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প্রসঙ্গ-কথা 
  
অসনক িছর ধ্সর প্রবিপবি ও িনু্ধলাসভর সসঙ্গ গেল কাসনষবগর নাম সমভাসি পবরবচি। 
গনাসিল িবহভভ ষি িইসয়র মসধ্য গেল কাসনষবগর গলখ্া ‘প্রবিপবি ও িনু্ধলাভ’ িইবি সি 
চাইসি গিবশ বিবি হসয়সছ এিং এই িইবি িার আন্তজষাবিক খ্যাবি এসন বেসয়সছ, বকন্তু 
‘প্রবিপবি ও িনু্ধলাভ’ িাাঁর প্রথম িই নয়। 
  
১৯২৬ সাসল গেল কাসনষবগ একবি িই গলসখ্ন। িইবির নাম িকৃ্তিা বশক্ষা’ এিা পািবলক 
বিবকং িা িকৃ্তিা গশখ্ার পাঠ্য িই। এিং আজ পযষন্ত সারা বিসশ্ব িকৃ্তিা গশখ্া ও জন 
সংসযাগ বিষসয় এবি স্বীকৃি পাঠ্যিই। এবি ওয়াই.এম.বস.এ. পািবলক বিবকং ক্লাসসও 
পডাসনা হি। বিগি েশ িছসর এই িইবির ৬,০০,০০০ কবপ বিবি হসয়সছ এিং গমাি 
বিবির সংখ্যা এক গকাবি কবপরও গিবশ। এবি ২০বিরও গিবশ ভাষায় প্রকাবশি হসয়সছ 
এিং হাজার হাজার কবপ বিবি হসয়সছ িসি সাধ্ারণ পাঠ্সকরা এই িই সম্পসকষ 
ওয়াসকিহাল নন। 
  
গেল কাসনষবগ গকাসসষর েশষন আজ সারা বিসশ্ব ছবডসয় পসডসছ এিং েশ লাসখ্রও গিবশ 
গলাক এই গকাসসষ গ্রাজুসয়শন লাভ কসরসছ। এই গকাসসষ জনগণসক অবধ্কির সাহসী 
কসর গিাসল, িাসের সুখ্ী ও সমৃদ্ধ জীিন গসড িুলসি সাহাযয কসর। 
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গেল কাসনষবগ গকাসসষর ছাত্ররা এ িই গথসক গয উপকার গপসয়সছ নিুন পাঠ্সকরাও 
অনুরূপ উপকার পাসি আমার বিশ্বাস। 
  

১. সাহস আত্মশবশ্বাবসর শবকাি 
  
১৯১২ সাল গথসক পাাঁচ লাসখ্রও গিবশ নারী পুরুষ সাধ্ারণ ভাষণ গকাসসষ অংশ বনসয় 
আমার প্রেবশষি পথ অনুসরণ কসরন। িাাঁসের মসধ্য অসনসকই বলবখ্ি ভাসি জাবনসয়সছন, 
িারা গকন এই প্রবশক্ষসণ অংশ গনন এিং এিা হসি িারা কী গপসি চান। স্বাভাবিক 
ভাসি িাসের মিামি বভন্ন বভন্ন বকন্তু এসি মিামসির মভল বিষয়, সংখ্যা গবরসের মভল 
আকাক্ষা আশ্চযষজনকভাসি প্রায় এক।”যখ্ন আমাসক গকাসনা বকছু িলসি আমন্ত্রণ 
জানাসনা হয় িযবক্তর পর িযবক্ত বলসখ্সছন, “আবম এি ভীি, আত্মবিসৃ্মি হসয় পবড গয 
গকাসনা বকছুই পবরষ্কারভাসি বচন্তা করসি পাবর না, গকাসনা বকছুসি মসনাবনসিশ করসি 
পাবর না, স্মরণ করসি পাবর না আবম কী িলসি ইচু্ছক। আবম আত্মবিশ্বাস অজষন করসি 
চাই, আবম চাই বচন্তার গক্ষসত্র আত্মবনভষশীল হসি, সুবির হসি। আবম আমার সমস্ত 
বচন্তাসক যুবক্ত সম্মি পদ্ধবিসি ধ্ারািাবহক ভাসি গপসি চাই আর আবম চাই িযিসায়ীসের 
সমাসিশ, ক্লাি সেসযসের বিঠ্ক অথিা অনয গয গকাসনা গরািৃমণ্ডলীর সামসন আমার 
সমস্ত যুবক্ত পবরষ্কার ও সুেুভাসি েৃঢ় প্রিযসয়র সাসথ িুসল ধ্সর গরািাসের আকষষণ 
করসি ও স্বমসি আনসি।” হাজার-হাজার গলাসকর মসনর কথা এরূপ ভাসিই 
প্রবিধ্ববনি ও প্রকাবশি হসয়সছ। 
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একবি িাস্তি উোহরণ উসেখ্ করবছ; কসয়ক িছর আসগ বম. বে. েবিউ. গগস্ট নাসম 
পবরবচি এক িযবক্ত বিলাসেলবিয়ায় আমার সাধ্ারণ ভাষণ গকাসসষ গযাগোন কসরন। 
উসবাধ্নীর স্বল্পকাল পর বিবন আমাসক মযানুিাাঁকচারসের ক্লাসি িার সাসথ মধ্যাহ্ন গভাজ 
গ্রহসণর আমন্ত্রণ জানান। বিবন বছসলন মধ্যিয়সী ও কমষিযস্ত গলাক। বিবন বছসলন িার 
উৎপােন প্রবিোসনর প্রধ্ান এিং বগজষাও সমাজসসিামভলক কাসজর িানীয় গনিা। ঐ বেন 
আমরা গখ্সি িসসল বিবন ঝুাঁসক পসড িসলন, “বিবভন্ন সময় বিবভন্ন সভায় আমার প্রবি 
িকৃ্তিা করসি অনুসরাধ্ জানাসনা হসয় থাসক, বকন্তু কখ্সনা আবম িা করসি পাবর না। 
এরূপ আহ্বাসন আমার মন শভনয হসয় যায়, আবম িযবিিযস্ত হসয় উবঠ্। িাই আবম জীিসন 
কখ্সনা িকৃ্তিা করসি পাবর বন। বকন্তু আবম এখ্ন একিা কসলসজর স্ট্রাবস্ট গিাসেষর 
গচয়ারমযান। গিাসেষর সভায় আমাসক সভাপবিত্ব করসি হসি। সুিরাং আমাসক বকছু 
িলসিও হসি। আপবন বক মসন কসরন, আমার জীিসনর এ সমসয় আমার িকৃ্তিা গশখ্া 
সম্ভি?” 
  
“আবম িাই মসন কবর, বম. গগস্ট।” আবম উির বেলাম, “এিা আমার কল্পনা নয়। আবম 
জাবন আপবন পারসিন এিং আবম বিশ্বাস কবর, বনসেষশ সবঠ্ক অনুসরসণ কাজ করসল 
আপবন সিল হসিন।” 
  
বিবন এ কথা বিশ্বাস করসি চাবচ্ছসলন। িসি িার কাসছ এিা অবি গিবশ আশা করা 
িসল মসন হল।”আপবন আমার প্রবি অিযন্ত সেয়” িলসলন বিবন, “িাই আপবন 
আমাসক উৎসাবহি করসি চাসচ্ছন?” 
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িাাঁর প্রবশক্ষণ গশষ হিার পর বকছু কাল আমাসের মসধ্য গকাসনা গযাগাসযাগ বছল না। 
পসর আমাসের গেখ্া হয় এিং আমরা মযানুিযাকচারার ক্লাসি মধ্যাহ্ন গভাজ গ্রহণ কবর। 
প্রথম বেসনর মসিা গসবেনও আমরা এক গকাণার একবি গিবিল েখ্ল কসর িবস। 
আমাসের পভিষ কসথাপকথসনর উসেখ্ কসর আবম বজসেস করলাম, আমার বিশ্বাস সিয 
হসয়সছ বকনা। বিবন িাাঁর পসকি হসি লাল কভার গেওয়া একবি গনাি িই গির কসর 
িাসি বিবভন্ন সভায় িার িকৃ্তিা করার িাবরখ্ সহ একিা িাবলকা গেখ্াসলন। এ সি 
সভায় িাাঁসক িকৃ্তিা করসি হসি।”আবম এখ্ন িকৃ্তিা করার ক্ষমিা অজষন কসরবছ” 
বিবন স্বীকার করসলন, “এিা করসি আবম আনন্দ পাই, সমাজ গসিামভলক কাসজ অংশ 
বনসি পাবর এিং এিা হসচ্ছ আমার জীিসনর বিসশষ কাজ।” 
  
ঐ সমসয়র বকছু আসগ ওয়াবশংিসন বনরস্ত্রীকরণ সম্পবকষি একবি গুরুত্বপভণষ বনরস্ত্রীকরণ 
সসম্মলন অনুবেি হয়। বিবিশ প্রধ্ান মন্ত্রী এই সসম্মলসন অংশ গনয়ার পবরকল্পনা 
কসরসছন িসল খ্ির প্রকাবশি হসল বিলাসেলবিয়ার যাজক সম্প্রোয় ঐ শহসর একবি 
জনসভায় ভাষণ বেসি িার প্রবি আমন্ত্রণ জানান। এিং বম. গগস্ট আমাসক জানান, 
শহসরর যাজসকরা ইংলযাসের প্রধ্ানমন্ত্রীসক জনগসণর সাসথ পবরচয় কবরসয় বেসি িাাঁসক 
বনিষাচন কসরন। এিং বিবন ঐ িযবক্ত বযবন বিন িছসরর বকছু কম সময় আসগ একই 
গিবিসল িসস আমাসক বজসেস কসরবছসলন, বিবন কখ্সনা িক্তা হসি পারসিন িসল আবম 
বিশ্বাস কবর বকনা। 
  
িার িকৃ্তিা করার দ্রুি এই ক্ষমিা লাভ বক অস্বাভাবিক? গমাসিই না। এ ধ্রসণর শি 
শি প্রমাণ আসছ। উোহরণ স্বরূপ-আসরা একবি বিসশষ ঘিনার কথা উসেখ্ করবছ। িহু 
িছর আসগ ে. কাবিষস নাসম ব্রুকবলসনর একজন বচবকৎসক এক শীি গমৌসুসম 
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গলাবরোয় বগসয়বছসলন। িার িাসিান বছল িযািিল প্রবশক্ষণ গকসের কাসছ। বিবন 
িযািিল এর একজন বিসশষ অনুরাগী বছসলন। িসল বিবন প্রায়ই গযসিন প্রবশক্ষণ 
গেখ্সি? বনয়বমি যািায়াসির েরুণ বিবন হসয় পসডবছসলন সেসযসের ঘবনে িনু্ধ। িসল 
িারা একবেন িাসক িাসের সম্মাসন আয়াবজি এক গভাসজ অংশ বনসি আমন্ত্রণ জানায়। 
  
কবি ও িাোম পবরসিশসনর পর িহু সংখ্যক গণযমানয অবিবথর প্রবি বকছু িলার জনয 
অনুসরাধ্ জানান হয়। হঠ্াৎ গশানা গগল, সভাপবি িলসছন, আজ রাসি আমরা একজন 
বচবকৎসকসক আমাসের মাসঝ গপসয়বছ। এিং আবম এখ্াসন ো. কাবিষসসক একজন 
িযািিল গখ্সলায়াসডর স্বািয সম্পসকষ বকছু িলসি অনুসরাধ্ জানাবচ্ছ। 
  
বিবন বক প্রস্তুি বছসলন? অিশযই বিবন স্বািয বিোন অধ্যয়ন কসরসছন এিং প্রায় 
শিাব্দীর এক িৃিীয়াংশ সময় ধ্সর িার োসন িাসয় িসা গরাগীর কাসছ িার বিষসয় 
িকৃ্তিা করসি পাসরন, িলসি পারসন। বকন্তু েশষকসের সামসন, সংখ্যা যি সীবমিই 
গহাক, োাঁবডসয় একই বিষসয় িলা অনয বজবনস। এিা গিাধ্ শবক্ত রবহি করার মসিা 
ঘিনা। এই গঘাষণার িসল োক্তার অিযন্ত বিচবলি হসয় পসডন এিং হিযসন্ত্রর বিয়া 
দ্রুিির হসয় উসঠ্। বিবন জীিসন কখ্সনা গকাসনা সভায় িকৃ্তিা কসরন বন! এ সময় িার 
মসন হসি লাগসলা, বিবন গযন সি বকছু বিসৃ্মি হসয় যাসচ্ছন, িার গেসহ গজাসচ্ছ পাখ্া। 
  
উপবিি গরািারা যি িাবল বেসয় এই গঘাষণাসক অভযথষনা জানায়। সিাই িখ্ন িার 
বেসক িাবকসয় বছল। এখ্ন বিবন কী কসরন? বিবন মাথা নাসডন। এিাসক সম্মবি মসন 
কসর গরািারা আনবন্দি হসয় হািিাবল বেসি থাসক। সিাই বচৎকার বেসয় িলসি 
থাসকন। ”ো. কাবিষস, িলুন, িলুন।” 
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বিবন অিযন্ত গিকায়োয় পসডন। বিবন িুঝসি পাসরন, বিবন বকছু িলসি গচষ্টা করসল 
িযথষ হসিন। অধ্ষেজন িাকযও বিবন পুসরাপুবর িযক্ত করসি পারসিন না। সুিরাং বিবন 
উসঠ্ োাঁডান এিং একবি শব্দও উচ্চারণ না কসর িনু্ধসের প্রবি পৃে প্রেশষন কসরন, 
অপমাবনি ও লাবিি হৃেসয় ধ্ীসর-ধ্ীসর কক্ষ িযাগ কসরন। 
  
বকন্তু আশ্চসযষর বিষয় এই গয, ব্রুকবলসন বিসর বিবন সিষ প্রথম সাধ্ারণ ভাষণ গকাসসষ 
ভবিষ হন। এবিই হয় িার প্রথম কাজ। ববিীয় িার যাসি িাসক এরূপ ভাসি গিাকা 
িনসি না হয় গস উসেশয বনসয়ই বিবন এই গকাসসষ ভবিষ হন। 
  
বিবন অিযন্ত আগ্রহী ছাত্র বহসাসি বশক্ষসকর েৃবষ্ট আকষষণ কসরন। বিবন কথা িলসি 
গশখ্ার জনযই এই গকাসসষ অংশ গনন এিং িার আগ্রসহ গকাসনারূপ কমবি বছল না। 
বিবন বনয়বমিভাসি িার পাঠ্ বশখ্সিন, অভযাস করসিন এিং কখ্সনা ক্লাসস অনুপবিি 
থাকসিন না। 
  
গলখ্া পডায় বিবন এসিা অবধ্ক অগ্রগবি সাধ্ন করসলন গয বিবন বনসজও বিবস্মি হল, 
গকননা, বিবন িাাঁর লক্ষযমাত্রাও অবিিম কসর গগসলন। কসয়ক গসসসনর পর িার 
স্নাযু়বিক েুিষলিা েভর হসয় যায়, আত্মবিশ্বাস দ্রুি িাডসি থাসক! েু’মাসসই মসধ্যই বিবন 
িার গ্রুসপর গরে িক্তা হসয় উসঠ্ন। অিঃপর বিবন যত্রযত্র িকৃ্তিা করার আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করসি শুরু কসরন। িকৃ্তিা করা িার কাসছ বপ্রয় কাজ হসয় ওসঠ্, িসল বিবন নিুন-
নিুন িনু্ধ গপসি থাসকন। 
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বরপািবলকান পাবিষর বনউইয়কষ নগর কবমবির জননক সেসয একিার িার িকৃ্তিা শুসন 
েলীয় বনিষাচনী প্রচারণার কাসজ অংশ গনয়ার জনয ো. কাবিসসষর প্রবি আমন্ত্রণ জানান। 
মাত্র এক িছর আসগ গয িযবক্ত িকৃ্তিা করসি িযথষ হসয় ভসয়, েুঃসখ্ ও লজ্জায় একবি 
গভাজ সভা িযাগ কসরবছসলন বিবন এখ্ন হসয় পসডন রাজননবিক িক্তা। 
  
আত্মবিশ্বাস ও সাহস এিং জনসমসক্ষ কথা িলার সময় শান্ত ও স্বচ্ছভাসি বচন্তা করার 
গযাগযিা অজষন সম্পসকষ সাধ্ারণ মানুসষর গয ধ্ারণা, এ ঘিনা প্রমাণ কসর গয আসসল 
গস ধ্ারণা স্বাভাবিক অিিা নয়। এিা শুধু্ মাত্র কবিপয় িযবক্তর প্রবি স্বগষীয় অিোন িা 
ভগিাসনর োন নয়। এিা গলি গখ্লার মসিা গযাগযিা অজষসনর িযাপার। গয গকাসনা 
িযবক্তই ইচ্ছা করসল চচষার মাধ্যসম এই গযাগযিা অজষন করসি সক্ষম। 
  
আপবন যখ্ন িসস থাসকন িখ্ন গয ভাসি বচন্তা করসি পাসরন, বঠ্ক গসভাসি গরািাসের 
সামসন োাঁবডসয় একই রূপ বচন্তা করসি না পারার গকাসনা কারণ আসছ বক? বনশ্চয়ই 
আপনার জানা উবচি গয এ রূপ গকাসনা কারণ গনই। প্রকৃিপসক্ষ আপবন যখ্ন 
জনসমসক্ষ োাঁডান িখ্ন আপনার বচন্তাধ্ারা আসরা িষ্ট হওয়া উবচি। গরািাসের 
উপবিবি আপনাসক করসি অনুপ্রাবণি উৎসাবহি। অবধ্কাংশ িক্তার মি হসচ্ছ এই গয, 
গরািামণ্ডলীর উপবিবিসি িাাঁসের অনুপ্রাবণি কসর এিং িাাঁসের মবস্তস্ক অবধ্কির 
পবরষ্কার ও িষ্ট ভাসি কাজ কসর। গহনবর ওয়ােষ গিসার িসলসছন, “ধ্ভম উেগীরসণর 
মসিা এমন সি িত্ত্ব-িথয ঘিনা মুখ্ বেসয় বনঃসৃি হয় যা জানিার কথা িক্তা বনসজও 
কখ্সনা কল্পনা কসর বন।” এ সি কথা বনিান্ত স্বাভাবিক ভাসিই িক্তার মুখ্ বেসয় গিবরসয় 
আসস। আপবন যবে চচষা কসরন এিং ইচু্ছক হন িা হসল আপনার পসক্ষও এরূপ 
গযাগযিা অজষন সম্ভি। 
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যা গহাক আপনার সুিষ্টভাসি বনবশ্চি হওয়া প্রসয়াজন গয, প্রবশক্ষণ চচষা আপনার গরািা 
ভীবি েভর করসি এিং আপনার মসন আত্মবিশ্বাস ও অেময সাহস গযাগাসি। 
  
বিষয়বি স্বাভাবিকভাসি কষ্টকর িসল বচন্তা করসিন না। গয সি িযবক্ত কাসল খ্যািনামা 
িক্তা বহসাসি পবরবচি হসয় বছসলন িারাও িাসের জীিসনর প্রথম বেসক এই ভীবি ও 
আত্মবিশ্বাসহীনিা গথসক মুক্ত বছসলন না। 
  
খ্যািনামা িক্তা উইবলয়াম গজবনং িায়ান স্বীকার করসছন গয প্রথম বেন িকৃ্তিা করার 
গচষ্টা করসল কম্পসনর িসল িাাঁর হািুবয় গজাডা গলসগ বগসয়বছল। 
  
মাকষ গিাসয়ন প্রথম বেন িকৃ্তিা করসি উসঠ্ অনুভি কসরন গয, িাাঁর মুখ্ গহ্বর িুলা 
বেসয় পবরপভণষ এিং িার নাবডর িন্দন অস্বাভাবিক রূসপ গিসড চসলসছ। 
  
বিসমাকষ বছসলন িাাঁর সমসয়র একজন েক্ষ গরেিম গসনাপবি বকন্তু বিবন স্বীকার 
কসরসছন গয, বিবন যখ্ন জন সমসক্ষ িকৃ্তিা করসি গচষ্টা করসিন িখ্ন বিবন অিযন্ত 
গিকাোয় পডসিন। 
  
জীন জুবরস বছসলন িাাঁর সমসয়র ফ্রাসের গরেিম রাজননবিক িক্তা। বকন্তু গেপুবিসের 
গচম্বাসর বিবন একবি িছর গিািার মসিা িসস কাবিসয়সছন। অিঃপর বিবন গচষ্টা কসরন 
মুখ্ খু্লসি। 
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লসয়ে জজষ স্বীকার কসরসছন, প্রথমবেন আবম যখ্ন জন সমসক্ষ িকৃ্তিা করার গচষ্টা কবর 
আবম অিযন্ত েুঃসখ্ পবিি হই। সবিয কথা িলসি কী আবম একবি শব্দও উচ্চারণ 
করসি পাবর বন। গকননা আমার মুখ্ শুবকসয় যায়, বজহ্বা মুখ্ গহ্বসরর সাসথ গলপসি যায় 
এিং গকাসনা শব্দই বনঃসৃি হয় না আমার মুখ্ গথসক। 
  
গৃহযুসদ্ধর সময় ইংলযাসের পক্ষ সমথষক খ্যািনামা ইংসরজ িক্তা জন িাইি িাাঁর প্রথম 
িকৃ্তিা কসরন একবি সু্কসল সমসিি একেল অবশবক্ষি জনিার সামসন গযখ্াসন যাত্রা 
পসথ এি ভীি, এি বচবন্তি এিং রুষ্ট হসয় পসডন গস সহগামীসের বিবন িসলন, 
‘িকৃ্তিাকাসল আবম যখ্ন অসুবিধ্ায় পডি িখ্ন আবম বনসেষশ গেখ্াসল গিামরা হািিাবল 
বেও–।’ 
  
খ্যািনামা আইবরশ গনিা চাসলসষ স্টাবি পারসলন প্রথম জীিসন িকৃ্তিা োন কাসল এিই 
ভীি-সন্ত্রি ও বিমুঢ় হসয় পডসিন গয, বিবন অসনক সময়, নখ্ বেসয় বচমবি গকসি 
বনসজর মাংস বছাঁসড রক্ত গির কসর গিলসিন। এই িথয প্রকাশ কসরসছন িার ভাই। 
  
বেজসরবল স্বীকার কসরসছন গয, হাউস অি কমসে প্রথম বেন িকৃ্তিা কাসল িার মসন 
হসয়বছল, িকৃ্তিা করার চাইসি বসনয িাবহনী পবরচালনা করা অসনক সহজ। প্রথমবেন 
বিবন পাসরন বন একবি শব্দও উচ্চারণ করসি। এই অিিা হসয়বছল গলবরভসনরও। 
  
ইংলযাসের খ্যািনামা িক্তাসের অসনসকই প্রথমবেন িকৃ্তিা করসি বগসয় হসয়বছসলন িযথষ। 
আজসকর পালষাসমসে এ ধ্ারণার সৃবষ্ট হসয়সছ গয, িরুসণর িকৃ্তিাই িার ভবিষযৎ 
জীিসনর পুিষাভাস। সুিরাং িকৃ্তিা বশখ্সি হসল িা িক্তা হসি হসল প্রসয়াজন বধ্যষ ও 
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অধ্যিসাসয়র? িহু সংখ্যক খ্যািনামা িক্তার জীিনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ পযষাসলাচনা কসর 
গ্রন্থকার এিা উপলবি কসরসছন গয, গয ছাত্র প্রথসম যি গিবশ ঘািডান িাাঁর পসক্ষ 
সািলয লাভ করা িি গিবশ সহজির। 
  
শুধু্মাত্র েু’েজন গলাসকর সামসন গপশকরার উসেসশয হসলও িকৃ্তিা প্রণয়সন কবিপয় 
বনবেষষ্ট বনয়ম কানুন গমসন চলা প্রসয়াজন। গকননা িক্তিয বিবরসি বিসশষ চাপ ও বিসশষ 
উসিজনা সৃবষ্ট হয়। কারণ িক্তা যা বকছু িলসিন িা িলসি হসি িাসক সরাসবর ও 
সুষ্পষ্টভাসি। অমর বসত্রাসরা েু’হাজার িছর আসগ িসল গগসছন, প্রকৃি অথষিহ সকল 
সাধ্ারণ িাচন ওসের মুখ্ বেসয়ই বনঃসৃি হসয়সছ, যারা কখ্সনা স্নায়বিক েুিষলিায় 
আিান্ত হন বন। 
  
গিিাসর কবথকা গপশকাসলও িক্তারা প্রায় একই অনুভভ বির স্বীকার হয়। এিাসক িলা হয় 
মাইসিাসিান-ভীবি। চাবলষ চাপবলন একো বলবখ্ি িক্তিয বনসয় গিিাসর গপশ করসিন। 
এখ্ন বিবন েশষক, গরািাসের মসনারঞ্জন কসর খ্যাবি অজষন কসরসছন। এ নাইি-ইন এ 
বমউবজক হল খ্যাি ইংলযাসের মঞ্চাবভসনিা বিবন এখ্ন। এিেসসত্ত্বও গনিার ভাষসণর 
সুসবজ্জি কসক্ষ প্রসিশ কসর বিবন িখ্ন িলসপসি এরূপ যন্ত্রণা অনুভি কসরন গয, গস 
রূপ যন্ত্রণা গফ্রব্রুয়াবর মাসসর ঝসডর সময় আিলাবেক অবিিম কাসল সাধ্ারণি অনুভভ ি 
হয়। 
  
খ্যািনামা চলবচ্ছত্রাবভসনিা ও পবরচালক গজমস বঝকউেও অনুরূপ অবভেিার 
অবধ্কারী। মঞ্চ হসি বিবন জনশভনয ময়োসনর উসেসশয িকৃ্তিা করসি অভযস্ত, বকন্তু মঞ্চ 
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হসি গনসম বিবন হসয় পডসিন বিচবলি। প্রকাশয জনসভায় িকৃ্তিা করার চাইসি শক্ত 
কাজ আর গনই, বিবন মন্তিয কসরন। 
  
বকছু গলাক যারা সিসময় িকিক কসরন, িাাঁরা মসন কসরন গয, িাাঁরা জনসমসক্ষ িকৃ্তিা 
করসি সক্ষম। বকন্তু িাস্তসি গেখ্া গগসছ িকৃ্তিা করসি বেসল িারা কসয়ক গসসকসের 
মসধ্য বনস্তি হসয় যান। 
  
এমনবক বলংকনও প্রথম কসয়ক মুহভিষ লজ্জানুভি করসিন। িাাঁর গকৌশলী িনু্ধ হােষন 
িসলসছন, ‘প্রথসম বিবন হসয় পডসিন হিিুবদ্ধ, মসন হি বিবন গযন কসঠ্ার পবররান্ত, 
ক্লান্ত! িসি বিবন গচষ্টার িসল অিিা কাবিসয় উঠ্সিন এিং গিঢপ অিিা হসি বনসজসক 
মুক্ত করসি পারসিন। আবম প্রায়ই এিা অিসলাকন করিাম এিং আমার সহানুভভ বি 
জাগি বলংকন এর প্রবি। যখ্ন বিবন িকৃ্তিা শুরু করসিন, িখ্ন িার আওয়াজ অিষ্ট 
হসি িষ্ট হি, বনম্ন হসি উচ্চ পযষাসয় উঠ্ি। অপ্রবিভ ভাি আসস্ত-আসস্ত হি েুরীভভ ি। 
অল্প সমসয়র মসধ্যই বিবন সমস্ত প্রবিকভ ল অিিা বনসজর আয়সত্ব আনসি সক্ষম হসিন। 
কসয়ক মুহভ সিষর মসধ্যই িাাঁর অপ্রবিভ ভাি সম্পভণষ েভর হসয় গযি, এিং বিবন হসয় 
পডসিন একজন েৃঢ়িা সম্পন্ন িযবক্ত ও সুিক্তা। 
  
আপনার অবভেিাও িার মসিা হসি পাসর। 
  
আপবন যবে একজন জনবপ্রয় িক্তা হসি চান, যবে চান দ্রুি একজন সুিক্তা হসি, 
িাহসল আপনাসক চারবি অবি প্রসয়াজনীয় কাজ করসি হসি : 
  
প্রথমি : অিল িাসনা বনসয় েৃঢ়িার সাসথ যাত্রা শুরু করুন। 
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আপবন যা অনুভি কসরন এিা িার চাইসিও গিবশ গুরুত্বপভণষ। যবে গকাসনা বশক্ষক 
আপনার মন ও হৃেয় পরীক্ষা কসরন, বিবন আপনার আকাক্ষা সবঠ্ক ভাসি বনধ্ষারণ 
করসি সক্ষম হন এিং এিা িাাঁর পসক্ষ পভিষাসহ্নই িসল গেয়া সম্ভি। িা হসল সসিার 
সাসথ আপবন সািলয অজষন করসি পারসিন। যবে আপনার আকাক্ষা হয় বনস্ক্রীয় ও 
বনজষীি, িসি আপনার সািলযও হসি গস রূপ মন্থর। বকন্তু আপবন যবে অধ্যিসাসয়র 
সাসথ আপনার বিষয় অনুসরণ কসরন, িুলেগ গযভাসি বিডালসক িাডায় বঠ্ক গসভাসি 
চল িা হসল গকাসনা িাধ্াই আপনাসক পরাভভ ি করসি পারসি না। 
  
সুিরাং এই বশক্ষার জসনয আত্মসসচিন হসয় উঠু্ন। এর শুভিল গ্রহণ করুন। মানুষসক 
স্বমসি আনসি হসল িক্তিয গপসশ বকরূপ আত্মবিশ্বাস ও গযাগযিা অজষন করসি হসি গস 
সম্পসকষ বচন্তা করুন। েলার ও গসসে এর কি মভলয হসি পাসর িা বচন্তা করুন। 
সামাবজক ভাসি এর মযষাো কী, িনু্ধসের কাসছ এর োম কী, িযবক্তগি প্রভাি বিস্তাসরর 
এর মভলয কী, গনিৃত্ব প্রবিোয় এর গথসক আপবন কী পাসিন গস সম্পসকষ বচন্তা করুন। 
এিা আপনাসক আপনার বচন্তা কল্পনা হসি অবধ্কির দ্রুি গবিসি গনিৃসত্ব প্রবিবেি 
করসি। 
  
চাউসে এস্ গেপু িসলসছন, িকৃ্তিার মাধ্যসম মানুষসক স্বমসি আনার চাইসি িড গকাসনা 
শবক্ত, িযবক্তর জীিন গঠ্সন িার ক্ষমিা সম্পসকষ স্বীকৃবি আোসয়, সহায়ক হসি পাসর 
না। গকননা এই শবক্তই গয গকাসনা িযবক্তসক দ্রুি প্রবিবেি কসর। 
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লাখ্ লাখ্ গলাসকর হৃেয় জয় করার পর বিবলপ বে. আমায় িসলসছন, আবম িড 
পুাঁবজপবির চাইসিও িড িক্তা। 
  
প্রবিবি বশবক্ষি িযবক্তই মসন-মসন িকৃ্তিা করার ক্ষমিা অজষসনর আশা গপাষণ কসরন। 
গেল কাসনষগীর মৃিুযর পর প্রাপ্ত কাগজ পসত্রর মসধ্য িার বনজস্ব জীিসনর একবি 
পবরকল্পনা পাওয়া বগসয়বছল। এই পবরকল্পনাবি বিবন প্রণয়ন কসরবছসলন িার ২৩ িছর 
িয়সস। বিবন পবরকল্পনা কসরবছসলন আর েু’িছসরর মসধ্য িার িযিসাসক এমন ভাসি 
সম্প্রসাবরি করা হসি যাসি িার িাবষষক আয় হয় ৫০ হাজার এিং ৩০ িছর িয়সস 
বিবন অিসর বনসয় অক্সসিােষএ বগসয় অধ্যয়ন করসিন, বিসশষ কসর বিবন সাধ্ারণ ভাষণ 
িা জনসমসক্ষ িকৃ্তিা করার উপর বিসশষ গুরুত্ব গেসিন। 
  
এই শবক্ত অথষাৎ িকৃ্তিা বেসয় গমাবহি করার শবক্ত কিিুকু সন্তুষ্ট কসর এিং আনন্দ োন 
কসর িা বচন্তা করার বিষয়। গলখ্ক এই বিসশ্বর প্রায় সি এলাকা সির কসরসছন এিং 
িহুমুখ্ী অবভেিা অজষসনর সুসযাগ বনসয়সছন। বকন্তু গয অবভেিা িাসক সি চাইসি 
গিবশ সসন্তাষ বিধ্ান কসরসছ িা হসচ্ছ িকৃ্তিা করার শবক্ত। আপবন িকৃ্তিা করসিন আর 
গরািারা আপনার িক্তিয বনসয় বচন্তা করসি, বচন্তা করসি আপনার কথা। এই শবক্ত 
আপনার মনসক েৃঢ় প্রিযয়ী করসি আর আপবন হসিন ক্ষমিার অবধ্কারী। এই শবক্ত 
অজষসন সক্ষম হসল আপবন হসিন সমাসজ গগৌরিাবিি িযবক্ত আর আপনার মযষাো হসি 
সমসমাসজর সিার উপসর। িই শবক্তর মসধ্য গযন জােু আসছ যা আপনাসক সি সময় 
প্রাণচঞ্চল কসর রাখ্সি। িকৃ্তিা শুরু করার েুবমবনি আসগ আবম, একজন িক্তা স্বীকার 
কসরসছন “বচন্তা কসর বনই গভীর ভাসি এিং শুরু কবর সািলীল ভাষায়, বকন্তু গশষ 
করার েু’বমবনি আসগ আবম আসস্ত-আসস্ত গবি কবমসয় বেই ও গশষ কবর।” 
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গয গকাসনা কাসজ গয িযবক্ত মবি বির করসি পাসর না গস অধ্ষপসথ পথ হাবরসয় গিসল। 
সুিরাং গয গকাসনা কাসজ সিল হসি লক্ষয বির কসর যাত্রা শুরু করসি হসি এিং 
লক্ষযিল সম্পসকষ িষ্ট ধ্ারণা বনসয় বির মবস্তসষ্ক এগুসি হসি। গভীর আত্মবিশ্বাস বনসয় 
কাজ শুরু করসল িাধ্াবিপবি সসত্বও আপবন আপনার লক্ষযিসল উপনীি হসি সক্ষম 
হসিন। চডাই-উত্রাই গপবরসয় আপবন গপৌঁছসিন আপনার লসক্ষয। স্বল্প কথায় আপনার 
লক্ষয িসল গপৌঁছসি হসল গস পথসক মসন করসি হসি সহজ। অথষাৎ আপবন যা কসরসছন 
িাই হসচ্ছ সহজ কাজ, এ কথা মসন করসল সহসজ এগুসনা যাসি, পশ্চােপসরসণর 
প্রসয়াজন হসি না। 
  
জুবলয়াস কায়জার িার বসনযিাবহনী বনসয় গল প্রণালী অবিিম কসর ইংলযাসে গপৌঁসছ কী 
কসরন? কীভাসি িার িাবহনীর বিজয় বনবশ্চি কসরন? বিবন অিযন্ত চালাকীর কাজ 
কসরন, বিবন িার িাবহনীসক গোিার িীসর অিিরণ কবরসয় সমস্ত জাহাসজ আগুন 
ধ্বরসয় গেন। বসবনসকরা গেখ্সি পায় গয সি জাহাসজ িারা এসসবছল গস সি জাহাজ 
আগুসনর গলবলহান বশখ্ায় পুসড ছাই হসয় যাসচ্ছ। সুিরাং এখ্ান হসি গেসশ বিসর যািার 
িাসের আর গকাসনা পথ গনই। শত্রুর গেসশ গিাঁসচ থাকসি হসল িাসের এবগসয় গযসি 
হসি, জয়লাভ করসি হসি। িারা অিঃপর গস কাসজই কসর সািসলযর সাসথ। 
  
জসয়র এরূপ আকাঙ্ক্ষাই বছল কায়জাসরর মসন। গরািা ভীবি েভর করার জনয গকন 
আপবন অনুরূপ মসনাভার গ্রহণ করসিন না। 
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ববিীয়ি : আপবন গয বিষসয় িলসিন গস বিষয়বি ভাসলাভাসি গজসন বনন। গকাসনা িযবক্ত 
িার িক্তিয সম্পসকষ বচন্তা ও পবরকল্পনা না করসল এিং বিবন কী িলসিন িা না জানসল 
গরািাসের সামসন িক্তিয গপশ কাসল বিবন সহজ ও স্বাভাবিক হসি পারসিন না, িার 
কাজ হসি একজন অন্ধ কিৃষক আর একজন অন্ধসক পবরচালনা করার মসিা। এই 
অিিায় িক্তাসক হসি হসি আত্মসসচিন। নিুিা িাসক অনুিাপ করসি হসি, পডসি 
হসি লজ্জায়। 
  
”১৮৮১ সাসলর গশসষর বেসক আবম আইন পবরষসে বনিষাবচি হই” গিে গকসনেী 
বলসখ্সছন িার আত্মজীিনীসি, “এিং আবম বনসজসক িখ্ন পবরষসের সিষ কবনষ্ট সেসয 
রূসপ গেখ্সি পাই। অনযানয সকল িরুণ ও অনবভে িযবক্তর মসিা আবম িখ্ন 
িকৃ্তিাসি বিরাি অসুবিধ্ার সমু্মখ্ীন হই। বকন্তু একজন গ্রাময িৃদ্ধ িযবক্ত, বযবন অিযন্ত 
সহজ ভাষায় কথা িলসিন, ওসয়বলংিসনর মসিা এক কথা িারিার িসল মসনর ভাি 
প্রকাশ করসিন, বিবন আমাসক িসলন, গিামার কথা িলা প্রসয়াজন এ কথা বনবশ্চি 
হিার আসগ মুখ্ খু্সলা না। যখ্ন কথা িলার প্রসয়াজন হসি িখ্ন বচন্তা কসর বনও, িুবম 
গয সম্পসকষ িলসি িা গিামার জানা বকনা, যবে বনবশ্চি হও িখ্ন িুবম গিামার িক্তিয 
সহজ ও সংবক্ষপ্ত ভাসি গপশ কসর িসস পডসি।” 
  
এই িৃদ্ধ গ্রাময গলাকবি রুজসভল্টসকও িাাঁর স্নাযু়বিক েুিষলিা হসি মুক্ত হিার পথ 
গেবখ্সয়বছসলন। বিবন আমাসক আসরা িসলবছসলন, “গরািাসের সামসন িকৃ্তিা করার 
সময় যবে িুবম বকছু গেখ্াসি পার, িাক গিােষ িা অনযত্র গকাসনা বকছু বলখ্সি পার, 
অথিা মানবচসত্র গকাসনা িান বনসেষশ করসি পার, িই পুস্তক, কাগজ পত্র নাডা চাডা 
করসি পার, হাি পা গনসড িক্তিয বিষয় উপিাপন করসি পার, িসি িুবম িাাঁসক-িাাঁসক 
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বচন্তা করার সময় পাসি। িক্তিয সহজির হসি এিং মসনও িুবম গৃসহর পবরসিশ অনুভি 
করসি।” 
  
এিা সিয গয, িকৃ্তিা কাসল সি সময় এরূপ প্রেশষনী িা অঙ্গ ভবঙ্গর সুসযাগ হয় না। 
বকন্তু কখ্সনা কখ্সনা এরূপ সুসযাগ আসস। যবে সুসযাগ পান এরূপ করসিন। িসি িা 
করসিন িকৃ্তিার প্রাথবমক সমসয়। গকননা বশশু একিার হাাঁিসি বশখ্সল আর গস গকাসনা 
বকছুসক অিলম্বন কসর হাাঁসি না। হাাঁিসি চায় না। 
  
িৃিীয়ি : েৃঢ় বিশ্বাস 
  
আসমবরকার খ্যািনামা মসনাবিোনী অধ্যাপক উইবলয়ম গজমস বলসখ্সছন : 
  
গয গকাসনা কাসজর পর জাসগ অনুভুবি। বকন্তু িাস্তসি কাজ ও অনুভুবি এক সাসথই 
চসল। ইচ্ছাশবক্ত কাজসক বনয়ন্ত্রণ কসর, এিং িবারা আমরা অনুভভ বি ও বনয়ন্ত্রণ করসি 
পাবর। 
  
সুিরাং মসন আনন্দ সৃবষ্টর সসিষািম পন্থা হসচ্ছ এমন কাজ এিং এমনভাসি করা যাসি 
মসন আনসন্দর আসিগ সৃবষ্ট হয়, আনন্দ হয়। একিার গচষ্টায় মসন এ আনন্দ আনা না 
গগসল িারিার গচষ্টা করসি হসি। 
  
অনুরূপ ভাসি, বনসজসক সাহসী িসল ভািসি হসল গয গকাসনা কাজ সাহবসকিার সাসথ 
করসি হসি। এই কাসজ সিষশবক্ত বনসয়াগ করুন, গেখ্সিন আসস্ত-আসস্ত ভয় েভরীভভ ি 
হসয় গগসছ, সাহস এসসসছ মসন। 
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সাধ্ারসণয িকৃ্তিা করসি োাঁবডসয় আপবন অধ্যাপক গজমস এর উপসেশ অনুসরসণ কাজ 
করুন, ভািুন এবি গরািাসের সামসন আপনার প্রথম বেন নয়। অিশযই আপবন যবে 
প্রস্তুি না থাসকন িসি আপবন পুসরাপুবর সিল হসিন না। আপনাসক অিশযই জানসি 
হসি, গরািাসের সামসন আপবন কী িলসি যাসচ্ছন। িকৃ্তিা শুরু করার আসগ আপবন 
েীঘষ শ্বাস গ্রহণ করুন। িুসিুাঁসস অবধ্ক অম্লজান আপনাসক অবধ্ক শবক্ত গজাগাসিও 
সাহস গজাগাসি। জীন বে গরস্কী সি সময় িলসিন, আপবন েীঘষশ্বাস বনন, িা হসল 
আপনার শবক্ত ও সাহস িাডসি। 
  
সিষযুসগ, সকল গেসশ, মানুষ সি সময় সাহসসর প্রশংসা কসরসছ। সুিরাং মসঞ্চ োাঁবডসয় 
আপনাসক এমনভাসি িক্তিয গপশ করসি হসি যাসি গরািারা মসন কসর, আপবন যা 
করসছন িা করসছন েৃঢ় বিশ্বাস ও সাহবসকিার সাসথ। প্রমাণ করসি হসি আপবন 
সাহসী। 
  
গরািাসের গচাসখ্-গচাসখ্ সরাসবর িাবকসয় আপবন এমনভাসি িক্তিয গপশ করসি শুরু 
করুন, গযন সকল গরািাই আপনার খ্ািক। িারা সিাই ঋণী, ধ্সর বনন গয ঋসণর 
গময়াে িাডািার আসিেন জানািার জসনযই িারা আপনার সামসন সমসিি হসয়সছ। এই 
মনস্তাবত্বক বচন্তার িল আপনার জসনয হসি কলযাণকর। 
  
গকাসনা অিিাসিই ঘািডাসিন না। যবে মসন ভীবির সঞ্চার হয়, মন চঞ্চল হসয় উসঠ্, 
শরীসর জাসগ কম্পন, িা হসল এিা গরািাও েশষকসের কাসছ গগাপন করার জসনয, 
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আপনার েুবি হািসক বপছসন বনসয় যান। একহাসি অনয হাি ঘষষণ করুন, পাসয়র িুডা 
আঙুল বেসয় মসঞ্চ ঘষষসণর গচষ্টা করুন, িা হসল শবক্ত বিসর পাসিন। 
  
গকাসনা আসিারপসত্রর বপছসন োাঁবডসয় আডাল গথসক িকৃ্তিা করা খ্ারাপ। বকন্তু প্রথম 
বেসক এরূপভাসি িকৃ্তিা করার গচষ্টা আপনাসক সাহস গযাগাসি। আপনাসক িকৃ্তিা 
করায় অভযস্ত কসর িুলসি। 
  
গিেী রুজসভল্ট কীভাসি সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হসয় উসঠ্বছসলন? বিবন বক প্রকৃবি হসি 
বিসশষ প্রবিভা বনসয় জসেবছসলন? গমাসিই না, “আবম বছলাম রুগ ণ ও েুিষল,” বিবন িার 
আত্মজীিনীসি স্বীকার কসরসছন। গযৌিসন আবম স্নায়বিক গেৌিষলয হসি মুক্ত বছলাম না। 
আমার সুি, মন উৎিুে করার জনয আমাসক করসি হসয়সছ কসঠ্ার পবররম। 
  
গসৌভাসগযর বিষয় গয, বিবন কী পদ্ধবি অনুসরণ কসরবছসলন িা আমাসের িসলসছন। 
”যখ্ন িালক বছলাম” বিবন বলসখ্সছন, গমবরয়সির িইসি আবম একবি বনিদ্ধ পাঠ্ কবর, 
যা আমাসক সি সময় অনুপ্রাবণি করসিা। এই বনিসন্ধ বিবিশ গনৌ িাবহনীর জননক 
সাহসী কযাপসিসনর কথা িলা হসয়সছ। িলা হসয়সছ, বিবন কীভাসি িার িাবহনীসক সাহসী 
ও ভীবি মুক্ত কসর িুসল বছসলন। বিবন িসলসছন, কাসজর প্রারসম্ভ সকল মানুষই ভয় 
কসর, ইিস্তি কসর। বকন্তু কাসজ সিল হসি হসল কিষাসক এমনভাসি কাজ করসি হসি 
গযন ভয় কাসক িসল িা বিবন জাসনন না। এরূপ মসনাভাি বনসয় কাজ শুরু করসল 
সকল মানুষই ভীবিমুক্ত হসি পাসর। গকননা ভয় অনুভি না করসল ভীবি েভর হসয় গযসি 
িাধ্য হয়। 
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আবম এই িত্ত্বই অনুসরণ কসরবছ। প্রথসম আবম গয গকাসনা কাসজই ভয় গপিাম বকন্তু 
গসবেন হসি আবম ভািসি শুরু করলাম, আবম ভীি নই, ভীবি আমার মন হসি আসস্ত-
আসস্ত েভর হসয় গগল। এই পদ্ধবি অনুসরণ করসল ভীবি মুক্ত হওয়া সম্ভি। 
  
ইচ্ছা করসল আপবনও এই পদ্ধবি অনুসরণ করসি পাসরন। ‘যুদ্ধ’ িসলসছন মাশষাল গিচ 
”প্রবিরক্ষার সসিষািম পন্থা হসচ্ছ আিমণ।” সুিরাং আপনার ভীবির বিরুসদ্ধ আিমণ 
শুরু করুন, প্রবিসরাসধ্র গচষ্টা করুন, সগ্রাম করুন, েৃঢ়িার সাসথ িা জয় করার গচষ্টা 
করুন, সািলয অবনিাযষ। 
  
মসঞ্চ োাঁবডসয় ভীি হসিন না। িলসি যখ্ন োাঁবডসয়সছন, িলসি আপনাসক হসিই। 
আপবন িলসিন, সুিরাং এমনভাসি িলার গচষ্টা করুন যাসি গরািারা িুঝসি না পাসর, 
আপবন ঐ বিষয় সম্পসকষ ওয়াবকিহাল নন। বিষয়বি বনসয় বচন্তা করুন। যা িলসিন িা 
েৃঢ়িার সাসথ স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশ করুন, িাহসল গরািারা মুগ্ধ হসি, আপবন জয়ী 
হসিন। 
  
চিুথষি: অভযাস, অভযাস আর অভযাস : 
  
এ গক্ষসত্র আমরা সিষসশষ গয বিষয়বি উসেখ্ করবছ িা হসচ্ছ বিসশষ গুরুত্বপভণষ, এ পযষন্ত 
আপবন যা পসডসছন িা সম্পভণষ ভুসল গগসলও স্মরণ হসিই। িকৃ্তিায় আত্মবিশ্বাস সৃবষ্টর 
উপায় হসচ্ছ িলা, িলার অভযাস করা। এর অথষ হসচ্ছ গয গকাসনা বকছু সবঠ্ক ভাসি 
করসি হসল প্রসয়াজন অভযাস, অভযাস আর অভযাস। এবিই সািসলযর পভিষ শিষ। 
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”গয গকাসনা প্রাথবমক বশক্ষাথষী জডিায় আিান্ত হসি িাধ্য,“ িসলসছন রুজসভল্ট। এই 
জডিা হসচ্ছ স্নায়বিক েুিষলিা প্রসভি। এই জডিার আিমসণ গয গকাসনা মানুষই িকৃ্তিা 
করসি োাঁবডসয় বিিল হসি পাসর। শুধু্ প্রথম বেন নয়, এই জডিা কািািার গচষ্টা না 
করসল িারিার এ অিিান সৃবষ্ট হসি পাসর। এই রূপ গক্ষসত্র িকৃ্তার যা প্রসয়াজন িা হল 
সাহস নয়, স্নাযু় বনয়ন্ত্রণ এিং বির। মবস্তসষ্ক বচন্তা করা। এিা করা অথষাৎ স্নাযু় বনয়ন্ত্রণ ও 
বির মবস্কসষ্ক বচন্তা করা বনভষর করসছ প্রসচষ্টা ও অভযাসসর উপসর। ইচ্ছা এিং গচষ্টা 
করসল গয গকাসনা িযবক্তই িাাঁর স্নাযু়সক সম্পভণষ বনজ বনয়ন্ত্রসণ আনসি পাসর। এিা হসচ্ছ 
ইচ্ছা শবক্তর িারিার প্রসয়াসগর িযাপার। মসনািল যবে েৃঢ় হয় স্নাযু় বনয়ন্ত্রসণর ইচ্ছা যবে 
প্রিল হয়, িসি গয গকাসনা িযবক্তর মনই েৃঢ় হসি েৃঢ়ির হসি, িার ইচ্ছা শবক্তর জয় 
হসি। 
  
আপবন বক গরািাভীবি গথসক মুক্ত হসি চান? এর কী কারণ আসুন আমরা িা জানার 
গচষ্টা কবর। 
  
“অেিা ও অবনশ্চয়িাই ভীবির উৎস” িসলসছন অধ্যাপক রবিনসে, মসনর জে িইসি। 
অনযভাসি এ কথা িলা যায়, আত্ম বিশ্বাসসর অভাসিই ভীবি? 
  
এর িল কী হয়? আপবন বক করসি চান িা আপবন বক পাসরন না? এিং অবভেিার 
অভাসিই আপবন িুঝসি পাসরন না, আপবন বনসজই জানসি করসি পাসরন। আপবন িার 
িার সিল হসল আপনার ভীবি েভর হসয় যাসি। জুলাই মাসসর উজ্জ্বল সভযষাসলাসকর মসিা 
সািলয জ্বলজ্বল করসি। 
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জসল হািুেুিু খ্াওয়া ছাডা সাাঁিার গশখ্া যায় না, এিা সকসলর কাসছই বনবশ্চি সিয। 
আপবন েীঘষবেন হসি এই িই পডসছন, সুিরাং গকন গচষ্টা কসর গেখ্সছন না, সািলয 
কিিুকু এল? 
  
আপবন একবি বিষয় গিসছ বনন, এমন বিষয় গিসছ বনন, যা আপবন জাসনন। ওিার ওপর 
বিন বমবনসির একবি কবথকা বলখু্ন। কসয়ক িার িা বনসজ-বনসজ প্রকাশ করার গচষ্টা 
করুন। অিঃপর িা বনসয় িনু্ধসের সামসন হাবজর গহান। িাসের সামসন েৃঢ়িা ও 
আত্মপ্রিযসয়র সাসথ প্রকাশ করুন। িকৃ্তিার ভবঙ্গসি গপশ করুন। 
  
(১) কসয়ক হাজার ছাত্র এই গ্রন্থকাসরর কাসছ বলসখ্সছন িারা গকন জনসমসক্ষ িকৃ্তিা 
গপশ বশখ্সি চান এিং বশক্ষা হসি িাাঁরা কী গপসি চান। িাাঁসের প্রায় সকসলর িক্তিয 
হসচ্ছ গয গকাসনা সংখ্যক গরািার সামসন োাঁডাসি িাাঁরা স্নায়বিক েুিষলিা মুক্ত হসি চান, 
যা িলসিন গস সম্পসকষ সুিষ্ট ভাসি বচন্তা ও আত্মবিশ্বাসসর সাসথ বনজ িক্তিয গপশ 
কসর জয়ী হসি চান। 
  
(২) এই রূপ গযাগযিা অজষন গিমন কষ্টকর নয়। এিা কবিপয় িযবক্তর জনয প্রকৃবির 
োন নয়। এিা গলি গখ্লার গযাগযিা অজষসনর মসিা িযাপার। গয গকাসনা িযবক্ত পুরুষ িা 
নারী ইচ্ছা করসল এিং আন্তবরকভাসি গচষ্টা করসল এই গযাগযিা অজষন করসি পাসরন। 
  
(৩) িহু অবভে িক্তা গরািাসের সামসন গযরূপ সহজ ও সািলীলভাসি িক্তিয গপশ 
করসি পাসরন, িযবক্ত বিসশসষর সাসথ কসথাপকথসন গসরূপ সহজভাসি মসনর কথা 
প্রকাশ করসি পাসরন না, এরূপ গক্ষসত্র িহু সংখ্যক িযবক্তর উপবিবি িক্তাসক উৎসাবহি 
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কসর, অনুপ্রাবণি কসরন। আপবন যবে এই িই এ উপসেশ যথাযথভাসি অনুসরণ কসরন, 
একবেন গেখ্সিন, এই অবভেিা আপনার ভাণ্ডাসরও সবঞ্চি হসয়সছ। আপবন সি সময় 
প্রস্তুি রসয়সছন জনসমসক্ষ িকৃ্তিা করসি, গকননা, এই িকৃ্তিা আপনাসক আনন্দ গেয়। 
  
(৪) যি গিবশই আপবন িকৃ্তিা করুন না গকন, সি সময়ই েৃঢ় আত্ম প্রিযসয়র সাসথ 
িক্তিয গপশ করার গচষ্টা করুন। িা হসল আপবন কসয়ক গসসকসের মসধ্যই ভীবি মুক্ত 
হসি পাসরন। 
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২. প্রসু্তশতর মাধ্যবম আত্মশবশ্বাস 
  
।প্রবি িছর গসড ছয় হাজার িকৃ্তিা গশানা ও িার সমাসলাচনা করা এই গ্রন্থকাসরর 
গপশাগি োবয়ত্ব এিং আনন্দ। ১৯১২ সাল গথসকই বিবন এিা কসর আসসছন। এ সি 
িকৃ্তিা কসলজ ছাত্রসের নয়, িয়স্ক িযিসায়ী ও গপশাগি িযবক্তসের। সমাসলাচনা কাসল 
বিবন এসি িকৃ্তিার রচনা পদ্ধবি, সুিষ্ট ও পবরষ্কার িক্তিয, গয কথা অনযসের 
অনুপ্রাবণি কসর, যাসি একবি বিষয় প্রকাসশ গকাসনা গুরুত্বপভণষ বেকই অপ্রকাবশি না 
থাসক, িার কথা িসলসছন। বিবন িসলসছন, আপনার মসনর ভাি ভাষা এমনভাসি প্রকাশ 
করসি হসি যাসি গরািার মন ও হৃেয় আপনার িক্তসিযর প্রবি আকৃষ্ট হয়। গরািার 
মসনর উপর প্রভাি সৃবষ্টই িকৃ্তিার সািলয। 
  
যখ্ন গকাসনা িক্তা গরািার মসন প্রভাি সৃবষ্টর লক্ষয সামসন গরসখ্ িকৃ্তিা শুরু কসরন, 
িখ্ন িাাঁসক এিা িুঝসি হসি গয, িক্তিয হসি হসি িাৎপযষিহ। সুপ্রস্তুি িকৃ্তিার 
প্রস্তুবিসিই গেসশর েশভাসগর নয় ভাগ কাজ সম্পন্ন হসয় যায়। 
  
অবধ্কাংশ িযবক্ত গকন এই প্রবশক্ষণ গ্রহণ করসি চায় িা প্রথম পবরসচ্ছসে উসেখ্ করা 
হসয়সছ। এই প্রবশক্ষণ গ্রহসণর প্রধ্ান লক্ষয হসচ্ছ আত্মবিশ্বাস, সাহস ও আত্মপ্রিযয় 
লাভ। কবথকা িা িক্তিয প্রস্তুি না করাই হসচ্ছ িকৃ্তিার জসনয গমৌবলক ভুল। গভজা 
িারুে ও খ্াবল গশজ বনসয় অথিা গকাসনারূপ অস্ত্রশস্ত্র ছাডা যুদ্ধ গক্ষসত্র বগসয় বসনযেসলর 
পসক্ষ বক শত্রুর গমাকাসিলা করা সম্ভি? একই ভাসি প্রস্তুবি না বনসয় ভয় ভীবি ও 
স্নায়বিক েুিষলিা জয় করা সম্ভি হসি পাসর না। স্মরণ রাখ্সি হসি গয, যখ্ন গরািাসের 
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সামসন োাঁডান িখ্ন বিবন আর বনজ িাবডসি নন। “আবম বিশ্বাস কবর” বলংকন গহায়াইি 
হাউসস িসলসছন “আবম কখ্সনা সংশয় মুক্ত মসন সি বকছু িসল গশষ করসি পারসিা 
না।” 
  
আপবন যবে আত্মবিশ্বাস লাভ করসি চান িা হসল গকন এই আত্মবিশ্বাস লাসভর কাজ 
কসরন না? ”প্রকৃি ভালিাসা” বলসখ্সছন আসপাসসল জন ”ভীবি বিিাবডি কসর।“ প্রকৃি 
প্রস্তুবিও একই কাজ কসর। ওসয়সরনিার বলসখ্সছন বিবন যখ্ন গরািাসের সামসন যািার 
কথা ভাসিন িখ্ন িার মসন হয় বিবন অধ্ষ উলঙ্গ ও অপ্রস্তুি হসয় উসঠ্সছন। 
  
গকন আমরা আমাসের িক্তিয অবধ্কির যত্নসহকার প্রস্তুি কবর না? গকন? গকহ গকহ 
কী প্রস্তুি কীভাসি পবরষ্কার বক িা িুঝসি পাসরন না এিং কীভাসি েক্ষিার সাসথ প্রস্তুবি 
গ্রহণ করসি পাসরন িাও িুসঝ না। অনযরা সময়াভাসির কথা িসলন। সুিরাং অত্র 
অধ্যাসয় আমরা এই বিষয়বি বিস্তাবরি ভাসি আসলাচনা করি। 
  
প্রস্তুবির সবঠ্ক পথ : 
  
প্রস্তুবি কী? িই পডা। এবি একবি পথ, িসি গরেিম পথ নয়। িই পডা প্রস্তুবিসি 
সহায়িা করসি, বকন্তু গকাসনা িক্তা যবে শুধু্ িই পসড, িইসি যাহা আসছ সরাসবর িই 
এর ভাষায় িা গপশ কসরন, িা হসল গরািারা সন্তুষ্ট হয় না। সরাসবর িুঝসি না 
পারসলও িারা একিা বকছুর অভাি অনুভি কসরন। িক্তার িক্তসিয বকসসর অভাি আসছ 
িষ্টভাসি িারা িা না িুঝসল এই িক্তসিয িাসের অনুপ্রাবণি কসর না। কসয়ক িছর 
আসগ এই গলখ্ক বনউইয়কষ বসবি িযাসের কমষকিষাসের জনয একবি সাধ্ারণ গকাসষ 
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পবরচালনা কসরন। অসনক বিষয় বছল গযগুবল সম্পসকষ অংশগ্রহণকারীরা অসনক বকছু 
জানসি গচসয়সছন। গকননা এি বেন বনজ-বনজ িযবক্তগি বচন্তাধ্ারায় কাজ কসরসছন 
বনজস্ব েৃবষ্টভবঙ্গসি সি বকছুর বিচার কসরসছন এিং িাসের কমষপবদ্ধসি অবভেিা ছাডা 
গকাসনা বকছু বছল না। এইভাসি িারা চবেশ িছর কাবিসয়সছন। িসল িাস্তি অিিা 
উপলবি করা িাসের কাসরা পসক্ষ অসম্ভি হসয় পসডসছ। 
  
পাইন বিষলিার আচ্ছােসনর জনয পিষি িাসের েৃবষ্টর অসগাচসর পসড গগসছ। এই গ্রুপ 
প্রবি শুিিার ৫িা গথসক ৭িা পযষন্ত ক্লাসস িসসিন। এক শুিিার এই গ্রুসপ সাসথ এক 
ভদ্রসলাক, যাসক আমরা পবরবচবির জনয বম. জযাকসন িসল অবভবহি করসিা, অবিসস 
িসস ঘবডসি সাসড চারিা গিসজছ গেখ্সি গপসলন। গসবেন িার িকৃ্তিা করার কথা বছল, 
বকন্তু বিবন অপ্রস্তুি। এখ্ন বিবন কী করসিন? বিবন আসস্ত-আসস্ত িার অবিস গথসক 
গিবরসয় আসসন, স্টল গথসক মযাগাবজসনর একবি কবপ গকসনন, সংবক্ষপ্ত পথ গহাঁসি 
গিোসরল বরজাভষ িযাসে আসয়াবজি ক্লাসস উপবিি হন।”সািলয লাসভ আপনার মাত্র 
১০িছর সময় লাগসি।” শীষষক বিবন একবি প্রিন্ধ পাঠ্ কসরন। বিবন এই বিষয়বির 
প্রবি আকৃষ্ট হসয় এবি পাঠ্ কসর বন, িরঞ্চ িাসক বকছু িলসি হসি এই জনয বিবন এই 
বনিন্ধবি পাঠ্ কসরন। 
  
এক ঘণ্টা পর এই বনিন্ধবি িযাখ্যা করার জনয বিবন উসঠ্ োাঁডান। 
  
এর িল কী হল? পবরণবি কী হল, বিবন যা িলসি চাইবছসলন িা সুিষ্টভাসি িলসি 
পারসলন না। শুধু্ িষ্টভাসি িলসলন, আবম িলসি চাই গয, বিবন গচষ্টা করসলন, বকন্তু 
বিবন এই বনিসন্ধর বিষয়িস্তু বিবন বনসজ িুসঝন বন, হৃেয়ঙ্গম কসরন বন সুিরাং বিবন িা 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

িযাখ্যা করসি িযথষ হসলন। বিবন গয বিষয়বি িুসঝন বন গরািারা গস বিষয় িার িক্তিয 
হসি িুসঝ বনসি কীভাসি? এই বনিসন্ধর কথা উসেখ্ কসর বিবন িারিার িলসলন, গলখ্ক 
এিা িলসি গচসয়সছন, ওিা িলসি গচসয়সছ। এই িক্তিয বকন্তু বম. জযাকসসনর নয়। 
সুিরাং গ্রন্থকার িসলন, বম. জযাকসন, গয গলখ্ক এই বনিন্ধবি বলখ্সছন বিবন এখ্াসন 
উপবিি গনই। সুিরাং আমরা িার িযবক্তত্ব সম্পসকষ আমরা আগ্রহী নই, কারণ আমরা 
িাাঁসক গেখ্বছ না বকন্তু আমরা আপনার বচন্তাধ্ারা সম্পসকষ আগ্রহী। আপবন িযবক্তগিভাসি 
কী বচন্তা করসছন িলুন, অসনয কী িসলসছন িা িলার প্রসয়াজন গনই। এখ্াসন বম. 
জযাকসসনর িক্তিয অবধ্ক প্রসয়াজন। 
  
গয বিষয়বি আজ পসডসছন গসবি আগামী সপ্তাসহর জনয বনধ্ষাবরি করুন। িখ্ন বনিন্ধবি 
আিার পড ন এিং বনসজসক বনসজ বজোসা করুন আপবন গলখ্সকর সাসথ একমি 
অথিা কিিুকু বভন্নমি গপাষণ কসরন। িা করসি হসল গলখ্সকর প্রিন্ধবি আপনার 
অবভেিার আসলাসক বিসেষণ করসি হসি। যবে আপবন গলখ্সকর সাসথ একমি না হন 
িা হসল কারণ িযাখ্যা করুন। এই বনিসন্ধর মভল িক্তিয ধ্সর বনসয় আপনার িকৃ্তিা শুরু 
করুন। 
  
বম. জযাকসন এই সুপাবরশ গ্রহণ কসর পুন পাঠ্ কসরন এিং এই অবভমি িযক্ত কসরন 
গয, গলখ্সকর সাসথ বিবন গমাসিও একমি নন। এরপর বিবন পরিরিষী িকৃ্তিা প্রস্তুি 
করা জনয বিবন বনসজ বনসজই উসেযাগী হন। এিা গযন িার একিা সন্তান। সন্তান 
গযভাসি আসস্ত-আসস্ত িড হসয় উসঠ্ বম. জযাকসসনর িক্তিয বেন-বেন িড হসয় উঠ্সি 
থাসক। সংিাে পসত্র একবি বনিন্ধ পাঠ্ করসল বিবন গস বিষয়বি বনসয় এইরূপ 
গভীরভাসি বচন্তা কসরন গয িার োসনর পবরবধ্ বেন-বেন িাডসি থাসক। এইভাসি বিবন 
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বিবভন্ন বিষয় বনসয় চচষা করসি শুরু কসরন। এই বিষয় বনসয় বিবন িনু্ধিান্ধসির সাসথ 
আলাপ-আসলাচনা করসি থাসকন। 
  
পরিিষী সময় বিবন এমন এক িক্তিয গপশ কসরন যা িার বনজস্ব বচন্তাধ্ারা হসি উদ্ভভি, 
গযন গসইবি িার বনজস্ব িাকশাসল বিবর মুদ্রা। িার িক্তিয হয় অিযন্ত সুিষ্ট ও 
পবরষ্কার। গলখ্সকর সাসথ ববমি গপাষণ করার িসল িার এই িক্তিয হয় পবরপভণষ 
অথষিহ। 
  
এক পক্ষ কাসলর মসধ্যই িার িক্তসিয সুিষ্ট বিসােৃশয পবরলবক্ষি হয়। প্রস্তুবি গ্রহণ 
করার িসলই এই িক্তসিয িষ্টিা আসস। 
  
আমরা এই গক্ষসত্র আর একবি উোহরণ উসেখ্ করসি পাবর। এক ভদ্রসলাক যাসক 
আমরা বম. িাইন িসল অবভবহি করি, বছসলন ওয়াবশংিসন আসয়াবজি সাধ্ারণ িকৃ্তিা 
গকাসসষর ছাত্র। অপরাসহ্ন বিবন রাজধ্ানী সম্পসকষ আসলাচনায় িলসলন। বিবন একবি 
সংিাে পসত্রর বনিন্ধ অনুসরসণ রাজধ্ানী সম্পসকষ িসলন। িার িক্তিয অসংলগ্ন, সভক্ষ, 
অথষহীন িসল প্রিীয়মান হয় কারণ বিবন এই বিষয়বি বনসয় বচন্তা কসরন বন এিং বিষয়বি 
িাসক আগ্রহী কসর বন। বিষয়বি বনসয় বিবন গভীরভাসি বচন্তা না করায় িার প্রকাশ 
ভবঙ্গও-হসয় উসঠ্ বনিান্ত গিানুগবিক সাধ্ারণ। সমস্ত বিষয়বি হসয় উসঠ্ অনাকষষণীয়। 
  
গয িক্তিয কখ্সনা িযথষ হয় না : 
  
এক পক্ষ কাল পসর এমন একি ঘিনা ঘিসলা যা বম. লাইসনর অন্তসর োগ কাসি। 
ঘিনাবি হসচ্ছ একবি সরকাবর গযাসরজ হসি গাবড চুবর। গাবডবি চুবর হওয়ার পর বিবন 
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পুবলসশর কাসছ যান এিং উদ্ধাসরর জনয পুরস্কার গঘাষণা কসরন। বকন্তু িার প্রস্তাি িযথষ 
হয়। পুবলশ স্বীকার কসর গয, িাসের পসক্ষ অপরাধ্ প্রিণিা গমাকাবিলা করা এিং গাবড 
উদ্ধার করা অসম্ভি। মাত্র এক সপ্তাহ আসগ গয পুবলশ রাস্তায় ১৫ বমবনি অবিবরক্ত গাবড 
রাখ্ার জসনয বম. লাইনসক জবরমানা কসরবছসলন গস পুবলশই সময়াভাসির প্রশ্ন িুসলন। 
পুবলসশর সময়াভাসির কথা বম. লাইনসক গিাধ্াবিি কসর িুসল। বিবন অিযন্ত উসিবজি 
হসয় পসডন। বিবন বচন্তা কসরন, এখ্ন িসক এমন বকছু িলসি হসি যা শুধু্ সংিাে পত্র 
পুবস্তকায় উদৃ্ধি আসছ এমন নয়, িার িযবক্তগি জীিসনর অবভেিা প্রসভি। বিবন বনসজ 
উসিবজি হসয় পসডন এিং মসন কসরন গয, পুবলশসক উসিবজি করা গগসল কাজ হসি 
পাসর। বিবন উসিবজি কসে ওয়াবশংিসনর অপরাসধ্র ইবিহাস এিং পুবলসশর িযথষিার 
কথা প্রকাশ করসি থাসকন। এই সময় বিবন এি উসিবজি হসয় পসডন গয বিবন িাাঁর 
পাসয়র আঙুসলর উপর ভর বেসয় পাঁবডসয় পসডন এিং িার মুখ্ গহির হসি পুবলসশর 
বিরুসদ্ধ এইরূপ গালাগবল গিরুসি থাসক গযন বিসুবিয়াসস অগু্নযৎপাি হসচ্ছ। এসি কাজ 
হয়। পুবলশ উসিবজি হসয় অনুসন্ধাসনর প্রবিশ্রুবি গেয়। বম. লাইসনর িক্তিয সিল হয়। 
বচন্তা ও অবভেিার িসল জয় যুক্ত হন বম. লাইন। 
  
প্রকৃি পসক্ষ প্রস্তুবি কী? 
  
একিা িকৃ্তিা প্রস্তুবির অথষ বক কিকগুসলা বনভুষল িাকয বলসখ্ গনয়া অথিা মুখ্ি করা? 
না। এর অথষ বক বকছু-বকছু সামবয়ক বচন্তা যা সি সময় আপনার মসন আসস না িার 
একত্র সবন্নসিশ? গমাসিই না। এর অথষ আপনার বচন্তা, আপনার আেশষ, আপনার বিশ্বাস, 
আপনার আগ্রসহর একত্র সবন্নসিশ এিং আপনার মসধ্য এরূপ বচন্তা এরূপ আগ্রহ আসছ 
গযইগুবল আপনার প্রবিবেসনর বনিয সঙ্গী, আপনার স্বসেও সহচর। আপনার অবস্তত্ব এই 
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অনুভভ বি ও অবভেিায় পবরপভণষ। সমুদ্রিীসর পাথর গযভাসি স্তসর স্তসর সবজ্জি থাসক 
এগুসলাও অপনার সুপ্তমসন বঠ্ক গসভাসি সবজ্জি। প্রস্তুবি অথষ বচন্তা করা, ধ্যান করা, 
পুনঃস্মরণ করা, গয বিষয়বি আপনার মসনর োগ কাসি িা বনধ্ষারণ করা। এ সিসক 
সাজাসনা। বনসজর মসনর মাধু্রী বমবশসয় এগুসলাসক বিসশষভাসি সাজাসনা। এইগুসলা বকন্তু 
গিমন কবঠ্ন কমষসভবচ নয়। 
  
এ গুসলা কবঠ্ন কী? না, কবঠ্ন নয়। বিষয়বির প্রবি সামানয মসনাসযাগ বেসয় বচন্তা 
করসলই এ কাজবি সুসম্পন্ন হয়। েুইি, এল, মুবড কীভাসি িাাঁর আধ্যবত্মক ইবিহাস 
সৃবষ্টকারী িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন? ”এসি গগাপনীয় বকছু গনই,“ প্রসশ্নর জিাসি বিবন 
এরূপ উির বেসিন। 
  
‘যখ্ন আবম গকাসনা একবি বিষয় বঠ্ক কবর িখ্ন একবি িড খ্াসমর িবহষভাসগ িাাঁর নাম 
বলসখ্ রাবখ্। আমার এই ধ্রসণর িহু খ্াম আসছ। গকাসনা িই পডার সময় আকষষণীয় 
বকছু গেখ্সল িা বলসখ্ বনসয় সংবেষ্ট বিষসয়র খ্াসমর মসধ্যই গরসখ্বছ। 
  
সি সময় আমরা সাসথ একবি গনাি িই থাসক এিং গকাসনা ধ্মষ উপসেশ মভলক িকৃ্তিায় 
নিুন বকছু শুনসল আবম িা গনাি কবর? অিঃপর িা আবম সংবেষ্ট বিষসয়র খ্াসমর মসধ্য 
গরসখ্ গেই। এইভাসি এই সি কাগজ পত্র এক িছর অথিা আসরা গিবশ সময় পসড 
থাসক। যখ্ন আবম ধ্মষ উপসেশ মভলক িকৃ্তিা োসনর বসদ্ধান্ত কবর িখ্ন সংরবক্ষি সি 
বকছু হাসি বনই। এই সি কাগজ পসত্রর িথয ও বচন্তা ধ্ারা বমবলসয় আবম আমার নিুন 
িক্তিয বঠ্ক কবর। এই িক্তিয প্রচুর মাল-মসলায় পভণষ হয়। আবম সি সময় আমার ধ্মষ 
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উপসেশ মভলক িকৃ্তিায় গকাথাও বকছু গযাগ কবর। গকাথাও িা বকছু িাে গেই। িসল 
আমরা িক্তিয কখ্সনা পুসরাসনা হয় না। 
  
বলংকন কীভাসি িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন : 
  
বলংকন কীভাসি িার িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন? গসৌভাগযিশি আমরা িা জাবন এিং 
এখ্াসন আপনারা গস পদ্ধবি জানসি পারসিন। বলংকন এক শিাব্দীর প্রায় এক 
িৃিীয়াংশ কাল কীভাসি িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন। িকৃ্তিা প্রস্তুসি বিবন গয পদ্ধবি 
অনুসরণ করসিন েীন িাইন ির বিবভন্ন ভাষসণ িা িযক্ত কসরসছন। বলংকসনর একবি 
বিখ্যাি ভাষসণ বিবন ভবিষযবক্তার মসিা িসল বছসলন, আভযন্তরীণ গকান্দসল বলপ্ত গকাসনা 
ঘর বিসক থাকসি পাসর না। আবম বিশ্বাস কবর, অধ্ষস্বাধ্ীন ও অধ্ষোস গকাসনা সরকারও 
িায়ীভাসি বিসক থাকসি পাসর না। এই িক্তিয সম্পভণষরূসপ িাাঁর মন হসিই উৎসাবরি 
হসয়বছল। গকননা বিবন িার স্বাভাবিক কাসজ, পানাহাসরর সময়, রাস্তা বেসয় হাাঁিার সময় 
গগাসোহন কাসল গোকসন গকনা কািার সময়, িাজাসর গঘারার সময় গছাি গছসলবিসক 
বনসয় িসস থাকার সময়, বপিার সাসথ আসলাচনার সময় গেশ সম্পসকষ, সরকার সম্পসকষ, 
গেসশর অিিা সম্পসকষ ভািসিন, বচন্তা করসিন, সকসলর সাসথ আলাপ করসিন মি 
বিবনময় করসিন, এিং এরই িলশ্রুবিসি িার পসক্ষ এই ভবিষযৎ িাণী করা সম্ভি 
হসয়বছল। িসি এই িক্তিয গপশ কাসল বলংকন সম্পভণষরূসপ বনসজর বচন্তাসক বনসজর 
ভাষাসিই প্রকাশ কসরন, িসল ঐবি হয় হৃেয়গ্রাহী। 
  
সি সময় বিবন যা বচন্তা করসিন মসন যা আসি িা হাসির কাসছ পাওয়া িুকসরা 
কাগজ, খ্াম, গভাঁডা খ্াসমর অংশ ইিযাবেসি বলসখ্ রাখ্সিন, কখ্সনা বলখ্সিন পুসরা িাকয 
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কখ্সন িা গকাসনা গুরুত্বপভণষ একবি পসয়ে। অিঃপর এ সি কগসজর িুকসরা বিবন 
সাসথ বনসয় ঘুসর গিডাসিন এিং সময় ও সুসযাসগ মসিা িসস এগুসলাসক সবঠ্ক ভাসি 
সাবজসয় বনসিন, বলখ্সিন, সংসশাধ্ন করসিন, সংসযাজন করসিন, সম্প্রসারণ কসর 
িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন, প্রকাশনার জসনয উপসযাগী কসর বনসিন। 
  
১৮৫৮ সাসলর গযৌথ বিিকষ কাসল বসসনির েগলাস সিষত্র একই িক্তিয গপশ করসি 
শুরু কসরন। বকন্তু বলংকসনর নীবি বছল, নিুন কথা িলা। এক সভায় যা িসলসছন 
অনযত্র িার পুনরািৃবি না করা। িাই বিবন সি সময় িার িক্তিয বনসয় বচন্তা করসিন, 
িাই িার পসক্ষ নিুন নিুন িক্তিয গপশ করা সহজির হি। এই নিুন িক্তিয 
গরািাসের কাসছ হি অসনক সহজ ও গ্রহণসযাগয। 
  
গহায়াইি হাউসস প্রসিসশর স্বল্প কাল আসগ বিন শাসনিসন্ত্রর একবি অনুবলবপ গনন। 
অিঃপর বিবন ঐবি বনসয় বরংবিল্ড এর একবি কসক্ষ প্রসিশ কসরন, জনগণ গথসক 
বিবচ্ছন্ন হসয়, শাসনিসন্ত্রর উদৃ্ধবি বনসয় বিনবি িকৃ্তিা প্রস্তুি কসরন। এভাসিই বিবন 
গহায়াইি হাউসসর উসবাধ্নী িকৃ্তিা প্রস্তুি কসরন। 
  
বলংকন কীভাসি িার গগবিসিাসগষর বিশ্ব বিখ্যাি িকৃ্তিা বিবর কসরবছসলন? েুভষাগয িশি 
এই ভাষণবি বিবর করা সম্পসকষ ভুল িথয প্রচাবরি আসছ। বকন্তু এর সিয ঘিনা হসচ্ছ 
বনম্নরূপ : 
  
গগাবিসিাগষ গগারিান পবরচালনা কবমশন আনুোবনক উৎসগষানুোন পবরচালনার বসদ্ধান্ত 
গ্রহণ কসর এেওয়ােষ এভাসরিসক িকৃ্তিাোসনর জনয আমন্ত্রণ জানায়। বম. এভাসরি 
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গিাস্টসমন মন্ত্রী, হারভােষ এর গপ্রবসসেে, বনউইয়সকষর গভনষর যুক্তরাসের বসসনির এিং 
মন্ত্রী বহসাসি আসমবরকায় বিসশষভাসি পবরবচি, খ্যািনামা িক্তা। প্রথসম ১৮৬৩ সাসলর 
২৩গশ অসটাির এই অনুোসনর িাবরখ্ বনবেষষ্ট কসর িাসক আমন্ত্রণ জানান হয়। বকন্তু 
এভাসরি জানান গয এি অল্প সমসয়র মসধ্য িার পসক্ষ িকৃ্তিা প্রস্তুি করা সম্ভি হসি 
না। সুিরাং িাসক িকৃ্তিা প্রস্তুবির সময় গেয়ার বনবমসি এই অনুোন ১৯ নসভম্বর পযষন্ত 
অথষাৎ প্রায় এক মাস কাল িবগি রাখ্া হয়। বম. এভাসরি অনুোসনর বিনবেন আসগ 
গগবিসিাগষ গমন কসর, যুদ্ধসক্ষত্র পবরেশষন কসর, যুসদ্ধর প্রবিবেসনর ঘিনার সাসথ 
পবরবচি হিার গচষ্টা কসরন। িসল যুসদ্ধর প্রকৃি বচত্র িা গচাসখ্র সামসন গভসস ওসঠ্, 
িার প্রস্তুবি হয় সম্পভণষ। 
  
এই অনুোসন উপবিি থাকার জসনয কংসগ্রসসর সকল সেসয, গপ্রবসসেে এিং মন্ত্রীসভার 
সেসযসের কাসছ আমন্ত্রণ পত্র পঠ্াসনা হয়। অবধ্কাংশ সেসযই উপবিি হসি অক্ষমিা 
প্রকাশ কসরন, বকন্তু গপ্রবসসেে বলংকন অনুোসন উপবিি হসিন জানাসল কবমবি বিবস্মি 
হয়। িারা বক গপ্রবসসেেসক ভাষণ গেিার জসনয অনুসরাধ্ জানাসিন? িাসের এরূপ 
গকাসনা ইচ্ছা বছল না। আপবিও উত্থাবপি হয়। বিবন প্রস্তুবির সময় পাসিন না। 
অবধ্বকন্তু সময় গপসলও এরূপ িকৃ্তিা প্রণয়সনর গযাগযিা িার আসছ বক? োসিু অথিা 
রবমক ইউবনয়ন সম্পসকষ বিিসকষ বিবন যবক্তপভণষ িক্তিয গপসশ সক্ষম হসলও িাাঁসক 
উৎসগষমভলক িকৃ্তিা প্রোন করসি গকহ কখ্সনা গেসখ্ বন। এবি হসচ্ছ একবি গুরুত্বপভণষ 
ধ্মষীয় অনুোন। িাাঁরা বক কবরসিন িা বনধ্ষারণ করসি িযথষ হসলন। িাাঁরা বক িাসক 
িকৃ্তিা করসি অনুসরাধ্ জানাসিন? িারা শুধু্ িারিার ভািসি লাগসলন কী করা যায়। 
বকন্তু এিা অিযন্ত আশ্চসযষর বিষয় গয, গয িযবক্তর গযাগযিা সম্পসকষ মসন প্রশ্ন গজসগবছল 
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গসই িযবক্তরই গসবেনকার ভাষণবি আজ সি চাইসি গুরুত্বপভণষ ভাষণ িসল বিসিবচি ও 
পবরবচি, গকাসনা জীিন্ত মানুসষর িকৃ্তিার মসধ্য একবি গরেিম িকৃ্তিা িসল গণয। 
  
পবরসশসষ িারা অনুোসনর মাত্র এক পক্ষকাল আসগ গপ্রবসসেসের প্রবি যথাসযাগয মন্তিয 
করার বিলবম্বি আমন্ত্রণ জানায়। িাসের আমন্ত্রসণর বিষয়বি বছল ”যথাসযাগয মন্তিয” 
যুক্তরাসের গপ্রবসসেসের প্রবি এই অমন্ত্রণ। 
  
আমন্ত্রণ প্রাবপ্তর পর বলংকন প্রস্তুবি বনসি শুরু কসরন। বিবন এেওয়ােষ এভাসরস্ট গক 
বলসখ্ বিবন গয িকৃ্তিা গপশ করসিন িার একিা অনুবলবপ সংগ্রহ কসরন। এর েুই 
একবেন পর িসিা গিালার জনয একবি সু্টবেওসি গমন কসরন। িথায় অিিান কাসল 
প্রাপ্ত অিসর সমসয় বিবন এভাসরসির িকৃ্তিার অনুবলবপ পসড গিসলন, অিঃপর বিবন 
কসয়ক বেন ধ্সর িাাঁর িক্তিয সম্পসকষ বচন্তা কসরন। 
  
গহায়াইি হাউস ও যুদ্ধ অবিসস গমন কাসল বচন্তা কসরন এই িকৃ্তিা সম্পসকষ, বচন্তা 
কসরন যুদ্ধ অবিসসর গকৌসচ িসস গভীরভাসি। অবিসস সিষসশষ িারিািষার জনয অসপক্ষা 
কাসল বিবন বচন্তা কসরন ধ্যান মগ্ন হসয়। বিবন িার বচন্তা বলবপিদ্ধ কসরন একবি 
িুলসস্কপ কাগসজর একবি িুকরায়, এবি রাসখ্ন িার উাঁচু িুবপর মসধ্য। বিবন বনরিবচ্ছন্ন 
ভাসি এই বিষয়বির ওপর বচন্তা করসি থাসকন, িসল নিুন নিুন পসয়ে িার মসন 
আসসি থাসক। বনবেষষ্ট িাবরসখ্র পভিষিিষী গরািিার বিবন গনায়া িকসসক িসলন”এিা 
সবঠ্কভাসি গলখ্া হয় বন। এিা এখ্সনা গশষ করাও যায় বন। আবম এবি েু’বিন িাসরর 
গিবশ বলসখ্বছ, িসি এিা সম্পসকষ আবম বনসজ আসজা সন্তুষ্ট হসি পাবর বন, িাই 
এখ্াসননা এিা সম্পসকষ ভািবছ, ভািবছ আত্মসন্তুবষ্টর জনয। 
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অনুোসনর আসগর রাসত্র গপ্রবসসেে বলংকন গগবিসিাগষ গপৌঁসছন। কু্ষদ্র শহরবি িখ্ন 
জনসমাগসম পভণষ। মাত্র গির গশা গলাসকর শহসর িখ্ন ১৪ হাজার গলাক উপবিি 
হসয়সছ। নারী পুরুসষর উপবিবিসি সারা শহর গগম্ করসছ। গলাসকর বভসড রাস্তায় 
চলাচল অসম্ভি। চাবরবেসক িযাে িাজসছ, জনিা ‘জন িাউসনর, নাসমর গান গাইসছ। বম. 
উইলসসর িাবডসি বলংকন আবিথয গ্রহণ কসরন। জনিা িথায় বভড কসর িাসক বকছু 
িলসি অনুসরাধ্ জানান! প্রিুযিসর বিবন বনিান্ত সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিা কসরন। িার এই িক্তিয 
হসি এিা িষ্ট হসয় পসড গয বিবন বনবেষষ্ট অনুোসনর আসগ মুখ্ খু্লসি চান না। গশষ 
রাসিও বিবন িাাঁর িক্তিযবি সংসশাধ্ন, সংসযাজন কসরন, গযন গলহন কসরন। বনকিিিষী 
গয ঘসর পররাে সবচি বসওয়ােষ অিিান কসরবছসলন, গস গৃসহ বগসয় বিবন িার িক্তিয 
িার কাসছ গপশ কসর সমাসলাচনা করসি িসলন। পরবেন সকাসল প্রািসভাসজর পরও 
বিবন িক্তিযবি পাঠ্ করসি থাসকন, যিক্ষণ না িাাঁসক জানাসনা হয় গয গশাভাযাত্রা শুরু 
হসয়সছ এিং িাসি িার অংশ গনয়ার সময় সমুপবিি। গপ্রবসসেেসক অনুসরণকারী 
কসনষল কার িসলসছন, গশাভাযাত্রায় গপ্রবসসেে গঘাডায় চসড অংশ গনন এিং িাবহনী 
চলার বেসক লক্ষয রাসখ্ন। বকন্তু গশাভাযাত্রা চলসি শুরু করসল গেখ্া যায় গয, িার শরীর 
সামসনর বেসক ঝুাঁসকসছ িাহু বশবথল হসয় পসডসছ এিং মস্তক অিনি হসয় গগসছ, মসন 
হল, বিবন িেয় হসয় বকছু ভািসছন? 
  
এিা হসি এিাই প্রিীয়মান হয় গয, বিবন িখ্ন িার মাত্র েশবি িাসকযর অবিস্মরণীয় 
িক্তিয বনসয় ভািবছসলন অথষাৎ গশষ িাসরর মসিা বিবন িার িক্তিয গচসি বনসচ্ছসলন। 
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আধ্যাবত্মক বিষসয় বলংকন প্রেি অসনক িক্তিযই িযথষ িসল প্রমাবণি, বকন্তু োসত্ব এিং 
রােনীবি িার সকল িক্তিযই অবিস্মরণীয়। এ সি বিষসয় িকৃ্তিা প্রোসন িার ক্ষমিা 
অিুলনীয়। গকন? কারণ বিবন সি সময় এসি বিষয় বনসয় বনরিবচ্ছন্নভাসি বচন্তা 
করসিন এিং এগুবল গভীর ভাসি অনুভি করসিন। ইবলসয়সসর একবি কসক্ষ জননক 
িনু্ধ রাসি িার সাসথ ঘুমান, পরবেন সকাসল বিবন গজসগ ওসঠ্ গেখ্সি পান গয বলংকন 
গেওয়াসলর বেসক মুখ্ কসর বিছানায় িসস গভীর বচন্তার সাসথ িসলসছন, “অধ্ষ োস অধ্ষ 
মুক্ত এই সরকার েীঘষবেন বিসক থাকসি পাসর না।” 
  
বযশুবিস্ট কীভাসি িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন? বিবন বনসজসক জনিা হসি বিবচ্ছন্ন কসর 
গিলসিন, বচন্তা করসিন, ধ্যানমগ্ন হসিন। ভািসিন, বিবন একাকী বনজষন িাসন চসল 
গযসিন, ধ্যান করসিন এিং চবেশবেন চবলশ রাি ধ্সর উপিাহ্রি পালন করসিন।” এই 
সমসয়র পর, িসলসছন গসেমযাথু, বযশু ধ্মষপ্রচার শুরু কসরন। এই ঘিনার অনবিকাল 
পসর বিবন একবি িকৃ্তিা কসরন যা বিশ্ব ইবিহাসস প্রবসবদ্ধ লাভ কসরসছ। এই িকৃ্তিা 
”সারমন অন বে মাউে” নাসম পবরবচি। 
  
‘আমার এই িক্তিয অিযন্ত আকষষণীয় িিুও আপবন প্রবিিাে করসি পাসরন বকন্তু অমর 
িক্তা হিার গকাসনা আকাঙ্ক্ষা আমার গনই। আবম সময়-সময় জনকলযাণমভলক বকছু 
িক্তিয আপনাসের সামসন গপশ করসি চাই।’ 
  
আপবন কী চান িা আমরা উপলবি কবর। আপনাসের গস আকাঙ্ক্ষা এিং আপনার মসি 
যারা বচন্তা করসছন িাসের আকাঙ্ক্ষা পভরসণর জসনযই এই িই। অিীসি খ্যািনামা 
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িক্তারা গয-ভাসি িকৃ্তিা বশসখ্সছন, িকৃ্তিা অভযাস কসরসছন গস পথ অনুরসণ কসর 
আপবনও উপকৃি হসি পাসরন। 
  
কীভাসি আপনার িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন : 
  
কী বিষয় বনসয় আপবন প্রস্তুবি শুরু করসিন? গয গকাসনা বিষয় যার প্রবি আপনার আগ্রহ 
জসে। একবি সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিায় গিবশ সংখ্যক গুরুত্ব পভণষ পসয়ে আসলাচনা করসিন। 
শুধু্মাত্র একবি িা েুবি পসয়ে বনসয় সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিায় এক িা েুবি পসয়ে সবঠ্কভাসি ও 
গখ্ালাখু্বল িযাখ্যা করা সম্ভি ও সহজির। গরািাও িা িুঝসি পাসর, আকৃষ্ট হয়। 
  
আপনার িক্তিয বিষয় আসগই বঠ্ক করুন। িা হসল বনবেষষ্ট সমসয়র আসগ বিষয়বি বনসয় 
বচন্তা ভািনা কসর বনসি পারসিন। বিষয়বি বনসয় সািবেন বচন্তা করুন, সািিার স্বে 
গেখু্ন। ক্লান্ত শরীর বিরাম গনয়ার সমসয় বিষয়বি গভসি বনন। সকাসল োবড গগাাঁি 
কািিার সময়, স্নান করার সময়, শহসর চলার পসথ গকাথাও অসপক্ষা করার সময়, 
মধ্যাহ্ন গভাজ গ্রহণ কাসল, গকাসনা বনবেষষ্ট িান গমন কাসল, বনশ গভাজ প্রস্তুি িা রান্না 
কাসলও বিষয়বি বনসয় ভািুন। িনু্ধসের সাসথ বিষয়বি বনসয় আসলাচনা করুন। ঐিাসক 
আসলাচনার বিষয়িস্তু কসর বনন। 
  
বিষয়বি বনসয় যি প্রশ্ন আপনার মসন আসস িা আপবন বনসজসক বজসেস করুন। মসন 
করুন আপনার বিষয় হসচ্ছ বিিাহ-বিসচ্ছে। আপবন বনসজসক প্রশ্ন করুন, বিিাহ 
বিসচ্ছসের কারণ কী এর অথষননবিক, সামাবজক িলািল কী। এই সৎ কাজ কীভাসি 
িন্ধ করা যায়? আিার বক একই রূপ বিিাহ-বিসচ্ছে আইন প্রসয়াজন? গকন? অথিা 
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আমরা বক গকাসনা রূপ বিিাহ-বিসচ্ছে আইন অনুসরণ কবর? বিিাহ-বিসচ্ছে বক অসম্ভি 
কসর গিালা উবচি? অবধ্কির বিবধ্ বনসষধ্ প্রসয়াজন? সহজ করা উবচি? 
  
মসন করুন, আপবন গকন িকৃ্তিা বশখ্সছন এই বিষয়বির ওপর িলসিন। িা হসল আপবন 
আপনাসক বনম্নরূপ প্রশ্ন করসিন : িকৃ্তিা করসি আমার িাধ্া কী? িকৃ্তিা আবম গকন 
বশখ্সি চাই? এর বারা আমার কী উপকার হসি? এর িল কী হসয়সছ? একজন 
িযিসায়ীর জসনয িকৃ্তিা গশখ্া প্রসয়াজন িসল গকন আবম মসন কবর? গয সি নারী পুরুষ 
িযিসা িাবণসজয অথিা রাজনীবিসি উন্নবি কসরসছ িারা আত্মবিশ্বাসী এিং িাসের িক্তিয 
আকষষণীয় ও গ্রহণসযাগয িসল বক আবম বিশ্বাস কবর? আবম বক মসন কবর যাসের এসি 
গুণ গনই িারা িযিসা িাবণজয অথিা রাজনীবি গক্ষসত্র উন্নবি করসি পারসছ না? এিা 
সম্পসকষ সুিষ্ট ভসি িলসি হসি। গকাসনা িযবক্ত বিসশসষর নাসমাসেখ্ না কসর িাসের 
সািলয িযথষিার কাবহনী িলসি হসি; প্রকাশ করসি হসি। 
  
এভাসি একবি বিষসয় পবরষ্কার বচন্তা ও স্বচ্ছ ধ্ারণা বনসয় িকৃ্তিা শুরু করসল েুবিন 
বমবনি িলার পর সি পসয়ে এসক এসক আপনার মুখ্ বেসয় এসস যাসি। একবি েুবি 
িকৃ্তিার পর আপনার িকৃ্তিা অসরা পবরষ্কার হসি, স্বচ্ছ হসি। গকন আপবন িকৃ্তিা 
বশখ্সছন এ সম্পসকষ িলা অিযন্ত সহজ হসি। এই বিষয়বি বনসয় আপবন যবে সামানয 
বচন্তা কসরন এিং পসয়ে গুবল মসন-মসন সাবজসয় গনন, িা হসল পুসর বিষয়বি আপনার 
মসন থাকসি এিং িকৃ্তিা কাসল অপবন স্বচ্ছসন্দ আপনার আকাঙ্ক্ষা, আপনার অবভেিা 
সম্পসকষ সহজ ও সরল ভাষায় আপনার িক্তিয গপশ করসি পারসিন। 
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অপরবেসক, মসন করুন, আপবন আপনার িযিসা অথিা গপশা সম্পসকষ িলসিন। িা হসল 
কীভাসি আপবন এ ধ্রসনর িকৃ্তিা বিবর করসিন? আপবন জাসনন। সুিরাং গসগুবল 
এসকর পর এক সাজান। সিগুসলা বিন বমবনসির মসধ্য িসল গশষ করার গচষ্টা করসিন 
না। এিা সম্ভি নয়। এ ধ্রসণর গচষ্টা পবরপক্ক িুবদ্ধর পবরচায়ক নয়। একবি পসয়ে বনসয় 
আসলাচনা করুন, িযাখ্যা বিসেষণ করুন। উোহরণ স্বরূপ গকন আপবন বিসশষ িযিসা িা 
গপশা গ্রহণ করসিন গস সম্পসকষ িলুন। এিা বক আকবস্মক অথিা আপনার মসনর ইচ্ছা? 
প্রথম বেসন আপনার অসুবিধ্া, িযথষিা সািলয ও আশার কথা প্রকাশ করুন। আপনার 
অবভেিার িণষনা এমনভাসি বেন যাসি িা হৃেয়গ্রাহী হয়। কাসরা জীিন কাবহনী 
সবঠ্কভাসি, হৃেয়গ্রাহীরূসপ িণষনা করা হসল িা হয় আকষষণীয়। এধ্রসণর িক্তিয হয় 
িলপ্রসভ, সুিলোয়ক। অথিা আপনার িযিসাসক অনয বেক গথসক িুসল ধ্রুন। এর 
সমসযাগুসলা প্রকাশ করুন, গয িরুণ এই িযিসাসয় আসসি চাইসছ, বনজ অবভেিার 
আসলাসক িাসক বকছু উপসেশ বেন। 
  
অথিা িযিসা সভসত্র আপবন গয সি গলাসকর সংিসশষ এসসসছন িাসের কথা িলুন। 
িাসের সসিার কথা িলুন, িলুন অসৎসের কথা, িলুন আপনার সমসযার কথা। এই 
কাসজর গভির বেসয় বিশ্বজগৎ সম্পসকষ অপবন অবভেিা সঞ্চয় কসরসছন। গয বশক্ষা 
গপসয়সছন, িা কী মসনর প্রকৃবি। আপবন আপনার গপশার খু্াঁবিনাবি বেক িযাখ্যা করসি 
চান, িাহসল গরািারা বিরক্ত হসি; গকননা িারা িা িুঝসি না, রস পাসি না। বকন্তু 
বচন্তাশীল গকাসনা িযবক্তই িকৃ্তিা কাসল এরূপ ভুল বিষয় বনসয় শুরু কসরন না। 
  
সসিষাপবর আপনার িক্তিয বিষয়বিসক শুধু্মাত্র শুষ্ক প্রচাসর পবরণি করসিন না। িা 
করসল িা বিরবক্ত উৎপােন করসি। আপনার িক্তিয উোহরণ ও উদৃ্ধবি বেসয় গিাঝািার 
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গচষ্টা করুন, গয সি ঘিনা আপবন জাসনন িা িযক্ত করুন, যা আপবন বশসখ্সছন িা 
িযাখ্যা করুন। বনসজও উপলবি করুন গয এসি বিসশষ ঘিনা মসন রাখ্া অিযন্ত সহজ। 
প্রকাশ করাও সহজির িা হসল আপনার িক্তিযও হসি সহজির ও হৃেয়গ্রাহী। 
  
এ গক্ষসত্র একজন গলখ্সকর অবভমি প্রবণধ্ানসযাগয। িযিসা মাবলসকর ক্ষমিা 
অবধ্স্তনসের কাসছ হস্তান্তর সম্পসকষ বি. এ. িরসিস একবি বনিন্ধ বলসখ্সছন, িাসি বিবন 
িসলসছন : 
  
আমাসের সমসয়র অবধ্কাংশ িড িড প্রবিোন এক সময় এক িযবক্ত পবরচাবলি প্রবিোন 
বছল। এগুসলা বনিান্ত কু্ষদ্র হসিই িৃহসি পবরণি হসয়সছ। এর কারণ হসচ্ছ এই গয, এক 
িযবক্ত যি গমধ্াসম্পন্নই গহাক না গকন অনযসের সাহাযয সহসযাবগিা বনসল গস গমধ্ার 
শবক্ত িাসড। এই উপলবি গিাধ্ গথসকই এক িযবক্ত পবরচাবলি িযিসা িা বশল্প প্রবিোন 
আজসকর িৃহৎ প্রবিোসন রূপান্তবরি হসয়সছ। সহকারীসের সাহাযয সহসযাবগিার এবি 
িল। 
  
উলওয়াথষ একো আমাসক িসলবছসলন গয, িার িযিসাবি সুেীঘষকাল ধ্সর এক িযবক্তরই 
িযিসা বছল। েীঘষবেন একা কাজ করার িসল িাাঁর স্বািয নষ্ট হসয় যায়। িসল িাাঁসক 
সপ্তাসহর পর সপ্তাহ ধ্সর হাসপািসল পসড থাকসি হয়। বিবন এই উপলবি কসরন গয, 
িার িযিসাবিসক যবে বিবন সম্প্রসাবরি করসিন, গলাক বনসয়াগ করসিন, িা হসল িাসক 
এরূপ পবররম করসি হি না, বিবন এরূপ গুরুির অসুি হসিন না এিং িযিসাসয়রও 
দ্রুপ ক্ষবি হি না। 
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গিসথল হাম বস্টল েীঘষকাল একজসনর পবরচাবলি সম্পবি বছল। চালষস এম. গস্কায়ার 
একাই পবরচালনা করসিন। এই সমসয় ইউবনজ বজ. গগ্রস, গস্কায়াসরর চাইসি অসনক 
গিবশ েক্ষ ও কমষঠ্ বস্টল মযাসন পবরণি হন। গকননা, িার িযিসা একিযবক্ত পবরচাবলি 
বছল না। 
  
ইস্টমযান গকাোক প্রাথবমক অিিায় জজষ ইস্টমযান পবরচাবলি প্রবিোন বছল। বকন্তু 
িুবদ্ধমান বছসলন বিধ্ায় িহুবেন আসগই প্রবিোসনর িযাপক আকাসর রূপ বেসি সক্ষম 
হসয়বছসলন। বশকাসগার সকল পযাবকং হাউসই একই রূপ অবভেিার অবধ্কাবর। স্টাোেষ 
ওসয়ল কখ্সনা একজন প্রবিোসনর বছল না। িসল ঐবি এক্ষসণ এি গিবশ িড হসি 
গপসরসছ। 
  
বজ. বপ. মগষান িযবক্ত স্বাসথষ অিযন্ত সসচিন িযবক্ত হওয়া সসত্ত্বও বনজ িযিসাসয় েক্ষ 
িযবক্তসেরই অংবশোর কসরবছসলন, এিং িযিসা পবরচালনার োবয়ত্বও িাাঁসেরসক ভাগ 
কসর বেসয়বছসলন। 
  
আসরা িহু সংখ্যাক িযিসায়ী আসছন, যারা কখ্সনা বনজ িযিসা পবরচলনার োবয়ত্ব 
অনযসের বেসি ইচু্ছক বছসলন না। বকন্তু প্রবিসযাবগিার িসল িারা িযিসা সম্প্রসারসণর 
স্বাসথষ িা করসি অথষাৎ পবরচালনার োবয়ত্ব ভাগ কসর বেসি িাধ্য হসয়সছন। 
  
বকছু গলাক িাসের িযিসা সম্পসকষ িলসি গগসল শুধু্মাত্র বনসজসের স্বাসথষর কথাই িসলন, 
গরািাসের স্বাথষ সম্পসকষ বকছু িসলন না। িসল গরািারা বিরক্ত হয়। িক্তারা িক্তিয বারা, 
গরািারাও উপকৃি গহাক, আগ্রহী গহাক এিা বক িক্তার লক্ষয হওয়া উবচি নয়? িাাঁসের 
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স্বাসথষর কথা িলা বক উবচি নয়, আগুন কীভাসি প্রবিসরাধ্ করা যায়, িার কথা িলা? 
যবে বিবন িযাংকার হন িসি িার উবচি নয় গ্রাহকসের বিবনসয়াগ সম্পসকষ উৎসাবহি 
করা। যবে িক্তা একবি মবহলা সংগঠ্সনর জািীয় গনত্রী হন িাহসল বক িার উবচৎ নয় 
কীভাসি মবহলারা িানীয় কমষসভবচর বভবিসি িৃহির জািীয় আসন্দালন গসড িুলসি 
পাসরন িার কথা িলা? 
  
িকৃ্তিা প্রস্তুবি কাসল আপনারা গরািাসের কথা স্মরণ রাখ্সিন। িাসের অভাসির কথা 
ইচ্ছার কথা, আকাক্ষার কথা ভািুন। এিা করসলই আপনার িক্তসিযর অসধ্ষক সহসজই 
িুঝসি পারসিন। 
  
গকাসনা বিষসয় িক্তিয প্রস্তুি কাসল গস বিষয়বির ওপর বলবখ্ি রচনা পাঠ্ করুন, িা 
হসল বিষয়বি বনসয় অসনযরা কী বচন্তা কসরসছ, কী িসলসছ িা জানসি পারসিন। িসি 
বিষয়বি বনসয় বনসজ বচন্তা করার আসগ পডসিন না। এিা অিযন্ত গুরুত্বপভণষ িসল বিসিচনা 
করসিন। এরপর পািবলক লাইসিবরসি বগসয় বিষয়বির ওপর আপবন অধ্যয়ন করুন। গয 
বিষসয়র ওপর িকৃ্তিা প্রস্তুি করসি চাসচ্ছন িার কথা িসলই িই সংগ্রহ করুন। 
গসখ্াসন সাহাযয কামনা করুন। আপবন যবে গসিষক না হন, িা হসল গেখ্সি পাসিন গয, 
লাইসিবর কমষচারী আপনাসক গয সাহাযয করসছ িা আপনার জনয বিসশষ িলপ্রসু হসচ্ছ। 
সম্ভিি িাসের কাছ গথসক আপবন আপনার বিষসয়র কাঠ্াসমা বভবি মভলিথয বিষয়বির 
ভাসলা ও খ্ারাপ বেক, জনিার মসনর প্রশ্ন, প্রসয়াজনীয় িথয, ইবিহাস সিবকছুই গপসয় 
যাসিন। েজন েজন িই পাসিন যা হসি আপবন সংগ্রহ করসি পারসিন িযাপক িথয ও 
িত্ত্ব। এগুবলসক আপবন ঝালাই কসর বনসয় আপনার ইচ্ছানুযায়ী িযিহার করসি পারসিন। 
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আপনার িক্তিয হসি িখ্ন অিযন্ত সুিষ্ট, উেীপনাময় ও িথয িহুল, যা করসি 
গরািাসের মুগ্ধ, বিসমাবহি। 
  
গগাপন শবক্তর উৎস : 
  
লুথার িুরিাক িার মৃিুযর স্বল্প আসগ িসলবছসলন “আবম লাখ্ লাখ্ িকৃ্তিা প্রস্তুি কসরবছ, 
বকন্তু িার মসধ্য বনিান্ত স্বল্প সংখ্যকই হসয়সছ হৃেয়গ্রাহী। িসল আবম িাবকগুসলা বনসজই 
নষ্ট কসর বেসয়বছ।” এই ধ্রসণর আকাক্ষা বনসয়, উেযম বনসয় গয গকাসনা বিষসয়র ওপর 
িকৃ্তিা প্রস্তুি করা উবচি। একশবি বচন্তা করুন নব্বইবি নষ্ট কসর বেসয় েশবি রাখু্ন। 
  
অবধ্কির বিষসয় িথয সংগ্রি করুন, অিঃপর িা সাজািার গচষ্টা করুন। িসল আপবন 
যা প্রস্তুি করসিন িা হসি িথয সমৃদ্ধ। এিা বনসয় আসরা ভািুন, িসল আপনার িক্তিয 
হসি হৃেয় উৎসাবরি, এিা হসচ্ছ প্রস্তুবির গমৌবলক ও গুরুত্বপভণষ িথয। এিৎসসত্ত্বও িহু 
িক্তা এই িথযসক অিসহলা কসর, িসল িাসের িক্তিয হয় রসকষহীন। 
  
“আবম শি শি গসলসমযান ও গসলসওমযান এিং কযানভাসার ও গেসমাসনসস্ট্রিসরর 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ কসরবছ” িসলসছন আথষার োন এিং আবম িাসের মসধ্য গয মভল 
েুিষলিা গেসখ্বছ িা হসচ্ছ িারা িাসের দ্রিয যা অসনযর কাসছ বিবি করসি চান, গস 
দ্রিযবি সম্পসকষ সভক্ষ্মরূসপ জাসনন না এিং জানার প্রসয়াজনও গিাধ্ কসরন না, জানার 
আসগই িা-বিবি করার জনয গছাসিন। 
  
িহু বিিয় প্রবিবনবধ্ আমার েপ্তসর এসসসছন এিং বজবনস সম্পসকষ সামানয বিিরণ বেসয়, 
বিবির কথা িসল, বিবি করার গচষ্টা কসর িারা চসল গযসি গচসয়সছন। এ ধ্রসনর 
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বিবির প্রবিবনবধ্সের অসনসক এক সপ্তাহ এিং এমনবক গকহ ৪৮ ঘণ্টার গিবশ চাকুবর 
করার উপসযাগী িসল আমার মসন হয় বন। কযানভাসার ও বিিয় প্রবিবনবধ্সের, বিসশষ 
কসর খ্ােয সম্পসকষ বিসশষে কসর গিালা প্রসয়াজন িসল মসন কবর এিং আবম িাসের 
গসভাসিই বশক্ষার িযিিা কবর। আবম িাসের মাবকষন কৃবষ েপ্তর কিৃষক ইসুযকৃি খ্ােয 
িাবলকা অধ্যয়ন করসি িাধ্য কবর। কারণ এসি গকাসনা খ্াসেয কী পবরমাণ পাবন, 
গেহসার, অঙ্গার, অম্লজান চবিষ এিং িযাশ আসছ িার িণষনা আসছ। গয সি উপাোন 
বেসয় িাসের বিবি গযাগয পণয বিবর িা সম্পসকষ জানসি আবম িাসের িাধ্য কবর। আবম 
িাসের িাধ্য কবর এসি দ্রিয সম্পসকষ জানাি, সু্কসল বগসয় পরীক্ষা পাশ কসর আসসি। 
আবম িাসের িাধ্য কবর এসি দ্রিয অনযানয বিিয় প্রবিবনবধ্সের কাসছ বিবি করসি। 
গরে বিিয় প্রবিবনবধ্সক আবম পুরসৃ্কি কবর। 
  
আবম অসনক সময় গেসখ্বছ, অসনক বিিয় প্রবিবনবধ্ প্রথমবেসক পণয সম্পসকষ বিস্তাবরি 
বিিরণ বেসি বগসয় অনধ্যষ হসয় পডসিন। িাাঁরা িসলসছন”একজন খু্চরা মুবে 
গোকানোসরর কাসছ এসসির বিস্তাবরি বিিরণ গেয়ার সময় পাই না। কারণ গস বিবির 
কাসজ বনিান্ত িযস্ত থাসক। আবম িার কসছ গেহসার ও অঙ্গার অম্লজাসনর কথা িলসল 
গস গশাসন না এিং শুনসলও আবম কী িবল িা িুঝসি চায় না।” আবম উির গেই 
গিিার উপকাসরর জসনয আপনার এসসির বিস্তাবরি বিিরসণর প্রসয়াজন গনই, বকন্তু 
আপনার বনজ প্রসয়াজসন এসি জানা েরকার। আপবন আপনার পসণযর এ হসি গজে 
অথষাৎ আগাসগাডা জানসল আপনার মসন গয ভাসির উেয় হসি িা িণষনা করা অসম্ভি। 
িসল আপবন এরূপ েৃঢ় মসনাভাসির অবধ্কারী হসিন, আপনার মসনািল এি শক্ত হসি 
গয, আপবন বিবি কাসজ কখ্সনা িযথষ হসিন না, গপশায় বিিল হসিন না। 
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স্টযাোেষ অসয়ল গকাম্পাবনর খ্যািনামী ইবিহাস গলবখ্কা বমস ইো, এম, িারসিল এই 
গ্রন্থকারসক িসলসছন, গিশ কসয়ক িছর আসগ িার পযাবরস অিিান কাসল মযাককুরস 
মযাগাবজসনর প্রবিোিা বম. এস, মযকাকুর আিলাবেক কযািল সম্পসকষ একবি বনিন্ধ 
গলখ্ার জসনয িার কাসছ িারিািষা পাঠ্ান। িারিািষা গপসয় বিবি লেন গমন পভিষক 
গকাম্পাবনর ইউসরাপীয় মযাসনজাসরর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কসরন। এই সাক্ষাৎকার হসি িার 
বনিসন্ধর প্রসয়াজনীয় মালমশো ও িথযাবে বিবন সগ্রহ করসি সক্ষম হন, বকন্তু িা 
সসত্ত্বও বিবন িথায় গথসম থাসকন বন। বিবন কযািল সম্পসকষ আসরা অবধ্ক িথয জানসি 
আগ্রহী হন। বিবন িৃবিশ জােুঘসর বগসয় কযািল পবরেশষন কসরন, কযািসলর ইবিহাস 
সম্পবকষি গ্রন্থাবে অধ্যয়ন কসরন এিং লেসনর প্রাসন্ত বগসয় কযািল উৎপাবেি কারখ্ানায় 
উৎপােন পদ্ধবি পবরেশষন কসরন। 
  
িার িযিহাসর প্রসয়াজন গথসক েশগুণ গিবশ িথয বিবন গকন সংগ্রহ কসরন? বিবন মসন 
কসরন, অবিবরক্ত িথয িাসক সংরবক্ষি শবক্ত প্রোন করসি িাই বিবন িা সংগ্রহ কসরন। 
কারণ বিবন িুঝসি পাসরন গয, সংগৃহীি িথয প্রকাশ না করসলও িা একবেন িার 
কাসজ লাগসি, ঐিা হসি সংরবক্ষি োন। 
  
এেউইন গজমস কাসিষল আনুমাবনক বিন গকাবি গলাসকর সমাসিসশ িকৃ্তিা কসরসছন। 
এিৎসসত্ত্বও বিবন আমাসক িসলসছন গয, িকৃ্তিা গশসষ িাবড গিরার পসথ বিবন িার 
িকৃ্তিা বনসয় যখ্ন বচন্তা কসরন িখ্ন গেখ্সি পান গয অসনক বকছু অিযক্ত রসয় গগসছ, 
িখ্ন িার মসন হয় িার িক্তিযই রসয় গগসছ অসম্পভণষ। গকন? যখ্ন েীঘষ অবভেিা হসি 
বিবন এিা িুঝসি গপসরবছসলন গয, সুিক্তিয হসচ্ছ ঐবি গয িক্তসিয থাসক িহু মভলযিান 
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গগাপন িথয যা আসগ কখ্সনা প্রকাবশি হয় বন, থাসক সংরবক্ষি িথয যা িক্তাই আসগ 
কখ্সনা প্রকাশ করসি পাসর বন। 
  
সংবক্ষপ্তসার : 
  
(১) যখ্ন গকাসনা িক্তা মসন প্রাসণ গকাসনা বিষয় িলার জসনয প্রস্তুি হন িখ্ন বিবন িা 
প্রকাসশর আকাক্ষা অনুভি কসরন। এরূপ আকাবঙ্ক্ষি িক্তিয হয় িলপ্রসু। গকাসনা 
সুপ্রস্তুি ভাষণ প্রস্তুবিসিই েশ ভাসগর নয় ভাগ সুসম্পন্ন হসয় যায়। 
  
(২) প্রস্তুবি কী? গকাসনা কাগসজ কবিপয় িাকয বলসখ্ গনয়া? কবিপয় প্রিচন মুখ্ি করা? 
গমাসিই, প্রকৃি প্রস্তুবি হসচ্ছ বনসজর মন গথসক বকছু গভসি গনয়া, বচন্তা ধ্ারাসক সুমাবজষি 
করা, বনজস্ব বচন্তাসক সুশৃঙ্খলভাসি গুবছসয় বনসয় বনসজর ভািসক, বচন্তাসক, সাবজসয় 
গুবছসয় গনয়াই হসচ্ছ প্রকৃি প্রস্তুবি। অসনযর ভাি বনসয় শুরু করসল সািসলযর পবরিসিষ 
আসস িযথষিা। উোহরণ স্বরূপ বনউইয়সকষর বম. গজকসসনর কথা ধ্রা গযসি পাসর। বিবন 
িরসরস মযাগাবজসনর বনিন্ধ বেসয় শুরু কসর িযথষ হসয়বছসলন। বকন্তু বিবন গস বনিন্ধসকই 
শুরু বহসাসি ধ্সর বনসয় যখ্ন বনসজর মসনর বচন্তা প্রকাশ কসরন িকৃ্তিায়, িখ্ন বিবন 
অজষন কসরন সািলয। 
  
(৩) িসস িসস শুধু্মাত্র বত্রশ বমবনি সমসয় গকাসনা িকৃ্তিা বিবর করার গচষ্টা করসিন না। 
িকৃ্তিা মাংস িা মাসছর িাবলর মসিা রন্ধন করার সামগ্রী নয়, এিা বিবর করসি হসি। 
সপ্তাসহর প্রথম বেসক আপনার বিষয়িস্তু বনধ্ষারণ করুন, অিঃপর সকল মুহভ সিষ বিষয়বি 
বনসয় বচন্তা করুন, ভািুন, ধ্যান করুন, ঘুসম স্বে গেখু্ন। িনু্ধসের সাসথ বিষয়বি বনসয় 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

47 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

আসলাচনা করুন।এিাসক আসলাচনার বিষয় িস্তুসি পবরণি করুন। এিা সম্পসকষ যি 
প্রশ্ন মসন জাসগ মসন-মসন িার উিরও অনুসন্ধান করুন। আপনার মসন যি প্রশ্ন 
জাগসি এিং আপবন যি প্রসশ্নর উির পাসিন িা কাগসজ গনাি কসর বনন। স্নানাহার 
কাসল, পথ চলসি, খ্ািার গিবিসল অসপক্ষাকাসল অথষাৎ সকল মুহভ সিষ আপনার মসন 
বনবেষষ্ট বিষয় সম্পসকষ যি ভাি আসসি, সুপাবরশ িা উোহরণ পডসি িা বলসখ্ রাখু্ন। 
এিা বছল বলংকসনর পদ্ধবি; এিং এিা অবধ্কাংশ সিল িক্তার িকৃ্তিার প্রস্তুবির অনুসৃি 
পন্থা। 
  
(৪) গকাসনা একবি বনবেষষ্ট বিষয় সম্পসকষ অধ্যায়ন করার পর আপবন লাইসিবরসি বগসয় 
গসই বিষয়বি সম্পসকষ অধ্যয়ন করুন। গ্রন্থাগাবরকসক আপনার প্রসয়াজসনর কথা িলুন। 
আপনার বনবেষষ্ট বিষসয় গস আপনাসক যসথষ্ট সাহাযয করসি পাসরন। মুক্তমসন স্বাধ্ীন 
বচন্তার পর অধ্যয়ন হসি প্রাপ্ত িথয বভবিক প্রণীি ভাষণ হৃেয়গ্রাহী হয়। 
  
(৫) আপবন গয িথয িযিহার করসি ইচু্ছক িার চাইসি গিবশ িথয সংগ্রহ করুন, লুিার 
িুরিাসকর কথা স্মরণ করুন। বিবন লাইলাক চারা জোসিন, যার মসধ্য েু একবি হি 
অিযন্ত ভাসলা। এক শি বচন্তা একবত্রি করুন, নব্বইবি গহাঁসি গিসল েশবি রাখু্ন। 
  
(৬) সংরবক্ষি শবক্ত অজষসনর উপায় হসচ্ছ প্রসয়াজনাবিবরক্ত িথয সংগ্রহ এিং এসি িথয 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ গজসন রাখ্া। িকৃ্তিা প্রস্তুি কাসল আথষার জন গয পদ্ধবিসি িার বিিয় 
প্রবিবনবধ্সের খ্ােযিস্তু সম্পসকষ বশক্ষা বেসিন গস পদ্ধবি অনুরসণ করুন। আিলাবেক 
কযািল সম্পসকষ বনিন্ধ রচনায় ইহা িারসিল গয পদ্ধবি অনুসরণ কসরবছসলন না অনুরসণ 
করুন। 
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৩. খযাতনামা বক্তািণ কীভাবব তাাঁবের ভাষণ প্রসু্তত 
করবতন 

  
আবম একো বনউইয়কষ গরািাবর ক্লাসির একবি মধ্যাহ্ন গভাসজ উপবিি বছলাম, গযখ্াসন 
প্রধ্ান িক্তা বহসাসি উপবিি বছসলন একজন পেি সরকাবর কমষকিষা। িার সরকাবর 
পে িাসক বিসশষ মযষাো বেসয়বছল এিং আমরা আনসন্দর সসথ িার িক্তিয গশানার জনয 
অধ্ীর আগ্রসহ অসপক্ষা করবছলাম। বিবন আমাসের িার বনজস্ব বিভাগ সম্পসকষ িলার 
প্রবিশ্রুবি গেন এিং বনউইয়সকষর সকল িযিসায়ীই এই বিভাগ সম্পসকষ জানসি আগ্রহী 
বছসলন। 
  
বিবন িার বিষয়বি পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ জানসিন। বিবন গয কাজ করসিন, জানসিন িার 
চাইসি গিবশ। বকন্তু বিবন িার িকৃ্তিা সম্পসকষ গকাসনা পবরকল্পনা কসরন বন। বিবন িার 
িক্তিয কীভাসি গপশ করসিন িাও বঠ্ক কসরন বন। িার িক্তসিযর মভল পসয়েগুসলাও 
বিবন সাবজসয় গনন বন। অবধ্কন্তু অনভযাস ও অনবভেিা গহিু বিবন গসবেন অন্ধভাসিই 
িকৃ্তিা করসি শুরু কসরন। বিবন জানসিন না গকাথায় বগসয় িার িক্তিয গশষ হসি। িিু 
বিবন শুরু কসরন। 
  
স্বল্প কথায় িলসি গগসল, িখ্ন িার মসন িালসগাল পাবকসয় বগসয়বছসলা বিধ্ায় বিবন যা 
িসলন িা আমাসের কাসছ হয় বখ্চুবড-সেৃশয। বিবন প্রথসম পবরসিশন কসরন আইসবিম। 
অিঃপর পবরসিশন কসর সুপ! এর পর আসস মাছ ও ও িাোম। পবরসশসষ আসস সুপ 
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ও আইসবিসমর একবি অসামঞ্জসযপভণষ বমক্সচার এিং লিণাক্ত মাছ। আবম কখ্সনা 
গকাথাও অথিা গকাসনা সমসয় গকাসনা িক্তাসক এরূপ পুসরাপুবর বিভ্রান্ত হসি গেবখ্ বন। 
  
বিবন িখ্ন গযমন গিমন ভাসি বকছু িসল আমাসের সন্তুষ্ট করার গচষ্টা কসরন। বকন্তু 
িাসিও িযথষ হওয়ায় বিবন পসকি গথসক এক িাডা বচবঠ্ গির কসরন এিং িসলন গয, 
িার গসসিিাবর িার জসনয এগুবল বিবর কসরসছন। িসি িার িক্তসিযর সিযিা সম্পসকষ 
গকহ গকাসনা প্রশ্ন কসর বন। বচবঠ্গুসলাও এমন এসলাসমসলা বছল গয, এগুসলা গযন একবি 
লাি গাবডসি ছবডসয় রাখ্া গলাহার িুকসরা। বিবন এগুসলা অসহায়ভাসি হািবডসয় এসকর 
পর এক পৃো গেসখ্ গভীর অরণযানী হসি বকছু উদ্ধার কসর বনসজসক শক্ত কসর বনসজসক 
বকছু িলার গচষ্টা কসরন, বকন্তু িার িক্তিয হসয় পসড সামঞ্জসযহীন, অথষহীন অরসণযসরােন 
সেৃশয। িার পসক্ষ সুেুভাসি বকছু িলা অসম্ভি হসয় পসড। বিবন ক্ষমা গচসয় পাবন চান, 
কবম্পি হাসি গ্লাস বনসয় সামানয পাবন পান কসর আিার কসয়বকি অসংলগ্ন িাকয িসল 
িার বচবঠ্র জঙ্গসলর মাসঝ মসনাবনসিশ কসরন। মুহভ সিষর পর মুহভ সিষ বিবন আসরা 
অবধ্কির অসহায় পসড পডসি থাসকন, হিাশ হসি থাসকন, হিিুবদ্ধ হসি থাসকন এিং 
হন অবধ্কির বকংকিষিযবিমভঢ়। িার কপাসল গেখ্া গেয় গিাাঁিা গিাাঁিা গস্বে বিনু্দ যা মুসছ 
িার রুমাল হসয় যায় পভণষবসক্ত, গযন গচাসখ্র জসল িা বভসজ গগসছ। েশষসকর আসসন 
িসস আমরা িার জসনয পরম করুণা,অনুভি করসি থাবক, িার প্রবি জাসগ আমাসের 
অন্তসরর সহানুভভ বি। আমরা বনসজরাও িখ্ন হিিুবদ্ধ হসয় পবড। বকন্তু এিৎসসত্ত্বও িক্তা 
গিশরম ও গলাচ্চার মসিা িার বচবঠ্ গেসখ্ এসলাসমসলা িকৃ্তিা করসি থাসকন। ক্ষমা 
গচসয় ও পাবন পান কসর গপশ করসি থাসকন অথষহীন িক্তিয। বিবন ছাডা সকসলই 
গেখ্সি পান গয, গচাখ্ হসি িার চশমা পসড যাসচ্ছ। চশমা পসড গভসঙ্গ গগসল বিবন িসস 
পসডন, আমরা অথষহীন িক্তিয গশানা গথসক লাভ কবর অিযাহবি। গসবেন আবম হসয় 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

50 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

বছলাম সিসচসয় েুভষাগয গরািা এিং আবম জীিসন কখ্সনা এরূপ লজ্জাহীন হিিুবদ্ধ 
িক্তার সাক্ষাৎ পাই বন। রুসশার মসিা েৃঢ় মসনাভাি বনসয় োাঁডাসলও কী িলসি চান িা 
বিবন বনসজ জানসিন না এিং কী িসল গশষ কসরসছন অথিা বিবন কী িসলসছন িাও 
বিবন বনসজই জাসনন না। এই গসল্পর বনবিক বশক্ষা হসচ্ছ এই যখ্ন গকাসনা মানুসষর 
োন যসথাপযুক্ত ভাসি সবঞ্চি থাসক না, িসলসছন হারিােষ গিের, “অবধ্ক োনী হসলও 
িার বচন্তা ধ্ারা ববধ্াগ্রস্ত হসি িাধ্য।“ 
  
গকাসনা বিসিকিান গলাকই পবরকল্পনা ছাডা গৃহ বনমষাণ শুরু কসরন না, বকন্তু এই গলাকবি 
গকন গকাসনারূপ রুপসরখ্া ছাডা িা পবরকল্পনা ছাডা িকৃ্তিা শুরু কসরবছসলন। 
  
িকৃ্তিা হসচ্ছ একবি উসেশযমভলক সমুদ্র যাত্রা যার বনয়ন্ত্রণ প্রসয়াজন। গয িযবক্তর শুরুর 
বঠ্ক থাসক না িার সমাবপ্তর বঠ্কানাও পাওয়া যায় না। 
  
আমরা ইচ্ছা গয, আবম গনসপাবলয়সনর একবি সুবিখ্যাি উবক্তসক বিসশ্বর সিষত্র িকৃ্তিা 
গশখ্ার সকল প্রবিোসনর গেয়াল-গাসত্র িড িড হরসি লাল অক্ষসর গখ্াবেি কসর রাবখ্। 
গনসপাবলয়সনর গসই প্রখ্যাি উবক্ত হসচ্ছ”যুদ্ধ গকৌশল হসচ্ছ একবি বিোন, সুবচবন্তি 
পদ্ধবিসি যথাযথ বহসাি প্রণয়ন করা না গগসল এসি জয়লাভ অসম্ভি।” 
  
িক্তিয বশক্ষা সম্পসকষও এই িক্তিয সিয। বকন্তু িক্তারা বক এিা উপসলব ি কসরন অথিা 
যা বচন্তা কসরন, িারা বক সি সময় গস ভাসি কাজ কসরন? িাাঁরা িা কসরন না। িারা 
িা প্রসয়াজন মসন কসরন না। গকহ গকহ এই সম্পসকষ িহু পবরকল্পনা কসরন, বকন্তু িাসি 
সিলিার বনশ্চয়িা গনই। 
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গকাসনা আেশষ প্রচাসরর িলপ্রসু, গ্রহণসযাগয ও সসিষািম পন্থা কী এ সম্পসকষ 
পযষসিক্ষসণর আসগ গকহই িা িলসি পাসরন না। এিা সি সমসয় নিুন সমসযা। িক্তার 
মসন জাসগ নিুন-নিুন প্রশ্ন। খু্াঁসজ পান নিুন-নিুন জিাি। িক্তার বিষয় সাজাসনা 
সম্পসকষ প্রচবলি গকাসনা বনয়ম িা আইন কানুন গনই। িক্তা বনসজই ইচ্ছানুযায়ী িা 
সাবজসয় বনসি পাসরন, প্রকাশ করসি পাসরন। 
  
একবি পুরস্কার বিজয়ী িকৃ্তিা কীভাসি প্রস্তুি করা হসয়বছসলা? 
  
এখ্াসন কসয়ক িছর আসগ নযাশনাল এসসাবসসয়শন অি বরসয়ল গস্ট্রি গিােষ সমীসপ প্রেি 
একবি ভাষসণর উদৃ্ধবি বেবচ্ছ। ভাষণবি অপর ২০বি শহর সম্পসকষ প্রেি ভাষসণর মসধ্য 
প্রথম পুরস্কার লাভ কসর। এিং আসজা এবি গসরূপ মভলযিান। এই ভাষণবি বছল িথয 
িহুল, সুবচবন্তি। পবরষ্কার ভাসি, সংবক্ষপ্ত আকাসর বকন্তু আকষষণীয় পদ্ধবিসি গপশকৃি 
ভাষণ। এবি বছল উেীপনাময়, সািলীল। এিা পাঠ্ ও অধ্যয়সণর জসনয খু্িই আকষষণীয়। 
  
বম. গচয়ারমযান ও িনু্ধগণ– 
আজ হসি ১৪৪ িছর আসগ আমার নগর বিলাসেলবিয়ার এই মহান জাবি, আসমবরকান 
যুক্তরাসের জে। সুিরাং এরূপ একবি মহান জাবির জেোসনর ঐবিহাবসক গরকসেষর 
অবধ্কারী শহসরর প্রাণ শবক্ত ও গসই মহান জাবির মসিা উেীপনাময় ও শবক্তশালী। 
আমার শহসর আজ শুধু্মাত্র আসমবরকার একবি বশল্প সমৃদ্ধ শহর নয়। সারা বিসশ্বর 
সুন্দরিম শহরগুসলার অনযিম। 
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বিলাসেলবিয়ার জনসংখ্যা হসচ্ছ প্রায় বিশলাখ্ এিং আমাসের এই শহসরর আয়িন 
হসচ্ছ বমসলাকী ও গিাস্টান, পযাবরস ও িাবলষসনর গযাগিসলর সমান। আমাসের এই শহসর 
১৩০ িগষমাইল এলাকার মসধ্য ৮.০০০ একর উিষর ভভ বম পাকষ গস্কায়ারও উেযান পথ 
বনমষাসণর জনয আমরা গছসড বেসয়বছ। সুিরাং আমাসের জনগণ অিসর বিসনােসনর জসনয 
উপযুক্ত উেযান ও িাগান পাসচ্ছ, পাসচ্ছ বিশুদ্ধ িািাস, স্বচ্ছ ও সািলীল আিহাওয়া। 
প্রসিযকবি আসমবরকানই এই অবধ্কাসর অবধ্কারী। 
  
িনু্ধগণ। বিলাসেলবিয়ার শুধু্মাত্র একবি পবরষ্কার ও সুন্দর শহর নয়। একবি বিসশ্বর 
িৃহিম কারখ্ানা িসলও পবরবচি। এই শহসরর ৯২০০বি বশল্প প্রবিোসন ৪ লাখ্ গলাক 
কমষরি, িাই এবি আজ বিসশ্বর করখ্ানায় একশি হাজার েলার মভসলযর িযিহাযষ পণযাবে 
উৎপাবেি হয়। একজন খ্যািনামা সংখ্যািাবত্বসকর বহসসি মসি বিলাসেলবিয়া ছাডা এই 
গেসশর অনয গকাসনা শহসর সমপবরমাণ উসলর দ্রিয, িস্ত্র, িয়ন বশল্প, গিল্টহযাি, 
গলৌহজাি দ্রিয, িুলস, গস্টাসরজ, িযািাবর, ইিাসির জাহাজ এিং অনযানয দ্রিযাবে 
উৎপাবেি হয় না। রািবেসনর প্রবি েু’ঘণ্টায় আমরা একবি কসর গরসলর গলাসকাসমাবিি 
ইবঞ্জন বিবর কবর, এিং এই গেসশর জনিার অধ্ষাংসশর গিবশ গয সি গাবডসি চসডন িা 
এই বিলাসেলবিয়া শহসর বনবমষি। প্রবিবমবনসি আমরা হাজার-হাজার বেপার উৎপােন 
কবর, গিিছর আমরা আমাসের ১১৫বি, গহাবসয়ারী কারখ্ানায় গেসশর প্রবিবি পুরুষ, 
বশশুর জসনয েু’গজাডা কসর গমাজা বিবর করবছ। আমাসের বিবর কাসপষি ও কম্বসলর 
পবরমাণ হসচ্ছ গগ্রিবিসিন ও আয়ারলযাসে উৎপাবেি পবরমাসণর গচসয় গিবশ এিং 
আমাসের গমাি িাবণবজযক ও বশল্প গলনসেন এি গিবশ গয, গি িছর িযাে সমভসহ ৩৭ 
শি গকাবি েলার গলনসেন হসয়সছ। 
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বকন্তু িনু্ধগণ, আমরা গযমন আমাসের বশল্প সমৃবদ্ধর জসনয গগৌরিানুভি কবর, গিমবন 
আমরা গগৌরি গিাধ্ কবর আমাসের শহরবি বচবকৎসা, সাবহিয ও বশক্ষা গকে িসল। বকন্তু 
আমাসের সি চাইসি গিবশ গগৌরসির বিষয় হসচ্ছ আমাসের শহসরর গৃহসংিান িযিিা। 
আমাসের বিলাসেলবিয়া শহসর বিন লাখ্ ১৭ হাজার আলাো িাবড রসয়সছ এিং এই 
িাবডগুসলাসক গসড ২৫ িুি ধ্সর পাশাপাবশ এক সাবরসি োাঁড করাসল কানসাস শহসরর 
এই সসম্মলন হল অবিিম কসর ১৮১ মাইল েভসর অিবিি গেনভার শহর পযষন্ত বগসয় 
গপৌঁছসি। 
  
বকন্তু গয বিষয়বির প্রবি আবম আপনাসের েৃবষ্ট আকষষণ করসি চাই গসবি হসচ্ছ এই 
শহসর হাজার হাজার ঘসরর মাবলক রবমক গরণী। সুিরাং িারা সমাজিন্ত্র িা 
িলসশবভজসমর মসিা আমাোবন করা গরাসগ আিান্ত নয় এিং কখ্সনা আিান্ত হসি না। 
  
বিলাসেলবিয়া ইউসরাপীয় বনরাসজযর উপযুক্ত িান নয়। গকননা, আমাসের গৃহ, আমাসের 
বশক্ষা প্রবিোন এিং আমাসের িৃহৎ বশল্প প্রবিোন প্রকৃি আসমবরকান উেীপনার 
গকেিল; কারণ এই শহসরই এই জাবির জে এিং অমরা গসই আসমবরকানসেরই 
উিরাবধ্কাবর। বিলাসেলবিয়া এই মহান গেসশর আসমবরকান স্বাধ্ীনিার ঝণষা এই শহর 
হসিই প্রিাবহি। এবি গস শহর গয শহসর প্রথম বিবর হয় মাবকষন পিাকা, এবি গসই 
শহর গয শহসর যুক্তরাে কংসগ্রসসর প্রথম অবধ্সিশন অনুবেি হসয়বছল, এবি গসই শহর 
গযখ্ান হসি উবত্থি হসয়বছল প্রথম স্বাধ্ীনিার ধ্ববন, গিসজবছল স্বাধ্ীনিার ঘণ্টা যা 
আসজা লাসখ্া লাসখ্া জনিাসক, আসমবরকার পুরুষ নারী বশশু আিালিৃদ্ধিবনিাসক 
অনুপ্রাবণি কসর। সুিরাং আমরা বিশ্বাস কবর গয, আমাসের বমশন হসচ্ছ পবিত্র বমশন, 
যা শুধু্মাত্র কল্প পভজা নয়, আসমবরকান মভলনীবি প্রচার এিং স্বাধ্ীনিার িাবি প্রজ্ববলি 
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রাখ্া যাসি ওয়াবশংিন, বলংকন ও বথওের রুজসভল্টর সরকার সকল মানুসষর 
অনুসপ্ররণার উৎস বহসাসি বিসক থাকসি পাসর, বকন্তু মানি সমাজসক করসি পাসর 
অনুপ্রাবণি। 
  
আসুন আমরা এই িকৃ্তিা বিসেষণ কবর, আসুন আমরা গেবখ্ কীভাসি এবি প্রণীি 
হসয়বছল। গরািাসের উপর এিা বকরূপ প্রভাি বিস্তার কসরবছল। 
  
প্রথসম আমরা গেখ্সিা শুরু এিং গশষ? এবি এমনভাসি শুরু করা হয় এিং গশষ করা 
হয় যা অনযরা সহসজ বচন্তা করসি পাসর বন? িনয হাাঁস গযভাসি পাখ্ায় ভর কসর উসড 
চসল এিং আিহাওয়া পবরিিষসন বনবেষষ্ট লসক্ষয সািলীল গবিসি উসড যায় এই 
িকৃ্তিািাও বঠ্ক গসভাসি গশষ করা হসয়সছ, এসি গকাথাও িাধ্া আসস বন। 
  
এই িক্তসিয নিুনত্ব আসছ, িযবক্তত্ব আসছ, িাাঁর বনজ শহর সম্পসকষ বকছু িসলই িকৃ্তিা 
শুরু কসরন। যা অনযানয িক্তারা পাসরন বন, বিবন িসলন গয, িাাঁর শহরই সমগ্র জাবির 
জেিান। 
  
বিবন িসলন গয, এিা সারা বিসশ্বর িৃহিম এিং সুরন্দরিম শহরগুসলার একবি। বকন্তু 
এই োবি সাধ্ারণ, গিানুগবিক। সুিরাং এই িক্তসিয অসনযর মন আকষষণ কসর না, 
অসনযসক প্রভাবিি কসর না, িক্তা এিা জানসিন িাই বিবন গরািাসের প্রভাবিি করার 
জসনয বিলাসেলবিয়ার আকার িণষনা কাসল িসলন এই শহরবি বমলাউাঁবক, গরাস্টার, 
পযাবরস ও িাবলষসনর সবম্মবলি আকাসরর সমান। এবি একবি বিবশষ্ট উোহরণ, এবি 
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আকষষণীয়। একবি বিসশষ উসেখ্য বিষয়। পৃোিযাপী সংখ্যািত্ত্ব যা করসি পারসিা না, 
এই একবি িাকয গরািাসের প্রভাবিি কসর। 
  
পরিিষী বিষয়বি হসচ্ছ িক্তার গঘাষণা। বিবন িসলন বিলাসেলবিয়া বিসশ্বর কারখ্ানা িসল 
সিষত্র পবরবচি ”এসি অবিকথন আসছ, িাই নয় বক?” এিা প্রপাগাোর মসিা, িার 
সাসথ বিবন পরিিষী পসয়ে গযাগ না করসল গকাসনা গরািার মসনই প্রিযয় জোি না। 
সুিরাং বিবন বিলাসেলবিয়ার উৎপাবেি পসণযর বহসাি গপশ কসরন। বিবন িসলন, 
উসলর দ্রিয, চামডা জাি দ্রিয, িস্ত্র, িয়ন বশল্প, গিেহযাি, গলৌহজািদ্রিয, িুলস, 
গস্টাসরজ, িযািাবর, ইিাি, জাহাজ বনমষাসণ বিলাসেলবিয়া বিশ্বসক গনিৃত্ব বেসচ্ছ। 
  
পরিিষী বিষয়গুসলাও বক প্রপাগাো? প্রচারণা? বেন রাসির প্রবি েুঘণ্টায় 
বিলাসেলবিয়ায় একবি কসর গলাকাসমাবিভ ইবঞ্জন বিবর হয় এিং প্রবি গেসশর অসধ্ষসকর 
গিবশ মানুষ এই শহসর বিবর গাবডসি চসড। 
  
“এই িথয আমাসের জানা বছল না, আমরা ভাবি, “গিকাল আবম গয গাবডসি চসডবছ 
গসবিও সম্ভিি এই শহসর বিবর, আবম কাল অনুসন্ধান করি, আমরা শহসর গয সি 
গাবড চসল গসগুসলা গকাথাকার বিবর।” 
  
“প্রবি বমবনসি হাজার বসগার।–এই গেসশর প্রসিযক পুরুষ, নারী বশশুর জসনয েু’গজাডা 
কসর গমাজা। 
  
এর বারা আমরা আসরা অবভভভ ি হই–আমার বপ্রয় বসগার হয়সিা বিলাসেলবিয়ার প্রস্তুি 
আমার পাসয়র গমাজা হয়সিা গসই শহসর বিবর। 
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এরপর িক্তা কী করসলন। বিবন বিলসেলবিয়ার সাইজ সম্পসকষ গয ধ্ারণা বেসয়বছসলন 
গসই সাইজ িণষনায় ভুসল যাওয়া পসয়ে বনসয় কী পুনরায় আসলাচনা শুরু করসলন? না 
গমাসিও না। 
  
বিবন িার িক্তিয গপশ কাসল গকাসনা পসয়ে গিসল গগসল পরিিষী পসয়ে িসল আিার 
পভিষিিষী পসয়সে যাসিন, ভুসল যাওয়া বিষয় পুনরািৃবি করসিন, গিমন িক্তা বিবন নন। 
এ জনয আমরা এমন িক্তার কাসছ কৃিে। গয িক্তা একবি বিষয় িলসি বগসয় আর 
একবি বিষয় িসলন, িক্তিয গপশকাসল এবগসয় আিার বপছসন বিসর গকাসনা বিষসয়র 
পুনরািৃবি কসরন বিবন কখ্সনা বক সহজ ভাসি গরািা মন জয় করসি পারসিন? না 
পাসরন না। িিুও িহু িক্তা এরূপ পুনরািৃবি কসরন। িার িলার পসয়েসক১,২,৩,৫ 
এভাসি িসল গশষ না কসর ২৭, ৩৪, ১৯, ২ এভাসি এবগসয় গনন, এিা ভাসলা িক্তিয িা 
িকৃ্তিা নয়। িার িক্তিয হয় ২৭, ৩২,২৭, ১১, ২, ৩৪, ১৭,এইভাসি এসলাসমসলা যা 
গরািার মসন প্রভাি বিস্তার কসর না, গমাবহি গরািা হয় না উেীপ্ত। 
  
বকন্তু এই িক্তা বনবেষষ্ট বনয়সম বনবেষষ্ট গবিসি িার িক্তিয গপশ কসরন, কখ্সনা পুনরািৃবি 
কসরন না, থাসমন না, োসন িা িাসম গহসলন না। গলাসকাসমাবিসভর মসিা গসাজা পসথই 
বিবন িসল চসলন িার কথা। 
  
িসি িাাঁর িকৃ্তিায় একবি েুিষলিম পসয়ে প্রকাশ হসয় পসড। বিবন িসলন, 
বিলাসেলবিয়া এই গেসশ একবি িৃহিম বচবকৎসা, সাবহিয, ও বশক্ষাসকে এিা িসল 
বিবন অনয প্রসসঙ্গ চসল যান, মাত্র িাসরাবি শসব্দ একথাবি িসলন, বকন্তু িযাখ্যা কসরন না। 
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৬৫বি িাসকযর মসধ্য মাত্র িাসরাবি িাকয। সুিরাং এবি অিষ্ট। এর বারা িার িক্তিয 
প্রমাবণি হয় না। গকননা মানুষ এিার বারা এই োবির গযৌবক্তকিা িুঝসি পাসর না। 
বিবন এবির উপর এি অল্প সময় গেন গয, মসন হয়, বিবন বনসজও বিষসয় বনঃসসন্দহ 
নন, সুিরাং িার এই কথায় গকহই প্রভাবিি হয় না, অনুপ্রবণি হয় না। অিঃপর বিবন 
কী কসরন? বিলাসেলবিয়া বিসশ্বর কারখ্ানা একথা প্রমাণ করার জসনয বিবন গয যুক্ত 
গেবখ্সয়সছন গসরূপ যুবক্ত বেসল বিবন এিা প্রমাণ করসি পারসিন। বিবন িা জানসিন। 
বিবন আসরা জানসি গয, এই প্রবিসযাবগিায় িার হাসি আর মাত্র পাাঁচবমবনি সময় 
আসছ। এর এক গসসকেও গিবশ গনই। সুিরাং িাসক হয়সিা এই পসয়ে অিষ্ট রাখ্সি 
হসি নিুিা অনয পসয়ে িাে বেসি হসি। 
  
বিসশ্বর অনযানয শহর হসি বিলাসেলবিয়ার িযবক্ত মাবলকানায় িাবডর সংখ্যা অসনক গিবশ, 
বিবন িসলন। বিবন কীভাসি িাাঁর এই িক্তিযসক যুবক্ত গ্রাহয কসরন? প্রথমি বিবন এর 
সংখ্যা িসলন ৩,৯৭,০০০, ববিীয়ি বিবন িসলন, “এই ঘরগুবলর প্রসিযকবিসক ২৫ বিি 
ধ্সর একবি একসক পর পর সাজাসল িা বিলাসেলবিয়া হসি এই কানসাস শহসরর 
সসম্মলন কক্ষ অবিিম কসর ১৮১ মাইল েভসর অিবিি গেনভার শহসর গপৌঁছসি। 
  
িার গরািারা সম্ভিি এই িাকয গশষ হিার আসগ িার গেয়া ঘসরর সংখ্যা ভুসল 
বগসয়বছসলন। ভুসল যাওয়া অস্বাভাবিক নয়! সুিরাং িারা বচন্তা করবছসলন িাাঁর গশষ 
িাকয যা িাসের মনসক কসরবছল গমাবহি। 
  
িাাঁর িক্তিয কখ্সনা-কখ্সনা অথষহীন হসয় পডসলও বিবন আিার উস্কাবনসি পবরণি 
করসি সক্ষম বছসলন। বিবন িসলসছন, রবমসকরাই এ সি িাবডর মাবলক, িারা 
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”আমোবন করা সমাজিন্ত্র িা গিালসশবভজসমর বশকার নয়,“ “বিলাসেলবিয়াই হসচ্ছ 
আসমবরকার স্বাধ্ীনিার প্ররিণ” “স্বাধ্ীনিা। মযাবজসকর মসিা শব্দ এবি। এই শব্দ 
উচ্চাবরি হসল সকল মানুষই হয় উেীপ্ত। উবক্তিা এমন একবি শব্দ, এমন একবি 
অনুভভ বি, যার জসনয প্রাণ বেসয়সছ লাসখ্ালাসখ্া গলাক। এই স্বাধ্ীনিার ঐবিহাবসক 
ঘিনািবলর পুনরুসেখ্ কসর বিবন যখ্ন িসলন, “এবি গসই শহর গযখ্াসন আসমবরকার 
পিাকা প্রথম বনবমষি হয়; এবি গসই শহর গযখ্াসন যুক্তরাে সংসগ্রসসর প্রথম অবধ্সিশন 
অনুবেি হয়। এবি গসই শহর গযখ্াসন আসমবরকার স্বাধ্ীনিার গঘাষণা পত্র স্বাক্ষবরি 
হয়। মুবক্ত ঘো, পবিত্র বমশন, আসমবরকার মভলমন্ত্র প্রচার, স্বাধ্ীনিার িৃহাসক জাগ্রি 
রাখ্া, ওয়াবশংিন, বলংকন, বথওসোর রুজসভসল্টর সরকাসরর আেশষ ও অনুসপ্ররণা 
জনমসন করসি হসি সঞ্চাবরি, এিা িখ্ন চরসম গপৌঁসছ, গরািারা হন বিসমাবহি, উেীপ্ত, 
অনুপ্রাবণি। 
  
িক্তা িাাঁর এই িক্তিযবি আপনার মসনর মাধু্রী বমবশসয় প্রণয়ন কসরবছসলন এিং গরািা 
সমীসপ গপশকাসলও বিবন িাসি মনপ্রাণ গঢসল বেসয়বছসলন। এই কারসণই িার এই 
িকৃ্তিা গরািাসের কাসছ অিযন্ত হৃেয়গ্রাহী হয়। এসি অসনক েুিষল পসয়ে, েুিষল বেক 
থাকা সসত্ত্বও িক্তার িকৃ্তিা গপসশর গকৌশল এিাসক একবি গরে িকৃ্তিায় পবরণি কসর। 
এই িকৃ্তিা গরািাসের উেীপ্ত করসি, অনুপ্রাবণি করসি, িেয় করসি, বিসমাবহি 
করসি সক্ষম হয়। িসল এই িকৃ্তিা প্রবিসযাবগিায় প্রথম হয়, বশকাসগা কাপ পুরস্কার 
লাভ কসর। 
  
েটর কনওসয়ল গযভাসি িকৃ্তিা বিবর করসিন : 
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িকৃ্তিা প্রণয়সনর গকাসনা ধ্রা িাাঁধ্া বনয়ম কানুন প্রচবলি গনই, িা আবম আসগ িসলবছ। 
এর গকাসনা বেজাইন িা স্কীম অথিা চািষ গনই িা িক্তারা অনুসরণ করসি পাসরন। িিু 
বিবভন্ন িক্তা গয সি বনয়ম অনুসরণ কসরসছন িা অনুকরণ করসল বকছুিা উপকার হসি 
পাসর। 
  
খ্যািনামা গলখ্ক প্রয়াি েটর রাসসল এইচ, কনওসয়ল িকৃ্তিা প্রণয়সন গয পদ্ধবি 
অনুসরণ করসিন এ প্রসসঙ্গ িা িলবছ। একো বিবন আমাসক িার খ্যািনামা িকৃ্তিা 
প্রণয়সনর রূপসরখ্া িসলন। িা বনম্নরূপ– 
  
(১) িথয প্রকাশ করা। 
  
(২) এর বভবিসি যুবক্ত প্রেশষন। 
  
(৩) অিঃপর কাসজর জনয আহ্বান জানাসনা। 
  
িহুসলাক এই পবরকল্পনাসক বনসজসের জীিসন অিযন্ত িলপ্রসু ও উপকারী িসল িণষনা 
কসরসছন। 
  
(১) গযিা ভুল গসিা প্রকাশ কর। 
  
(২) এর প্রবিকাসরর পথ িল। 
  
(৩) প্রবিকাসর সহসযাবগিা কামনা কর। 
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অথিা এবিসক অনযভাসি িলা যায় : 
  
(১) িিষমাসন এই অিিা বিেযমান যার প্রবিকার প্রসয়াজন। 
  
(২) আমরা এই বিষসয় এই করসি চাই। 
  
(৩) সুিরাং গযই কাসজ সকসলর সহসযাবগিা প্রসয়াজন। 
  
এই কাঠ্াসমাসক বনম্নবলবখ্িভাসি গ্রহণ করা যায় : 
  
(১) গরািাসের বনসজর িক্তসিযর প্রবি আকবষষি করুন। 
  
(২) িাসের আিা অজষন করুন। 
  
(৩) িথয প্রকাশ করুন, আপনার প্রস্তাি সম্পসকষ িাসের অিবহি করুন। 
  
(৪) িাসের প্রবি কাসজর িা সহসযাবগিার আসিেন করুন। 
  
খ্যািনামা িযবক্তরা কীভাসি িকৃ্তিা বিবর করসিন : 
  
প্রাক্তন বসসনির আলিাি গজ, গিভাবরজ ‘বে আিষ অি পািবলক বিবকং’ নাসম একবি 
কু্ষদ্র িই বলসখ্সছন। িইবি গছাি হসলও িকৃ্তিা গশখ্ার িযাপাসর অিযন্ত িলপ্রসু। 
”িক্তাসক িার বিষসয় মাস্টার হসি হসি, িসলসছন এই খ্যািনামা রাজনীবিক।“ এর অথষ 
হসচ্ছ এই গয সকল িথয সংগ্রহ করসি হসি, সাজাসি হসি, পযষসিক্ষণ করসি হসি, 
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হজম করসি হসি, শুধু্মাত্র একবেসকর িথয নসহ বিষয়বির ভাসলামন্দ সকল বেসকর 
িথয বনসয়ই এরূপ করসি হসি। বনবশ্চি হসি হসি গয, যা সংগ্রহ করা হসয়সছ িা িাস্তি 
িথয, ধ্ারণা প্রসভি িথয নয়, অথিা গশানা ঘিনা নয়। সিযিা সম্পসকষ সুবনবশ্চি হসি 
হসি। 
  
সুিরাং প্রবিবি আইসিম গচক করসি হসি। পরীক্ষা কসর বনসি হসি। এর-অথষ বনবশ্চি 
হিার জসনয কষ্টকর গসিষণা কাজ চালাসি হসি। িা হসল এর গথসক কী পাওয়া যাসি? 
আপবন কী জনগণসক িথয প্রোন, বনসেষশ োন এিং উপসেশ বেসি যাসচ্ছন না? আপবন 
কী বনসজসক একজন কিৃষপক্ষ িসল িাসের সামসন গপশ করসি চাসচ্ছন না? 
  
গয গকাসনা সমসযার িথযাবে বনসয় পর-পর সাজান, এগুসলা বনসয় বনসজ বনসজ বচন্তা কসর 
সমাধ্ান গির করুন। িাহসল আপনার িক্তসিয স্বকীয়িা থাকসি, শবক্ত থাকসি। বনজস্ব 
বচন্তায় আপনার মসন যা উেয় হসি িাই সাবজসয় বলসখ্ বনন, এই স্বকীয় িক্তিয হসি 
শবক্তশালী আকষষণীয় িকৃ্তিা। 
  
অনয কথায়, উভয় বেসকর িথয িুসল ধ্রুন। অিঃপর সমসযাবের সমাধ্ান সম্পসকষ বনজ 
বচন্তা প্রসভি িক্তিয গপশ করুন। 
  
‘আবম শুরু কবর’, িসলসছন উড্র উইলসন, িার অনুসৃি পদ্ধবি সম্পসকষ বজোবসি হসয়, 
কিগুসলা বিষসয়র িাবলকা বনসয়, গসগুসলা সম্পসকষ আবম িলসি চাই, এিং আবম 
গসগুসলাসক িাসের পারিবরক সম্পকষ অনুযায়ী আমার মসনর মসধ্য পর-পর সাবজসয় 
বনই। অথষাৎ আবম বিষয়গুসলাসক এমনভাসি সাবজসয় বনই যাসি একিার সাসথ অনযিার 
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বিষয়িস্তুগুসলার অবমল িা বিসােৃশয না হয়। অিঃপর আবম গসগুসলা সাঁি বলবপসি বচি 
কসর গনই। আবম সাঁি বলবপসি বচি করসি অভযস্ত। গকননা এসি সমসয়র অপচয় হয় 
না। অিঃপর আবম এগুসলা িাইপ কসর গনই। প্রিচন িেলাই, িাকয শুদ্ধ কবর, বচন্তা 
কসর কসর নিুন নিুন বিষয় গযাগ কবর। 
  
বথওের রুজসভে রুজসভবলিান পদ্ধবিসিই িার িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন। বিবন সকল 
িথয সংগ্রহ করসিন, অিঃপর িা পযষাসলাচনা করসিন, পযষসিক্ষণ করসিন, িযাখ্যা 
করসিন, পবরসশসষ বিবন বিষয়বি বনসয় উপসংহাসর উপনীি হসিন, চভ ডান্তভাসি 
বিষয়বির মীমাংসা কসর বনসিন। 
  
অিঃপর বচি সমভহ সামসন বনসয় িসস বিবন িাাঁর িকৃ্তিার বেকসিশান এি দ্রুি বেসিন 
গয, বিবন মসন করসিন বেকসিশন দ্রুি হসল িার িক্তিয হসি স্বিঃসু্ফিষ ও জীিন্ত। 
  
অিঃপর বিবন িাইপ কবপ বনসয় িা সংসশাধ্ন সংসযাজন করসিন, কখ্সনা নিুন শব্দ 
িাকয গযাগ করসিন, িাে বেসিন। গপবেসলর োসগ পৃো পভণষ হসয় গগসল বিবন আিার িা 
বেকসিি করসিন। কসঠ্ার পবররম ছাডা আবম কখ্সনা বকছু লাভ কবর বন, িসলসছন 
বথওের রুজসভে, ‘পবরকল্পনা প্রণয়ন িা িকৃ্তিা প্রণয়ন সি কাসজই আবম সি সময় 
কসঠ্ার পবররম কবর। িা অসনক আসগ গথসকই আবম কাজ শুরু কবর।” 
  
অসনক সময় বিবন সমাসলাচকসের গেসক পাঠ্াসিন এিং িাসর কাসছ িাাঁর িক্তিয পাঠ্ 
করসিন, বকন্তু িার সম্পসকষ গকাসনারূপ বিিসকষ অংশ বনসিন না। 
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কারণ বিবন িাাঁর িক্তিয সম্পসন্ধ মন বির কসর বনসয়সছন, বিবন কী িলসিন গস সম্পসকষ 
গকাসনা পরামশষ চাইসিন না, কীভাসি িলসিন গস সম্পসকষই পরামশষ চাইসিন। িাইপ 
করা অনুবলবপ বিবন িার িার পডসিন, কািসিন, শুদ্ধ করসিন, উন্নি করসিন, এই 
িক্তিয সংিােপসত্র ছাপা হি। অিশয বিবন িার এই িক্তিয মুখ্ি করসিন না। বিবন 
গমৌবখ্কভাসিই িকৃ্তিা করসিন। সুিরাং বিবন গয িকৃ্তিা বেসিন যা সংিাে পসত্রর 
প্রকাবশি হি সময়-সময় িার মসধ্য িারিময গেখ্া বেি। বকন্তু বেসটি করা ও 
সংসশাধ্ন করার মসধ্য গয প্রস্তুবি চলসিা িা উিম প্রস্তুবি। এর িসল বিষয়িস্তু িার 
কাসছ পবরবচি হসয় গযি, িার প্রবিবি পসয়ে পর পর বিবন স্মরণ রাখ্সি পাসরন। 
এরই িসল বিবন িার িক্তিয সহসজ সচ্ছল গবিসি প্রকাশ করসি সক্ষম হসিন। 
  
সযার অবলভার লজ আমাসক িসলসছন গয, িাাঁর িক্তিয বেসটি কসর দ্রুিগবিসি গযভাসি 
বিবন জনসমসক্ষ ভাষণ গেন বঠ্ক গস পদ্ধবিসি অথষাৎ গসরূপ স্বসর বেসটি কসর বিবন 
উপলবি কসরসছন এিাই হসচ্ছ িকৃ্তিা প্রস্তুবি অভযাসসর সসিষািম পন্থা। 
  
িকৃ্তিা গকাসসষ িহু সংখ্যক ছাত্র বেটাসিাসন িাসের িকৃ্তিা বেসটি করাসক উজ্জ্বলিম 
পন্থা িসল উপলবি কসর, গকননা এর িসল িারা িাসের িকৃ্তিা আিার বনসজরা শুনসি 
পায়। সংসশাধ্ন কসর বনসি পাসর। সুিরাং এই পদ্ধবিসক আবমও গ্রহণসযাগয পদ্ধবি 
মসন কবর। 
  
আপবন যা িলসি চান িা বলখ্সি িসসল বিষয়বি সম্পসকষ আপবন বচন্তা করসি িাধ্য 
হসিন। িসল আপনার ধ্ারণা আসরা পবরষ্কার হসি, স্মরণ থাকসি। আপনার মসনর 
অবিরিা কমসি, আপনার বচন্তা ও িলার শবক্ত িাডসি। 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

  
গিঞ্জাবমন ফ্রােবলন িার আত্মজীিনীসি কীভাসি বিবন িার রচনানশলী, শব্দচয়ন এিং 
বচন্তাধ্ারাসক সুসবজ্জি সুবিনযস্ত করসিন িার িযাখ্যা কসরসছন। িাাঁর জীিসনর এই 
কাবহনী পাবণ্ডিয সাবহিযপভণষ যা অনযানয প্রাচীন পাবণ্ডিযপভণষ সাবহিয কসমষর মসিাই সুখ্পাঠ্য 
উপসভাগয। িার এই গলখ্া অিযন্ত উন্নিমাসনর ভাষা ও শব্দ সমৃদ্ধ। গয গকাসনা হিু 
গলখ্ক ও িক্তা এিা পসড আনন্দ পাসিন, উপকৃি হসিন। আমার মসন হয়, আপবন এবি 
পডসি আগ্রহী হসিন, এবি হসচ্ছ : 
  
এই সমসয় প্রাচীন পুাঁবথ গিকসিিসরর একবি অদু্ভি খ্ণ্ড আমার হাসি পসড। এবি বছল 
িৃিীয় খ্ণ্ড। আবম এর আসগ িইবির গকাসনা সংখ্যা গেবখ্ বন। আবম এবি িয় কবর এিং 
িার-িার পসড আনন্দ পাই। এর ভাষা বছল অিযন্ত আকষষণীয়, আবম ভাষার সাসথ 
বনসজসক পবরবচি করসি আগ্রহী হই। এই উসেসশয আবম কাগজপত্র বনই, এই িইসি 
িযিহৃি বিবভন্ন িাকয সম্পসকষ বচি করসি শুরু কবর, কসয়কবেন পর আবম িইবি গথসক 
বনসজর ভাষায় িইবিসি িযিহৃি ভাি প্রকাশ কবর। এই রচনায় আমার কলসম আনা সি 
শব্দ আবম িযিহার কবর। অিঃপর আবম আমার গলখ্া মভল রচনার সাসথ বমবলসয় বনই, 
কবিপয় িাসন আমার ভুল ধ্রা পডসল আবম িা সংসশাধ্ন কবর। এই কাজ করসি বগসয় 
কবিপয় নিুন শসব্দর সাসথ আমার পবরচয় হয় যা আবম স্বচ্ছসন্দ িযিহার করসি সক্ষম 
হই। এই আসগ আবম গকাসনা বকছু রচনার কাসজ হাি বেসল অিশযই আবম এ ধ্রসনর 
নিুন শসব্দর সাসথ পবরবচি হসি পারিাম, বকন্তু এক িই অনুসরণ ছাডা অনয বকছু 
রচনা করসল এভাসি িা িযিহার করা সম্ভি হয় না। এই ঘিনার পর আবম িইবি হসি 
কবিপয় গল্প সংগ্রহ কবর। একই পদ্ধবিসি গসগুবল সম্পসকষ গনাি কবর। অিঃপর িা 
বনসজর ভাষায় রচনা কবর, মভল গসল্পর সাসথ বমবলসয় সংসশাধ্ন কবর। এর িসল আবম 
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আমার বচন্তাসক স্বচ্ছন্দ গবিসি সাজািার গকৌশল বশখ্সি পাবর। এই পদ্ধবি বকছুবেন 
অিযাহিভাসি অনুসরণ করার িসল আমার ভাষাোন উন্নি হয়। আমার ভাষা হয় 
স্বচ্ছন্দ সািলীল। িসল আবম ইংসরবজ ভাষার একজন উাঁচুেসরর না হসলও গ্রহণসযাগয 
গলখ্ক হসয় উবঠ্ এিং আকাঙ্ক্ষা বছল একজন গলখ্ক হওয়া। বধ্সযষর সাসথ বনসজর গনাি 
পরীক্ষা করুন : আসগর পবরসচ্ছে আপনাসক গনাি করসি উপসশ গেয়া হসয়সছ। আপনার 
বিবভন্নমুখ্ী ধ্যান ধ্ারণা গনাি করার পর গসসি গনাি একবত্রি কসর বধ্সযষর সাসথ িা 
পরীক্ষা করুন। বিবভন্ন গনাসির সংবেষ্ট বিষয়গুবল পরপর সাজান। একবি বিষসয় 
আপনার মসনর গয সি বচন্তা আপবন গনাি কসরসছন, পারিবরক সম্পসকষ যুক্ত 
পসয়েগুবল আপবন পর-পর সাজান, অিঃপর গসগুবল আিার গছাি-গছাি কসর বনন, বকছু 
িাে বেন, বচন্তা করুন, িসল আসরা বকছু আপবন গযাগ করসি পারসিন, যি বচন্তা 
করসিন িি আপনার মসন নিুন ধ্ারণা আসসি িা গনাি করুন, পভণষ গনাসির সাসথ 
বমবলসয় িা বলবপিদ্ধ করুন, িসল আপনার রচনা প্রস্তুি হসয় যাসি, আপনার িকৃ্তিা 
বিবর হসয় যাসি। 
  
একজন িক্তাসক জনসমসক্ষ িার িকৃ্তিা গেয়ার আগপযষন্ত এরূপভাসি বচন্তা করসি হসি, 
গনাি করসি হসি, গনাি বভবিসি িহু রচনা বিবর করসি হসি, রচনা বিবরর কাসল 
সংসশাধ্ন সংসযাজন করসি হসি, িসল িক্তিয হসি অথষিহ, িাকয হসি সরস, ভাষা হসি 
প্রাঞ্জল, িলার গবি হসি সািলীল, প্রকাশ ভবঙ্গ হসি অিাধ্। 
  
একজন ভাসলা িক্তা িা সুিক্তা িাাঁর িক্তিয গপসশর পর িক্তসিযর চারবি অথষ িা চারবি 
বেক খু্াঁসজ পান। গসগুসলা হসচ্ছ-(১) গয িক্তিয গপশ কসরবছসলন (২) যা জনসমসক্ষ 
িসলসছন (৩) সংিােপসত্র যা প্রকাবশি হসয়সছ এিং (৪) িকৃ্তিা গশসষ বিবন িার 
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িকৃ্তিার অসম্পভণষিা সম্পসকষ িা ভািসছন এিং মসন কসরসছন গয িার আসরা বকছু িলার 
বছল। সুিরাং একই বিষসয় িকৃ্তিা করসি হসল সুিক্তার িক্তিয ববিীয় িাসর আসরা 
ভাসলা হয়। 
  
িক্তিয গপশকাসল আবম বক বচি িযিহার করি? 
  
উপবিি িকৃ্তিা সক্ষম একজন সুিক্তা হওয়া সসত্ত্বও গপ্রবসসেে বলংকন গহায়াইি হাউসস 
প্রসিসশর পর কখ্সনা পভিষ প্রস্তুবি, যথাযথ গনাি ও গলখ্া ছাডা গকাসনা ভাষণ োন কসরন 
বন। এিং এমনবক মন্ত্রী সভায় ঘসরায়াভাসি গকাসনা আসলাচনায়ও অংশ গনন বন। িসি 
অিশয বিবন িার উসবাধ্নী ভাষণ বেসয়বছসলন প্রস্তুবি ছাডা। বকন্তু এর আসগ ইবলয়নয়সস 
িকৃ্তিা প্রোনকাসল বিবন কখ্সনা গিমন প্রস্তুবি বনসিন না, সাহাযয বনসিন না বিি এর। 
এ পদ্ধবি গরািাসক সি সময় রান্ত কসর, কখ্সনা িা বিভ্রান্ত কসর; একো বিবন মন্তিয 
কসরবছসলন। 
  
গনাি করুন। প্রস্তুবিকাসল এই গনাি িক্তিযসক সবঠ্ক করসি, পুণষাঙ্গ করসি। আপনার 
পসকসি গনাি থাকসল গরািার সামসন োাঁবডসয় িক্তিয গপশকাসল গকাসনা পসয়ে বিসৃ্মি 
হসলও আপবন বিমভঢ় হসিন না, িসি এসকিাসর বিপসে পবিি না হসল, অিণষনীয় েুেষশায় 
পবিি না হসল, সম্পভণষরূসপ বিপজ্জনক পবরবিবির সমু্মখ্ীন না হসল এগুসলা গির 
করসিন না। হািুড, করাবি, কুডাল প্রভৃবি অস্ত্র মানুষ িযিহার কসর বনিান্ত প্রসয়াজসন 
এিং আপবনও এ সি গনাি জরুবর অিিায় সাহাসযযর জসনয পসকসি রাখ্সিন। স্মরণ 
রাখ্সিন, এগুবল জরুবর অিিার জসনয প্রসয়াজনীয় অস্ত্র। 
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যা গহাক, গনাি সম্পসকষ যি বকছুই িলা গহাক না গকন, গনাি িযিহার পদ্ধবি বনভষর 
করসছ আপনার োসনর ওপর। বকছু িক্তা এমন আসছন যারা পভণষ প্রস্তুবি সসত্ত্বও 
িকৃ্তিার প্রারসম্ভ বকংকিষিযবিমুঢ় হসয় পসডন, িক্তিয বিষয় ভুসল যান, িসল িাাঁর গশখ্া 
বিষয় গছসড িকৃ্তিা শুরু কসর আসিাল িাসিাল িলসি শুরু কসরন এসি িক্তার জসনয 
পসকসি বকছু গনাি রাখ্া অিশয প্রসয়াজন। বশশু প্রথম হাাঁিসি বশখ্সল গকাসনা বকছু ধ্সর 
হাাঁসি, বকছুবেনপর িাসক আর বকছুর সাহাযয বনসি হয় না, স্বাধ্ীনভাসি হাাঁিসি পাসর। 
এমন িক্তা প্রথম অিিায় গনাসির সাহাযয বনসল পসর সাধ্ারণভাসি িকৃ্তিা করসি সক্ষম 
হন। 
  
গজনাসরল গ্রাসের বিমভঢ়িা : 
  
বল যখ্ন গজনাসরল গ্রােসক আত্মসমপষসণর েবলল গলখ্ার অনুসরাধ্ জানান িখ্ন 
ইউবনয়ন িাবহনী প্রধ্ান গজনাসরল পাকষাসরর কাসছ বগসয় গলখ্ার বিষয় জানসি চান। 
গজনাসরল গ্রাে িাাঁর সৃ্মবিসি বলসখ্সছন, “কাগসজ আবম কলম িসাই, বকন্তু 
আত্মসমপষসণর শিষ আমার থাকসলও প্রথসম কী শব্দ িযিহার করসি হসি িা আমার 
জানা বছল না। আমার মসন যা বছল আবম শুধু্ িাই জানিাম এিং িা প্রকাশ করাও 
আমার পসক্ষ সহজ বছল।” 
  
গজনাসরল গ্রাে, আপনার জসনয প্রথম বকছু জানার গকাসনা প্রসয়াজন বছল না। আপনার 
বিষয়বি সম্পসকষ ধ্ারণা বছল, বিশ্বাস বছল, আপবন কী িলসি চান িা আপনার মসন 
পবরষ্কার বছল। অথষাৎ আত্মসমপষণ সম্পসকষ আপনার মসন গয ধ্ারণা বছল, বিশ্বাস বছল িা 
আপবন স্বচ্ছসন্দ প্রকাশ করসি সক্ষম বছসলন শুধু্ মাত্র প্রথম শব্দবি িযিহার ছাডা। এিা 
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গয গকাসনা গলাসকর জনযই শুভ লক্ষণ। আপবন যবে এসি সসন্দহ কসরন, িা হসল গয 
গকাসনা গলাকসক লাবথ গমসর গিসল বেন, গেখ্সিন গস উঠ্সি পারসল আপনাসক বকছু 
িলসি পারসি না, ভাষা আসসি না। প্রথম শব্দ িযিহার করসি না পারাও অনুরূপ 
ঘিনা। 
  
েুই হাজার িছর আসগ গহারাম বলসখ্সছন, 
শব্দ নয়, অনুসন্ধান করা িথযও যুবক্ত 
বচন্তা স্বচ্ছ হসল শব্দ পাসি স্বাভাবিক মুবক্ত। 
  
আপনার মসন আপনার ধ্ারণা িদ্ধমভল হসল আপবন আপনার িকৃ্তিা প্রথম হসি গশষ 
পযষন্ত মহলা বেন। নীরসি করুন বনভৃসি করুন, মসন করুন পানাহারকাসল, রাস্তায় 
চলাসিরার সময়, গকাসনা িযবক্তর জসনয অসপক্ষা করার সময় নীরসি বনভৃসি মহলা বেন। 
অিঃপর গকাসনা একবি বনজষন ঘসর একাকী িসস, কাজ কসর, এই মহলা বেন। এসি 
শবক্ত প্রসয়াগ করুন, িক্তিয গপশকাসল গযরূপ অনুভি করসিন িার মহলা বেন। কযাোর 
নগসর কযানন নক্স বলিল িলসিন, একজন ধ্মষপ্রচারক গয ধ্মষবিষয়ক িকৃ্তিা গেন 
জনসমসক্ষ প্রচাসরর আসগ বিবন িা বনসজ অন্তি, অধ্ষ েজন িার মহলা না বেসল িা 
জনগসণর কাসছ গ্রহণসযাগয হয় না। আপনার িক্তিয আপবন িার-িার বনসজ মহলা না 
বেসয় জনসমসক্ষ গপশ করসল হৃেয়গ্রাহী এিং গ্রহণসযাগয হসি িসল বক আপবন মসন 
কসরন? অভযাস কাসল, মহলা কাসল আপবন মসন করুন আপনার সামসন গরািা আসছ। 
এরূপ কল্পনা করসল মহলা সবঠ্কভাসি হসি এিং পরিিষীকাসলও গকাসনা অসুবিধ্া হসি 
না। 
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গজািোসররা বলংকনসক ‘অলস’ মসন করসিন গকন? 
  
আপবন এভাসি আপনার িকৃ্তিা অভযাস করসল আপনার বারা খ্যািনামা িক্তাসের 
অনুসৃি পথ অনুসরণ করা হসি। লসয়ে জজষ যখ্ন িাাঁর বনজ শহর ওসলস্ এর একবি 
বিিকষ ক্লাসির সেসয বছসলন িখ্ন বিবন অসনক সময় রাস্তায় বগসয় গাছপালার সামসন 
বগসয় িকৃ্তিা কসর িকৃ্তিার মহলা বেসিন। 
  
বলংকন িাাঁর প্রথম গিসকন বরসজর মসিা খ্যািনামা িক্তাসের িকৃ্তিা গশানার জসনয ৩০ 
অথিা ৪০ মাইল েভসর চসল গযসিন। িকৃ্তিা শুসন এি অনুপ্রাবণি হসয় বিবন বনজ 
কমষিসল বিসর আসসিন গয, মাসঠ্ বিবন অনযানয রবমকসের গেসক িাসের সামসন িকৃ্তিা 
বেসি শুরু করসিন। ভবিষযসি একজন সুিক্তা হিার েৃঢ় প্রবিো বনসয় বিবন মাসঠ্-মাসঠ্ 
িকৃ্তিা করসিন, গল্প িলসিন। এসি িার প্রভু িাাঁর উপর সাংঘাবিক অসন্তুষ্ট হসিন 
এিং িলসিন গয, বলংকন অসম্ভি অলস। িাই গস িকৃ্তিা কসর গিডাসি চায় এিং এর 
িসল অনযানয রবমসকরাও অলস হসয় পডসছ। 
  
আসকুইথ প্রথসম অক্সসিাসেষর একবি বিিকষ ক্লাসি গযাগ গেন। এর পসর বিবন বনসজও 
একবি বিিকষ সবমবি প্রবিো কসরন। উড্র উইলসন একবি বিিকষ ক্লাসি িকৃ্তিা গশসখ্ন। 
গহনরী ওয়ােষ গিকারও অনুরূপভাসি িকৃ্তিা বশসখ্বছসলন। সুিক্তা িাকষ ও একইভাসি 
িকৃ্তিা বশসখ্বছসলন। একই পদ্ধবি অনুসরণ কসরবছসলন এযাোবনিা িাকসয়ল ও লুস 
গস্টান। ইবলহুরুি িকৃ্তিা বশসখ্বছসলন বনউইয়সকষর ২৩শিম সডসকর ওয়াই এস বস এর 
সাবহিয সবমবিসি। 
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খ্যািনামা িক্তাসের জীিনী আসলাচনা করুন, একবি বিষয় আপবন সিার মসধ্য সাধ্ারণ 
গেখ্সিন। গসিা হসচ্ছ, িকৃ্তিা গশখ্া, অভযাস করা, মহলা গেয়া। যারা যি গিবশ অভযাস 
কসরসছন িাাঁরা িি িাডািাবড সািলয অজষন কসরসছন। 
  
এর জসনয বক গকাসনা সময় প্রসয়াজন হয়? গজাসসি গসায়াসি কী পদ্ধবি অনুসরণ 
করসিন? বিবন সকাল গিলায় একবি সংিােপত্র বকনসিন। কাসজর অিসসর িার একবি 
বনবেষষ্ট খ্ির বঠ্ক কসর বনসিন। অিঃপর কাজ গশষ কসর গসই বিষয়বি বনভষর কসর 
িকৃ্তিা বিবর করসিন। 
  
চাউসে এম. গেপু বছসলন রবমক গনিা এিং মাবকষন বসসনির। বিবন প্রবি রাসিই একবি 
কসর িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন। ”আবম কাউসক আমার কাসজ হস্তসক্ষপ করসি বেই না,“ 
িসলসছন বিবন। ”আমার কমষসশসষ আবম অবিস হসি ঘসর বিবর এিং রাসি িকৃ্তিা 
প্রস্তুি কবর।” 
  
প্রবিবেন আমরা আমাসের বনসজরসের হাসি কসয়ক ঘণ্টা সময় পাই, গস সময়বি আমরা 
আমাসের ইচ্ছানুযায়ী কাসজ লাগাসি পাবর। শরীর গরাগা বছল িসল োরউইন বঠ্ক 
এভাসি কাজ করসিন। বেসনর ২৪ ঘণ্টার মসধ্য মাত্র বিন ঘণ্টা কসর কাজ কসর বিবন 
এি খ্যাি হসয়সছন। 
  
বথউের রুজসভল্ট গপ্রবসসেে থাকাকাসল প্রবিবেন পভিষাসহ্ন বিবন গহায়াইি হাউসস িসস 
পাাঁচ বমবনি কসর সাক্ষাৎকার বেসিন। এই সমসয়ও িার সাসথ িই থাকসিা। একিযবক্ত 
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িা েল বনষ্ক্রান্ত হসল অপর িযবক্ত িা েল আসসি গয কসয়ক গসসকে সময় লাগসি িাও 
যাসি িযথষ না হয় এই উসেসশয বিবন িই রাখ্সিন। 
  
আপবন যবে িযস্ত িযবক্ত হন এিং আপনার অপচয় করার মসিা যবে সময় না থাসক 
িাহসল আপবন অকষসনে িযাসনি এর গলখ্া িই ”বেসনর ২৪বি ঘো কািাসনার উপায়” 
পডুন। আপবন কাসজর িাাঁসক গয কসয়কবি মুহভিষ সময় পাসিন গস মুহভিষগুবলসি িা 
পডুন। এইভাসি মাত্র ছ’বেসন আবম িইবি পসড গশষ কসরবছ। িা হসল আপবন িুঝসি 
পারসিন, কীভাসি সময় িাাঁচাসনা যায়। কীভাসি অিসর সময় কাসজ লাবগসয় আসরা 
লাভিান হওয়া যায়। 
  
আপবন িযস্ত িযবক্ত। কাজ থাকসলও আপনার অিসর প্রসয়াজন। এই অিসর সমসয় ঘসর 
িসস আপবন আপনার পবরিাসরর সেসযসের সাসথ কথা িলসলও অসনক বকছু বশখ্সি 
পারসিন, যা আপনাসক আপনার িকৃ্তিা প্রস্তুবিসি সাহাযয করসি পাসর, আপনার 
িক্তসিযর সহায়ক হসি পাসর। 
  
সংবক্ষপ্তসার : 
  
১। ”যুসদ্ধর গকৌশল”, িসলসছন গনসপাবলয়ন, “একবি বিোন, সুবচবন্তিভাসি বহসাি কসর 
না-গগসল িাসি সিল হওয়া যায় না”। বশকার করার গক্ষসত্রও এবি অনুরপ সিয। 
িকৃ্তিা একবি সমুদ্র যাত্রা বিসশষ সুিরাং এবি বনয়ন্ত্রণ প্রসয়াজন। গয িকৃ্তিার শুরুর 
বঠ্ক থাসক না, সাধ্ারণি িার সমাবপ্তরও গকাসনা বঠ্কানা পাওয়া যায় না। 
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২। মসনর ধ্যান ধ্ারণাসক সবঠ্কভাসি সাজাসনা এিং িকৃ্তিা প্রণয়ন করার প্রচবলি 
গকাসনা আইন কানুন িা বিবধ্ গনই। প্রবিবি িকৃ্তিায় থাসক আলাো-আলাো সমসযা। 
  
৩। একজন যখ্ন িকৃ্তিা কসরন িখ্ন িাাঁর িক্তসিযর বিসশষ একবি পসয়ে একিাসরই 
িযাখ্যা করা উবচি। িকৃ্তিাকাসল ববিীয় েসি এবির পুনরুসেখ্ বঠ্ক নয়। এই প্রসসঙ্গ 
বিলাসেলবিয়ার সংবক্ষপ্ত ভাষণবি উসেখ্ করা যায়। গকাসনা িকৃ্তিায় গকাসনা বিসশষ 
পসয়সের পুনরুবক্ত এিং একিার সামসন একিার গপছসন যাওয়া উবচি নয়। 
  
৪। মৃি ো. কনওসয়কষ বনম্ন পবরকল্পনা বভবিসি ভাষণ প্রস্তুি করসিন; 
  
ক। িথয প্রকাশ করা। 
  
খ্। এর উপর বিিকষ। 
  
গ। কাসজর জনয আসিেন করুন। 
  
৫। বনম্ন পবরকল্পনা আপনার জসনয সহায়ক হসি পাসর। 
  
ক। ভুল বেকবি িুসল ধ্রুন। 
  
খ্। কীভাসি সংসশাধ্ন করা যায় িা িলুন। 
  
গ। কাসজর জসনয আসিেন করুন। 
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৬। বনম্নবি হসচ্ছ একবি উসেখ্সযাগয পবরকল্পনা : 
  
ক। গরািাসের েৃবষ্ট আকষষণ করুন। 
  
খ্। আিা অজষন করুন। 
  
গ। আপনার িথয িণষনা করুন। 
  
ঘ। অিঃপর িাসের প্রবি কাসজর আহ্বান জানান। 
  
৭। ”আপনার বিষসয়র উভয় বেসকর িথযাবে িসলসছন প্রাক্তন বসসনির আলিািষ গজ 
গিভাবরজ, “সংগ্রহ করসি হসি, সাজাসি হসি পযষাসলাচনা করসি হসি, হজম করসি 
হসি। বনবশ্চি গহান গয এসি িথয সিয। অিঃপর এগুসলার উপর বচন্তা কসর সমাধ্াসনর 
গচষ্টা করুন।” 
  
৮। িকৃ্তিা করার আসগই উপসংহার সম্পসকষ বলংকন গয বচন্তা কসর বনসিন িা হি 
গবণসির বহসাি। চবেশ িছর িয়সস যখ্ন বিবন কংসগ্রস সেসয হন িখ্ন বিবন এই 
উপসংহার সবঠ্কভাসি বনধ্ষারসণর জসনয ইউক্সীড অধ্যয়ন কসরন। 
  
৯। বথউের রুজসভল্ট যখ্ন গকাসনা িক্তিয প্রস্তুি করসিন িখ্ন বিবন বচি বভবিসি 
অিযন্ত দ্রুি গবিসি িা বেসটি করসিন, িাইপ অনুবলবপ আিার সংকলন সংসযাজন 
কসর আিার বেসটি কসর বনসিন। 
  
১০। সম্ভি হসল আপনার িক্তিয বপটাসিাসন বেসটি করুন এিং বনসজ শুসন বনন। 
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১১। গনাি অসনক সময় িকৃ্তিা গশখ্ার আগ্রহ নষ্ট কসর গেয়। সুিরাং আপনার প্রিণিা 
যবে সি সময় গনাি গেসখ্ িলার প্রবি ঝুাঁসক থাসক িা হসল গনাি করা পবরিযাগ করুন। 
বলবখ্ি িকৃ্তিার প্রবি গরািা গিমন আকবষষি হয় না সুিরাং যথা সম্ভি বলবখ্ি িকৃ্তিা 
পবরহার কসর চলুন। 
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৪. স্মরণিশক্তর উৎকষে সাধ্ন 
  
“প্রায় গলাক,“ িসলসছন খ্যািনামা মনস্তত্ত্ববিে অধ্যাপক কালষ বসসসার িার স্মরণ শবক্ত 
সম্পসকষ, “উিরাবধ্কার সভসত্র প্রাপ্ত গুসণর েশ ভাগও কাসজ লাগান না। স্মরণ রাখ্ার 
স্বাভাবিক বনয়ম লংঘন কসর িারা শিকরা ১০ ভাগ ক্ষমিা অপিযিহার কসরন।” 
  
আপবনই বক এই গড মানুসষর একজন? যবে িাই হয়, িাহসল আপনাসক এই অিিা 
গথসক মুবক্তর জসনয সগ্রাম করসি হসি, আপবন এই অনুসচ্ছেবি পডুন, পুনঃপুনঃ পডুন, 
উপকৃি হসিন সামাবজকভাসি, িাবণবজযকভাসি। এসি স্মরণ রাখ্ার স্বাভাবিক বনয়ম 
কানুন সমভহ িণষনা করা হসয়সছ এিং িলা হসয়সছ িযিসা, সামাবজক কসথাপকথন এিং 
িকৃ্তিায় কীভাসি এই বনয়ম পালন করা যায়। 
  
এই সি”স্মরণ রাখ্ার বনয়ম” অিযন্ত সহজ বনয়ম হসচ্ছ মাত্র বিনবি। এই বিনবি বনয়ম 
িা শব্দ হসচ্ছ প্রভাবিি করা, পুনরািৃবি ও সহসযাবগিা। 
  
প্রথম বিষয়বি হসচ্ছ-আপবন গয বিষয়বি জানসি চান, িুঝসি চান, বশখ্সি চান িার 
গভীসর প্রসিশ করুন। এিা করসি হসল আপনার মসনাসংসযাগ করসি হসি। বথওের 
রুজসভসল্টর স্মরণ শবক্ত সকলসকই অবভভভ ি করসিা। বিবন অভযাসসর বারাই গয গকাসনা 
বিষসয় গভীরভাসি মসনাবনসিশ করার অবধ্কার অজষন করসি সক্ষম হসয়বছসলন? ১৯১২ 
সাসলর বশকাসগার িুলমুস কনসভনশসনর সময় িার সের েপ্তর বছল কংসগ্রস গহাসিসল। 
গহাসিসলর পােসেসশ, সমগ্র জনপসে িখ্ন গনসমবছল মানুসষর ঢল। িাসের হাসি বছল 
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িযানার, কসে বছল বচৎকার আর গোগান, “আমরা গিবে চাই। আমরা গিবে চাই। 
জনিার বচৎকার, িাজনার শব্দ, রাজনীবিকসের আনাসগানা, অিযাহি সসম্মলন, 
আসলাচনা, সাধ্ারণ মানুষসক কসর িুসলবছল পবররান্ত। বকন্তু এই পবরবিবিসিও 
রুজসভল্ট িার কসক্ষ একবি ঘভণষায়মান গচয়াসর িসস বনবশ্চন্ত মসন বগ্রক িীর 
বহসরাসোিাসসর কাবহনী পাঠ্ কসরন, গভীর অবভবনসিশ সহকাসর িাবজসলর িনযপসথ 
চলার সময় একবেন বিসকসল বিবন এক বনজষন িাসন বশবির সবন্নসিশ কসরন। িথায় 
িৃহৎ িৃক্ষাবের বনসচ ছায়ািসল একিা শুষ্কিান গেসখ্ বিবন িথায় একবি িুসল িসস 
গীিসনর গলখ্া ”গরামান সাম্রাসজযর উত্থান পিন” পডসি শুরু কসরন এিং অল্প সমসয়র 
মসধ্য এমনভাসি েুসি যান গয বশবিসরর শব্দ জনগসণর হই চই, গকাসনা বকছুই িার ধ্যান 
ভাঙসি পাসর না। বনরিবচ্ছন্ন মসন বিবন িইবি পাঠ্ করসি থাসকন। আসরা আশ্চসযষর 
বিষয় গয, বিবন যা িখ্ন পাঠ্ কসরন িা হুিহু িার মসন থাসক, গযন বিবন িা মুখ্ি 
কসর বনসয়সছন। 
  
মানবসক অশাবন্ত ও অবিরিা বনসয় সারাবেসনর পাসঠ্র চাইসি গভীর মসনাবনসিশ 
সহকাসর পাাঁচ বমবনসির পাসঠ্র িল অসনক গিবশ িলপ্রসু, কলযাণকর”গভীর আসিগপভণষ 
একবি ঘণ্টা, বলসখ্সছন গহনরী ওয়ােষ বিসার, “স্বেময় িছসরর গচসয় মভলযিান।”“গয 
বিষয়বি আবম বশসখ্বছ িা অনয গয গকাসনা গুরুত্বপভণষ বিষয় হসি মভলযিান”, িসলসছন 
ইউবজন গগ্রস, বযবন গিসথলসহম বষ্টল গকাম্পাবনর গচয়ারমযান বহসসসি েশ লক্ষাবধ্ক েলার 
হসি গিবশ উপাজষন করসিন, এিং গয গকাসনা পবরবিবি ও অিিায় আবম প্রবিবেন 
বনয়বমিভাসি গয কাজ কবর িা হসচ্ছ আমার হাসির কাসজর প্রবি গভীর মসনাসযাগ 
োন। 
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এিাই হসচ্ছ শবক্ত, বিসশষ কসর স্মরণ শবক্তর গগাপন উৎস। 
  
িারা একবি গচবর গাছ গেসখ্ বন : 
  
িমাস ইবেসন গেখ্সি পান গয িাাঁর বনউ জাবসষর মযানসলা পাসকষর নযামন িযাটবরসি 
কমষরি ২৭ জন রবমক প্রবিবেন িযাটবর গথসক আসা যাওয়ার একবি পথ িযিহার কসর। 
িারপর ছয়মাস ধ্সর এই পথ বেসয় প্রবিবেন আসা যাওয়া করবছল। এই পসথর ধ্াসর 
একবি গচবর গাছ। বনয়বমি িযিহাসর পসথর গচবর গাছ সম্পসকষ প্রশ্ন করা হসল ২৭ 
জসনর মসধ্য একজন রবমকও এই গাসছর অবস্তত্ব সম্পসকষ গকাসনা উির বেসি িযথষ হয়। 
  
‘গডপডিা মানুসষর মবস্তষ্ক’ এবেসন েৃঢ়িার সাসথ িলসছন, গচাসখ্ যা গেসখ্ িার হাজার 
ভাসগর একভাগও উপলবি কসর না। আমাসের পযষসিক্ষণ ক্ষমিা, প্রকৃি পযষসিক্ষণ 
ক্ষমিা কি কম এিাই িার প্রমাণ। 
  
একজন সাধ্ারণ মানুসষর সাসথ আপনার েুই িা বিনজন িনু্ধসক একসাসথ পবরচয় 
কবরসয় বেন, বকন্তু আশ্চসযষর বিষয় গয মাত্র েুবমবনি পর বজসেস করুন, বিবন কাসরা 
নাম িলসি পারসিন না। গকন? কারণ প্রথসম বিবন িাসের প্রবি যসথষ্ট মসনাসযাগ গেন 
বন, বিবন সবঠ্কভাসি িাসের পযষসিক্ষণ কসরন বন, গেসখ্ন বন, বিবন হয়সিা আপনাসক 
িলসিন িাাঁর স্মরণ শবক্ত অিযন্ত েুিষল। িাাঁর পযষসিক্ষণ শবক্ত েুিষল একথা বঠ্ক নয়। 
কুয়াশায় ছবি বনসি িযথষ হসল বিবন একবি কযাসমরাসক গালাগাল গেসিন না, িসি 
এধ্রসণর অিিায় গকাসনা বকছু করা হসি বিবন িার মনসক বিরি রাখ্সিন। এিা করা 
উবচি নয়। 
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গজাসসি পুবলসিজার িাাঁর সম্পােকীয় েপ্তসরর প্রবিবি কমষকিষার সামসন মাত্র বিনবি 
শব্দ রাখ্সিন : 
  
সবঠ্ক 
  
সবঠ্ক 
  
সবঠ্ক 
  
আমার যা চাই িা হসচ্ছ এই। এসি মানুসষর সুনাম হয়। এর উপর গজার বেন। এিা 
পুনরািৃবি করসি িলুন। এিা কীভাসি উচ্চাবরি হয় িা অনুসন্ধান করুন। যার কাসছ 
অনুসন্ধান করসছন িাাঁসক গিাষাসমাে করা হসচ্ছ িসল মসন করা হসলও আপনার গভীর 
মসনাবনসিসশর জনয িার নাম আপনার স্মরণ থাকসি। িযবক্ত িা বিষয় সম্পসকষ আপবন 
সুিষ্ট ধ্ারণা লাভ করসিন। 
  
বলংকন শব্দ কসর পডসিন গকন? 
  
অল্প িয়সস বলংকন এমন একবি সু্কসল অধ্যয়ন কসরসছন গয সু্কসলর গমসঝ কাগজ আাঁিা। 
সু্কসল বছল পাঠ্য িই এর মাত্র একবি কবপ। বশক্ষকরা উচ্চস্বসর এবি পাঠ্ করসিন, 
ছাত্ররা বচৎকার কসর িার পুনরািৃবি করি। সকসল একসাসথ কথা িলি! এর িসল 
সু্কসল সিময় হই চই গলসগ থাকি। প্রবিসিশীরা এবিসক িলি ”িক্ িক্  সু্কল।” 
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এই ”িক্  িক্ সু্কল।” বলংকসনর এমন একবি অভযাস গসড ওসঠ্ যা বিবন জীিসন ছাডসি 
পাসরন বন। যা বকছু বিবন স্মরণ করসি চাইসিন বিবন সি সময় িা শব্দ কসর পডসিন। 
প্রবিবেন সকাসল বিবন বিং িল্ডি িার আইন অবিসস গপৌঁসছ একবি গকৌসচ ছবডসয় 
িসসিন, পাসশর একবি গচয়াসর একবি পা িুসল বেসিন এিং শব্দ কসর সংিােপত্র পাঠ্ 
করসিন। বিবন আমার বিরবক্ত উৎপােন করসিন, “িসলসছন িার আইন অংশীোর,“ 
িাাঁর িযিহার বছল সহয-শবক্তর িাইসর। ”একবেন আবম িাসক বজসেস করলাম, বিবন 
গকন শব্দ কসর পসডন? বিবন িসলন, েুবি কারসণ আবম শব্দ কসর পবড। প্রথমি : আবম 
যা পবড িা গেবখ্, আবম িা শুবন, িসল িা আবম সহসজ স্মরণ রাখ্সি পাবর।” 
  
িার স্মরণ শবক্ত বছল বিস্ময়কর। ”আমার মন” বিবন িসলসছন, “ইিাি খ্সণ্ডর মসিা 
যাসি বকছু প্রসিশ করাসনা কবঠ্ন, এমন কী অসম্ভি, বকন্তু একিার বকছু প্রসিশ করাসনা 
গগসল িা গির করাও অসম্ভি।” 
  
মসন প্রসিশ করাসনার জনয গয সি পদ্ধবি বিবন অনুসরণ করসিন গস পদ্ধবিগুবল হসচ্ছ 
বনম্নরূপ : 
  
গয বিষয়বি স্মরণ রাখ্সি চান িা গেখ্া ও গশানা, িশষকরা, ঘ্রাণ গনয়া এিং স্বাে গ্রহণ 
করা। 
  
সসিষাপবর বিষয়বি পবরষ্কারভাসি গেখ্া। আমরা কল্পনাপ্রিণ। সিবকছু আমার গচাসখ্ পসড, 
িসল আমরা অসনসকর নাম মসন রাখ্সি না পারসল িাসের গচহারা স্মরণ রাখ্সি পাবর। 
আমাসের গচাখ্ হসি মবস্তসষ্ক গয সি বশরা-উপবশরা বগসয়সছ িা কান হসি মবস্তসষ্ক প্রবিষ্ট 
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বশরা-উপবশরার চাইসি পাঁবচশগুণ গিবশ শবক্তশালী। চীসন একবি প্রিাে আসছ, িা 
হসচ্ছ”একিার গেখ্া হাজার িার গশানার চাইসি উিম।” 
  
যা আপবন স্মরণ রাখ্সি চান িার নাম গিবলসিান নম্বর এর িক্তসিযর রূপসরখ্া বলসখ্ 
রাখু্ন, িা পাঠ্ করুন িার উপর েৃবষ্ট রাখু্ন, িা েৃবষ্টলব্দ রাখ্ার গচষ্টা করুন। 
  
মাকষ গিাসয়ন গনাি ছাডা কীভাসি িকৃ্তিা প্রস্তুি করসিন : 
  
গকাসনারূপ গনাসির সাহাযয ছাডা মাকষ গিাসয়ন গয িকৃ্তিা করসিন িা বছল অিযন্ত 
মভলযিান। এসম্পসকষ হারপার মযাগাবজসনর সাসথ সাক্ষাৎকাসর বিবন গয বিিৃবি বেসয়সছন 
িা বনম্নরূপ : 
  
িাবরখ্গুসলা স্মরণ রাখ্া সম্ভি না কারণ ওগুসলা অংক বিবশষ্ট, অংক শুষ্ক এিং স্মরণ 
রাখ্া সহজ সাধ্য নয়। এসি গকাসনা ছবি গনই, িসল এর প্রবি কাসরা েৃবষ্টও আকৃষ্ট হয় 
না। ছবি থাকসল িা স্মরণ থাসক। এিা আবম আমার িযবক্তগি অবভেিা হসি জাবন। 
বত্রশ িছর আসগর ঘিনা, আবম প্রবি রাসি একবি িকৃ্তিা মুখ্ি করিাম এিং প্রবি 
রাসিই আমাসক গনাি হসি সাহাযয বনসি হি, গনাসি বছল প্রথম িাকযসহ এগাসরাবি 
িাকয এিং িা বছল বনম্নরূপ : 
  
ঐ অসেসলর আিহাওয়া বছল— 
  
এ সময় বনয়ম বছল— 
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বকন্তু কাবলসিাবনষয়ায় কখ্সনা গকহ গশাসন বন গয– 
  
এরূপ এগাসরাবি। এই িাকযগুসলা আমাসক িকৃ্তিা শুরু করার অনুসপ্ররণা গযাগাসিা এিং 
পবথমসধ্য অসাড হসয় পসড থাকা গথসক রক্ষা করি। বকন্তু সিগুসলা িাকয বছল 
একাকার, এিা হসি গকাসনা ছবি গভসস উঠ্সিা না মসনর পেষায়, আবম শুধু্ স্মরণ 
রাখ্িাম, বকন্তু আবম কখ্সনা এগুসলা গকাোর পর কী আসছ িা বনবশ্চিভাসি মসন রাখ্সি 
পারিাম না, িাই আমাসক সিসময় বচি সাসথ রাখ্সি হি এিং সুসযাগ মসিা গসগুসলা 
গেসখ্ বনিাম। একিার আবম এই বচি হাবরসয় গিসলবছলাম, িসল গসবেন আবম কীরূপ 
বিপসে পসডবছলাম িা গকহ কল্পনা করসি পারসিন না। এর িসল আবম িুঝসি পাবর, 
আমাসক অনয পথ অনুসরণ করসি হসি। সুিরাং আবম এসি িাকযাংসশর প্রাথবমক শব্দ 
এ. বি. বহসাসি আবম মুখ্ি কবর। পরবেন আবম আমার হাসির আঙুসলর েশবি নসখ্ 
েশবি বচহ্ন বেসয় িকৃ্তিা মসঞ্চ গমন কবর। বকন্তু এবেনও আমার িক্তিয গপশকাসল আবম 
বিমভঢ় হসয় পবড। আবম বকছুক্ষণ আঙুসলর বেসক িাকাই। বকন্তু গকাসনা আঙুসলর বচহ্ন 
আসগ এিং গকাসনাবি পসর িযিহার করসি হসি িা বনধ্ষরণ করসি আবম িযথষ হই। আবম 
িার-িার আঙুসলর বেসক িাকাই, িিু আবম আমার িক্তিয সম্পসকষ বনবশ্চি হসি িযথষ 
হই। আঙুসলর প্রবি আমাসক িার-িার েৃবষ্ট বেসি গেসখ্ গরািাসের েৃবষ্ট আমার প্রবি 
আিদ্ধ হয়। িারা আমার বিষয় িস্তু হসি আমার আঙুসল কী আসছ িা জানসি অবধ্কির 
আগ্রহী হসয় ওসঠ্ন। পসর েুএকজন আমাসক বজসেস কসরন, আমার হাসি কী আসছ। 
  
অিঃপর আমার মসন এ ধ্ারণা জসে গয, ছবি িাসকযর গচসয় উপকারী হসি। আবম এই 
এগাসরাবি িাকযসক ছয়বি ছবিসি গ্রবথি কবর। এর বভবিসি িকৃ্তিা করা আমার পসক্ষ 
অিযন্ত সহজ হসয় পসড। িকৃ্তিা গশসষ আবম ছবিগুবল েুসর সবরসয় রাবখ্। গয গকাসনা 
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সময় গচাখ্ িন্ধ কসর বচন্তা করসল আবম ছবিগুবল গেখ্সি পাই এিং িার বভবিসি আমরা 
আরাধ্য িাকয বিবর কসর বনসি পাবর। প্রায় ২৫ িছর আসগ ঘসিবছল এই ঘিনা, 
িকৃ্তিাবি আবম ভুসল বগসয়বছ, বকন্তু যখ্ন গচাখ্ িন্ধ কসর বচন্তা কবর িখ্ন িাকযগুবল 
আমার মসন উেয় হয় সুিষ্টভাসি। 
  
একিার আবম স্মরণ শবক্ত সম্পসকষ একবি িকৃ্তিা কসরবছলাম। এই অনুসচ্ছসে আবম িহু 
বিষসয়র কথা উসেখ্ কসরবছ। উসেখ্ কসরবছ ছবির সাহাসযয পসয়ে মসন রাখ্ার কথা, 
উসেখ্ কসরবছ জনিার বচৎকার গণ্ডসগাসলর মসধ্য রুজসভসল্টর মসনাসযাগ বেসয় ইবিহাস 
অধ্যয়সনর কথা। িসাস এবেসসনর গচবর গাছ গেখ্ার কথা। বলংকসনর শব্দ কসর খ্িসরর 
কাগজ পডার কথা। মাকষসিাসয়সনর আঙুসলর নসখ্ োগ বেসয় রাখ্ার কথা। 
  
আবম ছবিসি কীভাসি নম্বর সংসযাজন করিাম। এক, েুই, বিন, চার বহসাসি? না, এিা 
করা হসল। পাসঠ্াদ্ধার কষ্টকর হি। আবম সংখ্যাগুসলাসকই ছবিসি রূপান্তবরি কবর। 
অথষাৎ আবম পসয়ে বভবি কসরই ছবি আাঁবক। উোহরণ স্বরূপ–এক নম্বসর আবম আাঁবক 
গেসডর ছবি। সুিরাং এসি আবম গেই একবি গরসসর গঘাডা। এই ছবিসি রুজসভল্টসক 
িার রুসম পডায় বনবিষ্ট গেখ্াই। েুল এই জনয েুই উচ্চারণ হয় এ মসিা একবি শব্দ 
গির কবর, শব্দবি হসচ্ছ ‘জু’। এই জুসি গচবর গাছ এিং িার বেসক এবেসন িাবকসয় 
আসছন মসমষ ছবি আাঁবক। বিসনর জসনয বি এর মসিা উচ্চাবরি একবি শব্দবি গ্রহণ কবর। 
গাসছর মাথায় আবম বলংকনসক পবত্রকা পাঠ্রি গেসখ্বছ। গিার এর জসনয আবম গ্রহণ 
কবর গোর শব্দ। গখ্ালা েরজার পাসশ মাসকষ গিাসয়নসক িার হাসির আঙুসলর নসখ্ কাবল 
লাগাসি গেখ্াই। 
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আবম এিা সুিষ্টভাসি উপলবি কবর গয অসনক পাঠ্ক এিাসক অসম্ভি এিং হাসযকর 
পদ্ধবি িসল মসন করসিন। এর গপছসনও কারণ আসছ। এিৎসসত্ত্ব এিা বনবশ্চিভাসিই 
িলসি পাবর গয, এই পদ্ধবি অনুসরসণ স্মরণ রাখ্া অসম্ভি সহজ। নম্বর ধ্সর পসয়ে 
মসন রাখ্ার গচষ্টা করা হসল িাসি ভুল হয়, হসি পাসর। িসি আবম গয পদ্ধবির কথা 
িলবছ গস পদ্ধবিসি ভুল হসি পাসর না। উোহরণ স্বরূপ যখ্ন আবম থােষ পসয়সের কথা 
মসন কবর, িখ্ন আমাসক স্মরণ করসি হয় বি শসব্দর পবরিসিষ িযিহৃি বি এিং শীসষষ 
কী আসছ, সুিরাং আবম িথায় গেবখ্ বলংকনসক। আমার িক্তিয সহসজ স্মরণ হয়। 
  
এভাসি আবম আমার বনসজর সুবিধ্ার জসনয আমার িক্তিযসক বিশবি ছবিসি গ্রবথি কসর 
বনই। শব্দগুসলা গ্রহণ কবর নম্বসরর ধ্ববনর সাসথ সামঞ্জসয গরসখ্। এ সম্পসকষ আবম 
এখ্াসন আসলাচনা করবছ। আপবন যবে এই নম্বর ও ছবিগুসলা বনসয় আধ্ঘণ্টা পযষাসলাচনা 
কসরন, আমার মসন হয় আপবনও সহসজ িা িুঝসি পারসিন। অিঃপর আপবন এগুসলার 
বভবিসি, এইি, গিারবিন, বি এিং এভাসি সি নম্বর বচন্তা করুন, বচন্তা করুন ছবির 
কথা, িাহসল আপনার পসক্ষ গকাসনা বিষয় ও িক্তিয স্মরণ রাখ্া সহজির হসি। 
  
বনসচ ছবির নম্বর উসেখ্ করবছ। এগুসলা পরীক্ষা করুন। আপবন আনন্দ পাসিন। 
  
১। ওয়ান-রান। একবি গরস হসষ। 
  
২। িু-জু। বচবডয়াখ্ানার ছবি গেসখ্ন। 
  
৩। বি-বি। বির শীসষষ বকছু আসছ মসমষ ছবি আাঁকুন। 
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৪। গিার-গোর। গিার এর মসিা উচ্চাবরি হয় অনুরূপ গকাসনা প্রাণী িা িস্তুর ছবি বনন। 
  
৫। িাইভ-গমৌচাসকর ছবি বনন। 
  
৬। বসক্স–বসক। রুগ িযবক্ত িা গরাগীর ছবি িা োক্তার নাসসষর ছবি বনন। 
  
৭। গসসভন-গহসভন। স্বগষ পসথ গেি-বেিযসের গখ্লা করার ছবি বনন। 
  
৮। এইি-গভইি। কিসকর ছবি। 
  
৯। নাইি-ওয়াইন। মসের গিািসলর ছবি বনন। 
  
১০। গিনসেন। গভীর িসন িনয প্রাণীর আস্তানা। 
  
১১। ইসলসভন। মাসঠ্ িুিিল েল িল বনসয় গখ্লসছ। 
  
১২। িুসয়লভ-গশলসি বকছু রাখ্া হসচ্ছ িা গনয়া হসচ্ছ। 
  
১৩। থাবিষন-হাবিষং। ক্ষি হসি রক্ত ঝরার ছবি। 
  
১৪। গিাবিষন-গকাবিং। িরুণ িরুণীসের গপ্রমালাসপর েৃশয। 
  
১৫। বিিবিন–বলপবিং। শবক্তশালী গলাক গকাসনা বকছু উসিালন করসছন। 
  
১৬। বসক্সবিন-বিবিং। প্রহাসরর েৃশয। 
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১৭। গসসভনবিন–বলসভবনং। কাসরা গৃহিযাগ করা। 
  
১৮। এইবিন-ওসয়বিং। গৃহিধু্ েরজায় িসস স্বামীর জনয অসপক্ষা করসছন। 
  
১৯। নাইনবিন-পাইবনং। মবহলা গরােন করসছন গিেনায়। 
  
২০। িুসয়নবি–গেনবি। িলমুল গকাসনা বকছু প্রচুর। 
  
এসি ছবির সাসথ আপনার িক্তসিযর পসয়ে বমবশসয় ছবি কসর বনন িক্তিয স্মরণ রাখ্া 
হসি বনিান্ত সহজির। 
  
আপবন যবে পরীক্ষা করসি চান, কসয়ক বমবনি খ্রচ কসর ছবির নম্বরগুসলা মুখ্ি কসর 
বনন। আপবন ইচ্ছা করসল বনসজর ইচ্ছানুয়ায়ী ও ছবি এাঁসক বনসি পাসরন। গযমন গিন 
এর জসনয গহন িা গপন এর ছবিও বনসি পাসরন। িসি িা মভল পসয়ে এর উচ্চারসণ 
সসঙ্গ সােৃশযপভণষ হসল স্মরণ রাখ্া হসি সহজির। মসন করুন, আপনার েশম পসয়েবি 
হসচ্ছ একবি বমল। কাসজই গহন এর পাসশ িা গপসনর পাসশ কারখ্ানা বমল গেখ্ান। 
অিঃপর আপবন স্মরণ করসি চাইসিন আপনার পসয়ে কী, আপবন গেসখ্ন গপন ও 
পাসশ বমল। স্মরণ রাখ্সিন, অনয গলাসকর স্মরণ শবক্ত আপনার গচসয় গিবশ নয়। এভাসি 
গচষ্টা করসল, আপবন শুধু্ আপনার িক্তিয বিষয় স্মরণ রাখ্সি পারসিন না, আপবন 
আনন্দ পাসিন। 
  
একবি িই েীঘষকাল স্মরণ রাখ্া : 
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কায়সরার আল-আজহার হসচ্ছ বিসশ্বর একবি িৃহিম বিশ্ববিেযালয়। এবি একবি মুসবলম 
প্রবিোন যার ছাত্র সংখ্যা একুশ হাজার। ভবিষ পরীক্ষার প্রবিবি ছাত্রসক গকারান হসি 
মুখ্ি পাঠ্ করসি হয়। বিন বেন ধ্সর এই পরীক্ষা চসল। 
  
চীনা ছাত্রগণসক কবিপয় ধ্মষীয় পুস্তক এিং পুরািন পুাঁবথ মুখ্ি করসি হয়। 
  
আরি ও চীনা ছাত্ররা কীভাসি মুখ্ি করার মসিা এই বনরস কাজবি সম্পন্ন কসরন? 
  
পুনঃপুনঃ পাঠ্ এিং ববিীয়ি স্মরণ রাখ্ার প্রাকৃবিক বনয়ম অনুসরণ কসর িারা মুখ্ি 
কসরন, স্মরণ রাসখ্ন। 
  
আপবন িার-িার পাঠ্ কসর গয গকাসনা পবরমাণ পাঠ্ মুখ্ি করসি পারসিন। যা আপবন 
মুখ্ি করসি চান িা পাঠ্ করুন। িা কাসজ লাগান, িযিহার করুন। বিষয় সম্পসকষ 
আসলাচনাকাসল আপবন আপনার ইচ্ছানুযায়ী নিুন শব্দ িযিহার করুন। স্মরণ রাখ্সি 
চাইসল কবঠ্ন অংশবি িার-িার বচন্তা করুন, িকৃ্তিায় আপবন গয পসয়েগুবল িলসি চান 
গসগুসলার বভবিসি আসলাচনা করুন। এভাসি সংগৃহীি োন বিসৃ্মি হিার নয়। 
  
পুনরািৃবিসি গয পদ্ধবি অনুসরণ করা প্রসযাজন : 
  
বকন্তু গকাসনা একবি বিষয় অন্ধভাসি, যাবন্ত্রক পদ্ধবিসি পুনরািৃবি করা সবঠ্ক পথ নয়। 
কবিপয় বনয়ম অনুসরসণ, িুবদ্ধমিার সাসথ পাসঠ্ পুনরািৃবি প্রসয়াজন। িাহসল মুখ্ি করা 
ও স্মরণ রাখ্া সহজির হয়। উোহরণ স্বরূপ, অধ্যাপক গগাবিং হাউস িার ছাত্রসের 
কবিপয় অদু্ভি বিষয় মুখ্ি করসি গেন। বিষয়গুবল ছাত্রসের মনঃপুি বছল না। বিবন 
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গেখ্সি পান গয ছাত্ররা বিন বেসন ৩৮ িার পুনরািৃবি কসর ঐগুবল মুখ্ি করসছন, বকন্তু 
এই সি ছাত্র ইিঃপভসিষ একই সমান বিষয় একবেসনই ৬৮ িার পুনরািৃবি করসি সক্ষম 
বছসলন। অনযানয মনস্তাবত্বক পরীক্ষার িলািল একইরূপ! 
  
এিা আমাসের স্মরণ সম্পসকষ একবি গুরুত্বপভণষ আবিষ্কার। এই অথষ হসচ্ছ এই গয, 
আমরা গয বিষয়বি িুসঝ পবড িা মুখ্ি করসি যি সময় লাসগ না িুসঝ পডসল লাসগ 
িার ববগুণ। িুসঝ পডসল িা মসন গগাঁসথ যায় বিধ্ায় স্মরণও থাসক। 
  
মসনর এই অদু্ভি গবির েুবি কারণ রসয়সছ। িা হসচ্ছ : 
  
প্রথমি পুনরািৃবির মাসঝ-মাসঝ আমাসর অিসচিন মন বিষয়বি গভসি গনয়। অধ্যাপক 
গজমস এই বিষয়বি সম্পসকষ মন্তিয করসি বগসয় িসলসছন, এর অথষ হসচ্ছ, শীিকাসল 
সাাঁিার আর গরম কাসল বস্ক গখ্লার মসিা। 
  
ববিীয়ি গয বিষয়বি িুবঝ না, গয বিষয়বির প্রবি মন আকবষষি হয় না। ”আরিয 
উপনযাসসর অনুিােক সযার বরচােষ িািষন ২৭ ভাষায় বনসজর মািৃভাষার মসিা কথা 
িলসি পারসিন। িিু বিবন িসলসছন গয, একসমসয় বিবন গকাসনা একবি ভাষা পসনর 
বমবনসির গিবশ অধ্যয়ন করসিন না। গকননা, পসনর বমবনি পসরই মবস্তস্ক িার সজীিিা 
হাবরসয় গিসল।” 
  
এসি িথয বভবিসি এখ্াসন এিা বনবশ্চি কসর িলা চসল গয, সাধ্ারণ োন িা িুবদ্ধ 
সম্পসকষ গিষ কসরন অনুরূপ িযবক্তসকও িকৃ্তিা করার পভিষ মুহভিষ পযষন্ত প্রস্তুবি বনসি হয়। 
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যবে না গনন িাহসল এিা বনবশ্চি গয, বিবন িাাঁর স্বাভাবিক িুবদ্ধর, েক্ষিার অসধ্ষকই 
কাসজ লাগান। 
  
বিসৃ্মি হওয়া িা ভুসল যাওয়া সম্পসকষ একবি মভলযিান িথয আবিসৃ্কি হসয়সছ। মনস্তাবত্ত্বক 
পরীক্ষা িার-িার এিা প্রমাণ কসরসছ গস, আমরা নিুন যা বকছু বশবখ্ িার যিিুকু প্রথম 
আি ঘোয়। আমরা ভুবল, পরিিষী বত্রশ বেসনও সমপবরমাণ ভুবল না। এই বহসসিিা িড 
অদু্ভি। সুিরাং আপবন গকাসনা সসম্মলন, সভা গসবমনার বিঠ্সক িকৃ্তিা করসি যািার 
পুিষমুহভ সিষ আপনার িথয গেসখ্ বনন, এিং আিার িা স্মরণ করার গচষ্টা করুন। 
  
বলংকন এই ধ্রসনর অভযাসসর মভলয িুঝসিন এিং িা কাসজ লাগাসিন। গগবিসিাসগষ 
খ্যািনামা এেওয়ােষ এভাসরি প্রথম িকৃ্তিা করসলন, বলংকন করসলন িার পর িকৃ্তিা। 
বলংকসনর পেমযষাো অসনক উসধ্বষ। সুিরাং বিবন এভাসরসির পর গয িকৃ্তিা গেসিন িা 
মভলযিান ও আকষষণীয় না হসল িার মযষাো রক্ষা হয় না। বকন্তু িকৃ্তিাকাসল বিমভঢ় হসয় 
পডা বলংকসনর বিবশষ্টয। সুিরাং এভাসরসির েীঘষ িকৃ্তিা যখ্ন গশষ হসয় আসস িখ্ন 
বলংকন পসকি হসি িার খ্সডা গির কসর িা নীরসি পাঠ্ কসরন এিং মসনমসন িক্তিয 
বিষয় স্মরণ কসর গনন। 
  
স্মরণ শবক্তর উৎস সম্পসকষ অধ্যাপক গজমসসর িযাখ্যা : 
  
স্মরণ রাখ্ার প্রথম েুবি বনয়মই যসথষ্ট। িসি িৃিীয়বি অনুসঙ্গ, এবি পুনঃ স্মরসণর 
গক্ষসত্র অপবরহাযষ। িস্তুিপসক্ষ এবি হসচ্ছ স্মরণ শবক্তর িযাখ্যা। আমাসের মন হসচ্ছ, 
“অধ্যাপক উইবলয়াম গজমস বিেিার সাসথ িসলসছন” “একবি প্রসয়াজনীয় অনুসন্ধী 
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মাত্র…..মসন করুন আবম এক মুহভিষ নীরি রইলাম, অিঃপর হুকুম গেয়ার মসিা কেস্বসর 
িললাম, পুনঃস্মরণ কর! পুনঃস্মরণ কর। আপনার মন কী এই আসেশ পালন করসি? 
আপনার অিীি সম্পসকষ কী আপবন বকছু প্রকাশ করসিন? বনশ্চয়ই না। আমার আসেশ 
িযথষ হসি। িরঞ্চ আপবন মসন-মসন বচন্তা করসিন, আমার কী স্মরণ করা উবচি িসল 
আপবন মসন কসরন? সংবক্ষপ্তভাসি িলসি গগসল িলসি হয়, এর একবি সভত্র প্রসয়াজন। 
বকন্তু যবে আবম িবল, আপনার জে িাবরখ্ স্মরণ করুন, অথিা প্রািসভাসজ কী গ্রহণ 
কসরসছন িা স্মরণ করুন, িা সঙ্গীসির কথা ও ছন্দ স্মরণ করুন, িসল আপনার স্মরণ 
শবক্ত জাগবরি হসি, আপবন উির বেসি সক্ষম হসিন। সভত্র গপসল আপনার পসক্ষ সবঠ্ক 
উির গেয়া সম্ভি হসি। এখ্ন যবে আপবন বচন্তা কসরন, এিা কীভাসি ঘসি, িাহসল 
আপবন গেখ্সিন গয, সভত্র জানা থাকায় আপনার পসক্ষ এিা স্মরণ করা সহজ হসচ্ছ। 
আমার জেবেন” এই অনুোসনর সাসথ বিসশষ িাবরখ্ মাস িছসরর বিসশষ সম্পকষ 
রসয়সছ। আজ সকাসলর প্রািসভাজ িলসল কবি, বেম প্রভৃবির কথা স্মরণ কবরসয় গেয়। 
আর গাসনর কথা িলসল স্মরসণ আসসি সা-গর-গা-মা। িসি অনুসসঙ্গর সাধ্ারণ বনয়ম 
হসচ্ছ, বচন্তাশবক্তর উপর প্রভাি বিস্তার। মসন যা বকছু জাগসি, িা জাগসি অনুষঙ্গ 
বভবিসি। আপবন যা বকছু স্মরণ করসিন িার বভবিসি বকছু প্রকাসশ সক্ষম হসিন।–
স্মরণ শবক্তসক জাগবরি রাখ্ার জনয েুবি বনয়ম পালন করা েরকার। প্রথমি অধ্যিসায়, 
ববিীয়ি সংখ্যা। স্মরণ শবক্তর উৎস হসচ্ছ বভন্নমুখ্ী অনুষসঙ্গর একত্র সবন্নসিশ। বকন্তু এই 
অনুষঙ্গ বভবি কসর গকাসনা বকছু স্মরণ করসি হসল সমগ্র িথযবিই স্মরণ করসি হসি। 
একই অবভেিার অবধ্কারী েুিযবক্তর কথা, গয িযবক্ত বনসজর অবভেিার উপর 
গিবশভাসি বনভষরশীল বিবন বনসজর অবভেিাসক ধ্ারািাবহকভাসি প্রকাসশর গচষ্টা কসরন 
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এিং অপর জনও স্মরণ শবক্তসক যথাযথভাসি কাসজ লাগান, ধ্ারািাবহকভাসি না হসলও, 
অবভেিা এক হসলও বচন্তাধ্ারা এক নয় িসল এরূপ বিষময হয়। 
  
আপনার বচন্তাসক কীভাসি একত্র সবন্নসিশ করসিন। 
  
যা গহাক, কীভাসি আমরা আমাসের বচন্তাধ্ারাসক ধ্ারািবহকভাসি সবন্নসিবশি করি? এর 
উির হসচ্ছ, অসথষর বভবিসি, অথষগিভাসি একবির পর একবি সবন্নসিবশি করি। 
উোহরণ স্বরূপ, বনম্নবলবখ্িভাসি বচন্তা করসল আমাসের িথয ধ্ারািাবহক ভাসি সাজাসনা 
সহজির হসি : 
  
(ক) গকন এিা এরূপ হয়? 
  
(খ্) কীভাসি এিা এরূপ হয়? 
  
(গ) কখ্ন এরূপ হয়? 
  
(ঘ) গকাথায় এরূপ হয়? 
  
(ঙ) গক িসল এিা এরূপ হয়? 
  
আমরা যবে কখ্সনা গকাসনা অপবরবচি িযবক্তর নাম উচ্চারণ কবর িখ্ন িার নামসক 
আমাসের গকাসনা পবরবচি িযবক্তর সাসথ বমলাসি চাই। অপর বেসক আমরা যবে গেবখ্ 
নামবি অস্বাভাবিক, িাহসল আমরা ওিা পবরবচি কাসরা সাসথ বমলাসি পাবর না। িসল 
অপবরবচি িযবক্তর নামবি পবরবচি হসয় পসড। উোহরণস্বরূপ, এই অধ্যায় গলখ্া কাসল 
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আমাসক বমস গনািার-এর সাসথ পবরবচি কসর গেওয়া হয়। আবম িাাঁসক নামবি উচ্চারণ 
করসি এিং অস্বাভাবিকিা সম্পসকষ িলসি িবল। ”হযাাঁ” গস িসল, “এিা সাধ্ারণ নসহ। 
এিা বগ্রক শব্দ এিং এর অথষ রক্ষাকারী।” অিঃপর গস আমাসক িাাঁর স্বামীর কথা িসল। 
িার স্বামী এসথসের গলাক এিং সরকাসরর গস উচ্চ পসের অবধ্কারী। আবম কবিপয় 
গলাসকর সাসথ আলাপ কসর গেসখ্বছ, িারা অপবরবচি এিং িাসের নাম অদু্ভি হসলও 
আলাসপর িসল িাসের চালচলন গিাঝা এিং নাম উচ্চারণ করা আমার জসনয সহজ হসয় 
পসডসছ?। 
  
অপবরবচি িযবক্ত গেখ্সল িার প্রবি িীক্ষ্ণ নজর গেসিন। িাাঁর গচাখ্ ও চুসলর রং স্মরণ 
রাখু্ন, গেখু্ন িার গবিবিবধ্। িার গপাশাক গেখু্ন। গস কীভাসি কথা িসল িা গেখু্ন। 
িার চলাসিরা ও িযবক্তত্ব সম্পসকষ জানুন। সুিষ্ট ধ্ারণা বনন। ববিীয় িার গয িযবক্ত িা 
িযবক্তসের গেখ্সল আপবন বচনসি পারসিন। 
  
আপনার কী ধ্রসনর অবভেিা আসছ গয গকাসনা িযবক্তসক ববিীয় িা িৃিীয় িার গেখ্সল 
আপবন িার গপশার কথা স্মরণ করসি পাসরন বকন্তু িার নাম স্মরণ করসি পাসরন না? 
এই স্মরণ হসচ্ছ এই গয, গকাসনা িযবক্তর নাম অেৃশয বকন্তু গপশা েৃশয। এিার একিা অথষ 
আসছ। নামিা বিসৃ্মি হসয় গগসলও িার গপশা িাই স্মরণ থাসক। সুিরাং গকাসনা িযবক্তর 
নাম বনবশ্চি ভাসি স্মরণ রাখ্ার প্রকৃি পন্থা হসচ্ছ িার গপশা স্মরণ রাখ্া। এই পদ্ধবি 
গয সবঠ্ক গস সম্পসকষ গকাসনাই সসন্দহ গনই। উোহরণ স্বরূপ, ২০ জন পরির 
অপবরবচি িবক্তর গমধ্া বিলাসেলবিয়ার পযান এসথসলবিক ক্লাসি গেখ্া হয়। িখ্ন প্রবিবি 
িযবক্ত বনসজর নাম ও গপশা সম্পসকষ আত্মপবরচয় োন কসর। িসল কসয়ক বমবনসির 
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মসধ্যই এসক অপসরর নাম স্মরণ করসি এিং এক অপরসক নাম ধ্সর েকসি সক্ষম 
হয়, িারা এরপর িহুবেন পরিরসক স্মরণ রাখ্সি সক্ষম হয়। 
  
এখ্াসন িণষমালা বভবিসি িাসের কসয়ক জসনর নাসমাসেখ্ করবছ। িাসের স্মরণ রাখ্ার 
জসনয প্রসিযসকর নাসমর সাসথ িার িযিসা সম্পসকষ একবি কসর প্রিাে িযিহার করা 
হয়। প্রিাে স্মরণ রাখ্ার নাম স্মরণ থাসক সহজ ভাসি। 
  
বম. বজ. বপ. অলসিখ্ি (িাবলর িযিসা) িাবল সি সময় উজ্জ্বল কসর। 
  
বম. বজ. োবিউ. গিসসল (এযাসিল্ট এর িযিসা) –এযাসিল্ট িযিহার কসর খ্রচ কমান। 
  
বম. এইচ. এ. বিেল (উসলর িসস্ত্রর িযিসা) বিেল উসলর িযিসাসক বপেল (িুচ্ছ) মসন 
কসরন। 
  
বম. বগেন গিাবরক (খ্বন িযিসা) গিাবরক সি সময় খ্বনর কথা ভাসিন। 
  
বম. িমাস গেভারী (ছাপার কাজ) সকসলর জসনয গেোরী বপ্রবেং প্রসয়াজন। 
  
বম. ও. েবিউ েুবলিল (কার) –কার বিবিসি গিমন অসবিধ্া গনই। 
  
বম. িমাস বভশার (কয়লা) কয়লা িযিসা িাসক িাাঁবচসয়সছ। 
  
বম. ফ্রাঙ্গ এইচ, গগাসল্ড (কাি গচরাই) কাঠ্ গচরাই িযিসা িড অথষপভণষ। 
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বম. গজ. এইচ, জানকক (সানসে ইভবনং গপাস্ট) –জনহানকক সািারসে গপাসস্টর 
কলাবমস্ট। 
  
কীভাসি িাবরখ্ স্মরণ রাখ্া যায় : 
  
গয সি ঐবিহাবসক িা স্মরণীয় ঘিনার বেন আপনার স্মরণ আসছ িার কথা আপনার 
িাবরসখ্র সাসথ বমবলসয় বনন। এিা গিমন কবঠ্ন কাজ নয়, উোহরণ স্বরূপ, 
আসমবরকানসের পসক্ষ ১৮৬৯ সাসল সুসয়জ খ্াল হয় একথা স্মরণ রাখ্ার চাইসি গৃহযুদ্ধ 
িন্ধ হিার চার িছর পর এ খ্াল বেসয় জাহাজ চালু হয় একথা স্মরণ রাখ্া সহজির। 
যবে একজন আসমরবকান স্মরণ রাখ্সি চান গয অসস্ট্রবলয়ায় প্রথম িসবি িাবপি হয় 
১৭৮৮ সাসল। বকন্তু গাবডর নাি িল্ট পসড যািার মসিা এই িাবরখ্ ও বিসৃ্মি হসয় 
যাওয়া অসম্ভি নয়। িসি ১৭৬৬ সাসলর ৪ঠ্া জুলাই এর কথা স্মরণ রাখ্া সহজির। 
সুিরাং আসমবরকান স্বাধ্ীনিা গঘাষণার ১২ িছর পর অসেবলয়ায় প্রথম িসবি িাবপি 
হয়, একথা মসন রাখ্সল িছর স্মরণ রাখ্া সহজির হয়। 
  
একবি গিবলসিান নম্বর স্মরণ রাখ্ার জসনযও আপবন অনুরূপ একবি পদ্ধবি অনুসরণ 
করুন। উোহরণ স্বরূপ, মসন করুন, গলখ্সকর গিান নং ১৭৭৬ এিা স্মরণ রাখ্া কাসরা 
পসক্ষ কষ্টকর নয়। সুিরাং এই ধ্রসনর স্মরণীয় ঘিনার সাসথ সঙ্গবিপভণষ নম্বর হসল 
গসিা সহসজ স্মরণ রাখ্া যায়। এসি নম্বসরর জসনয গকাসনা োইসরটবর গেখ্ার প্রসয়াজন 
হয় না। আপনার গিান নম্বর ২৪১২, একথা আপনা িনু্ধ ভুসল গগসলও কলম্বাসসর 
আসমবরকা আবিষ্কাসরর কথা গস ভুসল না, সুিরাং গস সহসজই আপনার নম্বর স্মরণ 
করসি পাসরন, ভুসল গগসলও খু্াঁসজ পাসি। 
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অনুরূপভাসি অসস্ট্রবলয়ান, বনউবজলযাসের অবধ্িাসী, কানােীয়সের জসনয ১৭৭৬, ১৮৬১, 
১৮৬৫ বিসশষ অথষপভণষ। এগুসলা িারা কখ্সনা বিসৃ্মি হসি না। 
  
এসি িাবরখ্ স্মরণ রাখ্ার সসিষািম পন্থা কী? 
  
(ক) ১৫৬৪–গশক্সবপয়াসরর জে। 
  
(খ্) ১৬০৬ –ইংসরজরা প্রথম আসমবরকায় িসবি িাপন কসর। 
  
(গ) ১৮১১ –রানী বভসটাবরয়ার জে। 
  
(ঘ) ১৮০৭ –রািািষ ইলীর জে। 
  
(ঙ) ১৭৮১ –িাবস্তল েুসগষর পিন। 
  
যাবন্ত্রক পদ্ধবিসি পুনরািৃবি কসর ইউবনয়সন গযাগোনকারী মভল গিরবি রাসজযর নাম 
মুখ্ি করা এিং ধ্ারািাবহকভাসি এগুসলার নাম িলা আপনার জসনয খু্িই কষ্টকর। িার 
িার গচষ্টা করসলও এগুসলা সহসজ মুখ্ি হসি না; এিং মুখ্ি হসলও িলার সময় গকানিা 
আসগ, গকানিা পসর চসল যাসি। বকন্তু বনম্নিবণষি িযাপারবি আপবন কসয়ক িার পডসল 
১৩বি নাম স্মরণ রাখ্া এিং ধ্ারািাবহক ভাসি স্মরণ রাখ্া আপনার জসনয সহজ হসয় 
পডসি। 
  
পযারবি হসচ্ছ : 
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এক শবনিার বিসকসল জননকা িরুণী গেলাওয়ার হসি গরলসযাসগ পযানবসলবভবনয়া 
গমসনর জসনয একবি বিবকি গকসনন। বিবন িাাঁর সুিসকসস বনউজাবসষর একবি সুসয়িার 
গনন এিং িার িনু্ধ জবজষয়ার সাসথ কসনকবিকাসি গেখ্া কসরন, পর বেন সকাসল িনু্ধসহ 
বিবন গমবরলযাসের মাস চাসচষ উপবিি হন। অিঃপর িারা সাউথ কার গযাসগ িাবড বগসয় 
একবি সেয ভাজা মুরবগসহ গভাজ গ্রহণ কসরন। মুরবগবি ভাবজষবনয়ায় গরাস্ট করা। এসি 
মশো গেয়া হসয়সছ বনউইয়সকষর। গভাসজর পর িারা নথষ কার গযাসগ বীসপ গমন কসরন। 
  
এবি পসড মুখ্ি করা সহজ এিং নামগুসলা স্মরণ রাখ্াও সহজ। 
  
আপনার িকৃ্তিার পসয়েগুসলা কীভাসি স্মরণ রাখ্সিন : 
  
একবি বিষসয়র উপর আমরা েু’ভাসি বচন্তা করসি পাবর। প্রথম-িাবহসরর বেক স্মরণ 
কসর, ববিীয়, মসন যা আসছ িা স্মরণ করা। গনাি প্রভৃবির সাহাসযয আপবন আপনার 
িকৃ্তিা বিষয় স্মরণ রাখ্সি পাসরন। বকন্তু গকাসনা িক্তা গনাসির সাহাযয বনসয়সছন এিা কী 
গরািারা পছন্দ কসরন? অনয বকছুর সাসথ বমবলসয় আপবন আপনার িক্তিয স্মরণ করসি 
পাসরন। িসি গসগুসলা এমন ভাসি সাজাসি হসি গয প্রথম পসয়ে এর পর ববিীয় 
পসয়ে, অিঃপর িৃিীয় পসয়ে অথষাৎ আপবন গযন এক ঘসর গথসক অনয ঘসর যাসচ্ছন। 
এভাসি গযন আপনার িক্তিয প্রকাশ পায়। 
  
বকন্তু নিুন িক্তা, বযবন সবঠ্ক ভাসি বকছু বচন্তা করসি পাসরন না িার জসনয এই পদ্ধবি 
সহজ নয়। গকননা নিুন িসল িার মসন ভয়ও আসছ। িার জসনয পসয়ে মসন রাখ্ার 
সহজ পদ্ধবি কী? 
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িার জসনয সহজির পদ্ধবি হসচ্ছ কবিপয় প্রাণী, দ্রিয, মানুষ প্রভৃবির নাম স্মরণ রাখ্া 
এিং এসি প্রাণী দ্রিয প্রভৃবিসক িার পসয়ে িসল মসন রাখ্া। গযমন একবি িাকয ‘গরু 
একবি বসগার পান কসর, গনসপাবলয়ানসক ধ্াক্কা গেয়ায় ঘসর আগুন গলসগ সি বকছু ভস্ম 
হসয় গগল।” এখ্ন গস িার পসয়েগুসলা গরু, বসগার, গনসপাবলয়ন প্রভৃবির সাসথ বমবশসয় 
বনসল িার পসক্ষ িক্তিয মসন রাখ্া সহজির হসি। অথচ িাকযবি অথষহীন। 
  
এভাসি বমবশসয় বনন। অিঃপর ভািুন আপনার প্রথম, ববিীয়, িৃিীয়, চিুথষ, পঞ্চম 
পসয়ে কী। 
  
হযাাঁ, এভাসি িক্তিয স্মরণ রাখ্া সহজ হসি। এভাসি-িক্তিযসক আসস্ত-আসস্ত আসরা 
েীঘষাবয়ি করসি পারসিন। 
  
এভাসি একিার অনুসরণ করার গচষ্টা করসল আপনার মসন নিুন-নিুন ভাি আসসি, 
আপবন সহসজ িকৃ্তিা বশখ্সি পারসিন। 
  
সকল বিষসয় আমরা আমাসের স্মরণ শবক্ত সমান ভািসি পাবর না : 
  
এই পবরসচ্ছসে আবম আমাসের ধ্ারণা সৃবষ্ট এিং আমাসের ধ্ারণাসক ধ্ারািাবহকভাসি 
সাজাসনা সম্পসকষ িসলবছ। আমাসের স্মরণশবক্ত িাডাসনা প্রসয়াজন একথা িসলবছ, বকন্তু 
আমাসের স্মরণ শবক্ত সম্পসকষ অধ্যাপক গজমস িসলসছন, “কবিপয় বিসশষ িযাপার 
আমরা স্মরণ রাখ্সি পারসলও সি বিষয় স্মরণ রাখ্ার জসনয আমাসের স্মরণ শবক্ত 
সমান নয়।” 
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উোহরণ স্বরূপ, গয িযবক্ত গশক্সবপয়সরর গলখ্া ভালিাসসন, পাঠ্ কসরন, সাবহিযসম্পবকষি 
গকাসনা বিষয় আসলাচনার উদৃ্ধবি বেসয় িার পসক্ষ িকৃ্তিা করা সহজির বকন্তু বিবন 
কাপসডর িযিসা সম্পসকষ িকৃ্তিা করসল হযাাঁমসলি িা গরাবমও জুবলসয়ি গথসক বিবন কী 
উদৃ্ধবি গেসিন? 
  
আবম আিাসরা িলবছ এই পাবরসচ্ছসে আসলাবচি নীবি অনুরসণ করা হসল গয গকাসনা 
বিষয় মুখ্ি করা সহজির হসি, আমাসের স্মরণ শবক্ত িাডসি। আমাসের মন হসচ্ছ 
বিবভন্ন বিষসয়র অনুসঙ্গ। একবি পসয়ে আর একবি পসয়সের সাসথ সম্পবকষি। সুিরাং 
গসভাসি বচন্তা করসল গকাসনা বকছু মুখ্ি করা স্মরণ করা সহজির হসি। 
  
সারাংশ : 
  
১। ”গড মানুষ”, িসলসছন খ্যািনামা মনস্তত্ত্ববিে অধ্যাপক কালষ বসসসার ”স্মরণ শবক্ত 
সম্পবকষি শবক্তর শিকরা েশ ভাগও কাসজ লাগান না। স্মরণ রাখ্ার প্রাকৃবিক বনয়ম 
অনুসরণ না কসর শিকরা ৯০ ভাগ শবক্ত নষ্ট কসরন।” 
  
২। স্মরণ রাখ্ার প্রাকৃবিক বনয়ম বিনবি –ধ্ারণা সৃবষ্ট, পুনরািৃবি ও সহসযাবগিা। 
  
৩। গয বিষয়বি আপবন মুখ্ি করসি িা স্মরণ রাখ্সি চান গসবি ভাসলাভাসি গজসন বনন, 
িুসঝ বনন। এিং িা করসি হসল : 
  
(ক) মসনাসযাগ বেসি হসি। এিাই বথওের রুজসভসল্টর স্মরণ শবক্তর উৎস। 
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(খ্) বনকি গথসক পযষসিক্ষণ করুন। সবঠ্ক ধ্ারণা বনন, কযাসমরা কুয়াশার ছবি গনয় না। 
সুিরাং মসনর ধ্ারণা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকা সবঠ্ক নয়? 
  
(গ) ধ্ারণাসক িহুমুখ্ী করুন। কাসন শুসন এিং গচাসখ্ গেসখ্ সহসজ মুখ্ি করা এিং 
স্মরণ রাখ্ার জসনয বলংকন আওয়াজ কসর পডসিন। 
  
(ঘ) সসিষাপবর গচাসখ্র ধ্ারণা স্বচ্ছ করুন। কারণ কান গথসক মবস্তসষ্ক গয সি বশরা 
উপবশরায় শবক্ত অন্তি ২৫গুণ গিবশ শবক্তশালী। গনাি িযিহার কাসল মাকষসিাসয়ন িাাঁর 
িক্তসিযর রূপসরখ্া িলসি পারসিন না। বকন্তু বিবন গনাি িাে বেসয় যখ্ন ছবি িযিহার 
শুরু কসরন িখ্ন বিবন রূপসরখ্া িলসি সক্ষম হন। স্মরণ রাখ্া িাাঁর পসক্ষ সহজির 
হসয় পসড। 
  
৪। স্মরণ রাখ্ার ববিীয় আইন হসচ্ছ পুনরািৃবি। হাজার-হাজার মুসলমান ছাত্র মুখ্ি 
কসর িারিার পুনরািৃবির মাধ্যসম। িার-িার পডসল, পুনরািৃবি করসল গয গকাসনা বিষয় 
মুখ্ি করা যায়। পুনরািৃবি করার সময়ও স্মরণ রাখ্সি হসি : 
  
(ক) গকাসনা বিষয় না িুসঝ, অথষ হৃেয়ঙ্গম না কসর িারিার পাঠ্ করা, পুনরািৃবি করা 
সবঠ্ক পদ্ধবি নয়। এক সাসথ িার-িার পডসিন না। েুবিন িার পড ন। িারপর িন্ধ 
কসর বেন। সময় কসর আিার পড ন। িা হসল সহসজ মুখ্ি করসি পারসিন স্বল্প 
সমসয়। 
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(খ্) একিা বিষয় মুখ্ি করার আধ্ঘণ্টার মসধ্য আমরা যিিুকু ভুবল, পরিিষী বত্রশ 
বেসনও সমপবরমাণ ভুবল না। সুিরাং িকৃ্তিা শুরু করার আসগ আপনার মুখ্ি বিষয়বির 
গনািবির গনাি আিার গেসখ্ বনন। 
  
৫। স্মরণ শবক্তর িৃিীয় আইন হসচ্ছ সহসযাবগিা। অনয িসথযর সাসথ বমলাসনাই হসচ্ছ 
মুখ্ি করার সহজির পদ্ধবি। ”মসন যাই আসুক না গকন” িসলসছন, অধ্যাপক গজমস, 
িার প্রকাশ করা প্রসয়াজন –যার স্মরণ শবক্ত প্রখ্র িাাঁর পসক্ষ বমবলসয় এিা প্রকাশ করা 
সহজির। 
  
৬। আপবন যখ্ন আপনার মসনর একবি বচন্তাসক অনযবির সাসথ বমলাসি চান, িখ্ন 
সকল েৃবষ্ট গকাণ হসি িা বিচার করার গচষ্টা করুন। বিষয়বি সম্পসকষ এভাসি প্রশ্ন 
রাখু্ন গকন এরূপ হয়? কীভাসি এরূপ হয়? কখ্ন এরূপ হয়? গকাথায় এরূপ হয়? গক 
িসলসছ এিার এরূপ? 
  
৭। একজন অপবরবচসির নাম মসন রাখ্সি হসল নাসমর উচ্চারণ বজসেস করুন এিং এ 
সম্পসকষ অনযানয প্রশ্ন করুন। িার নামসক গচহারার সাসথ বমলািার গচষ্টা করুন। িার 
গপশা গজসন বনসয় গকাসনা প্রিাে বমলািার গচষ্টা করুন। এিা করা হসয়বছল পযান 
এযাথসলবিক ক্লাসি, এরূপ করসল নাম স্মরণ রাখ্া সহজ হসি। 
  
৮। গকাসনা িাবরখ্ মসন রাখ্সি হসল গকাসনা স্মরণীয় িাবরসখ্র সাসথ িা বমলান, 
উোহরণ স্বরূপ, গশক্সবপয়সরর জে বত্রশি িাবষষকীসি গৃহযুদ্ধ হয়। 
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৯। আপনার িক্তসিযর পসয়ে স্মরণ রাখ্সি হসল গসগুসলা এমনভাসি সাজান গযন 
প্রথমিার পর ববিীয়িা আসস। এিার জসনয অদু্ভি িাকয ও িযিহার করা গযসি পাসর। 
উোহরণ স্বরূপ — 
  
‘গরু ধ্ভমপান কসর, গনসপাবলয়নসক ধ্াক্কা গেয়ায় ঘসর আগুন গলসগ সিবকছু ভসে পবরণি 
হয়।” এসক্ষসত্র গরু বসগার, গনসপাবলয়ন প্রভৃবি গকানিার জসনয কী পসয়ে ধ্সরসছন িা 
স্মরণ করুন। িা হসল। পসয়েগুসলা একবির পর একবি আসসি। 
  
১০। পদ্ধবি ও সিষপ্রকার সিকষিা সসত্ত্বও আপবন যবে িকৃ্তিা কাসল িকৃ্তিা ভুসল যান 
িা হসল আপবন কী করসিন? আপনার গশষ িাসকযর গশষ শব্দবির পুনরািৃবি কসর, িা 
িযাখ্যা কসর, অিিা আপনার আয়সত্ব রাখ্সি পাসরন। আপনার পরিিষী পসয়ে মসন না 
আসা পযষন্ত গসভাসি িযাখ্যা কাজ চাবলসয় যাসিন। 
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৫. সকল বকৃ্ততার প্রবয়াজনীয় উপাোন 
  
অধ্যিসাসয়র প্রসয়াজনীয়িা : 
  
যখ্ন আমরা িরাবস ভাষা অথিা গল্প অথিা জনসভায় িকৃ্তিা করণ গশখ্ার মসিা নিুন 
বকছু বশখ্সি শুরু কবর, আমরা কখ্সনা একরূপ ভাসি এগুসি পাবর না। আমাসের 
উন্নবিও িমািসয় হয় না। হঠ্াৎ গকাসনা ধ্াক্কায় আমরা এবগসয় যাই। অিঃপর আমরা 
বির হসয় িবস অথিা আমরা বপবছসয় পবড এিং কখ্সনা িা গশষ গকাসনা বকছু ভুসল যাই, 
বিসৃ্মি হই। এই বির অথিা প্রিযাগবিকাল সম্পসকষ সকল মসনাবিোনীই ওয়াসকিহাল 
এিং সসচিন এিং িাাঁরা এই জসনযই এই সময়িাসক ‘বশক্ষার িি অবধ্িযকা’ িসল 
অবভবহি কসরসছন। ভাষণ গকাসসষর বশক্ষাথষীরাও কখ্সনা-কখ্সনা এই অবধ্িযকায় আিকা 
পসডন। কসঠ্ার পবররম কসরও িাসের পসক্ষ এিা অবিিম করা সম্ভি হয় না। এই 
সমসয়ই েুিষল িযবক্ত হিাশ হসয় পাঠ্ গছসড গেন। বকন্তু যারা অধ্যিসায়ী, বধ্যষশীর, িারা 
গেখ্সি পান গয, হঠ্াৎ রািারাবি িাাঁসের অগ্রগবি হসয় গগসছ অকল্পনীয় ভাসি। িারা 
বনসজরাও িুঝসি পাসর না কীভাসি এিা সম্ভি হল। িারা অবধ্িযকা হসি গিবরসয় 
আসসন বিমাসনর গবিসি হঠ্াৎ িারা িকৃ্তিা করার এমন শবক্তলাভ কসর িসস যা িারা 
বনসজরাও কখ্সনা কল্পনা কসরন বন। হঠ্াৎ িারা অসনক বকছু বশসখ্ গিসলন। 
  
আমরা সিষত্রই একিা কথা িসলবছ গয, গরািাসের সামসন িকৃ্তিা করসি োাঁডাসল প্রথম 
কসয়ক বমবনি প্রসিযসকর মসনই ভীসি জাসগ, স্নায়বিক েুিষলিা জাসগ, হৃৎকম্প উপবিি 
হসি পাসর। বকন্তু আপবন যবে বধ্যষশীল হন িাহসল ভীবি ছাডা সি বকছুই আপনার মন 
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হসি সহসা বিেভ বরি হসি। কসয়কবি িাকয িলার পসর আপবন বনসজই আপনাসক বনয়ন্ত্রণ 
করসি সক্ষম হসিন। িখ্ন আপবন আপনার িক্তিয আনন্দ ও েৃঢ়িার সসথ গপশ করসি 
পারসিন। 
  
সিসময় অিুি থাকা অনড থাকা : 
  
আইন অধ্যয়সনচ্ছ একজন িরুণ বলংকসনর উপসেশ প্রাথষনা করসল বলংকন বলসখ্ন, 
আপবন যবে বনসজসক একজন আইনজীিী রূসপ গসড গিালা েৃঢ় ইচ্ছা গপাষণ কসর 
থাসকন িা হসল কাজবি অসধ্ষসকর গিবশ ইসিামসধ্য হসয় গগসছ। সিসময় স্মরণ রাখ্সিন 
বনসজর ইচ্ছাই সািসলযর পসথ অনয গয গকাসনা বকছু হসি গুরুত্বপভণষ। 
  
বলংকন জানসিন। ভাসলা ভাসিই জানসিন। বিবন িার সারা জীিসন এক িছসরর গিবশ 
সময় সু্কসল যািার সুসযাগ পান বন। আর িই? বলংকন একিার িসলসছন, বিবন গয 
গকাসনা িই ধ্ার করার জসনয িার িাবড হসি পঞ্চাশ মাইল পযষন্ত গহাঁসি গযসিন। িাাঁর 
ঘসর যারা রাসি কাঠ্ জ্বালাি এিং এই কসঠ্র আসলাসি বিবন পডসিন। কখ্সনা-কখ্সনা 
পডসি-পডসি ঘুবমসয় পডসিন, ঘুম গথসক গজসগ, গচাখ্ রগসড আিার িইবি গিসন বনসয় 
পডসিন, পডসিন গভীর মসনাসযাগ বেসয়। 
  
গকাসনা িক্তার িকৃ্তিা গশানার জসনয বিবন বিশ বত্রশ মাইল েভসর চসল গযসিন। িকৃ্তিা 
শুসন ঘসর বিসর যত্রিত্র-মাসঠ্, িসন, গজবি বিসলর মুবে গোকাসন িকৃ্তিা অভযাস 
করসিন। বিবন বনউসাসলম ও বরংবিল্ডএর সাবহিয ও বিিকষ ক্লাসির সেসয 
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হসয়বছসলন। এিং এখ্ন আমরা গযমন গয গকাসনা বিষয় বনসয় কথা িবল আসলাচনা কবর, 
বিবন বঠ্ক গসভাসি সকল বিষয় বনসয় িকৃ্তিা করসিন। 
  
িসি িার মসধ্য সি সময় হীনম্মনযিা বিরাজ করি। এিা িাসক পীডা বেি। মবহলাসের 
উপবিবিসি বিবন লজ্জা গপসিন গিািা হসয় গযসিন। গমবর িসির সাসথ প্রণয় কাসলও 
বিবন লাজ নম্রভাসি একাসন্ত িসস নীরসি িার কথা শুনসিন, গকাসনা কথা িলসিন না। 
বকন্তু এই লাজুক নম্র িযবক্তই অভযাস এিং ঘসর গলখ্া পডা কসর বনসজসক এরূপ িক্তা 
বহসাসি গসড িুসলবছসলন, বযবন সািসলযর সাসথ প্রবিসযাবগিা কসরসছন, িকাসলর 
মাবজষিরুবচ িক্তা বসসনির েগলাসসর সাসথ। বিবনই গসই িযবক্ত যার গযাবিসিাসগষর ভাষণ 
এিং গহায়াইি হাউসসর ববিীয় উসবাধ্নী ভাষণ মানসিবিহাসস অলংকারপভণষ িাকপিুিার 
উজ্জ্বল নবজর হসয় রসয়সছ। 
  
এিা অিযন্ত আশ্চসযষর বিষয় গয, যার মন বছল এরূপ ভারািান্ত, লজ্জাপভণষ বিবন বলসখ্ন, 
“আপবন যবে বনসজসক একজন আইনজীিী রূসপ গসড গিালার েৃঢ় ইচ্ছা গ্রহণ কসর 
থাসকন, িাহসল কাজবির অসধ্ষসকর গিবশ ইসিামসধ্য হসয় গগসছ।” 
  
গপ্রবসসেসের েপ্তসর আিাহাম বলংকসনর একবি সুন্দর ছবি বছল। ”যখ্ন আমাসক গকাসনা 
শক্ত বিষসয় বসদ্ধান্ত গ্রহণ করসি হয়” িসলসছন বথওের রুজসভল্ট ”গয বিষয়বি কবঠ্ন, 
যাসি অবধ্কারও স্বাসথষর সংঘাি আসছ, আবম বলংকসনর বেসক িাকাই, িাাঁসক আমার 
িাসন কল্পনা করার গচষ্ট কবর, গই অিিায় বিবন কী করসিন িা গির করার গচষ্টা কবর। 
এিা আপনার কাসছ শুনসি খ্ারাপ লাগসি পাসর, বকন্তু একথা সিয গয, এিা আমাসক 
বিপে হসি উদ্ধার কসর এিং আবম সবঠ্ক সমাধ্াসন উপনীি হসি সক্ষম হই।” 
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রুজসভসল্টর পবরকল্পনা গকন পরীক্ষা করি না? আপবন যবে ভাসলা িক্তা হসি চান 
িাহসল গকন আপবন জানসি গচষ্টা করসিন না আপনার অিিায় পডসল বলংকন কী 
করসিন? আপবন জাসনন বিবন কী করসিন! বসসনসির বনিষাচসন সংসৃ্কবিিান, মাবজষিরুবচ 
গস্টসপন এ েগলাসসর কাসছ পরাবজি হিার পর বিবন িাাঁর অনুগামীসের উপসেশ 
বেসয়বছসলন, “একিার নয়, শিিার পরাজসয়ও হিাশার বকছু গনই।” 
  
আবম কী আশা করসি পাবর গয, হারিাসেষর খ্যািনামা মনস্তত্ববিে অধ্যাপক উইবরয়াম 
গজমস এর বনম্নিবণষি কথাগুসলা মুখ্ি করা পযষন্ত এই িইবি প্রবিবেন আপনার 
প্রািরাসশর গিবিসল গখ্ালা থাকসি। 
  
গকাসনা িরুসণর মসনই গস গয বিষসয়রই ছাত্র গহাক না গকন, িার বশক্ষা সম্পসকষ 
গকাসনারূপ েুবশ্চন্তা থাকা উবচৎ নয়। গস যবে িার গলখ্াপডা বনসয় প্রবিবি কাসজর বেসন 
মসন প্রাসণ িযস্ত থাসক সািলয িার বনবশ্চি। গস এ সম্পসকষ বনবশ্চি হসি পাসর গয, িার 
জীিসন িযথষিা আসসি না এিং গস হসি না কলবেি। মসন এরূপ েৃঢ় আিার জসনয 
অিশযই িাসক কাসজর বেসনর প্রবিবি ঘণ্টা মসন প্রাসণ কাজ করসি হসি। 
  
অধ্যাপক গজমস এর এই িক্তিয িযাখ্যা কসর আবম এখ্ন িলসি পাবর গয, িকৃ্তিা গশখ্ায় 
আপবন যবে এই অভযাস েৃঢ়িা ও বিশ্বস্তিার সাসথ অিযাহি রাসখ্ন, িুবদ্ধমিার সাসথ 
িকৃ্তিা চচষা কসরন, আপবন বনজ মসন েৃঢ় বিশ্বাস রাখ্সি পাসরন গয, আপবন একবেন 
আপনার শহর অথিা সমাসজর গযাগয িক্তা হসি পারসিন। 
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আপনার কাসছ শুনসি গযরূপ লাগুক না গকন, সাধ্ারণ নীবি বহসাসি এিা সিয অিশয 
এসি িযবিিমও আসছ। বনম্নমাসনর মানবসকিা ও িযবক্তত্ব সম্পন্ন একজন গলাক, যার 
গকাসনা বিষসয়ই গিমন োন গনই, গয োবনসয়ল ওসয়সিস্টাসরর মসিা িক্তা হসিন, না 
হসি পারসিন? এ প্রসসঙ্গ আবম িাস্তি উোহরণ বেবচ্ছ : 
  
বনউজাবসষর প্রাক্তন গভনষর গস্টাকসক গিনিসন আসয়াবজি একবি িকৃ্তিা বশক্ষা গকাসসষর 
সমাবপ্ত গভাসজ উপবিি বছসলন। বিবন িসলবছসলন গয, ঐ সন্ধযায় বশক্ষানবিশ ছাত্ররা গয 
িকৃ্তিা কসরবছসলন গস ধ্রসনর িকৃ্তিা বিবন ওয়াবশংিসন প্রবিবনবধ্ সভা এিং বসসনসিই 
শুনসছন। কসয়ক মাস আসগ গয-সি িযিসায়ী গরািা-ভীবিসি গিািা হসয় গযসিন িারাই 
গসবেন িকৃ্তিা কসরবছসলন গিনিসনর গভাসজ। িাসের মসিা একই ধ্রসনর িযিসায়ী 
আসমবরকার সকল শহসরই ছবডসয় রসয়সছ। িযিসা জানসলও িকৃ্তিা করা িাসের পসক্ষ 
বছল অকল্পনীয়, বকন্তু িকৃ্তিা গকাসসষ অংশ বনসয় একবেন িাাঁরা িাাঁসের শহসর সক্ষম 
িক্তায় পবরণি হন। 
  
িক্তা বহসাসি আপনার সািলয অজষন েুবি বজবনসসর ওপর বনভষর করসছ। িা হসচ্ছ 
আপনার িযবক্তগি গযাগযিা এিং িকৃ্তিা গশখ্ায় আপনার আগ্রহ ও গস আগ্রসহর 
গভীরিা। প্রায় সকল বিষসয় িসলসছন অধ্যাপক গজমস, “আপনার আগ্রহ আপনাসক 
জয়ী করসি। সুিল লাভ আপনার লক্ষয হসল আপবন বনবশ্চি ভাসিই িা লাভ করসিন। 
আপবন ধ্নী হসি চাইসল ধ্নী হসিন। োনী হসি চাইসল োনী হসিন, ভাসলা হসি 
চাইসল ভাসলা হসিন। িসি আপনাসক অিশযই িা হসি চাইসি হসি এিং হিার 
ইচ্ছানুযায়ী কাজ করসি হসি, সাসথ অনয গকাসনা আকাক্ষা গরসখ্ কাজ করসল চলসি 
না।” এিং অধ্যাপক গজমস সম গুরুসত্বর সাসথ সম্ভিি এিাও গযাগ করসি পাসরন, 
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“আপবন যবে আত্মপ্রিযয়ী সুিক্তা হসি চান িাহসল িা’হসি পারসিন,িসি আপনাসক 
অিশযই গস ইচ্ছা গপাষণ করসি হসি।” 
  
আবম এরূপ হাজার-হাজার পুরুষ ও মবহলাসক জাবন যারা সবিযই আত্মবিশ্বাস অজষন ও 
সুিক্তা হিার জনয গচষ্টা করসছন। এসের মসধ্য সামানয সংখ্যকই অিযন্ত গমধ্ািী। 
অনযানযরা আপনার শহসরর সাধ্ারণ মানুসষর মসিা। িাসের মসধ্য যারা গিবশ চিপসি 
িাসেরই আবম িযথষ হসি গেসখ্বছ গিবশ। কারণ িারা িাকা িানাসনার কথা গিবশ বচন্তা 
কসর? িকৃ্তিা গশখ্ায় অখ্ণ্ড মসনাসযাগ গেয় না। বকন্তু সাধ্ারণসের মসধ্য যারা অখ্ণ্ড 
মসনাসযাগ বেসয় গচষ্টা কসর িারাই সািলয লাভ কসর এিং িাসের িান হয় সকসলর 
শীসষষ। 
  
িাই প্রকৃিগি এিং মানবিক, িাবণজয ও গপশার গক্ষসত্রও কী আপবন সি সময় একই 
রূপ ঘিনা ঘিসি গেসখ্ন না। রকসিলার িসলবছসলন গয, িযিসাসয় সািলয লাসভর 
চাবিকাবঠ্ হসচ্ছ বধ্যষ। িকৃ্তিা গশখ্ার গিলাও এবি প্রথম প্রসয়াজন। 
  
মাশষাল ভচ বিসশ্বর সিষিৃহিম িাবহনীর বিরুসদ্ধ জয়লাভ কসর িসলবছসলন, এই সািসলযর 
কারণ হসচ্ছ হিাশ না হওয়া। 
  
১৯২৪ সাসল ফ্রাে যখ্ন মাবনষসি পশ্চােপসরসণ িাধ্য হয় িখ্ন েু’লক্ষ বসসনযর 
অবধ্নায়ক গজনাসরল গজািবর িার অধ্ীন গজনাসরলসের প্রবি পশ্চােপসরণ িন্ধ কসর 
িীি আিমণ শুরু করার বনসেষশ গেন। এর পর েুবেন িায়ী গয যুদ্ধ হয় িা বিশ্ব 
ইবিহাসস একবি স্মরণীয় ঘিনা। এই বনসেষসশর পর গজনাসরল িচ গজনাসরল গজািবরসক 
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একবি িাণীসি জানান, “আমার গকসের বসবনসকরা সম্পভণষ প্রস্তুি। আমার ভাসগ শত্রু 
গনই। অিিা অিযন্ত অনুকুল। সুিরাং আবম আিমণ পবরচালনা করবছ।” 
  
এই আিমসণর িসলই ফ্রাে রক্ষা পায়। 
  
সুিরাং যুদ্ধ িখ্ন িীি আকার ধ্ারণ কসর, পরাজয় যখ্ন প্রায় বনবশ্চি হসয় উসঠ্ িখ্ন 
বনসজসক িাাঁচাসি হসল শত্রুসি িীিির গিসগ আিমণ-করসি হসি। প্রবিসরাধ্ নয়, 
আিমণাত্মক যুদ্ধ করসি হসি িাহসল বনসজসক রক্ষা করা, জয়লাভ করা সম্ভি। 
  
ওয়াইলে কায়জার শৃসঙ্গ আসরাহণ : 
  
কসয়ক িৎসর আসগর কথা, আবম অবস্ট্রস আল্পস পিষসির ওয়াইল্ড কায়জার শৃসঙ্গ 
আসরাহসণর গচষ্টা কবর? গিসেকার িসলন গয, এিাসি আসরাহণ অিযন্ত কষ্টসাধ্য এিং 
গশৌবখ্ন আসরাহণকারীর জনয পথপ্রেশষক প্রসয়াজন। আবম ও আমার িনু্ধ, আমার েুজন 
বনবশ্চিভাসিই গশৌবখ্ন আসরাহণকারী এিং আমাসের গকাসনা পথপ্রেশষকও বছল না। িাই 
িৃিীয় েল আমাসের প্রশ্ন কসর, আমরা সািলযলাভ করি িসল বচন্তা কবর কী না। 
  
‘বনশ্চয়ই’ আমরা উির গেই। 
  
“কী কারসণ আপনারা এরূপ বচন্তা কসরন?” বিবন জানসি চান। ”অসনযরা গকাসনারূপ 
পথ প্রেশষক ছাডা সিল হসয়সছন? আবম িবল, সুিরাং আমাসের সিল না হিার গকাসনা 
কারণ গনই এিং আবম কখ্সনা পরাবজি হিার কথা বচন্তা কবর না।” 
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আলিাইনা আসরাহী বহসাসি আবম সম্পভণষ নবিশ বকন্তু আমার বছল মানবসক প্রস্তুবি। 
আবম বনবশ্চি বছলাম সািলয সম্পসকষ। সুিরাং িকৃ্তিা গশখ্ার সািলয অজষসন এরূপ 
মানবসক প্রস্তুবি এিং মসনািল থাকসল এভাসরস্ট আসরাহসণ সািলয অজষসনর মসিা এ ও 
সহজ সাধ্য। 
  
সািসলযর কথা বচন্তা করুন। যথাযথ আত্মবনয়ন্ত্রসণর মাধ্যসম আপবন জনসভায় িকৃ্তিা 
করসছন িসল বচন্তা করুন। 
  
এিা সম্পভণষরূসপ আপনার শবক্তর মসধ্য। সািলয সম্পসকষ মসন-মসন বিশ্বাস িা 
আত্মবিশ্বাস গপাষণ করুন। এিা েৃঢ়ভাসি বিশ্বাস কসর বিজয়লাসভর জসনয িা প্রসয়াজসন 
বঠ্ক গসভাসি কাজ করুন। 
  
এেবমরাল েুপাে গকন িাাঁর গানসিািষ চাসলষনিন গপািারসয় গভডান বন িার পসক্ষ 
আধ্ােজন গুরুত্বপভণষ যুবক্ত গেবখ্সয়সছন। এেবমরাল িারাগুি গভীর মসনাসযাগ বেসয িা 
গশাসনন। বকন্তু আসরা একবি কারণ বছল, িা আপবন উসেখ্ কসরন বন? গশানার পর 
বিবন উির গেন। 
  
‘ওিা বক?’ এেবমরাল েুপাে প্রশ্ন কসরন। উির আসস, আপবন িা করসি পারসিন গস 
বিশ্বাস আপনার বছল না। 
  
সাধ্ারণ ভাষণ গকাসসষ অংশ গ্রহণকারীরা সিাই গয মভলযিান বজবনসবি প্রবশক্ষণকাসল লাভ 
কসরন িা হসচ্ছ বনসজসের উপর আিা িৃবদ্ধ, আত্মবিশ্বাস অজষন। এিং গয গকাসনা ভাষায় 
গয গকাসনা গক্ষসত্র সািসলযর জনয এবি বিসশষ প্রসয়াজন। 
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বিজয় লাসভর ইচ্ছা : 
  
এ গক্ষসত্র আবম প্রয়াি এলিািষ এর একবি বিে উপসেশ উসেখ্ করার গলাভ সংিরণ 
করসি পারবছ না। সাধ্ারণ মানুষ, নারী িা পুরুষ যবে িাসের বনজস্ব োন সবঠ্কভাসি 
কাসজ লাগান িা হসল সুখ্ ও সমৃবদ্ধ বনবশ্চি। 
  
যখ্বন আপবন ঘর হসি গির হসিন িখ্ন মসন-মসন গ্লাবন রাখ্সিন না, েৃঢ় পেসক্ষসপ 
চলসিন, িুক িুবলসয় হাাঁিসিন, গকাসনা িনু্ধর গেখ্া গপসল িার সাসথ হাবসমুসখ্ কথা 
িলসিন। গকাথাও গকাসনা কারসণ ভীি হসিন না, কাসকও শত্রু মসন কসর বচন্তায় সময় 
নষ্ট করসিন না। আপবন কী করসি চান িা মসন মসন বঠ্ক কসর গনিার গচষ্টা করুন 
এিং অিঃপর গসই বির লক্ষয সামসন গরসখ্ এবগসয় চলুন। গয কাজবি আপবন চান িার 
উপর আপনার মন বির রাখু্ন, িাহসল আপবন গেখ্সি পাসিন গয, আপবন বনবেষষ্ট লসক্ষয 
গপৌঁসছ গগসছন, আপবন সািলয লাভ কসরসছন। সময় ও গরাি আপনার লক্ষয অজষসন 
িাধ্া হয় বন, আপবন যা হসি চান িা কল্পনা করুন, গকাসনা একজনসক িা হিার আেশষ 
বহসাসি কল্পনা করুন, মসন মসন িার ছবি এাঁসক বনন। অিঃপর সিলিার লক্ষয সামসন 
গরসখ্ কাজ করুন, সািলয আসসি। বচন্তা হসচ্ছ িড শবক্ত। েৃঢ় মসনািল বনসয় অিুি 
বিশ্বাস বনসয় আপনার বিষয়বি বচন্তা করুন। এই বচন্তা আপনার মনসক কসর িুলসি 
সৃজনশীল। ইচ্ছানুযায়ী কমষ হয় এিং সি কসমষরই িসলােয় হয়। আমাসের মন গযরূপ 
আমরাও হই বঠ্ক গসরূপ। বনসজর বচন্তা বনসয় লক্ষয বির কসর মাথা উাঁচু কসর চলুন। 
সািলয আসসিই। 
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গনসপাবলয়ন, ওসয়বলংিন, রী, গ্রাে, গিাচ–সকল বিখ্যাি সামবরক গনিা স্বীকার কসরসছন 
গয একবি সামবরক িাবহনীর বিজয় অজষসনর ইচ্ছা এিং বিজয় অজষসনর গযাগযিা সম্পসকষ 
িার আিা বিজয় বনবশ্চি কসর। 
  
“নব্বই হাজার বিবজি িযবক্ত” িসলসছন মাশষাল গিাচ, “নব্বই হাজার বিজয়ী িযবক্তর 
আসগই বঝবমসয় পসডন। গকননা, িারা বিজয় লাভ সম্পসকষ হিাশ হন। এই হিাশা 
িাসের বনবিক অথঃপিন ঘিায় এিং পবরসশসষ িারা পরাজয় িরণ করসি িাধ্য হয়। 
প্রবিসরাধ্ করসি পাসর না গঠ্কাসি পাসর না।” 
  
অনযথায়, পরাবজি নব্বই হাজার গলাসকর সকসলই গিত্রাঘাি প্রাপ্ত নয়। বকন্তু িারা 
মানবসক ভাসি গিত্রাঘাি প্রাপ্ত, িারা আত্মবিশ্বাস ও সাহস হারা, িাই হয় িারা 
পরাবজি। আত্মবিশ্বাস ও সাহস হারা িাবহনীর বিজসয়র গকাসনা পথ গনই। এ ধ্রসনর 
গকাসনা মানুসষরও সািসলযর গকাসনা আশা গনই। 
  
মাবকষন গনৌিাবহনীর প্রাক্তন যাজক গিাবজয়ার প্রথম মহাযুদ্ধ কাসল গনৌিাবহনীসি যাজক 
হসি ইচু্ছক িহু িবক্তর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কসরবছসলন। গনৌ-িাবহনীর যাজসকর সািসলযর 
জসনয কী কী গুণ থাকা প্রসয়াজন মসমষ প্রশ্ন করা হসল বিবন উির গেন –চারিা বজ। 
গসগুসলা হসচ্ছ গগ্রস, গ্রুমসান, বগ্লি ও গুিষস অথষাৎ েয়া, সাধ্ারণ িুবদ্ধ, চবরসত্রর েৃঢ়িা ও 
সহন শবক্ত। 
  
িকৃ্তিায় সািসলযর জসনযও এগুসলা প্রসয়াজন। এগুসলাসক আপনার আেশষ বহসাসি গ্রহণ 
করুন। রিাসিষর বনম্নপেযবিসক আপনারা সমর-সঙ্গীি রূসপ গ্রহণ করুন। 
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আপবন যখ্ন হাবরসয় যাসিন িসন 
হসিন ভসয় বশশুর মসিা শংবকি– 
গচাসখ্ মৃিুযর ছায়া গেসখ্ হসিন আিবেি 
হসিন মমষ যািনায় েগ্ধ, নয় িা আকাবঙ্ক্ষি। 
হিাশ হৃেসয় গিবষ্টি হসিন আত্মহিযায় — 
বকন্তু মানি জীিসনর বনয়ম–সগ্রাম সিষ অিিায়; 
আত্মবিশ্বাস বনবষদ্ধ, গিআইনী কাজ হসয় — 
কু্ষধ্া এিং যন্ত্রণা, অিশযই সহয করা যায়, 
প্রািসভাসজ শক্ত রুবি। কী বনরূপায়। অসহায়, 
গখ্লায় আপবন অনাসক্ত। কী লজ্জার বিষয়– 
িরুণ, সাহসী উজ্জ্বসলর িসর এমন হিার নয়। 
আপনার মসনাভাসি বিবি গনই এিা প্রকাশ না হয়, 
উঠু্ন, আগুন, লসড যান সো। অনন্ত হৃেয়– 
অিঃপর হসি আপনার বিজয়। 
হসিন না যন্ত্র হসিন না পশু, গকাসনাভাসি। 
বনসজর পাসয় োাঁডান, জয় আপনারই হসি। 
মার গখ্সয় কাো, মৃিুয, গস গিা সহজ কাজ িড– 
িাগো বচংবডর মসিা হামা গেয়া, জড সড। 
বকন্তু হৃেসয় হিাশা নয়, সংগ্রাম আর সংগ্রাম 
বিজসয়র িসর চালাসিই হসি এই গপ্রাগ্রাম। 
সকল গক্ষসত্রই হসি িসি জয়– 
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ঝড ঝঞ্ঝার বনবশ্চি হসি লয়। 
মৃিুযর আসগ মরা গস গিা অসনক সহজ কাজ– 
িাাঁচার মসিা গিাঁসচ থাকাই গিা িরজ আজ। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
(১) আসস্ত-আসস্ত িা ধ্াসপ-ধ্াসপ আমরা গকাসনা বকছু বশবখ্ না, িা গয গলি গখ্লা, 
িরাবস ভাষা গশখ্া, িকৃ্তিা গশখ্া যাই গহাক। হঠ্াৎ শুরু কসর এক ধ্াক্কায় আমরা এবগসয় 
যাই। অিঃপর আমরা বির হসয় িবস অথিা বপবছসয় পবড এিং কখ্সনা িা গশখ্া গকাসনা 
বকছু ভুসল যাই, বিসৃ্মি হই। মসনাবিোনীরা এই বিবিকালসক িসলন, বশক্ষার িি 
অবধ্িযকা। আমরা কসঠ্ার পবররম কসরও এই ‘অবধ্িযকা’ হসি গির হসয় আসসি পাবর 
না, কখ্সনা িা এগুসি পারসলও আিার বপবছসয় পবড। বকছু গলাক, আমাসের অগ্রগবির 
পদ্ধবি িুঝসি না গপসর অবধ্িযকায় পসড হিাশ হসয় গচষ্টা গছসড গেন। এিা অিযন্ত 
েুঃখ্জনক, িারা যবে গচষ্টা অিযাহি রাখ্সিন, অভযাস করসিন সিি, িা হসল িারা 
একবেন গেখ্সি গপসিন, হঠ্াৎ িারা বিমাসনর চাইসিও দ্রুি গবিসি গিবরসয় আসসছন, 
রািারাবি অকল্পনীয় অগ্রগবি ও সািলয লাভ কসরসছন। 
  
(২) িকৃ্তিা শুরু করার প্রারসম্ভ আপবন কখ্সনা স্নায়বিক েুিষলিা কাবিসয় উঠ্সি পাসরন 
না। বকন্তু আপবন যবে বধ্যষশীল হন িাহসল শীঘ্রই আপবন প্রাথবমক ভয় ছাডা সিবকছু 
কাবিসয় উঠ্সি পারসিন এিং কসয়ক বমবনি িকৃ্তিা করার পর আপনার ভয় েভরীভভ ি 
হসি। 
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(৩) অধ্যাবক গজনম িসলসছন গয, কাসরা িার বশক্ষা সম্পসকষ গকাসনারূপ উৎকো রাখ্া 
উবচৎ নয় এিং সবিয যবে গয আন্তবরকভাসি গচষ্টা কসর একবেন গয িার 
সামসামবয়কসের মসধ্য েক্ষ িযবক্ত হসয় উঠ্সি, গক্ষত্র িা বিষয় িার যাই গহাক না গকন। 
এর মনস্তাবত্ত্বক সিয আপনার ওপর এিং আপনার িকৃ্তিা গশখ্ার গক্ষসত্র প্রসয়াগ করুন। 
আপনার সািলয আসসি প্রশ্নািীি ভাসি। এভাসি গয গলাক সিল হয় গস মাত্রাবিবরক্ত 
গমধ্ার অবধ্কারী নয়, সাধ্ারণ বধ্শবক্তসম্পন্ন। বধ্যষও েৃঢ় প্রিযয়ই জসয়র কারণ েৃঢ়িার 
সাসথ গচষ্টা কসর সিল হন। 
  
(৪) জনসভায় িকৃ্তিা কসর সািলযলাসভর বচন্তা করুন। এই বচন্তা মসন থাকসল সািলয 
অজষসনর জসনয যা করা প্রসয়াজন িা আপবন করসি পারসিন। 
  
(৫) আপবন যবে হিাশ হসয় পসডন িাহসল গিবে রুজসভসল্টর পবরকল্পনা অনুসরসণ 
বলংকসনর ছবির বেসক িাকান এিং বনসজসক প্রশ্ন করুন, আপনার মসিা অিিায় পডসল 
বিবন কী করসিন। 
  
(৬) প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাসল মাবকষন গনৌিাবহনীর জননক পেি যাজক, যাজসকর সািসলযর 
কথায় িসলসছন চারবি শব্দ, চারবি বজ, গসগুসলা কী? 
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৬. সুভাষণ প্রোবনর ডিাপন তথয 
  
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ গশষ হিার অিযিবহি পসর আবম লেসন েু’ভাই সযার গরাক ও সযার 
গকইথ বস্মসথর সাক্ষাৎলাভ কবর। িারা সেয লেন হসি অসস্ট্রবলয়ায় বিমান সির সমাপ্ত 
কসরসছন, এই সািলযজনক সিসরর জসনয অসস্ট্রবলয়া চাঞ্চলয সৃবষ্ট হসয়সছ এিং িাাঁরা 
নাইি উপাবধ্ গপসয়সছন। 
  
মসনারম েৃসশযর খ্যািনামা বচত্রগ্রাহক গকবল্টন হাবলষ এই সিরকাসল বকছু পথ িাসের 
সাসথ বছসলন এিং মুবভ কযাসমরায় ছবি িুসলসছন। আবম িাাঁসের এই সির সম্পসকষ 
িকৃ্তিা গশখ্াই এিং িকৃ্তিা পবরসিশসনর পদ্ধবি বশক্ষা গেই। লেসনর বিলারমবনক হসল 
চার মাস ধ্সর বেসন েু’িার কসর িকৃ্তিা চসল। একজন বিকাসল অপরজন রাসি িকৃ্তিা 
কসরন। 
  
িাাঁসের অবভেিা বছল একইরূপ, গকননা, িাাঁরা পাশাপাবশ িসসই বিসশ্বর অসধ্ষক ভ্রমণ 
কসরসছন, িাাঁসের িকৃ্তিার বিষয়ও বছল অবভন্ন এিং শব্দগি ভাসিও বছল বমল 
এিৎসসত্বও িকৃ্তিার ধ্ারণা বকন্তু একইরূপ গশানাি না। 
  
এই িকৃ্তিার শসব্দর সাসথ আসরা একবি বজবনস বছল গসবি হসচ্ছ িলার ধ্রন, প্রকাশ 
ভবঙ্গ। ”আপবন কী িলসিন িার চাইসি কীভাসি িলসিন গসিা অবধ্ক মভলযিান।” 
  
একিার এক সঙ্গীিানুোসন জননকা িরুণীর পাসশ আবম িসসবছলাম। আবম গেসখ্বছ, 
কাজুরকা িাজাসনার সময় গস িরুণী িই পডসছ, এর কারণ হসচ্ছ সুর িার গিাধ্গময 
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হবচ্ছল না। অিঃপর বশল্পী যখ্ন আকষষণীয় অঙ্গভবঙ্গসি একবি সুর পবরসিশন করসি 
শুরু কসর িরুণীবিও িখ্ন িই িন্ধ কসর মসঞ্চর বেসি িাকায় বনবিষ্ট বচসি, গশাসন গস 
সুর বনবিষ্ট বচসি, যবেও গস সুসরর গকাসনা অথষ িার মসমষ পশবছল না, সুর প্রকাসশর 
ভবঙ্গ, পবরসিশসনর ভবঙ্গ িরুণীবিসক জাবগসয় গিাসল, আকবষষি কসর, না িুঝসলও িেয় 
হসয় গশাসন, িরুণী আনন্দ পায়। 
  
খ্যািনামা রুশ বচত্র বশল্পী িলি একিার িার এক ছাসত্রর একবি বচত্র সংসশাধ্ন কসরন। 
ছাত্রবি িার সংসশাবধ্ি বচত্রবির প্রবি গেসখ্ন এিং বিবস্মি কসে িসলন।”আপনার কু্ষদ্র 
আাঁচসডর িসল বচত্রবিই পবরবচি হসয় গগসছ।” ব্রুি িসলন, “কু্ষদ্র আাঁচসডই বশসল্পর 
জে।” বশসল্পর মসিা ভাষণ প্রোসনর গক্ষসত্রও এবি একইভাসি সিয। 
  
শব্দ চয়সনর গক্ষসত্রও এবি একইভাসি প্রসযাজয। বিবিশ পালষাসমসে একবি পুরািন প্রিাে 
আসছ, কী বিষসয় িলা হসচ্ছ িা নয়, কীভাসি িলা হসচ্ছ িার উপরই সািলয বনভষর 
কসর। 
  
সুিাচন ভবঙ্গ গয গকাসনা সামানয বিষয়সকও গুরুত্বপভণষ, আকষষণীয়, হৃেয় গ্রাহী কসর 
গিাসল। আবম সিসময় এিা লক্ষয কসরবছ গয, কসলসজ িকৃ্তিা প্রবিসযাবগিায় গযসি ছাত্র 
জয়লাভ করসিা িাসের সিার জয় বিষয়িস্তুর জসনয হি না, হি প্রকাশ ভবঙ্গর জসনয। 
গয িক্তা প্রাঞ্জল, আকষষণীয় ও সুলবলি ভাষায় িকৃ্তিা করসি পারসিন, বিষয়বি যাই 
গহাক না গকন িার ভাষণ হয় হৃেয়গ্রাহী। 
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”একিা ভাষসণ বিনবি বজবনস থাসক,“ িসলসছন লেষমসল, গসগুসলা হসচ্ছ, গক িলসলন, 
কীভাসি িলসলন এিং এগুসলার মসধ্য গশষবির গুরুত্বও কম নয়। এিা কী িাবডসয় িলা? 
গমাসি না। িাস্তি অনুসন্ধান করসল আপবন এর সিযিার প্রমাণ পাসিন। 
  
লেষ এেমােিাকষ বলবখ্ি ভাষণগুসলা এসিা সুন্দর, যুবক্তপভণষ িথযসমৃদ্ধ ও রসপভণষ হি গয 
িা আসজা কথাসাবহসিযর ক্লাবসক বহসাসি পাঠ্ করা হয়। বকন্তু এিা সিয গয িক্তা বহসসি 
িাকষ বছসলন সম্পভণষ িযথষ। িাাঁর িকৃ্তিা করার ক্ষমিা বছল নডিসড। িক্তিযসক বিবন 
করসি পারসিন না আকষষণীয় ও গজারোর; এিং হাউস অি কমসে িাাঁসক িলা হি 
‘বেনারসিল’। যখ্ন বিবন বকছু িলসি োাঁডাসিন িখ্ন অনযানয সেসযরা হাাঁবচ বেসিন, 
কাবশ বেসিন, িালসগাল পাবকসয় েলিদ্ধভাসি গিবরসয় গযসিন। 
  
আপবন আপনার সকল শবক্ত বেসয় গয গকাসনা িযবক্তর উপর ইিাি জযাসকি িদ্ধ িুসলি 
বনসক্ষপ করসি পাসরন, বঠ্ক মসিা না লাগসল গস আঘাসি িার কাপসড আাঁচড পডসি 
না। বকন্তু যবে বকছু পাউোর গকাসনা িযবক্তসক লক্ষয কসর বনসক্ষপ কসরন িা বছিান িা 
হসি সামানয বকছু হসলও িার গাসয় পডসি। সুিরাং িকৃ্তিায় ইিাি িমষাচ্ছাবেি 
িুসলসির চাইসি পাউোর সেৃশ কাবহনী অসনক ভাসলা, িলপ্রসু। সুিরাং িকৃ্তিার কাসল 
িক্তিয হসি িাচনভবঙ্গর উপর গজার গেয়া, গুরুত্ব গেয়া অসনক গিবশ ভাসলা; িলপ্রসভ। 
  
সুভাষসণর গগাপন কথা : 
  
িকৃ্তিাোসনর পদ্ধবি সম্পসকষ িহু অন্তহীন ও একসঘসয় কথা গলখ্া হসয়সছ। এর ওপর 
বনয়ম কানুসনর িহু পেষা গযাবগসয় এবিসক আসরা গুপ্ত রহসযপভণষ কসর গিালা হসয়সছ, 
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পুরািন ধ্রসনর িাকপিুিা বিষয়বিসক আসরা ঘৃবণি ও বিদ্রুপাত্মক কসর িুসলসছ। 
িযিসায়ীরা পুস্তসকর গোকাসন িকৃ্তিা সম্পসকষ িই অনুসন্ধান করসি বগসয় গয সি িই 
পান গসগুসলার অবধ্কাংশই িাসের জসনয অপ্রসয়াজনীয়। সামাবজক অগ্রগবি সসত্ত্বও সু্কসল 
ছাত্রসের আসজা ওসয়সিষ্টার এিং এনগারসসাল পডসনা হয় যা গকাসনা অিিাসিই 
যুসগাপসযাগী নয়, যার স্টাইল হসয় পসডসছ গসসকসল। বমসসস এগনার গসসক অথিা 
বমসসস ওসয়সিস্টার গয ধ্রসনর িুবপ পরসিা আজ গকউ গস ধ্রসনর িুবপ পরসল হসিন 
উপহাসসযর পাত্র। িাাঁসের স্টাইল অনুসরণও হসি িযঙ্গাত্মক। 
  
গৃহযুসদ্ধর পর িকৃ্তিার ধ্রন এিং িকৃ্তিাোন পদ্ধবি সম্পভণষ পাসল্ট গগসছ। সমসয়র সাসথ 
সঙ্গবি রাখ্সি হসল, িাল বমলাসি হসল গিবলগ্রাসমর গবিসি পদ্ধবি িেলাসি হসি। 
অথষহীন িাকয, আজসকর যুসগ গকাসনা গরািাই শুনসিন না, সহয করসিন না। 
  
আধু্বনক গরািারা, িারা সংখ্যার পসনসরা জন অথিা হাজার জন হসি পাসরন, কামনা 
কসরন গয, িক্তা যা িলসিন, সরাসবর িলসিন, ঘুবরসয় গপাঁবচসয় গরািারা, িারা সংখ্যার 
পসনসরা জন অথিা হাজার জন হসি পাসরন, কামনা কসরন গয, িক্তা যা িলসিন, 
সরাসবর িলসিন, ঘুবরসয় গপাঁবচসয় িলসিন না, যা িলসিন সহজভাসি িলসিন, সািলীল 
ভাসি িলসিন, যাসি গরািারা সরাসবর িা িুঝসি পাসর। এমন ভাসি িলসিন, বঠ্ক গয 
ভাসি বিবন কথািািষা িসলন। 
  
সাধ্ারণ কসথাপকথসন বিবন গযভাসি কথা িসলন, গসভাসি িলসিন, িসি িকৃ্তিা কাসল 
গজার একিু গিবশ বেসি হসি অথষাৎ িড কসর িলসি হসি। এমনভাসি িলসি হসি যাসি 
গরািারা শুনসি পায়। একজসনর সাসথ কথা গযভাসি িসলন চবেশ জসনর সামসন িলসি 
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বঠ্ক গসরূপ ধ্ববনসি িলা চলসি না, িড কসর শব্দ পবরষ্কার কসর িলসি হসি যাসি 
শুনসি ও িুঝসি কাসরা অসুবিধ্া না হয়। 
  
নািাোর খ্বনসি মাকষসিাসয়নসক একজন রবমক বজসেস কসরবছসলন, আপবন এখ্ন 
গযভাসি িকৃ্তিা করসছন এিাই কী আপনার স্বাভাবিক গলার িাকপিুিা? 
  
গরািারা চান িক্তার ‘স্বাভাবিক গলার িাকপিুিা’ বনম্নস্বরও নয়, গলািািা বচৎকারও 
নয়? 
  
ঘসরায়া বিঠ্সক িকৃ্তিা আর প্রকাশয জনসভায় িকৃ্তিা এক নয়, ঘসরায়া পবরসিসশ 
অনুসৃি পদ্ধবি অনুসরণ কসর প্রকাশয সভায় সিল হওয়া যায় না। িসলসছন জন গহনরী 
বস্মথ! 
  
আবম একজন বিবশষ্ট উপনযাবসসকর িকৃ্তিার কথা িণষনা কসরবছ। গস হলরুসম বিবন 
িকৃ্তিা কসরসছন। বঠ্ক গসই হলরুসম, কসয়ক মাস পসর সযার অবলভার লজ িকৃ্তিা 
কসরন। গসই িকৃ্তিাবি গশানার সুসযাগও আমার হসয়বছল। িাাঁর িক্তিয বিষয়বি বছল 
এযািম ও বিশ্ব। অধ্ষশিাব্দী বিবন এই বিষয়বির উপর অধ্যয়ন, গসিষণা, পরীক্ষা ও বচন্তা 
কসরসছন। সুিরাং বিষয়বি িার মন হৃেয় মবস্তষ্ক ও জীিসনর সাসথ সংযুক্ত। বিষয়বির 
আগাসগাডা িাাঁর নখ্েপষসণ। এিৎসসত্ত্বও িকৃ্তিা করসি োাঁবডসয় বিবন হঠ্াৎ গিািা হসয় 
পসডন। কারণ বিবন িকৃ্তিা করসি অভযস্ত বছসলন না। বিষয়বি বিবন জানসিন, ভাসলা 
ভাসিই জানসিন, গকহ প্রশ্ন করসল অিযন্ত সহজ সরল ও সািলীল ভাষায় িা িুবঝসয় 
বেসি পারসিন,প্রশ্নকিষাসক পবরিৃবপ্ত বেসি পারসিন, সন্তুষ্ট করসি পারসিন। এযািম িা 
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অনুসম্পসকষ প্রশ্নকিষাও িার সেুির গপসিন। বিবন এমনভাসি িলসি পারসিন শুসন 
মসন হি বিবন যা গেখ্সছন ভািসছন িুঝসছন অনুভি করসছন আমরা বঠ্ক িাই গেখ্বছ 
ভািবছ িুঝবছ অনুভি করবছ। বকন্তু িকৃ্তিা প্রোন িা নয়। 
  
বিষয়বি জানা বছল িসল বিবন অিিা কবিসয় উঠ্সি সক্ষম হন। এর িল কী হয়? বিবন 
আকষষণীয় িকৃ্তিা কসরন। গরািাসের বিসমাবহি কসরন। বিবন একজন শবক্তমান িক্তা 
িসল প্রমাবণি হন। বকন্তু আবম বনবশ্চি ভাসি জাবন, বিবন বনসজসক গিমন ভাসিন না। 
আবম এিাও বনবশ্চি গয বকছু গলাক িুঝসি গপসরসছ বিবন গমাসিই সুিক্তা নন। 
  
এই িই পসড যবে আপবন িকৃ্তিা করসি শুরু কসরন গরািারা আপনার িকৃ্তিা গশাসন 
িাহসল আমাসক গকাসনারূপ কৃবিত্ব গেয়া প্রসয়াজন গনই। কারণ গরািারা শুনসলই িক্তা 
হওয়া যায় না িা িকৃ্তিা হয় না, িকৃ্তিা হসি গসবি গয িকৃ্তিা আপবন বশসখ্ গগসলও 
গরািারা গকাসনা ভাসিই ধ্রসি পারসি না গয আপবন বশখ্া িকৃ্তিা গপশ কসরসছন। 
আপনার িকৃ্তিায় গসরূপ স্বাভাবিকিা থাকসি হসি। গয িক্তা িকৃ্তিাকাসর স্বাভাবিকিা 
িজায় রাখ্সি পাসরন, গরািা িাসক সুিক্তা িসল মসন কসরন, িাাঁর িকৃ্তিা করার ধ্রনও 
িা যাই গহাক না। সুিরাং স্বাভাবিকিা রক্ষা করসি পারায় সুভাষসণর একবি বিসশষ 
গুণ। 
  
গহনবর গিাসেষর উপসেশ : 
  
“সকল গিােষই প্রায় একরূপ” একবি প্রচবলি প্রিচন বকন্তু গয গকাসনা েু’িযবক্ত বঠ্ক 
একরূপ হয় না। বিসশ্বর প্রবিবি জীিই স্বিন্ত্র, এখ্াসন নিুন গয আসস িার সাসথ 
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পুরািসনর হুিহু বমল থাসক না, পুরািন একই রূপ বনসয় আিার আসস না। একজন 
িরুণসক িার বনসজর সম্পসকষ বঠ্ক এই ধ্ারণা গ্রহণ করসি হসি, িাসক ঐরূপ িযবক্তত্ব 
অজষন করসি হসি যা িাসক অনযানয হসি স্বিন্ত্র কসর এিং গস গুণই িার মসধ্য গসড 
িুলসি হসি। সমাজ ও বশক্ষালয় িার এরূপ গুণগি উৎকষষ সাধ্সন সাহাযয করসি 
পাসর, আমাবেগসক একই রূপ কসর গিালার প্রসচষ্টা বঠ্ক নয়? সুিরাং বনসজসক স্বিন্ত্র 
কসর গিালার গক্ষসত্র বনসজরও বিসশষ গচষ্টা অিশযই থাকসি হসি। 
  
িকৃ্তিা গশখ্ার িযাপাসর বিষয়বি আসরা সিয। এ বিশ্ব সংসাসর আপনার মসিা গকাসনা 
মানুষ গনই। লাখ্-লাখ্ গলাসকর েুবি গচাখ্, নাক ও মুখ্ আসছ, বকন্তু িাসের কাসরা 
গচহারাই আপনার সাসথ বমলসি না, এিং িাসের মসধ্য গকহ-গকহ অিশয আপবন গয 
ভাসি িসলন বঠ্ক গসভাসি কথা িলসি সক্ষম হসি পাসরন। অনয কথায়, আপনার একিা 
আলাো িযবক্তত্ব আসছ। িক্তা বহসাসি এিা আপনার বিসশষ মভলযিান গুণ। েৃঢ়িার সাসথ 
এগুসলার উৎকষষ সাধ্সনর গচষ্টা করুন। িসল আপনার িক্তিয গজারোর হসি, এভাসিই 
আপবন গুরুত্ব অজষন করসি সক্ষম হসিন। 
  
সযার অবলভার লজ গয িকৃ্তিা করসিন িা অনযানযসের গথসক স্বিন্ত্র হি, কারণ বিবন 
বনসজও বছসলন। স্বিন্ত্র িযবক্ত। মানুসষর োবডসগাাঁি ও চুলহীন মবস্তষ্ক গযমন একরূপ না 
বঠ্ক গসভাসি েুজসনর িকৃ্তিা একরূপ হয় না। যবে গকহ লসয়ে জজষসক পুঙ্খানুপুঙ্খরূসপ 
অনুকরণ করসি চায় িাহসল গস িযথষ হসি, হসি িাধ্য। 
  
আসমবরকায় সিচাইসি প্রবসবদ্ধ অজষনকারী বিিকষ অনুবেি হয় বসসনির বস্টসিন এ. 
েগলাস আিাহাম বলংকসনর মসধ্য, ১৮৫৮ সাসল ইবলনসয়চ শহসর। বলংকন বছসলন লম্বা 
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ও বছপবছসপ, েগলাস বছসলন গিাঁসি ও গমািা। শরীসরর মসিা এই েু িযবক্তর চবরত্র, 
মসনাভাি িযবক্তত্ব এিং স্বভািও বছল বভন্ন ধ্রসনর। 
  
েগলাস বছসলন বিসশ্বর গসরা সংসৃ্কবিিান িযবক্ত, বলংকন এসসবছসলন বনম্নস্তর হসি সমু্মখ্ 
ভাসগ। েগলাসসর অঙ্গভবঙ্গ বছল মাধু্যষপভণষ। বলংকসনর অঙ্গভবঙ্গ বছল এসলাসমসলা। 
েগলাসসর িক্তিয হি িযঙ্গ গকৌিুকপভণষ, বলংকন বছসলন গরেিম গল্পকার। েগলাসসর 
ভাষা বছল সহজির। বলংকন উপমা ও উোহরণ বেসয় িযাখ্যা করসিন। েগলাস বছসলন 
গবিষি ও কিৃষত্ব প্রয়াশী। বলংকন বছসলন নম্রও ক্ষমাশীল, েগলাস বচন্তা করসি পারসিন 
দ্রুি। বলংকসনর মানবসক ক্ষমিা বছল অিযন্ত েথ। েগলাস ঘভবণষঝসডর গপ্ররণা ও গবি 
বনসয় িকৃ্তিা করসিন। বলংকন বনঞ্ঝষাি ও বিসিচক। 
  
এই েুজসনই বছসলন সিল িক্তা, সুিক্তা। কারণ িারা েু’জনই বছসলন সসচিনও 
সাহসী। িাাঁসের মসধ্য গকহ যবে অনযসক অনুসরণ করসি চাইসিন িাহসল বনবশ্চিভাসিই 
িযথষ হসিন। বকন্তু িাাঁরা িাাঁসের পথ অনুসরণ কসরই খ্যাবি অজষন কসরবছসলন। সুিরাং 
িাসের অনুসরণ করুন। 
  
এিা একবি সহজ বনসেষশ। বকন্তু এিা অনুসরণ করা বক সহজ? না িা নয়। মাশষাল গিচ 
যুদ্ধ গকৌশল সম্পসকষ িসলসছন, এিা গিাঝা খু্িই সহজ, বকন্তু কাসজ লাগাসনা, িাস্তিাবয়ি 
করা অিযন্ত কবঠ্ন, এই বনসেষসশর গক্ষসত্র িা সিয। 
  
গরািাসের সামসন স্বাভাবিক হসি হসল অভযাস প্রসয়াজন। অবভসনিারা িা জাসনন। চার 
িছসরর একবি গছসল িা গমসয় মসঞ্চ োাঁবডসয় গয গকাসনা বকছুই স্বাভাবিক ‘আিৃবি করসি 
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পাসর বকন্তু গস বশশুর িয়স এখ্ন ২৪ অথিা ৪৫ িছর হয় িখ্ন বক িার পসক্ষ বঠ্ক 
গসভাসি আিৃবি করা সম্ভি? চার িছসরর বশশুর গিাধ্শবক্ত বছল না, িাই গস গপসরবছল 
স্বাভাবিক হসি। বকন্তু িসয়ািৃবদ্ধর পর গসরূপ গিাধ্শবক্ত হীন হওয়া বক সম্ভি? এরূপ 
অনমনীয় শবক্ত অজষন কসর িাগাডম্বরপভণষ িক্তিয গপশ করসিন িসল আশা করা, ঘুঘু 
সেৃশ িযবক্তও করসি পারসি না। 
  
গকাসনা িযবক্তসক িকৃ্তিা োন গশখ্াসনা ও প্রবশক্ষণ গেয়া িার স্বাভাবিক শবক্তর ওপর 
আর একবি বিসশষ বকছু চাপাসনা হয়, এিা শুধু্মাত্র িার গিািলাবন িন্ধ করা, িাসক 
স্বাভাবিক করা এিং গকাসনা িযবক্ত ধ্াক্কা গমসর গিসল বেসল পসড যাওয়া মানুষবি গযরূপ 
ভাসি কথা িসল গসরূপ কথা িলসি িাসক উপযুক্ত কসর গিালা। শি-শি িার আবম 
িক্তাসের িাসের িকৃ্তিাোন কাসল থাবমসয় বেসয়বছ এিং িাসের মানুসষর মসিা িলসি 
উৎসাবহি কসরবছ। শি-শি রাসি আবম মানুষসক স্বাভাবিক বনয়সম িকৃ্তিা করাসি গচষ্টা 
কসর িযথষ হসল ভারািান্ত হৃেসয় ঘসর বিসরবছ। বিশ্বাস করুন, আবম কথাসক গযভাসি 
িসল গিসলবছ, কাজিা বকন্তু িি সহজ নয়। 
  
এিং আপবন এই গক্ষসত্র স্বাভাবিকিা অজষন করসি পাসরন একমাত্র অভযাসসর বারা। 
আপবন অভযাস করসল গেখ্সি পাসরন গয, আপবন অলোর পভণষ ভাষায় কথা িলসি 
পারসছন, স্বাভাবিক বনয়সম দ্রুিিার সাসথ বকছু প্রকাশ করসি পারসছন, “এখ্াসন বক 
ভুল আসছ, অনুসন্ধান করুন, সংসশাধ্ন করুন।” অিঃপর গরািাসের মসধ্য গথসক এমন 
একজনসক গিসছ বনন যাসক আপবন সিচাইসি গিাকা মসন কসরন। ভুসল যান গস 
গসখ্াসন অনয গকাসনা গলাক আসছ। িার সাসথ কথা িলুন। কল্পনা করুন গয, গস 
আপনাসক গকাসনা প্রশ্ন করসছ এিং আপবন িার উির বেসচ্ছন। গস যবে োাঁডায় এিং 
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কথা িসল এিং আপনাসক উির বেসি হয়, িাহসল আপনার আসলাচনা হসয় পডসি 
প্রসশ্নাির মভলক, স্বাভাবিক প্রিযক্ষ। সুিরাং বঠ্ক এভাসি কল্পনা কসর িকৃ্তিা োন অভযাস 
করুন। 
  
আপনার মন অিেভসর বনসয় যান গযখ্াসন প্রশ্ন করসি ও উির বেসি হয়। উোহরণ 
স্বরূপ, আপনার িক্তিয গপশকাসল আপবন িলসি পাসরন, “আপনারা প্রশ্ন করসি পাসরন 
আমার কাসছ এর বক প্রমাণ আসছ? আমার হাসি এর যসথষ্ট প্রমাণ আসছ এিং িা হসচ্ছ 
এই”অিঃপর কবল্পি প্রসশ্নর উির বেসি থাকুন। এিা অিযন্ত স্বাভাবিক ভাসি করা যায়। 
এিা করসল িকৃ্তিায় একসঘসয়বম েভর হয়। িকৃ্তিা হয় অবধ্কির প্রিযক্ষ, আনন্দোয়ক 
কসথাপকথন মভলক। 
  
সরলিা, প্রসচষ্টা এিং সসিষাপবর আন্তবরক আগ্রহ আপনাসক সাহাযয করসি। যখ্ন গকাসনা 
িযবক্ত হয় িার অনুভভ বির প্রভাসি প্রভাবিি, িার মসনাভাি বঠ্ক গসভাসিই প্রকাবশি হয়। 
অনুভভ বির প্রভাি িাসক বেসয় কথা িলায়। সুিরাং গয স্বিঃসু্ফিষ ভাসি কথা িলসি 
পাসরন, কাজ করসি পাসর এিং এই কাজ ও কথা হয় স্বাভাবিক। 
  
পবরসশসষ গয কথাবি িলসি হয়, িা হসচ্ছ আপবন যা িলসিন িাসি মন প্রাণ গঢসল বেসয় 
স্বাভাবিক বনয়সম, স্বচ্ছ গবিসি িা প্রকাসশর গচষ্টা করুন? 
  
“আপবন কখ্সনা ভুলসিন না” ইসয়ল ধ্মষশাস্ত্র সু্কসল িকৃ্তিা কাসল িসলবছসলন বেন িাউন, 
“গস িণষনা, িা গসিা সম্পসকষ লেন শহসর গশানা িকৃ্তিায় পুনরািৃবি কসরবছসলন আমার 
এক িনু্ধ। এই প্রচাসরর উসেযাক্তা বছসলন জজষ মযাকসোনাল্ড। বিবন গসবেন সকাসল গসিা 
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সম্পসকষ একােশ অধ্যায় পাঠ্ কসরন। ধ্মষশাসস্ত্রর ওপর িকৃ্তিা করার সময় বিশ্বাস কী 
িা আবম আপনাসের কাসছ িলিার গচষ্টা করি না। িসত্ত্বর অধ্যাপসকরা আসছন যারা এ 
বিষয়বি আপনাসের ভাসলা গিাঝাসি পারসিন। আবম শুধু্ আপনাসের বিশ্বাস অজষসন 
সাহাযয করসিা। বিবন কথাগুসলা এমন ভাসি িলসলন গয, সকল গরািার মসন একিা 
বিশ্বাসসর জে বনল। গকননা িার কাসজর সাসথ সমিয় ঘসিবছল িাাঁর হৃেসয়র। আর 
িকৃ্তিা হসয়বছল প্রাঞ্জল, িা বছল িার হৃেয় উৎসাবরি িক্তিয।” 
  
িাাঁর কাসজর সাসথ অন্তসরর সমিয় িা সংসযাগ ঘসিবছল, এিাই গগাপন িথয। 
এিৎসসত্ত্বও আবম জাবন গয, এই উপসেশ গিমন জনবপ্রয় নয়। সাধ্ারণ ছাত্ররা আসরা 
সাধ্ারণ বনয়ম চান, বনবশ্চি বকছু চান। এমন বকছু চান যাসি বিবন হাি বেসি পাসরন। 
গাবড চালাসনার গযমন বনয়ম আসছ, চান বঠ্ক গিমন বনয়ম। 
  
এিাই বিবন চান, আবমও িাসক বেসি চাই। এিা িার জসনয সহজ হসি, আমার জসনযও 
সহজ হসি। এ ধ্রসনর বনয়ম আসছ, গসখ্াসন শুধু্ সামানয ত্রুবি আসছ, যা অিশয িযিহাযষ 
নয়। িাহসল িকৃ্তিা স্বাভাবিক ভাসি মন বেসয় রসকষপভণষ িক্তিয গপশ করসি পারসিন। 
আমার গযৌিসন আবম িাসের জসনয িহু সময় নষ্ট কসরবছ; বকন্তু িাসের নাম এই পৃোয় 
উসেখ্ করার উপযুক্ত হয় বন। জনবিবলং একো িসলবছসলন, সংসাসর এমন অসনক বকছু 
আসছ যা সিার জনয প্রসয়াজনীয়। 
  
জনসভায় িকৃ্তিাকাসল আপবন বক এই কাজগুবল করসিন? 
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জনসভায় িকৃ্তিা বিষয়বিসক আসরা পবরষ্কার, আসরা বিস্তাবরি ভাসি প্রকাশ করার জসনয 
আমরা এসক্ষসত্র স্বাভাবিক িক্তসিযর আসরা বকছু বিবশষ্টয উসেখ্ করি। এিা করসি বগসয় 
আমার মসন গেৌেুলযমানিা এসসবছল। িসি আবম আমার সম্পসকষ বনবশ্চি ভাসি িলসি 
পাবর, “আমার ওপর চাপ বেসল আবম সি বকছু বঠ্ক ভাসি িলসি পাবর, বকন্তু আপনার 
গিলায় এবি সিয নাও হসি পাসর। চাপ বেসল হয়সিা িা আপবন যা জানা আসছ িাও 
ভুসল বগসয় কাসঠ্র গঘাডার মসিা হসয় গযসি পাসরন।” 
  
আপবন গিরাসি এসি বনয়ম পালন কসরসছন অসচিন মসন। গকননা, বনশ গভাসজ 
আপবন বিমভঢ় হসয় পসডবছসলন। সুিরাং একমসন অসচিন মসনর উপরই চাপ প্রসয়াসগ 
সুিল পাওয়া যায়। বকন্তু সসচিন মসন িকৃ্তিা করসি হসল প্রসয়াজন অভযাস। 
  
প্রথমি : ‘গুরুত্বপভণষ’ শসব্দর উপর গজার বেন অনয শব্দসক সহসযাগী বহসাসি গ্রহণ করুন 
: 
  
আলাপ আসলাচনাকাসল আমরা শসব্দর একবি বসলযািসলর উপর বিসশষ গজার গেই, অনয 
শব্দগুসলাসক সাধ্ারণ ভাসিই উচ্চারণ কবর। গযমন-মাংসসুংসলিস, এি িাক-শাস, এন-
ভাই রনসমে। িাসকযর গক্ষসত্রও আমরা বঠ্ক একই কাজ কবর। আমরা একবি িাসকযর 
একবি িা েুবি শসব্দর উপর বনউইয়সকষর পঞ্চম এযাবভবনউি এম্পায়ার গস্ট্রি-বিবল্ডং এর 
মসিা গজার গেই। 
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এই পদ্ধবিিা গকাথাও অপবরবচি পদ্ধবি নয়। আপবন যত্রিত্র এরূপ গজার বেসয় উচ্চারণ 
করসিন। আপবন বনসজও সিসময় গকাসনা গকাসনা শব্দ উচ্চারসণ শব্দাংসশ গজার গেন, 
িাসকয গকাসনা-গকাসনা শসব্দ গজার গেন, ভবিষযসি বেসিন। 
  
এখ্াসন একবি উোহরণ গেয়া হসচ্ছ। বনসম্নর িড অক্ষসরর গলখ্া শব্দগুসলার উপর গজার 
বেসয় প্রশ্ন পডুন। িসল বক িুঝসি পারসছন? গভসি গেখ্সিন। 
  
আবম গয কাসজই হাি বেই না গকন সিল হই, গকননা আবম গস্বচ্ছাপ্রসণাবেি হসয় গস 
কাসজ হাি গেই। মানি সমাসজর উপর প্রভাি বিস্তাসরর সুসযাগ গ্রহসণ আবম ইিঃস্তি 
কবর না–গনসপাবলয়ন। 
  
এই লাইনগুসলা পাসঠ্র পদ্ধবি একবি নয়। অনয িক্তা এবিসক অনয ভাসিও পাঠ্ করসি 
পাসরন, গজার গেয়ার গকাসনা বনবেষষ্ট বনয়ম গনই। এিা িক্তার উপরই বনভষরশীল। 
  
বনম্নপঙবক্তগুসলা গজার বেসয় পাঠ্ করার গচষ্টা করুন, অিঃপর এিার িাৎপযষ উপলবি 
করার গচষ্টা করুন। আপবন বক বকছু শসব্দর ওপর গজার বেসয় অনযগুসলা দ্রুি উচ্চারণ 
কসর গশষ করসি চান না? 
  
যবে না থাসক সাহস বনযষািন হসি না িন্ধ, 
করা যাসি না, প্রবিসরাধ্, গমাকাসিলা। 
মসন যবে না থাসক বনবশ্চি বিশ্বাস। 
বিজয় অসম্ভি, িযথষ হসি ছলাকলা। 
রণসক্ষত্র, কুসুম শযযা নয়। 
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শবক্ত আসছ যার জয় িারই হয়। 
আসগ িা পসর এ িযবক্তরই হয় জয়, 
আত্মবিশ্বাসস গনই যার গকাসনা সংশয়।–এযানন। 
  
েৃঢ় প্রিযসয়র চাইসি সম্ভিি আর গকাসনা গুরুত্বপভণষ চাবরবত্রক বিবশষ্টয গনই। গয িালক, 
কাসল মহান িযবক্ত হসি অথিা হসি উসেখ্সযাগয িযবক্ত িাসক হাজার িাধ্া অবিিসমর 
েৃঢ় প্রবিো বনসয় চলসি হসি, িাধ্া অবিিম করসি হসি। শি িাধ্া-বিপবিসি ও 
হিাশ না হসয় িাসক এবগসয় গযসি হসি েৃঢ় পেসক্ষসপ–বথওের রুজসভল্ট। 
  
ববিীয়ি : আপনার স্বর পবরিিষন করুন : 
  
কসথাপকথসন আপনার শসব্দর ধ্ববন িা স্বসরর উত্থান-পিন হয় উাঁচু-বনচু, গযন সমুসদ্রর 
িরঙ্গ, মহা সাগসরর ঊবমষ। গকন? গকহই জাসনন না, এিং গকহই এিা িযাখ্যা করসি 
পাসরন না। এর িলািল আনন্দোয়ক এিং এিাই প্রকৃবির বনয়ম, আমরা কখ্সনা এিা 
করসি বশবখ্ না, এিা আমাসের আয়সত্ব আসস, গযমন বশশু জোয়, বকন্তু গরািাসের 
সামসন োাঁডাসি গগসল আমাসের স্বর অসনক সময় হসয় যায় অরািয, গযন আমরা 
োাঁবডসয়বছ গনভাো মরুসি। 
  
যখ্ন আপবন িকৃ্তিা করার গকাসনা বকছু পাসিন না, বিসশষ কসর আপনার স্বর এক 
গঘসয় মসন হসি িখ্নই আপবন একিু থামুন, বনসজ-বনসজ গভসি বনন, “আবম একবি 
কাসঠ্র যসন্ত্রর মসিা কথা িলবছ, এসি গলাসকর সামসন কথা িলসি হসল নম্রভাসি 
িলসি হসি, স্বাভাবিক হসি হসি।” 
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এই ধ্রসনর বচন্তা বক আপনাসক গকাসনাভাসি সাহাযয করসি? অিশযই বকছু সাহাযয 
করসি। সামানয বকছুক্ষসণর বিরবি আপনাসক সাহাযয করসি। অভযাস থাকসল আপনার 
সমসযার সমাধ্ান অিশযই আপবন করসি পারসিন। 
  
অথচ স্বর নাবমসয় অথিা ভুসল আপবন প্রসয়াজনীয় একবি প্রিাে িাকয িলসি পাসরন। 
িকলীসনর কংসগ্রস েলীয় মন্ত্রী ো: এস পাকষস কযােমযান প্রায়ই এরূপ করসিন, সযার 
অবলভার জজ, িাইস ও রুজসভল্ট এরূপ করসিন। খ্যািনামা প্রায় সকল িক্তা এরূপ 
করসিন, অথষাৎ এরূপ কসর িারা কেস্বর বনয়ন্ত্রণ করসিন। 
  
বনম্নিবণষি িাকযগুসলার পাসঠ্ আপনার স্বাভাবিক স্বরসক বনসচ নামান। গেখু্ন বক িল লাভ 
কসরন। 
  
আমার একবি ছাডা গকাসনা গুণ গনই এিং গস গুণবি হসচ্ছ হিাশ না হওয়া। িসলসছন 
মাশষাল গিচ। 
  
বশক্ষার মভল লক্ষয োন নয়, কমষ। িসলসছন হািষাি গিোর। 
  
আমার ৮৬ িছসরর জীিনকাসল আবম িহু গলাকসক সািলয অজষন করসি গেসখ্বছ, 
গেসখ্বছ শি-শি গলাক একমাত্র বিশ্বাসসর কারসণই সিল হসয়সছ। িসলসছন, কাবেষনযাল 
বগিনস। 
  
িৃিীয়ি:-িকৃ্তিার ধ্ারা পবরিিষন করুন : 
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যখ্ন গকাসনা বশশু কথা িসল অথিা যখ্ন আমরা সাধ্ারণ আসলাচনায় অংশ বনই, আমরা 
আমাসের কথার ধ্ারা পবরিিষন কবর অিযাহি ভাসি। এিা আনন্দ ধ্ারণাসক েৃঢ়ও িদ্ধ 
মভল কসর প্রবিো করা চসল। 
  
বমসশৌরী ইবিহাস সবমবি প্রকাবশি ওয়াণ্টার বভ. বস্ট্রসভে, এর বরসপািষারস বলংকন এ 
িলা হসয়সছ গয, বলংকন বনম্নবলবখ্ি ভাসি একবি পসয়সের ওপর গজার বেসিন : 
  
বিবন দ্রুিিাসল িহু শব্দ িসল গযসিন, অিঃপর একবি শব্দ ও প্রিাসে এসস িার ওপর 
গজার বেসিন, বিসশষ গজার বেসয় উচ্চস্বসর আওডাসিন, পবরসশসষ বিেুযৎ চমসকর মসিা 
দ্রুি গবিসি িাকয সমাপ্ত করসিন।একবি িা েুবি শসব্দর ওপর, গয গুসলার ওপর বিবন 
গজার বেসিন এি গিবশ সময় গক্ষপণ করসিন গয, পরিিষী েজন শব্দ িলসিও 
অিসিবশ সময় প্রসয়াজন হি না। 
  
এই পদ্ধবি সহসজ অসনযর েৃবষ্ট আকষষণ কসর। বিসশষি আবম প্রায়ই সাধ্ারণ ভাষসণ 
কাবেষনযাল বগিসনর একবি বিিৃবি উসেখ্ করিাম, অবজষি সাহসসর ধ্ারণার ওপর 
সবিসশষ গুরুত্ব আসরাপ করসি চাইিাম। সুিরাং আবম কবিপয় শসব্দর ওপর এি গিবশ 
গজার বেিাম গযন ঐ শব্দ বারা আবম অবভভভ ি। আপবন বক বনম্নবিষয়বি শব্দ কসর পাঠ্ 
কসর, একই পদ্ধবি অনুসরসণ িলািল গনাি কসরন? বিিৃবির িড শব্দগুসলার ওপর 
গজার বেন। 
  
মৃিুযর স্বল্পকাসল আসগ কাবেষনযাল বগিন িসলসছন, “আমার িয়স বছয়াবশ িছর। আবম 
িহুসলাকসক সািলয অজষন করসি গেসখ্বছ, যাসের মসধ্য শিশি িযবক্ত সিল হসয়সছন 
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বিশ্বাস গুসণ এিং এবি বিসশষ গুরুিুপভণষ। সাহস হীন গকাসনা িযবক্তই সািলয অজষন 
করসি পাসর না। 
  
এভাসি গচষ্টা কসর িলুন ”বিনসকাবি েলার।” এিা এমন ভাসি দ্রুি িলুন যাসি এিা 
অিযন্ত নগণয অথষ িসল মসন হয়। এিার অিযন্ত ধ্ীর গবিসি িলুন, ‘বিন গকাবি 
েলার।” এমন গিানুগবিকভাসি িলুন গযন এবি অিসিবশ অথষাৎ গিমন গুরুত্ব লাভ না 
কসর। বিন গকাবি েলাসরর চাইসি বত্রশ হাজার ধ্ববনর শব্দ বক িড নয়? 
  
চিুথষ : গুরুত্বপভণষ ধ্ারণার আসগ ও পসর বিরবি : 
  
বলংকন িকৃ্তিাকাসল প্রায়ই হাসসিন। যখ্ন গকাসনা বিসশষ গুরুত্বপভণষ বিষসয়র প্রবি 
গরািাসের েৃবষ্ট আকষষণ কসর িাসের মসন আিা সৃবষ্ট করসি চাইসিন িখ্ন বিবন গস 
পসয়েবি িলার আসগ িকৃ্তিা থাবমসয় গরািাসের বেসক েৃবষ্ট বেসিন, সরাসবর িাসের 
গচাসখ্-গচাসখ্ িাকাসিন, বকন্তু কসয়ক মুহভিষ বকছু িলসিন না। হঠ্াৎ এই গথসম পডার 
িলও হি হঠ্াৎ গণ্ডসগাসলর মসিা। এিা সকসলর েৃবষ্ট আকষষণ করি। এিার পসর কী 
আসসছ িার প্রবি সকলসক মসনাসযাগী, সিকষ ও সজাগ কসর িুলি। উোহরণ স্বরূপ 
েগলাসসর সাসথ িাাঁর প্রখ্যাি বিিকষ যখ্ন গশষ হসয় আসবছল, িখ্ন িার পরাজয় প্রায় 
বনবশ্চি হসয় পসডবছল, বিবন বনসজও যখ্ন হসয় পসডবছসলন হিাশ, িখ্ন বিবন িাাঁর 
সুেীঘষ কাল অনুসৃি পদ্ধবি অনুসরসণ বনসজসক বিপযষসয়র হাি গথসক রক্ষা করার গচষ্টা 
কসরন। 
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িকৃ্তিার উপসংহার িানসি বগসয় হঠ্াৎ বিবন গথসম যান এিং কসয়ক মুহভিষ নীরসি 
োাঁবডসয় থাসকন, অধ্ষ অমসনাসযাগী, অধ্ষ িনু্ধরূপী মুখ্গুসলার প্রবি িাকান, গেখ্সি পান 
গয, িারা সকসলই গযন গভীর সমুসদ্র অিগাহন করার মসিা িাাঁর বেসক িাবকসয় আসছন, 
কাসরা-কাসরা গচাখ্ সজল, হস্তবয় বিবন িন্ধ কসরন, গযন এগুসলাও ক্লান্ত, অিঃপর বিবন 
িার অদু্ভি কেস্বসর িসলন, “িনু্ধগণ, মাবকষন যুক্তরাসের বসসনসি জজষ েগলাস অথিা 
আবম গযই বনিষাবচি হই না গকন, িাসি বকছু আসস যায় না। বকন্তু গযগুসলা আজ আমরা 
আপনাসের সামসন গপশ করলাম। গসগুসলা অিযবধ্ক গুরুত্বপভণষ, গস গকাসনারূপ িযবক্ত 
স্বাসথষর িহু উসধ্বষ এিং এগুসলা গয গকাসনা িযবক্তর রাজননবিক ভাসগযর চাইসি অসনক 
িড। এিং িনু্ধগণ, (এখ্াসনও বিবন থাসমন এিং েশষক গরািাসের গচাসখ্র বেসক িাকান) 
িাই এই প্রশ্নবি বচর জাগরুক থাকসি। েগলাস অথিা আমার কেখ্াবন স্তি হসয় যাসি 
বচরিসর, যখ্ন আমরা ঢসল পডি মৃিুযর গকাসল যখ্ন আমরা বমসশ যাি মাবিসি িখ্সনা 
প্রশ্নবি গথসক যাসি। সুিরাং এগুসলার গুরুত্ব অনুধ্ািন করুন।” 
  
“এই সাধ্ারণ শব্দগুসলা,“ বলসখ্সছন একজন জীিনীকার, “িাসের মনপ্রাণ আকষষণ 
কসর।” 
  
গয সি শব্দ িা প্রিচসনর উপর গজার বেসিন বলংকন গস-সি শসব্দর গশসষও থামসিন। 
ও সি শসব্দর উপর বিসশষ গজার বেসিন িসল গসগুসলার অথষও প্রকাসশর সাসথ সাসথ 
িষ্ট হসয় গযসিা, গরািাসের হৃেসয় পশসিা। 
  
সযার অবলভার লজ িকৃ্তিাকাসল গুরুত্বপভণষ ধ্ারণা প্রকাসশর আসগ পসর থামসিন, একবি 
িাসকয বিন িা চার িারও থামসিন, বকন্তু বিবন িা করসিন বনিান্ত স্বাভাবিক বনয়সম ও 
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গবিসি। আবলভাসরর পদ্ধবি বিসেষণ করসল সিার পসক্ষ এিা গিাঝা অিযন্ত সহজ 
হসি। 
  
“আপনার নীরিিা বারা”, িলসছন বকপবলং ”আপনার িক্তিয সুিষ্ট হয়।” িকৃ্তিাকাসল 
যথা সমসয় নযায়সঙ্গিভাসি নীরিিা পালন করা গগসল িার িল হয় সিচাইসি উিম। 
এবি একবি অিযন্ত গুরুত্বপভণষ পদ্ধবি, এিৎসসত্ত্বও বকন্তু নিীন িক্তারা িা উসপক্ষা কসর 
থাসকন। 
  
হলমযান এর িকৃ্তিা হসি অংশবি উদৃ্ধি করবছ এিং এসি আবম নীরিিার জনয কবিপয় 
িান বনবেষষ্ট কসরবছ। আবম িবল না গয, আবম বনবেষষ্ট কসরবছ শুধু্ িাই-ই নীরিিার গকে 
হসি এিং উিম গকে হসি। আবম শুধু্ িবল গয, এভাসি িান বনবেষষ্ট করা চসল। গকাথায় 
থামসি হসি িার গকাসনা বনবেষষ্ট বনয়ম কানুন গনই। এিা বনভষর কসর অথষ এিং 
অনুভভ বির উপর। একই বিষসয় প্রেি িকৃ্তিায় আজ আপবন গয সি িাসন থামসলন কাল 
গসসি িাসন না গথসম; নীরি না গথসক অনযত্র থামসি পাসরন, নীরি থাকসি পাসরন। 
বনম্ন উদৃ্ধি অংশবি গকাসনারূপ নীরিিা ছাডা একিার পাঠ্ করুন। অিঃপর আিার পাঠ্ 
করুন; থামুন গয-সি িাসন আবম কমার বচহ্ন বেসয়বছ, এই থামার িলািল কী? 
  
“পণয বিবি একবি সংগ্রাম” (থামুন এিং সংগ্রাম শসব্দর অথষ অনুধ্ািন করুন) “এিং 
একমাত্র গযাদ্ধারাই এসি জয় লাভ করসি পাসরন।” (থামুন এিং পুসরা িাৎপযষ 
অনুধ্ািন করুন।)”আমরা এই অিিা পছন্দ নাও করসি পাবর বকন্তু আমরা এই অিিা 
সৃবষ্ট কবর বন এিং পবরিিষনও করসি পাবর না।” (থামুন) ”বিবি, িযিসায় নামার সময় 
পভণষ সাহস বনসয় নামুন; (থামুন) ”যবে িা না কসরন।” (থামুন এিং কসয়ক মুহভিষ নীরি 
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থাকুন,)” যিিার আপবন বিজয়ী হিার গচষ্টা করসিন িি িারই পরাবজি হসিন এিং 
পবরসশসষ আপবন গেনাোর হসয় পডসিন, “(থামুন)”। “ভীি িযবক্ত কখ্সনা প্রবিসযাবগিায় 
জয়ী হসি পাসর না (থামুন এিং অথষ অনুধ্ািন করুন)”সি সময় এিা স্মরণ রাখু্ন” 
(থামুন এিং পুসরা অথষ গিাঝার গচষ্টা করুন), “গয গখ্সলায়াড িলসক বনসজর আয়সি 
গরসখ্ গগাল মুসখ্ এবগসয় যায় গস সি সময়, গয গখ্সলায়াড িল গপসয় েভর গথসক িা 
গগাসল গিলার গচষ্টা কসর, িার চাইসি ভাসলা,“ (থামুন এিং নীরিিা পালন।) “েৃঢ় হসল 
গগাল গেয়া িার পসক্ষই সহজির।” 
  
বনম্ন উদৃ্ধবিবি শব্দ কসর, গজার বেসয় অথষ িুসঝ পডুন। গকাথায় গকাথায় থামসিন িা বঠ্ক 
করুন। 
  
আসমবরকার বিশাল মরুভভ বম ইোসহা বনউমযাবক্সসকা িা আবরসজানায় অিবিি নয়। এিা 
প্রায় আসমবরকাসনর িুবপর বনসচ-অিবিি, কারণ, বিশাল আসমবরকান মরুভভ বম হসচ্ছ 
িাস্তি মরুভভ বম নয়, মবস্তসষ্কর মরুভভ বম। অথষাৎ মবস্তসষ্কর অনুিষরিাই হসচ্ছ মরুভভ বম। গজ. 
এন. কনক্স। 
  
মানুসষর সিষসরাগ হর গকাসনা মসহৌষধ্ গনই, যা আসছ িা হসচ্ছ প্রচার। অধ্যাপক িক্স 
ওসয়ল। 
  
েু’জনসক আমার সন্তুষ্ট করসি হসি। িারা হসচ্ছন ভগিান এিং গারবিল্ড। গারবিসল্ডর 
সাসথ আমাসক সংসাসর চলসি হসি এিং সংসার ধ্মষ গশসষ গযসি হসি ভগিাসনর কাসছ–
গজমস, এ গারবিল্ড। 
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এই অধ্যাসয় আবম গয সি বনসেষশ বেসয়বছ িা অনুসরণ কসরও িক্তারা শিশি ভুল 
করসি পাসরন। গয গকাসনা িক্তা সাধ্ারণ ভাসি গয রূপ স্বসর কথা িসলন বঠ্ক গস স্বসর 
িকৃ্তিা শুরু করসি পাসরন। অিঃপর বিবন স্বসর পবরিিষন আনসি পাসরন, এসি সময় 
সময় ভুল কসর অসুবিধ্া জনক পবরবিবিসিও পডসি পাসরন। গয গকাসনা গলাসকর 
বেনবন্দন কথািািষা িলার পদ্ধবিসিও উন্নবি বিধ্ান করা প্রসয়াজন। আপনার স্বাভাবিক 
কথািািষা িলার পদ্ধবি সবঠ্ক করুন, অিঃপর গসভাসি িকৃ্তিা করার গচষ্টা করুন। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
১। িকৃ্তিায় শব্দ ছাডা আসরা বকছু আসছ। িা হসচ্ছ কীভাসি িকৃ্তিা গেয়া হল িা অথষাৎ 
পদ্ধবি। “আপবন বক িলসিন িার চাইসি গুরুত্বপভণষ হসচ্ছ কী ভাসি িলসলন।” 
  
২। িহু িক্তা গরািাসের অিো কসরন, িাসের মাথার ওপর বেসয় অথিা গমসঝর বেসক 
িাবকসয় িকৃ্তিা কসরন। িাসের িকৃ্তিা হয় স্বগসিাবক্ত। এই িক্তিয গরািার মন আকষষণ 
কসর না, িক্তা ও গরািার সম্পসকষর মসধ্য িযিধ্ান সৃবষ্ট হয়। এই ধ্রসনর িকৃ্তিা 
অথষহীন ও িযথষ হয়। 
  
৩। সাধ্ারণ িাচন ভবঙ্গসি প্রেি সুভাষণ হয় িলপ্রসু, ঘসরায়া পবরসিসশ গযভাসি কথা 
িলা হয় বঠ্ক গসভাসি িকৃ্তিা করার গচষ্টা করসল িার িলও ভাসলা হয়। জন বস্মথ বঠ্ক 
এই পদ্ধবি অনুসরণ করসিন। 
  
৪। প্রসিযক গলাসকরই কথা িলার ক্ষমিা আসছ। এসি আপনার মসন গকাসনা প্রশ্ন 
জাগসল বনসজর মন গথসকই এর উির গপসি পাসরন। একজন গলাকসক, যাসক আপবন 
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সি চাইসি বনরীহ ও বনসিষাধ্ িসল মসন কসরন, িাসক ধ্াক্কা বেসয় গিসল বেন। গস ওসঠ্ 
োাঁবডসয় গয কথা িলসি িা সুমধু্র হসি না, িিু িাসি গবি থাকসি। আমরা চাই গয, 
আপবন িকৃ্তিা মসঞ্চ ধ্াক্কা গখ্সয় গজসগ উঠু্ন, এিা করসি হসল প্রসয়াজন অভযাস। 
অনযসের অনুকরণ করসিন না। আপবন অিযাহি ভাসি কথা িলসি পারসল, বনজস্ব 
ভবঙ্গসি িকৃ্তিা করসি পারসল বিসশ্বসরে িক্তা হসিন। সুিরাং িকৃ্তিায় আপনার িযবক্তত্ব, 
চবরত্র বিবশষ্টয প্রকাশ করুন। 
  
৫। গরািাসের সামসন এমনভাসি িকৃ্তিা করুন, গযন িারা আপনার িকৃ্তিা গশানার 
জসনয োাঁবডসয় আসছ এিং আপনার সাসথ কথা িলসছ, িারা যবে োাঁবডসয় প্রশ্ন কসর, িা 
হসল আপনার িকৃ্তিা বনবশ্চিভাসিই উন্নি হসি এিং দ্রুি হসি। সুিরাং কল্পনা করুন 
গয, গকহ আপনাসক প্রশ্ন করসছ এিং আপবন িার পুনরািৃবি করসছন। উচ্চ শসব্দ িলুন, 
“আপবন প্রশ্ন করসি পাসরন আবম কীভাসি এিা জানলাম? আবম আপনাসক িলি। এিা 
বনিান্ত স্বাভাবিক গেখ্াসি। বকন্তু এই পদ্ধবি অনুসরণ করসল আপনার িকৃ্তিার গবি 
িাডসি, িকৃ্তিা ভাসলা হসি। 
  
৬। আপনার িক্তিয বিষসয়র ওপর মনপ্রাণ গঢসল বেন। আন্তবরক ভাসি গচষ্টা করসল 
িকৃ্তিা ভাসলা হসি। 
  
৭। কসথাপথসনর সময় আমরা অিসচিন মসন চারবি কাজ কবর। বকন্তু জনসভায় িকৃ্তিা 
কাসল আপবন িা বক কসরন? 
  
অবধ্কাংশ গলাক িা কসর না! 
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(ক) একবি িাসকযর গুরুত্বপভণষ শসব্দর ওপর গজার বেসয় অনয শব্দসক বক সাধ্ারণ ভাসি 
উচ্চারণ কসরন? এিং, বকন্তু, প্রবিবি শসব্দর পর আপবন বক সম-মসনাসযাগ গেন অথিা 
মাসা-সুসসিস িলসি সু-র ওপর গযভাসি গজার গেন বঠ্ক গসভাসি প্রসিযক শসব্দর 
গকাসনা না গকাসনা বসলযািসলর ওপর গজার গেন? 
  
(খ্) গছাি বশশু কথা িলার সময় িার স্বসরর গযভাসি উত্থান-পিন হয় আপনার কথা 
িলার সময়ও বক িা হয়? 
  
(গ) কথা িলায় আপনার বক গবি পবরিিষন হয়? আপবন বক সাধ্ারণ শসব্দর চাইসি যার 
ওপর গুরুত্ব গিবশ গেন গস শব্দসক বঠ্ক গসরূপ গজার বেসয় প্রকাশ কসরন? 
  
(ঘ) আপনার গুরুত্বপভণষ ভাি প্রকাসশর আসগ ও পসর বক আপবন থাসমন, নীরিিা পালন 
কসরন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

137 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

৭. মঞ্চাবরাহণ ও বযশক্তত্ব 
  
কাসনষগী কাবরগরী ইনবস্টবিউি একিার একশিজন খ্যািনামা িযিসায়ীর গমধ্া সম্পসকষ 
সাক্ষাৎকার গ্রহণ কসর। যুদ্ধকাসল বসবনকসের গযভাসি পরীক্ষা গনয়া হয় বঠ্ক গসভাসিই 
এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার বভবিসি ইনবস্টবিউি গঘাঘণা কসর গয, 
িযিসাসয় গমধ্ার চাইসি িযবক্তসত্বর সািলয লাভ ঘসি অসনক গিবশ। .. 
  
এবি একবি গুরুত্বপভণষ গঘাষণা, িযিসায়ীসের জনয অিযন্ত মভলযিান, বশক্ষাবিসের জনয 
মভলযিান, মভলযিান গপশাোর গলখ্কসের জনয, িক্তাসের জনয। 
  
িযাবক্তত্ব–প্রস্তুবির কথা িাে বেসল জনসভার িকৃ্তিায় সািসলযর সি চাইসি গুরুত্বপভণষ 
উপাোন। ”অলোর পভণষ িকৃ্তিায়,“ িসলসছন এলিািষ হুিািষ, “শব্দ নয়, িকৃ্তিাোন 
পদ্ধবিরই জয় হয়। অথষাৎ ধ্ারণার চাইসি, বচন্তার চাইসি প্রকাশভবঙ্গরই গুরুত্ব গিবশ। 
বকন্তু িযবক্তত্ব হসচ্ছ অিষ্ট ও ছলনাময় িযাপার, গসগুবল গসৌরসভর গযমন গকাসনা বিসেষণ 
করা যায় না, িযবক্তত্বও বঠ্ক গিমবন অিষ্ট। এিা হসচ্ছ একজন মানুসষর শারীবরক, 
মানবসক, মনসমজাজ, ধ্যান-ধ্ারণা, সাহস, অবভেিা, অবভরুবচ, বশক্ষা, প্রবশক্ষণ, উসেযাগ-
উেীপনা প্রভৃবির বমবলি নাসমর আইনস্টাইসনর আসপবক্ষকিািাসের মসিা এবিও একবি 
জবিল বিষয়, যার সামানযই গিাঝা যায়। 
  
উিরাবধ্কার ও পবরসিসশর বভবিসিই িযবক্তত্ব যাচাই করা হয় এিং এিা পবরিিষন িা 
উন্নয়ন অসম্ভি। িসি এিাসক গচষ্টার মাধ্যসম সামানয উন্নি করা যায়, গবিশীল ও 
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আকষষণীয় করা যায়। সিষসিাভাসি গচষ্টা করসল অিশযই প্রকৃবি েি এই শবক্তর বিকাশ 
সম্ভি। বিষয়বি আমাসের সকসলর কাসছই বিসশষ গুরুত্বপভণষ। িসি উন্নয়সনর সম্ভািনা 
সীবমি হসলও এ িযাপাসর গচষ্টা চালাসনা অিশযই প্রসয়াজন। 
  
আপবন যবে আপনার িযবক্তসত্বর সুিষ্ট প্রকাশ ঘিাসি চান গরািাসের সামসন ক্লান্ত গেসহ 
যাসিন না। ক্লান্ত িক্তা কখ্সনা েশষকসরািাসের েৃবষ্ট আকষষসণ সক্ষম হয় না। সিষসশষ 
মভহভিষ পযষন্তই আপনার প্রস্তুবিও পবরকল্পনা সম্পসকষ বচন্তা করসিন, যাসি গকাসনা 
ভুলত্রুবি হসি না পাসর। এভাসি প্রস্তুবি বনসল সবঠ্কভাসিই িক্তিয গপশ করা সহজির 
হসি। িসি গয-সময় চসল গগসছ; গস-সমসয়র জনয মসন বচন্তা গরসখ্ প্রস্তুবি বনসল আপবন 
শারীবরক ও মানবসক ভাসি েুিষল হসয় পডসিন। গয সময় গগসছ িা নয়, গয সময় হাসি 
আসছ িাসক কাসজ লাগািার বচন্তা করুন, গসভাসি প্রস্তুবি গ্রহণই উিম পন্থা। 
  
বিসকল ৪িায় যবে গকাসনা কবমবি বিঠ্সক আপনার গুরুত্বপভণষ ভাষণ গেয়ার কথা থাসক 
িাহসল হাল্কা মধ্যাহ্নসভাজ গ্রহণ করুন। অিঃপর বিরাম বনন, শারীবরক ও মানবসক 
বিরাসমর িাাঁসক বিষয়বি গভসি বনন। সুভাষসণর জসনয, এই বিরাম বিসশষ প্রসয়াজন। 
  
গগরাবেন িার সাধ্ারণি রাসি িনু্ধসের সামানয কসথাপকথসনর পরই বিোয় সম্ভাষণ 
জানাসিন। বিবন িার িক্তিয সম্পসকষ বচন্তা করার সময় এিং বিরাম গনয়ার জনয 
িনু্ধসের িার স্বামীর কাসছ িবসসয় বনসজর কাসজ চসল গযসিন। মাোম নবেষকা িসলসছন 
গয, সুিক্তা হসি হসল অথিা সুভাষণ প্রস্তুি করসি হসল সামাবজক বিয়াকমষ, িনু্ধসের 
সাসথ সাক্ষাৎকার, খ্ােয গ্রহণ প্রভৃবি সকল বিষসয়ই সংযম পালন করা প্রসয়াজন। 
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আপবন যখ্ন গকাসনা গুরুত্বপভণষ ভাষসণর কথা বচন্তা করসিন িখ্ন আপনাসক কু্ষধ্া 
সম্পসকষ অিশযই সািধ্ান হসি হসি। প্রসয়াজন আসছ, িাই সামানয খ্ােয গ্রহণ করুন। 
গহনরী ওয়ােষ গিচার রাসি িকৃ্তিার প্রস্তুবি বহসাসি গরািিার বিসকল পাাঁচিায় হাল্কা 
খ্ািার গ্রহণ করসিন, এই খ্ািাসর থাকসিা সামানয নাস্তা ও সামানয েুধ্। এর গিবশ 
বিবন আর গকাসনা খ্ািার গখ্সিন না। মাোর গমলিা িসলসছন, গয রাসি আবম গান গাই 
গস রাসির আসগ বিসকল পাাঁচিায় আবম বনশসভাজ গ্রহণ কবর। গস খ্াসেয থাসক সামানয 
মাছ মুরবগর মাংস, সামানয রুবি এিং পাবন অথিা বমবষ্ট রুবিও আসপল। িসল গান 
গাওয়ার সময় আবম বনসজসক অিযন্ত হাল্কা অনুভি কবর। রাসি অনুোন গশসষ অিশয 
আবম কু্ষধ্ািষ হসয় পবড।” 
  
একজন গপশাোর িক্তা হসয়ও বেবনক েুঘো িকৃ্তিাোসনর অভযাস করার আসগ পযষন্ত 
আবম িুঝসি পারিাম না গকন গমলিা গিকার উপসরাক্ত পদ্ধবি অনুসরণ করসিন। বকন্তু 
অবভেিা লাভ কসর আবম িুঝসি গপসরবছলাম গয, গযবেন আবম গুরুসভাজন কসর, 
গকাসনারূপ বিরাম না বনসয় মসঞ্চ োাঁডািাম গসবেন হয় শারীবরক িা মানবসক িা িকৃ্তিার 
বেক বেসয় আবম অসুবিধ্ায় পডিাম। মসন হি, আমার গপসির খ্ািার আমাসক িকৃ্তিা 
করসি িাধ্া বেসচ্ছ। আমার শরীর ভারী হসয় আসছ। গপোসরভবস্ক, িসলসছন, গকাসনা 
কনসািষ পাবিষসি অংশ গ্রহসণর আসগ বিবন গযবেন গুরুসভাজন অথষাৎ বনসজর ইচ্ছানুযায়ী 
খ্ািার গখ্সিন গসবেন িাাঁর শরীর ভারী হসয় গযসিা এিং মসঞ্চ হাসির আঙুল চলি না 
বঠ্ক ভাসি মসন হি আঙুলগুসলা ভারী হসয় গগসছ ভীষণভাসি। িসল গসবেন িাাঁর অনুোন 
জমি না। 
  
গরািার আকষষণ িক্তা হসি িক্তায় বভন্নির হয় গকন? 
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আপনার স্মরণ শবক্ত গযন গভািা হসয় না পসড। কারণ এিা অিীি গুরুত্বপভণষ। একজন 
িক্তা এিং িকৃ্তিা বশক্ষসকর গয সি প্রাথবমক গুণািবল প্রসয়াজন িা হসচ্ছ গচিনা, 
সজীিিা ও উেযম। িনয হাাঁস গযভাসি িসসন্তর শসযসক্ষসত্র জমাসয়ি হয়, বঠ্ক গসভাসি 
প্রাণিন্ত িক্তার চিুবেষসকও হয় গরািার সমাসিশ। 
  
লেসনর হাইে পাসকষ আবম বঠ্ক এরূপ অিিা অিসলাকন কসরবছ। মাসিষল গিারসণর 
পাসশ োাঁবডসয় গয গকাসনা জাসির ধ্সমষর, িসণষর িা গেসশর মানুষই িকৃ্তিা করসি 
পাসরন। গরািরাসির বিসকল গয গকাসনা একিা কযাথবলক ধ্সমষর বিবশষ্টয, কালষ মাকষসসর 
অথষননবিক েশষন অথিা ভারসির মুসলমানসের েু’জন স্ত্রী রাখ্ার গযৌবক্তকিা িযাখ্যা কসর 
িকৃ্তিা করসি পাসরন। িকৃ্তিা করসি পাসরন গয গকাসনা বিষসয়। আবম গেসখ্বছ একজন 
িক্তাসক বঘসর ধ্সরসছন শি-শি গরািা, অপর িক্তা িকৃ্তিা করসছন প্রায় শভনয মাসঠ্। 
গকন? িকৃ্তিায় বিষয় িস্তুর জনযই বক এরূপ হয়? না। এর কারণ হসচ্ছ িক্তা এিং 
িকৃ্তিা। গয িক্তা িক্তিয বিষয় যাই গহাক না গকন, িা গপশ করসি পাসরন আকষষণীয় 
ভবঙ্গসি, সুলবলি ও প্রাঞ্জল ভাষায়, গসই িক্তার প্রবি গরািা আকবষষি হন গিবশ। িাাঁর 
গচিনা সজীিিা িকৃ্তিাসক কসর গিাসল জীিন্ত, িসল িা সকল গরািাসক এি কাসছ 
গিসন আসন। এসক্ষসত্র বিষসয়র গুরুত্ব এিং বিবশষ্টয নয়, প্রকাশ ভবঙ্গরই প্রাধ্ানয। 
  
গজনাসরল লী-যখ্ন িাাঁর িাবহনীসহ আত্মসমপষণ করসি আসসন িখ্ন িার পরসন বছল 
গধ্াপেুরি নিুন, গপাশাক এিং গকামসর ঝুলান বছল মভলযিান িরিাবর। এযাসের পরসন 
বছল িখ্ন শুধু্মাত্র সাধ্ারণ শািষ ও পায়জামা, গাসয় বছল না গকাসনা গকাি। ”আমার 
গপাশাক বছল না অনুোসনর উপসযাগী। বিবন বলসখ্সছন িাাঁর জীিন সৃ্মবিসি,“ অনুোন 
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উপসযাগী গপাশাক পবরবহি মানুষবির সামসন আবম মসন-মসন হসয় পসডবছলাম অপ্রস্তুি। 
এই ধ্রসনর ঐবিহাবসক ঘিনার জসনয গয গপাশাক েরকার গসবেন গ্রাসের গপাশাক গস 
ধ্রসনর বছল না, এিাই গ্রাসের জীিসনর একবি েুঃখ্জনক মুহভিষ। 
  
ওয়াবশংিসনর কৃবষ বিভাগ িার পরীক্ষামভলক খ্ামাসর হাজার-হাজার গমৌমাবছ পালন 
কসর। প্রবিবি গমৌচাক বিরাি আয়না বেসয় ঢাকা। গয গকাসনা সময় গিািাম-বিসপ আসলা 
জ্বাবলসয় গমৌচাসকর গমৌমাবছ গেখ্া চসল। লক্ষয করা চসল ওসের গবিবিবধ্।-একজন 
িক্তাও বঠ্ক গমৌচাসকর মসিা। সকল গরািার েৃবষ্ট িার ওপর পবিি। সকল গরািাই 
িাসক গেখ্সছ। িক্তার গচহারায় সামানয অসসন্তাষ িা েুঃসখ্র বচহ্ন গেখ্া গগসল িা 
গরািারা অবি সহসজই গেখ্সি পান, িুঝসি পাসরন! িকৃ্তিা করার আসগই আমরা 
অবভনবন্দি িা বনবন্দি হই : গিশ কসয়ক িছর আসগ আবম আসমবরকার একবি 
মযাগাবজসনর জসনয বনউইয়সকষর জননক িযাংকাসরর জীিনী সম্পসকষ একবি বনিন্ধ 
বলসখ্বছলাম। এই বনিসন্ধর মাল-মশলা সংগ্রহ কাসল আবম িাাঁর জননক িনু্ধর কাছ গথসক 
িার সািসলযর কারণ জানসি গচসয়বছলাম। বিবন উির বেসয়বছসলন, হাবস। িার হাবস 
মানুসষর হৃেয় জয় কসর বনি িসল বিবন সিল হসয়বছসলন। প্রথসম আবম এবি বিশ্বাস 
করসি পাবর বন। বকন্তু পযষাসলাচনা কসর গেখ্লাম অবভেিার সাসথ এই গুণবি গযাগ 
হওয়ায় বিবন সিল হসয়বছসলন। অনযানয অবভে িযবক্তর এই গুণবি না থাকায় িার সাসথ 
প্রবিববিিা করসি পাসরন বন। হাবস বেসয় অভযথষনা জানাসল গয গকাসনা গলাক খু্বশ হয়। 
গয িযবক্ত গহসস অভযথষনা জানাসি পাসর গস অনযসের সমথষন পায়। এই সমথষনই 
সািসলযর চাবি কাবঠ্! 
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”গয িযবক্ত হাসসি পাসর না”, একিা চীনা প্রিাে আসছ, “িার িযিসা করা সাসজ না।“ 
মসঞ্চ োাঁবডসয় িক্তার পসক্ষ হাবস মুখ্ করা বক গরািাসের স্বাগি জানাসনা নয়? আবম 
এসক্ষসত্র িকবলন িাবণজয সংিার পবরচাবলি একবি গকাসসষ অংশ গ্রহণকারী জননক 
ছাসত্রর কথা উসেখ্ করি। গস ছাত্রবি সি সময় গরািাসের সামসন হাবস মুসখ্ োাঁডাি। 
গস গয কাজ করি িা হাবস মুসখ্ই করি। হাবস সি সময় িার গঠ্াাঁসি গলসগই থাকি। 
িসল সহসাই এই সো হাসয মুখ্ সকসলর েৃবষ্ট আকষষণ কসর। িক্তা বহসাসি গয সিল িা 
সুিক্তা না হসলও গস যা িলি হাবস মুসখ্ িলি িসল সিাই িার প্রবি আকষষণ অনুভি 
করি। অথষাৎ িকৃ্তিা করার আসগই গস গরািাসের জয় কসর বনি। 
  
বকন্তু আবম এমনও গেসখ্বছ, গয িক্তা অিযন্ত গম্ভীর মসনাভাি বনসয় মসঞ্চ োাঁডান, 
গুরুত্বপভণষ বিষয় প্রকাশ কসর অিযন্ত গম্ভীর ভাসি, বিবন গরািাসের মন জয় করসি িযথষ 
হন। অথষাৎ মসঞ্চ িাসক গেসখ্ই গরািাসের মসন সৃবষ্ট হয় বিরূপ প্রবিবিয়া। এই ধ্রসনর 
মুখ্ কাসলা করা িক্তা িকৃ্তিা গশষ কসর গিলুক এিাই গরািারা কামনা কসরন। িসল 
িাসের িকৃ্তিা গুরুত্বপভণষ হসলও গরািাসের মসন োগ কাসি না। 
  
আমরা যবে আমাসের গরািাসের প্রবি আগ্রহী হই, িসলসছন অধ্যাপক ওভারস্ট্রীি, 
মানিচবরত্র, বিসেষণ করসি বগসয় গরািারাও আমাসের প্রবি আকৃষ্ট হসি। আমরা যবে 
গরািাসের প্রবি কুবি কবর, গরািারাও প্রকাসশয িা অপ্রকাসশয আমাসের প্রবি ভ্রুকুবি 
করি। আমরা িাসের যবে অিো কবর, িারাও আমাসের প্রবি অিো করসি। আমরা 
যবে ধৃ্ষ্টিা পভণষ ও োবম্ভি হই গরািাসের কাছ গথসক পাসিা আমরা অনুরূপ িযিহার। 
সুিরাং িকৃ্তিা করার আসগই আমরা অবভনবন্দি িা বধ্কৃি হি। আমরা গযরূপ আচরণ 
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করি জিািও পাসিা বঠ্ক অনুরূপ সুিরাং সবযিহার গপসি হসল আমাসের িযিহারও 
হসি হসি সৎ।” 
  
গরািাসের একবত্রি করুন : 
  
একজন সাধ্ারণ িক্তা বহসাসি আবম িহু বিসকসল একবি হসল আগি বিবক্ষপ্ত জনিার 
উসেসশয িকৃ্তিা কসরবছ এিং রাসি একই হসল একবত্রি িা েলিদ্ধ গরািাসের 
উসেসশযও িকৃ্তিা কসরবছ। বিসকসলর গরািারা গকাসনা একবি কথা শুসন উচ্চস্বসর 
গহসসসছ, রাসির গরািারা বকন্তু হাসস বন িসি মুচবক হাবসর বচহ্ন িাসের গচাসখ্ মুসখ্ 
িুসিসছ, বিসকসলর গরািারা গস গক্ষসত্র মসনাসযাগী বছল না, রাসির গরািাসের গক্ষসত্র 
গভীর মসনাসযাগী গেসখ্বছ, গকন এমন হয়? 
  
এর একিা কারণ এই গয, বিসকসল িয়স্ক মবহলা এিং বশশুরা আসস। এরা গিমন 
মসনাসযাগী হসি পাসর না। রাসির গরািাসের মসধ্য এসের সংখ্যা গিমন থাসক না, 
সুিরাং িারা হয় মসনাসযাগী, িসি এিা একবি আংবশক িযাখ্যা মাত্র। 
  
িসি আসল িথয হসচ্ছ এই গয গরািারা বিবচ্ছন্নভাসি িসসল িাসের মনসক সহসজ 
আকষষণ করা যায় না। িাসের মসধ্যকার শভনযিান িা খ্াবল গচয়ারগুসলা গযন িাসের 
মনসকও শভনয কসর, খ্াবল কসর রাসখ্। 
  
গহনরী ওয়ােষ গিচার িার ইসয়ল িকৃ্তিায় িসলসছন, মানুষ প্রায়ই বজসেস কসরন, “কু্ষদ্র 
জনিা হসি িহুির সমাসিসশ িকৃ্তিা করা বক আপনার জসনয অবধ্কির গপ্ররণাোয়ক 
হয় না? না। আবম উির গেই। হাজার গলাসকর সামসন োাঁডাসল আমার িকৃ্তিা গযরূপ 
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হয় মাত্র িাসরা জন গলাসকর সামসনও হয় বঠ্ক অনুরূপ। িসি এই িাসরা জনসক িসসি 
হসি ঘন হসয় কাছাকাবছ, বকন্তু হাজার জনও যবে বিসৃ্তি গখ্ালা মাসঠ্ বিবক্ষপ্ত হসয় েভসর-
েভসর িসস িাহসল আমার িক্তিয জসম না? জনিাসক একবত্রি করুন, বনকিির করুন, 
িাহসলই িক্তিয সুিষ্ট হসি। 
  
গয গকাসনা িড সমাসিসশ উপবিি সকল িযবক্ত বনজস্ব সত্ত্বা হারায়। িকৃ্তিা গশানার সময় 
গস হসয় পসড গরািাসের একজন মাত্র। গরািাসের হাবসসি গস গযাগ গেয়, বকন্তু বনসজ 
গকাসনা বিষসয় হাসস না! 
  
এই ধ্রসনর সমাসিসশ সকলসক এক সাসথ উবুদ্ধ করা সহজ, িযবক্ত বিসশষসক নয়। 
যুদ্ধযাত্রীরা গয গকাসনা িযাগ স্বীকাসর, গয গকাসনারূপ সংকিজনক ঘিনা ঘিাসি প্রস্তুি 
থাসক। গকননা, িারা যাত্রা কসর একজন হসয়। বিগি যুদ্ধকাসল জামষান বসবনসকরা যুদ্ধ 
কসরবছল িাহুসি িাহু বমবলসয় এিং এিাই িাসের অগ্রগবির কারণ। 
  
জনিা! জনিা! জনিা! এিা অিযন্ত গুরুত্বপভণষ। যি আসন্দালসনর জয় হসয়সছ, হসয়সছ 
সংস্কার, িা হসয়সছ জনিার অংশ গ্রহসণ। এ সম্পসকষ েীন মাবিষসনর গলখ্া জনিার 
আচরণ িইবি খু্িই সুখ্পাঠ্য। 
  
আমরা যবে কু্ষদ্র সংখ্যক জনিার উসেসশয িকৃ্তিা করসি চাই িাহসল আমাসের সমসিি 
হওয়া। উবচৎ একবি অবিকু্ষদ্র িাসন। বিরাি হসল বিবচ্ছন্ন ভাসি িসার চাইসি গছাি 
জায়গায় েলিদ্ধ ভাসি িসা অসনক ভাসলা। 
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আপনার গরািারা যবে বিবচ্ছন্ন ভাসি িসসন, িা হসল িাসের আপনার সামসন এসস 
িসসি অনুসরাধ্ করুন। িকৃ্তিা শুরু করার আসগ এিার উপর গজার বেন। 
  
গরািার সংখ্যা যসথষ্ট না হওয়া পযষন্ত অসপক্ষা করুন। কম সংখ্যক গরািা বনসয় িকৃ্তিা 
মসঞ্চ োাঁডাসিন না। স্বল্প গরািার বিবক্ষপ্ত উপবিবিসি ভাসলা িক্তাও সুভাষণ প্রকাশ 
করসি পাসরন না। িসি গরািার সংখ্যা স্বল্প হসল িাসের কাসছ এসস, পাশাপাবশ িসসি 
িলুন। গরািাসের সাসথ বমসশ িাসেরসক পরিসরর কাসছ এসন িসািার িযিিা করুন। 
অিঃপর মসঞ্চ োাঁবডসয় িকৃ্তিা করুন। িকৃ্তিা স্বচ্ছন্দ হসি। 
  
গমজর পশু জানালা ভাঙসিন : 
  
মুক্ত িাযু় প্রসয়াজন। িকৃ্তিা িাসন অথষাৎ জনসমাসিসশ অম্লজান অিযন্ত প্রসয়াজন। এিা 
প্রসয়াজন মানুসসর অিাধ্ স্বাস-বনশ্বাসসর জসনয। জীিসনর িন্দন অিযাহি রাখ্ার জসনয। 
িাযু় েভ বষি হসল একবি হসল েশষক গিবশক্ষণ থাসক না, থাকসি পাসর না। আসলাচনা িা 
সঙ্গীিানুোন যি আকষষণীয় গহাক না গকন, গরািারা চসল যান। সুিরাং গয গকাসনা 
সভার একাবধ্ক সংখ্যক িকৃ্তিার সাসথ আবম উপবিি থাকসল িকৃ্তিা শুরু করার আসগ 
আবম জানালা খু্সল গিলার িযিিা কবর এিং এই জানালা গখ্ালা কাসল আবম গরািাসের 
প্রবি বনমষল িাযু় গসিন কসর মুহভিষকাল বিরাম গনয়ার আসিেন জাবনসয় থাবক। গমজর 
গজমস বি. পশু প্রায় গচৌে িছর ধ্সর গহনরী ওয়ােষ গিচাসরর মযাসনজার বহসাসি 
যুক্তরােও কানাোয় ঘুসরসছন। গিচারা িখ্ন এসি িাসন িকৃ্তিা কসর গিডাবচ্ছসলন। 
গরািাসের উপবিবির আসগই গমজর পশু িকৃ্তিার জসনয বনবেষষ্ট হসল িা বগজষা অথিা 
বথসয়িার পবরেশষন কসর আসসিন। বিবন পরীক্ষা করসিন গসখ্ানকার িসার িযিিা, 
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আসলার িযিিা। পরীক্ষা করসিন িাপ ও আসলা িািাস চলাচসলর িযিিা। একজন 
পুরািন সামবরক 
  
অবিসার বহসাসি বিবন ক্ষমিা প্রসয়াগ করসি ভালিাসসিন। গকাসনা িাসনর িাপ িার 
পছন্দ না হসল, িাযু়। চলাচসলর সুিযিিা না গেখ্সল, জানালা খু্সল গেয়ার গচষ্টা করসিন, 
জানালা খু্লসি না পারসল িা গভসঙ বেসিন। বিবন বিশ্বাস করসিন গয, “অম্লজান 
(অবক্সসজন) হসচ্ছ রষ্টার োন।” সুিরাং এিাসক নাগাসলর িাইসর রাখ্া অনযায়। 
  
আপনার গচহারা আসলাবকি গহাক : 
  
আপবন যবে গকাসনা গভৌবিক কাণ্ড গেখ্াসি িা সৃবষ্ট করসি চান িাহসল সমস্ত কক্ষবিসক 
আসলাসক উদ্ভাবসি কসর গিলুন। যথাসম্ভি সকল িাবি জ্বাবলসয় বেসয় আসলার িনযা 
িইসয় বেন। অধ্ষাসলাবকি কসক্ষ গরািারা িক্তার প্রবি গিমন আকষষণ অনুভি কসর না। 
বকন্তু আসলাসকাজ্জ্বল কসক্ষ িক্তাসের মন এবগসয় যায় িক্তার প্রবি। সুিরাং কক্ষবিসক 
থাসমষালাসক্সর বভিসরর অধ্ষ অন্ধকাসরর মসিা না গরসখ্ আসলাবকি করুন। 
  
মঞ্চ সম্পসকষ গেবভে গিলাসশ বলবখ্ি বনিন্ধ পডুন, আপবন িুঝসি পারসিন গয, সাধ্ারণ 
িক্তারা এই আসলাক মালার প্রভাি সম্পসকষ িা কক্ষ আসলাসক উদ্ভাবসি করসণর গুরুত্ব 
সম্পসকষ ওয়াসকিহাল নন। 
  
আপনার মুসখ্ আসলা পডসি বেন, গকননা, গরািারা আপনাসক গেখ্সি চায়। এই আসলা 
পিসন আপনার গচহারায় পবরিিষন আসসি, সাসথ-সাসথ গরািাসের েৃবষ্ট বনিন্ধ হসি 
আপনার মুসখ্, িসল আপবন প্রস্তুি হসি পারসিন িক্তিয গপসশ। সময়-সময় এই আসলা 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

147 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

আপনার িক্তিযসক আসরা পবরষ্কার ভাসি গপশ করসি সাহাযয করসি। আপবন যবে 
সরাসবর িাবির বনসচ োাঁডান, আপনার মুসখ্ ছায়া পডসি পাসর, বকন্তু গকাসনা িাবিসক 
সামসন কসর োাঁডাসল এই ছায়া পডসি না। সুিরাং িকৃ্তিা শুরু করার আসগই িান বঠ্ক 
কসর োাঁডান, আসলা-আাঁধ্াবর পবরসিশ অিশয আপনার িক্তিয প্রকাসশর সহায়ক হসি। 
  
মসঞ্চ গকাসনা অবিবথ নয় : 
  
একো লেসন আসয়াবজি কানাোর প্রধ্ানমন্ত্রীর এক িকৃ্তিা সভায় আমার উপবিি 
থাকার সুসযাগ হসয়বছল। সভায় োসরায়ান িা গেৌিাবরকসক একবি িৃহৎ েণ্ড হাসি এ 
জানালা হসি গস জানালায় গেৌডাসেৌবড করসি গেখ্লাম। গেখ্লাম িাসক কক্ষবিসি িাযু় 
সঞ্চালসনর গচষ্টায় িযবিিযস্ত। অিঃপর কী হল? গেখ্লাম, গরািাসের েৃবষ্ট িক্তার প্রবি 
নয় গেৌিাবরসকর প্রবি বনিন্ধ। িারা গযন মসন কসরসছন, িক্তা নয়, গেৌিাবরকই একিা 
আশ্চযষ বকছু কসরসছ। 
  
িকৃ্তিা সভায় যখ্ন গরািারা মসনাবনসিশ সহকাসর বকছু শুনসি থাসক িখ্ন গসখ্াসন 
হঠ্াৎ ঘভণষীয়মান বকছু হসল িারই প্রবি গরািা ও েশষকসের েৃবষ্ট বিসর যায়। গকাসনা 
েশষক িা গরািাই আর িার েৃবষ্টসক মসঞ্চর বেসক বনিন্ধ রাখ্সি পাসর না। িক্তা যবে এই 
সিযিা স্মরণ রাসখ্ন িাহসল িার পসক্ষ এই ধ্রসনর পবরবিবি পবরহার কসর চলা সম্ভি 
হয়। িা হসল িক্তাসক কী করসি হসি? 
  
প্রথমি পবরবহি িস্ত্র, অঙ্গভবঙ্গ, হস্তপোবে সঞ্চালসন প্রবি গযন েশষক গরািাসের লক্ষ 
থাসক িার বেসক নজর বেসি হসি। বনউইয়সকষর এক িকৃ্তিা সভায় আবম একা গেসখ্বছ, 
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একজন খ্যািনামা িক্তা িার একখ্ানা হাি গিাঁসধ্ এসসবছসলন। িকৃ্তিা কাসল আবম লক্ষ 
কসরবছ, সকল গরািার েৃবষ্ট ঐ হাসির প্রবি বির বনিন্ধ। 
  
ববিীয়ি িক্তা গরািাসের িসার আসসনর প্রবি লক্ষ রাখ্সিন। গরািাসের এমনভাসি 
িসার িযিিা করসিন যাসি গেবরসি যারা আসস িাসের প্রসিসশর কারসণ গরািাসের েৃবষ্ট 
গসবেসক বিবক্ষপ্ত না হয়। 
  
িৃিীয়ি মসঞ্চ অবিবথ রাখ্সিন না। কসয়ক িছর আসগ গরমে রবিন ব্রুকলীসন িকৃ্তিা 
মালায় অংশ গনন। একবেন অনযানয কসয়কজন সহ আমাসক মসঞ্চ িসসি আমন্ত্রণ 
জানাসনা হয়। আবম িখ্ন মসঞ্চ িসসি অস্বীকৃবি জাবনসয় িবল গয, এিা িক্তার প্রবি 
সুবিচার হসি না। প্রথমি রাসি আবম লক্ষ কবর িাবলকাভুক্ত, অবিবথরা একিার মসঞ্চ 
যান, একিার গির হসয় আসসন। িাসের এই উঠ্ানামার িসল গরািাসের েৃবষ্ট বগসয় পসড 
িক্তা নয়, অবিবথসের গবিবিবধ্র প্রবি। পরবেন আবম এর প্রবি বম. রবিসনর েৃবষ্ট 
আকষষণ কবর। গস রাসি বিবন একাই মসঞ্চ িসসন এিং িাাঁর িকৃ্তিা হয় স্বচ্ছ ও অিাধ্। 
  
গেবভে গিলাসস্কা মসঞ্চ গকাসনারূপ লালিুল রাখ্সি বেসিন না। গকননা, লাল বজবনস 
সহসজ অসনযর েৃবষ্ট আকষষণ কসর। একজন চঞ্চল মানুষসক গরািাসের মুসখ্ামুবখ্ হসয় 
মসঞ্চ িসসি বেসল কী হয়? গরািাসের েৃবষ্ট িক্তা হসি সসর বগসয় িার উপর পসড। 
সুিরাং মসঞ্চ িক্তা ছাডা অনযসকাসনা অবিবথসক িসসি গেওয়া উবচি নয়। 
  
ভারসাময : 
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িকৃ্তিা শুরু করার আসগ গরািাসের মুসখ্ামুবখ্ হসয় িসা বক িক্তার জসনয ভাসলা নয়? 
আসগ মসঞ্চ না বগসয় িকৃ্তিা শুরু করার মুহভ সিষই মসঞ্চ যাওয়া বক িক্তার জসনয ভাসলা 
নয়? 
  
বকন্তু যবে আসগ বগসয় মসঞ্চ িসসি হয় িাহসল িসা সম্পসকষ সিকষ হসি হসি। ওখ্ান 
হসি গেখ্া যাসি গরািারা হসল আসসছন, গচয়ার খু্াঁজসছন। গচয়ার িহু খ্াবল থাকসলও 
একিা ভাসলা জায়গা খু্াঁজসছন, িসসছন, গকহ িা উসঠ্ যাসচ্ছন। 
  
এক জায়গায় িসস মসন হল আরাম পাসচ্ছন না িাই অনযত্র সসর যাসচ্ছন। বগসয় 
িসসসছন আর একিা গচয়াসর আরাম কসর। আরাসমর জায়গা গছসড যাসচ্ছন আসরা 
আরাসমর সন্ধাসন। এসি লক্ষ করসল িক্তার মন বিবক্ষপ্ত হসয় পসড, সুিরাং িসসি হসল 
এমন ভাসি িসসিন,যাসি গরািাসের এসি কাণ্ড লক্ষ করসি না হয় সরাসবর। 
  
আসগ আমরা িসলবছ, আকষষণীয় গপাশাক অথিা অলংকার পসর মসঞ্চ যাসিন না। 
গকননা, এই গপাশাক অথিা অংলকার গরািার েৃবষ্ট আকষষণ করসি। আসরা একবি 
কারণ আসছ। এই গপাশাক িা অলংকার আপনার েুিষলিা িসল মসন হসি। গরািাসের 
মসন জাগসি আপনার েুিষলিার কথা। িারা মসন করসি েুিষলিা ঢাকার জসনযই 
আকষষণীয় গপাশাক িা অলংকাসরর এই িহর। সুিরাং স্বাভাবিক গপাশাসক মসঞ্চ যান, 
িযবক্তত্ব িুবিসয় গিালার গচষ্টা করুন। িসল আপনার েৃঢ় মসনাভাি িযক্ত হসি। িক্তিয 
গপশকাসল ভারসাময রবক্ষি হসি। 
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িকৃ্তিা করসি োাঁবডসয় িবডঘবড কসর িকৃ্তিা শুরু করসিন না। েীঘষশ্বাস বনন এিং 
গরািাসের প্রবি। েৃবষ্ট িুবলসয় বনন। হসল গকাথাও গকাসনা গণ্ডসগাল িা শব্দ হসচ্ছ মসন 
হসল িা গথসম যাওয়া পযষন্ত অসপক্ষা। করুন। 
  
িুক উাঁচু কসর োাঁডান। শুধু্মাত্র িকৃ্তিা করসি োাঁবডসয় নয়, িাবডসিও এরূপভাসি োাঁডাসি 
অভযাস করুন। বনয়বমি এরূপ অভযাস করসল গরািাসের সামসন িকৃ্তিা মসঞ্চ োাঁডাসি 
গগসল স্বাভাবিক বনয়সমই আপনার োাঁডাসনার ভবঙ্গসি েৃঢ় মসনাভাি িুসি উঠ্সি। 
  
লুথার এইচ, গুবলক িাাঁর কমষক্ষম জীিন” িইসি বলসখ্সছন, েশ জসনর মসধ্য একজন 
গলাক বনসজর জীিনসক েৃঢ়ভাসি গসড গিালার গচষ্টা কসর না। ঘাডসক েৃঢ় রাখ্সল িা 
কলাসরর সাসথ ঝুসল পসড না বিবন বেবনক অভযাসসর জসনয গয সুপাবরশ করসছন িা 
হসচ্ছ, আসস্ত-আসস্ত শ্বাস বনন। অিঃপর ঘাডসক এমন েৃঢ় করুন যাসি এিা কলার হসি 
আগা থাসক। ঘাড শক্ত করুন, এরূপ করসল গকাসনাভাসি গকাসনা ক্ষবি হয় না। ঘাডসক 
এভাসি শক্ত করসল িুকও শক্ত হয়, েৃঢ় হয়। 
  
এিং আপনার হাি বেসয় কী করসিন? এগুসলার কথা ভুসল থাকুন। এগুসলা যবে 
আপনার পাসশ ঝুসল পসড, পডসি বেন। ওগুসলাসক কলার কাাঁবের মসিা ঝুসল থাকসি 
বেন। গকহ হাসির প্রবি লক্ষ করসছ। একথা কল্পনাও করসিন না। 
  
পাসশ ঝুসল থাকসলই আরাম পাসিন। ঝুসল থাকসল িার প্রবি কাসরা গিমন েৃবষ্টও 
আকবষষি হসি। অবি সমাসলাচকও এই অিিার সমাসলাচনা করসি পারসিন না। গকাসনা 
িকৃ্তিার সময় হাি গুসলা নীরি থাকসছ এিং প্রসয়াজন ছাডা ওঠ্নামা হসচ্ছ না। 
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বকন্তু যবে ঘািবডসয় যান িা হসল আপবন কী করসিন। আপনার হাি েুবিসক গপছসন 
বনসয় যান, একবিসি অপরবি বনসয় মুবষ্টিদ্ধ করুন অথিা পসকসি রাখু্ন, অথিা িকৃ্তিার 
গিবিসল রাখু্ন। এরূপ কসর, একিু বচন্তা করসল আপনার স্নায়বিক েুিষলিা হ্রাস পাসি, 
মসন স্ববস্তর, নিুন উেযসমর সঞ্চার হসি। আবম এযুসগর িহু সংখ্যক খ্যািনামা িক্তার 
িকৃ্তিা শুসনবছ। সকলসক না হসল িাসের অসনকসক আবম িকৃ্তিা কাসল পসকসি হাি 
বেসয় োাঁডাসি গেসখ্বছ। িাইরন এরূপ করসিন। চাউসে. এম. গেপ এরূপ করসিন। 
গিেী রুজসভল্টও এরূপ করসিন। িসি কথা হসচ্ছ আকাশ কখ্সনা গভসঙ পসড না। 
এিং ঝড িৃবষ্ট িােল হসলও আিার আকাসশ সভসযষােয় হয়। গকাসনা িযবক্ত িকৃ্তিা করসি 
গগসল িকৃ্তিার বিষয়বিই হয় মুখ্য, িার হাি পা বক অিিায় আসছ িা গকাসনা আসলাচয 
বিষয়ই নয়। িাাঁর মন মবস্তষ্ক বঠ্ক থাকসল হাি পা আপনা আপবনই বঠ্ক থাকসি িাধ্য। 
মভল কথা হসচ্ছ িকৃ্তিা, িক্তিয বিষয়, িক্তার অঙ্গভবঙ্গ িা হাি পা নয়। 
  
অঙ্গভবঙ্গ সম্পসকষ এই িইসি যা গলখ্া হসয়সছ িার েশ ভাসগর নয় ভাগই িযথষ হসয়সছ, 
িযথষ হসয়সছ এর কাজ ও কাবল খ্রচও। অঙ্গভবঙ্গ মন হসিই উৎসাবরি হওয়া উবচি। 
আপনার হৃেয়, মন, ইচ্ছা ও আকাক্ষা অনুযায়ীই অঙ্গভবঙ্গ হয়। িাই সাধ্ারণ ও 
স্বাভাবিকিার কু্ষদ্রিম একবিনু্দ বিশাল িা িসনর চাইসিও মভলযিান। 
  
অঙ্গভবঙ্গ বনশসভাসজর গপাশাসকর মসিা গকাসনা বকছু নয়। এিা মসনর অবভিযবক্তরই 
িবহঃপ্রকাশ। মন খু্বশ ও হাসসযাজ্জ্বল অথিা যন্ত্রণা িা েুঃখ্পভণষ থাকসল অঙ্গভবঙ্গসিও িার 
প্রকাশ ঘসি। 
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এিং গকাসনা িযবক্তর অঙ্গভবঙ্গ িার িযিহৃি োাঁসির িাসসর মসিা সম্পভণষরূসপ িযবক্তগি 
িযাপার। এিং িযবক্তসি-িযবক্তসি পাথষকয বিরাজমান বিধ্ায় িাসের অঙ্গভবঙ্গসি পাথষকয 
হসি, এিা স্বাভাবিক। 
  
গয গকাসনা েু’িযবক্তর অঙ্গভবঙ্গ একরূপ হয় না, হসি পাসর না। বলংকন কথা িলসিন 
অিযন্ত দ্রুি গবিসি, সুিরাং িাাঁর অঙ্গভবঙ্গও হি দ্রুিির। বকন্তু েগলাসসর গিলায় 
গসরূপ হি না। এরূপ হসল িরং িা হি হাসযকর। 
  
“বলংকন,“ িসলসছন িাাঁর জীিনী রচবয়িা ও আইন অংশীোর হাসরনভন, “মবস্তষ্ক, 
গযভাসি নাডসিন হাি গসভাসি নাডসিন না। বিবন িাাঁর বিিৃবিসি বিসশষ গুরুত্ব আসরাপ 
করসিন িখ্ন বিবন মবস্তষ্ক সঞ্চালন করসিন। গকাসনা-গকাসনা সময় বিবন মবস্তসষ্ক এরূপ 
ঝকাবন বেসিন গযন বিেুযৎখ্ণ্ড বিচু্ছবরি হসচ্ছ। িকৃ্তিাকাসল বিবন কখ্সনা মসঞ্চর বেসক 
িাকাসিন না, অনযানয সাধ্ারণ িক্তার মসিা িকৃ্তিাকাসল এবেক-ওবেক িাকাসিন না। 
িকৃ্তিাকাসল মসঞ্চ কী অিিা সৃবষ্ট হসচ্ছ িা বিবন বচন্তা করসিন না। িকৃ্তিাকাসল বিবন 
আসস্ত-আসস্ত অিযন্ত স্বাভাবিক হসয় পডসিন, স্বাভাবিক সাধ্ারণ মানুসষর মসিাই বিবন 
কথা িলসিন। িাাঁর িক্তসিয প্রকাবশি হসয় পডসিা িার েৃঢ় িযবক্তত্ব, গরািারা িুঝসি 
পারসিন িার স্বািন্ত্রয। সময়-সময় বিবন োন হাি িুসল গরািাসের প্রবি এমন ভাসি 
বনসেষশ করসিন গয, গরািাসের সামসন িখ্ন িার িক্তসিযর অথষ সুিষ্ট হসয় পডি। 
সময়-সময় আনন্দ িা সসন্তাষ প্রকাসশর জসনয বিবন একসাসথ েু’হাি উপসর িুলসিন। 
িসল িার িক্তিয িষ্ট হি। িার এই অঙ্গভবঙ্গ অিযন্ত িলপ্রসভ হি। অথষাৎ এভাসি 
িকৃ্তিার সাসথ অঙ্গভবঙ্গ গযাগ হি বিধ্ায় িক্তিয হসয় পডি পবরষ্কার। বিবন সি সময় 
আডাআবড ভাসি পাসয়র পািার ওপর োাঁডাসিন, িার পাসয়র িুডা আঙুল থাকি 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

153 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

পাশাপাবশ অথষাৎ িার একপা অনয পাসয়র বপছসন থাকি না। িসি শক্ত হিার জসনয, 
েৃঢ় হিার জসনয বিবন কখ্সনা মসঞ্চ বকছু করসিন না। সময়-সময় অিশয বিবন িার 
পবজশন পবরিিষন করসিন। এই পবরিিষসনর জসনয বকন্তু বিবন সামসন িা গপছসন সসর 
োাঁডাসিন না। মনসক েৃঢ় করার জসনয বিবন সময়-সময় িাম হাি বেসয় গকাসির িুিাম 
ধ্রসিন না পসকসি হাি বেসিন, োন হাসি নাডাচাডা করসিন। এসি িার িক্তিয 
গপসশর গবি হি সািলীল।” বশকাসগার বলংকন পাসকষ গসে গউসেসনর বিবর িার গয 
মভবিষ রসয়সছ িাসি এই অঙ্গভবঙ্গই রসয়সছ। 
  
এিাই বছল বলংকসনর পদ্ধবি। িকৃ্তিকাসল বথওসোর রুজসভল্ট-হসয় পডসিন অবধ্কির, 
সজাগ, সসচিন, আসিগপভণষ, উসিবজি ও গিসজােীপ্ত। িাাঁর গচাসখ্ মুসখ্ ছবডসয় পডি 
একিা অদু্ভি অনুভভ বির ঔজ্জ্বলয, মসন হি গযন িাাঁর গেহবি একবি স্বয়ংবিয় যন্ত্র এিং 
এই যন্ত্র হসি গিরুসচ্ছ িকৃ্তিার ধ্ববন। িাইরন সময়-সময় হস্ত প্রসাবরি করসিন িকৃ্তিা 
করার সময়। গ্লােসস্টান িকৃ্তিা করার সময় কখ্সনা কখ্সনা গিবিসল হাি রাখ্সিন 
গিবিল আাঁকসড ধ্রসিন। কখ্সনা িা মসঞ্চ পা’বেসয় আঘাি করসিন। লেষ গরাজসিরী 
িকৃ্তিা করার সময় িাাঁর োন িাহু নাডা-চাডা করসিন িসল বিবন গযন অবধ্কির শবক্ত 
গপসিন। িক্তার িকৃ্তিায় গবি থাকসল, শবক্ত থাকসল, বচন্তায় থাকসল স্বচ্ছিা, অঙ্গভবঙ্গসি 
আসস স্বাভাবিকিা, সািলীলিা। 
  
স্বাভাবিকিা-জীিন িন্দন-গয গকাসনা কসমষরই প্রবিিলন। িাকষ অঙ্গভবঙ্গ করসণ বছসলন 
সম্পভণষ িযথষকাম। পীসির অঙ্গভবঙ্গ হসয় পডি সম্পভণষ অথষহীন, গযন বিবন িািাসস সঙ 
এর মসিা হাি পা নাডসছন। সযার গহনরী ইরবভং এর একবি পা বছল গখ্াাঁডা, িাই িার 
গবিবিবধ্ও হি গখ্াাঁডা। মসঞ্চ লেষ গমকসলর অঙ্গভবঙ্গ হি অথষহীন। গগ্লবিসনরও হি িাই। 
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পাসনষসলর হি অনুরূপ। এর উির হসচ্ছ’ পালষাসমোবর িাকপিুিা সম্পসকষ কযামবিজ 
বিশ্ববিেযালসয় আসয়াবজি এক অনুোসন লেষ কাজষন িসলন, “সকল সুিক্তাই িকৃ্তিাকাসল 
বনজস্ব কায়োয় অঙ্গভবঙ্গ িা অঙ্গ সঞ্চালন কসরন। এিং এই অঙ্গভবঙ্গ িক্তার িক্তিযসক 
অথষিহ কসর গিালার সহায়ক হয়। িাাঁর গচহারা যাই গহাক না গকন, অঙ্গভবঙ্গ িাাঁর 
িক্তিযসক আকষষণীয় কসর গিাসল।“ 
  
িহু িছর আসগ আবম ভিঘুসর বস্মসথর িকৃ্তিা শুসনবছলাম। আবম িাাঁর িাকপিুিায় মুগ্ধ 
হসয়বছলাম। িকৃ্তিার সময় বিবন নানারূপ অঙ্গভবঙ্গ কসর বছসলন। মসন হবচ্ছল বিবন 
যিিার শ্বাস বনসচ্ছন িিিারই গযন অঙ্গ সঞ্চালন করসছন। এিা একিা আেশষ পদ্ধবি। 
  
আপবন যবে এই নীবির অথষাৎ অঙ্গ সঞ্চালসনর নীবি অনুসরণ করসি চান িা হসল এই 
নীবির কথা বচন্তা কসর গেখ্সি পাসরন। এ সম্পসকষ গকাসনা ধ্রািাাঁধ্া বনয়ম গনই, এিা 
বনভষর কসর িক্তার মন-গমজাজ ও মবজষর উপর। বনভষর কসর িক্তার প্রস্তুবি, আগ্রহ, 
িযবক্তত্ব, িক্তিয বিষয়, গরািা এিং কী উপলসক্ষ িকৃ্তিা করা হসচ্ছ িার উপর। 
  
এখ্াসন সীবমি বকছু সুপাবরশ করা হসচ্ছ যা সহায়ক হসি পাসর, িলপ্রসভ হসি পাসর। 
একিা অঙ্গভবঙ্গর িার-িার পুনরািৃবি করসিন না। করসল িা একসঘসয় হসয় পডসি। 
মসঞ্চ পায়চাবর করসিন না। অথষাৎ িকৃ্তিাকাসল মসঞ্চ গহাঁসি গিডাসিন না। দ্রুিিাসল অঙ্গ 
সঞ্চালন করসিন না, গকাসনা বকছু গিাঝািার জনয যবে আপবন অঙু্গবল বেসয় বনসেষশ 
কসরন, িাকয সমাপ্ত করা পযষন্ত গসই অঙু্গবল বনসেষশ বির রাখু্ন। এসি অনযথা হসল 
আপনার উসেশয িযথষ হসি এিং িক্তারা সাধ্ারণি এই ভুলিা কসর থাসক। এিা অিযান্ত 
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মারাত্মক ভুল। এিা যার উপর আপবন গজার বেসি চান িার উপর হসি অনযত্র গজারিা 
সবরসয় গনয়, গুরুত্বপভণষ বিষয়বিসক হাল্কা এিং হাল্কা বিষয়বিসক গুরুত্বপভণষ কসর গিাসল। 
  
আপবন েশষকসের সামসন সবিয-সবিযই যখ্ন িকৃ্তিা করসি োাঁডাসিন, িখ্ন ইচ্ছা কসর 
গকাসনা অঙ্গভবঙ্গ করসিন না, স্বাভাবিকভাসি গয অঙ্গভবঙ্গ হয় িা হসি বেন। বকন্তু আপবন 
যখ্ন িকৃ্তিা অভযাস করসিন, বশখ্সিন, িখ্ন আপনার িক্তিযসক গজারোর করার জনয 
অঙ্গভবঙ্গ িা অঙ্গ সঞ্চালন করুন। এভাসি অভযাস করসল সহসজ আপবন িকৃ্তিা বশখ্সি 
পারসিন এিং েশষক সমু্মসখ্ িকৃ্তিা কাসল আপনার অঙ্গ সঞ্চালন হসি অোিসাসর, 
স্বাভাবিক বনয়সম। 
  
িই িন্ধ করুন। িই এর ছাপান পৃো গেসখ্ অঙ্গ সঞ্চালন গশখ্া যায় না। িকৃ্তিাকাসল 
আপনার ধ্ারণা আপনার বচন্তা, আপনার প্রকাশ ভবঙ্গ গয গকাসনা বশক্ষসকর বশক্ষা পদ্ধবি 
িা বশখ্াসনা নীবি হসি অসনক গিবশ মভলযিান ও িলপ্রসভ হসি। 
  
অঙ্গভবঙ্গ এিং িকৃ্তিা সম্পসকষ আমরা যা বকছু িসলবছ িা যবে আপবন ভুসল যান িা হসল 
আপবন শুধু্ স্মরণ রাখু্ন, যবে গকাসনা গলাক গরািাসক অবভভভ ি করার জনয মসন প্রাসণ 
েৃঢ় প্রবিে হয়, গরািাসের স্বমসি আনসি পারসি িসল েৃঢ়বিশ্বাসী হয়, িা হসল গয 
গকাসনা বিষয় বনসয় শুরু কসর গস সিল হসি পারসি এিং িকৃ্তিার সাসথ সাসথ িার 
স্বভাবিক অঙ্গভবঙ্গ হসি। িার িকৃ্তিার বিষয় জানা না থাকসল এমন হসি গয িার 
সমাসলাচনা করা যাসি না, খু্াঁি ধ্রা যাসি না। অথষাৎ িযবক্তত্ব ও আত্মবিশ্বাস িাসক জয়ী 
করসি। আপবন যবে এিা বিশ্বাস না করসিন িসি গয গকাসনা গলাকসক ধ্াক্কা বেসয় গিসল 
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বেন। আপবন লক্ষ করসিন গয, গলাকবি মসঞ্চ উসঠ্ গয কথা িলসছন িা অিযান্ত িীি 
গবিসি িলসছন এিং িার ভাষা হসচ্ছ অিযন্ত েৃঢ় ও গবিশীল। 
  
বনসম্ন িকৃ্তিা সম্পসকষ আমার গডা এগাসরাবি শব্দ উসেখ্ করবছ। এর মসিা শবক্ত আবম 
আর গকাথাও পাই বন। 
  
এক ধ্াক্কায় বছবপ খু্সল 
িযাসরল পভণষ কসর বনন, 
অিঃপর বিবডংবিবডং নাচুন। 
  
১। কাসনষগী কাবরগবর ইনবস্টবিউি পবরচাবলি জবরসপ গেখ্া গগসছ গয, িযিসাসয় সািসলযর 
গক্ষসত্র োসনর চাইসি িযবক্তত্ব অসনক িড। িকৃ্তিার গিলায় এবি অনুরূপ ভাসি সিয। 
িযবক্তত্ব এমন একবি বজবনস যার উৎকষষ সাধ্সনর জসনয গকাসনারূপ সুপাবরশ করা িা 
উপসেশ গেয়া সম্ভি নয়। এই পবরসচ্ছসে প্রেি বকছু সুপাবরশ িক্তার িকৃ্তিা গশখ্ায় 
সহায়ক হসি। 
  
২। আপবন যখ্ন ক্লান্ত িখ্ন িকৃ্তিা শুরু করসিন না। বিরাম বনন, শবক্ত সঞ্চয় করুন, 
অিঃপর িকৃ্তিা করুন। 
  
৩। িকৃ্তিা করার আসগ হাল্কা খ্ািার গ্রহণ করুন। 
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৪। জীিনী শবক্ত গভাাঁিা কসর গেয় এমন বকছু করসিন না। শরসির শসয গক্ষসত্র িনযহস 
গযভাসি গনসম আসস জীিনীশবক্ত সম্পন্ন িক্তার পাসশও বঠ্ক গসভাসি গরািার বভড 
জসম। 
  
৫। পবরচ্ছন্ন আকষষণীয় গপাশাক পরুন। গপাশাক আপনার আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস 
িাডাসি। অপবরচ্ছন্ন পাজামা, গছাঁডা জুসিা, অবিনযস্ত চুল, গকাসির পসকসি কলসমর 
েৃবষ্টকিু অিিান অথিা অদু্ভি ধ্রসনর হািিযাগ বনসয় িক্তা বহসাসি িকৃ্তিা মসঞ্চ োাঁডাসল 
গসই িক্তার প্রবি গরািাসের রদ্ধা জাসগ না। 
  
৬। হাবসমুসখ্ মসঞ্চ যান। গরািারা গযন আপনার বেসক িাবকসয় এিা উপলবি কসর গয, 
আপবন মসঞ্চ বগসয় অিযন্ত উিুে হসয়সছন। ”পছন্দ পছন্দ আসন”, িসলসছন অধ্যাপক 
ওভার বস্টি। ”আমরা যবে আমাসের গরািাসের প্রবি আগ্রহী হই, গরািারাও আমাসের 
প্রবি আগ্রহী হসিন। িকৃ্তিা করার আসগই অসনক সময় আমরা অবভনবন্দি িা বনবন্দি 
হই। সুিরাং আমরা িকৃ্তিা কসর গরািাসের সন্তুষ্ট করসি চাই এরূপ মসনাভািই প্রকাশ 
করসি হসি।” 
  
৭। গরািাসের একবত্রি করুন। বিবচ্ছন্ন ভাসি িসা গরািাসের ওপর প্রভাি বিস্তার করা 
সহজির নয়। বিবচ্ছন্নভাসি িসা গয গকাসনা গরািা আপনার িকৃ্তিা শুসন হাসসি পাসর, 
িা বনন্দা করসি পাসর িা অনযমনস্ক হসি পাসর, বকন্তু সকসল একবত্রি হসয় িসসল 
িকৃ্তিা না শুসন বনসজসের মসধ্য আলাপ আসলাচনা জুসড বেসয় অনযসের অসুবিধ্া করার 
অিকাশ থাসক না। 
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 ৮। যবে গরািার সংখ্যা কম হয় িা হসল িাসের বনসয় এক কু্ষদ্র কসক্ষ িসুন। মসঞ্চ 
উঠ্সিন না, গরািাসের সাসথ বনসয় িসুন। আপনার িকৃ্তিা শুরু করুন সাধ্ারণ 
কসথাপকথসনর বনয়সম, সাধ্ারণ আসলাচনার মসিা কসর। 
  
৯। মুক্ত িাযু় চলাচল করসি বেন। 
  
১০। হলসক আসলাবকি করুন। আসলার িনযা িইসয় বেন। এমনভাসি োাঁডান যাসি 
আপনার মুসখ্ আসলা পসড এিং আপনাসক ভাসলাভাসি গরািারা গেখ্সি পায়। 
  
১১। আসিািপসত্রর গপছসন োাঁডাসিন না। গচয়ার গিবিলসক মসঞ্চর বেসক পাসশ রাখু্ন। 
এমন ভাসি োাঁডান গরািারা আপনাসক সম্পভণষরূসপ গেখ্সি পায়। 
  
১২। মসঞ্চ গকাসনা অবিবথ রাখ্সিন না, রাখ্সল নডাচডা করসি এিং নডাচডা করসল 
িাসের প্রবিই গরািাসের েৃবষ্ট পবিি হসি। গকাসনা গরািাই গকাসনা িযবক্ত িা িস্তু িা পা, 
নডসি গেখ্সল িার প্রবি িাবকসয় পারসিন না। িসল আপনার িকৃ্তিার প্রবি গরািাসের 
মসনাসযাগ থাকসি না। 
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৮. কীভাবব বকৃ্ততা শুরু করববন 
  
আবম একো নথষওসয়স্টানষ বিশ্ববিেযালসয়র সাসিক গপ্রবসসেেসক বজসেস কসরবছলাম, 
“িক্তা বহসাসি আপনার েীঘষ বেসনর অবভেিা আসছ। সুিরাং িলুন, িকৃ্তিার সিলিা 
অজষসনর মভল রহসয কী?” এক বমবনি নীরি গথসক বিবন উির বেসলন, আকষষণীয় ভাষায় 
িকৃ্তিা শুরু, যা গরািাসের েৃবষ্ট এিং মনসক গিসন আসন। বিবন িকৃ্তিা প্রস্তুবিসি িকৃ্তিা 
শুরু এিং গশসষর িাকয ও শব্দ এমনভাসি চয়ন করসিন যা হি অিযন্ত আকষষণীয়। জন 
িাইি একই পদ্ধবি অনুসরণ করসিন। একই পদ্ধবি অনুসরণ করসিন গ্লােসস্টান, 
ওসয়সিস্টার, বলংকন। িস্তুি পসক্ষ সকল োনী িক্তাই এই পদ্ধবি অনুসরণ কসরন। 
  
বকন্তু নবিশ িক্তারাও বক এই পদ্ধবি অনুসরণ কসরন? অিশযই না। পবরকল্পনার সময় 
প্রসয়াজন, বচন্তা প্রসয়াজন, ইচ্ছা শবক্ত প্রসয়াজন। মবস্তষ্ক সঞ্চালন একবি গিেনাোয়ক 
কাজ। এই বিষসয় িমাস এবেসন িার কারখ্ানার গেয়াসল সযার জসুয়া গরমসের 
বনম্নিবণষি উদৃ্ধবিবি গখ্াবেি কসর গরসখ্সছন। 
  
এমন গকৌশল গনই যাসি মানুষ রম হসি মুক্ত থাকসি পাসর এিং বচন্তা করািা হসচ্ছ 
আসরা কবঠ্ন রম। 
  
বচন্তার রম হসচ্ছ মৃবিকা গহ্বর, 
চডাই উিরাই গপসরাসনা যায় িরির। 
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লেষ নথষ বক্লক, বযবন সংিাে পসত্রর সাপ্তাবহক গিিনভভ ক্ত কমষচারী হসি বিবিশ সাম্রাসজযর 
সিচাইসি ধ্নী ও প্রভািশালী পবত্রকা মাবলক হসয়বছসলন, বিবন িসলসছন গয, মাত্র পাাঁচবি 
শব্দ িার জীিসন প্রভাি বিস্তার কসর পবরিিষন এসনসছ গস শব্দগুসলা হসচ্ছ : 
  
ভবিষযসির কথা আসগ হসি গজসন গিলা। আপনার িকৃ্তিা প্রস্তুবিকাসল এবিও একবি 
উসেখ্সযাগয আেশষ হসি পাসর। আপবন কীভাসি িকৃ্তিা শুরু করসিন িা আসগ গথসকই 
কল্পনার মাধ্যসম গজসন বনন। িুসঝ বনন সুিষ্টভাসি আপনার িকৃ্তিার কী িল হসি 
অথষাৎ আপবন বকরূপ প্রভাি বিস্তার করসি পারসিন গরািাসের ওপর। 
  
অযাবরস্টিসলর যুগ হসিই এই বিষসয় বলবখ্ি িইসি বিনবি ভাগ আসছ, িা হসচ্ছ, সভচনা-
, মুল িক্তিয এিং উপসংহার। এখ্সনা এই পদ্ধবি অনুসৃি হসচ্ছ। ভভ বমকা বেসয় িক্তা 
মভল িক্তিয প্রকাশ কসর গরািাসের জানাসচ্ছন বিবন কী িলসি চান, এিা বারা গরািারা 
বিষয়বি কী উপলবি কসরসছন এিং িক্তা এবি বেসয় িাসের মসন আনন্দও বেসচ্ছন। শি 
িছর আসগ িক্তার বারা যা হি আজ সংিােপত্র, মযাগাবজন; গিিার, গিবলবভশন, 
গিবলসিান ও মুবভবথসয়িার িাই করসছ। 
  
িসি অিিার সাংঘাবিক পবরিিষন হসয়সছ, বিসশ্ব বিসশষ অগ্রগবি এসসসছ, গি একশি 
িছসর আবিষ্কাসরর িসল। মানুষ জীিন্ত গিলসসজার এিং গনিুসসেসনজার আমল হসি 
িহুগুণ সুসভয হসয় পসডসছ। এই একশি িছসরর মসধ্যই আমরা স্বয়ংবিয় গাবড, 
উসডাজাহাজ, গিিার, গিবলবভশন গপসয়বছ। সুিরাং আজসকর িক্তাসকও সমসয়র দ্রুি 
িাসলর সাসথ পদ্ধবি রক্ষা কসর চলসি হসচ্ছ। সুিরাং আপবন যবে িকৃ্তিার সভচনা িা 
ভভ বমকা রাখ্সি চান িা হসল িা অিযন্ত সংবক্ষপ্ত ভাসি গেয়ার গচষ্টা করুন। এিা হসচ্ছ 
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আজসকর যুসগর সকল গরািার কাময। আপবন বক বকছু িলসি চান? বঠ্ক আসছ, সংবক্ষপ্ত 
ভাসি িা িলুন। েীঘষ িকৃ্তিার েরকার গনই। গুরুত্বপভণষ পসয়েগুসলা িসল গশষ করুন। 
  
েুসিা জাহাসজর অংশ গ্রহণ সম্পসকষ কংসগ্রসস িকৃ্তিা কাসল উসড্রা উইলসন মাত্র 
একুশবি শব্দ প্রসয়াগ কসর গরািাসের েৃবষ্ট আকষষণ কসরবছসলন। বিবন শুরু কসরবছসলন, 
গেসশর বিসেবশক সম্পসকষর গক্ষসত্র িিষমাসন এমন একবি অিিার সৃবষ্ট হসয়সছ যার কথা 
আপনাসের সামসন িুসল ধ্রা আমার জনয কিষিয হসয় োাঁবডসয়সছ। 
  
বনউইয়সকষর পযান বসলভাবনয়া সবমবিসি িকৃ্তিা কাসল চালষস গস্কায়ার ববিীয় িাসকযই মভল 
বিষসয় প্রসিশ কসরন : 
  
মবকষন নাগবরকসের আজসকর মভল প্রশ্ন হসচ্ছ : িযিসাসয় িিষমান মন্দার অথষ এিং এর 
ভবিষযৎ কী? িযবক্তগিভাসি আবম অিশয আশািােী। 
  
নযাশনাল কযাশ গরবজস্টার গকাম্পাবনর গসলসমযাসনজার এভাসিই িার গলাকসের সামসন 
িকৃ্তিা শুরু কসরবছসলন, মাত্র বিনবি িাসকয িকৃ্তিার ভভ বমকা বেসয়বছসলন এিং িাকযগুসলা 
বছল অিযন্ত সহজ, িসল গরািাসের গিাধ্গময হসয়বছল। উৎসাহিযঞ্জক িাকযগুসলা বছল : 
  
আপনারা যারা গকাম্পাবনর পণয বিবির অেষার সংগ্রহ কসরন কারখ্ানায় বচমবনসি ধ্ভম্র 
অিযাহি রাখ্া িাসের উপরই বনভষর করসছ। বিগি েুই গ্রীসে অন্ধকারাচ্ছন্ন কসর 
গিালার মসিা প্রচুর নয়। এখ্ন েুবেষন গকসি গগসছ এিং িযিসা পুনরারসম্ভর সময় 
এসসসছ বিধ্ায় আবম আপনাসের জানাবচ্ছ, গয, বচমবনসি আমরা অবধ্ক পবরমাণ ধ্ভম্র 
চাই। 
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বকন্তু অনবভে িক্তারা কী শুরুসি এরূপ সািলয অজষন করসি পাসরন? প্রবশক্ষণ হীন ও 
আেশষ হীন িক্তাসের অবধ্কাংশই এমনভাসি িকৃ্তিা শুরু কসরন গয গকাসনা িসমই 
ভাসলা পদ্ধবি িসল বিসিবচি হয় না। এখ্াসন আমরা গস সম্পসকষ আসলাচনা করি। 
  
নবিশসের অসনসকই িক্তা বহসাসি বনসজরা হাসযািে হসিন িসল ধ্ারণা কসরন, এিা 
েুঃখ্জনক। নবিশ একজন োনী হসলও এিং িাাঁর োসনর সীমা সরদ্ধ ভয় উৎপােক 
হসলও িক্তা বহসাসি নবিশ বিধ্ায় মসঞ্চ িকৃ্তিা করসি োাঁবডসয় মসন কসরন, ধ্সর গনন 
অথিা িার মসন এরূপ ভাসির উসদ্রক হয় গয, মাকষসিাসয়ন গযন িার কাাঁসধ্ ভর 
কসরসছন। সুিরাং বিবন গকৌিুকপভণষ গল্প বেসয় িাাঁর িক্তিয শুরু কসরন, গভাজসভা হসল 
এরূপ গল্প িলা গরািাসের গিমন অবভভভ ি কসর না। অথষাৎ িাাঁর িক্তিয হসয় পসড 
গশানা কথা, িাই এই িক্তিয গরািাসের েৃবষ্ট আকষষণ কসর না। িলপ্রসু হয় না। 
  
একজন বিসনােনকারী যবে গরািাসের সমসক্ষ এরূপ িক্তিয গপশ কসরন, গয িক্তিয 
গশানার জনয গরািারা বিবকি বনসয়সছন, গসরূপ গক্ষসত্র গরািারা হই চই কসরন, গোগান 
গেন। িসি সাধ্ারণ গরািারা িক্তার প্রবি থাসকন সহনশীল, সহানুভভ বিশীল। সুিরাং 
িক্তার মসনও এরূপ বচন্তা রাখ্া উবচি, গযভাসিই গহাক না গকন, গরািাসের সসন্তাষ 
বিধ্ান করসি হসি। এরূপ বচন্তা মসন থাকসল িক্তা িযথষ হন না। এরূপ বচন্তা মসন 
থাকসল খ্ারাপ িকৃ্তিার জসনয িক্তা বনসজও অস্ববস্ত অনুভি কসরন। এরূপ ঘিনা কী 
আপবন কখ্াসনা অিসলাকন কসরন বন? 
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িকৃ্তিা প্রোসনর সিচাইসি কবঠ্ন বিষয় হসচ্ছ গরািাসের হাসাসনা। গকৌিুককর িকৃ্তিা 
বেসয় কী গরািাসের হাসাসনা যায়? এিা বনভষর কসর িক্তার বনজস্ব িযবক্তসত্বর উপর। 
  
বলংকন ও জি গহসজর িকৃ্তিা মালা অধ্যয়ন করসল আপবন এিা গজসন আশ্চযষ হসিন গয, 
কবিপয় গক্ষসত্র গকৌিুকপভণষ গল্প বেসয় শুরু কসর সিল হসয় বছসলন। এেউইন গজমস 
কযািল আমাসক িসলসছন গয, গশািাসের হাসাসনার উসেসশয বিবন কখ্সনা গকৌিুকপভণষ 
গল্প িলসিন না। িার গল্প হি বিষসয়র সাসথ সঙ্গবিপভণষ এিং গকাসনা বিসশষ পসয়ে 
সহজ কসর গিাঝািার জনযই বিবন গসল্পর অিিারণা করসিন। গল্প িলসিন বিবন গকক 
বিবরর মশো বহসাসি; অথষাৎ িার গকৌিুক হি গকসকর মশো, গকক নয়। 
  
যুক্তরাসের জনবপ্রয় রবসক িক্তা বস্ট্রকলযাে বগবললযান, িকৃ্তিার শুরুসি প্রথম বিবন বমবষ্ট 
গসল্পর অিিারণা করসিন না। এিা বিবন বনয়ম বহসাসি অনুসরণ করসিন। অিঃপর 
বিবন যখ্ন উপলবি করসিন গল্প িলা প্রসয়াজন িখ্নই গল্প িলসিন। 
  
এর িসল িার িক্তিয হি গুরুগম্ভীর, অথষিহ ও উেীপনাময়। গয গকাসনা িকৃ্তিায় 
িানীয় বকছু সমসযার উদৃ্ধবি গেয়া গগসল, অনয গকাসনা িক্তার গকাসনা িক্তসিযর বিসেষণ 
করা গগসল িা হয় অবধ্কির আকষষণীয়। গিমানান বকছুসক অবিরবঞ্জি করসিন না। 
স্মরণ রাখ্সিন গয, রবসকিার চাইসি গকৌিুক অসনক গিবশ মভলযিান। 
  
বনসজর সম্পসকষ রবসকািা বেসয় শুরু করা সিচাইসি সহজ পথ। মসন করুন গয, আপবন 
একবি অস্ববস্তকর পবরসিসশ পসডসছন িা হসল আপবন কীভাসি গকৌিুক করসিন? গকহ 
পা গভসঙ গিলসল এবস্কসমারা হাসস। ভিসনর ববিসলর জানালা বেসয় পসড গকাসনা কুকুর 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

164 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

মরসলও চীনারা হাসস, মুখ্ বিসপ হাসস। আমরা বকন্তু অি সহসজ হাবস না, বকন্তু িািাস 
কাসরা মাথায় িুবপ উবডসয় বনসল অথিা কলার চামডায় পা বপছসল গকহ পসড গগসলও বক 
আমরা হাবস না। 
  
গয গকাসনা িক্তাই অদু্ভি কথা িসল গরািাসের হাসাসি পাসরন। যবে িলা হয়, একজন 
সংিাে োিা, “বশশুসের ঘৃণা করুন, ঘৃণা কসরন গেসমাসিিসের।” এই িক্তিয 
সংগবিহীন বিধ্ায় গরািারা হাসসন। 
  
রুবেয়ােষ বকপবলং ইংলযাসে িার প্রথম রাজননবিক িকৃ্তিা কীভাসি শুরু কসরবছসলন িা 
স্মরণ করুন। বিবন িার শুরুসি িযবক্তগি অবভেিার কথা বঠ্ক এভাসি িসলবছসলন : 
  
মাননীয় মহাশয়, ভদ্রমবহলা ও ভদ্রমসহােয়গণ। িরুণ িয়সস ভারসি অিিান কাসল 
আবম বিবভন্ন সংিােপসত্র অপরাধ্ সংিান্ত প্রবিসিেন পাঠ্ািাম। এিা আিযন্ত আকষষণীয় 
কাজ। গকননা এিা আমাসক প্রিারক ও আত্মসাৎকারী, হিযাকারী ও লুসিরাসের সাসথ 
পবরবচি কসর িুসলবছল, কখ্সনা কখ্সনা সংিােপসত্র িাসের বিচাসরর খ্ির প্রকাসশর পর 
আবম গজসল শাবস্ত গভাগরি এসি িযবক্তসের সাসথ গেখ্া করসি গযিাম। একজসনর কথা 
আবম বিসশষ ভাসি স্মরণ কবর, যাসক হিযার অবভসযাসগ যািজ্জীিন কারােসণ্ড েবণ্ডি করা 
হসয়বছল! গস বছল অিযন্ত চালাক বিনয়ী ও সুিক্তা। িার জীিন কাবহনী গস আমাসক 
িসলসছ। গস িসলসছ, সংসাসর চলার পসথ মানুষ যখ্ন িিপথ গেসখ্, যখ্ন গেসখ্ িাধ্া, 
িখ্ন গস িার বনজ চলার পথসক সুগম করার জসনয পসথর িাধ্সক িাধ্য হসয় অপসাবরি 
কসর এিং এভাসি িাধ্া অপসারণ কসরই গস িার লক্ষয পসথ এবগসয় যায়। আমাসের 
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মন্ত্রীসভার অিিাও িিষমাসন বঠ্ক অনুরূপ। িার এই িক্তসিয সভায় বছল হাবসর গরাল 
পসড। 
  
গমসিাপবলিান জীিন িীমা গকাম্পাবনর িত্বািধ্ায়কসের িাবষষক গভাজ সভায় উইবলয়াম 
হারিােষ িাপ্টও বঠ্ক এরূপভাসি হাসয গকৌিুক করসিন? একই সমসয় হাসযসকৌিুসকর 
মাধ্যসম বিবন িার গরািাসের কাসজ প্রশংসাও করসিন। বিবন িলসিন, “এভাসি, 
  
বম. গপ্রবসসেে এিং গমসিাপবলিান জীিন িীমা গকাম্পাবনর ভদ্রমসহােয়গণ : 
  
নয়মাস আসগ আমার িাবডসি জননক ভদ্রসলাকসের বনশসভাজ-িকৃ্তিা গশানার পর আবম 
গির হসয়বছ এিং এখ্াসনা িাবডর িাইসর আবছ। গভাজপিষ গশসষ আসয়াবজি অনুোসনর 
িকৃ্তিার সুসিাধ্ গরািা হসচ্ছন িারাই যারা িুবদ্ধমান এিং সুবশবক্ষি বকন্তু অসধ্ামসোেি। 
(হাবস এিং করিাবল) আজ আবম িলবছ গয, আজসকর গরািারাও বঠ্ক গসরূপ অসধ্ষাোে 
এিং আবম আর কখ্সনা এরূপ গরািা পাই বন! আমাসক আজ একথা িলসি হসচ্ছ গয, 
(সরািাসের গেসখ্) গমসিাপবলিান জীিন িীমা গকাম্পাবনর এই গরািারা আজ এই আসসর 
িাসের প্রকৃি স্বরূপ (অসধ্ষামসোেি) বনসয় উপবিি হসয়সছন (হাবস এিং েীঘষিায়ী 
করিাবল)। 
  
ক্ষমার মাধ্যসম শুরু করা হসচ্ছ মারাত্মক ভুল পদ্ধবি। যবে িক্তা িসলন, আবম িক্তা নই। 
-িকৃ্তিার জসনয আমার প্রস্তুবি গনই।-আমার বকছু িলিার গনই।– 
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এিা ভুল পদ্ধবি। এিা করসিন না। বকপবলং িার একবি কবিিার প্রথম লাইসন 
বলসখ্বছসলন, এবগসয় যািার আর গকাসনা অথষ হয় না। গকাসনা িক্তা বঠ্ক এভাসি শুরু 
করসল গরািারা হয় বিপেগ্রস্ত! 
  
যাই গহাক, আপনার যবে প্রস্তুবি না থাসক, আমাসের মসধ্য গকহ িা িুঝসি পারসি 
আপনার সাহাযয ছাডাই। অনযরা িুঝসি না। যারা িুঝসি না িাসের গকন েৃবষ্ট আকষষণ 
করসিন? গকন প্রস্তুবি গ্রহণ কসরন। বন, বচন্তা কসরন বন িসল আপনার গরািাসের 
অপমাবনি করসিন? না, না আমরা আপনার ক্ষমা প্রাথষনার কথা শুনসি চাই না। আমরা 
সমসিি হসয়বছ জানসি ও শুনসি। সুিরাং আমাসের জানাসনা, গশানাসনা আপনার কিষিয 
একথা স্মরণ রাখ্সিন। 
  
গয মুহভ সিষই আপবন মসঞ্চ োাঁডাসিন গসই মুহভ সিষই স্বাভাবিক বনয়সম এিং অিশযম্ভািীরূসপ 
গরািাসের েৃবষ্ট আপনার উপর পডসি। প্রথম পাাঁচ গসসকসের মসধ্য েৃবষ্ট না পডসলও 
বমবনসির মসধ্য পডসি িাধ্য একিার যবে আপবন এই আকষষণ বিবরসয় গেন, িসি িা 
পুনরুদ্ধার করা অিযন্ত কবঠ্ন। সুিরাং আপনার প্রথম িাকযবি আকষষণীয় বকছু বেসয় শুরু 
করুন। ববিীয় িাকয নয় িৃিীয় িাকযও নয়। প্রথম। প্রথম এিং প্রথম িাকয আকষষণীয় 
করুন। 
  
কীভাসি? আপবন প্রশ্ন করসি পাসরন। এর জসনয কষ্ট করসি হসি, িা আবম স্বীকার 
কবর। এিং িক্তিযসক যুবক্তপভণষ ও অথষিহ করসি হসল, আপনার িক্তিযসক সময় 
উপসযাগী করসি হসল, গিসছ গনয়া বিষয়বিসক সুলবলি ও সািলীল করসি অিশযই 
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পবররম করসি হসি। পবররম করসল গরািারা কী চায় িাও স্মরণ রাখ্সি হসি। পসরর 
বেসকর আসলাচনা এইরূপ িকৃ্তিা প্রস্তুবির সহায়ক হসি িসল আমরা মসন কবর। 
  
গকৌিভ হল সৃবষ্ট করুন : 
  
বিলাসেলবিয়ার পযান আিলাবেক ক্লাসি বম. হাওসয়ল হীবল প্রেি একবি িকৃ্তিার 
ভভ বমকার এখ্াসন গেয়া হসচ্ছ। গেখু্ন আপনার এিা পছন্দ হয় বক? এিা আপনার আগ্রহ 
সৃবষ্ট কসর বক? 
  
বিরাবশ িছর আসগ, িছসরর বঠ্ক এমবন সমসয় লেসন একবি গছাি িই প্রকাবশি হয়, 
গল্পবি বিসশ্ব অমর হসয় আসছ। অসনসক এিাসক বিসশ্বর সিচাইসি কু্ষদ্রিম িই িসল 
অবভবহি কসরন। এিা প্রথম প্রকাবশি হসল রাস্তায় অথিা পলমল-এ এক িনু্ধর সাসথ 
আর িনু্ধর গেখ্া হসল এসক অপরসক প্রশ্ন করসিন, “িুবম এবি পসডসছ বক? প্রায়ই 
উির আসসিা, হাাঁ, ভগিান িাসক েীঘষজীিী করুন, আবম পসডবছ।“ 
  
প্রকাসশর প্রথম বেসনই এই িইবির হাজার কবপ বিবি হয়। একপক্ষ কাসলর মসধ্য বিবি 
হয় পসনাসরা হাজার কবপ। অিঃপর বিসশ্বর সকল ভাষায় অসংখ্য সংস্করণ প্রকাবশি 
হসয়সছ িইবির। কসয়ক িছর আসগ বম. গজ. বপ. মারগান িহুমভসলয িইবির পাণু্ডবলবপ 
বকসনসছন এিা এখ্ন িাাঁর বনউইয়কষি আিষগযালাবরসি, যাসক বিবন িসলন লাইসিবর 
িাসি আসছ অনযানয অমভলয সম্পসের সাসথ। 
  
বিশ্ব বিখ্যাি এই িইবি কী? িইবি হসচ্ছ বেসকে এর িডবেসনর ভজন গান। এিাসক কী 
আপবন সিল শুরু িসল বিসিচনা কসরন? এিা কী আপনার েৃবষ্ট আকষষণ করসছ, আর 
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আগ্রহ সৃবষ্ট করসি সক্ষম? করসল গকন কসর? বনলম্বন (সাসসপে) গহিু কী আপনার এ 
আগ্রহ সৃবষ্ট হয় বন? 
  
গকৌিভ হল! গক এর প্রবি আগ্রহী নয়? 
  
আবম িসন পাবখ্ উডসি গেবখ্। গকৌিভ হলিসশ আবম অসনক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা িাসের 
গবিবিবধ্ অিসলাকন কবর, বকন্তু আবম জাবন, গয বশকারী পাবখ্ বশকাসরর জসনয আলপস 
পিষসি যায় গস পাবখ্র গবিবিবধ্ অিসলাকন করসি উৎসুক নয়, গস উৎসুক বশকাসর। 
কুকুর মানুসষর মসন গকৌিভ হল জাগায়। গকৌিভ হল জাগায় অনযানয প্রাণীও, গকৌিভ হল 
উসদ্রক কসর সকল জীি। 
  
সুিরাং আপনার প্রথম িাকয বেসয় গরািাসের গকৌিভ হলী কসর িুলুন, িারা আপনার প্রবি 
আগ্রহী হসি। 
  
গলখ্ক কসলসিমাস লসরে এর আরিয উপনযাসসর গসল্পর মসিা কসর িারা িকৃ্তিা শুরু 
করসিন : 
  
লসয়ে জজষ িসলসছন, কসনষল লসরে আধু্বনক কাসল একজন গরামাবেক ও বচত্রিৎ 
চবরত্র। 
  
এভাসি শুরু করার েুবি সুবিধ্া আসছ, প্রথমি: খ্যিনামা গকাসনা গলাসকর গকাসনা িক্তিয 
বেসয় শুরু করা হসল িার প্রবি গরািারা আকবষষি হয়। ববিীয়ি এিা গকৌিভ হল সৃবষ্ট 
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কসর। গকন, গরামাবেক? গকন বচত্রিৎ? এই প্রশ্নগুসলা মসন জাসগ স্বাভাবিক ভাসি। আবম 
আসগ কখ্সনা িার কথা শুবন বন। বিবন কী করসিন? 
  
লওসয়ল িমাস কসণষল িমাস লসরসের বনম্ন বিিৃবি উদৃ্ধি কসর িার িকৃ্তিা শুরু করসিন 
: 
  
একো আবম গজরুজাসলসমর বিস্টান পাডায় ঘুরবছলাম। এই সময় আবম মভলযিান 
গপাশাক ও অলোর সবজ্জি এক িযবক্তসক গেখ্সি পাই। িার গকামসর ঝুলবছল 
স্বণষবনবমষি িরিাবর। এরূপ একমাত্র হজরি গমাহাম্মে (েঃ)-এর অনুসারীরা িযিহার 
কসরন। বকন্তু এই গলাকবি আরি বছসলন না। িার গচহারা আরিসের মসিা নয়। গচাখ্ 
নীল, বকন্তু আরিসের গচাখ্ নীল নয়, কাসলা িা িাউন। 
  
এই িক্তিয কী আপনার মসন গকৌিভ হল জাগায় না? বনশ্চয়ই আপবন গলাকিা সম্পসকষ 
আসরা জানাসি চান। গস গক? গকন গস আরিসের মসিা চলসিা? গস কী করি? িার 
কী হল? 
  
গয ছাত্র বনম্ন প্রশ্ন বেসয় িার িক্তিয শুরু কসর : 
  
আজসকর বিসশ্বর সসিরবি গেসশ গয োসত্ব প্রথা প্রচবলি িা কী গিামরা জান? 
  
এিা শুধু্ গকৌিুক জাগায় না, গরািাসের মসনও আঘাি গেয়। োসত্ব আজসকর বেসন? 
সসিরবির গেসশ? গেশগুসলা নাম কী? গকাথায় গস-সি গেশ। নানা প্রশ্ন জাগায়। 
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িক্তা িার িকৃ্তিার মাধ্যসম শুধু্ গকৌিভ হল সৃবষ্ট নয়, গরািাসের গশষ কাসলর প্রবি আগ্রহী 
ও কসর িুলসি পাসরন। উোহরণ স্বরূপ, একজন ছাত্র বনম্ন বিিৃবি বেসয় িার িক্তিয 
শুরু কসরন : 
  
আমাসের একবি আইন পবরষসের জননক সেসয িার পবরষসের োাঁবডসয় গয গকাসনা সু্কল 
ভিসনর েু’মাইল এলাকার মসধ্য িযাঙাবচ হসি িযাঙ উৎপােসনর ওপর বনসষধ্াো আসরাপ 
কসর একবি আইন পাশ করার প্রস্তাি কসরন। 
  
আপবন হাসসছন। িক্তা কী গকৌিভ হল করসছন। কী অসম্ভি। এিা বক সবিয করা 
হসয়বছল? হযাাঁ, িক্তা িযাখ্যা কসরন। 
  
সযািারসে ইবভবনং গপাষ্ট এ ”েুিৃষিেল” শীষষক এক বনিন্ধ বঠ্ক এভাসি শুরু করা হসয়সছ 
: 
  
েুিৃষিেল কী সবিযই সংঘবঠ্ি। বনয়মানুযায়ী িারা সংগবঠ্ি হিার কথা কীভাসি? 
  
মাত্র েশবি শসব্দর গলখ্ক িার বিষয় গঘাষণা কসরসছন এিং েুিৃষিেল সংঘবঠ্ি কী না 
গস সম্পসকষ আপনার মসন গকৌিভ হল সৃবষ্ট কসরসছন। এিা প্রশংসাসযাগয। গলখ্সকরা 
গযভাসি পাঠ্কসের আগ্রহ সৃবষ্ট কসর িক্তাসকও বঠ্ক গসভাসি িকৃ্তিার প্রবি গরািার 
আগ্রহ সৃবষ্টর গচষ্টা করসি হসি। ছাপাসনা িকৃ্তিার চাইসি িকৃ্তিা অভযাস করা কাসল 
আপবন গিবশ জানসি পারসিন, কীভাসি শুরু করা কলযাণকর হসি। 
  
গল্প বেসয় শুরু কসরন না গকন? 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

171 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

  
আমরা িক্তার িযবক্তগি অবভেিার িণষনা শুনসিই সাধ্ারণি অভযস্ত। রাসমসলাই 
কনওসয়ল িাাঁর িকৃ্তিাসক অলোর পভণষ কসর িুলসিন। বিবন ছয় হাজার িাসররও অবধ্ক 
এরূপ িকৃ্তিা কসরসছন এিং হাজার-হাজার িাকা গরাজগার কসরসছন। বিবন কীভাসি 
িাাঁর জনবপ্রয় িকৃ্তিা শুরু করসিন? 
  
১৮৭০ সাসল আমরা িাইবগ্রস নেীসি ভ্রমণ করসি যাই। িাগোসে আমরা একজন পথ 
প্রেশষক ভাডা কবর। িাসক সরাসবর বনযুক্ত কবর আমাসের পারবমসপাবলশ, নাইনসি ও 
গিবিলন, গেবখ্সয় গেওয়ার জনয। 
  
এখ্াসনই বিবন গল্প গশষ কসরন। এই গেযাংশ সকসলর মসন গকৌিভ হল সৃবষ্ট কসর। এই 
ধ্রসনর সভচনা অিযন্ত িলপ্রসু হয়। এরূপ সভচনা িা ভভ বমকা কখ্সনা িযথষ হয় না। কারণ 
গরািারা িখ্ন জানসি চায় অিঃপর কী হল? কী ঘিল? অথিা এর পর কী হসি 
পাসর? 
  
এই িইসয়র িৃিীয় পবরসচ্ছসে গল্প বেসয় শুরু করার কথা িলা হসয়সছ। 
  
সািারসে ইবভবনং গপাসস্টর একবি সংখ্যায় প্রকাবশি েুবি গসল্পর সভচনা এখ্াসন উসেক 
করা হসচ্ছ : 
  
(১) বরভলিাসরর িীি শসব্দর আঘাসি সিবকছু স্তদ্ধ হসয় গগল। 
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(২) জুলাই মাসসর প্রথম সপ্তাসহ গেনভাসরর মেবভউ গহাসিসল একবি মামুবল ঘিনা 
ঘসি। ঘিনািা অিযন্ত মামুবল িা িুচ্ছ হসলও আিাবসক মযাসনজার গগাসয়িসলর কলযাসণ 
এবি িযাপকিা লাভ কসর। বিবন গহাসিল মাবলক গস্টবভিারাসে এিং গহাসিসলর 
অনযানযসের ঘিনাবি জানান। কণষসগাচর হওয়ায় গস্টবভ সারা গ্রীেকাল বনয়বমিভাসি 
গহাসিল পবরেশষসন আসসি থাসকন। 
  
এই ধ্রসনর সভচনা অথষিহ। কারণ এিা গরািার মসন গকৌিভ হল সৃবষ্ট কসর। একথা 
গশানার পর আপবন আিার জানসি চান, িুঝসি চান অিঃপর কী হল, কী ঘিল। 
  
একজন অেক্ষ িক্তাও যবে এরূপ বেসয় িকৃ্তিা শুরু কসরন িসি বিবন গরািাসের মসন 
গকৌিভ হল সৃবষ্ট করসি, প্রশ্ন জাগাসি সক্ষম হসিন। বিসশষ বচত্র বেসয় শুরু করুন : 
েীঘষক্ষণ ধ্সর শুষ্ক িকৃ্তিা গশানা, মন বেসয় গশানা িা গভীর মসনাবনসিশ সহকাসর গশানা 
সাধ্ারণ গরািাসের জনয অিযন্ত কবঠ্ন। বচত্র বেসয় গিাঝাসনা গযমন সহজ, গরািাসের 
পসক্ষ গিাঝাও গিমবন সহজ, িা হসল বচত্র বেসয় শুরু কসরন না গকন? এিা িক্তার পসক্ষ 
অিযন্ত কবঠ্ন। আবম এিা জাবন। আবম গচষ্টা করবছ। সাধ্ারণ িক্তারা মসন কসরন গয, 
সাধ্ারণ বিিৃবির মসধ্য গসই িকৃ্তিা করা উবচি? বচত্র বেসয় শুরু কসর, গরািাসের 
গকৌিভ হলী কসর, আগ্রহী কসর, সাধ্ারণ বিিৃবি বেসল গরািারা মসন বেসয় গশাসন, িুঝিার 
গচষ্টা করসি। এই প্রসংসগ গকাসনা উোরহণ বেসয় চাইসল চিুথষ পবরচ্ছসের কথা স্মরণ 
করুন। 
  
এসক্ষসত্র অত্র পবরসচ্ছে শুরুসি বক গকৌশল অিলম্বন করসিন? 
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গকাসনা বকছু প্রেশষন করা : 
  
গকাসনা বকছু গেবখ্সয় মানুসষর েৃবষ্ট আকষষণ করা সম্ভিি সারা বিসশ্ব প্রচবলি সহজির 
পন্থা। িনয িিষর জাবি এিং এমনবক িানর অথিা রাস্তার কুকুরও গকাসনা বকছু গেখ্সল 
িার প্রবি েৃবষ্ট গেয়। এিা বিসশষ মযষাোপভণষ, গরািাসের গক্ষসত্রও অিযন্ত িলপ্রসভ। 
উোহরণ স্বরূপ, বিলাসেলবিয়ার বম. এম. এস. এবলস একিার িার িকৃ্তিা শুরু 
কসরবছসলন িুসডা আঙুল ও িজষনীর মসধ্য একবি মুদ্রা গরসখ্। েুসিা আঙুসলর মাসঝ মুদ্রা 
রাখ্ায় সিাই স্বাভাবিকভাসি িাাঁর বেসক িাবকসয় বছসলন। িখ্ন বিবন জানাসি চান : 
‘িুিপাি বেসয় চলার সময় আপনারা গকহ কী কখ্সনা এরূপ মুদ্রা গপসয়সছন? যবে গকহ 
গপসয় থাসকন িসি িা বনসয় এবগসয় আসুন, িা উন্নয়ন কাসজ লাগাসনা গযসি পাসর।–
অিঃপর বম. এবলস এভাসি মুদ্রা সংগ্রসহর প্রিণিার বনন্দা কসরন। 
  
প্রশ্ন করুন : 
  
বম. এবলসসর সভচনায় আসরা একবি উসেখ্সযাগয বিবশষ্টয রসয়সছ। এিা প্রশ্ন বেসয় শুরু 
করা হসয়সছ, গয প্রশ্ন িক্তার সাসথ গরািাসকও ভাবিসয় িুসলসছ, িার সাসথ সহসযাবগিায় 
উবুদ্ধ কসরসছ। উসেখ্য গয, সািারসে ইবভবনং গপাস্ট এ েুিৃষিেল সম্পসকষ প্রকাবশি 
বনিসন্ধর প্রথম বিবনি িাসকয েুবি প্রশ্ন বছল। েুিৃষিরা কী সবিযই সংঘবিি? কীভাসি? 
এই ধ্রসনর প্রশ্ন পদ্ধবি গরািা ও িক্তাসক সহসজই ভাবিসয় গিাসল, অনয গকাসনা পদ্ধবি 
গরািাসক এি সহসজ বচন্তাবিি কসর গিাসল না। 
  
খ্যািনামা গকাসনা িযবক্তর প্রশ্ন বেসয় শুরু কসরন না গকন? 
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খ্যািনামা িযবক্তসের কথা সাধ্ারসণর কাসছ সি সময় বিসশষ মভলয গপসয় থাসক। সুিরাং 
আডম্বরপভণষ িকৃ্তিা শুরু করাও সহজির পন্থা হসচ্ছ সবঠ্ক প্রশ্ন উত্থাপন। িযিসাসয় 
সািলয লাভ সম্পসকষ বনম্নিবণষি আসলাচনা পছন্দ হয় বক? 
  
“বিসশ্ব একবি বজবনসসর জসনয অথষও সম্মান পুরস্কার পাওয়া যায়,“ িসলসছন এলিাি 
হুয়াি এিং িা হসচ্ছ উসেযাগ। এিং উসেযাগ কী িা হসচ্ছ অসনয িসল গেয়া ছাডা সবঠ্ক 
কাজ করা। 
  
প্রারবম্ভক িাকয বহসাসি এর আসরা কবিপয় বিবশষ্টয রসয়সছ। এই িাকয আমাসের মসন 
উৎসুকয জাগায়, আমাসের আগ্রহী কসর গিাসল, আমরা বকছু জানাসি চাই। িক্তা যবে 
এলিাি হুিাি শসব্দর পর েক্ষিার সাসথ বিরবি গেন িা হসল িা অবধ্কির উৎসুকয 
সৃবষ্ট করসি পাসর ”বিশ্ব কী বজবনসসর জনয গরে পুরস্কার গেয়।“ আমরা জানাসি চাই, 
িাডািাবড িলুন। আমরা আপনার সাসথ একমি নাও হসি পাবর, িিুও আপবন আপনার 
মিামি বেন। ববিীয় িাকয আমাসের বিষয়বির অভযন্তসর বনসয় যায়? িৃিীয় িাকযবি 
একবি প্রশ্ন। এিা গরািাসের প্রবি আসলাচনায় অংশ বনসি আহ্বান জানায়, বচন্তা করসি 
অনুপ্রাবণসি কসর। এিং গরািারাও বচন্তা করসি শুরু কসরন। চিুথষ িাসকয উসেযাগ এর 
সংো গেয়া হসয়সছ?–এই সভচনা িা ভভ বমকার পর িক্তা মানবিক স্বাথষ সম্পবকষি গল্প 
িলসি পাসরন, গল্প িলসি পাসরন সুিষ্ট বিসশষণসহ। 
  
এমনভাসি িলুন যাসি গরািার মসন গভীর আগ্রহ সৃবষ্ট হয় : 
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এমনভাসি শুরু করুন যাসি গরািাসের মসন িযবক্তগি আগ্রহ সৃবষ্ট হয়। গসিাই হসচ্ছ 
িকৃ্তিা শুরু করার সসিষািম পন্থা, এিা বনবশ্চি ভাসিই গরািা মসন আগ্রহ জাগাসি। যা 
আমাসের হৃেয় আকৃষ্ট কসর িা সম্পসকষ আমরা অিশযই আগ্রহী হি। 
  
এিা সাধ্ারণ োসনর কথা, িা নয় বক? অথচ এর িযিহার হসচ্ছ অিযন্ত বিরল? 
উোহরণ স্বরূপ আবম একজন িক্তাসক সামবয়ক স্বািয পরীক্ষার প্রসয়াজনীয়িা িযাখ্যা 
কসর িকৃ্তিা শুরু করসি গেখ্বছ। কীভাসি বিবন শুরু কসরবছসলন? বিবন শুরু কসরবছসলন 
জীিন সম্প্রসারণ ইনবস্টবিউসির ইবিহাস বেসয় কীভাসি এিা প্রবিো করা হসয়সছ এিং 
কীভাসি এর কাজ চলসছ িা িসল বছসলন িসি এিা সিয গয গকাথায় গকাসনা গকাম্পাবন 
কীভাসি গঠ্ন করা হসয়সছ এিং কীভাসি গকাম্পাবনর কাজ চলসছ গস সম্পসকষ আমাসের 
গরািারা গমাসিই আগ্রহী নয়। িারা বনসজসের স্বাথষ সম্পসকষ আগ্রহী। 
  
এই সিযসক স্বীকার কসর গনন না গকন? ঐ গকাম্পাবনসক িাসের স্বাসথষর সাসথ সংবেষ্ট 
গসরূপ আগ্রহ িাসের জাবগসয় িুলসছন না গকন? এরূপ বকছু বেসয় শুরু করসছন না 
গকন? আপবন জাসনন জীিন িীমার বহসাি অনুযায়ী আপবন কিখ্াবন গিাঁসচ থাকসিন? 
জীিন িীমা গকাম্পাবনর সংখ্যািাবত্ত্বকসের বহসাি অনুযায়ী আপনার িিষমান িয়সও আবশ 
িছসরর বিনভাসগর েু’ভাগ সময় আপবন িাাঁচসিন। উোহরণ স্বরূপ, আপনার িয়স যবে 
িিষমান পাঁয়বত্রশ িছর হয় আবশ িছর হসি িাবক থাসক ৪৫ িছর, আপবন আশা করসি 
পাসরন িাবক ৪৫ িছসরর বিন ভাসগর েুভাগ সময় অথষাৎ ৩০ িছর আপবন িাাঁচসিন।–
এিাই কী যসথষ্ট? না, না, আমরা সকসলই অবধ্ক বেন গিাঁসচ থাকসি চাই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

176 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

িসি এসি বহসাসি প্রণীি হসয়সছ লাসখ্া-লাসখ্া গরকসেষর বভবিসি, আপবন এিং আবম 
এই গরকেষ সময় অবিিম করার ইচ্ছা িা আকাঙ্ক্ষা করসি পাবর বক? হযাাঁ, িসি িা 
করসি হসল যথাযথ প্রস্তুবি প্রসয়াজন এিং এই প্রস্তুবির প্রথম পেসক্ষপ আমাসের শরীর 
পরীক্ষা কবরসয় বনসি হসি। 
  
অিঃপর আমরা যবে িযাখ্যা কবর সময়-সময় শরীর পরীক্ষা করাসনা প্রসয়াজন গকন, 
িাহসল গরািারা এই কাসজর জসনয গবঠ্ি গকাম্পাবন সম্পসকষ জানাসি আগ্রহী হসয় 
ওঠ্সিন। িসি প্রথসমই গকাম্পাবন সম্পসকষ িলসি শুরু করা যথাযথ পদ্ধবি নয়, এিা 
িলপ্রসভ হয় না, িরং গরািাসের বিরবক্ত উৎপােন কসর। 
  
আর একবি উোহরণ শুনুন। আবম একজন িক্তাসক আমাসের িনসম্পে সংরক্ষসণর 
প্রোন প্রসয়াজনীয়িা বেসয় িকৃ্তিা শুরু করসি শুসনবছ। বিবন এভাসি শুরু কসরন, 
“আমরা আসমবরকানরা আমাসের প্রাকৃবিসক সম্পসের জসনয গিষানুভি করসি পাবর।–” 
অিঃপর বিবন িলসি শুরু কসরন, কীভাসি আমরা আমাসের িনজ সম্পে বনলষজ্জ ভাসি 
অপচয় করবছ। বকন্তু সভচনা বছল খ্ারাপ, অবি সাধ্ারণ ও অথষহীন। িক্তা িার বিষয় 
িস্তুবির প্রবি আমাসের আগ্রহ সৃবষ্ট করসি পাসরন বন। কারণ িার িক্তিয বছল বনসজর 
িযিসাসয়র প্রবি সংবেষ্ট এিং পসর এর বারা িযাংসকর ক্ষবি িযাখ্যা কসরন। বকন্তু যবে 
বিবন এভাসি িলসিন, “গয বিষয়বি আসলাচনা করবছ গস বিষয়বি আপনার িযিসার ক্ষবি 
করসি, ক্ষবি করসি বম. আসপল বি-র িযিসা, ক্ষবিগ্রি হসি বম. সউল। িস্তুি পসক্ষ এই 
সম্পে নষ্ট করার িসল আমাসের অনয সম্পসের োম িাডসি, ভাডা িাডাসি। সুিরাং 
আমাসের সমৃবদ্ধ ও কলযাণ িযাহি হসি।“ 
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এিা কী আমাসের িন সংরক্ষসণর প্রসয়াজনীয়িা সম্পসকষ বকছু িাবডসয় িলা? না, মসন 
কবর না। ”ছবিসক িড কসর আাঁকসল িার প্রবি গরািার েৃবষ্ট আকৃষ্ট হয়,“ িসল এলিািষ 
হুিাে গয অবভমি িযক্ত কসরসছন এিা িারই অনুসরণ মাত্র। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
(১) িকৃ্তিার সভচনা িড কবঠ্ন। গরািার মসন আকষষণ সৃবষ্টর জসনয এিা অিযন্ত 
গুরুত্বপভণষও। সুিরাং এিা এমন সুবচবন্তিভাসি বিবর করা প্রসয়াজন যাসি গরািাসক 
আকষষণ করা সহজ হয়। 
  
(২) সভচনা িা ভভ বমকা সংবক্ষপ্ত হওয়া প্রসয়াজন। এিা এক িা েুবি িাসকয গশষ করা 
েরকার। সময় সময় এিাসক সংবক্ষপ্তিম করা প্রসয়াজন? স্বল্পিম শব্দ বেসয় আপনার 
মভল বিষয়বি প্রকাশ করুন। িাহসল গকহই বিরক্ত হসি না। 
  
(৩) নবিসশরা মানবিক কাবহনী িসল অথিা ক্ষমা প্রাথষনার মাধ্যসম িকৃ্তিা শুরু করসি 
চান। এই েুবি পদ্ধবিই অস্বাভাবিক ভুল। খু্ি কম সংখ্যক গলাক, নগণযিম গলাক 
মানবিক কাবহনী সািসলযর সাসথ িযক্ত করসি পাসরন। এই ধ্রসনর প্রসচষ্টা গরািাসের 
প্রসমাে োসনর পবরিসিষ বিরক্ত কসর। গল্প িলসি হসল িা বিষসয়র সাসথ সম্পকষ যুক্ত 
হসি, শুধু্মাত্র গসল্পর জনয গল্প িলা হয়। গকৌিুক হসি হসি গকসকর মসো-স্বরূপ, গকক 
নয়।কখ্সনা ক্ষমা প্রাথষনা নয়। এিা গরািাসের অপমাবনি করার সাবমল, আপবন যা 
িলসি চান সরাসবর িাই িলুন এিং সংবক্ষপ্ত ভাসি িসল গশষ করুন। 
  
(৪) একজন িক্তা সহসজই গরািাসের মন আকষষণ করসি পাসরন, যবে বিবন : 
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(ক) ঔৎসুকয জাগাসি পারসল (উোহরণ-বেসকে এর িডবেসনর নীবি)। 
  
(খ্) মানবিক কাবহনী িলসি পারসল (উোহরণ হীরা জহরসির কাবহনী)। 
  
 (গ) বিসশষ িযাখ্যা বেসয় শুরু করসল (উোহরণ-এই িইসয়র ষে পবরসচ্ছে)। 
  
(ঘ) গকাসনা বকছু প্রেশষন কসর (উোহরণ–মুদ্রা প্রেশষন); 
  
(ঙ) প্রশ্ন বজসেস কসর (উোহরণ পথ ভ্রমসণ গকহ বক এধ্রসণর মুদ্রা গপসয়সছন? 
  
(চ) আকষষণীয় গকাসিশন বেসয় শুরু কসর (এলিািষ হুিােষ এর উসেযাগ সংিান্ত িক্তিয)। 
  
(ছ) বিষয়বি কীভাসি গরািাসের স্বাসথষর সাসথ সংবেষ্ট িা উোহরণ বেসয় গেবখ্সয়, 
(উোহরণ–আপনার িিষমান িয়সও ৮০ িছসরর মসধ্য গয িযিধ্ান রসয়সছ িার 
বিনভাসগর েু’ভাগ সময় আপবন িাাঁচসিন িসল আশা করসি পাসরন। িসি সময়-সময় 
শরীর পরীক্ষা কসর সবঠ্ক ভাসি চসল আপবন এই সময় িাডাসি পাসরন, প্রভৃবি)। 
  
(জ) অবিখ্যাি িথয বেসয় শুরু কসর (উোহরণ-আসমবরকানরা সভয বিসশ্বর সিচাইসি 
জঘনযিম েুিৃষি)। 
  
(৫) সুচনায় গকাসনা বকছুসক অস্বাভাবিক প্রথাবসদ্ধ করার গচষ্টা করসিন না? সভচনাসক 
স্বাভাবিক গবিশীল ও অিশযম্ভািীরূসপ প্রবিবেি করার গচষ্টা করুন। এিা করা যায় 
গকাসনা বকছু ঘসিসছ িা িলা হসয়সছ িার উোহরণ বেসয় (উোহরণ, গি কাল এখ্ান 
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হসি গিবশ েভসর নয়, এমন একবি শহসরর পাশ বেসয় যখ্ন গিন চলবছল িখ্ন আমার 
স্মরণ হয়–) 
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৯. বক্তবয ডিষ করববন কীভাবব 
  
আপবন বক জানসি চান িক্তসিযর গকাসনা-অংসশ আপবন অনবভেিা িা অবভেিা, 
অনুপযুক্তিা অথিা আকষষণ প্রকাশ করসিন? িা হসচ্ছ সভচনা ও গশষ। বথসয়িাসর নায়ক 
নাবয়কাাঁসের সম্পসকষ একবি অবি পুরািন প্রিচন প্রচবলি আসছ। িা হসচ্ছ, “প্রসিশ ও 
প্রিান বেসয় আমরা িাসের বচবন।” 
  
শুরু ও গশষ। গয গকাসনা কাসজ েক্ষিা প্রকাশ অিযন্ত কবঠ্ন কাজ। উোহরণ স্বরূপ, 
সামাবজক অনুোসন আকষষণীয় প্রসিশ এিং আকষষণীয় প্রিান কী উসেখ্সযাগয কাজ নয়? 
িযিসাবয়ক আসলাচনায় গরািাসক বনজমসি আনা এিং সািলয অজষন করা কী অিযন্ত 
কবঠ্ন কাজ নয়? 
  
গয গকাসনা িকৃ্তিায় সমাবপ্ত হসচ্ছ সিচাইসি গুরুত্বপভণষ বেক। িক্তা সি গশসষ যা িসলন, 
গয সি শব্দ উচ্চারণ কসরন িা গরািাসের কাসন অনুরবণি হয়, েীঘষ কাল জাগরুক 
থাসক, িায়ী হয়। বকন্তু প্রাথবমক বশক্ষাথষীরা এর গুরুত্ব সবঠ্ক ভাসি উপলবি করসি 
পাসর না। িসল িাসের সমাবপ্ত হয়-রন্ধ্রযুক্ত, ত্রুবিপভণষ। 
  
িাসের সাধ্ারণ ভুল কী? এসক্ষসত্র আমরা িার বকছু আসলাচনা করি এিং এর 
প্রবিবিধ্ান অনুসন্ধান করি। 
  
প্রথম, এরূপ িক্তাও আসছন যারা িসলন, “এিাই এই বিষসয় আমার গমািামুবি িক্তিয, 
সুিরাং আমার মসন হয় এখ্াসন গশষ করা উবচি, িাই আবম গশষ করবছ,“ এিা সুেু 
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সমাবপ্ত নয়। এরূপ সমাবপ্ত ভুল, এিা আনাডীপনা? এিা ক্ষমার অসযাগয, এিাই যবে 
আপনার িক্তিয হয় িসি গকন িা িসল গশষ করসছন এই অবভমি প্রকাশ না কসর 
িক্তিয গশষ করসছন না? এরূপ করসল আপনার িক্তিয গশষ হসয়সছ িা গরািারা িুঝসি, 
এসি আপনার অবভরুবচসি গিমন খ্ারাপ বকছু গেখ্া যাসি না। আপনার িক্তিয গশষ 
হসয়সছ, এিা িসল না বেসয় গরািাসের িা উপলবি করসি বেন। 
  
এ ধ্রসনর িক্তাও আসছন যারা িসলন, আমার যা বকছু িলার বছল আবম িললাম। 
অিঃপর বিবন গশষ কসরন, বকন্তু কীভাসি গশষ করা েরকার িা বিবন জাসনন না। গজাস 
বিবলং জনগণসক এই মসমষ উপসেশ বেসিন গয, ষাাঁড সম্পসকষ িলসি হসল িার গলজ 
বনসয় শুরু করুন, বশং বেসয় নয়। আমার মসি, গলজ বেসয় অথষাৎ গশসষর বেক গথসক 
শুরু করসল বশং সম্পসকষ অথষাৎ আগা সম্পসকষ যথাযথ িলা সম্ভি হয় না। এই ধ্রসনর 
িক্তারা ঘুসরবিসর এক কথা িসলন। িসল আসল কথা িাসের িলা হয় না, গরািারা 
িাসের িকৃ্তিা হসি বকছু িুঝসি পাসরন না। িাসের িকৃ্তিা গরািামসন খ্ারাপ ধ্ারনার 
সৃবষ্ট কসর। 
  
প্রবিকার কী? িকৃ্তিার গশষ িুকু অথষাৎ সমাবপ্ত িা উপসংহার পবরকবল্পি হওয়া উবচৎ 
নয় বক? যখ্ন আপবন গকাসনা একবি বনবেষষ্ট বিষসয় িলসছন িখ্ন বিষয়বি যাসি 
গরািামসন োগকাসি, গরািাসের প্রভাবিি কসর গসবেসক আপনার লক্ষয রাখ্া উবচৎ নয় 
বক? িা কী সুিষ্টভাসি শান্ত ভাসি িলার পবরকল্পনা আসগ গথসকই করা প্রসয়াজন নয়? 
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ওসয়সিস্টার, িাইি গ্লাে-গস্টাসনর মসিা খ্যািনামা িক্তারা, ভাষার ওপর যাসের েখ্ল 
বছল প্রশ্নািীি িারাও িকৃ্তিা বলসখ্ বনসিন এিং উপসংহাসর িযিহাযষ শব্দগুসলা মুখ্ি 
কসর বনসিন। 
  
প্রাথবমক বশক্ষাথষীরা এপথ অনুসরণ করসল ভুল করসিন। িাসক মুখ্ি রাখ্সি হসি বিবন 
কী িলসি চান িা সম্পভণষরূসপ। সমাবপ্ত অথষাৎ উপসংহার িাসক িার-িার পুনরািৃবি 
করসি হসি, প্রস্তুবি বনসি হসি, িসি প্রবিিাসর একই শব্দ িযিহার না করসলও চলসি। 
বকন্তু বচন্তা ভাি ও ভাষা একই রাখ্সি হসি? গমৌবখ্ক িকৃ্তিা করা কাসল গরািাসের 
মসনাসযাগ, মবিগবি, লক্ষয কসর অসনক সময় পবরিিষন করসি হয়, পবরিধ্ষন করসি 
হয়। কখ্সনা-কখ্সনা িক্তিযসক, ভাষাসক কবঠ্ন কসর প্রকাশ করসি হয়, কখ্সনা িা 
হাসযসকৌিুক গযাগ করসি হয়। সুিরাং গয গকাসনা িকৃ্তিার েুবি িা বিনবি সমাবপ্ত িা 
উপসংহার পবরকল্পনা করা প্রসয়াজন। গরািাসের আিা অথষাৎ মসনাসযাগ ও মবি গবির 
সাসথ সঙ্গবি পভণষ উপসংহার িাহসলই গপশ করা সম্ভি। 
  
বকছু িক্তা কখ্সনা উপসংহাসর গপৌঁসছন না? িকৃ্তিার মাঝ পসথই িারা গথসম যান, গশষ 
কসর গিসলন। এই ধ্রসনর িক্তার জসনয অবধ্কির প্রস্তুবি িার-িার পুনরািৃবির মাধ্যসম 
বশসখ্ গনয়া, প্রস্তুবি গনয়া উবচৎ। িারিার পুনরািৃবির মাধ্যসম প্রস্তুবি না বনসল িাসের 
পসক্ষ িকৃ্তিা গশষ করা সম্ভি নয়। 
  
অসনক বশক্ষানবিশ িকৃ্তিাকাসল অপ্রিযাবশিভাসি িক্তিয গশষ কসর গিসলন। িাসের 
সমাবপ্তর পদ্ধবি বিবধ্বনয়সমর আওিাভুক্ত নয়, সুন্দর নয়। সবিযকথা িলসি গগসল 
িাসের িকৃ্তিায় গকাসনারূপ সমাবপ্ত িা উপসংহার গনই, যা আসছ িা হসচ্ছ অপ্রিযাবশি 
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সমাবপ্ত। সুিরাং এইরূপ িক্তসিযর িল কলযাণকর হয় না। এিা একিা সামাবজক 
অনুোসন অংশ গ্রহণ কসর গকাসনা একজন িনু্ধ কিৃষক বিোয় জাবনসয়, স্বাগবিকসক না 
িসল বিোয় গনয়ার মসিা। 
  
বলংকসনর মসিা িক্তাও িাাঁর উসবাধ্নী িকৃ্তিার প্রথম খ্সডায় এই ধ্রসনর ভুল 
কসরবছসলন। এই উসবাধ্নী িকৃ্তিা বিবন কসরবছসলন এক উসিজনাপভণষ সমসয়। 
সারাসেসশ িখ্ন িইবছল ঘৃণার ঝড। এই ঝসড আকাশ িখ্ন গমঘাচ্ছন্ন। এর কসয়ক 
সপ্তাহ পসরই গেসশ রক্তগঙ্গা িসয় যায়। বলংকন েবক্ষণাঞ্চসলর জনগসণর উসেসশয 
উপসংহাসর যা িলসি গচসয়বছসলন, মভল খ্সডায় িা বছল বনম্নরূপ: 
  
গহ আমার অসন্তুষ্ট গেশিাসী, আপনাসের মসন গেখ্া বেসয়সছ গৃহযুসদ্ধর প্রশ্ন। সরকার 
আপনাসের প্রবিসরাধ্ করসিন না। আপনারা আগ্রাসনকারী না হসল গকাসনারূপ সংঘসষষর 
সৃবষ্ট করসি পারসিন না। আপনারা সরকারসক ধ্বংস করার গকাসনারূপ আনুোবনক 
প্রবিো গ্রহণ কসরন বন, বকন্তু আবম সরকারসক রক্ষা করার আনুোবনক প্রবিো গ্রহণ 
কসরবছ। আপনারা এই আিমণ হসি বিরি থাকসি পাসরন। বকন্তু আবম প্রবিসরাধ্ হসি 
বিরি থাকসি পাবর না। আপনাসের জনয, আমার জনয নয়, িড প্রশ্ন হসচ্ছ ”শাবন্ত অথিা 
যুদ্ধ?” 
  
বিবন এবি িাাঁর সবচি বম. সুয়ােষসক গেখ্সি গেন। সুয়ােষ অিযন্ত সবঠ্ক ভাসি গেখ্ান গয, 
এর সমাবপ্ত হসয়সছ অিযন্ত সুলিুবদ্ধ সঙ্গবি, অপ্রিযাবশি এিং প্রসরাচনামুলক। সুিরাং 
এর িসল বিবন েুবি সমাবপ্ত িা উপসংহার বিবর কসরন। িার একবি বলংকন সামানয 
সংসশাধ্নীসহ গ্রহণ কসরন। গশষ বিনবি িাসকযর পবরিসিষই এবি িযিহার করা হয়। 
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িসল িাাঁর মভল িক্তসিয গয প্রসরাচনা বছল সু্কলিুবদ্ধর লক্ষণ বছল িা বিেভ বরি হয়। 
িেিসল িনু্ধত্বপুণষ মসনাভাি প্রকাশ পায়। সংসশাধ্নীবি বছল এই : 
  
আমরা শত্রু নই, িরঞ্চ িনু্ধ। আমরা এসক অপসরর শত্রু হি না। িাধ্া আসসলও িা 
আমাসের মসধ্য বিেযমান গস্নসহর িন্ধন বছন্ন করসি পারসি না। ভুলিুঝািুবঝ হসলও এমন 
একবেন আসসি যখ্ন সকসলই একই সুসর একই সাসথ ইউবনয়সনর জয়গান গাইসি, 
স্মরণ করসি িাসের যারা আত্মাহুবি বেসয়সছ গেসশর জনয, জাবির জনয, গযসি 
গেশসপ্রবমক শাবয়ি রসয়সছ কিরগাসহ। স্মরণ করসি িাসের যারা গেসশর জনয প্রাণ 
বেসয়সছ যুদ্ধসক্ষসত্র আর বচরশাবয়ি রসয়সছ শুশাসন। 
  
একজন বশক্ষানবিশ কীভাসি িাাঁর িক্তসিযর উপসংহার বিবর করসি পাসরন। এিা বক 
যাবন্ত্রক বনয়মানুযায়ী করা সম্ভি? 
  
না। সংসৃ্কবির মসিা এবিও অিযন্ত সভক্ষ্ণ িযাপার। সুিরাং এিা উপলবি করসি হসি 
অনুভভ বি বেসয়। িক্তা যবে িুঝসি না পাসরন গয িার িক্তিয েক্ষিার সাসথ গশষ করা 
উবচি, িখ্ন কীভাসি বিবন িা করসিন? 
  
িসি এই অিিািা অভযাসসর মাধ্যসম প্রসচষ্টার মাধ্যসম আয়ত্ত্ব করা যায়। িা করসি হসল 
খ্যািনামা িক্তাগণ গয পদ্ধবি অনুসরণ কসরসছন িা অনুসরণ করসি হসি। িসরসের 
এম্পায়ার ক্লাসি িোবনন্তন বপ্রে 
  
অি ওসয়লস গয িকৃ্তিা বেসয়বছসলন এসক্ষসত্র িাই উোহরণ বহসাসি উসেখ্ করবছঃ 
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ভদ্র মসহােয়গণ আমার মসন হয় আবম মভল বিষয় হসি সসর বগসয় বনসজর সম্পসকষই 
গিবশ িসল গিলবছ। িসি আবম আপনাসের িলসি চাই গয, কানাোয় িৃহিম 
জনসমাসিসশ িকৃ্তিা করার আবম গয সুসযাগ গপসয়বছ গস সুসযাসগ আবম মসন কী অনুভি 
করবছ এিং আমার োবয়ত্ব সম্পসকষ কী ভািবছ। আবম আপনাসের বনবশ্চি আশ্বাস বেসি 
পাবর গয, আবম আমার োবয়ত্ব পালন করবছ এিং আপনাসের বিশ্বাসস গকাসনারূপ আঘাি 
হানবছ না। 
  
গরািাসের মসধ্য উপবিি অন্ধ িযবক্তও অনুভি করসি পাসরন গয, িক্তিয গশষ হসয়সছ। 
গকননা, এিা সবিয সবিযই এভাসি গশষ হয়, িাই গশষ, অপ্রিযাবশি সমাবপ্ত নয় 
মাঝপসথ গশষ নয়। 
  
লীগ অি গনশে এর ষে অবধ্সিশন উসবাধ্নীর পসরর গরািিার ে, হযারী এমারসন 
িসবেক গজসনভার গসে পীসরর কযাবথসড্রসল এক িকৃ্তিা কসরন। বিবন িকৃ্তিা গশষ 
কসরন এই িাকয বেসয়, যারা িরিাবর হাসি গনয় িরিাবর হসয়ই িারা গশষ হয়।” লক্ষয 
করুন িাাঁর ধ্সমষাপসেশ সংিান্ত িকৃ্তিা গশসষ কথাবি। 
  
আমরা বযশুবিস্ট ও যুসদ্ধর মসধ্য সমিয় সাধ্সনর কথা ভািসিও পাবর না। িাই আজ 
বিষ্টান সম্প্রোসয়র সামসন চযাসলঞ্জ স্বরূপ। যুদ্ধ হসচ্ছ মানিিার িড শত্রু। গকননা যুদ্ধ 
ধ্বংস কসর মানিিা, মানি সভযিা। ইহা বিস্টানসের আেসশষর পবরপন্থী। বযশু যা িসল 
গগসছন যুদ্ধ িার সম্পভণষ পবরপন্থী। ভগিান সম্পসকষ বিস্টানসের মসন গয বিশ্বাস আসছ 
যুদ্ধ িাসরা বিসরাধ্ী। বিবস্টয় বগজষার উবচি সরাসবর, সুিষ্ট ভাসি যুসদ্ধর বিসরাবধ্িা 
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করা। গকননা, আমাসের বপিৃপুরুসষর সময় িার িিষমান সময় এক নয়। িিষমান সমসয় 
শাবন্ত প্রবিোর গচষ্টা চালাসনা অিীি প্রসয়াজন। 
  
আজ এখ্াসন োাঁবডসয় একজন আসমবরকান বহসাসি আবম আমার সরকাসরর পসক্ষ িলসি 
পাবর না, বকন্তু একজন আসমবরকান ও একজন বিস্টান বহসাসি আবম লাখ্ লাখ্ মানুসষর 
পসক্ষ কথা িলসি পাবর, কামনা করসি পাবর বিশ্বিাসীসের কলযাণ। আমরা বিশ্ব শাবন্তর 
জনয নানাভাসি কাজ করসি পাবর। শাবন্তর পবরপন্থী যা িা মানিিার জসনয বিপযষয় 
স্বরূপ। শাবন্ত ছাডা গকাসনা জাবির কলযাণ হয় না, হসি পাসর না। ”যারা িরিাবর হাসি 
গনয় িরিাবর বেসয়ই িারা গশষ হয়।” 
  
বকন্তু িকৃ্তিার এই সমাবপ্ত ও সিষাঙ্গ সুন্দর সমাবপ্ত নয়। এর সাসথ বলংকসনর ববিীয় 
উসবাধ্নী িকৃ্তিা সমাবপ্তর সুর বমবলি হসল হসি পাসর সুন্দরিম সমাবপ্ত। অক্সসিােষ 
বিশ্ববিেযালসয়র প্রাক্তন চযাসেলর, আলষ কাজষন একো গঘাষণা কসরবছসলন, এই বনিষাচন 
মানিিার, গগৌরিও সম্পে, মানুসষর সসিষািম িাকপিুিা, স্বগষীয় িাকপিুিা। 
  
আমরা মসন প্রাসণ আশা কবর, অন্তসরর সাসথ প্রাথষনা কবর, যুসদ্ধর অবভশাপ েভর গহাক। 
বকন্তু ভগিান যবে ইচ্ছা কসরন, সমস্ত সম্পে নষ্ট না হওয়া পযষন্ত যুদ্ধ চলসি পাসর। 
চলসি পাসর শি-শি িছর ধ্সর চলসি পাসর অস্ত্রধ্ারীর গশষ রক্তবিনু্দ গশষ না হওয়া 
পযষন্ত। এিৎসসত্ত্বও বিন হাজার িছসরর পুরািন কথার পুনরািৃবি হসি পাসর।”গখ্াোর 
বিচার সিসময় সবঠ্ক ও খ্াাঁবি।” 
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কাসরা প্রবি শত্রুিা নয় সকসলর প্রবি সহানুভভ বি, সসিযর প্রবি েৃঢ়িা গরসখ্ আসুন 
আমরা আমাসের কিষিয সম্পন্ন কবর। জাবির জসনয যারা প্রাণ বেসয়সছ, বেসয়সছ 
আত্মাহুবি, িাসের বিধ্িা এিং সন্তানসের জসনয শুধু্ বকছু করাই কিষিয নয় িায়ী শাবন্ত 
প্রবিোই আসল কিষিয। 
  
এিক্ষণ আপবন যা পডসলন িা হসচ্ছ আমার মসি জীিন্ত মানুষ প্রেি িকৃ্তিার সিষসরে 
সমাবপ্ত।-আপবন বক আমার সাসথ একমি? আপবন আর গকাসনা িকৃ্তিায় এরূপ 
মানিিাসিাধ্, গপ্রম এিং সহানুভভ বি পাসিন? 
  
আিাহাম বলংকসনর জীিনীকার উইবলয়াম ই. িািষান বলসখ্সছন, গগবিসিাসগষর ভাষণ 
একবি মহৎ সৃবষ্ট। এিা মসন্ত্রর চাইসিও িড বকছু। এিা আিাহাম বলংকন প্রেি সকল 
িকৃ্তিা হসি গরেিম। এসি িুবদ্ধমিা ও আধ্যাবত্ত্বক শবক্ত পবরপভণষ ভাসি প্রকাবশি। 
  
”এিা পবিত্র কাসিযর মসিা,” বলসখ্সছন কাল সু্কজষ। আসমবরকার আর গকাসনা গপ্রবসসেে 
আসমবরকার জনগসণর প্রবি এরূপ কথা িসলন বন। আসমবরকার আর গকাসনা 
গপ্রবসসেসের হৃেয় হসি এরূপ শব্দ উৎসাবরি হয় বন। 
  
বকন্তু আপবন ওয়াবশংিসন গপ্রবসসেসের মসিা অথিা অসিায়া িা কযানসিরার প্রধ্ানমন্ত্রীর 
মসিা গকাসনা অমর িকৃ্তিা করসি যাসচ্ছন না। আপনার সমসযা হসচ্ছ, সম্ভিি একিা 
সামাবজক সমাসিসশ কীভাসি আপনার িকৃ্তিার উপসংহার িানসিন। আপবন কীভাসি 
িকৃ্তিা গশষ করসিন? আসুন আমরা গেবখ্, গেবখ্ এ সম্পসকষ কলযাণকর গকাসনা সুপাবরশ 
করা যায় বকনা। 
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আপনার পসয়ে সংবক্ষপ্ত কসর বনন। 
  
একজন িক্তা বিন িা পাাঁচ বমবনসির একবি িকৃ্তিায়ও এি গিবশ পসয়ে আসলাচনা 
করসি চান গয, গরািারা িাাঁর মভল িক্তিয কী িাও িুঝসি িযথষ হয়। িসি বকছু িক্তা 
এিা উপলবদ্ধ কসরন। িসি িাাঁসের মসন এরূপ িদ্ধমভল ধ্ারণা থাসক গয, সি পসয়ে 
িাসের মসন পবরস্কার হসচ্ছ, গরািারাও গস পসয়ে সহসজ িুঝসি। এ ধ্ারণা বঠ্ক নয়। 
িক্তা বনসজ এগুসলা জানসলও গরািার কাসছ এগুসলা সম্পভণষ নিুন। বকছু িারা িুঝসিন, 
বকন্তু অবধ্কাংশ পসয়ে িাসের মসন োগ কািসি না গকননা, গরািাসের অসনক পসয়ে 
শুনসি হয়, বকন্তু িাসের স্মরণ থাসক খু্ি সামানযই।” 
  
একজন খ্যািনামা আইবরশ িক্তা িসলবছসলন, প্রথসম িাসের িলুন গয, িলা গশষ 
হসয়সছ। এিা অিশয ভাসলা কথা গয, গরািাসের িসল গেয়া যা িলার িা িসল বেসয়সছন, 
এই িক্তিয হওয়া উবচৎ সংবক্ষপ্তসার স্বরূপ। 
  
এখ্াসন একবি উোহরণ বেবচ্ছ। িক্তা বশকাসগার গরলওসয়র একজন িাবিক মযাসনজার। 
  
ভদ্রমসহােয়গণ, সংসক্ষসপ িলসি গগসল আমার িক্তিয হসচ্ছ পভিষ পবশ্চম ও উিসর 
আমাসের গরলপথ চালু করা হসয়সছ এিং অবভে পবরচালন িযিিার িসল গি এি 
িছসর েুঘষিনা পবরহার কসর আমরা গয অথষ গপসয়বছ িা বেসয় েবক্ষণ পসথ লাইন চালু 
করা যায়। সুিরাং আবম েবক্ষসণর পসথ লাইন চালু করার সুপাবরশ করবছ। 
  
গেখু্ন বিবন কী করসলন। িাকী অংশ না শুসন ও আপবন িুঝসি পারসছন গয িাাঁর িক্তিয 
কী হসি পাসর, বিবন অবি সংবক্ষপ্ত ভাসি ৫০বি শসব্দ সমস্ত বিষয়বি িযাখ্যা কসরন। 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

189 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

  
আপবন যবে মসন কসরন গয, এই ধ্রসণর একবি সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিা িলপ্রসভ হয়। যবে মসন 
কসরন িসি. িা অভযাস করুন। 
  
কাসজর জনয আসিেন করুন : 
  
এই িকৃ্তিার সমাবপ্ত অিযন্ত আসিেন মুলক। িক্তা চান বকছু করা গহাক। িা হসচ্ছ 
েবক্ষণ পসথ গরল গযাগাসযাগ চালু করা, বিবন িা করসি িলসছন, েুঘষিনা পবরহাসরর 
িসল সবঞ্চি অথষ িযসয়। িক্তা কাসজ যাসচ্ছন, সাডা চাসচ্ছন, সুিরাং সাডা বমলসছ। এই 
ধ্রসনর িকৃ্তিায় গরািার গযমন সাডা গমসল, কিৃষপসক্ষরও অনুরূপ সাডা পাওয়া যায়। 
  
িাহুলয িবজষি আন্তবরক প্রশংসা : 
  
নিযুগ সৃবষ্টসি পযানবসলভযাবনয়ার গনিৃত্ব গ্রহণ করা উবচি। পযানবসলভাবনয়া হসচ্ছ 
আমাসের গেসশর িৃহিম গলৌহ ও ইিাি প্রস্তুিকারক, বিসশ্বর িৃহিম গরল গকাম্পাবন 
এখ্াসন উপবিি। এিা আমাসের িৃিীয় কৃবষ রাজয, পযানবসলভাবনয়া আমাসের িযিসাসয়র 
প্রাণ বিনু্দ। সুিরাং গেসশর গনিৃত্ব গ্রহসণর সবঠ্ক উপযুক্তিা আসছ পযানবসলভাবনয়ার। 
  
বনউইয়সকষর পযানবসলভাবনয়া সবমবিসি এই িসলই চালষস গস্কায়ার িাাঁর িক্তিয গশষ 
কসরন, এসি িাাঁর গরািারা আনবন্দি হয়, আশািােী হয়। এিা িকৃ্তিা গশষ করার 
একবি প্রশংসনীয় পদ্ধবি। বকন্তু এবিসক আসরা িলপ্রসভগ্রাহী করসি হসল প্রশংসার 
সাসথ-সাসথ সিযসকও িুসল ধ্রসি হসি। যা সিয আসছ িাও িলসি হসি, ত্রুবি-বিচুযবি 
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যা আসছ িাও প্রকাশ করসি হসি, িাহসলই িক্তিয কলযাণকর হসি, হসি সবিযকার 
িলপ্রসভ। 
  
গকৌিুকপভণষ সমাবপ্ত : 
  
“িাসের হাবসসয় িুলুন” িসলসছন জজষ গকাহান, “যখ্ন আপবন িক্তিয গশষ করসিন।” 
এিা করার ক্ষমিা এিং িক্তিয আপনার থাকসল খু্িই ভাসলা হয়। বকন্তু কীভাসি? গযমন 
গহমসলি িসলসছন, প্রবিবি মানুষ িার কমষ সম্পােন কসরন বনজস্ব পসথ। 
  
চরম ধ্মষানুগি বিবস্টয় বনয়মবনে িযবক্তসের সমসক্ষ জন ওসয়সবলর সমাবধ্ সম্পসকষ 
িকৃ্তিাকাসল লসয়ে জজষ ও গরািাসের হাবসসয় িুলসিন। কীভাসি বিবন িা করসিন িা 
লক্ষযণীয়। কীভাসি বিবন িার িক্তিয গশষ করসিন িাও লক্ষণীয়: 
  
আপনারা এই সমাবধ্সক্ষত্র গমরামসির োবয়ত্ব বনসয়সছন, এিা আনসন্দর বিষয়। এিা 
প্রশংসার গযাগয। বিবন বছসলন এমন একজন মঠ্াধ্যক্ষ বযবন পবরষ্কার পবরচ্ছন্নিার উপর 
বিসশষ গুরুত্ব বেসিন, অপবরচ্ছন্নিাসক ঘৃণা করসিন। আমার যিিুকু স্মরণ হয় বিবন 
িলসিন আমরা কাউসক অপবরচ্ছন্ন মমষানুরাগী বহসাসি গেখ্সি চাই না। িার এই 
প্রসচষ্টার িসলই আপনারা আজ অনুরূপ কাউসক গেখ্সছন না। সুিরাং িাাঁর সমাবধ্ 
গক্ষত্রসক অপবরচ্ছন্ন কসর রাখ্া িার সৃ্মবির প্রবি অিো এিং অনযায় কাজ। আপনাসের 
স্মরণ আসছ বক, ময়লা গপাশাক পবরহিা একজন িরুণী বগজষার েরজায় এসস যখ্ন 
িলসলন, ভগিান আপনার কলযাণ করুন বম. ওসয়সবল, িখ্ন বিবন কী িসলবছসলন? বিবন 
িসলবছসলন, ওসহ িরুণী, আপনার মুখ্মণ্ডল এিং গপাশাক পবরচ্ছন্ন হসল আপনার প্রাথষনা 
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ও অবধ্কির মভলযিান হি। (হাবস) অপবরচ্ছন্নিা সম্পসকষ এিাই বছল িার অনুভভ বি। 
সুিরাং িার সমাবধ্ অপবরচ্ছন্ন রাখ্া উবচৎ নয়, রাখ্া হসল অনযায় করা হসি। এবেসক 
লক্ষ রাখু্ন। এিা একবি পবিত্রিান, িীথষিান, এর পবিত্রিা রক্ষা করা েরকার। 
(হষষধ্ববন) 
  
চরম পবরণবি : ভািাসরাহ পদ্ধবি হসচ্ছ িক্তিয সমাপসনর জনবপ্রয় পদ্ধবি। সকল িক্তার 
পসক্ষ এিং সকল বিষসয় এরূপ সমাবপ্ত নয়। বকন্তু গয গক্ষসত্র এ পদ্ধবি অনুসরণ করা 
যায়, িল ভাসলা হয়। এরূপ িক্তিয িাসকযর পর িাকয আকষষণীয় হয়। িৃিীয় 
অনুসচ্ছসের বিলাসেলবিয়ার প্রেি পুরস্কার অজষনকারী িকৃ্তিাবি এই বিষসয়র 
উসেখ্সযাগয উোহরণ। 
  
নায়াগ্রা জলপ্রপাি সম্পসকষ িকৃ্তিা স্মরণকাসল বলংকন িাাঁর গনাসি ভািাসরাহ পদ্ধবি 
অনুসরণ কসরবছসলন। বিবন কলম্বাসসর কাসজর সাসথ বযশুবিস্ট, মুসা, আেম ও 
অনযানযসের সময় কাসলর িুলনা কসরবছসলন: 
  
প্রাচীন কাসলর কথা-কলম্বাস যখ্ন এই মহাসেশ আবিষ্কার কসরন, বযশু যখ্ন িুশবিদ্ধ 
হন, মুসা যখ্ন গলাবহি সাগর বেসয় ইসরাইলীসের গনিৃত্ব গেন এিং এমনবক আেম 
যখ্ন প্রথম সৃবষ্ট হন িখ্নও এই নায়াগ্রা জলপ্রপাি এখ্াসন একই শসব্দর পবিি 
হবচ্ছল। আসমবরকার িথা সকল আসমবরকাসনর অবিমজ্জায় নায়াগ্রার অবস্তত্ত্ব অনুভভ ি। 
এর শবক্ত েশ হাজার িছর আসগ যা বছল আসজা িাই আসছ। অনন্তকাল ধ্সর এবি 
থাকসি, কখ্সনা শুকাসি না, জমসি না, ঘুমাসি না, বিরাম গনসি না। এর গবি অনাবে 
অনন্তকাল হসি গয, ভাসি চসল আসসছ চলসি বঠ্ক গসভাসি। 
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িাউসসে এল ওভারসার সম্পসকষ িকৃ্তিাকাসল ওসয়সণ্ডল বিবলপ ও অনুরূপ পদ্ধবি 
অনুসরণ কসরবছসলন। িাাঁর িকৃ্তিার সমাবপ্ত উসেখ্ করা হসচ্ছ। এবি িকৃ্তিা সংিান্ত 
িইসি উসেখ্ করা হসয়সছ। এবি েৃঢ় ও শবক্তশালী িক্তিয। িিষমান যুসগর উপসযাগী না 
হসলও এবি আকষষণীয়। এবি অধ্ষশিাব্দী কাল আসগ গলখ্া। ”এখ্ন গথসক পঞ্চাশ িছর 
পসর সিয প্রকাবশি হসি,“ যখ্ন বিবন জন িাউন ও িাউসসে এল ওভার সার সম্পসকষ 
একথা িসলন িখ্ন কী িা হাসযকরও গকৌিভ হল উেীপক হয় না? িার এই ভবিষযবাণী 
কী সিয? ইবিহাস সম্পসকষ িলা আর আগামী িছসরর স্টক মাসকষি িা জবমর োসমর 
পভিষাভাস প্রোন এক বজবনস নয়। 
  
আবম গনসপাবলয়সনর কথা উসেখ্ করি। যবেও রক্তসাগসর সাম্রাজয প্রবিো কসরবছসলন। 
বকন্তু বিবন কখ্সনা প্রবিো ভঙ্গ কসরন বন, “প্রবিসশাধ্ নয়” এিাই বছল িার জীিসনর 
নীবি, এবিই বিবন গমসন চসলসছন সারা জীিন। জীিন সায়াসহ্ন স্বীয় পুত্রসক বিবন 
িসলসছন, ‘বপ্রয় িৎস, একবেন গিামাসক সাসো গোবকসঙ্গাসি বিসর গযসি হসি, িখ্ন 
ভুসল গযও গয, িরাবসরা গিামার বপিাসক হিযা কসরসছ। আমার মসন পসড িমওসয়সলর 
কথা, বযবন একজন সাধ্ারণ বসবনক হসয়ও একবি রাে প্রবিো কসরবছসলন গয রাে গশসষ 
বমসশ গগসছ িার কিসরর সাসথ। ওয়াবশংিসনর কথা আবম উসেখ্ করি, োসত্ব প্রথার 
বিসরাধ্ী হসয়ও বযবন বনজ রাসজয োসত্ব িযিসা চালু রাখ্সি বেসয়বছসলন। 
  
ইবিহাসসর ছাত্র বহসাসি আপবন আমাসক গগাডা ভািসি পাসরন। বকন্তু একথা কী 
অস্বীকার করসি পাসরন গয বগ্রক িীর পুবলয়ন গরামান িীর িিাস, ইংলযাসের 
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হাসম্পসেন, ফ্রাসের লািাসয়ি এিং আমাসের ওয়াবশংিন বিশ্বসভযিার িপবি। আর 
জিাউন হসচ্ছন মধ্যাহ্ন সভযষকাসলর সুপবরপক্ব িল। 
  
আঙুল লাগসি যখ্ন : 
  
একিা সুসমাবপ্ত এিং ভাসলা প্রারম্ভ না পাওয়া পযষন্ত অনুসন্ধান করুন, পরীক্ষা করুন। 
অিঃপর েুসিাসক একবত্রি করুন। 
  
গয িক্তা যুসগর সাসথ িাল বমবলসয় িকৃ্তিা করসি সক্ষম নয়, গস সুিক্তা নয় এিং িাসক 
গকাথাও আমন্ত্রণও জানাসনা যায় না। 
  
এসক্ষসত্র গসল্টসুলিার সুসও একজন িযথষ িক্তা। গকননা িার িকৃ্তিাকাসল গরািাসের 
মসধ্য ”উবিসুক নাসম এক িরুণ” ঘুবমসয় পসডন এিং জানালা গভসঙ পসড বগসয় ঘাড 
গভসঙ গিলা পযষন্ত বিবন িকৃ্তিা করবছসলন। এই ঘিনার পরও িার িকৃ্তিা অিযাহি 
বছল। আবম একরাসি একজন োক্তারসক িকবলন বিশ্ববিেযালয় ক্লাসি িকৃ্তিা করসি 
গেসখ্বছ। এিা বছল একবি িড গভাজসভা, িহু িক্তা িকৃ্তিা কসরন। সকাল েুিায় বিবন 
িকৃ্তিা করসি ওসঠ্ন। বিবন িুবদ্ধমান হসল েজন খ্াসনক িাকয িসল গশষ কসর বেসি 
পারসিন। বকন্তু বিবন কী িা কসরবছসলন? না িা কসরন বন। বকন্তু বিবন িাবণজয সম্পসকষ 
েীঘষ িক্তিয শুরু কসরন। গরািারা িখ্ন কামনা করসি থাসকন, উবিসসমর মসিা জানালা 
গভসঙ গকউ পসড যাক, বকছু ভাঙুক, নষ্ট গহাক। িাাঁর িকৃ্তিা গশষ গহাক। 
  
সািারসে ইভবনং গপাসস্টর সম্পােক বম. লবরমার একো আমাসক িসলবছসলন গয, বিবন 
িার পবত্রকায় একবি বিষয় সম্পসকষ ধ্ারািাবহক বনিন্ধ প্রকাশ বঠ্ক িখ্বন িন্ধ কসরসছন 
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যখ্ন বিষয়বি ভািাসরাসহ গপৌঁসছ এিং পাঠ্সকরা আসরা জানসি আগ্রহী হসয় ওসঠ্। গকন 
িখ্ন িন্ধ কসরন? কারণ, িসলসছন লবরমার, এর পসরই প্রিন্ধ গশষ হসয় যাসি সহসা? 
িসল জনবপ্রয়িা নষ্ট হসয় যাসি। 
  
িকৃ্তিার গিলায়ও এরূপ োন এরূপ পদ্ধবি অনুসরণ করা প্রসয়াজন। যখ্ন গরািারা 
আপনার কাছ গথসক আসরা বকছু শুনসি চায়, িখ্নই সমাপ্ত করুন। 
  
বযশু বিসস্টর সারমন অন-বে মাউে নামক গরেিম িকৃ্তিা মাত্র পাাঁচ বমবনসি গশষ করা 
যায়। বলংকসনর গগবিস িাসগষর িকৃ্তিায় আসছ মাত্র েশবি িাকয। বেবনসকর পৃোয়–
প্রকাবশি একবি হিযাকাসণ্ডর কাবহনীর চাইসি কম সমসয় জীিসনর জীিন িৃিান্ত পাঠ্ 
কসর গশষ করা যায়। প্রসয়াজন সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিা। 
  
আবফ্রকার প্রাচীন মানুষ সম্পসকষ ে. জনসন একবি িই বলসখ্সছন। বিবন ৪১ িছর 
িাসের সাসথ বছসলন, িাসের পযষসিক্ষণ কসরসছন। একজন িক্তার গ্রাময সমাসিসশ 
িকৃ্তিা প্রোসনরও কম সমসয় িার এই িইবি গশষ করা যায়। 
  
এিং সাধ্ারণ গরািারা সাধ্ারণি েীঘষ িকৃ্তিা পছন্দ কসরন না। িক্তিয বিষয় যাই গহাক 
না গকন। পাসয় চলার পসথ আঙুসল আঙুসল লাগসি গয সময় প্রসয়াজন অথষাৎ এক 
িুসির সমান গিাক িক্তিয এবিই গযন সিার কাময। 
  
অিএি হুাঁবশয়ার গহান ভাগয সম্পসকষ— 
  
গরািার মসনর কথা জাসনন না যখ্ন– 
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িাসের ইচ্ছানুযায়ী গশষ করুন িক্তিয। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
১। িকৃ্তিার সুসমাবপ্ত অিযন্ত গুরুত্ত্বপভণষ বিষয়। সি গশসষ যা িলা হয় িা েীঘষকাল স্মরণ 
থাসক। 
  
২। এই বিষসয় আবম যা িলসি চাই িা িলা হল, সুিরাং আমার মসন হয় আমার গশষ 
করা উবচি িাই আবম গশষ করবছ। এরূপ িসল গশষ করসি না, িকৃ্তিা গশষ করুন 
বকন্তু গশষ করসছন িলসিন না। 
  
৩। ওসয়সিস্টার, িাইি ও গ্লােসস্টান গযভাসি িকৃ্তিার উপসংহাসরর পবরকল্পনা করসিন 
বঠ্ক গসভাসি আপবন পবরকল্পনা করুন। অভযাস করুন। এসলাসমসলা ভাসি গশষ করসিন 
না, 
  
৪। সমাবপ্তর ছয়বি পদ্ধবি : 
  
ক। মভল িক্তিয বিষয়বির সংবক্ষপ্ত সার প্রোন। 
  
খ্। কসমষর আসিেন জানাসনা। 
  
গ। গরািাসের প্রসংসা করা। 
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ঘ। গরািাসের হাসাসনা। 
  
ঙ। অথষপভণষ কািযাংশ িলা। 
  
চ। ভািাসরাহ িা চরম পবরণবি প্রোন। 
  
৫। সুসমাবপ্ত ও ভাসলা সভচনার মসধ্য সমন্ধয় সাধ্ন করুন। গরািারা চাইিার আসগই 
িক্তিয গশষ কসর গিলুন। গরািাসের কাসছ িক্তিয শ্রুবিমধু্র থাকসি গশষ করা হসল 
বনসজও সসন্তাষ লাভ করসিন। 
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১০. আপনার বক্তবয কীভাবব পশরষ্কার ডবাঝাববন 
  
একজন খ্যািনামা ইংসরজ ধ্মষযাজক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাসল আপিন বশবিসর একেল 
অবশবক্ষি বসনয সমাসিসশ িকৃ্তিা কসরবছসলন। িারা িখ্ন যুসদ্ধ যাবচ্ছল বকন্তু িাসের 
মসধ্য অবি সামানয কয়জনই, জানসিন িাাঁসের গকাথায় পাঠ্ান হসচ্ছ, এইসি বসনযসের 
সমাসিসশ ধ্মষযাজক ”আন্তজষাবিক িনু্ধত্ব” এিং সাবভষয়ার অবধ্কাসরর কথা িসলন। 
বসনযসের মসধ্য অসধ্ষসকর গিবশ জানি না সাবভষয়া গকাসনা শহর অথিা গরাসগর নাম 
বকনা। এিৎসসত্ত্বও বিবন িাসের সামসন একবি অসধ্ষাোেময় িকৃ্তিা কসরন। বিবন যখ্ন 
িকৃ্তিা করবছসলন িখ্ন হসলর সি েরজায় বরভলিার হাসি সামবরক পুবলশ প্রহরারি 
বছল, যাসি গকাসনা গরািা হল গছসড গিবরসয় গযসি না পাসর। 
  
আবম ধ্মষযাজকসক গছাি করসি চাই না। িিুও সবিয কথা এই গয বশবক্ষি সম্প্রোসয়র 
কাসছ িলসল িার গয িক্তিয িলপ্রসভ হি, এসি বসবনকসের কাসছ িা িযথষ হয়। 
বসবনকরা িুঝসি পাসরন না, িাসের গকন এসি কথা িলা হসচ্ছ, আর িক্তাও িুঝসি 
পাসরন না, গকন বিবন এসি িলসছন। 
  
আমাসের মসি একবি িকৃ্তিার অথষ কী? গয গকাসনা িকৃ্তিায় িক্তার মুলি চারবি লক্ষয 
থাসক। গস গুসলা কী? 
  
১। গকাসনা একবি বিষয় পবরষ্কার করা। 
  
২। গরািাসের স্বমসি আনা। 
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৩। উেীপ্ত করা। 
  
৪। আনন্দ োন। 
  
কবিপয় িাস্তি উোহরণ বেসয় িা িযাখ্যা করা যাক। 
  
কাবরগবর কাসজর প্রবি বলংকন সি সময় আগ্রহী বছসলন। একিার িাবলসি আিকা পডা 
গনৌকা উদ্ধাসরর জসনয বিবন একবি পদ্ধবি আবিষ্কার কসরন। িাাঁর আইন েপ্তসরর 
সবন্নকসি অিবিি একবি কাবরগবর কারখ্ানায় িসস বিবন অসনক গখ্সি, পবররম কসর 
িার উদ্ভাবিি যসন্ত্রর একবি মসেল বিবর কসরন। িাাঁর এই পবরকল্পনা পবরসশসষ িযথষ 
হসলও বিবন বছসলন এ সম্পসকষ অিযন্ত আশািােী। যখ্ন িনু্ধরা িার কাসছ আসসিন 
মসেল গেখ্সি, বিবন মসেল সম্পসকষ িযাখ্যা করসি কখ্সনা ক্লাবন্ত গিাধ্ করসিন না। 
িার মভল লক্ষয বছল সকসলর কাসছ িার ধ্ারণা পবরষ্কার ভাসি িুসল ধ্রা। 
  
যখ্ন বিবন িার গগবিসিাসগষর অমর ভাষণ োন কসরন, যখ্ন বিবন িার প্রথম ববিীয় 
উসবাধ্নী ভাষণ োন কসরন এিং যখ্ন বিবন গহনরী গক্লর মৃিুযর পর িার জীিনী 
আসলাচনা কসর িকৃ্তিা কসরন, বলংকসনর মভল লক্ষয বছল বনসজর িক্তিয পবরষ্কার ভাসি 
িসল, গরািাসের স্বমসি আনা। অিশয এসি িকৃ্তিার িক্তিয পবরষ্কার কসর িুসল ধ্রার 
চাইসি গরািাসের স্বমসি আনার উপরই গজার পসডবছল গিবশ। 
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জুবরসের সাসথ আসলাচনা কাসল বলংকন িাসের স্বমসি আনসি চাইসিন। রাজননবিক 
আসলাচনায় বিবন বনসজর পসক্ষ গভাি প্রাবপ্তর গচষ্টা চালাসিন। সুিরাং িার লক্ষয বছল 
গরািাসের উেীপ্ত করা, কমষমুখ্ী কসর গিালা। 
  
গপ্রবসসেে বনিষাবচি হিার েু’িছর আসগ বলংকন উদ্ভািন (আবিষ্কার) সম্পসকষ একবি 
িকৃ্তিা প্রস্তুি কসরন। এই িকৃ্তিা প্রস্তুবিসি িার লক্ষয বছল গরািাসের আনন্দ োন 
করা। অন্তি এই লক্ষযিল বনধ্ষারণ কসরই বিবন িকৃ্তিা প্রস্তুি কসরবছসলন, বকন্তু লক্ষয 
অজষসন বিবন সিল হসি পাসরন বন। জনবপ্রয় বহসাসি িার জীিন এই গক্ষসত্র িযথষ 
হসয়বছল। একবি শহসর একজন গরািাও িার িকৃ্তিা শুনসি আসস বন। 
  
বকন্তু অনযানয িকৃ্তিায় বিবন অিযাহিভাসি সািলয লাভ কসরবছসলন, যার কথা আবম 
উসেখ্ কসরবছ। বকন্তু গকন? কারণ এসি গক্ষসত্র বিবন িার লসক্ষযর কথা জানসিন এিং 
জানসিন কী ভাসি লসক্ষয গপৌঁছসি হসি। বিবন জানসিন গকাথায় বিবন যাসিন এিং 
কীভাসি যাসিন। এিং িহু িক্তা এিা বঠ্ক ভাসি জাসনন না িসল মাঝ পসথ হািুেুিু খ্ান। 
  
উোহরণ স্বরূপ–আবম একো যুক্তরাে কংসগ্রসসর একজন সেসযসক িকৃ্তিা কাসল িযথষ 
মসনারথ হসয় বনউইয়সকষ বহপাসড্রাম (সঘাডা গেৌসডর মাঠ্) িযাগ কসর চসল গযসি 
গেসখ্বছ। কারণ, বিবন গয িকৃ্তিা শুরু কসরবছসলন, িাসি িার লক্ষয বছল গরািাসের 
কাসছ িা পবরষ্কার কসর গিালা। লক্ষয বনধ্ষারণ বছল িাাঁর অবিসিচনা প্রসভি, িাই বিবন 
হন িযথষ। এিা বছল যুসদ্ধর সময়। িার িক্তসিযর বিষয় বছল যুক্তরাে কীভাসি যুসদ্ধর 
প্রস্তুবি বনসচ্ছ। গরািারা যুদ্ধ সম্পসকষ গকাসনা বনসেষশ শুনসি আগ্রহী বছসলন না। িাসের 
লক্ষয বছল আনন্দ লাভ। গরািারা েশ বমবনি গথসক পসনসরা বমবনি পযষন্ত অিযন্ত বধ্যষ 
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সহকাসর িাাঁর িক্তিয গশাসনন এিং আশা কসরন গয এরপর আনন্দ বেসয় িার িক্তিয 
গশষ হসি। বকন্তু িা হয় না, িক্তা িার-িার যুসদ্ধর প্রস্তুবি িযাখ্যা করসি থাসকন, গরািারা 
আসস্ত-আসস্ত অনধ্যষ হসয় পসডন, এসক এসক িারা চসল গযসি শুরু কসরন? গকহ-গকহ 
স্বিস্ফভ িষ ভাসি ধ্ববনও প্রোন করসি শুরু কসর একসাসথ। িক্তা গরািাসের মসনাভাি 
িুঝসি িযথষ হসয় িকৃ্তিা অিযাহি রাসখ্ন। এর িসল গরািারা আসরা বিরক্ত হয়। 
হাসাহাবস শুরু হসয় যায়। িারা িক্তাসক থাবমসয় বেসি েৃঢ় প্রবিে হয়। িাসের ধ্ববন 
উচ্চ গথসক উচ্চগ্রাসম গপৌঁসছ। পবরসশসষ এমন অিিা হয় গয িক্তার কথা নয়, গরািার 
কথাই শুধু্ গশানা গযসি থাসক। সুিরাং িক্তা িযথষ হসয়, পরাবজি হসয় অপমাবনি হসয় 
িকৃ্তিা গশষ কসরন। 
  
এই উোহরণ গথসক বশক্ষা বনন। আপনার লসক্ষযর কথা জানুন, িকৃ্তিা প্রস্তুসির আসগই 
লক্ষযিল সবঠ্ক ভাসি বনধ্ষারণ কসর বনন। কীভাসি লসক্ষয গপৌঁছসি হসি িা বঠ্ক কসর 
বনন। অিঃপর বিোবনক পদ্ধবি অনুসরসণ লসক্ষয উপনীি হিার প্রস্তুবি বনন। 
  
িুলনার মাধ্যসম িক্তিয পবরষ্কার করুন : 
  
গকাসনা বিষয় পবরষ্কার করার, গিাধ্গময করার গুরুত্ব অথিা িাধ্াবিঘ্ন গছাি কসর গেখ্া 
উবচৎ নয়। একো আবম একজন আইবরশ কবিসক এক বেন বিসকসল িার বনসজর গলখ্া 
গথসক পাঠ্ কসর গশানাসি গেসখ্বছ। গরািাসের মসধ্য শিকরা েশজন বিবন কী িলসি 
চান িা িুঝসি পাসরন বন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

201 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

িক্তাসের মসধ্য অবধ্কাংশই প্রকাশয সভায় অথিা ঘসরায়া পবরসিসশ িকৃ্তিায় এরূপ 
িযথষিার পবরচয় গেন। 
  
একিার আবম সযার অবেভারলজ-এর সাসথ জনসভায় িকৃ্তিার সািলয সম্পসকষ 
আসলাচনা কবর। বিবন িখ্ন বিশ্ববিেযালসয় ক্লাস এিং জনসভায় িকৃ্তিা োসন ৪০ 
িছসরর অবভে িক্তা। আমার বজোসার উিসর বিবন জানান গয িকৃ্তিায় সািলয অজষন 
করসি হসল প্রথম প্রসয়াজন োন এিং প্রস্তুবি এিং ববিীয় প্রসয়াজন হসচ্ছ, িক্তিয 
পবরষ্কার করার জসনয কষ্ট স্বীকার করা। 
  
ফ্রাসো প্রসীয় যুসদ্ধর প্রারসম্ভ গজনাসরল ভন মল্টকী িাাঁর অবিসারসের উসেসশয 
িসলবছসলন, “ভদ্রমসহােয়গণ, স্মরণ রাখ্সিন, গয গকাসনা বনসেষশসক ভুল িসল গ্রহণ করা 
হসল িা ভুলই থাকসি।” 
  
গনসপাবলয়ন একই বিপসে স্বীকৃবি বেসয়সছন। সবচিসের প্রবি িাাঁর িহুল আসলাবচি 
বনসেষশ বছল, পবরষ্কার ভাসি িুসঝ বনন, পবরষ্কারভাসি িুসঝ বনন। 
  
এিং যখ্ন আপবন এমন একবি বিষসয় কথা িলসিন যা আপনার গরািাসের কাসছ 
পবরবচি নয় আপবন কীভাসি আশা করসিন গয িারা িুঝসি? 
  
সুিরাং এই ধ্রসনর িযাপাসর আমরা কী করসি পাবর? এই ধ্রসনর অিিায় পডসল 
আপবন কী করসিন? স্বাভাবিক পদ্ধবিসি এই সমস্ত সমাধ্াসনর সহজ পথ হসচ্ছ, মানুষ 
গচসন না এই বিষয়বি গচনাসি হসল গয বজবনসবি গচসন িার সাসথ িুলনা কসর আপনার 
িক্তিয গপশ করুন। স্বগষরাজয। এিা বকরূপ? কীভাসি এই বিষয়বি মানুসষর সামসন 
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পবরষ্কার কসর িুসল ধ্রা যায়? বযশুবিস্ট মানুসষর সামসন িস্তুর উোহরণ বেসয় স্বগষরাজয 
সম্পসকষ িণষনা কসরসছন : 
  
স্বগষরাজয হসচ্ছ িাই গযখ্ানকার খ্ািার আমাসের চাইসি অসনক উপাসেয়, খ্বমর বমশাসল 
যা হসয় ওসঠ্ আসরা উপাসেয়। 
  
এিং স্বগষরাজয হসচ্ছ িাই গযখ্াসন মভলযিান মবণমুক্তার প্রাচুসযষর সীমা গনই। 
  
এিং স্বগষরাসজয হসচ্ছ িাই যা সমুসদ্রর জসলর চাইসি িহুমভলযিান জল বেসয় গঘরা। 
  
প্রবিবি গৃহকত্রষী রুবি প্রস্তুসি রুবি গিালাসনার জসনয খ্বমর িযিহার কসর। গজসলরা 
প্রবিবেন সমুসদ্র জাল গিসল মাছ ধ্সর এিং িযিসায়ীরা মভলযিান মবণমুক্তার সন্ধান রাসখ্। 
সুিরাং এরূপ িণষনা হৃেয়গ্রাহী ও গিাধ্গময িণষনা। 
  
এিং গেবভে গজসহাভাি েয়া সম্পসকষ বকরূপ িণষনা বেসয়বছসলন? 
  
প্রভু আমাসক গমঘপালক িানাসলন। বিবন আমাসক সিুজ ঘাসস ঘুসর গিডাসি বেসলন। 
গযখ্াসন পাবনর অভাি বছল। 
  
প্রায় একবি গাছপালাহীন গেসশ সিুজ মাঠ্ সৃবষ্ট করসলন।পাবনর অভাি থাকসলও আমার 
গমসষসের পানীয় জসলর অভাি বছল না গসখ্াসন। 
  
এিা একিা আনন্দোয়ক উোহরণ। গকহ-গকহ আবফ্রকায় িসিাসকারীসের জীিসনর 
সাসথ িুলনা কসর িাইসিসলর িযাখ্যা কসরন। িারা িসলন, “আপনার পাপ অিুযজ্জ্বল লাল 
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হসল িা িরসির মসিা শুভ্র হসয় গযসি পাসর।” এিা কী ধ্রসনর অনুিাে। সাবহিয অসথষ 
অথষহীন। অিান্তর। আবফ্রকািাসীরা িরসির সাসথ গিমনভাসি পবরবচি নয়। িারা িুষার 
এিং গকালিাসরর িুলনা গিাসঝ না। বকন্তু িারা েীঘষ নাবরসকল গাসছ মধ্যাহ্ন গভাসজর 
জসনয নাবরসকল সংগ্রহ করসি অভযস্ত। সুিরাং বমশনাবররা িাইসিল গসখ্াসন এভাসি 
িযাখ্যা কসরন, “গিামাসের পাপ অিযন্ত লাল হসলও িা নাবরসকসলর মাংসসর মসিা সাো 
হসয় গযসি পাসর।” 
  
এই পবরবিবিসি অিিার উন্নবি বিধ্ান কষ্টসাধ্য, িা নয় বক? 
  
বমসশারীর ওয়াসরনিুসগষর বিচাসষ কসলসজ আবম একিার আলাস্কা সম্পসকষ একিা িকৃ্তিা 
শুসনবছ। িক্তা এই গক্ষসত্র িার িক্তিয পবরষ্কার করসি িযথষ হন। িাাঁর অিিাও হয় 
আবফ্রকান বমশনাবরসের মসিা। বিবন িসলন, আলাস্কা ৫,১০,৮০৪ িগষ মাইল এলাকা 
বনসয় গবঠ্ি এিং জনসংখ্যা হসচ্ছ ৬৪,৩৫৬ জন। 
  
অধ্ষবমবলয়ন িগষ মাইল িলসল মানুসষর মসন কী গকাসনা োগ কাসি। গমাসিই না। এর 
বারা িাস্তি গকাসনা ছবি িুসি ওসঠ্ বন। গমইন অথিা গিক্সাসসর আকারও গয অধ্ষবমবলয়ন 
িগষমাইল িক্তা িা জানসিন না। যবে িক্তা িলসিন গয, আলাোর উপকভ ল বীপসমুসহর 
বিসশ্ব সি চাইসি েীঘষ এিং এক এলাকা ভারমে, বনউহযাম্পশায়ার গমইন মাসাসুসসিস, 
গরাসে বীপ; কসনবিকাি, বনউইয়কষ বনউজাবসষ, পযানবসলভাবনয়া, গেলাওয়ার, গমরীলা 
পবশ্চম ভাবজষবনয়া, উির কযাসরাবলনা, েবক্ষণ কযাসরাবলনা, জবজষয়া, গলাবরো, বমবসবসবপ, 
এিং গিসনসীর সবম্মবলি এলাকার চাইসি গিবশ, িা হসল িা হি আকষষণীয়। এরূপ 
িলসল বক গরািারা আলাস্কা সম্পসকষ একিা স্বচ্ছ ধ্ারণা গপসিন না।– 

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

204 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

  
বিবন িসলবছসলন গয জনসংখ্যা ৬৪,৩৫৩। বকন্তু েশজন গরািাও পাাঁচ বমবনি বক এক 
বমবনি কালও এই সংখ্যা স্মরণ রাখ্সি পাসরন বন। গকন? কারণ গচৌষবি হাজার বিনশি 
ছাপান্ন িাকযবি গরািামসন গিমন োগ কািসি পাসর বন। সমুদ্রকভ সলর িালুসি 
পবরিাজকসের গলখ্া গযমন অসনযর মসন গিমন োগ কাসি না। এই িাকযও বঠ্ক 
গিমবন। এর প্রবি কাসরা অন্তেৃবষ্ট পসড না। িুলনামভলক ভাসি সংখ্যার কথািা প্রকাশ 
করসল কী িা আকষষণীয় হি না? উোহরণ স্বরূপ, গসে গজাসসি বমসশারীর এই গছাি 
শহরবি গথসক খু্ি েভসর নয়। আজসকর গরািাসের অসনসক গসে গজাসসি পবরভ্রমণ 
কসরসছন। আজসকর আলাস্কার জনসংখ্যা হসচ্ছ গসে গজাসসি গথসক েশ হাজার কম। 
আসরা সুিষ্ট ভাসি িলসি গগসল, আপবন গয শহসর োাঁবডসয় কথা িলসছন গস শহসরর 
সাসথ আলাস্কার িুলনা করসছন না গকন? ”আলাস্কা বনসশৌরীর গচসয় আিগুণ িড, বকন্তু 
এর জনসংখ্যা হসচ্ছ উয়াসরনিুগষ এর চাইসি গিসরাগুণ গিবশ। একথা িলসল বক িক্তার 
িক্তিয আসরা সুিষ্ট এিং পবরষ্কার হসিা না।– 
  
বনম্নিবণষি উোহরণ এিা আসরা পবরষ্কার কসর – 
  
(ক) আমাসের সিচাইসি বনকিিিষী িারকার েভরত্ব হসচ্ছ ৩৫ বিবলয়ন মাইল। 
  
(খ্) একবি গরলগাবড প্রবি বমবনসি এক মাইল কসর চলসল আমাসের বনকিিিষী িারকার 
গপৌঁছসি লাগসি ৪ গকাবি ৮০ লাখ্ িছর। গসখ্ান গথসক গান গাওয়া হসল িার ধ্ববন 
আমাসের কণষসগাচর হসি লাগসি বত্রশলাখ্ আিশি হাজার িছর? একিা মাকডসার জাল 
গসখ্াসন গপৌঁছসি হসল িার ওজন হসি ৫০০ িন। 
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(গ) গসে বপিারস হসচ্ছ বিসশ্বর িৃহিম বগজষা, যার বেঘষয ৩৬৪ গজ ও প্রি ২৩২ িুি। 
  
(ঘ) ওয়াবশংিসনর েুবি ভিসনর একবির ওপর অপরবি োাঁড করাসল গয সাইজ হসি 
এবির সাইজ িাই। 
  
অণু সম্পসকষ িকৃ্তিাকাসল সযার অবলভার লজ এই পদ্ধবি অনুসরণ করসিন। ইউসরাপীয় 
গরািাসের উসেসশয িকৃ্তিাকাসল আবম িাসক িলসি শুসনবছ, একবিনু্দ পাবনসি যি অণু 
আসছ ভভ মধ্য সাগসরও িি বিনু্দ পাবন আসছ, িার গরািাসের মসধ্য এরূপ অসনসক 
বছসলন যারা বজিাল্টার গথসক সুসয়জখ্াল পযষন্ত ভ্রমণ কসরসছন, এিৎসসত্ত্বও বিষয়বি 
আসরা পবরষ্কার করার জসনয বিবন আসরা িসলবছসলন, একবিনু্দ পাবনসি যি অণু আসছ 
সমগ্র বিসশ্বর িুসক ঘাসসর পবরমাণ হসি িাই। 
  
বরচােষ হাবেষং গোবভস বনউইয়সকষর গরািাসের উসেসশয িকৃ্তিাকাসল িসলবছসলন, গসে 
গসাবকয়ার মসবজসের আকার হসচ্ছ ৫ম অযাবভবনউ বথসয়িাসরর সমান, বিবন িসলন, 
বনকি গথসক গেখ্সল িাসক আপনার কাসছ একবি বীপ নগরী িসল ভ্রম হসি। 
  
অিপর আপনার িকৃ্তিায় এই নীবি অনুসরণ করুন। বপরাবমে সম্পসকষ িলসি হসল 
প্রথসম িলুন, এবি ৪৫১ িুি, অিঃপর িার উচ্চিা গরািারা গয সি গৃহ প্রবিবেন 
গেসখ্সছ িার সাসথ িুলনা কসর গিাঝন। িলুন এবি নগরীর কিিুকু অংশ জুসড আসছ। 
এি হাজার গযালন এিা অথিা অিশি হাজার িযারল গসিা িসল বকছু িণষনা করসিন 
না, িলসিন, এই িরল পোথষ বেসয় কিিা ঘর ভবিষ করা সম্ভি। ২৫ িুি উচ্চ িলার 
চাইসি এই বসবলং হসি গেডগুণ উাঁচু িলা বক গরয় নয়। মাইসল েভরত্ব িণষনা করার 
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চাইসি বনবেষষ্ট িান হসি কিেভসর অথিা ঐ সডক হসি এি েভসর একথা িলা বক ভাসলা 
নয়? বলংকসনর িক্তসিযর িষ্টিার রহসয : বলংকসনর গরািাসের কাসছ িাাঁর িক্তিয 
পবরষ্কার কসর গিালার জসনয সাধ্ারণি জনবপ্রয় গফ্রইজ িযিহার করসিন। কংসগ্রসস 
প্রেি িাাঁর প্রথম ভাষসণ বিবন ”বচবন আচ্ছাবেি” গফ্রজ িযিহার কসরন। খ্যািনামা 
মুদ্রাকর ও বলংকসনর িযবক্তগি িনু্ধ বম. গেবফ্রজ িসলবছসলন গয, এই গফ্রজবি ইবলনসয়স 
এ জনসভার জসনয এবি যসথাপযুক্ত হসলও রােীয় ঐবিহাবসক গরকসেষর জসনয এবি 
উপযুক্ত নয়। প্রিুযিসর বম. বলংকন িসলন, “িুবম যবে মসন কর এমন সময় আসসি 
যখ্ন জনগণ ”বচবন আচ্ছাবেি” শসব্দর অথষ িুঝসি না, আবম িা িযিহার পবরিযাগ করি, 
অনযথা আবম এবি প্রসয়াগ অিযাহি রাখ্ি।” 
  
বিবন কীভাসি সহজ ভাষা গশসখ্ন িা একিার কনক্স কসলসজর গপ্রবসসেে ে. 
গযাবলভাসরর কাসছ িযাখ্যা কসরবছসলন। বিবন িসলবছসলন : 
  
আমার গছাি গিলায় গকহ আমরা সাসথ গকাসনা বিষসয় আসলাচনা করসল আবম বিষয়িস্তু 
িুঝসি না পারসল উসিজনা অনুভি করিাম। িসি আবম গমাসি িুদ্ধ হিাম না। িসি 
সময়-সময় িা আমার বধ্যষচুযবি ঘিাি। আবম যখ্ন রাসি শুসি গযিাম িখ্ন আবম 
গসবেন বিসকসল প্রবিসিশী গয বিষয়বি বনসয় আমার বপিার সাসথ আসলাচনা করসছন িা 
ভািসি-ভািসি গযিাম। শুসয়-শুসয় ভািিাম। অসনক সময় বিষয়বি ভািসি-ভািসি 
আমার কু্ষদ্র কসক্ষ পায়চারী করিাম। বিষয়বি গিাঝার জসনয, উপলবি করার জসনয 
অসনক সময় বিবদ্র রজনী যাপন করিাম। বিষয়বি িুঝসি পারসলও আমার মসন হি 
আবম গযন িা সবঠ্কভাসি িুবঝ বন। িাই আিার বচন্তা করিাম। 
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আবম বিষয়বিসক প্রাঞ্জলও সরল ভাষায় রূপ বেসি না পারা পযষন্ত শাবন্ত গপিাম না, 
এিাই বছল আমার গসবেসনর আসিগ প্রিণিা। এিং এই আসিগ প্রিণিা বেসয়ই আবম 
একবি বিষয় িুঝসি পারিাম এিং এভাসিই আবম সহজ ভাষা আয়ত্ত্ব কবর। 
  
আসবক্ত? হযাাঁ এিা গসভাসিই বিসিবচি হওয়া উবচি। বনউসাসলম এর সু্কল বশক্ষক গমোর 
গ্রাহাম িসলসছন, “আবম বলংকনসক ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্সর গলখ্াপডা করসি গেসখ্বছ। 
িসি িার পাঠ্াভযাসসর মভল লক্ষয বছল কীভাসি সহসজ িা প্রকাশ করা যায়।” 
  
এই গক্ষসত্র সাধ্ারণ িক্তার িযথষিার মভল কারণ হসচ্ছ এই গয, িারা গয বিষয়বি পবরষ্কার 
কসর িুসল ধ্রসি চান গস বিষয়বি বনসজরাও গিাসঝ না। অিষ্ট ধ্ারণা ভাসা-ভাসা োন 
বেসয় গকাসনা বকছু অনযসক গিাঝাসনা অসম্ভি। এর িল কী হয়? কুয়াশায় কযাসমরায় ছবি 
আসস না। এই রূপ গক্ষসত্র িক্তার িক্তিযও হয় কুয়াশাচ্ছন্ন। বলংকসনর পদ্ধবি অনুসরসণ 
বিষয় পবরষ্কার করা বনবশ্চিভাসি সহজ। 
  
েৃশয িস্তুর প্রবি ইবঙ্গি : 
  
চিুথষ পবরসচ্ছসে আমরা িসলবছ, গয সি মাংসসপশী কান গথসক মাথায় বগসয়সছ িার 
চাইসি গচাখ্ গথসক মাথা পযষন্ত বিসৃ্তি মাংসসপশী অসনক গিবশ িড এিং বিোসনর মসি 
আমরা কাসন যা শুবন িার চাইসি গচাসখ্ যা গেবখ্ িার প্রবি ২৫ গুণ গিবশ েৃবষ্ট বেই। 
  
একিা প্রাচীন প্রিাে আসছ, “একিার গেখ্া শিিার িলার চাইসি উিম।” সুিরাং 
আপনার িক্তিয পবরষ্কার করসি চাইসল ছবিসক গকে কসর িক্তিয প্রকাশ করুন। 
খ্যািনামা নযাশনাল কযাশ গরবজস্টার গকাম্পাবনর গপ্রবসসেে জন এইচ, পযািারসন এই 
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পদ্ধবি অনুসরণ করসিন। কমষচারীসের প্রবি িার িক্তিয সম্পসকষ একিার বিবন বসসস্টম 
মযাগাবজসন একবি প্রিন্ধ গলসখ্ন : 
  
আবম বিশ্বাস কবর গকাসনা িযবক্ত শুধু্মাত্র িকৃ্তিা শুসন সিবকছু িুঝসি পাসর না অথিা 
িকৃ্তিা সকল গরািাসর েৃবষ্ট একইভাসি আকষষণ করসি পাসর না। এই গক্ষসত্র িকৃ্তিার 
সাসথ একবি নািকীয় বিকল্প প্রসয়াজন। গয গক্ষসত্র সম্ভি গস গক্ষসত্র িকৃ্তিার সাসথ ছবি 
প্রেশষন করা িািনীয়। শসব্দর চাইসি নক্সার প্রবি মানুসষর েৃবষ্ট আকৃষ্ট হয় গিবশ এিং 
নক্সার চাইসি ছবি অবধ্কির আকষষণীয়। একবি বিষসয়র আেশষ উপিাপন হসচ্ছ 
বিষয়বি সম্পসকষ সামবগ্রক ছবি প্রেশষন কসর ছবিসমভসহর সংসযাগ বিধ্াসনর জসনয শব্দ িা 
িাকয িযিহার। এিা আমার িাস্তি অবভেিায় আবম গেসখ্বছ গয, আমার িক্তসিযর চাইসি 
প্রেবশষি ছবি গেসখ্ গরািারা অসনক সহসজ বিষয়বি িুঝসি পাসরন। 
  
অদু্ভি নকশা অসনক গিবশ আকষষণীয়। –আবম সি বিষসয় কািুন িা চািষ কসর গিাঝািার 
গচষ্টা কবর। েলার বচবহ্নি একবি সাসকষসলর অথষ একবি িাকা আর েলার অংবকি একবি 
থসলর অথষ বকছু িাকা। চেমুখ্ অসনক সুিল প্রোসন সক্ষম। একবি সাসকষসল গচাখ্, 
নাক, মুখ্, কান আাঁকুন। নিীন এিং প্রিীসণরা বনজ-বনজ বচন্তাধ্ারানুযায়ী িার অথষ 
করসি। খ্যািনামা কািুবনস্ট এর হাসি আাঁকাসনা হসল িার অথষও হসি গসরূপবি। িযাগ 
একবি িড ও একবি গছাি পাশাপাবশ আাঁকা হসল এিা কাসরা িুঝসি কষ্ট হসি 
  
গয, একবিসি গিবশ এিং অপরবিসি কম িাকা আসছ। কথার সাসথ-সাসথ এসি ছবি 
প্রেবশষি হসল গরািা আপনার কথা সহসজ িুঝসি আপনার পরিিষী িক্তসিযর প্রবি িার 
েৃবষ্ট আকৃষ্ট হসি? িসি অদু্ভি ছবি মানুষসক আনন্দও োন করসি। 
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আবম আমার গোকাসন গপাশাোর বশল্পী বেসয় ছবি এিং নক্সা অেন করাই। গলাক এসি 
ছবি গেসখ্। কাগজ গথসক পেষায় ছবি আাঁকাই, পসর িা মুবভ বপকচাসর রূপান্তবরি হয়। 
  
সি বিষসয় ছবি করা, নক্সা করা সম্ভি নয়, িসি গযগুসলা সম্ভি গসগুসলা করা উবচৎ। 
এসি ছবিসি অসনযর েৃবষ্ট পসড, আগ্রহ িাডায় অথষ সহসজ পবরষ্কার হয়? 
  
বম. রকসিলার কসলাসরাসো জ্বালানী ও গলৌহ গকাম্পাবনর অথষননবিক অিিা বিসেষণ 
কসর বসসস্টম মযাগাবজসন প্রকাবশি একবি বনিসন্ধ বিবন কীভাসি মুদ্রা প্রেশষন কসর 
অিিা বিসেষণ করসিন িা িযাখ্যা করসছন : 
  
আবম এিা উপলবি করলাম গয, কসলাসরাো জ্বালানী ও গলৌহ গকাম্পাবনর কমষচারীরা মসন 
কসরসছন গয, রকসিলার গগােী িাসের (কমষচারীসের) স্বাসথষর বিবনময় প্রচুর অথষ আয় 
কসরসছন। সাধ্ারণ গলাসকর ধ্ারণাও িাই! আবম িাসের কাসছ এিা প্রোন করবছ গয, 
এই গকাম্পাবনর োবয়ত্ব গ্রহসণর গচৌে িছসরর মসধ্য গকাম্পাবন িার বেবভসেে খ্াসি 
একবি গসেও জমা গেয় বন। 
  
আমার একবি সভায় আবম গকাম্পাবনর অথষননবিক অিিা বিসেষণ কবর। আবম গিবিসল 
কবিপয় মুদ্রা রাবখ্। অিঃপর িকৃ্তিা কাসল আবম বকছু মুদ্রা বনসয় িা িাসের গিিন িসল 
গেখ্াই। অিঃপর আসরা বকছু গিবশ মুদ্রা বনসয় িা অবিসারসের গিিন বহসাসি গেখ্াই। 
অিবশষ্ট অথষ পবরচালকসের গিিন বহসাসি প্রেশষন কবর। এসি আমার সমস্ত মুদ্রা খ্রচ 
হসয় যায়, স্টক গহাল্ডারসের জসনয আর গকাসনা মুদ্রাই পসড থাসক না। অিঃপর আবম 
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প্রশ্ন কবর আমারা গকাম্পাবনর অংশীোর কমষকিষা এিং পবরচালক, সমস্ত আয়–আমরাই 
ভাগ কসর বনই, চিুসথষর জসনয বকছু থাসক বক? 
  
গয গকাসনা বিষসয়র ওপর সুিষ্ট েৃবষ্ট বনিদ্ধ করুন। েুিন্ত সভসযষর প্রবি মানুসষর েৃবষ্ট 
গযভাসি বনিন্ধ হয় বিষয়বির প্রবি বঠ্ক গসরূপ নজর বেন। উোহরণ স্বরূপ ”কুকুর” 
িলসল মানুসষর গচাসখ্র সামসন একিা বিসশষ জন্তুর ছবি গভসস ওসঠ্। িুলেগ িলসল 
আর একবি ছবি গভসস ওসঠ্ এিং েুসিার সােৃশয বিসােৃশয সকসলই গিাসঝ। িািু গঘাডা 
আর গঘাডার িুলনাও অনুরূপ নয়। এমবনভাসি অপর েুবি পশুর িুলনা করসল বক 
অিিািা আসরা পবরষ্কার হয় না? 
  
আপনার িক্তসিযর পুনরািৃবি করুন : 
  
গনসপাবলয়ন িসলবছসলন গয, গকাসনা বকছু সুিষ্টভাসি গিাঝাসি হসল পুনরািৃবি 
প্রসয়াজন। বিবন জানসিন গয, বিবন যা বকছু গিাসঝন িা অসনযরাও একই ভাসি িুঝসি, 
এিা সবঠ্ক নয়? বিবন এিা উপলবি কসরবছসলন গয, গকাসনা নভিন বিষয় গিাঝাসি হসল 
মসনর সামসন িা িুসল ধ্রা প্রসয়াজন। সংসক্ষসপ িলসি গগসল একিা বিষসয় িার-িার 
পুনরািৃবি অিশযই প্রসয়াজন। সি িাসর একই ভাষায় পুনরািৃবি নয়। একই ভাষায় 
পুনরািৃবি করসল গরািারা বিসদ্রাহ করসি। বকন্তু ভাষার বভন্নিা থাকসল, নিুন-নিুন শব্দ 
ও গফ্রইজ প্রসয়াগ করসল গরািারা িা সহৃেয়িার সাসথ গ্রহণ করসি। 
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এ সম্পসকষ একিা িাস্তি উোহরণ বেবচ্ছ। বম. িয়ান িসলসছন : আপবন গকাসনা একিা 
বিষয় বনসজ না িুঝসল িা অনযসক গিাঝাসি পারসিন না। গয বিষয়বি আপবন ভাসলাভাসি 
িুসঝসছন গস বিষয়বি আপবন অনযসকও ভাসলাভাসি গিাঝাসি সক্ষম হসিন। 
  
গশষ িাকযবি হসচ্ছ প্রথম িাসকযর পুনরািৃবি। বকন্তু এিা িলার পর গকহ এিাসক 
পুনরািৃবি িসল মসন কসর না। এই িাকয বারা বিষয়বি আসরা পবরষ্কার হয়। 
  
আবম আমার ক্লাসস এই পুনরািৃবি পদ্ধবি িার-িার অনুসরণ কসরবছ। এসি বিষয় সহসজ 
পবরষ্কার হসয়সছ। পুনরািৃবি পদ্ধবি অনুসরসণ সবিযই িক্তিয সহজির ও স্বচ্ছ হসয় 
পসড। 
  
সাধ্ারণ িযাখ্যা ও বিসশষ উোহরণ : 
  
গকাসনা একবি বিষয় পবরষ্কারভাসি িুসল ধ্রার বনবশ্চি ও সহজির পথ হসচ্ছ সাধ্ারণ 
িযাখ্যা ও বিসশষ উোহরণ প্রোন। এ েুবির মসধ্য পাথষকয কী? একবি হসচ্ছ সাধ্ারণ ও 
অপরবি হসচ্ছ বিসশষ। 
  
এসক্ষসত্র আমরা বিসশষ উোহরণ বেসয় বিষয়বি িযাখ্যা করবছ। ”কমষসক্ষসত্র এরূপ পুরুষ 
ও মবহলা আসছন যাসের আয় আশ্চযষজনকভাসি অসনক গিবশ।” এই বিিৃবিবিসক আমরা 
উোহরণ রূসপ গ্রহণ কবর। না। এই বিিৃবিবি বক সিার কাসছ পবরষ্কার? িক্তা এসি কী 
িলসি গচসয়সছন িা বক আপবন পবরষ্কার ভাসি িুসঝসছন। না। এিং িক্তাও এিা িুঝসি 
পারসছন না গয, এই বিিৃবি গথসক গরািারা বক িুসঝসছন? এই বিিৃবির গরািা গেশীয় 
োক্তার হসল ও জরাক পাহাসড কমষরি বচবকৎসক হসল বিবন মসন করসিন িাবষষক আয় 
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পাাঁচ হাজার েলার, খ্বন ইবঞ্জবনয়ার হসল বিবন বনসজর গপশার গলাসকর সাসথ িুলনা কসর 
িাবষষক আয় িাবষষক সাি হাজার েলার মসন করসিন। সুিরাং এই বিিৃবিবি অিযন্ত 
অিষ্ট। এিাসক িষ্ট করা প্রসয়াজন। িক্তা ”আশ্চযষজনকভাসি গিবশ” িসল বক গিাঝাসি 
গচসয়সছন এিং বক গপশায় বনসয়াবজিসের সম্পসকষ িসলসছন গয সম্পসকষ সুিষ্ট িযাখ্যা 
প্রসয়াজন। 
  
গেসশ এমন আইনজীিী, গান গলখ্ক, উপনযাবসক, নািযকার,বশল্পী, নায়ক, গায়ক আসছন 
যাসের আয় মাবকষন যুক্তরাসের গপ্রবসসেসের চাইসি গিবশ। 
  
এখ্াসন িক্তার িক্তিয বিষয়বি বক আসরা িষ্ট হল না? বিবন বকন্তু এসক্ষসত্রও বিসশষ 
উোহরণ গেন বন। বিবন সাধ্ারণ িযাখ্যা বেসয়সছন, বিসশষ উোহরণ গেন বন। বিবন 
”গায়সকর” কথা িসলছন বকন্তু গায়ক বহসাসি গরামা পানসসলা, বকবরসস্টন লাগস্টাে 
অথিা বলবল পনস এর নাসমাসেখ্ কসরন বন। 
  
সুিরাং এখ্নও বিিৃবিবি অসনকিা অিষ্ট রসয়সছ, এিাসক আমরা বিসশষ বিষয় িা সৃষ্ট 
বিষয় রূসপ উসেখ্ করসি পাবর না। বনম্নবলবখ্ি অনুসচ্ছসে গযভাসি বিসশষ উোহরণ 
গেয়া হসয়সছ গসরূপ বিসশষ উোহরণ বেসল বক অিিািা আসরা িষ্ট হি না? 
  
খ্যািনামা আইনজীিী সযামুসয়ল উিার গময়ার ও রাক্স গস্টওয়ার-এর িাবষষক আয় েশ 
লাখ্ েলাসররও গিবশ। গজক গেমসসর িাবষষক আয় পাাঁচ লাখ্ েলাসরর গিবশ। অবশবক্ষি 
বনসগ্রা গায়ক গজা লুইসসর িয়স মাত্র ২২ িছর হসলও িার িাবষষক আয় পাাঁচ লাখ্ 
েলাসরর গিবশ। িাবলষসনর নায়ক ইবভং এর িাবষষক আয় পাাঁচ লাখ্ েলার। বসেনী 
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বকংমলী িাাঁর নািসকর জসনয সপ্তাসহ ১০ হাজার েলার রসয়লবি পান। এইচ. বজ, 
ওসয়লস িার আত্মজীিনীসি বলসখ্সছন গয, বিবন িার গলখ্নী গথসক অথষাৎ প্রকাবশি িই 
গথসক বত্রশ লাখ্ েলার গপসয়সছন। বেসয়াসগা িাইসভরা িাাঁর ছবি গথসক িাবষষক পাাঁচ লাখ্ 
েলার আয় করসিন। গকথাবরন কসনষল কখ্সনা সপ্তাসহ পাাঁচ হাজার েলাসর মসঞ্চ অবভনয় 
করসি সম্মি হসিন না। 
  
সুিরাং িক্তিয হওয়া উবচি বিসশষ উোহরণ মভলক। বনবেষষ্ট বিসশষ বিষয়ক। এরূপ হসল 
গরািাসের কাসছ িা শুধু্ িষ্ট হয় না, গরািা িা পবরষ্কার িুঝসি পাসরন, আগ্রহী হয়। 
  
এসকিাসর অবধ্ক পসয়ে িলসিন না : 
  
বশক্ষকসের এক সমাসিসশ িকৃ্তিা প্রসসঙ্গ অধ্যাপক উইবলয়াম গজমস একো িসলবছসলন 
গয, একজন িক্তা একিার িকৃ্তিায় শুধু্মাত্র এক পসয়ে আসলাচনা করসি পাসরন এিং 
একবি পসয়ে বভবিসি একঘণ্টা ধ্সর িকৃ্তিা করা সম্ভি। সম্প্রবি আবম একজন িক্তাসক 
গেসখ্বছ বযবন স্টক ওয়াচ সম্পসকষ বিন বমবনি িলার পর িসলন গয বিবন আসরা 
এগাসরাবি পসয়ে আসলাচনা করসিন। এিা গকাসনা িুবদ্ধমান িক্তার জসনয সবঠ্ক িা 
যসথাপযুক্ত নয়। এই ধ্রসনর িক্তিয হয় ভাসা-ভাসা। পাাঁচক গয ভাসি মানুষসক পযাবরস 
গেখ্ায় এবিও গসরূপ িক্তিয। এিা আসমবরকার মানবিক ইবিহাসসর জােুঘর বত্রশ বমবনি 
ধ্সর পবরভ্রমসণর মসিা। এসি সি বকছু পবরষ্কার হয় না, গিমন আনন্দও পাওয়া যায় 
না। বনবেষষ্ট সমসয়র মসধ্য িক্তা অসনক বকছু িলসি চান িসল িক্তিয পবরষ্কার হয় না। 
বিবন এক পসয়ে গথসক অনয পসয়সে সসর যান, গকাসনা পসয়েই বক্লয়ার করসি পাসরন 
না। 
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কাপড অনুযায়ী গকাি বিবরর মসিা িক্তিয সংবক্ষপ্ত হওয়া উবচি। উোহরণ স্বরূপ আপবন 
যবে রবমক ইউবনয়ন সম্পসকষ িলসি চান িাহসল কীভাসি রবমক ইউবনয়সনর জে হল, 
কীভাসি ইউবনয়ন কাজ কসর, িারা কী ভাসলা কসরসছন, কীভাসি খ্ারাপ কাজ প্রবিসরাধ্ 
কসরসছন, কীভাসি বশল্পবিসরাধ্ মীমাংসা করা যায় িার সি বকছু িলসিন না। আপবন 
যবে গসভাসি সি বকছু িলসি চান গকহই আপনার িক্তিয পবরষ্কার িুঝসিন না। এরূপ 
িলসল বিষয় পবরষ্কার না হসয় বিরূপ প্রবিবিয়া সৃবষ্ট করসি। 
  
রবমক ইউবনয়ন সম্পসকষ একবি পসয়ে িসল িা পবরষ্কার করার, গরািাসের গিাধ্গময 
করার গচষ্টা করা বক গরয় নয়? হযাাঁ, এিাই উিম পন্থা। এই ধ্রসনর িক্তিয গরািাসের 
মসন প্রভাি বিস্তার কসর। এধ্রসণর িক্তিয হয় আকষষণীয়, অথষিহ এিং িা সহসজ স্মরণ 
রাখ্া যায়। 
  
যা গহাক, আপবন যবে আপনার িক্তসিয িহু পসয়ে িযাখ্যা করসি যান িসি িা পবরসশসষ 
সংসক্ষসপ িলুন, সংবক্ষপ্ত ভাসি িলসল অিশয গরািাসের িুঝসি এিং মসন রাখ্সি বকছুিা 
সহজির হসি পাসর। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
(১) গকাসনা বিষয় সম্পসকষ স্বচ্ছ ধ্ারণা অিযন্ত গুরুত্বপভণষ এিং জবিল ও বযশুবিস্ট 
িসলবছসলন গয, িাহাসক উোহরণ বেসয় িক্তিয গপশ করসি হয়। কারণ, িাাঁর গরািারা 
গেসখ্ও গেসখ্ না, শুসনও গশাসন না এিং িুসঝও গিাসঝ না। 
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(২) বযশুবিস্ট েৃশয বিষয় উসেখ্ কসর অেৃশয বজবনস সম্পসকষ গিাঝাসিন। স্বসগষর কথা 
গিাঝাসি বিবন িলসিন গয স্বগষ রাজয হসচ্ছ এমন িান গযখ্াসন মভলযিান সম্পসের গকাসনা 
অভাি গনই। আলাস্কার কথা গিাঝাসি হসল িার আকার এিং জনসংখ্যার কথা না িসল 
গযখ্াসন োাঁবডসয় আপবন কথা িলসছন িার সাসথ িুলনা করুন। 
  
(৩) সাধ্ারণ জনসমাসিসশ িকৃ্তিা কাসল কাবরগবর বিষয় পবরহার করুন। বলংকসনর 
মসিা সহজ সরল ভাষায় কথা িলুন যাসি গয গকাসনা গছসল অথিা গমসয় সহসজ িা 
িুঝসি পাসর। 
(৪) গয বিষয়বি সম্পসকষ আপবন িলসিন গস বিষয়বি আপনার মসন বেিাসলাসকর মসিা 
পবরষ্কার বকনা গস সম্পসকষ বনবশ্চি গহান? 
  
(৫) সম্ভি গক্ষসত্র ছবি, কািুষন প্রভৃবি প্রেশষন করুন। যা িলসিন িা বনবশ্চি ভাসি িলুন। 
গশয়াসলর কথা গিাঝাসি কুকুর এর কথা উসেখ্ করসিন না। 
(৬) গকাসনা বিষয় পুনরুসেখ্ করসিন না, একিা গফ্রজ েু’িার িযিহার করসিন না। িসি 
যা িলসিন িা গুরুত্ব বেসয় িলুন। 
  
(৭) উোহরণ বেসয় আপনার িক্তিয পবরষ্কার করুন। এই গক্ষসত্র িাস্তি ও েৃবষ্টসগাচর 
উোহরণ বেন। 
  
(৮) িহু পসয়ে আসলাচনা করসিন না। সংবক্ষপ্ত িকৃ্তিায় এক িা েুবি পসয়সের গিবশ 
আসলাচনা করা যায় না। 
  
(৯) পবরসশসষ আপনার আসলাচনার সংবক্ষপ্ত সার উপিাপন করুন। 
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১১. ডরাতাবের কীভাবব আগ্রহী কবর ডতালা যায় 
  
এখ্ন গয পৃো আপবন পডসছন, গয কাগজ আপবন গেখ্সছন, িা বনিান্ত সাধ্ারণ, িা নয় 
বক? আপবন এরূপ অগবণি পৃো গেসখ্সছন। এিা অিযন্ত সাধ্ারণ এিং আকষষণহীন, 
বকন্তু আবম যবে এসম্পসকষ গকাসনা অদু্ভি গল্প িবল িা হসল আপবন বনবশ্চিভাসিই আগ্রহী 
হসিন। এই পৃোবি এখ্ন গেখ্সি বনিান্ত রসকষহীন গেখ্াসচ্ছ। প্রকৃবি বিোনী জাসনন, 
এিা এিম বেসয় বিবর। এিং অণু বকরূপ গছাি? েশম পবরসচ্ছসে আমরা বশসখ্বছ, 
একবিনু্দ পাবনসি যি অণু আসছ ভভ মধ্যসাগসর আসছ িিবিনু্দ পাবন। সুিরাং গয অণু 
বেসয় বিবর এই কাগজ িা বক বেসয় বিবর? কু্ষদ্র বজবনসসক িসল ইসলকিন। ইসলকিন 
বেসয় গঘরা, গযমবন পৃবথিী গঘরা চে বেসয়। ইসলকিন প্রবি গসসকসে ১০ হাজার মাইল 
চলসি পাসর। সুিরাং আপবন পডসি শুরু করসল এই ইসলকিন বনউইয়কষ গথসক 
গিাবকও গপৌঁছসি পাসর। 
  
মাত্র েুবমবনি আসগও এই কাগসজর িুকরাসক আপবন প্রাণহীন বনশ্চল িসল মসন 
কসরবছসলন। বকন্তু িাস্তসি িা নয়, এবি রষ্টার এক অদু্ভি সৃবষ্ট। এিা শবক্তর এক 
সাইসক্লান। 
  
এিা সম্পসকষ অদু্ভি কথা গশাসনসছন িসল আপবন এক্ষসণ এর প্রবি আগ্রহী হসিন। এই 
অদু্ভি বিষয়বিই আগ্রহ সৃবষ্টর কারণ। এিা সিয গয, আগ্রহ সৃবষ্ট হসলই মানুষ গস 
বিষয়বি জানসি চাইসি। সম্পভণষ নভিন বজবনস আমাসের কাসছ গিমন আকষষণীয় নয়, 
আিার সম্পভণষ পুরািন বজবনস ও আমাসের আগ্রহ সৃবষ্ট কসর না। পুরািন সম্পসকষ 
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আপনারা নিুন বকছু গশানসি আগ্রহী। উোহরণ স্বরূপ গমানাবলসা সম্পসকষ বকছু িসল 
আপবন ইবলনয়স এর একজন কৃষসকর বিষয় মসন আগ্রহ সৃবষ্ট করসি পারসিন না। এই 
িণষনা িার জসনয হসি নিুন বিষয়। এিা িার পুরািন আগ্রসহর উপর প্রভাি বিস্তার 
করসি পারসি না। বকন্তু সমুদ্রসীমার বনসচ অিবিি হলযাসের কৃষক সম্পসকষ বকছু িসল 
গস আগ্রহী হসি। আপবন যখ্ন িলসিন হলযাসের কৃষসকরা শীিকাসল িগিােী পশুর 
সাসথ একই ঘসর িাস কসর, িখ্ন ইবলনবয়সসর কৃষক িা আগ্রহভসর গশানসি। শুধু্ শুসন 
যাসি না, গস িার িনু্ধসের কাসছও হলযাসের কৃষকসের কাবহনী িলসি। 
  
এসক্ষসত্র আসরা একবি কাবহনী িলবছ। গেখু্ন এিা আপনার আগ্রহ সৃবষ্ট কসর বকনা। যবে 
আগ্রহ সৃবষ্ট কসর িাহসল গকন? 
  
আপনার উপর িরল সালিবরক এবসসের এযাসিট কী : 
  
অবধ্কাংশ িরল পোথষ আমরা পাইে, গকায়ািষ, গযালন অথিা িযাসরল বহসাসি পবরমাপ 
কবর। আমরা সাধ্ারণি মসের গকায়ািষ, েুসধ্র গযালন এিং গুসডর িযাসরসলর কথা িবল। 
গিসলর কথা আসলাচনায় আমরা িযাসরসলর কথা িবল। িসি এমন িরল পোথষও আসছ 
যার পবরমাপ কবর আমরা িসন। এই িরল পোথষ হসচ্ছ সালিবরক এবসে। বিবভন্নভাসি 
আপনার বেনবন্দন জীিসনর সাসথ এবি সম্পবকষি এিা গকসরাবসনও গযাসসাবলন 
পবরসশাধ্সন িযিহৃি হয়। সুিরাং এবি না হসল আপনার গাবডর চাকা অচল হসয় যায়। 
গয বিেুযবিক িাবি আপনার অবিস আসলাবকি কসর, ঘর আসলাবকি কসর, রাসি 
আপনাসক চলার পথ গেখ্ায় এবি ছাডা গসই িাবিও জ্বলসি না। 
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সকাসল ঘুম গথসক উসঠ্ িাথরুসম বগসয় হস্তমুখ্াবে প্রক্ষালসনর জনয আপবন গয পাবন 
গনসিন িাও বনগষি হসি গলৌহ ও বনসকল বিউি বেসয় এিং এই বিউি বিবরসিও এবি 
অপবরহাযষ। এিা আপনার িালবি বিবরসিও হয় িযিহৃি। আপনার বনিয িযিহাযষ সািান 
বিবরসি এই এবসে িযিহার করা হয়। আপনার চুসলর িাশ, গসলুলসয়সের বচরুবন, 
আপনার গরজার প্রভৃবি এই এবসসের সাহাযয ছাডা বিবর করা যায় না। 
  
আপবন আোর অয়াসরর উপর পযাে পসর িাসি গিািাম লাগান, পযাে ইস্ত্রী কসরন। 
গিাম ও ইস্ত্রী বিবরসি এবি িযিহৃি হয়। আপনার জুিা বিবরসি এিং িা পাবলসশও এই 
এবসে িযিহৃি হয়। 
  
প্রািসভাসজর কথায় আসুন। এই কাসজ িযিহৃি িাসনসকাসন এই এবসসের সাহাযয ছাডা 
বিবর হয় বন। চামচ, ছুবর, কািা গকাসনা বকছুই বিবর হসি পাসর বন এবি ছাডা। 
  
আপনার জসনয গয রুবি বিবর হসয়সছ গসই রুবির গিবসন বিবরসিও এই সালিবরক 
এবসে িযিহৃি হসয়সছ। আপনার গকক, বসরাপ প্রভৃবিও বিবর হসয়সছ এই এবসে 
িযিহাসরর মাধ্যসম। 
  
সুিরাং আপনার বেসনর প্রবিবি কাসজ এই এবসসের প্রভাি অনস্বীকাযষ। গযখ্াসন যান না 
গকন, এর প্রভাি গথসক আপবন মুক্ত হসি পারসিন না। সাধ্ারণ মানুষ এর খ্ির না 
রাখ্সলও মানি সভযিার জনয এবি অপবরহাযষ। 
  
বিসশ্বর বিনবি আকষষণীয় িস্তু : 
  

http://www.bengaliebook.com/


বকৃ্ততা শিখববন কীভাবব  ।  ডেল কাবনেশি 

219 

www.bengaliebook.com                                  সূশিপত্র 
 

 

বিসশ্বর বিনবি আকষষণীয় িস্তু কী? গসক্স, সম্পে ও ধ্মষ। প্রথমবি বেসয় আমরা জীিন 
সৃবষ্ট কবর, ববিীয়বি জীিন রক্ষা এিং িৃিীয়বি বেসয় অনাগি ভবিষযসি আমরা গিাঁসচ 
থাকসি চাই। 
  
আমাসের গসক্স, আমাসের সম্পে এিং আমাসের ধ্সমষর প্রবি আমরা আগ্রহী হই এিং 
এই আগ্রহ জসে আমাসের বনসজরসেরই স্বাসথষ। 
  
গপরু সম্পসকষ গকাসনা বকছু জানসি আমরা গিমন আগ্রহী নই। বকন্তু আমাসের ইচ্ছা 
শবক্ত সম্পসকষ জানসি আমরা আগ্রহী। বহনু্দ ধ্মষ সম্পসকষ আমাসের গকৌিভ হল থাকসলও 
গিমন আগ্রহ গনই। বকন্তু গয ধ্মষ আমাসের জনয অনাগি বিসশ্ব শাবন্ত আনসি িসল 
আমাসের বিশ্বাস গস ধ্মষ সম্পসকষ আমরা জানসি আগ্রহী। 
  
একো প্রয়াি লেষ নথষবক্লিসক বজসেস করা হসয়বছল, মানুষ বকসস আগ্রহী। বিবন এক 
শসব্দ উির বেসয়বছসলন বনসজসের সম্পসকষ। নথষবক্লি বছসলন গগ্রি িৃসিসনর সিচাইসি 
ধ্নী সংিােপত্র মাবলক। 
  
আপবন কী ধ্রসনর গলাক িা বক আপবন জানসি চান? এিা একিা আকষষণীয় বিষয়। 
আমরা আপনার সম্পসকষ আসলাচনা করবছ। আমাসের আসলাচনা আপনার সামসন েপষণ 
বহসাসি কাজ করসি। এই আসলাচনা সম্পসকষ অধ্যাপক গজমস হাসভষ রবিনসসনর ভাষায় 
িলসি গগসল িলসি হয়, আসলাচনায় মন-ই প্রবিিবলি। 
  
আমরা যখ্ন সজাগ থাবক িখ্ন বচন্তা কবর। ঘুসমর মসধ্যও বচন্তা কবর এিং ঘুম গথসক 
গজসগও বচন্তা কবর। আমাসের বচন্তাকাসল িাস্তি বকছু এসল িাসক বভবি কসরই আমাসের 
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বচন্তা আিবিষি হয়। এিাই আমাসের বচন্তার িাস্তি পথ। আমরা আমাসের বচন্তাসক বনজস্ব 
গবিসি আিবিষি হসি বেই। িসল এসি আমাসের পছন্দ অপছন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-
ভীবি, গপ্রম-প্রীবি, ভালিাসা ও ঘৃণা সিবকছুই আিবিষি হয়। আমরা আমাসের বনসজসের 
সম্পসকষ ছাডা আর গকাসনা বিষসয় এি অবধ্ক আগ্রহী নই। অহংসিাধ্ িা স্বাথষপরিার 
চাইসি িড বকছু আমাসের গনই। আমরা প্রসয়াজসন বনসজসের স্বাথষ সিযসকও পবরহার 
কসর চবল। 
  
গগাপন কথা, অিযক্ত কথা আমাসের চবরসত্র প্রবিিবলি। এসি কথা এসি গিেনার 
প্রভাি আমাসের চবরসত্রর অনস্বীকাযষ। 
  
সুিরাং স্মরণ রাখ্সিন গয, বনবেষষ্ট সমসয়র কমষ িযস্তিার পর প্রবিবি মানুষ শুধু্মাত্র 
বনসজর সম্পসকষ ভাসি, বচন্তা কসর। স্মরণ রাখ্সিন গয, ইিাবল কীভাসি যুক্তরাসের গেনা 
গশাধ্ করল গস কথা ভািার চাইসি গক ভাসলা পাাঁচক গসই কথািাই সাধ্ারণ মানুষ ভাসি 
গিবশ। েবক্ষণ আসমবরকার বিল্পসির চাইসি ধ্ারহীন গিসের প্রভািই একজন সাধ্ারসণর 
ওপর গিবশ। ভভ বমকসম্প এবশয়ার পাাঁচ লাখ্ গলাক মসরসছ একথা িলসল, একজন মবহলা 
যি কষ্ট পাসি, বনসজর োাঁসির িযথায় কষ্ট িার জসনয িার চাইসি গিবশ। ইবিহাসসর 
েশজন খ্যািনামা িযবক্ত সম্পসকষ আপবন যা িলসিন িা গশানার চাইসি বনসজর সম্পসকষ 
আপনাসক বকছু গশানাসি গস অবধ্ক আগ্রহী। 
  
কীভাসি সোলাপী হওয়া যায় : 
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অবধ্কাংশ িযবক্ত বনসজরা গয বিষসয় আগ্রহী শুধু্ গস বিষসয় িসল, িাই িারা সোলাপী 
হসি পাসর না। এরূপ আলাপ গরািাসের জসনয হয় অনাকষষণীয় ক্লাবন্তকর। গরািার 
বিষয়, িার িযিসা িার গলি গখ্লার পদ্ধবি িার সািলয অথিা গকাসনা মািার সাসথ 
আসলাচনা কাসল িার বশশুসের সম্পসকষ আসলাচনা করুন, আসলাচনা আকষষণীয় হসি। 
এই ধ্রসণর আসলাচনায় আপবন গরািাসক আনন্দ োসন সক্ষম হসিন, িসল আপবন 
একজন সোলাপী িসল পবরগবণি হসিন। 
  
িকৃ্তিা গকাসসষর এক সমাপনী গভাসজ বিলাসেলবিয়ার বম. হযারল্ড েুইি অিযন্ত 
সািলযজনক একবি িকৃ্তিা প্রোন কসরবছসলন। িকৃ্তিায় বিবন উপবিি প্রবিবি িযবক্ত 
সম্পসকষ িসলন। বিবন গকাসষ শুরু করার বেন গথসক গসবেসনর ঘিনা সম্পসকষ প্রবিবি 
খু্াঁবিনাবি বিষয়, কার সাসথ কীভাসি গেখ্া হসয়সছ, আলাপ হসয়সছ িা িযক্ত কসরন। িযক্ত 
কসরন প্রবিবি কথা রসাল কসর, প্রাঞ্জল ভাষায়। বিবন িসলন কার সাসথ কখ্ন কী 
বিষসয় আসলাচনা কসরসছন, িসল িাাঁর িকৃ্তিা হয় অিযন্ত আকষষণীয়, সিাই এসি আনন্দ 
পায়, সসন্তাষ লাভ কসর। এই ধ্রসনর বিষয় বনসয় িকৃ্তিা করসল কাসরা িযথষ হিার 
কারণ ঘসি না! এিা অিযন্ত আেশষ বনয়ম। বনসজর সম্পসকষ গশানার জসনয প্রবিবি মানুষই 
আগ্রহী হয়। বম. েুইি জানসিন, কীভাসি মানি চবরত্র গমাচডাসনা যায়। িাই বিবন 
গসবেন উপবিি সকসলর কথা িসল সািলয লাভ কসরন। 
  
গয-আেশষ বিশ লাখ্ পাঠ্ক আকষষণ কসর : 
  
কসয়ক িছর আসগ আসমবরকান মযাগাবজসনর প্রচার সংখ্যা খু্ি গিসডবছল। এসিা 
গিসডবছল গয, প্রকাশনা জগসি িা চাঞ্চলয সৃবষ্ট কসর। এর গগাপন রহসয কী? এই রহসয 
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হসচ্ছ প্রয়াি জন, এম, বসোল এিং িাাঁর আেশষ। যখ্ন আমার সাসথ পবরচয় হয় িখ্ন 
বম. বসোল বছসলন পবত্রকাবির”আকষষণীয় িযবক্ত বিভাসগর প্রধ্ান। আবম িার জসনয 
কবিপয় বনিন্ধ বলবখ্। একবেন বিবন আমার সাসথ েীঘষ সময় আসলাচনা কসরন। 
  
“জনগণ স্বাথষপর” বিবন িসলন, “িারা শুধু্মাত্র িাসের সম্পসকষই আগ্রহী। সরকার গরল 
গরাসের মাবলকানা বনসি বকনা গস সম্পসকষ িারা গমাসিই আগ্রহী নয়, িারা আগ্রহী 
কীভাসি উচ্চ পে পাওয়া যায়, গিবশ িাকা গরাজগার করা যায় এিং কীভাসি স্বািয ভাসলা 
রাখ্া যায়। আবম যবে পবত্রকাবির সম্পােক হিাম, বিবন িসলন, “আবম িাসের িলিাম 
কীভাসি োাঁসির যত্ন বনসি হয়। কীভাসি স্নান করসি হয়, কীভাসি গ্রীসে ঠ্াণ্ডা থাকসি 
হয়, কীভাসি িাবড করা যায়, কীভাসি স্মরণ করা যায়, কীভাসি িযাকরসণর ভুল পবরহার 
করা যায় এিং এরূপ অনযানয বিষয়। মানুষ সি সময় মানবিক কাবহনী শুনসি আগ্রহী। 
সুিরাং আবম ধ্নী হওয়ার পদ্ধবি সম্পসকষ ধ্নীিযবক্ত িবণষি কাবহনী প্রকাশ করিাম, 
খ্যািনামা িযাংকাসররা কীভাসি খ্যাবির শীসষষ উসঠ্সছন গস সম্পসকষ আবম কাবহনী প্রকাশ 
করিাম।” 
  
এর বকছুবেন পর বসোল সম্পােক বনযুক্ত হন। এই সময় মযাগাবজনবির প্রচার সংখ্যা 
বছল সীবমি। সম্পােক হসয় বম. বসোল িার িবণষি পদ্ধবি অনুসরণ কসরন। এর িসল 
কী হয়? এর িল অকল্পনীয়। প্রচার সংখ্যা েু’শ হাজার, বিনশ’ হাজার, পাাঁচলাখ্ হসয় 
যায় দ্রুি িাসল। এসি জনগণ িাসের মসনর গখ্ারাক লাভ কসর। এক মাসসর মসধ্য 
গিিার সংখ্যা হয় ১০ লাখ্, পসর পসনর লাখ্ এিং পবরসশসষ বিশ লাখ্। ওখ্াসন এবি 
গথসম থাসক বন, িছসরর পর িছর প্রচার সংখ্যা আসরা িাডসি থাসক। বসোল পাঠ্সকর 
স্বাসথষর কথা িলসি গপসরবছসলন িসলই এরূপ হসয়বছল। 
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গয িক্তিয সি সময় েৃবষ্ট আকষষণ কসর : 
  
আপনার িক্তিয শুসন গরািারা ক্লাবন্ত অনুভি করসি পাসর, বকন্তু আপবন যবে গরািাসের 
সম্পসকষ িসলন িা হসল িারা কখ্সনা ক্লাবন্ত অনুভি করসি না িরং আকষষণ অনুভি 
করসি। চাসয়র গিবিল িা বেনার গিবিসল িসস িযবক্তসত্বর কথা িসল কী রূপ হয়। যবে 
িলা হয় বম. এক্স এই কসরসছন, বমস ওয়াই ওই কসরসছন, বমসসস গজে এই কসরসছন 
িাহসল গকহই ক্লান্ত গিাধ্ করসি না। 
  
যুক্তরাে ও কানাোর িহু সু্কসল ছাত্র সমাসিসশ আবম িকৃ্তিা কসরবছ। অবভেিায় আবম 
গেসখ্বছ, গকাসনা গুরুত্বপভণষ বিষয় আসলাচনা করসল ছাত্ররা অমসনাসযাগী হসয় পসড। গকহ 
গকহ নানাভাসি বিরবক্ত উৎপােন কসর। বকন্তু িকৃ্তিা কাসল আবম যখ্ন গল্প িবল, 
গল্পচ্ছসল আমার িক্তিয িযাখ্যা কবর িখ্ন সকসলই মসনাসযাগী হয়। 
  
অবভেিা গথসক আবম গেসখ্বছ গয িকৃ্তিা গকহ শুনসি চায় না, শুনসি চায় গল্প, মানুসষর 
গল্প, এইভাসি গসল্পর ছসল িকৃ্তিা করা গগসল িা হয় আকষষণীয়, অথষিহ। 
  
সুিরাং আবম ক্লাসস িকৃ্তিা কাসল িলিাম, আমরা গকউ িকৃ্তিা শুনাসি চাই না। 
িকৃ্তিায় আমাসের গকাসনা উপকার হয় না। আমরা সকসলই আনন্দ গপসি চাই সুিরাং 
আমাসের সিার আনন্দ গপসি হসি। স্মরণ রাখ্সিন গয, গল্প হসচ্ছ বিসশ্বর একবি গরে 
আনন্দ। সুিরাং যাক আমরা আমাসের পবরবচি েুজন গলাসকর গল্প িবল। আসলাচনা 
কবর গকন একজন সিল হল, আর জন হল িযথষ। এর পসর গরািারা আমরা কথা 
শুনসি বিসশষ আগ্রহী হল! 
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একিার িকৃ্তিা গকাসসষ একজন ছাত্র বনসজর বিষয় এিং গরািাসের জনয বিষয় বনিষাচসন 
ভয়ের অসুবিধ্া অনুভি করল। বিষয়বি বিবন িার েুজন সহপাঠ্ীর সাসথ আসলাচনা 
করল। িাসের মসধ্য একজন বছল ইবঞ্জবনয়ার? গস বনসজর গপাশাক পবরচ্ছে সম্পসকষ 
এিং বনসজর বশক্ষা সম্পসকষ অিযন্ত সসচিন বছল, বনসজসক গস বনসজর িাস্তি অিিার 
চাইসি িড িসল ভািি, সুিরাং গস গগাডা গথসক গকাসনা কাজ করসি প্রস্তুি বছল না। 
গস গকাসনা বকছুসি সন্তুষ্ট হি না। পসর গেখ্া গগল গয, গয অিিায় িার উন্নবি লাভ 
করার প্রসয়াজন বছল গস অিিা িা পেমযষাোও গস পায় বন। অপর জন বকন্তু গয গকাসনা 
অিিায় সন্তুষ্ট থাকি। 
  
বচন্তা কসর িক্তা পথ খু্াঁসজ পান। িার এ েু’জন সহপাঠ্ীসক গকে কসর এিং 
পরিিষীকাসল প্রথম িযবক্তর চাইসি অসনক গিবশ উন্নবিলাভ কসরন। পসর বিবন লক্ষপবি 
হন। 
  
িক্তা কী িলসলন আমরা বক এখ্াসন িার একিা রূপসরখ্া মাত্র বেবচ্ছ। িক্তা িার বনজস্ব 
ভাষা এিং মানবসক কাবহনী বেসয় িা আকষষণীয় কসর িুলসিন। এভাসি গচষ্টা করসল গয 
িযবক্ত বিন বমবনি িকৃ্তিা করসি সক্ষম নন, বিবন একঘণ্টাও িকৃ্তিা করসি পাসরন যবে 
বিষয়বি বিবন বনসজ গিাসঝন। একঘণ্টা িকৃ্তিা করার পরও, ভাষা যবে প্রাঞ্জল হয়, 
আকষষণীয় হয়, সুলবলি হয়, বশক্ষনীয় হয়, গরািারা মসন করসিন অিযন্ত সংবক্ষপ্ত হসয় 
গগল? 
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এই পদ্ধবি অনুসরণ কসর সিাই লাভিান হসি পাসরন। মানবিক কাবহনী হসল সকল 
িকৃ্তিাই হয় আকষষণীয়। এই ধ্রসনর িকৃ্তিা কখ্সনা িযথষ হয় না। 
  
সংগ্রাসম িযথষিাও বিজসয়র কাবহনী সকসল পছন্দ কসর। সুিরাং িযথষিা ও বিজসয়র 
কাবহনী সম্পসকষ িকৃ্তিা গরািার মসন আকষষণ করসি পাসর। 
  
িযিসাসয়র গকাসনা িযবক্ত কীভাসি সংগ্রাম কসর বিজয়ী হসয়সছ িা িলসল গরািার েৃবষ্ট 
আকৃষ্ট হসি। একো এক মযাগাবজন সম্পােক আমাসক িসলবছসলন, সকল িযবক্তর 
জীিসনর অজানা কাবহনী অিযন্ত আনন্দোয়ক। সবঠ্কভাসি িা প্রকাশ করা গগসল িা 
গরািার মন জয় করসি, এসি গকাসনা সসন্দহ গনই। 
  
িাস্তি গহান : একিার এক িকৃ্তিা বশক্ষা গকাসসষর ছাত্র বিশ্ববিেযালসয়র একজন অধ্যাপক 
হন। বিবন িার প্রথম জীিন কাবিসয়সছন গনৌিাবহনীসি। অিঃপর বিবন পডাসশানা কসর 
েটসরি বেগ্রী বনসয় অধ্যাপক হন। অপর একজন কু্ষদ্র গোকাবন, রাস্তার পাসশর চলন্ত 
গাবডসি বছল যার গোকন, বিবনও এই গকাসসষ অংশ গনন। গকাসষ চলাকাসল গেখ্া যায় 
গয, গোকাবন োনী না হওয়া সসত্ত্বও িার িকৃ্তিায় েটসরি চাইসি অসনক গিবশ মানুষ 
আকৃষ্ট হসচ্ছ। েটর অিযন্ত সুন্দর ভাষায় িকৃ্তিা কসরন। িাাঁর িকৃ্তিায় সংসৃ্কবিিান 
মসনর প্রবিিলন হয়, িকৃ্তিায় যুবক্ত থাসক। িষ্টিা থাসক। বকন্তু অবশবক্ষি গোকাবনর 
িকৃ্তিার ভাষা সরল সুন্দর না হসলও বিবন যা িসলন িা উোহরণ সহ িসলন, অথষাৎ 
িার িকৃ্তিা হয় িাস্তি। িাই গোকাবনর িকৃ্তিা পবণ্ডসির িকৃ্তিার চাইসি অসনক গিবশ 
আকষষণীয় হয়। িাই গোকাবন সহসজ গরািাসের েৃবষ্ট আকষষণ করসি সক্ষম হন। 
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আবম এই উোহরণিা িুসল ধ্রবছ এই জনয গয, আকষষণীয় িকৃ্তিা করার জনয উচ্চির 
বশক্ষার প্রসয়াজন হয় না, িা গিাঝাসনার জনয গয িযবক্তর িকৃ্তিার িাস্তি উোহরণ থাসক 
িার িকৃ্তিার ভাষা উন্নিমাসনর না হসলও আকষষণীয় হয়। 
  
এই নীবি সবিসশষ িাৎপযষপভণষ বিধ্ায় আমরা এই গক্ষসত্র কবিপয় িযাখ্যা উসেখ্ করবছ। 
আমরা আশা করি আপনারা কখ্সনা িা ভুলসিন না, বিসৃ্মি হসিন না। 
  
িালক কাসল মাবিষন লুথার অিযন্ত একগুসয় ও অিাধ্য বছসলন। িাাঁর বশক্ষসকরা িারিার 
গচষ্টা কসরও চািুক বেসয় িাাঁসক সংসশাধ্ন করসি না গপসর বনসজরাই হিিুবদ্ধ হসয় 
পডসিন? 
  
এখ্াসন িযিহৃি ‘একগুসয় ও অিাধ্য’ কাসরা েৃবষ্ট গিমন আকষষণ কসর না িসি গিত্রেণ্ড 
িা প্রহার শব্দ শুনসল সিাই একিু চঞ্চল হয়। 
  
জীিনী গলখ্ার পুরািন পদ্ধবি এিং নিুন পদ্ধবি এক নয়। পুরািন পদ্ধবির গলখ্ক 
গলসখ্ন, জন গোর জে হয় গবরি বকন্তু সৎ পবরিাসর। নিুন পদ্ধবির গলখ্সকর ভাষা 
হয়, জন গোর বপিা পুত্রসক নরম জুসিা বকসন বেসি পাসরন না বিধ্ায় শীিকাসল পা 
গরম রাখ্ার জসনয বিবন ছালা বেসয় জুিা গমাডান, োবরদ্রয সসত্ত্বও বিবন বকন্তু েুসধ্ পাবন 
বমবশসয় বিবি কসরন না। ইহা বারা প্রমাবণি হয় গয, িার বপিামািা ‘গবরি বকন্তু সৎ।‘ 
িা নয় বক? ববিীয় পদ্ধবি বক প্রথম পদ্ধবির চাইসি গিবশ আকষষণীয় নয়? 
  
আধু্বনক জীিনীকারসের এই পদ্ধবি আধু্বনক িক্তারাও অনুসরণ করসি পাসরন। 
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আসরা িযাখ্যা বেবচ্ছ। মসন করুন, আপবন িলসি চান গয নায়াগ্রায় প্রবিবেন গয সম্পে 
নষ্ট হয় িা আিে জনক। অিঃপর আপবন িসলন, এই সম্পে যথাযথভাসি কাসজ 
লাগাসনা গগসল অসনক গলাসকর উপকার হি গেসশর কলযাণ হি, এই ধ্রসনর িক্তিয বক 
গরািার আগ্রহ সৃবষ্ট কসর এিং আকষষণীয় হয়? না, না ‘গেইলী সাসয়ে বনউজ িুসলবিসন 
এেুইন এস, গসাসলাসমন গয পদ্ধবি অনুসরণ কসরসছন িা বক অবধ্ক আকষষণীয় নয়? 
গসাসলাসমন বলসখ্সছন : 
  
আমাবেগসক িলা হসয়সছ গয, এই গেসশ লাখ্-লাখ্ গলাক োবরদ্র পীবডি এিং অপুবষ্টসি 
ভুগসছ, একই সময় প্রবিঘণ্টায় নায়াগ্রায় আডাই লাখ্ কসর রুবি নষ্ট হসচ্ছ, মনশ্চসক্ষ 
আমরা গেখ্সি পাবচ্ছ গয, প্রবি ঘোয় উাঁচু বগবরচভ ডায় ছয় লাখ্ বেম পডসছ এিং 
ঘভবণষসরাি িা বেসয় বিরািকায় ওমসলি বিবর করসছ। এই ঘভবণষসরাি গয গকাসনা সম্পে 
ভাবসসয় বনসয় গযসি সক্ষম, সুিরাং জলপ্রপাসির এই শবক্তসক কাসজ লাবগসয় মানুসষর 
কলযাণ সাধ্সনর গচষ্টা করা প্রসয়াজন। 
  
ছবি সৃবষ্টকারী শব্দ : 
  
গয শব্দ িলসল গচাসখ্র সামসন গভসস ওসঠ্ ছবি িা স্মরণ রাখ্া সহজির। সাধ্ারণ 
িক্তারা িা জাসনন না, গয িক্তা শব্দ প্রসয়াসগর মাধ্যসম গরািার গচাসখ্র সামসন ছবি সৃবষ্ট 
করসি পারসিন গস িক্তার িক্তিয সহসজ মসন থাকসি। 
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ছবি, ছবি, ছবি। এমনভাসি কথা িলুন যাসি গরািা আপনার কথাসক ছবির সাসথ 
গমলাসি পাসর। িাসি আপনার িক্তিয হসি আকষষণীয়, সহজ এিং িা মসন রাখ্া যাসি 
অিযন্ত সহসজ। 
  
এই গক্ষসত্র নায়াগ্রা সম্পসকষ গেইবল সায়ে বনউজ িুসলবিন গথসক উোহরণ বেবচ্ছ। 
নায়াগ্রার উাঁচু বগবরচভ ডায় প্রবি ঘণ্টায় পবিি ৬ লাখ্ বেম ঘভবণষসরাসি বিশালাকার ওমসলি 
বিবর করসছ। এিা িলসল সিার গচাসখ্র সামসনই একিা ছবি গভসস ওসঠ্। 
  
িসল এর প্রবি সকসলর েৃবষ্ট আকৃষ্ট হয়। গযন –এবি একবি ঘভণষীয়মান ছবি। 
  
‘স্টাইসলর েশষন’ শীষষক এক বনিসন্ধ হারিািষ গিনসার বলসখ্সছন : 
  
“আমরা বচন্তা কবর না,“ িসলসছন বিবন, “সাধ্ারণ ভাসি, বকন্তু বচন্তা কবর বিসশষ িা 
বনবেষষ্ট বিষসয়।” 
  
“গয জাবি যি িিষর গস জাবির েণ্ডবিবধ্ িি গিবশ কসঠ্ার।” 
  
এিাসক আমরা এভাসি সাজাসি পাবর, িিষর জাবি অপরাসধ্র সাজা গেন িাাঁবস বেসয়, 
পুবডসয় গমসর। 
  
িাইসিসল এিং গশক্সবপয়াসরর গলখ্ায় ছবি সৃবষ্টকারী শব্দ প্রসয়াগ করা হসয়সছ। 
গশক্সবপয়ার িাই শব্দ প্রসয়াসগর মাধ্যসম অেৃশযসক েৃবষ্ট গগাচর কসরসছন। 
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বগলবি করা স্বণষসক বিবন খ্াাঁবি গসানা কসরসছন। বিবন িসলসছন, চকচক করসলই গসানা 
হয় না। 
  
শিাব্দীর পর শিাব্দী ধ্সর গস সি প্রিাে িাকয চসল আসসছ িার বক প্রভাি গনই জন 
মসন? গযমন, হাসির একবি পাবখ্ িসনর েুবির গচসয় মভলযিান, সমসয়র িনু্ধই প্রকৃি িনু্ধ, 
অসাসরর িজষন গজষনই সার, আসগ গিা ঘর িসি গিা পর, আত্মিৎ মানযসি জগৎ, 
অথিা গস রামও নাই, গস অসযাধ্যা নাই। এসসির অিশযই িায়ী প্রভাি আসছ। 
  
বলংকন সাধ্ারণি এসি প্রিাে িাকয িযিহার করসিন। গকাসনা নবথ বনবেষষ্ট সময় 
অবিিম কসর গহায়াইি হাউসস িার গিবিল এসল বিবন িাসি এসি প্রিাে িাকয প্রসয়াগ 
কসর গনাি বেসিন, িাাঁর ভাষা এরূপ জীিন্ত হি, ভাষা পাসঠ্ গচাসখ্র সামসন ছবি গভসস 
উঠ্ি, িাই িা সি সময় স্মরণ থাকি। ”আবম যখ্ন গকাসনা গলাকসক গঘাডা বকনসি 
পাঠ্াই,“ বিবন িসলন, “আবম িখ্ন জানসি চাই না গঘাডাবির গলসজ কয়বি চুল আসছ। 
আবম একবি আস্ত গঘাডাই চাই।” 
  
বিশােৃসশযর প্রবি আকষষণ : 
  
গমকসল চালষস -১এর িীি সমাসলাচনা কসরসছন। বিসােৃশয পভণষ েৃশয ছবি, িা শব্দ 
সকসলর েৃবষ্ট আকষষণ কসর। িাই গমকসল িা িযিহার কসরসছন। 
  
গমকসল িসলন, আমরা িার বিরুসদ্ধ বসংহাসসন আসরাহণ কাসল গয শপথ গ্রহণ কসরসছন 
িা ভঙ্গ করার অবভসযাগ আনসল আমাসের জানাসনা হয় গয, বিবন িাাঁর বিিাসহর শপথ 
রক্ষা কসরসছন। জনগসণর প্রবি অিো ও বনেুরিার অবভসযাগ আনসল আমাসের িলা 
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হয় গয, বিবন িার বশশু সন্তানসক হাাঁিুর ওপর গরসখ্ চুমু বেসচ্ছন। জনগসণর অবধ্কার 
লংঘসনর অবভসযাগ আনসল জানাসনা হয় গয, সকাল ৬িায় বিবন এসি অবভসযাগ রিণ 
কসরন। িসি িাাঁর সুন্দর গচহারা ও সুন্দর োবডর জসনয অিঃপর আমরা িুদ্ধ হসি পাবর 
না। 
  
সংিামসকর প্রবি আকষষণ : 
  
এিক্ষণ পযষন্ত আমরা এমন সি দ্রসিযর কথা আসলাচনা কসরবছ যার প্রবি গরািাসের 
েৃবষ্ট আকৃষ্ট হয়। গয গকহ এসি উপসেশ অক্ষসর-অক্ষসর পালন করসি পাসরন, িা 
হসলও বকন্তু সি সময় সিল হসিন না। মানুসষর মন আকষষণ অিযন্ত সভক্ষ িযাপার। এিা 
অনুভভ বি বনভষর। এিা যাবন্ত্রক ইবঞ্জন চালনা নয়। এিার জসনয বনবেষষ্ট গকাসনা বনয়ম িলা 
যায় না। আগ্রহ সৃবষ্ট হসল িা স্মরণীয় হয়। 
  
একো িাবল্টসমাসর আসয়াবজি িকৃ্তিা গশখ্ার একবি ক্লাসস জননক ছাত্র একবেন হঠ্াৎ 
োাঁবডসয় গচপাসসক উপসাগসর রক মাছ ধ্রা িন্ধ করার োবি জানান। বিবন িসলন গয, 
িিষমান পদ্ধবিসি এই মাছ। ধ্রা অিযাহি থাকসল আগামী কসয়ক িছসরর মসধ্যই মাছবি 
বিসশ্বর িুক গথসক অেৃশয হসয় যাসি। এই উপসাগসরর মাছ সম্পসকষ আমার গকাসনা 
ধ্ারণা বছল না, আবম এিা জানসি আগ্রহীও বছলাম না, বকন্তু আমার ছাসত্রর িক্তিয 
আমার েৃবষ্ট আকষষণ কসর। আবম এিং অনযানয সকল গরািা এই মাছবির িংশ রক্ষার 
জসনয আগ্রহী হসয় পবড এিং আমরা সবম্মবলি স্বাক্ষসর এিা রক্ষা করার োবি গপশ কবর 
কিৃষপসক্ষর। কাসছ। 
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ইিাবলসি বনযুক্ত মাবকষন রােেভি বম. বরচােষ ওয়াশিনষ চাইল্ডসক আবম একো সাবহিয 
গক্ষসত্র িার সািসলযর কারণ বজসেস কবর। প্রিুযিসর বিবন িসলন, জীিন সম্পসকষ আবম 
এি গিবশ উসিবজি গয আবম িা অসনযর কাসছ প্রকাশ না কসর পাবর না। সুিরাং আবম 
জনগসণর কাসছ িা প্রকাশ কবর। একজন িক্তাও গসরূপ হসল সািলয বনবশ্চি। 
  
একো এক িকৃ্তিা শুসন খ্যািনামা িৃবিশ ঔপনযাবসক বম. ই এি গিনসন িসলবছসলন, 
িকৃ্তিার গশষ অংশ িাাঁর কাসছ অবধ্কির আকষষণীয় হসয়সছ। এর কারণ জানসি চাইসল 
বিবন িসলন, িক্তা বনসজও গশষ অংশ সম্পসকষ গিবশ আগ্রহী। 
  
এিা সকসলর স্মরণ রাখ্া প্রসয়াজন। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
১। সাধ্ারণ বিষসয়র বিসশষ িথয সম্পসকষ আমরা আগ্রহী। 
  
২। আমাসের প্রধ্ান আগ্রহ আমাসের বনসজসের সম্পসকষ। 
  
৩। গয িযবক্ত অনযসের সম্পসকষ কথা িসল িাসেরসক আগ্রহী কসর িুলসি পাসরন বিবনই 
ভাসলা কথক। 
  
৪। মানবিক কাবহনী সি সময় আকষষণীয় হয়। িক্তা সীবমি পসয়ে আসলাচনা করসিন, 
িসি িাসি মানবিক কাবহনী গযাগ করসল আকষষণীয় হসি। 
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৫। যা িলসিন সুিষ্ট ভাসি িলসিন, বনবেষষ্ট কসর িলসিন। েবরদ্র বকন্তু সৎ না িসল 
ইিঃপভসিষ উসেবখ্ি মাবিষন লুথাসরর কাবহনী িষ্ট ভাসি িযাখ্যা করুন। 
  
৬। এমন শব্দ প্রসয়াগ করুন যা গরািার মসন ছবির সৃবষ্ট কসর। 
  
৭। বিসােৃশযমভলক ধ্ারণা িুসল ধ্সর গকান বিষয় প্রকাসশর গচষ্টা করুন। 
  
৮। িক্তা যার প্রবি আগ্রহী গরািাও িার প্রবি আগ্রহী হসি। িসি এর জসনয বনবেষষ্ট 
গকাসনা বনয়ম কানুন গনই। 
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১২. উন্নত িব্দ শনবোিন 
  
একিার একজন ইংসরজ বিলাসেলবিয়ায় চাকুবরর সন্ধান করবছসলন। আবথষক সংকসি 
পসড বিবন চাকুবরর সন্ধাসন একবেন ওই শহসরর খ্যািনামা িযিসায়ী বম. পল বগিসসনর 
অবিসস বগসয় উপবিি হন এিং িাাঁর সাক্ষাৎ কামনা কসরন। বম. বগিসন েভর গথসক 
আগন্তুকসক লক্ষয কসরন? আগন্তুসকর গচহারা বছল আকষষণীয়। গপাশাক পবরসচ্ছে বছল 
বনিান্ত অপবরচ্ছন্ন এিং সসিষাপবর িার চলায় িুসি ওসঠ্বছল চরম োবরদ্র। বকছুিা 
উৎসুকয এিং বকছুিা েয়া পরিশ হসয় বম. বগিসন আগন্তুকসক সাক্ষাৎ োন করসি 
সম্মি হন। প্রথসম বিবন এক মুহভিষকাল িার কথা শুনসি চান, অিঃপর মুহভিষ হয় 
বমবনি এিং বমবনি হয় ঘণ্টা, িিু আসলাচনা অিযাহি থাসক, অিঃপর বম. গরালযাে 
গিলরসক গিবলসিান কসরন। বিলাসেলবিয়ার গনিৃিানীয় ধ্নী িযবক্ত বম. গিলর এই 
আগন্তুকসক মধ্যাহ্ন গভাসজ আমন্ত্রণ জানান এিং িার জসনয একবি মযষাোপভণষ চাকুবরর 
িযিিা কসরন। অনাকষষণীয় গচহারা ও অপবরচ্ছন্ন গপাশাক পবরচ্ছে বনসয় কীভাসি এই 
আগন্তুক অল্প সমসয়র মসধ্য সমাসজর উাঁচুস্তসরর িযবক্তসের মন জয় কসরন? 
  
িাাঁর এই সািসলযর গুরুত্ব হসচ্ছ ইংসরবজ ভাষার উপর েখ্ল। আগন্তুক বছসলন 
অক্সসিাসেষর গলাক, এই শহসর এসসবছসলন এক িযিসা বমশসন। বমশন িযথষ হসল 
অথষহীন ও িনু্ধহীন অিিায় বিবন বিলাসেলবিয়ায় আিকা পসডন। বকন্তু বিবন এি 
সুন্দরভাসি কথা িলসি পারসিন গয গরািা মুহভ সিষ িার গছাঁডা জুসিা, ময়লা গকািও 
গখ্াাঁচাসখ্াাঁচা োবডপভণষ গচহারার কথা বিসৃ্মি হসয় গযসিন। িাাঁর িাচন ভবঙ্গ ও শব্দ বনিষাচন 
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অথষাৎ সুিচন িাসক িযিসায়ী মহসল পবরবচি কসর গেয়, এিা িযিসা মহসল প্রসিসশর 
ছাডপত্র হসয় যায়। 
  
এই গলাকবির কাবহনী একবি অসাধ্ারণ ঘিনা, বকন্তু িাস্তি সিয হসচ্ছ এই গয, আমরা 
প্রবিবেনই আমাসের িক্তিয বারা পবরবচবি লাভ করবছ। আমাসের শব্দ প্রসয়াগ ও ভাষা 
শুসন গরািারা আমাসের বশক্ষা ও সংসৃ্কবি োসনর কথা উপলবি করসি পারসছন। 
  
চারবি বজবনস বেসয় আমাসের বিচার করা হয়। আমরা কী কবর, কীভাসি িাকাই, কী 
িবল এিং কীভাসি িবল িা বেসয়ই হয় আমাসের বিচার। িহুসলাক আসছন, যারা সু্কল 
ছাডার পর আর গকাসনা নিুন শব্দ গশসখ্ন না, যা বশসখ্সছন িা বেসয়ই কাজ চাবলসয় 
যান! অপ্রচবলি শব্দই বিবন সাধ্ারণি িযিহার কসরন। এিং িার-িার িযিহার কসরন? 
আসরা আশ্চসযষর বিষয় গয, বিবন অসনক সময় িযাকরসণর বনয়ম কানুন ও লংঘন কসরন, 
এমন ভাষা িযিহার কসরন যা সাধ্ারসণর গিাধ্গময হয় না, আকষষণীয় হয় না। আবম 
অসনক স্নািকসক ভুল শব্দ িযিহার করসি গেসখ্বছ। এই ধ্রসনর বশবক্ষি গলাক যবে 
ভাষা প্রসয়াসগ ভুল কসরন িসি গয সি িযবক্ত অথষননবিক চাসপ পসড বশক্ষা গ্রহসণ িযথষ 
হসয়সছন িারা কী করসিন? 
  
কসয়ক িছর আসগ একজন ইংসরসজর সাসথ হঠ্াৎ আমার পবরচয় হয়। বনসজর পবরচয় 
বেসয় বিবন বনসজর অবভেিার িণষনা শুরু কসরন। বিন বমবনসির মসধ্যই আবম গেখ্সি 
পাই গয বিবন ভুল ইংসরবজ িলসছন, সকাসল বিবন পাবলশ করা জুিা পাসয় গেন, ইবস্ত্র 
করা কাপড পসডন। বনসজসক এমন বনখু্াঁিভাসি সাজান যাসি অসনযর েৃবষ্ট িাাঁর প্রবি 
আকৃষ্ট হয়। বিবন গযন সম্মান গপসি পাসরন। বকন্তু বিবন িাাঁর ভাষাসক বনখু্াঁি করার 
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গচষ্টা কসর না। কথা িলার সময় গকাসনা মবহলা িুবপ হাসি না বনসল বিবন িাসক লজ্জা 
গেন, বকন্তু ভুল ভাষা প্রসয়াসগর জসনয বনসজ লজ্জানুভি কসরন না, িাাঁর ভাষা প্রসয়াগ 
গেসখ্ গরািারা এিা িুঝসি পাসর গয, গপাশাসক েুরস্ত হসলও বিবন সংসৃ্কবিিান গলাক 
নন। 
  
এক শিাব্দীর বিনভাসগর এক ভাগ সময় হারিােষ -এর সভাপবি থাকার পর ে. চালষস 
েবিউ, ইবলয়ি একিার িসলবছসলন, অবভেিা গথসক আবম এিা িুসঝবছ গয, মািৃভাষা 
যথাযথ ভাসি গশখ্াই হসচ্ছ গয গকাসনা ভদ্রসলাক িা মবহলার জসনয প্রকৃি বশক্ষা। এিা 
বিসশষ গুরুত্বপভণষ। 
  
বকন্তু কীভাসি আমরা শব্দসক সুেুভাসি প্রসয়াগ কসর সুন্দর ও যথাযথ িাকয প্রকাশ করি, 
এসি অিশয গকাসনা গগাপন িথয গনই। পদ্ধবিিা ওসপন বসসিি। বলংকন সািসলযর 
সাসথ এই পদ্ধবি অনুসরণ কসরসছন। অনয গকাসনা আসমবরকানই এি সুন্দর ভাসি ভাষা 
প্রসয়াগ করসি পাসরন বন। কাসরা প্রবি শত্রুিা নয় সকসল প্রবি িোনযিা। বলংকন, যাাঁর 
বপিা বছসলন একজন অবশবক্ষি সুিার এিং মািা বছসলন একজন অপবরোি মবহলা, 
প্রকৃবির অিুরন্ত োসন বক বিবন এরূপ শব্দ ভাণ্ডাসরর অবধ্কারী হসয়বছসলন? এই 
ধ্ারণার পসক্ষ সমথষক গকাসনা প্রমাণ গনই। কংসগ্রসস বনিষাবচি হিার পর বিবন বনসজর 
বশক্ষা সম্পসকষ মন্তিয কসরসছন, “ত্রুবিপভণষ” এই বিসশষণ বলসখ্। এই গরকেষ আসছ 
ওয়াবশংিসন। সমগ্র জীিসন বিবন িার মাসসরও কম সময় সু্কসল গলখ্াপডা কসরসছন। 
িসি িাাঁর জীিন গঠ্ন কসরন গক। গকোরকীর জাসাবরয়া িাবিষ ও কাসলর হযাাঁসজল 
ইবেয়ানার আসজল গোরসস, আে িসিােষ এিং বপবজয়ন বিক এর অসম্ভি প্রভাি িাাঁর 
ওপর। িসি বিবন সিচাইসি িড বশক্ষা বনসয়সছন প্রকৃবি গথসক পবরসিশ গথসক। 
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ইবলওনসয়সসর কৃষক ও িযিসায়ী, আইনজীিী ও মসক্কলসের সাসথ ঘবনেভাসি বমসশ বিবন 
প্রকৃি বশক্ষা গ্রহণ কসরসছন। বলংকন কখ্সনা িার চাইসি কম বিেযার গলাকসের সাসথ 
সময় কািাসিন না। বিবান, বশবক্ষি ও পবণ্ডি িযবক্তসের সাসথই বিবন চলাসিরা 
করসিন। িানষস িাইরন ও িাউসনর সমগ্র রচনা বিবন মুখ্ি িলসি পারসিন। িানষস 
এর উপর বিবন একবি িকৃ্তিা বলসখ্বছসলন, িাইরসনর কবিিার একবি কবপ িাাঁর 
অবিসস এিং অপর একবি কবপ িার িাবডসি সি সময় মজুে বছল। এিা এি গিবশ 
িযিহার করসিন গয, অবিসসর কবপবি সি সময় গখ্ালাই থাকি। গহায়াইি হাউসস থাকা 
কাসল এিং গৃহযুসদ্ধর িীি সংকি কাসলও বিবন বিরামকাসল বিছানায় শুসয়-শুসয় হুেস 
এর কবিিা পডসিন। কখ্সনা কখ্সনা রাসি ঘুম গথসক হঠ্াৎ গজসগ গগসল বিবন িইসয়র 
পািা উবল্টসয় পডসিন। কখ্সনা-কখ্সনা বিবন বনশ গপাশাক বনসয় চবি পাসয় ওসঠ্ 
পডসিন, পায়চারী করসিন এিং গসসিিাবর ঘুম গথসক উঠ্সল িাসক কবিিা পসড 
গশানাসিন। গহায়াইি হাউসস িসস বিবন গশক্সবপয়ার মুখ্ি করসিন, নায়কসের চবরত্র 
সম্পসকষ িযবক্তগি মিামি বলখ্সিন। আবম গশক্সবপয়াসরর কবিপয় নািক পসডবছ, নায়ক 
হযাাঁসটসক বিবন বলসখ্বছসলন, িসি আমার গপশা পাঠ্ নয়। আবম লীয়ার, বরচােষ -৩, 
গহনরী –৮, হযাাঁমসলি পসডবছ। আমার মসন হয় মযাকসিসথর সাসথ গকাসনাবি িুলনীয় নয়। 
এিা আশ্চযষ সৃবষ্ট। 
  
বলংকন সি সময় রচনাকসমষ বলপ্ত থাকসিন, কবিিা বলখ্সিন। বিবন শুধু্মাত্র গকাসনা 
বিষয় মুখ্ি করসিন না, বনসজ-বনসজ িযবক্তগিভাসি এিং প্রকাসশয আিৃবি করসিন, 
বলখ্সিন। গিাসনর বিসয়র সময় বিবন স্বরবচি একবি েীঘষ কবিিা পসডবছসলন। মধ্যরাসি 
বিবন কবিিা বলসখ্ েীঘষ একবি গনাি িই পভণষ কসরবছসলন, বকন্তু বনসজর গলখ্া সম্পসকষ 
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বিবন এিসিবশ লাজুক বছসলন গয বনকিিম িনু্ধসকও িা পডসি বেসিন না। ”পবণ্ডি 
িযবক্ত বলংকন” িইসি রবিনসন বলসখ্সছন, “এই স্ববশবক্ষি গলাকবির মন বছল অিযন্ত 
সংসৃ্কবিিান, এিাসক প্রবিভা অথিা গমধ্া যা-ই িলুন না গকন,” অধ্যাপক এিারিন িার 
সম্পসকষ িসলসছন, “বিবন সু্কসল যান বন, অিযাহি প্রসচষ্টার িসল বশক্ষালাভ কসরসছন। 
বনজস্ব উসেযাগ ও অক্লান্ত পবররসমর িসল বশক্ষালাসভর এরূপ উোহরণ বনিান্ত বিরল।” 
  
বনসজর উসেযাগ ও প্রসচষ্টার িসল, গকাসনারূপ বশক্ষসকর সাহাযয ও সহায়িা ছাডা বিবন 
শুধু্মাত্র বশবক্ষি হন বন, একজন খ্যািনামা িক্তাও হসয়বছসলন, কসঠ্ার পবররম িাসক 
এই সুসযাগ এসন বেসয়বছল। িাাঁর িকৃ্তিায় গরে উোহরণ হসচ্ছ গগবিসিাসগষর ভাষণ, 
একবি জীিন্ত গকাসনা িযবক্তর গরে িকৃ্তিা। যুসদ্ধবলপ্ত একশি ৭০ হাজার গলাসকর মসধ্য 
সাি হাজার গলাক মৃিুযিরণ কসর। চাসলষস সামার বলংকসনর মৃিুযর অিযিবহি পর 
িসলসছন, যুসদ্ধর সৃ্মবি মানুষ ভুসল গগসলও বলংকসনর িকৃ্তিা ভুলসি না। এিং এই 
িকৃ্তিার জনয মানুষ একবেন স্মরণ করসি এই যুসদ্ধর কথা। এই ভবিষযৎ িাণীর 
বিশুদ্ধিা সম্পসকষ গকহ গকাসনারূপ সসন্দহ করসি পাসরন? 
  
এেওয়ােষ এভাসরি গগবিসিাসগষ েু’ঘণ্টা ধ্সর িকৃ্তিা কসরবছসলন, িার িকৃ্তিা মানুষ 
িহুবেন আসগ ভুসল গগসছ। বলংকন িকৃ্তিা কসরসছন েু’বমবনসিরও কম সময়। একজন 
িসিাগ্রািার িকৃ্তিাকাসল বলংকসনর িসিা িুলসি গচষ্টা কসরন। বকন্তু িার কযাসমরা বঠ্ক 
করার আসগই বলংকন িার িকৃ্তিা গশষ কসর গিসলন। 
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বকন্তু বলংকসনর িকৃ্তিার ভাষা অিযন্ত উন্নি বছল বিধ্ায় ইংরাবজ ভাষার আেশষ বহসাসি 
িার অনুবলবপ অক্সসিাসেষর একবি লাইসিবরসি সংরবক্ষি রাখ্া হসয়সছ। িকৃ্তিা গকাসসষর 
সকল ছাত্রই এই িকৃ্তিাবি মুখ্ি কসরন। 
  
আজ গথসক ৮৭ িছর আসগ আমাসের পভিষপুরুসষরা এই মহাসেসশ এমন একবি স্বাধ্ীন 
জাবির জে গেন গয জাবি বিশ্বাস করসিন গয জেসভসত্র প্রসিযকবি মানুষ স্বাধ্ীন ও 
সমান। আমরা এক িযাপক গৃহযুসদ্ধ বলপ্ত। এই গৃহযুসদ্ধর মাধ্যসম পরীক্ষা হসচ্ছ 
স্বাধ্ীনিায় বিশ্বাসী এই জাবি িা অনয গকাসনা জাবি েীঘষবেন বিসক থাকসি পারসি বকনা, 
আমরা, এই বিরাি যুসদ্ধ যারা প্রাণ বেসয়সছ, িাসের এক কিরগাসহ আজ সমসিি 
হসয়বছ, জাবির ভবিষযসির জনয যারা আত্মাহুবি বেসয়সছ িাসের কির এখ্াসন। আমাসের 
কিষিয বহসাসি আমরা এখ্াসন উপবিি হসয়বছ আত্মাহুবিোনকারীসের স্মরণ কসর এই 
কিরগাহসক আকষষণীয় কসর িুলসি পারবছ না। জীবিি ও মৃি সাহসী গযাদ্ধারা যারা 
এখ্াসন যুদ্ধ করসছন িারাই এবিসক পবিত্র িান পবরণি করসছন, আমাসের কু্ষদ্র শবক্ত 
িাসি নিুন বকছুই গযাগ করসি পাসর না। আমরা আজ এখ্াসন কী িলবছ িা েীঘষবেন 
কাসরা স্মরণ থাকসি না। বকন্তু িীসররা এখ্াসন কী কসরবছল িা গকহ গকাসনাবেন ভুলসি 
না। সুিরাং এক্ষসণ আমাসের কিষিয হসচ্ছ আত্মাহুবিোনকারী িীর গযাদ্ধাসের অসমাপ্ত 
কাজ সমাপ্ত করার জনয আত্মবনসয়াগ করা আমাসের কিষিয যাসি িাসের আত্মোন িৃথা 
গযসি না পাসর। কারণ এই জাবি স্বাধ্ীনিার নি অথষোন কসরসছ। িাসের বারা গবঠ্ি 
সরকার হসচ্ছ জনগসণর সরকার, যা জনগসণর বারা জনগসণর জসনয গবঠ্ি। আমাসের 
গচষ্টা করসি হসি এর অথষ গযন বিকৃি না হয়। 
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সাধ্ারণভাসি মসন করা হয় গয, এই িকৃ্তিার সমাবপ্তসি বলংকন গয গফ্রজ প্রসয়াগ 
কসরসছন িা িার বনসজরই সৃবষ্ট। বকন্তু এিা বক সবিয? িাাঁর আইন অংশীোর গহরনেন 
গিশ কসয়ক িছর আসগ বলংকনসক বথওের পারকাসরর িকৃ্তিা মালার একবি অনুবলবপ 
বেসয়বছসলন। বলংকন এবি পাঠ্ কসরন এিং এই িই এর, “গণিন্ত্র হসচ্ছ সকল 
জনগসণর স্বশাবসি সরকার িা সকল জনগণ কিৃষক সকল জনগসণর জসনয গবঠ্ি” এই 
অংসশর ওপর বিসশষ গুরুত্ব গেন। বথওের পারকার সম্ভিি এবি ওসয়সিস্টার গথসক 
ধ্ার কসরবছসলন, গকননা, ওসয়সিস্টার আসরা চার িছর আসগ গহইসনর কাসছ প্রেি িাাঁর 
বিখ্যাি ভাষসণ িসলবছসলন, “জনগসণর সরকার হসচ্ছ িা যা জনগসণর জসনয গবঠ্ি, 
জনগসণর বারা গবঠ্ি এিং জনগসণর কাসছ জিািবেবহ করার গযাগয।” ওসয়সিষ্টার এবি 
সংগ্রহ কসরবছসলন সম্ভিি গপ্রবসসেে গজমস মনসরর কাছ গথসক। গকননা মনসরা এক 
িৃিীয়াংশ শিাব্দী আসগ সরকার সম্পসকষ বঠ্ক এরূপ মসনাভািই প্রকাশ কসরবছসলন 
এিং কার কাসছ গজমস মনসরা ঋণী? মনসরার জসের পাাঁচ সাি িছর আসগ ওয়াইবক্লি 
িার ধ্মষশাস্ত্র িই এর ভভ বমকায় বলসখ্সছন, “এই িাইসিল হসচ্ছ জনগসণর সরকার 
জনগসণর বারা গবঠ্ি ও জনগসণর জনয।” এিং ওয়াই বক্লসির জসের ও িহু িছর 
আসগ, বিসস্টর জসের ৪০০ িছসররও আসগ এসথে এর জনগসণর উসেসশয প্রেি এক 
ভাষসণ বক্লওন”জনগসণর, জনগসণর বারা, জনগসণর জসনয এক শাসসকর কথা প্রকাশ 
কসরবছসলন। বকন্তু গকান প্রাচীন সভত্র গথসক বক্লওন এই অনুসপ্ররণা গপসয়বছসলন িা 
বিসৃ্তবির অিল িসল িবলসয় আসছ। 
  
িা হসল এিা কীভাসি নিুন হসি পাসর। সুিক্তাগণ খ্যািনামা িক্তা এিং িাসের রচনা 
পাসঠ্র জসনয কিিুকু ঋণী। 
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িই! এবিই হসচ্ছ গগাপন িথয। গয িযবক্ত শব্দ ভাণ্ডার িাডাসি পাসরন গস িযবক্তই সাবহিয 
ও সাবহিয জগসি উিরসণ সক্ষম হন।”গকাসনা গ্রন্থাগাসর উপবিি হসল সি সময় আমার 
গয কথািা মসন পসড, িুসলসছন জিাইি, “িা হসচ্ছ জীিন এি সংবক্ষপ্ত গয আমার 
সামসন ছবডসয় থাকা োন আহরণ করার সুসযাগ আমার গনই।’ িাইি পসনর িছর িয়সস 
সু্কল িযাগ কসর কাপড কসল চাকুবর গনন, এিং এর পর বিবন আর কখ্সনা সু্কসল গিরার 
সুসযাগ পান বন। এিৎসসত্ত্বও বিবন িার সমসয়র একজন খ্যািনামা িক্তা হসি 
গপসরবছসলন, বিবন খ্যাবি লাভ কসরবছসলন, “ইংসরবজ ভাষার উপর িযাপক েখ্সলর 
জসনয। বিবন পডসিন, বলখ্সিন, গনাি িুসক কবপ করসিন এিং িাইরন, বমলিন, 
ওয়ােষসওয়াথষ, হুইিার, গশক্সবপয়ার ও গশলীর েীঘষ কবিিা পডসিন এিং মুখ্ি 
করসিন। শব্দ ভাণ্ডার িৃবদ্ধর জসনয বিবন িার-িার, প্রবি িছর পযারাোইস পডসিন। 
  
বনসজর স্টাইল উন্নি করার জসনয চালষস গজম িক্স উচ্চস্বসর গশক্সপীয়র পাঠ্ করসিন। 
গ্লােসস্টান িাাঁর পডার ঘরসক ”শাবন্তর মবন্দর” িলসিন এিং এসি বিবন ১৫,০০০ িই 
সংগ্রহ কসরবছসলন। গসইে অগাস্টাইন, বিশপ িািলার, োসন্ত, অযাবরসস্টািল ও 
গহামাসরর গলখ্া িাাঁসক বিসশষ ভাসি অনুপ্রাবণি করি িসল বিবন বনসজই স্বীকার 
কসরসছন। ইবলয়ে ওসেসী িাসক গযন োসসত্ব আিদ্ধ কসরবছল। গহামাসরর কবিিা ও 
গহামাসরর সময় সম্পসকষ বিবন ছয়বি িই বলসখ্বছসলন। 
  
বপসির অভযাস বছল বগ্রক িা লযাবিন ভাষা িইসয়র এক িা েুবি পৃো পডা এিং বনজস্ব 
ভাষায় িা অনুিাে করা। েশ িছর ধ্সর বেবনক বিবন এ কাজ এিং ”অিুলনীয় 
পদ্ধবিসি বনজস্ব বচন্তা ধ্ারাসক সািলীল ভাষা ও স্বচ্ছন্দ শসব্দ প্রকাশ করার অদু্ভি 
শবক্তলাভ কসরন।” 
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গেসমাসিবনস থুবসবেসভস এর ইবিহাস আি িার বনসজর হাসি নকল কসরবছসলন। এই 
খ্যািনামা ঐবিহাবসসকর িযিহৃি পদ্ধবি গশখ্ার জসনয বিবন িা কসরবছসলন। এর িল 
কী হসয়বছল? েু’হাজার িছর পসর বনজস্ব স্টাইল উন্নয়সনর জসনয উসড্রা উইলসন 
গেসমাস গথবনসসর গলখ্া পাঠ্ কসরবছসলন। বম. আসকুইথ বিশপ িারসকসলর গলখ্া পাসঠ্ 
সুেু প্রবশক্ষণ গপসয়বছসলন। 
  
গিবনস প্রবিবেনই িাইসিল পাঠ্ করসিন। িলস্টয় মুখ্ি না হওয়া পযষন্ত বিসস্টর জীিনী 
িার-িার পডসিন। রাবস্কসনর মসিা প্রবিবেনই িার সন্তানসক িাইসিসলর েীঘষ পযাসসজ 
মুখ্ি করসি এিং প্রবি িছর পভণষ িাইসিল শব্দ কসর পাঠ্ করসি “প্রবিবি বসসলিল, 
রহসসযাৎঘািন পভিষ পযষন্ত িাসক পাঠ্ করসি হি।” এই ভাসি শৃঙ্খলা অনুসরসণর িসল 
রাবস্কন িার সাবহসিয উন্নি মাসনর স্টাইল প্রিিষসন সক্ষম হসয়বছসলন। 
  
রিািষ লুই বস্টসভনসন ইংসরবজ সাবহসিযর একজন খ্যািনামা গলখ্ক বছসলন, বিবন বছসলন 
গলখ্সের গলখ্ক, গয স্টাইল িাাঁসক খ্যাবি বেসয়বছল িা বিবন কীভাসি অজষন কসরবছসলন? 
গস কাবহনী বিবন বনসজই আমাসের িসলসছন। যখ্ন আবম গকাসনা িই িা রচনা পাঠ্ কবর 
এিং যা পডসি আবম আনন্দ লাভ কবর, যা আমরা মসনক আকষষণ কসর, যাসি আবম 
নিুন আইন গেখ্সি পাই, আবম িা অনুকরসণ গসরূপ গুণ অজষসনর জসনয িা অনুসরণ 
কবর। আবম িযথষ হই, আিাসরা গচষ্টা কবর, িযথষ হই, আিাসরা গচষ্টা কবর, িার-িার গচষ্টা 
ও িযথষিার িসল আবম স্টাইল পুসরাপুবর অনুসরণ করসি না পারসলও নিুন শব্দ িুঝসি 
পাবর, বশখ্সি পাবর, প্রসয়াগ িা িযিহার করসি সক্ষম হই। 
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িাই আবম গহজবলি, লযাম্ব, ওয়ােষওয়াথষ, সযার িমাস িাউন, গেসিা, হাওিষনও 
মসেইগবনর িযিহৃি িহু শব্দ, িহু িাকয, িহু ছন্দ সািসলযর সাসথ িযিহার করসি পাবর, 
িযিহার কবর। 
  
এিং এিা হসচ্ছ গলখ্া গশখ্ার পদ্ধবি। এর বারা লাভিান গহান িা না গহান, এই পদ্ধবি 
অনুসরণ করা প্রসয়াজন। কীিস এই পদ্ধবিই অনুসরণ কসর বছসলন এিং িার সৃষ্ট 
সাবহিয অনযিম গরে সাবহিয সম্পে। 
  
এই পদ্ধবি অনুসরণ কষ্টকর। এসি িযথষিা আসসি পাসর? িসি এিা সিয গয িযথষিাই 
সািসলযর চাবিকাবঠ্। 
  
আইনজীিী হসি আকাঙ্ক্ষী একজন িরুণসক বলংকন বলসখ্বছসলন : ‘িই সংগ্রহ কর, িা 
পাঠ্ কর এিং যত্ন সহকাসর িা অধ্যয়ন কর। কাজ, কাজ এিং কাজই হসচ্ছ প্রধ্ান 
বিষয়।” 
  
কী িই? আনষল্ড িযাসনি-এর ‘বেসনর চবব্বশ ঘণ্টা কীভাসি কািাসিন’ িই বেসয় শুরু 
করুন। এই িই পসড আপবন প্রসয়াজনীয় সকল বিষয় জানসি পারসিন। এিা পসড 
জানসি পারসিন, প্রবিবেন কিিুকু সময় আপবন নষ্ট কসরসছন, কীভাসি অপচয় িন্ধ 
করা যায় এিং কীভাসি সমসয়র িযিহার সম্ভি। 
  
সমগ্র িইবি ১০৩ পৃো বিবশষ্ট। একসপ্তাসহ সহসজ আপবন এিা গশষ করসি পারসিন। 
প্রবিবেন সকাসল ২০ পৃো গকসি বনসয় গপছসনর পসকসি রাখু্ন। প্রবিবেন সকাসল আপবন 
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গয ২০ িা ৩০ বমবনি কাল সংিাে পত্র পাঠ্ কসরন িা হসি বকছু সময় গকসি বেসয় 
িইবি পাঠ্ করুন, সহসজ পাঠ্ পিষ গশষ হসি। 
  
“গিবসিাস ও থুবস বেসভস এিং বনউিন ও ইউবক্লে পাসঠ্র জসনয আবম সংিাে পত্র পাঠ্ 
গছসড বেসয়বছলাম।” বলসখ্সছন থমাস গজিারসন, “এিং আবম অিযন্ত আনন্দ লাভ 
কবর?” আপবন কী বিশ্বাস কসরন গয, সংিােপত্র পাসঠ্র সময় কবমসয় উন্নি মাসনর িই 
পসড আপবন এক মাসসর মসধ্য োনী িযবক্ত হসয় উঠ্সি পাসরন? আপবন এভাসি একমাস 
গচষ্টা চালান, িাসসর জসনয অসপক্ষা কাসল, খ্ািার গিবিসল িসস খ্ািার আসার জসনয 
অসপক্ষা কাসল আপবন পসডন না গকন? 
  
এভাসি ২০ পৃো গশষ করার পর আসরা ২০ পৃো এইভাসি গকসি বনন। এভাসি সমস্ত 
িই গশষ করার পর গখ্ালা পৃোগুসলাসক আিার িাাঁধ্াই কসর বনন। অিঃপর মসন মসন 
িইসয়র সমগ্র বিষয়বি আসলাচনা করুন এিং িইবি িুক গশলি-এ গরসখ্ বেন। 
  
‘বেসনর ২৪ ঘো কীভাসি কািাসনা যায়’ পাঠ্ করার পর আপবন একই গলখ্সকর মানি 
যন্ত্র িই সম্পসকষ আগ্রহী হসি পাসরন। এিা পাঠ্ করাও প্রসয়াজন। এই িইসি কী িলা 
হসয়সছ িা গেখ্ার জসনয এবি পডসি িলা হসচ্ছ না। িরঞ্চ কীভাসি িলা হসয়সছ িা 
গেখ্ার জনযই এবি পাসঠ্র সুপারবশ করা হসচ্ছ। এিা পাসঠ্ আপনার ভাষা োন বনবশ্চি 
ভাসিই উন্নি হসি। 
  
আসরা কবিপয় প্রসয়াজনীয় িইসয়র িাবলকা গেয়া হসচ্ছ : ফ্রাে মবরসসর গলখ্া ”বে 
অকসিাপাস” ‘ও ”বে বপি।” এ েুবি হসচ্ছ আসমবরকার গরে উপনযাস। প্রথমবিসি 
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কাবলসিাবনষয়ার গম গক্ষসি মানি জীিসনর গয বিসয়াগান্ত ঘিনা ঘসিবছল িা বিিৃি 
হসয়সছ, ববিীয়বিসি বশকাসগা িাবণজয গিাসেষর সগ্রাসমর কথা িণষনা করা হসয়সছ। িমাস 
হাবেষর গলখ্া ‘গিল অি েয বে উরিার বভলস’ হসচ্ছ একবি গরে গল্প। গনওসয়ল েুইি 
বহবলর, সমাসজ মানুসষর মভলয এিং প্রসিসর উইবলয়াম গজমস এর ‘বশক্ষকসের প্রবি 
আচরণ’ িই েুবি পাসঠ্র জসনয অিযন্ত উপসযাগী। আপনার পাঠ্য িাবলকায় আসে 
মবরসসর গলখ্া গশলীর জীিনী, িায়রসনর বশশুসের িীথষ যাত্রা এিং রিািষ লুই 
বস্টসিনসসনর ‘িানর বনসয় ভ্রমণ’ রাখ্সি পাসরন। 
  
রালি ওয়ারসো এমারসনসক আপনার বনিযসঙ্গী করুন। িাাঁর ‘আত্মপ্রিযয়’ গলখ্াবি পাঠ্ 
করুন। এবি গথসক বশক্ষা গ্রহণ করুন। এবিসি গলখ্া হসয়সছ : 
  
যা বকছু বশখ্সিন িা পবরষ্কার ভাসি, স্বচ্ছভাসি-বশখু্ন। মুসা, গেসিা ও বমল্টসনর োন 
সম্পসকষ সিাই ওয়াসকিহাল, িাাঁসের োন সম্পসকষ মানুষ বক িসলন িা িড কথা নয়, 
মভল কথা হসচ্ছ মানুষ কী বচন্তা কসরন। গয আসলা মানুসষর অন্তরসক স্বচ্ছ কসর, হৃেয় 
উজ্জ্বল কসর, গসই আসলা সম্পসকষ োন আহরণ প্রসয়াজন, আমরা গয বচন্তা পবরহার কবর 
গস বচন্তা িার-িার আমাসের মসন বিসর বিসর-আসস। এিা আমাসের এই বশক্ষাোন কসর 
গয, গকাসনা বকছুই গিলনা নয়, সি বকছুরই একিা প্রভাি মানি জীিন আসছ। গকাসনা 
সময় গকাসনা আগন্তুসকর অথষহীন গকাসনা িাকযও আমাসের মনসক প্রভাবিি করসি 
পাসর, এিং িা বচরস্মরণীয় হসয় থাকসি পাসর। 
  
মানুসষর বশক্ষা জীিসন এমন এক সময় অসস যখ্ন গস এিা িুঝসি পাসর গয অোনিা 
শত্রুিার জে গেয়, অনুকরণ আত্মহিযার সাবমল এিং ভাসলা মন্দ সকল অিিার 
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গমাকাসিলার জসনয প্রস্তুি থাকাই হসচ্ছ। প্রকৃষ্ট পন্থা। পাঠ্সকর মসন গয ধ্ারণা আসছ িা 
গস বনসজ ছাডা আর গকহ উপলবি করসি পাসর না? 
  
সযার গহনরী ইরবভং একশিবি গরে িই এর নাম বলখ্সি িলসল বিবন উির গেন, 
‘একশি িই এর আসগ িাইসিল ও গশক্সপীয়র পাঠ্ করুন।‘ সযার গহনরীর উির অিযন্ত 
সবঠ্ক। ইংসরবজ সাবহসিযর এ েুবি প্রশ্নিাণ গথসক অসনক বকছু গশখ্ার আসছ। 
  
এভাসি এগুসল বক পুরষ্কার পাসিন? আসস্ত-আসস্ত আপনার ভাষাোন, শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ 
হসি? কী পডসছন িা আমাসক িলুন, িসলসছন গগযসি, এিং আবম িলি আপবন কী। 
  
আবম গয পাঠ্য সভবচ বেলাম িা েীঘষ হসলও িা অনুসরসণ আপনার সমৃদ্ধ োনভাণ্ডার 
হসি। আপবন ইচ্ছা করসল ইমারসসনর গলখ্া ও গশক্সবপয়সরর নািসকর পসকি কবপ 
বকনসি পাসরন। 
  
মাকষ গিাসয়ন পদ্ধবির গভঢ়িত্ত্ব : 
  
কীভাসি মাকষ গিাসয়ন িাাঁর শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কসরবছসলন? িরুণ িয়সস বিবন গঘাডার 
গাবডসি কসর বমসশৌরী গথসক গনভােষা পযষন্ত সমস্ত জায়গা ভ্রমণ কসরবছসলন। এই 
গাবডসি যাত্রী এিং গঘাডা উভসয়রই খ্ািার এিং এমনবক পানীয়জলও পবরিহন করসি 
হি। কাসজই যাত্রীর সাসথ লিিহর গনয়া বছল অিযন্ত কষ্টকর। এিৎসসত্ত্বও মাকষসিাসয়ন 
িার সাসথ ওসয়সিস্টাসরর অবভধ্ান রাখ্সিন। পািষিয পসথর চডাই উিরাই গপসরািার 
ক্লাবন্তকর পবরবিবি অথিা মরুভভ বম অবিিসমর অস্ববস্তকর পবরসিসশ বিবন গভীর 
অবভবনসিশ সহকাসর অবভধ্ান পাঠ্ করসিন, নিুন-নিুন শব্দ বশখ্সিন। এভাসি কসঠ্ার 
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পবররম কসর বিবন িার োন সমৃদ্ধ কসরবছসলন, শব্দ সম্ভাসর সমৃদ্ধ হসয়বছল িার 
মবস্তষ্ক। 
  
পীি ও লেষ চাহাম উভসয়ই অবভধ্াসনর প্রবিবি পৃো, প্রবিবি শব্দ েুিার কসর পডসিন। 
িাউবনং প্রবিবেনই অবভধ্ান পাঠ্ করসিন। ‘বলংকন নক্ষত্রাসলাসক িসসিন’ বলসখ্ন িাাঁর 
জীিনীকার বনসকাসল এিং গহ, এিং অবভধ্ান পডসিন যিক্ষণ পযষন্ত গলখ্া িাাঁর 
েৃবষ্টসগাচর হি। প্রসিযক খ্যািনামা গলখ্ক ও িক্তা বঠ্ক এরূপ পদ্ধবিই অনুসরণ 
কসরন। 
  
উসড্রা উইলসন বনবশ্চিভাসিই–একজন োনী ইংসরবজ ভাষাবিে। জামষাবনর বিরুসদ্ধ যুদ্ধ 
গঘাষণা সহ িাাঁর কবিপয় গলখ্া বনবশ্চি ভাসিই বিশ্বসাবহসিযর সম্পে। বিবন কীভাসি 
শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ কসরবছসলন িা বনসম্ন গেয়া হল। 
  
আমার বপিা আমাসের পবরিাসরর গকাসনা সভয ভুল কথা িলুক িা সহয করসিন না। 
গকাসনা বশশু ভুল বকছু িলসল সাসথ-সাসথ িা শুদ্ধ কসর গেয়া হি। গকাসনা নিুন শব্দ 
পাওয়া গগসল িা আমাসের কাসছ িার-িার িযাখ্যা করা হি, বিবভন্ন িাসকয িার িযিহার 
বশবখ্সয় গেয়া হি। িসল আমরা সকসলই নিুন নিুন শব্দ বশখ্সি সক্ষম হিাম। 
  
বনউইয়সকষর একজন িক্তা সারাবেন পবররম কসর িকৃ্তিা বিবর করসিন, রাসি বিরাসমর 
আসগ অবভধ্ান গেসখ্ শব্দ িেলাসিন। িসল িাাঁর িকৃ্তিার ভাষা হসয় উঠ্ি প্রাঞ্জল ও 
হৃেয়গ্রাহী? গযবেন বিবন িকৃ্তিা বিবর করসিন না গসবেন বিবন িারনেলস এর সমথষক 
শব্দ, বিপরীিাথষক শব্দ, পোিয়ী অিযয় বনিষাচন করসিন, প্রবিবি শসব্দর অথষ বলখ্সিন, 
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িযিহার লক্ষয করসিন, িসল প্রবিবেনই বিবন নিুন শব্দ বশখ্সি এিং িা িযিহার 
করসি সক্ষম হসিন। এর অথষ হসচ্ছ এই গয, প্রবিবেন একবি শব্দ বশখ্সলও িছসর শব্দ 
ভাণ্ডাসর গযাগ হয় ৩৬৫বি নিুন শব্দ। বিবন এসি অথষ সহ পসকি গনািিুসক বলসখ্ 
রাখ্সিন এিং অিসর সমসয় িা পাঠ্ করসিন। িসল গকাসনা শব্দই বিবন কখ্সনা 
ভুলসিন না। কারণ বিনিার িযিহার করার পর গকাসনা শব্দই সহসজ বিসৃ্মবির অিসল 
িবলসয় যায় না। 
  
আপনার িযিহৃি শসব্দর পশ্চাসি গরামাবেক কাবহনী : 
  
শুধু্মাত্র শসব্দর অসথষর জসনয নয়, উৎপবি জানার জসনয অবভধ্ান িযিহার কসরন। 
সংোর পসর প্রেি িাসকসি সাধ্ারণি শসব্দর ইবিহাস উৎপবি প্রভৃবি আসলাবচি হয়। 
কখ্সনা এিা মসন করসিন না গয, আপবন প্রবিবেন গয-সি শব্দ িযিহার কসরন িা 
অথষহীন ধ্ববন মাত্র। িাসের রং আসছ, িারা জীিন্ত এিং গরামাবেক। বচবনর জসনয 
গ্রাসারসক গিবলসিান করুন এিা িযিহাসরই শব্দ প্রসয়াস গ গশষ নয়। আমরা সাধ্ারণি 
গয সি শব্দ িযিহার কবর গস সি শসব্দ বিবভন্ন ভাষা ও সভযিা গথসক সংগৃহীি শব্দ 
আসছ। গিবল অথষ েভর এিং গিান অথষ ধ্ববন–এই েুবি বগ্রক শব্দ সংসযাজসন গিবলসিান 
শসব্দর জে। পুরািন িরাবস শব্দ গগ্রাবসয়ার গথসক গগ্রসার শসব্দর উৎপবি এিং িরাবস 
গগ্রাবসয়ার শব্দবি এসসসছ লযাবিন গগ্রাসাবরয়াস গথসক। এর অথষ হসচ্ছ বযবন পাইকারী িা 
গ্রস বহসাসি বিবি কসরন। সুগার শব্দবি এসসসছ িরাবস গথসক। িরাবসসি এিা এসসসছ 
গিবনস গথসক, গিবনস এিা বনসয়সছ আরবি গথসক। আরবিসি এসসসছ পাবশষ গথসক, 
আর িাবশষসি শাসকর শব্দ এসসসছ সংসৃ্কি কারকারা অথষাৎ আখ্ গথসক। 
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আপবন একবি গকাম্পাবনসি কাজ কসরন অথিা গকাম্পাবনর মাবলক। পুরািন িরাবস শব্দ 
কম্পাবনয়ান গথসক গকাম্পাবন শসব্দর জে। কম্পাবনয়ন শসব্দর সাবহিযগি অথষ হসচ্ছ কম 
উইথ এে গপবনস গিে। অথষাৎ আপনার কম্পাবনয়ন হসচ্ছন ঐ িযবক্ত যার সাসথ আপবন 
রুবি খ্ান। সুিরাং গকাম্পাবন শসব্দর অথষ হসচ্ছ কবিপয় িযবক্তর সবমবি যারা একসাসথ 
বনসজসের সকসলর রুবি সংগ্রসহর গচষ্টা কসরন। আপনার গিিসনর অথষ হসচ্ছ আপনার 
লিসণর মভলয প্রোন। গরামান বসনযরা লিসণর জনয বনবেষষ্ট হাসর একিা ভািা গপসিন। 
আপনার হাসি গয িইবি আসছ িার সাবহবিযক অথষ হসচ্ছ িহুবেন আসগ ইকু্ষ গসক্সসসনরা 
বিচ গাছ এিং বিচ কাসঠ্ িাসের শব্দ গখ্াোই কসর গরসখ্বছল। আপনার পসকসি েলার 
নাসম গয মুদ্রা আসছ গস েলার প্রথম ষেেশ শিাব্দীসি িযিহার করা হয় এিং িার 
উসেখ্ গেখ্া যায় গসে গজায়াবসম এর থালার িা গেল-এ। 
  
গজবনির এিং জানুয়াবর-এই শব্দ েুবির উৎপবি গরাসম িসিাসকারী এিুসকান কামার 
এর েরজার জসনয বিবর থালা ও িি গথসক। মৃিুযর পর িাাঁসক গেিিার মসিা সম্মান 
গেয়া হয়। গকননা বিবনই প্রথম মানুষসক েরজা খু্লসি ও িন্ধ করসি বশখ্ান। িারই 
স্মরসণ একবি িছসরর গশসষ নিুন িছসরর প্রারসম্ভর মাসসক িলা হয় জানুয়াবর। সুিরাং 
যখ্নই আমরা জানুয়াবর িবল িখ্ন আমরা এমন একজন গলাসকর সৃ্মবির প্রবি সম্মান 
গেখ্াই বযবন বিস্ট জসের হাজার-হাজার িছর আসগ এই বিসশ্ব এসসবছসলন এিং যার 
স্ত্রীর নাম বছল গজন। 
  
ইংসরবজ িছসরর সপ্তম মাস জুলাই নাম হসয়সছ জুবলয়াস বসজাসরর নামানুসাসর। সম্রাি 
আগাস্টাসসর নামানুসাসর হসয়সছ আগস্ট মাস। এই সময় অষ্টম মাস বছল বত্রশ বেসন? 
বকন্তু আগাস্টাস িাাঁর নামানুসাসর মাস আগস্ট জুবলয়াস গথসক গছাি গহাক এিা মানসি 
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রাবজ বছসলন না, সুিরাং গিব্রুয়াবর গথসক একবি বেন বনসয় এই মাস অথষাৎ আগসস্টর 
সাসথ গযাগ করা হয়। প্রবিবি শসব্দর ইবিহাসও বঠ্ক এইরূপ। 
  
অিএি বিবভন্ন শসব্দর ইবিহাস, উৎপবি এিং িাৎপযষ জানার জনয িৃহৎ অবভধ্াসনর 
সাহাযয বনন। এসসির কাবহনী জানুন। আপনার শুধু্ োন িাডসি না, জানার জসনয 
আগ্রহ িাডসি। আপবন নিুন শব্দ িযিহার করসি গপসর আনন্দ পাসিন। 
  
একবি িাকয একশি চার িার পুনবলষখ্ন : 
  
আপবন যা িলসি চান িা সংসক্ষসপ িষ্টভাসি িলসি গচষ্টা করুন। এিা সি সময় 
গিমন সহজ নয়-অবভে গলখ্সকর জসনযও এিা সহজ নয়। গকনী হাস্ট আমাসক 
িসলবছসলন গয, বিবন সময়-সময় িাাঁর িাকযসমভহসক ভাি গথসক একশি িার পযষন্ত 
বলসখ্ন। বিবন িসলন, আমার সাসথ আলাসপর কসয়কবেন আসগ বিবন একবি িাকয 
একশি চার িার বলসখ্সছন? মাসিষল উরনার িসলসছন গয, বিবন সময়-সময় েীঘষ একবি 
অপরাসহ্ন সংিােপসত্রর একবি মাত্র িাকয বশসখ্ন। 
  
সবঠ্ক শব্দ চয়সনর জসনয বরচােষ হাবেষং গেবভস কীভাসি গচষ্টা চালাসিন িা মবরস িযক্ত 
কসরসছন : 
  
িহু গফ্রজ বনসয় বিবন িাকয িাাঁধ্সনর গচষ্টা করসিন এিং সিষসশষ গযবি িাাঁর কাসছ অথষিহ 
িসল মসন হি গসবিই িযিহার করসিন। গফ্রজ অধ্যায় পৃোবি এিং এমনবক সমগ্র গল্পবি 
বিবন িারিার বলখ্সিন। স্মরণ রাখ্ার লক্ষয সামসন গরসখ্ বিবন বলখ্সিন। িিসকর কাছ 
বেসয় গয যান িাহনবি চসল গগল িার সম্পসকষ বলখ্সি গগসল বিবন শুধু্ গসই 
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যানিাহনবির আকার, রং আকৃবির কথা বলখ্সিন না, যানিাহসনর ইবিহাস বলখ্সিন 
যিক্ষণ পযষন্ত না পাঠ্কসের সামসন যানিাহনবির ছবি িষ্ট কসর িুলসি পারসিন 
িিক্ষণ পযষন্ত বিবন বলখ্সিন। এখ্ন বক ছবিবি স্বচ্ছ? বিবন প্রশ্ন করসিন। এসিও িষ্ট 
না হসল বিবন আিাসরা বলখ্সিন, নিুন ভাসি নিুন-নিুন শব্দ িযিহার কসর। িসল 
পাঠ্ক িাাঁর গলখ্া পাঠ্ কসর যানিাহন সম্পসকষ সহসজ সবঠ্কভাসি জানসি সক্ষম হি। 
  
আমাসের মসধ্য অসনসকই নিুন-নিুন শব্দ চয়সনর সময় বেসি পাবর না অথিা গিমন 
আগ্রহীও হই। উোহরণগুসলা উসেখ্ কসর এিা গেখ্ান হল গয নামী গলখ্কগণ কীভাসি 
সবঠ্ক শব্দ চয়ন ও িা প্রসয়াগ কসরন। এিা ছাত্রসের ভাষা শুদ্ধভাসি বশখ্সি উৎসাবহি 
করসি িসল আশা করা যায়। িসি িকৃ্তিা করার সময় আসগ বচন্তা না কসর নিুন-নিুন 
শব্দ িযিহাসরর বচন্তা সুিিার লক্ষণ নয়। নিুন শব্দ প্রসয়াগ করসি িকৃ্তিা মসঞ্চ 
োাঁডাসনার আসগ গস সম্পসকষ বচন্তা করা উবচি। এিা বক সি িক্তা কসরন? না, কসরন 
না, করা সম্ভি হয় না। 
  
বমল্টন আি হাজার শব্দ িযিহার কসরসছন, গশক্সপীয়র িযিহার কসরসছন পসনর হাজার 
শব্দ। একবি স্টাোেষ অবভধ্াসন আসছ ৫০ হাজার শব্দ। সাধ্ারণ বহসাসি প্রবিবি মানুষ 
গসড েুহাজার শব্দ মুখ্ি রাসখ্ন। এর মসধ্য বকছু আসছ বিয়াপে, বকছু সংসযাগরক্ষাকারী 
শব্দ, বকছু বিসশষয আর বকছু বিসশষণ। আবম বকছুকাল কলসরসোসি অবিিাবহি কসরবছ। 
এই সময়িার কথা আবম কখ্সনা ভুলসিা না। একবেন আবম গেখ্লাম গয একজন মবহলা 
কুকুসরর জসনয গয বিশষণ িযিহার করসছন কনসািষ পাবিষসকও গসই বিসশষসণ ভভ বষি 
করসছন। এর কারণ সীবমি শব্দ ভাণ্ডার। সীবমি শব্দ ভাণ্ডাসরর জসনয বিবন কুকুরসকও 
িলসছন বিউবিিুল, ক্লনসািষ পাবিষসকও িলসছন বিউবিিুল! 
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িার শব্দ ভাণ্ডার যবে সীবমি না হি িাহসল বিবন বিউবিিুল এর িসল বক শব্দ িযিহার 
করসি পারসিন? বিবন িযিহার করসি পাসরন বিউবিয়াস, হযাাঁেসাম, গপ্রবি, লাভলী, 
গগ্রসিুল, এবরসজে, একসকুইবজি, গেবলসকি, গেইনবি প্রভৃবি বিসশষণ। 
  
শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হসল বঠ্ক একই অসথষর বিবভন্ন বিসশষণ িল ও গক্ষসত্রর সাসথ সঙ্গবি 
গরসখ্ িযিহার করা যায়। 
  
এ প্রসসঙ্গ আবম গরাসগি এর ‘গিজারী অি ওয়ােষস’ িই এর কথা িলি। আবম কাজ 
করার সময় অবভধ্ান গযভাসি িযিহার কবর এবিও বঠ্ক সমভাসি িযিহার কবর। 
  
এবি গ্রন্থাগাসরর িা পাঠ্াগাসরর িুক গশলি এ গিসল রাখ্ার মসিা িই-নয়। এিা 
অবভধ্াসনর মসিা সি সময় িযিহার গযাগয িই? আপনার িকৃ্তিা প্রস্তুবি কাসল অবভধ্ান 
িযিহার করুন। গয গকাসনা প্রবিসিেন রচনা কাসলও িযিহার করুন অবভধ্ান, বেবনক 
িযিহার করুন, িসর আপনার শব্দ ভাণ্ডার সহসজ গিসড যাসি। 
  
জীণষ িাগনিবশষ্টয পবরহার : 
  
শুধু্মাত্র সবঠ্ক নয়, মভল িযিহাসরর গচষ্টা করুন, যা গেখ্সিন িা িলার সাহস রাখু্ন। 
উোহরণ স্বরূপ িনযার পর কবিপয় িযবক্ত িনযার ঠ্াণ্ডাসক শশার সাসথ িুলনা কসরন। 
এিা বনিান্ত িাজা িাকয বিধ্ায় এিা গ্রহণ গযাগয ও আকষষণীয়। 
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ঠ্াণ্ডা সম্পসকষ কবিপয় উোহরণ উদৃ্ধি করা যাসচ্ছ। এগুসলা বক সহসজ গ্রহণসযাগয ও 
হৃেয়গ্রাহী নয়? 
  
িযাসঙর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
সকাসলর হি ওয়ািার িযাসগর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
গভডার মসিা ঠ্াণ্ডা। 
মবন্দসরর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
গ্রীনলযাসের িরি গলা পাহাসডর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
ক্লাবরসজর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
লিসণর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
গকাঁসচার মসিা ঠ্াণ্ডা। 
প্রিুযসষর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
শরসির িৃবষ্টর মসিা ঠ্াণ্ডা। 
  
সুিরাং এভাসি বচন্তা কসর ঠ্াণ্ডা সম্পসকষ আসরা িহু অথষিহ আকষষণীয় উোহরণ গেয়া 
গযসি পাসর। 
  
স্টাইল সম্পসকষ একো আবম গকসথবলন মবরসসক প্রশ্ন করসি বিবন উির গেন 
”খ্যািনামা গলখ্কসের গেয পাঠ্ এিং িাসি িযিহৃি গফ্রজ কীভাসি িযিহার করা হসয়সছ 
িা গেসখ্ বনসজর িাসকযর উন্নয়নই প্রকৃষ্ট পন্থা।” 
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একজন মযাগাবজন সম্পােক একিার আমাসক িসলবছসলন গয, গকাসনা গলখ্ক িার কাসছ 
প্রকাসশর জসনয বকছু পাঠ্াসল িাসি একাবধ্ক উদৃ্ধবি গেখ্সল িা বিবন গলখ্সকর কাসছই 
গিরি পাঠ্াসিন। কারণ বিবন মসন কসরন গয প্রকাসশর যার গমৌবলকত্ত্ব গনই বচন্তারও 
িার গমৌবলকত্ত্ব থাকসি পাসর না। 
  
সংবক্ষপ্ত সার : 
  
(১) আমাসের জীিসনর চারবি বজবনস বিচাযষ। িা হসচ্ছ আমরা কী কবর, আমরা কীভাসি 
িাকাই, আমরা কী িবল এিং আমরা কীভাসি কবর, িবল। হারভােষ বিশ্ববিেযালসয়র 
গপ্রবসসেে চালষস েবিউ ইবলয়ি একিার িসলবছসলন, “অবভেিা গথসক আবম এিা 
িুসঝবছ গয, গয গকাসনা ভদ্র মবহলা িা ভদ্রমসহােসয়র প্রকৃি বশক্ষা হসচ্ছ বনজ মািৃভাষা 
সবঠ্কভাসি জানা।” 
  
(২) আপনার ভাষা আপনার সাথীসের প্রভাবিি করসি। সুিরাং বলংকসনর আেশষ 
অনুসরসণ খ্যািনামা সাবহবিযকসের গলখ্া পড ন। িাাঁর মসিা প্রবিবেন বিসকসল 
গশক্সবপয়ার ও অনযানয খ্যািনামা কবি ও গলখ্কসের গলখ্া পাঠ্ করুন। বনয়বমি ভাসি 
এিা করসল আপনার ভাষা বনবশ্চি ভাসিই উন্নি হসি এিং আপনার গস ভাষা সাথীসের 
অিশযই প্রভাবিি করসি। 
  
(৩) ”গিবলিাস ও ঠু্বস বেোস এিং বনউিন ও উইবক্লে পাসঠ্র জসনয আবম সংিাে পাঠ্ 
গছসড বেসয়বছ।” বলসখ্সছন িমাস গজিারসন, “এিং এসি আবম অবধ্ক আনন্দ লাভ 
করবছ।” গকন এই উোহরণ অনুসরণ করসছন না। সংিাে পত্র পাঠ্ এসকিাসর গছসড 
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গেসিন না, িসি সংিােপত্র পাসঠ্ এখ্ন গয সময় িযয় কসরন, িার বকছু অংশ িই 
পাসঠ্র জসনয বনসয় বনসি পাসরন। গকাসনা িই এর ২০/৩০ পৃো গকসি বনসয় িা পসকসি 
রাখু্ন, বেসনর অিসর কাসল িা পাঠ্ করুন। 
  
(৪) আপনার পাসশ একিা অবভধ্ান রাখু্ন। অপবরবচি শব্দ গেখু্ন। এিার প্রসয়াগ লক্ষ 
করুন, িা হসল সহসজ আপবন নিুন শব্দ মসন রাখ্সি পাসরন। 
  
(৫) আপবন গয শব্দ িযিহার করসছন িার শুধু্ অথষ নয়, ইবিহাসও জানুন। উোহরণ 
স্বরূপ গসলাবর শসব্দর সবঠ্ক অথষ সল্ট মাবন। গরামান বসনযসের সল্ট গকনার জনয একিা 
ভািা গেয়া হি। এ গথসক অথষাৎ সল্ট মাবন গথসক গসলাবরর উদ্ভি। 
  
(৬) বযথষ গিাধ্ক শব্দ নয়, অথষিহ শব্দ িযিহার করুন। আপনার গেসস্ক গরাসজসির 
‘গিজারী অি ওয়ােষস’ িইবি রাখু্ন। গচাসখ্ যা গেখ্সছন িার সি বকছুসক শুধু্ 
”বিউবিিুল” িলসিন না। একই অসথষর অথষ-একাবধ্ক শব্দ িযিহার করসল আপনার 
িাকয হসি আসরা আকষষণীয় এিং অথষিহ। 
  
(৭) ঠ্াণ্ডাসক শুধু্ মাত্র শশার সাসথ িুলনা করসিন না। বনসজ বচন্তা কসর ঠ্াণ্ডাসক বকসসর 
সসঙ্গ িুলনা করসল সহজ অথষ পাওয়া যায় িা গির করুন। 
  
সুিষ্টভাসি সিবকছু প্রকাশ করুন। 
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