
এত লਹা হওয়ার কী অােছ? 
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একজন নামী মেডল একিদন তার সাਉাਅকাের বলিছেলন Ôমেডল হবার নাਹার ওয়ান পূবગশতગ হেলা তােক লਹা 

হেত হেব„Õ অাজকালকার অাধઓিনক মা-বাবা োছেলেমেয়র িবেয়র পাਠ-পাਠী পছে੯দর সময় অােগই োদেখন তারা 

কতখািন লਹা„ খােটা োমেয়রা দশ ইি— িহলজઓেতা পােয় শািড় বা সােলায়ার অথবা োলেহŠা মািট ছঁઓইেয় পের 

সামেন এেস দঁাড়ােল তার উ੧চতা িনণગেয়র সািধઘ োনই কােরা„ িকੰ੫ খােটা োছেলেদর োস উপায় োনই„ লઓিŠ যিদ 

জাতীয় বা িবেয়র োপাশাক িহেসেব সંীকৄিত োপত তাহেল োবাধহয় োছেল†েলা োবঁেচ োযত„ ওরাও োমেয়েদর মেতা 

পা োঢেক ঝઓিলেয় লઓিŠ পের উ੧চতা ফঁািক িদেত পারত„ োছেলেদরও োয িহলজઓেতা এেকবাের োনই তা নয়„ িকੰ੫ 

তা ততটা অাধઓিনক বা সমেয়াপেযাগী নয়„ এক দীঘગেদহী বর এক ইয়া লਹা িহলজઓেতা পরা োছাটখােটা কেন 

(অিমতাভ ব੧চন ও জয়া ভাদઓিড়র মেতা) িবেয় কের িনেয় এেল তার রিসক দઓলাভাই তােক িজšাসা কেরিছেলন, 

Ôকী শালাবাবઓ, বউ িক ੂেয়ও থাকেব িহলজઓেতা পের?Õ 

 
বড় বড় শহের বઘায়ামাগার বা িজেম িগেয় োছেলেমেয়রা িরংেয় ঝઓেল বা োઍটચিচং কের লਹা হওয়ার কসরত 

কের„ গઝােমগে™ গােছর ডাল ধের োঝােল„ অােগকার িদেন গઝামেদেশ (এখেনা োকােনা োকােনা পઝতઘੰ æ অ—েল) 

োছাটখােটা গড়েনর োমেয়রাই সઓ੯দরী িহেসেব িবেবিচত হেতা„ লਹা োমেয়েদর বলা হেতা Ôঢઘাঙা, কপােল বর জઓটেব 

নাÕ„ শরਅচে੯দચর Ôঅরਉণীয়াÕ উপনઘােস নািয়কার মামী একটઓ োবিশ লਹা িছল বেল োস যেথੈ হািস-ঠা›ার উেদચগ 

কেরিছল„ লਹারাও িনেজেদর োগাਠছাড়া মেন কের খઓব অসંিએ æর সেŠ ੌઓেল বা বাইের োযত„ সমবয়সী খােটা 

বਬઓেদর সেŠ তাল িমিলেয় হঁাটেত িগেয় রীিতমেতা কঁઓেজা হেয় সমতা বজায় রাখার োচੈা করত„ এখন সব 

জায়গােতই ধারণা পাઈটাে੧ছ„ অাকাশ সংੌৄিত গઝােমগে™র োকানায় োকানায় োপঁৗেছ োগেছ„ োয যত লਹা হেত 

পারেছ তার তত দাম বাড়েছ„ িক োসৗ੯দেযગর বাজাের, িক িবেয়র বাজাের, িক কઘািরয়ােরর বাজাের-সব 

জায়গােতই লਹারা অগઝািধকার পাে੧ছ„  

 
লਹা হওয়ার জনઘ কী কসরতটাই না করেছ অাজেকর োছেলেমেয়রা! ওেদর মা-বাবারাও কম যান না„ ৌকেশার 

অিতਠઙম করেত না করেতই মা-বাবারা িনেজর সੰ æােনর িদেক তািকেয় হতাশ হেয় পেড়ন-Ôও িক অার লਹা হেব 

নাÕ? ডাਡઙােরর কােছ োছােটন, িজেম োদৗড়ান, সઓইিমং-সাইিকઆংেয় ভিতગ করান অার সারাਉণ ওেদর সামেনই োখদ 

পઝকাশ করেত থােকন-Ôঅমઓেকর োছেলটা কী সઓ੯দর লਹা! োছেলেদর হাইটসই হে੧ছ োসৗ੯দযગ„ অমઓেকর োমেয়টা োবশ 

কিদেনই োকমন ধা ধা কের োবেড় োগল„ অামার োমেয়টা োযন োকমন িঝম ধের অােছ„ অার বাড়েব না মেন হয়„ 

ইস অামার কত িদেনর শখ িছল, অামার োমেয়টা হেব মেডলেদর মেতা লਹা!Õ মা-বাবার এসব অাফেসাস ੂনেত 

ੂনেত োছেলেমেয়রা একধরেনর হীনমনઘতােবােধ ভઓগেত থােক„ অেনক সময় তারা বਬઓহীন হেয় পেড়„ িনঃসŠ 

থাকার খারাপ িদক†েলার িদেক ঝઓেঁক পেড়„  

 
িকੰ੫ গভীরভােব পযગেবਉণ করেল োদখা যায়, লਹা হওয়ােত বাએæেব লােভর োচেয় োলাকসানই োবিশ„ লਹা 

হওয়া োযমন খরেচর, োতমিন িবড়ਹনারও„ োযমন-লਹােদর খাইখরচা োবিশ, োপাশাক-অাশােক োবিশ কাপড় লােগ, 

উঁচઓ ছােদর বািড় লােগ, বড় খাট-িবছানা লােগ, োবিশ োবিশ সাবান কসেমিটকস্ লােগ, বড় বড় জઓেতা লােগ, অઈপ 

বয়েস એপাইন োপইেন োভাগা লােগ, োকালাকઓিল করেত োগেল হঁাটઓ োভেঙ দাঁড়ােনা লােগ, িসেনমা-িথেয়টার োদখেত 

সামেন বসেল োপছেনর সািরর কটકিਡઙ কােন লােগ, ডચাইিভংেয় বসেল োপছেনর িসেট বসা মানઓষিটর গালাগািল 

োশানা লােগ„ তা ছাড়া িচিকਅসািবšানীেদর মেত লਹা মানઓেষরা খােটা মানઓষেদর োচেয় কম বઓিਤদীਮ হয়„  

 
সઓতরাং লਹা হেতই হেব, না হেল এ ভবজীবন বઘথગ-এ ধারণা িনেয় বড় হওয়া অতઘੰ æ ਉিতকর„ সেੰ æাষজনক 

উ੧চতা না িনেয়ও যারা িনেজর পઝিতভােক কােজ লািগেয়েছন তারাই সં সં োਉেਠ মেডল„ ইি੯দরা গাਬী অাহামির 



িকছઓ লਹা িছেলন না„ িফিলপাইেনর োপઝিসেড੯ট োগািরয়া োতা পઝায় বামন„ জয়া ভাদઓিড়, রানী৵ অামােদর োবগম 

সઓিফয়া কামাল, সালমা হােয়ক কী অার এমন োবিশ লਹা? তােত িক তারা লŒায় িনেজেদর লઓিকেয় োরেখেছন? 

না সেਠઙিটস, ইখিতয়ার উিਣন োমাঃ বখিতয়ার িখলিজ, ড় মઓহমઅদ শহীদઓলাহ, সઓনীল গাভাੌার, োটਫઓলকার বা 

অামােদর অাশরাফઓল লਹা নন বেল মেনর দઓঃেখ বেস বেস িদন কািটেয়েছন? পઝিতভার কােছ লਹা-খােটা োকােনা 

িবষয় নয়„ পઝিতরਉা িবভােগ চাকির বা মেডিলংেয়র জনઘ হয়েতাবা একটা িনিদગੈ  উ੧চতা জরઔির„ িকੰ੫ ওই একটা 

সંপੱই থাকেত হেব অੰ æর জઓেড়-ওটা না হেল জীবেন অার িকছઓ হেব না-এই একেপেশ অাকা੦ਉা একিট জীবেন 

পিরপূণગতা অানেত পাের না„ পઝিতভা িবকােশর নানা োਉਠ রেয়েছ„ উপযઓਡઙ সমেয় তার যেথাপযઓਡઙ বઘবহােরর 

োকৗশল অবলਹন করেত হেব„  

 
োকবল খবગাকৄিতর জনઘ Ôকিরেত পাির না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ, সংশেয় সংকઈপ সদা টেল, পােছ োলাক 

িকছઓ বেলÕ-মেন পઓেষ োরেখ এ নশੴর মানবজীবন োহলায় নੈ করার োচেয় Ôসংেকােচরই িবহਸ਼লতা িনেজরই অপমান, 

সংকেটরই কઈপনােত হইেয়া না িমચয়মাণÕ বেল বઓক ফઓিলেয় এিগেয় োযেত হেব„ ੂধઓ ঢઘাঙেঢেঙ লਹা হেয় শারীিরক 

োসৗ੯দেযગর সাইনেবাডગ টািঙেয় িন†ગেণর ধਸ਼জাধারী হেল ওই লਹােক তখন অার সઓ੯দর মেন হেব না-মেন হেব োবিশ 

জায়গা দখলকারী এ এক জ™াল বেট ! 
 


