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ভূবিকো 
  
আিানদর র্াতীয় র্ীিনে িয়স্ক মিক্ষা আনদালে তিি র্েমপ্রয়তা লাভ কনরনে, আর এই 
কানর্ সিনিনয় সমিয় িযমক্ত মেিঃসনদনহ তেল কানেজমগ। কানেজমগই তিািহয় আর্নকর 
দুমেয়ায় একিাত্র িােুষ ম মে সিনিনয় তিমি িয়স্কনদর তলখার আর িকৃ্ততার সিানলািো 
কনরনেে। মরনের ‘অমিশ্বাসয’ োনির কারু্জনে প্রকাি তপনয়নে কানেজগী প্রায় তদ়েলক্ষ 
িকৃ্ততা সিানলািো কনরনেে। সংখযার্া শুনে  মদ ততিে িারিা ো র্ন্মায় তাহনল িমল, 
এর অথজ হনলা কলম্বাস আনিমরকা আমিষ্কার করার পর  তমদে তকনর্নে তারপর র্ন্মায় 
তাহনল একমর্ কনর িকৃ্ততা। 
  
তেল কানেজমগর র্ীিে সমতযই মিমিত্র িােুষ তকানো তিৌমলক িারিা তপাষি করনল আর 
তার আগ্রহ থাকনল মক করা সম্ভি এ র্ীিে তারই জ্বলন্ত উদাহরি। 
  
মিনসৌরীর এক খািানর, তরললাইে তথনক দি িাইল দূনর র্ন্মানোর পর মতমে িানরা 
িের িয়নসর আনগ তকাে গাম়ে তদনখে মে। অথি তপ্রৌঢ়নের সীিায় তপৌঁেনোর পর 
পৃমথিীর সিজত্রই তাাঁর পমরমিমত। 
  
এই িােুষমর্ প্রথি র্ীিনে প্রায় আি ের্ে িার র্েগনির সািনে কথা িলনত মগনয় িযথজ 
হে, অথি মতমেই হে আিার িযমক্তগত িযানের্ার। আিার সাফনলযর অনেকখামেই তেল 
কানেজমগর মিক্ষার ফনলই হনয়নে। 

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

3 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

  
তরুি কানেজমগ মিক্ষার র্েয প্রিণ্ড সংগ্রাি কনরমেনলে। তগা়োর তানক পন়ে থাকনত হয় 
উত্তর পমিি মিনসৌরীর ভাঙানিারা তসই খািানর। হতািায় িরীয়া হনয় কানেজমগপমরিার 
মিনসৌরীর কানে। ওয়ানরেসিুনগজর তের্ মর্িাসজ কনলনর্র কানে আর একর্া খািার 
তকনেে। 
  
ওই কনলনর্ প্রায় ে’ি োত্র মেনলা। কানেজমগর এিে র্াকা মেনলা ো  ানত িহনর থাকা 
সম্ভি। মতমে তদখনলে কনলনর্ তসই োত্রনদরই রিরিা,  ারা ফুর্িল আর তিসিল তখনল 
িা  ারা মিতকজ আর তলাকর্নের সািনে িকৃ্ততা মদনয় মির্য়ী হয়। 
  
তখলািুনলায় তকাে দক্ষতা তেই িুনেই কানেজমগ িকৃ্ততা প্রমতন ামগতায় র্য়ী হনিে 
ভািনলে। িানসর পর িাস মতমে িকৃ্ততা ততমর কনর িলনলে। 
  
মকন্তু এনতা প্রািপি তিষ্টা, হানরর পর হানরর ফনল িৃথাই তগল। তারপর আিিকা মতমে 
র্য়ী হনত আরম্ভ করনলে। কনলনর্র সি প্রমতন ামগতানতই তার র্য় হল। অেয সি 
োত্ররাও এরপর তানক মিক্ষা মদনত অেুনরাি র্াোনত আরম্ভ করল আর তারাও র্য়ী 
হল। 
  
গ্রযারু্নয়র্ হওয়ার পর পমিি তেব্রাসকা আর পূিজ উইণ্ডমিনঙ মতমে োকন ানগ মিক্ষার 
পাঠিি মিমি শুরু কনরে। প্রিুর পমররি কনরও ততিে সাফলয এনলাো। র্ীিে 
িারনির কমঠে িাস্তিতার িুনখািুমখ হনয় োো র্ীমিকা গ্রহি করনত হল কানেজগীনক। 
মিিয় প্রমতমেমি হনয় পযাকােজ তকাম্পামের ট্রাক মিমি তার িনিয অেযতি। 
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তসই সিয় কানেজমগর িনতা অসুখী িােুষ তিািহয় আর মেল ো। প্রমতমদনের র্ীিে তার 
কানে দুমিজষহ হনয় উঠল। তাাঁর র্ীিনের আকাঙক্ষা মেল িই মলখনিে, ত  িই তলখার 
স্বপ্ন মতমে কনলনর্ প়োর মদেগুনলায় তদখনতে। তিষপ জন্ত তাই মতমে কানর্ ইস্তফা মদনয় 
মদনলে। িনে িনে কানেজমগ মঠক করনলে গল্প, উপেযাস মলখনত সুরু করনিে আর 
রানতর সু্কনল মিক্ষাদাে কনর র্ীমিকা মেিজাহ করনিে। 
  
মকন্তু কী মিক্ষা তদনিে? কনলর্ র্ীিনের মদেগুনলার সৃ্মমত তরািন্থে কনর কানেজগীর 
িনের পনর্ তর্নগ উঠনলা িকৃ্ততা তদিার মিক্ষাই তাাঁনক একিাত্র আত্মমিশ্বাস মদনত 
তপনরমেনলা। এরই িনিয মতমে লাভ কনরমেনলে সাহস, গমতিীলতা আর িযিসা র্গনতর 
অসংখয িােুনষর সনে তিলানিিার ক্ষিতা। এই কথা স্মরি কনরই কানেজমগ মেউ ইয়নকজর 
সিস্ত ওয়াই.এি.মস. এ. সু্কনল িামির্য র্গনত িােুনষর িকৃ্ততাদাে তিখানোর ক্লানস 
মিক্ষনকর কানর্র র্েয আনিদে র্াোনলে। 
  
িযাপার কী? িযিসায়ীনদর িক্তা মহনসনি গন়ে ততালা? অসম্ভি! এর্া তারা ভানলাই র্ানেে 
ত  এরকি হনত পানর ো। আনগ এ তিষ্টা িামলনয় তাাঁরা িযথজ হনয়নেে। 
  
সু্কল কতৃজপক্ষ  খে তানক প্রমতরানত িাত্র দু েলার িাইনেও মদনত রামর্ হনলে ো, 
কানেজমগ তখে তিার্ লানভর উপর কমিিনে কার্ মেনত রামর্ হনলে–অিিয লাভ আনদৌ 
হনল। আি জ র্র্ো হল, িাত্র মতেিেনর কতৃজপক্ষ তানক প্রমতরানত দু েলানরর িদনল 
মতে েরার মদনত থানকে। 
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পাঠিি তিি র্েমপ্রয় হনয় উঠল। িনি অেয িহনরর সু্কলও এ কামহেী শুেল। তেল 
কানেজমগ মেউ ইয়কজ, মফলানেলমফয়া, িামল্টনিার, লন্ডে, পযারী–সিজত্রই খযামতিাে হনয় 
উঠনলে।  ারা তাাঁর পাঠিনির প্রমত আগ্রহী মেনলে তাাঁনদর র্েয ভানলা তকাে পাঠয 
পুস্তক মেল ো। মকন্তু তানত উদযি হারাে মে কানেজগী–মতমে মেনর্ই একখাো িই মলনখ 
তফলনলে ‘র্েগনির সািনে িকৃ্ততা ও িামির্য র্গনত প্রভাি মিস্তার।‘ আর্ তসই িই 
সিস্ত ওয়াই এি. মস. এ., আনিমরকাে িযাঙ্কাসজ অযানসামসনয়িে অি েযািোল তিমের্ 
তিেস্ অযানসামসনয়িনের সরকারী পাঠযপুস্তক। 
  
আর্ তেল কানেজগীর পাঠিনির োত্র সংখযা অেয ত  তকাে মিশ্বমিদযালনয়র িকৃ্ততা 
পাঠিনির োত্র সংখযার তিনয় তিমি। 
  
তেল কানেজমগর দামি ত  তকাে িােুষই তক্ষনপ তগনল কথা িলনত পানর। তার িত হল 
আপমে  মদ িহনরর সিনিনয় অজ্ঞ তলাকনকও িুনখ রু্মস িানরে, তস উনঠ দাাঁম়েনয় 
উন্মনত্তর িতই মিৎকার কনর িনোভাি প্রকাি করনি। মতমে আনরা িনলে, ত -তকানো 
িােুষই আত্মমিশ্বাস থাকনল র্েগনির সািনে সংলানপ সক্ষি। শুিু তার িনের অভযন্তনর 
আকাঙক্ষা  মদ র্গিগ থানক। 
  
আত্মমিশ্বাস গন়ে ততালার পথ তার িনত হল, ত  কানর্ আপোর ভীমত আনে তসই 
কার্ই করা। এই র্েযই মতমে তাাঁর পাঠিনির ক্লানস প্রনতযকনক অল্পমিস্তর িকৃ্ততা মদনত 
িনল থানকে। তরাতারাও সহােুভূমতিীল-কারি তাাঁরা সিাই একই তেৌকার  াত্রী। 
একিাত্র িারািামহক অেুিীলেই সাহস, আত্মমিশ্বাস আর আগ্রহ র্ামগনয় তুলনত পানর। 
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তেল কানেজগী আপোনদর িলনিে ত  মতমে আর্ প জন্ত এই িকৃ্ততা দাে মিক্ষা মদনয়ই 
র্ীমিকা মেিজাহ কনরনেে। মকন্তু মতমে অেয একর্া দািীও করনিে, আর তাহল তার 
প্রিােতি কার্ িােুনষর ভয় দূর কনর সাহস র্ামগনয় ততালা। 
  
কানেজগীর সি োত্রই হনলে িযিসা র্গনতর িােুষ। এই র্েযই তারা িাইনতে দ্রুত তকাে 
ফলাফল।  ানত তানদর মিক্ষানক তারা কানর্ লাগনত পানরে। কানেজমগ তস কানর্ ত  
সমূ্পিজ সফল আর্ তাাঁর পাঠিনির অভামিত র্েমপ্রয়তাই তসকথা প্রিাি কনর। 
  
হাভজােজ মিশ্বমিদযালনয়র অিযাপক উইমলয়াি তর্ম্স িনলমেনলে, সািারি িােুনষর সুপ্ত 
িােমসক ক্ষিতার িাত্র িতকরা দিভাগই র্ামগনয় ততালা সম্ভি। তেল কানেজমগ িয়স্কনদর 
সুপ্ত ক্ষিতা র্ামগনয় তুনল অনলৌমকক কাণ্ড র্মর্নয়নেে। 
  
লাওনয়ল র্িাস 
  
. 
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১. িূল দক্ষিো অজেযনর পথ 
  
ত  িের র্াইর্ামেক র্াহার্মর্ উত্তর আতলামন্তনকর িীতল সিুদ্রগনভজ মেিমিত হয় তসই 
১৯১২ সানল আমি র্েগনির সািনে কথা িলার ক্লানস মিক্ষাদাে শুরু কমর। তারপর 
তথনক হার্ার হার্ার িােুষ এই ক্লানস মিক্ষালাভ কনরনেে। 
  
প্রথি িাপ শুরু করার আনগ আগ্রহীনদর প্রথনিই সুন াগ তদওয়া হয়–এই মিক্ষাপদ্ধমত 
তথনক তারা মক লাভ করার আিা কনরে তসর্া র্াোনত। স্বাভামিক ভানিই এর উত্তর 
পাওয়া তগল মিমভন্ন রকি। তনি আিন জর কথা িূল িামহদা তিমির ভাগ তক্ষনত্রই মকন্তু 
এক! আিানক দাাঁম়েনয় মকেু িলনত িলা হনলই আমি অতযন্ত আত্ম-সনিতে আর ভীত 
হনয় পম়ে ত  ভানলা কনর ভািনত পামর ো, মক িলনিা তা ভুনল  াই। আমি তাই 
আত্মমিশ্বাস, তি জ আর মিন্তা-িমক্ত িাই। আমি িযিসার্গত িা সািামর্ক র্গনতর সািনে 
দাাঁম়েনয় পমরষ্কার আর মিশ্বা  াগযভানি কথা িলনত িাই।’ 
  
কথার্া পমরমিত লাগনে োমক? এর অভািনিাি আপোনকও মিব্রত কনরমে মক? িাইনরর 
র্গনতর সািনে আপমেও মক িাে ো মিশ্বাসন াগয আর প্রতযয় উৎপাদেকারী িকৃ্ততা 
তদিার ক্ষিতা অর্জে করনত? আিার িারিা, অিিযই তা িাে। এ িইর্া ত  প়েনত 
আগ্রহ তিাি করনেে তানতই তিাো  ায় আপমে ভানলাভানি কথা িলার িমক্ত অর্জনে 
আগ্রহী। 
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আমি র্ামে এর উত্তনর আপমে মক িলনিে : ‘মকন্তু মিিঃ কানেজগী, আপমে মক সমতযই 
ভানিে একদল তলানকর সািনে আমি তিি েরের কনর কথা িনল  াওয়ার ক্ষিতা 
অর্জে করি?’ 
  
সারা র্ীিে িনরই আমি িােুষনক তানদর ভয় দূর কনর সাহস আর আত্মমিশ্বাস মফনর 
তপনত সাহা য কনরমে। আিার ক্লানস ত সি অনলৌমকক কাণ্ড র্নর্ তগনে তস কথা মলখনল 
কনয়কখাো িইই হনয়  ানি। তাই এর্া তকাে ভািার িযাপার েয়। আমি র্ামে একার্ 
আপমে পারনিে শুিু এই িইনয় ত  মেয়নির কথা িলা হনয়নে তসগুনলা  মদ মঠকিত 
অভযাস কনরে। 
  
আপমে ত িে ভানি িনস থাকনত পানরে ততিে ভানিই তরাতানদর সািনে তসার্া দাাঁম়েনয় 
তকে মিন্তা করনত পারনিে ো? তরাতানদর সািনে কথা িলনত তগনল ভয় আপোনক 
মর্নর িরার তকাে কারি থাকনতই পানর ো। িনে রাখনিে, এ অিিানক অোয়ানসই 
িদল করা সম্ভি, শুিু িাই অভযাস আর মিক্ষা পদ্ধমত, এর সাহান যই এই ভয় দূর কনর 
আত্মমিশ্বাস গন়ে ততালা সম্ভি। 
  
এই িইমর্ আপোনক তসই উনেিয সফল করনতই সাহা য করনি। এর্া সািারি পাঠয 
িই েয়। এনত িকৃ্ততা তদওয়ার খুাঁমর্োমর্ মিষয় তেই। এনত তেই কণ্ঠস্বর মেয়ন্ত্রি করার 
তকৌিল এনত রনয়নে সারা র্ীিে িনর িয়স্কনদর িকৃ্ততা তদওয়া মিক্ষার অমভজ্ঞতার 
মে জাস। ত িে আপমে ত খানে প্রমতমিত, তসখাে তথনকই আপমে  া হনত িাে তসখানেই 
আপোনক মেনয়  াওয়ার প্রমতশ্রুমত এ িই। আপোনক করনত হনি শুিু সহন ামগতা-এ 
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িইনয়র প্রমতমর্ মেনদজি তিনে আপোর কথা িলার সুন াগ এনলই তা কানর্ লাগানত 
হনি। 
  
এ িই কানর্ লাগানত আপোনক পরিতজী িারমর্ মেনদজি প্রিুর সাহা য করনি। ১। 
অপনরর অমভজ্ঞতা স্মরি করুে। 
  
র্ন্মগত ক্ষিতালব্ধ িক্তার িনতা প্রািী আর তেই। তসকানল িকৃ্ততা তদওয়ার িযাপারনক 
 খে উন্নত মিল্প িনল ভািা হত তখে এিে িক্তা হওয়া তেহাতই কমঠে মেল। আর্নকর 
মদনে িকৃ্ততানক কথনপাকথনের িা়েমত সংন ার্ে িনলই ভািা হয়। অতীনতর তসই 
িনোহামরিী ভমে আর কণ্ঠস্বর আর্ হামরনয় তগনে। আর্নকর  ুনগ আিরা তেিনভানর্, 
সভায়, মগর্জায়, মর্ মভ িা তরমেওনত শুেনত িাই শুিু তসার্াসুমর্ িকৃ্ততা। এখে আিরা 
িাই িক্তারা আিানদর একাত্ম হনিে, আিানদর মদনক কথা েুাঁন়ে তদনিে ো। 
  
অনেক সু্কনল পাঠয িইনয় িলা হয় র্েগনির সািনে িকৃ্ততার িযাপারর্া একর্া িন্ধ মিল্প, 
 া শুিু িহাঁকাল তিষ্টায় কণ্ঠস্বর মঠক কনর ভাষায় অলঙ্কার রু্ন়েই করা  ায়। আমি 
দীর্জকাল, প্রায় সারা র্ীিেই িােুষনক িুমেনয়মে র্েগনির সািনে িকৃ্ততা তদওয়ার কার্ 
খুিই সহর্। শুিু কতকগুনলা সহর্ মেয়ি তিনে িলনলই হল। ১৯১২ সানল  খে প্রথি 
এই মিক্ষাদাে শুরু কমর তখে প্রাথমিক োনত্রর িত আমিও এর অথজ র্ােতাি ো। আমি 
প্রথনি ত  মিক্ষাদাে শুরু কমর তা আিার কনলর্ী মিক্ষার উপর মেভজর কনর। 
  
 পনর তদখলাি ভুল পনথ িনলমে। িয়স্কনদর ত  ভানি মিক্ষা মদমিলাি তারা ত ে েতুে 
কনলর্ োত্র। আমি তদখলাি, আমি ত  ওনয়িন্টার, িােজ, মপর্ আর ওনোনেলনক েকল 
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করনত িনলমে তসর্া এনকিানরই ভুল। আিার ক্লানসর োত্ররা  া িাইমেল তা হল, মেনর্র 
পানয় দাাঁম়েনয় সাহনসর সনে পমরষ্কার গলায় িযিসা র্গনতর সভায় িক্তিয রাখা। এরপর 
সি িই র্াোলা মদনয় েুাঁন়ে তফনল কতকগুনলা সহর্ মিষয় মেনয় োত্রনদর িুনখািুমখ হনত 
আিার তদরী হয় মে। এনতই কার্ হল আর োত্ররাও তিমি সংখযায় আসনত লাগল। 
  
আিার অমফনসর তানক আর দুমেয়ািয় িাখা অমফনস ত  সি প্রিংসাপত্র র্মিনয় রাখা 
আনে তসগুনলা  মদ তদখনতে, আপোরা অিাক হনয় ত নতে। এসি মিমঠ এনসনে োিী 
সি মিল্প অমিকতজার কাে তথনক  াাঁনদর োি সংিাদপনত্রর মিনরািাি। এ ো়ো এনসনে 
রানর্যর গভিজর, পালজানিনন্টর সদসয, কনলনর্র তপ্রমসনেন্ট আর মিল্পী র্গনতর িােুনষর 
কাে তথনকও। শুিু এই েয়, আরও মিমঠ তপনয়মে গৃহকত্রজী, িন্ত্রী, মিক্ষক, তকাম্পােী 
অমিকতজা। রমিক-দক্ষ ও অদক্ষ, ইউমেয়ে সদসয। কনলনর্র োত্র-োত্রী, িযিসায়ী 
িমহলা। এাঁরা সকনলই তিনয়নেে র্েগনির সািনে আত্মমিশ্বাস মেনয় গ্রহিীয় হনত। তারা 
সফলতা লাভ করায় কৃতজ্ঞতায় আিানক সপ্রিংসা মিমঠ ো মলনখ পানরে মে। 
  
ত -সি হার্ার হার্ার িােুষনক আমি মিক্ষা মদনয়মে তার িনিয একর্নের কথাই আিার 
িনে আসনে ত নহতু িযাপারর্া তস সিয় আিার উপর দারুি প্রভাি তফনলমেল। কনয়ক 
িের আনগ মফলানেলমফয়ার একর্ে সফল িযিসায়ী মে. েমিউ. তর্ন্ট আিার পাঠিনি 
ত াগ তদওয়ার পর আিানক লানে মেিন্ত্রি কনরে। মতমে আিায় িনলে : িহ সভায় 
িকৃ্ততা তদওয়ার সুন াগ আমি এম়েনয় মগনয়মে মিিঃ কানেজগী। িতজিানে আমি এক কনলনর্ 
ট্রামে তিানেজর তিয়ারিযাে। সভায় তাই সভাপমতে করনতই হনি। আপমে মক িনে 
কনরে এই িয়নস িকৃ্ততা তিখা সম্ভি? 
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আমি ওই িয়নসর িােুষনক মিক্ষাদানের অমভজ্ঞতা তথনক র্াোলাি এর্া মেিয়ই সম্ভি 
আর মতমে সফল হনিেই। 
  
মতে িের পর তাাঁর সনে আিার িনে  াই। প্রথি সাক্ষানতর সিয় ত  তর্মিনল 
িনসমেলাি তসর্ানতই আিরা িমস। আমি তার কানে র্ােনত িাই আিার ভমিষযত িািী 
মঠক হনয়নে মক ো। মতমে তহনস একর্া তোর্ িই তির কনর তদখানলে কতগুনলা র্ায়গায় 
মতমে িকৃ্ততার আিন্ত্রি তপনয়নেে। মতমে আরও িলনলে, এই িকৃ্ততা তদওয়ার ক্ষিতা, 
িকৃ্ততা দাে কনর ত  আেদ আমি পাই তার তুলো তেই। 
  
শুিু এই েয়–মতমে তুরুনপর ত  তাসমর্ এিার তদখানলে তা হল ইংলযানন্ডর প্রিােিন্ত্রীর 
সভায় প্রমতমেমিে করার দাময়ে তাাঁনকই তদওয়া হনয়নে। 
  
আর একর্া উদাহরি মদই। মি এফ, গুেমরি তকাম্পােী তিানেজর তিয়ারিযাে এি গুেমরি 
একমদে আিার অমফনস এনস িনলে, আমি সারা র্ীিনে  তিার িকৃ্ততা মদনত তিনয়মে 
ততিারই ভনয় তকাঁনপমে। িরাির তিানেজর সভায় সভাপমতে কনরমে আর িনস িনস কথা 
িনলমে। মকন্তু  খেই দাাঁম়েনয় িলনত হনয়নে ভনয় তকাঁনপ উনঠমে। িুখ মদনয় ত ে কথাই 
তিনরানত িায়মে। আিার মিশ্বাস হয় ো মকেু করনত পারনিে এ িযাপানর। আিার সিসযা 
ি়েই র্মর্ল। 
  
‘মকন্তু’, আমি িললাি, ‘আমি মকেু করনত পারনিা ো িুেনলও এনসনেে তকে?’ 
  
‘শুিু একর্া কারনি’, মতমে র্িাি মদনলে। আিার একর্ে অযাকাউন্টযান্ট আনে। তলাকর্া 
অতযন্ত লারু্ক প্রকৃমতর। আিার তিম্বার পার হনয়  াওয়ার সিয় তস তিনের মদনক 
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তামকনয় থাকত, কদামিৎ িুখ তুলনতা। আিিকা তদখলাি তস আিার র্নর তসার্া মিিুক 
উাঁিু কনর ঢুকনে আর আিানক উিল িুনখ িলল, ‘সুপ্রভাত, মিিঃ গুেমরি!’ ওর 
পমরিতজনে দারুি অিাক হনয়  াই। তাই একমদে িললাি ‘তক ততািানক িদলানল?’ তস 
তখে আপোর সি কথা র্াোল। ওর ওই পমরিতজে তদনখই আপোর কানে এনসমে। 
  
আমি মিিঃ গুেমরিনক িললাি ত  মতমে  মদ আিার ক্লানস ত াগ মদনয়  া করনত িলা হনি 
তাই করনল কনয়ক সপ্তানহর িনিযই তরাতানদর সািনে িকৃ্ততা মদনয় আেদ পানিে। তা 
 মদ পানরে মতমে র্িাি তদে, তাহনল পৃমথিীনত আমিই হি সিনিনয় সুখী িােুষ। মতমে 
আিার ক্লানস ত াগ মদনলে আর অদু্ভত রকি উন্নমত করনলে। মতে িাস পনর আমি 
তানক এক হলর্নর মতমে হার্ার িােুনষর সািনে মিমের্ দুই িকৃ্ততা করনত আহ্বাে 
কমর। মতমে কথা িনলে প্রায় এগানরা মিমের্। 
  
আিার ক্লানস  ারা মিখনত এনসনেে তাাঁনদর অনেনকরই এ রকি অনলৌমকক িযাপার 
র্নর্নে। তাাঁনদর অনেনকরই এই মিক্ষার ফনল পনদান্নমত র্নর্নে। িযিসায় তানদর স্বপ্ন 
সাথজক হনয়নে, তাাঁরা সিানর্ প্রমতিাও তপনয়নেে। এ রকি িহ তক্ষনত্রই হয় ত  মঠক 
একর্া িকৃ্ততানতই এই অনলৌমকক কাণ্ড র্নর্নে। এরপর আপোনদর িামরও লানর্ার 
কামহেী তিাোমি। 
  
তিি ক’িের আনগ মকউিা তথনক একর্া তার তপনয় তিি অিাক হনয়  াই। তসর্া এই 
রকি : আপোর র্িাি ো তপনল আমি মেউইয়নকজ এনস একর্া িকৃ্ততার র্েয মিক্ষা 
তেি।’ সই মেল : িামরও লানর্া’। তলাকমর্র োিও আিার তিাো মেল ো। 
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মিিঃ লানর্া মেউইয়নকজ এনস িলনলে : ‘হাভাো ক্লাি একর্া অেুিানে তানদর পোি িষজ 
পূমতজ পালে করনি আর আিানকই প্রিাে িক্তা করা হনয়নে। আমি একর্ে অযার্েী, 
র্ীিনে র্েগনির সািনে িকৃ্ততা কমরমে।  মদ তাই িযথজ হই তাহনল স্ত্রী দুিঃখ পানি আর 
সিানর্ও তোর্ হনয়  াি। তাই মকউিা তথনক েুনর্ এলাি,  মদ তকাে মকেু করনত 
পানরে। িাত্র মতে সপ্তাহ সিয় আনে। 
  
ওই মতে সপ্তানহ িামরও লানর্ানক োো ক্লানস প্রমত রানত মতে িারিার িকৃ্ততা 
তদওয়ালাি। মতে সপ্তাহ পনর মতমে তসই িকৃ্ততাও মদনলে। তাাঁর িকৃ্ততা এতই ভাল হল 
ত  র্াইি পমত্রকায় তাাঁনক মিরার্ প্রিংসা করা হয়। 
  
র্র্োর্ানক অনলৌমকক িনে হনি? মঠকই তাই, মিংি িতাব্দীনত ভয় র্য় করার এক 
অনলৌমকক র্র্ো। 
  
২। মেনর্র উনেিয সািনে রাখুে। 
  
মিিঃ তর্ন্ট  খে েতুে দক্ষতা কানর্ লামগনয় িনের সুনখ িকৃ্ততা মদমিনলে তখে  া 
কনরমেনলে তসর্াই িনে হয় তার সাফনলযর কারি। তনি এর্া মঠক, মতমে আিার মেনদজি 
তিনে িনলমেনলে। আিার িারিা মতমে তা কনরে একর্ে িক্তা হনিে িনলই। মতমে 
ভমিষযতনক সািনে তরনখ কার্ কনর তগনেে। আপোনকও তসইভানি ভমিষযনক সািনে 
তরনখ িাস্তিাময়ত করনত হনি। 
  
আপোর আত্মমিশ্বাস এিং সদুরভানি কথা িলিার ক্ষিতা  া সহর্নিািয হনয় উঠনি 
তার প্রমত দৃমষ্ট মেিদ্ধ রাখনত হনি। এর্া হনল সিানর্, িনু্ধ িহনল আপোর প্রমতপমত্ত 
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কতর্া িা়েনি, িযিসানয় এর্া কতখামে কানর্ লাগানত পারনিে তসকথাই আপোনক 
ভািনত হনি। সংনক্ষনপ এর্াই আপোনক এমগনয় মেনয়  াওয়ার সুন াগ তদনি। 
  
িকৃ্ততা ও িযিসানয় প্রমতপমত্ত’ োনি এক প্রিনন্ধ েযািোল কযাস তিমর্ন্টার তকাম্পােীর 
তিয়ারিযাে আর ইউনেনস্কার তিয়ারিযাে এস. মস. অযামলে মলনখনেে, ‘আিানদর িযিসার 
ইমতহানস অনেনকই িনে উনঠ িিৎকার কার্ কনরনেে। তিি কনয়ক িের আনগ 
কােসানসর এক তরুি আিানদর িাখা অমফনস মিমিমত্র এক ভাষি তদয়। আর্ তসই 
আিানদর মিিনয়র ভাইস-তপ্রমসনেন্ট। আমি র্ামে আর্ মতমে তকাম্পােীর তপ্রমসনেন্ট।’ 
  
আপোর ভাষনির ক্ষিতা আপোনক তকাথায় মেনয় ত নত পানর আপোর িারিা করার 
িমক্ত তেই। আিানদর একর্ে স্নাতক, িানর্জা কনপজানরিনের তপ্রমসনেন্ট তহেরী 
িযাকনোে িনলে কা জকর ভানি অনেযর সনে ত াগান াগ আর তানদর সহন ামগতা 
লাভনকই মিখনর ওঠার মসাঁম়ে িনলই আিরা িনে কমর। 
  
একিার ভািুে আপোর তরাতানদর সনে একাত্ম হওয়ার আেদ কতখামে। আমি সারা 
মিনশ্ব ভ্রিি কনর তদনখমে তরাতানদর িকৃ্ততা দাে কনর িুগ্ধ কনর রাখার তিনয় ি়ে সুখ 
আর মকেুনতই তেই। এর িিয মদনয় আপমে লাভ কনরে একর্া ক্ষিতার অেুভূমত। 
  
এিার তকাে সভায় িকৃ্ততা মদনত  ানিে তভনি মেে। আত্মমিশ্বাস মেনয় পানয় পানয় 
এমগনয় িনলনেে িনের মদনক, িারমদনক মেস্তব্ধ। তরাতানদর আপোর কথায় িুগ্ধ কনর 
তুনলনেে, তারপর িকৃ্ততা তিষ হনতই শুিু করতামল আর প্রিংসা িািীর িব্দ। িনে 
রাখনিে এর একর্া অদু্ভত িাদকতা আনে। 
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হাভজানেজর মিখযাত িেস্তনের অিযাপক উইমলয়াি তর্ম্স ত  ক’মর্ কথা মলনখ তগনেে তা 
আপোর র্ীিনে অদু্ভত প্রমতমিয়া সৃমষ্ট করনত পানর। কথাগুনলা আপোর িনে 
আমলিািার িত সাহনসর দরর্াই খুনল িরনত পানর। কথা কমর্ এই : ‘ত -তকানো 
মিষয়ই তহাক তার প্রমত আপোর আকাঙক্ষা আপোনক রক্ষা করনত পানর।  মদ তকাে 
ফল লাভ আিা কনরে মেমিত তা পানিে।  মদ ভাল হনত িাে-তাই হনিে।  মদ 
মিমক্ষত হনত িাে মিমক্ষতই হনিে। একাগ্র হনয় এগুনলা িাইনলই তা লাভ করনত 
পানরে। সনে শুিু একিরকি অোকামঙক্ষত মর্মেস িাইনিে ো।‘ 
  
তোর্ তোর্ দনলর সািনে ভাষি তদওয়া তিখা র্েগনির সািনে সািারি িকৃ্ততার তিনয় 
অেযােয সুন াগ এনে তদয়। আসনল সারা র্ীিনে আপমে মিরািমরত তকাে র্েগনির 
সািনে িকৃ্ততা ো কনর থাকনলও এই মিক্ষা তথনক  া পানিে তার িূলয অনেক। একমর্ 
হনলা, এই ভাষি মিক্ষা আত্মমিশ্বাস গন়ে ততানল। আপমে ত ই িুেনত পারনিে ত  
আপমে িনে দাাঁম়েনয় একদল িােুনষর সািনে িকৃ্ততা মদনত পানরে, এর্া অোয়ানসই 
তিনে তেওয়া  ায় তঢর তিমি আত্মমিশ্বানসর সনে একর্নের সনে কথা িলনিে। আিার 
োত্ররা  খে তদনখে তাাঁরা ক্লানসর সহপামঠনদর সািনে িকৃ্ততা মদনত সক্ষি আর তানত 
োদ তভনঙ পন়ে ো। এর ফনল তারা তানদর িনু্ধ িান্ধি, পমরিার, িযিসাময়ক সহন াগী, 
তিতা সকলনকই উিীমিত করনত পানরে। 
  
এই িরনের মিক্ষায় িযমক্তনের ত  পমরিতজে হয় তসর্া সনে সনেই তিানখ পন়ে ো। অল্প 
মকেুমদে আনগ আমি আনিমরকাে তিমেকযাল অযানসামসনয়িনের প্রাক্তে তপ্রমসনেন্ট, সার্জে 
ে. তেমভে অলিযােনক প্রশ্ন কমর, িােমসক আর িারীমরক মদক তথনক র্েসংন ানগর 
মিক্ষার উপকামরতা কী? মতমে তহনস র্িানি িনলে ত  মতমে এর্েয একর্া তপ্রসমিপিে 
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মলনখ তদনিে। এর্া তকাে ওষুনির তদাকাে ততমর করনত পারনি ো, এর্া ততমর করনত 
হনি তসই িযমক্তনকই, মতমে  মদ পারনিে ো ভানিে তাহনল ভুল করনিে। 
  
তপ্রসমিপিাের্া আিার তেনস্কই আনে।  তিারই তা পম়ে ততিারই িুগ্ধ হই। তসর্া এই 
রকি : 
  
আপ্রাি তিষ্টায় এিে িমক্ত গন়ে তুলুে  ানত অনেয আপোর িে আর হৃদয় অেুকরি 
করনত পানর। আপোর মিন্তািারা, উনেিয সহনর্ িযমক্তনক, দলনক এিং র্েগনির 
সািনে প্রকাি করনত মিখুে। তদখনিে ত  আপোর তিষ্টা  তই এনগানত থাকনি ততই 
আপোর সত্তা আনগর তিনয় তঢর তিমি কনর অপনরর উপর প্রভাি তফলনত পারনে। 
  
এই িযিিাপত্র তথনক আপমে মিগুি লাভ করনত পারনিে।  তই অনেযর সািনে িক্তিয 
রাখনত পারনিে ততই আপোর আত্মমিশ্বাস তিন়ে উনঠ িযমক্তনের প্রকাি র্র্নি। এর 
অথজ আপমে আনিগ িমণ্ডত কনরনেে, আর তানতই িারীমরকভানিও আপোর উন্নমত হনি। 
িতজিাে র্গনত এই র্েসংন াগ আর িকৃ্ততা তরুি িা িয়স্ক সকনলরই দরকার। 
িযিসার দুমেয়ায় এর কা জকামরতার কথা আমি র্ামে ো। তনি স্বানিযর মদনক অফুরন্ত। 
একর্েই তহাক িা অনেনকই তহাক পারনলই তানদর সািনে িক্তিয রাখুে তদখনিে 
আপোর িনিয পমরিতজে আেনিই। 
  
এিরনের িারিা থাকা িিৎকার। তকাে ওষুনির িম়েনত তা পানিে ো। 
  
৩। সাফনলযর র্েয িেনক ততরী করুে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

17 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

একিার এক তিতার অেুিানে আিানক মতেনর্ কথায় িলনত িলা হয় র্ীিনে তকান্ তরি 
মিক্ষা লাভ কনরমে। আমি িনলমেলাি : সিনিনয় ি়ে ত  মিক্ষা আমি তপনয়মে তা হল 
আিরা  া ভামি তার অসািােয গুরুে। আপমে মক ভানিে  মদ র্ােনত পারতাি তাহনল 
িুেনত পারতাি আপমে মক, কারি আপোর মিন্তাই র্ামেনয় তদয় আপমে মক। আপোর 
মিন্তািারা িদল কনর আিরা আপোর র্ীিেই িদনল মদনত পামর।’ 
  
এখে আপমে িাইনেে আরও আত্মমিশ্বাস মেনয় কা জকর র্েসংন াগ গন়ে ততালা। 
অতএি এখে তথনক আপোর কার্ হল েঙথজক ভািো তেন়ে তিষ্টায় সফল হওয়ার 
কা জকর মিন্তা করা। আপোনক অিিযই তলানকর সািনে কথা িলার একর্া আিািাদী 
িে গন়ে তুলনত হনি। 
  
একর্া কামহেী তিাোি এিার। তদখনত পানিে একাগ্রতা থাকনল ত  তকউ মকভানি 
িকৃ্ততা করার িযানলঞ্জ মেনত পানর।  ার কথা িলমে মতমে অনেক মেিু তথনক উনঠ 
পমরিালোর তক্ষনত্র প্রায় িযিসা র্গনতর প্রিানদ পমরিত হনয়নেে। মকন্তু প্রথি র্ীিনে 
কনলনর্  খে মতমে িকৃ্ততা মদনত উঠনতে তাাঁর িুখ মদনয় কথা তিনরাত ো। িুখ সাদা 
হনয় ত ত তাাঁর, পাাঁি মিমেনর্র তিমি কথা িলনত ো তপনর তাাঁনক িে তথনক সর্ল 
তিানখ পালানত হত। 
  
অল্প িয়নস  ার এ অিিা মেল, িযথজতা তাাঁনক স্তব্ধ করনত পানরমে। মতমে িপথ তেে 
একর্ে ভানলা িক্তা হনিে। আর তানতই ো তথনক মতমে হনয় ওনঠে মিশ্ব-প্রমসদ্ধ 
সরকারী অথজনেমতক উপনদষ্টা। তার োি ক্লানরন্স মি. র যানণ্ডল। তাাঁর একর্া িই ‘মিেি’স 
তফথ’-এ মতমে র্েসংন াগ সম্পনকজ িনলনেে সি রকি কানর্ই আিার অমভজ্ঞতা 
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র্নিনে। আমি হামর্র হনয়মে িযিসাময়ক সভায়, তিম্বার অি কিানসজও, তরার্ারী ক্লানি 
এই রকি িহ র্ায়গায়। মিমিগানে  ুনদ্ধর সিনয়ও িকৃ্ততা মদনয়মে। আমি হাভজানেজর 
তপ্রমসনেন্ট তর্ম্স ব্রায়ান্ট কোনল্টর সনে িকৃ্ততা মদনয়মে। এিে মক িূল ফরামস ভাষানতও 
তা কনরমে। 
  
‘আিার িারিা তরাতারা মক শুেনত িায়, আর তা মকভানি িলা হনি, তা আমি র্ামে। 
আিার িনে হয় একর্ে দক্ষ িযিসায়ী  মদ িযিসায় দাময়ে মেনত পানরে তাাঁর পনক্ষ 
অেয মকেু তিখা কমঠে েয়।’ 
  
মি. র যান্ডানলর সনে আমি একিত। একর্ে ভানলা িক্তা হওয়ার কানর্ সাফনলযর ইিা 
অনেকর্াই এমগনয় তদয়। আমি  মদ আপোনদর িনের ইিা সম্পনকজ একর্া অন্তদৃজমষ্ট 
লাভ করতাি তাহনল িনল মদনত পারতাি মেমিত ভানিই, সাফলয লাভ করনত আপোর 
কত সিয় প্রনয়ার্ে। 
  
তাই একানর্ সফল হনত আপোর িাই উপ ুক্ত মকেু গুিািলী। এর্া ত  তকাে দরকারী 
কানর্ই প্রনয়ার্ে হয়। পিজত মেমঙনয় ত নতও িাই উদগ্র একর্া ইিার িত মকেু। 
  
রু্মলয়াস সীর্ার  খে গলা তথনক িযানেল পার হনয় ইংলযানন্ড হামর্র হে তখে তাাঁর 
তসোদনলর মির্নয়র র্েয মক িযিিা তেে র্ানেে? খুি একর্া িালামকর কার্ই মতমে 
কনরে। মতমে তোভানরর িুনখ এক উাঁিু র্ায়গায় থানিেমেনি তাকানত তাাঁনদর তিানখ 
পন়ে, ত  র্াহানর্ িন়ে তারা এনসমেনলে তার সিই তলমলহাে আগুনে পুন়ে োই হনয় 
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তগনে। িত্রু তদনি সি সংন াগ মেমিহ্ন, পালািার পথও তেই–অতএি একর্া কার্ই 
করার মেল : এমগনয় িলা-র্য় করার র্েয। আর মঠক তাই মতমে কনরে। 
  
অির সীর্ানরর এিেই মেল িনের তর্ার। আপমেও তাই করুে ো তকে, তরাতানদর 
ভয় র্য় করার িিয মদনয়। 
  
৪।  তর্া সম্ভি অভযাস করুে 
  
প্রথি মিশ্ব ুনদ্ধর আনগ আিার ত  পাঠযিি িালু কনরমেলাি আর্ তা পুনরাপুমর িদনল 
তগনে। প্রমত িেরই েতুে িযাে িারিা পুরনোগুনলা িদনল তগনে। তনি পাঠিনির একর্া 
মিষয় অপমরিমতজত তথনক তগনে। ক্লানসর প্রনতযকনকই অন্ততিঃ একিার উনঠ দাাঁম়েনয়, 
তিমির ভাগই দুিার, ক্লানসর সকনলর সািনে িকৃ্ততা মদনত হয়। তকে? এর্া তসই র্নল 
ো তেনি ত িে সাাঁতার তিখা  ায় ো ততিেই–অথজাৎ িােুনষর সািনে িকৃ্ততা ো মদনল 
তকউ িক্তা হনত পানর ো। আপমে িকৃ্ততা করা সম্পনকজ তিার্া তিার্া িই প়েনত পানরে–
এ িইনয়র সনেও –অথি িকৃ্ততা দাে ো করনতও পানরে। এ িইর্া একর্া গাইে িই 
িাত্র। আপোনক এর মেনদজি অভযাস করনত হনি। 
  
র্র্জ িােজােজি’তক  খে প্রশ্ন করা হয় এিে িিৎকারভানি র্েগনির সািনে মতমে 
মকভানি িকৃ্ততা কনরে, মতমে র্িাি তদে : ‘তস্কর্ করা ত ভানি মিনখমে তসই ভানিই 
একগুনয়র িত তেহাত তিাকার িতই অভযাস কনর মিনখমে িকৃ্ততা করা। ত ৌিনে ি 
মেনলে অতযন্ত ভীরু। কারও িাম়েনত তঢাকার আনগ রাস্তায় অন্ততিঃ মিি মিমের্ তর্ারারু্মর 
করনতে। খুি কি তলাকই আিার িত কাপুরুষ মেল আর এিে লিা তপত’, ি স্বীকার 
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কনরনেে। তিষ প জন্ত ি ভীরুতা, আর কাপুরুষতা র্য় করার তসরা পথই তিনে 
মেনয়মেনরে। মতমে তাাঁর দুিজলতানক র্য় করনত িাইনলে। একর্া মিতকজ সভায় মতমে 
ত াগ মদনলে। লণ্ডনের প্রায় সি সভায়, ত খানে আনলািোর সুন াগ থাকত তসখানেই 
ত াগ মদনত লাগনলে। সিার্তনন্ত্রর পনক্ষ প্রিার িালানত িেপ্রাি তঢনল র্র্জ িােজােজ ি 
মিংি িতাব্দীর প্রথিানিজর একর্ে িিৎকার সুদক্ষ িক্তা হনয় উনঠমেনলে। 
  
কথা িলার সুন াগ িারপানিই ে়োনো। ত  সি প্রমতিানে কথা িলার সুন াগ আনে 
তানত ত াগদাে করুে। সুন াগ পাওয়া িাত্রই ত  তকাে র্েসভায় ত াগ মদে। দপ্তনরর 
তকাে সভায় মপেনের আসনে থাকনিে ো। তিি তর্ারানলা স্বনরই আপোর িক্তিয 
রাখুে। কথা িলুে! রমিিানরর মিক্ষাদানের ক্লানস মিক্ষাদােও করুে। ভানলা কনর ের্র 
রাখনল তদখনিে আপোর িারপানি িযিসা, সািামর্ক, রার্নেমতক তপিাদারী িা এিে 
মক আপোর এলাকানতও কথা িলার দারুি সুন াগ রনয়নে। কথা ো িলনল আপোর 
র্াো অসম্ভি কতর্া উন্নমত লাভ করনত পারনলে। তাই শুিু কথা িনল  াে িারিার। 
  
একর্ে তরুে িযিসায়ী প্রমতিানের কতজা আিায় িনলমেনলে, এ িযাপার আিার র্াো, 
মকন্তু তিখার অমিপরীক্ষার িুনখািুমখ হনত ইনি কনর ো। 
  
‘অমিপরীক্ষা!’ আমি র্িাি মদই। কথার্া িে তথনক হমর্নয় মদে। আপমে মঠকভানি মিন্তা 
করনত পানরে মে।” 
‘মঠক মিন্তার্া তকিে?’ তাাঁর প্রশ্ন মেল। 
‘একর্া অযােনভোনরর মিন্তা’ র্িাি মদই। 
আপমেও তা করনত পানরে। 
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২. আত্মবিশ্বোস গয়ে ডিোলো 
  
র্েসংন ানগর তক্ষনত্র সিনিনয় ি়ে প্রমতিন্ধক হল ভয়। আমি এিে একর্েনক র্ামে 
ম মে আিার ক্লানস ত াগ তদেমে কারি তাাঁনক কথা িলনত হনি। পাাঁি িের পনর অিিয 
মতমে ত াগ মদনয় পাাঁির্া িের েষ্ট হওয়ার র্েয দুিঃখও কনরে। আর্ মতমে একর্ে 
মিখযাত িক্তা। 
  
এিাসজে িনলনেে, পৃমথিীনত ভনয়র িত আর মকেু িােুনষর ক্ষমত কনর ো। কথার্া আমি 
িনে প্রানি মিশ্বাস কমর, কারি ১৯১২ সাল তথনক মিক্ষাদাে কনর এ অমভজ্ঞতা আমি 
সেয় কনরমে। 
  
স্ত্রী পুরুষনক র্েগনির সািনে িকৃ্ততা করা তিখানত মগনয় আমি ভয় দূর করার িিয 
মদনয় আত্মমিশ্বাস গন়ে ততালার পথ আমিষ্কার কনরমে। এর্েয শুিু দরকার কনয়ক 
সপ্তানহর অভযাস। 
  
১. িকৃ্ততার ভীমত সম্বনন্ধ োো র্র্োর তখাাঁর্ রাখুে। 
  
এক েম্বর র্র্ো : 
  
িকৃ্ততা সম্বনন্ধ একিাত্র আপমেই ভীত েে। কনলনর্ পমরসংখযাে মেনয় তদখা তগনে 
িকৃ্ততার ক্লানস িতকরা আমি মক েব্বই ভাগ োনত্ররই তগা়োয় এই ভয় থানক। আিার 
আরও িারিা িয়স্কনদর তক্ষনত্র এ ভয় িতকরা একি ভাগ। 
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দুই েম্বর র্র্ো : 
  
একরু্ িেভীমত থাকা কানর্র হয়। আিানদর পামরপামশ্বজকতা তিনে তেওয়ার র্েয 
প্রকৃমতদত্ত ক্ষিতা ততমর হওয়ার িযাপার থানক। তাই  খে তদখনিে ো়েীর গমত তিন়ে 
উনঠ র্ািনত শুরু কনরনেে, তানত ভয় পানিে ো। আপোর িরীর িাইনরর উনত্তর্োয় 
কার্ করনত ততমর। এই িারীমরক িযাপারর্া একর্া সীিাোর িনিয থাকনল আপমে তিি 
ভানলাভানিই পমরষ্কারভানি স্বাভামিক অিিায় কথা িনল ত নত পারনিে। 
  
মতে েম্বর র্র্ো : 
  
িহ তপিাদার িক্তা আিানক িনলনেে তারাও পুনরাপুমর ভয়নক র্য় করনত পানরে ো। 
এ রকি অিিা প্রমতিার প্রথি কথা শুরুর সিয় তিি মকেুক্ষি তথনক  ায়। ত  সি 
িক্তা িনলে ভয় িনল তকাে প্রমতমিয়া তানদর হয় ো তারা তেহাত িািাল। 
  
িার েম্বর র্র্ো : 
  
র্েতার সািনে িকৃ্ততা করনত ভয় পাওয়ার কারিই হল আপমে একানর্ অেভযস্ত। 
তিমির ভাগ িােুনষরই র্ে-সংন ানগর অমভজ্ঞতা থানক ো তাই ভয় তানদর আাঁকন়ে 
িনর। মিক্ষােিীিনদর কানে এর্া তর্মেস তখলা িা গাম়ে িালানোর িত। এই ভয় 
কার্ানোর একিাত্র পথই হল তকিল অভযাস িামলনয়  াওয়া। তদখনিে িকৃ্ততা িযাপারর্া 
আেনদর খমে হনয় উঠনত পানর। 
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২. সমঠকভানি মেনর্নক ততমর করুে। 
  
িনে প়েনে একিার তিি ক’িের আনগ মেউইয়কজ তরার্ারী ক্লানির িিযাহ্ননভানর্ একর্ে 
োিী সরকারী অমফসার প্রিাে িক্তা মহনসনি আনসে। আিরা সাগ্রাহ অনপক্ষায় মেলাি 
মতমে মক িনলে শুেি। িনল। 
  
প্রথনিই িুেনত পারা তগল ভদ্রনলাক ততমর েে। প্রথনি মতমে িে তথনকই িলার তিষ্টা 
করনলে, তানত িযথজ হনয় পনকর্ তথনক একতা়ো কাগর্ তির করনলে। অিিয তানতও 
সুমিনি হল ো।  তই মতমে িলনত তিষ্টা করনলে ততই সি তাাঁর গুমলনয় ত নত লাগল। 
িারিার ক্ষিা তিনয় মতমে কাাঁপা তঠাাঁনর্ মকেু িলনত িাইমেনলে। তিিামর ভনয় এনকিানর 
শুমকনয় কাঠ, তিাো  ামিল একদি ততমর হনয় আনসে মে। তিষ প জন্ত হতিাে অিিায় 
মতমে িনস প়েনলে। 
  
১৯১২ সাল তথনক প্রায় িেনর পাাঁি হার্ার িকৃ্ততা আিানক তদারক করনত হনয়নে। এই 
অমভজ্ঞতা তথনক এভানরনের িূন়োর িতই একর্া িযাপার িাথা তুনল আনে : একিাত্র 
ততমর হনয় আসা িক্তারাই আত্মমিশ্বাসী হে। দুিজল অস্ত্র মেনয় তকউ মকভানি তকাে ভনয়র 
দূগজ র্য় করা ভািনত পানর? মলঙ্কে িনলমেনলে :”আিার মিশ্বাস তকাে মকেু িলার ো 
থাকনল িলনত তগনল অনসায়ামস্ত ো তিাি কনর পারি ো।” 
  
েযামেনয়ল ওনয়িন্টার িনলমেনলে অনিজক ততমর হনয় তরাতানদর সািনে  াওয়ার কথা 
ভািনল িনে হয় অনিজক তপািাক পনর হামর্র হনয়মে। 
  
িকৃ্ততার প্রমতমর্ িব্দ িুখি করনিে ো 
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‘ভানলাভানি ততরী’ িলনত মক র্ামে িলমে িকৃ্ততার্া একদি িনে তগাঁনথ রাখনিে? এ 
প্রনশ্নর উত্তর তদি তিি তর্ারানলা ভানি ‘ো’ িনল। মেনর্নদর অহমিকানক রক্ষা করনত 
আর পানে তরাতানদর সািনে কথা ভুনল  াে তসই কারনি িহ িক্তা িুখি করার ফাাঁনদ 
পা তদে। তকাে ভানি এই তেিার িিীভূত হনল িক্তা িরািনরর িতই সিয় েষ্ট করার 
িনিয আর িনে উপ ুক্ত পমরনিি ততমরনত িযথজ হে। 
  
আনিমরকার সংিাদ তর্াষকনদর েীে এইি. মভ. কযানেেিিজ  খে হাভজােজ মিশ্বমিদযালনয়র 
োত্র তখে মতমে এক িকৃ্ততা প্রমতন ামগতায় ত াগ তদে। তর্ন্টলিযাে, মদ মকং’ োনি 
একর্া তোর্ গল্প মতমে তিনে মেনয় প্রায় ি’খানেক িার মরহাসজাল মদনয় তসর্া এনকিানর 
কণ্ঠি কনর রানখে। প্রমতন ামগতার মদে মতমে সি ভুনল তগনলে। শুিু ভুনল  ােমে, তাাঁর 
িে একদি িূেযতায় ভনর তগল। ভনয় মতমে এনকিানর আিিরা। হতািায় িরীয়া হনয় 
মতমে িে তথনকই গল্পর্া িনল তগনলে। তাাঁর অিাক লাগল  খে মিিারকরা তাাঁনকই প্রথি 
পুরস্কার মদনলে। তসই তথনক আর্ প জন্ত কানল্টেিিজ আর কখেও তকাে িকৃ্ততা িুখি 
কনরে মে। তার তর্াষক র্ীিনে সাফনলযর এর্াই হল তগাপে পথ। সািােয মকেু তোর্ 
তরনখ মতমে স্বাভামিক ভানিই, তরাতানদর সািনে কথা িনলে। 
  
ত  তলাক আনগ মিনখ তসর্া িুখি করনত িাে মতমে শুিু সিয় আর িমক্তই ক্ষয় কনরে 
আর এর পমরিমতনত আনস িযথজতা। আিরা সারা র্ীিে িনরই স্বতিঃসু্ফতজ ভানি কথা 
িমল। আিরা কথাগুনলা আনগ ভামিো, আিরা তকিল মকেু িারিা কনর রামখ, িযাস। 
আিানদর িারিা স্পষ্ট হনল কথাগুনলা স্বাভামিক ভানিই অিনিতোয় ত ভানি শ্বাস মেই 
তসইভানিই এনস পন়ে। 
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এ িযাপারমর্ এিে মক উইেষ্টে িামিজলনকও তিি কমঠে পনথ মিখনত হয়। তরুি িয়নস 
িামিজল তার িকৃ্ততা মলনখ িুখি করনতে। এরপর একমদে  খে মতমে মব্রমর্ি পালজানিনন্ট 
িুখি করা ভাষি মদমিনলে আিিকা তার সি তগালিাল হনয় তগল। তার িনে একিানর 
অন্ধকার তেনি এল। তিি হতিমকত হনয়, মতমে অস্বমস্তনত পন়ে তগনলে। তিষ কথাগুনলা 
মতমে িারিার িলনত লাগনলে আিার সি তগালিাল হনয় িুখ লাল কনর, মতমে িনস 
প়েনলে। তসই তথনক তিষ অিমি উইেষ্টে িামিজল তকােমদেই আর িুখি করা িকৃ্ততা 
কনরে মে। 
  
আিরা  মদ আিানদর ভাষি িা কথার প্রমতমর্ িব্দ আনগ িুখি কনর রামখ তাহনল 
সম্ভিতিঃ তরাতানদর িুনখািুমখ হনলই তা ভুনল  াি।  মদ ভুনল োও  াই তাহনল সমূ্পিজ 
 ামন্ত্রক ভানিই তা িনল  াি। তকে? কারি ওই িকৃ্ততা আিানদর অন্তর তথনক আসনি 
ো। আসনি সৃ্মমতর ভাণ্ডার তথনক। তলাকর্নের সনে আিরা  খে একানন্ত কথা িমল 
তখে আিরা ভামি  া িলনত িাই, তারপর িলনত শুরু করনলই কথুনলা আপো আপমে 
তিমরনয় আনস। সারা র্ীিনে সি সিয় তাই কমর আিরা। তসর্া আর্ িদলানোর দরকার 
মক?  মদ আিরা আনগ িকৃ্ততা িুখি কনর রামখ তাহনল ভযান্স িুিনেনলর অমভজ্ঞতাই 
আিানদর রু্র্নি। 
  
ভযান্স পযারীর তিা আর্জ সু্কনলর োত্র, পনর মতমে হে মিনশ্বর অেযতি িৃহত্তি র্ীিে িীিা 
প্রমতিাে ইকুইনর্িল লাইফ ইেসুযনরন্স তকাম্পােীর ভাইস তপ্রমসনেন্ট। অনেক িের 
আনগ তানক আহ্বাে করা হয় সারা আনিমরকার দু হার্ার িীিা সংিান্ত প্রমতমেমিনদর 
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সভায় ভাষি মদনত। র্ীিে িীিার কানর্ িাত্র দু’িের থাকনলও তাাঁনক মিি মিমের্ িলার 
আিন্ত্রি র্াোনো হয়। 
  
ভযান্স খুিই খুমি হনলে। ভািনলে এনত তার সম্মাে িা়েনি। মকন্তু দুভজাগযিিতিঃ মতমে 
িকৃ্ততার্া মলনখ িুখি কনর রাখনলে। আয়োর সািনে অন্ততিঃ িমিিিার মতমে মরহাসজালও 
মদনলে। িুখ তিানখর ভেী, কায়দা সিই তাাঁর মেখুাঁত িনে হল। 
  
 াই তহাক, মতমে  খে িকৃ্ততা তদিার র্েয িনে উঠনলে তখে প্রিণ্ড ভয় তপনলে। মতমে 
একইভানি শুরু করনলে ‘এই অেুিানে আিার কার্ হ’ল…।’ িযাস এখানেই মতমে সি 
ভুনল তগনলে। মতমে আিার তগা়ো তথনক শুরু করার তিষ্টা করনলে। অনেক কসরৎ কনর 
আিার এমগনয় তগনলে। িারিার মতেিার মতমে এরকি করনলে : িের্া িার মফর্ উাঁিু 
মেল আর মপেে মদনক তকাে তরমলঙ মেল ো িারিানরর িাথায় মতমে ত ই মপমেনয় 
এনলে, তখেই উনল্ট পন়ে একদি অদৃিয হনয় তগনলে। তরাতারা তহনস লুনর্াপুমর্ তখনত 
লাগনলে িযাপার তদনখ। একর্ে তরাতা তিয়ার তথনক উনঠ উনল্ট পন়ে তিনেয় গ়োগম়ে 
তখনত লাগনলে। র্ীিেিীিা প্রমতিানের ইমতহানস তকউ এিে ির্ার দৃিয তদনখ মে। এ 
র্র্োর সিনিনয় আি জ িযাপার হল তরাতারা িনরই মেনয়মেনলে এর্া এক িরনের 
অমভেয়। প্রািীে কিজীরা এখেও এর্া মেনয় সরস আনলািো কনর থানকে। 
  
মকন্তু তিিামর িক্তা ভযান্স িুিনেনলর মক হল? ভযান্স িুিনেল আিায় িনলমেনলে এই র্র্ো 
তার র্ীিনের সিনিনয় অস্বমস্তকর এক পমরমিমত। মতমে এতই অপিােনিাি কনরে ত  
পদতযাগপত্র মলনখ তফনলে। 
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ভযান্স িুিনেনলর উপরওয়ালারা তাাঁনক িুমেনয় সুমর্নয় মেরস্ত কনরে। তাাঁরা তাাঁর 
আত্মমিশ্বাস মফনর তপনত সাহা য করনলে। পনর ভযান্স িুিনেল তাাঁর প্রমতিানে একর্ে 
দক্ষ িক্তা হনয় ওনঠে। মকন্তু র্ীিনে মতমে আর িকৃ্ততা িুখস্ত কনরে মে। তার অমভজ্ঞতা 
তথনক আিরা জ্ঞােলাভ কমর আসুে। 
  
আমি অসংখয িােুষনক িুখি করা ভাষি তিাোনত তদনখমে। তনি এিে একর্েনকও 
তদমখমে িুখি করা তেন়ে তকউ িােুনষর িত আিরি কনর কথা িনলনেে। এর্া করনলও 
তাাঁনক িােমিক িলনত পারতাি। হয়নতা এনত তার একরু্ অসুমিিা হত তনি তানত কার্ 
হত। 
  
মলঙ্কে একিার িনলমেনলে আমি কাউনক িুখি করার উপনদি তিাোনত তদখনত িাই 
ো। আমি িাই তস তখালানিলা ভানিই িক্তিয রাখুক।’ 
  
তেনপামলয়াে তিাোপার্জ িনলমেনলে,  ুদ্ধ হল একর্া মিল্পকলা এিং মিজ্ঞােও। আনগ 
তথনক পমরকল্পো ো করনল তা িযথজ হয়। িকৃ্ততার িযাপানরও তাই। এর্া অনেকর্া 
ভ্রিনির িত। শুরু ো করনল তিষ হয় ো। 
  
িকৃ্ততার মিষয়িস্তু ততমর করার তকাে িাাঁিা িরা মেয়ি তেই। 
  
এিে তকাে েক তেই  া সি রকি সিসযার সিািাে করনত পানর। তিুও এিে একর্া 
িযিিার কথা েিঃ রানসল এইি. কেওনয়ল তার এভারস্ অি োয়িণ্ড’ গ্রনন্থ িনল তগনেে 
 া অনেনকরই কানর্ লাগনত পানর। 
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কেওনয়ল িনলনেে : ১। আপোরা র্াো তথযগুনলা গুমেনয় িলুে। ২। এর ওপর 
আনলািো করুে। ৩। এগুনলা কানর্ লাগানত অেুনরাি করুে। এই পাঠিনি োত্ররা 
মেনির পদ্ধমত কা জকর িনল অেুভি কনরনেে ১। অেযায় িা ভুল িমরনয় মদে। ২। 
প্রমতকানরর পথমর্ তদখানত তিষ্টা করুে। ৩। সহন ামগতার আনিদে রাখুে। 
  
আরও কনয়কমর্ পদ্ধমত আনে। ত িে : ১। তরাতানদর আগ্রহী কনর তুলুে। ২। তানদর 
মিশ্বাস অর্জে করুে। ৩। আপোর িক্তিয রাখুে-তরাতানদর আপোর িক্তনিযর গুিাগুি 
সম্বনন্ধ অিমহত করুে। ৪। তরাতানদর কানে এিেভানি আনিদে রাখুে  ানত তারা 
উিুদ্ধ হয়। 
  
িনু্ধনদর সনে মরহানসজল মদে 
  
ত  িক্তিয আপমে রাখনত িনলনেে তসর্া মঠক কনর তরনখনেে ততা? এর্াই হল প্রথি 
িাপ। ত  মিষনয় আপমে িলনিে িেি কনরনেে সুন াগ তপনলই প্রাতযমহক র্ীিনে 
িনু্ধিান্ধি িা কিজনক্ষনত্রর সহন াগীনদর সনে তসর্া োমলনয় মেে। এ এক মেখুাঁত পদ্ধমত। 
এভানি কথা িলনল অেয কারও কাে তথনক েতুে তকাে মকেু র্ােনতও পানরে, আর তা 
হনি অিূলয। 
  
সাফলয সম্পনকজ আিািাদী হে 
  
িইনয়র তগা়োনতও এই মিষয় উনিখ কনরমে। এর্া অিিয করিীয়। তকাে মিষয় তিনে 
তেওয়ার পর আপোনক মিষনয়র িনিয একাত্ম হনত হনি। আপোর আিরি এিে হনি 
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 া ইমতহানসর তরি িক্তানদর  ুগ ুগ িনর তপ্ররিা রু্মগনয়নে। আপোর উনেনিযর উপর 
আিা রাখনত হনি। 
  
িনে রাখনিে আপোর িক্তনিযর িােখানে তকাে িযাকরিগত ভুল িা এ িরনের ত্রুমর্ 
থাকনলও তসমদনক ের্র তদনিে ো। মেনর্র উপর পমরপূিজ আিা তরনখই আপোর িক্তিয 
তিষ করনিে। আপোর িক্তিয তরাতানদর কতখামে আমিষ্ট রাখনত পানর তসর্া তদখাই 
আপোর কতজিয। সাফলয সম্পনকজ আিািাদী হওয়াই আপোর প্রনয়ার্ে। তসর্াই করুে। 
  
আত্মমিশ্বাসী হনয় উঠুে 
  
মিখযাত িেস্তত্ত্বমিদ প্রনফসর উইমলয়াি তর্িস িনলনেে : মিয়া অেুভূমতনক অেুসরি 
কনর িনল, মকন্তু িাস্তনি মিয়া আর অেুভূমত একসনেই িনল।  া ইিার অেুিতজী, তাই 
মিয়ানক মেয়ন্ত্রি কনর, আিরা পনরাক্ষভানি অেুভূমতনক মেয়ন্ত্রি করনত পামর। 
  
‘অতএি িনে সাহস আেনত হনল আিানদর এখে িযিহার করনত হনি  ানত আিানদর 
ইিানক মেয়ন্ত্রনি রাখনত পামর। আর এর্া করনলই ভয় দূর হনয়  ানি।’ 
  
আপোনক তাই প্রনফসর তর্িনসর উপনদি কানর্ লাগানত হনি।  খে তরাতানদর 
সািনে এনস সাহস আেনত িাইনিে তখে এিে ভাি করুে ত ে মকেুই হয়মে। অিিয 
আপমে ততরী ো থাকনল পৃমথিীর সিস্ত ইিািমক্তনতও কার্ হনি ো। মকন্তু  মদ মক 
িলনলে র্াো থানক তাহনল িীর পদনক্ষনপ এমগনয়  াে আর গভীরভানি শ্বাস তর্নে 
মেে। আসনল তরাতানদর িুনখািুমখ হওয়ার আনগ মত্রি তসনকণ্ড গভীর শ্বাস র্ােুে। 
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অমতমরক্ত িাত্রার অমিনর্ে আপোনক উিীমিত কনর িনে সাহস সোর করনি। এনত 
আপোর োভজাস ভাির্া িনল  ানি। 
  
এিার তরাতানদর সািনে সর্াে দাাঁম়েনয়, ত ে মকেুই হয়মে এিেভানি কথা আরম্ভ 
করুে। আপোর  মদ িনে সনদহ থানক এই দিজে তকাে কানর্ই েয় তাহনল িলি 
আপোর ক্লানসর ত  তকাে সহপামঠর সনে কনয়ক মিমের্ কথা িলার পনরই আপোর 
িনের পমরিতজে র্র্নি। ত নহতু আপমে তানদর সনে কথা িলার সুন াগ পানিে ো। 
আপোনক মিখযাত একর্ে আনিমরকানের উপনদি শুেনত িলমে। মতমে সাহনসর 
প্রতীক। একমদে মতমে অমত ভীরু িােুষ মেনলে, অথি কানল কানল হনয় ওনঠে অতযন্ত 
সাহসী, মিশ্বস্ত, তরাতানদর মপ্রয় িােুষ। মতমে হনলে আনিমরকার একদা তপ্রমসনেন্ট 
মথনয়ানোর রুর্নভল্ট। 
  
মতমে তাাঁর আত্মর্ীিেীনত মলনখনেে : তোর্নিলায় আমি রুি মেলাি। তরুি িয়নসও 
আমি মেলাি োভজাস আর তকাে কানর্ সাহস তপতাি ো। আিানক তাই প্রিুর পমররি 
কনর িরীর আর িে তার্া করনত হয়। তেনল িয়নস একর্া িইনত পন়েমেলাি এক 
মব্রমর্ি  ুদ্ধ র্াহানর্র কযানেে একর্ে োমিকনক মকভানি মেভজয় হনত হয় তিখানি। 
মতমে িনলমেনলে, প্রনতযক িােুষ কার্ করনত মগনয় ভীত হয়। তানক  া করনত হনি তা 
হল ভনয়র কথা ো তভনি কানর্ োাঁমপনয় প়েনত হনি। এইভানিই একমদে তানক র্য় 
করা সম্ভি হনি! 
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এই েীমতর উপর মেভজর কনরই আমি এমগনয়  াই। প্রথনি অনেক মকেুনতই আিার ভয় 
মেল, মগ্রিমলভালুক তথনক িুনো তর্া়ো আর িদুকিার্ প জন্ত। মকন্তু ভয় পানিা ো তভনি 
এমগনয় িনি ভয় র্য় কনরমেলাি। ইনি করনলই ত  তকাে িােুষ এর্া পানর। 
  
র্েসংন ানগর ভীমত দূর করার িনিয এিে একর্া মকেু আনে  া আিানদর প্রমতমদনের 
কানর্ অদু্ভত রকি প্রমতমিয়া র্াগানত পানর। এই িযানলঞ্জ  ারা গ্রহি করনত পানরে 
তারাই তরিতর িােুষ। তারা ত  তকাে তরাতানদর র্য় করার ফনল তানদর র্ীিে 
আেদিয় আর পূিজতায় মিকমিত। 
  
একর্ে মিনিতা মলনখনেে : ‘ক্লানস কনয়কিার দাাঁম়েনয় িলার পর আিার িনে হল ত  
তকাে কাউনকই সািলানত পামর। একমদে সকানল রু্রনত রু্রনত তিি ক়ো একর্ে িয় 
এনর্নন্টর সািনে হামর্র হলাি। তলাকমর্ ো িসার আনগই সিার আনগ আিার সি 
সযানম্পে তার তেনস্ক েম়েনয় মদলাি। মতমে এরপর আিানক এিে িায়ো মদনলে সারা 
র্ীিনেও  া পাইমে।’ 
  
এক গৃহকত্রজী আিায় িনলে আমি আিার িাম়েনত প়েিীনদর মেিন্ত্রি র্াোনত ভয় 
তপতাি। কারি কথািাতজা িালানত পারি ো িনল আিার ভয় লাগনতা। ক্লানস ত াগ মদনয় 
িার কনয়ক উনঠ দাাঁম়েনয় কথা িলার পনর আিার সাহস িা়েল। এরপর একমদে একমর্ 
পামর্জ মদলাি। পামর্জ দারুি র্িনলা, আমি সকলনক িিৎকার িামতনয় তরনখমেলাি।’ 
  
আিার মেমিত মিশ্বাস আপমেও তা পারনিে। আপমেও তদখনিে র্েসংন াগ আর 
িকৃ্ততা করনত পারনল প্রমতমদেই ভয় র্য় কনর আপমে আত্মমিশ্বাস গন়ে তুলনেে। এর 
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ফনল প্রমতমদনের র্ীিনের োো সিসযা আর র্মর্লতা র্য় করনত আপোর অসুমিিা 
থাকনি ো। ত  সিসযা আনগ দূর করা  ায়মে তার সিািাে কনর র্ীিে আপোর পমরপূিজ 
হনয় উঠনি। 
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৩. দ্রুি ও সহযজ িক্তিয রোখোর পথ 
  
মদনে আমি হঠাৎ কখনো কখনো তর্মলমভিে তদমখ। মকন্তু আিার একর্ে িনু্ধ মিনকনলর 
একর্া অেুিাে তদখনত অেুনরাি র্াোল একমদে। অেুিাের্া গৃহকত্রজীর র্েয এিং একরু্ 
উচ্চস্তনরর তাই িনু্ধর িারিা 
  
অেুিানের তরাতানদর প্রমতমিয়া আিার তদখা উমিত। সমতযই তাই িনে হল। অেুিাের্া 
তিি কনয়কিার তদখলাি আমি।  ারা কথা িলমেনলে তারা তকউই তপিাদার িক্তা েে। 
তাাঁনদর িকৃ্ততার মিক্ষা মেল ো তিুও তাাঁনদর কার্ অতযন্ত মিষ্টািার পূিজ। কথা িলার 
সিয় তারা সকনলই ভয় কামর্নয় উনঠমেনলে। 
  
এর কারি মক? কারির্া আমি র্ামে কারি িহ িের িনরই এ িরনির ক্লাস আিানক 
মেনত হনয়নে। এই সি িােুষরা সকনলই অমত সািারি স্ত্রী পুরুষ অথি তারা সারা 
তদনির দিজকনদর আকষজি কনর িনলনেে। তাাঁরা িনল  াে তাাঁনদর মেনর্নদরই কথা। 
তাাঁনদর র্ীিনের তকাে মিসদৃি িুহূতজ, তকাে আেদিয় র্র্ো। মকভানি স্ত্রী িা স্বািীর 
সনে প্রথি সাক্ষাৎ র্নর্, ইতযামদর কামহেী। এসি িলনত মগনয় তাাঁনদর িাকযমিেযাস িা 
িযাকরিগত মদক মেনয় ভািনত হয়মে। অথি তা সনেও তারা দিজককুনলর িাহিা তপনয় 
িনলে। এর্াই আিার কানে র্েসংন ানগর মতেমর্ োর্কীয় মেয়ি : 
  
১. অমভজ্ঞতা িা তিখার িিয মদনয় র্াো মিষনয় কথা িলুে 
  

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

34 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

তর্মলমভিনে  ারা কথা িনলমেনলে তাাঁরা সিাই তানদর অমভজ্ঞতার কথা িলমেনলে। 
তারা তানদর র্াো কথাই িলমেনলে। একিার ভািুে তাাঁনদর  মদ, কমিউমের্ি িা 
রাষ্ট্রসঙর্ সম্বনন্ধ িলনত িলা হত তাহনল মক দাাঁ়োত। সিগ্র অেুিােই র্নলা হনয় উঠত। 
অথি হার্ার হার্ার অেুিানে িক্তারা এই ভুলই কনরে। তারা ভানিে  া িলনত হনি তা 
হল েতুে েি মিষনয়, অথি তানদর ওই সি মিষনয় হয়নতা জ্ঞােই তেই। তারা তিনে 
তেে স্বনদমিকতা, গিতন্ত্র, েযায়মিিার ইতযামদ। িকৃ্ততা ততরী করনত তাাঁরা পাগনলর িত 
র্র্নত থানকে উদৃ্ধমত। তাাঁরা আনদৌ ভানিে ো তরাতারা হয়নতা র্র্োিহল অমভজ্ঞতালব্ধ 
কথাই শুেনত িাইনিে, ি়ে ি়ে িাকযমিেযাস েয়। 
  
মিকানগায় তেল কানেজগী পাঠিনির এক ক্লানস কনয়ক িের আনগ একর্ে োত্রিক্তা 
মকেু িলনত মগনয় এইভানি শুরু কনর : স্বািীেতা, িিতা আর ভ্রাতৃে। িােুনষর 
ইমতহানস এসিই হল সিনিনয় তরি িারিা। স্বািীেতা ো়ো র্ীিে িৃথা। 
  
এ প জন্ত িলার পনরই মিক্ষক, তাাঁনক থামিনয় তদে তারপর প্রশ্ন কনরে ত  কথা মতমে 
িলনেে তস সম্বনন্ধ তাাঁর তকাে রকি অমভজ্ঞতা আনে মকো। োত্রমর্ তখে এক অদু্ভত 
কথা তিাোয়। 
  
মতমে মেনলে এক ফরাসী তগমরলা ত াদ্ধা। মতমে আিানদর এিার তিাোে মতমে ও তাাঁর 
পমরিার োিীনদর হানত মকভানি অসম্মাে লাভ কনরে। সর্ীি ভেীনত মতমে আিানদর 
তিাোনলে মকভানি মসনির্ পুমলিনক ফাাঁমক মদনয় আনিমরকায় পামলনয় আনসে। মতমে 
িনলমেনলে ‘আমি আর্  খে মিমিগাে অযামভমেউ মদনয় এই তহানর্নল আসমেলাি তকাে 
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পুমলি আিার মদনক তাকায়মে। আর্ আমি ত খানে খুমি ত নত পামর। আর্ িুনেমে 
স্বািীেতার িূলয মক। োত্রমর্ তরাতানদর কাে তথনক মিরার্ প্রিংসাই পাে। 
  
র্ীিনে  া মিনখনেে তাই তিাোে 
  
ত  সি িক্তা র্ীিে তানদর মক মিমখনয়নে  খে তিাোনত িাে তরাতারা তানদর কথা 
শুেনত খুিই আগ্রহী হে। আিার অমভজ্ঞতা তথনক র্ামে িক্তারা কথার্া সহর্ তিনে 
মেনত িায় ো-তাাঁরা িযমক্তগত অমভজ্ঞতানক তুি িনলই ভানিে। তারা িরং সািারিভানি 
দািজমেকতনের মদনক তিমি েুাঁকনত ইিুক। তারা  খে তকাে সম্পাদকীয় তলনখে আিরা 
তা প়েনত িাই এর্া মঠক। তনি তসর্া ত াগয তলানকর হাত তথনকই আসুক তাই আিরা 
িাই। তিুও আসল কথার্া হল এই : র্ীিে আপোনক  া মিমখনয়নে তাই তিাোে 
তাহনল আমিই হি আপোর তরাতা। 
  
তিাো  ায় এিাসজে সি সিনয়ই তলানকর কথা শুেনতে, তা তস  ত সািােযই তহাক। এর 
কারি হল তাাঁর িনে হত, ত  তকাে িােুনষর কাে তথনকই তার মকেু তিখার আনে। 
আমি প্রিুর িয়স্ক িােুষনদর িকৃ্ততা আর কথা শুনেমে, তাই িলনত পামর িক্তা  খে 
র্ীিে তানক  া মিমখয়ানে তাই তিাোনত িাে তখে তস কথা কখেই মিরমক্তকর িনে 
হয় ো। 
  
মেনর্র অতীত তথনক কামহেী সংগ্রহ করুে 
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একিার আিানদর মকেু মিক্ষকনক মলখনত িলা হয় িক্তা হনয় ওঠার কানর্ সিনিনয় ি়ে 
তকাে সিসযার তারা িুনখািুমখ হে। তলখাগুনলা  ািাই কনর তদখা  ায় প্রায় সি কমর্নতই 
একই রকি কথা তলখা : প্রথি মিক্ষাথজীনদর সমঠক িকৃ্ততার মিষয় র্াোনো। 
  
সমঠক মিষয়মর্ মক? আপমে মেমিত থাকনত পানরে মঠক মিষয় আপোর র্ীিনেই মেমহত 
আনে, আপোর অমভজ্ঞতার িিয মদনয় তা উপলমব্ধ করনত পানরে? তসর্া মকভানি খুাঁনর্ 
পানিে? অতীনতর সৃ্মমত তরািন্থে করার িিয মদনয়ই তা পানিে–কারি ত  র্র্ো িা 
অমভজ্ঞতা আপোর িনে গভীর োপ তরনখ তগনে তসর্াই তসই মিষয় হনত পানর। তিি 
কনয়ক িের আনগ আিরা এই মিষয় সম্পনকজ সিীক্ষা িালাই। ত  মিষয় তরাতানদর মপ্রয়, 
তদখা  ায় কারও অতীত র্ীিনের তকাে অমভজ্ঞতাই তরাতানদর মপ্রয় হনত িায়। এর্া হয় 
মেনির িিজো িতই : 
  
প্রথি র্ীিে ও গন়ে ওঠা, ত  সি মিষনয় পমরিার, তিিি সৃ্মমত, সু্কনলর মদেগুনলা থানক 
তসগুনলাই তরাতানদর আকষজি কনর। এর কারি আিরা র্ােনত িাই িােুষ মকভানি সি 
িািা মিঘ্ন অমতিি কনর। 
  
 খেই সুন াগ পানিে অতীনতর র্র্ো তথনক উদাহরি রাখার তিষ্টা করনিে। িনে 
রাখনিে তরাতানদর কানে এর আকষজি সিজদাই অসািােয। 
  
এমগনয় িলার তক্ষনত্র প্রাথমিক ল়োই : এই কথা কমর্ তিি িােমিক আগ্রনহ পমরপূিজ। 
এনক্ষনত্র তাই তিি সহনর্ই তরাতানদর আকষজি করা সম্ভি মেনর্র অতীত র্ীিনের 
ল়োইনয়র কামহেী উনিনখর িিয মদনয়। মকভানি মিনিষ তকাে কানর্ ত াগ মদনত 
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তপনরমেনলে? আপোর কিজর্ীিনে মক িরনির অিিার িুনখািুমখ হে? আপোর র্ীিনের 
োো িািা, আিা-আকাঙ্খ, র্য়, প্রমতন ামগতািয় র্ীিনে এমগনয় িলা সিই আগ্রহ 
র্াগানত পানর। কারও র্ীিনের সমতযকার র্র্োর মিিরি–মেমিতভানিই তরাতানদর 
িনোরঞ্জনে সিথজ। 
  
িখ ও অিসর মিনোদে : এ মিষনয় র্ম়েত থানক িযমক্তগত পেদ তাই িােুনষর আগ্রহ 
আকষজিও কনর। আেনদর র্েয আপমে  া কনরে তা অনেযর কানে আদরিীয় হওয়াই 
সম্ভি। 
  
জ্ঞানের মিনিষ এলাকা : তকাে মিনিষ মিষনয় কার্ করায় আপমে প্রিুর অমভজ্ঞতা সেয় 
কনরনেে। ওই অমভজ্ঞতার উপর মেভজর কনর আপোর কামহেীর িিজো তরাতারা গ্রহি 
করনিই। 
  
অস্বাভামিক অমভজ্ঞতা : তকােমদে তকাে মিখযাত িােুনষর সাক্ষাৎ তপনয়নেে?  ুনদ্ধর 
ভয়ঙ্করতার সািনে এনসনেে? িা অেয তকাে অস্বাভামিক অিিার সািনে পন়েনেে? 
িকৃ্ততার তক্ষনত্র এই সি মিষয় িিৎকার কার্ তদয়। 
  
মিশ্বাস ও িারিা : আপমে অিিযই আর্নকর দুমেয়ার োো সিসযা সম্বনন্ধ আপোর 
অিিা মেনয় ভািো মিন্তা কনরনেে। এ সম্পনকজ আপোর িযাে িারিার কথা অোয়ানসই 
িলনত পানরে। তরাতানদর তিনয় তকাে মিষনয় সািােয তিমি র্াো থাকনল তসর্া সম্বনন্ধ 
ো িলাই ভানলা। অেযমদনক অেয তকাে মিষনয় আপোর ভানলা রকি জ্ঞাে থাকনল এর্াই 
হনি আপোর মিষয়। অিিয তসর্াই কানর্ লাগাে। 
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মিতীয় পমরনিদ ত িে িলা হনয়নে তকাে িকৃ্ততায় শুিু  ামন্ত্রক মকেু িব্দ আর িাকযই 
থানক ো িা িুখি করনলই িনল ো িকৃ্ততা িানে কারও িার করা িািী িা কাগনর্র 
খির িনল  াওয়া েয়। এর িনিয থাকনত হনি আপোর িনের িনিয র্িা থাকা র্ীিনের 
োো অমভজ্ঞতার মে জাস। হযাাঁ, এর্াই মঠক। ওই সম্পদ আহরি কনর আপোনক েম়েনয় 
মদনত হনি তরাতানদর র্েয। এ িরনের িকৃ্ততা সমতযই উপনভাগয। 
  
এিার আপমে িকৃ্ততার িূল অেুিািি করনত তপনরনেে। তাই আসুে এর র্েয মিতীয় ত  
মেয়িমর্ প্রনয়ার্ে তাই তদখা  াক : 
  
মেনর্র মিষয় সম্পনকজ আগ্রহী থাকা িাই 
  
আমি িা আপমে ত  সি মিষয় মেিজািে কমর–অিিযই তরাতানদর সািনে িলার র্েয-তস 
সম্বনন্ধ ত  আিানদর পুনরাপুমর আগ্রহ আর আকষজি থানক তা েয়। আিার কথা িলনত 
পামর ত  আমি মেস তিায়ার মিষনয় ওয়ামকিহাল। তনি এরু্কু িমল এ মিষনয় ত  িলনত 
খুি উনত্তর্ো অেুভি করি তা কখেই েয়। তিুও আমি শুনেমে গৃহকিজীরা এ িযাপানর 
িিৎকার িলনত পানরে। কার্র্া সম্বনন্ধ তারা এতই রৃ্িার ভাি তপাষি কনরে ত  
আিহিাে কানলর অমভজ্ঞতা তাাঁনদর দক্ষতার মহিালনয় তুনল তদয়। এর পমরিমতনত এ 
মিষনয় তাাঁনদর িক্তিয তুলোমিহীে হনয় ওনঠ। 
  
এিার একর্া প্রশ্ন রাখি  ানত আপমে তরাতানদর সািনে িক্তিয মিষয় মেিজািে করনত 
আর আনলািোয় সাহা য পানিে। তকউ  মদ তরাতানদর িনিয উনঠ দাাঁম়েনয় সরাসমর 

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

39 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

আপোর িক্তিয িােনত অস্বীকার কনর তাহনল মক আপমে আপোর িক্তনিযর পনক্ষ 
দৃঢ়তার সনে িলনত পারনিে? তা  মদ পানরে তাহনল তসর্াই হনি আপোর মিষয়। 
  
সম্প্রমত আিার হানত ১৯২০ সানল তলখা মকেু কাগর্পত্র এনসনে। এগুনলা আমি 
তর্নেভায় রাষ্ট্রসনঙ র্র ৭ি অমিনিিনের সিয় তি়োনত মগনয় মলনখমেলাি। একর্া 
পযারাগ্রাফ এই রকি : মতে িার র্ে প্রািহীে িক্তা তানদর িক্তিয পাঠ করার পর 
কাোোর সযার র্র্জ ফোর উনঠ দাাঁ়োনলে। তিি খুমি হনয় তদখলাি তার হানত তকাে 
কাগর্ মেল ো। মতমে স্বতিঃসু্ফতজ ভেীনতই িনল িলনলে। তাাঁর িলিার মপেনে মতমে 
িেপ্রাি তঢনল মদনয়মেনলে। তিাো  ামিল তরাতারা তাাঁর িক্তিয তিনে তেওয়ার তিষ্টাই 
করমেনলে। আিার পাঠিনি আমি  া মিক্ষা মদনত িাই মতমে তসকথাই িলমেনলে। 
  
আিার প্রায়ই সযার র্নর্জর তসই িকৃ্ততার কথা িনে পন়ে। মতমে অতযন্ত আন্তমরক 
মেনলে, ভাল িক্তার পনক্ষ  া একান্তই র্রুমর। 
  
আিানদর ক্লানস তকাে সদসয  খে িনল তকাে মিষয় সম্পনকজ আিার উনত্তর্ো হয় ো। 
অমত সািারি র্ীিেই আমি কামর্নয়মে, তসখানে উনত্তর্োর তকাে তখারাক মেল ো। 
মিক্ষক  খে তানক পাল্টা প্রশ্ন কনরে, অিসর সিনয় আপমে মক কনরে। োত্রমর্ র্িানি 
র্াোয় তস তদিলাইনয়র িাি সগ্রহ কনর। তস 
  
আরও র্াোনলা পৃমথিীর োো তদনির তদিলাইনয়র িাি তার সংগ্রনহ আনে। এ মিষনয় 
তস োো রকি িইও মকনেনে। কথা িলনত িলনত তস তিি উনত্তমর্ত হনয় উনঠমেল। 
মিক্ষক তখেই তানক থামিনয় মদনয় প্রশ্ন করনলে, আপোর এই িনখর মিষনয়ই 
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আিানদর মকেু িলুে ো তকে? দারুি আগ্রহ র্াগনে। োত্রমর্ র্াোনলা কারও আগ্রহ 
র্াগনি মকো তস র্ানে ো। োত্রমর্ তিষ প জন্ত তার িনখর মিষনয়ই িিৎকার িনল 
 াওয়ার পর তরাতারাও তা িে মদনয় শুেনলা। এই উদাহরি তথনকই তিাো  ায় 
আন্তমরকতা সমতযই প্রনয়ার্েীয় মিষয়। এিার মতে েম্বর মেিয়মর্ এই রকি। 
  
িক্তিয মিষনয় তরাতানদর একাত্ম হে 
  
র্েসংন ানগর তক্ষনত্র মতেমর্ মিষয় র্ম়েত থানক : িক্তা, িক্তিয আর তরাতা। প্রথি ত  
দুমর্ মেয়নির কথা এই পমরনিনদ উনিখ করা হনয়নে তানত িক্তার সনে তাাঁর িক্তনিযর 
সম্বনন্ধ উনিখ করা হনয়নে। এ প জন্ত িক্তিয রাখার অিিা আনসমে। িক্তা  খে তাাঁর 
িক্তিয তরাতানদর সািনে রাখনত আরম্ভ কনরে তখেই কথা িলার অিিা প্রািিয় হনয় 
ওনঠ। িক্তার িক্তিয হয়নতা িিৎকার ভানিই ততমর করা হনয় থাকনত পানর, মিষয়র্াও 
এিে হনত পানর  ানত িক্তা উনত্তর্ো অেুভি করনত পানরে। মকন্তু পুনরাপুমর সাফলয 
লাভ করার র্েয িক্তার িক্তিয রাখার িােখানে আরও একমর্ মিষয় এনস পন়ে। 
িক্তানক তরাতানদর অেুভি করনত মদনত হনি মতমে  া িলনত িনলনেে তসর্া তরাতানদর 
কানে গুরুেপূিজ। মতমে মেনর্ই ত  শুিু তাাঁর িক্তিয সম্পনকজ উনত্তমর্ত হনয় উঠনিে তা 
েয়, তাাঁর ওই উনত্তর্ো তরাতানদর িনিযও র্ামগনয় তুলনত হনি। ইমতহানসর তরিতি 
সিস্ত িক্তানদর িনিযই এই আকষজিীয় রূপমর্ কার্ কনর তগনে। এনক প্রকাি করার গুি 
িা তসলসিযােমিপ িা প্রিানরর গুি  াই িলুে ো তকে। কা জকর ত  তকাে িক্তাই তভনি 
তেে আর কািো কনরে তাাঁর তরাতারা তাাঁর িতই অেুভি কনরে, তাাঁর িনত িত তদে, 
তাাঁর িতই মতমে  া িাে তাই তারা করুক আর তার অমভজ্ঞতা তানদর অমভজ্ঞ কনর 
তুলুক। এই িক্তা হনয় উঠনিে তরাতানদর ত াগয, আত্মনকমিক েয়। মতমে র্ানেে তাাঁর 
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িক্তনিযর সাফলয িা িযথজতা মেভজর করনে তরাতানদর িে আর হৃদনয়র িনিয, তাাঁর 
মেনর্র িক্তনিযর িনিযই শুিু েয়। 
  
এিে একর্া সিয় মেল  খে আমি র্েসংন ানগর তক্ষনত্র কতকগুনলা মেয়নির উপর 
তর্ার মদতাি, মকন্তু সিয় তকনর্ তগনল আমি িক্তিয রাখার উপনরই তর্ার মদনত তিনয়মে। 
  
প্রয়াত মিিঃ ব্রায়াে িনলনেে, িাকপরু্তা তানকই িলা  ায় িক্তা  া িনলে তা  খে তর্নে 
িনলে … জ্ঞােই এখানে তিষ কথা েয়, তিষ কথা হল িক্তা তরাতানদর কতর্া একাত্ম 
করনত তপনরনেে তারই উপর। তকাে িক্তানক তার তরাতানদর ঠকানো অসম্ভি–মিনিষ 
কনর তার িনোভাি মেনয় … প্রায় দু হার্ার িের আনগ একর্ে লামতে কমি 
িিৎকারভানি কথার্া িনল তগনেে : ‘তরাতানদর তিানখ অশ্রু েরানত িাইনল আপোর 
মেনর্র িনিযও তসই তিানকর োয়া আেনত হনি।’ 
  
আিন জর কথা র্ানেে মক? এিেমক তর্া়োও উনত্তমর্ত কথায় মিিমলত হনয় পন়ে। 
মিখযাত পশু মিক্ষক তরইেী িনলনেে িুদ্ধ কথায় তর্া়োর ো়েীর গমত প্রমত মিমেনর্ 
দিিার তিন়ে  ায়। তরাতারাও এই তর্া়োর িতই স্পিজকাতর। 
  
এ িযাপানর একর্া গুরুেপূিজ মিষয় িনে রাখা িাই।  তিারই আিরা িক্তিয রামখ 
ততিারই আিরা তরাতানদর অমভিযমক্ত গন়ে তুমল। তারা আিানদরই হানত িী়েেক। 
  
িক্তার িক্তনিযর িনিয উত্তাপ, আনিগ, আন্তমরকতার স্পিজ থাকনল তা িানের িতই 
েম়েনয়  ায়। আিানদর পাাঁিি রকি ত্রুমর্ থাকনত পানর মকন্তু তানত আিরা িযথজ হি ো। 
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মিখযাত রুনিেষ্টাইে িকৃ্ততার িােখানে অসংখযা ভুল িলনতে তিুও তার কথা তরাতারা 
িে মদনয়ই শুেনত িাইনতে। 
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৪. কথো িলোর অবিকোর অজেন 
  
িহ িের আনগ একর্ে দিজনের অিযাপক আর িহ িের আনগর একর্ে োমিক, 
িতজিানের সািারি িােুষ মেউ ইয়নকজ আিার ক্লানস ত াগ তদে। অিযাপক ভদ্রনলাক 
কনলনর্ মে ুক্ত মেনলে আর োমিকমর্ তোর্ একমর্ ট্রাক িযিসায়ী। অথি আিন জর কথা 
ওই িযিসায়ীর কথাই তরাতারা তিি আগ্রহ মেনয় শুেনত িাইমেল, অিযাপনকর িক্তিয 
তানদর আকষজি কনরমে। এরকি হওয়ার কারি কী? কনলর্ীয় ভদ্রনলাক িিৎকার 
ইংরার্ীনত িলমেনলে। মতমে িহনর ভদ্রনলাক, কৃমষ্টিাে মেখুাঁত িলানফরা এিং তাাঁর 
িক্তিয আগানগা়োই  ুমক্তগ্রাহয আর পমরষ্কার। তনি তাাঁর িনিয একর্া মর্মেনসর অভাি 
মেল–সমঠক িক্তিয। তাাঁর কথা আগানগা়োই তকিে ত ে অনগাোনলা আর অস্পষ্ট। মতমে 
তাাঁর সিস্ত িক্তনিযর িােখানে এনকিানরর র্েযও তকাে উদাহরি রানখে মে। িযমক্তগত 
তকাে অমভজ্ঞতার উদাহরিও রানখে মে। তাাঁর িক্তনিযর আগানগা়ো সরু সুনতায় গাাঁিা 
কতগুনলা এনলানিনলা িারিাই তিাোনত িাইমেল। 
  
অেযমদনক ট্রাক িযিসার িামলক তলাকমর্র ভাষা তিি তসার্া, মেনর্াল আর িিৎকার মেল। 
মতমে প্রাতযমহক র্ীিনের উপনরই মেভজর কনর কথা িলনত িাইমেনলে। মতমে আিানদর 
তকাে মিষয় িলনত মগনয়ই তার িযিসায় মক র্নর্মেল তস কথার উনিখ করনলে। তাাঁর 
িক্তিয আর িািেভেীর সর্ীিতা দারুি আগ্রহ র্ামগনয় তুনলমেল তরাতানদর িনে। 
  
আমি এ কামহেীর উনিখ এর্েয করমে ো ত  কনলর্ীয় অিযাপক িা ট্রাক িযিসায়ীর 
তক্ষনত্র এর্া তকাে মিনিষ িযাপার। আিার এ কামহেী উনিখ করার উনেিয হল 
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তরাতানদর আকষজি করার কানর্ উদাহরি সম্পন্ন িক্তিয তকিে কার্ তদয় তাই 
তিাোনত। 
  
তরাতানদর িনোন াগ আকষজনির তক্ষনত্র িক্তনিযর মিষয়িস্তু ততমর করনত  মদ এই িারমর্ 
িাপ ততমর করনত পানরে তাহনল মেিঃসনদনহ িলনত পামর তরাতানদর িনোন াগ আকষজি 
করনিেই। 
  
১. আপোর িক্তিয মিষয় সীিাময়ত রাখুে 
  
আপোর িক্তনিযর মিষয়  খে মঠক িেি করা হনয়  ানি, তখে আপোনক  া করনত 
হনি তা হল কতখামে মক িলনিে তা মঠক করা আর তসই সীিাোয় তথনক  াওয়া। 
একর্া কথা, কখেই ভুল কনর এর িাইনরর এলাকায়  াওয়ার তিষ্টা করনিে ো। 
একিার একর্ে তরুি িক্তা দু মিমেনর্ ‘খ্রষ্টপূিজ ৫০০ অনব্দর প্রথি তথনক তকামরয়ার 
 ুদ্ধ’ প জন্ত িলার তিষ্টা কনরমেল। এ এক হাসযকার িযথজ প্রনিষ্টা! তরুি িক্তামর্নক 
এনথন্স েগরীর পত্তে অিমি িনলই িনস প়েনত হয়। এ হল একর্া িকৃ্ততার িনিয 
অনেক কথা িলার মিকানরর উদাহরি। অিিয এর্া ি়ে তিমি িা়োিাম়ে রকনির স্বীকার 
করমে। আমি র্ীিনে এিে হার্ার হার্ার িকৃ্ততা িযথজ হনত শুনেমে-কারি তারা অস্পষ্ট 
মিষয় এক মিষনয়র অন্তভূজক্ত করনত তিনয়নে। তকে এরকি র্নর্? এর উত্তর হল 
িােুনষর পনক্ষ এক তর্নয় র্র্োর কথা শুনে  াওয়া মিরমক্তকর। আপোর িক্তিয  মদ 
পুরনো মদেপমঞ্জ তকাে গ্রনন্থর িত তিাোয় তাহনল মকেুনতই তরাতানদর আকষজি করানত 
পারনিে ো তিমিক্ষি। তরাতানদর িে তর্নে রাখনত হনল সহর্ মিষনয়র অিতারিা 
করুে। ত িে, ইনয়নলানোে পাকজ ভ্রিি মিষয়ই িরা  াক। এর োো তিমিনত্রযর িিজো 
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তরাতানদর িুগ্ধ করার পনক্ষ  নথষ্ট : িক্তা  মদ রঙীে িিজোয় পাকজমর্র িেয র্ীির্ন্তু, 
উষ্ণ প্রস্রিি, গােপালা, প্রাকৃমতক তসৌদন জর েমি তুনল িরনত পানরে তা হনয় উঠনি 
স্মরিীয়। 
  
এ িযাপারর্া ত  তকাে মিষনয়র সম্পনকজই প্রন ার্য। তা তস মিিীর সম্পনকজই তহাক, 
তকক ততমরই তহাক িা িযামলমষ্টক মিিাইল ততমর সম্পনকজই তহাক। আপোর িক্তিয শুরু 
করার আনগই সীিাো তিাঁনি মেনত হনি। আপোর িক্তনিযর মিষয়নক তোর্ র্ায়গায় তিাঁনি 
তফনল সিয়নক কানর্ লাগানত তিষ্টা করুে। 
  
তোর্ িানপর িকৃ্ততায়, িরুে সিয় ত খানে পাাঁি মিমেনর্রও কি, তসনক্ষনত্র প্রিাে মিষয় 
মেনয় শুিু উনিখ করাই সম্ভি। মত্রি মিমেনর্র িত দীর্জ িকৃ্ততানতও তকাে ভাল িক্তা িার 
মক পাাঁিমর্র তিমি প্রিাে উনিখয মিষনয়র তিমি িনল সাফলয পাে ো। 
  
২. সেয় ক্ষিতা গন়ে তুলুে 
  
ওপর ওপর ভাসা ভাসা কথা িনল িক্তিয রাখার কার্র্া তিি সহনর্ই িলা িনল-িরং 
কমঠে হল গভীনর প্রনিি করা। তনি একর্া মিষয় পমরষ্কার– খে ভাসা ভাসা িক্তিয 
রাখনত িাইনিে তখেই তরাতৃকূনলর উপর আপোর প্রভাি প়েনি সািােয িা এনকিানরই 
ো। আপমে  খে আপোর িক্তনিযর মিষয়িস্তুনক তিি তোর্ তকাে সীিাোয় তিাঁনি রাখনত 
পারনিে, তখে আপোর পনরর পদনক্ষপ হনি আপোর মেনর্র মকেু প্রশ্ন করা। এই প্রশ্ন 
আপমে ত  মিষয় মঠক কনর তরনখনেে তসর্া ভালভানি িুেনত আর ততমর করনত দারুি 
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সাহা য করনি। প্রশ্নর্া হল, ‘এর্া আমি তকে মিশ্বাস কমর? িাস্তি র্ীিনে এর প্রিাি 
কখে তপনয়মে? আমি সমঠক মক প্রিাি করনত িাইমে? এর্া মঠক মকভানি র্নর্মেল?’ 
  
এই িরনের সি প্রনশ্নর ত  উত্তর দরকার তা তপনল আপোর িনিয সেময়ত িমক্তর 
প্রকাি র্নর্নি, ত  িমক্ত থাকনল তলানক উনঠ দাাঁম়েনয় লক্ষয করনত িায়। লুথার িারিযাঙ্ক, 
ম মে মেনলে উমদ্ভদমিদযার  াদুকর, তাাঁর সম্বনন্ধ কমথত আনে িাত্র দুনর্া তসরা র্ানতর 
িারাগাে হামর্র করার র্েয মতমে দিলক্ষ িারাগাে িামতল কনরমেনলে। তকাে িকৃ্ততার 
িযাপানরও তাই। িক্তিয সার্ানত একি রকি মিন্তা করুে, মকন্তু তার েব্বইর্াই িামতল 
করা িাই। এর অনেকগুনলা িক্তিয তথয হয়নতা কানর্ লাগনি ো, তিুও তসগুনলা সংগ্রহ 
করনল আরও আত্মমিশ্বাস িা়েনি, মেমিত হনত পারনিে। এ হনলা মেনর্নক ততমর করার 
কানর্ প্রাথমিক পথ, অথি িক্তারা এনক অিনহলা কনরে তা তস র্েসংন ানগর তক্ষনত্র 
িা িযমক্তগত তক্ষনত্রই তহাক। 
  
আথজার কাে িনলনেে, আমি িনয় িনয় তসলসিযাে, কযােভাসার আর অেযােযনদর 
ো়োিা়ো কনরমে, আর তা কনর তানদর তিমির ভানগর িনিয ত  দুিজলতা লক্ষয কনরমে 
তা হল তানদর সি মিিয় ত াগয মর্মেস পনত্রর সম্বনন্ধ সিস্ত রকি জ্ঞাে তেই। মিমি 
শুরু করার আনগ ত র্া দরকার মেল। তানদর অনেনকই আিার অমফনস এনস তানদর 
পিযদ্রনিযর এক লাইে িিজো কনর সনে সনে িাল মিমি করনত তিনয়নে। এই মিিয় 
প্রমতমেমিনদর তকউ তকউ এক সপ্তাহও তর্নকমে আর তিমির ভাগ আর্িমিি র্ন্টাও ো। 
আমি ওই সি মিিয় প্রমতমেমিনদর োো মিক্ষা মদনত তিনয়মে। আমি তানদর প্রথনিই 
তানদর পিয দ্রিয সম্বনন্ধ সি র্ােনত িািয কনরমে, খানদযর তপ্রামর্ে সম্পনকজ র্ােনত িািয 
কনরমে। োো ক্লানস মিক্ষাও তারা মেনয়নে। তসরা মিিয় সম্পকজীয় িকৃ্ততার র্েয 
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পুরস্কারও তদওয়ার িযিিা কনরমে। এর্াই হল মিিয় প্রমতমেমি হওয়ার প্রাথমিক 
কতজিয। 
  
‘আমি সি সিয় প্রনয়ার্ে ও িযিহানরর তিনয় দি গুি তিমি খিরাখির তর্াগা়ে কমর; 
অল্প মকেুকাল আনগ কথার্া িনলমেনলে র্ে গান্থার। র্ে গান্থার হনলে মিখযাত তলখক 
মভতর তথনক তদখা’ মসমরনর্র িই মলনখ মতমে মিখযাত হে। এই িইগুনলা তিষ্ট তসলানরর 
ি জাদা পায় এই িই তলখার কানর্র সিরকি খির তাাঁনক সংগ্রহ করনত হয়। 
  
একিার তকাে সিনয় কথার্ার সতযতা প্রিাি হনয়  ায়। ১৯৫৬ সানল মতমে এক 
িােমসক হাসপাতাল মেনয় িারািামহক মকেু প্রিন্ধ মলনখমেনলে। মতমে এর্েয িােমসক 
হাসপাতানল মগনয় অিযনক্ষর সহকারী আর তরাগীনদর সনেও কথা িনলে। আিার এক 
িনু্ধ তাাঁর সনে মেনলে মতমে িনলনেে ওই কানর্ তানদর অসংখযিার িারাদা পার হনয় 
ওপর মেনি ওঠাোিা করনত হয়। অমফনস এনস মিিঃ গান্থার গাদা গাদা মরনপার্জ, তোর্, 
পমরসংখযাে ইতযামদ র্াাঁর্ার্াাঁমর্ কনরে। 
  
‘তিষ প জন্ত িনু্ধমর্ মলনখমেনলে : মিিঃ গান্থার িারমর্ তোর্ মেিন্ধ তলনখে, িিৎকার 
িকৃ্ততার পনক্ষ এগুনলা অপূিজ। ত  কাগনর্ ওগুনলা তলখা হয় তার ওর্ে মেল তিাি হয় 
িাত্র কনয়ক আউন্স। অথি তসর্া মলখনত মিিঃ গান্থার ত সি কাগর্পত্র তর্াঁনর্নেে তার 
ওর্ে অন্ততিঃ মিি পাউণ্ড।’ 
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মিিঃ গান্থার র্ােনতে মতমে মক কার্ করনেে। মতমে এও র্ােনতে তকাে মকেুই অিনহলা 
করনল িলনি ো। এসি কানর্ মতমে প্রািীে অমভজ্ঞতা সারা িে প্রাি ওই উনেনিয তঢনল 
মদনয়মেনলে। 
  
আিার এক সার্জে িনু্ধ আিায় িনলনেে : ‘ততািানক দি মিমেনর্ই মিমখনয় মদনত পামর 
মক কনর উপাে তির কনর তফলা  ায়। তনি তকাে রকি তগালিাল হনল মক করিীয় 
তসর্া তিখানত আিার িার িের তলনগ  ানি।’ িকৃ্ততার িযাপানরও ওই একই কথা : সি 
সিয় এিেভানি ততমর থাকুে  ানত প্রনয়ার্নে কানর্ লাগানত পানরে আপোর জ্ঞাে। 
এিের্া র্র্নত পানর পূিজিতজী তকাে িক্তার িন্তনিযর ফনল িা আপোর িকৃ্ততা তিাোর 
পর তকাে তরাতার প্রশ্ন। 
  
আপমেও এই সমেত িমক্ত আহরি করনত পারনিে খুি তা়োতাম়েই। ত মদে র্েগনির 
সািনে িকৃ্ততা করনিে তার পূিজ িুহূতজ প জন্ত তিখার কার্ ো়োনিে ো। ত  তকাে সিয় 
আপোর খির সংগ্রনহর কার্ িালানত পানরে। িনেিনে আিার তা প জানলািোও কনর 
 াওয়া িাই। এর সিনিনয় ভানলা সিয় িা অিকাি হল আপোর অিসর িুহূতজ–ত িে 
িাম়ে তফরার সিয় গাম়ে িালানত িালানত, িানসর র্েয অনপক্ষার সিয়, পাতাল তরনল 
িলার ফাাঁনক ইতযামদ। এই রকি িুহূনতজই আপোর িনে আপোর র্াো তথয মেমলক 
তিনর  ায়। আপোর অিনিতে িে আনগ তথনকই আপোনক ততমর হনত সাহা য কনর 
 ানি। 
  
মিখযাত িক্তা েিজাে র্িাস ম মে তাাঁর মিনরািী রার্নেমতক তরাতানদর সরদ্ধ ের্র তকন়ে 
মেনতে, মতমে িনলনেে : তকাে িকৃ্ততা  মদ গুরুেপূিজ করনত হয় তা হনল িক্তানক তার 
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িক্তিয মিষয় িারিার িনে িনে আনলািো কনর ত নত হনি। মতমে আি জ হনয়  ানিে 
মকভানি অিসর সিনয়, কাগর্ প়োর ফাাঁনক, রাস্তা িলার সিয়, শুনত  াওয়ার সিয় তাাঁর 
িে েতুে েতুে মেদিজনে আিন্ন হনয়  ায়। সািারি স্তনরর তকাে িকৃ্ততার পমরিমত  া 
তাইই হয়, এর্া হনলা অসািারি মিন্তাভািোরই প্রমতফলে আর িক্তিয মিষয় সম্বনন্ধ 
অসমূ্পিজ িযাে িারিার পমরিমত। 
  
এ িরনের প্রমিয়ায় আপমে  খে মেমিষ্ট থানকে তখে আপোর িনিয তর্ারানলা একর্া 
আকষজি র্াগনি প্রমতমর্ িব্দ এিং িক্তিযনক একর্া কাগনর্ মলনখ তফলার। কখেও এিে 
কার্ করনিে ো। কারি এ রকি মকেু কনর তফলনলই আপোর সন্তুমষ্ট আসনি আর 
তসর্াই আাঁকন়ে িরনত িাইনিে আপমে। এর অিিামরত পমরিমত হনি গঠেিূলক 
মিন্তািারা আর কার্ করনি ো। এর পনরও একর্া আিঙ্কা তথনক  ানি–আর তা হল 
আপোর িক্তিয কণ্ঠি করনত িাইনিে আপমে। িাকজ তর্ানয়ে এ িরনের িুখি করার 
সম্পনকজ িনলনেে : মলমখত মিষয় িকৃ্ততার র্েয েয়, তানদর িমরত্র আর গঠে হল 
সামহতযিূলক। এ হল কমঠে, অেিেীয় আর মর্নভর আ়েষ্টতা এম়েনয় স্পষ্ট উচ্চারিও 
সম্ভি হয় ো। এর উনেিয  মদ হয় িনোরঞ্জে তিখানো তাহনল এনক তভনঙ সহর্ কথয 
ভাষায় এনে কথািাতজার ভেীনত িনল ত নত হনি, ো হনল তা শুিু তরাতানদর মিরমক্তই 
উনদ্রক করনি–তানদর িনোরঞ্জে করনত পারনি ো। 
  
িালজস্ এফ. তকর্ামরং  ার আমিষ্কানরর প্রমতভায় মেভজর কনরই গন়ে ওনঠ মিখযাত 
তর্োনরল তিার্রস প্রমতিাে। মতমে মেনলে আনিমরকার একর্ে আদনরর িক্তা। তাাঁনক 
একিার প্রশ্ন করা হয় মতমে তার িক্তিয মলনখ রাখনতে মক ো? মতমে র্িাি তদে : 
আিার িনে হয় আমি  া িলনত িাই তা তলখার তিনয় তঢর তিমি গুরুেপূিজ। আমি 
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আিার তরাতানদর িনে সা়ো র্াগানত িাই, িাই তানদর আনিনগ দাগ রাখনত। একখণ্ড 
কাগর্ আিার আর আিার ইিার িােখানে পথ আর্নক থাকনত পানর ো। 
  
মলঙ্কে কীভানি িকৃ্ততা ততমর করনতে 
  
মলঙ্কে মকভানি তাাঁর িকৃ্ততা ততমর করনতে? তসৌভাগযিিত এর্া আিানদর র্াো, আর 
মিগত এক িতাব্দীর িার ভানগর মতে ভাগ িনর মতমে ত ভানি িােুষনক িুগ্ধ কনর 
তরনখমেনলে তা েীে ব্রাউনের িকৃ্ততানত র্াো তগনে। মলঙ্কনের অেযতি মিখযাত িকৃ্ততা 
হল ত র্া মতমে ঋমষকল্প হনয় ভমিষযৎ িািী কনরমেনলে : ত  গৃনহর অমিিাসীরা মেনর্রাই 
মিভক্ত তা কখেও মর্নক থাকনত পানর ো। আমি মিশ্বাস কমর অনিজক িীতদাস আর 
অনিজক িুক্ত অিিায় এ র্ামতও মর্নত থাকনত পারনি ো। আব্রাহাি মলঙ্কে এই িকৃ্ততামর্ 
সারাক্ষি িনে িনে প জানলািো কনর িলনতে। খাওয়ার সিয়, পথ িলনত িলনত, িাগাে 
পমরি জার সিয়ও। 
  
কার্ করার ফাাঁনক সুন াগ তপনলই মলঙ্কে তোঁ়ো কাগনর্র রু্কনরায়, খানির উপর 
ত খানেই তপনরনেে োো িরনের িন্তিয মলনখ রাখনতে। এর সিগুনলা মতমে তাাঁর িাথার 
রু্মপর িনিয ঢুমকনয় রাখনতে আর অিসর সিনয় তসগুনলা মঠক িত তদনখ সামর্নয় 
তফলনতে পনর কানর্ লাগানোর উনেনিয। তকাে খুাঁমর্োমর্ তথযও মতমে অিনহলা করনতে 
ো। 
  
আপোর আিারও এর্া করনত আপমত্ত থাকা উমিত ো। 
  
৩. আপোর িক্তিয উদাহরি মদনয় সর্ীি কনর তুলুে 
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রুেলফ তেিা তাাঁর ‘আর্জ অফ মরনেিল রাইমর্ং’ গ্রনন্থ একর্া পমরনিদ এইভানি শুরু 
কনরনেে : ‘একিাত্র গল্পই পাঠ করার ত াগয। মতমে এরপর তদমখনয়নেে ‘র্াইি’ আর 
‘মরোসজ োইনর্ে’ সািময়ক পত্র দুমর্ মকভানি এই েীমতনক কানর্ লাগায়। পমত্রকা 
দুইমর্র প্রায় প্রনতযকমর্ প্রিন্ধই হয় মেেক িিজো মহনসনি তলখা িা তোর্খানর্া র্র্োয় 
পূিজ। এর্া অস্বীকার করার উপায় তেই ত  তকাে তরাতৃিৃনদর সািনে কথা িলার সিয় 
গনল্পর তকাে রু্ম়ে তেই। মঠক ততিেই তেই তকাে পমত্রকায় তিখার িযাপানর। 
  
তরমেও আর দূরদিজনের পদজায়  াাঁর িক্তিয লক্ষ লক্ষ তলাক শুনেনেে তসই েিজাে 
মভেনসন্ট পীল িনলে ত  তাাঁর িক্তনিযর িনিয থাকনতই হনি মকেু উদাহরি। এই 
উদাহরি মেিঃসনদনহ তরাতানদর কানে একান্ত আকষজিীয়। এর্া তানদর আগ্রহ র্ামগনয় 
ততানল। 
  
আিার িইনয়র পাঠকরাও িুেনত তপনরনেে আিার িক্তিয তপৌঁনে তদওয়ার র্েয আমি 
মকভানি তোর্ তোর্ কামহেীর অিতারিা কমর। প্রমতপমত্ত ও িনু্ধ লাভ’ গ্রন্থমর্নত এরকি 
ত  সি উদাহরি তরনখমে তানত িইমর্র মতে-িতুথজাংিই ভনর তগনে। িামক এক 
িতুথজাংিই িাত্র মেয়নির কথা। 
  
তাহনল আিরা এইরকি িিজোিূলক উদাহরি তদওয়ার তকৌিল মকভানি আয়ত্ত করনিা? 
এর্া করার পাাঁিমর্ উপায় আনে। তা হল এই রকি: িােমিকভাি আো, িযমক্তগত কারি 
মেমদজষ্টকরি, োর্কীয়তা আো, আর দৃমষ্টনগাির করা। 
  
আপোর িক্তিয িােমিক করুে 
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আমি পযারীনত একিার একদল আনিমরকার িযিসায়ীনক িনলমেলাি কী কনর সফল 
হওয়া  ায় মেনয় িক্তিয রাখনত। তানদর তিমিরভাগই কতকগুনলা সািারি গুনির উনিখ 
কনরে আর কমঠে পমররি, তি জ এিং উচ্চাকাঙক্ষার কথা িনলে। 
  
আমি তখে ক্লানস কার্ িন্ধ কনর এই রকি মকেু িনলমেলাি : আিানদর তকাে িকৃ্ততার 
প্রনয়ার্ে তেই। তকউ তসর্া পেদ কনর ো। িনে রাখনিে, আপোনদর িনোরঞ্জে করনত 
হনল  াই িলুে তলানক কাে তদনি ো। এ ো়োও িনে রাখনিে পৃমথিীর সিনিনয় আগ্রহ 
সৃমষ্টকারী মিষয় হল তিি িনোহারী কামহেী। অতএি আপোরা আপোনদর পমরমিত 
দুর্ে িােুনষর গল্প তিাোে। আিানদর িলুে তানদর একর্ে তকে সফল হল আর 
অেযর্ে তকে িযথজ। আিরা এর্া িে মদনয় শুনে আেদ পাি আর এিেমক হয়নতা তা 
তথনক লাভিােও হি। 
  
ওই পাঠিনি একর্ে সদসয মেনলে ম মে তকাে ভানিই ক্লানসর কাউনক িা মেনর্নকও 
খুমি করনত পারনতে ো। আর্নকর রানত অিিয মতমে িােমিক আগ্রনহর িযাপারর্া শুনে 
আিানদর তার দুর্ে কনলর্ িনু্ধর গল্প তিাোনলে। এক িনু্ধ মেল একরু্ রক্ষিিীল-তস 
িহনরর োো তদাকাে তথনক সার্জ মকেত আর একর্া তামলকা ততমর কনর তকাে 
তদাকানের সার্জ ভাল তার মহসাি রাখত। মেনর্র সম্বনন্ধ তার এতই উাঁিু িারিা মেল ত  
ইমঞ্জমেয়ার হনয়ও তস র্ীিনে িযথজ হল। তার আিা মেল মিরার্ তকাে সুন াগ তার র্ীিনে 
আসনি–অথি তস সুন াগ আর আনসমে। সািারিভানিই তানক র্ীিে কার্ানত হল। 
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িক্তা এরপর তিাোনলে অেয িনু্ধর কথা। তস ক্লানসর সকনলরই মপ্রয় মেল। সকনলর 
সনেই তস তিলানিিা করত। সি সিয় তার একর্া উচ্চাকাঙক্ষা মেল। তস সন াগ 
খুর্ত। একর্ে ড্রাফর্সিযাে মহনসনি তস র্ীিে আরম্ভ কনর। তসই সিয় মেউইয়নকজ মিশ্ব 
তিলার আনয়ার্ে করা হমিল। তস র্ােত ওখানে ইমঞ্জমেয়ামরং িযাপানর কার্ থাকনি। 
তাই তস মফলানেলমফয়ার িাকমর তেন়ে মেউইয়কজ রওো হল। তসখানে এক িনু্ধর সনে 
তস কন্ট্রাকর্নরর কার্ মেল। তর্মলনফাে তকাম্পামের অনেক কার্ করায় তসই তকাম্পােীই 
তিার্া িাইনেয় তানক কানর্ লাগায়। 
  
িক্তার কামহেী তিার্ািুমর্ ভানিই আমি তিাোলাি। তস কামহেী তিাোনোর সিয় তিি 
সরস মকেু উদাহরিও তদয়। তার কথা িলার সিয় মেল িাত্র দু মিমের্, অথি কথা তিষ 
হনল তদখা তগল দি মিমের্ তকনর্ তগনে। িকৃ্ততামর্ এতই সুদর হয় ত  তরাতারা তা 
খুিই উপনভাগ কনর। 
  
এই র্র্ো তথনক প্রায় সকনলই উপকৃত হনত পানরে। সািারি ত  তকাে িকৃ্ততাই 
তলানকর িনে োপ তফলনত পানর তার িনিয  মদ িােমিক স্পিজ থানক। িক্তার দরকার 
তকিল কথার িনিয তোর্ খানর্া র্র্োর উনিখ। এ িরনের িকৃ্ততা কখেও িযথজ হয় ো। 
  
অিিযই এর্া মঠক ত  িােমিক আগ্রহ র্াগনত পানর এিে সি কামহেীর উৎস হল 
আপোর র্ীিনেরই অতীত। মেনর্র সম্বনন্ধ িলনত আপমত্ত আনে তভনি কখেই এসি 
তিাোনত মপমেনয়  ানিে ো। তরাতারা কারও মেনর্র কথা তখেই শুেনত আপমত্ত কনর 
 খে তার িনিয থানক অহং ভাি। এ ো়ো তরাতারা সিসিনয়ই িক্তার র্ীিনের োো 
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র্র্োর কথা শুেনত আগ্রহী হয়। এ হল তরাতানক আকষজি করার মেমিত পথ, এর্ানক 
অিনহলা করনিে ো। 
  
োি উনিখ কনর িকৃ্ততানক িযমক্তগত স্পিজ মদে 
  
 খে তকাে কামহেী তিাোনিে সি সিয় তস কামহেীর িমরত্রগুনলা পমরিয় তদনিে োি 
র্ামেনয়। ‘তস’ িা তারা ো িনল ‘মিিঃ ব্রাউে’ িা ‘মিিঃ মস্মথ’ িলনলও িলনি আসল োি 
 মদ র্াোনত ো িাে। রুেলফ তেি িনলনেে, তকাে কামহেীর িাস্তিতা তখেই সমূ্পিজ 
হয়  মদ োি পমরিয় রাখা  ায়। এিে তকাে কামহেীর কথা ভািুে  ার োয়নকর তকাে 
োি তেই। 
  
আপোর িক্তিয  মদ োি আর িযমক্তগত পমরমিমতনত পূিজ থানক তাহনল তরাতানদর 
সাগ্রনহ তিাোর আকাঙক্ষায় সনদহ থাকনি ো। এর্া হনয় উঠনি আপোর এক অিূলয 
িক্তিয। 
  
আপোর িক্তিয মেমদজষ্ট আর িিজোয় পূিজ রাখুে 
  
আপমে এিার হয়নতা িলনিে, কথাগুনলা ভালই, তনি মকভানি মেমিত হি আিার িক্তিয 
িিজোয় পূিজ করনত পারি? এ মিষনয় একর্া পরীক্ষা করা  ায়। প্রনতযক মরনপার্জার 
ত ভানি পাাঁির্া প্রশ্ন কনর থানক তসই ভানিই আপমে এনগানত পানরে। তসই পাাঁির্া প্রশ্ন 
হল এই : 
  
১। কখে? ২। তকাথায়? ৩। মক? ৪। তক? ৫। তকে? 
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এই প্রমিয়া  মদ অেুসরি কনরে তাহনল আপোর উদাহরিগুনলা সর্ীি হনয় উঠনি। এ 
িযাপানর আিার মেনর্র একর্া কামহেী তিাোমি। এর্া মরোসজ োইনর্নে োপা হয় : 
  
কনলর্ ো়েিার পর আমি দুিের আরিাউর অযাণ্ড তকাম্পামের হনয় দমক্ষি োনকার্ায় 
মিিয় প্রমতমেমি হনয় ভ্রিি কমর। আমি আিার এলাকায় তর্ারার সিয় িাল গাম়েনত 
ভ্রিি কনরমেলাি। একমদে তরেমফনে দমক্ষনির তট্রে িরার র্েয পন়ে থাকনত হয়। 
তরেমফে আিার মিিয় এলাকা মেল ো তাই এর্েয তকাে সিয় রামখমে। এক িেনরর 
িনিয আমি আনিমরকাে োর্ক অযাকানেিীনত প়েনত  াি। তাই মঠক করলাি তট্রে ো 
আসা প জন্ত েযার্ফনিজ পায়িামর করনত করনত িযাকনিনথর োর্ক তথনক িহ়ো মদনত 
শুরু করনিা। হাত িাম়েনয় োর্কীয় ভানি আমি শুরু করলাি : ‘আিার সািনে  া 
তদখনত পামি তা মক একর্া তোরা? এস, ততািানক িরনত দাও : ততািানক স্পিজ কমরমে, 
তিুও ততািানক মেরীক্ষি করমে।’ 
  
আমি আপে িনে তখেও িহ়ো মদনয় িনলমেলাি, আর তখেই িারর্ে পুমলি আিানক 
মর্নর িরল। তারা র্ােনত িাইল আমি তিনয়নদর ভয় তদখামি তকে? কথার্া শুনে আমি 
এনকিানর স্তমম্ভত, ওরা  মদ িলত আমি তট্রনে োকামত করমে তাহনলও অতর্া আি জ 
হতাি ো। তারা আিায় র্াোল একি গর্ দূর তথনক একর্ে গৃহকত্রজী আিানক লক্ষয 
কনর পুমলনি খির তদে। এরকি কাণ্ড মতমে আনগ কখেও তদনখে মে। আমি তোরার 
কথা িলমেলাি িনল এই িযাপার হল। 
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‘আমি পুমলিনদর র্াোলাি আমি তিিপীয়ানরর কমিতা আিৃমত্ত করমে। আিানক আিার 
তকাম্পােীর কােজ তদখানত হল। তনিই ো়ো তপলাি।’ 
  
এিার তদখুে, ওই পাাঁিমর্ প্রশ্ন তকিে কার্ করনে। অিিয অমতমরক্ত িিজো আিার খারাপ 
: আিরা সকনলই তিমি িা়োিাম়ে রং ঢং পেদ কমর ো। 
  
কথনপাকথে সহ আপোর িক্তিয োর্কীয় করুে 
  
িরুে, আপমে মকভানি একর্ে িুদ্ধ তিতানক ঠাণ্ডা করার র্েয িােমিক সম্পনকজর 
তকাে মদক মকভানি কানর্ লামগনয়নেে তা িিজো করনত িাে। তাহনল এইভানি শুরু 
করনত পানরে। 
  
‘একমদে আিার অমফনস একর্ে এনসমেনলে। মতমে প্রায় মক্ষপ্ত, কারি গত সপ্তানহ 
আিরা তানক ত   ন্ত্রর্া পাঠাই তসর্া কার্ করমেল ো। আমি তাাঁনক র্াোলাি এ সম্পনকজ 
 া করিীয় সিাই আিরা করি। মকেুক্ষি পনর ভদ্রনলাক খামেকর্া ঠাণ্ডা হনলে কারি 
মতমে িুনেমেনলে আিরা সমতযই সাহা য করনত ইিুক।’ এই সতয কামহেীর একর্া গুি 
আনে। এর্া তিি মেমদজষ্ট, তনি এনত তকাে োি, িিজো আর সিার উপর তকাে মেমদজষ্ট 
কথনপাকথে তেই ত র্া থাকনল এমর্ সর্ীি হনত পারত। তস রকি হনল মক দাাঁ়োত 
এিার তদখা  াক : 
  
‘গত সপ্তানহ আিার অমফস র্নরর দরর্ার্া হাাঁ কনর খুনল তগল, িুখ তুলনতই আিানদর 
পমরমিত তিতা িালজস্ তিিানির িুদ্ধ িূমতজ তদখনত তপলাি। তানক িসনত িলার আনগই 

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

57 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

মতমে িনল উঠনলে, এে, এই তিষিার। এখেই একর্া ট্রাক পামঠনয় আিার িাম়ে তথনক 
কাপ়ে কাাঁিার তিমিের্া আেিার িযিিা কর।‘ 
  
‘আমি তানক প্রশ্ন করলাি িযাপারর্া কী? মতমে িলনলে,  ন্ত্রর্া কার্ করনে ো। সি 
কাপ়ে র্ািা র্ম়েনয়  ানি, আিার স্ত্রী মিরক্ত হনয় তগনে।’ 
  
‘আমি তাাঁনক িযাপারর্া ভানলা কনর িুমেনয় মদনত িললাি। মতমে মিৎকার কনর িলনলে; 
আিার সিয় তেই অমফনসর তদরী হনয়  ানি। মর্মেসর্া এখাে তথনক তকোই উমিত 
হয়মে। মতমে তর্মিনল এিে রু্মস িারনলে ত  আিার স্ত্রীর েমির্া উনল্ট প়েল। 
  
‘তদখ, িামলজ’ আমি িললাি, ‘সি কথা  মদ িুমেনয় িল তাহনল  া িলনি তাই করি।’ এ 
কথায় িামলজ িান্তভানি সি র্াোনত িযাপারর্া সিািাে হনয় তগল। 
  
আপোর পনক্ষ হয়নতা সি সিয় কথার িনিয কথনপাকথে তঢাকানো সম্ভি োও হনত 
পানর। তনি উপনরর তলখা তথনক এর্া মেিয়ই িুনেনেে িক্তিয কতখামে োর্কীয় হনত 
পানর। িক্তার  মদ েকল করার ক্ষিতা থানক তাহনল ততা কথাই তেই, আরও সর্ীি 
হনত পানর িক্তিয। এই িরনের িক্তিয তিি মিশ্বাসন াগযও হনয় ওনঠ। 
  
 া িনলনেে তানক েমিনত র্ীিন্ত ফুমর্নয় তুলুে 
  
িেস্তেমিদরা িনলে আিানদর জ্ঞানের িতকরা পাঁিামি ভাগই আনস দিজে তথনক। এই 
কারনিই িনোরঞ্জনের িািযি মহনসনি দূরদিজনের এত সাফলয, মিজ্ঞাপে মহনসনিও তাই। 
র্েসংন ানগর িযাপানরও দিজে আর রিনির িূলয অনেকখামে! আিন জর কথা প্রিুর 
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িক্তাই এর্ানক মঠক অেুসরি কনরে ো। গ়ে প়েতা িক্তাই দিজনের িূলয মেনয় িাথা 
র্ািানত িাে ো। এর্া তেহাতই ভুল। আমি এখানে িলনত িাই িক্তনিযর িােখানে েমি 
সৃমষ্ট করার কথা। তসই িক্তার কথাই তরাতারা িে মদনয় শুনে থানকে ম মে েমি ততরী 
কনর হামর্র করনত পানরে। 
  
েমি। েমি। েমি। ত  িাতানস শ্বাস র্ােনেে এগুনলা তার িতই িুক্ত। আপোর কথার 
িােখানে তানক েম়েনয় তদওয়ার তিষ্টা করুে। েমির িািযনি আপোর িক্তিয র্ীিন্ত 
কনর তুলুে। 
  
িাইনিল আর তিকসপীয়ানরর রিোই পাতায় পাতায় েমির িত এই কথা সিজত্র েম়েনয় 
আনে। একর্া উদাহরি মদমি : ত  তকাে সািারি তলখক িলনিে মিনিষ তকাে মর্মেস 
‘অপ্রনয়ার্েীয়’–এ ত ে তরিনক আরও ভাল করার তিষ্টা। তিকস্ মপয়ার কীভানি 
মলনখনেে? একর্া আনলখয মতমে ততরী কনর অিরে লাভ কনরনেে : িসৃি স্বিজনক 
িসৃিতা তদয়া, পদ্মফুলনক সুদর করা আর রর্েী গন্ধার সুগমন্ধ ঢালা …।’ 
  
তকােমদে মক তভনি তদনখনেে  ুগ  ুগান্ত পার হনয় ত  সি প্রিাদ িালু রনয়নে তার সিই 
র্ীিন্ত েমির িত? ‘তেই িািার তিনয় কাো িািা ভানলা’, ‘অমেিুক তর্া়োনক র্ল পাে 
করানল খায় ো ইতযামদ। 
  
আব্রাহাি মলঙ্কে অমিকাংি সিনয়ই এই িরনের সমিত্র কথনপাকথনের অিতারিা 
করনতে।  খেই মতমে তকাে দীর্জ, র্মর্ল মরনপার্জ তহায়াইর্ হাউনস তাাঁর তেনস্কর উপর 
তপনতে তখে তসগুনলা সম্পনকজ তীব্র প্রমতিাদ করনতে। এগুনলা তকাে সিনয়ই আিার 
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েীরস িাকযমিেযানস মেিদ্ধ থাকত ো। িরং এিে িিকার েমির িত িব্দ িযিহার 
করনতে  া প্রায় তভালা অসম্ভি। মতমে ত িে িনলনেে : তকাে তর্া়োর সম্পনকজ র্াোর 
সিয় তর্া়োর লযানর্ কর্া িুল আনে আমি র্ােনত িাই ো, িরং র্ােনত িাই ওর গুি 
মক রকি।’ 
  
আপোর দৃমষ্টনত মেমদজষ্ট আনিদে ফুমর্নয় তুলুে। িনে িনে েমি এাঁনক মেনয় তানক প্রকাি 
করুে। এ িযাপানর একর্া মিষয় লক্ষয রাখনত হনি–ত িে িরুে কখেও তকাে কুকুনরর 
উনিখ করনল তানক তিাোনোর র্েয আরও িযাখযার দরকার। ত িে  মদ িলা  ায় 
পামেনয়ল’ ‘স্কমর্ি তর্মরয়ার’ িা ‘তফর্ কেজােজ’ তাহনল মেমদজষ্ট র্ানতর কুকুনরর একর্া 
েমিই তরাতারা তিানখ ফুনর্ ওনঠ। আরও পমরষ্কার আর 
  
পমরসু্ফর্ করা  ায়  মদ তকাে ‘তর্া়োর’ উনিখ করার িদনল িলা  ায় কানলা র্ারু্ তর্া়ো। 
  
উইমলয়াি ট্রাঙ্ক, তোর্, তার ‘এমলনিন্টস অি োইল’ প্রিনন্ধ িনলনেে :  ারা তলখার 
তকৌিল সম্পনকজ মিক্ষা গ্রহি কনরনেে তারা অন্ততিঃ একর্া মিষনয় একিত হে। তসর্া 
এই : পাঠনকর ের্র তকন়ে তেওয়ার মেমিত পথ হল মেমদজষ্ট সমঠক আর উপ ুক্ত হনত 
হনি। তহািার, দানন্ত, তিকস্পীয়ানরর িত িহাে তলখকরা অিরে লাভ কনরে মিনিষ 
কনর তাাঁনদর রিোয় মেমদজষ্ট এিং সমঠক িিজো কনরনেে িনলই। তাাঁনদর প্রমতমর্ িাকযই 
েমির িত দৃিযিাে। তলখার তিলায় এর্া মেেক সমতয। 
  
তিি ক’িের আনগ কা জকর িকৃ্ততা সম্পনকজ একর্া পাঠিনি পরীক্ষার িযিিা কমর, 
আিরা মঠক কনর মদই প্রনতযক িক্তানক হয় তকাে র্র্ো িা িযমক্ত িা তামরখ সম্বনন্ধ 
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উনিখ করনত হনি। এর ফল হনয়মেল এনকিানর তিেমিক। ক্লানসর োত্রনদর িনিয 
তোাঁয়ানি তরানগর িত েম়েনয় পন়েমেল। 
  
ফরাসী দািজমেক আাঁনল িনলনেে, তকাে মিিূতজ ভাি সি সিনয়ই খারাপ। আপোর 
িাকযনক সিজদাই িােুষ, আসিািপত্র, প্রািীনত পূিজ রাখা িাই। 
  
প্রাতযমহক কথািাতজানতও এর্া সতয? আসনল এ িইনয়  া এখে প জন্ত িনলমে তার 
প্রনতযকমর্ অংিই প্রাতযমহক কথনপাকথনের তক্ষনত্র দরকার। িিজো থাকনলই িক্তিয 
প্রসু্ফমর্ত হয়। ত  তকাে তলাকই তহাক, তস  মদ কা জকর িক্তা হনত িায় তানক এ 
িইনয়র পরািিজ তিনে িলনত হনি; তারপর সুন াগ িত তা কানর্ও লাগানত হনি।  ারা 
দাময়েপূিজ পনদ আনেে, গৃহকত্রজীর আর মিক্ষকরা তদখনত পানিে মিক্ষাদাে করার সিয় 
এই পদ্ধমত কানর্ লাগানল কতর্া ফলপ্রসূ হওয়া  ায়। 
  
অতএি সেয়ী জ্ঞাে লাভ করনত আপোনক  ত তিমি সম্ভি জ্ঞােও অর্জে করনত হনি 
আর তানক কানর্ও লাগানত হনি। 
  
. 
  
০৫. িক্তিয প্রািিন্ত কনর ততালা 
  
প্রথি িহা ুনদ্ধর মঠক পনর আমি লন্ডনে তথনক লাওনয়ল র্িানসর সনে কার্ করমেলাি। 
লাওনয়ল র্িাস, ‘অযানলেিী’ আর ‘লনরন্স অি অযারামিয়া’ সম্বনন্ধ িিৎকার মকেু িকৃ্ততা 
মদমিনলে। সভায় তস সিয় মতল িারনির র্ায়গা থাকত ো। এক রমিিার আমি হাইে 
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পানকজ িানিজল আনিজর কানে হামর্র হলাি। তসখানে োো িতিানদর িােুষ োো মিষনয় 
িকৃ্ততা মদমিনলে। িিজ, রার্েীমত ইতযামদ োো মিষনয় োো র্ানতর িক্তার তসখানে 
আইেরক্ষকনদর িািা ো়োই িকৃ্ততা দানের িযিিা মেল। এক িুহূনতজ আমি শুেলাি 
একর্ে কযাথমলক তিাোনিে তপাপই সিজনরি। তার কখেও ভুল হয় ো। তসখাে তথনক 
সনর তগলাি আর এক িনে-তসখানে একর্ে সিার্তন্ত্র আর কালজ িাকজনসর তত্ত্ব 
িযাখযায় িযস্ত। এিার তৃতীয় এক িক্তার সািনে তরাতানদর িনিয দাাঁ়োলাি। তসখানে িক্তা 
তিাোনিে িারমর্ স্ত্রী রাখার ত ৌমক্তকতা মক। এরপর সনর এনস মতেমর্ দনলর মদনকই 
তাকালাি। 
  
িযাপারর্া মক মিশ্বাস করনিে? ত  তলাকমর্ িারমর্ স্ত্রী রাখার সুমিিার কথা িলমেল তার 
তরাতার সংখযা সিনিনয় কি িাত্র কনয়ক র্েই। অথি িামক দুর্ে িক্তার তরাতার সংখযা 
প্রিুর, আর িিিিঃ িা়েমেল। মেনর্নক প্রশ্ন করনত িাইলাি এর কারি মক? মিষয় িস্তু 
আলাদা হওয়ার র্েয? তা মকন্তু িনে তহালো.। এরপর িক্তানদর ভাল কনর লক্ষয কনরই 
এর িযাখযা মিনল তগল। তানদর িনিযই এর উত্তর মেল। ত  তলাকমর্ িারমর্ স্ত্রী রাখার 
কথা িলমেল তস মেনর্ই তিািহয় িার স্ত্রী রাখনত আগ্রহী েয় িনলই তিাো  ামিল। মকন্তু 
িামক দুর্ে িক্তা সমূ্পিজ মিপরীত মিষনয় একান্তভানিই িযস্ত মেনলে। তাাঁরা সর্ীি আর 
র্ীিন্ত ভেীনত কথা িলমেনলে। িানে িানেই তাাঁনদর হাত ে়েমেল। তাাঁনদর কণ্ঠস্বর দৃঢ় 
প্রতযয়ী মেল। তাাঁনদর িনিয তথনক ত ে আগ্রহ আর সর্ীিতা মিিুমরত হনত িাইমেল। 
  
সর্ীিতা, প্রািিমক্ত, আগ্রহ-এই মতেমর্নকই মিরকাল আমি একর্ে িক্তার একান্ত 
প্রনয়ার্েীয় গুি িনলই তভনিমে। প্রািিমক্তনত ভরপুর িক্তার কানেই মভ়ে কনর তরাতারা। 
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মকন্তু প্রািিমক্তিয় িকৃ্ততা করার ক্ষিতা মকভানি গন়ে ততালা সম্ভি? এই পমরনিনদ 
আপোনদর িকৃ্ততানক কীভানি এই রকি আগ্রহী আর উনত্তর্োিয় সর্ীিতায় রু্ন়ে 
মদনত পারনিে তস কথাই িলি। 
  
১.  ানত ঐকামন্তক আগ্রহ আনে ততিে মিষয়ই মঠক কনর মেে 
  
তৃতীয় পমরনিনদ িলা হনয়নে আপোর িক্তিয মিষনয় গুরুে তদওয়া কতখামে দরকারী। 
আপমে  মদ আপোর িক্তিয সম্বনন্ধ আনিনগ র্ম়েত ো হে তাহনল মকেুনতই মিশ্বাস 
করনত পারনিে ো তরাতারা তানত আনদৌ আগ্রহী হনি। এর্া অমত স্বাভামিক িযাপার ত , 
ত  মিষনয় আপোর খুিই ঐকামন্তকতা আনে ততিে তকাে মিষয় তিনে মেনল। ত িে 
আপোর অিসর মিনোদনের উপায় িা িখ ইতযামদ  ানত আপোর দীর্জ অমভজ্ঞতা 
রনয়নে, তাহনল তদখনিে তরাতানদর আগ্রহ র্াগানত আপোর কিািাত্র অসুমিিা হনি 
ো। 
  
ঐকামন্তকতা ত  একর্ে িক্তার কতখামে িমক্ত, তসর্ার প্রিাি তপনয়মেলাি মেউ ইয়নকজ 
আিার এক ক্লানস। আমি িযাপারর্া োি মদনয়মে ‘সিুর্ র্াস িোি কানঠর োই’ এর 
িািলা। 
  
িহনরর এক োির্াদা প্রমতিানের একর্ে মিখযাত তসলসিযাে িা মিিয় প্রমতমেমি 
 ানিতাই একর্া িক্তিয তপি কনরে ত , মিক়ে িীর্ ো়োই মতমে সিুর্ র্াস সৃমষ্ট 
করনত সক্ষি হনয়নেে। মতমে র্াোনলে শুকনো োই গাদার িনিয মতমে র্াস 
ফুমর্নয়নেে। তার িক্তিয হল োই তথনকই ওই র্াস র্নন্মমেল। 
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ভদ্রনলানকর কথা তিাোর পর আমি তিি েম্রভানিই তানক িললাি, মতমে ত  আমিষ্কার 
কনরনেে তানত মতমে লক্ষপমত হনয়  ানিে। তানক আরও িললাি তার আমিষ্কার তাাঁনক 
মিনশ্বর একর্ে োিী মিজ্ঞােীর সম্মােও এনে তদনি। তাাঁনক এও িললাি আর্ অিমি 
তকাে িােুষ োইগাদা তথনক র্াস র্ন্মানত পানর ভানিমে কারি সিাই র্ানে র়্ে পদাথজ 
তথনক র্ীিে সৃমষ্ট হনত পানর ো। 
  
আমি তভনিমেলাি ভদ্রনলানকর ভুলর্া এতই অসম্ভি ত  মতমে অিিযই তা মিশ্বাস 
করনিে। আিার কথা তিষ হনতই তরাতানদরও তদখলাি ভদ্রনলানকর কথার অসারতা 
উপলমব্ধ করনত শুরু কনরনে। মকন্তু তলাকমর্ মেনর্র ভুল আনদৌ উপলমব্ধ করনত 
পারনলে ো মতমে আিার কথায় ত়োক কনর লামফনয় উঠনলে আর তীব্র প্রমতিাদ 
করনলে। মতমে তিি তর্ানরর সনেই িলনলে, মতমে  া িলনেে তা তভনিমিনন্তই িলনেে। 
মতমে আিার তার আনগর কথার তর্র তর্নে র্াোনলে, োইগাদা তথনক র্াস র্ন্মানত 
তদনখনেে। কথার্া এিার তিি ঐকামন্তকতা আর তর্ার মিমিনয়ই িলনলে মতমে। 
  
আমি আিার তার কথায় আপমত্ত র্াোলাি। এও তানক িললাি, আসল সনতযর হার্ার 
িাইনলর িনিযও মতমে আনসে মে। মতমে এিার লামফনয় উনঠ িলনলে, মতমে পাাঁি েলার 
িামর্ রাখনত রামর্ আনেে। িযাপারর্া আনিমরকার কৃমষ দপ্তনর তলখা ত নত পানর 
িতািনতর র্েয। 
  
এিার মক র্র্ল র্ানেে? তরাতানদর িনিয তিি অনেনকই তাাঁর লক্ষ সিথজে করনত 
লাগল। আিার অনেনকই তার মিরুনদ্ধ তগল।  মদ তখে তভার্ মেতাি তাহনল তদখতাি 
অনিজনকরও তিমিই তাাঁর মদনক িনল তগনে। আমি তানদর কানে র্ােনত িাইলাি তানদর 
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িত িদলািার কারি মক? এনকর পর এক তরাতা র্াোল িক্তার ঐকামন্তকতা আর 
মিশ্বাসই তাাঁনদর িনতা পমরিতজনে িািয কনরনে আর তসইর্েয তানদর সািারি িুমদ্ধ কার্ 
কনরমে। 
  
 াই তহাক ওই রকি একর্া অিিায় পন়ে মিষয়র্া মেনয় আমি কৃমষ দপ্তনর মিমঠ 
মলখলাি। তানদর মলখলাি িযাপারর্া এতই তিাকার িত ত  আমি লমিত। তার র্িানি 
তারা র্াোল িযাপারর্া অিাস্তি ও অসম্ভিোইগাদা তথনক র্াস কখেই র্ন্মায় ো। তারা 
আরও র্াোল আর একর্া মিমঠও তারা এ মিষনয় তপনয়নেে। তসই মিিয়-প্রমতমেমি 
মেনর্র িনত এতই অমিিল মেনলে ত  মতমেই মিমঠ তলনখে। 
  
ওই র্র্োর্া আিানক ত  মিক্ষা তদয় র্ীিনে তসর্া ভুলনত পামরমে। তকাে িক্তা  মদ 
ঐকামন্তক হনয় মকেু মিশ্বাস কনর আর তসই আগ্রহ মেনয় তা িনল তাহনল তার কথায় 
আিা িাপে করার তলানকর অভাি হয় ো। 
  
আর তা োই তথনক র্াস র্ন্মানো হনলও। 
  
অমিকাংি িক্তাই িানে িানে ভািোয় পন়ে  াে ত  তানদর িক্তিয মিষয় তরাতানদর 
গ্রহিন াগয হনি মক ো। তরাতানদর আগ্রহী করার একর্া পথই আনে : আপোর িক্তিয 
সম্পনকজ ঐকামন্তক হনয় ওনঠ আর আনিগ প্রকাি করা। 
  
ইতামলনত আনিমরকার প্রাক্তে রাষ্ট্রদূত মরিােজ পয়াসিােজ িাইেনক একিার প্রশ্ন করা হয় 
তলখক মহসানি তার সফলতার কারি মক? মতমে র্িাি তদে : ‘র্ীিে সম্পনকজ আিার 
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এিেই উনত্তর্ো র্ানগ ত  মির থাকনত পামর ো। িােুষনক তস কথা আিায় র্াোনতই 
হয়।‘ তকাে িক্তা িা তলখনকর িযাপারও তাই-তরাতা িা পাঠক উনিল ো ত  পানর ো। 
  
একর্নের কথা এিার িলমে। ওয়ামিংর্নে আিানদর পাঠিনি ক্লানস মিিঃ মেে োনি 
একর্ে আনসে। এক সন্ধযায় মতমে ক্লানস আনিমরকা  ুক্তরানষ্ট্রর রার্িােী িহর সম্পনকজ 
িলমেনলে। মতমে আসনল  া তিাোমিনলে তা িােীয় তকাে সংিাদপনত্র প্রকামিত িিজো 
তথনক িার করা িাত্র। তাই তাাঁর িকৃ্ততা তেহাতই েীরস লাগমেল তরাতানদর।  মদও 
মতমে মিরকাল ওয়ামিংর্নে তথনক এনসনেে তা সনেও একিারও িলনলে ো িহরমর্ 
তাাঁর ভানলা লাগার কারি কী? মতমে মেেক, েীরস কতকগুনলা িিজো মদনয় তগনলে। 
  
এক পক্ষকাল পর এিে একর্া িযাপার র্র্নলা ত  মি. মেে একদি হৃদনয় ো়ো 
তখনলে। তাাঁর েতুে গাম়েখাো রাস্তায় দাাঁ়ে করানো মেল। অেয একখাো গাম়ে তার 
গাম়েনক িাক্কা তিনর ভাঙিুর কনর পামলনয়  ায়। এর ফনল মি. মেনের পনক্ষ তকােভানিই 
িীিার র্াকা আদায় করার উপায় মেল ো। এ মিষনয় িলনত মি. মেে প্রায় মভসুমভয়ানসর 
িত র্গিগ করমেনলে। ত  ক্লানসর তরাতারা তার আনগর কথায় কাে তদয়মে তারাই 
আর্ তাাঁর কথায় দারুি আগ্রহ তদখাল। তারা হাততামল মদনয় সম্বিজো র্াোনত লাগনলে। 
  
এই কারনিই আমি িারিার িলনত তিনয়মে সমঠক মিষয় তিনে মেনয় িক্তিয রাখনত 
পারনল আপমে কখেই িযথজ হনিে ো। িক্তনিযর একর্া অংি আপোনক র্য় এনে 
তদনিই। তাহল ত  মিষনয় আপোর ঐকামন্তকতা আনে তসর্াই িলা। এই মিষয় খুাঁনর্ 
তপনত আপোনক অন্ধকানর হাতন়ে তি়োনত হনি ো–এর্া ভাসিাে অিিায় আপোর 
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তিতোর উপনর মেভজর কনর। এর কারিও পমরষ্কার–আপমে প্রায়ই এ মিষনয় ভািো মিন্তা 
কনরে। 
  
খুি তিমিমদে আনগর কথা েয়, প্রািদণ্ড সম্পনকজ একর্া পমরষদীয় মিল মেনয় তর্মলমভিনে 
িতািত মিমেিয় করা হয়। িহ সাক্ষীনক তানদর িতািত র্াোনোর র্েয আিন্ত্রি 
র্াোনো হয়-পনক্ষ িা মিপনক্ষ িতািত মদনত। এনদর একর্ে মেনলে লস এনঞ্জনলনসর 
পুমলি দপ্তনরর কিজী। ম মে মিষয়র্া মেনয় প্রিুর মিন্তা ভািো কনরমেনলে। প্রািদনণ্ডর 
প্রমত তার প্রিণ্ড দািী মেল কারি তাাঁর এগানরা র্ে সহকিজী অপরািীনদর সনে িদুনকর 
ল়োইনত িারা  ায়। মতমে এিেভানি কথা িলনত লাগনলে  ানত তিাো তগল এ িযাপানর 
তাাঁর ঐকামন্তকতা কতর্া। ইমতহানস ত  তকাে আনিদেই এই ঐকামন্তকতায় মেভজর কনর 
এমগনয়নে। ত  তকাে সৎ প্রনিষ্টা মিশ্বানসর উপর মেভজরিীল আর মিশ্বানসর অমিিাে 
িােুনষর হৃদনয়। হৃদনয়র  ুমক্ত আনে ত   ুমক্ত তা র্ানে ো।’ কথার্া পাসকানলর, আর 
এর্া আিার ক্লানস  ািাই কনর তদনখমে। আিার তিােনের র্নেক আইেনজ্ঞর কথা িনে 
প়েনে ম মে তিি স্বতিঃসূ্ফতজভানি িকৃ্ততা করনতে। তাাঁর তিহারাও মেল িিৎকার অথি 
মতমে িকৃ্ততা তিষ করিার পর তরাতারা িনল উঠনলে : তিি িালাক িােুষ। এর কারি 
হল মতমে ত  োপ রাখনতে তা ওপর ওপর তভনস থাকত। তার িকৃ্ততায় তকাে হৃদনয়র 
অেুভুমত তিিানো থাকত ো–শুিু ির্কদার মকেু কথার ফুলেুমর। ওই একই ক্লানস 
আিার মেনলে একর্ে িীিার মিিয় প্রমতমেমি। তোর্ খানর্া তিহারা, খুি দাগ কানর্ ো 
িনে। অথি মতমে  খে কথা িনলে তরাতারা তাাঁর প্রমতমর্ কথাই িে মদনয় শুেনত িায়। 
  
ওয়ামিংর্নের এক োর্যিালায় আব্রাহাি মলঙ্কনের হতযাকানণ্ডর পর প্রায় এক িের তকনর্ 
তগনে অথি তার র্ীিনে েীমতনিাি আর তাাঁর কথা আর্ও আিানদর কানে উজ্জ্বল হনয় 
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আনে। আইে সম্পনকজ তাাঁর তিনয়ও অমভজ্ঞ িােুষ হয়নতা মেনলে তা সনত্ত্বও ত  
একমেিতা আর সততা মেনয় মতমে তগমর্সিানগজ িকৃ্ততা মদনয়মেনলে ইমতহানস আর্ প জন্ত 
তা তকউ অমতিি করনত পানরে মে। 
  
একিার, আপোরা ত িে িনলে তসইভানি একর্ে িনলমেনলে, তাাঁর তকাে মিষনয়ই 
ততিে আগ্রহ র্ানগ ো। আমি তানক িনলমেলাি ত -তকানো একর্া মিষনয় আগ্রহী হনত! 
ত িে, একর্া উদাহরি মদে ততা? ভদ্রনলাক একরু্ অিাক হনয়ই প্রশ্ন কনরমেনলে। আমি 
উত্তর মদই, িরুে পায়রা?’ ভদ্রনলাক আরও অিাক। হযাাঁ, পায়রা’, আমি উত্তর 
মদনয়মেলাি। িাইনর মগনয় পায়রার োাঁক তকাথাও তপনল তানদর খাওয়াে। লাইনব্ররীনত 
তানদর সম্বনন্ধ িই পন়ে মেে তারপর এখানে এনস তস কথা তিাোে। তলাকমর্ তাই 
কনরমেল। তস এনস  খে পায়রা মেনয় কথা আরম্ভ করল তানক িািা তদওয়াই কমঠে 
হনয় উঠল। অদু্ভত দক্ষতায় আর আনিনগ তস ত  িক্তিয রাখল এিে িিৎকার িকৃ্ততা 
আর শুমেমে। 
  
আর একর্া পরািিজ রাখমে :  তর্া পানরে আপোর র্াো আর মপ্রয় মিষনয় মিখুে এিং 
এর্া করনলই তদখনত পানিে আপমে কতখামে আনিগ আর সর্ীিতা লাভ কনরনেে। 
মিিনয়র পাাঁিমর্ মিখযাত মেয়ি িইনয়র তলখক পামসজ এইি হইমর্ঙ মিিয় প্রমতমেমিনদর 
তার ওই িইনয় পরািিজ মদনয়নেে তানদর পিয সম্পনকজ র্াোর কানর্ কখেই অিনহলা 
ো করনত। মিিঃ হইমর্ঙ িনলনেে, তকাে ভাল পিয সম্পনকজ  ত র্ােনিে, ততই আপমে 
আগ্রহী হনিে। অেযােয সি মিষয় সম্পনকজও একই কথা-তসগুনলা সম্বনন্ধ আপমে  তই 
র্ােনিে ততই আপোর উৎসাহ িা়েনি। 
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২. মেনর্র িক্তনিযর অেুভূমতনক র্ীিন্ত কনর তুলুে 
  
িরুে আপমে তরাতানদর সািনে তিাোনিে, মেিজামরত গমতনিনগর এক িাইল তিমি 
গমতনত িালানোর ফনল একর্ে পুমলি আপোনক থামিনয় মর্জ্ঞাসািাদ কনর। র্র্োর্া 
আপমে তিি িীতলভানিই তৃতীয় িযমক্তনক তিাোনত পানরে। মকন্তু িযাপারর্া আপোর 
র্ীিনেই র্নর্নে আর তস সিয় আপোর মকেু অেুভূমতও র্ন্মায়। তৃতীয় িযমক্তনক িিজো 
তরাতানদর ততিে িনোরঞ্জে করনত পানর ো। অতএি র্র্োর্া ত  ভানি আপোর 
র্ীিনে র্নর্নে মঠক তসই ভানি িিজো করনল, তানক র্ীিন্ত কনর তুলনল তা তঢর তিমি 
হৃদয়গ্রাহী হনি। 
  
আিরা ত  োর্ক িা মসনেিা তদখনত  াই তার কারি হল আিরা আনিনগর প্রকাি 
তদখনত আগ্রহ তিাি কমর। আিরা মেনর্নদর আনিগ সকনলর সািনে প্রকাি কনর এতই 
ভয় পাই ত  োর্ক িা েমি তদনখ আিানদর তসই আকাঙক্ষা দিে কমর। 
  
আপমে  খে র্েসংন াগ কনরে তখে আপোনক আপোর িক্তনিযর িনিয আেুপামতক 
হানর উনত্তর্ো আর আনিনগর মিনিল মদনত হনি। আপোর সৎ আনিগনক গলা মর্নপ 
িরনিে ো। িরং আপোর তরাতানদর সািনে প্রিাি রাখুে কতখামে আগ্রহ আপোর 
িক্তিয সম্পনকজ রনয়নে। 
  
৩. আন্তমরকতা প্রকাি করুে 
  
আপমে  খে পানয় পানয় তরাতানদর সািনে কথা িলার র্েয এমগনয়  াে তখে তকাে 
মকেু র্র্নি এ আিা কনর এনগানত িাইনিে ো। কখেই এিে ভাি তদখানিে ো ত ে 
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ফাাঁমস কানঠর মদনক এনগানিে। আপোর িলার েনদ হয়নতা কৃমত্রিতা থাকনত পানর। 
তিুও তা িিক সৃমষ্ট করনত পানর। এনত তরাতানদর িারিা র্ন্মানি তকাে মিষয় 
তিাোিার মেদারুি আগ্রহ আপোরও রনয়নে। এরপর শুরু করার মঠক আনগ তিি গভীর 
একর্া শ্বাস র্ােুে। তকাে রকি আসিাি িা তিয়ার এম়েনয় িলুে। িাথা উাঁিু আর মিিুক 
তুনল এনগাে। আপমে একরু্ পনরই আপোর তরাতানদর প্রনয়ার্েীয় মকেু তিাোনত 
িনলনেে–তাই তানদর আপোর িক্তিয প্রাঞ্জলভানি তিাোনিে। এখে আপমেই রার্া। 
এই রকিই িনলমেনলে একমদে উইমলয়াি তর্িস। 
  
এই ভেীনক িলা ত নত পানর িরীর গরি করা। এর্া ত  তকাে অিিানতই করা িনল। 
তোোে এিং এমলের তলয়ােজ তানদর তর্কমেকস ফর এমফমসনয়ন্ট মরনিিিামরং’-এ 
িনলনেে, তপ্রমসনেন্ট মথনয়ানোর রুর্নভন্ট এ িরনের কানর্র িিয মদনয় হনয় উনঠমেনলে 
আগ্রহ আর ঐকামন্তকতার িূতজ প্রতীক। উইমলয়াি তর্িনসর দিজে অেু ায়ী তর্মে 
রুর্নভল্টনকই তরি িলা  ায়। আর তা হল : ‘আন্তমরক তহাে আর তাহনলই আপমে  া 
করনিে তানতই আন্তমরকতা অর্জে করনত পারনিে।’ 
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৫. ডরোিোযদর সযে িক্তিয আদোন প্রদোন করুন 
  
রানসল কেওনয়নলর মিখযাত িকৃ্ততা ‘একনরস অি োয়িন্ডস্’ প্রায় হার্ার িার তদওয়া 
হয়। আপমে হয়নতা ভািনেে এতিার তদওয়ার ফনল িকৃ্ততার প্রমতিব্দ প্রমতর্া কথাই 
িক্তার িনে গাাঁথা হনয় মগনয়মেল। িযাপারর্া অিিয তা হয়মে। ে. কেওনয়ল র্ােনতে 
তরাতারা সািারিত োো িরনের হয়। তাই েিঃ কেওনয়ল মসদ্ধানন্ত আনসে তরাতানদর 
তিাোনত হনি এ িকৃ্ততা তকিল তানদর র্েযই করা হনি। তাহনল মতমে মকভানি পনরর 
িার িক্তা, িকৃ্ততা আর তরাতানদর িনিয পারস্পমরর সম্পকজ ির্ায় রানখে? েিঃ 
কেওনয়ল এ সম্বনন্ধ মলনখনেে : ‘তকাে িহনর  খে কথা িলার আিন্ত্রি পাই, তসখানে 
তিি আনগই হামর্র হই। তারপর প্রথনি  াই তসখােকার তপাষ্টািাষ্টার, তক্ষৌরকার, 
তহানর্ল িযানের্ার, সু্কনলর প্রিাে মিক্ষক, তকাে িন্ত্রীর সনে তদখা করনত। এরপর  াই 
তকাে তদাকানে আর তলাকর্নের সনে কথাও িমল। আমি র্ােনত তিষ্টা কমর ওখােকার 
ইমতহাস, মক মক সুন াগ তানদর িহনর আনে, এই সি। তারপর ওখােকার তরাতানদর 
সািনে তানদর পেদসই িােীয় মিষনয় িকৃ্ততা মদই।’ 
  
েিঃ কেওনয়ল ভালই র্ােনতে সফল আদাে-প্রদাে মেভজর কনর িক্তা মকভানি তরাতানদর 
কানে িক্তিয তপৌঁনে মদনল তারাও তানত অংি গ্রহি করনি। আর এই কারনিই আিানদর 
কানে একনরস অি োয়িনণ্ডর’ আসল তকাে কমপ তেই। িযাপারর্া অিিযই িুেনত 
পারনেে। িােি িমরত্র সম্পনকজ অতযন্ত অমভজ্ঞ হওয়ায় েিঃ কেওনয়ল কখেই এক 
িকৃ্ততা দুিার তদেমে–অথি মতমে একই মিষয় মেনয় অন্তত ে’ হার্ার িার আলাদা 
তরাতানদর সািনে িকৃ্ততা তদে। মিনিষ িরনের তরাতানদর কথা িনে তরনখ আপোর 
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িক্তিয ততরী কনর তিাোনত এই অমভজ্ঞতানক আপমেও কানর্ লাগানত পানরে। মেনি 
আপোর সনে একাত্মতা গন়ে ততারার কতকগুনলা সহর্ মেয়ি উনিখ করমে। 
  
১. তরাতানদর পেদ মিষনয় িক্তিয রাখুে 
  
েিঃ কেওনয়লও মঠক তাই করনতে। মতমে তার িক্তনিয মিমিনয় মদনতে িােীয় িহ 
আগ্রনহর মিষয়। তাাঁর তরাতারা খুি আগ্রহ তিাি করনতে কারি তাাঁর িকৃ্ততা তরাতানদর 
পেদসই মিষনয় ভরপুর থাকনতা। তরাতানদর সনে িক্তার এই ত  একাত্মতা এর্াই 
িক্তার র্েমপ্রয়তা আেনত পানর। আনিমরকার তিম্বার অি কিানসজর প্রাক্তে তপ্রমসনেন্ট 
আর পরিতজীকানল তিািে মপকিার অযানসামসনয়িনের তপ্রমসনেন্ট এমরক র্েেে  ত 
িকৃ্ততা তদে তার সি কমর্নতই এই তকৌিল প্রনয়াগ কনরে। ওকলানহািা মিশ্বমিদযালনয় 
িকৃ্ততা তদওয়ার সিয় মতমে মকভানি িােীয় র্েগনির আগ্রনহর মিষয় কানর্ 
লামগনয়মেনলে তদখুে: 
  
……ওকলানহািা একমদে হতািার অন্ধকানর েুনি  ামিল, তানক প্রায় িামতনলর প জানয়ই 
তফলনত িাওয়া হনয়মেল। 
  
১৯৩০ সানল অিিা এিে হনয় দাাঁ়োয় ত  উ়েন্ত দাাঁ়েকানকর দলও ওকলানহািানক পাি 
কামর্নয় ত নত িায়। ওকলানহািানক আনিমরকার মদগন্ত প্রসারী িরুভূমির অংি িনলই 
প্রিার হনত থানক…। সিাই িলনত থানক এখানে আর তকােমদেই সিুনর্র তোাঁয়া লাগনি 
ো। 
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মকন্তু ১৯৪০ সানল ওকলানহািাই হনয় ওনঠ এক সুদর িাগাে–আিার তক্ষনতর িুনক 
িাতানস তদানল গনির মিষ, িাতাস িনয় আনে আগািী িষজনির ইিারা। 
  
…এখানে খুাঁনর্ তপনয়মে আিার আনলা। ওকলানহািার ভমিষযৎ। এখানে শুিুই ভমিষযৎ 
আিাভরা র্ীিনের প্রমতশ্রুমত। 
  
তরাতানদর িনের িত িকৃ্ততার এিে িিৎকার মেদিজে আর তেই। এমরক র্েেে 
তরাতানদর র্ীিনের অতীত র্র্োিমল তথনকই তার িকৃ্ততার রসদ তর্াগা়ে কনরমেনলে। 
মতমে তরাতানদর িুেনত মদনয়মেনলে তার িকৃ্ততা তকাে প্রমতনিদে িাত্র েয়-এর্া তানদর 
র্েযই সৃমষ্ট করা। তকাে তরাতার দল, ত  িক্তা তানদর আগ্রনহর মিষনয় িনলে, তার কথা 
ো শুনে পানরে ো। 
  
তকাে িক্তিয রাখার আনগ মেনর্নক একিার প্রশ্ন কনর মেে আপোর িলার মিষয় 
তরাতানদর সিসযা সিািানে কতখামে সহায়ক হনত পানর। তারপনরই এমগনয় িলুে। 
ত িে িরুে, আপমে  মদ অযাকাউন্টযান্ট হে তাহনল এই ভানিই শুরু করনত পানরে : 
‘আমি আপোনদর তদখানত িাই কনরর িযাপানর আপোরা মকভানি পোি িা একি 
েলার িাাঁিানত পানরে…।’ অথিা আপমে  মদ একর্ে আইেজ্ঞ হে তাহনল তরাতানদর 
উইল করার কলা তকৌিল সম্বনন্ধ িলনত পানরে, আগ্রহী তরাতার অভাি হনি ো। 
  
লেজ েথজমক্লফনক  খে প্রশ্ন করা হয় ‘িােুনষর আগ্রহ র্ানগ মকনস’ মতমে র্িাি তদে : 
‘তরাতারা মেনর্রাই মেনর্নদর আগ্রহ র্াগায়’। এই একমর্ মিশ্বানস মেভজর কনরই মতমে 
সংিাদ পনত্রর মিিাল সাম্রার্য গন়ে ততানলে। 
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‘িাইন্ড ইে মদ তিমকং’-গ্রনন্থ তর্িস হানভজ রমিেসে অিকািনক ‘মিন্তার তক্ষনত্র এক 
স্বতিঃসূ্ফতজ ভাি’ িনল িযাখযা কনরনেে। তাাঁর িনত অিকানির ফাাঁনক িােুনষর িযােিারিা 
একর্া মেমদজষ্ট রূপ তপনয় িনল। আিানদর মেনর্নদর কানে মেনর্নদর তিনয় আগ্রনহর 
মিষয় আর মকেুই তেই। 
  
মফলানেলমফয়ার হযারে তোয়াইর্ একিার আিানদর পাঠিনির এক ক্লানসর তিষ প জানয় 
ভামর িিৎকার একমর্ ভাষি তদে। মতমে তাাঁর তর্মিনল উপমিত সিস্ত তলানকর সনেই 
এক এক কনর কথা িনলে। তাাঁনদর প্রনতযনকর সম্পনকজও িনলে। তাাঁরা মক রকি উন্নমত 
কনরনেে, মক ত্রুমর্ আনে তানদর তার অনেকখামে আিার েকল কনরও তদখাে। এনত 
তিি হামসর িূি পন়ে  ায়। প্রনতযনক দারুি উপনভাগ কনর িযাপারর্া। িযাপারর্া সমতযই 
আদিজ। মি. তোয়াইর্ র্ােনতে মকভানি িােুনষর িমরত্র ো়োি়ো করনত হয়। 
  
মকেুকাল আনগ আনিমরকাে িযাগামর্নের এক উাঁিু কিজী র্ে মিেনলর সনে আিার 
কথািাতজা হয়। মতমে িনলমেনলে, িােুষ ি়েই স্বাথজপর। তারা তকিল মেনর্নদর মেনয়ই 
িাথা র্ািায়। তারা সরকার মকভানি তরল িালানিে তা মেনয় ভািনত িায় ো। তারা শুিু 
র্ােনত িায় মকভানি উন্নমত হনি, মক ভানি িাইনে িা়েনত পানর, মক কনর স্বািযরক্ষা 
হনি ইতযামদ। আমি  মদ কাগনর্র সম্পাদক হতাি তাহনল আমি তানদর র্াোতাি মক 
কনর দাাঁনতর পমরি জা করা  ায়, গরনি িীতল হওয়া  ায়, মক কনর উাঁিু পনদ ওঠা  ায়, 
কিজিামরনদর মকভানি িানয়স্তা করনত হয়, িযাকরি ভুল কী কনর িন্ধ করা  ায় এই 
সিই। িােুষ তকিল িােুনষর কথাই আগ্রহ মেনয় শুেনত িায়। তাই আমি র্াোনত 
িাইতাি তকাে তলাক মকভানি তকামর্পমত হনয়নে…।’ 
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এরই মকেু পনর মিেলনক কাগনর্র সম্পাদক করা হল। সািময়ক পত্রমর্র প্রিার সংখযা 
মেল সািােয। মিেল  া  া িনলমেনলে সম্পাদক হনয় মতমে মঠক তাই করনলে। এর ফল 
মক রকি হল র্ানেে? এনকিানর অতযাি জ। প্রিার সংখযা তিন়ে উঠল প্রায় দুলনক্ষ। 
তারপর মতে িার তথনক একদি পাাঁি লনক্ষ। তারপর দাাঁ়োল দি লনক্ষ। এর কারি, 
সম্পাদক মিেল পাঠকনদর িযমক্তগত মিন্তা আর স্বানথজর কথাই িনলমেনলে তাাঁর কাগনর্। 
  
এরপর  খে তকাে তরাতানদর িুনখািুমখ হনিে আপোরও তিষ্টা করা উমিত তানদর 
িনের কথা তর্নে তসই মিষনয়ই িক্তিয রাখা। ত  িক্তা এই সুন াগ গ্রহি করনত অপারগ 
মতমে তদখনিে তাাঁর তরাতারা অসমহষু্ণ হনয় উনঠনেে। তাাঁরা সভািল তেন়ে ত নতই 
উদগ্রীি। 
  
২. সৎ ঐকামন্তক প্রিংসা করুে 
  
তরাতারা এক একর্ে আলাদা িােুনষরই সিমষ্ট। তারা আলাদা িােুনষর িতই িযিহার 
করনত িাে। তখালাখুমলভানি তকাে তরাতানদর একিার সিানলািো কনর তদখুে। তাাঁরা 
সনে সনেই তস মিষনয় মক্ষপ্ত হনয় উঠনিে। আিার তকােভানি তাাঁনদর প্রিংসা করুে 
তদখনিে তানদর হৃদয় িমদনর তঢাকার অেুিমত তপনয় তগনেে। অিিয এর্া করনত তগনল 
আপোর তক্ষনত্র মকেুর্া গনিষিা িালানত হনি। অথি তকউ  মদ িনলে, ‘এিে িিৎকার 
তিাদ্ধা তরাতা আমি আনগ তদমখমে’ তাহনল মকন্তু কার্ হনি ো, কারি িুমদ্ধিাে তরাতারা 
এিে ততাষানিানদ খুমি হে ো। 
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মিখযাত িক্তা িমন্স এি. মেমপউ িনলে ‘তরাতানদর সম্পনকজ এিে মকেু িলুে  া আপমে 
র্ানেে তাাঁরা ভািনতই পারনিে ো।’ 
  
এসি তক্ষনত্র এিে মকেু র্াোনো মঠক হনি ো  ানত আপমে ভুল করনেে িনে হনি। 
তসর্া করনল তরাতানদর িনিয মিরূপ প্রমতমিয়াই র্র্নি। এনক্ষনত্র এর্া এম়েনয় িলাই 
ভানলা। 
  
৩. তরাতানদর একর্ে হনয় উঠুে 
  
তরাতানদর সািনে তকাে কথা উচ্চারি করার প্রায় সনে সনেই এিে কথা উচ্চারি 
করুে ত ে তানদর সনে আপোর একর্া সম্পকজ রনয়নে। আপোনক িকৃ্ততা মদনত 
আিন্ত্রি র্ামেনয়  মদ সম্মামেত করা হনয় থানক তস কথা িলুে। হযারে িযাকমিলাে  খে 
ইমন্ডয়াোয় মে পাও মিশ্বামিদযালনয় স্নাতক ক্লানস িকৃ্ততা মদনয়মেনলে তখে এই ভানিই 
শুরু কনরমেনলে। 
  
‘আপোনদর সাদর অভযথজোয় আমি অমভভূত’, মতমে আরম্ভ কনরমেনলে। কারি তগ্রর্ 
িৃনর্নের তকাে প্রিাে িন্ত্রীনক এইভানি আপোনদর মিখযাত মিশ্বমিদযালনয় আিন্ত্রি 
র্াোনো অতযন্ত সম্মানের িযাপার। তনি আিার িনে হয় প্রিােিন্ত্রী পদই এই 
আিন্ত্রনির একিাত্র কারি অিিযই েয়। 
  
এরপর মতমে র্াোনলে তার িা একর্ে আনিমরকাে িমহলা, র্নন্মনেে ইমণ্ডয়াোনতই 
আর তাাঁর িািা এই মিশ্বমিদযালনয়রই প্রথি আিনলর স্নাতক। 
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মতমে আরও িনলে, আমি আপোনদর কথা মদনত পামর মে পাও মিশ্বমিদযালনয়র সনে 
র্ম়েত হনয় আমি গমিজত এিং আিার গিজ হনি এর সনে পামরিামরক সম্পকজ আনে িনল 
এিং তানক আিার েতুে কনর ভািনত উেীপো পামি।’ 
  
আপোরা িনরই মেনত পানরে িযাকমিলাে তাাঁর িািা িার সনে আনিমরকাে র্ীিে িারার 
সম্পনকজর কথা িলায় তরাতানদর সনে সনেই িনু্ধ কনর মেনত তপনরমেনলে। 
  
ত াগান াগ িাপে করার আরও একর্া পথ হল তরাতানদর কারও োি উনিখ কনর শুরু 
করা। আমি একিার এক সম্বিজো সভায় িক্তার পানিই িনসমেলাি। হনলর োো িােুষ 
সম্পনকজ তার আগ্রহ তদনখ তিি অিাক হনয়  াই। তেিনভানর্র সিয় সারাক্ষি আি জ 
হনয় লক্ষ কমর ত  ভদ্রনলাক প্রিাে আিন্ত্রকনক িারিার মিনিষ মিনিষ ভদ্রনলাক িা 
ভদ্রিমহলা সম্পনকজ র্ােনত িাইমেনলে। মতমে  খে কথা িলার র্েয উনঠ দাাঁ়োনলে 
তখেই িুেনত পারলাি তার আগ্রনহর কারি কী। মতমে িিৎকার কায়দায় তিি মকেু 
উপমিত ভদ্রিমহলা আর ভদ্রনলানকর োি উনিখ করনলে। আমি তদখনত তপলাি তারা 
এনত অসম্ভি খুমিও হনলে আর তাাঁনদর িুখও হামসনত েলিল করনত আরম্ভ করল। 
তাাঁনদর তিানখ িুনখ তিি একর্া উত্তাপ তিিানো িনু্ধনের স্পিজ ফুনর্ ওনঠ। সািােয ওই 
তকৌিনল িক্তা একার্ করনত তপনরমেনলে। 
  
তনি এখানে একরু্ সতকজতা তেওয়ারও প্রনয়ার্ে আনে। িযাপারমর্ অেয মকেুই েয়–ত  
োি আনগ তথনক শুনে আপমে উনিখ করনিে তানদর সম্পনকজ সমঠক মিিরি অিিযই 
তর্নে তেওয়া উমিত। তাাঁনদর োি উপ ুক্ত সিনয়ই উনিখ করনিে। 
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তরাতানদর আরও কানে র্াোর অপর তকৌিল হল কথার িােখানে িানে িানে সিজোি 
িযিহার করা। কখেও তাাঁরা’ কথার্া িযিহার করনিে ো িরং করনিে আপমে িা 
আপোরা। 
  
আিানদর মেউইয়নকজর ক্লানস একর্ে োত্র তরাতানদর সািনে সালমফউমরক অযামসে মেনয় 
মেনির মিিৃমতমর্ মদনয়মেল : 
  
সালমফউমরক অযামসে আপোর র্ীিেনক োোভানিই েুাঁনয়  ায়। সালমফউমরক অযামসে ো 
থাকনল আপোর গাম়ে তথনি ত ত। তকেো এই অযামসে মদনয় তকনরামসে আর 
গযানসামলে সাফাই হয়। ত  মিদুযনতর আনলা আপোর অমফস আর িাম়েনত আনলা তদয় 
তাও এর্া ো থাকনল সম্ভি হত ো। 
  
‘স্নাে করার সিয় ত  সািাে িযিহার কনরে আপমে তাও তপনতে ো এই অযামসে ো 
থাকনল, কারি ওই অযামসনেই ততল তিািে করা হয়। আপোর দাাঁত িার্ার ব্রাি িা 
িাথার িুল আাঁি়োনোর মিরুমেই িাোনো ত ত ো এই পদাথজ ো থাকনল।‘ 
  
‘তাই ত খানে ত ভানিই থাকুে এই পদাথজমর্নক তকাে ভানিই এম়েনয় িলার পথ আপোর 
তেই।’ 
  
তিি তকৌিনল ‘আপমে’ কথার্া িযিহার কনর িক্তা তরাতানদর একাত্ম করনত তপনরমেনলে 
তাাঁনদর প্রিুর আগ্রহীও করনত তপনরমেনলে। আিার এর্াও িনে রাখনিে এই ‘আপমে’ 
সিজোি িযিহার  খে মিপিেক িনে হনি তখে িযিহার করনিে ‘আমি’ িা ‘আিরা’। 
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ত িে িরুে একর্ে  মদ িনলে, ‘আিরা সিাই র্ােনত িাই কীভানি একর্ে ভাল 
োক্তার মঠক করনত পারা  ায়।’ কথার্া িনলমেনলে ে. েমিউ তিায়ার। এরপর মতমে 
িনলে, এরপর আিরা  খে, আিানদর োক্তানরর কাে তথনক সিনিনয় ভানলা পরািিজ 
িাইনিা তখে মক আিরা র্ােনত িাইি ো ভানলা তরাগী তকিে কনর হনত হয়? 
  
৪. তরাতানদর আপোর িকৃ্ততার সেী কনর মেে 
  
আপোনদর কখেও মক িনে হনয়নে আপোরা তরাতানদর প্রমতমর্ কথানতই একরু্ প্রদিজে 
তকৌিল তদমখনয় তামতনয় িা িামতনয় তরনখনেে? ত  িুহূনতজ আপমে তরাতানদর কাউনক 
তিনে মেনয় তকাে িক্তিয িুমেনয় মদনত িা োর্কীয় কনর তুলনত তার সাহা য তেনিে, 
তখেই তানদর িনিয তিি একর্া পমরিতজে আর আগ্রহ ফুনর্ উঠনত তদখনিে। মেনর্নদর 
তরাতা মহনসনি তভনি তেওয়ার র্েয তরাতারা অমতমরক্ত িাত্রায় আত্মসনিতে হনয় উঠনত 
িায় ত  িুহূনতজ তানদর তকাে ভানি তিনে তেওয়া হয়। িক্তা আর তরাতানদর িনিয  মদ 
তকাে অলঙ্খ প্রািীর থানক তাহনল এিে কানর্র ফনল তস প্রািীনরর িযিিাে দূর হনয় 
 ানিই। আিার িনে প়েনে একিার একর্ে িক্তা গাম়েনত তব্রক কষনল থািনত কতক্ষি 
লানগ তিােনোর র্েয একর্ে তরাতানক িনে উনঠ আসার র্েয অেুনরাি কনরে। 
তরাতামর্ একর্া িাপ-তর্াপ করার মফনত সহ উনঠ এনস তসর্া তর্নে িনের প্রান্ত অিমি 
মেনয়  ায়। তসই সিয় আমি িামক তরাতানদর লক্ষয কনরমেলাি। তারা দারুি আগ্রহ 
মেনয় িযাপারর্া শুনে ত নত িাইমেল। 
  
তরাতানদর অংি গ্রহনির িযাপানর আিার তকৌিল হল সহনর্ প্রশ্ন করা আর তানতই 
তিি ভানলা প্রমতমিয়া পাওয়া। আিার কায়দা হল তরাতানদর কাউনক উনঠ দাাঁ়োনত িনল 
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আিার প্রনশ্নর উত্তর মদনত িলা। পামসজ এইি. হইমর্ং তাাঁর তলখা ‘হাউ রু্ পুর্ মহউিার ইে 
ইওর মস্পমকং অযান্ড রাইমর্ং’–অসংখয ভানলা পরািিজ এ িযাপানর তরনখনেে। মতমে 
িনলনেে তরাতানদর সািনে আপোর সিসযা সিািানের মিষয় রাখা িুমদ্ধিানের কার্। 
মি. হইমর্ং িনলনেে, ‘তরাতানদর আমি সহকিজী িনলই িনে কমর।’ একথার্াই এই 
পমরনিনদর িূল কথা। আপমে  মদ তরাতানদর আপোর িক্তনিযর সেী কনর মেনত 
পানরে তাহনলই আপোর কার্ অনিজকর্াই সম্পন্ন হনি। 
  
৫. মেনর্নক প্রকাি করুে 
  
িক্তা-তরাতানদর িনিয ত  সম্পকজ গন়ে ওনঠ তার িনিয আন্তমরকতার তকাে পমরিতজে 
তেই। একিার েিজাে মভেনসন্ট পীল তার একর্ে সহকারী িন্ত্রীনক খুি দািী পরািিজ 
মদনয়মেনলে। িন্ত্রীমর্ তার তরাতানদর একাগ্র করনত ি়েই মহিমিি খামিনলে, মতমে 
তাাঁনদর তাাঁর িতিাদ গ্রহি করানত পারমেনলে ো। েিঃ পীল িন্ত্রীনক প্রথনিই প্রশ্ন 
করনলে মতমে তাাঁর মিনিনকর কানে মক আনদৌ র্ােনত তিনয়নেে মতমে তরাতানদর পেদ 
কনরে মক ো, তাাঁনদর সাহা য করনত িাে মক ো, তাাঁনদর মেনর্র তুলোয় িুমদ্ধগত মদক 
তথনক মেকৃষ্ট িনে কনরে মক ো? েিঃ পীল িনলনেে মতমে মেনর্ কখেই তার তরাতানদর 
প্রমত আন্তমরক র্াে ো়ো িনে ওনঠে ো। তকাে িক্তা িনে আসীে হওয়ার সনে সনেই 
তরাতারা তানক িুলনিরা মিিার কনর তফলার তিষ্টা কনরে। িক্তা হয়নতা মেনর্নক তানদর 
তুলোয় জ্ঞােী িনলই ভািনত িায়। তাই এসি তক্ষনত্র তরাতানদর িে র্য় করার সিনসরা 
পথই হল মেনর্নক তানদর সািনে প্রকাি কনর তফলা। 
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তিইনের িামকজেী তসনের্র এেিাণ্ড এস. িামস্ক এই িযাপারমর্ তিােনের আনিমরকাে 
ফনরেমসক অযানসামসনয়িনে িকৃ্ততা তদিার সিয় িুমেনয় মেনলে। 
  
মতমে তসখানে িনলে, ‘আর্ সকানল  খে এখানে আিার কার্ করার র্েয আমস আিার 
তিি সনদহ মেল আমি পারি মক ো। এর কারি হল আিার তরাতানদর তপিাদারী 
গুিািলী আর তানদর সািনে আিার সািােয জ্ঞাে প্রকাি  ুমক্তসম্মত হনি মকো। তাো়ো 
 তমদে আমি রার্েীমতগত মদক তথনক কানর্ মেনয়ামর্ত থাকি, ততমদে আিানদর 
তরাতানদর িনিয তভদ থাকনিই।’ 
  
‘এইসি সনদহ মেনয়ই হামর্র হনয় তকাথায় শুরু করি িুেনত পারমে ো।’ 
  
তসনের্র িামস্ক অিিয ওখাে তথনকই শুরু কনর িিৎকার ভানিই এমগনয় মেনলে আর 
অিূলয একর্া িকৃ্ততাও মদনয়মেনলে। 
  
অযােলাই মেনভেসে ও এইভানি মেনর্নক িকৃ্ততার সিয় প্রকাি কনর তরাতানদর হৃদয় 
র্য় করনতে। 
  
মিমিগাে মিশ্বমিদযালনয় িকৃ্ততাদানের সিয় মতমে িনলমেনলে, এই রকি তকাে অিিায় 
আমি মেনর্র কু্ষদ্রতা সম্পনকজ ি়েই ভািোয় পন়ে  াই। আমি এনক্ষনত্র মক করি 
ভািনতই সযািুনয়ল িার্লানরর িন্তিয স্মরি কমর। তসর্া হল : ‘আগািী পনেনরা মিমের্ 
মকভানি কানর্ লাগানিা তসর্াই আমি র্ামে ো। আর আিার পনক্ষ পনরর মিি মিমের্ই 
আিায় ভািোয় তফনল তদয়। 
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তরাতানদর মিরাগভার্ে কনর ততালার সিনিনয় সহর্ পথ হল মেনর্নক তানদর তিনয় 
তিমি িুমদ্ধিাে তভনি িসা। আপমে  খে র্েসংন াগ কনরে আর তা আপোর িকৃ্ততার 
িািযনি তখে আপমে থানকে আসনল একর্া তিা তকনসর িনিয। তখে আপোর সি মকেু 
প্রকাি হনয় পন়ে, আপোর তদাষ গুি, আপোর িযমক্তে সিই। এনক্ষনত্র সািােযতি 
িাগা়েম্বর িা দম্ভ প্রকাি করা হনয় ওনঠ িারাত্মক। অেযমদনক আিার আন্তমরক মিেয় 
প্রকানি তরাতারা িিীভূত হনিেই এিং সহনর্ই তানত তানদর মিশ্বাস অর্জে করা সম্ভি। 
আপমে  মদ র্াোে ত  তকাে মিষনয় আপোর জ্ঞাে সীিািদ্ধ তানত আপোর তরাতারা 
আপোর প্রমত মিরূপ ো হনয় িরং খুমিই হনিে। 
  
সিানলািোয় রাগ করনিে ো িরং সিানলািোনক আহ্বাে করাই ভানলা। মঠক এিেই 
করনতে আনিমরকাে দূরদিজনের এে সুমলভাে। তাাঁর মেনর্র মকেু ত্রুমর্ অিিযই মেল! 
দিজকরা এ িযাপানর তাাঁর সিানলািো করায় মতমে তা হামস িুনখই গ্রহি করনতে আর 
হাসনতও িাইনতে। এনতই মতমে দিজনকর একান্ত মপ্রয় পাত্র হনয় ওনঠে। আসনল 
দিজকরা িা তরাতারা আন্তমরকতা রৃ্িা কনর ো। 
  
কেফুমসয়াস সম্বনন্ধ িলা হয় মতমে তকাে সিনয়ই িােুষনক তাাঁর জ্ঞানের উদাহরি মদনয় 
িিনক মদনত িাইনতে ো। িরং মতমে সহােুভূমতর প্রনলপ মদনয় তানদর আনলামকত 
করনত িাইনতে। আিানদরও  মদ এই সহােুভূমতর ভাি থানক তাহনল তরাতানদর হৃদয় 
িমদনর প্রনিি, তসর্াই হনি িামিকামঠ। 
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৬. অল্প কথোয় কোজ আদোয় 
  
প্রথি িহা ুনদ্ধর সিয় একর্ে মিখযাত ইংরার্ মিিপ আপর্ে মিমিনর তসোিামহেীর 
সািনে মকেু িনলমেনলে। তসেযরা তর্নে িনলমেল–তানদর খুি অল্পসংখযনকরই িারিা মেল 
তানদর তকে পাঠানো হনি। আমি র্ামে–আাঁমি তানদর প্রশ্ন কনরমেলাি। তাসনত্ত্বও মিিপ 
ওনদর কানে আন্তর্জামতক িামন্তর আর সামিজয়ার এক িুনঠা আনলার অমিকার সম্পনকজ 
িনলে। আি জ িযাপার হল ওনদর অনিজকও র্ােত ো সামিজয়া তকাে িহর ো তকাে 
তরানগর োি। মিিপ  মদ েীহামরকা পুঞ্জ সম্বনন্ধ িকৃ্ততা করনতে তাহনলও িলত। তা 
 াই তহাক একর্ে তসেযও র্র তেন়ে  ায়মে মতমে  তক্ষি কথা িনলে–প্রমত দরর্ায় 
তানদর পথ আর্কানোর র্েয মিমলর্ামর পুমলি পাহারায় মেল। 
  
আমি ওই মিিপনক তোর্ করমে ো। মতমে অতযন্ত জ্ঞােী তনি মগর্জায় তাাঁনক ভানলা 
িাোত। মতমে ওই তসোনদর কানে এনকিানর িযথজই হনলে। মকন্তু তকে? আসনল মতমে 
তাাঁর িকৃ্ততার িূল উনেিয মক র্ােনতে ো, আর র্ােনতে ো কার্র্া সিািানের প্রকৃষ্ট 
পথ মক। 
  
িকৃ্ততার উনেিয সম্বনন্ধ আপোনদর িারিা মক রকি? তসর্া হনি এই : িক্তা উপলমব্ধ 
করুে িা োই করুে প্রনতযক িকৃ্ততারই িারমর্ প্রিাে উনেিয থানক। তসগুমল মক? 
  
তসই িারমর্ উনেিয হল এই : ১। কাউনক কানর্ প্রনরামিত করা িা কানর্ লাগাে। ২। 
খির র্াোনো। ৩। মেমিন্ত করা আর মিশ্বাস র্ন্মানো। ৪। িনোরঞ্জে করা। 
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আসুে উপনরর ওই িারমর্ উনেিয কী রকি তা আব্রাহাি মলঙ্কনের িক্তার র্ীিে তথনক 
কতকগুনলা উদাহরি তুনল তদখা  াক। 
  
অনেক তলানকরই র্াো আনে ত  আব্রাহাি মলঙ্কে একিার িামলর ি়োয় িা অেয তকাথাও 
আর্নক প়ো তেৌকা ততালার একর্া উপায় তির কনর তসর্া তপনর্ন্ট কনর মেনয়মেনলে। 
মতমে আইনের অমফনসর কানে একর্ে  ন্ত্রমিনদর অমফনস কার্ কনর ওই  ন্ত্রর্ার িনেল 
ততরী কনরমেনলে। িনু্ধরা এনস ওই  ন্ত্র তদখনত িাইনল আিানদর সািনেই মলঙ্কে তার 
কা জকামরতা িুমেনয় মদনতে। তাাঁর ওই ভানি তিাোনোর আসল উনেিযই মেল খির 
র্াোনো। 
  
তগমর্সিানগজ মতমে  খে তার পর পর দুমর্ উনিািেী ভাষি অেুিানে তার অির িকৃ্ততা 
দাে কনরে আর তহেরী তক্ল িারা  াওয়ার পর তাাঁর র্ীিেী মেনয়  া িনলে–সিই মতমে 
কনরে িােুনষর িনে প্রভাি তফনল মিশ্বাস উৎপাদে করনতই। 
  
মলঙ্কে রু্মরনদর সািনে  খে কথা িলনতে তখে মতমে তার স্বপনক্ষ িত আদায় করনত 
পারনতে। তার রার্েীমত সংিান্ত ভাষনি মতমে তভার্ অর্জনের তিষ্টা করনতে। এনক্ষনত্র 
তাাঁর উনেিয থাকত কার্ আদায়। 
  
তপ্রমসনেন্ট মেিজামিত হওয়ার দুিের পনর মলঙ্কে আমিষ্কার সম্বনন্ধ একর্া ভাষি ততরী 
কনরে। তসনক্ষনত্র তার উনেিয মেল িনোরঞ্জে করা। অন্তত িলা  ায় এর্াই তার 
উনেিয হনত পারত। তনি দুিঃনখর কথা তানত তসরকি সাফলয মতমে পােমে। র্েমপ্রয় 
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িক্তা মহনসনি মতমে এনকিানর িযথজ-িযাপারর্া তিি হতািারও িনর্। একিার তকাে িহনর 
তাাঁর ভাষি শুেনত একর্ে তরাতাও হামর্র হে মে। 
  
তাসনত্ত্বও মকন্তু অেযােয িহ িকৃ্ততায় মতমে দারুি সাফলয অর্জে কনরে। তার কনয়কর্া 
ততা িােুনষর ইমতহানস প্রায় অিরে লাভ কনরনে। তকে? তার প্রিাে কারিই হল তার 
উনেিয সম্বনন্ধ মলঙ্কনের তিি পমরস্কার একর্া িারিা মেল আর কী কনর তা অর্জে 
করনত হনি মতমে র্ােনতে। 
  
িহ িক্তাই এসি তক্ষনত্র িযথজ হয় আর িরি দুিঃনখর মিকারও হয়। 
  
একর্া উদাহরি মদমি : িামকজে কংনগ্রনসর একর্ে কংনগ্রস সভয মেউইয়নকজর তকাে 
সভায় সভা তযাগ করনত িািয হে, কারি তরাতারা তাাঁনক মর্র্কারী িারনত শুরু কনর। 
িযাপারর্া এই : মতমে তর্নে িা ো তর্নেই তহাক তরাতানদর মকেু জ্ঞাে মদনত 
তিনয়মেনলে। তরাতারা তকাে জ্ঞাে লাভ করানো িরদাস্ত করনত পানরমে। তারা িাইমেল 
িনোরঞ্জে। তারা প্রথি মদনক তি জ িনরই িকৃ্ততার্া শুেনত িাইনলা, তানদর িারিা মেল 
আসল িযাপার এরপনরই আসনি। মকন্তু তা আর এনলাো-ফনল তরাতানদর তিন জর িাাঁি 
তভনঙ তগল। একর্ে তার মিরমক্ত প্রকাি করনতই িামকরা হার্ার হার্ার তরাতা 
মিৎকার, মিস তদওয়া 
  
আরম্ভ কনর। তরাতারা আর সহয করনত রামর্ হয়মে। িক্তা তরাতানদর ওই অিিা 
তদনখও িকৃ্ততা িামলনয়  াওয়ার তিষ্টা করনলে। ফনল তরাতারা এিার তক্ষনপ প্রায় ল়োই 
লামগনয় মদল। তানদর মিৎকানর িক্তার গলা িাপা পন়ে তগল, এিে মক মিি হাত দূনরও 

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

তার গলা তিাো তগল ো। ভদ্রনলাক এিার অপিামেত, হতাি আর িেিরা হনয় সভা 
তেন়ে িনল ত নত িািয হনলে। 
  
এই র্র্ো তথনক সকনলর মিক্ষা তেওয়া উমিত। তাই তরাতানদর তদনখ আর উনেিয 
সম্পনকজ অিমহত হনয়ই আপোর িক্তিয মিষয় মঠক তিনে তেওয়া উমিত। কংনগ্রনসর 
সদসযমর্  মদ আনগই তর্নে মেনতে তার িক্তিয ওই তরাতানদর ত াগয হনি তাহনল মতমে 
মিপনদ প়েনতে ো। তাো়ো সভামর্  মদ তকাে রার্নেমতক মিষনয়র হত তাহনল হয়নতা 
এিে অিিা হত ো। আনগ িলা িারমর্ উনেিয তদনখ মেনয় তনিই িক্তিয রাখনত 
এনগানো উমিত। 
  
িকৃ্ততা ততমর করার তক্ষনত্র আপোনক পরািিজ তদওয়ার র্েযই এই পমরনিদ। এর আর 
এক উনেিয হল কার্ আদায় করার র্েয তোর্ তোর্ িকৃ্ততা। পনরর মতেমর্ পমরনিনদ 
থাকনি িামক প্রিাে উনেিয গুনলা : অিমহত করা খির র্াোনো, মেমিত করা ও মিশ্বাস 
র্ন্মানো আর িনোরঞ্জে। প্রমতমর্ উনেনিযরই িাই আলাদা িরনির িযিিাপত্র, কারি 
প্রমতমর্র সািনে থানক মিনিষ িরনির িািার প্রািীর। এগুনলা অমতিি করা িাই। 
  
এিার প্রথনি আসুে তরাতানদর মকভানি কানর্ উিুদ্ধ করা  ায় তাই তদখা  াক। এই 
মিষনয় তরাতানদর কানর্ উিুদ্ধ করার তকাে সফল পদ্ধমত আনে মক? োমক মেেকই এর্া 
কথার কথা। 
  
আিার িনে প়েনে মত্রনির দিনক  খে সহকারীনদর মেনয় সারা তদনি ক্লাস আরম্ভ 
করনত িযিিা কমর। আিানদর সংখযা অনেক মেল িনল প্রনতযক ক্লানসর সভযর র্েয িাত্র 
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আ়োই মিমের্ সিয় মেমদজষ্ট করা হয়। অিিয এই সিয় সীিা তিাঁনি তদওয়ার তকাে 
অসুমিিা হয়মে ত নহতু সকনলরই আসল উনেিয মেল িনোরঞ্জে করা িা মকেু মিষয় 
র্াোনো। মকন্তু  খে কানর্ লাগানোর িযাপারর্া এনলা তখে অেয িযাপার র্র্ল। কানর্ 
লাগানোর িকৃ্ততায় তকাে ফলই হনত িাইনলা ো  খে আিরা তসই অযামরষ্টর্নলর আিল 
তথনক িালু িকৃ্ততার পুরনো পদ্ধমত কানর্ লাগানত তগলাি। অতএি তিাো তগল 
তরাতানদর কানর্ উিুদ্ধ করনত মেমিত তকাে পথ তপনত তগনল েতুে তকাে উপায় এই 
দুই মিমেনর্র িকৃ্ততায় িাই। 
  
আিরা এর্েয মিকানগা, লস এনঞ্জলস আর মেউইয়নকজ সভা করলাি। আিানদর 
মিক্ষকনদর কানে োো আনিদে রাখলাি। এিরনির িকৃ্ততার মিষয়িস্তু তর্াগা়ে করনত 
সি তিষ্টাই আিরা িালালাি। 
  
আিরা হতাি হইমে। োো িরনের ওই সি আনলািোর িিয মদনয় একর্া  াদুকরী 
ফিূজলা আমিষ্কার সম্ভি হল। তস সি আিরা আিানদর ক্লানস িযিহার শুরু করলাি-আর 
এখেও তা িযিহার করা হনয় িনলনে। তসই িযামর্ক ফরিূলামর্ কী? ভামর সহর্ িযাপার 
আর তসর্া এই : ত  উদাহরি রাখনত িাইনেে তস মিষনয় খুাঁমর্োমর্ িিজোসহ কথা শুরু 
করুে। তারপর তিি স্পষ্টভানি আপোর ইিা প্রকাি করুে-তরাতানদর তকান্ মিষনয় 
উিুদ্ধ করনত িাে। তৃতীয়ত আপোর এই উপনদনির িা িক্তনিযর পনক্ষ  ুমক্ত রাখুে-
তরাতানদর পনক্ষ এর উপন ামগতা কতখামে। 
  
এই ফিুজলামর্ আিানদর গমতিয় অতযািুমেক র্ীিে িারার সনে একান্ত উপন াগী। 
িক্তানদর পনক্ষ এখে িীর, দীর্জাময়ত ভাষি শুরু কখেই সম্ভিপর হয় ো। অপর পনক্ষ 
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তরাতানদর িনিয থানক িযস্ত িােুষ–এই কারনিই িক্তানক সরাসমর সহর্, সরলভানি তার 
িক্তিয রাখনতই হনি। 
  
এই  াদু ফিূজলা কানর্ লাগানোর সিয় িক্তানক মিনিষ ভানিই সতকজ থাকনত হনি  ানত 
েীনি িমিজত পনথ কখেও িক্তিয রাখনত িাওয়া ো হয়। ত িে—’আিার কথাগুনলা ততিে 
ভানি ততরী কনর আসনত পামরমে’, িা ‘আিানক  খে িলার র্েয তিনে তেওয়া হল 
িুেনত পামরমে আিানক তকে তেওয়া হল’। িনে রাখনিে তরাতারা কখেই এিরনির 
িার্জো িাওয়া িা অরু্হাত পেদ কনর ো। তারা িায় কার্। এই  াদু ফিূজলার িিয মদনয় 
আপমে তানদর প্রনয়ার্েীয় মর্মেসমর্ই মদনত পারনিে। 
  
এই  াদু ফিূজলা কা জকরী হওয়ার একর্া কারিও আনে। এ অমত আদিজ। কারি এই 
ফিুজলা তোর্ আকানরর ভাষি িা িক্তিযর পনক্ষই ত াগয ত নহতু এর িনিয তিি একরু্ 
রহসয র়্োনো থানক। তরাতা আপোর িলা কামহেীনত পেদিত মর্মেসই খুাঁনর্ পায়-দু-
মতে মিমেনর্র ওই ভাষি তানক উনত্তমর্তও কনর ততানল। আিার আপোর শুরু করার 
িনিয তকাে ত্রুমর্ িা ভুল পথ থাকনল উনল্টার্াই র্নর্ ত নত পানর। ত িে িরুে, তকাে 
সভায় আপমে  মদ এই িনল শুরু কনরে : ভদ্রিমহলা ও ভদ্রিনহাদয়গি, আমি এখানে 
এনসমে আপোনদর প্রনতযনকর কাে তথনক পাাঁি েলার কনর আদায় করনত, তাহনল 
সভািল তেন়ে  াওয়ার র্েয হন়োহম়ে পন়ে  ানি। 
  
এিার তদখুে মঠক এিেই তকাে সিার্নসিািূলক কানর্ তললযাণ্ড তকাম্পােী রাষ্ট্রসনে 
পনক্ষ মিশুনদর র্েয মকভানি সাহা য সংগ্রহ করনত সক্ষি হে : 
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‘আিার প্রাথজো একার্ ত ে আিার করনত ো হয়। তকাে মিশু আর িৃতুযর িােখানে 
িাত্র একর্া িাদাি-এর তিনয় দুিঃখর্েক মিন্তা আর মক আনে? আিা কমর আপোনক 
একার্ কখেও করনত হনি ো আর তার সৃ্মমতনক পালে করনতও হনি ো। আপোরা 
 মদ র্ােুয়ারী িানসর তকাে একমদে এনথনন্সর মিশুনদর কণ্ঠস্বর শুেনতে আর তানদর 
দৃমষ্ট লক্ষয করনতে। …অথি তানদর র্েয একমর্ে িাদাি ো়ো আর মকেুই তরনখ আসনত 
পামরমে। তিানখর সািনে তদখনত পামি অমি িিজসার মিশুনদর মেনয় তানদর িানয়রা 
আিার কানে তঠলানঠমল কনর এমগনয় আসার তিষ্টা করনে।’ 
  
‘তানদর উন্মত্ততা আিানক ত ে ভামসনয় মদনত িাইমেল। আিার তিানখর সািনে শুিু িত 
িত তিনল িরা হাত। তস হাত মভক্ষা িাইমেল। মকন্তু আমি শুিু কতকগুনলা িাদাি ো়ো 
আর মকেুই মদনত পারলাি ো।…হযাাঁ, এ অমভজ্ঞতা ত ে আপোনদর কারও ো হয়।’ 
  
এই  াদু ফিুজলা িযিসা সংিান্ত তলখানতও কানর্ লাগানত পারা  ায়। এো়োও সহকিজী 
আর অিিঃস্তে কিজীনদর উপনদি দানেও কানর্ লাগানো িনল। তিনয়রা তানদর সন্তােনদর 
তকাে মিষনয় মিক্ষা মদনতও এমর্নক কানর্ লাগানত পানরে। এর এক সািজর্েীে আনিদে 
রনয়নে। আপোর তদেমদে র্ীিনের োো তক্ষনত্রও তদখনিে িেস্তনত্ত্বর মদনক এর 
আনিদে অেস্বীকা জ। 
  
এিে মক মিজ্ঞাপনের কানর্ও এই ফিুজলার আনিদে অস্বীকার করার উপায় তেই। 
এভানরেী িযার্ারী প্রমতিাে ইদােীং এই  াদু ফিুজলা কানর্ লামগনয় দূরদিজনে মকেু 
অেুিানের িযিিা কনরনেে। এই অেুিানে তকাে মিনিষ একর্নের একরানতর 
অমভজ্ঞতা, ত িে তার গাম়ে উনল্ট  াওয়ার মিষনয় িিজো তদয়। এই িিজো তদওয়ার পর 
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তসই িােুষমর্ র্াোয় মকভানি গাম়ের তহেলাইনর্র আনলার সাহা য তপনলে-তসই আনলা 
অিিযই এভানরেী িযার্ারীর সাহান য জ্বনলমেল। এরপর তর্াষক র্াোয়, এভানরেী 
িযার্ারী মকনে মিপদ তথনক মেনর্নক রক্ষা করুে। আিার অিিয র্াো তেই এই অেুিাে 
তদনখ এভানরেী িযার্ারীর মিমি মক পমরিানি তিন়েনে, তনি এর্া র্ামে এই  াদু ফিুজলায় 
দিজকরা র্ােনত পানরে এিে অিিায় মক করনত হনি। এরই িা িূলয কি মক। এই 
ফিূজলানতই র্াো  ানি মক করিীয় িা মক করা উমিত েয়। 
  
১। মেনর্র র্ীিনের তকাে র্র্ো িিজো করুে 
  
আপোর িক্তনিযর তিমির ভাগ অংিই রু্ন়ে থাকনি এই র্ীিে কামহেীর রু্কনরা কথা। 
এই কথা িলার িিয মদনয় আপমে তরাতানদর তিাোনিে আপোর অমভজ্ঞতার কামহেী  া 
তথনক মিক্ষালাভ কনরনেে। িেস্তেমিদরা িনলে আিরা দুনর্া পনথ মিক্ষালাভ কমর : 
এক কা জকারীতার মলখনে,  ানত পরপর র্র্িাে িহ র্র্ো আিানদর িযিহামরক 
র্ীিেিারা িদনল মদনত পানর। আর দুই, ফলাফনলর মেয়নি,  ানত ত  তকাে একমর্ িাত্র 
র্র্োও র্ীিনের িনিয মিরার্ পমরিতজে এনে মদনত পানর। আিরা সকনলই আিানদর 
র্ীিনে এিরনির অমভজ্ঞতা লাভ কমর। এসি র্র্োর কথা আিানদর হাতন়ে তি়োনত 
হয় ো কারি তসগুনলা আিানদর সৃ্মমতর উপনরর স্তনরই ভাসিাে অিিায় থানক। 
আিানদর িযিহার অনেকর্াই এই অমভজ্ঞতার উপর মেভজর কনর। এই সি র্নর্  াওয়া 
র্র্োনক পুনরাপুমর র্ীিন্তভানি িিজো কনর আিরা অেযনদর িযিহার প্রভামিত িা িদল 
করনত পামর। এর একর্া আি জ রকি কারি িতজিাে–ত নহতু ওই র্র্োর িমরক হনল 
িােুনষর  া হত, কথায় হিহ িিজো করনল অনেকর্া তসই অমভজ্ঞতাই হয় িােুনষর। 
অতএি আপমে  খে আপোর র্ীিনের তসই র্র্ো িিজো করনিে তখে এিে সর্ীি 
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কনর তুলনিে ত  িিজোনক ত ে তরাতারাও তসই অমভজ্ঞতার স্বাদ পায়। এর্েয আপোনক 
অনেক িযাখযা মদনত হনত পানর–আর তসর্া মেভজর করনি আপমে কতর্া র্ীিন্ত করনত 
পানরে আপোর িক্তিয তারই উপর। 
  
মেনি ত  তথয তদওয়া হনি তা তথনক আপোর কা জকারী তোট্ট কমথকা স্পষ্ট, আনিগিয় 
আর অথজিয় হনয় উঠনত পারনি। 
  
িযমক্তগত তকাে অমভজ্ঞতা তথনক উদাহরি রাখুে 
  
র্র্োিূলক তকাে উদাহরি  মদ এিে তকাে উদাহরি হয়  া আপোর র্ীিনে তিি 
োর্কীয় প্রভাি তফনলনে। তাহনল তার িমক্ত এনক্ষনত্র হয় িিৎকার। তস র্র্ো হয়নতা 
অল্প তকাে সিনয়র তিুও তা ত ে আপোর র্ীিনে এিে োপ রানখ  া তথনক আপমে 
অিমস্মরিীয় তকাে মিক্ষাই তপনয় থাকনত পানরে। খুি তিমি মদে েয়, আিানদরই 
একর্ে আিানদর ক্লানস এই রকি একর্া উদাহরি রানখে। র্র্োর্া তার র্ীিনের–
তেৌকা উনল্ট  াওয়ার পর তার সাাঁতানর র্ীিে িাাঁিানোর তিষ্টার ভীমতকর কামহেী। আিার 
িারিা তার কামহেী তিাোর পর প্রনতযক তরাতাই এ িরনির অিিায় প়েনল িক্তার 
িতই উনল্টা তেৌকার উপর পন়ে তথনক সাহান যর অনপক্ষা করনত িাইনি। আর একর্ে 
তিাোে খ়ে িা়োই করার তকাে উনল্ট প়ো কল আর এক মিশুর কামহেী। িিজোর্া 
এতই র্ীিন্ত হনয়মেল ত  আিার িনে তগাঁনথ আনে। তাই তরাতানদর িতই আিরা 
সকনলই মেিয় িাম়েনত ওই ফল সম্বনন্ধ সতকজতা অিলম্বে করনত তিনয়মে। আিানদর 
ক্লানস আরও এিে অনেক কামহেী তিাো তগনে। এিে এক কামহেী মেল রান্নার্নরর 
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গযাস তথনক র্নর্  াওয়া দুর্জর্োর কামহেী। আিার মিশ্বাস ওই কামহেী শুনে অনেনকই 
হানতর কানে আগুে তেভানোর  ন্ত্র তরনখ তদিার িযিিা কনরনেে। 
  
এই কারনিই িলমে আপোর র্ীিনের মিত্তাকষজক ত  তকাে র্র্োর সর্ীি িিজোর অদু্ভত 
িাদকতািয় ক্ষিতা থানক। তরাতানদর িে আকষজি করা  ায় এর্া মদনয়। এর কারি 
আপমে তরাতানদর িলনিে এিে অিিায় প়েনল মক করা দরকার। 
  
খুাঁমর্োমর্ িিজো মদনয় কথা শুরু করুে 
  
উদাহরি মদনয় কমথকা শুরু করার কারি হল ির্ কনর তরাতানদর িনোন াগ আকষজি 
করা। তদখা তগনে িহ িক্তাই একানর্ তগা়োনতই িযথজ হে ত নহতু তারা োো রকি 
িা়েমত িক্তিয রাখনত িাে, তকৌিল করনত িাে, িানে িানে িার্জো িাে। তরাতারা এসি 
পেদ কনর ো। ত িে িরুে তকউ  মদ িনলে, িকৃ্ততা মদনত আমি ততিে অমভজ্ঞ েই,-
এ িরনির কথা অতযন্ত ক্ষমতকারক। এো়োও অেয মকেু পথ এম়েনয় িলা ভানলা। 
ত িে, িরুে : ত  র্র্ো সম্পনকজ িলনিে তস সম্বনন্ধ ভানলা ততমর ো থাকা িা তকাে 
উপনদি দাে কনরই শুরু করা। 
  
“র্েসংন ানগর সহর্ পদ্ধমত” 
  
এিার এ মিষনয় মক করিীয় তা মিখযাত সািময়ক পত্র আর সংিাদপনত্রর তলখকনদর 
কানে শুেুে : ‘১৯৪২ সানল আিায় এক হাসপাতানলর ি যায় আরয় মেনত হয়’ িা 
‘গতকাল আিার স্ত্রী  খে কমফ ঢালমেনলে…’, িা ‘গত রু্লাইনত আমি  খে ৪২ েং 
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হাইওনয় িনর তর্ানর গাম়ে িালামিলাি…’, এই িরনির কথা মদনয় িক্তিয শুরু করনল 
ফল লানভর সম্ভািো অনেক তিমি। 
  
আসনল আপমে  মদ আপোর কমথকা এিে সিস্ত কথা মদনয় শুরু কনরে  ানত এই সি 
প্রনশ্নর অথজাৎ তক? কখে? তকাথায়? মক? মকভানি? িা তকে-উত্তর থানক, তাহনল 
র্ােনিে তসর্া হনি তসই প্রািীেতি পদ্ধমত। অথজাৎ এর িনিয থাকনে একমর্ গনল্পর 
সম্ভািো। অনেকমদে আনগ’-এই কথা মদনয় সুরু করনল তদখনত পানিে মিশুনদর 
কল্পোর র্গৎ তকিেভানি খুনল  ায়। িয়স্কনদর িযাপানরও তাই ভুলনিে ো। প্রথি কথা 
মদনয় তানদরও আপমে র্য় করনত পানরে। 
  
হামসর গল্প মদনয় শুরু করনিে ো। 
  
এর্া অতযন্ত দুিঃনখর কথা ত  েতুে তকাে উঠমত িক্তা প্রায়ই ভানি িক্তা মহনসনি একরু্ 
ির্ার িমরত্র হওয়াই ভানলা। তার িনিয হয়নতা তকাে রকি সরলতার মিহ্নও তেই, অথি 
িনে ওঠার সনে সনেই তার িনে হয় িুমে স্বয়ং িাকজ তর্ানয়েই ভর কনরনে তার উপর। 
অতএি তস তথাকমথত তকাে হামসর গল্প মদনয় িকৃ্ততা আরম্ভ করনত  ায়। মিনিষ কনর 
সিয়র্া  মদ তেিনভার্নের পর হয়। ফল মক রকি হয় এনত? ফনল হয় কুম়ের িনিয 
ঊমেি িারই িরি িযথজতা-অথজাৎ তরাতানদর আগ্রহ র্ানগো। 
  
এর কারি হল িােুষনক প্রাি খুনল হাসানো সিনিনয় কমঠে কার্–এর্েয দরকার 
মেরিমিন্ন অমিকার। এ অনেকর্াই মেভজর কনর িযমক্তগত িমরনত্রর আর িযমক্তনের উপর। 
এ অনেকর্া র্ন্মগত ক্ষিতা-সকনলর এ ক্ষিতা থানক ো। তকাে হামসর গল্প হামসর 
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উনদ্রক করনিই এর তকাে মেমদজষ্ট কারি কখেও থানক ো–কারি এ গল্প িলার সাথজকতা 
মেভজর করনে িক্তার িলার ভমের উপর। িাকজ তর্ানয়নের পনক্ষ  া সম্ভি অপনরর পনক্ষ 
তা কখেই সম্ভি েয়। িনে রাখা দরকার তকাে গল্প িনল িাকজ তর্ানয়ে ত ভানি খযামত 
অর্জে কনরে অনেযর পনক্ষ তা আকাি কুসুি। 
  
মলঙ্কে ত  কামহেী শুমেনয় একমদে মিখযাত হে তস কামহেী পন়ে মেনত পানরে আপোরা। 
মলঙ্কনের কামহেী তিাোর র্েয িােুষ িহ িাইল দূর তথনক িনল আসত। সারারাত িনরই 
তারা তা তিাোর অনপক্ষায় থাকত। 
  
তরাতানদর সহনর্ খুমি করার একর্া পথ হল মেনর্র সম্পনকজ ঠাট্টা করা। মিখযাত িক্তা 
এেউইে তর্িস কযানর্ল িনলনেে মতমে র্ীিনে কখেও ির্ার তকাে কামহেী তিাোে 
মে। তাাঁর িনত ত  তকাে কামহেীনক হনত হনি প্রনয়ার্েীয়, মিশ্বাসন াগয। 
  
তাহনল মক শুরু করা দরকার গুরুগম্ভীর তকাে মিষয় মদনয়? ো, তাও েয়। এিে মিষয় 
মদনয় শুরু করুে  া তরাতানদর িনোিত হনত পানর,  ার তিমিষ্টয আনে,  ানত আগ্রহ 
র্ানগ। 
  
২. মেনর্র িক্তিয রাখুে, তরাতানদর কানে মক িাে 
  
িলুে কার্ আদায় করার র্েয ত  উদাহরি রাখনলে, তানত আপোর সিনয়র মতে 
িতুথজাংি খরি হনয় তগনে। িরুে আপমে দু’মিমের্ কথা িনলনেে। তাহনল আপোর 
হানত আর মিি তসনকণ্ডই আনে  ানত তরাতানদর কানে ত  িক্তিয তরনখনেে তানদর 
কানে কার্ তপনত, তার পুনরা ফল লানভর র্েয। মিিদ িিজোর সিয় আর তেই। এখে 

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

সরাসমর কানর্র সিয় উপমিত এ হল সংিাদপনত্রর মঠক মিপরীত কার্। প্রথনিই 
তহেলাইে  া মদনয় আপমে প্রথনি তদনিে কামহেীর সার িস্তু। তারপর ওই তহেলাইে 
মদনয় কানর্র আনিদে র্াোনিে। এর্া মতেমর্ মেয়ি তিনে িলা  ায় : 
  
আপোর িন্তিয সংমক্ষপ্ত আর মেমদজষ্ট করুে 
  
তরাতানদর কানে মক িাইনেে স্পষ্ট করুে। তরাতারা  খে স্বিভানি সি িুেনত পারনি 
তখেই কার্ হনি। ত িে িরুে পনরাক্ষ তকাে ইমেত মদনল তানত কার্ হয় ো। ত িে 
এরকি িলনল কার্ হনি ো : িােীয় অোথ আরনি আপোরা সাহা য মদনল উপকার 
হয়। িরং  মদ সরাসমর প্রতযক্ষ তকাে কানর্র মিষয় িলা  ায়, ত িে : আগািী রমিিার 
অোথ আরনি পাঁমিিমর্ তেনলনক ি়ুেইভামত করানত মেনয়  ানিে আপোরা এনত তঢর 
তিমি সা়ো তিনল। ত িে িরুে  মদ িলা  ায় : আপোনদর দাদু-মদমদিানদর তদখানিাো 
করা উমিত। িরং  মদ িনলে : ‘প্রমত সপ্তাহ তিনষ দাদু-মদমদিানক তদনখ আসুে’, তাহনল 
অনেক কার্ হনি। 
  
সহর্ কনর িলুে, কার্ হনি 
  
িক্তনিযর মিষয়  াই তহাক ো তকে, তানক তরাতানদর কানে গ্রহি ত াগয হওয়ার কার্মর্ 
মেভজর কনর িক্তারই ভমের উপর। িক্তানক এিে ভানি তা িলনত হনি  ানত তরাতারা 
সহনর্ কানর্ উিুদ্ধ হয়। িনে করুে আপমে িাইনেে তরাতানদর সৃ্মমতিমক্ত িাম়েনয় 
ততালার কার্ করনত। এর্া করনত হনল এরকি কখেই িলনিে ো : এই িুহূতজ তথনক 
সৃ্মমতিমক্ত িা়োনত তিষ্টা করুে। এর্া এতই সািারি কথা ত  কানর্ লাগানো িক্ত। িরং 
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িলনত পানরে : ‘তকাে অপমরমিত িযমক্তর সনে তদখা হনল পনরর পাাঁি মিমের্ তার োি 
অন্তত পাাঁিিার িনে করুে। এ হল সরাসমর কানর্ উিুদ্ধ হওয়ার আহ্বাে। 
  
ত  সি িক্তারা িিজোিূলক কানর্র িযাখযা কনরে তারা অেযনদর তিনয় তঢর ভালভানি 
তরাতানদর কানর্ মেনয়ামর্ত করনত পানরে। আপমে ত  কথা িলনিে তসর্া েঙথজকভানি 
িা তসার্াসুমর্ িলনিে তা মেভজর করনে তরাতানদর িনোভানির উপর। েঙথজক মদক 
তথনক িক্তিয তপি করনল তদখা তগনে তরাতানদর িনিয তার প্রমতমিয়া হয় অনেক 
তিমি। মকেুমদে আনগ ইনলকমট্রক িাল্ব মিমির তকাে এক মিজ্ঞাপনে এই রকি েথজক 
কথা কানর্ লাগানো হয় এইভানি : িাল্ব িুমর করা উমিত েয়। 
  
প্রতযয়ী ভেীনত দৃঢ়ভানি িক্তিয রাখনিে 
  
ত  কথা িলনত িাে তসর্াই আপোর িূল সূত্র। অতএি তসর্া এিেভানি তরাতানদর 
সািনে রাখনিে ত ে তার মপেনে প্রতযয় আর দৃঢ়তা থানক। খিনরর কাগনর্ ত িে 
তহেলাইে থানক, তারপর থানক িিজো। মঠক তসই ভানিই আপোর িক্তনিযর সাররু্কু 
আনগই দৃঢ়ভানি িনল তফলুে। তরাতানদর িানে আপোর োপ তফলনতই হনি, তাই 
কার্র্া এিেভানি করনিে ত ে তরাতারা আপোর আন্তমরকতা সম্পনকজ মেিঃসনদহ হনত 
পানর। এভানি িলনত পারনল তসই  াদুকরী ফিূজলার তৃতীয় িাপ িিৎকার কানর্ 
লাগানো হনয়  ানি। 
  
৩। তরাতানদর িামহদা িত িযাখযা রাখনিে 
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একার্ করার সিয়ও িাই তোর্ কনর িলার ক্ষিতা আর সূক্ষ্মতা। এই িযাখযা করার 
কানর্ িক্তানক তরাতানদর র্াোনত হনি তারা এ তথনক মক িরনির মিক্ষা লাভ করনত 
পানর িা পুরস্কার তপনত পানর। 
  
িনে রাখা িাই িযাখযামর্ ত ে িক্তিয অেু ায়ী হয় 
  
র্েসংন ানগর তক্ষনত্র উনেিয সম্বনন্ধ অনেক কথাই িলা হনয়নে। এই মিষয়মর্ মিিাল 
আর অপরনক কানর্ উিুদ্ধ করার তক্ষনত্র তিি কা জকরও তানত সনদহ তেই। এই 
পমরিনদ, ত  তোর্ কমথকায় তরাতানদর উিুদ্ধ করা  ায় সম্পনকজ িলা হনি তানত 
অল্পকথায় তিমি লানভর কথাই উনিখ করা হনয়নে। িনে রাখনিে উদাহরি মহনসনি  া 
িলনিে আপোর তরাতানদর কানে িামহদাও ত ে তার সনে মিল তরনখই িলা হয়। ত িে 
িরুে, পুরনো গাম়ে মকনে আপোর  া অথজকরী লাভ হনয়নে এিং তার উদাহরি মদনয় 
িুমেনয় তদওয়া িাই তরাতানদর একার্ করনল তানদর মক লাভ হনি। 
  
িনে রাখনিে একমর্ িাত্র িযাখযাই শুিু মদনত হনি 
  
তিমিরভাগ মিিয় প্রমতমেমিই তার পিযসািগ্রী সম্বনন্ধ অন্তত আি ের্ে িযাখযা মদনয় 
িলনত পানরে তার পিয তকে তকো উমিত। আপোর িযাপানরও মঠক তাই হনত পানর–
অথজাৎ আপোর িক্তিয ত  মঠক তার র্েয আপমেও অন্তত আি ের্ে কথা িলনত 
পানরে। তিু এর্া মঠক ত  সি কমর্ কারনির িনিয িাত্র তসরা একমর্ই তিনে মেনয় তাই 
িলা উমিত। এই একর্ার উপর মেভজর কনরই আপোর িক্তিয প্রিাি করনত হনি। 
মিজ্ঞাপনের ত িে তকাে পিয সম্পনকজ এককথায় অনেকখামে িলা  ায়। আপোর কথার 
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সিথজনেও তাই করনত হনি। এই মিজ্ঞাপে  মদ ভাল কনর কনয়কিার পন়েে তা হনলই 
কথামর্র সারিিজ িুেনত অসুমিিা হনি ো। মিজ্ঞাপনের িযাপারর্া এই কানর্ সমতযই 
সাথজক-এগুনলা লক্ষয করনলই তদখনত পানিে ত  একর্া মিজ্ঞাপনে োো সুমিিার কথা 
তকউ িনল ো। এনক্ষনত্র একর্া মিষনয়ই তর্ার তদওয়া হয়। 
  
তিতার, দূরদিজে িা খিনরর কাগনর্র মিজ্ঞাপে খুাঁমর্নয় তদখনলই আি জ হনয়  ানিে ত  
তসই  াদু ফিূজলা তারা তকিে সুদরভানিই কানর্ লাগায়। তকাে পিয তকোয় িােুষনক 
উিুদ্ধ করাই মকন্তু ওই মিজ্ঞাপনের আসল উনেিয। 
  
এিরনির উদাহরি অিিয অেযভানিও তদওয়া  ায়। ত িে তকাে উদাহরি তদমখনয়, 
তকাে মকেু কনর ‘তদমখনয়, ইতযামদর িািযনি। এই সম্পনকজ ততনরা পমরনিনদর দীর্জ 
িকৃ্ততার কথায় িলা হনি। এনক্ষনত্র অথজাৎ তোট্ট কমথকার িযাপানর ত র্ায় িযমক্তগত তোট্ট 
উদাহরি রাখা হয়। তসগুনলা অনেক তক্ষনত্রই তরাতানদর উনদযাগী হনত খুিই কা জকর 
ভূমিকা তেয়। 
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৭. জোনোিোর জনয িকৃ্তিো 
  
িামকজে  ুক্তরানষ্ট্রর মসনেনর্র সভায় একিার র্নেক িক্তা এিে িকৃ্ততা কনরে ত  
তিষপ জন্ত সভার সকনল তিি মিরক্তই তিাি করনত আরম্ভ কনরে। এ কামহেী হয়নতা 
তকউ তকউ শুনেও থাকনিে। ভদ্রনলাক মেনলে একর্ে উচ্চপদি সরকারী কিজিারী, 
অথি কথা িলার তকৌিল তাাঁর এনকিানরই র্াো ো থাকায় অনেকক্ষি িনর শুিু 
উনেিযহীেভানিই িনক  াে মতমে। তকাে রকনিই তাাঁর িক্তনিযর মিষয় পমরষ্কার হলো। 
ফনল  া হওয়ার তাই হয়, কমিমর্র সদসযনদর িনিয অসমহষু্ণভাি র্াগনত আরম্ভ কনর। 
তিষ প জন্ত আর থাকনত ো তপনর িযােুনয়ল তর্িস আরমভে রু্মেয়র, োনি একর্ে 
সদসয উনঠ দাাঁম়েনয় তিি তিাখা একর্া িন্তিয তিাোনলে। 
  
মতমে িনলমেনলে িােেীয় িক্তার কথা শুনে তাাঁর পমরমিত এক ভদ্রনলানকর কথা িনে 
প়েনে। ভদ্রনলাক তাাঁর উমকলনক র্াোে মতমে তাাঁর স্ত্রীনক তযাগ অথজাৎ োইনভাসজ করনত 
িাে,  মদও স্ত্রী সুদরী, িিৎকার রাাঁিনত পানরে আর িা মহনসনিও ভানলা, এনকিানর 
আদিজ। 
  
তাহনল মিনিদ িাইনেে তকে?’ উমকল মর্জ্ঞাসা করনলে। 
  
‘কারি তস সারাক্ষি িকিক কনর’, স্বািী উত্তর মদনলে। 
  
‘তকান্ মিষনয় িকিক কনরে?’ 
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‘তসর্াই ততা োনিলা’, স্বািী র্িাি মদনলে। 
  
িহ িক্তার তক্ষনত্রও তসই একই কথা, তা মতমে স্ত্রী িা পুরুষ  াই তহাে। তানদর তরাতারা 
র্ানে ো তাাঁরা মক িলনত িাে। তাাঁরা তা িনলে ো। তাাঁরা তাাঁনদর িক্তিয স্পষ্ট কনরে 
ো। 
  
সপ্তি পমরনিনদ আপোরা তরাতানদর কাে তথনক কার্ আদায় সম্পনকজ ফিুজলার কথা 
পন়েেে। এিার আপোনদর তিাোনিা মকভানি তরাতানদর আপোর িক্তিয র্াোনত 
পানরে, এিং মকভানি তানদর কানর্ উিুদ্ধ করনত হয়। 
  
িনে রাখনিে প্রায় প্রমতমদেই আিরা এই তথয র্ামেনয় কথািাতজা িমল– ানত আিরা 
অনেক আনদি মদই, িযাখযা কমর, ইতযামদ। সারা িের িনর আিানদর পাঠিনির ক্লানস 
ত  সি পরািিজ তদওয়া হয় তার িনিয এই তথয র্াোে তদওয়া হল কানর্ উিুদ্ধ করার 
পর মিতীয় গুরুেপূিজ কার্। পমরষ্কার, স্পষ্টভানি িক্তিয রাখনত পারনল অপরনক ির্ 
কনর কানর্ উিুদ্ধ করা  ায়। এ সম্বনন্ধ আনিমরকার মিখযাত মিল্পমত ওনয়ে মে, ইয়ং 
িনলনেে আর্নকর দুমেয়ায়, এই স্পষ্ট িক্তিয রাখার প্রনয়ার্েীয়তা অসািােয। মতমে  া 
িনলনেে তসর্া এই রকি : 
  
‘তকাে িােুষ  খে অপরনক িুনে তেওয়ার ক্ষিতা িা়োনত পানরে, মতমে ততর্াই মেনর্র 
প্রনয়ার্েীয়তা িা়োনত পানরে। আিানদর সিানর্ মেমিত ভানিই িােুষনক তোর্খানর্া 
িযাপানরও পরস্পনরর সনে সহন ামগতা করনত হয়। এ র্েয প্রথনিই তানদর ভাষাই হনি 
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প্রিাে অিলম্বে, অতএি আিানদর এর্ার িযিহার করা মিখনত হনি, মেেক িযিহানরর 
র্েয েয়, অতযন্ত তকৌিনল।‘ 
  
এই পমরনিনদ আপোর কানে উপমিত করা হনি মকভানি স্পষ্ট, পমরষ্কার ভানি 
তরাতানদর সািনে মেনর্নক হামর্র করনত পারনিে  ানত আপোনক িুনে মেনত তানদর 
তকােই অসুমিিা ো হয়। লেজ উইগ উইর্নগেমিে িনলে, সিমকেু  মদ ভালভানি মিন্তা 
করা  ায় এিং তাই পমরষ্কার ভানি িলাও  ায়। 
  
১. আপোর হানতর সিয় অেু ায়ী িক্তিয রাখুে 
  
মিক্ষকনদর কানে কথা িলার এক ফাাঁনক প্রনফসর উইমলয়াি তর্িস িন্তিয কনরমেনলে 
ত  তকাে িক্তা িক্তিয রাখনত মগনয় একর্া সিয় একর্া মিষয় মেনয়ই িক্তিয রাখনত 
পানরে। ত  িকৃ্ততার কথা মতমে িনলমেনলে তানত সিয় লানগ এক র্ণ্টা। তিুও ইদােীং 
একর্ে িক্তানক আমি িলনত শুমে িাত্র মতে মিমের্ সিয় তদওয়া সনত্ত্বও মতমে এগানরামর্ 
মিষয় মেনয় িলনিে। ভািুে, প্রমতমর্ মিষনয়র তক্ষনত্র সিয় িাত্র সান়ে তষাল তসনকণ্ড। 
শুনে অসম্ভি আর অিাস্তিই িনে হনি ত , তকাে িুমদ্ধিাে িক্তা এিে অিাস্তি কার্ 
করনিে। 
  
ত িে িরুে, আপমে  মদ তকাে রমিক ইউমেয়ে সম্পনকজ মকেু িলনত িাে তাহনল মতমে 
মক ে’ মিমেনর্ কখেই িলার তিষ্টা করনিে ো এই রমিক ইউমেয়নের র্ন্ম হয় তকিে 
কনর, তানদর কানর্র িারা তকিে। মক মক ভাল কার্ তারা কনরনে আর কলকারখাোয় 
রমিক অসনন্তাষ মকভানিই িা সিািাে করা  ায়। ো, এসি িযাপানর কখেই মকেু ওই 
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অল্প সিনয় িলার তিষ্টা করনিে ো। করি তানত তরাতারা। মিষয়র্া আনদৌ ভালভানি 
িুেনি ো। আসনল এনত আপোর িক্তিয হনয় দাাঁ়োনি তগালনিনল অস্পষ্ট। 
  
িনে রাখনিে িহ অমভজ্ঞ িক্তারাও এরকি িারাত্মক রকি ভুল কনর থানকে। আসনল 
অেয িযাপানর তানদর দক্ষতা থাকায় তারই অহঙ্কানর এর্া িাপা পন়ে  ায়। আপমে এ 
পথ তাই পমরহার করনিে। 
  
২. আপোর িারিা সামর্নয় মেে 
  
প্রায় সি মিষনয়ই  ুমক্ত পূিজ িারািামহকতা মদনয় গন়ে ততালা  ায়। এর্া করার র্েয 
কানর্ লাগানত হনি সিয়, অিকাি, আর মিনিষ মিষয়নক। সিনয়র িযাপার ত িে িরা 
 াক, আপমে আপোর িক্তিযনক অতীত, িতজিাে আর ভমিষযত এই মতেমর্ ভানগ ভাগ 
করনত পানরে। িরুে, আপমে তকাে একর্া তামরখ মদনয় শুরু করার পর অতীনত িনল 
তগনলে তারপর আিার এমগনয় এনলে। ত  সি িক্তনিযর মিষয় তকাে গঠেিূলক মকেুনত 
মেিদ্ধ থানক তসর্া শুরু করনত হয় প্রথনিই কাাঁিা িাল মদনয়। তারপর িানপ িানপ তানক 
মিমভন্ন পনথ এমগনয় মেনয় সমূ্পিজ উৎপামদত পনিয পমরিত করনত হয়। িক্তনিয কতখামে 
িিজো রাখনিে তসর্া মেভজর করনি আপোর হানত সিয় কতর্া আনে। 
  
অিকানির িযাপানর আপমে এমগনয় িলনিে আপোর িারিার মিষয় িস্তুনক সামর্নয়। 
এখাে তথনকই আপমে অগ্রসর হনিে। ত িে িরুে আপমে  মদ ওয়ামিংর্নের কযামপনর্ল 
প্রাসানদর িিজো মদনত িাে তাহনল আপমে শুরু করনিে একদি এর িূন়ো তথনক। 
তারপর একরু্ একরু্ কনর িারপানির িিজো তদনিে। তকাে তর্নর্র ইমঞ্জে িা তিার্র 
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গাম়ের ইমঞ্জনের িিজো মদনত তগনল সিনিনয় ভাল হয় ইমঞ্জেনক রু্কনরা কনর তার িযাখযা 
মদনয়। 
  
৩. এমগনয় িলার পনথ মিষয়মর্ িযাখযা করুে 
  
তকাে িক্তিযনক তরাতানদর িনে আগ্রনহর আর সর্ীি রাখনত তগনল িকৃ্ততা িলার ফাাঁনক 
পমরষ্কারভানি তরাতানদর িলনত িাইনিে, মিষয়গুনলা পর পর সামর্নয় িলনিে। ‘আিার 
প্রথি কথা হল এই…’, আপমে এই রকি সাদািার্া ভানিও শুরু করনত পানরে। 
এইভানিই পরপর তিষ প জন্ত ত নত পানরে। 
  
ে. রালফিাে, রাষ্ট্রপুনঞ্জর তৎকালীে অযামসর্যান্ট তসনির্ারী, মেউইয়নকজ এক গুরুেপূিজ 
িকৃ্ততা এইভানি আরম্ভ কনরমেনলে : 
  
‘আর্ সন্ধযায় আমি এই মিষনয়  া িলি মঠক কনরমে তাহল ‘িােমিক সম্পনকজর 
সংর্াত’। এর্া করনত িাই দুমর্ কারনি, মতমে িনলে, প্রথিত এই…’, তারপরই মতমে 
িনলে, ‘মিতীয়ত এই…’। তাাঁর িকৃ্ততায় সারাক্ষিই মতমে এইভানি পরপর তাাঁর িক্তনিযর 
িারািামহকতা ির্ায় রানখে। এনকিানর উপসংহানর মতমে িনলে : 
  
‘আিানদর কখেই িােুনষর ভানলা করার সুপ্ত ক্ষিতার কথা ভুনল  াওয়া উমিত েয়।‘ 
  
মঠক এই রকি পদ্ধমত কানর্ লামগনয় মেনলে মিখযাত অথজেীমতমিদ পল এইি, েগলাস 
িযিসা ও উৎপাদনে তদনি ভাাঁর্া তদখা তদওয়ায় উৎসাহ মদনত। মতমে মেনলে কর সম্বনন্ধ 
অমভজ্ঞ এিং ইমলেনয়র তসনের্র মহনসনি তার সারগভজ িকৃ্ততা তরনখমেনলে। 
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মতমে শুরু কনরে এইভানি : আিার িক্তনিযর মিষয়িস্তু হল এই : মেম্ন আর িিযমিত্ত 
আনয়র িােুনষর র্েয কর তরহাইনয়র উপ ুক্ত পদ্ধমত-অথজাৎ ত  আনয়র িােুনষরা তানদর 
আনয়র তিষ কপদজকও খরি করনত িািয হে। 
  
মতমে এরপর িনলে, এর মতেমর্ প্রিাে কারি িতজিাে…প্রথি… মিতীয়…তৃতীয়। 
  
৪. অনিোনক তিোর সনে তুলো করুে 
  
িানে িানে িক্তিয রাখনত মগনয় মেনর্নক তিি একরু্ তিকায়দায় পন়েনেে িনল িনে 
হনত পানর–অথজাৎ আপোর িক্তিয মিষয় িযাখযা করনত। মিষয়র্া হয়নতা িা আপোর 
কানে তিি পমরষ্কার–মকন্তু মেনর্র কানে পমরষ্কার হনলই হনি ো, তরাতানদর কানেও তা 
স্পষ্ট হওয়া িাই। এনক্ষনত্র করিীয় মক? 
  
িরুে আপমে তরাতানদর কানে রসায়ে িানস্ত্রর অিদাে সম্পনকজ িলনত িাে–মিনিষ কনর 
অেুর্র্ক িা কযার্ামলে সম্পনকজ। এই পদাথজমর্ মেনর্ পমরিমতজত ো হনয় দুমর্ পদাথজনক 
পমরিমতজত হনত সাহা য কনর। িযাপারর্া খুিই সহর্। এর্া তিাোনোর র্েয িলনত 
পানরে অেুর্র্ক হল এক সু্কনলর ি়েস়ে দুষু্ট তেনলর িত–তস সারাক্ষি তোর্ তোর্ 
তেনলনদর িারির কনর অথি তার মকেু তকউই করনত পানর ো। 
  
একিার একদল মিিোরী আমিকার িিযােনল িিজ প্রিার করার সিয় িাইনিনলর 
কামহেীনক িািয হনয় িােীয় আমদিাসীনদর কথয ভাষায় অেুিাদ করনত িািয হে। তারা 
মেনর্রা মক িাইনিলনক সরাসমর অেুিাদ করনল কার্ হত। এনকিানরই ো–কারি 
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অমিমক্ষত ওই অমিিাসীরা তার মকেুই িুেত ো। ত িে িরুে িাইনিনলর এই লাইেমর্ : 
‘ততািার পানপর রঙ রক্তিিজ হনলও তা তুষানরর িত শুভ্র হনি। এখে তুষার আর 
িযাওলার তফাত ওই অমিিাসীরা িুেত ো। অতএি মিিোরীরা প্রনয়ার্নে লাইের্া 
িদনল মেনয়মেনলে এইরকি কনর : ‘ততািার পাপ রক্ত লাল হনলও তা োরনকনলর 
িাাঁনসর িতই সাদা হনি।’ 
  
অিিা মিনিিোয় এর তিনয় আর মক করিীয় থাকনত পানর? 
  
তকাে র্র্োনক েমির িত কনর তুলুে। 
  
পৃমথিী তথনক িাাঁদ কত দূনর? সূ জ? অথিা সিনিনয় কানের তকাে গ্রহ। মিজ্ঞােী িহাকাি 
অমভ ানের িিজো অনঙ্কর িািযনিই তদনিে। মকন্তু মিজ্ঞাে সম্বনন্ধ িক্তা আর তলখকরা 
র্ানেে সািারি তরাতানদর তিাোনোর পথ এর্া েয়। তারা অঙ্কনক েমিনত পমরিত 
কনরে। 
  
মিখযাত মিজ্ঞােী সযার তর্িস মর্ন্স মিনিষ ভানিই তিষ্টা করনতে সািারি িােুষ  ানত 
পৃমথিীর আর িহামিনশ্বর রহসয র্ারনত পানর। একর্ে মিখযাত তিজ্ঞামেক আর দক্ষ 
িােুষ মহনসনি সযার তর্িস মর্েস্ র্ােনতে মিজ্ঞানে অনঙ্কর িাে তকাথায়। তাই  খে 
সহর্নিািযভানি মতমে মিজ্ঞানের কথা িলনতে িা মলখনতে তার পনক্ষ তকাথায় অঙ্ক 
এম়েনয় ত নত হনি তা মতমে র্ােনতে। 
  
আিানদর সূ জ (সূ জও একমর্ তারা) আর আিানদর গ্রনহর িারপানির গ্রহগুনলা এতই 
কানে ত  আিরা িুেনত পামর ো িহার্গনতর অেযােয িস্তুরা কতদূনর অিমিত। 
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িযাপারর্া সযার মর্েস্ তাাঁর আিানদর িার পানির িহামিশ্ব িইমর্নত িুমেনয় িনলনেে। 
মতমে তাাঁর িইনত মলনখনেে, ‘আিানদর সিনিনয় কানের তারামর্ (প্রমিিা তসন্টাউমর) 
রনয়নে ২৫,০০০,০০০,০০০,০০০ িাইল দূনর। তারপর দূরের্া ভাল কনর তিাোনতই 
মতমে মলনখনেে তকউ  মদ আনলার গমতনত, অথজাৎ প্রমত তসনকনণ্ড ১,৮৬,০০০ িাইল 
তিনগ পৃমথিী তথনক প্রমিিা তসন্টাউমরর মদনক  াত্রা কনর তাহনল তসখানে তপৌঁেনত তার 
িার িের মতে িাস সিয় তলনগ  ানি। 
  
এই ভানিই সযার মর্ন্স অেযােয গ্রহ উপগ্রনহর দূরেনক তিি সহর্ভানি িুমেনয় মদনত 
তপনরনেে। আমি একিার এক িক্তানক আলাস্কার আয়তে তিাোনত শুমে। মতমে তস্রফ 
িনলে আলাস্কার আয়তে হল ৫৯০,৮০৪ িগজিাইল। এর তিমি আর মকেুই মতমে িনলে 
মে। 
  
এনথনক কারও পনক্ষ মক  ুক্তরানষ্ট্রর ৪৯তি রার্যমর্র আসল আয়তে আদার্ করা 
সম্ভি? রার্যমর্ কতর্া ি়ে র্ােনত আিায় তিি অনপক্ষাই করনত হয়,  খে আর 
একর্ে িক্তা র্াোনলে–আলাস্কার আয়তে হল ভারিন্ট, মেউ হযাাঁম্পিায়ার, তিইে, 
িযাসািুনসট স, তরাে আইলযাণ্ড, মেউইয়কজ, মেউ র্ামসজ, তপেমসলভামেয়া, তেলাওয়ার, 
তিরীলযাণ্ড, পমিি ভামর্জমেয়া, উত্তর কযানরামলো, দমক্ষি কযানরামলো, র্মর্জয়া, তোমরো, 
তর্নেিী আর মিমসমিমপর মিমলত আয়তনের সিাে। এিার ৫৯০,৮৪০ িগজিাইল কতর্া 
হনত পানর তার একর্া িারিা তপলাি। ে়োি়ো করার িত ভাল র্ায়গাই ততা তনি 
আলাস্কায় রনয়নে। 
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কনয়ক িের আনগ আিানদর ক্লানসর এক সদসয আিানদর তদনির রার্পনথ ত  ভয়ঙ্কর 
সি দুর্জর্ো র্নর্ তার এক ভয়াল মিিরি তদে : িরুে আপমে মেউইয়কজ তথনক লস 
এনঞ্জলস িনলনেে। এিার রাস্তার পাি মিনহ্নর িদনল কমফে সার্ানোর রনয়নে ভািনত 
পানরে-আর প্রমতমর্ কমফনে ভরা আনে গতিেনর দুর্জর্োয় িৃত এক একর্ে িােুষ। 
 তই গাম়েনত এনগানিে ততই পাাঁি তসনকণ্ড অন্তর ওই কমফে আপোর তিানখ প়েনি। 
অথজাৎ সারা তদি রু্ন়ে প্রমত িাইনল এ রকি িানরার্া কমফে তদখনিে। 
  
পথ দুর্জর্ো মিকানরর এিে মেখুাঁত িিজো আর হনত পানর ো।  খেই আমি গাম়েনত  াই 
মিিরির্া আিার তিানখ তভনস ওনঠ। 
  
এর কারি মক? কারি হল কানে তিাো িিজো তিমি কাল িনে থানকো। এর্া মিমলনয় 
 ায়। মকন্তু তিানখ তদখা মকেু তা  ায় ো। কনয়ক িের আনগ আমি দামেযু়ি েদীর তীনর 
একর্া িাম়েনত তেনপামলয়নের তসোিামহেীর তোাঁ়ো কািানের তগালা মিদ্ধ থাকনত 
তদনখমে। উলনির  ুনদ্ধ তসর্া তোঁ়ো হয়। তিানখ তদখা উপলমব্ধ এই কািানের তগালার 
িতই। এগুনলা প্রিণ্ড িাপ মদনয় তারা িনে তগাঁনথ  ায়। মিরকাল তথনকও  ায়। তিাোপার্জ 
ত িে সি অমষ্ট্রয়ােনদর তাম়েনয় মদনয়মেনলে এগুনলা তসইভানিই িামক সি মিরুদ্ধতা দূর 
কনর তদয়। 
  
তর্কমেকাল কথা িাদ তদনিে 
  
আপমে  মদ তকাে প্র ুমক্তমিদযা িা তর্কমেকাল কার্ কনর থানকে-িা আপমে  মদ 
আইেমিদ, োক্তার, ইমঞ্জমেয়ার িা আরও তকাে মকেুর মিনিষজ্ঞ হে–তাহনল অতযন্ত 
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সতকজ থাকনত হনি আপোনক িক্তা মহনসনি। তরাতানদর কানে কথা িলার সিয় এসি 
খুাঁমর্োমর্ আপোনক িাদ মদনতই হনি। 
  
আিার মিক্ষা সংিান্ত র্ীিনে আমি িহিার তদনখমে িতিত িকৃ্ততা উপ ুক্ত িুহূনতজ 
মকভানি িযথজ হনয়নে। কারি তারা িকৃ্ততা দানের সিয় তরাতানদর তার মিনিষজ্ঞতার 
িারিা ত  থাকনত পানর ো তস কথা ভুনল মগনয়মেনলে। এর ফল মক হয়? তরাতারা তকাে 
আগ্রহই তিাি কনরমে। এরকি তক্ষনত্র িক্তার মক করা দরকার? তানক ইমণ্ডয়ােরা 
তসনের্র তরনভমিনর্র এই তলখামর্ পাঠ কনর িনে রাখনত হনি : 
  
‘সিনিনয় িুমদ্ধিানের কার্ হল তরাতানদর িিয তথনক সিনিনয় কি িুমদ্ধিাে িনে হওয়া 
তরাতামর্নক তিনি মেনয় তানক আপোর িকৃ্ততায় আগ্রহী করনত িাওয়া। এর্া একিাত্র 
সম্ভি আপোর িক্তিযনক সহর্নিািয, স্পষ্ট কনর ততালার িিয মদনয়। িযাপারর্া তোর্ 
তেনলনিনয়নদর তিাোনোর িত কনরই িলা উমিত।’ 
  
একিার আিানদর ক্লানস একর্ে োক্তার িনলে স্বািয ভাল রাখার কানর্ শ্বাস প্রশ্বাস 
তফলা কতখামে দরকার। মিষয়র্া মতমে র্মর্ল কনর ততানলে োক্তারী িানস্ত্রর আর িারীর 
মিদযার োো তর্কমেকাল কথা র্ামেনয়। মতমে  খে তাাঁর িক্তনিযর পরিতজী অিযানয় 
 ামিনলে আিানদর একর্ে মিক্ষক তখে তানক িািা মদনলে। মতমে এিার তরাতানদর 
কানে হাত ততালার আনিদে র্ামেনয় িলনলে কর্ে োক্তানরর কথা িুনেনেে। তদখা 
তগল প্রায় অমিকাংি তরাতাই তাাঁর িক্তিয তিানেমে। 
  
এরপর োক্তার সহর্ সরল ভাষায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহনির কার্মর্ িুমেনয় মদনলে। 
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এ িরনের িক্তিয রাখার সিয় সিনিনয় ভাল হনলা সরল তথনক কমঠে প জানয় িানপ 
িানপ তপৌঁোে। ত িে িরুে আপমে হয়নতা তরমির্ানরর্ানরর র্িার্ িাাঁিা িরনফর মিষনয় 
িলনত িাইনেে। তসনক্ষত্র  মদ তর্কমেকাল খুাঁমর্োমর্ মিষয় মেনয় আপোর কথা িলনত 
িাে তানত তরাতানদর আগ্রহ আনদৌ র্াগনি ো। 
  
অযামরের্ল এই মিষয় সম্পনকজ একিার িিৎকার একমর্ উপনদি দাে কনরে : জ্ঞােী 
িােুনষর িত মিন্তা করুে, কথা িলুে সািারি িােুনষর িত। কখেও িক্তনিযর িােখানে 
 মদ তর্কমেকাল মিষয় িলার প্রনয়ার্ে তদখা তদয়, তাহনল তসর্া আনগ সহর্নিাি কনর 
িুমেনয় মদে। 
  
আমি একিার মকেু গৃহকত্রজীর সািনে র্নেক িযাঙ্ক মিনিষজ্ঞনক কথা িলনত তদমখ। 
ভদ্রনলাক অোয়াস ভেীনত সুদরভানি িযাঙ্ক আিােনতর মিষয় িুমেনয় মদমিনলে। 
  
৫. দৃিযিাে সূনত্রর সাহা য মেে 
  
িােুনষর তিাখ তথনক ত  সি স্নাযু় িমস্তষ্ক প জন্ত িনল তগনে তসগুনলা কানের স্নাযু়র তিনয় 
আকানর তঢর ি়ে। মিজ্ঞাে িনল আিরা তিানখর িক্তিয কানের িক্তনিযর তিনয় পাঁমিি গুি 
তিমি আিল মদনত িাই। 
  
র্াপােী এক প্রিানদ আনে, ‘একিার তদখা একিিার তিাোর তিনয় ভানলা।’ 
  
তাই  মদ পমরষ্কারভানি িলনত িাে তাহনল আপোর িক্তিযনক স্বি, স্পষ্ট এিং দৃিযিাে 
কনর তুলুে। েযািোল কযাি তরমর্োর তকাম্পােীর প্রমতিাতা র্ে এইি. পযার্ারসনের 
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েীমতও তাই মেল। মতমে তাাঁর কিজিামরনদর আর মিনিতানদর সািনে কথা িলার সিয় 
িনলে : 
  
‘আমি তদনখমে িােুষ শুিু কথা িলার উপর মেভজর করনত পানর ো  ানত তার প্রমত 
িােুনষর আগ্রহ র্ানগ। একর্া োর্কীয় িা়েমত মর্মেসও এর্েয িাই। তাই আিার িনে 
হয় ভাল ফল লাভ করার র্েয দরকার েমি– ার সাহান য তকাে িস্তুর কা জকামরতা িযাখযা 
করা  ায়। েমি আিার সািারি অঙ্কনের তিনয় ভাল। 
  
কখেও তকাে সিয়  মদ এাঁনক তদখানো প্রনয়ার্ে হয় তাহনল  থাসম্ভি ি়ে কনর তা 
আাঁকনিে। তনি তিমি িা়োিাম়ে করনিে ো। একোগান়ে েমি তদখানোও আিার 
মিরমক্তকর হয়। িনে রাখনিে তরাতারা পাকা আাঁমকনয়র েমি তদখনত আগ্রহ তিাি কনর 
ো।  মদ তকাে সিয় েমি এাঁনক িা এনে তদখানো দরকার হয় তাহনল তরাতানদর আগ্রহ 
র্াোনোর র্েয মেনির পরািিজ তিনে িলনিে : 
  
১। তদখািার প্রনয়ার্েীয় িুহূনতজর আনগ প জন্ত েমিগুমল আ়োনল রাখনিে। 
  
২। তিি ি়ে েমি তদখানিে,  ানত তিষ সামর তথনকও তা তদখনত পাওয়া  ায়। িনে 
রাখনিে তরাতারা েমির্া ো তদখনত তপনল িক্তিয অেুিািে করনত পারনি ো। 
  
৩। কথা িলার সিয় তকাে েমি তরাতানদর হানত তদনিে ো। 
  
৪। তকাে েমি তদখানত হনল হানত মেনয় উাঁিু কনরই তা তদখানিে  ানত তরাতারা তদখনত 
পায়। 
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৫। িনে রাখনিে ত  মর্মেস ে়েনত পানর ো এিং  া পানর তার তিনয় দিগুি তিমি 
কা জকর। সম্ভি হনল তার িযিিা করনিে। 
  
৬। কথা িলার সিয় দ্রষ্টিয মেিজনয়র মদনক তামকনয় থাকনিে ো–কারি আমি তরাতানদর 
তিাোনত িাইনেে। 
  
৭। তদখানো হনয় তগনল দ্রষ্টিযমর্ সমরনয় মেে। 
  
৮। দ্রষ্টিযমর্ তর্মিনলর উপনর তরনখ আনস্ত আনস্ত তার িযাখযা করনিে–তাহনলই তরাতানদর 
িনিয আগ্রহ র্ামগনয় তুলনত পারনিে 
  
দৃিযিাে িস্তু আর্কাল সহর্নিািযভানি িক্তিয রাখার তক্ষনত্র অমতিাত্রায় িযিহার হনত 
শুরু কনরনে। আপমে  া িলনত িাে তা তিাোিার তক্ষনত্র এর তিনয় ভানলা উপায় আর 
তেই। 
  
কথা িাতজায় অমভজ্ঞ দুর্ে আনিমরকাে তপ্রমসনেন্ট িনলনেে ত  পমরষ্কারভানি কথা িা 
িক্তিয িুমেনয় িলার দক্ষতা র্ন্মায় তকিল ভাল রকি মিক্ষা আর মেয়িােুিমতজতার 
উপর। মলঙ্কে ত িে িনলমেনলে স্পে িলার র্েয আিানদর ঐকামন্তক আগ্রহ থাকা 
দরকার। েি কনলনর্র তপ্রমসনেন্ট েিঃ গযামলভারনক মতমে একিার িনলমেনলে অল্প 
িয়নস মতমে মকভানি এই আগ্রহ গন়ে ততানলে : 
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‘তোর্ তিলার ত  সৃ্মমত আিার িনে পন়ে তার িনিয রনয়নে তকউ আিায় তকাে কথা 
িলনল তা  মদ িুেনত ো পারতাি তাহনল ভয়ােক রাগ হত। আিার িনে হয় ো আর 
তকাে িযাপানরই আিার রাগ হত। এর্া তখে তথনকই আিার তির্ার্ খারাপ কনর মদত, 
তা আর্ও তসইভানিই আনে। আিার িনে প়েনে আিার তোট্ট র্নর মগনয় অেিরত 
রামত্রনত পায়িামর করনত করনত প়েিীনদর িলা মকেু কথািাতজার অথজ তিাোর তিষ্টা 
করতাি।  তক্ষি ো কথাগুনলা স্পষ্ট তকাে অথজ উপলমব্ধ করতাি ততক্ষি আিার স্বমস্ত 
মেল ো।এ িযাপারর্া তখে তথনকই আিার িামতনক দাাঁম়েনয় তগনে, আর্ও তার পমরিতজে 
র্নর্মে। 
  
একর্ে মিখযাত তপ্রমসনেন্ট উনড্রা উইলসেও এসম্বনন্ধ মকেু িন্তিয কনরনেে। তসর্া এই 
রকি : 
  
‘আিার িািা মেনলে একর্ে অমতিাত্রায় িুমদ্ধর্ীমি িােুষ। আিার তসরা মিক্ষালাভ হয় 
তাাঁরই কানে। িািা তকাে সিনয়ই অস্পষ্ট অনগাোনলা কথা সহয করনত পারনতে ো। 
তগা়ো তথনক শুরু কনর তাাঁর একামি িের িয়নস িৃতুযকাল প জন্ত (১৯৪৩ প জন্ত) আমি 
 াই মিখতাি তার কানে মেনয় ত তাি। 
  
আমি  া মলখতাি মতমে সিই তিাঁমিনয় প়েনত িলনতে, িযাপারর্া আিার কানে তিি 
কষ্টকর হত। প়োর ফাাঁনক মতমে িানে িানেই থামিনয় মদনয় িলনতে, ‘ত  কথা মলনখে 
তার িানে মক?’ আমি তাাঁনক তসর্া িুমেনয় িলতাি আর তদখতাি তলখার তিনয় িলাই 
ভানলা হনয়নে। তলখায় এভানি িনলামে তকে? িািা শুনে িলনতে, ‘তকাে পামখ িারার 
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র্েয সারা এলাকা রু্ন়ে গুমল িালানি ো, িরং রাইনফল মদনয় মেমদজষ্ট পামখনকই িারনত 
তিষ্টা করনি।’ 
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৮. িক্তিযযক বিশ্বোসয োগয কযর ডিোলো 
  
একিার একদল স্ত্রী পুরুষ ভয়ঙ্কর এক েন়ের তাণ্ডনির সািনে পন়েমেনলে। অিিয 
সমতযকার ে়ে েয়, তনি তার তিনয়ও তিাি হয় তিমি। আসনল তারা িমরস তগােস্ল্যার্ 
োনি একর্ে িােুষ েন়ের িুনখ পন়ে  াে। ওই দনলর একর্ে এইভানি র্র্োমর্ িিজো 
মদনয়মেনলে : 
  
‘আিরা মিকানগায় এক িিযাহ্ননভানর্র তর্মিনলর িারপানি িনসমেলাি। ত  ভদ্রনলানকর 
কথা িলমে তানক আিরা মিখযাত একর্ে িক্তা িনলই র্ােতাি। কথা িলার র্েয উনঠ 
দাাঁ়োনতই আিরা তার মদনক গভীর দৃমষ্টনত তাকালাি। 
  
‘মতমে তিি িান্তভানিই আরম্ভ করনলে–িিযিয়স্ক তলাকমর্, আিার আিরি িিৎকার। 
মতমে তাাঁনক আিন্ত্রি করার র্েয িেযিাদ র্াোনলে। মতমে র্াোনলে একর্া গুরুেপূিজ 
মিষনয় মতমে কথা িলনত িাে আর আিরা মিরক্ত তিাি করনল ত ে তানক িার্জো কমর। 
  
‘তারপনরই এক েন়ের িতই মতমে আিিি করনলে। সািনে েুাঁনক মতমে িান্ত কনণ্ঠই 
 খে কথার্া িলনলে িনে হল ত ে একর্া কািানের তগালা ফার্ল। 
  
‘িারপানি একিার তামকনয় তদখুে, মতমে িলনলে। পরস্পনরর মদনক তাকাে। আপোনদর 
মক র্াো আনে আপোনদর িনিয কতর্ে কযান্সানর িারা  ানিে? আপোনদর প্রমত 
িারর্নের িনিয একর্ে,  ানদর িয়স পাঁয়তামিনির উপর। িনে রাখনিে প্রমত িারর্নে 
একর্ে। 
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‘একরু্ থািনলে মতমে আর তাাঁর িুখ উজ্জ্বল হনয় উঠল। তারপর মতমে িলনলে, এর্া 
মেেক মেিুর সতয, তনি তিমিমদে এিে থাকনি ো এিং এসম্পনকজ মকেু করা  ানি। 
এই িরনির মকেু িযাপারর্া হল কযান্সানরর মিমকৎসায় অগ্রগমত আর এর কারি 
অেুসন্ধাে। 
  
মতমে তর্মিনলর িারমদনক আিানদর মদনক তাকনলে। আপোরা মক এই প্রনিষ্টায় সাহা য 
করনত িাে? মতমে প্রশ্ন করনলে। 
  
‘হযাাঁ’ ো়ো আর মক তকাে উত্তর হয়? আমি আর িামক সিাই একসনে িনল উঠলাি, হযাাঁ! 
  
এক মিমেনর্র অিকানিই িমরস তগােস্ল্যার্ আিানদর র্য় কনর তফলনলে। মতমে তাাঁর 
মেনর্র মিষনয় আিানদর তর্নে মেনলে। মতমে সিার্ তসিার র্েয  া করনত িাইমেনলে 
তানত তাাঁর পানি আিানদরও দাাঁ়োনোর িযিিা করনলে। 
  
সিজত্রই তরাতানদর কাে তথনক প্রমতমিয়া আিা করা ত  তকাে িক্তারই িহৎ উনেিয 
থানক। ত িে মিিঃ তগােিযার্ও োর্কীয়ভানি সুদর কারি তদমখনয় আিানদর িে র্য় 
করনলে। মতমে এিং তার ভাই োথাে প্রায় মকেু হানত ো মেনয়ই একর্া মেপার্জনিন্ট 
তোনরর িৃঙখল খুনল িেনর প্রায় ১০০,০০০,০০০ েলানরর িযিসা কনর িনলনেে। 
কল্পোতীত সাফলযই তাাঁরা পাে মকন্তু োথাে অসুি থাকায় অল্পমদে পনরই কযান্সানর িারা 
 ায়। তারপর িমরস তগােস্ল্যার্, তগােস্ল্যার্ ফাউনণ্ডিানের পনক্ষ মিকানগা মিশ্বমিদযালনয় 
কযান্সার গনিষিার র্েয দিলক্ষ েলার দাে করার িযিিা কনরে। এরপর তথনক িমরস 
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তগােিযার্ িযিসা তথনক অিসর গ্রহি কনর র্েসািারনির সুমিিানথজ কযান্সার প্রমতনরানির 
র্েয তার সারা র্ীিে উৎসগজ কনরে। 
  
এইসি র্র্ো িমরস তগােিযানর্র িযমক্তেই আিানদর র্য় করল। ঐকামন্তকতা, আগ্রহ, 
উৎসাহ-এই মতেমর্র সিন্বনয় মতমে িুহূনতজই আিানদর িে র্য় কনর মেনয়মেনলে, তাাঁর 
িনু্ধেলাভ কনর আিরাও িেয। এসিই তাাঁনক িিুরতি কনরমেল একর্ে ভাল িক্তা 
হওয়ার গুনি। 
  
১. ত াগযতা মদনয় মিশ্বাস অর্জে করুে 
  
কুইমন্টমলয়াে একর্ে িক্তানক আখযা তদে এইভানি কথা িলায় দক্ষ একর্ে ভানলা 
িােুষ। একাগ্রতা এিং িামরমত্রক দৃঢ়তা সম্বনন্ধ মতমে এর্া িনলমেনলে। এ িইনয়  াই 
িলা তহাক িা োই িলা তহাক এর তিনয় ভানলা মিনেষি, িক্তা সম্পনকজ আর হয় ো। 
মপনয়রপন্ট িগজযাে িনলনেে প্রিংসা আদায় করার তরি উপায় হল িমরত্র। আর 
তরাতানদর মিশ্বাস অর্জে করার িযাপানরও এ কা জকরী হয়। 
  
আনলকর্াণ্ডার উলকর্ িনলমেনলে, তকাে িােুষ  খে আন্তমরকভানি কথা িনলে তখে 
তার কথায় ত  রঙ তফানর্ তা তকাে  াদুকর ও তদখানত পানর ো। 
  
আসনল আিানদর িক্তনিযর  খে উনেিয হয় মিশ্বাস র্ন্মানো, তখে দরকার হয় 
আিানদর অন্তর মেিঃসৃত মিশ্বাসনক কথার িিয মদনয় আন্তমরকতায় তিনল িরা। অপরনক 
মিশ্বাস অর্জে করানত হনল মেনর্নদর প্রথনিই মেমিত হনত হয়। 
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২. তরাতানদর ‘হযাাঁ’ িলনত তিষ্টা করুে 
  
েথজ ওনয়োেজ মিশ্বমিদযালনয়র প্রাক্তে তপ্রমসনেন্ট ওয়াল্টার মেল স্কর্ িনলনেে ত , ‘িনের 
িনিয ত  প্রমতমর্ িারিা ও আদিজ িা উপসংহানরর অমস্তে থানক তা সতয, আর তা 
িািাপ্রাপ্ত হয় শুিুিাত্র তকাে মিনরািী িারিা তর্নগ উঠনল তনিই।’ 
  
এরকি করনত সক্ষি হনল তরাতানদর ‘হযাাঁ’ িলানো তিি সহর্ও হনয় ওনঠ। মেউ 
ইয়নকজর এক সু্কনল এ িযাপানর িেস্তনের মদক তথনক িিৎকারভানি িযাখযা কনরে আিার 
মিনিষ িনু্ধ হযাাঁরী ওভারমির্। মতমে িনলে : 
  
‘একর্ে দক্ষ িক্তা  মদ তকাে ভানি তরাতানদর হযাাঁ এই ভািরু্কু আদায় করনত পানরে 
তাহনল মতমে তরাতানদর িেস্তামত্ত্বক অগ্রসর হওয়ার িনিয সা়ো র্াগানত পানরে। এ 
অনেকর্া তকাে মিমলয়ােজ তখলার িনলর ে়োি়োর িনতাই। এই মিমলয়ােজ িলনক তঠনল 
মদে তদখনিে এর্ানক তঠলনত তিি িমক্ত লাগনে। উনল্টা পনথ পাঠানোর র্েয দরকার 
তিমি িমক্ত। 
  
এ িযাপানর িেস্তামত্ত্বক িযাপারমর্ তিি পমরষ্কারই িলা  ায়।  খে তরাতানদর িনিয 
একর্ে িনল ো আর তিমি তর্ানরর সনেই তা িনল, তখে িাত্র ওই একর্া কথাই তস 
িনল ো। তার সিস্ত তদহতন্তু, স্নাযু়, তপিী একসনে মিনলই ত ে প্রমতিানদ িুখর হনত 
িায়। অেযমদনক  খে ‘হযাাঁ’ র্িাি আনস তখে প্রমতনরাি িা প্রমতিানদর অিকাি ো 
থাকায় তদনহর সিস্ত সত্তাই এমগনয় আনস এিং তা সিমকেু তৎপর হনত িায়। এই 
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র্েযই িলনত িাই আিরা  তখামে তিমি কনর ‘হযাাঁ’ ভািমর্ র্ামগনয় তুলনত পারি ততই 
সহনর্ তরাতানদর িে র্য় কনর মেনতও পারি। 
  
এই তরাতানদর মদনয় ‘হযাাঁ’ িলানো কার্মর্ অমত সহনর্ই িলা  ায়। অথি আিন জর কথা 
এই িযাপারমর্ মকভানি সকনল অিনহলা করনত িাে। প্রায়ই তদখা  ায় িক্তা তরাতানদর 
কানে মেনর্র তরিে প্রিাি করনত ত নয় প্রথনিই তানদর কানে অমপ্রয় হনয় ওনঠে। 
এনত মক ভানলা িরনের প্রমতমিয়া আিা করনত পারি? িক্তা  মদ একরু্ আেনদর 
উনেিয মেনয় এরকি করনত িাে, তাহনল তানক ক্ষিা করা িলনত পানর। মকন্তু  মদ 
তদখা  ায় মিনিষ তকাে উনেিয সািনের র্েযই মতমে তসর্া কনরনেে, তাহনল তানক 
িেস্তামেক মদক তথনক িূখজই িলনত হয়। 
  
তকাে োত্রনক তগা়োনতই একিার তকাে মিষনয় ‘ো’ িলনত মদনয় তদখুে-শুিু োত্র েয়, 
তকাে তিতা, মিশু, স্বািী িা স্ত্রীনকও ো িলনত মদে; এিার তদখনিে তানদর কাউনকই 
‘হযাাঁ’ িলানত তগনল মক িরনির পমরমিমতর সমু্মখীে হনত হয়। আপোর সিস্ত প্রািপাত 
তিষ্টাই মিফল হনি। 
  
তাহনল তগা়োনতই এই ‘হযাাঁ’ সা়ো পাওয়ার পথ মকভানি পাওয়া  ানি? খুি সহনর্। 
তপ্রমসনেন্ট আব্রাহাি মলঙ্কে একিার এ সম্বনন্ধ িনলে, তকাে মিতনকজ র্য়ী হওয়ার র্নেয 
প্রথনিই আিার তিষ্টা থাকনতা উভনয়র িনিয তকাথায় মিল আনে খুাঁনর্ তির করনত। 
মলঙ্কে এই তকৌিল খাাঁমর্নয়মেনরে সিনিনয় স্পিজকাতর তসই মিষয় সম্বনন্ধও-অথজাৎ 
দাসপ্রথার অিনলাপ। মদ মিরর োনি মেরনপক্ষ এক সংিাদপত্র তাাঁর তকাে এক িকৃ্ততার 
উনিখ করনত মগনয় িনল, তার মিনরািীরা প্রথি আি র্ন্টায় মতমে  া িনলনেে তার সনে 
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একিত হে। তসই অিিা তথনকই মতমে তানদর একরু্ একরু্ কনর মিপরীত পনথ মেনয় 
ত নত আরম্ভ কনরে  তক্ষি ো িনে হয় মতমে সি মিনরািীনদর এনকিানরই মিপরীত 
মিদুনত এনে তফনলনেে।’ 
  
এনত মক িুেনত পারনেে ো ত  িক্তা তার তরাতানদর সনে তগা়ো তথনকই তনকজ তেনি 
পন়েে, আসনল মতমে এনত তানদর তর্দ আর মিনরািীতাই র্ামগনয় ততালার কার্মর্ কনর 
তফনলে। তারা সািিাে হনয়  ায়-আর তখে তানদর িে তর্ারানোর তকাে কার্ই সিািা 
হনত পানর ো। তস সিয় একথা িনল লাভ হনি, আমি অিুক অিুক প্রিাে কনর তদি?’ 
তানত মক আপোর তরাতারা িুিমক তহনস িনে িনে িলনিে ো; তদখা  াক করুে ততা 
একিার, তদমখ? 
  
তাহনল মক আপমে  মদ তরাতা আর িক্তা দুপক্ষই  া মিশ্বাস কনরে তসরকি মকেু িনল 
শুরু করনল ভাল করনিে ো? তারপর এিে মকেু ত াগয প্রশ্ন রাখনিে  া তরাতারা উত্তর 
মদনত ততমর? এিার তরাতানদর এিেভানি আগ্রহী কনর ততালা িাই  ানত তারা আপোর 
সনে হানত হাত মিমলনয় িলনত ততমর হয়। িনে রাখনিে সিনিনয় ভানলা মিতকজ হল 
 ানক সরল তকাে িযাখযা িনল িনে হয়। 
  
. 
  
একথা িনে রাখনল ভাল করনিে, প্রনতযক মিতমকজত মিষনয়, তা তস  তই মিরার্ আর 
মতক্ত িনে তহাক, িক্তার সনে তরাতানদর তকাথাও খামেকর্া মিল থাকনিই। একর্া 
উদাহরি মদমি : ১৯৬০ সানলর ৩রা তফব্রুয়ারী তগ্রর্ মব্রনর্নের প্রিােিন্ত্রী হযারে 
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িযাকমিলাে দমক্ষি আমিকা সরকানরর সংসনদর উভয় সভায় মকেু িকৃ্ততা তদে। মতমে 
তস সিয় তগ্রর্ মব্রনর্নের িিজ তিষিয সংিান্ত েীমত িযাখয কনরে। ওই সিয় আিার 
দমক্ষি-আমিকায় ওই িিজ তিষিয েীমত পুনরাপুমর ির্ায় মেল। মতমে মক তগা়োনতই তার 
মিপরীত িত মদনয় িক্তিয আরম্ভ কনরমেনলে? ো। মতমে আরম্ভ কনরে দমক্ষি-আমিকার 
িিৎকার অথজনেমতক উন্নমত আর দুমেয়ার প্রমত তস তদনির দাে সম্বনন্ধ আনলািো কনর। 
তারপর তিি তকৌিল আর দক্ষতায় মতমে িত পাথজনকযর মিষনয় অিতারিা কনরে। 
এনক্ষনত্রও মতমে র্াোে মতমে র্ানেে এই িত পাথজনকযর  নথষ্ট মিশ্বাসন াগয কারি 
আনে। তাাঁর সিস্ত িকৃ্ততাই তিি মিদগ্ধ অথি দৃঢ়তািযঞ্জক মেল। এনত মিনি মেল 
মলঙ্কনের িতই দৃঢ়তািয় িক্তিয। কিেওনয়লনথর সদসয এক রাষ্ট্র মহনসনি প্রিােিন্ত্রী 
িনলে, এর্াই আিানদর ইিা ও আগ্রহ ত  তানদর সিরকি সহায়তা দাে করা তহাক, 
মকন্তু আিার আিা আিার এ কথায় আপোরা ত্রুমর্ িরনিে ো ত  আপোনদর েীমতর 
সনে, ত  েীমত আিরা অেুসরি কনর িনলমে তার একমর্ িূলগত প্রনভদ গন়ে উনঠনে। 
আিার িনে হয় িনু্ধর িতই আিরা তখালাখুমল আনলািো করনত পারি ত  আর্ 
আিানদর িােখানে এিে েীমত পন়ে রনয়নে  া সারা মিশ্ব তিনে মেনত অমেিুক। 
  
এনতই তিাো  ানি তরাতারা গ্রহি করনত  তই অমেিুক থাকুক এিে িক্তিয রাখনল 
তানদর তা ো তিনে গতযন্তর থানক ো। একিার ভািুে, হযারে িযাকমিলাে তগা়োনতই 
িত পাথজকয মেনয় িলনত শুরু করনল তার পমরিমত মক হনত পারত? 
  
প্রনফসার তর্িস্ হানভজ রমিেসে তার িাইও ইে মদ তিমকং’ গ্রনন্থ িনলনেে, িানে িানে 
তকাে িািা ো়োই আিানদর িে পমরিতজে কমর িা আনিগ িদলাই। মকন্তু তকউ  মদ 
র্াোয় তকাথাও আিরা ভুল কনরমে আিরা সনে সনেই তা অগ্রাহয করনত ততমর হই 
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আর আিানদর িে কমঠে হনয় ওনঠ। আিানদর িনে তকাে মিশ্বাস গন়ে ওঠার িযাপানর 
আিরা অমিশ্বাসয রকি তখয়ালিূেয, অথি িনে গন়ে ওঠা তকাে মিশ্বানসর তকউ 
সিানলািো করনল আিানদর তা আাঁকন়ে থাকার অদু্ভত রকি িাসো তর্নগ ওনঠ। 
আিানদর মিশ্বাস আিানদর মপ্রয়িয় আনদৌ  া মপ্রয় তা হল আত্মগিজ …। আিরা  া 
মিশ্বাস কনর আমস তাই তিনে িলনত িাই। এর ফল হল আিানদর  ুমক্ত তকিল তসর্াই 
আাঁকন়ে থাকনত তপ্ররিা ত াগায়। 
  
৩. তরাতানদর উৎসামহত করুে 
  
তকাে িক্তা  খে আনিগ আর উৎসাহ মেনয় তকাে িক্তিয রাখার ভািমর্ প্রকাি কনরে 
তখে িতপাথজকয থাকনলও তরাতানদর িনিয প্রমতনরাি করার আকাঙ্ক্ষা র্ানগ ো। 
এনক্ষনত্র ‘তোাঁয়ানি’ কথার্া িযিহার করমে–তার িানে হল এিেভানি িক্তিয রাখনত হনি 
 ানত তরাতারা তাৎক্ষমিক ভানিই উৎসামহত হনত পানর। আর এই উৎসাহ সৃমষ্ট করনত 
হনল িাই সমতযকার আন্তমরকতা। এনক্ষনত্র িক্তা ত ভানিই শুরু করুে ো তকে। তার 
িাগমিেযাস ত িেই তহাক, তানত অলঙ্কার িা অেুপ্রাস থাকুক িাই ো থাকুক–প্রথি  া 
থাকা দরকার তা হল আনিগ আর মিশ্বাস। আপোর দৃমষ্ট, অে-ভেী, কণ্ঠস্বর সিমকেুর 
িনিযই প্রকাি পানি ওই আন্তমরকতা আর উৎসানহর আনিগ। তরাতারা এনত িুগ্ধ 
হনিই। 
  
আপমে  খেই তকাে র্েসংন ানগর কানর্ োিনিে, মিনিষ কনর তরাতানদর মিশ্বাস 
র্ন্মানোই  খে আপোর কার্; তখে তরাতানদর প্রমতমিয়া লক্ষয রাখনতই হনি। আপমে 
 মদ সািারি হে, তরাতারাও তাই হনি। 
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আিানক একিার কলমম্বয়া মিশ্বমিদযালনয় তকাে পদক মিতরি উৎসনি মতের্নের 
মিিারক িণ্ডলীর একর্ে মহনসনি োকা হয়। গ্রহীতানদর িনিয মেল প্রায় আি ের্ে 
আণ্ডার গ্রযারু্নয়র্। সকনলই মিমক্ষত আর পদকমর্ পাওয়ার র্েয আগ্রহী। মকন্তু তিু 
তানদর িনিয একর্া মর্মেনসর অভাি মেল–তারা মিশ্বাস র্ন্মানোর র্েয আগ্রহী মেল ো, 
তানদর একর্াই আগ্রহ–ত  তকাে ভানি পদকমর্ লাভ করা। 
  
োত্ররা িকৃ্ততার মিষয় মঠক কনরও তরনখমেল। অথি মিষয় সম্পনকজ তানদর মিশ্বাস 
র্ন্মানো মেনয় তকাে আগ্রহ মেল ো। মেনর্নদর  ুমক্তনক দৃঢ় করনত তানদর আকাঙক্ষারও 
অভাি মেল। তানদর িকৃ্ততার্া মেেক িকৃ্ততাই হনয় উনঠমেল। 
  
একিাত্র িযমতিি মেল একর্ে রু্লু রার্পুত্র। তস তার িক্তনিযর মিষয় মঠক কনর 
আিুমেক সভযতায় আমিকার দাে’। কথা িলার সিয় আন্তমরকতার সনেই তস িক্তিয 
রাখনত থানক। তার প্রমতমর্ কথার মপেনে মেল জ্বালািয়ী আনিনগর স্পিজ। শুিু তিখা 
তকাে িকৃ্ততা েয়-তার কথাগুনলা হনয় ওনঠ সর্ীিতায় ভরা, আনিগ আর আন্তমরকা 
মেনর্র দৃঢ় মিশ্বাস িতই তস তরাতানদর মেনর্র কথা তিাোনত িায়–তানদর মিশ্বাস অর্জে 
করনত িায়। 
  
আিরা তানকই পদকমর্ মদই,  মদও িক্তা মহনসনি তস হয়নতা অেযনদর সিকক্ষ মেল ো। 
আিরা মিিারকরা তিুও তানক পদকমর্ মদলাি এই কারনিই ত  তার িনিয মেল 
সমতযকার আন্তমরকতা, সমদিা–তার প্রমতমর্ কথাই মেল সতযদিজী। তসখানে িামকনদর 
িক্তিয মেল সাদািার্া। 
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রার্পুত্রমর্ অনেক দূনরর এক তদনি মিনখনে ত  একিাত্র িযমক্তনের তর্ানর তকাে িক্তিয 
গ্রহিীয় হয়, হয় ো  ুমক্ত মদনয়ও। আপোনক তিাোনত হনি মেনর্র িক্তিযনক কতখামে 
মিশ্বাস কনরে। 
  
৪. তরাতানদর প্রমত ভালিাসা আর রদ্ধা তদখাে 
  
‘িােুনষর িযমক্তসত্তা িায় ভালিাসা আর তাো়োও সম্মাে’, িনলমেনলে ে. েরিযাে 
মভেনসন্ট পীল। প্রনতযকমর্ িােুনষরই মেনর্র সম্পনকজ িারিা, আত্মসম্মাে আর 
গুরুেনিাি থানক। তসই িােুষমর্র ওই িারিায় একিার আর্াত করুে, তদখনিে 
মিরকানলর িতই তানক হামরনয়নেে। তাই  খেই তকাে তলাকনক ভালনিনস রদ্ধা 
র্াোনিে, িনে রাখনিে তসও আপোনক ততখামে ভালিাসনি আর রদ্ধা র্াোনত িাইনি। 
  
‘আমি একিার তকাে অেুিানে একর্ে কনিমেয়ানের সনে মেলাি। তলাকমর্নক ততিে 
ভাল কনর র্ােতাি ো। তসই সাক্ষাৎকানরর সিয়  খে র্ােনত পারলাি মতমে তার 
কানর্ তিি অসুমিিা তিাি করনেে, তখেই িুেলাি তকে। 
  
‘আমি তার পানি িকৃ্ততা তদওয়ার র্েয অনপক্ষা করমেলাি।”আপমে ভয় পানিে ো? 
মতমে র্ােনত িাইনলে। 
  
‘হযাাঁ মঠকই িনলনেে, আমি র্িানি িললাি। তরাতানদর সািনে কথা িলনত আমি সি 
সিয় একরু্ োভজাস তিাি কমর। তরাতানদর সম্পনকজ আিার গভীর রদ্ধা, তাই দাময়নের 
কথার্া ভািনলই একরু্ ভয় লানগ। আপমে োভজাস হে ো?’ 
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‘ো’, মতমে িলনলে, ‘ভয় পাি তকে? তরাতানদর কানে ভয় মক? তানদর সহনর্ই িাগানো 
 ায়। 
  
‘আপোর সনে আমি একিত েই, আমি িললাি। তরাতারাই আপোর আসল মিিারক। 
তানদর প্রমত আিার অপার রদ্ধা আনে। 
  
েিঃ পীল  খে ওই ভদ্রনলানকর র্েমপ্রয়তা িিি কনি আসার কথা শুেনলে মতমে 
িুেনলে এর কারি রনয় তগমেল ভদ্রনলানকর তরাতানদর প্রমত িযিহানরর িনিয। মতমে 
এনত অপনরর অরদ্ধাই র্ামগনয় তুনলমেনলে তানদর র্য় করনত ো তিনয়। আিানদর িত 
 ারা অেযনক মকেু মদনত িায় তানদর কানে এর্া একর্া িস্ত মিক্ষার মিষয়। 
  
৫. িনু্ধেপূিজভানি শুরু করুে 
  
একিার এক োমস্তক উইমলয়াি তপলীনক িযানলঞ্জ র্ামেনয়মেনলে ভগিাে িনল মকেু তেই 
তস কথা অপ্রিাি করনত। খুি িান্তভানিই তপলী তার র্ম়ের্া তির করনলে : আপোনদর 
 মদ িমল র্ম়ের এই সি মলভার আর মরং মেনর্রাই মেনর্নদর ততরী কনর িলনত আরম্ভ 
কনরনে, তাহনল মক আপমে আিার িুমদ্ধ মেনয় প্রশ্ন তুলনিে ো? অিিযই তা করনিে। 
একিার আকানির তারানদর লক্ষয করুে। এনদর প্রমতমর্রই মেখুাঁত গমতপথ আর 
গমতনিগ আনে-সূন জর িারপানির গ্রহিণ্ডল আর পৃমথিীর-এরা লক্ষ লক্ষ িাইল গমতনত 
 থামেয়নি পমরকল্পো কনর িনলনে। প্রনতযক তারাই এক একমর্ সূ জ, আর তানদর মের্স্ব 
উপগ্রহও আনে, মঠক আিানদর তসৌরর্গনতর িত। অথি তকাে সংর্ষজ তেই। তকাে 
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গণ্ডনগাল তেই, তকাে ভুল তেই। সিই িান্ত, মেখুাঁত আর মেয়মন্ত্রত। তাই এর্া মক 
মিশ্বাসন াগয ত  এসিই আপো তথনকই হয় ো মক অেয তকউ তা মেয়ন্ত্রি কনর? 
  
িরুে উমে এভানি কথা ো িনল তার প্রমতিন্দ্বীনক প্রথনিই িনল উঠনতে : ভগিাে 
তেই? তিাকার িত কথা িলনিে ো মক িলনেে তা র্ানেে ো।’ একথা িলনল মক 
র্র্ত? সনদহ তেই তিি তকজাতমকজ তলনগ ত ত-ত রকি কথা কার্াকামর্ হত তানত তিষ 
প জন্ত ফল মকেুই হত ো। োমস্তক ভদ্রনলাক মেিয়ই গরি হনয় িুনো মি়োনলর িত 
োাঁমপনয় প়েনতে। তকে? কারি তাাঁর স নত গন়ে ততালা িতর্া ত  িুরিার হনয় ত নত 
িনসনে, তার অহঙ্কার েষ্ট হনত িনলনে। 
  
িােুনষর িমরনত্র এই অহমিকা এনকিানর তিৌমলক এক তিমিষ্টয। তাহনল ওই তিমিষ্টযনক 
আিানদর িনতর মিরুনদ্ধ গন়ে উঠনত ো মদনয় তানক আিানদর সপনক্ষ লাগাই ো তকে? 
মকন্তু তা করি মকভানি? মঠক তপলী  া কনরমেনলে তসইভানি কথা িনল-অথজাৎ আিানদর 
প্রমতপক্ষ  া মিশ্বাস কনর তাই িনল। এর ফনল তস আপোর কথা িামতল ো কনর িরং 
গ্রহি করনি। এনত সংর্নষজর পথ এ়োনো  ায়। 
  
তপলী তদখানত তিনয়মেনলে িােুনষর িে কীভানি কার্ কনর আর প্রিংসা মকভানি গ্রহি 
কনর। তিমির ভাগ িােুষই মকন্তু এই সািােয িযাপারর্া তিনে িনলে ো। তানদর িারিা 
আিিি কনরই তিাি হয় অপরনক ির্ কনর আয়নত্ত আো  ায়। এর ফনল মক র্নর্? 
খুিই সহর্ িযাপার-ত ই িাত্র িতমিনরানির সূত্রপাত র্নর্, িনের সিস্ত দরর্া হঠাৎ িন্ধ 
হনয়  ায় আর কথার ল়োই এিং িতপাথজকয র্ন্ম তেয়। দুপনক্ষর তকউই আর পরার্য় 
িােনত িায় ো। 
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আমি এখানে ত  িাোর িত মেয়নির কথা িলনত িাই তা মকন্তু তিানর্ই েতুে েয়। 
িহাঁকাল আনগই এমর্ তসন্ট পল কানর্ লামগনয় মেনলে। মতমে এর্া কানর্ লাগাে িািজ 
মহনল এনথন্সিাসীনদর কানে তাাঁর মিখযাত ভাষনি–তাাঁর তসই ভাষি এিে িিৎকার আর 
পরমিত্তর্য়ী মেল ত  আর্ও প্রায় উমেি িতক পনরও আিরা িুগ্ধ হনয় পম়ে। তাাঁর মিক্ষা 
মেল পুিজতািয়, খ্রীষ্টােিনিজ দীমক্ষত হওয়ার পর কৃমতেই তাাঁর প্রিাে সহায় হনয় ওনঠ। 
একমদে মতমে এনথনন্স উপমিত হনলে–তপমরমক্লনসর পরিতজীকানলর এনথন্স, ত  এনথন্স 
একমদে তগৌরনির মিখনর উনঠমেল মকন্তু িীনর িীনর তার পতে র্নর্ িনলমেল। ওই সিয় 
সম্বনন্ধ িাইনিনল িলা হনয়নে : সিস্ত এনথন্সিাসী আর মিনদিীরা,  ারা ওখানেই 
থাকনতে প্রমতমদেই েতুে মকেু িলনতে িা শুেনতে। 
  
তস সিয় এনথনন্স তরমেও, তর্মলগ্রাফ িা োক িযিিা মেল ো অথি এনথন্সিাসীরা 
প্রনতযকমদে মিনকনলই েতুে খিরাখির সংগ্রহ করনত পারত। তারপনরই তসন্ট পল 
হামর্র হনলে। এর্াও েতুে র্র্ো। তারা সিাই তিি খুিী িনে, আেনদই তাাঁনক আগ্রহ 
মেনয় মর্নর িরল। তানক এনরাপাগানে মেনয় মগনয় তারা িলল : আপোর ওই েতুে 
মিন্তািারা মর্মেসমর্ একিার শুেনত পামর মক,  ার কথা িলনেে? কারি আিানদর কানে 
আপমে েতুে কথা ঢুমকনয়নেে, তাই আিরা এর অথজ র্ােনত িাই। 
  
অথজাৎ িলনত পারা  ায় তারা একর্া িকৃ্ততাই শুেনত তিনয়মেল। আসনল তসন্ট পলও 
তাই ওখানে  াে। খুি সম্ভি মতমে একর্া পাথনরর খনণ্ডর দাাঁম়েনয় তগা়োয় একরু্ োভজাস 
হনয়ই হাত কিমলনয়, গলা সাফ কনর িলনত আরম্ভ কনরে। সিাই  া কনর থানক। 
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অিিয মতমে তানদর আিন্ত্রনির পদ্ধমতর্া তিানর্ই র্ােনত পানরে মে। তসর্া এই : েতুে 
িতিাদ … অদু্ভত মর্মেস িনে হনি। িযাপারর্া মেিঃসনদনহ এনকিানর মিষাক্ত িস্তু। 
প্রথনি তানক এই িনোভাি তানদর িে তথনক দূর করনতই হনি। এর্া তথনক তগনল 
পরস্পরমিনরািী ভাি িা়েনতই থাকনি। তকউ তঠকানত পারনি ো। মতমে মকেুনতই 
তসরকি হনত মদনত পারনিে ো। অতএি তিি তকৌিনল তাাঁর তরাতারা  া ইমতিনিযই 
মিশ্বাস কনর তস কথা মদনয়ই শুরু করনত হনি। এনত িতমিনরাি কিনত থাকনি। মকন্তু 
আরম্ভ করা  ায় মকভানি? এক িুহূতজ ভািনলে তসন্ট পল, তারপনরই তাাঁর িাথায় 
িিৎকার একর্া িতলি তর্নগ উঠনতই মতমে তাাঁর অির িকৃ্ততা মদনত আরম্ভ করনলে 
“তহ এনথন্সিাসীগি, আিার িনে হয় আপোরা কুসংস্কারমপ্রয়।” 
  
তকাে তকাে অেুিানদ আনে, আপোরা অতযন্ত িামিজক। আিার িনে হয় এই কথার্াই 
মঠক। তারা িহ তদিতার পূর্া করত, অতযন্ত িামিজকও মেল। এর্া কনর তারা তিি গিজও 
করত। তসন্টপল তানদর প্রিংসা করায় তারা খুিই খুমি হল। তারা একরু্ একরু্ কনর 
তার উপর খুমি হনত আরম্ভ করল। র্েসংন ানগর কানর্ একর্া েীমত হল তকাে 
উদাহরি মদনয় মেনর্র িক্তিয প্রিাি করা। মতমে মঠক তাই করনলে : 
  
‘এখানে আসার সিয় আপোনদর ভমক্তর প্রিাি তপনয়মে, একর্া তদিীও তদনখমে, তানত 
আনে : ‘অপমরমিত ঈশ্বরনক। 
  
এনতই প্রিাি হয় তারা সমতযই অতযন্ত িিজপরায়ি। তারা তকাে একর্ে তদিতানক পানে 
অসম্মাে র্াোনো হয় তভনি একর্া তিদী িামেনয় সকনলর প্রমতই সম্মাে র্াোনত 
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তিনয়মেল। তসন্টপল তাই ওই তদিীর উনিখ কনর র্াোে মতমে তানদর ততাষানিাদ 
করনেে ো, মতমে  া িলনেে তা সমতযকার দৃমষ্টনত তদনখ তেওয়া প্রিংসার িািী। 
  
এিার তসন্টপনলর ওই িিৎকার ভানি শুরু করার কারির্াই িলমে : ‘অজ্ঞাতসানর 
আপোরা  ানক পূর্া করনেে তানকই আপোনদর কানে উনু্মক্ত করমে।’ 
  
‘েতুে িারিা … অদু্ভত মকেু?’ কিািাত্রও ো। তসন্ট পল তসখানে হামর্র হনয় শুিু িযাখয 
করনত তিনয়মেনলে তারা ো তর্নে ত  ঈশ্বনরর উপাসো করনে তারই সম্পনকজ মকেু। 
  
এরপর তসন্ট পল তাাঁর  ুমক্তর েীমত আর িারিা মেনয় অনেক কথা িনল এনথন্সিাসীনদর 
মের্স্ব গ্রীক কমিনদর মকেু কমিতা ও আিৃমত্ত করনলে-এনতই িার্ীিাত করনলে। 
অনেনকই তানক িযে করনলও িামকরা িলল, “আিরা আিার আপোর কথা শুেি। 
  
অপনরর িনে মকেু তঢাকানত িা তানদর মিশ্বাস অর্জনে আিানদর সিসযা হল এই; 
আিানদর িারিানক তানদর িনের িনিয ঢুমকনয় তদওয়া  ানত তকানো রকনিই মিনরািী ো 
র্ানগ। এিে ক্ষিতা  ার থানক মতমেই কথা িলায় দক্ষতা অর্জে কনরে আর অপরনক 
প্রভামিতও করনত পানরে। 
  
আপোর র্ীিনের প্রায় প্রমতমর্ মদনেই আপমে োো িােুনষর সনে কথা িনল থানকে 
 ানদর সনে আপোর িনতর মিল থানক ো। আপমে মক প্রায় সি সিনয়ই অেযনদর 
মেনর্র িতািলম্বী করার প্রনিষ্টা িালানত িাে ো? তস তিষ্টা মেিয়ই আপমে িালাে। 
িাম়েনত, অমফনস, সািামর্ক তিলানিিার তক্ষনত্র ইতযামদ োো র্ায়গায় িালাে। এসি 
তক্ষনত্র আপোর তকৌিলনক মক তিি খামেকর্া উন্নত করা  ায় ো? মকভানি তাহনল শুরু 
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করনিে? মলঙ্কনের দক্ষতা আর িযাকমিলানের িত তকৌিনল? তাই  মদ হয় তাহনল 
আপমে সতযই তিি ি়ে কুর্েীমতক আর দূরদিজী। এনক্ষনত্র উনড্রা উইলসনের কথাগুনলা 
িনে রাখা দরকার। তসকথাগুনলা এই : আপমে  মদ আিার কানে এনস িনলে, “আসুে, 
আিরা একসনে িনস পরািিজ কমর– মদ আিানদর িনতর অমিল থানক, তাহনল, আসুে 
ভািনত তিষ্টা কমর এ অমিল তকে; এরকি হনল আিরা তদখি আিানদর িত মিনরানির 
সীিাো খুিই তোর্। আিানদর  মদ একরু্ তি জ থানক আর সিািানের ইিা থানক তাহনল 
আিরা অোয়ানসই একসনে িলনত পারি। 
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৯. িোৎক্ষবিক িকৃ্তিো 
  
খুি তিমিমদনের কথা েয়, একদল িযিসায়ী তগািী আর সরকারী আিলা তকাে এক ওষুি 
ততমরর প্রমতিানের গনিষিাগানরর কার্কিজ সম্পনকজ প্রিংসা করমেনলে। এনকর পর 
এক িক্তা গনিষিাগানর রসায়েমিদ আর গনিষকনদর আি জর্েক কিজিারার িিজো 
করনলে। তারা তিাোনলে গনিষকরা মকভানি তোাঁয়ানি সি তরানগর র্ীকা ততমর করনেে, 
র্ীিােুর আিিি-তরানি মকভানি ওষুি আমিষ্কার কনরনেে। তানদর পশু আর িােুনষর 
উপর পরীক্ষা এনকিানর োর্কীয়। 
  
একর্ে সরকারী কিজিারী মরসািজ মেনরক্টরনক িলনলে আপোর তলানকরা সমতযই 
 াদুকর। আপমে মকেু িলনেে ো তকে। 
  
‘আমি একা কথা িলনত পামর, তলাকর্নের সািনে পামর ো’, ভদ্রনলাক একরু্ দুিঃনখর 
সনেই িলনলে। 
  
মকেুক্ষি পনর তিয়ারিযাে িনল উঠনলে, ‘আিরা মকন্তু এখেও আিানদর মরসািজ 
মেনরক্টনরর কাে তথনক মকেু শুমেমে। মতমে িকৃ্ততা মদনত িাইনেে ো। মঠক আনে, আিরা 
তার কাে তথনক অন্ততিঃ দু’িারনর্ কথা শুেনত িাই।’ 
  
িযাপারর্া মেনরক্টনরর কানে ফযাসানদর িত হনয় উঠল। মতমে তকাে রকনি উনঠ দাাঁম়েনয় 
দু’িারনর্ কথা িলনলে িাত্র। তিমি কথা িলনত ো পারার র্েয মতমে ক্ষিা িইনলে–
িযাস্, এইরু্কুই তাাঁর িক্তিয মেল। 
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অথি মেনর্র কানর্ মতমে অতযন্ত দক্ষ একর্ে িােুষ। শুিু কথা িলার তক্ষনত্র তাাঁর 
আনদৌ ত াগযতা মেল ো! এিে হওয়ার তকাে কারি অিিয থাকার কথা েয়। মক কনর 
তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা মদনত হয় মতমে মিখনত পারনতে। আিার ক্লানসর এিে তকাে োত্রনক 
তদমখমে  ার পনক্ষ এর্া তিখা কমঠে। প্রথনিই  া দরকার তসর্া ওই মেনরক্টর কানর্ 
লাগাে মে–মেনর্র পরামর্ত িনোভাি তর্ার কনরই দূর করা। কার্র্া  তর্া কমঠে িনে 
তহাক, িনের তর্ানরই তস িািা দূর করা উমিত। আসল প্রনয়ার্ে সাহস। 
  
আপমে হয়নতা িলনিে, ‘আিার িক্তিয  মদ আনগই ততমর কনর রাখতাি তাহনল ভাল 
হত। মকন্তু আিিকা আিানক মকেু িলনত োকা হনল িুনখ কথা আসনত িায় ো।’ 
  
মেনর্র মিন্তানক গুমেনয় মেনয় হঠাৎ তকাে িক্তিয রাখা অতযন্ত দরকার হনত পানর-আর 
তসর্া দীর্জ পমররনি ততমর লম্বা িকৃ্ততার তিনয়ও গুরুেপূিজ। আর্নকর আিুমেককানল 
এিরনির তাৎক্ষমিক িকৃ্ততার প্রনয়ার্ে অমত তিমি রকি। মিনিষ কনর িযিসা সংিান্ত 
কানর্ ততা িনর্ই। মিনিষত আর্নকর  ুনগর দ্রুত র্ীিে- াত্রার িেনক গুমেনয় মেনয় 
কথা িলার প্রনয়ার্েীয়তা অসািােয। আর্নকর মিল্পর্গনত আর এিেমক সরকারী 
প্রিাসনেও সিস্ত প্রস্তাি একর্ে িােুষ গ্রহি কনর ো, তা গ্রহি করা হয় তকাে সভায় 
আনলািো কনর। একর্ে মহনসনি অনেনকর িক্তিয থানক, আর তানক তা তাৎক্ষমিক 
ভানিই র্াোনত হয়। এখানেই তাৎক্ষমিক িক্তিয রাখার প্রনয়ার্েীয়তা তদখা তদয়। 
  
১. তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা অভযাস 
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তিার্ািুমর্ ত  তকাে িুমদ্ধসম্পন্ন িােুষ,  ার মকেুর্া আত্মমেয়ন্ত্রি ক্ষিতা থানক, মতমেই 
িিৎকার তকাে তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা মদনত পানরে। তাৎক্ষমিক িকৃ্ততার অথজ হল, ো ততমর 
কনর তকাে কথা িলা। দ্রুত কথা িনল  াওয়ার পদ্ধমত তিখার তিি মকেু উপায় আনে। 
একর্া পদ্ধমত হল মিখযাত িলমচ্চত্র মিল্পীরা  া কনরে তসই পদ্ধমত। 
  
তিি কনয়ক িের আনগ েগলাস তফয়ারিযাঙ্ক আনিমরকাে িযাগামর্নে একর্া প্রিনন্ধ 
িিজো কনরে, মতমে িামলজ িযাপমলে আর তিমর মপকনফােজ দু’িের িনর প্রনতযক রানত 
একর্া তখলা তখনল ত নতে। িযাপারর্া তখলার তিনয়ও তিমি গুরুেপূিজ মেল। তসর্া 
আসনল মেল কথা িলার িত কমঠে মিল্প মেনয় অেুিীলে কনর  াওয়া। তখলার্া সম্বনন্ধ 
েগলাস তফয়ারিযাঙ্কস এর্াই মলনখমেনলে : 
  
আিানদর প্রনতযনক একরু্কনরা কাগনর্ ত  তকাে মিষয় মলখতাি। এরপর রু্কনরাগুনলা 
ভার্ কনর মিমিনয় তফলতাি। এরপর একর্ে একর্া রু্কনরা তুলত। তারপনরই তানক 
কাগনর্ তলখা ওই মিষয় মেনয় ষার্ তসনকণ্ড কথা িলনত হত। একই মিষয় আিরা দুিার 
মলখতাি ো। এক রামত্তনর আিানক ‘লযানম্পর ঢাকা মেনয় িলনত হয়। একিার তিষ্টা 
কনর তদখুে তকিে সহর্। আমি তকাে রকনি উতনর  াই।’ 
  
‘মকন্তু আসল িযাপার হল তখলার্া আরম্ভ করার পর তথনক আিানদর মতের্নেরই তিি 
উন্নমত হনয়নে। োোরকি মিষনয় আিরা অনেনকর তিনয়ই তিমি র্ামে। মকন্তু তার 
তিনয়ও  া ভাল তা হল, আিরা ত  তকাে মিষনয় সনে সনে মকেু িলার ক্ষিতা অর্জে 
কনরমে। দাাঁম়েনয় মকভানি মিন্তা করনত হয় আিরা মিনখমে।’ 
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আিানদর পাঠিনির ক্লানস সদসযনদর তাৎক্ষমিক কথা িলনত িলা হয়। আিার দীর্জ 
অমভজ্ঞতায় িুনেমে এই িরনির অেুিীলনে দুনর্া িযাপার র্নর্ : (১) এনত প্রিাি হয় 
ক্লানসর সকনলই দাাঁম়েনয় মিন্তা করনত পানর, আর (২) এই অমভজ্ঞতা তানদর ততমর করা 
িকৃ্ততা দানের সিয় আত্মমিশ্বাস আর ির্িুত িে গন়ে ততালার সহায়তা কনর। তারা 
তিানেে তকাে অজ্ঞাত কারনি ততমর করা ভাষি  মদ িনে পন়ে তাহনল তারা তাৎক্ষমিক 
িকৃ্ততা মদনয় অিিা সািলানত পারনিে। 
  
আিানদর ক্লানস তাই তকাে ো তকাে সিনয় তাৎক্ষমিক িক্তিয রাখনত িলা হয়। তানত 
মক হয়? তদখা  ায় হয়নতা তকাে এযাকউন্টযান্টনক মিজ্ঞাপে মেনয় িলনত িলা হল। 
মিজ্ঞাপে মিনিতানক িলা হয় মকণ্ডারগানর্জে মেনয় কথা িলনত, িা তকাে িযাঙ্ক 
িযিসায়ীনক িলনত িলা হল মকণ্ডারগানর্জে মেনয় কথা িলনত, িা তকাে িযাঙ্ক িযিসায়ীনক 
িলনত িলা হল মিক্ষা সম্পনকজ। 
  
তারা মক িাথা মেিু কনর থাকনিে। তিানর্ই ো।  মদও িক্তিয সম্বনন্ধ তাাঁর মিনিষজ্ঞ েে, 
তিুও তানদর র্াো তথযরু্কুই তাাঁরা তকিল গুমেনয় িলার তিষ্টা করনিে। হয়নতা কারও 
কানে কার্র্া কমঠে, আিার কারও কানে সহর্। আসনল এনত তিি একরু্ ির্া থানক। 
তারা তিানেে ত  মিষনয় তানদর তকাে অমভজ্ঞতা তেই তস মিষনয়ও তাাঁনদর কথা িলার 
ক্ষিতা র্নন্মনে। 
  
আিার মিশ্বাস আনে তারা  মদ এই কার্ পানরে তাহনল ত  তকউই তা পারনি–এর্া 
করা সম্ভি ইিািমক্ত আর আত্মমিশ্বাস মদনয়। তকউ তিষ্টা করনলই তা পারনি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

133 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

আর একর্া পদ্ধমত হল তর্া়ো লাগানো পদ্ধমত। িযাপারর্া আিানদর পাঠযিনির ক্লানস 
তিখানো হয়। তিি সর্ীি এই পদ্ধমত। ক্লানসর একর্ে সভযনক ত  তকাে কামহেী  তর্া 
সম্ভি অদু্ভতভানি েকিনক কনর িলনত িলা হয়। িরা তগল মতমে িলনলে, “আমি 
তসমদে  খে একর্া তহমলকোর িামলনয় উ়েমেলাি তখে অিাক হনয় তদখলাি এক োাঁক 
‘উ়েন্ত িামক আিার মদনক তিনয় আসনে। আমি োিনত শুরু করলাি আর সনে সনে 
কাোকামে উ়েন্ত িামক তথনক একর্ে কু্ষনদ িােুষ গুমল িালানত আরম্ভ করল। আমি ….। 
  
মঠক তখেই একর্া র্ন্টা তিনর্ ওনঠ কারি িক্তার সিয় ততক্ষনি তিষ হনয়নে। এিার 
পরিতজী িক্তানক ওই গনল্পর তর্র তর্নে ত নত হনি। ক্লানসর সকনল এক এক কনর 
তানদর পালা কামহেী িনল তগনল এর তিষ হনি হয়নতা িেলগ্রনহর তকানো খাল িা 
কংনগ্রনসর হল র্নর। 
  
আনগ তথনক প্রস্তুমত ো মেনয় এই িরনের কথা িনল  াওয়ার তকৌিল মিক্ষা দারুি 
মিক্ষিীয় পদ্ধমত। এই পদ্ধমত  ত তিমি কনর অেুিীলে করা  ায় ততই দক্ষতা িা়েনত 
থানক। আর তার ফনল ত  তকউ িযিসা িামির্য, মিিয়, সািামর্ক তিলানিিা, সভা 
সমিমত সিজত্রই সফলতা তপনত পারনিে তানত তকাে সনদনহর কারি তেই। 
  
২. তাৎক্ষমিক িক্তিয রাখনত িােমসকভানি প্রস্তুত থাকুে 
  
আপোনক  খেই তকাে অেুিাে িা সভায় তাৎক্ষমিকভানি মকেু িলনত োকা হয়, তখে 
মেিয়ই আপমে ত  তকাে মিনিষ মিষনয় মকেু িন্তিয করনিে তসর্া িনর তেওয়া  ায়। 
এনক্ষনত্র ত র্া প্রনয়ার্েীয় তা হল, আপমে ত রু্কু সিয় কথা িলার র্েয পানিে তসই 
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সিয়রু্কুনত আপমে  া িলনত িাে তসর্া তকিেভানি সিািা করনিে। এর্া তিি এক 
সিসযা। সিনিনয় ভানলা উপায় হল ত  মিষনয় আপমে িলনত িাইনিে তস সম্পনকজ 
মেনর্র িেনক ির্ কনর ততমর কনর তফলা। 
  
এিে তক্ষনত্র  া করিীয় তস সম্বনন্ধ আিার পরািিজ হল এই রকি : িনের মদক তথনক 
ত  তকাে পমরমিমতনত ত  তকাে সিয় তাৎক্ষমিক কথা িলার র্েয িােমসক প্রস্তুমত মেে। 
এর্া করার র্েয আপোনক তিি একরু্ মিন্তা করনত হনি। পৃমথিীনত এই মঠক িত মিন্তা 
করা কার্র্াই সিনিনয় কমঠে কার্। তনি আমি মেমিত ত  তকাে িােুষই তাৎক্ষমিক 
িক্তা মহনসনি োি মকেনত িা দক্ষতা অর্জে করনত পানর ো  মদ ো তস আনগ তথনক 
মিন্তা ভািো কনর র্েতা িা তরাতানদর িে মিনেষি করার দক্ষতা অর্জে কনর। একর্ে 
দক্ষ মিিাে-িালক ত িে আনগ তথনকই সিরকি সিসযা িা পমরমিমতর একর্া আগাি 
িূলযায়ে কনর মেনয় মেনর্নক ত  তকাে অিিায় িামেনয় মেনত ততমর রানখ; িক্তানকও তাই 
করনত হয়। তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা তদওয়ার আনগও তাই িক্তানক হার্ার হার্ার িার এ 
িরনির িকৃ্ততা অেুিীলে করনত হনি। 
  
তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা তদওয়ার মকেু সুমিিাও আনে–ত িে, এই িকৃ্ততা ততিে দীর্জ হয় ো। 
স্বাভামিক ভানিই অল্প সিয় িনর িলনত হয় িনল আপমে সহনর্ই আপোর িক্তিয মিষয় 
মঠক করনত পানরে। অথজাৎ অিিার পমরমিমতনত তকাে মিষয় িাোেসই হনি। ততমর 
হনয় আনসে মে িনল কখেও িার্জো িাইনত  ানিে ো। এর্া সকনলই িনর তেয় আপমে 
সিয় িত আপোর কথা শুরু করনিে। 
  
৩.  ত তা়োতাম়ে সম্ভি একর্া উদাহরি মদে 
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উদাহরি তদনিে তকে? প্রশ্নমর্ স্বাভামিক। এর মতেমর্ কারি আনে : 
  
(১) ত নহতু আপোর পনরর কথার্ার র্েয কমঠে মিন্তা করা তথনক মেনর্নক তরহাই মদনত 
পারনিে,আর তা হওয়ার কারি হল অমভজ্ঞতা এিেই মর্মেস ত  তাৎক্ষমিক কথা িলার 
সিনয়ও তা সহনর্ই িনে প়েনি। 
  
(২) আপমে কথা িলার তপ্ররিা তিাি করনত থাকনিে, তদখনিে আপোর প্রথি মদনকর 
সিস্ত দূিজলতা আর ভয় সহনর্ই দূর হনয়  ানি এিং আপমে িক্তিয মিষয় মেনয় তিি 
উত্তপ্ত হনয় উঠনিে। 
  
(৩) আপমে সহনর্ই আপোর তরাতানদর িনোন াগ আকষজি করনিে। 
  
আনগই সপ্তি পমরনিনদ ত িে িনলমে, এই রকি র্র্োর উদাহারি রাখা হল তরাতানদর 
িনোন াগ আকষজনির মেমিত পথ। 
  
এর্া সহনর্ই তদখা  ানি, আপোর িক্তনিযর িােমিক আকষজনির মদকর্া সহনর্ই 
তরাতানদর িনোরঞ্জে করনত সক্ষি হয়। প্রথি কনয়ক িুহূনতজই এর প্রিাি মিলনি। 
এইভানি তরাতা আর িক্তিয িনিয ত  ত াগসূত্র িাপে হয় তা সহনর্ই ির্ায় রাখা  ায়। 
এই কারনিই আমি উদাহরি রাখার কথা িলনত িাই। 
  
৪. সর্ীিতা আর দৃঢ়তার সনে কথা িলুে 
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এ িইনত আনগ ত িে িলা হনয়নে, আপমে  মদ সর্ীিতা আর দৃঢ়তা মিমিনয় কথা 
িনলে, আপোর িাইনরর সর্ীিতা িনের তিহারাও িদনল তদনি। কাউনক িকৃ্ততা করার 
সিয় োোভানি অে সোলে করনত লক্ষয কনরনেে কখেও। তদখনল িুেনিে দক্ষ িক্তা 
তার অে সোলেও কনরে। এর কারি হল িারীমরক কানর্র সনে িনের একর্া অোেী 
সম্বন্ধ আনে। উইমলয়াি তর্িস ও এ কথা স্বীকার কনরনেে। 
  
৫. ‘এখেই’ এই েীমত কানর্ লাগাে 
  
এিে একর্া সিয় আসনি  খে তকউ হয়নতা আপোর কাাঁনি হাত তরনখ িলনত পানর, 
মকেু িলুে আপমে।’ িা এিেও হনত পানর তকাে র্াোে ো মদনয়ই তকউ হয়নতা পরিতজী 
িক্তা মহনসনি আপোরই োি কনর িসল। 
  
এিে অিিায় প়েনল ত ে তসই মেনফে লী ফনকর তর্া়েসওয়ানরর দিাই হয়-তর্া়োর্া 
িারমদনক েুর্নত থানক। এিে তকাে অিিায় প়েনল িান্ত থাকনিে। িনে রাখনত হনি, 
তরাতারা মেনর্নদর কথাই ভানি। অতএি মতেনর্ পথ তথনক আপমে তাৎক্ষমিক িকৃ্ততার 
র্েয তপ্ররিা তপনত পানরে। 
  
প্রথিতিঃ আনে তরাতারা। সহর্ভানি কথা িলনত তগনল এ কথার্া অেুনরাি করমে ভাল 
কনর িনে রাখনিে। তরাতানদর কথা আনলািো করনিে, তারা সিানর্র মক ভাল কনরে 
তস কথাও িলনিে। 
  
এিার মিতীয়মর্ হল উনেিয। তকান্ উনেনিয সভা হনি তসর্া  ািাই করা িাই, অথজাৎ 
তকাে িামষজকী, রার্নেমতক সভা, ো সামহতয সভা। 
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তিষ পথ হল, আপোর পূিজিতজী িক্তা  া িনল তগনেে তারই তর্র তর্নে মকেু উদাহরি 
রাখা। সমতযকার তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা হল তসর্াই  া সমতযই কনরই তাৎক্ষমিকভানি তদওয়া 
হয়। 
  
৬. তাৎক্ষমিক কথা িলনিে ো, তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা মদে 
  
উপনরর কথা দুনর্ার িনিয একরু্ তফাৎ আনে। তাৎক্ষমিক ভেীনত উনল্টাপাল্টা, 
সেমতহীে মকেু িনল  াওয়াই তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা েয়। আপোনক, আপোর িক্তনিযর 
িনিয সেমত রাখনত হনি। 
  
এই পমরনিনদ ত  পরািিজ তদওয়া হনয়নে তসগুনলা তিনে িলনল আপমে একর্ে দক্ষ 
তাৎক্ষমিক িক্তা হনত পানরে। আপমে  া িলনত ইিুক তানক িনে িনে দ্রুত লনয় 
সামর্নয় মেনত তিষ্টা করুে . তারপর তানক ভাষায় রূপান্তমরত করুে। 
  
মিখযাত িপমত মেিজািকারক তিল-তগনেস িনলে, ‘উনঠ ো দাাঁ়োনল তার িনের মিন্তা 
ভাষায় রূপ মদনত পানর ো। তকাে র্মর্ল মিষনয় সহকিজীনদর র্াোনত মতমে অেিরত 
পায়িামর কনর থানকে। এর্া তদখা তগনে একিার শুরু করনল পনরর কথা সহনর্ই এনস 
 ায়।‘ 
  
আিানদর অনেনকর তিলায় মকন্তু িযাপারর্া আলাদা। আিরা উনঠ দাাঁ়োনল র্ািন়ে  াই। 
মকন্তু তিষ্টা করনলই অিিার পমরিতজে সম্ভি। 
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১০. কথো িলোর িরন পোল্টোযনো 
  
মিশ্বাস করনিে মক, সারা পৃমথিীর সনে সংন াগ রাখার র্েয আিরা িারনর্ পথই আনে 
র্ামে। এই িারমর্ 
  
পনথই আিানদর িূলযায়ে আর মিনেষি র্নর্। তসই িারনর্ পথ হল : 
  
১। আিরা মক কমর। 
  
২। আিরা তকিে তদখনত। 
  
৩। আিরা মক িমল। 
  
৪। আিরা মকভানি িমল। 
  
র্ে-সংন ানগর তক্ষনত্র িকৃ্ততা দাে তিখানোর র্েয পাঠিি িালু করার সিয় প্রথনি 
আমি কণ্ঠস্বর িামর্জত আর তর্ারানলা গ্রহিন াগয করার র্েয প্রিুর অেুিীলনের িনদািস্ত 
রাখতাি। তিি মকেুকাল এর্া করার পর িুেলাি এর তকাে প্রনয়ার্ে সমতযই তেই, 
কারি  ারা তরার্ মতে ও িার র্ন্টা সিয় িযয় করনত পানরে তারাই এর্া পানরে। 
সািারি িােুষ  ারা র্েসংন াগ িাে তারা এত সিয় িযয় করনত পারনিে ো। আমি 
িুেলাি র্ন্মদও কণ্ঠস্বরই সািারনির পনক্ষ  নথষ্ট। আিার তসৌভাগয ত  সিয় থাকনতই 
িযাপারর্া অেুিািে করনত তপনরমেলাি। আমি িরং িক্তানদর সািারি িকৃ্ততাদানের ভয় 
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িুক্ত করনত তিষ্টা িালালাি-এর ফলও হল আি জ রকি ভাল। এিার  া করিীয় তস 
কথাই িলি। 
  
১. আত্মসনিতোর তখালস ো়ুেে 
  
আিার পাঠিনি একর্া তিষ্টা িালানো হয় িয়স্ক আত্মসনিতে িােুষনদর  তখামে সম্ভি 
িুক্ত ভািোর িােুষ হনয় উঠনত। প্রায় হাত তর্া়ে কনর তাই সি সদসযনদর অেুনরাি 
কমর, তারা ত ে দয়া কনর তানদর তখালস তেন়ে িাইনর আসার তিষ্টা কনরে। তানদর 
িমল এরকি করনল দুমেয়া তানদর আদর কনর কানে তর্নে তেনি। িািজাল িাক ত িে 
 ুদ্ধ সম্পনকজ িনলনেে, ’িারিার্া খুিই সহর্, তনি মঠক িত কানর্ লাগানোই কমঠে।’ 
এই কমঠে হনয় থাকা কথার্া শুিু িারীমরক মদক তথনকই হয় ো এর্া িনের মদনকও 
থানক। এ একর্া ি়ে রকি িািা। 
  
তরাতানদর সািনে স্বাভামিক থাকা ততিে সহর্ েয় সনদহ তেই। অমভনেতারা কথার্া 
র্ানেে। আপোর িয়স  খে িার িের মেল তখে তিাি হয় অোয়ানসই তকাে িনে 
উনঠ স্বাভামিকভানি কথা িনলনেে, মকন্তু  খে আপোর িয়স িমব্বি তখে িনে উঠনল 
অিিার্া মক রকি হয়? িারিের িয়নস ত  স্বাভামিকতা মেল তা মক আর অিমিষ্ট 
থানক? ো, আপমে তখে মেনর্নক স্বভািতই গুমর্নয় তফলার অিিানতই থাকনিে। 
  
িয়স্কনদর এইভানি স্বাভামিকভানি কথা িলনত তিখানো তিি কমঠে কার্ ো িলাই 
তরয়। এর্া তিখানোর সিয় কথা িলার ফাাঁনক িহিার আমি তকাে সদসয িক্তানক 
িােপনথই থামিনয় মদনয়মে আর িনলমে, একর্ে স্বাভামিক িােুনষর িত কথা িলুে।’ 
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িহিারই দুমিন্তা মেনয় আিায় িাম়ে মফরনত হনয়নে। ো, তর্নে রাখনিে, কথার্া অত 
সহর্ তিাোনি কানর্ আনদৌও তা েয়। . আমি আিার ক্লানসর পাঠিনি সদসযনদর কথা 
িলার ফাাঁনক একরু্ অমভেনয়র ভেী করনত িমল। তারা এ রকি করার পর আি জ হনয় 
তদনখ কার্র্া তিাকার িত িনে হনলও মেনর্নদর করার পর তা আর িনে হয় ো। 
ক্লানসর তরাতারাও অিাক ো হনয় পানর ো। 
  
একার্ করনত তগনল আপমে আসনল পামখর োো তিলার িতই িুক্ত িনল মেনর্নক 
ভানিে–আপমে তখে আর খাাঁিায় িন্ধ থানকে ো। িােুষ তকে দল তিাঁনি োর্ক তদখনত 
তোনর্ র্ানেে? এর একর্া িাত্রই কারি আনে–তারা তানদর িত িােুষনক, সািনে 
মেভজনয় িুক্ত হনয় আনিগ ইতযামদর প্রকাি করনত তদখনত িায়। 
  
২. অনেযর েকল করনিে ো 
  
আিরা তসই সি িক্তানক প্রাি মদনয় প্রিংসা র্াোই  ারা িিুকারভানি কথা িনলে আর 
মেনর্নক প্রকাি করনত ভয় পাে ো িা র্ািন়ে  াে ো। তরাতানদর সািনে তারা তিি 
স্বাভামিক। 
  
প্রথি মিশ্ব ুদ্ধ তিষ হওয়ার অল্প মকেুমদে পনর আিার সনে দুই ভাই, সযার রস আর 
সযার মকথ মস্মনথর লণ্ডনে তদখা হয়। তাাঁরা সনি িাত্র লণ্ডে তথনক অনিমলয়ায় পাম়ে 
র্মিনয় অনিমলয়া সরকানরর তর্ামষত পোন্ন হার্ার েলার পুরস্কার মর্নত মেনলে। তাাঁরা 
সারা মব্রমর্ি সাম্রানর্য সা়ো তুনলমেনলে আর রার্া তানদর োইর্ উপামিনত ভূমষত 
কনরে। 
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কযানেে হামলজ োনি একর্ে মিখযাত তলাকমিত্রী তাাঁনদর সনে মেনয় িলমচ্চত্র তুনলমেনলে। 
আমি তাাঁনদর একর্া েমিসহ প্রিাি মিষয়ক কমথকা মলখনত সাহা য কমর। তারা মদনের 
পর মদে কমথকামর্ অেুিীলে কনরমেনলে। 
  
তাাঁনদর মতের্নের অমভজ্ঞতা প্রায় একই রকি মেল। পািাপামি িনস তাাঁরা প্রায় অনিজক 
মিশ্ব ভ্রিি কনরে। তারা একই িক্তিয তরনখ িনলমেনলে। তিুও তাাঁনদর িক্তিয মকন্তু 
একই রকি তিাোয় মে। 
  
ত  তকাে িক্তনিযর িনিয শুিু সার্ানো কথাগুনলা ো়োও থানক িািেভেী–আর এরই দাি 
সিনিনয় তিমি। এর িনিয ত  রঙ আর রস থানক তারই গুরুে সিনিনয় তিিী হয়। 
আপমে  া িনলে তার তিনয় মকভানি িনলে তসর্াই মিিা জ। 
  
মিখযাত রুি মিত্রমিল্পী ব্রুলফ একিার একর্ে োনত্রর আাঁকা েমি সংনিািে কনর তদে। 
তেনলমর্ পাল্টানো েমি তদনখ অিাক হনয় িনল ওনঠ : ‘কী আি জ! আপমে শুিু একর্া 
আাঁিন়েই েমিমর্ এনকিানর িদনল মদনয়নেে।’ িলফ উত্তর তদে : ‘মিল্প আাঁি়ে তথনকই 
র্ন্মায়।‘ িকৃ্ততার িযাপারর্াও তাই। 
  
ইংনরর্নদর পালজানিনন্টর মিষনয় একর্া প্রািীে প্রিাদ িালু আনে। তসর্া হল তকাে মিষনয় 
েয়, সি মকেু মেভজর কনর একর্ে িক্তা মকভানি তসর্া িনলে তার উপর। িহিের আনগ 
কথার্া িনলে কুইমন্টমলয়াে, ইংলযাণ্ড  খে তরানির উপমেনিি মেল। 
  
মিখযাত তহেরী তফােজ িনলমেনলে, সিস্ত তফােজরা একই রকি, অথি তকাে দুর্ে তফােজ 
এক েয়। সূন জর আনলায় প্রমতমর্ েতুে র্ীিেই েতুে মকেু।এর আনগ এিে মকেু মেল 
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ো, আর ভমিষযনতও হনি ো। প্রনতযক তরুনির তাই উমিত অনেযর তিনয় আলাদা কনর 
মেনর্নক মিমহ্নত করনত। একর্নের িনিয ত  মিদুযৎ স্পিজ আনে তানক র্ামগনয় ততালার 
িিয মদনয়ই তার গুরুে প্রকাি পায়। 
  
র্েসংন াগ আর িকৃ্ততার িযাপানরও কথার্া প্রন ার্য। আপোর িত আর তকাে িােুষ 
তেই। তকামর্ তকামর্ িােুনষর হাত, পা, োক, তিাখ, িুখ থানক,অথি তানদর কাউনকই 
আপোর িত তদখনত েয়। স্বাভামিক ভেীনত আপমে  খে িক্তিয রাখনিে অেয তকউই 
আপোর িত পারনি ো। 
  
সযার অমলভার লর্ একর্ে আদিজ িক্তা মেনলে। তাাঁর মিনিষে মেল র্াক িাথা আর 
দাম়ে। অথি মতমে লনয়ে র্র্জনক েকল করার তিষ্টা করনল মকেুনতই মিখযাত হনত 
পারনতে ো। 
  
আব্রাহাি মলঙ্কে আর মসনেনর্র মেনফে এ, েগলাস মেনলে দুমর্ আলাদা িমরত্র আর 
তিমিনষ্টযর িােুষ। ১৮৫৮ সানল আনিমরকায় তানদর িনিযই তিাি হয় সিনিনয় মিখযাত 
মিতকজ অেুমিত হয়। 
  
েগলাস মেনলে একর্ে সংসৃ্কমত সম্পন্ন িােুষ। মলঙ্কে মেনলে একদি মিপরীত। 
েগলানসর ভািভেী মেল রুমিপূিজ। মলঙ্কনের তিানর্ও তা েয়। েগলানসর িনিয তকাে 
রকি রসাল ভাি থাকনতা ো, অথি মলঙ্কে মেনলে পৃমথিীর অেযতি তরি রসজ্ঞ িক্তা। 
েগলাস কদামিত হাসনতে। মলঙ্কে কথায় কথায় তহনস উদাহরি রাখনতে, েগলাস দ্রুত 
মিন্তা করনতে আর মলঙ্কনের িনের গমত মেল অমত িীর। 
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অথি এ িরনির মিমভন্নতা আর তিপরীতয থাকা সনত্ত্বও দুর্নেই হনয় উনঠমেনলে 
তরাতানদর কানে একান্ত মপ্রয় িক্তা। দুর্নের প্রনতযনকই মেনর্র তিমিষ্টয মদনয় তরাতার 
িে র্য় কনরে, তকউ কাউনক েকল কনরে মে। 
  
৩. তরাতানদর সনে কথা িলা 
  
হার্ার হার্ার িােুষ ত িেভানি কথা িনল তসই মিনিষ ভেী মেয় একর্া উদাহরি মদই 
আসুে। একিার আমি সুইর্ারলযান্ড এলাকায় আল্পস পিজনতর কানে িুনরে গ্রীষ্মিানস 
মেলাি। আমি লণ্ডনের তকাে প্রমতিানের পমরিামলত এক তহানর্নল মেলাি, আর তারা 
সািারিতিঃ লণ্ডে তথনক অমতমথনদর র্েয মকেু মকেু িকৃ্ততা পাঠাত। এনদর িনিয একর্ে 
মেনলে োিকরা ঔপেযামসক। তাাঁর িকৃ্ততার মিষয় মেল ‘উপেযানসর ভমিষযত’। 
ঔপেযামসক ভদ্রিমহলা স্বীকার কনরমেনলে তলখার্া সম্বনন্ধ তাাঁর তকাে িারিাই তেই-ওর্া 
িলনত তার তকাে রকি আগ্রহও তেই।  াই তহাক মলমখত িকৃ্ততার্ায় একিার তিাখ 
িুমলনয় মতমে মকেু তোর্ কনর মেনলে তারপর তরাতানদর সািনে উনঠ দাাঁ়োনলে। এিার 
তরাতানদর সমূ্পিজ অগ্রআহয কনর তানদর মদনক একদি ো তামকনয় মতমে কখেও তার 
হানতর কাগনর্, কখেও িা তিনের মদনক, কখেও িা তরাতানদর িাথার উপর মদনক 
তামকনয় প্রানগমতহামসক এক ভেীনত মক ত  িনল তগনলে তক র্ানে? 
  
িযাপার হল এর্া িকৃ্ততা তদিার তকাে পদ্ধমতই েয়। এ হল স্বগনতামক্ত, এর িনিয 
ত াগান ানগর তকােরকি মিহ্নই থানক ো। অথি ভাল িকৃ্ততায় তসর্াই প্রিাে প্রনয়ার্ে। 
এর্া হল সংন াগ িাপে। তরাতানদর তিাোনত হনি ত  তানদর কানে একর্া ত াগসূত্র 
রাখা হনি–িক্তার সনে তানদর হৃদনয়র সংন াগ িাপে করা িাই। ত  িকৃ্ততার কথা 
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িললাি, এরকি িকৃ্ততা তগামি িরুভূমির র্েিূেয প্রান্তনরই  মদ তদওয়া  ায় তকাে 
র্ীিন্ত িােুনষর সািনে, তার তকাে দাি থানক ো। 
  
কথা িলার কায়দার উপর োো রকি সি িানর্ কথা অনেকই িনলনেে। োো রকি 
আইে কােুনের তি়োর্ানলও তা ঢাকা। সি িযাপারর্াই হাসযকর। মিিয় প্রমতমেমিরা এ 
িরনির োো িই পাঠাগারগুনলায় হাতন়ে তিম়েনয়নেে,  ার সিগুনলাই িানর্। 
  
মিি িতনকর পর এই িরনির োো সু্কল গমর্নয় উনঠনে। এর সিই আিুমেকতার সনে 
মিমলনয় ততমর 
  
িাকজ তর্ানয়ে  খে একিার তেভাদা িাইমেং সু্কনল একর্া িকৃ্ততা তিষ কনরে তখে 
তরাতানদর িনিয একর্ে এমগনয় এনস প্রশ্ন কনর : এর্াই মক আপোর স্বাভামিক িকৃ্ততার 
স্বর? 
  
তরাতারা মঠক এর্াই িাে : আপোর স্বাভামিক স্বর। এ িরনের স্বাভামিক স্বর লাভ করা 
 ায় একিাত্র অেুিীলে কারা িিয মদনয়।  খে অেুিীলে িালানিে তখে িানে িানেই 
তথনি মেনর্নক প্রশ্ন করনিে : ‘তিাে তহ! মকেু ভুল হল োমক? মঠক কনর োও।’ এিার 
তরাতানদর িনিয িনে িনে কাউনক তিনে মেনয় তার সনে কাল্পমেক কথািাতজা িলনত 
থাকুে। িনে ভািনিে ত  আপোনক তকাে প্রশ্ন কনরনে। আর আপমে তার উত্তর 
মদনিে। তস প্রশ্ন ত  তকাে রকিই হনত পানর। 
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সযার অমলভার লর্ োনি একর্ে িক্তানক পরিািু ও পৃমথিী সম্পনকজ িলনত িনলমেলাি। 
মতমে তার কথায় িি, একাত্ম হনয় মেনলে। এইভানিই িকৃ্ততায় আপোনক একাত্ম হনত 
হনি। 
  
তরাতানদর সািনে এিেভানি িকৃ্ততা করনিে ো  ানত তরাতারা িুেনত পানরে আপমে 
আনগ তথনক িকৃ্ততার্া মেখুাঁত ততমর কনর এনসনেে। স্বাভামিক ভানি আপোর কথা হনত 
হনি  ানত তরাতারা আনদৌ িুেনত ো পানরে এ িকৃ্ততা আপোর পূিজ পমরকমল্পতভানি 
ততমর। একর্ে সমতযকার ভাল িক্তা এ রকি করনিে ো। 
  
৪. আপোর কথায় িেপ্রাি সাঁনপ মদে 
  
প্রনিষ্টা আর আগ্রহ আপোর সাহান য আসনি। তকাে তলাক  খে তার আনিনগর অেুসারী 
হয় তখে তার প্রকৃত সত্ত্বা মেনর্র উপনর এনস  ায়। আনিনগর উত্তাপ সিস্ত রকি িািা 
দূর কনর তদয়। িক্তা কার্ কনরে স্বতিঃসূ্ফতজভানি। মতমে কথা িনলে স্বাভামিকভানি। 
  
অতএি তিষ মদনক এই স্বর প্রনিািে িযাপারর্া  া দাাঁ়োয় তাহনল আপোর িেপ্রাি সাঁনপ 
তদওয়া। 
  
েীে ব্রাউে একিার তাাঁর লণ্ডনে তদয়া িকৃ্ততায় িনলমেনলে, আিার একর্ে িনু্ধ একিার 
তকাে মগর্জার অেুিানে লণ্ডনে ত ভানি িিৎকার িিজো মদনয় িক্তিয তরনখমেনলে তা 
তকােমদেই ভুলি ো। তসই িনু্ধর োি র্র্জ িযাকনোো। মহব্রুর একাদি পমরনিদ পাঠ 
করার পর তস ত ভানি মিশ্বাস সম্বনন্ধ িক্তিয রাখল তানত অিাক ো হনয় পামরমে। তার 
সিস্ত িে আর হৃদয় তস তঢনল মদনয়মেল। 
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আসল রহসয হল এর্াই–সিস্ত হৃদয় সিপজি করা। তাসনেও িলি কথার্ার ত ে তকাে 
িানে হয় ো তাই িুমে র্েমপ্রয়ও েয়। সািারি িক্তারা িায় সহর্ তকাে মেয়ি িা 
কানর্র পদ্ধমত। 
  
এেিাণ্ড িাকজ িিৎকার  ুমক্তগ্রাহয আর ভাষায় লামলতয তিিানো সি িকৃ্ততা রিো 
কনরমেনলে ত , তসসি আর্ও ক্লামসক িনল সি কনলনর্ প়োনো হয়। অথি িাকজ িক্তা 
মহনসনি সমূ্পিজ িযথজ মেনলে। তাাঁর ওই অপূিজ িকৃ্ততা মতমে মেনর্ তিাোনত পারনতে ো। 
তাই হাউস অি কিন্স সভায় তাাঁর োি হয় সান্ধযনভানর্র র্ন্টা। িাকজ কথা িলনত 
উঠনলই অেয সি সদসযরা কািনত শুরু করনতে আিার তকউ তকউ তিি আরাি কনর 
িনস মেিুনত আরম্ভ করনতে। 
  
ভাষা ও িযাকরি সম্বনন্ধ অিমহত তহাে 
  
িাকজ তর্ানয়ে মকভানি িিৎকার ভাষা আয়ত্ত্ব কনরমেনলে র্ানেে? অল্প িয়নস মতমে 
মিনিারী তথনক তেভাদা প জন্ত িীরগমতর  ােিাহনে রু্নর তি়োনতে। এইভানি তি়োনোর 
সিয় তিমি িালপত্র তেওয়া সম্ভি হত ো। তাসনত্ত্বও িাকজনর্ানয়ে সনে রাখনতে একখাো 
ওনয়িোনরর মিিাল অমভিাে। এর কারি মতমে মেনর্র ভাষাজ্ঞাে মেভুজল কনর তুলনত 
িাইনলে। 
  
অমভিাে পাঠ করা মপর্ আর লেজ িযাথানিরও তেিা মেল। তাাঁরা অমভিানের প্রমতমর্ পৃিা 
প্রায় কণ্ঠস্ত কনর তফনলমেনলে। প্রমতমর্ খযাতোিা তলখক আর িক্তাও তাই কনরে। 
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আনিমরকার তপ্রমসনেন্ট উনড্রা উইলসে ইংরার্ী ভাষায় অতযন্ত পারদিজী মেনলে। প্রথি 
মিশ্ব ুনদ্ধ র্ািজােীর মিরুনদ্ধ ত   ুদ্ধ তর্াষিা মতমে আনিমরকার তরনফ কনরমেনলে তাাঁর 
তসই তলখা, সামহনতয মিরিায়ী হওয়ার ত াগয। মকভানি মতমে ভাষায় পারদিজী হে মতমে 
মেনর্ই তা মলনখ তগনেে : 
  
‘আিার িািা কখেও িাম়েনত ভুল উচ্চারি িরদাস্ত করনতে ো। কারও তকাে ভুল 
হনলই তা সংনিািে কনর মদনতে। কথািাতজা িলার সিয় মতমে আিানদর েতুে িব্দ 
প্রনয়ানগ উৎসাহ মদনতে আর তা িনে রাখনত িলনতে।’ 
  
িক্তানক তাই তার ভাষাজ্ঞাে িা়োনোয় ের্র মদনতই হনি। অমভিাে তানক প্রভূত সাহা য 
করনত পারনি। 
  
৫. কণ্ঠস্বর দৃঢ় েিেীয় কনর তুলুে 
  
আিরা  খে তরাতানদর সািনে দাাঁম়েনয় আিানদর িক্তিয তানদর কানে তপি কমর তখে 
আিরা সািারিভানি কানর্ লাগাই আিানদর কণ্ঠস্বর আর িরীমরক অনেক মকেু। আিরা 
কাাঁি োিাই, হাত ো়েনত থামক। ভূ তুমল, কণ্ঠস্বরও ওঠাোিা করাই, কখেও িীনর 
কখেও দ্রুতলনয় কথা িনল  াই। এসনির প্রনয়ার্ে িক্তনিযর সনে তাল মিমলনয়ই 
করনত হয়। তনি িনে রাখা দরকার এ সিই হল আসল তকাে কারি েয়। কণ্ঠস্বনর ত  
তদালা লানগ, তা ওঠাোিা কনর। এসিই হল আনিনগর সনে সেমত তরনখ–িােমসক 
অিিার পমরনপ্রমক্ষনত। এই কারনিই ত  মিষয় সম্পনকজ আিরা ওয়ামকিহাল তসই মিষয় 
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মেনয় িক্তিয রাখা দরকার। এই কারনিই আিরা তসই মিষয় মেনয় তরাতানদর সনে 
একাত্ম হনত আগ্রহ তিাি কমর। 
  
ত নহতু িয়স িা়োর সনে সনে আিরা সকনলই ত ৌিনের স্বাভামিক স্বতিঃসূ্ফতজতা আর 
দৃপ্ততা িা়োনত থামক, তখেই প্রনয়ার্ে হনত থানক কণ্ঠস্বনরর উপর মেভজরিীলতা। এর্া 
দরকার তরাতািৃনদর সনে সংন াগ িারামর্ ির্ায় রাখার র্েযই। 
  
একর্া কথা এ িইনয়র পাঠকনদর তর্নে রাখা দরকার। তা হল, আিরা হয়নতা 
স্বাভামিক ভানিই আিানদর কণ্ঠস্বর তর্ানর িা আনস্ত করনত থামক। এর ফনল আিরা 
অসতকজ হনয় পম়ে। এই কারনিই এ িইনয় িলনত তিনয়মে  তর্া সম্ভি স্বাভামিকভাি 
ির্ায় তরনখ িক্তিয রাখনত। এর্েয দরকার স্বভািমসদ্ধ পনথ আিানদর িযােিারিা প্রকাি 
করনত িাওয়া। কণ্ঠস্বনরর ওঠাোিা, স্বরগ্রাি, গমত ইতযামদর মেরীনখ মেনর্নক ততমর করা 
িযাপারর্া ভামর িিৎকার একর্া পথ। এর্া করা  ায় একর্া তর্প তরকেজানরর সাহা য 
মেনয়। এো়োও করা  ায় িনু্ধ িান্ধিনদর সাহা য মেনয়।  মদ তকাে অমভজ্ঞ তলানকর 
সাহা য এ িযাপানর পাওয়া  ায় তাহনল ততা তকাে প্রশ্নই তেই। শুিু িই পন়ে এমিষনয় 
অমভজ্ঞতালাভ সম্ভি হয় ো-এর্েয দরকার অভযাসও, ো হনল তরাতানদর সািনে 
সিসযায় প়েনত হয়। 
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১১. িক্তোর পবরবিবি, উপবিবি আর পরুস্কোর গ্রহি 
  
আপোনক  খে র্েগনির সািনে মকেু িলার র্েয োকা হয় তখে আপমে আর একর্ে 
িক্তানক পমরমিত করানত পানরে ম মে তরাতানদর িুগ্ধ ইতযামদ করনত পানরে। আপমে 
হয়নতা তকাে প্রমতিানের হনয় থাকনত পানরে। ততনরার পমরনিনদ আমি দীর্জ িকৃ্ততা 
আয়ত্ত করার মিষনয় িলি। আর এই পমরনিনদ িলি িক্তনিযর পমরমিমত মকভানি মদনত 
হয় তস সম্পনকজ। এ ো়োও আমি আপোনদর মকেু িূলযিাে সূত্র তদি মকভানি মেনর্র 
উপমিমত সহর্ কনর পুরস্কার গ্রহি করনত পারা  ায়। 
  
মিখযাত তলখক আর িক্তা, র্ে িযাসে ব্রাউে,  ার সর্ীি িকৃ্ততা সারা তদনি প্রিুর 
র্েমপ্রয়তা লাভ কনরমেল, একরামত্রনত মতমে িকৃ্ততা মদনত  াে। তানক একর্ে পমরিয় 
কমরনয় তদওয়ার িযিিা কনরে। 
  
তলাকমর্ ব্রাউেনক িলনলে, ‘ া িলনত  ানিে তা মেনয় ভািনিে ো। আরাি করুে। 
িকৃ্ততা ততমর কনর রাখা আিার পেদ েয়। এই ততমর হওয়ায় কার্ হয় ো, এনত সি 
িযাপারর্ারই িািু জ েষ্ট হনয়  ায়। আমি িকৃ্ততা করার সিয় একর্া তপ্ররিার অনপক্ষায় 
থামক আর তানত কখেও িযথজ হই ো।’ 
  
এিে িিৎকার কথাগুনলা শুনে মিিঃ ব্রাউে তভনিমেনলে তাাঁনক পমরিয় কমরনয় তদওয়ার্াও 
এিেই সুদর হনি। মকন্তু  া র্র্ল তসর্া মিিঃ ব্রাউে তার অযামকউসর্িে অযার্ আই 
অযাি’ িইনত িনলনেে। তার িনু্ধ এইভানি শুরু কনরে : 
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‘ভদ্রিনহাদয়গি, আপোনদর দৃমষ্ট আকষজি করনত পামর মক? আর্ আপোনদর র্েয মকেু 
খারাপ সংিাদই এনেমে। আিরা তিনয়মেলাি আইর্যাক এফ. িানকজাসে আপোনদর 
সািনে আর্ িকৃ্ততা তদনিে। মকন্তু মতমে অসুি হওয়ায় আসনত পানরে মে। (হাততামল)। 
এরপর আিরা তসনের্র তিেমরর্নক আিন্ত্রি কমর িকৃ্ততা মদনত … মকন্তু মতমে খুিই 
িযস্ত। (হাততামল)। তিষ প জন্ত তিষ্টা কমর কােসাস মসমর্র ে. লনয়ে তলাগযােনক আেনত 
(হাততামল)। তিষ প জন্ত আিরা তপনয়মে–র্ে িযাসে ব্রাউেনক। (সি িুপিাপ)। 
  
এই িারাত্মক কাণ্ড তদনখ মি. ব্রাউে তকিল িনলমেনলে : আিার তসই তপ্ররিাদায়ক িনু্ধ 
ত  আিার োির্া মঠকঠাক িলনত তপনর মেনলে তাই তেহাৎ তসৌভাগয।’ 
  
এনত িুেনত পারনেে মেিয়ই ভদ্রনলাক তপ্ররিা মেনয় অতখামে মেমিন্ত থাকা সনেও 
িনু্ধনক কতর্া এমগনয় মেনত পারনতে। তিষ্টা করনল িযাপারর্া আরও িারাত্মক হনত 
পারত। পমরমিমত মদনত মগনয় মতমে তরাতা আর িক্তা দুর্নেরই প্রিণ্ড ক্ষমত কনরে। 
অনেক সভানতই সভার কতজারা এভানি িযথজ হে আর তরাতা ও িক্তার প্রিণ্ড ক্ষমত কনর 
িনসে। 
  
তকাে িকৃ্ততা করার িুখিন্ধ আর পমরমিমত অনেকর্া সািামর্ক পমরিনয় িতই উনেনিয 
পূিজ থানক। এনত তরাতা আর িক্তা কাোকামে আসনত পানরে, একর্া িনু্ধেপূিজ 
আিহাওয়াও গন়ে ওনঠ এিং দুদনলর িনিয একর্া একাত্মতা ততমর হয়। ম মে িনলে, 
আপোনক তকাে িকৃ্ততা মদনত হনি ো। শুিু িক্তানক পমরিয় করানলই িলনি, মতমে মঠক 
িনলে ো। এর্া তর্নে রাখা সকনলরই উমিত ত  পমরিয় কমরনয় তদওয়ার িুখিন্ধ  মদ 
িকৃ্ততা তদওয়া হয় তার িূলয অনেকখামে। অনেনকই ভুল িিতিঃ তানক গুরুে তদে ো। 
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‘পমরমিমত’ কথার্া লামতে কথা তথনক উৎপন্ন হনয়নে। কথামর্র অথজ মভতনরর কথা 
র্াোনো। অথজাৎ ত  িক্তার পমরিয় তদওয়া হনি তার সি কথাই ত ে তরাতারা র্ােনত 
পানরে। এর ফনল তরাতারা িক্তার সম্পনকজ আগ্রহী হনিে। তারা িুেনত পারনিে ত  
মিষনয় কথা িলা হনি িক্তা তার উপ ুক্ত। অেযভানি িলা  ায় ‘পমরমিমত’ হল তরাতানদর 
কানে মিষয়িস্তু মিিী করা এিং তারই সনে িক্তানকও। আর এ কার্ করা দরকার  ত 
কি সিনয় সম্ভি। 
  
এিার িলুে তাই মক সমতযই করা হয়? কখেই ো। দি িানরর িনিয অন্ততিঃ ে’ িারই 
ো। প্রমতমর্ পমরমিমতই হনয় ওনঠ দুিজল, ক্ষিার অন াগয। একার্ করনত পারনল তঢর 
সিসযারই হয়নতা সিািাে হনত পারত। 
  
িক্তা আর তার িকৃ্ততার মিষনয় পমরমিমতর র্েয এিার মকেু সূত্র মদমি। 
  
১.  া িলনত িাে ভাল কনর ততমর রাখুে 
  
পমরিয়জ্ঞাপক িকৃ্ততা তোট্ট হনলও, হয়নতা মিমের্ পাাঁনিকই লানগ এনত, এর্া ভাল িতই 
ততমর করা দরকার। প্রথনি আপোনক মিষয় মেিজািে আর িালিিলা তর্াগা়ে করনত 
হনি। এর্া মতেনর্ মিষনয় গাাঁথা থাকনি : িক্তার িক্তিয মিষয়, ওই মিষনয় কথা িলার 
র্নেয িক্তার ত াগযতা, আর তার োি। িানে িানে িতুথজ একর্া মিষয় দরকার হয়–ত  
মিষয় িক্তা তিনে মেনয়নেে তরাতানদর কানে তা তকে আদরিীয় হনি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


বিক্রয় ও জনসংয োগ প্রবিবনবি হযিন কীভোযি  ।  ডেল কোযনেবগ 

152 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

প্রথনিই আপোনক মেমিত হনত হনি িকৃ্ততার সমঠক মিনরাোি আপমে র্ানেে, আর 
িক্তা ত  ওই মিষনয় দক্ষতা অর্জে কনরনেে। পমরিয় দানের িনিয তকাে গলদ থাকা 
িযাপারর্ার িত আর মকেুই িক্তার কানে মিরমক্তকর হনত পানর ো। এনত আরও িনে 
হয় িক্তিয মিষনয় িক্তার অমিকারই ত ে তেই। এর্া এ়োনো  ায় শুিু িক্তার সম্বনন্ধ সি 
ভাল ভানি র্াো থাকনল আর িক্তিয মিষনয় তিমি কথা ো িনল। তনি পমরিয় কমরনয় 
তদওয়ার দাময়নে থাকনল িক্তিয মিষনয়র মিনরাোি আপোর র্াো থাকনতই হনি–সমঠক 
ভানিই তা িলা িাই-তরাতানদর আগ্রহ র্াগানতই তসর্া িাই।  মদ সম্ভি হয় তাহনল তসর্া 
সরাসমর িক্তার কাে তথনকই সংগ্রহ করনিে।  মদ তকাে কারনি তৃতীয় তকাে িযমক্তর 
উপর মেভজর করনত হয়, তাহনল আনগ ভানগই একর্া কাগনর্ তসর্া মলনখ রাখনত পারনল 
িক্তার কানে  ািাই কনর মেে। 
  
তনি আপোর আসল দরকার িক্তার সিস্ত গুিাগুি সম্পনকজ সমঠক একর্া িারিা। িক্তা 
 মদ অতযন্ত োিী তকাে িযমক্ত হনয় থানকে তাহনল তার সম্বনন্ধ তর্নে তেওয়া ততিে 
কমঠে কার্ হনি ো। আসল কথা আপোর জ্ঞাতিয মিষয় হনি িক্তার র্ীিেী, তাাঁর 
কৃমতে, তাাঁর িক্তিয মিষনয়  থা থ িারিা ইতযামদ। তিার্ কথা সিই ত ে মেভুজল তথয 
হয়। 
  
একর্া উদাহরি মদমি। আমি একিার একর্ে োিকরা িক্তানক–ম মে অনেক র্ানেে’-
আইমরি কমিনক পমরিয় করানত তদমখ। তসই আইমরি কমি হনলে েমিউ. মি. ইনয়র্স। 
ইনয়র্নসর মেনর্র কমিতা প়োর কথা মেল। এর কনয়ক িের আনগ ইনয়র্স তাাঁর কািয 
প্রমতভার র্েয তরি পুরস্কার তোনিল পুরস্কার পাে। আিার িারিা তরাতানদর িনিয 
অন্তত িতকরা দির্েই র্ােনতা ো তোনিল পুরস্কানরর িূলয কতখামে। তাই দুমর্ 
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মিষনয়ই র্াোনো উমিত মেল। অথি তস িার মদনয় আনদৌ ো মগনয় সভাপমত গ্রীক 
তপৌরামিক কামহেী আর কািয সম্বনন্ধ িনল তগনলে। 
  
অনেক সিনয়ই তদখা  ায় সভায় পমরিয় দানের সিয় িক্তার োির্াও মঠক মঠক িলা 
 ায় ো। র্ে িযাসে ব্রাউে িনলনেে িহিার হাসযকরভানি তাাঁর ভুল োি সভায় িলা 
হয়। তকাে সিয় তার োি িলা হয় র্ে ব্রাউে িযাসে, কখেও িা র্ে মস্মথ িযাসে। 
মিখযাত কাোেীয় হাসযরস সামহতয রিময়তা মষ্টনফে লীফক তার একর্া িইনয় মলনখনেে 
এক সভায় তাাঁর পমরিয় তদওয়া হয় এইভানি : 
  
‘আর্নক অনেনকই এখানে এনসনেে মি. লীরনয়নের কথা তিাোর র্েয তক তার োি 
র্ানেে? মিিঃ লীরনয়ে ততা আিানদর একান্ত পমরমিত। 
  
ভািুে িযাপারর্া, লীফক হনয়  াে লীরনয়ে! 
  
তাহনল পমরিয় প্রদানে মক িরনির কথা িলা উমিত? েীনি এ সম্পনকজ মকেু আনলাকপাত 
করা হয় : 
  
‘আিানদর িক্তা মেনর্র মিষনয় একর্ে অতযন্ত অমভজ্ঞ িযমক্ত। মতমে  া িলনত এনসনেে 
তা তিাোর র্েয আিরা উদগ্রীি হনয় আমে, িহদূর তথনকই এর্েয মতমে এখানে 
এনসনেে। তাই শ্ৰীঅিুকনক আপোনদর সািনে পমরমিত করানত তপনর আমি গিজ অেুভি 
করমে।‘ 
  
২. মর্. আই. এস সূত্র অেুসরি করুে 
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পমরিয় প্রকানির কানর্ মর্. আই. এস সূত্র আপোর গনিষিার তক্ষনত্র অতযন্ত কার্ 
তদনি। এ হল এইরকি : 
  
১। মর্. হল র্মপি িা মিষয়। অতএি িক্তার িক্তিয মিষয় সম্পনকজ প্রথনিই তরাতানদর 
অিমহত করনিে। 
  
২। আই. হল িুখিন্ধ িা ইনস্পারনর্ন্স। এ িযাপানর িক্তনিযর িুখয মিষয় িুখিন্ধ মদনয় 
তরাতানদর অিমহত করুে। 
  
৩। এস. হল মস্পকার িা িক্তা। এনক্ষনত্র িক্তার কৃমতে সুোি এিং দক্ষতার মিষনয় 
সকলনক র্াোে। 
  
তার োি প্রকাি করুে তিি স্পষ্ট উচ্চারনি। 
  
এই ফিূজলা িা সূত্র োোভানিই কানর্ লাগানত পানরে, আর তা করা  ানি আপোর 
কল্পোিমক্তনক কানর্ লামগনয়। 
  
একর্া উদাহরি রাখমে। এমর্ ‘মেউইয়কজ মসমর্’ কাগনর্র সম্পাদক তহািার থেজ মেউইয়কজ 
তর্মলনফাে তকাম্পােীর কিজকতজা র্র্জ ওনয়লিাউিনক মকেু সংিাদপনত্রর কিজীনদর সািনে 
পমরিয় করানত মগনয় িনলমেনলে : 
  
ভদ্র িনহাদয়গি, আর্ আিানদর িক্তার িক্তিয মিষয় হল ‘তর্মলনফাে িযিিা ও আপমে’। 
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‘আিার িনে হর্ তকে  খে তর্মলনফাে করনত িাে তারপর  া হয় তসর্া একর্া িস্ত 
রহসয।‘ 
  
‘আপোরা ভুল েম্বর পাে তকে? তকেই িা মেউইয়কজ তথনক মিকানগায় তর্মলনফাে করা 
পানির িহনর করার তিনয় কমঠে হনয় পন়ে? আিানদর িক্তার এর উত্তর র্াো আনে। 
গত মিি িের িনর এ মেনয় মতমে ো়োিা়ো কনরনেে।’ 
  
‘আর্ মতমে আপোনদর সািনে কথা িলনিে। মতমে আর্ আপোনদর কানে একর্ে 
তদিদূত। মতমে তর্মলনফাে তকাম্পােীর একর্ে উচ্চপদি কিজিারী।‘ 
  
‘ভদ্রিনহাদয় ও ভদ্রিমহলাগি, এিার আপোনদর সািনে আসনেে মিিঃ র্র্জ 
ওনয়লিাউি’। 
  
লক্ষয কনর তদখুে মক তকৌিনল পমরিয় প্রদাে করা  ায়। আিার মিশ্বাস এই পমরিয় 
প্রদানের কথাগুনলা কখেই িুখি করা হয়মে–এর্া কখেও করা উমিত েয়। পমরমিমত 
দাে সি সিনয়ই স্বতিঃসু্ফতজ হওয়া িাই। 
  
৩. উৎসাহী হনয় উঠুে 
  
তকাে িক্তানক পমরমিত করার সিয় আপোর হািভানির িযাপারর্া অতযন্ত গুরুেপূিজ। 
আপমে তিি িনু্ধেপূিজ হনত িাইনিে। শুিু িুনখর কথা ো িনল আপোর ভানি, আনিনগ 
তা প্রকাি করা িাই। পমরিয় প্রকাি করার িুহূনতজ  মদ তিি মকেুর্া রহনসযর আনির্ 
আেনত পানরে তা হনল ততা কথাই তেই। তরাতারা তা পমরপূিজ উপনভাগ করনিে। 
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আপোনক পমরমিমত প্রদানের সিয় প্রথনি িক্তার িক্তিয মিষয় উনিখ করনত হনি। কথা 
িলার তিনষই িক্তার পমরিয় প্রদাে করা দরকার। এই সিয় স্পষ্ট উচ্চারনি, তথনি 
তথনি সমঠক োিমর্ করনিে। 
  
আরও একর্া কথা অিিয তিনে িলা িাই–তা হল পমরিয় প্রকাি করার সিয় তকােভানি 
কখেই িক্তার মদনক তাকানিে ো। তরাতানদর কথাও ভািনিে ো। 
  
৪. আন্তমরক হনয় উঠুে 
  
সিনিনষ আন্তমরক হওয়া িাই। তকাে হালকা কথা িলনিে ো। তকাে তিফাাঁস িন্তিয 
িারাত্মক হনত পানর। তরাতারা এ িরনির িন্তনিযর ভুল িযাখযা করনত পানর। িনে 
রাখনিে িক্তার সনে আপোর তসৌহাদজয িা িনু্ধে থাকনত পানর, মকন্তু তরাতানদর সনে তা 
থানক ো। তসর্া গন়ে ততালার দাময়ে আপোরই। অতএি আপোনক তসইভানিই িলনত 
হনি। 
  
৫. পমরমিমত প্রদানের িকৃ্ততা ভালভানি ততমর রাখুে 
  
‘এর্া িহিার প্রিামিত হনয়নে ত  িােুনষর িনের সিনিনয় ি়ে আকাঙক্ষা হল সম্মাে 
পাওয়া।‘ 
  
কথার্া মিখযাত তলমখকা িানর্জামর উইলসে  খে িনলে তখে সমতযকার সকনলর িনের 
কথার্াই িনলমেনলে। আিরা সিাই র্ীিনে এমগনয় িলনত িাই। আিরা িাই সকনল 
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আিানদর প্রিংসা করুক। আিরা অনেযর ের্র কা়েনত িাই। আর তসর্া শুিুিাত্র 
তিৌমখক প্রিংসা িা তকাে পুরস্কার  াই তহাক ো তকে। এর্ার  াদুকরী িমক্ত আনে। 
  
মিখযাত তর্মেস তারকা অযালমথয়া মগিসে এই সি িােি িনের আকাঙ্খর কথা তাাঁর 
আত্মর্ীিেী ‘আই ওয়ানন্টে রু্ মি সািিমে’ তত িিৎকারভানি িনলনেে। 
  
আিরা  খে তকাে পমরিয়জ্ঞাপক কথা িলনত িাই তখে আিরা িুমেনয় মদনত িাই িক্তা 
সমতযই একর্ে মিখযাত িােুষ। তকাে মিনিষ মিষনয় মতমে কৃমতে তদমখনয়নেে। এ 
সম্মাে তাাঁর প্রাপয। আিরা তাই তাাঁনক সম্মামেত করনত িাইমে! আিরা ত  পুরস্কার মদনত 
িাই তা হয়নতা অমত সািােযই, মকন্তু গ্রহীতার কানে তার িূলয অনেকখামে। তরাতারাও এ 
র্র্ো মিরর্ীিে িনে রানখে। 
  
পরীক্ষায় প্রিামিত তরি একমর্ সূনত্রর উদাহরি মদমি : 
  
১। তকে পুরস্কার প্রদাে করা হনি তসকথা তর্াষিা করুে, হয়নতা তা দীর্জ কানর্র র্েয 
িা তকাে প্রমতন ামগতায় র্য়লাভ করায়, সরল ভাষায় তা র্াোে। 
  
২। পুরস্কার গ্রহীতার র্ীিে সম্পনকজ সািােয কথায় তরাতানদর অিমহত করুে। 
  
৩। িলুে এই পুরস্কার িক্তার কতখামে প্রাপয, আর তা প্রদাে কনর আপোরা কতর্া 
আেমদত। 
  
৪। পুরস্কার প্রাপকনক অমভেমদত কনর প্রনতযনকর হনয় শুনভিা র্াোে। 
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৫। একর্া কথা িনে রাখা িাই কথাগুনলার িনিয সিনিনয় তিমি িাই আন্তমরকতার 
স্পিজ। তনি এও িনে রাখা দরকার িক্তা িা পুরস্কার গ্রহীতার প্রিংসা করার সিয় ত ে 
তিমি িা়োিাম়ে ো করা হয়, কারি কারও সম্পনকজ অমতিনয়ামক্ত করা ততিে কমঠে েয়। 
আিানদর কথািাতজায় িনু্ধনের ভাির্াই ির্ায় রাখা িাই। 
  
৬। গ্রহনির িক্তনিয আন্তমরক হে 
  
পমরমিমত দানের িক্তনিযর তিনয় এমর্ আরও তোর্ হওয়া দরকার। এর্া কখেই িনে িনে 
ততমর রাখা  ায় ো, অথি অিিার পমরনপ্রমক্ষনত তাৎক্ষমিক হওয়ায় সুমিিাও অনেক। 
শুিু ‘িেযিাদ’ িা ‘আর্ আিার দারুি আেদ’ ইতযামদনত কার্ হয় ো। একর্া সূত্র রাখা 
িাই এ মিষনয়। তা হল এই রকি : 
  
১। সকলনক আন্তমরকতা তিিানো িেযিাদ র্াোে। 
  
২।  ারা আপোনক সহায়তা কনরনেে, তসই সহকিজী, িামলক িনু্ধ িা আত্মীয়নদর প্রিংসা 
করুে। 
  
৩। সকলনক র্াোে পুরস্কার আপোর কানে কতখামে িূলযিাে এিং সকলনক তা তুনল 
তদখাে। মকভানি তা কানর্ লাগানিে সকলনক িলুে। 
  
৪। সকলনক এর্েয আপোর কৃতজ্ঞতা র্াোে। 
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১২. দীর্ে িকৃ্তিো তিবর 
  
তকাে সুি িমস্তনষ্কর িােুষ তকাে পমরকল্পো ো়ো িাম়ে ততমর কনরে ো, তসনক্ষনত্র তকাে 
রকি ততমর ো হনয় িকৃ্ততাই িা তদনিে তকে? 
  
তকাে িকৃ্ততার িযাপার হল সিুনদ্র ভ্রিনির িত। তাই ম মে তকাথা তথনক শুরু করনত 
হনি র্ানেে ো, মতমে তকাথায় তপৌঁেনিে তারও মঠক থানক ো। 
  
তেনপামলয়ে ত  কথা একিার িনলমেনলে িনে হয় তা তসাোর অক্ষনর িাাঁমিনয় রাখা 
দরকার। কথাগুনলা এই :  ুদ্ধ হল এক িরনির মিল্পমিজ্ঞাে, তাই আনগ হনত পমরকল্পো 
ো মেনল সফলতা হনি অসম্ভি। 
  
িকৃ্ততা তদিার িযাপারর্াও অনেকর্া তাই। আিন জর কথা হল িহনক্ষনত্রই িক্তারা িনে 
রানখে ো–িা িনে রাখনলও তা মক কানর্ লাগাে? ো, তা লাগাে ো। এ মিষনয় অিিয 
মেভুজল তকাে মেয়ি সািনে রাখা সম্ভি েয়, তনি মকেু এিে মিষয় আনে  া আনলািো 
কনর িনে তগাঁনথ রাখা ত নত পানর। 
  
১. তগা়োনতই দৃমষ্ট আকষজনির তিষ্টা করুে 
  
আমি একিার েথজ ওনয়ষ্টািজ মিশ্বমিদযালনয়র তপ্রমসনেন্ট ে. মলে হযারে হাউনক প্রশ্ন 
কনরমেলাি, িক্তা মহনসনি তরিে অর্জনের তক্ষনত্র তাাঁর অমভজ্ঞতা মক রকি িনল। একরু্ 
তভনি মতমে িনলে : প্রথনিই দরকার আকষজিীয় প্রস্তািো  ানত তরাতানদর ির্ কনর 
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িনোন াগ আকষজি করা  ায়। েিঃ মলে একর্ে মিখযাত িক্তা। মতমে ত ভানি সুরু 
করনতে তসর্া একরু্ তদখা  াক। 
  
তকাে র্র্োর উদাহরি মদনয় শুরু করনিে 
  
লাওনয়ল র্িাস মেনলে একর্ে খযাতোিা সংিাদ মিনেষক, িক্তা, িলমচ্চত্র তপ্রামেউসার। 
মতমে লনরন্স অি অযারামিয়া সম্পনকজ িলনত মগনয় এইভানি আরম্ভ করনতে : 
  
একমদে আমি তর্রুর্ানলনির মিমিয়াে িীনর্ তহাঁনর্ িলার সিয় েলিনল প্রািযনদিীয় 
তপািাক পমরমহত একর্ে িােুনষর তদখা পাই…. তার তপািানকর একমদনক েুলমেল 
মিিাল একখাো তরিারী….। 
  
এরপনরই মতমে র্র্োমর্ িিজো কনর  াে। এভানি শুরু করনল িযথজতার আিঙ্কা থানক 
ো। তরাতানদর আগ্রহী কনর ততালা  ায় সহনর্ই। 
  
ত  িক্তা তকাে কামহেীর িিয মদনয় তাাঁর িক্তিয শুরু কনরে, ত  কামহেী তার অমভজ্ঞতা 
লব্ধ মতমে কখেই িযথজ হে ো। ত  তকাে দীর্জ িকৃ্ততা করার তক্ষনত্র এই িরনির কামহেী 
মদনয় শুরু করনল সহনর্ সপ্রমতভভানি এমগনয় িলা সম্ভিপর হয়। তনি িনে রাখনিে 
অমত োর্কীয়তা কখেই আেনত িাইনিে ো। প্রমতমর্ িব্দ আর কথা িলার সিয় 
পরস্পর সম্বন্ধ তরনখ িলা িাই। তকােভানিই তরাতানদর মিরমক্ত উৎপাদে করনত িাইনিে 
ো। 
  
তাৎক্ষমিক িকৃ্ততা আর তসই তুলোয় দীর্জ িকৃ্ততা করার সিয় মকেু মিমভন্নতা থাকনিই। 
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তরাতানদর আগ্রহ র্ামগনয় তুলুে 
  
ত  তকাে তোর্ ভাষনির তক্ষনত্র ত িে করা হনয় থানক, তকাে দীর্জ িকৃ্ততা আরম্ভ করার 
সিয়ও তসই একই েীমত কা জকর। অথজাৎ তরাতানদর িােমসক িযাপারর্া একই রকি 
থাকায় তানদর আগ্রহ র্াগানোই িক্তার প্রথি কতজিয হনি। এই আগ্রহ র্ামগনয় ততালার 
সিয় এিেভানি সুরু করা িাই  ানত তরাতারা আরও র্াোর র্েয উদগ্রীি হনয় ওনঠ। 
  
তরাতানদর িামহদা পূিজ করার িনতা িক্তিয রাখুে 
  
মেমিতভানি তরাতানদর িনোন াগ আকষজি করার উপায় হল তারা  া িায় তসমর্ পাওয়ার 
পথ ও প্রমতশ্রুমত। ত িে এইভানি শুরু করা িিৎকার : 
  
‘আমি আপোনদর ক্লামন্ত দূর করার উপায় সম্পনকজ িলনত িাই।’ 
  
‘আমি আপোনদর আয় মক কনর িা়োনো সম্ভি তসই সম্বনন্ধ িলি। 
  
‘আমি কথা মদনত পামর, আমি  া িলি তস কথা  মদ দি মিমের্ তি জ িনর তিানেে 
তাহনল মকভানি র্েমপ্রয় হওয়া  ায় মেমিতভানিই র্ােনত পারনিে।’ 
  
এই রকি িপথ করার উদৃ্ধমতসহ িক্তিয শুরু করনল ির্ কনর তরাতানদর আগ্রহী কনর 
ততালা  ায়। কারি এখানে তরাতানদর িযমক্তগত আকাক্ষা  ুক্ত থানক। সকনলই মকেু ো 
মকেু র্াোর র্েয উদগ্রীি তাই তদেমদে র্ীিনের োো সিসযা সিািানে তকাে উপায় িা 
পথ মেনদজি থাকা তরাতানদর িনোন াগ আকষজনি সক্ষি হয়। 
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অমভজ্ঞনদর োি উনিখ করুে 
  
িকৃ্ততা করার সিয় প্রায়িিঃই তকাে মিনিষ অমভজ্ঞ িােুনষর উদাহরি মদনত পানরে। 
অিিয তসই 
  
অমভজ্ঞতার উদাহরি রাখার সিয় মেনির কথাগুমল িনে রাখনত হনি : 
  
১। ত  উদৃ্ধমত রাখনত িাই তসমর্ মক মেভুজল? 
  
২। এমর্ মক তকাে িযমক্তর মের্স্ব অমভজ্ঞতা লব্ধ অথজেীমতর সম্বনন্ধ িলনত মগনয় কখেই 
তর্া লুইনয়র উদাহরি রাখা প্রাসমেক হনি ো। 
  
৩।  ার উদাহরি রাখমে তরাতানদর তার প্রমত রদ্ধার ভাি আনে ততা? 
  
৪। ত  অমভজ্ঞতার উদাহরি রাখনিা তা মক শুিু িযমক্তগত সুমিিা লব্ধ ো অনেযরও কানর্ 
লাগনি? 
  
আিানদর পাঠিনির একর্ে সদসয একিার ব্রুকলীনের তিম্বাসজ অি কিানসজ িকৃ্ততা 
করার সিয় অযান্ড্রু কানেজগীর উদৃ্ধমত মদনয় মেনলে। কার্র্া মক মতমে মঠক কনরে? হযাাঁ, 
মঠক, কারি  ার কথা মতমে িনলে তরাতানদর কানে মতমে মেনলে অতযন্ত রদ্ধার পাত্র। 
িযিসায় সাফনলযর িযাপানর তার তিনয় ত াগয তকউ আর তেই। তসই উদৃ্ধমতমর্ এই রকি : 
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‘আিার মিশ্বাস ত  তকাে মিষনয় প্রকৃত সাফলয লানভর প্রকৃষ্ট পথ একিাত্র তস মিষনয় 
দক্ষতা অর্জে করা। কারও সম্পদ োো ভানি েম়েনয় তফলায় আমি মিশ্বাস কমর ো। 
আিার র্ীিনে এিে কাউনকই তদমখমে–মিনিষভানি উৎপাদনের কানর্–ম মে োো মিষনয় 
আগ্রহ প্রকাি কনর অথজ উপার্জে কনরনেে। ত  সি িােুষ সফল হনয়নেে তারা একর্া 
লাইে তিনে মেনয় তানতই তলনগ তথনকনেে।‘ 
  
সারাংি প্রকাি করুে 
  
দীর্জ িকৃ্ততার তক্ষনত্র অনেকর্া সিয় িনরই োো কথা িলা হনয় থানক। তসনক্ষনত্র 
উপসংহার র্াোর সিয় মকেু মিনিষ পথ গ্রহি কতজিয। দীর্জ িকৃ্ততায় িক্তা সািারিতিঃ 
র্াো মিষয় উনিখ করার ফনল তরাতারা অনেক সিয় মিহ্বল হনয় পন়ে, িূল িক্তিয 
তানদর কানে অস্পষ্ট হনয় পন়ে। খুি কি িক্তাই িযাপারর্া উপলমব্ধ কনর থানকে। তাাঁরা 
িনর তেে মিষয়র্া তাাঁনদর কানে ত নহতু তিি স্বি আর সহর্ তরাতানদর কানেও িুমে 
তাই। তার মকন্তু কখেই হয় ো। তিিপীয়ার ত িে িনলমেনলে, ‘তরাতারা অনেক কথাই 
তিানে মকন্তু িনে রানখ কি।’ 
  
একর্ে মিখযাত আইমরি রার্নেমতক তেতা িনলমেনলে মকভানি িকৃ্ততা মদনত হয়। 
কথার্া এই রকি : ‘তরাতানদর প্রথনি িলুে মক িলনত িনলনেে। তারপর তসর্া িলুে, 
তারপর আিার তানদর িলুে মক িলনলে। এই কারনিই তানদর মক িলনলে তার 
সারাংি আিার িলা িাই। সারাংনির উপকামরতা এই র্েযই অপমরসীি। 
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এিার ভাল িক্তা হওয়ার র্েয িকৃ্ততা তদিার োো সূক্ষ্ম কারুকা জ আর মেয়ি ো়োও 
দরকার হয় আরও অনেক মকেু। এ হল িক্তার মের্স্ব িযমক্তগত মিষয়  া তরাতানদর 
সনে অনেকখামেই র্ম়েত। তসগুনলা হল এই : 
  
িনে উপমিমত ও িযমক্তে 
  
এ সম্পনকজ আনগ আনলাকপাত করা হনলও মিষয়মর্ এতই র্রুমর ত  আরও মিিদ কনর 
র্াো দরকার। 
  
িযমক্তে অনেক তক্ষনত্রই তদখা  ায় িংিােুিমিক হনয় থানক। এনক ির্ কনর িদল করা 
 ায় ো। ত  তকাে র্েসংন ানগর তক্ষনত্র িযমক্তে অনেকখামে কার্ কনর। তাহনল মক 
িযমক্তে গন়ে ততালা সম্ভিপর হয় ো? হযাাঁ, অিিযই হয়। এর র্েয অভযাস প্রনয়ার্ে। 
তরাতানদর সািনে কথা িলার সিয় এর্েয প্রথনিই তানদর িনোন াগ আকষজি 
প্রনয়ার্ে। এই িনোন াগ আকষজনির তক্ষনত্র ক্লান্ত ভেী হয় িারাত্মক। িক্তানক তাই িনে 
ওঠার সিয় িা তরাতানদর িুনখািুমখ হওয়ার িুহূনতজ সতকজ থাকনত হনি মতমে ত ে ক্লান্ত 
ো থানকে। িরুে তকাে িযিসা সংিান্ত সভায় আপমে িক্তিয রাখনত িনলনেে–তসনক্ষনত্র 
কখেই িিযাহ্ন তভানর্র পর অমফনস কানর্ ত াগ তদনিে ো। এর্েয আপোর  া িাই তা 
হল মিরাি। 
  
তকাে র্রুরী িকৃ্ততা করার আনগ খাদয সম্পনকজও সতকজতা তেওয়া দরকার। মিখযাত 
গাময়কা িাদাি তসলিা িনলমেনলে, ‘তকাে অনপরা িা কেসার্জ থাকনল আমি অতযন্ত অল্পই 
তখনত অভযস্ত। অেুিাে তিষ হনল িাম়ে মফনর পুনরা আহার করনত িাই।’ 
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তপািাক কতর্া প্রমতমিয়া আনে? 
  
একর্ে িেস্তত্ত্বমিদ তিি মকেু িােুষনক প্রশ্ন কনর র্ােনত তিনয়মেনলে তপািাক তানদর 
িনে কতখামে প্রমতমিয়া সৃমষ্ট কনর। প্রায় প্রনতযনকই স্বীকার কনরে ত  মেখুাঁত পমরপামর্ 
তপািাক পরনল, তার অেুভূমত সকনলর িনেই অদু্ভত একর্া ভািোর র্ন্ম তদয়। এই 
ভাি তকাে রকনি প্রকাি করা  ায় ো। এই মেখুাঁত। তপািাক পরা থাকনল তানদর িনে 
আত্মমিশ্বাস দারুিভানিই তিন়ে  ায় তারা তর্র তপনয়নে। এনত তানদর আত্মসম্মাে 
তিািও তঢর তিন়ে  ায়। তারা লক্ষয কনর তদনখনেে, তারা সাফনলযর কথা ভািনল সাফলয 
লাভ করাও ত ে এনত সহর্ হনয়  ায়। ম মে ভাল, মেখুাঁত তপািাক পনরে তার উপর 
এর প্রমতমিয়া হয় এই রকিই। 
  
মকন্তু তরাতানদর উপর তপািানকর প্রমতমিয়া তকিে হয়? িারিার রক্ষয কনর তদনখমে 
তকাে র্েসংন ানগর তক্ষনত্র িক্তার তদনহ  মদ তঢালা ট্রাউর্ার, ইমস্ত্র ো়ো তকার্ আর 
তোঙরা রু্নতা থানক, আর। পনকর্ তথনক তপে িা তািানকর পাইপ উাঁমক িারনত থানক 
তাহনল তরাতানদর িনে সনে সনেই মিরূপ িারিার সৃমষ্ট হয়। অেযমদনক মেখুাঁত, ভদ্র, 
আ়েম্বর িমর্জত তপািাক প্রথি আমিভজানিই তরাতানদর িনে ভাল িারিা র্ামগনয় ততানল। 
এনত একর্া রদ্ধার ভািও তরাতানদর িনে তর্নগ উঠনত শুরু কনর। 
  
শুিু তপািাকই েয়। তসই সনে মেখুাঁতভানি আাঁি়োনো িুল, মফর্ফার্ িুখভেী তপািানকর 
িতই তরাতানদর দৃমষ্ট আকষজি কনর। এই কারনিই প্রনতযক িক্তানক িাইনরর এ মিষনয়ও 
তীক্ষ্ণ ের্র তদওয়া দরকার। 
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আনিমরকার তসকানলর মিখযাত তসোপমত তর্োনরল গ্রযান্ট এই তপািানকর িযাপানর 
একিার তীব্র অেুনিািো কনরমেনলে। গৃহ ুদ্ধ তিনষ িত্রুপনক্ষর তসোপমত তর্োনরল লী 
 খে অযানপািযার্ি তকার্জ হাউনস লযানন্টর কানে আত্মসিপজি করার র্েয আনসে, তার 
তদনহ মেল েতুে সািমরক তপািাক। তাাঁর তকািনরর একপানি েুলমেল িহ িূলযিাে 
একখাো তরিারী। অেযমদনক লযানন্টর তদনহ তকাে তকার্ মেল ো, তরিারীও মেল ো। 
তার তদনহ মেল একর্া িার্জ আর ট্রাউর্ার। মেনর্র আত্মর্ীিেীনত গ্রযান্ট তলনখে, 
তুলোয় আিানক অমত দমরদ্র আর তুি তদখামিল আিার পানিই দাাঁ়োে মেল ে’ মফর্ 
দীর্জ এক সুপুরুষ, িিৎকার মেখুাঁত তার তপািাক। ওই ঐমতহামসক মদেমর্নক মেখুাঁত 
তপািাক ো পনর থাকার র্েয সারার্ীিে অেুতাপ কনরমেনলে তর্োনরল এযান্ট। 
  
িযাপারমর্ এই রকিই হয়। িক্তাও সি সিনয়ই তরাতানদর তীক্ষ্ম দৃমষ্টর িনিয থানকে–
তানক আতস কাাঁনির মেনি তরনখই ত ে  ািাই করা হনত থানক, তার সািােযতি িমর্ও 
অনেক ি়ে হনয় উঠনত পানর। 
  
কথা শুরু করার আনগই আিরা গৃহীত িা িামতল হই 
  
তিি কনয়ক িের আনগ আমি একর্ে োিী সফল িযাঙ্কার সম্পনকজ আনিমরকাে 
িযাগামর্নে মলখমেলাি। তার এক িনু্ধনক আমি প্রশ্ন কনরমেলাি ভদ্রনলানকর সাফনলযর 
কারি মক? তসই িনু্ধমর্ উত্তনর িনলমেনলে সাফনলযর কারি হল তার মির্য়ী হামস। 
প্রথনি তভনিমেলাি কথার্ায় িা়োিাম়ে আনে, পনর তর্নেমেলাি কথার্া মেেক সমতয। 
সমতযই এই িরনের মির্য়ী হামস তরাতার িে র্য় করনত সক্ষি। 
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এক িীো প্রিাদ আনে, ‘ত  হাসনত পানর ো, তার তকাে তদাকাে করা উমিত েয়। হামস 
অনেক তক্ষনত্রই তোাঁয়ানি হনত পানর। আিানদর িযিহারই তরাতানদর িনিয অেুকুল িারিা 
র্াগানত িায়। তাই আিানদর উপমিমতর িনিয  মদ গ্রহিন াগয ভাি ো থানক তাহনল 
তরাতানদর িনিয প্রথি দিজনেই মিরূপ প্রমতমিয়া র্াগনত পানর। তাই তর্নে রাখা িাই 
আিরা কথা শুরু করার আনগই গৃহীত িা িমর্জত হনয়  াই তরাতানদর কানে। এই 
কারনিই আিানদর ভািভেী এিে হনত হনি  ানত সকনলর কাে তথনক উত্তাপ ভরা 
আগ্রহ তপনত পামর। 
  
তরাতানদর এক র্ায়গায় কাোকামে আেনিে 
  
একর্ে র্েসংন াগকারী িক্তা মহনসনি আমি একর্া মিমিত্র মর্মেস লক্ষয কনরমে।  খে 
তকাে ি়ে হলর্নর েম়েনয় মেমর্নয় থাকা তরাতানদর সািনে মকেু িনলমে, তানদর িনিয 
প্রমতমিয়া খুিই কি হনয়নে। অেযমদনক তকাে দিজক িা তরাতায় ঠাসা তোট্ট র্নর  খে 
মকেু িনলমে তরাতানদর িনিয তার অদু্ভত প্রমতমিয়া হনয়নে। 
  
এর কারি অেুসন্ধাে কনর িুনেমে ত ,  ত ভাল মিষয়িস্তুই তহাক েম়েনয় মেমর্নয় থাকা 
তরাতানদর িনিয তার প্রমতমিয়া তিানর্ই হয় ো। খামল আসে িা তিয়ার আগ্রনহ র্ল 
তঢনল তদয়। 
  
তহেমর ওয়ােজ মিিার কনর িনলনেে, সািােয িানরা র্ে তরাতার সািনে কথা িনলও 
আেদ পাওয়া  ায়  মদ তারা আিার িারপানি মর্নর থানক। আর এক হার্ার তরাতাও 
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 মদ িার মফর্ কনর পরস্পনরর তফানত থানক তাহনল ফাাঁকা র্নর কথা িলমে িনলই িনে 
হয়। 
  
মিিাল তরাতানদর সািনে ত  তকাে িক্তাই তার িমক্তসত্ত্বা হামরনয় তফনলে। মতমে 
দিজকনদরই একর্ে হনয়  াে–এনক্ষনত্র মতমে অনেক সহর্ভানি কার্ করনত পানরে 
কারি অল্প তরাতার সািনে তাাঁনক তঢর সতকজ থাকনত হয়। অতএি সিনিনয় ভাল হয় 
তরাতার সংখযা তিমি হনল। 
  
অল্প তরাতানদর সািনে তকাে িে তথনক ো িলাই ভাল। এনক্ষনত্র একই উচ্চতায় 
তানদর সনে একাত্ম হনয়ই কথা িলা ভাল। 
  
িনে তকাে অমতমথ রাখনিে ো 
  
আমি একিার অন্টামরওনত কাোোর প্রিােিন্ত্রীনক িকৃ্ততা করনত তদনখমেলাি। একরু্ 
পনর একর্ে কিজিামর র্নরর র্াোলাগুনলা খুনল মদনত আরম্ভ কনর। এনত মক হয়? 
হনলর প্রায় সিস্ত তরাতাই িক্তানক আিল ো মদনয় ওই কিজিারীনক লক্ষ করনত থানক। 
  
এর কারি তরাতারা মকেুনতই তকাে িলিাে িস্তু ো লক্ষ কনর পানর ো। প্রনতযক 
িক্তানকই কথার্া িনে রাখনত হনি। এো়োও িক্তা মেনর্ও তরাতানদর অিনোন াগী কনর 
তুলনত পানরে। আর তসর্া করা হয় অকারনি হাত ো়েনত তিনয়, র্ািায় হাত মদনয়, 
িাথার িুল স্পিজ কনর ইতযামদ। এ িরনের িারাত্মক অভযাস ির্জে করা িাই। 
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মিখযাত িক্তা তেমভে তিলাসনকা তকাে িনের তর্মিনল লাল তগালাপ রাখনত মদনতে ো 
কারি তা তরাদাাঁনতর দৃমষ্ট আকষজি কনর। 
  
এই কারনিই িনে তকাে িা়েমত কাউনক রাখনত তদনিে ো। ো, তকাে অমতমথ েয়। 
  
. 
  
১৪.  া মিখনলে তা কানর্ লাগানো 
  
আিার পাঠিনির তিৌেতি অিযায় তিষ হওয়ার পর আমি প্রায়ই শুনেমে আিার োত্ররা 
মকভানি এই িইনয়র তকৌিলগুনলা প্রাতযমহক র্ীিনে কানর্ লামগনয়নে। আিার আেদ 
এনত িাি িানেমে। আমি িনলমে এই পার্িি তথনক মিিয় প্রমতমেমিরা তাাঁনদর মিমি 
িা়োনত তপনরনেে, উচ্চপদি কিজীরা তপ্রানিািাে লাভ কনরনেে–আর এর সিই তানদর 
দক্ষতা তিন়ে মগনয়নে িনলই। আর তা এনসনে তানদর সিসযা সিািানে পাঠযিি কানর্ 
লামগনয়। 
  
এে. মরিােজ মেলার তাাঁর ‘রু্নে’র্ স্পীি-এ মলনখনেে : িক্তিয, তকাে মিনিষ িরনের 
িক্তিয, িক্তনিযর ওর্ে, আর এই িক্তনিযর আিহাওয়া…মিল্প-িামিনর্যর তক্ষনত্র প্রািদায়ী 
রক্ত প্রিানহর ভূমিকা মেনত পানর।’ তর্োনরল তিার্র তকাম্পামের তেল কানেজমগ 
পাঠিনির অমিকতজা আর, তফে. কানোনে মলনখনেে : আিানদর তর্োনরল তিার্র 
প্রমতিানে আিরা ত  িকৃ্ততার পাঠিি অেুরাগী হনয়মে তার কারি আিানদর প্রনতযক 
সুপারভাইর্ারই এক একর্ে মিক্ষক। প্রমতমর্ েতুে কিজীনকই তারা তগা়ো তথনকই 
মিক্ষা অেুরাগী কনর ততানলে। 
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িক্তনিযর মসাঁম়ে তিনয় আিরা র্েসংন ানগর তক্ষনত্র  তই অগ্রসর হনত থামক-র্েগনির 
সািনে িকৃ্ততা ত সি তক্ষনত্র একান্ত দরকার–ততই আিরা তদখনত পাই আনলািো, তকাে 
মসদ্ধান্ত গ্রহি, সিসযা তির্ানো, েীমত-মেিজারি, ইতযামদ সি তক্ষনত্রই এই র্েসংন াগকারী 
িকৃ্ততা মক অসািারি কা জকরী। এ িইনয়র উপনদি আর পরািিজ তাই িিঙ্কার ভানিই 
কানর্ লাগানো সম্ভি। মিিয় সংিান্ত তক্ষনত্র এর্া অভািেীয় সাফলয আেনত সক্ষি তার 
প্রিাি িহিারই পাওয়া তগনে। 
  
আপমে হয়নতা অিাক হনয় ভািনেে আনগ ততনরার্া পমরনিদ তথনক  া মিনখনেে 
তসগুনলা মকভানি তকাথা তথনক কনি কানর্ লাগানত শুরু করনিে। আিার উত্তর শুনে 
হয়নতা অিাক হনিে : এখেই। 
  
আপমে এখেই, এই িুহূনতজই হয়নতা তকাে র্েসংন াগকারী িকৃ্ততা মদনিে ো, তা 
সনত্ত্বও িলনত িাই আপোর তদেমদে র্ীিনেও আপমে এর্া কানর্ লাগানত পারনিে। 
এখেই কথার্া িলনত মগনয় আমি িলনত িাই পরক্ষনিই ত  িােুনষর সনে আপোর কথা 
িলার দরকার হনি তানক মদনয়ই আপমে আরম্ভ করুে। 
  
আপমে  মদ পুনরা মিষয়র্া একিার মিনেষি কনর তদনখে তাহনল আি জ হনয় তদখনিে 
ত  আপোর তদেমদে কানর্ কনিজ, মিরািমরত কথািাতজায় তকিে ফল তপনত সুরু 
কনরনেে। 
  
সাত েম্বর পমরনিনদ আপোনদর র্াোনো হনয়নে তকাে দনলর সািনে কথা িলার সিয় 
তকান্ িারমর্ মেয়ি তিনে িলনত হনি : আপমে হয়নতা তরাতানদর র্াোনত িাে তানদর 
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উৎসামহত করনত িাে, তানদর মিশ্বাস অর্জে করনত িাে িা তকাে কানর্ উিুদ্ধ করনত 
িাে। র্েসংন ানগর তক্ষনত্র এই মিষয়গুমল আিানদর িনে রাখা দরকার। 
  
প্রাতযমহক কথািাতজায় ও সি মিষয়গুনলাই স্বতিঃসূ্ফতজভানি হনয় থানক আর সারামদনে 
োোভানি কা জকর হনত থানক। কখেও আিরা হয়নতা তকাে হালকা িরনির আলাপ 
আনলািোয় তিনত থামক আিার পরক্ষনিই তকাে প্রনয়ার্ে তদখা মদনল তকাে পিয সম্বনন্ধ 
মকেু িলনত িাই। এই িইনয় তলখা মেয়িগুনলা কানর্ লাগানত পারনল সি রকি 
অিিানতই তানক কানর্ লাগানো  ানি। এ তথনক আিরা 
  
ত  তকাে ভানিই োো িারিা লাভ কনর অপরনক তকাে কানর্ লাগানতও পামর। 
  
১. প্রাতযমহক কথািাতজায় মেমদজষ্ট িিজো রাখুে 
  
িাত্র একর্া মেয়ি মেনয় তদখা  াক এিার। িনে রাখনিে, প্রথি পমরনিনদ িনলমে 
আপোর িক্তিয রাখার সিয় তানক িিজোিয় করা িাই। এর্া করনল আপোর িক্তিয 
তিি সহর্ আর সর্ীি হনয় উঠনি। অিিয তকাে একদল তরাতার সািনেই এর্া করার 
কথা িনলমে। তিুও তরার্কার কথািাতজায় এর মক তকাে দাি তেই? অিিযই তা আনে। 
প্রাতযমহক তিলানিিা আর আলাপ আনলািোনতও এর িূলয অনেক। 
  
তনি একর্া মিষয় তর্নে রাখা দরকার। কথািাতজায় এই দক্ষতা অর্জে করনত হনল 
মেনর্র উপর পমরপূিজ আিা রাখা অিিযই িাই। অল্প মকেু তলাকর্নের কানে কথা 
িলনত তগনলও আপোর িারিানক : স্পষ্ট রূপ তদওয়ার তিষ্টা করনিে। মেনর্র 
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অমভজ্ঞতালব্ধ মিষয় মেনয়ই িক্তিয রাখা িাই-কথা শুরু করার পর তদখনিে তকিে 
তরতর কনর এমগনয় িনলনেে। 
  
গৃহকত্রজীরা এ িযাপার তথনক  নথষ্ট সুফল তপনত পানরে। মসেমসোমর্র মিনসস আর. মে. 
হার্জ মলনখমেনলে, ‘তদখনত তপলাি আিার েতুে অমভজ্ঞিতা কতখামে আেনদর হনয় 
উনঠনে। সািামর্ক তকাে অেুিানে কথা িলার সিয় র্র্িাে মিষয় আিার  নথষ্ট অিমহত 
কনর ততানল। আমি কথা িলনত তপনর দারুি খুমি হই।’ 
  
তকাে মিমক্ষকার কানে িযাপারর্া েতুে েয়। আিরা অনেনক মকন্তু মিক্ষনকর কার্ ো 
করনলও প্রাতযমহক র্ীিে  াপনের সিয় অনেক সিনয়ই কাউনক ো কাউনক মকেু 
তিখানোর র্েয িনল থামক। িািা িা তার সন্তােনদর তিখানোর র্েয িনলে, প়েিীরা 
অনেক মিষনয় উপনদি িা পরািিজ মদনয় থানকে, ভ্রিিমিলাসীরা সহনর্ সস্তায় তকান্ 
পনথ ভ্রিি করনল ভাল হয় িনলে। অিিার পমরনপ্রমক্ষনতই এসি করা হয়। 
  
২. কিজনক্ষনত্র র্েসংন াগ তকৌিল কানর্ লাগাে 
  
এিার আিরা আিানদর তদেমদে র্ীিনে কিজনক্ষনত্র এই র্েসংন াগ তকৌিল মকভানি 
কানর্ লাগানত পামর তসর্াই তদখি। িনে রাখনিে মিিয় প্রমতমেমি, িযানের্ার, করমিক-
গ্রুপ তেতৃনের অমিকারী, োক্তার, উমকল, ইমঞ্জমেয়ার, মিক্ষক–আিরা এর ত  তকাে 
পনদই কার্ কমর ো তকে, আিানদর দাময়ে থানক মেনর্নদর মিনিষ এলাকা সম্বনন্ধ 
অপরনক তিখানো। এর্া অনেক সিনয়ই তপিাদারী হনত পানর। এই সি কানর্ 
মেনর্নদর দক্ষতা প্রকাি িহ তক্ষনত্রই আিানদর ভমিষযৎ উন্নমতর সহায়ক হনয় ওনঠ। 
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মকেু র্াোনোর সিয় দ্রুত মিন্তা করা আর তসই জ্ঞাে িিৎকারভানি পমরনিিে করাই 
দক্ষতার লক্ষি। এই কারনিই দক্ষতা অর্জে তখেই আরও ভাল হনত পানর  মদ আিরা 
র্েসংন ানগর সহর্ মেয়িনক কানর্ লাগানোর তিষ্টা কমর। তিতার কানে মিিয় 
প্রমতমেমি, োনত্রর কানে মিক্ষক, অিস্তে কিজীর কানে িযানের্ার সকনলই তানদর লব্ধ 
জ্ঞাে সুিুভানি পমরনিিে করনত পানরে। 
  
৩. র্েসংন ানগর সুন াগ অনন্বষি করুে 
  
এই িইনয় র্াোনো প্রমতমদনের িক্তিয রাখার মিষয় কানর্ লাগানো সুন াগ আপোনক 
ততমর কনর মেনত হনি। আপোনক অেিরত র্েসংন ানগর সুন াগ খুাঁনর্ মেনত হনি। 
এর্া মকভানি করনিে? ত  সি ক্লানি র্েসংন াগকারী িকৃ্ততা তদওয়ার সুন াগ আনে 
তসখানে সদসয হনত পানরে। তার মেেক সদসয হনলই হনি ো, আপোনক কা জকর 
ভূমিকাও মেনত হনি। সদসযনদর সািনে কথা িলার অভযাসমর্ গন়ে তুলনতও হনি। 
  
 খেই সুন াগ আসনি মিি তথনক মত্রি মিমের্ িকৃ্ততা তদিার তিষ্টা করনিে। সুন াগ 
তপনল োিী তকাে িক্তার িকৃ্ততা তিাোর তিষ্টাও করনত হনি। অথজাৎ আপোনক 
মেনর্নকই কথা িলার, র্েসংন ানগর সুন াগমর্ খুাঁনর্ মেনত হনি। 
  
৪. তলনগ থাকা িাই 
  
আিরা  খেই তকাে েতুে মকেু মিমখন িে িরা  াক ফরাসী ভাষা তিখা িা গলফ তখলা 
িা িরুে র্েগনির সািনে িকৃ্ততা করা, সি মিষনয়ই আিরা সিাে তানল এগুনত পামর 
ো। তাই িীনর িীনর আিানদর উন্নমত লাভও সম্ভি হয় ো। তঢউ ত ভানি আনস আিরা 
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তসইভানিই তথনি তথনি একরু্ একরু্ কনর মিমখ। তারপর তিি মকেুমদে এক র্ায়গায় 
আর্নক থামক–আনগকার তিখা অনেকর্া ভুনলও  াই। িেস্তামত্ত্বকরা এই অিিানক িনলে 
মিক্ষার িকৃ্ততায় অমিতযকা। র্েসংন ানগর োত্ররা প্রায়ই হয়নতা এই রকি অমিতযকায় 
আর্নক  ায়। িত কমঠে পমররনিও ত ে তারা ল়েনত পানরে। দুিজল  ারা তারা এ 
অিিায় হতািায় হাল তেন়েও তদয়।  ারা কমঠে প্রতযয় মেনয় তলনগ থাকনত সক্ষি তারা 
একমদে অিাক হনয় তদনখ আিিকা তারা ত ে িািার প্রািীর পার হনয় িিৎকার উন্নমত 
কনরনে। অমিতযকা পার হনয় তারা ত ে তেনে উঠনত সুরু কনরনে। িযাপারর্া ত ে 
রাতারামত র্নর্  ায়। তানদর িনিয তর্নগ ওনঠ স্বাভামিকতা, আত্মমিশ্বাস আর িমক্ত। 
  
এ িইনয় আনগ ত িে িলা হনয়নে, র্েসংন াগ শুরু কনর কথা িলনত মগনয় আপমে 
হয়নতা তগা়োয় মেদারুি ভয়, িাক্কা িা স্নায়মিক দুিজলতা তিাি করনত পানরে। তরাতানদর 
িনখািুমখ হনলই এই ভাি তদখা তদওয়া সম্ভি। মিখযাত সেীতজ্ঞরাও তরাতানদর সািনে 
এিে তিাি কনরে। তপনড্রভমস্ক মপয়ানোর সািনে িসনলই োভজাস হনয় প়েনতে। মকন্তু 
মপয়ানো িার্ানত আরম্ভ করার পর িীনর িীনর মতমে স্বাভামিক হনয় উঠনতে। 
তপনড্রভমস্কর অমভজ্ঞতা আপোরও হনত পানর। শুিু  মদ একাগ্রতা ির্ায় রাখনত পানরে, 
তাহনলই প্রথি মদনকর ভীমত কার্ানো তস রকি অসম্ভি হনি ো। প্রাথমিক ভয় কার্ানত 
পারা িানেই অনিজকর্া র্য় করা। কথা িলার িুনখ হয়নতা মকেুর্া ভয় লাগা স্বাভামিক–
কথা িলনত শুরু করুে তদখনিে একরু্ একরু্ কনর তস ভয় তকনর্ তগনে। আেনদর 
সনেই এরপর কথা িনল ত নত পারনিে। 
  
একসিয় এক তরুি, আইে পাঠ করার র্েয ইিুক হনয় আব্রাহাি মলঙ্কনের কানে 
উপনদি তিনয় মিমঠ মলনখমেল। মলঙ্কে তানক র্িানি তলনখে : ‘তুমি  মদ প্রমতজ্ঞািদ্ধ হনয় 
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আইেমিদ হওয়ার িেি কনর থানকা তাহনল অনিজক কার্ ইমতিনিযই হনয় তগনে…সি 
সিয় িনে রাখনি সাফলয লাভ করার র্েয ততািার একান্ত িাসোই অেয সি মকেুর 
তিনয় গুরুেপূিজ। 
  
মলঙ্কে একথা র্ােনতে। সারা র্ীিনে তসর্াই মেল তাাঁর অমভজ্ঞতা। অথি সারা র্ীিনে 
একিেনরর তিমি মতমে সু্কনল মিক্ষালাভ করনত পানরে মে। আর িই? মলঙ্কে একিার 
িনলমেনলে তাাঁর িাম়ের পোি িাইনলর িনিয ত খানে  ত িই মেল সিই মতমে িার 
কনর পন়ে তফনলমেনলে। তাাঁর তকমিনে সারা রাত িনর কানঠর আগুে জ্বলত। িানে 
িানে হানতর কানে রাখা েম়েনত আগুে উসনক মদনতে মতমে এিং তসই জ্বলন্ত কানঠর 
আগুনের আনলায় পন়ে ত নতে মলঙ্কে। তভানরর আনলা ফুনর্ ওঠার সনে সনেই মিোোয় 
পাি মফনর তিানখ র্ল মেনয় মলঙ্কে পানি রাখা তকাে িই মেনয় আিার পন়ে িলনতে। 
  
মতমে কখেও কখেও মত্রি িাইল পানয় তহাঁনর্ তকাে িক্তার িকৃ্ততা শুেনত ত নতে। সি 
রকি পনথ হাাঁর্ার অভযাস করনতে মলঙ্কে–অনেকনক্ষনত্র িের্েনল। ত  তকাে র্ায়গায় 
মতমে িকৃ্ততা তিাোর র্েয েুনর্ ত নতে। মতমে িকৃ্ততার তেিায় ত াগ মদনয়মেনলে মেউ 
সানলনির মিতকজ ক্লানি–আর মদেরাত িকৃ্ততা দাে অেুিীলেী কনর িলনতে। তস িকৃ্ততা 
হত সািারিত সিসািময়ক সিসযা। তিনয়নদর সািনে একরু্ লিা তপনতে মলঙ্কে। তিমর 
র্নের সনে তপ্রনি প়েনল মলঙ্কে লিায় তিমি কথা িলনত পারনতে ো, পালজানর িনস 
তিরীর কথাই শুনে ত নতে। অথি আি জ কথা তসই িােুষই অেুিীলে আর প্রািপাত 
তিষ্টায় হনয় ওনঠে তসকানলর অেযতি তরি এক িক্তা আর তসকানলর তরি িক্তা 
তসনের্র েগলানসর সিকক্ষ এিং প্রমতিন্দ্বী। এই িােুষমর্ই তগমর্সিানগজ ত  ভাষিদাে 
কনরে িােুনষর ইমতহানস তা স্বিজাক্ষনরই তলখা থাকনি মিরকাল। 
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তাই অিাক হওয়ার মকেু তেই, মেনর্র প্রিণ্ড অসুমিিা আর র্ীিে সংগ্রাি সনত্ত্বও মলঙ্কে 
মলনখনেে অদিয িাসো থাকনল তস কানর্র অনিজকই হনয়  ায়…।’ 
  
ওয়ামিংর্নের তপ্রমসনেন্ট প্রাসাদ, তহায়াইর্ হনলে িনিয মলঙ্কনের মিিাল এক ততলমিত্র 
র্াঙানো আনে। তপ্রমসনেন্ট মথনয়ানোর রুর্নভল্ট মলনখনেে : ‘ খে তকাে িযাপানর 
সিসযায় পম়ে, িা তির্ানো তিি কমঠে িনে হয়–আমি মলঙ্কনের মদনক তামকনয় ভািনত 
তিষ্টা কমর আিার র্ায়গায় থাকনল মলঙ্কে মক করনতে। আপোরা হয়নতা িযাপারর্া 
আি জ িনে করনিে। তিুও আমি তদনখমে আিার সিসযা এনত অনেক হালকা হনয় 
 ায়।’ 
  
তাহনল আপমেও রুর্নভনল্টর িনতা করুে ো তকে?  খে তকাে িকৃ্ততা তদওয়ার সিয় 
সিসযায় আকীিজ হনিে মলঙ্কনের কথাই ভািুে ো তকে? মতমে ওই সিয় মক করনতে? 
আপমে অিিযই র্ানেে মতমে মক করনতে। আনিমরকা  ুক্তরানষ্ট্রর তসনেনর্র মেিজািনে 
মতমে মেনফে এ েগলানসর কানে পরামর্ত হওয়ার পর িনলে : ‘একিার তকে 
একিিার পরামর্ত হনলও হাল ো়ো উমিত েয়। 
  
৫. পুরস্কানরর অিিযম্ভামিতা সািনে রাখুে 
  
আিার একান্ত িাসো আপোরা আপোনদর প্রাতরানির তর্মিনল প্রনফসর উইমলয়াি 
তর্িনসর এই তলখামর্ তরনখ িুখি কনর তফলনিে : 
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‘তকাে তরুি তার লাইে ত  রকিই তহাক, তস ত ে তার মিক্ষা মেনয় তকােরকি উনিগ 
তিাি ো কনর। তদমেক র্ীিনে তস  মদ মেয়মিত প্রমতমর্ র্ন্টা মিশ্বস্তভানি কার্ায় তাহনল 
সফলতা আসনিই। একমদে তস তদখনত পানি সফলতা তার হানতর িুনঠায়।’ 
  
প্রনফসর তর্িনসর িত আমিও িলনত িাই তিি িুমদ্ধিত্তার সনে অেুিীলে কনর িলনল 
একমদে আপোর পনক্ষও সুন াগয িক্তা হনয় ওঠা তিানর্ই কমঠে হনি ো। 
  
িনে রাখনিে কথাগুনলা  তই অসম্ভি িনল িনে তহাক সািারিভানি এর্া সতয। অিিযই 
একথা মঠক এর িযমতিি আনে। মেকৃষ্ট িােমসক অিিার িা িযমক্তেহীে তকাে িােুনষর 
 ার িলার িত মকেুই থানক ো, তার পনক্ষ তকানো েযামেনয়ল ওনয়িার হনয় ওঠা সম্ভি 
হয় ো। তনি মকেুর্া তার পনক্ষও মেনর্নক ততমর করা সম্ভি। 
  
একর্া উদাহরি মদমি : মেউ র্ামসজর প্রাক্তে গভেজর তোকি তট্রের্নে একমদে আিার 
পাঠিনির সিামপ্ত অেুিানে মেনলে। মতমে িন্তিয কনরে ওই মদে সন্ধযায় মতমে সদসযনদর 
ত  িকৃ্ততা করনত শুনেনেে তা ওয়ামিংর্নের তিাো িকৃ্ততার তিনয় তকাে অংনিই কি 
েয়। এই িকৃ্ততা তদে মকেু িযিসায়ী আর মিিয় প্রমতমেমিরা  ারা পাঠিনির ক্লানস 
ত াগদাে করার আনগ তরাতানদর সািনে দাাঁ়োনতই ভয় তপনতে। অথি তারাই একমদে 
সকানল তর্নগ উনঠ ত ে মেনর্নদর সফলতায় িমণ্ডত তদখনত পাে। 
  
অতযন্ত সতকজতার সনে আমি িহ িক্তানক লক্ষয কনরমে। আমি তদনখমে তাাঁনদর অনেনকই 
তরাতানদর সািনে কথা িলার ক্ষিতা অর্জনের র্েয মক প্রািপাত পমররি কনরনেে। 
তাাঁনদর িনিয প্রমতভািাে কনয়কর্েই িাত্র অল্প আয়ানস দক্ষতালাভ কনরনে–িামক 
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সকনল কখেও হতািায় তভনঙ পন়েমে। তাাঁরাও পমররনির ফলশ্রুমতনত মিখনর উঠনত 
তপনরনেে। 
  
এর্াই স্বাভামিক র্র্ো। িযিসা র্গনত অহরহ এিেই র্নর্ থানক। র্ে মে রকনফলার 
(ি়ে) িনলমেনলে িযিসার্গনত সিনিনয় ি়ে প্রনয়ার্ে তি জ আর জ্ঞাে। সাফলয এনত 
আসনিই। িকৃ্ততা আর র্েসংন ানগর তক্ষনত্রও তাই। 
  
কনয়ক িের আনগ মিখযাত তিনেকার অমিয়ার মদক তথনক আল্পস পিজনতর মিখনরর 
উচ্চতা িাপার তিষ্টা কনরে। এর োি ওয়াইোর কাইর্ার। তিনেকার িনলে ওমদক 
মদনয় ওঠা তিি কমঠে মেল। মিনিষ কনর অনপিাদারনদর একর্ে গাইে থাকা অতযন্ত 
প্রনয়ার্ে। তিনেকার আর র্নেক িনু্ধ মগনয়মেনলে। মকন্তু তানদর তকাে গাইে মেল ো। 
একর্ে তাই র্ােনত িাে তারা সফল হনিে মকো। অিিযই হি’, 
  
তিনেকার র্িাি তদে। 
  
‘এরকি ভািিার কারি?’ ভদ্রনলাক র্ােনত িাে। 
  
‘অনেনকই গাইে ো়ো তপনরনেে, তিনেকার িনলে, অতএি আিানদর  ুমক্ত আিরা তকে 
পারি। পরার্নয়র কথা তভনি আমি তকাে কার্ হানত মেই ো।’ 
  
ত  তকাে কানর্, এিে মক িাউন্ট এভানরষ্ট মির্য় সম্পনকজও িেস্তে তাই িনল। 
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িকৃ্ততাদানে িা র্েসংন ানগর কানর্ও কথার্া একই রকি। আপমে কতখামে সফল 
হনিে তার মিন্তািারাই আপোনক অনেকর্া প্রভামিত কনর : আপমে  মদ িনে িনে 
ভানিে সফল হনিে আর তসইভানিই িনে সাহনসর তর্াগাে তদে তাহনল মেিয়ই সফল 
হনত পারনিে। প্রনয়ার্ে হল দৃঢ় আত্মমিশ্বাস। 
  
আনিমরকার গৃহ ুনদ্ধর সিয় অযােমিরাল েুনপা অন্ততিঃ ে’মর্ কারি তদমখনয় িনলমেনলে 
িালজেে িদনর তকে মতমে তাাঁর িদুকিাহী র্াহার্ মেনয়  াে মে। অযােমিরাল ফযরাগর্ 
তিি িে মদনয় সি কথা তিাোর পর িনলে, আর একর্া কারনির কথা আপমে িনলে 
মে। 
  
‘তসর্া মক?’ অযােমিরাল েুাঁনপা প্রশ্ন কনরে। 
  
এিার র্িাি এনলা : ‘কার্র্া আপমে করনত পারনিে িনল আনদৌ ভানিে মে।‘ 
  
রাফল ওয়ালনো এিাসজে একিার িনলমেনলে : উৎসাহ ো়ো তকাে ি়ে মকেু করা 
কখেই সম্ভি হয় মে। সাফনলযর িামিকামঠও তাই। 
  
উইমলয়াি মলয়ে তফলপস মেনলে সম্ভিতিঃ ইনয়ল মিশ্বমিদযালনয়র তরি আর র্েমপ্রয়তি 
একর্ে মিক্ষক। তাাঁর ‘একসাইর্নিন্ট অি মর্মিং’ গ্রনন্থ মতমে মলনখনেে, ‘আিার কানে 
মিক্ষাদানের কার্ এক মিল্পকলার িত। এ আিার ভালিাসা। আমি মিক্ষা মদনত 
ভালিামস, ত িে মিল্পী মিল্প সৃমষ্ট করনত ভালিানসে। গায়ক সেীত ভালিানসে, কমি 
ততিে কমিতা রিো করনত ভালিানসে। সকানল ি যা তেন়ে ওঠার পনরই আমি আিার 
োত্রনদর কথাই আেনদ স্মরি কমর।‘ 
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তকাে মিক্ষক ত  তার কানর্ এিে আন্তমরক আেদ পাে তানত আি জ হওয়ার মকেু 
আনে? মিমল তফলপস তাাঁর োত্রনদর উপর প্রিণ্ড প্রভাি তরনখমেনলে, আর তা মতমে 
তপনরমেনলে ভালিাসা, আগ্রহ এিং আন্তমরকতার স্পনিজ। 
  
আপোর তিখার মিষনয়ও আপমে  মদ এ িরনের আন্তমরকতা মদনয় অগ্রসর হনত পানরে 
সিস্ত িািাই তাহনল দূর করনত পারনিে সনদহ তেই। আপোর ক্ষিতা আগ্রনহর সািনে 
এ একর্া িযানলঞ্জ, তার মিশ্বাস রাখনত শুরু করুে মেনর্র উপর। তিষ্টা করুে তোর্ 
তোর্ তকাে দনলর আিা অর্জে করনত। তদখনিে একরু্ একরু্ কনর ি়ে িানপর মকেু 
কারও আর কমঠে িনল থাকনি ো। র্েসংন ানগ এ িরনের প্রনিষ্টা ফলিতী হনিই। 
  
তেল কানেজমগ পাঠিনির মিক্ষকনদর গাইে িইনয় এই কথাগুমল তলখা থানক : ক্লানসর 
সদসযরা  খে আমিষ্কার কনরে তারা তরাতানদর িনোন াগ আর মিক্ষকনদর দৃমষ্ট 
অকাষজনি সিাে–তখেই তারা অন্তনর একর্া ক্ষিতার অমিকারী হে। তাাঁনদর সাহস আর 
আত্মমিশ্বানস তকাে ত্রুমর্ থানক ো। এর ফলাফল মক হয়? তাাঁরা স্বনপ্নও  া ভািনত 
পানরে মে তসই কার্ই তারা করনত সক্ষি হে। তাাঁরা তরাতানদর সািনে কথা িলার 
সুন াগই খুাঁর্নত থানকে। তারা িনিই অনেক তিমি কনর িযিসা সংিান্ত আর 
তপিাদারী, সািামর্ক কার্কনিজ ত াগদাে কনর তেতৃনের অমিকারী হনয় ওনঠে। 
  
‘তেতৃে’ কথামর্ এই িইনয় অনেকিার িযিহার করা হনয়নে। সিানর্ তেতৃনের মিহ্ন হল 
দৃঢ়তািযঞ্জক ভমে, মেনর্নক সমূ্পিজভানি প্রকাি করার ক্ষিতা। এ িরনের গুিাগুি  ার 
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িনিয প্রকাি পায় সিানর্, মতমেই সকল তেতৃনের অমিকারী হে। আপমেও তস ক্ষিতা 
অর্জনে সনিষ্ট হনিে ো তকে? 
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