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গ�সমূহৰ িবষেয় একাষাৰ 
ইংৰাজী Folkloreৰ শ[ৰ অসমীয়া 0িতশ[ হ'ল সাধুকথা৷ 

সািহত�ৰথী েবজবৱাই 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাতিনত িলিখেছ "সাধুকথা 

দুিবধ আেছ৷ এিবধ মানুহক ঘাইৈক নীিতিশ�া িদবৰ িনিমেa ৰিচত, 

পbতc, িহেতাপেদশ আ লা ফে.নৰ (La Fontain)সাধুেবাৰ৷ 

আনিবধ, মানুহৰ ক�না শিfৰ বাঘজৰী িঢলাই িদ তাক েচঁকুিৰবৈল 

এিৰ িদ ল'ৰা-েডকা-বুঢ়া সকেলােৰ মনত আনA িদবৈল ৰিচত, ঘাইৈক 

ল'ৰাৰ মনত৷" ওপৰত উেiখ কৰা দুই ধৰণৰ সাধুকথাৰ িভতৰৰ 0থম 

িবধৰ লগত এই 3>ত উেiখ কৰা গ�সমূহক েপলাব পািৰ৷ ইয়াত 

উেiখ কৰা কািহনীসমূহক আিম ইংৰাজী Story শ[ৰ সমাথ&ক িহচােপ 

গ� বুিল নামকৰণ কিৰেলও ইয়াক আধুিনক সাধুকথা িহচােপও ভািবব 

পািৰ৷  

সময়ৰ পিৰৱত&নৰ লেগ লেগ িশlসকলৰ িচmাৰ পিৰিধও বহল 

ৈহ পিৰেছ৷ একিবংশ শিতকাৰ দুৱাৰ দিলত িথয় িদ েতওঁেলােক আগৰ 

দেৰ 'বাঘ আ গৰখীয়াৰ সাধু' বা 'শহা আ কাছৰ সাধু'ৰ দেৰ 

সাধুকথাৰ পৰা নীিতিশ�া ল'বৈল ইoা নকেৰ৷ দূৰদশ&ন, কিpউটাৰ, 

ই.াৰেনট আিদেয়ও িশlসকলৰ িচmাৰ পিৰিধ বহল কিৰ তুিলেছ৷ এেন 

পিৰেপি�তত আিমও েতওঁেলাকৰ মনৰ লগত িমলাই সাধুকথাৰ আনA 

িদয়াৰ লগেত নীিতিশ�াও িদবৈল েচ7া কৰা উিচত৷ এেন এক 

গঠনমূলক িচmা-চচ&ােৰই আিম এই 3>খনত ৪৫টা নীিত িশ�ামূলক 

কািহনী উেiখ কিৰেছাঁ৷ 3>খিন 0ধানৈক িশlসকলক উেrশ� কিৰ 

ৰচনা কিৰেলও সকেলা েsণীৰ পাঠেকই আনA ল'ব পৰাৈক ইয়াত 

সমল িবচািৰ েপাৱা যায়৷ 

গ�সমূহ 0ধানৈক ই.াৰেনটৰ পৰা সং3হ কৰা আ মূল 

ইংৰাজীৰ পৰা অনুবাদ কৰা৷ সাধুকথাসমূহ িযদেৰ মুেখ মুেখ বাগিৰ 

এখন েদশৰ পৰা আন এখন েদশৈল ৈগ থােক আ তাৰ েকােনা িনিদ&7 

েলখক েপাৱা নাযায়, এেকদেৰ ইয়াত উেiখ কৰা গ�সমূহেৰা েকােনা 

েলখক ই.াৰেনটত েপাৱা নগ'ল৷ এক কথাত এই গ�সমূহৰ েলখক 

অuাত৷ ইয়াৰ বvিখিন গ� আwামুiা ৈচয়দ (Akramulla Syed)ৰ 

100 Moral Stories নামৰ িপিডএফ সং�ৰণেটাৰ পৰা েলাৱা 

ৈহেছ৷ েলখক আwামুiা ৈচয়দ (Akramulla Syed) েপছাত এজন 

অিভযcা৷ েতেখতৰ ই.াৰেনটত উপলভ� 100 Moral Stories নামৰ 

িপিডএফ সং�ৰণেটাত পৃিথৱীৰ িবিভ� ঠাইত 0চািৰত ১০০ টা নীিত 

িশ�ামূলক গ� আেছ৷ গ�সমূহ েতেখতৰ িনজা সৃি7 নহয়৷ েতেখেত 

গ�সমূহ িবিভ� উ�সৰ পৰা সং3হ কিৰেছ৷ ইয়াত অসমত িবিভ� 

িকতাপত থকা 'বাঘ আ গৰখীয়াৰ সাধু' 'শহা আ কাছৰ সাধু' আিদ 

িবিভ� সাধুেকা অmভু&f কিৰেছ৷ এই ফালৰ পৰা নীিত িশ�ামূলক 

গ�সমূহৰ িব�জনীনতােৰা উমান পাব পািৰ৷ ইয়াৰ লগেত আিম 

ই.াৰেনটত উপলভ� অন�ান� িবিভ� অuাত েলখকৰ দুই এটা গ�ক 

অনুবাদ কিৰ 3>খন 0�ত কিৰেছাঁ৷ গ�ৰ সৃি7ত েলখকৰ েকােনা 

েমৗিলকতা নাই৷ েকৱল অনুবাদৰ ভাষা আ বাক�-গাঁথিন েলখকৰ 

িনজা৷ 

ছ'িচেয়ল েনটৱিক&ং চাইট েফ'চবুকৰ অন�তম জনি0য় েগাট 

'অসমীয়াত কথা-বতৰা' েগাটৰ লগেত 'ভাষা সািহত� সি�লনী, অসম'ৰ 

মােহকীয়া মুখপ2 'সািহত� ড� অগ&'ত ইিতমেধ� এই গ�সমূহ 0কাশ 

কৰা ৈহিছল৷ েগাটৰ িবিভ� ব�ুৰ তািগদােতই গ�সমূহ অনুবাদ কৰা 

ৈহিছল৷ এই েচগেত 'অসমীয়াত কথা-বতৰা' েগাটৰ সকেলা সদস�ৈল 
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আmিৰক কৃতuতা uাপন কিৰেলাঁ৷ ইিতমেধ� দুই এটা গ� িতিনচুকীয়াৰ 

পৰা 0কািশত দুমহীয়া িশl আেলাচনী 'ৰ'দািল'ত 0কাশ পাইিছল৷ 

ইিতমেধ� ই.াৰেনটত 0কািশত গ�সমূহক একি2ত কিৰ এই 3>খন 

0�ত কৰা ৈহেছ৷ গ�সমূহ অনুবাদৰ সময়ত সতেত িশlসকলক আগত 

ৰািখ কৰা ৈহেছ যিদও দুই এটা গ�ই ডাঙৰসকলেকা 0িতিনিধ� 

কিৰেছ৷ িশlসকলৰ বােব ইয়াৰ ভাষাত ি�তীয় পুষৰ মান� সূচক শ[ 

ব�ৱহাৰ কৰা ৈহেছ৷  

অনুবাদ গ�সমূহ েলখকৰ অনুমিতৰ অিবহেন এেক �পত আন 

েকােনা ঠাইত 0কাশ কিৰব েনাৱািৰব৷ এই ে�2ত 0কাশ কিৰব 

িবচািৰেল েলখকক আগতীয়াৈক জনাবৈল অনুেৰাধ কিৰেলাঁ৷  

 

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১) 

জীৱন পথৰ বাধা 
বv বছৰৰ আগেত এজন ৰজাই েতওঁৰ পা2-মcীৰ ৈসেত ৰাজ� �মণ 

কিৰবৈল ৈগিছল৷ েতওঁ বvদূৰ �মণ কৰাৰ িপছত এঠাইত েদিখেল এটা 

ডাঙৰ িশেল পথ এটা ব� কিৰ ৰািখেছ৷ িক� েতওঁ মন কিৰেল 

েকােনােৱই পথেটাৰ পৰা িশলেটা আঁতেৰাৱা নাই আ সকেলােৱ তাৰ 

ওপেৰেৰ পাৰ ৈহ ৈগেছ৷ আনিক েতওঁৰ লগত েযাৱা িনজৰ মcী আ 

পািৰষদবগ&ইও েতেনদেৰই পাৰ ৈহ িসপাৰৈল ৈগেছ৷ 

েতওঁ মcী আ পািৰষদবগ&ক এই িবষেয় েসাধাত েতওঁেলােক ৰজাক 

0িতয়ন িনয়াবৈল েচ7া কিৰেল েয, েকােনােৱই এই ডাঙৰ িশলেটা ইয়াৰ 

পৰা আঁতৰাব েনাৱােৰ আ ইয়াক আঁতেৰাৱা েকিতয়াও স�ৱ নহয়৷ 

েকইিদনমানৰ িপছত এজন কৃষেক অকেল শাক-পাচিলৰ এখন ডাঙৰ 

ভাৰ ৈল েসইফােলিদ যাব লগা ৈহিছল৷ েতওঁ েদখা পােল েয িশলেটা 

আঁতৰ নকৰাৈক েতওঁ শাক-পাচিলৰ ভাৰখন িসপাৰৈল িনব েনাৱােৰ৷ 

েসেয় েতওঁ পাচিলৰ ভাৰখন মািটত থ'েল আ িশলেটা আঁতৰাবৈল 

অ0াণ েচ7া কিৰেল৷ বv সময়ৰ েচ7াৰ িপছত েতওঁ িশলেটা পথেটাৰ 

পৰা আঁতৰাবৈল স�ম হ'ল৷ িশলেটা আঁতৰাই েতওঁ পুনৰ শাক-পাচিলৰ 

ভাৰখন তুিল উঠাবৈল ধেৰাঁেতই েদখা পােল েয িশলেটা থকা ঠাইেত 

এটা স পইচাৰ েবগ মািটত পিৰ আেছ৷ 

পইচাৰ েবগেটাত বvত েসাণৰ মু�াৰ লগেত এখন িচিঠ েতওঁ েদখা 

পােল৷ িচিঠখন েমিল েতওঁ েদিখেল ৰজাই তাত িলিখ ৈথেছ "এই েসাণৰ 

মু�ািখিন েসইজন ব�িfেয়ই লাভ কিৰব িয ইয়াৰ পৰা িশলেটা আঁতৰাব 
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পািৰব৷" েসই কৃষকজেন আন বvেত অনুভৱ কিৰব েনাৱাৰা এক 

সেব&াaম িশ�া লাভ কিৰেল৷ 

"Every obstacle presents an opportunity to improve 
one's condition." 
"0েত�ক বাধাই িনজক আ�ৱাই িনয়াত এটা সুিবধা 0দান কেৰ৷" 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২)  

সকেলা কাম েতামাৰ িনজৰ বুিল কিৰবা 
এজন বুঢ়া কাঠিম�ীেয় এিদন কামৰ পৰা অৱসৰ েলাৱাৰ কথা ভািবেল৷ 

েতওঁ এিতয়া গাঁৱৰ ঘৰৈল ৈগ েতওঁৰ প�ী আ সmানৰ ৈসেত জীৱনৰ 

বাকী িদন েকইটা আৰামত থািকব িবচােৰ৷ েসেয় েতওঁক কামত িনেয়াগ 

কৰা কনে�কটৰজনক েতওঁৰ পিৰক�নাৰ কথা ক'েল আ েসানকােল 

চাকিৰৰ পৰা আজৰাই িদবৈল ক'েল৷ 

কনে�কটৰজেন েতওঁক অিত ন�ভােৱ ক'েল েয, েতওঁৰ আন 

েকইবাজেনা ভাল-ভাল কাঠিম�ী এিতয়া ঘৰৈল ৈগেছ৷ েসেয় েশষবাৰৰ 

বােব েতওঁ এটা ঘৰ সািজ ৈথ যাব লােগ৷ কাঠিম�ীজেন পুৰিণ মািলকৰ 

কথা মেত ঘৰেটা সািজবৈল মািm হ'ল যিদও েতওঁ অনুভৱ কিৰেল েয, 

েতওঁ আগৰ দেৰ কামত মন বvৱাব পৰা নাই৷ এইেটা িযেহতু েতওঁৰ 

জীৱনৰ েশষ ঘৰ গিতেক েতওঁ ঘৰেটা সজাত িবেশষ �� িদয়া 

নািছল৷ েতওঁ ঘৰেটাত ভাল কাঠ লেগাৱা নািছল আ িনমজ আ 

পিৰপািটৈক কামেবাৰ কৰা নািছল৷ 

কাঠিম�ীজেন েতওঁৰ কামেটা েশষ কৰাৰ িপছত েতওঁৰ কনে�কটৰজেন 

আিহ ঘৰেটা ভালদেৰ পৰী�া কিৰেল আ আনিAত হ'ল৷ ইয়াৰ িপছত 

েতওঁ হাতত ঘৰেটাৰ চািবপাত ল'েল আ কাঠিম�ীজনৰ হাতত িদ 

ক'েল "এইেটা েতামাৰ ঘৰ... এইেটা েতামাৰ বােব েমাৰ এটা উপহাৰ৷" 

কাঠিম�ীজন আচিৰত হ'ল আ মনেত অনুেশাচনা কিৰেল৷ েতওঁ যিদ 

িনজৰ ঘৰেটােকই সািজ থকাৰ কথা আগেতই গম পােল হয়, েতওঁ 

ইয়াক অিধক সুAৰভােৱ সািজেল হয়!! 
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    (৩)  

এটা ল'ৰা আ এেজাপা আেপল গছ 
এখন গাঁৱত এেজাপা অিত ডাঙৰ আেপল গছ আিছল৷ এটা স ল'ৰাই 

েসই গছেজাপাৰ মৰমেত সদায় তাৰ তলত েখিলবৈল আিহিছল৷ 

ল'ৰােটােৱ গছেজাপাৰ ওপৰত বগাই েধমািল কিৰ কিৰ আেপল খাইিছল 

আ িদনেটা তাৰ তলত lই সময় কটাইিছল৷ ল'ৰােটাৰ এেন 

কামিবলাক েদিখ গছেজাপােয়ও তাক মৰম কিৰিছল৷ ল'ৰােটা লােহ 

লােহ ডাঙৰ ৈহ আিহিছল আ গছেজাপাৰ তলত সদায় েখিলবৈল এিৰ 

িদিছল৷ এিদন েসই ল'ৰােটােৱ গছেজাপাৰ কাষৈল আিহ দুেখেৰ 

গছেজাপাৰ ফালৈল চাই আিছল৷ তােক েদিখ গছেজাপাই তাক তাৰ 

লগত েখিলবৈল মািতেল৷  

"আহা েমাৰ লগত েখলািহ৷" িক� ল'ৰােটােৱ উaৰ িদেল-  

"মই এিতয়া আগৰ দেৰ েকঁচুৱা ৈহ থকা নাই, মই এিতয়া েতামাৰ 

লগত েখিলব েনাৱােৰাঁ৷ েমাক এটা পুতলা িপ�ল িকিনবৰ কাৰেণ িকছু 

পইচাৰ দৰকাৰ ৈহেছ৷ তুিম িদব পািৰবােনিক?" ল'ৰােটাৰ কথা lিন 

আেপলেজাপাই উaৰ িদেল- 

"েমাৰ হাতত পইচা নাই, িক� তুিম েমাৰ আেপলিবলাক পািৰ ৈল যাব 

পাৰা আ তাক বজাৰত েবিচ িকছু পইচা েগাটাব পাৰা৷" 

ল'ৰােটা আনAত জঁিপয়াই উিঠল৷ িস গছেজাপাৰ পৰা আেপলিবলাক 

পািৰ আনAেৰ তাৰ পৰা আঁতিৰ গ'ল৷ ল'ৰােটােৱ আেপলিবলাক পািৰ 

ৈল েযাৱাৰ িপছত বv বছৰৈল আেপলেজাপাৰ কাষৈল ঘুিৰ নািহল৷ 

গছেজাপাই দুেখেৰ িদন কটাবৈল ধিৰেল৷ পুনৰ এিদন েসই ল'ৰােটাক 

আেপলেজাপাৰ কাষত েদখা গ'ল৷ েতিতয়া িস এজন েডকা ল'ৰা৷ 

আেপলেজাপাই তাক েদিখ পুনৰ আনিAত হ'ল আ তাক তাৰ লগত 

েখিলবৈল মািতেল৷ 

"আহা আ েমাৰ লগত েখলািহ৷"  

"েতামাৰ লগত েখিলবৈল েমাৰ এেকবােৰ সময় নাই৷ েমাৰ পিৰয়ালৰ 

বােব মই এিতয়া কাম কিৰব লােগ৷ আিম থািকবৈল এটা ঘৰৰ 0েয়াজন 

ৈহেছ৷ তুিম সহায় কিৰব পািৰবােনিক?" েডকাল'ৰােটাৰ কথা lিন 

আেপলেজাপাই পুনৰ ক'েল- 

"েমাৰ েকােনা ঘৰ নাই৷ িক� তুিম এটা ঘৰ সািজবৈল েমাৰ ডালিবলাক 

কািট ৈল যাব পাৰা৷" েসই কথা lিন েডকাল'ৰােটােৱ আেপলেজাপাৰ 

ডালিবলাক কািট েপলােল আ আনAেৰ উভিত গ'ল৷ গছেজাপাই তাৰ 

সুখ েদিখ আনিAত হ'ল৷ িক� েডকাল'ৰােটাক পুনৰ বv িদনৈল 

গছেজাপাৰ কাষত েদখা েপাৱা নগ'ল৷ গছেজাপা আেকৗ অকলশৰীয়া ৈহ 

পিৰল আ েবজাৰ মেনেৰ িদন কটাবৈল ধিৰেল৷ 

এিদন গৰমৰ িদনত, এজন মানুহক আেপলেজাপাৰ কাষত েদখা েপাৱা 

গ'ল৷ গছেজাপাই তাক িচিন পাই আনAেত তাৰ লগত েখিলবৈল 

মািতেল৷ 

"আহা আ েমাৰ লগত েখলািহ৷" িক� মানুহজেন উaৰ িদেল- 

"মই এিতয়া বুঢ়া হ'েলাঁ৷ েসেয় ফুিৰবৰ কাৰেণ মই নদীৰ কাষৈল যাব 

িবচােৰাঁ৷ তুিম েমাক এখন নাওৰ ব�ৱ�া কিৰ িদব পািৰবােন?" 

গছেজাপাই তাৰ কথা lিন ক'েল- 

"এখন নাও সািজবৈল েমাৰ গা-গছেজাপা ব�ৱহাৰ কিৰব পাৰা৷ তুিম 

তােৰ এখন নাও সািজ নদীত ফুিৰব পািৰবা৷" 

েসই কথা lিন মানুহজেন গছেজাপা কািট তােৰ এখন নাও সািজ 

আনAেৰ ফুিৰবৈল গ'ল৷ তাৰ িপছত মানুহজেন বv বছৰৈল 
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আেপলেজাপাৰ খা-খবৰ ৰখা নািছল৷ অৱেশষত, বv বছৰৰ িপছত 

মানুহজন পুনৰ আেপলেজাপাৰ কাষৈল ঘুিৰ আিহল৷ মানুহজনক েদিখ 

আেপলেজাপাই এইবাৰ ক'েল- 

"এিতয়া েতামাক িদবৈল েমাৰ আ এেকােৱই নাই৷ আনিক েতামাক 

খাবৈল িদবৰ কাৰেণ এিতয়া এটা আেপেলা নাই, তুিম েমাৰ গাত বগাব 

পৰাৈক েমাৰ েকােনা গা-গছ নাই, সঁচাৈক মই েতামাক এেকােৱই িদব 

েনাৱােৰা৷ েকৱল েমাৰ হাতত েমাৰ lকান মুঢ়ােটা আেছ৷" ইয়ােক ৈক 

গছেজাপাই চকুেলা টুিকবৈল ধিৰেল৷ আেপলেজাপাৰ কথা lিন 

মানুহজেন ক'েল- 

"েকােনা কথা নাই, আেপল খাবৈল এিতয়া েমাৰ এটাও দাতঁ নাই, গছত 

বগাবৈলও মই এিতয়া বvত বুঢ়া হ'েলা৷ এিতয়া েমাক অিধক এেকা 

নালােগ, মা2 িজৰিণ ল'বৰ কাৰেণ অকণমান ঠাই লােগ৷ মই এিতয়া 

অিত ভাগৱা ৈহ পিৰেছাঁ৷" এই কথা lিন আেপলেজাপাই ক'েল- 

"ভাল কথা! িজৰাবৰ কাৰেণ পুৰিণ গছৰ মুঢ়াই ৈহেছ অিত ভাল ঠাই৷ 

আহা, েমাৰ ওপৰত বহা আ আৰাম কৰা৷" েসই কথা lিন মানুহজেন 

গছেজাপাৰ মুঢ়ােটাৰ ওপৰত বিহল পিৰল আ গছেজাপাইও 

মানুহজনক ঘুৰাই পাই আনAেৰ চকুপানী টুিকেল৷ 
(এই গ�েটা ৈহেছ আমাৰ 0েত�কেৰ জীৱনৰ ঘটনা৷ গছেজাপা ৈহেছ আমাৰ 
িপতৃ-মাতৃ৷ আিম িশl ৈহ থকাৰ সময়ত, আমাৰ মা-েদউতাৰ লগত েখিলবৈল 
ভাল পাওঁ৷ েযিতয়াই আিম ডাঙৰ হওঁ, আিম েতওঁেলাকক এিৰ িদওঁ, আ 
েতিতয়ােহ েতওঁেলাকৰ কাষৈল ঘুিৰ যাওঁ েযিতয়া আমাক িকবা 0েয়াজন হয় 
বা আিম অসুিবধাত পেৰাঁ৷ িক� আিম িযেয়ই নকেৰা, িপতৃ-মাতৃেয় আমাৰ পৰা  
েকােনা 0িতদান িনিবচৰাৈক আমাৰ সুখৰ কাৰেণ সকেলা উজািৰ িদেয়৷ অথচ 
আিম �াথ&পৰ মানুহৰ দেৰ সকেলা পাহিৰ যাওঁ৷) 

 

    (৪) 

পিৰয়াল িক? 
এজন মানুেহ অিফচত েদিৰৈলেক কাম কিৰ ভাগৰত ঘৰৈল আিহ 

েদিখেল েয, েতওঁৰ ৫ বছৰীয়া ল'ৰােটােৱ দুৱাৰ মুখেত েতওঁৰ কাৰেণ 

অেপ�া কিৰ আেছ৷ 

ল'ৰােটা- েদউতা মই আেপানাক এটা 0� সুিধব পােৰাঁেন? 

েদউতাক- িন য় েসাধা, তুিম িক সুিধব িবচািৰছা? 

ল'ৰােটা- েদউতা, আপুিন বা এঘ.াত িকমান টকা উপাজ&ন কেৰ? 

েদউতাক- এইেটা েতামাৰ ভািববলগীয়া কথা নহয়, িকয় তুিম এেন 

ধৰণৰ 0� কিৰছা? (িকছু খেঙেৰ উaৰ িদেল) 

ল'ৰােটা- মই েকৱল জািনব িবচািৰেছা,ঁ অনু3হ কিৰ কওঁক, আপুিন 

িকমান টকা উপাজ&ন কেৰ? 

েদউতাক- যিদ তুিম সঁচাৈকেয় জািনব িবচািৰছা েতেন lনা মই এঘ.াত 

৫০ টকা উপাজ&ন কেৰাঁ৷ 

েসই কথা lিন ল'ৰােটা িচিmত ৈহ পিৰল আ েদউতাকৰ মুখৈল চাই 

ক'েল "েদউতা, আপুিন েমাক ২০ টকা ধাৰৈল িদব পািৰবেন?" 

েদউতাকৰ 0চ¡ খং উিঠল আ উaৰ িদেল "তুিম নাজানােন মই 

িকমান ক7 কিৰ এই টকা উপাজ&ন কিৰেছা,ঁ তুিম যিদ েকৱল এই 

টকােৰ এটা পুতলা বা আন েখলা সাম3ী িকিন অবাবত ব�য় কিৰম বুিল 

ভািবছা েতেm এিতয়াই তুিম েমাৰ আগৰ পৰা আঁতিৰ েযাৱা৷ মই েকৱল 

েতামাৰ েধমািল কিৰবৈলেক টকা উপাজ&ন কৰা  নাই ৷ 

েদউতাকৰ কথা lিন ল'ৰােটােৱ দুেখেৰ আঁতিৰ গ'ল আ িনজৰ মত 

েসামাই দুৱাৰখন েজােৰেৰ ব� কিৰ lই থািকল৷ বv সময়ৰ িপছত 



 

  

9 

েদউতােক অনুভৱ কিৰেল েয, "ল'ৰােটাক িকজািন সঁচাৈকেয় িকবা ব� 

িকিনবৈল ২০ টকাৰ 0েয়াজন ৈহেছ, ন'হেল েতওঁ েকিতয়াও এেনদেৰ 

টকা িনিবচােৰ" েসেয় েদউতাক ল'ৰােটাৰ মৈল গ'ল আ লােহৈক 

দুৱাৰখন খুিল ল'ৰােটাক সুিধেল-"তুিম lই আছা েনিক েসাণ?" "নহয় 

েদউতা, মই সাৰ পাই আেছাঁ৷" ল'ৰােটােৱ উaৰ িদেল৷ 

েদউতােক েতওঁক ক'েল "মই েতামাক েতিতয়া এেনই গািল পািৰেলা,ঁ 

েবয়া নপাবা৷ এইয়া েলাৱা তুিম িবচৰা ২০ টকা" 

ল'ৰােটােৱ আনAেত িবচনাত উিঠ বিহল আ েদউতাকৰ পৰা ২০ 

টকােটা ৈল গােটাৰ তলৰ পৰা আ িকছুমান পইচা উিলয়াই িহচাপ 

কিৰবৈল ধিৰেল৷ 

ল'ৰােটাৰ হাতত অিতিৰf টকািখিন েদিখ েদউতােক পুনৰ খং কিৰ 

ক'েল 

"েতামাৰ হাতত ইমান টকা যিদ আিছেলই েতেm তুিম িকয় েমাৰ পৰা 

আেকৗ পইচা িবচািৰলা?" 

"কাৰণ েমাৰ হাতত যেথ7 টকা নািছল" ল'ৰােটােৱ লােহৈক উaৰ িদেল 

আ পুনৰ ক'েল- 

েদউতা !! এিতয়া েমাৰ হাতত ৫০ টকা সpূণ& হ'ল৷ এইয়া লওক৷ মই 

এিতয়া অেপানাৰ ৈদিনক সময়ৰ পৰা এঘ.া িকিনব পািৰমেন? অনু3হ 

কিৰ কািলৈল আপুিন অিফচৰ পৰা এঘ.া েসানকােল আিহব৷ কাৰণ মই 

আেপানাৰ লগত এেকলেগ ৰািত এসাঁজ ভাত খাব িবচােৰা৷ 

এই গ�েটা িযেকােনা ব�িfগত েকাpানীত কাম কৰা সকেলােৰ বােব 

এটা ডাঙৰ 0�৷ সঁচাৈকেয় আিম েকিতয়াবা জীৱনত েসইসকলৰ বােব 

সময় িদব েনাৱােৰাঁ িযসকল আমাৰ বােব সঁচাৈকেয় ��পূণ&, িয 

0কৃতেতই আমাৰ £দয়ৰ িনেচই কাষত থােক৷ মনত ৰািখব যিদ 

আেপানাৰ আিজ মৃতু� হয়, েতেm কািলৈল েকাpানীেয় আেপানাৰ 

ঠাইত আন এজন নতুন ব�িfক সহজেতই িনেয়াগ কিৰব৷ িক� 

আেপানাৰ পিৰয়ােল আেপানাৰ অভাৱ আনৰ �াৰা েকিতয়াও পূৰণ 

কিৰব েনাৱােৰ৷ েসেয়- 

েকিতয়াও পিৰয়ালক সময় িদব েনাৱাৰাৈক কাম নকিৰব, কাৰণ পিৰয়াল 

ৈহেছ- 

FAMILY = (F) ATHER (A) ND (M) OTHER, (I) (L) OVE (Y) 
OU. 
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(৫) 

এটা গাখীেৰেৰ পূণ& পুখুিৰ 
বv বছৰৰ আগেত এজন ৰজাই েতওঁৰ কাম কৰা ব�িfসকলক এটা 

পুখুিৰ খািAবৈল ক'েল৷ েযিতয়া পুখুিৰেটা খAা হ'ল, ৰজাই েতওঁৰ 

0জাসকলক মািত আিন েঘাষণা কিৰেল েয, ৰাজ�ৰ 0েত�ক ঘৰৰ 

এেকাজনৈক ব�িfেয় ৰািত এিগলাচৈক গাখীৰ পুখুিৰেটাত িদবিহ লািগব৷ 

যােত ৰািতপুৱাৈল পুখুিৰেটা গাখীেৰেৰ পূণ& ৈহ থােক৷ ৰজাৰ আেদশ 

lনাৰ িপছত 0েত�েকই িনজ িনজ ঘৰৈল ওভিত গ'ল৷ 

এজন মানুেহ েসই ৰািত পুখুিৰেটাত গাখীৰ িদবৰ ৈল ভািবেল 0েত�েকই 

িন য় পুখুিৰেটাত ঢািলবৈল গাখীৰ আিনব৷ গিতেক আ�াৰ ৰািত েতওঁ 

এিগলাছ পানী ঢািল িদেলও েকােনও গম নাপাব৷ েতওঁ এিগলাচ পানী 

আিনেল আ পুখুিৰেটাত ঢািল আঁতিৰ গ'ল৷ 

 

ৰািতপুৱা, ৰজাই পুখুিৰেটা চাবৈল আিহেল আ েদিখ আচিৰত হ'ল েয, 

পুখুিৰেটা েকৱল পানীেৰ ভিৰ আেছ! কাৰণ 0েত�েকই েসই ব�িfজনৰ 

দেৰই ভািবেল "মই গাখীৰ িনিদেলও এেকা নহয়, আনসকেলেতা 

িদবই৷" 

 

     

 

 

 

 

(৬) 

0কৃত ধনী 
এিদন এজন অিত ধনী মানুেহ েতওঁৰ সmানক েতওঁেলাক িকমান ধনী 

েসই কথা অনুধাৱন কেৰাৱাবৈল চহৰৰ অন�ান� দুখীয়া মানুহিবলাকক 

েদখুৱাবৈল ৈল গ'ল৷  

েতওঁেলােক অিত দুখীয়া মানুহ বসবাস কৰা এঠাইত এিদন-এৰািত 

কটােল৷ েতওঁেলাক ঘুিৰ অহাৰ িপছত, েদউতােক েতওঁৰ সmানক 

সুিধেল- 

"েতামাৰ এই �মণ েকেন লািগল?" 

"অিত ভাল লািগল েদউতা" 

েদউতােক ক'েল- "তুিম েদিখলােন েকেনৈক দুখীয়া মানুহিবলাক বসবাস 

কেৰ?" "হয় েদউতা" ল'ৰাজেন উaৰ িদেল৷ 

"েতেm তুিম এই �মণৰ পৰা িক িশ�া লাভ কিৰলা?" েদউতােক 

ল'ৰাজনক 0� কিৰেল৷ 

ল'ৰাজেন েদউতাকক ক'েল- "মই েদিখেলাঁ েয, আমাৰ এটা কুকুৰ 

আেছ আ েতওঁেলাকৰ চািৰটা আেছ৷ আমাৰ এটা স পুখুৰী আেছ 

তােকা িয আমাৰ স বািগচাখনৰ িভতৰত অৱি�ত আ েতওঁেলাকৰ 

এটা ডাঙৰ জলাশয় আেছ যাৰ পাৰাপাৰ েদখা েপাৱা নাযায়৷  

আমাৰ বািগচাত এটা স আমদািন কৰা িবজুলী বািট আেছ িক� 

েতওঁেলাকৰ আকাশ লাখ লাখ তৰােৰ ভিৰ থােক৷ আমাৰ ঘৰৰ স�ুখত 

অকণমান মা2 ঠাই আেছ য'ত আিম িদনেটা পাৰ কেৰাঁ, িক� 

েতওঁেলাকৰ স�ুখ ভাগ সpূণ& মুকিল৷ আমাৰ বসবাস কিৰবৈল অিত 
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কম পিৰমাণৰেহ মািট আেছ, িক� েতওঁেলাকৰ মািটেয় আমাৰ 

চািৰসীমাও পাৰ কিৰ ৈগেছ৷  

 

আমাৰ অেনক চাকৰ-নাকৰ আেছ িয আমাক 0িত পল েসৱা কেৰ, িক� 

েতওঁেলােক আনক েসৱা কেৰ৷ আিম আমাৰ আহাৰ িকিন খাওঁ, িক� 

েতওঁেলােক েসয়া িনজ হােত ৈতয়াৰ কিৰ লয়৷  

আমাৰ চািৰওফােল আমাক সুৰ�া িদবৰ বােব ওখ েদৱাল মৰা আেছ, 

িক� েতওঁেলাকৰ অেনক ব�ু আেছ িয েতওঁেলাকক সুৰ�া িদেয়৷" 

 

ল'ৰােটাৰ কথা lিন েদউতাক বাক° ৈহ পিৰল৷ েতিতয়া ল'ৰাজেন 

ক'েল - "ধন�বাদ েদউতা, আপুিন আিজ েমাক েদখুৱােল 0কৃতেত আিম 

িকমান দুখীয়া৷" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৭) 

অিফচ বয় 
এজন কম&হীন মানুেহ এিদন এখন ডাঙৰ ফাম&ত 'অিফচ বয়' িহচােপ 

চাকিৰৰ বােব আেবদন কিৰেল৷ 

ফাম&খনৰ কম&চাৰী িনেয়াগ িবভাগৰ েমেনজাৰজেন ই.াৰিভউৰ সময়ত 

ব�িfজনৈল আেৱদন প2খন পিঠয়াবৰ বােব েতওঁৰ ই-েমইল িঠকনােটা 

িবচািৰেল৷ েতিতয়া মানুহজেন িকছু সংেকাচ মেনেৰ ক'েল "েমাৰ েকােনা 

কিpউটাৰ বা ই-েমইল িঠকনা নাই৷ 

েমেনজাৰজেন ক'েল- দুঃিখত, যিদ আেপানাৰ ই-েমইল িঠকনা নাই 

েতেm আপুিন ইয়াত থািকব েনাৱািৰব৷ েসেয় আেপানাক চাকিৰেটা িদব 

েনাৱািৰম৷ মানুহজেন চাকিৰ েপাৱাৰ আশা েনেদিখ দুখ মেনেৰ তাৰ 

পৰা ওলাই আিহল৷ ওলাই আিহ েতওঁ িক কিৰব এেকা ভািব েপাৱা 

নািছল৷ কাৰণ েতওঁৰ হাতত েতিতয়া মা2 ১০০ টকােহ আিছল৷ 

েতওঁ িকছুসময় িচmা কিৰ বজাৰৈল গ'ল আ দহ েকিজ িবলাহী িকিন 

আিনেল৷ তাৰিপছত েতওঁ েসইিবলাক ঘেৰ ঘেৰ েবিচবৈল ধিৰেল৷ 

দুঘ.াৰ িভতৰেত েতওঁৰ হাতৈল দু�ণ টকা আিহল৷ েতওঁ েতওঁৰ িনজৰ 

সফলতাত উ�ফুিiত ৈহ িতিনবাৰ েসই কামেটােক কিৰেল আ হাতত 

৬০০ টকা ৈল ঘৰৈল ঘুিৰ আিহল৷ মানুহজেন অনুভৱ কিৰেল েয, েতওঁ 

এই পেথেৰই িকছু উপাজ&ন কিৰব পািৰব৷ েসেয় েতওঁ 0িতিদন আেবিল 

েসই কামেটা কিৰবৈল ি�ৰ কিৰেল৷ এেনৈকেয় 0িতিদন েতওঁৰ টকা 

দু�ণৰ পৰা িতিন�ণ হ'বৈল ধিৰেল৷ েকইিদনমানৰ িপছেত েতওঁ এখন 

মাল িনয়া গাড়ী িকিনেল৷ তাৰিপচত এখন �াক, এটা িনজা ঘৰ আ 

ঘেৰ ঘেৰ সাম3ী িদব পৰা িনজা বাহন wয় কিৰেল৷ 
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পাঁচ বছৰৰ িপছত, মানুহজনৰ িনজাৈক এখন ডাঙৰ ফল-মুলৰ খুচুৰা 

িবwীৰ েদাকান হ'ল৷ মানুহজনৰ হাতৈল যেথ7 টকা অহাৰ িপছত েতওঁ 

িনজৰ পিৰয়াল পিৰক�না কৰাৰ কথা ভািবেল৷ েসেয় েতওঁ 0থেম এটা 

জীৱন-বীমা কৰাৰ কথা মনেত ি�ৰ কিৰেল৷ 

েতওঁ এজন জীৱন-বীমাৰ কম&চাৰীক মািতেল আ এটা ভাল িনৰাপদ 

প'িলিচ েদখুৱাবৈল ক'েল৷ েতওঁেলাকৰ আেলাচনা েশষ েহাৱাৰ িপছত, 

কম&চাৰীজেন েতওঁৰ ই-েমইল িঠকনােটা িবচািৰেল৷ মানুহজেন 

িনঃসংেকােচ উaৰ িদেল- "েমাৰ েকােনা ই-েমইল িঠকনা নাই৷" 

কম&চাৰীজন সেAহৰ দৃি7েৰ চােল আ উaৰ িদেল- আেপানাৰ এটা ই-

েমইল িঠকনা নাই, আ আপুিন এিতয়াও িকদেৰ ব�ৱসায়ৰ এখন 

সা�াজ� গঢ়াৰ কথা ভািব আেছ৷ আপুিন ক�না কিৰব পােৰেন, 

আেপানাৰ যিদ এটা ই-েমইল থািকল েহঁেতন েতেm আপুিন আিজ িক 

ৈহ থািকেলেহঁেতন? 

মানুহজেন িকছু সময় ভািবেল আ উaৰ িদেল - এজন অিফচ বয়! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (৮) 

0থেম িনজক পিৰৱত&ন কৰা 
বv বছৰৰ আগেত এখন সমৃি°শালী েদশত এজন ৰজা আিছল৷ এিদন 

েতওঁ ৰাজ�ৰ পৰা আঁতৰৰ িকছুমান ঠাইত �মণ কিৰবৈল ৈগিছল৷ েতওঁ 

�মণ সামিৰ িনজৰ ঠাইৈল ঘুিৰ অহাৰ িপছত েতওঁৰ ভিৰ দুখনত অত�m 

িবষ অনুভৱ কিৰেল৷ কাৰণ েতওঁ 0থম বাৰৰ বােব ইমান দূৰৈল �মণ 

কিৰবৈল ৈগিছল আ পথেছাৱাও অত�m ওেখাৰা েমােখাৰা আ 

িশেলেৰ ভৰা আিছল৷ েসেয় েতওঁ ৈসন�সকলক েদশৰ সকেলা পথ 

চামৰােৰ ঢািক িদবৈল আেদশ কিৰেল৷ 

িনি তভােৱ, এই কামেটাৰ বােব লাখেৰা ওপৰৰ গৰ চামৰা ব�ৱহাৰ 

কিৰব লািগব আ ইয়াৰ বােব অিধক টকা খৰছ েহাৱাৰ লগেত অেনক 

গ বধ কিৰব লািগব৷ 

েসেয় এজন িব�াসী ল�ৱাই সাহস কিৰ ৰজাক ক'েল - "মহাশয়, 

আপুিন অনথ&ক িকয় ইমানেবাৰ টকা ব�য় কিৰবৈল ওলাইেছ? ইয়াৰ 

পিৰৱেত& আপুিন এটুকুৰা সামান� চামৰা কািট আেপানাৰ ভিৰ দুখন 

েমিৰয়াই নলয় িকয়?" 

ল�ৱাজনৰ কথা lিন ৰজা 0থেম আচিৰত হ'ল, িক� লেগ লেগ েতওঁৰ 

পৰামশ&ৰ বােব আনিAত হ'ল আ েতওঁৰ বােব এেযাৰ চামৰাৰ েজাতা 

ৈতয়াৰ কিৰবৈল আেদশ িদেল৷ 

"To make this world a happy place to live, you better 
change yourself - your heart; and not the world." 
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(৯) 

অনুতাপ 
এিদন এজন ধািম&ক মানুেহ আন এজন মানুহক ক'েল -"েযাৱা ৩০ 

বছৰৰ পৰা মই এটা পাপ কৰাৰ কাৰেণ অনুতµ ৈহ আেছাঁ আ 

ভগৱােন আিজৈলেক েমাক িকয় েসই পাপৰ কাৰেণ শাি� িদয়া নাই 

বুিজব পৰা নাই¶" 

আনজন মানুেহ েতিতয়া 0� কিৰেল- "তুিম িক পাপ কিৰিছলা?" 

 

ধািম&ক মানুহজেন ক'েল: "মই এখন বজাৰত েদাকান িদিছেলাঁ¶ এিদন 

মই lিনেলাঁ েয, েগােটই বজাৰখন জুইেয় পুিৰ ¸ংস কিৰেল¶ লেগ 

লেগ মই েদৗিৰ বজাৰ পােলাৈগ¶ বজাৰ েপাৱাৰ িপছত েদিখেলা,ঁ েকৱল 

েমাৰ েদাকানখনৰ বািহেৰ সকেলা েদাকান জুইেয় পুিৰ িনঃেশষ কিৰেল¶ 

মই ইয়াৰ বােব ভগৱানক অেশষ ধন�বাদ িদেলাঁ¶  

 

িক� লেগ লেগ মই েমাৰ ভুলেটাৰ বােব অনুেশাচনাত দ¹ হ'েলাঁ¶ 

েকেনৈক মই িনজেক এজন মানুহ বুিল ক'ব পােৰাঁ !! য'ত েনিক মই 

েমাৰ ব�ুসকলৰ েহৱািখিনকৈল এেকােৱই অনুভৱ কিৰব পৰা নাই? 

েসেয় েসই িদনাৰ পৰাই মই েমাৰ এই পাপৰ বােব অনুতµ ৈহ 

ভগৱানৰ শাি�ৰ বােব অেপ�া কিৰ আেছাঁ¶" 

 

 

 

 

(১০) 

এজন �াথ&পৰ মানুহ 
বv িদনৰ আগৰ কথা¶ এজন অিত �াথ&পৰ মানুহ আিছল¶ েতওঁ 

সকেলা ব�েক িনজৰ বুিল ভািবিছল¶ এেকা ব�েক েতওঁ আনৰ লগত 

ভাগ-বতৰা কিৰবৈল ইoা কৰা নািছল¶ 

এিদনৰ কথা, মানুহজেন ক'ৰবাত ৩০টা েসাণৰ মু�া েহৱােল¶ মনৰ 

দুখেত েতওঁ এজন ব�ুৰ ঘৰৈল ৈগ ব�ুৰ আগত মু�ােকইটা েকেনৈক 

েহৱােল তাক বণ&না কিৰেল¶ ব�ুজেন lিন অিত দুখ 0কাশ কিৰেল¶ 

েতওঁৰ ব�ুজন এজন স� �ভাৱৰ ব�িf আিছল¶ 

অলপ সময়ৰ িপছত ব�ুজনৰ জীেয়ক ক'ৰবাৰ পৰা ফুিৰ ঘৰৈল আিহ 

থােকাঁেত পথৰ ওপৰত ৩০টা েসাণৰ মু�া পিৰ থকা েদখা পােল¶ তাই 

আিহ েদউতাকক এই কথােটা িববিৰ ক'েল¶ েছাৱালীজনীৰ েদউতােক 

কথােটা lনাৰ িপছত মু�ােকইটা েতওঁৰ ব�ুজনেৰই হ'ব বুিল ভািবেল 

আ লেগ লেগ ব�ুজনৈল এটা খবৰ পিঠয়ােল¶ কথােটা lিন �াথ&পৰ 

মানুহজন েদৗিৰ আিহল¶ ব�ুজেন েতওঁক জীেয়েক েকেনৈক মু�ােকইটা 

পাইিছল সকেলা কথা েকাৱাৰ িপছত েতওঁৰ হাতত মু�ােকইটা িদ 

িদেল¶ মানুহজেন মু�ােকইটা গণনা কৰাৰ িপছত ক'েল েয, েতওঁৰ ৪০টা 

মু�া আিছল¶ ইয়াত ১০টা মু�া কম আেছ¶ গিতেক েতওঁ েছাৱালীজনীক 

সেAহ কিৰেল আ বাকী ১০টা মু�া িদবৈল ক'েল¶ িক� ব�ুজনৰ 

লগেত েছাৱালীজনীেয়ও এই কথােটাক অ�ীকাৰ কিৰেল¶ 

�াথ&পৰ মানুহজন আঁতিৰ গ'ল আ ব�ুজনৰ লগেত েছাৱালীজনীৰ 

িবপে� আদালতত েগাচৰ িদেল¶ 
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িবচাৰেক ব�ুজনৰ লগেত েছাৱালীজনীক পুনৰ িকমানটা মু�া পাইিছল 

সুিধেল¶ েতওঁেলােক শপত খাই ৩০টা মু�া েপাৱাৰ কথা ক'েল¶ এইবাৰ 

িবচাৰেক �াথ&পৰ মানুহজনক পুনৰ েতওঁৰ িকমানটা মু�া েহৱাইিছল 

সুিধেল¶ েতওঁ বােৰ বােৰ ৪০টা মু�া েহৱাৰ কথা ক'েল¶ 

েতিতয়া িবচাৰেক মানুহজনক ক'েল "েতেm এই েসাণৰ মু�া েকইটা 

েতামাৰ হ'ব েনাৱােৰ, কাৰণ েছাৱালীজনীেয় ৩০টা মু�ােহ লাভ কিৰেছ 

৪০টা নহয় আ েতামাৰ ৪০টা মু�া েহৰাইেছ¶ গিতেক মু�ােকইটা 

েছাৱালীজনীক ঘূৰাই িদব লািগব¶" 

 িবচাৰেক মানুহজনক পুনৰ ক'েল, "যিদ েকােনাবাই ৪০টা েসাণৰ মু�া 

লাভ কৰাৰ কথা েঘাষণা কেৰ েতিতয়া েতওঁ মানুহজনৈল েসই 

মু�ােকইটা পিঠয়াই িদব¶" ইয়াৰ িপছত মানুহজেন এই ৩০টা মু�াও 

েহৱাব লগা েহাৱাত িচিmত ৈহ িবচাৰকক েতওঁ িমছাৈকেয় েকাৱা বুিল 

ক'েল যিদও িবচাৰেক েতওঁ েকােনা কথা নুlিনেল¶ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১১) 

তুিম ক'ব িবচৰা কথাত সদায় 

 সাৱধান হ'বা..! 
এটা অিত খঙাল স ল'ৰা আিছল৷ তাৰ খং েদিখ েদউতােক তাক 

গজােলেৰ ভিত& এটা েবগ িদেল আ ক'েল, "েযিতয়াই েতামাৰ খং 

উিঠব েতিতয়াই তুিম এটা হাঁতুৰীেৰ এই েবৰখনত এটা গজাল মািৰব৷" 

0থম িদনা ল'ৰােটােৱ ৩৭টা গজাল েবৰখনত মািৰেল৷ েকইিদনমানৰ 

িপছত, িস গম পােল েয িস তাৰ খং িকছু কম কিৰব পািৰেছ৷ গিতেক 

িস 0িতিদনাই এটাৰ িপছত এটা গজাল হাঁতুৰীেৰ েবৰখনত মািৰ যাবৈল 

ধিৰেল৷ লােহ লােহ িস অনুভৱ কিৰেল েয, েবৰখনত গজাল এটা মািৰ 

িদয়াৰ লেগ লেগ তাৰ খং কম কৰােটা এেকবােৰ সহজ ৈহ পিৰেছ৷ 

েশষত েসই িনি ত িদনেটা আিহল৷ ল'ৰােটাৰ খং এেকবােৰ েনােহাৱা 

ৈহ পিৰল৷ িস তাৰ েদউতাকক এই কথােটা ক'েল৷ েদউতােক তাক 

পুনৰ তাৰ খঙৰ সময়ত েবৰখনত মৰা 0িতেটা গজাল এটা এটাৈক 

উঠাবৈল পৰামশ& িদেল৷ েশষত ল'ৰােটােৱ েবৰখনৰ পৰা 0িতেটা গজাল 

উঠাই েদউতাকক েদখুৱােল৷ েদউতােক ল'ৰােটাক হাতত ধিৰ েবৰখনৰ 

কাষৈল ৈল গ'ল আ ক'েল "তুিম ভালদেৰই কামেটা সp� কিৰলা, 

েতামাৰ খেঙা কম কিৰলা, িক� এিতয়া েবৰখনত ৈৰ েযাৱা ফুটািবলাক 

ল�� কিৰছােন?" 

েবৰখন তুিম আগৰদেৰ েকিতয়াও কিৰব েনাৱাৰা৷ েযিতয়া তুিম 

কােৰাবাক খেঙেৰ িকবা কথা েকাৱা, েতিতয়া েতওঁৰ জীৱনত এই 

েবৰখনত ৈৰ েযাৱা ফুটােবাৰৰ দেৰই সাঁচ ৈৰ যায়৷ তুিম এজন ব�িfৰ 

েপটত এখন চুিৰ েসােমাৱাই িদ তাক পুনৰ উিলয়াই আিনব পাৰা৷ িক� 
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েসই আঘাত তুিম জীৱনত েকিতয়াও পূৰণ কিৰব েনাৱাৰা৷ কােৰাবাক 

িকবা এটা জগৰ লেগাৱাৰ িপছত েতওঁক তুিম িকমান বাৰ �মা 

িবচািৰছা েসইেটা ডাঙৰ কথা নহয়, ডাঙৰ কথা ৈহেছ, েতওঁৰ জীৱনত 

েপাৱা েসই আঘাত েতওঁৰ লগত িচৰ িদন থািক যায়৷ েসেয় মুেখেৰ 

কােৰাবাক িদয়া আঘাত িসমােনই েবয়া িযমান তুিম কােৰাবাক 

শািৰৰীকভােৱ আঘাত িদয়া৷ 

ব�ু� আ ভালেপাৱা ৈহেছ অিত আপুগীয়া অলংকাৰ৷ িস েতামাৰ 

জীৱনেটা হাঁিহেৰ ভৰাই েতােল আ তুিম সফল েহাৱাত উ�সািহত 

কেৰ৷ িয সদােয়ই েতামাৰ বােব £দয়ৰ েদাৱাৰ খুিল ৰােখ৷ দয়া আ 

অনুকpােৰ ৈসেত তুিম েতামাৰ ব�ু�ৰ �িৰত পানী িদয়া েদিখবা লহ-

পহৈক িস বািঢ় আিহেছ...!! েসেয় তুিম ক'ব িবচৰা কথাত সদায় 
সাৱধান হ'বা..! যােত েতামাৰ ব�ু েকিতয়াও েতামাৰ পৰা আঁতিৰ যাব 
লগা নহয়৷ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১২) 

সদােয় ভগৱানৰ 0িত কৃতu ৈহ থািকবা 
আথ&ৰ আছা (Arthur Asha) নামৰ এজন পুৰিণ উইি»লড'ন েখলুৈৱৰ 

এইডচ (AIDS) েবমাৰ ৈহিছল৷ েগােটই িব�ৰ িবিভ� ব�ুৰ পৰা েতওঁ 

িবিভ� িচিঠ লাভ কিৰবৈল ধিৰেল৷ তােৰ মাজৰ এজেন েতওঁক সুিধেল: 

"ভগৱােন েকৱল েতামােকই িকয় এই েবয়া অসুখেটাৰ বােব িনব&াচন 

কিৰেল?" 

আথু&ৰ আছাই উaৰ িদেল: েগােটই িব�েৰ 

৫ েকািট ল'ৰা-েছাৱালীেয় েটিনচ েখিলবৈল আৰ� কেৰ, 

৫০ লােখ েটিনচ েখিলব পােৰ, 

৫ লােখ বৃিaগতভােৱ েখিলব পােৰ, 

৫০,০০০ হাজাৰ এটা িনিদ&7 পিৰিধৰ িভতৰত আিহব পােৰ, 

৫০০০ হাজােৰ ভাল wীড়া 0িতেযািগতাত অংশ ল'ব পােৰ, 

৫০ জেন উইি»লড'নত েখিলব পােৰ, 

৪ জেন েচিম ফাইেনলত েখিলব পােৰ, আ মা2 

২ জেন ফাইেনল েখিলব পােৰ, 

েযিতয়া মই ফাইেনলৰ কাপেটা হাতত তুিল লওঁ েতিতয়া মই ভগৱানক 

েকিতয়াও 0� নকেৰাঁ, "িকয় েমাক িনব&াচন কিৰলা?" আ আিজ দুখৰ 

সময়েতা মই ভগৱানক সুিধব িনিবচােৰা,ঁ "িকয় েমাক িনব&াচন কিৰলা?" 

েতামাৰ জীৱনৰ ৯৮% ভালিখিনৰ বােব ভগৱানৰ ওচৰত সদােয় কৃতu 

ৈহ থািকবা৷ 
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(১৩) 

েদৱদূত 
বv বছৰৰ আগৰ কথা৷ এটা িশlৰ জ� েহাৱাৰ সময় উপি�ত ৈহিছল৷ 

এিদন েসই িশlেটােৱ ভগৱানক সুিধেল, "েহ 0ভু, কািলৈল আপুিন 

েমাক পৃিথৱীৈল ে0ৰণ কিৰব৷ িক� মই ইমান স আ অসহায় েয 

মই ৈগ কাৰ লগত বাস কিৰম?" ভগৱােন উaৰ িদেল, "েমাৰ বv 

েদৱদূতৰ মাজৰ পৰা েতামাৰ কাৰেণ এজনক পছA কিৰ ৰািখেছাঁ৷ 

েসইজেন েতামাৰ বােব অেপ�া কিৰ আেছ আ েতওঁেৱই েতামাৰ য� 

ল'ব৷" 

িশlেটােৱ ক'েল, "ইয়াত মই হঁহা আ েধমািল কৰাৰ বােদ এেকােৱই 

ক'ব লগা েহাৱা নািছল৷ েতেm মই তাত ৈগ েকেনৈক সুখী হ'ম!" 

ভগৱােন উaৰ িদেল, "েতামাৰ েদৱদূতজেন 0েত�ক িদনাই েতামাৰ 

বােব গান গাব আ তুিম েতামাৰ েদৱদূতৰ মৰম লাভ কিৰ সুখী 

হ'বা৷" 

িশlেটােৱ পুনৰ ক'েল, "যিদ মই মানুহেবােৰ েকাৱা ভাষা বুিজ নাপাওঁ, 

েতিতয়া মানুেহ েমাক িকবা কথা ক'েল মই েকেনৈক বুিজ পাম?" 

"েসইেটা এেকবােৰ সহজ" ভগৱােন উaৰ িদেল৷ "েতামাৰ েদৱদূেতই 

তুিম 0িতিদন lিন থকা অিত সুAৰ আ সুমধুৰ ভাষা েতামাক 

িশকাব৷" িশlেটােৱ ভগৱানৈল চােল আ ক'েল, "আ েযিতয়া 

আেপানাক িকবা এটা ক'বৈল মন যাব েতিতয়া েকেনৈক আেপানাক 

ক'বৈল যাম?" ভগৱােন হািঁহেল আ িশlেটাক ক'েল, "েতামাৰ 

েদৱদূেত েকেনৈক 0াথ&না কিৰব লােগ তাক িশকাই িদব৷" 

িশlেটােৱ পুনৰ ক'েল, "মই lিনেছাঁ পৃিথৱীত বvত েবয়া মানুহ 

আেছ৷ েকােন েমাক সুৰ�া িদব?" ভগৱােন উaৰ িদেল, "েতামাৰ 

েদৱদূেত েতামাক সুৰ�া িদব আ িনজৰ জীৱন িদ হ'েলও েতামাক 

ৰ�া কিৰব৷" িশlেটােৱ দুেখ মেনেৰ সুিধেল, "িক� মই সদােয়ই মন 

মািৰ থািকব লািগব, কাৰণ মই েতামাক েকিতয়াও েদখা নাপাম৷" 

ভগৱােন হাঁিহ হাঁিহ ক'েল, "েতামাৰ েদৱদূেত সদােয় েতামাক েমাৰ 

িবষেয় ৈক থািকব আ েকেনদেৰ েমাৰ কাষৈল তুিম পুনৰ আিহব 

পািৰবা তাৰ পথ েদখুৱাব৷" 

েসই সময়েত �গ&ৰ চািৰওফােল শািm িবৰাজ কিৰেল আ িশlেটােৱ 

পৃিথৱীৰ পৰা অহা শ[ lিনবৈল পােল৷  

িশlেটােৱ পৃিথৱীৈল অহাৰ সময় উপি�ত হ'ল বুিল বুিজব পািৰ 

েশষবাৰৰ বােব েতওঁ ভগৱানক সুিধেল, "েহ 0ভু, যিদেহ মই পৃিথৱীৈল 

ৈগ নতুন মানুহৰ মাজত বাস কিৰব লােগ, েতেm েমাক েমাৰ 

েদৱদূতজনৰ নাম কওঁক?" ভগৱােন উaৰ িদেল, "েতামাৰ েদৱদূতৰ 

নাম িক েসইেটা ��পূণ& নহয়.... েতওঁক তুিম মােথা সহজভােৱ ক'ব 

পাৰা.... মা !  
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(১৪) 

ককােদউতাৰ েটবুল 
এজন অিত দু½&ল বুঢ়া মানুহ আিছল৷ েতওঁ পুেতক-েবাৱাৰীেয়ক আ 

একমা2 চািৰ বছৰীয়া নািতেয়কৰ ৈসেত বাস কিৰিছল¶ মানুহজন 

ইমােনই বুঢ়া আিছল েয, েতওঁৰ হাতৰ এেকবােৰ ি�ৰতা নািছল, চকুেৱ 

ভালদেৰ মিণব েনাৱািৰিছল আ েখাজ এেকবােৰ ঠৰক-বৰক আিছল¶ 

েগােটই পিৰয়ালেটােৱ এেকলেগ এেকখন েটবুলেত খাদ� খাইিছল¶ িক� 

েখাৱাৰ সময়ত েসই বুঢ়া মানুহজনৰ হাতেটা কিপ থকাৰ বােব বা চকুেৱ 

ভালদেৰ মিণব েনাৱাৰাৰ বােব ভালদেৰ খাদ� খাব পৰা নািছল¶ েসেয় 

0ােয় চামুচখন মািটত পিৰ ৈগিছল¶ আেকৗ েকিতয়াবা পানী বা গাখীৰৰ 

িগলাচেটা েটবুলৰ ওপৰত পিৰ কােপাৰ ন7 কিৰিছল¶ 

েখাৱাৰ েটবুলত বৃ° মানুহজনৰ এেন িবশৃ¾লতা েদিখ পুেতক-

েবাৱাৰীেয়ক িবৰf ৈহিছল¶ েতওঁেলােক বৃ° মানুহজেন সদায় সদায় 

কােপাৰৰ ওপৰত গাখীৰ েপেলাৱা, মুেখেৰ শ[ কিৰ েখাৱা আ পকাত 

খাদ� েপেলাৱাৰ বােব িকবা এটা িবক� উপায় উিলওৱাৰ কথা ভািবেল¶ 

েতওঁেলােক মেটাৰ এটা েকাণত এখন স কাঠৰ েটবুল বvৱাই 

িদেল¶ েতিতয়াৰ পৰা পুেতক-েবাৱাৰীেয়েক আনখন েটবুলত ফুিট& কিৰ 

খাদ� েখাৱাৰ সময়ত বৃ° মানুহজেন অকেল খাদ� খাবৈল ধিৰেল¶ পুনৰ 

েকইিদনমানৰ িপছত েতওঁ খাদ� েখাৱাৰ সময়ত দুই-এখন কাচৰ থাল 

ভঙাৰ কাৰেণ েতওঁৰ খাদ� কাঠৰ পা2ত িদবৈল ধিৰেল¶ েতওঁ কাঠৰ 

েটবুলখনত অকেল খাদ� েখাৱাৰ সময়েতা পকাত চামুচখন বা খাদ� 

েপলােল েতওঁক তী¿ ভাষােৰ িতৰ�াৰ কিৰ সতক& কিৰ িদবৈল ধিৰেল¶ 

0িতিদন েতওঁ এই সকেলা কথা সহ� কিৰ চকুপানী েটােক আ 

অকলশেৰ বিহ থােক¶ মােথা চািৰ বছৰীয়া কণমািন ল'ৰােটােৱ এই 

সকেলা কথা িনৰেৱ চাই থােক¶ 

এিদন সি�য়া ৰািতৰ আহাৰ 3হণ কৰাৰ আগেত, চািৰ বছৰীয়া 

সmানেটাৰ েদউতােক ল�� কিৰেল েতওঁৰ সmােন িকছুমান কাঠৰ 

টুকুৰাৰ ৈসেত মিজয়াত েখিল আেছ¶ েতওঁ মৰেমেৰ সুিধেল, "তুিম িক 

সািজ আছা?" ল'ৰােটােৱ অিত সহজভােৱ উaৰ িদেল, "মই ডাঙৰ 

েহাৱাৰ িপছত েতামাক আ মাক ভাত িদবৰ কাৰেণ এখন স কাঠৰ 

েটবুল সািজ আেছাঁ¶" চািৰ বছৰীয়া ল'ৰােটােৱ হাঁিহেল আ পুনৰ তাৰ 

কামত মেনািনেৱশ কিৰেল¶ কণমািন ল'ৰােটাৰ কথা lিন মাক-েদউতাক 

বাক° ৈহ পিৰল৷ েকােনা বাধা নামািন েতওঁেলাকৰ দুচকু চকুৰ 

পানীেৰ ভিৰ পিৰল৷ ইয়াৰ িপছত েতওঁেলাক দুেয়া বুিজ উিঠেল, 

0কৃতেত েতওঁেলােক িক কৰা উিচত৷ 

েসই ৰািতেয়ই পুেতেক বৃ° েদউতাকৰ হাতত ধিৰ লােহ লােহ 

েতওঁেলাকৰ পুৰিণ েটবুলখনৈল ঘুৰাই আিনেল৷ পুৰিণ কথা মনত েপলাই 

বৃ° মানুহজেনও আনAেৰ পিৰয়ালৰ ৈসেত এেকলেগ আহাৰ খাবৈল 

ধিৰেল৷ 
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(১৫) 

এটা খালী পা2 আ একাপ কিফ 
েযিতয়াই তুিম ভাবা েয েতামাৰ জীৱনেটা পিৰচালনা কৰাৰ সময় আিহ 

পিৰেছ আ িদনেটাৰ ২৪ ঘ.া সময়ও েতামাৰ বােব পয&াµ েহাৱা নাই, 

েতিতয়াই খালী পা2...আ কিফ কাপৰ কথা মনত েপলাবা...! 

এজন অধ�াপেক েতওঁৰ দশ&নৰ েsণীেকাঠাত পাঠদান আৰ� েহাৱাৰ 

আগেত িকছুমান সাম3ী ৈল িথয় হ'ল৷ Àাছ আৰ� েহাৱাৰ লেগ লেগ, 

েকােনা শ[ নকৰাৈক েতওঁ এটা ডাঙৰ খালী পা2 স�ুখত ৰািখেল আ 

তাত েটবুল েটিনচ েখলৰ িকছুমান বল পা2েটাৰ িভতৰত ভৰাবৈল 

ধিৰেল৷  

পা2েটা ভিত& েহাৱাৰ িপছত েতওঁ ছা2সকলক পা2েটা ভিত& হ'লেন নাই 

সুিধেল৷ ছা2সকেল পা2েটা ভিত& েহাৱা বুিল ক'েল৷ েতিতয়া 

অধ�াপকজেন এটা বাকচৰ পৰা িকছুমান িশল�িট ৈল পা2েটাৰ িভতৰত 

ভৰাবৈল ধিৰেল৷ েতওঁ লােহৈক পা2েটা লৰাই িদেল৷ িশল�িটেবাৰ 

েটবুল েটিনচ বলিবলাকৰ ফােক ফােক েসামাই পিৰল৷ েতওঁ পুনৰ 

ছা2সকলক পা2েটা ভিত& হ'লেন নাই সুিধেল৷ ছা2সকেল পুনৰ পা2েটা 

ভিত& হ'ল বুিল ক'েল৷ 

অধ�াপকজেন পুনৰ এটা পা2ৰ পৰা িকছুমান বািল ল'েল আ 

পা2েটাৰ িভতৰত ভৰাই িদেল৷ িনি তভােৱ বািলেবাৰ িশল�িটৰ ফােক 

ফােক েসামাই পিৰল৷ েতওঁ পুনৰ ছা2সকলক পা2েটা ভিত& হ'লেন নাই 

সুিধেল৷ ছা2সকেল আচিৰত ৈহ 'হয়' বুিল উaৰ িদেল৷ 

েতিতয়া অধ�াপকজেন েটবুলৰ পৰা দুকাপ কিফ হাতত ল'েল আ 

জাৰেটাৰ িভতৰত ঢািল িদেল৷ কিফ দুকাপ বািল িবলাকৰ ফােক ফােক 

েসামাই পিৰল৷ ছা2সকেল দৃশ�েটা েদিখ িকছু উ�সািহত আ 

আচিৰত হ'ল৷ 

েতিতয়া অধ�াপকজেন ক'েল- "মই েতামােলাকক বুজাব িবচািৰেছাঁ েয, 

এই পা2েটা ৈহেছ আমাৰ জীৱনেটা৷ েটবুল েটিনচৰ বল িবলাক ৈহেছ 

আমাৰ জীৱনৰ অিত ��পূণ& কামিবলাক৷ েতামাৰ িশ�া, পিৰয়াল, 

ল'ৰা-েছাৱালী, েতামাৰ �া�� আিদ৷ িশল�িটেবাৰ ৈহেছ অন� িকছুমান 

0েয়াজন েযেন েতামাৰ চাকিৰ, ঘৰ আ গাড়ী আিদ৷ বািলেবাৰ ৈহেছ 

অন�ান� স-সুৰা িকছুমান ইoা-আকা¾া বা 0েয়াজন৷ 

"যিদ তুিম 0থেমই বািলেৰ পা2েটা ভিত& কিৰ িদয়া, েতিতয়া তাত 

েটবুল েটিনচৰ বল বা িশল�িটৰ বােব ঠাই নাথািকব৷" এেকদেৰ আমাৰ 

জীৱনেটা ঘেট৷ যিদ তুিম স-সুৰা কামেত েতামাৰ সময় আ শিf 

খৰছ কৰা, েবিছ ��পূণ& কামেবাৰ িপছল ৈথ কম ��পূণ&িখিন 

আগেত কৰা, েতেm অিত ��পূণ& কামৰ বােব েতামাৰ জীৱনত 

েকােনা ঠাই নাথািকব৷ তুিম 0থেম েতামাৰ ��পূণ& কামেবাৰত 

মেনােযাগ িদয়া৷ েতামাৰ জীৱনৰ অিত 0েয়াজনীয় অ3ািধকাৰসমূেহেৰ 

জীৱনেটা 0থেম পূণ& কৰা৷ 0থেম েটবুল েটিনচৰ বলেবাৰ হাতত েলাৱা, 

তাৰিপছত িশল�িটেবাৰ আ বািক থকািবলাক বািলেৰ পূণ& কৰা৷ 

অলপ েদিৰৰ িপছত এজন ছা2ই অধ�াপকজনক কিফ কােপেৰ িক 

বুজাইেছ তাক সুিধেল৷ অধ�াপকজেন হাঁিহেল৷ "মই েতামাৰ 0�েটাত 

আনিAত ৈহেছাঁ৷ এইেটােৱ েকৱল েদখুৱাইেছ েয, েতামাৰ জীৱনেটা 

তুিম িক ধৰেণেৰ পূণ& কিৰছা েসইেটা ডাঙৰ কথা নহয়, েসইয়া েতামাৰ 

একাm ব�িfগত৷ িক� জািন থ'বা সকেলা পূণ& ৈহ উঠাৰ িপছেটা 

েতামাৰ ি0য় ব�ুজনৰ লগত বিহ একাপ কিফ খাব পৰাৈক েতামাৰ 

জীৱনেটাত েতিতয়াও অকণমান ঠাই বািক থােক৷" 
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    (১৬) 

ে0ম আ সময় 
বvত বছৰৰ আগেত, এটা �ীপত ে0মৰ লগেত আনA, েবজাৰ, uান 

আিদ সকেলা অনুভৱ-অিভuতা বাস কিৰিছল৷ এিদন অনুভৱিবলাকৈল 

বুিল এটা েঘাষণা আিহল েয, �ীপেটা ডুিববৈল ধিৰেছ, গিতেক ে0মৰ 

বািহেৰ সকেলােৱ িনম&াণ কিৰ ৰখা নাওসমূহত উিঠ ইয়াৰ পৰা আঁতিৰ 

যাব লােগ৷ 

�ীপেটাত েকৱল ে0ম অকেল িথয় ৈহ থািকল৷ ে0েম িনেজও েশষ 

মুহূ&�ৈলেক �ীপেটাত ৈৰ থকাৰ কথা ভািবেল৷ িক� েযিতয়া �ীপেটা 

এেকবােৰ ডুিববৈল ধিৰেল, েতিতয়া ে0েম কােৰাবাৰ সহায় িবচৰাৰ 

কথা িবেবচনা কিৰেল৷ 

এখন ডাঙৰ নােৱেৰ ৈসেত ঐ�য&� ে0মৰ কােষেৰ পাৰ ৈহ গ'ল৷ ে0েম 

ক'েল, "ঐ�য&�, েমাক েতামাৰ লগত ৈল যাব পািৰবােন?" ঐ�য&�েয় 

উaৰ িদেল "নাই নাই, মই েতামাক সহায় কিৰব েনাৱােৰা৷ এগালমান 

েসাণ আ �েপেৰ েমাৰ নাওখন ভিৰ আেছ৷ েতামাৰ কাৰেণ ইয়াত 

অলেপা ঠাই নাই৷ 

ে0েম অহংকাৰেক সুধাৰ কথা ভািবেল৷ কাৰণ অহংকােৰ এখন ডাঙৰ 

জাহাজ ৈল েসই িপেন পাৰ ৈহ ৈগিছল৷ "অহংকাৰ, অনু3হ কিৰ েমাক 

সহায় কৰা!" অহংকােৰ উaৰ িদেল- "ে0ম, মই েতামাক সহায় কিৰব 

েনাৱােৰাঁ৷ তুিম ইিতমেধ� িভিজ আছা ফলত েমাৰ জাহাজখন ন7 হ'ব 

পােৰ৷" 

 

েবজাৰক এেকবােৰ কােষেৰ অহা েদিখ, ে0েম সুিধেল, "েবজাৰ, মই 

েতামাৰ লগত যাব পািৰমেন?" "অ'...ে0ম, মই অিত দুঃিখত েয, মই 

এিতয়া িনেজই িনজেক বেচাৱাৰ 0Âেয়াজন ৈহেছ!" আনAও ে0মৰ 

কােষেৰ ৈগিছল, িক� েতওঁ িনজেক বেচাৱাৰ আনAত ইমােনই 

আনিAত ৈহ আিছল েয, ে0েম েতওঁক িচঞেৰাঁেত lিনেয়ই নাপােল৷ 

েসই সময়েত, ে0েম lিনবৈল পােল, "আহা, ে0ম, মই েতামাক ৈল 

যাম৷" েসইজন এজন বৃ° েজ�Ä ব�িf আিছল৷ ে0ম েযিতয়া এখন 

lকান ঠাইত পােলৈগ, ে0মক তােত নমাই েজ�Äজন িনজৰ িদশত 

আঁতিৰ গ'ল৷ ে0েম েজ�Äজনৰ লগত েযাৱাৰ আনAত েতওঁৰ নাম আ 

েতওঁ ক'ৈল যাব সুিধবৈল পাহিৰেল৷ ে0েম আন এজন েজ�Ä 'uান'ক 

সুিধেল- "uান, েকােন েমাক সহায় কিৰেল?" 

uােন উaৰ িদেল "েতওঁৰ নাম আিছল সময়৷" 

 

"সময়?" ে0ম আচিৰত হ'ল৷ "িক� সমেয় েমাক িকয় সহায় কিৰেল?" 

uােন হাঁিহেল আ িবuৰ দেৰ ক'েল- "কাৰণ েকৱল সমেয়েহ ে0মৰ 

মূল� িকমান েসই কথা বুিজব পােৰ৷" 
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(১৭) 

অথ&, ে0ম আ সফলতা 
এগৰাকী মিহলাই ঘৰৰ বািহৰৈল ওলাই েদিখেল েয, পকা দীঘল দািৰেৰ 

ৈসেত িতিনজন বুঢ়া মানুহ েতওঁেলাকৰ ঘৰৰ স�ুখত বিহ আেছ৷ 

মিহলাগৰাকীেয় মানুহ িতিনজনক িচিনব েনাৱািৰ সুিধেল "মই 

আেপানােলাকক িচিনব পৰা নাই, িক� অনুমান কিৰেছাঁ আেপানােলাক 

েভাকত আেছ৷ েসেয় অনু3হ কিৰ িভতৰৈল আহক আ িকবা এটা খাই 

লওঁকিহ৷" 

"এই ঘৰৰ মািলকজন আেছেন?" মানুহ িতিনজেন সুিধেল৷ 

"নাই," মিহলাগৰাকীেয় উaৰ িদেল৷ "েতওঁ বািহৰৈল ওলাই ৈগেছ৷" 

"েতেনহ'েল আিম িভতৰৈল যাব েনাৱািৰম" বুঢ়া মানুহ িতিনজেন উaৰ 

িদেল৷ 

আেবিলৰ সময়ৈল েযিতয়া ঘৰৰ মানুহজন ঘুিৰ আিহল৷ েতিতয়া 

মিহলাগৰাকীেয় সকেলা কথা িববিৰ ক'েল৷ 

মিহলাগৰাকীৰ কথা lিন ঘৰৰ গৰাকীজেন েতওঁক বািহৰত থকা মানুহ 

িতিনজনক পুনৰ িভতৰৈল মািত আিনবৈল ক'েল৷ 

মিহলাগৰাকী বািহৰৈল গ'ল আ মানুহ িতিনজনক িভতৰৈল মািতেল৷ 

িক� মানুহ িতিনজেন পুনৰ উaৰ িদেল-  

"আিম এেকলেগ িতিনওজন ঘৰৰ িভতৰৈল যাব েনাৱােৰাঁ৷" 

"িকয় যাব েনাৱােৰ?" মিহলাগৰাকীেয় সুিধেল৷ 

েতিতয়া বুঢ়া মানুহ এজেন আন এজন মানুহৰ িপেন আঙুিলয়াই িদ 

ক'েল- "েতওঁৰ নাম ৈহেছ অথ&," িসজন ৈহেছ 'সফলতা' আ মই 

'ে0ম'৷ গিতেক এিতয়া তুিম িভতৰৈল েযাৱা আ েতামাৰ মানুহজনৰ 

ৈসেত আেলাচনা কিৰ আমাৰ িভতৰত েকানজন িভতৰৈল েযাৱােটা 

িবচােৰ আমাক েকাৱািহ৷" 

মিহলাগৰাকী িভতৰৈল গ'ল আ মানুহ িতিনজেন েকাৱা কথািখিন 

িগিৰেয়কক ক'েল৷ মিহলাগৰাকীৰ কথা lিন িগিৰেয়ক আনিAত হ'ল৷ 

েতওঁ ক'েল "যিদ েসইেটােৱই কথা হয়, েতেm 'অথ&'ক িনমcণ কৰা৷ 

েতওঁক আমাৰ ঘৰৰ িভতৰৈল আিহবৈল িদয়া আ আমাৰ েগােটই ঘৰ 

টকা-পইচােৰ ভৰাই িদবৈল েকাৱা৷ 

মিহলাগৰাকী িগিৰেয়কৰ কথাত মািm নহ'ল৷ েতওঁ ক'েল "িকয় তুিম 

'সফলতা'ক িনমcণ নকৰা? কাৰণ জীৱনত সফলতাই আমাৰ মূল ল�� 

েহাৱা উিচত৷" 

েতওঁেলাকৰ এই আেলাচনাৰ আন এটা েকাঠাৰ পৰা েতওঁেলাকৰ 

জীেয়েক lিন আিছল৷ তাই েদৗিৰ আিহল আ এেকষােৰ ক'েল "েমাৰ 

েবােধেৰ িতিনওজনৰ িভতৰত 'ে0ম'ক িনমcণ কৰাই সকেলাতৈক ভাল 

হ'ব৷ েতিতয়া আমাৰ েগােটই ঘৰ ে0ম-ভালেপাৱােৰ উপিচ পিৰব৷" 

জীেয়কৰ কথা lিন েদউতােক িচmা কিৰেল আ জীেয়কৰ কথা মেতই 

'ে0ম'ক িভতৰৈল িনমcণ কিৰবৈল ক'েল৷ 

মিহলাগৰাকী ঘৰৰ বািহৰৈল গ'ল আ িতিনওজন মানুহৰ িপেন চাই 

সুিধেল, 

"আেপানােলাকৰ িভতৰত ‘ে0ম’ েকানজন? অনু3হ কিৰ আমাৰ অিতিথ 

িহচােপ িভতৰৈল আহক৷" 

'ে0ম' েবালাজন িথয় হ'ল আ ঘৰৰ িভতৰৈল যাবৈল ধিৰেল৷ লেগ 

লেগ আন দুজেনা িথয় হ'ল আ েতওঁক অনুসৰণ কিৰবৈল ধিৰেল৷ 

েতিতয়া মিহলাগৰাকী আচিৰত ৈহ 'অথ&' আ 'সফলতা'ক সুিধেল- "মই 
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েকৱল 'ে0ম'কেহ িভতৰৈল মািতেছা,ঁ আেপানােলাক িকয় লেগ লেগ 

িভতৰৈল আিহেছ?" 

বুঢ়া মানুহ এজেন উaৰ িদেল: "যিদ তুিম 'অথ&' বা 'সফলতা' েকােনাবা 

এজনক িনমcণ কিৰলা হয়, েতেm বাকী দুজন বািহৰত থািক গ'ল হয়৷ 

িক� তুিম 'ে0ম'ক িনমcণ কিৰলা৷ 'ে0ম' য'ৈলেক যাব, আিমও েতওঁৰ 

লেগ লেগ যাম৷ য'েতই ে0ম-ভালেপাৱা থািকব তাত সদায় অথ& আ 

সফলতা থািকব !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (১৮) 

সেপান 
এজনী েগাৱালনীেয় তাইৰ িনজৰ েপাহনীয়া গজনীৰ গাখীৰ িবwী 

কিৰবৰ কাৰেণ বজাৰৈল ৈগিছল৷ তাই গাখীেৰেৰ ভিত& পা2েটা মূৰত 

তুিল েলাৱাৰ িপছেত তাই গাখীৰিখিন িবwী কিৰ েপাৱা পইচােৰ িক িক 

কিৰব তাৰ সেপান েদিখবৈল ধিৰেল৷ 

"েসই টকােৰ, মই েমাৰ ঘৰৰ িপছফােল থকা ঠাইিখিনত পুিহব পৰাৈক 

এশটা কুকুৰাৰ পুৱািল িকিনম৷ েসইিবলাক সpূণ&�েপ ডাঙৰ েহাৱাৰ 

িপছত, মই ভাল দামত েসইিবলাক বজাৰত িবwী কিৰম৷" 

তাই িযমােনই আ�ৱাই ৈগ থািকল, িসমােনই সেপান েদিখবৈল ধিৰেল৷ 

"তাৰ িপছত মই ঘৰৰ লগত লািগ থকা ঘাঁহিনত চিৰব পৰাৈক দুজনী 

েডেকৰী ছাগলী িকিনম৷ েসই দুজনী সpূণ&�েপ ডাঙৰ েহাৱাৰ িপছত, 

মই তাক অিধক ভাল দামত িবwী কিৰম!" 

পুনৰ তাই িনজেক ক'েল, "লেগ লেগ, মই আন এজনী গাই গ িকিনব 

পািৰম আ েতিতয়া মই িবwী কিৰবৰ বােব অিধক গাখীৰ লাভ কিৰম৷ 

তাৰ িপছত মই আ অিধক টকা লাভ কিৰম..." 

েসই আনAৰ মুহূ&�ৰ লেগ লেগ, তাই এটা িশলত উজুিট খােল৷ তাই 

িনজৰ ভাৰসাম� ৰািখব েনাৱািৰেল৷ ফলত মূৰৰ ওপৰত ৈল থকা পা2েটা 

মািটত পিৰ সকেলা গাখীৰ মািটৰ লগত িমিল গ'ল৷ 

এিতয়া আ তাইৰ স�ুখত েকােনা সেপান নাই, তাই মািটত বিহ পিৰল 

আ কািAবৈল ধিৰেল৷ 

(উমিন িদ েপাৱািল জেগাৱাৰ আগেত তুিম েতামাৰ কুকুৰা েপাৱািলৰ 
িহচাপ নকিৰবা !!) 
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       (১৯) 

সিহÅুতা 
এজন মানুেহ েতওঁৰ অিত মৰমৰ নতুন গাড়ীখন ৈল ঘৰৰ পৰা যাবৈল 

ওলাইিছল৷ 

মানুহজন অকণমান আঁতিৰ যাওঁেতই, েতওঁৰ িতিন বছৰীয়া ল'ৰােটােৱ 

ফূিত&েত গাড়ীখনৰ লাইট এটাত হাঁতুৰী এটােৰ েকাব এটা মািৰ িদেল৷ 

েদউতাক ল'ৰােটাৰ ওচৰৈল েদৗিৰ আিহল৷ ল'ৰােটাক গাড়ীখনৰ ওচৰৰ 

পৰা দূৰৈল গতা মািৰ িদেল আ শাি� িহচােপ ল'ৰােটাৰ হাত দুটাত 

হাঁতুৰীেটােৰ এেকাব মািৰ িদেল৷ 

েযিতয়া েদউতাকৰ খং কিমল, েতওঁ লৰালিৰৈক ল'ৰােটাক ডাfৰৰ 

ওচৰৈল ৈল গ'ল৷ ডাfেৰও জৰীভােৱ ল'ৰােটাৰ ভািঙ �িড় ৈহ েযাৱা 

হাড়িবলাক িঠক কিৰবৈল লািগ গ'ল৷ িক� অৱেশষত ল'ৰােটাৰ হাতৰ 

পৰা আঙুিল েকইটা কািট েপলাব লগা হ'ল৷ 

অপােৰ�নৰ পৰা ওেলাৱাৰ িপছত ল'ৰােটােৱ েযিতয়া তাৰ েবে¡েজেৰ 

বাি� ৰখা হাত দুটা েদিখেল, িস অিত ন�ভােৱ ক'েল - "েদউতা, 

আেপানাৰ গাড়ীখন �িত েহাৱা বােব মই দুঃিখত৷" তাৰ িপছত িস পুনৰ 

ক'েল, "িক� মই েকিতয়া েমাৰ হাতৰ আঙুিলেকইটা ঘুৰাই পাবৈল 

স�ম হ'ম?" 

েদউতাক ঘৰৈল ঘুিৰ আিহল আ আÆহত�াৰ কিৰেল৷ 

খঙৰ ভমকত কােৰাবাৰ 0িত 0িতেশাধ ল'বৈল আগবঢ়া 0েত�েকই এই 

সাধুেটা এবাৰ পঢ়ক৷  

আপুিন ভাল েপাৱা কােৰাবাৰ ে�2ত আেপানাৰ ৈধয&� �ণ নাইিকয়া 

েহাৱাৰ আগেত এবাৰ ভাবক৷ গাড়ীখন েমৰামিত কিৰব পৰা হ'ব৷ িক� 

ভািগ েযাৱা হাড় আ £দয় েকিতয়াও েমৰামিত কিৰব েনাৱােৰ৷ 

 

আিম 0ােয় ব�িf আ কায&ৰ মাজত 0েভদ িনণ&য় কৰাৰ ে�2ত িবফল 

হওঁ৷ আিম পাহিৰ যাওঁ েয, 0িতেশাধতৈক �মা সদােয়ই ডাঙৰ৷ 

মানুেহই ভুল কেৰ৷ আমাক ভুল কৰাৰ অনুমিত িদয়া ৈহেছ৷ িক� আিম 

খঙৰ ভমকত কৰা কায&�েবােৰ ভিৱষ�তৈল আমাক বােৰ বােৰ েসাঁৱৰাই 

থােক৷ ৰওক আ িচmা কৰক৷ কামেটা কৰাৰ আগেত এবাৰ ভাবক৷  

ৈধয&�শীল হওক৷ �মা কৰক আ পাহিৰ যাওক৷ কাৰণ ে0েমই 

একমা2 আ সকেলা৷  
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(২০) 

সুAৰ উপহাৰ! 
কেলজত পিঢ় থকা ল'ৰা এটাৰ Çাতক চূড়াm বষ&ৰ ফলাফল ওেলাৱাৰ 

সময়ৰ কথা৷ ল'ৰােটােৱ বv িদনৰ পৰাই এটা গাড়ীৰ িডলাৰত ৈগ 

সুAৰ গাড়ী এখন চাই আিহিছল আ েসইখন িকিন িদবৈল েদউতাকক 

খাটিন ধিৰিছল৷ েদউতােকও ল'ৰােটাক ভালদেৰ পাছ কিৰেল ফলাফল 

ওেলাৱাৰ িদনাই গাড়ীখন িকিন িদম বুিল কথা িদিছল৷ পৰী�াৰ ফলাফল 

ওেলাৱাৰ িদনা ৰািতপুৱা েদউতােক ল'ৰাজনক েতওঁৰ িনজৰ ব�িfগত 

পঢ়া েকাঠাৈল মািতেল৷ 

েদউতােক ল'ৰাজনক িকমান ভাল পায় আ েতওঁৰ বােব িকমান গব& 

কেৰ তাক ক'েল আ ল'ৰােটাৰ হাতত এটা সুAৰ উপহাৰৰ বাকচ 

তুিল িদেল৷  

 

ল'ৰােটা আচিৰত হ'ল আ বাকচেটা খুিলেল৷ বাকচেটাৰ িভতৰত েতওঁ 

এখন ধুনীয়া েকাৰাণ েদিখবৈল পােল৷ ল'ৰােটােৱ েকাৰাণখন েদিখ 

অস�7 মেনেৰ িকছু টানৈক েদউতাকক ক'েল "তুিম েতামাৰ সকেলা 

টকােৰ েমাক েকৱল এখন ধম& 3>েহ িদব পািৰলােন?" েসইবুিল েতওঁ 

েকাৰাণখন তােত এিৰ আঁতিৰ গ'ল৷ 

বv িদনৈলেক ল'ৰােটােৱ েদউতাকৰ লগত েযাগােযাগ নকিৰেল৷ বv 

বছৰৰ িপছত ল'ৰােটা এজন সফল ব�ৱসায়ী হ'ল৷ েতওঁৰ ধুনীয়া ঘৰ 

হ'ল, গাড়ী হ'ল আ পিৰয়ালৰ লগত জীৱন অিতবািহত কিৰবৈল 

ধিৰেল৷ এিদন েতওঁ অনুভৱ কিৰেল, কেলজৰ ফলাফল ওেলাৱাৰ িদন 

ধিৰ েতওঁ েদউতাকক লগ কৰা নাই৷ েদউতাক িন য় বুঢ়া হ'ল৷ 

গিতেক েতওঁ মনেত এিদন েদউতাকৰ ওচৰৈল েযাৱাৰ কথা ভািবেল৷ 

েতওঁ েদউতাকৰ ওচৰৈল যাবৈল 0�িত চেলাৱাৰ সময়েত এখন 

েটিল3াম লাভ কিৰেল৷ েটিল3ামখনত েদউতাকৰ মৃতু�ৰ খবৰৰ লগেত 

েদউতােক সকেলা সpিa ল'ৰাজনৰ নামত উইল কিৰ েযাৱাৰ কথা 

িলখা আিছল৷ লগেত েতওঁক তাৈল ৈগ সকেলা সpিa ল'বৈল অনুেৰাধ 

কৰা ৈহিছল৷ েযিতয়া ল'ৰাজেন েদউতাকৰ ঘৰত উপি�ত হ'ল, েতওঁ 

দুখ আ অনুেশাচনাত দ¹ হ'ল৷ েতওঁ েদউতাকৰ অিত ��পূণ& 

কাগজ-পািতিবলাক িবচািৰবৈল ধিৰেল৷ েতওঁ েদিখেল েয, েতিতয়াও 

েসই েকাৰাণখন েদউতাকৰ েকাঠাত সজাই েথাৱা আেছ৷ েতওঁৰ চকুেলা 

ৈব আিহল৷ েতওঁ েকাৰাণখন হাতত ল'েল আ এটা এটা কিৰ পৃÄােবাৰ 

েমিল যাবৈল ধিৰেল৷ েকইপৃÄামান েমলাৰ িপছত েতওঁ েদিখেল এটা 

গাড়ীৰ ছািবেৰ ৈসেত এটা েলফাফা মািটত পিৰ ৈগেছ৷ েতওঁ েলফাফােটা 

হাতত তুিল ল'েল আ  েদিখেল তাত এটা িডলাৰৰ নাম িলখা আেছ... 

েসই এেকই িডলাৰ, িযেটা িডলাৰৰ পৰা বv বছৰৰ আগেত েতওঁ এখন 

সুAৰ গাড়ী িকনাৰ সেপান েদিখিছল৷ আনহােত েতওঁ ল�� কিৰেল 

িডলাৰৰ মািলকজেন সpূণ& টকা লাভ কৰাৰ 0ািµ �ীকাৰ কিৰ �া�ৰ 

কিৰ ৈথেছ আ তািৰখেটা আিছল েসইিদনাৰ িযিদনা েতওঁৰ কেলজৰ 

ফলাফল ওলাইিছল৷ 

আমাৰ 0ত�াশা অনুসিৰ ভগৱােন আমাক িকবা িনিদেলই... আিম বা 
িকমানজেন ভগৱানক মনত েপলাওঁ?? 
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   (২১) 

বদান�তা 
মহাÆা গা�ীেয় চাক&া সংঘৰ কাৰেণ িবিভ� গাঁেৱ গােঁৱ, চহেৰ চহেৰ 

বৰঙিণ সং3হৰ কাৰেণ ঘূিৰ ফুিৰিছল৷ েতেনৈক ঘূিৰ ফুেৰাঁেত েতওঁ 

উিৰষ�াৰ এখন সভাত ভাষণ িদব লগা ৈহিছল৷  

গা�ীৰ ভাষণ েশষ েহাৱাৰ িপছত এজনী দুখীয়া বুঢ়ী িতেৰাতা িথয় হ'ল৷ 

তাই বয়সৰ ভৰত কুঁজা ৈহ পিৰেছ৷ তাইৰ চুিল পিক বগা ৈহেছ আ 

কােপাৰ ফটাকািন সদৃশ ৈহ পিৰেছ৷ ে�oােসৱকিবলােক তাইক আগৈল 

আগবািঢ় েযাৱাত বাধা 0দান কিৰেছ৷ িক� তাই িসঁহতৰ লগত যু° কিৰ 

কিৰ মহাÆা গা�ী থকা ঠাইৈল আ�ৱাই ৈগেছ৷ "মই েতওঁক েদখা 

কিৰেমই", এই বুিল তাই েজােৰেৰ আগবািঢ় গ'ল আ মহাÆা গা�ীৰ 

দুভিৰ Èশ& কিৰেল৷ তাৰিপছত তাই তাইৰ শাৰীৰ ভাজৰ পৰা এটা 

তামৰ মু�া উিলয়ােল আ মহাÆা গা�ীৰ ভিৰৰ ওচৰত ৰািখেল৷ 

গা�ীেয় আদেৰেৰ তামৰ মু�ােটা তুিল ল'েল আ তাক সযতেন িনজৰ 

হাতত ৰািখেল৷ Charkha Sangh-ৰ বৰঙিণসমূহ জামনালাল বাজাজ 

নামৰ এজন ধনী ব�িfৰ ত�াৱধানত আিছল৷ েতওঁ গা�ীক তামৰ 

মু�ােটাৰ িবষেয় সুিধেল৷ িক� গা�ীেয় তাক আওকাণ কিৰেল৷ 

 

মানুহজেন ক'েল "মই চাক&া সংঘৰ হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ েচক িনজৰ 

হাতত ৰািখেছা,ঁ তথািপ আপুিন েমাক মা2 এটা তামৰ মু�াৰ বােব 

িব�াস কৰা নাই েন?" "এই তামৰ মু�ােটা েসই হাজাৰ হাজাৰ 

টকাতৈক অিধক মূল�বান৷" গা�ীেয় উaৰ িদেল৷ "যিদ এজন মানুহৰ 

হাতত বv লাখ টকা থােক আ েতওঁ তাৰ পৰা েকই হাজাৰমান 

টকা দান িদেয়, এইেটা েকােনা ডাঙৰ কথা নহয়৷"  

 

িক� এই তামৰ মু�ােটা েসই দুখীয়া মিহলাগৰাকীৰ একমা2 সpিa৷ 

েতওঁ েমাক তাইৰ হাতত থকা সকেলা দান কিৰেছ৷ েসেয় এইেটা তাইৰ 

আটাইতৈক ডাঙৰ বদান�তা৷ তাই এই সংঘৰ কাৰেণ িনজেক উছগ&া 

কিৰেছ৷ েসেয় মই অন� েকািট েকািট টকাতৈক এই তামৰ মু�ােটাক 

অিধক মূল�বান বুিল ভািবেছাঁ৷ 
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(২২) 

অহংকাৰী েগালাপ ফুল 
বসm কালৰ এটা সুAৰ পুৱা এখন হািবত এপাহ েগালাপ ফুল 

ফুিলিছল৷ অন�ান� িবিভ� উিÊদ আ গছ-গছিনেৰ হািবখন ভিৰ আিছল৷ 

েযিতয়াই েগালাপ ফুলপােহ চািৰওফােল চােল, েতিতয়াই এেজাপা পাইন 

গেছ েকাৱা lিনেল "আহ! িকমান সুAৰ ফুল৷ মইও েতওঁৰ দেৰ সুAৰ 

হ'বৈল আশা কেৰাঁ৷" ইয়ােক lিন অন� এেজাপা গেছ ক'েল "মৰমৰ 

পাইন, েতেনদেৰ নাভািববা, কাৰণ আিম েকিতয়াও আনৰ ৈসেত এেক 

হ'ব েনাৱােৰাঁ৷" 

 

গছেজাপাই েতওঁৰ িডিঙেটা ঘুৰাই িনেজই িনজেক ক'েল "মই েদিখেছা ঁ

েয, এই হািবখনৰ মইেহ আটাইতৈক সুAৰ উিÊদ৷" এেজাপা সূয&মুখী 

ফুেল েতওঁৰ হালধীয়া িডিঙেটা লৰাই ক'েল "তুিম েতেনদেৰ িকয় ৈকছা? 

এইখন হািবত অেনক ধুনীয়া আ সুAৰ উিÊদ আেছ৷ তুিম মা2 তাৰ 

িভতৰেৰ এজন৷" ৰঙা েগালাপ পােহ উaৰ িদেল "মই েদিখ আেছা ঁ

0েত�েকই েমাৰ িপেন চাই আেছ আ েমাক 0শংসা কিৰেছ৷" েতেন 

সময়েত েগালাপ পােহ এেজাপা েককটােছ েদিখ ক'েল "কাঁইেটেৰ ভিৰ 

থকা এই েলেতৰা উিÊদ েজাপা েচাৱা!" পাইনেজাপাই ক'েল "ৰঙা 

েগালাপ, এইেটা েকেন ধৰণৰ কথা, 0কৃত েসৗAয& মােন িক েকােন ক'ব 

পােৰ? েতামাৰ েদহেতা কাঁইট আেছ৷" 

অহংকাৰী েগালাপ পােহ খেঙেৰ পাইনেজাপাৈল চােল আ ক'েল, "মই 

ভােবা েতামাৰেহ ভাল েসৗAয&েবাধ আেছ!! তুিম নাজানাই 0কৃতেত 

েসৗAয& মােন িক৷ তুিম েমাৰ কাঁইটৰ লগত েককটাছৰ কাঁইটক 

েকিতয়াও তুলনা কিৰব েনাৱাৰা৷" 

“িক অহংকাৰী ফুল”, গছেজাপাই ভািববৈল ধিৰেল৷ 

েগালাপ পােহ িনজেক েককটাছেজাপাৰ কাষৰ পৰা আঁতিৰ আিহবৈল 

েচ7া কিৰেল৷ িক� েতওঁ িনজেক আঁতৰাই আিনব েনাৱািৰেল৷ িদন পাৰ 

ৈহ েযাৱাৰ লেগ লেগ েগালাপ পােহ েককটাছেজাপাৈল চাই ইিতিকং 

কিৰবৈল ধিৰেল "এই গছেজাপা অ0েয়াজনীয়!! িকমান দুভ&াগ�ৰ কথা 

মই তাৰ কাষৰীয়া হ'ব লগা ৈহেছ৷ 

েককটাছেজাপাই েকিতয়াও দুখ কৰা নািছল বৰং িস েগালাপ পাহক 

পৰামশ&েহ িদিছল েয, "ভগৱােন েকােনা ব�েক িবনা কাৰণত েকিতয়াও 

সৃি7 কৰা নাই৷" 

বসm ঋতু পাৰৈহ গ'ল আ বতৰ িদেন িদেন গৰম ৈহ আিহবৈল 

ধিৰেল৷ হািবত জীয়াই থকােতা অিত কিঠন ৈহ পিৰল৷ গছ আ জীৱ-

জ�ক পানীৰ 0েয়াজন হ'ল িক� তাৰবােব বৰষুণ েনােহাৱাত সকেলােৱ 

ক7 পাবৈল ধিৰেল৷ ৰঙা েগালাপ পাহ মৰিহ যাবৈল ধিৰেল৷ েগালাপ 

পােহ এিদন েদিখেল এটা ঘৰ-িচিৰকাই তাৰ স েঠাঁেটেৰ 

েককটাছেজাপাত খুট মািৰেছ আ আঁতিৰ ৈগেছ৷ এেনদেৰ বােৰ বােৰ 

কৰাৰ িপছত েগালাপ পােহ পাইনেজাপাক এেন কৰাৰ কাৰণ সুিধেল৷ 

পাইনেজাপাই বুজাই িদেল েয, চৰাইেটােৱ েককটাছেজাপাৰ পৰা পানী 

সং3হ কিৰেছ৷  

"েতওঁ গছেজাপাত ফুটা কৰাৰ েককটাছেজাপাই ক7 েপাৱা নাইেন?" 

েগালাপ পােহ সুিধেল৷ 

“হয়, িক� েককটাছেজাপাই েকােনা চৰােয় পানীৰ বােব মৃতু� েহাৱােতা 

চাব েনাৱােৰ,” পাইনেজাপাই উaৰ িদেল৷ 
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েগালাপ পােহ েতওঁ চকুদুটা ডাঙৰ কিৰ আচিৰত ৈহ সুিধেল, “মােন 

েককটাছেজাপাত পানী আেছ?” 

“হয়, তুিমও েতওঁৰ পৰা পানী ল'ব পাৰা৷ তুিম যিদ েককটাছেজাপাক 

সহায়ৰ বােব েকাৱা েতেm ঘৰ-িচিৰকােটােৱ েতামাৰ বােবও পানী আিন 

িদব পােৰ৷” 

ৰঙা েগালাপপােহ েতওঁ পুৰিণ ব�ৱহাৰৰ বােব বৰ অনুতµ হ'ল আ 

েককটাছেজাপাক পানী িবচািৰবৈল লাজ পােল৷ িক� েশষত পানীৰ বােব 

েককটাছেজাপাক সহায় িবচািৰব লগা হ'ল৷ েককটাছেজাপাই 

স£দয়তােৰ েগালাপেজাপাক পানী িদবৈল মািm হ'ল৷ েতিতয়া েগালাপ 

পােহ এটা িশ�া লাভ কিৰেল েয, েতওঁ পুনৰ েকিতয়াও েকৱল চকুেৰ 

েদখাৰ ওপৰত িভিa কিৰ কােকা িবচাৰ নকেৰ৷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২৩) 

িকতাপ এখনৰ েবটুপাতেটা েদিখেয়ই 

িকতাপখনৰ সমােলাচনা নকিৰবা 
সাধাৰণভােৱ ঘৰত ৈতয়াৰ কৰা সাজ-সÎােৰ এগৰাকী মিহলা আ 

েতওঁৰ িগিৰেয়েক বু7'ন চহৰত ে�ইনৰ পৰা নািমল আ েকােনা ধৰণৰ 

আগতীয়া অনুমিত েনােলাৱাৈক হাৰভাট& িব�িবদ�ালয়ৰ উপাচায&ৰ বািহৰৰ 

েকাঠাত উপি�ত হ'ল৷ 

উপাচায&ৰ ব�িfগত সিচবজেন িকছু সময়ৈল েতওঁেলাকক ল�� কিৰেল 

আ হাৰভাট&ত েতওঁেলাকৰ েকােনা ধৰণৰ কাম নাই এেন ভাৱত পুনৰ 

িনজৰ কামত িনমÏ হ'ল৷ 

"আিম উপাচায&ক লগ কিৰব িবচােৰা,ঁ" মানুহজেন লােহৈক ক'েল৷ 

"েতওঁ েগােটই িদনেটা ব�� থােক," সিচবজেন েগেঙিৰ মািৰ উিঠল৷ 

"আিম অেপ�া কিৰম," মিহলাগৰাকীেয় উaৰ িদেল৷ 

চািৰ ঘ.া ধিৰ সিচবজেন েতওঁেলাকক উেপ�া কিৰেল৷ িক� তথািপ 

েতওঁেলাক তাৰ পৰা আঁতিৰ েনােযাৱাত সিচবজেন অিত কেঠাৰভােৱ 

েতওঁেলাকৈল চােল আ উপায় নাপায় েশষত উপাচায&ক আমিন 

িদয়ােটােক িস°াm কিৰেল৷ যিদও এইেটা েতওঁৰ ৈদনিAন কাম যাক 

েতওঁ সদায় মািন চিলব লােগ৷ 

"েতওঁ উলাই েযাৱাৰ আগেত িকছু িমিনটৰ বােব েতওঁক েদখা কিৰবৈল 

িদব পােৰ," মিহলাগৰাকীেয় সিচবজনক ক'েল৷ 

মানুহজেন েকােনা কথা নৈক মােথা মুৰ দুিপয়ােল৷ িনি তভােৱ েতওঁৰ 

পছAৰ িযেকােনা ব�িfেক েতওঁ ইমান সময় অেপ�া কিৰবৈল িনিদেয়, 
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িক� েতওঁৰ েকাঠাত সাধাৰণ সাজ-সÎােৰ অহা মানুহহালক েতওঁ 

েকােনা �� িদব িবচৰা নািছল৷ 

উপাচায&ই গিহনভােৱেৰ মুৰ তুিলেল আ মানুহহালক ভালদেৰ ল�� 

কিৰেল৷ 

মিহলাগৰাকীেয় েতওঁক ক'েল, "আমাৰ এজন ল'ৰা এবছৰ ধিৰ 

হাৰভাট&ত আিছল৷ েতওঁ হাৰভাট&ত বৰ ভাল পাইিছল৷ েতওঁ ইয়াত বvত 

সুখী আিছল৷ িক� েযাৱা বছৰ এটা দুঘ&টনাত েতওঁৰ মৃতু� হ'ল৷ েমাৰ 

�ামী আ মই েতওঁৰ Ðৃিতৰ িব�িবদ�ালয়ৰ েচৗহদত িকবা এটা কিৰব 

িবচােৰাঁ৷" 

উপাচায&জনক কথােটােৱ েকােনা Èশ& কিৰব েনাৱািৰেল.... মােথা েতওঁ 

আচিৰত হ'ল৷ 

"মহাশয়া," লােহৈক েতওঁ ক'েল, "আিম হাৰভাট&ত অধ�য়ন কৰা 

0েত�কজন ছা2ৰ মৃতু�ৰ িপছত এটা Ðৃিত�� ৈতয়াৰ কৰাৰ বােব 

অনুমিত িদব েনাৱােৰা,ঁ যিদ আিম ইয়াক কিৰবৈল িদও, এই ঠাইখন 

কবৰ�ানৰ দেৰ ৈহ পিৰব৷" 

"অ' নহয়," মিহলাগৰাকীেয় ত��ণাত উaৰ িদেল, "আিম েকােনা 

Ðৃিত�� িনম&াণ কিৰব িবচৰা নাই৷ আিম আশা কিৰেছাঁ হাৰভাট&ৰ এটা 

ভৱন িনম&াণ কিৰ িদওঁ৷" 

উপাচায&গৰাকীেয় চকু দুটা চািৰওফােল ঘুৰােল৷ েতওঁ সাধাৰণ সাজ-

সÎােৰ েতওঁৰ স�ুখত বিহ থকা মানুহহালক চােল আ ক'েল. "এটা 

ভৱন!! আেপানােলাকৰ েকােনা ধাৰণা আেছেন েয এটা ভৱন িনম&াণৰ 

বােব িকমান টকা খৰছ হ'ব পােৰ? আিম হাৰভাট&ৰ খািল ভৱন িনম&াণৰ 

বাবত চােৰ সাত িমিলয়ন ডলাৰ খৰছ কিৰেছাঁ৷" 

িকছু সময়ৰ বােব মিহলাগৰাকী মেন মেন থািকল৷ 

উপাচায&জেন ভািবেল েতওঁেলাক এিতয়া ইয়াৰ পৰা িন য় উিঠ যাব৷ 

মিহলাগৰাকীেয় েতওঁৰ �ামীৰ িপেন ঘুিৰেল আ লেগ লেগ ক'েল, 

"এইিখিন মা2 পইচা খৰছ কিৰেলই িক এখন িব�িবদ�ালয় আৰ� 

কিৰব পািৰ?" েতেm িকয় আিম িনেজই এখন িব�িবদ�ালয় আৰ� 

নকেৰা?ঁ েতওঁৰ �ামীেয় মুৰ দুিপয়ােল৷ 

উপাচায&জনৰ মুখ িচmােৰ ভিৰ পিৰল আ িববুি° হ'ল৷ িম7াৰ আ 

িমেচচ েললা¡ ে7নফ'ড& িথয় হ'ল আ লােহৈক তাৰ পৰা আঁতিৰ 

আিহল৷ েকিলফিণ&য়াৰ পেলা অেÑাৈল ঘুিৰ আিহল আ আ েতওঁৰ 

সmানৰ Ðৃিত িচÒ িহচােপ ে7নফ'ড& িব�িবদ�ালয় 0িতÄা কিৰেল৷ িয 

বv বছৰ ধিৰ হাৰভাট&ৰ সমক� িহচােপ আÆ0কাশ কিৰ আিহেছ৷ 

আপুিন সহজেত কােৰাবাৰ বািহ�কতািখিন েদিখ চিৰ2 িবেÓষণ কিৰব 
পােৰ, িক� েতওঁ েকেনৈক িচmা কেৰ তাক েকিতয়াও িবেÓষণ কিৰব 
েনাৱােৰ৷ 
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(২৪) 

জীৱনৰ উেrশ� 
জীৱনৰ 0িত হতাশ ৈহ এিদন মই এই পৃিথৱীৰ সকেলা মায়া-মমতা, 

সকেলা স»�, েমাৰ ব�ু-বগ&ক এিৰ ৈথ জীৱনেটা েশষ কৰাৰ িস°াm 

ৈলিছেলাঁ৷ িক� েযাৱাৰ আগেত মই েশষবাৰৰ বােব ভগৱানৰ লগত কথা 

পািতবৈল এখন হািবৈল যাবৈল িঠক কিৰেলাঁ৷ 

"ভগৱান" মই সুিধেলাঁ "মই এই পৃিথৱীখন এিৰ যাব নলগাৰ এটা ভাল 

কাৰণ েমাক িদব পািৰবেন?" 

েতওঁ আচিৰত ৈহ েমাক ক'েল "চািৰওফােল েচাৱােচান", "তুিম েঢঁকীয়া 

আ বাঁহগছিবলাক েদিখছােন?" 

"হয়", মই উaৰ িদেলাঁ৷ 

েযিতয়া মই েঢঁকীয়া আ বাঁহগছৰ বােব �িট পচাও, েতিতয়া মই 

দুেয়াটােৰ বােব সমােনই য� লওঁ৷ মই দুেয়াটােত সমােনই েপাহৰ আ 

পানী িদওঁ৷ েঢঁকীয়ােজাপা অিত েসানকােল মািটৰ িভতৰৰ পৰা গিজ উেঠ 

আ ই েগােটই হািবখন েসউজীয়া কিৰ েতােল৷ িক� েতিতয়াৈলেক 

বাঁহৰ বীজেটাৰ পৰা এেকা অংকুৰ উলাই নােহ৷ েসইবুিল মই তাক 

মািটৰ িভতৰৰ পৰা উিলয়াই েপলাই িনিদওঁ৷ এটা বছৰৰ িপছত 

েঢঁকীয়ােজাপাই অেনক নতুন েঢঁকীয়াৰ জ� িদেয় আ আগতৈক অিধক 

িব�ৃত �পত হািবডৰা আৱিৰ ধেৰ৷ িক� েতিতয়াও বাঁহৰ �িটেটাৰ পৰা 

েকােনা অংকুৰ ওলাই নােহ৷ মই েতিতয়াও তাক মািটৰ পৰা উিলয়াই 

েনেপলাওঁ৷ 

িতিনবছৰৰ িপছেতা বাঁহৰ �িটৰ এেকা পিৰৱত&ন নহয়৷ িক� মই 

েতিতয়াও অেপ�া কেৰাঁ৷ চািৰবছৰৰ িপছেতা এেকদেৰ েকােনা 

পিৰৱত&ন নহয়৷ তথািপ মই হতাশ নহওঁ৷ 

পাঁচবছৰৰ িপছত বাঁহৰ �িটেটাৰ পৰা এটা স অংকুৰ বািহৰ হয়৷ 

েঢঁকীয়াৰ তুলনাত ই অিত স আ চকুত নপৰা... িক� ছয় মাহৰ 

িপছেতই েসই অংকুৰেটা ১০০ ফুট ওখ ৈহ পেৰ৷ মই েসই অংকুৰেটাৰ 

বােব পাঁচবছৰ অেপ�া কিৰেলাঁ৷ েসই বীজেটােৱ তাৰ পিৰেৱশৰ লগত 

যুঁিজবৈল মািটৰ তলেত পাঁচবছেৰ শিf সং3হ কিৰ আিছল৷ যাৰ বােব 

মই ইয়াৰ িপছত েকােনা ধৰণৰ সহায় কিৰব লগা েহাৱা নািছল আ িস 

সকেলা 0ত�াÔান �ীকাৰ কিৰ আ�ৱাই যাবৈল স�ম ৈহিছল৷ 

ভগৱােন েমাক ক'েল৷ 

তুিম জানােন? তুিম েতামাৰ জীৱনৰ েসই সকেলা সময় মােথা সং3াম 

কিৰ আিছলা৷ তুিম 0কৃতেত বাঁহেজাপাৰ দেৰ বীজৰ অৱ�ােত আিছল৷ 

যাক মই উিলয়াই েপেলাৱা নািছেলাঁ৷ েসেয় আিজও মই েতামাক এই 

পৃিথৱীৰ পৰা আঁতৰাই নপিঠয়াওঁ৷ আনৰ লগত িনজেক েকিতয়াও তুলনা 

নকিৰবা৷ েতওঁ ক'েল৷ বাঁহ আ েঢঁকীয়া দুেয়ােজাপােক েবেলগ েবেলগ 

কামৰ বােব ৈতয়াৰ কৰা ৈহেছ৷ যিদও দুেয়ােজাপাই হািবখন এেকদেৰই 

lৱিন কিৰ আেছ৷ 

"েতামােৰা সময় আিহব, তুিম ওখ ৈহ ৈগ থািকবা৷” ভগৱােন েমাক 

ক'েল৷ 

"মই িকমান ওখ হ'ব পািৰম?" মই ভগৱানক সুিধেলাঁ৷ 

"বাঁহেজাপা িকমান ওখ হ'ব পািৰব?" ভগৱােন েমাক ওেলাটাই 0� 

কিৰেল৷ 

"িস িযমান পােৰ িসমান হ'ব পািৰবেন?" মই 0� কিৰেলাঁ৷ 
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হয়, েতওঁ ক'েল, "তুিম িযমান ইoা কৰা িসমান ওখ ৈহ েমাক 

েগৗৰাবাি»ত কিৰ েতালা৷" 

মই হািবৰ পৰা ওলাই আিহেলাঁ আ এই কািহনীেটা িলিখ উিলয়ােলাঁ৷ 

মই আশা কেৰাঁ এই কািহনীেটােৱ আেপানােলাকক এই কথা জনাত 

সহায় কিৰব েয, ভগৱােন েকিতয়াও আমাক আÆ-সমপ&ন কিৰবৈল 

িনিদেয়৷ েতওঁ েকিতয়াও আমাক হতাশা3� হ'বৈল িশ�া িনিদেয় !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২৫) 

২৫ বছৰীয়া ল'ৰা আ েতওঁৰ চকু 
এজন বুঢ়া মানুেহ েতওঁৰ ২৫ বছৰীয়া ল'ৰােটাৰ ৈসেত ে�ইেনেৰ েকােনা 

ঠাইৈল যা2া কিৰবৈল আিহিছল৷ ে�ইনখন চিলবৈল আৰ� কিৰিছল 

আ সকেলা যা2ীেয় িনজৰ িনজৰ ঠাইত আসন 3হণ কিৰিছল৷ েযিতয়া 

ে�ইনখন চিলবৈল আৰ� কিৰেল েডকা ল'ৰাজেন অিধক আনA আ 

উ�সাহ অনুভৱ কিৰেল৷  

েতওঁ িখিৰকীৰ কাষৰ এটা িচটত বিহল৷ 

 

িস এখন হাত বািহৰৈল উিলয়ােল আ বতাহৰ েবগ অনুভৱ কিৰবৈল 

ধিৰেল৷ িস িচঞিৰ উিঠল, "েদউতা েচাৱা েচাৱা গছিবলাক িপছৈল ৈগ 

আেছ৷" 

বুঢ়া মানুহজেন হাঁিহেল আ ল'ৰাজনৰ অনুভৱক উ�সািহত কিৰেল৷ 

বুঢ়া মানুহজনৰ কাষেত এহাল নৱ িববািহত যুৱক-যুৱতী আিছল আ 

েতওঁেলােক েদউতাক আ ল'ৰাজনৰ সকেলা কথা lিন আিছল৷  

েতওঁেলােক ২৫ বছৰ বয়সীয়া এজন ল'ৰাই িশlৰ দেৰ আচৰণ কৰা 

েদিখ আচিৰত হ'ল৷ 

হঠােত েডকা ল'ৰাজেন পুনৰ িচঞিৰ উিঠল, "েদউতা পুখুৰী আ জীৱ-

জ�িবলাক েচাৱা েচাৱা৷ ডাৱৰিবলােকা ে�ইনখনৰ লেগ লেগ ৈগ আেছ৷" 

যুৱক-যুৱতীহােল আচিৰত ৈহ েডকা ল'ৰাজনৈল চােল৷ লেগ লেগ 

বািহৰত বৰষুণ িদবৈল ধিৰেল আ িকছুমান পানীত টুপাল ল'ৰােটাৰ 

হাতত পিৰল৷ িস আনA অনুভৱ কিৰেল আ চকু দুটা মুিদ িদেল৷ িস 
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পুনৰ িচঞিৰ উিঠল, "েদউতা এইয়া বৰষুণ, পানীেয় েমাৰ হাতত Èশ& 

কিৰেছ... েচাৱা েদউতা...েচাৱা৷" 

যুৱক-যুৱতীহােল ৈৰ থািকব েনাৱািৰ বুঢ়া মানুহজনক সুিধেল, "আপুিন 

আেপানাৰ ল'ৰাজনৰ িচিক�সাৰ বােব িকয় ডাfৰক েদখুওৱা নাই৷" 

বুঢ়া মানুহজেন উaৰ িদেল, 

"হয়, আিজেয়ই আিম ডাfৰৰ ওচৰৰ পৰা আিহেছাঁ কাৰণ েমাৰ 

ল'ৰােটােৱ জীৱনত আিজেহ তাৰ 0থম চকু দুটা ঘুৰাই পাইেছ৷" 

"আপুিন েকােনা এটা কথা পিৰÕাৰৈক নজনাৈক েকিতয়াও চূড়াm 
িস°াm িদব নালােগ৷" 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২৬) 

অ0ত�ািশত লাভ 
এটা স ল'ৰা মাকৰ ৈসেত েদাকানৈল ৈগিছল৷ েদাকানীজেন েদিখেল 

েয স মৰমলগা ল'ৰােটােৱ মট&েনেৰ ভিৰ থকা ৈবয়ামেটাৈল চাই 

আেছ৷ তােক েদিখ েদাকানীজেন ল'ৰােটাক ৈবয়ামেটাৰ পৰা েকইটামান 

মট&ন ল'বৈল ক'েল৷ 

িক� ল'ৰােটােৱ েনােলাৱাৈক ৈৰ থািকল৷ েদাকানীজেন ইয়ােক ভািব 

আচিৰত হ'ল েয, অন� স ল'ৰাৰ দেৰ েসই ল'ৰােটােৱ েকাৱাৰ লেগ 

লেগ ৈবয়ামৰ পৰা মট&ন েলাৱা নাই৷ েতওঁ পুনৰ ল'ৰােটাক িনভ&েয় মট&ন 

ল'বৈল ক'েল৷ 

মােকও েদাকানীজনৰ কথা lিন ল'ৰােটাক মট&ন ল'বৈল ক'েল৷ িক� 

েতিতয়াও ল'ৰােটােৱ মট&ন েনােলাৱাৈক ৈৰ থািকল৷ েদাকানীজেন ৈক 

থকাৰ িপছেতা মট&ন েনােলাৱাত েতওঁ িনেজ ৈবয়ামেটাৰ পৰা মট&ন 

উিলয়াই ল’ৰােটাৰ হাতত িদ িদেল৷ 

ল'ৰােটা আনিAত হ'ল আ দুেয়াখন হাত পািত মট&নিখিন ল'েল...৷ 

ঘৰৈল ঘুিৰ অহাৰ পথত মােক ল'ৰােটাক েদাকানীজেন ৈক থকাৰ 

িপছেতা িকয় মট&ন েলাৱা নািছল সুিধেল৷ 

ল'ৰােটােৱ লােহৈক উaৰ িদেল: মা! েমাৰ হাত দুটা অিত স আ মই 

িনজ হােত মট&ন েলাৱা হ’েল মই অলপেহ মট&ন লাভ কিৰেলােঁহঁেতন৷ 

িক� এিতয়া তুিম েদিখছােন েদাকানীজেন েতওঁৰ ডাঙৰ হােতেৰ িদয়া 

বােব মই িকমান মট&ন পােলাঁ !!! 
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েযিতয়া আিম িনেজ ভগৱানক িকবা এটা িবচােৰাঁ বা ল’বৈল যাওঁ 

েতিতয়া আিম িকবা অলপেহ পাওঁ... িক� ভগৱােন েযিতয়া আমাক িনজ 

ইoােৰ িদেয় েতিতয়া আিম আশা কৰাতৈক অিধক 0দান কেৰ..!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(২৭) 

িব�াসৰ �ািয়� 
এজনী েছাৱালী আ েতওঁৰ েদউতােক এখন দলং পাৰ ৈহিছল, 

েদউতােক অলপ ভয় খাই েতওঁৰ েছাৱালীজনীক েদউতাকৰ হাতত 

ধিৰবৈল ক'েল: "েসাণজনী, েমাৰ হাতত ধিৰ েলাৱা নহ'েল তুিম পিৰ 

যাব পাৰা৷" 

স েছাৱালীজনীেয় ক'েল: "নহয় েদউতা, আপুিন েমাৰ হাতত ধিৰ 

লওক৷" 

“পাথ&ক�েটা িক?" েদউতােক িচিmত ৈহ সুিধেল৷ 

"এটা ডাঙৰ পাথ&ক� আেছ েদউতা৷" েছাৱালীজনীেয় উaৰ িদেল৷ 

 

“যিদ মই আেপানাৰ হাতত ধেৰাঁ আ েমাৰ িকবা এটা হয়, ভয়ত মই 

আেপানাৰ হাতেটা এিৰ িদয়াৰ স�াৱনাই অিধক৷ 

িক� যিদ আপুিন েমাৰ হাতত ধেৰ... মই িনি তভােৱ ক'ব পােৰাঁ েয, 

িযেয়ই নহওক, আপুিন েকিতয়াও েমাৰ হাতেটা এিৰ িনিদেয়৷ 

িযেকােনা সpক&েত, িব�াসৰ �ািয়� েকৱল ব�নৰ ওপৰেত িনভ&ৰ 

নকেৰ, িনভ&ৰ কেৰ ইয়াৰ মজবুত ি�িতৰ ওপৰত৷ 

 

গিতেক যাক আপুিন ভাল পায় েতওঁ আেপানাৰ হাতেটা ধৰাৰ আশা 

কৰাতৈক আপুিন েতওঁৰ হাতেটা ধিৰবৈল েচ7া কৰক !! 
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(২৮) 

সpক& এটা সpূণ& িব�াস আ িনÄাৰ 

ওপৰত িনভ&ৰ কেৰ 
এহাল ল'ৰা-েছাৱালীেয় এেকলেগ েখিল আিছল৷ ল'ৰােটাৰ হাতত েঢৰ 

মাব&ল আিছল আ েছাৱালীজনীৰ হাতত িকছুমান মট&ন আিছল৷ 

ল'ৰােটােৱ েছাৱালীজনীক ক'েল েয িস তাইৰ হাতত থকা মট&নিখিনৰ 

িবিনময়ত তাৰ হাতত থকা মাব&লিখিন িদব পািৰব৷ েছাৱালীজনী স�ত 

হ'ল৷ 

ল'ৰােটােৱ তাৰ হাতত থকা আটাইতৈক ডাঙৰ আ ধুনীয়া মাব&লেটা 

একােষ ৈথ বাকী মাব&লিখিন েছাৱালীজনীক িদ িদেল৷ েছাৱালীজনীেয় 

ইয়াৰ িবিনময়ত তাইৰ হাতত থকা সকেলা মট&ন তাক িদ িদেল৷ 

েসই িদনা ৰািত, েছাৱালীজনীেয় িনি mমেন েটাপিন গ'ল৷ িক� 

ল'ৰােটােৱ শািmেৰ lব েনাৱািৰেল কাৰণ তাৰ মনত সেAহ লািগ 

থািকল েয, িস আটাইতৈক ধুনীয়া মাব&লেটা লুকুৱাই ৰখাৰ দেৰ 

েছাৱালীজনীেয়ও আটাইতৈক িমঠা মট&নেটা লুকুৱাই ৰািখেল েনিক? 

যিদ আপুিন সpক&ৰ ে�2ত িনজৰ ফালৰ পৰা ১০০% িদব েনাৱােৰ, 

েতেm আনজেন ১০০% িদয়াৰ িপছেটা আপুিন সদােয় সেAহৰ মােজেৰ 

জীয়াই থািকব লািগব৷ এইেটা ে0ম-িববাহ-কম&�ান সকেলা সpক&ৰ 

ে�2েত 0েযাজ�৷ সকেলােত আেপানাৰ ১০০% িদয়ক আ শািmেৰ 

েটাপিন যাওক !! 

 

 

 

(২৯) 

িব�াস 
ৰািত wেম wেম আ�াৰ ৈহ আিহেছ৷ আকাশত থকা চÖ আ 

তৰািবলাকেকা ডাৱেৰেৰ ঢািক ধিৰেছ৷ চািৰওফােল মােথা েকৱল ক'লা 

ৰং এটােৰ চািন ধিৰেছ৷ পাহাৰেটাৰ ওপৰত থকা মানুহজনক পাহাৰেটাৰ 

এেকবােৰ িশখৰত উপিনত হ'বৈল আ েকৱল েকইফুটমানৰ 0েয়াজন 

আেছ৷ িক� এেন সময়েত অকÐা� মানুহজন িপচিল তলৈল তী¿ েবগত 

নািম আিহবৈল ধিৰেল৷ তলৈল নািম আিহ থকাৰ সময়ত েতওঁ 

চািৰওফােল েকৱল আ�াৰ েদখা পাইেছ৷ মধ�াকষ&ণ শিfৰ 0ভাৱত 

েতওঁৰ ইিÖয়ানুভূিতেয়ও েযন কাম নকৰা ৈহ পিৰেছ৷ 

তলৈল নািম আিহ থকাৰ সময়ত ভয় আ উ�ক×াত জীৱনৰ ভাল 

আ েবয়া সকেলা কথাই েতওঁৰ মনৈল আিহেছ৷ েতওঁ স�াব� মৃতু�ৰ 

ভয়াবহতাৰ কথা ভািব িশহিৰত ৈহ পিৰেছ৷ েতওঁৰ মনত এই 

সকেলািবলাক চিল থকাৰ সময়েত েতওঁৰ ককালত এডাল ৰিচৰ টান 

বাে�ান অনুভৱ কিৰেল আ েতওঁৰ শৰীৰেটা শূন�ত ওলিম ৈৰ গ'ল৷ 

েকৱল ৰিচডােলেৰ েতওঁক ওেলামাই ৰািখেল আ েসই সময়ত েতওঁ 

এেকা ভািবব েনাৱািৰ মােথা িচঞিৰ উিঠল - "েহ ভগৱান েমাক সহায় 

কৰা৷" 

েসই সময়েত আকাশৰ পৰা এটা েকামল শ[ ভািহ আিহল, "মই িক 

কৰােতা তুিম িবচৰা?" 

"েমাক ৰ�া কৰা ভগৱান৷" 

"তুিম সঁচাৈকেয় মই েতামাক ৰ�া কিৰব পািৰম বুিল ভাবােন?" 

"িনি তভােৱ মই িব�াস কেৰাঁ তুিম পািৰবা৷" 
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"েতেনহ'েল েতামাৰ ককালত টানৈক বাি� ৰখা ৰিচডাল কািট 

েপেলাৱা৷" 

বv সময় িনৰৱতাৰ িপছত মানুহজেন িস°াm কিৰেল েতওঁ ৰিচডাল 

কািট েনেপলাই সকেলা শিfেৰ ৰিচডাল ধিৰেয়ই থািকব৷ উ°াৰকািৰ 

দেল িপছিদনা পুৱা এজন মৃত আ ভাজখাই থকা পব&তােৰাহী িবচািৰ 

পােল৷ েতওঁৰ শৰীৰেটা এডাল ৰিচত ওলিম আিছল আ েতওঁ হােতেৰ 

ৰিচডাল টানৈক ধিৰ আিছল৷ মােথা েকৱল মািটৰ পৰা এফুট দূৰ�ত 

েতওঁৰ ভিৰ দুটা নািচ আিছল !! 

েকিতয়াও 'ভগৱান' নামৰ শ[েটাক ৈল সেAহ নকিৰবা৷ এই কথা আিম 

েকিতয়াও ভািবব নালােগ েয, েতওঁ আমাক পাহিৰ ৈগেছ বা আমাক 

উেপ�া কিৰেছ৷"  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৩০) 

ভগৱান আেছ 
এজন মানুহ 0ােয় নািপতৰ েদাকানৈল েতওঁৰ দািৰ-চুিল কািটবৈল 

ৈগিছল৷ দািৰ-চুিল কটাৰ সময়ত েতওঁ নািপতজনৰ লগত িবিভ� 

িবষয়কৈল কথা পােত৷ লগেত নািপতজেনও নানান িবষেয় েতওঁৰ লগত 

আেলাচনা কেৰ৷ েকইিদনমানৰ আগেত, েতওঁেলােক ভগৱানৰ িবষেয় 

আেলাচনা কিৰিছল৷ নািপতজেন ক'েল: "েচাৱা, তুিম েকাৱাৰ দেৰ মই 

ভগৱান আেছ বুিল িব�াস নকেৰাঁ৷" 

"তুিম িকয় েতেনদেৰ ৈকছা?" মানুহজেন 0� কিৰেল৷ 

িঠক আেছ, lনা েতেm৷ তুিম ইয়াৰ পৰা ওলাই ৈগ পথৰ চািৰওফােল 

চােলই ধিৰব পািৰবা েয ভগৱান সঁচাৈকেয় আেছেন নাই৷ েমাক 

েকাৱােচান যিদেহ ভগৱান আেছ, েতেm িকয় ইমানিবলাক অসুখীয়া 

মানুহ আেছ? ইমানিবলাক অঘৰী ল'ৰা-েছাৱালী আেছ? যিদেহ ভগৱান 

আেছ, েতেm েকিতয়াও দুখ-ক7 নাথািকল েহেতন৷ "এই সকেলািবলাকৰ 

অনুমিত িদয়াজনক মই ভগৱান বুিল নাভােবা৷" মানুহজন িকছু সময়ৈল 

ভাবুক ৈহ পিৰল যিদও নািপতজনৰ যুিfিখিনক ৈল েকােনা ধৰণৰ 

0তু�aৰ িনিদেল৷ 

 

নািপতজেন েতওঁৰ চুিল কটা কামেটা সমাµ কিৰেল আ মানুহজন 

েদাকানৰ পৰা ওলাই আিহল৷ েতওঁ েদাকানৰ পৰা ওেলাৱাৰ িপছেত, 

েতওঁ এজন দীঘল চুিল আ দািৰেৰ ৈসেত মানুহ েদখা পােল৷ 

(মানুহজনক েদিখ এেন লািগল েযন বv িদন ধিৰ েতওঁ চুিল-দািৰ কটা 

নাই আ অপিৰÕাৰভােৱ আেছ৷) মানুহজন পুনৰ নািপতজনৰ 
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েদাকানৈল উভিত গ'ল আ নািপতজনক ক'েল: "জানােন? নািপত 

নাই৷" 

"নািপত েকেনৈক নাথািকব পােৰ?" নািপতজেন সুিধেল৷ "মই িনেজই 

নািপত আ মই ইয়াত উপি�ত আেছাঁ৷" "নাই!" মানুহজেন উaৰ 

িদেল৷ "নািপত নাই, কাৰণ থকা হ'েল দীঘল চুিল আ দািৰেৰ ৈসেত 

েসৗ মানুহজনৰ দেৰ মানুহ ৰা7াত ঘুিৰ নুফুিৰেলেহঁেতন৷" 

"অ'হ! নািপত আেছ, তথািপ এেনধৰণৰ মানুহিবলাক িকয় েমাৰ ইয়াৈল 

নােহ৷" "িঠেকই!" মানুহজেন দৃঢ়ভােৱ ক'েল৷ "েসইেটােৱই ৈহেছ আচল 

কথােটা৷ ভগৱান আেছ৷ যিদেহ মানুহ েতওঁৰ কাষৈল নাযায় বা েতওঁক 

েদখা নকেৰ েতেm এইখন পৃিথৱীত ইমান দুখ আ ক7 িকয় 

নাথািকব!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৩১) 

পাহাৰৰ কািহনী 
এটা স ল'ৰাই েতওঁৰ েদউতাকৰ ৈসেত পাহাৰৰ কােষেৰ ফুিৰবৈল 

ৈগিছল৷ 

হঠােত, ল'ৰােটা বাগিৰ পিৰল আ লেগ লেগ িচঞিৰেল: 

আআআআআআ !! 

ল'ৰােটাক আচিৰত কিৰ, পাহাৰেটােৱও লেগ লেগ িচঞিৰ িদেল: 

আআআআআআ !! 

েকৗতুহলপূব&ক, িস পুনৰ িচঞিৰ সুিধেল: "েকান তুিম?" 

তাৰ উaৰত িস lিনেল: "েকান তুিম?" 

লেগ লেগ ল'ৰােটােৱ পাহাৰেটাৰ ফােল চাই তাৰ উaৰ িদেল: "মই 

ভা�ৰ, তুিম!" 

েসই মাতেটােৱও উaৰ িদেল: "মই ভা�ৰ, তুিম!" 

উaৰেটা lিন ল'ৰােটােৱ খঙত িচঞিৰেল: "ভায়াতুৰ!" 

পুনৰ িস এেকদেৰই lিনেল: "ভয়াতুৰ!" 

ল'ৰােটােৱ তাৰ েদউতাকৰ ফােল চােল আ সুিধেল: "তাত েকান 

আেছ?" 

েদউতােক হাঁিহেল আ ক'েল: "েমাৰ েসাণ, এইবাৰ মন কৰােচান!" 

েদউতােক ডাঙৰৈক িচঞিৰ ক'েল: "তুিম এজন ভাল ল'ৰা!" 

েসই মাতেটােৱ উaৰ িদেল: "তুিম এজন ভাল ল'ৰা!" 

ল'ৰােটা আচিৰত হ'ল৷ িক� িস িক ৈহেছ বুিজব েনাৱািৰেল৷ 

েতিতয়া েদউতােক তাক বুজাই িদেল: "মানুেহ ইয়াক 0িত¸িন বুিল 

কয়, িক� 0কৃতেত এইেটােৱই ৈহেছ আমাৰ জীৱন৷" 
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ই েতামাক তুিম কৰা বা েকাৱা সকেলা কাম আ কথা এেকদেৰই 

ঘুৰাই িদেয়৷ 

আমাৰ জীৱনেটােতা আমাৰ কায&সমূহৰ 0িতিব» 0িতফিলত ৈহ উেঠ৷ 

যিদ তুিম পৃিথৱীখনক অিধক ভাল পাব িবচৰা, 

েতেm েতামাৰ £দয়ত পৃিথৱীখনৰ 0িত অিধক ভালেপাৱাৰ সৃি7 কৰা৷ 

যিদ তুিম েতামাৰ দলৰ িভতৰত অিধক পাগ&ত হ'ব িবচৰা, 

েতেm েতামাৰ িনজৰ পাৰদিশ&তা বৃি° কৰা৷ 

এই কথািখিন আমাৰ জীৱনৰ সকেলা ে�2েত 0েয়াগ হয়, 

জীৱনেটােৱ েতামাক েসই সকেলা উভতাই িদব, িযিবলাক তুিম েতামাৰ 

জীৱনেটাক 0দান কিৰবা৷ 

"েতামাৰ জীৱনেটা েকৱল এটা কাকতালীয় সংেযাগ নহয়৷ এইেটা 
েতামাৰ িনজেৰই 0িতিব»!" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৩২) 

ড’Ø কিপ ইফ ইউ েকনন’ট েপই7 
এজন সুবfাই সভাত উপি�ত থকা েsাতাসকলক উেrশ� কিৰ ভাষণ 

আগবঢ়াই আিছল¶ েতওঁ ক’েল: “েমাৰ জীৱনৰ আটাইতৈক মধুৰতম 

সময়েটা হ’ল েসইগৰাকী নাৰীৰ বাvৰ মাজত থকা সময়িখিন িযগৰাকী 

েমাৰ প�ী নহয়!” েsাতাসকেল এই কথা lিন আচিৰত হ’ল আ 

বfাজনৰ মুখৈল থৰ লািগ চাই থিকল¶ বfাজেন পুনৰ ক’েল: “আ 

েসইগৰাকী নাৰী হ’ল েমাৰ মা!” 

সকেলােৱ হাঁিহেল আ েতওঁৰ 0শংসা কিৰেল¶ 
এসµাহৰ িপছত, এজন শীষ&�ানীয় ব�িfেয় েসই বfৃতােটা lিন আিহ িনজৰ 

ঘৰত প�ীৰ আগত ৈক িনজেক প�ীৰ চকুত সুবfা িহচােপ েদখুৱাব 

িবচািৰেল¶ েতওঁ মদ েখাৱাৰ িপছত কথা পাহিৰ েযাৱাৰ অভ�াস আিছল¶ 

েতওঁৰ ভাত ৰাি� থকা প�ীক উেrশ� কিৰ িচঞিৰ ক’েল: “েমাৰ জীৱনৰ 

আটাইতৈক মধুৰতম সময়েটা হ’ল েসইগৰাকী নাৰীৰ বাvৰ মাজত থকা 

সময়িখিন িযগৰাকী েমাৰ প�ী নহয়!” 

েতওঁৰ প�ীেয় আচিৰত আ হতাশ ৈহ মােথা ক’েল, “অ’হ!” আ েতওঁৰ 

কাষ চািপ আিহল¶ েতওঁ িগিৰেয়কৰ কাষত িপছৰ কথািখিন lিনবৈল 0ায় ২০ 

েছেক¡মান অেপ�া কিৰেল, িক� িগিৰেয়েক েশষত অÈ7 মােতেৰ মােথা 

িবৰিবৰােল “…. আ মই েসই গৰাকী নাৰী েকান আিছল আিজও মনৰ 

েপলাব পৰা নাই!” 

তাৰ িপছত ব�িfজেন েতওঁৰ uান ঘুৰাই েপাৱাৰ আগেতই, েতওঁক এখন 

হিÈটালত েতওঁৰ শৰীৰত গৰম-পানীেৰ পুৰা অংশিবলাকত এজনী 

পিৰচািৰকাই েবে¡জ লগাই থকা অৱ�াত েপাৱা ৈগিছল¶ 

যিদ আপুিন ভালদেৰ উপ�াপন কিৰব েনাৱােৰ েতেm আনৰ বfব�ক নকল 
নকিৰব!! 
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(৩৩) 

দািয়�েবাধ 
এটা জৰীকালীন অে�াপচাৰৰ কাৰেণ েফান কৰাৰ িপছেত এজন 

ডাfৰ লৰালিৰৈক িচিক�সালয়খনৈল েসামাই আিহল¶ েতওঁ বািহেৰ 

বািহেৰ িনজৰ কােপাৰ সলােল আ অে�াপচাৰ ক�ৈল যাবৈল ধিৰেল¶ 

েতওঁ েদিখেল েয অে�াপচাৰ কিৰব লগা ল’ৰাজনৰ েদউতােক 

ডাfৰজনৈল অেপ�া কিৰ বাৰা¡ােত পাইচািৰ কিৰ আেছ¶ েদউতােক 

েতওঁক েদিখ খেঙেৰ ক’েল: “আপুিন আিহবৈল িকয় ইমান সময় 

লগােল? আপুিন জােনেন েমাৰ ল’ৰােটাৰ অৱ�া সংকটজনক? আেপানাৰ 

অকেণা দািয়�েবাধ নাইেন? 

ডাfৰজেন হাঁিহেল আ ক’েল: “মই অিত দুঃিখত, আচলেত মই 

িচিক�সালয়ত নািছেলাঁ আ েফানেটা েপাৱাৰ লেগ লেগ মই েদৗিৰ 

আিহেছা…ঁ আ এিতয়া আপুিন শাm হওক যােত মই েমাৰ কাম কিৰব 

পােৰাঁ¶” 

“শাm হ’ব লােগ? যিদ এিতয়া আেপানাৰ িনজৰ সmানৰ ে�2ত এেন 

হ’লেহঁেতন েতেm আপুিন িক কিৰেলেহঁেতন? আপুিন শাm হ’ব 

পািৰেলেহঁেতনেন? এিতয়া যিদ আেপানাৰ সmানৰ মৃতু� হ’লেহঁেতন 

আপুিন িক কিৰেলেহঁেতন?” েদউতােক খেঙেৰ ক’েল¶ 

ডাfৰজেন পুনৰ হাঁিহেল আ ক’েল “মই মােথাঁ ক’ব িবচািৰম 

ধম&3>ত িযেটা ৈকেছ “আিম মািটৰ পৰাই আিহেছাঁ আ মািটৰ লগেত 

িমিল যাম, েকৱল তাৰ মাজত কিৰব পৰািখিন ৈহেছ েকৱল ভগৱানৰ¶” 

ডাfেৰ জীৱনেটা দীঘলীয়া কিৰ িদব েনাৱােৰ¶ যাওক, আ আেপানাৰ 

ল’ৰাৰ বােব 0াথ&না কৰক, আিম ভগৱানৰ ইoা অনুসিৰ আমাৰ 

েsÄিখিন িদবৈল েচ7া কিৰম¶” 

“িনজৰ ে�2ত নহ’েল আনক উপেদশ িদবৈল অিত সহজ” েদউতােক 

েভাৰেভাৰাই িনজেক ক’েল¶ 

বvসমূহ অে�াপচাৰ কৰাৰ িপছত ডাfৰজন আনAমেনেৰ ওলাই 

আিহল, “ভগৱানক অেশষ ধন�বাদ! আেপানাৰ ল’ৰােটা এিতয়া িবপদ 

মুf!” আ েদউতাকৰ েকােনা ধৰণৰ 0তু�aৰৈল অেপ�া নকিৰ েতওঁ 

েদৗিৰ েসই �ানৰ পৰা আঁতিৰ গ’ল আ যাওঁেত িচঞিৰ ৈক গ’ল “যিদ 

আেপানাৰ িকবা 0� আেছ, নাচ&গৰাকীক সুিধব!!” 

“েতওঁৰ ইমান লৰালিৰ িকয় ? েমাৰ ল’ৰােটাৰ িবষেয় িকবা এটা 

ক’বৈলেয়া েতওঁৰ অলেপা সময় নাই?” ডাfৰজন আঁতিৰ েযাৱাৰ িপছত 

েদউতােক নাচ&গৰাকীক েদিখ সুিধেল¶ 

নাচ&গৰাকীেয় উaৰ িদেল আ েতওঁৰ চকুেৰ চকুপানী িনগিৰ আিহল: 

“েতওঁৰ ল’ৰােটা কািল পথ দুঘ&টনাত মৃতু� ৈহেছ ¶ আিম েতওঁক েফান 

কৰাৰ সময়ত েতওঁ সmানৰ সমািধ �ানত আিছল আ এিতয়া 

আেপানাৰ ল’ৰাজনৰ জীৱন বেচাৱাৰ িপছত েতওঁ পুনৰ সmানৰ 

আধৱা কামিখিন কিৰবৈল সমািধ �ানৈল ৈগেছ¶” 

 

নীিত-আদশ&ই সদায় সিঠকভােৱ িবচাৰ কিৰব েনাৱােৰ… কাৰণ আপুিন 
েকিতয়াও নাজােন েকান েকেনদেৰ জীয়াই আেছ আ কাৰ মনৰ মাজত 
িক চিল আেছ¶ 
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(৩৪) 

এখন ৰচনাৰ ন»ৰ 
0াথিমক িবদ�ালয়ৰ এগৰাকী িশ�িয়2ীেয় ছা2-ছা2ীসকলক েতওঁেলােক 

ভগৱানৰ পৰা িক িবচােৰ েসই িবষেয় এেকাখনৈক ৰচনা িলিখবৈল 

ক’েল৷ 

িদনেটাৰ েশষত ছা2-ছা2ীসকেল জমা িদয়া ৰচনাসমূহ ঘৰৈল আিন 

িশ�িয়2ীগৰাকীেয েযিতয়া ৰচনাসমূহত ন»ৰ িদবৰ বােব উিলয়াই 

ল’েল, েতওঁ এখন ৰচনা পিঢ় আেৱিগক ৈহ পিৰল৷ েতওঁৰ িগিৰেয়েক 

বািহৰৰ পৰা আিহ েযিতয়া প�ীক কািA থকা েদিখেল েতওঁ সুিধেল: 

-িক হ’ল েতামাৰ? 

মিহলাগৰাকীেয় উaৰ িদেল: 

-এইখন পঢ়া, এইখন েমাৰ এজন ছা2ই িলখা ৰচনা: 

 

“েহ ভগৱান, আিজ মই আেপানাক এটা িবেশষ কথা ক’বৈল ৈলেছাঁ ৷ 

েমাক এটা েটিলিভছন িহচােপ ৈতয়াৰ কিৰ িদয়া ৷ মই েমাৰ ঘৰত 

সঁজাই েথাৱা এটা েটিলিভছনৰ দেৰ হ’ব িবচােৰাঁ ৷ েযেনদেৰ েমাৰ এটা 

িনিদ&7 �ান আেছ আ েযেনদেৰ েমাৰ পিৰয়ালৰ সকেলােৱ েমাক 

আৱিৰ সদায় বিহ থােক ৷ েযিতয়া মই িকবা এটা ক’ম , মই আশা 

কেৰাঁ সকেলােৱ েটিলিভছনেটাৰ দেৰই েমাৰ কথাত �� িদয়ক আ 

েকােনা ধৰণৰ 0� বা বাধা িনিদয়াৈক েমাৰ কথা lনক ৷ মই িবচােৰা 

সকেলােৱ েমাৰ য� লওঁক েযেনদেৰ েটিলিভছনেটা েবয়া হ’েল 

সকেলােৱ তাৰ য� লয় ৷ েযিতয়া েদউতা কামৰ পৰা ঘৰৈল আেহ বা 

েদউতা ভাগৱা ৈহ পেৰ ,  েতওঁক আেমাদ িদয়াৰ দেৰই মই েদউতাৰ 

কাষত থািকব িবচােৰাঁ , আ মােয় দুখ আ হতাশ ৈহ থকাৰ 

সময়েতা মই েতওঁৰ কাষত থািকব িবচােৰা ঁ , মই েমাৰ দাদাৰ লগত 

েখিলব িবচােৰাঁ ৷ যিদও মই েগােটই পিৰয়ালেটােক সকেলা সময়েত 

সুখী আ মেনাৰ"নৰ েখাৰাক েযাগাব েনাৱােৰাঁ তথািপ আশা কেৰাঁ 

েগােটই পিৰয়ালেটােৱ েমাৰ ৈসেত অলপ সময় কটাওক ৷ েহ ভগৱান , 

মই আেপানাক ইয়াতৈক আ েবিছ এেকা নকওঁ , মই মা2 এটা 

েটিলিভছনৰ দেৰ জীয়াই থািকব িবচােৰাঁ ৷ 

িকছু সময়ৰ িপছত িগিৰেয়েক ক’েল ৷ “েহ ভগৱান, এটা হতভগীয়া 

িশlৰ িক আ য&কৰ উপ�াপন !! 

মিহলাগৰাকীেয় িগিৰেয়কৰ চকুৈল চােল আ ক’েল: “এই ৰচনাখন 

আমাৰ িনজৰ ল’ৰােটােৱই িলিখেছ !! 
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(৩৫) 

সহায় 
এখন গাঁৱত এজন বুঢ়া মানুহ অকলশেৰ বাস কিৰিছল৷ েতওঁৰ এখন 

আলুৰ েখিত পথাৰ আিছল আ তাক েতওঁ েচাৱা-িচতা কিৰিছল৷ িক� 

কামেটা েতওঁৰ পে� বৰ ক7কৰ ৈহ পিৰিছল৷ েতওঁৰ একমা2 

ল’ৰােটােৱ েতওঁক সহায় কিৰব পােৰ যিদও ল’ৰােটা েজলত আিছল৷ 

তথািপ েতওঁ ল’ৰােটাৈল সমস�ােটা জনাই এখন িচিঠ িলিখেল: 

মৰমৰ বাপু, 

েমাৰ বৰ ভাল নহয়৷ মই বৰ অকলশৰীয়া আ অসহায় ৈহ পিৰেছাঁ৷ 

স�ৱতঃ এই বছৰ মই আলু েখিত কিৰব েনাৱািৰম৷ েতামাৰ মাৰাৈলেয়া 

মনত পিৰ বৰ দুখ লােগ কাৰণ েতওঁ সদায় েমাক এই কামত সহায় 

কিৰ িদিছল৷ মই এিতয়া বুঢ়া ৈহ আিহেছাঁ আ পথাৰখন খািAব 

েনাৱাৰা ৈহ পিৰেছাঁ৷ যিদ তুিম ইয়াত থািকলা হয়, েমাৰ সকেলা সমস�া 

সমাধান হ’লেহেতঁন৷ মই জােনাঁ তুিম েজলত নথকা হ’েল েমাৰ কাৰেণ 

পথাৰখন খািA আলু বৰ বােব সুিবধা কিৰ িদলােহঁেতন৷ 

েতামাৰ, 

েদউতা 

েকইিদনমানৰ িপছত, বুঢ়া মানুহজেন এখন েটিল3াম লাভ কিৰেল: 

“েদউতা, ভগৱানেৰ ইoা, আপুিন পথাৰখন নাখািAব কাৰণ মই তােতই 

বAুকেটা পুিত ৈথেছাঁ৷” 

িপছিদনা ৰািতপুৱা � বজােত েকইবাজেনা েচাৰাংেচাৱাৰ এেজ. আ 

�ানীয় পুিলেছ বAুক িবচািৰ েগােটই পথাৰখন খািA তিহলং কিৰেল৷ 

িক� েকােনা বAুক িবচািৰ নাপােল ৷ িচিmত ৈহ েদউতােক পুনৰ 

পুেতকৈল এখন িচিঠ িলিখেল আ েতওঁ এিতয়া িক কিৰব সুিধেল৷ 

েতওঁৰ ল’ৰােটােৱ উaৰ িদেল: “েদউতা, এিতয়া েযাৱা আ েতামাৰ 

আলুিবলাক ৱাৈগ ৷ ইয়াৰ পৰা মই েতামাৰ বােব কিৰব পৰা 

এইেটােৱই একমা2 কাম৷” 

আপুিন ক’ত আেছ েসইেটা ডাঙৰ কথা নহয়৷ যিদ আপুিন স£দয়তােৰ 

কােৰাবাৰ বােব িকবা এটা কিৰব িবচােৰ, আপুিন িন য় কিৰব পােৰ৷ 

এইেটােৱই ৈহেছ মূল কথা আপুিন ক’ত আেছ বা িক কিৰ আেছ 

েসইেটাৰ ওপৰত েকিতয়াও েকােনা এটা কাম িনভ&ৰ নকেৰ৷ 
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সমােলাচনা কিৰবৈল অিত সহজ !! 
এসময়ত এজন িচ2িশ�ী আিছল৷ েতওঁ েকইিদনমানৰ আগেত েতওঁৰ 

িচ2িশ�ৰ িবদ�া েশষ কিৰিছল৷ েতওঁ িতিন িদন ক7 কিৰ এখন 

ৈতলিচ2 অংকন কিৰেল আ িনজৰ িচ2খন েকেনকুৱা ৈহেছ তাক 

জািনবৰ বােব এটা ব�� পথত িচ2খন ওেলামাই ৰািখেল৷ েতওঁ িচ2খনৰ 

তলেত িলিখ ৰািখেল- “মই এই িচ2খন অংকন কিৰেছাঁ৷ মই এজন 

নতুন িচ2িশ�ী৷ গিতেক মই েমাৰ িচ2খনত েহাৱা ভুলিবলাক জািনব 

িবচািৰেছাঁ৷ অনু3হ কিৰ আেপানােলােক য’েতই ভুল েদেখ েসই ঠাইত 

wছ (X) িচন এটা িদ েমাৰ ভুলিবলাক েদখুৱাই িদেয় েযন৷” 

 

আেবিলৈল েযিতয়া েতওঁ িচ2খনৰ কাষৈল ঘুিৰ আিহল, েতওঁ েদিখেল 

েয, েগােটই িচ2খনেত wছ (X) িচেনেৰ ভিৰ আেছ৷ আনিক িকছুমান 

ব�িfেয় েবয়া ধৰেণেৰ মmব�ও িদেছ৷ 

েতওঁৰ মনেটা ভািগ গ’ল আ চকুৰ পানীেৰ দুগাল িতিত গ’ল৷ েডকা 

িচ2িশ�ীজেন ভÏ £দয় ৈল েতওঁৰ িশ�কজনৰ ওচৰৈল গ’ল আ 

ক’েল “মই িমছাৈকেয় িচ2 আঁিকবৈল িশিকেলাঁ৷ মই এই িবদ�াত 

েকিতয়াও পাগ&ত হ’ব েনাৱািৰম৷ সকেলােৱ েমাৰ িচ2খন েবয়া ৈহেছ 

বুিল ৈকেছ৷” 

িশ�কজেন হাঁিহ হাঁিহ ক’েল- “েমাৰ েসাণ, মন েবয়া নকিৰবা৷ মই 

0মাণ কিৰ িদব পািৰম েয তুিম এজন ভাল িচ2িশ�ী আ েতামাৰ 

িচ2খন অিত ধুনীয়া ৈহিছল৷ এিতয়া তুিম েকােনা 0� নকিৰ পুনৰ 

িচ2খন আঁিক েমাৰ ওচৰৈল ৈল আহা৷” েডকা িচ2িশ�ীজেন দুিদনৰ 

িপছত পুনৰ িচ2খন আঁিক িশ�কজনৰ ওচৰৈল ৈল আিহেল৷ 

িশ�কজেন েদিখ আনিAত হ’ল আ েতওঁৰ শলাগ ল’েল৷ 

“েমাৰ লগত আহা৷” িশ�কজেন েতওঁক ক’েল৷ 

েতওঁেলাক েসই এেকই পথেটাৈল গ’ল আ আগৰ দেৰই পথেটাত 

িচ2খন ওেলামাই ৰািখেল৷ িশ�কজেন িচ2খনৰ কাষেত অন� এখন 

বড&ত িলিখ ৰািখেল- “মহাশয়/মহাশয়া, মই এই িচ2খন অংকন 

কিৰেছাঁ৷ মই এজন নতুন িচ2িশ�ী৷ গিতেক মই েমাৰ িচ2খনত েহাৱা 

ভুলিবলাক জািনব িবচািৰেছাঁ৷ মই িচ2খনৰ লগেত এটা ৰঙৰ বাকচ 

আ িকছুমান ¿াছ ৰািখেছাঁ৷ অনু3হ কিৰ যিদ আপুিন িকবা ভুল েদেখ 

েতেm ৰং আ ¿াছডাল ৈল তাক l° কিৰ িদেয় েযন৷” 

িশ�কজন আ ছা2জন ঘৰৈল ঘুিৰ গ’ল৷ 

েতওঁেলােক এেকদেৰই আেবিলৈল আিহ েদিখেল েয, িচ2খনৰ েকােনা 

অংশেক l° কৰা েহাৱা নাই৷ িপচিদনাও েতওঁেলােক আিহ েদিখেল 

েসইিদনাও েকােনও এেকা l° কৰা নাই৷ েতওঁেলােক িচ2খন 

েতেনদেৰই এমাহ ধিৰ ওেলামাই ৰািখেল, িক� েকােনও িচ2খনৰ 

েকােনা অংশেক l° কৰা নািছল!” 

 

কােৰাবাক সমােলাচনা কিৰবৈল সহজ, িক� েতওঁক উ�সািহত কিৰ 

আগবঢ়াই িনবৈল অিত টান৷ গিতেক আেন কৰা সমােলাচনত তুিম 

দুঃিখত নহ’বা৷ যিদেহ েতওঁ েতামাক l° কৰাৰ পথ েদখুওৱাব 

েনাৱােৰ৷ েসেয় িনেজই িনজেক সমােলাচনা কৰা৷ তুিমেয়ই েতামাৰ েsÄ 

সমােলাচক ৷ 
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(৩৭) 

আনৰ দৃি7েৰও চাবৈল িশকা 
এখন গাঁৱত দুটা ল'ৰা সেৰ পৰাই এেকলেগ ডাঙৰ দীঘল ৈহিছল৷ 

িসহঁেত েগােটই জীৱন এেকলেগ থকাৰ িস°াm 3হণ কিৰিছল৷ েযিতয়া 

িসহঁত েডকা হ'ল আ িবয়া-বা কৰাই সংসাৰ কিৰেল দুেয়াটাই 

ইেটােৱ িসেটাক চাই থািকব পৰাৈক সমুখা-সমুিখৈক দুটা ঘৰ সািজেল৷ 

দুেয়াটা ঘৰৰ মাজত মা2 েঠক এটা পথ আিছল৷ 

 

এিদন, এজন েধেমলীয়া �ভাৱৰ মানুেহ িসহঁতৰ লগত েধমািল কিৰবৰ 

বােব গাঁৱত উপি�ত হ'ল৷ েতওঁ দুটা ৰঙৰ এটা েকাট পিৰধান কিৰ 

আিহল৷ যাক মােজ মােজ ওপৰৰ পৰা তলৈল দুটা ৰঙত িবভf কৰা 

ৈহিছল৷ এফােল ৰঙা আ আনেটা ফােল নীলা আিছল৷ 

মানুহজেন েকাটেচালােটা িপি� দুেয়াজন ব�ুৰ ঘৰৰ স�ুখৰ েঠক 

পথেটােৰ িচঞিৰ িচঞিৰ যাবৈল ধিৰেল৷ দুেয়াজন ব�ুেৱ েসই 

সময়ত িনজৰ িনজৰ ঘৰৰ েচাঁতালত কাম কিৰ আিছল৷ েধেমলীয়া 

মানুহজেন এেনদেৰ িচঞিৰবৈল ধিৰেল যােত দুেয়াজন ব�ুেৱ েতওঁক 

পাৰৈহ েযাৱা েদেখ আ মন িদ ল�� কেৰ৷  

িদনেটাৰ েশষত, এজন ব�ুেৱ আনজন ব�ুক ক'েল, "আিজ েসই 

মানুহজেন িপি� অহা ধুনীয়া ৰঙা েকাটেটা েদিখিছলােন?" 

"নাই", অন�জেন উaৰ িদেল৷ "েসইেটা নীলা েকাটেহ আিছল৷" 

"মই মানুহজন েমাৰ কােষেৰ পাৰ ৈহ যাওঁেত ভালদেৰ েদিখেছাঁ!" 

0থমজেন ক'েল, "েতওঁৰ েকাটেটা ৰঙা আিছল৷" 

"তুিম ভুল কিৰছা!" অন�জেন ক'েল, "মইও ভালদেৰ েদিখেছাঁ আ 

েসইেটা নীলা আিছল৷" 

"মই জােনাঁ মই িক েদিখেছাঁ!" 0থমজেন দৃঢ়তােৰ ক'েল৷ "েকাটেটা 

ৰঙা আিছল!" 

"তুিম এেকা নাজানা," ি�তীয়জেন খেঙেৰ উaৰ িদেল৷ "এইেটা নীলা 

আিছল!" 

েতওঁেলাক দুেয়ােৱ বােৰ বােৰ িনজৰ যুিf িদবৈল ধিৰেল, ইজেন 

িসজনক অপমান কিৰেল আ েশষত দুেয়া কািজয়াত িলµ ৈহ পথেত 

বাগিৰ পিৰল৷ 

েতিতয়াই, েসই েধেমলীয়া মানুহজন ঘুিৰ আিহল আ দুেয়াজন মানুহৰ 

স�ুখত উপি�ত হ'ল, িক� ইিতমেধ� দুেয়াজন মানুেহ ইজেন আনজনক 

চৰ, েঘাচা আিদেৰ 0ত�াwমণ কিৰ িচঞিৰ িচঞিৰ ৈকিছল, "আমাৰ 

ব�ু� ইমানেত েশষ! আমাৰ ব�ু� আ েকিতয়াও নাথােক!!" 

 

েধেমলীয়া মানুহজন 0ত��ভােৱ েতওঁেলাকৰ স�ুখত উপি�ত হ'ল 

আ েতওঁৰ েকাটেটা ভালদেৰ েদখুৱােল৷ েতওঁ েতওঁেলাকৰ যুঁজ-বাগৰ 

েদিখ মুখ িটিপ হাঁিহেল৷ দুেয়াজন ব�ুেৱ মানুহজনৰ েকাটেটা ল�� কিৰ 

েদিখেল েয েকাটেটাৰ এফাল ৰঙা আ আনেটা ফাল নীলা৷ ব�ু দুজেন 

েতওঁেলাকৰ যুজঁ-বাগৰ ব� কিৰেল আ েসই ব�িfজনক খেঙেৰ 

ক'েল, "আিম েগােটই জীৱন এেকলেগ ককাই-ভাইৰ দেৰ আিছেলাঁ আ 

েতামাৰ ভুলৰ বােবই আিম যুঁজ-বাগৰ আৰ� কিৰেলাঁ৷ তুিমেয় আমাৰ 

মাজত যু° লগালা৷" 
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"এই যুঁজৰ বােব েমাক েদাষােৰাপ কিৰব েনাৱাৰা," েধেমলীয়া ব�িfজেন 

ক'েল৷ "মই েতামােলাকক যু° কিৰবৈল িশকাই িদয়া নািছেলাঁ৷ 

েতামােলাক দুেয়াজেনই ভুল আ দুেয়াজেনই l°৷ হয়, িযজেনই িনজৰ 

ঠাইত থািক েদিখিছল েতেৱই l° আিছল৷ েতামােলােক যুঁজ-বাগৰ 

কিৰছা কাৰণ েতামােলােক েকৱল িনজৰ ঠাইত থািক িনজৰ দৃি7েৰ 

েমাৰ েকাটেটা ল�� কিৰছা৷ 

 আনৰ ঠাইত থািক আনৰ দৃি7েৰ চাবৈল িনিশিকেল েকিতয়াও মানুহ 

l° হ'ব েনাৱােৰ আ আনক বুিজব েনাৱােৰ৷" 
  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৩৮) 

নাৰীেয় িকয় কােA? 
এটা স ল'ৰাই েতওঁৰ মাকক সুিধেল, "তুিম িকয় কাAা মা?" 

"কাৰণ েমাক ইয়াৰ 0েয়াজন হয় েসাণ৷" েতওঁ উaৰ িদেল৷ 

"মই বুিজ েপাৱা নাই," ল'ৰােটােৱ ক'েল৷ 

মােক ল'ৰােটাক বুকুৰ মাজত আেকাৱািল ধিৰেল আ ক'েল, "আ 

তুিম েকিতয়াও বুিজব েনাৱািৰবা৷" 

েকইিদনমানৰ িপছত ল'ৰােটােৱ েতওঁৰ েদউতাকক েসই এেকই 0�েটা 

কিৰেল, "মােয় িকয় েকােনা কাৰণ েনােহাৱাৈক কািA থােক?" 

"সকেলা নাৰীেয়ই েকােনা কাৰণ েনােহাৱাৈকেয় কােA," েদউতােক 

অৱuাসূচকভােৱ উaৰ িদেল৷ 

িক� স ল'ৰােটােৱ, নাৰীেয় িকয় কােA তাক জািনবৈল অিধক উ�সুক 

ৈহ উিঠল৷ অৱেশষত েতওঁ এজন িব�ান মানুহক লগ পােল৷ ল'ৰােটােৱ 

ভািবেল "এই িব�ান মানুহজেন িন য় উaৰেটা জািনব৷" 

েহ িব�ান পুষ! “নাৰীেয় অিত সহজেত িকয় কািAব পােৰ?" 

িব�ান মানুহজেন উaৰ িদেল: 

"েযিতয়া ভগৱােন নাৰীক Üজন কিৰিছল েতিতয়া েতওঁক িবেশষভােৱ 

গিঢ় তুিলিছল৷ েতওঁ নাৰীৰ বাv দুটা অিধক শিfশালী িহচােপ গিঢ়িছল 

যােত আেন আৰাম েনােপাৱাৈলেক েগােটই পৃিথৱীখনেৰ েতওঁ েবাজা 

কিঢ়য়াব পােৰ৷ 

ভগৱােন নাৰীক সmানৰ জ�ৰ সময়ত আ সmােন এিৰ ৈথ েযাৱা 

দুেয়াটা সময়েত সহ� কিৰব পৰাৈক এটা আভ�mৰীণ শিf 0দান 

কিৰেছ৷ 
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েতওঁ নাৰীক এেন এটা বিলÄ মন 0দান কিৰেছ যােত েকােনা ধৰণৰ 

আপিa নথকাৈক সকেলা আঁতিৰ েযাৱাৰ িপছেতা েতওঁৰ পিৰয়ালৰ 

অসুখ-অশািmৰ সময়ত য� ল'ব পােৰ৷ 

ভগৱােন নাৰীক এটা সংেবদনশীল মন 0দান কিৰেছ যােত িযেকােনা 

পিৰেৱশেত েতওঁ েতওঁৰ সmানক ভাল পাব পােৰ, যিদও সmােন েতওঁক 

েকিতয়াবা েবয়া ব�ৱহাৰ কেৰ বা মনত দুখ িদেয়৷ 

ভগৱােন েতওঁক েতওঁৰ �ামীৰ মনৰ পৰা িচmােবাৰক, েতওঁৰ ভুলেবাৰ 

আ িবেশষ আচৰণেবাৰ কিঢ়য়াই িনব পৰাৈক এটা দৃঢ় মন 0দান 

কিৰেছ যােত �ামীৰ £দয়খন সুৰি�ত কিৰব পােৰ৷ ভগৱােন েতওঁক 

এই কথা জািনব পৰাৈক uান 0দান কিৰেছ েয এজন ভাল �ামীেয় 

েকিতয়াও েতওঁৰ প�ীৰ মনত আঘাত িনিদেয়, িক� েকিতয়াবা ভগৱােন 

েতওঁৰ দৃঢ়তাৰ পৰী�া কেৰ আ ি�ধাহীনভােৱ েতওঁৰ কাষত িথয় ৈহ 

থািকবৈল শিf 0দান কেৰ৷ 

আ েশষত, ভগৱােন নাৰীক চকুপানী 0দান কিৰেছ৷ এইয়া েকৱল 

েতওঁৰ আ েযিতয়াই 0েয়াজন হয় ইয়াক উিলয়াব পৰাৈক েতওঁেৰই ৈহ 

থােক৷ ইয়াৰ বােব েতওঁক েকােনা কাৰণ, েকােনা ব�াখ�াৰ 0েয়াজন নাই, 

এইয়া েকৱল েতওঁৰ৷ 

তুিম েচাৱা েমাৰ েসাণ, এগৰাকী নাৰীৰ েসৗAয& েতওঁৰ কােপাৰত 

নাথােক যাক েতওঁ িপি� আেছ, েতওঁৰ মুখত নাথােক বা েতওঁৰ গহনা 

আ চুিলত নাথােক৷ এগৰাকী নাৰীৰ েসৗAয& েকৱল েতওঁৰ চকুত চাবা, 

কাৰণ েসইখেনই েতওঁৰ £দয়ৈল েযাৱাৰ 0ধান 0েবশ�াৰ - এখন এেন 

�ান য'ত ভালেপাৱা িবচািৰ েপাৱা যায়৷ 

 

 

(৩৯) 

েমাৰ মাৰ েকৱল এটা চকু 
 েমাৰ মাৰ েকৱল এটা চকু! মই েতওঁক েবয়া পাওঁ…!! মােয় সদায় 

িনজৰ এই অৱ�াৰ বােবও বৰ হাঁিহয়াতৰ পা2 ৈহিছল৷ েতওঁ আমাৰ 

পিৰয়ালেটাক েপাহপাল িদবৰ কাৰেণ ছা2-ছা2ী আ িশ�কৰ বােব 

খাদ� ৈতয়াৰ কিৰিছল৷ এিদন মই 0াথিমক িবদ�ালয়ত থােকাঁেত মােয় 

েমাক মাত লগাবৈল আিহিছল আ মই আন ব�ুসকলৰ ওচৰত বৰ 

লাজ পাইিছেলাঁ৷ "েতওঁ েকেনৈক েমাক আনৰ ওচৰত অপমািনত কিৰব 

পােৰ?" তােক ভািব মই েতওঁক উেপ�া কিৰিছেলা,ঁ আ েতওঁৈল এটা 

ঘৃণা িমিsত দৃি7 0কাশ কিৰ তাৰ পৰা েদৗিৰ আিহিছেলাঁ৷ িপছিদনা 

েsণীেকাঠাত েমাৰ ব�ুসকেল েমাক েভঙুচািল কিৰ েজাকাবৈল ধিৰিছল 

"ইইইইই, েতামাৰ মাৰ েকৱল এটা চকু, এটা চকু !!! 

 

েসই কথােটা ভািব মই িনজেক আÆেগাপন কিৰবৈল ৈলিছেলাঁ৷ লগেত 

মােকা অৱuাৰ দৃি7েৰ চাইিছেলাঁ৷ এিদন মাক ক'েলাঁ, "যিদ তুিম েকৱল 

েমাক হাঁিহয়াতৰ পা2 কিৰবৈলেক জীয়াই আছা, েতেm তুিম িকয় মিৰ 

থকা নাই?" েমাৰ মােয় এেকা সঁহািৰ িনিদিছল... আনিপেন মই মাৰ 

ি�তীয় এটা কথা lিনবৈলও তাত অেপ�া নকিৰিছেলা,ঁ কাৰণ মই 

সpূণ&�েপ খঙত েসই ঠাই পিৰত�াগ কিৰিছেলা ঁ আ েতওঁৰ 

অনুভৱিবলাকক েকিতয়াও �� িদয়া নািছেলাঁ৷ 

 

মই মাৰ লগত এেকলেগ থকােতা কিঠন ৈহ পিৰিছল৷ মনেত ঘৰ 

পিৰত�াগ কৰাৰ কথা ভািবিছেলাঁ আ েতওঁৰ লগত েকােনা সpক& 
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ৰািখব িনিবচািৰিছেলাঁ৷ মই বৰ ক7েৰ 0াথিমক িশ�ািখিন 3হণ কিৰেলা ঁ

আ এিদন িবেদশত িশ�া 3হণৰ সুিবধা পাই �িছ আিহিছেলাঁ৷ তাৰ 

িপছত মই িবয়া পািতেলাঁ৷ মই িনজাৈক চহৰত এটা ঘৰ িকিনেলাঁ৷ েমাৰ 

িনজাৈক ল'ৰা-েছাৱালী হ'ল আ মই েমাৰ প�ীৰ ৈসেত সুেখেৰ 

বসবাস কিৰেলাঁ৷ এিদন হঠা�, েমাৰ মােয় েমাক েদখা কিৰবৈল আিহল৷ 

েতওঁ বv বছৰ ধিৰ েমাক েদখা নািছল আ েতওঁৰ নািত-নািতনীেকা 

লগ েপাৱা নািছল৷ 

 

েতওঁ েযিতয়া েমাৰ দুৱাৰৰ স�ুখত উপি�ত হ'ল, েমাৰ ল'ৰা-

েছাৱালীেকইটাই েতওঁক েদিখ বৰ ভয় খােল আ মই নমতাৈক িবনা 

অনুমিতত অহা বােব িচঞিৰ উিঠেলাঁ৷ মই েতওঁক দুৱাৰৰ বািহৰৈল 

েঠিল িদ ক'েলাঁ "তুিম েমাৰ ঘৰৈল আিহ েমাৰ ল'ৰা-েছাৱালীক ভয় 

খুৱাবৈল েকেনৈক সাহস কিৰলা !!" এিতয়াই !! ইয়াৰ পৰা আঁতিৰ 

েযাৱা !!  

লেগ লেগ মােয় উaৰ িদেল "অ'হ, মই দুঃিখত৷ মই ভুল িঠকনাত 

আিহেলাঁ৷" আ লেগ লেগ েতওঁ আঁতিৰ গ'ল৷ 

এিদন েমাৰ 0াথিমক িবদ�ালয়খনৰ পৰা ন-পুৰিণ সতীথ& সি�লনী 

সpক&ীয় এখন িচিঠ মই লাভ কিৰেলাঁ৷ েসেয় মই েমাৰ প�ীক 

ব�ৱসািয়ক কামৰ ফাঁিক িদ েমাৰ পুৰিণ িবদ�ালয়খনত উপি�ত হ'েলাঁ৷ 

ন-পুৰিণ সতীথ& সি�লনীৰ িপছত েমাৰ মনৰ েকৗতুহল িনবাৰণৰ বােব 

েমাৰ পুৰিণ ঘৰেটাৰ ফালৈল যা2া কিৰেলাঁ৷ 

 

েমাৰ পুৰিণ ঘৰেটাৰ কাষেত থকা ব�িfজেন ক'েল েয ইিতমেধ� 

েতওঁৰ মৃতু� ৈহেছ৷ কথাষাৰ lিন েমাৰ এেটাপােলাঁ চকুেলা ওলাই নািহল৷ 

েসই সময়েত েতওঁ েমাৰ হাতত মােয় িদ ৈথ েযাৱা এখন িচিঠ তুিল 

িদেল৷ 

 

েমাৰ অিত মৰমৰ েসাণ, 

মই সকেলা সময়েত েতামাৰ কথাই ভািব থােকাঁ৷ মই অিত দুঃিখত েয 

মই েতামাৰ ঘৰৈল ৈগ ল'ৰা-েছাৱালীেকইটাক ভয় খুৱােলাঁ৷ 

 

মই lিন অিত আনিAত ৈহেছাঁ েয তুিম ন-পুৰিণ সতীথ& সি�লনীৈল 

আিহছা৷ িক� মই িবচনাৰ পৰা উিঠ েতামাক চাব পৰাৈক স�ম নহয়৷ 

মই অিত দুঃিখত েয, েতামাক সেৰ পৰাই মই লাজত েপলাব লগা 

ৈহিছল৷ 

িক� আনAৰ কথা েয তুিম পৃিথৱীখন চাই থািকব পািৰছ……..তুিম 

েযিতয়া অিত স ৈহ আিছলা, েতামাৰ এটা দুঘ&টনা ৈহিছল আ 

েতামাৰ এটা চকু ন7 ৈহ ৈগিছল৷ েকেনৈক তুিম এটা চকুেৰ ডাঙৰ-

দীঘল ৈহ আনৰ হাঁিহয়াতৰ পা2 েহাৱােতা মই চাই থািকব পােৰাঁ !!!! 

েসেয় মই িনজেৰই এটা চকু েতামাক দান িদিছেলাঁ৷ 

মই আিজ অিত গব& অনুভৱ কেৰাঁ েমাৰ েসাণ, িয েমাৰ কাৰেণ, েমাৰ 

ঠাইত থািক, েমাৰ দৃি7েৰ ইমান সুAৰ পৃিথৱীখন চাই থািকব পািৰেছ৷ 

কুশেল থািকবা৷  

 

বvত বvত মৰেমেৰ, 

েতামাৰ 'মা'৷ 
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(৪০) 

েসৗজন�তা 
এগৰাকী 0ায় ৫০ বছৰ বয়সীয়া বগা ছালৰ মিহলা িবমানখনৰ িভতৰৈল 

েসামাই গ'ল আ েতওঁৰ আসনত নবহাৈকেয় িথয় ৈহ ৰ'ল৷ েতওঁৰ 

আসনৰ কাষৰ আসনখনত এজন কৃÅবণ& ছালৰ যা2ী বিহ আিছল৷ 

অপমানজনক!!, মিহলাগৰাকীেয় ত��ণাত িবমান পিৰচািৰকাক মািতেল 

আ এখন নতুন আসনৰ ব�ৱ�া কিৰ িদবৈল ক'েল৷  

মিহলাগৰাকীেয় ক'েল “মই এই ক'লা মানুহজনৰ লগত ইয়াত বিহব 

েনাৱােৰাঁ !!” 

িবমান পিৰচািৰকাগৰাকীেয় ন�ভােৱ ক'েল “মই অন� আসনৰ ব�ৱ�া 

কিৰব পােৰাঁ েনিক চাওঁ বা৷” আসন পৰী�া কৰাৰ িপছত, িবমান 

পিৰচািৰকাগৰাকী ঘুিৰ আিহল আ ক'েল “মহাশয়া, ইক'নিম েsণীত 

েকােনা খািল আসন নাই, িক� মই িবমান অিধকাৰীক সুিধ 0থম 

েsণীত আসন আেছ েনিক চাই আেপানাক জনাম৷” 

 

0ায় ১০ িমিনট মানৰ িপছত িবমান পিৰচািৰকাগৰাকী পুনৰ ঘুিৰ আিহল 

আ ক'েল "িবমান অিধকাৰীেয় জািনবৈল িদেছ েয 0থম েsণীত এখন 

আসন খািল আেছ৷ িক� আমাৰ েকাpানীৰ িনয়ম অনুসিৰ ইক'নিম 

েsণীৰ পৰা 0থম েsণীৈল েকােনা যা2ীেক �ানাmিৰত কিৰব েনাৱািৰ, 

অৱেশ� যিদেহ েকােনা যা2ীেয় েতওঁৰ কাষত বহা যা2ীজনৰ অভ� 

আচৰণৰ কাৰেণ িকবা অসুিবধা স�ুখীন হয় েতেm িবমান অিধকাৰীেয় 

0থম েsণীৈল আসন সলিন কিৰবৈল অনুমিত 0দান কেৰ৷” 

মিহলাগৰাকীেয় িকবা েকাৱাৰ আগেতই, িবমান পিৰচািৰকাগৰাকীেয় 

ন�ভােৱ কৃÅবণ& ছালৰ মানুহজনৈল চাই ক'েল, “েসেয়েহ চাৰ, যিদ 

আপুিন আেপানাৰ ব�িfগত সাম3ীসমূহ ইয়াৰ পৰা িনয়াত অসুিবধা 

নাপায় েতেm আিম আেপানাক অিত সুিবধাজনক 0থম েsণীৰ আসনৈল 

�ানাmিৰত কিৰব িবচািৰেছা,ঁ কাৰণ িবমান অিধকাৰীেয় আপুিন েকােনা 

অভ� যা2ীৰ ৈসেত এেকলেগ যা2া কৰােতা িনিবচােৰ৷” 

যা2ীজনৰ কাষত থকা সকেলােৱ িবমান পিৰচািৰকাগৰাকীক 0শংসা 

কিৰেল আ আন িকছুমােন িথয় ৈহ হষ&¸িন 0কাশ কিৰেল৷ 
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(৪১) 

সাধুতাই উaম নীিত 
এজন গাখীৰ িবwী কৰা মানুেহ অস� উপােয়েৰ িদেন িদেন ধনী ৈহ 

ৈগিছল৷ েতওঁৰ গাখীৰৰ 3াহকসকল থকা ঠাইখনৈল যাওঁেত সদায় এখন 

নদী পাৰৈহ ৈগিছল৷ েতওঁ জািন-lিন সদায় নদীখনৰ পানী গাখীৰত 

িমহলাই অিধক লাভ কিৰিছল৷ এিদন েতওঁৰ সmানৰ িবয়াৰ বােব 

3াহকসকলৰ পৰা পাব লগা পইচা সং3হ কিৰ েসই পইচােৰ িবিভ� 

কােপাৰ আ গহনা wয় কিৰ আিনিছল৷ িক� েযিতয়াই েতওঁ নদীখনৰ 

মাজত আিহ উপনীত হ’ল েতওঁৰ নাওখন েহলনীয়া ৈহ েতওঁৰ সকেলা 

ব� পানীত পিৰ গ'ল৷ গাখীৰ িবেwতাজন আচিৰত ৈহ েকৱল েমৗন ৈহ 

ৰ'ল৷ েসই সময়েত েতওঁ নদীখনৰ মাজৰ পৰা এটা মাত lিনেল 

"আচিৰত নহ'বা, তুিম েকৱল অৈবধ উপােয়েৰ 3াহকক ঠিগ উপাজ&ন 

কৰািখিনেহ েহÝৱাইছা !" 

 

l°ভােৱ কৰা েলনেদনৰ সুফল সদায় েপাৱা যায়৷ অস� উপােয়েৰ 
আজ&ন কৰা পইচা েকিতয়াও হাতত নাথােক৷ 
 

 

 

 

 

 

 

(৪২) 

েহৱা ঘড়ীেটা 
এিদন এজন েখিতয়েক েতওঁৰ হাতঘড়ীেটা শস�ৰ পথাৰত েহৱােল৷ 

এইেটা এটা সাধাৰণ ঘড়ী নািছল৷ ঘড়ীেটাৰ লগত েতওঁৰ বvেতা Ðৃিত 

জিড়ত ৈহ আিছল৷ েসেয় বv সময় েতওঁ চািৰওফােল থকা lকান ঘাঁহ-

বনিবলাকৰ মাজত ঘড়ীেটা িবচািৰেল৷ িক� অেশষ ক7ৰ িপছেতা িবচািৰ 

নাপায় পথাৰৰ কাষত েখিল থকা স ল'ৰা-েছাৱালীিবলাকৰ সহায় 

েলাৱাৰ কথােক ভািবেল৷ 

েতওঁ ল'ৰা-েছাৱালীিবলাকক ক'েল েয িযেয়ই ঘড়ীেটা িবচািৰ িদব পািৰব 

েতওঁেক িকবা ভাল ব� পুৰÕাৰ িদব৷ 

এই কথা lিন ল'ৰা-েছাৱালীিবলােক পথাৰখনৰ চািৰওফােল চলাথ 

কিৰেল৷ িক� ঘড়ীেটা িবচািৰ নাপােল৷ েখিতয়কজেন িনজৰ ঘড়ীেটা 

েহৱাৰ িবষেয় ভািব থকাৰ সময়েত, এজন ল'ৰা েতওঁৰ কাষৈল আিহ 

আ এটা সুেযাগ েতওঁক িদবৈল অনুেৰাধ কিৰেল৷ 

ল'ৰাজেন িনেজই আগবািঢ় আিহ সুেযাগেটা িবচৰাৰ কাৰেণ 

েখিতয়কজেনও ঘড়ীেটা েপাৱাৰ আশাত আ এটা সুেযাগ িদয়াৰ কথা 

ভািবেল৷ 

েখিতয়কজেন ল'ৰাজনক পুনৰ পথাৰখনৈল পিঠয়াই িদেল৷ িকছু সময়ৰ 

িপছত স ল'ৰােটােৱ হাতত ঘড়ীেটা ৈল আনA মেনেৰ েতওঁৰ কাষৈল 

আিহল৷ েখিতয়কজেনা আনিAত হ'ল আ আচিৰত ৈহ েতওঁ 

ল'ৰাজনক িপছৰ বাৰ েকেনৈক িবচািৰ পােল সুিধেল৷ 

ল'ৰাজেন উaৰ িদেল, "মই নতুনৈক এেকা কৰা নাই৷ েকৱল মা2 

পথাৰখনত বিহ িনৰৱভােৱ lিনবৈল েচ7া কিৰেলাঁ৷ মই ঘড়ীেটাৰ িটÞ 
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িটÞ শ[েবাৰ lনা পােলাঁ আ েসই শ[ৰ িদশত ৈগ ঘড়ীেটা উ°াৰ 

কিৰেলাঁ৷" 

এটা শািmপূণ& মেন িবশৃংখল মনতৈক অিধক সুি�ৰভােৱ িচmা কিৰব 

পােৰ৷ 0েত�ক িদনাই আেপানাৰ মনেটাক িকছু সময়ৰ বােব িনৰৱ ৈহ 

থািকবৈল িদয়ক আ চাওক, ই েকেনৈক আপুিন আেপানাৰ জীৱনত 

সমাধান কিৰব েনাৱাৰা সমস�াসমূহ িনিমষেত সমাধান কৰাত আেপানাক 

সহায় কিৰেছ৷"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৪৩) 

েহােটলৰ েকৰাণীজন 
 বv বছৰৰ আগেত মাজিনশা এহাল বয়সীয়াল দpতী এখন েহােটলত 

আিহ উপি�ত হ'ল৷ বািহৰত ধাৰাসাৰ ধুমুহা-বৰষুণ ৈহ থকা বােব 

ৰািতেটা কটাবৈল েতওঁেলােক েহােটলখনত উপি�ত থকা েকৰাণীজনক 

এটা েকাঠা িবচািৰেল৷   

"আমাক ৰািতেটা থািকবৈল ইয়াত এটা েকাঠা িদব পািৰবেন?"- বৃ° 

মানুহজেন সুিধেল৷ 

েকৰাণীজেন হাঁিহমুেখেৰ, ব�ু�পূণ&ভােৱ ক'েল েয চহৰখনত িতিনখনমান 

ডাঙৰ সমােৰাহ চিল আেছ৷ েসেয় েহােটলৰ আটাইেবাৰ েকাঠা আনক িদ 

েথাৱা আেছ৷ িক� েতওঁ লগেত ক'েল েয "এই মাজৰািত ১ বজাত 

আেপানােলাকৰ দেৰ এহাল বৃ° দpতীক মই এই বৰষুণত ওলাই 

যাবৈল িদব েনাৱােৰাঁ৷ েসেয় আেপানােলােক ইoা কিৰেল েমাৰ 

েকাঠােটােত ৰািতেটা পাৰ কিৰব পােৰ৷ এইেটা আেপানােলাকৰ বােব 

উপযুf নহ'ব পােৰ, িক� আেপানােলােক ৰািতেটা কটাব পৰাৈক 

সুিবধািখিন লাভ কিৰব৷  

েযিতয়া দpতীহােল েকৰাণীজনৰ িনজা েকাঠােটা ল'বৈল অ�ীকাৰ 

কিৰেল, েকৰাণীজেন পুনৰ ক'েল "েমাৰ কাৰেণ িচmা কিৰব নালােগ, 

মই ৰািতেটা বািহৰেতই কটাব পািৰম৷" েতিতয়া দpতীহােল স�িত 

0কাশ কিৰেল৷  

ৰািতপুৱা েকৰাণীজনক িবল িদয়াৰ সময়ত, বৃ° মানুহজেন েকৰাণীজনক 

ক'েল "আপুিন এেন এজন েকৰাণী যাৰ গাত এখন ভাল েহােটলৰ 
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গৰাকী হ'ব পৰা �ণ আেছ৷ স�ৱতঃ মই আেপানাৰ কাৰেণ এখন 

েহােটল িনম&াণ কিৰম৷"  

েকৰাণীজেন েতওঁেলাকৈল চােল আ হাঁিহেল৷ িতিনওজনৰ মুখ িতিনখন 

উßল ৈহ পিৰল৷ তাৰ পৰা ওলাই েযাৱাৰ িপছত বৃ° দpতীহােল 

অনুভৱ কিৰেল েয েতওঁেলাকক সহায় কৰা েকৰাণীজন িকছু ব�িতwম, 

কাৰণ আিজৰ িদনত এেন ব�ু�পূণ&, উপকাৰী মানুহ পাবৈল অিত 

কিঠন৷ 

দুই বছৰৰ িপছত৷ েকৰাণীজেন েসই কথািখিন 0ায় পাহিৰ ৈগিছল৷ িক� 

এিদন েতওঁ েসই বৃ° মানুহজনৰ পৰা এখন িচিঠ লাভ কিৰেল৷ েসই 

ৰািতেটাৰ বােব ধন�বাদ 0কাশ কিৰ েতওঁ েকৰাণীজনক অহা-েযাৱাৰ 

দুটা িটকটসহ িনউয়ক&ৈল আিহব পািৰবেনিক সুিধেল৷  

বৃ° মানুহজেন েকৰাণীজনক িনউয়ক&ত লগ পােল৷ েতওঁ েকৰাণীজনক 

এটা িবশাল গগনচু»ী, নীলা মাব&ল পাথেৰেৰ িনিম&ত, ব�য়বvল 

অàািলকাৰ স�ুখৈল ৈল গ'ল৷ 

“এইখন,” বৃ° মানুহজেন ক'েল, “এইখেনই েসই েহােটলখন, িযখন মই 

েকৱল তুিম পিৰচালনা কিৰবৰ বােব িনম&াণ কিৰেছাঁ৷ আিজৰ পৰা ইয়াৰ 

সpূণ& দািয়� েকৱল েতামাৰ৷” 

“আপুিন েধমািল কৰা নাইেতা” – েকৰাণীজেন সুিধেল? 

“নাই, মই েকােনা েধমািল কৰা নাই৷” – বৃ° মানুহজেন ক'েল, আ 

এটা সেmাষজনক হাঁিহ েতওঁৰ ওঁঠত িবয়িপ পিৰল৷ 

 

কােৰাবাৰ জীৱনত অকণমান সহায় কিৰবৈল েকিতয়াও িপছ vvিক 
নাযাব৷ আপুিন েকিতয়াও জািনব েনাৱােৰ, কাৰ £দয়ক আপুিন Èশ& 
কিৰেছ!! 

(৪৪) 

তিল ফুটা পা2 
বv িদনৰ আগৰ কথা৷ এখন গাঁৱত এজন েখিতয়ক আিছল৷ েতওঁ 

0েত�ক িদনাই বv দূৰৰ পৰা দুটা পা2ত পানী কিঢ়য়াই আিনিছল৷ পা2 

দুটা েতওঁ িনজৰ কা�ত দুফােল ওেলামাই ৈলিছল৷ েসই পা2 দুটাৰ 

এটাৰ তিলত এটা সামান� ফুটা আিছল৷ েসেয় েতওঁ ঘৰ আিহ েপাৱাৰ 

লেগ লেগ এটা পা2ত অলপেহ পানী ৈৰ ৈগিছল৷ এেনৈক 0ায় দুটা 

বছৰ েতওঁ পানী কিঢ়য়াইিছল৷ 

ভাল পা2েটােৱ এই কথােটাকৈল সদায় অহংকাৰ কিৰিছল েয িস সpূণ& 

পানী ঘৰৈল আিনব পািৰিছল আ তাৰ মাজত েকােনা খুদ নাই৷ আন 

িপেন ফুটা থকা পা2েটােৱ সদায় মন েবয়া কিৰ আিছল েয িস আধা 

পানীেহ ঘৰৈল আিনব পািৰিছল আ েখিতয়কজনৰ ক7 অথেল ৈগিছল৷ 

ফুটা থকা পা2েটােৱ এই কথা ভািব সদায় িচিmত ৈহ আিছল আ 

এিদন েখিতয়কজনক ক'েল "মই অিত লাজ পাইেছাঁ আ আেপানাক 

�মা খুিজব িবচািৰেছাঁ৷" 

"িকয়?" েখিতয়কজেন সুিধেল, 

 "তুিম িকয় লাজ পাইছা?" 

 "স�ৱ আপুিন নাজােন িক� েমাৰ এঠাইত এটা ফুটা আেছ আ েযাৱা 

দুটা বছেৰ মই িযমান পানী ঘৰৈল আিনব লােগ িসমান পানী আিনব 

পৰা নাই৷ েমাৰ িভতৰত এইেটা বৰ ডাঙৰ েদাষ আেছ৷ ইয়াৰ কাৰেণ 

আেপানাৰ বv ক7 অথেল ৈগেছ৷" ফুটা থকা পা2েটােৱ ক'েল৷ 



 

  

48

েখিতয়কজেন পা2েটাৰ কথা lিন বৰ দুখ পােল আ ক'েল "েকােনা 

কথা নাই, মই ভােবা আিজ ঘুিৰ অহাৰ সময়ত তুিম পথৰ কাষত ফুিল 

থকা সুAৰ ফুলিবলাক চাই আিহবা৷ েতামাৰ মনেটা ভাল লািগব" 

পা2েটােৱ েসইদেৰই কিৰেল৷ িস েগােটই পথেটাৰ কাষত থকা সুAৰ 

ফুলিবলাক চাই চাই আিহল৷ এেন কৰাত পা2েটাৰ দুখ িকছু তল পিৰল৷ 

িক� ঘৰ আিহ েপাৱাৰ লেগ লেগ পুনৰ তাৰ আধা পানী কিম আিহলত 

পা2েটা পুনৰ দুঃিখত ৈহ পিৰল আ েখিতয়কজনক �মা িবচািৰেল৷  

েখিতয়কজেন ক'েল, "স�ৱ তুিম মন নকিৰলা েয পথত িযমান ফুল 

আিছল সকেলািখিন েকৱল েতামাৰ ফােল আিছল৷ ভাল পা2েটাৰ ফােল 

এপােহা ফুল নািছল৷ এইেটা এই কাৰেণ হ'ল, কাৰণ মই েতামাৰ 

িভতৰৰ অ�মতািখিনক জািনিছেলাঁ আ মই তাৰ লাভ উঠাইিছেলাঁ৷ মই 

েতামাৰ ফােল থকা পথত িবিভ� ৰঙৰ ফুলৰ পুিল ই িদিছেলাঁ৷ তুিম 

সদায় তাত অলপ অলপ কিৰ পানী িদ তাক জীয়াই ৰািখিছলা আ 

েগােটই পথেটা সুAৰ কিৰ িদলা৷ আিজ েতামাৰ কাৰেণই মই েসই ফুল 

ভগৱানৰ পুজাত লগাব পািৰেছাঁ৷ তুিম িচmা কৰা, যিদ তুিম সঁচাৈক তাত 

পানী িনিদলা হয়, েতেm মই ইমান সুAৰ ফুলিখিন পােলাঁেহঁেতনেন !! 

আমাৰ সকেলা মানুহেৰ িভতৰত িকবা নহয় িকবা অ�মতা, েদাষ বা 

খুট থােক৷ িক� এই অ�মতা, েদাষিখিনেকা সিঠকভােৱ ব�ৱহাৰ কিৰেল 

তাৰ পৰা ভাল ফলাফল লাভ কিৰব পািৰ৷ েখিতয়কজনৰ দেৰই আিমও 

িয েযেনকুৱা েতেনদেৰই 3হণ কৰা উিচত৷ কােৰাবাৰ েদাষ-দুব&লতাৰ 

মাজেতা ভালিখিনক অিধক �� িদব লােগ আ আিম এেনকুৱা 

কিৰেলই "ফুটা পা2"ও "ভাল পা2" ৈহ পিৰব পােৰ৷ েতেন কিৰেল 

আিম আনৰ েদাষ-দুব&লতাৰ পৰাও বv অমূল� সpদ লাভ কিৰব 

পািৰম৷ 

(৪৫) 

মছালা িছেকন 
 (বদিrেন এটা িশল দািঙ ল'েল আ চিব&েৰ ভিৰ থকা ডাঙৰ 

েপাহনীয়া কুকুৰােটাৰ ফালৈল জুেৰেৰ মািৰ পিঠয়ােল৷ ইয়াৰ িপছত 

কুকুৰােটা তাৰ পুৰিণ ফটা-িচটা ক»লখেনেৰ ঢািক ল'েল৷ এিতয়া িস 

তাৰ পিৰয়ালেটাৰ বােব এসাঁজ সু�াদু দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ সেপান 

েদিখবৈল ধিৰেল িয দুটা িদন অনাহােৰ পাৰ কিৰেছ৷)  

ৰািতপুৱা lই উিঠেয়ই মই িকছুমান িচনািক আ অিচনািক িবিভ� 

িচঞৰ lিনবৈল পােলাঁ৷ েমাৰ মৰ কাষৰ মেটাত থকা েপহীেয় 

িচঞিৰ িচঞিৰ কািA কািA ৈক থকা lিনেলাঁ েয েযাৱা ৰািত েকােনাবাই 

তাইৰ েপাহনীয়া ৰ'িজ নামৰ কুকুৰােটা চুৰ কিৰ ৈল গ'ল৷ মানুহ কুকুৰা 

থকা ঠাইৰ চািৰওফােল েগাট খােল আ েচাৰৰ lংসূ2 িবচািৰবৈল 

ধিৰেল৷ আমাৰ ঘৰৰ পিৰচািৰকা েদউতাৰ ওচৰৈল ৈগ ফুচফুচাই িকবা 

ক'বৈল ধিৰেল৷ ত��ণাত েদউতাৰ মুখ খঙত ৰঙা ৈহ পিৰল আ 

িচঞিৰবৈল ধিৰেল "বদিrন.... আ েকান???" 

 

ইয়াৰ িপছেত আমাৰ েদউতাৰ তâাৱধানত েগােটই পািট&েটা বদিrনৰ 

ঘৰত উপি�ত হ'ল৷ মইও েসই দলত েযাগদান কিৰ িক ৈহেছেনা চাবৈল 

গ'েলাঁ৷ েদউতা এটা েলেতৰা জুপুিৰৰ স�ুখত উপি�ত হ'ল৷ মই 

েদিখেলাঁ েয এেজাপা িনম গছৰ তলত জুপুিৰেটাৰ িভতৰত আ�াৰত 

এটা জীৱm কংকাল এখন িবচনাত lই আেছ৷ েতওঁৰ কাষেত, ৩ বছৰৰ 

পৰা ৬ বছৰৰ িভতৰৰ িতিনটা ল'ৰা-েছাৱালী এজনী মিহলাৰ বুকুৰ 
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মাজত েসামাই কািA আেছ আ তাই কােAান ব� কিৰবৈল েচ7া কিৰ 

আেছ৷ তাইেৰাঁ চকুত চকুপানী িনগিৰ আেছ৷  

"চুৰ কিৰবৈল তই েকেনৈক সাহস কিৰিল? তই নাজানেন চুৰ কৰােটা 

এটা ডাঙৰ অপৰাধ? ঐ েচাৰ িথয় হ! তই ইয়াৰ বােব আিজ শাি� লাভ 

কিৰিব৷ ইয়াৈল আহ, িথয় হ" েমাৰ েদউতাই তাক আেদশ িদেল৷ 

দলেটােৱও েদউতাক সমথ&ন কিৰেল িক� মানুহজেন িবচনাৰ পৰা 

েকােনা ধৰণৰ লৰচৰ নকিৰেল৷ েতওঁ েতিতয়াও গছেজাপাৰ তলেত পিৰ 

থািকল৷ েমাৰ মাহীেয়ও কুকুৰােটাৰ নাম ধিৰ পুনৰ িচঞিৰবৈল ধিৰেল৷ 

ৰ'িজিজিজইইইই!! 

 

িচঞৰেটাৰ লেগ লেগ েযন আমাক আচিৰত কিৰ কুকুৰােটােৱ তাৰ 

সঁহািৰ িদেল৷ েপাহনীয়া কুকুৰােটাক মানুহজনৰ পৰা ছয় ফুটমানৰ 

আঁতৰত পািখ �চাই িনম গছেজাপাৰ এটা ডালত ওেলামাই েথাৱা েদখা 

গ'ল৷ ইয়ােক েদিখ েদউতাই েতওঁৰ খং িনয়cণ কিৰব েনাৱািৰেল আ 

িবচনাখনৰ পৰা েতওঁক টািন আিন খেঙেৰ ক'েল "বদিrন! ৰ'িজক 

চুিৰ কিৰবৈল তই ক'ত সাহস পািল?" আ েতওঁক েজােৰেৰ এটা 

থাপৰ মািৰেল৷ মানুহজন েকােনামেত মািটত নপৰাৈক থািকল আ 

অিত কণ দৃি7েৰ ওেলামাই েথাৱা কুকুৰােটাৰ ফালৈল চাবৈল ধিৰেল৷ 

েকােনাবাই এডাল ৰিচ আিনেল আ মানুহজনক িনম গছেজাপাত বাি� 

িদেল৷ এিতয়া দলেটােৱ িনজেক িনয়cণ কিৰ মােথা িচঞিৰবৈল ধিৰেল 

"ইয়াক মাৰক... ইয়াক মাৰক... ইয়াৰ হাত দুখন কািট েপলাওক... হাত 

দুখন কািট েপলাওক!!" মই এই অৱ�ােটা েদিখ অিত ভয় খােলাঁ আ 

চকু দুটা মুিদ িদেলাঁ৷ শ[েবাৰ কাণত নপিৰবৈলও হাত দুখেনেৰ কাণ 

দুখন ব� কিৰ িদেলাঁ৷ 

"ৰ'বা" এটা েগাঁজৰিণ েমাৰ হাত েভদ কিৰ কাণত পিৰল আ মই 

চকু দুটা েমিল েদিখেলাঁ ককােদউতা খৰ েখােজেৰ িনম গছেজাপাৰ 

কাষৈল আিহ আেছ৷ েমাৰ ককােদউতা গাঁৱৰ সকেলােৱ সমীহ কৰা 

এজন শিfশালী আ স�ানীয় ব�িf৷ েতওঁ বাি� ৰখা বদিrনৰ 

কাষৈল আিহেল আ িক হ'ল সুিধেল৷ 

 

 "িক কথা? িক ৈহেছ ইয়াত?" বদিrনৰ পিৰয়ালৰ সকেলােৱ েফকুিৰ 

েফকুিৰ কািA থকাৰ বািহেৰ চািৰওফােল সকেলা িনৰৱ ৈহ পিৰল৷ 

ককােদউতাই পুনৰ এেকটা 0�েক কিৰেল৷ েদউতাই ককাক সকেলা 

কথা ভািঙপািত ক'েল আ ককােদউতাই সকেলা lিন বদিrন, 

েতওঁৰ পিৰয়াল আ ওলিম থকা কুকুৰােটাৰ ফালৈল চােল৷ েতওঁ অিত 

মৰেমেৰ িক� দৃঢ়তােৰ সুিধেল "বদ !! তুিম িকয় এিতয়াও কুকুৰােটা 

েখাৱা নাই?"  

 

0থমবাৰৰ বােব মই আেৱগত বদিrনৰ মুখখন উãিল উঠা েদিখেলা৷ঁ 

বদিrেন েতওঁৰ চকু দুটা মুিদ িদেল৷ চকুপানী দুগােলেৰ বাগিৰ আিহ 

েতওঁৰ কংকালসাৰ েদহেটা িতয়াই িদেল৷ েতওঁ অিত দুব&ল মােতেৰ 

িবনেয়েৰ ক'েল 

 

 "বাবুিজ!! ঘৰ েম না েতল েহ, না নমক েহ অৰ না মছালা, িচেকন 

েকইেছ বনােয়? (চাৰ, ঘৰত েতল, িনমখ আ মছলা এেকােৱই নাই, 

কুকুৰােটা েকেনৈক ৰাে�া?ঁ)" 
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লেগ লেগ অলপ সময়ৈল চািৰওফােল িনৰৱতা িবৰাজ কিৰেল আ 

সকেলােৱ ককােদউতাৰ মুখৈল চাবৈল ধিৰেল৷ "েতওঁক ৰাি�বৰ বােব 

েতল, িনমখ, মছলা আ িয য'ত লােগ েদহঁত" ককােদউতাই েমাৰ 

েদউতাক এই আেদশ িদ িনৰৱতা ভংগ কিৰেল আ বদিrনৰ হাত 

দুখন বাে�ানৰ পৰা েমাকলাই িদেল৷ 
 

**** সমাµ **** 


