
একজন প্রবা�সী
 মা�য়ের সীফলতা�র গল্প
---র�হমা�ন মানিন, টো��নিকও, জ�পা�ন

নিবাশ্ব নবা
 হযরতা টোমা�হ�ম্মদ ( সী! ) বায়েলয়ে#ন , “একজন আদর্শ& মা� একনি� আদর্শ& প্রনিতাষ্ঠা�ন
বা� নিবাশ্বনিবাদ(�ল”।আর ফর�সী
 সীমার ন�ক মাহ�বা
র টোনয়েপা�নিলন দ( টোবা�ন�পা��& 
বায়েলনি#য়েলন , “তা*নিমা আমা�য়েক নির্শনি+তা মা� দ�ও, আনিমা নির্শনি+তা জ�নিতা নিদয়েবা�”। একই সী�য়ে- 
টোনয়েপা�নিলন আয়ের� বায়েলনি#য়েলন , “আমা�র অনি/ধা�য়েন অসীম্ভবা  ন�য়েমা টোক�ন র্শব্দ টোনই‘ ’ ”। 
উপায়েরর উনি4 গুনিল টোয নিমায়ে-( ন তা� প্রমা�ন কয়ের টোদনি6য়ে একজন আদর্শ& মা� নিহয়েসীয়েবা 
নিনয়েজয়েক প্রনিতানিষ্ঠাতা কয়েরয়ে#ন পানিপা টো7�ষ ( পানিপা র�ন
 কর ) ন�য়েমা জ�পা�ন প্রবা�সী
 এক মা�। 
নিতানিন প্রমা�ন কয়েরয়ে#ন টোয, সীন্তা�য়েনর নৈননিতাক চনিরত্র গঠন ও প্র�নিতাষ্ঠা�নিনক নির্শ+� অ/
ষ্ট 
লয়ে+( টোপা?@#য়েতা অনি//�বাক নিহয়েসীয়েবা মা�য়ের গুরুত্ব কয়েতা�6�নিন। নিবায়ের্শষ কয়ের, বা�স্তবা 
জ
বায়েন এর নিবাকল্প টোনই। 
জ�পা�ন প্রবা�সী
য়েদর অনিতা পানিরনিচতা মা*6 পানিপা টো7�ষ পাDয়েবা&র পানিপা র�ন
 কর এবা#র টো��নিকও 
নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে প্রয়েক?র্শল নিবা/�য়েগ পাড়া�র সুয়েয�গ কয়ের টোন� রণনিজৎ কুমা�র টো7�ষ  এর ‘ ’
গনিবা&তা� মা�। এ#�ড়া�ও তানুতা� টো7�ষ ন�য়েমা তা�র আরও একনি� কন্যা� সীন্তা�ন রয়েয়ে#। 



পানিপা টো7�ষ নিনয়েজর 6*বা ইচ্ছা� নি#ল ডা�4�র হয়ে নিনয়েজয়েক মা�নবা টোসীবা� নিনয়ে�নিজতা 
করয়েবান। নিকন্তু পাড়া�শুন� টোর্শষ কর�র আয়েগই /�য়েগ(র টোফয়ের ১৯৯৫ সী�য়েল ব্রা�হ্মণবা�নিড়া� 
টোজল�র নবা
 নগর উপায়েজল�র জ
বানগঞ্জ বা�জ�র এর জল্লী
 গ্রা�য়েমার সীন্তা�ন, জ�পা�ন প্রবা�সী
 
তাপান কুমা�র টো7�ষ এর সী�য়ে- নিবাবা�হ বান্ধয়েন আবাদ্ধ হয়ে ১৯৯৬ সী�য়েল স্বা�মা
র কমা&স্থল টোদর্শ
জ�পা�য়েন পা�নিড়া জমা�য়েন�র ফয়েল টোসী আর্শ� পাDণ&তা� পা�নিন। পাDণ&তা� পা�নিন নিপ্র স্বা�মা
র 
প্রয়েক?র্শল
 হ বা�র স্বাপ্ন’ , পানিরবা�র বাড়া হও� আনি-&ক স্বাচ্ছালতা� জনিনতা ক�রয়েন উচ্চ নির্শ+�র
সুয়েয�গ ন� 7��।
একজন আদর্শ& গ_নিহণ
 একই সী�য়ে- একজন আদর্শ& স্ত্রী
 নিহয়েসীয়েবা নিনজ এবাa স্বা�মা
র 
অপানিরপাDণ& স্বাপ্ন সীন্তা�নয়েদর ক�# টো-য়েক বা�স্তবা�য়েনর স্বাপ্ন টোদয়ে6ন পানিপা টো7�ষ। স্বাপ্ন 
বা�স্তবা�য়েন পানিপা টো7�ষ পানিরকল্পন� মা�নিফক এগুয়েতা -�য়েকন। নিতানিন জ�য়েনন তা�@র স্বাপ্ন 
বা�স্তবা�ন করয়েতা প্রয়ে�জন অ-&। ক�রন, নিতানিন মায়েন কয়েরন অ-& #�ড়া� সীন্তা�নয়েদর উচ্চ 
নির্শ+� নির্শনি+তা কর� য�য়েবা ন�। সীম্ভবাও ন�। তা�ই, পানিরকল্পন� মা�নিফক এগুয়েতা হয়েবা। 
জমা�য়েতা হয়েবা অ-&। স্বা�মা
র সী�য়ে- পার�মার্শ& কয়ের ৭ বা#র একন�গ�য়েড়া পানিরশ্রমা কয়েরন। 
সীক�ল ৯ �� বা�সী� টো-য়েক টোবার হয়ে র�তা ১১ �� নিফয়েরন। ২০০২ সী�য়েলর ১১ মা�চ& তা�র 
টোক�ল আয়েল�নিকতা কয়ের এক পা*ত্র সীন্তা�ন জন্ম টোন। ন�মা র�য়ে6ন রণনিজৎ কুমা�র টো7�ষ। রণ
অ-& য*দ্ধ, আর নিজৎ অ-& জ। অ-&�ৎ য*দ্ধজ
 বা
র। এই য*দ্ধ জ
বান য*দ্ধ । জ
বায়েন প্রনিতাষ্ঠা�
পা�ও�র য*দ্ধ। য�র ন�মা র�6� হয়েয়ে# রণনিজৎ, তা�য়েক টোয হ�র মা�ন�য়েন� য�য়েবা ন�। হ�র 
মা�ন�য়েল টোয ন�য়েমার প্রনিতা অনিবাচ�র কর� হয়েবা। জ
বায়েন প্রনিতানিষ্ঠাতা কর�য়েতাই হয়েবা। টোসীই 
টোমা�তা�য়েবাক পানিরকল্পন� মা�নিফক এগুয়েতা হয়েবা। 
একনি� /�য়েল� স্কু*য়েল /নিতা& কর�য়েন�, /�য়েল� নির্শ+য়েকর অধা
য়েন প্রনির্শ+ণ কর�য়েন� , সীনিঠক 
নিদক নিনয়েদ&র্শন� ই একনি� নির্শশুয়েক টোকবাল সীনিঠক গন্তায়েবা( টোপা?@য়ে# নিদয়েতা পা�য়ের তা� মা� নিহয়েসীয়েবা 
পানিপা টো7�ষ ইয়েতা�মায়েধা( রপ্ত কয়ের টোফয়েলয়ে#ন । আর এই বা(�পা�য়ের নিতানিন সীহয়েয�নিগতা� 
নিনয়েয়ে#ন রণনিজৎ এর সীমাবাসী
 নির্শশুয়েদর মা�, আর্শপা�য়ের্শর অন্যা�ন্যা মা�, সীহকমা&
 বান্ধ* এবাa
শু/�ক�ঙ্ক্ষী
 জ�পা�ন
 বান্ধ*য়েদর ক�# টো-য়েক । 
সীন্তা�য়েনর উজ্জ্বল /নিবাষ্যয়েতার জন্যা #*য়ে� টোগয়ে#ন একপ্র�ন্তা টো-য়েক অন্যাপ্র�ন্তা , এক দ্বা�র টো-য়েক
অন্যাদ্বা�য়ের । নিবানি/ন্ন টোক�নিচa টোসীন্��র , সীaনিoষ্ট নিবানি/ন্ন স্থ�য়েন নিগয়ে ক�উয়েpনিলa কয়েরয়ে#ন। 
পার�মার্শ& নিনয়েয়ে#ন। ল+( এক��ই , সীন্তা�নয়েক টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে পা�ঠ�য়েন�। আর এই 
জন্যা য� য� কর� প্রয়ে�জন, তা(�গ স্বা
ক�র, অ-& 6রচ তা� করয়েতা সীদ� প্রস্তুতা।



# বা#র প্র�ইমা�র
 নির্শ+� জ
বায়েনর শুরু টো-য়েকই পানিপা টো7�ষ রণনিজৎ টোক এক�* এক�* গয়েড়া
তা*য়েলয়ে#ন একনি� /�য়েল� জ*নিনর হ�ই স্কু*য়েল /নিতা& কর�য়েন�র জন্যা । ক�রন জ*নিনর হ�ই 
স্কু*ল হয়েচ্ছা একজন নির্শ+�-&
র /নিবাষ্যৎ গড়া�র টোমা�+মা সীমা । এই নিতাননি� বা#র যনিদ 
সীনিঠক নিদক নিনয়েদ&র্শন� নিনয়েজয়েক গড়া� য� তা�হয়েল /নিবাষ্যৎ অয়েনক��ই সীহজ হয়ে য�। 
রবা
ন্দ্র ন�- ঠ�কুর বায়েলনি#য়েলন টোতার-টোচ?দ্দ বা#য়েরর মায়েতা� এমান বা�ল�ই আর পা_নি-বা
য়েতা 
আর টোনই। জ�পা�য়েনও এই বাসী��য়েক সুনির্শননিক বা� হ�নয়েক� টোতা�নির্শ  বাল� হয়ে -�য়েক। ‘ ’
নিবাষনি� পানিপা টো7�য়েষর /�য়েল�ই জ�ন� নি#ল।
তা�ই, এই সীমা�� মা� টো#য়েলর সীম্পক&�� বান্ধ*র মায়েতা� কয়ের পা�র কয়েরন। যনিদও পানিপা টো7�ষ 
তা�র দুই সীন্তা�য়েনর সী�য়ে- সীবা সীমা ই বান্ধ*র মায়েতা� কয়েরই গয়েড়া তা*য়েলয়ে#ন। ক�রন, একজন 
আদর্শ& মা� জ�য়েনন সীন্তা�নয়েদর সী�য়ে- টোকমান সীম্পক& গয়েড়া তা*লয়েল সীন্তা�ন নিবাপা-গ�মা
 ন� হয়ে 
সীনিঠক পায়ে- চয়েল। নিতানিন এই অনি/জ্ঞতা� অজ&ন কয়েরয়ে#ন তা�র বা�বা� ক_ষ্ণ পাদ কর এর ক�#
টো-য়েক। শ্র
 ক_ষ্ণ পাদ কর নি#য়েলন ঢা�ক�র সীDত্র�পা*র এল�ক�র একজন নিবানির্শষ্ট বা(বাসী�
। 
নিপাতা�-কন্যা�র মায়েধা( নি#ল বান্ধ*ত্ব পাDণ& সীম্পক&।
প্র�ইমা�র
 স্কু*য়েল পাড়া�শুন�ক�ল
ন সীমায়ে পানিপা টো7�ষ ��য়েগ&� কয়েরন রণনিজৎয়েক ক�ইয়েসী 
জ*নিনর হ�ই স্কু*ল নিকaবা� সুকু কুমা� স্কু*য়েল পাড়া�শুন� কর�য়েবান। টোমা�� ৭নি� নিবাদ(�লয়ের /নিতা& 
পার
+� অaর্শ নিনয়ে রণনিজৎ ৪নি�য়েতা উত্তী
ণ& হও�র টোগ?রবা অজ&ন কয়ের । এর মায়েধা( 
আবা�র ২নি�য়েতা স্কুল�রনির্শপা নিনয়ে পাড়া�শুন�র সুয়েয�গও টোপায়েনি#ল। 
মা�য়ের ইচ্ছা�র ক�ইয়েসী এবাa সুকু কুমা� স্কু*য়েল স্বাল্প ন�ম্বা�র এর জন্যা সুয়েয�গ ন� 7�� 
তা_তা
 পা#ন্দ নিহয়েসীয়েবা সুগ�মা* জ*নিনর হ�ই স্কু*য়েল /নিতা& কর�য়েবান বায়েল নিসীদ্ধ�ন্তা টোনন। বা�সী� 
টো-য়েক দDয়েরর পা-, পাড়া�শুন�র 6রচ টোবার্শ
 হয়েলও নিতানিন এই নিসীদ্ধ�ন্তা টোনন। ক�রন, সুগ�মা* 
স্কু*ল টোক বাল� হ জ*নিনর টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�ল বা� টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ের টো#�� /�ই। 
এ6�নক�র নির্শ+�-&
য়েদর অয়েনয়েকই টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�ল পাড়া�শুন�র সুয়েয�গ কয়ের টোন। 
এবা#র ৭ জন নির্শ+�-&
 টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে পাড়া�শুন�র সুয়েয�গ কয়ের নিনয়েয়ে# । 
গতাবা#র এ সীa6(� নি#ল ৮ এ।
একই /�য়েবা নিতানিন বা�সী�র অননিতাদDয়ের টোতা-অ-নির্শ নিকন্��র গ�য়েডা&ন এবাa নির্শমা*র� দ�ই সী�ন 
প্র�ইমা�র
 স্কু*য়েল পাড়া�য়ের্শ�ন� কর�ন। একই সী�য়ে- টোমাধা� য�চ�ইয়ের নিবানি/ন্ন টোক�সী&, পার
+� 
অaর্শ গ্রাহন কর�ন। এয়েতা অনিতানির4 টোবার্শ 6রচ হয়েলও নিতানিন ক�পা&ণ( কয়েরননিন টোমাধা� 
নিবাক�য়ের্শর স্বা�য়ে-&। আর এই অজ&য়েন রণনিজৎ এর সী�ফল( ঈষ&ন
। নিবানি/ন্ন এইয়েকন , 
জ�পা�ন
 টোকনয়েদ� ও অন্যা�ন্যায়েতা পা�ও� সীনদ , টোমায়েডাল, টো�স্ট বা� পা*রষ্কা�র র
নিতামায়েতা� 
একনি� প্রদর্শ&ন
 আয়ে�জন কর�র মায়েতা�। 



এক এক অধা(� পা�র কয়ের রণনিজৎ কুমা�র টো7�ষ সুগ�মা* জ*নিনর হ�ই স্কু*ল এবাa নিসীনিনর 
হ�ই স্কু*ল টোর্শষ কয়ের এবা#র নিবাশ্ব নিবাদ(�লয়ে পাড়া�শুন�র টোয�গ(তা� অজ&ন কয়েরন। টোমাধা� 
অনুসী�য়ের নিনজ টোয�গ(তা�ই জ�পা�য়েনর টোশ্রষ্ঠা নিবাশ্বনিবাদ(�ল টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে ( Tokyo
University ) স্থ�ন কয়ের টোন�র টোমাধা� য�চ�ইয়ে অaর্শ টোন�র আয়েগ আরও দু দুনি� ’
নিবাশ্বনিবাদ(�ল টোকইও ( Keio ) নিবাশ্বনিবাদ(�ল এবাa ও�য়েসীদ� ( Waseda) 
নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ের /নিতা& পার
+� টোয�গ(তা� অজ&ন কয়ের টোন।
নিকন্তু ল+(, ধা(�ন, তাপাস্যা� য�র টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�ল তা�র টোয অন্যা6�য়েন /নিতা& হও� 
অয-� অ-& 6রচ #�ড়া� আর নিক#* ন এক-�নি� রণনিজৎ এর /�য়েল� কয়েরই জ�ন� । 
এয়ে+য়েত্র টো��জ আপা ও�ন-টোতা�মা�য়েকই 6*@জয়ে# বা�aল�য়েদর্শ এর নি-মা সীaগ
তানি�। যনিদ “
ল+( -�য়েক অ�*� নিবাশ্ব�সী হৃদয়ে হয়েবাই হয়েবা টোদ6� টোদ6� হয়েবা নিবাজয়ে জননিপ্র এই গ�ননি�”
ব্রাতা নিহয়েসীয়েবা ক�জ কয়ের।
অবায়ের্শয়েষ টোসীই মা�য়েহন্দ্র+ণ নিহয়েসীয়েবা গতা ১০ মা�চ& ২০ টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে ২০২০ ‘
/নিতা& পার
+�র ফল�ফল টো7�ষণ� রণনিজৎ কুমা�র টো7�ষ স্থ�ন কয়ের টোন। আর এ/�য়েবাই 
ল+(মা�ত্র� টোপা?@য়ে# একজন মা�য়ের স্বাপ্ন।
তায়েবা, এই স্বাপ্ন পাDরণ এবাa টো#য়েলর স্বা�-&কতা�র ক_নিতাত্ব পানিপা টো7�ষ একক ক_নিতায়েত্বর 
দ�বা
দ�র ন বায়েল জ�ন�ন। নিতানিন বায়েলন, আমা�র টো#য়েলনি� সীবা সীমা আমা�য়েক সী�হ�য( 
কয়েরয়ে# । আনিমা টোয/�য়েবা টোচয়েনি# টোসী/�য়েবাই চয়েলয়ে#। সীবা চ�ও� পা�ও� নিবাসীজ&ন নিদয়ে 
মা�য়ের নিদক নিনয়েদ&র্শন� অনুয�
 নিনয়েজয়েক গয়েড়ায়ে#। অন্যা�ন্যা বান্ধ* বা�ন্ধবা টোয6�য়েন টোমা�বা�ইল
, নি/নিডাও টোগইমা নিনয়ে বা(স্ত টো-য়েকয়ে# টোসী6�য়েন রণনিজৎ পাড়া�শুন� নিনয়েজয়েক নিনয়ে�নিজতা 
টোরয়ে6য়ে#। 
ক_নিতাত্ব নিদয়েতা চ�ন স্বা�মা
 তাপান কুমা�র টো7�ষয়েকও । নিনয়েজ সীক�ল সীক�ল য6ন ক�য়েজর 
উয়েদ্দয়ে� টোবানিড়ায়ে পাড়ায়েতান তা6ন স্বা�মা
 তাপান টো7�ষ সীন্তা�ন দু নি�র টোদ6/�ল করয়েতান। ’
যনিদও পানিপা টো7�ষ সীবা নিক#* টোরনিডা টোরয়ে6 টোযয়েতান, তা-�নিপা তাপান টো7�ষ নিনয়েজ সীক�ল সীক�ল 
7*মা টো-য়েক উয়েঠ ক�য়েজ য�ও�র পাDয়েবা& সীন্তা�নয়েদর টোডা-টোক�র / স্কু*য়েল পা�নিঠয়ে সীবা নিঠক 
টোরয়ে6 নিনজ কমা&স্থয়েল টোযয়েতান। 
এ#�ড়া� নিবানি/ন্ন পায&�য়ে রণনিজৎ এর নির্শ+কয়েদর অবাদ�ন এর ক-� ক_তাজ্ঞতা�র সী�য়ে- স্মরণ 
কয়েরন।
কমা&জ
বা
 প্রবা�সী
 নিহয়েসীয়েবা একজন মা� নিক/�য়েবা তা�র সীন্তা�ন টোক টো��নিকও নিবাশ্বনিবাদ(�লয়ে 
পা�ঠ�য়েন� সীম্ভবা অ-&�ৎ স্বাপ্ন বা�স্তবা�নিতা হ টোল� জ�ন�র আগ্রাহ প্রক�র্শ করয়েল পানিপা টো7�ষ ’
জ�ন�ন, অল্প বায়েসী নিবায়ে হয়ে য�ও�র ক�রয়েন উচ্চ নির্শ+� গ্রাহন সীম্ভবা হনিন। তা�ই, 
সীন্তা�য়েনর মা�ধা(য়েমা ইচ্ছা� পাDরয়েণর স্বাপ্ন টোদনি6। টো#�� টোবাল� টো-য়েক টোসী/�য়েবাই গয়েড়া টোতা�ল�র 
টোচষ্ট� কনির।



মা� হও� সীয়েত্বও সীন্তা�য়েনর সীবা স্বা�দ আহ্লা�দ টোক তা�ল�বান্দ
 কয়ের শুধা*মা�ত্র পাড়া�শুন� 
মায়েন�নিনয়েবার্শ কনিরয়েনি#। টোমা�বা�ইল বা(বাহ�র, নি/নিডাও টোগমা বান্ধ সীহ সীবা নিক#*য়েতাই 
নিবানিধানিনয়েষধা আয়ের�পা কয়েরনি#। শুধা*মা�ত্র ফ*�বাল টোনর্শ� এয়েকবা�য়ের বান্ধ র�নি6নিন। তায়েবা নিননিদষ্ট 
সীমা এবাa র্শতা& সী�য়েপায়ে+।
তায়েবা, আশ্ব�সী নিদয়েনি# যনিদ নিননিদষ্ট লয়ে+( টোপা?@#*য়েতা পা�য়ের তা�হয়েল, অতা(�ধা*নিনক টোমা�বা�ইল 
টোফ�ন নিকয়েন টোদ�, বা�নিসী&য়েল�ন� ��য়েবার ( তা�র পা#য়েন্দর ) টো6ল� উপানিস্থতা টো-য়েক টোদ6�য়েন� 
সীহ ইতা�নিল , টো�ন ফ্রা�p 7*র�য়েন�, পা#য়েন্দর নি/নিডাও টোগমা নিকয়েন টোদ� সীহ নিবানি/ন্ন 
প্রনিতাশ্রুনিতা নিদই। টো#য়েল সীবা র্শতা& টোমায়েন সীবা নিক#* মায়েনর সী�ধা মায়েন টোরয়ে6 পাড়া�শুন� মান 
নিদয়ে মা�য়ের আর্শ� পাDরণ কয়েরয়ে# তা�ই সীবা প্রনিতাশ্রুনিতা বা�স্তবা�য়েন আনিমা সীয়েচষ্ট। ইয়েতা�মায়েধা(
টোচষ্ট�ও কয়ের য�নিচ্ছা। শুধা* ইউয়ের�পা 7*র�য়েন��� বা�ক
 রয়েয়ে#। ক�রন, বাতা&মা�ন পানিরনিস্থনিতায়েতা 
তা� নিনর�পাদ ন।
মা� নিহয়েসীয়েবা পানিপা টো7�ষ রণনিজৎ টোক শুধা*ই পাড়া�শুন� টোবা@য়েধা টোরয়ে6য়ে#ন তা� নিকন্তু ন।নিবানি/ন্ন 
সী�মা�নিজক সী�aস্কু_নিতাক আয়ে�জয়েন অaর্শ টোন� সীহ এবাa জ�পা�ন
 সীaস্কু_নিতায়েতা পা�রদর্শ&
 কয়ের
তা*য়েলন। নিতানিন নিনয়েজও সীaস্কু_নিতামান� এবাa সী�aস্কু_নিতাক কমা&
ও । 
২০০৭ সী�য়েল মা�ত্র পা�@চ বা#র বায়েসী ১মা প্রবা�সী প্রজন্ম, জ�পা�ন অনুষ্ঠা�য়েন রণনিজৎ 
প্র-মাবা�য়েরর মায়েতা� টোস্টজ পা�রফমা& কয়ের তা�ক ল�নিগয়ে টোদ। টোসীই টো-য়েক প্রবা�সী
য়েদর 
নিবানি/ন্ন আয়ে�জয়েন রণনিজৎ এর অaর্শগ্রাহন অবাধা�নিরতা হয়ে উয়েঠ। 
এনিদয়েক দ�দ�র এই ক_নিতায়েত্ব গনিবা&তা� টো#�� টোবা�ন তানুতা� টো7�ষ ইচ্ছা� বা(�4 কয়েরয়ে# , দ�দ� 
টোযয়েহতা* ইনিঞ্জনিন�র হয়ে বা�বা�র অপাDণ& স্বাপ্ন পাDরণ করয়েতা চয়েলয়ে# , তা�ই টোসীও ডা�4�র হয়ে 
মা�য়ের অপাDণ& ইচ্ছা� পাDরণ করয়েবা। 
আমা�র পারমা টোসী?/�গ( রণনিজৎ এর মা� পানিপা টো7�ষ একনিদয়েক টোযমান আমা�য়েদর 6*বা ক�য়ে#র 
টোতামানিন পা�য়ের্শর ও । তা�র স্বা�মা
 তাপান টো7�ষও বান্ধ* তা*ল(। রণনিজৎ টোক জন্মলগ্ন এবাa 6*বা 
ক�# টো-য়েকই টোদয়ে6 আসী�। 
আজয়েকর আয়েল�চন�র টোর্শষ প্র�য়েন্তা আয়েরকজন চ
ন� দ�র্শ&নিনক ও নির্শ+নিবায়েদরুর ক-� বায়েল 
টোর্শষ করনি#। নিতানিন বায়েলন, ‘তা*নিমা যনিদ কমা সীমায়ের মাধা( ফল টোপায়েতা চ�ও তায়েবা টোমা?সুমা
 
ফসীয়েলর চ�ষ কর, যনিদ দ
7& টোমা�দ
 ফল টোপায়েতা চ�ও তায়েবা ফলবা�ন বা_+ টোর�পাণ কর এবাa
যনিদ সী�র� জ
বায়েণর জন্যা ফল টোপায়েতা চ�ও তায়েবা মা�নুয়েষর চ�ষ কর।”
এ6�য়েন মা�নুয়েষর চ�ষ বালয়েতা সীনিঠক পায়ে- পানিরচ�নিলতা/ পানিরচয&� কর�র প্রনিতা ইaনিগতা কর� 
হয়েয়ে#। টোয�� পানিপা টো7�ষ কয়ের টোদনি6য়েয়ে#ন ।।
 
টোল6ক - সী�প্ত�নিহক জ�পা�ন প্রনিতানিননিধা 
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	উপরের উক্তি গুলি যে মিথ্যে নয় তা প্রমান করে দেখিয়ে একজন আদর্শ মা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন পপি ঘোষ ( পপি রানী কর ) নামে জাপান প্রবাসী এক মা। তিনি প্রমান করেছেন যে, সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অভিভাবক হিসেবে মায়ের গুরুত্ব কতোখানি। বিশেষ করে, বাস্তব জীবনে এর বিকল্প নেই।
	জাপান প্রবাসীদের অতি পরিচিত মুখ পপি ঘোষ পূর্বের পপি রানী কর এবছর টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৌশল বিভাগে পড়ার সুযোগ করে নেয়া‘রণজিৎ কুমার ঘোষ’ এর গর্বিতা মা। এছাড়াও তনুতা ঘোষ নামে তার আরও একটি কন্যা সন্তান রয়েছে।
	পপি ঘোষ নিজের খুব ইচ্ছা ছিল ডাক্তার হয়ে নিজেকে মানব সেবায় নিয়োজিত করবেন। কিন্তু পড়াশুনা শেষ করার আগেই ভাগ্যের ফেরে ১৯৯৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবী নগর উপজেলার জীবনগঞ্জ বাজার এর জল্লী গ্রামের সন্তান, জাপান প্রবাসী তপন কুমার ঘোষ এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ১৯৯৬ সালে স্বামীর কর্মস্থল দেশ জাপানে পাড়ি জমানোর ফলে সে আশা পূর্ণতা পায়নি। পূর্ণতা পায়নি প্রিয় স্বামীর প্রকৌশলী হ’বার স্বপ্ন, পরিবার বড় হওয়ায় আর্থিক স্বচ্ছলতা জনিত কারনে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না ঘটায়।
	একজন আদর্শ গৃহিণী একই সাথে একজন আদর্শ স্ত্রী হিসেবে নিজ এবং স্বামীর অপরিপূর্ণ স্বপ্ন সন্তানদের কাছ থেকে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেন পপি ঘোষ। স্বপ্ন বাস্তবায়নে পপি ঘোষ পরিকল্পনা মাফিক এগুতে থাকেন। তিনি জানেন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে প্রয়োজন অর্থ। কারন, তিনি মনে করেন অর্থ ছাড়া সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যাবে না। সম্ভবও না। তাই, পরিকল্পনা মাফিক এগুতে হবে। জমাতে হবে অর্থ। স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ৭ বছর একনাগাড়ে পরিশ্রম করেন। সকাল ৯ টায় বাসা থেকে বের হয়ে রাত ১১ টায় ফিরেন। ২০০২ সালের ১১ মার্চ তার কোল আলোকিত করে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। নাম রাখেন রণজিৎ কুমার ঘোষ। রণ অর্থ যুদ্ধ, আর জিৎ অর্থ জয়। অর্থাৎ যুদ্ধজয়ী বীর। এই যুদ্ধ জীবন যুদ্ধ । জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যুদ্ধ। যার নাম রাখা হয়েছে রণজিৎ, তাকে যে হার মানানো যাবে না। হার মানালে যে নামের প্রতি অবিচার করা হবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাতেই হবে। সেই মোতাবেক পরিকল্পনা মাফিক এগুতে হবে।
	একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করানো, ভালো শিক্ষকের অধীনে প্রশিক্ষণ করানো , সঠিক দিক নির্দেশনা ই একটি শিশুকে কেবল সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে তা মা হিসেবে পপি ঘোষ ইতোমধ্যে রপ্ত করে ফেলেছেন । আর এই ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা নিয়েছেন রণজিৎ এর সমবয়সী শিশুদের মা, আশপাশের অন্যান্য মা, সহকর্মী বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী জাপানী বন্ধুদের কাছ থেকে ।
	সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য ছুটে গেছেন একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত , এক দ্বার থেকে অন্যদ্বারে । বিভিন্ন কোচিং সেন্টার , সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কাউন্সেলিং করেছেন। পরামর্শ নিয়েছেন। লক্ষ্য একটাই , সন্তানকে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো। আর এই জন্য যা যা করা প্রয়োজন, ত্যাগ স্বীকার, অর্থ খরচ তা করতে সদা প্রস্তুত।
	ছয় বছর প্রাইমারী শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই পপি ঘোষ রণজিৎ কে একটু একটু গড়ে তুলেছেন একটি ভালো জুনিয়র হাই স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য । কারন জুনিয়র হাই স্কুল হচ্ছে একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ গড়ার মোক্ষম সময় । এই তিনটি বছর যদি সঠিক দিক নির্দেশনায় নিজেকে গড়া যায় তাহলে ভবিষ্যৎ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেছিলেন তের-চৌদ্দ বছরের মতো এমন বালাই আর পৃথিবীতে আর নেই। জাপানেও এই বয়সটাকে ‘সুশিনকি বা হানকো তোশি’ বলা হয়ে থাকে। বিষয়টি পপি ঘোষের ভালোই জানা ছিল।
	তাই, এই সময়টা মা ছেলের সম্পর্কটা বন্ধুর মতো করে পার করেন। যদিও পপি ঘোষ তার দুই সন্তানের সাথে সব সময় ই বন্ধুর মতো করেই গড়ে তুলেছেন। কারন, একজন আদর্শ মা জানেন সন্তানদের সাথে কেমন সম্পর্ক গড়ে তুললে সন্তান বিপথগামী না হয়ে সঠিক পথে চলে। তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তার বাবা কৃষ্ণ পদ কর এর কাছ থেকে। শ্রী কৃষ্ণ পদ কর ছিলেন ঢাকার সূত্রাপুর এলাকার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। পিতা-কন্যার মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক।
	প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনাকালীন সময়ে পপি ঘোষ টার্গেট করেন রণজিৎকে কাইসে জুনিয়র হাই স্কুল কিংবা সুকু কুমা স্কুলে পড়াশুনা করাবেন। মোট ৭টি বিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে রণজিৎ ৪টিতে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করে । এর মধ্যে আবার ২টিতে স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশুনার সুযোগও পেয়েছিল।
	মায়ের ইচ্ছার কাইসে এবং সুকু কুমা স্কুলে স্বল্প নাম্বার এর জন্য সুযোগ না ঘটায় তৃতীয় পছন্দ হিসেবে সুগামু জুনিয়র হাই স্কুলে ভর্তি করাবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। বাসা থেকে দূরের পথ, পড়াশুনার খরচ বেশী হলেও তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন। কারন, সুগামু স্কুল কে বলা হয় জুনিয়র টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় বা টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট ভাই। এখানকার শিক্ষার্থীদের অনেকেই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশুনার সুযোগ করে নেয়। এবছর ৭ জন শিক্ষার্থী টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ করে নিয়েছে । গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৮ এ।
	একই ভাবে তিনি বাসার অনতিদূরে তে-অ-শি কিন্টার গার্ডেন এবং শিমুরা দাই সান প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করান। একই সাথে মেধা যাচাইয়ের বিভিন্ন কোর্স, পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করান। এতে অতিরিক্ত বেশ খরচ হলেও তিনি কার্পণ্য করেননি মেধা বিকাশের স্বার্থে। আর এই অর্জনে রণজিৎ এর সাফল্য ঈর্ষনীয়। বিভিন্ন এইকেন , জাপানী কেনদো ও অন্যান্যতে পাওয়া সনদ , মেডেল, ক্রেস্ট বা পুরষ্কার রীতিমতো একটি প্রদর্শনী আয়োজন করার মতো।
	এক এক অধ্যায় পার করে রণজিৎ কুমার ঘোষ সুগামু জুনিয়র হাই স্কুল এবং সিনিয়র হাই স্কুল শেষ করে এবছর বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়াশুনার যোগ্যতা অর্জন করেন। মেধা অনুসারে নিজ যোগ্যতাই জাপানের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ( Tokyo University ) স্থান করে নেয়ার মেধা যাচাইয়ে অংশ নেয়ার আগে আরও দু’দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কেইও ( Keio ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওয়াসেদা ( Waseda) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করে নেয়।
	কিন্তু লক্ষ্য, ধ্যান, তপস্যা যার টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় তার যে অন্যখানে ভর্তি হওয়া অযথা অর্থ খরচ ছাড়া আর কিছু নয় একথাটি রণজিৎ এর ভালো করেই জানা । এক্ষেত্রে ক্লোজ আপ ওয়ান-তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ এর থিম সংগীতটি। “যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে হবেই হবে দেখা দেখা হবে বিজয়ে”জনপ্রিয় এই গানটি ব্রত হিসেবে কাজ করে।
	অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে গত ১০ মার্চ ‘২০ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২০ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণায় রণজিৎ কুমার ঘোষ স্থান করে নেয়। আর এভাবেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে একজন মায়ের স্বপ্ন।
	তবে, এই স্বপ্ন পূরণ এবং ছেলের স্বার্থকতার কৃতিত্ব পপি ঘোষ একক কৃতিত্বের দাবীদার নয় বলে জানান। তিনি বলেন, আমার ছেলেটি সব সময় আমাকে সাহায্য করেছে । আমি যেভাবে চেয়েছি সেভাবেই চলেছে। সব চাওয়া পাওয়া বিসর্জন দিয়ে মায়ের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে গড়েছে। অন্যান্য বন্ধু বান্ধব যেখানে মোবাইল , ভিডিও গেইম নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সেখানে রণজিৎ পড়াশুনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে।
	কৃতিত্ব দিতে চান স্বামী তপন কুমার ঘোষকেও । নিজে সকাল সকাল যখন কাজের উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়তেন তখন স্বামী তপন ঘোষ সন্তান দু’টির দেখভাল করতেন। যদিও পপি ঘোষ সব কিছু রেডি রেখে যেতেন, তথাপি তপন ঘোষ নিজে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে কাজে যাওয়ার পূর্বে সন্তানদের ডে-কেয়ার / স্কুলে পাঠিয়ে সব ঠিক রেখে নিজ কর্মস্থলে যেতেন।
	এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে রণজিৎ এর শিক্ষকদের অবদান এর কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন।
	কর্মজীবী প্রবাসী হিসেবে একজন মা কিভাবে তার সন্তান কে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হ’লো জানার আগ্রহ প্রকাশ করলে পপি ঘোষ জানান, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন সম্ভব হয়নি। তাই, সন্তানের মাধ্যমে ইচ্ছা পূরণের স্বপ্ন দেখি। ছোট বেলা থেকে সেভাবেই গড়ে তোলার চেষ্টা করি।
	মা হওয়া সত্বেও সন্তানের সব স্বাদ আহ্লাদ কে তালাবন্দী করে শুধুমাত্র পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিয়েছি। মোবাইল ব্যবহার, ভিডিও গেম বন্ধ সহ সব কিছুতেই বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। শুধুমাত্র ফুটবল নেশা একেবারে বন্ধ রাখিনি। তবে নিদিষ্ট সময় এবং শর্ত সাপেক্ষে।
	তবে, আশ্বাস দিয়েছি যদি নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে তাহলে, অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন কিনে দেয়া, বার্সিলোনা ক্লাবের ( তার পছন্দের ) খেলা উপস্থিত থেকে দেখানো সহ ইতালি , স্পেন ফ্রান্স ঘুরানো, পছন্দের ভিডিও গেম কিনে দেয়া সহ বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিই। ছেলে সব শর্ত মেনে সব কিছু মনের সাধ মনে রেখে পড়াশুনায় মন দিয়ে মায়ের আশা পূরণ করেছে তাই সব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমি সচেষ্ট। ইতোমধ্যে চেষ্টাও করে যাচ্ছি। শুধু ইউরোপ ঘুরানোটা বাকী রয়েছে। কারন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা নিরাপদ নয়।
	মা হিসেবে পপি ঘোষ রণজিৎ কে শুধুই পড়াশুনায় বেঁধে রেখেছেন তা কিন্তু নয়।বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেয়া সহ এবং জাপানী সংস্কৃতিতে পারদর্শী করে তুলেন। তিনি নিজেও সংস্কৃতিমনা এবং সাংস্কৃতিক কর্মীও ।
	২০০৭ সালে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১ম প্রবাস প্রজন্ম, জাপান অনুষ্ঠানে রণজিৎ প্রথমবারের মতো স্টেজ পারফর্ম করে তাক লাগিয়ে দেয়। সেই থেকে প্রবাসীদের বিভিন্ন আয়োজনে রণজিৎ এর অংশগ্রহন অবধারিত হয়ে উঠে।
	এদিকে দাদার এই কৃতিত্বে গর্বিতা ছোট বোন তনুতা ঘোষ ইচ্ছা ব্যাক্ত করেছে , দাদা যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বাবার অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছে , তাই সেও ডাক্তার হয়ে মায়ের অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করবে।
	আমার পরম সৌভাগ্য রণজিৎ এর মা পপি ঘোষ একদিকে যেমন আমাদের খুব কাছের তেমনি পাশের ও । তার স্বামী তপন ঘোষও বন্ধু তুল্য। রণজিৎ কে জন্মলগ্ন এবং খুব কাছ থেকেই দেখে আসা।
	আজকের আলোচনার শেষ প্রান্তে আরেকজন চীনা দার্শনিক ও শিক্ষবিদেরুর কথা বলে শেষ করছি। তিনি বলেন, ‘তুমি যদি কম সময়ের মধ্য ফল পেতে চাও তবে মৌসুমী ফসলের চাষ কর, যদি দীর্ঘ মেয়াদী ফল পেতে চাও তবে ফলবান বৃক্ষ রোপণ কর এবং যদি সারা জীবণের জন্য ফল পেতে চাও তবে মানুষের চাষ কর।”
	এখানে মানুষের চাষ বলতে সঠিক পথে পরিচালিত/ পরিচর্যা করার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যেটা পপি ঘোষ করে দেখিয়েছেন ।।
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