নারেকািটকs অয্ােনািনমােস
sাগতম
আপনার pথম এন.এ. িমিটং-এ আপনােক
sাগত। েনশািড়েদর এন.এ েনশামুk জীবেনর একটা
পথ েদখায়। আপিন েনশািড় িক না তা িনেয় যিদ
সেnহ থােক তাহেল অযথা িচিnত হেবন না, ধু
আমােদর িমিটং-এ বার বার আসেত থাkন। আপিন
মনিsর করার জনয্ যেথ সময় পােবন।
আমােদর অেনেকরই মতন, pথমবার এন.এ
িমিটং এেস আপিন হয়ত খুব নাভর্ াস েবাধ করেছন,
হয়ত ভাবেছন িমিটং-এ সবার নজর ধু আপনার
িদেক। যিদ তা হয় তাহেল েজেন িনন েয আপিন
একা নন। আমরা অেনেকই একই রকম অনুভব
কেরিছ। আমরা বিল “যিদ আপনার pচ অsিs
হয়, তা হেল আপিন হয়ত সিঠক জায়গােতই
এেসেছন।” আমরা pায়শ বিল েয েকউ ভু ল কের
এন.এ িমিটং-এর দরজা িদেয় েভতের আেস না।
যারা েনশািড় নয় তারা এই িচnা িনেয় সময়
ন কের না েয তারা েনশাসk িক না। তারা
এ িনেয় ভােবই না। যিদ আপিন এই েদাটানায়
থােকন েয আপিন েনশািড়, না আপিন েনশািড়
নন, তাহেল সmবত আপিন একজন েনশািড়। ধু
িনেজেক িকছু সময় িদন, আমােদর িক অিভjতা
হেয়েছ তা নুন; হয়ত এমন িকছু নেত পােবন
যা আপনার খুব পিরিচত বেল মেন হেব। অেনয্রা
যা যা েনশা কেরেছ েস িলই যিদ আপিন বয্বহার
না কের থােকন তােত িকছু এেস যায় না। আপিন
িক েনশা করেতন েসটাও বড় কথা নয়; যিদ
েনশা আপিন বn করেত চান, আপিন সব সময়
আমােদর িমিটং-এ sাগত। pায় সব েনশািড়রাই
একই রকম সব অনুভূিতর মেধয্ িদেয় যায়। আমরা
আমােদর অিমেলর েথেক িমল িলর উপর নজর
িদেলই, আমরা এেক অপেরর সাহাযয্ করেত পাির।
হয়ত আপনার িভতর হতাশা বা ভয় কাজ
করেছ। হয়ত ভাবেছন অনয্ অেনক pেচ ার মত
এই কাযর্kমটাও আপনার জীবেন কাজ করেব না।
হয়ত ভাবেছন েয এটা অনয্েদর জনয্ কাজ করেলও
আপনার জনয্ করেব না, কারণ আপনার মেন হয়
েয আপিন আমােদর েথেক আলাদা। আমরা েবিশর
ভােগরাই pথম pথম এন.এ-েত এেস এরকমই
েভেবিছলাম। এটা বুেঝিছলাম, েয েনশা আমরা

চািলেয় েযেত পারব না, িকn আমােদর জানা িছল
না েয িকভােব েনশা বn করা যায় বা েনশামুk
থাকা যায়। েয িজিনষটা আমােদর জীবেন এত
tপূণর্ হেয় উেঠেছ, েসটােক েছেড় িদেত আমরা
সকেলই ভয় েপতাম। ধু েনশা বn করার ইcাটা থাকেলই েয এন.এ-র সদসয্ হওয়া যােব এটা
েজেন আমরা িনি n হলাম।
pথম pথম, নতু ন ধরেণর িকছু েচ া করার
উপর আমােদর অিব াস এবং ভয় িছল। একটা
বয্াপােরই আমরা িনি ত িছলাম েয আমােদর পুরেনা
পnা িল এেকবােরই কাজ করিছল না। এমনিক
েনশামুk হওয়ার সােথ সােথই সবিকছু বদেল
যায় িন। অেনক সময় খুব সাধারণ কাজ িল,
েযমন বােস চড়া, েলােকেদর সােথ েমশা, েফােন
কথা বলা আমােদর কােছ ভীিতকর এবং অdু ত
মেন হত। েযন আমরা িনেজরাই িনেজেদরেক
িঠক িচনেত পারিছ না। িঠক এই খােনই অনয্ানয্
েনশামুk েনশািড়েদর সহায়তা এবং সহমিমর্তা,
বnু t আমােদর খুব সাহাযয্ কের। েয আ াসটা
আমরা ভীষণভােব িফের েপেত চাই, েসটা পাওয়ার
জনয্ আমরা এেদর উপর ভরসা করেত
কির।
আপিন হয়ত ভাবেছন “হয্াঁ, িকn” বা “িক
হেব, যিদ?” আপিন যিদ এখনও dnd বা িdধার
মেধয্ থােকন, তাহেল
করার জনয্ আপনােক
আমােদর সরল পরামশর্ হল: যত েবশী সংখয্ক
এন.এ িমিটং করা সmব, ক ন এবং এন.এ
সদসয্েদর েফান নmর েযাগাড় কের তােদর সে
িনয়িমত েযাগােযাগ ক ন, িবেশষ কের যখন
আপনার েনশা করার pবল ইেc হয়। েনশা
করার ইেcটা ধুমাt িমিটং-এর সময়সীমার মেধয্
সীমাবd নয়। আজ আমরা েনশামুk আিছ, তার
কারণ আমরা সাহাযয্ েচেয় হাত বািড়েয়িছলাম।
যা আমােদর সাহাযয্ কেরেছ তা আপনােকও সাহাযয্
করেত পাের। সুতরাং আপিন িনিdর্ধায় অনয্ একজন
েনশামুk এন.এ সদসয্েক েফান করেত পােরন।
সিkয় েনশা করায় িফের না যাওয়ার একিট
মাt উপায় আেছ তা হল pথমবার েনশাটা না
করা। একজন েনশািড়র জনয্ েনশা কের েফলাটাই
সবেচেয় sাভািবক বয্াপার। আমরােদর েবশীর ভাগ
মানুষেকই মন ও েমজাজ পিরবতর্ নকারী মাদক
েথেক দূের থাকার জনয্ বড় রকেমর পিরবতর্ ন
আনেত হেয়েছ: শরীেরর, মেনর আেবগ-এর
পিরবতর্ ন এবং আধয্ািtক পিরবতর্ ন। এন.এ-র

বােরািট পদেkপ আমােদর পিরবতর্ েনর রাsা েদখায়।
বলা হয়, “ ধুমাt িমিটং-এ এেলই েনশা বn করা
যায়। িকn আপিন যিদ েনশামুk েথেক েযেত
চান এবং আেরাগয্লােভর sাদ েপেত চান তাহেল
আপনােক বােরা পদেkপ চচর্া করেত হেব।” এই
কাজ আমােদর একার পেk করা অসmব। তাই
এন.এ বnু মnলীেত আমরা এই নতু নভােব বাঁচেত
েশখার অভয্াসটা রp করার pয়ােস এেক অপরেক
সাহাযয্ কির। এটাই আমােদর সুs ও েনশামুk
রােথ।
pথম িমিটং-এ আপিন যােদর েদখেবন তারা
িবিভn সময় ধের একটানা েনশামুk আেছন।
আপনার হয়ত আ যর্ লাগেব েয এরা এতিদন
েনশামুk িকভােব রেয়েছ। যিদ আপিন এন.এ.
িমিটং-এ আসেত থােকন তাহেল বুঝেত পারেবন
েয এটা িকভােব কাজ কের। েনশামুk েনশািড়েদর
মেধয্ একটা পারsিরক ভালবাসা ও
dার
সmকর্ থােক, কারণ আমরা pেতয্েকই েনশার
দুদর্শা কািটেয় এেসিছ। আেরাগয্লােভ আমরা এেক
অপরেক ভালবািস ও সাহাযয্ কির। নারেকািটকs
অয্ােনািনমাস-এর কাযর্kম এমন িকছু আধয্ািtক
নীিত িদেয় গিঠত, যা আমােদর েনশামুk থাকেত
সাহাযয্ কের। আপনার কােছ িকছু ই দাবী করা হেব
না, িকn আপিন পরামশর্ পােবন। এই েফেলািশপ
বা বnু মnলী আমােদর সুেযাগ কের িদেয়েছ েয
আমরা যা েপেয়িছ তা আপনােদরেকও িদেত পাির:
েসটা হল েনশামুkভােব েবঁেচ থাকার একটা রাsা।
আমরা জািন েয যা আমরা েপেয়িছ েসটা ধের
রাখেত েগেল, েসটা অপরেক িদেত হেব।
অতএব আপনােক sাগত। আমরা খুব খুশী েয
আপিন এখােন এেসেছন এবং আমরা আশা রািখ েয
আপিন এখােন েথেক যাওয়ার িসdাn েনেবন। এটা
েজেন রাখা pেয়াজন েয এন.এ. িমিটং-এ আপিন
ঈ র শbিট নেবন। ঈ র বলেত আমরা িনেজেদর
েথেক বৃহtর েকান শিkর কথা বলিছ, েয শিk
অসmব মেন হয় এমন কাজেক সmব করেত
সkম। আমরা এখােন এন.এ.-েত, এই েpাgােম,
এই িমিটং িলেত এবং মানুেষর মেধয্ এই শিk
েদেখিছ। এই েসই আধয্ািtক নীিত যা একটা একটা
িদন িহেসেব আমােদর েনশামুk ভােব বাঁচেত কাজ
কেরিছল । যখন একিদন খুব লmা েলেগেছ, তখন
পাঁচ পাঁচ িমিনট কের েনশামুk েরেখেছ। যা আমরা
একা একা করেত পাির িন তা আমরা সকেল িমেল

বার বার িমিটং – এ আসেত থাkন –
এেত কাজ হয়।
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এই পুিsকা েলখা হেয়িছল
নারেকািটকs অয্ােনািনমাs-এর
কাযর্kম সmেn আপনােদর িকছু
pে র উtর েদবার জনয্। আমােদর
বাতর্ ািট খুব সহজ: আমরা েনশা না
কের েবঁেচ থাকার একটা রাsা খুেঁ জ
েপেয়িছ এবং যােদর জীবেন েনশা
একটা সমসয্া, েসইরকম মানুষেদর
সে এই পdিতটা ভাগ কের িনেত
েপের আমরা আনিnত।
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করেত পাির। আমরা আপনােক আমntণ জানাই েয
আমােদর েথেক আশা এবং শিk িনন, যতkণ না
আপিন িনেজর মেধয্ আশা ও শিk খুেঁ জ পােcন।
এমন এক সময় আসেব যখন আপিনও অনয্েদরেক
িদেত চাইেবন েসই িজিনষ যা আপনােক িবনামূেলয্
েদওয়া হেয়েছ।
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