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যত বেয়স %বেড়েছ, অিভj হেয়িছ, ততই %দেখিছ এই জগৎ এক আজব কারখানা। %লাকবেল যার গলা উঁচু, বাhেত 
dনKীিতর বল, পেকেট পয়সার কাঁচা %sাত, তারাই সমােজ তােদর িশkাহীন মিsেQর কতgেলা উdট pলােপর %জাের 
লbpিতিVত িমিডয়ার %পেজও pিতVা পায়। িনকৃZ িবতেকKর মে[ আিবভKূত হেয়ও %য %সিলিbিটর মযKাদা পাওয়া যায়, 
তা িহndtবাদী %গাঁড়া রাজৈনিতকরা ভােলাই জােনন এবং তােদর বলা কতgেলা পাগেলর pলাপেক %ছেপ এবং 
%দিখেয় আমােদর িনউজ িমিডয়া pমাণ কের সৎ সাংবািদকতার sান আজেকর জগেত িনিdh। জনসাধারেণর মিsেQ 
িবgািnর সলেতgেলা যিদ আর.এস.এস.এর মতন উgবাদীরা সািজেয় %দয়, িনঃসেnেহ %দশলাই-এর ভূিমকা %নয় 
বতKমান িমিডয়াgেলা, তােত আর সেnহ িক! 

িব.েজ.িপ.র %নতারা এবং তােদর মাগK দশKক সংsার হতKাকতKারা যখন বেলেছন মাদার %টেরজার চkাn িছল 
ভারতবষKেক lীZান %দেশ পিরণত করা, তখন মাদারেক অপমান করা ছাড়াও সব %থেক চূড়াn অপমান তারা কেরেছন 
ভারত মাতােক। ভারত এক সবKধমK সমিnত ধমKিনরেপk রাT, %যখােন আিদ অনn কাল %থেক সকল ধমKাবলmীরা sেখ 
শািnেত িনরাপেদ আপন আপন ধমK পালন কের এেসেছ। 

বতKমান িব.েজ.িপ. সরকার আইন কের নীিত আনার %চZায় আেছ %য ভারেতর %কান িহndেক %কােনা %লাভ বা ভেয়র 
আিছলায় ধমKাnিরত করা যােব না। এই pসেŋঁ উেঠ এেসেছ মাদার %টেরজার নাম। িতিন নািক %সবার আিছলায় শত 
শত দিরd সবKহারা িহndেক lীZান কেরেছন এবং সেবKাপির ভারতেক lীZান রােT পিরণত করা িছল তাঁর চkাn! 

চkাn মােন %কােনা কাজ লুিকেয় করা। তেকKর খািতের ধের িনই মাদার চkাn কেরিছেলন িহndেদর ধমKাnিরত 
করেবন। তাই যিদ হয়, %কালকাতাবাসী তথা ভারতবাসী িক এতই িনেবKাধ %য মাদােরর চkাn ধের %ফলেত পারল না? 
%কান pিতবাদী িমিটং-িমিছল হল না, পিরিচত %sাগােনর gিল বাrদ ছুটল না? আর িহndেtর সংরkেণর দািয়t িনজ 
ঘােড় %নওয়া দলgিল ও %নতারাই বা চুপ িছল %কন? 

পিরসংখyানগত %কােনা pমাণ আেছ িক %য মাদার িঠক কত জন িহndেক %কান %কান সমেয় িক ভােব কনভাটK কেরেছন 
lীZান ধেমK? বরং মাদােরর সেŋঁ ২৩ বছর ধের কাজ কেরেছন এমন এক িহnd ভdেলাকেক একবার এই ধমKাnকরণ 
সmেn িজjাসাবাদ করা হেল িতিন বেলন, ‘%তইশ বছের আিম একটাও এই ধরেণর ঘটনার মুেখামুিখ হইিন। িচরকাল 
%দেখিছ মাদােরর সব ধমK, সব বণK, সব জািতর মাnেষর pিত িছল অপিরসীম ~dা। তাঁর কাজ িছল poorest of the 
poor মাnষেদর িনেয়। িতিন এেদর %ভতের ঈ�রেক অnভব কের তাঁর %সবাধমK চািলেয়েছন %কবল একিট মাt শিk 
সmল কের এবং %সটা হল সবK জীেব অkN অপার ভােলাবাসা।’ 

‘আিম একবার তাঁেক িজjাসাও কেরিছলাম %য উিন ধমKাnকরণ কেরন িক না। উtের িতিন সপােট বেলিছেলন, “হyাঁ, 
আিম ধমKাnকরণ কির। আিম %তামার অnেরর ধমKেক বদেল িদই, যােত তুিম বাইের আেরা ভােলা িহnd, ভােলা 
মুসলমান অথবা একজন ভােলা %pােটsাN বা কyােথািলক হেত পােরা। অথবা একজন ভােলা পািসK, িক %বৗd। 
তারপর ঈ�েরর কrণা আেলাকpাp হেয় তুিম তাঁর ই�াnযায়ী জীবন িনবKাহ কেরা।”’ 

িব.েজ.িপ. সরকার %য ধুেয়া তুলেছ অyািNকনভারসেনর, %য কাউেক %জার কের ধমKাnিরত করা যােব না, এ আর নতুন 
িক? ভারতীয় সংিবধােন এই নীিত বhপূবK %থেকই আেছ। িকnt সােথ এটাও মেন রাখা দরকার %য ভারত একিট উদার 
ধমKাবলmী %দশ। কারণ িহnd ধেমKর মূল বাতাবরণটাই হল ঔদাযKy, kমা, তyাগ। িহnd ধমK আলাদা ভােব sসংবd ধমK 
বেল িকছু নয়। িহnd ধমK একটা জীবন দশKন, জীবনৈশলী। িকভােব জীবন যািপত হেল আমরাও %য অমৃেতর পুt এই 
%বাধলাভ হেব, এটাই সারা জীবেনর িশkা আমােদর। িহnd ধেমK অহরহ পাপ-পাপ, পাপী-পাপী ভাব %নই। আমরাই 
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bh, আমরাই সতy এবং ঈ�র আমােদর %ভতেরই, এই উদার দশKেন pিতিট িহnd মন আেলািকত। িহndধেমKর পুেরাধা 
~ীরামকৃ� িনেজ সবKধমK আচরণ কের বুিঝেয়িছেলন সব ধমK পালেনর মধy িদেয় এক ঈ�েরর চরেণ %পৗঁছেনা যায়। 

তাই, %কউ যিদ s-ই�ায় ধমK পিরবতKন করেত চায়, %তা %স দায় তার িনেজর। %স sাধীন ভারেতর sাধীন নাগিরক। 
সরকার %কন ছিড় %ঘারােব তার ইে�র উপর? 

খুঁেট খাওয়া, দীন হীন মাnষgেলার জীবন িকভােব কােট একটা একটা িদন পার কের, তার %খাঁজ সরকার রােখ িক? 
%সবার মাধyেম মাদার এই গরীব মাnষgেলােক lীZান কেরেছন, এই যিদ িব.েজ.িপ.র অিভেযাগ, তাহেল তারা 
িনেজরা %সবাধমK িনেয় িনেজেদর জীবন %কন উৎসগK করেছ না এই মাnষgেলার জীবেন নূyনতম pেয়াজনীয় খাদy বst 
বাসsান িচিকৎসা িদেত যােত এই মাnষgেলার ধমK বদল করার pেয়াজনই না থােক ! d এক িদন বড় %জার 
মাসখােনক সবিকছুই নতুন উৎসাহ আেবেগ করা যায়। িকnt জীবন উৎসগK কের করার সােথ আেবেগর করার pচুর 
পাথKকy। আবার িকছু পাওয়ার পিরবেতK %সবাদান, এটা আেরা কদযKy। 

বরং আমার মেন হয় কyােথািলক lীZান হেয়ও মাদার িছেলন এক উৎকৃZ িহndtেবােধ উjjল মাnষ। কারণ তাঁর 
দৃিZভŋীঁ িছল িহndেtর %সরা শিk উদারতায় পূণK। অnের িছল তyাগ এবং বুেক ভােলাবাসা। মাদার যােদর জনy 
জীবেনর %শষিদন পযKny উৎসগK কেরিছেলন তারা িরk, িনঃs। বদেল মাদারেক িক %দওয়ার kমতা িছল তােদর? �ধু 
ভােলাবাসা ছাড়া? 

‘মা’ শbটার মেধy িক %য এক আকাশভরা তারার আেলা আর িব�ভরা pােণর স�ীবনী লুিকেয় আেছ, তা জানেত 
আিদতyনাথেদর মতন %লাকেক আসেত হেব %কালকাতার মিতিঝেলর বিsেত। ‘িনমKল hদয়’-এর অিলেn, 
‘িমশনািরজ অব চyািরিট’র pধান দরজায়। তখন ওই আtsেখ sখী, জিটল মেনর নাম কা ওয়ােs %যাগীরা %দখেব 
কত শত অn, %খাঁড়া, পŋুঁ, অŋঁিবহীন িভিখিরর দল, বুেকর পাঁজর %বর হওয়া বুভুkু িশ�, রাsায় ধিষKতা পাগিলনী, 
এড্স %রাগী, যkা, kV আkাnকারী, সমােজর তথাকিথত ss ভd সমােজ যারা ঘৃিণত, অsীকৃত, তারাই %কমন 
বুকভরা ‘মা’ ডাক %ডেক উেঠ টলমেলা পােয় %শষ %চZা করেছ জীবনযুেd জয়ী হওয়ার। %কউ বা জntর মত %বঁেচ 
থাকার কZ %শেষ ভােলাবাসার %কােল িনে� %শষ িনঃ�াস। 

    (Photo courtesy: Mike Prince/Flickr) 
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ভারত �ধু তােদর িনেয় নয় যারা আিদতyনােথর বা %মাহন ভাগবেতর বkৃতা %গেল। ভারত এই সবKহারােদরও। হd 
গরীবেদরও। ভারত কাঙাল পথ িভিখির, ধিষKতা পাগিলনী, পাঁজর %বর করা ভােতর বদেল ফyান %গলা িশ�েদর। িকnt 
সরকার আর রাজৈনিতক জনpিতিনিধরা এই সবKহারােদর জীবেনর %কােনা %খাঁজ রােখ না। এেদর পেরায়া %কন করা 
হেব, এেদর িক %ভাটািধকার আেছ? এেদর জীবনপাt উছিলয়া মাধুরী %কান মূেখK দান কের! সরকােরর রাজেকােষ অথK 
সŋuলান।  

অথচ এই অভাগােদর ভািঙেয়ই রাজৈনিতক %নাংরা %খলায় মাতেত %দেশর %নতােদর বােধ না। %দেশর সাধারণ 
মাnষেক িবgাn করেত এেদর %দিখেয় বলা হয় কত কত গরীব িহnd, lীZান আর মুসলমান হেয় %গল। ভারত না িক 
এমিন কের িহnd রাT আর থাকেব না। িহndরা হেব সংখyালঘু। তখন িবgাn নাগিরক অিst বাঁচােত %ভাট বyােŋ 
িনেজেদর সmpদােয়র pিতিনিধেক %ভাট %দেব। 

যােদর জীবন মরেণর %কান দায় সরকার তথা আপামার ভারতীয়েদর উপর %নই, যারা %বঁেচ থাকার জনy nyনতম 
রসদও %জাগাড় করেত পাের না, তারা যিদ ‘যী�’ %ডেক dেবলা dমুেঠা ভাত, পরেণর %মাটা কাপড়, kেত pেলপ আর 
শািnর মৃতyু পায়, তােতও সরকােরর বyাগড়া? 

মাদার %টেরজা %কালকাতায় িশিkকার দািয়t িনেয় এেসিছেলন। পের অnের গরীব dঃs সবKহারােদর বyথায় 
িশিkকার কােজ ইিsফা িদেয় সারা জীবন �ধু এই জীবনেদবতার পূজা কের %গেলন, যােক মাদার বেলেছন, ‘Call 
within a call’, অথKাৎ জীবনেদবতার ডােক সাড়া %দওয়া এবং আtা�িল %দওয়া তাঁর পােয়। 

মাদার বার বার িশিখেয়েছন মানবতাবােদর মূল মnt, কrণা-ভােলাবাসা। ‘We cannot do great things. We 
can only do little things with great love.’ %কমন snর উপলিb।  

একবার এক rিটওয়ালার কােছ িকছু kুধাতK িশ�র জনy rিট চাইেত %গেল %দাকানী সাদা শািড় মাথায় %পঁচােনা 
িবেদশী মূিতKর িদেক িদেল থুতু িছিটেয়। মাদার শািড়র আঁচেল থুতু মুেছ %তমিন িsর হেয় দাঁিড়েয় িবনm sের বলেলন, 
‘এই থুতুটুk আমার। এবার আমার সnানেদর জনy rিটটুk দাও!’ কতটা আtসমপKণ ও অহিমকাশূনy হেল এমন 
ভােব কথা বলা যায়! ধমK িনেয় %ছেলধরা %খলায় মt থােক যারা তােদর িক এমন অnভূিত আসেত পাের? 

মাদার িলেখেছন, ‘একবার রােt শহের ঘুের চার পাঁচ জন মেরামেরা মাnষেক িনেয় এলাম আ~েম। তারই মেধy 
একিট %মেয়র অবsা িছল খুবই সŋীঁন। আিম বyিkগত ভােব তােক যt কের পিরQার করলাম। শযyায় যখন 
%শাওয়াি� তার মুখমNেল %স িক sগKীয় হািস। আমার হাত dেটা শীণK মুিঠেত ধরেল এবং “মা” বেল %ডেক মৃতyুর 
%কােল ঢেল পড়েল।’ 

‘আিম sb হেয় বেস বেস ভাবলাম ওর জায়গায় আজ %তা আিমও হেত পারতাম। হয়েতা বিহিবKে�র উদাসীনতা সহy 
করেত না %পের আিম চীৎকার করতাম — “ওেগা আমার %পটেজাড়া িখেদ! ছািতভরা %তZা! আিম ঠাNায় জড়সড়! ওই 
%তা মৃতyু, আমােক বাঁচাও!” অথচ ওই মহীয়সী একিট কথা না বেল �ধু মুেখর হািসেত pােণর ভােলাবাসাটুk জািনেয় 
%গল।’ 

মাদােরর আ~েম িহndেদর জীবনদীপ িনেবেছ গŋঁাজেলর শািnবাির মুেখ িনেয়। মুসলমানরা %কারানপােঠর পিবtতার 
sের %শষ িনঃ�াস %ফেলেছ। lীZেদর জনy পিবt বাইেবেলর ‘লাs রাইট্স্’। মৃতyুেক মাদার মহীয়সী কের 
িদেয়িছেলন এই আতKেদর জীবেন। ফুটপােথ ছুঁেচা ইঁdর কীট পতেŋঁ খুবেল খাওয়া মৃতyু নয়, িদেয়িছেলন সmােনর 
মৃতyু। 

মাnেষর জীবেন ধমK মােন িক? যা আমােদর ধারণ কের তাই ধমK। আমােদর অিst, সtা ধারণ হয় ধেমK। %pম, 
ভােলাবাসা, তyাগ-িতিতkা, সৎ িচnা এবং সৎ কমK। এই হল ধেমKর মূল চিরt। িহnd জীবনদশKেন ধেমKর sান খুবই 
grtপূণK। আমােদর সকল �ভ মূলyেবােধর %sাতধারা ধেমKর স�ীবনী sধারেস পুZ হয়। 
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আবার এই ধমK িকnt অধরা। মিnর, মসিজদ, চােচK ধমK থােক না। ধমK থােক না গীতায়, %কারােন, বাইেবেল। ধমK থােক 
%চতনায়। %চতনার সিঠক %বােধ ধমKেক রাখেল ধমK ধারণ কের সকল �ভ, মŋঁল, কলyাণ। আর %চতনার পেŋ ধমKেক 
রাখেল %স হয় িনঠুর, খল, kুর, ধাnাবাজ। তখন ¤ংসই হয় ধমK।  

মাদার %কােনািদন এই সবKহারােদর ধমKচুyত হেত %দনিন। কারণ িতিন %য এই সমােজর %চােখ ঘৃিণত অনাদৃত 
অবেহিলত নরেকর কীটসম মাnষgেলােক ছdেবশী ‘যী�’ %দেখিছেলন। তাই বড় যেt এেদর %দেহর kত মুেছেছন, 
িনরামেয়র ওষুধ িদেয়েছন, %পেট অn, পরেণ বst িদেয়ই kাn হনিন। এই মাnষgেলা %য pািpর অভােব pিতিনয়ত 
তািড়ত লাি§ত %সই পরম pািp — এক আকাশ পুkর ভােলাবাসা — িদেয়েছন উপেছ ভের। 

এেদর জনy বাসsান %খাঁজার জনy %কালকাতায় কত পথ %হঁেটেছন মাদার। kাn মেন ডােয়রীেত িলেখেছন — 
‘While looking for a home I walked and walked till my arms and legs ached. I thought 
how much they must ache in body and soul looking for a home, food and health.’ ধেমKর 
তথাকিথত ¤জাধারীরা িক ভােবন এমন কের সব হারােনা মাnেষর কথা? 

sামী িবেবকানn িদেয়েছন জীবেক িশব jােন %সবা করার িশkা। আর pকৃত %সবা হেব অহংকারশূনy। মাদার 
জnাবিধ ধমKpাণ কyােথািলক। তা িতিন যিদ জীবেক িশব না %দেখ যী� %দেখন, তাহেলই %গল %গল রব উঠেব? 

গরীবেদর জীবেন িশব বা িক, যী�ই বা িক! %কােনা িহndধেমKর sামীরা kkেরর সােথ উি�Z খুঁেট খাওয়া ‘িশব’%ক 
আদর কের বুেক জিড়েয় ধরেব? %কােনা সরকার তােদর পŋুঁ %রাগgs জীবেনর দািয়t %নেব? সমােজর মাnেষর 
অিভশাপ kিড়েয় যােদর %বঁেচ থাকা, মৃতyুকামনা যােদর %রাজকার pাথKনা, তােদর কােছ ধমK মােন কালী কৃ� িশব নয়। 
তারা চায় sীকৃিত, ভােলাবাসা আর sিsর ধারণ %পেত। 

ভারেতর ধমK উদারতা, সিহ�ুতা এবং তyাগ। অথচ %সই ধমKাচরেণ %কউ আgহী নয়। ‘িহndt’ই আজ সেবKসবKা হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। ‘িহndt’ শbটা িক িদেত পাের মাnষেক, তা িক %ভেব %দেখিছ আমরা একবারও? 
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