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শ াম  দাস 

ছ াবৰ স ূখৰ ৰা ােটা পাৰ হ িকছদৰূ গʼ লই এই আমবাৰী উজান বজাৰেত 
ককােদউতাই বনাই থ যাৱা আমাৰ ঘৰেটা, যʼত মই থােকা। অৱেশ  িশলচৰ িচিকৎসা 
মহািবদ ালয় হা াতাল আ  বৰেপটাৰ ফখ ন আিল আহেমদ িচিকৎসা মহািবদ ালয় 
হা াতালত কাম কিৰ গৗহাট  িচিকৎসা মহািবদ ালয় হা াতালৈল অহা মাৰ বিছ িদন 
হাৱা নাই। এইখন মহািবদ ালয়েত এম, িব, িব, এচ আ  এম, িড কৰা; তথািপও তিতয়াৰ 

ছা  আ  এিতয়াৰ িশ কৰ মাজত পাথক  আেছ। যিদওৱা নতন পিৰেৱশ, িমিলবৈল 
অসুিবধা নহʼল। তাৰ এটা ডাঙৰ কাৰণ ৰেমন তালুকদাৰ চাৰৰ সমথন। কামৰ িত তওঁৰ 
িযেটা হৃা িস িনেজই ৰণাৰ উৎস। 

 এখন জানাল ওলাওঁ; লগৰীয়াহঁতৰ সেত। তােতা চােৰ উৎসাহ িদ আিহেছ। সেয় 
হয়েতা আ জ উে াধন হাৱা “ লাকবে া ৰােজ নাথ তালুকদাৰ” িকতাপখনত মােৰা 
অধ ায় এটা কাশ পাইেছ, “পিৰৱতনৰ চনািম”। মই সুখী কৱল মা  এইবােবই নহয় য 
মাৰ িলখিনেয় কাশৰ মূখ দিখেছ। িন য়েক এইেটা এটা কাৰণ; তােৰাপিৰ এটা কাৰণ 

আেছ যাৰ বােব মই সুখী। 

 িকছিদন আগেত চােৰ মাক মািত আিন িকতাপখনৰ উে শ  কʼ ল। লগেত মাক 
এটা িলখিন ত কিৰবৈল ক সাৰাংশেটা কʼ ল। সই সাৰাংশৰ আতঁ ধিৰ িলিখবৈল বিহেলা। 
যিতয়া িলখিনেটা স ূণ হʼল, পিঢ় দিখেলা য মাৰ মত আ  চাৰৰ মতৰ মাজত পাথক  
কট। 

 িসিদনা যিতয়া চােৰ আ জৰ ছ-িমটৰ কথা কʼ ল, মই সুিধেলা “ মাৰ িলখিনেটা 
কাশ পাইেছ ন?” ইিতবাচক সঁহািৰেয় সুচাই িবপৰীত মতক ান িদব পৰা সিহ ু তা আ  
গিতশীল মেনাভাৱ। 

 মই বগা-কলা মানুহ; অন  ৰং ভালদেৰ মিনব নাৱােৰা। অথাৎ, ‘হয়ʼ বা ‘নহয়ʼ িবধৰ। 
ভাল ণ নহয় বােজা; চ াও কিৰ আেছা িনজক সাধৰাবৈল। সেয় হয়েতা ােয় মতিবেৰাধ 
ঘেট। চাৰৰ লগেতা মতিবেৰাধ হয়। ভল বু জ সকেলােৰ আগত চাৰক দঃূিখত কʼবৈল 
সংেকাচ কৰা নাই। িক  সইেটা িবেশষ িবষয় নহয়। তােতাৈক গভীৰ িদশেটা হʼল চােৰ িদয়া 
মত কাশৰ াধীনতা, সয়া িবপৰীেত িকয় নহওঁক। নতন  আ  পিৰবতনক আেকাৱািল 
লʼব পৰা এই ৱণতা মাৰ দৃ ত যুগা কাৰী আ  িব ৱী। নতবা আিম হয়েতা হ পিৰেলা 
হয়, জিুবন গাগৰ ভাষাত “এেকা এেকাটা য ”! ‘য ʼ নৈহ ‘মানুহʼ িচিকৎসক হ থািকব পৰা 
এটা পিৰেৱশ গৗহাট  িচিকৎসা মহািবদ ালয় হা াতালত সৃ  কৰাৰ বােব চাৰক ধন বাদ। 


