সজ কামৰ স বৰ নাই

মই ব তিদন ধিৰ এটা কথাৰ বােব অত হতাশ বাধ কিৰিছেলা। জীৱনেটাত ব ত
ভাল কাম কিৰম বুিল আশা কিৰিছেলা। ছা াৱ াত আন ব তৰ দেৰ মেয়া িকছুমান ব িৱক
িচ া কিৰিছেলা। ভািবিছেলা িনেজও িকবা এটা হাৱাৰ লগেত দশৰ আ দহৰ কাৰেণও িকছু
কাম কিৰম। সেয় আিজ িকছুিদনৰ পৰা অনুভৱ কিৰবৈল ধিৰেছা য জীৱনেটা মাৎ শষ হ
আিহেছ িক কােনা উে খেযাগ কাম কৰা নহ’ ল। কিতয়াবা ভাৱ হয় মাৰ যিদ টাটা, িবৰলা,
আমবািনৰ দেৰ ধন থািকলেহেতন তেনহেল িকছু কাম হয়েতা কিৰব পািৰেলােহেতন।
মই য কিতয়াও এেকা ভাল কাম কৰা নাই সইেটা নহয় – সাধ ানুসিৰ ই এটা ভাল
কাম কিৰেছা। উদাহৰণ েপ আিজ িকছু বছৰৰ পৰা আমাৰ মাৰ জ িদনৰ িদনা কােনাবা
এজনী খীয়া িক পঢ়াত আ হী ছাৱালীক পঢ়া নাত সহায় হওক বুিল িকছু আিথক সাহায িদ
আিহেছা। যাৱা বছৰ মৃতু হাৱা মাৰ মৃতু িদৱসৰ িদনাও তােকই কিৰবৈল িস া লেছা। িক
মাৰ এই কাম এচ শাকত এটা জালুকৰ দেৰ বা িহ ীভাষীসকেল কাৱাৰ দেৰ উটৰ মুখত
িজৰাৰ দেৰ কথা।
িক আিজ ায় িতিনবছৰমানৰ আগেত এখন বালছিব চাই এটা কথা উপলি কিৰেলা
য সজ কামৰ সুফল সদােয়ই পাৱা যায় সই কাম িযমােনই স নহওক লােগ। অৱেশ সজ
কাম কৰা ব ি জনৰ িনজৰ এেকা লাভ নহবও পােৰ িক কােৰাবাৰ নহয় কােৰাবাৰ লাভ হ’ বই।
কােনাবাই ঘৰ সজাই নানান ফলমূেলেৰ ভৰা বাৰী পািত িনেজ সই ফলমূল খাবৈল নাপাবও
পােৰ। িক িপছৰ জ ৰ মানুেহ ভাগ কিৰবৈল পাব।
কিতয়াবা এেনকুৱাও হয় য কােনাবাই এটা ভাল কাম কেৰ আ ব তিদনৰ মূৰত
আন কােনাবাই কৰবাত তাৰ ফল লাভ কেৰ। মাৰ বাইেদউ এগৰাকীেয় কৰা এটা ভাল কামৰ
বােব মই ইয়াত কেনদেৰ লাভাি ত হিছেলা সই িবষেয় িলেখা। মামিণ বাইেদউ হেছ মাৰ
দউতাৰ মামােয়কৰ জীেয়ক বােয়কৰ ছাৱালী। তওঁ হেছ ভাষািব ানী সািহত াচায ড.
গােলাকচ গা ামীৰ সুেযাগ া প ী। তওঁ িনেজও সুেলিখকা আ তওঁৰ কইবাখেনা
কাশ হেছ। আিম ৱাহাটী িব িবদ ালয়ত পিঢ় থােকােত তেখতসকল ক াছেত থকাৰ বােব
মই ােয়ই তাৈল গিছেলা আ মামিণ বাইেদউৰ আিতথ উপেভাগ কিৰিছেলা। মই ইয়াৈল
অহাৰ িকছুিদনৰ িপছেত Central Institute of Indian Languages (CIIL) ৰ পৰা এটা
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ফল’ িশপ পাই তােত Ph.D. ৰ বােব গেৱষণা কিৰবৈল ল’ লা। মাৰ গাইড িঠক হ’ ল CIIL ৰ
স ালক ড. দবী স প নায়ক। তেখেত অসমীয়া বুিল গম পাৱাৰ লেগ লেগ মই েফচৰ
গােলাক গা ামীক িচিন পাওেল সুিধেল। তেখতৰ লগত মাৰ স কেটা বুজাই কাৱাৰ লেগ
লেগ অিত উৎসােহেৰ মামিণ বাইেদউৰ শংসা কিৰবৈল ধিৰেল। তেখেত ক’ ল য পুেণৰ
ড ান কেলজত পিঢ় থকাৰ সময়ত গােলাক িভনীিহেয়ও সই কেলজেত চাকৰী কিৰ আিছল।
এবাৰ প নায়কৰ িকবা অসুখ হিছল আ হাে লৰ ভাত খাবৈল অসুিবধা হাৱাত মামিণ
বাইেদেৱ িনেজ ৰাি বািঢ় খুৱাই তখতৰ আদৰ য লিছল। তেখত য মামিণ বাইেদউৰ
ওচৰত সই কথােটাৰ বােব িচৰকৃত সই কথা বুিজব পািৰিছেলা। পৰবতী কালেতা তেখেত
সই কথা অিত কেমও ১০/১২ বাৰ মাৰ আগত উে খ কিৰিছল। কইটামান সমস াৰ বােব
তেখতৰ অধীনত মাৰ Ph.D. কৰা নহ’ ল যিদও তেখতৰ হচাতেহ মাৰ অৱেশষত Ph.D.
হ’ লৈগ। অৱসৰৰ িপছত তেখতসকল ভূৱেন ৰৈল িছ গ’ ল। ইয়াত থকা কালত তেখতৰ
লগেত তেখতৰ পিৰবাৰেৰা মৰম, চেনহ আ
েভ া সদােয়ই মই লাভ কিৰিছেলা।
তেখতসকলৰ ঘৰত হাৱা িতেটা অনু ানৈল আিম িনমি ত হিছেলা। মাৰ স বৰ িবিভ
সমস া সমাধান কৰাত তেখেত সদায় সহায় কিৰিছল। মই সদায় অনুভৱ কিৰিছেলা য
তেখতৰ মামিণ বাইেদউৰ িত এটা ঋণেবাধ আেছ। মই এই কথাও ভালদেৰ বুিজ পাইিছেলা
য আৰ িনেত তেখতৰ ইমান মেনােযাগ পাইিছেলা মামিণ বাইেদউৰ ভনীেয়ক িহচােব আ
িপছত ভাল স ক গিঢ় উিঠিছল সই িভি েত। ভািবেল আচিৰত লােগ ৱাহাটীৰ মামিণ
বাইেদেৱ ভুৱেন ৰৰ প নায়কক পুেণত পিৰচয া কিৰেল আ তাৰ ফল মাইচুৰত লাভ কিৰেলা
মই।
সংগ েম আ এটা অিভ তাৰ কথা উে খ কেৰা। আিজ ায় ৫ বছৰমানৰ আগেত
কৰালাৰ পৰা মাইচুৰৈল ঘুিৰ আিহবৈল বুিল কাছাৰেগাদত স া কা ুৰ য়শৱ পুৰ এ
ছত
উিঠিছেলা। মাংগােলাৰত এহাল দ ি ভােলমান বয়ব েৰ আমাৰ ডবােটাত উিঠল।
তেখতসকলক িবদায় িদবৈল কইবাজেনা মানুহ আিহিছল। তাত বিহ থকা সময়িখিনত আ
িকছুমান মানুেহ মাত লগাই গ’ লিহ। মই ধিৰব পািৰেলা য তেখত ৰ’ লিবভাগৰ এজন িবষয়া
আ বদিল হ বেলগ ঠাইৈল যাবৈল বুিল ইনত উিঠেছ। তেখতক িবদায় িদবৈল অহা
মানুহেবাৰ যাৱাৰ িপছত আমাৰ মাজত কথাবতৰা আৰ হ’ ল। তেখত এজন মালায়ালী মানুহ
বুিল জািনব পািৰ আ আগেত কৰালােতা চাকৰী কিৰিছল বুিল গম পাই মই সুিধেলা তেখেত
জ ািতেদৱ গা ামীক িচিন পায় নিক। সুেলখক জ ািতেদৱ গা ামী মাৰ স মামীৰ ভােয়ক।
তেখত ৰ’ লেৱ িবভাগৰ উ পদ িবষয়া আিছল। মই মানুহজনক ক’ লা য প মন দলঙৰ
ওপৰত হাৱা সই ভয়ানক ঘটনাৰ সময়ত তেখতৰ প’ ি ং কৰালােত আিছল আ সই
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ঘটনাৰ িবষেয় অসমৰ কাকতত িলিখিছেল। তেখেত ধিৰব নাৱাৰাত ক’ লা য জ ািতেদৱ
গা ামী িকছুিদনৰ আগেত বিলেতা আিছল। লেগ লেগ ধিৰব পািৰ ক’ ল “ অ’ আপুিন আমাৰ
JD চাৰৰ কথা কেছ।” ইংৰাজী অদ া েৰেৰ মানুহক মতাৰ থা দি ণৰ সকেলােত আেছ
বুিলব পািৰ। ইয়ােতা আিম িকছুমান িবখ াত মানুহৰ কথা কওেত কৱল আগৰ আখৰ কইটােহ
ব ৱহাৰ কেৰা। উদাহৰণ েপ মাইচুৰৰ এসময়ৰ
শল িচিকৎসকজনক চহৰৰ সকেলােৱ
CGN বুিলেয়ই জােন। কােনাবাই তেখতৰ কথা ড. নৰিস হ বুিল ক’ ল মই সহেজ ধিৰব
নাৱািৰম।
িস িয িক নহওক, JD চাৰৰ কথা কেছা বুিল গম পাৱাৰ িপছত তেখতৰ শংসাত
এেকবােৰ প মুখ হ পিৰল। লেগ লেগ মাৰ খািতেৰা বািঢ়ল আ তেখেত মাৰ সকেলা
কথাৰ খবৰ ৰািখেল। মানুহজেন এেন ধৰণৰ আচৰণ কিৰেল যন মাৰ ৰ ণােব ণৰ ভাৰ
কিতয়াবাই JD চােৰ িদ থেছ। মাৰ হাতত খাৱাব আিছল যিদও তওঁেলাকক িবদায় িদবৈল
অহা মানুেহ িদ থ যাৱা িচেকন িবিৰয়ািন মাক জাৰ কিৰ খুৱােল। মােজ মােজ ফানত কথা
পােতােত কাৱা িনিছেলা য JD চাৰৰ আেপান মানুহ এগৰাকী তওঁেলাকৰ সহযা ী। আিম
অহা ইনখন সই সময়ত পুৱা ৪-৩০ বজােত মাইচুৰ পাৱাৰ সময় – এিতয়া অৱেশ িকছু
দৰী হয়। এলামৰ ব ৱ া আিছল যিদও সাৰ নাপাও বুিল িচ া এটা লািগ আিছল। িকবা সংগত
সই কথা ওেলাৱাত তেখেত মাক িনি ে থািকবৈল ক এ'িচ ক'চৰ সহায়কাৰী লৰােটাক
মাক জগাই মাইচুৰত নমাই িদবৈল িনেদশ িদেল কাৰণ তওঁেলাক িনেজ মাতৈক আগেতই
হাছানত নমাৰ কথা। িসমানেতই া নাথািক মাইচুৰৰ ছন মা াৰৈল ফান কিৰ ক’ ল য
এ'িচ টু িটেয়ৰ ক’ চৰ এক ন ৰ বাথত থকা মিহলাগৰাকী মাইচুৰত নািমব লােগ। কেনবাৈক সাৰ
নাপােল িদগদাৰী হ’ ব – তেখেত যন িকবা এটা ব ৱ া কেৰ। লগেত এইেটাও ক’ ল ” তেখেত
আমাৰ JD চাৰৰ আেপান"। তওঁেলাক হাছানত নােমােত মই সােৰ থকা বুিল গম পাই িনি ে
ই থািকবৈল পৰামশ িদেল। ইন মাইচুৰ পাওেত মই সােৰ থকাৰ বােব খৰধৰৈক নািমেলা।
গিতেক কােনাবা মাৰ খবৰ ল’ বৈল আিহিছলেন নাই গম নাপােলা। এিতয়া মাৰ ভািবেল বয়া
লােগ য তেখতৰ JD চাৰক লগত পােল কবৈল মানুহজনৰ নামেটা এেকবােৰ পাহিৰ থািকেলা।
িকছুমান সজকামৰ পুনৰাবৃি ও ঘেট। মাৰ স কীয় দাদা এজেন তওঁৰ স কীয়
ভিতজা এজনক ইি িনয়ািৰং পঢ়ুৱাইিছল। কৃত ল’ ৰাজেন পাছ কিৰ চাকৰী পাৱাৰ িপছত
পেঢ়ােত খৰছ হাৱা টকািখিন ঘুৰাই িদব খুিজিছল। িক আমাৰ দৰদী দাদােয় টকািখিন হণ
নকিৰ আিথক অভাৱত পিঢ়বৈল অসুিবধা হাৱা কােনাবা ল’ ৰা বা ছাৱালীক পঢ়ুৱাবৈল পৰামশ
িদেল। িনবৈল পাইেছা সই ল’ ৰাজেনও সই কথা মািন কােৰাবাক পঢ়ুৱােল। মই ভািবেছা এই
কাম যিদ কইবাটাও জ ৈলেক অব াহত চিল থােক িকমান ভাল কথা হ’ ব – এজন মানুেহ এটা
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ভাল কাম আৰ কৰাৰ বােব িকমানেবাৰ মানুহ যথা েম উপকৃত হ’ ব। এখন সমাজৰ দহজন
লােকও তেন মহৎ কাম কিৰেল সইখন সমাজ আগবািঢ় যাৱাত ভােলিখিন সহায় হ’ ব। মই
এইে ত ‘ মহৎ’ শ েটা ব ৱহাৰ কৰাৰ এটা কাৰণ আেছ। মই যাৱা ৩৩ বছৰ ধিৰ মাইচুৰত
বাস কিৰেছা। কণাটকৰ মানুেহ কােনাবাই কােৰাবাক পঢ়ুওৱা কায ক অিত মহৎ কায বুিল গণ
কেৰ আ তেনেলাকক অিত াৰ দৃি েৰ চায়। িতখন সমাজেৰ িনজ সামািজক মন
(Social Psychology) থােক। মাৰ এই িবষেয় ব ত কথা িলিখবৈল আেছ – পৰবতী িচিঠত
িলিখম।
এইিখিনেত আেমিৰকান লখক আ িচ ািবদ নপ’ িলয়ন িহেল কাৱা কথা এষাৰ
উে খ কিৰব পািৰ। তেখত জনৈক মািকন ৰা পিত যথা েম উ ’ উইলছন আ
ংিলন
জেভ ৰ উপেদ া আিছল। তেখেত কিছল “ If you cannot do great things, do small
things in a great way” । মাৰ বােধেৰ তেখেত সকেলােৱ অনুসৰণ কিৰব পৰা কথা কেছ।
ডাঙৰ কাম কিৰবৈল সকেলােৱ সুেযাগ বা সুিবধা নাপাবও পােৰ। িক স স ভাল কাম ই া
কিৰেলই কিৰব পািৰ।
উদাহৰণ েপ প ী যাদব পােয়ঙৰ কথােক ক’ ব পািৰ। তেখতৰ িবষেয় মই িবেশষ
িলখাৰ েয়াজন নাই – অসমৰ সকেলােৱ তেখতৰ কথা িনেছ। মই তেখতৰ িবষেয় থম
পিঢ়বৈল পাইিছেলা ইয়াৰ সা বাতিৰ কাকত Star of Mysore ত। তেখেত যাৰহাটৰ
কিকলামুখত গছ গছিন নােহাৱা পু ৰ বািল এক সউজীয়া অৰণ ৈল পা িৰত কিৰেছ।
তেখেত সই কাম এেকিদনাই কৰা নাই – ি শ দশক ধিৰ দিনক কইটামানৈক পুিল ই
আিজৰ এই অৱ া পাইেছিহ। তেখেত এটা স কাম অব াহতভােব দীঘিদন ধিৰ কৰাৰ ফলত
ইমান পিৰবতন স ৱ হেছ। আিজ পিৰেৱশ সংৰ ণৰ বােব িব ব াপী সেচতনতাৰ সৃি হেছ।
ুল, কেলজৰ বােব পিৰেবশ িব ানৰ ওপৰত পাঠ ম তয়াৰ কৰা হেছ। িক ুল, কেলজত
পিৰেৱশ িব ান নপঢ়াৈকেয়া য পিৰেৱশ সংৰ ণৰ বােব ইমান ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াব পািৰ
সই কথা যাদৱ পােয়েঙ মাণ কিৰেল।
এিতয়া আেহা আৰ িনেত উে খ কৰা বালছিবখনৰ কথাৈল িযখন মাৰ মানিসক
সমাধানৰ সহায়ক হিছল। খ াত বালছিব িনেদশক ি েফন ি লবাগৰ Schindler’s List
নামৰ বালছিবখেন ১৯৯৩ চনেতই মুি লাভ কিৰিছল যিদও মই আিজ িতিনবছৰ মানৰ
আগেতেহ চাবৈল সুেযাগ পাইিছেলা। এই বালছিবখন অ াৰ িশ লাৰ নামৰ এজন জামান
উেদ াগপিতৰ জীৱনৰ সঁচা কািহনীৰ িভি ত কৰা হেছ। মানৱজািতৰ ইিতহাসত সবােতাৈক
কলংিকত অধ ায় বুিল অিভিহত হাৱা িহটলাৰৰ শাসনকালৰ সময়ত এই উেদ াগপিতজেন
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পােল ত এটা কাৰখানা খুিল ব েতা ই দীেলাকক িনযুি িদিছল কাৰণ ই দীিবলাকৰ মৰ
মূল আিছল বৰ কম। তওঁ িহটলাৰৰ নাৎিছ পািটৰ সভ ও আিছল। িক নৃশংস ই দীহত াৰ
ঘটনা দিখ তওঁৰ দয়ৰ পিৰবতন ঘিটল আ অ তঃ িনজৰ কমচাৰীসকলক কেনৈক সই
নৰেমধৰ পৰা বচাব পািৰ িচ া কিৰেল। তওঁ িনজৰ কমচাৰীৰ লগেত আ ই এক ই দীক ল
এখন তািলকা ত কিৰেল আ কতৃপ ৰ ওচৰত সাব কিৰেল য সই মানুহিখিন তওঁৰ
নতুনৈক খুিলবলগীয়া কাৰখানাত েয়াজন হ’ ব। তাৰ বােব তওঁ নাৎিছ িবষয়াসকলক বােৰ বােৰ
বুজন পিৰমাণৰ ধন উৎেকাচ িহচােব িদবলগীয়া হিছল আ তাৰ ফলত তওঁ সব া হিছল।
নাৎিছ পািটৰ সভ হেয়া ই দীসকলক বচাবৈল কৰা েচ াৰ বােব তওঁৰ াণৈলেকা শংকা
আিছল। িস িয িক নহওক, নানান িবিঘিন নওিচ তওঁ এেহজাৰতৈকেয়া অিধক ই দীক বচাবৈল
স ম হিছল। ি তীয় মহাযু ৰ সমাি ৰ িপছত শ প ৰ পৰা সািৰবৈল তওঁ পলাই গিছল।
িবদায়ৰ সময়ত তওঁৰ বােব বািচ যাৱা ই দীসকল আেৱগ িব ল হ পেৰ। তওঁক িদবৈল এই
মানুহিখিনৰ হাতত এেকা নাই। তােৰ এজন ই দীৰ দাঁত সােনেৰ বে াৱা আিছল। সই দাঁত
ভািঙ সই সােনেৰ এটা আঙিঠ তয়াৰ কিৰ তাত তালমুদ (ই দীসকলৰ শা )ত থকা এষাৰ
কথা “ িয এজন মানুহৰ াণ বচায়, তওঁ গােটই পৃিথবীখনেক বচায়” খািদত কিৰ িশ লাৰৰ
আঙুিলত িপ াই িদিছল। তিতয়া িশ লােৰ আে প কিৰ কিছল তওঁ আ ব ত কিৰব
পািৰেলােহেতন িক নকিৰেল।
তালমুদৰ কথাষাৰ িকমান তাৎপয পূণ! তওঁৰ মৃতু ৰ সময়ত অথাৎ ১৯৭৪ চনত তওঁ
াণ ৰ া কৰা এেহজাৰজন ই দীৰ সংখ া বািঢ় ছেহজাৰতৈকেয়া অিধক হিছল। িহটলােৰ
কইবা িনযুত ই দীৰ হত া কিৰিছল – তাৰ তুলনাত এেহজাৰ িনেচই নগণ । িক সাতটা দশকৰ
িপছত এিতয়া িন য় সই এেহজাৰ ২০/২৫ হাজাৰ হেছ। আন কথাত ক’ বৈল গ’ ল আিজ
২০/২৫ হাজাৰ ই দীৰ অি ৰ মূলেত আেছ এজন দৰদী দয়ৰ িবেৱক থকা ব ি ৰ সৎসাহস।
মেন ােণ িব াস কেৰা য ভাৰতবষৰ ১২০ কািটতৈকেয়া অিধক লাকৰ মা এক
কািট মানুেহও যিদ দিনক এেকা এেকাটা স স ভাল কাম কিৰব পােৰ আমাৰ দশৰ আমূল
পিৰবতন হ’ ব। মই এিতয়া িব াস কেৰা য সজ কামৰ কােনা স বৰ নাই আ টাটা, িবৰলাৰ
দেৰ ধন নাথািকেলও সজ কাম কিৰব পািৰ। কৱল েয়াজন হয় অ াৰ িশ লাৰৰ সৎসাহস
আ যাদৱ পােয়ঙৰ একা তা আ দূৰদৃি ।
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