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সাফযয ও ব্যক্তিত্ব : শুরুর কথা 
  
আপনাত্বের কথাটা হযত্বতা ক্তব্শ্বাসই হত্বব্ না। অব্েয শসটা সাধারণভাত্বব্ ক্তব্শ্বাস না 
হওযারই কথা শে, পৃক্তথব্ীত্বত েথােথভাত্বব্ জীব্ন কাটাত্বত শেত্বল্ োরক্তট ক্তব্ত্বেে পথ 
অব্ল্ম্বন করা েরকার। এই োরত্বট ক্তব্েয ধত্বরই প্রত্বতযক মানুত্বের আসল্ ক্তব্োর ঘত্বট। 
অত্বনযরাই শস ক্তব্োর কত্বর শজত্বন রাখা োই। ক্তব্েয োরক্তট 
  
হযাাঁ, এই প্রশ্ন এই ব্ই পড়ত্বত শুরু করার আত্বে আপনাত্বক অব্েযই করত্বত হত্বব্। আর 
তার উত্তরও আপনাত্বক অব্েযই করত্বত হত্বব্। এব্ং তার উত্তরও আপনাত্বক শপত্বত হত্বব্। 
শুধু পাওযা নয, জীব্ত্বন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শপত্বয শব্াঁত্বে থাকত্বত শেত্বল্ তাত্বক কাত্বজও ল্াোত্বত 
হত্বব্। 
  
শসই োরক্তট ক্তব্েয হল্ : 
  
১। আমরা কী কক্তর? 
২। আমাত্বের ব্াক্তহযক আকৃক্তত কী? 
৩। আমরা কীভাত্বব্ কী কথা ব্ক্তল্? 
৪। আমাত্বের শসই ব্ল্ার পদ্ধক্তত কী রকম? 
  
একটু শভত্বব্ শেখুন কথাগুত্বল্া। 
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ভাব্ত্বল্ই পক্তরষ্কারভাত্বব্ বু্ঝত্বত পারত্বব্ন মানুেত্বক এই প্রক্ততত্বোক্তেতাপূণণ ক্তব্ত্বশ্ব ক্তনত্বজর 
স্থানক্তট ক্তিকমত আযত্ত করত্বত অমানুক্তেক পক্তরশ্রম করত্বত হয। আর শস কাজ করার জনয 
উপত্বরর োরক্তট ক্তব্েযই হত্বল্া সব্ত্বেত্বয মত্বন রাখার মত। এ মত পদ্ধক্ততেত ব্যাপাত্বর না 
ঢুত্বকও ব্ল্া োয উপত্বরর ক্তব্েযগুত্বল্াই একজন সফল্ মানুত্বের সব্ সাফত্বল্যর শোড়ার 
কথা। 
  
কথাটা অব্েয এভাত্বব্ না ব্ল্াই ক্তিক। কারণ এই ক্তব্েযগুত্বল্া শকান পদ্ধক্তত নয। আসত্বল্ 
কাউত্বক ক্তব্োর করার পথ মাত্র। এই পথ ক্তেত্বযই একজন সফল্ মানুত্বের ক্তব্োর সম্ভব্। 
  
ক্তকন্তু ক্তব্োর করার ফল্শ্রুক্তত কী? 
  
এ প্রশ্নও করা স্বাভাক্তব্ক। 
  
আসত্বল্ এগুত্বল্া শথত্বকই একজন পক্তরপূণণ মানুত্বের সক্তিক পক্তরেয শপত্বত পাত্বর সব্াই। 
  
কী ব্ল্ত্বত োই ক্তনশ্চযই সকত্বল্ উপল্ক্তি করত্বত শপত্বর থাকত্বব্ন। 
  
হযাাঁ, একজন সরল্ মানুত্বের সাফত্বল্যর শোড়ার শসই কথাটাই ব্ল্ত্বত োই। অথণাৎ োরক্তট 
ক্তব্েত্বযর অথণ হত্বল্া একজন মানুত্বের সক্তিক ব্যক্তিত্ব প্রকাত্বেরই োক্তব্কাক্তি। 
  
এই পৃক্তথব্ীত্বত মানুত্বের সংখযা কত? অন্তত কত্বযক’ে শকাক্তট শতা ব্ত্বটই, এত্বতা একজন 
সু্কত্বল্র ছাত্রও জাত্বন। অথে ভাব্ত্বল্ও অব্াক হত্বত হয শসই শকাক্তট শকাক্তট মানুত্বের মত্বধয 
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সফল্তার মুখ শেত্বখন কজন? শেত্বে শেত্বে এমন মানুত্বের সংখযা জনসংখযার অনুপাত্বত 
ব্ড়ই নেণয। তাই না? 
  
এ কথা তাই সকত্বল্র স্বীকার করা উক্তেত সফল্তা তাত্বেরই আত্বস োরা সক্তিকভাত্বব্ 
তাত্বের জীব্নত্বক পক্তরোল্না করত্বত পাত্বরন। 
  
শসই জীব্নত্বক পক্তরোল্না কত্বর এক্তেত্বয ক্তনত্বত তারাই তাই পাত্বরন, জীব্ত্বনর নানা ঘাত 
প্রক্ততঘাত আর ব্াধা ক্তব্পক্তত্তত্বক োরা অনাযাত্বস জয করত্বত পাত্বরন। 
  
সব্াই তা পাত্বর না শকন? 
  
এখাত্বনই আসত্বছ ব্যক্তিত্বত্বর কথা। সকত্বল্র ব্যক্তিত্ব কখনই সমানভাত্বব্ সু্ফক্তরত হয না, 
হত্বত পাত্বর না। 
  
এর মত্বধয অব্েযই আরও ক্তকছু ক্তব্েত্বযর অব্তারণা শকউ শকউ কত্বর থাত্বকন। ব্যক্তিত্ব 
প্রকাে আর সাফত্বল্যর জনয এটাও অত্বনকটাই কাজ কত্বর অত্বনত্বকরই ধারণা। 
  
শসটা কী? 
  
সঙ্গত প্রশ্ন, তাত্বত ক্তিমত শনই। শসটা হল্ ভােয। অত্বনত্বকই ব্ত্বল্ থাত্বকন ভােয সহায 
থাকত্বল্ অত্বনকখাক্তন কাজ এক্তেত্বয ক্তেত্বত পাত্বর ক্তকন্তু পৃক্তথব্ীর অসংখয কৃতী, সফল্ 
মানুত্বের জীব্নী পেণাত্বল্ােনা করুণ একব্ার, শেখত্বত পাত্বব্ন শে শসখাত্বন ভাত্বেযর শকান 
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স্থান শনই। ক্তব্ত্বশ্বর ব্হু মানুেই সামানয অব্স্থা শথত্বক শুধু মাত্র প্রতযয আর ব্যক্তিত্বত্বর 
শজাত্বরই সাফল্যল্াভ কত্বর স্মরণীয হত্বযত্বছন। 
  
শসখাত্বন োক্তরদ্র্যও তাত্বের অগ্রেক্তত শরাধ করত্বত পাত্বরক্তন। ব্হু খযাক্ততমান মানুে েরম 
োক্তরত্বদ্র্য প্রথম জীব্ন কাক্তটত্বযও শেে পেণন্ত খযাক্তত এব্ং প্রােুত্বেণর ক্তেখত্বর উত্বিত্বছন। 
  
এ ব্যাপাত্বর একজত্বনর নাম করত্বত পাক্তর। আপনাত্বের মত্বধয অত্বনত্বকই তাাঁর একক্তনষ্ঠ 
ভি। 
  
ক্ততক্তন হত্বল্ন ক্তব্খযাত ইংরাজ ঔপনযাক্তসক এইে, ক্তজ, ওত্বযল্স। ক্তনত্বজর ব্যক্তিত্ব, অধযব্সায 
আর পক্তরশ্রত্বমর শজাত্বরই ক্ততক্তন খযাক্ততল্াভ কত্বরক্তছত্বল্ন, সফল্ হত্বযক্তছত্বল্ন সাক্তহক্ততযক 
ক্তহত্বসত্বব্। 
  
এরকম আর একজন মানুে ক্তছত্বল্ন আত্বমক্তরকা েুিরাত্বের শপ্রক্তসত্বেন্ট আব্রাহাম ক্তল্ঙ্কন। 
ব্যক্তিত্বই তার সাফত্বল্যর োক্তব্কাক্তি ক্তছল্। 
  
এরকম আরও অসংখয মানুত্বেরই নাম করা োয োাঁরা তাাঁত্বের জীব্ত্বন শসই োরক্তট ক্তব্েয 
কাত্বজর শেত্বত্র উৎকত্বেণর েরমতম ক্তেখত্বর ক্তনত্বত শপত্বরক্তছত্বল্ন। 
  
এমনই আর একজন ক্তছত্বল্ন ফরাসী সম্রাট শনত্বপাক্তল্যান শব্ানাপাটণ। ব্যক্তিত্বত্বর শেত্বত্র 
সম্রাট শনত্বপাক্তল্যাত্বনর তুল্না ক্তছত্বল্া না। শসনাব্াক্তহনীর প্রত্বতযত্বক তাাঁত্বক অসম্ভব্ রকম শ্রদ্ধা 
করত্বতন। 
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শনত্বপাক্তল্যান এরকম শ্রদ্ধা আকেণণ করত্বতন ক্তকভাত্বব্? এটাই তাাঁর োক্তরক্তত্রক বব্ক্তেষ্ট্য। 
  
শনত্বপাক্তল্যাত্বনর এই অসাধারণ োক্তরক্তত্রক বব্ক্তেষ্ট্য অদু্ভতভাত্বব্ই শেে পেণন্ত শথত্বক োয। 
শেে পেণন্ত েত্রুপত্বের, অথণাৎ ইংরাজত্বের হাত্বত ব্ন্দ্ী হত্বযও তার ব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল্ শথত্বক 
োয। 
  
শোনা োয শনত্বপাক্তল্যনত্বক ব্ন্দ্ী কত্বর শসন্ট শহত্বল্নায ক্তনত্বয োওযার সময ইংরাজ শসনারা 
তাাঁত্বক অক্তভব্ােন জানায তাাঁর অস্বাভাক্তব্ক ব্যক্তিত্বত্ব মুগ্ধ হত্বয। 
  
ক্তিক এ রকমই আব্ার ল্েয করা শেত্বছ তুকণী শসনাধযে আর অক্তব্সম্বােী শনতা কামাল্ 
আতাতুত্বকণর শেত্বত্রও। 
  
একটা কথা তাই মত্বন রাখা েরকার। আর তা হল্, শে শকান মানুত্বের জীব্ত্বন ব্যক্তিত্বই 
হত্বল্া সাফত্বল্যর মূল্ কথা। আর শসই কারত্বণই শসই ব্যক্তিত্ব প্রকাে করাই আসল্ কাজ। 
  
আব্ারও শসই োরক্তট ক্তব্েত্বযর উত্বেখ করত্বত হয। ওই োরক্তট ক্তব্েয ক্তনভণর কত্বরই েত্বড় 
ওত্বি শেত্বকান মানুত্বের ব্যক্তিত্ব। আর তারই পত্বর স্বভাব্তই এত্বস পত্বড় সাফল্য। 
  
আরও ক্তকছু ক্তব্েয ক্তনত্বযও আত্বল্ােনা েরকার। কারণ এই ব্যক্তিত্ব শেমন েত্বড় তুল্ত্বত 
পারা সম্ভব্ শসভাত্বব্ একজত্বনর ব্াক্তহযক আকৃক্ততর পক্তরব্তণন ক্তক সম্ভব্? 
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না। এটাই হল্ উত্তর। শুধু তাত্বক ক্তকছুটা ব্েত্বল্ শনওযাই সম্ভব্। আব্রাহাম ক্তল্ঙ্কত্বনর 
কথাটাই ধরুন। ক্তল্ঙ্কন সুপুরুে ক্তছত্বল্ন না। এজনয তার ব্যক্তিত্ব সু্ফরত্বণর শকান রকম 
অসুক্তব্ধা হয ক্তন। কারণ ব্যক্তিত্ব শকব্ল্মাত্র ব্াইত্বরর আকৃক্ততর উপর ক্তনভণর নয। 
  
ব্যক্তির মত্বধয এমন ক্তকছু থাত্বক ো অনাযাত্বসই হাজার হাজার মানুত্বের মত্বধয ছক্তড়ত্বয 
তাত্বের ব্ত্বে আনা সম্ভব্পর। ব্যক্তিত্বহীন মানুে কোক্তেৎ সফল্ হত্বত পাত্বর। পৃক্তথব্ীর 
শেত্বকান শেত্বের ইক্ততহাস ঘাটত্বল্ই এ কথার সতযতা আপনাত্বের শোত্বখ পড়ত্বব্ তাত্বত 
সত্বন্দ্হ শনই। 
  
একব্ার ইংল্যাত্বের প্রধানমন্ত্রী ক্তেসত্বরল্ী আর গ্ল্যােত্বটাত্বনর কথাটা ভাবু্ন। 
  
ব্যক্তিত্বত্বর শজাত্বরই তাাঁরা ইক্ততহাত্বস খযাক্ততমান ব্ত্বল্ পক্তরক্তেত হত্বযক্তছত্বল্ন। সাফল্য তাাঁত্বের 
অনুসরণ কত্বরক্তছল্ সারা জীব্ন। 
  
ক্তনত্বজর ব্যক্তিত্ব সম্পত্বকণ অসম্ভব্ সত্বেতন ক্তছত্বল্ন জামণানীর প্রধানমন্ত্রী ক্তব্সমাকণ। তাাঁর এই 
ব্যক্তিই তার অস্বাভাক্তব্ক জনক্তপ্রযতা আর সাফত্বল্যর মূল্ কথা তাত্বত শকান রকম সত্বন্দ্হ 
শনই কারও। 
  
ব্যক্তিত্বত্বর প্রকাে ঘত্বট শকমন কত্বর? 
  
এ কথার উত্তর আত্বেই শেওযার শেষ্ট্া কত্বরক্তছ। মানুে আর পশুর মত্বধয তফাৎ হত্বল্া 
মানুে ব্যক্তিত্বত্বর মধয ক্তেত্বয সহত্বজই েমতা েখল্ করত্বত পাত্বর অথে পশুর একমাত্র 
সম্বল্ তার বেক্তহক েক্তি। 
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ব্যক্তিত্বত্বর মত্বধয কখনও আকাঙ্ক্ষাত্বক জক্তড়ত্বয শফল্া সমীেীন হত্বব্ না। অত্বনক ক্তব্খযাত 
ব্যক্তির মত্বধয ব্যক্তিত্ব থাকা সত্বত্বও অহঙ্কার তাত্বের শব্ক্তে এগুত্বত শেয ক্তন, এত্বনত্বছ পতন। 
কল্ম্বাত্বসর কথাই এত্বেত্বত্র উত্বেখ করা োয। 
  
মানুত্বের কতকগুক্তল্ ত্রুক্তটর কথা স্বীকার কত্বর শনওযাই শব্াধ হয ভাত্বল্া। শে শকান 
েুুঃখজনক পক্তরক্তস্থক্তত ব্া জক্তটল্তার আব্ত্বতণ পক্ততত হত্বল্ মানুে অত্বনক শেত্বত্রই ভুল্ পথ 
গ্রহণ কত্বর। এসব্ শেত্বত্র ব্যক্তিত্ব ব্া সাফল্য অত্বনকত্বকই সক্তিক পথ গ্রহত্বণ সাহােয 
করত্বত পাত্বর। এজনয অব্েযই প্রত্বযাজন ক্তনুঃসত্বন্দ্ত্বহ ব্াস্তব্বু্ক্তদ্ধ আর সক্তিক পথ গ্রহত্বণ 
সেমতা। এর মত্বধযই মানব্ েক্তরত্বত্রর ব্যাখযা ক্তমল্ত্বত পাত্বর। পশুর সত্বঙ্গ মানুত্বের তফাৎ 
এখাত্বনও। 
  
মানুত্বের সফল্ হওযার শেত্বত্র নানা ব্াধাই আত্বস। শস ব্াধা নানাভাত্বব্ আসা সম্ভব্। 
একটা উোহরণ রাখা োক। 
  
শকান মানুত্বের ক্তব্ত্বেে ব্যক্তিত্ব আর কােণকরী েমতা থাকা সত্বত্বও শস হযত্বতা ক্তব্ত্বেে 
ক্তব্ত্বেে শেত্বত্র ব্যথণও হত্বত পাত্বর, েতকরা একে ভাে সাফল্য শেত্বহতু শকান রকত্বমই 
আসত্বত পাত্বর না। পৃক্তথব্ীর ইক্ততহাস ঘাাঁটত্বল্ এমন অজস্র উোহরণ শোত্বখ পড়ত্বত পাত্বর। 
শেমন শনত্বপাক্তল্যান শব্ানাপাত্বটণর জীব্ন। শনত্বপাক্তল্যান উদ্দাম ঝত্বড়র মতই সাফত্বল্যর 
েীত্বেণ আত্বরাহণ কত্বরক্তছত্বল্ন ক্তকন্তু তার ক্তব্োল্ শসনাব্াক্তহনী রাক্তেযা জত্বয সেম হযক্তন। 
  
এত্বেত্বত্র শনত্বপাক্তল্যত্বনর ব্যক্তিত্ব সফল্ হত্বত পাত্বরক্তন। কারণ ব্াধা হত্বয োাঁড়ায রুে 
শসনার প্রক্ততত্বরাধ আর ক্তনষ্করুণ প্রকৃক্তত। 
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জীব্ত্বন সাফল্য আনার কাত্বজ ব্যক্তিত্বত্বকই একমাত্র ব্ড় কত্বর শেখুন এমন কথা ব্ল্া 
হযত্বতা শব্ক্তে ব্াড়াব্াক্তড় ব্ত্বল্ মত্বন হত্বব্। এর সত্বঙ্গ অব্েযই ভাত্বেযর ক্তকছু স্পেণত্বক 
অস্বীকার করা উক্তেত নয। 
  
হযাাঁ, এর সত্বঙ্গ োই আরও একটা ব্স্তু। আর তা হত্বল্া মানক্তসক েক্তি। এই মানক্তসক 
েক্তিই একজন মানুেত্বক োল্না কত্বর ক্তনত্বয োয। এটাই হত্বল্া শেত্বকান মানুত্বের 
োল্নােক্তি, োক্তড়র জ্বাল্ানী। 
  
ব্যক্তিত্ব প্রকাত্বের সত্বঙ্গ ক্তক ক্তেোর সম্বন্ধ থাত্বক? এটা অত্বনক শেত্বত্র সক্তিক না হত্বল্ও 
শকান শকান শেত্বত্র ক্তিক। অথে ক্তব্ত্বশ্বর নানা শেত্বের ইক্ততহাস পাি করত্বল্ শেখা োয 
প্রকৃত পুাঁক্তথেত ক্তেো না থাকা সত্বেও ব্যক্তিত্ব পূরত্বণ ব্াধা হযক্তন। 
  
ভারতব্ত্বেণর ইক্ততহাত্বস মহান সম্রাত্বটর শকান অভাব্ শেখা শেযক্তন। শমােল্ সম্রাট 
আকব্ত্বরর কথাই ধরুন। আকব্র ক্তছত্বল্ন অের জ্ঞানহীন সম্রাট। অথে ভারতব্ত্বেণর 
ইক্ততহাত্বস তাাঁর নাম শব্ে উাঁেুত্বতই। 
  
সম্রাট আকব্ত্বরর এই েমতা আর সুনাম ক্তক কারত্বণ? কারণ তাাঁর প্রখর ব্াস্তব্ বু্ক্তদ্ধ, 
েতুরতা আর অব্েযই ক্তকছুটা সক্তহষু্ণতা। সব্ ক্তমত্বল্ েত্বড় উত্বিক্তছল্ তাাঁর ব্যক্তিত্ব। তা অক্তত 
ব্ড় েত্রুও তাাঁর সামত্বন ম্লান হত্বয পড়ত্বতন। 
  
ব্যক্তিত্ব আর সাফল্য অঙ্গাঙ্গীভাত্বব্ জক্তড়ত অত্বনত্বকই এমন কথা ব্ত্বল্ থাত্বকন। 
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কথাটায হযত্বতা ক্তকছুটা সতযতার প্রকাে ঘত্বট। ব্যক্তিত্ব কথাটা শকব্ল্ অপর কাউত্বক জয 
করাই শব্াঝায না। ব্যক্তিত্ব এমন একটা েক্তি োর প্রকাত্বে মানুে আপনা আপক্তনই ব্ে 
হত্বয োয। শুধু সুইে ক্তটপত্বল্ই শেমন আত্বল্া জ্বত্বল্ উিত্বত পাত্বর শতমনভাত্বব্ ব্যক্তিত্ব 
আেমকা কারও মত্বধয এত্বস োয না। 
  
ব্যক্তিত্ব ধীত্বর ধীত্বর েত্বড় ওত্বি, তার জনয অত্বনক শমহনতও করা োই। 
  
পৃক্তথব্ীত্বত শব্াঁত্বে থাকত্বত ক্তেত্বয মানুে সব্ত্বেত্বয শব্ক্তে মাথা ঘামাত্বত োয ক্তনত্বজত্বক প্রক্ততক্তষ্ঠত 
করার কাত্বজ। 
  
হযাাঁ, প্রক্ততক্তষ্ঠত ব্ল্ক্তছ শখযাল্ রাখত্বব্ন। সুপ্রক্ততক্তষ্ঠত নয। 
  
প্রক্ততক্তষ্ঠত মানুে আর সুপ্রক্ততক্তষ্ঠত মানুত্বের মত্বধয অত্বনকটাই ফারাক। সকত্বল্র পত্বে 
সুপ্রক্ততষ্ঠা ল্াভ আেত্বপই সম্ভব্পর হয না। শেমন শসনাধযে একজন, অথে শসনা অত্বনক। 
সকত্বল্ই শসনাধযে হত্বত পাত্বর না। 
  
ক্তকন্তু এমন হওযার কারণ কী? 
  
এ প্রত্বশ্নর জব্াব্ শোড়াত্বতই ক্তেত্বত শেত্বযক্তছ–ব্যক্তিত্ব। হযাাঁ, সকল্ প্রক্ততক্তষ্ঠত মানুত্বের প্রধান 
হাক্ততযার হত্বল্া তার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বই সাফত্বল্যর মূল্ কথা। 
  
এ ব্ইত্বয মানুত্বের ব্যক্তিত্বত্বক েত্বড় শতাল্ার কথাই তাই ব্ল্ত্বত োওযা হত্বযত্বছ। ব্যক্তিত্ব 
অনাযাসল্ভয কখনই নয। তাই এটা েত্বড় শতাল্ার কাত্বজ োই আত্মক্তব্ত্বেেণ। সমস্ত িক্তট, 
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নানা অসুক্তব্ধা আর ব্াধা জয করার মধয ক্তেত্বযই আত্বস প্রকৃত সাফল্য আর শে সাফল্য 
ল্াভ কত্বর ব্যক্তিত্বই হয তার প্রধান সহায। 
  
পৃক্তথব্ীত্বত এরকম অসংখয কৃতী, ক্তব্খযাত ব্যক্তি আত্বছন োত্বের জীব্নী আত্বল্ােনা করত্বল্ই 
একথার সতযতা প্রকট হত্বয পড়ত্বব্। 
  
তাই আসুন বৃ্থা সময নষ্ট্ না কত্বর ব্ইক্তট পড়ত্বত আরম্ভ করুন। 
  
শক ব্ল্ত্বত পাত্বর আোমী ভক্তব্েযত্বত আপক্তনও আপনার ক্তনত্বজর শেত্বত্র একজন প্রকৃত 
সফল্ ব্যক্তিত্বত্বর অক্তধকারী হত্বয উিত্বব্ন না। কারণ অত্বনত্বকই তাই হত্বযত্বছন। 
  
আমাত্বের পক্তরশ্রম তখনই সাথণক হত্বব্ সামানযতম সহাযতাও েক্তে আপনার ব্যক্তিত্ব েত্বড় 
শতাল্ার শেত্বত্র করত্বত পাক্তর। 
  
তাহত্বল্ এব্ার আগ্রহী হত্বয থাকত্বল্ ব্ইখানার পাতা উত্বে পত্বড় শফলু্ন আর তারপর 
শেত্বখ ক্তনন আপক্তন এ শথত্বক কতখাক্তন সহাযতা শপত্বত পাত্বরন। 
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ব্যক্তিল্ত্বর কথা 
  
“সক্তিক জনসংত্বোত্বের কাত্বজ আমাত্বের সামাক্তজক শমল্াত্বমোয ক্তকছু উত্বদ্দত্বেযর স্পেণ থাকা 
শনহাতই জরুরী। মানুেত্বক শকান না শকানভাত্বব্ প্রভাক্তব্ত করত্বতই হত্বব্”–হাব্াটণ কযাসন 
  
“আপনাত্বক ক্তনত্বজত্বক ক্তব্ত্বেেণ করত্বতই হত্বব্। প্রথত্বমই আপনার ক্তব্ত্বেেত্ব পরীো কত্বর 
ক্তনন। ভাত্বল্া ক্তক মন্দ্ শসটা ক্তব্োর করুন, অভযাসগুত্বল্ার ক্তেত্বক তাকান, আপক্তন 
ভাব্াত্বব্েত্বক কতখাক্তন ক্তনযন্ত্রণ করত্বত পাত্বরন শেখুন, অব্সর সময ক্তকভাত্বব্ কাত্বট তাও 
শেখুন। কাজকত্বমণ শকমন েে তাও শেত্বখ ক্তনন–আসত্বল্ ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ সব্ক্তকছু শজত্বন 
ক্তনন।”–শনক্তভল্ ক্তিসার, হাউ টু সাকক্তসে ইন ল্াইফ 
  
“শে ক্তব্ত্বেে েমতায শকান ক্তব্ত্বেে একজনয অনযত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত পাত্বরন ক্তিক শসই 
েমতাত্বকই আমরা সংত্বেত্বপ ব্যক্তিত্ব ব্ত্বল্ থাক্তক”–রয শেরউে, ক্তথংস উই সুে শনা 
অযাব্াউট মাইন্ড’— 
  
. 
  
এক. মানক্তসক ঝাাঁকুক্তন ইতযাক্তে 
  
তা হত্বল্, আপনার আগ্রহ জােত্বছ? এই ব্ই হাত্বত ক্তনত্বয আপক্তন পাতা উত্বে েত্বল্ত্বছন? 
আপক্তন ক্তক সক্ততযই আগ্রহী? 
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আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন শুধু একটু শেত্বখ ক্তনত্বত োই। প্রক্ততক্তেন এরকম েজন েজন ব্ই 
ব্াজাত্বর আসত্বছ–শেসব্ ব্ই ক্তল্ত্বখত্বছন মত্বনাক্তব্জ্ঞানী আর নামী োিাররা। আপনার তাই 
ব্িব্য হত্বব্ নতুন আর জানার ক্তকছুই শনই–অন্ততুঃ কাত্বজ ল্াোর মত। 
  
শস োই ব্লু্ন, ব্ইখানা আপক্তন হাত্বত ক্তনত্বযত্বছন। শেত্বহতু আপনপর একটু আগ্রহ সঞ্চার 
হত্বযত্বছ। ব্ত্বল্ই। 
  
আপনার এটা মত্বন হত্বযত্বছ শে মনত্বক বতক্তর করার মত্বধয ক্তকছু ব্স্তু থাত্বক। ব্যাপারটা 
কখনই শকান পােল্াক্তম নয, শেমন শল্াত্বক ব্ত্বল্। 
  
এর ফল্ শকমন তা শতা শরাজকার জীব্ত্বনই শেখত্বত পাব্। 
  
শেসব্ মানুেত্বক ঈেণা কত্বরন তাত্বের ব্যাপারটা শকমন? মত্বন মত্বন ব্া সক্ততযই ক্তক কখনও 
োত্বক প্রেংসা কত্বরন তাত্বক ব্ত্বল্নক্তনুঃ ক্তক কত্বর এসব্ পাত্বরন? আপনার মত এত 
তাড়াতাক্তড় শতা ভাব্ত্বতই পাক্তর না, ক্তিক ক্তিক শতা নযই। শব্ক্তে কত্বর ভাত্বল্া কাজ কত্বর 
উপরওযাল্াত্বক সন্তুষ্ট্ও করত্বত পাক্তর না। আপনার মত েমৎকার শখল্ত্বতও পাক্তর না, 
শকান কাত্বজই শেক্তখ আপনার অসুক্তব্ত্বধ ব্া ঝাত্বমল্া হয না। সন্তুষ্ট্ করা কক্তিন, শতমন 
মানুেত্বকও আপক্তন ব্াত্বে আনত্বত পাত্বরন। আপক্তন শকানভাত্বব্ই েত্রু বতক্তর কত্বরন না। 
কখনও অসৎ কাজ কত্বরন না, আপক্তন শভত্বেও পত্বড়ন না। আপক্তন সফল্তার প্রতীক, 
প্রত্বতযত্বকই শসটা শব্াত্বঝ। এর রহসযটা ক্তক জানার জনয আমার সব্ ক্তকছু ক্তেত্বত রাক্তজ 
আক্তছ।’ 
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এটা পৃক্তথব্ীর প্রােীনতম ক্তজক্তনত্বসর মত্বধয একক্তট। এটাত্বক ব্ত্বল্ মন বতক্তর করা। এটার 
শুরু মানুে, েখন মন পক্তরষ্কার কত্বর আর তা কাত্বজ ল্াোত্বনার কথা ভাত্বব্। 
  
সারা জীব্ন ধত্বরই আপক্তন মনত্বক বতক্তর করত্বছন। ব্াক্তড়ত্বত, সু্কত্বল্, কত্বল্ত্বজ, অক্তফত্বস ব্া 
েখন ব্নু্ধত্বের সত্বঙ্গ থাত্বকন। আপক্তন েখন ক্তসত্বনমায ব্া ফুটব্ল্ শখল্ার মাত্বি ব্া োন 
ব্াজনার আসত্বর োন তখনই তাই কত্বরন। আপক্তন সজাে অব্স্থায ো ক্তকছু কত্বরন 
তাত্বতই মনত্বক ব্যব্হার কত্বর েত্বল্ন। তাত্বত বতক্তর হয ক্তেন্তার অভযাস। আত্বব্ত্বের অভযাস 
এই রকম সব্ ক্তকছু। অব্েয ওটাও ক্তিক সব্ ক্তকছুর জনযই ক্তব্ত্বেেজ্ঞ থাত্বকন। তারা 
অত্বনকটা অগ্রসর হন। তাাঁরা োন শব্ে সুেক্তিত প্রব্ল্ েমতার মন। তারা সাধারণ মন 
ক্তনত্বয খুক্তে হন না। তাাঁত্বের ল্েয হল্ শব্ে পুষ্ট্ মানক্তসক শপেী। এই রকম মন ক্তনত্বয 
তাাঁরা মনত্বক ইত্বচ্ছমত ভারসাত্বময সাকণাক্তস শখল্ায ল্াক্তেত্বয জীব্ত্বন েমঙ্কার, সাফল্য 
আত্বনন। 
  
এখাত্বন তাাঁত্বের শসই মন বতক্তর করার শকৌেল্ই কাত্বজ ল্াোত্বত োওযা হত্বযত্বছ। তাাঁরা 
মনত্বক এমনভাত্বব্ কাত্বজ ল্াোন োত্বত মন এক সময শুধু একটা ক্তব্েযই ব্হুেণ ধত্বর 
শভত্বব্ েল্ত্বত পাত্বর। ক্তহমাল্ত্বযর ক্তকছু মন-েত্বব্েক শুত্বনক্তছ তাাঁত্বের মত্বনর সব্ ক্তকছু উজাড় 
কত্বর শঢত্বল্ ক্তেত্বয ব্হুেণ এইভাত্বব্ শরত্বখ ক্তেত্বত পাত্বরন। 
  
তত্বব্ আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন ওই অত্বথণ মন-েত্বব্েক হত্বত োই না আক্তম। এসব্ করার 
মত আমার সময শনই। আক্তম সাধারণ মানুে, োত্বক জীব্ন ব্াাঁোব্ার তাক্তেত্বেই ব্যস্ত 
থাকত্বত হয। এত্বতই আমার সব্ সময েত্বল্ োয। সারাক্তেত্বন সকাল্ আর ক্তব্ত্বকত্বল্ আধ 
ঘন্টার মত সমযই আমার ক্তনত্বজর ব্ল্া োয। আমার তাই ওই সাকণাক্তস কাযোয মন 
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োল্না করার মত বধেণ, সময ব্া েক্তি শনই। আক্তম মন-ব্ীর হত্বত োই না। অতএব্ 
ধনযব্াে, এখাত্বনই ইক্তত টানক্তছ। তত্বব্ োই শহাক আমার কাজকমণ ক্তক কত্বর আরও 
সুষু্ঠভাত্বব্ করা োয শসটা জানত্বত আপক্তত্ত শনই। আক্তম আরও টাকা শরাজোর করত্বত োই। 
আমাত্বক উিত্বতই হত্বব্, আক্তম ব্যথণ হত্বত োই না। আক্তম আমার জীব্ত্বন সাফল্য আনত্বব্াই। 
আক্তম শেত্বখক্তছ শে মানুত্বের মাথা আত্বছ (অব্েয শস শসটা খাটাত্বত পারত্বল্) শস ো োয তাই 
পায। আক্তম এটাও শেত্বখক্তছ মক্তস্তষ্ক, মন ব্া আর ো ক্তকছুই ব্লু্ন, োল্াব্ার এক সক্তিক 
আর শব্ক্তিক পথ আত্বছ। মনত্বক ক্তেোোন করার মত্বধয একটা ক্তকছু আত্বছ, এ ব্যাপাত্বর 
আক্তম ক্তনক্তশ্চত। আক্তম অব্েয শকান মন ক্তব্েযক শখযাল্ী হত্বত োইক্তছ না। ক্তক ব্ল্ত্বত োই 
বু্ত্বঝত্বছন ক্তনশ্চযই শকান শখত্বল্াযাড়, শখতাব্ আকােী ল্ড়াইক্তপ্রয েযাক্তম্পযত্বনর মত ক্তকছু 
না। আক্তম ো োই তা হত্বল্া আমার অক্তফত্বসর কাজকমণ ভাত্বল্াভাত্বব্ করার জনয েত্বথষ্ট্ 
েেতা। আক্তম কাত্বজ েে হত্বত োই। ভক্তব্েযত্বত একক্তেন আমার েপ্তত্বরর প্রধান হত্বত 
োই। আমার অব্সর শতমন শনই, তাই এমন পক্তরশ্রম সাধয শকান কাজ েক্তে না করত্বত 
ব্ত্বল্ন, ব্রং ক্তেত্বন কত্বযকটা ক্তমক্তনট ক্তেত্বল্ েক্তে হয-তাহত্বল্ এই মনত্বক নাড়া শেব্ার 
ব্যাপারটা শেখত্বত পাক্তর। 
  
কথাটা মত্বন শরত্বখই ব্ক্তল্, এই শছাট ব্ইক্তটত্বত ো আত্বছ তা আপনারই উপেুি। একথা 
ব্ল্ক্তছ না এর সব্ই আমারই। এর শকান শকানটা আক্তম ক্তনত্বজও কাত্বজ ল্াক্তেত্বযক্তছ। 
এগুত্বল্া কােণকরী আর শব্াধেময। এগুত্বল্া শপত্বযক্তছ ব্ড় ব্ড় মন-ক্তেেকত্বের ব্ইত্বয। শে 
সব্ মানুে মন-ক্তেেত্বণর কাজত্বক শপো ক্তহত্বসত্বব্ ক্তনত্বযত্বছন। আমার ব্া আপনার মত 
সাধারণ ব্যস্ত মানুেত্বের, োত্বের শকান কাত্বির শেযাত্বরর ধারণা মাথায শরত্বখ সমস্ত মন 
সমপণণ করার ব্াসনা শনই, তাত্বের কথা শভত্বব্ই কক্তিন অংেগুত্বল্া ব্াে ক্তেত্বযক্তছ। পত্বরর 
পৃষ্ঠাগুত্বল্ায শে অনুেীল্নী পাত্বব্ন শসগুত্বল্া করত্বত আনন্দ্ই পাত্বব্ন। 
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এই সব্ মন ঝাাঁকুক্তন শেওযার কাজ শরাজই করার অভযাস েত্বড় শতাল্ার শেষ্ট্া করুন। 
শছাট কত্বরই শুরু কত্বর ক্তেন। প্রথত্বম, পাাঁে ক্তমক্তনট, তারপর েে, এইভাত্বব্…। 
  
হাজার হাজার ব্া ল্ে ল্ে মানুে সারা পৃক্তথব্ী জুত্বড় প্রতযহ এই রকম মানক্তসক 
অনুেীল্ন কত্বর থাত্বকন। 
  
অতএব্ ক্তনক্তশ্চত হত্বত পাত্বরন আপক্তনও সক্তিক পথ ক্তনত্বযত্বছন। 
  
মজা তখন ল্াত্বে েখন শেখত্বব্ন আপক্তন অদু্ভত রকম মানক্তসক েক্তি আর মানক্তসক 
েেতা ল্াভ কত্বরত্বছন। এত্বত আপনার মানক্তসক ধারণ েমতাও শব্ত্বড় উিত্বব্। শেমন 
ধরুন, আত্বে হযত্বতা আপক্তন শকান ক্তকছু তাড়াতাক্তড় বু্ঝত্বত পারত্বতন না, ক্তকছুক্তেন পত্বরই 
শেখত্বব্ন আপনার শব্াঝার েমতা আর বু্ক্তদ্ধ ক্তব্ত্বব্েনা েক্তি খুব্ সূক্ষ্ম হত্বয এত্বকব্াত্বর 
েুত্বরর মতই ধারাত্বল্া হত্বয উত্বিত্বছ। আত্বে ধরুন আপক্তন শেখাত্বন অমত্বনাত্বোক্তেতা, 
েঞ্চল্তা, অস্পষ্ট্ শকান ক্তেন্তা, স্নাযক্তব্ক আত্বব্ে, সংেয, ক্তনত্বজর মত্বত োাঁক্তড়ত্বয থাকার 
অেমতা ইতযাক্তেত্বত ভুেত্বতন–এই মন–ক্তেোর কাজ আগ্রহ ক্তনত্বয শুরু করার পত্বরই 
শেখত্বব্ন আপনার মন েমৎকার কাজ করত্বত শুরু কত্বরত্বছ। 
  
আপক্তন আপনার মত্বনর উপর ক্তনভণর করত্বত পারত্বব্ন। আপক্তন এব্ার শথত্বক আপনার 
মনত্বক েে ছুত্বতার শেভাত্বব্ তার েন্ত্রত্বক ব্যব্হার কত্বর শসইভাত্বব্ই ব্যব্হার করত্বত 
পারত্বব্ন। 
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আপক্তন আপনার অক্তফস, কারখানা শেখাত্বনই থাকুন আপক্তন হত্বব্ন একজন অতযন্ত 
বু্ক্তদ্ধমান সক্ততযকার েে মানুে। আপক্তন শল্াত্বকর সত্বন্তাত্বের কারণ হত্বব্ন, প্রেংসা পাত্বব্ন। 
সমস্ত অসুক্তব্ধা েূর কত্বর শফত্বল্ োর সংস্পত্বেণ আসত্বব্ন তারই শ্রদ্ধা আোয করত্বব্ন। 
অথণাৎ আপক্তন সাফল্য ক্তনযন্ত্রণ করত্বব্ন। 
  
. 
  
েুই. সাফত্বল্যর পত্বথ 
  
আপক্তন শেখাত্বন উপক্তস্থত হত্বত েত্বল্ত্বছন একক্তেন শসখাত্বন শপৌঁছত্বব্ন ব্ত্বল্ই শভত্বব্ত্বছন। 
আপক্তন শকান উত্বদ্দেয ছাড়া জীব্ন কাটাত্বনার পথ তযাে করত্বব্ন ক্তিক কত্বরত্বছন। আপক্তন 
মন ক্তিক কত্বর শফত্বল্ত্বছন আপনার ো আত্বছ শসটা েতেূর সম্ভব্ ভাত্বল্াভাত্বব্ ব্যব্হার 
করত্বব্ন। আপক্তন েৃঢ় প্রক্ততজ্ঞ শে জযী হত্বব্ন, সাফল্য আনত্বব্নই। জীব্ত্বনর শসরা ক্তনেণাস 
আপনার োইই; আর তা হত্বল্া শে ক্তজক্তনস সক্ততযই না হত্বল্ েত্বল্ 
  
শসই সক্তিক ক্তেন্তা, ক্তিক কাজ, ক্তনমণল্ মন, েতটা সম্ভব্ সুস্বাস্থয, সামানয সম্পে, ব্নু্ধত্ব আর 
ভাত্বল্াব্াসা। এর সব্ই আপনার উপত্বরই ক্তনভণরেীল্। আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন এর 
অত্বনকটাই ক্তনভণর করত্বছ সুত্বোে, ভােয, সঞ্চযতার উপর। আপক্তন হযত্বতা উোহরণ ক্তেত্বয 
ব্ল্ত্বত োইত্বব্ন, “ওই শল্াকক্তটত্বক শেখুন! উক্তন েমৎকার কাটাত্বচ্ছন। এটা পাওযার মত 
ক্তক এমন ক্ততক্তন কত্বরত্বছন? 
  
এক ক্তমক্তনট ভাবু্ন। শল্াকক্তট ক্তক সক্ততযই োরুণভাত্বব্ রত্বযত্বছ? ওর জীব্নোত্রা ক্তক সতযই 
ভাত্বল্া? ওর ক্তব্রাট ব্যাঙ্ক অযাকাউন্ট আত্বছ। এত্বতা টাকা ক্ততক্তন ক্তকভাত্বব্ করত্বল্ন? েুনণীক্ততর 
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পত্বথ? উক্তন জীব্ত্বনর মাধুেণ ক্তক তা জাত্বনন? ওাঁর ক্তক ভাত্বল্া আর সক্ততযকার আেেণ আত্বছ? 
ক্তনত্বজর কাত্বজর আড়াত্বল্ ক্ততক্তন ক্তক ভাত্বল্াভাত্বব্ আর সক্তিক পত্বথ ক্তনত্বজর কাত্বজর মুল্যাযন 
কত্বর থাত্বকন? 
  
এটা ক্ততক্তন েক্তে না কত্বরন তাহত্বল্ ক্ততক্তন অব্েযই সাফত্বল্যর কাছ শথত্বক অত্বনক েূত্বর। 
আসত্বল্ ক্ততক্তন হত্বল্ন ক্তনোরুণ অসাফত্বল্যর প্রতীক। 
  
অনযক্তেত্বক, এটাও সক্ততয শে একজন সৎ মানুেত্বক আপক্তন কখনই েক্তমত্বয রাখত্বত পারত্বব্ন 
না। এ ধরত্বনর ব্যাপার অব্েযই আপনার জানা আত্বছ। এমন শল্াকত্বক অব্েযই আপক্তন 
শেত্বনন। এই শল্াকক্তটত্বক নানারকম ভীক্ততকর অসুক্তব্ধার মুত্বখামুক্তখ হত্বত হয। তত্বব্ ক্ততক্তন 
তার মুত্বখামুক্তখ হত্বত ভয পান না। ক্তনত্বজত্বক ক্ততক্তন ক্তিক ক্তেত্বন শনন। ক্ততক্তন কখনই ব্ত্বল্ন 
না : সুত্বোেটা শনওযার শেষ্ট্া কক্তর, এটা জুযা শখল্া। এর অথণ হত্বল্া ব্হুক্তেত্বনর কক্তিন 
পক্তরশ্রম। তত্বব্ ক্ততক্তন তাই করত্বল্ন। তাাঁর ক্তনত্বজর গুণগুত্বল্া শেখত্বল্ন, ক্তনত্বজর ত্রুক্তট শুধত্বর 
ক্তনত্বল্ন। সুত্বোত্বের অত্বপোয না শথত্বক তা সৃক্তষ্ট্ কত্বর শনন। ক্ততক্তন এক অক্তফস ব্য শথত্বক 
মযাত্বনজার হন। 
  
এর সব্ই ক্তনভণর করত্বছ আপনারই উপর। 
  
আপনার সারা জীব্নই হত্বল্া আপনার সারা জীব্ত্বনর কাজকত্বমণর শোেফল্। সক্তিক 
কাজই আপনাত্বক শসখাত্বন শপৌঁছত্বত সাহােয করত্বব্। ভূল্ কাত্বজর ফত্বল্ আপনার েক্তত 
ক্তপক্তছত্বয োত্বব্। একপা ও আপক্তন এগুত্বত পারত্বব্ন না। 
  
কাজ করা কী? আপক্তন কাজ ক্তকভাত্বব্ কত্বরন? কাত্বজর ক্তব্োর কীভাত্বব্ করব্ আমরা? 
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আমরা প্রাযই ব্ক্তল্ : ওহ! কাজটা করল্াম শেত্বহতু করার ইত্বচ্ছ হত্বযক্তছল্। 
  
প্রত্বতযত্বকই েক্তে এই রকম ব্ল্ত্বত থাত্বক তাহত্বল্ আমরা োাঁড়াব্ শকাথায? উোহরণ 
ক্তহসাত্বব্ ধরুন, আপনার ব্াব্া ব্ল্ত্বল্ন : আর একক্তেনও আমার কাজ করার ইত্বচ্ছ শনই, 
ব্া শকান করক্তণক হযত্বতা ব্ল্ত্বল্ন : আমার এক এক সময ইত্বচ্ছ হয ব্ত্বসর মুখখানায 
ঘুক্তস ব্ক্তসত্বয ক্তেই। হযত্বতা একজন আব্ার ব্ল্ত্বল্া, আক্তম জাক্তন ব্যাপারটা ক্তিক নয, তত্বব্ 
ক্তমত্বথয ব্ল্ত্বতই োইক্তছ–তাত্বত শনাংরা ব্যাপার আর ক্তেন্তার কারণ থাকত্বব্ না। একব্ার 
ভাবু্ন এই সব্ শল্াক ো ব্ত্বল্ত্বছ আর শভত্বব্ত্বছ তাই েক্তে কত্বর তাহত্বল্ ক্তক রকম 
শোল্ত্বমত্বল্ ব্যাপার োাঁড়াত্বব্! 
  
তাহত্বল্ শেখত্বছন শতা আপক্তন ো ভাব্ত্বছন শসটা কাত্বজ ল্াোত্বনা শমাত্বটই ক্তিক পথ নয। 
  
এ কথা ব্ল্ারও শকান অথণ হয না শে পাক্তখ, জীব্জন্তুরা আর ফুল্ স্বাভাক্তব্কভাত্বব্ই ব্াাঁত্বে 
তাত্বের ক্তেন্তা শনই, আর তাই তাত্বের জ্বাল্ােন্ত্রণাও শনই। 
  
এটা অব্েয ক্তিক আমাত্বের সহজাত েক্তিত্বতই বু্ঝত্বত পাক্তর জীব্ন এক্তেত্বয েত্বল্ত্বছ। তত্বব্ 
োত্বছর মত আমাত্বের শুধু শব্ত্বড় উিত্বল্ই েত্বল্ না ব্া ক্তসংত্বহর মত্বতা খােয খুাঁত্বজ ক্তফরত্বল্ ব্া 
মাত্বছর মত্বতা ক্তেম ছাড়ত্বল্ই েত্বল্ না। 
  
তফাৎ শুধু মাত্র, আমরা শুধু ক্তকছু করা ব্া না করা এই েুত্বটার মত্বধয একটা শব্ত্বছ ক্তনত্বত 
পাক্তর। 
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আমরা সজাে আক্তছ শে আমরা আমরাই। আমরা জাক্তন আমরা কী করত্বত োই। আমরা 
এও জাক্তন আমরা কাজ কক্তর, শসটা করত্বত হত্বব্ ব্ত্বল্ই কক্তরনা ব্রং করা েল্ত্বত পাত্বর 
ব্ত্বল্ই কক্তর। 
  
সক্তিক কাজ করার তাহত্বল্ অথণ হত্বল্া আমরা শেটা ক্তিক ব্ত্বল্ জাক্তন তাই করা। 
  
এ ধরত্বনর কাত্বজর একটা োম আত্বছ। এত্বত সবু্ত্বর শমওযা ফত্বল্। 
  
শকান শল্াক েক্তে তার আত্বব্ত্বে তাক্তড়ত হত্বয ক্তকছু কত্বর তাহত্বল্ শসরা কাজক্তট কখনই 
করত্বত পাত্বর না শস। 
  
শেমন ধরুন, শস হিাৎ ক্তকছু না শভত্বব্ই প্রেে রাত্বের ব্েব্তণী হত্বয পড়ত্বল্া। আর এর 
ফত্বল্ শস এমন অত্বনক ক্তকছু কত্বর শফল্ত্বত পাত্বর োর জনয পত্বর অনুতাপ করত্বত হত্বত 
পাত্বর। শস োই শহাক, ক্ততক্তন আর একটু ভাত্বল্া কাজ করত্বত পারত্বতন। েক্তে না তাাঁর 
ক্তনত্বজত্বক খারাপ ক্তেত্বক ক্তনত্বয োওযার ইচ্ছা থাকত্বতা। শকান রােী মুক্তষ্ট্ত্বোদ্ধা, শে িুদ্ধ 
ভঙ্গীত্বত এত্বল্াত্বমত্বল্া হাত োল্ায আমরা জাক্তন, শস েক্তে মাথা িাো রাখত্বত পাত্বর তাহত্বল্ 
ক্তনত্বজত্বক শশ্রষ্ঠত্বত্বর আসত্বন শরত্বখ প্রক্তত ঘুক্তসই কাত্বজ ল্াোত্বত পাত্বর। 
  
না শভত্বব্ক্তেত্বন্ত কাজ করত্বল্ শসটা শব্ক্তে েূর এত্বোয না। 
  
এর কারণ না শভত্বব্ কাজ করত্বল্ শসটা োক্তন্ত্রক হয। এটা ক্তনভণর কত্বর স্নাযু আর ক্তব্ত্বেে 
ক্তকছু আভযন্তরীণ কািাত্বমার উপর, শেমন অন্ত্রগুচ্ছ আর ক্তেরা। আমাত্বের এই সব্ স্নাযুর 
ব্া ক্তেরার উপর শকান রকম ক্তনযন্ত্রণ থাত্বক না। তাই ক্তকভাত্বব্ আো করত্বত পাক্তর োর 
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ক্তপছত্বন অনুভূক্তত ছাড়া আর ক্তকছুই শনই তাত্বক ক্তকভাত্বব্ ক্তনযন্ত্রণ করত্বব্া? আমরা অত্বনকটা 
একটা এক্সত্বপ্রস শেত্বনর মত, দ্রুতত্বব্ত্বে ছুত্বট েত্বল্ক্তছ, শুধু ইক্তিত্বনর শকক্তব্ত্বনর শকান 
ড্রাইভার শনই। 
  
তাই আমাত্বের কাজকত্বমণ সাহােয করার জনয শকান ব্াধা সৃক্তষ্ট্ না কত্বর এর ক্তপছত্বন শকান 
ক্তেন্তা জুত্বড় শেব্ার শেষ্ট্া করা শেত্বত পাত্বর। অথে এত্বল্াত্বমত্বল্া ব্াত্বজ ক্তেন্তা নয। আমাত্বের 
ক্তনত্বজত্বের ক্তিক মত ক্তেন্তা করা শেখাত্বনা েরকার। তাই আসুন, ক্তকছু করার আত্বে েুব্ার 
ক্তেন্তা কক্তর। 
  
এটা শতমন সহজ কাজ নয। সাধারণ বু্ক্তদ্ধ হত্বল্া এত্বকব্াত্বর অসাধারণ ক্তকছু। তাহত্বল্ও 
এটা পাওযা ভাত্বেযর ব্যাপার। তাহত্বল্ আসুন, সাধারণ এই বু্ক্তদ্ধ জক্তমত্বয রাখাই শহাক 
আমাত্বের একমাত্র উত্বদ্দেয। 
  
. 
  
ক্ততন. সাফত্বল্যর পক্তরকল্পনা 
  
আপক্তন েূড়ায উিত্বত োন? 
  
আপনার তাই একটা ধারণা থাকা েরকার শকাথায েত্বল্ত্বছন আর োত্রাপত্বথর শেত্বে ক্তক 
শেখত্বত োন। 
  
তাই ব্যাপারটা ক্তক রকম আপনার জানা েরকার। 
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একটা উোহরণ শেখুন। 
  
আপক্তন ক্তক টাকা শপত্বত োন? …টাকা শে েমতার জন্ম শেয তাই োন? …োন সুখ 
…ক্তনরাপত্তা … আর সম্মান? 
  
না ক্তক এমন ক্তকছু োন োর সক্ততযই মূল্য আত্বছ? উৎকেণ ভরা মন? পৃক্তথব্ীত্বত কাত্বরা 
প্রক্ততই শকান শোে করার আনন্দ্? পৃক্তথব্ীত্বত জীব্ন োপন ো আনত্বন্দ্ ভত্বর শতাত্বল্ শসই 
সতয আর শসৌন্দ্েণ? 
  
এখাত্বনই ভাব্নার ক্তব্েয? 
  
আপনার ধারণাই আপনার সুখ েুুঃত্বখর কারণ একথা ভুল্ত্বব্ন না। 
  
এই ধারণাই আপনার মত্বধযর জীব্নত্বক ভত্বর শতাত্বল্, আত্বল্াক্তকত কত্বর, আপনাত্বক এক্তেত্বয 
ক্তনত্বয েত্বল্। 
  
কী কাজ করত্বত েত্বল্ত্বছন শস সম্পত্বকণ শকাত্বনা ধারণা না থাকার অথণ আপক্তন অন্ধকাত্বরর 
োত্রী শকান অত্বন্ধর মতই। 
  
ব্যাপারটা অনুসরণ করার শেষ্ট্া করুন। 
  
অন্ধভাত্বব্ জীব্ন কাটাত্বনাত্বত েুুঃখই আত্বন। 
  
শকাথায েত্বল্ত্বছন তাই শেত্বখ ক্তনন। 
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ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ ভাবু্ন। কাজটা প্রত্বতযক ক্তেন একটা ক্তনক্তেণষ্ট্ সমত্বয করার শেষ্ট্া করুন, 
শেমন ধরুন রাত্বত ক্তিক ঘুত্বমাত্বনার আত্বে। 
  
মত্বন মত্বন ক্তনক্তশ্চতভাত্বব্ই শজত্বন রাখুন শে, সব্ ক্তকছুই ক্তনভণর কত্বর সক্তিক ক্তেন্তা আর 
ধারণার এব্ং অনুভূক্ততর উপর। তারপর ব্াস্তত্বব্র মুত্বখামুক্তখ শহান, সারাক্তেত্বনর কাজকত্বমণর 
ক্তেত্বক তাকান। ো হওযা উক্তেত ক্তছল্ ক্তিক তাই ক্তক হত্বযত্বছ? আরও একটু ভাত্বল্া ক্তক হত্বত 
পারত না? ক্তনত্বজর উপর আপনার ক্তক ক্তনযন্ত্রণ আত্বছ? নাক্তক আপক্তন শুধু মাক্তটর উপর 
শোখ শরত্বখ এক্তেত্বয েত্বল্ত্বছন? 
  
শগ্রনক্তভল্ ক্তিসার, তাাঁর ‘হাউ টু সাকক্তসে ইন ল্াইফ’ ব্ইক্তটত্বত এই উপত্বেে ক্তেত্বযত্বছন : 
জীব্ত্বনর শেত্বত্র একটা পক্তরকল্পনা ছত্বক ক্তনন। শেমন এতটা ঘুত্বমর জনয, এতটা কাত্বজর 
আর এতটা শখল্ার জনয। 
  
তার উপত্বেে হত্বল্া, এক্তেত্বয েলু্ন। ব্াাঁধাধরা পত্বথ আটত্বক োত্বব্ন না। আপনার শুধু 
েরীর নয, মনত্বকও শব্ত্বড় উিত্বত ক্তেন। 
  
আপনার ক্তনত্বজর োম ব্াড়াত্বনার জনয ক্তক কত্বরত্বছন? আপনাত্বক ক্তনত্বজত্বক উন্নত করত্বতই 
হত্বব্। 
  
ব্ড় ব্ড় ক্তজক্তনস ব্ড় মানুত্বের সামত্বনই আত্বস। শে বতক্তর নয শস রকম েক্তে সামানয কারও 
সামত্বন ব্ড় ক্তজক্তনস আত্বস শস শসটা ক্তনত্বয কী করত্বত পারত্বব্? 
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তাই বতক্তর থাকুন। 
  
এখন কথাটা হল্ ক্তনত্বজত্বক কীভাত্বব্ বতক্তর করত্বছন আপক্তন? 
  
আপনার ব্াড়ক্তত সমযগুত্বল্া কীভাত্বব্ কাত্বজ ল্াোন? শুধু ক্তক শুত্বয ব্ত্বস কাক্তটত্বয শেন? 
  
এ রকম হত্বল্ অতযন্ত শোত্বের কাজ। 
  
ব্রং আপনার ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ আরও ভাত্বল্া কত্বর শজত্বন ক্তনন। 
  
এ সম্বত্বন্ধ কথাব্াতণা ব্লু্ন। ঐ ক্তব্েত্বয কােজ, সামক্তযকপত্র ব্া ব্ই পত্বড় শফলু্ন। শেটা 
করার জনয ভাত্বল্া আর নতুন ধরত্বণর পথ খুাঁত্বজ শব্র করুন। 
  
এজনয ক্তব্ত্বেে পািযসূেী আর ক্তেেণ ব্যব্স্থার আশ্রয ক্তনন। শকান সু্কল্, িাব্ ব্া 
ল্াইত্বব্রক্তরত্বত ভক্ততণ হত্বয োন। 
  
মানুত্বের সত্বঙ্গ শমল্াত্বমো করার জনয মন ক্তিক কত্বর ক্তনন। মনটা নাড়াোড়া করত্বত ক্তেন, 
জীব্ন্ত ধারণা ক্তেত্বয মত্বন আত্বল্াড়ন তুলু্ন। এটাই হত্বল্া আরও কাত্বজর োকা ঘুক্তরত্বয 
উৎপােত্বনর ব্যব্স্থা করা। এইভাত্বব্ই আপক্তন আরও েক্তিোল্ী–অপ্রক্ততত্বরাধয অগ্রণী-েক্তির 
অক্তধকারী হত্বত পাত্বরন। 
  
আপনার কাত্বজ নতুন অত্বথণর সূেনা হত্বব্। আপক্তন আরও উচ্চতর মূল্য ল্াভ করত্বব্ন। 
আর এভাত্বব্ই আপক্তন সাফল্য ক্তনযন্ত্রণও করত্বত পারত্বব্ন। 
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শেনক্তভল্ ক্তিসার এইরকম ধারণার জন্মোতা। সফল্ভাত্বব্ কাজ সম্পন্ন করত্বব্ন–এটাই 
শহাক আপনার জীব্ত্বনর উত্বদ্দেয। 
  
জীব্নই হল্ কাজ, আপনার আর প্রক্ততক্তট মানুত্বেরই ব্যস্ত থাকার উপায। জীব্ত্বন সব্ত্বেত্বয 
ব্ড় ো ভাব্ত্বত পাত্বরন, কাজ হত্বল্া তার অনযতম। 
  
অপত্বরর জনয কাজ করুন। এটা করত্বল্ শেখত্বব্ন–আপক্তন শসানার সম্পে জয কত্বরত্বছন। 
একাত্বজ আপক্তনই ো ক্তকছু শেখত্বব্ন–আপক্তন শসানার সম্পে জয কত্বরত্বছন। একাত্বজ 
আপক্তনই ো ক্তকছু করত্বব্ন তা খাাঁক্তট শসানায পক্তরণত হত্বয সারা জীব্ত্বনরই সম্পে হত্বয 
থাকত্বব্। 
  
এ ক্তব্ত্বশ্ব শকান মানুে েক্তে শব্াত্বঝ শে এই পৃক্তথব্ীত্বত আত্বে শস আসার আত্বে ো ক্তছল্ তার 
শেত্বয একটু ভাত্বল্া কত্বরত্বছ, তাহত্বল্ এর শেত্বয আনন্দ্ আর ক্তকছু শনই। 
  
অত্বনযর জনযই ব্াাঁোর শেষ্ট্া করুন। এটাই হল্ কাজ। এর শথত্বকই জন্ম শনয সাফল্য। 
  
ক্তনত্বজর কাত্বজ েক্তে তৎপর হত্বত পাত্বরন তাহত্বল্ আপক্তনও এক্তেত্বয শেত্বত পাত্বরন। 
োইত্বহাক তাত্বত ক্তকছু না শভত্বব্ই আপনার কাজত্বক ক্তনত্বজর উপেুি কত্বর তুলু্ন। এটা 
হত্বল্া আসল্ রহসয। আপক্তন হযত্বতা ভাত্বব্ন ব্া অনুভব্ কত্বরন, সক্ততযকথা ব্ল্ত্বত শে 
কাত্বজর শোেয আপনাত্বক হত্বত হত্বব্। এটাই শেন ক্তিক ব্ত্বল্ শোনাত্বচ্ছ। ক্তিক কাত্বজ ক্তিক 
শহাক। আর তাই হওযা উক্তেত। তত্বব্ আক্তম ব্া আপক্তন শতা শব্ত্বছ ক্তনত্বত পারত্বব্া না। তাই 
আমাত্বের পত্বে শেটা ভাত্বল্া তাই করা উক্তেত …কাজক্তটত্বক মাক্তনত্বয শনওযা। 
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হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন খুব্ আগ্রত্বহর শোনাত্বচ্ছ না। 
  
একটা উোহরণ ক্তেক্তচ্ছ। ধরুন আপক্তন ক্তহসাব্োত্বে শব্ে পাকা। আপনার ইত্বচ্ছ ক্তছত্বল্া 
ব্ীমার কাত্বজ আসত্বব্ন। আপনার োব্া শখল্ত্বত, শব্ড়াত্বত আর শটক্তনস ভাত্বল্া ল্াত্বে। ক্তকন্তু 
আপনাত্বক আসত্বত হত্বযত্বছ। শল্াহাল্ক্কত্বড়র কাত্বজ নানা ঝাত্বমল্ার মত্বধয। আপনাত্বক 
নাড়াোড়া করত্বত হত্বচ্ছ ধাতব্ পাত, ঢাল্াই আর ঝাল্াইত্বযর কাজ করত্বতও হত্বচ্ছ। 
কাজটা আমার ভাত্বল্া ল্াত্বে না। 
  
আপক্তন এটা শছত্বড় ক্তেত্বত েত্বল্ত্বছন? 
  
না তা করত্বব্ন না, আপক্তন েক্তে সহত্বজ হার মানার মানুে না হন। শে ধরত্বনর মানুে 
কক্তিন কাত্বজ ভয পায না, ব্াধা ক্তব্পক্তত্তত্বত হার মাত্বন না; শস ধরত্বনর মানুে ক্তিক শল্ত্বে 
শথত্বক একগুত্বয হত্বয কাত্বজ সফল্ হত্বব্ই। 
  
আপনার কাজ সম্বত্বন্ধ সব্ খুাঁক্তটনাক্তট আত্বে শজত্বন ক্তনন। সব্ ভাত্বল্া কত্বর োোই করুন। 
কাজক্তটত্বক অক্তফস ব্া কারখানার অনয সব্ েপ্তত্বরর সত্বঙ্গ তুল্না কত্বর ক্তমক্তল্ত্বয ক্তনন। 
শব্াঝব্ার শেষ্ট্া করুন। এ ক্তনত্বয ভাবু্ন, কথা ব্লু্ন। এ ক্তনত্বয পডু়ন আর ক্তল্খুন। 
  
শকান ক্তকছুই রসকস হীন নয। তত্বব্ োর ক্তেন্তাধারা আত্বছ শস একটু ক্তব্ব্রত হত্বত পাত্বর 
মাত্র। েত শব্ক্তে কত্বর কাত্বজ মত্বনাত্বোে শেত্বব্ন ততই আপনার মন জাগ্রত হত্বব্ আর 
আপনার অনুভূক্ততও োঙ্গা হত্বব্। 
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আপক্তন শব্াধ হয অব্সর ক্তনত্বত েল্া শসই বু্ত্বড়া ইক্তিন-ড্রাইভাত্বরর কাক্তহনী শুত্বনত্বছন। 
শেেব্ার শস েখন ইক্তিনটা োল্াক্তচ্ছত্বল্া, শস ব্ত্বল্ তার মত্বন খুব্ই ল্ােত্বল্া শে অনয 
একজন শল্াক তার এই ইক্তিন োল্াত্বব্। ভাক্তর েমৎকার আমার এই ইক্তিন! তাই না? 
বু্ত্বড়া ক্তনত্বজর কাজত্বক ব্ড় ভাত্বল্াব্াসত্বতা। শস তার শতল্মাখা ইক্তিনটাত্বক অতযন্ত 
ভাত্বল্াব্াসত্বতা। 
  
ক্তনত্বজর কাজত্বক ভাত্বল্াব্াসুন। 
  
আমাত্বের কাত্বজর ক্তপছত্বন েখন অনুভূক্তত কাজ কত্বর আমরা তখনই সব্ শসরা হত্বয উক্তি। 
  
আপক্তন েত্বতা নত্বড়েত্বড় ব্ত্বল্ ব্সত্বল্ন, কত্বযক ক্তমক্তনট আত্বে ক্তক শেন ব্ত্বল্ক্তছত্বল্ন আমাত্বের 
সব্ কাত্বজর ক্তপছত্বন ক্তেন্তা সম্বত্বন্ধ? 
  
ক্তিকই ধত্বরত্বছন। শব্াঝা োত্বচ্ছ আমরা অত্বনকটা শোল্মাল্ কত্বর শফত্বল্ক্তছ। ক্তকন্তু এব্ার 
সক্তিক শকান কাত্বজর ক্তেত্বক তাকান। শসটা কী রকম? 
  
ক্তকন্তু কারও জীব্ন শসটা হিাৎ হয না। কাজ ক্তেক্তন করত্বছন ক্ততক্তন েক্তে শসটা ভাত্বেযর 
হাত্বত শছত্বড় ক্তেত্বয থাত্বকন তাত্বত শসটা ভুল্ আর েক্ততকর হত্বত পাত্বর। 
  
না। ক্ততক্তন শকান ঝুাঁক্তক ক্তনত্বত োনক্তন। ক্ততক্তন আত্বেই শভত্বব্ শরত্বখক্তছত্বল্ন। তারপর এটাত্বক 
ব্াস্তত্বব্ রূপ ক্তেত্বযত্বছন। এটার সম্বত্বন্ধ শকান ধারণাই ক্তছল্ না। 
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ক্ততক্তন তাাঁর েরীত্বরর েন্ত্রগুত্বল্া েক্ততেীল্ কত্বরন। তাাঁর মত্বন আর স্নাযুত্বত শে আত্বল্াড়ন 
আত্বস তাই হল্ অনুভূক্তত। 
  
ক্তিক তখনই ক্ততক্তন হত্বয উত্বিক্তছত্বল্ন এক কমণব্ীর মানুে। 
  
অতএব্ শেখত্বত পাত্বচ্ছন, সক্তিক কাজ বতরী হয একটা ধারণা শথত্বকই, আর তাছাড়াও 
এক অনুভূক্তত শথত্বক ো েন্ত্রত্বক পক্তরোক্তল্ত কত্বর। 
  
আমরা ভাত্বল্া কত্বর কাজ কক্তর, কারণ আমরা ভাত্বল্াভাত্বব্ ক্তেন্তা কক্তর আর তাছাড়াও 
ভাত্বল্াভাত্বব্ ‘অনুভব্ও’ কক্তর। 
  
আত্বব্ে ছাড়া শকান ক্তেন্তার শকান েমতা শনই-এটা শকান স্বত্বেরই জন্ম শেয। 
  
আব্ার ক্তেন্তা ছাড়া আত্বব্ে হত্বল্া ল্েয ছাড়া ছুাঁত্বড় শেওযা একটা তীর-োর শেে পক্তরণক্তত 
অপব্যয, েক্তত আর ব্যথণতা। 
  
সক্তিক ক্তেন্তা, ো উপেুি অনুভূক্ততর জন্ম শেয, শসটাই আমাত্বের ল্েয শভে করার পত্বথ 
আমাত্বের সক্তিকভাত্বব্ পক্তরোল্না কত্বর। 
  
আসুন আমরা আমাত্বের জীব্ত্বনর একটা ছক বতরী কত্বর শফক্তল্। আসুন আমরা শজত্বন 
ক্তনই পক্তরষ্কারভাত্বব্ই আমরা শকাথায েত্বল্ক্তছ আর শসখাত্বন শপৌঁছত্বব্াই ব্া শকমন কত্বর। 
  
আর এই ভাত্বব্ই আমরা ক্তিক ো োই তা শপত্বত পাক্তর। 
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শভত্বস শব্ড়াত্বনা কাউত্বক তার জীব্ত্বনর উত্বদ্দেয পূরণ করায না। আমরা ভাক্তব্ আর না 
ভাক্তব্ ঘটনা েথারীক্তত ঘত্বট েত্বল্। আসল্ কথা হত্বল্া আমাত্বের শকব্ল্ শেখত্বত হত্বব্ ঐ সব্ 
ঘটমান অব্স্থা আমাত্বের শেন সাহােয কত্বর ব্াধার সৃক্তষ্ট্ না কত্বর আর শব্াঁত্বধ না রাত্বখ। 
  
আমরা শতা ব্াতাত্বসর উপর ক্তব্শ্বাস শরত্বখ েক্তল্ না। আমরা শুধু েক্ততপথটা মত্বন শরত্বখ 
ক্তনত্বজত্বের এক্তেত্বয ক্তনত্বয োই। ক্তনক্তেণষ্ট্ পক্তরকল্পনা অনুসরণ কক্তর। 
  
ব্যাপারটা মাত্বঝ মাত্বঝ কষ্ট্কর হত্বয ওত্বি। তার অথণ হত্বল্া মাঝপত্বথ শথত্বম পড়া। 
আমাত্বের হযত্বতা মাঝপত্বথ সক্ততযকার োত্বত আনন্দ্ পাই তা তযাে করত্বতও হত্বত পাত্বর। 
এজনয আমাত্বের হযত্বতা শুষ্ক, নীরস, কাক্তরেরী ক্তব্েত্বযর ব্ইও পাট করত্বত হত্বত পাত্বর, 
আমাত্বের পছন্দ্সই হাল্কা ব্ই সক্তরত্বয শরত্বখ। অথব্া, আমাত্বের হযত্বতা অক্তফত্বস ব্া পড়ার 
শটক্তব্ত্বল্ আটত্বক থাকত্বতও হত্বত পাত্বর–শে সমযটা আমারা অনাযাত্বস শটক্তনস শখত্বল্ ব্া 
ক্তব্রজ শখত্বল্ই কাটাত্বত পারতাম। েীঘণ সময কাত্বজ আটত্বক থাকার অথণ হত্বল্া িাক্তন্তত্বত 
জজণর হত্বয পড়া। এত্বত আমাত্বের অত্বনক শব্েী ঘুত্বমাত্বতও হয। এছাড়াও আমাত্বের 
হযত্বতা ক্তনযন্ত্রণ, োাঁেনী রাত্বতর বহ বে, নাত্বের আসর ইতযাক্তে শথত্বকও সত্বর থাকত্বত হয। 
  
তত্বব্ শে মানুে ক্তনক্তেণষ্ট্ ল্ত্বেয শপৌঁছত্বত ব্দ্ধপক্তরকর, সব্ সমত্বযই শকাথায শপৌঁছত্বব্ন ক্ততক্তন 
শসটা মত্বন রাত্বখন। সফল্ হত্বয আরও পাওযার জনয ক্ততক্তন শঢর শব্ক্তেই ক্তেত্বত রাক্তজ। 
  
. 
  
োর. সাফত্বল্যর আকাো 
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আমরা সব্ সমত্বযই ক্তকছু না ক্তকছু কত্বর েত্বল্ক্তছ। শেৌড়ব্াজীর ‘শুরু’ আর ‘থামা’ কথা 
েুত্বটা আমরা সব্ সময সত্বঙ্গ ক্তনত্বয ছুত্বট েত্বল্ক্তছ। 
  
‘একটার পর একটা োত্বচ্ছতাই ঘটনাই হত্বল্া আমার জীব্ন’ কথাটা ব্ত্বল্ত্বছন একজন 
অক্তত ব্যস্ত মানুে। 
  
এ ব্যাপার সকত্বল্র জীব্ত্বনরই কথা–তা শসই ব্যস্ততা শোত্বখ পডু়ক আর না পডু়ক, শে 
ব্যস্ততা জক্তড়ত্বয থাত্বক েরীত্বর ব্া মত্বন। 
  
তাই ক্তনক্তেণষ্ট্ ল্ত্বেয হাক্তজর হওযার অথণই হত্বল্া ভাত্বল্াভাত্বব্ কাজ কত্বর োওযা। 
  
‘আপক্তন েক্তে উন্নক্তত করত্বত োন’, কথাটা আপনারই, তাহত্বল্ অব্েযই উন্নক্তত করত্বব্ন। 
ব্যাপারটা খুব্ই সহজ। 
  
এই উোহরণটা ল্ে করুন। 
  
এখন সকাল্ ছ’টা, ক্তব্ছানা তযাে কত্বর ওিার সময। অযাল্াম ঘক্তড় ক্তিং ক্তিং কত্বর 
েত্বল্ত্বছ। আপক্তন আপনার শোখ েল্ত্বল্ন, পাে ক্তফরত্বল্ন, আড়ত্বমারা ভােত্বল্ন, হাই 
তুল্ত্বল্ন। আপক্তন জাত্বনন শেরী হত্বল্ ক্তক হত্বব্। আপক্তন এও জাত্বনন আপনার আরও 
একটু ক্তব্শ্রাম েরকার। আপক্তন আরও একটু ঘুত্বমাত্বত োন। অতএব্ আপক্তন আরও শুত্বয 
রইত্বল্ন আর েথারীক্তত ‘শল্ট’ হত্বল্ন েক্তেও উত্বোটাই োইক্তছত্বল্ন। 
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তাহত্বল্ শেখত্বত পাত্বচ্ছন শুধু োইত্বল্ই শসটা একটা মানুেত্বক শব্ক্তে েূর ক্তনত্বয শেত্বত পাত্বর 
না। কাত্বজর শথত্বক এটা সমূ্পণণ আল্াো। 
  
তফাৎটা ক্তক রকম? 
  
ওহ! আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন, এটা অনুভূক্ততর ব্যাপার। আপনার েক্তে ইত্বচ্ছ কত্বর তাহত্বল্ 
ক্তেত্বয কাজ করুন। অব্েয আপনার েক্তে কাত্বজর েক্তি থাত্বক। কােণকরী েক্তিই হল্ 
সব্ক্তকছু। ক্তকছু আপক্তন করত্বছন তারই ক্তপছত্বন এটা রত্বযত্বছ। 
  
আরও একটা ব্যাপার ধরুন। 
  
এব্ার একক্তট কাত্বজর জনয বতরী েন্ত্র। এর শকান জীব্ন শনই, জড়পোথণ। েন্ত্রটার েুত্বে 
োকাগুত্বল্াও নড়ত্বছ না। ক্তকন্তু শকন? ক্তব্েুযৎ রত্বযত্বছ, কাজ োলু্ করত্বত সো জাগ্রত। 
তাহত্বল্ েেত্বোল্ শকাথায? একটু োাঁড়ান। অপাত্বরটার আসত্বছন। ক্ততক্তন এত্বস সুইে 
ক্তটপত্বব্ন। এক মুহূত্বতণর মত্বধযই শমক্তেনটা সেত্বে েল্ত্বত আরম্ভ করত্বল্া। েত েত োকা, 
হুইল্ ক্তপটন েক্তির স্পত্বেণ আনত্বন্দ্ কাজ কত্বর েল্ত্বল্া। 
  
তাহত্বল্ তফাৎটা শকাথায? সুইট শটপার মত্বধয। 
  
আমাত্বেরও সুইে ক্তটপত্বত হত্বব্। 
  
তত্বব্ শুধু ইচ্ছা করাই সুইট শটপা নয। আমাত্বের মনক্তস্থর করত্বত হত্বব্, ক্তনত্বজত্বের হুকুম 
ক্তেত্বত হত্বব্, আমাত্বের ইচ্ছাত্বক কাত্বজ ল্াোত্বত হত্বব্। 
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আমাত্বের মত্বধয অত্বনত্বকই এই ব্যাপাত্বর ক্তনক্তশ্চন্ত নয। 
  
আমাত্বের কাত্বজর ধারণা আত্বছ, োক্তহো, অনুভূক্তত আর ক্তনত্বজর ক্তনত্বজর পত্বথর কাজ করার 
পদ্ধক্ততও আত্বছ। আমরা প্রাযই না শভত্বব্ই কাজ কত্বর ব্ক্তস। আমরা কাজটা কক্তর আর 
ঝাত্বমল্া অনুভব্ কক্তর না। আমরা অসত্বন্তাে শথত্বক ব্হু েুত্বর থাকার শেষ্ট্াই কক্তর–আর তা 
হত্বল্া অস্বক্তস্ত সৃক্তষ্ট্কারী শল্াকজন, জাযো ব্া কাত্বজর শথত্বক েূত্বর থাকার শেষ্ট্া আর এটা 
করত্বব্া নাই ব্া শকন? নীরস আর খারাপ ক্তকছু করার শেত্বয ব্রং আমরা ো ভাত্বল্াব্াক্তস 
তাই করাই ভাত্বল্া। 
  
আমরা শেষ্ট্া করার ইত্বচ্ছই কক্তর না। আসল্ কারণ হত্বল্া আসুন এই শমক্তেনটাত্বক ক্তনত্বজই 
ক্তনত্বজর োক্তযত্ব ক্তনত্বয ক্তনই, এরকমই শব্াধ হয আমাত্বের ব্িব্য। সুইে শটপা কাজটাই 
ব্াত্বজ। এটা না কত্বরও োল্াত্বত পাক্তর। এত ব্ছর তাইত্বতা কত্বর এল্াম। 
  
ক্তকন্তু অসত্বন্তাত্বের ব্যাপারটা শকমন? 
  
এর মুত্বখামুক্তখ না হত্বযও পারা োয না। এর মুত্বখামুক্তখ আমাত্বের হত্বতই হয। এটা না 
করত্বল্ই শভাোক্তন্ত হয। শেমন ধরুন, ‘ক্তব্পে’-এটা অসত্বন্তাত্বের কারণ ব্ত্বট। এটা 
আমাত্বের আিমণ কত্বর ব্ল্ত্বত পত্বরন–শে আিমণ ঘটত্বত পাত্বর েরীর আর মন েুত্বটার 
উপত্বরই। এটা আব্ার আমরা োত্বের ভাত্বল্াব্াক্তস তাত্বের উপত্বরও আিমণ করত্বত পাত্বর। 
তাই এত্বক এক্তড়ত্বয পাল্াত্বত ক্তেত্বয ল্াভ হয না। তাই আসুন ক্তনত্বজত্বক ক্তিক কত্বর ক্তনন। 
অসত্বন্তাত্বের মুত্বখামুক্তখ তাকান। প্রত্বেষ্ট্ার জন্ম ক্তেন। আপনার ইচ্ছাত্বক জাগ্রত করুন। 
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অতএব্ শেখত্বত পাত্বচ্ছন, প্রক্ততক্তট কাত্বজর ক্তপছত্বনই রত্বযত্বছ কাত্বজর প্রত্বেষ্ট্া, আপক্তন একটা 
ক্তব্েত্বয সত্বেতন। কখনও শস প্রত্বেষ্ট্া ব্ড় আব্ার কখনও ব্া শছাট। জীব্ন োপন কত্বর 
জীব্ত্বনর ক্তনত্বজর মতই একটা প্রত্বেষ্ট্া মাত্র। প্রক্ততক্তট জীক্তব্ত প্রাণীর মত্বধয রত্বযত্বছ ব্াাঁোর 
তাক্তেে। এটা শকত্বড় ক্তনন, জীব্ন তাহত্বল্ ক্তনুঃত্বেে হত্বয োত্বব্। আক্তব্ষ্কারকত্বের ক্তপতামহ, 
শসই এক্তেসন এটা ভাত্বল্ামতই জানত্বতন। একক্তেন ক্ততক্তন তার পক্তরব্াত্বরর সকল্ত্বক 
ব্ল্ত্বল্ন, ক্ততক্তন শভত্বব্ শেত্বখত্বছন ব্হুক্তেন শব্াঁত্বে আত্বছন। ক্ততক্তন মনক্তস্থর কত্বরক্তছত্বল্ন আর 
ব্াাঁেত্বব্ন না। তারমত্বধয শকানরকম শোল্মাল্ ক্তছত্বল্া না। ক্তকন্তু ক্ততক্তন তাাঁর ইচ্ছােক্তি কাত্বজ 
ল্াক্তেত্বযক্তছত্বল্ন। ক্তনত্বজর ঘত্বর ক্তেত্বয ক্ততক্তন শুত্বয পত্বড় মারা শেত্বল্ন। 
  
আমাত্বেরও প্রত্বযাজন এই রকম ভাত্বল্াভাত্বব্ ব্াাঁোর ইচ্ছােক্তি, শসাজা উত্বি এক্তেত্বয েল্। 
এটাই হত্বল্া প্রক্ততক্তট জীত্বব্র জীব্ন কাক্তহনী। এব্ার শব্াঁত্বে থাকা ব্া না থাকার েুত্বরটার 
একটা শব্ত্বছ ক্তনত্বত হত্বব্। তাই ক্তব্পেত্বক শমত্বন তার মুত্বখামুক্তখ হত্বত হয। অসত্বন্তাে আর 
কেেণতার সামত্বন োাঁড়াত্বত হয। তাত্বত তাই ক্তনত্বজর একটা ইচ্ছা জন্মাত্বনার ক্তেো গ্রহণ 
করত্বত হয। 
  
তাহত্বল্ আসুন আমরা আমাত্বের ইচ্ছােক্তিত্বক বতক্তর রাক্তখ কক্তিন কাত্বজর জনয। এর 
একমাত্র পথ। হত্বল্া অনুেীল্ন। আপনার ইচ্ছাত্বক শরাজ কাত্বজ ল্াোন। েতব্ার পাত্বরন 
শেষ্ট্া করুন। কক্তিন শকান কাত্বজর শেষ্ট্া করুন। শে কাজ করত্বত আপনার আত্বেৌ শকান 
ইচ্ছা শনই। সুখত্বক একব্ার ক্তফক্তরত্বয ক্তেন। সুখত্বক অন্তত একব্াত্বরর মত তযাে করুন। 
এটাই হত্বল্া ইচ্ছা সমক্তিত কাত্বজর পথ, ক্তনযক্তমত কাত্বজর পথ, সেুত্বদ্দেয প্রত্বণাক্তেত 
কাত্বজর পথ। 
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. 
  
পাাঁে. ছ’শপক্তন ও একক্তট শসানার ক্তেক্তন 
  
আপক্তন ব্া আক্তম শরাজই েজন েজন মানুত্বের সংস্পত্বেণ আক্তস োত্বের মত্বন রাখার কথা 
আমল্ই ক্তেই না। 
  
তাত্বের মত্বধয ক্তকছুই শনই, অথণাৎ এমন ক্তকছু তাত্বের মত্বধয শনই শেটা আমাত্বের আকেণণ 
কত্বর। আমাত্বের কাত্বছ তাত্বের শকান মূল্যই শনই। 
  
তারা েক্তে আমাত্বের জনয কাজ কত্বর আমরা তাত্বের শকান োম ক্তেত্বত োই না। আব্ার 
আমরা েক্তে তাত্বের জনয কাজ কক্তর তাহত্বল্ ভাক্তব্ ক্তব্ত্বেে শেষ্ট্া কত্বর শকন তাত্বের সন্তুষ্ট্ 
করার শেষ্ট্া করত্বব্া? 
  
তাহত্বল্ ঐ সমস্ত শল্াত্বকর ভুল্টা ক্তক? 
  
তারা পৃক্তথব্ীর অসংখয শকাক্তট শকাক্তট মানুত্বেরই মত্বতা। তারা শোত্বখ পড়ার মত ক্তকছু কত্বর 
না। অথে তাত্বের পক্তরব্ার পক্তরজন আত্বছ, তারা আইন শমত্বন েত্বল্, সত্বতার সত্বঙ্গ কাত্বজ 
ব্যস্ত থাত্বক। শব্ে সম্মান আকেণণও কত্বর থাত্বক। এসব্ থাকা সত্বেও ক্তকন্তু তারা শকমন 
মূল্যহীন, আকেণণহীন। তারা একেল্ মূল্যহীন মানুে মাত্র, শেসব্ মানুত্বের সুত্বখর শকাত্বনা 
অথণই শনই। 
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আসল্ কথা হত্বল্া এই শল্াকগুত্বল্া একব্াত্বরর জনযও ক্তনত্বজত্বের কখনও শব্াঝাত্বনার শেষ্ট্া 
কত্বরক্তন। তাত্বের অক্তস্তত্ব শটর পাওযাত্বনার প্রত্বেষ্ট্া েল্ায ক্তন। তারা কখনই ক্তনত্বজরা ক্তক 
জানব্ার শেষ্ট্া কত্বরক্তন। 
  
এর ফত্বল্ তাত্বের আসল্ সো শব্ত্বড় ওত্বিক্তন। 
  
এই সব্ প্রকৃত সোগুত্বল্া শেখত্বত পাত্বব্ন, শব্ে কত্বযক ব্ছর আত্বেও শকমন উজ্জ্বল্, সুখী 
ক্তছত্বল্া। ক্তকন্তু তাত্বের ক্তেত্বক শকউ মত্বনাত্বোে শেযক্তন। তাই আজ তারা কতকগুত্বল্া েুব্ণল্, 
ব্যথণ েক্তরত্র মাত্র। 
  
এটা শথত্বক পক্তরষ্কার শব্াঝা োত্বচ্ছ আমরা েক্তে োল্না করার ব্যাপাত্বর সাফল্য ল্াভ করত্বত 
োই তাহত্বল্ তাত্বের আমাত্বের কাত্বছ শটত্বন ক্তনত্বতই হত্বব্। 
  
আমরা বু্ঝত্বত পাক্তর আমাত্বের কাত্বছ টানার এই েমতা আত্বছ েখন মানুে আমাত্বের 
ওপর খুক্তে হয। তারা ক্তনশ্চযই আমাত্বের মত্বধয ক্তকছু শেখত্বত পায। 
  
আপক্তন ব্া আক্তম এধরত্বনর পুরুে ব্া মক্তহল্ার প্রাযই মুত্বখামুক্তখ হই। অত্বনযরা এই সব্ 
মানুত্বের তুল্নায খুব্ই সস্তা আর মুল্যহীন ব্ত্বল্ মত্বন হয। এরা হত্বল্া েু’ক্ততন পযসা 
োত্বমর মানুে। এই সব্ মানুেত্বক ক্তকত্বন শফল্ত্বত কত্বযকটা ক্তমক্তনট ব্া ব্ার কত্বযক শেখা 
সাোত্বতই তাত্বের সব্ক্তকছু শজত্বন ক্তনত্বত পারা োয। তারা শুধু বু্েবু্ত্বের মতই শফক্তনত্বয 
শেে হয। তারা আমাত্বের ব্যস্ত রাখত্বত পাত্বর না। 
  
তত্বব্ শে শল্াত্বকর কথা ব্ল্ক্তছ ক্ততক্তন সমূ্পণণ আল্াো। 
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শকউ তাত্বক েট কত্বর পুত্বরাপুক্তর আযত্ত করত্বত পাত্বর না। শকউ পক্তরষ্কারভাত্বব্ তাাঁত্বক শেত্বখ 
ক্তনত্বতও পাত্বর না। এত্বত মত্বন হয শে ওাঁর এমন েভীরতা আত্বছ ো শে শকান মানুত্বের 
পত্বে শব্াঝা আযত্বত্তর ব্াইত্বর। 
  
তা সত্বেও শল্াক তার েমতা; েভীরতা আর সারা জীব্নব্যাপী বব্ক্তেত্রয অনুভব্ করত্বত 
থাত্বক। 
  
এই শল্াকক্তট এমনই হন ক্তেক্তন শে শকান জাযোয, শে শকান সমত্বয মানুত্বের কাছ শথত্বক 
শসরা ক্তজক্তনসক্তট আোয কত্বর ক্তনত্বত পাত্বরন। 
  
তাহত্বল্ তার মত্বতা হত্বচ্ছন না শকন? মানুেত্বক আপনার মত্বধয ক্তকছু শেখত্বত ক্তেন। আপনার 
মত্বধয শসটা না থাকত্বল্ ক্ততক্তন শেখত্বত পাত্বব্ন না। অতএব্ শসটা রাখার শেষ্ট্াই করুন না 
শকন? 
  
আপনার মনত্বক েভীরত্ব আর োম শেব্ার শেষ্ট্া করুন। ক্তনত্বজর সম্বত্বন্ধ নানা ক্তব্েয 
ভাবু্ন। শেসব্ ক্তেন্তাক্তব্েত্বক শেখত্বব্ন তাত্বের ল্েয করুন তাত্বের কথা ব্ই শথত্বক পত্বড় 
শজত্বন ক্তনন। 
  
ব্াাঁোত্বকই শব্ে গুরুত্ব ক্তেত্বয গ্রহণ করুন। শেখার শেষ্ট্া করুন সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া ক্তক, ক্তকত্বস 
সক্ততযই কাজ হত্বব্-এর সত্বঙ্গ শখযাল্ রাখুন সক্ততযকার জ্ঞানীরা ক্তক ভাত্বব্ন, ক্তক ব্ত্বল্ন ব্া 
ক্তক কত্বর থাত্বকন। 
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শেসব্ মানুত্বের জীব্ত্বন আপনার মতই ঝঞ্ঝাট ক্তছত্বল্া তাত্বের জীব্নী পডু়ন। শেত্বখ ক্তনন 
তারা ক্তকভাত্বব্ শস গুত্বল্ার মুত্বখামুক্তখ হত্বযত্বছন। 
  
ক্তব্ত্বশ্বর শসরা কাক্তহনীগুত্বল্াই আপনাত্বক জীব্ন সম্পত্বকণ সব্ ক্তকছু আর ক্তক কত্বর ব্াাঁেত্বত 
হয তা জাক্তনত্বয শেত্বব্। 
  
আপনার কাত্বজর ব্াইত্বরর সমযটুকুত্বত প্রত্বতযকক্তেনএই ভাত্বব্ই ক্তনত্বজত্বক উন্নত করত্বত 
শেষ্ট্া োল্ান। অপেণাপ্ত সম্পে আহরণ করত্বত হত্বল্ এর শেত্বয ভাত্বল্া উপায আর শনই। 
এরকম করার ফত্বল্ সব্াই আপনাত্বক োইত্বব্। 
  
. 
  
ছয. ব্যক্তিত্বত্বর কথা 
  
মানুে ব্াস্তত্বব্র মুত্বখামুক্তখ হত্বত ভয পায। তারা অক্তপ্রয ব্যাপারত্বক ভয পায, ক্তব্ত্বেে কত্বর 
তাত্বের ক্তনত্বজত্বের সম্বত্বন্ধ। তারা সহত্বজ শমত্বন ক্তনত্বতও পাত্বরনা, তারা ব্ত্বল্ সব্ শোেই 
তাত্বের ক্তনত্বজত্বের। এই ব্যথণ েুুঃখজনক পক্তরক্তস্থক্ততত্বত তারা এর মুত্বখামুক্তখ হত্বত ইত্বচ্ছ কত্বর 
না। তারা ক্তনত্বজত্বের ব্যাপাত্বর ক্তকছুই জাত্বন না, শসই সব্ ঘটনারই মত। 
  
এই ব্যাপারটা এমনই শে আসত্বল্ শসটাই তাত্বের েক্তমত্বয রাত্বখ, তাত্বের সামত্বন এক্তেত্বয 
আসত্বত ব্াধা শেয। 
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কারণ শকউ েক্তে না জাত্বন তাত্বের মত্বধয শোল্মাল্ শকাথায, তাহত্বল্ তার পত্বে ক্তকভাত্বব্ 
জানা সম্ভব্ শস ক্তক ক্তিক কত্বর শনত্বব্? 
  
এটা ক্তব্ত্বেে ভাত্বব্ই জীব্ত্বন সাফল্য ল্াভ করার ব্যাপাত্বর সক্ততয। 
  
আপক্তন ব্া আক্তম, আর আমাত্বের শব্ক্তের ভােই প্রায অনুভব্ কক্তর শে ক্তব্ত্বেে শকউ 
একজন শব্ে উন্নক্তত কত্বর েত্বল্ত্বছ, আর তার কারণ হত্বল্া শস ক্তব্ত্বেে ব্ংত্বে জত্বন্মত্বছ ব্া 
ক্তব্ত্বেে শকান েমতার আড়াত্বল্ আত্বছ। অনযরা তাত্বক নানা ব্াধা পার হত্বতই সাহােয 
কত্বর। ব্াধা পাওযার শকান উপাযই ক্তছল্ না। তার উপায, সুত্বোে আর সময সব্ই 
ক্তছত্বল্া। এত্বতই তার সব্ক্তকছু ব্যাখযা শমত্বল্। ভাত্বেযরও এত্বত আেুত্বল্র স্পেণ ক্তছত্বল্া। 
জীব্ত্বনর কাত্বজ কত্বমণও সুত্বোে থাত্বক। আপক্তন েক্তে ভােয’ না ক্তনত্বযই জন্মান, েত শেষ্ট্া না 
কত্বরও আপনার অব্স্থার ব্েল্ হত্বব্ না। একটার পর একটা ব্াধা আর ক্তব্পক্তত্ত আসত্বত 
থাকত্বব্, আপক্তন অভাো। এর শব্ক্তে আর ব্ল্ার ক্তকছু শনই। আপক্তন ক্তনছক ব্াতাত্বসর 
ঝাাঁপটায উত্বড় শেত্বল্ন। আপক্তন ব্ল্ত্বব্ন ব্াতাসত্বক সামল্াব্ার উপায শনই আপনার। 
  
এখন শেটা আাঁকত্বড় ধরত্বত হত্বব্ তা হত্বল্া এই : 
  
ব্হু অব্স্থা আত্বস োর শকান ব্াধা থাত্বক না। এগুত্বল্া আমাত্বের আযত্বত্তর ব্াইত্বর েথাস্থাত্বন 
শথত্বক োয। এই পৃক্তথব্ীত্বতই শেন আমাত্বের শকউ শছত্বড় ক্তেত্বযত্বছ। আমরা এই পৃক্তথব্ী 
বতক্তর কক্তরক্তন। তাহত্বল্, আমাত্বের একটা অংেই এই পৃক্তথব্ীর সব্ ক্তকছু। শে সমযটাত্বত 
আমাত্বের ব্াস, শে জাক্তত শথত্বক আমাত্বের আেমণ, োরা আমাত্বের আত্বে েত্বল্ শেত্বছন … 
আমাত্বের ব্াব্া মা আমাত্বের জনয শে টাকা খরে করত্বত পাত্বরন, শে ক্তেো আমরা গ্রহণ 
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করত্বত পাক্তর, আমাত্বের শে েরীত্বর আমরা ব্াাঁক্তে, শে মত্বনর অংে ক্তনত্বয আমরা কাজ কক্তর-
এর শকানটাই আমরা কখনই শব্ত্বছ ক্তনত্বত পাক্তর না। 
  
এসব্ শেমন আত্বছ, শতমন ভাত্বব্ই আমাত্বের গ্রহণ করত্বত হয। তারাই, আমরা শেমন 
আক্তছ তার ক্তকছুটা বতক্তর কত্বর। 
  
তত্বব্ পুত্বরাপুক্তর নয। 
  
এ ব্যাপাত্বর উোহরণ ক্তহত্বসত্বব্ োত্বক আপক্তন প্রেংসা কত্বরন, ক্তেক্তন সাথণকতা ল্াভ কত্বরত্বছন 
তার ব্যাপারটাই ধরুন। 
  
আসল্ ঘটনাগুত্বল্া পেণাত্বল্ােনা করত্বত শেষ্ট্া করুন। 
  
আপক্তন শেখত্বত পাত্বব্ন শে ক্ততক্তন শকান ক্তব্পক্তত্ত আর হতাোর সামত্বন ব্হুব্ার পত্বড়ক্তছত্বল্ন। 
েখন মত্বন হত্বযত্বছ ক্ততক্তন শসৌভাত্বেযর মত্বধয আত্বছন আর উপত্বভাে কত্বরত্বছন তখনও ক্ততক্তন 
ক্তকন্তু আড়াত্বল্ ল্ড়াই কত্বর শেষ্ট্া আর উন্নক্ততর কাজ োক্তল্ত্বয োত্বচ্ছন। 
  
এ ধরত্বণর মানুেরাই হয স্বীকৃত। তাাঁরা েতেূরই োন, ব্াইত্বরর সব্ক্তকছু পক্তরব্ার, প্রক্ততষ্ঠা, 
সম্পে, ‘ভােয’-শকান ক্তকছুই ব্াধা হয না। তাাঁরা ক্তনত্বজত্বের উপত্বরই ক্তনভণর কত্বর। 
  
এই শেৌত্বড় তারা ক্তনত্বজত্বের সাহােয ক্তনত্বজরাই কত্বরন। তাাঁত্বের েক্তির উৎস হত্বল্া তাত্বের 
মানক্তসক ব্ল্ আর োরীক্তরক েমতা; তাাঁত্বের ব্যক্তিত্বত্বর েক্তি। 
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ব্যক্তিত্ব আসত্বল্ তাহত্বল্ ক্তক? এটা ক্তনত্বযই আপক্তন হন ‘আপক্তন’ আর আক্তম হই ‘আক্তম’ 
এটা এমন ক্তকছু শেটা আমার আর আপনার তফাৎ সৃক্তষ্ট্ কত্বর …। 
  
আপক্তন ো ভাব্ত্বছন এটা ক্তকন্তু তা নয–অথণাৎ উাঁেু কণ্ঠস্বর, ভাব্ভঙ্গী, েৃক্তষ্ট্ ব্া অস্বাভাক্তব্ক 
উচ্চতা ব্া েরীর নয। 
  
এটা হল্ আপক্তন ো তাই, অথণাৎ আপনার ব্াইত্বরর আকৃক্তত। পত্বরর পৃষ্ঠাগুত্বল্ায আমরা 
এই ব্যক্তিত্ব ক্তনত্বয আত্বল্ােনা করত্বব্া। 
  
শসটা হত্বল্া : আমরা ক্তক, আমরা ভাক্তব্ শকন, অনুভব্ কক্তর শকন, আর কাজই ব্া কক্তর 
শকন, ক্তকভাত্বব্ আমাত্বের শসরা ক্তজক্তনস আোয কত্বর ক্তনই, ক্তকভাত্বব্ আমরা মানুত্বের 
মত্বনাত্বল্াভা ব্যক্তিত্ব েিন করত্বত পাক্তর, শে ব্যক্তিত্ব সব্ জয কত্বর শনয, ক্তথত্বযটাত্বর সব্ 
শসরা আসন শজাোড় কত্বর শেয। 
  
উোহরণ ক্তহত্বসত্বব্ ধরুন, আমাত্বের আত্বল্ােনা করত্বত হত্বব্ স্বাস্থযব্ান মত্বনর জনয সুস্বাস্থয 
সম্পন্ন েরীর, আর স্বাস্থযব্ান শেত্বহর জনয স্বাস্থযসম্পন্ন মন। 
  
তারপত্বরই ক্তনত্বজত্বের প্রশ্ন করত্বত হত্বব্ : শখল্াটা ক্তক কীভাত্বব্ই ব্া শখল্া হয? এসত্বব্র 
ক্তপছত্বন উত্বদ্দেযই ব্া কী? 
  
আমাত্বের জীব্ত্বনর একটা উত্বদ্দেয থাকত্বতই হত্বব্। তা েক্তে না থাত্বক, তাহত্বল্ আমাত্বের 
শকাথাও জাযো হত্বব্ না। 
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আমরা ক্তনত্বজরা ো আর আমরা ো হত্বত োই, শসগুত্বল্াই আমাত্বের উত্বদ্দেযত্বক েৃঢ় সতয 
কত্বর েত্বড় শতাল্ায সহাযতা করত্বব্। আমাত্বের সহজাত েমতাত্বক নমনীয কত্বর তুল্ত্বত 
হত্বব্। নমনীয করত্বত হত্বব্ তার ইচ্ছা, ব্াসনা, আত্বব্ে আর কামনাত্বকও আর এই পথ 
ধত্বর আমাত্বের ব্যক্তিত্বত্বক েিন করত্বত হত্বব্। 
  
আমাত্বের োর শেখাত্বন স্থান ‘ব্যক্তিত্বই’ শসখাত্বন আমাত্বের স্থাপন কত্বর। 
  
কােণকরী একটা ব্যক্তিত্ব থাকত্বল্ই শব্াঁত্বে থাকার আনন্দ্। এর সাহাত্বেযই আপক্তন আপনার 
সামত্বনর ধাপগুত্বল্ার উচ্চতার পক্তরমাপ কত্বর ক্তনত্বত পাত্বরন। 
  
এই েুেটাই হত্বল্া আসত্বল্ ব্যক্তিত্বত্বর েুে। শসরা ব্যক্তিত্বত্বর অক্তধকারী ক্তেক্তন ক্ততক্তনই জযী 
হন। শে ব্যক্তি ক্তনত্বজত্বক অব্ত্বহল্া কত্বরন ক্ততক্তন অব্েযই সব্ সুত্বোে হাক্তরত্বয ব্ত্বসন। ক্ততক্তন 
ব্যথণ হন–আর এই ব্যথণতার জনয তার কাউত্বক শোোত্বরাপ করার উপায থাত্বক না, 
একমাত্র ক্তনত্বজত্বক ছাড়া। ক্ততক্তন েক্তে তার ব্যক্তিত্বত্বক োল্না কত্বর অনুেীল্ত্বনর মাধযত্বম 
েৃঢ়ত্ব োন করত্বতন আর ব্যক্তিত্বত্বর শপেীগুত্বল্া েত্বড় তুল্ত্বতন তাহত্বল্ হযত্বতা ক্ততক্তন 
আশ্চেণজনক ক্তকছু করত্বত পারত্বতন। 
  
এর পত্বরর পৃষ্ঠাগুত্বল্ায ো ব্িব্য থাকত্বছ তা হযত্বতা আপনাত্বের কাত্বছ অত্বনক 
পক্তরব্তণত্বনরই ক্তকছু ব্াতণা ব্ত্বয আনত্বব্। এই পৃষ্ঠাগুত্বল্া হযত্বতা ো সক্তিক সমত্বয সক্তিক 
েে ব্া কথাই আপনাত্বের পারত্বব্। 
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এটা আপনাত্বের কাত্বছ রাখত্বব্ সক্তিক ব্যক্তিত্ব প্রস্তাত্বব্র কািাত্বমা। এই কািাত্বমা বতক্তর 
হত্বযত্বছ ব্াস্তত্বব্র ঘটনায ক্তনভণর কত্বর। এগুত্বল্া আক্তব্ষ্কার কত্বরত্বছন প্রথম শশ্রণীর 
মনস্তেক্তব্েরা, তাাঁরা হত্বল্ন ফ্রত্বযে, মযাকেুোল্, শপল্মযান প্রমুখ ও গুণীজত্বনরা। 
  
সক্তিকভাত্বব্ ব্যব্হার করত্বল্ এগুত্বল্া আপনার অন্ধভাত্বব্ ভুল্ করার হাত শথত্বক রো 
করত্বব্। আর প্রত্বযাজত্বনর সময কতৃণত্বত্বর অব্স্থা োন করত্বব্–এই েক্তি, আপনার ধারণার 
ব্াইত্বর আপনাত্বক এক্তেত্বয ক্তনত্বয োত্বব্। 
  
. 
  
সাত. ক্তভতত্বরর েক্তি 
  
সক্তিক জাযোয শপৌঁছাত্বনা হল্ েমতারই প্রকাত্বের ফল্ : তা হল্, এক্তেত্বয শনওযার েক্তি, 
ব্যক্তিত্বত্বর েক্তি। 
  
আপক্তন সারা জীব্ন ধত্বর েক্তে মত্বনপ্রাত্বণ ভাত্বল্া করত্বত োন, তাহত্বল্ এই েক্তিই আপক্তন 
অজণন করত্বত োইত্বব্ন–এই ‘সব্ণাত্বভৌম’ েমতা আপক্তন আরও শব্ক্তে কত্বরই োইত্বব্ন। 
  
এ েক্তি রত্বযত্বছ আপনারই মত্বধয। এটাই আপনাত্বক সক্তিক কাজ করত্বত উিুদ্ধ কত্বর। 
এটাই আপনাত্বক ভাত্বল্াভাত্বব্ কাজ সম্পন্ন করায। 
  
মানুে আপনার েমতার স্পেণ শটর পায। আপক্তন সকল্ত্বক খুক্তে কত্বর তুল্ত্বল্ তাত্বের 
মত্বধয শজত্বে ওত্বি প্রক্ততক্তিযা। 
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েমতার অক্তধকারী একজন মানুে সক্ততযই অসাধারণ। এ ধরত্বনর মানুত্বের কাক্তহনী আপক্তন 
পত্বড় থাকত্বব্ন, তারা ক্তকভাত্বব্ তাত্বের ছাপ শরত্বখ োন মানুত্বেরই ক্তেন্তা আর কাত্বজ কত্বমণ। 
হযত্বতা এ ধরত্বণর মানুত্বের সংস্পত্বেণ আপক্তন কখনও এত্বসত্বছন। এই েক্তির প্রকাে 
আপক্তনও কখন শটর শপত্বযও থাকত্বব্ন। এটা আপনার উপর উজ্জ্বল্ শকান ছাপও শরত্বখ 
শেত্বত পাত্বর আর আপনাত্বক কত্বমণ উিুদ্ধ কত্বর থাকত্বত পাত্বর। 
  
শে েক্তি তার উপক্তস্থক্তত শটর পাইত্বয শেয শস েক্তি ক্তনযন্ত্রত্বণ থাত্বক। 
  
এই েক্তির জনযই আপক্তন আর আক্তম কাজ কত্বর েক্তল্। শসই েক্তি নয, শে েক্তি 
বৃ্ক্তষ্ট্ধারায মরুর বু্ত্বক ঝরার সত্বঙ্গ সত্বঙ্গ অসংখয ব্ালু্কণা তাত্বক শুত্বে শনয। 
  
আমরা শসই েক্তিত্বকই খুাঁত্বজ ক্তফক্তর (ব্ল্ত্বত শেত্বল্) ো বব্েুযক্ততক েক্তিত্বত রূপান্তক্তরত হত্বয 
োয, ো ইক্তিনত্বক েক্ততময কত্বর োল্ায টারব্াইন আর োযনাত্বমা। শে েক্তি সমুদ্র্ োসন 
কত্বর, োসন কত্বর ক্তব্সৃ্তত ভূক্তম আর ব্াতাসত্বক। অথণাৎ শসই কােণকরী েক্তি। 
  
আত্মক্তনযন্ত্রণই এই েক্তির শোোন ক্তেত্বত পাত্বর। তত্বব্ এর অথণ হত্বল্া প্রথত্বম শে আপনার 
ক্তনত্বজর উপর ক্তব্শ্বাস আত্বছ। 
  
আপনার পত্বে শকান কাত্বজ সফল্ হওযা সম্ভব্ হত্বব্ না েক্তে না আপক্তন ক্তনত্বজ জাত্বনন 
আপক্তন ক্তনক্তশ্চত। আপনার মত্বধয েক্তে ইতস্তত ভাব্ থাত্বক, ব্া আরও খারাপ হত্বল্ আপক্তন 
েক্তে হত্বতােযম হন তাহত্বল্ আপক্তন কখনই শশ্রষ্ঠত্বত্বর পেণাত্বয উিত্বত পারত্বব্ন না। 
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আপক্তন ক্তনত্বজত্বক ব্ল্ত্বত শেষ্ট্া করুন (মাত্বঝ মাত্বঝ কাজটা কক্তিন মত্বন হত্বল্ও) শে আপক্তন 
সেম, আপনার মত্বধয শব্ে ক্তকছু ভাত্বল্া ক্তজক্তনস আত্বছ। 
  
তারপত্বরই মনক্তস্থর কত্বর ক্তনন আপক্তন এক্তেত্বয োত্বব্ন, উিত্বব্ন আরও …আরও উাঁেুত্বত। 
ক্তনত্বজত্বক মত্বনপ্রাত্বণ গ্রহণ করুন। সক্ততযকার গ্রহণীয ব্স্তু কখনও হিাৎ এত্বস পত্বড় না। 
  
আত্ম-ক্তজজ্ঞাসা আর আত্মজ্ঞান অক্তত েরকারী ক্তজক্তনস। এটা না থাকত্বল্, ব্া এর সাহােয 
ছাড়া আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের কাছ শথত্বক সব্ণত্বশ্রষ্ঠ ক্তজক্তনসক্তট আোয করত্বত পারত্বব্া না। 
  
প্রাযই এটা ল্েয করা োয আমরা ো পাই তার শঢর শব্ক্তে শপত্বত পারতাম শুধু ক্তনত্বজত্বের 
সম্পত্বকণ েক্তে আরও ক্তকছু জানা থাকত্বতা। 
  
আপক্তন ক্তনত্বজত্বক ভাত্বল্া কত্বর শেখুন। েত্বতাটা সম্ভব্ জানত্বত শেষ্ট্া করুন ক্তনত্বজ ক্তকভাত্বব্ 
ক্তেন্তা কত্বরন, ক্তকভাত্বব্ আর শকন আপক্তন কাজগুত্বল্া কত্বরন। 
  
আপনার ক্তনত্বজর ভাত্বল্া ক্তেকগুত্বল্া আর ো ভাত্বল্া নয শসগুত্বল্াও ভাত্বল্া কত্বর জানত্বত 
শেষ্ট্া করুন; ক্তনত্বজর কাছ শথত্বক েত্বতাটা সম্ভব্ আোয কত্বর ক্তনন। ক্তনত্বজত্বক আরও শোেয 
কত্বর তুলু্ন। 
  
েক্তির অপব্যয করত্বব্ন না। এ ক্তনযমক্তট েমৎকার ভুল্ত্বব্ন না। 
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এরকম করার ফত্বল্ই আপনার অন্তেৃণক্তষ্ট্ জন্মাত্বব্। আপক্তন বু্ঝত্বত পারত্বব্ন ক্তকভাত্বব্ 
আপনার েন্ত্র কাজ করত্বছ। আপক্তন বু্ঝত্বত সেম হত্বব্ন। আপক্তন তার পক্তরমাপ করত্বত 
পারত্বব্ন, শসটা তাৎেক্তণক ক্তক কত্বর েত্বল্ত্বছ, ক্তক করত্বত শস সেম ব্যব্হার করত্বল্। 
  
অন্তত্বরর এই জ্ঞান একটা েক্তির ধারণার জন্ম শেয। এর ফত্বল্ শসই েন্ত্র ব্যব্হাত্বর 
আপনার েব্ণত্বব্াধ হত্বব্। আপক্তন এজনয আপনার সব্ মত্বনাত্বোে এর উপত্বরই ক্তেত্বত 
োইত্বব্ন। ক্তকছুক্তেত্বনর মত্বধয এর ফত্বল্ই শসটা আপনার সমূ্পণণ ক্তনযন্ত্রত্বণ আসত্বব্। 
  
আত্মসম্মান, আত্মজ্ঞান, আত্মক্তনযন্ত্রণ (একজন ঋক্তে কক্তব্ ব্ত্বল্ত্বছন)–এই ক্ততনক্তটই শুধু 
মানুেত্বক সব্ণেক্তিমান কত্বর তুল্ত্বত পাত্বর। 
  
সক্তিক জীব্ন োপন ক্তনভণর কত্বর এরই উপর। এগুত্বল্া ছাড়া মানুে শকব্ল্ েক্তির অপেয 
কত্বর। শস োরপাত্বের সব্ ক্তকছুই নষ্ট্ কত্বর শেয। শস ক্তনত্বজত্বকও ধ্বংস কত্বর। শস ব্যথণ 
হত্বয োওযা ক্তকছু েক্তিই হত্বয ওত্বি। আর, শজত্বন রাখত্বব্ন এর প্রক্ততত্বরাত্বধর ছাযা পত্বড় 
সব্ জাযোত্বতই। 
  
অনয োরজত্বনর শেত্বয আপক্তন আরও েূত্বর শেত্বত ইচু্ছক। আপক্তন আরও ভাত্বল্া করত্বত 
পাত্বরন। আর শকনই ব্া নয? 
  
হাজার হাজার শছত্বল্ কত খারাপভাত্বব্ সব্ শুরু কত্বরত্বছ। তা সত্বেও তারা একব্াত্বর 
সামত্বনর সাক্তরত্বতই শপৌঁত্বছ শেত্বছ। আর এইভাত্বব্ই ক্তকছু ক্তব্খযাত আর ক্তব্োল্ ব্যব্সা 
(মােণাল্ ক্তফত্বের আর জন ওযানাত্বমকাত্বরর) মহীরুহ হত্বয ওত্বি। এ ব্যব্সা শে শুরু 
কত্বরক্তছত্বল্ন তার হাত্বত প্রেুর মূল্ধন আত্বেৌ ক্তছত্বল্া না। তাছাড়া ক্ততক্তন শকান ক্তব্খযাত সু্কল্ 
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ব্া কত্বল্ত্বজও ক্তেো পানক্তন। ক্ততক্তন শুধু ল্ড়াই োক্তল্ত্বয শেত্বছন। সব্ ক্তকছুই তার ক্তব্রুত্বদ্ধ 
ক্তছত্বল্া। তাসত্বেও শকান উপাত্বয ক্ততক্তন সব্ ব্াধা অক্ততিম কত্বরন–কতব্ার ক্ততক্তন কক্তিন 
ব্াধা শপত্বযত্বছন, আঘাত শপত্বযত্বছন, তবু্ও ক্ততক্তন শেেপেণন্ত শপাড়খাওযা মানুে হত্বত 
শপত্বরত্বছন। 
  
সকত্বল্ই ব্ত্বল্ এরকম হওযা েরকার ক্তছল্। কারণ তার মত্বধয ক্তছত্বল্া শসই েক্তি। এটা 
আমাত্বের মত্বধয না থাকত্বল্ জীব্ত্বন আমরা শতমন ক্তকছু করত্বত পারত্বব্া না। 
  
এত্বক হযত্বতা ব্যক্তিত্ব আখযা শেওযা েত্বল্, ব্ল্া েত্বল্ অগ্রণী েক্তি। শেৌম্বক েক্তি ব্া এই 
ধরত্বনর ইত্বচ্ছমত অনয শকান নামও শেওযা েল্ত্বত পাত্বর। 
  
আসল্ ক্তজক্তনসটা হত্বল্া এটা মত্বন রাখা শে শকান েী ব্া পুরুেত্বক শে েক্তি োল্না কত্বর 
শসটা হত্বল্া এই ক্তভতত্বরর েক্তি। ক্তভতত্বরর ঐ েক্তিই প্রেেভাত্বব্ জ্বল্ত্বত শথত্বক শস 
শেভাত্বব্ ব্ত্বল্ ব্া কত্বর তাত্বকই প্রভাক্তব্ত কত্বর। 
  
এব্ার শস েক্তির ক্তেত্বক ক্তফত্বরত্বছ। শস এব্ার তাত্বক ব্যব্হার করত্বত েত্বল্ত্বছ, প্রক্ততক্তট 
অংত্বের শস কণা পেণন্ত ব্যব্হার করত্বত েত্বল্ত্বছ। 
  
শস তাত্বক উসত্বক ক্তেত্বচ্ছ, শস আগুন োত্বত ক্তনত্বভ না োয শস শসই শেষ্ট্াও কত্বর েত্বল্ত্বছ। 
শস এব্ার ক্তনত্বজত্বক আক্তব্ষ্কার কত্বরত্বছ। শস ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ ক্তনক্তশ্চত। শকান ক্তকছুই তার 
আত্মক্তব্শ্বাসত্বক েল্াত্বত পারত্বব্ না। তার আত্মক্তব্শ্বাস তার সাহস সত্বব্ণাচ্চ। শস ক্তনভণয। শস 
তার অন্তত্বরর েক্তির জ্বল্ন্ত অক্তিক্তেখাত্বক েহন করত্বত ক্তেত্বচ্ছ। োই ঘটুক না শকন শস 
আত্মেত্বব্ণ ব্ল্ীযান। আমাত্বের সকত্বল্র মত্বধযই রত্বযত্বছ এই েক্তি। আমরা ব্যথণ হই কারণ 
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আমরা এ সম্পত্বকণ ক্তকছুই কক্তর না। আমরা এ ক্তব্েত্বয শোখ ব্ন্ধ কত্বর রাক্তখ। অথব্া এও 
ব্ল্া োয আমরা অপ্রত্বযাজনীয ভাত্বব্ই ভীত। ব্া আমরা হযত্বতা এটা নাড়াোড়া কত্বর োলু্ 
করত্বত ইচু্ছক নই। 
  
শেভাত্বব্ই শহাক, আমরা প্রকৃত ো শসটা কখনই শেখা সম্ভব্ নয। এমনক্তক আমাত্বের 
ক্তনত্বজত্বের কাত্বছই আমরা অেৃেয, অপক্তরক্তেত। আমরা শসই অেৃেয মানুত্বেরই মত। 
শোত্বখর সামত্বন পত্বড় থাত্বক টুক্তপ, শগ্রট-শকাট, মাফল্ার, শপাোক, পৃক্তথব্ীর সব্ ক্তকছু ো 
শেখা োয। শুধু ছক্তব্ত্বত মানুেক্তট ক্তনত্বজ শনই, আশ্চেণই ব্ল্া োয। এব্ার আযনাটা সামত্বন 
ধরুন। আমরা ক্তনত্বজত্বেরও কখনও ক্তিকক্তিক শেখত্বত পাই না শব্ক্তের ভাে সময, অন্তত 
আমরা প্রকৃতই ো। 
  
তাই এখন আমাত্বের সব্ত্বেত্বয গুরুত্বপূণণ কাজ হত্বল্া : আমাত্বের েক্তরত্র ব্া আমাত্বের 
আনন্দ্ রূপত্বক। উজ্জ্বল্ভাত্বব্ ব্াইত্বর প্রকাে করা। 
  
আর এটা করত্বত পারত্বল্ তাত্বতই আমরা সক্ততযকার এক্তেত্বয শেত্বত পারত্বব্া। 
  
কাত্বজর েক্তরত্রই আমাত্বের এক্তেত্বয শেত্বত সম্ভাব্না বতক্তর কত্বর, জীব্ত্বনর টযাক্তক্স এই পত্বথই 
েক্ততমান হত্বয মাক্তট শছত্বড় ছুটত্বত আরম্ভ কত্বর, আর এই কত্বরই শস আরও উাঁেুত্বত উত্বি 
োয। 
  
কাত্বজর শেত্বত্র েক্তরত্রই হত্বল্া আসল্ এক্তেত্বয েল্ার েক্তি, এটা অত্বনকটাই বব্মাক্তনক সুল্ভ 
কথা। 
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এটা েতেণ শোত্বখর আড়াত্বল্ থাত্বক, থাত্বক েরজার আড়াত্বল্ ঢাকা এটা অত্বনক ব্ড় কাজ 
করার স্বে শেত্বখ েত্বল্। 
  
তাই আসুন, েরজা খুত্বল্ শফলু্ন। শসই সুপ্ত েক্তিত্বক জাগ্রত করুন। তাত্বক শুধু ক্তেব্াস্বত্বে 
ক্তব্ত্বভার হত্বয না শথত্বক ব্ড় কাজ করত্বত আহ্বান করুন। 
  
হাব্ণাট কযাসন তার ব্ইত্বযর শকন্দ্রক্তব্নু্দ্ত্বত এই ধারণাই প্রকাে কত্বরত্বছন : ব্যক্তিত্ব হত্বল্া 
একটা কােণকরী সম্পে। 
  
‘শকান ব্যব্সা প্রক্ততষ্ঠাত্বন এক্তেত্বয শেত্বত পাত্বর না’, তার মত হত্বল্া এই রকম ‘েক্তেনা এর 
ক্তপছত্বনর মানুত্বেরা ক্তনত্বজরাই েল্মান, েক্ততময হয’। 
  
প্রক্ততক্তট ব্যব্সার শেত্বত্রই কথাটা সক্ততয। ক্তব্ত্বেে কত্বর শে ব্যব্সা সক্ততযই শব্াঁত্বে থাকত্বত 
োয। 
  
ব্যক্তিত্ব েক্তে সমস্ত ব্যব্সাত্বক নষ্ট্ কত্বর শেয তাহত্বল্ ল্াত্বভর কণামাত্রও আো থাত্বক না। 
আর তার ফত্বল্ সব্ই হত্বয োাঁড়ায একটা শব্াঝা, সমূ্পণণ অল্াভ আর েক্ততর ব্যাপার। 
  
‘ব্যক্তিত্ব হত্বল্া এমনই শকান ক্তসল্ত্বমাহর োর ছাপ আমরা মানুত্বের উপর শরত্বখ োই’ 
কথাটা কযাসত্বনর। এই ভাত্বব্ই আমরা মানুেত্বক প্রভাক্তব্ত কক্তর। আর এই ভাত্বব্ই সব্ 
মানুে আমাত্বের কথা ভাত্বব্, আমাত্বের অনুভূক্তত ক্তেত্বয শটর পায। আমরা ো োই তা এরই 
মাধযত্বম ল্াভ করত্বত পাক্তর। 
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এটা আমাত্বের ব্নু্ধত্বল্াত্বভ সহাযক হয। এ েরজা খুত্বল্ ধত্বর। সামত্বন প্রসাক্তরত কত্বর শেয 
মসৃণ, েীঘণ পথ। 
  
এরই সাহাত্বেয আমরা ক্তব্োল্ পব্ণত্বতর উচ্চতা শমত্বপ ক্তনত্বত পাক্তর। ব্যক্তিত্বত্বর মত্বতা 
োেুকরী েমতা আযত্ত হত্বল্ পাহাড় অক্ততিম করাও শকান সমসযাই নয। 
  
এ হল্ ব্নু্ধত্ব ল্াত্বভর; ব্নু্ধ জয করার একটা কল্াক্তেল্প। 
  
হযত্বতা তার শেত্বযও শব্ক্তে ক্তকছু, এ হত্বল্া ব্নু্ধত্বত্বক কাত্বজ ল্াোত্বনার শকৌেল্, এ না 
থাকত্বল্ শকান মানুে হত্বয োয জীব্নীেক্তি হীন, মৃত আর অকােণকর। আর এটা থাকত্বল্ 
শস ব্াস কত্বর েত্বল্ আনত্বন্দ্র সত্বঙ্গ, িমেুঃ েক্তিল্াভ কত্বর। শস হত্বয ওত্বি এক েুেণাম 
েক্তি; এটাই তাত্বক োল্না কত্বর। শস হয অপ্রক্ততত্বরাধয, শমৌক্তল্ক আর ক্তব্ত্বেেত্বময। 
  
শস সমূ্পণণভাত্বব্ই জীব্নীেক্তিময হত্বয ওত্বি। শস শুষ্কতাত্বক সজীব্তা োন কত্বর। শস 
কখনই ক্তনরানন্দ্ময হয না। শস কখনই ব্াধণকয অনুভব্ কত্বর না। 
  
শস সব্ণোই ক্তেত্বখ েত্বল্, সব্সমযই োয জানত্বত, প্রক্তত মুহূত্বতণই তার ব্াসনা জাত্বে আরও 
ক্তেো গ্রহণ করত্বত। 
  
শস কখনই ল্াজুক ব্া ক্তপক্তছত্বয থাকা মানুে হত্বত োয না। 
  
শব্াঁত্বে থাকা তার কাত্বছ শে অথণ ব্ত্বয আত্বন তা হত্বল্া সক্ততযকার মানুত্বের সত্বঙ্গ শব্াঁত্বে থাকা, 
শে শব্াঁত্বে থাকা কখনই ক্তকছু ধারণা, শপাঁজাক্তমল্, ব্া ক্তনছক মূল্যক্তব্হীন কল্পনার সত্বঙ্গ নয। 
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মানুত্বের সত্বঙ্গ ক্তমক্তল্ত হওযা তার কাত্বছ হত্বয ওত্বি জীব্ত্বনর উপাোন। শস মানুত্বের সত্বঙ্গ 
ক্তমল্ত্বত োয… তাত্বের োল্না করার জনয… আর তা ক্তনত্বজর ইচ্ছায। আর ক্তিক এই 
কারত্বণই শস সব্ণত্রই হয ক্তব্জযী। 
  
শগ্রনক্তভল্ ক্তিসাত্বরর একখাক্তন ব্ই রত্বযত্বছ শেটা ল্ে ল্ে েী পুরুেত্বক সুখ আর সাফত্বল্যর 
জনয সাহােয কত্বর েত্বল্ত্বছ। ব্ইক্তটর নাম : জীব্ত্বন ক্তকভাত্বব্ সফল্ হওযা োয। 
  
ব্ইক্তটর উত্বদ্দেয সব্ ক্তকছুত্বকই ক্তভতর আর ব্াইত্বর শথত্বক সমান ভাত্বব্ শেখা। এটা শকান 
উপত্বেে নয, নতুন ক্তকছুও ব্ল্া হযক্তন এত্বত। এটা এমন ক্তকছু শেগুত্বল্া ক্তিসার প্রেুর খরে 
কত্বরই আযত্ত কত্বর ক্তছত্বল্ন, ক্ততক্তন জীব্ত্বনর েন্ত্রণা সাত্বপত্বেই এটা ক্তেো কত্বরন। আর 
শসই কারত্বণই ক্ততক্তন ো ব্ত্বল্ত্বছন তার েত্বথষ্ট্ মূল্য আত্বছ। এ হত্বল্া সক্ততযই শকান 
পুরুত্বেরই ব্ই। এ ব্ইক্তট একজন ক্তব্খযাত মানুত্বের সব্ণত্বশ্রষ্ঠত্বত্বর ক্তনেেণন, ক্তেক্তন জীব্ত্বনর 
পািোল্া শথত্বক প্রথম শশ্রণীর সম্মান ক্তনত্বয স্নাতক হত্বযত্বছন। 
  
ক্তিসার জাক্তনত্বযত্বছন আমাত্বের অক্তধকাংেই এত্বল্াত্বমত্বল্াভাত্বব্ েল্ত্বত োই। আমরা একটু 
একটু কত্বর পক্কতা ল্াভ কক্তর আর তারপত্বরই িমে আমাত্বের পেন ধত্বর। 
  
জীব্ত্বন আমাত্বের প্রাপ্ত ল্াত্বভর অংে শতমন ক্তব্রাট হত্বত পাত্বর না। এটা আরও শঢর শব্ক্তে 
উাঁেুত্বত উিত্বত পাত্বর। 
  
আমরা আজ এখন ো কত্বর েত্বল্ক্তছ তার শেত্বয অত্বনক শব্ক্তে ক্তকছু করার েমতা আমাত্বের 
অব্েযই আত্বছ। 
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শকান ব্যব্সাই উন্নক্তত ল্াভ করত্বত পাত্বর না েতেণ আমরা অপেত্বযর ক্তেত্বক েৃক্তষ্ট্ ক্তেত্বত 
ব্যথণ। কথাটা ব্ত্বল্ত্বছন ক্তিসার। এমন ক্তছদ্র্ আত্বছ শেগুক্তল্র ক্তেত্বক আমাত্বের নজর শেওযা 
অক্তত জরুরী। একপ্রাত্বন্ত শে েক্তি কাজ কত্বর েত্বল্ শসটা অপর প্রাত্বন্ত হযত্বতা সক্তিক 
সমতা আনত্বত ব্যথণ। এর ফত্বল্ সমযক ফল্ ল্াভ হত্বত পাত্বর না। সব্ কাজটাই পে হত্বয 
োয। 
  
সব্ কাত্বজর ক্তেত্বক েথাত্বোেয নজর ক্তেত্বত ব্যথণতার অথণই হত্বল্া আমাত্বের েক্ততগ্রস্ত হওযা। 
  
ক্তিসার তাই উপত্বেে ক্তেত্বত শেত্বযত্বছন োত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আত্বছ তাত্বের এই ধরত্বনর 
ব্যাপাত্বর অব্েযই নজর ক্তেত্বত হত্বব্। অপেয ব্ন্ধ করুন, এই হত্বল্া তাাঁর মত। অন্ততুঃ 
কক্তমত্বয আনুন। 
  
আমরা শে ক্তজক্তনস পাওযার শোেয তাই আমরা পাই। এই হত্বল্া ক্তিসাত্বরর অক্তভজ্ঞতা। 
  
তাহত্বল্ আপক্তনও সাফত্বল্যর অক্তধকারী হওযার জনয এটাই আপনার ক্তব্ত্বেে ল্েযব্স্তু কত্বর 
তুলু্ন না শকন? 
  
এটা সমূ্পণণভাত্বব্ই আপনার হাত্বত। এটা আপনার েমতার মত্বধয ব্যক্তিেত ব্যাপার। ক্তিক 
এই রকমই সকত্বল্ ব্ত্বল্ শে ক্তব্ত্বেে কাযো কানুনই মানুত্বের পক্তরেয। আমরা ক্তকন্তু 
ব্ল্ত্বত পাক্তর এব্ং শসটা সতয শে সাফল্যই মানুত্বের প্রক্ততষ্ঠা আনত্বত সেম। 
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অতএব্ সাফল্য ল্াত্বভর ক্তেত্বক েৃক্তষ্ট্ ক্তেন। এর উপত্বরই আপনার শোখ রাখুন। এত্বক আো 
করত্বত থাকুন। ক্তনত্বজত্বক প্রতযাক্তযত করুন শে একমাত্র সাফল্য ছাড়া ক্তকছুত্বতই আপনার 
ব্াসনা শনই। 
  
এটা ব্যক্তিেত ব্যাপার–এই সাফল্য : এ হল্ ব্যক্তিত্বত্বর কাজ। 
  
আর আপক্তন োর জনয কাজ কত্বর োত্বব্ন তা হত্বল্া সক্তিক মাত্বপর ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব 
অজণন করার জনয আপনার েক্তিও আত্বছ। ক্তনত্বজর উপর আস্থা রাখুন। আত্মক্তব্শ্বাসই 
অত্বধণক ল্ড়াই জয কত্বর আত্বন। 
  
ক্তিসার আর একটা কথাও ব্ত্বল্ত্বছন : আত্মক্তেোয ক্তব্রাট কাজ শেয। ক্তনত্বজত্বক তাই 
পেণাত্বল্ােনা কত্বর ল্েয রাখুন। এক টুকত্বরা কােত্বজ আপনার সব্ ভুল্, ব্যথণতা আর িক্তট 
ক্তল্ত্বখ রাখুন। ক্তল্ত্বখ রাখুন আপনার সময ক্তকভাত্বব্ ব্যব্হার করত্বছন। আর তারপত্বরই 
ক্তনত্বজত্বক ক্তনত্বজর হাত্বত ক্তনন অতযন্ত শজে আর পক্তরশ্রম ক্তেত্বয। 
  
ক্তিসাত্বরর মত্বত সকল্ ব্যক্তির এই ক্তজক্তনসগুক্তল্ থাকত্বত হত্বব্ : সমাযানুব্ক্ততণতা … দ্রুততা 
… … ক্তমতব্যক্তযতা। 
  
শে ব্যক্তি শকান ব্ড় মাত্বপর কাজ করত্বত োন ক্ততক্তন সমত্বযর মূল্য জাত্বনন। তাাঁর সময নষ্ট্ 
করার মত সময থাত্বক না। ক্ততক্তন গুরুত্ব ক্তেত্বযই সমযত্বক গ্রহণ কত্বরন। আর এই 
কারত্বণই ক্ততক্তন সব্ণোই সমত্বযর প্রক্তত অক্তব্েল্ থাত্বকন–এত্বত ক্তকছু করণীয থাত্বক। ক্ততক্তন 
েক্তে সময পুক্তড়ত্বয শফত্বল্ন (ত্বকউ শেমন ব্যাঙ্ক শনাট শপাড়ায) তাহত্বল্ শেে পেণন্ত তার 
আর ক্তকছুই অব্ক্তেষ্ট্ থাত্বক না। 
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আর এই জনযই ক্ততক্তন তাাঁর সারা ক্তেন ভাে কত্বর ক্তনত্বয পক্তরকল্পনা ছত্বক শনন। হাত্বত 
অত্বনক কাজ থাত্বক। ক্ততক্তন শেসব্ আনত্বন্দ্র সত্বঙ্গই কত্বরন–শস কাজ ক্তনত্বয টাল্ব্াহানা 
করত্বত োননা ব্া ব্ন্ধ রাত্বখন না। শহল্ায োরা সব্ নষ্ট্ কত্বরন (এটা তার জানা) তাত্বেরই 
কাজ ব্াক্তক পত্বড় োয। 
  
োরা শশ্রষ্ঠত্ব অজণন কত্বরত্বছন তাাঁরা তাাঁত্বের সারা জীব্ন ধত্বরই ক্তেোল্াভ কত্বর েত্বল্ত্বছন। 
তাাঁরা ব্ড় হত্বযত্বছন কারণ তারা জাত্বনন কত কমই না ক্ততক্তন ক্তেত্বখত্বছন। কতখাক্তন এখনও 
অজানা রত্বয শেত্বছ। তাাঁরা এসব্ শেত্বখন শে শকান মানুত্বের কাছ শথত্বকই, শে শকান 
জাযো শথত্বক, শে শকান সমত্বয। ক্তিক এ কারত্বণই তারা ক্তব্নযী হন। তারা এটা জাত্বনন 
সত্বর োাঁড়াত্বল্’, মানুেত্বক এক্তড়ত্বয শেত্বল্, ব্া হক্তটত্বয ক্তেত্বল্, ঘৃণা ব্া অব্জ্ঞা করত্বল্ শেে 
পেণন্ত শকান ল্াভ হয না। এমন শকউ শনই ক্তেক্তন তাাঁর সঙ্গী ো জাত্বনন না ক্ততক্তন শতমন েু 
একটা ক্তজক্তনস জাত্বনন না। শে মানুে ক্তকছু শেখার জনয আগ্রহী–ক্ততক্তন জ্ঞান িয কত্বরন 
তার ক্তব্নত্বযর সাহাত্বেয। ক্তব্নত্বযর জনয শকান খরে ল্াত্বে না। এর শেত্বয ল্াভজনকও ক্তকছু 
হয না। 
  
উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুত্বের ক্তনজস্ব একটা ইচ্ছােক্তি থাত্বক। ক্ততক্তন জাত্বনন শকাথায ক্তকভাত্বব্ 
েত্বল্ত্বছন। তাাঁর জাহাক্তটত্বত ক্ততক্তন হন কতণা। এটা শকব্ল্ শভত্বস েল্া নয, ক্ততক্তন 
এত্বল্াত্বমত্বল্া হত্বত শেন না। ক্ততক্তন সব্ক্তকছু ক্তনযন্ত্রত্বণ রাত্বখন। ক্ততক্তন ক্তনত্বজরও প্রভু। তার 
শেত্বহতু আত্ম-ক্তনযন্ত্রণ েক্তি রত্বযত্বছ। 
  
এই ক্তেহ্নই হত্বল্া ক্তমতব্যক্তযতা। 
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ক্ততক্তন তাাঁর জীব্ত্বনর জনয পক্তরকল্পনা শনন। ক্ততক্তন অপব্যয েূর কত্বরন। ক্ততক্তন শেন 
জাহাত্বজর কযাত্বেত্বনর পাত্বে রত্বযত্বছন, শোখ কুাঁেত্বক সমুত্বদ্র্র ক্তেত্বক তাক্তকত্বয থাত্বকন। 
জাহাজক্তট শছাট ক্তছমছাম। টাকা জাহাজক্তটত্বক আত্বটাসাাঁত্বটা কত্বর রাত্বখ। মানুেক্তট শসটা 
জাত্বনন। সময নষ্ট্ না করার মতই ক্ততক্তন টাকাও অপেয কত্বরন না। 
  
ক্তমতব্যক্তযতা হত্বল্া অন্তত্বরর উজ্জ্বল্তার শসই ক্তেহ্ন ো সামানয নামক শসই ক্তব্রাট গুণ 
প্রক্ততভায সূ্ফক্তরত কত্বর। 
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জাগ্রত ব্যক্তিত্ব 
  
“আমাত্বের মন হত্বল্া এমন এক েন্ত্র োর সাহাত্বেযই আমরা কাজ কক্তর। তাই আমাত্বের 
ক্তনভুণল্ভাত্বব্ ক্তেন্তা করত্বত হত্বব্, োত্বত শকান ক্তট গুরুত্বপূণণ আমরা শেন মত্বন রাখত্বত পাক্তর 
এব্ং শকান ক্তট মূল্যহীন ভুত্বল্ শেত্বত পাক্তর। আর এমন আত্বব্ত্বে আপু্লত হত্বত হত্বব্ োত্বত 
আমরা কােণকরী ক্তকছু করত্বত পাক্তর এব্ং েন্ত্রণাময ব্া অপ্রত্বযাজনীয সব্ ক্তকছুই েূর 
করত্বত পাক্তর। আমাত্বের রাক্তত্রত্বত োক্তন্তত্বত ক্তনদ্র্া শেত্বত হত্বব্ আর ক্তেত্বনর আত্বল্ায সুষু্ঠভাত্বব্ 
ক্তেন্তাও করত্বত হত্বব্। আমাত্বের অব্েযই ক্তব্তক্তকণত ক্তব্েত্বযর সক্তিক ক্তব্োর করত্বত হত্বব্ আর 
এটা করত্বত ক্তেত্বয শকান ভাত্বব্ই সংস্কার ব্া অত্বেৌক্তিক আত্বব্ত্বে তাক্তড়ত হওযা েল্ত্বব্ না 
এব্ং আমাত্বের োক্তরক্তত্রক শসই বব্ক্তেষ্ট্য থাকত্বত হত্বব্, মন আমাত্বের প্রকৃতই ভাত্বল্া ক্তকছু 
করত্বত উিুদ্ধ করত্বব্ আর মানুত্বের শসব্ায ব্যব্হৃত হত্বব্।” 
  
রব্াটণ টুত্বল্স-’ক্তে কত্বরাল্ অব্ ক্তে মাইন্ড’। 
  
. 
  
এক. জ্ঞাত্বনর েক্তি 
  
প্রাতযাক্তহক জীব্ত্বন আমরা ব্হু মানুত্বের সংস্পত্বেণ আক্তস োরা সব্ ক্তকছু ভেুল্ কত্বর শেয। 
  
কাজগুত্বল্া করার সময তারা ব্ত্বল্ এর শেত্বয ভাত্বল্া তাত্বের পত্বে করা সম্ভব্ নয। আর 
ভাত্বল্াভাত্বব্ করাও সম্ভব্পর নয। 
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ক্তকন্তু শে ছাপ তারা শরত্বখ োয শসটা তারা ো আো কত্বর তার শেত্বযও অত্বনক শব্ক্তে 
আোতীত। তারা এরপত্বরই নানা ক্তব্েত্বযর উপর শোোত্বরাপ করত্বত থাত্বক। 
  
শেে পেণন্ত তাত্বের অব্েয স্বীকার করত্বতই হয সমস্ত শোল্মাত্বল্র মূত্বল্ তারা ক্তনত্বজরাই। 
তারা ক্তব্ক্তশ্রভাত্বব্ কাজ কত্বরত্বছ। শে আত্বব্ে আর ধারণার তারা ব্েব্তণী হত্বযক্তছল্, ো 
তাত্বের োল্না কত্বরক্তছল্ অব্স্থার সত্বঙ্গ শসটা মানানসই ক্তছত্বল্া না। েুুঃত্বখর ক্তব্েয হত্বল্া 
এই, তারা প্রাযেুঃই সব্ শোল্মাত্বল্র মূল্ কারণ সম্পত্বকণ অজ্ঞ …শসটা হত্বল্া তারা 
মানুত্বের েক্তরত্র সম্পত্বকণ ধারণাহীন। 
  
এই পৃক্তথব্ীত্বত শে মানুে এক্তেত্বয েল্ত্বত োয শস অনব্রতই সব্ রকম মানুেত্বক ধাক্কা 
ক্তেত্বয, শিত্বল্ এক্তেত্বয েত্বল্। 
  
শস েতক্তেন শব্াঁত্বে থাত্বক ততই তার মত্বন আত্বল্াড়ন আত্বন এই কথাগুত্বল্া : ‘শকান 
পাাঁক্তেত্বল্র মধয ক্তেত্বয ব্াইত্বরর পৃক্তথব্ীর ক্তেত্বক ক্তকছুত্বতই তাকাত্বল্ েল্ত্বব্ না। আমাত্বক েরজা 
উনু্মি কত্বর শকাল্াহল্ মুখক্তরত রাস্তায শনত্বম এত্বস েতটা সম্ভব্ মানুেত্বক জানত্বত হত্বব্। 
আমাত্বক খুক্তে মত্বন ক্তমেত্বত হত্বব্। আমাত্বক জানত্বত হত্বব্ মানুত্বের মন ক্তকভাত্বব্ কাজ 
কত্বর।’ 
  
এই ধরত্বনর জ্ঞানই েক্তি শজাোন শেয। এটাই হত্বল্া জীব্ত্বনর কল্াক্তেল্প। এত্বক 
অক্তভজ্ঞতা, জ্ঞান ব্া পক্কতা োই ব্লু্ন না শকন। 
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জীব্ন োপন করার কাজক্তট আপনারও শে রকম আমারও তাই। েখন খুক্তে ইত্বচ্ছ মত 
আমরা আমাত্বের এই শোকানক্তট ব্ন্ধ কত্বর ক্তেত্বত পাক্তর না। অথব্া শশ্রফ অজ্ঞতার মধয 
ক্তেত্বয সব্ ক্তকছু এত্বল্াত্বমত্বল্াও কত্বর ক্তেত্বত পাক্তর না। 
  
শে শকান মূত্বল্যই আসুন আমরা েক্তি নাত্বম এই জ্ঞান অজণন করার শেষ্ট্া কক্তর। 
  
প্রথম কাজ হত্বল্া, কথাটা েতই অদু্ভত শোনাক, ক্তনত্বজত্বক ক্তব্সৃ্মত হওযা। প্রথত্বমই ‘আক্তম’ 
কথাটা ভুত্বল্ োন, ভুত্বল্ োন শে শকন্দ্রক্তব্নু্দ্ত্বত রত্বযত্বছন আপক্তনই। 
  
আপক্তন ক্তনত্বজ একটা ক্তব্নু্দ্ ছাড়া ক্তকছুই নন, আর আপক্তন শকত্বন্দ্রর অক্তভমুত্বখ েত্বল্ত্বছন 
শেটা হত্বল্া সব্ ক্তজক্তনত্বসরই মূল্ প্রশ্ন শকন? 
  
একথা শভাল্ার শেষ্ট্া করুন আপনার মত্বন ো জােত্বছ তারই শকব্ল্ মূল্য আত্বছ। শেক্তটর 
প্রকৃতই োম আত্বছ তা হত্বল্া ব্াস্তব্তা। এটা আপনার মত্বনর ব্াক্তহত্বর রত্বযত্বছ। 
  
ো মত্বন হত্বত োয আর ো প্রকৃত, এ েুক্তটর মত্বধয অত্বনকটাই ফারাক। আপক্তন একটা 
শথত্বক অনযটার ফাাঁকটুকু ল্াক্তফত্বয পার হত্বত পাত্বরন না। মন শস শেষ্ট্া কত্বর ব্ত্বট, তত্বব্ শস 
ব্যথণ হত্বব্ই। 
  
আমরা সব্ণোই ভুল্ কত্বর েত্বল্ক্তছ। এটাই শব্াঝার শেষ্ট্া করুন। এ ব্যাপাত্বর মন শখাল্া 
রাখুন। 
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েতখাক্তন সম্ভব্ আত্বল্ায আনার শেষ্ট্া করুন। সব্ ক্তজক্তনসত্বক পক্তরপূণণভাত্বব্ শেখত্বত শেষ্ট্া 
করুন …. ব্াস্তত্বব্ সব্ ক্তকছু শে রকম। 
  
অনব্রত সকত্বল্র সত্বঙ্গ ক্তমেত্বত শেষ্ট্া োল্ান। েতেূর সম্ভব্ হয অত্বনযর সত্বঙ্গ মত্বনর 
ক্তমশ্রণ ঘটান। জীব্ন নাত্বম উত্বত্তজনার ব্স্তুক্তট পাি করার শেষ্ট্া করুন … জীব্ত্বনর প্রক্ততক্তট 
কথা, েে, প্রক্ততক্তট ল্াইন। প্রক্ততক্তট পৃষ্ঠাই পত্বড় ক্তনন। এ কাজ সারা জীব্ত্বনর। এটাই 
আপনার ব্া আমার কাত্বছ সব্ ক্তকছু আমাত্বের ব্তণমান আর ভক্তব্েযতও। 
  
সব্ রকম মানুেত্বক শজত্বন শনব্ার শেষ্ট্া করুন-ধনী, েক্তরদ্র্, তরুণ, বৃ্দ্ধ, বু্ক্তদ্ধমান, শব্াকা, 
শসাজা আর সাধারণ মানুেত্বক। তারা সব্াই মুত্বখাে পত্বর আত্বছন। আমরা সব্াই তাই 
কক্তর। সকত্বল্র মুত্বখাে উত্বন্মােন কত্বর ক্তেন। তাত্বের আসল্ মুখ এই ভাত্বব্ই শেখার শেষ্ট্া 
করুন। 
  
এই মানুেত্বের শকউ শকউ তাত্বের ক্তনত্বজত্বের ব্ইত্বযর মত্বধয প্রকাে কত্বরত্বছন। এই ক্তব্খযাত 
ব্ইগুক্তল্ জীব্ন্ত। এর প্রক্ততক্তট েেও। তাই এই সব্ ব্ইত্বযর প্রত্বতযকক্তটই পাি কত্বর 
শফলু্ন–েতগুক্তল্ সম্ভব্। এই সব্ ব্ইত্বযর পৃষ্ঠাগুত্বল্াও মুত্বখাত্বের আড়াত্বল্ থাত্বক। তাত্বের 
ক্তছাঁত্বড় শফত্বল্ প্রকাে করুন। তারা ো ক্তকছু আড়াল্ করত্বত োইত্বছ তাত্বের আত্বল্ার 
মাঝখাত্বন ক্তনত্বয আসুন। 
  
শে সব্ েী পুরুে জীব্ত্বনর শসরা ক্তনেণাস আহরণ কত্বর থাত্বকন তাাঁরা সব্াই এই উজ্জ্বল্ 
ছক্তব্ই, তাত্বের জীব্ত্বনর ব্াইত্বরর ছক্তব্গুত্বল্াই সারােণ ব্যব্হার কত্বর েত্বল্ন। 
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আসত্বল্ শে কথা ব্ল্ত্বত োইক্তছল্াম, শকান কাজ করার আত্বে তারা শেত্বখ ক্তনত্বত োন ক্তক 
ঘটত্বত েত্বল্ত্বছ। 
  
তারা কল্পনা করত্বত পাত্বরন, েূরেৃক্তষ্ট্ত্বত ভক্তব্েযতও শেখত্বত পান। তারা ব্তণমানত্বক শভে 
কত্বরন আর মানক্তসক ভাত্বব্ অত্বনক েূত্বর এগুত্বত পাত্বরন। 
  
এটা হত্বল্া সম্ভব্তুঃ সাফত্বল্যর শোপনতম রহসয। পব্ণতেৃত্বঙ্গ ওিা মন ভক্তব্েযত্বতর পত্বে 
এক্তেত্বয েল্ার পত্বথ নানান ব্াাঁক ক্তনত্বত থাত্বক। আসুন, আমরা এরকম একটা মন েত্বড় 
তুক্তল্ : 
  
এটাই ক্তস্থর কত্বর শফলু্ন শে–প্রক্ততক্তেন, একক্তট ক্তনক্তেণষ্ট্ সমত্বয–সারাক্তেত্বন ঘত্বট োওযা সব্ 
ঘটনাগুত্বল্া ক্তনত্বয ভাব্ত্বব্ন আর ক্তনত্বজত্বক ক্তজজ্ঞাসা করত্বব্ন : আজত্বক আক্তম ক্তক ক্তেখল্াম? 
ক্তক ক্তক ভুল্ আক্তম কত্বরক্তছ? সক্তিক ক্তক করা উক্তেত ক্তছল্? এরপর আোমী ক্তেনক্তটর কথা 
ভাবু্ন। শেত্বখ ক্তনন ক্তক আসত্বছ। মত্বন মত্বন ক্তিক কত্বর শফলু্ন ক্তক করা সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া। 
  
. 
  
েুই. ক্তেন্তা-েক্তি 
  
এক্তেত্বয েল্ত্বত শেত্বল্ আপনাত্বক আপনার মক্তস্তষ্ক োল্না করত্বত হত্বব্। ভাত্বেযর কথা 
আত্বল্ােনা কত্বর ল্াভ শনই। 
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পৃক্তথব্ীত্বত ব্হু ব্যাপার আত্বছ। এমন অত্বনক ব্যাপার আত্বছ ো আপনার হত্বত পাত্বর। ক্তকন্তু 
শস সত্বব্র ক্তব্রুত্বদ্ধ আপক্তন ক্তকছুই করত্বত পাত্বরন না। তারা আপনারা সামত্বনর পথত্বক 
উক্তড়ত্বয ক্তেত্বত পাত্বর–আব্ার নাও পাত্বর। 
  
আপক্তন একটা ক্তব্রাট সুত্বোত্বেরই অত্বপোয আত্বছন। ভােয সহায শহাক োই নাই শহাক, 
আসল্ শকন্দ্রক্তব্নু্দ্ আপক্তনই। 
  
ঝড়-ব্াতাত্বসর কথা ভাব্ত্বব্ন না। ব্াতাস শেভাত্বব্ শেখাত্বনই খুক্তে আসুক তার মুত্বখামুক্তখ 
হত্বয পডু়ন। আসল্ শখল্া হত্বল্া ব্াতাস শেক্তেত্বক ব্ত্বয েত্বল্ত্বছ শসক্তেত্বকই ক্তনত্বজত্বক এক্তেত্বয 
ক্তেন। 
  
আসত্বল্ এটা একটা বু্ক্তদ্ধর ল্ড়াই। বু্ক্তদ্ধমাত্বনরাই জযী হয এমন কথাই হযত্বতা আপক্তন 
ভাব্ত্বব্ন। োর বু্ক্তদ্ধ েত তীক্ষ্ণ, ল্াত্বভর অংেও তার তত শব্ক্তে। উচ্চক্তেখত্বর শে সব্ মানুে 
আত্বছন তারা তাত্বের বু্ক্তদ্ধর উপর ক্তনভণর কত্বরই শব্াঁত্বে থাত্বকন। তারা তাত্বের মক্তস্তত্বষ্কর 
ধূসর শকাত্বের উপত্বরই ক্তনভণর কত্বরন। 
  
মক্তস্তত্বষ্কর েক্তি মানুেত্বক তুত্বল্ এত্বন এক্তেত্বয শেয। শস্রাত্বতর অনুকূত্বল্ই েলু্ন। এই ভাত্বব্ই 
সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া ভাত্বব্ শপৌঁছাত্বনা সম্ভব্। 
  
আপক্তন আপনার মক্তস্তষ্ক ক্তনত্বয ক্তক করত্বছন? আপক্তন হযত্বতা ভাব্ত্বত পাত্বরন আপনার 
মক্তস্তষ্ক ব্ত্বল্ ক্তকছুই শনই ব্া উত্বেখ করার মত শনই। ব্যাপারটা ক্তকন্তু শমাত্বটই তা নয। 
প্রত্বতযকক্তট মানুেই মক্তস্তষ্ক ক্তনত্বযই জন্মান। ক্তকন্তু আসল্ ব্যাপার হত্বল্া সকত্বল্ই শেখত্বত পায 
না শে মক্তস্তষ্ক শব্ত্বড় উিত্বছ। আপনাত্বক ক্তেখত্বত হত্বব্ এক্তট ক্তনত্বয কাজ করত্বত। এটা একটা 
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অভযাত্বসর ব্যাপার। সারা জীব্ত্বনরই কাজ। আপনাত্বক মক্তস্তষ্কত্বক ক্তনযন্ত্রণ করা ক্তেখত্বত 
হত্বব্। 
  
মত্বন রাখত্বব্ন, মক্তস্তত্বষ্কর সব্ সময োলু্ থাকার ব্েত্বল্ মানক্তসক ক্তেক শথত্বক ভারািান্ত ব্া 
অত্বেতন থাকা শঢর সহজ। 
  
অব্েযই আপক্তন মক্তস্তষ্কত্বক োল্না না কত্বরও ক্তেক্তব্য োক্তল্ত্বয শেত্বত পাত্বরন, ল্ে শকাক্তট 
মানুেও তাই কত্বরন। 
  
তত্বব্ অত্বনযর শেত্বয আল্াো হত্বত শেত্বল্ আরও জয করত্বত শেত্বল্, ক্তনত্বজর শোেযতা আরও 
ব্াড়াত্বত হত্বল্ আপনাত্বক অব্েযই মক্তস্তত্বষ্কর েক্তিত্বক আরও অত্বনক শব্ক্তে কত্বর কাত্বজ 
ল্াোত্বতই হত্বব্। 
  
মক্তস্তষ্কত্বক সজীব্ রাখুন। এত্বক ব্যস্ত রাখুন। 
  
দ্রুততার সত্বঙ্গ সব্ ক্তেখব্ার শেষ্ট্া করুন। সব্ ক্তকছু ল্েয করুন। ক্তব্খযাত মানুত্বেরা 
শেভাত্বব্ অক্তত েুদ্র্ ক্তজক্তনসও খুাঁক্তটত্বয ল্ে কত্বরন শুনত্বল্ অব্াক হত্বব্ন। 
  
শুধু ল্েয রাখত্বব্ন োত্বত আপনার প্রক্ততক্তট ক্তরপু সজাে, জাগ্রত আর তীক্ষ্ণ থাত্বক। এটাই 
হত্বল্া েেতা অজণত্বনর প্রাথক্তমক কাজ। শে ব্যক্তি তার শোখ আর কাত্বনর উপর ক্তনভণর 
করত্বত পাত্বর না তার পত্বে সাফল্য ল্াভ করা খুব্ই কক্তিন। 
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েুই আর েুই শোে করুন। এটাই হত্বল্া ক্তব্রাট এক রহসয। ক্তিক এই পত্বথই একজন 
আর একজনত্বক শেৌড় প্রক্ততত্বোক্তেতায হাক্তরত্বয শেয। 
  
সমস্ত ঘটনা এক সত্বঙ্গ গ্রক্তথত করুন। নানা ধারণা ক্তমত্বল্ক্তমত্বে থাকত্বল্ শকানভাত্বব্ই ক্তকছু 
করা আপনার পত্বে সম্ভব্ হত্বব্ না। 
  
সব্ ক্তকছু শব্ত্বছ ক্তনন। তারপর সব্ক্তকছু সাক্তজত্বয তুলু্ন। দ্রুত ক্তেন্তার কাত্বজ এটাই হত্বল্া 
সক্তিক পথ। 
  
এই ভাত্বব্ই আপনার মত্বধয নতুন নতুন ভাব্নার জন্ম হত্বব্। আপক্তন হযত্বতা ব্া ব্ল্ত্বত 
োইত্বব্ন সব্ক্তকছুত্বত দ্রুততাই শেে কথা নয। হযাাঁ, শসটা আমরাও স্বীকার কক্তর। 
  
তত্বব্ মত্বন রাখত্বব্ন, ক্তনক্তেণষ্ট্ শকান একটা সমত্বয ক্তেক্তেত মন, শে মন দ্রুত কাজ শেে 
করত্বত পাত্বর, শসই ক্তকন্তু শব্ক্তে ল্ভযাংে আোয করত্বত পাত্বর। 
  
আপনার মূল্যাযন হত্বব্ আপক্তন কতখাক্তন ক্তেত্বত পাত্বরন তারই উপর। তাই আপনার 
উত্বদ্দেয শহাক, আরও ভাত্বল্া, দ্রুত ক্তেন্তাধারা। 
  
. 
  
ক্ততন. পাে প্রেীত্বপর আত্বল্া 
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আপক্তন আরও ভাত্বল্া কত্বর সব্ শখল্ায অংে ক্তনত্বত পাত্বরন। শুধু েক্তে আপক্তন সক্তিকভাত্বব্ 
ো করত্বত েত্বল্ত্বছন তার মত্বধয ঝাাঁক্তপত্বয পড়ত্বত পাত্বরন। এরই মত্বধয খুাঁত্বজ পাত্বব্ন অত্বনক 
শব্ক্তে মজা। 
  
একটা উোহরণ ক্তেই। 
  
আপনার কাত্বজর মধয শথত্বক অত্বনক শব্ক্তে ল্াভ আোয করত্বত পারত্বব্ন েক্তে আপনার 
ক্তেন্তাধারা পথ শথত্বক েূত্বর সত্বর োয। শখল্া ব্া কাজ েুত্বটার শকানটাত্বতই আপক্তন শতমন 
মন ক্তেত্বয অংে ক্তনত্বত পারত্বব্ন না ব্া সুখী হত্বব্ন না েক্তে আপনার মত্বন কাত্বজর জনয 
ভাব্না শথত্বক োয। এটা হত্বল্ শুধু সমত্বযরই অপব্যব্হার হত্বব্। আপক্তন হত্বল্ন এমন 
একজন মানুে ক্তেক্তন জাত্বনন না শকান পত্বথ শেত্বত হত্বব্। অতএব্ এটার অথণই হত্বল্া 
সমত্বযর অপব্যব্হার আর অপেয। 
  
ক্তক করত্বছন শসটা বু্ত্বঝ শনওযা আপনার পত্বে হযত্বতা কক্তিন। আপক্তন সক্তিকভাত্বব্ 
অনুধাব্ন করত্বত পারত্বছন না। আপক্তন মত্বন রাখত্বত পাত্বরন না। আপনার উপরওযাল্া 
হযত্বতা ব্ল্ত্বছন আপক্তন মত্বনাত্বোেী নন, েে নন। আপনার ব্নু্ধরা হযত্বতা ব্ল্ত্বল্ন, ‘ওহ! 
ও শকাত্বনা কাত্বজই নজর শেয না।’ 
  
অনযক্তেত্বক আপক্তন েখন সক্ততয সক্ততযই আগ্রহী হন, সব্ ক্তকছুই আপক্তন শকমন সহজ ভাত্বব্ই 
না গ্রহণ কত্বরন। শে কাজ, ব্া ো ক্তকছুই আপক্তন করুন না শকন শেন শোত্বখর পল্ত্বক 
অত্বধণক সমত্বযই শসটা সম্পন্ন। হত্বয োয। আপক্তন কখনই অনুভব্ কত্বরন না। আপক্তন 
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শকানভাত্বব্ই কাত্বজ ল্াোন ক্তন এমন। আপক্তন িাক্তন্ত অনুভব্ কত্বরন না। আপক্তন খুাঁক্তটনাক্তট 
ব্যাপারগুত্বল্াও ভুত্বল্ োন না। কত্বযক মাস পত্বরও আপক্তন শসগুত্বল্া মত্বন করত্বত পাত্বরন। 
  
আপক্তন অনুভব্ কত্বরন নজর শেওযাই ভাত্বল্া। 
  
মনত্বক নানা ক্তেত্বক অথণহীনভাত্বব্ শফরাত্বনা একটা ব্াত্বজ ব্যাপার। অতযন্ত খারাপ অভযাস। 
এ ক্তব্েত্বয সত্বন্দ্ত্বহর অব্কাে শনই। 
  
েত তাড়াতাক্তড় এটা শথত্বক মুি হত্বব্ন ততই ভাত্বল্া। 
  
ব্ারব্ার শকব্ল্ একটা ব্যাপার ক্তনত্বয ভাব্ার অনব্রত শেষ্ট্া করত্বত থাকুন। শসই একক্তট 
ব্যাপাত্বরই আপনার সমস্ত নজর ক্তেন। 
  
সমস্ত মনত্বকই ওই একটা ব্যাপার সামল্াত্বত ক্তেন। তাত্বত আপনার পত্বে প্রমাণ করা 
সহজ হত্বব্ আপনার একক্তট মাথা আত্বছ আর তা আপক্তন ব্যব্হার করত্বত জাত্বনন। 
  
সব্ ব্যাপারটা আপনাত্বক শব্ে খুত্বল্ ব্ল্ত্বত োই। 
  
আপক্তন উপত্বরর ব্িব্য শথত্বক স্বাভাক্তব্ক ভাত্বব্ই ধত্বর ক্তনত্বযত্বছন আপক্তন আপনার মত্বন 
একটা সমত্বয একটা ব্যাপারই মত্বন রাখত্বব্ন। 
  
একটা উোহরণ রাখক্তছ। 
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ধরুন আপক্তন একটা শেযাত্বরর ক্তব্েত্বয ভাব্ত্বছন। আপক্তন হযত্বতা ধত্বর শনত্বব্ন শে আপনার 
মত্বন ওই ‘শেযার’ ছাড়া আর শকান ক্তব্েয থাকা েল্ত্বব্ না। 
  
এটা অত্বনকটা হাাঁটত্বত শেখা ক্তেশুর মতই হত্বব্, শস তখন ো করত্বত োয। শস শেত্বখ শস 
একটা পাত্বযর পর আর একটা পা শফল্ার ব্যাপার ছাড়া আর ক্তকছুই ভাব্ত্বত পারত্বছ না। 
শস শব্ক্তে েূরও স্বাভাক্তব্কভাত্বব্ই শেত্বতও পাত্বর না। এর কারণ আর ক্তকছুই না, হাাঁটা 
ব্যাপারটায এর শেত্বয আরও ক্তকছু েরকার। এর জনয োই সারা েরীত্বরর ভারসাময ব্জায 
রাখা আর সত্বঙ্গ সত্বঙ্গ েল্ত্বত থাকা। 
  
এই ধরত্বনর মত্বনাত্বোত্বের (ব্া একগ্রতার) অথণ হত্বল্া মত্বনর সব্ ভাব্ উনু্মি কত্বর শেওযা 
আর শসখাত্বন একটা মাত্র ক্তেন্তাই শরত্বখ শেওযা। 
  
এ ধরত্বনর ক্তেন্তা শব্ে ধীরেক্ততর হয। এটা শব্ে িাক্তন্তকর। শকান মানুে তার মন 
সক্তিকভাত্বব্ কাত্বজ ল্াোত্বল্ ক্তেন্তার ফসল্ অব্েয একটু কমই হয। 
  
মত্বনাত্বোত্বের অথণ হত্বল্া শকান ক্তব্েয ক্তনত্বয আোত্বোড়া ক্তেন্তা ভাব্না। আপক্তন শেন তার 
োরপাত্বে ঘুত্বর শব্ে নজর ক্তেত্বয সব্ রকমভাত্বব্ই শেত্বখ ক্তনত্বচ্ছন। অত্বনকগুত্বল্া পত্বথর 
সংত্বোেস্থত্বল্র কথাটা একব্ার মত্বন করত্বল্ই বু্ঝত্বব্ন আক্তম ক্তক ব্ল্ত্বত োইক্তছ। আপনার 
মন শকত্বন্দ্র ব্যস্ত রত্বযত্বছ, ক্তকন্তু শস ক্তব্ক্তভন্ন পথগুত্বল্া ল্ে করত্বত শভাল্ক্তন। 
  
আপক্তন শকান একটা ব্যাপার ক্তনত্বয ভাব্ত্বছন আর এরই সত্বঙ্গ েতগুত্বল্া সম্ভব্ অনযানয 
ক্তেন্তাভাব্নাও এরই সত্বঙ্গ জুত্বড় ক্তেত্বযত্বছন। 
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এ ধরত্বনর মত্বনাত্বোে সক্ততযই কাত্বজ আত্বস। এর ফত্বল্ আপনার ভাব্নার ক্তব্েয 
আোত্বোড়া ভাত্বল্াভাত্বব্ ক্তনত্বত পাত্বরন। 
  
শকান মানুে এই অথণ কত্বর থাত্বক েখন শস ব্ত্বল্ : ‘অমুক শল্াকত্বকই আমরা োই। শস 
সব্ ব্যাপার পক্তরষ্কার কত্বর শেত্বব্। শস এই ব্যাপাত্বরর এত্বকব্াত্বর ক্তনত্বে শপৌঁছত্বত পারত্বব্।‘ 
  
অমুকত্বক খুব্ই তীক্ষ্ণ বু্ক্তদ্ধর, দ্রুত ক্তেন্তােীল্, সোজাগ্রত, ক্তনখুাঁত ইতযাক্তে ক্তব্ত্বেেত্বণ 
অক্তভক্তেি করা হয। আসল্ রহসয হত্বল্া এই শে তার সক্তিক নজর শেওযার অভযাস 
আত্বছ। 
  
এ অভযাসক্তট েমৎকার। এত্বত আত্বখত্বর ল্াভ হয। অতএব্ মন ক্তস্থর কত্বর শফলু্ন েক্তে এই 
গুণক্তট আযত্ত করত্বত োন। ইচ্ছার সত্বঙ্গ মত্বনাত্বোে প্রোন। শুধু এই কাজক্তটই আপনাত্বক 
োরুণভাত্বব্ সাহােয করত্বত পাত্বর। 
  
এটা হত্বল্া মানক্তসক এক পােপ্রেীত্বপর আত্বল্া। আপনার েখন শেমন খুক্তে সুইে ক্তটপত্বল্ই 
হত্বল্া। অসংখয ক্তব্েত্বযর মাঝখাত্বন এত্বকব্াত্বর একটা ক্তব্েয আত্বল্াক্তকত অব্স্থায এব্ার 
শেখুন। ওই আত্বল্ার পাত্বে অনয সব্ ক্তব্েয োপা পত্বড় োত্বব্। প্রত্বযাজনমত কাজ করুন, 
ো প্রত্বযাজন শনই অন্ধকাত্বর শিত্বল্ ক্তেন। 
  
এ রকম করত্বল্ই আপক্তন আপনার মনত্বক েেতার সত্বঙ্গ কাত্বজ ল্াোত্বত পারত্বব্ন। এত্বত 
আপক্তন আরও ভাত্বল্াভাত্বব্ মত্বন রাখত্বত পারত্বব্ন। এত্বত আপক্তন সহত্বজ ভুত্বল্ও শেত্বত 
পারত্বব্ন না। আপক্তন অনুভব্ করত্বব্ন আপনার শব্ে সুক্ষ্ম বু্ক্তদ্ধ আত্বছ। 
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এটাই হত্বল্া ইচ্ছা-মত্বনাত্বোত্বের পুরষ্কার। 
  
. 
  
োর. একাগ্রতা 
  
ক্তেন্তা আর কাজ : জীব্ন প্রধানত এ েুক্তট ক্তনত্বযই। 
  
পৃক্তথব্ীর শশ্রষ্ঠ ক্তেন্তাক্তব্ে আর শশ্রষ্ঠ দ্রুত কােণেীল্ মানুত্বেরাই জীব্নত্বক শপত্বয থাত্বকন 
সম্পে, উজ্জ্বল্ আর সূেণাত্বল্াক্তকত কত্বর। তারা অক্তধকাংে সমত্বযই ল্াভ কত্বর থাত্বকন 
সব্ত্বেত্বয শব্ক্তে ল্াত্বভর অংে। এগুত্বল্া কানায কানায পূণণ আর সক্ততযকার োমী। এই সব্ 
মানুে অনব্রতই তাত্বের ক্তেন্তার ভাোত্বর আর কাত্বজ েক্তি সঞ্চয কত্বর েত্বল্ন। এ ছাড়াও 
তারা তাত্বের কাত্বজ আরও েে হত্বয উিত্বত োন। 
  
আপক্তন ক্তক এই শশ্রণীত্বত পত্বড়ন? 
  
না ক্তক আপক্তন শব্ক্তে ক্তেন্তা করত্বত পাত্বরন না? আপক্তন ক্তক নানা ক্তেন্তায হাবু্েুবু্ শখত্বত 
অভযস্ত? 
  
আপক্তন ক্তক সক্তিক ক্তেন্তা করত্বত পাত্বরন? শে শে ক্তব্েয ভাত্বব্ন শসগুক্তল্ ক্তক ভাব্নার সত্বঙ্গ 
সত্বঙ্গই শব্ক্তরত্বয আত্বস? আপনার সৃ্মক্তত েক্তি শকমন–শসটা ক্তক ভাত্বল্াভাত্বব্ কাজ কত্বর? 
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তা েক্তে না কত্বর তাহত্বল্ আপক্তন আপনার েমতা সম্বত্বন্ধ সক্তন্দ্হান হত্বয উিত্বত থাত্বকন। 
অব্স্থা আর সুত্বোে সম্পত্বকণ আপক্তন ভীত হত্বয ওত্বিন-কারণ আপক্তন এক্তটত্বত েেতা 
অজণন করত্বত ব্যথণ। 
  
সুত্বোে আপনার হাত্বতর কাত্বছ, অথে আপক্তন শসটা ধরত্বত পারত্বছন না। একজন 
োিাত্বরর মতই শরাত্বের মূল্ আক্তব্ষ্কাত্বরর শেষ্ট্া করুন। আপক্তন ক্তনত্বজত্বক সক্তিকভাত্বব্ ক্তেন্তা 
করত্বত শেখান ক্তন। 
  
কারণ ক্তেন্তা করা শকান ভাত্বব্ই মানক্তসক শব্ক্তড়ত্বয শব্ড়াত্বনা অল্সতা ব্া ো মনত্বক 
এত্বল্াত্বমত্বল্া কত্বর শেয এমন শকান কাজ নয। 
  
ল্াভ করার আো ব্জায শরত্বখ ক্তেন্তা করার অথণ হত্বল্া সমস্ত ক্তব্েয সংগ্রহ কত্বর ক্তিকমত 
সাজাত্বনা আর এটাই শেখা শেগুক্তল্ অনযানয ব্যাপাত্বরর সত্বঙ্গ জক্তড়ত। 
  
ক্তেন্তােীল্ ব্যক্তি সব্ সমত্বযই সক্তিক প্রশ্ন কত্বর থাত্বকন। ক্তিক উত্তর না শমল্া পেণন্ত তার 
ক্তব্শ্রাম শনই। 
  
এরকম কাজ ক্তেক্তন ভাত্বল্াভাত্বব্ করত্বত পাত্বরন, তাত্বক আমরা ব্ক্তল্ সক্তিক মাথা খাটাত্বত 
পাত্বরন। ক্ততক্তনই। 
  
এরকম ক্তেক্তন কত্বরন তাাঁর কাজ হত্বল্া একাগ্রতা। কারণ আপক্তন ো কল্পনা কত্বরন 
একাগ্রতা শসই সমত্বযর অপেয কখনই নয। সম্ভব্ত আপক্তন ভাত্বব্ন এটা হল্ মানক্তসক 
েুব্ণল্তামাত্র, ক্তব্না কারত্বণ বহ বে মাত্র। 
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এই রকম ধারণাই হয শব্ক্তেরভাে মানুত্বের। শুধু মাত্র একটা ব্যাপাত্বরর জনয প্রেে শেষ্ট্া 
করায ল্াভ ক্তক? এরকম কথাই তারা ব্ত্বল্, তাত্বের অনুভূক্তত ব্ত্বল্ অত্বনক কম পক্তরশ্রত্বমই 
আর কম সমত্বয তারা এর শেত্বয েেগুণ শব্ক্তে খব্রাখব্র ক্তনত্বয কাজ করত্বত পাত্বরন। 
  
অতএব্, এই একাগ্রতার েরকার ক্তক? কথাটা ক্তিকই হযত্বতা। 
  
এই ধরত্বনর একাগ্রতা অথণহীন। এটা শকান শোেয প্রস্তাব্ কখনই নয। একাজ করত্বত 
আপক্তন শে কষ্ট্ কত্বরন আর তার পক্তরব্ত্বতণ ো পান তা সক্ততযই আনুপাক্ততক শতা নযই। 
তাহত্বল্ এত্বতই শেখা োত্বচ্ছ একাগ্রতার ধারণাটাই এত্বকব্াত্বর ভুল্। কারণ, আসত্বল্ 
একাগ্রতা মত্বনর েন্ত্রত্বক অতযন্ত উচ্চেক্তিত্বত োল্না কত্বর েত্বল্। এ হত্বল্া মত্বনাত্বোত্বের 
অনয অথণ, অত্বনকগুত্বল্া ক্তব্েযত্বক এক্তট পােপ্রেীত্বপর আত্বল্াত্বক ক্তনত্বয আত্বস। এ মনত্বক 
ঘুক্তমত্বয পড়ত্বত শেয না। এ তাত্বক ক্তস্থর হত্বয পড়ত্বতও শেয না। 
  
অনযক্তেত্বক শে মন একাগ্র হত্বয উিত্বছ শস মন দ্রুত কাজ করত্বত পাত্বর, আর এর ফত্বল্ 
উন্নতমাত্বনর প্রেুর উৎপােনই তাহত্বল্ ক্তমল্ত্বত পাত্বর। 
  
এই ধরত্বনর মন সমূ্পণণভাত্বব্ই সব্ক্তকছু বু্ঝত্বত পাত্বর, এ মন জাত্বন সব্ ক্তকছুই আর 
সহত্বজই স্মরত্বণ রাখত্বতও পাত্বর। 
  
এ ধরত্বনর মন তার েক্তি অনুভব্ করত্বত পাত্বর। এই মন তাই সফল্ও হয। 
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আপক্তন একাগ্রতা আনত্বত ভয পাত্বচ্ছন। হযত্বতা কল্পনা করত্বছন কাজক্তট কক্তিন। আর এটা 
করত্বত শেত্বল্ পক্তরশ্রান্ত, ক্তনুঃত্বেে হত্বয পড়ত্বব্ন। 
  
আসত্বল্ ব্যাপারটা কখনই তা নয। 
  
আপক্তন আপনার পছন্দ্সই শখল্ায, ব্ইত্বয ব্া হক্তব্র শব্ল্া ক্তকন্তু কখনই িাক্তন্ত অনুভব্ 
করত্বত োন না। শসগুত্বল্া আপনাত্বক এত্বকব্াত্বর মি কত্বর রাত্বখ। এগুত্বল্া আপনাত্বক 
সব্ক্তকছু ভুক্তল্ত্বয শেয। ক্তকন্তু আপক্তন না শজত্বনই শস সত্বব্ মত্বনাত্বোে ক্তেত্বয েত্বল্ন। আপক্তন 
শস সব্ শব্ে উপত্বভােও কত্বরন। আর শসটা েৃঢ় ভাত্বব্ই কত্বরন। এই কাত্বজ আপক্তন 
আপনার মনত্বক পুত্বরাপুক্তর ল্াক্তেত্বয রাত্বখন। আপক্তন তাত্বতই একাগ্র হত্বয থাত্বকন। ব্াক্তক 
সব্ই আপনার মন শথত্বক মুত্বছ োয। তবু্ও েত্বয েত্বয নান ক্তব্েয, নানা কল্পনা ইতযাক্তে 
আপনার মত্বন শজত্বে উিত্বতও োয। এই একাগ্রতা আনন্দ্ মূচ্ছনা এত্বন শেয। আপক্তন 
শব্ে আগ্রহী হত্বয ওত্বিন। আর ক্তিক এই কারত্বণই আপক্তন মত্বনাত্বোেী হত্বয ওত্বিন। 
আসত্বল্ এটাই হত্বল্া একাগ্রতা। আগ্রত্বহর জনয একাগ্রতা। 
  
এ ব্যাপারটা শকব্ল্ হক্তব্ ব্া শখল্াধুল্ার ব্যাপাত্বরই ক্তিক নয। শে মানুে মত্বনাত্বোে ক্তেত্বয 
কত্বরন ক্ততক্তন শসটা কত্বরন শেত্বহতু ক্ততক্তন কাত্বজ আগ্রহ শব্াধ কত্বরন। ক্ততক্তনতাত্বক আগ্রহী 
কত্বর শতাত্বল্ন। 
  
এ ব্যাপারটা খুব্ই সহজ আর আনন্দ্োযক ক্তজক্তনস–এই আগ্রত্বহর কথাই ব্ল্ক্তছ। সব্ 
ক্তকছু ব্ড় ব্ড় ক্তব্েত্বযরই শুরু এটা শথত্বক। 
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কারণ আগ্রহ মাত্বনই হত্বল্া মত্বনাত্বোে। এটাও ক্তেশুব্যত্বসর শখল্া স্মরত্বণ এত্বন শেয। এমন 
সৃ্মক্ততেক্তি ো শকান ক্তকছুই না ভুত্বল্ শেত্বত ক্তেত্বয আরও ভাত্বল্া কাজ করত্বত সাহােয কত্বর, 
সব্ শসরা মাত্বনর কাজ। 
  
সাফল্যই এর সক্তিক পক্তরেয। অতএব্ একাগ্রতা অনুেীল্ন করুন। আপনার এক্তট ছাড়া 
করণীয আর ক্তকছুই শনই। 
  
. 
  
পাাঁে. সৃ্মক্ততেক্তি 
  
এ জীব্ন প্রেুর সম্পত্বে ভক্ততণ। কাজ কমণ প্রক্ততক্তেনই নানাভাত্বব্ জক্তটল্তাময হত্বয পত্বড়ত্বছ। 
আপক্তন েক্তে শকান ব্যাপার ভুত্বল্ োন, আপক্তন শকান ক্তেত্বক হযত্বতা েক্ততগ্রস্ত হত্বব্ন। সক্তিক 
সমত্বয ভুত্বল্ োওযায শকান ল্াভ হয না। 
  
ভুত্বল্ামনা মানুে আজত্বকর ক্তেত্বন একব্াত্বর অেল্ …এ েুক্তনযায তার শকানরকম সুত্বোেই 
শনই। 
  
সৃ্মক্ততেক্তিই হত্বল্া আসল্ েক্তি। আর এটাই হত্বল্া েতকরা ক্তনরানব্বই ভাে ‘আপক্তন’। 
  
এটা সক্তরত্বয ক্তনন–আপক্তন হযত্বতা একটা অযাক্তমব্ায পক্তরণত হত্বব্ন। এটা তাই আপনার 
োক হাত। এটাই কাজ কত্বর। 
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তাই ল্েয রাখুন এ শেন ক্তিক থাত্বক। আসুন এই েক্তিত্বক আরও উন্নত করার জনয 
প্রক্ততক্তেন প্রক্তত মুহূত্বতণ শেষ্ট্া কক্তর না শকন? 
  
আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বত োইত্বব্ন, এ হত্বল্া একটা পুরস্কার। আমার এরকম েক্তি শনই। 
ইত্বচ্ছ করত্বল্ই এ েমতা আক্তম অজণন করত্বত পাক্তর? 
  
শে কথা তাই মত্বন রাখা েরকার তাহত্বল্ এই : সৃ্মক্ততেক্তি ক্তনত্বয ো ভাব্ত্বছন তার সব্ই 
ভুল্। এটা শকান পুরস্কার নয। তাহত্বল্ হযত্বতা শকানক্তেন ব্ত্বল্ শফল্ত্বব্ন আপনার ল্াভ ও 
পুরস্কার পাওযা। 
  
সৃ্মক্ততেক্তির জনয এমনই একটা ব্যাপাত্বর আনত্বন্দ্ আপনার মন কাজ কত্বর। েতেণ 
আপক্তন আপনার মনত্বক হাক্তরত্বয শফত্বল্ন ক্তন, আপক্তন আপনার শেে কপেণক ব্াক্তজ রাখত্বত 
পাত্বরন আপনার সৃ্মক্ততেক্তি নষ্ট্ হত্বয োযক্তন। ক্তব্ক্তেং ফরমণ কত্বরত্বছ 
  
‘শব্রন ক্তব্ক্তেং ফর সাকত্বসস’ ব্ইক্তটত্বত এত্বনভার এ কথাটাই েৃঢ়তার সত্বঙ্গ ব্ত্বল্ত্বছন। 
হাজার হাজার ঘটনায ক্ততক্তন শসটা প্রমাণ কত্বরত্বছন। ক্ততক্তন প্রমাণ কত্বরত্বছন মত্বন রাখার 
ব্যাপার ক্তনত্বয আমাত্বের মাথা না ঘামাত্বল্ও েত্বল্। আমাত্বের সৃ্মক্ততেক্তি েথাস্থাত্বনই আত্বছ। 
এর অথণ হল্ আমাত্বের মন ক্তিক জাযোত্বতই আত্বছ। ক্তিক কাজ করত্বল্ই সব্ই ক্তিক হয। 
  
তা হত্বল্ আমরা ভুত্বল্ োই শকন? হযাাঁ, এ একটা প্রশ্ন ব্ত্বট। প্রশ্নটা তাহত্বল্ করত্বতও 
পাক্তর। 
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একটু আত্বেই এত্বনভাত্বরর নাম উত্বেখ কত্বরক্তছ। ক্ততক্তনই আমাত্বের ক্তেত্বযত্বছন। ক্ততক্তন 
এটাত্বকই তাাঁর েত্বব্েণার ক্তব্ত্বেে ক্তব্েয কত্বরক্তছত্বল্ন … 
  
ক্তক কত্বর মত্বন রাখা োয না জানার শেত্বয, ব্রং ক্তকভাত্বব্ শকন আমরা ভুত্বল্ োই শসটাই 
ক্ততক্তন আক্তব্ষ্কাত্বরর শেষ্ট্া োক্তল্ত্বযক্তছত্বল্ন। 
  
আশ্চত্বেণর ব্যাপার হত্বল্া, শোল্মাল্টা আমরা ক্তনত্বজরাই ক্তকন্তু কক্তর। 
  
আমরা আমাত্বের সৃ্মক্ততেক্তিত্বক েূত্বর সক্তরত্বয ক্তেই। ব্যাপারটা শসই রকমই আমরা প্রাযই 
ব্ক্তল্ : ‘এটা ক্তিক ভুত্বল্ োব্’, ‘আমার মন অত্বনকটা োলু্ক্তনর মতই মত্বন হয। আমার 
সৃ্মক্তত েক্তিত্বক আক্তম ক্তনত্বজই ক্তব্শ্বাস করত্বত পাক্তর না, ইতযাক্তে। 
  
শে মুহূত্বতণ আপক্তন কথাটা ব্ল্ত্বল্ন তখনই আপক্তন সমূ্পণণভাত্বব্ই আপনার সৃ্মক্ততেক্তিত্বক 
নষ্ট্ কত্বর শফল্ত্বছন। 
  
পরীত্বের সম্বত্বন্ধ শসই প্রব্াত্বের কথাটা ভাবু্ন। শসটা জাত্বনন শতা? 
  
েতব্ারই আপক্তন ব্ত্বল্ন পাখীর কথা আপনার ক্তব্শ্বাস হয না, ততব্ারই পরীত্বের মৃতুয 
হয। সৃ্মক্ততেক্তির ব্যাপারও ক্তিক এই রকম। েতব্ারই আপক্তন এটায অক্তব্শ্বাস করত্বব্ন, 
শসটা ততব্ারই িমেুঃ েুব্ণল্ হত্বয পড়ত্বব্। 
  
অতএব্, আপনার ক্তনত্বজর জনয আর ক্তনরাপত্তার কারত্বণও আপনার সৃ্মক্ততর উপর ক্তব্শ্বাস 
রাখুন। শকান ক্তব্েয ভাত্বল্া কত্বর জানত্বল্ ক্তকছুত্বতই কখনও আপক্তন ভুত্বল্ োত্বব্ন না। 
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শোল্মাল্টা এখাত্বনই ব্ত্বল্ত্বছন এত্বনভার। আমরা ভাক্তব্ আমরা জাক্তন। ক্তকন্তু আসত্বল্ 
আমরা জাক্তন না। প্রমাণ? প্রমাণ হত্বল্া আমরা ভুত্বল্ োই। 
  
তাহত্বল্ জানার শকৌেল্টা ক্তক? সক্তিক আর শসরা শকৌেল্? 
  
মনত্বক উনু্মি কত্বর ক্তেন। মত্বনর সব্ েরজা, জানাল্া একেম খুত্বল্ ক্তেন। আপনার মনত্বক 
জানার আর মত্বন রাখার জনয বতক্তর করুন। জানত্বত শেষ্ট্া করুন। জানার কাত্বজ আগ্রহ 
শেখান। 
  
পত্বরর ব্যাপারটা অনাযাত্বে হত্বয োয। 
  
আপক্তন প্রায উেগ্রীব্ হত্বয আত্বছন জানার জনয, আপনার মন েনমন করত্বছ, কান েুত্বটা 
সব্ শোনার জনয বতক্তর। একটা েৃঢ় ইচ্ছার সত্বঙ্গ সব্ ব্যাপাত্বর মন শেত্বব্ন আপক্তন। 
আপক্তন আপনার ইচ্ছা ক্তেত্বয মত্বন রাখার শেষ্ট্া োল্াত্বব্ন। এরকম করত্বল্ই শেখত্বত পাত্বব্ন 
মত্বন না শরত্বখ ক্তকছুত্বতই পারত্বব্ন না। 
  
অথণাৎ আপক্তন েক্তে সব্ সময মত্বন রাখত্বত ইচু্ছক হন–তত্বব্ মত্বন রাখত্বব্ন শসটা শকান 
সু্কত্বল্র ছাত্বত্রর মত হয। শস শতা মত্বন রাখত্বত োয তার পরীোর জনয, আর তারপর, 
ভেব্াত্বনর শোহাই, শস সব্ ভুত্বল্ খুক্তেত্বত মত্ত হত্বত পাত্বর। 
  
দ্রুত মত্বন করত্বত শেত্বল্–ক্তব্ত্বেে কত্বর েখন শসটা একান্ত েরকার সমস্ত ঘটনা পরম্পরা 
একক্তত্রত করার শেষ্ট্া করুন। 
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েত শব্ক্তে হত্বব্, ততই শেখত্বব্ন ব্ন্ধনটাও েৃঢ় হত্বব্, আর তাত্বতই শেখত্বব্ন ক্তব্ত্বেে শকান 
ব্যাপার ল্ত্বছন না। 
  
শকান ড্রামব্াক্তজত্বয একব্ার তার ড্রামটাই হাক্তরত্বয ব্ত্বসক্তছল্। মৃক্তত কখনও এমন ব্যাপার 
কত্বর না। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝই সব্ ঘটনা মত্বন করার শেষ্ট্া করুন। েখন তখন েেণা োল্ান। সৃ্মক্তত ব্যব্হার 
না করত্বল্ অল্স হত্বয উিত্বত পাত্বর। অতএব্ আপনাত্বক ব্ারব্ার েেণা করত্বত হত্বব্। 
  
. 
  
ছয. সৃ্মক্ততকে আর ঘটনা 
  
আপক্তন কতব্ারই ব্ত্বল্ থাত্বকন : ‘আমার সৃ্মক্ততেক্তি খুব্ কম। ক্তেত্বন ক্তেত্বন আরও কত্বম 
োত্বচ্ছ। শকান ক্তকছুই মত্বন রাখত্বত পাক্তর না।’ 
  
কথাটা শমাত্বটও ক্তিক নয। 
  
ধরুন আপক্তন ক্তব্রজ শখল্ত্বত খুব্ই ভাত্বল্াব্াত্বসন, শখল্ত্বত কখনও িাক্তন্ত আত্বসনা। আপক্তন 
শখল্ার ক্তনযমগুত্বল্াও শভাত্বল্ন না কখনও। ব্া ধরুন, আপক্তন ক্তিত্বকট, শটক্তনস 
ভাত্বল্াব্াত্বসন ব্া ক্তপ ক্তজ. উেহাউত্বসর ব্ই পড়ত্বত ভাত্বল্া ল্াত্বে আপনার। এসব্ ব্যাপাত্বরর 
খুাঁক্তটনাক্তট আপনার নজর এড়ায না। 
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তত্বব্ আপক্তন শব্াধ হয ব্ল্ত্বব্ন, এটা আল্াো কথা। এ ধরত্বনর সৃ্মক্ততেক্তি ক্তনত্বয ক্তক হত্বব্? 
আমার ো মত্বন রাখা েরকার তা আমার মত্বন থাত্বক না। এমন কত ব্যাপার আত্বছ ো 
আমার ভুত্বল্ োওযা উক্তেত নয। তা সত্বেও শস সব্ আমার মন শথত্বক উত্বব্ োয, একেম 
ক্তঢত্বল্ ঢাল্া। 
  
ব্যাপারক্তট হত্বল্া এই রকম : 
  
আপক্তন আসত্বল্ একজন ছাত্র, কক্তিন শকান ক্তব্েয ক্তনত্বয কাজ করত্বছন। আপক্তন শসটায 
শল্ত্বে থাকুন, ঘন্টার পর ঘন্টা পত্বড় োন। েুই ক্তক ক্ততন সপ্তাহ পত্বর আপক্তন ল্েয কত্বর 
শেখত্বব্ন ক্তকছুই মত্বন করত্বত পারত্বছন না। তাহত্বল্ ভাবু্ন ক্তক ধরত্বণর সময এত্বত নষ্ট্ হয, 
আর ঝাত্বমল্াই ব্া কতখাক্তন! 
  
‘সম্ভব্তুঃ আপক্তন শকান ব্যব্সাোর, নানা ধরত্বণর ফাাঁইল্ পত্র, ঘটনা, সংখযা ক্তরত্বপাটণ, 
সাোৎকার, ছ মাত্বসর পুরাত্বনা ক্তব্েয-এতসব্ ক্তনত্বয আপক্তন ব্যক্ততব্যস্ত। আপক্তন হযত্বতা 
ব্ল্ত্বত োইত্বব্ন : অব্েযই সব্ ক্তকছু মত্বন রাখা আমার পত্বে সম্ভব্ নয। তত্বব্ এইরকম 
ভাত্বব্ সব্ ভুত্বল্ োওযাও েল্ত্বব্ না। আক্তম আমার কাজ শেে করত্বত পাক্তর না। কাজ 
করার সময ক্তক শেষ্ট্াই না করত্বত হয–আর তাত্বতও কাজটা ভাত্বল্া মত শেে হয না এই 
মত্বন রাখার ব্যাপারটা ক্তনত্বয ক্তকছু একটা করত্বতই হত্বব্। 
  
না ব্যাপারটা ক্তনত্বয ভাব্ত্বব্ন না। এটাই হত্বল্া এক নম্বর পরামেণ। মত্বন রাখত্বব্ন আপনার 
সৃ্মক্তত শমাত্বটই নষ্ট্ হযক্তন। তা কখনও হয না, সৃ্মক্ততেক্তি েথারীক্তত ক্তিক জাযোত্বতই 
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আত্বছ। তত্বব্ ব্যাপারটা হত্বল্া আপনার সব্ কাজ কমণ এত্বল্াত্বমত্বল্া। ক্তিক কাযোটাই 
আপনার জানা শনই। আপক্তন শকান সুত্বোে ক্তনত্বজত্বক ক্তেত্বচ্ছন না। 
  
তাত্বক ক্তিক মত কাত্বজ ল্াোত্বচ্ছন না। ব্যাপারটা ক্তব্শ্বাস করত্বছন না। তাহত্বল্ শেখুন। 
  
আপনার সৃ্মক্ততেক্তি েক্তে সক্ততযই নষ্ট্ হত্বয ক্তেত্বয থাকত্বতা তাহত্বল্ আপক্তন সহজ কাজও 
করত্বত পারত্বতন না। 
  
এটাই সক্ততযকার ঘটনা। শেমন ধরুন আপনার সৃ্মক্ততেক্তি সক্ততযই শুক্তকত্বয কাি হত্বয 
থাকত্বল্ আপক্তন কথাব্াতণা ব্ল্ত্বত, হাাঁটত্বত েল্ত্বত, শপাোক পরত্বত ব্া শখল্ত্বতও পারত্বতন 
না ক্তকছুত্বতই। আপনার সৃ্মক্তত অতএব্ ক্তিকই রত্বযত্বছ। 
  
আসত্বল্ ক্তমেী ক্তহসাত্বব্ই আপক্তন শোেী। ক্তমক্তছক্তমক্তছ আপক্তন েত্বন্ত্রর শোে ধরত্বছন। 
শছত্বল্মানুেী কথা ভাব্ত্বছন? 
  
ক্তনশ্চযই, আপক্তন প্রেুর কথা মত্বন রাত্বখন শভত্বব্ শেখুন। এমন ব্হু ক্তব্েয আত্বছ ো আপক্তন 
কখনও ভুল্ত্বত পাত্বরন না। শেমন শসব্ার েমৎকার ছুক্তটর ক্তেনগুত্বল্া শকাথায 
কাক্তটত্বযক্তছত্বল্ন। শে েমৎকার ব্ইটাত্বত েুত্বব্ ক্তেত্বযক্তছত্বল্ন। োর ব্যব্হার োরুণ ভাল্ 
শল্ত্বেক্তছত্বল্া। 
  
এসব্ কথা আপনার মত্বন শোঁত্বথ থাত্বক শকন? তাই ক্তনত্বজত্বক এই প্রশ্নগুত্বল্া একব্ার 
করুন শতা : ‘আক্তম ভুত্বল্ োই শকন? না, ব্রং করুন, আক্তম ক্তক ভুত্বল্ োই?’ 
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আপক্তন ল্েয কত্বর শেখত্বব্ন শেগুত্বল্া আপনার মত্বন োে কাত্বট শসগুত্বল্া ক্তিকই মত্বন 
থাত্বক। এগুত্বল্া ভুল্ত্বত পারা োয না। তারা কখনও ক্তমক্তল্ত্বয োয না। এরকম শকন হয 
জাত্বনন? 
  
এটা হয এই জনয : 
  
এগুত্বল্া হত্বল্া েভীর ছাপ রাখব্ার ক্তব্েয। এগুত্বল্া আপনাত্বক জাগ্রত কত্বর শেয। এগুত্বল্া 
সব্সমত্বযই আপনার সত্তা, মন, েরীর, শোখ, কান, অনুভূক্তত আত্বব্ে, শব্াধেক্তি, 
সব্ক্তকছুই জাগ্রত রাত্বখ। 
  
আপক্তন তাই পুত্বরাপুক্তর জাগ্রত অব্স্থায মত্বনাত্বোেী থাত্বকন। এটাই হত্বল্া শকৌেল্। 
  
আপনাত্বক একটা ব্যাপাত্বরর কথা মত্বন রাখত্বত হত্বব্, তা হত্বল্া, আপনাত্বক ক্তনক্তশ্চত হত্বত 
হত্বব্ আপক্তন শকান ক্তকছু শুনত্বব্ন, আপক্তন পুত্বরাপুক্তর জাগ্রত। 
  
আপক্তন ব্ল্ত্বব্ন, ‘অব্েযই আক্তম জাগ্রত শেখত্বত পাত্বচ্ছন বেনক্তন্দ্ন কাজকমণ, পড়াশুনা, 
সব্ই ক্তিক ক্তিক কত্বর োক্তচ্ছ। আমার মত্বন হয ব্যাপারটা এখাত্বনই ইক্তত হওযা উক্তেত।’ 
  
ঝাত্বমল্াটা হত্বল্া এখাত্বনই। 
  
আপনার মত্বনর অত্বধণকটা ব্যস্ত আর ব্াক্তক অত্বধণকটা িান্ত, ক্তব্েণ্ণ। 
  
আপক্তন েখন সানত্বন্দ্ শকান ক্তকছু কত্বরন ব্যাপারটা অনযরকম হয। সময ক্তনত্বয আপক্তন 
মাথা ঘামাত্বত োন না। আপক্তন আপনার শখল্া ব্া শব্ড়াত্বনা োয ভাত্বল্া ল্াত্বে তাই ক্তনত্বয 
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ব্যস্ত থাত্বকন। আপক্তন েখন পুত্বরাপুক্তর ক্তনমি তখন আপক্তন পূণণ মত্বনাত্বোে ক্তেত্বত োন। 
এটাই হত্বল্া আর একটা শকৌেল্। 
  
ো করত্বত েত্বল্ত্বছন তাত্বত পুত্বরাপুক্তর আগ্রহ আনুন। কাজক্তটর আনন্দ্ময অংেটা ল্েয 
করুন। অনুভব্ কত্বর ক্তনন এর ভাত্বল্া ক্তেকটা। অনুভব্ করুন আপক্তন উপত্বভাে করত্বছন। 
আপনার মত ওত্বত ক্তনত্বযাক্তজত করুন। আপনার তাৎেক্তণক ক্তেন্তা ওত্বত ল্াোন। 
  
এসত্বব্র মাত্বন তাহত্বল্ ক্তক? েখন আপক্তন কাজ কত্বরন তখনকার কথাটা ভাবু্ন। আক্তম 
ঘুক্তমত্বয শনই। আমার মন সারােণই ব্যস্ত। 
  
আসল্ কথাই হত্বল্া তাই। ক্তেন্তা করা মাত্বনই শজত্বে থাকার শেত্বযও শব্ক্তে। 
  
নানা ঘটনা আর ক্তব্েয আমাত্বের কাত্বছ অনব্রত আসত্বত থাত্বক। এসব্ ক্তনত্বয আপক্তন ক্তক 
করত্বব্ন? পত্বড় থাকত্বত শেত্বব্ন শুধু? তাহত্বল্ েরকাত্বরর সময আর খুাঁত্বজ পাত্বব্ন না। 
  
এগুত্বল্াত্বক মত্বনর সৃ্মক্তত কত্বে ঢুক্তকত্বয রাখুন। তাত্বের গুক্তছত্বয রাখুন, ভাত্বে ভাত্বে সাজান। 
পরপর শরত্বখ ক্তেন। এমন ভাত্বব্ গুক্তছত্বয রাখুন ো আপনার শোখ শেত্বখ ব্া কান শুত্বন 
শনয। শোত্বখ শেখত্বল্ েক্তে মত্বন আনা সহজ হয তাহত্বল্ এটা আপনার শোত্বখর সৃ্মক্তত 
ভাোত্বর জমা রাখুন। শভত্বব্ শেখুন। আপনার ক্তক ধরত্বণর সৃ্মক্তত রত্বযত্বছ, এটা ক্তক শোত্বখর 
সৃ্মক্তত? না ক্তক শ্রব্ত্বণর সৃ্মক্তত? এর উপর ক্তব্শ্বাস রাখুন। এত্বকই ঘটনার উোহরণ ক্তহত্বসত্বব্ 
রাখুন। 
  
এটা সক্ততয শে সৃ্মক্ততর সত্বঙ্গ সমত্বযর একটা কােণকারণ সম্বন্ধ আত্বছ। 
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আপক্তন আজ ো ক্তেখত্বল্ন একপে পত্বর শসটা তত পক্তরষ্কার থাত্বক না। প্রক্ততক্তব্ম্বটা হাল্কা 
হত্বয আত্বস। এটায আমাত্বের করার ক্তকছুই শনই। সৃ্মক্ততর ব্যাপার ক্তকছুটা স্নাযুর সত্বঙ্গ 
জক্তড়ত। এটা মক্তস্তত্বষ্কর ধূসর শকাত্বে ছাপ শরত্বখ েত্বল্। এগুত্বল্া ক্তমক্তল্ত্বয োয আর অনয 
ছাপ পত্বড় তারই জাযোয। 
  
সব্ শেত্বয ো ভাত্বল্া, তাই সো সজীব্, সুস্পষ্ট্ রাখারই শেষ্ট্া করুন। 
  
সব্ সময ঘটনার কথা ভাব্ত্বত শেষ্ট্া করুন। এই ভাত্বব্ই সৃ্মক্ততর কে েট কত্বর শোত্বখ 
শেখত্বত পাত্বরন আর শকান কষ্ট্ ছাড়াই মত্বনর মত্বধয ো োন শস কথার প্রক্ততফল্ন শেখত্বত 
পাত্বব্ন। 
  
. 
  
সাত. আত্বব্ত্বের োল্না েক্তি 
  
সমত্বযর সত্বঙ্গ আমরা েখন শথত্বক একাত্ম হত্বয জক্তড়ত্বয পত্বড়ক্তছ, ব্ল্ত্বত শেত্বল্ তখন 
শথত্বকই আমাত্বের োত্রা আরম্ভ হত্বযত্বছ। 
  
েররত্বব্ক্তত! েররত্বব্ক্তত! এটাই হত্বল্া আসল্ জীব্ন। আমাত্বের এই েক্তত শক শকন শেয? 
শব্ে ভাত্বল্া প্রশ্ন। 
  
একটা শটক্তব্ল্ ঘক্তড় খুত্বল্ শেক্তখ আসুন, শেখা োক এটা ক্তকভাত্বব্ কাজ কত্বর। শেষ্ট্া কত্বর 
শেক্তখ আসুন (েক্তে পাক্তর) ঘক্তড়টা ক্তকভাত্বব্ শকন েত্বল্। 
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এখনও পেণন্ত অক্তধকাংে মানুেই ব্ল্ত্বত োইত্বব্ ইচ্ছােক্তি মানুেত্বক েক্ততময কত্বর ব্া 
েক্ততহীনও কত্বর শতাত্বল্। 
  
ক্তকন্তু এমন শকানক্তেন েখন আসত্বব্, েখন আমরা শেখত্বত পাত্বব্া এই ইচ্ছােক্তির 
আমাত্বের উপর শকান ক্তনযন্ত্রণ আর শনই? 
  
তা োই শহাক, তাত্বের কথা হত্বল্া ইচ্ছােক্তি না হত্বল্ মনই এটা করায। আব্ার তাত্বের 
ভুল্ হত্বল্া। 
  
প্রত্বতযত্বকই জাত্বন তাত্বের কাজ কত্বর শেত্বত হত্বব্। ক্তকন্তু তাত্বের ইচ্ছার ক্তব্রুত্বদ্ধ, ো করণীয 
নয তাই করত্বত হয আর এক্তেত্বযও েল্ত্বত হয। কারণ, এ ছাড়া তার পথ থাত্বক না। 
  
কথাটা ক্তিকই। 
  
এ শথত্বকই প্রমাণ হয এমন ক্তকছু আত্বছ ো আমাত্বের ইচ্ছা ব্া মন শথত্বক আরও 
শজারাত্বল্া ভাত্বব্ আমাত্বের আকেণণ কত্বর। 
  
মনুেয েক্তরত্র সম্পত্বকণ েক্তে সামানয ক্তকছুও জাত্বনন, তাহত্বল্ বু্ঝত্বব্ন আমরা েক্তে এগুত্বত 
ক্তেই তাহত্বল্ ভাত্বল্াব্াসা, ঘৃণা, ঈেণা, উচ্চাকাঙ্খা, ভয ইতযাক্তে আমাত্বের কাত্বছ ক্তনোরুণ 
েমতাোল্ী হত্বয উিত্বত পাত্বর। এগুত্বল্া আমাত্বের ক্তেত্বয ো খুক্তে তাই করত্বত পাত্বর–এই 
সমস্ত অনুভূক্তত ব্া আত্বব্ে। অব্েয তাত্বের হাত্বত েক্তে োসত্বনর কতৃণত্বটা তুত্বল্ শেযা হয। 
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এরা ক্তেন্তার জন্ম শেয। তারা কাজ করায। আসত্বল্ আমরা ো ক্তকছু কক্তর তার ক্তপছত্বনই 
এরা থাত্বক। 
  
এখন আমাত্বের কতণব্য হত্বচ্ছ এটাই শেখা শে এগুত্বল্া আমাত্বের ক্তেত্বয শকান ব্াড়াব্াক্তড় না 
করাত্বত পাত্বর। 
  
সক্তিকভাত্বব্ ব্ল্ত্বত শেত্বল্ আমরা এত্বের মানুেত্বক শেভাত্বব্ কাত্বজ ল্াোই শসইভাত্বব্ই 
কাত্বজ ল্াোত্বত পাক্তর … আর শসটা আমাত্বের সাহােয কত্বর উন্নক্ততর পত্বথ ক্তনত্বয শেত্বত। 
  
তত্বব্ তার আত্বে প্রথত্বমই ক্তিক করত্বত হত্বব্ ক্তনত্বজত্বের জীব্ত্বন আমরা ক্তক ক্তক করত্বত োই। 
তাই আসুন, শকান ক্তনক্তশ্চত উত্বদ্দেয ক্তনত্বয জীব্ত্বনর পক্তরকল্পনাত্বক ছত্বক ক্তনই–এত্বল্াত্বমত্বল্া 
উত্বদ্দেযক্তব্হীন হত্বল্ েল্ত্বব্ না। আমাত্বের একটা উত্বদ্দেয থাকত্বতই হত্বব্–থাকা োই এক 
উচ্চােো আর ক্তনোনা। আমাত্বের প্রত্বতযত্বকরই একটা ধারণা আত্বছ। শসটাই আক্তব্ষ্কার 
করত্বত হত্বব্। পত্বরর কাজ হত্বব্ স্বাভাক্তব্ক েেতা আত্বছ তাত্বক েথাসম্ভব্ কাত্বজ ল্াোত্বনা। 
এটাই হত্বব্ প্রাথক্তমক কাজ ব্াক্তক সব্ পত্বর। 
  
প্রত্বেষ্ট্া োল্াত্বনার এই প্রকৃষ্ট্ সময-পক্তরকক্তল্পত, সক্তিক প্রত্বেষ্ট্া। 
  
আর এটা আত্বস, ক্তকছুেণ আত্বে ো ব্ল্ক্তছল্াম শসই ইচ্ছা ব্া মন শথত্বক নয, ব্রং 
আত্বব্ত্বের আর অনুভূক্ততর শখল্া শথত্বকই। 
  
অতএব্ শেখত্বত পাত্বচ্ছন আপক্তন ো করত্বত োত্বচ্ছন ব্া করত্বছন তার জনয েরকার সক্তিক 
অনুভূক্ততর স্পেণ। 
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কল্পনা আমাত্বের ইত্বচ্ছমত োল্না করত্বত পাত্বর শেখা শেত্বছ। অনযভাত্বব্ও কথাটা ব্ল্া োয 
: কল্পনাই আত্বব্েত্বক ব্াাঁক্তেত্বয রাত্বখ। শকান ক্তকছু ঘটত্বত শেত্বল্ ব্া শকান ক্তকছু ব্যব্হাত্বরর 
ফত্বল্ ব্া কাত্বজর ফত্বল্ শে ছক্তব্ আমাত্বের মত্বনর পরোয ফুত্বট ওত্বি শসটা আমাত্বের মত্বধয 
অনুভূক্ততর জন্ম শেয। আর তাই আমাত্বের কাত্বজ উিুদ্ধ কত্বর। 
  
অতএব্ ভক্তব্েযত্বতর ক্তেত্বক তাকাত্বল্, অব্েয েত্বতাটা সম্ভব্, আমাত্বের সাহােয ক্তমল্ত্বত 
পাত্বর। আমরা ভক্তব্েযত্বত ক্তক হত্বত পাক্তর শস স্বে সফল্ হত্বল্ই এ ব্িব্য শব্াঝা োত্বব্। 
  
এটাই আমাত্বের মত্বধয জীব্ত্বনর স্পন্দ্ন জাক্তেত্বয রাত্বখ। আমাত্বের আগ্রহী কত্বর তুত্বল্ 
সময নষ্ট্ না কত্বর কাত্বজ শপ্ররণা শেয। এটা আমাত্বের আো, সাহস আর েক্তি ক্তেত্বত 
পাত্বর। েুব্ণল্ ক্তেত্ত না হত্বয এ আমাত্বের এক্তেত্বয েল্ত্বত সাহােয করত্বত পাত্বর। আমরা 
ক্তকছুটা জীব্ন্ত তাত্বরর মত–কারণ আমরা আত্বব্ত্বের মত ক্তব্েুযতাক্তড়ত হত্বয উত্বত্তক্তজত হত্বত 
পাক্তর। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝ আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের ভুত্বল্ োওযা প্রায অসম্ভব্ হত্বয ওত্বি আর অসম্ভব্ হত্বত 
োয সব্ত্বেত্বয শব্ক্তে োত্বপ কাজ কত্বর েল্ত্বত। 
  
আমাত্বের মত্বনর মত্বধয ক্তকছু থাত্বক। ধরুন, আমরা ব্ক্তল্ আমাত্বের ো করা উক্তেত 
শসইভাত্বব্ পক্তরশ্রম কত্বর কাজ করত্বত পাক্তর না। আমরা ব্ড় তাড়াতাক্তড় িান্ত হত্বয পক্তড়। 
আমাত্বের মন অক্তস্থর হয। শব্ক্তেেণ শকান ক্তব্েত্বয মত্বনাক্তনত্বব্ে করত্বত পাক্তর না। ক্তভতত্বর 
শে শকান েল্ে আত্বছ শসটা পক্তরষ্কার হত্বত োয। এর কারণ হত্বল্া েুত্বটা ক্তব্পরীতমুখী 
প্রব্াহ, েুত্বটা পরস্পরক্তব্ত্বরাধী সংঘাত কাজ কত্বর েত্বল্। এ আমাত্বের অতীত অক্তভজ্ঞতার 
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ফসল্। েুত্বটা অন্তক্তনণক্তহত আত্বব্ত্বের ধারা পরস্পত্বরর ক্তব্রুত্বদ্ধ কাজ কত্বর োয। আমরা 
ক্তনত্বজত্বের মত্বধযই ক্তব্ভি হত্বয পক্তড়। 
  
আর ক্তিক এই কারত্বণই েত েেত্বোল্। 
  
মনস্তত্বক্তব্েরা ক্তক পরামেণ ক্তেত্বয থাত্বকন শেখুন। সব্ সময আত্বের ব্যাপার ক্তেন্তা করুন। 
েতেণ না শোল্মাত্বল্র কারণ জানত্বত পারত্বছন ক্তেন্তা করত্বত থাকুন। কখনই ব্ল্ত্বত 
োইত্বব্ন না : ভুত্বল্ োওযা োক। ব্রং তার ব্েত্বল্ এটা কারও মত্বন শোঁত্বথ ক্তেত্বয সারা 
জীব্ন ধত্বরই জ্বাল্াতন কত্বর োত্বব্। প্রত্বযাজন হত্বল্া সরাসক্তর এর মুত্বখামুক্তখ হওযা। এটা 
করত্বত ভয পাত্বব্ন না। 
  
আোত্বোড়া শেত্বখ ক্তনন। 
  
শেত্বখ ক্তনন েত্বতাটা খারাপ মত্বন হয ততটাই খারাপ ক্তকনা। মনস্তত্বক্তব্েরা ব্ত্বল্ন, তাহত্বল্ 
এ আপনাত্বক আর জ্বাল্াতন করত্বব্ না। 
  
ক্তনত্বজর সমস্ত েক্তি ক্তেত্বয সক্তিকভাত্বব্ এটা করাই সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া উপায। 
  
সাফত্বল্যর এটাই হত্বল্া অনযতম শোপন কথা। 
  
. 
  
আট. োক্তহো ও ইচ্ছা 
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সব্ কাজ ভাত্বল্াভাত্বব্ শেে করা উক্তেত। সাফত্বল্যর অথণই তাই। মানুে তাই কাত্বজর মত্বধয 
ক্তনত্বজত্বক সাঁত্বপ শেয। শকান মানুেই অত্বধণক কাজ কত্বর না। সমূ্পণণ মানুেক্তটই ক্তনত্বজত্বক 
অনুভব্ করায। 
  
আর এরকম করত্বল্ই শস একটা েক্তি হত্বয উিত্বত পাত্বর, শে ক্তজক্তনসক্তট ক্তকছু কক্তরত্বয 
ক্তনক্তেণষ্ট্ সীমায শপৌঁছত্বত সাহােয কত্বর। 
  
সাফল্য হত্বল্া কাজ। 
  
এটা ক্তেন্তার অক্ততক্তরি ক্তকছু। েুক্তশ্চন্তা ব্যাপারটাই ক্তিক ল্াভক্তব্হীন কাজ। শে সব্ মানুে 
শকান কাজ না কত্বর শুধু ক্তেন্তা কত্বরত্বছ তারা শকানকাত্বল্ই এ েুক্তনযাত্বত ক্তকছু করত্বত পাত্বর 
ক্তন। ক্তেন্তা করা এক ক্তজক্তনস আর কাজ করা অনয ক্তজক্তনস। 
  
মনই সাফত্বল্যর সব্ কথা নয। 
  
ক্তব্ত্বেে একটা ক্তজক্তনসই আমাত্বের কাজ করায, আমাত্বের এক্তেত্বয ক্তনত্বয োয। আমরা এক 
মুহূতণও শথত্বম থাকত্বত পাক্তর না। আমরা সব্ সময ক্তকছু না ক্তকছু োই। 
  
আমরা ো োই তাই েক্তে শপতাম তাহত্বল্ হাত গুক্তটত্বয শকান ক্তকছু ক্তেন্তা করারই েরকার 
হত্বতা না। ক্তকন্তু মজা হত্বল্া আমরা ো োই তার সব্ পাই না। 
  
এটা হত্বল্া সতয। 
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আমাত্বের সারা জীব্ন ধত্বর আমরা খাক্তল্ খােয, শপাোক, আশ্রয, েমতা, অক্তভজ্ঞতা, 
ক্তনরাপত্তা, পে, আরাম, ক্তনরব্ক্তচ্ছন্ন সুখ, আের, সম্মান, ব্নু্ধত্ব, সহানুভূক্তত, নযাযক্তব্োর আর 
সহযেক্তি োই। 
  
আমরা আমাত্বের জীব্ত্বন পক্তরপূণণতা, শসৌন্দ্েণ আর সতয েত্বথষ্ট্ পক্তরমাত্বণ কখনই পাই না। 
শে শকান মানুত্বের জীব্ত্বনই এর োক্তহো প্রব্ল্। এগুক্তল্ ছাড়া শকান কাজ ব্া জীব্নই 
থাত্বক না। তাই এটা শভত্বব্ শেখুন। আমরা শব্াঁত্বে থাক্তক এই কারত্বণই শে–আমরা ব্াাঁেত্বত 
োই। 
  
সম্ভব্তুঃ আপক্তন শব্াঁত্বে থাকা ব্যাপারটা শমত্বন ক্তনত্বযত্বছন। আপক্তন পৃক্তথব্ীত্বত এত্বসত্বছন। 
আপনার জত্বন্ম আপনার ক্তনযন্ত্রণ শনই। এ পৃক্তথব্ীত্বত আসার সময শকউই আপনার 
মতামত োযক্তন। আব্ার ইত্বচ্ছ হত্বল্ই ক্তনত্বজত্বক আপক্তন আড়াল্ করত্বতও পাত্বরন না। 
  
আসল্ কথাটা হত্বল্া : হা আপক্তন পাত্বরন। 
  
মত্বন করুন আেমকা শকান েুুঃখ আপনাত্বক গ্রাস কত্বরত্বছ! আপক্তন অন্তত্বর শোকাতণ। 
জীব্ত্বনর প্রক্তত আপনার আর শকান শমাহ শনই। এ জীব্ন তযাে করত্বত পারত্বল্ই শব্াধ 
হয আপনার পত্বে ভাত্বল্া হত্বতা। 
  
এ ধরত্বণর মত্বনাবৃ্ক্তত্তর ফল্ ক্তক হয জাত্বনন, আপক্তন ো ভাব্ত্বছন তার শঢর আত্বেই আপক্তন 
তক্তল্ত্বয োত্বব্ন। 
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শব্াঁত্বে শথত্বক সক্তিক জীব্ন কাটাত্বনার ইচ্ছাই জীব্ত্বনর মূল্ ল্েয। এই োক্তহো আমাত্বের 
এক্তেত্বয ক্তনত্বয েত্বল্। 
  
এই োক্তহো আমাত্বের ক্তেত্বয ো করায তা ক্তনভণর কত্বর আমরা আসত্বল্ ক্তক তারই উপর, 
আমাত্বের েরীর ক্তক রকম আমাত্বের ব্াব্া, মা, িাকুরো ক্তক রকম। সত্বিক্তটস আর ক্তপ. 
ক্তস্মথ, েুজন মানুে আল্াো আেরণ কত্বরন। অথে তাত্বের মত্বধয একই রকম তাড়না কাজ 
কত্বর েত্বল্ত্বছ। 
  
আমাত্বের কািাত্বমায োক্তহোই শব্ক্তের ভাে জাযো জুত্বড় রত্বযত্বছ। এটাই ব্ল্ক্তট েক্তড়ত্বয 
শেয। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝই আমরা অত্বসাযাক্তস্ত শব্াধ কক্তর। আমাত্বের মত্বনর মত্বধয ক্তকছু রত্বযত্বছ। েতেণ 
না ক্তকছু করক্তছ ততেণ োক্তন্ত শনই আমাত্বের। 
  
(োক্তহোই আমাত্বের ক্তেত্বয এটা করাত্বত োয)। 
  
আমরা প্রাযই ব্ক্তল্, শে শকান মূত্বল্য োক্তন্ত োই। এটাই কত্বর শেখা োক।এত্বত শকানই 
কাজ হয। তখন আব্ার আমরা অনয ক্তকছু কক্তর। এই ভাত্বব্ই েত্বল্। এরপর কখন শেন 
আমরা একফাক্তল্ আত্বল্া শেক্তখ, তখন মত্বন হয এটাই আমরা োই। 
  
(অব্েয ক্তিক তা নয। েক্তে তাই হত্বতা তাহত্বল্ োক্তহো কত্বব্ মত্বর শুক্তকত্বয শেত। অব্েয 
কখনই তা হয না।)। 
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কামনাই শে শকান কাত্বজর শোড়াপত্তন। 
  
ব্াক্তজ ধত্বর ব্ল্ত্বত পারা োয আপনারা সকত্বল্ই হযত্বতা ভাব্ত্বছন কাজ হত্বল্া এমন একটা 
ব্স্তু ো আপক্তন ব্া অনয শে শকউ শোখ শেখত্বত পায। 
  
কথাটা খাক্তনকটা সক্ততয। শুরুটা শকউই অব্েয শেখত্বত পাযক্তন। এটা এমনই ক্তকছু ো 
অন্তত্বরর মত্বধয আত্বল্াক্তড়ত হত্বত থাত্বক। মনস্তত্বক্তব্েত্বের কাছ শথত্বক আমরা অত্বনক কথাই 
জানত্বত পাক্তর। 
  
আমাত্বের শেখত্বত হত্বব্ শে এই োক্তহো শেন একসত্বঙ্গ আকেণণ করত্বত থাত্বক। মাত্বঝ মাত্বঝ 
এর মত্বধয সংঘেণও ল্াত্বে। এর ফত্বল্ এরা আমাত্বের ক্তেত্বয এমন ক্তকছু অদু্ভত ইচ্ছা করায 
ো সক্ততযই ক্তব্পরীতমুখী। 
  
তাই আপনার শককক্তট আপক্তন শখত্বয শফল্ত্বত পারত্বব্ন না। এত্বক সেত্বত রে করুন। 
কথাটা অত্বনক ক্তেন আত্বেই আমরা শজত্বনক্তছ। 
  
ক্তকন্তু আমরা শুধু বু্ঝত্বত পাক্তর না অত্বনযরা শে ধারণা পছন্দ্ কত্বর শসটাই আমাত্বের 
েুক্তশ্চন্তায শফত্বল্ শকন। এটা েখন হয আমরা সক্ততযই অসহায হত্বয পক্তড়। 
  
আমাত্বের োক্তহোর মত্বধয েখন সংঘাত শব্ত্বধ োয আমরা কাজ করত্বত পাক্তর না। 
আমাত্বের সব্ক্তকছুত্বক সন্তুষ্ট্ করত্বত হয আর সানত্বন্দ্ একসত্বঙ্গ কাজ করত্বত ক্তেত্বতও হয। 
ক্তিক তাহত্বল্ই আমাত্বের কাজ আমাত্বের জনয ভাত্বল্া ক্তকছু কত্বর শকাথাও শপৌঁত্বছ ক্তেত্বত 
পাত্বর। 
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. 
  
নয. অভযাস : েত্বড় শতাল্া ও নষ্ট্ করা 
  
আপক্তন আপনার ক্তনত্বজত্বক শব্ে গুরুত্ব ক্তেত্বয ক্তব্োর করত্বত েত্বল্ত্বছন। সম্ভব্তুঃ আপক্তন 
ক্তকছু ক্তকছু কাজও সুরু কত্বরত্বছন। শকান কাজত্বকই কখনও শব্ক্তে তাড়াতাক্তড় ব্ত্বল্ ক্তকছু 
করত্বত শনই। 
  
তা সত্বেও আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন : ওহ্ হযাাঁ! ঝাত্বমল্া কাত্বক ব্ত্বল্ আমার জানা আত্বছ, 
আক্তম ক্তনত্বজও কম ভুেক্তছ না! ক্তকন্তু শকউ পুরত্বনা অভযাস তযাে করত্বত পাত্বর না। আক্তম 
একটা খানায পত্বড় আক্তছ–উত্বি আসার েমতা শনই। শেষ্ট্া কত্বরও ল্াভ শনই। ক্তিক এই 
হত্বল্া অব্স্থা। 
  
ক্তকন্তু মা ভাব্ত্বছন তত্বতাটা ক্তকন্তু নয–অথণাৎ পুরত্বনা অভযাস ব্েত্বল্ নতুন অভযাস েত্বড় 
শতাল্া। 
  
শুধু আপনাত্বক কাজটা সুরু করত্বত হত্বব্। কাজত্বক আপনার কাত্বছ আনত্বত হত্বব্। 
  
আপনার ক্তনত্বজর সম্বত্বন্ধ আপনাত্বক আরও জানত্বত হত্বব্–শে কাজ আপক্তন কত্বরন শসটা 
শকন কত্বরন, শখল্নাটা ক্তকভাত্বব্ কাজ কত্বর। ক্তকভাত্বব্ শসটা েত্বল্। 
  
আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন আপনার ইচ্ছা নষ্ট্ হত্বয শেত্বছ। শস ইচ্ছা শেন নড়ব্ত্বড় পাত্বয ভর 
শরত্বখ োাঁক্তড়ত্বয আত্বছ। 
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ক্তকন্তু আমরা আজ শজত্বনক্তছ শুধু ইচ্ছাত্বতই কাজটা সম্পন্ন হয না। 
  
একটা উোহরণ রাখক্তছ : 
  
একখে তিা েক্তে মাক্তটর উপর শফত্বল্ রাখা হয শক না তার উপর ক্তেত্বয হাাঁটত্বত পাত্বর? 
একটা ক্তেশুও পারত্বব্। ক্তকন্তু ওই তিাত্বকই েক্তে ক্তব্রাট একটা আকােেুম্বী ব্াক্তড় 
েক্তেেতল্া উাঁেুত্বত রাস্তার উপর েূত্বনয ঝুক্তল্ত্বয হাাঁটত্বত ব্ল্া হয? একব্ার হাাঁটুন শতা! শেক্তখ 
ক্তক রকম সাহস আপনার! আপনার ইচ্ছাত্বক জাগ্রত করুন, শেমন খুক্তে ব্াক্তজ রাখুন। 
ক্তকন্তু আপক্তন একটা পাও রাখত্বত পারত্বব্ন না। আপক্তন শেখত্বব্ন আপনার পা নড়ত্বতই 
োইত্বছ না। 
  
আসল্ ব্যাপার হত্বল্া (ো. কু ো ব্ত্বল্ত্বছন) শস কল্পনাই হত্বল্া আসল্ মাক্তল্ক। 
  
আপক্তন কল্পনা করুন শে আপক্তন োাঁক্তড়ত্বয থাকত্বত পারত্বছন না, শেখত্বত পাত্বব্ন আপনার 
হাাঁটু শভত্বে আসত্বছ। ব্যাস! েক্তেে তল্া শথত্বক প্রপাত ধরণীতত্বল্! 
  
অভযাত্বসর শব্ল্াত্বতও শসই একই কথা। 
  
শকান সমত্বয হযত্বতা আপক্তন শেখত্বছন ক্তব্ক্তভন্নভাত্বব্ নানা কাজ আপক্তন করত্বত পারত্বছন 
না। আপক্তন ভাব্ত্বছন না কাজটা করত্বত পাত্বরন। 
  
ক্তকন্তু ভুত্বল্ োত্বব্ন না কল্পনাই আসল্ মাক্তল্ক–একব্ার শেষ্ট্া কত্বর শেখত্বত পাত্বরন 
ক্তনত্বজই। 
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পত্বরর পৃষ্ঠাগুত্বল্ায অত্বনক শছাট শছাট পরামেণ পাত্বব্ন শেগুত্বল্া ক্তনশ্চযই আপনার কাত্বজর 
ব্ত্বল্ মত্বন হত্বব্। 
  
আর এটাও ক্তিক শেসব্ শল্াক ব্ারব্ার ব্যথণ (ত্বেমন আপক্তন আক্তম ব্া এরকম আরও 
অত্বনত্বকই) তারা শেখত্বব্ন আপনাত্বের কাত্বন ব্াজত্বত োইত্বব্ : এখনই সব্ ব্েত্বল্ শফলু্ন! 
ভাবু্ন কােক্তট! আকােটাই শেন শভত্বে পড়ত্বত েত্বল্ত্বছ। আপক্তন এব্ার ব্াাঁধা পত্বড়ত্বছন! 
েযাক্তল্ভাত্বরর করার ক্তকছুই শনই–শস হাত পা ব্ন্ধ হত্বয ক্তেৎ হত্বয পত্বড় আত্বছ আর 
ক্তপেমীত্বের মত অভযাসগুত্বল্া তার উপর ক্তকল্ক্তব্ল্ কত্বর শব্ড়াত্বচ্ছ। 
  
েুঃ কু’র পরামেণটা একব্ার শেখুন। শেসব্ অভযাস আপনার এত্বকব্াত্বরই পছন্দ্ নয শসই 
সব্ শনােরা ব্াত্বজ অভযাস শজার কত্বর শহাঁত্বট শফলু্ন। 
  
এরপর আপনার মত্বন নতুন পত্বথর ছক্তব্টা এাঁত্বক ক্তনত্বয আপনার কাত্বছ ো গ্রহণীয তাত্বক 
ক্তেরকাত্বল্র জনয ব্রণ কত্বর ক্তনন। 
  
এই কষ্ট্টুকু আপনাত্বক স্বীকার করত্বতই হত্বব্। 
  
শে ছক্তব্ এাঁত্বকত্বছন শসটা সারা ক্তেনরাত শোত্বখর সামত্বন রাখুন, েতক্তেন না তার প্রক্ততক্তট 
অংে আপনার একেম মুখস্থ হত্বয োয। 
  
এই ছক্তব্ আপনার জীব্ত্বনর অক্তব্ত্বচ্ছেয অঙ্গ হত্বয উিত্বব্। শে শকান সমত্বয শে শকান 
কাজই আপক্তন করুন শস ছক্তব্ আপনার মত্বন জ্বল্ জ্বল্ করত্বত থাকত্বব্। আপক্তন শেখত্বত 
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পাত্বব্ন সব্ সময এই নতুন পথ আর আপনার নতুন সত্তা ছাড়া অনয ক্তকছুই আপক্তন 
ভাব্ত্বতই পারত্বছন না। শেখত্বত পাত্বব্ন আপক্তন শে কাজই করত্বত োত্বব্ন তাত্বত আপনার 
ইচ্ছা শকমন েুত্বরর মত ধারাত্বল্া হত্বয উত্বিত্বছ। একব্ার তাই শেষ্ট্া করুন। 
  
এরপর শেখুন আত্বের শসই ব্াত্বজ অভযাসগুত্বল্া েত্বড় ওিার আত্বে আপনার অব্স্থা শকমন 
ক্তছত্বল্া। আপক্তন ক্তছত্বল্ন সুন্দ্র, ক্তনমণল্। আপনার শকান গ্ল্াক্তন ক্তছল্ না। ক্তছত্বল্া না শকান 
কাাঁটাও। হা, তখন আপক্তন এই রকমই ক্তছত্বল্ন। আর আব্ার আজও শসই রকমই হত্বত 
পাত্বরন আপক্তন, এব্ং শসটা ক্তেরকাত্বল্র জনয। সব্ ব্যাপারটা তাই আপনার একান্ত 
ক্তনজস্ব। এ ক্তব্েত্বয কণামাত্র সত্বন্দ্ত্বহর শকান রকম জাযো শনই। 
  
পুরত্বনা শসই ব্াত্বজ অভযাসগুত্বল্া! এগুত্বল্া শতা আপক্তন শেত্বযক্তছত্বল্ন। তাই শসগুত্বল্া 
আপনার সব্ ক্তকছু নষ্ট্ করত্বত োইক্তছত্বল্া। অক্তত জঘনয সব্ ক্তজক্তনস! উুঃ! এ সব্ ছুাঁত্বড় 
শফত্বল্ ক্তেন এব্ার, ধ্বংস কত্বর ক্তেন। এই সব্ শনাংরা ক্তজক্তনসত্বক ক্তেরকাত্বল্র মত ক্তব্সজণন 
ক্তেত্বত ক্তপছ পা হত্বব্ন না। শেখানকার ক্তজক্তনস শসখাত্বনই শসগুত্বল্া শফরত পািান। 
  
ব্যাস, আপক্তন মুি! মত্বন হত্বচ্ছ শেন হাজার ব্ছর শকত্বট শেত্বছ। 
  
আপক্তন শেন রাজা সত্বল্ামত্বনর আটত্বক রাখা একটা বেতযত্বক মুক্তি ক্তেত্বযত্বছন! হযাাঁ আপনার 
অসামানয েমতা আত্বছ, আপক্তন পাত্বরন অসাধয সাধন করত্বত। 
  
আপক্তন আব্ার মুক্তি শপত্বত পাত্বরন। 
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এতেত্বণ আপনার শোত্বখর সামত্বন একটা ছক্তব্ রূপ গ্রহণ কত্বরত্বছ। আপক্তন োইত্বছন শস 
ছক্তব্ ব্াস্তব্ হত্বয উিুক। 
  
এব্ার েুত্বযর কথাই ধরুন। ক্ততক্তন ব্ত্বল্ত্বছন সব্ ব্াক্ততল্ কত্বর ভাবু্ন এই নতুন পথ নতুন 
সত্তা আপনার পত্বে ভাত্বল্া শকন। 
  
এর জীব্নীেক্তি কতখাক্তন শসটা অব্েয ক্তনভণরেীল্ আসত্বল্ আপক্তন ক্তক ধরত্বণর মানুে 
তারই উপর। 
  
আসল্ উত্বদ্দেয হত্বল্া এই : ক্তনত্বজত্বক ক্তব্শ্বাস করান শে পক্তরব্তণন ঘক্তটত্বযত্বছন শসটা 
আপনার পত্বে সত্বন্দ্হাতীত ভাত্বব্ই সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া। 
  
আর শসই কেেণ অভযাস ো তযাে কত্বরত্বছন তারা শেন আর শকান ভাত্বব্ই ক্তফত্বর আসার 
সুত্বোে না পায। 
  
হযাাঁ, একাজ আপক্তন পারত্বব্ন। েু’ তাই ব্ত্বল্ত্বছন, আপনার শেত্বয ক্তনকৃষ্ট্ মাত্বনর মানুে ও 
েখন শপত্বরত্বছ আপক্তন পারত্বব্ন না শকন? 
  
আপনার মত্বধয েক্তি রত্বযত্বছ। তার উপর ক্তব্শ্বাস রাখুন। 
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অব্ল্িতন ব্যক্তিত্ব 
  
‘প্রত্বতযত্বকর েুক্তিব্ােী ক্তেন্তার ক্তিক ক্তনত্বেই সম্ভব্ত ছক্তড়ত্বয আত্বছ অত্বেৌক্তিক অনুভূক্ততর 
একটা ক্তব্রাট এল্াকা। এগুক্তল্ হত্বল্া ক্তব্ক্তেত্র ক্তকছু ক্তকছু ব্যক্তিেত মতব্াে আর ধারণা। 
অদু্ভত সহজাত ক্তেন্তােক্তির আর আত্বব্ত্বের বব্ক্তেত্রয; ক্তব্শ্বাস আর আকােো-এর সব্টাই 
শসই মানুত্বের জীব্ত্বনর আনন্দ্ আর ক্তনরানত্বন্দ্র আত্বল্াক ধারায স্নাত। এই বেতযটা 
শব্ক্তের ভাে শেত্বত্রই ঘুমন্ত অব্স্থায থাত্বক ব্া কোক্তেত তাত্বক মত্বনর েুক্তিব্ােী ধারণাত্বক 
আেমকা প্রভাক্তব্ত করত্বত শেখা োয। ক্তকন্তু একব্ার শকান অব্স্থা ব্া ঘটনাত্বক 
ব্যক্তিেতভাত্বব্ গুরুত্বপূণণ হত্বত ক্তেন, আসল্ মানুেক্তটত্বক একব্ার স্পেণ করত্বত ক্তেন-তাহত্বল্ 
অব্াক হত্বয শেখত্বব্ন ক্তভতত্বরর েক্তি ক্তকভাত্বব্ সত্বঙ্গ সত্বঙ্গ সাড়া ক্তেত্বত োয… 
  
‘এর মধয শথত্বকই আত্বস েিনমূল্ক, সৃক্তষ্ট্মূল্ক আর কতৃণত্বব্যিনার ভাব্ধারা। শসই 
মানুেত্বকই প্রক্ততভাব্ান ব্ল্ত্বত পারা োয ক্তেক্তন খুব্ সহত্বজই অব্ত্বেতনায অব্োহন কত্বর 
এর মত্বধয ক্তক সম্পে আত্বছ তা খুাঁত্বজ পান-োর অন্তর শকান ভাত্বব্ই েক্তল্ত ব্া েক্তমত হত্বয 
মূল্যহীন ব্া ক্তব্কৃত হত্বত োয না’ ‘আনমাক্তক্সং েয মাইে’-শেক্তভে ক্তসত্বব্ক্তর 
  
. 
  
এক. হাইত্বপক্তরযন ও সযাটার 
  
আপনাত্বের ক্তনশ্চযই শসক্সপীযত্বরর নাটক হযাাঁমত্বল্ত্বটর কথা মত্বন আত্বছ? 
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এক্তট এক তরুণ েুব্রাজ হযাাঁমত্বল্ত্বটর কাক্তহনী, শে রহসযজনকভাত্বব্ তার ক্তপতাত্বক 
হারাত্বনার পর সভত্বয শেত্বখ শে তার মা শভত্বে না পত্বড় ব্রং শোত্বকর সময কাটার 
আত্বেই আব্ার ক্তব্ত্বয কত্বর ব্ত্বস। ব্যাপারটা আরও ব্হুগুণ খারাপ হত্বয পত্বড় েখন শেখা 
শেল্ হযাাঁমত্বল্ত্বটর সৎক্তপতা তার ক্তপতা েতখাক্তন ভাত্বল্া ক্তছত্বল্ন ততখাক্তনই খারাপ। 
হযাাঁমত্বল্ট তার মাত্বক েুজত্বনর ছক্তব্ শেক্তখত্বয শসই কথাই জাক্তনত্বয ক্তছত্বল্া। এটা হাইত্বপক্তরযন 
আর সযাটাত্বরর মাঝখাত্বনর তফাত্বতরই মত। 
  
হাইত্বপক্তরযন ক্তছত্বল্ন সূেণ-শেব্তা–আত্বল্াত্বকাজ্বল্, জীব্নোযী, স্বাস্থয প্রোনকারী সমস্ত ভাত্বল্া 
ক্তজক্তনস োতা। আর অনযক্তেত্বক সযাটার হত্বল্া পশুর মতই একজন, সকত্বল্রই শস ঘৃণার 
পাত্র। 
  
আসল্ কথাটা হত্বল্া, এই অব্স্থা আমার আর আপনার শেত্বত্রও সক্ততয। আমরা আমাত্বের 
স্বাভাক্তব্ক সত্তার উপর উত্বি হাইত্বপক্তরযন হত্বত পাক্তর। 
  
আমরা জাক্তন আমরা ো প্রকাে কক্তর তার শেত্বয আমরা ভাত্বল্া। আমরা আমাত্বের ভাত্বল্ার 
খব্র শেমন রাক্তখ শতমক্তনই রাক্তখ শে আমরা েরমতম মন্দ্ও। সযাটাত্বরর কেেণ েৃক্তষ্ট্ তার 
শোপন আত্বল্ায শথত্বক আমাত্বের ক্তেত্বত তাক্তকত্বয অভযস্ত। আমরা ক্তেত্বনর আত্বল্ার মতই 
স্পষ্ট্ ঐ সযাটাত্বরর ক্তেে আর খুব্ শেখত্বত পাই (প্রােীন মত্বত সযাটার হত্বল্া অত্বধণক মানুে 
আর অত্বধণক ছাে) আমরা আরও জাক্তন আমাত্বের ক্তকছু ব্নু্ধ অল্প সুত্বোত্বেও শঢর ভাত্বল্া 
কত্বরত্বছ। আমরা তাই শব্াধ েক্তির অনুভূক্তত ক্তেত্বয বু্ক্তঝ অব্স্থাটা এখাত্বন এতই খারাপ শে 
আব্ার ভাত্বল্া আমরা করত্বত পারক্তছ না। 
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এমন হওযার সক্ততযই শকান কারণ শনই। এটা সযাটাত্বরর েযতানী ছাড়া আর ক্তকছুই না। 
শে শুধু এই পুষ্পত্বোক্তভত কাননত্বক তার খুত্বরর আঘাত্বত ক্তছন্নক্তভন্ন কত্বর েত্বল্ত্বছ। অল্প 
কথায শস সব্ই নষ্ট্ কত্বর ক্তেত্বচ্ছ। তত্বব্ আমরা তাত্বক তার আসল্ জাযোত্বতই পািাব্। 
  
েুুঃত্বখর কথা হত্বল্া আমরা আড়াত্বল্ এই সযাটারত্বক পছন্দ্ কক্তর। আমরা জাক্তন শস 
আমাত্বের ধ্বংস কত্বর শফল্ত্বছ। অথে আমরা তাত্বক মন শথত্বক ছুাঁত্বড় শফত্বল্ ক্তেত্বত পাক্তর 
না। 
  
এ সব্ ব্যাপাত্বর েীঘণত্বমযােী েৃক্তষ্ট্ত্বত সব্ শেত্বখ ক্তনত্বল্ আত্বখত্বর কাজ শেয। এ সত্বব্র শেে 
শকাথায? েখন শকউ তার শেে সীমায শপৌঁছায শস ব্তণমান পক্তরক্তস্থক্ততর ব্যাপাত্বর ক্তক 
অনুভব্ করত্বত োয? 
  
শস তখন ক্তনত্বজই শেখত্বত পারত্বব্ এর অথণ? সব্ ক্তকছু শেত্বখ শনব্ার পত্বরই শস হযত্বতা 
ব্ল্ত্বত পাত্বর : ‘ওুঃ সমত্বযর ক্তক অপেয!’ 
  
তা হত্বল্ এ ব্যাপাত্বর আমাত্বের করণীয কী? োর বু্ক্তদ্ধভ্রংে ঘত্বটক্তন শস কখনই অপেয 
আর েক্তত সহয করত্বব্ না, অন্ততুঃ পারত্বল্ অব্েযই। শস অব্েয তার মূল্যব্ান প্রক্ততক্তট 
মুহূত্বতণর পূণণমূল্যই আো করত্বত োইত্বব্। আপক্তন ব্া আক্তম ক্তকন্তু কখনই আমাত্বের 
জীব্নত্বক শকানরকত্বমই এত্বল্াত্বমত্বল্া কত্বর শফল্ত্বত োইত্বব্া না। অপরক্তেত্বক, আমরা সব্ 
সমত্বযই ক্তনত্বজত্বের ব্ক্তল্ : এমন সুত্বোে হযত্বতা আর আসত্বব্ না। এ জীব্ন আনত্বন্দ্র 
রাজয। আসুন সব্াই শসটা উপত্বভাে কক্তর। 
  
এ পৃক্তথব্ীত্বত শব্াঁত্বে থাকাটাই ক্তব্রাট একটা কাজ। 
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তাহত্বল্ শস কাজত্বক গুরুত্ব ক্তেত্বয ক্তব্োর করত্বছন না শকন? এত্বক তাই সূক্ষ্ম শকান 
কল্াক্তেল্প কত্বর তুলু্ন না শকন? আপনার শসরা েমতাই এত্বত ল্াোত্বনার ব্যব্স্থা করুন। 
  
জীব্ন সম্পত্বকণ একটু ভাবু্ন। ক্তব্ত্বেে কত্বর আপনার ক্তনত্বজর জীব্ন সম্বত্বন্ধ একটু ভাবু্ন। 
আপক্তন ক্তক এর পূণণমূল্য পাত্বচ্ছন? তা েক্তে না পান, তা হত্বল্ এ প্রশ্ন অব্েয করত্বত 
পাত্বরন, ‘শকন পাক্তচ্ছনা?’ 
  
েখন শকাথাও শকান ভুল্ হয, আমরা শেখার শেষ্ট্া কক্তর ভুল্টা শকাথায হত্বল্া। শে শকান 
কল্কারখানায শেখাত্বন কাজ হয–ক্তনত্বজর কাজ জানত্বল্ শল্াত্বক এটাই জানার শেষ্ট্া কত্বর। 
  
জীব্ত্বন শব্াঁত্বে থাকার শেত্বত্রও একই কথা। পৃক্তথব্ীর সব্ ব্ড় ব্ড় ক্তেন্তাক্তব্েরা, শেমন–
সত্বিক্তটস, শপ্লত্বটা, বু্দ্ধ, মহম্মে আর েীশু, সকত্বল্ই এটা কত্বরত্বছন। 
  
আমাত্বের তাই ক্তনত্বজত্বের জানত্বতই হত্বব্। রহসয হত্বল্া এটাই। আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের কাত্বছ 
শকান ক্তকছুই শোপন করা েল্ত্বব্ না। আর এটা করত্বল্ই আমরা এ ব্যাপাত্বর ক্তকছু করত্বত 
পারত্বব্া, কাজ ক্তিক কত্বর ক্তনত্বত পারত্বব্া, ভাত্বল্া ভাত্বব্ ব্াাঁেত্বত শপত্বর ল্াত্বভর আো করত্বত 
পারত্বব্া। 
  
এ রকম হওযার অথণই হত্বল্া শনত্বম আসা–এরই নাম আত্মসমাত্বল্ােনা। তত্বব্ এটা 
করত্বতই হত্বব্। আজই তাহত্বল্ শুরু কত্বর ক্তেন। 
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রাত্বত ঘুত্বমাত্বত োওযার আত্বে কত্বযকটা ক্তমক্তনট এইভাত্বব্ কাত্বজ ল্াোত্বল্ তার শেত্বয ভাত্বল্া 
সময কাত্বজ ল্াোত্বনা আর হয না। আপনাত্বক ভুত্বল্ শেত্বত হত্বব্ আপক্তন শক? আপনাত্বক 
ক্তনত্বজর মধয শথত্বক শব্ক্তরত্বয আসত্বত হত্বব্। একজন সমূ্পণণ অপক্তরক্তেত্বতর মতই ক্তনত্বজত্বক 
শেখুন। তাই েক্তে পাত্বরন তাহত্বল্ তীব্র আর কক্তিন েৃক্তষ্ট্ত্বতই ক্তনত্বজত্বক একব্ার শেখুন 
(ব্নু্ধত্বত্বর ভাব্ তযাে কত্বর)। এটা করাই ভাত্বল্া। ক্তনত্বজত্বক শকান রকম খাক্ততর করত্বব্ন 
না। 
  
এটাই হত্বল্া শনত্বম আসা। কাজটা এই শোত্বখই শেখত্বব্ন। শসই সযাটাত্বরর ক্তেত্বক ভাত্বল্া 
কত্বর তাকান। একটু ল্ক্তিত শব্াধ করুন শেত্বহতু এ রকম এক প্রাণী সমাত্বজ ক্তব্েরণ 
কত্বর শব্ড়াত্বচ্ছ! 
  
আজ আর আপনার জীব্ত্বনর প্রক্ততক্তট রাত্বতই এরকম করুন। এটা আপনার মত্বনর পত্বে 
ভাত্বল্া। এ আপনার ইচ্ছােক্তিত্বক সাহােয করত্বব্। 
  
এমন অত্বনত্বক আত্বছন োরা ক্তনত্বজত্বের কথা ক্তল্ত্বখ রাত্বখন…ক্তনত্বজত্বের সব্ কেণমতা, 
েুব্ণল্ত, ত্রুক্তট আর নীেতা। 
  
এত্বত সাহস ব্াত্বড়, আত্মক্তব্শ্বাস জন্মায। 
  
এব্ার তাহত্বল্ েৃঢ়প্রক্ততজ্ঞ হত্বয ক্তনত্বজত্বক এই কথাগুত্বল্া ব্লু্ন : ‘আক্তম সব্ ক্তকছু সক্তিক 
করত্বত োই। আক্তম প্রাণপত্বণ সব্ ক্তকছু ব্েল্ করত্বত োই।‘ 
  
. 

http://www.bengaliebook.com/


ব্যক্তিত্ব ক্তব্কাশ ও সাফল্যযর সহজ পথ  ।  ডেয কাল্নেক্তি 

99 

www.bengaliebook.com                                  সূক্তিপত্র 
 

 

  
েুই. েুক্তট সত্তা 
  
আমরা আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের সত্তাত্বক ক্তেক্তন না। আমরা জাক্তন না এই েরীর নামক েন্ত্র, 
আমাত্বের সত্তা কাজ কত্বর েত্বল্। তাহত্বল্ ক্তক কত্বর জানব্ এত্বক শকমন কত্বর ব্যব্হার 
করত্বত হয? এ ছাড়াও আমরা এত্বক কী কত্বর অনযত্বের মতই ব্া করত্বত পারব্? 
  
এখনও পেণন্ত োরা এটা করত্বত জাত্বনন ব্ত্বল্ জাক্তনত্বযত্বছন তাত্বের ব্িব্য হত্বল্া এক্তট কাজ 
কত্বর আকাঙ্খার ব্েব্তণী হয। 
  
তাত্বের মত হত্বল্া এটাই শসই েক্তি ো আমাত্বের ক্তেত্বয কাজ কক্তরত্বয শনয। শকান কাজ 
করার জনয এই েক্তিই একটা পদ্ধক্তত শব্ত্বছ শনয। 
  
ইচ্ছা শব্ত্বছ ক্তনত্বত পাত্বর। 
  
সক্তিক পছন্দ্, সক্তিক আকাঙ্খই হত্বল্া আমাত্বের কাজ। তাই সক্তিক আকাো করত্বতই 
শেখান। এটাই হত্বল্া মস্ত একটা ধারণা। 
  
ক্তকন্তু আজত্বকর ক্তেত্বন আমরা শজত্বনক্তছ ব্স্তুত ইচ্ছা আমাত্বের োল্না কত্বর না। 
  
তাহত্বল্ একব্ার োরা এটা জাত্বনন তাত্বের কথাই মত্বন কত্বর শেখুন। 
  
শেমন ধরুন প্রেে মেযপাত্বন আসক্তি আর জুযার শনো োত্বের আত্বছ তাাঁত্বের কথা। তাাঁরা 
ক্তকছুত্বতই ক্তনত্বজত্বের আযত্বত্ব আনত্বত পাত্বর না তারা অব্েযই এটা োয না তবু্ও। 
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তবু্ তাাঁত্বের মত্বধযর শকান প্রেে ক্তকছু প্রাযই তাত্বের তাক্তড়ত্বয ক্তনত্বয শফত্বর। এই ভাত্বব্ই 
তাত্বের ইচ্ছাও ছুটন্ত একটা টেব্ত্বে শঘাড়ার সামত্বন হাাঁটত্বত শেখা ক্তেশুর মতই হত্বয 
পত্বড়। 
  
এই প্রেে ক্তকছু স্বযং েযতানও হত্বত পাত্বর। অথব্া রোকারী শকান শেব্েূত। 
  
এই ক্তকছু ক্তজক্তনসটা ো আমাত্বের স্বত্বেও শেখা শেয ো আমাত্বের কাত্বজ উত্বেযােী কত্বর। 
এটাই আমাত্বের োসন কত্বর। এটাই হত্বল্া আসল্ সত্তা। 
  
এটা শথত্বকই হযত্বতা মত্বন হয শমাট েুক্তট সত্তাই আত্বছ। 
  
এর একক্তট শব্ে সুপক্তরক্তেত। আমরা তাত্বের ক্তেনত্বত পাক্তর েখন আমরা জাগ্রত থাক্তক। 
এই সত্তা শেন ক্তনত্বজর কথা ক্তেন্তা কত্বর। 
  
এ শেন এক আত্বল্াক্তকত নাটযমঞ্চ। মত্বঞ্চর উপর শেন ক্তকছু অক্তভত্বনতা অক্তভনয কত্বর 
েত্বল্ত্বছ আর আমরা েেণক ক্তহসাত্বব্ কাছাকাক্তছ রত্বযক্তছ। 
  
অনয সত্তাও ক্তকন্তু সারােণই কাত্বছ রত্বযত্বছ। তত্বব্ আমরা শসটা শেখত্বত পাক্তচ্ছ না। 
পারত্বব্াই ব্া শকমন কত্বর? আমরা আসত্বল্ একটা পুতুল্ নাত্বের আসত্বরই রত্বযক্তছ। 
  
অনয সত্তার কাজ হত্বল্া আত্বল্া জ্বাল্াত্বনা–শস আত্বল্া ল্াল্, নীল্ সবু্জ কত রত্বেরই না 
হত্বত পাত্বর; তাছাড়াও শস সত্তার কাজ হত্বল্া তার টানা, পুতুল্ নাোত্বনা, েৃেয পাোত্বনা 
ইতযাক্তে। 
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এই সত্তা না থাকত্বল্ শকান নােই আর থাকত্বব্ না। অতএব্ এই সত্তাই হত্বল্া আসল্ 
সত্তা। এই সত্তাত্বকই শেখাত্বনার ব্যব্স্থা করত্বত হত্বব্। 
  
এই সত্তা েক্তে ক্তিকিাক কাজ কত্বর, পুতুল্ নাে ক্তিক মত েত্বল্। েেণকরা সব্াই একব্াত্বকয 
ব্ল্ত্বব্ন, ‘আহা েমৎকার হত্বযত্বছ!’ 
  
এই সত্তা খুব্ই তাড়াতাক্তড় ক্তেত্বখ ক্তনত্বত পাত্বর। েুক্তনযায এরই রত্বযত্বছ তীক্ষ্ম এক েৃক্তষ্ট্, শস 
সব্ই শেখত্বত পায, সব্ই মত্বন রাখত্বত পাত্বর, ক্তকছু ভুত্বল্ োয না। 
  
এ সব্ ক্তকছু ক্তব্শ্বাসও কত্বর। আর শস ো ক্তব্শ্বাস কত্বর তাই ব্াস্তব্ হত্বয ওত্বি, ঘত্বট েত্বল্। 
আমাত্বের েরীত্বর আর মত্বনর অভযন্তত্বর ো ঘটমান তার সব্ এই সত্তারই কৃত। এই সব্ 
ক্তকছুই ঘত্বট কারণ এই সত্তা ক্তব্শ্বাস কত্বর এসব্ই ঘটত্বত েত্বল্ত্বছ। 
  
েুঃ কু তাই ব্ত্বল্ত্বছন আপনাত্বক ো করত্বত হত্বব্ তাহত্বল্ এই সত্তাত্বক সব্ ক্তব্শ্বাস 
করাত্বনা। এটা কু ব্ত্বল্ত্বছন তাাঁর ‘শসল্ফ মাষ্ট্াক্তর থ্র, কনসাস অত্বটা-সাত্বজোন’ ব্ইক্তটত্বত। 
  
এ রকম ব্যাপার আপনার ক্তনত্বজরই ব্া অনয শে শকান একজত্বনর। 
  
এরই নাম হত্বল্া প্রভাব্। এটাই হত্বল্া োত্বক আপনার পছন্দ্ তাত্বক প্রভাব্াক্তিত করার 
শসরা উপায, শস আপক্তন ক্তনত্বজও স্বযং হত্বত পাত্বরন। 
  
এই প্রকৃত সত্তার মাধযত্বম আপক্তন হতাো, িাক্তন্ত অসহায ভাব্না আর অনুভূক্তত প্রকাে 
করত্বত পাত্বরন। 
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এই প্রকৃত সত্তা আপনাত্বক ক্তেত্বত পাত্বর জীব্ন, স্বাস্থয, েক্তি ব্া েুক্তিগ্রাহয ো ক্তকছু আপক্তন 
োইত্বত পাত্বরন। 
  
তত্বব্ আপক্তন ক্তকছুত্বতই অনয সত্তাক্তটত্বক ক্তভতত্বর প্রত্বব্ে করত্বত শেত্বব্ন না। তাহত্বল্ই সব্ 
নষ্ট্ হত্বয োত্বব্। শুধু অপর সত্তাক্তটত্বক ভুত্বল্ োন। এত্বকব্াত্বর েূত্বর সক্তরত্বয রাখুন এত্বক ঘুম 
পাক্তড়ত্বয রাখুন। এব্াত্বর আসল্ সত্তার সত্বঙ্গ কথা ব্লু্ন। তাত্বক ব্ত্বল্ ক্তব্শ্বাস করাত্বত শেষ্ট্া 
করুন : 
  
প্রক্ততক্তট ক্তেন, প্রক্ততক্তট মুহূত্বতণই আক্তম িমে ভাত্বল্া, আরও ভাত্বল্া হত্বয উিক্তছ। 
  
কথাটা খুব্ আত্বস্ত আত্বস্ত শথত্বম শথত্বম ব্লু্ন, শস সময আর ক্তকছুই ভাব্ত্বব্ন না শুধু মত্বন 
ক্তব্শ্বাস রাখুন। 
  
হযাাঁ। আজত্বকর ক্তেত্বন ক্তব্শ্বাস পাহাড়ত্বকও গুাঁক্তড়ত্বয শফল্ত্বত পাত্বর। েুঃ কু’র অনুেীল্নীর 
মত্বধয আমরা এই অত্বল্ৌক্তকক ব্যাপারই ঘটত্বত শেক্তখ। 
  
. 
  
ক্ততন. প্রকৃত সত্তা 
  
আমরা প্রকৃত ো তার শেত্বযও আমরা অত্বনক ব্ড়। 
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আমাত্বের মত্বধয ো সব্ার শসরা (মাত্বঝ মাত্বঝ অব্েয সব্ত্বেত্বয খারাপও) এমন একটা 
অংে োর উপক্তস্থক্তত আমরা শটর পাই না। 
  
তাসত্বেও তার উপক্তস্থক্তত ক্তকন্তু রত্বযত্বছই। এটাই আমাত্বের েে ভাত্বের ন’ভাে। 
  
আমাত্বের এমন একটা ধারণা থাকত্বত পাত্বর শে আমরা আমাত্বের ইত্বচ্ছ মতই ক্তেন্তা 
করত্বত পাক্তর ব্া অনুভব্ করত্বত পাক্তর। েতেূর জানা আত্বছ আমাত্বের কাজ আমাত্বের 
ক্তনত্বজত্বের। েতেূর জাক্তন এত্বত ব্াইত্বরর শকউ আত্বসন না। 
  
তাসত্বেও এমন অত্বনক ক্তকছু আত্বছ শে আমাত্বের করার ক্তকছুই থাত্বক না। 
  
আমরা ব্ক্তল্ : ‘আমরা োই, তত্বব্ অমুক অমুক কাজ করত্বত পাক্তর না।’ 
  
আসত্বল্ আমরা েুত্বটা অংত্বে ক্তব্ভি হত্বয পক্তড়। এক অংে ব্ত্বল্ : 
  
হযাাঁ, আপনার ওটাই করা উক্তেত। আব্ার অনয অংে ক্তকন্তু ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ ততটা ক্তনক্তশ্চত 
না হওযায সক্তিক ব্ল্ত্বত োয না। তার সব্ মত হত্বল্া, শস শেত্বহতু অনুভব্ কত্বর শে 
কাজক্তট উপেুি নয, সহজ নয। ভাত্বল্া য ব্া হযত্বতা ক্তনরাপেও নয, এটাই। 
  
আমরা সত্বন্দ্হ করত্বত পাক্তর না এটা শসই অপর সত্তার কাজ। 
  
ঐ সত্তা শেন অন্ধভাত্বব্ পেণার আড়াত্বল্ কাজ কত্বর োয। এটা সারা ক্তেন রাতই কাজ কত্বর 
েত্বল্, তার ক্তব্শ্রাম ব্ত্বল্ শকান ক্তকছু শনই। 
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আমরা অনুভব্ই কক্তর না শস ওখাত্বন আত্বছ। 
  
তারা েখন শকান ক্তব্েত্বয ক্তিমত হত্বত োয তখনই আমাত্বের অনুভূক্ততত্বত তাত্বের অক্তস্তত্ব 
ধরা পত্বড়। আমরা বু্ক্তঝ শকাথাও ভুল্ হত্বযত্বছ। আমরা তখনই একটু অস্বক্তস্ত আর 
ইতস্ততুঃ শব্াধ করত্বত থাক্তক। শকান কারণ ছাড়াই আমরা শমজাজ খারাপ কত্বরও ব্ক্তস। 
ব্া আমরা অনয আেরণ কক্তর। আমাত্বের একটা েুব্ণল্তা জাত্বে। আমরা ব্ক্তল্ আমরা 
শোেয নই। আমাত্বের শতমন আনন্দ্ জাত্বে না। সব্ ক্তকছুই আমাত্বের কাত্বছ ক্তব্রােজনক 
মত্বন হয। আমাত্বের শকব্ল্ মত্বন হয সব্ই আমাত্বের ক্তব্রুত্বদ্ধ। শকান ক্তকছুত্বতই মন ল্াত্বে 
না। আমাত্বের শকব্ল্ মত্বন হয এ জীব্ত্বন শব্াঁত্বে থাকার ক্তকছু শনই। শকান মাত্বন হয না। 
আর এমন একটা ধারণার েখন জন্ম হয তখন সব্ই েূনয হত্বয োয। আমাত্বের 
অত্বনত্বকরই শব্াধ হয তখন এই জঘনয সব্ ক্তকছু শেে কত্বরও ক্তেত্বত োই। এক শোজ 
আত্বসণক্তনক, আক্তফম ব্া একটা ক্তপস্তত্বল্র গুক্তল্-ব্যাস্। এর সব্ই করাত্বত থাত্বক পেণার 
আড়াত্বল্ শসই অনয সত্তা। এর সব্ই তাাঁর করা। (তত্বব্ আমরা তা জানত্বত পাক্তর না।) 
  
েুঃ কু এর নামকরণ কত্বরত্বছন কল্পনা। েুঃ ফ্রত্বযে, েুঃ জাং, ে: অযােল্এর, রয শেরউে 
আর অনযানযরা তাত্বক ব্ত্বল্ত্বছন অত্বেতন ব্া অব্ত্বেতন। 
  
তাত্বের ব্িব্য হত্বল্া মন হত্বচ্ছ একটা নাটযমঞ্চ। এ মঞ্চত্বক আত্বল্াক্তকত করত্বছ। আর 
শসখাত্বনই নাটক অক্তভনীত হত্বয েত্বল্ত্বছ। 
  
আমাত্বের আসন শথত্বক আমরা হাব্ভাব্, কল্পনা, অনুভূক্তত, ভাব্না ব্া ভঙ্গী সব্ক্তকছুরই 
নড়ােড়া করত্বত শেত্বখ েত্বল্ক্তছ। 
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তত্বব্ আমরা মত্বঞ্চর ব্ড়ত্বজার একেেমাংে ভাে শেখত্বত পাই। শে অক্তভনয আমরা 
শেখত্বত পাই তা সমূ্পণণ অক্তভনত্বযর একটা অংেই মাত্র। 
  
এমন সব্ অক্তভত্বনতা আত্বছ োরা েৃক্তষ্ট্র আড়াত্বল্, অন্ধকাত্বর আত্বল্ার ব্াইত্বর শথত্বক োয। 
আসল্ অক্তভনয, শেটা সক্ততযকার, অন্ধকাত্বর শোত্বখর আড়াত্বল্ই হত্বয েত্বল্। শে 
অক্তভত্বনতাত্বের আমরা শেক্তখ তারা ক্তনছক ছাযা মাত্র। সব্ ব্যাপারটা আসত্বল্ ক্তিক এই 
রকমই। 
  
আমাত্বের ওই অব্ত্বেতন অংেত্বক শেখত্বতই হত্বব্–আর শেখত্বত হত্বব্ আমার ক্তনত্বজত্বক, 
আমাত্বের পক্তরব্ার, ব্নু্ধব্ান্ধব্ এব্ং প্রক্ততক্তেন োত্বের শেক্তখ আর প্রভাক্তব্ত করত্বত োই। 
  
এব্ার তাই েৃক্তষ্ট্ত্বমত্বল্ ল্েয রাখুন মত্বঞ্চর উপর কারা োতাযাত করত্বছ আর অন্ধকাত্বর 
ক্তব্ল্ীন হত্বত োইত্বছ। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝ আমাত্বের মত্বন হয আমরা শেন অসহায। আমরা তখন পাক্তরপাক্তশ্বণকতাত্বক 
শোোত্বরাপ কক্তর। আমরা ব্ক্তল্ এটাই আমাত্বের অব্ত্বেতন অংে েত্বড় শতাত্বল্। 
  
ক্তিক। তত্বব্ সব্ণত্বতাভাত্বব্ নয, পুত্বরাপুক্তরও নয। তাহত্বল্ আসুন, েতটা পাক্তর আমাত্বের 
পাক্তরপাক্তশ্বণকতাত্বক ক্তিক উন্নত কত্বর শতাল্ার শেষ্ট্া কক্তর। এই কাজক্তট ক্তেশুত্বের আর 
কাত্বজর েত্বতণর জনয একান্ত জরুরী। এর শেত্বযও গুরুত্বপূণণ হত্বল্া, অব্েয, আমরা ক্তক 
রকম প্রক্ততক্তিযা প্রকাে কক্তর। এটা আমাত্বের েমতার এল্াকার মত্বধযই। 
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আমরা প্রক্ততক্তিযা প্রকাে কত্বর আরও ভাত্বল্া হত্বত পাক্তর। আমরা এ ছাড়াও আমাত্বের 
খরত্বের কাত্বজও প্রক্ততক্তিযা প্রকাে করত্বত পাক্তর। 
  
একজন ভাত্বল্া আর খারাপ মানুত্বের কথাটাই একটু ধরুন। তারা েুজত্বনই ক্তকন্তু 
শমাটামুক্তট সমান। শেমন তাত্বের স্বভাব্ আর সহজাত মানক্তসকতার ইতযাক্তের ব্যাপাত্বর। 
  
আসুন এব্ার শেখা োক োত্বত শকান ক্তকছুই অব্ত্বেতত্বন েুত্বব্ না োয োত্বত আমাত্বের ো 
প্রক্ততক্তিযা হওযা উক্তেত তাত্বত ব্াধা পড়ত্বত পাত্বর। 
  
. 
  
োর. প্রব্ণতা ও প্রব্ণতা কারক 
  
শে মানুে ক্তিকমত েল্ত্বত পাত্বর তাত্বক সক্তিক জাযোয সক্তিক মানুেই ব্ল্া োয। 
  
ক্ততক্তন তার ক্তনত্বজর কাজ জাত্বনন। ক্ততক্তন ক্তনত্বজর কাত্বজ আনন্দ্ পান। শেভাত্বব্ই শহাক কাজ 
তার ভাত্বল্া ল্াত্বে, কাজও তার সত্বঙ্গ মাক্তনত্বয োয। ক্ততক্তন োর ক্তকছু কত্বরন সব্ই তার 
েথাসাধয কত্বরন। 
  
এটাই হত্বল্া প্রব্ণতা ব্া শঝাাঁক। ক্ততক্তন তাাঁর প্রব্ণতার পথ ধত্বর েত্বল্ন। আর এই 
কারত্বণই ক্ততক্তন উন্নক্তত কত্বরন। 
  
আপক্তনও এই প্রব্ণতা ব্াে ক্তেত্বয উন্নক্তত করত্বত পারত্বব্ন না। প্রত্বতযত্বকই এটা আত্বে ব্া 
পত্বর েখনই শহাক ক্তেখত্বত ব্াধয হন। আপনাত্বকও েল্ত্বত হত্বব্ এই পত্বথই। আর 
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শকানভাত্বব্ই আপনার এগুত্বনার পথ শনই। একব্ার শেষ্ট্া কত্বর শেখুন–তাত্বত শুধু 
ঝাত্বমল্াই ব্াড়ত্বব্। 
  
আপক্তন অত্বোেয প্রমাক্তণত হত্বব্ন–এটা শেন শোল্াকার েত্বতণ শেৌত্বকা েজাল্। আপক্তন 
হযত্বতা কাজ কত্বর োত্বব্ন অথে আনত্বন্দ্র স্পেণ শটর পাত্বব্ন না। ঐ ক্তেত্বক োর শঝাাঁক 
আত্বছ তার মত েেতায কাজ সম্পন্নও আপক্তন করত্বত পারত্বব্ন না। আপক্তন তাই হযত্বতা 
শসটা করব্ার শকান শেষ্ট্াই আর করত্বত োইত্বব্ন না। এর ফত্বল্ আপক্তন উাঁেু মাত্বনর শকান 
কাজই করত্বত পারত্বব্ন না। আপক্তন হত্বয োত্বব্ন হাজার হাজার জনতার একজন মাত্র। 
আপক্তন কখনই আর একজন ক্তব্খযাত মানুে হওযার স্বেও শেখত্বত পারত্বব্ন না (এটাই 
হত্বল্া সাফত্বল্যর আসল্ অথণ)। 
  
আপক্তন ক্তনত্বজত্বক আরও ভাত্বল্াভাত্বব্ জানার শেষ্ট্া করুন। 
  
একব্ার শেখুন েমৎকারভাত্বব্ ক্তক করত্বত পাত্বরন। আপক্তন হযত্বতা ক্তকছু ক্তকছু ক্তজক্তনস 
করত্বত। ভাত্বল্াব্াত্বসন। শেগুত্বল্া করত্বত কাজ করত্বছন ব্ত্বল্ মত্বনই হয না। শেগুত্বল্া 
আপনার কাত্বছ শখল্ারই মত। এগুত্বল্া শনাট কত্বর রাখুন। 
  
অল্পব্যস্কত্বের েক্তে আপক্তন শেখাত্বোনার ভার শপত্বয থাত্বকন তাহত্বল্ তাত্বের প্রব্ণতা ব্া 
শঝাাঁত্বকর ক্তেত্বক নজর রাখুন, ল্েয করুন তারা মত্বনর ক্তেক শথত্বক ক্তক করত্বত োয। 
  
শঝাাঁক ব্া প্রব্ণতা হত্বল্া এমন ক্তকছু ো আমাত্বের মনপ্রাণ ক্তেত্বয ভাত্বল্া না কত্বর ক্তকছুত্বতই 
পাক্তর না। আমাত্বের মত্বধযর ক্তকছু, এটা করত্বত ব্াধয কত্বর আমাত্বের। 
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এর সত্বঙ্গ অব্েয আপক্তন এই মুহূত্বতণ ো ভাব্ত্বছন তার শকান সম্পকণ শনই, ব্া আমরা ো 
ক্তকছু সাধারণত অভযাস ব্ত্বে শভত্বব্ থাক্তক। 
  
এই ‘ক্তকছু’ শুধু আমাত্বের পতন ঘটায। আমাত্বের মত্বন হয আমাত্বের ক্তনত্বজর শেন শকান 
আকােোই শনই। 
  
আমাত্বের এক অংে আমাত্বের একক্তেত্বক টানত্বত থাত্বক। আমরা ক্তনক্তশ্চতভাত্বব্ই জাক্তন 
শসটাই আমাত্বের পত্বে ভাত্বল্া। আমাত্বের ‘মন’ শসই ক্তেত্বকই থাত্বক। 
  
তত্বব্ কাজ করা ব্যাপারটা সমূ্পণণ অনয ব্যাপার। এটা ক্তিক এই রকম। 
  
ধরুন আমাত্বের ক্তেন্তার সত্তা শেন একটা ব্াাঁধ বতক্তর করত্বত ব্া অনয ক্তকছু েত্বড় শতাল্ার 
শেষ্ট্া করত্বছ। আমরা কাত্বজ শল্ত্বে পত্বড়ক্তছ। ক্তকন্তু োাঁড়ান, ঝাত্বমল্া আসত্বছ। প্রেুর জল্ 
জত্বমত্বছ। সামত্বনই রাস্তা। সাধয থাত্বক ব্াধা ক্তেনত্বতা শেক্তখ। প্রেে শব্ত্বে ব্াাঁত্বধর উপর 
সত্বব্ত্বে আছত্বড় পড়ত্বল্া জরত্বস্রাত। সব্ শভত্বে গুাঁক্তড়ত্বয শেত্বল্া, ক্তকছুরই আর ক্তেহ্ন পেণন্ত 
রইত্বল্া না। ব্াধটা শেন খড়কুত্বটার মতই শভত্বস শেত্বল্া। এই ব্নযার শজাযার, শসই 
অব্ত্বেতন ক্তেন্তাহীন সত্তা ঝাাঁক্তপত্বয পত্বড় সব্ ক্তকছু ভাক্তসত্বয ক্তনত্বয শেল্। 
  
না ব্াক্তড়ত্বয ব্ল্ত্বত শেত্বল্ সব্ই এই রকম। ব্াস্তত্বব্ আমরা ক্তনত্বজত্বের ো ভাক্তব্ আমরা তা 
নই। 
  
আমরা আসত্বল্ শুধু েূত্বড়াটাই শেখত্বত পাই। ক্তহমরেত্বল্র েেভাত্বের নয ভােই আমাত্বের 
েৃক্তষ্ট্র আড়াত্বল্ ক্তনমক্তিত থাত্বক। আমাত্বের ওটা শেখত্বত পাওযার ক্তব্নু্দ্মাত্রও আো শনই। 
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শেসব্ কাজ আমরা না কত্বর পাক্তর না তাত্বে সম্পত্বকণ এই রকমই ভাক্তব্। 
  
এটাই আসল্ সত্তার কাত্বজর ধারা। আমাত্বের রত্বির মত্বধয এই রকমই আমরা। আপক্তন 
ক্তকছুত্বতই এই সত্তাত্বক এক্তেত্বয ক্তেত্বয ভাত্বল্াভাত্বব্ ব্াাঁেত্বত পারত্বব্ন না। এত্বক আত্বষ্ট্পৃত্বষ্ট্ 
শব্াঁত্বধ রাখুন–আপক্তন তত্বব্ ক্তনত্বজর সত্তাত্বক খব্ণ করত্বব্ন। 
  
শেত্বের হাসপাতাল্গুত্বল্া শরােীত্বত ভক্ততণ–তাত্বের আসল্ সত্তাত্বক শেন হাত পা ব্দ্ধ অব্স্থায 
ক্তমেত্বরর মমীর মতই শরত্বখ শেওযা হয। তারা হত্বয ওত্বি স্নাযুর শরােী-তাত্বের জীব্ত্বন 
ভাত্বব্র অভাব্ শেখা শেয, সৃ্মক্তত েক্তি শল্াপ শপত্বয তাত্বের ইচ্ছা েক্তিও লু্প্ত হয। 
  
এত্বতই শকব্ল্ শব্াঝা োয এই অব্ত্বেতন সত্তা ক্তক ধরত্বণর ঝাত্বমল্া সৃক্তষ্ট্ করত্বত পাত্বর 
জঙ্গত্বল্র আড়াত্বল্ লু্ক্তকত্বয থাকা সত্বত্বও। 
  
এসব্ ছাড়াও শব্াঝা োত্বব্ ক্তক ভাত্বব্ জীব্ত্বনর নানা েমন-পীড়ন কাত্বজ ব্াধা, শোখরাোক্তন 
ঝাত্বমল্া, শিাধ আরও অজানা অত্বনক ক্তকছুই আমরা না শভত্বে পড়া পেণন্ত বু্ক্তঝ না আর 
শকন জাক্তন না। 
  
এত্বত অব্েয কখনই শব্াঝায না আমাত্বের ো ইচ্ছা শসটাই শকব্ল্ করা, োত্বত অক্তস্তত্বও 
ক্তব্পন্ন হওযা অস্বাভাক্তব্ক নয। 
  
এটা এত্বকব্াত্বরই ক্তিক নয, ব্রং সমূ্পণণ অনয। 
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আমাত্বের প্রধানতম কাজ হত্বল্া আমাত্বের মত্বধয শসই শঝাাঁক প্রব্ণতাত্বক েথাত্বোেয ভাত্বব্ 
োল্না করত্বত পাক্তর আর খুাঁত্বজ শপত্বত পাক্তর। 
  
এক কাজ করার অত্বনক পদ্ধক্তত আত্বছ-এর শে শকানটাই আমাত্বের শঢর উপকার করত্বত 
পাত্বর। এ আমাত্বের মত্বধযর শশ্রষ্ঠত্বত্বক আক্তব্ষ্কার করত্বত পাত্বর। 
  
মত্বন রাখত্বব্ন আমাত্বের সহজাত েমতা সব্সময আমাত্বের এক্তেত্বয ক্তনত্বয েল্ত্বত োইত্বছ। 
  
শুধু ল্েয রাখত্বব্ন ওই েক্ততমযতা শেন শকান ক্তব্পত্বের ক্তেত্বক আমাত্বের কখনই শিত্বল্ না 
শেয। ল্েয রাখা োই এক্তট শেন সক্তিক ভাত্বব্ ক্তিক পত্বথ োল্কত্বক ঘুক্তরত্বয ক্তনত্বয োয, 
সক্তিক পথ খুাঁত্বজ পায। 
  
এত্বক তাই সক্তিক পথ ক্তনত্বেণে করুন। 
  
আমাত্বের জীব্ত্বনর শশ্রষ্ঠতম উত্বদ্দেযই হত্বল্া এই সহজাত েমতাত্বক ক্তিক পত্বথ কাজ 
করত্বত ক্তনত্বযাক্তজত করা। 
  
. 
  
পাাঁে. স্বযংক্তিয অক্তভভাব্ন 
  
আপনার সম্ভব্ত ধারণা জত্বন্মত্বছ সাফল্য আত্বস শকব্ল্ অপরত্বক প্রভাক্তব্ত করার ফত্বল্। 
ধারণাটা ভাত্বল্াই। এটা থাকত্বল্ আপনাত্বক তা হযত্বতা ব্হুেূত্বরই ক্তনত্বয োত্বব্। তত্বব্ এর 

http://www.bengaliebook.com/


ব্যক্তিত্ব ক্তব্কাশ ও সাফল্যযর সহজ পথ  ।  ডেয কাল্নেক্তি 

111 

www.bengaliebook.com                                  সূক্তিপত্র 
 

 

শেত্বযও গুরুত্বপূণণ ক্তকছু আত্বছ। আর শসটা হত্বল্া ক্তনত্বজত্বক ক্তকভাত্বব্ প্রভাক্তব্ত করত্বত হয। 
মত্বন রাখত্বব্ন সাফল্য ল্াভ করার সব্ত্বসরা পথই হত্বল্া–তার শোেয হওযা। 
  
আপনার ক্তনজস্ব সত্বা আপনাত্বক শোেয ব্া অত্বোেয কত্বর তুল্ত্বত পাত্বর। আপক্তন আোমী 
কাল্ ক্তক হত্বব্ন শসটা ক্তনভণর করত্বছ ক্তিক এই মুহূত্বতণ আপক্তন ক্তক ধরত্বণর। এর প্রক্ততক্তব্ত্বম্বই 
সৃক্তষ্ট্ হয কারণ। আপক্তন েক্তে জক্তটল্তার সমাধান করত্বত পাত্বরন তাহত্বল্ শেখত্বত পাত্বব্ন 
শকান ফল্াফল্ ক্তনত্বজ শথত্বকই আত্বস না–এটা আল্াো ক্তকছু নয। শব্েীর ভাে শেত্বত্র 
আপক্তন শেখত্বত পাত্বব্ন ফল্াফল্ ক্তব্ত্বেে শকান কারত্বণই অনয ভাত্বব্ রূপ পক্তরগ্রহণ 
কত্বরত্বছ। 
  
এখন, ক্তনত্বজর সত্বার এমন সব্ অংে আত্বছ োত্বক আপক্তন সহত্বজ প্রভাক্তব্ত করত্বত 
পাত্বরন না। প্রাণপত্বণ শেষ্ট্া কত্বর শেখুন, এগুত্বল্া আপনার হাত্বতর ব্াইত্বর। একটা 
উোহরণ ক্তেক্তচ্ছ : 
  
ধরুন, আপনার হৃৎক্তপত্বের েে…ভুত্বল্ োওযার ব্যাপার…োরীক্তরক আর মানক্তসক েত 
ক্তনরাময হওযা। এগুত্বল্া আপনা শথত্বকই হত্বত থাত্বক, আপক্তন এসব্ ক্তনত্বয ক্তকছু ভাবু্ন আর 
না ভাবু্ন। ক্তেন্তায আচ্ছন্ন হত্বল্, সাধারণতুঃ এগুত্বল্া তাড়াতাক্তড় হয না…ব্া আরও ধীর 
কত্বরও শফল্ত্বত পাত্বর না। এগুত্বল্া ক্তনছক ধারাব্াক্তহক ভাত্বব্ই হত্বয েত্বল্ এই ো। 
  
অব্েয এমন অত্বনক কাজ আত্বছ শেগুত্বল্ার ব্যাপাত্বর আপক্তন ক্তনুঃসত্বন্দ্ত্বহ প্রভু। শসগুত্বল্া 
কখনই ঘটত্বত পাত্বর না আপনার েক্তে ইচ্ছা না থাত্বক, আপক্তন েক্তে আপনার ইচ্ছাত্বক 
কাত্বজ ল্াোন তাহত্বল্ ক্তকছুত্বতই তা ঘটত্বত পাত্বর না। শেমন আপক্তন ইত্বচ্ছমত সমত্বয 
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উিত্বত পাত্বরন ব্া শেরীও করত্বত পাত্বরন–এসব্ই আপনার জ্ঞাতসাত্বরই ঘত্বট। আপক্তন 
ওেুধটা শখত্বত পাত্বরন ব্া না শখত্বয শফত্বল্ও রাখত্বত পাত্বরন। এসব্ কাত্বজ আপক্তন স্বাধীন। 
আপক্তন শেত্বকান েুত্বটা ব্যাপাত্বর একক্তটত্বক শব্ত্বছ ক্তনত্বত পাত্বরন। এ ব্যাপাত্বরও আপক্তন 
স্বাধীন। আপক্তন এই সব্ কাত্বজ আপনার সত্বাত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত পাত্বরন। 
  
এসব্ ছাড়াও তারও সব্ ক্তব্েয আত্বছ োর ক্তকছু স্বযং ঘটমান আর ক্তকছু অংে ইচ্ছার 
ব্েব্তণী। শেমন ধরা োয শ্বাস-প্রশ্বাস শনযা ব্া শফল্া। আব্ার ধরুন, োক্তড়কামাত্বনার 
সময অনয ক্তকছু ক্তেন্তা কত্বর েল্া। শকান মানুে সম্পত্বকণ, কাজ ব্া ঘটনা সম্পত্বকণও আপক্তন 
ক্তেন্তা কত্বরন। এটার অথণ আপনার মন কাজ কত্বর েত্বল্ত্বছ। ক্তকন্তু আপক্তন আপনার সোত্বক 
কাত্বজ উিুদ্ধ কত্বরন ক্তন। এইসব্ ঘটনা আপনা আপক্তনই হত্বয েত্বল্ ব্ল্ত্বত পাত্বরন হযত্বতা। 
তাসত্বেও, আপনার েক্তে ইচ্ছা হয আপনার ইচ্ছাত্বক কাত্বজ ল্াক্তেত্বয হাাঁফ ছাড়ত্বত পাত্বরন, 
োক্তড় কামাত্বনাত্বতই মন ক্তেত্বত-তখন সব্ ক্তকছুত্বতই আপক্তন েূত্বর শিত্বল্ রাখত্বত পাত্বরন। 
  
অব্েয, প্রত্বতযত্বকই জাত্বনন আমরা স্বভাব্তই েরীর আর মত্বন টেব্ে কত্বর অহরহ েক্তল্। 
এই েুক্তটই সমূ্পণণভাত্বব্ আল্াো। 
  
তাসত্বেও এগুত্বল্া আপনার আর আমার মত্বধযই আত্বছ–আত্বছ আমাত্বের সকত্বল্রই মত্বধয। 
এই েুত্বটা ক্তব্পরীত শমরু পাোপাক্তেই রত্বয শেত্বছ কাাঁত্বধ কাাঁধ ল্াক্তেত্বয। তারা ক্তকন্তু 
আপাতেৃক্তষ্ট্ত্বত আত্বেৌ আল্াো শকান েক্তরত্র ক্তনত্বয শনই। তারা ক্তিক একজন ব্যক্তিত্বত্বরই 
জন্ম শেয। তাত্বের ক্তনজস্ব এক কােণধারাও রত্বয শেত্বছ। 
  
আমাত্বের শেভাত্বব্ই শহাক–েতখাক্তন আমরা সুস্থ থাক্তক তারা আমাত্বের শটত্বন রাখত্বত োয। 
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আসল্ কথাটা হত্বল্া : আমরা ক্তনত্বজরা েতেণ পেণন্ত আমরা ো শসই অব্স্থায থাক্তক 
আমাত্বের মন স্বইচ্ছায ক্তকছু করত্বত পাত্বর না, পাত্বর না আমাত্বের এই শেহও। তারা 
একসত্বঙ্গ গ্রক্তথত থাত্বক। শে ভাত্বব্ই শহাক শেহত্বক মত্বনর সত্বঙ্গ অত্বনকটাই কাজ কত্বর 
শেত্বত হয–আপক্তন ো কল্পনায ভাব্ত্বত পাত্বরন তার শেত্বয শঢর শব্ক্তে। 
  
অতএব্ েরীর অসুস্থ হত্বল্, শস মনত্বকও অসুস্থ কত্বর তুল্ত্বত পাত্বর (একব্ার অসুস্থ 
মানুত্বের মত্বনাভাত্বব্র কথা ভাবু্ন)। 
  
ব্া, অনযক্তেক শথত্বক শেখত্বল্ : মন েখন ক্তিক থাত্বক না শস েরীর খারাপ কত্বর শেয। 
শেমন আপক্তন েখন ক্তেক্তন্তত হন, ব্া ভয পান ব্া অসুখী থাত্বকন, তখন েরীর ক্তিক আত্বছ 
মত্বন হয না। মাত্বঝ মাত্বঝই আপনার ক্তখত্বে থাত্বক না। আপক্তন কক্তিন পক্তরশ্রম করত্বত 
পাত্বরন না, ইতযাক্তে। 
  
আমাত্বের ইচ্ছােক্তিত্বক কাত্বজ ল্াক্তেত্বয আমরা মনত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত পাক্তর, শসই ভাত্বব্ই 
আব্ার পাক্তর শেহত্বকও। 
  
এটাই হত্বল্া আমাত্বের সত্বাত্বক সাফত্বল্যর জনয সরাসক্তর রূপ োন করত্বত োওযা। মাত্বঝ 
মাত্বঝ একাজ েুক্তনযায সব্ত্বেত্বয কক্তিন কাজ ব্ত্বল্ই মত্বন হয। ব্নযত্বঘাড়া আর বেতয-
আত্বব্ে আর সুপ্ত েমতা শেন এই রকমই–এব্ং তাই তারা প্রাযই ইচ্ছােক্তির পত্বে 
অতযন্ত উত্তপ্ত হত্বয তাত্বক ক্তছাঁত্বড় টুকত্বরা টুকত্বরা কত্বর শফল্ত্বত পাত্বর। ইচ্ছা হল্ অত্বনকটা 
শছাঁড়া ব্ত্বের মত। এর শকান োমই শেন শনই। সক্ততযই ক্তক তাই? 
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অব্েয এই রকম অব্স্থায ক্তনত্বজর সত্বাত্বক প্রভাক্তব্ত করার একটা পথও আত্বছ। সত্বার 
একটা অংে োর েতকরা সব্টাই স্বযংক্তিয নয–তাসত্বেও শস সমূ্পণণভাত্বব্ ইচ্ছার উপর 
ক্তনভণরেীল্ নয। 
  
এই অংে সম্বত্বন্ধ েুঃ কু অত্বনকখাক্তনই শব্র করত্বত সেম হত্বযত্বছন। এ সম্বত্বন্ধ আমাত্বের 
ক্তকছু ভাব্নার শনই। আমরা েক্তে োই এ সম্পত্বকণ আমাত্বের সত্বেতন না হত্বল্ও েল্ত্বব্। 
আপক্তন এত্বক ইত্বচ্ছ করত্বল্ অত্বেতন ব্া অব্ত্বেতন ব্ল্ত্বত পাত্বরন। 
  
মত্বনর মত্বধয প্রত্বব্ে করার এটাই হত্বল্া শখাল্া পথ। এইভাত্বব্ই আমরা অত্বনক ব্েল্ 
করত্বত পাক্তর, তাত্বক সাক্তরত্বয তুল্ত্বত পাক্তর। েক্তিোল্ী করত্বত পাক্তর। 
  
তাই ব্ল্ত্বত শেত্বল্ মন আর শেত্বহর মত্বধয একটা শব্াঝাাঁপড়া আত্বছ–আর শসটা করার পথ 
হত্বল্া অব্ত্বেতন সত্বার মধয ক্তেত্বয মত্বনর মত্বধয শপৌঁত্বছ েরীরত্বক প্রভাক্তব্ত কত্বর নতুন 
সুস্বাস্থয আর েক্তি ক্তফত্বর শপত্বত পাক্তর। 
  
অব্েয েুঃ কু’র ক্তনজস্ব পরামত্বেণ শে সব্ই ক্তনরাময হত্বত পাত্বর শসকথা ব্ল্ত্বত োওযা 
খুব্ই শব্ক্তে ব্ল্া হত্বব্। 
  
এক্তট মত্বন শে পক্তরব্তণন আত্বন তাহত্বল্ আমরা শেভাত্বব্ শল্াকজন, ক্তজক্তনস ব্া ঘটমান 
ক্তকছুর ক্তেত্বত তাকাই শসই ভাত্বব্ই। এ মত্বনর মত্বধয ব্া মন শথত্বক শেসব্ েতণ ব্া কারণ 
সরাসক্তর শজত্বে ওত্বি তাত্বের হাত শথত্বক আমাত্বের মুি করত্বত পাত্বর। আর োর উোহরণ 
ক্তহত্বসত্বব্ কল্পনার শেত্বত্র শেমন করার থাকত্বত পাত্বর। 
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আত্ম-অক্তভভাব্ন ব্া ক্তনজস্ব-অক্তভভাব্ন ব্া পরামেণ হীনমনযতা ব্া ভত্বযর মত ব্যাপার 
ক্তব্ত্বেে কত্বর স্নাযু, েুক্তশ্চন্তা, ক্তেন্তা ইতযাক্তের উপক্তস্থক্ততত্বত েূর কত্বর ক্তেত্বত পাত্বর। এগুত্বল্া 
আসত্বল্ মানক্তসক অব্স্থা। 
  
এই আত্ম অক্তভভাব্ত্বনর সহাযতায আপক্তন েন্ত্রণাত্বব্াত্বধর হাত শথত্বক ক্তনষৃ্কক্তত ল্াভ করত্বত 
পাত্বরন, এটাই শেে পেণন্ত মত্বন শেখা শেয। 
  
ক্তকন্তু–আর এটা মত্বন রাখা অতযন্ত জরুরী–োাঁত্বতর েন্ত্রণাত্বক েক্তে গ্রাহয না করা হয আর 
এইভাত্বব্ই তা েূর করাও োয শসটা ক্তকন্তু ঐ পো োাঁতত্বক নষ্ট্ কত্বর শফল্ত্বত পাত্বর না। 
  
ক্তিক এইভাত্বব্ই েুঃ কু’র পদ্ধক্ততও মানক্তসক পোঘাত্বতর হাত শথত্বকও তার কষ্ট্ েূর 
করত্বত পাত্বর। ক্তকন্তু এটা কখনই শুক্তকত্বয োওযা ব্া মৃত ক্তেকড়সম স্নাযুগুত্বল্াত্বক ক্তকছুত্বতই 
নতুন জীব্ন ক্তেত্বত পাত্বর।, কারণ এ শরাে অক্তত সংিামক। 
  
এব্ার আসুন, েুঃ কু’র পদ্ধক্ততটা শকমন শেত্বখ ক্তনই। 
  
ব্ারব্ার অব্ত্বেতন সত্বার সত্বঙ্গ কথা ব্ল্ত্বত থাকুন। সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া সময হত্বল্া 
রাক্তত্রত্বব্ল্া েখন আপনার জাগ্রতভাব্ িত্বম ক্তব্ল্ীন হত্বত োয আর তার স্থান গ্রহণ কত্বর 
শোপন েরজা ক্তেত্বয প্রত্বব্ে কত্বর অব্ত্বেতন সত্বা। এই সত্বাত্বক জাক্তনত্বয ক্তেন আপক্তন ক্তক 
হত্বত োন ব্া করত্বত োন। শব্ে আত্মক্তব্শ্বাস ক্তনত্বয কথা ব্লু্ন। একেম সক্তিক থাকুন। 
তত্বব্ অপ্রাসক্তঙ্গক ব্া অসম্ভব্ ক্তকছু ব্ল্ত্বব্ন না। কথাগুত্বল্া শেন শব্ে পক্তরষ্কার আর দ্রুর 
কত্বর ব্ল্া হয, আর ব্ারব্ার ব্ল্ত্বব্ন। অত্বনক ক্তেক্তকৎসক ক্তব্শ্বাস কত্বরন শুধু কথাগুত্বল্া 
শিাাঁট শনত্বড় ব্ল্ত্বত োওযাই েত্বথষ্ট্-েে কত্বর উচ্চারণ করার েরকার হয না। 
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একটা উোহরণ ক্তহত্বসত্বব্ আজ রাত্বতই োুঃ কু’র পদ্ধক্তত প্রত্বযাত্বে কত্বর ব্সুন না : ‘আক্তম 
এব্ার আব্ার কাত্বজ মত্বনাত্বোত্বে শেব্। সব্ মনপ্রাণ ক্তনত্বযাক্তজত করত্বব্া, এর মাঝখাত্বন 
অত্বনন্দ্ আর সুখ খুাঁত্বজ শনব্।’ 
  
প্রত্বতযক সফল্ মানুেই এইভাত্বব্ কাজ কত্বর থাত্বকন। তাহত্বল্ আপক্তন শকন করত্বব্ন না? 
আজই তত্বব্ শুরু কত্বর ক্তেন। 
  
. 
  
ছয. পুরত্বনার ব্েত্বল্ নতুন সত্তা 
  
আপক্তন হযত্বতা ভাব্ত্বছন : এই সাফত্বল্যর ক্তব্েয ক্তনত্বয এত আত্বল্ােনা শকন? আক্তম এত 
ব্যস পার হত্বয এত্বসক্তছ। আক্তম িত্বমই অতত্বল্ নামত্বত েত্বল্ক্তছ। রাতারাক্তত পুরত্বনা এই 
শখাল্সা ব্েত্বল্ শফল্া অসম্ভব্। এটা কখনই করা োয না। নতুন অভযাস েত্বড় শতাল্ার 
মত এখন আর এসমযত্বক শব্ত্বছ শনওযা োয না। 
  
এরকম একটা ধারণা সক্ততযই মারাত্মক একটা ক্তব্েয। 
  
ল্ে ল্ে েী পুরুেত্বক এটাই আর এক্তেত্বয েল্ত্বত ক্তেত্বচ্ছ না। ধারণাটা হত্বল্া ব্যস হত্বয 
শেত্বল্ আর শকউই নতুন কত্বর ক্তকছু ক্তেখত্বত পাত্বর না। এমন একটা ধারণা শে মাত্র 
পাঁযক্তত্রে ব্ছত্বর পা রাখত্বল্ই শে শকান মানুে একেম েীতল্, পাথত্বর পক্তরণত হত্বয োয 
আর শকানভাত্বব্ই তাত্বক েক্তল্ত্বয নতুন রূপোন করা োয না। 
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আসত্বল্, আমাত্বের প্রক্ততক্তেত্বনর জীব্ত্বন এর ক্তব্পরীতটাই ক্তকন্তু ঘত্বট েত্বল্ত্বছ। 
  
আপক্তন ক্তনত্বজই হযত্বতা ব্হু মানুত্বের কথা জাত্বনন ব্া তাত্বের ক্তব্েত্বয পত্বড় থাকত্বব্ন শে 
তারা শকমনভাত্বব্ উন্নক্তত কত্বর েত্বল্ত্বছন। ক্তেখত্বর উিত্বছন তাত্বের সারা জীব্ন ধত্বরই। 
তারা শকানক্তেনই ভাত্বব্নক্তন একাজ পারত্বব্ন না। তারা কখনই ব্ত্বল্ন ক্তক নতুন শকান 
ক্তকছু ভাব্ত্বত ব্া নতুন আেেণ েড়ত্বত, নতুন ধযানধারণা বতক্তর করত্বত ব্া পুরত্বনা সত্বা 
ব্েল্ কত্বর নতুন সত্তা তারা আর েড়ত্বত পারত্বব্ন না। 
  
এই কারত্বণই আজত্বকর মনস্তত্বক্তব্েরা কখনই ক্তব্শ্বাস কত্বরন না শে শকউ ব্েত্বল্ োওযার 
েমতা তযাে করত্বত পাত্বর। 
  
শকউ েখন ব্ত্বল্; মানুত্বের মন একটু একটু কত্বর মরত্বে ধত্বর েি, অথব্ণ হত্বয পত্বড়, আর 
শসটা জীব্ত্বনর একটা ক্তব্ত্বেে সমত্বযই হয। 
  
‘একেম ব্াত্বজ কথা!’ মনস্তাক্তেকরা প্রক্ততব্াে কত্বর ব্ল্ত্বব্ন। 
  
তারা শকানসমত্বযই আমরা োত্বক অভযাস ব্ক্তল্ তার ক্তেত্বক শোখ ব্ন্ধ কত্বর থাত্বকন না। 
তারা জাত্বনন শে অভযাসই সব্ ক্তজক্তনসত্বক সহজ কত্বর শতাত্বল্। এত্বের ক্তনত্বযই আমরা 
শকান ঝাত্বমল্া ছাড়া েল্ত্বত পাক্তর। আসত্বল্ এত্বের ছাড়া আমরা েল্ত্বতই পারতাম না। 
  
আপনার ক্তনত্বজত্বক একব্ার অভযাস ব্াে ক্তেত্বয কল্পনা কত্বর ক্তনন শতা! মত্বন করুন, আপক্তন 
শকান ক্তব্েয মত্বন করত্বত পারত্বছন না আর প্রক্ততক্তট শছাটখাত্বটা কাজ করার সময মনক্তস্থর 
করত্বত হত্বচ্ছ। এরকম হত্বল্ আপক্তন ক্তকছুত্বতই আর শকান কাজই কত্বর উিত্বত পারত্বব্ন 
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না। আপক্তন শছাটখাত্বটা ক্তব্েত্বয এতই ব্যস্ত থাকত্বব্ন শে ব্ড় ব্া েরকারী কাজ করার আর 
শকান সুত্বোেই পাত্বব্ন না। 
  
অভযাস োরুণ েরকারী ক্তজক্তনস। এটা জীব্নত্বক সহজ কত্বর শতাত্বল্। তাছাড়াও ক্তিগুণ 
কাজ কত্বর। অভযাত্বসর মজাই হত্বল্া এই। 
  
এই অভযাসই মানুত্বের মত্বধয মত্বন রাখার কাজটা কত্বর েত্বল্। এ ছাড়া আমরা শকান 
ক্তকছুই ক্তেখত্বত পারতাম না, ক্তনত্বজত্বের শেখাত্বতও পারতাম না। 
  
অভযাস বু্ক্তদ্ধমত্তার ক্তেহ্ন, একথা ক্তব্শ্বাস করুন আর না করুন। এটা শকান রকম অক্তেন্তার 
অন্ধ শকান ক্তকছু না। 
  
জ্ঞানতুঃ শকান অভযাস তযাে করা ব্া েত্বড় শতাল্া ব্যাপারটা একটা ক্তব্রাট ক্তকছু। 
  
এর অথণ হত্বল্া শকান ক্তকছু হযত্বতা ব্েত্বল্ শেত্বত পাত্বর। আমরা ভীত নই। আমরা হাক্তরত্বয 
োই না। আমরা শব্াঁত্বে থাকত্বত পাক্তর শকননা আমরাও শতা ব্েত্বল্ শেত্বত পাক্তর। 
  
সমত্বযর সত্বঙ্গ সত্বঙ্গ আমরা ব্েত্বল্ শেত্বত পাক্তর। আমরা নতুন নতুন অভযাসও েত্বড় তুল্ত্বত 
পাক্তর। 
  
এই অভযাস বতক্তর করা ব্া শছত্বড় শেওযার েক্তি ছাড়া জীব্ন হযত্বতা শেে হত্বয শেত্বত 
পারত্বতা ব্হুাঁকাল্ আত্বেই। সক্ততযই ক্তক অসহায এই জীব্ন। 
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অতএব্ আপক্তন শেখত্বছন অভযাস এক ধরত্বণর মত্বন রাখার ব্যাপার। এই ভাত্বব্ আপনার 
ক্তেরা উপক্তেরা, স্নাযু আর মক্তস্তষ্ক কাজ কত্বর। কত দ্রুতই না এরা ক্তেত্বখও শনয। 
  
প্রথম এব্ার ক্তকছু করার শেষ্ট্া করুন। কাজটা অব্েয সহজ হত্বব্ না। তাই আব্ার শেষ্ট্া 
করুন। এটা শতমন কক্তিন নয। শকান ক্তকছু না শভত্বব্ আপক্তন অক্তেত্বরই করত্বত পারত্বব্ন। 
আপনার মক্তস্তত্বষ্কর ক্তনত্বের স্তর কাজটা করা সুরু কত্বরত্বছ। 
  
অভযাস ক্তকন্তু অক্তেত্বরই একটা কেেণতায পক্তরণত হত্বত পাত্বর। এ হযত্বতা আপনার উপর 
কতৃণত্ব করত্বত শেত্বয আপনাত্বক োল্নাও করত্বত পাত্বর। অভযাস েতেণ থাকত্বব্ আপনার 
ক্তনজস্ব ইচ্ছা ব্ত্বল্ ক্তকছু থাকত্বব্ না। এমন একটা ধারণা অব্েযই শতমন সুখব্র নয 
ক্তকছুত্বতই। 
  
মত্বন রাখা েরকার অভযাস একটা ভাত্বল্া োন ব্ত্বট তত্বব্ অতযন্ত খারাপ প্রভু। তাই এর 
জাযোত্বতই এত্বক শরত্বখ ক্তেন। অভযাসত্বক শেে করত্বত ক্তেন। শে শকান মূত্বল্যই শহাক 
আপনাত্বকই প্রভুত্ব করত্বত হত্বব্। 
  
আর এই কারত্বণই তাই আপক্তন করত্বব্ন েখন ব্ল্ত্বব্ন : ‘না, এখন ব্েল্ করার পত্বে 
ব্ড় শেরী হত্বয শেত্বছ।’ 
  
এর কারণ ক্তক জাত্বনন? আপক্তন অভযাসত্বক ব্ড় শব্ক্তে সুত্বোে ক্তেত্বচ্ছন। আপক্তন ভুত্বল্ 
শেত্বছন আসল্ প্রভু শক। আসত্বল্ আপক্তন ক্তনত্বজত্বক বু্ক্তদ্ধহীন কত্বর তুল্ত্বছন। 
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এসত্বব্র অথণই হত্বল্া আপনার মক্তস্তত্বষ্কর ক্তনম্নস্তর ব্ড় শব্ক্তে কাজ করত্বত সুরু কত্বরত্বছ আর 
এর সত্বঙ্গ উপত্বরর স্তর এত্বকব্াত্বরই ক্তকছু করত্বছ না। 
  
তাসত্বত্বও ক্তকন্তু মক্তস্তত্বষ্কর উপত্বরর অংেই আসল্ প্রভু। 
  
এই উপত্বরর মক্তস্তষ্ক ছাড়া আমাত্বের অভযাস থাকা সম্ভব্ নয। আমরা ক্তেখত্বতও পারত্বব্া না 
(অভযাস েত্বড় ওিার ব্যাপারটাও তাই)-আর এটা সম্ভব্ হত্বতা না উপত্বরর মক্তস্তত্বষ্কর অংে 
না থাকত্বল্ (এটাই বু্ক্তদ্ধমত্তা)। 
  
এর মূল্ ব্িব্য তাহত্বল্ ক্তক? 
  
ক্তনম্ন মক্তস্তষ্কত্বক েমতা োন করত্বল্ আত্বখত্বর ল্াভ হয না। এর ফত্বল্ এটা নত্বড়েত্বড় কাজ 
করার েক্তি নষ্ট্ কত্বর শেয। অতএব্ আসুন আমরা উপত্বরর মক্তস্তষ্কই কাত্বজ ল্াোই। এর 
সাহাত্বেয আমরা আরও ভাত্বল্া কত্বর আরও দ্রুত কাজ সমাধা করত্বত পাক্তর! আমরা শকান 
ক্তকছু নতুন আর আশ্চেণজনক ক্তকছুত্বত ব্েত্বল্ শেত্বত পাক্তর! 
  
আত্বেকার পুরত্বনা ব্াত্বজ অভযাস েূর শহাক। নতুন আর কাত্বজর অভযাসই তত্বব্ আসুক। 
এই ভাত্বব্ই সৃক্তষ্ট্র আক্তে শথত্বক জীব্ন এক্তেত্বয েত্বল্ত্বছ। এই কারত্বণই জীব্ন সফল্ 
হত্বযত্বছ। সাফত্বল্যর এটাই হত্বল্া অনযতম ক্তব্রাট একক্তট ক্তনযম-অভযাত্বসর ধারাব্াক্তহক 
মৃঙ্খল্ েড়া আর শভত্বে শফল্ার েক্তি। 
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ব্যক্তিল্ত্বর ক্তিযা 
  
শে সব্ ক্তজক্তনস ভােয ক্তনযন্ত্রণ কত্বর– 
১। ”ক্তব্ত্বশ্ব আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের জাযো আমাত্বের জনয অংেত েত্বড় শতাল্া হয।” 
২। ”এই পৃক্তথব্ীত্বত আমাত্বের স্থান ক্তনণণত্বযর ব্যাপাত্বর অত্বনযরও ক্তকছু ব্িব্য থাত্বক–অব্েয 
ক্তব্ত্বেে ক্তকছুেূর পেণন্তই।” 
৩। ”এই পৃক্তথব্ীত্বত ব্াস্তব্ অব্স্থা আমাত্বের স্থান ক্তনযন্ত্রণ কত্বর–তত্বব্ সমূ্পণণ নয।” 
৪। ”এই ক্তব্ত্বশ্ব আমাত্বের স্থান ক্তনব্ণােত্বন মাত্বঝ মাত্বঝ ভাত্বেযর ভূক্তমকা থাত্বক।” 
৫। ”আপক্তন ক্তনত্বজই পৃক্তথব্ীত্বত ক্তনত্বজর স্থান ক্তনণণয কত্বরন–প্রায সমূ্পণণভাত্বব্ই।”–
স্মরণেক্তি বৃ্ক্তদ্ধর প্রণাল্ী আক্তব্ষ্কারক–েক্তিউ শজ. এত্বনভার 
  
. 
  
এক. পারা ও না পারা 
  
আমার মত্বন হয সকত্বল্ই শব্াধহয কােত্বজ ইত্বনার ক্তব্জ্ঞাপন শেত্বখ থাকত্বব্ন। এগুত্বল্া 
শমাটামুক্তট শ্রীেুি পাত্বরন (ক্তেক্তন ইত্বনাজ শখত্বয থাত্বকন) আর শ্রীেুি পাত্বরন না’র (ক্তেক্তন 
ইত্বনাজ খান না) সম্পত্বকণ। 
  
এই েুই ভদ্র্ত্বল্াকত্বকই শব্ে মজার মানুে মত্বন হয, তত্বব্ তাত্বের সম্বত্বন্ধ অত্বনক ক্তকছুই 
জানার আত্বছ। 
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েুজত্বনই ল্াইত্বন শথত্বক শুরু কত্বরন। একজন ক্তনশ্চযই প্রথম হত্বব্ন আর ব্াক্তকজনত্বক 
শকাথাও খুাঁত্বজই পাওযা োত্বব্ না। শ্রীেুি পাত্বরন অব্েযই ক্তজতত্বব্ন। আর শ্রীেুি পাত্বরন 
না ক্তনঘণাৎ ব্যথণ। 
  
এখন কথা হত্বল্া আপক্তন এাঁত্বের মত্বধয কার মত? আপক্তন শ্রীেুি পাত্বরত্বনর মত শব্ে 
হাক্তসখুক্তে? না, আপক্তন শ্রীেুি পাত্বরন না’র মত সব্সময এত্বল্াত্বমত্বল্া, সফল্ হওযার 
সম্ভাব্নাই োর শনই? 
  
এর সব্ই আপনার উপত্বর ক্তনভণর করত্বছ। 
  
এব্ার তাই ওই েুজন, অথণাৎ শ্রীেুি পাত্বরন আর পাত্বরন না’শক পাোপাক্তে শরত্বখ তুল্না 
কত্বর শেখুন। এটা শকাথাও শেত্বত হত্বল্ শকান রাস্তায োত্বব্ন শসটা শব্ত্বছ শনব্ার মতই। 
  
আসত্বল্ শ্রীেুি পাত্বরন আর পাত্বরন না’র মত্বধয তফাৎ হত্বল্া এই রকম : 
  
শ্রীেুি পাত্বরন (মত্বন মত্বন) ব্ত্বল্ন : ‘একাজ আক্তম পারত্বব্া…অনয গুত্বল্াও পারত্বব্া…।‘ 
শ্রীেুি পাত্বরন না’র মুখ েম্ভীর, হতাোয ভরা। ক্ততক্তন (মত্বন মত্বন) ব্ত্বল্ন : ‘একাজ 
পারত্বব্া না। এ আমার েমতার ব্াইত্বর। জীব্ত্বন এটা ভাত্বল্াব্াক্তসক্তন। শছত্বড় শেওযাই 
ভাত্বল্া।‘ 
  
আশ্চেণ ব্যাপার হত্বল্া শ্রীেুি পাত্বরন কাজক্তট করত্বত পাত্বরন, শেষ্ট্াও কত্বরন। অনযক্তেত্বক 
শ্রীেুি পাত্বরন সহজ কাজও পাত্বর না, এমন ক্তক শেষ্ট্াও কত্বরন না। েুুঃত্বখর কথাটাই 
হত্বল্া এই। 
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আসুন, এখনই মনক্তস্থর কত্বর শফলু্ন শে আপক্তন ওই শ্রীেুি পাত্বরন হত্বব্ন। 
  
শকান কাজ করত্বত ক্তেত্বয প্রথত্বমই ক্তনত্বজত্বক ব্লু্ন : ‘কাজটা আক্তম পারত্বব্া। ক্তনশ্চযই 
পারত্বব্া।’ শব্ে মত্বনাত্বোে ক্তেত্বযই কথাটা ব্ারব্ার ব্লু্ন। এ হত্বল্ শে শকান ব্াধার সামত্বন 
োাঁড়াত্বত পারত্বব্ন। ক্তনত্বজর মত্বন ক্তব্শ্বাস রাখুন, ক্তনশ্চযই পারত্বব্ন। কাজ করত্বত ক্তেত্বয মত্বন 
আনন্দ্ পাত্বব্ন এত্বত। আপনার জীব্ন এত্বত সজীব্ হত্বয উিত্বব্, শেখত্বত পাত্বব্ন কাজটা 
প্রায অত্বধণক সমত্বযই কত্বর শফল্ত্বত পাত্বরন। 
  
েখন শকান ব্যাপাত্বর শকাথাও ব্যথা শব্েনার সামত্বন পড়ত্বত হয শ্রীেুি পাত্বরন হাক্তসমুত্বখই 
তার শমাকাক্তব্ল্া কত্বরন, ‘হযাাঁ েন্ত্রণা হত্বচ্ছ ব্ত্বট তত্বব্ সহয করত্বত পারক্তছ।’ কাথাটা তার 
ক্তনত্বজর মত্বনই শখত্বল্ োয। শ্রীেুি পাত্বরন না সম্ভব্ত মনক্তস্থরই করত্বত পাত্বরন না। 
োাঁত্বতর োিার তাত্বক শসরা জ্ঞান হারাত্বনার ওেুধ ক্তেত্বল্ও শ্রীেুি পাত্বরন না োাঁত 
শতাল্াত্বত োন না। 
  
েুজত্বনর মত্বধয শ্রীপাত্বরন নাই শব্ক্তে ভুত্বে থাত্বকন। শ্রীেুি পাত্বরন শেক্তখত্বয ক্তেত্বযত্বছন ক্ততক্তন 
তীব্র েন্ত্রণাও সহয করত্বত পাত্বরন। ব্যথার শকান শব্াধই তার শনই। তার মন শসটা 
জানত্বত শেয না। 
  
অব্েয ভাব্ত্বব্ন না এভাত্বব্ আপনার োাঁত্বতর োিারত্বক সক্তরত্বয রাখত্বত পাত্বরন। এটাও 
সতয শে আপক্তন েন্ত্রণা শটর পাত্বব্ন না। তত্বব্ এটুকুই সব্। োাঁত্বতর ওই েন্ত্রণা পো 
োাঁত্বতর জনযই রত্বয শেত্বছ। পৃক্তথব্ীর সব্ রকম ভাব্নাও এটা সাক্তরত্বয তুল্ত্বত পারত্বব্ না! 
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তত্বব্ োই শহাক, ভাব্নার মত্বধয ক্তকছু একটা আত্বছ! একটা শসনাব্াক্তহনী অত্বনক ভাত্বল্া 
ল্ড়াই করত্বত পাত্বর েখন প্রক্ততক্তট মাত্বযর সন্তানই ব্ত্বল্ : ব্াক্তজ রাখত্বত পাত্বরন েত্রুত্বের 
গুাঁক্তড়ত্বয ক্তেত্বত পারত্বব্া! 
  
শে ব্যক্তি ব্ত্বল্ন, আক্তম পাক্তর (মত্বনর শথত্বকই) ক্ততক্তন েে মানুে, েতকরা নব্বই ভাে 
জযই তার মুত্বিার মত্বধয। তাই আক্তম পাক্তর’ কথাটা আত্বস ‘আক্তম করব্’ কথাটার শঢর 
আত্বে। 
  
এ ধরত্বণর ক্তেন্তার সুক্তব্ধা হত্বল্া, এ আপনাত্বক আপক্তন সক্ততযই ো ক্তেন্তা করত্বত ব্া অনুভব্ 
করত্বত োন তাই করত্বত সাহােয কত্বর। আপক্তন ো োন না (ত্বেমন, ক্তেন্তা, অনুভুক্তত, ভয, 
েুক্তশ্চন্তা, ভাব্না ইতযাক্তে) আপক্তন মন শথত্বক েূত্বর সক্তরত্বয রাখত্বত পাত্বরন। আপক্তন এরকম 
করার মধয ক্তেত্বয সহত্বজই ব্হু ঘন্টা, ক্তেন, মাস, ব্ছর, এমন ক্তক সারা জীব্নই 
েন্ত্রণাত্বব্াত্বধর শথত্বক সক্তরত্বয রাখত্বত পাত্বরন। আপক্তন তাই ক্তব্ছানায অসংখযব্ার ক্তনদ্র্াহীন 
েন্ত্রণাকাতর ছটফটাক্তন শথত্বক শরহাই শপত্বত পাত্বরন। তাই এইভাত্বব্ আপনার স্নাযুত্বক 
শরহাই ক্তেত্বত পাত্বরন, েক্তির অপব্যয শরাধও করত্বত পাত্বরন। 
  
আসত্বল্ আপক্তন কতৃণত্ব করত্বত পাত্বরন েৃঢ়তার সত্বঙ্গ, েক্তে ক্তব্শ্বাস কত্বরন শে আপক্তন 
পারত্বব্ন। 
  
. 
  
েুই. আত্মক্তব্শ্বাস 
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জীব্ত্বনর প্রক্ততক্তট ক্তেত্বনই আমরা শুনত্বত অভযস্ত এই কথাগুত্বল্া : কক্তিন পক্তরশ্রমই হত্বল্া 
আসল্ রহসয। আর শকান পথ শনই। কক্তিন পক্তরশ্রমী মানুেত্বক শকউ সফল্ হওযা শথত্বক 
শিক্তকত্বয রাখত্বত পাত্বর না! 
  
কথাটা আমরাও স্বীকার কক্তর–তত্বব্ পুত্বরাপুক্তর নয। 
  
আসত্বল্ আমরা ল্ে ল্ে জ্বরাগ্রস্ত মানুত্বের কথাই ভাব্ত্বত োই োরা েূত্বর ক্তছটত্বক োয 
অথে শকাথাও শপৌঁছুত্বত পাত্বর না। তারা পশ্চাৎপট বতক্তর কত্বর আর তাত্বের মত্বধয সামানয 
কত্বযকজন শকব্ল্ মত্বঞ্চ পােপ্রেীত্বপর সামত্বন আসত্বত পাত্বর। 
  
এই সব্ মানুত্বের শব্ল্ায অস্বাভাক্তব্ক ক্তক থাত্বক? অথণাৎ োাঁরা আত্বল্ায এত্বস োাঁড়ান? 
ব্াক্তকরা শেখাত্বন পাত্বরন না তারা পাত্বরন ক্তকভাত্বব্? অনযত্বের সত্বঙ্গ তাত্বের তফাৎ শকাথায? 
  
আমরা এই ধরত্বণর ব্হু প্রথম সাক্তরর মানুত্বের পক্তরেয জাক্তন। তাত্বের মত্বধয রত্বযত্বছন েি 
ধাত্বতর ব্যব্সাযী, সংব্ােপত্র জেত্বতর মানুে, ধমণোজক, শেযার মাত্বকণত্বটর মহারথীরা, 
শসনা আর শনৌব্াক্তহনীর মানুে ইতযাক্তে। অথে তাত্বের মত্বধয ক্তমল্ প্রায শোত্বখই পত্বড় না–
তাত্বের মত্বধয সু্কল্ ক্তেো, ক্তেেণ ব্যব্স্থা, আপাত আব্রণ, বেনক্তন্দ্ন কাজকমণ শকানটাত্বতই 
ক্তমল্ খুাঁত্বজ পাওযা েুষ্কর। 
  
তাসত্বত্বও প্রথম সাক্তরর মানুে ক্তহত্বসত্বব্ তাাঁরা ক্তব্ক্তেষ্ট্ হত্বয উত্বিত্বছন-একই ধরত্বণর েী 
পুরুে। তাাঁত্বের মত্বধয এমন ক্তকছু আত্বছ ো অনযত্বের মত্বধয শনই। এটাত্বক ‘োল্নােক্তি’, 
‘উেযম’, ‘প্রক্ততভা’, ‘ব্যক্তিত্ব’ ো খুক্তে ব্ল্ত্বত পাত্বরন। এটা আমার, আপনার ব্া অনয শে 
শকান মানুত্বেরই জীব্ন েত্বড় শতাল্ার কাত্বজ একান্ত অপক্তরহােণ। এ ছাড়া আমরা ল্ে ল্ে 
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মানুত্বের মত্বধয আমরা শকউই নই, অক্তত সাধারণ জনেণ মাত্র। এরই সাহাত্বেয আমরা 
এক্তেত্বয েক্তল্, ল্ড়াই কক্তর, ধাক্কা মারত্বত োই, আমরা ো োই তাই শেে অব্ক্তধ পাই। 
  
এ সব্ মানুে এত্বকব্াত্বর আল্াো। আপক্তন তাত্বের ল্েয না কত্বর ক্তকছুত্বতই পারত্বব্ন না। 
  
এই সব্ মানুে ক্তনত্বজত্বের অনযভাত্বব্ এক্তেত্বয ক্তনত্বয েত্বল্ন। তাাঁরা মানুেত্বক অনয ভাত্বব্ই 
নাড়াোড়া কত্বর থাত্বকন। সব্ ব্যাপার আমাত্বের শে ভাত্বব্ স্পেণ কত্বর তাত্বের ক্তকন্তু শস 
ভাত্বব্ কত্বর না। এই সব্ মানুে জীব্নত্বক অনয েৃক্তষ্ট্ত্বকাণ শথত্বক শেত্বখন। আমরা এটা 
জাক্তন, আমরা শসটা অনুভব্ কক্তর। এইসব্ মানুেরা আমাত্বের আপনাত্বের মতই খাওযা-
োওযা পান কত্বরন, ঘুত্বমান। তাসত্বত্বও তারা আল্াো ক্তকছু, আমাত্বের মতন আত্বেৌ নন। 
তাাঁত্বের োম সমূ্পণণ আল্াো। শে ভাত্বব্ই ধরুন তারা সমূ্পণণ অনয রকম। 
  
এই তফাৎ ক্তক রকম? এটা হত্বল্া অক্তত প্রােীন প্রশ্ন। এর শকান উত্তর আত্বছ ক্তক? 
আমাত্বের তা অব্েয জানা শনই। তা হত্বল্ও আমরা জাক্তন, এই সব্ তফাৎ ক্তব্ক্তেষ্ট্ েী 
পুরুত্বেরা-শকান রকত্বমই ভীত নন। তারা ক্তনত্বজরা শে রকম তাই থাত্বকন আর শসটা 
প্রকাে করত্বতও ভয পান না শকান ভাত্বব্ই। 
  
তারা ক্তনত্বজর ক্তনত্বজর ভাব্ধারাত্বতই ো তাই-স্বাভাক্তব্ক, ল্িাহীন, ক্তব্না ছদ্মত্বব্ত্বেই 
থাত্বকন। তারা ক্তনত্বজত্বের ধযান ধারণা আর আকােো। অনুোযী কাজ কত্বর েত্বল্ন। 
জীব্ন কাটাত্বনার উত্বদ্দত্বেয তাত্বের ক্তনজস্ব একটা পক্তরকল্পনা থাত্বক। এই সব্ েী পুরুে 
অপত্বর ক্তক ব্ত্বল্ ব্া কত্বর তা ক্তনত্বয মাথা ঘামাত্বত োন না। তাাঁরা েুক্তনযা শেভাত্বব্ প্রকাে তা 
মাত্বনন না। ব্রং তাত্বের আেত্বেণ, রুক্তেত্বত আর পক্তরকল্পনায তাত্বক েত্বড় তুত্বল্ রূপোন 
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করত্বত োন। ক্তনত্বজত্বের পছন্দ্ মত কাজ করত্বত তাাঁরা ল্ক্তিত হন না ব্রং সাহত্বসর সত্বঙ্গ 
তা কত্বরন। তাাঁরা ক্তনত্বজত্বের ইচ্ছা মতই েল্ত্বত োন। হযত্বতা শকউ তাত্বত হাসত্বত পাত্বর 
তত্বব্ শক গ্রাহয কত্বর। 
  
তাাঁরা শমাত্বটই পাত্তা ক্তেত্বত োন না। তারা ক্তনত্বজত্বের উপর ক্তব্শ্বাস রাত্বখন। অব্েয এরকম 
করার পক্তরণক্ততত্বত মাত্বঝ মাত্বঝ তারা অক্তত সাহসী খারাপ মানুে হত্বয ওত্বিন। আব্ার শুধু 
এটাই নয, তাাঁরা সাহসী অথে সৎ মানুেও হত্বত পাত্বরন। এই সব্ মানুে েক্তে একাত্বজ 
আস্থা না রাখত্বতন তাহত্বল্ কাত্বজর কাজ ক্তকছুই শব্াধ করত্বত পারত্বতন। 
  
আমাত্বের মত্বধয শব্ক্তের ভাে মানুেই ক্তকন্তু ক্তপছত্বনর সাক্তরর। আর তার ভাত্বল্া কারণও 
আত্বছ। কারণ হত্বল্া, আমরা ভাক্তব্ আমাত্বের ওটাই উপেুি জাযো। আসত্বল্ আমরা 
সামত্বনর সাক্তরত্বত আসত্বত ভয পাই। 
  
জনসাধারত্বণর মধয শথত্বক শব্ক্তরত্বয এত্বস আমরা সক্তিক পত্বথ েল্ত্বত ভয পাই (হযত্বতা 
শসটা ভাত্বল্াই হত্বত পারত্বতা)–আমরা এ ভাত্বব্ আমাত্বের আসল্ সত্তাত্বক প্রমাণ করত্বতও 
ভীত হই। 
  
এ ব্যাপাত্বর আমাত্বে ক্তেন্তাধারা হিাৎ েক্তজত্বয ওত্বি, এটা আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের নয। 
  
একটা ক্তনক্তেণষ্ট্ নকো অনুোযী আমরা প্রক্ততক্তিযা প্রকাে কক্তর। শব্ক্তের ভাে শেত্বত্রই 
আমরা এমনক্তক ক্তনত্বজত্বেরই জাক্তন না। েমা োইব্ার ভঙ্গীত্বত আমরা কতব্ারই ভত্বয 
ব্ল্ত্বত োই : আক্তম ক্তনত্বজর মত্বধয ক্তছল্াম না! 
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তা সত্বেও ক্তকন্তু শে অদু্ভত সত্বা (অনযসত্বব্র মত্বধয) শেত্বখ আপক্তন আতক্তঙ্কত হন তা ক্তকন্তু 
আপনার ক্তনত্বজরই। আসল্ ব্যাপার হত্বল্া আপনার কণামাত্রও ধারণা শনই আপনার আসল্ 
সত্বা শকমন শেখত্বত। অতএব্ আপক্তন ক্তনত্বজও স্তক্তম্ভত হত্বয পত্বড়ন। 
  
ক্তনত্বজর কথাটাই তাই ভাবু্ন। 
  
তত্বব্ প্রথত্বম ক্তনত্বজর উপর আস্থা রাখুন। অনযরকম ক্তকছু হওযার ভাব্নায ভীত হত্বয ব্াস 
করত্বব্ন না। আপনার ক্তনত্বজর জাহাজত্বক ক্তনত্বজই পক্তরোল্না করুন। আপনার ক্তনত্বজর 
মনত্বকই ইক্তিন পক্তরোল্না করত্বত ক্তেন। 
  
তা েক্তে না হয তাহত্বল্ জাহাজ আপন মত্বন ভাসত্বত ভাসত্বত েড়ায আটত্বক োত্বব্। আর 
তাহত্বল্ আপক্তনও উত্বদ্দেয শথত্বক ব্হুেূর ক্তেত্বয পড়ত্বব্ন। এর অথণ হযত্বতা হত্বব্ 
জাহাজক্তটরই ভিেো। 
  
. 
  
ক্ততন. েমত্বনর ক্তব্পে 
  
শে মানুত্বের েক্তি আত্বছ ক্ততক্তন তার সমস্ত পক্তরকল্পনাই সফল্ ব্াস্তব্াক্তযত করত্বত পাত্বরন। 
ক্ততক্তন অক্তত সহত্বজই এক্তেত্বয শেত্বত পাত্বরন। শকান ক্তকছুই তাাঁত্বক থামাত্বত পাত্বর না। 
  
শব্ক্তের ভাে মানুেই সব্ জাযোয ব্াধা, েতণ, কেেণতা আর নানা ধরত্বণর েুক্তশ্চন্তার 
মুত্বখামুক্তখ হন। ক্তকন্তু শে মানুত্বের েমতা আত্বছ তার কাত্বছ এসত্বব্র শকানই অক্তস্তত্ব থাত্বক 
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না। ক্ততক্তন এমনই একজন মানুে োর প্রক্ততভা অনস্বীকােণ, ক্ততক্তন শেন শকান পক্তরব্াহী 
তার। ক্ততক্তন আসত্বল্ হত্বয থাত্বকন েক্তল্ত শকান েক্তি। 
  
একেল্ েুব্ণল্ মানুত্বের মাঝখাত্বন ক্ততক্তন হত্বল্ন একজন েক্তিমান পুরুে। ক্ততক্তনই কাজ 
কত্বরন। সব্ণোই তাত্বক ব্যস্ত মত্বন হয। সব্ কাজ ক্ততক্তন পক্তরোল্না কত্বর েত্বল্ন। ক্ততক্তন 
ক্তনত্বজ হযত্বতা শব্ক্তে ক্তকছু ব্ত্বল্ন না ব্া ক্তনত্বজত্বক ব্যয কত্বরন না। তত্বব্ তার মত্বধয থাকা 
ক্তব্ত্বেে েমতা সব্ ক্তকছু শব্ে স্বাচ্ছত্বন্দ্যর মধয ক্তেত্বয কক্তরত্বয ক্তনত্বয োয। তাত্বক শুধু হযত্বতা 
ব্ত্বল্ ক্তেত্বত হয ব্া হুকুম জানাত্বত হয–আর তাহত্বল্ই সুষু্ঠভাত্বব্ সব্ক্তকছু হত্বত থাত্বক। 
  
এমন হওযার ফত্বল্ শেন ঘুক্তমত্বয থাকা অব্স্থাটা শজত্বে ওত্বি। শোনা োয পেেে। 
ব্াতাত্বস শোনা োয কণ্ঠস্বর। শজত্বে ওত্বি তৎপরতা! মত্বঞ্চ শেন রাজকুমাত্বরর আক্তব্ভণাব্ 
ঘত্বট োয। 
  
এই ক্তজক্তনসই ঘটাত্বত পাত্বর ব্যক্তিত্ব। এটাই মানুেত্বক োল্না কত্বর ক্তনত্বয োয। মানুত্বের 
উপর ো ক্তকছু কাজ কত্বর। 
  
এটাই হত্বল্া েক্তির প্রকাে। এহত্বল্া ক্তভতত্বরর ক্তকছু আর এটাই োরক্তেত্বক সব্ ক্তকছুত্বক 
জ্বাক্তল্ত্বয ক্তেত্বয েত্বল্। এ েখন সব্ণত্বশ্রষ্ঠ হত্বয ওত্বি তখন আর ব্াস্তব্ থাত্বক না। এ েী 
পুরুত্বের অনুভূক্ততত্বক, সহজ প্রবৃ্ক্তত্তত্বক এব্ং শেতন আর অব্ত্বেতন অব্স্থাত্বক দ্রুততর 
কত্বর শেয। এত্বক অনুভব্ করা োয। এ হত্বল্া আসল্, ব্াস্তব্তাময। আসত্বল্ ব্ল্ত্বত শেত্বল্ 
এই হত্বল্া একমাত্র ব্াস্তব্। 
  
ক্তেোর এর সত্বঙ্গ করার ক্তকছু থাত্বক না। 
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আপক্তন েক্তে সক্ততযই শভত্বব্ শেত্বখন, তাহত্বল্ শেখত্বব্ন ক্তেো অত্বনক সমত্বযই এত্বক েৃক্তষ্ট্র 
আড়াত্বল্ শরত্বখ শেত্বপ রাখত্বত োয। 
  
ক্তেোর শেত্বত্র আমরা শেখত্বত পাই এক্তট জংল্ী মানুেত্বক সভয কত্বর শতাল্ার হাক্ততযার। 
আমরা ব্ক্তল্ ক্তেো পক্তরব্তণন আনুক। 
  
আসত্বল্ এটা আমাত্বের একটা আব্রণ োত্বয ক্তেত্বতই সাহােয কত্বর–আর শসই আব্রণ 
হযত্বতা অনুভূক্তত, ধযানধারণা আর কখনও ব্া প্রক্ততক্তিযা প্রকাে, শেটা আর সব্ ক্তেক্তেত 
েী-পুরুে কত্বর থাত্বক। 
  
তত্বব্ মত্বন রাখা েরকার ঐ আব্রণ আসল্ মানুেক্তট নয। শকান ভাত্বব্ই তা নয। ক্তেো ব্া 
সভযতা তাত্বক অত্বনক েভীত্বর োল্ান কত্বর শেয-অত্বনকটা ক্তমেত্বরর শসই মক্তমর মত। 
অত্বনক শেত্বত্রই তার ধারণাই থাত্বক না আসল্ মানুেক্তট শকমন। 
  
তবু্ও মানুেক্তট শসই ব্রাব্ত্বরর মতই ব্নয রত্বয োয–সভযতার েত ব্ড় শখাল্সই তার 
থাকুক। শস আসত্বল্ অক্তত অসহায। শস তার আেুল্ও নাড়ত্বত পাত্বর না। এই জক্তড়ত্বয 
শফল্া সত্বত্বও ক্ততক্তন েক্তে ক্তনত্বজত্বক সাহােয করত্বত সেম হন তাহত্বল্ ভাত্বল্াই। তা েক্তে না 
হয তাহত্বল্ ক্ততক্তন শেখাত্বন আত্বছন শসখাত্বনই পত্বড় থাকত্বব্ন। তার পত্বড় থাকাই ভােয। 
  
ভুল্ ক্তেোর এটাই হত্বল্া ত্রুক্তট। এটা একটা শব্াঝার মত হত্বয মূল্যহীন হত্বয ওত্বি। এ 
ক্তেো শেমন ক্তব্োল্, শতমনই আব্ার মূল্যহীন। তাই শব্োক্তর ক্তেোথণী এ ক্তেোর োত্বপ 
োপা পত্বড় এক পাও এত্বোত্বত পাত্বর না। 
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শে মানুত্বের েমতা থাত্বক শস প্রকৃতই ো েরকার তাই শস গ্রহণ কত্বর আর এটা কত্বর 
শস প্রায প্রকৃক্ততজ অব্স্থায ল্িা না কত্বরই উিত্বত শুরু কত্বর। 
  
শস তখন ক্তনত্বজর সো খুাঁত্বজ পায। শস ক্তনত্বজত্বক সাহােয করত্বত পাত্বর। আর এটাই হত্বল্া 
জীক্তব্ত শথত্বক প্রখর সূেণাত্বল্াত্বক থাকার প্রধান কাজ। জীব্ন আর সাফল্য হত্বল্া তাই 
প্রকাক্তেত করা। 
  
আর এই কারত্বণই আমরা েক্তে আমাত্বের ক্তভতত্বরর শসরা ক্তজক্তনসক্তটর প্রকাে ঘটাত্বত পাক্তর 
তাহত্বল্ শসটা হত্বয ওত্বি েমৎকার উত্বত্তজনাপ্রে। 
  
অতএব্ কখনই ভাব্ত্বত োইত্বব্ন না এটা করার কথা নয। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝ মত্বন হয এমন অত্বনক ক্তকছুই আত্বছ ো করা হত্বযত্বছ আর এমনও আত্বছ 
ো’করা হযক্তন’ আমরা ো সক্ততযই োই তা আমরা পাই না। 
  
আমাত্বের কাজ হত্বল্া আসল্ মানুেত্বক েমন করা। শে অতযন্ত খারাপ, তাত্বক সামত্বন 
প্রকাে করা োয না। 
  
আর একাজ করার সময আমাত্বের কাত্বছ শসটা একটা খারাপ অভযাত্বস োাঁক্তড়ত্বয োয। 
আমরা এ সম্পত্বকণ পােল্ হত্বত োই। 
  
শস মজাোর ব্যব্হারই করত্বত োয। আমাত্বের এটা ব্াাঁকা শোত্বখ থাকত্বত ব্াধয কত্বর ব্ল্া 
োয। আসত্বল্ এ হত্বল্া তার প্রক্ততত্বোধ। 
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মূল্ কথা হত্বল্া, এই সব্ই েমন আর শোপনীযতা শথত্বকই আত্বস। আর আমরাই এসব্ 
ক্তনত্বজত্বের জীব্ত্বন ক্তনত্বয আক্তস। 
  
এসত্বব্র নীক্ততকথা হত্বল্া এই রকম। 
  
ো ক্তকছু করত্বব্ন সত্বেতন থাকুন। আপনার শশ্রষ্ঠত্ব প্রকাে করুন। এটা করত্বত শেত্বল্ 
হযত্বতা েৃক্তষ্ট্ আকেণণ করা হত্বত পাত্বর, শল্াত্বক আপনাত্বক ক্তনত্বেণে করত্বত পাত্বর। মাত্বঝ 
মাত্বঝ তাই আপনার কাত্বছ ব্যাপারটা ক্তব্শ্রী ল্ােত্বত পাত্বর। তাসত্বত্বও কাযো ব্া ক্তেোর 
ধাাঁে আপনাত্বক শেন শব্াঁত্বধ না শফল্ত্বত পাত্বর। শে ভাত্বব্ মানানসই হয শসই ভাত্বব্ই 
আপনার শকাট পক্তরধান করুন। এ অত্বনকটা িাক্তন্তকর ক্তজক্তনস। তাই জবু্থুবু্ মক্তমর মত 
একজন মানুে না হত্বয ব্রং ছটফত্বট েুরন্ত মানুেই হওযা ভাত্বল্া। 
  
. 
  
োর. হীনমনযতা 
  
আপনার েক্তে অনয কারও মত তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধ আর সুত্বোে থাত্বক তাহত্বল্ তার মত আপক্তনও 
শকন উচ্চতম ক্তেখত্বর আত্বরাহণ করত্বত পারত্বব্ন না? না, এর শকান কারণ শনই। 
  
শেখান শথত্বক োত্রা করত্বছন শসখাত্বনই আপনাত্বক শকন আটত্বক থাকত্বত হয, শকন 
আপনার জাহাত্বজর পাল্ পত্ পত্ কত্বর ওত্বড় না? ক্তক এমন ক্তজক্তনস আপনার শপেীর 
েমতা আর মক্তস্তত্বষ্কর েক্তি শকত্বড় শনয? 
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ক্তনত্বজত্বক ক্তব্োর কত্বর শেখুন। তারপর অনয সব্াইর ক্তব্োর করুন। সব্রকম সুত্বোেই 
আপনার রত্বযত্বছ। তাসত্বত্বও ক্তকন্তু আপক্তন আপনার সব্ত্বেত্বয শশ্রষ্ঠ প্রত্বেষ্ট্াত্বক কাত্বজ 
ল্াোত্বত পারত্বছন না। আপক্তন আরও ভাত্বল্া করত্বত পারত্বতন আর শসটা আপনার জানাও 
আত্বছ। তাসত্বত্বও শে শকান কারত্বণই শহাক আপক্তন ক্তনত্বজর উপর কতৃণত্ব করত্বত পারত্বছন 
না। আপক্তন আপনার মত্বধয শে শসরা ক্তজক্তনসক্তট আত্বছ তাত্বক শকান রকত্বমই কাত্বজ ল্াোত্বত 
পারত্বছন না। 
  
এ হত্বল্া একরকম শরাে। আর এটা এমনই একটা ক্তজক্তনস ো একটু একটু কত্বর 
আপনাত্বক ক্তনক্তশ্চতভাত্বব্ই ধ্বংস কত্বর শফত্বল্ত্বছ। এ এমন এক শরাে ো সারা েুক্তনযাত্বতই 
ছড়াত্বনা রত্বযত্বছ। প্রত্বতযত্বকই এই শরাত্বে সম্ভব্তুঃ আিান্ত হয। এটা শুরু হয মাত্বঝ মাত্বঝ 
আমরা ভাব্ব্ার আত্বেই। এটা শে শকব্ল্ মাত্র আপনাত্বক ব্া আমাত্বকই শমত্বর শফল্ত্বত 
পাত্বর তাই নয, এ শরাে ক্তব্ত্বশ্বর ব্ড় ব্ড় শেেত্বকও ধ্বংস কত্বর শফত্বল্ত্বছ। 
  
এ শরাে তা হত্বল্ ক্তক? 
  
ক্তিক এটাই : 
  
এই ধারনা, শে আপক্তন অনয মানুেক্তটর মত উপেুি নন। এই ধারনা শে,তার আরও 
শশ্রষ্ঠতর মক্তস্তষ্ক, ব্ড় আকাত্বরর শপেী, (আর এটাও ক্তক ব্ল্ত্বব্া?) উজ্জ্বল্ শসৌভােয তার 
আত্বছ? এই ধারনা শে, শস জযী হত্বব্ই আর আপক্তন ক্তকছুত্বতই ক্তব্জযী হত্বব্ন না। এই 
ধারনা শে, ক্ততক্তন পাত্বরন–আর আপক্তন পাত্বরন না। 
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শে শোদ্ধা এই রকম ভাব্ত্বত থাত্বক শস কখনই েুদ্ধ করত্বছ ব্ল্া োয না। ল্ড়াই আরম্ভ 
করার আত্বেই শস শহত্বর ব্ত্বস আত্বছ ব্ল্ত্বত হয। ব্হু শসনাব্াক্তহনী ব্ড় আকাত্বরর কামান 
োোয ব্া শকৌেত্বল্র ফত্বল্ পরাজয ব্রণ কত্বরক্তন ব্রং তারা পরাক্তজত হয এই েুব্ণল্ করা 
ধারণার জনয। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝই আমরা আসল্ ব্যাপার ক্তক শস ক্তব্েত্বয অন্ধকাত্বরই শথত্বক োই : শকন মুত্বখ 
কথা শজাোয না, মক্তস্তষ্ক শকন কাজ কত্বর না আর েরীত্বরর অঙ্গ প্রতযঙ্গ শকন েি হত্বয 
পত্বড়। 
  
আমরা ো জাক্তন তা হত্বল্া এই অনুভূক্তত : ‘এটা মূল্যহীন। এ আমার নাোত্বল্র ব্াইত্বর। 
তাই এর জনয ঝাত্বমল্া শনওযা শপাোয না। তাই েত তাড়তাক্তড় সম্ভব্ হাল্ ছাড়াই 
ভাত্বল্া।‘ 
  
এর মত্বধয আোত্বোড়াই ক্তকন্তু শসই োত্বচ্ছতাই ধারনা কাজ কত্বর েত্বল্ত্বছ শে আমরা ব্ড় 
শছাট, েূব্ণল্ আর অেম। 
  
মত্বন রাখত্বব্ন আপক্তন ব্া আক্তম ো ভাক্তব্ এর ক্তেকড় তার শেত্বযও শঢর েভীত্বর। এত্বত 
শব্াঝা োয আনত্বন্দ্র শকান সুত্বোেই শনই, সব্ই আমাত্বের ক্তব্পত্বে। 
  
এটা আমাত্বের অনুভব্ করাত্বত োয শে আমাত্বের ব্াাঁোত্বনার আর শকান পথই শনই, 
একমাত্র শকান তাড়া খাওযা জাত্বনাযার ো কত্বর …শতত্বড় আিমণ করা ব্া মৃতুয ব্রত্বণ 
ঝাাঁক্তপত্বয পড়া। 
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হযাাঁ, তাই। এই েুব্ণল্ কত্বর শতাল্া ধারনার ক্তপছত্বন রত্বয শেত্বছ শসই ভত্বযর অনুভূক্তত। এর 
সত্বঙ্গ সব্াই জক্তড়ত। ভয ছাড়া এটা অনয ক্তকছুই নয। এ ভয হত্বল্া ো অত্বেনা, ব্ড় 
আকাত্বরর আর অজানা ক্তকছুর। আমরা এই শরাত্বের কারণ–আর তার ক্তনরামত্বয 
আক্তব্ষ্কারও কত্বরক্তছ। 
  
এই ভত্বযর কাত্বছ মাথা নত করার ব্েত্বল্ আসুন আমরা এর শোত্বখ শোখ শরত্বখ শেখার 
শেষ্ট্া কক্তর তাত্বক পরীো কত্বর শেক্তখ। েত শব্ক্তে আমরা এ কাজ করত্বত পারত্বব্া, 
জানত্বব্ন ততই তার েমতা েীণতর হত্বয আসত্বব্ …. শেে পেণন্ত এটা শধাযার রূপই 
ক্তনত্বত োইত্বব্। আপক্তন হাত ব্াক্তড়ত্বয এক্তেত্বয েলু্ন, শেখত্বত পাত্বব্ন–সব্টাই স্পেণ ক্তব্হীন 
একটা শধাযার পরো মাত্র। সব্টাই শধাযাত্বট েূনযতায ভরা। 
  
আপক্তন েখন ক্তনত্বজত্বক েুদ্র্ মত্বন করত্বছন, ভাব্ত্বছন আপক্তন রুি, অসুস্থ ব্া আোহত। 
শেত্বহতু অপর ব্যক্তি তার ক্তপছত্বন সব্ই শপত্বয শেত্বছ–শকানভাত্বব্ই আপক্তন স্নাযক্তব্ক 
শরােগ্রস্ত ব্া ভীত-সন্ত্রস্ত হত্বব্ন না। এই ক্তব্পেত্বক মত্বন মত্বন শমত্বপ শেখুন। ভাবু্ন। 
শোত্বখর পাতা শফল্ত্বব্ন না, ধীত্বর ধীত্বর সব্ পক্তরমাপ করুন। 
  
ঐ ভত্বযর ক্তনজস্ব শকান ভাত্বল্া ব্িব্য ব্া আত্ম সমথণত্বনর কারণ থাকা সম্ভব্। অব্েয তার 
েুব্ণল্তাও আত্বছ। োত্বয আাঁে থাকত্বল্ও কুমীত্বররও তা থাত্বক। তাই তাত্বক উত্বোপাত্বে 
েুব্ণল্তম স্থান আক্তব্ষ্কার কত্বর শফলু্ন। 
  
তাছাড়ও আপনার ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ ো মত্বন হয তার শেত্বযও আপনার ব্হু ক্তকছু আপনার 
পত্বে থাকত্বত পাত্বর। শুধু আপক্তন শসটা আক্তব্ষ্কাত্বরর শেষ্ট্াই কত্বরন ক্তন। 
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আসুন, সব্ক্তকছুত্বতই ক্তব্োর কত্বর শেত্বখ ক্তনন–কারণ আসত্বল্ আপক্তন শস রকম অপোথণ 
কখনই নন। আপক্তন জযী হত্বত পাত্বরন। 
  
এইভাত্বব্ই আপক্তন ভীক্তত েূর করত্বত পাত্বরন–পাত্বরন এই েুব্ণল্তার অনুভূক্তত, ব্যথণতা আর 
হাতাো েূর করত্বত। 
  
. 
  
পাাঁে. মানুেত্বক প্রভাক্তব্ত করা 
  
শে মানুেক্তট ব্হুজত্বনর মুত্বখামুক্তখ হত্বয তার পাত্বে সকল্ত্বক শটত্বন ক্তনত্বত ভীত হন না, ক্তিক 
তারই মত হত্বয উিত্বত আপনার ক্তক রকম ল্ােত্বব্? 
  
আহা, এমন কারও মত েক্তে হত্বত পারত্বতন তাহত্বল্ আপনার কাত্বজ কত্বমণ শসটা শকমন 
েমৎকার কাত্বজ ল্ােত্বতা। তাহত্বল্ই শেখত্বত শপত্বতন ঝাত্বমল্া, ক্তব্ত্বরাক্তধতা, অপছত্বন্দ্র ভাব্, 
কুসংস্কার, এসব্ই শকমন আপনার সামত্বন েূর হত্বয শেত। শোমড়া মুত্বখা শমঘ, েীতল্ 
তুোর মাখা ব্াতাস, কুযাোর পরো…ধ্বংসকারী সব্ ক্তকছুই ব্যক্তিত্বত্বর উজ্জ্বল্ ঝল্মত্বল্ 
শরাদু্দত্বর ক্তনত্বমত্বেই শকাথায ক্তমক্তল্ত্বয োত্বব্। 
  
আপক্তন েক্তে এই ধরত্বনর মানুে হন তাহত্বল্ ব্যব্সায উন্নক্তত করত্বত পারত্বব্ন, আপনার 
ভাত্বেয ক্তব্রাট কাত্বজর সুত্বোেও থাকত্বব্। শস্রাত্বতর মতই আপনার কাত্বছ কাজ আসত্বত 
থাকত্বব্। ক্তব্ক্তি রত্বকত্বটর মত উধ্বমুত্বখ ছুটত্বত থাকত্বব্। আপনার ব্যব্সা ফুত্বল্ শফাঁত্বপ 
উিত্বব্। 
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এটা প্রধানতুঃ হত্বল্া ব্যক্তিত্বত্বর–আর শকৌেত্বল্র ফত্বল্ই। আপক্তন শকান ব্যক্তিত্বত্বর 
মুত্বখামুক্তখ োাঁক্তড়ত্বযত্বছন। 
  
আপনাত্বক কাত্বজ ল্াোত্বত হত্বব্ আপনার প্রভাব্ত্বক, স্পেণ করত্বত হত্বব্ সক্তিক সুইেক্তট, 
আর এইভাত্বব্ই েন্ত্রত্বক ক্তনযন্ত্রণ করত্বত হত্বব্। 
  
োত্বত আপক্তনই হত্বয উিত্বত পাত্বরন একমাত্র কতৃণত্বত্বর অক্তধকারী। 
  
মত্বন রাখত্বব্ন শেল্ কাত্বনণেী ক্তক ব্ত্বল্ত্বছন। ক্ততক্তন ব্ত্বল্ত্বছন কারও পত্বে ক্তনজস্ব সত্বাই 
হত্বল্া প্রধান কােণকরী সো, েমতার সো। শে সত্বা সব্ কাজ করত্বত পাত্বর। শে সো 
মুি স্বাধীন ক্তেত্বত্ত কাজ করত্বত পাত্বর। শে সত্বাত্বক সকত্বল্ পছন্দ্ কত্বর, মূল্য শেয আর 
প্রেংসা কত্বর। শে সত্বা অনয সব্ সত্বার শেত্বয ব্ড় আর ভাত্বল্া। শে সত্বা কখনও শকান 
ভুল্ কত্বর না। 
  
সো সম্বত্বন্ধ এটাই হত্বল্া আমাত্বের ক্তপ্রয ধারণা। 
  
এটা প্রত্বতযত্বকর সো সম্পত্বকণই শখত্বট োয। প্রত্বতযকক্তট কাত্বজর ক্তপছত্বন রত্বয শেত্বছ এই 
ধারণা। আসত্বল্ কাত্বজর উৎপক্তত্ত ঘত্বট এরই মধয শথত্বক। 
  
এছাড়া আমরা সক্তিকভাত্বব্ কাজ করত্বত পাক্তর না। এটা ক্তনত্বয ক্তনন–আমাত্বের সমস্ত 
েমতাই ক্তনুঃত্বেে হত্বয োত্বব্। আমরা তাহত্বল্ েক্তিহীন হত্বয েুব্ণল্ ক্তেত্বত্ত টত্বল্ পত্বড় োত্বব্া। 
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আমরা েখন মানুত্বের সত্বঙ্গ শমল্াত্বমো কক্তর তখন এই সত্বারই মুত্বখামুক্তখ হই। তাহত্বল্ 
এত্বক আমাত্বের ক্তেত্বক ঘুক্তরত্বয আমাত্বের পত্বক্স আনুন না শকন? 
  
একটা সক্তিক তরত্বঙ্গর মুত্বখ োল্না করার ব্যব্স্থা করুন। আমরা েযােত্বব্াত্বেণর সব্ই 
ক্তেক্তন–তাই। েথারীক্তত সুইে ক্তটপুন। আর এটাই আমাত্বের কাজ হত্বব্। 
  
প্রেংসা করার শেষ্ট্া করুন। 
  
তার সব্ ভাত্বল্া ক্তেক ল্েয করুন। শসগুত্বল্ার প্রেংসা করুন। এটা প্রকাে করুন। 
শেক্তখত্বয ক্তেন আপনাত্বক ওগুত্বল্া প্রভাক্তব্ত কত্বরত্বছ। খুব্ কম শল্াকই প্রেংসায ক্তব্েক্তল্ত 
হওযা শরাধ করত্বত পাত্বর। 
  
এত্বত মানুে ক্তনত্বজত্বক গুরুত্বপূণণ, ব্ড় আর উন্নতমাত্বনর ব্ত্বল্ ভাত্বব্। অপর ব্যক্তি তাই 
আপনাত্বক পছন্দ্ না কত্বর থাকত্বত পাত্বর না। এর কারণ হত্বল্া আপক্তন ক্তনত্বজত্বক তার 
তুল্নায েুদ্র্, অনুকম্পার ব্স্তুর কত্বর শতাত্বল্ন। 
  
এই অনুকম্পা ক্তজক্তনসক্তট আমাত্বের সকত্বল্র সহজাতত্বব্াধ শথত্বকই জন্ম শনয : এটা হত্বল্া 
ক্তপতামাতার সহজ প্রবৃ্ক্তত্ত। এর ফত্বল্ আমরা েুব্ণল্, অসহাযত্বক ভাত্বল্াত্বব্ত্বস রো করত্বত 
োই। 
  
এই সহজাতত্বব্াধ কাত্বজর ইচ্ছাত্বক প্রভাক্তব্ত কত্বর। তাই এত্বক সুইে ক্তটত্বপ োল্না করুন 
… এর মত্বধয থাকা োই সৎ প্রেংসার ব্াণী। 
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ক্তনত্বজর ত্রুক্তটর ক্তব্েত্বয আত্বল্ােনা করুন। শস ক্তব্েত্বয প্রশ্নও করুণ। অপর ব্যক্তির ভুল্ ব্া 
ত্রুক্তটর সম্পত্বকণ ঘুক্তরত্বয পত্বরাত্বে কথা ব্লু্ন। 
  
শকান হুকুম করত্বত োইত্বব্ন না। বধেণ ধত্বর শ্রব্ণ করুন। অপর ব্যক্তিত্বক তার ”মুখ রো 
করত্বত ক্তেন।” 
  
তাত্বক েমকার মত্বনাভাত্বব্ থাকত্বত ক্তেন। তার মত্বন আগ্রহ জাক্তেত্বয শতাল্ার শেষ্ট্া করুন। 
তাত্বক আনত্বন্দ্ উফুে হত্বত ক্তেন তাত্বক হাসত্বত ব্াধয করুন। 
  
শেে অব্ক্তধ তাত্বক ‘হযাাঁ’ ব্ল্ত্বত ক্তেন। 
  
তাত্বক আপনার ব্নু্ধ কত্বর তুলু্ন। ক্ততক্তন েক্তে অত্বনক ব্যাপাত্বর আপনাত্বক খুক্তে করত্বত শেত্বয 
থাত্বকন, তাহত্বল্ ক্ততক্তন ক্তব্ত্বেে শকান ব্যাপাত্বরও আপনার ো ধারণা তার শেত্বযও আত্বে 
আপনার মত্বতই মত শেত্বব্ন। 
  
শেল্ কাত্বনণেী শেত্বখত্বছন শে এই পদ্ধক্ততত্বত েমৎকার কাজ হয। ক্ততক্তন এটা হাজার হাজার 
কক্তিন অব্স্থায কাত্বজ ল্াক্তেত্বয শেত্বখত্বছন। তাাঁর ছাত্ররা এটা অব্ল্ম্বন কত্বরত্বছ। এক্তট 
সব্ত্বেত্বয কক্তিন ব্যক্তিত্বত্বকও ক্তব্েক্তল্ত করত্বত সেম। এর শেন োেুস্পেণ থাত্বক–আর তাই 
গ্রানাইট পাথরত্বকও শসানায পক্তরণত কত্বর। 
  
. 
  
ছয. ব্যক্তিেত আকেণণ 
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ব্যাপারক্তট শে খুব্ই গুরুত্বপূণণ, এটা আমাত্বক ব্ল্ত্বতই হত্বব্। 
  
আপনাত্বক ব্হু েী পুরুেত্বক জয করত্বত হত্বব্। আপনাত্বক ব্নু্ধত্ব করত্বত হত্বব্। আপনাত্বক 
ব্হু মানুেত্বক কাত্বছ টানত্বত হত্বব্। 
  
মত্বন রাখা েরকার আপনার ব্া আমার এ েমতা আত্বছ। 
  
আর এটা ক্তকন্তু শকান রকম অপাক্তথণব্, শল্ৌক্তকক, অত্বল্ৌক্তকক ব্া মন্দ্ ক্তকছু আপক্তন হযত্বতা 
ভাব্ত্বত পাত্বরন। তাছাড়া এটা শোেণীয, েক্ততকর ও মারাত্মক ক্তকছু নয। 
  
তাছাড়াও ক্তনত্বজর মত্বধয এক্তট ভাত্বল্া ব্া মন্দ্ এর শকানটাই নয। এর সিব্যব্হার ব্া মন্দ্ 
ব্যব্হাত্বরই এর নামকরণ। 
  
আপক্তন হযত্বতা এত্বেত্বত্র একক্তট পাক্তখত্বক মারত্বত উেযত শকান মাত্বপর েমতার কথাই 
ভাব্ত্বছন। ব্া আপনার হযত্বতা মত্বন পড়ত্বছ শসই কুখযাত শনােরা কৃেক-পুত্বরাক্তহত 
রাসপুক্তটাত্বনর কথা। শে রাক্তেযাত্বক প্রায েূণণ কত্বরক্তছল্। 
  
এ েমতা থাকার শেত্বত্র পাত্বপর শকান অক্তস্তত্ব শনই। এটা ক্তনভণর করত্বব্ এটা ক্তনত্বয 
আপক্তন ক্তক করত্বব্ন তারই মত্বধয। 
  
এখনও পেণন্ত শকউই এ েমতা সম্পত্বক শব্ক্তে ক্তকছু জাত্বনন না। তত্বব্ আমাত্বের জানা 
আত্বছ এ েমতা েী আর পুরুত্বের মত্বধয জল্ন্ত অব্স্থায থাত্বক। 
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আমরা অনুভব্ কক্তর মানুত্বের মত্বধয শথত্বক অনুভূক্তত ক্তকভাত্বব্ প্রব্াক্তহত হয। েীত্বল্াকরাই 
পুরুত্বের শেত্বয আত্বে আরও দ্রুত এটা অনুভব্ করত্বত পাত্বর। আপক্তন েখন কারও 
সম্পত্বকণ ব্ত্বল্ন : ‘অদু্ভত ব্যাপার। আক্তম ওত্বক পছন্দ্ (ব্া অপছন্দ্) না কত্বর পারক্তছ না।‘ 
আপক্তন েক্তে না শজত্বনও একথা ব্ত্বল্ন আপক্তন শসটা ব্ল্ত্বছন ওই প্রভাত্বব্র ফত্বল্ই। এত্বক 
প্রভাব্ না প্রব্াহ, ক্তক ব্ল্ত্বব্া? 
  
এমন ব্হু মানুে আত্বছন োত্বের কাছাকাক্তছ এত্বল্ আপক্তন শব্ে সহজ, সুখী, ক্তনরাপে আর 
ক্তনত্বজত্বক শব্ে ব্ড় ভাব্ত্বত পাত্বরন। আব্ার অনয সব্াই আপনাত্বক শব্ে অসুখী, ভীত, 
ছটপত্বট, অক্তব্শ্বাসী কত্বর শতাত্বল্। আপক্তন অদু্ভতভাত্বব্ গুক্তটত্বয োন। শেন পত্বথর মাঝখাত্বন 
একটা ঝুমঝুক্তম সাপত্বক পত্বড় থাকত্বত শেত্বখত্বছন। 
  
এর কারণ ক্তক জাত্বনন? ওই অদু্ভত ক্তকছু তাত্বের মত্বধয শথত্বক প্রকাে হত্বত োয ব্ত্বল্ই 
এরকম হয। ক্তব্েুযৎ সম্বত্বন্ধ আজত্বকর েুত্বে আমরা অত্বনক কথাই জাক্তন। আমরা জাক্তন 
ক্তব্েুযৎ ক্তক করত্বত পাত্বর। আমরা 
  
প্রক্তত মুহূত্বতণই ক্তব্েুযত্বতর কাজ শেখত্বত পাই … অত্বনযর ক্তভতত্বর আমাত্বেরও মত্বধয। 
  
আপক্তন েখন অতযন্ত িান্ত, তখন আপক্তন বু্ঝত্বত পাত্বরন আপনার মধয শথত্বক ক্তকছু 
শব্ক্তরত্বয শেত্বছ। 
  
শস রকম পক্তরক্তস্থক্ততত্বত আপক্তন েতখাক্তন সম্ভব্ মানক্তসক শজার ক্তনত্বয ভাবু্ন না শকন 
ক্তকছুত্বতই অনযত্বক জয করত্বত পারত্বব্ন না। কারণ আপক্তন তখন শসই প্রব্হমান 
োেুেক্তিত্বক (অদু্ভত ভাত্বব্) হাক্তরত্বয শফত্বল্ত্বছন–এটাই শে আপনার সব্ কাজ কথার মূল্। 
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এই কারত্বণই ওই েমতাত্বক ব্াাঁক্তেত্বয রাখা েরকার। 
  
আমরা এটা শিত্বল্ শফত্বল্ ক্তেই েখন আমরা অক্তস্থর ব্া েঞ্চল্ হত্বয উক্তি। শোেীরা শেমন 
ক্তস্থর হত্বয থাকত্বত পাত্বরন আমাত্বের তা হওযার েরকার শনই। আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের 
কাজকত্বমণর জনয জাগ্রত আর বতক্তর থাকা োই। 
  
তত্বব্ আমাত্বের মাত্বঝ মাত্বঝ অব্েযই োন্তভাত্বব্ ব্ত্বস থাকা েরকার, তখন পা শোল্াত্বনা ব্া 
শেোত্বরর হাতত্বল্ েে শতাল্া এসব্ করা উক্তেত নয। 
  
এর আসল্ উত্বদ্দেযই হত্বল্া ঐ েমতাত্বক ব্াাঁক্তেত্বয রাখা, অপব্যয না করা। এই ধরত্বণর 
শছাটখাত্বটা স্নাযক্তব্ক ত্রুক্তটত্বত এ েমতার অপেয ঘত্বট োয। আপক্তন এই সব্ অভযাস 
অনাযাত্বস েমন করত্বত পাত্বরন। আজই শসটা শুরু করুক না শকন। 
  
এইসব্ ব্যাপার ো আপনাত্বক েুব্ণল্, কমণহীন কত্বর ক্তেত্বত পাত্বর শসসব্ ক্তজক্তনত্বসর কথা 
একব্ার ভাবু্ন। শরাে, েুব্ণল্ স্বাস্থয মাত্বনই হত্বল্া আপক্তন কাজ করার ব্া ভাত্বল্াভাত্বব্ 
শখল্ার েমতার শেত্বয অত্বনক শব্ক্তে হারাত্বচ্ছন। আপক্তন েমতা হারাত্বচ্ছন ব্নু্ধত্ব অজণন ব্া 
তা ব্জায রাখত্বত। মানুত্বের আপনাত্বক পছন্দ্ আর ব্ন্দ্না করত্বত, আপনাত্বক সাহােয 
করত্বত। ভাল্ খােয, আরামোযক ক্তব্শ্রাম, েত্বথষ্ট্ ব্যাযাম-এসব্ই আপনাত্বক ব্নু্ধত্ব অজণত্বনর 
ওই মাযাময েক্তি শজাোত্বনর জনয অপক্তরহােণ। 
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এ ব্যাপাত্বর আপনার মত্বনর অত্বনক ক্তকছুই করার আত্বছ। আপনার েখন অতযন্ত অসহায 
ব্া খারাপ ল্ােত্বত থাত্বক আপক্তন ক্তনত্বজ শকান কাজই করত্বত পাত্বরন। অনয শল্াত্বকর সত্বঙ্গ 
শতা কথাই ওত্বি না। 
  
তাই আসুন, আপ্রাণ শেষ্ট্া কত্বর ভদ্র্, উজ্জ্বল্ আর খুক্তেত্বত ভরপুর হওযার ব্যব্স্থা করুন। 
আসল্ কথা হত্বল্া ভ্রু কুাঁেত্বক কথা ব্ল্ার ব্েত্বল্ হাক্তসত্বত মুখ ভক্তরত্বয তুলু্ন। কথায ব্ত্বল্ 
সুখ আনন্দ্ অত্বনযর মত্বধযও সঞ্চাক্তরত হত্বত োয। আপনার মন শথত্বক সমস্ত েুক্তশ্চন্তা েূর 
কত্বর শফলু্ন। মত্বন রাখত্বব্ন, শকান রকম েুক্তশ্চন্তা থাকা েল্ত্বব্ না! ভাত্বল্া ক্তেন্তা করুন, 
পক্তরষ্কার ব্নু্ধত্বপূণণ ক্তেন্তা তাছাড়াও এসব্ ব্নু্ধত্বপূণণ কাত্বজও ল্াোন। 
  
এর ফত্বল্ মানুে শেভাত্বব্ই শহাক আপনাত্বক পছন্দ্ না কত্বর পারত্বব্ না। 
  
তারা শেখত্বব্ন, ক্তনত্বজত্বের েক্তে তযাে কত্বর আপনার সত্বঙ্গ কথা ব্ল্ত্বত এক্তেত্বয আসত্বত 
থাকত্বব্। আপক্তন শেখত্বত পাত্বব্ন অতযন্ত কক্তিন মানুেও শকমন ব্নু্ধ হত্বয উিত্বত থাকত্বব্। 
আপক্তন ো কল্পনা কত্বর শেত্বখন তার শেত্বযও অত্বনক শব্ক্তে ব্নু্ধ শপত্বয শেত্বছন। 
  
এটা তাই শেষ্ট্া কত্বর শেখার মতই। এমন শকান েরজা শনই ো শকান ব্নু্ধর পত্বে উনু্মি 
করা সম্ভব্ নয। 
  
. 
  
সাত. ক্তনভণরেীল্তা 
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মানুে সাধারণত ো ইত্বচ্ছ কত্বর ক্তটক তাই কত্বর। অন্তত আমাত্বের তাই ক্তব্শ্বাস। এটাই 
আমরা সব্ জাযোয শেক্তখ। মানুত্বের মত্বন ব্া ভাত্বল্া ল্াত্বে শস তাই কত্বর। 
  
অনুভূক্তত োই শহাক না শকন, শকান মানুে তাত্বতই ক্তনমি হত্বত োয। এটা হযত্বতা ব্া 
েুধা, ভয,ক্তব্তৃষ্ণা ব্া আগ্রহ ব্া এরকম ো ক্তকছুই হত্বত পাত্বর। 
  
মানুে কাজ কত্বর শেত্বহতু তাত্বের অনুভূক্তত তাত্বক শসক্তেত্বকই শিত্বল্ শেয। 
  
আপনার েক্তে ইত্বচ্ছ োত্বে আপনার ইত্বচ্ছ মত কাউত্বক ক্তেত্বয শকান কাজ কক্তরত্বয শনত্বব্ন, 
তাত্বক অথণাৎ তার মত্বন এরকম অনুভূক্তত জাক্তেত্বয শতাল্ার শেষ্ট্া কত্বর শেখুনত্বতা! তার েক্তে 
আপনার প্রক্তত ভাত্বল্া ধারণা থাত্বক, তাহত্বল্ ক্তনক্তশ্চত থাকত্বত পাত্বরন শস আপনাত্বক সন্তুষ্ট্ 
করত্বব্ই। তাত্বক আপনার প্রক্তত ক্তব্শ্বাস রাখত্বত ক্তেন। তাত্বক বু্ঝত্বত ক্তেন শে শস ক্তনরাপে। 
আপনার সত্বঙ্গ কাজ করা ক্তনরাপে, আপক্তন তার কাত্বছ ক্তনভণেীল্, শে শস আপনাত্বক সন্তুষ্ট্ 
না করত্বল্ তার সমূহ শল্াকসাত্বনর সম্ভাব্না ব্রং আপনার সত্বঙ্গ মাক্তনত্বয েল্ায তার ল্াভ 
শোল্ আনা। 
  
এই ধরত্বণর ক্তব্শ্বাসই প্রায সব্ রকম কাত্বজর ক্তপছত্বন শেখা োয। শে ব্যক্তি এ ধরত্বণর 
ক্তজক্তনস বতক্তর করত্বত পাত্বরন তার পত্বে তাাঁর সঙ্গীত্বের ক্তেত্বয কাজ কক্তরত্বয ক্তনত্বত আত্বেৌ 
শব্ে শপত্বত হয না। 
  
তাহত্বল্ ক্ততক্তন কী ধরত্বনর মানুে? আমরা এমনও শুত্বন থাক্তক মানুত্বের ব্াইত্বরর হাব্ভাত্বব্র 
এত্বত ক্তকছু করার রত্বযত্বছ। মানুে ব্াইত্বরর শপাোক ব্যব্হার আর কথাব্াতণার মত্বধয 
শথত্বকই ক্তব্োর কত্বর থাত্বক। 
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অব্েয এটা ক্তনক্তেণষ্ট্ ক্তকছুেূর পেণন্তই সতয। শে ব্যক্তি ক্তফটফাট, ক্তনত্বটাল্, সব্ জাযোয শব্ে 
সহজ, সপ্রক্ততভ ক্ততক্তন অত্বনকখাক্তন আকেণণীয। 
  
তবু্ শে ব্যব্সাযী মানুেক্তট প্রথম ছাপ রাখার ব্যাপাত্বর শব্ক্তে রকম মনত্বোেী, শস রকম ব্হু 
মানুেত্বকই আমরা শেত্বখক্তছ ক্তব্ত্বেে রকম সাফল্য সৃক্তষ্ট্ত্বত সেে নন। 
  
আমাত্বের ক্তব্শ্বাস ব্াইত্বরর মানুেক্তটর আত্মক্তব্শ্বাস সম্পত্বকণ অত্বনক অত্বনক ক্তকছুই করার 
থাত্বক। এর শেত্বযও শব্ক্তে ক্তকছু েরকার হয। আসল্ মানুেক্তটরই মূল্য অত্বনক শব্ক্তে : 
শপাোত্বকর আড়াত্বল্ থাকা আসল্ ব্যক্তিক্তট, হাক্তসর আড়াত্বল্র ব্যক্তিত্বক্তট। আমরা ক্তনক্তশ্চত 
হত্বত োই তার মূল্য আত্বছ। শসই হত্বব্ ক্তনশ্চযই ব্নু্ধ। এরকম একজত্বনর সত্বঙ্গই আমরা 
ক্তনরাপত্বে েল্ত্বত পাক্তর? ক্ততক্তন েক্তে ক্তনভণরেীল্ হন, আমরা শকান রকম না ক্তেন্তা কত্বরই 
তার ইচ্ছানুোযী কাজ করত্বব্া। 
  
এই ক্তনভণরেীল্ মানুেই েমতার অনুভূক্তত এত্বন শেন। 
  
তার মত্বধয ক্তকছু ব্স্তু’ আর কােণকরী েমতা থাত্বক। ক্ততক্তন েৃঢ় প্রতযযী। ক্ততক্তন েট কত্বর 
সত্বর োন না। ক্ততক্তন ব্েত্বল্ োন না। ক্ততক্তন এককথায েি এক কািাত্বমা। ক্ততক্তন বৃ্থা 
ব্াোড়ম্বর রাত্বখন না-কাজ কত্বরন। 
  
শে শকান মুত্বল্যই শহাক ক্ততক্তন কথার োম রাত্বখন। ক্ততক্তন কখনই ওত্বজার শতাত্বল্ন না। 
শকান সময ভুল্ করত্বল্ ক্ততক্তন তা স্বীকার কত্বরন, অপত্বরর কাাঁত্বধ শস শোে োপাত্বত োন 
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না। ক্ততক্তন শমজাজী মানুে নন। তার একটা ক্তব্ত্বেে “নীক্তত” আত্বছ। আপক্তন বু্ঝত্বত 
পারত্বব্ন তাাঁর প্রক্ততক্তিযা শকমন হত্বব্। 
  
ক্ততক্তন কাজ করার আত্বে ক্তেন্তা কত্বরন। শে কাজই ক্ততক্তন কত্বর থাত্বকন তার ক্তপছত্বন একটা 
সুক্তনক্তেণষ্ট্ কারণ ব্তণমান। 
  
ক্তনত্বজত্বক ক্ততক্তন ভাত্বল্া ভাত্বব্ই ক্তনযন্ত্রত্বণ রাত্বখন। শেত্বখই বু্ঝত্বত পারত্বব্ন ক্ততক্তন ক্তনত্বজই 
ক্তনত্বজর প্রভু। ক্ততক্তন সক্ততযই ো ইচ্ছা কত্বরন তাই কত্বরন। 
  
ক্তনত্বজর অনুভূক্ততর তাড়নায ক্ততক্তন কখনই “শভত্বস” োন না। ক্ততক্তন সক্ততযকার একজন শশ্রষ্ঠ 
ব্যক্তি। আমরা তা জাক্তন আর অনুভব্ও কক্তর। ক্ততক্তন ক্তনত্বজত্বক ক্তব্শ্বাস করত্বত পাত্বরন। 
আর মত্বন রাখত্বব্ন, হয শতা এই কারত্বণই আমরাও তাত্বক ক্তব্শ্বাস কক্তর। 
  
এ ধরত্বণর মানুে কখনই একক্তেত্বন বতক্তর হন না। ক্ততক্তন সব্ সমত্বযই ক্তনত্বজর উপর ল্েয 
শরত্বখ েত্বল্ন। ক্ততক্তন ক্তক ধরত্বণর মানুে তার পক্তরেয তার সারা শেত্বহই শেন আাঁকা থাত্বক। 
  
আসত্বল্ শব্াঁত্বে থাকার মত্বধযই তাাঁর বব্ক্তেষ্ট্য ফুত্বট ওত্বি। আপক্তনও এটা কত্বর শেখত্বত 
পাত্বরন। আপক্তনও তা হত্বল্ তাই হত্বব্ন। 
  
ক্তনভণরেীল্তা েত্বড় উিত্বত সময ল্াত্বে। তত্বব্ েখন তা েত্বড় ওত্বি শসটা সক্ততযই কাত্বজর 
মতই ক্তকছু। তাই এত্বকই শোত্বখর সামত্বন শরত্বখ শেত্বব্ন। 
  
. 
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আট. ব্যক্তিত্বত্বর োেু 
  
আপক্তন ঈেণা কত্বরন এরকম মানুে অন্ততুঃ একজন ক্তনশ্চযই আত্বছন। 
  
আপক্তন হযত্বতা ব্ত্বল্ন, ‘আহা’ ওর মত েক্তে হত্বত পারতাম। শকমন েমৎকার মানুে! 
শেখাত্বনই উক্তন োন সকল্ত্বক শব্ে মাক্তনত্বয েত্বল্ন! মানুত্বের সত্বঙ্গ শমল্াত্বমো করত্বত ওর 
শকান রকম অসুক্তব্ধাই হয না! 
  
আসত্বল্ মানুেক্তটর মত্বধয ক্তক আত্বছ শসটা ব্ল্া অতযন্ত কক্তিন কাজ। অন্ততুঃ ক্তব্ত্বেে ক্তকছু 
শতা শোত্বখ পত্বড় না। 
  
ক্ততক্তন শমাত্বটই শব্ক্তে রকম বু্ক্তদ্ধমান ব্ত্বল্ও মত্বন হয না। 
  
অনয কারও শতা নযই। অহঙ্কার করার মত শকান োকক্তেকযও শনই। এটা তার 
শপাোত্বকও শনই। কথা ব্াতণাত্বতও না। 
  
অথে আশ্চত্বেণর কথা তার শসই েমতা ক্তকন্তু রত্বয শেত্বছ। ‘এমন শল্াকত্বক সক্ততযই পছন্দ্ 
না কত্বর পারা োয না!’ 
  
শে শল্াকই তাাঁর সংস্পত্বেণ আত্বস তাত্বকই কথাটা ব্ল্ত্বত শোনা োয। 
  
সক্ততযই ক্তব্রাট একটা ব্যাপার–এরকম ক্তকন্তু থাকা সক্ততযই কাত্বজর। শসই এমন ক্তকছু ো 
েট কত্বর মানুেত্বক জয কত্বর শনয … তাত্বত শকান ঝাত্বমল্াও হয না। এই ক্তজক্তনসটা হত্বল্া 
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এই : মানুেত্বক েট কত্বর ব্নু্ধ কত্বর শনওযা, সক্ততযকার ক্তেরকাল্ীন ব্নু্ধ-আর শস ব্নু্ধ কত্বর 
শভাল্া আপনাত্বক সাহােয করত্বত, শসব্া করত্বত। 
  
শকান মানুত্বের সত্বঙ্গ প্রথম েখন শেখা হয আপক্তন হযত্বতা তখন ক্তেক্তন্তত হত্বয পত্বড়ন ক্তিক 
ক্তক কথা ব্ল্ত্বব্ন ব্া সক্তিক শকান কথা ব্ল্ত্বব্ন-ঐ সময আপক্তন ক্তনশ্চযই ভাব্ত্বত পাত্বরন 
মত্বনারিন করার ওই োেু েক্তে আপনার থাকত্বতা! 
  
আসুন ব্যাপারটা ক্তনত্বয এখনই ভাব্া োক। একরকম একজন মানুত্বের মত্বধয, তার 
ব্াইত্বরর প্রকাত্বে ক্তক শেক্তখ আমরা? 
  
ক্ততক্তন কখনই স্বাথণপর মানুে নন। ক্তকছুত্বতই তা নন। ক্ততক্তন তা েক্তে হত্বতন, শক আর তা 
হত্বল্ তাত্বক পছন্দ্ করত্বত োইত্বতন? 
  
ক্ততক্তন শকান সমত্বযই ক্তনত্বজর সম্পত্বকণ ভাত্বব্ন না–এটা পক্তরষ্কার ক্ততক্তন শকানভাত্বব্ই কখনও 
তাাঁত্বক আপনার উপর োক্তপত্বয ক্তেত্বত োন না …কখনই ক্ততক্তন তাাঁর মতব্াে, তাাঁর ইচ্ছা ব্া 
ভাব্নাত্বক অপত্বরর উপর োপাত্বত োন না। 
  
এ ক্তব্েত্বয আপক্তন েতই ক্তেন্তা করত্বব্ন এটা ততই পক্তরষ্কার হত্বয োত্বব্। শে শকান রকত্বমই 
শহাক ক্ততক্তন পশ্চাৎপত্বট থাকার ব্যব্স্থা কত্বর শফত্বল্ন। 
  
শে শকান মুহূত্বতণই ক্ততক্তন আপনাত্বক শেত্বখ খুক্তে নন। 
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আপনার কথা শুত্বন শেত্বত কখনই তাাঁর িাক্তন্ত আত্বস না। কখনই ক্ততক্তন অব্সাত্বেও 
শভাত্বেন না। অন্তত শশ্রাতা ক্তহত্বসত্বব্ কখনই আপনার তা মত্বন হত্বব্ না। 
  
তার েমৎকার বধেণয আত্বছ–প্রক্ততক্তট শেত্বত্রই তা প্রকট। শকান রকম ব্াধা না ক্তেত্বযই ক্ততক্তন 
আপনার কাক্তহনীর শেে পংক্তি অব্ক্তধ শুত্বন োত্বব্ন। এই পরামেণটা আপক্তন একব্ার ক্তনত্বয 
শেখত্বত পাত্বরন। 
  
ক্ততক্তন শব্ে আগ্রহ ক্তনত্বয শোত্বনন। আপক্তনও জাত্বনন ক্ততক্তন শব্ে আগ্রহী। ক্ততক্তন মাত্বঝ মাত্বঝ 
প্রশ্ন কত্বরন। ক্ততক্তন আপনাত্বক অনুসরণ কত্বরন। 
  
ক্ততক্তন শেখাত্বনই থাকুন একই রকম থাত্বকন। কার সত্বঙ্গ কথা ব্ল্ত্বছন ক্ততক্তন ভাব্ত্বত োন 
না, তার কথা শুত্বন োন। 
  
তার মন শব্াধেক্তি হারায না–পাাঁে ব্ছত্বরর ক্তেশু ব্া পঞ্চাে ব্ছত্বরর কারও সত্বঙ্গ কথা 
ব্ল্ত্বল্ও তার মন বতক্তর আর ব্যস্ত থাত্বক। আসত্বল্ তার আগ্রহ জাত্বে। 
  
ক্ততক্তন সব্ ক্তকছুর মত্বধযই আনন্দ্ শপত্বত থাত্বকন। এ ব্যাপারটা শব্ে ভাত্বল্াভাত্বব্ মত্বন কত্বর 
রাখার শেষ্ট্া করুন। 
  
তাাঁর মন শব্ে সজীব্তায ভরা ব্ত্বল্ই শে শকান ক্তেত্বকই শমাড় ক্তনত্বত পাত্বর। শস মন 
সব্ণোই তাজা। মরত্বে পড়া শকান মন নয। 
  
শসই মন সব্ জাযোত্বতই–সহজ। 
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ক্ততক্তন শকান জাযোত্বতই শব্মানান নন। সব্ জাযোত্বতই ক্ততক্তন সুস্বােতম। শে শকান 
অব্স্থাত্বতই ক্ততক্তন মাক্তনত্বয ক্তনত্বত পাত্বরন। এক ধরত্বণর ব্হুরূপী ব্ত্বল্ই তাাঁত্বক হযত্বতা 
আপনার মত্বন হত্বব্। 
  
তত্বব্ তাাঁর সম্পত্বকণ আসল্ ব্যাপার হত্বল্া তাাঁর োরপাত্বের সব্ক্তকছু সম্পত্বকণই ক্ততক্তন 
ওযাক্তকব্হাল্ আর জাগ্রত। তারও নানা ঝাত্বমল্া আত্বছ–শস অত্বথণ কারই ব্া তা শনই? তা 
সত্বত্বও তার অভযাস হত্বল্া শস সত্বব্ আত্বেৌ নজর না শেওযা। 
  
আসত্বল্ তার আত্বে পাত্বের সব্ ক্তকছু আর-তার ব্াইত্বরর ক্তজক্তনস আর মানুত্বের মত্বধযই 
ক্ততক্তন আকেণণ অনুভব্ কত্বরন। 
  
ক্ততক্তন অপত্বরর প্রেংসা কত্বরন। আর তাই আশ্চেণ হওযার ক্তকছু শনই শে অনযরাও তার 
প্রেংসা কত্বর থাত্বকন। তাই ক্তক? 
  
. 
  
নয. কথা ব্ল্ার োেু 
  
আপক্তনও এই েুক্তনযায অনাযাত্বস এক্তেত্বয শেত্বত পাত্বরন। সহত্বজই পথ কত্বর ক্তনত্বয ব্াধা 
ক্তব্পক্তত্ত হক্তটত্বয আপনার সঙ্গীর শেত্বয দ্রুতই শব্াধ হয এত্বোত্বত পাত্বরন। 
  
আপক্তনও নতুন নতুন ব্নু্ধত্ব অজণন কত্বর তাত্বেরই কাাঁত্বধ ব্াক্তহত হত্বয এক্তেত্বয েল্ত্বত 
পাত্বরন। আপক্তনও একটা েক্তি হত্বত পাত্বরন–শস েক্তিত্বত ছুত্বটও েল্ত্বত পাত্বরন। 
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আপনাত্বক ো করত্বত হত্বব্ তা হল্ ক্তনত্বজত্বক ব্যক্তিত্বত্বর োেুত্বত ভক্তরত্বয তুল্ত্বত হত্বব্। এটাই 
আপনাত্বক সামত্বনর সাক্তরত্বত শপৌঁত্বছ ক্তেত্বত পাত্বর। এরই সাহাত্বেয আপক্তন শপত্বত পাত্বরন 
েথাত্বোেয স্থান। 
  
এর ফত্বল্ আপনাত্বক কত্বর শতাল্া হয েত্বল্র অক্তধনাযক। আপক্তনই হত্বয ওত্বিন কাত্বজর 
অক্তধকারী। সকত্বল্ই কথাটা জাত্বন। আপক্তন সকত্বল্র মত্বধয শশ্রষ্ঠ, তাত্বত শকানই সত্বন্দ্ত্বহর 
অব্কাে শনই। 
  
এর অথণ আপক্তন আল্াো ক্তকছু। 
  
আপনাত্বক ো করত্বত হত্বব্ তা হত্বল্া ক্তনত্বজত্বক কখনই এমনভাত্বব্ প্রকাে করত্বত োইত্বব্ন 
না োত্বত শল্াত্বক ব্ল্ত্বত পাত্বর : ‘োুঃ! শল্াকটার মত্বধয ক্তকছুই শনই! ওর মত্বধয এমন ক্তকছু 
শেখত্বত পাক্তচ্ছনা। সস্তােত্বরর ক্তকছু। এমন মানুে সম্পত্বকণ মাথা ঘাক্তমত্বয ল্াভ শনই।‘ 
  
ল্েয রাখত্বব্ন োত্বত আপক্তন আপনার কাছাকাক্তছ সকল্ত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত পাত্বরন। তারা 
এর ফত্বল্ আপনাত্বক শেত্বখ খুক্তে হত্বব্। তারা শেন কখনই মত্বননা কত্বর শে আপনার সত্বঙ্গ 
কথা ব্ল্ার অথণ সময নষ্ট্ করা। ব্ল্ার মতই ক্তকছু ব্ল্ত্বত শেষ্ট্া করুন। ভাত্বল্াভাত্বব্ই তা 
ব্লু্ন। 
  
সব্ক্তকছু ব্ল্ার একটা রাস্তা আত্বছ, সমযও আত্বছ। 
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আপক্তন হযত্বতা ব্াধা ক্তব্ঘ্নর মধয ক্তেত্বয কথা ব্ল্ার অব্স্থাত্বতও পড়ত্বব্ন। আপক্তন একটা 
ক্তব্েত্বয ব্া মানুে সম্পত্বকণ কথা ব্ত্বল্ শেত্বত পাত্বরন। একজন ভাত্বল্া ব্িা প্রায সব্ই 
করত্বত পাত্বরন, ো হত্বত োন তাই হত্বত পাত্বরন। 
  
তার কণ্ঠস্বরই তাত্বক সাহােয কত্বর েত্বল্ত্বছ। আপক্তন ঘন্টার পর ঘন্টা শুত্বন শেত্বত পাত্বরন। 
এ শেন সঙ্গীত। এ সঙ্গীত্বতর মতই ব্ত্বয েত্বল্। মাত্বঝ মাত্বঝ মত্বন হত্বত পাত্বর এ শেন 
ব্াত্বকযর অতীত। শকান ব্াত্বজ েে শনই সব্ই মুচু্ছনায ভরা। 
  
আপক্তন েখন কথা ব্ল্ত্বব্ন তাত্বত সকল্ত্বক আনন্দ্ োন করুন। 
  
শেখা আর শনযাই হত্বল্া এ শখল্ার ক্তনযম। অতএব্ কথা ব্লু্ন আর তারই সত্বঙ্গ 
অপরত্বকও ব্ল্ত্বত ক্তেন। 
  
শ্রব্ণ করত্বত ক্তেো করুন। শশ্রষ্ঠ ব্িাই শশ্রষ্ঠ শশ্রাতা হত্বত পাত্বর। 
  
অত্বনক অবু্ঝ মানুে োন সব্াই তাত্বের কথা শুনুক। তারা ক্তকন্তু সক্ততযকার অবু্ঝ নন। 
আসত্বল্ তারা ব্িব্য শঢত্বল্ ক্তেত্বত োন। সুত্বোে ক্তেন-বৃ্ক্তষ্ট্ধারার মতই তা ঝত্বড় পত্বড়। 
একটু পত্বরই শকান শমঘ থাত্বক না। শুধু ক্তস্থর হত্বয ব্ত্বস তারপর শুনুন। সব্ই পক্তরষ্কার 
হত্বয োত্বব্। 
  
েখন কথা ব্ল্ত্বব্ন অপর ব্যক্তির কথাটাও ভাবু্ন। 
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তারও ক্তকছু ব্ল্ার আত্বছ। তাই তাত্বক থামাত্বত োইত্বব্ন না। এটাই তাত্বক েনমত্বন কত্বর 
শতাল্ার ক্তনক্তশ্চত পথ। 
  
শোল্মাল্ কত্বর শফল্ত্বব্ন না। এটা ক্তব্রক্তিকর। মানুে অধণ পত্বথর শকান ঘটনা োয না। 
ো মত্বন হয তাই ব্ত্বল্ শফলু্ন আর ো ব্ল্ত্বত োইত্বব্ন সক্তিক ভাত্বব্ই ব্লু্ন। 
  
এরকম ক্তেক্তন করত্বত পাত্বরন তাত্বক স্বভাব্তই সকত্বল্ পছন্দ্ কত্বর শে মানুে এটা কত্বরন 
না তার ভাত্বেয শজাত্বট দ্রুত ব্ঞ্চনা। তার আসল্ কারণ ক্তেেক্তেরই প্রকাে হত্বয পত্বড়। 
শশ্রাতা তখন ভাত্বব্ন : ‘শল্াকক্তট আমার কাছ শথত্বক ক্তকছু শব্র কত্বর ক্তনত্বত োইত্বছ। এই 
ফাাঁকা কথা ব্াতণার ক্তপছত্বন ক্তকন্তু একটা কথা রত্বযত্বছ। শল্াকক্তট শকৌেত্বল্ আমাত্বক ফাাঁত্বে 
শফল্ত্বত োইত্বছ! শনােরা শল্াক। এত্বক ক্তব্োয করত্বত হত্বব্।’ 
  
আপনাত্বক কথা ব্ল্ার সময োোত্বড় ব্া খারাপ হত্বত হত্বব্ না। কখনই শসরকম হওযা 
উক্তেত নয। আপক্তন শুধু তাত্বত আপনার সত্তাত্বক প্রকাে কত্বর শেত্বব্ন। শনােরা আর 
খারাপ কথার ক্তটত্বক থাত্বক না। এত্বত সক্ততযকার আনন্দ্ শমত্বল্ না। ক্তকছুেণ পরই তা 
ক্তব্তৃষ্ণা এত্বন শেয। পক্তরষ্কার, শসাজা পক্তরচ্ছন্ন কথায োেু থাত্বক। শে শকান মানুেই শে 
শকান জাযোত্বতই শে শকান সময োাঁক্তড়ত্বয এধরত্বণর কথা শুনত্বব্নই। 
  
আপক্তন েক্তে উজ্জ্বল্, পক্তরষ্কার কথা ব্ল্ত্বত পাত্বরন, তাহত্বল্ আপক্তন ভােযব্ান। 
  
মানুে একই সত্বঙ্গ হাসত্বত ক্তেত্বয ভূকুক্তঞ্চত করত্বত পাত্বর না। এটা হত্বয উিত্বব্ হাক্তসর 
ব্যাপার। আর এত্বত শে শকউ সক্ততযই ভাত্বল্া শব্াধও করত্বত পাত্বর। 
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শব্ক্তিক জাযোয শকান িাট্টা করা অনযক্তেক আব্ার শস োরুণ ক্তব্রক্তিকর হত্বয ওত্বি তা 
আর ব্ল্ার অত্বপো রাত্বখ না। এ অক্তত ব্াত্বজ রুক্তেও ব্ত্বট। এটা অসমত্বযর আর শব্সুত্বরা। 
শে মানুে এরকম কত্বরন (আমরা অনুভব্ কক্তর) ক্ততক্তন মত্বনাত্বোে ক্তেত্বচ্ছন না। ক্ততক্তন 
বু্ঝত্বতই পাত্বরন না তার ভাাঁড়াত্বমা শকউ োইত্বছ না। তার রুক্তে ব্ত্বল্ ক্তকছু শনই। শস 
আসত্বল্ একজন সব্ কাজ পে করার মানুে। 
  
শকান ব্াত্বজ শোত্বছর ভার সক্ততয ব্াত্বজ মানুে। এ ধরত্বনর মানুে আমাত্বের শথত্বক েতেূত্বর 
থাত্বক ততই ভাত্বল্া। এমন ধরত্বনর মানুেত্বক আব্জণনা সূ্থত্বপই ক্তনত্বেপ করা েরকার। তার 
আসল্ জাযো এরকম জাযোত্বতই। 
  
. 
  
েে. আমাত্বের সব্ার মুত্বখর মুত্বখাে 
  
আপক্তন আর আক্তম েুজত্বন ভাত্বল্াভাত্বব্ই জাক্তন মানুত্বের মত্বন কী ঘত্বট েত্বল্ত্বছ তা আমাত্বের 
কারও পত্বেই জানা অতযন্ত কক্তিন। 
  
মানুত্বের ব্াইত্বরর আকৃক্ততত্বত কখনই তার মত্বনর ক্তভতত্বর ক্তক ঘত্বট েত্বল্ত্বছ তার কণামাত্রও 
প্রকাে ঘত্বট না। 
  
প্রাযে শেখা োয শকান মানুত্বের কাত্বজ কত্বমণ শস ো ভাত্বব্ তার ক্তিক ক্তব্পরীত প্রকােই 
ঘত্বট েত্বল্। এমন ব্হু মানুে আত্বছ উোহরণ শেওযা োয তাত্বের ব্াইত্বরর ককণেতা, 
তাত্বের সক্তিক পক্তরেয শমাত্বটই নয। 
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মত্বন রাখত্বত হত্বব্ আমরাও সব্ সময স্বাভাক্তব্ক নই। 
  
অপক্তরক্তেতত্বের কাত্বছ আমরা আমাত্বের আসল্ সত্তা প্রকাে করত্বত োই না, এটা োত্বের 
আমরা ক্তব্শ্বাস কক্তরনা ব্া োরা আমাত্বের ক্তনত্বয হাসাহাক্তস কত্বর ব্া আমাত্বের েুব্ণল্তা 
শেখাত্বত োয, তাত্বের কাত্বছ প্রকাে কক্তর না। 
  
আমাত্বের মাত্বঝ মাত্বঝ মত্বন হয স্বাভাক্তব্ক আেরণ করত্বল্ আত্বখত্বর শকান কাজই হয না। 
  
অতএব্ এই কারত্বণই আমরা শখাল্ত্বসর মত্বধয ঢুত্বক পক্তড়। আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের রো 
করত্বত হয। শেে পেণন্ত ব্যাপারটা শকান অভযাত্বস োাঁক্তড়ত্বয োয। আব্ার শেে পেণন্ত 
আমরা ক্তনত্বজরাই এই ক্তিতীয সত্তাত্বক প্রথম আসল্ সত্তার সত্বঙ্গ আল্াো কত্বর ক্তেত্বন উিত্বত 
পাক্তর না। 
  
শুত্বন শব্ে হতাোব্যিক মত্বন হত্বচ্ছ, তাই না? 
  
অনয মানুেক্তট, েখন তার ক্তনত্বজর সত্তাসহ পক্তরপূণণতায হাক্তজর তখন ক্তক? তার ক্তেত্বক 
লু্ক্তকত্বয শেখার শকান সামানয সুত্বোে থাত্বক? 
  
আমরা একটা ব্ন্ধ শেওযাত্বল্ ধাক্কা খাব্ তাত্বত আর সত্বন্দ্হ ক্তক? এখন অনুমক্তত ছাড়া শস 
েূত্বেণ এক পাও রাখার সুত্বোে শনই। 
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েক্তে ধরা োয শকানরকত্বম আমরা ব্নু্ধত্ব েত্বড় তুল্ত্বত পাক্তর, তাহত্বল্ই ক্তভতত্বর শঢাকাত্বনা 
শসতু নাক্তমত্বয শেওযা হত্বব্ আর আমরাও শহাঁত্বট ঢুকত্বত পারত্বব্া এব্ং তখনই মানুেক্তটত্বক 
তার ব্মণ ছাড়া অব্স্থায ক্তেশুর সত্বঙ্গ শখল্ায মত্ত শেখত্বত পাত্বব্া। 
  
শোল্মাল্ হত্বল্া শসখাত্বনই। মানুে খুব্ই ল্াজুক। তারা ভয পায। আর ক্তিক এই কারত্বণই 
আমরা তাত্বক সক্তিকভাত্বব্ জানত্বত পাক্তর, বু্ঝত্বত পাক্তর না ভুল্ কাজই ব্া কক্তর শকন ব্া 
অপ্রাসক্তঙ্গক কথাব্াতণাই ব্া ব্ক্তল্ শকন। 
  
কারণ হত্বল্া তারা আসত্বল্ ছদ্মত্বব্ত্বে থাত্বক। 
  
এখন আপনার কাজ হত্বল্া তার ওই ব্াইত্বরর শপাোক শখাল্ার ব্যব্স্থা করা। অব্েয 
েতখাক্তন সহজ ভাব্ত্বছন ততটা নয। এত্বত অত্বনক সময ব্ছত্বরর পর ব্ছরও শকত্বট োয। 
কখনও ব্া সারা জীব্ত্বনও হয না। 
  
অপর মানুেক্তটত্বক সহজ হত্বত ক্তেন এটা হত্বল্া সব্ত্বসরা উপায। তাত্বক বু্ক্তঝত্বয ক্তেন ভয 
পাওযার মত শকান কারণ শনই। তাত্বক ক্তনরাপে মত্বন হত্বত ক্তেন। তাত্বক আপনাত্বক ক্তব্শ্বাস 
করত্বত সুত্বোে ক্তেন। 
  
. 
  
ব্যক্তিত্ব ক্তব্কাে 
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েক্তে ব্নু্ধত্ব অজণন করত্বত আগ্রহী হন, তাহত্বল্ ব্নু্ধ হত্বয উিুন। আপক্তন ক্তনত্বজত্বক েুদ্র্ কত্বর 
তুলু্ন। োর অথণ হত্বল্া : অপর ব্যক্তিত্বক ক্তব্রাট মত্বন হত্বত ক্তেন। 
  
তাত্বক আপনার েুব্ণল্তাগুক্তল্র কথা ব্লু্ন। তাত্বক বু্ক্তঝত্বয ক্তেন শে আপক্তন অনুকম্পা ব্া 
সাহােয োইত্বছন। 
  
তাত্বক আপনার জনয সামানয কাজ করার জনয অনুত্বরাধ করুন। শে শকান ভাত্বব্ই শহাক 
তাত্বক শশ্রষ্ঠতর ভাব্ত্বত সুত্বোে ক্তেন। 
  
তার মত ক্তফটফাট শপাোক পক্তরধান করত্বব্ন না। কখনই শেখাত্বত োইত্বব্ন না আপক্তন 
তার শথত্বক শব্ক্তে জাত্বনন। ব্রং প্রশ্ন করুন। তাত্বকই কথা ব্ল্ত্বত ক্তেন। সব্ ব্যাপাত্বর 
তার পরামেণ আর মতামত োইত্বত থাকুন। 
  
মাত্বঝ মাত্বঝ সামানয প্রেংসায প্রাযই কাজ সমাধা হয। তত্বব্ অক্ততমাত্রা ক্তকন্তু ক্তব্পিনক। 
ক্ততক্তন হযত্বতা ব্যাপারটায : সত্বন্দ্হ করত্বত পাত্বরন শপছত্বন ক্তকছু আত্বছ মত্বন কত্বর। 
  
ক্ততক্তন েখন কথা ব্ল্ত্বব্ন ব্াধা শেত্বব্ন না। শ্রব্ণ করার শকৌেল্টা ক্তেত্বখ শফলু্ন। তার 
মুখ ব্ন্ধ হত্বত শেত্বব্ন না। কখনই জানার ভান করত্বব্ন না ব্া কাটা কাটা কথাও ব্ল্ত্বব্ন 
না। 
  
কখনই তকণ করত্বব্ন না এত্বত অপর ব্যক্তিত্বক ক্তনত্বজত্বক শছাট ভাব্ত্বত সুত্বোে শেয। 
আমরা কখনই এই মত্বন কত্বর কাজ কক্তর না শে আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের মত্বনই তকণ কত্বর 
ক্তনত্বযক্তছ। আমরা কাজ কক্তর আমাত্বের অনুভূক্ততর তাক্তেত্বে। শকান মানুত্বের েক্তে অন্তমুণখী 
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মন থাত্বক তবু্ও শস মানুে, শুধু তার েক্তে অনুভূক্তত থাত্বক। অনুভব্ েক্তি ছাড়া শকান 
কাজই করত্বত পাত্বর না। তত্বকণর ফত্বল্ ব্নু্ধত্ব হারাত্বত হয। এ হত্বল্া েুই মত্বনর ল্ড়াই। 
এরকম ব্যাপার কখনই করত্বব্ন না … অপর ব্যক্তির সত্বঙ্গ ল্ড়াই। 
  
অতএব্, তকণ করত্বব্ন না। তার অনুভূক্ততত্বক নাড়া ক্তেন। 
  
. 
  
এোর. অপত্বরর প্রেংসা করুন 
  
সারা পৃক্তথব্ী আপনার ক্তব্রুত্বদ্ধ থাকত্বল্ আপনার পত্বে শব্ক্তেেূর এত্বোত্বনা কখনই সম্ভব্ 
নয, নয ক্তক? 
  
সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া পথক্তট হত্বল্া েত শব্ক্তে সম্ভব্ মানুেত্বক জয কত্বর আপনার পাত্বে ক্তনত্বয 
আসার ব্যব্স্থা করা। 
  
োত্বের সত্বঙ্গ শেখা হয তাত্বকই ব্নু্ধ কত্বর শতাল্ার ব্যব্স্থা করুন। ব্নু্ধত্ব ক্তজক্তনসক্তটই অতযন্ত 
োমী। এই ক্তেল্পকল্ার শকৌেল্টা ক্তেত্বখ ক্তনন। এমন শকান েরজা শনই ো ব্নু্ধত্ব খুল্ত্বত 
পাত্বর না। 
  
একটু শথত্বম ব্যাপারটা ভাবু্ন। মানুে অমুক অমুকত্বক পছন্দ্ কত্বর শকন? মানুে অমুক–
অমুকত্বক পছন্দ্ কত্বর না শকন? মানুে ক্তক আমাত্বক শেত্বখ খুক্তে হয? তারা ক্তক আমায 
সাহােয কত্বর খুক্তে? 
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মূল্ কথাটা হত্বল্া এই : 
  
েী ব্া পুরুে ক্তক োয শকান বু্ক্তদ্ধমান মানুেই শসটা জানত শেষ্ট্া কত্বর : তারা ক্তকভাত্বব্ ব্নু্ধ 
বতক্তর কত্বর। 
  
আপক্তন েখন শেত্বনন না এমন মানুত্বের সংস্পত্বেণ আত্বসন, অথে জাত্বনন তাত্বক কাত্বজ 
ল্াোত্বনা শেত্বত পাত্বর, তখন আপক্তন ক্তক করত্বব্ন? 
  
শকন, অব্েযই তাত্বক আপনাত্বক পছন্দ্ করার ব্যব্স্থা করত্বত হত্বব্। শেখুন ক্তকভাত্বব্ তাত্বক 
সন্তুষ্ট্ করত্বত পাত্বরন। তার আগ্রহ জাোব্ার শেষ্ট্া করুন। দ্রুত ক্তেত্বখ শফলু্ন তার সত্বন্তাে 
ক্তব্ধান ক্তকত্বস হয। অপর ব্যক্তিক্তটর কথা ক্তেন্তা করুন–শকৌেল্ হত্বল্া এটাই। 
  
ব্নু্ধ হত্বয উিুন, তাহত্বল্ই শেখত্বব্ন আপক্তন ব্নু্ধত্ব করত্বত পারত্বছন। অপত্বরর জনয শছাট-
খাত্বটা (ব্া ব্ড়) শসব্ামূল্ক কাজ করায ক্তনত্বজত্বক ক্তনত্বযাক্তজত করুন। 
  
অপরত্বক বু্ঝত্বত ক্তেন, অনুভব্ করত্বত ক্তেন আপনার জত্বনয ক্তেন্তা করা কাত্বজর। তাহত্বল্ই 
তারা আপনার কাত্বজ আসত্বব্। 
  
আমরা এভাত্বব্ই বতক্তর। আমরা প্রধানত ো োই তাই ক্তনত্বযই ব্যস্ত থাক্তক। অমুক, অমুক, 
েক্তে কাত্বজ ল্াোর মত না হয তাহত্বল্ তাত্বক আমরা ব্াক্ততল্ কত্বর ক্তেই। 
  
ব্যাপারটা খুব্ই হাসযকর আর স্বাথণপর ব্ত্বল্ মত্বন হত্বচ্ছ। তত্বব্ জানত্বব্ন এটা সাংঘাক্ততক 
রকত্বমর সতয। 
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প্রত্বতযত্বক ক্তক োয? 
  
আপক্তন হযত্বতা এটা, ওটা নানা ক্তজক্তনস ভাব্ত্বত পাত্বরন। আপক্তন হযত্বতা এখনও ব্ল্ত্বব্ন, 
একজন মানুে ো োয তার সীমা শনই। 
  
কথাটা ক্তিকই। ক্তকন্তু সব্ োক্তহোর উপর শকান োক্তহো আত্বছ? সব্ার শসরা োক্তহো। 
েতেণ পাত্বরন ব্যাপারটা একটু ক্তেন্তা কত্বর শেখুন। 
  
আপক্তন আমাত্বক প্রশ্ন করত্বল্ আমার ব্ল্া উক্তেত: আমরা সব্াই োই মানুে আমাত্বের 
ভাত্বল্া ক্তেন্তা করুক। আমাত্বের ক্তেত্বক তাক্তকত্বয শল্াত্বক হাসাহাক্তস করত্বব্ তা আমরা সহয 
করত্বত পারত্বব্া না। আমরা োই মানুত্বের কাত্বছ আমাত্বের োম থাকুক–ক্তিক তাই। আমরা 
োই মানুে শে আমাত্বের পছন্দ্ কত্বর শসটা প্রকাে কত্বর শেখাক। আমাত্বের সত্বঙ্গ িাো 
ব্যব্হার করত্বল্ আমরা আহত শব্াধ কক্তর। আমরা সূেণাত্বল্াক আর আরাম ভাত্বল্াব্াক্তস। 
শকই ব্া তা না োন? 
  
তাই িাো ভাব্ প্রকাে করত্বব্ন না। এত্বত শুধু মানুেত্বক েূত্বরই শিত্বল্ শেওযা হয। 
  
ক্তনত্বজত্বক তাই ব্লু্ন : অমুক, অমুত্বকর পক্তরেয জানা েরকার। এমন অত্বনক ক্তব্েয আত্বছ 
ওরা জাত্বনন আমরা তার কণামাত্রও জাক্তন না। শেষ্ট্া করা োক ওাঁত্বের কাছ শথত্বক ক্তক ক্তক 
শেখা োয। 
  
শে ব্ই পাি করত্বত আপক্তন রাত কাক্তটত্বয শেন মানুে শেন ক্তিক শসইভাত্বব্ই আপনাত্বত 
ক্তনমি হত্বত পাত্বর। 
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প্রকাে কত্বর শেখান শে তাত্বের আপক্তন আগ্রত্বহর মত্বন কত্বরন। তাত্বের েীতল্ কত্বর 
তুল্ত্বব্ন না। তাত্বের মত্বধয উত্তাপ সঞ্চার করুন। 
  
তত্বব্ মত্বন রাখত্বব্ন, কখনই শব্ক্তে ব্াড়াব্াক্তড় করত্বব্ন না, তাত্বত মানুে ভাব্ত্বব্ আপক্তন 
ক্তিক আসল্ নন। 
  
একক্তট সততায ভরা আগ্রহ শেখাত্বনার ব্যব্স্থা করুন–তাত্বক প্রকাে করুন। 
  
শকান মানুত্বসর ভাত্বল্া গুণগুত্বল্া ল্েয করত্বব্ন। তাত্বক ক্তনক্তেণষ্ট্ করুন। শব্ক্তের ভাে 
সমত্বযই তার উপর নজর রাখুন! 
  
তার মত্বধয শে সব্ েুদ্র্ ক্তব্েয শেখত্বত পাত্বব্ন শসগুত্বল্া ক্তনত্বয মাথা ঘামাত্বব্ন না। শকান 
রকত্বমই কাটাকাক্তট ভঙ্গী, তীব্র ব্া ক্তখটক্তখত্বট ভাব্ জাোত্বব্ন না। 
  
আপনাত্বক ো করত্বত হত্বব্ তা হত্বল্া গুহামানব্ত্বক তার গুহার মধয শথত্বক শটত্বন শব্র কত্বর 
আনত্বত হত্বব্। আপনাত্বক তাত্বক আপযাযন করত্বত হত্বব্ আত্বল্া, ব্াতাস আর শরাদু্দত্বর শমত্বল্ 
ধত্বর। আর তাত্বত শস ক্তকছুত্বতই আপনাত্বক এক্তড়ত্বয শেত্বত পারত্বব্ না। 
  
. 
  
ব্াত্বরা. অপত্বরই প্রথম 
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সম্ভব্তুঃ এটা না কত্বর পারাও োয না। আমরা এইভাত্বব্ই বতক্তর। কারণ আমরা সারােণ 
ধত্বর খাক্তল্ আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের কথাই ক্তেন্তা করত্বত থাক্তক। 
  
আমরা ো োই, তাই আত্বস প্রথত্বম! আমাত্বের অপছত্বন্দ্র ব্যাপারক্তট কাজ কত্বর …. োরুণ 
ভাত্বব্। আমরা ো োই শসই ভাত্বব্ই সব্ ব্যাপার ঘটা উক্তেত। আমাত্বের এই শছাট্ট পৃক্তথব্ী 
আমরা শেন আমাত্বের োরপাত্বে শোল্ শখত্বত থাত্বক। 
  
আর ক্তিক এইসব্ কারত্বণই আমরা আঘাত পাই। 
  
আমরা এমন সব্ ভুল্ ভ্রাক্তন্ত কক্তর, োর জনয প্রেুর েক্তত সহয করত্বত হয। কারণ আমরা 
পক্তরষ্কারভাত্বব্ আর সক্তিক পত্বথ সব্ শেখত্বত পাই না। 
  
অথে আমরা ক্তকন্তু শকন্দ্র ক্তব্নু্দ্ আত্বেৌ নই। আমরা হল্াম পক্তরপূণণতার এক সামানয 
অংেই মাত্র শে পক্তরপূণণতা আমাত্বের মরত্বণ ব্া শব্াঁত্বে থাকায কণামাত্র ক্তকছু োয আত্বস 
না। 
  
আমরা েত শব্ক্তেক্তেন জীক্তব্ত থাকত্বব্, ততই অক্তধকতর ভাত্বল্াভাত্বব্ েতখাক্তন সম্ভব্ 
আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের ভুত্বল্ োওযার শেষ্ট্া করা উক্তেত। 
  
তাই শভাল্ার শেষ্ট্া করা েরকার ক্তনত্বজত্বের শিত্বল্ ক্তেত্বত, এক্তেত্বয ক্তনত্বত। ঝেড়া করত্বতও 
ভুত্বল্ োওযা েরকার! আর শভাল্া েরকার আমাত্বের ক্তনত্বজর স্বাত্বথণই। অপর ব্যক্তিত্বক 
ক্তনত্বে নাক্তমত্বয শেওযার শেষ্ট্া করাও ভুত্বল্ োন। 
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কথাগুত্বল্া হযত্বতা েুব্ণল্ আর মূল্যহীন কেকক্তে মত্বন হত্বত পাত্বর : শসটা হত্বল্া ক্তনত্বজত্বক 
ক্তনত্বজর সত্তাত্বক ভুত্বল্ োওযা …. স্বাথণহীনতা আনত্বত োওযা। 
  
প্রাতযক্তহক জীব্ন আর কাজকত্বমণ, অব্েয এরকম ক্তকছু কাজ শেয। এত্বত েন্ত্রক্তট 
ভাত্বল্াভাত্বব্ েল্ায সাহােয কত্বর। এত্বত ব্নু্ধত্ব অজণন হয। এত্বত ক্ততিতা, ক্তব্রুদ্ধতা আর 
কষ্ট্কর ব্াধা েূর হত্বয োয। 
  
এসব্ শথত্বক শব্াঝা োয প্রত্বতযকত্বক একটা উোর মত্বনাভাব্ গ্রহণ করত্বত হত্বব্। 
  
শে ক্তনত্বজর শকাটর শছত্বড় শব্ক্তরত্বয আত্বস শস অনয এক জেত আক্তব্ষ্কার কত্বর শফত্বল্। শস 
ক্তনত্বজর েৃক্তষ্ট্, অনুভূক্তত, মতব্াে তযাে কত্বর। শস শেষ্ট্া কত্বর সমূ্পণণ অপর ব্যক্তি হত্বয 
উিত্বত। অপর ব্যক্তিক্তট শে েৃক্তষ্ট্ত্বত সব্ ক্তকছু শেত্বখ শসও শসই েৃক্তষ্ট্ত্বত সব্ ক্তকছু শেখত্বত 
োয। 
  
শস ো ক্তকছু কত্বর ো ক্তকছু ব্ত্বল্ আর ল্েযকত্বর তার মত্বধয থাত্বক এই উত্বদ্দেয। শস 
আসত্বল্ অপর ব্যক্তির েরীত্বরর মত্বধয প্রত্বব্ে কত্বর তার প্রকৃত অনুভূক্ততটা শটর শপত্বত 
শেষ্ট্া কত্বর।, এই রকমই েক্তে আমাত্বেরও উত্বদ্দেয হয তা হত্বল্ আমরা সক্ততযই ল্াভব্ান 
হব্। আমরা তাত্বত কম ভুল্ও করব্। এত্বত আমাত্বের অত্বনক শকৌেল্ আযত্ত হত্বব্। 
আমরা এর ফত্বল্ এখন ো আমরা কক্তর তার শেত্বয শঢর কমই অপর মানুত্বের কাত্বছ 
হারত্বত োইব্। 
  
এর অত্বধণক সমত্বযই আমরা আরও শব্ক্তে এক্তেত্বয োত্বব্া। 
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আসুন আমরা মানুেত্বক বু্ঝত্বত শেষ্ট্া কক্তর। আসুন তাত্বের মত্বনর অভযন্তরটা শেত্বখ ক্তনই। 
কাত্বজই তাত্বের অনুভূক্তত হৃেযঙ্গম কক্তর আর শেত্বখ ক্তনই আমাত্বের এই সব্ কাত্বজ কত্বমণ 
তাত্বের প্রক্ততক্তিযা শকমন হয। 
  
ক্তিক একথাই আমরা ব্ল্ত্বত োই আমরা েখন কাত্বরা সত্বঙ্গ শমল্াত্বমো করার সময 
ক্তনত্বজত্বের ব্ল্ত্বত োই : ওহ্ েক্তে জানতাম শল্াকটা ক্তক ভাব্ত্বছ। 
  
এক কথায অপর ব্যক্তিক্তটর মতব্াে ব্া েৃক্তষ্ট্ত্বকাণ আপনার ব্া আমার কাত্বছ খুব্ই 
প্রত্বযাজনীয হত্বত পাত্বর। 
  
এত্বত তার প্রকাে ঘত্বট। আপক্তন শস প্রকৃতই ো তাই শেখত্বত পাত্বরন। আপক্তন তাত্বক 
সমূ্পণণভাত্বব্ জানত্বত পাত্বরন। আপক্তন তার েক্তি আর েুব্ণল্তার কথা জানত্বত পাত্বরন। শস 
ক্তক োয তাও আপক্তন জানত্বত পারত্বব্ন। ক্ততক্তন ো োন আপক্তন তাত্বক তা ক্তেত্বল্ ক্ততক্তন 
আপনার ইচ্ছা মতই কাজ কত্বর োত্বব্ন। 
  
একজন সমঝোর ব্যক্তি হওযার এটাই হত্বল্া শোেয পুরস্কার, ক্তেক্তন সহত্বজই অপর ব্যক্তির 
মন আর হৃেত্বয প্রত্বব্ত্বের েমতা রাত্বখন। 
  
. 
  
শতর. আগ্রহ ও কল্পনা েক্তি 
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একজন সফল্ মানুে ো আকাভো কত্বরন তাই পান। শকান ক্তকছুই তাত্বক আটত্বক ব্া 
েক্তমত্বয রাখত্বত পাত্বর না। 
  
ক্তনত্বজর প্রক্তত তার শকান েরে থাত্বক না। প্রত্বযাজন শেখা ক্তেত্বল্, ক্ততক্তন খােয, ঘুম, টাকা 
পযসা আর ব্নু্ধত্বের তযাে কত্বর েল্ত্বত পাত্বরন। তার মাথায ঘুরপাক খায একটা 
েমৎকার ধারনা আর বু্ত্বকর মত্বধয োপা থাত্বক তীব্র শকান অনুভূক্তত। এগুত্বল্াই তাত্বক 
েক্তি শজাোয। এগুত্বল্াই তাত্বক একজন ব্ীত্বরর ঔজ্জ্বল্য শেয। 
  
ক্ততক্তন হত্বল্ন আগ্রত্বহর জ্বল্ন্ত প্রকাে। ক্ততক্তন েক্তে সফল্ না হন তাহত্বল্ আর শক হত্বব্ন? 
ক্ততক্তন ো োন তাই ই পান। কারণ ক্ততক্তন ো পান তাই োন। আপনাত্বক ব্া আমাত্বক শে 
ক্তব্রাট ব্যাপারত্বক শমাকাক্তব্ল্া করত্বত হত্বব্ তা হত্বল্া এটাই। 
  
শকান মানুেই তার েন্তব্যস্থত্বল্ উপক্তস্থত হত্বত পারত্বব্ন না আর ক্তনত্বজর ব্া অত্বনযর শকান 
কাত্বজও ল্ােত্বত পারত্বব্ন না, েক্তে না ক্ততক্তন শসখাত্বন উপক্তস্থত হওযার ইচ্ছা শপােণ 
কত্বরন। আর ক্তিক এই কারত্বণই ব্হু মানুে ক্তপক্তছত্বয থাত্বকন–তারা এক্তেত্বয োওযার শকান 
রকম ইচ্ছাই মত্বন শপােণ কত্বরন না। 
  
এই আগ্রহ ব্যাপারটা একটা তীব্র েক্তি। 
  
এটা মানুেত্বক উত্তপ্ত কত্বর শতাত্বল্। এ েক্তি মানুত্বের মত্বন উজ্জ্বল্ প্রভায জ্বল্ত্বত শথত্বক 
তাত্বক আনন্দ্ আর স্বেণীয আত্বল্াত্বক স্নান করায। এ েক্তি আব্ার একজন ব্া তার আত্বে 
পাত্বের সকল্ত্বকই প্রজ্জ্বক্তল্ত কত্বর ধুত্বল্ায পক্তরণত করত্বত পাত্বর। 
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এ এমন এক েক্তি, শে েক্তি কখনই ব্যথণ হয না। এ েক্তি তীরত্বক ল্ত্বেয ক্তনত্বয োয। 
এটা অনাযাত্বস ল্েযত্বভে করত্বত পাত্বর। 
  
এ হত্বল্া প্রমত্ত েক্তি। 
  
এ েক্তিত্বক আব্ার রোও কত্বর। এ েক্তির জন্ম শেয। 
  
আগ্রহ জীব্নত্বক উত্বদ্দেয োন কত্বর। আপনার মত্বধয তীব্র আগ্রহ থাকত্বল্ আপক্তন কখনই 
আপনার ক্তনত্বজত্বক আর ক্তনত্বজর সুত্বোেত্বক নষ্ট্ করত্বত পারত্বব্ন না। আগ্রহ আর ক্তব্নষ্ট্ 
করার কাজ পাোপাক্তে েল্ত্বত পাত্বর না। 
  
শে মানুে আগ্রহী ক্ততক্তন জাত্বনন তার োক্তহো ক্তক। ক্ততক্তন জাত্বনন শকাথায েত্বল্ত্বছন ক্ততক্তন। 
ক্ততক্তন কাজ কত্বরন, স্বে শেত্বখন না। ক্ততক্তন কাজত্বক শখল্ার মতই শেত্বখন। ব্যস্ততার 
মত্বধযও ক্ততক্তন খুাঁত্বজ পান কাত্বজর আনন্দ্। তার একটা ক্তমক্তনটও নষ্ট্ করার মত থাত্বক না, 
পৃক্তথব্ীত্বত ক্ততক্তনই সব্ত্বেত্বয সুখী মানুে। তার আগ্রহ আত্বছ, ক্ততক্তন েভীরভাত্বব্ ক্তনমি হত্বয 
পত্বড়ন। সব্ ক্তকছুর মত্বধযই ক্ততক্তন ক্তমত্বে োন। সব্ ক্তব্েত্বযর মত্বধযই ক্ততক্তন ক্তমত্বে োন। সব্ 
ক্তব্েত্বযর মত্বধযই ক্ততক্তন সমপণণ কত্বরন শেহ-মন। 
  
আগ্রহ এরকম ক্তকছুই করত্বত পাত্বর। সক্ততযই এ অমূল্য ক্তকছুই। আগ্রহ জীব্নত্বক ধারাত্বল্া 
কত্বর শতাত্বল্। 
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এর আর এক নাম হত্বল্া মত্বনাত্বোে। শে ব্যক্তির আগ্রহ আত্বছ ক্ততক্তন মত্বনাত্বোে শেত্বব্নই। 
তার কাত্বছ একটা কাজ করার মতই সময থাত্বক। একটা কাত্বজর কথাই ক্ততক্তন ভাত্বব্ন 
আর করার আো কত্বরন। 
  
এটা একটা শেৌরব্ময একাগ্রতা। 
  
এ হত্বল্া েরীত্বর, মত্বন শকান ধারনা, আেেণ ঢুক্তকত্বয পক্তব্ত্র কত্বর শতাল্া। আর এই ভাত্বব্ই 
অেৃেয ব্স্তুক্তট এত্বস োয। 
  
অতএব্ ক্তনশ্চযই শেখত্বত পাত্বচ্ছন শকান ধারণা (ব্া আেেণ) একজত্বনর ব্যাপাত্বর ক্তক 
করত্বত পাত্বর। 
  
এটা তাত্বক এমন জাযোয তুত্বল্ ক্তেত্বত পাত্বর ব্া এমন েভীত্বর শপ্রাক্তথত করত্বত পাত্বর ো 
ক্ততক্তন ভাব্ত্বতও সাহস পাত্বব্ন না। 
  
আর ক্তিক এমনটাই তাত্বক ক্ততক্তন ো আত্বছন ব্া হত্বত োত্বচ্ছন তাই কত্বর শতাত্বল্। ক্ততক্তন 
সফল্ হত্বত পাত্বরন ব্া শভত্বস শেত্বতও পাত্বরন। এটা পক্তরপূণণ ক্তনভণর কত্বর তার আেেণ 
শকমন তারই উপত্বর। 
  
আমাত্বের প্রত্বতযত্বকরই শকান আেেণ আত্বছ। এটা না থাকত্বল্ আমাত্বের ক্তকছুই করা ব্া 
হওযা সম্ভব্ হত্বতা না। 
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ব্যাপারটা হযত্বতা এখনই পক্তরস্কার হত্বত োইত্বব্ না, তত্বব্ শসটা আত্বছ : আমরা ক্তক হত্বত 
োই তার শসই আেেণ। 
  
আমরা শে রকম, শসটা আমাত্বের আেত্বেণরই ফল্শ্রুক্তত। 
  
আমাত্বের কাজ কমণ ব্া আমাত্বের ভক্তব্েযত এ েুক্তনযায ক্তনছক ওই আেত্বেণর প্রকৃত 
রূপোত্বনর ফত্বল্ সতয হত্বয ওত্বি। 
  
আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের এই রূপ, হয আমাত্বের বতক্তর করত্বত পাত্বর ব্া ক্তব্নষ্ট্ও কত্বর ক্তেত্বত 
পাত্বর। 
  
এ আেেণ আপনার মত্বনামত না হত্বল্ তাত্বক নষ্ট্ কত্বর শফলু্ন। তারপর আব্ার নতুন কত্বর 
আরম্ভ কত্বর ক্তেন। ক্তনত্বজত্বক একটা নতুন আেেণ ক্তেন। আপক্তন ো হত্বত োন ক্তনত্বজত্বক 
শসই ভাত্বব্ই েত্বড় তুলু্ন। ক্তনত্বজত্বক অপত্বরর মতই কল্পনা করুন। তাত্বক আপনার সামত্বন 
আেেণ ক্তহত্বসত্বব্ রাখুন। আপক্তন ো ক্তেন্তা করত্বছন তাই আপক্তন হত্বব্ন। একজন মানুে মত্বন 
মত্বন ো ক্তেন্তা কত্বর শস তাই হত্বয ওত্বি। 
  
মনস্তেক্তব্েরাও তাই ব্ত্বল্ থাত্বকন। তাত্বের ব্িব্য হল্ আত্বে মানক্তসক শকান প্রক্ততক্তব্ম্ব না 
থাকত্বল্ শকান কাজই সম্পন্ন হত্বত পাত্বর না। ওই প্রক্ততক্তব্ম্বর মধয শথত্বক কাত্বজর তাক্তেে 
আর আকােো না এত্বল্ শকান কাজই হত্বত পাত্বর না। শকান কাজ তা শসটা ভাত্বল্া ব্া 
মন্দ্ োই শহাক সক্তিক ল্ত্বেয শপৌঁছত্বত পাত্বর প্রক্ততক্তব্ত্বম্ব শেমন ধরা পত্বড় ক্তিক শতমন 
ভাত্বব্ই। 
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আমরা েক্তে আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের উপত্বরই সন্তুষ্ট্ না হই তাহত্বল্ ওই প্রক্ততক্তব্ম্বত্বক শোে 
ক্তেত্বত হত্বব্। ক্তমথযাত্বক তাই েূণণ করুন। শুধু সতযত্বকই ব্রণ কত্বর ক্তনন। 
  
কারণ আমাত্বের মত্বন আর হৃেত্বয শে প্রক্ততক্তব্ম্ব আমরা পূজা কক্তর আমরা ক্তিক তাই। 
  
. 
  
শেৌদ্দ. প্রত্বতযত্বকর সব্ণস্ব 
  
আপক্তন ব্া আক্তম ক্তিক ক্তক ধরত্বনর মানুে হত্বত োই শসটা পক্তরস্কার ক্তিক করার শোেয সময 
এত্বস শেত্বছ। 
  
আপক্তন হযত্বতা ব্ল্ত্বব্ন : তাত্বত ক্তকছু আত্বস োয না। আমরা একটা ইচ্ছা ক্তনত্বয কাজ 
কক্তর। তাই, ভাব্ব্ার আর ক্তক আত্বছ? 
  
আপক্তন েক্তে ভাত্বল্া কত্বর ভাত্বব্ন তাহত্বল্ অব্েয আপক্তন শেখত্বত পাত্বব্ন এটা সক্ততযই 
োরুন কােণকর। 
  
কারণ আসল্ শখল্াটা হত্বল্া সক্তিক েন্তত্বব্য ক্তকভাত্বব্ তাড়াতাক্তড় শপৌঁছত্বনা োয, শসই োত্রা 
পত্বথ মানুেত্বের ক্তকভাত্বব্ সামল্াত্বনা োয আর শকমন কত্বরই ব্া তাত্বের শমাকাক্তব্ল্া কত্বর 
এগুত্বনা োয। 
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মানুত্বের সত্বঙ্গ আমাত্বের শমল্াত্বমো করত্বতই হত্বব্। মানুেও আমাত্বের সত্বঙ্গ কাজ করত্বত 
আসত্বব্। তারা আমাত্বের জযী হত্বত সাহােয করত্বব্, পরাজয ব্রণ করত্বত নয। এটাই 
হত্বল্া আসল্ উত্বদ্দেয। 
  
কারণ প্রথম কথাই হত্বল্া আমরা ঘৃণার ব্স্তু হত্বত োই না। 
  
অত্বনত্বক হযত্বতা ব্ত্বল্ : ‘অমুকত্বক শেখল্াম! উুঃ এত্বকব্াত্বর অসহয। ওরকম শল্াত্বকর ছাযা 
না মাড়াত্বনাই ভাত্বল্া।‘ 
  
এ ধরত্বণর মানুে শে, েী ব্া পুরুে োই শহাক অনুকম্পা করত্বত হয। শস মানুেত্বক েূত্বর 
সক্তরত্বয রাত্বখ। শস একাকী থাত্বক, শল্াত্বক তাত্বক এক্তড়ত্বয েল্ত্বত োয। সাধারণত তাই হয। 
এর কারণ হত্বল্া শল্াক তার সম্বত্বন্ধ ো ভাত্বব্ তার জনয শস ক্তনত্বজই োযী। 
  
এ রকম শল্াক তার সঙ্গীত্বের সত্বঙ্গ েল্ত্বত পাত্বর না। শস শেখাত্বনই থাকুক ক্তনত্বজর অব্স্থা 
শস ক্তনত্বজই জক্তটল্ কত্বর শতাত্বল্। শসটা অক্তফস, ব্াক্তড় ব্া িাব্, শেখাত্বনই শহাক। 
  
সারা েুক্তনযা েখন তার ক্তব্রুত্বদ্ধ তখন তার পত্বে ভাত্বল্া ক্তকছু করা ক্তকভাত্বব্ই ব্া সম্ভব্? 
আর এক ধরত্বণর মানুে আত্বছ োর শকান ক্তব্ত্বেেত্ব শনই। 
  
েে ভাত্বের এক ভাত্বেও তার মত্বধয শকান শোল্মাল্ খুাঁত্বজ পাওযা োয না। অথে 
তাসত্বত্বও শস অপরত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত পাত্বর না। শস কাউত্বকই আকেণণ কত্বর না। শস 
তার মক্তনব্ ব্া ব্নু্ধত্বের ব্ল্াত্বত পাত্বর না, ‘আহা, ক্তক েমৎকার শল্াক। এমন শল্াত্বকর জনয 
না পাক্তর শকান কাজ শনই!’ অথে শস হযত্বতা ব্া আরও েেগুণ শব্ক্তে গ্রহণীয। তত্বব্ 
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মানুে তার পুত্বরাপুক্তর মূল্যাযন করত্বত পাত্বর না। শস তার ক্তনত্বজর সখ, তার কাজ, তার 
ধারণা সব্ ক্তকছুই ক্তনম্নতম োত্বম ক্তব্ক্তি কত্বর, সত্বব্ণাচ্চ োত্বম নয। 
  
শস শুধু েক্তে জানত্বতা জীব্ত্বনর ভাোর শথত্বক আরও অত্বনক ঐশ্বেণ আোয করা োয! 
  
অপর পত্বে আপক্তন ব্া আক্তম হযত্বতা েল্ার পত্বথ এমন েু’একজত্বনর সাোৎ শপত্বযক্তছ 
োত্বের শকানক্তেনই ভুল্ত্বত পাক্তর না। 
  
আমরা ক্তনত্বজরাই ব্ল্াব্ক্তল্ কক্তর : ‘অমুত্বকর মত্বধয ক্তব্ত্বেে ব্যাপার আত্বছ। তত্বব্ শসটা ক্তক 
আমরা ক্তিক ক্তিক জাক্তন না। কথায তা প্রকাে করা োয না। তার মত্বধয শকব্ল্ এটুকু 
জাক্তন শে মানুেত্বক আকেণণ কত্বর কাত্বছ টাত্বন, েুক্তল্ত্বয শেয। আপক্তন অনুভব্ কত্বরন ক্ততক্তন 
েমৎকার ক্তকছু। ক্ততক্তন অত্বনক উাঁেু মাত্বনর মানুে, সক্ততযকার মানুে। আপক্তন তাত্বক ভাত্বল্া 
না শব্ত্বস পাত্বরন না। তার মুখ শথত্বক শুধু কথা শব্ত্বরাত্বনার অত্বপো, আপক্তন তা পাল্ন 
করার জনয বতক্তর… আর আপক্তন ো করত্বব্ন তা সত্বন্দ্হ শনই। ব্নু্ধত্ব অজণন। করার 
শেত্বত্র তার অদু্ভত েেতা আত্বছ। তার ব্নু্ধরাই তাত্বক এমন বতক্তর কত্বরত্বছ। ক্ততক্তন 
আজত্বক ো হত্বযত্বছন তারাই তা ব্াক্তনত্বযত্বছ!’ 
  
এরকম একজন মানুে হত্বতই আমরা শেষ্ট্া করত্বব্া। 
  
আপক্তন হযত্বতা ভাব্ত্বছন কাজটা ব্ড়ই কক্তিন। আপক্তন অনুভব্ কত্বরন ক্ততক্তন সক্ততযই 
আল্াো রকম। আপক্তন ব্া আক্তম শে জাযোয অক্তত সাধারণ স্তত্বরর। 
  
ক্তেন্তা কত্বর ব্ল্ত্বত শেত্বল্, আমরা তার কাছাকাক্তছ ক্তেত্বয শপৌঁছত্বতও পাক্তর। 
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এটা অব্েযই আমাত্বের নাোত্বল্র মত্বধয। আসুন, ব্যাপারটা একটু শভত্বব্ শেক্তখ। 
  
ভাব্ার কথাটা হত্বল্া ক্ততক্তন আমাত্বের শেত্বয শকান শকান ব্যাপাত্বর আল্াো? ক্ততক্তন শতা 
ক্তব্ত্বেে শকান ভাত্বব্ উজ্জ্বল্ হত্বয ওত্বিন ক্তন। 
  
একটা উোহারণ রাখক্তছ : ক্ততক্তন ক্তব্ত্বেে রকম আাঁত্বটাসাাঁত্বটা শকান শখত্বল্াযাড় ব্া পাত্বল্াযান 
নন। তাছাড়া ক্ততক্তন অস্বাভাক্তব্ক রকত্বমর তীক্ষ্ণবু্ক্তদ্ধ ও নন। তা হত্বল্ও, সকত্বল্ই তাত্বক 
প্রেংসা কত্বর। 
  
সকত্বল্র কাত্বছ ক্ততক্তনই সব্ণ! 
  
ক্ততক্তন শব্ক্তে কথা ব্ত্বল্ন না। তাসত্বত্বও ক্ততক্তন কথাব্াতণা ভাত্বল্াই ব্ত্বল্ন। অপর শল্াত্বকর 
হাজার কথায ো হয তার েেক্তটত্বতই তা হয। মানুে তার সঙ্গ পছন্দ্ কত্বর। ক্ততক্তন তাত্বের 
আরও সুখী, ব্ড় কত্বর শতাত্বল্ন েখনই কাছাকাক্তছ আত্বসন। ক্ততক্তন শসাচ্চার হন; ক্ততক্তন 
কখনই ক্তনত্বজত্বক শিল্ত্বত োন না। কখনই ক্ততক্তন শকান আঘাত ক্তেত্বয কথা ব্ত্বল্ না। 
  
আসত্বল্ ব্ল্ত্বত শেত্বল্ ক্ততক্তন অপর ব্যক্তিত্বক মাঝপত্বথ ধত্বর শফত্বল্ ক্তনত্বজর ক্তেত্বকই শটত্বন 
শনন। 
  
শে শকান ধরত্বনর জনতার সত্বঙ্গ ক্ততক্তন েমৎকার ভাত্বব্ ক্তমত্বে শেত্বত পাত্বরন। তার ক্তব্ত্বেে 
শকৌেল্ জানা আত্বছ। ক্ততক্তন শকৌেল্ জানত্বতন (এত্বক ক্তেল্প কল্া ব্া ইচ্ছা ো ব্লু্ন) 
ক্তকভাত্বব্ েী ব্া পুরুেত্বক জয করত্বত হয। 
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আমরাও আমাত্বের সব্ শোে ত্রুক্তট েূর কত্বর শফল্ত্বত পাক্তর। 
  
শকনই ব্া নয? 
  
অপত্বরর ভাত্বল্া ক্তেকগুত্বল্া ল্ে করুন। 
  
তাছাড়াও, আসুন তাত্বক নকল্ কক্তর। 
  
. 
  
পত্বনত্বরা. কাত্বনণক্তের পরামেণ 
  
মানুত্বের উপর এই প্রভাব্ ক্তব্স্তার করার ধারণাটা ক্তনত্বয সম্ভব্ত আপক্তন শসরকম ভাত্বব্ 
ভাব্ত্বত োইত্বছন না। 
  
এত্বকব্াত্বর আধুক্তনক কাত্বল্র আত্বে খুব্ কম মানুেই একাজ কত্বরত্বছন। আসল্ ফল্াফল্ 
ল্েয কত্বর অব্েয তারা শব্ে েমত্বক োন। 
  
শেল্ কাত্বনণেী, হাব্ণাটণ কযাসন, শপল্মযান, এত্বনভার, শনত্বপাক্তল্যান ক্তহল্ এব্ং আরও অত্বনক 
অক্তভজ্ঞ ব্যক্তি তাত্বের জীব্ত্বনর প্রক্ততক্তট ক্তমক্তনট ক্তেত্বয বু্ক্তঝত্বয ক্তেত্বযত্বছন মানুেত্বক ব্যব্হার 
করার এক সক্তিক ও শব্ক্তিক পদ্ধক্তত আত্বছ। এর সত্বঙ্গ জক্তড়ত্বয রত্বযত্বছ অপত্বরর প্রেংসা 
আোয কাত্বজ ঝাাঁক্তপত্বয পড়া, ব্যব্সাত্বক ব্ড় কত্বর েত্বড় শতাল্া, এমন সব্ ক্তকছুই। 
  
এখন আপনার কাত্বছ শমত্বন শনওযা জরুরী–এসব্ ক্তকভাত্বব্ হত্বত পাত্বর। 
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আপনাত্বক প্রথত্বমই জানত্বত হত্বব্ মানুে কাজ কত্বর শকন। আপনাত্বক অব্েযই শেখত্বত হত্বব্ 
েতটা পক্তরষ্কারভাত্বব্ সম্ভব্, োক্তহো, ইচ্ছা, ভাব্াত্বব্ে, ধারণা এই সব্ ক্তকভাত্বব্ কাজ কত্বর। 
  
একজন মানুে ক্তহসাত্বব্ আপনাত্বক ভাব্ত্বত হত্বব্ শকান েন্ত্র ব্ত্বল্ শেটা ক্তনত্বয আপক্তন কাজ 
করাত্বত পাত্বরন। ক্তেখুন, ল্েয করুন। সুইে শব্ােণক্তট খুাঁত্বজ শব্র করুন। সক্তিক সুইেক্তট 
স্পেণ করুন। 
  
েমতার শসটাই পথ। 
  
কাত্বনণেীর শল্খা ‘প্রক্ততপক্তত্ত ও ব্নু্ধল্াভ’ ব্ইক্তটর শেত্বকান একটা পাতা খুলু্ন। এটা ক্তনক্তশ্চত 
শে এমন ক্তকছু আপক্তন শসখাত্বন পাত্বব্ন ো আত্বে জানত্বতন না। খুব্ই সরল্ ক্তকছু, অথে ো 
আপক্তন সারা জীব্ন ধত্বরই কত্বর আসক্তছত্বল্ন। 
  
আপক্তন আপনার ক্তনত্বজর ব্যব্হারত্বক একটা নতুন আত্বল্ায পক্তরসু্ফট হত্বত শেখত্বব্ন। 
আপক্তন অপত্বরর উপর এর প্রক্ততক্তিযা আশ্চেণজনক ভাত্বব্ই শেখত্বত পাত্বব্ন। আপক্তন সব্ 
পক্তরষ্কার শেখত্বত পাত্বব্ন। আপনার শব্াত্বধােয ঘটত্বব্। আপক্তন সব্ ক্তকছু করত্বত োরুণ 
আনক্তন্দ্ত শব্াধ করত্বব্ন…সব্ ক্তকছু সক্তিক পত্বথ করত্বত। এর কারণ ক্তক জাত্বনন? কারণ 
কাত্বনণেীর ক্তনত্বেণক্তেত পথ ব্ারব্ার সক্তিক ব্ত্বল্ই প্রমাক্তণত হত্বযত্বছ। এগুত্বল্া এতব্ার সক্তিক 
ব্ত্বল্ জানা শেত্বছ শে এটাই শসরা পথ সত্বন্দ্হ শনই। 
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কাত্বনণেী আর অনযানয সমস্ত অক্তভজ্ঞ ব্যক্তিরা তাত্বের হাজার হাজার অক্তভজ্ঞতার 
ফল্শ্রুক্ততত্বতই কাজ করার আসল্ বব্জ্ঞাক্তনক ব্যাখযা আর ক্তনযম আপনাত্বের জানাত্বত 
শপত্বরত্বছন। 
  
মানক্তব্ক সম্পত্বকণর ব্যাপারই আপনাত্বক, শে শোপন েক্তি ল্াত্বভ আপক্তন উৎসুক তারই সব্ 
ক্তকছু এত্বন শেয। এত্বকই ব্ল্া হয শসই সুইেত্বব্ােণ। সাক্তর সাক্তর সুইে সাজাত্বনা। এব্ার 
আপনার কাজ হত্বল্া শসই সুইে ক্তটত্বপ শেওযা। 
  
কাত্বনণেী ো ব্ত্বল্ শেত্বছন তার সব্ক্তকছু আক্তম অব্েয এখাত্বন ব্ল্ত্বত আক্তসক্তন। শসটা 
কাত্বনণেীর প্রক্তত শ্রদ্ধা জানাত্বনা হত্বব্ না। আপনারা তার ব্ই পত্বড় ক্তনন। 
  
আক্তম ো ব্ল্ত্বত ইচু্ছক তা হত্বল্া ক্তব্ত্বেে কত্বর, ক্ততক্তন শকান মানুেত্বক তার ধযান-ধারণা 
পাোত্বনার জনয শে উপত্বেেগুত্বল্া ক্তেত্বয শেত্বছন, তাই। 
  
ব্াস্তব্ জীব্ত্বন, আপক্তন হযত্বতা জাত্বনন, মানুে হযত্বতা ব্া তার অঙ্গহাক্তনও সহয করত্বত 
পাত্বর (ক্তেংক্তড় মাত্বছর মত ব্ল্ত্বত পাত্বরন) ক্তকন্তু পক্তরব্ত্বতণ ক্তকছুত্বতই তার ক্তনজস্ব শসই 
ধারণা ব্া অভযাসত্বক তযাে করত্বব্ না। 
  
শসল্সমযানরা কথাটা জাত্বনন আর শসই কারত্বণই তারা হতাোয প্রায শভত্বে পড়ত্বত োয 
মাত্বঝ মাত্বঝ। 
  
তাত্বের মত্বনাভাব্ হত্বল্া ক্তিক এই রকম : ‘অদু্ভত কক্তিন শল্াক। ক্তকছুত্বতই ব্াোত্বনা োয না 
: শকান আো শনই এত্বক ক্তনত্বয!’ 
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তারা নানা ভাত্বব্ই নানা শকৌেল্ কাত্বজ ল্াক্তেত্বযত্বছ। শকানটাত্বতই কাজ হযক্তন, এখন নতুন 
ক্তকছু েক্তে শমত্বল্ তত্বব্ই আো। 
  
ক্তকন্তু মত্বন রাখত্বব্ন, কাত্বনণেীর অক্তভজ্ঞতাগুক্তল্ অমূল্য। ক্ততক্তন অত্বনক ব্াধা-ক্তব্ঘ্ন অক্ততিম 
কত্বরত্বছন আর শেে পেণন্ত তার ভাত্বেয জুত্বটত্বছ সত্বব্ণাচ্চ সম্মান। কাত্বনণেী ক্তক ব্ত্বল্ত্বছন 
শেখুন এব্ার : ভাত্বল্াভাত্বব্ শুরু করুন, এই হত্বল্া তার মত। 
  
অপর ব্যক্তির কাত্বছ তার মতামত্বতর মূল্য আত্বছ, অক্তধকার আত্বছ। শসটা প্রকাে করত্বত 
ক্তেন। এটা আপক্তনই করত্বত পাত্বরন। শসই ভাত্বব্ই তাত্বক ব্লু্ন। এটা হত্বল্া প্রকৃত বু্ক্তদ্ধর 
কাজ। 
  
কাজ সম্পন্ন করার জনযই কখনও শকান রকম তকণ জুড়ত্বত োইত্বব্ন না। তত্বকণর ব্যাপাত্বর 
জযল্াভ করুন, শখল্ায হারুন তাত্বত েক্তত শনই। 
  
ক্তনত্বজর ব্যাপার ভুত্বল্ োন। শেষ্ট্া করুন অপর ব্যক্তি হত্বয উিত্বত। 
  
আপনার কাজ েক্তে ক্তকছু ক্তব্ক্তি করা হয তাহত্বল্ ক্তব্ক্তির কথা না ব্ত্বল্ শকনার ক্তব্েত্বয 
আত্বল্ােনা শুরু কত্বর ক্তেন। শকন আপক্তন ক্তকনত্বব্ন, এখনই শকনা শকন সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া 
হত্বত পাত্বর ইতযাক্তে। 
  
কথাব্াতণা েতেূর সম্ভব্ কম ব্লু্ন। অপর ব্যক্তিত্বকই শব্ক্তে ব্ল্ার সুত্বোে ক্তেন। 
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তাত্বক সক্তিক শমজাত্বজ থাকত্বত ক্তেন, সমস্ত সাোৎকাত্বরর মত্বধয এটাই হত্বল্া পক্তরব্তণন 
ঘটাত্বনার কজা। 
  
এমনভাত্বব্ প্রস্তাব্না রাখুন োত্বত ক্ততক্তন ব্ল্ত্বত ব্াধয হন : হযাাঁ, অব্েযই। আক্তম সব্ 
সমত্বযই তাই ব্ক্তল্। এটা আমারও মত্বনর কথা। 
  
েত কম ব্াধা শেত্বব্ন ততই ভাত্বল্া। 
  
খুাঁত্বজ শপত্বত শেষ্ট্া করুন সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া েুক্তিগুত্বল্া : ো করত্বত ব্ল্ত্বছন শসটা শকন করা 
উক্তেত তার পত্বে সব্ত্বসরা েুক্তি। 
  
এই ভাত্বব্ই একটা প্রক্ততত্বোক্তেতার ব্াতাব্রণ বতক্তর কত্বর তাত্বক কাত্বজ নামত্বত ব্াধয 
করুন। 
  
. 
  
শোত্বল্া. অপরত্বক প্রভাক্তব্ত করা সম্পত্বকণ শোযাব্ 
  
ব্যব্সাত্বেত্র ব্া সব্ জাযোত্বতই আপক্তন প্রত্বতযক ক্তেনই মানুত্বের নানা রকম ক্তব্ক্তেত্র ধযান 
ধারণা, অভযাস, সংস্কার ইতযাক্তের সংস্পত্বেণ আত্বসন। আর শব্ক্তের ভাে শেত্বত্রই আপনার 
কাজ পে হত্বত পাত্বর েক্তে না অপর ব্যক্তিত্বের আপনার ক্তনত্বজর মত্বত অনুব্তণী না করত্বত 
পাত্বরন। 
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শে ব্া ক্তেক্তনই এধরত্বণর শকৌেল্ কাত্বজ ল্াক্তেত্বযত্বছন, ক্ততক্তন েপথ কত্বরই ব্ল্ত্বত পারত্বব্ন 
এ হত্বল্া একটা োরুণ শকৌেল্–োত্বত েমৎকার কাজ হত্বত ব্াধয। 
  
মানক্তসক অক্তভজ্ঞত্বের শব্ল্ায এ হত্বল্া একটা োরুণ পরীো–মানব্ েক্তরত্র আর সম্পত্বকণর 
শেত্বত্র অক্তভজ্ঞতা। 
  
তারা এমন ধরত্বনর ভুক্তর ভুক্তর ক্তব্েয শরাজই প্রতযে কত্বরন। তারা ব্যব্সাযী, শপোয 
ক্তনেুি মানুে, জীব্ত্বনর সব্ণত্বেত্বত্রর মানুেত্বক আহব্ান কত্বর তাত্বের জীব্ত্বনর ব্াধা-ক্তব্পক্তত্ত, 
অসুক্তব্ধা, পদ্ধক্তত এসব্ ব্যাপাত্বর প্রকাে করত্বত ব্ত্বল্ন। 
  
তারা সমস্ত সমাধাত্বনর শেষ্ট্া কত্বর থাত্বকন–কী কত্বর মতামত েিন করত্বত হয, ক্তক কত্বর 
প্রকৃত অনুভূক্তত েত্বড় তুল্ত্বত হয, ইতযাক্তে। 
  
তারা োন কাত্বজর উপেুি আর ব্াস্তব্সম্মত হত্বয উিত্বত। 
  
তারা মত্বন কত্বরন মন সম্বত্বন্ধ জানা ব্যাপারটা হত্বল্া সব্ত্বেত্বয জরুরী কাজ। আরও সুখী 
আর পক্তরচ্ছন্ন জীব্ন কাটাত্বত এটা একান্ত জরুরী। 
  
এখন, শে সব্ মানুেত্বক ক্তকছুত্বতই জয করা োয না শতমন মানুেত্বের পরীোর ক্তব্েয 
ক্তহত্বসত্বব্ শব্ত্বছ ক্তনত্বয তারা স্বীকার কত্বরত্বছন শে ক্তব্ত্বেে শকান পক্তরক্তস্থক্ততত্বত কক্তিন পাথরও 
েল্ত্বত ব্াধয হয। 
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কযাসন, কাত্বনণেী, শনত্বপাক্তল্যান ক্তহল্, রয শেরউে, এত্বনভার, িীমার এব্ং আরও 
অত্বনত্বকই একমত হত্বয কথাগুত্বল্া ব্ত্বল্ত্বছন। 
  
আসত্বল্ শোে আমাত্বেরই। আমরা ব্ড় শব্ক্তে রকম রেেটা মানুে। এছাড়াও এমনক্তক 
আমরা আব্ার মাত্বঝ মাত্বঝ অতযন্ত শমাটাবু্ক্তদ্ধর কাজও কক্তর। শেখা োয আমাত্বের সাধারণ 
বু্ক্তদ্ধরও অভাব্ ঘত্বট োয। আমরা একভাত্বব্ না েত্বল্ ব্ড় সহজ পথই শব্ত্বছ ক্তনত্বত োই। 
পাথর েল্াত্বনা কাজটা ব্ড় ধীর েক্ততর ব্যাপার। 
  
তত্বব্ এটা শজত্বন রাখা েরকার শকাথাও শকান এক জাযোয েল্ন ক্তকছু আত্বছই। তত্বব্ 
আমাত্বের শসখাত্বন শপৌঁছত্বত হত্বব্। 
  
শকান ব্যাপারই আোপ্রে হওযার মত নয। আমরা আমাত্বের শকান সুত্বোে ক্তেত্বত োই না। 
আসল্ ব্যাপার হত্বল্া এটাই। 
  
ইস্পাত েুক্তনযার ক্তব্খযাততম নাম হত্বল্া োল্ণস্ শোযব্। এই মানুেক্তট মানুত্বের মত্বধয 
সব্ত্বেত্বয কক্তিন েক্তরত্র আর জঘনযতম মানুেত্বকও প্রভাক্তব্ত কত্বরত্বছন–ক্ততক্তন ক্তেরজীব্ন 
ধত্বরই প্রেংসার েমৎকার েল্ত্বনর েমতার কথা েৃঢ়ভাত্বব্ ক্তব্শ্বাস কত্বর শেত্বছন। 
  
শকান মানুে প্রেংসায ক্তব্েক্তল্ত না হত্বয পাত্বর না। শোযব্ করত্বতন প্রকৃত, অকৃক্তত্রম 
প্রেংসা। 
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প্রত্বতযক মানুেই প্রেংসাত্বক প্রেংসা কত্বর। এ হত্বল্া আত্বল্াকময ক্তকছু। এত্বত মানুে 
উদ্ভাক্তসত হত্বয ওত্বি। এই প্রেংসা তাত্বক উিীক্তব্ত কত্বর শতাত্বল্। আর তার ফত্বল্ তার 
মত্বধয পাহাড় টক্তল্ত্বয শেওযারও ব্াসনা জাত্বে। 
  
শোযাব্ তাই ব্ত্বল্ত্বছন : মন খুত্বল্ অপত্বরর প্রেংসা করুন। এই ভাত্বব্ই সুরু করত্বত হয। 
  
এরপর আত্বস্ত আত্বস্ত ব্ল্ার শেষ্ট্া করত্বব্ন ক্তক ক্তক আপনার ভাত্বল্া ল্াত্বে না। শকান শকান 
ক্তব্েত্বয আপনার ক্তিমত আত্বছ। 
  
এব্ার েত খুক্তে প্রশ্ন করত্বত থাকুন। 
  
ভক্তব্েযত্বতর ব্াধা ক্তব্পক্তত্ত সম্বত্বন্ধ শহত্বস উক্তড়ত্বয ক্তেন। শস সব্ত্বক তুচ্ছ, হাসযকর ব্ত্বল্ 
বু্ক্তঝত্বয ক্তেত্বত থাকুন। 
  
এরপর আপনার ক্তনত্বজর অসুক্তব্ধা আর ব্যথণতার কাক্তহনী ব্লু্ন। 
  
েক্তে শেখা োয অপর ব্যক্তি শকান মারাত্মক ভুল্ কত্বরত্বছন তাহত্বল্ এর ফত্বল্ তার মুখ 
রো করার সুত্বোে থাকত্বব্। 
  
শকানভাত্বব্ই তার িক্তট শেখাত্বত োইত্বব্ন না। এত্বত শকব্ল্মাত্র েক্ততকর একটা অব্স্থাই 
সৃক্তষ্ট্ হয। এত্বত শস গুক্তটত্বয শেত্বত পাত্বর। 
  
কযাসন ব্ত্বল্ন শকনার ব্যাপারই হত্বল্া আসল্ শখল্া, ক্তব্ক্তি নয। 
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আসুন শিতার সত্বঙ্গ স্থান ব্েল্ কত্বর শনওযা োক ক্তজক্তনসগুত্বল্া একব্ার পরীো করুন। 
এগুত্বল্া শকনার মাত্বন ক্তকছু আত্বছ? শিতার কাত্বছ এর প্রত্বযাজন আত্বছ? আপক্তন ক্তকভাত্বব্ 
তার অনুভূক্তত জাোত্বত পারত্বব্ন? এগুত্বল্া ক্তক উন্নত ধরত্বণর? এত্বত ক্তক সময আর অত্বথণর 
সাশ্রয হয? শিতা ক্তক আপনার সম্বত্বন্ধ আর আপনার প্রক্ততষ্ঠান সম্পত্বকণ ভাত্বল্া ধারণা 
শপােণ কত্বরন? 
  
কযাসন ক্তব্ক্তির কাজত্বক শকান আন্দ্াত্বজর উপর ক্তনভণর রাখত্বত োন না। এ হত্বল্া একজন 
পুরুত্বের কাজ–এই ক্তব্ক্তি ব্যাপারক্তট। 
  
এ কাত্বজ ক্ততনত্বট ক্তব্েয জানা প্রত্বযাজন : শিতার োক্তহো, ক্তব্ক্তির কাত্বজ সব্ রকম 
শকৌেল্ রপ্ত হওযা, আর শজত্বন রাখা মানুে শকন শকত্বন। 
  
ক্তব্ক্তির মত্বধয ক্তনজস্ব একটা মসৃন ধারা আত্বছ। ক্তকন্তু শুধু এত্বতই শকান ক্তব্িযকারীর সন্তুষ্ট্ 
হত্বল্ েল্ত্বব্। 
  
ব্হু হতাোময ক্তব্েয থাত্বক, এমন অত্বনক মানুে আত্বছন োত্বের সহত্বজ সন্তুষ্ট্ করত্বত পারা 
োয না, তারা হয অতযন্ত ব্ে স্বভাত্বব্র। পাকা, েে ক্তব্ক্তি কতণারা তাত্বের ব্াত্বে আত্বনন। 
তার কাজই হত্বল্া ঐ সব্ মানুেত্বক জয করা। 
  
প্রথত্বমই তাই একটা ভাত্বল্া ছাপ রাখার ব্যব্স্থা করুন আর কখনই হতাে হত্বব্ন না। 
প্রশ্ন করত্বত থাকুন। সাোৎকারত্বক ক্তনযন্ত্রত্বণ রাখুন। শেষ্ট্া করুন অপর ব্যক্তির ঘক্তনষ্ঠ 
হত্বত। প্রেংসা আোয কত্বর ব্াযনা সংগ্রহ করুন; এটাই হত্বল্া শকান ক্তব্িযকারীর 
জীব্ত্বনর ল্েয। এই সব্ক্তকছুর ক্তব্ব্রণ কযাসত্বনর ব্ইত্বয আত্বছ। আজই শসটা শেত্বখ ক্তনন। 
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োত্বক টল্াত্বনা োয না তাত্বক টল্াত্বনার শকৌেল্ রপ্ত করুন। কযাসন তার ব্ইত্বয আপনাত্বক 
ক্তেোোন করত্বত োন। 
  
. 
  
আটাত্বরা. শিতার েৃক্তষ্ট্ত্বকাণ 
  
আমাত্বের মত্বধয শব্ক্তেরভাে মানুেই ক্তকছু না ক্তকছু ক্তব্ক্তি কত্বর থাক্তক। 
  
শপোোর মানুত্বেরা শেন তাত্বের জ্ঞান, ক্তব্ত্বব্েনা আর েেতার অংে। ব্যব্সাোররা ক্তেত্বয 
োন তাাঁত্বের উৎপন্ন দ্র্ব্য, ক্তজক্তনসপত্র আর শসব্া। প্রত্বতযক জীক্তব্ত মানুেই ক্তেত্বত োন 
শকান না শকান কাত্বজর শসব্া। আমরা সব্াই ক্তকছু শসব্া ক্তেত্বত োই। আর তার পক্তরব্ত্বতণ 
োই সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া পাো ক্তকছু। 
  
ক্তকন্তু এ ক্তব্েত্বয আমরা ক্তক করক্তছ? 
  
আমরা ক্তক এই শল্নত্বেত্বনর কাজত্বক েতেূর সম্ভব্ ততটাই ল্াভজনক কত্বর তুল্ত্বত 
পারক্তছ…আপাতত ব্া ভক্তব্েযত্বতর জত্বনযও! 
  
হযাাঁ, অব্েয শসরকম ক্তকছুই আমরা কক্তর : শুধু আমাত্বের ক্তনত্বজত্বের কাজ ক্তক শস ক্তব্েত্বয 
েক্তে জ্ঞান না থাত্বক, তত্বব্ নয। 
  
আমাত্বের েমতা োই শহাক না শকন, এটা সত্বব্ণাচ্চ মূত্বল্যই োই। শে শকান শল্নত্বেত্বনর 
কাত্বজ েুক্তট পে েরকার। একজন োতা অপরজন গ্রহীতা। 
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গ্রহীতাত্বকই োতার কাত্বছ আসত্বত হত্বব্। ক্ততক্তন ল্ে ল্ে অনযানয োতার কাত্বছ উপক্তস্থত 
হত্বত পাত্বরন, তাহত্বল্ শকন ক্ততক্তন ক্তব্ত্বেে একজন ব্যক্তি ব্া প্রক্ততষ্ঠাত্বনর কাত্বছ আসত্বব্ন? 
  
কথাটা ক্তিকই। আপক্তন ব্ল্ত্বব্ন : ‘ওই ভদ্র্ত্বল্াত্বক শব্ে সহত্বোেী। অথব্া উক্তন শব্ক্তে োম 
শনন না। ব্া ক্ততক্তন খুব্ তাড়াতাক্তড় শজাোন ক্তেত্বত পাত্বরন। তাছাড়া আপক্তন তার উপর 
ক্তনভণর করত্বত পাত্বরন।‘ 
  
আপক্তন েক্তে বু্ক্তদ্ধমান মানুে হন, তাহত্বল্ অপত্বরর মত্বধয সামানযতম গুত্বণর ব্যাপারটাও 
ব্ল্ার শেষ্ট্া করত্বব্ন। 
  
শেভাত্বব্ই শহাক তার আত্ম-সম্মাত্বন আঘাত শেত্বব্ন না। সব্ সময তার মতামতত্বক শ্রদ্ধা 
করত্বব্ন। 
  
আপক্তন েক্তে তাত্বক সুখী করত্বত পাত্বরন, েক্তে তাত্বক সহজ হত্বত ক্তেত্বত পাত্বরন, আর ক্তিমত 
হত্বত ব্াধাও ক্তেত্বত সেম হন শেত্বহতু ক্ততক্তন ততেত্বণ আপনার একজন ভাত্বল্া ব্নু্ধ হত্বয 
উত্বিত্বছন। তাহত্বল্ শেখত্বব্ন 
  
আপক্তন ো ব্ল্ত্বছন তার সারব্ত্তা শমত্বন ক্তনত্বত আর শেক্তর হত্বব্ না। 
  
. 
  
সত্বতত্বরা. ক্তব্ক্তির ক্তেল্পকল্া 
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ক্তব্ক্তি করা ব্যাপারক্তট একক্তট েেতার শখল্া। 
  
শে সমস্ত মানুত্বের কাজ হত্বল্া ক্তব্ক্তি করা তাত্বের এই ক্তব্েত্বয েেতা অজণন করত্বতই হয। 
এ-কাজ করত্বত অব্েযই কাত্বরা কাত্বরা সারা জীব্ন ক্তকংব্া তার শেত্বযও শব্ক্তে সময শল্ত্বে 
োয। 
  
শসল্সমযাত্বনরা তাই অনয সকত্বল্র শেত্বয ভাত্বল্া কত্বর জাত্বনন ক্তব্ক্তি কাজটা কতখাক্তন 
কক্তিন। মানুেত্বক ক্তকছু শকনার মতােেণী কত্বর শতাল্া অসম্ভব্ েি কাজ। 
  
আপক্তন শসল্সমযান হন োই না হন, মানুত্বের েক্তরত্র সম্পত্বকণ আপক্তন েত শব্ক্তে জ্ঞান 
অজণন করত্বত পাত্বরন ততই ভাত্বল্া। এত্বত জীব্ন অত্বনক সহজ আর আনন্দ্ময হত্বয 
ওত্বি। আপক্তন এর মধয ক্তেত্বয সমস্ত ব্াধা েূর কত্বর প্রক্ততত্বরাধও কাটাত্বত পাত্বরন। আপক্তন 
আরও পারত্বব্ন হতাো, েক্তত আর ব্যথণতা েূর করত্বত। আপক্তন ক্তস্থর েক্ততত্বত এক্তেত্বয 
েল্ত্বত পারত্বব্ন। 
  
এই কারত্বণই কযাসত্বনর শল্খা েে শসল্সমযাত্বনর জনয পঞ্চােক্তট সূত্র ব্ইক্তটর এত োম। 
  
ব্ইক্তট শল্খার পক্তরকল্পনা শনওযা হয ক্তব্ক্তির হার ব্াড়াত্বনার জনযই। 
  
কযাসন ক্তব্শ্বাস কত্বরন ব্ড় মাত্বপর ক্তব্ক্তির মাত্বনই হত্বল্া আরও শব্ক্তে মাত্রায শকনার কাজ, 
আর শকনা ব্যাপারটা সমূ্পণণ ভাত্বব্ই ব্যক্তিেত কাজ। 
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ধরা োক শকান কারত্বণ শিতা সন্তুষ্ট্ নন, আর তার ফত্বল্ ক্ততক্তন আত্বেৌ ক্তকনত্বত োইত্বব্ন 
না। 
  
উোহরণ ক্তহত্বসত্বব্ ব্ল্া োয, ক্ততক্তন হযত্বতা ভাব্ত্বল্ন তাত্বক েথাত্বোেয সম্মান োন করা 
হত্বচ্ছ না। ব্া, ক্ততক্তন হযত্বতা ক্তজক্তনসক্তট সম্পত্বকণ শতমন ক্তনক্তশ্চত নন। আসল্ ব্যাপার হত্বল্া 
অপর ব্যক্তি তাত্বক ক্তকছু ক্তব্ক্তির শেষ্ট্া করত্বছন। ক্তব্ত্বিতা ক্তকছুত্বতই শিতার মত্বনাভাত্বব্র 
সত্বঙ্গ একাত্ম নন…শিতা ক্তক ভাত্বব্ন শসটা তার মাথাব্যথা নয। এত্বেত্বত্র তাহত্বল্ করণীয 
ক্তব্েয ক্তক হওযা উক্তেত? 
  
আসুন, কযাসত্বনর সূত্র এ ব্যাপাত্বর ক্তক ব্ত্বল্ শেখা োক। এগুত্বল্া হত্বল্া আত্বমক্তরকার প্রথম 
শশ্রণীর েে একজন শসল্সমযাত্বনর সূত্র। 
  
কযাসন আত্বমক্তরকা আর ইংল্ত্বের ক্তব্োল্ সব্ ব্যব্সা প্রক্ততষ্ঠাত্বনর মত্বধয শথত্বক কাজ কত্বর 
সব্ শেত্বখত্বছন! শস কাজ ক্ততক্তন কত্বরক্তছত্বল্ন সব্ত্বেত্বয ভাত্বল্া আর অতযন্ত খারাপ সমত্বয 
শথত্বকও। ব্যব্সার ব্যাপারটাত্বত তার সব্ক্তকছুই জানা আত্বছ–সব্ খুাঁক্তটনাক্তট ক্তব্েত্বয। ক্ততক্তন 
জাত্বনন ব্যব্সাত্বত ক্তকভাত্বব্ উন্নক্তত করত্বত হয। ক্ততক্তন হত্বল্ন একজন ব্যব্সা অক্তভজ্ঞ, 
পরামেণোতা, ব্া উন্নক্ততর ব্া েেতার শেত্বত্র একজন ক্তব্ত্বেেজ্ঞ মানুে। 
  
ক্তব্ক্তি পদ্ধক্তত সম্বত্বন্ধ ক্ততক্তন ক্তব্ত্বেে এক শকৌেত্বল্র জন্মোন কত্বরত্বছন। ক্ততক্তন এছাড়াও 
পৃক্তথব্ীত্বত এমন সব্ শসল্সমযান বতক্তর কত্বর ক্তেত্বযত্বছন োরা তাত্বের কাজ ক্তক শসটা 
েমৎকার জাত্বনন। 
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শিতার মত্বনাভাব্ সম্বত্বন্ধ ক্ততক্তন নতুন অত্বনক তথয ক্তেত্বত শপত্বরত্বছন। মানুে শে ক্তব্ত্বেে 
ধরত্বণর ব্যব্হার ব্া কাজ কত্বর তার ক্তব্েত্বয কযাসত্বনর অত্বনক ক্তকছুই ব্ল্ার আত্বছ। 
  
এগুত্বল্াই হত্বল্া ব্ড় ব্ড় ব্যব্সার কত্বযকটা কারণ। তত্বব্ সব্ সময এটাই প্রধান কারণ 
নয। 
  
আপক্তন ব্া আক্তম শকান সেল্ প্রক্ততষ্ঠানই পছন্দ্ কক্তর। জনসাধারণ শসখাত্বন হুমক্তড় শখত্বয 
পড়ত্বত োয। তারা স্বত্বেও অনয জাযোয শকনার কথা ভাব্ত্বব্ না। তারাও ওখাত্বন ব্যব্সা 
কত্বর আনন্দ্ পায। 
  
এত্বেত্বত্র ক্তমুঃ জনতার ব্িব্য হত্বল্া এই রকম : ‘কাজ করার পত্বে তারা শব্ে ভাত্বল্া 
মানুে। তারা আপনাত্বক এত খাক্ততর কত্বর থাত্বকন। ওরকম জাযোয শকনা কাটা করা 
শমাত্বটই অস্বক্তস্তকর কাজ নয। ভাক্তর আনত্বন্দ্রই কাজ। শসখাত্বন শঢাকার শুরু শথত্বক 
ওখানকার সকত্বল্ই আপনার সত্বঙ্গ সুন্দ্র ব্যব্হার করত্বত থাত্বকন…ক্তেরকাল্ই তাই 
কত্বরন। তারা সব্াই প্রায পুরত্বনা ব্নু্ধত্বের মতই-তাত্বের শেখত্বল্ও ভাত্বল্া ল্াত্বে। অনয 
শকান জাযোয শেত্বল্ হযত্বতা ক্তকছু টাকা ব্াাঁোত্বনা োয, তত্বব্ আমার ওত্বের ভাত্বল্া ল্াত্বে।’ 
  
অত্বনক কাল্ আত্বে ব্যব্সার ব্যাপারটায অক্তত কাত্বজর োপ আর ব্াত্বজ ব্াত্বজ ব্যব্হার 
জড়াত্বনা ক্তছত্বল্া। 
  
শস সময শিতাত্বক এই রকমই ব্ল্া হত্বতা : ‘ওই ক্তজক্তনসটা আপনার োই? আর এর 
জনয এই রকম োম ক্তেত্বত োন, তাই না? আপনার োত্বম শকউ ক্তব্ক্তি করত্বত পাত্বর? 
আকাট মূখণ ছাড়া আর কারও সাধয শনই! আসত্বল্ আপক্তন তাই। আপক্তন উৎপােন খরে, 
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ক্তব্জ্ঞাপত্বনর খরে, ব্াড়ক্তত খরে, ইতযাক্তে সম্বত্বন্ধ ক্তক জাত্বনন? শেখুন, আপক্তন ক্তনত্বজত্বক 
একজন শনহাতই শব্াকা প্রমাণ করত্বছন। আমরাই ক্তিক, আপনারই ভুল্ হত্বচ্ছ। অতএব্ 
ক্তনত্বত হয ক্তনন ব্া শছত্বড় ক্তেন।‘ 
  
ক্তমুঃ জনতা শোমনা হত্বয থাত্বকন। 
  
এব্ার অনয জাযোর কথা শুনুন। শস জাযোয োম একটু শব্ক্তে (এখাত্বন সব্ই উত্বো), 
ক্তজক্তনত্বসর গুণও শতমন নয (অব্েয এটা শোনা কথা)। 
  
তত্বব্ সীমা ছাড়াত্বব্ন না কারণ শেে সীমা (এটা তার অথণাৎ শিতার মত্বনর কথা)। শে 
টাকা ক্ততক্তন খরে করত্বছন শসটা তার ক্তনত্বজর টাকা। তার কথাটাই তাই মত্বন রাখত্বত 
হত্বব্। কাউন্টাত্বরর ক্তেত্বক শে উপক্তব্ষ্ট্, তার নয। তার স্বাথণই তাই আত্বে শেখত্বত হত্বব্ 
(অক্তত সতয কথা)। তারা গ্রাহয করত্বব্ না? ব্যাপারটা তাত্বের তাহত্বল্ উক্তনই বু্ক্তঝত্বয 
শেত্বব্ন। উৎপােন খরত্বের ব্যাপার ক্ততক্তন শব্াত্বঝন না? তারা ক্তক তাত্বক তুচ্ছ করত্বত োয? 
  
ক্তমুঃ জনতা ক্তকছুই ব্ল্ত্বল্ন না। ক্ততক্তন মাল্ও ক্তনত্বল্ন না। ক্ততক্তন তাত্বের ক্তেরকাত্বল্র জনযই 
তযাে করত্বল্ন। 
  
এত্বতই শব্াঝা োত্বচ্ছ এমন অত্বনক ক্তকছুই আত্বছ ো আসত্বল্ করা হয না। অপর ব্যক্তি, 
ক্তেক্তন শকনার কথা ভাত্বব্ন ক্ততক্তন ক্তকছুত্বতই এটা সহয করত্বব্ন না। 
  
আজত্বকর ক্তেত্বন শকনার ব্যাপারই সব্। ক্তব্ক্তি ব্যাপারক্তট আসত্বছ পত্বর, এক্তট স্বাত্বথণর সত্বঙ্গ 
জক্তড়ত তাই ক্তপছত্বনই পত্বড় থাত্বক। শকনার ধারণার সত্বঙ্গ জক্তড়ত থাত্বক অথণ। শিতাই 
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এখাত্বন আসল্। ক্ততক্তন শকন ক্তকনত্বব্ন শসটাই হত্বব্ আমাত্বের সব্ত্বেত্বয ব্ড় ব্যব্সা। 
আমাত্বের কাজ হত্বল্া তাত্বক শকনায উিুদ্ধ কত্বর শতাল্া। 
  
শকান কারত্বণ ক্ততক্তন েক্তে আমাত্বের সত্বঙ্গ েীতল্ ব্যব্হার কত্বরন, তাহত্বল্ েক্তত আমাত্বেরই, 
তার নয। আসল্ কথা হত্বল্া টাকা পযসা খরে করত্বব্ন ক্ততক্তনই, অতএব্ তার সুক্তব্ধাই 
আসত্বছ আত্বে। এত্বতই আমাত্বের জীব্ন ব্াাঁত্বে। 
  
আসুন তাাঁর সত্বঙ্গ ব্নু্ধত্ব কত্বর তুক্তল্। আসুন, তাত্বক অত্বনক ব্ড় ভাব্ার সুত্বোে ক্তেই। 
আসুন, প্রথত্বমই তার পছন্দ্, অপছত্বন্দ্র ব্যাপার, তাাঁর মন শমজাজ ইতযাক্তে–শজত্বন ক্তনই। 
তাাঁত্বক বু্ক্তঝত্বয ক্তেই আসুন, আমরা তাত্বক পছন্দ্ কক্তর। 
  
আজত্বকর ব্যব্সাক্তযক েুক্তনযার শেহারা এই রকমই। 
  
এটাও আনত্বন্দ্র ক্তব্েয শে জনসাধারণও এত্বত জক্তড়ত্বয পত্বড়ত্বছ। তার জনযই সকত্বল্র 
মুত্বখ হাক্তসও ফুত্বটত্বছ আজ। 
  
আজত্বক এটাই সকত্বল্ স্বীকার কত্বরত্বছন শে শকনা ব্যাপারক্তট আসত্বছ ক্তব্ক্তির আত্বে। 
  
শিতাই সব্ সমত্বয ক্তিক। ব্যব্সাোরত্বের কাজই হত্বল্া শিতার প্রত্বযাজন আর অনুভূক্ততর 
খব্র রাখা। খব্র রাখা েরকার তার শকাটা আত্বে পছন্দ্, শকানক্তটই ব্া অপছন্দ্…আর এ 
কাজ দ্রুত শসত্বর শফল্া োই। ক্তব্ত্বিতাত্বক শিতার পছত্বন্দ্র তাক্তল্কায শরত্বখ ক্তেত্বত হত্বব্। 
এত্বেত্বত্র তকণ কত্বর ল্াভ শনই-তকণ করার অথণ েরম শব্াকাক্তম। এত্বত ব্নু্ধত্ব অজণন করা 
োয না। 
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শিতাত্বক বু্ক্তঝত্বয ক্তেত্বত হত্বব্ ক্ততক্তন ো োন তাই পাত্বচ্ছন…শে োম তার পছন্দ্ শসই 
োত্বমই। তাত্বক অনুভব্ করত্বত ক্তেত্বত হত্বব্ কাউন্টাত্বরর ওপাত্বর ব্সা শল্াকক্তট তাত্বক বু্ঝত্বত 
শপত্বরত্বছ, মানুত্বের কাত্বছ ক্তব্ক্তি কাজক্তট পাপ। শিতা তার কাত্বছ এত্বস তাত্বক কৃতাথণ 
কত্বরত্বছন আর তাত্বক স্বােত না জানাত্বল্ শিতার শকান েক্তত শনই। 
  
আজত্বকর ব্যব্সা জেত্বত এই পক্তরব্ক্ততণত অব্স্থাই এত্বসত্বছ। 
  
আজত্বকর ব্যব্সার মূল্ মন্ত্র হত্বল্া অপর ব্যক্তিত্বক খুক্তে কত্বর ব্নু্ধ কত্বর শতাল্ার অথণ হত্বল্া 
আরও ফল্াও ব্যব্সার প্রক্ততশ্রুক্তত। 
  
তাত্বক সাের আপযাযন করুন। তাত্বক সম্মান শেখান। শকান তকণ করত্বব্ন না। সব্ সময 
হাক্তসমুত্বখ থাকত্বব্ন, ভ্রু কুক্তঞ্চত করত্বব্ন না। আপনার ব্যব্সা ক্তনভণর করত্বছ ক্ততক্তন ক্তক োন 
তারই উপর। ক্ততক্তন ো োন 
  
তা কখনই ক্তকনত্বব্ন না। 
  
আপনার কতণব্য হত্বল্া এই : 
  
তাত্বক ক্তকনত্বত শেত্বব্ন এই অত্বথণই শে ক্ততক্তন ো োইত্বছন আপক্তন শসটাই ক্তব্ক্তি করত্বছন। 
তাত্বক অনুভব্ করত্বত ক্তেন আপনার সত্বঙ্গ কারব্াত্বর আনন্দ্ আত্বছ, কারণ (এটা সক্ততযই) 
শে আপক্তন তার প্রকৃত ব্নু্ধ, কখনই তাত্বক প্রতারণা করত্বব্ন না। 
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সাফল্যযর ব্যক্তিত্ব : ডশল্ের কথা 
  
পািক, আপক্তন এ ব্ইক্তট অব্েযই েত্বথষ্ট্ আগ্রহ ক্তনত্বয পত্বড় শফত্বল্ত্বছন আো করত্বত পাক্তর। 
  
এ ব্ই পত্বড় আপক্তন ক্তক ফল্ ল্াভ করত্বল্ন ব্া করত্বত েত্বল্ত্বছন এখন এই মুহূত্বতণই তার 
মূল্যাযন করা ক্তনশ্চযই সম্ভব্ নয, তাই না? 
  
কথাটা ক্তিক। 
  
এ ব্ইক্তটত্বত শমাট আিাত্বরাক্তট পক্তরত্বচ্ছে রত্বযত্বছ। প্রক্ততক্তট স্বযংসমূ্পণণ ব্ল্ত্বত পাত্বরন। তবু্ও 
মনত্বোেী পািক ক্তনশ্চযই এও ল্েয কত্বরত্বছন শে প্রত্বতযকক্তট পক্তরত্বচ্ছত্বের সত্বঙ্গ অপর 
পক্তরত্বচ্ছত্বের একটা সূক্ষ্ম শোেসূত্র রত্বয শেত্বছ। হযাাঁ, পািত্বকর শোত্বখ শসটা অব্েযই ধরা 
পড়ত্বব্। 
  
এ ব্ইত্বযর মূল্ কথা ক্তকন্তু শসই সাফত্বল্যর কথা, সফল্ হব্ার কথা। তারই সত্বঙ্গ স্বাভাক্তব্ক 
ভাত্বব্ এত্বস পত্বড়ত্বছ ব্যক্তিত্বত্বর কথা। অথণাৎ ব্যক্তিত্বই শে সাফত্বল্যর োক্তব্। 
  
এব্ার আসুন, ব্ইটার কথা আরও ক্তব্েেভাত্বব্ একটু আত্বল্ােনা করা োক। একটু ব্াক্তজত্বয 
শনওযা োক ক্তব্েযব্স্তু। 
  
আমরা প্রথত্বমই প্রথম পক্তরত্বচ্ছত্বের কথাটাই ধরত্বত পাক্তর। শসখাত্বন শুরু করা হত্বযত্বছ 
ব্যক্তিত্বত্বর কথা ক্তেত্বয। 
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হযাাঁ, আব্ার শসই পুরত্বনা কথাত্বতই আমরা ক্তফরত্বত োইক্তছ অথণাৎ ব্যক্তিত্বই সাফত্বল্যর মূল্। 
  
এ ব্ই পত্বড় আপনারা অব্েযই শেত্বখত্বছন ব্যক্তিত্ব েত্বড় তুল্ত্বত ক্তেত্বয কত নানা ব্যাপাত্বরর 
সমু্মখীন হত্বত হয ব্া তা হওযা েরকার। 
  
শকান মানুত্বের ব্যক্তিত্ব েিত্বন অপত্বরর ভূক্তমকাত্বকও অস্বীকার করা োয না। অনযত্বক মূল্য 
ক্তেত্বত হয তাত্বক শ্রদ্ধার আসত্বন প্রক্ততক্তষ্ঠত করত্বতও হয আর ফল্শ্রুক্ততত্বত আকেণণ করা 
সম্ভব্ শ্রদ্ধা। 
  
আসল্ কথা হল্ অপরত্বক প্রভাক্তব্ত করত্বত হয। এই প্রভাক্তব্ত করার জনয োই প্রভাব্ 
ক্তব্স্তার। আর প্রভাব্ ক্তব্স্তার তার পত্বেই সম্ভব্ শে ব্যক্তিোল্ী। 
  
এই ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা এ ব্ইত্বয আত্বেই ব্যাখযা করা হত্বযত্বছ। 
  
ব্যক্তিত্ব ক্তক শস কথা আরও একব্ার উত্বেখ করত্বল্ েক্তত শনই। এই ব্যক্তিত্ব ব্ল্ত্বত 
বু্ঝত্বত হত্বব্ ক্তব্ত্বেে শে েমতার সাহাত্বেয ক্তব্ত্বেে শকউ অনয একজনত্বক প্রভাক্তব্ত কত্বর 
স্বমত্বত আনত্বত সেম। 
  
আসল্ কথা হল্ এই শে, ব্যক্তিত্ব শে শকব্ল্ পাক্তথণব্ সুখসমৃক্তদ্ধ আর েমতা প্রসাত্বর 
সহাযক তাই নয। এই পত্বথ ল্াভ করা োয অনাক্তব্ল্ আনন্দ্। কারণ নতুন পক্তরেয আর 
ব্নু্ধত্ব ল্াত্বভ ব্যক্তিত্বই শে একমাত্র সহাযক। 
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না, একথা অব্েযই ব্ল্ক্তছ না ব্যক্তিত্ব শকব্ল্ অপরত্বক জয করার কাত্বজই ব্যব্হার করা 
হয, ব্যক্তিত্ব এমন একক্তট ক্তজক্তনস োর সাহাত্বেয এই পৃক্তথব্ী সুত্বখর নীড় হত্বয উিত্বত 
পাত্বর। 
  
ব্যক্তিত্ব েত্বড় শতাল্ার কাজক্তট অব্েযই শতমন সহজ নয। এ কাজ তাই ধীত্বর ধীত্বর েত্বড় 
শতাল্া েরকার। এই ব্যক্তিেত কাজক্তট হত্বত পাত্বর ক্তনত্বজত্বক ক্তব্ত্বেেণ করার মধয ক্তেত্বয। 
আত্বেই তাই ব্ল্া হত্বযত্বছ ক্তনত্বজর ক্তব্ত্বেেত্ব পরীোর কাজক্তট আত্বেই কত্বর শফলু্ন। ক্তনত্বজর 
ভাব্াত্বব্েত্বক ক্তনযন্ত্রণ করত্বত শেষ্ট্া করুন। ক্তনত্বজর েেতাও ক্তব্োর করত্বত ভুল্ত্বল্ েল্ত্বব্ 
না। এটাও আব্ক্তেযক একক্তট কতণব্য। 
  
তাহত্বল্ শমাটামুক্তট একটা ধারণা সকত্বল্র হত্বযত্বছ এ ব্ই পাি কত্বর, তাই নযক্তক? হযাাঁ, 
আক্তম ব্যক্তিত্ব েড়া ও সাফল্য ল্াভ করার কথাটাই ব্ল্ত্বত োইক্তছ। এই ব্ইক্তটর 
পক্তরত্বচ্ছেগুক্তল্ আপক্তন মন ক্তেত্বয পাি কত্বরত্বছন শস শতা ব্ল্াই ব্াহুল্য। এব্ার আপনার 
সামত্বন কক্তট প্রশ্ন রাখত্বত পাক্তর ক্তক? আমরা জাক্তন এত্বত আপক্তন খুক্তেই হত্বব্ন। 
  
শেমন, ধরুন, এই ব্ইত্বযর আিাত্বরাক্তট পক্তরত্বচ্ছত্বের মত্বধয, েক্তে প্রশ্ন করা হয শকান 
পক্তরত্বচ্ছেক্তট আপনার মত্বনাত্বোে সব্ত্বেত্বয শব্ক্তে আকেণণ কত্বরত্বছ? 
  
আপক্তন একটু ধাাঁধায পত্বড়ত্বছন, তাই না? 
  
হযাাঁ, আপক্তন ক্তিধাগ্রস্ত তাত্বত শকান সত্বন্দ্হ শনই। কারণ ক্তব্ত্বেে ভাত্বব্ শকান একক্তট 
পক্তরত্বচ্ছেত্বক আল্াো কত্বর ক্তনত্বল্ এ ব্ইত্বযর উপর অতযন্ত অক্তব্োর করা হত্বব্। 
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হযাাঁ, আপনাত্বের সত্বঙ্গ আমরা একমত। শেত্বহতু শকান পক্তরত্বচ্ছেই একক ক্তহত্বসত্বব্ নয, 
একসত্বঙ্গই েত্বড় তুত্বল্ত্বছ ব্ইক্তটত্বক। প্রক্ততক্তট পক্তরত্বচ্ছে তাই ক্তব্ত্বেেভাত্বব্ নজর শেওযা 
োই। 
  
কথাগুত্বল্া ব্ল্ার ক্তব্ত্বেে কারণ রত্বযত্বছ তা ব্ল্াই শে ব্াহুল্য। 
  
এ ব্ইত্বয পৃক্তথব্ীর ব্হু ক্তব্খযাত আর ক্তনত্বজর ক্তনত্বজর শেত্বত্র প্রক্তথতেো মানুত্বের জীব্ন 
কাক্তহনীও উত্বেখ করা হত্বযত্বছ। পািক শসগুত্বল্া মন ক্তেত্বয অব্েযই পত্বড় শফত্বল্ত্বছন আর 
শেত্বখত্বছন ক্তকভাত্বব্ তারা ক্তব্খযাত হত্বয উত্বিত্বছন। 
  
ব্যক্তিত্বত্বক েত্বড় তুত্বল্ সফল্তা ল্াভ করত্বত ক্তেত্বয মানব্েক্তরত্র ক্তব্ত্বেেণ একান্ত জরুরী। 
এই ভাত্বব্ই েুত্বে েুত্বে মহান ব্যক্তিরা আত্বল্াড়ন তুত্বল্ জনক্তপ্রযতার ক্তেখত্বর উত্বিত্বছন। 
আপনার পত্বেও শে তা সম্ভব্ শস কথা ব্ল্াই এ ব্ইক্তটর উত্বদ্দেয। খযাক্তত শক না োয? 
প্রক্ততক্তট মানুত্বের মত্বনর অন্তস্থত্বল্ লু্কাত্বনা থাত্বক এই ব্াসনা। 
  
অথে আমাত্বের অত্বনত্বকই জাক্তন না, ব্া জানারও শেষ্ট্া কক্তর না সাধারণ মানুত্বের মন 
শকান পদ্ধক্ততত্বত ব্া পত্বথ জয করা সম্ভব্। 
  
এ ক্তব্েত্বয গ্রীক োেণক্তনক অযাক্তরষ্ট্টল্ ো ব্ত্বল্ শেত্বছন একব্ার শুত্বন ক্তনন। অযাক্তরষ্ট্টল্ 
ব্ত্বল্ক্তছত্বল্ন : জ্ঞানব্ান মানুত্বের মত ক্তেন্তা করুন ক্তকন্তু কথা ব্লু্ন সাধারণ মানুত্বের মত। 
  
আসল্ কথা হত্বল্া মানক্তব্ক সম্পত্বকণর ক্তেক ক্তনত্বয ভাব্না ক্তেন্তার কাজই একান্তভাত্বব্ 
জরুরী এব্ং মানুেত্বক শব্াঝাত্বনা তাই অপক্তরহােণ। 
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আর এই মানক্তব্ক সম্পকণ েত্বড় শতাল্ার মধয ক্তেত্বযই েত্বড় ওত্বি ক্তব্ত্বেে ব্যক্তিত্ব আর 
তারই ফল্শ্রুক্ততত্বত শসই অপরক্তরহােণ ব্যক্তিত্বও। 
  
ব্যক্তিত্বত্বক এতখাক্তন গুরুত্ব শেওযা হত্বযত্বছ শকন এই ব্ইক্তটত্বত? 
  
এ প্রশ্নক্তট অক্তত স্বাভাক্তব্কভাত্বব্ই পািত্বকরা করত্বত পাত্বরন। শেত্বহতু সাফল্যল্াভ করার 
কাজ ব্যক্তিক্তব্ত্বেত্বের উপর অত্বনকটাই ক্তনভণরেীল্। তাই অক্তনব্ােণভাত্বব্ ব্যক্তিত্বত্বর উপত্বরই 
শব্ক্তেমাত্রায মত্বনাত্বোত্বের কথা ব্ল্ত্বত শেত্বযক্তছ। 
  
তত্বব্ এখাত্বনও একটা কথা অপ্রাসক্তঙ্গক মত্বন হত্বব্ না। তা হল্, ব্যক্তিত্ব কথাক্তট ক্তকছুটা 
আত্বপক্তেক। শেত্বহতু, ব্যক্তিত্ব েত্বড় শতাল্ার কাত্বজ শে শকান উচ্চাকােখী মানুত্বের অত্বনক 
ক্তকছুই ক্তব্ত্বেেণ প্রত্বযাজন। আর তার ক্তব্ত্বেে পদ্ধক্ততও রত্বয শেত্বছ। 
  
পািক ক্তনশ্চযই অনুধাব্ন কত্বরত্বছন ক্তক ব্ল্ত্বত োই। এই ব্ইক্তটত্বত শসই ধাত্বপ ধাত্বপ 
অগ্রসর হওযার ব্যাপারক্তটই েথাসাধয আেক্তরকভাত্বব্ প্রািল্ করার শেষ্ট্া করা হত্বযত্বছ 
মাত্র। 
  
একক্তট অধযাত্বয ব্ল্া হত্বযত্বছ সাফত্বল্যর মূল্ কথা হল্ সাফল্যল্াত্বভর আকােো। ক্তনক্তেণষ্ট্ 
শকান ল্ত্বেয শপৌঁছত্বত হত্বল্ অব্েযই থাকা েরকার উচ্চাকােো। আব্ার উচ্চাকােোই 
শুধুমাত্র ল্ত্বেয শপৌঁত্বছ ক্তেত্বত পাত্বর না তার জনয োই প্রত্বেষ্ট্া আর আত্ম-ক্তব্শ্বাস। 
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হযাাঁ, শেত্বের কথাটাই ধরুন না, আত্মক্তব্শ্বাস। আত্মক্তব্শ্বাস না থাকত্বল্ শকান কাজই 
সুষু্ঠভাত্বব্ সম্পন্ন করা আেত্বপই সম্ভব্ নয। এই আত্মক্তব্শ্বাস মানুে জত্বন্মর সময সত্বঙ্গ 
ক্তনত্বয কখনই আত্বস না। িত্বম িত্বম তা ক্তনত্বজর হৃেত্বয জমা হয। 
  
পৃক্তথব্ীর ক্তব্খযাত সব্ মানুত্বের জীব্নকাক্তহনী ল্ে করত্বল্ই উপল্ক্তি করত্বত পারত্বব্ন 
কথাক্তটর সতযতা। 
  
প্রথত্বমই শেখুন আত্বমক্তরকার প্রথম শপ্রক্তসত্বেন্ট জজণ ওযাক্তেংটত্বনর জীব্ন। প্রখর আর 
অেক্তমত এক আত্মক্তব্শ্বাসই জজণ ওযাক্তেংটনত্বক ক্তব্ত্বশ্বর এক ক্তব্োল্ শেত্বের শপ্রক্তসত্বেন্ট 
হত্বয উিত্বত সাহােয কত্বরক্তছল্। 
  
আর এক শপ্রক্তসত্বেন্ট আব্রাহাম ক্তল্ঙ্কত্বনর জীব্নও এই আত্মক্তব্শ্বাত্বসর জ্বল্ন্ত একক্তট 
উোহরণ। আত্বমক্তরকার েৃহেুত্বদ্ধর অক্তিেভণ ক্তেনগুত্বল্ায ক্তল্ঙ্কন তার প্রেে আত্মক্তব্শ্বাস 
ক্তনত্বযই তার শমাকাক্তব্ল্া কত্বর আত্বমক্তরকাত্বক রো কত্বরক্তছত্বল্ন। 
  
এ ব্ইত্বযর শকান এক পক্তরত্বচ্ছত্বে আপনারা শপত্বযত্বছন কথা ব্ল্ার োেুর উত্বেখ। কথা 
ব্ল্াও এক ক্তেল্প, ক্তনত্বজ সক্তিক কথা ব্লু্ন আর অপরত্বকও ব্ল্ত্বত ক্তেন। এটাও হল্ 
সাফত্বল্যর আর একক্তট মূল্ কথা। আর একটা কথাও জানা েরকার-অপরত্বকও প্রসু্ফক্তটত 
হত্বত ক্তেন। এই পত্বথই আত্বস ব্নু্ধত্ব, ো মানুেত্বক কাত্বছ শটত্বন শনওযার োক্তব্। ব্যব্সা আর 
শিতার মন জত্বযর শেত্বত্রও এই োেু কাজ কত্বর। মানুত্বের সফল্তা আত্বস ক্তকভাত্বব্? এ 
ক্তনত্বয েত্বব্েণা আর পরীো শেত্বে শেত্বে শনহাত কম হযক্তন। 
  
এ জনয প্রথত্বমই ক্তক েরকার? 
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এটা জানা অব্েযই জরুরী। অত্বনত্বকই হযত্বতা প্রথম আেত্বপই উপল্ক্তি সম্ভব্ হয না, 
সব্ার আত্বে ো সামানয ল্াত্বভ একান্ত প্রত্বযাজন শসই কক্তিন বধেণ আর প্রব্ল্ ইচ্ছা থাকাটা 
কতখাক্তন জরুক্তর। 
  
শে শকান কাত্বজই তাই সব্ার আত্বে প্রত্বযাজনীয আকােোত্বক আল্াো কত্বর শনওযা োই। 
ব্যক্তিত্ব েত্বড় ওত্বি ধাত্বপ ধাত্বপ, শসটাই হত্বব্ সাফত্বল্যর োক্তব্। কথাটা সারা ব্ইত্বয ছক্তড়ত্বয 
আত্বছ আর আপক্তন তা আত্বেই পত্বড় ক্তনত্বযত্বছন। 
  
ধরুন শকান কারত্বণ ক্তব্ত্বেে পক্তরক্তস্থক্ততত্বত আপনার মানক্তসক আর োরীক্তরক অব্স্থা 
আপনার আকােো ব্া উচ্চাক্তভল্াত্বের পক্তরপন্থী হত্বয উত্বিত্বছ। এত্বেত্বত্র হতাে হওযার 
আত্বেৌ শকাত্বনা কারণ শনই। আপনার অেময ইচ্ছা আর ব্যক্তিত্বই আপনাত্বক সমসযা শথত্বক 
পক্তরত্রাণ করত্বত পাত্বর। 
  
আত্বমক্তরকার প্রথম সাক্তরর একজন মনস্তাক্তেক অধযাপক উইক্তল্যাম শজম স একব্ার 
ব্ত্বল্ক্তছত্বল্ন, ‘অনুভূক্ততই আসল্। অনুভব্ করার পত্বরই প্রকৃত কাজ শুরু হয! ব্স্তুত 
অনুভব্ করা আর কাজ করা একই সত্বঙ্গ েল্ত্বত থাত্বক।‘ 
  
কথাটা একান্তভাত্বব্ই সক্ততয। তাই কমণ সম্প্রোনত্বক অনুভব্ করা োই ইচ্ছােক্তির কাত্বছ। 
মানুে আব্ার পত্বরােভাত্বব্ অনুভত্বব্র উপর ক্তনযন্ত্রণও রাখত্বত পাত্বর–শসখাত্বন প্রতযে 
হওযা োই ইচ্ছােক্তি। 
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এখাত্বন সুত্বোেয পািকত্বক ক্তকছু পরামেণ শেওযা ক্তনশ্চযই অপ্রাসক্তঙ্গক হত্বব্ না। পরামেণ 
শসই আত্মক্তব্শ্বাস সম্পত্বকণ। 
  
অত্বনত্বকই মত্বন কত্বরন আত্মক্তব্শ্বাস ব্াড়াত্বনার কাজটা অতযন্ত কক্তিন। এ কখনই সহত্বজ 
হত্বত পাত্বর না পাক্তরপাক্তশ্বণকতা আর পক্তরক্তস্থক্তত হয তার প্রধান অন্তরায। 
  
ব্যাপারটা আেত্বপই ক্তিক নয। 
  
আসত্বল্ আত্মক্তব্শ্বাস ব্াক্তড়ত্বয শতাল্া আর সাহস সঞ্চয করার কাজক্তট সাধারণ মানুে 
েতখাক্তন কক্তিনভাত্বব্, ব্যাপারটা কখনই তা নয। এই আত্মক্তব্শ্বাস একব্ার আযত্ত করার 
কাজক্তট সম্পন্ন হত্বল্, ব্াক্তক কাজ সহজ হত্বয আত্বস। আত্বমক্তরকার শপ্রক্তসত্বেন্ট আব্রাহাম 
ক্তল্ঙ্কত্বনর জীব্নী পড়ত্বল্ই ব্যাপারটা বু্ঝত্বত অসুক্তব্ধা হয না। 
  
এ ব্ইত্বযর শেেপেণাত্বয আমরা শপৌঁত্বছ শেক্তছ। আমাত্বের মূল্ সমসযা হল্ সাফল্যত্বক হস্তেত 
করা। 
  
পৃক্তথব্ীর অক্তধকাংে মানুেই সাফল্য োইত্বল্ও শসটা করাযত্ত হয মুক্তষ্ট্ত্বময কজত্বনরই। এ 
আমরা আত্বেই আত্বল্ােনা কত্বর শেত্বখক্তছ। 
  
অত্বনত্বকই সাফত্বল্যর েরজায শপৌঁত্বছও ব্যথণতার গ্ল্াক্তন ক্তনত্বয ক্তফত্বর আত্বসন। 
  
তারা ভুত্বল্ োন সাফল্য শনহাতই স্বক্তনভণর শকান শকৌেল্। আসত্বল্ সাফল্য ল্াভ করার 
মত্বধযও ঝুাঁক্তক জক্তড়ত্বয থাত্বক। আর অক্তধকাংে মানুেই ঝুাঁক্তক ক্তনত্বত ভয পান। তারা জাত্বনন 
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না, ব্া অনুভব্ও করত্বত োন না শে সাফত্বল্যর পথ সব্ণোই কণ্টকাকীণণ। সাফত্বল্যর 
মূল্যাযন শব্ত্বড় োয ক্তব্ফল্ হত্বল্ই। পারত্বল্ সব্ই সাফত্বল্যর শে েভীরতা তা নষ্ট্ হত্বয 
োয। 
  
অতএব্ শুধু সফল্তার জনয ল্াল্াক্তযত না শথত্বক ক্তনত্বজত্বক প্রস্তুত কত্বর তুলু্ন, সাফল্য 
আসত্বব্ অনাযাত্বসই সত্বঙ্গ েত্বড় তুলু্ন ব্যক্তিত্বত্বকও, এই েুত্বযর সহত্বোক্তেতাই হত্বয উিত্বব্ 
আপনার সাফত্বল্যর োক্তব্। আত্মক্তব্শ্বাস, ব্যক্তিতু আর সাফল্য হাত ধরাধক্তর কত্বরই েত্বল্। 
  
এই ব্ইত্বযর শেত্বে আমরা শপৌঁত্বছ শেক্তছ। আো কক্তর এ ব্ই পাি কত্বর এর ব্িব্য আপক্তন 
আপনার ব্যক্তিেত জীব্ত্বন কাত্বজ ল্াোত্বত শপত্বর সাফল্য ল্াত্বভর অনাক্তব্ল্ আনন্দ্ 
উপত্বভাে করত্বত পারত্বব্ন। 
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