
একিট গ�

িমরপরু �থ�ক একটা কা�জ ধানমি��ত আসিছলাম বা�স। িবখ�াত �সই

বাস, বা�সর ক�া�র এবং ���য় �াইভার।আিম রিসকতা ক�র বা�সর

নাম িদ�য়িছ �জভ� িবহ�।বলা বা�ল�, বা�সর সা�থ বা�সর িসট��লাও

�জভ�। পা রাখার জায়গা সাম�ন নাই বল�লই চ�ল।আস�ল এই বাস

বানা�না হ�য়িছ�লা বাই�া মান�ুষর জন� িক� ভ�ল��ম এখন �সই বা�স

ল�া,বাই�া সবাই উ�ঠ। অন�ান� বা�সর ত�লনায় িমরপরু �রা�ড এই

বা�সর জনি�য়তা একট��বিশই। তাই বাস ও বা�সর িসট �জভ�

হওয়া স��ও এই িস�টর উপর মান�ুষর চাপাচািপ �বিশ।কারনও

পির�ার-এই িসট �জভ� বইলা প�া�স�া�রর িকছ�ই হয়না।তাই সবাই

িনি�� ম�ন এই বা�স যাতায়াত ক�র থা�ক।আজ�কর বাসটাও উপ�রর

বণ�নায় বিণ�ত। �জভ� িস�টর উপর চাপাচািপ করিছ খবু মাগার িসট

আমার িকছ�ই িছড়�ত পা�র নাই।বাস �জভ� হওয়ার কার�ন ঝাঁিক�ত

ঝাঁিক�ত �াইভার িপছ�নর প�া�স�ার�দর স�ুর স�ুর উি� �শা�নন।

আিম �িন আর �হ�স কুিট কুিট হই। এছাড়া আরও একটা কারন

আ�ছ এই বা�স উ�ঠ মজা পাওয়ার জন�।ভাড়া িন�য় সবসময়

বাকিবত�া হয়।যিদও �সই য�ু� জয়ী হয় ক�া�র। তারপর

প�া�স�ার�দর বকাবিক �� হয় যখন �গইটলক না কইরা �লাকাল

যাি� উঠায়। ও�র! �সই সময় একএকটা কথার ঝাঁজ একদম একসা�থ

১০টা �বা�� মিরচ খাওয়ার মত।িক� িবহ� বা�সর �াইভার আর

��া��রর �বা�� মির�চ কাজ হয়না। ওরা এর �চ�য়ও �বিশ ঝাল সহ�



কর�ত পা�র। আজ এমন হয়িন আবার হ�য়�ছও । ভািজ�ন একজন

�লাক তার ভািজ�িনিট �ভ�� ক�া�র হই�ছন। স�ুর �চহারা,স�ুর

�পাশা�ক আিম তা�ক প�া�স�ার ভাবিছলাম। প�র �দিখ আইসা টাকা

চায়।কইলাম িক�সর টাকা? ?কয় ভাড়া িদ�বননা বঝুলাম �য এই

ভ��লাকই ক�া�র। টাকা িদ�য় অবাক হইিছ আিম! ১৬ টাকা ক�র

রাখ�ছ সবার কাছ �থ�ক িক� ঝগড়া নাই!�টকিনকাল পার হওয়ার পর

ক�া�র িচ�ায়া বলল এিলফ�া� �রাড আইসা পরিছ সবাই

না�মন।আমরা �হ�স কুিট কুিট। প�র আিম বললাম আপিন �াইভা�রর

কা�ছ িগ�য় সব িশ�খ আ�সন। এমিন এমিন বই�লন না,অ�ন�কই এই

বা�স নত�ন আস�ছ আজ। ওরা �ট কইরা গ�ব� �থ�ক আ�গই নাইমা

পড়�ব, তাই না �জ�ন িকছ�বই�লন না।আবারও �সম কাজ হ�লা।

আসাদ�গট আসার পর উিন ল�াবএইড ব�ল িচৎকার করল। প�র

�াইভার �ড�ক বলল ত�িম ভাড়া �তা�লা আিম জায়গার নাম ব�ল ব�ল

যাি� নামায়া িদম।ু �লাকটা �লাকাল যাি� �তা�ল আর উ�� বাক�

�শা�ন আমজনতার। আমার খবু খারাপ লাগিছল যখন �লাকটা সবার

ম�ুখর িদ�ক অ��ত িব��য় তািক�য়িছল!হয়�তা ম�ন ম�ন ভাব�ছ �য বাস

ক�া�র হওয়ার জন� এমন ব�বহার কর�ছ সবাই! এটাও হ�ত পা�র উিন

গরীব ব�ল! !আবার হ�ত পা�র খবু লাজকু আস�ল স�ুযাগ �প�ল আমরা

�য কাউ�ক চাজ� কর�ত ি�ধা কিরনা। আিম বলব ওনার �কা�না �দাষ

�নই। উিন নত�ন চাকির �প�য়�ছন আজ। �কাথায় তার আন� হ�ব �য

ও পির�ম কর�ছ টাকা কামা�নার জন�।িক� ওনার কা�জর মজা

ফুির�য় যা�� যখন উিন এমন কথা �ন�ত�ছন। আস�ল উিন ওনার



জ�বর �িত আ�হ হাির�য় �ফল�ছন এটা আিম ওনার �ফস �দ�খই

বঝু�ত পারিছ। খারাপ লাগিছল খবু �য আন� িন�য় �লাকটা কাজ

কর�ত এ�স�ছ তা আমরা িনিম�ষই ধ�ুলায় িমিশ�য় িদিছ। একটা সত�

িক! !  বাংলা�দ�শর মান�ুষর �নিতক িশ�ার অভাব আ�ছ িহউম�ািনিট

তা�দর মা�ঝ একদমই অনপুি�ত। �লাকজন হাসাহািস করিছল যখন

উিন িকছ�হাস�কর ভ�ল করিছ�লন। আমা�দর উিচত িছল �লাকটা�ক

সাহায� করা উ��া আ�রা ক�য়কজন িপছন �থ�ক বকাবিক ক�র উঠল।

�গইট লক কর�ছনা ব�ল সবার ম�ুখ ত�ই কথাটা �ন�ত অথচ �স িক�

অপিরিচত। এটাই িশ�া! " "অপিরিচত জন�ক আপিন বলনু এই উি�টা

�াইমাির �ল�ভ�লর বই�য়র িপছ�ন �লখা থা�ক।আমরা কতজন প�ড়িছ

জািননা! স�ুর ব�বহার িদ�য় আমরা �য পিৃথবী জয় কর�ত পাির এটা

হয়�তা আমা�দর �দ�শর খবু কম সংখ�ক মানষু�ক �শখা�না হই�ছ।এই

বাসটা�ত ছা�, , ,চাকিরজীবী �িমক �বকার সবাই িছল।একজনও বাদ নাই

�য �লাকটা�ক কথা �শানায় নাই! একটা �িমক �যমন বা�স উ�ঠ

িন�জ�ক �িমকই ভা�ব িক� একজন চাকুরীজীবী িন�জ�ক �ডানাল

�া� ভা�ব। ম�ুখ যা ই�া তাই ব�ল,মান�ুষর মত আচরণ তার মা�ঝ

ল�� করা যায়না। ম�ন হয় িবকৃত হ�য় �গ�ছ তার বিু� অথবা এটা

�কা�না জা�নায়ার যা�ক �দখ�ত মান�ুষর মত। আমা�দর �দ�শ "�নিতক

িশ�া" না�ম একটা সাব�জ� করা দরকার। যারা পড়া�শানা কর�ব তারা

তাহ�ল এমন আচরণ �থ�ক িবরত থাক�ব। আজ আমরা যিদ �নিতকতা

িশিখ আমা�দর �ছ�ল�ম�য়রা িশখ�ব। ও�দর কা�ছ �থ�ক আমরা এমন

আচরণ পা�বানা। আিম আজ �থ�কই �িত�াব� হইিছ �য আমার



�ছ�ল�ম�য়�দর �নিতক িশ�ায় িশি�ত বানা�বা। অ�তপ�� এই একটা

কার�ন হ�লও পরকা�ল সখু �প�ত পার�বা হয়�তা।আমরা সক�ল িম�ল

এমন উ�দ�াগ িন�ল আমরা �ধ �ুদশ�ক নয় প�ুরা পিৃথবী পা�� িদ�ত

পারব।এ�দ�শর ত�ণ-ত�ণীরাই পা�র �দশ�ক আরও একটা পিরবত� ন

িদ�ত। আপনার একট�ভা�লা ব�বহার একজন মান�ুষর কাজ�ক আরও

তরাি�ত ক�র পা�র।ম�ন রাখা উিচত �কা�না কাজই �ছা�ট নয়।কা�জর

সা�থ আমরা স�ান �যন পিরমাপ না কির �সিদ�ক ল�� রাখাটাই

আমা�দর বড় ম�নর মানষু িহ�স�ব গ�ড় ত�ল�বা ।
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