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পবূ আি কার মাউ  কিনয়া পাহােড়র ঢােল এক  ােম,
এক  ছাট মেয় তঁার মার সােথ মােঠ কাজ করেতন। তঁার নাম
িছল ওয়া াির।
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ওয়া াির বািহের থাকেত পছ  করেতন। িতিন তঁার পািরবািরক
বাগােন খুি  িদেয় মা  খুঁড়েলন। িতিন ু  বীজ েলা উ
মা েত বেুন িদেলন।
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সযূা -পরবত  সময়  তঁার ি য় িছল। যখন অ কােরর জন
চারা েলা আর দখা যত না, ওয়া াির বঝুেতন য ঘের ফরার
সময় হেয়েছ। িতিন মােঠর মধ  িদেয় স  পথ অনুসরণ কের নদী
পাড় হেয় যেতন।
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ওয়া াির বিু মান িছেলন এবং িতিন েল যাবার জন  অেপ া
করেত পারিছেলন না। িক  তঁার মা-বাবা চাইেতন িতিন বািড়েত
থাকুক আর তঁােদর সাহায  ক ক। যখন তঁার বয়স সাত বছর
হল, তঁার বড় ভাই তঁােক েল পাঠাবার জন  মা-বাবােক রাজী
করােলন।
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িতিন িশখেত পছ  করেতন! িত  বই পড়ার সােথ সােথ
ওয়া াির আরও অেনক িকছ িশখেত থাকেলন। িতিন েল এত
ভাল করেলন য তঁােক মািকন যু রাে  অধ য়েনর জন  আম ন
জানােনা হল। ওয়া াির অেনক আনি ত হেলন! িতিন িবে র
স েক আরও জানেত উৎসকু িছেলন।
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আেমিরকান িব িবদ ালেয় ওয়া াির অেনক নতন িকছ
িশেখেছন। িতিন উি দ এবং িকভােব তােদর বিৃ  হয় তা িনেয়
গেবষণা কেরেছন। এবং িতিন মেন করেতন িতিন িকভােব বেড়
উেঠেছন, সু র কিনয়ার বেন গাছগাছািলর ছায়ায় তঁার ভাইেদর
সােথ খলা করেত করেত।
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যত িতিন িশেখেছন, তত িতিন অনুধাবন কেরেছন য িতিন
কিনয়ার মানুষেদর কত ভালবােসন। িতিন চাইেতন য তঁারা খুিশ

এবং াধীন থাকুক। যত িতিন িশেখেছন, তত িতিন তঁার
আি কার ঘেরর কথা রণ করেতন।
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যখন িতিন তার পড়ােশানা শষ কেরন, তখন িতিন কিনয়ােত
িফের যান। িক  তঁার দেশর পিরবতন হেয়েছ। জিম জেুড় িবশাল
খামার িব ত। নারীেদর রা ার আ েনর জন  কান কাঠ িছল
না। মানুষ িছল দির  এবং িশ রা িছল ু ধাত।
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ওয়া াির জানেতন িক করেত হেব। িতিন মিহলােদর শখােলন
িকভােব বীজ থেক গাছ জ ােত হয়। নারীরা গাছ িবি  করেতন
এবং সই আয় িদেয় তঁােদর পিরবােরর দখােশানা করেতন।
মিহলারা অেনক খুিশ িছেলন। ওয়া াির তঁােদর মতাবান এবং
সবল অনুভব করেত সাহায  কেরেছন।
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সময় পেরােনার সােথ সােথ নতন গাছ েলা বেন পিরণত হল
এবং নদী আবার বািহত হেত লাগল। ওয়া ািরর বাতা সম
আি কােত ছিড়েয় গল। আজ, ল  ল  গাছ ওয়া ািরর বীজ
থেক জ  িনেয়েছ।
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ওয়া াির কেঠার পির ম কেরেছন। সারা িবে র মানুষ তা ল
কেরেছ, এবং তঁােক এক  িবখ াত পরু াের পরু ত কেরেছন।
এ  নােবল শাি  পরু ার নােম পিরিচত, এবং িতিন সব থম
আি কান মিহলা িযিন এ  হণ কেরন।
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ওয়া াির ২০১১ সােল মারা যান, িক  আমরা এক  সু র গাছ
দেখই তঁােক রণ করেত পাির।
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