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এটট এমন এিটট গল্প যা আিনাকি অবাি িকর থেকব এবাং এমনকি 

যা ঘকটকে তা থমকন থনওযার জনয আিনাকি লডাই িরকত হকত 

িাকর। আিকন যকে এিটট অকিজ্ঞতা আকে এমন " মত অকলৌকিি 

ঘটনা " ঘটনা কনকজকি , এি বা সাক্ষী হকযকে , এখন তুকম জাকনা 

আিকন এিা হয না এবাং এটট ' এটট সম্পকিে িো বলকত টিি 

থস। এর মকযয অকনি অকলৌকিি ঘটনা ঘকট এবাং থলাকিরা তাকের 

চারিাকের থলািকের মকনািাকবর িারকে তাকের বরখাস্ত 

িকর। আকম এমন এিজন মাকযর সাকে আেীব োে থিকযকে থয 

অকলৌকিিতায কবশ্বাস িকর এবাং আমার মকযয এটটকি লালন িকর। 
  

এই আইএসএন ' টট শুযু এিটট গল্প, এটা ' এিটট সুকযাগ আিকন কেখকত থয কিেু আিনার 

কনকজর জীবকন সম্ভব s। গকল্পর মাযযকম আকম যা কেকখকে এবাং কিিাকব আকম এই েক্ষতাগুকল 

অনুেীলন ও কবিাে িরকত সক্ষম হকযকে থস সম্পকিে িো বলব , যা আকম কবশ্বাস িকর থয 

আমাকের সবার আকে। 

আকম শুযু অনুমান িকরকন থয কি েরিার , যকেও আমার জীবকনর প্রেম কেকি আকম যাকি 

স্বজ্ঞাতিাকব জানতাম তা কবশ্বাস িকরকেলাম এবাং 28 বের বযকস আকম সক্রিয 

প্রকেক্ষে , অনুেীলন এবাং এই েক্ষতাগুকলকি এই িয োকয উন্নীত িরকত শুরু িকর থয এই 

গল্পটট থিবল সম্ভব নয , কিন্তু সম্ভবত, হযকতা, এমনকি অকনবায ে । আমার উকেেয আিকন 

থেখাকত হয থয এইসব েক্ষতা কেখকত এবাং কনকব েকেকে আিনার জীবকন িকরবতেন ততকর িরকত 

িাকরন িকরকিকতকত আিকন কনকজকি খুুঁকজ । 
  

আিকন যকে আিনার জীবন এবাং িকরকিকতর কনযন্ত্রে কিকর থিকত আগ্রহী হন তকব িডুন 

এবাং আমার সাকে থযাগাকযাগ িরুন যাকত আমরা আিনার জনযও প্রক্রিযাটট শুরু িরকত 

িাকর। আিকন যকে ইকতমকযয রকযকে কনযন্ত্রকে সবকিেু এবাং এটা মসৃে িালকতালা হয থতামার 

জনয তারির আিকন আমার মত হয। আকম এখাকন যা কেক্রি তার মকতা আকম কিেু খুুঁজকেলাম 

না , িারে আকম ইকতমকযয সিল কেলাম এবাং আমার জীবকন ইকতমকযযই থোট থোট অকলৌকিি 

ঘটনা ততকর িরকেলাম। কি আকম উিলকি হয থয , যখন আকম কেল আমার কি প্রস্তাব থেওযা 

হকযকেল 28 সক্ষম ঘ সহকজ থেখান অনযকের িাকে আমাকি টিি আমার কি িরা হকব। আমার 

জীবকনর থবকেরিাগ সময আকম এই কবেকয অনযকের সাকে িো বলব এবাং তারা এমন থিান 

জাযগায কেল না থযখাকন তারা গ্রহে িকরকেল বা আকম যা থেযার িরকেলাম তা বুঝকত 

থিকরকেলাম। এটা হযকতা আিকনও। আমাকের িারও িারও সাকে, আমাকের িাি হল আমরা 



যা ইকতমকযয জাকন তা অনযকের সাকে িাগ িকর থনওযার থক্ষকে আরও িাল হওযা। S এর 

জনয থতামাকের Ome এই তেয থেখার কনকজর জনয অগ্রাকযিার । 
  

থযটা িখকনাই আিনার জনয আকম আিনাকি আশ্বাস কেক্রি থয এখাকন আিনার জনয মূলয 

আকে এমনকি বরি িাঙ্গার জনয যা আমরা অসম্ভব বকল মকন িরতাম তা আসকলই সম্ভব এবাং 

এমনকি হকত িাকর ... 
  

টিি আকে তাহকল গল্প হল আকম আমার গাকডর চািায ঘুকমকয িকডকেলাম এবাং এিটট খুুঁটটর 

মাোয থেৌকড কগকযকেলাম এবাং থসই সন্ধ্যায কনকবড িকরচয ো থিকে কগকয থেে হকযকেল এবাং 

থমকিকিল িমীরা আমার রাক্রে থবুঁকচ োিার আো িকরকন। িকরর কেন আকম আমার 

িুসিুস এবাং অনযানয কিেু অকঙ্গর 1.5 টট থবর িরকত থচকযকেলাম ... 2.5 কেন িকর আকম 

অকরািচার োডাই হাসিাতাল থেকি থবকরকয থগলাম।  
  

তাই .... 
  

কি সম্ভব যখন ..... 
  

•        আকম আমার কনকজর উকেেয জাকন 

•        আকম আমার কনকজর প্রকত আিা রাকখ থযখাকন আকম আমার আকবগ এবাং হৃেকযর 

ইিা অনুসরে িরকত ইিুি এবাং আকম আমার কনকজর সাংকবেনেীলতা এবাং 

অনুকপ্ররোকি মূলয কেই 

  

গাকড েুঘ েটনার আকগ জীবন 
  

কম জনয Y সারা জীবন আকম সাহাযয িরা হকব মানুে কনকজকের এবাং তাকের থিতকরর অনুিূকত 

কবশ্বাস জানত। আকম এিটট বযবসা শুরু িকরকে থযখাকন তারা মানুেকি থিাো থেকি একসকে, 

তারা থিাোয যাকি এবাং থিন তারা এখাকন আকে, কনকজকি আযযাক্রিিিাকব 

থবাঝাকি। আকম 1987 সাল থেকি এই িাটে টাইম কেক্ষিতা িরকেলাম ।  
  

এই আযযাক্রিি বযবসা বাডাকনার িকরবকতে আকম কবভ্রান্ত হকয অনয বযবসা শুরু িরলাম । 

যখন আমার বযবসা বৃক্রি িাক্রিল এবাং সকতযই এটট বন্ধ্ হকয যাক্রিল িারে আকম আমার কনকজর 

স্বাকিযর জনয অযযবসাযীিাকব িাজ িরার সময মানুেকি তাকের স্বাকিযর সাকে সাহাযয িরার 

কেকি মকনাকনকবে িরকেলাম। আকম অকবশ্বাসযিাকব েক্রিোলী িুটিির সমূ্পরি গ্রহে 

িরকেলাম এবাং আমার িলািল সবার সাকে থেযার িরকেলাম (যা এই সমূ্পরিগুকলর 

িলস্বরূি হকত িাকর) । 

আকম এই সমূ্পরিগুকল গ্রহে শুরু িরার িকরই মকন হকযকেল থয ক্রজকনসগুকল আমার েরীকর 

িকরবকতেত হকত শুরু িকরকে। আকম অকনি আকগ কেকখকে যখন থিউ সমূ্পরি গ্রহে িরকে 

এবাং তারা থিান িাে েিয লক্ষয িরকে না তখন থসই বযক্রির প্রকযাজকনর 

জনয সমূ্পরিগুকল অিয োপ্ত হকত িাকর । মানুকের ওযাকচাং িকরবতেন জীবন, এবাং 

থেখ ing তাকের উিকিত তাকের স্বািয এবাং িকরোে িুনরায কিকর টটাং , বযো কনকজকের থয 

তারা িরকত আসা কেল থিবল গ্রহে, খুব আমার জনয েীিি হয। আকম আমার জীবকনর 

থবকেরিাগ সময যন্ত্রোয িাটটকযকে এবাং থিউ কিেু সহজ সতয বযাখযা িরকত সক্ষম হয কন, 

যখন আকম থসগুকল বাস্তবাযন িকরকে, তখন আমার স্বাকিযর জনয কবোল িকরবতেন 

একনকে। তখনই আকম সাহাযয িরকত খুব মকনাকযাগী হকয উটি যারা িখনও সাহাযয থচকযকেল।  



  

আকম কনকজকি এিটট প্রকতশ্রুকত কেকযকেলাম থয যখন এই স্বািয বযবসা থেকি আমার অবকেি 

আয 5000 িলাকর থিৌৌঁকেকে তখন আকম মানুেকি আক্রিিিাকব এবাং জীবনযাোর যাো বুঝকত 

সাহাযয িরকত কিকর যাব । আমার আয প্রকত মাকস 10,000 িলাকরর থবকে বাডকত োকি এবাং 

আকম আমার প্রকতশ্রুকত িুকল কগকযকেলাম। আমার িুকরা থিািাস আরও থবকে আয িরার কেকি 

কেল। এিরিম আকম আমার আকেিাকের থলািকের িো শুনকত শুরু িরলাম যাকের জীবকন 

তাকের থিািাস কেল অে ে। আকম বুঝকত িাকরকন থয আমি আিার জীবকনর সাকে যা িরকত 

থচকযকেলাম তার জনয আমি ট্র্যাকির বাইকর মিলাি । 
  

এটা িত ঘন ঘন ঘকট থয আমাকের হৃেয যার জনয কচৎিার িকর, আমরা অনয কিেু না হওযা 

িয েন্ত িকগত রাকখ। আজিাল থবকেরিাগ মানুকের জনয, এটট প্রাযই অকে ের সাকে সম্পকিেত। 
  

তখনই কেল .... 
  

গাকড েুঘ েটনা 29 জনু 2003 
  

আকম গ্রামাঞ্চকল থসই সপ্তাহাকন্ত আমাকের স্বািয বযবসার থনতাকের জনয এিটট থনতৃত্ব 

কেকবকরর সুকবযা কেক্রিলাম। সবাই ক্লান্ত হকয রকববার মযয কবকিকল বাকডর কেকি রওনা হল। 

আকম কিেু ক্লাকযকের সাকে রাকতর খাবাকরর জনয বাসায যাওযার সময এিটট অযািকযেকমে 

কেল বকল আকম কবিাল 4 টার কেকি চকল যাই। কলকনট (আমার তৎিালীন রী), থহকলন (আমার 

থবান) এবাং আরও িকযিজন থজার কেকযকেকলন থয আমাকি সঙ্গ থেওযার জনয আমার সাকে 

থিউ ভ্রমে িরুি। আকম খুব িকরষ্কার কেলাম থয আমাকি এিা থযকত হকব। 
  

আকম সপ্তাহাকন্ত আমরা থয িাজটট িকরকে তাকত সকতযই সন্তুি হকয আকম েুেোন্ত মকনািাব কনকয 

চকলকে। সাপ্তাকহি েুটটর কেনটট কেল মানুেকি তাকের সািকলযর জনয োযী হকত সাহাযয িরা 

এবাং উিলকি িরা থয তাকের জীবকনর িলািকলর উির তাকের কনযন্ত্রে আকে। 
  

আকম কতন ঘোর ভ্রমকে প্রায এি ঘণ্টা েহকর থিৌৌঁকেকে এবাং খুব ক্লান্ত এবাং ঘুমন্ত থবায 

িরকে। এই েহকরর অনয প্রাকন্ত আকম চািায ঘুকমকয িডলাম। স্পিতই থিউ অনুসরে িরকেল 

এবাং তারা বকলকেল থয আকম বযন শুরু িকরকে, কিন্তু রাস্তার িাকে রকযকে, এবাং যীকর যীকর শুরু 

িকরকে। 
  

আমার গাকড আসন্ন ট্র্াকিকির মযয কেকয রাস্তা জকুড চকল যায এবাং যখন আকম রাস্তার অনয 

িাকে খাকে আঘাত িকর তখন এযারবযাগ স্ফীত হয এবাং আকম থজকগ উটি। যখন 

এযারবযাগগুকল স্ফীত হয তখন গাকডটট এিটট সাো িাউিাকর িকর যায এবাং তাই আকম কিেুই 

থেখকত িাইকন। আকম কিেু থেখকত িারকেলাম না থিন আকম িাজ িরকত িাকরকন। 
  

িারে আকম কিেুই থেখকত িাক্রিলাম না, গাকডটট থিাোয চালাকত হকব তা আমার জানা কেল না 

এবাং আকম আমার িান হাকতর েরজা কেকয এিটট স্টাম্প মারলাম, আকম বাম কেকি আরও 

কস্টযার িরলাম এবাং তারিকর এিটট িাইি কেকয এিটট বা ুঁয মারলাম (এিটট ড্রাইিওকয ) এবাং 

সামকনর েুটট টাযার থিকট থগল। আকম তারির আমার িানকেকি এিটট থগট থিাস্ট আঘাত 

এবাং আকরা বাম কেকি ঘকুরকয। আকম অনুিব িরলাম থয গাকড এিটট বড বা ুঁকযর িাে কেকয 

যাকি। এটট এিটট গিীর "V" থড্রন কেল। আকম থড্রকনর নীকচ কেলাম যার বরাবর কেকরানাম কেল। 
  



এযারবযাকগর যুকলা এখন আমার জনয যকেি কনকচ থনকম একসকে যাকত আমার সামকন কবেুযকতর 

খুুঁটট উকি আসকে ... খুব দ্রুত। আকম সকর যাওযার থচিা িকরকে এবাং গাডীটট কস্টযাকরাং হুইলকি 

থমাকটও সাডা থেযকন (িকর জানকত িারলাম টাযার থিকট থগকে)। 

তাত্ক্ষকেিিাকব আকম থমরু উিকত থেকখকে , আমার জীবন আমার থচাকখর সামকন 

থিকস উকিকে । আকম কলকনট ( তখন রী) এবাং অযাম্বার (3 বের বযসী িনযা) এবাং আমার 

উকেেয থেকখকে এবাং আকম জানতাম এই আমার মরার সময নয। 

আকম আমার থিকরেতাকের থজার কেকয বললাম 

"এটা নয, আমার সময থেে হযকন!" 
  

থয মুহকূতে আকম এই িো বললাম, সাো আকলা গাকডর ওির থেকি একস আমাকি ঘূে োযমান িকর 

কঘকর থিকল এবাং আমাকি সুরক্ষামূলি েক্রির থিািুকন জকডকয রাকখ। এিই সমকয আমাকি 

গাকডর এিটট েে েন থেওযা হকযকেল থযটট থমরুকত আঘাত িরকে এবাং একত আমার সাকে কবশ্রাম 

কনকি এবাং তারিকর আকম েুজন থলািকি সাহাযয িকর গাকডর সামকনর কেকি ঘুকর থবডাক্রি, 

এিজন আমার উিয িাকে। আকম তখন জানতাম আকম টিি হকয যাব। 
  

আকম আরাম িকর েুঘ েটনায আিসমি েে িরলাম, থজকনকেলাম আকম টিি হকয যাব।  আিার 

মিাটেও ভয় মিল না এবং পুটরাপুমর মবশ্বাসট াগ্য মিলাি । 
  

আকম িুকরা সময সকচতন কেলাম এবাং গাকডটট যখন কবশ্রাকম এল তখন আকম জানতাম আমার 

বুকি আঘাত গুরুতর কিন্তু আকম িখকনাই অনুমকত কেইকন, এমনকি এি থসকিকের জনযও না, 

এমন থিাকনা কচন্তা থয আকম মারা যাব। আকম আমার আযযাক্রিি সাহাযযিারীকের েকলর িাে 

থেকি প্রাপ্ত েৃটিিকঙ্গকত কবশ্বাস িকরকেলাম থয েুঘ েটনা থেকি েকূর চকল যাক্রি এবাং টিি আকে। 
  

গাকডটট গাকডর সামকনর থিকে থমরুকত (িুকলকের অনুমান 85 কিকম/ঘো) আঘাত িকর এবাং 

তারির কবশ্রাকম আকস। আমাকি অনুসরেিারী বযক্রি বলকলা আকম থমরুকত ত্বরাকিত 

হকযকে। স্পিতই এটট ঘকট িারে থলাকিরা বুঝকত িাকর না থয তারা অযাক্রিলাকরটকর চাি কেকযকে 

থেি নয। 
  

গাডী কবশ্রাকম একসকেল এবাং আকম আমার িুসিুকস বাতাস প্রকবে িরকত মকরযা হকয লডাই 

িকরকেলাম। এটট কেল ঘূকে েত হওযার মকতা (িকর আকম জানকত িারলাম থয আমার িুসিুস 

রকি িকর যাকি)। 
  

থিাোও রি কেল না। প্রিৃতিকক্ষ েুঘ েটনা থেকি আকম থয এিমাে িাটা থিকযকেলাম তা হল 

আমার িান িাকযর িাতার এিটট থোট িাটা যা মাে এি থসকেকমটার রি ঝরকেল। 
  

েুজন থলাি থেৌকড আমার গাকডর িাকে একসকেল এবাং আকম কচৎিার িকর বললাম থয গাকডকত 

আগুন থলকগকে (এযারবযাগ থেকি যুকলা থযা ুঁযার মকতা লাগকেল) তারা গাকডর েরজা থখালার 

থচিা িকরকেল এবাং তবেুযকতি েি থেকি কিেন কেকি কেটকি িকডকেল। 
  

আমরা থিকবকেলাম গাকডটট গাকডর বযাটাকর দ্বারা কবেুযতাকযত হকযকে। 
  

আকম এখন থোট থোট কনhesশ্বাস কনকত িারকেলাম। 
  

আকম িনকসাল এবাং আমার থমাবাইল থিাকন আমার িাকে োিা $ 700 নগে এিটট থরাল 

যকরকেলাম। 



  

তারা েরজা থখালার জনয থবে িকযিবার থচিা িকরকেল যতক্ষে না তারা চালিকের েরজা 

থখালা না িকর েরজার উিকরর অাংকে আঙু্গল কেকয থযখাকন এটট বা ুঁযা কেল এবাং তারির তারা 

টানকেল। িুকরা সময তারা েরজা যকর কেল তারা তবেুযকতি েি অনুিব িরকেল। গাকডর প্রকতটট 

িযাকনল বিল। গাকডটট থবে খাকনিটা খাকটা কেল! খাকে এিটট স্টাকম্পর িারকে চালকির 

েরজাও ক্ষকতগ্রস্ত হকযকেল। 
  

এিবার েরজা থখালা হকল তারা বকলকেল যাতুর থিাকনা অাংে স্পে ে িরকবন না। তাই আকম খুব 

সাবযাকন ইক্রঞ্চ বাই ইক্রঞ্চ ঘুরকত ঘুরলাম এবাং কনকজরাই থবকরকয িডলাম। েুজন থলাি এিটট 

িকর হাত কনকয আমাকি গাকডর সামকনর কেকি কনকয থগল, আকম বকস কেলাম। এটট আমার 

েৃটিিকঙ্গর মকতা ঘকটকেল। 
  

আকম মকন মকন জানতাম থয আকম শুকয োিকল আকম মারা যাব। আকম জানতাম যকে আকম 

বকস োকি তকব আকম টিি হকয যাব। আকম আমার হা ুঁটু উিকর বসলাম এবাং আমার হাত যকর 

আমার বুি এবাং আমার মাো সামকনর কেকি ঝুুঁ কি িডলাম। থযই মুহকূতে আকম বকসকেলাম 

আকম আমার েরীকর েক্রি সঞ্চালন শুরু িকরকেলাম এবাং আমার মকনর কিতকর সবকিেুই 

কনকজকি আকগর থচকয িালিাকব থমরামত িরকত থেকখকেলাম। প্রকত থসকিকে আকম আমার 

েরীরকি িুনকন েম োকের িাকজ মকনাকনকবে িরকেলাম। 
  

সব জাযগায গাকড োমকে। 
  

এিাকযি সাংঘকে ের েুঘ েটনায এযারবযাগগুকল অিায েির, থযকহতু থসগুকল প্রেম প্রিাকবর সাকে 

িািন িকর, যা আমার িকরকিকতকত খাুঁজ কেল এবাং যখন আমার প্রকযাজন কেল না। আকম যখন 

থমরুকত আঘাত িকর তখন এযারবযাগটট অকিকজা কেল (আসকল কস্টযাকরাং হুইল থেকি থযখাকন 

আকম এটট আঘাত িকরকে থসখাকন থবাল্ট কেল)। 
  

েীতিাকল রকববার কবকিল 5 টা কেল, এখনও কিেুটা হালিা কিন্তু এটট িাো, থমঘলা িাো বাতাস 

বইকে। 
  

থলািজন েুকট এল। 
  

এিজন মকহলা আমার িাকে একস ো ুঁডাল এবাং বলল থস এিজন নাস ে। কতকন আমাকি থবে 

িকযিটট প্রশ্ন িকরকেকলন, যা আমার মকন আকে আকম টিি কেলাম কিন্তু অকনি আঘাত 

থিকযকেলাম এবাং শ্বাস কনকত সমসযা হক্রিল। 
  

উষ্ণতার জনয থিউ আমার চারিাকে এিটট থরৌিয "থস্পস িম্বল" থরকখকে। আমার কিকি িাো 

হাওযা বইকেল। 
  

কলকনট আমার কিেকন প্রায এি ঘো ভ্রমে িরকেল তাই আকম জানতাম আমার তাকি করাং িরা 

েরিার। আকম এটাও জানতাম থয থস এখনও থমাবাইল থরকে কেল না। তার গাকডকত কেল 

অযাম্বার, একপ্রল (সৎ থমকয) এবাং আমার থবান থহকলন কযকন যমজ সন্তান কনকয খুব গিেবতী 

কেকলন। 
  

আকম থবকজ উিলাম এবাং এিটট বাতো থরকখ থগলাম, 



“হযাকলা থসানা, শুযু আিনাকি জাকনকয কেক্রি থয আমার এিটু প্রযাাং হকযকে এবাং তারা আমাকি 

থচি আকির জনয হাসিাতাকল কনকয যাকি। সবকিেু টিি আকে." 
  

আকম তখন মাইকিলকি আমার এি ঘকনষ্ঠ বনু্ধ্কি থিান িরলাম কযকন িযাকম্প কেকলন এবাং 

কযকন েহকর বাস িরকতন আকম মাে 10 কমকনট েকূর কেলাম। 
  

আকম থিান িকর বললাম, 

"মাইকিল আমার এিটট গুরুতর গাকড েুঘ েটনা ঘকটকে এবাং আমার আিনার সাহাযয 

েরিার। কলকনট েীঘ্রই এখাকন উিকিত হকব এবাং যখন থস এখাকন আসকব তখন আকম 

আিনাকি এখাকন প্রকযাজন, আকম অমুি এবাং এই যরকনর বন্ধ্। 
  

মাইকিল প্রায 10 কমকনকটর মকযয ঘটনািকল উিকিত হন 
  

আকম মাইকিলকি ক্রজজ্ঞাসা িরলাম থয েুজন থলাি আমাকি গাকড থেকি নাকমকয কেকলা িারে 

আকম তাকের যনযবাে জানাকত চাই। মাইকিল আমার িাকে কিকর একস বকলকেকলন থয 

NOBOBY গাকডটট স্পে ে িরা উকচত কেল িারে আকম থয থমরুকত আঘাত িকরকে তা 66,000 

থিাল্ট বহন িরকেল এবাং ইনসুকলটরগুকল থিকে কগকযকেল এবাং 3 টট তাকরর খুুঁটটর কনকচ এবাং 

গাকডর মযয কেকয থোট হকয যাক্রিল। কতকন বকলন, থয থিউ গাকড স্পে ে িরকব থস সম্ভবত মারা 

যাকব। 
  

কতকন কিকডর মকযয ঘুকর থবডাকলন এবাং সবাইকি ক্রজজ্ঞাসা িরকলন থয তারা কি জাকনন থয এই 

েুইজন থলাি থি আমাকি থবর িকর কেকযকে। কতকন তাকের খুুঁকজ িানকন এবাং থলাকিরা বকলকেল 

থয থিউ েুঘ েটনািল থেকড যাযকন। 
  

িুকলে একস আমাকি ক্রজকজ্ঞস িরল আকম গাকডকত এিা কেলাম কিনা। আকম স্বযাংক্রিযিাকব 

বললাম "না" থমাকটও িাবকে না থিন তারা আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকেল। তারা চকল থগল এবাং 

কিকর এল এবাং আমাকি আবার ক্রজজ্ঞাসা িরল আকম গাকডকত এিা কেলাম এবাং আবার আকম 

"না" বকলকেলাম। তারা তৃতীযবার কিকর আকসন এবাং তাকের িকে যকেি উকদ্বকগর সাকে 

ক্রজজ্ঞাসা িকরন "আিনার সাকে গাকডকত থিউ কেল?"। আকম বুঝকত িারলাম থিন তারা 

আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকেল যখন তারা এিটট লাে খুুঁজকেল। আকম অবাি হলাম থয আকম না 

বললাম এবাং এখন বললাম "না, আমার সাকে গাকডকত থিউ কেল না"। 
  

অযামু্বকলন্স একসকে। 

অযামু্বকলন্স অকিসার আমাকি কিেু প্রশ্ন িকরকেকলন। তারির কতকন কনয োরে িরকলন থয 

আমাকি কনিটতম েহকরর প্রযান হাসিাতাকল থযকত হকব 
  

অযামু্বকলন্স অকিসাররা আমাকি থমরুেকের থবাকিে শুইকয থেওযার থচিা িকরকেল। তারা 

আমাকি থিবল 2 থসকেকমটার কিেকন সকরকয কেকযকেল এবাং আকম োমার জনয কচৎিার 

িকরকেলাম। বযোটট অকবশ্বাসয কেল এবাং আকম জানতাম থয তারা আমার েরীকরর সমস্ত 

উকেজনার িারকে আমাকি থসিাকব িম িরকত িাকর না । তারির তারা আমাকি আবার সরল 

অবিাকন কনকয থগল। 

সুস্পি িাো িাুঁজকরর সাহাকযয আমার েরীরকি েি িকর যকর রাখকত হকযকেল। আকম 

জানতাম যকে তারা আমাকি থযিাকব িযঙ্কর কিেু ঘটাকনার ইিা িরত থসিাকব আমাকি 

নাকমকয থেয, এমনকি এর িকল আমার মৃতুযও হকত িাকর। 



  

আমার মাোয আকম আমার থিকরেতাকের ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "আকম কি িরকত যাক্রি?" 

আমার একেলস বকলকেল থয আমাকি েৃ firm  ় হকত হকব এবাং োকযত্ব কনকত হকব, এবাং তাকের 

িী িরকত হকব তা বলুন। আমার থিকরেতাগে আমাকি বলকলন, "আমরা আিনাকি যা বকল 

তা থলািকের িাকে িুনরাবৃকে িরুন।" 
  

তাই আকম অযামু্বকলন্স থলািটটকি খুব েৃ repeated  ়িাকব িুনরাবৃকে িরলাম যা আমার থেবেতূরা 

আমাকি বলকেল কিন্তু কনকেেেনাগুকল থিাো থেকি আসকে তা তাকি বলকেল না, 

"আমরা এটাই িরকত যাক্রি, িকযিজন িুরুে থমরুেকের থবািেকি আমার কিকির উিকর েি 

িকর যকর রাখকব এবাং যতক্ষে না আকম আমার সমস্ত থিেী কেকেল িরকত সক্ষম হব ততক্ষে 

েি এবাং েিিাকব যাক্কা কেকত োিব (যা আমার যারে িরা থেকি খুব েি কেল েরীর 

এিসাকে) এবাং আকম থবািেকি আমার সমস্ত ওজন থনওযার অনুমকত থেব। যখন আকম স্বক্রস্ত 

থবায িকর এবাং আকম আমার থিেীগুকল থেকড কেকযকে তখন আকম িুকরািুকর থবাকিে ঝুুঁ কি 

িডব। তারিকর আমার কসগনযাকল আিকন খুব যীকর যীকর এবাং মসৃেিাকব থবািেটট নামাকনা শুরু 

িরকত িাকরন যাকত আকম আমার থিেীগুকলকি আবার েি না িকর। এিবার আকম কনচু হকয 

থগকল আিকন আমাকি থবাকিে ইক্রঞ্চ িরকত িাকরন। এটট প্রায 15 কমকনট সময থনকব " 
  

আকম মানকসিিাকব কনকজকি এিক্রেত িকরকে িারে এই মুহুকতে আমাকি এই িুরুেকের এবাং 

আমার থেবেতূকের িুকরািুকর কবশ্বাস িরকত হকযকেল। আকম জানতাম আকম আমার জীবন 

তাকের হাকত তুকল কেক্রি। তারা এটট িকরকে এবাং আকম আমাকি এবাং থবািেকি িকমকয আনকত 

বকলকেলাম কিন্তু এটট মসৃে এবাং যীর হকত হকযকেল! এিটু সময লাগল। এিবার আমাকি 

নাকমকয থেওযা হকল আকম তাকের বললাম আমাকি থবাকিের সাকে ইক্রঞ্চ িকর কেন। 
  

তারা এটা িরল এবাং তারির আমাকি ট্র্কলকত উটিকয কেল। 

িুরুে িযারাকমকিি আমার সাকে কিেকন একসকেল। 
  

এিবার অযামু্বকলকন্স কতকন বকলকেকলন থয কতকন আমাকি মরকিন কেকত যাকিন এবাং আকম 

বললাম "না"। 

কতকন আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকলন "থতামার কি বযো থনই?" আকম বললাম, "থতামার মত বযো 

সম্ভবত িল্পনাও িরা যায না, অকবশ্বাসয বযো"।  

"তাহকল আিকন থিন থিান মরকিন চান না?" কতকন ক্রজজ্ঞাসা িরকলন। 
  

আকম উের কেলাম, "বযোই এিমাে ক্রজকনস যা আমাকি গ্রহ িৃকেবীকত গ্রাউে িকর। আকম 

KN ে আমার হৃেকয W যকে আকম মকিেন কেল থয আকম থিবল মৃতুযকত বন্ধ্ প্রিাত হকব। আকম 

KN ে বযো W আকম S Me িালন িৃকেবীকত গ্রাউকেি, আমাকি থয আকম এখনও থহক্টর 

উিকিত িালন ve এিটট োরীকরি েরীর "। 
  

"আমরা যখন হাসিাতাকল যাব এবাং আমার সাকে যা ঘটকে তা অনুিব িরকত সক্ষম হব তখন 

আকম 'এর সাকে োিকত চাই' যাকত আকম তাকের টিি কি হকত িাকর তা বলকত িাকর"। । এই িো 

বলার মাযযকম আকম িকবেযকত কনকজকিও বলকেলাম থয আকম জীকবত হাসিাতাকল থিৌৌঁোব এবাং 

িমীকের গুরুত্বিূে ে তেয কেকত প্রস্তুত। আকম িখকনাই মরার িো িাকবকন । তাই িরবতী 

িকযিকেন যকর আকম আমার িকবেযৎ এবাং িী ঘটকত চকলকে তা কনকয িমাগত িো 

বকলকে। এটট এিটট সকচতন িেন্দ কেল না কিন্তু আমার অটল কবশ্বাকসর িল থয আকম বা ুঁচব। 
  



{থোটকবলায আকম প্রাযই আমার িাকযর আঙু্গলগুকলাকি নাডকেলাম এবাং থসই তীে বযাোয 

আঘাত থিকযকেলাম। এিকেন আকম আমার থেবেতূকি ক্রজজ্ঞাসা িরলাম কিিাকব আকম এই 

যরকের বযো েরূ িরকত িাকর, আমার থেবেতূ বকলকেকলন "আিকন বযো েরূ িরকত িারকবন না 

কিন্তু আিকন এটট গ্রহে িরকত িাকরন, এর সাকে এি হকত িাকরন, বুঝকত িাকরন এটটর এিটট 

িাজ আকে।" তাই আকম মকন মকন িাবলাম, বযোর উকেেয কি? আকম বুঝকত িারলাম বযো 

হকি আমাকি বলকত হকব থয কিেু িুল হকযকে এবাং আমার েরীকরর থসই অাংকে মকনাকযাকগর 

প্রকযাজন। তাই আকম আবার আমার থেবেতূকি ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "বযো কি আমার েরীকরর 

এমন এিটট থক্ষকের কনকেেেি যা মকনাকযাকগর প্রকযাজন?" উের কেল "হযা ুঁ"।  

আকম তখন ক্রজজ্ঞাসা িরলাম, "তাই যকে আকম স্বীিার িকর থয বযো তার িাজ িকরকে এবাং 

আকম এখন থসই অঞ্চকলর প্রকযাজনীয মকনাকযাগ সম্পকিে িুকরািুকর সকচতন এবাং আকম 

প্রকযাজনীয বযবিা থনওযা শুরু িকর, তাহকল আর বযোর আর প্রকযাজন থনই?" উেরটট কেল 

"হযা ুঁ"। 

আকম এিটট কেশু কহসাকব এই অনুেীলন শুরু, আকম আমার আযযাক্রিি সাহাযযিারীকের 

(থেবেতূ) সকঙ্গ এই িকোিিেন কেল সময 10 বের বযসী কেল না, এবাং বযো সম্পকিে আকম যা 

কেকখকে িাজ িকর। আকম এমন এিটট এলািায েক্রি সঞ্চালন সম্পকিে বুঝকত থিকরকে থযখাকন 

কনরামকযর প্রকযাজন কেল িারে আকম হাত রাখার কবেকয বুঝকত থিকরকেলাম এবাং এটট 

কনরামকযর জনয িতটা েক্রিোলী। আকম আমার িাকযর আেুল চাকিকয কেকত িারতাম এবাং 

অকবলকম্ব বযোর বাতোটট গ্রহে িরকত িারতাম এবাং প্রকতশ্রুকতবি িেকক্ষি গ্রহে িরতাম 

1) বযোর বাতো গ্রহে িরুন এবাং এর িাজ িরার জনয যনযবাে,      

2) এলািায চযাকনল েক্রি      

3) সমূ্পে েরূকি কেকেল িরুন, এমন থিানও কচন্তা বাে কেন থয বযোটট "বযাো িরকে" থিবল 

এটট এিটট বাতো থপ্ররে িরকে যা এখন গ্রহে িরা হকযকে।      

4) বযো অকবলকম্ব হ্রাস িাকব এবাং প্রাযেই সমূ্পে েিাকব চকল যাকব। }      
  

আমার সাকে োিা অযামু্বকলকন্সর থলািটট বকলকেল থয যাোটট িরবতী থোট েহর িয েন্ত 

থমাটামুটট কেল এবাং আকম বললাম টিি আকে। 

আমরা যীকর যীকর এবাং সাইকরন োডাই ভ্রমে িকরকে (লাইট সম্পকিে কনক্রিত নই) 

যাো কেল যীর এবাং থবেনাোযি। 
  

আকম প্রকতটট যাক্কা অনুিব িকরকে এবাং প্রকতটট আকন্দালন অতযন্ত থবেনাোযি কেল। আকম 

িীিাকব আমার েরীরকি কিট, সুি, েক্রিোলী এবাং সুি রাখকত চাই থসকেকি মকনাকনকবে 

িকরকে। আকম আমার েরীরকি সুি এবাং সমূ্পে েরূকি িল্পনা িরকেলাম। 
  

আমরা হাসিাতাকলর জনয যাো শুরু িরার কিেুক্ষে িকরই আমার থমাবাইল থিানটট থবকজ 

উিল এবাং আকম থেখলাম থয এটট আমার অযািকযেকমে কেল থযখাকন আকম েুঘ েটনার সময 

যাক্রিলাম। আকম বললাম আমাকি িল কনকত হকব। আকম তাকি জানাকত চাই থয আকম আসকে 

না িারে থস এবাং তার িকরবার আমাকি রাকতর খাবাকরর জনয প্রতযাো িরকেল। কতকন 

বকলকেকলন থয কতকন ঘাকডর থেস বন্ধ্ িকর থেকবন না। যখন থিানটট থবকজ উিকেল তখন আকম 

এটটকি িূব োবিায থিরাকনার জনয খুব িকিারিাকব বকলকেলাম এবাং কতকন বকলকেকলন যকে আকম 

মাো নাডাকনার প্রকতশ্রুকত কেই। আকম হযা ুঁ বললাম এবাং থস এটা খুকল কেল। আকম িলটট 

কনকযকেলাম এবাং আকম বকলকেলাম থয আকম আমাকের অযািকযেকমে িরকত িারব না এবাং 

আমাকি েুই সপ্তাকহর সময িুনকন েয োরে িরকত হকব এবাং থস টিি আকে। আকম ক্ষমা থচকয 

কবোয জানালাম। আকম অবকচতনিাকব এটট থসট িকরকেলাম থয আমার িাকে কিেু যাওযার 



কেল িারে আকম এটেবাটর স্পি কেলাম থয আকম সুি হকয উিব এবাং এি সপ্তাকহর মকযয থসই 

অযািকযেকমকে আসব। 
  

আকম মাইকিকলর সাকে থমাবাইল থিাকন িো বকলকেলাম। 
  

আকম কলকনট এবাং অযাম্বাকরর মকতা এিই সমকয হাসিাতাকল থিৌৌঁকেকে। এবাং মাইকিলও 

একসকেকলন তার গাকডকত। 
  

আকম যখন থরাল িরকেলাম তখন আকম শুনলাম থয িুরুে অযামু্বকলন্স বযক্রি নাস েকের আমার 

সম্পকিে বলকে, কিন্তু কতকন যা বকলকেকলন তা কিেু বলকত িাকরনকন। 

আমরা জরুরী কবিাকগ কেলাম। 
  

তারা আমার িািড িাটকত থচকযকেল এবাং আকম তাকের বকলকেলাম থয আকম তাকের আমার 

থিাকলা োটেটট িাটকত থেব না িারে আকম থয োটেটট িকরকেলাম তা আমার জনয এিটট খুব 

গুরুত্বিূে ে োটে এবাং আকম এটট িরকত চাই। তারা বযাখযা িকরকেল থয এটট বন্ধ্ িরা িতটা িটিন 

হকব এবাং আকম বললাম টিি আকে তাহকল শুরু িরা যাি। 
  

এটা আমার হাত উকোলন এবাং তাকের চারিাকে বা ুঁিা কেল কহসাকব এটট বন্ধ্ থিকত অসাযারে 

আঘাত। 
  

আমার িাুঁজর থিকে থগকে এবাং এিটট থেনাম থিকঙ্গ থগকে এবাং এখনও বযোর ওেুয থনই। 
  

অযাম্বার এবাং কলকনট একসকেল এবাং অযাম্বার আমার হাত তুকল আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িকরকেল "বাবা 

তুকম টিি োিকব?" 

এই মুহুকতে সবাই থেকম থগল এবাং তারা আমার উেকরর জনয অকিক্ষা িরার সময সমূ্পে ে 

নীরবতা কেল। 
  

আকম মাো ঘুকরকয তার থচাকখর কেকি তািালাম এবাং আমার আকেিাকের সিল নাস ে এবাং 

িািারকের কেকি ইোরা িকর বললাম "এই সব থলািজন থেৌডাকেৌকড িরকে?" "হযা ুঁ" আম্বর 

উের কেল। 

"তারা সবাই থেৌডাকি িারে এই মুহুকতে তারা বুঝকত িাকর না থয আকম টিি হকয যাক্রি!" 

আিকন থসই জরুকর রুকম এিটট কিন ড্রি শুনকত িাকিন। সম্ভবত 15 থসকিকের জনয থিউ 

নকডকন বা কিেু বকল কন। 

অযাম্বার হাসকলন আরাম থিকলন এবাং আমরা হাত যকর চলকত োিলাম। 
  

আকম সকচতনিাকব ইকতবাচিিাকব িো বলার মেষ্টা েরমিলাি না এবাং 

সকচতনিাকব আমার িকবেযকত আমার সম্পকিে িো বলার মকতা থিৌেলগুকল িাকজ 

লাগাক্রিলাম , কিন্তু এটটই ঘকটকেল, থবকেরিাগ িকোিিেন এবাং 

কচন্তািাবনা আমার িকবেযকত আমার িাকরা সাকে কিেু িরার কবেকয কেল। িকযি বের ির 

িয েন্ত আকম এটা বুঝকত িাকরকন, থয আকম এই িাজটট িকরকে। 

আকম থয িকরকিকতকত কনকজকি থিকযকে তার ক্ষমতাবান এবাং ইকতবাচিিাকব িো বলার জনয 

আমার অিযন্তরীে েৃঙ্খলা গকড থতালার জনয আকম অকনি িাজ িকরকে। 
  

আকম আমার সকচতনতায থিান থনকতবাচিতা প্রকবে িরকত থেইকন। আকম আমার 

আকেিাকের সবাইকি আমার "এইিাকবই চলকত চকলকে" এর থক্ষকের মকযয কনকয আসার ইিা 



কেল। আকম আিা থেকি এিটট অসাযারে সমে েন অনুিব িকরকে এবাং আমার চারিাকে 

আিার উিকিকত অনিুব িকরকে। আকম আমার েৃটির সাকে তীক্ষ্ণ এবাং স্পি অনুিব 

িকরকে। িকযর সমূ্পে ে অনুিকিকত কেল। আকম কবশ্বাস িরকত োিলাম থয সব টিি হকয যাকব। 
  

আকম কবশ্বাস িকর আকম যা িকরকে তা প্রকতযকির িকক্ষ সম্ভব, আিকন Godশ্বর, যীশু, বুি, 

থমাহাম্মে, আিায কবশ্বাস িকরন বা যারা িখকনা বা এমনকি থিউ না। এটট আসকল আিনার 

Godশ্বর বা কনকজর সাকে সাংকযাকগর গিীরতা যা আিকন যা িল্পনা িকরন তা সম্ভব িকর থতাকল। 
  

এটট থিবল তখনই ঘটকত িাকর যখন আিকন কনকজকি েুব েল হকত কেকযকেন এবাং কনকজকি কন 

loveেতে িালবাসকত কেকযকেন। এটট সকতযই কিেু লাকগ, কবকেে িকর সাহস। 
  

এটা সব প্রকতকরাকযর থেকড থেওযা প্রকযাজন। 
  

{যখন আকম প্রকতবাে িরকে আকম আসকল থয বস্তুর প্রকতবাে িরকে তার কেকি মকনাকনকবে 

িরকে। 

আমার কেকি যা আসকে তা এিটট িারকে আিৃি হয এবাং আকম জাকন না কি িারকে থবকেরিাগ 

সময। যখন আকম থিান কিেুকি প্রকতহত িকর তখন আকম তা অনিুব িরা বন্ধ্ িকর 

কেক্রি। আকম থয ক্রজকনসটট প্রকতহত িরকে তা হল কিকের অাংে যা আমাকি আমার িকবেযতকি 

এর উিকর ততকর িরকত সক্ষম িকর। যখন আকম এটাকি আমার জীবকন don't়ুিকত থেই না 

তখন আমার জীবন এিটট যারকের যরকন চকল যায এবাং আকম যা প্রকতকরায িরকে তা সামকন 

আসকে। 
  

অবকচতনিাকব আকম থসই অকিজ্ঞতাকি আিৃি িরকত োকি যা আমাকি থসই বযক্রির মকযয 

গকড উিকত সাহাযয িরকব যাকি আমার িকবেযকত কিেু সময প্রকযাজন হকব, থসই বযক্রি 

িকবেযকতর িকরকিকত থমািাকবলা িরকত সক্ষম হকব যার জনয আিকন এখাকন এবাং এখন প্রস্তুত 

নন। 
  

আমরা আমাকের জীবকন থিান জাযগায িতবার আকস এবাং কনকজকের বকল "আমার অতীকত 

থয অকিজ্ঞতা কেল তা আমাকি আমার জীবকনর এই িরবতী অকিযাকনর জনয প্রস্তুত হকত 

সাহাযয িকরকে"। যখন আকম আমার জীবকন আিৃি হওযা অকিজ্ঞতাগুকলকি আকলঙ্গন িকর 

তখন আকম স্বাযীনতা এবাং স্বািকন্দযর সাকে জীবকনর মযয কেকয একগকয যাক্রি এবাং সটিি সমকয 

সটিি জাযগায একস থেে িরকে। 
  

িখনও িখনও আমরা অনযরা আমাকের কিেু িরার জনয থয িারে থেয তা প্রকতহত িকর, 

সাযারেত িারে এটট তাকের িারে, এবাং তাকের উিিার িকর এবাং আমাকের নয। যখন আকম 

থেখব, এবাং অবেযই আকম খুুঁকজ িাব, আমার এিটট কনকেেি অকিজ্ঞতা োিার িারে, তখন 

আকম থসই অকিজ্ঞতাকি আকলঙ্গন িকর এবাং প্রকতকরায িরা বন্ধ্ িকর। 

িখনও িখনও আকম প্রকতকরায িকর িারে আকম আমার বড উকেেয সম্পকিে স্পি নই এবাং 

এটট অন্ধ্িাকর যাক্কা থেওযার মকতা যখন আকম কিেু থেখকত িাই না এবাং আমার সামকন িী 

আকে তা জাকন না। 

এটা কনকয িাবুন ... যখন আকম জাকন না আমার সামকন কি আকে তখন আকম আকরা যীকর যীকর 

একগকয থযকত চাই কিন্তু যকে আকম জাকন থয আমার সামকন কি আকে এবাং অন্ধ্িার আকে তাহকল 

আকম আকরা আিকবশ্বাকসর সাকে একগকয থযকত িারব। 
  



যখন আকম এিটট অকিজ্ঞতার প্রকতিলন িকর যা আমার কেল থয আকম েক্রিোলীিাকব 

িকরচালনা িকরকে এবাং আকম কনকজকি ক্রজজ্ঞাসা িকর "এই মুহকূতের জনয আমাকি িী প্রস্তুত 

িকরকে?" তাহকল আমার অনুকপ্ররো োিকব যা আমাকি বুঝকত, থেখকত, জানকত এবাং অনিুব 

িরকত সাহাযয িরকব থয এই আকগর অকিজ্ঞতাটট আমাকি থসই অকিজ্ঞতার জনয প্রস্তুত িকর 

থরকখকেল যা আকম এখন প্রকতিকলত িরকে। 
  

আকম িকযি েেি যকর এই ক্রজকনসগুকল থেখাক্রি এবাং এটট জীবন াপটন িাজ েরমি ।} 
  

আকম থসখাকন কিেুক্ষে শুকয োিলাম অযাম্বাস ে হাত যকর এবাং কলকনকটর সাকে িো বলকে। 
  

এি িয োকয আমাকি জরুরী িকক্ষর এিিাকে চািা লাগাকনা হকযকেল এবাং ট্র্কলর েুই িাকে 

এিজন নাস ে আমার উির ো ুঁকডকয কেল। তারা একি অিকরর সাকে িো বলকেল এবাং এিজন 

বলকেল থয তার গিেবতী হকত সমসযা হকি। আকম শুনকেলাম এবাং বললাম "আকম আিনাকি 

এটটকত সাহাযয িরকত িাকর!" েুজনকিই থবে হতবাি থেখাক্রিল! আকম বযাখযা িকরকে থয আকম 

আিয েজনি স্বািয িেয এবাং েুেোন্ত বযক্রিগত যত্ন িেয কবতরে িকর যা তাকি সাহাযয িরকত 

সক্ষম হকত িাকর। আকম বযাখযা িকরকেলাম থয এগুকলই আমার েরীরকি এই মুহকূতে খাওযাকনা 

হকযকে যাকত এটট কনকজকি িুনকন েম োে িরকত সাহাযয িকর এবাং এগুকল সাযারে িেয নয। আকম 

তার েরীর থেকি এবাং আরও কনব োে স্টকিজ কবেক্রিযাগত মাোবযো অিসারে গুরুত্ব বযাখযা। 

আকম বযাখযা অকনি বযক্রিগত যত্ন িেয িাকর তাকের মকযয সম্ভাবয ক্ষকতিারি উিাোকনর 

আকে। আকম এটাও বযাখযা িকরকেলাম থয আমাকের খাবাকরর িুটি এিই স্তকর থনই যা এিবার 

কেল। 

আকম বযাখযা িকরকে থয এই িেযগুকল শুরু িরার িকর অকনি েম্পকত সিলিাকব গিেবতী হকয 

িকডকেন এবাং থসই েম্পকতরা থিকবকেকলন থয এই িেযগুকলই িাে েিয ততকর িরকত িাকর। তাই 

আকম তাকি আমার থিান নাম্বার কেলাম এবাং িরামে ে কেলাম থয থস আমাকি কিেুকেকনর মকযয 

থিান িরকব এবাং আকম তার জনয িেযটটর আকযাজন িরব। আকম এটা িকরকে থযন আকম শুয ু

ট্র্কলকত শুকয আকে বাকড যাওযার জনয। থস আমার নাম্বার কনকযকেল কিন্তু আমাকি িখকনা িল 

িরকলা না .... 
  

তারা এিটট কবডাল স্ক্যান এবাং অকনি এি-থর িকরকে। এি-থর থেে না হওযা িয েন্ত আকম 

এখনও থিান মরকিকনর উির থজার কেকযকেলাম। 
  

তারির তারা আবার এি-থর এবাং কবডাল স্ক্যান িকর, আকম জাকন না থিন। 
  

আমার মকন আকে প্রেমবাকরর মকতা এি-থর িরার সময বযো সম্পকিে কচন্তা িরা এবাং সকচতন 

োিার জনয সাংগ্রাম িরা। যখন তারা আমাকি বকলকেল থয তাকের আবার সব িরকত হকব 

আমার মকন আকে আরাম িরা এবাং থিবল এটট গ্রহে িরা এবাং তাই এিটট থজন জাযগায 

যাওযা। প্রেম এি-থর সম্পকিে আমার খুব থবকে কিেু মকন থনই কিন্তু কদ্বতীয কবডাল স্ক্যান এবাং 

এি-থর থমাটামুটট স্পিিাকব মকন আকে। 
  

আমার থবান থহকলন একস মাইকিকলর মকতা িো বকলকেকলন কিন্তু থযকহতু এটট জরুকর ঘর কেল 

তারা অযাম্বার বযতীত তারা থিবলমাে এিবাকর প্রকবকের অনুমকত কেকযকেল এবাং তারা 

কলকনটকি তার সাকে আসার অনুমকত কেকযকেল। 
  



আকম ক্রজকনস সম্পকিে আড্ডা কেকযকে, সকতযই মকন িরকত িারকে না থয আকম কনক্রিত হকযকে 

থয িকোিিেনটট স্বািাকবি তেনক্রন্দন ক্রজকনস সম্পকিে কেল, েুঘ েটনা বা আমার অবিা সম্পকিে 

কিেুই নয। 
  

আকম সবসময িকরষ্কার এবাং প্রকতশ্রুকতবি কেলাম কিিাকব এটট থখলকত যাকি। 
  

খুব থেকর হকয কগকযকেল, আমার মকন হয প্রায মযযরাকতর সময, যখন আমাকি কনকবড িকরচয ো 

ইউকনকট কনকয যাওযা হকযকেল, এই িয োকয আকম মকন িকর আকম মরকিন গ্রহে িরকেলাম িারে 

আমার বযো মকন থনই। 

আমার এি থবান বনু্ধ্ এই হাসিাতাকলর কনকবড িকরচয ো ইউকনকট এিজন নাস ে কেকলন এবাং 

কতকন আমার থবানকি িকযি সপ্তাহ িকর বকলকেকলন থয সাজেন আমার যত্ন থনওযা নাস েকি 

থিবল আমাকি আরামোযি িরকত বকলকেকলন িারে আকম রাকত কিেু সময মারা যাক্রিলাম ... 
  

তারা আমাকি নরম এযার কবোনায তুকল কনকযকেল এবাং িািার আমাকি সরাসকর স্টান োকমর 

উিকর মরকিকনর এিটট ইনকজিেন কেকযকেকলন। কতকন বকলকেকলন "এটট আিনাকি ঘুমাকত 

সাহাযয িরকব"। 

আকম তাকি বললাম, "আকম ঘুমাকবা না, আমার অকনি িাজ আকে"। কতকন আমার কেকি 

অে্িুতিাকব তাকিকয ক্রজকজ্ঞস িরকলন, "তুকম কি বলকত চাও?" আকম উের কেলাম "আমার 

এিটট িুনকন েম োকের থেহ আকে !!"  
  

আকম কনরন্তর আমার েরীকর সমস্ত অাংকে েক্রি সঞ্চালন িকর যা কনরামকযর প্রকযাজন 

কেল। আকম মকনাকনকবে িকরকে এবাং িল্পনা িকরকে অিযন্তরীে অঙ্গগুকল কনকজকের িুনগ েিন 

িরকে এবাং "স্বািাকবি হকি"। আকম এটা এিটানা িকরকে, সারা রাত। আকম িখনও থচাকখর 

িলকি ঘুমাইকন ... খুব বযস্ত। 
  

কলকনট, অযাম্বার, একপ্রল, থহকলন এবাং মাইকিল সবাই আলাোিাকব একসকেল শুিরাক্রে 

বলকত। আকম এিটট িো বকলকেলাম থয আকম সিাকল তাকের থেখকত িাব, আকম তাকের 

সম্পকিে িকোিিেন থরকখকেলাম এবাং তারা থিাোয অবিান িরকেল। তারা এিটট থমাকটল 

থেকি কনকজকের বুি িকর থরকখকেল এবাং ইকতমকযযই রাকতর খাবার থখকযকেল। আকম শুিরাক্রে 

বকলকে এবাং তাকের বলার এিটট কবেয ততকর িকরকে থয আকম তাকের িালবাকস এবাং আকম টিি 

হকয যাব। আকম তাকের আশ্বস্ত িরকত থচকযকেলাম যাকত তারা কচকন্তত না হয িারে আকম জাকন 

আকম টিি িরব। 
  

আকম কবোনার থেকে নাকস ের সাকে চযাট িকরকে, িকোিিেনগুকল মকন িরকত িারকে না। (থস 

মকন িরকত িাকর) 

এি িয োকয আকম বকলকেলাম থয আমার সকতযই প্রস্রাব িরা েরিার। কতকন আমাকি থবাতলটট 

কেকলন এবাং যতই থচিা িরুি না থিন আকম শুকয শুকয তাকত প্রস্রাব িরকত িাকরকন । কতকন 

বকলন, যকে আকম এটট িকরচালনা িরকত না িাকর তাহকল তারা এিটট িযাকেটার ert়ুকিকয 

থেকব। আকম বললাম থয থিান উিায কেল না! 
  

আকম এি ঘোরও থবকে সময যকর থবাতকল প্রস্রাব িরার থচিা িকরকে কিন্তু িাকরকন। আকম 

রকববার েুিুকরর খাবাকরর সময থেকি প্রস্রাব িকরকন, 15 ঘো আকগ। 
  



আকম তখন উকি ো ুঁডাকনার কচন্তা িরলাম। আকম নাস েকি ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "আিকন কি 

আমাকি কবোনা থেকি সাহাযয িরকত িাকরন?" এবাং কতকন ক্রজজ্ঞাসা িরকলন "কিকসর 

জনয?" আকম বললাম "আকম উকি ো ুঁডাকত যাক্রি এবাং প্রস্রাব িরকত যাক্রি" এবাং থস বলল 

"আকম থতামাকি ো ুঁডাকত কেক্রি না!" 

আকম বললাম "আকম ো ুঁকডকয আকে, হয আিকন আমাকি কবোনা থেকি উিকত সাহাযয িরকত 

িাকরন অেবা আকম কনকজই এটট িরকত িাকর!" 

কতকন তখন আমাকি সাহাযয িকরকেকলন এবাং আমাকি ো ুঁকডকয োিকত প্রায 5 কমকনট সময 

থলকগকেল। 

থসখাকন আকম আমার বাম হাত কেকয ক্রড্রি স্টযাকের উির আযা অন্ধ্িাকর ো ুঁকডকয কেলাম এবাং 

নাস ে আমার জনয থয থবাতলটট যরকেল তাকত প্রস্রাব িরকেল। 

আকম এটট িূরে িকরকে এবাং এটট থমকঝকত উিকচ িডা শুরু িকরকে। কতকন বকলকেকলন 

"অকিক্ষা িরুন এবাং আকম আকরিটট থবাতল িাব" আকম বললাম "আকম থিানিাকবই োমকে 

না, আকম জাকন না আকম আবার িখন এটট িরকত িারব"। আকম প্রবাহ বন্ধ্ িরকত 

চাইকন। থবাতলটট িুকরা থমকঝকত উিকচ িডকত োকি। 

নাস ে হাসকত লাগকলন এবাং বলকলন “আকম িাউকি থেকখকন থয এর মকযয এিটট িূরে 

িরকত! আকম মকন িকর আমাকি শুযু এটট সাংগ্রহ িরকত হকব! ” 
  

আকম হাসলাম িারে এই মুহুকতে হাসা থিান কবিল্প কেল না। আমার কিতকর থয হাকস কেল তা 

আমার জনয তাৎিয েিূে ে কেল। 
  

আমাকি কবোনায থিরাকত আরও ৫ কমকনট সময থলকগকে। নাস ে এবাং আকম আকরা আড্ডা কেকত 

শুরু িরলাম এবাং আমার মকন আকে আকম তাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকেলাম থয আকম কি িরকেলাম 

যার জনয আমার থজকগ োিা েরিার। আকম বযাখযা িরলাম থিন আকম ঘুমাক্রিলাম না এবাং 

থয িাজটট আকম িরকেলাম। 
  

আকম কবকেেিাকব আমার েরীকরর চারিাকে েক্রি সঞ্চালন িরকেলাম, আমার থেহকি উজ্জ্বল 

আকলা কেকয কবকিরে িরকত থেকখ এবাং থযসব এলািায আকলার অিাব কেল বা অনযকের মকতা 

উজ্জ্বল কেল না থসগুকল িূরে িরকেলাম। 
  

এইিাকব আকম এটা িকরকে। 
  

আকম মহাকবকশ্বর কেকি তািালাম এবাং িল্পনা িরলাম আমার বাহুগুকল মহাকবকশ্বর কেকি 

প্রসাকরত হকি থযমন আকম মহাকবশ্বকি আকলঙ্গকন কনকয যাক্রি। এটট িরা েক্রিকত আুঁিা কেল, 

এতটাই থয এটট িমাগত আমার বাহু উিকচ িডকেল তাই প্রকতটট ঝাডু আকম এই েক্রির এিটট 

িয োপ্ত প্রাচুয ে িল্পনা িরকেলাম তাই আকম জানতাম থয আমার কনকজর প্রকযাজকনর থচকয আরও 

থবকে কিেু আকে। আকম িল্পনা িকরকেলাম থয এটট আমার মাোর েীকে ে কিকনযাল গ্রকিকত 

(মুিুকট) আসকে এবাং এটট আমার েরীকরর চারিাকে কনকয যাকি থযখাকন আকম অনিুব িকরকে 

থয এটট প্রকযাজন। আকম এটা িুটির স্টি গাো বযবহার িকর থেকখকে, থয আমার েরীর আমার 

েরীকরর কবকিন্ন জাযগায চারিাকে জমা হকযকেল, আকম থয কবস্মযির সমূ্পরিগুকল গ্রহে 

িরকেলাম তা থেকি। িকযি বের যকর থলাকিরা আমাকি বলত "আিকন এত িকরিূরি থিন 

কনকিন?" এবাং আকম হাসতাম এবাং বলতাম "িারে আকম িাকর"। যখনই আমাকি ক্রজজ্ঞাসা 

িরা হকযকেল আকম থিবল কনকজর উির কবশ্বাস থরকখকেলাম এবাং থসগুকল গ্রহে িরকত 

োকি। েুঘ েটনার িকরই আকম বুঝকত থিকরকেলাম থয প্রকতকরায এবাং েুঘ েটনার থক্ষকে িকরিূরি 

গ্রহে িরা িতটা গুরুত্বিূে ে। থবকেরিাগ থলাকির িুটির অিাব হয এবাং তাই জরুরী অবিায 



যখন তাকের থেহগুকল থমরামকতর িাকজর জনয অকবলকম্ব িাুঁচামাকলর প্রকযাজন হয তখন 

েরীকরর অনয থিাোও থেকি মযলা থিলকত হকব যা এটটকি অতীব গুরুত্বিূে ে মকন িকর 

না। আকম কবশ্বাস িকর এটট আমার থবুঁকচ োিার এিটট অকবকিেয অাংে । 
  

িখনও িখনও রাকতর সময আকম এিটট কবোল িাকনল িািন িকর এবাং আকম আমার 

থেবেতূকের আমার জনয এই েক্রিটট চযাকনল িরকত এবাং িাকনলটট নাকমকয কেকত 

বকল। এইিাকব আকম আমার েরীর িুনকন েম োকের িল্পনা িরকত এবাং আমার িকবেযকতর সমস্ত 

ক্রিযািলাি িরকত আরও থবকে সময বযয িরকত িারতাম যা আকম থিকবকেলাম থয আকম 

িরকত চাই। 
  

আকম আকের েেকির মাঝামাক্রঝ থনিাকলর কহমালয িব েকতর মযয কেকয এিটট থট্র্ি িরকত 

কগকযকেলাম এবাং এটটকি খুব িাকলাবাসতাম এবাং সবসময কিকর থযকত চাইতাম। অযাম্বাকরর 

জকের মুহতূ ে থেকি আকম তাকি ভ্রমকের স্লাইিগুকল থেকখকয আসকে এবাং িো বলকে থয এটট 

িতটা েুেোন্ত হকব যখন আমরা এিসাকে এটট িরকত যাই যখন তার বযস প্রায 20 বের এবাং 

আমার বযস প্রায োট। আকম সবসময জানতাম থয এটা িরার জনয আমার হৃেকয তরুে হকত 

হকব এবাং এিটট েক্রিোলী সুি েরীর োিকত হকব। আমার জীবকনর থবকেরিাগ সময আকম 

অসুি কেলাম বা খুব খারাি কিি বা মাোবযাো ইতযাকে কনকয বযকেত কেলাম। আকম এটাকি আমার 

েরীরকি আকগর থচকয িাকলািাকব িুনকন েম োে িরার সুকযাগ কহকসকব থেকখকে। (আকম আমার 

জীবকন আকগ " দরু্ ঘেনার আকগ" উকেখ িকরকন ..) 
  

কনকবড িকরচয োর থসই রাকত আকম কেলাম এখন িয েন্ত সবকচকয থবকে থিািাস িরা এবাং সবকচকয 

েীঘ ে সময যকর আকম িমাগত থিািাস িকরকে। 
  

িরকেন সিাকল থোরাকসি সাজেন তার রাউকে আকসন এবাং তার সাকে প্রচুর থলাি (িািার) 

কেকলন , প্রায 12 । আমার মকন হয তারা কবক্রস্মত হকযকেল আকম এখনও থবুঁকচ আকে। 
  

কতকন আমার কবোনার থেকে ো ুঁকডকয আমার চাকটের কেকি তািাকলন। কতকন আমার কেকি 

তাকিকয বলকলন, "থতামার থবে গুরুতর আঘাত আকে" । 

আকম তার কেকি কিকর তাকিকয বললাম "এটা কি টিি ..." আকম স্পি কেলাম থয তার বিকবযর 

কিকে গ্রহে িরব না। 

কতকন জবাব কেকলন, "আকম এি খুুঁকজ কনকত হকব এবাং এিটট অয ে িুসিুস গুকল এবাং আিনার 

প্লীহা। যখন আকম িাজ িরব তখন আকম অনয কিেু িরার প্রকযাজন আকে কিনা তা মূলযাযন 

িরকত সক্ষম হব। 
  

আকম তার কেকি তািালাম এবাং তার কেকি ইকঙ্গত িরলাম তারির বললাম "তুকম কি বক্ষ 

কচকিৎসি?" 
  

কতকন উের কেকলন "হযা ুঁ" 
  

আবার তার কেকি আেুল তুকল আকম তাকি সরাসকর বললাম "আিা, থতামার িাজ আমাকি 

বলার জনয থয আমাকি কি িরকত হকব তা কনক্রিত িরকত হকব যাকত িখনও না ঘকট"।  আকম 

যখন আমাকি বলকলন আকম উকেখ িরকত আমার স্ব বািয বাকি জনয তাুঁর কেকি কিকর এবাং 

তারির। 
  



তার সাকে োিা থলাকিরা সবাই এি িা কিকেকয থগল। 
  

কতকন িকযি কমকনকটর জনয আমার কেকি তািাকলন, চুিচাি, আকম আমার থেবেতূকের 

ক্রজজ্ঞাসা িরকেলাম থয কতকন তার প্রকযাজনীয তেয থিকযকেন, এবাং তারির কতকন োন্তিাকব 

এবাং োন্তিাকব বলকলন, "নাস েকের থেখান থয কিিাকব এিটট সাকিাকটেি িাকে িরকত হকব এবাং 

আকম চাই আিকন যতটা িাকরন িাকে কেকত িাকরন। আকম এটাও চাই থয আিকন গিীরিাকব 

শ্বাস কনন এবাং যতটা সম্ভব রকি িাকে কেন। " 

আকম বললাম "টিি আকে"। 
  

কতকন চকল থগকলন এবাং নাস ে এবাং আকম থিবল একি অিকরর কেকি তািালাম। 
  

আমার এিটট িাো স্টান োম এবাং িাঙ্গা িাুঁজর কেল ... 

িাকে এবাং গিীরিাকব শ্বাস থনওযার যারো… .. 
  

আকম থসখাকন এি ঘো শুকয কেলাম সাহস থজাগাড িকর ঘুকর থবডাকনার জনয।  

আকম তখন নাস েকি বললাম থয কবোনা থেকি উিকত আমার তার সাহাযয েরিার এবাং থস বলল 

"আকম থতামাকি উিকত কেক্রি না।" 

আকম বললাম "িি বকলকে আমাকি উিকত হকব এবাং হা ুঁটকত হকব এবাং গিীরিাকব শ্বাস কনকত 

হকব এবাং আকম থসটাই িরকত যাক্রি"। 

কতকন েৃ emp  ়তার সাকে বলকলন "থস এখন মাকন না" 

আকম উের কেলাম, "আকম এখন এটা িরকে এবাং আিকন আমাকি উিকত সাহাযয িরকত িাকরন 

অেবা আকম কনকজই উিকত িাকর।" 
  

তার মুকখ সামানয হাকস কেল এবাং আমাকি সাহাযয িরার জনয একগকয থগল। আমাকি কবোনা 

থেকি উকি ো ুঁডাকত সাহাযয িরকত প্রায 5 কমকনট সময থলকগকেল। থসখাকন ো ুঁকডকয োিাটা থবে 

এিটা অজেকনর মকতা মকন হকযকে। আকম খুব যীকর যীকর রওনা কেলাম। প্রকত ৫ থসকিকে এিটট 

িেকক্ষি। আকম গিীরিাকব শ্বাস কনক্রিলাম এবাং রকি িাকে হক্রিল থযমন আকম কবোনায 

োিািালীন ইকতমকযয িকযিবার িকরকে। প্রকতটট সময আকম রি আি coughed আকম বন্ধ্ 

িকর থেয। তারির আবার রওনা হল। আকম কবোনা থেকি প্রায 15 যাি েকূর থিকযকেলাম এবাং 

আকম িুকরািুকর কনক্রিহ্ন হকয কগকযকেলাম। আমার থিান েক্রি অবকেি কেল না এবাং আকম ঘুকর 

ো ুঁডালাম এবাং কবশ্বাস িরকত িারকেলাম না থয কবোনাটট িতটা েকূর কেল। আকম কবোনায 15 টট 

যাি কিকর একসকে থযমনটট আকম আকগর রাকত থমািাকবলা িকরকে। আমার েৃটিিকঙ্গ থসট 

িরুন এবাং আমার েরীরকি সাডা কেকি। আকম কবোনায কিকর থগলাম এবাং থসখাকন সুি হকয 

শুকয িডলাম। 

আমার েরীর অকবশ্বাসযিাকব েুব েল কেল। আকম আমার জীবকন থবে িকযিটট মযারােন থেৌকডকে 

এবাং থসই িকনকরা যাি আমাকি থয থিাকনা মযারােকনর থচকয থবকে ক্লান্ত িকরকে। 

েুঘ েটনায আমার েরীকরর প্রকতটট থিেী তার েক্রি হাকরকয থিকলকেল এবাং মকন হক্রিল থয আকম 

এিটট কেশুর মকতা প্রকতটট থিেীর েক্রি িুনকন েম োে িরকত চাই। 

আকম আমার েরীকর েক্রি সঞ্চালকনর িাজ চাকলকয যাক্রি এবাং আমার েরীর কনকজই িুনগ েিকনর 

িল্পনা িরকে। 

নাস ে তখনও আমার কবোনার থেে প্রাকন্ত বকস আমাকি থেখকেল থযমনটা অনযরা সারারাত 

িকরকেল। 
  



এি ঘণ্টা ির আকম বললাম আকম আবার সব িরকত প্রস্তুত। কতকন আমাকি সাহাযয িকরকেকলন 

এবাং আকম রওনা কেলাম। আকম কনকবড িকরচয ো ইউকনকটর চারিাকে এিটট সমূ্পে ে থিাল িরা 

থেে িকরকে। 

আবার িুকরািুকর িাটটকয আকম আমার কবোনায কিকর এলাম। 
  

আকম যখন থসখাকন শুকযকেলাম তখন নাস ে আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকলন, "বুঝকত িাকরা তুকম িত 

িাগযবান?" 

আকম উের কেলাম, "আকম অনুমান িকর না, থয িারকে সম্ভবত আিকন আমাকি প্রশ্ন িরকেন" 
  

কতকন বকলকেকলন, "এমন কিেু আকে যাকি আমরা কনকেেি গাকড েুঘ েটনার জনয মৃতুযর গকত বকল , 

এর অে ে এই থয থসই গকতর জনয এবাং গাকডর প্রকতযকির উিকরই মারা যায । এিটট কির বস্তুর 

(থমরুর মকতা) সাকে সাংঘকে ের জনয মৃতুযর গকত োট কিকম/ঘো। এই সপ্তাকহ আমাকের এখাকন 

েুটট িৃেি বযক্রি কেল যাকের টিি আিনার মকতা এিই েুঘ েটনা হকযকেল, এিটট মাো সরাসকর 

এিটট থমরুকত যাক্কা থখকযকেল। তারা েুজকনই ঘণ্টায োট কিকলাকমটার িকর যাক্রিল এবাং 

েুজকনই মারা কগকযকেল, তবুও আিকন 85 কিকম/ঘো িকর যাক্রিকলন এবাং আিকন থবুঁকচ 

কেকলন। আিকন থবে িাগযবান। " 
  

আকম জানতাম এটা িাগয নয কিন্তু এটাও অনিুব িকরকে থয থস জানকত চাযকন থয আকম এটা 

কিিাকব িকরকে। আকম থসখাকন শুকয আকে এবাং আমার থিকরেতাকের ক্রজকজ্ঞস িরলাম 

"আকম কিিাকব থবুঁকচ থগলাম এবাং তারা বা ুঁচল না?" 

তাকের িাে থেকি উেরটট িকরষ্কার কেল এবাং "আিকন সাহাযয থচকযকেকলন" 

আকম তাকের আবার ক্রজজ্ঞাসা িরলাম, "অনযরা কি িকরকে?" 

তারা বকলকেল "তারা এসকে থমরু উকি আসকে এবাং বকল 'ওহ না !! আকম মারা যাক্রি!' এবাং তারা 

মারা যায। " 
  

আকম কিেুক্ষকের জনয থসখাকন কচন্তা িকর শুকয কেলাম। 
  

আকম িকযি েেি যকর কনকজর উির থয সমস্ত বযক্রিগত উন্নযন িাজ িকরকে এবাং আকম 

আমার সীমা (বা কনকজর সীমাহীনতা) খুুঁকজ থবর িরার জনয িতটা অকিপ্রায কেলাম এবাং 

কিিাকব আকম কনকজকি কবশ্বাস িরকত কেকখকে এবাং আকম িী অনুিব িরকে তা কনকয কচন্তা 

িকরকে। যখন আকম বড হক্রিলাম তখন আকম থিকবকেলাম কিিাকব অনযরা আমার সম্পকিে িী 

িাবকে এবাং আকম "সটিি" িাজটট িরকে কিনা তা কনকয আকম এত উকদ্বগ্ন কেলাম। আকম অকনি 

কিেু কনকয িাবলাম। আকম জানতাম এটা িাগয নয ... 
  

আকম আমার জীবকনর কেকি কিকর তািালাম এবাং বুঝকত িারলাম থয আকম থয িেন্দগুকল 

িকরকে যখন সবাই আমাকি বলকেল থয তারা এমন কিেু িরকব না যা তারা িেন্দ িকর না, 

তকব আকম জানতাম থয এটট আিার িকক্ষ সটিি । 

েুঘ েটনার 5 বের ির আকম প্রায 100 জকনর জনয আমার বযবসায এিটট প্রকেক্ষে কনক্রিলাম 

এবাং থসই সমকযর গল্প বলকত শুরু িরলাম যখন আকম স্ক্াই িাইকিাংকয কগকযকেলাম, তারির 

প্রকেক্ষকের মাঝখাকন আকম হিাৎ বুঝকত িারলাম থয যকে আকম স্ক্াই িাইকিাং না িরতাম 

সম্ভবত েুঘ েটনায মারা থযকত িাকর। আকম ঘকরর সামকন ো ুঁকডকয েৃেযমানিাকব সকর থগলাম এবাং 

আমার েক্রির প্রোংসা িরকেলাম এবাং আমার হৃেকয যা জাকন তা অনসুরে িরার ইিাকি 

আমার জনয সটিি বকল মকন িরকেলাম। গল্পটা আিনাকের সাকে থেযার িকর ... 
  



আকের েেকির মাঝামাক্রঝ সমকয (আমার কবকের েেকির মাঝামাক্রঝ) আকম কিকক্টাকরযা থেকের 

এিটট বড েহকর বাস িরকেলাম এবাং এি রাকত আকম থসই লাইি স্টাইকলর এিটট থো 

থেখকেলাম এবাং টযাকেম স্ক্াই িাইকিাংকযর এিটট থসগকমে কেল থযখাকন আিকন কনকজকি 

এমন িারও িাকে আটকি থরকখকেকলন িকযি হাজার লাি যাকত তারা জাকন তারা কি িরকে 

এবাং তারির আিকন এিটট িুকরািুকর িাল সমতল থেকি লাি কেকয িৃকেবী মুি িতন। আকম 

বহু বের যকর স্ক্াই িাইকিাং িরকত থচকযকেলাম কিন্তু জানতাম যকে আকম এিা এটট িকর তকব 

সম্ভবত আকম মারা যাব। িিে িাজ িরকে না এবাং িুট না থখালার কবেকয আমার খারাি যারো 

কেল। তাই টযাকেম স্ক্াই িাইকিাংকযর সাকে আমাকি থসই কবেকয কচন্তা িরকত হযকন িারে 

অকিজ্ঞ বযক্রি থয থিানও িকরকিকত সামলাকত িাকর। 

আকম িকরর কেন সিাকল টটকি থস্টেকন থিান িরলাম এবাং জানকত িারলাম তারা থিাোয 

থটকেম জাম্ম্পাং িকরকে। এটা কেল কসিকনর বাইকর । এটা টিি কেল িারে আমার 

বাবা কসিকনকত োিকতন এবাং আকম উিকর কগকয তার সাকে োিকত িারতাম এবাং এিটট গাকড 

যার কনকত িারতাম। আকম ফ্লাইট বুি িকরকেলাম, তাকি করাং িকর বললাম থয আকম আসকে, 

(আকম এত স্মাটে কেলাম থয আকম তাকি বলকে না থিন আকম আসকে)। 

আকম থো থেখার চারকেন ির কসিকনকত একসকেলাম এবাং এিটট গাকড যার িকরকেলাম এবাং 

তারা থয কবমানবন্দর থেকি িাজ িরত তার েুই ঘণ্টা গাকড কনকয কগকযকেলাম। 
  

আকম থযাগ িরকত িাকর থয এই সমকয আকম এিটট সম্পকিের থক্ষকে অকনি িকি 

কেলাম। আকম এই থমকযটটকি িাকলাবাসতাম কিন্তু এটা িাজ িরকেল না। আকম করচািে বাকখর 

এিটট বই িডকেলাম যার নাম কেজ অযািস িরএিার। এই বইটট কেল আিার সঙ্গীকের যারো 

এবাং আমরা সকতযই থিান কনকেেি বযক্রির জনয কনয োকরত কিনা তা 

কনকয। আকম কসিকনকত থিৌৌঁোকনার সময বইটটর থয অাংেটট িকডকেলাম তা হল যখন করচািে 

তার আিার সঙ্গীর সাকে সম্পিে সামলাকত িাকরকন এবাং এিটট থোট কসকঙ্গল ইক্রেন 

কবমাকন উকি যায । এটট িযাে হকযকে এবাং চুট িাজ িকর কন। িকরকিকত উকেখকযাগযিাকব 

এমন কেল থয আকম কনকজর জনয থসট আি িরকেলাম। আকম আিয ে হলাম থয আিা আমাকি 

বলার থচিা িরকে না থযন আকম আমার সমকযর আকগ মারা যাব। আমার হৃেকয আকম জানতাম 

থয এটট অনুসরে িরা গুরুত্বিূে ে। আকম জানতাম আকম মৃতুযর িযকি জয িরকত চাই। আকম 

জানতাম এটা গুরুত্বিূে ে। িতটা গুরুত্বিূে ে তা বুঝকত আমার আরও 20 বের থলকগকে। আকম 

এটাও জাকন থয কসিকনকত থসই েু'কেন আমাকি আমার জীবকন েক্রিোলী িকর তুকলকেল যাকত 

আকম িযকি অকতিম িরকত িাকর এবাং অজানা দ্বারা কনযকন্ত্রত না হকত িাকর। 
  

যখন আকম কবমানবন্দকর থিৌৌঁেলাম তখন কবমানগুকল উড্ডযন এবাং থলািজন সব েে থঘারাকিরা 

িরকত বযস্ত কেল। এটট এিটট সুন্দর কেন কেল খুব সামানয থমঘ এবাং সূয ে উজ্জ্বল কেল। 
  

আকম কনবকন্ধ্ত এবাং আমার টািা িকরকোয িকরকে। তারা বযাখযা িকরকেল থয টািা থিরতকযাগয 

নয। তারা আমাকি প্রকেক্ষকের মাযযকম কনকযকেল এবাং আমাকি উিযুি িকরকেল। 

বাতাস উিল এবাং আমাকি বলা হল থয এিটট কনকেেি বাতাকসর গকতকত তারা িাইি িরকত িাকর 

না যকেও কনযকমত স্ক্াই িাইকিাং এখনও ঘটকে। কেকনর থবলা যখন আকম বাতাস মকর যাওযার 

অকিক্ষায কেলাম তখন আকম আমার বই িকডকেলাম এবাং অনয আিাে িাইকিাং থেকখকেলাম 

এবাং টযকলটটট এতবার থেকখকেলাম থয আমার মকযয কিেুই অবকেি কেল না ... 
  

আকম প্রায 10 টা থেকি সন্ধ্যা িয েন্ত সারাকেন অকিক্ষা িরতাম । তারা সবকচকয থবকে ক্ষমা 

থচকযকেল এবাং বকলকেল যকে আকম থিার ৫ টায কিকর আকস তকব সিাকলর থসই সময বাতাস 



সবসময িম োকি এবাং আকম লািাকত সক্ষম হব। আকম বললাম টিি আকে এবাং বাসায রওনা 

হলাম। 
  

আকম বাকডকত একস রাকতর খাবার থখকযকে, সারা রাত আমার বই িকডকে, আকম জানকত 

থচকযকেলাম করচািে মারা থগকে কিনা। আকম বইটটকত আমার জনয থিান বাতো আকে কিনা তা 

থবর িরার থচিা িরকেলাম। আকগ আকম থযাগাকযাগ িরকত কেকখকে কিিাকব এই গল্প 

ঘকটকে তাই িকরষ্কারিাকব , আকম এখন কি , আমার থিকরেতাগে / আযযাক্রিি সাহাযযিারী 

সকঙ্গ। 
  

আকম তাডাতাকড কবোনা থেকি নামলাম এবাং এিটু নাস্তা িরলাম থজকন থয এই মুহুকতে যা কিেু 

যাকি তা সরাসকর আমার মযয কেকয যাকি ... 
  

আকম থিার ৫ টায কবমানবন্দকর থিৌৌঁকেকেলাম এবাং বাতাস তখনও কেল। থেকলরা কবক্রস্মত 

হকযকেল থয আকম থেকখকযকে। তারা বকলন থয থিউ কিেু কেল মে েখটনা কিকর আসা িকরর 

কেন। তারা আমাকি কবমাকন তুকল কনকয থগল এবাং েীকে ে আমাকি চািার উিকরর থোট যাতব 

থপ্লকট উিকত বলা হল। থপ্লটটট মাে থেড থসট িুকটর জনয যকেি বড কেল। আকম এটেবাটর 

আতঙ্কিত যাতব বাকর ঝুলমিলাি । আমার আসকল মকন হকযকেল আকম আমার মৃতুযর কেকি 

ঝাুঁকিকয িডকে। 
  

আকম থটকন থবর িরকত যাক্রিলাম না এবাং যকে আকম এখাকন এবাং এখন মারা যাক্রি, তাহকল তাই 

থহাি। আমার িাকে আটকি োিা থলািটট "ঝাুঁি োও" বকল কচৎিার িকর উিল এবাং আকম 

থেকড কেলাম। থসই সমকয আকম আযা থচতনায িকড যাই। আমার থচাখ থখালা কেল কিন্তু 

সবকিেু িাকলা কেল। আকম সকচতনিাকব আমার িকরকবে সম্পকিে সকচতন কেলাম না, অেবা 

আকম থিাোয কেলাম বা কি ঘটকেল। কিন্তু আকম েরূ থেকি এিটট িকযস শুনকত 

িাক্রিলাম। িেস্বর আমার কেকি কচৎিার িকর বলকেল আমার িা টানকত টানকত যখন আমরা 

িকডকে। তার মুখ আমার িাকনর টিি িাকেই কেল কিন্তু মকন হক্রিল থস এি মাইল 

েকূর। কিেুক্ষে ির আকম আমার িা টানলাম, আসকল কি ঘটকে বা থিন হকি বুঝকত িারকে 

না। এটট এিটট স্বকের মকতা মকন হকযকেল এবাং আকম এিটট ভ্রূকের অবিাকনর কেকি 

ঝুুঁিকেলাম এবাং আকম বঝুকত িারকেলাম না কি ঘটকে বা আকম থিাোয কেলাম। যখন আকম 

আমার িা থটকন যরলাম, আমরা ম্স্পন থেকি চযাপ্টা হকয থগলাম এবাং কতকন আমাকি বলকলন 

"আর এি থসকিে এবাং আকম করি িিেটট টানকত যাক্রি"। 
  

আমরা িৃকেবীকত িকতত হয এবাং আকম এই িয োকয জানত কেল এটেবাটর কিেুই আকম এটা 

সম্পকিে িরকত িাকর। যকে আকম এই মুহুকতে মারা যাক্রিলাম তকব আকম এটট বন্ধ্ িরকত 

িারতাম না। তাই আকম ভ্রমে উিকিাগ িরার কসিান্ত কনকযকে । আমি আিার অবস্থা মিটন 

মনটয়মি। 
  

আকম আকেিাকে তািালাম এবাং কবশ্বাস িরকত িারকেলাম না থয এটট িকড যাওযা এবাং দ্রুত 

হওযার অনুিূকত অনুিব িরা িতটা অে্িুত কেল। 

অবকেকে কতকন করি িিেটট টানকলন এবাং আকম এিটট "হুকি" থবর িরলাম !!! কতকন আমাকি 

বকলকেকলন "তারা সবাই তাই িকর"। আমরা থনকম একস থোট বৃকের কিতকর নামলাম। অনযানয 

আিাকের িুবুকররা সবাই আমার িাকে একস ক্রজজ্ঞাসা িকরকেল "আিকন কি এটট িেন্দ 

িকরকেন?" 

আকম উের কেলাম "এিেম!" 



তারা তখন বকলকেল "তাহকল আিকন কি এটট আবার িরকত যাকিন?" 

আকম উের কেলাম "না" 
  

তারা সবাই আমাকি ক্রজকজ্ঞস িরল, 

"থিন না?" 

আকম উের কেলাম "িারে এখন আকম থসখাকন কেলাম এবাং এটট িকরকে!" 
  

থসই অকিজ্ঞতা আমাকি থসট আি িকরকেল যাকত আকম আমার মৃতুযর িযকি মুি িরকত 

সক্ষম হকযকে। 
  

হাসিাতাকল কনকবড িকরচয ো ইউকনকট কিকর। 

কেকনর থবলা আকম এখনও অকবশ্বাসযিাকব কনকজকি কনরামকযর কেকি মকনাকনকবে িরকেলাম। 

তৃতীযবার আকম হা ুঁটকত হা ুঁটকত এবাং গিীরিাকব শ্বাস থনওযার জনয কনকবড িকরচয ো শুরু 

িরলাম। প্রকতবার যখন আকম আমার হা ুঁটার জনয থযতাম তখন নাস ে আমার টিি িাকে কেল, 

প্রকযাজন হকল সাহাযয িরার জনয প্রস্তুত কেল। হা ুঁটকত হা ুঁটকত থস আমাকি িখকনা যকর রাকখকন, 

আমার যারো থস আমার জনয এটা িরার গুরুত্ব অনুিব িকরকে। 

এই তৃতীযবার থস আমাকি বলল "তুকম থতামার চারিাকে কি থেখে?" 

আকম উের কেলাম "অকনিটা অজ্ঞান মানুে" 
  

১ hours ঘো বা তারও থবকে সময যকর আকম কনকবড িকরচয োয কেলাম এই সমকযই আকম অনয 

থিান থরাগীর কেকি তািালাম, এমন কেল না থয আকম তাকের উকিক্ষা িকরকেলাম তারা আমার 

থচতনা বা সকচতনতায কেল না। 
  

থস তখন বকলকেল "তুকম থিন এটা মকন ির?" 

আকম তার িাকে আমার হাত যরলাম, হাত সকরকয বললাম "আকম জানকত চাই না, আকম সিু 

হওযার কেকি মকনাকনকবে িরকে!" 
  

তারির কতকন আমাকি বলকলন "আকম প্রকত 15 কমকনকট আিনার সাজেনকি থিান িকরকে এবাং 

তাকি বকলকে থয আিকন আমার কনকবড িকরচয ো ইউকনকট থনই"। আকম হাসলাম এবাং তার সাকে 

এিমত। 
  

এই সময আমার হা ুঁটার সময আকম বড রুকমর েুটট িূে ে লযাি িকরকে। কদ্বতীয থিাকলর সময 

কতকন আমাকি ক্রজজ্ঞাসা িরকলন "আিকন কি থগাসল িরকত চান?" 
  

আকম তার কেকি তাকিকয বললাম থয আকম িরব এবাং আকম কনক্রিত থয এটট আমাকি আরও 

িাল থবায িরকত এবাং সনু্দর এবাং সকতজ থবায িরকত সাহাযয িরকব। 
  

যখন আকম কবোনায কিকর থগলাম, থস বলল থস সব কিেু প্রস্তুত িরার সময এিটু সময থনকব 

এবাং থস আসকব এবাং েীঘ্রই আমাকি কনকয আসকব। থস এখন আমাকি এিাই থেকড চকল 

যাক্রিল। এিটট স্পি লক্ষে থয থস আমাকি িাল হকত থেকখকে (যকেও আকম তখন এই কবেকয 

সকচতন কেলাম না )। 

আযঘণ্টা ির থস কিকর একস আমাকি যরল। আকম এখনও তার সাহাকযযর প্রকযাজন উিলাম 

এবাং আমরা ঝরনা রওনা। 
  



কতকন আমাকি িািড খুকল কেকলন এবাং আমাকি সমূ্পে ে নগ্ন িকর বসাকলন থসই সাো প্লাকস্টকির 

থচযারগুকলর মকযয এিটটকত এবাং হযােকহল্ড োওযার থগালাি আমার হাকত থরকখ বলকলন থয 

কতকন েীঘ্রই কিকর আসকবন। আকম কিেু সরাকত িারকেলাম না, আকম যা িরকত থিকরকেলাম 

থসখাকন এিই অবিাকন বকস কেল থয থস আমাকি থরকখকেল। আকম িাকন থমাকটও সরাকত 

িারকেলাম না। 
  

মকন হল থস কিেুক্ষকের জনয চকল থগকে যখন থস কিকর একস েরজার চারিাকে মাো 

নাডল। কতকন ক্রজজ্ঞাসা িরকলন আকম টিি িরকে কিনা যা আকম হযা ুঁ বকলকেলাম। 

কতকন তখন বকলকেকলন "আমার এখাকন কিেু নাস ে আকে যকে তারা আকস তাহকল কি টিি আকে?" 

আমার মুকখ খুব বড হাকস কেকয আকম ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "এবাং তারা িী থেখকত চায?" 

কতকন এিটট সুন্দর হাকস কেকয উের কেকলন "তারা আিনাকি োওযাকর থেখকত চায!" 

আকম থহকস বললাম "আকম তাই থিকবকেলাম ... তাকের কিতকর কনকয আসুন!" 
  

অনযানয নাস েরা সবাই ঝরনা ঘকর as়ুিল যখন আকম থসখাকন নগ্ন হকয ঝরনা থগালািটট 

যকরকেলাম। আমার নাস ে বকলন, "িতকেন ঘ ে মকন ইনকটনকসি থিযার ইউকনট এখাকন 

হকযকে?" 

আকম বললাম, "আকম জাকন না, সম্ভবত 70 বের আমার অনুমান। ” 

কতকন বকলকেকলন "হযা ুঁ, এবাং আিকনই প্রেম কযকন এটটকত থগাসল 

িকরকেন। আমরা বুঝকত িাকরকন থয থিন তারা এিটট কনকবড িকরচয ো থিকে থগাসল িকর 

থযখাকন মানুেকি স্পে বাে থেওযা হয! 
  

আমরা সবাই হাসলাম। 

তারা বযাখযা িরকত কগকযকেল থয িীিাকব ঝরনাটট সব েো থস্টাকরজ রুম কহসাকব বযবহৃত হত তাই 

তাকের এটট িকরষ্কার িকর িকরষ্কার িরকত হকযকেল। 
  

কলকনট এবাং অযাম্বার কেকনর থবলায প্রাযই আমাকি থেখকত আসকতন। 
  

কবকিল 4 টার কেকি অিোরকল একস আমাকি কনকবড িকরচয ো থেকি থবর িকর আমাকি এিটট 

ওযাকিে কনকয যায। 
  

আমাকি ওযাকিে চািা থেওযার িকর, কলকনট এবাং অযাম্বার আমাকি হাসিাতাকলর 

িযাকিকটকরযায কনকয যান এবাং আমরা সবাই এিসাকে রাকতর খাবার থখকযকে এবাং সাযারে 

ক্রজকনস কনকয আড্ডা কেকযকে। 
  

থসই থসামবার রাকত আকম ঘুমাকত িেন্দ িরতাম কিন্তু ওযাকিে জাহান্নাকমর এিজন নাস ে কেকলন 

কযকন সমস্ত থট্র্ এবাং থমাি এবাং বালকত থবুঁকযকেকলন এবাং সারা রাত থজাকর থজাকর ঘুকর 

থবডাকতন। 
  

আকম আমার বুকি এিটট খুব কবকেে কনরাময ক্রিম ঘেকেলাম এবাং কবকেে িুটিির সমূ্পরি 

গ্রহে িরকেলাম যা আকম সাযারেত প্রকতকেন গ্রহে িকর । কলকনট থসগুকলা আমার জনয কনকয 

একসকেল । 
  

মঙ্গলবার সিাকল সুেৃঙ্খলিাকব একস আমাকি আবার এি-থর িরকত নাকমকয থেয এবাং তারা 

আকরা বুকির এি-থর থনয এবাং তারির আমাকি আবার আমার কবোনায চািা থেয। 
  



প্রকত ঘণ্টায এবাং মাকঝ মাকঝ প্রাযই আকম হা ুঁটকত থযতাম িকরকিাকরর উিকর এবাং কনকচ এখনও 

গিীরিাকব শ্বাস কনক্রিলাম এবাং এখনও অল্প িকরমাকে রি িাকে হক্রিল। আকম স্বাযীন কেলাম 

এবাং স্বািাকবি হা ুঁটার গকতর থচকয কিেুটা যীর গকতকত চলকেলাম। 
  

আমার িকযিটট থিান িল এবাং িকযিজন েে েি কেল। এই েে েনােীকের মকযয এিজন কেকলন 

কনকবড িকরচয ো নাস ে কযকন আমার থবানকের বনু্ধ্ কেকলন। 
  

যখন আকম ওযাকিে কেলাম তখন এিজন নাস ে একসকেকলন কযকন গুরুতর গাকড েুঘ েটনায িী 

িারকে আঘাত িান তা কনকয এিটট গকবেো িরকেকলন যাকত গাকডর কনম োতারা এই আঘাতগুকল 

িমাকনার জনয গাকডর নিো সামেসয িরকত িাকর। 
  

থস অকনি প্রশ্ন িকরকে 

এিটট প্রশ্ন কেল "এমন কিেু কি কেল যা আমার েৃটিকি বাযা থেয?" 

আমার উের কেল "হযা ুঁ" 

কতকন ক্রজজ্ঞাসা িরকলন "এবাং এটা কি?" 

আকম উের কেলাম "আমার থচাকখর িাতা!" 
  

কতকন এটা কলকখকেকলন থয আকম বুঝকত িারকেলাম না থয আকম এিটট রকসিতা িকরকে এবাং 

তারির থস আমার কেকি তািাকলা এবাং আকম তাকি আমার মূলযাযন িরকত থেখলাম। থস তখন 

থহকসকেল। 
  

আকম তখন বকলকেলাম "এযারবযাকগর যুকলা আমাকি গাকডটটকি থিাোয কনকয থযকত হকব তা 

থেখকত সক্ষম হকত বাযা কেকযকে" 
  

নাস েও কেকলন এিজন নান। কতকন আমার সাকে িো বকলকেকলন থয আকম থবুঁকচ কেলাম তা 

িতটা অকবশ্বাসয কেল। যখন কতকন আমার সাক্ষাৎিার কনক্রিকলন তখন এিজন ইক্রেকনযার 

আমার গাকডর মূলযাযন িরকেকলন। এি সপ্তাহ িকর যখন আকম এবাং আমার বনু্ধ্ মাইকিল 

গাকডটট থেখকত এবাং এটট থেকি কিেু ক্রজকনস সাংগ্রহ িরকত থগলাম, থয থলািটট এটট সাংরক্ষে 

িরকেল থস ক্রজজ্ঞাসা িরল "একত িতজন মারা থগকে?" মাইকিল বকলকেকলন থয থিউ 

আর ই কি থনই, এবাং আিকন থসই থলািটটর কেকি তাকিকয আকেন কযকন থবুঁকচ থগকেন। কতকন 

হতবাি হকয বলকলন, আকম িতটা অকবশ্বাসয কেলাম থয আকম থবুঁকচ কেলাম (বা অনুরূি েব্দ) 
  

বুযবার সিাকল থোরাকসি সাজেন আমাকি থেখকত একস আমার চারিাকে িেো থটকন কনকয 

একেি ওকেি মাো নাডকেকলন এই বকল থয "আকম এরিম কিেু থেকখকন ..." 

এই মুহুকতে আকম আসকল থিকবকেলাম, "সম্ভবত আকম কনকজকি উিলকি িরার অনুমকত কেকযকে 

তার থচকযও খারাি ..." 
  

কতকন বকলকেকলন, “আকম গতিাল থয এি-থর কনকযকেলাম তা আকম কবশ্বাস িকরকন থয আকম 

থমলকবান ে থেকি েীে ে থোরাকসি সাজেনকি থিকিকেলাম এবাং কতকন এবাং আকম রকববার সন্ধ্যা 

থেকি এবাং গতিাল সিাল থেকি এি-থরকত ২ 24 ঘণ্টা থজকগ কেলাম এবাং কতকন আিনার 

িুসিুকসর থেড িাগ থবর িরার আমার মূল কনে েকযর সাকে এিমত। কতকন আমার বতেমান থরাগ 

কনে েকযর সাকেও এিমত, থয আিনার এখন এিটট কিকোকরর েুটট নতুন িুসিুস আকে, কযকন 

িখনও যূমিান িকরনকন " 
  



আকম বললাম "আমার বযস 43 বের" 

কতকন বলকলন, "আকম জাকন ..." 
  

আকম খুব উকেক্রজত কেলাম ... আকম সিল হকযকেলাম ... 
  

আকম ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "এখন কি হকব?" 

কতকন উের কেকলন, "আিকন বাকড থযকত িাকরন" 

আকম ক্রজজ্ঞাসা িরলাম "িত তাডাতাকড?" 

কতকন উের কেকলন "যত তাডাতাকড সম্ভব।  শুনলাম তুকম কনরাময থিৌেল িরকেন এবাং থয 

Y OU হয এোডাও গ্রহে িাজী নজরুল ইসলাম, এবাং এই িকরষ্কারিাকব হয িাজ আিনার 

জনয এবাং আিকন বাডীকত িাল বন্ধ্ হকব। " 
  

যখন আমার কলিট এি ঘো িকর আমাকি বাকডকত কনকয আসল, আকম হাসিাতাল থেকি 

আমার কনকজর বাকের কনকচ চকল থগলাম। 
  

েুঘ েটনার েুই সপ্তাকহর মকযয আকম টারজাকনর মকতা আমার বুকি আঘাত িরকত সক্ষম হকযকে। 

আমার িাঙ্গা িাুঁজর এবাং িাো স্টান োম সুন্দরিাকব কনরাময িরকেল। 
  

এটা কি আিয েজনি হকব না যকে আমরা সবাই কনকজকের উির কবশ্বাস িকর এবাং আমরা থযসব 

যারো এবাং অনুকপ্ররো গ্রহে িকর? 
  

আমরা আসকল িতটা কনকজকের উির কবশ্বাস িকর? 
  

1987 সাল থেকি আকম জাকন থয আমার কনকজর উির আমার কবশ্বাস এবাং কবশ্বাস আকে এবাং 

আকম যা িরকত সক্ষম , তা বযািিিাকব বৃক্রি থিকযকে। এটট মূলত এিই িাকজর িারকন আকম 

এখন www.enjoyinnerpeace.com.au এর মাযযকম থেযার িরকে এই ওকযবসাইকট এমন অকনি 

আইকটম রকযকে যা আিনাকি বাসায োিািালীন বা এিই ভ্রমকে অনয সমমনা মানুকের সাকে 

িাগ িকর থনওযার মাযযকম আিনার আযযাক্রিি উন্নকত সাযন িরকত সক্ষম িকর।    
  
  
  
  

আিকন যকে জকনর মকতা আিনার ম্স্পকরট গাইকির সাকে িীিাকব িাজ িরকত হয তা কেখকত 

চান বা আিকন থি, আিকন থিাো থেকি একসকেন , থিাোয যাকিন এবাং থিন 

এখাকন একসকেন থস সম্পকিে আরও জানকত চান তকব h এ যান ওকযব সাইট  www। 

enjoyinnerpeace.com.au 
  

এিবার তার সাইকট 

প্রেকম আমাকের গল্প টযাকব 20 কমকনকটর কিকিওটট থেখুন 

কদ্বতীযত এিটট ইবুি কিনুন।  

তৃতীযত আিকন এিটট বাকডকত অযযযন থপ্রাগ্রাম িয িরকত িাকরন , যা আিকন িরকত 

িাকরন মাযযকম িাজ আিনার কনকজর উির , আিনার কনকজর বাডীকত 

চতুে েত, ওকরকযকেেন থপ্রািাইকলর জনয একির ির এি িরামকে ের জনয কনকজকি বুি িরুন 

থযখাকন আিকন আিনার আযযাক্রিি সাহাযযিারীকের সাকে স্পি কদ্বমুখী থযাগাকযাগ িািন 

/িকরমাজেন িরকবন। 
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িতেরূ আিকন আিনার আযযাক্রিি বৃক্রির একগাকত চান উির কনিের িকর 

থসখাকন হয আযযাক্রিিতা এবাং অনয অকনি িকরকেবাগুকলকত উিলি ওিার 600 থিাস ে।  

Www.enjoyinnerpeace.com.au ওকযবসাইটটট এিকপ্লার িরুন এবাং যকে আিনার থিান প্রশ্ন 

োকি তকব ক্রজজ্ঞাসা িরুন ।  
  
  

জন কবশ্ব ভ্রমে িকর মানুেকি থেখায কিিাকব তাকের ম্স্পকরট গাইকির সাকে িো বলা যায, 

কনকজকের উির আিা রাখা যায, তাকের জীবকনর উকেেয খুুঁকজ িাওযা যায এবাং তা অনুসরে 

িরার সাহস োকি। 

আিকন যকে জন আিনার এলািায আসকত চান 

তাহকল www.enjoyinnerpeace.com.au    ওকযব সাইকটর মাযযকম তার বা তার িমীকের সাকে 

থযাগাকযাগ িরুন । 
  
  
  
  
  

এোডাও িকরন তাহকল আিকন ইাংকরক্রজকত অনগ েল এবাং ত্রুটট আকে এ translati উির ইাংকরক্রজ 

িাস েন থেকি এই অনূকেত সাংস্ক্রকে আমার অকিকস জানাকত অনুগ্রহ িকর এবাং আিকন আমরা 

িরব সুকখ একগকয জনয েব্দ িিুকমে সাংস্ক্রে তারির আমাকের জনয অনুবাে আবার িরীক্ষা 

িরকত থিকর আমরা আনক্রন্দত যকে আিকন সম্পােনা িরকত। আমাকের সহাযতা িরার জনয 

অকগ্রম যনযবাে 😊 
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