গৃহশান্তির সহজ উপায়
গগৌতমকুমার পাল
কলযুগ কহর যুগ। এযুহগ গৃলালি নয়, গৃযুদ্ধই  “ঘর ঘর লক কাালন”। মা-বাবার ঙ্গে
ন্তাঙ্গের, ভাই-ববাঙ্গের ঙ্গে ভাই-ববাঙ্গের, লাশুড়ির ঙ্গে পুত্রবধূর বাগড়বতণ্ডা ড়েতান্তই স্বাভাড়বক
ঘটো। ঘঙ্গরর অভযন্তরীণ ড়ববাঙ্গের জেয ড়বঙ্গের অন্ত বেই। আপাতেৃড়িঙ্গত বকােও মযা ো
থাকঙ্গও মােুঙ্গর ড়বাক্ত মে ঝগিার অজুাত ববর করঙ্গত ওস্তাে।
ংাঙ্গর ঝগিাঝাাঁটির একটি মূ কারণ  অং। প্রঙ্গতযঙ্গকরই অল্পড়বস্তর অংঙ্গবাধ বতত মাে। অং-এ
অন্ধ ঙ্গ মােুঙ্গর মঙ্গে ে, আড়ম যা করড়ি বটাই ঠিক – ব তখে আর আগু-ড়পিু ড়বচারড়বঙ্গেণ করার প্রঙ্গোজে মঙ্গে কঙ্গর ো। বেঙ্গ বিাট বা অড়ভজ্ঞতা কম যাঙ্গের, তারা অং-এর
বলবতী ঙ্গে মঙ্গে কঙ্গর বয বঙ্গোঙ্গজযষ্ঠঙ্গের জ্ঞাে যুঙ্গগাপঙ্গযাগী েে। আর বেঙ্গ বিরা অং-ড়বদ্ধ ঙ্গে
ভু ঙ্গ যাে বয ড়বপরীত পক্ষ বেঙ্গ বিাট ঙ্গও কখেও-কখেও তাঙ্গের কথাে ারবত্তা থাকঙ্গত
পাঙ্গর। অং-অন্ধ মােু অেযঙ্গক অপমাে করঙ্গত ড়গঙ্গে ড়েঙ্গজরই ম্মাে ধুঙ্গাে ড়মড়লঙ্গে বেে –
চক্ষু জ্জাটু কুঙ্গকও ড়বজতে ড়েঙ্গত ড়পিপা ে ো।
ংাঙ্গর অলাড়ন্তর আর একটি কারণ বাভ। বাবা-মার ম্পড়ত্তর ভাগ-বটরা ড়েঙ্গে ভাই-ববাঙ্গেঙ্গের
মারামাড়র এটির একটি উোরণ। বাঙ্গভর বলবতী ঙ্গে মােু ড়েঙ্গজরই ড়েকটাত্মীেঙ্গের আজকা
খুে-জখম করঙ্গতও ড়পিপা ে ো। ড়বঙ্গের ড়বঙ্গ অঙ্গেক ংারই িারখার ঙ্গে যাে।
ংাঙ্গর বচার অেযতম কারণ ঈতা। ভাই-ববাঙ্গেঙ্গের মঙ্গধয ঈতার ড়বড়ভন্ন কারণ থাঙ্গক – পরীক্ষার
েম্বর বথঙ্গক শুরু কঙ্গর বখাধুঙ্গা বা গাে-বাজোে উৎকত, বাড়যক বৌন্দযতয, চাকড়রর মাইঙ্গে
ইতযাড়ে। তঙ্গব ভাই-ববাঙ্গেঙ্গের বথঙ্গকও এঙ্গব জ্বুড়ে ববলী ে ববাধ ে েেঙ্গের ঙ্গে ভাতৃ বধূর, বা
এক ভাতৃ বধূর ঙ্গে আর এক ভাতৃ বধূর। ঈতার আগুঙ্গে মােু ড়েঙ্গজও বপাঙ্গি, আর ংারঙ্গকও
বপািাে।
ংাঙ্গর ড়ববাঙ্গের আর একটি কারণ অড়ষ্ণুতা। উোরণস্বরূপ, লাশুিী-বউমার উভঙ্গেরই স্বাভাড়বক
ইচ্ছা ংারঙ্গক ড়েঙ্গজর মঙ্গতা ড়েেন্ত্রণ করা। লাশুিী মঙ্গে কঙ্গরে - বউ বতা অেয বাড়ির বমঙ্গে –
বকাথা বথঙ্গক উঙ্গি এঙ্গ জুঙ্গি বঙ্গঙ্গি। আর বউমা মঙ্গে কঙ্গরে – আড়ম বতা ংার করঙ্গতই এঙ্গড়ি,
আপোর ংার এতড়েে আপড়ে আপোর মঙ্গতা কঙ্গর কঙ্গরঙ্গিে, এখে আমার ংার আমার মঙ্গতা
কঙ্গর করঙ্গত ড়েঙ্গই ে, তাঙ্গত অযথা োক ো গাঙ্গই ে।
ভাতৃ বধূঙ্গের মঙ্গধয বা লাশুিী-বউমার মঙ্গধয কঙ্গক বি কঙ্গর বেড়খঙ্গেড়ি বঙ্গ অঙ্গেঙ্গক আমাঙ্গক
ড়েববঙ্গমযর বোঙ্গ বোী করঙ্গত পাঙ্গরে। ড়কন্তু ঘটো  – আমাঙ্গের মাঙ্গজ অড়ধকাংল বক্ষঙ্গত্র
একটি বমঙ্গেঙ্গকই তার ড়েঙ্গজর বাড়ি বিঙ্গি অঙ্গেযর বাড়িঙ্গত ড়গঙ্গে ঘর করঙ্গত ে বঙ্গ স্বাভাড়বক
ভাঙ্গবই এই উোরণগুড় উঙ্গে আঙ্গ। যড়ে বিঙ্গঙ্গের শ্বশুরবাড়িঙ্গত ববা করঙ্গত ঙ্গতা, তাঙ্গ

ভগ্নীপড়তঙ্গের মঙ্গধয বা স্বশুর-জামাইঙ্গের মঙ্গধয ড়ববাঙ্গের উোরণও ড়েতান্তই স্বাভাড়বকভাঙ্গব উঙ্গে
আঙ্গতা।
ংাহর অলালির কথা ত া অহনক বাম। এখন প্রশ্ন হে, কীভাহব এই অলালি কাটিহয় লালির
ন্ধান পাওয়া যাহব? প্রথম , ংাহর অহনক ঝগড়াঝাাঁটি এড়াহনা যায়, যলি তকামর তবাঁহে বাগযুহদ্ধ
নামার আহগ লনহজহক অহনের পলরলিল হ তরহখ একটু লবচার করা যায়। লি ীয় , অহনক ময়ই
আমরা অহনের কাহজর লপছহন িুরলভলন্ধ আহছ েহর লনহয় লবরূপ এবং অহলাভন প্রল লিয়া তিখাই।
প্রল লিয়া তিখাহনার আহগ যলি তখাাহমা আহাচনা করা যায়; মহনর হে, আলঙ্কা, অলভহযাগ
বেক্ত কহর পরস্পহরর কাহছ লনহজহির কাহজর উহেলে বোখো করা যায়, াহ অহনক যুদ্ধ
আটকাহনা যায়।
লকন্তু এহবর জনে প্রহয়াজন একটু ধেহযের, িরকার অলালি না করহ চাওয়ার মানলক া। প্রশ্ন
উঠহ পাহর, কীভাহব ধেযে বাড়াহনা যায়, লালিলপ্রয় া বাড়াহনা যায়? এর জনে লরীর এবং মন –
িুহয়রই ঔে লাহে বর্েনা করা আহছ। লরীহরর ঔে হা লনরালম আার। াজার াজার বছর
আহগ মুলনঋলরা গহবর্া কহর তিহখহছন তয আলম আার করহ মানুহর ধেযে কহম যায় –
তিাে, ঈো এবং কলপ্রয় া বৃলদ্ধ পায়, কথার লপহঠ কথা চড়াহনার আহবগ প্রব য়। যার
স্বাভালবক পলরর্ল ংাহর অলালি। আশ্চহযের বোপার  – াজার াজার বছর আহগ আমাহির
মুলনঋলরা যা বহ তগহছন, আেুলনক লবজ্ঞাহনর গহবর্া এখন তই কথাহকই মথেন করহছ। াই
মানুহর মন ও মলিহের ুি ার ও ামে ার উপর লনরালম খাহিের প্রভাব ব ে মান
লচলকৎালাহেও স্বীকৃ ল াভ কহরহছ।
মহনর ওুে  আেোলিক চচো। প্রাচীন লাহেও তযমন বা আহছ, আেুলনক ধবজ্ঞালনকরাও ত মলন
বহছন – একটু জপ, একটু েোন আমাহির মন ও মলিেহক হ জ রাহখ, আমাহির ঠিক লদ্ধাি
তনওয়ার ক্ষম া বালড়হয় ত াহ। আিজোল ক কৃ ষ্ণভাবনামৃ হের প্রল ষ্ঠা া আচাযে শ্রী প্রভু পাি
বহ ন – ংাহর বাই লনহজ ভগবান াজহ চায়, তই জনেই এহকর হে অহনের ো ।
পলরবহ ে বাই যলি লনহজহক ভগবাতনর তবক মহন কহর, াহই আর তকানও ো থাহক না।
ঠিক তযমন তৌরমণ্ডীর গ্ররা যলি বাই লনহজর লনহজর মহ া কহর পথ চহ, াহ ো
অলনবাযে; লকন্তু বাই যলি ূযেহক লনজ লনজ কক্ষপহথ প্রিলক্ষর্ কহর, াহ তকানও মো য় না।
ংাহর ভগবান-তক মানহ হব ূযে, আর লনহজতির ভাবহ হব গ্র, ূহযের একই মােোকের্
বাইহক বমঙ্গে চঙ্গত ঙ্গব।
শ্রী প্রভু পাি আহরা বহ ন – আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার ন্তাে, আমার ম্পড়ত্ত, আমার
ংার, আমার ড়েেম, এরকম ো বভঙ্গব আমরা বযে ভাড়ব কৃ ঙ্গষ্ণর (ভগবাঙ্গের) বাড়ি, কৃ ঙ্গষ্ণর
গাড়ি, কৃ ঙ্গষ্ণর ন্তাে, কৃ ঙ্গষ্ণর ম্পড়ত্ত, কৃ ঙ্গষ্ণর ংার, কৃ ঙ্গষ্ণর ড়েেম, আর ড়েঙ্গজঙ্গক মঙ্গে কড়র
তত্ত্বাবধােক (care-taker)। আড়ম এখাঙ্গে শ্রী প্রভু পাহির উিারর্ লিহয়লছ। লকন্তু যুহগ যুহগ মি
েহমের মি মাাধঙ্গকরা ড়বড়ভন্নভাঙ্গব একই কথা বঙ্গ বগঙ্গিে। একজন প্রকৃ তত্ত্বাবধােক (caretaker) ড়কন্তু ড়েঙ্গজর কাঙ্গজ ফাাঁড়ক বেে ো, বরং ড়তড়ে এমে ভাঙ্গব ড়েঙ্গজর োড়েত্ব পাে কঙ্গরে,
যাঙ্গত বাইঙ্গর বথঙ্গক বেখঙ্গ মঙ্গে ে বয ড়তড়ে বুড়ঝ ড়েঙ্গজর ড়জড়েই ামাঙ্গচ্ছে। ংাঙ্গর বথঙ্গক

আমাঙ্গেরও অেুরূপ কতত বয পাে করঙ্গত ঙ্গব – বাড়যক েৃড়িঙ্গত ংাঙ্গরর ড়েতয-নেড়মড়তযক কাঙ্গজর
ড়বঙ্গল পড়রবতত ে ঙ্গব ো, পড়রবতত ে ঙ্গব বকব অন্তেৃত ড়ির, পড়রবতত ে ঙ্গব কাঙ্গজর মঙ্গোভাঙ্গবর।
বযমে, বাজার বা রান্না করা আঙ্গগর মঙ্গতাই থাকঙ্গব, ড়কন্তু ভাবঙ্গত ঙ্গব এটা ড়েঙ্গজর জেয েে,
এবই ভগবাঙ্গের জেয, আমরা বেব তাাঁর প্রাে। পুঙ্গরা বাড়িটাই ভগবাঙ্গের মড়ন্দর ধঙ্গর ড়েঙ্গত ঙ্গব,
তাই এটাঙ্গক যথাযথ পড়রষ্কার-পড়রচ্ছন্ন রাখঙ্গত ঙ্গব, যত্ন ড়েঙ্গত ঙ্গব। ন্তাে-পাে বযে ঈশ্বরঙ্গপ্রড়রত
আত্মার তত্ত্বাবধাে, তাই তাঙ্গক বেঙ্গলর ুোগড়রক ড়ঙ্গঙ্গব গঙ্গি বতাার প্রঙ্গচিাে ফাাঁড়ক ড়েঙ্গ চঙ্গব
ো। ংাঙ্গর প্রঙ্গতযঙ্গকর মঙ্গধয যড়ে এই বচতো জাগ্রত ে, তাঙ্গ ঘঙ্গর বঙ্গই তীথতভ্রমঙ্গণর লাড়ন্ত
পাওো যাঙ্গব।
পােকঙ্গের ড়েশ্চে মঙ্গে ঙ্গচ্ছ – উপঙ্গর আঙ্গাড়চত লরীর ও মঙ্গের এই ঔধ কাযতকরী ঙ্গত পাঙ্গর,
ড়কন্তু এই ঔধ ববে করা বিই কঠিে। আ বযাপারটা , আমাঙ্গের এটা কঠিে মঙ্গে ওোর
কারণ  অেভযা। বই জেয লাস্ত্রঙ্গতই ড়েোে বেওো আঙ্গি ড়লশু বে বথঙ্গকই লনরালম তভাজন
এবং আেোলিক চচো করহ হব। ধবলিক যুহগ প্রথম পাঁলচল বছর আেোলিক চচোর লপছহন এটাই
যুলক্ত লছ – এহ তযমন ভলবেৎ ােুর মহন প্রকৃ
োগ ও তবার বীজ তরালপ হ া, ত মলন
ভলবেৎ গৃহির মহন আিলে গৃি জীবহনর লক্ত লভ ধ লর হয় তয , মাহজ লৃঙ্খা ও ামঞ্জে
বজায় থাকহ া। হব ধললব তথহক আেোলিক চচো য়লন বহ তবলী বয়হ শুরু করা যাহব না,
এমন অজুা লকন্তু ঠিক নয়। েভযা কখেই ো করার বথঙ্গক বেড়র কঙ্গর করা ভাঙ্গা।
আমাহির ভু হ তগহ চহব না - এই ধবলিক আেোলিক া তকানও লবহল জাল বা েহমের
বেলক্তগ আচার-লবচার নয়, এটা েহমের নাহম অোলমেক তভিাহভি, ানাালন, এবং কূপমণ্ডূ ক ার
অহনক ঊহবে। ধবলিক আেোলিক া মানুহক লনহজর তখা তথহক উন্মুক্ত কহর, মানুহক লবশ্বমানব
কহর ত াত – যুহগ যুহগ ার প্রমার্ আমরা বার বার তপহয়লছ। আেুলনক ভে ার অলভলাহপ
মৃ প্রায় মানুহর লনহজহক বাাঁচাহনার ালগহিই আজহক ময় এহহছ এই নবড়েক জীবেযাত্রা পুেরাে
ড়ফড়রঙ্গে আোর বযাপাঙ্গর ড়চন্তাভাবো করার।এঙ্গত বাই মােভাঙ্গব ড়লড়ক্ষত ো ঙ্গও, বযঙ্গতু
একাঙ্গত তাড় বাঙ্গজ ো, বঙ্গতু ংাঙ্গর অলাড়ন্ত অবলযই হ্রা পাঙ্গব। অেযড়েঙ্গক, গৃঙ্গ অলাড়ন্তর
পড়রমণ্ড বথঙ্গকই বৃত্তর মাঙ্গজ অেযাে, অড়বচার, অোচার, অতযাচার োো বাাঁঙ্গধ। Charity begins
at home – গৃলালির জপাঠ মাহজ, তিহল ও পৃলথবীহ লালির বা াবরর্ ধ লর করহ অবলেই
লিয় ভূ লমকা বেঙ্গব বঙ্গ আমার ড়বশ্বা।

