
প�জিটভ

স�ুবাধ!
আমার একমা� ���ড��র নাম।
অিন!
আমার একমা� জ�গত নাম।
এস. . , . . ,এস িস এইচ এস িস সহ অনাস��থম ি�তীয় এবং তৃতীয় ব�ষ�র ফাইনাল
পরী�ায় �মাটামিুট ভা�লা প�য়�� পাশ করার প�রও আিম যখন ঝাড়া হাত পা
অব�ায় স�ণূ��বকার উপািধ িন�য় ম�ু িবহ��র মত ঘরুিছলাম তখন আমার
পিরিচত, �� পিরিচত ও অপিরিচত এবং কা�ছর ও দ�ূরর সকল ���রাই �মাটামিুট
িশ�ক িহ�স�ব নাম িক�ন িন�য়িছল। িশ�ক বল�ত ��ল-ক�ল�জর িশ�ক�দর কথা
বলিছ না। এখন �তা ��ল ক�ল�জর ছাড়াও কত শত িশ�ক র�য়�ছ। তাঁ�দর�ক
অবশ� সরাসির স�ার বা ম�াডাম বলা হয়না। তাঁ�দরক�◌ সাধারণত ভাইয়া বা আপু
ব�লই স��াধন করা হয়। এই �যমন এখন এস. . , . .এস িস এইচ এস িস এবং অনাস�
�থম ও ি�তীয় ব�ষ�র একাউি�ং পড়া�নার জন� িব�শষভা�ব �য �লাকিটর নামডাক
�না যায় ওিন িক� �কান ��ল ক�ল�জর স�ার নন। ওিন হ�লন �ধমুা�
িশ�ক�পী একজন ভাইয়া। সাইফুল ভাইয়া। িহসাবিব�ান প�য়া �য �কান
���ড��ক িজ��স কর�লই �স�ক��র ম�ধ� ওনার খবর পাওয়া যায়। আমা�দর
ক�ল�জর একাউি�ং িডপাট��ম��র স�া�ররাও এত ���ড� পায় না যতটা ���ড�
এই সাইফুল ভাইয়া না�ম পিরিচত ভ��লাক পায়। ভ��লাক স��ক�আমার �ব�
��� হন।
হ�াঁ! আিম এবং সাইফুল দইুজ�নই একাউি�ং িডপাট��ম��র চত�থ�ব�ষ�র ���ড�।
এ�তা �গল আমার এক ����র উদাহরণ। রি� না�মর আমার আর এক কা�ছর
��� আ�ছ �য িকনা মা�স আঠার হাজার ইনকাম ক�র �ধমুা� িটউশন ক�র।
রি� সাইফু�লর মত এত িবখ�াতত না। আর �স এমন বড় �া�সর ���ড��রও �ান
দান ক�রনা। �স �াস ফাইভ �থ�ক দশম ��ণী পয�� পড়ায়। এর উপ�রও উ�ঠ না।
িন�চও না�ম না।
সাইফুল, রি�র মত আমার �ায় সকল ���রাই ইিতম�ধ�ই নানান �া�সর
িশ�াথ��দর িনকট সরাসির স�ার বা ম�াডাম িহ�স�ব উপািধ না �প�লও ভাইয়া
িকংবা আপ �ু�প িশ�া��র ময�াদাটা িঠকই অজ�ন ক�র িন�য়িছল।
এতিদন �যমন িছলাম �তা িছলামই। এখন আিম আমার এই িশ�ক�পী ব�ুমহ�ল
�ধমুা� ���ড� িহ�স�ব পিরিচত হ�ত চাইনা। তাই এই বছ�রর ���তই মা�ক কড়া
ক�র িন�দ�শ িদ�য় িদ�য়িছলাম, �যমন ক�রই �হাক আর �যখান �থ�কই �হাক আগামী
এক মা�সর ম�ধ� আমার জন� ���ড� ধ�র এ�ন আমা�কও আমার ব�ু�দর মত
িশ�ক বািন�য় িদ�ত হ�ব। অ�ন�ক বল�ব এই কাজ মা কর�ব �কন? য�থ� কারণ
আ�ছ। কারণ মা�ক িটউশ�নর কথা বলামা�ই মা আমা�ক কড়া িন�দ��শ �নািটশ
িদ�য়িছল �য িটউশন করব বলা কথা। িক� কা�রার বাসায় �য�য় করা যা�বনা।
যা�ক পড়া�নার তাঁ�ক িন�জর বািড়�ত এ�ন িনজ� পির�ব�শ পড়া�ত হ�ব। মার
এমন কিঠন শ�ত�আিমও কিঠনভা�ব �র�গ িগ�য় ব�লিছলাম �য ত�ব তাই হ�ব।
বািড়�তই পড়াব। িক� বািড়�ত এ�স পড়ার মত ���ড� তাহ�ল �তামাক�◌ই খুঁ�জ
আন�ত হ�ব এবং �সটা আগামী এক মা�সর ম�ধ�ই কর�ত হ�ব। নয়�তা িবক�



ব�ব�া �হণ করা হ�ব।
যাই �হাক। অব�শ�ষ আমার ��হময়ী মা ব�ুমহ�ল আমার নত�ন পিরচয় বানা�নার
জন� এবং িন�জর শ�ত�র ম�ধ�ই আমা�ক �ব�ঁধ রাখার জন� পরবত� মা�সই আমার
জন� এক ছা��ক ধ�র এ�ন�ছ।
আমার জন� আমার মা�য়র সং�হ করা ছা�িটর নাম হল স�ুবাধ মখুাজ�। বয়স
পাঁচ। ��ণী নাই। সাম�নর বছ�র ��ণী িহ�স�ব �কিজ িকংবা ওয়া�নর নাম �লখা
�গ�লও �য�ত পা�র। ত�ব এই বছ�র ��নীর জায়গা শণূ�ই থাক�ব।
অনাস�প�য়া চত�থ�ব�ষ�র একজন ���ড� পড়া�� পাঁচ বছর বয়সী নাই �াস
ওয়ালা একজন ���ড��ক এই ব�াপারিট অত�� িব�য়কর এবং হাস�কর হওয়া
স��ও আমার কা�ছ ব�াপারটা �মা�টও হাস�কর ও িব�য়কর �ঠ�কিন। কারণ
�কানিকছ�যখন �� কর�ত হয় তখন একদম ��র �থ�ক �� করাই ভা�লা।
পড়া�না যখন �� ক�রিছ তখন �গাড়া �থ�ক �� করাই ভা�লা হ�য়�ছ। তারপর
ধী�র�র ধী�র উপ�র উঠব না। ল�ন ঝ� িদ�য় উপ�র উঠার �কান দরকার �নই।
ওয়ান -ট�না পিড়�য় এইট নাই�নর ���ড� পড়া�নার �কান মা�ন হয়না।
ত�ব হ�াঁ! মা যিদ এই �া�সর ���ড� না এ�ন অন� �া�সর ���ড� ধ�র আনত
তাহ�ল না হয় অন�িকছ�ভাবতাম। িক� এখন �য�ত�এই পিরি�িতিত�ত প�ড়িছ
�স�ত�এই পিরি�িতর মত একটা উপ�যাগী ব�াখ�াই �তা দাঁড় করা�ত হ�ব, ?তাই না
এই ব�াপারটা আমার এক পিজিটভ আপরু কাছ �থ�ক িশ�খিছ। আপ বু�ল�ছ যখন
�যই পিরি�িত�ত পড়�ব তখন �সই পিরি�িতরই একটা পিজিটভ ব�াখ�া দাঁড় করা�ব।
�স যাই �হাক, এখন আসা যাক আমার একমা� ���ড� স�ুবা�ধর কথায়।
নাম স�ুবাধ হ�লও নাম ছাড়া আর �কান জায়গায় তাঁর ���� এই স�ুবাধ শ�িট
ব�বহার করা যায় না। �িতিদন পড়�ত আসার সময় এবং প�ড় যাওয়ার সময় �স
তাঁর সমুধরু ক��র ��ন �িন �না�ত �না�ত পাড়া �িত�বশী�ক িন�জর আগমন
এবং গম�নর সংবাদ িদ�ত িদ�ত আ�স এবং যায়। পড়�ত আসার সময় ওর কা�ার
কারণ সক�লর কা�ছ পির�ার হ�লও যাবার �বলা�তও ওর কা�ার রহস� �কউ
ধর�ত পারত না। তাই রহস� সমাধা�নর জন� �সিদন পা�শর ঘ�রর চাচী এ�স ওর
কা�ার কথা িজ��স করল।
আসার সময় �যন আর কা�াকািট ক�র না আ�স এই ম�ম�ছ�িটর প�ূব��িতিদন
স�ুবাধ�ক আিম স�ুবাধ বালক হওয়ার জন� িকছ�উপ�দশ, আ�দশ এবং �মিক ধমিক
�দই ব�ল �িতিদন �যমন কা�া কর�ত কর�ত ও ঘ�র ঢ��ক �তমিনভা�বই আমার
আ�দশ উপ�দশ ��ন কা�া কর�ত কর�ত �বর হয়। ব�াপারটা এখন এমন হ�য়
িগ�য়�ছ �য আিম উপ�দশ �দওয়া না পয�� এবং ওর ক�� ��ন রাগ না আসা
পয�� ও িব�াসই কর�ত পা�র না �য ওর ছ�িট হ�য় িগ�য়�ছ। �কান �কানিদন আিম
যিদ �কান �কা�রর আ�দশ উপ�দ�শরর বাণী না �িন�য় �াভািবক ভা�ব বিল �য,
এইবার বাসায় যাও ছ�িট হ�য় িগ�য়�ছ ও �সটা িকছ��তই িব�াস ক�র না এবং
জায়গা �থ�ক এক ইি�ও ন�ড় না।
�িতিদনই ও কা�া কর�ত কর�ত আ�স এবং �িতিদনই আিম ও�ক কা�ার কারণ
িজ��স না করা পয�� ও কা�া কর�তই থা�ক। আিম িজ��স করার পর আরও দু
চার িমিনট �কঁ�দ তারপ�র কা�ার গিত একট�কিম�য় কা�ার কারণ আমা�ক ব�ল
আ�রা �দড় দইু িমিনট কা�াকািট করার পর তারপ�র �থ�ম পড়া �� ক�র।
�ায় �িতিদনই ওর কা�ার কারণ িহ�স�ব এ��লা �নায় �য, "মা�ক ব�লিছলাম
একটা িচপস িক�ন িদ�ত �দয়িন। মা�ক ব�লিছলাম একটা িব��ট িদ�ত �দয়িন।
মা�ক ব�লিছলাম আজ পড়�ত যাব না তাই �ম�র�ছ। মা�ক ব�লিছলাম আসার সময়
পাঁচ টাকা িদ�ত �দয়িন। "



এই��লা ��ন আিম বিল �য, ,আ�া পড়া �শষ ক�র �গ�ল তারপর িচপস িদ�ব
িব��ট িদ�ব। আর �িতিদন পড়�ত আস�ল মার�বও না। এই��লা ��ন িকছ�টা
ধাত� হ�য় তারপ�র পড়ায় মন �দয়। এটা ওর আর আমার �িতিদনকার �িটন হ�য়
িগ�য়�ছ।
�তা �যমন �িতিদন ক�র আজও �তমিন কা�ার বাঁিশ বাজা�ত বাজা�ত ও আমা�দর
ঘ�র ঢ�কল। ওর পব��শষ হ�য় যখন আমার পব��� হল তখন �িতিদনকার মত
িজ��স করলাম, ? ?িক হ�য়�ছ স�ুবাধ কাঁদছ �কন
িক� ও আজ �িট�নর বাই�র কাজ করল। অ�নক�ণ হ�য় যাবার পরও কা�ার
গিত কমা�লা না। �কঁ�দই �য�ত লাগল। আিম আবার িজ��স করলাম। ও কা�া না
থািম�য়ই বলল, " রািখ িপিস আর �সানা িদিদ আমা�ক মার কা�ছ �য�ত �দয়িন।
আিম কতবার বললাম মার কা�ছ যাব তারপ�রও ওরা আমা�ক মার কা�ছ য�◌�ত
�দয়িন। �ছাট কাকা �জার ক�র পড়�ত পািঠ�য় িদ�য়�ছ। আিম ব�লিছলাম কাকা�ক
মার কা�ছ �য�য় িব��ট চাইব না, টাকা চাইব না। তারপ�রও �য�ত �দয়িন আমা�ক।
�জার ক�র পড়�ত পািঠ�য় িদ�য়�ছ।"
এই ব�ল আ�গর �থ�ক আ�রা �বিশ ক�র কা�া কর�ত লাগল।
ব�াপারটা িক আিম িকছ�ই বঝু�ত পারিছলাম না। �স যাই �হাক, �িতিদনকার মত
যখন এটা বল�ত যাি�লাম �য, �কান ব�াপার না স�ুবাধ। পড়া হ�য় �গ�লই মার
কা�ছ �য�ত পার�ব। �কউ না কর�ব না। তখনই আমার মা বাই�র �থ�ক আমার নাম
ধ�র �জা�র �জা�র ডাক�ত লাগল। �বর হ�য় �দিখ মা ছ�ট�ত ছ�ট�ত আস�ছ। কা�ছ
�য�য় িকছ��� করার আ�গই মা বলল, "রথী�নর বউটা মারা �গ�ছ �র অিন।
এইমা� ��ন আসলাম। " , "আিম মার িদ�ক িজ�াস দুিৃ��ত তাকা�তই মা বলল হ�াঁ।
স�ুবা�ধর মা মারা �গ�ছ। "
আমার ব�ুকর �ভতরটা �যন মহু��ত�র ম�ধ� শণূ� হ�য় �গল। িকছ�বঝুার আ�গই �চা�খ
জল এ�স �গল। ঘ�ুর িপছ�নর িদ�ক তাকা�তই �দখলাম স�ুবাধ আমার িদ�ক
তািক�য় আ�গর মতই �কঁ�দ যা��। বঝু�ত পারলাম ওর কা�া এখন আমার সা�থ
িম�শ যা�ব।
আমার এখন �সই প�জিটভ আপরু কথা ম�ন পড়�ছ। খবু জান�ত ই�� কর�ছ এই
পিরি�িতটা�ক িতিন কীভা�ব প�জিটভিল ব�াখা কর�তন।
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