গাদিপ গিৰয়িস জননী

আিজৰ িদনেটাত অথাৎ ম মাহৰ থম দওবাৰৰ িদনা সম পৃিথবীেত ‘ মাতৃিদবস’
পালন কৰা হয়। মাতৃ , মাতৃৰ হ, ত াগ, অৱদান আিদৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰবৈল বা ৰণ
কিৰবৈল আিজৰ িদনেটা বািচ লাৱা হেছ।
এটা িবেশষ িদন বািচ লাৱাৰ অথ এইেটা নহয় য বেছেৰকত কৱল এিদনেহ মাতৃৰ
কথা ৰণ কিৰব লােগ। আচলেত আমাৰ ভাৱ, অনুভূিত আিদ কাশৰ বােব এই িবেশষ িদনেটা
তাৎপয পূণ।
এগৰাকী মাতৃৰ ত াগ আ
সম জীৱন জুিৰ অনুভৱ কৰা হয়।

ত

তথা পেৰা অৱদান অপিৰসীম আ

তাৰ ভাৱ

মাতৃ আ মাতৃ স েক পৃিথবীৰ িবিভ ভাষাত িবিভ ধৰণৰ আ বাক আেছ। িয়িদশ
(Yiddish) ভাষাত থকা এষাৰ কথা মই িবেশষ তাৎপয পূণ বুিল ভােবা। কথাষাৰ হেছ “ God
could not be everywhere and therefore, he created mother. “ এই কথাষাৰ িকমান সঁচা
মই জীৱজগতৰ কইটামান স উদাহৰেণেৰ মাণ কিৰবৈল চ া কিৰম।
জ িদয়াৰ িঠক িপছেত পাৱালীেবাৰৰ ৰ ণােব ণৰ
ত মাকেবােৰ কেনৈক
কােনা ধৰণৰ আেপাচ নকেৰ সই কথা জীৱজগতত দখা যায়। বাঘ, িসংহ, ফিটসাপ আিদ
বােদই, গ ৰ দেৰ এক শা াণীও কেন িহং হ পেৰ সইকথা িন য় সকেলােৱ মন কিৰেছ।
িনেচই স
ািণ পাৰচৰাইৰ এটা উদাহৰণ িদও। আমাৰ টেটাত ব ত পাৰ আেছ। তােৰ
িকছুমান আমাৰ বলকিণেটাৈলেকা আেহ। যাৱা বছৰ মাচ মাহত এজনী পাৰই মাৰ এটা ফুলৰ
টাবত টা কিণ পািৰেল। মই পাৰ অহা দিখেল এেনেয় খদাই িদও যিদও কিণ পৰাৰ িপছত
খদাবৈল বাদ িদেলা। গিতেক পাৰজনীেয় উমিন িদবৈল ধিৰেল। মােজ সমেয় মতােটােৱও উমিন
িদেয়। মই এিদন মাৰ ল’ ৰা িনিশতক মািত িন ক’ লা িস যিদ উমিন িদ থকা পাৰৈল চাই মাইকী
ন মতা বুিল ক’ ব পােৰ তেনহেল মই তাক এটা পুৰ াৰ িদম। মই তাক ক’ লা য তাৰ বােব
এটা পৰী া আেছ আ িস িনেজই সই পৰী া উ াৱন কিৰব পািৰব লািগব। িস ব থ হাৱাত
মই িনেজই দশন কিৰ দখুৱাই িদেলা। মতােটােৱ যিতয়া উমিন িদ থােক আিম কেনবাৈক
বলকিনৈল গ’ ল তৎ ণাৎ উৰা মােৰ িক মাইকীজনীেয় অকেণা লৰচৰ নকেৰ। ওচৰৈল গ’ ল
ঠাটেটা আমাৰ ফােল কিৰ আ মণ কিৰবৈল উদ ত হ থােক। বিছ ওচৰৈল গ’ ল তাই িহং হ
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পেৰ আ মুেখেৰ শ এটা কিৰ খুিটবৈল চ া কেৰ। মাৰ ল’ ৰােটাৰ বৰ হাঁিহ উিঠিছল। িস
ক’ ল “ আহ, তাইৰ িক বাহা ৰী ! আিম য তাইক অিত সহেজই ধিৰব পািৰম তাই সই কথাও
বুিজ নাপায়েন?” মই কেলা, “ িকয় গম নাপাব? আন সময়ত হাৱা হ’ ল তােয়া উিৰ
গ’ লেহেতন। ইয়াৰ পৰা এটা কথাই মািণত হয় য মাকজনীৰ িনজৰ াণতৈকেয়া পাৱালী
(আচলেত পাৱালীৰ তিতয়াও জ হাৱা নািছল)ৰ াণৈল বিছ মায়া। িক বােপকেটাৰ বােব
িনজৰ াণৰ মূল বিছ।”
িনছ ভাষাত এষাৰ কথা আেছ “ A lover loves one day, a mother all her
life.” এই কথাষাৰৰ লগত আ এষাৰ কথা যাগ িদব পািৰ – িমক বা িমকােয় িবিনময়ত
িকবা আশা কেৰ িক মাতৃেয় এেকা আশা নকেৰ। িবিনময়ত এেকা নাপােলও মাতৃে ম আজীৱন
অব াহত থােক। মই জীৱনত নানান ভাগ ৰ স ুখীন হেছা যিদও িনজেক অিত সৗভাগ ৱতী
বুিল গণ কেৰা কাৰণ ৬৫ বছৰ বয়সৈলেক মাৰ মন, আেৱগ মাৰ িনেভজাল েমেৰ পু ।
মাৰ জীৱনৰ আটাইতৈক আেপান মানুহ আ মাৰ আেৱিগক জীৱনৰ আটাইতৈক
ভাৱশালী ব ি আমাৰ মােয় যাৱাবছৰৰ আগ ৰ এক তািৰেখ মহা য়াণ কেৰ। গােটই
জীৱনেটাত মাৰ লগত ব তবাৰ কািজয়া কিৰিছেলা, তক কিৰিছেলা, মাক খং কিৰিছেলা আ
কিতয়াবা গািলও পািৰিছেলা আ মােয়ও মাক িবিভ সময়ত গািল পািৰিছল বা খং কিৰিছল।
িক মাৰ পৰা মই কিতয়াও কােনা কথাত আঘাত পাৱা নািছেলা। িক শষ মুহত
ূ ত মােয়
মাক এক গভীৰ আঘাত িদ থ িছ গ’ ল। মই সদায় আশা কিৰিছেলা য শষ সময়ত মই মাৰ
িতপাল কিৰম আ িনজ হােতেৰ মাৰ মহা য়াণৰ িত কিৰ শষ িবদায় িদম। িক মােয়
মাক কােনা সুিবধা িনিদয়াৈক মই মাৰ ওচৰৈল িকছুিদনৰ িপছত যাম বুিল জনা ে ও িবেশষ
ইংিগত িনিদয়াৈকেয় শষ িন াস ত াগ কিৰেল।
িক মােয় মাক কৃতেত মাত নলেগাৱাৈক িছ গিছলেন ? এই
কথািখিনৰ পৰা গম পাৱা যাব।

ৰ উ ৰ তলৰ

এক আগ ৰ িদনা পুৱা মই পাঁচ বজােত হঠােত মাৰ পােলা। মাৰ ভাৱ হ’ ল যন
কাঠােটাত কােনাবা আেছ। পাহৰৰ এটা িজিলঙিন দখা যন লািগল। লগেত িকবা এটা মৃ
শ কাণত পিৰল আ লেগ লেগ মাৰ এেন লািগল যন মােয় মাক কেছ “ বাস ী, মই আ
ৰ থািকব নাৱােৰা – যাওঁৈগ।” এই কথা মই ৱেনি য়ৰ যােগেৰ না নািছেলা – ষ ইি য়ৰ
যােগেৰেহ িনবৈল পাইিছেলা। মাৰ অ ৰা া কিপ উিঠল আ মই লেগ লেগই বুিজ উিঠেলা
য মা আ ইহসংসাৰত নাই। মই লেগ লেগ শাৱা কাঠাৰ লাইটেটা লাই িযেকােনা মুহূতেত
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ভাইহঁতৰ পৰা ফান আিহব পােৰ বুিল হাতৰ ওচৰেত মাৰ েয়াটা মাবাইল ফান আ
কডেলছেটা ৰািখ ছয় বজাৈলেক বিহ থািকেলা। কােৰাপৰা ফান নহাত মাৰ সই অিভ তা িকবা
ম বুিল ভািব মুখ ধুই ঘ ৱা কাম কাজ কিৰবৈল আৰ কিৰেলা। িপছত চােৰ এঘাৰটামান
বজাত ডাঙৰ ভাই িবভূিতেয় ফান কিৰ খবৰেটা িদেল। মই ভবাৰ দেৰ পুৱা পাঁচ বজােত নহয়
এঘাৰ বজাতেহ মাৰ মৃতু হিছল।
মাৰ সই অিভ তা মই িযমােনই যুি েৰ িবেবচনা কিৰবৈল চ া নকেৰা লােগ মাৰ
ষ ইি য়ই কয় য মােয় মাক পাঁচ বজােত মাত লগাই এঘাৰ বজাত িছ গিছল। মানুহৰ জীৱ
বা আ াই িকছু সময়ৰ বােব শৰীৰ ত াগ কিৰ পুনৰ শৰীৰত েৱশ কৰাৰ কািহনী ব েতা
পিঢ়বৈল/ িনবৈল পাইেছা। সইেবাৰ কথা মই কিতয়াও আগেত িব াস কৰা নািছেলা। িক
parapsychologist সকেল তাৰ িব ানস ত িভি আেছ বুিল ক’ ব খােজ। এই অিভ তাক
near death experience (ইয়াৰ িপছৰ পৰা NDE) বুিল কাৱা হয়। বাংগােলাৰি ত
NIMHANS (National Institute of Mental Health and Neurosciences) ৰ
parapsychology িবভাগত এই িবষয়ত নানান পৰী া িনৰী া চেলাৱাৰ খবৰ পাওঁ। এই
অিভ তা লাভ কৰা মাৰ এক ঘিন া বা বী আেছ। তওঁেলাক এেনেয় আি কাৰ আইভিৰ
ক’ ত থােক যিদও মাৰ মৃতু ৰ সময়ত ইয়ােত আিছল। মই মাৰ অিভ তাৰ কথা কাৱাত তওঁ
এেক আষােৰই ক’ ল য মাৰ NDE হিছল।
মাৰ কাৰেণ এই গােটই অিভ তােটা এক েহিলকা। এই
পািৰেলেহেতন একমা মােয়েহ।

েটাৰ সিঠক উ ৰ িদব

িযসকল পাঠেক NDE ৰ িবষেয় না নাই, িযসকেল িনেছ আ িব ােসা কেৰ,
িযসকেল িনেছ িক িব াস নকেৰ সই সকেলােক মই এখন িকতাপ পিঢ়বৈল পৰামশ িদওঁ।
িকতাপখনৰ নাম হেছ “ Proof of Heaven : A Neurosurgeon’s Journey into the
Afterlife.“ িকতাপখন িলিখেছ এজন আ জািতক খ ািতস
Neurosurgeon ইিবন
আেলকেজ ােৰ। তেখেত িনজৰ অিভ তাৰ িভি ত NDE ৰ িব ানস ত, তথ পূণ ব াখ া
কিৰেছ।
তেখেতও NDE ক এক অলীক ক না বুিল গণ কিৰিছল। িক এবাৰ সাতিদন ধিৰ
গভীৰ ক’ মাত হি েটলত পিৰ থােকােত তেখতৰ এই অিভ তা হিছল। সই অিভ তা য
এক অলীক ক না নহয় সই কথােক তেখেত িকতাপখনত মাণ কিৰবৈল চ া কিৰেল।
অৱেশ এই িকতাপখন যেথ িবতকমূলক বুিল গণ হেছ।
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এই িবষয়ত মাৰ িনজৰ ি িত িব াস আ সংশয়ৰ মাজত। সেয় মনত তেন ধৰণৰ
ৰ উদয় হ’ ল কছিপেয়ৰৰ হমেলট নামৰ নাটকত হমেলেট ব ু হেৰি য়ক উে শ কিৰ
কাৱা “ there are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in
your philosophy.“ কথাষাৰৈল মনত পলাও। কথাষাৰৰ কৃত অথ হেছ মানুহৰ ান সীিমত
আ সই সীিমত ান, বুি েৰ সকেলা কথা বুিজ পাৱােটা স ৱ নহয়।
মা আ মাৰ মাজত এক অদৃশ অথচ শি শালী বাে ান আিছল। আমাৰ পিৰয়ালৰ
িভতৰত মােয় মাক আটাইতৈক ভালৈক বুিজ পাইিছল আ মাক কিতয়াও ভুল বুজা নািছল।
কাৱা মা বা ল য মাৰ মৃতু মাৰ বােব এক অপূৰণীয় িত আ সই িত মই িনেজ শষ
িন াস নৰাৈলেক অনুভৱ কিৰম। স েৰ পৰা ব তবাৰ িনবৈল আ পিঢ়বৈল পাৱা সং ৃত
আ বাক ‘ জননী জ ভূিম গাদিপ গিৰয়িস’ ৰ কৃত তাৎপয মাৰ মৃতু ৰ িপছতেহ অনুভৱ কিৰব
পািৰেছা।
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