাত হাসপাতাকল সকে সকে মন্কয় োওয়া হয়। আিার হাত 
বতালাও  ারণ মিকলা। মতন্জন্ ডাক্তার একজন্ আলসার ম কশ্ষ্জ্ঞসহ জামন্কয় মদকলন্ 
আিার বরাগ সারার ন্য়। আিার খাদয হকলা মকিু পাউডার আর এক োিে দুধ এ িং 
মিি। একজন্ ন্াসে আিার বপকট ন্ল েুমককয় স  পমরষ্কার ককর মদত। 
  
িাকসর পর িাস এরকি েলল …বশ্ষ্ পেেন্ত মন্কজকক  ললাি : বশ্ান্ বহ আলে হযামন্, 
এইভাক  েন্ত্রণা মন্কয় েমদ িরার কথাই শুধু ভা কত হয় তাহকল বেটুকু সিয় আকি তাকক 
ভাকলা ভাক  কাকজ লাগাও ন্া বকন্? তুমি মেরকাল বদশ্ ম কদশ্ ঘুরকত বেকয়কি এ ার 
তাহকল বসটাই ককর বেকলান্া। 
  
এ ার ডাক্তারকদর েখন্  ললাি আমি পৃমথ ী ঘুরকত েকলমি আর মদকন্ দু ার মন্কজই 
বপট পমরষ্কার কর , তারা স্তমম্ভত হকয় বগকলন্। অসম্ভ ! এরকি কথা তারা জী কন্ও 
বশ্াকন্ন্ মন্। তােঁরা সা ধান্ ককর  লকলন্ এটা করকত বগকল সিুকদ্রই আিার সিামধ 
হক । ‘ন্া তা হক  ন্া!’ আমি  ললাি, আমি আিার আত্মীয়কদর কথা মদকয়মি পামর ামরক 
সিামধকক্ষকর্ত্ই আিার সিামধ বদওয়া হক ; আর তাই একটা  াক্স সকে মন্কয় োমে। 
  
আমি একটা কমেকন্র  য স্থা ককর বেকলাি–বসটা জাহাকজ মন্কয় কতৃেপকক্ষর সকে 
 য স্থাও করলাি–আিার পকথ িৃতুয হকল তারা আিার বদহটা কমেকন্ ভকর  রেঘকর 
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বরকখ বদকশ্ মেমরকয় আন্ক ন্। এ ার তাই ওির তখয়াকির বসই ম খযাত  াণী অ লিন্ 
ককর বভকস পডলাি: 
  
মিশ্ক া ধুকলায় তার আকগকত 
        সিয়টুকুর সদ– যাভার । 
        সু্ফমতে ককর ন্াই কমর বকান্? 
        মদন্ ককয়ককই স  কা ার! 
  
বে িুহূকতে লস একিকলকস এস.এস. ‘বপ্রমসকডন্ট্ অযাগিন্’ জাহাকজ উকে প্রাকেযর মদকক 
োর্ত্া করলাি দারুণ ভাকলা লাগকলা। িকি বসই পাউডার খাওয়া আর বপট পমরষ্কার 
করা বিকড মদলাি। স রকি খা ারও বখকত লাগলাি–বে স  ওকদশ্ীয় খা ার খাওয়া 
িাকন্ই আিার িৃতুয তাও বখকত লাগলাি। ককয়ক সপ্তাহ কাটার পর ধূিপান্ও ধরলাি, 
সুরাপান্ ও  াদ মদলাি ন্া।  হু ির ধকর এিন্ আন্ন্দ পাইমন্! সিুকদ্র টাইেুন্ উেল। 
শুধু ভকয়ই আিার কমেকন্ বোকার কথা–তা ন্া হকয়  রিং  যাপারটায় দারুণ উকিজন্া 
বপলাি। 
  
জাহাকজ বখলাধুকলাও করলাি, গান্ গাইলাি, ন্তুন্  নু্ধ জুটকলা, রাতও জাগলাি। েখন্ 
েীন্ আর ভারত কষ্ে বপৌঁিলাি, বদখকত বপলা বদকশ্  য সার মেন্তার ো বদকখমি একদকশ্র 
দামরকদ্রর তুলন্ায় তা স্বগে। আিার স  দুমিন্তা বকাথায় মিমলকয় বগল। েিৎকার ব াধ 
করকত লাগলাি। েখন্ আকিমরকায় মেরলাি আিার ওজন্ ন্ব্বই পাউে ব কড বগকি, 
আিার বকান্কাকল পাকস্থলীর আলসার মিকলা তা ভুকলই বগলাি। জী কন্ এত ভাকলা 
কখন্ও লাকগমন্।  য সায় বোগ মদলাি, তারপর বথকক একমদকন্র জন্য অসুস্থ হইমন্। 
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আলে মপ হযান্ী আিায়  কলকিন্ অ কেতন্ িকন্ই মতমন্ উইমলস এইে, কযামরয়াকরর 
দুমিন্তা দূর করার উপায় কাকজ লাগান্। 
  
প্রথিতুঃ মন্কজকক বে প্রশ্ন কমর তা হল : স কেকয় খারাপ মক হকত পাকর? উির হকলা 
িৃতুয। 
  
মেতীয়তুঃ আমি িৃতুযকক  রণ করকত প্রস্তুত হলাি। কারণ এিাডা বকান্ পথ মিকলা ন্া । 
ডাক্তারকদর িত হকলা আিার বকান্ আশ্াই বন্ই। 
  
তৃতীয়তুঃ বেটুকু সিয় আিার  ামক মিল তাই েকতাটা ভাকলাভাক  সম্ভ  কাকজ লাগকত 
োইলাি …এিাডা েমদ খামল দুমিন্তায় বভকঙ পডতাি তাহকল মেকর আসকত হত ওই 
কমেকন্ আেয় মন্কয়ই। মকন্তু আমি িকন্র মদক বথকক স  মেন্তা ভা ন্া বিকড আরাি 
ককর েকলমিলাি। ওই িান্মসক প্রশ্ামন্তই আিাকক ন্তুন্ বপ্ররণা মদকয় আিার প্রাণ রক্ষা 
ককরকি। 
  
অতএ  মেতীয় মন্য়িমট হকলা; আপন্ার েমদ বকান্ দুমিন্তা আর সিসযা থাকক তাহকল 
উইমলস এইে. কযামরয়াকরর পরািশ্ে কাকজ লাগান্। এই মতন্মট কাজ করা োই ১. 
মন্কজকক প্রশ্ন করুন্, স কেকয় খারাপ মক ঘটকত পাকর? 
        ২. অ শ্যম্ভা ী ো, তা গ্রহণ করকত ততমর বহান্। 
        ৩. তারপর শ্ান্তভাক  বেষ্টা করুন্ খারাপ অ স্থা বথকক কীভাক  উন্নমত করা োয় । 
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দুশ্চিন্তা আপনার কতখাশ্চন ক্ষশ্চত করর্ত পার্র 
  
‘বে  য সায়ীরা জাকন্ ন্া দুমিন্তা কী ককর জয় করকত হয় তাকদর অল্প  য়কসই িৃতুয 
হয়’–ডুঃ অযাকলমক্সস কযাকরল 
  
মকিুমদন্ আকগ এক প্রমতক শ্ী আিাকদর  ামড একস  কলন্ আিাকদর সককলর  সন্ত 
বরাকগর জন্য মটকা বন্ওয়া উমেত। তার িত এিন্ হাজার হাজার বলাক স্বতুঃপ্র ৃি হকয় 
মন্উ ইয়ককের  ামড  ামড ঘুকর আক দন্ জান্ামেকলন্। ভীত িানু্ষ্রা ঘন্ট্ার পর ঘন্ট্া 
লাইকন্ দােঁমডকয় মটকা মন্মেকলা। এজন্য হাসপাতাল িাডাও দিককলর অমেস, পুমলশ্ 
থান্া,  ড  ড কারখান্া, স ের্ত্ মটকা বদ ার অমেস বখালা হয়। দুহাজার ডাক্তার আর 
ন্াসে পাগকলর িতই সারামদন্ পমরেি করমিকলন্। এরকি উকিজন্ার কারণ মক? মন্উ 
ইয়ককে আটজকন্র  সন্ত হয় আর তাকদর দুজন্ িারা োয়। ভা ুন্, আমশ্ লক্ষ িানু্কষ্র 
িকধয িার্ত্ দুজন্। 
  
আমি মন্উইয়কে শ্হকর প্রায় সাতেমিশ্  িকররও ব মশ্ কামটকয়মি অথে আজ পেেন্ত বকউ 
আিার  ামডর কডা বন্কড আক গজমন্ত দুমিন্তার ম ষ্কয় সতকে ককরমন্–এই বরাকগ গত 
সাইমর্ত্শ্  িকর  সকন্তর বেকয় অন্তত দশ্ হাজার গুণ ব মশ্ ক্ষমত ককরকি : 
  
বকউ আিায় সতকে ককর  কলমন্ আকিমরকা েুক্তরাকষ্ট্রর দশ্জকন্র িকধয একজকন্র 
স্নায়ম ক বরাকগ বভকঙ পডার ভয় আকি–এর িূল হল আক গজমন্ত দুমিন্তা। এজন্যই 
আমি এই পমরকেদ মলকখ আপন্াকদর কডা বন্কড সা ধান্ করকত োইমি। 
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মেমকৎসাশ্াকে বন্াক ল পুরষ্কার ম জয়ী ম খযাত উ. আকলমক্সস কযাকরল  কলকিন্, বে 
 য সায়ীরা দুমিন্তা মক ভাক  জয় করকত হয় জাকন্ ন্া তাকদর অল্প য়কসই িৃতুয হয়। 
বক ল  য সায়ীরা ন্য়, গৃমহণী, বঘাডার ডাক্তার, রাজমিমেকদর ব লাকতও একই কথা। 
  
ক ির আকগ আমি বটক্সাস আর মন্উ বিমক্সককাকত বিাটকর েকড  ড িাল্টাকে 
বরলওকয়কজর ডিং ও এে, বগা াকরর সকে িুমট কাটাই। আিরা আকলােন্া করকত করকত 
দুমিন্তার কথা উেকতই মতমন্  লকলন্, ডাক্তাকরর কাকি আসা বরাগীকদর শ্তকরা সির 
ভাগই তাকদর বরাগ মন্রািয় করকত পারকতা েমদ তারা ভয় আর দুমিন্তা দূর করকত 
পারত। তক  িকন্ করক ন্ ন্া তাকদর বরাগটা কাল্পমন্ক  লমি। দােঁত  যথা এ িং আর ও 
শ্তগুণ ম পজ্জন্ক বরাগ তাকদর হয় কথাটা মেক। বেিন্ পাকস্থলীর আলসার, 
মন্দ্রাহীন্তা, হৃদকরাগ, বকান্ ধরকন্র পক্ষাঘাত ইতযামদ। 
  
বরাগগুকলা মেকই, ড. বগা ার  কলমিকলন্, কারণ আমি মন্কজই  াকরা  ির ধকর 
আলসাকর ভুকগমি, তাই মক  লমি আমি জামন্। 
  
ভয় বথককই আকস দুমিন্তা। দুমিন্তা  া উকেকগ স্নাযু়র ম কৃমত বদখা বদয় আর বসটা 
পাকস্থলীর স্নাযু় ক্ষমতগ্রস্ত ককর, েকল পােঁেক রকস ম কৃমত ঘকট আর বশ্ষ্ অ মধ 
আলসাকর দােঁডায়। 
  
আর একজন্ মেমকৎসক, ‘স্নায়ম ক বপকটর বরাগ’  ইকয়র বলখক ডুঃ বোকশ্ক এে. 
িকন্ট্গু একই কথা  কলকিন্। মতমন্  কলকিন্: আপমন্ ো খান্ তাকত আলসার হয় ন্া। 
আপন্াকক ো কুকর কুকর খায় তাকতই আলসার হয়। বিকয়া মক্লমন্ককর ডাক্তার ড, ডমব্ল্উ 
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মস. আলভাকরজ  কলন্, আলসার ককি  া  াকড িান্মসক অ স্থার উত্থান্ পতকন্। এই 
কথা  লা হয় বিকয়া মক্লমন্কক ১৫,০০০ হাজার বরাগীর পাকস্থলীর মেমকৎসার অমভজ্ঞতায় 
। ভয়, উকেগ, ঘৃণা, অমতিার্ত্ায় স্বাথেপরতা  াস্তক র সকে মন্কজকক খাপ খাওয়াকন্ার 
অক্ষিতাই এই আলসাকরর জন্য দায়ী। …. পাকস্থলীর আলসাকর িৃতুয ঘটকত পাকর। 
লাইে পমর্ত্কায়  লা হকয়কি বে িারাত্মক বরাকগর তামলকায় এর স্থান্ দশ্ি। 
  
মকিুকাল আকগ বিকয়া মক্লমন্ককর জনন্ক ডাক্তাকরর সকে আিার পর্ত্ালাপ হয়। মতমন্ 
মকিুমদন্ আকগ এক প্র ন্ধ পাে ককরমিকলন্। তাকত মতমন্  কলন্ মতমন্ ১৭৬ জন্  য সা 
জগকতর উপরতলার কিেীকক পরীক্ষা ককরন্। তাকদর  য়কসর গড ৪৪.৩  ির। তাকদর 
প্রায় এক তৃতীয়ািংকশ্র মকিু ব মশ্ হৃদকরাগ, পাকস্থলীর আলসার আর উচ্চ রক্তোকপ 
বভাকগন্। ভা ুন্ বতা–এই স  িানু্ষ্ পেঁয়তামিশ্  ির  য়কসর আকগই ওই স  বরাকগ 
আিান্ত। হৃদকরাগ  া আলসাকর ভুগকিন্ এিন্ বকউ মক  য সায় সেল হকত পারক ন্? 
সােলয বপকত মক ভয়ান্ক দািই মদকত হকে। আর তাকত সােলয আসকি? েমদ  য সা 
সেল করকত আলসার  া হৃদকরাগ  ান্াকত হয় তাকক মক সােলয  লা োয়? মতমন্ েমদ 
সারা পৃমথ ীর অধীশ্বর হন্ তাহকলও বতা একটা ম িান্াকতই শুকত হক  আর মদকন্ 
মতন্ াকরর ব মশ্ বখকতও পারক ন্ ন্া। বে বলাক িামট কুমপকয় খাল  ান্ায় বসও তাই 
ককর অকন্ক আন্কন্দ মদন্ কাটায় এ িং  য সা সিংিান্ত বে বকান্ অমেসাকরর বেকয় 
ভাকলাই ঘুকিায়। সমতয  লকল োষ্ ককরও স্বাস্থয মেক রাখা োয় । আমি বরলপথ  া 
মসগাকরট বকাম্পামন্র অমধকারী হকত মগকয় পেঁয়তামিশ্  িকর মন্কজকক বশ্ষ্ করকত োই 
ন্া। 
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মসগাকরকটর কথায় িকন্ পডকি সম্প্রমত পৃমথ ীর স কেকয় পমরমেত মসগাকরট বকাম্পান্ীর 
প্রস্তুতকারক কান্ামডয় জেকল িুমট কাটাকত মগকয় হৃদকরাকগ িারা োন্। মতমন্ লক্ষ লক্ষ 
টাকা আয় ককরন্ আর একষ্মট্ট  ির  য়কস িারা বগকলন্।  য সাকত সােলয আন্কত 
মগকয় মতমন্ ব াধহয় জী কন্র বসরা অিংশ্ই  যয় ককরমিকলন্। 
  
. 
  
আিার িকত মসগাকরট বকাম্পামন্র ওই িামলক আিার  া ার তুলন্ায় অকধেকও জী কন্ 
সেল হন্মন্। মিকসৌরীর োষ্ী, আিার  া া ব েঁকেমিকলন্ ৮৯  ির আর এক কপদেকও 
িৃতুযর সিয় বরকখ োন্মন্। 
  
ম খযাত বিকয়া ভাইকয়রা  কলকিন্ আিাকদর হাসপাতাকলর অকধেককরও ব মশ্ বরাগী হকলন্ 
স্নাযু়র বরাগী। ত ুও এইস  স্নাযু় বরাগীরা িারা োওয়ার পর অণু ীক্ষণ েকন্ত্র পরীক্ষার 
পর বদখা োয় তাকদর স্নাযু় িযাক বডম্পসীর বেকয়ও স ল মিল। তাকদর স্নাযু়র বগালকোগ 
ঘকট শ্ারীমরক কারকণ ন্য়  রিং  যথেতা, পরামজকতর িকন্াভা , উকেগ, ভয়, দুমিন্তা এ িং 
হতাশ্া বথকক। বেকটা  কলমিকলন্, মেমকৎসকরা বে ভুল ককরন্ তা হকলা তারা িকন্র 
মেমকৎসা ন্া ককর শ্রীর সারাকত োন্, েমদও িন্ আর শ্রীর অম কেদয তাই আলাদা 
ককর মেমকৎসা উমেত ন্য়। 
  
এই িহাসতয  ুঝকত মেমকৎসা ম জ্ঞাকন্র বলকগমিল বতইশ্কশ্া  ির। আিরা এখন্ এক 
ন্তুন্ ধরকন্র ওষু্ধ ততমরর বেষ্টা করমি োর ন্াি সাইককাকসািামটক ওষু্ধ–বে ওষু্ধ িন্ 
ও শ্রীকরর একসকে মেমকৎসা করক । আিাকদর এটা করার উপেুক্ত সিয় কারণ 
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মেমকৎসা ম জ্ঞান্ ইমতিকধযই সািংঘামতক স  বরাগ–বেিন্  সন্ত, ককলরা, 
ইকয়াকলামেভাকরর িকতা বরাগ মন্িূেল করকত বপকরকি, বে বরাকগ বকামট বকামট িানু্কষ্র 
অকালিৃতুয ঘকটকি। মকন্তু মেমকৎসা ম জ্ঞান্ উকেগ, ভয়, ঘৃণা, হতাশ্া ইতযামদকত বে িন্ 
ও শ্রীর বভকঙ োয় তা বরাধ করকত পাকরমন্। এই জাতীয় বরাগ িিাগত ব কড 
েকলকি।  
  
ডাক্তারকদর িত হল প্রমত ম শ্জকন্ একজন্ আকিমরকান্ তার জী কন্র একািংশ্ বকান্ ন্া 
বকান্ সিয় িান্মসক হাসপাতাকল কাটাকত হয়। মেতীয় ম শ্বেুকদ্ধ বসন্াদকল বোগ মদকত 
বেস  েু ক আকস তাকদর প্রমত ি’জকন্র িকধয একজন্ িান্মসক ম কারগ্রস্ত  কল ভমতে 
বন্য়া হয়মন্। 
  
বলাকক উন্মাদ হয় বকন্? এর স  উির বকউ জাকন্ন্ ন্া। তক  এটা খু ই সম্ভ  বে 
অকন্ক বক্ষকর্ত্ই ভয় আর উকেগ এজন্য দায়ী। দুমিন্তা আর উকেকগ বে হতাশ্াগ্রস্ত হয়, 
মন্কজরাই এক স্বকের জগৎ গকড বন্য় আর বসইভাক ই তারা দুমিন্তা কাটায়। 
  
বলখার অ সকর বদখমি আিার সািকন্ একখান্া  ই রকয়কি।  ইখান্া ডুঃ এডওয়াডে 
বপালমস্কর বলখা, ন্াি ‘দুমিন্তা কামটকয় মন্রািয় বহান্।’  ইকয়র মকিু পমরেকদর ন্াি 
এইরকি: 
  
দুমিন্তা হৃদকয়র কী ককর? 
        দুমিন্তায় রক্ত োপ  াকড। 
        দুমিন্তায়  াত হকত পাকর। 
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        পাকস্থলীর জন্যই দুমিন্তা কি করুন্। 
        দুমিন্তায় মকভাক  সমদেকামশ্ হয়? 
        দুমিন্তা ও থাইরকয়ড গ্রমন্থ। 
        দুমিন্তাগ্রস্ত  হুিূর্ত্করাগী। 
  
দুমিন্তা সম্পককে আর একখান্া েিৎকার  ই হকলা ডুঃ কালে বিমন্ন্জাকরর ‘মন্কজর 
ম রুকদ্ধ িানু্ষ্’। তার  ইকত দুমিন্তা দূর করার বকান্ পরািশ্ে বন্ই তক  একত পাক ন্ 
আিরা মকভাক  আিাকদর স্বাস্থয আর িন্, উকেগ হাতাশ্া ঘৃণা, মতক্ততা, ভয় ইতযামদকত 
সিস্ত ন্ষ্ট ককর বেমল তারই অভাম ত স  দৃষ্টান্ত। 
  
দুমিন্তা কমেন্ ধাকতর িানু্ষ্ককও অসুস্থ ককর তুলকত পাকর। আকিমরকার গৃহেুকদ্ধর বশ্ষ্ 
মদকক বজন্াকরল গ্রযান্ট্ বসটা  ুকঝমিকলন্। কামহন্ীমট এই রকি: গ্রযান্ট্ ন্’ িাস ো ৎ 
মরেিন্ অ করাধ ককরমিকলন্। বজন্াকরল লী’র বসন্াদল কু্ষধা–তৃষ্ণায় েরি দুদেশ্াগ্রস্ত হকয় 
পরামজত। সিস্ত বরমজকিন্ট্ পালাকত  যস্ত।  ামকরা তা ুকত  কস আতেন্াদ করমিল আর 
কােঁদমিল বকউ  া প্রাথেন্ায় রত। বশ্কষ্র আর বদমর মিকলা ন্া। লী’র বসন্ারা মরেিকের 
অকের গুদাি, তুকলা আর তািাককর গুদাকি আগুন্ লাগাকন্ায় সারা মরেিে বেন্ 
জ্বলমিল। তারা রাকতর অন্ধকাকর পালায়। গ্রযান্ট্ োরমদক বথকক বতকজর সকে তাডা ককর 
েকলমিকলন্ কন্কেডাকরট বসন্াকদর। বসই সিয় বশ্মরডাকন্র অশ্বাকরাহী  ামহন্ী সািকন্ 
বরল লাইন্ উপকড বেকল সর রাকহর গামড অমধকার ককরমিকলন্। 
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গ্রযান্ট্ প্রেে িাথার েন্ত্রণায় প্রায় অন্ধ হকয় মপমিকয় পকড একটা খািার ামডকত আেয় 
মন্কত  াধয হন্। মতমন্ তার সৃ্মমতকথায়  কলকিন্, আমি সারা রাত গরি জকল পা ডুম কয় 
ঘাকড আর হাকতর কমিকত সরকষ্র বতল বিকখ সকাকল সুস্থ হ  বভক  কাটালাি। 
  
পরমদন্ সকাকল মতমন্ েট ককরই বসকর উেকলন্। আর তাকক ো সমরকয় তুলকলা তা মকন্তু 
সরকষ্র বতকলর পুলমটস ন্য়, একজন্ অশ্বাকরাহী লী’ আত্মসিপেণ করকত োন্ বলখা 
একটা মেমে আন্ার েকল। 
  
অমেসারমট মেমেসহ আিার কাকি আসার সিকয়ও, গ্রযান্ট্ মলকখকিন্, আিার অসহয িাথার 
েন্ত্রণা হমেকলা। মকন্তু বে িুহূকতে মেমের  ক্ত য বদখলাি আমি ভাকলা হকয় বগলাি। 
  
ব াঝা োকে গ্লযাকন্ট্র দুমিন্তা, উকেগ আর আক গই তাকক অসুস্থ ককর তুকলমিল। মকন্তু 
বে িুহূকতে তার স  আক গ আত্মম শ্বাস, সিাধা এ িং জয় একন্ মদকলা তখন্ই মতমন্ 
বসকর উেকলন্। 
  
এর মেক সির  ির পকর ফ্রাঙ্কমলন্ মড. রুজকভকল্টর কযাম কন্কটর বট্রজারী বসকিটারী 
বহন্মর িকগেন্থাউ জুমন্য়র আম ষ্কার ককরন্ বে, দুমিন্তা তাকক এতই অসুস্থ ককরকি বে 
তার িাথা ঘুরকত থাকক। মতমন্ তােঁর ডাকয়রীকত মলকখমিকলন্ বে তার অসম্ভ  দুমিন্তা হয় 
বপ্রমসকডন্ট্ েখন্ গকির দাি  াডাকন্ার জন্য একমদকন্ েুয়ামিশ্ লক্ষ  ুকশ্ল গি বককন্ন্। 
মতমন্ ডাকয়মরকত বলকখন্,  যাপারটা েখন্ েলমিল তখন্ সমতযই আিার িাথা ঘুরমিল। 
 ামড মেকর আমি দুঘণ্টা ঘুকিাই। 
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দুমিন্তা িানু্কষ্র কী ক্ষমত করকত পাকর জান্ার জন্য আিাকক লাইকেমরকত  া ডাক্তাকরর 
কাকি বেকত হয় ন্া। এই  ই বলখার সিয় জান্ালা মদকয় তাকাকল বদখকত পাই একটা 
 ামডকত একজন্ স্নায়ম ক অ সাকদ বভকে পকডকিন্–আর অন্য একটা  ামডকত 
অপরজকন্র ডায়াক মটস হকয়কি। বশ্য়ার  াজার পকড োওয়াকতই তার রক্ত আর প্রস্রাক  
সুগার ব কড োয়। 
  
ম খযাত েরাসী দাশ্েমন্ক িকন্ট্ইন্–বক তার মন্কজর শ্হর ব াকদোর বিয়র মন্ োমেত করা 
হকল মতমন্ ন্াগমরককদর  কলন্: আপন্াকদর স  কাকজর দাময়ত্ব আিার হাকত মন্কত পামর 
তক  আিার মলভার আর পাকস্থলীকত ন্য়। 
  
আিার ওই প্রমতক শ্ী বশ্য়ার িাককেকটর  যাপাকর দুমিন্তা ককরই প্রায় িরকত  কসমিকলন্। 
  
দুমিন্তার কুেল মন্কয় ভা কত মগকয় আিাকক অ শ্য প্রমতক শ্ীর মদকক তাকাকন্ারও 
দরকার হয় ন্া কারণ আিার এই ঘকরই তার প্রিাণ আকি। এ  ামডর পূ েতন্ িামলকও 
দুমিন্তাগ্রস্ত হকয় অকাকল িারা োন্ । 
  
ম কশ্বর অন্যতি বগেঁকট  াত–ম কশ্ষ্জ্ঞ ড. রাকসল মড. মিমসল  কলকিন্ দুমিন্তা িানু্ষ্কক 
 াকত পেু ককর হুইল বেয়াকর  সাকত পাকর। তার িকত বগেঁকট  াত হওয়ার প্রধান্ োরমট 
কারণ হল : 
  
১ ম  াহ ম কেকদর জন্য। 
        ২ অথেনন্মতক ম পেেয় আর দুুঃখ । 
        ৩ মন্ুঃসেতা আর দুমিন্তা। 
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          ৪  হুেঁকাল পুকষ্ রাখা অসকন্তাষ্। 
  
এই কারণগুকলা অ শ্যই আক গজমন্ত আরও বের কারকণ বগেঁকট  াত হকত পাকর। তক  
সাধারণ কারণ  লকত ওই দুমিন্তাই আকি। উদাহরণ মহকসক   লমি, আিার এক  নু্ধর 
আমথেক দুর স্থার সিয় গযাস বকাম্পান্ী গযাস  ন্ধ ককর বদয়।  যাঙ্ক ও  ামডর িটেকগজ 
রদ ককর বদয়। এই সিয় তার েীর বগকট  াত জন্মায়–আর েতমদন্ ন্া তাকদর আমথেক 
অ স্থা ভাকলা হয় ততমদন্ বরাগ সাকরমন্। 
  
দুমিন্তায় দােঁকতরও ক্ষয় হয়। ডুঃ উইমলয়াি আই.এল. িযাকগমন্গল  কলন্, অসুখী 
িকন্াভা  েমদ দুমিন্তা, ভয় ঘযান্ঘযান্ামন্ বথকক জন্মায় তা শ্রীকরর কযালমসয়াি ন্ষ্ট ককর 
মদকত পাকর আর তাকতই দােঁকত ক্ষয় হয়। মতমন্ এক বরাগীর কথা  কলকিন্ োর েিৎকার 
দােঁত মিকলা মকন্তু তার েীর অসুস্থতার মেন্তায় প্রায় ন্মট দােঁকত গতে হকয় োয়। স টাই ওই 
দুমিন্তার জন্য। 
  
এিন্ কাউকক বদকখকিন্ োর থাইরকয়ড গ্রমন্থ অমত েিল? আমি বদকখমি, তারা থর থর 
ককর কােঁকপ–তারা বেন্ িৃতুযভকয় স সিকয়ই ভীত। থাইরকয়ড গ্লযাে ো শ্রীর মন্য়ন্ত্রণ 
ককর, তাকদর এিন্ অ স্থায় একন্ বেকল বে, হাকটের গমত  ৃমদ্ধ হয়–সারা বদহ বেন্ েুমির 
আগুকন্ হাওয়া বপকয় বজাকর েলকত থাকক। আর এটা  ন্ধ ন্া করকত পারকল, অকোপোর 
 া মেমকৎসা ন্া করকল এেঁরা িৃতুয রণ করকত পাকর। 
  
মকিুমদন্ আকগ এক  নু্ধর সকে মেলাকডলমেয়ায় মগকয়মিলাি, তার এই বরাগ মিল। তাকক 
এক ম খযাত ডাক্তাকরর কাকি মন্কয় োই, মতমন্ আটমর্ত্শ্  ির এই বরাকগর মেমকৎসা 
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করকিন্। তার ত েকখান্ার বদয়াকল বফ্রকি আেঁটা একটা উপকদশ্ মিকলা। আমি বসটা 
টুকক মন্ই। বসটা এই রকি : 
  
স কেকয় আরািপ্রদ অ সর ম কন্াদকন্র শ্মক্ত হকলা সুস্থধিে, ঘুি, সেীত আর হামস । 
ঈশ্বকর ম শ্বাস রাখুন্–ভাকলাভাক  ঘুকিাকত মশ্খুন্–সেীতকক ভাকলা াসুন্ আর জী কন্র 
িজার মদকমট বদখার বেষ্টা করুন্। তাহকলই সুস্বাস্থয আর সুখ আপন্ার আয়ি হক । 
  
*** 
  
আিার ঐ  নু্ধকক ডাক্তার প্রথকিই এই প্রশ্ন ককরন্: আপন্ার মক বকান্ িান্মসক 
আক কগর েকল এিন্ অ স্থা হকয়কি। মতমন্ আিার  নু্ধকক সা ধান্ ককর  কলন্ মতমন্ 
েমদ দুমিন্তা দূর ন্া ককরন্ তাহকল অন্য উপসগে বেিন্–হৃদকরাগ, আলসার  া  হুিূর্ত্ 
ইতযামদ হওয়ার সম্ভ ন্া রকয়কি। ডাক্তার জান্ান্, এই স  বরাগ খুডতুকতা, বজযেতুকতা 
ভাইকয়র িতই–এর স ই দুমিন্তার বরাগ! 
  
আমি েখন্ প্রথি িাকলে ওক রকন্র সাক্ষাৎকার মন্ই মতমন্ আিাকক জান্ান্ মতমন্ মকিুকতই 
দুমিন্তা ককরন্ ন্া। কারণ তার জান্া মিকলা দুমিন্তা মসকন্িার পদোয় তার প্রধান্ 
আকষ্েণই ন্ষ্ট ককর বদক । 
  
মতমন্ আিায়  কলমিকলন্ : প্রথি েখন্ মসকন্িায় ন্ািকত োই দুমিন্তা আর ভকয় কাে 
হকয়মিলাি। আমি সাক  ভারত ষ্ে বথকক একসমি আর লেকন্ কাউকক মেন্তাি ন্া 
বসখাকন্ একটা কাজ োইমিলাি। েখন্ প্রকোজককর সকে বদখা কমর, মকন্তু বকউ আিায় 
মন্কলন্ ন্া, আিার সািান্য পুেঁমজ েুমরকয় আসমিল। দু’সপ্তাহ ধকর আমি শুধু ম সু্কট আর 
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জল বখকয় কাটাই। তখন্ দুমিন্তা িাডাও আিার মখকদর জ্বালাও জটকলা৷ মন্কজকক তাই 
 ললাি, হয়কতা তুমি একমট ব াকা–হয়কতা বকান্মদন্ই িম র জগকত েুককত পারক  ন্া। 
বতািার বকান্ অমভজ্ঞতা বন্ই। জী কন্ কখকন্া অমভন্য় ককরামন্–বতািার সুন্দর িুকখান্া, 
িাডা আর মক বদখার আকি? 
  
আমি আয়ন্ার সািকন্ দােঁডালাি। েখন্ আয়ন্ায় তাকালাি বদখলাি দুমিন্তা আিার িুকখর 
মক দশ্া ককরকি, কাকলা বরখা পকডকি বসখাকন্। উকেকগর মেহ্ন ও বোকখ পডল। তাই 
মন্কজকক  ললাি : এটা এখন্ই  ন্ধ করা োই। বতািার দুমিন্তা করা একক াকর েলক  
ন্া। বদ ার িত বতািার ওই বসৌন্দেেই আকি, তাকক ন্ষ্ট করা েলক  ন্া। 
  
বিকয়কদর বেহারা স কেকয় খারাপ হকয় োয় দুমিন্তায়। দুমিন্তা মন্কজকক প্রকাকশ্  াধা 
বদয়। েুকল পাক ধরকত পাকর, তা উকেও বেকত পাকর, োিডার বরাগ হকত পাকর। 
  
আকিমরকায় হৃদকরাকগই আজকাল স কেকয় ব মশ্ বলাক িারা োয়। মেতায় ম শ্বেুকদ্ধ এি 
সাতলক্ষ বলাক িারা োয়। মকন্তু ওই সিকয়র িকধয ম শ্ লক্ষ বলাক িারা োয় হৃদকরাকগ–
এর অকধেক আ ার এিন্ হৃদকরাগ, োর উৎপমি হয় দুমিন্তা আর উকেকগ জী ন্ োপকন্র 
জন্য। হযােঁ, এই কারকণই ডুঃ অযাকলমক্সস  কলমিকলন্, বে সিস্ত  য সায়ীরা জাকন্ন্ ন্া 
দুমিন্তা মকভাক  দূর করকত হয় তাকদর অল্প য়কস িৃতুয হয়। 
  
মন্কগ্রা আর েীন্াকদর কদামেৎ এই ধরকন্র দুমিন্তার কারকণ হৃদকরাগ হয়। কারণ তারা 
স মকিুই শ্ান্তভাক  বিকন্ মন্কত অভযস্ত। খািাকরর কৃষ্ককদর বেকয় ডাক্তারকদর িকধয 
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হৃদকরাকগ িৃতুযর সিংখযা ম শ্গুণ ব মশ্। ডাক্তারকদর জী ন্ দুমিন্তায় কাকট  কল তারা 
উমেত িূলয বপকয় থাককন্। 
  
উইমলয়াি বজিস  কলকিন্, ঈশ্বর আিাকদর পাপ ক্ষিা ককরন্, মকন্তু আিাকদর স্নাযু় তা 
ককর ন্া। 
  
একটা আিেেজন্ক আর প্রায় অম শ্বাসয  যাপার শুনু্ন্, আকিমরকায় স কেকয় বিােঁয়াকে 
বরাকগ েত বলাক িারা োয় তার বেকয় বের ব মশ্ িারা োয় আত্মহতযা ককর। 
  
বকন্ এরকি হয়? এর প্রধান্ কারণই হল : দুমিন্তা। 
  
েীকন্র মন্ষু্ঠর বসন্াধযক্ষরা তাকদর  ন্দীকদর উপর অতযাোর োলাকত তাকদর খুেঁমটর সকে 
হাত–পা ব েঁকধ উপকর বঝালাকন্া োিডার  যাগ ভমতে জকলর মন্কে রাখকতন্–ওই  যাগ 
বথকক বোেঁটা বোেঁটা জল ঝকর পডত িাথায়। ….অন্ রত …সারা মদন্ রাত ধকর। ওই 
জকলর বোেঁটাকক বশ্ষ্ অ মধ িকন্ হত বেন্ হাতুমডর আঘাত–িানু্ষ্ তাকত পাগল হকয় 
বেত। মহটলাকরর আকদকশ্ এই একই পদ্ধমত কাকজ লাগাকন্া হয় বস্পকন্র  ন্দী মন্ াস 
আর জািোমন্র কন্কসন্কট্রশ্ান্ মশ্ম কর। 
  
দুমিন্তা ও অকন্কটা এই অন্ রত ঝকর পডা জকলর বোেঁটার িত, আর িিাগত এই 
দুমিন্তায় িানু্ষ্ উন্মাদ হকয় োয় আর আত্মহতযা করকত োয়। 
  
মিকসৌরীকত আমি েখন্ অল্প য়কসর বিকল তখন্ ম মল সান্কডর কাকি পরজকন্মর 
ন্রকামগ্নর কথায় দারুণ ভয় বপতাি। মকন্তু এই জী কন্ শ্রীকর বে ন্রকামগ্ন জ্বলকি এ িং 
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তার েন্ত্রণা অনু্ভূত হকে বকউ তার কথা কখন্ও  কলন্ মন্। বেিন্, আপমন্ েমদ 
িিাগত দুমিন্তা ককরন্ তাহকল একমদন্ হয়কতা এিন্ ব দন্ায় আিান্ত হকত পাকরন্ 
োর ন্াি এিাইন্া বপকক্টামরস অথোৎ হৃদেকন্ত্রর  যাথা। 
  
এ বরাকগর আিিণ বে েন্ত্রণায় আতেন্াদ করক ন্ তাকত দাকন্তর ‘ইন্োরকন্া’বকও িকন্ 
হক  বিকলিানু্ষ্ী। তখন্ আপমন্ মন্কজই  লকত োইক ন্, বহ ঈশ্বর, এ বথকক িুমক্ত বপকল 
আর কখন্ই দুমিন্তা করক া ন্া।  ামডকয়  লমি মকন্া পামর ামরক মেমকৎসককক প্রশ্ন 
করুন্ এক ার । 
  
আপমন্ মক জী ন্কক ভাকলা াকসন্? দীঘেমদন্ সুস্থ শ্রীকর  ােঁেকত োন্? তাহকল একটা 
কথা শুকন্ মন্ন্। আমি আ ার ডুঃ অযাকলমক্স কযাকরকলর উদৃ্ধমত মদমে। মতমন্  কলন্, োরা 
এই আধুমন্ক শ্হর বকালাহকলর িকধযও অন্তকরর শ্ামন্ত  জায় রাখকত পাকরন্ তাকদর 
স্নাযু়র বরাগ হওয়ার সম্ভা ন্া বন্ই। 
  
আপমন্ আভযন্তরীণ সিাকক এভাক  শ্ামন্তকত রাখকত পাকরন্ মক? আপমন্ একজন্ 
স্বাভাম ক িানু্ষ্ হকল এর উির হকলা : হযােঁ।  া ‘অ শ্যই’। আিরা ব মশ্র ভাগই 
অকন্কািংকশ্ শ্মক্তশ্ালী, েমদও আিরা তা স  সিয়  ুকঝ উেকত পামর ন্া। আিাকদর িকধয 
বে ক্ষিতা আকি তাকক আিরা হয়কতা কখন্ই খুেঁকজ  ার ককর কাকজ লাগাইমন্। বথাকরা 
তার অির রেন্া ‘ওয়ালকডন্’ ন্ািক  ইমটকত মলকখকিন্ : আপন্ জী ন্কক সকেষ্টভাক  
উন্নত করার শ্মক্তর উৎসাহ যিক কথা আিার কাকি খু ই  ড  কল িকন্ হয়..দঢ়তা 
মন্কয় বকউ েমদ তার স্বকের মদকক এগুকত বেষ্টা ককর, আর বসরকি জী ন্োপন্ করকত 
পাকর তাহকল বস সােলয হক  অসািান্য। 
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ওলগা বক, জামভের িকতা িকন্র বজার আর শ্মক্ত এই  ইকয়র পােককর অকন্ককরই 
অ শ্য জান্া আকি। মতমন্  ুকঝমিকলন্ অতযন্ত বশ্ােন্ীয় অ স্থার িকধযও মতমন্ দুমিন্তা 
সমরকয় রাখকত পারকতন্। আপমন্  া আমিও তা মপরক া, এই  ইকয় ো আকলামেত 
হকয়কি বসই পুরকন্া সতযগুকলা েমদ কাকজ লাগাই। ওলগা বক, জামভে আিাকক ো বলকখন্ 
তা এই : সাকড আট  ির আকগ আমি দুরাকরাগয কযান্সার বরাকগ িরকত  কসমিলাি। 
বদকশ্র ম খযাত ডাক্তাররাও আিার জী কন্র আশ্া বন্ই  কলন্। আিার সািকন্ আকস 
ম রাট এক শূ্ন্যতা। তখন্ আিার  য়স অল্পই মিল। আমি িরকত োইমন্! হতাশ্ায় 
আিার ডাক্তারকক বোন্ ককর স  জামন্কয় কান্নায় বভকঙ পমড। অনধকেের সকে মতমন্ 
 লকলন্, কী  যাপার ওলগা, লডাই করার িত িকন্র বজার বতািার বন্ই? কােঁদকল 
মন্মিত িরক । হযােঁ, স কেকয় খারাপই বতািার হকয়কি। মেক আকি সকতযর িুকখািুমখ 
হও। দুমিন্তা তযাগ ককরা; আর মকিু একটা ককরা! বসই িুহূকতেই শ্পথ করলাি, আর 
দুমিন্তা কর  ন্া। আমি আর কােঁদক া ন্া।  স্তুর বেকয় িকন্র বজার েমদ ব মশ্ হয় 
তাহকল আমি জয়ী হ ই। আমি ব েঁকে থাকক া! 
  
বরমডয়াি আর বদওয়া োমেল ন্া তাই রিন্ রমশ্ বদওয়া হকত লাগল ৪৯ মদন্ ধকর 
বরাজ সাকড বোে মিমন্ট। আিার শ্রীকরর হাড বদখা োমেল, আিার পা সীকসর িত 
ভামর হকয় মগকয়মিল। ত ুও আমি দুমিন্তা কমরমন্। হযােঁ, এিন্মক বজার ককর হাসকতও 
োইমিলাি । 
  
আমি এিন্ িূখে ন্ই বে ভা ক া, হামসকত কযান্সার মন্রািয় হয়। তক  এটা জামন্ আর 
ম শ্বাস কমর িান্মসক অশ্ামন্ত থাককল বরাগ মন্রািকয় সুম ধা হয় ন্া। োই বহাক তদক র 
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সাহাকেয বে কযান্সার সাকর তা উপলমি করলাি। গত ক’ িকর বে স্বাস্থয আিার আকি 
বতিন্ সুস্থ আকগ কখন্ও থামকমন্। বসই কথাগুকলাকক ধন্য াদ ন্া জামন্কয় পারমি ন্া : 
দুমিন্তা তযাগ ককরা। মকিু একটা ককরা! 
  
এই পমরকেকদ ইমত টান্ক া আ ার বসই ড, অযাকলমক্স কযাকরকলর কথা মদকয় : বে 
কযাকরল মক আপন্ার কথা ভা মিকলন্? 
  
হকতও পাকর। 
  
িহম্মকদর ক্ষযাপা মশ্ষ্যকদর িকধয অকন্কক বকারাকণর  াণী উমি ককর  ুককর উপর মলকখ 
রাখত। তাই আিারও ইকে এই কয়মট কথা িকন্র একান্ত গভীকর প্রক শ্ করুক। “বে 
সিস্ত  যমক্তরা দুমিন্তা প্রমতকরাধ করকত পাকরন্ ন্া তাকদর আযু় অল্প।” 
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দুশ্চিন্তা সমাধার্নর পথ 
  
আিার ি’জন্ সৎ কিেোরী আকি। (আমি ো জামন্ স  তারাই মশ্মখকয়কি) 
  
তাকদর ন্াি হল, মক, বকন্, কখন্, বক, বকিন্ ককর আর বকাথায়। –রামডয়াডে মকপমলিং 
  
প্রথি খকের মেতীয় পমরকেকদ উইমলস এইে. কযামরয়াকরর বে োদুিয় বকৌশ্ল  ণেন্া 
করা হকয়কি তাকত মক স  দুমিন্তার সিাধান্ হকয় োক ? ন্া, তা কখন্ই হক  ন্া । 
  
তাহকল এর উির মক মক? উির হকলা আিাকদর দুমিন্তা দূর করার জন্য প্রধান্ মতন্মট 
ধাপ বিকন্ মন্কত হক । বসই ধাপ মতন্কট হকলা এই : 
  
১. সিস্ত  যাপার  ুকঝ বন্ওয়া োই। 
        ২. তারপর ঘটন্ার ম কেষ্ণ করকত োই। 
        ৩. এরপর মসদ্ধাকন্ত বপৌঁকি োওয়া আর বসই িত কাজ করা। 
  
এ বতা জান্া কথা ন্য়? হযােঁ, অযামরস্টটল একথা  কল–বসইিকতা কাজও ককরকিন্। 
আপন্াকক আর। আিাককও তাই ককর বেস  সিসযা আিাকদর ন্রক েন্ত্রণা বভাগ করায় 
তা সিাধান্ করকত হক । 
  
প্রথি ধাপটাই ধরা োক–সিস্ত  যাপার  ুকঝ বন্ওয়া োই;  যাপারটা  ুকঝ বন্ওয়া জরুমর 
বকন্? কারণ বসটা ন্া জান্কল আিরা হয়কতা  ুমদ্ধিাকন্র িত তা সিাধান্ করকত পারক া 
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ন্া।  যাপারটা ন্া জান্কল আিাকদর হয়কতা শুধু ঘুরপাক বখকয় বেকত হক । কথাটা মক 
আিার? বিাকটই ন্া। একথা হকলা প্রয়াত হা োট ই. হককন্র। মতমন্ কলমিয়া 
ম শ্বম দযালকয়র ডীন্।  াইশ্  ির ধকর লক্ষ লক্ষ িার্ত্কদর দুমিন্তা সিাধাকন্ মতমন্ সাহােয 
ককর োন্। মতমন্ই আিাকক  কলমিকলন্, দুমিন্তার প্রধান্ কারণ হকলা একলাকিলা ভা ন্া। 
মতমন্  কলন্, পৃমথ ীকত অকধেক দুমিন্তার কারণ তাকদরই হয় োরা জাকন্ন্া আসল 
 যাপারটা মকভাক  সিাধান্ করকত হক । বেিন্, আিায় েমদ আগািী িেল ার ব লা 
মতন্কটয় বকান্ সিসযার িুকখািুমখ হকত হয়, তাহকল িেল ার ব লা মতন্কটর আকগ 
সিাধাকন্র কথা আমি ভা কতও রামজ ন্ই! ইমতিকধয ওই সিসযা সিকন্ধ স  খ র 
বজাগাড করাই হক  আিার কাজ। এ মন্কয় আমি একক াকর দুমিন্তা কর  ন্া। রাকতর 
ঘুি ন্ষ্ট কর  ন্া। ইমতিকধয স  খ রাখ র বজাগাড হকল িেল ার আসার পর সিসযার 
মেক সিাধান্ হকয় োয়! 
  
আমি ডীন্ হকসকক প্রশ্ন ককরমিলাি মতমন্ মক স  দুমিন্তা দূর করকত বপকরকিন্। তার 
জ া  মিকলা : হযা সমতযকথা  লকল আিার জী কন্ কণািার্ত্ দুমিন্তা বন্ই। একজন্ 
িানু্ষ্ েমদ–আন্তমরকতা মন্কয় স   যাপাকরর সন্ধান্ রাকখ তাহকল জ্ঞাকন্র আকলাকক তার 
দুমিন্তা আপন্া আপমন্ই দূরীভূত হকয় োয়। 
  
মকন্তু আিরা ব মশ্র ভাগ মক কমর? টিাস এমডসন্  কলকিন্, মেন্তা ন্া করার জন্য িানু্ষ্ 
হাজাকরা Tোেঁকর বখােঁকজ–িানু্ষ্ প্রায় স  করকত পাকর শুধু মেন্তা করা িাডা। ঘটন্াগুকলা 
েমদ সিংগ্রহ করকতই হয়। তাহকল আিরা শুধু সুম ধাজন্ক ঘটন্াই খুেঁকজ বপকত োই। 
আিরা ো ভা মি তা আিাকদর কাকজ প্রিাণ করার জন্যই মকিু খ র খুেঁমজ। আকন্দ্র 
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িাকরায়া  কলকিন্ : ো মকিু আিাকদর  যমক্তগত ইোর সকে মিল খায় তাই আিরা 
ম শ্বাস কমর। ো বিকলন্া তার জন্য আিকদর রাগ হয়। 
  
তাই আিাকদর সিসযার উির পাওয়া একতা কমেন্, একত অ াক হওয়ার মকিু আকি? 
একটা অকঙ্কর সিাধান্ মক সম্ভ  েমদ আকগই বভক  মন্ই দুকয় আর দুকয় পােঁে হয়? ত ুও 
এিন্ বের বলাক আকি দুকয় দুকয় পােঁে  া পােঁেকশ্া হয় বভক  মন্কজর আর অকন্যর জী ন্ 
অমতষ্ঠ ককর বদয়। 
  
তাহকল মক করকত পামর আিরা? আক গকক আিাকদর মেন্তার  াইকর রাখা োই। তাই 
ডীন্ হককসর কথা িত স  খ র মন্রকপক্ষভাক  বদখকত হক । 
  
মেমন্তত থাককল কাজটা আিাকদর পকক্ষ সহজসাধয ন্য়। আিরা দুমিন্তাগ্রস্ত হকল 
আিাকদর আক গ থাকক খু ই ব মশ্। আমি স  মকিু পমরষ্কার এ িং মন্খুেঁতভাক  বদখার 
কাকজ দুকটা ধারণা েিৎকার কাজ বদয় বদকখমি। বেিন্– 
  
১। বকান্  যাপাকর খ র সিংগ্রহ করকত বগকল আমি এই ভা  কমর বেন্ খ রটা আিার 
জন্য সিংগ্রহ করমি ন্া  রিং পকরর জন্যই। এর েকল মন্রকপক্ষ দৃমষ্টভেী মন্কত পামর। 
আর তাকত আক গকক সমরকয় রাখকত পামর। 
  
২। বে সিসযার আিার দুমিন্তা তার ম  রণ সিংগ্রকহর সিয় এিন্ ভা কত থামক বে, 
আমি বেন্ একজন্ আইন্ম দ আর তাই মন্কজর ম রুকদ্ধ ম তেক করকত োই। অন্যভাক  
 লকল স   যাপারটাই বেন্ আিার ম রুকদ্ধ ভা কত োই। বে স   যাপার আিার ইোর 
ক্ষমত করকত োইকি, বস স  ঘটন্ার আমি িুকখািুমখ হকত োই ন্া। 
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এরপর আমি দুপকক্ষর কথাই কাগকজ মলকখ রামখ–আিার পকক্ষর আর আিার ম পকক্ষর। 
প্রায়ই বদমখ এই দুকটার িাঝািামঝই এর উির থাকক। 
  
আমি ো  লকত োইমি তা হল এই–আপমন্, আমি  া আইন্স্টাইন্  া সুপ্রীি বকাটেও 
তথয আহরণ ককর সিসযা সিাধান্ করকত উকদযাগী হয় ন্া। টিাস এমডসন্ও তা 
জান্কতন্। তার িৃতুযকাকল তার ন্ান্া সিসযায় আকীণে প্রায় আডাই হাজার বন্াট  ই 
মিল। 
  
অতএ  আিাকদর সিসযা সিাধাকন্র প্রথি ন্ীমত হল : তথয সিংগ্রহ করুন্। তাই আসুন্ 
ডীন্ হকস ো ককরকিন্ তাই করা োক–বকান্ ভাক ই তথয সিংগ্রহ ন্া ককর এই সিসযা 
সিাধাকন্র বেষ্টা কর  ন্া। 
  
অ শ্য, দুমন্য়ার স  তথয বপকয় বসগুকলা ম কেষ্ণ আর  যাখযা ন্া করকত পারকল বকান্ই 
কাকজ আসক  ন্া। 
  
আমি ব শ্ িূলয মদকয় অমভজ্ঞতালাভ ককর বদকখমি তথযগুকলা মলকখ বেলকল ম কেষ্কণ 
সুম ধা হয় । অকন্ক সিয় বদখা োয় কাগকজ মলকখ বেলকলই সিসযার অকন্ককক্ষকর্ত্ই 
সিাধান্ হকয় োয়। োলেস বকটামরিং বেিন্  কলকিন্, সিসযা ভাকলা ভাক   যক্ত করকলই 
অকধেক সিাধান্ হকয় োয়। 
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 াস্তক  কী ঘকট আপন্াকদর  লমি। েীন্ারা বেকহতু  কল, একটা িম  দশ্ হাজার শ্কব্দর 
সিান্। ধরুন্ আপন্াকদর একটা িম  বদমখকয়  লমি, আিরা ো  লমি তা বস মকভাক  
িম কত প্রসু্ফমটত ককর। 
  
গযাকলন্ মলেমেকল্ডর কথাই ধরা োক। ভদ্রকলাককক  হু ির ধকর মেমন্–প্রােযকদকশ্ 
স কেকয় সেল আকিমরকান্  য সায়ী মতমন্। মিুঃ মলেমেল্ড ১৯৪২ সাকল েীকন্ মিকলন্, বস 
সিয় জাপান্ীরা সািংহাই আিিণ ককর। আিার  ামডর অমতমথ হকয় উমন্ ো  কলন্ তা 
এই 
  
জাপামন্রা পালে হার ার আিিণ করার মকিু পকর, তারা সািংহাইকত তরতর ককর েুকক 
পকড। আমি সািংহাইকত এমশ্য়া জী ন্  ীিা বকাম্পান্ীর িযাকন্জার মিলাি। তারা  য সা 
গুেঁমডকয় বদওয়ার জন্য একজন্কক পাোল–বলাকটা একজন্ অযাডমিরাল । এ  যাপাকর 
আিার করণীয় মকিুই মিল ন্া। আমি সহকোমগতা করকত পারকল ভাকলা, ন্া হকল মন্মিত 
িৃতুয। 
  
আিাকক োই  লা হকলা তাই ককর বগলাি, কারণ অন্য পথ মিকলা ন্া। তক  মকিু দমলল 
মিকলা োর িূলয সাকড সাতলক্ষ ডলার। অযাডমিরালকক বসটা ন্া মদকয় বেকপ বগলাি। 
কারণ বসটা মিকলা আিাকদর হিংকিং  যাকঙ্কর মহকস , সািংহাইকয়র সকে সম্পকেহীন্। 
তাহকলও ভয় হকলা জাপান্ীরা বটর বপকল ভয়ান্ক ম পদ হক । তারা বটর বপকয়ও বগল। 
  
েখন্ ওরা জান্কত পারকলা আমি তখন্ অমেকস মিলাি ন্া। তখন্ আিার বহড 
অযাকাউন্ট্যান্ট্ মিকলন্। মতমন্ জান্াকলন্ জাপামন্ অযাডমিরাল বক্ষকপ আগুন্, আিাকক মতমন্ 
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বোর, ম শ্বাসঘাতক ইতযামদ  কল গালাগাল বদন্। আমি জাপামন্ বসন্াকদর আগ্রাহয 
ককরমি–এর েল মক হকত পাকর তা আিার জান্া মিকলা। আিাকক মেজ হাউকস পাোকন্া 
হক । 
  
মেজহাউস হকলা জাপামন্ গুপ্ত পুমলকশ্র অতযাোর কক্ষ। আিার মকিু  নু্ধ ওখাকন্ 
পাোকন্ার আকগই আত্মহতযা ককর। আিার অন্য  নু্ধ প্রশ্ন আর অতযাোকরর দশ্মদন্ পর 
ওখাকন্ িারা োয়। এ ার আিাককই পাোকন্া হক । 
  
আমি কী করলাি? আমি রম  ার ম কককল খ রটা শুমন্। ভকয় আিার ন্ীল হকয় ওো 
উমেত মিল। হতাি ও তাই, েমদ ন্া আিার সিসযা সিাধাকন্র মন্জস্ব কায়দা থাককতা। 
 হু  ির ধকর সিসযা একলই টাইপ রাইটাকর দুকটা প্রশ্ন মলকখ বেলতাি : 
  
১। কী মন্কয় দুমিন্তা করমি? 
        আিার ভয় হকে আিাকক কাল সকাকল মেজহাউকস পাোকন্া হক । 
  
২। এটা মন্কয় মক করকত পামর? 
        অকন্কক্ষণ বভক  োরমট পথ গ্রহণ করার কথা ভা লাি–আর তার সম্ভা য পথ। 
          ১। আমি জাপান্ী অযাডমিরালকক ব াঝাকন্ার বেষ্টা করকত পামর। মকন্তু মতমন্ 
ইিংরাজী জাকন্ন্ ন্া। বদাভাষ্ীর সাহাকেয বেষ্টা করকল মতমন্ বক্ষকপ বেকত পাকরন্। বলাকমট 
মন্ষু্ঠর হকল একত িৃতুয ঘটকত পাকর। মতমন্ আিাকক হয়কতা মেজহাউকসই পাোক ন্। 
          ২। আমি পালাকন্ার বেষ্টা করকত পামর। বসটা অসম্ভ । তারা স সিয় আিার 
উপর ন্জর রাখকি। পালাকত বগকলই ধরা পকড গুমল করা হক । 
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          ৩। আিার ঘকরই  কস বথকক অমেকস ন্া বেকত পামর। এটা করকল ওই জাপ 
অযাডমিরাকলর সকন্দহ হক  আর ধকর একন্ আিায় মেজহাউকস পাোকন্া হক । 
          ৪। বসাি াকর সকাকল েথারীমত অমেস বেকত পামর। এটা করকল অযাডমিরাল এত 
 যস্ত থাককত পাকরন্ বে আমি মক ককরমি তার িকন্ থাকক  ন্া। িকন্ থাককলও োো 
হওয়ায় হয়কতা মকিু  লক ন্ ন্া । এটা হকল আিার ভয় বন্ই। মকিু  লকল তাকক 
ব াঝাকন্ার বেষ্টা করকত পামর। অতএ  বসাি ার সকাকল েথারীমত অমেকস বগকল 
মেজহাউকস োওয়া বথকক  াোর দুকটা সুকোগ আকি। েখন্ই মেক করলাি বসাি ার 
অমেকস ো , অকন্কখামন্ দুমিন্তাই আিার বককট বগল। 
  
পরমদন্ সকাকল অমেকস েুককতই জাপান্ী অযাডমিরালকক বোেঁকট মসগাকরট লামগকয়  কস 
থাককত বদখলাি। মতমন্  রা করর িত েডা বোকখ তাকাকলন্, মকিু  লকলন্ ন্া। দু’সপ্তাহ 
পকর–ঈশ্বরকক ধন্য াদ–মতমন্ বটামকও মেকর বগকলন্ আর আিারও দুমিন্তার অ সান্ 
হকলা। 
  
ো  কলমি, রম  ার ম কককল  কস মক মক পথ বন্ওয়া উমেত মলকখ বেলার েকলই 
সম্ভ তুঃ আিার, জী ন্ রক্ষা হয়। এটা েমদ ন্া করতাি হয়কতা ইতস্তত করতাি আর 
আেিকা ভুল কাজ করতাি–সারা রাত ঘুকিাকত পারতাি ন্া। পরমদন্ অমেকস 
ক্লান্তভেীকত বগকলই বলাকটার সকন্দহ জাগকতা। ১. অমভজ্ঞতার িধয মদকয়ই বকান্ 
মসদ্ধাকন্ত বপৌঁি ার িূলয মক আমি জামন্। এটা োরা পাকরন্ ন্া তাকদরই ম পদ হয়, তারাই 
স্নায়ম ক ম কাকর ভুকগ জীম ত অ স্থায় ন্রক াস ককরন্। আমি বদকখমি বকান্ মসদ্ধাকন্ত 
একলই আিার শ্তকরা পিাশ্ভাগ দুমিন্তা বককট োয়, আর  ামক েমিশ্ভাগও দূর হয় 
মসদ্ধান্ত কাকজ লাগাকল। 
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অতএ  আমি শ্তকরা ন্ব্বই ভাগ দুমিন্তাই মন্কের োরমট উপায় কাকজ লামগকয় দূর 
করকত পামর : 
  
১। পমরষ্কার মলকখ বেলা মকজন্য দুমিন্তা হকে। 
        ২। মক করকত পামর তা মলকখ বেলা। 
        ৩। মক করক া মেক ককর বেলা। 
        ৪। মসদ্ধান্তমট সকে সকে কাকজ লাগাকন্া। 
  
গযাকলন্ মলেমেল্ড  তেিাকন্ স্টার, পাকে ও মফ্রিযান্ বকাম্পান্ীর প্রাকেযর মডকরক্টর। মতমন্ 
এমশ্য়াকত একজন্ ম মশ্ষ্ট আকিমরকান্  য সায়ী। মতমন্ আিার কাকি স্বীকার ককরকিন্ 
তার স  সােকলযর িূল হল দুমিন্তা ম কেষ্ণ ককর বসাজাসুমজ তার িুকখািুমখ হওয়া। 
  
এই পদ্ধমত এত কাকজর বকন্? কারণ এমট েিৎকার আর সিসযার গভীকর প্রক শ্ ককর। 
এর উপর এমট বসই েরি আর তৃতীয় মন্য়ি কাকজ লাগায়, মকিু একটা করুন্। মকিু ন্া 
করার অথে তথয সিংগ্রকহর স  পমরেিই বে  যথে হয়। 
  
উইমলয়াি বজিস  কলমিকলন্, বকান্ মসদ্ধাকন্ত বপৌঁিকল তাকক কাকজ লাগাকন্ার পর এর 
েকলর জন্য দাময়ত্ব আর মেন্তা তযাগ করক ন্ (মেন্তা কথামট মতমন্ দুমিন্তা অকথেই  য হার 
ককরন্)। তার কথা হকলা–তকথয মন্ভের ককর বকান্ মসদ্ধাকন্ত একল কাকজ বন্কি পডুন্। 
কখন্ই পুন্ম েক েন্া করক ন্ ন্া, ইতস্তত করক ন্ ন্া, আত্মসকন্দকহ বদাদুলযিান্ হক ন্ ন্া 
তাকত অন্য সকন্দহ জাকগ। মপিকন্ তাকাক ন্ ন্া। 
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তাহকল গযাকলন্ মলেমেকল্ডর বকৌশ্ল, দুমিন্তা দূর করকত কাকজ লাগান্ ন্া বকন্? এ ার 
প্রশ্নগুকলা বদকখ মন্ন্–বপমন্সল মদকয় মন্কের োেঁকক তা মলকখ বেলুন্ : 
  
১ন্িং প্রশ্ন : মক জন্য দুমিন্তা করমি? 
  
২ন্িং প্রশ্ন : এ  যাপাকর আমি মক করকত পামর? 
  
৩ন্িং প্রশ্ন : আমি এ  যাপাকর ো করকত োমে তা এই। 
  
৪ন্িং প্রশ্ন : কাজটা কখন্ শুরু কর ? 
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বযবসায় অর্ধেক দুশ্চিন্তা এডার্নার উপায় 
  
আপমন্ েমদ  য সায়ী হন্ তাহকল হয়কতা  লক ন্, এই পমরকেকদর ন্ািটা খু ই 
হাসযকর। আমি উমন্শ্  ির  য সা োলামে, আর এর উির আমি ভাকলাই জামন্। বকউ 
আিায় অকধেক দুমিন্তা দূর করার পথ  াতকল বদক  ভা াই অসম্ভ ! 
  
কথাটায় েুমক্ত আকি–ক ির আকগ এই রকি একটা অধযায় বদখকল আমিও তাই 
ভা তাি। একত প্রেুর  ড  ড কথা আকি  ড  ড কথা িাকন্ই সস্তা  যাপার, কাকজর 
মকিুই হয় ন্া। 
  
বখালাখুমলই  মল তাহকল : হয়কতা আমি আপন্ার  য সার পিাশ্ভাগ দুমিন্তা দূর ককর 
সাহােয করকত পার  ন্া। বশ্ষ্ পেেন্ত মন্কজ িাডা আর বকউ তা পাকর ন্া। মকন্তু আমি ো 
করকত পামর তা হকলা অন্য িানু্কষ্রা ো ককরকি তা আপন্াকদর বদখাকত পামর– ামকটা 
আপন্ার করণীয়। 
  
আপন্ার মন্িয়ই িকন্ আকি আকগ পৃমথ ী ম খযাত ডাক্তার অযাকলমক্স কযাকরকলর একটা 
কথা  কলমি ো হকলা : বে  য সায়ীরা দুমিন্তা মকভাক  জয় করকত হয় জাকন্ন্ ন্া, তারা 
অল্প য়কস িারা োন্। 
  
দুমিন্তা বেকহতু এতটাই িরাত্মক, তাই অন্তত শ্তকরা দশ্ভাগ েমদ তা দূর করার পথ 
 াতলাকত পামর তাহকল মক খুমশ্ হক ন্ ন্া?…হযােঁ, হক ন্?…েিৎকার! ব শ্, এ ার এক 
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 য সার কতো যমক্তর কথা  লমি মেমন্ তার দুমিন্তা পিাশ্ভাগ কিান্ মন্।  রিং দুমিন্তা 
দূর করকত বে শ্তকরা পেঁোির ভাগ সিয় সভায় কাটাকতন্ তা কমিকয় মিকলন্। 
  
আমি ‘অিুক’  া অিুককর কথা  লকত োইন্া, োকদর ন্াি োোই করা োয় ন্া। আমি 
সমতযকার একজকন্র ম ষ্য়  লমি–তার ন্াি মলও মসিমকন্।  হুমদন্ ো ৎ মতমন্ মিকলন্ 
সাইিন্ অযাে সুষ্টার বকাম্পান্ী ন্াকি প্রকাশ্ন্া প্রমতষ্ঠাকন্র পমরোলক আর এখন্ হকলন্ 
মন্উ ইয়ককে পককট  ুককর বপ্রমসকডন্ট্। 
  
তার অমভজ্ঞতার ম ষ্য় তারই কথায় শুনু্ন্ : 
  
পকন্করা  ির ধকর আমি প্রমতমদকন্র অকধেক সিয় কাটাতাি  য সা সিংিান্ত সভায়, 
আকলােন্া হত সিসযা মন্কয়। বকান্টা করা উমেত ন্য় বকান্টা উমেত ইতযামদ মদকয়; ন্া 
মক মকিুই কর  ন্া? আিরা উকিমজত হতাি, বেয়াকর িটেট করতাি, বিকঝকত পাক 
বখতাি। রাত বন্কি একল সািংঘামতক ক্লান্ত হকয় পডতাি। বভক মিলাি এধরকন্র মকিুই 
হয়কতা সারাজী ন্ই এিন্ ককর কাটক । পকন্করা  ির ধকর এটা ককর েকলমিঝলাি, 
আিার ধারন্াই মিকলান্া এর বেকয় বকান্ ভাকলা পথ আকি। বকউ েমদ আিায়  লকতা 
আমি আিার উকেকগর োর ভাকগর মতন্ ভাগ দূর করকত পামর, তার পথও আকি, তাহকল 
িকন্ করতাি অমত আশ্া াদী কথা াতোই বস  লকি। তা সকেও এিন্ উপায় ব র 
করলাি তাকত ওই কাজই হকলা। বকৌশ্লটা আট  ির কাকজ লাগামে আর তা আিার 
দক্ষতা, স্বাস্থয এ িং সুকখর  যাপাকর অকলৌমকক কাে ঘমটকয়কি। 
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এটাকক োদুম দযা  কল িকন্ হকে–স  োদুর বখলার িতই বকৌশ্লটা জান্কল বদখক ন্ 
বকিন্ সহজ। 
  
বগাপন্ কথাটা হকলা এই : প্রথকিই গত পকন্করা  ির বে স  সভা ইতযামদর িধয মদকয় 
কাজ করমিলাি তা  ামতল করলাি–সভায় মগকয় মেত সহকিেীকদর মজকজ্ঞস করা মক ভুল 
হকয়কি। এ ার মক কতে য? মেতীয়, একটা ন্তুন্ মন্য়ি করলাি–বে বকউ আিার কাকি 
বকান্ সিসযা হামজর করকত োইক  তাকক প্রথকিই মন্কের োরমট প্রকশ্নর জ া  ততমর 
ককর মদকত হক  : 
  
প্রথি প্রশ্ন : সিসযামট মক? 
  
(আকগ আসল সিসযামট মক জান্ার বেষ্টাকতই ককয়ক ঘন্ট্া সিয় বককট বেত। আিরা 
আিাকদর সিসযা মন্কয় আকলােন্া করতাি মকন্তু আসল সিসযা মক বদখার বকান্ বেষ্টাই 
করতাি ন্া)। 
  
মেতীয় প্রশ্ন : সিসযার কারণ মক? 
  
(পুরকন্া মদকন্র কথা ভা কল আিার আতঙ্ক হয়, মকভাক  কত সিয় ন্ষ্ট ককরমি সিসযার 
বগাডার কারণ খুেঁকজ বপকত ন্া বেকয়।) 
  
তৃতীয় প্রশ্ন : সিসযামট সিাধাকন্র সম্ভা য পথ মক? 
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(আকগ সভায় একজন্ হয়কতা বকান্ সূর্ত্ মদকয়কি, অন্যজন্ তাকত আপমি করকল সভা 
উিপ্ত হকয় উকেকি। বকউই মকন্তু তাকদর সম্ভা য সিাধান্ মলকখ বেলার বেষ্টা ককরমন্)। 
  
েতুথে প্রশ্ন : আপমন্ মকভাক  সিাধান্ করকত োন্? 
  
(আমি সভায় বেতাি তারই সকে, মেমন্ বকান্ সিসযার সিাধান্ সম্পককে প্রেুর বভক কিন্। 
মকন্তু এক াকরর জন্যও বসই সিাধান্ মলকখ বেকলন্ মন্)। 
  
আিার সহকোগীরা ক্বমেৎ সিসযা মন্কয় আকসন্। বকন্? কারণ তারা জাকন্ন্ ওই োরমট 
প্রকশ্নর উির খুেঁজকত মগকয় তাকদর অ স্থা সম্পককে ভা কত হকয়কি। এটা করার পর তারা 
বদকখকিন্ োরভাকগর মতন্ভাগ  যাপাকরই তাকদর আর আিার কাকি আসার দরকার 
বন্ই। ত দুযমতক বটস্টার বথকক বেিন্ বটস্ট ব মরকয় আকস তাকদর সিাধান্ বতিমন্ সহজ 
হয়। সিাধাকন্ বপৌঁিকত আকগর বেকয় এক তৃতীয়ািংশ্ই সিয় লাকগ কারণ মেন্তাধারা 
একটা সুশৃ্ঙ্খল, েুমক্তগ্রাহয পথ ধকর েকল। 
  
পককট  ুক প্রকাশ্ভ কন্ এখন্ দুমিন্তা আর ম তকে অকন্কটাই কি। এখন্ ভুলগুকলা 
সিংকশ্াধন্ করকত অকন্ক সিয় পাওয়া োকে। 
  
. 
  
আিার  নু্ধ ফ্রাঙ্ক ব টগার, মেমন্ আকিমরকার  ীিার  য সাকয় উচ্চ স্থান্ামধকারী আিায় 
 কলকিন্ একই পদ্ধমতকত মতমন্ দুমিন্তা অকন্কটাই কমিকয় আকন্ন্ আর আয়ি ককরন্ 
মেগুণ। 
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তােঁর  ক্ত য মিল,  হু ির আকগ েখন্ প্রথি  ীিা করাকন্ার কাজ মন্ই, তখন্ কাকজ 
প্রেুর উৎসাহ আর আন্ন্দ বপতাি। তারপকরই কী বেন্ ঘটল। আিার এিন্ই হতাশ্া 
এল বে কাজকক ঘৃণা করকত শুরু ককর বিকড বদ  ভা লাি। হয়কতা বিকডই মদতাি েমদ 
ন্া এক শ্মন্ ার সকাকল আিার দুমিন্তার িূকল বপৌঁিকত োইতাি। 
  
১। প্রথকিই মন্কজকক প্রশ্ন করলাি : ‘সিসযাটা মেক মক?’ সিসযা মিকলা, আমি প্রেুর 
ঘুকরও আশ্ানু্োয়ী আয় হমেকলা ন্া। বকান্ বলাককক  ীিা করাকন্ার আকগ পেেন্ত ভাকলাই 
েলকতা, মকন্তু কাজ বশ্ষ্ হকতা ন্া। িকক্কল হয়কতা  লকতা, এ মন্কয় বভক  বদখক া মিুঃ 
ব টগার। পকর বদখা করক ন্। আিার হতাশ্ার কারণ হকলা এই পকরর বঘারাঘুমরর 
কাজ। 
  
২। মন্কজকক প্রশ্ন করলাি : ‘এর সম্ভা য সিাধান্ কী?’ তক  এর উিকরর জন্য আিায় 
তথযগুকলা বদখকত হক , তাই গত  াকরা িাকসর মহকস  বদখলাি। 
  
আমি এক আিেে আম ষ্কার করলাি। বদখলাি পমরষ্কার কামল মদকয় বলখা শ্তকরা সির 
ভাগ ম মির কাজ প্রথি সাক্ষাকতই হকয় বগকি! বতইশ্ভাগ হকয়কি মেতীয় সাক্ষাকত। আর 
িার্ত্ সাতভাগ তৃতীয়, েতুথে, পিি ইতযামদ সাক্ষাকত হকয়কি। একতই আিার প্রেুর সিয় 
ন্ষ্ট হমেল, আমি িার্ত্ শ্তকরা সাতভাকগর জন্য আিার অকধেক সিয় ন্ষ্ট করমিলাি! 
  
৩। এর জন্য মক করা দরকার? উির একটাই। আমি মেতীয়  াকরর পর সাক্ষাতকার 
 ন্ধ ককর মদলাি,  ামক সিয় ন্তুন্ কাকজ লাগালাি। এর েল হকলা অম শ্বাসয। অল্প 
সিকয়ই আমি প্রমত সাক্ষাকতর িূলয প্রায় মেগুণ ককর বেকলাি! 
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আকগই  কলমি দ্রকলাক  ীিা  য সার ন্ািী  যমক্ত, মতমন্  িকর প্রায় দশ্ লক্ষ ডলাকরর 
িত কাজ ককরন্। মতমন্ প্রায় কাজ িাডকত  কসমিকলন্ মকন্তু মন্কজকক ম কেষ্ণ ককর 
সােকলযর পকথই একগাকলন্। 
  
আপমন্ও মক আপন্ার  য সার সিসযা সিাধাকন্ এই প্রশ্নগুকলা কাকজ লাগাকত পাকরন্? 
বসই  ামজ রাখার কথাই  লমি আ ার–এগুকলা আপন্ার দুমিন্তা পিাশ্ ভাগ কমিকয় 
মদকত পাকর। প্রশ্নগুকলা আর 
  
এক ার শুনু্ন্ : 
  
১। সিসযাটা কী? 
        ২। সিসযার কারণ কী? 
        ৩। সিসযামট সিাধাকন্র সম্ভা য উপায় কী কী? 
        ৪। বকান্ সিাধান্ আপন্ার পিন্দ? 
  
. 
  
এ  ই বথকক বসরা উপকার বপকত হকল, ন্’মট পরািশ্ে বিকন্ েলুন্ : 
  
১। এ  ই বথকক ব মশ্ উপকার বপকত হকল একটা প্রকয়াজন্ীয় মজমন্সই আকি–এটা েমদ 
আপন্ার ন্া থাকক তাহকল হাজার হাজার মন্য়ি পকডও মকিুই লাভ হক  ন্া। বসই 
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মজমন্সটা মক? মেক এই মজমন্সটাই : মকিুই ন্া–শুধু বশ্খার অদিয  াসন্া এ িং দুমিন্তা 
এডাকন্ার আর ব েঁকে থাকার দৃঢ় প্রমতজ্ঞা। 
  
এধরকণর আকাঙক্ষার জন্ম বকিন্ ককর বদওয়া োক ?  ার ার মন্কজকক জান্াকন্া এর 
প্রকয়াজন্ কতখামন্। মন্কজর কাকি স েদা একটা মের্ত্ হামজর করকত হক , বকিন্ ককর 
দৃঢ়প্রমতজ্ঞ হওয়ার েকল আরও সুন্দর ও সুখী জী ন্ কাটাকন্া োয়। মন্কজকক  ার ার 
 লকত হক  : আিার িান্মসক শ্ামন্ত, আিার সুখ, স্বাস্থয এ িং সম্ভ ত আিার আয়, এই 
 ইকয়র পুরকন্া আর সহজ মেরসকতযর মশ্ক্ষার উপর মন্ভেরশ্ীল। 
  
২। প্রথকিই প্রমতমট পমরকেকদ এক ার বোখ  ুমলকয় মন্ন্। পকরর পমরকেদ তাডাতামড 
পডার ইকে জাগকতও পাকর। একিার্ত্ আন্ন্দ পাওয়ার জন্য ন্া পডকল বসটা করক ন্ 
ন্া। মকন্তু েমদ দুমিন্তা দূর ককর সুখী জী ন্ োপকন্ অমভলাষ্ী হন্ তাহকল বগাডা বথকক 
প্রমতমট পমরকেদ িন্ মদকয় পডুন্। বশ্ষ্ পেেন্ত তাকত সিকয়র সােয় আর ভাকলা েল 
লাভ হক । 
  
৩। পডার োেঁকক োেঁকক পডার ম ষ্য় মন্কয় ভা কত থাকুন্ মন্কজকক প্রশ্ন ককর বজকন্ মন্ন্ 
প্রমতমট পরািশ্ে মকভাক  কাকজ লাগাকত পাকরন্। খরকগাকশ্র মপিকন্ কুকুকরর 
দ্রুতধা কন্র িকতা পডা উমেত ন্য়, একত ভাল েল পাওয়ার সম্ভা ন্া খু  কি। 
  
৪। হাকত লালকামলর কলি  া বপমন্সল রাখক ন্, েখন্ই বদখক ন্ বকান্ পদ্ধমতকক আপমন্ 
কাকজ লাগাকত পাকরন্, তার মন্কে দাগ মদন্। বকন্ উপকদশ্ খু  ভাকলা লাগকল োরকট 
তারকা মেহ্ন মদন্। দাগ মদকয় পডকল পডার আগ্রহ বের ব কড োয়। 
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৫। একজন্কক জান্তাি মেমন্ পকন্করা  ির ম রাট এক  ীিা প্রমতষ্ঠাকন্র িযাকন্জার 
মিকলন্। মতমন্ তার অমেকস েত  ীিা করা হয় তার শ্তেগুকলা  ার ার পডকত োইকতন্। 
বকন্? বকন্ন্া একত স  শ্তে িকন্ রাখা সহজ হয়। 
  
আমি সভায়  কৃ্ততা করার ম ষ্কয় একটা  ই বলখার সিয় দু  ির বখকটমিলাি, তাকত 
বদকখমিলাি,  ার ার আিায় আকগর পাতাগুকলা পডকত হকয়কি োকত মন্কজর  ইকত মক 
মলকখমি িকন্ থাকক। আিরা বে কত দ্রুত ভুকল োই ভা কলও আিেে হকত হয়। 
  
এতএ , এ ই বথকক েমদ মেরস্থায়ী বকান্ উপকার বপকত োন্ তাহকল ভা ক ন্ ন্া 
এক ার পডকলই েকথষ্ট। ভাকলা ককর পকড বেলার পর আপন্াকক প্রমতিাকস ককয়ক 
ঘন্ট্া ঝামলকয় বন্ওয়া দরকার, তাই এটা বডকস্কর সািকন্ বরকখ বদক ন্। স  সিয় ভা ুন্ 
আপমন্ ভাকলা করকত পারক ন্। িকন্ রাখক ন্ িিাগত পকড এটা কাকজ লাগাকন্ার িধয 
মদকয়ই উন্নমত সম্ভ । আর বকান্ উপায় বন্ই। 
  
৬।  ান্োডে শ্ এক ার িন্ত য ককরন্ : বকান্ বলাককক মকিু বশ্খাকত োইকল বস কখন্ই 
মশ্খক  ন্া। শ্ মেকই  কলমিকলন্। মশ্ক্ষা হকলা একটা সজী  পদ্ধমত। আিরা কাজ করার 
িধয মদকয়ই মশ্মখ। অতএ  এ  ই পকড ন্ীমতগুকলা েমদ আয়ত্ব করকত োন্ তাহকল মকিু 
করকত হক । সুকোগ বপকলই ন্ীমতগুকলা কাকজ লাগান্। তা ন্া করকল অমেকরই ভুকল 
োক ন্। বে জ্ঞান্ কাকজ লাগাকন্া োয় তাই িকন্ বগেঁকথ োয়। 
  
আপমন্ হয়কতা এই স  ন্ীমত একক াকর কাকজ লাগাকত অসুম ধা ব াধ করকত পাকরন্। 
 যাপারটা আমি ভাকলাই জামন্ বেকহতু  ইটা আিারই বলখা। আমি মন্কজও তাই অসুম ধা 
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ব াধ কমর। তাই  ইটা েখন্ই পডক ন্ তখন্ই িকন্ রাখক ন্ শুধু খ র সিংগ্রহ করার 
জন্যই  ইটা পডকিন্ ন্া। আপমন্ ন্তুন্ অভযাস পকড তুলকত োইকিন্। হযােঁ, আপমন্ ন্তুন্ 
জী ন্ োপকন্র উপায় খুেঁজকিন্। এজন্য দরকার তধেয আর প্রাতযমহক কাকজ  য হার। 
  
সুতরািং পাতাগুকলায় িাকঝ িাকঝই বোখ ব ালান্।  ইমটকক দুমিন্তা জয় করার কাকজ 
লাগাকন্ার  ই ভা ুন্–আর বকান্ উকেগজন্ক পমরমস্থমতর িুকখািুমখ হকল েিল হক ন্ ন্া। 
তার  দকল  ইটার পাতা উকল্ট অধযায়গুকলা পডুন্। এটা করকল বদখক ন্ ইন্দ্রজাকলন্ 
িতই কাজ হক । 
  
৭। আপন্ার েীকক মকিু টাকা মদন্ োকত মতমন্  ইমটর মন্য়কির  াইকর বকান্ কাজ 
করকল আপন্াকক বেন্ ধকর বেকলন্। বদখক ন্ মতমন্ এটা করকল আপন্ার উমেত শ্ামস্ত 
হক । 
  
৮। এ  ইকয় বেখাকন্ ওয়ালিীকটর  যাঙ্কার এইে, মপ. হাওকয়ল আর  ুকডা ফ্রাঙ্কমলকন্র 
কথা আকি বস জায়গাটা পকড বদখুন্ তারা মকভাক  ভ্রি সিংকশ্াধন্ ককরমিকলন্। আপমন্ও 
তাকদর িত  যাপারটা কাকজ লাগান্ ন্া বকন্? এটা করকল দুকটা  যাপার বদখকত পাক ন্ : 
  
প্রথিতুঃ বদখক ন্ এইভাক  বশ্খার সিয় খু  মেন্তায় কাটক  আর অিূলয  কলই তা িকন্ 
হক । 
        মেতীয়তুঃ আপমন্ বদখক ন্ দুমিন্তা কামটকয় জী ন্ োপকন্র ক্ষিতা আপন্ার অদু্ভত 
গমতকতই ব কড উকেকি। 
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৯। একটা ডাকয়রী রাখুন্–বসই ডাকয়রীকত আপন্ার সিস্ত সােকলযর ম  রণ মলকখ 
রাখক ন্। পমরষ্কারভাক  মলখক ন্। ন্াি, তামরখ আর েলােল মলমপ দ্ধ করক ন্। এভাক  
মলকখ রাখকল আপমন্ আরও ব মশ্ সেল হওয়ার বপ্ররণা পাক ন্।  হু  ির পকর েখন্ 
ডাকয়রীটা বদখক ন্ মক ভাকলাই ন্া তখন্ লাগক । 
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দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় 
  
একটা রাকতর কথা আমি ভুলক া ন্া, ক ির আকগ িযামরয়ন্ বজ. ডগলাস েখন্ আিার 
ক্লাকসর িার্ত্ মিকলন্। (ন্ািটা মতমন্ প্রকাশ্ করকত  ারণ ককরমিকলন্  কল িদ্মন্াি 
মদমে)। গল্পটা মকন্তু সমতয। আিার  য়স্ক মশ্ক্ষার ক্লাকস মতমন্ এটা  কলন্। মতমন্ জান্ান্ 
 ার ার দু ার তার  ামডকত বশ্াককর িায়া বন্কি আকস। প্রথকি মতমন্ তার পােঁে  িকরর 
বিকয়কক হারান্। এই বিকয়মটকক মতমন্ প্রাকণর অমধক ভাল াসকতন্। মতমন্ আর তার েী 
বভক মিকলন্ এ বশ্াক তারা সহয করকত পারক ন্ ন্া। দশ্িাস পকর ঈশ্বর তাকদর আর 
একমট কন্যাসন্তান্ উপহার মদকলন্। মকন্তু বসও পােঁেমদকন্র িাথায় িারা োয়। 
  
এই দুকটা পরপর বশ্াক আিাকদর কাকি অসহয হকয় উেকলা, ভদ্রকলাক আিাকদর 
 কলমিকলন্। মকিুকতই তা সহয করকত পামরমন্। ঘুকিাকত, ম োি মন্কত  া বখকত 
পারমিলাি ন্া। আিার সিস্ত স্নাযু় অ শ্ হকয় োয়, স  আত্মম শ্বাস ন্ষ্ট হকয় োয়। বশ্ষ্ 
পেেন্ত মতন্ ডাক্তাকরর কাকি বগকল একজন্ ডাক্তার ঘুকির ঔষ্ধ বখকত  কলন্ অন্যজন্ 
বকাথাও ঘুকর আসকত  কলন্। দুকটাই মতমন্ করকলন্ মকন্তু তাকত বকান্ লাভ হকলা ন্া। 
মতমন্  কলমিকলন্, িকন্ হকত লাগকলা আিার শ্রীর বকউ মেিকট মদকয় বেকপ ধকরকি–
বশ্াককর অসহায়তা োরা বটর বপকয়কিন্ তারাই শুধু এটা  ুঝক ন্। 
  
ত ুও ঈশ্বরকক ধন্য াদ একমট সন্তান্ আিাকদর মিকলা–োর  িকরর একটা বিকল। বসই 
আিার সিসযার সিাধান্ ককর মদকলা। এক সন্ধযায় বশ্াকাহত হকয় েখন্  কসমিলাি বস 
 লকলা :  া া, আিায় একটা বন্ৌকা  ামন্কয় বদক ? বন্ৌকা  ান্া ার িত িকন্র অ স্থা 
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আিার মিকলা ন্া–আসকল মকিু করার িতই আিার অ স্থা মিকলা ন্া। মকন্তু বিকল ঘযান্ 
ঘযান্ করকত থাকায় িত মদকতই হকলা। 
  
বন্ৌকা ততমর করকত আিার মতন্ঘন্ট্া বলকগ বগল। েখন্ কাজ বশ্ষ্ করলাি বটর বপলাি 
ওহ মতন্ঘন্ট্াই আমি দুমিন্তা তযাগ ককর প্রথি িান্মসক প্রশ্ামন্তকত কামটকয়মি। 
  
ওই আম ষ্কাকরর েকলই অ সাদ কামটকয় আমি ককয়ক িাকসর িকধয প্রথি মেন্তা করকত 
পারলাি।  ুঝলাি কাকজ  যস্ত থাককল দুমিন্তা করার আর বকান্ সিয়  া অ কাশ্ থাকক 
ন্া। আিার বক্ষকর্ত্ ওই বন্ৌককা  ান্াকন্াই আিায় রক্ষা ককরকি। তাই মেক করলাি কাকজ 
 যস্ত থাকক া। 
  
পরমদন্ স  ঘর ঘুকর মক মক কাজ করকত হক  মস্থর করলাি।  হুেঁকাজ করা  ামক মিল–
 ইকয়র আলিারী, মসেঁমডর ধাপ, জান্ালা, দরজার হাতল, তালা, পাইপ, ন্ান্া মজমন্স। 
আিেে লাগকলও দু’সপ্তাকহর িকধয ২৪২টা মজমন্কসর তামলকা ততরী ককর বেকলাি। 
  
গত দু িকর প্রায় স ই বশ্ষ্ ককরমি। আিার জী ন্ ন্ান্া উকিজন্ায় মন্কয়ামজত বরকখমি। 
প্রমত সপ্তাকহ মন্উ ইয়ককে  য়স্ক মশ্ক্ষা ক্লাকস বোগ মদই। ন্ান্া সািামজক কাকজ মন্কজকক 
মন্কয়ামজত ককরমি, আমি এখন্ সু্কলক াকডের বেয়ারিযান্। বরড িকশ্র জন্য আমি টাকাও 
তুমল, তাই দুমিন্তার সিয় বন্ই। মেক এই কথাই উইন্ষ্টন্ োমেেল  কলমিকলন্ েুকদ্ধর 
ম  ণেম ষ্িয় মদন্গুকলায় েখন্ মতমন্ তদমন্ক আোকরা ঘন্ট্ারও ব মশ্ কাজ করকতন্। 
তােঁকক েখন্ প্রশ্ন করা হয় বে প্রেে দাময়ত্ব সিকন্ধ তার দুমিন্তা হয় মকন্া, মতমন্ জ া  
বদন্; আমি দারুণ  যস্ত। দুমিন্তা করার িত সিয় বন্ই। 
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বিাটর গামডর বেলে স্টাটোর আম ষ্কাকরর সিয় োলেস্ বকটামরিংকয়রও এই ম পদ আকস। 
অ সর বন্ওয়ার আকগ পেেন্ত মতমন্ ম খযাত বজন্াকরল বিাটরস্–এর ভাইস বপ্রমসকডন্ট্ 
মিকলন্। ত ুও মতমন্ তখন্ এতই গরী  মিকলন্ বে প্রথকি খড রাখা  ামডকতই তাকক 
গক ষ্ণাগার  সাকত হয়। িুমদর বদাকাকন্র বদন্া বিটাকত তাকক তার েীর মপয়াকন্া 
মশ্মখকয় আয় করা পকন্করা শ্’ ডলার  যয় করকত হয়, তািাডা  ীিা বকাম্পান্ী বথককও 
পােঁেশ্ ডলার ধার করকত হয়। আমি তার েীকক প্রশ্ন ককরমিলাি তার দুমিন্তা হয় মক 
ন্া। মতমন্ উির বদন্, হযােঁ, একতাই দুমিন্তা হয় বে ঘুকিাকত পামরমন্। তক  আিার স্বািীর 
বকাকন্া দুমিন্তাই মিল ন্া। মন্কজর কাকজ  যস্ত থাকায় তার দুমিন্তার সিয় মিকলা ন্া। 
  
ম খযাত ম জ্ঞান্ী পাস্তুর  কলন্ গক ষ্ণাগার আর পাোগাকরই শ্ামন্ত থাকক। এরকি শ্ামন্ত 
বসখাকন্ বকন্ থাকক? কারণ িানু্ষ্ বসখাকন্ মন্কজর কাকজ এিন্ই  যস্ত থাকক বে 
দুমিন্তার সিয় থাকক ন্া। গক ষ্ণাকারীকদর কমেৎ স্নায়ম ক অ সাদ ঘকট, কারণ এ 
ম লামসতার সিয় তাকদর থাকক ন্া। 
  
 যস্ত থাকার িত সহজ  যাপাকর দুমিন্তা দূর হয় বকন্? এর কারণ িন্স্তকত্বর একটা 
সরল মন্য়ি। বসটা হকলা : বকান্ িানু্ষ্ মতমন্ েতই  ুমদ্ধিান্ বহান্ মকিুকতই একই সিকয় 
একামধক ম ষ্কয় ভা কত পাকর ন্া। ম শ্বাস করকত পারকিন্ ন্া? তাহকল আসুন্ একটা 
পরীক্ষা করা োক। 
  
আপমন্ বেয়াকর বহলান্ মদকয় ভা ুন্ বতা স্টযােু অ  মল ামটের কথা আর তার সকে কাল 
সকাকল মক মক করক ন্। 
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আপমন্ মন্িয়ই  ুঝকত বপকরকিন্ বে একটার পর একটা ভা কত পারকিন্ মকন্তু 
মকিুকতই একসকে ন্য়। আক কগর বক্ষকর্ত্ও তাই। বকাকন্া উৎসাকহর কাকজ জমডত বথকক 
একই সকে উকেকগ আিরা কামহল হইন্া। একটা আক গ অন্যটাকক দূর ককর বদয়। আর 
এই সহজ  যাপার আম ষ্কাকরর েকলই সািমরক িন্স্তত্বম কদরা েুকদ্ধ অকলৌমকক ঘটন্া 
করকত পাকর। 
  
েুকদ্ধর অমভজ্ঞতা মন্কয় তসন্যরা  ামড মেরকল তাকদর প্রায়ই তাকদর সাইককা মন্উকরামটক 
ন্ািক এক প্রকার বরাগ হত। তাকদর মেমকৎসার জন্য ডাক্তাররা  যস্ত রাখকত  লকতন্। 
এইস  বলাককদর ো অ স্থা, প্রমতমট িুহূতে কাকজ  যস্ত রাখা হত–ম কশ্ষ্ ককর িািধরা, 
মশ্কার,  ল বখলা, গলে বখলা, িম  বতালা,  াগান্ ততমর, ন্াে ইতযামদকত। তাকদর 
অমভজ্ঞতা মন্কয় ভা কতই সিয় বদওয়া হত ন্া। 
  
কাজকক ওষু্ধ মহকসক   য হার করার িন্স্তামেক ন্াি হকলা ‘অকুকপশ্ন্াল বথরামপ’ 
( যস্তরাখার ওষু্ধ)। এটা ন্তুন্ ন্য়। প্রােীন্ গ্রীক ডাক্তাররা িীকষ্টর জকন্মর পােঁেশ্  ির 
আকগও এই ম ধান্ মদকতন্। 
  
ব ন্ ফ্রাঙ্কমলকন্র সিকয়ও বকাকয়কার সমিমত এটা মেলাকডলমেয়ায়  য হার করকতন্। 
বকাকয়কার সযান্াকটামরয়াকি ১৭৭৪ সাকল একজন্ মগকয় অ াক হকয় বদকখন্ িান্মসক 
বরাগীরা শ্কন্র তন্তু  ুন্কি। মতমন্ বভক মিকলন্ বলাকগুকলাকক ব আইন্ীভাক  বশ্াষ্ণ করা 
হকে। পকর বকাকয়ক সমিমত তাকক  ুমঝকয় বদন্ আসকল কাকজ  যস্ত থাকায় বরাগীকদর 
িান্মসক উন্নমত হয়। একত স্নাযু় শ্ান্ত থাকক। 
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বে বকান্ িন্স্তামেকই  লক ন্ কাকজ  যস্ত থাকাই স্নাযু়র পকক্ষ বসরা দাওয়াই। বহন্মর 
ডমব্ল্উ লঙকেকলা বসটা  ুকঝমিকলন্ মতমন্ েখন্ তার তরুণী  ধূকক হারান্। আগুকন্ পুকড 
তার েীর িৃতুয হয়। মকিুমদন্ পেেন্ত লঙকেকলা এিন্ বশ্াকক কাটাকলন্ বে প্রায় পাগল 
হওয়ার িতই হন্। ত ুও তার মতন্মট বিাট বিকলকিকয়কক বদখকত হকতা–একক াকর 
তাকদর  া ািার িতই তাকক হকত হয়। মতমন্ তাকদর ব ডাকত মন্কয় োন্, গল্প বশ্ান্ান্, 
বখলা ককরন্। বিকলকদর ঘন্ট্া ন্াকির  ইকত মতমন্ তার বিকলকিকয়কদর সকের িুহূতেগুকলা 
অির ককর বগকিন্। মতমন্ দাকন্তর অনু্ াদও ককরন্। ওইস  করকত মগকয় মতমন্ এতই 
 যস্ত থাককতন্ বে মন্কজকক একক াকর ভুকল িান্মসক শ্ামন্ত মেকর পান্। বটমন্সন্ 
মলকখমিকলন্ তার মপ্রয়  নু্ধ আথোর হযােঁলািকক হামরকয়  কলমিকলন্, আিায় কাকজ  যস্ত 
থাককত হক , ন্া হকল আমি হতাশ্ায় পাগল হকয় ো । 
  
আিাকদর অকন্কককই মন্কজকদর কাকজর িকধয হামরকয় বেলকত ব গ বপকত হয় ন্া। মকন্তু 
কাকজর পর তেী সিয়টাই হল িারাত্মক। কাকজর পর েখন্ আিাকদর অ সর কাটাকন্ার 
কথা তখন্ই দুমিন্তার কাকলা বিঘ আিাকদর মঘকর ধকর। তখন্ই িকন্ হয় বেন্ জী কন্ 
মকিু হকলা ন্া। 
  
. 
  
আিরা েখন্  যস্ত থামক ন্া আিাকদর িন্ তখন্ শূ্ন্য হকয় োয়। পদাথেম দযার প্রমতমট 
িার্ত্ই জাকন্ প্রকৃমত শূ্ন্যতাকক ঘৃণা ককর। জ্বলন্ত  াকের িকধয বে শূ্ন্যতা,  ােটা 
ভাঙকলই বসটা থাকক ন্া–প্রকৃমত তখন্ বসখাকন্  াতাস পূণে ককর বদয়। 
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প্রকৃমত শূ্ন্যিন্ ভরাট করকত োয়। মকন্তু মক মদকয়? স্বভা তই আক গ মদকয়। বকন্? 
কারণ আক গ হকলা–দুমিন্তা, ভয়, ঘৃণা, ঈষ্ো এইস  বথককই আসা–এগুকলার জেকলর 
শ্মক্ত থাকক। এই স  আক কগর এতই ক্ষিতা বে শ্ামন্ত আর সুকখর মেন্তাকক ঘরিাডা 
ককর বদয়। 
  
কলমিয়ার মশ্ক্ষা ম ভাকগর অধযাপক বজম স এল িুকশ্েল েিৎকারভাক   কলকিন্ : দুমিন্তা 
আপন্ার কাকজ থাকার সিয় ভর ককর ন্া  রিং মদকন্র কাকজর বশ্কষ্ই ককর। বস সিয় 
আপন্ার কল্পন্াগুকলা উদ্ভট হকত োয় সিস্ত রকি অসম্ভ  কথা িকন্ হকত োয়, 
বিাটখাকটা ভুলকক ম রাট িকন্ হয়। এই সিয় আপন্ার িন্টা বিাটর োমলত হকয় েকল, 
বকাকন্ারকি ব াঝা তখন্ এই বিাটর টাকন্ ন্া। বিাটর এত বজাকর েকল বেন্ িকন্ হয় 
িন্কক পুমডকয় বভকঙ মন্ুঃকশ্ষ্ ককর বদক । দুমিন্তা তাডাকন্ার একিার্ত্ পন্থা হকলা তাই 
গেন্িূলক মকিু করা। 
  
এটা  ুঝকত হকল আর  াস্তক  কাকজ লাগাকত আপন্াকক ককলকজর অধযাপক হকত হক  
ন্া। েুকদ্ধর সিয় একজন্ মশ্কাকগার গৃহকর্ত্ীর সকে কথা  কলমিলাি, মতমন্ আিায় 
 কলন্ মতমন্ বদকখকিন্ দুমিন্তা তাডা ার একিার্ত্ উপায় হকলা গেন্িূলক বকান্ কাকজ 
 যাপৃত থাকা। 
  
ভদ্রিমহলা আর তার স্বািীর সকে আিার আলাপ হওয়ার পর মতমন্ আিায়  কলন্ বে 
তাকদর বিকল। পালে হার ার আিিকণর পরমদন্ েুকদ্ধ বোগ বদয়। িিাগত তার বিকলর 
কথা িকন্ হত। বস বকাথায় আকি? বস মন্রাপদ বতা? ন্ামক েুদ্ধ করকি? বস মক আহত 
হক ? িারা োক  ন্া বতা? 
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আমি েখন্ তার কাকি মকভাক  দুমিন্তা দূর করকলন্ জান্কত োই মতমন্ জ া  
মদকয়মিকলন্ : আমি কাকজ  যস্ত থাককত োইলাি। প্রথকি তাকদর মঝকক িামডকয় মদকয় 
মতমন্ মন্কজই স  ঘকরর কাজ করকত লাগকলন্, মকন্তু তাকত খু  সুম কধ হকলা ন্া। মতমন্ 
 কলমিকলন্ : িুশ্মকল হল ঘকরর কাজ োমন্ত্রক ভাক ই করা হত, িকন্র  য হার দরকার 
হকতা ন্া। তাই ঘকরর কাজ করকত মগকয়  ুঝলাি আিার অন্য মকিু কাজ োই োকত 
সারামদন্ শ্ারীমরক আর িান্মসকভাক   যস্ত থামক। তাই একটা  ড মডপাটেকিন্ট্াল বস্টাকর 
কাজ মন্লাি। 
  
তাকত কাজ হকলা। অমেকরই দারুণ  যস্ত হকয় পডলাি : দকল দকল বিতারা আসায় 
তাকদর োমহদা বিটাকত হল। বক লিার্ত্ তখন্কার কাজ িাডা আর মকিুই িকন্ রইল 
ন্া। রামর্ত্ একল পাকয়র  যথা িাডা আর মকিুই িকন্ থাককতা ন্া। খাওয়ার পকরই শুকয় 
ঘুমিকয় পডতাি। দুমিন্তা করার িত আর শ্মক্ত  া সিয় আিার থাককমন্। 
  
জন্ কাউপার পাউইস তার অপ্রীমতকর মেন্তা তাডাকন্ার উপায়  ইকয় ো  কলকিন্ 
িমহলামট তাই আম ষ্কার ককরন্। বসটা এই : মকিু মন্মিন্ত মন্মিয়তা, মকিুটা প্রগাঢ় 
িান্মসক শ্ামন্ত মকিুটা সুখকর ব াধশ্মক্ত হীন্তা–এইস  িানু্ষ্ ন্ািক প্রাণীকক তার 
কাকজ আন্ন্দ বজাগায়। 
  
আর এটায় কত আশ্েী াদই ন্া থাকক। পৃমথ ীর স কেকয় ম খযাত িমহলা অমভোন্কারী 
ওসা জন্সন্ সম্প্রমত আিায়  কলকিন্ মকভাক  মতমন্ দুমিন্তা আর দুুঃখ ভুকলমিকলন্। তার 
জী ন্ী ‘আিার সেী অযাডকভিার’  ইমট আপমন্ পকড থাককত পাকরন্। বকান্ িমহলা 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

অযাডকভিারকক েমদ সেী ককর থাককন্ মতমন্ই বসই িমহলা। তাকক বষ্াল  ির  কস ম কয় 
ককরন্ িামটেন্ জন্সন্ আর প্রায় উমডকয় মন্কয় োন্ কান্সাকসর কযামন্উট শ্হর বথকক 
ব ামন্েওর জেকল। প্রায় অধে শ্তাব্দী ধকর এই দম্পমত সারা দুমন্য়ার স ের্ত্ বঘাকরন্ এ িং 
এমশ্য়া ও আমফ্রকার ম লীয়িান্ প্রাণীকদর িম  বতাকলন্। ন্’ ির আকগ আকিমরকায় মেকর 
তারা  কৃ্ততা মদকয় ব ডামেকলন্ আর বসইসকে তাকদর ম খযাত েলমচ্চর্ত্গুকলা 
বদখামেকলন্। এরপর বডন্ভার বথকক বেকন্ উপকূকলর মদকক োমেকলন্। বেন্টা এক 
পাহাকড ধাক্কা খায়। িামটেন্ জন্সন্ সকঙ সকেই িারা োন্। ডাক্তাররা  কলমিকলন্ ওসা 
আর বকান্মদন্ ম িান্া বিকড উেকত পারক ন্ ন্া। মতন্ িাস পকর মতমন্ হুইল বেয়াকর 
 সকলন্ কারণ তারা ওসা জন্সন্কক মেন্কতন্ ন্া। ওই ভাক ই মতমন্  কৃ্ততা মদকয় 
েলকলন্। আসকল এক ির মতমন্ প্রায় একলা সভায়  কৃ্ততা মদকলন্। আমি তাকক প্রশ্ন 
ককরমিলাি মতমন্ ওই কাজ বকন্ করকলন্। তাকত মতমন্ জ া  বদন্; এটা কমর োকত 
বশ্াক আর দুমিন্তার বকান্ অ কাশ্ আিার ন্া থাকক। 
  
ওসা জন্সন্ বটমন্সকন্র িকতাই বসই একশ্  ির আকগর সতয আম ষ্কার ককরমিকলন্ : 
আিায় কাকজ জমডকয় থাককত হক , ন্া হকল আমি হতাশ্ায় পাগল হকয় োক া। 
  
একই সতয আম ষ্কার ককরন্ অযাডমিরাল  াডে, মতমন্ েখন্ পােঁে িাস একটা  াকজ কাকের 
ঘকর দমক্ষণ বিরুর তুষ্ারা ৃত অিকল মন্জেকন্  াস ককরন্। ওই কুকিরুর তুষ্ার অিকলর 
পমরমধ েুক্তরাষ্ট্র আর ইউকরাকপর মিমলত এলাকার বেকয়ও  ড। বসখাকন্ মিল প্রকৃমতর 
অপার রহসয। বকান্ মদককই একশ্ িাইকলর িকধয বকান্ প্রাণী মিল ন্া। োো এিন্ই 
প্রেে বে মন্ুঃশ্বাস বেলকলও বসটা জিাট ব েঁকধ উেত। বসখাকন্ সমূ্পণে একাকী কাটান্ 
 াডে। তার বলখা  ই ‘একাকী’বত  াডে  ণেন্া ককরকিন্ আিেে আত্মা ধ্বিংসকারী 
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অন্ধকাকরর কথা। মদন্ও বসখাকন্ রাকতর িতই আেঁধার বঘরা মিল। উম্মাদ হওয়া বথকক 
রক্ষা বপকতই মন্কজকক তার  যস্ত রাখকত হত। 
  
মতমন্ বলকখন্ : রামর্ত্ক লা লণ্ঠন্ বন্ভাকন্ার আকগ আমি পকরর মদকন্র কাকজর তামলকা 
ততরী ককর রাখতাি। মন্কজই মন্কজকক কাজ মদতাি–পালাকন্ার সুডকের কাকজ একঘন্ট্া, 
আধঘন্ট্া  রে সিান্। করার কাজ, একঘণ্টা  ইকয়র তাক কাটার কাজ ইতযামদ…। 
  
মতমন্ মলকখকিন্, এইভাক  কাজ করাটা েিৎকার লাগত। এটা আিার মন্কজর উপর 
দারুণ মন্য়ন্ত্রণ আন্কত সাহােয ককর…ওটা ন্া থাককল সারাটা মদন্ই আিার কাকি উকেশ্য 
ম হীন্ হকয় পডকতা। আর তাহকল মদন্ও বশ্ষ্ হ’ত অসমূ্পণে ভাক ই। 
  
আপমন্  া আমি েমদ দুমিন্তাগ্রস্ত হই তাহকল িকন্ রাখক ন্ আিরা প্রােীন্ বসই কাজ 
করাকক ওষু্ধ মহকসক   য হার করকত পামর। হাভোকডে–র মক্লমন্কযাল বিমডমসকন্র ভূতপূ ে 
অধযাপক ডাক্তার মরোডে মস. কযা কটর িত বলাকই বসটা  কলকিন্। মতমন্ তােঁর  ই িানু্ষ্ 
মককস  ােঁকে’  ইকত  কলকিন্, ডাক্তার মহকসক  আমি আন্কন্দর সকে লক্ষয ককরমি কাজ 
করার েকল বলাকক সকন্দহ, ইতস্তত ভা , অমন্িয়তা ইতযামদ বথকক জন্মাকন্া পক্ষাঘাত, 
োকত বলাকক কােঁপকত থাকক এই বরাগ বসকর বগকি…বে কাজ বথকক সাহকসর জন্ম তাকক 
মেরস্থায়ীরূকপ বগৌর ামিত ককরকিন্ এিাসেন্। 
  
আপমন্  া আমি েমদ  যস্ত ন্া থামক–শুধু  কস মেন্তা কমর–তাহকল তা বথকক জন্ম বন্ক  
োলেস্ ডারউইন্ ো  কলকিন্ দুষ্ট প্রকৃমতর ভূত। এই ভূত আিাকদর কাকজর আর ইো 
শ্মক্তকক ধ্বিংস ককর বেকল। 
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আমি মন্উইয়ককের একজন্  য সায়ীকক জামন্ মেমন্ ওই ভুতকক ন্ান্া ধরকন্র কাকজর িধয 
মদকয় দূর ককরন্। তার ন্াি হকলা বট্রম্পার লিংিযান্। দুমিন্তা করার বকান্ সিয় তার 
থাককমন্। মতমন্ আিার  য়স্ক মশ্ক্ষার কাকস একস এই কামহন্ী শুমন্কয়মিকলন্ : আোকরা 
 ির আকগ দুমিন্তায় আিার মন্দ্রাহীন্তা ধকরমিল। আমি শ্ক্ত, ম রক্ত আর মখটমখকট হকয় 
পমড। আিার ভয় হমেল হয়কতা স্নায়ম ক অ সাকদ বভকঙ পড । 
  
আিার দুমিন্তার কারণও মিকলা। আমি মন্উইয়ককের িাউন্ েুট বকাম্পামন্র বকাষ্াধযক্ষ 
মিলাি। এক গযালন্ মটকন্র পাকর্ত্ িক মর ভরার জন্য আিাকদর পােঁে লক্ষ ডলার মন্কয়াগ 
করা হয়। ম শ্  ির ধকরই আিরা এইস  আইসমিি বকাম্পান্ীকদর ম মি ককর 
আসমিলাি। আেিকা আিাকদর ম মি পকড বগল। কারণ আইসমিি প্রস্তুকারীরা তাকদর 
উৎপাদন্  াডাকত বেকয় তারা গযালন্ মটকন্র পমর কতে  ড  ড  যাকরকলর িক মর 
মকন্মিকলা। 
  
এর েকল  য সায় আিাকদর বে শুধু পােঁে লক্ষ ডলারই আটকক বগল তাই ন্য়, এিাডাও 
আিরা  াকরািাকসর জন্য আরও দশ্ লক্ষ ডলাকরর িক মর বকন্ায় েুমক্ত দ্ধ মিলাি। 
 যাঙ্ক বথককও আিরা সাকড মতন্ লক্ষ ডলার ঋণও ককরমিলাি। আিরা ন্তুন্ ঋণ করা 
 া আকগর ঋণ বশ্াধও করকত পারমিলাি ন্া। অ াক হ ার িত দুমিন্তায় ডুক  বগলাি। 
  
আমি কযামলকোমণেয়ার ওয়ান্ট্ন্মভকল আিাকদর কারখান্ায় িুকট বগলাি। বসখাকন্ আমি 
আিাকদর বপ্রমসকডন্ট্কক ব াঝাকত োইলাি অ স্থা  দল হকয় আিাকদর ম পদ ঘটকত 
েকলকি। মতমন্ বসটা ম শ্বাসই করকত োইকলন্ ন্া। মতমন্ উকল্ট স  বদাষ্ োপাকলন্ 
আিাকদর মন্উ ইয়কে অমেকসর উপর।  লকলন্ তারা ম মির কায়দাই জাকন্ ন্া। 
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ব শ্ কমদন্ ধকর ওকালমত করার পর তাকক  ামক স  িক মর মটকন্ ন্া ভকর 
বখালা াজাকর ম মিকত রামজ করাকত পারলাি। তাকত আিাকদর স  সিসযার প্রায় 
সিাধান্ হকলা। আিার দুমিন্তা আর ন্া হওয়াই উমেত মিকলা–মকন্তু তা হকলা ন্া কারণ 
দুমিন্তা অভযাকস দােঁমডকয় োয়। আিার তাই হকলা। 
  
েখন্ মন্উ ইয়ককে মেরলাি, স  মকিু মন্কয়ই দুমিন্তা হকত লাগকলা। ইতালী বথকক বে 
বেরী মককন্মিলাি আর হাওয়াই বথকক বে আন্ারস মককন্মিলাি, বস স  মন্কয় দুমিন্তা 
শুরু হকলা। দুমিন্তায় আিার স্নাযু় বভকঙ পডার িত হকলা। 
  
অ কশ্কষ্ হতাশ্ায় এিন্ এক জী ন্ োর্ত্া ব কি মন্লাি, োকত আিার মন্দ্রাহীন্তা আর 
দুমিন্তা দূর হকয় বগকলা। স  সিসযা মন্কয় এিন্ ভাক  জমডকয় থাককত োইলাি বে 
দুমিন্তার আর অ কাশ্ই রইকলা ন্া। বরাজ সাতঘন্ট্া কাজ ককর েকলাি । বরাজ সকাল 
আটটায় অমেকস একস প্রায় িাঝ রাত অ মধ রইলাি। ন্তুন্ কাজ আর দাময়ত্ব মন্কত 
লাগলাি। িাঝরাকত েখন্  ামড মেরতাি তখন্ একতাই পমরোন্ত থাকতাি বে ম িান্ায় 
বশ্া ার ককয়ক বসকককের িকধযই আিার সাডা থাককতা ন্া। 
  
এইভাক  মতন্িাস োলালাি। ইমতিকধয আিার দুমিন্তার অভযাস দূর হকয় মগকয়মিকলা তাই 
আ ার তদমন্ক সাত, আটঘন্ট্া কাজ করকত লাগলাি। এ ঘটন্া ঘকট আোকরা  ির 
আকগ। এরপর আর কখন্ই মন্দ্রাহীন্তা  া দুমিন্তায় ভুমগমন্। 
  
জজে  ান্োডে শ্ মেক  কলমিকলন্ : দুুঃখী হকয় ওোর রহসয হকলা আপমন্ সুখী ন্া দুখী 
ভা কত পারার িত সিয় থাকা। এতএ  এটা মন্কয় আর ভা ক ন্ ন্া।  রিং কাকজ বলকগ 
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পডুন্, তাকত রক্ত েলােল হক । আপন্ার িন্ েন্িন্ করকত থাকক –অমেকরই আপন্ার 
শ্রীকর এই মন্মিন্ত শ্মক্ত আপন্ার িন্ বথকক দুমিন্তা দূর ককর বদক । তাই  যস্ত থাকার 
বেষ্টা করুন্। এটাই পৃমথ ীর স কেকয় ভাকলা আর সস্তা ওষু্ধ। 
  
অতএ  দুমিন্তার অভযাস দূর করার একন্ির মন্য়ি হল : কাকজ  যস্ত থাকুন্। 
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দুশ্চিন্তার ভার বইর্বন না 
  
এই ন্াটকীয় কামহন্ীমট আিৃতুয আির িকন্ থাকক । মন্উ জামসের র াটে িূর এটা আিায় 
 কলমিকলন্। 
  
মতমন্ ো  কলমিকলন্ বসটা এই রকি : ১৯৪৫ সাকলর িােে িাকস আমি আিার জী কন্র 
স কেকয়  ড মশ্ক্ষা পাই। ইকন্দােীকন্র উপকূকলর মকিু দূকর জকলর ২৭৬ মেট মন্কে 
আিার এটা মশ্ক্ষালাভ হয়। এি, এস,  ায়া–৩১৮ ন্াকি একটা ডুক াজাহাকজর অষ্টামশ্ 
জকন্র িকধয আমি মিলাি একজন্। আিরা রাডাকর আম ষ্কার কমর বিাট্ট একটা জাপামন্ 
জাহাজ আিাকদর মদকক আসকি। সকাল হওয়ার িুকখ আিরা বসটা আিিকণর জন্য ডু  
বিকর ততমর হলাি। বপমরকস্কাকপর িধয মদকয় বদখলাি একটা জাপামন্ বডিয়ার, একটা 
টযাঙ্কার আর িাইন্কেলা জাহাজও আকি। আিরা মতন্কট টকপেকডা িডলাি–মকন্তু 
বকাকন্াটাই লাগকলা ন্া। প্রকতযকটা টকপেকডার িকধয মকিু বগালকোগ ঘকট োয়। 
বডিয়ারটা বে আিান্ত হকয়কি ন্া  ুকঝই এমগকয় েলকলা। আিরা বশ্কষ্র িাইন্ পাতা 
জাহাজটা আিিণ করক া বভক  ততমর হকতই বস আেিকা ঘুকর আিাকদর মদকক েকল 
একলা (একটা জাপামন্ বেন্ আিাকদর ষ্াট েুট জকলর মন্কে বদখকত বপকয় িাইন্ পাতা 
জাহাজটাকক জামন্কয় বদয়।) আিরা ১৫দ্ম মেট বন্কি বগলাি োকত আিাকদর আর বদখা 
ন্া োয় আর বডপথোজে আিিকণর জন্য ততমর হলাি। আিরা মন্ুঃশ্কব্দ থাকার জন্য 
েযান্  ন্ধ করলাি, োো করার েন্ত্র আর ম দুযৎ  য স্থাও  ন্ধ ককর মদলাি। 
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মতন্ মিমন্ট পকর বেন্ ন্রক বভকঙ পডল। আিাকদর োরপাকশ্ িয়টা বডপথোজে বেকট 
আিাকদর বেকল প্রায় সিুকদ্রর ডাোয় বপৌঁকি মদল–প্রায় ২৭৬ মেট তলায়। আিরা প্রেে 
ভয় বপলাি। একহাজার মেট গভীরতায় আিিণই ম পজ্জন্ক–পােঁেকশ্া মেকটর কি হকল 
বতা িারাত্মক। আর আিাকদর প্রায় তার অকধক জকলর গভীরতায় আিিণ করা 
হকয়কি–িার্ত্ হােঁটু জকল। পকন্করা ঘন্ট্া ধকর জাপামন্ িাইন্ পাতা জাহাজটা বডপথোজে 
োমটকয় বগল। ডুক াজাহাকজর সকতকরা মেকটর িকধয বডেথোজে োটকল বসই ধাক্কায় 
একত গতে হকত পাকর। আিাকদর পিাশ্ মেকটর িকধয গাদা গাদা বডেথোজে োটকলা । 
আিাকদর আকদশ্ বদওয়া হয় েুপোপ মন্কজকদর  াকঙ্ক শুকয় থাককত। আমি এিন্ই ভয় 
বপকয় োই বে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়।  ার ার মন্কজকক  লকত থামক িৃতুযর আর বদমর বন্ই! 
িৃতুযর আর বদমর বন্ই!… পাখা আর োোর েন্ত্র  ন্ধ থাকায় মভতকর তাপ প্রায় একশ্ 
মডগ্রী দােঁডায়–তা সকেও আিার এিন্ই শ্ীত লাগকত থাকক বে একটা বসাকয়টার আর 
জযাককট পকরও শ্ীকত থরথর ককর বকেঁকপ েমল। আিার দােঁকত দােঁত বলকগ োয়। আিিণ 
প্রায় পকন্করা ঘন্ট্া েলকলা, তারপকর আেিকা  ন্ধ হকয় োয়। আপাতদৃমষ্টকত ব াঝা বগল 
জাপান্ীকদর বডপথোজে মন্ুঃকশ্ষ্ হওয়াকতই তারা েকল বগকি। ওই পকন্করা ঘন্ট্া আিার 
কাকি পকন্করা বকামট  ির  কলই িকন্ হকয়মিল। আিার সারা জী কন্র ঘটন্াগুকলা 
বোকখর সািকন্ েুকট উকেমিল। সারা জী কন্ েত খারাপ কাজ ককরমি আর সািান্য 
 যাপাকর বে দুমিন্তা ককরমি তাই ভা কত লাগলাি। বন্ৌ ামহন্ীকত বোগদাকন্র আকগ আমি 
একটা  যাকঙ্কর বকরান্ী মিলাি। কি িাইকন্, দীঘে সিয়, ভম ষ্যকত ক্ষীণ উন্নমতর আশ্া 
সম্পককে দুমিন্তা করতাি। মন্জস্ব একটা  ামড মিকলা ন্া  কলও ভা তাি, ন্তুন্ গামড 
আর েীকক ভাকলা বপাশ্াক মককন্ মদকত পারতাি ন্া  কলও ভা তাি। আিার  কসর 
সিকন্ধ কত কথা ভা তাি, মক রকি তাকক ঘৃণাও করতাি! ভা লাি রাকত ক্লান্ত হকয় 
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 ামড মেকর েীর সকে মক সািান্য ম ষ্য় মন্কয় ঝগডা করতাি। আিার কপাকল গামড 
দুঘেটন্ায় ঘটা একটা কাটা দাগ মন্কয়ও কত ভা তাি বসটাও িকন্ পকড। 
  
 হু  ির আকগ এস  দুমিন্তা কত ম রাটই ন্া িকন্ হত। মকন্তু আিার োরমদকক েখন্ 
বডপথোজে পডকি আর আিাকক স্বকগে মন্কয় োওয়ার  কন্দা স্ত হকে তখন্ বসগুকলা কতই 
ন্া তুে িকন্ হকলা। আমি শ্পথ মন্লাি এ ার েমদ ব েঁকে উকে আ ার সূকেের আকলা 
বদখকত পাই তাহকল আর কখন্ও দুমিন্তা করক া ন্া। কখন্ও ন্া। মসরামকউজ 
ম শ্বম দযালকয় োর ির অধযয়ন্ ককর ো মশ্মখমন্ ওই পকন্করা ঘন্ট্ায় তার োইকত বের 
ব মশ্ মশ্কখমি। 
  
আিরা অকন্ককক্ষকর্ত্  ড  ড ম পদগুমল ব শ্ সাহকসর সকেই প্রমতকরাধ করকত পামর। 
মকন্তু সািান্য মজমন্স মন্কয় আিরা বভকে পমড। এ প্রসকে সযািুকয়ল মপপস্ তার 
ডাকয়মরকত  ণেন্া ককরকিন্ কীভাক  মতমন্ লেকন্ সযার হযামরকভকন্র িাথা বককট বেলকত 
বদকখন্। মতমন্ তখন্ তার জী ন্ মভক্ষা ককরন্ মন্। মতমন্ ঘাতককক শুধু  কলমিকলন্ তার 
ঘাকডর উপর একটা খু  েন্ত্রণাদায়ক বোডা আকি বসটার উপর বেন্ খােঁডার ঘা ন্া পকড! 
  
মেক এিন্ই প্রিাণ পান্ এযাডমিরাল  াডে বিরু প্রকদকশ্র প্রেে োোয়–মতমন্  কলন্ িানু্ষ্ 
 ড  ড ম পকদর বেকয় বিাট খাট ম পদ মন্কয়ই ব মশ্ মেন্তা ককর। তারা প্রায়ই শূ্ন্য 
মডমগ্রর োইকত আমশ্ মডমগ্রর ব মশ্ োোয় অকন্ক কষ্ট সহয করকত পারত। অযাডমিরাল 
 াডে  কলকিন্, মকন্তু আিার মকিু সেীর কথা জামন্ োরা একক অকন্যর সকে কথা  ন্ধ 
ককর বদয় কারণ তারা বভক মিল তাকদর মন্ধোমরত জায়গায় অকন্যরা তাকদর েন্ত্রপামত 
বরকখকি। আমি একজন্কক জান্তাি বে মকিুকতই বফ্রকেমরকষ্টর সািকন্ বখকত পারকতা ন্া, 
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বস দূকর এক জায়গায় মগকয় বখত। কারণ বেকেমরকষ্টর অভযাস মিল বপকট োওয়ার আকগ 
খাদযগুকলাকক আোশ্ ার মেম কয় খাওয়া। 
  
বকান্ বিরুমশ্ম কর অযাডমিরাল  াডে  কলন্, এধরকন্র বিাট  যাপার ও মশ্মক্ষত িানু্ষ্ককও 
উম্মাদ ককর বতালার পকক্ষ েকথষ্ট। 
  
অযাডমিরাল  াকডের িত আপমন্ আর একটা ম ষ্য়ও জান্কত পাকরন্, তাহকলা ম কয়র 
 যাপাকরও এইরকি বিাটখাকটা  যাপার িানু্ষ্কক উম্মাদ ককর মদকত পাকর । 
  
এটাই ম কশ্ষ্জ্ঞরা  কল থাককন্। উদাহরণ মহসাক  মশ্কাকগার বোকশ্ে সযা াকথর কথাই 
ধরুন্। মতমন্ অন্ততুঃ েমিশ্ হাজার অসুখী ম  াহ ম কেকদর শুন্ান্ী গ্রহণ ককরন্। মতমন্ 
 কলকিন্, ম কয়র অসুখী হওয়ার িূল অমত তুে মকিু ঘটন্া । মন্উইয়ককের মডমিক্ট 
অযাটন্েী ফ্রাঙ্ক এস. ব াগান্ও  কলকিন্, আিাকদর বেৌজদারী আদালকতর অকধেক িািলাই 
অমত তুে কারকণ ঘকট। বকান্ খারাপ কাজ–এই স  তুে  যাপার বথককই িারািামর 
আর খুন্জখি ঘকট োয়। আিাকদর িকধয সািান্য বকউই  ড বকান্ কারকণ আঘাত পাই, 
তুে বকান্ কারকণই আিাকদর অহমিকায় আঘাত লাকগ। 
  
এমলন্র রুজকভকল্টর েখন্ সক  ম কয় হয় মতমন্ অকন্কমদন্ মেন্তায় মিকলন্ কারণ তার 
 েঁধুমন্ অমত  াকজ রান্না করকতা। মিকসস রুজকভন্ট্  কলকিন্,  যাপারটা আজ ঘটকল আমি 
গ্রাহযই করতাি ন্া। এটাই স কেকয় ভাকলা। এিন্মক কযাথমরন্ মদ বগ্রটও েরি 
কতৃেত্বপরায়ন্া হকয়ও পােঁেক রান্না খারাপ করকল বহকস উমডকয় মদকতন্। 
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মডসকরমল  কলমিকলন্ : জী ন্ বিাট  কলই এত িহান্। একমট পমর্ত্কায় আকন্দ্র িাকরায়া 
 কলন্, এই কথা কমট আিাকক  হু কষ্টকর অ স্থা বথকক িুক্ত ককরকি। বে স   যাপার 
ভুকল োওয়া দরকার এিন্ বিাকটাখাকটা  যাপারই আিাকদর পীডন্ ককর। আিরা বে এই 
পৃমথ ীকত আমি, ক িরই  া আিরা ব েঁকে থাকক া; এরই িকধয আিরা কত তুে ম ষ্কয় 
দুমিন্তা কমর এ িং এক িকরর িকধযই আিরা তা ভুকল োক া। ন্া, আসুন্ আিরা 
আিাকদর জী ন্ ভাকলা কাকজর িকধয মদকয় সাথেক ককর তুমল কারণ জী ন্ বিাট  কলই 
বতা একতা িহান্। 
  
রামডয়াডে মকপমলিংকয়র িত ম খযাত িানু্ষ্ও কথাটা ভুকল মগকয়মিকলন্। েল মক হকলা? 
মতমন্ আর তার শ্যালক ভারিন্ট্ ইমতহাকস ম খযাত িািলায় জমডকয় পকডন্। এ  যাপারটা 
একতাই ম খযাত হকয় ওকে বে একটা  ইও বলখা হয়, োর ন্াি রামডয়াডে মকপমলিংকয়র 
ভারিন্ট্ ম  াদ। 
  
 যাপারটা মিকলা এই রকি : মকপমলিং ভারিকন্ট্র একমট বিকয় কযাকরামলন্ 
 যাকলমস্টয়ারকক ম কয় ককরন্। মতমন্ েযাটলক াকরাকত েিৎকার একটা  ামড  ান্ান্ 
বসখাকন্ই  রা র থাকক ন্  কল। তার শ্ালা ম মট  যাকলসমটয়াকরর সকে মকপমলিংকয়র 
দারুণ  নু্ধত্ব হয়। তারা একসকে কাজকিে আর বখলাধুকলা করকতন্। 
  
মকপমলিং শ্ালার কাি বথকক মকিু জমি বককন্ন্, তাকত  য স্থা থাকক  যাকলমস্টয়ার 
প্রমত ির বসখান্ বথকক খড বককট বন্ক ন্। একমদন্  যাকলমস্টয়ার বদখকলন্ মকপমলিং ওই 
িাকে েুকলর  াগান্ ততমর করকিন্। তার রক্ত গরি হকয় বগল আর তাই মতমন্ বোটপাট 
করকত লাগকলন্। মকপমলিংও জ া  মদকলন্। সারা ভারিন্ট্ গরি হকয় বগল! 
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. 
  
এরপর একমদন্ মকপমলিং েখন্ সাইককল েডমিকলন্ তখন্ তার শ্ালা একটা গামড এ িং 
মকিু বঘাডা মন্কয় এিন্ আেিকা হামজর হকলন্ বে মকপমলিং প্রায় পকড বগকলন্। আর 
বসই মকপমলিংই, মেমন্ মলকখমিকলন্ বতািার োরপাকশ্র বলাক েখন্ িাথা খারাপ ককর, 
তার জন্য বতািায় বদাষ্ বদয়, তখন্ বতািার িাথা মেক রাখার ক্ষিতা থাকা োই। মতমন্ 
স্বয়িং িাথা খারাপ ককর  সকলন্। মতমন্ শ্ালাকক বগ্রপ্তাকরর জন্য পুমলশ্কক জান্াকলন্। 
একটা দারুণ িািলা েলল–ন্ান্া শ্হর বথকক  হু সািং ামদক একলন্–সারা পৃমথ ীকত তা 
রাষ্ট্র হল। মকন্তু সিাধান্ হকলা ন্া। এর েকল মকপমলিং এ িং তার েী আর আকিমরকায় 
থাকা সম্ভ  ন্া হওয়ায় তারা বসখান্ বথকক মেরকাকলর জন্য বদশ্তযাগ করকলন্। 
 যাপারটা মকন্তু বন্হাতই সািান্য–এক ব াঝা খড! 
  
েমব্বশ্ বশ্া  ির আকগ বপমরমক্লস  কলন্, থািুন্ ভদ্রিকহাদকয়রা, আিরা সািান্য ম ষ্য় 
মন্কয়  ড সিয় ন্ষ্ট করমি। সমতযই আিরা তাই কমর। 
  
ককলারাকডার লঙ পাহাকডর গাকয় এক ম শ্াল গাকির ধ্বিংসা কশ্ষ্ আকি। 
প্রকৃমতম জ্ঞান্ীরা  কলন্ গািটা োরকশ্া  ির ব েঁকেমিল। কলিাস েখন্ োন্ সালভাডকর 
ন্াকিন্ এই গািমট তখন্ মশ্শু, আর েীিাউকথ েখন্ ঔপমন্ক মশ্করা আকস তখন্ বসটা 
অকধেক  ড হয়। ওই গািমটর উপর বোে ার  াজ পকড এ কত বে তুষ্ার ঝড হকয় 
বগকি তাও তার মকিু হয়মন্। অ কশ্কষ্ একঝাক বিৌিামি গািমটকক একক াকর হকয় বদয়। 
এই স  বপাকারা গািমটর মভতকরর স  শ্মক্ত ককর ককর বখকয় বন্য়। এই ম শ্াল 
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অরকণযর বদতয বে  য়কসর ভাকর বভকঙ পকডমন্ুঃ  জ োকক বশ্ষ্ করকত পাকরমন্, বস 
মকন্া সািান্য বপাকার আিিকণ বশ্ষ্ হকয় বগল! বে বপাকাকক িানু্ষ্ আঙুকল মটকপ 
িারকত পাকর। 
  
আিরাও ওই অরকণযর তদকতযর িত েুদ্ধ করমি ন্া মক? আিরা জী ন্েুকদ্ধর ঝড ঝােঁপটা 
আর মহি াকহর ধাক্কা অকন্কটা সহয করকত পামর মকন্তু বিাট বিাট দুমিন্তা ো আিরা 
দুআঙুকল িারকত পামর, তারই কাকি বহকর োই। 
  
ককয়ক  ির আকগ আমি উইওমিকঙর বট্রটন্ ন্যাশ্ান্াল পাককের িধয মদকয় ভ্রিণ 
করমিলাি, সকে মিকলন্ উইওমিকঙর োলেস্ মসকফ্রড, আর তার মকিু  নু্ধ । মসকফ্রড 
মিকলন্ বসখান্কার  ড রাস্তার কতো। আিরা স াই েকলমিলাি জন্ মড রককেলাকরর 
জমিদারী বদখকত। মকন্তু  যাপার হকলা আমি বে গামডকত মিলাি বসটা ভুল পকথ মগকয় 
প্রায় একঘন্ট্া পকরই মন্মদেষ্ট স্থাকন্ বপৌঁিল। মিুঃ মসকফ্রকডর কাকজই মিল বগকটর োম , 
তাই মতমন্ ওই একঘণ্টা িশ্ার উৎপাকতর িকধয  াগান্ অকপক্ষায় মিকলন্। ওগুকলা বে বস 
িশ্া ন্য়, বে বকান্ সাধুককও বক্ষমপকয় তুলকত পারকতা। মকন্তু বসইস  িশ্ারা োলেস 
মসকফ্রডকক মকিুই করকত পাকরমন্। মতমন্ গাকির একটা ডাল বককট  ােঁমশ্  ামন্কয় মদম য 
তা  ামজকয় সিয় কাটামেকলন্। আমি  ােঁমশ্টা সেকত বরকখ মদকয়মি সৃ্মমত মহকসক –োকত 
একজন্ িানু্ষ্ সািান্য  যাপার মক ককর কাটান্ বসটা আিার োকত িকন্ পকড। 
  
দুমিন্তার অভযাস কাটাকত হকল দু ন্ির মন্য়ি হল : 
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বিাটখাকটা স   যাপাকর দুমিন্তা ন্া ককর তা ভুকল োওয়াই উমেত। িকন্ রাখক ন্ জী ন্ 
বিাট  কলই এত িহান্। 
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ডে নীশ্চতর্ত অর্নক দুশ্চিন্তা দূর হয় 
  
বিাটক লায় আমি িানু্ষ্ হই মিকসৌরীর এক খািাকর । একমদন্ িাকক বেরীেল তুলকত 
সাহােয করকত মগকয় আমি কােঁদমিলাি। িা মজকজ্ঞস করকলন্, কােঁদি বকন্ বডল? আমি 
কােঁদকত কােঁদকত জ া  মদলাি, আিার িকন্ হকে আিার জযান্ত অ স্থায় ক র ঘটক ! 
  
বস সিয় আিার ন্ান্া দুমিন্তা মিল । ঝড  ৃমষ্ট হকল ভয় লাগকতা  জ্রপাকত িারা োক া। 
অভা  একল িকন্ হত, ন্া বখকয়ই িরকত হক । ভয় লাগকতা িকর ব াধ হয় ন্রককই 
োক া। দারুণ ভয় বপতাি আিার বেকয়  য়কস  ড সযাি বহায়াইট েখন্  লকতা আিার 
 ড  ড কান্ দুকটা বস বককট বন্ক । টমপ তলকল বিকয়রা আিায় বদকখ হাসক  তাই 
বভক ও ভকয় বপতাি। বকান্ বিকয় আিাকক ম কয় করক  ন্া বভক ও ভীত হতাি। আরও 
ভয় লাগকতা, মেক ম কয়র পর  উকক মক কথা  লক া বভক ও। এই স  ন্ান্া 
অমকমিৎকর দুমিন্তা আর ভয় আিায় বপকয়  সত। মকন্তু অকন্ক  ির পকর বদখলাি, বে 
স  ভয় আমি করতাি তার শ্তকরা মন্রান্ব্বই ভাগই ঘকটমন্। 
  
বেিন্  জ্রপাত সম্পককে ভয় বপতাি। মকন্তু এখন্ জামন্  াজপকড িৃতুয ঘটার সম্ভা ন্া 
আিার সাকড মতন্ লক্ষ ভাকগ িার্ত্ এক। আিার জযান্ত অ স্থায় ক র হওয়া আরও 
হাসযকর–একককামটকত একজন্ই িার্ত্। অথে এই মন্কয় আিার ভা ন্া মিল। 
  
প্রমত আটজকন্ একজন্ কযান্সাকর িারা োয়–তাই েমদ ভয় বপকত হত তাকল কযান্সাকর ভয় 
পাওয়াই সেত মিকলা।  াজ পকড  া জযান্ত ক র হওয়ার জন্য ন্য়। 
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আমি মশ্শু আর  ালযকাকলর দুমিন্তার কথাই  লমি। তক   য়স্ককদরও অকন্ক বক্ষকর্ত্ 
হাসযকর রকি ভয় জাকস; আপমন্  া আমি এখন্ই গডপডতার মন্য়কির িধয মদকয় বদকখ 
মন্কত পামর আিাকদর দুমিন্তার সমতযই কারণ আকি মকন্া। 
  
ম কশ্বর স কেকয় ম খযাত  ীিা বকাম্পামন্ লেকন্র লকয়ডস ম ন্া কারকণ িানু্কষ্র দুমিন্তায় 
মন্ভের ককরই বকামট বকামট টাকা আয় ককরকি। লকয়ডস  াজী ধকর িানু্ষ্কক  কল তারা 
বে ম পকদর ভয় ককর তা আকদৌ ঘটক  ন্া। অ শ্য  যাপারটাকক তারা  াজী ধরা  কলন্ 
ন্া,  কলন্  ীিা করা। আসকল  যাপারটা গডপডতার ন্ীমতকত কােেকর। এই প্রমতষ্ঠান্ 
দুকশ্া  ির ধকর েকলকি, আর িানু্কষ্র প্রকৃমতর েমদ  দল ন্া ঘকট তক  আরও পিাশ্ 
শ্তাব্দীই েলকত থাকক । এই ভাক ই িানু্ষ্ জুকতা বথকক আরম্ভ ককর জাহাজ পেেন্ত  ীিা 
ককর োক । 
  
. 
  
আিরা েমদ গডপডতার মন্য়িটা ভাকলা িত পরীক্ষা কমর তাহকল ো বদখ  তাকত 
হত াক হকয় োক া। ধরা োক, আমি েমদ জামন্ আগািী পােঁে  িকরর িকধয আিাকক 
বগমটস াকগের েুকদ্ধর িত রক্তাক্ত লডাইকয় জমডকয় পডকত হক  তাহকল আমি ঘা কড ো  
। তাহকল েতটা পামর  ীিা কমরকয় উইলও ককর বেলক া। আমি  লকত োইক া, এ েুদ্ধ 
বথকক আিার ব েঁকে বেরার সম্ভা ন্া ব শ্ কি–এতএ  েতমদন্ সিয় আকি স  গুমিকয় 
বেমল। অথে  যাপারটা হল গডপডতার মন্য়কি শ্ামন্তর সিকয় পিান্ন  ির  াো েতটা 
ম পদজন্ক বগমটস াগে েুকদ্ধর সিকয়ও তাই মিল। ো  লকত োই তা হল, শ্ামন্তর 
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সিকয়ও পিাশ্ বথকক পিান্ন  িকর েত িানু্ষ্ িারা োয় বগমটস াগে েুকদ্ধর ১,৬৩,০০০ 
তসকন্যর িকধয প্রমত পােঁে হাজাকর বসই সিংখযাই িারা পকড। 
  
কান্াডার রমক অিকল ব া হ্রকদর কাকি বজিস মসিসকন্র লকজ  কস এ  ইকয়র 
ককয়কটা পমরকেদ আমি মলমখ । বসখাকন্ আিার সকে বদখা হয় মিুঃ আর মিকসস হা োটে 
এইে, সযামলোকররা। মিকসস সযামলোকরর শ্ান্ত, সিামহত ভেী বদকখ বভক মিলাি জী কন্ 
মতমন্ দুমিন্তা ককরন্মন্। মতমন্ কখন্ও দুমিন্তায় পকডমিকলন্ মকন্া মজজ্ঞাসা করকল উির 
বদন্ : দুমিন্তা ককরমি মকন্া? এজন্য আিার জী ন্ই ন্ষ্ট হকয় োমেল। দুমিন্তা েতমদন্ 
জয় করকত পামরমন্ বসই এগকরা  ির মন্কজর ততমর ন্রক াস ককরমি। আমি মখটমখকট 
আর  দকিজাজী হকয় উমে। স  সিয় সন্ত্রস্ত থাকতাি। প্রমতমদন্  াকস েকড 
সযান্ফ্রামন্সসককায়  াজার করকত আসতাি, তখন্ও আিার উকেকগর বশ্ষ্ থাককতা ন্া। 
েমদ ইমেটায় োগ খুকল ন্া একস থামক? েমদ  ামডকত আগুন্ বলকগ োয়? মকিং া মঝ 
হয়কতা বিকল বিকয়কদর বেকল েকল বগকি। বকন্াকাটার িকধযও আমি দুমিন্তায় ঘািকত 
থাকতাি। আিার প্রথি ম কয়  যথে হয় একত অ াক হ ার মকিু বন্ই। 
  
আিার মেতীয় স্বািী একজন্ আইন্জী ী…অতযন্ত শ্ান্ত ম কেষ্ক িকন্র িানু্ষ্, মেমন্ 
মকিুকতই দুমিন্তা ককরন্ ন্া। আমি েখন্ই মেমন্তত আর উমেগ্ন হই, মতমন্  কলন্, শ্ান্ত 
থাককা  যাপারটা ভা া োক…মক মন্কয় দুমিন্তা করকিা? গডপডতা মন্য়িটা বদখা োক, 
একসা। তাকতই ব াঝা োক  এটা হকত পাকর মক ন্া। 
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একটা উদাহরণ মদমে। আিার িকন্ আকি এক ার মন্উ বিমক্সককার আল ুকাকে বথকক 
কালেস াডে কযাভাকন্ে ধুকলায় ভরা রাস্তায় গামডকত েকলমিলাি। আেিকা বজার  ৃমষ্ট শুরু 
হল। 
  
গামডটা মপিকল বেকত লাগল–বসটাকক মকিুকতই  াগ িান্াকন্া োমেল ন্া। আমি মন্মিত 
হলাি গামডটা পাকশ্র খাকদ পকড োক , মকন্তু আিার স্বািী শ্ান্তভেীকত  লকত লাগকলন্ : 
আমি অতযন্ত আকস্ত গামড োলামে, ভকয়র মকিু বন্ই। গামডটা খাকদ পডকলও গডপডতা 
মন্য়ি অনু্োয়ী আিাকদর আঘাত লাগক  ন্া। তার শ্ান্তভেীকত আমি শ্ান্ত হলাি। 
  
এক গ্রীকে আিরা কান্ামডয়ান্ রমক পাহাকডর টুমকন্ উপতযকায় তােঁ ুকত কাটাই। সিুদ্র 
বথকক সাত হাজার মেট উেঁেুকত একরাকত আিরা মিলাি–হোৎ ঝড উকে তােঁ ুগুকলা প্রায় 
উমডকয় মন্মেল টকক া টুককরা ককর। আিার স্বািী আিার প্রেে ভয় লক্ষয ককর  লকলন্ 
: বদখ, ভয় বপকয়ান্া, আিাকদর পথ প্রদশ্েকরা জাকন্ এ সিয় মক করকত হয়। ওরা  হু 
 ির ধকর তা ু বেকল আসকি, ঝকড কখন্ও বসগুকলা ওকডমন্ আর গডপডতার মন্য়কি 
আজও তা হক  ন্া। আর তা েমদ হয় তাহকল অন্য তােঁ ুকত কাটাকন্া োক , অতএ  শ্ান্ত 
হওয়। আমি তাই করলাি, আর  ামক রাত শ্ামন্তকত কাটালাি। 
  
ককয়ক  ির আকগ কযামলকোমন্েয়ায় মশ্শু–পক্ষাঘাত িহািারী হকয় বদখা মদকয়মিল। আমি 
ভকয় পাগল হকয় োই। আিার স্বািী আিাকক শ্ান্ত থাককত  কলন্। আিরা 
বিকলকিকয়কদর সিকন্ধ েথাসাধয সা ধান্তা মন্ই। ব াডে অ  বহলকথর সকে কথা  লার 
পর  ুমঝ, গডপডতা মন্য়কি এ মন্কয় আতমঙ্কত হওয়ার কারণ বন্ই। সাধারণ সিকয়ও 
এিন্ হয়। 
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গডপডতা মন্য়কি এটা ঘটক  ন্া। এই কথাটাই আিার দুমিন্তার শ্তকরা ন্ব্বই ভাগই 
দূর ককরকি আর আিার গত ম শ্  িকরর জী কন্ আশ্াতীত আন্ন্দ একন্ মদকয়কি। 
  
বজন্াকরল জজে িুক–মেমন্ আকিমরকার ইমতহাকস স কেকয় ম খযাত বরড ইমেয়ান্ 
গক ষ্ক, মতমন্ তার আত্মজী ন্ীর ৭৭ পাতায়  কলকিন্ : ইমেয়ান্কদর সিস্ত দুমিন্তা আর 
অসুখীভাক র কারণ তাকদর কল্পন্া প্রসূত,  াস্ত  ন্য়। 
  
অতীকতর মদকক তাকাকল  ুঝকত পামর আিার দুমিন্তারও কারণ তাই, কথাটা  কলমিকলন্ 
মন্উইয়ককের বজিস এ গ্রযান্ট্ মডমষ্ট্রম উমটিং বকাম্পামন্র িামলক মজি গ্রযান্ট্ । মতমন্ এক ার 
প্রায় পকন্করামট ট্রাক ব াঝাই কিলাকল ু আর আঙুর আিদামন্ ককরন্। মতমন্  কলমিকলন্ 
প্রায়ই মতমন্ ন্ান্া দুমিন্তা করকতন্। বেিন্ : েমদ বট্রন্ দুঘেটন্া হয়? েমদ স  বরাগ 
সারাগ্রাকি িমডকয় পকড? সিয় িত ন্া একল েমদ  াজার ন্া বিকল? তার দুমিন্তা এিন্ই 
পেোকয় বপেঁমিল বে মতমন্ পাকস্থলীকত আলসার হকয়কি বভক  ডাক্তাকরর কাকি বগকলন্। 
ডাক্তার তাকক জান্াকলন্ তার মকিুই হয়মন্ শুধু স্নাযু়র বগালিাল িাডা। আমি তখন্ই 
আকলা বদখলাি, বজিস গ্রযান্ট্ জামন্কয়মিকলন্। তখন্ই মন্কজকক প্রশ্ন করলাি, বদখ মজি, 
আজ অ মধ কত গামড েল আিদান্ী ককরকিা? উির একলা : প্রায় পেঁমেশ্ হাজার। 
আিার প্রশ্ন : কতগুকলা গামড আজ পেেন্ত বভকঙকি? উির হল : প্রায় পােঁেটা হক । তখন্ 
ভা লাি, পেঁমেশ্ হাজাকর িার্ত্ পােঁে। 
  
তখন্ই  ুঝলাি আমি ব াকার িতই মেন্তা করমি। তখন্ই মেক করলাি গডপডতা 
মন্য়িই বিকন্ েলক া। 
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অল মস্মথ েখন্ মন্উইয়ককের গভণের মিকলন্ আমি তাকক  লকত শুকন্মি মতমন্ তােঁর 
রাজনন্মতক শ্ত্রুকদর কথার মক জ া  মদকতন্। মতমন্ শুধু  লকতন্ : আসুন্ প্রকৃত ঘটন্া 
পরীক্ষা কমর…। তারপর মতমন্ প্রকৃত ঘটন্া  ণেন্া করকতন্। আমি  া আপমন্ অল 
মস্মকথর উপকদশ্টা বিকন্ েলকত পামর মকন্া বদমখ আসুন্। মেক এইভাক ই বফ্রডামরক বজ. 
িযালকন্ট্ড বট্রকি শুকয় এইরকি ভয় পান্। 
  
মতমন্  কলমিকলন্ : ১৯৪৪ সাকলর জুন্ িাকসর বগাডায় আমি, ওিা া সাগরতীকর একটা 
বট্রকি শুকয়মিলাি। ন্রিযামের তীকর ওই বট্রি কাটা হয়। বিাট ওই গকতে শুকয় থাককত 
মগকয় ভা লাি, এটা একদি ক করর িত। ওকত শুকয় থাককত মগকয় িকন্ হকলা এটাই 
ব াধ হয় আিার ক র। রাত এগাকরাটায় েখন্ জািোন্ ব ািারু একস ব ািা ষ্েণ শুরু 
করল আমি ভকয় কাে হকয় বগলাি। প্রথি দু–মতন্ রাত একক াকরই ঘুিাকত পারলাি ন্া। 
পােঁেমদকন্র িাথায় একক াকরই বভকঙ পডলাি ।  ুঝলাি মকিু একটা ন্া করকল পাগল 
হকয় ো । তাই পােঁেটা রাত কাটার পর মন্কজকক  ললাি, পােঁেটা রাত বককট বগকলও 
আমি ব েঁকে আমি,  ামকরাও তাই। িার্ত্ দুজন্ সািান্য আহত। তাই মেক করলাি আর 
দুমিন্তা কর  ন্া।  ুঝলাি একিার্ত্ িারা বেকত পামর বসাজা ব ািা পডকল। আর বস 
রকি ঘটার আশ্ঙ্কা দশ্ হাজাকর িার্ত্ এক। এরপকরই ব ািা ষ্েকণর িকধযও মন্মিকন্ত 
ঘুকিাকত পারলাি। 
  
আকিমরকা েুক্তরাকষ্ট্রর বন্ৌ ামহন্ী, বন্ৌকসন্াকদর িকন্া ল  াডাকন্ার জন্য তাকদর গডপডতা 
মন্য়ি কাকজ লাগাকতা। একজন্ প্রাক্তন্ বসন্া আিাকক  কল মিকলন্ তাকদর দাহয 
ততল াহী জাহাকজ কাজ বদওয়া হত । স াই ভকয় কাে হকয় থাককতা কারণ তারা 
ভা কতা টকপেকডার আঘাকত জাহাজ পুকড োক । 
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বন্ৌ ামহন্ী জান্কতা তা মেক ন্য়–তাই তারা আসল তথয প্রকাশ্ করল । বদখা বগল 
একশ্টা জাহাকজ টকপেকডার আঘাত লাগকল েমিশ্টা বডাক  আর ষ্াটটা বভকস থাকক। 
পােঁেটা জাহাজ দশ্ মিমন্কটর কি সিয় ধকর বডাক  তাকত পালা ার সিয় থাকক। অথোৎ 
হতাহকতর সিংখযা কি হয়। গডপডতা মন্য়কির এই তকের েকল আিার ভয় বককট োয়। 
স  তসমন্কই এরপর মন্মিন্ত হয়। 
  
দুমিন্তা দূর করার মতন্ ন্ির মন্য়ি হল : আসুন্ বদকখ মন্ই গডপডতার মন্য়কি ো ভয় 
করমি তা আকদৌ ঘটকত পাকর মক ন্া। 
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অবশ্যম্ভাবীর্ক ডমর্ন িলনু 
  
আমি েখন্ বিাট মিলাি তখন্ একমদন্ মিকসৌরীর উির–পমিি মদকক এক পমরতযক্ত 
 ামডর মেকল বকাোয়  নু্ধকদর সকে বখলা করমিলাি। েখন্ মেকল বকাোয় জান্ালায় পা 
বরকখ ন্ািকত বগলাি আিার হাকতর আঙমটটা বপকরকক বলকগ োওয়ায় একটা আঙুল প্রায় 
মিেঁকড বগল। 
  
ভকয় আতকঙ্ক আমি মেৎকার ককর উমে। আিার িকন্ হকয়মিল আমি িারা ো  । তারপর 
হাতটা বসকর বগকল এমন্কয় বকান্ সিকয়ই দুমিন্তা কমরমন্। আিার ওই হাকত বে িার্ত্ 
োরকট আেুল আকি একটা িাকস এক ারও তা মন্কয় ভাম ন্া। বভক  লাভ মক? 
অ শ্যম্ভা ীকক অথোৎ ো ঘটক ই তাই আমি বিকন্ মন্কয়মি। 
  
ক  ির আকগ একজন্ মলেট োলককক কমি পেেন্ত কাটা হাত মন্কয় কাজ করকত বদকখ 
তাকক প্রশ্ন ককরমিলাি কাটা হাত মন্কয় বস ভাক  মকন্া। বস জামন্কয়কি আকদৌ ন্া, 
একিার্ত্ সুেঁকে সুকতা পরাকন্ার সিকয়ই একটু ভা ন্া হয়। 
  
এটা খু ই আিকেের ম ষ্য় আিরা বে বকান্ অ স্থাকতই অ শ্যম্ভা ীকক বেিন্ িামন্কয় 
মন্কত পামর–বতিন্ স  ভুকলও োই । 
  
প্রায়ই আিার হলাকের আিস্টারডাকির একটা প্রােীন্ মগজোয় ধ্বিংসা কশ্কষ্ বলখা একটা 
 াণীর কথা িকন্ হয় ।  াণীমট বেমিশ্ ভাষ্ায় বলখা আর এই রকি : এটা এই রকি। 
কারণ অন্যরকি হকত পাকর ন্া। 
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আমি  া আপমন্ েখন্ েুগ েুগ ধকর এমগকয় েমল তখন্ মকিু ন্া মকিু অপ্রীমতকর অ স্থার 
সািকন্ পমড ো অন্যরকি হকত পাকর ন্া। আিাকদর দুকটা পথই থাকক–হয় অ স্থাটা 
বিকন্ বন্ওয়া অথ া ম কদ্রাহ ককর, মন্কজকদর স্নাযু়কক বভকঙ বেলকত পামর । 
  
উইমলয়ি বজিস–ই এম ষ্কয় আিার মপ্রয় দাশ্েমন্ক। মতমন্  কলকিন্ : ো ঘকটকি তাকক 
বিকন্ মন্কত ততমর হও। দুদেশ্া এডাকন্ার জন্য ো ঘকটকি তাকক বিকন্ বন্য়াই বেয়। 
অমরগকণর এমলজাক থ ককলকক অকন্ক দাি মদকয়ই এটা মশ্খকত হকয়মিল। সম্প্রমত মতমন্ 
আিাকক এই মেমেটা মলকখকিন্ : বেমদন্ আকিমরকা উির আমফ্রকায় ম জয় মদ স পালন্ 
করমিল তখন্ আমি সিরদপ্তর বথকক একটা মেমে বপলাি, তাকত জান্াকন্া হকয়মিল 
আিার ভাইকপা োকক দুমন্য়ায় স কেকয় ভাকলা ামস–তাকক পাওয়া োকেন্া। মকিুমদন্ 
পকরই খ র এল বস িারা বগকি। 
  
 আমি দুুঃকখ বভকঙ পডলাি। এর আকগ পেেন্ত ভা তাি আিার জী ন্ কত সুকখর। 
আিার পিন্দসই একটা োকমর মিল। ভাইকপাকক আমিই িানু্ষ্ ককরমি। আিার কাকি 
বস মিল স  আশ্া আকাঙ ক্ষার প্রতীক। … আর প্রকয়াজন্ বন্ই। কাকজ অ কহলা শুরু 
করলাি।  নু্ধকদরও তাই। স ই তযাগ করলাি। সারা জী ন্ আিার মতক্ত হকয় উেল। 
বকন্ আিার ভাইকপাকক বককড মন্ল? এত সুন্দর একমট বিকলকক বকন্ েুকদ্ধ িারা বেকত 
হল? সারা জী ন্ বে ওর সািকন্ পকড মিল। আমি মকিুকতই এটা বিকন্ মন্কত পারলাি 
ন্া। আিার বশ্াক এতই ভয়ঙ্কর হল বে ভা লাি স  বিকড পামলকয় ো । 
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েকল োওয়ার জন্য আিার বডক্সটা সাে করমিলাি–তখন্ই একটা মেমে আিার হাকত 
পডল। এই মেমে আিার ভাইকপা–ই আিায় মলকখমিল ক’  ির আকগ আিার িার িৃতুয 
হকল। মেমেটায় মিল, মন্িয়ই আিরা তাকক আর পা ন্া, ম কশ্ষ্ ককর তুমি। ত ু জামন্ 
তুমি বশ্াক সািকল মন্কত পারক । বতািার মন্কজর  যমক্তগত জী ন্ দশ্েকন্ই তা বিকন্ 
মন্কত পারক । বে সুন্দর সতয তুমি আিায় মশ্মখকয়ি তা কখন্ই ভুল  ন্া। আমি বেখাকন্ 
েতদূকরই থামক স  সিয় িকন্ রাখ  তুমি আিাকক হাসকত মশ্মখকয়ি জী কন্ ো ঘটুক 
তাকক বিকন্ মন্কত মশ্মখকয়ি, প্রকৃত িানু্কষ্র িত গ্রহণ করকত তুমি আিায় 
মশ্মখকয়মিকল। 
  
আমি  ার ার মেমেটা পডলাি। িকন্ হল বস বেন্ আিার পাকশ্ই দােঁমডকয়। বস বেন্ 
 লকি আিাকক ো মশ্মখকয়ি তাই করকি ন্া বকন্? োই ঘটুক কাজ ককর োও। বতািার 
 যমক্তগত বশ্াক সমরকয় বরকখ বহকস এমগকয় েল। 
  
আ ার তাই কাকজ মেকর বগলাি। মতক্ত বসই ম কদ্রাহী ভা  তযাগ করলাি।  ার ার 
মন্কজকক  ললাি : ো হ ার হকয় বগকি, আমি এটা  দলাকত পার  ন্া। আমি ো করকত 
পামর তা হল, বস ো করকত  কলকি তাই করা। আমি তসন্যকদর আর অন্যান্য বিকলকদর 
মেমে মলখকত লাগলাি। রাকতর এক মশ্ক্ষািকি বোগ মদলাি ন্তুন্  হু  নু্ধও হল। 
আিার মন্কজর পমর তেন্ বদকখ আমি আিেে হকয় বগমি। আিার ভাইকপা ো োইকতা 
আমি তাই ককর েকলমি, ভাগযকক আমি বিকন্ মন্কয়মি। জী ন্কক এখন্ আমি সমূ্পণে 
উপকভাগ করমি। 
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বপাটেলযাকের এমলজাক থ কন্মল ো মশ্কখমিকলন্ এখন্ আিাকদরও তাই বশ্খা দরকার–
আর তা হল ো অ শ্যম্ভা ী তাকক বিকন্ মন্কতই হক । ো হ ার তা হক ই। এটা বশ্খা 
অ শ্য সহজ ন্য়। রাজা িহারাজাকদরও এটা  ার ার স্মরকণ রাখকত হয়। স্বগেতুঃ রাজা 
পিি জজে  ামকিংহাি পযাকলকস তার লাইকেরীর বদওয়াকল এই বলখাটা বফ্রকি  ােঁমধকয় 
বরকখমিকলন্ : আমি বেন্ অসম্ভ কক সম্ভ  করকত ন্া োই, ো ঘকট বগকি তার জন্য 
অনু্তাপ ন্া কমর। মেক এিন্ই ককরকিন্ বশ্াকপন্ হাওয়ার : জী ন্পকথ েলার জন্য 
একটু উদাসীন্তা োইই। 
  
এটা মেক বে, স  সিয় পামরপামশ্বেকতা িানু্ষ্কক সুখী  া অসুখী ককর ন্া। 
পামরপামশ্বেকতায় আিাকদর প্রমতমিয়াই আিাকদর অনু্ভূমত গকড বতাকল। েীশু  কলমিকলন্ 
স্বকগের আ াস িানু্কষ্রই িকন্, আ ার ন্রকও তাই। 
  
আিরা সককলই মন্রুপায় হকল অকন্ক সিয় ধ্বিংস আর বশ্াককক জয় করকত পামর। 
িকন্ হকত পাকর এটা আিাকদর োরা সম্ভ  ন্য়, অথে আিাকদর অন্তকরর শ্মক্ত এতই 
প্র ল বে ইকে করকলই পারা োয়। আিরা মন্কজকদর ো ভাম  তার বেকয় বের শ্ক্ত 
ধাতুর আিরা।  
  
স্বগেীয়  ুথ টামকেিংটন্  কলমিকলন্ : জী কন্ ো ঘটুক স ই আমি সহয করকত পারক া শুধু 
অন্ধতু িাডা। এটা আমি মকিুকতই সহয করকত পার  ন্া। 
  
এরপর একমদন্ মতমন্ েখন্ ষ্াট  ির  য়কস বিকঝর কাকপেকটর মদকক তাকাকলন্ তার 
িকন্ হকলা রঙগুকলা বকিন্ অস্পষ্ট হকত োইকি। মতমন্ সকে সকে ম কশ্ষ্কজ্ঞর কাকি 
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বগকলন্। আর তখন্ই দুুঃখজন্ক বসই কথাটা জান্কত পারকলন্ : মতমন্ দৃমষ্ট হারাকেন্। 
তার একটা বোখ অন্ধ হকয় বগকি, অন্যটারও বসই অ স্থা হক । ো ভয় করকতন্ তাই 
হকত েকলকি। 
  
টামকেিংটন্ এই ভয়ান্ক পমরমস্থমত মকভাক  গ্রহণ ককরমিকলন্? মতমন্ ো বভক মিকলন্, তাই 
হকলা? এটাই মক আিার জী কন্র বশ্ষ্? ন্া, মতমন্ মন্কজই আিেে হকয় োন্ বে মতমন্ 
খুমশ্ থাককত বপকরকিন্। অকন্ক িজার কথাও  লকত বপকরমিকলন্ মতমন্। আিেে  যাপার, 
মতমন্ অন্ধকাকর ন্ান্ারকি বভকস েলা িূমতে বদখকত আরম্ভ ককরন্। একসিয়  কলও 
বেকলন্ :  াুঃ মক িজার  যাপার। দাদু বভকস েকলকিন্–মকন্তু এত সকাকল বকাথায় 
েলকলন্? 
  
এিন্ িকন্াভা  োর, ভাগয তার কী করক ? সমতযই জয় করকত পাকরমন্ তাকক। সমূ্পণে 
অন্ধ হকয় োওয়ার পর টামকেিংটন্  কলন্ : বদখলাি দৃমষ্ট হারাকন্াকক আমি সহজ িকন্ই 
গ্রহণ করকত বপকরমি। িানু্ষ্ বেভাক  স  পাকর। আিার পােঁেটা ইমন্দ্রয়ও েমদ ন্ষ্ট হকয় 
োয় আমি জামন্ আিার িকন্র বজাকরই আমি ব েঁকে থাক । কারণ এই িকন্র িকধযই 
আিরা  াস কমর আর িন্ মদকয়ই বদমখ। 
  
দৃমষ্টশ্মক্ত মেকর পাওয়ার জন্য টামকেিংটন্কক  াকরা াকররও ব মশ্ অকোপোর করা হয় এক 
 িকর। আর স টাই স্থান্ীয় ভাক  বোখকক অসাড ককর, সমূ্পণেভাক  তােঁকক অজ্ঞান্ করা 
হয়মন্। মতমন্ এজকন্য ম কদ্রাহ ককরমিকলন্? মতমন্ জান্কতন্ এটা করকতই হক , এ বথকক 
তার বরহাই বন্ই। তাই িুমক্ত পাওয়ার পথ হল শ্ান্ত ভাক  তা গ্রহণ করা। তােঁকক 
আলাদাভাক  রাখার কথায় মতমন্ আপমি ককরন্ এ িং হাসপাতাকলর ওয়াকডেই থাককন্। 
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কারণ তাকত মতমন্ অন্য সককলর সকে কথা  লকত পারক ন্  কল। মতমন্ সকলকক 
উৎসাহ মদকতন্। তারপর সজ্ঞাকন্ েখন্ অকোপোর করা হল, মতমন্ মক ভাগয ান্  কলই 
ন্া মন্কজকক ভা কলন্। মতমন্  কলমিকলন্, মক আিেে কথা । ম জ্ঞান্ িানু্কষ্র বোকখর িত 
বকািল  স্তুকত ও অকোপোর করার বকৌশ্ল আয়ি ককরকি! 
  
সাধারণ িানু্ষ্ এরকি হকল বভকঙ পডত। ত ুও টামকেিংটন্  কলন্, এর বেকয়ও বকান্ 
সুখ র অন্য মকিুর জন্য এ অমভজ্ঞতা  দল করক  ন্া। এ  যাপাকর তাকক বিকন্ বন্ ার 
বকৌশ্ল মশ্মখকয়মিল–আরও মশ্মখকয়মিল জী কন্ োই আসুক তাকক সহয ককর বন্ওয়ার 
ক্ষিতা। জন্ মিল্টন্ও আম ষ্কার ককরমিকলন্, অন্ধ হওয়া দুুঃকখর ন্য়, দুুঃকখর হল তা সহয 
করার ক্ষিতা েমদ ন্া থাকক। 
  
মন্উ ইিংলযাকের ম খযাত িমহলা আকন্দালন্কারী িাগোকরট েুলার এক ার  কলমিকলন্ : ধিে 
সম্পককে আমি পৃমথ ীকক গ্রহণ ককরমি। খুেঁতখুেঁকত স্বভাক র  ুকডা টিাস কালোইল েখন্ 
কথাটা শুকন্মিকলন্ মতমন্  কল ওকেন্ : হুি তার এটা করাই উমেত! আর আসল কথাটা 
হল এরকি আিরা স াই অ শ্যম্ভা ীকক বিকন্ মন্কলই ভাকলা। 
  
আিারাও েমদ অ শ্যম্ভা ীর ম রুকদ্ধ িাথা খুেঁমড তাহকল েল মকিুই হক  ন্া–ো ঘটার তা 
ঘটক ই, তার ম রুকদ্ধ বগকল ক্ষমত আিাকদর মন্কজকদরই। এক ার আমি ও অ শ্যম্ভা ী 
বকান্  যাপার বিকন্ মন্কত পামরমন্। ব াকার িতই ম কদ্রাহ ককরমিলাি। তাকত আিার 
রাকতর ঘুি েকল োয়। বশ্ষ্ পেেন্ত এক ির আত্মমন্েোতকন্র পর  যাপারটা বিকন্ মন্কতই 
হল। অথে আমি আকগ বথককই জান্তাি এটা পমর তেকন্র শ্মক্ত আিার বন্ই। 
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. 
  
ওয়াল্ট হুইটিযাকন্র সকে গলা মিমলকয়ই আিার  লা উমেত মিল বে জন্তু আর  ৃকক্ষর 
িত হওয়াই ভাকলা, তারা মক সুন্দরভাক  রামর্ত্, ঝঞঝা, কু্ষধা, দুঘেটন্াকক এমডকয় োয়। 
  
আমি  াকরা  ির বগারু ািুকরর বদখাকশ্ান্া ককরমি অথে বকান্মদন্ তাকদর  ৃমষ্টর অভা  
মন্কয় বভক  জ্বর  াধাকত বদমখমন্। জন্তুরা রামর্ত্, ঝড  া কু্ষধাকক শ্ান্তভাক ই গ্রহণ ককর। 
তাই তাকদর স্নাযু় বভকঙ পকড। ন্া  া বপকট আলসারও হয় ন্া, িাথাও খারাপ হয় ন্া । 
  
তাহকল মক আমি বে ম পদই আসুক তাকক িাথা মন্েু ককর বিকন্ মন্কত  লমি? ন্া, 
কখন্ও তা ন্য়! এ হকল বতা মন্য়মতর দাস হকত হয়। েতক্ষণ বকান্  যাপাকর উদ্ধার 
পাওয়ার আশ্া থাকক ততক্ষণ বেষ্টা করকতই হক । মকন্তু েমদ স্পষ্ট ব াঝা োয় বকান্ 
মদককই বকান্ আশ্া বন্ই তখন্ বেন্ মক পাক া  া ন্া পাক া তার মহকস  বিলাকন্ার বেষ্টা 
ন্া কমর । 
  
কলমিয়া ম শ্বম দযালকয়র প্রাক্তন্ ডীন্ হগস্ আিাকক  কলমিকলন্ মতমন্ একটা িডার িধয 
বথকক তার জী কন্র আদশ্ে মেক ককরমিকলন্। বসটা এই রকি মিল : 
  
স   যথারই ওষু্ধ আকি, হয়কতা  া তা বন্ই, থাকক েমদ হাত বপকত ন্াও, বেকয়ান্া 
অলীকককই। 
  
এ  ই বলখার সিয়  হু আকিমরকান্  য সায়ীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ ককরমিলাি। একটা 
 যাপার আিার খু  িকন্ বলকগমিল তা হল এই বে, তাকদর প্রায় স াই অ শ্যম্ভা ীকক 
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বিকন্ মন্কয় দুমিন্তাকক জয় ককরমিকলন্। এটা ন্া করকল তারা ওই েন্ত্রণার োকপ বভকঙ 
পডকতন্। 
  
বদশ্ বজাডা বপন্ী বষ্টাকসের প্রমতষ্ঠাতা বজ. মস. বপন্ী আিায়  কলন্ : আিার প্রমতমট 
ডলাকরর ক্ষমত হকলও দুমিন্তা কমর ন্া–কারণ তাকত বকান্ লাভ হয় ন্া। আমি 
ভাকলাভাক  কাজ করার বেষ্টা কমর–েল ঈশ্বকরর হাকতই বিকড মদই। 
  
বহমন্র বোডেও আিাকক  কলমিকলন্ একই কথা! েখন্ বকান্  যাপার মন্য়ন্ত্রণ করকত পামর 
ন্া তখন্ তাকদর হাকতই  যাপারটা বিকড মদই। 
  
িাইশ্লার ককপোকরশ্কন্র বপ্রমসকডন্ট্ বক. মট. বকলারকক েখন্ প্রশ্ন ককরমিলাি মতমন্ 
দুমিন্তাকক মকভাক  বেমককয় রাকখন্, মতমন্ উির বদন্ : েখন্ বকান্ কমেন্ অ স্থার সািকন্ 
পমড, তখন্ মন্কজ মকিু করার থাককল তা কমর, ন্া থাককল বস্রে ভুকল োই। আমি 
ভম ষ্যৎ মন্কয় ভাম  ন্া, কারণ জামন্ বে বকান্ িানু্ষ্ই ভম ষ্যকতর গকভে মক আকি তা 
জান্কত পাকর ন্া।  হু শ্মক্তই ভম ষ্যৎকক মন্য়ন্ত্রণ ককর। বক. মট বকলারকক েমদ  লতাি 
মতমন্ দাশ্েমন্ক তাহকল ব াধ হয় মতমন্ অস্বমস্তকত পডকতন্, কারণ মতমন্ একজন্ ভাকলা 
 য সায়ী। এসকেও মকন্তু মতমন্ উমন্শ্ শ্তক আকগ, এমপক্টাস বরাকি বে দশ্েকন্র কথা 
 কলমিকলন্ বসই কথাই  কলকিন্। এমপক্টাস  কলমিকলন্ : সুখ লাকভর একটাই পথ আকি 
আর তা হকলা আিাকদর ক্ষিতার  াইকর ো আকি তা মন্কয় দুমিন্তা ন্া করা। 
  
সারা  ান্েহাটে, োর ন্াি ‘ঐশ্বমরক সারা’–মতমন্ জান্কতন্ মকভাক  অ শ্যম্ভা ীকক িামন্কয় 
মন্কত হয়। প্রায় পিাশ্  ির ধকর োরকট িহাকদকশ্র িকি মতমন্ সককলর হৃদয় জয় 
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ককর রাণীর িত রাজত্ব ককরমিকলন্–মতমন্ মিকলন্ দুমন্য়ার স কেকয় মপ্রয় অমভকন্র্ত্ী। তার 
সির  ির  য়কসর সিয় মতমন্ সমূ্পণে কপদেকহীন্ হকয় োন্। বসই সিয় তার 
মেমকৎসক, পযারীর প্রকেসর বপাৎসী তােঁকক জান্াকলন্ তার একটা পা বককট  াদ মদকত 
হক  কারণ আটলামন্ট্ক পার হকত মগকয় জাহাকজ পকড পাকয় প্রেে আঘাত লাকগ; এ িং 
তার পাকয়র মশ্রা েুকল োয়। পা কুেঁেকক োয়। তাকত এতই েন্ত্রণা হকত থাকক বে ডাক্তার 
পা  াদ মদকত োন্। ডাক্তার কথাটা তাকক জান্াকত ভয় পান্, বকন্ন্া ঐশ্বমরক সারা 
মকভাক  তা গ্রহণ করক ন্ জান্া মিল ন্া। সারা বভক মিকলন্ মতমন্ হয়কতা মহমষ্টমরয়ায় 
আিান্ত হক ন্। মকন্তু তাকদর ভুলই হয়। সারা শ্ান্তভাক  তামককয় বথকক  কলন্, এটা 
েমদ করকত হয় তাহকল করকত হক । এই হল ভাগয। 
  
তাকক েখন্ হুইল বেয়াকর ককর অপাকরশ্ন্ কািরায় মন্কয় োওয়া হমেল তার বিকল 
কােঁদমিল। মতমন্ তাকক বডকক ব শ্ হামস িুকখই  কলন্ : একটু দােঁডাও, আমি এখন্ই 
মের । 
  
অপাকরশ্ন্ ককক্ষ োওয়ার সিয় মতমন্ তার একটা ন্াটক বথকক আ ৃমি করকত থাককন্। 
একজন্ তার কাকি জান্কত োয় মন্কজর িন্ প্রেুি রাখার জন্যই মতমন্ আ াও করকিন্ 
মকন্া। মতমন্ উির বদন্ : ন্া, ডাক্তার আর ন্াসকক প্রেুি রাখার জন্য। ওকদর িকন্র 
উপর অকন্ক োপ পডক , তাই। 
  
অপাকরশ্ন্ বথকক বসকর ওোর পর সারা  ান্েহাটে সারা ম শ্ব ঘুকর আরও সাত  ির ধকর 
িানু্ষ্কক বিামহত ককরন্। 
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রীডাসে ডাইকজস্ট পমর্ত্কায় এসমল িযাককরমিক মলকখমিকরন্, আিরা েখন্ অ শ্যম্ভা ীর 
সকে লডাই করা বিকড মদই তখন্ ন্তুন্ শ্মক্তর জন্ম হকয় আিাকদর জী ন্ পমরপূণে হকয় 
ওকে। 
  
বকান্ বলাকই এিন্ শ্মক্তশ্ালী হকত পাকর ন্া বে অ শ্যম্ভা ীর সকে েুদ্ধ করকত পাকর 
আর  ামক ক্ষিতায় ন্তুন্জী ন্ গকড তুলকত পাকর। বে বকান্ একটাককই গ্রহণ করকত 
হক । অ শ্যম্ভা ী ঝড মশ্লা  ৃমষ্ট বিকন্ মন্কল আপমন্ ব কক পডকত পাকরন্ মকন্তু তাকক 
প্রমতকরাধ করকত বগকল একক াকর বভকঙ পডক ন্। 
  
মিকসারীর এক খািাকর আমি  যাপারটা ঘটকত বদকখমি। ঐ খািাকর আমি অকন্ক গাি 
লামগকয় মিলাি। প্রথকি তারা ব শ্ দ্রুত ব কড উেকলা। তারপর একমদন্ তুষ্ারপাত 
গাকির স  ডাল বেকক বেলল। ব াঝার ভাকর গািগুকলা ন্া নু্ইকয় পকড গক ের সকে তা 
প্রমতকরাধ করার বেষ্টা োলাকলা তারপর ভাকরর েকল বভকঙ পডকল স গুকলাকক বককট 
বেলকত হল। গািগুকলা উিরািকলর গাকির িত জ্ঞান্ অজেন্ করকত পাকর মন্। আমি 
কান্াডার মেরস ুজ অরণয এলাকায় শ্ত শ্ত িাইল ঘুকরমি। বকাথাও বদমখমন্ বকান্ সু্কস 
 া বদ দারু গাি বভকঙ পকডকি। কারণ ওই মেরস ুজ গািগুকলা জাকন্ মকভাক  মন্কজকক 
 ােঁকাকত হয় আর অ শ্যম্ভা ীতাকক মকভাক  বিকন্ মন্কত হয়। 
  
জুজুৎসু মশ্ক্ষকরা তাকদর িার্ত্কদর  কল থাককন্; উইকলা গাকির িতই মন্কজকক  ােঁকাক , 
ওক গাকির িত প্রমতকরাধ করক  ন্া। 
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গামডর োকা মকভাক  খারাপ রাস্তায় ধাক্কা সািলায় জাকন্ন্? প্রথকি বে োকা  ান্াকন্া 
হকয়মিল বসটা রাস্তার ধাক্কা সািলাকতই বদখা োয় স  োকাই টুককরা টুককরা হকয় বগকি। 
এরপর তাই এিন্ োকা  ান্াকন্া হকলা োকত ধাক্কা সািলাকত পাকর। জী কন্র বক্ষকর্ত্ও 
একই কথা 
  
আিরা েমদ জী কন্র ধাক্কাকক হজি ন্া ককর  াধা বদ ার বেষ্টা কমর তাহকল মক ঘটক ? 
আিরা উইকলার িত ন্িন্ীয় ন্া হকয় েমদ ওককর িত শ্ক্ত হকত োই? একত এক ম রাট 
অন্তেেকে পমতত হ  আর এর েকল দুমিন্তাগ্রস্ত হকয় ক্লান্ত, অসুস্থ হকয় পড । 
  
আিরা েমদ আরও অগ্রসর হকয় কমেন্  াস্ত কক অগ্রাহয ককর মন্কজকদর িকন্ গডা বকান্ 
স্বেিয় জগকত প্রক শ্ কমর তাহকল আিরা অপ্রকৃমতস্থ হকয় ো । 
  
. 
  
েুকদ্ধর সিয় লক্ষ লক্ষ তসন্য এই অ শ্যম্ভা ীকক হয় বিকন্ মন্কয়কি  া বভকঙ পডকি। এ 
 যাপাকর একটা উদাহরণ রাখা োক। মন্উইয়ককের উইমলয়াি কযাকসমলয়াকসর কাি বথকক 
ো ম  রণ পাই তা এই রকি : 
  
উপকূল রক্ষী  ামহন্ীকত বোগ বদওয়ার পর আিাকক আতলামন্তককর এপাকরর স কেকয় 
ম পজ্জন্ক একটা কাজ বদওয়া হয়। আিাকক ম কস্ফারক দ্রক যর বদখাকশ্ান্ার ভার বদওয়া 
হয়। এক ার  যাপারটা ভা ন্! আমি! বে মকন্া সািান্য  ামজ ম িীর কাজ ককর তাকক 
ম কস্ফারক তদারমকর ভার বদওয়া হল। হাজার হাজার টন্ মট এন্ মট’র ম কস্ফারক 
দ্রক যর উপর দােঁমডকয় আমি এই ভা ন্াটাই বকান্  ামজ ম কিতার বিরুদকে  রে বস্রাত 
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 ইকয় বদওয়ার পকক্ষ েকথষ্ট। আিায় িার্ত্ দুমদন্ মন্কদেশ্ বদওয়া হল। তাকত সা মশ্খলাি 
আিার ভয় আরও িার্ত্া িাডাকলা। আিার প্রথি দাময়কত্বর কথা ভুল  ন্া। এক 
কুয়াশ্ািয়, অন্ধকার মদকন্ আিাকক মন্উজামসের কযাকভন্ পকয়কন্ট্ বখালা জায়গায় পাহারায় 
পাোকন্া হল। 
  
আিার কাজ মিল জাহাকজ পােঁে ন্ির গকতে পাহারা বদওয়া। আিাকক বসখাকন্ আরও 
পােঁেজন্ বলাককর সকে কাজ করকত হত। তাকদর মপে ব শ্ শ্ক্ত মিল, তক  ম কস্ফারক 
সিকন্ধ বকাকন্া জ্ঞান্ই তাকদর মিল ন্া। তারা জাহাকজর গকতে ম কস্ফারক ব াঝাই করত, 
বেগুকলার প্রমতটায় এক টন্ মট এন্ মট–ওই জাহাজটাকক ধুকলায় মিমশ্কয় বদওয়ার পকক্ষ 
তা েকথষ্ট। ওই ম কস্ফারক ন্ািাকন্া হত দুকটা তাকরর সাহাকেয। আমি মন্কজকক  লতাি : 
ধর, ওই তাকরর একটা েমদ মিেঁকড োয়, তাহকল মক ঘটক ? আমি ভকয় কাে হকয় 
থাকতাি। আিরা গলা শুমককয় আসকতা। এিন্ কাপুমন্ ধরকতা বে হােঁটুকত বলকগ বেত। 
 ুক ধডাস ধডাস করত। ত ু আমি পালাকত পারতাি ন্া। তার অথে হত অপরাধ। একত 
আিার িান্ থাককতা ন্া। আিার  া া িারও অপিান্ হত–পালাকন্ার জন্য আিাকক গুমল 
করাও হকত পারকতা। পালাকন্ার উপায় ন্া থাকায় আমি বথকক বগলাি। আমি বেষ্টা ককর 
হালকাভাক  বলাকগুকলাকক ম কস্ফারক ন্ািাকত বদখতাি এরপর। এই রকি বিরুদে 
শ্ীতল করা ভকয়র একঘন্ট্া পর আমি সাধারণ  ুমদ্ধ কাকজ লাগালাি। তাই মন্কজকক 
 ললাি : বদখ, িকন্ ককরা তুমি ম কস্ফারকণ উকড বগকিা! তাকত হকলাটা মক? এর পাথেকয 
বতা বটরই পাক  ন্া। িৃতুয হক  খু ই সহজ। কযান্সাকর িরার বেকয় তা অকন্ক ভাকলা। 
তাই ব াকামি কর ন্া। মেরকাল বতা ব েঁকে থাকক  ন্া। একাজ ন্া করকল গুমল বখকত 
হক । অতএ  এই কাজককই ভাকলা লাগাও ন্া বকন্? 
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ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্কজকক এটা  ললাি তারপকরই িন্ শ্ান্ত হল। বশ্ষ্পেেন্ত আিার 
দুমিন্তা আর ভয় দূর হকয় অ শ্যম্ভা ীকক বিকন্ মন্লাি। 
  
আমি জী কন্ এই মশ্ক্ষা ভুমলমন্। প্রমত ার েখন্ ো  দলাকত পারক া ন্া বভক  বকান্ 
দুমিন্তায় পকডমি তখন্ই  কলমি এটা ভুকল োও। একত সমতযই কাজ হকয়কি। 
  
েীশুর িুশ্ম দ্ধ হওয়ার ঘটন্া িাডা পৃমথ ীর ইমতহাকস স কেকয় ম খযাত িৃতুয হকে 
সকিমটকসর িৃতুয। আজ বথকক দশ্ হাজার শ্তাব্দীর পকরও িানু্ষ্ বেকটার বলখা ওই 
 ণেন্া পডক –সামহকতযর অসািান্য আক গিয় সুন্দর এক  ণেন্া। একথকন্সর মকিু বলাক–
সকিমটকসর উপর ঈষ্োন্ধ আর মহিংসাকাতর হকয় তার সিকন্ধ ন্ান্া অমভকোগ একন্ তার 
ম োর ককর প্রাণদে মদকয়মিল। কারারক্ষক  নু্ধ ভা াপন্ন মিকলন্, মতমন্ সকিমটসকক 
ম কষ্র পার্ত্ তুকল মদকয়  কলন্ : অ শ্যম্ভা ীকক হালকাভাক ই গ্রহণ করুন্। সকিমটস 
তাই ককরমিকলন্। মতমন্ িতুযকক বেরক শ্ান্তভাক  আর অ শ্যম্ভা ী মহকসক  গ্রহণ ককরন্ 
বে তা স্বগেীয় হকয় উকেমিল। 
  
অ শ্যম্ভা ীকক হালকাভাক ই গ্রহণ করুন্ কথাটা উচ্চামরত হয় িীকষ্টর জকন্মর ৩৯৯  ির 
আকগ। মকন্তু আজককর পুরকন্া এই জমটল পৃমথ ীর পকক্ষ কথাটার প্রকয়াজন্ অকন্ক 
ব মশ্। 
  
গত আট  িকর আমি দুমিন্তা দূর করার ম ষ্কয় প্রেুর  ই আর পর্ত্–পমর্ত্কা পাে 
ককরমি। আপন্ার মক জান্ার  াসন্া আকি দুমিন্তা দূর করার ম ষ্কয় বকান্ উপকদশ্ 
আিার স কেকয় ভাকলা বলকগকি? তাহকল  লমি শুনু্ন্–কথাটায় িার্ত্ সাতাশ্টা শ্ব্দই 
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আকি। এটা এিন্ই িূলয ান্ বে আিাকদর প্রকতযককর  াথরুকির আয়ন্ার সািকন্ ঝুমলকয় 
রাখা উমেত োকত বরাজই বোকখ পকড । এর অিূলয প্রাথেন্ামট মলকখমিকলন্ মন্উ ইয়ককের 
 য হামরক িীষ্টধকিের অধযাপক ডুঃ বরইন্কহাল্ড ন্াই ুর । বসমট এই রকি : 
  
ঈশ্বর আিাকক বসই শ্মক্ত মদন্ োকক  দল করকত পারক া ন্া তাকক বেন্ বিকন্ মন্কত 
পামর। আর ো  দল করকত পামর তা করার সাহস মদন্ এ িং আমি বেন্ এই দুমটর 
পাথেকয হৃদয়েি করকত পামর। 
  
তাই দুমিন্তা দূর করার োর ন্ির মন্য়ি হল : অ শ্যম্ভা ীর সকে সহকোমগতা করুন্। 
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বৃথা দুশ্চিন্তা বন্ধ করুন 
  
ওয়াল মিকট টাকা বরাজগাকরর উপায় জান্কত োন্ মক? অ শ্য লক্ষ লক্ষ িানু্ষ্ই এটা 
জান্কত উৎসুক–এর উিরটা আিার জান্া থাককল এই  ই প্রমত কমপ দশ্ হাজার 
ডলাকর ম মি হত। োইকহাক একটা বকৌশ্লই সকল োটকা াজরা কাকজ লাগায়, এ 
কামহন্ী আিায় শুমন্কয়মিকলন্ োলেস র াটে ন্াকি এক কার ারী। 
  
োলেস র াটে  কলমিকলন্, আমি বটক্সাস বথকক মন্উ ইয়ককে  নু্ধকদর বদওয়া ম শ্ হাজার 
ডলার মন্কয় স্টক িাককেকট লগ্নী করকত োই। আিার ধারণা মিল স্টক িাককেকটর কায়দা 
কানু্ন্ স ই আিার জান্া। এও সমতয মকিু লগ্নীকত আিার লাভও হকলা মকন্তু বশ্ষ্ পেেন্ত 
স ই খুইকয়  সলাি। 
  
মিুঃ র াটে  কলমিকলন্, আিার মন্কজর টাকা বগকি  কল মকিু ভাম মন্, তক  আিার 
 নু্ধকদর টাকা ন্ষ্ট হওয়ায় দারুণ দুুঃখ হকলা েমদও বস ধাক্কা সািলাকন্ার ক্ষিতা তাকদর 
মিল। ওই ক্ষমতর পর আমি তাকদর সািকন্ বেকতই ভয় পামেলাি। মকন্তু তারা ব শ্ 
সহজভাক ই  যাপারটা গ্রহণ করল এ িং আরও মকিু টাকা মদল োটকা ার পামেলাি । 
মকন্তু তারা ব শ্ ক্ষিতা তাকদর মিল। ওই ক্ষমতক 
  
আমি জান্তাি আমি প্রায় অন্ধকাকর মেল িুডমিলাি। আিাকক মন্ভেরশ্ীল থাককত হমেল 
মকিুটা ভাগয আর অন্য বলাককর িকন্র উপর। 
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আমি আিার ভুল সম্পককে ভা লাি আর মেক করলাি আ ার কাকজ ন্ািার আকগ স  
 যাপারটা োোই করক া। তাই বশ্ষ্ পেেন্ত োটকা াজাকরর স কেকয় ম খযাত িানু্ষ্  াটেন্ 
এন্. কযাকসলকক খুেঁকজ ব র ককর পমরেয় করলাি। আমি ভা লাি ভদ্রকলাক দীঘেকাল 
োটকা াজাকর ভাকগযর বজাকর বজকতন্মন্। তাই তােঁর স  বকৌশ্ল আিার জান্কত ইকে 
হল । 
  
মতমন্ আিাকক প্রশ্ন করকলন্ আমি আকগ বকিন্ভাক  কার ার ককরমি–তা বশ্ান্ার পর 
মতমন্ আিায় েিকার একটা পরািশ্ে মদকলন্। মতমন্  কলন্,  াজাকর টাকা িাডকল আমি 
স  সিকয়ই  কল মদই ক্ষমত  ন্ধ করকত। ধরা োক আমি পিাশ্ ডলাকরর বকান্ বশ্য়ার 
মকন্কত হকল  কল মদই বশ্য়াকরর দাি পয়তামিশ্ ডলার হকলই তা ম মি ককর মদকত 
হক । একত ক্ষমত হক  িার্ত্ পােঁে ডলার। 
  
প্রথকিই েমদ আপমন্ মেন্তা ককর বশ্য়ার বককন্ন্ তাহকল আপন্ার লাভ হক  গডপডতা 
দশ্, পেঁমেশ্  া পিাশ্ পকয়ন্ট্ই। ক্ষমতকক েমদ পােঁে পকয়কন্ট্র িকধযই রাখা োয় তাহকলও 
প্রেুর লাভ করা োক । 
  
আমি সকে সকেই ওই বকৌশ্ল কাকজ লাগালাি। এর েকল আিার হাজার হাজার ডলার 
লাভ হকয়কি। 
  
মকিুমদন্ পকর বটর বপলাি ওই ‘ক্ষমত– ন্ধ’  যাপারটা বক ল স্টক িাককেট িাডাও অন্যান্য 
 যাপাকরও কাকজ লাগাকন্া োয়। আমি এরপর অথেনন্মতক  যাপার িাডা অন্যান্য 
দুমিন্তাকতও এটা কাকজ লাগাই। একত োদুর িত কাজ হকয়কি। 
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একটা উদাহরণ মদই। আমি প্রায়ই এক  নু্ধর সকে িধযাহ্নকভাজ সিাধা করতাি।  নু্ধ 
প্রায়ই িধযাহ্নকভাজ অকধেক বশ্ষ্ হ ার িুকখ বদরী ককর আসকতন্। বশ্ষ্ পেেন্ত আমি বসই 
ক্ষমত– ন্ধ ন্ীমত কাকজ লাগালাি। তাকক  ললাি, ভাই, ম ল, আমি বতািাকক মেক দশ্ 
মিমন্ট সিয় বদ । দশ্ মিমন্ট পকর একল আিাকক আর পাকেন্া। 
  
ওহ্! বকন্ বে এ কথাটা আকগ ভাম মন্। এই ক্ষমত ন্ধ মন্য়কির েকল আিার অনধেে ভা , 
বিজাজ, অনু্কশ্ােন্া ইতযামদ স  িান্মসক  যাপাকর কত সুম কধই ন্া হত । আিার েখন্ 
স  শ্ামন্ত ন্ষ্ট হকয়কি তখন্ বকন্ বে অ স্থা  ুকঝ মন্কজকক  মলমন্ুঃ ওকহ, বডল কাকন্েগী, 
এ  যাপাকর মেক একতাটাই সিয় ন্ষ্ট করা েলকত পাকর, তার ব মশ্ ন্য়…। বকন্ বে তা 
কমরমন্? 
  
োই বহাক, অন্ততুঃ এক ার মন্কজর  ুমদ্ধর জন্য মন্কজকক তামরে করকত বপকরমি। আর 
 যাপারটা অতযন্ত িারাত্মকই মিল–বসটা আিার জী কন্র একটা সঙ্কটকাল। তখন্ আমি 
আিার  হু  িকরর কাজ ও স্বেকক ধুমলসাৎ হকত বদকখমি। এটা হয় এইভাক । আিার 
মর্ত্শ্  িকরর কািাকামি  য়কস আমি উপন্যাস মলকখ জী ন্ কাটার বভক মিলাি । আমি 
হকত োইমিলাি মেতীয় ফ্রাঙ্ক ন্মরস,  া জযাক লেন্  া টিাস হামডে হকত। আিার এিন্ই 
আগ্রহ মিল বে দু ির ধকর, েুকদ্ধর পর তেীকাকল ইউকরাকপ বথকক সস্তায়  ই মলকখ 
কাটালাি। ম রাট একখান্া  ই–ন্াি মদই তুষ্ার ঝড। ন্ািটা পিন্দসই হকয়মিল  লাই 
 াহুলয, কারণ প্রকাশ্ককদর কাকি বসটা ব শ্ োো অভযথেন্াই পায়। এিন্ তুষ্ার িাখা 
োো বে ব াধ হয় ডাককাটা রাকজযও বকউ বদকখমন্। আিার প্রকাশ্ক তখন্  লকলন্ 
বলখাটা মকিুই হয়মন্ অথোৎ আিার বকান্ সামহমতযক গুণ বন্ই– অন্ততুঃ উপন্যাস বলখার 
বক্ষকর্ত্। এই কথা বশ্ান্ার পর আিার হৃৎমপে প্রায় থিকক োয়। একটা বঘাকরর িধয 
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মদকয়ই আমি অমেকসর  াইকর একসমিলাি। আিায় মতমন্ েমদ একটা ডাো মদকয় আঘাত 
করকতন্ তাহকলও ব াধ হয় একতাটা লাগকতা ন্া। আমি স্তমম্ভত হকয় বগলাি। আমি 
এটাই  ুঝলাি জী কন্র একটা সমন্ধস্থকল একস বপৌঁকিমি এ িং মন্মিত একটা মকিু মেক 
করকত হক । মক করা উমেত আিার? বকান্ পকথ ো ? ওই বঘার কাটাকত প্রায় সপ্তাহ 
কা ার হকয় বগল। দুমিন্তার বক্ষকর্ত্ তখন্ ওই ‘ক্ষমত– ন্ধ’ কথাটা শুমন্মন্। এখন্ 
অতীকতর কথা ভা কল বদখকত পাই মেক তাই ককরমিলাি। দু’ িকরর পরীক্ষার েকল ো 
বপকয়মিলাি তাকক িকন্ করলাি একটা িহান্ পরীক্ষা িার্ত্–বসখান্ বথকক ন্তুন্ পকথ 
বিাড মেরালাি। আমি আ ার আিার আকগকার  য়স্ক–মশ্ক্ষার ক্লাকস মেকর আমি আিার 
জী ন্ী বলখায় িন্ মদই–জী ন্ী আর প্র ন্ধ বলখার কাজ, বেিন্ এই  ইমটকত এখন্ ো 
আপন্ারা পডকিন্। 
  
. 
  
ওই মসদ্ধান্ত মন্কয়মিলাি  কল মক আমি আন্মন্দত হই? আন্মন্দত? েত ারই কথাটা ভাম  
তত ারই রাস্তায় হাত তুকল ন্ােকত ইকে হয়। সমতয কথা  লকত বগকল টিাস হামডে হকত 
পামরমন্  কল, এরপর এক াকরর জন্যও ভা ন্া হয়মন্। 
  
এক শ্তাব্দী আকগ ওয়ালকডন্ জলাশ্কয়র কাকি েখন্ একটা পযােঁো ককেশ্ ধ্বমন্ তুকলমিল 
বহন্মর বথাকরা তার হােঁকসর পালককর কলি আর মন্কজর  ান্াকন্া কামলকত তােঁর 
ডাকয়রীকত মলকখমিকলন্ : বকান্ মজমন্কসর দাি জী কন্র একটা অিংকশ্রই সিান্–তা বসই 
দাি এখন্ই  া পকর েখন্ই মদকত বহাক। 
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অন্যভাক   লকল  লকত হয় বকান্ মজমন্কসর েখন্ আিাকদর অমস্তত্ব মদকয় দাি মদই বসটা 
হয় অতযন্ত ব মশ্ই দাি বদওয়া। 
  
অথে মগল াটে আর সুমলভান্ মেক তাই ককরমিকলন্। তােঁরা জান্কতন্ বকিন্ ককর হামসর 
কথা আর গান্ সৃমষ্ট করকত হয়–মকন্তু তােঁরা মন্কজকদর জী কন্ মকভাক  আন্ন্দ আন্কত 
হয় তা জান্কতন্ ন্া। ব শ্ িজার মকিু গীমতন্াটয তােঁরা রেন্া ককরন্, বেিন্, বপকশ্ন্স, 
মপন্াকোর আর মদমিকাকডা। মকন্তু তারা মন্কজকদর বিজাজ মেক রাখকত পারকতন্ ন্া। 
সািান্য একখে কাকপেকটর দাি মন্কয় তারা সারা জী ন্ মতক্ত ককর বতাকলন্। সুমলভান্ 
তােঁকদর মথকয়টাকরর জন্য একটা কাকপেকটর অডোর বদন্ । মগল াটে েখন্ ম লটা বদখকলন্ 
তখন্ একদি রাকগ বেকট পডকলন্।  যাপারটা আদালত পেেন্ত বগল–আিৃতুয তারা 
পরস্পকরর সকে  াকযালাপ ককরন্ মন্। সুমলভান্ ন্তুন্ অকপরার জন্য গান্ মলখকতন্ আর 
বসটা মগল াটেকক ডাকক পামেকয় মদকতন্। মগল াটেও তাই করকতন্। এক ার েখন্ 
দুজন্কক একসকে দশ্েককদর সািকন্ আসকত হল দুজকন্ বস্টকজর দুধাকর পরস্পকরর 
মদকক মপিন্ মেকর অমভ াদন্ গ্রহণ ককরমিকলন্ তােঁরা মলঙ্ককন্র িত ক্ষমত– ন্ধ কর ার 
 যাপারটা এক ারও ভাক ন্ মন্। 
  
গৃহেুকদ্ধর সিয় এক ার মলঙ্ককন্র  নু্ধরা েখন্ তার শ্ত্রুকদর মন্ন্দা করমিকলন্ মলঙ্কন্ 
 কলন্ : সম্ভ তুঃ আপন্াকদর িত আিার  যমক্তগত শ্ত্রুতা বন্ই। খু  সম্ভ ত আিার 
অতটা বন্ই, আর িকন্ হয় একত েল ভাকলা হয় ন্া। একজন্ বলাককর জী কন্র অকধেক 
সিয় ঝগডা ককর কাটাকন্ার দরকার বন্ই। বকউ আিায় আিিণ করা  ন্ধ করকল আমি 
তার অতীত মন্কয় কখন্ই ভাম  ন্া। 
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আিার এক মপমসিা আকিন্, তােঁর ন্াি এমডথ মপমসিা। মপমসিার েমদ মলঙ্ককন্র িত 
ক্ষিাশ্ীল িন্ থাককতা তাহকল  ড ভাকলা হত। মতমন্ ও ফ্রাঙ্ক মপকসিশ্াই একটা খািাকর 
থাককতন্। খািারটা  ােঁধা বদওয়া মিল এ িং বসখান্কার িামটও খারাপ আর আগািায় 
ভমতে থাককতা। মপমসিা মকিু পদো ধার ককর একন্  ামডটা সাজাকত বেকয়মিকলন্ । ফ্রাঙ্ক 
মপকসিশ্াই ধার ভাকলা াসকতন্ ন্া। ধার সম্পককে তােঁর কৃষ্ক সুলভ ভীমত মিল, তাই 
মতমন্ বদাকান্ীকক  কল বদন্ এমডথ মপমসিাকক বেন্ ধার ন্া বদওয়া হয় । মপমসিা বসকথা 
জান্কত বপকর বেেঁমেকয় পাডা িাথায় ককরন্। আর আিেে  যাপার ওই ঘটন্ার পিাশ্  ির 
পকরও মপমসিা বেেঁমেকয় পাডা িাথায় করকতন্। গল্পটা মতমন্  হু ার আিাকদর শুমন্কয়কিন্। 
এমডথ মপমসিার মপকসিশ্াই েখন্ সির  ির  য়স তখন্ আমি  কলমিলাি : এমডথ 
মপমস, মপকসিশ্াই অন্যায় ককরকিন্ মেকই মকন্তু পিাশ্  ির পকর বেেঁমেকয় বকান্ লাভ 
আকি? 
  
এমডথ মপমসকক এর জন্য বের দািও মদকত হয়। সারা জী ন্ মতক্ত অমভজ্ঞতা  কয় 
ব ডাকত হয়। তােঁর িকন্র শ্ামন্তও তাকত ন্ষ্ট হয়। 
  
ব িামিন্ ফ্রাঙ্কমলকন্র েখন্ সাত  ির  য়স তখন্ মতমন্ এিন্ একটা ভুল ককরন্, বেটা 
সির  ির ধকর িকন্ বরকখমিকলন্। সাত  ির  য়কস একটা  ােঁমশ্কক ভাকলাক কস 
বেলকলন্ । মতমন্ এতই উকিমজত হকলন্ বে একটা বখলন্ার বদাকাকন্ মগকয় জিাকন্া স  
পয়সা বেকল একটা  ােঁমশ্ মককন্ বেলকলন্।  ােঁমশ্র দাি জান্া ইকেও হকলা ন্া। মতমন্ 
সির  ির পকর এক  নু্ধকক বলকখন্, এরপর েখন্  ামড মেকর এলাি  ােঁমশ্টা  ামজকয় 
আন্কন্দ সারা  ামড িামতকয় রাখলাি। তারপর আিার দাদা মদমদরা েখন্ মটটমকমর মদকয় 
 লকলন্  ােঁমশ্টার জন্য অকন্ক ব মশ্ দাি মদকয়মি তখন্ দুুঃকখ বকেঁকদ ভাসালাি। 
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. 
  
 হু  ির পকর ফ্রাঙ্কমলন্ েখন্ ম শ্ব ম খযাত হন্ আর ফ্রাকন্স আকিমরকার রাষ্ট্রদূত তখন্ও 
মতমন্ িকন্ বরকখমিকলন্  ােঁমশ্র জন্য ব মশ্ দাি মদকয়মিকলন্ আর বসটা তাকক আন্কন্দর 
বেকয় দুুঃখই মদকয়মিল। 
  
তক  এর িধয মদকয় বে মশ্ক্ষা ফ্রাঙ্কমলন্ বপকয়মিকলন্ তাকত তােঁর উপকারই হয়। মতমন্ 
তাই মলকখমিকলন্, আিার  য়স  াডকল েখন্ িানু্কষ্র  য হার লক্ষয করলাি, তখন্ 
বদখলাি এিন্  হু িানু্ষ্ই আিার বেন্া োরা তাকদর  ােঁমশ্র জন্য ব মশ্ দাি মন্কয়কি। 
সিংকক্ষকপ  লকত বগকল  লকত হয় িানু্কসর দুুঃকখর একটা  ড কারণ হল তারা 
মজমন্সগুকলার আসল দাি  ুঝকত পাকর ন্া অথে তারা তাকদর  ােঁমশ্র জন্য ব মশ্ দাি 
বদয়। 
  
মগল াটে আর সুমলভান্ তাকদর  ােঁমশ্র জন্য বের দাি মদকয়মিকলন্। এমডথ মপমসিাও 
তাই। এিন্ মক বডল কাকন্েগীও  হু সিয় তাই ককর। আর বসই রকি ককরন্ অির 
সামহমতযক বলভ টলস্টয় মেমন্ দুমট ম খযাত উপন্যাস– ‘ওয়ার অযাে মপস’ এ িং ‘আন্া 
কাকরমন্ন্া’ মলকখমিকলন্। এন্সাইকক্লামপমডয়া েটামন্কার িতানু্োয়ী মলও টলষ্টয় তার বশ্ষ্ 
মর্ত্শ্  িকরর জী কন্ পৃমথ ীকত স কেকয় েদ্ধাস্পদ িানু্ষ্ মিকলন্। তােঁর িতযর ম শ্  ির 
আকগ–১৮৯০ বথকক ১৯১০ পেেন্ত তার  ামডকত তােঁথোর্ত্াকদর িত বলাক সিাগি ঘটত। 
তারা এক াকরর জন্য অন্তত তাকক বোকখর বদখা বদখকত  া তার কথা শুন্কত  া তার 
বপাশ্াককর প্রান্ত স্পশ্ে করকত োইকতা। মতমন্ ো  লকতন্ তার স টাই বন্াট ইকয় মলকখ 
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বন্ওয়া হত বেন্ তা ঐশ্বরীক  াণী । মকন্তু সাধারণ জী ন্ সিকন্ধ টলষ্টয় একক াকর অজ্ঞ 
মিকলন্। ফ্রাঙ্কমলকন্র সাত  ির  য়কস বে জ্ঞান্ মিল তার সির  ির  য়কসও তা মিল 
ন্া! আসকল এসিকন্ধ তােঁর বকান্ জ্ঞান্ই মিকলা ন্া। 
  
ো  লকত োই তা এই রকি। টলস্টয় বে বিকয়মটকক গভীরভাক  ভাকলা াসকতন্ তাককই 
ম কয় ককরন্। আসকল তারা এতই সুখী মিকলন্ বে তােঁরা হােঁটু বগকড ঈশ্বকরর কাকি প্রাথেন্া 
জান্াকতন্ বেন্ তাকদর এ সুখ মেরস্থায়ী হয়। মকন্তু টলষ্টয় বে বিকয়মটকক ম কয় ককরন্ 
মতমন্ একটু ঈষ্োপরায়ণা মিকলন্ । মতমন্ োষ্ী রিণীর বপাশ্াক পকর জেকলর িকধয েুকক 
টলস্টকয়র উপর বগাকয়ন্দামগমর োলাকতন্। তাকদর প্রেে ঝগডা হত। তােঁর েী এতই ঈষ্ো 
কাতর মিকলন্ বে মন্কজর বিকলকিকয়কদর প্রমতও ঈষ্ো প্রকাশ্ করকতন্। এক ার  নু্দক 
মন্কয় বিকয়র িম  গুমলকত েুকটা ককর বদন্। এক ার এক ব াতল আমেি বোেঁকটর সািকন্ 
ধকর মতমন্ িামটকত গডাগমড বখকয় আত্মহতযা করক ন্  কল ভয় বদমখকয় মিকলন্। তখন্ 
তার বিকলকিকয়রা ভকয় এক বকাকন্ দােঁমডকয় মেৎকার ককর েকলমিল। 
  
টলস্টয় তখন্ মক করকতন্? ভদ্রকলাক রাকগ স  আস া পর্ত্ বভকঙ বেকলন্  কল বসজন্য 
তার উপর রাগ করকত পারমি ন্া সমতযই রাকগর কারণ মিল। মকন্তু টলষ্টয় আরও খারাপ 
কাজ ককরন্। মতমন্ বগাপকন্ একটা ডাকয়রী মলখকতন্। হযােঁ, বসই ডাকয়রীকত স  বদাষ্ 
মতমন্ তার েীর উপর োমপকয়মিকলন্। ওই ডাকয়রী মিল তার  ােঁমশ্? মতমন্ মেক 
ককরমিকলন্ পর তেী  িংশ্ধরকদর জামন্কয় বদক ন্ বদাষ্ তার ন্য়, তারা োকত তােঁকক 
িাজেন্া ককর স  বদাষ্ তােঁর েীর  ুঝকত পাকর। এটা বদকখ তােঁর েী মক ককরমিকলন্ 
শুনু্ন্। তার েী রাকগ ডাকয়রীর স  পাতা মিেঁকড আগুন্ ধমরকয় বদন্ আর মন্কজও 
একখান্া ডাকয়রী মলখকত শুরু ককরন্ এ িং তাকত স্বািীকক একটা শ্য়তাকন্র রূপ বদন্। 
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মতমন্ এ িাডা একটা উপন্যাসও বলকখন্ তার ন্াি বদন্ কার বদাষ্? ওই উপন্যাকস 
স্বািীকক মতমন্ গৃকহর দান্  ম কশ্ষ্ আর মন্কজকক একজন্ শ্হীদ মহকসক  মেমর্ত্ত ককরন্। 
  
এর পমরণমত মক হল? এই দুজকন্ মিকল তাকদর  ামডকক এক অস্বাভাম ক জায়গা ককর 
বতাকলন্, টলস্টয় োকক পাগলা গারদ ন্াি বদন্। এসক র অ শ্যই ন্ান্া কারণ মিল। এই 
স  কারকণর একটা হল তারা সাধারণত স  িানু্ষ্কক প্রভাম ত করকত বেকয়মিকলন্। 
হযােঁ, তারা আিাকদর িত িানু্ষ্কক প্রভাম ত করকত বেকয়মিকলন্। তাকদর িকধয আসল 
বদাষ্ীকক জান্ ার জন্য আিাকদর মক কণািার্ত্ও িাথা যথা আকি? সমতযই বন্ই। কারণ 
আিাকদর মন্কজকদরই এত সিসযা বে টলস্টয়কদর  যাপাকর িাথা ঘািা ার কায় বন্ই। 
 ােঁমশ্র জন্য হতভাগয দুজন্ কত দািই মদকয়কিন্! পিশ্  ির ধকর কদেে ন্রক াস–
বেকহত তাকদর দুজকন্র বকউ  লকত পাকরন্ মন্। এ ার থাকিা! কারণ তাকদর দুজকন্র 
বকউই  লকত পাকরমন্ এ ার থািা োক–ক্ষমত  ন্ধ করা োক। আিরা আিাকদর জী ন্কক 
 াকজ খরে করমি । েকথষ্ট হকয়কি, আর ন্য়! 
  
হযােঁ, আমি িকন্ প্রাকণ ম শ্বাস কমর সমতযকার িান্মসক শ্ামন্তর িূকল রকয়কি িূলয সিকন্ধ 
বোগয ধারণা। আমি ম শ্বাস কমর আিাকদর স  দুমিন্তার শ্তকরা পিাশ্ভাগই দূর করা 
োয় েমদ এই স্বণেিয় কথাটা িকন্ রামখ–জী কন্র পটভূমিকায় বকান্ ঘটন্ার ম োর। 
  
অতএ  দুমিন্তা দূর করার জন্য ৫ন্িং মন্য়িমট হকলা এই : 
  
েখন্ই িানু্কষ্র জী কন্র িাপকামের তুলন্ায় ভাকলা টাকাকক খারাপ টাকার মদকক িুেঁকড 
মদই তখন্ই মন্কজকদর মতন্কট প্রশ্ন করা উমেত : 
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১। বে ম ষ্কয় দুমিন্তা করমি তাকত আিাকদর কতখামন্ একস োয়? 
        ২। কখন্ আমি ক্ষমত  ন্ধ মহকস  ককর স  দুমিন্তা ভুকল োক া। 
        ৩। এই  ােঁমশ্র জন্য কত দাি বদ ? এর ো দাি তার বেকয় মক ইমতিকধযই ব মশ্ 
মদকয়মি? 
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কার্ের গুর্ডা করাত শ্চদর্য় কাটর্ত িাইর্বন না 
  
এই  াকযটা েখন্ মলখমি তখন্ জান্ালা মদকয় তাকাকল বদখকত পাই  াগাকন্র পকথর 
উপর পকড থাকা পাথকরর  ুকক ডাইকন্াসকরর পদমেহ্ন। ওই ডাইকন্াসকরর পদমেহ্ন আমি 
ইকয়ন্ ম শ্বম দযালকয়র পী মড োদুঘর বথকক মকমন্। এ সিকন্ধ বসখান্কার মকউকরটকরর 
একখান্া মেমেও বপকয়মি তাকত মতমন্  কলকিন্ ওই পদমেহ্ন আোকরা বকামট  ির আকগ। 
বকান্ বিাোলয়ান্ আকাট িূখেও ভা ক  ন্া আোকরা বকামট  ির আকগ মেকর মগকয় ওই 
পদমেকহ্নর পমর তেন্ করা সম্ভ । মকন্তু একশ্ আমশ্ বসককে আকগ ো ঘকট বগকি। 
তাককও তা  দলাকন্া অসম্ভ –অথে আিাকদর িকধয অকন্ককই বসই বেষ্টা ককরন্। মকন্তু 
সমতয কথা  লকত মক আিরা একশ্ আমশ্ বসককে আকগর কাকজর েলােল হয়কতা 
মকিুটা পমর তেন্ করকত পামর–মকন্তু মকিুকতই বসই ঘটন্াকক  দল করকত পামর ন্া। 
  
ঈশ্বকরর রাজকত্ব একটা িার্ত্ পকথই গেন্িূলকভাক  অতীতকক গ্রহন্ করা বেকত পাকর। 
আর তা হল অতীকতর ভুলকক শ্ান্তভাক  ম কেষ্ণ ককর তা বথকক উপকার লাভকরা–
এ িং সকে সকে প্রকয়াজন্ অতীতকক ম সৃ্মত হওয়া। 
  
আমি জামন্ এটা সতয, মকন্তু আিার মক তা বিকন্ বন্ওয়ার িকতা সাহস  া জ্ঞান্ থাকক? 
এর উির মদকত হকল ব শ্ ক ির আকগ বে অদু্ভত অমভজ্ঞতা লাভ কমর তার কথা 
বশ্ান্াকত মদন্। আমি এক বপমন্ও লাভ ন্া ককর লক্ষ লক্ষ ডলার মন্কজর হাকতর িধয 
মদকয়ই ন্ষ্ট কমর।  যাপারটা এইভাক  ঘকট : আমি  য়স্ক মশ্ক্ষার এক ম রাট  য সা বেেঁকদ 
 কসমিলাি, ন্ান্া শ্হকর শ্াখাও খুকলমিলাি, ন্ান্াভাক  ম জ্ঞাপন্ আর অমেকসর মপিকন্ 
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খরেও ককরমিলাি। মশ্ক্ষাদাকন্ আমি এিন্ই  যস্ত মিলাি বে টাকা পয়সার মদকক ন্জরই 
মদকত পামরমন্। আমি এতই অপমরণত মিলাি বে খরকের মদকটা বদখার জন্য বে একজন্ 
 য সায় পাকা িযাকন্জার রাখা দরকার বসটা  ুঝকত পামরমন্ । 
  
বশ্ষ্ পেেন্ত প্রায় এক ির পকর িারাত্মক একটা অ স্থা বটর বপলাি। বদখলাি প্রেুর 
আয় হওয়া সকেও লাভ মকিুিার্ত্ হয়মন্। এটা আম ষ্কাকরর পর দুকটা মজমন্স আিার করা 
উমেত মিল। প্রথিতুঃ জজে ওয়ামশ্িংটন্ কাভোর মেমন্ ম খযাত একজন্ মন্কগ্রা ম জ্ঞান্ী–ো 
ককরমিকলন্ তাই করা উমেত। অথোৎ একটা  যাঙ্ক বেল িারকল তার সারা জী কন্র সিয় 
েমিশ্ হাজার ডলার জকল বগকল মতমন্ ো ককরমিকলন্। বকউ েখন্ তাকক প্রশ্ন করত বে 
মতমন্ বদউমলয়া বসকথা জাকন্ন্ মকন্া–মতমন্ জ া  মদকতন্ : হযােঁ বস রকি শুকন্মি  কট। 
মতমন্ তারপর তােঁর মশ্ক্ষকাত েমলকয় বগকলন্। মতমন্ তার ক্ষমতর  যাপারটা িন্ বথকক 
একদি সমরকয় মদকয়মিকলন্। এক াকরর জন্যও আর ভা কত োন্মন্। 
  
মেতীয় আর একটা কাজ আিার করণীয় মিল : আিার উমেত মিল আিার ভুলগুকলা 
ম কেষ্ণ করা আর একটা স্থায়ী মশ্ক্ষা পাওয়া। 
  
সমতয  লকত মক এদুকটার বকান্টাই আমি কমরমন্। তার  দকল িারাত্মক দুমিন্তায় কাতর 
হকয় পমড। ককয়ক িাস ো ৎ একটা বঘাকরর িকধয মিলাি। আমি ঘুকিাকত পামরমন্, 
আিার ওজন্ও ককি বগল। একটা মশ্ক্ষালাভ করার  দকল একই কাজ ককর আ ার অল্প 
টাকা বখায়ালাি? 
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এতস  ব াকামির কথা স্বীকার করাটা সুকখর হয়। তক  একটা  যাপার ব শ্ আকগই 
মশ্কখমি বে ম শ্জন্কক বশ্খাকন্া সহজ মকন্তু ম শ্জকন্র হকয় একজন্ পালন্ করা সহজ 
ন্য়। 
  
মন্উ ইয়ককের জজে ওয়ামশ্িংটন্ হাই সু্ককলর ডুঃ পল োেওয়াইকন্র কাকিই আিার মশ্ক্ষা 
বন্য়া উমেত মিল । মতমন্ অযাকলন্ সোসে ন্াকি একজন্কক মশ্ক্ষা মদকয়মিকলন্। মি. সোসে 
আিাকক  কলমিকলন্ বে ডুঃ েযােওয়াইকন্র স্বাকস্থযর ক্লাকস এক িহািূলয ান্ মশ্ক্ষালাভ 
ককরমিকলন্। মতমন্  কলন্ : আিার  য়স তখন্ অল্পই। ত ুও  ড দুমিন্তা করতাি। 
বেস  ভুল করতাি তা বভক  আিার অস্বমস্ত আর রাগ হত । পরীক্ষা বদওয়ার পর বজকগ 
বথকক আঙুল কািকড েলতাি পাকি পাশ্ ন্া কমর। স  সিয় ো করতাি তা মন্কয় 
ভা তাি আর অন্যরকি করকল ভাকলা হত িকন্ করতাি।  ার ার ো ককরমি তা 
বরািন্থন্ করতাি। 
  
এরপর একমদন্ ম জ্ঞাকন্র লযা করটমরকত স াই ক্লাস করকত বগলাি। বসখাকন্ ডুঃ 
োেওয়াইন্ মিকলন্। তার বডকস্কর উপর রাখা মিল এক ব াতল দুধ। আিরা অ াক হকয় 
ভা লাি দুধ মদকয় মক হক  । আেিকা মতমন্ উকে দােঁমডকয় ব াতলটা ব মসকন্র িকধয 
বেকল মদকলন্ আর বেেঁমেকয়  কল উেকলন্ : পকড োওয়া দুধ মন্কয় অনু্কশ্ােন্া ককরা ন্া! 
  
এরপর মতমন্ আিাকদর সকলকক বডকক বদখাকলন্ স  দুধ ন্দেিায় েকল বগকি। মতমন্ 
এ ার  লকলন্ : ভাকলা ককর বদখ স াই। কারণ আমি োই এই কথাটা সারাজী ন্ িকন্ 
রাখক । দুধটা পকড বগকি–আর তাকক ন্দেিা বথকক তুকল আন্কত পারক  ন্া। এক 
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বোেঁটাও ন্া। একটু সা ধান্ থাককল দুধটা ব াধ হয়  াোকন্া বেত, মকন্তু এখন্ অকন্ক 
বদমর হকয় বগকি–এখন্ ো করণীয় তা হল এর কথা ভুকল োওয়া। 
  
অযাকলন্ সোসে আিায় আরও  কলমিকলন্, এই বিাট্ট ঘটন্াটা আমি লামতন্ আর জযামিমত 
ভুকল োওয়ার পকরও িকন্ বরকখমি। আসকল হাই সু্ককল োর  ির পকড ো মশ্কখমি তার 
বেকয় বের ব মশ্ ওই ঘটন্া বথকক মশ্কখমিলাি। একত মশ্মখ দুধ োকত ন্া পকড োয়, তক  
তা পকড বগকল আর বেন্ িাথা ন্া ঘািাই। 
  
বকান্ বকান্ পােক হয়কতা ভা কত পাকরন্ দুধ পকড বগকল অনু্কশ্ােন্া ককরা ন্া প্র াদটা 
মন্কয়  ড ব মশ্ রকি আকলােন্া করমি। আমি জামন্ এটা অমত সাধারণ প্র াদ, একদি 
 স্তাপো । ত ু আমি জামন্ এই  স্তাপো প্র াকদর িকধয েুগ েুকগর সমিত জ্ঞান্ রকয় 
বগকি। এগুকলা িানু্কষ্র অতীকতর লভযজ্ঞান্ বথকক হাজার হাজার  িকরর িধয মদকয় 
একসকি।  হু পুরকন্া আন্ন্দ বথকক বেস  প্র াদ েকল আসকি তার স গুকলা পডকত 
বগকল এইদুকটা প্র াকদর প্রকৃতই বকান্ তুলন্া বিকল ন্া : বকান্ বসতু ন্া আসা পেেন্ত 
বসটা অমতিি করার বেষ্টা বকাকরা ন্া  া গমডকয় োওয়া দুধ মন্কয় অনু্কশ্ােন্া বকাকরা 
ন্া। আিরা েমদ ওই প্র াদ দুকটা কাকজ লাগাতাি তাহকল এই  ই পডার বকান্ দরকারই 
হকতা ন্া। আসকল প্রােীন্ প্র াদগুকলা েমদ আিরা বিকন্ েলতাি তাহকল িহাসুকখই জী ন্ 
কাটাকত পারতাি। তা োই বহাক জ্ঞান্কক েতক্ষণ ন্া কাকজ লাগাকন্া োয় ততক্ষণ তার 
দাি বন্ই। আর এ  ইকয়র িধয মদকয় আপন্াকদর ন্তুন্ মকিু  লকত োইমি ন্া। এ 
 ইকয়র উকেশ্য হল আপন্াকদর জান্া কথাই আ ার িকন্ কমরকয় বদওয়া। োকত 
আপন্ারা তাকক কাকজ লাগাকত উেুদ্ধ হন্। 
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প্রয়াত বফ্রড েুলার বশ্কডর িত িানু্ষ্কক আিার ব শ্ লাগকতা, মতমন্ পুরকন্া কথাকক 
ব শ্ ন্তুন্ ককর  লকত পারকতন্। মতমন্ মেলাকডলমেয়া  ুকলমটকন্র সম্পাদক মিকলন্। 
মতমন্ ক্লাকস এক ার  কলমিকলন্ : বতািরা কতজন্ করাত মদকয় গাি বককটকি? বদমখ 
বতািাকদর হাত। বদখা বগল অকন্ককই তা ককরকি। এরপর মতমন্  লকলন্ : বতািরা 
কতজন্ করাত মন্কয় কাকের গুেঁকডা বককটকিা? বকান্ হাতই বকউ তুলকলা ন্া । 
  
মিুঃ বশ্ড তখন্  লকলন্ : অ শ্যই কাকের গুেঁকডা করাকত কাটকত পারক  ন্া। এটাকতা 
আকগই কাটা হকয় োয় । অতীকতরও তাই  যাপার। অতীকত ো ঘকট বগকি তা মন্কয় 
েখন্ দুমিন্তায় িগ্ন হও তখন্ করাকত কাকের গুকডা কাটাই হয়। 
  
মকিমদন্ আকগ জযাক বডম্পমসর সকে আমি মডন্ার বখকয়মিলাি। টুমন্র কাকি মতমন্ 
বেভাক  বহকর োন্ বস ঘটন্ার কথা আিাকক বশ্ান্ান্ মতমন্। বহমভওকয়ট প্রমতকোমগতায় 
বহকর মগকয় তার সম্মাকন্ দারুণ বলকগমিল। মতমন্ আিাকক  কলন্ : বসই লডাইর 
িাঝখাকন্ আিার হোৎ িকন্ হল  ুকডা হকয় পকডমি… দশ্ রাউকের বশ্কষ্ েমদও বসাজা 
দােঁমডকয় মিলাি তক  তার ব মশ্ মকিু করার শ্মক্ত আিার মিল ন্া! আিার সারা িুখ ক্ষত 
ম ক্ষত, বোখ প্রায়  ুকজ মগকয়কি। বদখকত বপলাি বরোমর ম জয়ী মহকসক  মজন্ টমন্র 
হাত তুকল ধকরকিন্, আমি আর ম শ্বজয়ী ন্ই! আমি  ৃমষ্টর িধয মদকয় বলাকজকন্র মভড 
বেকল আিার সাজঘকর মেকর এলাি। তখন্ই বদখলাি দশ্েককর বকউ আিার হাত ধরার 
বেষ্টা করকি, কারও  া বোকখ জল। 
  
এক ির পর আ ার টুমন্র সকে লডলাি। তক  করার মকিুই আর মিল ন্া। মেরকাকলর 
জকন্যই আমি বশ্ষ্ হকয় মগকয়মিলাি । দুমিন্তা ন্া ককর উপায় মিল ন্া ত ুও মন্কজকক 
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 ললাি : পকড োওয়া দুধ মন্কয় িাথা ঘািাক া ন্া। ঘুমসর জন্য গাল বপকত মদকলও 
িামটকত পড  ন্া। 
  
জযাক বডম্পমস মেক তাই ককরমিকলন্। কীভাক  জাকন্ন্?  ার ার মন্কজকক এই কথা 
 কল, ো ঘকট বগকি তার জন্য বশ্াক কর  ন্া। ন্া, তাহকল তার অতীত মন্কয় মেন্তা 
আরও ব কড বেত। মতমন্ মন্কজর পরাজয় বিকন্ মন্কয় ভম ষ্যত মন্কয় পমরকল্পন্া করকত 
শুরু করকলন্। মতমন্ েডওকয়কত জযাক বডম্পমস বরকস্তারােঁ আর বগ্রট ন্দোন্ বহাকটল 
খুলকলন্। মতমন্ এস  করকলন্ িুমষ্টেুদ্ধ পমরোলন্া আর প্রদশ্েন্ী ককর । এই স  করার 
কাকজ মতমন্ এিন্ই  যস্ত হকয় রইকলন্ বে দুমিন্তা করার সিয় তার আর রইল ন্া। 
জযাক বডম্পমস  কলমিকলন্ : গত দশ্  ির আমি এত আন্কন্দ মিলাি বে েযামম্পয়ান্ 
হকয়ও তা পাইমন্। 
  
মিুঃ বডম্পমস আিায়  কলমিকলন্ বে মতমন্ আিার  ই পকডন্ মন্ তক  মতমন্ 
বশ্কসপীয়াকরর এই উপকদশ্ বিকন্ েলকতন্ :  ুমদ্ধিান্ িানু্ষ্রা কখন্ও তাকদর ক্ষমত 
মন্কয় ভা কত োন্ন্া  রিং খুমশ্ িকন্ এর ক্ষমত পুমষ্কয় মন্কত বেষ্টা ককরন্। 
  
ইমতহাস আর জী ন্ীিূলক  ই েখন্ পমড তখন্ ওই স  িানু্কষ্র কষ্টকর অ স্থার কথা 
পেোকলােন্া কমর। আমি অ াক হকয়মি ম পকদ এ িং দুমিন্তায় তারা মকভাক  দুুঃখ 
দুদেশ্াকক ভুকল ন্তুন্ উদযকি পরি সুকখ মদন্ কামটকয়কিন্। 
  
আমি এক ার মসিং মসিং কারাগাকর ককয়দীকদর বদখকত োই। বসখাকন্ মগকয় আমি অ াক 
হকয় বদকখমিলাি বসখান্কার ককয়দীরা  াইকরর সাধারণ িানু্কষ্র িত সুখী । আমি 
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কথাটা ওখান্কার ওয়াকডেন্ লুইস ই লসকক মজজ্ঞাসা করকল মতমন্  কলন্, ককয়দীরা েখন্ 
প্রথি মসিং মসিং এ আকস তারা স্বভা তই বভকঙ পকড আর দুুঃমখত ব াধ ককর। মকন্তু 
ককয়ক িাস পকর ওকদর িকধয  ুমদ্ধিান্ োরা তারা মন্কজকদর দুভোকগযর কথা ভুকল মগকয় 
শ্ান্তভাক  বজলখান্ার জী ন্ োপন্ বিকন্ বন্য়। ওয়াকডেন্ লুইস লস আিাকক  কলমিকলন্ 
একজন্ ককয়দী বজলখান্ার িকধযই গান্ গাইকত গাইকত োষ্  াস করত। 
  
বে ককয়দীমট েুকলর  াগান্ ততমর করত আর গান্ গাইত আিাকদর অকন্ককর োইকতই 
তার  ুমদ্ধ ব মশ্ মিল। বস জান্কতা– 
  
েলিান্ অেুমল বে মলকখ েকল দ্রুত 
        বলখা হকল থাকিন্া বস, ভাক ন্া সতত, 
        ো মকিু হকলা বলখা বিাকিন্া তখন্ও 
        শ্ত অশ্রুজল তাকত পাকরন্া কখন্ও। 
  
তাই অশ্রুজল বেকল লাভ মক? আিরা মন্িয়ই ভুল ককরমি–অম শ্বাসয কাজও ককরমি। 
মকন্তু তাকত হকলা মক? এরকি বক ন্া ককর? বন্কপামলয়ান্ও একমদন্ তার করা সিস্ত  ড 
েুকদ্ধর এক তৃতীয়ািংশ্ বহকর োন্। সম্ভ তুঃ আিাকদর গডপডতা কাজ বন্কপামলয়াকন্র 
বেকয় খারাপ ন্য়, বক  লকত পাকর? 
  
আর োই বহাক রাজার সিস্ত বঘাডা আর তসন্য অতীতকক মেমরকয় আন্কত পাকর ন্া। 
অতএ  আসুন্ ৭ ন্ির মন্য়িটা িকন্ রামখ : 
  
করাত মদকয় কাকের গুেঁকডা কাটকত োইক ন্ ন্া। 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

127 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

ডে শ্ব্দ কশ্চট আপনার জীবর্নর ডমাড ডেরার্ত পার্র 
  
ক’ ির আকগ এক ব তার অনু্ষ্ঠাকন্ আিাকক এই প্রশ্নমটর উির মদকত  লা হয় : জী কন্ 
স কেকয়  ড বকান্ মশ্ক্ষা লাভ ককরকিন্ আপমন্? 
  
 যাপারটা  লা বন্হাতই মিল সহজ মিল। স কেকয়  ড ো মশ্কখমি তা হল আিরা ো 
মেন্তা কমর তার গুরুত্ব। আমি েমদ জামন্ আপন্ার মেন্তাধারা বকিন্ তাহকল  ুঝকত পার  
আপমন্ বকিন্ ধরকণর িানু্ষ্। আিাকদর িান্মসক পমরমস্থমতর উপরই আিাকদর ভাগয 
মন্ধোমরত হয়। আিরা মক, বসটা আিাকদর মেন্তার উপকরই মন্ভেরশ্ীল। এিাসেন্  কলকিন্ 
: একজন্ িানু্ষ্ সারামদন্ ো মেন্তা ককর বস হল তাই…. সমতযই, তার পকক্ষ অন্যরকি 
হওয়া মকভাক  সম্ভ ? 
  
আমি দৃঢ়ভাক ই জামন্ এ িং সকন্দহাতীত ভাক ই আিার  া আপন্ার  ড সিসযা হল–
আসকল একিার্ত্ সিসযাই– সমেক বকান্ মেন্তা কর । এটা েমদ করকত পামর তাহকল 
আিাকদর স  সিসযাই মিমটকয় বেলকত পামর । বে ম খযাত দাশ্েমন্ক এককাকল বরাি 
সাম্রাজয শ্াসন্ ককরমিকলন্ বসই িারকাস অকরমলয়াস কমট কথায়  যাপারটা  ুমঝকয় 
মদকয়মিকলন্–বে কমট কথা আপন্ার ভাগয মন্ধোরণ করকত পাকর : আিাকদর মেন্তার িকধযই 
আকি আিাকদর জী ন্। 
  
হযােঁ তাই। বেিন্ ভাকলা মেন্তায় আিরা সুখী হই। দুুঃকখর মেন্তা করকলই দুুঃখীই হকত হয়। 
ভকয়র মেন্তা করকল ভয় বপকত হয়, অসুকখর মেন্তায় হকত হয় অসুস্থ।  যথেতার মেন্তায় 
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ন্াকি  যথেতা। পরাজকয়র ভা ন্া থাককল স াই পরামজতই ভা কত োইক । ন্িোন্ 
মভন্কসন্ট্ পীল  কলমিকলন্ : আপমন্ মন্কজকক ো ভাক ন্ আপমন্ তা ন্ন্, আপমন্ মন্কজ ো 
ভাক ন্ আপমন্ তাই। 
  
সিস্ত সিসযা এভাক ই বদখা উমেত  লমি মক? ন্া, জী কন্র স  মকিু এরকি সহজ 
সরল কখন্ই ন্য়। আসকল আমি  লকত োই জী কন্র স  মকিুকত ন্ঙথেক ভা  ন্া মন্কয় 
েলাই উমেত; আিার কথা হকলা জী কন্র সিসযা মন্কয় মেন্তা করা দরকার তক  দুমিন্তা 
ন্য়। তাহকল ভা ন্া আর দুমিন্তার িকধয তোৎ মক? একটা  যাখযা বদওয়া োক। েখন্ই 
আমি মন্উয়ককের প্রেুর গামড েলা রাস্তায় েমল তখন্ আমি মেন্তা কমর–মকন্তু দুমিন্তা কমর 
ন্া। মেন্তা হল সিসযা মক বস ম ষ্কয় োো িাথায় তার সিাধাকন্ বেষ্টা করা–দুমিন্তা হল 
পাগকলর িত বভক  ঘুরপাক খাওয়া। 
  
বকান্ িানু্ষ্ তার িারাত্মক সিসযা মন্কয় একই সকে মেন্তা করকত পাকর আ ার বকাকটর 
ব াতািঘকর লাল েুলও লাগাকত পাকর : আমি লাওকয়র টিাসকক মেক তাই করকত 
বদকখমি। প্রথি িহােুকদ্ধর সিয় মতমন্ েখন্ অযাকলন্ম –লকরকন্সর িম  বদখামেকলন্ তখন্ 
বসৌভাগয শ্তুঃ আমি তার সকে মিলাি। মতমন্ ও তার  নু্ধ অন্ততুঃ িমট েুদ্ধকক্ষর্ত্ বথকক 
িম  তুকল আকন্ন্। এসক র িকধয স  বসরা িম  মিল মট ই লকরকন্সর এ িং তার 
ঝকিকক ম মের্ত্ আর ীয়  ামহন্ীর মের্ত্ । তািাডাও মিল অযাকলন্ ীর পম র্ত্ ভূমি জয় 
করারও িম । তার অযাকলন্ম  আর লকরন্স সম্পমকেত িম  ও  কৃ্ততা লেন্কক েিমকত 
ককরমিল। তািাডা সারা ম কশ্বও তার ন্াি হকয়মিল। ককভন্ট্ অকপরায় মতমন্ োকত ওই 
স  অযাডকভিাকরর কথা বশ্ান্াকত পাকরন্ এ িং িম  বদখাকত পাকরন্ বসজন্য অকপরা ি’ 
সপ্তাকহর জন্য  ন্ধ রাখা হয়। এরপর মতমন্ সারা ম শ্ব পমরিিা ককরন্। এরপর 
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অম শ্বাসয দুভোকগযর পর মতমন্ লেকন্ মন্ুঃস্ব হকয় পকডন্। আমি বস সিয় তােঁর সকে 
মিলাি। আিার িকন্ আকি আিাকদর সস্তার বরকস্তারােঁয় বখকত হত। আর বস খাওয়াও 
জুটকতা ন্া। েমদ মিুঃ টিাস একজন্ স্ককের কাি বথকক টাকা ন্া ধার করকতন্। ঐ 
ভদ্রকলাক মিকলন্ ম খযাত মশ্ল্পী বজিস িযাকক । এ কামহন্ীর সার স্তু হল এই : লাওকয়ল 
টিাকসর েখন্ ম রাট বদন্া আর শুধু হতাশ্ায় ভরা জী ন্ তখন্ও মতমন্ মেন্তা করকলও–
দুমিন্তা ককরন্ মন্। মতমন্ জান্কতন্ এই ম পেেকয় েমদ বভকঙ পকডন্ তাহকল বকউ তাকক 
িূলয বদক ন্া আর ধারও পাক ন্ ন্া। তাই একটা েুল  ুকক খুেঁকজ মতমন্ িাথা উেঁেু ককর 
অক্সকোডে িীট ধকর বহেঁকট বেকতন্। মতমন্ ন্ান্া সাহকসর কথা ভা কতন্ আর পরাজয় 
স্বীকার করকতন্ ন্া। তার ম শ্বাস মিল  ড হকত বগকল বিাট হকত হয়। এটা প্রকয়াজন্ীয় 
আিাকদর তদমহক শ্মক্তর উপর এই িান্মসক ভা  অদু্ভত রকি কাজ ককর। ম খযাত 
 ৃমটশ্ িন্স্তেম দ বজ এ হযােঁডমেল্ড তােঁর সাইককালমজ অ  পাওয়ার’  ইকত এর েিৎকার 
উদাহরণ মদকয়কিন্। মতমন্ মলকখকিন্, আমি মতন্জন্ বলাককক িান্মসক শ্মক্ত ইতযামদ 
সিকন্ধ ডায়ন্াকিামিটাকর ত জ্ঞামন্ক পরীক্ষার জন্য আিায় সাহােয করকত  কলমিলাি, 
মতমন্ তাকদর মতন্মট ম মভন্ন অ স্থায় িকন্র ও শ্ামররীক শ্মক্তর প্রভা  পরীক্ষা ককরন্। 
  
তাকদর েখন্ স্বাভাম ক অ স্থার পরীক্ষা করা হকলা, তারা গকড ১০১ পাউে টান্কত 
বপকরমিল । 
  
মতমন্ তাকদর সকম্মামহত ককর েখন্  কলন্ তারা খু  দু েল, তারা িার্ত্ ২৯ পাউে ওজন্ 
টান্কত পাকর। তখন্ বদখা বগল তারা বক ল িার্ত্ ২৯ পাউে ওজন্ টান্কত বপকরকি। 
একদর একজন্ আ ার েযামম্পয়ন্ লমডকয়! তাকক েখন্ সকম্মামহত করা হয়, বস  কলমিল 
তার মন্কজর হাত মশ্শুর িতই লাগমিল। 
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এরপর কযাকেন্ হযােঁডমেল্ড তাকদর েখন্ সকম্মামহত ককর  লকলন্ তাকদর বদকহ প্রেে 
শ্মক্ত, তারা তখন্ গডপডতা ১৪২ পাউে টান্কত পারকলা। তাকদর িকন্ শ্মক্তর কথা 
বজকগ উেকতই তাকদর তদমহক শ্মক্ত প্রায় শ্তকরা পেঁেশ্ ভাগই ব কড োয়। 
  
িান্মসক অ স্থার এই হল অম শ্বাসয ক্ষিতার উদাহরণ। 
  
. 
  
মেন্তার োদুকরী ক্ষিতা ব াঝাকন্ার জন্য আকিমরকার ইমতহাকসর পাতা বথকক মকিু 
উদাহরণ রাখা োক। কামহন্ীগুকলা সমতযই আিেেজন্ক সকন্দহ বন্ই। এস  মন্কয় 
একখান্া  ইও মলখকত পামর। তক  বিাট ককরই  মল। এক কুয়াশ্ােন্ন গৃহেুকদ্ধর মকিু 
পকর অকক্টা করর রাত–একজন্ গৃহহারা দুুঃস্থ িমহলা মেমন্ অন্ রত পৃমথ ীকত সৎ পকথই 
েকলকিন্ বতিন্ একজন্ িমহলার দরজায় কডা ন্াডকলন্। বসই িমহলার ন্াি ‘িা 
ওকয় স্টার’ মতমন্ জনন্ক অ সর প্রাপ্ত জাহাকজর কযাকেকন্র েী, থাককতন্ 
িযাসােুকসটকস। 
  
দরজা খুকল িা ওকয় স্টার বদখকলন্ দােঁমডকয় আকি অমত দু েল, রুগ্ন বিাটখাকটা একটা 
বদহ, ওজন্ হক   ডকজার হাডিাস মিমলকয় একশ্ পাউে । আগন্তুক মিকলন্ মিকসস 
বগ্লাভার, মতমন্ তােঁকক জান্াকলন্ সারা মদন্রাত একটা সিসযা মন্কয় ভা কত োন্। এিন্ 
একটা সিসযা মন্কয় ভা ন্ার জন্য মতমন্ একটা  ামড োন্। 
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এখাকন্ই তাহকল থাকুক ন্া বকন্ : মিকসস ওকয় স্টার  লকলন্। এ ামডকত আমি একদি 
একা। 
  
মিকসস বগ্লাভার হয়কতা িা ওকয় স্টাকরর কাকি অমন্মদেষ্টকালই বথকক বেকতন্। মকন্তু তা 
সম্ভ  হল ন্া। একমদন্ গৃহকর্ত্েীর জািাই ম ল এমলি মন্উইয়কে বথকক বসখাকন্ িুমট 
কাটাকত একলন্। বস মিকসস বগ্লাভারকক  ামডকত বদকখই মেৎকার ককর  লকলা : এ 
 ামডকত বকান্ ভ ঘুকরকক আমি থাককত মদকত রামজ ন্ই। এরপর বস গৃহহীন্ িমহলামটকক 
পকথই ব র ককর মদল। বস সিয় প্রেে  ৃমষ্ট পডমিল । মিকসস বগ্লাভার  ৃমষ্টকত মভজকত 
মভজকত মকিুক্ষণ কােঁপকত লাগকলন্ তারপর ওরই িকধয রাস্তা ধকর বকান্ আেকয়র সন্ধাকন্ 
েলকলন্ । 
  
এ কামহন্ীর আিেেজন্ক মদকটার কথা এ াকর শুনু্ন্। ওই ভ ঘুকর িমহলা, োকক ম ল 
এমলি  ামড বথকক ব র ককর বদয় মতমন্ ভম ষ্যকত মেন্তার জগতকক বেরকি প্রভাম ত 
ককরন্ বকান্ িমহলাই ম কশ্ব আর তা পাকরন্ মন্ । আজকক স াই তাকক জাকন্ মিমিয়ান্ 
সায়কন্সর প্রমতষ্ঠাতা মহকসক  বিরী ব কার এমড  কল–লক্ষ লক্ষ অনু্রাগীকদর কাকি মতমন্ 
ম কশ্ষ্ পমরমেত। 
  
ত ুও এ পেেন্ত মতমন্ শুধু বপকয় একসকিন্ বরাগ, বশ্াক আর ম ষ্াদ  যিন্া। তােঁর প্রথি 
স্বািী ম কয়র মকিুকাল পকরই িারা োন্। তােঁর মেতীয় স্বািী তােঁকক তযাগ ককর এক 
ম  ামহতা েীকলাককক মন্কয় পালান্। তােঁর বশ্ষ্ পেেন্ত এক অন্াথ আেকি িৃতুযও হয়। 
তােঁর একমট িার্ত্ বিকল মিল–মকন্তু অ স্থার ম পেেকয় এ িং অভা  অন্টকন্ আর বরাকগ 
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তাককও তার োর  ির  য়কস তযাগ করকত  াধয হন্ মতমন্। একমর্ত্শ্  ির  য়স পেেন্ত 
ওই বিকলর আর বদখা পান্মন্ মতমন্। স  সম্পকে হামরকয় বেকলমিকলন্। 
  
মন্কজর অসুকখর জকন্যই মিকসস এমড  িকরর পর  ির বক ল ত জ্ঞামন্ক উপাকয় 
িান্মসক শ্মক্তর সাহাকেয বরাগ মন্রািকয়র কথা ভা কতন্। মতমন্ স  সিয় ো খুেঁজকতন্ 
তা হল–িান্মসক ক্ষিতায় ত জ্ঞামন্ক প্রথায় বরাগ মন্রািয়। তার জী কন্ ন্াটকীয় 
পমর তেন্ আকস িযাসােুকসটকসর বলকন্। এক প্রেে শ্ীতাতে মদকন্  রে িাখা রাস্তায় পা 
মপিকল পকড মতমন্ অজ্ঞান্ হকয় োন্। তােঁর বিরুদকে এিন্ই আঘাত লাকগ বে শ্বাস কষ্ট 
বদখা বদয়। এিন্ মক ডাক্তারও বভক  মিকলন্ মতমন্  ােঁেক ন্ ন্া। মতমন্ এও  কলন্ বকান্ 
রককি উমন্ ব েঁকে বগকলও কখন্ও হােঁটকত পারক ন্ ন্া। 
  
বিরী ব কার এমড োকক  লা োয়, তার িৃতুয শ্েযায় শুকয়  াইক ল খুলকতই বেন্ ঈশ্বর 
বসন্ট্ িযাথুর এই কথাগুকলা তাকক মদকয় পমডকয় মন্কলন্ : বদখ, তার কাকি তারা একজন্ 
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বলাককক মন্কয়। এল । বলাকমট তার শ্েযায় শ্াময়ত। তখন্ েীশু  লকলন্ : 
পুর্ত্, আন্ন্দ ককরা …বতািার পাপ ক্ষিা করা হকলা ওে, ম িান্া কােঁকধ ককর গৃকহ 
প্রতযা তেন্ ককরা। এরপর বস উকে ম িান্া কােঁকধ মন্কয় গৃকহ মেকর বগল। 
  
েীশু িীকষ্টর ওই কথাগুকলায় মতমন্ বেন্ তার সিস্ত ম শ্বাস, শ্মক্ত আর বরাগ মন্রািকয়র 
ক্ষিতা মেকর বপকয় বগকলন্ আর সকে সকেই প্রায় ম িান্া বিকড উকে বহেঁকট ব ডাকলন্। 
  
মিকসস এমড  কলকিন্, ওই অমভজ্ঞতাই আিার কাকি মন্উটকন্র আকপল, ওটা বথককই 
আমি মন্কজর ভাকলা করার পথ মন্কদেশ্ লাভ কমর। লাভ কমর অপকররও ভাকলা করার 
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পথ … এ বথককই আিার ম জ্ঞান্ সম্মত ম শ্বাস জন্মায় স  মকিুর িূলই হল িন্, স  
কােে কারণই িকন্র সৃমষ্ট। 
  
এই পথ ধকরই বিরী ব কার এমড এক ন্তুন্ ধিেিকতর প্রমতষ্ঠা করকলন্ : খৃষ্ট ম জ্ঞান্–
বকান্ িমহলার প্রমতমষ্ঠত ধিেিত । এই ধিেিত সারা দুমন্য়াকতই িমডকয় পকডকি। 
  
আপমন্ ব াধ হয় এখন্ মন্কজকক প্রশ্ন করকিন্ : এই কাকন্েগী বলাকটা মন্িয়ই খৃষ্ট 
ম জ্ঞাকন্র হকয় প্রোর োলাকত োয়। ন্া, আপন্ারা ভুল করকিন্। আমি বকান্ খৃষ্ট ম জ্ঞান্ী 
ন্ই। তক  েত ততই আমি দৃঢ় প্রতযয়ী হকয় উেমি–মেন্তার শ্মক্ত কত ম রাট। পেঁয়মর্ত্শ্ 
 ির ধকর  য়স্ককদর মশ্ক্ষাদাকন্  যাপ বথকক  ুকঝমি পুরুষ্ আর েীকলাককরা সককলই স  
দুমিন্তা, ভয় আর ন্ান্া রকি বরাগ দূর করকত পাকর এ িং তাকদর মেন্তাধারা  দল ককর 
তাকদর জী ন্ককও পাল্টাকত পাকর। আমি জামন্! আমি জামন্। আমি  হু ার এিন্ কাে 
ঘটকত বদকখমি। আমি এত ার এ ঘটন্া প্রতযক্ষ ককরমি বে একত আর আিেে হই ন্া। 
  
উদাহরণ মহকসক  আিার এক িাকর্ত্র জী কন্র কথাই  লমি, মকভাক  এই মেন্তার শ্মক্ত 
মক রকি অম শ্বাসয পমর তেন্ ঘটাকত পাকর। িার্ত্মটর স্নাযু় বভকে পকডমিল। এটা হকলা 
বকন্? দুমিন্তার জন্য । িার্ত্মট আিাকক  কলমিল, স   যাপাকরই আিার দুমিন্তা হত 
আমি বরাগা  কল দুমিন্তা হত, দুমিন্তা হত টাক পকডকি  কল, ভয় বপতাি ম কয় কারা 
জন্য েকথষ্ট টাকা আয় করকত পার  ন্া, ভাকলা  া া হকত পার  ন্া, দুমিন্তা করতাি 
ভালভাক  জী ন্ কাটামেন্া, োকক ম কয় করকত োই বসই বিকয়মটকক হারাকত েকলমি। 
আিার দুমিন্তা হত অন্য বলাককরা আিার প্রমত মকরকি ধারণা গ্রহণ করকি। দুমিন্তা 
করতাি আিার বপকট আলসার হকয়কি। আমি আর কাজ করকত পারলাি ন্া, আমি 
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োকমর বিকড মদলাি। আিার িকধয এস  দুমিন্তা একক াকর  য়লাকরর িত টগ গ ককর 
েুটকত োইকতা। মকন্তু বসই দুমিন্তা দিকন্ বকান্ বসেমট ভাে মিল ন্া। একত এিন্ই োপ 
ব কড বগল বে একটা মকিু ঘকট োক   কল িকন্ হল–আর হলও তাই। আপন্াকদর 
কখন্ও েমদ স্নাযু় বভকে ন্া পকড থাকক, ঈশ্বর করুণ কখন্ও বেন্ তা ন্া হয়। কারণ 
শ্রীকরর বকান্ েন্ত্রণা েন্ত্রণাকাতর িকন্র তুলন্ায় মকিুই ন্া। 
  
আিার ওই বভকঙ পডা অ স্থা এিন্ই হল বে আিার পমর াকরর বলাকজকন্র সকেও 
কথা  লকত পারতাি ন্া। আিার মেন্তাধারায় বকান্ লাগাি মিকলা ন্া। একরাশ্ ভয়ই 
আিায় বেকপ ধকরমিল। সািান্য শ্কব্দই আমি েিকক উেতাি। প্রকতযকককই আমি এমডকয় 
েলতাি। বকান্ ম কশ্ষ্ কারণ ন্া থাককলও মেৎকার ককর বকেঁকদ উেতাি। 
  
আিার প্রমতটা মদন্ই ওই েন্ত্রণায় কাটকত লাগল। আিার িকন্ হকত লাগকলা স াই 
আিাকক তযাগ ককর োকে–এিন্মক ঈশ্বরও। ন্দীকত ঝােঁমপকয় পকড জী ন্ বশ্ষ্ ককর 
বদ ার কথাও বভক মিলাি। 
  
এর  দকল বোমরডায় ব ডাকত ো  মেক করলাি–ভা লাি ন্তুন্ জায়গায় বগকল ভাকলা 
হক  । বট্রকন্ ওোর সিয়  া া আিার হাকত একখান্া মেমট মদকয়  লকলন্ বোমরডায় 
বপৌঁিাকন্ার আকগ বেন্ মেমেটা খুমল। বসই সিয় িুমট কাটাকন্ার জন্য বোমরডায় প্রেুর 
জন্সিাগি হয়। বহাকটকল জায়গা ন্া বপকয় একটা গযাকরকজ আেয় মন্লাি। মিয়ামির 
উপকূকল একটা িাল াহী জাহাকজ োকমর বজাগাকডর বেষ্টা ককর  যথে হলাি । তাই সিুদ্র 
তীকরই সিয় কাটাকত লাগলাি। বদখলাি  ামডকত ো মিলাি তার বেকয় খারাপ সিয় 
কাটকত লাগকলা, তাই মেমেটা খুকল বদখকত োইলাি  া া মক মলকখকিন্। মতমন্ 
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মলকখমিকলন্ : ‘মপ্রয়  ক্স, তুমি এখন্  ামড বথকক ১৫০০ িাইল দুকর আর বকান্ তোৎ 
 ুঝকত পারকিা মক? আমি জামন্ তা পারকি ন্া। কারণ আমি জামন্ তুমি বতািার সকে 
মন্কয় বগকি এিন্ মকিু ো স  বগালিাকলর িূল–আর তা হল তুমি মন্কজ! বতািার শ্রীর 
 া িকন্ আসকল মকিুই হয়মন্। পামরপামশ্বেকতা বতািায় শ্ামস্ত মদকে ন্া।  রিং তুমি ো 
ভা কিা তাই মদকে। িানু্ষ্ হৃদকয় ো মেন্তা ককর, বস মন্কজ হল তাই। এটা েখন্  ুঝকত 
পারক ,  ৎস, তখন্ই  ামড মেকর এস, কারণ তুমি তখন্ বসকর োক । 
  
 া ার মেমেকত ব শ্ রাগ হল। আমি সহানু্ভূমত োই, উপকদশ্ ন্য় । আিার এিন্ 
পাগকলর িত রাগ হল বে মেক করলাি আর কখন্ও  ামড মের  ন্া। ওই রামিকর েখন্ 
মিয়ামির উপকূকলর রাস্তায় হােঁটমিলাি তখন্ এক মগজোর পাকশ্ একস শুন্লাি বসখাকন্ 
সান্ধয প্রাথেন্ার অনু্ষ্ঠান্ েলকি। বকাথাও োওয়ার জায়গা ন্া থাকায় মভতকর েুকক প্রাথেন্া 
শুন্কত োইলাি। তখন্  লা হমেকলা : বে তার মন্কজর ইোকক জয় করকত সক্ষ বস 
একজন্ শ্হর ম জয়ী তসমন্ককর বেকয়ও শ্মক্তিান্। ঈশ্বর উপাসন্া গৃকহর পম র্ত্ এলাকায় 
বে কথা শুন্লাি আিার  া াও বতা তাই মলকখকিন্–এ সিস্ত মিকল আিার িমস্তকষ্কর স  
িয়লা ব মরকয় বগকলা। জী কন্ এই প্রথি পমরষ্কার আর  ুমদ্ধিাকন্র িত মেন্তা করকত 
পারলাি।  ুঝকত পারলাি কত িূখে আমি । মন্কজকক সমেকভাক  মেন্কত বপকর আমি 
স্তমম্ভত হকয় বগলাি। আমি এখাকন্  কস সারা পৃমথ ীর আর স াইকক  দকল বেলার বেষ্টা 
করমি অথে ো দরকার তা হল আিার িকন্র কযাকিরার বলন্সটাই  দকল বেলা। 
  
পকরর মদন্ই িালপর্ত্ গুমিকয় মন্কয়  ামড রওয়ান্া হলাি। এক সপ্তাহ পকরই কাকজ বোগ 
মদলাি। োর িাস পকর বে বিকয়মটকক হারাকত  কসমি বভক  মিলাি তাককই ম কয় 
করলাি। আিাকদর এখন্ পােঁেমট সন্তান্ মন্কয় সুকখর সিংসার। ঈশ্বর আিার  াস্তাক  আর 
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িান্মসক মদক বথকক সুখী ককরকিন্। স্নাযু় বভকঙ পডার সিয় আোকরা জকন্র মশ্েকট 
রাকতর বোরিযান্ মহকসক  কাজ করতাি। আজ আমি সাকড োরশ্ বলাককর এক কাটেন্ 
ততমরর কারখান্ার সুপামরকন্ট্ বডন্ট্! আজ আিার জী ন্  হু  ান্ধ  মন্কয় পমরপূণে । 
আিার ম শ্বাস জী কন্র পমরপূণেতা আমি বটর বপকয়মি। েখন্ বকান্ অস্বমস্তকর অ স্থা 
আকস (ো প্রকতযককর জী কন্ আকস) তখন্ মন্কজকক  মল কযাকিরার বলন্সটা অতীকতর 
মদকক ঘুমরকয় মদকত। তাকতই স  মেক হকয় োয়। 
  
সমতযই  লকত োই আিার স্নাযু় বভকঙ পডার জন্য আমি খুমশ্, কারণ আমি ব শ্ কমেন্ 
অ স্থার িধয মদকয়  ুকঝমি মেন্তা আিাকদর িকন্র আর শ্রীকরর উপর মক রকি প্রভা  
ম স্তার ককর। এখন্ আমি আিার মেন্তাকক িকন্র ম রুকদ্ধ ন্া মগকয় স্বপকক্ষ আন্াকত পামর। 
এখন্  ুঝকত পারমি  া া মেকই  কলমিকলন্  াইকরর অ স্থা আিার েন্ত্রণার কারণ মিকলা 
ন্া। বসই অ স্থা মন্কয় আমি ো বভক মিলাি তাই দুদেশ্ার কারণ। বসটা  ুঝকত পারলাি 
েখন্ তখন্ই আিার স  বরাগ বসকর বগল আর আমিও মেক রইলাি। 
  
আিার িার্ত্মটর অমভজ্ঞতা এই রকিই মিল। 
  
আিার দৃঢ় ম শ্বাস আিাকদর জী ন্ োপন্ বথকক িান্মসক আর অন্য বে আন্ন্দ পাই তা 
আিাকদর অ স্থার উপর মন্ভের ককর ন্া। অথ া আিাকদর মক আকি তার উপরও ন্া। 
 রিং সমূ্পণে মন্ভের ককর আিাকদর িান্মসক অ স্থার উপর ।  াইকরর অ স্থার এর উপর 
হাত বন্ই উদাহরণ মহকসক  জন্ োউকন্র কথাটাই ধরুন্। জন্ োউন্কক আকিমরকা 
েুক্তরাকষ্ট্রর অেশ্কের গুদাকি লুে আর িীতদাকসর ম কদ্রাকহ প্রকরামেত করার জন্য োেঁমস 
বদওয়া হয়। মতমন্ তার কমেকন্র উপর  কস  ধযভূমিকত োন্। বে বজলার তার সকে 
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মিকলন্ মতমন্ ব শ্ দুমিন্তায় পডকলও জন্ োউন্ ব শ্ শ্ান্ত সিামহত মিকলন্। মতমন্ 
ভামজেমন্য়ার  ুমরজ পাহাড লক্ষয ককর  কল ওকেন্ : আহা মক সুন্দর দৃশ্য! এিন্ সুন্দর 
বদশ্টা ভাকলা ককর বদখার সুকোগ হকলা ন্া। 
  
এ ার র াটে েযালকন্ স্কট আর তার সেীকদর কথাই ধরুন্–মতমন্ই মিকলন্ ইিংকরজকদর 
স েপ্রথি দমক্ষণ বিরু অমভোন্কারী। তাকদর বদকশ্ প্রতযা তেকন্র কাজই ব াধ হয় 
িানু্কষ্র ইমতহাকস স কেকয় মন্ষু্ঠর ভ্রিণ। বকান্ খাদয মিকলা ন্া–জ্বালান্ীও মিকলা ন্া। 
মদন্রাত সিাকন্ এগাকরা মদন্ ধকর প্রেে তুষ্ার ঝড েকলমিল তাই হােঁটাও মিল অসম্ভ । 
এিন্ ভয়ান্ক বজাকর  াতাস  ইমিল বে তুষ্াকরর  ুক বককট গতে হকয় োমেল। স্কট 
আর  নু্ধরা  ুঝকত বপকরমিকলন্ তাকদর িৃতুয আসন্ন । এরকি বকান্ ভয়িংকর অ স্থার 
িুকখািুমখ হকত পাকর বভক ই তারা সকে খামন্কটা আমেি একন্মিকলন্। একটু ব মশ্ 
বখকলই তারা ঘুমিকয় সুকখর স্বকে ম কভার হক ন্ আর বকান্মদন্ জাগকত হক  ন্া। মকন্তু 
তারা আমেি ন্া বখকয় আন্কন্দর গান্ গাইকত গাইকত িৃতুয  রণ ককরমিকলন্। একথা বে 
সতয তা আিরা বজকন্মি। কারণ প্রায় আটিাস পকর একদল উদ্ধারকারী তাকদর  রকে 
জিাট  ােঁধা িৃতকদকহর কাকি তাকদর ম দায়কালীন্ একটা মেমে আম ষ্কার ককরন্। 
  
হযােঁ, আিরা েমদ গেন্িূলক মেন্তা আর সাহস এ িং শ্ামন্তর কথা ভা কত পামর তাহকল 
কমেকন্  কসও পামরপামশ্বেক দৃশ্য উপকভাগ করকত পামর! পামর  ধযভূমিকত হামস িুকখ 
বপৌঁিকত  া আন্কন্দর গান্ বগকয় িৃতুযককও জয় করকত পামর। 
  
কম  মিল্টন্ও এটা তােঁর অন্ধকত্বর িধয মদকয় মতন্শ্  ির আকগ আম ষ্কার ককরমিকলন্: 
        িানু্কষ্র িন্ একই জায়গায় থাকক। 
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        এই িন্ই স্বগেকক ন্রক আর ন্রককক স্বগে ককর বতাকল। 
  
বন্কপামলয়ান্ আর বহকলন্ বকলারই মিল্টকন্র কথার সতযতা প্রিাণ করকত পাকর। িানু্ষ্ 
ো োয় তার স ই মিল বন্কপামলয়াকন্র–সম্মান্, ক্ষিতা, সম্পদ–তা সকেও মতমন্ বসন্ট্ 
বহকলন্ায়  কলন্, জী কন্ িটা মদন্ও সকখ কাটাই মন্। অন্যমদকক অন্ধ,  াকশ্মক্তহীন্, 
 মধর বহকলন্ বকলার  কলমিকলন্ : জী কন্ আিার কাকি এত সুন্দর। 
  
পিাশ্  িকরর জী কন্ আমি েমদ মকিু মশ্কখ থামক তাহকলা, আপমন্ মন্কজ িাডা বকউ 
শ্ামন্ত আন্কত পাকর ন্া। 
  
আত্মমন্ভেরতা ন্াকি একমট প্র কন্ধর বশ্কষ্ এিাসেন্ ো  কলমিকলন্ বসই কথাটাই 
আপন্াকদর বশ্ান্াকত োই। কথাটা এই : রাজনন্মতক জয়, ভাডা  ৃমদ্ধ, বরাগিুমক্ত  া 
আপন্ার হারাকন্া  নু্ধর প্রতযা তেন্  া অন্য বে স  মজমন্স আপন্াকক খুমশ্ ককর, তাকত 
ভাক ন্ সুমদন্ আসকি। এটা মকন্তু ম শ্বাস করক ন্ ন্া, কারণ কখন্ই তা হয় ন্া। আপমন্ 
মন্কজ িাডা বকউ আপন্াকক শ্ামন্ত একন্ মদকত পারক  ন্া। 
  
ম খযাত উদাসী দাশ্েমন্ক এমপককটটাস সকলকক সতকে ককর  কলমিকলন্, আিাকদর উমেত 
বদহ বথকক মটউিার  া পুেঁজ ব র ককর বদওয়ার বেকয়  দ মেন্তা তাডাকন্া অকন্ক ব শ্ী 
প্রকয়াজন্ীয়। 
  
. 
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এমপককটটাস কথাটা  কলমিকলন্ উমন্শ্কশ্া  ির আকগ, তক  আধুমন্ক মেমকৎসাম জ্ঞান্ 
তার কথাই সিথেন্ ককর। ড. মজ. কযান্মর রম ন্সন্  কলন্ জন্স হপমকন্স হাসপাতাকল 
বেস  বরাগী আকগ তাকদর পােঁেজকন্র িকধয োরজন্ই আক গজমন্ত বরাকগর মশ্কার। 
এিন্মক শ্রীকরর ন্ান্া ম কলকন্রও িূল এটাই। মতমন্  কলকিন্ বে জী কন্র পকথ েলকত 
মগকয় ন্ান্া সিসযা বথককই এই স  বরাগ আকস। ম খযাত েরাসী দাশ্েমন্ক িকতইকন্র 
কথা হল : ো ঘকট তাকত িানু্ষ্ েতটা ন্া আঘাত পায়, তার বেকয় ব শ্ী আঘাত পায় 
বসই ঘটন্া সম্পককে তার অমভিকতর েকল। আর বসই িতািত মন্ভের ককর আিাকদর 
মন্কজকদরই উপকর। 
  
দুমিন্তািুক্ত ন্তুন্ জী ন্ মক  লকত োই জাকন্ন্? আিার মক এিন্ ধৃষ্টতা বে আপন্ার 
িুকখর উপর  লমি বে আপন্ার দুুঃখ ককষ্টর পমরসীিা বন্ই আর তা সকত্বও এর 
পমর তেন্ সম্ভ ? হযােঁ, আসকল তাই  লকত োই। আর বসটাই স  ন্য়। আমি বসটা বকিন্ 
ককর করা োয় বদখামে। একত একটু বেষ্টার দরকার হকলও  যাপারটা খু ই সহজ। 
 য হামরক িন্স্তকত্বর ম খযাত পমেত উইমলয়াি বজিস এক ার  কলন্ : িকন্ হকত পাকর 
িানু্ষ্ অনু্ভূমতর েকলই কাজ ককর। আসকল মকন্তু দুকটাই একসকে েকল। কাজকক েমদ 
িন্ মদকয় মন্য়মন্ত্রত করা োয়–ো করা সম্ভ , আিরা পকরাক্ষভাক  অনু্ভূমতকক মন্য়মন্ত্রত 
করকত পামর। 
  
অন্যকথায়  লকল উইমলয়াি বজিস  কলকিন্ বে আেিকা আিরা আিাকদর অনু্ভূমত 
মন্য়ন্ত্রণ করকত পামর ন্া–তক  আিাকদর কােেধারা  দল করকত পামর। আর েখন্ই 
কােেধারা  দল কর  তখন্ই আিাকদর অনু্ভূমতও  দলাকত পামর। 
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. 
  
এই সহজ বকৌশ্ল মক েলপ্রদ? মন্কজই বেষ্টা করুন্ ন্া । িুকখ সমতযকার একটা হামস 
েুমটকয় বতালার বেষ্টা করুন্, তারপর বহলান্ মদকয়  কস বজাকর মন্ুঃশ্বাস মন্কয় এক কমল 
আন্কন্দর গান্ গাইকত থাকুন্ । েমদ গাইকত ন্া পাকরন্ তক  মশ্স মদন্। েমদ মশ্স ন্া 
মদকত পাকরন্ গুন্গুন্ করুন্। উইমলয়াি বজিস মেকই  কলমিকলন্, আপমন্ বদখক ন্ বে 
এইরকি খুমশ্র সুর ভাজকত থাককল িন্ খারাপ ককর থাকা একক াকরই অসম্ভ । 
  
এটাই প্রকৃমতর একটা অকিাঘ সতয ো আিাকদর জী কন্ অকলৌমকক কাে ঘটাকত পাকর। 
আমি কযামলকোমন্েয়ার এক িমহলাকক জামন্–অ শ্য তােঁর ন্াি কর  ন্া–মতমন্ েমব্বশ্ 
ঘন্ট্ার িকধযই সুখী হকত পারকতন্ শুধু েমদ এই বকৌশ্লটা জান্কতন্। িমহলামট  ৃদ্ধা আর 
ম ধ া, স্বীকার করকতই হক   যাপারটা খু ই দুুঃকখর। তক  মতমন্ মক সুখী হওয়ার বেষ্টা 
ককরকিন্? উির হল ‘ন্া’ তােঁকক েমদ প্রশ্ন করা হয় মতমন্ উির বদন্, ওহ্, আমি মেক 
আমি–তক  তােঁর িুখভা  আর কণ্ঠস্বরই  কল বদক  কথাটা মেক ন্য় বেকহতু িকন্ হক  
মতমন্  লকিন্, ওুঃ ঈশ্বর, েমদ জান্কতন্ কত কষ্ট ন্া আমি বপকয়মি। িকন্ হয় তােঁর 
সািকন্ সুখী থাকায় বেন্ আপমি আকি। 
  
অকন্ক বিকয়ই তােঁর বেকয় ককষ্ট আকি, তােঁর স্বািী তার জন্য  ীিার বে টাকা বরকখ 
বগকিন্ তাকত তার অভা  বন্ই। তার ম  ামহত বিকলকিকয়রা আকি বসখাকন্ মতমন্ থাককত 
পাকরন্। তক  আমি কখন্ই তাকক হাসকত বদমখমন্; মতমন্ স  সিয় অমভকোগ ককরন্ তার 
জািাইরা কৃপণ আর স্বাথেপর–অথে মতমন্ তাকদর  ামডকত িাকসর পর িাস কামটকয়কিন্। 
মতমন্ আরও  কলন্ বিকয়রা তাকক বকান্ উপহারই বদয় ন্া–অথে মতমন্ মন্কজ এক পয়সা 
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খরে ককরন্ ন্া, মন্কজর জন্য স  টাকা জমিকয় রাকখন্। মতমন্ তার পমর ারকক এইভাক  
ধ্বিংস ককর মদকেন্। 
  
মকন্তু এরকি হওয়ার বকান্ প্রকয়াজন্ মিকলা? বসটাই হল দুুঃকখর কথা–মতমন্ ইকে 
করকলই অসুখী বথকক সুখী হকত পারকতন্–মন্কজকক মতমন্ হতভামগন্ী মতক্ততা িাখা এক 
অসখী েীকলাক তা আদরণীয়, মপ্রয় একজন্ হকত পারকতন্। এটা ন্া ককর মন্কজর অসুখী 
জী কন্র মদকক স েদা িত । বিাকটও বকউ সুখী হকত পাকর ন্া । 
  
আমি ইমেয়ান্াকত একজন্কক জান্তাি, ন্াি এইে বজ. ইেলাটে, মতমন্ আজও ব েঁকে 
আকিন্ মতমন্ এই রহসয আম ষ্কার করকত বপকরকিন্। দশ্  ির আকগ তার স্কারকলট 
মেভার হয়। তা বথকক বসকর ওোর পকরই মতমন্ আিান্ত হন্ িূর্ত্াশ্কয়র প্রদাকহ। স  
রকি ডাক্তার বদখাকলন্ ইেলাটে এিন্মক হাতুকডকদরও। মকন্তু মকিুকতই তােঁর বরাগ 
সারকলা ন্া; তারপর মকিুকাল পকরই ন্তুন্ উপদ্র  সুরু হল। তার রক্তোপ ব কড বগল। 
মতমন্ এক ডাক্তাকরর কাকি বদখাকতই শুন্কলন্ রক্তোপ ২১৪। তাকক  লা হল এটা 
িারাত্মক–বসটা ব কডই েলকি অতএ  ভম ষ্যকতর স  মকিু মেকোক ককর বেলা উমেত। 
  
ভদকলাক  কলন্, আমি  ামড েকল বগলাি, আর বদখকত োইলাি  ীিা বকাম্পামন্র টাকা 
বিটাকন্া আকি মকন্া। তারপর ম ধাতার কাকি ক্ষিা োইলাি আিার স  ত্রুমটর জন্য 
এ িং িন্খারাপ করা হল তমলকয় বগলাি। আমি এ ার সকলককই অসুখী  ামন্কয় 
িাডলাি । আিার েী আর পমর াকরর স াই ভামর অসুখী ককর তুকলাি এ িং মন্কজ 
হতাশ্ায় ডু লাি। োইকহাক এক সপ্তাহ ধকর আমন্গকতর সহ মন্কজকক  ললাি : তুমি 
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ব াকার িতই কাজ করি। হয়কতা আগািী এক  িকরও বতািার িত হক , অতএ  
আ ার সুখী হকত বেষ্টা করি ন্া বকন্? 
  
আমি তাই সটান্ বহলান্ মদকয়  কস হামস িাখাকন্া িুকখ এিন্ ভা  করকত োইলাি বেন্ 
স ই স্বাভাম ক। স্বীকার করমি  যাপারটা বগাডায় বতিন্ সহজ হয়মন্–তক  বেষ্টা ককর 
খমশ্র ভারস রাখলাি আর তাকত বে আিার পমর ারককই খুমশ্ করলাি তাই ন্য় 
আিারও ভাকলা হল । 
  
প্রথিতুঃ আমি ভকলা ব াধ করকত আরম্ভ করলাি–ো ভা তাি বসই রকিই। িকিই 
ভাকলা হকয়ও উেলাি। আর আজ? আজ েখন্ আিার ক কর থাকার কথা তারও ককয়ক 
িাস পকর শুধু বে সুখী তাই ন্ই। ব শ্ ভাকলা ভাক ই ব েঁকে আমি, আিার রকক্তর োপও 
স্বাভাম ক! একটা মজমন্স আমি মন্মিত জামন্, ডাক্তাকরর ভম ষ্যত াণীই মেক হত েমদ 
িৃতুযর ওই মেন্তা করতাি। মকন্তু আমি আিার শ্রীরকক বসকর ওোর সুকোগ মদই আর 
বসটা হল িান্মসক অ স্থার পমর তেন্! 
  
আন্কন্দর একটা প্রশ্ন কমর আসুন্ : েমদ আন্কন্দর ভান্ আর সমতযকার সুস্বাকস্থযর কথা 
ভা কল এ িং িকন্ সাহস আন্কল একজকন্র জী ন্ রক্ষা করকত পাকরন্, তাহকল আমি  া 
আপমন্ বিাটখাকটা দুুঃখ আর িন্ খারাকপর কথা ভা ক া বকন্? বকন্ আিকদর োরপাকশ্র 
স াইকক অসুখী কর ? অথে বক ল হামসখুমশ্ থাককলই তাকদরও ভাকলা করা োয়। 
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 হু  ির আকগ একটা বিাট্ট  ই পকডমিলাি  ইখান্া আিার জী কন্ গভীর প্রভা  ম স্তার 
ককরকি।  ইটার ন্াি িানু্ষ্ বেরকি ভাক । বলখক বজিস অযাকলন্। তাকত মক মিল 
 লমি। 
  
একজন্ িানু্ষ্ েখন্ বকান্ বলাক  া মজমন্স সম্পককে তার মেন্তাধারা  দল ককর, অন্য 
বলাক আর মজমন্সও বতিমন্  দকল োয় । …একজন্ বলাককক তার মেন্তাধারা  দলাকত 
মদন্ তাহকল অ াক হকয় বদখক ন্ বে তার জী কন্র  াস্ত  অ স্থারও পমর তেন্ ঘটকি। 
বে ঈশ্বর আিাকদর জী ন্ মন্য়ন্ত্রণ ককরন্ মতমন্ আিাকদরই িকধয। এ আিরা মন্কজরাই 
…িানু্ষ্ ো ককর তাহল তার মন্কজর মেন্তারই েসল…বকান্ িানু্কষ্র উন্নমত, জয়লাভ আর 
স ই তার মন্কজর মেন্তাকতই হয়। েখন্ই বে দু েল, আর দুুঃকখ ভারািান্ত হক  তখন্ই 
মেন্তার উন্নয়ন্ বস বিকড বদয়। 
  
 াইক কলর প্রথি পমরকেদ অনু্সাকর ঈশ্বর িানু্ষ্কক দুমন্য়ার অধীশ্বর  ামন্কয় মিকলন্। এ 
এক িহান্ উপহার । মকন্তু এরকি রাজকীয় উপহার আমি োই ন্া। আমি ো োই তা 
হল মন্কজর উপর অমধকার–আিার মেন্তার অধীশ্বর হকত, ভয় জয় করকত, আিার িন্ 
আর মেন্তার উপর প্রভুত্ব করকত । আমি এও জামন্ একাজ আিার পকক্ষ সম্ভ –ইকে 
করকলই আমি আিার িকন্র অধীশ্বর হকত পামর। 
  
অতএ  আসুন্ উইমলয়াি বজিকসর এই কথাগুকলা িকন্ বগেঁকথ রামখ : 
  
োকক আিরা অকলযাণ  কল থামক…তাকক সঙ্ককজই কলযাণকর সালসা ততমর করা ও 
সম্ভ । বে িানু্ষ্ দুভোগযতামডত তার উমেত িন্ বথকক ভয় দূর ককর লডাই করা। 
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আসুন্ আিরা আিাকদর সুকখর জন্য েুদ্ধ কমর। 
  
আসুন্ এজন্য আিরা প্রকতযক মদকন্র প্রেুিতা আর গেন্িূলক কাকজর কােেসূেী ততরী 
কমর। এই কােেসূেীকক ন্াি মদকত পামর ‘শুধু আজককর জন্য।’ এটা আিার এত ভাকলা 
বলকগমিল বে শ্কয় শ্কয় কমপ ম মলকয়মি। এটা িমর্ত্শ্  ির আকগ প্রয়াত মসম ল এে 
পযামট্রজ মলকখমিকলন্। েমদ এটা আিরা বিকন্ েমল তাহকল আিাকদর দুমিন্তার আক গটা 
বককট মগকয় আন্কন্দর ভাগ বের ব কড োক । 
  
শুধু আজককর জন্য 
  
(১) শুধু আজককর জন্য আমি সুখী হ । একত ব াঝা োয় আোহাি মলঙ্কন্ ো  কলকিন্ 
তাই মেক বে ‘অমধকািংশ্ িানু্ষ্ই েতখামন্ খুশ্ী হকত োয় তাকদর িন্ ো োয় ততটাই 
তারা তাই হয়।’ সুখ  াইকরর  স্তু ন্য়। এ হকলা অন্তকরর। 
  
(২) শুধু আজককর জন্য ো ঘকট তাকক গ্রহণ কর , আিার ইকেিকতা বসটা করকত 
োই  ন্া। আমি আিার পমর ার,  য সা আর ভাগয বেিন্ আসক  তাকক বসই ভাক ই 
বিকন্ বন্ । 
  
(৩) শুধু আজককর জন্য আিার শ্রীকরর েত্ন বন্ । আমি  যায়াি কর , েত্ন কর , 
শ্রীরকক অ কহলা কর  ন্া। কারও বদাষ্ খুেঁজ  ন্া, কাউকক মন্য়ন্ত্রণ  া উন্নত করার 
বেষ্টা কর  ন্া। 
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(৪) শুধু আজককর জন্য িন্কক আমি স ল করার বেষ্টা কর । দরকারী মকিু মশ্ক্ষা 
কর  আমি এিন্ মকিু পডকত বেষ্টা কর  োকত বেষ্টা দরকার। বসইসকে দরকার মেন্তা 
আর িন্ুঃসিংকোগ। 
  
(৫) শুধু আজককর জন্য আিার আত্মাকক মতন্মট পকথ সমিয় কর । আমি একজকন্র 
বকান্ উপকার কর  মকন্তু মন্কজর পমরেয় জান্াক া ন্া। ো করকত োই ন্া–এিন্ দুকটা 
কাজ কর  উইমলয়াি বজিকসর উপকদশ্ িত। বক ল অভযাকসর জন্যই এই স  কাজ 
কর । 
  
(৬) শুধু আজককর জন্য আমি প্রীমতিয় থাক । আমি আজ  ামহযকভাক  সুদশ্েন্ থাককত, 
বপাশ্াক পরকত বেষ্টা কর । আমি ধীকর কথা  ল , মশ্ষ্ট থাক । আমি অপকরর প্রশ্িংসা 
কর । বকান্ সিাকলােন্া কর  ন্া। শুধু আজককর জন্য আজককর সিসযা মন্কয় মেন্তা 
করক া। সারা জী কন্র সিসযা মন্কয় একসাকথ িাথা ঘািাক া ন্া। আমি  াকরা ঘন্ট্ার 
জন্য বকান্ কাজ করকত পামর তক  তা সারা জী ন্ ধকর ককর েল  ন্া। শুধু আজককর 
জন্য একটা কােেসূেী রাখ । প্রমত ঘণ্টায় মক কর  তার মহকস  রাখ । আমি বে স  
সিয় তা বিকন্ েল  তা ন্য়, ত ু তা সকেও রাখ । একত দুকটা মজমন্স ধ্বিংস হক  
তাহল– যস্ততা আর অমন্মদেষ্টতা। 
  
(৯) শুধু আজককর জন্য আধঘন্ট্া একাকী ম োি বন্ । এই আধ ঘন্ট্ায় ঈশ্বকরর মেন্তা 
কর  োকত জী ন্কক প্রকৃত উপলমি করকত পামর। 
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(১০) শুধু আজককর জন্য আমি ভয় পা  ন্া। অন্তত সুখী হকত ভীত হ  ন্া। ো ভাল 
অথোৎ বসই সুন্দরকক মন্ভেীকভাক  পূজা কর , এ িং োকদর ভাকলা ামস তাকদর ম শ্বাস 
করকত োই  বে তারাও আিায় ভাকলা াকস। 
  
শ্ামন্ত ও সুকখর জন্য েমদ িন্কক সুদৃঢ়ভাক  ততমর করকত োন্ তাহকল এই মন্য়িমট বিকন্ 
েলুন্ : হামস িুকখ মেন্তা ককর কাজ করুন্, বদখক ন্ তাহকলই প্রেুিতা সমতযই আসক । 
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শ্চহিংসা ও ঘৃণার পশ্চরণশ্চত 
  
 হু  ির আকগ ইকয়াকলাকস্টান্ পাককে েখন্ ব ডামেলাি তখন্ ভ্রিণাথেীকদর সকে  কস 
ঘন্ পাইন্ কন্র বঝােঁকপর দৃশ্য উপকভাগ করমিলাি। মেক তখন্ই আিরা বে জন্তুমটকক 
বদখার অকপক্ষায় মিলাি বসই জেকলর আতঙ্ক এক প্রকাে আকাকরর মগ্রসূমল ভালুক 
আকলায় ব মরকয় একস পাককের বহাকটকলর জিা করা জিাল ঘাটকত আরম্ভ করল। 
জেকলর একজন্ মশ্কারী বিজর িামটেন্কডল বঘাডায় েকড ভ্রিণাথেীকদর ভালুক সিকন্ধ 
ন্ান্া কামহন্ী বশ্ান্াকলন্। মতমন্  লকলন্ ওই মগ্রমল ভালুক একিার্ত্  ন্য িমহষ্ আর 
বকামডয়াক ভালুক িাডা পমিি জগকতর বকান্ জাকন্ায়ারককই ভয় ককর ন্া। অথে আমি 
বস রাকত বদখলাি মগ্রসমল ভালুকটা বস রাকত একটা জন্তুকক  াইকর একন্ ওর সকে 
বখকত মদল। জন্তুটা একটা স্কাঙ্ক। অথে ভালুকটা জান্ত ওর থা ার এক আঘাকতই ও 
বিাট্ট স্কাঙ্কটাকক বশ্ষ্ ককর মদকত পাকর। মকন্তু বস তা করল ন্া বকন্? কারণ বস 
অমভজ্ঞতার িধয মদকয় বজকন্মিল একত বকান্ লাভ হয় ন্া। 
  
এটা আমিও আম ষ্কার কমর। আিার বিকল  য়কস কাজ করার সিয় আমি োর বপকয়  হু 
স্কাঙ্ক ধকরমি আর মন্উইয়ককের েুটপাকথ হােঁটার সিয়  হু দুকপকয় স্কাঙ্কও বদকখমি। আিার 
অমভজ্ঞতায় বদকখমি এই দুজাকতর জী ককই ঘােঁমটকয় লাভ হয় ন্া। 
  
আিরা েখন্ আিাকদর শ্ত্রুকদর ঘৃণা কমর তখন্ তারা িান্মসক মদক মদকয় অকন্ক ব শ্ী 
শ্মক্তশ্ালী হকয় ওকে। আিাকদর ঘুি, হজিশ্মক্ত, ব্ল্াড বপ্রসার, স্বাস্থয আর আিাকদর 
সুকখর উপর প্রভা  ম স্তার ককর। আিাকদর শ্ত্রুরা েমদ জান্কত পারত তারা মকভাক  
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আিাকদর দুমিন্তায় বেকল ক্ষমত ককর েকলকি তাহকল তারা আন্কন্দ ন্ােকত থাককতা। 
আিাকদর ঘৃণা তাকদর বকান্ই ক্ষমত ককর ন্া  রিং বস ঘণা। আিাকদরই মদন্রাতকক ন্রক 
ককর বতাকল। এই কথাটা বক  কলমিকলন্ জাকন্ন্? স্বাথেপকররা েমদ আপন্াকদর উপর 
বটক্কা মদকত োয় তাহকল তাকদর তুে জ্ঞান্ ককর  ামতল করুন্, বশ্াধ বন্ ার দরকার 
বন্ই। েখন্ বশ্াধ বন্ ার বেষ্টা করক ন্, জান্ক ন্ তার ক্ষমত করার বেকয় মন্কজরই ব মশ্ 
ক্ষমত করক ন্। ..কথাটা শুকন্ িকন্ হয় বকান্ ম খযাত আদশ্ে াদীর উমক্ত। মকন্তু তা ন্য়। 
কথাটা মিলওয়ামকর পুমলশ্ দপ্তকরর এক  ুকলামটকন্ ব র হয়। 
  
বশ্াধ বন্ ার বেষ্টা মকভাক  আপন্ার ক্ষমত করকত পাকর? ন্ান্া ভাক ই তা পাকর। লাইে 
পমর্ত্কার ভাষ্া অনু্োয়ী একত আপন্ার স্বাকস্থযরও ক্ষমত হকত পাকর।  যমক্তত্বিয় রক্তোপ 
সম্পন্ন িানু্কষ্র প্রধান্ ত মশ্ষ্টয হল ঘৃণা। েখন্ ঘৃণা দীঘেকালীন্ হয় তখন্ই সেী হয় 
দীঘেকাকলর রক্তোপ আর হাকটের অসুখ। 
  
অতএ  বদখকিন্ েখন্ েীশু  কলমিকলন্, ‘আপন্ার শ্ত্রুকক ভাকলা াসুন্’, তখন্ মতমন্ শুধু 
ন্ীমতশ্াকের কথাই  কলন্ মন্। মতমন্ ম িংশ্ শ্তাব্দীর মেমকৎসাশ্াকের কথাও  কলকিন্। 
মতমন্ েখন্  কলন্, শ্তশ্ত ার ক্ষিা কর তখন্ মতমন্ আপন্াকক আর আিাকক উচ্চ 
রক্তোপ, হাকটের বরাগ, পাকস্থলীর আলসার এ িং অন্যান্য  হু বরাগ বথকক মকভাক  দূকর 
থাককত হয় বসটাই  কলমিকলন্। 
  
আিার এক  নু্ধর সম্প্রমত সািংঘামতক হৃদকরাগ হয়। তার মেমকৎসক তাকক েুপোপ শুকয় 
থাককত  কলমিকলন্ আর  কলমিকলন্ োই ঘটুক ন্া বকন্ বকান্রকি িুদ্ধ হওয়া েলক  
ন্া। ডাক্তাররা জাকন্ন্ আপন্ার েমদ হৃৎমপে দু েল থাকক তাহকল আেিকা রাগ আপন্ার 
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িৃতুয ঘটাকত পাকর। িৃতুয ঘটাকত পাকর  কলমি? এই রাগ সমতযই একজন্ বরকস্তারােঁ 
িামলককর িৃতুযর কারণ হয়। এটা ঘকট ক ির আকগ ওয়ামশ্িংটকন্র বস্পাকককন্। আিার 
সািকন্ই বস্পাকককন্র পুমলশ্ দপ্তকরর পুমলশ্ প্রধাকন্র একখান্া মেমে রকয়কি, তাকত মতমন্ 
মলকখকিন্ : ক’ ির আকগ বস্পাকককন্র এক বরকস্তারােঁর িামলক আটষ্মট্ট  িকরর মিুঃ 
উইমলয়াি থকড ার বরকস্তারােঁর পােঁেককর উপর প্রেে িুদ্ধ হন্। এিন্ই তার রাগ হয় 
মরভল ার ব র ককর মতমন্ পােঁেককক তাডা ককরন্ আর তৎক্ষণাৎ পকড মগকয় হৃদকরাকগ 
আিান্ত হকয় োরা োন্–হাকত তখন্ও মরভল ারটা ধরা। ককরান্াকরর  ক্ত য মিল প্রেে 
রাকগর েকল হৃদকরাকগ িৃতুয। 
  
েীশু েখন্  কলমিকলন্ ‘শ্ত্রুকক ভাকলা াকসা’, তখন্ মতমন্ এটাই  কলকিন্ মক ককর 
আিরা বেহারা ভাকলা রাখকত পামর। আমি  া আপমন্ জামন্, বেস  বিকয়কদর িুখ কুেঁেকক 
বগকি  া বেহারা শুমককয় বগকি। তা ঘৃণারই পমরণমত। পৃমথ ীর স রকি মেমকৎসাকতও 
এটা ভাকলা হক  ন্া। মকন্তু ক্ষিা, ন্িন্ীয়তা আর বপ্রকি তাকদর বেহারার উন্নমত হকত 
পাকর। 
  
ঘৃণা আিাকদর খাদযককও ম স্বাদ ককর বতাকল।  াইক কল  যাপারটা এই ভাক  উকিখ করা 
হকয়কি : ঘৃণার সকে বিাটা বভডার িািংকসর বেকয় বপ্রিিয় মন্রামিষ্ খাদযই বেয়। 
  
আিাকদর শ্ত্রুরা েমদ জান্কত পাকর তাকদর প্রমত আিাকদর ঘৃণা আিাকদর মকভাক  বশ্ষ্ 
ককর বেলকি, ন্াভোস করকি আর বসৌন্দেে ন্ষ্ট করকি, হৃদকরাগ আন্কি এ িং তার সকে 
সকে জী ন্ীশ্মক্ত মন্ুঃকশ্ষ্ করকি তাহকল তারা আন্কন্দ লাোকতা। 
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আিরা েমদ শ্ত্রুকদর ভাকলা াসকত ন্াও পামর অন্ততুঃ মন্কজকদর ভাকলা ামস আসুন্। 
মন্কজকদর এিন্ ভাক  ভাকলা াসকত হক  বে মকিুকতই শ্ত্রুকদর আিরা আিাকদর সুখ, 
স্বাস্থয  া বেহারা ন্ষ্ট করকত বদ  ন্া। বশ্ক্সপীয়ার বেিন্  কলমিকলন্ : 
  
শ্ত্রুর জন্য এিন্ উিাপ সৃমষ্ট করক ন্ ন্া োকত মন্কজই দগ্ধ হক ন্। 
  
েীশু েখন্  কলমিকলন্ শ্তশ্ত ার শ্ত্রুকক ক্ষিা কর, মতমন্ তখন্ দরকারী কথাই 
 কলমিকলন্। বেিন্ ধরুন্, একখান্া মেমের কথা  মল। মেমেখামন্ মলকখকিন্ সুইকডন্ বথকক 
জজে রন্া। মতমন্ সুইকডকন্র একজন্ অযাটন্েী। মেতীয় িহােুকদ্ধর সিয় মতমন্ মভকয়ন্া 
বথকক সুইকডকন্ পালান্। তােঁর বকান্ টাকা পয়সা ন্া থাকায় কাকজর বখােঁজ করমিকলন্। 
বেকহতু মতমন্  হু ভাষ্ায় মলখকত কইকত পারকতন্ তাই আিদান্ী রপ্তান্ীর বকান্ প্রমতষ্ঠাকন্ 
কাজ পাক ন্ বভক মিকলন্। স াই জান্াল েুকদ্ধর জন্য তাকদর বলাক দরকার বন্ই, তক  
ন্ািটা তারা োেঁইকল মলকখ বরকখ মিকলন্…। একজন্ মলকখমিকলন্ : আিার  য সা সিকন্ধ 
আপমন্ ো ভাক ন্ তা মেক ন্য়। আপমন্ ভুল ককরকিন্ এ িং আপমন্ িহািুখ । আিার 
বকান্ পর্ত্কলখক োই ন্া। েমদ দরকার হয়ও আপন্াকক বন্  ন্া কারণ আপমন্ ভাকলা 
সুইমডশ্ ভাষ্ায় মলখকত পাকরন্ ন্া, আপন্ার মেমেকত অসিংখয ভুল। 
  
জজে রন্া েখন্ মেমেটা বপকলন্ তখন্ বরকগ আগুন্ হকয় বগকলন্। বলাকটা বভক কি মক 
আমি সুইমডশ্ ভাষ্ায় মলখকত পামর ন্া।  রিং বলাকটা ো মলকখকি তাই ভুকল ভরা! 
প্রতুযিকর জজে রন্া ো একটা মেমে মলখকলন্ তাকত বলাকটা জ্বকল পুকড িরক । এ ারই 
রণা একটু থািকলন্। মতমন্ মন্কজকক  লকলন্ : এক মিমন্ট দােঁডাও। মকভাক   ুঝকল 
বলাকটা মেক  কলমন্? আমি সুইমডশ্ ভাষ্া মশ্কখমি  কট তক  তা আিার িাতৃভাষ্া ন্য়, 
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অতএ  ভুল করকতও পামর। তাই কাজ বপকত বগকল আরও ভাকলা ককর ভাষ্াটা মশ্খকত 
হক  এই বলাকটা পকরাক্ষ ভাক  উপকারই ককরকি। ওর কাকি ঋণী রইলাি! অতএ  বস 
ো ককরকি তার জন্য ধন্য াদ জামন্কয় মেমে মলখ । 
  
অতএ  জজে রন্া এ ার আকগর মেমেটা মিেঁকড বেকল ন্তুন্ একটা মেমে মলখকলন্ : 
আপমন্ একজন্ পর্ত্কলখক ন্া োইকলও কষ্ট ককর বে মেমেটা মলকখকিন্ তার জন্য 
ধন্য াদ। আপন্ার প্রমতষ্ঠান্ সম্পককে ভুল করার জন্য দুুঃমখত। আপন্াকক মেমে বলখার 
কারণ হল আপন্াকদর কার ারই বেষ্ঠ শুকন্মিলাি। জান্তাি ন্া মেমেকত  যাকরণ ভুল 
ককরমি। আমি এজন্য দুুঃমখত ও লমজ্জত। এরপর বথকক ভুল সিংকশ্াধন্ করার জন্য 
ভাকলা ককর সুইমডশ্ ভাষ্া মশ্খ । আকত্মান্নমতর পকথ মন্কয় োওয়ার জন্য আপন্াকক 
অকশ্ষ্ ধন্য াদ। 
  
ককয়ক মদকন্র িকধযই জজে রন্া বলাকমটর কাি বথকক উির বপকলন্, মতমন্ তােঁকক বদখা 
করকত  কলকিন্। রন্া বদখা করকলন্–আর একটা কাজও বপকলন্। জজে রন্া এইভাক ই 
আম ষ্কার করকলন্ বে ন্রি উির মদকল রাগ জল হকয় োয়। 
  
আিরা হয়কতা আিাকদর শ্ত্রুকদর ভাকলা াসার িত অতখামর সাধু হক  পার  ন্া, তক  
আিাকদর স্বাস্থয আর সুকখর জন্য আসুন্ তাকদর ক্ষিা ককর স  ভুকল োই। এটা একটা 
েিৎকার কাজ। কন্েুমসয়াস  কলমিকলন্ : অন্যায় মন্গ্রহ বভাগ  া লুমণ্ঠত হওয়া মকিুই 
ন্য়, েমদ তা িকন্ ন্া রামখ । আমি এক ার বজন্াকরল আইকসন্হাওয়াকরর বিকল জন্কক 
প্রশ্ন কমর তার  া া মক বকান্মদন্ রাগ পুকষ্ বরকখমিকলন্? বস উিকর  কল, ন্া  া া 
োকদর পিন্দ ককরন্ ন্া তাকদর কথা এক িুহূতেও ভাক ন্ ন্া। 
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একটা প্রােীন্ প্র াদ আকি বে বলাক রাগকত জাকন্ ন্া বস িুখ, মকন্তু বে রাগ ককর ন্া বস 
 ুমদ্ধিান্। মন্উইয়ককের ভূতপূ ে একজন্ বিয়র উইমলয়াি বজ. বগন্করর ন্ীমতও মিল এই 
। সস্তা কুরুমেকর খ র কাগজগুকলা তার মপিকন্ বলকগমিল আর এক উম্মাদ তাকক 
গুমলও ককর, মতমন্ প্রায় তাকত িরকত  কসমিকলন্। হাসপাতাকল মেমকৎসার সিয় মতমন্ 
 কলন্ : প্রকতযক রাকতই আমি স মকিু আর স াইকক ক্ষিা কমর। এমক অমতমরক্ত 
আদশ্ে াদ? অমতমরক্ত মিমষ্ট কথা? তাই েমদ হয় তাহকল আসুন্ ম খযাত জািোন্ দাশ্েমন্ক 
বসাকপন্হাওয়াকরর কথা শুমন্। স্টামডস ইন্ বপমসমিজি, তার রেন্া। জী ন্ তার কাকি 
দুুঃখ আর হতাশ্ায় ভরা মিল । দুুঃখ আর হাহাকাকর িমথত অ স্থায় বথককও মতমন্ 
 কলমিকলন্ : েমদ সম্ভ  হয় কারও প্রমত শ্ত্রুতা থাকা উমেত ন্য়। 
  
আমি এক ার ি’জন্ বপ্রমসকডন্ট্–উইলসন্, হামডেিং,  ুমলজ, হুভার, রুজকভল্ট আর 
টুিযাকন্র ম শ্বস্ত পরািশ্েদাতা  ান্োডে  ারুেকক প্রশ্ন কমর তার শ্ত্রুকদর আিিকণ মতমন্ 
মকিু িকন্ ককরন্ মক ন্া। মতমন্ জ া  বদন্ বকউই আিায় খারাপ লাগাকত  া বিাট 
করকত পাকর ন্া, তাকদর করকতই মদই ন্া। 
  
আমি  া আপমন্ অন্যকক সুকোগ ন্া মদকল তারা বকউই আিাকদর বিাট করকত পারক  
ন্া। লামে আর পাথকর আিার হাড ভাঙকত পাকর মকন্তু কথাকক আমি ভয় পাই ন্া। 
  
েুগ েুগ ধকর িানু্ষ্ িীকষ্টর িত িানু্কষ্র উপাসন্া ককরকি মেমন্ কখন্ও শ্ত্রুকক ঘৃণা 
ককরন্ মন্ । আমি  হু ার কান্াডার জযাসপার ন্যাশ্ন্াল পাককে দােঁমডকয় ম কশ্বর অন্যতি 
বসরা প েকতর মদকক িুগ্ধ ম স্মকয় তামককয়মি। ওই প েত মেমটশ্ ন্াসে এমডথ কযাকডকলর 
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ন্াকি ন্ািামঙ্কত–মেমন্ ১৯১৫ সাকলর ১২ই অকক্টা র সন্যামসন্ীর িতই জািোন্ োয়ামরিং 
বস্কায়াকডর সািকন্ িৃতুয  রণ ককরন্। তার অপরাধ? মতমন্ বগাপকন্  হু আহত েরাসী 
আর ইিংকরজ তসন্যকক তার ব লমজয়াকির  ামডকত বরকখ বস া ককরন্ আর তাকদর 
হলযাকে পালাকত সাহােয ককরন্। একজন্ ইিংকরজ পাদ্রী েখন্ তার িৃতুযর আকগ তার 
োকসলকসর কারাগাকর বদখা করকত আকসন্ এমডথ কযাকডল দুমট কথা  কলমিকলন্, আর 
তা বোি গ্রান্াইট পাথকর তার িূমতের কাকি। বখাদাই ককর রাখা আকি : আমি  ুঝকত 
পারমি শুধু স্বকদশ্কপ্রিই স  ন্য়। কারও প্রমতই আিার মতক্ততা  া ঘৃণা বন্ই। োর ির 
পকর তার িৃতকদহ ইিংলযাকে সমরকয় বন্ওয়া হয় এ িং ওকয়স্টমিন্ষ্টার অযাম কত তার 
সৃ্মমতসভা হয়। এক ার লেকন্ এক  ির কাটাকন্ার সিয় এমডথ কযাকডকলর িূমতের 
সািকন্ দােঁমডকয় তার  াণী পকডমিলাি। 
  
. 
  
শ্ত্রুকদর ক্ষিা করা আর ভুলকত পারার একটা পথ হল, আিাকদর স  োইকতও  ড 
মকিু করায় শ্পথ গ্রহণ করা। তাহকল আিরা অপিান্ ও শ্ত্রুতার কথা ভুকল ো  আর 
আিাকদর কাজই আিাকদর কাকি  ড হকয় উেক । উদাহরণ মহকসক  ১৯১৮ সাকলর 
মিমসমসমপর পাইকন্র  কন্ বে ন্াটকীয় ঘটন্ার জন্য বন্য় বসটাই বদখা োক। ম ন্া ম োকর 
িৃতুযদে দান্  া ঘৃণয মলমিিংকয়র  য স্থা করা হমেল একজন্.. লকরন্স বজান্স ন্াকি 
একজন্ কালা আদিী, মেমন্ একজন্ মশ্ক্ষক ও পাদী, তাককই মলগ সকাল হমেল। 
ককয়ক  ির আকগ লকরন্স বজান্স পাইন্ী উড কামি সু্কল স্থাপন্ ককরন্। এ ঘটন্াটা ঘকট 
ন্ন্ প্রথি ম শ্বেুকদ্ধর আক গিয় মদন্গুকলায়। একটা গুজ  রকট োয় বে জািোন্রা 
মন্কগাকদর উকিমজত ককর ম কদ্রাকহ প্রকরামেত করকি। োকক মলি করা হমেল বসই 
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লকরন্স বজান্স একজন্ মন্কগ্রা, সকন্দহ করা হমেল মতমন্ মন্কগ্রাকদর প্রকরামেত করকিন্। 
একদল সাদা িানু্ষ্–োকেের সািকন্ জিাকয়ত হকয় লকরন্স বজান্সকক মকিু বলাককর সািকন্ 
এই  কৃ্ততা করকত বশ্াকন্ : জী ন্ হল একটা লডাই আর প্রকতযক মন্কগ্রাকক ব েঁকে 
থাককত বগকল অে মন্কয় লডাই ককর জয়লাভ করকত হক । 
  
লডাই! অে! এই কথাগুকলা েু ককদর বখমপকয় বদওয়ার পকক্ষ েকথষ্ট। তারা তাই 
এককজাট হকয় রইকলা, পাদ্রী মগজোয় মেকর একল তার গলায় একটা দমড পমরকয় এক 
িাইল দূকর বটকন্ মন্কয় এক রাশ্। শুককন্া কাকের উপর দােঁড কমরকয় মদল। তারপর 
তারা স াই মেক করল তাকক োেঁমস বদওয়া হক  আর বসই সকে আগুকন্ও বপাডাকন্া 
হক । মেক তখন্ই একজন্ বেেঁমেকয়  লকলা, বপাডাকন্ার আকগ ঘযান্র ঘযান্র িশ্াইর কাি 
বথকক মকিু বশ্ান্া োক।  ল! মকিু  ল! লকরন্স বজান্স কাকের গাদার উপর দােঁমডকয় গলায় 
বসই দমড মন্কয় তােঁর জী ন্ আর আদকশ্ের কথা শুমন্কয় বগকলন্। মতমন্ ১৯০৭ সাকল 
আইওয়া ম শ্বম দযালয় বথকক স্নাতক হন্। তার সুন্দর েমরর্ত্, তার জ্ঞান্, সেীকত দক্ষতা 
ইতযামদর েকল মতমন্ িার্ত্ আর অধযাপক সককলর কাকিই জন্মপ্রয় হন্। স্নাতক হওয়ার 
পর মতমন্ একজন্ বহাকটল িামলককর সকে  য সার আিন্ত্রণ আর সেীত মশ্ক্ষার জন্য 
অথে সাহাকেযর প্রস্তা  প্রতযাখযান্ ককরন্। বকন্? কারণ মতমন্ এক আদকশ্ের পূজারী 
মিকলন্।  ুকার মট,ওয়ামশ্িংটকন্র জী ন্ী পাে ককর মতমন্ বভক মিকলন্ দামরদ্র পীমডত, 
অমশ্মক্ষত মন্কগ্রা জাকতর িানু্কষ্র বস ায় তার জী ন্ মন্কয়ামজত করকত োন্। তাই মতমন্ 
দমক্ষকণর স কেকয় অন্গ্রসর অিংশ্–জযাকসন্ বথকক পেঁমেশ্ িাইল দমক্ষকণ মিমসমসমপকত 
েকল োন্। িার্ত্ বপৌকন্ দু ডলাকর তার ঘমডমট  াধা মদকয় মতমন্ জেকলর িকধয এক বখালা 
জায়গায় তার সু্কল বখাকলন্। লকরন্স বজান্স কুদ্ধ জন্তাকদর উকেকশ্য  কলমিকলন্, গরী  
িার্ত্কদর মশ্মক্ষত ককর তুলকত মক অিানু্মষ্ক পমরেিই ন্া মতমন্ ককরকিন্। মতমন্ তােঁকদর 
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একথাও জান্ান্ পাইন্ী উড কামি সু্কল বখালার জন্য বকান্ বকান্ সাদা িানু্ষ্রা তােঁকক 
জমি, কাে, শুকয়ার, গরু আর টাকা বদন্। 
  
এরপর লকরন্স বজান্সকক েখন্ প্রশ্ন করা হয় োরা গলায় দমড পমরকয় আগুকন্ বপাডকত 
োয় তাকদর। মতমন্ ঘৃণা ককরন্ মকন্া। এর জ াক   কলমিকলন্–মন্কজর কাজ মন্কয় মতমন্ 
অতযন্ত  যস্ত তাই ঘৃণা করার সিয় তােঁর বন্ই, মন্কজর বেকয়ও কড কাজ কর রর 
 যাপাকর মতমন্ অতযন্ত  যস্ত। মতমন্  কলমিকলন্, আিার ঝগডা করার সিয় বন্ই, সিয় 
বন্ই অনু্কশ্ােন্া করার আর বকান্ িানু্ষ্ই আিাকক ঘৃণা করার িত মন্কে ন্ািাকত পারক  
ন্া। 
  
লকরন্স বজান্স েখন্ আন্তমরকতার সকে সুন্দর  কৃ্ততা মদমেকলন্, এ িং েখন্ মন্কজর জী ন্ 
মভক্ষা ন্া বেকয় মন্কজর কাজ সিকন্ধ ওকালমত করমিকলন্, তখন্ জন্তা আকস্ত আকস্ত 
ন্রি হকত আরম্ভ করল । অ কশ্কষ্ একজন্  ৃদ্ধ জন্তার িাঝখান্ বথকক  কল উেকলন্ : 
আমি ম শ্বাস কমর এই বিকলমট সতয কথাই  লকি। বে সাদা বলাককদর ন্াি ও ককরকি 
তাকদর আমি মেমন্। ও ভাল কাজ করকি। আিরাই ভুল ককরমি। আিাকদর উমেত ওকক 
োেঁমস ন্া মদকয় সাহােয করা। এই  কল মতমন্ তার টমপ সককলর সািকন্ ধরকলন্–আর 
 াহান্ন ডলার সাহােয তুকল মদকলন্ মেক তাকদরই কাি বথকক–োরা পাইমন্ উড সু্ককলর 
প্রমতষ্ঠাতাকক একটু আকগ োেঁমস মদকত োমেল। 
  
এমপককটটাস ঊমন্শ্ শ্তাব্দী আকগ  কলমিকলন্ : বে বেরকি কাজ ককর বস তদনু্রূপ 
েল পায়। মতমন্ আরও  কলন্, বশ্ষ্ পমরণমতকত প্রকতযক িানু্ষ্ই তার কুককিের েল 
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পায়। বে িানু্ষ্ একথা িকন্ রাকখ বস বকান্ কারকণই রাগ ককর ন্া, অসন্তুষ্ট হয় ন্া। 
কুৎসা রটন্া ককর ন্া। কাউকক বদাষ্ বদয় ন্া কাউকক ঘৃণাও ককর ন্া। 
  
আকিমরকার ইমতহাকস সম্ভ তুঃ মলঙ্ককন্র বেকয় আর কাউকক এত ঘৃণা, মন্ন্দা  া েকাকন্া 
হয়মন্। তা সকত্বও হান্োকন্র বলখা তার ম খযাত জী ন্ী অনু্সাকর, িানু্ষ্কক মলঙ্কন্ কখন্ও 
তার  যমক্তগত পিন্দ অপিন্দ মদকয় ম োর করকতন্ ন্া। েমদ বকান্ কাজ করাকন্া 
প্রকয়াজন্ বদখা মদত মতমন্ ভা কতন্ তার শ্ত্রুও বসকাজ করকত পাকর। বকান্ বলাক 
তাকক গালিন্দ ককর থাককলও বস েমদ কাজমট করার উপেুক্ত হত মতমন্ তাককই বস 
কাকজর ভার মদকতন্ বেটা তার বে বকান্  নু্ধককও মদকত পারকতন্। …আিার িকন্ হয় 
মতমন্ কখন্ই তােঁর  যমক্তগত শ্ত্রু হওয়া সকেও  া তােঁকক অপিন্দ করকলও কাউকক কাি 
বথকক সমরকয় বদন্ মন্। 
  
. 
  
মলঙ্কন্ বেস  িানু্ষ্কক উেঁেু পকদ  সান্ বেিন্, িযাককললান্, বসওয়াডে, স্টযান্টন্ আর 
বেজ–তারা অকন্ককই তাকক অপিান্ ও প্রকাকশ্য মন্ন্দা ককরন্। তা স্বকিও হাডেকন্র কথা 
অনু্োয়ী, মলঙ্কন্ কখন্ই তাকদর মন্ন্দা ককরন্ মন্। মলঙ্কন্  কলন্ : বকান্ বলাকককই তার 
কাকজর জন্য ব মশ্ প্রশ্িংসা  া মন্ন্দা করা উমেত ন্য়। কারণ আিরা সককলই অ স্থা, 
পমরক শ্, মশ্ক্ষা, অভযাস,  িংশ্গত ধারা ইতযামদর উপর মন্ভেরশ্ীল আর তাই মেরকাল 
থাক । 
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মলঙ্কন্ সম্ভ তুঃ মেকই  কলমিকলন্। আমি  া আপমন্ েমদ আিাকদর শ্ত্রুকদর িতই 
শ্ারীমরক, িান্মসক আর আক গিমেত হতাি তাহকল হয়কতা তাকদর িতই  য হার 
করতাি। হয়কতা অন্য মকিু আিরা করকত পারতাি ন্া। তাই আসুন্ আিরা এ ার 
আকিমরকার আমদি অমধ াসী মসউক্স ইমেয়ান্কদর িত প্রাথেন্া কমর : বহ িহান্ বদ তা, 
আমি েতক্ষণ ন্া অন্য একজকন্র িত অ স্থায় অন্ততুঃ দুসপ্তাহ কাটামে ততক্ষণ বেন্ 
তার সিাকলােন্া ন্া কমর। তাই আিাকদর শ্ত্রুকদর ঘৃণয করার  দকল আসুন্ তাকদর 
অনু্কম্পা জান্াই আর ঈশ্বরকক ধন্য াদ মদই বে তাকদর িত জী ন্ কাটাকত হয়মন্। 
শ্ত্রুকদর দুন্োি মদকয় আর প্রমতকশ্াধ গ্রহণ ন্া ককর আসুন্ তাকদর জন্য সাহােয প্রাথেন্া 
আর ক্ষিতা কমর। 
  
আমি বে পমর াকর জকন্মমি বসখাকন্ প্রকতযক রাকত  াইক ল বথকক পাে ককর প্রাথেন্া করা 
হত। আিার িকন্ পডকি  া ার কথা–মেমন্ মিকসৌরীর খািাকর  কস এই কথাগুকলা 
আ ৃমি করকতন্ : শ্ত্রুকক ভাকলা াকসা। বে বতািায় অমভশ্াপ বদয় তাকক আশ্ী োদ কর, 
োরা ঘৃণা ককর তাকদর ভাকলা কর । োরা বতািায় শ্ামস্ত বদয় তাকদর জন্য প্রাথেন্া কর। 
  
আিার  া া েীশুর ওই কথাগুকলা বিকন্ েলার বেষ্টা করকতন্ একত মতমন্ অন্তকরর শ্ামন্ত 
পান্, বে অন্তকরর শ্ামন্তর জন্য পৃমথ ীর বেষ্ঠ রাজা আর বসন্াপমতরা হকন্য হকয়ও তা 
পান্মন্। 
  
শ্ামন্ত আর সুকখর জন্য তাই দু–ন্ির মন্য়ি হল : 
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কখন্ই শ্ত্রুকদর উপর প্রমতকশ্াধ বন্ ার বেষ্টা করক ন্ ন্া, তাকত তাকদর ক্ষমত করার 
বেকয় মন্কজরই ক্ষমত হয় ব মশ্।  রিং বজন্াকরল আইকসন্হাওয়ার ো করকতন্ তাই করা 
ভাকলা : োকদর পিন্দ কমর ন্া তাকদর মন্কয় বেন্ এক মিমন্টও বভক  সিয় ন্ষ্ট ন্া কমর। 
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এভার্ব িলর্ল অকৃতজ্ঞতা আপনার্ক শ্চিন্তায় 
ডেলর্ব না 

  
সম্প্রমত আিার সকে বটক্সাকসর একজন্  য সায়ীর বদখা হয়, দ্রকলাক স  সিয় বিজাজ 
খারাপ ককর থাককতন্। আিাকক আকগই বকউ বকউ  কলমিল তার সকে বদখা হকলই বস 
তার বিজাজ খারাকপর কথাটা বশ্ান্াক । মতমন্ করকলন্ও তাই। বে ঘটন্ার জন্য তার 
রাগ বসটা ঘকট প্রায় এগাকরা িাস আকগ–অথে মতমন্ এখন্ও বসটা ভুলকত পাকরন্ মন্। 
অন্য বকান্ ম ষ্কয় মতমন্ কথাও  লকতন্ ন্া। মতমন্ তার বেৌমর্ত্শ্জন্ কিেোমরকক বিাট দশ্ 
হাজার ডলার  ডমদকন্র ব ান্াস মহকসক  মদকয়মিকলন্ প্রকতযককক প্রায় মতন্শ্ ডলার 
ককর–এজন্য মকন্তু বকউ তাকক ধন্য াদও বদয়মন্। দ্রকলাক অমভকোগ ককরমিকলন্, আমি 
দুুঃমখত বে ওকদর এত টাকা মদকয়মিলাি। 
  
কন্েুমসয়াস  কলমিকলন্ বকান্ িুদ্ধ বলাক স সিয় ম ষ্িয়, ওই বলাকমট এতই ম ষ্িয় 
মিকলন্ বে সমতযই তার প্রমত আিার করুণা হয়। ভদ্রকলাককর  য়স মিল প্রায় ষ্াট । 
 ীিা প্রমতষ্ঠাকন্র বলাকরা  কলন্। আিাকদর  তেিান্ ো  য়স আর আমশ্  িকরর িকধয 
বেটা  ামক থাকক তার দুই ততীয়ািংশ্ আিরা সাধারণতুঃ  ামে। এই বলাকমট ভাগয ান্ 
হকল হয়কতা আর বোে পকন্করা  ির  ােঁেক ন্ । অথে মতমন্ তােঁর  ামক জী কন্ একটা 
পুকরা  ির শুধু মতক্ততায় আর বিজাজ খারাকপর িধয মদকয় ন্ষ্ট ককরকিন্ অতীকতর 
একটা ঘকট োওয়া  যাপার মন্কয়। আমি তােঁকক করুণা কমর। 
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এই  যাপাকর ওই রকি ঘযান্র ঘযান্র ন্া ককর মতমন্ অ শ্যই আত্ম সিাকলােন্া ককর 
জান্ার বেষ্টা করকত পারকতন্, বকন্ মতমন্ ধন্য াদ পান্ মন্। হয়কতা কিেোরীকদর মতমন্ 
কি িাইকন্ মদকতন্  া ব মশ্ খাটাকতন্। হয়কতা তারা বভক মিকলা ব ান্াসটা তারা 
 ডমদকন্র উপহার মহকসক  পায় মন্ এটা ন্া পাওন্া। হয়কতা মতমন্ স সিয় সিাকলােন্া 
ককরন্  া তার কাকি স াই বেকত ভয় পায়। তাই বকউ তাকক সন্া াদ জান্াকত োয়মন্। 
এটাও হকত পাকর মতমন্ ব ান্াস মদকয়মিকলন্ ব মশ্র ভাগ টাকাই কর মদকয় েকল োয় 
 কল। 
  
অন্যমদকক এিন্ও হকত পাকর কিেোমররাই মিল স্বাথেপর, ন্ীেিন্া, অভদ্র। হয়কতা এটাই–
হয়কতা  া অন্য মকিু আিার তা জান্ার সুকোগও বন্ই। তক  আমি ডক্টর সযািুকয়ল 
জন্সকন্র কথাটা জামন্ুঃ কৃতজ্ঞতা ব াধ অকন্ক ককষ্টই জাগ্রত হয়। সাধারণ িানু্কষ্র 
িকধয বসটা আশ্া করা  াতুলতা। 
  
আমি ো  লকত োই তা হল এই : এই বলাকমট সাধারণ িানু্কষ্র িত দুুঃখজন্ক একটা 
ভুল ককরমিকলন্ কৃতজ্ঞতা আশ্া ককর। িান্  েমরর্ত্ সিকন্ধ তার বকান্ ধারণাই মিকলা 
ন্া। 
  
আপমন্ েমদ বকান্ িানু্কষ্র জী ন্  ােঁোন্ তাহকল মক কৃতজ্ঞতা আশ্া করক ন্? হয়কতা 
তাই করক ন্–তক  সযািুকয়ল মলক াউইস, মেমন্ ম োরক পদ পাওয়ার আকগ ম খযাত 
বেৌজদারী উেঁমকল মিকলন্, অন্ততুঃ আটাির জন্কক ত দুযমতক বেয়াকর িৃতুযর হাত বথকক 
 ােঁোন্। এই স  িানু্ষ্কদর িকধয কতজন্ তাকক  ডমদকন্ িকন্ বরকখকি ভা কিন্? 
কতজন্  লুন্ বতা?…একজন্ও ন্া? মেকই  কলকিন্। 
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েীশুিীষ্ট একমদন্ ম কককল দশ্জন্ কুষ্ঠকরাগীকক আকরাগয ককরমিকলন্। তাকদর িকধয 
কজন্ তাকক ধন্য াদ বদয়? িার্ত্ একজন্ । এটা  াইক কল পাক ন্ । িীষ্ট েখন্ তােঁর 
মশ্ষ্যকদর প্রশ্ন করকলন্, আর ন্জন্ বকাথায়? তারা সককলই পামলকয় মগকয়মিল। তারা 
ধন্য াদ ন্া মদকয়ই পালায়। আপন্াকদর একটা প্রশ্ন কমর আসুন্ : আপমন্  া আমি  া 
ওই িামলক–ব মশ্ ধন্য াদ আশ্া ককর স্বয়িং েীশুই েখন্ তা পান্মন্, আপমন্  া আমি 
েীশুর োইকত কি কাজ ককরও ধন্য াদ আশ্া কর  বকন্? 
  
আর এটা আ ার েখন্ টাকা পয়সার  যাপাকর হয়, তখন্  যাপারটা খু ই খারাপ হকয় 
দােঁডায়। োলেস্ বশ্ায়া  আিাকক  কলমিকলন্ বে মতমন্ এক ার  যাকঙ্কর টাকা মন্কয় েটুকা 
বখকল তা ন্ষ্ট করার অপরাধ বথকক একজন্ কযামশ্য়ারকক  ােঁোন্। এই বলাকমটকক োলেস 
বশ্ায়  টাকা মদকয় বজকল োওয়া বথকক  ােঁোন্। কযামশ্য়ার মক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ ককর?–
হযােঁ, তক  অল্প সিকয়র জন্য। পকর বস বশ্ায়াক র ন্ান্া রকি মন্ন্দা করকত থাকক–অথে 
তাককই বশ্ায়া  বজল বথকক  ােঁোন্। 
  
আপমন্ েমদ আপন্ার বকান্ আত্মীয়কক দশ্লক্ষ ডলার বদন্ তাহকল মক আশ্া করক ন্ 
মতমন্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ করক ন্? আেু, কাকন্েগী মেক তাই ককরমিকলন্। অযান্ড্র, কাকন্েগী 
েমদ সিামধ বথকক কমদন্ পকর উকে আসকতন্ তাহকল বদখকতন্ আর  যমথত হকতন্ বে 
বসই আত্মীয় তােঁকক গালাগাল মদকে। বকন্? কারণ  ৃদ্ধ অযান্ড্র, প্রায় ম শ্ বকামট ডলার 
সাধারণ িানু্কষ্র জন্য দান্ ককর োন্–অথে আত্মীয়মটর ভাকগ িার্ত্ দশ্ লক্ষ ডলার! 
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দুমন্য়ায় এই রকিই ঘকট। িনু্ষ্য েমরর্ত্ এই রকিই…আপন্ার সারা জী কন্ও তা 
 দলা ার আশ্া বন্ই। তাহকল এটাই গ্রহণ করুন্ ন্া বকন্? এ  যাপাকর িাকোস 
অকরমলয়াকসর িত  াস্ত  াদী হওয়াই বতা ভাকলা । বরািান্ সাম্রাকজযর শ্াসককদর িকধয 
মতমন্ই স কেকয় জ্ঞান্ী। মতমন্ তােঁর ডাকয়রীকত একমদন্ বলকখন্ : আমি আজ একদল 
বলাককক বদখকত োমে োরা খামল কথা  কল–এিন্ স  বলাক োরা স্বাথেপর, অহঙ্কারী, 
অকৃতজ্ঞ । তক  আমি একত আিেে হ  ন্া, কারণ এ রকি িানু্ষ্ িাডা পমথ ীকত 
ভা কতই পামর ন্া। 
  
কথাটার ব শ্ অথে রকয়কি, তাই ন্া? আপমন্  া আমি েমদ অকৃতজ্ঞতা মন্কয় িিাগত 
িাথা ঘািাই বদাষ্টা কার? এটাই িান্  েমরর্ত্–ন্া িান্  েমরর্ত্ সম্পককে আিাকদর 
অজ্ঞতা? আসুন্ আিরা আর কতজ্ঞতা আশ্া কর  ন্া। তাই িাকঝ িাকঝ হোৎ েমদ তা 
পাই তাহকল আন্কন্দ আত্মহারাই হ । আ ার বকউ তা ন্া মদকল দুুঃমখত হ  ন্া। 
  
এই পমরকেকদ ো  লকত োইমি তার প্রথি কথা এই : কৃতজ্ঞতা প্রকাশ্ ভুকল োওয়াই 
িানু্কষ্র পকক্ষ স্বাভাম ক। তাই েমদ আিরা কৃতজ্ঞতা আশ্া কমর তার  দকল আঘাত 
পাওয়ার সম্ভা ন্াই ব মশ্। 
  
আমি মন্উ ইয়ককের এক িমহলাকক মেমন্ মেমন্ স  সিয় একাকী  কল অনু্কোগ ককরন্। 
তােঁর একজন্ আত্মীয়ও তােঁর কাকি আসকত োয় ন্া–একত অ াক হওয়ার মকিু বন্ই। তােঁর 
কাকি কখন্ও েমদ োন্ মতমন্ আপন্াকক ঘন্ট্ার পর ঘন্ট্া ধকর বশ্ান্াক ন্–মতমন্ তার 
ভাইমঝকদর বকিন্ ভাক  বিাটক লায় হাি, িাম্মস, হুমপিং কামশ্ ইতযামদকত বস া ককরকিন্, 
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কীভাক  তাকদর আেয় মদকয়কিন্, একজন্কক সু্ককল পামেকয়কিন্, একজকন্র ম কয় ন্া 
হওয়া পেেন্ত আেয় মদকয়কিন্। 
  
ভাইমঝরা তােঁকক মক বদখকত আকস? ওহ হযােঁ, িাকঝ িাকঝ আকস–তক  বন্হাতই কতেক যর 
খামতকর । তক  এসক  তারা কাকি আসকত ভয় পায়। তারা জাকন্ একল ঘন্ট্ার পর ঘণ্টা 
তাকদর অনু্কোগ শুকন্ বেকত হক । সিস্তক্ষণ ধকর ঘযান্র ঘযান্র এ িং গালাগাল শুন্কত 
হক । েখন্ ভাইমঝকদর  কা মক বশ্ষ্ হয় তখন্ তার হৃদকরাগ বদখা বদয়। 
  
হৃদকরাগটা মক আসল? হযােঁ, বসটা আসল। ডাক্তারকদর িকত তার  ুকক প্রেে ধুকধুকুমন্ 
আকি। ডাক্তাররা এটাও  কলকিন্ তাকদর করার মকিু বন্ই কারণ এর স টাই আক কগর 
কারকণ। 
  
এই িমহলামট আসকল ো োন্ তা হকলা একটু ভাকলা াসা আর বস্নহ। অথে মতমন্ একক 
 কলন্ কৃতজ্ঞতা। মকন্তু মতমন্ বকান্ কাকলই কৃতজ্ঞতা পাক ন্ ন্া কারণ মতমন্ তা দা ী 
ককরন্। তার ধারণা এটা তার পাওন্া। 
  
তার িত এিন্ হাজার হাজার েীকলাক আকিন্, ‘অকৃতজ্ঞতা’, একাকীত্ব আর অ কহলার 
মশ্কার। তারা ভাকলা াসা োন্, মকন্তু এই পৃমথ ীকত ভাকলা াসা পাওয়ার একটাই পথ 
আকি, আর তা হল বেরত পাওয়ার আশ্া ন্া ককর ভাকলাক কস োওয়া। 
  
কথাটা মন্িক আদশ্ে াকদর িকতা বশ্ান্াকে? বিাকটই তা ন্য়। এটা সাধারণ জ্ঞাকন্র 
কথা। বে সুখ আিরা সন্ধান্ কমর এটা আিার  া আপন্ার পাওয়ার পকক্ষ একটা খু  
ভাকলা উপায়। এটা আিার জান্া, কারণ আিার পমর াকরই এটা ঘকটকি। আিার  া া 
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আর িা সাহাকেযর আন্কন্দই অন্যকক সাহােয করকতন্। আিরা গরী ই মিলাি–স  সিয় 
ধার বদন্া হকতা। তা সকত্বও েতই গরী  বহান্, আিার  া া িা প্রমত  ির অন্াথ 
আেকি টাকা পাোকতন্। বসটা মিকলা আইওয়াকত ।  া া িা বসটা বকান্মদন্ বদকখন্ মন্ । 
আেকির উপকাকরর জন্য বকউ  া া িাকক ধন্য াদও বদয়মন্–একিার্ত্ মেমেকত িাডা। 
ত ুও  া া িা বিাট বিাট বিকলকিকয়কদর সাহােয ককর, বকান্ রকি কৃতজ্ঞতা িাডাই 
আন্ন্দ বপকতন্। 
  
 ামড বিকড আসার পর আমি  া া আর িাকক  ডমদকন্ মকিু টাকার বেক পামেকয় 
জান্াতাি বকান্ সকখর মজমন্স মকন্কত। মকন্তু তারা কদামেৎ তা করকতন্।  ডমদকন্র 
মকিু আকগ আমি  ামড একল  া া িা আিায় জান্াকতন্, প্রেুর সন্তান্ সহ এক গমর  
িমহলার জন্য তােঁরা কয়লা আর খাদয মককন্কিন্। এই উপহার বপকয় তাকদর কত আন্ন্দ, 
মকন্তু মকিু মেকর ন্া পাওয়ার আশ্া ককর দান্ করা আন্ন্দও কতখামন্। 
  
আিার ম শ্বাস  া া অযামরস্টটকলর আদশ্ে িানু্ষ্ হ ারই বোগযতা অজেন্ ককরমিকলন্ । 
অযামরস্টটল  কলমিকলন্, আদশ্ে িানু্ষ্ বসই, বে অকন্যর উপকার ককর আন্ন্দ পায়–আর 
অকন্য উপকার করকল লমজ্জত হয়। কারণ বকান্ দান্ করা িহকত্বর লক্ষণ আর তা গ্রহণ 
করা ন্ীেতা। 
  
এ পমরকেকদ ো  লকত োই এ হল তােঁর মেতীয়  ক্ত য : আিরা েমদ সুখী হকত োই 
তাহকল কৃতজ্ঞতা  া অকৃতজ্ঞতার কথা ভুকল োওয়া ভাল–আর দান্ করার আন্কন্দই দান্ 
করা উমেত। 
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দশ্ হাজার  ির ধকর  া া িাকয়রা অকৃতজ্ঞ বিকলকিকয়র কথা  কল আসকিন্ এ িং 
মন্কজকদর েুল মিেঁডকিন্। 
  
এিন্মক বশ্ক্সমপয়াকরর রাজা মলয়ার  কলকিন্ : বে সন্তান্ অকৃতজ্ঞ তার দােঁকতর ধার 
সাকপর বেকয়ও ব মশ্। 
  
মকন্তু বিকলকিকয়কদর আিরা ন্া বশ্খাকল তারা কৃতজ্ঞ হক  বকিন্ ককর? অকৃতজ্ঞতা 
খু ই স্বাভাম ক–আগািারই িত। কৃতজ্ঞতা হল বগালাকপর িত। তাকক েত্ন করকত হক , 
জল মদকত হক , রক্ষা করকত হক । 
  
আিাকদর সন্তান্রা অকৃতজ্ঞ হকল দায়ী বক? হয়কতা আিরাই। আিরা েমদ তাকদর 
অকন্যর প্রমত কতজ্ঞ থাককত ন্া বশ্খাই তারা মক ককর আিাকদর কাকি কৃতজ্ঞ থাকক ? 
  
আমি মশ্কাকগায় একজন্কক মেমন্ মেমন্ তােঁর সৎ বিকলকদর অকৃতজ্ঞতা সম্পককে অনু্কোগ 
ককর থাককন্। মতমন্ একটা  াক্স ততমরর কারখান্ায় িীতদাকসর িত বখকট সপ্তাকহ িার্ত্ 
েমিশ্ ডলার বপকতন্। মতমন্ এক ম ধ াকক ম কয় ককরন্। বসই িমহলা তার বিকলকদর 
ককলকজ পাোকত  লায় তােঁকক ধার করকত হয়। সপ্তাকহর িার্ত্ েমিশ্ ডলার মদকয়ই তাকক 
খাওয়া,  ামড ভাডা, কয়লা, কাপড মকন্কত হত আর ধারও বশ্াধ করকত হত। োর ির 
বকান্ অমভকোগ ন্া ককর মতমন্ এস ই কুমলর িত বখকট ককর োন্। 
  
মকন্তু এজন্য মক বকান্ ধন্য াদ পান্ মতমন্? ন্া–তােঁর েী আর বিকলরা এটা তার কতে য 
 কলই ধকর বন্য়। বিকলরা ভাক ই মন্ তাকদর সৎ  া ার এজন্য বকান্ মকিু পাওন্া 
আকি–এিন্ মক ধন্য াদও। 
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বদাষ্টা কার? বিকলকদর? হযােঁ–তক  িা–র বদাষ্ আরও ব মশ্। িা বভক মিকলন্ বিকলরা 
কারও কাকে ঋণী, এই মেন্তা থাকা উমেত ন্য়। মতমন্ কখন্ই  কলন্ মন্, বতািাকদর  া া 
কত সুন্দর ককত পডাকেন্।  রিং ভা  বদখাকতন্ এর বেকয় আরও ভাকলা করা উমেত 
মিল। 
  
মতমন্ ভা কতন্ মতমন্ বিকলকদর ভাকলার জন্যই এটা করকিন্। মকন্তু  াস্তক  মতমন্ 
বিকলকদর একটা ম পজ্জন্ক ধারণা সৃমষ্ট ককরমিকলন্ বে, কারও ধার ধারার দরকার 
বন্ই। এই ধারণাটা বশ্ষ্পেেন্ত ম পজ্জন্কই হয়, কারণ বিকলকদর িকধয একজন্ এক 
বকাম্পান্ীর িামলককর কাকি কাজ করত। ধার ককর বশ্ষ্ পেেন্ত বজকল োয়। 
  
আিাকদর জান্া দরকার আিরা সন্তান্কদর বেভাক  গকড তুমল তারা বসই ভাক ই ব কড 
ওকে। একটা উদাহরণ মদই–আিার িাসী, মিমন্য়াকপামলকসর ভাকয়ালা আকলকজাোর 
হকলন্ তার জ্বলন্ত প্রিাণ। তাকক বকান্মদন্ সন্তান্কদর অকৃতজ্ঞতার জন্য অনু্কোগ 
জান্াকত হয়মন্। ভাকয়ালা িাসী তার িাকক কাকি একন্ প্রেুর েত্ন করকতন্। আর মেক 
বতিন্মট করকতন্ তােঁর শ্াশুডীককও। এখন্ও বোখ  ুকজ স্মরণ করকত পামর ভাকয়ালা 
িাসীর খািার  ামডকত েুিীর সািকন্ দুই  ৃদ্ধা  কস আকিন্। তারা কী িাসীকক ঝাকিলায় 
বেলকতন্? বেলকতন্ ন্া তা  ল  ন্া। তক  িাসী দুই  ৃদ্ধাকক খু ই েত্ন করকতন্ আর 
ভাকলা াসকতন্। তািাডা িাসীর মন্কজর ি’মট বিকলকিকয় মিল–তার কখন্ই িকন্ হকতা ন্া 
মতমন্ বকান্ িহৎ কাজ করকিন্ আর বসজন্য বলাকক তাকক পূজা করক । তার কাকি 
কাজটা মিল অমত স্বাভাম ক আর বসটাই মতমন্ করকত বেকয়মিকলন্। 
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ভাকয়ালা িাসী এখন্ বকাথায়?  ির কুমডর িত হল মতমন্ ম ধ া হকয়কিন্–তার পােঁেমট 
 ড বিকলকিকয়ও আকি তারা স াই িাকক কাকি রাখকত োয়। তার বিকল বিকয়রা তাকক 
দারুণ ভাকলা াকস। তারা ভাক  িাকক পুকরাপুমর কাকি পাকে ন্া। এটা মক কৃতজ্ঞতা 
বথকক?  াকজ কথা। এ হকলা ভাকলা াসা–মন্িক ভাকলা াসা। এই স  বিকলকিকয়রা 
মশ্কখকি তাকদর বিাটক লার িান্ম কতার ঔদাকেের িকধয। এটা মক আিেে লাগকি বে 
 যাপারটা এখন্ মেক উকল্টা হকয় বগকি আর তারা বসই ভাকলা াসাই মেমরকয় মদকে? 
  
অতএ  িকন্ রাখকত হক  কৃতজ্ঞ সন্তান্ োইকল তাকদর কৃতজ্ঞ হ ার মশ্ক্ষা বদওয়া োই। 
আিাকদর িকন্ রাখা দরকার বিাট বিকলকিকয়রা কথা াতো শুন্কত ওস্তাদ হয়। এরপর 
তাই আিরা বেন্ তাকদর সািকন্ কারও মন্কন্দ ন্া কমর। কখন্ও  লা উমেত ন্য়, এই 
বদখ সুসান্ বতায়াকল পামেকয়কি, একত ওর একপয়সাও খরে হয়মন্।  রিং  লা উমেত, 
এই বতায়াকল পাোকত সুসাকন্র কত পমরেি হকয়কি। ভামর েিৎকার, তাই ন্া? তাকক 
ধন্য াদ মদকয় েিৎকার মেমে মলখকত হক । একত আিাকদর সন্তান্রা অ কেতন্ িকন্ই 
ধন্য াকদর ঔদােে মশ্খকত থাকক । 
  
তাই অকৃতজ্ঞতার দুুঃখ আর েন্ত্রণা বভালার জন্য মতন্ ন্ির মন্য়ি হল : 
  
(ক) অকৃতজ্ঞতার জন্য দুমিন্তা ন্া ককর  রিং বসটা আশ্া করাই ভাকলা। িকন্ রাখা 
দরকার স্বয়িং েীশু একমদন্ দশ্জন্ কুষ্ঠ বরাগীকক ভাকলা ককর মদকয়ও কারও কাি বথকক 
কৃতজ্ঞতা পান্মন্। তাহকল েীশু ো পান্মন্ আিরা তা আশ্া কর  বকন্? 
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(খ) িকন্ রাখক ন্ শ্ামন্ত পাওয়ার একটা পথই আকি কৃতজ্ঞতা আশ্া ন্া করা এ িং তার 
পমর কতে দান্ ককর আন্ন্দ পাওয়া। 
  
(গ) িকন্ রাখক ন্ কৃতজ্ঞতা হকলা মশ্ক্ষা সাকপক্ষ, তাই আিাকদর সন্তান্কদর েমদ কৃতজ্ঞ 
বদখকত োই তাহকল তাকদর বসই ভাক ই মশ্ক্ষা মদকত হক । 
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আপনার সম্পদ হাতবদল করর্বন? 
  
অকন্কমদন্ ধকরই হযােঁরল্ড অযা টকক আমি মেমন্। মতমন্ ৮২০ সাউথ িযামডসন্ অযামভমন্উ, 
মিকসৌরীর ওকয় মসমটকত থাককন্। মতমন্ আিার  কৃ্ততার িযাকন্জার মিকলন্। তার সকে 
আিার প্রথি বদখা হয় কান্সাস মসমটকত। মতমন্ আিায় তােঁরই গামডকত আিার ব লটকন্র 
খািাকর বপৌঁকি বদন্। পথ েলকত েলকত আমি তাকক প্রশ্ন কমর উকেগকক মতমন্ বকিন্ 
ককর সমরকয় রাকখন্? উিকর মতমন্ এিন্ একটা উেুদ্ধ করা গল্প বশ্ান্ান্ ো বকান্মদন্ই 
ভুলকত পার  ন্া। 
  
মতমন্  কলন্ আমি আকগ প্রেে দুমিন্তা করতাি, ত ু ১৯৩৪ সাকলর  সন্তকাকল একমদন্ 
ওকয়  মসমটর ওকয়ষ্ট ডুহামট  রা র ব ডাকন্ার সিয় এিন্ একটা দৃশ্য আিার বোকখ 
পডকলা োকত আিার স । দুমিন্তা দূর হকয় বগকলা। িার্ত্ দশ্ বসকককে  যাপারটা ঘকট 
োয়। মকন্তু ওই দশ্ বসকককে আমি ো মশ্কখমিলাি দশ্  িকরও তা পামরমন্। 
  
ম গত দু’ ির ধকর ওকয়  মসমটকত আমি একটা িুদীখান্ার বদাকান্ োমলকয় আসমিলাি। 
কাজটা করকত মগকয় আিার স েস্ব বে হারাই তাই ন্য়, এিন্ ঋণগ্রস্ত হই বে বসটা বশ্াধ 
করকত ৭  ির বলকগ োয়। আিার িুদী বদাকান্ গত শ্মন্ ার বথকক  ন্ধ হকয় বগকি, 
আর এখন্ আমি েকলমি  যাকঙ্ক মকিু টাকা ধার করকত োকত কান্সাস মসমটকত মগকয় 
একটা োকমরর বখােঁজ করকত পামর। পরামজত এক িানু্কষ্র িতই আমি েকলমিলাি। 
তখন্ই আেিকা আিার ন্জকর পডকলা একজন্ বলাক আসকি োর দুকটা পা বন্ই। বস 
একটা বিাট বস্কমটিং করার োকা লাগাকন্া কাকের তক্তায়  কস হাকত একখে কাে মদকয় 
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বসটা বেকল মন্কয় আসমিকলা। বস বলাকমট রাস্তা পার হওয়ার মেক পকরই তার সকে 
আিার বোখাকোমখ হকলা। বস েিৎকার হামস মদকয় আিায় অভযথেন্া জান্াকলা। সুপ্রভাত 
সযার অমত েিৎকার সকাল তাই ন্া? তার মদকক তাকাকতই আিার িকন্ বখকল বগকলা 
আমি কতখামন্ ভাগয ান্ আিার দুকটা পা আকি, আমি হােঁটকত পামর। আিার মন্কজর 
উপর মধক্কার বদওয়ার জন্য লমজ্জত ব াধ করলাি। আমি আিার মন্কজককই  ললাি ও 
েমদ ওর দুকটা পা ন্া থাকা সকেও সুখী আন্মন্দত আর আত্মম শ্বাকস ভরপুর থাককত 
পাকর তাহকল পা মন্কয় আমি মন্িয়ই পারক া। ইমতিকধযই আমি  ুকক বজার বপকত শুরু 
ককরমিলাি। আমি  যাকঙ্কর কাকি একশ্ ডলার ধার বন্ক া বভক মিলাি, এখন্ মেক 
করলাি দুকশ্া ডলার বন্ । আকগ বভক মিলাি টাকা মন্কয় কান্সাস মসমটকত মগকত একটা 
োকমরর বেষ্টা করক া। এখন্ মেক ককর দৃঢ় মন্মিত হলাি বসখাকন্ মগকয় একটা োকমর 
পাক াই। আমি ধারও বপলাি আর োকমরও বপলাি। 
  
এখন্ আিার স্নান্ঘকরর আয়ন্ার উপর মন্কের কথাগুকলা বসেঁকট রাখা আকি। এগুকলা 
প্রমতমদন্ সকাকল দামড কািাকন্ার সিয় আমি পাে কমর : 
  
একমদন্ আিার জুকতা মিকলা ন্া  কল িন্ খারাপ মিকলা, বস দুুঃখ দূর হকয় বগল রাস্তায় 
েখন্ বদখলাি একজন্ িানু্কষ্র দুকটা পা বন্ই। 
  
আমি এক ার এমড মরককন্  যারাককক প্রশ্ন ককরমিলাি, প্রশ্ান্ত িহাসাগকর অসহায় ভাক  
সেীকদর মন্কয় একটা বভলায় েকড একুশ্মদন্ বভকস ব মডকয় মক বপকয়কিন্ মতমন্। মতমন্ 
জ া  মদকয়মিকলন্, ওই অমভজ্ঞতা বথকক স কেকয়  ড বে মশ্ক্ষা আমি পাই; তাহকলা েমদ 
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আপন্ার ইকে িত েকথষ্ট খাওয়ার জল থাকক, ইকেিত খাওয়ার জন্য খাদযও থাকক 
তাহকল বকান্  যাপাকরই কখন্ও অনু্কোগ জান্াকন্া উমেত। ন্য়। 
  
টাইি পমর্ত্কায় এক ার গয়াদাল কান্াকল আহত এক সাকজেকন্ট্র গল্প ব মরকয় মিকলা । 
বগালার উকক া গলায় বলকগ বস আহত হওয়ার পর তাকক রক্ত মদকয় হয়। বস ডাক্তারকক 
একটা মেরকূট পামেকয় প্রশ্ন ককর : আমি মক  ােক া? ডাক্তার জ া  বদন্ হযােঁ। বস এ ার 
বলকখ : আমি মক কথা  লকত পারক া? এ ারও উির একলা হযােঁ। বস তখন্ আর একটা 
মেরকূট পাোকলা : তাহকল একতা ভা ন্ায় পডমি বকন্? 
  
আপমন্ও মেক এই ভাক  মন্কজককই প্রশ্ন করকত পাকরন্ : আমিই  া একতা দুমিন্তা করমি 
বকন্? হয়কতা একটু ভা কলই বদখকত পাক ন্ মেন্তার কারণটা সমতযই অমকমিৎকর। 
  
আিাকদর জী কন্ শ্তকরা ন্ব্বই ভাগ  যাপারই মেক আর িার্ত্ দশ্ ভাগই ভুল। আিরা 
েমদ সুখী হকত োই তাহকল আিাকদর বে শ্তকরা ন্ব্বই ভাগ মেক তার উপকরই ন্জর 
রাখকত হক   ামক দশ্ভাগ ভুলকক অগ্রাহয করকত হক । 
  
অন্যমদকক দুমিন্তায় বভকঙ পকড েমদ পাকস্থলীর আলসাকর আিান্ত হকত োই তাহকল ওই 
শ্তকরা দশ্ভাকগর উপকরই ন্জর মদকয় ন্ব্বই ভাগকক অগ্রাহয করকত হক । 
  
িিওকয়কলর আিকল ইিংলযাকের  হু গীজোয় মেন্তা করুন্ ও ধন্য াদ জান্ান্ কথাগুকলা 
বখাদাই করা আকি। এই কথাগুকলা আিাকদর হৃদকয় বগেঁকথ রাখা উমেত। আিরা বে বে 
মজমন্কসর জন্য কৃতজ্ঞ হকত পামর বসকথাই মেন্তা করা দরকার আর আিাকদর সিস্ত 
রকি সুখ ও সিৃমদ্ধর জন্য ঈশ্বরকক ধন্য াদ বদওয়া উমেত। 
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গযামলভাকরর ভ্রিণ ৃিাকন্তর বলখক বজান্াথন্ সুইেটই মিকলন্ ইিংরাজী সামহকতযর স কেকয় 
সািংঘামতক মন্রাশ্া াদী। মতমন্ এতই দুুঃমখত থাককতন্ বে মতমন্ স সিয় কাকলা বপাশ্াক 
পরকতন্ আর মন্কজর জন্মমদকন্ উপ াস পেেন্ত করকতন্। অথে তা সকেও হতাশ্ায় বভকে 
পকডও ইিংকরজী সামহকতযর অত  ড মন্রাশ্ াদীও আন্মন্দত আর সুখী থাকার স্বাস্থযদাময়ণী 
ক্ষিতার প্রশ্িংসা ককরকিন্। 
  
মতমন্  কলমিকলন্, পৃমথ ীর স কেকয়  ড ডাক্তার  কলন্, ডাক্তার কি খাওয়া, ডাক্তার শ্ান্ত 
থাকা আর ডাক্তার আন্ন্দ। 
  
আপমন্  া আমি ওই ডাক্তার আন্ন্দকক প্রমতমট ঘন্ট্াই আিাকদর কাকি রাখকত পামর শুধু 
আিরা েমদ িকন্ কমর আিাকদর অেুরান্ ঐশ্বেে–বে সম্পকদর পমরিাণ আমল া ার ধন্ 
গুহাককও হার িান্াকত পাকর । বকামট টাকা বপকল আপমন্ মক আপন্ার বোখ দুকটা ম মি 
করকত পারক ন্? পারক ন্ আপন্ার পা ম মি ককর মদকত? আপন্ার হাত? আপন্ার ে ণ 
শ্মক্ত? আপন্ার সন্তান্কদর? আপন্ার পমর ার? স  সম্পদ বোগ ককর বদখুন্, তাহকলই 
বদখকত পাক ন্ রককেলার, বোডে অথ া িগেযান্কদর সিংগৃহীত সিস্ত বসান্ার  দকলও 
আপমন্ এগুকলা ম মি করকত পারক ন্ ন্া। 
  
মকন্তু আিরা মক এটার কথা ভাম  কখন্ও? ওহেঁ, ন্া। বসাকপন্হাওয়ার বেিন্  কলমিকলন্ : 
আিাকদর ো আকি তার কথা আিরা কদামেতই বভক  থামক  রিং অমধকািংশ্ সিয় মেন্তা 
কমর ো আিাকদর বন্ই। এটাই হকলা এই পৃমথ ীর স কেকয়  ড ম কয়াগান্ত  যাপার। 
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এটাই পৃমথ ীর ইমতহাকস েুদ্ধ আর বরাকগর েুত দুুঃকখর সৃমষ্ট ককরকি তার বেকয় ব মশ্ 
দুুঃখ একন্কি এই ধরকণর মেন্তা। 
  
মেক এই মেন্তাই জন্ পািারকক সুস্থ িানু্ষ্ বথকক খুেঁতখুেঁকত স্বভাক র এক  ৃকদ্ধ  দকল 
বদয়। আর তার সিংসার প্রায় ভাঙার িুকখ একন্ দােঁড করায়। এটা আিার জান্া, কারণ 
মতমন্ মন্কজই আিাকক  কলমিকলন্। 
  
মিুঃ পািার মন্উ জামসের পযাটোরকজর ১৯ অযামভমন্উকত থাককতন্। তােঁর মন্কজর কথায় 
 মল। তসন্য ামহন্ী বিকড আসার মেক পকরই আমি একটা  য সা আরম্ভ কমর। সারামদন্ 
রাতই পমরেি করতাি। স ই ব শ্ েিৎকার েলমিকলা। তারপকরই গেকগাল আরম্ভ 
হকলা। আমি  য সার প্রকয়াজন্ীয় মজমন্সপর্ত্  াজাকর পামেলাি ন্া। ভয় হকলা  য সা 
হয়কতা  ন্ধ ককরই মদকত হক । আিার দুমিন্তা এিন্ই ব কড বগকলা বে সুস্থ িানু্ষ্ বথকক 
মখটমখকট  ুকডা হকয় বগলাি । তািাডা আমি এিন্ই মখটমখকট আর রাগী হকয় পডলাি বে 
তখন্ও  ুঝকত পামরমন্ আিার সুকখর সিংসারটাই ভাঙকত  কসকি। তখন্ একমদন্ আিার 
এক পুরকন্া প্রমত ন্ধী কিেোমর আিায়  লকলা,  নু্ধ, বতািার লজ্জা পাওয়া উমেত। তুমি 
এিন্ভা  বদখাকো বেন্ পৃমথ ীকত একিার্ত্ বতািারই েত সিসযা আকি। হয়কতা 
মকিুমদন্  য সার দরজা  ন্ধ রাখকত হক –তাকত হকলাটা মক? আ ার স  ভাকলা হকল 
ন্তুন্ ককর সুরু করকত পারক । বতািার ো আকি তাকত বতািার ঈশ্বরকক ধন্য াদ 
জান্াকন্া উমেত। তা সকেও তুমি খামল অনু্কোগ জান্াকো, োেঁোকিমে করকি।  নু্ধ, আিার 
ইকে ককর বতািার অ স্থায় আমি েমধন্ থাকতাি! আিার মদকক একট তামককয় বদখ । 
আিার একটা িার্ত্ হাত আকি, িুকখর একটা অিংশ্ উকড বগকি, ত ুও আমি বকান্ 
অনু্কোগ জান্ামে ন্া। এই রকি োোকিমে আর অনু্কোগ েমদ  ন্ধ ন্া ককরা তাহকল 
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বজকন্ বরখ শুধ বতািার  য সাটাই হারাক  ন্া, হারাকত হক  বতািার স্বাস্থয, সিংসার আর 
 নু্ধ ান্ধ ককও! 
  
ওই িন্ত যগুকলা আিায় স্তি, হত াক ককর মদকলা। আমি  ুঝকত পারলাি আমি কত 
সুকখ আমি । আমি তখন্ বসই িুহূকতেই প্রমতজ্ঞা করলাি আমি আ ার আকগর িতই হ –
আর হলািও তাই। 
  
আিার এক  ান্ধ ী লুমসল বব্ল্ক, এক বশ্ােন্ীয় অ স্থায় পডকত পডকতও ব েঁকে 
মগকয়মিকলা। তার দুমিন্তাই বক ল মিকলা তার মক বন্ই, মকন্তু তার মক আকি এক ার ও 
মেন্তা ককর বস বদকখমন্। 
  
লুমসকলর সকে আিার পমরেয় ঘকট ব শ্ ককয়ক  ির আকগ আিরা েখন্ কলমিয়া 
ম শ্বম দালত বিাট গল্প বলখার পাে মন্মেলাি। ন্ ির আকগ বস জী কন্র স কেকয় 
িারাত্মক ধাক্কা খায়। বস on। আমরকজান্ার টাকশ্কন্। তার কামহন্ী তার জ ান্ীকতই 
শুনু্ন্ : 
  
আমি একদি ঘূণেীর িকতা জী ন্ কাটামেলাি। আমরকজান্া ম শ্বম দযালকয় আমি অগেযান্ 
 াজাকন্া মশ্খমিলাি, তািাডাও মশ্খমিলাি অকন্ক মকিু, সেীতক াধ সম্পককে ক্লাকস 
 ক্ততাও মদতাি। ন্া; ন্াকে, বঘাডায় েডায় অিংশ্ও মন্তাি। একমদন্ সকাকল হোৎ অজ্ঞান্ 
হকয় বগলাি। আিার  ুককর অসুখ বদখা মদকলা। ডাক্তার জান্াকলন্, আপন্াকক এক  ির 
ম িান্ায় শুকয় কাটাকত হক , সমূ্পণে ম োি দরকার। মতমন্ এক ারও উৎসাহ জামন্কয় 
 লকলন্ ন্া আ ার আকগর িত আমি সুস্থ হকয় উেকত পারক া। 
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ম িান্ায় শুকয় এক  ির কাটাকত হক ? শ্েযাশ্ায়ী হক –বশ্ষ্ পেেন্ত হয়কতা িাই বদন্, 
ভকয় কাে হকয় বগলাি। আিার জী কন্ এরকি হকলা বকন্? আমি মক অপরাধ করলাি 
বে আিার আিায় বপকত হক ? আমি  ুকোটা কান্নায় বভকঙ পডলাি। এিাডাও আমি 
বেন্ মতক্ত আর ম কদ্রাহী হকয় উেলাি। তাসকত্বও ডাক্তাকরর পরািশ্ে শুকন্ শ্েযাকতই 
আেয় মন্লাি। আিার প্রমতক শ্ী মশ্ল্পী মিুঃ রুডলে আিায়  লকলন্, তুমি ভা কিা 
ম িান্ায় এক ির শুকয় থাকা ভামর কষ্টকর। মকন্তু বদকখ মন্ও, তাহকল তুমি ভা  ার 
অকন্ক সিয় পাক  আর মন্কজকক জান্কত পারক । বতািার সিস্ত আকগকার জী ন্টায় ো 
পাকরামন্ আগািী ককয়ক িাকস বতািার আধযামত্মক উন্নমত ঘটক  দারুণভাক । এস  শুকন্ 
আমি মকিুটা শ্ান্ত হলাি আর ন্তুন্ মকিু িূলযক াধ খুেঁকজ পাওয়ার বেষ্টা করকত োইলাি। 
অনু্প্রামণত করার িত  ই পডকত লাগলাি আমি। একমদন্ একজন্ ব তার বঘাষ্ককক 
 লকত শুন্লাি : আপন্ার জ্ঞাকন্ ো আকি বসটাই আপমন্ প্রকাশ্ করকত পাকরন্। 
এধরকণর কথা আকগ  হু ার শুকন্মি, মকন্তু এখন্ কথাগুকলা আিার শ্রীকর এ িং িকন্র 
গভীকর মশ্রার মশ্রায় বেন্ িমডকয় বগল। আমি িকন্ িকন্ মেক করলাি বে, বে মেন্তা 
মন্কয় আমি  ােঁেকত বেকয়মি তাই শুধু বভক  েল –বস মেন্তা হকলা আন্ন্দ, সুখ, আর 
স্বাস্থয। বরাজ সকাকল ঘুি ভাঙার পকরই বে স  মজমন্কসর জন্য আিার কৃতজ্ঞ থাকা 
উমেত তাই শুধু ভা কত আরম্ভ করলাি। বকান্ েন্ত্রণা বন্ই। সুন্দর মককশ্ারী একমট 
বিকয়। আিার দৃমষ্ট শ্মক্ত। আিার ে ণ শ্মক্ত । বরমডওকত েিৎকার গান্। পডার সিয়। 
ভাকলা খাদয ভাকলা  নু্ধ । আমি এিন্ই হামসখুমশ্ উেল হকয় উেলাি বে প্রেুর  নু্ধ ান্ধ ী 
বদখা করার জন্য আসকত সুরু করকল ডাক্তারকক  াধয হকয় একটা বন্ামটশ্ টামঙকয় মদকত 
হকলা, আিার বকম কন্ এক াকর িার্ত্ একজন্ দশ্েন্াথেীই আসকত পারক ন্–তাও আ ার 
মন্মদেষ্ট সিয়। 
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এ ঘটন্ার পর ন্’ ির বককট বগকি আর আমি এখন্ পমরপূণে সুস্থ অ স্থায় েিৎকার 
জী ন্ কামটকয় েকলমি। একটা  ির বে আিায় ম িান্ায় শুকয় কাটাকত হকয়কি তার জন্য 
আমি আজ কৃতজ্ঞ। আমরকজান্ায় কাটাকন্া ওই একটা  ির আিার কাকি দারুণ িূলয ান্ 
আর সুকখর  ির। ওই সিয় বে। আশ্ী োদ আমি বপকয়মি তা প্রমত সকাকল স্মরণ করার 
অভযাসমট আজও আিার রকয় বগকি। এ আিার কাকি অতযন্ত দািী বকান্ সম্পদ। এটা 
 ুঝকত আমি লজ্জাক াধ কমর বে েতক্ষণ ন্া আমি িৃতুযর িুকখািুমখ হকয়মি জান্কতও 
বপকরমি, ততমদন্ সমতয  ােঁোর কথা আমি অনু্ভ  করকত পামরমন্। 
  
মপ্রয় লুমসল বব্ল্ক তুমি হয় বতা উপলমি করকত পাকরামন্, তক  তুমি ো মশ্কখমিকল বসই 
মশ্ক্ষাই লাভ ককরমিকলন্ দুশ্  ির আকগ ডুঃ সযািুকয়ল জন্সন্। ডুঃ জন্সন্  কলমিকলন্ 
: প্রমত ঘটন্ার ভাকলা মদকটা বদখা  িকর হাজার পাউকের বেকয়ও ব মশ্ িূলয ান্। 
  
এই কথাগুকলা িকন্ রাখক ন্, বকান্ বপশ্াদার আশ্া াদীর িুখ বথকক ব র হয়মন্,  রিং 
ব মরকয়মিকলা এিন্ একজন্ িানু্কষ্র িুখ বথকক মেমন্ ম শ্  ির ো ৎ উকেগ, দামরদ্র 
আর অন্াহার িুকখািুমখ হন্–আর বশ্ষ্ পেেন্ত মতমন্ বসই আিকলর এক ম খযাত বলখক 
এ িং স েকাকলর ন্ািী  ক্তা হকয় ওকেন্। বলাগান্ মপয়ারসন্ মস্মথ অল্পকথার িকধয 
একিুকো দািী কথা প্রকাশ্ ককরমিকলন্ এই ভাক  : জী ন্ দুকটা  স্তুর জন্য ন্জর রাখা 
উমেত, আপমন্ ো োন্ তাই পাওয়া, আর তারপর বসটা উপকভাগ করা। একিার্ত্ শুধু 
স কেকয়  ুমদ্ধিান্ িানু্ষ্ই মেতীয়মট লাভ ককর থাকক। 
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আপন্ার মক জান্কত ইকে আকি রান্নাঘকর শুধু মডস বধাওয়াও কত উকিজন্াকর 
অমভজ্ঞতার জন্ম বদয়? তা েমদ থাকক তাহকল  গেমহল্ড ডাকলর বলখা একখান্া  ই পকড 
বদখকত পাকরন্।  ইখান্ার ন্াি ‘আমি বদখকত বেকয়মিলাি’। 
  
এ  ইখান্া মলকখমিকলন্ বে িমহলামট মতমন্ প্রায় পিাশ্  ির ধকর অন্ধ মিকলন্। 
ভদ্রিমহলা মলকখকিন্ : আিার িার্ত্ একটা বোখ মিকলা আর বস বোখও এিন্ োকা পকড 
মগকয়মিকলা বে সািান্য একটা েুকটা মদকয় আিায় বদখকত হকতা। একক াকর বোকখর কাকি 
একন্ প্রায় বোকখ লামগকয়ই বকান্  ই বদখকত বপতাি তারপর বলখা বোকখ পডকতা বোখ 
টান্ টান্ ককর একক াকর  ােঁ পাকশ্ তাকাকল। 
  
. 
  
এিন্ হওয়া সকেও মতমন্ কারও অনু্কম্পা মন্কত োন্মন্, োন্মন্ অন্যরকি বকান্ 
 য হার। বিাটক লায় অন্যান্য  াচ্চাকদর সকে মতমন্ এক্কাকদাক্কা বখলকত োইকতন্, মকন্তু 
িামটকত বদয়া দাগ মতমন্ বদখকত বপকতন্ ন্া। তাই স   াচ্চারা বখলার পর  ামড েকল 
বগকল মতমন্ িামটকত বোখ লামগকয় দাগগুকলা বদখার জন্য হািাগুমড মদকতন্। এিমন্ ককর 
িামটর প্রমতমট দাগই মতমন্ একক াকর িকন্ বগেঁকথ বরকখমিকলন্। তারপর  নু্ধকদর সকে 
বখলকত মগকয় মতমন্ সকলকক প্রায় হামরকয় মদকতন্।  ামডকতই মতমন্ বলখা। করকতন্,  ড 
 ড অক্ষকর বলখা  ই প্রায় বোকখর কাকি বেমককয় পকড বেলকতন্ মতমন্। এিন্ অs মতমন্ 
ম শ্বম দযালকয়র দুমট মডগ্রী লাভও ককরমিকলন্। মিকন্কসাটা ম শ্বম দযালয় বথকক স্নাতক 
মডগ্রী আর কলমিয়া বথকক স্নাতককাির মডগ্রী। 
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মতমন্ মিকন্কসাটারা টুইন্ ভযালীকত বিাট্ট এক গ্রাকি মশ্ক্ষকতা শুরু ককরমিকলন্ আর বশ্ষ্ 
পেেন্ত মতমন্ সাউথ ডাককাটার অগাস্টান্ ককলকজর সািং ামদকতা এ িং সামহকতযর 
অধযামপকা হন্। বসখাকন্ মতমন্ বতকরা  ির মশ্ক্ষাদান্ ককরন্ আর বিকয়কদর ক্লাক   কৃ্ততা 
বদন্। মতমন্ বরমডওকত  ই আর বলখককদর উপর কমথকাও প্রোর ককরন্। মতমন্ 
মলকখকিন্ : আিার িকন্র বকাকণ  রা রই মেরমদকন্র িকতা অন্ধ হকয় োওয়ার আশ্ঙ্কা 
মতর মতর ককর কাপকতা। এটা বথকক  ােঁোর জন্যই জী ন্ সম্পককে আমি সমূ্পণে আন্ন্দ 
উেল, হাসযিয় একটা ধারণা বপাষ্ণ করতাি। 
  
এরপর ১৯৪৩ সাকল তােঁর  য়স েখর  াহান্ন  ির, একটা অকলৌমকক  যাপার ঘকট োয়। 
ম খযাত বিকয়া মক্লমন্কক তােঁর বোকখ অকোপোর করা হয়। এর েকল মতমন্ েমিশ্ গুণ 
ব মশ্ই আকগর বেকয় বদখকত লাগকলন্। 
  
এর েকল তার বোকখর সািকন্ বসৌন্দেেিয় উকিজন্ায় ভরপুর একটা দুমন্য়ার দরজা খুকল 
োয়। মতমন্ রান্নাঘকরর ব মসকন্ মডস বধায়ার িকধযও অদু্ভত একটা উকিজন্ার স্পশ্ে খুেঁকজ 
বপকলন্। তার মন্কজর কথায়  যাপারটা এই রকি : আমি ব মসকন্র িকধয মডকস লাগাকন্া 
সা াকন্র বেন্া মন্কয় বখলকত আরম্ভ ককরমিলাি। ওই সা াকন্র বেন্ায় হাত েুমককয় 
বিাট বিাট  ুেুকদর বগাল  ল তুকল একন্ আকলার সািকন্ ধকর তার িকধয বদকখ েলতাি 
বিাট্ট বিাট্ট রািধনু্ রকঙর বখলা। 
  
রান্নাঘকরর ব মসকন্র উপকরর জান্ালা মদকয় তাকাকতই তার বোকখ পডকতা সাদাকাকলা 
ডান্া ঝােঁপকট তুষ্ার সূ্তকপর উপর মদকয় উকড েকলকি েডুই পামখর ঝােঁক। 
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েডুই পামখ আর সা ান্ বেন্ার ওই অপরূপ দৃশ্য বদকখ তােঁর িন্ িিশ্ই উজ্জ্বল হকয় 
উেকতা। মতমন্ তার  ইমট বশ্ষ্ ককরন্ এই কমট কথা মদকয় : মপ্রয় ঈশ্বর, আিাকদর 
স্বকগের মপতা, আমি মেসমেস ককর  মল, আমি আপন্াকক আিার অন্তকরর ধন্য াদ মদই, 
জান্াই আিার প্রণাি। 
  
এক ার ভা ুন্ আপমন্, বেকহতু মডস ধুকত পারকিন্ আর সা াকন্র  ুদ ুকদ রািধনু্ 
বদখকত পাকেন্ এ িং তুষ্াকরর  ুকক েডুইকক উডকত বদখকিন্  কল ঈশ্বরকক ধন্য াদ 
জান্াকেন্ । 
  
আপন্ার  া আিার মন্কজকদর সিকন্ধ লমজ্জত হওয়া উমেত। সিস্ত সিকয়ই আিরা 
বসৌন্দেেিয় রূপকথার জগকত ম েরণ ককর েকলমি। মকন্তু আিরা এিন্ই অন্ধ বে এস  
আিরা বদকখও বদখকত পামর ন্া, আিরা এতই পমরপূণে বে আিরা এই আন্ন্দ উপকভাগ 
করকত পামর ন্া। 
  
আিরা েমদ দুমিন্তা তযাগ ককর জী ন্কক উপকভাগ করকত োই, তাহকল এই মন্য়িটাই 
বিকন্ েলা উমেত : 
  
জী কন্ ো বপকয়কিন্ তারই মহকস  করুন্, ো পান্মন্ তার ন্য়। 
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শ্চনর্জর্ক আশ্চবষ্কার করুন : আপনার মত আর ডকউ 
ডনই 

  
আমি ন্থে কযাকরামলন্ার িাউন্ট্ এয়ামরর মিকসস এমডথ আলকরকডর কাি বথকক একখান্া 
মেমে পাই। মেমেকত মতমন্ মলকখমিকলন্ : বিাট  য়কস আমি অতযন্ত স্পশ্েকাতর আর 
লাজুক মিলাি।  য়কসর তুলন্ায় আিার ওজন্  ড ব মশ্ মিকলা আর আিার বোলা গাল 
দুকটার জন্য আিাকক আরও বিাটা বদখাকতা। আিার িা মিকলন্ একক াকর বসকককল 
ধরকন্র, তার ধারণা মিকলা সুন্দর বপাশ্াক  ান্াকন্া হকলা ব াকামি । মতমন্ স  সিয় 
 লকতন্ মেকল োলা বপাশ্াক বটকক ব মশ্, আকটা বপাশ্াক বিকড তাডাতামড। বসই বভক ই 
মতমন্ আিায় বপাশ্াক পরাকতন্। আমি বকান্মদন্ বকান্ অনু্ষ্ঠাকন্ বোগ মদতাি ন্া, বকান্ 
আন্ন্দও করতাি ন্া। তািাডা েখন্ সু্ককল বেতাি অন্য স  বিকল বিকয়কদর সকে বকান্ 
 যাপাকর বোগ মদতাি ন্া। 
  
এিন্ মক বখলাধুকলাকতও ন্া। আমি অস্বাভাম ক রকি লাজুক মিলাি। আিার খামল িকন্ 
হকতা আমি  ামক স াইকয়র বেকয় আলাদা আর আিাকক বকউই োয় ন্া। 
  
আমি েখন্  ড হলাি তখন্ আিার বেকয় ব শ্ ককয়ক  িকরর  ড একজন্কক ম কয় 
করলাি। মকন্তু আিার বকান্ রকি পমর তেন্ হকলা ন্া। আিার শ্বশুর  ামডর আত্মীয়–
স্বজকন্রা স াই ব শ্ মেটোট আর আত্মম শ্বাকস ভরপুর মিকলা। তাকদর িকন্াগত ইকে 
মিকলা আমিও তাকদর িত হই, মকন্তু মকিুকতই তা আর হকলা ন্া। আমি আপ্রাণ বেষ্টায়, 
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তাকদর িত হকত োইকলও পারলাি ন্া। তারা েতই আিাকক বখালকসর িধয বথকক 
 ামহকর বটকন্ আন্ার বেষ্টা োলাকলা আমি ততই বেন্ আরও ব শ্ী ককর বখালকসর িকধয 
েুকক বগলাি । একত আমি ব শ্ অস্বমস্ত আর ম রমক্তও ব াধ করকত আরম্ভ করলাি। স  
 নু্ধ  ান্ধ কদর এমডকয় েলকতও শুরু করলাি আমি। এিন্ই অ স্থাটা খারাপ হকয় 
দােঁডাকলা বে দরজার ঘন্ট্া  াজার শ্ব্দ শুন্কত বপকয়ও আমি ভকয় মসেঁমটকয় থাকতাি! আমি 
 ুঝকত পারতাি আমি স মদক মদকয়ই একদি  যথে। আমি এটা ব শ্ ভাকলা ককরই 
 ুঝকত পারতাি আর আিার খামল ভয় হকতা আিার স্বািী স  একমদন্ বটর বপকয় 
োক ন্। তাই েখন্ই আিরা  াইকর ব করাতাি, আমি হামসখুমশ্ থাককত বেষ্টা করতাি 
এ িং তাকত ভকয় ব শ্ একটু  াডা ামডই ককর বেলতাি। আমি  ুঝকত পারতাি এই 
 াডা ামডটা, এ িং এরপর ককয়কমদন্ ব শ্ িন্িরা অ স্থায় ককষ্ট কাটাতাি। বশ্ষ্ পেেন্ত 
আমি এিন্ই অসুখী হকয় উেলাি বে িকন্ হকতা আর আিার ব েঁকে থাকারই ব াধহয় 
বকান্ েুমক্ত বন্ই। আমি আত্মহতযা করার কথা ভা কত শুরু করলাি। 
  
এই অসুখী িমহলার জী ন্ধারা বকিন্ ককর মকভাক   দকল বগকলা জাকন্ন্? আেিকা 
 লা একটা িন্তক যর িধয মদকয়। 
  
আেিকা  লা একটা িন্ত যই মিকসস আলকরড তােঁর মেমেকত বলকখন্, আিার সিস্ত 
জী ন্টাই  দকল মদকলা। আিার শ্াশুমড একমদন্  কলমিকলন্ মকভাক  মতমন্ তােঁর 
বিকলকিকয়কদর িানু্ষ্ ককর বতাকলন্। মতমন্  লকলন্, োই ঘটুক ন্া বকন্ আমি স  
সিকয়ই তাকদর মন্কজর িত েলকত মদতাি…মন্কজর িত েলকত মদতাি…এই িন্ত যটাই 
স  মকিুই ওকলাট পাকলাট ককর মদকলা। একটা ম দুযকতর পরকশ্ই বেন্ আমি  ুঝকত 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

182 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

পারলাি, বে অ স্থার সকে আিার খাপ খায় ন্া আমি তার িকধযই বক ল আিায় িামন্কয় 
বন্ওয়ার বেষ্টা ককর েকলমি। 
  
. 
  
রাতারামতই আমি পালকট বগলাি। আমি মন্কজকক মেকর বপকয় মন্কজর িতই হকত শুরু 
করলাি। আমি আিার মন্কজর  যমক্তত্ব পেোকলােন্া করকতও শুরু ককর মদলাি এ িং মক 
মিলাি বসটা জান্কত বেষ্টা করকত লাগলাি। আমি আিার বদাষ্ গুণ সম্পককে মক আকি 
 ার ার বসটা জান্ার বেষ্টা করলাি। আমি রঙ আর বপাশ্াককর কায়দা কানু্ন্ পেোকলােন্া 
ককর আিায় ো িান্ায় বসই বপাশ্াক পরকত শুরুও ককর। মদলাি। এরপর  নু্ধত্ব লাকভর 
জন্য হাত  ামডকয় মদলাি। একটা প্রমতষ্ঠাকন্ আমি বোগদান্ও করলাি–প্রথকি এক বিাট 
প্রমতষ্ঠাকন্–বসখাকন্ আমি ভকয় প্রায় মসেঁমটকয়ও বগলাি, েখন্ বদখলাি তারা আিাকক 
একটা অনু্ষ্ঠাকন্ অিংশ্গ্রহণ করার  য স্থা করকলা। মকন্তু প্রমত ার কথা লার পর বথককই 
একট একটু ককর আিার সাহস ব কড বগকলা। এসক  ব শ্ সিয় বলকগকি বসটা মেক–
তক  আজ আমি বে রকি সুখী তা বকান্ কাকল সম্ভ পর  কল স্বকেও ভা কত পামরমন্। 
আিার মন্কজর বিকলকিকয়কদর িান্ি ককর বতালার কাকজ আমি ম কশ্ষ্ ভাক ই তাকদর 
এটাই মশ্মখকয়মি। বে মতক্ত অমভজ্ঞতা আিার জী কন্ বভাগ করকত হকয়কি, আর আমি বে 
মশ্ক্ষামট লাভ ককরমি তাহকলা : োই ঘটুক ন্া বকন্ স  সিয় মন্কজর িত হও। 
  
মন্কজর িত হওয়ার ইকের এই সিসযা প্রায় ইমতহাকসর িতই পুরকন্া, কথাটা  কলন্ ডুঃ 
বজিস গডেন্ মগলমক । তার আরও  ক্ত য হকলা, এ  যাপারটা আ ার িানু্কষ্র জী কন্র 
িতই সা েজন্ীন্ও  কট। মন্কজর িত ন্া হওয়ার এই সিসযাটা  হু জমটলতা, 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

183 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

িকন্াম কলন্ আর িান্মসক অশ্ামন্তর আডাকল বথকক বগকি। একিকল পামদ্র মশ্শুকদর 
মশ্ক্ষাদাকন্র  যাপাকর বতকরা খামন্  ই আর হাজার হাজার সািময়ক খ করর কাগকজ 
প্র ন্ধও মলকখকিন্। তােঁর কথা হকলা : োরা অকন্যর িত হওয়ার বেষ্টা ককর তাকদর িত 
হতভাগয আর বকউ বন্ই। েমদ বস মন্কজ শ্ারীমরক এ িং িান্মসক মদক মদকয় অন্যরকি 
মকিু হয়। 
  
. 
  
মন্কজ ো ন্য় বসই রকি হওয়ার বেষ্টা  া ইকে ম কশ্ষ্ ককরই হমলউকড অতযন্ত ব মশ্ 
রকি প্রকট। সযাি উড অতীকতর একজন্ হমলউকডর অমত প্রখযাত পমরোলক 
 কলমিকলন্, উেমত অমভকন্তাকদর মন্কয় তার স কেকয় ব মশ্ সিসযা মিকলা এই : তাকদর 
মেক মন্কজকদর িত গকড বতালা। সিসযাটা হকলা তারা প্রায় স াই োইকতা লান্া টান্োর 
 া ক্লাকে বগক ল হকয় উেকত । জন্সাধারণ বতা ইমতিকধযই ম খযাত ওই স  
অমভকন্তাকদর বদকখকি, সযাি উড তাকদর ব াঝাকত োইকতন্, এখন্ তারা োয় ন্তুন্ 
মকিু। 
  
‘গুড াই মিষ্টার মেপস্’ আর ‘ের হুি মদ ব ল বটালস্’–এর িত িম  পমরোলন্া শুরু 
করার আকগ সযাি উড  হু  ির সম্পমি ব ো–বকন্ার কার াকর কামটকয়মিকলন্, তােঁর 
কাজ মিকলা  য সার কাকজ  যমক্তত্ব ততমর করা। মতমন্  লকত বেকয়মিকলন্ বে  য সা 
জগকত বে ন্ীমত েকল মেক বসই ন্ীমতই আ ার েকল েলমচ্চর্ত্ জগতটাকতও।  ন্িানু্কষ্র 
িত ন্কল ন্ ীশ্ হকয় বকাথাও বপৌঁিকন্া োয় ন্া, এিন্ মক বতাতাপামখ হকয়ও লাভ বন্ই। 
সযাি উড আরও  কলন্, অমভজ্ঞতার িধয মদকয়ই আমি মশ্কখমি, বে সিস্ত বলাক তারা ো 
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ন্য় বসটাই হ ার ভান্ ককর তাকদর েত তাডাতামড সম্ভ  ম কদয় করা োয় ততই 
মন্রাপদ হওয়া োয়। 
  
আমি মকিুমদন্ আকগ বসাককামন্–ভযাকুয়াি অকয়ল বকাম্পান্ীর োকুরী সিংিান্ত মন্কয়াগ 
ম ষ্কয় ডাইকরক্টর পল  কয়ন্টুন্কক মজজ্ঞাসা ককরমিলাি োকমরর আক দন্ করার সিয় 
িানু্ষ্ স কেকয়  ড ভুল মক ককর? তােঁর একথা জান্া আকি অ শ্যই, কারণ জী কন্ মতমন্ 
প্রায় ষ্াট হাজাকররও ব মশ্ আক দন্কারীর সাক্ষাৎকার মন্কয়কিন্। এিাডাও মতমন্ আ ার 
‘োকমর পাওয়ার ি’মট উপায়’ ন্াকি একখান্া  ইও রেন্া ককরকিন্। মতমন্ জ াক  
 কলমিকলন্ : োকমরর আক দন্ করার সিয় িানু্ষ্ স কেকয়  ড বে ভুল ককর তা হকলা 
তারা আত্মম সৃ্মত হকয় পকড। মন্কজকদর প্রকৃত তথয বগাপন্ বরকখ তারা বিাকটই 
বখালাখুমল স কথা  লকত োয় ন্া,  রিং এটা ন্া ককর তারা এিন্ স  উির বদয় ো 
তারা িকন্ ককর আপমন্ একত খু  খুশ্ী হক ন্। তক  একত কাজ হয় ন্া কারণ বকউই 
বগাপন্ীয়তামপ্রয় িানু্ষ্কক োয়ন্া। বেকহতু বকান্ িানু্ষ্ই জাল িুদ্রা োয় ন্া। 
  
এই  যাপারটা একজন্ গামডর কোকটাকরর বিকয়কক ব শ্ কষ্ট ককরই মশ্খকত 
হকয়মিকলা। বস একজন্ গাময়কা হকত বেকয়মিকলা, মকন্তু ওর দুভোকগযর কারণ হকয় 
উকেমিকলা ওর িুকখান্া। ওর িুখ ব শ্  ড আর দােঁতগুকলা সািকন্র মদকক ব করাকন্া 
অ স্থায় থাককতা। বস েখন্ প্রথি জন্সাধারকণর সািকন্ গাকন্ অিংশ্ বন্য়–মন্উ জামসের 
এক ন্াইট ক্লাক –বস  ার ার গান্ গাওয়ার োেঁকক উপকরর বোেঁট মদকয় দােঁত োকার বেষ্টা 
করমিল। বস অ শ্য আপ্রাণ বেষ্টায় মন্কজকক সুন্দরী প্রিাণ করকত োইমিকলা। এর েল 
মক হকলা? বস মন্কজকক হাসযকর ককর তুলকলা।  যথেতার মদককই বস এমগকয় েলমিকলা। 
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োই বহাক, ওই ন্াইট ক্লাক  একজন্ মিকলন্, মতমন্ বিকয়মটকক গান্ গাইকত বদকখ 
 ুকঝমিকলন্ ওর প্রমতভা আকি। এই বে বশ্াকন্া, ভদ্রকলাক বসাজাসুমজ  কল বেলকলন্, 
আমি বতািায় গান্ গাইকত বদকখমিলাি আর আমি জামন্ তুমি মক লুককা ার বেষ্টা করকিা। 
তুমি বতািার দােঁকতর জন্য লজ্জা পাকো। বিকয়মট ব শ্ অস্বমস্তকত পকড বগকলা, ত ুও 
ভদ্রকলাক  কল েলকলন্, একত হকয়কি মক? এরকি দােঁত থাকা মক অপরাধ? এটা 
লুককা ার বেষ্টা ককরা ন্া! িুখ খুকলই গান্ গাই ার বেষ্টা ককরা তাকত বোতারা  ুঝকত 
পারক  তুমি লমজ্জত ন্ও। তািাডা ভদ্রকলাক ব শ্ দূরদৃমষ্ট মন্কয়  লকলন্, বে দােঁত তুমি 
লুককাকন্ার বেষ্টা করকিা তাই হয়কতা বতািাকক একমদন্ ঐশ্বেে একন্ বদক ! 
  
কযাস বডমল ভদ্রকলাককর উপকদকশ্ সমতযই দােঁকতর কথা ভুকল বগকলা। ওই সিয় বথককই 
বিকয়মট শুধু ওর বোতাকদর কথাই ভা কত লাগকলা। বস িুখ খুকল এিন্ দরাজ স্বকর আর 
আন্কন্দ গাইকত আরম্ভ করকলা বে অল্পমদকন্র িকধযই বস ব তার আর েলমচ্চকর্ত্ মশ্ল্পী 
হকয় উেকলা। এখন্ অন্যান্য ককিমডয়ান্ তাককই ন্কল করার বেষ্টা করকি। 
  
ম খযাত উইমলয়াি বজিস এক ার মকিু বলাককর কথা  কলমিকলন্ োরা মন্কজকদর মেন্কত 
পাকর ন্া। তােঁর িকত সাধারণ িানু্কষ্র িকধয িার্ত্ শ্তকরা দশ্ ভাগই মন্কজকদর িান্মসক 
শ্মক্তর উজ্জী ন্ ঘটাকত পাকর। মতমন্ মলকখমিকলন্, আিাকদর ো হওয়া উমেত বস সম্পককে 
আিরা অধে জাগমরত। আিরা আিাকদর শ্ারীমরক আর িান্মসক ক্ষিতার সািান্য অিংশ্ই 
বক ল কাকজ লাগাকত পামর । ভাকলা ককর  লকত বগকল একজন্ িানু্ষ্ মন্কজর বখালকসর 
িকধযই বথকক োয়। তার  হু ধরকণর োপা ক্ষিতা থাকা সকেও বস তার অকন্কটাই 
কাকজ লাগাকত পাকর ন্া। 
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আিার  া আপন্ার এই ক্ষিতা আকি তাই আিরা অন্য বলাককর িত ন্ই একথা বভক  
আর এক িহতে সিয়ও ন্ষ্ট করা উমেত ন্য়। এ পৃমথ ীকত আপন্ারও মকিু ন্তুন্ত্ব 
আকি। সিকয়র আমদকাল বথকক আজ পেেন্ত মেক আপন্ার িত বকউ জন্মায় মন্, আর 
আগািী হাজার হাজার  িকরও মেক আপন্ার িতই আর বকউ কখন্ই জন্মাক  ন্া। 
আধুমন্ক জী ন্ ম জ্ঞান্ বথকক জান্া োয় আপমন্ হকলন্ আপন্ার  া া আর িাকয়র 
প্রকতযককর বদওয়া েমব্বশ্মট ককর বিাকিাকসাি বথকক জন্ম বন্ওয়া একজন্। এই 
েমব্বশ্মট আর েমিশ্মট অথোৎ আটেমিশ্মট বিাকিাকসািই জামন্কয় মদকে আপমন্ ো তাই! 
আিরাি মশ্ন্মেল্ড  কলকিন্, প্রমতমট বিাকিাকসাকি কুমড বথকক একশ্টা পেেন্ত মজন্ 
থাককত পাকর–আর একটা িার্ত্ মজন্ই বকান্ বকান্ বক্ষকর্ত্ একজকন্র সারা জী ন্ধারাই 
 দকল মদকত পাকর। সমতয কথা  লকত বগকল আিরা ব শ্ মভমিকর আর অপূ ে মকিু 
মদকয়ই ততমর। 
  
আপন্ার জকন্মর সিয় এটা বকামট বকামট  াকরর িকধয এক ারও জান্া সম্ভ  মিকলা ন্া 
মেক আপন্ারই জন্ম হক ! অন্যভাক   লকল আপন্ার েমদ বকামট বকামট ভাই ব ান্ 
থাককতা তাহকলও আপমন্ হকতন্ তাকদর বেকয় আলাদা। এটাকক মক আন্দাজ  কল 
ভা কিন্? ন্া, এটা ম জ্ঞান্সম্মত সতয। এ সম্পককে সমতযই েমদ মকিু জান্কত আগ্রহী হন্ 
তাহকল লাইকেরীকত মগকয় আিরাি মশ্ন্মেকল্ডর ‘আপমন্ ও  িংশ্ধারা’  ইটা পকড বেলুন্। 
  
আমি এই আপন্ার মন্কজর িত হকয় ওো মন্কয় দৃঢ়তার সকে কথা  কল বেকত পামর 
কারণ এ  যাপাকর আিার আগ্রহ অপমরসীি। মক মন্কয় কথা  লমি আমি ব শ্ ভাকলাই 
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জামন্। এটা আমি লাভ ককরমি ব শ্ মতক্ত আর  যয় হুল অমভজ্ঞতার িধয মদকয়। 
উদাহরণ মহকসক   লমি : আমি েখন্ প্রথি মিকসৌরীর শ্সযকক্ষকর্ত্ বথকক মন্উইয়ককে 
আমস, তখন্ আকিমরকান্ অযাকাকডিী অ  ড্রািামটক আটেকস আমি ভমতে হই। আিার 
ইকে মিকলা অমভকন্তা হওয়া।  যাপারটা আিার িকন্ হকয়মিকলা দারুণ একটা মকিু 
আম ষ্কার ককরমি। এটা আিার কাকি সােকলযর সহজ পথ  কলই িকন্ হকয়মিকলা–বকিন্ 
সহজ সরল  যাপার। আমি  ুঝকতই পামরমন্ এিন্ একটা পথ উচ্চাকাঙ্ক্ষী হাজার হাজার 
িানু্ষ্ বকন্ আকগই আম ষ্কার করকত পাকরমন্।  যাপারটা এই রকি : আিার কাজ হক  
বসকাকলর স  ম খযাত অমভকন্তা বকিন্ ককর কাজ করকতন্ বসটা বশ্খা–বেিন্ জন্ ডু, 
ওয়াল্টার হযােঁম্পকডন্ আরও অকন্কক বকিন্ ককর খযামতর মশ্খকর ওকেন্। এরপর আমি 
তােঁকদর প্রকতযককর বসরা  যাপারগুকলা ন্কল করক া আর তার েকল তাকদর সককলর 
কৃমতত্ব জমডকয় আমি হকয় উেক  দারুণ খযামতিান্ দক্ষ মশ্ল্পী । মকন্তু মক ব াকার িত 
ধারণা! কতখামন্ অ াস্ত , অসম্ভ ! অন্য স  বলাককক ন্কল করকত মগকয় এইভাক  
আিার জী কন্ ব শ্ িূলয ান্ কটা  ির আমি ন্ষ্ট ককর  সলাি । মিকসৌরী এলাকায় 
আিার বিাটা িাথায় এটা েুককলান্া, আিায়–আিার িতই হকত হক , আর পকক্ষ অন্য 
বকউ হকয় ওো সম্ভ  হক  ন্া। 
  
ওই দুুঃখজন্ক অমভজ্ঞতা বথকক আিার মেরকালীন্ একটা মশ্ক্ষা হওয়া উমেত মিকলা। 
মকন্তু তা হকলা । অন্ততুঃ আিার বক্ষকর্ত্ হকলা ন্া। আমি বন্হাতই আকাট মিলাি। 
আিাকক আ ার বগাডা বথককই মশ্খকত হকলা। ব শ্ ক’ ির পকর আমি  য সাদারকদর 
জন্য একখান্া  কৃ্ততা বদওয়ার  ই মলখকত আরম্ভ ককরমিলাি, আমি বভক মিলাি এিন্ 
 ই আকগ আর বকউ বলকখন্ মন্ োকত স  থাকক ।  ইটা বলখার সিয় আিার বসই 
আকগকার ব াকার িত ধারণা মিকলা, বসই অমভকন্তা হওয়ার ধারণা–আমি এিন্  ই 
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মলখকত োইমি, বে স  ধারণা আকগ  হু বলখকই তাকদর  ইকত মলকখ বগকিন্। অতএ  
আমি মক করলাি? আমি ব শ্ মকিু  ই বজাগাড ককর বেকলাি জন্গকণর সািকন্  কৃ্ততা 
বদওয়ার উপর বলখা, তারপর এক ির ধকর স  মকিু আিার  ইকয়র পােুমলমপকত 
মলমপ দ্ধ করলাি। মকন্তু বশ্ষ্ পেেন্ত আিার িাথায় জাগকলা আমি আ ার বসই ব াকার 
িত কাজ করকত েকলমি। অন্য স  িানু্কষ্র ধারণা বিশ্াকন্া আিার বলখাটা এিন্ই 
একটা মখেুমডর িত  যাপার আর বসটা এিন্ই িূলযহীন্, ন্ীরস বে বকান্  য সাদার িানু্ষ্ 
তাকত বোখ ব ালাকতও োইক ন্ ন্া। অতএ  আমি স  মকিু  াকজ কাগকজর ঝুমডকতই 
বেকল মদকয় আ ার বগাডা বথকক শুরু করলাি। এ াকর মন্কজই মন্কজকক  ললাি : 
বতািাকক বডল কাকন্েগী হকত হক , তার স  ত্রুমট আর েত কি ক্ষিতাই থাকন্া বকন্ । 
তুমি সম্ভ তুঃ অন্য বকউ হকয় উেকত পারক  ন্া। অতএ  আমি অন্য কাকরা মিকশ্ল ন্া 
হকত বেকয় জািার হাতা গুমটকয় প্রথকিই ো করা উমেত মিকলা তাই করকত বলকগ 
বগলাি। 
  
. 
  
আিার মন্কজর বদখা অমভজ্ঞতা, বদখাকশ্ান্া আর  কৃ্ততা এ িং  কৃ্ততা মশ্ক্ষক মহকসক  বে 
ধারণা আর অমভজ্ঞতা আিার হকয়মিল তাই সিল ককরই একটা  ই মলখকত আরম্ভ 
করলাি । আমি সারা জী ন্ ধকর ো মশ্খলাি–আিার িকন্ হয় সযার ওয়াল্টার র যাকল ো 
মশ্কখমিকলন্ তাই। (আমি অ শ্য বসই ওয়াল্টার র যাকলর কথা  লমি ন্া মেমন্ রাণীর বেকত 
সুম কধ হক   কল মন্কজর বকাট কাদায় ম মিকয় বদন্। আমি  লমি ১৯০৪ সাকলর 
কািাকামি অক্সকোকডের ইিংরাজী সামহকতযর অধযাপক সযার ওয়াল্টার র যাকলর কথা ।) 
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মতমন্,  কলমিকলন্, বশ্ক্সমপয়াকরর িত বকান্  ই আমি মলখকত পামর ন্া তক  আমি 
মন্কজর বোগয  ই মলখকত পামর। 
  
মন্কজর িত বহান্। প্রয়াত জজে গাসেউইন্কক আরমভিং  ামলেন্ বে িূলয ান্ পরািশ্ে 
মদকয়মিকলন্ বসই ভাক ই কাজ করুন্।  ামলেন্ আর গাসে উইকন্র েখন্ প্রথি বদখা হয়, 
তখন্ আরমভিং  ামলেন্ ম রাট খযামতিান্ িানু্ষ্ আর গাসে উইন্ জী ন্ সিংগ্রািরত মটন্ 
পযান্আলীকত সপ্তাকহ িার্ত্ পেঁয়মর্ত্শ্ ডলার উপাজেন্কারী এক তরুণ গীমতকার ।  ামলেন্ 
গাসে উইকন্র দক্ষতা লক্ষয ককর তােঁকক তােঁর সেীত বসকিটামর মহকসক  কাজ করার জন্য 
প্রায় ওর তখন্কার িাইকন্র মতন্ গুণ ব শ্ী মদকত োইকলন্। তাসকত্বও  ামলেন্ ওকক 
উপকদশ্ মদকয়  লকলন্, তুমি কাজটা মন্ওন্া। েমদ এটা ন্াও, তুমি হয়ত মেতীয় বেণীর 
এক  ামলন্ হকয় উেক  । মকন্তু তুমি েমদ মন্কজর িত হকি োও তাহকল তুমি বকান্মদন্ 
হয়কতা প্রথি বেণীর গাসে উইন্ হকত পারক । 
  
গাসে উইন্ ওই সতকেতার কথা বিকন্ মন্কয় ধীকর ধীকর মন্কজকক বস সিয়কার একজন্ 
ম খযাত আকিমরকান্ সেীত রেময়তা ককর গকড তুকলমিকলা। 
  
োমলে েযাপমলন্, উইল বরাজাসে, বিরী িাগোকরট িযাকোইড, মজন্ অমট্র আর এই রকি 
লক্ষ লক্ষ িানু্ষ্কক আমি এই পমরকেকদ বে মশ্ক্ষা আপন্াকদর িাথায় বোকাকত োইমি, 
মেক বসইভাক ই মশ্খকত হকয়মিকলা। তাকদর সকলককই কমেন্ পকথ স  মশ্খকত হয়–
বেভাক  আিাককও হয়। 
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োমলে েযাপমলন্ েখন্ প্রথি িম   ান্াকত আরম্ভ ককরন্, িম র পমরোলক তােঁকক বস েুকগর 
একজন্ ম খযাত জািোন্ হাসযরমসককক ন্কল করার কথা  কলন্। মন্কজর িত অমভন্য় ন্া 
করা পেেন্ত েযাপমলন্ প্রায় দােঁডাকতই পাকরন্ মন্।    বহাকপর একই রকি অমভজ্ঞতা হয়–
মতমন্  হু ির ন্ােগাকন্র অমভন্য় ককরও বকাথাও বপৌঁিকত পাকরন্ মন্কশ্ষ্ পেেন্ত স  
বঝকড বেকল মন্কজর িত হকয় ওোর পকরই তার খযামত আকস। উইল বরাজাকসেরও 
অমভজ্ঞতা একই রকি– হু ির ঘসার পকরই তােঁর আত্মদশ্েন্ ঘকট, মতমন্ ব াকঝন্ তার 
িকধয অদু্ভত হাসযরকসর ভাোর রকয়কি। 
  
বিরী িাগোকরট িযাকোইড েখন্ প্রথি ব তাকর বোগ বদন্ মতমন্ এক আইমরশ্ 
ককিমডয়ান্ হকত বেকয়  যথে হন্। তারপর েখন্ মতমন্ মন্কজ ো অথোৎ মিকসৌরীর এক 
সাধারণ গ্রািয বিকয়  কল পমরমেমত রাকখন্–মতমন্ হকয় ওকেন্ মন্উইয়ককের অন্যতি 
জন্মপ্রয় এক ব তার মশ্ল্পী। 
  
মজন্ অমট্র তার বটক্সাস কথার ভেী পাল্টাকন্ার জন্য বেষ্টা ককর শ্হকর বিকলর িত 
বপাশ্াকও পরকত শুরু ককর। বস দা ী করকত আরম্ভ ককরমিকলা বে মন্উইয়কে বথককই 
একসকি।  যাপারটা বদকখ স াই আডাকল হাসাহামস করকত শুরু ককর বদয়। মকন্তু বশ্ষ্ 
পেেন্ত মজন্ অমট্র তার  যাকিা  ামজকয় কাউ য়কদর গান্ গাইকত আরম্ভ করার পকরই বস 
হকয় ওকে েলমচ্চর্ত্ আর ব তাকর অতযন্ত জন্মপ্রয় এক কাউ য়। 
  
আপমন্ এ িং এ দুমন্য়া একটা ন্তুন্ মকিুই । এটা বভক ই খুশ্ী হকয় উেুন্ আর প্রকৃমত 
ো আপন্াকক মদকয়কি তাই েতটা পাকরন্ কাকজ লাগান্। ম কেষ্ণ করকলই ব াঝা োয় 
সিস্ত মশ্ল্প কিেই আত্মজী ন্ী িূলক। আপন্ার মন্কজর িতই আপমন্ গাইকত পাকরন্ আর 
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মন্কজর িত আেঁককত পাকরন্। আপন্াকক হকত হক  আপন্ার অমভজ্ঞতা, পামরপামশ্বেকতা 
আর  িংশ্ধারা আপন্াকক ো মদকয়কি। খারাপই বহাক আর ভাকলাই বহাক আপন্ার 
মন্কজর  াগাকন্র পমরেেো আপন্াককই করকত হক । ভাকলা  া িন্দ োই বহাক আপন্ার 
জী কন্র সেীত  যিন্া আপন্াককই  ামজকত বেকত হক  । 
  
এিাসেন্ তার ‘আত্ম–মন্ভেরতা’ ন্াকির প্র কন্ধ বেিন্ মলকখমিকলন্ : প্রকতযক িানু্কষ্র 
মশ্ক্ষাজী কন্ একটা সিয় আকস েখন্ তার ব াধ জাকগ, ঈষ্ো হকলা অজ্ঞতা, ন্কল করা 
হকলা আত্মহতযা আর বক ভাকলা  া িন্দ বহাক এ মশ্ক্ষা গ্রহণ করকতই হক । সিস্ত 
পৃমথ ী েমদও উদারতায় ভরা ত ুও গকড ওোর জন্য বে শ্কসযর প্রকয়াজন্ বসই শ্কসযর 
জন্য পমরেি করা োইই, োই োষ্ করা । তার িকধয িসলা আকি তা প্রকমতকত ন্তুন্ 
আর বস মন্কজ জান্কত ন্া োইকল  া বেষ্টা ন্া করকল বসও বসটা  ুঝকত পারক  ন্া। 
  
এিাসেন্ এই ভাক ই তার কথা  কল বগকিন্। এিাডাও মেক এিন্ কথাই আ ার 
কম তায় মলমপ দ্ধ ককর বগকিন্ কম  ডগলাস িযালে। 
  
তােঁর কম তার িূল কথা হল এই রকি : 
  
তুমি েমদ পাহাকডর  ুকক বদ দারু ন্া হকত পাকরা, 
        তক  হকয় উকো উপতযকায় বকান্ বঝাপ। 
        তুমি বঝাপও েমদ ন্া হকত পাকরা, 
        তক  হকয় উকো এক িুকো ঘাস। 
        েমদ দলপমত ন্া হকত পাকরা। 
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        হকয় উকো মকিু বসন্া। 
        েমদ রাজপথ ন্া হকত পাকরা। 
        হকত বেও বকান্ সরু পথ। 
  
আসকল িূল কথামট হকলা আিাকদর সককলরই মন্কজর িত মকিু করার রকয়কি বসটাককই 
কাকজ লাগাকন্া োই। 
  
আিাকদর িন্কক ততমর ককর মেন্তাভা ন্া বিকড শ্ামন্তর পথ আম ষ্কার করকত হকল এই 
মন্য়িটা বিকন্ েলা োই : 
  
অন্যকক ন্কল করক ন্ ন্া। মন্কজকদর আম ষ্কার ককর আসুন্ মন্কজকদর িতই হকয় উমে। 
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ডলবু থাকর্ল সরবৎ ততশ্চর করুন 
  
এই  ইমট বলখার সিয় একমদন্ মশ্কাকগা ম শ্বম দযালকয়র েযাকন্সলর র াটে বিন্াডে হামেস 
এর কাকি জান্কত বেকয়মিলাি মতমন্ মকভাক  দুমিন্তা দূর ককরন্। মতমন্  কলমিকলন্, 
আমি স  সিয় প্রয়াত জুমলয়াস বরাকজন্ ওয়ালকডর উপকদশ্ বিকন্ েমল । মতমন্ মিকলন্ 
একমট বকাম্পান্ীর বপ্রমসকডন্ট্ । তার উপকদশ্ হকলা : বতািার কাকি বল ু থাককল সর ৎ 
ততমর ককরা। 
  
একজন্  ড মশ্ক্ষাম দ এই রকিই ককরন্। আর িুখরা ককর মেক তার উকল্টা। বস েমদ 
বদকখ ভাগয তার হাকত একটা বল ু মদকয়কি তাকত বস হতাশ্ায়  কল আমি বহকর বগলাি। 
আিার ভাগযই খারাপ আশ্া বন্ই। এরপর বস সারা পৃমথ ীকক ঘৃণা ককর মন্কজকক করুণা 
করকত আরম্ভ ককর। মকন্তু বকান্  ুমদ্ধিান্ বকউ ওই বল ু বপকল  লক  : এই দুভোগয 
বথকক মক মশ্ক্ষা বন্ ? মকভাক  অ স্থাটা  দলাকন্া োয় । মক ককর বল ুটাকক সর ৎ 
 ান্াকত পারক া। 
  
ম খযাত িন্স্তত্বম দ অযালকফ্রড অযাডলার সারা জী ন্ ধকর িানু্ষ্ আর তাকদর অন্তকরর 
শ্মক্ত সিকন্ধ গক ষ্ণা ককর  কলন্, িানু্কষ্র আিেে ত মশ্ষ্টয হকলা তারা ম কয়াগকক বোকগ 
রূপান্তমরত করকত পাকর। 
  
এ ার আিার পমরমেত এক িমহলার বকৌতূহকলােীপক গল্প বশ্ান্াই, মতমন্ মেক তাই 
ককরমিকলন্ । ভদ্রিমহলার ন্াি বখলিা টিসন্ থাককন্ মন্উইয়ককে। মতমন্  কলকিন্ েুকদ্ধর 
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সিয় আিার স্বািী মিকলন্ কযামলকোমন্েয়ায় বিাজাকভ িরুভূমিকত এক মশ্ক্ষণ মশ্ম কর । 
আমি তার কািাকামি থাকক া  কল োই। জায়গাটা আিার দারুণ খারাপ লাকগ। জী কন্ 
এত খারাপ আকগ কখন্ও লাকগমন্। স্বািী েখন্ মশ্ক্ষার জন্য েকল বেকতন্ আমি একা 
পকড থাকতাি। অসহয গরি–প্রায় ১২৫ মডগ্রী তাকপ েমণিন্সার বঝােঁকপর আডাকল  কস 
থাকা িাডা উপায় মিল ন্া। কথা  লার বকউ বন্ই, শুধু বিমক্সকান্ আর ইমেয়ান্ িাডা, 
আর তারাও এক ণে ইিংরাজী জাকন্ন্া। সারাক্ষণ  াতাস  ইকি আর শ্বাস টান্কলই শুধু 
 ামল আর  ামল। 
  
এিন্ দুর স্থায় পকডমিলাি বে মন্কজর জন্যই কষ্ট হত। তাই  া া িাকক মেমে মলখলাি। 
তাকত মলখলাি আিার আর একিুহূতেও সহয হকে ন্া  রিং এর বেকয় বজকল থাকাই 
ভাকলা। আিার  া া উিকর দুকটা িার্ত্ লাইন্ মলকখমিকলন্–বসই দুকটা লাইন্ সারা জী ন্ 
আিার িকন্ থাকক –দুকটা লাইন্ আিার জী ন্ োর্ত্া  দকল বদয় : 
  
দুজন্ িানু্ষ্ কারাগাকরর জান্ালা মদকয় তামককয়মিল, 
        একজকন্র বোকখ পডত কাদা, অন্যজন্ বদখত তারা। 
  
 ার ার লাইন্ দুকটা পডলাি। মন্কজর  য হাকর আিার লজ্জা হকলা। আমি মেক ককর 
বেকলাি আিার এই অ স্থায় ো ভাকলা তাই খুেঁকজ বন্ । আমি আকাকশ্র তারা বদখ । 
  
আমি স্থান্ীয় িানু্ষ্কদর সকে  নু্ধত্ব করলাি, তাকদর প্রমতমিয়া লক্ষয ককর অ াক হকয় 
বগলাি। আমি তাকদর ব ান্া আর িৃৎমশ্কল্প আগ্রহ বদখাকন্ায় তারা তাকদর মপ্রয় 
মজমন্সগুকলা আিাকক উপহার মদকয় মদকলা, এগুকলাই তারা টুমরষ্টকদর কাকি ম মি 
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ককরমন্। আমি কযাকটাস, ইযু়ক্কাস আর বোশু া গাকির বশ্াভা বদকখ িুগ্ধ হকয় বগলাি। 
আমি বপ্রইরী কুকুরকদর ম ষ্য় জান্লাি, িরুভূমির সূেোস্ত একদৃকষ্ট লক্ষয করতাি আর 
সিুকদ্রর মঝনু্ক কুকডাতাি। এ িরুভূমি লক্ষককামট  ির আকগ সিুকদ্রর তলায় মিল। 
  
আিার িকধয এিন্ পমর তেকন্র কারণ মক? বিাজাকভ িরুভূমি বতা  দকল োয়মন্ । বরড 
ইমেয়ান্রাও  দলায়মন্,মকন্তু আমি  দকল বগমি। আিার িকন্র ভা   দল ঘকটকি। আর 
এর সাহাকেযই আিার েন্ত্রণা কাতর িন্  দকল োয় জী কন্র এক বেষ্ঠ অযাডকভিাকর, 
অমভজ্ঞতা সিয় করকত। এই ন্তুন্ জগত আম ষ্কার ককর আিার িকধয ন্তুন্ এক 
উকিজন্ার জন্ম হল। এতই উকিজন্া জাগল বে একটা  ই মলকখ বেকলাি–একটা 
উপন্যাস।  ইমট িাপা হল োইট র যাম্পাটেস ন্াকি …আমি বজকলর জান্ালা মদকয় কাদার 
 দকল তারা খুেঁকজ বপলাি। 
  
বখলিা টিসন্ আপমন্ ো আম ষ্কার ককরন্ বসটা গ্রীকরা েীশুিীকষ্টর জকন্মর পােঁেশ্  ির 
আকগই আম ষ্কার ককর : স কেকয় ভাকলা মজমন্সই স কেকয় কমেন্। 
  
হযারী এিাসেন্ েসমডক এটারই পুন্রা ৃমি ককরন্ ম িংশ্ শ্তাব্দীকত : সুখ শুধু আন্কন্দর 
ন্য়; এ হকলা অমধকািংশ্ বক্ষকর্ত্ই জয়লাভ। হযােঁ, বস জয় আকস বকান্ মকিু বেষ্টা ককর 
পাওয়ায়। বল ুকক সর কত পমরণত করার িধয মদকয় এ রকি আন্ন্দ হয়। 
  
আমি এক ার বোমরডার একজন্ সুখী খািার িামলককর সকে বদখা কমর, বলাকমট ম ষ্িয় 
বল ুকক সর কত পমরণত ককর। প্রথি েখন্ বস খািারটা পায় তার ভাল লাকগমন্। জমিটা 
এতই খারাপ মিল বে তাকত েলোষ্ দূকরর কথা শূ্কর পালন্ও করকত পারত ন্া। 
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জমিটায় বক ল মিল র্ োটল সাপ আর বঝােঁকপর িকধয মিল ওক গাি । তারপকরই তার 
িাথায় একটা িতল  গজাকলা। বস তার খািারকক লাভজন্ক ককর তুলক –এই স  
র যাটল সাপ মন্কয়ই কাজ শুরু করক । সককল অ াক হকলা, বস তখন্ র যাটল সাকপর 
িািংস মটন্ ব াঝাই ককর োলান্ আরম্ভ করল। ক  ির আকগ ওর সকে বদখা করকত 
মগকয় বদখলাি বে তার র যাটল সাপ বদখকত  িকর কুমড হাজার বলাক মভড জিাকে। ওর 
 য সা েুকল উকেকি। বদখলাি তার খািাকর গক ষ্ণাগাকরর জন্য র যাটল সাকপর ম ষ্ ব র 
করা হকে, সাকপর োিডা প্রেুর দাকি ম মি হকে বিকয়কদর জুকতা আর  যাগ ততমরর 
জন্য। বদখলাি সারা ম কশ্ব ব াতলভরা সাকপর িািংস োলান্ োকে । আমি এখান্কার 
একটা িম ওয়ালা কাডে মককন্ ডাকঘর বথকক পামেকয় মদলাি। ডাকঘকরর ন্াি এখন্ 
 দকল রাখা হকয়কি র যাটল সাপ ডাকঘর, বোমরডা। এটা করা হকয়কি এিন্ একজন্ 
বলাককক সম্মান্ জান্াকত, বে ম ষ্াক্ত বল ুকক মিমষ্ট সর কত পমরণত ককরকি। 
  
আমি এই বদশ্টা জুকড  হু ার ঘুকরমি। তখন্ আমি বদকখমি অসিংখয েী–পুরুষ্ মকভাক  
ম কয়াগকক বোকগ পমরণত ককরকিন্, অথোৎ ক্ষমত বথকক লাভ ককরকিন্। 
  
ঈশ্বকরর ম রুকদ্ধ  াকরাজন্’ গ্রকন্থর বলখক উইমলয়াি  মলকথা কথাটা এইভাক   কলকিন্ : 
জী কন্ স কেকয় অপ্রকয়াজন্ীয় হকলা লাকভর উপর মন্ভের ন্া করা। বে বকান্ ব াকাই 
এটা পাকর। স কেকয় জরুমর হকলা ক্ষমত বথকক লাভ করা। এর জন্য োই  ুমদ্ধ–একতই 
একজন্ বকরামন্ আর ব াকার তোতটুকু ব াঝা োয়। 
  
 মলকথা কথাটা  কলমিকলন্ এক দুঘেটন্ায় একটা পা হারাকন্ার পর। মকন্তু আমি 
একজন্কক জামন্ মেমন্ দুকটা পা হামরকয় ম কয়াগকক বোকগ পমরণত ককরন্। ভদ্রকলাককর 
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ন্াি ব ন্ েিেটন্। তােঁর সকে আিার জমজেয়ার আটলান্ট্ায় বদখা হয়। এমলকভটকর 
উেকতই হামসখুমশ্ দু–পা হারাকন্া বলাকমটকক বদমখ। মতমন্ বসখাকন্ একটা হুইল বেয়াকর 
 কসমিকলন্। এমলকভটর থািকতই মতমন্ ন্ম্রভাক  জান্কত োইকলন্ আমি একটু পাকশ্ সকর 
োক া মকন্া োকত বেয়ারটা মন্কয় বেকত পাকরন্। আপন্ার অসুম ধা করার জন্য িাপ 
োইমি, ভদ্রকলাক হৃদয় গলাকন্া হামস বহকস  লকলন্। 
  
আমি এমলকভটর বিকড মন্কজর ঘকর একস ওই হামসখুমশ্ িানু্ষ্মটর কথা িাডা অন্য মকিুই 
ভা কত পারলাি ন্া। বশ্ষ্ পেেন্ত ভদ্রকলাককক খুেঁকজ ব র ককর তােঁর জী কন্র কামহন্ী 
 লকত অনু্করাধ করলাি। 
  
ভদ্রকলাক একটু বহকস  লকলন্, এটা ঘকট ১৯২৯ সাকল । আমি একরাশ্  াদাি কাে 
বককট বোডে গামডকত ককর আসমিলাি। আেিকা বিাড বেরার সিয় একটা কাে সািকন্ 
একস পডল। গামডখান্া সকে সকে বসাজা সািকন্ হডকক মগকয় একটা গাকি ধাক্কা খায় । 
আিার বিরুদকে আঘাত লাকগ আর পা দুকটা অসাড হকয় োয়। 
  
এটা েখন্ ঘকট তখন্ আিার  য়স েমব্বশ্ আর তারপর একপাও আমি হােঁটকত পামরমন্। 
  
েমব্বশ্  িকর ম কলাে সারা জী কন্রই জন্য। আমি ভদ্রকলাককক প্রশ্ন ককরমিলাি এত 
সাহকসর সকে  যাপারটা মতমন্ মকভাক  মন্কলন্। মতমন্  লকলন্, আমি মন্ইমন্। মতমন্ 
 কলন্, প্রথিত রাকগ দুুঃকখ বেকট পকডন্ মতমন্, ম কদ্রাহ ককরন্। মকন্তু সিয় বককট েলকল 
মতমন্  ুকঝমিকলন্ ঐ ম কদ্রাকহ বকান্ লাভ হক  ন্া শুধু মতক্ততাই  াডক । তািাডা মতমন্ 
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আরও  কলমিকলন্, আমি  ুঝলাি বলাককরা েখন্ আিার প্রমত ভদ্র  য হার ককর, তখন্ 
আমিও তাকদর প্রমত ভদ্র হ । 
  
আমি তাকক প্রশ্ন করলাি এত  ির পকর তার মক িকন্ হয় ন্া তার পা হারাকন্া 
দুভোকগযর কারণ।, মতমন্  কলন্, ঘটন্াটা বে ঘকটমিল তার জন্য আমি খুমশ্। মতমন্ 
আিাকক জান্ান্ প্রাথমিক আঘাত আর বশ্াক কামটকয় ওোর পর মতমন্ এক ন্তুন্ জী ন্ 
কাটাকত আরম্ভ ককরন্। ভাল সামহকতয তার আগ্রহ জাগল। বোে  িকর মতমন্ প্রায় 
বোেশ্  ই পকড বেকলন্ আর ওই স   ই তােঁর জী ন্কক ন্তুন্ মদগকন্ত বপৌঁকি বদয় 
এ িং িান্মসকভাক  শ্মক্তশ্ালী ককর বতাকল। মতমন্ ভাল সেীকত আকৃষ্ট হন্ আর মসম্ফমন্ 
আগ্রকহর সকে শুন্কত আরম্ভ ককরন্, অথে আকগ ো তাকক ম রক্ত করত। স কেকয়  ড 
মজমন্স হল মতমন্ মেন্তা করার প্রেুর সিয় বপকলন্। এই প্রথি মতমন্ পৃমথ ীর মদকক 
তামককয় জী ন্ সিকন্ধ অ মহত হকলন্। মতমন্  ুঝকলন্ আকগ বে স  মজমন্কস আগ্রহ 
প্রকাশ্ করকতন্ তার বকান্ই দাি বন্ই। 
  
পডায় আগ্রকহর জন্য মতমন্ রাজন্ীমতকত আগ্রহী হকলন্, জন্সাধারণ সম্পককেও আগ্রহী 
হকলন্ আর হুইল বেয়াকর  কসই  কৃ্ততা মদকত শুরু করকলন্। মতমন্ জন্গণ সম্পককে 
জান্কত আরম্ভ করকলন্ আর জন্গণও তাই তােঁকক জান্কত োইল। আর আজ ব ন্ 
েটেসন্ এখন্ও হুইল বেয়াকরই আকিন্–মতমন্ জমজেয়ার বসকিটামর অ  বস্টট। 
  
গত পেঁয়মর্ত্শ্  ির ধকর মন্উইয়ককে  য়স্ক মশ্ক্ষার ক্লাস মন্কয় আমি আম ষ্কার ককরমি বে 
অকন্ক  য়স্কর ই বক্ষাভ তারা ককলজী মশ্ক্ষা পান্মন্। তােঁকদর ধারণা ককলজী মশ্ক্ষা ন্া 
বপকল ম রাট ক্ষমত হয়। আমি জামন্ এ ধারণা মেক ন্য়, কারণ এিন্ হাজার হাজার 
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িানু্ষ্ আকিন্ োরা েকথষ্ট উন্নমত করকলও উেঁেু সু্ককলরও গেী পার হন্মন্। আমি এিন্ 
একজকন্র কথা জামন্ মেমন্ প্রাথমিক সু্কলও বপকরান্মন্ এ িং েরি দামরকদ্রর িকধয লামলত 
হন্। তােঁর  া ার িৃতুযর পকর ক র বদ ার জন্য  া ার  নু্ধরা োদা ককর কমেন্ বজাগাড 
ককরমিকলন্। তােঁর িা এক িাতা ততরীর কারখান্ায় কাজ করকতন্ আর বরাজ দশ্ ঘন্ট্া 
ধকর রাত এগাকরাটা পেেন্ত কাজ করকতন্। 
  
বিকলমট ওই পমরক কশ্ িানু্ষ্ হকয় োকেের ক্লাক  বসৌখীন্ ন্াটুকক দকল বোগ বদয়। ন্াটক 
করকত তার এতই ভাল লাগল বে মতমন্  কৃ্ততা দাকন্ আগ্রহী হকলন্–এর েকল তার 
রাজন্ীমতকত হাকতখমড হল। মর্ত্শ্  ির  য়স হকত মতমন্ মন্উইয়ককের ম ধান্ সভায় 
মন্ োমেত হকলন্ । মতমন্ আিায়  কলমিকলন্,  যাপারটা তােঁর ব াধগিযই হকতা ন্া। 
মহকসক র ম ল মন্কয় মতমন্ প্রেুর বলখাপডা করকতন্। মকন্তু বসগুকলা পকড তার অথে  ুকঝ 
ওো তার পকক্ষ খু ই কষ্ট সাধয মিল। বকান্  যাঙ্ক অযাকাউন্ট্ বখালার আকগ মতমন্ 
মন্ োমেত হকলন্ বস্টট  যামঙ্কিং কমিশ্কন্। অথে  যাঙ্ক সম্পককে বকান্ সুস্পষ্ট ধারণাই এর 
আকগ মিল ন্া। এসক র জন্যই মতমন্ বরাজ বষ্াল ঘন্ট্া পডাকশ্ান্া ককর মন্কজর জ্ঞান্ 
 াডাকত সকেষ্ট হকলন্। মতমন্  কলমিকলন্ প্রমত িুহূতে তখন্ আিার এত খারাপ লাগত বে 
পদতযাগ কর ার কথা প্রায় মেক ককর বেকলমিলাি মকন্তু িাকয়র কাকি পরাজয় স্বীকার 
করকত হক ,এই বভক  তা করকত পামরমন্। এই ককর মতমন্ বল ুকক বলিকন্কড পমরণত 
করকলন্। এরই েকল বদকশ্র োরমদকক তার ন্াি িমডকয় পডকলা, মতমন্ হকয় উেকলন্ 
একজন্ জাতীয়  ীকরর িত । মন্উইয়কে টাইিস তাকক মন্উইয়ককের স কেকয় মপ্রয় 
ন্াগমরক আখযা বদয়। 
  
আমি অল মস্মথ সিকন্ধ  লমি। 
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দশ্  ির ধকর অল মস্মথ রাজন্ীমতর আত্ম–মশ্ক্ষা বন্ ার পর মন্উ ইয়ককের স কসরা 
সরকারী ম কশ্ষ্জ্ঞ হকয় পকডন্। মতমন্ োর ার মন্উইয়ককের গভণের হন্ এ একটা বরকডে। 
১৯২৮ সাকল মতমন্ বডকিািযামটক দকলর হকয় বপ্রমসকডন্ট্ পকদ প্রাথেী হন্। কলমিয়া এ িং 
হাভোডেসহ িমট ম শ্বম দযালয় তােঁকক সম্মান্ীয় ডক্টকরট মডগ্রী বদয়, অথে মেমন্ বকান্মদন্ 
সু্ককলর গেী পার হন্মন্। 
  
অল মস্মথ আিাকক  কলমিকলন্, মতমন্ েমদ বরাজ বষ্াল ঘন্ট্া বখকট তােঁর ম কয়াগকক বোকগ 
পমরণত ন্া করকতন্ তাহকল মকিুই ঘটত ন্া। 
  
বেষ্ঠ িানু্ষ্ মহকসক  ন্ীটকশ্র িত হল বে, বক ল অভা কক সহয করা ন্য় তাকক 
ভাল াসারও ক্ষিতা থাকা োই। 
  
ম খযাত কৃমত িানু্ষ্কদর জী ন্ী পকড আমি এটাই  ুকঝমি বে োরা জী কন্  াধা বপকয়কিন্ 
ততই তারা উেুদ্ধ হকয়কিন্ বস  াধা কামটকয় জী কন্ উন্নমত করকত। উইমলয়াি বজম্স 
বেিন্  কলমিকরন্ : আিাকদর অক্ষিতাই আিাকদর অভাম তভাক  সাহােয ককর। 
  
হযােঁ, এটা খু ই সম্ভ । কারণ হয়কতা মিলটন্ অন্ধ হকয় োন্  কলই উচ্চকেণীর কা য 
রেন্া ককরমিকলন্ আর ম কোকেন্  মধর মিকলন্  কলই একতা ভাকলা সেীত রেন্া করকত 
বপকরমিকলন্। 
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বহকলন্ বকলাকরর অন্ধত্ব আর  মধরতুই তাকক এত উন্নমতকত সাহােয ককর। বেইককাভমস্ক 
েমদ হতাশ্ ন্া হকতন্ েমদ ন্া তার জী ন্ করুণ ম  াকহর জন্য ন্ষ্ট ন্া হত তা হকল 
কখন্ই মতমন্ করুণ মসম্ফমন্ সৃমষ্ট করকত পারকতন্ ন্া। 
  
ডস্টয়ভমস্ক আর টলস্টয় জী ন্ েন্ত্রণা বভাগ ন্া করকল কখন্ই তােঁকদর অির উপন্যাস 
রেন্া করকত পারকতন্ ন্া। 
  
পৃমথ ীকত জী ন্ধারার ম খযাত ত জ্ঞামন্ক প্র ক্তা  কলমিকলন্–আমি েমদও ওই রকি পেু 
ন্া হতাি, তাহকল ো ককরমি তত কাজ করকত পারতাি ন্া। এ হল োলেস ডারউইকন্র 
স্বীকাকরামক্ত । তার িশ্ক্ততাই আিেেজন্কভাক  তাকক ওই কাকজ উেুদ্ধ ককর। 
  
বেমদন্ োলেস ডারউইন্ ইিংলযাকে জন্ম বন্ন্ মেক তখন্ই আকিমরকার বকন্টাকীকত এক 
কাকের বকম কন্ এক মশ্শু জন্ম বন্য়। তার অক্ষিতাও তাকক সহায়তা ককরমিল। মতমন্ 
হকলন্ মলঙ্কন্–আোহাি মলঙ্কন্। ইমন্ েমদ অমভজাত  িংকশ্ জন্ম মন্কয় হাভোকডে মশ্ক্ষা মন্কয় 
আইন্ পাশ্ ককর সুখী ম  ামহত জী ন্ োপন্ করকতন্, তাহকল বগমটস াকগে মতমন্ বে 
েিৎকার  কৃ্ততা বদন্ তা মতমন্ মদকত পারকতন্ ন্া,  া তার মেতীয় অমভকষ্ককর সিয় বে 
আিেে কম তা উচ্চারণ ককরন্ তা করকত পারকতন্ ন্া। ো মিল বকান্ শ্াসককর বেষ্ঠ 
উমক্ত : কারও প্রমত ন্ামহ বিার ঘৃণা, শুধু আকি দয়া আর বস্নহ …। 
  
হযারী এিাসেন্ েসমডক তােঁর পাওয়ার টু সী ইট থ্র, গ্রকন্থ  কলকিন্ একমট স্কযােীকন্ভীয় 
প্র েন্ আকি বেটা আিাকদর জী ন্ সকঙ্কত হকত পাকর! উিুকর হাওয়া ভাইমকিংকদর সৃমষ্ট 
ককরকি। কথাটার অথে হল বকাথায় কক  বশ্ান্া বগকি আরাি আর মন্মিন্ত িানু্ষ্কক সুখী 
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আর ভাকলা করকত বপকরকি? মেক এর উকল্টাটাই বে স  বলাক সহকজ সন্তুষ্ট হয় ন্া। 
তারা ন্রি গদীকত শুকয়ও খুেঁতখুেঁকত ককর । ইমতহাকসও বদখা োয় বলাককরা েমরর্ত্ ান্ 
হকয়কি, সুখী হকয়কি তখন্ই তারা মন্কজর দাময়ত্ব মন্কত বপকরকি। উিুকর হাওয়াই তাই 
 ার ার ভাইমকিংকদর সৃমষ্ট ককরকি। 
  
ধরুন্ আিরা হতাশ্ হকয় েমদ ভাম  আিাকদর বল ু মদকয় সর ত  ান্াকন্ার আশ্া বন্ই–
তাহকল আিাকদর বেষ্টা করা উমেত দুকটা কারকণ। বে দুমট কারকণ আিাকদর লাভই হক , 
ক্ষমতর মকিু বন্ই। 
  
এক ন্ির কারণ : আিরা সােলয বপকত পামর । 
  
দু ন্ির কারণ : েমদ আিরা সেল ন্াও হই, আিাকদর ম কয়াগকক বোকগ পমরণত করার 
বেষ্টাই আিাকদর সািকন্ তাকাকত সাহােয করক । তাই এটা আিাকদর অতীত মন্কয় দুুঃখ 
 া অনু্তাপ করকত  যস্ত রাখক  ন্া। 
  
পৃমথ ীর ম খযাত ওমল ুল ন্াকি ব হালা াদক পযারীকত তােঁর  াজন্া বশ্ান্া ার সিয় 
ব হালার একটা তার মিেঁকড োয় । মকন্তু ওমল ুল মতন্মট তাকরই  াজন্া বশ্ষ্ ককরন্। 
হযােঁরী এিাসেন্ েসমডক তাই মেকই  কলকিন্ : এই হল জী ন্। ব হালার একটা তার 
মিেঁকড বগকলও মতন্মট তাকরই  াজক । 
  
এ শুধু জী ন্ ন্য়, এ হল জী কন্র বেকয়ও ব মশ্। এ হল ম জয়ী জী ন্। 
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আিার ক্ষিতা থাককল আমি উইমলয়াি ব ামলকথর এই কথাটা বোকি  ােঁমধকয় বদকশ্র 
প্রমতমট জায়গায় ঝুমলকয় মদতাি। 
  
জী কন্র উকেশ্য বক ল লাভ মন্কয় ন্য়। বে বকান্ ব াকাই তা পাকর। আসল প্রকয়াজন্ 
ক্ষমত বথকক লাভ করা …। 
  
অতএ  সুখ আর সিৃমদ্ধ বপকত হকল ৬ ন্ির মন্য়ি হল : 
        ভাগয বকান্ বল ু হাকত মদকল তা মদকয় সর ত  ান্ান্। 
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দুই সপ্তার্হ মন ভার্লা করুন 
  
এই  ইটা েখন্ বলখা শুরু কমর তখন্ আমি স কেকয় বপ্ররণাদায়ক আর উপকাকর লাকগ 
এিন্ সমতযকার একটা কামহন্ীর জন্য দশ্ ডলার পুরস্কার বঘাষ্ণা কমর। কামহন্ীর ম ষ্য় 
মিল; কী ককর দুমিন্তা দর ককরমি। 
  
ম োরক মিকলন্ মতন্জন্ ন্ািকরা বলাক : ইষ্টাণে এয়ার লাইন্কসর বপ্রমসকডন্ট্ এমড 
ম ককন্কেকার, মলঙ্কন্ বিকিামরয়াল ম শ্বম দযালকয়র প্রধান্ ডুঃ িযাককব্ল্লযাে আর ব তার 
ম কশ্ষ্জ্ঞ মভ কযাকেন্ ণে। োই বহাক আিরা এিন্ দুকটা সতয কামহন্ী বপলাি বে, 
বকান্টা বেষ্ঠ তা ম োর করা অসম্ভ  হকয় পডল। বশ্ষ্ পেেন্ত পুরস্কার দুজন্কক ভাগ 
ককর বদওয় হল। প্রথি পুরস্কার প্রাপ্ত একমট কামহন্ী মিল মস, আর,  াটেকন্র, মেমন্ 
বিাটরগামড ম িীর প্রমতষ্ঠাকন্ কাজ ককরন্। কামহন্ীমট এই রকি : 
  
আিার ন্’ ির  য়কস আমি িাকক হারাই আর  াকরা  ির  য়কস  া াকক, মি.  াটেন্ 
বলকখন্, আিার  া া  দুঘেটন্ায় প্রাণ হারান্ আর িা বশ্ে উমন্শ্  ির আকগ  ামড বথকক 
েকল োন্,আর কখন্ও তাকক বদমখমন্ । আিার বিাট্ট বে ব ান্ দুমটকক মতমন্ মন্কয় োন্ 
তাকদরও আর বদমখমন্। সাত  ির কাটার আকগ িা বকান্ মেমেও পেেন্ত বলকখন্ মন্।  া া, 
িা েকল োওয়ার মতন্  ির পকর দুঘেটন্ায় িারা োন্। মতমন্ তার এক  নু্ধর সকে 
মিকসৌরীকত একটা কাকে খুকলমিকলন্।  া া  য সার কাকজ  াইকর বগকল তােঁর  নু্ধ স  
ব কে মদকয় টাকা কমডসহ পামলকয় োয়। এক  নু্ধর তার বপকয় তাডাহুকডা ককর আসকত 
মগকয় গামডর ঘেটন্ায়  া ার িৃতুয ঘকট।  া ার মতন্জন্  ৃদ্ধা, রুগ্ন আর গমর  ব ান্, 
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মতন্কট মশ্শুর ভার বন্ন্। বকউ িািায় আর আিার বিাট ভাইকক রাখল ন্া। আিরা 
শ্হকরর দয়ায় মন্ভের ককর ব েঁকে রইলাি । আিাকদর অন্াথ  লা হক  বভক  দারুণ ভয় 
বপতাি। হলও তাই। এক দমরদ্র পমর াকর আিরা থাকতাি, বসই বলাকমটর োকমর বগল, 
েকল তার পকক্ষ আর খাওয়াকন্া সম্ভ  হল ন্া। এরপর মি. আর মিকসস লেমটন্ এগাকরা 
িাইল দূকর তােঁকদর খািাকর মন্কয় বগকলন্।  ৃদ্ধ আিায় এক শ্কতে মন্কয় োন্। তা হল : 
আমি েতমদন্ খুশ্ী বসখাকন্ থাককত পামর, মকন্তু বকান্মদন্ মিকথয  ল  ন্া। েুমর কর  
ন্া। ো  লা হক  তাই কর । আমি  কণে  কণে তা বিকন্ েকলাি। এ আিার কাকি 
 াইক কলর িত পম র্ত্ মিল। এরপর সু্ককল বগলাি আর  ামড একস অকঝাকর কােঁদলাি। 
অন্য বিকল বিকয়রা আিার ন্াক বদকখ তািাশ্া করত আর মিেকক অন্াথ  কল 
বক্ষপাকতা। িাকঝ িাকঝ ওকদর সকে িারািামর করকত ইকে হত। মিুঃ লেমটন্ একমদন্ 
 লকলন্, িারািামর স াই করকত পাকর। তা ন্া ককর মেকর আসাই সাহকসর কাজ। 
কথাটা িকন্ বরখ। মকন্তু একমদন্ একজন্কক মশ্ক্ষা বদওয়ার জন্য ব শ্ মপটলাি। ঐমদন্ 
একমট বিকল িুরগীর ন্ামডভুেঁমড আিার িুকখ িুেঁকড বিকরমিল তাই তাকক উমেত মশ্ক্ষা 
মদকয়মিলাি। এর েকল দু একজকন্র সকে আিার  নু্ধত্বও হল । 
  
একমদন্ মিকসস লেমটন্  লকলন্, আমি েমদ বলাককর কাজ কমর, উপকার কমর তাহকল 
তারা আর ম রক্ত করক  ন্া  নু্ধত্ব করক । আমি তাই করকত লাগলাি আর পডাশুন্ায় 
িন্ মদলাি েকল পরীক্ষায় প্রথিও হলাি। বকউ আিায় বদকখ ঈষ্ো ককরমন্। 
  
আমি  হু বিকলকক তাকদর বলখাপডায় সাহােয করতাি। আমি ম তককের মকিু ম ষ্য় 
বিকলকদর খাতায় মলকখ মদতাি। একমট বিকল োকক আমি সাহােয করতাি বস  ামডকত 
তার িাকক একথা  লকত লজ্জাক াধ করকতা। বস তার িাকক  লকতা বপাশ্ি মশ্কার 
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করকত োকে। তারপর আমি একমট বিকলকক তার  ইকয়র সিাকলােন্া এ িং সন্ধযায় 
একমট বিকয়কক অঙ্ক বশ্খাতাি। অকন্ককই তাই আিার কাকি আসত । 
  
এরপর আিাকদর পাডায় িৃতুয হান্া মদল। দুই  য়স্ক কৃষ্ক িারা বগল আর এক িমহলার 
স্বািী তাকক তযাগ ককর বগল। োরমট পমর াকর আমিই একিার্ত্ পুরুষ্ তাই স  দাময়ত্ব 
আিাককই মন্কত হল । আমি তাকদর সাহােয করলাি । বকউ আর আিায় গাল বদয়ন্া 
স াই  নু্ধ হল । আমি েখন্ বন্ৌ ামহন্ী বথকক মেরলাি দুশ্রও ব মশ্ বলাক আিায় 
বদখকত এল, তাকদর অকন্ককই আমশ্ িাইল দূর বথকক একসমিল। আিার প্রমত তাকদর 
ভাল াসা মিল অন্তকরর। অন্যকক সাহােয ককরমি  কল আিার দুমিন্তা মিকলা ন্া। আিায় 
গত বতকরা  ির বকউ আর অন্াথ  কলমন্। 
  
মস. আর.  াটেকন্র প্রশ্িংসা করাই উমেত। কী ককর  নু্ধত্ব করকত হয় মতমন্ জাকন্ন্। আর 
এও জাকন্ন্ মকভাক  দুমিন্তা কামটকয় জী ন্কক উপকভাগ করকত হয়। মেক এিন্টাই 
জান্কতন্ ওয়ামশ্িংটকন্র ডুঃ ফ্রাঙ্ক লুপ। মতমন্ প্রায় বতইশ্  ির ধকর  াকতর অসুকখর 
েকল েলৎশ্মক্ত হীন্ । মসরটল স্টাকরর সু্টয়াটে বহায়াইট হাউস আিায় বলকখন্, আমি ডুঃ 
লুপকক  হু ার বদকখমি। তার িত এিন্ মন্ুঃস্বাথে িানু্ষ্ আর বদমখমন্। তােঁর িকতা জী ন্ 
উপকভাগ করকতও কাউকক বদমখমন্। 
  
একজন্ েলৎশ্মক্তহীন্ িানু্ষ্ কীভাক  জী ন্ উপকভাগ করকলন্? মতমন্ মক স সিয় 
অনু্কোগ আর সিাকলােন্া করকতন্?ন্ামক মেৎকার ককর অপকরর দৃমষ্ট আকষ্েণ করকতন্? 
এটাও ন্া। মপ্রন্স অ  ওকয়লকসর িত তােঁর জী কন্র েত মিল : ইখ মডকয়ন্’–আমি বস া 
কমর। মতমন্ অন্যস  েলৎশ্মক্তহীন্ িানু্কষ্র মেকান্া বজাগাড ককর বপ্ররণা মদকয় মেমে 
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মলখকতন্–একত তার প্রেুর আন্ন্দ হত। এইভাক  মতমন্ একটা বলখার ক্লা ই গকড 
বতাকলন্। মতমন্ বশ্ষ্ পেেন্ত একটা সঙঘ প্রমতষ্ঠা ককরন্–তার ন্াি বদন্  ন্ধ হকয় 
থাকােঁকদর সিাজ। 
  
মতমন্ ম িান্ায় শুকয়  িকর গডপডতা বেৌেশ্ মেমে মলখকতন্। মতমন্ হাজার হাজার পেুকক 
বরমডও আর  ই পাোকতন্। 
  
ড. লুপ আর অন্যান্যকদর িকধয তোৎ কী? এটাই বে ড. লুকপর অন্তকর একটা প্রজ্জ্বমলত 
 াসন্া বজকগমিল, একটা উকেশ্য কাজ করত। মতমন্ জান্কতন্ তার কাকজর িকধয রকয়কি 
একটা িহান্ উকেশ্য।  ান্োডোশ্  কলমিকলন্, অকন্ক আত্মককমন্দ্রকই অমভকোগ ককর বে 
স াই তাকক সুখী করার বেষ্টা করকি ন্া। 
  
ম খযাত িন্স্তামেক অযাডলার, অযাডলাকরর বে েিৎকার  ক্ত য শুকন্মিলাি এখাকন্ বসটাই 
 লকত োই। মতমন্ এগুকলা তার িকন্াম কলকন্ আিান্ত বরাগীকদর  লকতন্, আপন্ারা 
বেৌেমদকন্ই বসকর উেক ন্ েমদ এই মন্য়ি বিকন্ েলকত পাকরন্। প্রমতমদন্ বভক  বদখুন্ 
প্রমতমদন্ কীভাক  অন্তত একজন্কক খুমশ্ করকত পাকরন্। 
  
কথাটা এতই অম শ্বাসয িকন্ হয় বে ড. অযাডলাকরর  ই বথকক ককয়কটা লাইন্ ন্া 
পডকল ম শ্বাস হক  ন্া।  ইটার ন্াি বহায়াট লাইে সুড মিন্ টু ইউ। 
  
 ইমটর ২৫৮ পৃষ্ঠায় ড. অযাডলার  কলকিন্ : 
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িকন্াম কলন্ জন্মায়  হুমদন্ ধকর অকন্যর প্রমত রাগ আর ম কেষ্ পুকষ্ রাখার েকল। এই 
বরাগ হকল বরাগীরা মন্কজকদর বদাষ্ সিকন্ধ অপ্রসন্ন ব াধ ককর আর তারা তা ককর 
অকন্যর কাি বথকক েত্ন, দয়া আর সিথেন্ আদায় করার জন্য। ম ষ্াদগ্রস্ত বরাগীরা 
প্রথকিই এই রকি ভাক , আিার িকন্ পডকি আমি বে বকােটায় শুকয় থামক আিার ভাই 
বসখাকন্ শুকয় মিল। আমি এিন্ই কােঁদলাি বে বস জায়গা বিকড উকে োয়। 
  
ম ষ্াদগ্রস্ত বরাগীরা প্রায়ই মন্কজকদর উপর প্রমতকশ্াধ মন্কত আত্মহতযা করকত োয়। তাই 
ডাক্তাকরর প্রথি বেষ্টা হয় তাকদর বকান্ আত্মহতযার সুকোগ ন্া বদওয়া । আমি তাকদর এ 
বথকক মন্ ৃি করার জন্য  মল : ো আপন্ার ভাল লাকগ ন্া তা করক ন্ ন্া।  যাপারটা 
খু ই সািান্য িকন্ হকলও আিার ধারণা একত একক াকর বরাকগর িূকল বপৌঁিাকন্া োয়। 
বকান্ ম ষ্াদগ্রস্ত বরাগী ো োয় বস েমদ তাই করকত পাকর তাহকল বস কার উপর রাগ 
করক ? মন্কজর উপর তার প্রমতকশ্াধ বন্ ারই  া দরকার কী? েমদ আপন্ার মথকয়টার 
 া িুমটকত বেকত ইকে ককর তাহকল তাই করক ন্ এই হল আিার কথা । পকথ েমদ 
আ ার ইকে ন্া হয় তাহকল  ন্ধ করক ন্। এরকি অ স্থায় থাকাই স কেকয় িজার। 
মন্কজর বেষ্ঠ হওয়ার বেষ্টাকক এটা মিমটকয় বদয়। এ মন্য়িটা েিৎকার আরাি বদয়। এর 
েকল আিার বরাগীকদর িকধয একটাও আত্মহতযার ঘটন্া ঘকটমন্। 
  
সাধারণত বরাগীরা  কল, আিার মকিুই করকত ইকে ককর ন্া। এর উিরও আিার মেক 
করা আকি। আমি  মল, তাহকল ো ইকে হয় ন্া তা করক ন্ ন্া। কখন্ও বস হয়কতা 
 কল, আিায় সারামদন্ শুকয় থাককত ইকে ককর। আমি জামন্ মতমন্ তা কখন্ই করক ন্ 
ন্া, আ ার  াধা মদকল লডাই শুরু করক ন্। আমি তাই স  সিয় রামজ হকয় োই। 
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এ হল একটা মন্য়ি। অকন্কক আ ার মন্কজকদর জী ন্োর্ত্া প্রণালী মন্কয় সরাসমর 
আিিণ ককর। আমি তাকদর  মল, আপন্ারা বেৌে মদকন্ই বরাগ িুক্ত হক ন্ েমদ এই 
মন্য়িটা বিকন্ েকলন্। একক ার বভক  বদখুন্ প্রমতমদন্ অন্তত একজন্কক মকভাক  সুখী 
করকত পাকরন্। একত তাকদর মক িকন্ হয় এক ার ভা ুন্। তাকদর িকন্ ভা ন্া জাকগ, 
কাউকক কীভাক  জ্বালাই। এর উিরও ব শ্ িজার। বকউ  কল, এটা আিার কাকি ব শ্ 
সহজ। সারা জী ন্ই এটা ককরমি আসকল তারা এটা কখন্ই ককরমন্। আমি তাকদর 
ভা কত  মল। তারা তা ককর ন্া। আমি তখন্  মল, েখন্ ঘুি আসক  ন্া তখন্ ভা ক ন্ 
অন্যকদর বকিন্ ককর খুমশ্ করা োয়, একত আপন্ার স্বাস্থয ভাকলা হক । পকরর মদন্ বদখা 
হকল  মল, ো  কলমিলাি বভক  বদকখকিন্? তাকদর উির হল : গতরাকত শুকয়ই ঘুমিকয় 
পমড। এস ই করকত হয়। ধীকর, বকান্ রকি বেষ্ঠকত্বর ভা  ন্া বরকখ। 
  
. 
  
অকন্যরা  কল, আমি মকিুকতই দুমিন্তার জন্য এটা করকত পামরমন্। আমি তাকদর  মল, 
দুমিন্তা  ন্ধ করক ন্ ন্া তক  বসই সকে অন্যকদর কথাও ভা ক ন্। অকন্কক একত  কল, 
অন্যকদর সুখী কর  বকন্? তারা বতা আিাকক সুখী করকত োয় ন্া। আমি  মল প্রথকি 
বতািার স্বাকস্থযর কথা মেন্তা করকত হক  অন্যরা পকর জ্বকর ভুগক । এিন্ বকান্ বরাগী 
বিলা সমতযই ভার বে  কল, আপমন্ ো  কলকিন্ তা মন্কয় বভক মি। শুধু তাকদর সািামজক 
ব াধ জাগ্রত করকত আিার সিস্ত বেষ্টা কাকজ লাগাকত োই। ধকিেও আকি স কেকয় 
ভাকলা কাজ হল বতািার প্রমতক শ্ীকক ভাকলা াকসা। বে অন্যকদর সম্পককে আগ্রহী ন্য় বস 
মন্কজও ককষ্ট পকড অন্যককও কষ্ট বদয়। তাই দরকার সককলর সহকোমগতা করা। িানু্ষ্ 
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মহকসক  একজকন্র কাকি আিাকদর দাম  সহকোমগতা,  নু্ধত্বপূণে  য হার, ভাকলা াসায় 
এ িং ম কয়কত োকত সমতযকার অিংশ্ীদার হয়। 
  
ড. অযাডলার আিাকদর প্রমতমদন্ একটা ভাল কাজ করকত  কলকিন্। মকন্তু ভাকলা কাজ 
কী? িহাপুরুষ্ িহম্মদ  কলমিকলন্, বে কাজ ককর অপকরর িুকখ হামস বোেঁটাকন্া োয় 
বসটাই ভাকলা কাজ। 
  
প্রমতমদন্ বকাকন্া ভাকলা কাজ করকল বে ককর তার উপর এিন্ েিৎকার প্রমতমিয়া হয় 
বকন্? কারণ অপরকক সুখী করকত মগকয় আিরা মন্কজকদর কথা ভুকল োই। বসটাই বে 
আিাকদর স  দুমিন্তা, ভয় আর ম পকদর কারণ। 
  
মন্উ ইয়ককের মিকসস উইমলয়াি মট, িুন্কক দুসপ্তাহ ধকর অন্যকক বকিন্ ককর সুখী করা 
োয় ভা কত হয়মন্। তােঁকক ড. অযাডলাকরর িকতা বেৌে মদন্ পমরেি করকত হয় মন্। তার 
বেকয় তাডাতামডই মতমন্ তা ককরন্ িার্ত্ দুই অন্াথকক সুখী ককর । 
  
ঘটন্া এই রকিই, বেিন্ মিকসস িুন্ আিায় বলকখন্ : পােঁে  ির আকগ মডকসিকরর 
একমদন্ আত্মগ্লামন্ আর দুুঃখ আিায় বেকপ ধকর।  হুমদন্ সুখী ম  ামহত জী ন্ কাটাকন্ার 
পর স্বািীকক হারাই।  ডমদকন্র িুমট একস বগল আিার দুুঃখ আরও ব কড বগল। 
বকান্মদন্ একা  ডমদন্ কাটাইমন্–তাই  ডমদন্ এমগকয় একল ভয়ও  াডকত লাগল।  নু্ধরা 
আিায় তাকদর সকে  ডমদন্ কাটাকন্ার আহ্বান্ জামন্কয়মিল মকন্তু আিার তা ইকে হল 
ন্া। আমি জান্তাি তাকদর িকধয ব িান্ান্ হকয় পড । িিশ্  ডমদন্ এমগকয় একল 
আিার আত্মমধক্কার জাগল। এটা সমতয, অকন্ক  যাপাকরই আিার ধন্য াদ জান্া ার মিল, 
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সককলরই ো থাকক ।  ডমদকন্র আকগর মদন্ ব লা সাকড মতন্কটর সিয় আমি একাকী 
উকেশ্যহীন্ভাক  মেেথ অযামভমন্উ  রা র হােঁটকত শুরু করলাি, আশ্া মিল ম ষ্াদ দূর 
হক । সারা পথ আন্ন্দিগ্ন িানু্কষ্ জিজিাট–আিার িকন্ অমতকতর সুখ সৃ্মমত বজকগ 
উেল । মকিুকতই িান্কত পারলাি 
  
একাকী মন্ুঃসে েযাকট মেকর ো । কী কর   ুঝকত পারলাি ন্া, বোকখর জলও  াধা 
িান্ল ন্া। একঘণ্টা হােঁটার পর একটা  াকস উকে পডলাি। হাডসন্ ন্দী পার হকয় 
 াসটা বকাথাও একস দােঁডাকত কোক্টরকক  লকত শুন্লাি, বশ্ষ্ স্টপ, িহাশ্য়া। আমি 
বন্কি পডলাি । এ শ্হকরর ন্ািও জামন্ন্া, ত ুও হােঁটকত আরম্ভ করলাি। একটা মগজোর 
সািকন্ একস পডলাি, বসখাকন্ ন্ীর  রামর্ত্ সেীকতর িুহেন্া বভকস আসকি। মগজো খামল, 
একিার্ত্ অগেযান্  াদক  কস অগোন্  াজাকেন্। তার অলকক্ষ একটা বঘরা বেয়াকর  কস 
পডলাি। সুন্দর সাজাকন্া মিস্টিাস মট্রকত আকলা ঝলিল ককর বেন্ আকাকশ্র তারার 
দৃশ্য েুমটকয় তুকলমিল। পমরক শ্টা এিন্ই বে কখন্ ঘুমিকয় পডলাি  ুঝকত পামরমন্। 
  
েখন্ বজকগ উেলাি বকাথায় আমি  ুঝকত পারলাি ন্া। দারুণ ভয় হল। সািকন্ বদখলাি 
দুমট মশ্শু সম্ভ ত মিস্টিাস মট্র বদখকত একসমিল। একমট বিকয় আিায় বদমখকয়  কলমিল, 
ওেঁকক ব াধ হয় সান্ট্াক্লস মন্কয় একসকি। আমি বজকগ উেকল ওরা ভয় বপকয় বগল। আমি 
ওকদর  ললাি ওকদর মকিু কর  ন্া। ওকদর বপাশ্াক মিল খু ই িমলন্। আমি ওকদর 
 া া িা বকাথায় জান্কত োইলাি। ওরা  লল, আিাকদর বকান্  া া িা বন্ই।  ুঝলাি 
ওই দুজন্ অন্াকথর অ স্থা আিার বেকয়ও খারাপ। ওকদর কথা বভক  আিার মন্কজর 
জন্য লজ্জা হল। আমি ওকদর মিস্টিাস মট্র বদমখকয় একটা বদাকাকন্ মন্কয় মগকয় 
খাওয়ালাি আর মকিু মজমন্স মককন্ মদলাি। আিার মন্ুঃসেতা মন্কিকষ্ োদু কলই দূর 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

212 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

হকয় বগল। ওই দই অন্াথ আিার িকন্ বে সুখ একন্ মদল তা  হুিাসই পাইমন্। ওকদর 
সকে কথা  কল  ুঝলাি আমি কত ভাগয ান্। আমি ঈশ্বরকক ধন্য াদ মদলাি বে 
বিাট য়কস কত আন্কন্দ  া া িার কাকি  ডমদকন্র আন্ন্দ উপকভাগ ককরমি। ওই দুই 
অন্াথ আিার জন্য ো করল, তার তুলন্ায় ওকদর জন্য মকিুই আমি মদইমন্ । আমি 
বদখলাি সুখ  ড বিােঁয়াকে। মদকলই মকিু পাওয়া োয়। কাউকক সাহােয ককর আমি বশ্াক 
আর মন্ুঃসেতা দূর ককরমি। আমি ন্তুন্ িানু্ষ্ হকয় উকেমি–আর তা  রা করর জন্য। 
  
. 
  
আমি এিন্  হুকলাককর গল্প  লকত পামর োরা মন্কজকদর ভুকল সুখী হকয়মিকলন্। এিন্ 
গকল্প  হু  ই বলখা হকত পাকর। উদাহরণ মহকসক  িাগোকরট বটলার ইকয়টকসর কথাই 
ধরুন্ মতমন্ হকলন্ আকিমরকার বন্ৌ ামহন্ীর স কেকয় জন্মপ্রয় িমহলা। 
  
মিকসস ইকয়টস ঔপন্যামসক, তক  তার রহসয কামহন্ী তােঁর জী ন্ কামহন্ীর বেকয় ব মশ্ 
আগ্রহ সৃমষ্ট করকত পাকরমন্। তার জী কন্র বসই সতয কামহন্ী, বেমদন্ জাপান্ীরা পালে 
হার ার আিিণ ককর। মিকসস ইকয়টস প্রায় এক ির ধকর পেু হকয় মিকলন্–হাটে 
খারাকপর জন্য। েমব্বশ্ ঘণ্টার িকধয  াইশ্ ঘণ্টায় । শুকয় কাটাকতন্। স কেকয় ব মশ্ 
হােঁটাহােঁমট করকতন্ মতমন্ িার্ত্ দু–ঘণ্টার জন্য  াগাকন্ মগকয়, পমরোমরকার কােঁকধ ভর 
মদকয়। মতমন্ আিায়  কলমিকলন্, মতমন্ ভা কতন্ সারা জী ন্টাই তােঁর পেু হকয় কাটক । 
আমি সমতযই জী ন্ মেকর বপতাি ন্া েমদ ন্া জাপান্ীরা পালে হার ার আিিণ করত 
আর আিার িন্কক এিন্ভাক  ন্াডা ন্া মদত। 
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এটা েখন্ ঘটল, মিকসস ইকয়টস বলকখন্ : স মকিুকতই গেকগাল বলকগ োয়। একটা 
ব ািা আিার  ামডর এতই কাকি পকড বে ঝােঁকুমন্কত ম িান্া বথকক মিটকক োই। 
ট্রাকগুকলা পাগকলর িত িুকটািুমট ককর বসন্া ামহন্ীর স ার েী আর বিকলকিকয়কদর 
একটা সু্কল  ামডকত মন্কয় আসকত থাকক। বরডিস বথকক োকদর  ামডকত  াডমত ঘর 
আকি তাকদর স াইকক রাখকত  কল। আিার  ামডকত বোন্ মিল, তখন্ই বজকন্ মন্লাি 
আিার স্বািী মন্রাপকদই আকিন্। আমি এরপর বোন্ ককর সকলকক সান্ত্বন্া জান্াকত 
লাগলাি । বে স  িমহলার স্বািী িারা বগমিকলন্ তাকদরও সান্ত্বন্া জান্ালাি। প্রায় 
আডাই হাজার িানু্ষ্ িারা মগকয়মিকলন্। 
  
বোন্ করকত মগকয় আিার মন্কজর কথা ভুকল বগলাি। এতই উকিমজত হই বে আিার 
পেুত্ব আর রইল ন্া। অপকরর জন্যই আমি আ ার মন্কজকক মেকর বপলাি আর কখন্ও 
শ্েযায় পকড থাককত হল ন্া আিাকক। এখন্  ুমঝ জাপান্ীরা পালে হার ার আিিণ ন্া 
করকল এটা হকতা ন্া, আমি সারাজী ন্ পেু হকয়ই থাকতাি। 
  
পালে হার ার আিিণ আকিমরকার ইমতহাকস ম রাট এক ম কয়াগান্ত অধযায়, মকন্তু আিার 
কাকি হকয়কি আশ্ী োদ। ওই প্রেে প্রকয়াজন্ই আিায় জামগকয় বতাকল, তাই মন্কজর কথা 
ভা  ার সুকোগ মিকলা ন্া। 
  
িন্স্তামেককদর কাকি োরা সাহাকেযর আশ্ায় বিাকটন্ তােঁকদর অন্ততুঃ এক তৃতীয়ািংশ্ বরাগ 
িুক্ত হকতন্ েমদ তারা িাগোকরট ইকয়টকসর িত অপকরর ভাকলা করার কথা ভা কতন্। 
এটা আিার কথা? বিাকটই ন্া, মেক এই কথাই  কলকিন্ কালে জাে, মতমন্  কলমিকলন্ : 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

214 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

আিার বরাগীকদর এক তৃতীয়ািংশ্ই বকান্ বরাকগ বভাকগ ন্া, তারা বভাকগ অসাড 
উকেশ্যহীন্ আর শূ্ন্যতায়। 
  
আপমন্ হয়কতা  লক ন্, এ কামহন্ী আিার িকন্ দাগ কাটকি ন্া। আমি মন্কজও দুজন্ 
অন্াথকক মন্কয় সিয় কাটাকত পারতাি  া পালে হার াকর থাককল িাগোকরট ইকয়টকসর 
িকতাই কাজ করতাি। মকন্তু আিার জী ন্ আলাদা। সাধারণ জী ন্ আিার। বরাজ 
আটঘণ্টা  াকজ কাজ কমর। ন্াটকীয় মকিুই আিার জী কন্ ঘকট ন্া। অন্য বলাককর 
 যাপাকর আিার আগ্রহ জাগক  বকন্? একত আিার লাভ কী হক ? 
  
প্রশ্নটার েথােথ জ া  বদয়ার বেষ্টাই কর । আপন্ার জী ন্ েতই এককঘকয় বহাক, 
বরাজই বকাকন্া বকাকন্া িানু্কষ্র সকে আপন্ার বদখা হয়। তাকদর  যাপাকর মক ককরন্? 
শুধু মক তামককয় বদকখন্ ন্া ভাক ন্ তারা কীভাক  থাকক? বে ডাকমপওন্ ককয়কশ্ িাইল 
বহেঁকট আপন্ার মেমে ম মল ককর এক ারও বভক কিন্ মক বস বকাথায় থাকক? তার ব ৌ 
বিকলকিকয়কদর িম  বকাকন্াকাকল বদখকত বেকয়কিন্ মক? কখন্ও মক প্রশ্ন ককরকিন্ তার 
ক্লামন্ত আকস মকন্া  া কাজ তার এককঘকয় লাকগ মকন্া? 
  
িুমদর বদাকাকন্র বিকলমটর কথাই ধরুন্। তার সিকন্ধ কখন্ও বভক কিন্? আপন্ার 
তদমন্ক খ র কাগজওয়ালার সিকন্ধ বকাকন্া খ র রাকখন্? মকিং া ঐ বে বিকলমট জুকতা 
পামলশ্ করকি তার বকান্ খ র? িানু্ষ্ মহকসক  একদর িকন্ দুুঃখ, কষ্ট, এ িং বে 
উচ্চাশ্ার স্বে বদকখ তাকদর কথা বকান্মদন্ শুন্কত বেকয়কিন্ মক? এই রকি কথাই 
 লমি। পৃমথ ীকক ভাকলাভাক  উন্নমত করকত আপন্াকক বোকরন্স ন্াইমটিংকগল  া 
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সিাজসিংস্কারক হকত হক  ন্া। বে স  িানু্কষ্র বদখা পান্ তাকদর মদকয় কাল বথকক 
কাজ শুরু করকত পাকরন্। 
  
এস  ককর আপন্ার মক হক ? আরও ব মশ্ সুখ পাক ন্, পাক ন্ আত্মগ ে। অযামরস্টটল 
এককই  কলমিকলন্, ‘আকলাকপ্রাপ্ত স্বাথেপরতা’। জরথুষ্ট  কলমিকলন্, ভাকলা কাজ করা 
বকাকন্া কতে য পালন্ করা ন্য়। এ হল একমট আন্ন্দ, একত আপন্ার স্বাস্থয আর সুখ 
ব কড োক । ব িামিন্ ফ্রযাঙ্কমলন্ আরও সরলভাক   কলমিকলন্–আপমন্ অকন্যর প্রমত 
ভাকলা হকল আপমন্ হক ন্ স েকেষ্ঠ। 
  
অকন্যর কথা ভা কল আপন্ার বে বক ল দুমিন্তা দূর হক  তাই ন্য়, এর েকল আপন্ার 
বের  নু্ধ হকত আর িজাও পাক ন্। বকিন্ ককর? কথাটা এক ার ইকয়কলর প্রকেসর 
উইমলয়াি মলও বেলসূকক মজজ্ঞাসা কমর। মতমন্ ো  কলমিকলন্ তা এইরকি : আমি 
বহাকটল, ন্ামপকতর বদাকান্  া বকান্ বদাকাকন্ েখন্ই োকদর বদখা পাই তাকদর মিমষ্ট 
কথা ন্া  কল োই ন্া। আমি এিন্ভাক  কথা  মল োকত তারা ব াকঝ তারা বকান্ েন্ত্র 
ন্য়। বকান্ বদাকাকন্ বগকল বে বিকয়মট আিায় মজমন্স পর্ত্ ম মি ককর তাকক  মল তার 
েুল  া বোখ মক সুন্দর। ন্ামপতকক  মল সারামদন্ দােঁমডকয় থাককত তার কষ্ট হয় মকন্া। 
আমি বদকখমি িানু্কষ্র মন্কজকদর সম্পককে আগ্রহ বদখাকল তাকদর িুখ বোখ আন্কন্দ 
উদ্ভামসত হকয় ওকে। আমি তাকদর সকে প্রায়ই করিদেন্ কমর। িকন্ পডকি এক গ্রীেঝরা 
মদকন্ আমি মন্উ হযােঁকভন্ বরলপকথর ডাইমন্িং কািরায় িধযাহ্ন বভাজ সারকত োই। মভড 
উপকে পডা কািরাটাকক িকন্ হমেল বেন্ আগুকন্র েুিী, কাজকিেও ব শ্ ধীর। বশ্ষ্ 
পেেন্ত েখন্ সু্টয়াডে আিার হাকত বিনু্ তুকল মদল আমি  ললাি : বে বিকলরা এই গরকি 
রান্না করকি তাকদর আজ খু ই কষ্ট। সু্টয়াডে োপা গলায় অমভশ্াপ  ষ্েণ করমিল, ওর 
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গলার স্বর মিল মতক্ত। প্রথকি ভা লাি বস িুদ্ধ । আেিকা বস  লল : ঈশ্বর 
স েশ্মক্তিান্। বলাকক এখাকন্ একস বক ল খাদয খারাপ এই কথাটাই  কল। তারা ধীর 
কাজ, দাি আর গরি সিকন্ধ অমভকোগ জান্ায়। গত উমন্শ্  ির ধকর এই অমভকোগ 
শুকন্ আসমি আমি, আর আজ আপমন্ই একিার্ত্ িানু্ষ্ মেমন্ েুটন্ত রান্নাঘকরর পােঁেককদর 
জন্য এ কথা  লকলন্। ঈশ্বকরর কাকি প্রাথেন্া কমর আপন্ার িত আরও োর্ত্ী বেন্ 
আকসন্। 
  
সু্টয়াডে অ াক হকয়মিল কারণ আমি ওই বরলপকথর রান্নাঘকরর মন্কগ্রা পােঁেককদর িানু্ষ্ 
 কলই বভক মিলাি, তাকদর বরলপকথর বিমশ্কন্র েন্ত্র িার্ত্ ভা কত পামরমন্। তাকদর িানু্ষ্ 
িকন্ ককরমিলাি। িানু্ষ্ ো োয় তা হল তাকদর একটু িানু্ষ্  কলই ভা া বহাক। রাস্তায় 
েলার োেঁকক কারও বকান্ কুকুর। বদখকল তার প্রশ্িংসা কমর আমি। তারপর এমগকয় 
োওয়ার পর মপিকন্ মেকর তাকাকল বদমখ বলাকমট কুকুরকক আদর জান্াকে। 
  
এক ার ইিংলযাকে একজন্ বিষ্পালককক বদমখ, তার বভডার রক্ষক কুকুরমটকক বদকখ 
আিার প্রশ্িংসা  ােঁধ িাকন্ মন্। আিার প্রশ্িংসায় বিষ্পালক দারুণ খুমশ্ হয়। ঐ কুকুর 
আর তার বিষ্পালক সিকন্ধ সািান্য আগ্রহ বদখাকন্ার েকল আমি ঐ বিষ্পালককক 
আন্ন্দ মদকয়মিলাি এ িং মন্কজও আন্ন্দ বপকয়মিলাি। 
  
এক ার ভা কত পাকরন্ বে িানু্ষ্ পথ েলকত মগকয় কুমলর করিদেন্ ককর, পােঁেককক 
সহানু্ভূমত জান্ায় আর কুকুকরর প্রশ্িংসা ককর; তাকক কখন্ও বকান্ িন্স্তামত্বককর কাকি 
বেত হয় দুমিন্তাগ্রস্ত হকয়? কখন্ই তা  লকত পারক ন্ ন্া। এক েীন্া প্র াদ আকি : 
হাকত বগালাপ েুল ধরকল তার মকিু গন্ধ বলকগ থাকক। 
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ম মল বেলপস একথা বে জান্কতন্ তা আর  লকত হয় ন্া । 
  
আপমন্ েমদ পুরুষ্ হন্ তাহকল এই অিংশ্টা ন্া পডকতও পাকরন্। একত আপন্ার আগ্রহ 
ন্া লাগাই সম্ভ । একত বশ্ান্া  এক অসুখী, দুমিন্তা পীমডত তরুণীকক মকভাক  ব শ্ 
কজন্ পুরুষ্ ম কয়র প্রস্তা  বদয়। বিকয়মট আজ োকুিা হকয়কি। ব শ্ ক  ির আকগ 
আমি ওই বিকয়মটর এ িং তার স্বািীর  ামডকত রাত কাটাই। ওকদর শ্হকর আমি  কৃ্ততা 
বদ ার জন্য মগকয়মিলাি পরমদন্ সকাকল বস আিায় গামড োমলকয় পিাশ্ িাইল দূকর 
বস্টশ্কন্ বপৌঁকি বদয়। কথায় কথায় আমি তাকক  নু্ধত্ব অজেন্ মন্কয় কথা  লকল বস  কল 
: মিুঃ কাকন্েগী, আপন্াকক এিন্ মকিু বশ্ান্াক া ো আিার স্বািীককও  মলমন্ । বস আিায় 
জান্নাত। বস িানু্ষ্ হয় মেলাকডলমেয়ার এক সিাজ বস ার অমেকস। বস  কল : আিার 
তশ্শ্  কাকট েরি দামদ। এ িং বপাষ্াক মিল খু  সস্তার। আিার একত লজ্জার অ মধ মিল 
ন্া, তাই কােঁদতাি। আিার সহকারীকক তাই স  সিয় তার মন্কজর কথা মজজ্ঞাসা 
করতাি, োকত বস আিার বপাষ্াককর মদকক ন্া তাকায়। একত একটা আিেে  যাপার ঘকট 
বগল। আমি ওই তরুণকদর  যাপাকর অতযন্ত আগ্রহী হকয় উেলাি। আমি েিৎকার বোতা 
মিলাি, তারাও তাই খু  খুমশ্ হত। তাই আমি হকয় উেলাি স কেকয় জন্মপ্রয় তরুণী । 
ওকদর মতন্জন্ আিায় ম কয়র প্রস্তা  করল। 
  
এ কামহন্ী শুকন্ অকন্ককই হয়কতা  লক ন্, অকন্যর  যাপাকর আগ্রহী হওয়া  াকজ  যাপার! 
এস  আিার েলক  ন্া। আিার টাকা আিার  যাকগই রাখ , ইকেিত স  খরে করক া–
কারও কথায় কান্ বদ  ন্া! 
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তা আপন্ার অমভিত এ রকি হকল করার মকিু বন্ই, তক  আপন্ার কথা েমদ মেক হয় 
তাহকল ইমতহাকসর প্রারম্ভ বথকক আজ পেেন্ত েত দাশ্েমন্ক আর মশ্ক্ষাগুরু জকন্মকিন্ 
বেিন্,েীশু, কন্েুমসয়াস,  ুদ্ধ, বেকটা, অযামরস্টটল, সকিমটস, বসন্ট্ ফ্রামন্সস–স াই ভুল 
ককরকিন্। ধিেগুরুকদর কথা আপন্ার ভাল ন্া লাগকল আসুন্ কজন্ ন্ামস্তক মক  কলকিন্ 
বশ্ান্া োক। প্রথকিই ধরা োক বকমিজ ম শ্বম দযালকয়র প্রকেসর এ.ই. হাউসিযাকন্র 
কথা। এ েুকগর মতমন্ একজন্ ম খযাত পমেত। ১৯৩৬ সাকল মতমন্ বকমিকজ এক ভাষ্কণ 
অ তার ন্াি ও প্রকমত মন্কয়  কলন্। তাকত মতমন্  কলমিকলন্ : েীশুর এই কথাই স  
বসরা : স কেকয়  ড ন্ীমত তারই আম ষ্কার–বে জী ন্ আম ষ্কার করকত পাকর, বসই তা 
হারায়, আর বে আিার জন্য জী ন্ হারাক  বসই তা খুেঁকজ পাক । 
  
আিার সারা জী ন্ ধকরই ধিেপ্রোরককদর একথা  লকত শুকন্মি। মকন্তু হাউসিযাকন্র 
কথা আলাদা, মতমন্ মিকলন্ বঘার ন্ামস্তক আর  াস্ত  াদী; একসিয় আত্মহতযার কথাও 
মতমন্ বভক মিকলন্। মতমন্ই।  কলমিকলন্ : বে শুধু মন্কজর কথা ভাক  বস জী কন্ মকিুই 
পায় ন্া। বস  ড দুুঃখী। মকন্তু অকন্যর উপকার বে ককর বস জী ন্ পমরপূণে উপকভাগ 
করকত পাকর। 
  
হাউসিযান্ েমদ আপন্ার িকন্ দাগ কাটকত ন্া পাকরন্ তাহকল ম িংশ্ শ্তাব্দীর বেষ্ঠ 
আকিমরকান্ ন্ামস্তক মথকয়াকডার বড্রইসাকরর পরািশ্ে মন্কত পাকরন্। বড্রইসার স  ধিেকক 
 লকতন্ : মন্িক রূপকথা আর ব াকােঁকদর উদ্ভট কল্পন্া। জী ন্ তার কাকি িূলযহীন্। 
এসকেও বড্রইসার েীশুর একটা কথা িান্কতন্–অপরকক বস া করা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

219 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

অতএ  অপকরর জী ন্ েমদ আিরা সুখিয় করকত োই, তাহকল বক ল মন্কজর জন্য 
ন্য়, অন্যকদর উন্নমত জন্য বেষ্টা করা উমেত। মন্কজর আন্ন্দ মন্ভের ককর অন্যকদর 
আন্কন্দর উপর। তাই বড্রইসাকরর পরািশ্ে অনু্োয়ী আিরা েমদ অন্যকদর উন্নমতর বেষ্টা 
কমর তা এখন্ই করা উমেত। েমদ দুমিন্তা কামটকয় শ্ামন্ত আহরণ করকত োই, োই সুখ, 
তাহকল সাত ন্ির মন্য়ি হকলা : 
  
অপকরর প্রমত আগ্রহী হকয় মন্কজকক ভুকল োন্। প্রমতমদন্ অন্তত একজকন্র িুকখ হামস 
আর আন্ন্দ েুমটকয় তুলুন্। 
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আমার বাবা মা কীভার্ব দুশ্চিন্তা দূর কর্রন 
  
আকগই  কলমি, আমি মিকসৌরীর এক খািাকর িানু্ষ্ হই। বস কাকলর কৃষ্ককদর িতই 
আিার  া া িা খু ই কষ্ট করকতন্। িা এক গ্রাকি মশ্মক্ষকার কাজ করকতন্ আর  া া 
প্রেুর বখকট িাকস িার্ত্  াকরা ডলার আয় করকতন্। িা শুধু আিাকদর বপাশ্াকই  ান্াকতন্ 
ন্া, সা ান্ ততমরও করকতন্ কাপড কােঁে ার জন্য । 
  
আিাকদর কদামেৎ ন্গদ পয়সা থাককতা–একিার্ত্  িকর এক ার েখন্ শুকয়ার ম মি করা 
হত। আিাকদর িাখন্ আর মডি  দকল আিরা বপতাি িয়দা, মেমন্ আর কমে। আিার 
েখন্  াকরা  ির  য়স তখন্ও  িকর খরো করার জন্য পিাশ্ বসন্ট্ও বপতাি ন্া। 
আিার আজও িকন্ পকড একমদন্ ৪ো জুলাই  া া আিায় খরে করার জন্য দশ্ বসন্ট্ 
বদন্। আিার িকন্ হকয়মিল বে ভারত কষ্ের সিস্ত সম্পদ হাকত বপকয়মি। 
  
আমি এক িাইল বহেঁকট গ্রাকির এক কািরার সু্ককল বেতাি। েখন্ হাটতাি তখন্ হােঁটু 
অ মধ  রে বেকল বেকত হত, তাপিার্ত্া শুকন্যর আোশ্ মডগ্রী মন্কে। বেৌে  ির  য়কসর 
আকগ র ার োকা জকতা পাইমন্। সারা শ্ীতকালই আিার পাকয়র পাতা োোয় মভকজ 
থাককতা। বিাট ব লায় ভা কতই পামরমন্ কারও শ্ীতকাকল পাকয়র পাতা শুককন্া থাকক। 
  
আিার  া া িা বরাজ বিাল ঘন্ট্া খাটকতন্, ত ু আিাকদর দুদেশ্া কাকটমন্, স  সিয় ধার 
বদন্া আর দুমিন্তা মিল । আিার িকন্ পকড এক ার ১০২ ন্দীর প্র ল  ন্যায় আিাকদর 
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স  শ্সযকক্ষর্ত্ ভামসকয় বন্য়।  িকরর পর  ির শুকয়ারগুকলা ককলরায় িারা োয়, তাকদর 
পুমডকয়ও বেলা হয়। বসই গন্ধ এখন্ও ন্াকক আকস। 
  
এক  ির  ন্যা হলন্া, প্রেুর শ্সয জন্মাকলা। আিাকদর গরু  ািুরকদর খাইকয় বিাটা করা 
হল। মকন্তু দুভোগয, বস  ির শ্কসযর দাি ককি বগল আর আিরা ম মি ককর বপলাি িার্ত্ 
ম শ্ ডলার। সারা  িকরর পমরেকির দাি িার্ত্ মর্ত্শ্টা ডলার। 
  
দুমিন্তািুক্ত ন্তুন্ জী ন্ স  কাকজই আিাকদর ক্ষমত হমেল। বকান্  যাপাকরই সােলয 
মিল ন্া। দশ্  িকরর হাডভাঙা খাটুমন্র েল হল আিরা বদন্ায় আকণ্ঠ মন্িমজ্জত। বে 
 যাকঙ্ক খািার  াধা বদওয়া মিল তারা  া াকক অপিান্ ককর বসটা মন্কয় বন্ক  জান্াকলা। 
 া ার  য়স মিল সাতেমিশ্, মর্ত্শ্  িকরর ককোর পমরেকি মতমন্ পান্ শুধু বদন্ার দায় । 
 া া বসটা সহয করকত পাকরন্ মন্–দুমিন্তায় তার শ্রীর বভকঙ বগল। মখকদ মিল ন্া তার, 
স্বাস্থয বভকঙ বগল, ওজন্ ককি বগল। ডাক্তার  লকলন্  া া আর ি’িাসও  ােঁেক ন্ ন্া। 
 া া খািাকর বঘাডাকদর খাওয়াকত মগকয় মেরকত বদরী করকল িা িুকট বেকতন্। িা ভয় 
বপকতন্ হয়কতা বদখক ন্  া ার মন্ষ্প্রাণ বদহ পকড আকি।  া া ১০২ ন্দীর মেকজ দােঁমডকয় 
ভা কতন্ ঝােঁমপকয় পকড স  জ্বালা বশ্ষ্ ককর বদক ন্ মক ন্া। 
  
অকন্ক  ির পকর  া া  কলমিকলন্ মতমন্ ঝােঁপ বদন্মন্ শুধু িা–র ঈশ্বকর ম শ্বাকসর জন্য। 
িা  লকতন্ আিরা েমদ ঈশ্বকর ম শ্বাস কমর তাহকল বশ্ষ্ পেেন্ত স  মেক হকয় োক । িা 
মেকই  কলমিকলন্, স  বশ্ষ্ পেেন্ত ভাকলায় ভাকলায় মিকট বগল।  া া এরপকরও ম য়ামিশ্ 
 ির ব েঁকে মিকলন্ আর ১৯৪১ সাকল উন্ন্ব্বই  ির  য়কস িারা োন্। 
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ওই সিস্ত  িকরর কষ্ট আর হৃদয় ব দন্ায় িা কখন্ও দুমিন্তা ককরন্ মন্। মতমন্ ঈশ্বকরর 
কাকি স  ককষ্টর কথা  কল প্রাথেন্া করকতন্। প্রমত রাকত শুকত োওয়ার আকগ িা 
 াইক ল বথকক খামন্কটা পকড বশ্ান্াকতন্। িা আর  া া প্রায়ই েীশুর সান্ত্বন্ার বসই  াণী 
পডকতন্ : আিার মপতার প্রাসাকদ অকন্ক ঘর আকি ….বসখাকন্ বতািাকদর জন্য ঘর 
রাখক া …আমি বেখাকন্ থাকক া বতািরাও বসখাকন্ থাকক । এরপর আিরা হােঁটু িুকড 
 কস ঈশ্বকরর কাকি োইতাি ভাল াসা আর আেয় । 
  
উইমলয়াি বজিস েখন্ হাভোকডের প্রকেসর, মতমন্  কলমিকলন্ : দুমিন্তার একিার্ত্ ওষু্ধ 
হল ধকিে ম শ্বাস রাখা। 
  
এটা আম ষ্কাকরর জন্য হাভোকডে োওয়ার দরকার হক  ন্া। আিার িা মিকসৌরীর খািাকরই 
তা জান্কত পাকরন্।  ন্যা, বদন্া  া কষ্ট তার সুখী হাকসযাজ্জ্বল িুকখর ভা  ন্ষ্ট করকত 
পাকরমন্। আিার এখন্ও কাকন্ বভকস আকস িা কাজ করকত করকত এই গান্টা গাইকিন্ 
: 
  
ঈশ্বকরর কাি বথকক  মষ্েত হকয় েকলকি অপরূপ শ্ামন্ত, 
        প্রাথেন্া কমর মেরকাল বেন্ আিার শ্মক্ত বপ্রকি ডুক  থাকক। 
  
িা বেকয়মিকলন্ আমি ধকিের কাকজ আত্মমন্কয়াগ কমর। আমি ম কদকশ্ মিশ্ন্ারীর কাজ 
বন্  বভক ও মিলাি। তারপর ককলকজ েুকলাি। তারপর আকস্ত আকস্ত আিার িকধয 
একটা অদু্ভত পমর তেন্ এল। আমি জী ম দযা, ম জ্ঞান্, দশ্েন্ আর তুলন্ািূলক ধিেপুস্তক 
মন্কয় পডকত আরম্ভ করলাি।  াইক ল মকভাক  রমেত হয় তা পডলাি। আমি  াইক কলর 
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অকন্ক ম ষ্কয়ই প্রশ্ন তুকলাি। বসকাকলর ধিে প্রোরককদর কাজককিের সিকন্ধও এস  
প্রশ্ন তুকলাি। আমি একটু ম হ্বল হকয় পমড। ওয়াল্ট হুইটিযাকন্র িতই আিার অদু্ভত 
স  প্রশ্ন বজকগ উেল। জী কন্র বকান্ িূলয আকি  কল িকন্ হল ন্া। মক ম শ্বাস করা 
উমেত  ুঝকত পারলাি ন্া। প্রাথেন্া  ন্ধ ককর মদলাি। িকন্ জাগল বকামট বকামট  ির 
আকগর ডাইকন্াসরকদর িতই িানু্কষ্র বকান্ স্বগেীয় উকেশ্য বন্ই। ভা লাি 
ডাইকন্াসরকদর িত িানু্ষ্ও একমদন্ লুপ্ত হক । আমি জান্তাি ম জ্ঞাকন্ আকি সূেে আকস্ত 
আকস্ত োো হকয় আসক  এ িং তাপ শ্তকরা দশ্ভাগ কিকলই পৃমথ ী বথকক স  প্রাণী 
মন্মিহ্ন হকয় োক । 
  
এস  প্রকশ্নর উির জামন্  কল প্রোর কর ? ন্া। বকান্ িানু্ষ্ই এখন্ও জী ন্ রহসয 
 যাখযা করকত পাকরমন্। আিরা রহকসযই আ ৃত। আিাকদর শ্রীরটাই রহসয।  ামডকত বে 
ম দুযৎ আকি বসটাও তাই। োটা বদওয়াকল েুল বোেঁটাও তাই। জান্ালার  াইকর স ুজ 
ঘাসও তাই । বজন্াকরল বিাটরস মরসােে এর োলেস এে বকটামরিং ঘাস বকন্ স ুজ 
জান্ার জন্য মন্কজর পককট বথকক অযামন্ট্য়ক ককলজকক  িকর হাজার ডলার ককর 
মদকয়কিন্। মতমন্  কলকিন্ আিরা েমদ জান্কত পামর ঘাস মক ককর সূেোকলাক, জল আর 
কা েন্ডাই–অক্সাইডকক খাদয আর শ্কেরায় পমরণত ককর, তাহকল আিরা সভযতাকক  দল 
করকত পার । 
  
আপন্ার গামডর ইমিকন্র কাজও কি আিেে ন্য়। বজন্াকরল বিাটরস, মরসােে 
লযা করটমরগুমল বকামট বকামট টাকা খরে ককর জান্ার বেষ্টা ককরকিন্ মসমলোকর সািান্য 
এক সু্ফমলে মকভাক  বিাটর োলায়। 
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আিাকদর শ্রীর, ম দুযৎ, ইমিন্ ইতযামদর রহসয ন্া জান্কলও এস  আিাকদর  য হাকর 
 াধা বন্ই। প্রাথেন্া ও ধকিের রহসয আমি  ুমঝন্া  কল তা উপকভাগ করকত পার  ন্া 
এিন্ কথাও বন্ই। বশ্ষ্ পেেন্ত আমি সাোয়কন্র কথার িিে অনু্ধা ন্ করমি : িানু্ষ্ 
জী ন্ মক জান্ার জন্য জন্মায় মন্, জকন্মকি তা উপকভাগ করার জন্য। 
  
আমি ব াধ হয় ধকিের  যাপাকর কথা  লমি িকন্ হক । আসকল তা ন্য়। আমি ধকিের এক 
ন্তুন্ উপলমি লাভ ককরমি। মগজোয় বে িতকভদ আকি তা মন্কয় আিার িাথা যথা বন্ই। 
মকন্তু ধিে আিার মক করকত পাকর তা মন্কয় আিার ভা ন্া আকি। বেিন্ ভা ন্া আকি 
ম দুযৎ, ভাল খাদয ইতযামদ মন্কয় । এগুকলা আিায় আরও ভাকলা জী ন্ োপকন্ সাহােয 
ককর, মকন্তু ধিে তার বেকয়ও ব মশ্ ককর। এ বদয় সমূ্পণে আধযামত্মক িূলযক াধ। এ আিায় 
সুখী, পূণে জী ন্ কাটাকত সাহােয ককর। উইমলয়ি বজিকসর ভাষ্ায় আিরা ো পাই তাহল 
জী কন্র ন্  আন্ন্দ …আরও জী ন্ …আর পমরপূণে জী ন্। এ আিায় বদয় সুস্বাস্থয, 
ম শ্বাস, আশ্া এ িং সাহস। জী কন্র এক ন্তুন্ মদগন্তই আিাকদর সািকন্ খুকল ধকর। 
  
ফ্রামন্সস ব কন্ মেকই  কলমিকলন্ সাকড মতন্শ্  ির আকগ : অল্প দশ্েকন্ বলাকক ন্ামস্তক 
হয়, মকন্তু দশ্েকন্র িকধয েুককল তাকক ধামিেক হকতই হয়। 
  
আিার িকন্ পডকি িানু্ষ্ েখন্ ধিে আর ম জ্ঞান্ মন্কয় তকে করত। ন্তুন্ ম জ্ঞান্–
িকন্াম জ্ঞান্েীশু ো মশ্ক্ষা মদকয়কিন্ তাই মশ্ক্ষা বদয়। বকন্? িন্স্তামেকরা জাকন্ন্ প্রাথেন্া 
আর তােঁর ধিোকাঙক্ষা সিস্ত রকি দুমিন্তা দূর ককর, দূর ককর উকেগ, ভয় আর অকধেক 
বরাগ। তারা জাকন্ন্, বেকহতু তাকদরই ডুঃ এ. এ. মেল  কলকিন্ : সমতযকার বে 
ধিেপরায়ণ তার িন্করাগ জন্মায় ন্া। 
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ধিে েমদ সতয ন্া হয়, তাহকল জী ন্ হকয় পকড অথেহীন্। এটা হাসযকর হকলও করুণ। 
  
বহন্রী বোকডের িৃতুযর ককয়ক  ির আকগ তােঁর সকে আমি বদখা কমর। তার সকে বদখা 
করার আকগ বভক মিলাি পৃমথ ীর একমট  ৃহিি প্রমতষ্ঠান্ গকড বতালার ক্লামন্ত তােঁর িকধয 
প্রকাশ্ পাক  । তাই অ াক হকয় বগলাি েখন্ আটাির  ির  য়কসও তাকক শ্ান্ত 
সিামহত বদখকত বপলাি। তাই েখন্ জান্কত োইলাি মতমন্ দুমিন্তা ককরন্ মক ন্া, মতমন্ 
জ া  মদকলন্, ন্া। আিার িকন্ হয় ঈশ্বরই সিস্ত মকিু পমরোলন্া করকিন্ আর তাই 
মতমন্ আিার বকান্ পরািশ্ে োন্ ন্া। ঈশ্বর ো ককরন্ িেকলর জন্যই ককরন্। তাই 
দুমিন্তার মক প্রকয়াজন্? 
  
আজককর মদকন্ তাই িন্স্তামেকরাও ধিেপ্রোরক হকয় পডকিন্। তারা ধিে পালন্ করার 
কথা পরজী কন্র শ্ামন্তর জন্য  কলন্ ন্া  রিং  লকিন্ এ জী কন্র ন্রকামগ্ন বথকক বরহাই 
পাওয়ার জন্য। বসই ন্রকামগ্ন হল পাকস্থমলর আলসার, এন্জাইন্া বপকটমরস, স্নাযু় বভকঙ 
পডা আর পাগল হওয়া। 
  
হযােঁ, মিস্টধিে অতযন্ত উৎসাহ  যিক স্বাস্থযদায়ক কাজ। েীশু  কলকিন্ : আমি একসমি 
এইজকন্যই বে বতািরা আরও জী ন্ লাভ করকত পাকরা। েীশু তােঁর আিকল ধকিের সূক্ষ্ম 
মন্য়ি কানু্ন্ সিকন্ধ প্রমত াদ জান্াকতন্। মতমন্ মিকলন্ এক ম কদ্রাহী! মতমন্ এক ন্তুন্ 
ধিে সৃমষ্ট ককরন্–বে ধিে পৃমথ ীকক  দকল মদকতই বেকয়মিল। তাই তােঁকক িুশ্ম দ্ধ করা 
হয়। মতমন্  কলমিকলন্ ধিে িানু্কষ্রই জন্য ধিেই িানু্ষ্ ন্য়। দুমট িানু্কষ্র জন্য–িুমটর 
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জন্য িানু্ষ্ ন্য়। মতমন্ ভকয়র ম রুকদ্ধ েত কথা  কলমিকলন্ পাকপর জন্য ততটা ন্য় । 
েীশু তােঁর মশ্ষ্যকদর আন্ন্দ করকত  লকতন্। মতমন্ এই মশ্ক্ষাই মদকতন্। 
  
েীশু  লকতন্ ধকিের দুকটা গুরুত্বপূণে  যাপার আকি : িন্ প্রাণ বেকল ঈশ্বরকক ভাকলা াকসা 
আর পডশ্ীকক মন্কজর িত িকন্ ককরা। 
  
আধুমন্ক িন্স্তকত্বর জন্ক উইমলয়াি বজম স তার  নু্ধ প্রকেসর টিাস বডমভডসন্কক 
মলকখমিকলন্। ঈশ্বরকক  াদ মদকয় আিার েলা অসম্ভ  হকয় পডকি। 
  
 ইমটর বগাডায় দুমট গকল্পর কথা  কলমিলাি । একমট আকগ  কলমি, এ ার মেতীয়মট 
 লমি। একজন্ িমহলার কামহন্ী এমট, মেমন্ ঈশ্বরকক  াদ মদকয় মকিুকতই েলকত পাকরন্ 
মন্। 
  
আমি িমহলামটর ন্াি  লমি বিরী কুশ্িযান্, েমদও এটা তার আসল ন্াি ন্য়। এটা তােঁর 
পমর াকরর পমরেয় বগাপন্ রাখার জন্যই িার্ত্। তক  কামহন্ীমট সতয। বসটা এই রকি : 
  
মতমন্ মলকখমিকলন্–অথেনন্মতক ডািাকডাকলর সিয় আিার স্বািীর সাপ্তামহক আয় মিল িার্ত্ 
আোকরা ডলার। িাকঝ িাকঝ তাও জুটত ন্া কারণ মতমন্ অসুস্থ থাককতন্। িাকঝ িাকঝ 
ন্ান্া  যামধ আসত, িািপস, পীতজ্বর, ইন্েুকয়িা ইতযামদ। বে  ামডটা মন্কজকদর হাকতর 
ততরী কমর বসটাও বশ্ষ্ পেেন্ত েকল োয়। িুদীর বদাকাকন্ আিার বদন্া মিল পিাশ্ 
ডলার। পােঁেটা সন্তান্কক খাওয়াকতও হত। পডশ্ীকদর জািা কাপড ইেী করতাি আমি 
আর পুরকন্া জািা কাপড মককন্ বিকলকিকয়কদর  য হাকরর িত ককর মন্তাি। দুমিন্তায় 
আিার অসুখ ককর । একমদন্ বে িুদীর কাকি আিাকদর ধার মিল পিাশ্ ডলার বস 
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অমভকোগ করল আিাকদর এগাকরা  িকরর বিকল ককয়কটা বপমন্সল েুমর ককরকি। বিকল 
আিায় বকেঁকদ স  কথা  লল । আমি জান্তাি আিার বিকল সৎ আর ন্ম্র বস কখন্ই 
বপমন্সল েুমর ককরমন্।  যাপারটায় আমি বভকঙ পডলাি। কত বে কষ্ট আিরা সহয ককরমি 
তা ভা লাি–ভম ষ্যকতর বকান্ আশ্াই আিাকদর রইল ন্া। এরপর সািময়ক ভাক ই ব াধ 
হয় আিার িাথা খারাপ হকয় োয় । আমি কাপড কােঁো কল  ন্ধ ককর পােঁে  িকরর 
বিকয়কক মন্কয় ঘকরর জান্ালা দরজা স   ন্ধ ককর গযাস োমলকয় মদলাি মকন্তু আগুন্ 
ধরালাি ন্া।  াচ্চা বিকয়মট আিায়  লল, িা তুমি এরকি করি বকন্। আমি  ললাি 
হাওয়া আসকি, তাই। বিকয়কক ঘুিুকত বেষ্টা করকত  লকল বস  লল, কী আিেে, আিরা 
বতা একটু আকগই ঘুি বথকক উেলাি। আমি  ললাি, তা বহাক আরও একটু ঘুিক া। 
একথা  কল মহটার বথকক ব মরকয় আসা গযাকসর শ্ব্দ শুন্কত লাগলাি। গযাকসর গন্ধ 
জী কন্ ভুলক া ন্া…. 
  
আেিকা আিার িকন্ হল গান্ শুন্কত বপলাি । িন্ মদকয় শুন্কত োইলাি। রান্নাঘকর 
বরমডওটা  ন্ধ করকত ভুকল মগকয়মিলাি। এখন্ তাকত মকিু আকস োয় ন্া। আেিকা 
কাকন্ এল বক বেন্ প্রাথেন্া গাইকি, বসই সেীকতর িিোথে হল এই : প্রভু েীশু আিাকদর 
কত  ড  নু্ধ, তােঁর কাকি বকন্ আিরা আিাকদর দুুঃখ ব দন্ার কথা জান্াই ন্া। ঈশ্বকরর 
কাকি এই ককষ্টর কথা  মলন্া  কলই আিরা েন্ত্রণা পাই। 
  
ওই গান্ শুকন্ আমি  ুঝলাি কত  ড ভুল ককরমি। আমি একাকী দুুঃখ  হন্ করকত 
বেকয়মি। ঈশ্বরকক প্রাথেন্ার িকধয স  জান্াই মন্ …। লামেকয় উকে গযাস  ন্ধ ককর 
জান্ালা দরজা খুকল মদলাি। 
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আমি সারামদন্ কাদলাি আর প্রাথেন্া করলাি। একিার্ত্ সাহাকেযর জন্য প্রাথেন্া 
জান্াইমন্– রিং ঈশ্বকরর বে আশ্ী োদ বপকয়মি তার জন্য ধন্য াদ জান্ালাি : আিার 
পােঁেমট স্বাস্থয ান্ বিকলকিকয় বপকয়মি  কল। আমি ঈশ্বকরর কাকি শ্পথ করলাি জী কন্ 
কখন্ও অকৃতজ্ঞ হ  ন্া। বস প্রমতজ্ঞা আমি বরকখমি। 
  
আিাকদর  ামড হারা ার পর একটা সু্কল  ামডকত িাকস পােঁে ডলার ভাডায় থাককত 
বপলাি। ত ুও ঈশ্বরকক ধন্য াদ মদলাি, এই কারকণই বে অন্ততুঃ এ জায়গায় শুককন্া 
আর গরি থাকা োয়। আরও ধন্য াদ মদলাি এজন্য বে, স  মকিু এর োইকত আরও 
খারাপ হয়মন্। 
  
আিার িকন্ হয় ঈশ্বর আিার কথা শুকন্মিকলন্। কারণ একটু একটু ককর অ স্থা ভাকলা 
হকত লাগকলা–রাতারামত অ শ্য ন্য়, তক  অ স্থার উন্নমত হকল মকিু টাকা জিালাি। 
আমি একটা কাজও বপলাি । আিার বিকলও কাজ বপকয় বগল । আজ আিার 
বিকলকিয়রা স াই  ড, তারা ম কয়ও ককরকি। আিার মতন্জন্ সুন্দর ন্ামত ন্াতন্ী 
আকি। আজ ভাম  বসই ভয়ান্ক গযাস বখালার কথা, হায়! েমদ সিয় িত ন্া উকে 
পডতাি? তাহকল কত আন্ন্দিয় িুহূতেই ন্া হারাতাি! বকউ আত্মহতযা করকত োকে 
শুন্কলই তাই  মল, কখন্ও একাজ করক ন্ ন্া। কখন্ও ন্া । বে অন্ধকার িুহূতে 
আিাকদর জী কন্ আকস, তা ক্ষমণককর–এরপকরই রকয়কি ভাকলা সিয়…। 
  
আকিমরকায় গকড পেঁয়মর্ত্শ্ মিমন্কট একজন্ আত্মহতযা ককর। একশ্ কুমড বসকককে গকড 
একজন্ পাগলও হয়। এই স  আত্মহতযা আর উন্মাদ হওয়ার ঘটন্া অকন্কটাই কিত, 
েমদ এই স  িানু্ষ্ ধিে আর ঈশ্বকরর স্মরণ মন্ত। 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

229 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

  
জীম ত িন্স্তামেককদর িকধয ডুঃ কালে জাে অমত সুন্াকির অমধকারী। মতমন্ তার আত্মার 
সন্ধাকন্ িানু্ষ্  ইকত মলকখমিকলন্ : গত মর্ত্শ্  িকর পৃমথ ীর স  সভযকদকশ্র  হু িানু্ষ্ 
আিার পরািশ্ে গ্রহণ ককরকিন্। আমি শ্ত শ্ত বরাগীর মেমকৎসা ককরমি। আিার 
পেঁয়মর্ত্শ্  ির উকধ্বের বরাগীকদর স াইকার একটাই প্রকয়াজন্ বদকখমি–জী কন্ বকান্ ধিে 
খুেঁকজ পাওয়া। এটা মন্ভেকয়ই  লকত পামর তাকদর প্রকতযককই অসুস্থ হয় প্রাণিয় ধকিের 
কাি বথকক তারা ো বপকতন্ তা হামরকয়কিন্  কল, ওকদর িকধয োরা ধকিে ম শ্বাস মেকর 
পান্মন্ তারা সুস্থও হন্মন্। এই কারকণই কালে জাকের বলখামট  ার ার পডা দরকার। 
  
উইমলয়াি বজিস ও মেক এই কথাই  কল বগকিন্ : ম শ্বাস এিন্ একটা শ্মক্ত োর উপর 
মন্ভের ককরই িানু্ষ্ ব েঁকে থাকক, আর এর অনু্পমস্থমত িাকন্ই ধ্বিংস অমন্ ােে। 
  
 ুকদ্ধর পর ভারকতর অন্যতি বেষ্ঠ বন্তা িহাত্মা গান্ধী ও প্রাথেন্ার শ্মক্তকত উজ্জীম ত ন্া 
হকল বের আকগই বভকঙ পডকতন্। একথা মক ককর বজকন্মি? গান্ধী মন্কজই কথাটা 
 কলমিকলন্। মতমন্ মলকখমিকলন্, প্রাথেন্া িাডা অকন্ক আকগই আমি পাগল হকয় বেতাি। 
  
হাজার হাজার িানু্কষ্র কথাও তাই। আিার  া া, োর কথা আকগই  কলমি–মতমন্ আিার 
িা–র প্রাথেন্া আর ম শ্বাস িাডা হয়কতা জকল ডুক  আত্মহতযাই ককর  সকতন্। আিাকদর 
পাগলাগারদগুকলার হাজার হাজার মন্পীমডত িানু্ষ্ েমদ একাই তাকদর ভার  হন্ ন্া ককর 
 ড শ্মক্তর কাকি প্রাথেন্া করত তাহকল তাকদর আত্মা শ্ামন্ত বপত। 
  
আিরা েখন্ ককষ্ট পমড তখন্ ঈশ্বকরর স্মরণ মন্ই। বে ম পকদ পকড বস আর ন্ামস্তক 
থাকক ন্া। মকন্তু ম পকদ পডা পেেন্ত অকপক্ষা কমর বকন্? আিরা মন্কজকদর শ্মক্ত বরাজই 
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 াডা  ন্া বকন্? শুধু রম  াকরর জন্যই অকপক্ষা কর  বকন্?  হুেঁকাল ধকরই আমি শ্মন্ 
 া রম  ার িাডা োেঁকা মগজোয় মগকয়মি। েখন্ খু  তাডাহুকডার  যাপার কমর তখন্ই 
মন্কজকক  লকত োই : এক মিমন্ট দােঁডাও, বডল কাকন্েগী। এত তাডাহুকডা বকন্? কু্ষদ্র 
িানু্ষ্, বতািার তধেে ধকর অকপক্ষা করা দরকার। এরকি অ স্থায় আমি প্রথি বে মগজা 
পাই তাকতই প্রক শ্ কমর। েমদও আমি প্রকটস্টান্ট্ ধকিে ম শ্বাসী, ত ুও আমি মেেথ 
এযামভমন্উর বরািান্ কযাথমলক োকেে েুকক পমড এ িং িকন্ কমর আর িার্ত্ মর্ত্শ্  িকরর 
িকধয আিার আযু় সীিা দ্ধ; মকন্তু সিস্ত োকেের আধযামত্মক সতয মেরকালীন্। বসখাকন্ 
বোখ  ন্ধ ককর  কস আমি প্রাথেন্া করকত থামক। এর েকল আিার ক্ষিতা আর িুলযক াধ 
মেকর পাই। আপন্াককও এরকি করার পরািশ্ে মদকত পামর । 
  
এ  ই বলখার সিয় গত ি’ ির ধকর আমি অসিংখয উদাহরণ বজাগাড ককরমি। েী 
পুরুষ্রা মকভাক  প্রাথেন্ার িধয মদকয় তাকদর ভয় আর উৎকণ্ঠা দূর ককরকিন্। এখাকন্ 
একজন্  ই ম কিতা জন্ আর, অযান্ট্ন্ীর ম মের্ত্ অমভজ্ঞতার কামহন্ী বশ্ান্া  । মতমন্ 
বসটা আিাকক  কলমিকলন্। 
  
 াইশ্  ির আকগ আমি আিার আইন্  য সার প্রমতষ্ঠান্  ন্ধ ককর এক আকিমরকান্ 
আইন্  ই প্রকাশ্ন্া প্রমতষ্ঠাকন্র ম কিতা হই। আিার ম কশ্ষ্ত্ব মিল মন্তান্ত দরকারী 
আইকন্র  ই আইন্জ্ঞকদর ম িী করা। 
  
আমি ব শ্ দক্ষই মিলাি। স  কায়দা কানু্ন্ই আিার জান্া মিল। আইন্কজ্ঞর কাকি 
োওয়ার আকগ আমি তার আয়, কাজ কিে ইতযামদ সম্পককে বজকন্ মন্তাি । সাক্ষাকতর 
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সিয় ওই খ রগুকলাই কাকজ লাগাতাি। ত ুও বকাথাও একটা বগালিাল হত, আমি 
অডোর পামেলাি ন্া। 
  
খু ই হতাশ্ হকয় পডলাি । মেগুণ উৎসাকহ কাকজ ন্ািলাি, মকন্তু বশ্ষ্ পেেন্ত মন্কজর 
খরেও উেকতা । একটা ভয় আিায় বেকপ ধরল। বলাককর কাকি বেকতই ভয় লাগত। 
ভয়টা এিন্ই হল বে কারও। কাকিই হামজর হকত পারতাি ন্া, ঘুকর েকল আসতাি। 
  
আিার িযাকন্জার আিাকক মতরস্কার ককর জান্াকলন্ ম িী ন্া  াডাকত পারকল আগাি 
টাকা  ন্ধ ককর বদক ন্।  ামডকত আিার েী মতন্মট সন্তান্কক িানু্ষ্ করকত এ িং িুমদর 
টাকা বিটাকন্ার জন্য আরও টাকা োইকত লাগকলন্। দুমিন্তা আিায় বেকপ ধরল। িকিই 
িরীয়া হকয় উেলাি। মক কর   ুঝকত পারলাি ন্া। আমি একক াকর বভকঙ পডলাি। 
বহাকটকলর ম ল বিটা ার ক্ষিতাও আিার মিল ন্া।  ামডকত বেরার গামড ভাডাও আিার 
মিল ন্া–তন্শ্কভাজ মহকসক  বখলাি িার্ত্ একগ্লাস দুধ। সমূ্পণে পরামজত এক িানু্ষ্ই 
মিলাি আমি। হতাশ্া আর দুুঃকখ বভকঙ পকড  ুঝলাি িানু্ষ্ বকন্ জান্ালা মদকয় লামেকয় 
আত্মহতযা ককর। সাহস থাককল আমিও হয়কতা তাই করতাি। অ াক হকয় বক ল 
ভা তাি এ জী কন্র উকেশ্য মক? 
  
আর কারও কাকি োওয়ার উপায় মিকলা ন্া  কল ঈশ্বকরর কাকিই আত্মসিপেন্ করলাি। 
আমি প্রাথেন্া শুরু করলাি। আমি স েশ্মক্তিাকন্র কাকি প্রাথেন্া ককর োইলাি আকলাক 
আর পকথর মন্কদেশ্–মক ককর এই অন্ধকারিয় মদন্ পার হ । আমি ঈশ্বকরর কাকি 
োইলাি আরও  ইকয়র অডোর োকত েী পুর্ত্কক খাওয়াকত পামর । প্রাথেন্ার পর বোখ 
খুলকতই বদখলাি একখে  াইক ল বটম কল রাখা আকি।  ইটা খুকল আমি েীশুর অির 
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 াণী বদখকত বপলাি ো মদকয় মতমন্ হাজার হাজার দুমিন্তাগ্রস্ত িানু্ষ্কক পথ বদমখকয়কিন্ 
েুকগ েুকগ। োর সাহাকেয মতমন্ তার মশ্ষ্যকদর দুমিন্তা দূর করকত উপকদশ্ দান্ করকতন্ : 
  
জী ন্ সম্পককে মেন্তা বকার ন্া মক খাক   া পান্ করক  বভক া ন্া, মক পরক  তাও বভক া 
ন্া। খাদয আর বপাশ্াককর বেকয়ও মক জী ন্ ব শ্ী ন্য়?…প্রথকিই ঈশ্বকরর রাজকত্বর কথা 
ভাক া আর তার ন্যায় ম োর…। 
  
প্রাথেন্া করকত করকত একটা অকলৌমকক  যাপার ঘকট বগল–আিার স  উকেগ আর 
দুমিন্তা বককট বগল। স  দুমিন্তা বককট মগকয় িন্ এক অদু্ভত আশ্া আর জকয়র 
আন্কন্দর ভকর উেল। 
  
আমি আ ার সুখী হকয় উেলাি। খাওয়ার পয়সা ন্া থাককলও ম িান্ায় শুকয় গভীর মদ্রায় 
েকল পডলাি। এিন্  হুমদন্ ঘুিাইমন্। 
  
পরমদন্ সকাকল আন্কন্দ কাকজ োওয়ার তর সইমিল ন্া। িকন্ সাহস মন্কয়  ৃমষ্টস্নাত 
সকাকল এমগকয় বগলাি। বিতার অমেকস ব শ্ সপ্রমতভ ভেীকতই সটান্ েুকলাি, তারপর 
হামসিুকখ  ললাি, সুপ্রভাত, মিুঃ মস্মথ! আমি আকিমরকান্ ল  ুক বকাম্পান্ীর জন্ আর, 
অযান্ট্ন্ী। 
  
ও হযােঁ, হযােঁ, মতমন্ও বহকস  লকলন্ হাত  ামডকয়। আপন্াকক বদকখ খুমশ্ হলাি।  সুন্। 
  
সারা সপ্তাকহ ো  য সা ককরমি ওইমদন্ তার বেকয়ও ব মশ্ করলাি। ওইমদন্ সন্ধযায় 
একজন্ ম জয়।  ীকরর িতই বহাকটকল মেরলাি। মন্কজকক ন্তুন্  কলই িকন্ হকত 
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লাগল। সমতযই ন্তুন্ িানু্ষ্ হকয় উেলাি, িন্টাও  দকল বগল। ওইমদন্ বথকক আিার 
ম িীও দারুণ ব কড বগল। 
  
আিার বেন্ ওইমদন্ বথকক ন্ জন্ম হল। ঈশ্বকরর সকে আিার সম্পকে ন্তুন্ ককর 
স্থামপত হল। সাধারণ একজন্ িানু্ষ্কক পরামজত করা োয় মকন্তু ঈশ্বকরর আমেত 
কাউকক হারাকন্া অসম্ভ । এটা আিার জী কন্ই সতয প্রিামণত। 
  
োইকলই আপমন্ তা পাক ন্, খুেঁজকলই তা পাক ন্; ডাকুন্ দরজা খুকল োক । 
  
ইমলন্কয়র মিকসস এল, মজ,  ীয়াকডের জী কন্ েখন্ ম ষ্াকদর িায়া বন্কি আকস মতমন্ 
আম ষ্কার ককরন্ ঈশ্বকরর এই আরাধন্াকতই পাওয়া োয় শ্ামন্ত : বহ ঈশ্বর, আিার ন্য়, 
আপন্ার ইোই পূণে বহাক। 
  
আিার সািকন্ই তােঁর মেমে রকয়কি। মতমন্ মলকখমিকলন্ : একমদন্ সন্ধযায় আিাকদর 
বটমলকোন্ ব কজ ওকে। বোে ার  াজার আকগ ওটা ধরার সাহস পাইমন্। আমি জান্তাি 
ওটা হাসপাতাল বথকক আসমিল। আমি ভকয় কাে হকয় মিলাি। আিার ভয় হমেল 
আিাকদর বিাট্ট বিকলমট িারা োকে। ওর বিমন্ন্জাইমটস হয়। ওকক বপমন্মসমলন্ বদওয়া 
হকয়মিল আর তাকত জ্বর ওোন্ািা করমিল । ডাক্তার ভয় পামেকলন্ বরাগ িমস্তকষ্ক িমডকয় 
পকডকি েকল িমস্তকষ্ক মটউিার হকয় িৃতুযও ঘটকত পাকর। বোন্ বপকয় তাই প্রেে ভয় 
হল। হাসপাতাল বথকক ডাক্তার কথা  লকত োন্। 
  
আিার স্বািীর এ িং আর িান্মসক েন্ত্রণার মকিুটা আন্দাজ মন্িয়ই আপন্ারা ককর মন্কত 
পারকিন্। আিরা হতাশ্ায় বভকঙ পকড ভা মিলাি, আর মক আিাকদর সন্তান্কক বকাকল 
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মন্কত পার ? েখন্ ডাক্তাকরর ঘকর েুকলাি তার িুখ ভার বদকখ ভকয় আিার  ুক বকেঁকপ 
বগল। তার কথায় আরও ভয় বপলাি । আিাকদর বিকলর বে বরাগ তাকত প্রমত োরজকন্ 
একজন্  ােঁকে। তাই অন্য ডাক্তার ডাককত হকল ডাককত পামর। 
  
 ামড বেরার পকথ আিার স্বািী মস্টয়ামরিং হুইকল িাথা বরকখ কান্নায় বভকঙ পডকলন্। গামড 
থামিকয় স  মেন্তা ককর আিরা একটা মগজোয় েুকলাি। একটা আসকন্  কস কাতর 
প্রাথেন্া শুরু করলাি কান্নায় বভকঙ পকড : বহ ঈশ্বর আিার ন্য়, আপন্ার ইোই পূণে 
বহাক। 
  
কথাটা উচ্চারণ ককরই ভাকলা ব াধ করলাি। িকন্ আেিকা শ্ামন্ত বন্কি এল ।  ামড 
মেকরও একই কথা  কল েকলাি : বহ ঈশ্বর, আিার ন্য়, আপন্ার ইোই পূণে বহাক। 
এরপর গভীর ঘুকি আেন্ন হলাি। কমদন্ পকর ডাক্তার জান্াকলন্  ম র ম পদ বককট 
বগকি। ঈশ্বরকক অকশ্ষ্ ধন্য াদ আজ আিাকদর  ম  সুন্দর স্বাস্থয ান্ োর  িকরর বিকল। 
  
আমি অকন্কককই জামন্ োরা ভাক ন্ ধিে হল বিকয়িানু্ষ্, মশ্শুকদর আর ধিে প্রোরককদর 
জন্য। তারা অহঙ্কার ককরন্ পুরুষ্ িানু্কষ্র িতই তারা মন্কজকদর সািলাকত পাকরন্। 
  
তারা হয়ত আিেে হক ন্ এটা বজকন্ বে পৃমথ ীর  হু ম খযাত পুরুষ্ িানু্ষ্ স  সিয় 
প্রাথেন্া ককর থাককন্। বেিন্, ম খযাত পুরুষ্ জযাক বডস্পসী আিায়  কলকিন্ প্রমতমট 
লডাইকয়র আকগ প্রাথেন্া ককর থাককন্। মতমন্ ঈশ্বরকক প্রাথেন্া ন্া জামন্কয় কখন্ও আহােে 
গ্রহণ করকতন্ ন্া। আরও মতমন্ জামন্কয়কিন্ প্রাথেন্া করার িধয মদকয়ই লডাই করার 
বপ্ররণা মতমন্ বপকতন্। 
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পুরুষ্ কমন্–িযাক  কলকিন্, প্রাথেন্া ন্া ককর মতমন্ শুকত বেকতন্ ন্া। এই রকি 
এমডমরককন্ক কারও আিায়  কলকিন্ প্রাথেন্া িাডা বকান্ কাজই মতমন্ করকতন্ ন্া। 
পুরুষ্ িানু্ষ্ এডওয়াডে আর. বস্টমটমন্য়াি, পূ েতন্ বসকিটারী অে বস্টট  কলকিন্ মতমন্ 
জ্ঞান্ ও পথ প্রদশ্েকন্র জন্য মদ ারামর্ত্ প্রাথেন্া করকতন্। 
  
‘পুরুষ্ িানু্ষ্’ আইকসন্হাওয়ার েখন্ ইিংলযাকে ম মটশ্ ও আকিমরকান্ বসন্া ামহন্ীর 
দাময়তকন্ জন্য োন্, তখন্ বেকন্ সকে মন্কয়মিকলন্–একখান্া  াইক ল। 
  
‘পুরুষ্ িানু্ষ্’ বজন্াকরল িাকে ক্লাকে আিাকক  কলমিকলন্ েুকদ্ধর সিয় মতমন্ বরাজই হট 
িকডল প্রাথেন্া করকতন্। এই রকিই করকতন্ বজন্াকরল মেয়ািং কাইকশ্ক আর বজন্াকরল 
িন্ট্কগািারী –এল অযালামিকন্র িমন্ট্। ট্রােলগাকরর েুকদ্ধ লডে বন্লসন্ মেক এিন্ই 
করকতন্। এই ভাক ই ককরমিকলন্ বজন্াকরল ওয়ামশ্িংটন্, র াটে ই. লী. বস্টান্ওয়াল, 
জযাকসন্ এ িং আরও অসিংখয ম খযাত বসন্াপমতরা। 
  
এই স  ‘পুরুষ্রা’ উইমলয়াি বজিকসর কথার সারিিে আম ষ্কার ককরমিকলন্ : ঈশ্বর আর 
আিাকদর কাজ একই সকে, আর এই উপলমির িধয মদকয় আিরা তার অনু্গত 
থাককলই আিাকদর িন্স্কািন্া পূণে হয়। 
  
 হু পুরুষ্ই আজ ব মশ্ ককর ধকিের মদকক ঝুেঁককিন্। বতিন্ই ঝুেঁককিন্ ম জ্ঞান্ীরাও। 
বেিন্ ধরুন্ ম জ্ঞান্ী ডুঃ কযাকরল মরডাসে ডাইকজকস্ট এক প্র কন্ধ বলকখন্ : প্রাথেন্ার িধয 
মদকয়ই একজন্ িানু্ষ্ ম রাট শ্মক্ত ততমর করকত পাকর। এ এিন্ এক শ্মক্ত ো 
িহাজাগমতক শ্মক্তর িতই  াস্ত । একজন্ মেমকৎসক মহকসক  আিরা বদকখমি েখন্ অন্য 
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স  মেমকৎসা  যথে হয় তখন্ প্রাথেন্ার শ্মক্তই স  মকিু মেক ককর বদয়…প্রাথেন্া 
বরমডয়াকির িতই আকলাকিয়, স্বতমন্ুঃসমরত এক শ্মক্ত…। প্রাথেন্ার িধয মদকয় িানু্ষ্ 
তাকদর সীমিত শ্মক্ত মদকয় অসীি শ্মক্তকক বডকক তাকদর শ্মক্ত  াডায়। েখন্ আিরা 
প্রাথেন্া কমর বেন্ ওই শ্মক্তর মকিুটা আিরা পাই…। আিরা েখন্ ঈশ্বরকক একাগ্রতায় 
প্রাথেন্া জান্াই তখন্ আিরা বদহ িন্কক আরও ভাকলা ককর তুমল। এটা কখন্ই হয় ন্া 
বে বকউ এক িুহূতে প্রাথেন্া করকলন্ অথে বকান্ ভাকলা েল বপকলন্ ন্া। 
  
অযাডমিরাল  াডে জাকন্ন্ আিাকদর ম শ্ব মন্য়ন্ত্রক শ্মক্তর সকে সিংকোগ কথাটার অথে মক? 
এটা করার ক্ষিতাই তােঁকক তােঁর জী কন্র কমেন্তি পমরমস্থমত বথকক উদ্ধার ককর। মতমন্ 
একাকী ন্াকি বলখা  ইকত বসকথা  কলকিন্। ১৯৩৪ সাকল মতমন্ পােঁে িাস দমক্ষণ বিরুর 
 রে সূ্তকপ ডুক  থাকা একটা তা ুকত  ন্  যামরয়াকর  াস ককরমিকলন্ । ৭৮ মডগ্রী 
দ্রামঘিায় মতমন্ই মিকলন্ একিার্ত্ জীম ত প্রাণী। তার িাউমন্র উপর  কয় বেত তুষ্ার 
ঝড–োো বসখাকন্ শূ্কন্যর ৮২ মডগ্রীর মন্কে। সিস্ত সিয় মঘকর থাককতা অন্ধকার। 
আেিকা একমদন্ মতমন্ সভকয় আম ষ্কার করকলন্ তােঁর বস্টাভ বথকক কা েন্ িন্ক্সাইড 
ব মরকয় তােঁকক মতকল িারকত েকলকি। মতমন্ মক করকত পাকরন্? কািাকামি সাহােয রকয়কি 
১২৪ িাইল দূকর–ককয়ক িাকসও হয়কতা তারা আসকত পারক  ন্া। মতমন্ বস্টাভ সারাকত 
বেষ্টা করকলন্ মকন্তু ত ু গযাস ব করাকত লাগল। তাকত িাকঝ িাকঝ অজ্ঞান্ হকয় বেকতন্। 
বখকত পারকতন্ ন্া, ঘুকিাকত পারকতন্ ন্া। মতমন্ এতই দু েল হকয় পডকলন্ বে  াঙ্ক বিকড 
ব করাকত পারকতন্ ন্া। তার প্রায়ই ভয় হত সকাল অ মধ হয়কতা  ােঁেক ন্ ন্া। মতমন্ 
মন্মিত মিকলন্ এই বকম কন্ই তােঁর িৃতুয ঘটক  আর অন্ন্ত তুষ্ার তাকক বেকক রাখক । 
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তােঁর জী ন্ রক্ষা হল মকভাক ? হতাশ্ার িাঝখাকন্ একমদন্ মতমন্ তােঁর ডাকয়রী মন্কয় তােঁর 
জী ন্দশ্েন্ মলখকত োইকলন্ । মতমন্ মলখকলন্, িানু্ষ্ পৃমথ ীকত একা ন্য়। মতমন্ 
ভা মিকলন্ িাথার উপকর রামশ্ রামশ্ তারার কথা, আর সূকেের কথা ো বিরুককও 
আকলামকত ককর। তাই মতমন্ বলকখন্, আমি একা ন্ই। 
  
মতমন্ বে একা ন্ন্ এই মেন্তাটাই মরোডে  াডেকক  ােঁমেকয় বদয়। মতমন্ তাই মলকখমিকলন্, 
আমি জামন্ এর েকলই আমি রক্ষা পাই। খু  কি বলাককই তাকদর সিস্ত শ্মক্ত  য হার 
ককরন্। িানু্কষ্র িকধয এিন্  হু শ্মক্তর কুকয়া আকি ো  য হৃত হয় ন্া। অযাডমিরাল 
 াডে বসই কুকয়াই  য হার ককরন্ শ্মক্তর জন্য–ঈশ্বকরর মদকক মেকর প্রাথেন্া ককর। 
  
ইমলন্কয়র শ্সযকক্ষকর্ত্ মেক এটাই  াকডের িতই আম ষ্কার ককরন্ বগ্লন্ এ আন্েল্ড । মতমন্ 
একজন্।  ীিার দালাল। মতমন্ আিায় মলকখমিকলন্, আট  ির আকগ আমি আিার 
 াইকরর দরজায় তালা লামগকয় ব করাই–বভক মিলাি বসটাই আিার বশ্ষ্ োওয়া। তারপর 
গামডকত উকে ন্দীর মদকক েকলাি । আমি এক  যথে িানু্ষ্। গত এক িাকস সারা পৃমথ ীই 
বেন্ আিার ঘাকড বভকঙ পকডমিল। আিার ত দুযমতক মজমন্কসর  য সা ধ্বিংস হকয় োয়। 
 ামডকত আিার িা িৃতুয শ্েযায়। আিার েী সন্তান্ সম্ভ া। ডাক্তাকরর পাওন্া িকিই 
ব কড েকলকি। আিাকদর মন্জস্ব গাডী, আস া  পর্ত্ ইতযামদ ো মকিু মিল তা  া 
মদকয়মিলাি।  ীিার পমলমস বথককও ধার মন্লাি এরপর স  আশ্াই বশ্ষ্ । আিার আর 
সহয হল ন্া–তাই মেক করলাি গামডকত েকড ন্দীর জকলই স  দুুঃখ বশ্ষ্ ককর বদ । 
মকিুক্ষণ গ্রািয পকথ ঘরলাি তারপর এক জায়গায় মশ্শুর িত কান্নায় বভকঙ পডলাি। 
তারপকরই ভা কত  সলাি। সমতযই আিার অ স্থা কতটা খারাপ? আরও খারাপ বতা 
হকত পারকতা। সমতযই মক আশ্াহীন্? এ অ স্থা ভাকলা করকত আর মক করকত পামর? 
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তখন্ই মেক করলাি সিস্ত মকিু ঈশ্বকরর কাকি মন্ক দন্ কর  আর তারই সাহােয 
োই । আমি প্রাথেন্া করকত লাগলাি। এিন্ভাক  প্রাথেন্া করকত লাগলাি বেন্ এর 
উপকরই আিার জী ন্ মন্ভের করকি। হোৎই িকন্ অদু্ভত শ্ামন্ত বন্কি এল, গত এক 
িাকস ো মিল ন্া। কত ঘণ্টা বসখাকন্ মিলাি জামন্ন্া–তারপর  ামড মেকর মশ্শুর িকতা 
ঘুকিালাি। 
  
পরমদন্ আত্মম শ্বাস মন্কয়ই বজকগ উেলাি। আর মকিুকতই আিার ভয় বন্ই আমি পথ 
প্রদশ্েকন্র জন্য ঈশ্বকরর কাকিই আত্মসিপেণ ককরমি। এরপর প্রেে আত্মম শ্বাস মন্কয় বে 
ত দুযমতক সরিাকির বদাকাকন্ োকমরর আক দন্ ককরমি বসখাকন্ েুকলাি। আমি 
জান্তাি োকমরটা পা ই, বপলািও। েুকদ্ধর সিয়, ওই  য সা ন্ষ্ট ন্া হওয়া পেেন্ত তাই 
করলাি। তারপর  ীিার কাজ মন্লাি–ঈশ্বর তখন্ও আিার পমরোলক। আিার স  বদন্া 
বশ্াধ ককরমি, মতন্মট সন্তান্সহ আিার সুকখর সিংসার এখন্। আিার মন্কজর  ামড 
হকয়কি, ন্তুন্ গামডও হকয়কি আর আকি পেঁমেশ্ হাজার ডলাকরর  ীিা। 
  
বপিকন্ মদকক তাকাকল এখন্ ভাম  স েস্ব হামরকয়মিলাি বসটা ব াধহয় ভাকগযর জন্যই–
কারণ ন্দীর মদকক মগকয় ঈশ্বকরর উপর মন্ভের করকত মশ্কখমিলাি। আজ আিার শ্ামন্ত 
আর আত্মম শ্বাস এতখামন্ ো কখন্ও পা  তা ভাম মন্। 
  
ধকিে ম শ্বাস মক ককর এিন্ প্রশ্ামন্ত আর শ্মক্ত আন্কত পাকর? এর উির উইমলয়াি 
বজম্সই মদকয়কিন্ : উপকরর ঝড, বেউ সিুকদ্রর তলায় বপৌঁিয় ন্া। মেমন্ ম শ্াল এ িং 
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মেরন্তন্ সতয উপলমি ককরন্। তার কাকি প্রমতমট সিকয়র রূপান্তর প্রধান্ হকয় উেকত 
পাকর ন্া। প্রকৃত ধামিেক অম েল থাককন্ আর শ্ান্তভাক ই মন্কজর কাজ ককর েকলন্। 
  
আিরা েমদ উমেগ্ন আর মেন্তামিত হই, তাহকল ঈশ্বকরর মদকক মেমর ন্া বকন্? ইিানু্কয়ল 
কান্ট্ বেিন্  কলকিন্ : ঈশ্বকর ম শ্বাস রাখুন্–এ ম শ্বাস আিাকদর প্রকয়াজন্। আসুন্ ন্া 
ম শ্বোলক শ্মক্তকতই মন্কজকক েুক্ত কমর। 
  
আপমন্ েমদ স্বাভাম কভাক  ধামিেক ন্াও হন্–েমদ সকন্দহ াদীও হন্, তাহকলও প্রাথেন্া 
আপন্াকক প্রভূত শ্মক্ত বদক –কারণ প্রাথেন্া হল পরীমক্ষত সতয। পরীমক্ষত সতয িাকন্ 
মক? ো  লকত োই তা হল এই : প্রাথেন্া িানু্কষ্র মতন্মট িন্স্তামত্বক প্রকয়াজন্ বিটাকত 
পাকর, তারা ঈশ্বকর ম শ্বাস করুন্ োই ন্া করুন্। 
  
বস মতন্মট হল এই : 
  
১। প্রাথেন্ার িধয মদকয় আিাকদর ো েন্ত্রণা তা কথায় প্রকাশ্ করা োয় কারণ স্পষ্ট ন্া 
হকল এর সিাধান্ করা কমেন্। প্রাথেন্া এিন্ই করকত হক  োকত আিাকদর সিসযা বেন্ 
কাগকজ বলখার িতই হয়। ঈশ্বকরর কাকিও সাহােয োইকল তা কথায় প্রকাশ্ করা 
প্রকয়াজন্। 
  
২। প্রাথেন্ার িধয মদকয় আিরা ভা কত পামর সিসযামট আিার একার ন্য়, তা ভাগ ককর 
মন্কত পামর। আিাকদর িকধয অকন্ককই এিন্ দৃঢ়মেি ন্ই বে, মন্কজকদর সিসযার ভার 
একাকী  হন্ করকত পার । আ ার কখন্ও এিন্ সিসযা ঘকট ো মন্কজকদর একান্ত 
আপন্ার জন্  া আত্মীয়কদরও  লা োয় ন্া। একক্ষকর্ত্ উির হল প্রাথেন্া। বে বকান্ 
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িন্স্তামত্বকই  লক ন্ সিসযায় কন্ট্মকত হকয় আিরা শ্ক্ত হকয় পডকল বস কথা কাউকক 
 লকল েল ভাকলাই হয়। েখন্ তা কাউকক  লকত পামর ন্া তখন্ই  লা োয় ঈশ্বরকক। 
  
৩। প্রাথেন্া কাজ করকতও সাহােয ককর। কাকজ ন্ািার এটাই প্রথি ভাগ। আিার সকন্দহ 
আকি বকউ বকান্ মকিুর জন্য প্রাথেন্া করকল তার পূরণ হয় ন্া । ডুঃ অযাকলমক্স কযাকরল 
বস কথাই  কলকিন্, স কেকয়  ড শ্মক্ত প্রাথেন্ার কাকলই সৃমষ্ট হয়। অতএ  তাই করুন্ 
ন্া বকন্? ঈশ্বরই  লুন্, আিাই  লুন্  া বে বকান্ শ্মক্তই  লুন্; ন্াি মন্কয় কলহ ককর 
মক লাভ? েতক্ষণ ওই রহসযিয় শ্মক্ত আিাকদর সাহােয ককর? এ ার  ইটা  ন্ধ ককর 
বশ্া ার ঘকর হােঁটু িুকড ঈশ্বকরর কাকি মন্কজর িন্ বিকল ধরুন্ ন্া বকন্? েমদ স  ম শ্বাস 
হামরকয় থাককন্, তাহকল স ে শ্মক্তিান্ ঈশ্বকরর কাকি বসটা মেকর বপকত োন্ ন্া বকন্? 
সাতকশ্া  ির আকগ আমসমসর সাধু ফ্রামন্সস মলকখমিকলন্ : বহ ঈশ্বর, আিাকক শ্ামন্তর 
কাকজ মন্কয়ামজত করুন্। বেখাকন্ ঘৃণা আকি, বসখাকন্ আিায় ভাকলা াসার জী   পন্ 
করকত মদন্। বেখাকন্ আঘাত আকি, বসখাকন্ িাজেন্া করকত মদন্। বেখাকন্ সকন্দহ, 
বসখাকন্ মদন্ ম শ্বাস। বেখাকন্ হতাশ্া, বসখাকন্ আসুক আশ্া। বেখাকন্ অন্ধকার, বসখাকন্ 
আসুক আকলাক। বহ পম র্ত্ প্রভু, আমি সান্ত্বন্া োই ন্া–সান্ত্বন্া মদকত োই–ভাকলা াসা োই 
ন্া, ভাকলা াসকত োই–ক্ষিা করকলই বেকহতু ক্ষিা পাওয়া োয়, তাই িতযর িকধযই মেকর 
পাই অন্ন্ত জী ন্। 
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মর্ন রাখর্বন মরা কুকুরর্ক ডকউ লাশ্চথ মার্র না 
  
১৯২৯ সাকল এিন্ একটা  যাপার ঘকট োর েকল মশ্ক্ষাম দ িহকল ব শ্ একটা জাতীয় 
আকলাডন্ ঘকট োয়। সারা আকিমরকার মশ্মক্ষত িানু্ষ্  যাপারটা বদখার জকন্যই িুকট োন্ 
মশ্কাকগায়। ককয়ক  ির আকগ র াটে হামেন্সন্ ন্াকি এক তরুণ ইকয়ল ম শ্বম দযালয় 
বথকক পাশ্ ককর ব মরকয়মিকলন্। এই সিয় মতমন্ ওকয়টার, কােুকর, মশ্ক্ষক, কাপকডরর 
বেমরওয়ালা মহকসক ই কাজ ককর জীম কা মন্ োহ ককরমিকলন্। এরপর এখন্ িার্ত্ আট 
 ির পকর, তােঁককই আকিমরকার েতুথে অথেশ্ালী ম শ্বম দযালয় মশ্কাকগার বপ্রমসকডন্ট্ পকদ 
 রণ করা হকয়মিকলা। তার  য়স? িার্ত্ মর্ত্শ্।  যাপারটা অম শ্বাসয। অন্যান্য মশ্ক্ষাম দরা 
িাথা ঝােঁকাকত োইকলন্। পাহাড গমডকয় পডা পাথকরর বস্রাকতর িকতাই সিাকলােন্ার ঝড 
 কয় বগকলা। সককল ন্ান্া ভাক  তার সিাকলােন্া ককর  লকত লাগকলন্ ‘বস এ–ন্য়’ ‘তা 
ন্য়’ এইস –তার  য়স  ড কি, অমভজ্ঞতা বন্ই–মশ্ক্ষার  যাপাকর তার ধারণা  ােঁকা পকথ 
েকল। এিন্ মক খ করর কাগজগুকলা পেেন্ত সককলর সুকর সুর বিলাকলা। 
  
তাকক বেমদন্ বপ্রমসকডন্ট্ পকদ  রণ করা হয় বসমদন্ই হামেন্সকন্র  া া র াটে বিসাডে 
হামেন্সন্কক তার এক  নু্ধ  লকলন্, আজ সকাকল খ করর কাগকজর সম্পাদকীয়কত 
বতািার বিকলর ম রুকদ্ধ ম কষ্াদগার বদকখ আিার অতযন্ত খারাপ বলকগকি। 
  
হযােঁ, হামেন্সকন্র  া া জ া  মদকলন্। খু ই কডা সিাকলােন্া, তক  িকন্ বরকখা বকউ িরা 
কুকুরকক লামথ িাকর ন্া। 
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কথাটা সমতয। কুকুর েকতা ন্ািী হয়, ততই আ ার বলাকক তাকক লামথ বিকর িান্মসক 
আন্ন্দ পায় । মপ্রন্স অ  ওকয়লস, মেমন্ পকর অষ্টি এডওয়াডে হন্ (এখন্ মডউক অ  
উইেসর) ব শ্ ভাকলা রকি লামথ হজি করার কথাটা  ুঝকত বপকরমিকলন্। মতমন্ তখন্ 
বডমভন্সায়াকর ডাটেিুখ ককলকজ মশ্ক্ষা মন্মেকলন্। এই ককলজ আন্াকপমলকন্র বন্ৌ 
অযাকাকডিীরই সিতুলয। মপ্রকন্সর  য়স তখন্ প্রায় বেৌে। একমদন্ জনন্ক বন্ৌ–অমেসার 
তাকক কােঁদকত বদকখ তার কান্নার কারণ মজজ্ঞাসা করকলন্। প্রথকি মপ্রন্স কথাটা  লকত 
োন্মন্, পকর সমতয কথাটা  কল বেলকলন্। তাকক বিৌ–মশ্ক্ষাথেীরা লামথ বিকরমিকলা। 
ককলকজর ককিাকডার সিস্ত বিকলকদর ডাককলন্। তারপর তাকদর মতমন্  লকলন্ বে মপ্রন্স 
বকান্ অমভকোগ করকন্ মন্, তাসকেও মতমন্ জান্কত োন্ তােঁকক এরকি কড  য হাকরর 
জন্য ব কি বন্ওয়া হকলা বকন্? 
  
অকন্ক েযােঁোকিমে, হমিতমি আর বিকঝয় পা বোকার পর মশ্ক্ষাথেীরা বশ্ষ্ পেেন্ত স্বীকার 
করকলা বে তারা  ড হকয় েখন্ রাজার বন্ৌ ামহন্ীকত কিাোর আর কযাকেন্ হক  তখন্ 
তাকদর একথা  লকত পারকল  ড আন্ন্দ হক  বে তারা একমদন্ রাজাকক লামথ বিকরমিল 
। 
  
তাই িকন্ রাখক ন্ আপন্াকক বকউ েখন্ লামথ িাকর  া আপন্ার সিাকলােন্া করা হয় 
তখন্ বসই বলাকমটর িকন্ দারুণ বেষ্ঠত্ব ব াধ জাকগ। এ বথকক প্রায়ই ব াঝা োয় আপমন্ 
এিন্ মকিু ভাল কাজ করকত বপকরকিন্ ো ন্জকর পডার িতই।  হু বলাকই তাকদর 
বেকয় োরা ব মশ্ মশ্মক্ষত  া জী কন্ প্রমতষ্ঠা বপকয়কিন্ তাকদর মন্ন্দা ককর ব শ্  ন্য 
আন্ন্দ অনু্ভ  ককরন্। উদাহরণ মহকসক   লমি, আমি েখন্ এই পমরকেদটা মলখমিলাি 
তখন্ একজন্ িমহলার কাি বথকক সযালকডশ্ান্ আমিের বজন্াকরল উইমলয়াি  ুকথর মন্ন্দা 
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করা একখান্া মেমে পাই। আমি বজন্াকরল  ুকথর সম্পককে প্রশ্িংসা ককর একটা ব তার 
ভাষ্ণ মদকয়মিলাি। এই কারকণই িমহলা আিায় মেমেটা বলকখন্, মতমন্ ঐ মেমেকত 
মলকখমিকলন্ বজন্াকরল  থ গরী  িানু্ষ্কদর সাহাকেযর ন্াি ককর আমশ্ লক্ষ ডলার তুকল 
বসটা তিরূপ ককরকিন্। এ অমভকোগ অ শ্য একক াকরই অকেৌমক্তক, অসম্ভ । মকন্তু 
িমহলামট বতা সতয অকিষ্ণ করকত োন্মন্। এর আসল কারণ তার বেকয় বেষ্ঠ একজন্ 
িানু্ষ্কক মন্ন্দা করার িধয মদকয় মতমন্ ওই  ন্য আন্ন্দ উপকভাগ করকত োইমিকলন্। 
আমি মেমেটা  াকজ কাগকজর ঝুমডকত বেকল মদকয় ঈশ্বরকক ধন্য াদ জান্ালাি ভামগযস 
ওই িমহলার সকে আিার ম কয় হয়মন্। তার মেমেকত বজন্াকরল  ুথ সিকন্ধ আমি মকিুই 
জান্কত পামরমন্  কট তক  িমহলা সম্পককে অকন্ক কথাই বজকন্মি।  হু  ির আকগ 
বসাকপন্ হাওয়ার  কলমিকলন্ : বন্ািংরা িানু্কষ্রা ম খযাত িানু্ষ্কদর ভুল আর ব াকামিকত 
আন্ন্দক াধ ককর। 
  
বকউ অ শ্য ইকয়ল ম শ্বম দযালকয়র বপ্রমসকডন্ট্কক বন্ািংরা িানু্ষ্  কল ভাক ন্ ন্া, 
তাসকত্বও ইকয়কলর একজন্ প্রাক্তন্ বপ্রমসকডন্ট্ মটকিামথ বডায়াইট আকিমরকার বপ্রমসকডন্ট্ 
পকদর জন্য প্রমতেমেতা করমিকলন্ এিন্ একজন্কক আিিণ ককর অপার আন্ন্দ 
উপকভাগ ককরমিকলন্। ইকয়কলর বসই বপ্রমসকডন্ট্  কলমিকলন্ স াইকক সতকে ককর বে, 
ওই বলাকটা বদকশ্র বপ্রমসকডন্ট্ মন্ োমেত হকল আিাকদর ব ৌ বিকয়কদর আইকন্র িধয 
মদকয়  ার মন্তায় পমরণত হকত হক , তারা অপিামন্ত হক , খারাপ হকয় োক , সাধুতা 
আর কিন্ীয়তা েকল োক –এ িং ঈশ্বর আর িানু্ষ্ অসন্তুষ্ট হক ন্। 
  
এটা অকন্কটা মহটলারকক মন্কন্দ করার িতই বশ্ান্াকে, তাই ন্া? মকন্তু তা ন্য়। এটা 
মিকলা টিাস বজোরসন্কক লক্ষয ককর  লা। বকান্ টিাস বজোরসন্? মন্িয়ই বসই 
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অির টিাস বজোরসন্ সম্পককে ন্য়, মেমন্ স্বাধীন্তার সন্দ রেন্া ককরন্ এ িং মেমন্ 
মিকলন্ গণতকন্ত্রর পূজারী? হযােঁ, মেকই  কলকিন্ মতমন্ই। বসই িানু্ষ্। 
  
আপন্ার ধারণা আকি বকান্ আকিমরকান্কক ‘ভে’, ‘প্রতারক’ আর ‘প্রায় খুকন্র িত’  কল 
মন্কন্দ করা হকয়মিকলা? খ করর কাগকজর এক কাটুেকন্ তাকক মগকলামটকন্র তলায় বদখাকন্া 
হয়–ম রাট এক িুমরর আঘাকত পরক্ষকণই তার গলা মেখমেত করা হক । জন্সাধারণ 
তাকক বদকখ মহস মহস করকি, ম দ্রূপ করকি মতমন্ েখন্ রাস্তায় বঘাডায় েকড োন্। মতমন্ 
বক মিকলন্? জজে ওয়ামশ্িংটন্। 
  
তক  এ  যাপার ঘকটমিকলা  হু  ির আকগ। বক জাকন্ িানু্কষ্র েমরর্ত্ হয়কতা তারপর 
অকন্কটাই  দকল বগকি। আসুন্ বদখাই োক। অযাডমিরাল মপকয়রীর  যাপারটাই ধরা 
োক, বসই বদশ্ আম ষ্কারক মেমন্ ১৯০৯ সাকলর ৬ই এমপ্রল কুকুকর টান্া বেজ গামডকত 
েকড উির বিরু বপৌঁকি দুমন্য়ায় তাক লামগকয় বদন্। বে বগৌর  অজেন্ করার জন্য 
পৃমথ ীর  হু সাহসী িানু্ষ্ অন্াহাকর বথকক, ন্ান্া কষ্ট সহয ককর োোয় প্রায় িারা বেকতই 
 কসমিকলন্। তােঁর পাকয়র আটটা আঙুল োোয় এিন্ ভাক  জকি মগকয়মিকলা বে বসগুকলা 
বককট বেলকত হয়। দারুণ দুম েপাকক পকড তার এিন্ অ স্থা হয় বে মতমন্ বভক মিকলন্ 
হয়কতা পাগল হকয় োক ন্। তার উপকরর বন্ৌ–অমেসাররা ওয়ামশ্িংটকন্  কস ঈষ্োয় 
জ্বলমিকলন্ কারণ বলাককরা মপকয়রীকক এত প্রশ্িংসা আর প্রোর করমিকলা। তারপর বসই 
বলাককরা তােঁর ন্াকি বদাষ্াকরাপ করকত আরম্ভ করকল মতমন্ ন্ামক ত জ্ঞামন্ক অমভোকন্র 
জন্য টাকা আদায় ককর বসই টাকায় বিরু প্রকদকশ্ সূ্ফমতে ককর কাটাকেন্। এিন্ ধরকণর 
কথা হয়কতা তারা ম শ্বাসও করকত সুরু ককরমিকলা, কারণ আপমন্ ো ম শ্বাস করকত োন্ 
বসটা ম শ্বাস ন্া করা প্রায় অসম্ভ  কাজ। মপকয়রীকক হীন্ প্রমতপন্ন করকত আর তাকক 
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দাম কয় রাখকত েিান্তটা এিন্ই ভয়ান্ক হকয় ওকে বে বশ্ষ্ পেেন্ত বপ্রমসকডন্ট্ 
িযাকমকন্কল–র এক সরাসমর আকদকশ্র  কলই মপকয়রীকক বিরু অিকল তার কাজ 
োমলকয় বেকত সুকোগ বদয়। 
  
মপকয়রীর মপিকন্ এিন্ ককর বকউ লাগকতা, মতমন্ েমদ বন্ৌ–ম ভাকগর একজন্ কিেোমর 
হকয় মন্উইয়ককের অমেকস বডকস্ক  কস কাজ করকতন্? ন্া। বেকহতু মতমন্ এিন্ বকান্ 
ন্ািী িানু্ষ্ হকতন্ ন্া বে, তাকক বদকখ বলাক ঈষ্োপরায়ণ হক । 
  
অযাডমিরাল মপকয়রীর বেকয় বজন্াকরল গযাকন্ট্র অমভজ্ঞতা আরও খারাপ। ১৮৬২ সাকল 
বজন্াকরল গ্রযান্ট্ উিরািকলর পকক্ষ স কেকয় কােেকরী েুকদ্ধ জয়লাভ ককরন্–বে জয় 
একটা অপরাকহ্নই সিংঘমটত হয়–বে জয় রাতারামত বজন্াকরল গ্রযান্ট্কক জাতীয়  ীকরর 
আসকন্  মসকয় বদয়–বে জকয়র সুদূর প্রসারী প্রমতমিয়া বদখা বদয়  হুদূকরর ইউকরাকপও। 
এিন্ জয় বে এর জকন্য গীজোর ঘন্ট্া, ঘন্ট্ার পর ঘন্ট্া অনু্রণন্ তুকল, আর বিইন্ ন্দীর 
তীর বথকক মিমসমসমপর তীর  রা র আগুন্ জ্বামলকয় প্রায় উৎস পালন্ করা হকত থাকক। 
তা সকেও িার্ত্ এই ম রাট জয়লাভ করার ি’ সপ্তাহ পকর গ্রযান্ট্, মেমন্ উিরািকলর 
 ীর–তােঁকক বগ্রপ্তার করা হয় এ িং তার বসন্া ামহন্ীকক তার হাত বথকক বককড বন্ওয়া 
হয়। মতমন্ অপিান্ আর হতাশ্ায় আকুল কান্নায় বভকঙ পকডন্। 
  
বজন্াকরল ইউ. এস. গ্রযান্ট্কক তার ম জয় গক ের িুহূকতে বগ্রপ্তার করা হকলা বকন্? ব মশ্র 
ভাগ কারণ হকলা মতমন্ তার অহঙ্কারী ওপরওয়ালাকদর ঈষ্োর মশ্কার হন্  কলই। 
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আিরা েমদ অন্যায় সিাকলােন্ার  যাপাকর দুমিন্তাগ্রস্ত হওয়ার োেঁকদ পা রাখকত োই 
তাহকল মন্কের কােেকর মন্য়িটা বিকন্ েলা উমেত : 
  
িকন্ রাখক ন্ অন্যায় সিাকলােন্া অকন্ক বক্ষকর্ত্ই আডাল করা প্রশ্িংসাই। িকন্ রাখক ন্ 
িরা কুকুরকক বকউ লামথ িাকর ন্া। 
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সমার্লািনা আপনার্ক স্পশ্ে করর্ব না 
  
আমি এক ার বিজর বজন্াকরল বস্মডমল  াটলাকরর সাক্ষাৎকার মন্কয়মিলাি। ন্ান্া 
ম কশ্ষ্কণই মতমন্ ভূমষ্ত হন্। তােঁর কথা শুকন্কিন্ বতা? মতমন্ মিকলন্ আকিমরকার 
বন্ৌ ামহন্ীর ইমতহাকস স কেকয় খযাতন্ািা আর আেঁকজিকপূণে বসন্াপমত। 
  
মতমন্ আিায়  কলমিকলন্ বে তােঁর েখন্  য়স কি মিকলা খু  জন্মপ্রয় হ ার দারুণ বেষ্টা 
করকতন্ আর প্রকতযককর উপর প্রভা  ম স্তাকরর আগ্রহ বপাষ্ণ করকতন্। তখন্কার মদকন্ 
সািান্য সিাকলােন্াও আঘাত লাগকতা আর হুল বোেঁটাকত োইকতা। তক  মতমন্ স্বীকার 
ককরন্ বে বন্ৌ ামহন্ীকত মর্ত্শ্  ির কাটাকন্ার েকল তার োিডা ব শ্ পুরু হকয় 
উকেমিকলা। মতমন্  কলমিকলন্, আিাকক অপিান্ ককর, মন্ন্দা করা হকয়মিকলা আর হলকদ 
কুকুর, সাপ এ িং অন্যান্য জাকন্ায়াকরর সকে তুলন্াও করা হয়। ম কশ্ষ্জ্ঞরা আিায় মন্ন্দা 
ককরন্। ইিংরাজী ভাষ্ায় েতরকি িাপার অকোগয খারাপ কথা আকি স ই আিায়  লা 
হয়। একত আমি ভা ন্ায় পমড ভা কিন্? েুুঃ! এখন্ বকউ আিাকক গাল মদকত োইকলও 
আমি ঘাড মেমরকয় বদমখ ন্া বক কথাটা  লকি। 
  
তীক্ষ্ম–দৃমষ্টসম্পন্ন  াটলার হয়কতা সিাকলােন্া গ্রাহয করকতন্ ন্া, তক  একটা কথা 
মন্মিত, আিাকদর িকধয ব মশ্র ভাগ িানু্ষ্ই বিাকটাখাকটা িন্ত য আর  যে ম দ্রুকপ  ড 
ব মশ্ রকি ম েমলত ব াধ কমর । আিার ব শ্ ক’  ির আকগকার কথাটা িকন্ পডকি, 
েখন্ মন্উ ইয়কে সাকন্র একজন্ মরকপাটোর আিার  য়স্ক মশ্ক্ষার ক্লাকস একস স  বদকখ 
কাগকজ  যে ককর জঘন্য স  কথা বলকখন্। আমি মক বক্ষকপ মগকয়মিলাি? আমি 
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 যাপারটাকক  যমক্তগত অপিান্  কলই বভক মিলাি। আমি বটমলকোন্ ককর সাকন্র 
কােেকরী কমিমটর বেয়ারিযান্ মগল হাকজসকক প্রায় দা ী জান্াই মতমন্ বেন্ স  ঘটন্ার 
 ণেন্া মদকয় একটা প্র ন্ধ প্রকাশ্ ককরন্–আর িস্করা ন্া ককরন্। আমি িকন্ িকন্ দৃঢ় 
প্রমতজ্ঞা কমর এই অপরাকধর উপেুক্ত শ্ামস্তদান্ করক াই। 
  
আজ অ শ্য আমি আিার বসমদকন্র কাকজর জন্য লজ্জাক াধ কমর। এখন্  ুঝকত পামর 
ওই কাগজ োরা বককন্ তারা ওই প্র ন্ধটা হয়কতা বোকখই বদকখমন্। োরা কাগজ পকডকি 
তাকদরও অকধেক ব াধহয়  যাপারটাকক মন্িক আকিাদ  কলই বভক মিকলন্। আ ার বে 
অকধেক বসটা পকড বহকস িজা পান্ তারাও আ ার ককয়ক সপ্তাকহর িকধয তা ভুকলও 
োন্। 
  
এখন্  ুঝকত পামর িানু্ষ্ আিার  া আপন্ার সিকন্ধ ভাক  ন্া  া বসটা গ্রাহয ককর ন্া। 
তারা বক ল মন্কজকদর কথাটাই বভক  েকল–প্রাতরাকশ্র আকগ, প্রাতরাকশ্র পকর,  া 
িাঝরাকতর দশ্ মিমন্ট আকগ  া মেক পকরও। আিার  া আপন্ার িৃতুযর খ করর বেকয়ও 
তাকদর প্রায় হাজার গুণ ব মশ্ ভা ন্া মন্কজকদর সািান্য িাথা  যথা মন্কয়। 
  
েমদ আপন্ার  া আিার সম্পককে মিথযা কথা িডাকন্া হয়, োট্টা করা হয় েকাকন্া হয়, 
অথ া মপকে িুমর িারা হয়, হয়কতা  া আিাকদর ঘমন্ষ্ঠ  নু্ধকদর প্রমত ি’জকন্র িকধয 
একজন্ েমদ আিাকদর সকে ম শ্বাসঘাতকতা ককর–তাহকলও বেন্ আিরা আত্মমধক্কাকর 
অমস্থর হকয় ন্া পমড। তার  দকল আসন্ আিরা িকন্ িকন্ েীশু িীকষ্টর কথাই ভাম –
কারণ তার ভাকগয মেক এিন্টাই ঘকটমিকলা। তােঁর ঘমন্ষ্ঠতি  নু্ধকদর িকধয একজন্ 
সািান্য টাকার ম মন্িকয়–আজককর টাকার মহকসক  িার্ত্ উমন্শ্ ডলাকরর ঘষ্ মন্কয় তােঁর 
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সকে ম শ্বাসঘাতকতা ককর। তার  াকরাজন্  নু্ধর িকধয একজন্, েীশু ম পকদ পডার সকে 
সকে তাকক তযাগ ককর মতন্ ার  কল বদয় বস েীশুকক বেকন্ ন্া–কথাটা বস শ্পথ মন্কয় 
 কল । মেক ি’জকন্র িকধয একজন্। মেক এই রকি ঘকট োয় েীশুর জী কন্ও। আমি 
 া আপমন্ এরকেকয় আর ভাকলা আশ্া কমর বকিন্ ককর? 
  
ব শ্ ককয়ক  ির আকগই আমি আম ষ্কার কমর বে িানু্কষ্র অন্যায়ভাক  আিাকক 
সিাকলােন্া করা  ন্ধ করকত পামর ন্া  কট–তক  একটা  যাপার অ শ্যই  ন্ধ করকত 
পামর, তাহকল অন্যায় সিাকলােন্া শুকন্ দুমিন্তা করা। আমি মন্মিয়ই মেক করকত পামর 
অন্যায় এই মন্ন্দা াকদ আমি মেন্তায় পডক া মকন্া। 
  
 যাপারটা পমরষ্কার ককরই  মল। আমি এর িধয মদকয় স রকি সিাকলােন্া আগ্রহয করার 
কথা  লমি । একক াকরই ন্া। আমি শুধু অন্যায় সিাকলােন্া অগ্রাহয করকত  লমি। আমি 
এক ার এমলন্র রুজকভকল্টর কাকি জান্কত বেকয়মিলাি অন্যায় সিাকলােন্ার মতমন্ 
কীভাক  বিাকাম লা ককরন্। আর ঈশ্বর জাকন্ন্ এিন্ মজমন্স তাকক কত সহয করকত 
হকতা। বহায়াইট হাউকস েত িমহলা  াস ককরকিন্ তার িকধয তারই ব াধ হয় স ার 
বেকয় ব মশ্  নু্ধ আর সািংঘামতক রকি শ্ত্রু মিল। 
  
মতমন্ আিায়  কলন্ অল্প য়কস মতমন্ সািংঘামতক লাজুক বিকয় মিকলন্। তােঁর খামল ভয় 
হকতা বলাকক মক  লক  । সিাকলােন্া সিকন্ধ তার এিন্ই ভয় মিকলা বে একমদন্ মতমন্ 
তােঁর কামকিা, মথকয়াকডার রুজকভকল্টর ব াকন্র কাকি এ যাপাকর পরািশ্ে োইকলন্। মতমন্ 
ো জান্কত বেকয়মিকলন্ বসটা এই রকি : কামকিা, আমি ো কাজ করকত োই খামল ভয় 
হয় বলাকক কী  লক । 
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তার কামকিা তার িুকখর মদকক তামককয় জ া  মদকলন্ : বলাকক কী  লক  তা মন্কয় 
বিাকটও ভা ক , েতক্ষণ তুমি জাকন্া বে তুমি মেক পকথই আকিা। এমলন্র রুজকভল্ট 
আিায়  কলকিন্ বে ওই পরািশ্েই তার পর তেী বহায়াইট হাউকসর জী কন্ একক াকর 
একটা শ্ক্ত মভত হকয় দােঁডায়। মতমন্ আিাকক আরও  কলমিকলন্ সিাকলােন্ায় কান্ ন্া 
বদওয়ার একটা পথ হকলা েীন্া িামটর িূমতে বেিন্ আলিারীর তাকক েুপোপ দােঁমডকয় 
থাকক বসই ভাক  থাকা। তার পরািশ্ে মিল এইরকি : মন্কজর িকন্ ো মেক  কল িকন্ 
হয় তাই করক –কারণ বতািার সিাকলােন্া করা হক ই। কাজ করকলও বলাকক বতািার 
সিাকলােন্া করক –আ ার ন্া করকলও তাই। 
  
প্রয়াত িযথুমস োস মিকলন্ ওয়ান্ িীকটর আকিমরকান্ ইন্ট্ার ন্যাশ্ন্াল ককপোকরশ্কন্র 
বপ্রমসকডন্ট্। আমি তাকক এক ার প্রশ্ন ককরমিলাি মতমন্ বকান্মদন্ সিাকলােন্ায় মেমন্তত 
হকতন্ মকন্া। মতমন্ জ া  বদন্ : হযােঁ, বিাটক লায় আমি এ  যাপাকর খু ই স্পশ্েকাতর 
মিলাি। তখন্ ভা তাি আিার প্রমতষ্ঠাকন্র স  কারই িকন্ করুক আমি মেক িানু্ষ্। 
তারা ন্া ভা কলই আিার দুমিন্তা হকতা। বকান্ িানু্ষ্ আিার ম রুকদ্ধ বগকলই আমি তাকক 
সন্তুষ্ট করার বেষ্টা করতাি, মকন্তু তাকত আ ার আর একজন্ বক্ষকপ বেকত! একত  ুঝলাি 
েতই একজন্কক সন্তুষ্ট করকত োইক া ততই অকন্যর অসকন্তাষ্  াডক । আমি বশ্ষ্ পেেন্ত 
আম ষ্কার করলাি বে আমি েতই িকন্র অসকন্তাষ্ দূর ককর কাউকক সুখী করার বেষ্টা 
করলাি, ততই আমি মন্মিন্ত হলাি আমি শ্ত্রু সিংখযা  ামডকয় তুলমি। তাই মন্কজককই 
বশ্ষ্ অ মধ  ললাি : তুমি েমন্ সাধারকণর িাথার উপর িাথা তুকল থাকার বেষ্টা ককরা 
ততই সিাকলােন্ার সািকন্ পডকত হক । অতএ  সিাকলােন্ায় অভযস্ত হকত থাকক। এটা 
আিাকক দারুণ সাহােয ককরকি। এরপর বথকক েতটা ভাকলা হওয়া োয় তাই হকত বেষ্টা 
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করলাি এ িং তারপকরই আমি আিার পুরকন্া িাতাটা িাথায় বিকল ধরক । তাহকল 
সিাকলােন্ার  ৃমষ্টধারায় আর শ্রীর মভজক  ন্া। 
  
বজিস বটলর এ  যাপাকর আর একটু এমগকয় মিকলন্। মতমন্ সিাকলােন্ার ধারায় 
অ গাহন্ করকতন্ আর প্রকাকশ্য বহকস স  উমডকয় মদকতন্। মতমন্ প্রকতযক রম  াকরর 
ম কককল ব তাকর মন্উ ইয়ককের মসম্ফমন্ অকষ্টার সেীত–ম রাকির উপর ন্ান্া রকি কমথকা 
প্রোর করকতন্। এক িমহলা তাকক মেমে মলকখ বোর, ম শ্বাসঘাতক, সাপ আর ন্ান্া 
সকিাধকন্ ভূমষ্ত ককরন্। মিুঃ বটলর তার অ  বিন্ অযাে মিউমজক গ্রকন্থ  কলকি : আিার 
সকন্দহ ভদ্রিমহলা আিার  কৃ্ততা পিন্দ করকতন্ ন্া। মিুঃ বটলর পকরর রম  ার ব তার 
ভাষ্কণর সিয় মেমেটার উকিখ করকলন্ আর আ ার বসই িমহলার কাি বথকক মেমে 
বপকলন্ বোর, সাপ, ম শ্াসঘাতক  কল। মেমন্ সিাকলােন্াকক এিন্ ভাক  মন্কত পাকরন্ 
তাকক প্রশ্িংসা ন্া ককর সমতযই পারা োয় ন্া। আিাকদর বোকখ পকড তার প্রশ্ামন্ত, 
অম েমলত িকন্াভা  আর তার হাসযরসক াধ। 
  
োলস বশ্ায়ার েখন্ মপ্রন্সটকন্ িার্ত্কদর কাকি  কৃ্ততা মদকতন্ তখন্ মতমন্ স্বীকার 
ককরমিকলন্ বে জী কন্ মতমন্ বে বেষ্ঠ মশ্ক্ষা লাভ ককরন্ বসটা মতমন্ বপকয়মিকলন্ তার 
ইস্পাত কারখান্ার একজন্  ৃদ্ধ জািোকন্র কাকি। এই  দ্ধ জািোকন্র সাকথ তার 
সহকিেীকদর েুকদ্ধর আিকলর মকিু কথা াতো মন্কয় তকোতমকে ব কধ োয় । বস আিার 
কাকি আকস, বশ্ায়া  মলকখমিকলন্, তার সারা গাকয় কাদা আর জল িাখািামখ। আমি 
ওকক মহোসা করলাি, বস মক এিন্  কলকি োকত তাকক ন্দীকত িুেঁকড বেকল ওরা? বস 
জ া  মদকয়মিকলা : আমি বক ল বহকসমিলাি। 
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মিুঃ বশ্ায়া  স্বীকার ককরকিন্ বে মতমন্ও ওই  ৃদ্ধ জািোকন্র ন্ীমতই গ্রহণ ককরকিন্–শুধু 
বহকস বেলা। 
  
এই ন্ীমত ম কশ্ষ্ ককরই ভাকলা, েখন্ আপমন্ অন্যায় সিাকলােন্ার মশ্কার হক ন্। বে 
আর কথায় জ া  বদয় তার কথার উির আপমন্ মদকত পাকরন্, মকন্তু বে বক ল হাকস, 
তাকক মক জ া  বদক ন্, 
  
মলঙ্কন্ ব াধহয় বভকঙ পডকতন্, গৃহেুকদ্ধর সিয়কার প্রেে োকপর সিয় তােঁকক বে রকি 
ম ষ্াক্ত সিাকলােন্া করা হকতা তার েমদ উির মদকত হকতা। এটা বে েরি ব াকামি তা 
মতমন্ মশ্কখমিকলন্। তােঁর সিাকলােককদর মতমন্ মকভাক  বিাকাম লা করকতন্ তার  ণেন্া 
সামহকতযর দুমন্য়ায় একরকি রকত্নর িতই হকয় আকি। বজন্াকরল িযাক আথোর েুকদ্ধর 
সিয় এটা তােঁর সদর দপ্তকরর বডকস্ক সামজকয় রাখকতন্। উইন্স্টন্ োমেেল এটা তার 
োটেওকয়কলর পােককক্ষ বদয়াকল টামেকয় রাখকতন্। এটা মিল এই রকি : আিাকক 
আিিণ ককর ো বলখা হয় বসগুকলা েমদ আমি পডার বেষ্টা কমর, উির বদওয়া বতা 
দূকরর কথা তাহকল এজায়গাটা  ন্ধ ককরই বদওয়া উমেত আিার অন্য কাকজর জন্য। 
আমি স কেকয় ভাকলা কাজমট করার বকৌশ্ল আয়ি ককরমি আর তাই ককর েকলমি–
স কেকয় ভাকলা কাজ, আর আমি এই ভাক ই বশ্ষ্ পেেন্ত কাজ ককর োওয়ার আশ্া 
রামখ। েমদ বশ্ষ্ পেেন্ত আমি সমেক  কলই প্রিামণত হকত পামর তাহকল আিার ম রুকদ্ধ ো 
 লা হক  তাকত মকিুই োয় আকস ন্া। বশ্কষ্ েমদ আমি ভুল  কল প্রিামণত হই তাহকল 
দশ্জন্ বদ দূকতর সাক্ষযকতও আমি মেক প্রিামণত হকল মকিু তারতিয হক  ন্া। 
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আপমন্  া আমি েখন্ অন্যায় সিাকলােন্ার িুকখািুমখ হ  তখন্ এই ন্ীমতটা িকন্ রাখা 
উমেত : 
  
স কেকয় ভাকলা ো করা সম্ভ  করুন্ তারপর আপন্ার পুরাকন্া িাতার মন্কে আেয় মন্কয় 
সিাকলােন্া  ৃমষ্টর হাত বথকক আত্মরক্ষা করুন্। 
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ডে সব ডবাকাশ্চম কর্রশ্চি 
  
আিার োেঁইলপর্ত্ রাখার আলিারীকত আিার বদাষ্ আর ব াকামি করার স  মেমরমস্ত 
রাখা আকি। বে। স  ব াকামি ককরমি তাই ওকত মলকখ বরকখমি। এগুমল কখন্ও আিার 
বসকিটামর টাইপ ককরকি, আর বেগুকলা  লা  ডই লজ্জার বসগুকলা আমি মন্কজর হাকত 
মলকখমি। পকন্করা  ির আকগ বডল কাকন্েগীর ব াকামিগুকলা আজও িকন্ পকড। আিার 
সিস্ত ব াকামির মেমরমস্ত মদকল আিার আলিারীকত তার স্থান্ হকতা ন্া। মর্ত্শ্ শ্তাব্দী 
আকগ রাজা সল ো  কল বগকিন্ আমি বসটাই  লকত পামর : আমি ব াকামি আর প্রেুর 
ভুল ককরমি। 
  
আিার ভুকলর মেমরমস্তগুকলা িাকঝ িাকঝই পমড আমি, োকত আিার সিসযার সিাধান্ 
করকত পামর। 
  
আিার স  ঝাকিলার জন্য আকগ আমি অন্য সকলকক বদাষ্ী করতাি, মকন্তু েত  য়স 
হকয়কি জ্ঞান্ লাভ হকয়কি, আমি অনু্ধা ন্ ককরমি স  বদাষ্ আিার মন্কজরই।  হু 
বলাকই  য়স  াডকল বসটা  ুকঝকিন্। বেিন্ বন্কপামলয়ান্ বসন্ট্ বহকলন্ায়  কলমিকলন্, 
আিায় পতকন্র জন্য অন্য বকউ ন্য় আমি মন্কজই দায়ী। আমিই আিার স কেকয়  ড 
শ্ত্রু–আিার এই দুভোকগযর কারণ আমিই! 
  
আমি একজকন্র কথা বশ্ান্া  মেমন্ আত্মসিাকলােন্ার মশ্ল্পীই  লা োয়। তােঁর ন্াি এইে 
মপ। হাওকয়ল। ১৯৪৪ সাকল তার িৃতুয সিং াদ ম দুযকতর িতই িমডকয় পকডমিল। মতমন্ 
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মিকলন্ অথেন্ীমতর এক মদকপাল। অল্পস্বল্প মশ্ক্ষাকতই মতমন্  ড হন্–সািান্য বকরান্ীর 
োকমর করার পর একমদন্ হকয় ওকেন্ ইস্পাত মশ্কল্পর  ড িযাকন্জার। মতমন্ িিশ্ুঃ 
উন্নমত ককরমিকলন্। তােঁর সােকলযর কারণ সম্পককে মতমন্ মলকখমিকলন্,  হু  ির ধকরই 
আমি একখান্া ডাকয়মর বরকখমি োকত থাকত কার কার সাকথ বদখা হকয়কি। আিার 
 ামডর বলাককরা শ্মন্ ার আিার জন্য বকান্ কাজ রাখত ন্া, কারণ তারা জান্ত আমি 
শ্মন্ ার রাকত ভা কত  মস সারা সপ্তাহ মক ককরমি। 
  
. 
  
মডন্াকরর পর আমি খাতাটা খুকল  মস তারপর বসাি ার সকাল বথকক কার কার সকে 
বদখা হয় ভা কত থামক। মন্কজকক মজজ্ঞাসা কমর : সারা সপ্তাকহ মক মক ভুল ককরমি? 
বকান্টা মেক ককরমি, আর মক করকল তা আরও ভাকলা হত? এ বথকক মক অমভজ্ঞতা 
লাভ করলাি? িাকঝ িাকঝ বদকখমি ওই সাপ্তামহক সিাকলােন্ায় ব শ্ অসুখী হকত হয়। 
িাকঝ িাকঝ মন্কজর ব াকামিকত মন্কজই অ াক হই। অ শ্য িকি ব াকামির িার্ত্া ককি 
একসমিল। এই আত্মম কেষ্ণ আিায় স কেকয় ব মশ্ সাহােয ককরকি। 
  
খু  সম্ভ  হাওকয়ল এই বকৌশ্ল ব ন্ ফ্রাঙ্কমলকন্র কাি বথকক ধার ককরমিকলন্। ফ্রাঙ্কমলন্ 
শুধু শ্মন্ াকরর সকন্ধর জন্য অকপক্ষা করকতন্ ন্া। মতমন্ প্রমত রাকর্ত্ই মন্কজকক ব শ্ 
োপকামন্ মদকতন্। মতমন্ আম ষ্কার করকন্ তােঁর মতন্কট িারাত্মক বদাষ্ আকি। এক, সিয় 
ন্ষ্ট করা, দুই, সািান্য  যাপাকর ঝাকিলা করা, আর মতন্, বলাককর সকে তকে করা। 
 ুমদ্ধিান্ ব ন্ ফ্রাঙ্কমলন্  ুকঝমিকলন্ ওই  যাপারগুকলা দূর করকত ন্া পারকল ব মশ্ 
একগাকত পারক ন্ ন্া। তাই সপ্তাকহর প্রমতমদন্ মতমন্ এই বদাষ্ সিংকশ্াধকন্র বেষ্টা 
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করকতন্ আর মলকখ রাখকতন্ লডাইকয় বক মজতল। পকরর সপ্তাকহ অন্য বদাষ্ মন্কয় একই 
রকি করকতন্ মতমন্। ফ্রাঙ্কমলন্ এইভাক  দু ির মন্কজর সকে লডাই োমলকয় োন্। 
  
আিেে হওয়ার মকিু বন্ই একদকশ্ মতমন্ হকয় ওকেন্ স কেকয় মপ্রয় আর ক্ষিতা ান্ 
িানু্ষ্। 
  
এল াটে হা াডে  কলমিকলন্ : প্রকতযক িানু্ষ্ই তদমন্ক অন্তত পােঁে মিমন্কটর জন্য হকয় োয় 
বন্হাত ব াকা। 
  
সাধারণ িানু্ষ্ সািান্য সিাকলােন্াকতই বক্ষকপ ওকে, মকন্তু  ুমদ্ধিান্  যমক্ত; োরা তােঁর 
সিাকলােন্া ককর তাকদর কাি বথকক কারণ জান্কত োন্। ওয়াল্ট হুইটিযান্ এ সম্পককে 
 কলকিন্ : আপমন্ মক শুধু আপন্ার একান্ত অনু্গতকদর কথাই শুকন্কিন্? োরা আপন্ার 
অনু্গত ন্য়, োকদর সমরকয় মদকয়কিন্, আপন্ার ম রুদ্ধ াদী ককর তুকলকিন্; তাকদর 
কথাটায় কখন্ও কান্ মদকয়কিন্? 
  
শ্ত্রুরা আিাকদর সিাকলােন্া করার আকগ আসুন্ আিরা মন্কজকদর সিাকলােন্া কমর। 
আসুন্ আিরা মন্কজকদর স কেকয়  ড সিাকলােন্া হকয় উমে। আিাকদর শ্ত্রুরা মকিু 
 লার আকগ আসুন্ মন্কজকদর িমট সিংকশ্াধন্ কমর। মেক তাই ককরন্ োলেস্ ডারউইন্। 
পকন্করা  ির ধকর মতমন্ আত্মসিাকলােন্া ককরন্।  যাপারটা এই রকি : ডারউইন্ েখন্ 
তােঁর অির সামহতয কিে অমরমজন্ অ  বস্পমসস–এর পােুমলমপ ততরী ককরন্, মতমন্ 
 ুকঝমিকলন্  ইমট সারা দুমন্য়া বতালপাড ককর বসকাকলর ধিে আর  ুমদ্ধ ৃমির জগতকক 
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ন্াডা বদক । তাই মতমন্ মন্কজই মন্কজর সিাকলােক হকয় আরও পকন্করা  ির ধকর তােঁর 
 ক্তক যর সারিিে, উপসিংহার ইতযামদ োোই করকলন্। 
  
বকউ েমদ আপন্াকক মন্করট ব াকা  কল  কস তাহকল মক করক ন্? বরকগ োক ন্? পািা 
বদক ন্ ন্া? মলঙ্কন্ ো করকতন্ তা এইরকি : মলঙ্ককন্র সািমরক বসকিটামর এডওয়াডে 
স্টযান্টন্ মলঙ্কন্কক এক ার ‘মন্করট ব াকা’  কলন্। স্টযান্টন্ িুদ্ধ হকয়মিকলন্ বেকহতু 
মলঙ্কন্ স্টযান্টকন্র কাকজ িাথা গলামেকলন্। একজন্ স্বাথেপর রাজন্ীমতককক সন্তুষ্ট করার 
জন্য মলঙ্কন্ এক ার মকন্তু বসন্া–বরমজকিন্ট্ অন্যর্ত্ সরাকন্ার আকদশ্ বদন্। স্টযান্টন্ শুধু 
বে মলঙ্ককন্র আকদশ্ই অিান্য করকলন্ তা ন্য়  লকলন্ মলঙ্কন্ একটা মন্করট ব াকা। এর 
েকল মক হল? মলঙ্কন্কক তখন্ স্টযান্টন্ মক  কলকিন্ তা জান্াকন্া হল। মলঙ্কন্ শ্ান্তভাক  
 লকলন্ : েমদ স্টযান্টন্  কল থাকক আমি মন্করট ব াকা, আমি মন্িয়ই তাই, কারণ ও 
 ড একটা ভুল ককর ন্া। আমি মন্কজই এক ার  ুকঝ মন্কত োই। 
  
মলঙ্কন্ স্টযান্টকন্র সকে বদখা করকলন্। স্টযান্টন্ তাকক  ুমঝকয় বদন্ আকদশ্টা েথাথে 
হয়মন্। মলঙ্কন্ তা প্রতযাহার ককর মন্কয়মিকলন্। মলঙ্কন্ েখন্ বদখকতন্ সিাকলােন্াটা 
সাহােযকারী তখন্ মতমন্ তার আন্তমরকভাক   রণ ককর মন্কতন্। 
  
আিার  া আপন্ারও এরকি সিাকলােন্া গ্রহণ করা দরকার, োর াকরর িকধয মতন্ ার 
সমেক হকলও বেিন্ এক ার ভুল হওয়ার সম্ভা ন্া। মেক এই রকিই ভা কতন্ 
মথকয়াকডার রুজকভল্ট েখন্ বহায়াইট হাউকস মিকলন্।  তেিাকন্র স েকেষ্ঠ মেন্তাম দ 
আইন্ষ্টাইন্ও স্বীকার ককরকিন্ শ্তকরা মন্রান্ব্বই ভাগ মতমন্ ভুল করকতন্। 
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লা বরাকেন্েুককা  কলমিকলন্, আিাকদর শ্ত্রুকদর িতািতই আিাকদর সম্পককে মন্কজকদর 
িকতর বেকয় মন্ভুেল হয়। 
  
. 
  
আমি জামন্ কথাটা হয়কতা সমতয, ত ুও বকউ আিার সিাকলােন্া শুরু করকলই মন্কজকক 
লক্ষয ন্া ককরই আমি আপন্া বথকক মন্কজকক রক্ষায়  যস্ত হই–এিন্ মক তারা মক  লক  
কণািার্ত্ও ন্া বজকন্। েত ার এরকি কমর তত ারই মন্কজর উপর ম রক্ত হই। আিরা 
স াই সিাকলােন্া অপিন্দ কমর আর প্রশ্িংসা শুন্কল ম গমলত হই–এক ারও ভাম  ন্া 
সিাকলােন্া  া প্রশ্িংসা বকাটা আিাকদর প্রাপয। আিরা েুমক্তর সন্তান্ ন্ই, আিরা 
আক কগর সন্তান্। আিাকদর বিাট্ট েুমক্তর বন্ৌকা বেন্ ভয়াল ঝকডর িাঝখাকন্ উিাল 
তরকে আিাড খাকে। 
  
কখন্ও েমদ শুমন্ বকউ আিাকদর সম্পককে খারাপ কথা  লকি তাহকল স্বপকক্ষ মকিু ন্া 
 লাই ভাকলা। প্রকতযক ব াকাই তাই ককর। আসুন্ আিরা মকিু ন্তুন্  ুমদ্ধর প্রকাশ্ 
বদখাই! আিাকদর সিাকলােককদর বগািায় পাোকন্ার একিার্ত্ উপায় হল এ কথাই  লা : 
আিার সিাকলােক েমদ আিার সিস্ত িমটর কথা জান্কতন্ তাহকল আরও বজার 
সিাকলােন্া করকত পারকতন্। 
  
এর আকগ আমি  কলমি অন্যায় সিাকলােন্া করকল মক করা উমেত। তক  আর একটা 
উপায় আকি : েখন্ অন্যায় সিাকলােন্া শুকন্ আপন্ার বিাধ জন্মাক  তখন্ একটু বথকি 
 লুন্ ন্া : এক মিমন্ট…আমি আকদৌ স েকদাষ্ িুক্ত ন্ই। আইন্স্টইন্ েমদ স্বীকার করকত 
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পাকরন্ মতমন্ শ্তকরা মন্রান্ব্বইমট ভুল ককরন্, তাহকল আমি অন্তত ওই সিংখযার 
শ্তকরা আমশ্ভাগ ভুল কমর। তাই এ সিাকলােন্া হয়কতা আিার প্রাপয। সিাকলােন্া 
আিার পাওন্া হকল সিাকলােককক ধন্য াদ বদওয়া উমেত। 
  
বপপকসাকডন্ট্ টুথকপষ্ট বকাম্পান্ীর বপ্রমসকডন্ট্ োলেস্ লাকিযান্ ব তার বপ্রাগ্রাকি    
বহাপকক মন্কয়াগ করকত  িকর দশ্লক্ষ ডলার  যয় ককরন্। ওই বপ্রাগ্রাকির প্রশ্িংসা মতমন্ 
আকদৌ বদকখন্ ন্া  রিং এর সিাকলােন্া বদখকত োন্। মতমন্ জান্কতন্ তা বথকক মতমন্ 
অকন্ক মকিু মশ্খকত পারক ন্। 
  
বোডে বকাম্পান্ী তাকদর পমরোলন্ার িমট জান্ার জন্য এতই উদগ্রী  বে তারা 
কিেোরীকদর কাি বথকক সিাকলােন্া করকত আহ্বান্ ককরন্।   
  
আমি একজন্ সা ান্ ম কিতার কথা জামন্ মেমন্ সিাকলােন্া োইকতন্। প্রথকি েখন্ 
মতমন্ কলকগকটর হকয় সা ান্ ম মি করকতন্ খু  ধীকরই অডোর বপকতন্। তােঁর দুমিন্তা 
হল োকমরটা থাকক  মক ন্া। মতমন্ েখন্ বদখকলন্ সা ান্  া তার দাকি বকান্ বগালিাল 
বন্ই তখন্  ুঝকলন্ বগালিাল তার মন্কজকক মন্কয়। মতমন্ েখন্ বকান্ জায়গায় সা ান্ 
ম মি করকত পারকতন্ ন্া তখন্ ব মরকয় একস ভা কতন্ বকন্ মতমন্ পারকলন্ ন্া। তােঁর 
কথা াতো মক একলাকিকলা? ন্ামক ম কশ্ষ্ আগ্রহ প্রকাশ্ করকত  যথে হকয়কিন্? কখন্ও 
মতমন্  য সায়ীকদর কাকি মেকর মগকয়  লকতন্, আমি সা ান্ ম মি করকত আমসমন্। আমি 
একসমি আপন্ার সিাকলােন্া আর উপকদশ্ শুন্কত। ককয়ক মিমন্ট আকগ বে সা ান্ ম মি 
করকত আমস তখন্ মক ভুল ককরমি? আপমন্ আিার বেকয় বের অমভজ্ঞ আর সেলতা 
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লাভ ককরকিন্। দয়া ককর সিাকলােন্া করুন্। আমি অকপট সিাকলােন্া োই। বকান্ 
োকাটুমকর দরকার বন্ই। 
  
এই রকি ভেী করায় মতমন্  হু  নু্ধ আর কােেকর উপকদশ্ বপকয়কিন্। জাকন্ন্ মক আজ 
মতমন্ মক হকয়কিন্? মতমন্ আজ পািঅমলভ–কলকগট–পীট সা ান্ প্রমতষ্ঠাকন্র বপ্রমসকডন্ট্–
এমট ম কশ্বর স কেকয়  ড সা ান্ প্রমতষ্ঠান্। তােঁর ন্াি ই. এইে. মলটল। গত ির 
আকিমরকায় তার বেকয় িার্ত্ বেৌে জকন্র আয় ব মশ্ মিল–প্রায় আডাই লক্ষ ডলার! 
  
এইে. মপ. হাওকয়ল, ব ন্ ফ্রাঙ্কমলন্  া ই. এইে. মলটল ো ককরকিন্ তা করকত  ড 
হওয়া দরকার। মকন্তু এখন্ েখন্ অন্য বকউ এমদকক তাকাকে ন্া, তখন্ একটু আয়ন্ার 
মদকক তাকান্ ন্া বকন্, আর মন্কজকক প্রশ্ন করুন্ আপমন্ ওই রকি মক ন্া! 
  
সিাকলােন্ার জন্য দুমিন্তা তযাগ করার মতন্ ন্ির উপায় হল তাই : 
  
আসুন্ আিাকদর ব াকামিগুকলা মলকখ রামখ আর মন্কজকদর সিাকলােন্া কমর। েখন্ 
ত্রুমটহীন্ হকত পার  ন্া তখন্ আসুন্ সমতযকার সিাকলােন্াই োই। 
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অবসাদ দূর করার উপায় 
  
দুমিন্তা দূর করার সিকন্ধ  ইকয় অ সাদ দূর করার কথা মলখকত োইমি বকন্?  যাপারটা 
খু ই সরল : কারণ অ সাদ অকন্ক বক্ষকর্ত্ই দুমিন্তা আকন্–অন্ততুঃ দুমিন্তা প্র ণ ককর 
তুলকত পাকর। বে বকান্ ডাক্তামর িার্ত্ই  লক  অ সাদ বে বকান্ রকি বরাগ প্রমতকরাধ 
ক্ষিতা কমিকয় বদয়–আ ার বে বকাকন্া িন্স্তামেকও  লক ন্ অ সাদ ভয় আর দুমিন্তার 
আক গ দূর করার ক্ষিতাও কমিকয় আকন্। তাই অ সাদ দূর করকত পারকল দুমিন্তা দূর 
করা সম্ভ  হকত পাকর। 
  
দূর করা সম্ভ  হকত পাকর’  ললাি? কথাটা ন্রি ককরই  ললাি। ডুঃ জযাক সন্ আর 
একটু এমগকয়কিন্ এ িং মতমন্ দুখান্া  ইও মলকখকিন্ ম োি সম্পককে। মতমন্ মশ্কাকগা 
ম শ্বম দযালকয়র মক্লমন্কযাল মেমজওলমজর মডকরক্টর। ডাক্তামর বক্ষকর্ত্ ম োি মন্কয় মতমন্ 
বের পরীক্ষা ককরকিন্। মতমন্  কলকিন্ পমরপূণে ম োকির সিয় স্নায়ম ক  া আক গজমন্ত 
অ স্থা বিাকটই থাককত পাকর ন্া। অন্যভাক   লকল  লা োয় : আপমন্ ম োি করকত 
থাককল মকিুকতই দুমিন্তা করকত পারক ন্ ন্া। 
  
তাই অ সাদ আর দুমিন্তা কাটাকন্ার বক্ষকর্ত্ মন্য়ি হল : ঘন্ ঘন্ ম োি মন্ন্। ক্লান্ত 
হওয়ার আকগই ম োি করুন্। 
  
এটা এত জরুমর বকন্? কারণ অ সাদ অতযন্ত দ্রুত িডায়। আকিমরকার বসন্াম ভাগ 
তরুণ বসন্াকদর ঘন্ ঘন্ পরীক্ষা ককর আম ষ্কার ককরকিন্ বে, কাজ করার োেঁকক ঘন্ট্ায় 
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তারা েমদ দশ্ মিমন্ট মজমরকয় বন্য় তাহকল তারা আরও ভাকলা ভাক  কাজ করকত পাকর। 
তাই সািমরক দপ্তর তাকদর ম োি করকত  াধয ককর। আপন্ার হৃৎমপেও ওই রকি। 
আপন্ার হৃৎমপে প্রমতমদন্ বে পমরিাণ রক্ত পাম্প ককর তাই মদকয় একটা বরকলর গামড 
ব াঝাই করা োয়। এর েকল বে শ্মক্তর উৎপাদন্ হয় তা মদকয় পােঁেশ্ েমিশ্ িন্ কয়লা 
মতন্ েুট উেঁেু ককর জিা করা েকল। এরকি কাজ বস পিাশ্, সির  া ন্ব্বই  ির ধকর 
ককর েলকত পাকর। হৃৎমপে মকভাক  তা সহয ককর? হাভোডে বিমডকযাল সু্ককলর ডুঃ 
ওয়াল্টার ম . কযান্ন্  কলন্ : ব মশ্র ভাগ বলাককরই ধারণা হৃৎমপে সারাক্ষণই কাজ 
ককর েকল। আসকল প্রমত ার সকঙ্কােকন্র সিয় ম োি ঘকট। মিমন্কট িার্ত্ সির  ার  ুক 
ধুক পুক ককর আর হৃৎমপে েমব্বশ্ ঘন্ট্ায় পকন্করা ঘন্ট্া ম োি বন্য়। 
  
মেতীয় ম শ্বেুকদ্ধর সিয় উইন্স্টন্ োমেেল সির  ির  য়কস বরাজ প্রায় বষ্াল ঘন্ট্া কাজ 
করকত পারকতন্,  িকরর পর  ির ধকর সারা মেমটশ্ সাম্রাকজয মতমন্ েুদ্ধ পমরোলন্া 
করকতন্। এ এক অম স্মরণীয়  যাপার। এর বগাপন্ রহসয মক? মতমন্ বরাজ সকাকল 
এগাকরাটা পেেন্ত ম িান্ায়  কস কাজ করকতন্, মরকপাটে পডকতন্, আকদশ্ মদকতন্, 
বটমলকোন্ করকতন্ আর জরুমর সভাও করকতন্। িধযাহ্ন বভাকজর পর মতমন্ একঘন্ট্া 
ঘুকিাকতন্। সন্ধযাক লাকতও মতমন্ দু ঘন্ট্া ঘুকিাকতন্ আটটায় মডন্ার বখকয়। তােঁকক অ সাদ 
দূর করকত হত ন্া। মতমন্ অ সাদ আসকতই মদকতন্ ন্া। বেকহতু মতমন্ অন্ রত ম োি 
মন্কতন্, তাই ক্লান্ত ন্া হকয় কাজ করকতও পারকতন্। 
  
প্রথি জন্ মড রককেলার দুকটা ম মের্ত্ বরকডে ককরন্। ওই সিকয় ম কশ্বর িকধয স কেকয় 
ব মশ্ টাকা বরাজগার ককরন্ এ িং আটান্ব্বই  ির  য়স অ মধ ব েঁকে মিকলন্। এস  
মকভাক  ককরন্ মতমন্? প্রধান্ কারণ অ শ্য মতমন্ দীঘেকাল  ােঁেক ন্ িন্স্থ ককরন্ 
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উিরামধকার সূকর্ত্। আর একটা কারণ প্রমতমদন্ দুপুকর অমেকস আধঘন্ট্া ঘুমিকয় মন্কতন্। 
মতমন্ আরাি বকদারায় েখন্ শুকয় থাককতন্ তখন্ স্বয়িং আকিমরকার বপ্রমসকডন্ট্ ডাককলও 
বোন্ ধরকতন্ ন্া। 
  
‘বকন্ ক্লান্ত হন্’ ন্াকির এক েিৎকার গ্রকন্থ ডযামন্কয়ল ডমব্ল্উ বজাকসমলন্  কলকিন্ : 
ম োি বকান্ অথেহীন্ কাজ ন্য়, ম োি িাকন্ বিরািত করা। ম োকির বিরািত করার 
শ্মক্ত এতই ব মশ্ বে এিন্ মক পােঁে মিমন্ট ঘুিও অ সাদ দূর করকত পাকর। ম খযাত 
ব স ল বখকলায়াড কমন্ িযাক  কলকিন্ ম কককল এটুকু ঘুমিকয় ন্া মন্কল মতমন্ বখলকতই 
পারকতন্ ন্া। 
  
এমলন্র রুজকভল্টকক েখন্ প্রশ্ন ককরমি মতমন্ বহায়াইট হাউকস থাকার সিয়  াকরা  ির 
মকভাক  ক্লান্ত হকয় কাজ করকতন্, মতমন্  কলমিকলন্ বকান্ সভা  া  কৃ্ততা বদ ার আকগ 
বেয়াকর  কস ম শ্ মিমন্ট বোখ  ুকজ ম োি মন্কতন্। 
  
আমি এক ার হমলউকডর মের্ত্ামভকন্তা জীন্ অমট্রর সাজঘকর মগকয়মিলাি। তােঁর ঘকর 
একখান্া মরিংকয়র খাট বদকখমিলাি। জীন্ অমট্র আিায়  কলন্, প্রমতমদন্ ম কককল ওটায় 
শুকয় কাকজর োেঁকক আমি একঘন্ট্া ঘুমিকয় মন্ই। হমলউকড েখন্ িম  কমর আরাি 
বকদারায় শুকয় দশ্ মিমন্ট ককর  ার মতকন্ক ঘুকিাই। একত প্রেুর উৎসাহ পাই। 
  
এমডসন্ও  কলমিকলন্ তােঁর অদু্ভত শ্মক্ত আর সহযশ্মক্তর িূকল রকয়কি েখন্ তখন্ ঘুমিকয় 
বন্ ার ক্ষিতা। 
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আমি বহন্রী বোডেকক তােঁর আমশ্  িকরর জন্মমদকন্র সিয় এক ার বদকখমিলাি। আমি 
অ াক হকয় োই তােঁর সুন্দর সজী  বেহারা আর প্রেুিতা বদকখ। আমি তাকক তার রহসয 
সিকন্ধ প্রশ্ন করকল মতমন্  কলন্, আমি  সার সুকোগ বপকল দােঁডাই ন্া, বশ্া ার সুকোগ 
বপকল  মস ন্া। 
  
আধুমন্ক মশ্ক্ষার গুরু বহাকরসিান্  ৃদ্ধ  য়কস তাই করকতন্। অযামন্ট্য়ক ককলকজর 
বপ্রমসকডন্ট্ হকয় মতমন্ একটা বকাকে শুকয়ই িার্ত্কদর সাক্ষাৎকার মন্কতন্। 
  
আমি হমলউকডর একজন্ মের্ত্পমরোলককক এই রকি ম োি করকত  কলমিলাি। মতমন্ 
স্বীকার ককরকিন্  যাপারটা অকলৌমকক কাজ মদকয়কি। আমি জযাক োটেককর কথা  লমি। 
মতমন্ আিায়  কলমিকলন্ এর আকগ মতমন্ প্রেুর টমন্ক, মপল, ইতযামদ বখকয়কিন্ মকন্তু 
মকিুই উপকার পান্মন্। আমি তাকক  কলমিলাি প্রমতমদন্ িুমট মন্কত। মতমন্ জান্কত োন্ 
মকভাক ? প্রমতমদন্ অমেকস মকিুক্ষণ টান্টান্ হকয় ম োি মন্কত। 
  
দু  ির পকর তােঁর সকে আিার বদখা হয়। মতমন্  কলন্ আিার একটা অকলৌমকক  যাপার 
ঘকট বগকি। ডাক্তাররা অন্তত তাই  কলমিকলন্। মতমন্ তােঁর ঘকর েখন্ তখন্ টান্টান্ হকয় 
শুকয় পকডন্, তাকত মতমন্ খু ই ভাকলা ব াধ ককরন্। এখন্ মতমন্ দুঘন্ট্া ব মশ্ পমরেি 
ককরও োন্ত হন্ ন্া। 
  
আপন্ার বক্ষকর্ত্ এটা মক রকি হকত পাকর? আপন্ার পকক্ষ েমদ দুপুকর ঘুকিান্ সম্ভ  ন্া 
হয় তাহকল সন্ধযায় খাওয়ার আকগ তা করকত পাকরন্। দুপুকর খাওয়ার পর মকিু সিয় 
ঘুিাকল ক্লামন্ত বককট োয়। শ্হুকর িানু্ষ্কদর এটাই করা উমেত। বজন্াকরল জজে িাশ্োল 
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তাই করকতন্। বসন্া ামহন্ী পমরোলন্ার োেঁকক মতমন্ দুপুকর ঘুমিকয় মন্কতন্। রাকর্ত্ আট 
ঘন্ট্া ঘুমিকয় বে ম োি বিকল তার বেকয় ম োি পাওয়া োয় খাওয়ার আকগ একঘন্ট্া 
আর রাকর্ত্ ি’ঘণ্টা ঘুকিাকল। 
  
একজন্ শ্ারীমরক পমরেিকারী অকন্ক ব মশ্ কাজ করকত পাকর বস েমদ কাকজর োেঁকক 
মকিু ম োি বন্য়। 
  
ব থকলকহি ইস্পাত বকাম্পামন্র বফ্রডমরক বটলার  যাপারটা প্রিাণ ককর বদখান্। মতমন্ 
বদকখন্ িজুররা বরাজ ১২ টন্ বলাহা ব াঝাই করকত পাকর। অথে তারাই আ ার পাকর 
৪৭ টন্ ব াঝাই করকত েমদ উপেুক্ত ম োি পায়। 
  
বটলর ম কশ্ষ্ একজন্ িজুরকক ব কি মন্কয় স্টপ ওয়াে মদকয় পরীক্ষা োলান্। ওই 
বলাকমটকক বলাহা বতালার োেঁকক োেঁকক ম োি করকত বদওয়া হয়। তাকত বদখা োয় বে 
১২ টকন্র জায়গায় ৪৭ টন্ তুলকত বপকরকি। 
  
তাই আ ার  মল : 
  
বসন্া ামহন্ী ো ককর আপমন্ও তাই করুন্। প্রায়ই ম োি মন্ন্। আপন্ার হৃৎমপকের িত 
পমরোন্ত হওয়ার আকগই ম োি করুন্। আপন্ার জী কন্ তাহকল প্রমতমদন্ ব মশ্ সিয় 
পাক ন্। 
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আপনার ক্লাশ্চন্তর কারণ ও তার প্রশ্চতকার 
  
একটা আিেেজন্ক আর উকিখজন্ক  যাপার জান্ামে–শুধুিার্ত্ িান্মসক পমরেি 
আপন্াকক ক্লান্ত করকত পাকর ন্া। শুন্কল অসম্ভ   কলই িকন্ হক । তক  ককয়ক  ির 
আকগ ম জ্ঞান্ীরা ব র করকত বেষ্টা করমিকলন্ িানু্কষ্র িমস্তষ্ক পমরোন্ত ন্া হকয় কতখামন্ 
কাজ ককর বেকত পাকর–োর ত জ্ঞামন্ক ন্াি হকলা অ সাদ  া ক্লামন্ত। এই স  ম জ্ঞান্ীরা 
আিেে হকয় লক্ষ ককরকিন্ বে সকতজ িমস্তকষ্কর িধয মদকয় রক্ত েলােকলর সিয় বকান্ 
অ সাকদর মেহ্ন বদখা োয় ন্া। আপমন্ েমদ বকান্ বরাজ বখকট খাওয়া েমিককর মশ্রা 
বথকক এক বোেঁটা রক্ত তার কিেরত অ স্থায় ব র ককর আকন্ন্, তাহকল বদখকত পাক ন্ 
বস রক্ত প্রেুর ক্লামন্তিয় টমক্সকন্ ভমতে। মকন্তু আপমন্ েমদ অযাল াটে আইন্স্টাইকন্র 
িমস্তকষ্কর এক বোেঁটা রক্ত মন্কতন্ তাহকল বদখকত বপকতন্ তাকত মকন্তু ক্লামন্তর বসই 
টমক্সকন্র মিকট বোেঁটাও বন্ই। এ িমস্তকষ্কর কথা  লকত বগকল বদখা োক  িমস্তষ্ক কাজ 
শুরু করার বগাডাকতও বে রকি েকল আট  া  াকরা ঘন্ট্া পকরও বসই রকিই কিেক্ষি 
থাকক। িমস্তষ্ক হকলা সমূ্পণেভাক  ক্লামন্তম হীন্ মকিু…তাহকল আপন্ার ক্লামন্তর কারণ কী? 
  
িকন্াম জ্ঞান্ীরা জামন্কয়কিন্ বে আিাকদর অ সাদ  া ক্লামন্তর প্রধান্ উৎস হকলা আিাকদর 
িান্মসক আর ভা াক গিয় হা ভা  । ইিংলযাকের জনন্ক খযাতন্ািা িকন্াসিীক্ষক বজ. এ. 
 যাকমেল্ড তােঁর সাইককালমজ অ  পাওয়ার ন্ািক গ্রকন্থ  কলকিন্…বে ক্লামন্তকত আিরা 
ব মশ্র ভাগ সিয় ভুকগ থামক, তার ব মশ্র ভাগই জন্ম বন্য় িন্ বথকক। আসকল শুধুিার্ত্ 
তদমহক কারকণ অ সাদ প্রায় বদখাই োয় ন্া। 
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আকিমরকার অন্যতি বেষ্ঠ একজন্ িকন্াম জ্ঞান্ী ডুঃ এ. এ. মেল আরও একটু ম স্তামরত 
 যাখযা ককরকিন্। তােঁর িত হকলা : োরা  কস কাজ ককর থাককন্ তাকদর িত সুস্থ 
িানু্কষ্র শ্তকরা একশ্ ভাগ অ সাকদর কারণ হল িন্স্তামেক কারণ, এর িাকন্ হকলা 
আক গ জমন্ত কারণ। 
  
মক ধরকন্র আক গ জমন্ত কারকণ ( া  কস থাকা) কিেী ক্লান্ত হকয় থাককন্? আন্কন্দর 
আমতশ্কেয? িকন্র খুমশ্কত? ন্া! কক্ষকন্াও তা ন্য়! এককঘেঁকয়মি, ম রমক্ত, বোগয সিাদকরর 
অভা , তুেতাক াধ, তাডাহুকডা, উকেগ, দুমিন্তা–এই গুকলাই বসই আক গজমন্ত কারণ, 
োকত  কস কাজ করা িানু্ষ্ অ সাদগ্রস্ত হয় এ িং এর েকলই বস িাথার েন্ত্রণায় 
আিান্ত হকয়  ামড বেকর। হযােঁ, বজকন্ রাখুন্ আিরা ক্লান্ত হই কারণ আিাকদর আক গই 
আিাকদর শ্রীকর স্নায়ম ক উকিজন্া সৃমষ্ট ককর। 
  
বিকট্রাপমলটান্ জী ন্  ীিা বকাম্পান্ী অ সাকদর উপর একটা পুমস্তকায়  কলমিকলন্ এই 
কমট কথা : কমেন্ পমরেি কখন্ই কদামেৎ ক্লামন্ত  া অ সাদ আন্কত পাকর, বে অ সাদ 
ভাকলা মদ্রা  া ম োকি দূর হয়। ন্া…দুমিন্তা : উকেগ আর আক গজমন্ত গেকগালই ক্লামন্ত 
 া অ সাকদর প্রধান্ মতন্মট কারণ। েখন্ শ্ারীমরক  া িান্মসক কাকজর েকলই এটা হয় 
তখন্ একদরই বদাকষ্র কারণ  লা হয়…িকন্ রাখক ন্ টান্ টান্ বকান্ িািংসকপশ্ীই হকলা 
কােেকর িািংসকপশ্ী। অতএ  সহজ হকয় উেুন্ এ িং গুরুত্বপূণে কাকজর জন্য শ্মক্ত 
জমিকয় রাখুন্। 
  
এ াকর বেিন্ অ স্থায় আকিন্ বসই অ স্থায় বথকক, আপমন্ মন্কজকক এক ার পরীক্ষা 
ককর মন্ন্! এই লাইন্গুকলা পডকত  ইটার মদকক ভ্রুকুমট করকিন্ ন্া বতা? দুকোকখর 
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িাঝখাকন্ বকান্ িান্মসক োপ ব াধ করকিন্ ন্া বতা? আপন্ার বেয়াকর ব শ্ আরাি ককর 
 কস আকিন্ বতা? ন্ামক কাধ কুেঁেকক রকয়কিন্? আপন্ার িুকখর বপশ্ীগুমল মক টান্ টান্ 
হকয় আকি? এই িুহূকতে েমদ আপন্ার সারা শ্রীরটা তুকলার পুতুকলর িত সরল আর 
মেকলোলা ন্া থাকক, তাহকল বকান্ সকন্দহ বন্ই এই িুহূকতে আপমন্ স্নায়ম ক উকিজন্া 
আর বপশ্ীর উকিজন্ায় আিান্ত। আপমন্ স্নায়ম ক অ সাদ ততমর ককর েকলকিন্। 
  
িান্মসক কাজ করকত মগকয় আিরা বকন্ এই অপ্রকয়াজন্ীয় উকিজন্া ততরী কমর? 
বজাকসমলন্  কলন্ : আমি লক্ষয ককরমি বে প্রধান্  াধা হকলা সা েজন্ীন্ এই ম শ্বাস বে 
কমেন্ কাজ করার জন্য োই বেষ্টার এক মেন্তা, ন্া হকল কাজমট মেকিকতা হকত োয় ন্া। 
আর এই কারকণই আিরা িকন্াকোগ বদওয়ার সিয় ভ্র কুেঁেকক তাকাই। আিরা কােঁধ 
সঙু্কমেত কমর। আিরা আিাকদর বপশ্ীকক আিাকদর বেষ্টার িকধয গমত আন্কত  মল, মকন্তু 
এস  আিাকদর িমস্তষ্ককক বকান্ভাক ই তার কাকজ সাহােয ককর ন্া। 
  
এখাকন্ আিেেজন্ক আর ম কয়াগান্ত একটা সতয উদৃ্ধত করমি : বকামট বকামট িানু্ষ্ োরা 
তাকদর টাকা ন্ষ্ট করার কথা স্বকেও ভা কত পাকর ন্া তারাই আ ার উেলতার িধয 
মদকয় বসই টাকা আর তাকদর শ্মক্ত ন্াম ককদর িত উন্মিতার িধয মদকয় উমডকয় েকল। 
  
এই স্নায়ম ক অ সাকদর উির মক রকি? ম োি! ম োি! ম োি! কাজ ককর েলার 
অ সকর ম োি গ্রহণ করার বকৌশ্ল আয়ি করুন্। 
  
 যাপারটা সহজ! বিাকটই ন্া। এটা করকত বগকল আপন্াকক হয়কতা আপন্ার সারা 
জী কন্র অভযাসকক উকল্টাপকথ োলন্া করকত হকত পাকর। তক  বেষ্টা ককর বদখা বেকত 
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পাকর, কারণ এর েকল আপন্ার জী কন্ হয়কতা  া ম ে  ঘকট বেকত পাকর। উইমলয়াি 
বজম স তার ‘মদ গসকপল অ  মরলযাকক্সশ্ান্’ প্র কন্ধ  কলকিন্ : আকিমরকান্ জী কন্ 
িার্ত্ামতমরক্ত উকেগ, ঝােঁকুমন্ আর সন্ত্রস্ততা এ িং তারই সকে প্রকাকশ্র  যথা আর 
তীেতা…এর িূল হকলা আর মকিুই ন্া–খারাপ অভযাস। 
  
উকেগ একটা অভযাস। ম োিও একটা অভযাস। খারাপ অভযাস বেিন্ দূর করা োয়, 
ভাল অভযাস বতিন্ গকড বতালাও সম্ভ । 
  
আপমন্ ম োি বন্ন্ বকিন্ ককর? আপন্ার িন্ বথককই শুরু ককরন্ ন্া স্নাযু় মদকয় শুরু 
ককরন্? আসকল এ দুকটার বকান্টা মদকয় তা ককরন্ ন্া। স সিকয়ই আপমন্ আপন্ার 
বপশ্ীকক ম োি মদকত শুরু করুন্। 
  
আসুন্ একটু বেষ্টা ককর বদমখ। মক ককর এটা হয় বদখাকত বগকল আসুন্ আপন্ার বোখ 
মদকয়ই শুরু করা োক। এই অিংশ্টা ভাল ককর পডুন্, তারপর বশ্ষ্প্রাকন্ত বপৌঁিকন্ার পর 
একটু বহলান্ মদকয়  কস বোখ দুকটা  ন্ধ ককর আপন্ার বোখকক আকস্ত আকস্ত  লকত 
থাকুন্, বেকত দাও, বেকত দাও। বজার ককর মকিু বদখ ার দরকার ন্াই, ভ্রুকুমট ককরা 
ন্া। বেকত দাও, বেকত দাও। আরও এক মিমন্ট আকস্ত আকস্ত এই রকি করুন্…। 
  
আপমন্ লক্ষয ককর বদকখকিন্ মক ককয়ক বসককে পকরই বোকখর বপশ্ীগুকলা হুকুি তামিল 
করকত আরম্ভ ককরকি? আপন্ার মক িকন্ হয় মন্ বেন্ বকান্ হাকতর স্পকশ্ে আপন্ার 
অ সাদ দূর হকত আরম্ভ ককরকি? োই বহাক, আসল রহসয হকলা ওই একটা মিমন্কটর 
িকধযই আপমন্ ম োি  া ম কন্াদকন্র বগাপন্ রহসযটা বজকন্ বেকলকিন্। এটাই িূল 
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কথা। এই সকল একই মজমন্স আপমন্ করকত পাকরন্ আপন্ার বোয়াল মদকয়,  া িুকখর 
বপশ্ী, ঘাড  া কােঁধ মদকয়, বিাট কথা সারা শ্রীর মদকয়। তক  স কেকয় গুরুত্বপূণে  স্তুমট 
হকলা ওই বোখ। মেকাকগা ম শ্বম দযালকয়র ড. এডিে জযাকসন্ বতা এিন্মক  কলই 
বেকলকিন্ বে, আপমন্ েমদ বোকখর বপশ্ীগুকলাকক সমূ্পণে ন্িন্ীয় ককর বেলকত পাকরন্ 
তাহকল সিস্ত রকি জ্বালা েন্ত্রণার কথা একক াকরই ভুকল বেকত পারক ন্! বোখ বে বকান্ 
স্নায়ম ক উকেগ দূর করার কাকজ এত গুরুত্বপূণে, তার কারণ হকলা তারা শ্রীকরর 
গ্রহণীয় সিস্ত ক্ষিতার এক েতুথোিংশ্ খরে ককর বেকল। আর এই কারকণই  হু িানু্ষ্ 
োকদর দৃমষ্টশ্মক্ত েিৎকার, তােঁরা বোকখর টাটামন্কত বভাকগন্। 
  
ম খযাত ঔপন্যামসক মভমক োউন্  কলন্ বে মতমন্ েখন্ বিাট মিকলন্ তখন্ বকান্ এক 
 ৃকদ্ধর সকে তােঁর বদখা হকল মতমন্ তােঁকক এিন্ একটা মজমন্স মশ্মখকয় বদন্, োর বেকয় 
গুরুত্বপূণে মকিু মতমন্ আর বশ্াকন্ন্ মন্। পকড মগকয় তার হাটু িকড মগকয়মিকলা আর 
কমিকতও আঘাত বলকগমিল।  ৃদ্ধ বলাকমট তাকক তুকল ধকরমিকলন্, মতমন্ এককাকল 
সাকোকসর ক্লাউন্ মিকলন্। তার বপাশ্াককর ধুকলা ঝাডকত ঝাডকত  ৃদ্ধ  কলমিকলন্ : পকড 
মগকয় বতািার আঘাত লাগার কারণ হকলা তুমি জাকন্া ন্া বকিন্ ককর ন্িন্ীয় হকত হয়। 
বতািার ভা  বদখাকত হক  বেন্ তুমি পুরাকন্া দলা পাকাকন্া বিাজার িকতাই ন্ড কড আর 
ন্রি। একসা, বতািায় মশ্মখকয় মদমে বকিন্ ককর বসটা করকত হয়। ন্া বসই  ৃদ্ধ এরপর 
মশ্শু মভমককক আর অন্যান্য  াচ্চাকদর মশ্মখকয় বদন্ মক ককর পকড বেকত হয় আর বকিন্ 
ককর গমডকয় মগকয় মডগ ামজ বখকত হয়।  ৃদ্ধ  ার ার  কলমিকলন্, একটা কথা স সিয় 
িকন্ রাখক  তুমি হকো পুরকন্া দলা পাকাকন্া বিাজা। তারপরই বতািায় ন্িন্ীয় হকত 
হক । 
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আপমন্ও েখন্ তখন্ বে বকান্ িুহূকতেই এই ম োি মন্কত পাকরন্। শুধু ম োি বন্ওয়ার 
বকান্ বেষ্টা করক ন্ ন্া। ম োি হকলা সিস্ত রকি উকেগ আর প্রকেষ্টার অনু্পমস্থমত। 
সহজভাক  ভা কত বেকয় ম োি মন্ন্। এটা শুরু করক ন্ আপন্ার বোকখর আর িুকখর 
বপশ্ী ন্িন্ীয় করকত বেকয়, সকে  ার ার  লকত থাকক ন্ স  েকল োক…েকল 
োক,…ম োি োই। আপন্ার িুকখর বপশ্ী ব কয় অনু্রণকক শ্রীকরর অভযন্তকর থািকত 
অনু্ভ  করকত থাকুন্। মশ্শুর িকতা স রকি উকেগ িুক্ত  কল মন্কজকক ভা কত থাকুন্। 
  
মেক এই রকিই করকতন্ ম খযাত গাময়কা গযামি কুমেে। বহকলন্ বজপসন্ ন্াকি একজন্ 
িমহলা আিায় এক ার  কলমিকলন্ বে মতমন্ বকান্ অনু্ষ্ঠাকন্র মেক আকগ গযামি কুমেেকক 
একটা বেয়াকর সিস্ত বপশ্ী এমলকয় মদকয়  কস থাককত বদকখকিন্। তােঁর বোয়াল প্রায় িুকখ 
পডকতা তখন্। ভামর েিৎকার অভযাস এটা–এটা তােঁকক িকি প্রক কশ্র আকগ স  উকেগ 
আর স্নায়ম ক দু েলতা িুক্ত ককর মদত, এটা তার অ সাদও দূর করত। 
  
শ্রীকর মশ্মথলতা একন্ ম োি করার জন্য মন্কের পােঁেমট উপকদশ্ বিকন্ েলকত পাকরন্ : 
  
এক। এ ম ষ্কয় মকিু ভাকলা  ই পডকত পাকরন্, বেিন্ ড. বডমভড হযােঁরল্ড মেকঙ্কর 
স্নায়ম ক উকেগ বথকক িুমক্ত। এিাডাও আকি ডযামন্কয়ল ডমব্ল্উ বজাকসমলকন্র বলখা’ বকন্ 
ক্লান্ত হন্  ইখান্া। 
  
দুই। েখন্ তখন্ ম োি মন্কত বেষ্টা করুন্। পুরকন্া বিাজার িত মন্কজকক মশ্মথল ককর 
বেলুন্। আমি আিার কাকজর বটম কল িকন্ কমরকয় বদওয়ার জন্য একটা পুরকন্া বিাজা 
বরকখ মদই। এ িাডা ম ডাকলর কথাটাও িকন্ রাখক ন্। ঘুিন্ত ম ডাল–িান্া কখন্ও হাকত 
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মন্কয় বদকখকিন্? তুকল মন্কয় বদখক ন্ বকিন্ তুকলার  স্তার িত লাকগ। ভারতীয় 
বোগীরাও  কলন্ ম োকির বকৌশ্ল আয়ি করকত হকল ম ডাকলর োলেলন্ লক্ষয 
করক ন্। আমি বকান্মদন্ অ সাকদ বভকঙ পডা ম ডাল বদমখমন্। 
  
মতন্। ব শ্ আরাি ককর  কস েতটা পাকরন্ কাজ করক ন্। িকন্ রাখক ন্ শ্রীকর উকেগ 
থাককল কােঁধ  যাথা হয় আর অ সাদ আকস। 
  
োর। মদকন্র িকধয োর মক পােঁে  ার মন্কজকক পরীক্ষা করুন্ আর মন্কজকক প্রশ্ন করুন্ : 
আমি মক ব মশ্ পমরেি করমি? বে কাকজ বপশ্ীর প্রকয়াজকন্ বন্ই তাকত মক তাই কাকজ 
লাগামে? এটা আপন্াকক ম োকির বকৌশ্ল আয়ি করকত বশ্খাক । 
  
পােঁে। এরপর মদকন্র বশ্কষ্ মন্কজকক আ ার প্রশ্ন করুন্ : আমি কতখামন্ ক্লান্ত? আমি 
েমদ ক্লান্ত হই বসটা আিার িান্মসক কাকজর  া পমরেকির জন্য ন্য়,  রিং আমি বেভাক  
ককরমি বসই জকন্যই। ডযামন্কয়ল ডমব্ল্উ বজাকসমলন্  কলন্ : আমি মদকন্র বশ্কষ্ মন্কজকক 
প্রশ্ন কমরন্া আমি কতখামন্ ক্লান্ত  রিং জান্কত োই আমি কতটা ক্লান্ত ন্ই। আমি েখন্ 
মদকন্র বশ্কষ্ বকান্ভাক  অ সাদগ্রস্ত  কল মন্কজকক ভাম   া বকান্রকি ম রমক্ত আকস 
আর  ুমঝ আিার স্নাযু় ক্লান্ত, তখন্  ুঝকত পামর ভাকলাভাক ই কাজটা ব মশ্ ককরই 
ককরমি, বোগযতাও অভা  মিকলা। আকিমরকার  য সাদারকদর প্রকতযকক েমদ এটা বখয়াল 
রাখকতন্ তাহকল হয়কতা উচ্চ রক্তোকপর েকল িৃতুযর সিংখযা বের ককি আসকতা। 
এিাডাও সযান্াকটামরয়াি আর উন্মাদােকি িানু্কষ্র সিংখযাও কি হকতা। 
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িৃহকত্রী কীভার্ব অবসাদ দূর করর্বন 
  
গত শ্রৎকাকল আিার সহকারী ব াস্টকন্ উকড মগকয় ম মের্ত্ এক ডাক্তামর ক্লাকস বোগ 
বদয়। ডাক্তামর? ব শ্, ভাকলা কথা। আসকল মকন্তু এটা িন্স্তকত্বর ক্লাস। এ ক্লাকসর 
উকেশ্য হকলা বে সিস্ত িানু্ষ্ দুমিন্তাগ্রস্ত তাকদর মেমকৎসা। ব মশ্র ভাগ বরাগী হল 
এখাকন্ অসুস্থ গৃহকর্ত্ী। 
  
এ ধরকণর দুমিন্তাগ্রস্তকদর ক্লাস শুরু হওয়ার বগাডার কথাটা মক? শুনু্ন্ তাহকল ১৯৩০ 
সাকল ডুঃ বোকশ্ক এইে প্রযাট–মেমন্ ডুঃ উইমলয়াি অসলাকরর িার্ত্ মিকলন্–লক্ষয ককরন্ 
বে সিস্ত বরাগী ব াস্টন্ মডসকপন্সারীকত মেমকৎসার জন্য আকসন্ তাকদর ব মশ্র 
ভাকগরই বকান্ শ্ারীমরক ত ষ্িয থাকক ন্া। এই স  বরাগীকদর অকন্ককই ন্ান্া রকি 
 যথার কথা  লকতন্। বকউ  লকতন্ পাকস্থলীকত কযান্সার হকয়কি। বকউ  লকতন্ মপকে 
 যথা। অথে ডাক্তারী পরীক্ষায় বকান্ বরাগই ধরা পকডমন্।  হু প্রােীন্পন্থী ডাক্তারই এস  
শুকন্  লকতন্ স  বরাগটাই িকন্র । ডুঃ ভযাট জান্কতন্ সকলকক বরাকগর কথা ভুকল 
 ামড বেকত  লা  ৃথা। কারণ–ওই গৃহকর্ত্ীরা বকউই অসুস্থ হকত োন্মন্। বরাকগর কথা 
বভালা সম্ভ  হকল তারা মন্িয়ই তাই করকতন্। অতএ  করণীয় মক? 
  
এই জন্যই মতমন্ ক্লাস আরম্ভ করকলন্–সকে সকে অকন্ক ডাক্তারই আ ার একত সকন্দহ 
প্রকাশ্ করকত শুরু করকলন্ অথে ক্লাকস েিক সৃমষ্ট হল। শুরু হওয়ার পর আোকরা 
 ির বককট বগকল হাজার হাজার বরাগী োরা এখাকন্ একসমিকলন্, তারা আকরাগয লাভ 
ককরন্।  হু বরাগী বসকর োওয়ার পকরও বেন্ মন্য়মিত মগজোয় আসকিন্ িকন্ ককর 
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একসকিন্। একজন্কক জামন্ মেমন্ বরাগ সারার পর ন্’ ির ধকর মন্য়মিত একসকিন্। 
মতমন্  কলকিন্ বে প্রথি েখন্ আকসন্ তােঁর ধারণা মিল মকডন্ী  া  ুককর অসুকখ 
ভুগমিকলন্। এতই দুমিন্তা হত তােঁর বে িাকঝ িাকঝ মকিুমদকন্র জন্য অন্ধও হকয় 
বেকতন্। অথে আজ মতমন্ আত্মম শ্বাকস পমরপূণে,  য়স িকন্ হয় বেন্ েমিশ্; বকাকল 
মন্মদ্রত ন্ামত। মতমন্  কলমিকলন্ পামর ামরক  যাপাকর এত দুমিন্তা করতাি বে িকন্ হত 
িরণই ভাকলা। এখাকন্ একস দুমিন্তার অসারতা বটর বপলাি, তা  ন্ধ করকতও মশ্খলাি। 
এখন্  লকত পামর আিার জী ন্ সমূ্পণে মন্রুকেগ। 
  
ডুঃ বরাজ মহলোমডিং হকলন্ ওই ক্লাকসর ডাক্তারী পরািশ্েদাতা। মতমন্  কলকিন্ : েট ককর 
দুমিন্তা দূর করার বসরা পথ হল োকক ম শ্বাস ককরন্ তাকক সিসযার কথাটা িন্ খুকল 
জান্াকন্া। আিরা একক  মল কযান্ারমসস। বরাগীরা েখন্ এখাকন্ আকস, তাকদর বরাকগর 
কথা পুকরাপুমর  লার পকরই তারা শ্ান্ত হন্। দুমিন্তা মন্কয়ই বক ল মেন্তা ককর েলকল, 
আর তা িকন্র িকধয বেকপ রাখকল স্নাযু়র উপর প্রেে োপ ও মকিু উপ জ্ঞাকন্র মভমিরও 
মকিু পকড। আিাকদর দুমিন্তা ভাগ ককর বন্ওয়া দরকার। আিাকদর িকন্ হওয়া দরকার 
পৃমথ ীকত আিার সিসযা ভাগ ককর বন্ ার বলাক আকি। 
  
আিার সহকারী এক ার এক িমহলাকক তােঁর সিসযার কথা শুকন্ হােঁে বিকড  ােঁেকত 
বদকখন্। তােঁর পামর ামরক দুমিন্তা মিল, মতমন্ েখন্ কথা  লকত আরম্ভ ককরন্ তখন্ 
তাকক িকন্ হমেল পযােঁে বখালা একখে মরিং। িিশ্ুঃ কথা  লার পর মতমন্ শ্ান্ত হন্। 
সাক্ষাৎকাকরর বশ্কষ্ তােঁকক হাসকতও বদখা োয়। তােঁর সিসযার মক সিাধান্ হকয় 
মগকয়মিল? ন্া, বসটা তত সহজ ন্য়। পমর তেকন্র কারণ হল মতমন্ িকন্র স  কথা 
উজাড ককর মদকত বপকরমিকলন্। এই েিৎকার মন্রািকয়র িূল কথা হকলা–িানু্কষ্র 
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সহানু্ভূমত ও মকিু উপকদশ্। এই পমর তেকন্র কারণ হল কথা। কথার ম রাট আকরাগয 
লাকভর ক্ষিতা আকি। 
  
িকন্াম জ্ঞাকন্র মভমিরও মকিুটা হল কথার আকরাগয ক্ষিতা। ফ্রকয়কডর আিল বথককই 
িন্স্তামত্বকরা বদকখকিন্ বরাগী খু ই স্বমস্ত লাভ ককর বস েমদ শুধু িন্ খুকল কথা  লকত 
পাকর। এর কারণ মক? হয়কতা এর েকল আিাকদর কষ্ট সম্পককে মকিু জ্ঞান্লাভ হয়, 
ভাকলা ব াঝা োয়। পুকরা  যাপারটা অ শ্য বকউ জাকন্ন্ ন্া। তক  আিরা স াই জামন্, 
কথা  লকল সকে সকেই ব শ্ স্বমস্ত বিকল। 
  
অতএ  এরপর েখন্ বকান্ আক গ জমন্ত সিসযা আসক  তখন্ কারও সকে কথা 
 মলন্া বকন্? অ শ্য এটা  লমিন্া োর সকেই বদখা হক  তার কাকি ঘযান্র ঘযান্র ককর 
স  সিসযাটা জান্া । এটা বকউই পিন্দ করক ন্ ন্া। আসকল োকক ম শ্বাস কমর তার 
কাকিই  লকত পামর। তার সকে বদখা ককর  লকত পারক ন্ : আিার একটা সিসযা 
আকি। আমি আপন্ার উপকদশ্ োই–আশ্া কমর আিার কথাটা একটু শুন্ক ন্। হয়কতা 
উপকদশ্ মদকত পারক ন্, তািাডা এই সিসযার  যাপাকর আপন্ার দৃমষ্টভেীকত ো বদখা 
সম্ভ  আিার পকক্ষ তা ন্াও হকত পাকর। েমদ উপকদশ্ ন্াও মদকত পাকরন্ আপমন্ 
শুন্কলও আিার উপকার হক । 
  
ব াস্টন্ মডসকপন্সারীকত কথা  লাই হল মেমকৎসার পদ্ধমত। এখাকন্ ককয়কটা উপকদশ্ 
বদওয়া হকে–গৃহকর্ত্ীরা বসগুকলা  ামডকত কাকজ লাগাকত পাকরন্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

276 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

১। একখান্া বন্াট ই রাখকত পাকরন্। োকত আো মদকয় আপন্ার মপ্রয় কম তা, প্রাথেন্া  া 
উদৃ্ধমত বসেঁকট রাখকত পাকরন্। বকান্  ষ্েণমসক্ত অপরাকহ্ন িন্ বিজাকজ মেক ন্া থাককল 
বন্াট ই বথকক পাে করকল িন্ ভাকলা থাকক । 
  
২। অপকরর বদাষ্ত্রুমট মন্কয় ব মশ্ ভা ক ন্ ন্া। হয়কতা আপন্ার স্বািীর  হু ত্রুমট আকি। 
বসস  কথা ন্া মেন্তা ককর তার গুকণর মদকটাই ভা ক ন্। ভা কল পকর বদখক ন্ এরকি 
বলাক আপন্ার স্বািী হওয়ায় আপমন্ গম েত ব াধ করকিন্। 
  
৩। আপন্ার পডশ্ীর সম্পককে আগ্রহ প্রকাশ্ করুন্। তাকদর সকে একটা  নু্ধকত্বর 
আ হাওয়া সৃমষ্ট ককর তুলুন্। 
  
৪। রাকর্ত্ শুকত োওয়ার আকগ পকরর মদকন্র কাজককিের একটা তামলকা ততরী ককর 
রাখুন্। একত কাজককিের সুম ধা হক , বকান্ মকিু একলাকিকলা হক  ন্া। 
  
৫। বশ্ষ্ কথা হল, স  রকি দুমিন্তা আর অ সাদ এমডকয় েলুন্। ম োি মন্ন্। অ সাদ 
আর দুমিন্তাই আপন্াকক অসুস্থ ককর বতাকল। 
  
হযােঁ, আপমন্ গৃহকর্ত্ী হকল আপন্াকক ম োি করকতই হক । আপন্ার একাকজ একটা 
ম কশ্ষ্ সুম ধাও রকয়কি–আপমন্ েখন্ খুমশ্ ম োি মন্কত পাকরন্। েমদ োন্ বিকঝকত ও 
শুকয় পডকত পাকরন্। আিকেের কথা হল শ্ক্ত বিকঝয় বশ্াওয়া মরিং লাগাকন্া গদীর বেকয় 
ভাকলা–একত বিরুদে ভাকলা থাকক। 
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ভাকলা কথা, এ ার মকিু  যায়াকির কথা  মল। এগুকলা একসপ্তাহ বেষ্টা ককর বদখুন্–
তাকত মক েল হয় বদখক ন্ : 
  
(ক) েখন্ই ক্লান্ত িকন্ হক  সটান্ শুকয় পডুন্ দরকার হকল গমডকয় মন্কতও পাকরন্, মদকন্ 
দু ার এটা করক ন্। 
  
(খ) বোখ  ন্ধ করুন্। সিস্ত মেন্তা দূর ককর সূেে  া তারার িত মন্কজকক ম কশ্বর অন্তভুেক্ত 
ভা কত থাকুন্। 
  
(গ) সিস্ত রকি দুমিন্তা  ন্ধ করুন্–আর আকস্ত আকস্ত শ্বাস প্রশ্বাস মন্কত থাকুন্। 
এম ষ্কয় ভারতীয় বোগীরা মেক  কলকিন্, িন্দিয় শ্বাস প্রশ্বাকস স্নাযু় শ্ান্ত হয়। 
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দুশ্চিন্তা ও ক্লাশ্চন্ত দূর করার িারশ্চট অভযাস 
  
প্রথি ভাকলা কাকজর অভযাস : বডস্ক বথকক একান্ত প্রকয়াজন্ীয় কাগজপর্ত্ িাডা  ামক স  
সমরকয় বেলুন্। 
  
মশ্কাকগা আর ন্থে ওকয়স্টান্ে বরলওকয়র বপ্রমসকডন্ট্ বরালযাে এল, উইমলয়ািস্  কলন্ : 
বকান্ িানু্ষ্ েমদ সহকজ কাজ করকত োন্ তাহকল তাৎক্ষমণক প্রকয়াজন্ীয় োেঁইলপর্ত্ িাডা 
তার বটম কল জিা  ামক স  কাগজ সমরকয় বেলাই উমেত। আমি একক এক ন্ির ভাকলা 
কাজ করার পথ  কল িকন্ কমর আর এটা স কেকয় বসরা বোগযতার িাপকামে। 
  
আপমন্ েমদ ওয়ামশ্িংটন্ মড. মস–র লাইকেরী অ  কিংকগ্রকস কখন্ও ব ডাকত োন্ তাহকল 
িাকদর মন্কে কম  বপাকপর বলখা এই কমট কথা বলখা আকি বদখকত পাক ন্ : 
  
“মন্য়িানু্ মতেতাই স্বকগের প্রথি মন্য়ি।” 
  
 য সা জগকতও প্রথি কানু্ন্মট হওয়া উমেত মন্য়িানু্ মতেতা। মকন্তু সমতযই তাই মক? ন্া, 
কারণ গডপডতা  য সাদারকদর বটম ল ককয়ক সপ্তাহ হাত পকডমন্ এিন্ স  কাগজপকর্ত্ 
ব াঝাই হকয় থাকক।  যাপারটা এিন্ই ঘকট। এক ার মন্উ অমলেকন্সর একজন্ প্রকাশ্ক 
আিায়  কলন্ বে তার বসকিটামর তার বটম ল সাে করকত মগকয় একটা টাইপরাইটার 
খুেঁকজ পায় বসটা ন্ামক দু’ ির আকগ হামরকয় বগকি  কল ধকর বন্ওয়া হয়! 
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বটম কল সূ্থপীকৃত কাগজপর্ত্ বদখকলই ম রমক্ত, উকিজন্া আর মেন্তার উকদ্রক হকত োয় 
মকন্তু  যাপারটা তার বেকয়ও খারাপ। স  সিয় হাজার হাজার কাকজর কথা আর বসগুকলা 
করকত সিকয়র অভা  শুধু বে উকিজন্া আর ক্লামন্ত  ামডকয় বদয় তাই ন্য়  রি এটা 
আপন্ার ব্ল্াড বপ্রসার, হাকটের বরাগ আর বপকটর আলসার বরাকগরও কারণ হকয় উেকত 
পাকর। 
  
বপন্মসলভামন্য়া ম শ্বম দযালকয়র গ্রাজুকয়ট সু্কল অ  বিমডমসকন্র অধযাপক ড. জন্ এইে. 
বস্টাক্স এক ার আকিমরকান্ জাতীয় বিমডকযাল কন্কভন্শ্াকন্র সািকন্ একটা প্র ন্ধ পাে 
ককরমিকলন্–ন্াি মিকলা তজম ক বরাকগর জমটলতার আসল কারণ। ওই প্র কন্ধ ডুঃ বস্টাক্স 
এগাকরামট অ স্থা  ণেন্া ককরমিকলন্। এর িকধয প্রথিটা মিকলা এই রকি : 
  
 াধযতািূলক মকিু করার ধারন্া : সািকন্র অেুরন্ত কতে য ো করকতই হক । মকন্তু এই 
বটম ল সাে রাখার িত সাধারণ কাজ ককর আর বকান্ কাকজর ধারণা িাথায় মন্কয়, 
বকিন্ ককর এই উচ্চোপ দূর ককর ো করকতই হক  বসটা সিাধা করা োক ? ম খযাত 
িকন্াসিীক্ষক ডুঃ উইমলয়াি এল, সযাডলার বকান্ এক বরাগীর কথা জামন্কয়কিন্ মেমন্ 
এই সহজ পথ গ্রহণ করার েকল প্রায় স্নায়ম ক অ সাকদ বভকে পডার হাত বথকক 
বরহাই পান্। ভদ্রকলাক মশ্কাকগার বকান্ প্রমতষ্ঠাকন্র িস্ত একজন্ কিেোমর। মতমন্ েখন্ 
ডুঃ সযাডলাকরর বেিাকর আকসন্ তখন্ মতমন্ দুমিন্তা, উকেগ আর স্নায়ম ক দু েলতার 
মশ্কার হকয়কিন্। মতমন্ জান্কতন্ তােঁকক মশ্গমগরই িামটকত পডকত হকত পাকর, মকন্তু কাজ 
বিকড বদওয়া তােঁর পকক্ষ সম্ভ  মিকলা ন্া। তােঁর তাই সাহাকেযর দরকার মিকলা। 
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ভদ্রকলাক েখন্ তার মন্কজর কামহন্ী বশ্ান্ামেকলন্, ড. সযাডলার জামন্কয়মিকলন্ : তখন্ই 
আিার বটমলকোন্ ব কজ উেল। বোন্ একসমিকলা। হাসপাতাল বথকক। বদরী ন্া ককর 
আমি বস সিকন্ধ সকে সকে  য স্থা বন্ ার  কন্দা স্ত করলাি। পারকল আমি সকে সকেই 
কাজ বশ্ষ্ কমর। বোন্টা ন্ামিকয় রাখকত ন্া রাখকতই আ ার বসটা ব কজ উেকলা। 
এ াকরও জরুমর দরকার, তাই কথা াতো  লকত সিয় লাগকলা। তৃতীয় ার  াধা বপলাি 
আিার এক সহকিেী েখন্ িারাত্মক রুগ্ন এক বরাগীর জন্য পরািশ্ে োইকত একলন্। 
তাকক ম দায় মদকয় েখন্ অকপক্ষারত ভদ্রকলাককর কাকি একস বদরী কমরকয় বদওয়ার জন্য 
িাপ োইলাি, ভদ্রকলাক উজ্জ্বল হকয় উেকলন্। তােঁর বোকখ িুকখ সমূ্পণে আলাদা অমভ যমক্ত 
বদখকত বপলাি। 
  
িাপ োইক ন্ ন্া, ডাক্তার! ভদ্রকলাক সযাডলারকক  লকলন্, গত দশ্ মিমন্কট িকন্ হয় 
 ুঝকত বপকরমি আিার বগালিালটা বকাথায়। আমি অমেকস মেকর আিার কাকজর ধারা 
 দকল বেলকত োই…মকন্তু োওয়ার আকগ, আপন্ার মক আপমি আকি আমি েমদ আপন্ার 
কাকজর বডস্কটা একটু বদমখ? 
  
ডুঃ সযাডলার তােঁর বডকস্কর ড্রয়ারগুকলা খুকল ধরকলন্। স ই খামল–শুধু সািান্য–ওষু্ধ পর্ত্ 
িাডা।  লকিন্ মক ডাক্তার, আপন্ার বশ্ষ্ ন্া হওয়া কাগজপর্ত্ বকাথায় রাকখন্? 
ভদ্রকলাক জান্কত োইকলন্। 
  
স  কাজ বশ্ষ্। সযাডলার জান্াকলন্। 
  
জ া  ন্া বদওয়া মেমেপর্ত্ বকাথায় রাকখন্? 
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স  জ া  বদওয়া হকয় বগকি সযাডলার জান্াকলন্। আিার কাজিককের মন্য়ি হকলা, উির 
ন্া মদকয় বকান্ মেমে আমি বেকল রামখ ন্া। আমি আিার বসকিটামরকক মদকয় সকে সকে 
মেমের উির মদই। 
  
সপ্তাহ দুকয়ক  াকদ ওই ভদ্রকলাক ডুঃ সযাডলারকক তার অমেকস আিন্ত্রণ জান্াকলন্। 
মতমন্  দকল মগকয়মিকলন্–আর তােঁর বডস্কও মেক তাই। মতমন্ বডকস্কর ড্রয়ার খুকল 
বদখাকলন্ বশ্ষ্ হয়মন্ এিন্ কাজ জিাকন্া বন্ই। ি’ সপ্তাহ আকগ আিার মতন্কট বডস্ক 
দুকটা আলাদা অমেকস মিল–বসগুকলা কাকজর োেঁকক প েত প্রিাণ হকয় উকেমিল। কখন্ই 
কাজ বশ্ষ্ করকত পারতাি ন্া। আপন্ার সকে বদখা ককর আসার পর ওয়াগন্ ব াঝাই 
ককর প্রমতক দন্ আর পুরকন্া কাগজপর্ত্ সমরকয় বেমল। আর এখন্ আমি বকান্ কাজই 
বেকল রামখ ন্া, একটা বডকস্ক  কস কাজ ককর েমল, জিাকন্া কাকজ ক্লামন্ত আর দুমিন্তা 
আন্কত মদই ন্া। মকন্তু স কেকয় আিেে  যাপার হকলা আমি সমূ্পণে বসকর উকেমি। আিার 
স্বাকস্থয বকান্ গেকগাল আর বন্ই। 
  
িামকেন্ েুক্তরাকষ্ট্রর সুপ্রীি বকাকটের প্রাক্তন্ প্রধান্ ম োরপমত োলেস্ ইভান্স মহউকজস  কলন্ 
: িানু্ষ্ অমতমরক্ত কাকজর েকল িারা োয় ন্া। তারা িারা পকড ম মক্ষপ্ততা আর দুমিন্তার 
জন্যই। হযােঁ, কথাটা সমতযই, তাকদর শ্মক্তর ম মক্ষপ্ততার জন্যই–আর দুমিন্তার জন্য। 
কারণ তারা কখন্ই তাকদর কাজ বশ্ষ্ করকত পারক  ভা কত পাকরন্া। 
  
মেতীয় ভাকলা কাকজর অভযাস; গুরুত্ব অনু্োয়ী কাজগুমল বশ্ষ্ করুন্। 
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রাজয বজাডা মসমটজ সামভেস বকাম্পান্ীর প্রমতষ্ঠাতা বহন্মর এল, হামটে এক ার  কলন্ বে, 
েত িাইকন্ই মতমন্ বদন্ ন্া বকন্ দুকটা মজমন্স বলাকককদর কাি বথকক পাওয়া মতমন্ 
অসম্ভ   কলই বদকখকিন্। 
  
বসই দুমট অিূলয ক্ষিতা হকলা : প্রথিমট, মেন্তা করার ক্ষিতা। মেতীয়মট, গুরুকত্বর িি 
অনু্সাকর কাজ করার ক্ষিতা। 
  
সািান্য অ স্থা বথকক িার্ত্  াকরা  িকর ক্ষিতার মশ্খকর উকে বপপকসাকডন্ট্ বকাম্পান্ীর 
বপ্রমসকডন্ট্ হন্ বে বিকলমট তার ন্াি োলেস্ লাকিযান্। মতমন্ আয় ককরকিন্  িকর ককয়ক 
লক্ষ টাকা আর জী কন্ এিাডাও ককরমিকলন্  হু লক্ষ টাকা। মতমন্ জামন্কয়মিকলন্ বে 
বহন্মর এল, ডুহামটে বে দুকটা গুণ খুেঁকজ পাওয়া অসম্ভ   কল বভক মিকলন্ বসই দুমট গুকণর 
প্রমতই তােঁর সােকলযর জন্য মতমন্ কৃতজ্ঞতা জান্াকত োন্। োলেস লাকিযান্ বলকখন্ : 
েতদূর আিার িকন্ পকড আমি বভার পােঁেটায় ঘুি বথকক উকে পডতাি কারণ তখন্ই 
আমি অন্য সিকয়র বেকয় ভাকলা ভাক  মেন্তা করকত পারতাি। তখন্ ভাকলা ভাক  মেন্তা 
ককর আিার সারামদকন্র পমরকল্পন্া করকত পারতাি আর কাকজর গুরুত্ব অনু্সাকর 
কাকজর  য স্থা করতাি। 
  
আকিমরকার স কেকয় সেল  ীিার বসল্সিযান্ ফ্রাঙ্ক ব টজার সারামদকন্র কাজ করার 
পমরকল্পন্া বভার পােঁেটার পকর আকদৌ করকতন্ ন্া। আকগর রাকতই মতমন্ তােঁর পমরকল্পন্া 
িক ততমর করকতন্–মন্কজর কাকজর একটা সীিাও মেক ককর রাখকতন্–সীিা হকলা পকরর 
মদন্ আনু্িামন্ক কত টাকার  ীিা করাকত পারক ন্। বসটা েমদ করকত ন্া পারকতন্ 
তাহকল টাকাটা পকরর মদন্ বোগ ককর বন্ন্–এইভাক ই েকল। 
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. 
  
আমি আিার দীঘেমদকন্র অমভজ্ঞতা বথকক জামন্ কারও পকক্ষ কাকজর গুরুত্ব অনু্োয়ী 
স সিয় কাজ করা সম্ভ  হয় ন্া, তক  আমি এটাও জামন্ বে প্রথি কাজ প্রথকি করার 
একটা বকান্ পমরকল্পন্া ককর রাখাও ভাকলা। আর বসই কাজ করকত করকত এমগকয় েলা 
স কেকয় ভাকলা উপায়। 
  
জজে  ান্োডে শ্ েমদ আকগর কাজ আকগ করার েত ন্া মন্কতন্, তাহকল হয়কতা বলখক 
মহকসক  মতমন্  যথেই হকতন্, এ িং সারাজী ন্ একজন্  যাকঙ্কর কযামশ্য়ার হকয়ই 
কাটাকতন্। তােঁর প্রমতজ্ঞা মিকলা প্রমতমদন্ অন্তত পােঁে পাতা বলখা। এই হৃদয়ম দারক 
পমরকল্পন্া তােঁকক প্রায় ন্টা  ির ধকর তদমন্ক পােঁে পাতা ককর বলখার বপ্ররণা েুমগকয় 
মিকলা, েমদও ওই ন্টা  িকর মতমন্ িার্ত্ মর্ত্শ্ ডলার বরাজগার করকত বপকরমিকলন্–বরাজ 
িার্ত্ এক বপমন্। এিন্ মক রম ন্সন্ িুকশ্াও বরাজ মক করক ন্ তার একটা কােেিি 
 ামন্কয় রাখকতন্। 
  
মতন্ ন্ির ভাকলা কাজ করার অভযাস, বকান্ সিসযার সমু্মখীন্ হকল সকে সকেই সিসযার 
সিাধান্ করুন্, েমদ প্রকয়াজন্ীয় তথয পান্ অেথা ঝুমলকয় রাখক ন্ ন্া। 
  
আিার একজন্ প্রাক্তন্ িার্ত্, এইে. মপ. হাওকয়ল আিায়  কলমিকলন্ বে মতমন্ েখন্ 
আকিমরকার ব াডে অ  ষ্টীকলর ডাইকরক্টর ব াকডের একজন্ সদসয মিকলন্ তখন্ ওই 
ব াকডের সভা ব শ্ সিয় মন্কয় েলকতা–অকন্ক সিসযার আকলােন্া হকতা মকন্তু খু  কি 

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

284 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

সিসযারই মন্মিত বকান্ মসদ্ধান্ত বন্ওয়া হত। েল মক হকতা? ব াকডের প্রকতযক সদসয 
বগািা বগািা কাগজ  ামড মন্কয় বেকতন্ পডার জন্য। 
  
এ বশ্ষ্ পেেন্ত মিুঃ হাওকয়ল ব াকডের ডাইকরক্টরকদর রামজ করাকলন্ এক এক সিয় 
একটা ককর সিসযা মন্কয় আকলােন্া এ িং তার সিাধান্ করকত। বকান্ দীঘেসূর্ত্তা  া 
বেকল রাখা েলক  ন্া। হয়কতা বকান্ মসদ্ধান্ত বন্ওয়া হ’ল সিসযামট সিাধান্ কর ার জন্য 
আরও ব শ্ী তকথযর প্রকয়াজন্। সিসযার সিাধান্ ন্ান্া রকি হকত পাকর–মকিু করা 
অথ া ন্া করা, মকন্তু মন্মিত বকান্ মসদ্ধাকন্ত অ শ্যই আসকত হক । তক  পকরর কাজমট 
গ্রহণ করার আকগ একটা সিাধান্ করকতই হক । মিুঃ হাওকয়ল জামন্কয়কিন্ এর েকল 
ো ঘটকলা তা অম শ্বাসয আর বকান্ কাজই  ামক থাককমন্। স  মকিুই পমরষ্কার। বকান্ 
সদসযককই আর কাগকজর তাডা মন্কয়  ামড বেকত হয়মন্। আর কখন্ও অসিাপ্ত মকিু 
প্রস্তা  পকডও থাককমন্। 
  
আকিমরকার স্টীল দপ্তকরর জন্যই শুধু ঐ ন্ীমত ন্য়, এটা আপন্ার  া আিার জকন্যও এই 
মন্য়ি প্রকয়াগ করকত পামর। 
  
ভাকলা কাকজর োর ন্ির অভযাস : 
  
 হু  য সায়ী অকাল িৃতুযর িুকখািুমখ হন্, কারণ তারা অন্য কাউকক বকান্ রকি দাময়ত্ব 
ন্া মদকয় স  মকিুই মন্কজ করকত োন্। এর েলােল বকিন্ হয়? বিাকটাখাকটা স  মকিু 
এ িং গেকগাল তােঁকক পাগল ককর িাকড। তার ভাকগয বজাকট িুকটািুমট, মেন্তা, উকেগ আর 
দুমিন্তা। দাময়ত্ব অকন্যর হাকত বদওয়ার কাজটা বশ্খা ব শ্ শ্ক্ত। এটা আির ভাকলাই 
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জান্া আকি। আিার পকক্ষ কাজটা অতযন্ত কমেন্ িকন্ হকয়মিল। আিার অমভজ্ঞতায় আমি 
আরও জামন্, ভুল িানু্কষ্র উপর দাময়ত্ব োমপকয় মদকল মক ভয়ান্ক স েন্াশ্ ঘকট বেকত 
পাকর। ত ুও দাময়ত্ব বদওয়া কমেন্ হকলও দুমিন্তা, উকেগ আর ক্লামন্তর হাত বথকক বরহাই 
পাওয়ার জন্য  ড পকদ আসীন্ কাউকক এটা মদকতই হক । 
  
বে িানু্ষ্ ম রাট  য সা গকড তুলকত পাকরন্ অথে সিংগেকন্র কাজ, দাময়ত্ব দান্ আর 
পেেক ক্ষণ জাকন্ন্ ন্া মতমন্ সাধারণতুঃ পিাকশ্  া ষ্াকটর বকাোয় বপৌঁকি হৃৎমপকের 
বগালিাকল বভাকগন্–বে হৃৎমপকের বগালিাল উকেগ আর দুমিন্তাকতই হয়। বকান্ জ্বলন্ত 
উদাহরণ োইকিন্? ব শ্, তাহকল স্থান্ীয় সিং াদপকর্ত্ বশ্াকসিং াদ কলকি বোখ  ুমলকয় 
বদখুন্। 

  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

286 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

একর্ঘর্য়শ্চম জশ্চনত অবসাদ ও উর্েি কাটার্নার 
উপায় 

  
অ সাকদর অন্যতি প্রধান্ কারণই হকলা এককঘেঁকয়মি। উদাহরণ মহকসক  একজন্কক 
হামজর করকত মদন্। ধরুন্ এমলকসর কথাটাই। আপন্ারই  ামডর কাকি বস থাকক। 
বপশ্ায় বস বস্টকন্াগ্রাোর। একরাকত বস  ামড মেরকলা অ সাকদ প্রায় বভকঙ পকড িাথায় 
েন্ত্রণা মন্কয়। িাকয়র অনু্করাকধ বস বখকত  সল মকন্তু বখকত পারকলা ন্া। তখন্ই 
বটমলকোন্ ব কজ উেকলা। ওর এক  য় বফ্রে বোন্ করমিল! বস ন্াকের আসকর বেকত 
আিন্ত্রণ জান্াকে। আন্কন্দ বোখ উজ্জ্বল হকয় উেল এমলকসর। ওর িন্ েন্িকন্ হকয় 
উেকলা। তাডাতামড উপকর মগকয় বপাশ্াক পালকট ও িুটল। এরপর রাত মতন্কট পেেন্ত 
ন্াে গান্ ককর  ামড মেরকলা এমলস–ক্লামন্তর বকান্ মেহ্নই মিকলা ন্া। ওর এিন্ আন্ন্দ 
হমেল বে ঘুি আসমিল ন্া। 
  
তাহকল মক আট ঘন্ট্া আকগ এমলস ক্লান্ত মিকলা ন্া? মন্িয়ই মিল। বস অ সাকদ বভকঙ 
পকডমিকলা কারণ মন্কজর কাকজ ওর এককঘেঁকয়মি একসমিল। এরকি আরও এমলসকক 
খুেঁকজ পাওয়া োক । আপমন্ও একজন্ হকত পাকরন্। 
  
আর এটা সতয বে আপন্ার আক গজমন্ত িকন্াভা ই শ্ারীমরক পমরেকির বেকয় অ সাদ 
সৃমষ্টর জন্য ব মশ্ . দায়ী। ককয়ক  ির আকগ বজাকসে ই.  ারিযাক আকোইভস অ  
সাইককালমজ–বত এক প্র কন্ধ  ুমঝকয়মিকলন্ এককঘেঁকয়মি বকিন্ ককর অ সাদ সৃমষ্ট ককর। 
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একটা পরীক্ষার িধয মদকয়ই মতমন্ এটা জান্ান্। ডুঃ  ারিযাক মকিু িার্ত্কক বকান্ এক 
পরীক্ষার কাকজ লামগকয়মিকলন্ বেটায় মতমন্ জান্কতন্ তাকদর কণািার্ত্ও আগ্রহ মিল ন্া। 
েলােল মক হকলা? িার্ত্রা অমভকোগ করকলা তারা অ সাদগ্রস্ত, িাথার েন্ত্রণায় আিান্ত, 
বোখ টাটামন্কত ম রক্ত আর তাকদর ঘুি পামেকলা। বকান্ বকান্ বক্ষকর্ত্ তাকদর বপকটরও 
গেকগাল হয়। স টাই মক কমল্পত? ন্া। ম পাকীয় পরীক্ষায় বদখা োয় বে শ্রীকর রকক্তর 
োপ আর অমক্সকজন্ গ্রহণ বকান্ িানু্ষ্ এককঘকয় ব াধ করকলই কিকত থাকক। অথে বস 
কাকজ আগ্রহ আর আন্ন্দ ব াধ করার সকে সকেই ম পাকীয় মিয়া ব কড োয়। 
  
আিরা েখন্ পিন্দসই আর উকিজন্ািয় কাজ কমর তখন্ কদামেত আিরা অ সাদগ্রস্ত 
হই। উদাহরণ মহকসক  ধরুন্, আমি মকিুমদন্ আকগ কান্ামডয়ান্ রমক প েত এলাকার 
লুইমজ হ্রদ অিকল িুমট কাটাকত মগকয়মিলাি। বসখাকন্ ব শ্ মকিুমদন্ আমি প্র াল খামড 
 রা র িাি ধকরমিলাি। এই আন্ন্দ করকত মগকয় আিার িাথার বেকয়ও উেঁেু স  
বঝােঁকপর িধয মদকয় পথ ককর েকলমি, গাকির গুেঁমডকত বহােঁেট বখকয় পকডমি–অথে আট 
ঘন্ট্ার টান্া পমরেি করার পকরও এতটুকুও ক্লান্ত হইমন্। এিন্ হওয়ার কারণ মক? 
কারণ হকলা উকিজন্া আর দারুণ আন্কন্দ মিলাি। দারুণ কাজ ককরমি  কল আমি 
ভা মিলাি। িস্ত আকাকরর ি’টা ট্রাউট িাি ধকরমিলাি। ধরুন্ েমদ িাি ধরকত ধরকত 
আিার এককঘকয়মি আসকতা, তাহকল আিার িকন্াভা  বকিন্ হকতা? তাহকল এিন্ 
পমরেকির পর সাত হাজার মেকটর উপর আিায় অ শ্যই অ সাকদ বভকঙ পডকত হকতা। 
  
পাহাকড েডার িকতা পমরেিসাধয কাকজ এককঘকয়মিই পমরেকির বেকয় বের ব মশ্ 
অ সাদগ্রস্ত ককর বদয়। একটা উদাহরণ মদমে : মিমন্য়াকপামলকশ্র মিুঃ এস. এইে. 
মকিংিযান্  যাপারটা আিায় জান্ান্। ১৯৪৩ সাকলর জুলাই িাকস কান্াডা সরকার কান্াডা 
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আলপাইন্ ক্লা কক মপ্রন্স অ  ওকয়লস বরিাকসের মকিু তসন্যকক প েতাকরাহণ বশ্খাকন্ার 
জন্য মকিু পথপ্রদশ্েক মদকত অনু্করাধ জান্ায়। মি মকিংিযান্ মিকলন্ ঐ তসন্যকদর 
প েতকরাহণ বশ্খাকন্ার একজন্ মশ্ক্ষক আর গাইড। মতমন্ আিায়  কলমিকলন্ ওই স  
গাইডকদর  য়স মিল ম য়ামিশ্ বথকক ঊন্ষ্াট  ির–তারা ওই স  তরুণ তসন্যকদর 
মহি াহ আর তুষ্ার সু্ককপর উপর মদকয় প্রায় েমিশ্ েুট খাডা েুকডাকতও মন্কয় োন্। 
বসখাকন্ তাকদর ভয়ঙ্কর ম পজ্জন্ক পকথ বেকত হয়, বকান্ রককি পা রাখা োয় এিন্ 
পকথও উেকত হয়। তারা কান্ামডয়ান্ রমক প েকতর উচ্চ মশ্খকর তার ন্াি করণ হয়মন্ 
এিন্ স  মশ্খকরও ওকেন্। মকন্তু পকন্করা ঘন্ট্া ধকর এই প েতাকরাহকণর পর স্বাস্থয ান্ 
তরুণ তসন্যরা (োরা প্রায় ি’িাস কমেন্ মশ্ক্ষািি অনু্সরণ ককরমিকলা) প্রায় অ সাকদ 
বভকঙ পকড। 
  
ওকদর ওই অ সাদ মক আকগকার কমেন্ মশ্ক্ষায় িজ ুত ন্া হকয় ওো বপশ্ীর জন্য? োরা 
কিাকো বট্রমন্িং গ্রহণ ককরকিন্ তারা কথাটা শুকন্ বহকস উেক ন্! ন্া, তােঁরা অ সাদগ্রস্ত 
হকয়মিল পাহাকড েডার এককঘকয়মির জন্য। তাকদর বকউ বকউ এিন্ই ক্লান্ত হকয় পকড 
বে খা ার জন্য অকপক্ষা ন্া ককরই ঘুমিকয় পকড। মকন্তু তাকদর পথপ্রদশ্েকরা োরা 
তসন্যকদর বেকয়  য়কস দুই  া মতন্গুণ  ড–তারাও মক ক্লান্ত হয়? হযােঁ, তারা ক্লান্ত হকলও 
বভকঙ পকডমন্। তারা তন্শ্কভাজ বসকর ঘন্ট্ার পর ঘন্ট্া গল্পগুজ  ককর মন্কজকদর 
অমভজ্ঞতার কথা আকলােন্া ককর েকলমিকলা। তারা বভকঙ পকডমন্ কারণ তাকদর আগ্রহ 
মিকলা। 
  
কলমিয়া ম শ্বম দযালকয়র ড েডওয়াডে থাইক অ সাদ মন্কয় পরীক্ষা করার সিয় মকিু 
তরুণকক প্রায় এক সপ্তাহ ঘুকিাকত বদন্মন্ ন্ান্া উৎসাহজন্ক কাকজ  যস্ত বরকখ। ন্ান্া 
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রকি পরীক্ষার পর মতমন্ বঘাষ্ণা। ককরন্ : এককঘকয়মিই হকলা কাকজ উৎসাহ ককি 
আসার কারণ। 
  
আপমন্ েমদ িান্মসক পমরেি ককর থাককন্ তাহকল আপন্ার কাকজর পমরিাণ আপন্াকক 
অ সাদগ্রস্ত ককর বতাকল ন্া। বে কাজ আপমন্ ককরন্ ন্া তাই আপন্াকক ক্লান্ত 
অ সাদিয় ককর তুলকত পাকর। বেিন্ ধরুন্, গতসপ্তাকহ কথাটাই, বস সিয় আপমন্ 
হয়কতা  ার ার  াধাপ্রাপ্ত হন্। বকাকন্া কাজ বশ্ষ্ হয়মন্, মেমের জ া  বদওয়া হয় মন্, 
সাক্ষাৎকার করা োয়মন্। স ই বকিন্ বগালকিকল হকয় োয়। মকন্তু আপমন্ বসমদন্ মকিু 
ন্া ককরও  ামড মেরকলন্ ক্লান্ত হকয় িাথায় েকথষ্ট েন্ত্রণা মন্কয়। 
  
অথে পকরর মদন্ অমেকস স ই েিৎকার কাজকিে হয়। আকগকার েমিশ্গুণ ব মশ্ কাজ 
ককরন্। আপমন্। তা সকত্বও ঝকঝকক সাদা টাটকা গাকডেমন্য়া েুকলর িকতা হকয়ই  ামড 
মেরকলন্। আপন্ার এ অমভজ্ঞতা মন্িয়ই হকয়কি। হকয়কি আিারও। 
  
এ বথকক মক মশ্ক্ষা পামে আিরা? এই মশ্ক্ষা বে, আিাকদর অ সাদ আকস কাকজর জন্য 
ন্য়  রিং ভা ন্া মেন্তা হতাশ্ আর ম রমক্ত বথকক। 
  
এই পমরকেদ বলখার সিয় আমি বজকরাি কাকণের সেীত  হুল ‘বশ্া ব াট’ ন্াটকমট 
বদখকত মগকয়মিলাি। ন্াটককর ন্ায়ককর িুকখ বশ্ান্া োয় : একিার্ত্ ভাগয ান্ তারাই োরা 
কাজ ককর আন্ন্দ পায়। এরকি িানু্কষ্রা ভাগয ান্ এই জন্যই বে তাকদর রকয়কি 
অকন্ক ব মশ্ ক্ষিতা, কি উকেগ আর কি অ সাদ। 
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মকন্তু এস  কথা বজকন্ লাভ মক? আপন্ার একত করার আকিই  া মক? একজন্ 
বস্টকন্াগ্রাোকরর কথা  লমি–অকলাকহািার টুলসার এই বস্টকন্াগ্রাোর মক ককরমিল 
শুনু্ন্। তাকক সারা িাস ধকরই এককঘকয়মিভরা কাজ ককর েলকত হকতা। তার কাজ মিল 
কাগজপর্ত্ বগািাকন্া, মেমেপর্ত্ ততমর রাখা, এই স । অতযন্ত এককঘকয় কাজ  কল বস 
একমদন্ মন্কজ  াোর জকন্যই কাজটা একটু আন্ন্দিয় করক   কল বভক  মন্ল। মন্কজ 
মন্কজই বস একটা প্রমতকোমগতার  য স্থা ককর বেলকলা। প্রমতমদন্ সকাকল কতগুকলা েিে 
বস ততমর করকতা এ িং বসগুকলা গুকণ রাখকত আরম্ভ করকলা। তারপর বসই সিংখযা 
ম কককলর মদকক োকত অমতিি করকত পাকর তার  য স্থা করা হল। বস প্রমতমদকন্র 
কাকজর মহকস  বরকখ পরমদন্ বসটা। বপমরকয় োওয়ার বেষ্টা করকত আরম্ভ করল। এর 
েল বকিন্ হকয়মিল? বস অল্প কমদকন্র িকধযই ওর দপ্তকরর  ামক বস্টকন্াগ্রাোকরর বেকয় 
অকন্ক ব মশ্ কাজ ককর বেলকত লাগকলা। মকন্তু তাকত তার মক হকলা? বস প্রশ্িংসা লাভ 
করকলা, ন্া…ধন্য াদ বপকলা? ন্া,…পকদান্নমত ঘটকলা? ন্া।…িাইকন্  াডকলা? তাও ন্া 
…তক  এর েকল তার অ সাকদর ভা  বককট বগকলা। বস বপকলা বসই এককঘকয়মি ভরা 
কাজ বথকক িান্মসক আন্ন্দ এ িং আরও শ্মক্ত, আন্ন্দ আর অ সর োপকন্র সুখ। 
  
গল্পটা বে সমতয বসটা আিার জান্া, কারণ ওই বিকয়মটককই আমি ম কয় ককরমি। 
  
আরও একজন্ বস্টকন্াগ্রাোকরর গল্প বশ্ান্ামে। মতমন্ও এককঘেঁকয়মি ভরা কাজকক 
আন্ন্দিয় করকত বেষ্টা োমলকয় সেল হন্। মতমন্ আিাকক মন্কজর কামহন্ী মলকখ জামন্কয় 
মিকলন্। বসটা তার মন্কজর ভাষ্াকতই  লমি : 
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আিাকদর অমেকস বস্টকন্াগ্রাোকরর সিংখযা হকলা োরজন্। োরজন্ ন্ান্াজকন্র মেমেপর্ত্ 
বদখাকশ্ান্া ককর। আিাকদর কাকজর োকপ িাকঝ িাকঝ  যমত যস্ত হকয় পডকত হয়। 
এক ার একজন্ সহকারী অমধকতো আিাকক একটা  ড মেমে টাইপ করার কথা  কলন্। 
আমি আপমি জামন্কয়  মল ককয়কটা কথা শুধকর মন্কলই কাজ েলকত পাকর। ন্তুন্ ককর 
টাইপ করকত হক  ন্া। ভদ্রকলাক আিাকক দু কথা শুমন্কয়। জান্াকলন্ আিার ইকে ন্া 
থাককল অন্য কাউকক মদকয়ই মতমন্ টাইপ কমরকয় বন্ক ন্। প্রেে রাগ ককরই। আমি 
মেমেটা মন্লাি। হোৎ আিার িকন্ হকলা আিার জায়গায় বথকক কাজ করকত পারকল 
অকন্ককই ধন্য হকতা। তািাডা মেক এই রকি কাজ করার জকন্যই আিাকক িাইকন্ মদকয় 
রাখা হকয়কি। এরপকরই ভাকলা। ব াধ করকত লাগলাি। আেিকা িন্ মেক ককর 
বেকলাি, বেন্ ভাকলা লাকগ এিন্ িকন্াভা  মন্কয় এ ার বথকক কাজ করক া–েমদও িকন্ 
িকন্ আিার ঘৃণাই হকতা। তারপকরই আমি এই দারুণ দরকারী মজমন্স আম ষ্কার ককর 
 সলাি। আমি েমদ কাজটা ভাকলা ামস িকন্ ককর কাজ ককর োই, তাহকল মকিুটা ভাকলা 
ককর কাজ করকত পারক া। অতএ  আিায় কদামেৎ  াডমত কাজ করার দরকার হকতা। 
আিার এই ন্তুন্ পদ্ধমতর েকল ভাকলা কিেোরী মহকসক  আিার সুন্াি হকলা। এরপর 
েখন্ একজন্ ম ভাগীয় সুপামরকন্ট্কডকন্ট্র একজন্ প্রাইকভট বসকিটামরর দরকার হকলা 
মতমন্ আিাককই োইকলন্, কারণ তােঁর িকত। আমি অসন্তুষ্ট ন্া হকয়  াডমত কাজ করকত 
োই এ িং মেক এিন্টাই তার দরকার। এই ভাক  শুধু িান্মসক মেন্তাধারা  দকলর 
েকলই দারুণ মকিু ঘকট বগকলা। এ এক দারুণ আম ষ্কার। অদু্ভত মকিুই একত ঘকটকি। 
  
ক’ ির আকগ হারলযান্ এ. হাওয়াডে এিন্ একটা মসদ্ধান্ত বন্য় বে তাকত তার জী ন্ 
ধারাই সমূ্পণে পাকল্ট োয়। মতমন্ ন্ীরস একটা কাজকক সরস করকত বেষ্টা ককরন্। 
সমতযই তার কাজটা এককঘকয়মিকত ভরা মিকলা–বেট সাে করা, কাউন্ট্ার বধালাই করা, 
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উেঁেু ক্লাকসর খাওয়ার ঘকর আইসমিি সর রাহ করা ইতযামদ েখন্ করত, তখন্ অন্য 
বিকলরা বখলাধূকলায়  া বিকয়কদর সকে খুন্সুমট করকত  যস্ত। হারলযান্ হাওয়াডে িকন্ 
প্রাকণই তার কাজকক ঘৃণা করত। মকন্তু কাজটা েখন্ তাকক ককর বেকতই হক , তখন্ বস 
আইসিীি মক মদকয় ততরী বসটা জান্ক   কল মেক ককর বেলল। তািাডা একটা 
আইসিীি আর একটার বেকয় বকন্ই  া ভাকলা। বস আইসিীকির রসায়ন্ পডকত 
আরম্ভ করল আর পকর দক্ষতাও অজেন্ করকলা। খাদয রসায়ন্ সম্পককে তার আগ্রহ 
এতই ব কড উেল বে বশ্ষ্পেেন্ত বস িযাসােুকসটস্ বস্টট ককলকজ ভমতে হকলা। এরপর 
েখন্ মন্উইয়কে বকাককা এক্সকেি, বকাককা আর েককলট সিকন্ধ একশ্ ডলার পুরস্কার 
প্রমতকোমগতার  য স্থা করকল ককলজ িার্ত্কদর জন্য–বক জয়ী হল জাকন্ন্? হযােঁ মেকই 
ধকরকিন্। হারলযান্ হাওয়াডে। 
  
কাজকিে বজাগাড করকত ন্া বপকর বস তার  ামড িযাসােুকসটকসর আিহাকস্টর ৭৫দ্ম ন্থে 
বেজান্ট্ িীকট একটা বিাট্ট গক ষ্ণাগার খুলকলা। মকিুমদকন্র িকধয বদকশ্ একটা ন্তুন্ 
আইন্ োলু হকলা বে দুকধর িকধযকার  ীজানু্ গুন্কত হক । হারলযান্ হাওয়াডেকক 
মকিুমদকন্র িকধযই আিহাকস্টের অন্তত কুমডটা প্রমতষ্ঠাকন্র দুকধর  ীজানু্ বগান্ার কাকজ 
বদখা বগল। তাকক দুজন্ সহকারীও রাখকত হকলা। 
  
পেঁমেশ্  ির পকর এই বিকলমটর মক হক  জাকন্ন্? এখন্ োরা  য সা পমরোলন্া ককর 
েকলকিন্ বসই স  িানু্ষ্ ততমদকন্ অ সর বন্ক ন্  া হয়কতা পরকলাকক োক ন্, আর 
তাকদর স্থান্ বন্ক ন্ আজককর হাকসযাজ্জ্বল কমরকিো তরুণ বিকলরাই। পেঁমেশ্  ির পকর 
আজককর হারলযান্ হাওয়াডে হকয় উেক  তার বপশ্ায় একজন্ অমত ম খযাত িানু্ষ্, অন্য 
মদকক তার সহপামেরা, োকদর বস আইসিীি ম িী করকতা তারা হয়কতা ব কার বথকক 
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সরকারকক অমভসম্পাত মদকয় েলক । হারলযান্ এ, হাওয়াডে হয়কতা বকান্ সুকোগ বপত 
ন্া েমদ ন্া বস একটা এককঘকয়মি ভরা কাজকক আন্ন্দিয় ককর তুলকত োইত। 
  
ব শ্ ক’ ির আকগ আর একজন্ তরুণও তার কাজ মন্কয় এককঘকয়মিকত আিান্ত 
হকয়মিল। তার কাজ মিল কারখান্ার বলদ বিমসকন্  ল্ট ততমর করা। বিকলমটর ন্াি 
মিকলা শ্যাি। কাজ ভাকলা লাগকতা ন্া  কলই শ্যাি কাজ বিকড পালাকত োইত, মকন্তু তার 
ভয় মিল অন্য কাজ েমদ ন্া পায়। কাজটা তাই ককর বেকত হক   কলই শ্যাি মেক 
করকলা কাজকক আন্ন্দিয় ককর তুলকত হক  এই বভক ই বস তার পাকশ্র বিমসন্ 
োলককর সকে প্রমতকোমগতায় বন্কি পডল। দুজকন্ পািা মদকয়  ল্ট  ান্াকত আরম্ভ 
করকলা। দুজকন্ বদখকত বক ব মশ্  ামন্কয়কি। বশ্ষ্ পেেন্ত  যাপারটা বোরিযাকন্র ন্জকর 
পডকলা। মতমন্ শ্যাকির কাকজর গমতকত দারুণ খুমশ্ হকয় তাকক আরও ভাকলা কাকজ 
লাগাকলন্। এই হকলা পরপর কতকগুকলা পকদান্নমতর শুরু। মর্ত্শ্  ির পকর, শ্যাি–
সযািুকয়ল ভককলন্–হকলন্  েুইন্ বলাককাকিামটভ ওয়াকেকসর বপ্রমসকডন্ট্। মতমন্ সারা 
জী ন্ ধকরই ওই বিকামন্ক বথকক বেকতন্ েমদ ন্া মন্কজর কাজকক আন্ন্দিয় ককর 
তুলকত োইকতন্। 
  
ম খযাত ব তার সিং াদ বঘাষ্ক এইে. মভ. কযাকেন্ ণে এক ার আিাকক  কলন্ মকভাক  
মতমন্ ন্ীরস একটা কাজকক আন্ন্দিয় ককর বতাকলন্। তার  াইশ্  ির  য়কসর সিয় 
মতমন্ জাহাকজ আতলামন্ট্ক পামড বদন্। মকিু গ ামদ পশুর তদারমকর কাজ ককরন্। 
 াইসাইকককল ইিংলযাে পমরিিার পর পযামর শ্হকর বপৌঁিন্ কযাকেন্ ণে। মন্কজর কযাকিরা 
িার্ত্ পােঁে ডলাকর  ােঁধা বরকখ মতমন্ পযামরর সিংস্করণ মন্উইয়কে বহরাকল্ড একটা কাকজর 
আক দন্ ককর ম জ্ঞাপন্ বদন্। কাজও একটা জুকট োয়–িম  বদখার মষ্টমরওকস্কাপ বিমসন্ 
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ম মির। বিমশ্কন্র কথাটা  য়স্ক িানু্কষ্রা স াই জাকন্ন্ দুকটা িম  বঘারাকত থাককল 
একটা হকয় মর্ত্স্তর িম  হকয় ওকে। 
  
কযাকেন্ ণে বশ্ষ্ পেেন্ত ওই বিমসন্ পযারীর দরজায় ঘুকর ম িী করকত আরম্ভ করকলন্–
অসুম ধাও মিকলা কারণ েরাসীকত মতমন্ কথা  লকত পারকতন্ ন্া। তা সকত্বও মকন্তু মতমন্ 
প্রথি  িকরই পােঁে হাজার ডলার কমিশ্ন্ বপকয় বস  িকর ফ্রাকন্সর স কেকয় ব মশ্ আকয়র 
ম কিতা হকয় উেকলন্। কযাকেন্ ণে আিায় জামন্কয় মিকলন্ এিন্ কাজ তার পকক্ষ করা 
সম্ভ  হকয়মিল একটা িার্ত্ কারকণই–আর বসটা হকলা আত্মম শ্বাস। হাভোকডে এক  ির 
পডাশুন্া করার েকলই এই আত্মম শ্বাস তার িকধয জন্ম বন্য়। 
  
তাহকল েরামস ভাষ্া ন্া জান্া সকত্বও এ আত্মম শ্বাস তােঁর এল মক ককর? আসকল 
মকভাক  ম িীর সিয় কথাগুকলা  লকত হক  বসটা তােঁর মন্কয়াগকতো বোস্ত েরাসীকত 
তাকক মলকখ বদয়ার পর মতমন্ বসটা িুখস্থ ককর রাকখন্। বকান্  ামডর দরজায় ঘন্ট্া 
 ামজকয় মদকত গৃহকর্ত্ী দরজা খুলকল, কযাকেন্ ণে সুন্দর উচ্চারকণ বসই িুখস্থ করা 
েরামসকত কথা  কল বিমশ্ন্টা ইমেত করকতন্ আর িম ও বদখাকতন্। 
  
গৃহকর্ত্েী  াডমত প্রশ্ন করকল মতমন্ শুধু টুমপ তুকল  লকতন্ আকিমরকান্…আকিমরকান্ আর 
সকে বলখা বসই েরাসী বলখাও বদমখকয় মদকতন্। গৃহকর্ত্ীরা আকিাদ বপকয় হাসকতন্ আর 
তার কাজও সিাধা হকয় বেত। কযাকেন্ ণে মন্কজই স্বীকার ককরকিন্ কাজটা আকদৌ 
সহজ মিকলা ন্া। তাহকল তার সােকলযর কারণ মক? একটাই–মন্কজর কাজ সিাধা করার 
অদিয উৎসাহ আর আন্ন্দিয় ককর বতালা। প্রমতমদন্ সকাকল  াইকর ব করাকন্ার আকগ 
মতমন্ এক ার আয়ন্ার সািকন্ দােঁমডকয়  লকতন্ : কযাকেন্ ণে, েমদ বখকত োও তাহকল 
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একাজ বতািাকক করকতই হক । আর করকত েখন্ হক ই তখন্ আন্কন্দই বসকাজ 
ককরান্া বকন্? মন্কজকক বকান্ অমভকন্তা বভক  ন্াও আর িকন্ কর বকান্ িজাদার 
েমরকর্ত্র অমভন্য় করকিা। 
  
মিুঃ কযাকেন্ ণে মন্কজ আিায়  কলকিন্ প্রমতমদকন্র ওই স্বগকতামক্ত তাকক বে কাজ 
একমদন্ ঘৃণা করকতা তাকতই সেল হকত সাহােয ককরকি। আকিমরকান্ তরুণকদর কাকি 
তার পরািশ্ে হকলা, প্রমতমদন্ কাকজ ন্ািা োই। শ্ারীমরক  যায়াকির িকতা আিাকদর 
দরকার িান্মসক মকিু  যায়ািও। তাই প্রমতমদন্ মকিু স্বগকতামক্ত করা ভাকলা। 
  
এটা মক বকান্ হাসযকর  যাপার? বিাকটই ন্া। এটা সমূ্পণে িকন্াম দযার  যাপার। আিাকদর 
জী ন্ হকলা আিাকদর িন্ ো ততমর ককর, আিরা মেক তাই। মেক িত মেন্তার িধয 
মদকয়ই বে বকান্ কাজ আপমন্ কি ন্ীরস ককর তুলকত পাকরন্। শুধু ভা কত বেষ্টা করুন্ 
কাজকক আন্ন্দিয় ককর তুলকত পারকল তার  দকল মক পাক ন্ আপমন্। এক ার ভা ুন্ 
একত আপন্ার জী কন্র আন্ন্দ মেগুণ হকয় উেকত পাকর কারণ আপমন্ আপন্ার জাগ্রত 
থাকার সিকয়র শুধু অকধেকটাই কাকজ  যয় ককরন্। িকন্ রাখার বেষ্টা করুন্। আপন্ার 
কাজকক আন্ন্দিয় ককর তুলকল তাকত পকদান্নমত  া আয় ৃমদ্ধর সম্ভা ন্া আকি। আর তা 
ন্া হকলও অন্তত আপন্ার তদন্মন্দন্ অ সাদ দূর হকয় আন্কন্দর পরশ্ বপকত পাকরন্। 

  

http://www.bengaliebook.com/


দুশ্চিন্তামুক্ত নতুন জীবন  ।  ডেল কার্নেশ্চি 

296 

www.bengaliebook.com                                  সূশ্চিপত্র 
 

 

অশ্চনরার প্রশ্চতকার 
  
অমন্দ্রার জন্য আপন্ার মক দুমিন্তা হয়? তাহকল একথা জান্কত আপন্ার হয়কতা আগ্রহ 
জাগক  ম খযাত আন্তজোমতক আইন্জ্ঞ সযািুকয়ল উইন্ট্ারকিয়ার জী কন্ কখন্ও ভাল ককর 
ঘুকিান্ মন্। 
  
সযাি উইন্ট্ারকিয়ার েখন্ ককলকজ বোককন্ তােঁর দুকটা বরাগ মন্কয় দুমিন্তা মিল–হােঁপামন্ 
আর অমন্দ্রা। দুকটার বকান্টাই মতমন্ সারাকত পাকরন্ মন্ তাই মতমন্ মেক ককরন্ বজকগ 
থাকার ভাকলা সুকোগটাই বন্ক ন্। এ মন্কয় দুমিন্তা ন্া ককর মতমন্ পডাকশ্ান্া করক ন্ 
ভা কলন্। েল মক হয়? মতমন্ স  ক্লাকসই সম্মান্ লাভ করকলন্ আর মন্উইয়ককের 
ককলকজর ম খযাত  ালক পমেত হকয় ওকেন্। 
  
আইন্ পডার সিকয়ও তার অমন্দ্রা বগল ন্া। ত ু উইন্ট্ারকিয়ার মেন্তা ককরন্ মন্। 
প্রকৃমতই আিার দাময়ত্ব বন্ক , মতমন্  কলমিকলন্। হকয়ও মিল মেক তাই। অল্প ঘুি সকেও 
তার স্বাস্থয বভকে পকডমন্ এ িং মতমন্ হকয় ওকেন্ এক খযাতন্ািা আইন্জ্ঞ। মতমন্ আরও 
পমরেি করকত থাককন্। কারণ অন্যরা েখন্ মন্দ্রা োন্ মতমন্ তখন্ কাজ করকতন্। 
  
. 
  
একুশ্  ির  য়কসই সযাি উইন্ট্ারকিয়ার  িকর পেঁোির হাজার ডলার আয় ককরমিকলন্। 
বকাকটের এ তরুণ আইন্জ্ঞরা তাই তাকক অনু্করণ করার জন্য িুকটমিকলন্। ১৯৩১ সাকল 
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তাকক একটািার্ত্ িািলার জন্য মে বদওয়া হয় দশ্ লক্ষ ডলার! একক াকর ন্গকদ! 
পৃমথ ীকত এত টাকা মে আর কাউককই বকউ বদয়মন্। 
  
মকন্তু তােঁর অমন্দ্রা সাকরমন্–িাঝরাকত পেেন্ত মতমন্ পডন্–তারপর বভার পােঁেটায় উকে মেমে 
মলখকতন্। িানু্ষ্ েখন্ ঘুি বথকক উেত তােঁর কাজ ততক্ষকণ অকধেকটাই বশ্ষ্ । মতমন্ 
একামশ্  ির ব েঁকেমিকলন্। আিেে কথা এিন্ িানু্ষ্, মেমন্ সারা জী ন্ প্রায় অমন্দ্রায় 
কাটান্। অথে মতমন্ েমদ এই অমন্দ্রা সম্পককে ভা ন্ায় বভকঙ পডকতন্ তাহকল 
মন্ুঃসকন্দকহ মন্কজর জী ন্ বশ্ষ্ ককর বেলকতন্। আিরা জী কন্র এক তৃতীয়ািংশ্ সিয় 
ঘুমিকয় কাটাই–অথে অকন্ককই জামন্ ন্া ঘুি কাকক  কল । আিরা জামন্ এ হল একটা 
অভযাস আর ম োকির অ স্থা োকত প্রকৃমত আিাকদর এই ম োকির সিয় েত্ন ককরন্। 
মকন্তু আিরা জামন্ একজন্ বলাককর কত ঘণ্টা ঘুি প্রকয়াজন্  া সমতযই ঘুি োই মক ন্া। 
  
অম শ্বাসয? তা হকল শুনু্ন্ প্রথি ম শ্বেুকদ্ধর সিয় পল কান্ে ন্াকি এক হাকেরীর তসকন্যর 
িমস্তকস্কর সািকন্র মদকক গুমল লাকগ। আঘাত বথকক মতমন্ রক্ষা পান্। তক  আিকেের 
কথা মতমন্ অমন্দ্রার মশ্কার হন্। ডাক্তাররা স রকি বেষ্টা ককরন্–স  রকি ওষু্ধ 
বদওয়া হয়–মকন্তু েল একটাই কাকন্ের ঘুি আন্াকন্া সম্ভ  হয়মন্। 
  
ডাক্তাররা জান্াকলন্ কান্ে ব মশ্মদন্  ােঁেক  ন্া। মকন্তু বস তাকদর ব াকা  ান্াল। বস একটা 
কাজ বপল আর তার েকল স্বাস্থয ব শ্ ভাকলা হকয় উেল। বস বোখ  ুকজ েুপোপ শুকয় 
থাককলও তার ঘুি আসকতা ন্া। তার  যাপারটা ডাক্তারী শ্াকের এক রহসয এ িং ঘুি 
সিকন্ধ আিাকদর প্রেমলত ধারণাই পাকল্ট মদকয়কি। 
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কারও কারও অন্যকদর বেকয় ব মশ্ ঘুি দরকার। টসকামন্মন্র দরকার হত িার্ত্ পােঁে 
ঘন্ট্া, অথে কযালমভন্ কুমলকজর মেগুন্ লাগত। কুমলজ েমব্বশ্ ঘন্ট্ার িকধয এগাকরা 
ঘন্ট্াই ঘুকিাকতন্। অথোৎ টসকামন্মন্ তার জী কন্র এক পিিািংশ্ সিয় ঘুমিকয় 
কামটকয়কিন্ আর কুমলজ জী কন্র অকধেকটাই। 
  
অমন্দ্রার বেকয় অমন্দ্রার মেন্তাই আপন্ার ক্ষমত ককর ব মশ্। উদাহরণ মহকসক  আিার এক 
িার্ত্ী ইরা সযােন্াকরর কথাই  মল : ধারা ামহক অমন্দ্রার জন্য ইরা প্রায় আত্মহতযা করকত 
েকলমিল। 
  
ইরা সযােন্ার আিায় জান্ায়, আমি বভক মিলাি আমি পাগল হকয় ো । বগালিাল শুরু 
হয় বগাডায় েখন্ আমি গাঢ় ভাক ই ঘুকিাতাি–এিন্ মক অযালািে ঘমড  াজকলও আিার 
ঘুি ভাঙকতা ন্া। েকল সকাকল কাকজ বদরী হকয় বেত। আিার অমেকসর িামলক 
জান্াকলন্ বদরী করকল োকমর রাখা দায় হক । আমি জান্তাি আমি ব মশ্ ঘুকিাই। 
  
এক  নু্ধ আিায় জান্াকলা অযালািে ঘমডর কথাটাই বেন্ ব মশ্ ককর ভাম । একতই 
অমন্দ্রার সূেন্া হল। অযালািে ঘমডর োকেতাই মটকমটক শ্ব্দ আিার িাথা খারাপ 
ককরমিল। তাকতই সারা রাত বজকগ থাকতাি । আট সপ্তাহ এই রকি েলল। মক কষ্ট 
বপকয়মি  কল ব াঝাকত পার  ন্া। আমি মন্মিত হকয়মিলাি পাগল হকয় োমে। কখন্ও 
কখন্ও বিকঝর উপর ঘন্ট্ার পর ঘন্ট্া পায়োমর করতাি আর জান্ালা মদকয় লামেকয় 
পড  ভা তাি! 
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বশ্ষ্ পেেন্ত একজন্ পমরমেত ডাক্তাকরর কাকি বগলাি। মতমন্  লকলন্, ইরা আমি বতািায় 
সাহােয করকত পার  ন্া। বকউই পারক  ন্া, কারণ এটা তুমি মন্কজই সৃমষ্ট ককরকিা। 
বরাজ রাকর্ত্ শুকত োক  আর ঘি আসকি মকন্া আসকি তা আকদৌ ভা ক  ন্া। শুধু 
মন্কজকক  লক ; ঘুি ন্া একলও গ্রাহয কমর ন্া। সকাল পেেন্ত বজকগ থাককলও মকিুই হক  
ন্া। শুধু বোখ  ন্ধ ককর  লক  : েতক্ষণ বোখ  ন্ধ ককর থাকক া তখন্ বকান্ দুমিন্তা 
কর  ন্া– আমি ঘুি োই ন্া, োই ম োি। 
  
সযােন্ার  কলমিল, আমি তাই করলাি আর দু সপ্তাকহর িকধযই আ ার ঘুকিাকত লাগলাি। 
একিাকসর িকধযই আট ঘন্ট্া ঘুকিাকত লাগলাি আর স্বাভাম ক হকয়ও উেলাি। 
  
ইরা সযােন্ার অমন্দ্রার জন্য কষ্ট পায়মন্। বিকয়মট কষ্ট পায় দুমিন্তা ককর। মশ্কাকগা 
ম শ্বম দযালকয়র ডও ন্াথামন্কয়ল মক্লটিযান্ িানু্কষ্র ঘুি মন্কয় স কেকয় ব মশ্ গক ষ্ণা 
ককরকিন্। ম কশ্ব মতমন্ ম খযাত একজন্ মন্দা ম কশ্ষ্জ্ঞ। মতমন্ স্বীকার ককরকিন্ অমন্দ্রায় 
িারা বগকিন্ এিন্ কারও কথা তার জান্া বন্ই। মতমন্  কলকিন্ দুমিন্তাই িানু্ষ্কক কুকর 
কুকর খায় এ িং শ্রীরকক দু েল ককর বেকল। 
  
উদাহরণ মহকসক   লমি, উমন্শ্ শ্তককর ন্ামি মেন্তাম দ হা োট বস্পন্সার একটা ব ামডেিং এ 
থাককতন্ এ িং  ক কামন্কত স াইকক পাগল করকতন্ তার অমন্দ্রার কথা  কল। মতমন্ 
কাকন্ মিমপ একট শ্ব্দ  ন্ধ ককর স্নায় শ্ান্ত রাখকতন্। একরাকত তার সকে শুকয়মিকলন্ 
অক্সকোকডের প্রকেসর বসইশ্। পরমদন্ বস্পন্সার জান্াকলন্ বে সারারাত মতমন্ ঘুকিান্মন্। 
আসকল প্রকেসর বসইশ্ বস্পন্সকরর ন্াক ডাকার শ্কব্দ ঘুকিাকত পাকরন্ মন্। 
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রাকত ভাকলা ঘুকিাকন্ার জন্য প্রথি দরকার মন্রাপিাক াধ। আিাকদর িকন্ করকত হক  
আিাকদর বেকয়  ৃহিি বকান্ শ্মক্তই সকাল পেেন্ত আিাকদর দাময়ত্ব বন্ক । ড. টিাস 
মহসলপ মেমটশ্ বিমডককল অযাকসামসকয়শ্কন্র ম খযাত িকন্াকরাগ মেমকৎসক  কলকিন্, ো 
বদকখমি তাকত ঘুি আসার স কেকয় ভাকলা উপায় হল–প্রাথেন্া। আমি একজন্ মেমকৎসক 
মহকসক ই এটা  লমি। মতমন্ স সিয় প্রাথেন্ার োরা মন্রাপিাক াধ করকতন্। বস সিয় 
মতমন্  াইক ল বথকক এই প্রাথেন্ামট করকতন্–স্বয়িং ঈশ্বরই আিার বিষ্পালক, আমি আর 
মকিুই োই ন্া। 
  
অমভকন্র্ত্ী বজকন্ট িযাগকডান্াল্ড আিায়  কলমিকলন্ বে তােঁর িকন্ েখন্ অ সাদ ন্ািত 
তখন্ দুমিন্তার তােঁর ঘুি আসকতা ন্া। বস সিয়  াইক ল পাে ককর মতমন্ মন্রাপিা ব াধ 
করকতন্। 
  
মকন্তু আপমন্ েমদ ধামিেক ন্া হন্ আর কমেন্ ভাক ই জী ন্ কাটাকত অভযস্ত হকয় থাককন্ 
তাহকল শ্ারীমরক উপায় মন্ন্। তােঁর িত হল শ্রীকরর সকে কথা  লা। স  রকি 
সকম্মাহকন্র বগাডার কথাই হল কথা  লা। েখন্ আপমন্ অকন্কমদন্ ধকর ঘুকিাকত পাকরন্ 
ন্া তখন্ িকন্ হয় আপমন্ মন্কজই আন্দ্রাজান্ত বরাগমট একন্কিন্। এর বথকক িুমক্ত বপকত 
হকল আপন্ার একিার্ত্ পথ হল এই সকম্মাহন্ বথকক মন্কজকক িুক্ত করা। মন্কজর বদকহর 
বপশ্ীকদর  কল আপমন্ কাজ উদ্ধার করকত পাকরন্। আিরা জামন্ বে আিাকদর িন্ও 
স্নায় বপশ্ীগুকলার কামেন্য বহতু সহজ হকত পাকর ন্া। তাই ঘুকির জন্য আিাকদর 
বপশ্াগুকলাকক সহজ করকত হক । ডুঃ মেঙ্ক  কলকিন্, কতগুকলা  ামলশ্ হােঁটু–এ িং হাকতর 
তলায় বরকখ পাগুকলা। বসাজাসুমজ ককর আিাকদর হাত, পা, বোখ এ িং বপশ্ীগুকলা সহজ 
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হকত অভযস্ত করকত পারকল খু  শ্ীঘ্রই ঘুমিকয় পডা সম্ভ  হয়। মেক এইভাক  অভযাস 
ককর আমি ভাল েল বপকয়মি। 
  
অমন্দ্রা বথকক িুমক্ত পাওয়ার বসরা উপায় হল মন্কজকক  াগান্ করা। বটমন্স, সােঁতার, 
গলে ইতযামদ বখলার িধয মদকয় মন্কজকক ক্লান্ত ককর বতালা। মেক এই রকিই করকতন্ 
মথকয়াকডার বড্রজার । বলখক মহকসক  েখন্ মতমন্ প্রমতমষ্ঠত হওয়ার জন্য বেষ্টা 
োলামেকলন্ অমন্দ্রার কথা বভক  মতমন্ দুমিন্তা করকতন্। তারপর মতমন্ মন্উইয়ককের 
বরকল কাজ মন্কয় এিন্ পমরেি করকতন্ বে ক্লামন্তকত ভাকলা ককর খাওয়ারও সিয় 
বপকতন্ ন্া। 
  
আিরা েমদ েকথষ্ট ক্লান্ত থামক তাহকল প্রকৃমতই হােঁটার োেঁককও আিাকদর ঘুি পামডকয় 
বদক । একটা উদাহরণ মদই, আিার েখন্ বতকরা  ির  য়স আিার  া া একমট গাডী 
ভমতে শুকয়ার মিকসৌমরর বসন্ট্ বজা শ্হকর োলান্ ককরমিকলন্। মতমন্ দুকটা বরকলর পাস 
পাওয়াকত আিাকক সাকথ মন্কয়মিকলন্। মকন্তু তখন্ও পেেন্ত আমি বকান্ োর হাজার 
বলাককর  ড শ্হর বদমখমন্। েখন্ আমি ষ্াট হাজার বলাককর বসন্ট্ বজা শ্হকর ন্ািলাি 
তখন্ ম েকয় হত াক হকয় োই। ি–তলা উেঁেু ম শ্াল  ামড এ িং বিাটর গাডী বদকখ আমি 
অ াক হকয় মিলাি। এখন্ও আমি িান্সেকক্ষ বসই গামড এ িং তার আওয়াজ শুন্কত 
পামে। বসই মদন্মট মিল আিার জী কন্র স কেকয় উকিজন্াপূণে ও বরািািকর মদন্। 
তারপর  া া এ িং আমি বট্রকন্ ককর মিকসৌমরর বরকভন্উকড মেকর আমস। রাত দুকটার 
সিয় বস্টশ্কন্ বন্কি োর িাইল বহেঁকট আিার খািাকর বপৌঁিাই। এটাই হল গকল্পর আসল 
সতয : আমি তখন্ এিন্ ক্লান্ত হই বে,হােঁট ার সিয় ঘুমিকয় ঘুমিকয় স্বে বদকখমিলাি, বেন্ 
আমি েলমত বকান্ বঘাডার মপকে  কসই ঘুমিকয়মি। আর এখন্ও আমি ব েঁকে আমি। 
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িানু্ষ্ েখন্ প্রেে ক্লান্ত থাকক তারা  জ্রপাকতর শ্কব্দও ঘুমিকয় পডক । স্নাযু়করাগ 
ম কশ্ষ্জ্ঞ ডুঃ েস্টার বককন্মড আিায়  কলকিন্ ১৯১৮ সাকল পিি  ৃমটশ্  ামহন্ী েখন্ 
পিাৎপসরণ ককর, তখন্ মতমন্ বদকখকিন্ তসন্যরা ক্লান্ত হকয় েলকত েলকতই ঘুমিকয় 
পকডকি। তাকদর বোকখর পাতা বটকন্ বদখা বগকি তাকদর বকান্সাডা বন্ই, বোকখর িমণ 
উপর মদকক উকে আকি। ডুঃ বককন্মড  কলন্, তারপর েখন্ আিার ঘুকির  যাঘাত হত, 
তখন্ আিার বোকখর িমণকক মেক বসই অ স্থায় আন্কত বেষ্টা করতাি এ িং ককয়ক 
বসকককের িকধযই হাই উকে ঘুি আসকতা। এর ওপর তার বকান্ মন্য়ন্ত্রণ থাককতা ন্া। 
  
বকান্ িানু্ষ্ ন্া ঘুমিকয় আত্মহতযায় সিথে হয়মন্, বকউ পারক ও ন্া। একমট িানু্কষ্র 
েতই িান্মসক শ্মক্ত থাক ঘুিুকত তাকক হক ই। প্রকৃমত আিাকদর খাদয  া জল িাডা 
েতমদন্  ােঁেকত বদয়, ন্া ঘুমিকয় তার বেকয় বের কি মদন্ই বদয়। 
  
আত্মহতযা প্রসকে আিার একমট কথা িকন্ কমরকয় বদয়, ডুঃ বহন্মর মলঙ্ক তার িান্ক র 
পুন্রাম ষ্কার  ইকত  কলকিন্; একজন্ রুগী আত্মহতযা করকত োইমিল, ডুঃ মলঙ্ক  ুঝকলন্ 
বকান্ রকি উপকদকশ্ কাজ হক  ন্া। তারপর মতমন্ বসই দুমিন্তাগ্রস্ত িানু্ষ্মটকক 
 কলমিকলন্ েমদ আত্মহতযা করকত োও তাহকল  ীকরর িতই তা করার বেষ্টা কর।  ামডর 
োরমদকক বদৌডকত থাক েতক্ষণ ন্া পকড িারা োও। 
  
বলাকটা তাই ককর, আর এক ার ন্য় েত ার ককর তত ারই ভাকলা লাগকত থাকক। ডুঃ 
মলঙ্ক ো োইমিকলন্, ততীয় রাকর্ত্ বলাকমট শ্ারীমরকভাক  ক্লান্ত হকয় পকড এ িং বশ্ষ্ পেেন্ত 
বস এতই শ্ান্ত হকয় পকড বে ঘমিকয় পডকত বদমর হয় ন্া। তারপর মতমন্ শ্রীর মশ্ক্ষা 
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ম ভাকগ প্রমতকোমগতািূলক বখলাধুলায় অিংশ্গ্রহণ ককরন্।  তেিাকন্ মতমন্ এত ভাল 
আকিন্ বে, মেরমদকন্র জন্য ব েঁকে থাকার ইো বপাষ্ণ ককরন্। 
  
অতএ  অমন্দ্রার দুমিন্তা বথকক বরহাই বপকত পােঁেমট মন্য়ি হল : 
  
১. েমদ ঘুি ন্া আকস তাহকল সযািুকয়ল উইন্ট্ারকিয়াকরর িতই করুন্। উকে  ই পডুন্ 
 া কাজ করুন্ েতক্ষণ পেেন্ত ন্া আপন্ার ঘুি পায়। 
  
২. িকন্ রাখক ন্ ঘুকির অভাক  বকউ িারা োয়মন্। অমন্দ্রার মন্কয় দুমিন্তাই অমন্দ্রার 
ব মশ্ ক্ষমত ককর। 
  
৩. প্রাথেন্ার বেষ্টা করুন্। 
  
৪. শ্রীরকক সহজ করুন্। 
  
৫.  যায়াি করুন্–ক্লান্ত হকল সহকজই ঘুি আসক । 
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টাকার দুশ্চিন্তা দূর করার উপায় 
  
সককলর অথেনন্মতক দুমিন্তা দূর করার উপায় েমদ আিার জান্া থাকত তাহকল এ  ই 
মলখতাি ন্া। আমি তাহকল  কস থাকতাি বহায়াইট হাউকস বপ্রমসকডকন্ট্র পাকশ্। তক  
একটা কাজ আমি করকত পামর : এ ম ষ্কয় োরা অমভজ্ঞ তাকদর মকিু  ক্ত য উদৃ্ধত 
করকত পামর আর মকিু  ইকয়র ন্াি করকত পামর। 
  
বলমডস বহাি জান্োকলর করা এক সিীক্ষায় জান্া বগকি আিাকদর শ্তকরা সির ভাগ 
দুমিন্তাই অথেনন্মতক । জজে গযালাপ  কলকিন্ বে সিীক্ষায় জান্া োয় িানু্ষ্ ভাক  মকিু 
টাকা পয়সা হাকত একলই আর তাকদর সিসযা থাকক  ন্া–বক ল শ্তকরা দশ্ ভাগ আয় 
 াডকলই হল। বকান্ বকান্ বক্ষকর্ত্ এটা হয়  কট, তক  আিকেের কথা ব মশ্রভাগ 
বক্ষকর্ত্ই এটা খাকট ন্া। উদাহরণ মহকসক   মল,  াকজট সিকন্ধ অমভজ্ঞ একজন্ 
সাক্ষাৎকাকর মতমন্  কলকিন্, দমরদ্র কুমল, োর আয়  িকর হাজার ডলার তার বথকক শুরু 
ককর একজন্  ড োকুকর োর আয়  ামষ্েক একলাখ ডলার তারও ম কেষ্ণ ককরকিন্। 
মতমন্  কলকিন্, আরও টাকা  াডকলই িানু্কষ্র অথেনন্মতক দুমিন্তা োয় ন্া। আমি ব শ্ 
লক্ষ ককর বদকখমি টাকা পয়সা ব মশ্ হাকত একলই খরে বসই অনু্পাকত  াডকত থাকক। 
এরকি হয় বকন্? এর কারণ ওই স  িানু্ষ্ জাকন্ ন্া কীভাক  তাকদর টাকা  যয় করকত 
হয়। 
  
অকন্ক পােক হয়কতা  লক ন্, ওই কাকন্েমগ বলাকটাকক বতা আিার ম কলর টাকা বিটাকত 
হয় ন্া। আিার দাময়ত্ব বতা আর তাকক  হন্ করকত হয় ন্া, আিার িাইকন্কতও তাকক 
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োলাকত হয় ন্া। তা েমদ হত তাহকল মতমন্ এিন্ভাক  কথা  লকত পারকতন্ ন্া। তক  
কথা হল আিারও অথেকরী দুমিন্তা মিল। এককাকল দশ্ ঘণ্টা ধকর কমেন্ কাময়ক 
পমরেি ককরমি মিকসৌমরর খািাকর। পমরেকির জন্য ক্লামন্তকত বভকঙ পকডমি । আর ওই 
হাডভাঙা পমরেকির ম মন্িকয় কত বপকয়মি জাকন্ন্? ঘণ্টায় এক ডলার ককরও ন্য়, 
পিাশ্ বসন্ট্ও ন্য়–িার্ত্ পােঁে বসন্ট্। 
  
আমি জামন্ স্নাকন্র ঘর আর জল িাডা বকাথাও ম শ্ ম শ্টা  ির কাটাকত বকিন্ লাকগ। 
শূ্কন্যর পকন্করা মডগ্রী মন্কের তাকপর বকান্ ঘকর শুকয় থাকার েন্ত্রণা আিার জান্া আকি। 
আমি এও জামন্ এক মন্ককল (পােঁে বসন্ট্)  ােঁোকন্ার জন্য িাইকলর পর িাইল হােঁটকত 
বকিন্ লাকগ, েখন্ জুকতা  কল মকিু থাকক ন্া। পা হয় ক্ষত ম ক্ষত বপকট থাকক ন্া 
দান্া। 
  
অথে ওই অ স্থাকতও ককয়কটা ককর ডাইি (দশ্ বসন্ট্)  াোকত পারতাি ন্া–জিাকন্ার 
কথা আমি ভা কতই পারতাি ন্া। আমি জান্তাি  ােকত বগকল  য সা প্রমতষ্ঠাকন্র িতই 
করকত হক , পমরকল্পন্া ককর খরে করকত হক । মকন্তু আিরা ব মশ্রভাগই তা কমর ন্া। 
মলও মসিমকন্, একজন্ ম খাত পকাশ্ন্  কলকিন্ বে তার পমরমেত একজন্ এই রকিই 
ককর। বস শুি ার িাইকন্ পাওয়ার পর বকাকন্া বদাকাকন্ মকিু বদখকলই–বেিন্ একটা 
ওভারককাট মককন্ বেকল। তার িাথায় একদি বখকল ন্া ম দুযকতর ম ল।  ামডভাডা 
ইতযামদ মদকত হক । তার িকতা হল পকককট েখন্ টাকা আকি তখন্ আর ভা ন্া কী । 
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এখন্ ভা া দরকার টাকাটা েখন্ আপন্ার তখন্ খরে কর ার আকগ পমরকল্পন্াও 
আপন্াকক করকত হক  ত মক। মকন্তু মকভাক  পমরকল্পন্া করক ন্? মন্কে আটমট মন্য়কির 
কথা  লমি : 
  
১. স  মকিু কাগকজ মলকখ বেলুন্। 
  
পিাশ্  ির আকগ আন্েল্ড ব কন্ট লেকন্ একজন্ ঔপন্যামসক হওয়ার  াসন্ায় োন্, 
মতমন্ মিকলন্ মন্তান্তই গরী । তাই মতমন্ তার প্রমতমট পয়সার মহসা  রাখকতন্। টাকা 
বকাথায় োকে মতমন্ ভা কতন্? ন্া,  যাপারটা তার ভাকলা লাগত। তাই ম রাট ধন্ী 
হওয়ার পকর ম খযাত হকয়ও একাজ মতমন্ ককর োন্। তার মন্কজর একটা প্রকিাদতরীও 
মিল। 
  
 ড জন্ মড, রককেলার একখান্া বলজার  ই রাখকতন্। রাকত ঘুকিাকত োওয়ার সিয় 
প্রাথেন্ার আকগ মতমন্ প্রমতমদকন্র মহসা  মন্কাশ্ করকতন্। 
  
আপমন্ আর আমিও তাই করকত পামর। সারা জী ন্ ধকর? ন্া, তা  লকত োই ন্া। 
 াকজট ম কশ্ষ্কজ্ঞর িতািত অনু্োয়ী আিরা েমদ সিস্ত পাই পয়সার মহসা পর্ত্ প্রথি 
িাস বথকক কিপকক্ষ মতন্িাস পেেন্ত রামখ, তাহকল টাকা কীভাক  খরে হয় তা জান্কত 
পার  । ও আো আপমন্ তাহকল জান্কত োন্ আপন্ার টাকা বকাথায় বগল? ভাকলা কথা, 
তাই েমদ আপন্ার িকন্ হয় তাহকল আপমন্ প্রমত এক হাজাকরর িকধয একজন্। মিকসস 
বস্টপকলটন্  কলকিন্, ম মভন্ন িানু্কষ্র বক্ষকর্ত্ এরকি ঘটন্া খু  স্বাভাম ক। সুতরািং মতমন্ 
 যয় সিংিান্ত মহকস  মন্ককশ্ একটা সাদা কাগকজ মলকখ রাখকত  লকতন্। েখন্ তারা 
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মহকস টা বদকখ তখন্ ম স্মকয়  কল ওকে : এভাক ই আিাকদর টাকা পয়সাগুকলা খরে 
হয়? এই কমেন্ সতযকক তারা অনু্ভ  ককরমিল । আপমন্ মক এটা পিন্দ ককরন্? 
তাহকল এরকি করকত পাকরন্। 
  
২. প্রকয়াজন্ িকন্ বরকখ পমরকল্পন্া ততমর ককর বেলুন্। 
  
মিকসস বস্টপকলটন্  কলকিন্ বে এিন্ দুমট পমর ার থাককত পাকর োকদর  ামড একই 
রকি, আয় এ িং পমর াকরর আকারও একই, তা সকেও তাকদর  াকজট একরকি ন্া 
হকতও পাকর। এর কারণ মক? এর কারণ হল িানু্ষ্ আলাদা।  াকজটকক তাই হকত হয় 
 যমক্তগত।  াকজট ততরীর এই ধারণা আপন্াকক িান্মসক েন্ত্রণা বথকক িুক্ত ককর 
মন্রাপিািূলক আন্ন্দ মদকত পাকর এ িং প্রধান্ভাক  আক গিয় দুমিন্তা বথকক িন্ স্বাধীন্ 
রাখকত সাহােয ককর। 
  
মকন্তু এটা করা হক  কীভাক ? মিকসস বস্টপকলটন্  কলকিন্, বে স  িানু্ষ্ তাকদর 
জী ন্কক  াকজকটর িকধয সীিা দ্ধ বরকখকি তারা স  োইকত সুখী। প্রথিত আপন্াকক 
আপন্ার স  খরকের একটা তামলকা করকত হক । এইভাক ই একগাকত হয়। 
  
৩. ম জ্ঞভাক  খরে করকত মশ্খুন্। 
  
কথাটার উকেশ্য হল আপন্ার টাকা বষ্াল আন্া উশুল করুন্। 
  
৪. আয় মন্কয় িাথা ঘািাক ন্ ন্া। 
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৫. সন্তান্কদর টাকা পয়সার প্রমত দাময়ত্বশ্ীল ককর তুলুন্। 
  
৬. বকাকন্াভাক ই মকিুকতই জুয়া বখলক ন্ ন্া । 
  
আমি অ াক হকয় লক্ষ ককরমি িানু্ষ্ কী আিেেভাক  জুয়া বখকল  ডকলাক হকত োয়। 
তাই জুয়া বখলার আকগ ভাকলা ককর বভক  বদখুন্ ভাগয আপন্ার কতটা সহায় হকত 
পাকর। এ ম ষ্কয়  হু  ইও পাক ন্। 
  
৭. অসুস্থতা, অমগ্নকাে আর জরুমর খরকের  য স্থা রাখক ন্। 
  
৮. মন্কজর আয় েমদ  াডাকত ন্া পাকরন্, তাহকল দুমিন্তা করক ন্ ন্া। িকন্ রাখক ন্ 
আোহাি মলঙ্কন্ আর জজে ওয়ামশ্িংটকন্রও অথোভা  মিল। 
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কীভার্ব আশ্চম দুশ্চিন্তা জয় কশ্চর 
  
ককয়কমট সতয ঘটন্া : ব্ল্যাকউড বডমভস ম জকন্স ককলকজর িামলক মস. আই. 
ব্ল্যাকউকডর অমভজ্ঞতার কামহন্ী এই রকি : 
  
১৯৪৩ সাকলর গ্রীেকাকল আেিকা আিার িকন্ হল পৃমথ ীর স  সিসযাই  ুমঝ আিার 
িাথায় বভকঙ পকডকি। 
  
েমিশ্  ির ধকর আমি এক স্বাভাম ক, সাধারণ জী ন্ োপন্ ককর একসমিলাি। আমি 
এক  য সায়ী Rষ্ বিাকটাখাকটা সিসযা বে আসত ন্া তা ন্য়–তক  বসস  আমি সািলাকত 
পারতাি। মকন্তু আেিা আিার িাথায় আকাশ্ বভকঙ পডল। িটা িারাত্মক সিসযা বদখা 
মদল। প্রেে দুমিন্তা হকত লাগল আিার। প্রথিত আিার  য সা প্রমতষ্ঠান্ বভকঙ পডার 
িুকখ একস দােঁডায় কারণ িার্ত্রা স াই েুকদ্ধ বোগ দকত বগন্। বিকয়রাও েুকদ্ধর সরিাি 
উৎপাদকন্র কাকজ লাগল। আিার বিকলও েুকদ্ধ োওয়ায়  া া িার ো মেন্তা আিারও 
তাই হল। 
  
আিার  ামডর জকলর কুকয়াটা শুমককয় একসমিল। আমি জান্তাি ন্তুন্ কুকয়া  সাকন্া 
কতটা  যয় সাধয অন্তত খরে হক  পােঁেশ্ ডলার। 
  
আিার  ড বিকয় হাইসু্কল বথকক পাশ্ ককর ব মরকয়মিল। তার ককলকজ োওয়ার ইো–
মকন্তু অত টাকা পা  বকাথায়? আমি জান্তাি, ন্া বেকত পারকল দুুঃকখ তার  ুক বভকঙ 
োক । 
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একমদন্ সন্ধযায় অমেকস একস ভা ন্ায় তমলকয় বগলাি। আিার দুমিন্তা তাকত  াডল  ই 
কিল ন্া। আিার স  সিসযার কথা মলকখ বেকলাি। আমি জান্তাি রাতারামত এস  
সিসযা বিটার বকাকন্া আশ্া বন্ই। তাই ভা কত লাগলাি আিার এইস  সিসযার 
কতখামন্ বিাকাম লা  তেিান্ অ স্থায় করকত পার । কতখামন্ লাভ ওই সিসযায় বপকত 
পামর। 
  
এইভাক ই িটা িাস বককট বগল। আমি িকি ভুকলই বগলাি আিার সািকন্ ওই সিসযা 
আকি। হিাস পকর আকগর বলখা কাগজখান্া আিার হাকত পডকল বসটা পকড বেকলাি। 
  
আিার সিসযাগুকলা কাটল এইভাক  : 
  
আমি আিার ককলজ  ন্ধ হকয় োওয়ার ভয় করমিলাি। অথে বদখলাি এস  ককলজকক 
সরকার  য় মশ্ক্ষার বকন্দ্র ককর বতালার  য স্থা করকলন্ আর আিার ককলকজও িাকর্ত্ 
ভকর বগল। 
  
বিকলর  যাপাকরও বদখলাি আিার দুমিন্তার কারণ মিল ন্া। বস েুদ্ধ বথকক অক্ষত 
অ স্থায় মেকর আকস 
  
 ামডর কুকয়া মন্কয় ভা ন্াও বককট বগল। আিার বিকয়ও ককলকজ সহকজই ভমতে হকয় 
পডাশুন্া করকত লাগল। 
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এই কারকণই আিার পমরমেত সকলককই  মল, বে–স   যাপার মন্কয় আিরা দুমিন্তায় 
বভকঙ পমড তার শ্তকরা মন্রান্ব্বই ভাগই ঘকট ন্া। 
  
এ ার বরাজার ডমব্ল্উ,  যা সকন্র (ম খযাত অথেন্ীমতম দ) তার কামহন্ী শুনু্ন্। 
  
আমি েখন্ বদমখ  তেিান্ বকাকন্া অ স্থায় অ সাদগ্রস্ত আর দুমিন্তাগ্রস্ত হকয় পকডমি, 
আমি সহকজই স  দুমিন্তা দূর করকত পামর। 
  
কীভাক  ো কমর গুনু্ন্। আিার পাোগাকর েুকক বোখ  ুকজ বেমল–তারপর বকাকন্া একটা 
 ইকয়র তাককর কাকি এমগকয় োই। ওই তাকটা ইমতহাকসর  ইকয় োসা। এরপর বোখ 
 ুকজই বে–বকাকন্া একখান্া  ই বটকন্ মন্ই, আর বসইভাক ই  ইটা খুকল বেমল। তারপর 
বোখ খুকল একঘণ্টা ধকর  ইখান্া পকড েমল। েতই পমড ততই উপলমি কমর পৃমথ ীর 
 ুকক কী েন্ত্রণা মিল বসকাকল। সভযতা কীভাক  টলায়িান্ অ স্থায় মিল। ইমতহাকসর 
পাতায় শুধু িমডকয় আকি ম কয়াগান্ত স  েুকদ্ধর  ণেন্া, দুমভেক্ষ দামরদ। অতযাোর আর 
িানু্কষ্র প্রমত িানু্কষ্র মন্ষু্ঠরতার ম  রণ। একঘন্ট্া এইভাক  ইমতহাস পাে ককর আমি 
 ুঝকত পামর বে এখন্কার অ স্থা খারাপ হকলও বসকাকলর তুলন্ায় তা কত ভাকলা। এই 
মেন্তায় আিাকক  তেিাকন্র অ স্থা বিাকাম লা করার সাহস একন্ বদয়। আমি  ুঝকত পামর 
পৃমথ ী এমগকয় েকলক, আরও ভাকলা হকে। 
  
পােঁেমট উপাকয় আমি আিার দুমিন্তা দূর ককরমিলাি।– কলমিকলন্ প্রকেসর ইউমলয়াি 
মলও বেলপস। 
  
তার কামহন্ী শুনু্ন্ এ ার : 
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আিার েমব্বশ্  ির  য়কস আেিকা আিার দৃমষ্টশ্মক্ত হারাকত  কসমিলাি। মতন্ োর 
মিমন্ট  ই পডকলই িকন্ হত বোকখ বকউ সুেঁে েুমটকয় মদকে,  ই ন্া পডকলও অনু্ভূমতটা 
আিায় পাগল করকত শুরু ককর। মন্উইয়ককের বসরা বোকখর মেমকৎসককক বদখালাি মকন্তু 
বকাকন্া উপকার হল ন্া। ম ককল সাকড োরটা  াজকলই বশ্া ার কথা ভা তাি। প্রেে 
ভীত হকয় উেলাি আমি। ভা লাি মশ্ক্ষককর কাজ বিকড হয়কতা িজুকরর কাজই আিায় 
মন্কত হক । তারপকরই একটা আিেেজন্ক  যাপার ঘকট বগল—শ্ারীমরক েন্ত্রণার উপর 
িকন্র প্রমতমিয়া কত বসটা বটর বপলাি। আিার বোকখর অ স্থা েখন্ প্রেে খারাপ 
তখন্ই মকিু আোর গ্রযাজুকয়টকদর সািকন্  কৃ্ততা বদ ার আহ্বান্ বপলাি। হল ঘর খান্ায় 
গযাকসর বঝালাকন্া আকলা থাকায় বোকখ এতই েন্ত্রণা ব াধ করমিলাি বে বিকঝর মদকক 
তামককয় মিলাি। অথে আিেে কথা বে আধঘন্ট্া  কৃ্ততা করলাি ততক্ষণ বোকখ বকান্ 
েন্ত্রণা মিল ন্া। আিার  কৃ্ততা বশ্ষ্ হকতই আ ার েন্ত্রণা শুরু হল। 
  
আমি  ুঝলাি বকাকন্া কাকজ অন্যিন্ষ্ক থাককল আিার েন্ত্রণা থাকক  ন্া। হয়কতা তাকত 
বসকর উে । মন্ুঃসকন্দকহ এ বরাগ শ্রীকরর উপর িকন্র। 
  
আমি তাই অন্যিন্ষ্ক থাকার বেষ্টা করকত লাগলাি। অল্প মকিুমদকন্র িকধযই অ াক হকয় 
বদখলাি বরাগ বসকর বগকি। 
  
আমি এরপর বথকক মন্কের পােঁেমট উপাকয় দুমিন্তা দূর করতাি : 
  
১. প্রমতমদন্ আমি  ােঁোর িকতাই  ােঁেকত োইতাি–স  মকিুরই তাই বশ্ষ্ বদখকত 
োইতাি। 
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        ২. েখন্ই বকাকন্ারকি অ সাকদ বভকঙ পডতাি …বসই সিয় বডমভড অযাকলক 
উইলসকন্র বপ্ররণাদায়ক ‘কালোইকলর জী ন্ী’ … ইকয় এিন্ই িশুগুল হকয় পডতাি বে 
আিার সিস্ত দুমিন্তার কথাই ভুকল বেতাি। 
        ৩. েখন্ই বকাকন্া কারকণ িন্ ভাকলা থাকত ন্া তখন্ শ্ারীমরক পমরেকির বখলায় 
অিংশ্ মন্তাি। 
        ৪. কাজ করকত করকত ম োি বন্য়াই আিার ন্ীমত। একতই আিার স  অ সাদ 
বককট োয়। 
        ৫. আমি স সিয় সিসযাকক তারই পমরকপ্রমক্ষকত ম োর করকত োই। দুিাস পকর 
েখন্ এ  যাপাকর মন্কয় ভা কত হক  তখন্ এই িুহূকতে তা মন্কয় ভা   বকন্? 
  
এ ার আর. মভ. মস.  ডকলর উদৃ্ধমত মদমে : 
  
১৯১৮ সাকল পৃমথ ীর স মকিুককই আমি এমডকয় েলকত আরম্ভ ককরমিলাি। এইসিয় 
আমি আকিমরকা বিকড েকল োই পমিি আমফ্রকায়, আর বসখাকন্ মগকয় আর কদর িকধয 
 াস করকত শুরু কমর । বসখাকন্  াস কমর প্রায় সাত  ির। থাককত থাককত ওখান্কার 
োো র িানু্ষ্কদর ভাষ্াও আমি আয়ি ককর মন্ই। শুধু তাই ন্য়, তাকদর বপাশ্াকও 
পরকত আরম্ভ কমর। তাকদর িকতা খাদযাভযাসও গকড তুকল তাকদর জী ন্ধারকণর মন্য়িও 
িান্কত থামক। গত ম িংশ্ শ্তাব্দী ধকর ওকদর জী ন্ধারার কণািার্ত্ও পমর তেন্ ঘকট মন্। 
বভডার পাকলর িামলক হকয় আমি ওকদরই িকতা তােঁ ুর িকধয বিকঝয় শুকয় রাত 
কাটাতাি। ব শ্ িকন্াকোগ মদকয় আমি মদকয় ওকদর ধিেও লক্ষ করকত থামক। এরপর 
আমি একটা  ইও এ–সম্পককে মলকখ বেমল।  ইকয়র ন্াি মদ বিকসিার। 
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আিার  লকত বকাকন্া  াধা বন্ই বে, ওই সাতটা  িরই হল আিার জী কন্র স কেকয় 
শ্ামন্তিয় আর মন্র মেন্ন আন্কন্দর মদন্। 
  
আিার জী কন্ ব শ্ ভাকলারকি অমভজ্ঞতা সিকয়র সুকোগ ইকতািকধযই ঘকটমিল। আিার 
জন্ম পযামর শ্হকর। আিার  া া িা ইিংরাজ। ফ্রাকন্স আমি প্রায় ন্য়  ির  াস 
ককরমিলাি। এরপর আমি ইটকন্ পডাকশ্ান্া কমর, পকর সযােহাকর বসন্া ককলকজ। 
এরপর মেমটশ্ বসন্াদকলর একজন্ সািমরক অমেসার মহকসক  আমি ভারকত োই। 
ভারকত মগকয় বপাকলা বখকল, মশ্কার ককর, মহিালয় প েকতর আন্াকে কান্াকে ঘুকর ব শ্ 
ভালভাক ই আিার সিয় বককটমিল। প্রথি ম শ্বেুকদ্ধ অিংশ্ গ্রহণও আমি কমর তারপর 
পযামরর শ্ামন্ত আকলােন্াকত সািমরক অযাটাকশ্ হকয় অিংশ্ মন্ই। বসখাকন্ ো বদমখ তাকত 
মন্দারুণ আঘাত বপকয় স্তমম্ভত হকয় োই। োর োরমট  ির ধকর পমিিী রণােকন্ কশ্াই 
খান্ার িকতা হতযাকাে োলাকন্ার পর িকন্ ককরমিলাি িান্ষ্  ুমঝ সভযতাকক  ােঁোকন্ার 
জন্য লডাই করকত োইকি। মকন্তু পযামরর শ্ামন্ত আকলােন্ায়। আমি বদখলাি স্বাথেপর 
িানু্ষ্ আর তথাকমথত রাজনন্মতক বন্তারা কীভাক  মেতীয় ম শ্বেুকদ্ধর  ীজ  পন্ ককর 
েকলমিকলন্–প্রকতযক বদশ্ তাকদর মন্কজকদর স্বাকথে ঘা পডমিল তাই দখল ককর েকলমিল। 
এই জঘন্য কাকজর েলশ্রুমতকত জন্ম মন্কত েকলমিল জাতীয় ম করামধতা আর বগাপন্ 
কুটনন্মতক োল এ িং ষ্ডেন্ত্র। 
  
েুদ্ধ, বসন্া ামহন্ী, সিাজ স মকিুকতই আিার ঘৃণা জকি বগল। জী কন্ এই প্রথি 
আিাকক মন্দাম হীন্ রাত কাটাকত হল, কী কর  আমি মেক ককর উেকত পারলাি ন্া। 
লকয়ড জজে আিাকক  লকলন্ রাজন্ীমত করকত। তােঁর উপকদশ্ অনু্োয়ী কাজকর  ভা ার 
সিকয়ই একটা অদু্ভত  যাপার ঘটল। আর মেক তারই েকল পকরর সাত  িকরর জন্য 
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আিার জী ন্টাই  দকল বগল। উড লকরন্স অথোৎ লকরন্স অ  অযারম য়ার সকে ককয়ক 
বসকককের কথাকতই বসটা ঘকট বগল। লকরন্স প্রথি ম শ্বয় ককর, আিেে প্রতীক। আর  
বদকশ্ই তার কাজ আর জী ন্ বককটকি। মতমন্ আিাককও তাই করকত  লকলন্, 
  
োই বহাক আমি বসন্া ামহন্ী তযাগ করকত  যস্ত হকয় উকেমিলাি। অন্য বকউ বতা আিায় 
বন্াক  ন্া, তাই লকরকন্সর কথা িতই আর  বদকশ্ েকল বগলাি আর ওকদর িকধযই জী ন্ 
কাটাকত োইলাি। ওরা জী ন্কক স ে শ্মক্তিাকন্র মন্কদেশ্  কলই ভাক  অেথা দুমিন্তা 
ককর ন্া। আিাকক ওরা তাই করকত  লল। তক  ম পকদর সিয় তারা সাহকসর সকেই 
তাকক বিাকাম লা ককর। এক ার সাহারায় প্রেে ঝাকতও তাই হয়। প্রেে বসই ঝাকতও 
তারা হাল িাকডমন্।  হু বভডা িারা োয় তাকদর, ত ুও তারা বভকঙ পকড মন্। 
  
আর এক ার বিাটকর িরুভূমি পার হওয়ার সিয় বদখা োয় বতল কি বন্ওয়া হকয়কি। 
আমি শ্মঙ্কত হকয় উমে মকন্তু আর রা  কল ওকে, ভয় বপও ন্া, এটাই স ে শ্মক্তিাকন্র 
ইো। ো হওয়ার তাই হক । এরপর আিাকদর বহেঁকট মেরকত হয় মকন্তু ওরা বভকঙ 
পকডমন্। গান্ গাইকত গাইকতই সককল দীঘ ওই িরুপথ অমতিি ককর। 
  
বে সাত  ির আমি সাহারায় ওকদর সকে কাটাই বসই সিয়ই আিার জী কন্র বসরা 
সিয়। েতমদন্ আমি বসখাকন্ মিলাি আিার বকান্ দুমিন্তাই মিল ন্া। অকন্কক  কলন্ 
দুভোগযকক বিকন্ বন্ওয়া দু েলতা। হয়কতা তাই,  া তাই ন্য়। তক  আিার জী কন্ই আমি 
উপলমি ককরমি বে হাজার ওষু্ধ বখকয়ও বে অ স্থা আমি পাইমন্, সাত  ির সাহারায় 
বথকক আমি তাই বপকয়মি। 

http://www.bengaliebook.com/

