কর োনো- দিনগুর োরে মন দনরে দকছু কথো...

ম োহিত রণদীপ
সাইকিয়াকিি িাউন্সেলর

'ঘর বন্ধ থথরক বড় অদি

োগরছ! খব থিখর ভে ক রছ!' খুব দিন্তো হরে এখন!'

'কেদিন ি রব এই পদ দিদে! শুনদছ নোদক করেক মোস ধর ি রে পোর

ক ডোউন!'

'...আদম ক্রমশ মন খো োরপ মরধে ঢু রক যোদে। থবর োরে হরব, থবর োরে হরব! কদবেো গোন দিরে আমো হরব নো...'

'থিরখো নো, ও সো োদিন শুধু টিদভ সোমরন বরস থোকরছ আ অেোাংজোইটি পো ি শুধু িড়রছ, েো সোরথ িড়রছ থমজোজও...'

'প্রব দুদিন্তো আ মন খো োরপ মরধে আদছ! থমরেটো নেু ন িোকদ রে জরেন ক রব বর বেোঙ্গোর োর থসই থয থগ , েো প দিন থথরকই আটরক
পড়র ো ক ডোউন-এ!
কী থয হরব থক জোরন! োরে ঘুরমোরে পো দছ নো, থখরে বসর কোন্নো পোরে!'

'থছর আরমদ কো দবখেোে দবশ্বদবিেো রে গরবষক। গে দু'সপ্তোহ ঘ বদি। প শু একটু জ্ব এরসদছ । অল্প সদিি -কোদশও রেরছ! খুব দিন্তোে আদছ! দি
থোকরে পো দছ নো দকছু রেই!'

...এই কথোগুর ো থভরস এর ো আমো খুব কোরছ মোনুষরি কোছ থথরক। যোাঁ ো উরেগ উৎকণ্ঠো আ দবষণ্ণেো মরধে আরছন কর োনো এই
দিনগুর োরে।

অনে অরনক ভোই োরস েু নোে মো ণ ক্ষমেোে দুবি হওেো সরেও এই কর োনো ভোই োস মোনুরষ মরধে ত্রোদহ ব েু র দিরে থপর রছ এ অিমে
অপ্রদেহে গদেরে সাংক্রমণ ছড়োরনো ক্ষমেো কো রণই!

এই ভোই োরস সাংক্রমণ অবশেই আশঙ্কো ! আবো এ-কথোও সদেে, এই ভোই োরস অশ্বরমধ থঘোড়োরক থোদমরে থিওেো মন্ত্র আমোরি অজোনো নে! এই
ভোই োস-সাংক্রমণ রুরখ থিেো ক্ষমেো আমোরি মরধেই রেরছ! আম ো যদি স্বোিে দবরশষজ্ঞরি প োমশি মরেো দনেোন্ত জরুদ কো ণ ছোড়ো বোইর
থবর োরনো বন্ধ কদ , যদি েোাঁরি প োমশি অনুযোেী স্বোিেদবদধ থমরন িদ --- থযগুর ো দবদভন্ন মোধেরম ইদেমরধেই বহু প্রিোদ ে, যদি শ ীর

থ োগ প্রদের োধ

ক্ষমেো বোড়োরে সরিষ্ট হই ---স্বল্প অথি সুষম পুদষ্টগুণ সম্পন্ন খোবো থখরে, অল্প অল্প কর -বো বো জ থখরে, ঠিক সমরে এবাং পযিোপ্ত ঘুদমরে, একটু
বেোেোম কর , মনরকও সুি থ রখ।
...যদি সদেেই এগুর ো আম ো থমরন ি রে পোদ , এই ভোই োরস সোধে থনই আমোরি ছুাঁ রে থের !

দকন্তু, অরনরক ই মন ভোর ো থনই কর োনো এই দিনগুর োরে !

আমোরি মরধে অরনরকই আরছন নোনোদবধ দুদিন্তো-উরেগ-উৎকণ্ঠো মরধে! অজোনো আশঙ্কো এবাং খো োপ দকছু ঘরট যোরব---অরনক দূর

এমন ভোবনোে

এখনই কোে হরে পড়রছন থকউ থকউ, দন োপত্তো আশঙ্কোে েটি হরে আরছন থকউ, কোর ো বুক ধড়েড় ক রছ, কোর ো হোে-পো কোাঁপরছ, শীে শীে
ক রছ, অদি

োগরছ---দি হরে বসরে পো রছন নো, মন দিরে পো রছন নো থকোরনো দকছু রেই, ঘুম আসরছ নো োরে---নোনো দুদিন্তো দভড় কর আসরছ

মরন, থখরে ইরে ক রছ নো দকছু !

যখন আম ো উরেগ উৎকণ্ঠো মরধে দিরে যোই, েখন কমরবদশ ওপর

এই ক্ষণগুর ো আমোরি মরধে েু রট ওরে। দবপন্ন থবোধ কদ আম ো।

থকউ থকউ দবষণ্ণ হরে পড়রছন ক্রমশ, থকোরনো দকছু ই ভোর ো োগরছ নো, থকোরনো দকছু রে আনি খুাঁরজ পোরেন নো, কখরনো বো একটু রে থিোখ দভরজ
আসরছ জর , কোর ো কোর ো থমজোজ এখন দেদ দক্ষ---একটু রেই দব দি বো োগ েোাঁরি মরধে, কোর ো মরন নন োশে ভ কর আসরছ, জীবনটোই বৃ থো
মরন হরে, একো ও অসহোে োগরছ---থকউ পোরশ থনই, থবোরে নো থকউই, সোমরনটোও অন্ধকো ...থথরকই বো কী হরব আ ! ঘুম থভরে যোরে মোে
োরেই দকাংবো থভো

োরে, বড় দবস্বোি োগরছ সবদকছু !

....এই ক্ষণগুর ো দবষণ্ণেো ! অল্প মন খো োরপ মরধে দিরে আম ো প্রোে সবোই মোরেমরধেই দগরে থোদক! থসই মন খো োরপ েীব্রেো, বেোদপ্ত বো িোদেত্ব
েেটো থোরক নো। দকন্তু, দবষণ্ণেোে মন খো োরপ মোত্রো অরনক েীব্র হে, িোদেত্বও েু নোমূ ক থবদশ হে।

দবপযিরে এই দিনগুর োরে অল্প মোত্রোে উরেগ উৎকণ্ঠো, দুদিন্তো, মন খো োপ দকাংবো অল্প মোত্রো দবষণ্ণেো অস্বোভোদবক নে।

আম ো এই অল্প মোত্রো দুদিন্তো বো উরেগ উৎকণ্ঠো দকাংবো মন খো োপ বো দবষণ্ণেো কোটিরে উেরে কী ক রে পোদ ?

▪︎ এটো বুরে দনরে পোদ , এই দবপযিরে পদ দিদেরে এমন উরেগ উৎকণ্ঠো, মন খো োপ বো অল্প মোত্রো দবষণ্ণেো স্বোভোদবক। সাংরবিনশী মরন েো প্রভোব
হেরেো দকছু টো থবদশই! এ শুধু আমো ই হরে এমন নে, অরনরকই এই পদ দিদে দশকো ।
মরন এই অসুদবধোরক থিনো এবাং থমরন থনওেো জরুদ ।

▪︎ একটু শ্বোসপ্রশ্বোরস বেোেোম ক রে পোদ । োমরিব নো-হর ও ি রব, থসোজো হরে থিেো -টু -থমোড়ো ওপ দকাংবো থমরেরে বরস--খুব ধী গদেরে িীঘি
শ্বোস থনওেো, আ ধর নো-থ রখ খুব ধীর প্রশ্বোস ছোড়ো। সকো -দবকো দকাংবো যখনই অদি বো থটনশন অনুভব ক রবো, েখনই দকছু ক্ষণ দু'থিোখ বন্ধ
কর ক রে পো র অদি েো ও থটনশন একটু কমরব।

▪︎ মন খুর ব ো যোে---এমন থকউ বোদড়রে থোকর েোাঁ কোরছ দকাংবো থেোন বো থসোশেো থনটওেোরকি মোধেরম থকোরনো আত্মজন বো বন্ধু কোরছ ব ো।
দনরজ উরেগ-উৎকণ্ঠো-মন খো োপ-দবষণ্ণেো কথো ব রে নো-পো র , মন খুর দ খরে পো র ও থসই জরম থোকো অনুভূদে েীব্রেো দকছু টো করম, ভো
দকছু টো হো কো হে।

▪︎ থটদ দভশন বো থসোশেো থনটওেোরকি সোমরন যদি িীঘিক্ষণ আম ো বরস এই কর োনো সাংক্রমণ দবপযিরে খব শুনরে থোদক, থিখরে থোদক...েোহর
আমোরি মন ও মরধেই আবদ্ধ হরে থোকরব, থবর োরে পো রব নো, বোড়রে থোকরব আমোরি দুদিন্তো-উরেগ-উৎকণ্ঠো-ভে ও আশঙ্কো মোত্রো। কর োনো
ভোই োস সাংক্রমণ-সাংক্রোন্ত খব সম্পরকি সরিেন থোকো অবশেই প্ররেোজন, এ জনে দিরন দু থথরক দেনবো থটদ দভশরন বো কর োনো আপরডট-সাংক্রোন্ত
থকোরনো থহল্প থডস্ক থথরক খব থিরখ দনর ই যরথষ্ট। সবিক্ষণ ওই একই দবষে দনরে পরড় থোকর মরন ওপ িোপ বোড়রেই পোর ।

▪︎ কর োনো সাংক্রমণ দনরে িো পোরশ অজস্র অববজ্ঞোদনক ও থহোেোটস্ অেোপ ইউদনভোদসিটি সৃষ্ট খব থভরস থবড়োরে! এই কোদহনীগুর ো কেটো সদেে, কেটো
যুদিযুি---েো আম ো যোিোই নো-কর অযথো আেরঙ্ক দশকো হদে। এইসব বৃ ত্তোরন্ত েথেসূত্র খুাঁজরে থগর দনভি রযোগে দকছু পোওেো যোরে নো, দকন্তু
েেক্ষরণ েো ভোই ো হরে যোরে কর োনো সাংক্রমরণ মরেোই!
থেক দনউজ ও থপোস্ট ট্রুথ-এ এই ম মো যুরগ আম ো ব াং থকোরনো সাংবোরি ওপ ভ সো ক ো আরগ েো েথেসূত্র, থসই েথেসূরত্র দবশ্বোসরযোগেেো,
থসই সাংবোরি যুদিগ্রোহেেো দনরজ যুদিরবোধ দিরে ভোর োভোরব যোিোই কর দনই। েোরে েরক যোওেো আশঙ্কো করম। অযথো উরেগ করম, অকো ণ
দবরেষ থথরক বোাঁদি!

▪︎ অরনরকই 'ঠিকেোক' মোস্ক আ পযিোপ্ত মোত্রোে হেোন্ড সেোদনটোইজো নো-পোওেোে প্রব উদেগ্ন!
সু ক্ষো সেকি েো সম্পরকি ও নোনো মুদন নোনো মে আম ো নোনো মোধেরম পোদে! দবভ্রোন্ত আম ো অরনরকই! দবশ্বস্বোিে সাংিো দবরশষজ্ঞ ো ব রছন, শুধুমোত্র
সদিি -কোদশ-জ্ব -শ্বোস করষ্ট সমসেোে যোাঁ ো আরছন, েোাঁ োই N-95 মোস্ক পরুন, এছোড়ো এইসব উপসগি যোাঁরি মরধে রেরছ---েোাঁরি পদ িযিো িোদেরত্ব
থোকো স্বজন এবাং এই দবপযিরে সমরে দিদকৎসো পদ রষবো যোাঁ ো দিরেন---থসই দিদকৎসক-নোসি-স্বোিেকমী- অেোম্বুর ন্স িো করি জনে এই মোস্ক জরুদ ।
অনেরি মোস্ক প ো অথি অকো ণ মোরস্ক অপিে। এই অপিে সৃদষ্ট ক রছ দিদকৎসো-পদ রষবোে যুিরি জনে পযিোপ্ত মোরস্ক ঘোটদে। এরে কর োনোসাংক্রমরণ দবরুরদ্ধ যুদ্ধ ে আস নসদনকরি আম ো থের দিদে দবপরি মুরখ। একইভোরব আম ো যো ো ঘর থোকদছ, েো ো সোধো ণ সোবোন দিরে হোে
ধুরে দনর ই যরথষ্ট! হেোন্ড সেোদনটোইজোর

বেবহো এরকবোর ই অপ্ররেোজনীে। ব াং, হেোন্ড সেোদনটোইজো থোকুক শুধুমোত্র দিদকৎসো পদ রষবো যোাঁ ো দিরেন,

েোাঁরি জনে।

▪︎ এই কর োনো ভোই োরস মো ণ ক্ষমেো অনে অরনক ভোই োরস েু নোে অরনকটোই কম! সোধো ণভোরব থিখো যোরে, এই ভোই োরস সাংক্রমরণ মৃেুে
ঘরটরছ যোাঁরি , েোাঁরি বৃ হত্ত অাংশ বেস্ক মোনুষ---পাঁেষট্টি ঊরদ্ধি েোাঁরি বেস, শ্বোসকষ্ট জদনে সমসেো দকাংবো ডোেোরবটিস আরগ থথরকই আরছ, অনে
থকোরনো অসুখ যো কো রণ থ োগ প্রদের োধ ক্ষমেো করম থগরছ, এমন সাংক্রমণ-প্রবণ মোনুষরি জনে অদেদ ি সেকি েো অবশেই জরুদ । দকন্তু, এই
ভোই োস সাংক্রমণ হর ই মৃেুে--- এই আেঙ্ক অমূ ক। আক্রোন্ত হওেো প থসর যোওেো হো অরনক অরনক থবদশ। েো মোরন এই নে, যোাঁ ো
েু নোমূ ক সুি-সব , েোাঁ ো ইরে মরেো বোইর ঘু রবন! এরে েোাঁরি মোধেরম েোাঁরি দপ্রেজন ো আক্রোন্ত হরবন।

▪︎আমোরি , যোাঁরি সন্তোন বো কোরছ মোনুষ দূর আরছন এই দিনগুর োরে, েোাঁরি মরন দপ্রেজনরক দনরে উরেগ উৎকণ্ঠো থোকরব, এটোই স্বোভোদবক।
দকন্তু, এটোও আম ো ভোবরে পোদ , েো োও এখন বড় হরেরছ, দনরজরি এবাং পদ বোর

প্রদে েো োও যরথষ্ট িোদেত্বশী । এই সাংক্রমরণ সমরে আম ো

শুধু আমোরি উরেগটু কু জোদনরে োদখ, সেকি ও সজোগ থোকরে বদ দনরজ সু ক্ষো ও িো পোশ সম্পরকি । প্রদেদিন দনেম কর দনদিি ষ্ট একটো সমরে
েোরি সরঙ্গ থযোগোরযোগ থ রখ িদ , অনে বন্ধুরি সরঙ্গ থযোগোরযোগ োখরে উৎসোহ দিই। এই অদভজ্ঞেো েোরি আত্মপ্রেেে আ ও দৃঢ় ক রে সোহোযে
ক রব, এই দবশ্বোস আমোরি থোকুক।

▪︎ 'অ স মদিষ্ক শেেোরন বোসো', এই প্রবোরি সরঙ্গ আম ো পদ দিে। সুে োাং, এই 'থকোেেো োন্টোইন-যোপন' শুধু যোরে 'দুভি োবনো অখণ্ড অবস নো-হরে'
ওরে, েো জনে সরিেন থোকরে থিষ্টো কদ ব াং! নোনোদবধ বই পড়রে পোদ , বই পড়ো এক অরথি বেোগপরত্র থবোেো দবহীন দনভি ো ভ্রমরণ অননে অবস !
দকাংবো, খুাঁরজ থনওেো যোে এই সমরে দনরজ মরধেকো সুপ্ত সৃজনশী / সৃদষ্টশী সত্তোটিরকও! েো হরে পোর দকছু গল্প-কদবেো-প্রবন্ধ বো দনরিন পরক্ষ
অনুভূদে বেদিগে জোনিো । থকউ থকউ েু র দনরে পোদ হোরে রে েু দ ! দকাংবো, হরে পোর গীেদবেোন থব কর বরস পড়ো! দকাংবো, দনরজ ভোর ো
োরগ এমন দকছু ! আবো , নিনদিন বেিেোে দূর সর যোওেো কোরছ মোনুষরক কোরছ পোওেো সুরযোগ হরে উেরে পোর এই থকোেেো োন্টোইন।
অরনকদিন কথো নো-হওেো বন্ধুরক থেোন কর থজরন থনওেো যোে, 'বন্ধু কী খব ব ?' থখোাঁজ থনওেো যোে দূর থোকো থসই আত্মজরন , বহুদিন যো থখোাঁজ
থনই!

▪︎ এই ঘ বদি থকোেেো োন্টোইন-পরবি ঘর

মরধে একসরঙ্গ সো োটো দিন থোকো ের দবদভন্ন কো রণ পদ বোর কোরছ মোনুষরি মরধে প স্পর

ঘটরছ অরনক থক্ষরত্রই। থসই মেোন্ত খুব স্বোভোদবকও। দকন্তু, েো যোরে মনোন্তর

মেোন্ত

দিরক নো-যোে, থস দবষরে সেকি থোদক। পো স্পদ ক থিোষোর োরপ

পদ বরেি অরনে অনুভূদে, সমসেো, পদ দিদেরক েো জোেগো থথরক যদি একটু থবোেো থিষ্টো কদ , যদি দবদভন্ন কোরজ সহরযোদগেো হোে বোদড়রে দিই,
েরব এই থকোেেো োন্টোইন-যোপন শে প্রদেকূ েো মরধেও মধু হরে উেরে পোর !

▪︎ উরেগ উৎকণ্ঠো বো দবষণ্ণেো মোত্রো যদি েীব্র হে, যদি সো ো োে ঘুম নো আরস দু'থিোরখ। দখরি ক্রমশ কমরে থোরক---থসরক্ষরত্র থকোরনো মনিোদেক
কোউরন্স / মরনোদবি/মনঃদিদকৎসরক সহোেেো দনরে পোদ আম ো।

▪︎ পদ রশরষ একটো কথো আম ো থভরব থিখরে পোদ , আমোরি মরেো েৃ েীে দবরশ্ব মোনুষ বহুকো ধর বহু কম বেোকরটদ েো-ভোই োরস সরঙ্গ সহবোরস
অভেি। আমোরি মরধে সহজোে সাংক্রমণ-প্রদের োধ ক্ষমেো উন্নে থিরশ মোনুষরি েু নোে হেরেো দকছু টো থবদশই! সুে োাং, মরন এই প্রেেে থোকুক,
'মন্বন্তর মদ দন আম ো, মোদ দনরে ঘ কদ ', কর োনো দক সোধে আমোরি থশষ কর !

আসুন, আম ো সেকি থোদক সাংক্রমণ দবষরে! িোদেত্বশী থোদক--- শুধু দনরজ প্রদেই নে, কোরছ এবাং দূর
সরঙ্গ সরঙ্গ কোরছ এবাং দূর

মোনুষরি মরন ও একটু যত্ন দনই!

সকর

প্রদেই! দনরজ মরন যত্ন থনওেো

