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প্রসঙ্গ-কথা 
  
আমাছদর সুখ-দুুঃখ আিা-ডনরািায় পূণব জীবছনর থবডিরোগ সময় অডতবাডহত হয় কছমবর 
ডচন্তায়। আসুন, এই কমবজীবনছক সুখী, সমৃদ্ধ ও িাডন্তময় কছর থতালার থচষ্টা কডর। 
হয়ছতা আপডন বযস্ত থকাছনা গুরুত্বপূণব কাছজ, োর সাছথ ডমছল আছে আছরা অছনক 
থলাছকর স্বাথব, তখন আপনার মুহূছতবর েুল আপনাছক এবং থসইসব মানুষছদর। 
সকলছকই েীষণোছব ক্ষডতগ্রস্ত ও বযডতবযস্ত কছর তুলছবই। ফছল সারাডদন অজস্র 
পডরশ্রম কছরও ডদছনর থিছষ অতযন্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত, ডবমষব হছয় প়িছবন। এই হতািার 
হঠাৎ আঘাছত আপনার কাছে জীবন হছয় উঠছব হয়ছতা দুেবাবনার। কমবজীবন হছয় 
উঠছব নবডচত্রহীন, আনন্দহীন। তখন একিু অবসছরর জছনয মনিা আপনার তৃষ্ণাতব হছয়। 
উঠছব। 
  
ডনুঃসছন্দছহর মছনর ডবজ্ঞানী থডল কাছনবডগর এই রচনা আপনাছক ওই হতাি, অন্ধকার 
জীবছন আছলার সন্ধান থদছব! কারণ এই মানুষডির এই অমূলয রচনা পাঠ কছর পৃডথবীর 
সব প্রাছন্তর থকাডি থকাডি মানুষ থপছয়ছে জীবছনর আকাডিত সফলতা। থডল কাছনবডগর 
এই বইডি তার কল্পনপ্রসূত অন্তুঃসার িূনয উপছদি নয়। এডি তার আয়াসলব্ধ 
অডেজ্ঞতার ফসল। এডি তার সংগ্রামী থচতনালব্ধ জীবনদিবন। মছন করুন, আমরা আজ 
থথছকই সমস্ত ডিোিন্দ্ব থেছ়ি থফছল, থডল কাছনবডগর প্রদডিবত পছথ চলছত শুরু কডর। 
পাকা ডুবুরীর মছতা ডবস্তীণব এই সংসার সমুছের অতল থথছক ডেডন তুছল এছনছেন 
অসংখয অডেজ্ঞতার রত্নসম্ভার, তার থসই অমূলয সঞ্চয় মুডেত এ গ্রছে। 
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এ বই আপনাছক থদছব হাজার আনছন্দর থরািনাই। এমন বনু্ধ, এমন স্বজছনর সাডিেয 
আপডন লাে করছত পারছবন, ো পাডখর কূজছনর মছতা মেুর, সূছেবর রডির মছতা দৃপ্ত, 
চাাঁছদর আছলার মছতা ডিগ্ধ। আপডন থপছয় োছবন সফল কমবজীবছনর চাডবকাডঠ, জনডচত্ত 
জয় করবার জাদুকাডঠ। কুসুছমর মছতা থকামল ও বছের মছতা কডঠন বযডিত্ব। 
  
কমবময় জীবনছক ডনতয নতুনোছব সাডজছয় থনয়ার সফলতা ে়িাছনা আছে আপনার 
চারপাছি, শুেু চাই সডঠক ও ডনষ্ঠ পডরিীলন। ো থডল কাছনবডগ ডিডখছয়ছেন, ডচডনছয়ছেন, 
আপনাছক-আমাছক-সকলছক। 
  
আপনার কমবজীবন সমৃদ্ধ থহাক। সুছখর থোাঁয়া লাগুক আপনার জীবছন এিুকুই আমার 
আন্তডরক কামনা। এসব বই আপডন থকন প়িছবন? এসব বই আপনাছক কীোছব 
উপকার করছব? ডনছজছক খুাঁজুন। মছন রাখছবন, পৃডথবীছত সবছচছয় ব়ি আপনার কাছে 
আপনার ডনছজর সত্তা। 
  
অনুসরণ নয়। অনুকরণ নয়। ডনছজছক জানুন, সফলতার উপায় অজবন করুন। ডনছজর 
পছথ চলুন। সুন্দর, ডনছিাল, ডেমোম কাছজর চারছি উপায় আছে। তাহল : প্রথমত, 
কাছজর থিডবল সবসময় পডরষ্কার রাখুন। অপ্রছয়াজনীয় কাগজপত্র সডরছয় থফলুন। 
ডিতীয়ত, গুরুত্ব অনুোয়ী পরপর সাডজছয় ডনছয় কাজ করুন। 
  
তৃতীয়ত, সমসযা েখডন আসছব তখডন তার সমাোছন সছচষ্ট থহান, তছব তড়িঘড়ি কছর 
থকাছনা ডসদ্ধান্ত থনছবন। 
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চতুথবত, ক্লান্ত বা অবসি কছর এমন থকাছনা ডবিৃঙখল কাজ করছবন না। সফল ও সুন্দর 
কাছজর জছনয সবছচছয় জরুডর সংগঠন, িৃঙ্খলী আর ডনয়ন্ত্রণ। 
  
ক্লাডন্ত, ডবষণ্ণতা, হতািা আর দুডিন্তা থথছক মুি হবার সহজ ডকেু পো আছে, তাহল : 
  
প্রথমত, সডঠক সঙ্গী ডনববাচন। জাছনন থতা, ডপ্রয়তমা তরুণীর সাছথ দি মাইল থহাঁছি 
থগছলও আপডন ক্লান্ত হছবন না, ডকন্তু একান্ত আপনজন হছলও ডবরডিকর স্ত্রীর সছঙ্গ দি 
পা হাাঁিছতও আপনার কষ্ট হছব। এর কারণ খুাঁছজ থবর করা ও সমাোন করা। 
  
ডিতীয়ত, এই আত্মডবশ্বাস সববদা জাগরূক রাখা থে, আপনার ো আছে তার দাম লক্ষ 
িাকারও থবডি। 
  
তৃতীয়ত, সস্তা ও অকারণ সমাছলাচনার প্রিয় থদছবন না। কারণ তা আপনার 
বযডিসত্তাছক থোি করছব। অডত প্রিংসা আপনার বযডিত্বছক খবব করছব। আপডন হতাি 
হছবন। 
  
চতুথবত, কখছনাই কাছজ ফাাঁডক থদছবন না। ডনষ্ঠা ও আত্মরক্ষার ক্ষমতাই আপনাছক 
ডনডিন্ত করছব। েদ্ম। প্রিংসায় আপু্লত হছল, আপডন কাজ করছবন থকমন কছর। 
  
পঞ্চমত, আপনার চারপাছি েড়িছয় আছে অজস্র সুছোগ। তাছক থহলায় হারাছবন না। মেু 
আহরছণ আপডন েডদ বযথব থহান তার জছনয থমৌচাকছক দায়ী করছত পাছরন না। মেু 
আহরছণর সহজ পো ডক, খুাঁছজ থনয়া। আিাবাদী হওয়া। 
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ষষ্ঠত, জনসংছোছগর কছয়কডি সহজ রাস্তা থডল কাছনবডগ থদডখছয়ছেন এ বইছত, ো 
আপনাছক প্রফুল্ল রাখছব। 
  
সপ্তমত, কমবই জীবন, এ কথা মছন রাখছবন। থে কমবঠ থস ডবশ্ব জয় করছত পাছর। 
অলস কমবহীন মানুষছক সবাই বজবন কছর। একাকী ডনজবন পছথ তাছক চলছত হয় ডবষণ্ণ 
ও হতাি হছয়। 
  
স্বজনিূনয মানুষ অসহায়। জীবছন খুডি ও সহায়তায় আশ্বাস থদয় ডপ্রয়জন, স্বজন। থসই 
স্বজছনর বনু্ধত্ব লাে করার কছয়কডি সরল পথ থডল কাছনবডগ থদডখছয়ছেন এই পেবাছয়। 
জনডচত্ত জয় করার গুরুত্বপূণব গুণডি কীোছব আয়ত্ত করা োয় তার মূলযবান চাডবকাডঠ 
থকমন কছর পাওয়া োছব থস পথ থদডখছয়ছেন থডল কাছনবডগ। 
  
সংকলক 
  
. 
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১. বাগ়ির কাজে আরগিনির 
  
দডক্ষণ কযাছরাডলনা থথছক এক মডহলা আমাছক একডি ডচডঠ ডলছখ তাাঁর বযডিগত জীবছনর 
ডকেু সমসযা জাডনছয়ছেন। আত্মছগৌরছবর অোব কীোছব মানুছষর জীবনছক বযথাতুর ও 
ডবফল কছর থতাছল, তা থদখাবার জনয এবং আত্মডবশ্বাছসর থজার থে কত প্রছয়াজন, থসই 
ডবফল মানুষছক আবার সফলতার লছক্ষয থপৌঁছে ডদছত পাছর তা জানাবার জছনয আডম 
এই ডচডঠর ডকেু অংি তুছল েরডে : 
  
‘থোি থথছক আডম লাজুক ও মুখছচার। মা আমাছক সববদা ডনছজর মছতা বুডেছয়ডেল থে, 
সুন্দর থপািাক পছর সাজসজ্জা করা ডঠক নয়। তা মানুষছক থবাকা ও অহংকারী কছর 
থতাছল। আডম তাই সাজতাম না। থকাছনা পাডিবছতও থেছত চাইতাম না মুখছচারা স্বোছবর 
জছনয। মাও আমাছক বাইছর কাছরা সাছথ ডমিছত ডদছতন না। সু্কলজীবন এোছবই 
কািল। আছস্ত আছস্ত আডম অসামাডজক হছয় উঠলাম। একাাঁছদছর এবং হীনমযতার জনয 
ডনছজর মছেয গুডিছয় থগলাম। থকমন থেন মযা়িছমছ়ি–সযাাঁৎছসাঁছত ডবরডিকর হছয় উঠল 
আমার অডস্তত্ব। 
  
‘আমার ডবছয় হল। আমার স্বোব বদলাল না। আমার ননছদরা েছথষ্ট আছলাকপ্রাপ্তা, 
আেুডনকা। তাছদর পাছি ডনছজছক েীষণ ডববণব লাগছত লাগল। আমার মছন েয় এল, 
এবার আমার স্বামীও আমাছক করুণা করছবন। ডবরি হছবন। আডম েতই তাাঁছদর সছঙ্গ 
ডমছলডমছি চলছত চাইলাম, ততই থেন খাপ খাওয়াছত না থপছর দূছর সছর আসছত 
লাগলাম। ডনছজর সীডমত গডিছতই আডম আবদ্ধ থাকলাম। 
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‘কখছনা েীষণ আছবগ আমাছক না়িা ডদত। আবার কখছনা থাকতাম চুপ কছর। ডদনগুছলা 
ডবশ্রী ডনরানন্দতায় কািছত লাগল। ডনছজর অডস্তত্ব এবার আমার কাছে অথবহীন হছয় 
থগল। আডম আত্মঘাতী হবার ডচন্তা করলাম।‘ 
  
থকন একডি ডনরপরাে থমছয়র জীবন এমন ডবষাছদ েছর থগল জাছনন? থস্রফ আত্মডবশ্বাস 
আর আত্মানুসন্ধাছনর অোছব। কারণ থমছয়ডি ডনছজর সত্তাছক সবছচছয় ব়ি বছল তখছনা 
বুেছত পাছর ডন। 
  
এবার আর একডি অংি তুছল েরডে : ডতডন আছরা ডলছখছেন–একডি কথায় আমার 
জীবছনর োরা বদছল থগল। আমার িাশুড়ি মাছয়র একডি কথা। ডতডন বলছলন–ো ঘছি 
থগছে তাছক ডনছয় না থেছব থে ডদনগুছলা সামছন আসছে তাছকই ডতডন সারাজীবন েছত্নর 
সছঙ্গ বযবহার কছরছেন থেছলছদর মানুষ করছত ডগছয়। ডতডন ডনছজ আত্মিডির মূলয 
থেমন বুেছতন থতমডন তার সন্তানছদর থবাোছতন। এোছব তাছদর চডরত্রগঠছন ডতডন 
সাহােয কছরডেছলন। এবং সফল হছয়ডেছলন। ডনছজর সত্তার ওপর তার সুগেীর শ্রদ্ধা 
ডতডন বাাঁডচছয় থরছখছেন। 
  
‘আমার িাশুড়ির ওই কথা আমাছক েীষণোছব না়িা ডদল। ডনছজছক ডনছয় থসই থথছক 
আডম োবছত শুরু করলাম। ডনছজর বযডিত্ব ডনছয় ডচন্তা করলাম, শুরু হল আমার 
আত্মসমীক্ষা। আডম বনু্ধ খুাঁজছত শুরু করলাম। সামাডজক হছত চাইলাম। থোি সংগঠছন 
থোগ ডদলাম। েয় থকছি ডগছয় আমার চডরছত্র ডফছর এল চমকার সাবলীলতা। 
থেছলছমছয়ছদর মছেয থসই সপ্রডতে আত্মডবশ্বাস সঞ্চাডরত করলাম আডম। আছত্মাপলডব্ধর 
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আছলায় বুেলাম-ো ঘছি থগছে তার জছনয দুুঃখ না কছর েডবষযৎছক োছলাোছব নতডর 
কছর ডনছত হয়।’ 
  
থদখছলন থতা-কীোছব থমছয়ডি ডনছজছক খুাঁছজ থপছলন। আসছল গেীর আত্মডবশ্বাসই 
থিষপেবন্ত থমছয়ডিছক মৃতুযর ডচন্তা থথছক জীবছনর আছলায় আছলাডকত করল। আত্ম-
অছেষণ থপৌঁছে ডদল সফলতার িীছষব। 
  
এবার বলডে আমার আর একডি অডেজ্ঞতার কথা। 
  
‘ডক্টর ডজোছগা’ এবং ‘ফল হুম ডদ থবল থিালস’-এর সুডবখযাত পডরচালছকরও একিা 
ডবছিষ সমসযা ডেল। ডতডন ডনছজ এই েডবর জগছত আসবার আছগ ডেছলন একজন 
বযবসায়ী তখন তাাঁর একমাত্র লক্ষয ডেল ডবডির পডরমাণ বা়িাছনা। ডকন্তু বাডণজয আর 
অডেনয় ডিল্প এক নয়। এখাছন চিজলডদ একজনছক পাডখ প়িাছনা োয় না। তার ডকেু 
প্রডতো থাকা অবিযই দরকার। ডকন্তু থবডি তা়িাতাড়ি কাজ পাবার তা়িনায় ডতডন 
নবাগতছদর থবডি রকম উৎসাহ ডদছতন। ফছল অডেনয় ডকেু না থজছনও পডরচালছকর 
উৎসাছহ তারা ডনছজছদর ডিতীয় থগ্রিা গাছববা োবছত শুরু কছর ডদছতন। আর ওইসব 
অন্তুঃসারহীন অডেছনতাছদর আত্মম্ভডরতায় ডতছতা ডবরি হছয় থিষপেবন্ত পডরচালক 
বুেছত পারছলন, মানুষছক ডদছয় 
  
সুখীজীবন ও কাছজর সন্ধাছন বাাঁদছরর অডেনয় করাছনা, বা থতাতাপাডখর মছতা বুডল 
থিখাছনা োছব না। ডতডন বুেছলন, ডনষ্ঠাহীন, প্রডতোহীন মানুষ ো নয় তাই োন কছর। 
সুতরাং তাছদর বাহবা না ডদছয় ডবদায় থদয়াই সডঠক ডসদ্ধান্ত। 
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থদখছলন থতা আত্মসমীক্ষা, অছেষণ থিষপেবন্ত ডবখযাত পডরচালকডিছক সডঠক মানুষ 
ডচনছত সহায়তা করল কীোছব। 
  
একজন ডবখযাত ডচডকৎসক এ সম্পছকব একডি দারুণ মন্তবয কছরছেন–ডনছজছক অছেষণ 
করার পদ্ধডতডি ইডতহাছসর মছতাই প্রাচীন আর মান জীবছনর মছতাই সাববজনীন। 
  
এবার আর একডি সমসযার কথা শুনুন। থে বযডি ডনছজছক ডনুঃসঙ্গ মছন করছত বােয 
হয়, তার থচছয় ব়ি দুেবাগয আর হয় না। এবং মনস্তাডিক এই জডিলতার কথা 
অযানছজছলা পযািডর প্রমুখ থলখছকরা তাাঁছদর ডবডেি রচনায় প্রকাি কছরছেন। এই থবাে 
মানুষছক কমছজারী কছর। হতাি, অসফল কছর। এই হতািাছকও জয় করা োয় সডঠক 
বনু্ধর আন্তডরক পরামছিব। একিা ঘিনা বডল–শুনুন : 
  
এক কন্ডাক্টছরর একডি থমছয় ডেল। থপিায় ডেল থস গাডয়কা। থস থদখছত োছলা ডেল না। 
দাাঁত উাঁচু পুরু থঠাাঁছির জছনয তার মছেয একিা হীনমনযতার োব ডেল। তাই প্রথম ডদছক 
থস থহাছিছল নাইি ক্লাছব গাইছত এছস হাত ডদছয় তাাঁর উাঁচু দাাঁতিাছক থেছক রাখছত 
চাইত। তাাঁর এই ডনছজর ত্রুডিছক থেছক রাখার প্রয়াসছক ডনছয় সবাই ডকন্তু েীষণ ঠাট্টা 
করত। অথচ তার গাছনর গলা ডেল খুব ডমডষ্ট। তাও থস সফল হছত পারডেল না। 
সকছলর উছপক্ষা, তামািায় থস ডনছজর ডবশ্বাস, থজার সব হাডরছয় থফছল, ব়ি থবডি 
হতাি হছয় প়িডেল। থকউ তাছক োছলাবাছস না। এই হতাি ডচন্তার মছেয একজন 
েিছক থস থপল, থে সহানুেূডতর সছঙ্গ তার েুলিা তাছক েডরছয় ডদল। থস তার বলল, 
ডনছজর নদডহক ত্রুডিছক েুছল ডগছয় তার উডচত তার প্রডতোছক কাছজ লাগাছনা, 
আত্মিডিছক প্রডতষ্ঠা করা। থমছয়িা এবার দাাঁত-মুখ থখালা থরছখ আন্তডরক ডনষ্ঠায় তার 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

11 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

সুছরলা গলায় গান গাইছত শুরু করল। কালিছম দিবক সাোরণ তার অপূবব সুছরর 
মায়ায় আপু্লত হছয় থগল। থমছয়ডি জনসাোরছণর মন জয় কছর জনডপ্রয় গাডয়কা হছয় 
উঠল। 
  
থদখা থগল মানডসক িডির থজার এবং বনু্ধর সছিহ পরামছিব মানুষ অসােয সােন 
করছত পাছর। ডকন্তু সবসময় তার কছর না বছলই সব মানুষ সফল হয় না। 
  
প্রখযাত মছনাডবছেষক থজাছসফ থহওয়াথব বছলছেন থে, মানুষ তার সুপ্ত মানডসক িডির 
িতকরা দিোগ মাত্র পাছর উছোডচত করছত। অথবাৎ থস ো করছত পাছর তার 
অছনকখাডন করা হছয় ওছঠ না। অথবাৎ আমরা থেন অছেবক মাত্র থজছগ আডে। আমাছদর 
নদডহক ও মানডসক িডির সবিাই থাছক সুপ্ত। থস প্রচি িডিছক জাগাছনা েছথষ্ট কডঠন। 
তবুও জাগরণ দরকার। 
  
আসুন, আমরা থজছগ উডঠ। এখন থথছক থেন একিুও সময় নষ্ট না হয়। মছন রাখছবন, 
আপডন হছলন এই পৃডথবীর এক মূলযবান সৃডষ্ট। আপনার জীবছনর শুরু থথছক আজ 
অবডে ডঠক আপনার মছতা আর থকউ কখছনা আডবেূবত হয় ডন। েডবষযছতও আর থকউ 
আসছব না। এই থবােই হছব আপনার িডি। 
  
আপনার জানা দরকার অবিযই থে বংিানুিছমর (genetics) আেুডনক ডবজ্ঞান এই 
অতযািেব আডবষ্কার কছরছে থে, আপডন হছলন ৪৮ডি থিাছমাজছমর সমেছয় গডঠত 
জীবন। এর ২৪ডি এছসছে আপনার বাবার কাে থথছক আর বাডক ২৪ডি এছসছে 
আপনার মাছয়র কাে থথছক। আপডন ো ডকেু উত্তরাডেকারসূছত্র বহন করছেন তা এই 
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৪৮ডি থিাছমাজছমর মছেযই ডনডহত আছে। আবার এই ৪৮ডি থিাছমাজছমর মছেয রছয়ছে 
হাজার হাজার ডজন। এই ডজছনর এক আিেব ক্ষমতা আছে। থকাছনা থকাছনা থক্ষছত্র 
একডি মাত্র ডজন একজন মানুছষর সমগ্র জীবনোরা আমূল বদছল ডদছত পাছর। 
  
তাই আমরা ডনিয়ই বলছত পাডর, আমাছদর জীবন সৃডষ্ট এক অতযািেব পদ্ধডত। 
  
আপনার বাবা মাছয়র থে ডমলছনর ফছল আপনার জে তা ডকন্তু ডতন লক্ষ ডবডলয়ছন মাত্র 
একবার। এই ডতন লক্ষয ডবডলয়ছন প্রছতযকডি োছদর জে হছত পারত থসই মানুছষর 
স্বোব হছত পারত আপনার থথছক একদম আলাদা। েীষণ অবাক করা বযাপার নয় ডক? 
  
মজার কথা হছে, এিা থকাছনা থখয়ালী কল্পনা নয়, সমূ্পণব ডবজ্ঞানসম্মত ডসদ্ধান্ত। 
  
ডনছজর ত্রুডি, অসমূ্পণবতা, থোগযতা, ডবছিষত্ব সম্পছকব মানুষ েডদ েথাথব অবডহত না হয়, 
তাহছল তার িারা থকাছনা কাজই সুষু্ঠোছব সম্পি করা সম্ভব হছত পাছর না। থস শুেুই 
অপরছক অনুকরণ করছত ডগছয় ডনছজর সৃডষ্টছক তালছগাল পাডকছয় নষ্ট কছর থফছল–এই 
কথািা আমাছক অছনক ঠছক ডিখছত হছয়ডেল। 
  
ঘিনািা বলডে : 
  
আডম গ্রাছমর থেছল। ডচন্তায়, অেযাছস, বযবহাছর স্বাোডবকোছব রছয়ছে গ্রামযতা। অথচ 
িহছর এছস আডম আমার স্বপ্ন সফল করছত চাইলাম, অথবাৎ অডেছনতা হছত চাইলাম 
িহছরর প্রডতডষ্ঠত নামকরা অডেছনতাছদর মছতা। তখন আমার মছন হত সহছজ নাম 
থকনার উজ্জ্বলতম পথ অডেনয় জীবন। েডতব হলাম আছমডরকায় ইনৃডিডিউি অব 
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ডেজুয়াল আিবছক। মন ডদছয় প়িছত লাগলাম পল রজাসব, ওয়ািার হাম থডন, থগ্রি 
গাছববার মছতা ডকংবদন্তী নায়কছদর জীবনী। প্রচি উৎসাছহ োবতাম থকন থে হাজার 
হাজার মানুষ অডেছনতা হবার থচষ্টা কছর না। অথবাৎ আমার মছন হছয়ডেল থে-থকউই 
ইছে করছল এ জগছত নাম করছত পাছর। 
  
আডম ওই সুডবখযাত অডেছনতাত্রছয়র থশ্রষ্ঠ গুণগুডল অনুসরণ ও অনুকরণ করার থচষ্টায় 
থমছত উঠলাম। জীবছনর অছনকগুছলা বের আডম শুেু অছনযর অনুকরণ কছর বাছজ খরচ 
কছর থফললাম। একবারও আত্ম-অনুসন্ধান করলাম না। বুেছত থচষ্টা করলাম না–আমার 
গ্রাময থমািা মাথায় ওইসব অনুসরণ েুকছব ডকনা আছদৌ। আমার অডেছনতা হবার সাে 
অপূবব রছয় থগল। আডম হতাি হলাম। 
  
এবার োবলাম ডলখব। প্রথছম আডম েখন আমার ডনজস্ব োবনায় ডলখছত শুরু করলাম–
থসইগুডল সমাদৃত হল। এমন সব বই ডলখছত শুরু করলাম ো ডবছশ্বর দরবাছর থশ্রষ্ঠতা 
থপছত পাছর। ডকন্তু অনুসরণ ও অনুকরছণর থপাকা ডেল আমার মাথায়। তাই একাছলর 
সফল থলখকছদর ডচন্তা-োবনা োর কছর ডলখছত চাইলাম। ফল হল উছটা, থলখা হছয় 
থগল জগাডখচুড়ি। ো কারুর কাছে গ্রহণছোগয হছব বছল আমারই সছন্দহ হল। 
  
অবছিছষ সডিত ডফরল আমার। বুেলাম অছনযর ডচন্তাোরা আমার কলছম এছস তালছগাল 
পাডখছয় দুছববােয হছয় থগছে এমনই, ো থকাছনা প্রকািকই গ্রহণ করছব না। 
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আডম এক বেছরর পিশ্রম বাছজ কাগছজর েুড়িছত ডনছক্ষপ কছর শুরু করলাম নতুন 
কছর। ডবছবক বলল, তুডম থডল কাছনবডগ। থতামার ডনজস্ব ত্রুডি, অসমূ্পণবতা আছে। তুডম 
থতা অনয কাছরা েূডমকায় সফল হছত পার না।’ 
  
পাাঁচডমিাডল বই থলখার পডরকল্পনা থেছ়ি ডনজস্ব ডচন্তা-োবনা শুরু করলাম এবং অডচছরই 
আমার ডনজস্ব অডেজ্ঞতায় জনসংছোছগর ওপর ডলছখ থফললাম। আমার মছন হল, 
এতডদছন আডম আমার কথা 
  
সকলছক থপৌঁছে ডদছত থপছরডে। এ সম্পছকব আমার অক্সছফাছডবর অেযাপক সযার 
ওয়াটার রালছফর কথা। মছন প়িছে। উডন মন্তবয কছরডেছলন, থিক্সডপয়াছরর সছঙ্গ 
তুলনা করা থেছত পাছর এমন থকাছনা বই থতা ডলখছত পাডর না, তছব আডম আমার মছতা 
বই ডলছখডে। 
  
ডনছজছক খুাঁজুন। মছন করুন, ইরডডন বাডলবছনর থসই অমূলয উপছদি ো ডতডন 
ডদছয়ডেছলন জজ থগছরস উইনছক। েখন বাডলবন আর থগছরস উইছনর মছেয প্রথম থদখা 
হয় তখন বাডলবন ডেছলন ডবখযাত মানুষ, আর থগছরস উইছনর ডিম পযাম আছলছত সপ্তাছহ 
পাঁয়ডত্রি ডলাছরর ডবডনমছয় গান থলখার কডঠন সংগ্রামরত এক েুবক। 
  
থগছরস উইছনর ক্ষমতায় অডেেূত বাডলবন তাছক ডনছজর সংগীত ডবোছগর সম্পাদক কছর 
থদয়, মাইছন থদন প্রায় ডতনগুণ। তারপর বছলন, দু’নির বাডলবন হছয়া না। থচষ্টা করছল 
একডদন তুডম প্রথম থশ্রণীর থগছরস উইন হছত পারছব। বাডলবছনর এই মন্তবয থগছরস 
উইছনর সুপ্ত প্রডতোছব জাডগছয় ডদছত সমথব হছয়ডেল। থগছরস উইন ডনছজর মছতা কছর 
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ডনছজছক পডরচাডলত কছর কালিছম হছয়ডেছলন–আছমডরকার অনযতম থশ্রষ্ঠ সংগীত 
পডরচালক, সংগীতকার। অথবাৎ থগছরস উইন ডনছজছক খুাঁছজ থপছয়ডেছলন। 
  
এবার আডম সমসযা থথছক কীোছব মানডসক ক্ষমতা, মুডি ডদছত পাছর, থকান্ থস িডি 
ো িাডন্ত ডদছত মানুষছক, তা পৃডথবীর সফল ডবখযাত মানুষছদর উপলডব্ধ সতয থবাে থথছক 
ডববৃত করডে এই অেযাছয়। 
  
চাডলব চযাপডলন, উইল রজাসব, থমডর মাগবাছরি মযাকব্রাইড, ডজছন আউডি প্রমুখ বহু 
মানুছষর অডেজ্ঞতা এই কথাই প্রমাণ কছরছে থে, আত্মানুসন্ধানই সবছচছয় ব়ি উপায় 
জীবছন সফল হছত থগছে। 
  
চাডলব চযাপডলন, ডেডন তাাঁর অডেনয় ও পডরচালনায় ডসছনমাজগছত আছলা়িন তুছলডেছলন। 
জয় কছরডেছলন পৃডথবীর লক্ষ-থকাডি মানুছষর মন, ডতডন েখন রুপাডল পদবায় প্রথম পাছয় 
োপ রাছখন তখন পডরচালক তাাঁছক থসকাছলর এক ডবখযাত জামবান থকৌতুক ডিল্পীছক 
অনুকরণ করবার পরামিব ডদছয়ডেছলন। ডকন্তু চাডলব অনুকরছণ ডবশ্বাসী ডেছলন না। তাাঁর 
আত্মিডি ডেল প্রখর। তাই ডতডন তাাঁর ডনছজর মছতা কছরই চলছত থাছকন, এবং 
পডরণত হন আজছকর চাডলবছত। 
  
বব থহাপছরার অডেজ্ঞতাও এমনই। বহু বের অছনযর অনুকরণ কছর। ডতডন হঠাৎ 
উপলডব্ধ কছরন, ডনছজর মছতা কছর চলািাই সফলতার পথ। 
  
থমডর মাগবাছরি ডনউইয়ছকবর সবছচছয় ব়ি থবতার ডিল্পী হবার আছগ বহু বের এক 
আইডরি অডেছনত্রীছক অনুকরণ কছর ডবফল হন। 
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ডজছন আউডি তাাঁর থিক্সাস োষা তযাগ কছর িহুছর থপািাক পছর ডনছজছক ডনউইয়কববাসী 
বছল জাডহর করছত ডগছয় সকছলর কাছে হাসযাস্পদ হছয়ডেছলন। থিছষ আছত্মাপলডব্ধ 
তাছক সডঠক পথ থদখায়। ডতডন ডনছজ থেমন, থতমডন থপািাক অথবাৎ গ্রাময কাউবয়ছদর 
থপািাছক সহজ থমছঠা গান থগছয় পৃডথবীছত জনডপ্রয় হছয়ডেছলন। 
  
ওপছর আছলাডচত সমস্ত ডবখযাত মানুষই ডকন্তু বুছেডেছলন োর োর ডনছজর ডনছজর থক্ষছত্র 
তারা সকছলই এক এবং সমূ্পণব একক এক সঙ্ঘ। 
  
আপনাছক মছন রাখছত হছব থে, আপডন এই পৃডথবীছত এক এবং একাই একডি সমূ্পণব 
সঙ্, আপনার স্ব-কমবছক্ষছত্র, জীবনপছথ। প্রকৃডত আপনাছক থে িডি দান কছরছে, তার 
পূণব সিযবহার করুন, ডনছজর ক্ষমতার বাইছর কখছনা পা রাখছবন না। আপনাছক 
আপনার পডরছবি, আপনার বংি পডরচয় ো ডদছয়ছে তাই ডনছয় তৃপ্ত থহান, অছনযর অন্ধ 
অনুকরণ কছর ডনছজর সত্তাছক থোট্ট করছবন না। 
  
কডব ডগলাছসর একিা চমৎকার কডবতা শুনুন, কত সহজসরল োষায় কী গেীর 
উপলডব্ধর প্রকাি এ কডবতায় রছয়ছে : 
  
েডদ হছত না-ই পাছরা ব়ি পাইন, 
উপতযকায় হও থোি গাে। 
তা-ও েডদ না পাছরা থতা হছয় োও 
সবুজ নরম এক থোাঁপো়ি। 
মন্দ ডক েডদ হও দূববা 
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বৃছক্ষর থথছক কত দূর বা। 
তুডম থতা তুডমই আে থতামাছতই 
লজ্জা ডক, সাহস থতা দূববার। 
নাইবা ফুিছল হছয় পদ্ম 
না-হয় ফুিছল বনফুলডি। 
ডক লাে সজ্জা েছর েদ্ম 
প্রকৃডতর কাছন থদাছলা দুলডি। 
সবাই গায়ক েডদ হছত চাও 
নীরব থশ্রাতাডি হছব থক তছব 
থসই োছলা, োর োর তার মছতা হছয় োও 
থসই হওয়াছত বযথা থনই জানছব। 
ব়ি থবডি বছ়িা হছত েডদ লাজ 
হছয় থেছয়া থোি এক সলছত 
সূছেবর খরতাপ নাই হও 
তারার মতন ডিছখা জ্বলছত।‘ 
  
আবার বলডে–অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, ডনছজর পছথ চলুন, ডনছজছক জানুন, ডনছজছক 
খুাঁজুন। 
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২. দুগিন্তা ও ক্লাগন্ত দূর করার িারগি অনুিীলন 
  
োছলা কাজ করার এক নির অেযাস : ‘থডস্ক থথছক একান্ত প্রছয়াজনীয় কাগজপত্র ো়িা 
বাডক সব সডরছয় থফলুন।‘ 
  
ডিকাছগা আর নথব ওছয়িানব থরলওছয়র থপ্রডসছডন্ট থরালযান্ড এল. উইডলয়ামস বছলন : 
থকাছনা মানুষ েডদ সহছজ কাজ করছত চান তাহছল তাৎক্ষডণক প্রছয়াজনীয় ফাইলপত্র 
ো়িা তার থিডবছল বাডক সব কাগজ সডরছয় থফলাই উডচত। আডম এছক এক নির োছলা 
কাজ করার পথ বছল মছন কডর আর এিা সবছচছয় থসরা থোগযতার মাপকাডঠ। 
  
আপডন েডদ ওয়াডিংিন ডড. ডস-র লাইছব্রডর অব কংছগ্রছস কখছনা থব়িাছত োন তাহছল 
োছদর ডনছচ কডব থপাছপর থলখা এই কডি কথা থলখা আছে থদখছত পাছবন : 
‘ডনয়মানুবডতবতাই স্বছগবর প্রথম ডনয়ম।’ 
  
বযবসাজগছতও প্রথম কানুনডি হওয়া উডচত ডনয়মানুবডতবতা। ডকন্তু সডতযই তাই ডক? না, 
কারণ গ়িপ়িতা বযবসাদারছদর থিডবল কছয়ক সপ্তাহ হাত পছ়ি ডন এমন সব 
কাগজপছত্রই থবাোই হছয় থাছক। বযাপারিা এমনই ঘছি। একবার ডনউ অডলবছের 
একজন প্রকািক আমাছক বছলন থে, তাাঁর থসছিিাডর তার থিডবল সাফ করছত ডগছয় 
একিা িাইপরাইিার খুাঁছজ পায় থসিা নাডক দু’বের আছগ হাডরছয় থগছে বছল েছর থনয়া 
হয়! 
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থিডবল সূ্তপীকৃত কাগজপত্র থদখছলই ডবরডি, উছত্তজনা আর ডচন্তার উছেক হছত চায় 
ডকন্তু বযাপারিা তার থচছয়ও খারাপ। সবসময় হাজার হাজার কাছজর কথা আর থসগুছলা 
করছত সমছয়র অোব–শুেু থে উছত্তজনা আর ক্লাডন্ত বাড়িছয় থদয় তাই নয় বরং এিা 
আপনার ব্লাড থপ্রসার, হাছিবর থরাগ আর থপছির আলসার থরাছগরও কারণ হছয় উঠছত 
পাছর। 
  
থপনডসলছেডনয়া ডবশ্বডবদযালছয়র গ্রযাজুছয়ি সু্কল অব থমডডডসছনর অেযাপক ড. জন এইচ. 
থি একবার আছমডরকান জাতীয় থমডডকযাল কনছেনিাছনর সামছন একিা প্রবন্ধ পাঠ 
কছরডেছলন–নাম ডেল নজডবক থরাছগর জডিলতার আসল কারণ। ওই প্রবছন্ধ ড. থিাে 
এগাছরাডি অবস্থা বণবনা কছরডেছলন। এর মছেয প্রথমিা ডেল এই রকম : 
  
‘বােযতামূলক ডকেু করার োরণা : সামছনর অফুরন্ত কতববয ো করছতই হছব। ডকন্তু এই 
থিডবল সাফ রাখার মছতা সাোরণ কাজ কছর আর থকাছনা কাছজর োরণা মাথায় ডনছয়, 
থকমন এই উচ্চ চাপ দূর কছর ো করছতই হছব থসিা সমাো করা োছব? ডবখযাত 
মছনাসমীক্ষক ড. উইডলয়াম এল, সযাডলার থকাছনা-এক থরাগীর কথা জাডনছয়ছেন, ডেডন 
এই সহজ পথ গ্রহণ করার ফছল প্রায় িায়ডবক অবসাছদ থেছঙ প়িার হাত থথছক থরহাই 
পান। েেছলাক ডিকাছগার থকাছনা প্রডতষ্ঠাছনর মস্ত ব়ি একজন কমবচারী। ডতডন েখন ড. 
সযাডলাছরর থচিাছর আছসন তখন ডতডন দুডিন্তা, উছিগ আর িায়ডবক দুববলতার ডিকার 
হছয়ছেন। ডতডন জানছতন তাাঁছক ডিগডগরই মাডিছত প়িছত হছত পাছর, ডকন্তু কাজ থেছ়ি 
থদয়া তাাঁর পছক্ষ সম্ভব ডেল না। তাই তাাঁর সাহাছেযর দরকার ডেল। 
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‘েেছলাক েখন তার ডনছজর কাডহনী থিানাডেছলন, ড, সযাডলার জাডনছয়ডেছলন; তখনই 
আমার থিডলছফান থবছজ উঠল। থফান এছসডেল হাসপাতাল থথছক। থদডর না কছর আডম 
থস সিছন্ধ সছঙ্গ সছঙ্গ বযবস্থা থনবার বছন্দাবস্ত করলাম। পারছল আডম সছঙ্গ সছঙ্গই কাজ 
থিষ কডর। থফানিা নাডমছয় রাখছত না রাখছতই আবার থসিা থবছজ উঠল। এবাছরও 
জরুডর দরকার, তাই কথাবাতবা বলছত সময় লাগল। তৃতীয়বার বাো থপলাম আমার এক 
সহকমবী েখন মারাত্মক রুগ্ন এক থরাগীর জনয পরামিব চাইছত এছলন। তাছক ডবদায় 
ডদছয় েখন অছপক্ষারত েেছলাছকর কাছে এছস থদডর কডরছয় থদয়ার জনয মাপ চাইলাম, 
েেছলাক উজ্জ্বল হছয় উঠছলন। তাাঁর থচাছখ মুছখ সমূ্পণব আলাদা অডেবযডি থদখছত 
থপলাম।’ 
  
‘মাপ চাইছবন না, ডািার!’ েেছলাক সযাডলারছক বলছলন, “গত দি ডমডনছি মছন হয় 
বুেছত থপছরডে আমার থগালমালিা থকাথায়। আডম অডফছস ডফছর আমার কাছজর োরা 
বদছল থফলছত চাই, ডকন্তু . োওয়ার আছগ আপনার ডক আপডত্ত আছে, আডম েডদ 
আপনার কাছজর থডস্কিা একিু থদডখ? 
  
ড. সযাডলার তার থডছস্কর ড্রয়ারগুছলা খুছল েরছলন। সবই খাডল-শুেু সামানয ঔষুে পত্র 
ো়িা। বলছেন ডক, ডািার আপনার থিষ না হওয়া কাগজপত্র থকাথায় রাছখন? 
েেছলাক জানছত চাইছলন। 
  
‘সব কাজ থিষ।’ সযাডলার জানাছলন। 
  
‘জবাব না থদয়া ডচডঠপত্র থকাথায় রাছখন? 
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‘সব জবাব থদয়া হছয় থগছে সযাডলার জানাছলন। আমার কাজকছমবর ডনয়ম হল, উত্তর 
না ডদছয় থকান ডচডঠ আডম থফছল রাডখ না। আডম আমার থসছিিাডরছক ডদছয় সছঙ্গ সছঙ্গ 
ডচডঠর উত্তর ডদই।’ 
  
সপ্তাহ েছয়ক পছর ওই একই েেছলাক ড. সযাডলারছক তার অডফছস আমন্ত্রণ 
জানাছলন। ডতডন বদছল ডগছয়ডেছলন–আর তাাঁর থডস্কও ডঠক তাই। ডতডন থডছস্কর ড্রয়ার 
খুছল থদখাছলন থিষ হয় ডন এমন কাজ জমাছনা থনই। ে’ সপ্তাহ আছগ আমার ডতনছি 
থডস্ক দুছিা আলাদা অডফছস ডেল–থসগুছলা কাছজর ফাাঁছক পববত সমান হছয় উছঠডেল। 
কখনই কাজ থিষ করছত পারতাম না। আপনার সছঙ্গ থদখা কছর আসার পর ওয়াগন 
থবাোই কছর প্রডতছবদন আর পুরছনা কাগজপত্র সডরছয় থফডল। আর এখন আডম থকাছনা 
কাজই থফছল রাডখ না, একিা থডছস্ক বছস কাজ কছর চডল, জমাছনা কাছজ ক্লাডন্ত আর 
দুডিন্তা আনছত ডদই না। ডকন্তু সবছচছয় আিেব বযাপার হল আডম সমূ্পণব থসছর উছঠডে। 
আমার স্বাছস্থয থকান গিছগাল আর থনই। 
  
মাডকবন েুিরাছের সুপ্রীম থকাছিবর প্রািন প্রোন ডবচারপডত চালবস্ ইোে ডহউছজস বছলন 
: মানুষ অডতডরি কাছজর ফছল মারা োয় না। তারা মারা পছ়ি ডবডক্ষপ্ততার আর 
দুডিন্তার জনযই, কারণ তারা কখনই তাছদর কাজ থিষ করছত পারছব এ কথা োবছত 
পাছর না। 
  
োছলা কাজ করার দুই নির অেযাস : ‘গুরুত্ব অনুোয়ী কাজগুডল থিষ করুন। 
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‘রাজয থজা়িা ডসডিজ সাডেবস থকাম্পাডনর প্রডতষ্ঠাতা থহনডর এল, ডুহাডিব একবার বছলন 
থে, েত মাইছনই ডতডন থদন না থকন দুছিা ডজডনস থলাকছদর কাজ থথছক পাওয়া ডতডন 
অসম্ভব বছলই থদছখছেন। 
  
থসই দুডি অমূলয ক্ষমতা হল : প্রথমডি, ডচন্তা করার ক্ষমতা। ডিতীয়ডি, গুরুছত্বর িম 
অনুসাছর কাজ করার ক্ষমতা। 
  
সামানয অবস্থা থথছক মাত্র বাছরা বেছর ক্ষমতার ডিখছর উছঠ থপপছসাছডন্ট থকাম্পাডনর 
থপ্রডসছডন্ট হন থে থেছলডি তার নাম চালবস্ লাকমযান। ডতডন আয় কছরছেন, বেছর 
কছয়ক লক্ষ িাকা আর জীবছন এো়িাও আয় কছরডেছলন বহু লক্ষ িাকা। ডতডন 
জাডনছয়ডেছলন থে, থহনডর এল ডুহাডিব থে দুছিা গুণ খুাঁছজ পাওয়া অসম্ভব বছল 
থেছবডেছলন থসই দুডি গুছণর প্রডতই তাাঁর সাফছলযর জনয ডতডন কৃতজ্ঞতা জানাছত চান। 
চালবস্ লাকমযান থলছখন : েতদূর আমার মছন পছ়ি আডম থোর পাাঁচিায় ঘুম থথছক উছঠ 
প়িতাম কারণ তখনই আডম অনয সমছয়র থচছয় োছলাোছব ডচন্তা করছত পারতাম। 
তখন োছলাোছব ডচন্তা কছর আমার সারাডদছনর পডরকল্পনা করছত পারতাম আর কাছজর 
গুরুত অনুসাছর কাছজর বযবস্থা করতাম। 
  
আছমডরকার সবছচছয় সফল বীমার থসলসমযান ফ্রাঙ্ক থবিজার সারাডদছনর কাজ করার 
পডরকল্পনা থোর পাাঁচিার পছর আছদৌ করছতন না। আছগর রাছতই ডতডন তাাঁর 
পডরকল্পনার েক নতডর করছতন-ডনছজর কাছজর একিা সীমাও ডঠক কছর রাখছতন-সীমা 
হল পছরর ডদন আনুমাডনক কত িাকার বীমা করাছত পারছবন। থসিা েডদ করছত না 
পারছতন তাহছল িাকািা পছরর ডদন থোগ কছর থনন–এোছবই চছল। 
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আডম আমার দীঘবডদছনর অডেজ্ঞতা থথছক জাডন, কাছরা পছক্ষ কাছজর গুরুত্ব অনুোয়ী সব 
সময় কাজ করা সম্ভব হয় না, তছব আডম এিাও জাডন থে প্রথছমর কাজ প্রথছম করার 
থকাছনা একিা পডরকল্পনা কছর রাখাও োছলা। আর থসই কাজ করছত করছত এডগছয় 
চলা সবছচছয় োছলা উপায়। 
  
জজব বানবাডব ি েডদ আছগর কাজ আছগ করার ব্রত না ডনছতন, তাহছল হয়ছতা থলখক 
ডহছসছব ডতডন বযথবই হছতন, এবং সারাজীবন একজন বযাংছকর কযাডিয়ার হছয়ই 
কািাছতন। তাাঁর প্রডতজ্ঞা ডেল প্রডতডদন অন্তত পাাঁচ পাতা থলখা। এই হৃদয়ডবদারক 
পডরকল্পনা তাাঁছক প্রায় নয় বেছর ডতডন মাত্র ডত্রি ডলার থরাজগার করছত থপছরডেছলন–
থরাজ মাত্র এক থপডন। এমন ডক রডবনসন িুছিাও থরাজ ডক করছবন তার একিা 
কােবিম বাডনছয় রাখছতন। 
  
োছলা কাজ করার ডতন নির অেযাস : থকাছনা সমসযার সমু্মখীন হছল সছঙ্গ সছঙ্গই 
সমসযার সমাোন করুন, েডদ প্রছয়াজনীয় তথয পান, অেথা েুডলছয় রাখছবন না। 
  
আমার একজন প্রািন োত্র, এইচ. ডপ. হাওছয়ল আমাছক বছলডেছলন থে, ডতডন েখন 
আছমডরকার থবাডব অব ডিছলর ডাইছরক্টর থবাছডবর একজন সদসয ডেছলন, তখন ওই 
থবাছডবর সো থবি সময় ডনছয় চলত–অছনক সমসযার আছলাচনা হত ডকন্তু খুব কম 
সমসযারই ডনডিত থকাছনা ডসদ্ধান্ত থনয়া হত। ফল ডক হত? থবাছডবর প্রছতযক সদসয 
থগাো থগাো কাগজ বাড়ি ডনছয় থেছতন প়িার জনয। 
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থিষপেবন্ত ডম. হাওছয়ল থবাছডবর ডাইছরক্টরছদর রাডজ করাছলন এক এক সময় একিা 
কছর সমসযা ডনছয় আছলাচনা আর সমাোন করছত। থকাছনা দীঘবসূত্রতা বা থফছল রাখা 
চলছব না। হয়ছতা থকাছনা ডসদ্ধান্ত থনয়া হল সমসযাডি সমাোন করবার জনয আছরা থবডি 
তছথযর প্রছয়াজন। সমসযার সমাোন নানা রকম হছত পাছর ডকেু করা অথবা না করা, 
ডকন্তু ডনডিত থকাছনা ডসদ্ধান্ত অবিযই আসছত হছব। তছব পছরর কাজডি গ্রহণ করার 
আছগ একিা সমাোন করছত হছব। ডম. হাওছয়ল জাডনছয়ছেন, এর ফছল ো ঘিল তা 
অডবশ্বাসয-আর থকাছনা কাজই বাডক থাছক ডন। সবডকেুই পডরষ্কার। থকাছনা সদসযছকই 
আর কাগছজর তা়িা বাড়ি ডনছয় থেছত হয় ডন। আর কখছনা অসমাপ্ত ডকেু প্রস্তাবও পছ়ি 
থাছক ডন। 
  
আছমডরকার ডিল দপ্তছরর জনযই শুেু ওই নীডত নয়, এিা আপনার বা আমার জছনযও 
এই ডনয়ম প্রছয়াগ করছত পাডর। 
  
োছলা কাছজর চার নির অেযাস : বহু বযবসায়ী অকাল মৃতুযর মুছখামুডখ হন, কারণ তারা 
অনয কাউছক থকাছনা রকম দাডয়ত্ব না ডদছয় সবডকেুই ডনছজ করছত চান। এর ফলাফল 
থকমন হয়? থোছিা খাছিা সবডকেু এবং গিছগাল তাছক পাগল কছর োছ়ি। তার োছগয 
থজাছি েুছিােুডি, ডচন্তা, উছিগ আর দুডিন্তা। দাডয়ত্ব অছনযর হাছত থদয়ার কাজিা থিখা 
থবি িি। এিা আমার োছলাই জানা আছে। আমার পছক্ষ কাজিা অতযন্ত কডঠন মছন 
হছয়ডেল। আমার অডেজ্ঞতায় আডম আছরা জাডন েুল মানুছষর উপর দাডয়ত্ব চাডপছয় ডদছয় 
ডক েয়ানক সববনাি ঘছি থেছত পাছর। তবুও দাডয়ত্ব থদয়া কডঠন হছলও দুডিন্তা, উছিগ 
আর ক্লাডন্তর হাত থথছক থরহাই পাওয়ার জনয ব়ি পছদ আসীন কাউছক এিা ডদছতই 
হছব। 
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থে মানুষ ডবরাি বযবসা গছ়ি তুলছত পাছরন অথচ সংগঠছনর কাজ, দাডয়ত্ব দান আর 
পেবছবক্ষণ জাছনন না ডতডন সাোরণ : পঞ্চাছি বা ষাছির থকাঠায় থপৌঁছে থগালমাছল 
থোছগন–থে হৃৎডপছির থগালমাল উছিগ আর দুডিন্তাছতই হয়। থকাছনা জ্বলন্ত উদাহরণ 
চাইছেন? থবি, তাহছল স্থানীয় সংবাদপছত্র থিাকসংবাদ কলছম থচাখ বুডলছয় থদখুন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

৩. ক্লাগন্ত ডথজক বাাঁিার উপায় 
  
একিা আিেবজনক আর উছল্লখজনক বযাপার জানাডে–শুেুমাত্র মানডসক পডরশ্রম 
আপনাছক ক্লান্ত করছত পাছর না। শুনছল অসম্ভব বছলই মছন হছব। তছব কছয়ক বের 
আছগ ডবজ্ঞানীরা থবর করছত থচষ্টা করডেছলন মানুছষর মডস্তষ্ক পডরশ্রান্ত না হছয় কতখাডন 
কাজ কছর থেছত পাছর–োর নবজ্ঞাডনক নাম হল অবসাদ বা ক্লাডন্ত। এইসব ডবজ্ঞানীরা 
আিেব হছয় লক্ষয কছরছেন থে সছতজ মডস্তছষ্কর মেয ডদছয় রি চলাচছলর সময় থকাছনা 
অবসাছদর ডচহ্ন থদখা োয় না। আপডন েডদ থকাছনা থরাজ থখছি খাওয়া শ্রডমছকর ডিরা 
থথছক এক থফাাঁিা রিা তার কমবরত অবস্থায় থবর কছর আছনন, তাহছল থদখছত পাছবন 
থস রি প্রচুর ক্লাডন্তময় িডক্সছন েডতব। ডকন্তু আপডন েডদ অযালবািব আইনিাইছনর 
মডস্তছষ্কর এক থফাাঁিা রি ডনছতন তাহছল থদখছত থপছতন তাছত ডকন্তু ক্লাডন্তর থনই 
িডক্সছনর ডেছিছফাাঁিাও থনই। 
  
মডস্তছষ্কর কথা বলছত থগছল থদখা োছব মডস্তষ্ক কাজ শুরু করার থগা়িাছতও থেরকম চছল 
আি বা বাছরা ঘণ্টা পছরও থসই রকমই কমবক্ষম থাছক। মডস্তষ্ক হল সমূ্পণবোছব 
ক্লাডন্তডবহীন ডকেু…তাহছল আপনার ক্লাডন্তর কারণ কী? 
  
মছনাডবজ্ঞানীরা জাডনছয়ছেন থে, আমাছদর অবসাদ বা ক্লাডন্তর প্রোন উৎস হল আমাছদর 
মানডসক আর োবাছবগময় হাবোব। ইংলযাছন্ডর জননক খযাতনামা মছনাসমীক্ষক থজ, এ. 
বযাকডফল্ড তাাঁর ‘সাইছকালডজ অব পাওয়ার’ নামক গ্রছে বছলছেন : থে ক্লাডন্তছত আমরা 
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থবডিরোগ েুডগ তার থবডিরোগই জে থনয় মন থথছক। আসছল শুেুমাত্র নদডহক কারছণ 
অবসাদ প্রায় থদখাই োয় না। 
  
আছমডরকার অনযতম থশ্রষ্ঠ একজন মছনাডবজ্ঞানী ড. এ. এ. ডব্রল আছরা একিু ডবস্তাডরত 
বযাখযা কছরছেন। তাাঁর মত হল : োরা বছস কাজ কছর থাছকন তাছদর মছতা সুস্থ 
মানুছষর িতকরা একি’ োগ অবসাছদর কারণ হল মনস্তাডিক কারণ, এর মাছন হল 
আছবগজডনত কারণ। 
  
ডক েরছনর আছবগজডনত কারছণ (বা বছস থাকা) কমবী ক্লান্ত হছয় থাছকন? আনছন্দর 
আডতিছেয? মছনর খুডিছত? না! কক্ষছনা তা নয়! একছঘাঁছয়ডম, ডবরডি, থোগয সমাদছরর 
অোব, তুেতাছবাে, তা়িাহুছ়িা, উছিগ, দুডিন্তা-এইগুছলাই থসই আছবগজডনত কারণ, 
োছত বছস কাজ করা মানুষ অবসাদগ্রস্ত হয় এবং এর ফছলই থস মাথার েন্ত্রণায় 
আিান্ত হছয় বাড়ি থফছর। হযাাঁ, থজছন রাখুন আমরা ক্লান্ত হই কারণ আমাছদর আছবগই 
আমাছদর িরীছর িায়ডবক উছত্তজনা সৃডষ্ট কছর। 
  
থমছিাপডলিান জীবন বীমা থকাম্পাডন অবসাছদর উপর একিা পুডস্তকায় বছলডেছলন এই 
কয়ডি কথা : কডঠন পডরশ্রম কখনই কদাডচত ক্লাডন্ত বা অবসাদ আনছত পাছর, থে 
অবসাদ োছলা ডনো বা ডবশ্রাছম দূর হয় না…দুডিন্তা, উছিগ আর আছবগজডনত 
গিছগালই ক্লাডন্ত বা অবসাছদর প্রোন ডতনডি কারণ। েখন িারীডরক বা মানডসক কাছজর 
ফছলই এিা হয় তখন এছদরই থদাছষর কারণ বলা হয়…মছন রাখছবন, িানিান থকাছনা 
মাংসছপিীই হল কােবকর মাংসছপিী। অতএব, সহজ হছয় উঠুন এবং গুরুত্বপূণব কাছজর 
জনয িডি জডমছয় রাখুন। 
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এবাছর থেমন অবস্থায় আছেন থসই অবস্থায় থথছক, আপডন ডনছজছক একবার পরীক্ষা 
কছর ডনন। এই লাইনগুছলা প়িছত বইিার ডদছক কুডি করছেন না থতা? দুছচাছখর 
মােখাছন থকাছনা মানডসক চাপ থবাে করছেন না থতা? আপনার থচয়াছর থবি আরাম 
কছর বছস আছেন থতা? নাডক কাে কুাঁচছক রছয়ছেন? আপনার মুছখর থপিীগুডল ডক 
িানিান হছয় আছে? এই মুহূছতব েডদ আপনার সারা িরীর তুছলার পুতুছলর মছতা সরল 
আর ডেছলোলা না থাছক, তাহছল থকান সছন্দহ থনই এই মুহূছতব আপডন িায়ডবক 
উছত্তজনা আর থপিীর উছত্তজনায় আিান্ত। আপডন িায়ডবক অবসাদ নতডর কছর 
চছলছেন। 
  
মানডসক কাজ করছত ডগছয় আমরা থকন এই অপ্রছয়াজনীয় উছত্তজনা নতডর কডর? 
থজাছসডলন বছলন : ‘আডম লক্ষয কছরডে থে প্রোন বাো হল সাববজনীন এই ডবশ্বাস থে 
কডঠন কাজ করার জনয চাই থচষ্টার এক ডচন্তা, না হছল কাজডি ডঠকমছতা হছত চায় না। 
আর এই কারছণই আমরা মছনাছোগ থদয়ার সময় েুরু কুাঁচছক তাকাই। আমরা কাাঁে 
সঙু্কডচত কডর। আমরা আমাছদর থপিীছক আমাছদর থচষ্টার মছেয গডত আনছত বডল, ডকন্তু 
এসব আমাছদর মডস্তষ্কছক থকাছনাোছবই আর কাছজ সাহােয কছর না। 
  
এখাছন আিেবজনক আর ডবছয়াগান্ত একিা সতয উদৃ্ধত করডে : থকাডি থকাডি মানুষ োরা 
তাছদর িাকা নষ্ট করার কথা স্বছপ্নও োবছত পাছর না তারাই আবার উেলতার মেয 
ডদছয় থসই িাকা আর তাছদর িডি নাডবকছদর মছতা উেত্ততার মেয ডদছয় উড়িছয় চছল। 
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এই িায়ডবক অবসাছদর উত্তর ডক রকম? ডবশ্রাম! ডবশ্রাম! ডবশ্রাম! কাজ কছর চলার 
অবসছর ডবশ্রাম গ্রহণ করার থকৌিল আয়ত্ত করুন। 
  
বযাপারিা সহজ! থমাছিই না। এিা করছত থগছল আপনাছক হয়ছতা আপনার সারা 
জীবছনর অেযাসছক উছটাপছথ চালনা করছত হছত পাছর। তছব থচষ্টা কছর থদখা থেছত 
পাছর, কারণ এর ফছল আপনার জীবছন হয়ছতা বা ডবপ্লব ঘছি থেছত পাছর। উইডলয়াম 
থজমস তার ‘ডদ গসছপল অব ডরলযাছক্সিান’ প্রবছন্ধ বছলছেন : আছমডরকান জীবছন 
মাত্রাডতডরি উছিগ, োাঁকুডন আর সন্ত্রস্ততা 
  
এবং তারই সছঙ্গ প্রকাছির বযথা আর তীব্রতা…এর মূল হল আর ডকেুই না-খারাপ 
অেযাস। 
  
উছিগ একিা অেযাস। ডবশ্রামও একিা অেযাস। খারাপ অেযাস থেমন দূর করা োয়, 
োছলা অেযাস থতমন গছ়ি থতালা সম্ভব। 
  
আপডন ডবশ্রাম থনন থকমন কছর? আপনার মন থথছকই শুরু কছরননা িাযু় ডদছয় শুরু 
কছরন? আসছল এ দুছিার থকাছনািাই ডদছয় তা কছরন না। সবসমছয়ই আপডন আপনার 
থপিীছক ডবশ্রাম ডদছত শুরু করুন। 
  
আসুন, একিু থচষ্টা কছর থদডখ। কী কছর এিা হয় থদখাছত থগছল আসুন আপনার থচাখ 
ডদছয়ই শুরু করা োক। এই অংিিা োছলা কছর প়ুিন, তারপর থিষ প্রাছন্ত থপৌঁোছনার 
পর একিু থহলান ডদছয় বছস থচাখ দুছিা বন্ধ কছর আপনার থচাখছক আছস্ত আছস্ত বলছত 
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থাকুন, ‘থেছত দাও থেছত দাও। থজার কছর ডকেু থদখবার দরকার থনই, কুডি কছরা না। 
থেছত দাও, থেছত দাও। আছরা এক ডমডনি আছস্ত আছস্ত এই রকম করুন…। 
  
আপডন লক্ষ কছর থদছখছেন ডক কছয়ক থসছকন্ড পছরই থচাছখর থপিীগুছলা হুকুম তাডমল 
করছত শুরু কছরছেন? আপনার ডক মছন হয় ডন থেন থকাছনা অদৃিয হাছতর স্পছিব 
আপনার অবসাদ দূর হছত শুরু কছরছে? োই থহাক, আসল রহসয হল ওই একিা 
ডমডনছির মছেযই আপডন ডবশ্রাম বা ডবছনাদছনর থগাপন রহসযিা থজছন থফছলছেন। এিাই 
মূলকথা। এই সকল একই ডজডনস আপডন করছত পাছরন আপনার থচায়াল ডদছয়, বা 
মুছখর থপিী, ঘা়ি বা কাাঁে ডদছয়, থমািকথা সারা িরীর ডদছয়। তছব সবছচছয় গুরুত্বপূণব 
বস্তুডি হল ওই থচাখ। ডিকাছগা ডবশ্বডবদযালছয়র : এডমন্ড জযাকসন থতা এমন ডক বছলই 
থফছলছেন থে, আপডন েডদ থচাছখর থপিীগুছলাছক সমূ্পণব নমনীয় কছর থফলছত পাছরন 
তাহছল সমস্ত রকম জ্বালা-েন্ত্রণার কথা এছকবাছরই েুছল থেছত পাছরন! থচাখ থে থকাছনা 
িায়ডবক উছিগ দূর করার কাছজ এত গুরুত্বপূণব, ডরলযাছক্সই সছঙ্গ প্রকাছিয ডবশ্রাম তার 
কারণ হল তারা িরীছরর গ্রহণীয় সমস্ত ক্ষমতায় এক-চতুথবাংি খরচ কছর থফছল। আর 
এই কারছণই বহু মানুষ, োছদর দৃডষ্টিডি চমৎকার, তাাঁরা থচাছখর িািাডনছত থোছগন। 
  
ডবখযাত ঔপনযাডসক ডেডক ব্রাউন বছলন থে ডতডন েখন থোি ডেছলন তখন থকাছনা-এক 
বৃছদ্ধর সছঙ্গ তাাঁর থদখা হছল ডতডন তাছক এমন একিা ডজডনস ডিডখছয় থদন, োর থচছয় 
গুরুত্বপূণব ডকেু ডতডন আর থিাছনন ডন। পছ়ি ডগছয় আর হাাঁিু ডোঁছ়ি ডগছয়ডেল আর 
কডিছতও আঘাত থলছগডেল। বৃদ্ধ থলাকডি তাাঁছক তুছল েছরডেছলন, ডতডন এককাছল 
সাকবাছসর ক্লাউন ডেছলন। তার থপািাছকর েুছলা ো়িছত ো়িছত বৃদ্ধ বছলডেছলন : পছ়ি 
ডগছয় থতামার আঘাত লাগার কারণ হল তুডম জাছনা না থকমন কছর নমনীয় হছত হয়। 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

31 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

থতামার োব থদখাছত হছব থেন তুডম পুরছনা দলা পাকাছনা থমাজার মতই ন়িবছ়ি আর 
নরম। এছসা, থতামায় ডিডখছয় ডদডে থকমন কছর থসিা করছত হয়।’ 
  
থসই বৃদ্ধ এরপর ডিশু ডেডকছক আর অনযানয বাচ্চাছদর ডিডখছয় থদন ডক কছর পছ়ি 
থেছত হয় আর থকমন কছর গড়িছয় ডগছয় ডডগবাডজ থখছত হয়। বৃদ্ধ বারবার বছলডেছলন, 
একিা কথা সবসময় মছন রাখছব তুডম হছো পুরছনা দলা পাকাছনা থমাজা। তারপরই 
থতামায় নমনীয় হছত হছব। 
  
আপডনও েখন-তখন থে-থকাছনা মুহূছতবই এই ডবশ্রাম ডনছত পাছরন। শুেু ডবশ্রাম থনয়ার 
থকান থচষ্টা করছবন না। ডবশ্রাম হল সমস্ত রকম উছিগ আর প্রছচষ্টার অনুপডস্থডত। 
সহজোছব োবছব থচছয় ডবশ্রাম ডনন। এিা শুরু করছবন আপনার থচাছখর আর মুছখর 
থপিী নমনীয় করছত থচছয়, সছঙ্গ বারবার বলছত থাকছবন সব চছল োক…চছল 
োক,…ডবশ্রাম চাই। আপনার মুছখর থপিী থবছয় অনুরণছক িরীছরর অেযন্তছর থামছত 
অনুেব করছত থাকুন। ডিশুর মছতা সবরকম উছিগমুি বছল ডনছজছক োবছত থাকুন। 
  
ডঠক এই রকমই করছতন ডবখযাত গাডয়কা গযাডল্ল কুডচব। থহছলন থজপসন নাছম একজন 
মডহলা আমাছক একবার বছলডেছলন থে ডতডন থকাছনা অনুষ্ঠাছনর ডঠক আছগ গযাডল্ল 
কুডচবছক একিা থচয়াছর সমস্ত থপিী এডলছয় ডদছয় বছস থাকছত থদছখছেন। তার থচায়াল 
প্রায় মুছখ প়িত তখন। োডর চমৎকার অেযাস এিা-এিা তাাঁছক মছঞ্চ প্রছবছির আছগ 
সব উছিগ আর িায়ডবক দুববলতা মুি কছর ডদত, এিা তার অবসাদও দূর করত। 
  
িরীছর ডিডথলতা এছন ডবশ্রাম করার জনয ডনছচর পাাঁচডি উপছদি থমছন চলছত পাছরন : 
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এক. এ ডবষছয় ডকেু োছলা বই প়িছত পাছরন, থেমন : থডডেড হযারল্ড ডফছঙ্কর িায়ডবক 
উছিগ থথছক মুডি। এো়িাও আছে ডযাডনছয়ল ডডব্লউ. থজাছসডলছনর থলখা ‘থকন ক্লান্ত 
হন’ বইখানা। 
  
দুই. েখন-তখন ডবশ্রাম ডনছত থচষ্টা করুন। পুরছনা থমাজার মছতা ডনছজছক ডিডথল কছর 
থফলুন। আডম আমার কাছজর থিডবছল মছন কডরছয় থদয়ার জনয একিা পুরছনা থমাজা 
থরছখ ডদই। এো়িা ডব়িাছলর কথািাও মছন রাখছবন। ঘুমন্ত ডব়িালোনা কখছনা হাছত 
ডনছয় থদছখছেন? তুছল ডনছয় থদখছবন থকমন তুছলার বস্তার মছতা লাছগ। থোগীরাও 
বছলন, ডবশ্রাছমর থকৌিল আয়ত্ত করছত হছল ডব়িাছলর চালচলন লক্ষয করছবন। আডম 
থকাছনাডদন অবসাছদ থেছঙ প়িা ডব়িাল থদডখ ডন। 
  
ডতন. থবি আরাম কছর বছস েতিা পাছরন কাজ করছবন। মছন রাখছবন, িরীছর উছিগ 
থাকছল কাাঁে বযথা হয় আর অবসাদ আছস। 
  
চার ডদছনর মছেয চার ডক পাাঁচ বার ডনছজছক পরীক্ষা করুন আর ডনছজছক প্রশ্ন করুন : 
‘আডম ডক থবডি পডরশ্রম করডে? থে কাছজ থপিীর প্রছয়াজন থনই তাছত ডক তাই কাছজ 
লাগাডে?’ এিা আপনাছক ডবশ্রাছমর থকৌিল আয়ত্ত করছত থিখাছব। 
  
পাাঁচ. এরপর ডদছনর থিছষ ডনছজছক আবার প্রশ্ন করুন : ‘আডম কতখাডন ক্লান্ত? আডম 
েডদ ক্লান্ত হই থসিা আমার মানডসক কাছজর বা পডরশ্রছমর জনয নয়, বরং আডম থেোছব 
কছরডে থসইজছনযই। ডযাডনছয়ল ডডব্লউ. থজাছসডলন বছলন : ‘আডম ডদছনর থিছষ ডনছজছক 
প্রশ্ন কডর না আডম কতখাডন ক্লান্ত বরং জানছত চাই আডম কতিা ক্লান্ত নই। আডম েখন 
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ডদছনর থিছষ থকাছনাোছব অবসাদগ্রস্ত বছল ডনছজছক োডব বা থকাছনারকম ডবরডি আছস 
আর বুডে আমার িাযু় ক্লান্ত, তখন বুেছত পাডর োছলাোছবই কাজিা থবডি কছরই 
কছরডে, থোগযতারও অোব ডেল। বযবসাদারছদর প্রছতযছক েডদ এিা থখয়াল রাখছতন 
তাহছল হয়ছতা উচ্চ রিচাছপর ফছল মৃতুযর সংখযা অছনক কছম আসত। এো়িাও 
সযানাছিাডরয়াম আর উেদাশ্রছম মানুছষর সংখযাও কম হত। 
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৪. ডে গবরগি ক্লাগন্ত দুগিন্তা আর ননরািয আজন 
তাজক গনবোসন ডদয়া দরকার 

  
অবসাছদর অনযতম প্রোন কারণ একছঘাঁছয়ডম। উদাহরণ ডহছসছব একজছনর নাম বলছতই 
হয়। েরুন, এডলছসর কথািাই। আপনারই বাড়ির কাছে থস থাছক। থপিায় থস 
থিছনাগ্রাফার। একরাছত থস বাড়ি ডফরল অবসাছদ প্রায় থেছঙ পছ়ি মাথায় েন্ত্রণা ডনছয়। 
মাছয়র অনুছরাছে থস থখছত বসল ডকন্তু থখছত পারছল না। তখনই থিডলছফান থবছজ 
উঠল। ওর এক বয় থফ্রন্ড থফান করডেল! থস নাছচর আসছর থেছত আমন্ত্রণ জানাছে। 
আনছন্দ থচাখ উজ্জ্বল হছয় উঠল এডলছসর। ওর মন চনমছন হছয় উঠল। তা়িাতাড়ি 
উপছর ডগছয় থপািাক পালছি ও েুিল। এরপর রাত ডতনছি পেবন্ত নাচ গান কছর বাড়ি 
ডফরল এডলস-ক্লাডন্তর থকাছনা ডচহ্নই ডেল না। ওর এমন আনন্দ হডেল থে ঘুম আসডেল 
না। 
  
তাহছল ডক আি ঘণ্টা আছগ এডলস ক্লান্ত ডেল না? ডনিয়ই ডেল। থস অবসাছদ থেছঙ 
প়িডেল কারণ ডনছজর কাছজ ওর একছঘছয়ডম এছসডেল। এরকম আছরা হাজারও 
এডলসছক খুাঁছজ পাওয়া োছব। আপডনও এছদর মছেয একজন হছত পাছরন। 
  
এিা সতয থে, আপনার আছবগজডনত মছনাোবই িারীডরক পডরশ্রছমর থচছয় অবসাদ 
সৃডষ্টর জনয থবডি দায়ী। কছয়ক বের আছগ থজাছসফ ই. বারমযাক আকবাইেস অব 
সাইছকালডজ’-থত এক প্রবছন্ধ বুডেছয়ডেছলন একছঘাঁছয়ডম থকমন কছর অবসাদ সৃডষ্ট কছর। 
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একিা পরীক্ষার মেয ডদছয়ই ডতডন এিা জানান। ড. বারমযাক ডকেু োত্রছক থকাছনা এক 
পরীক্ষার কাছজ লাডগছয়ডেছলন থসিায় ডতডন জানছতন তাছদর কণামাত্রও আগ্রহ ডেল না। 
ফলাফল ডক হল? োত্ররা অডেছোগ করল তারা অবসাগ্রস্ত, মাথার েন্ত্রণায় আিান্ত, থচাখ 
িািাডনছত ডবরি আর তাছদর ঘুম পাডেল। থকাছনা থকাছনা থক্ষছত্র তাছদর থপছিরও 
গিছগাল হয়। সবিাই ডক কডম্পত? না। ডবপাকীয় পরীক্ষায় থদখা োয় থে, িরীছর রছির 
চাপ আর অডক্সছজন গ্রহণ থকাছনা মানুষ একছঘাঁছয় থবাে করছলই কমছত থাছক। অথচ 
থস কাছজ আগ্রহ আর আনন্দ থবাে করার সছঙ্গ সছঙ্গই ডবপাকীয় ডিয়া থবছ়ি োয়। 
  
আমরা েখন পেন্দসই আর উছত্তজনাময় কাজ কডর, তখন কদাডচত আমরা অবসাদ গ্রস্ত 
হই। উদাহরণ ডহছসছব েরুন, আডম ডকেুডদন আছগ কানাডডয়ান রডক পববত এলাকার 
লুইডজ হ্রদ অঞ্চছল েুডি কািাছত ডগছয়ডেলাম। থসখাছন থবি ডকেুডদন আডম প্রবাল খাড়ি 
বরাবর মাে েছরডেলাম। এই আনন্দ করছত ডগছয় আমার মাথার থচছয়ও উাঁচু সব 
থোাঁছপর মছেয ডদছয় পথ কছর চছলডে, গাছের গুাঁড়িছত থহাাঁচি থখছয় পছ়িডে–অথচ আি 
ঘণ্টার িানা পডরশ্রম করার পছরও এতিুকুও ক্লান্ত হই ডন। এমন হওয়ার কারণ ডক? 
কারণ হল উছত্তজনা আর দারুণ আনছন্দ ডেলাম। দারুণ কাজ কছরডে বছল আডম 
োবডেলাম। মস্ত আকাছরর ে’িা িাউি মাে েছরডেলাম। েরুন, েডদ মাে েরছত েরছত 
আমার একছঘছয়ডম আসত, তাহছল আমার মছনাোব থকমন হত? তাহছল এমন 
পডরশ্রছমর পর সাত হাজার ডফছির উপর আমাছক অবিযই অবসাছদ থেছঙ প়িছত হত। 
  
পাহাছ়ি চ়িার মছতা পডরশ্রমসােয কাছজ একছঘাঁছয়ডমই পডরশ্রছমর থচছয় থের থবডি 
অবসাদগ্রস্ত কছর থদয়। একিা উদাহরণ ডদডে : ডমডনয়াছপাডলছির ডম. এস. এইচ. 
ডকংমযান বযাপারিা আমাছক জানান। ১৯৪৩ সাছলর জুলাই মাছস কানাডা আলপাইন 
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ক্লাবছক ডপ্রে অব ওছয়লস থরঞ্জাছসবর ডকেু নসনযছক পববতাছরাহণ থিখাছনার জনয ডকেু 
পথপ্রদিবক ডদছত অনুছরাে জানায়। ডম. ডকংমযান ডেছলন ওই নসনযছদর পববতাছরাহণ 
থিখাছনার একজন ডিক্ষক আর গাইড। ডতডন আমাছক বছলডেছলন, ওইসব গাইডছদর 
বয়স ডেল ডবয়াডল্লি থথছক ঊনষাি বের-তারা ওইসব তরুণ নসনযছদর ডহমবাহ আর 
তুষার ভ্রুছপর উপর ডদছয় প্রায় চডল্লি ফুি খা়িা চূছ়িাছতও ডনছয় োন। থসখাছন তাছদর 
েয়ঙ্কর ডবপজ্জনক পছথ থেছত হয়, থকাছনা রকছম পা রাখা োয় এমন পছথও উঠছত 
হয়। তারা কানাডডয়ান রডক পববছতর উচ্চ ডিখছর তার নাম করণ হয় ডন এমন সব 
ডিখছরও ওছঠন। ডকন্তু পছনর ঘণ্টা েছর এই পববতাছরাহছণর পর স্বাস্থযবান তরুণ নসনযরা 
(োরা প্রায় ে’মাস কডঠন ডিক্ষািম অনুসরণ কছরডেল। প্রায় অবসাছদ থেছঙ পছ়ি। 
  
ওছদর ওই অবসাদ ডক আছগকার কডঠন ডিক্ষায় মজবুত না হছয় ওঠা থপিীর জনয? োরা 
কমাছন্ডা থিডনং গ্রহণ কছরছেন তারা কথািা শুছন থহছস উঠছবন! না, তাাঁরা অবসাদ গ্রস্ত 
হছয়ডেল পাহাছ়ি চ়িার একছঘাঁছয়ডমর জনয। তাছদর থকউ থকউ এমনই ক্লান্ত হছয় পছ়ি 
থে খাবার জনয অছপক্ষা না কছরই তারা ঘুডমছয় পছ়ি। ডকন্তু তাছদর পথপ্রদিবকরা োরা 
নসনযছদর থচছয় বয়ছস দুই বা ডতনগুণ ব়ি–তারাও ডক ক্লান্ত হয়? হযাাঁ, তারা ক্লান্ত হছলও 
থেছঙ পছ়ি ডন। তারা ননিছোজ থসছর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব কছর ডনছজছদর 
অডেজ্ঞতার কথা আছলাচনা কছর চছলডেল। তারা থেছঙ পছ়ি ডন কারণ তাছদর আগ্রহ 
ডেল। 
  
কলডিয়া ডবশ্বডবদযালছয়র ড. ব্রডওয়াডব থনবডাইক অবসাদ ডনছয় পরীক্ষা করার সময় ডকেু 
তরুণছক প্রায় এক সপ্তাহ ঘুছমাছত থদন ডন, নানা উৎসাহজনক কাছজ বযস্ত থরছখ। নানা 
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রকম পরীক্ষার পর ডতডন থঘাষণ কছরন : একছঘাঁছয়ডমই হল কাছজ উৎসাহ কছম আসার 
কারণ। 
  
আপডন মানডসক পডরশ্রম কছর থাছকন, তাহছল আপনার কাছজ পডরমাণ আপনাছক 
অবসাদ গ্রস্ত কছর থতাছল না। থে কাজ আপডন কছরন না তাই আপনাছক ক্লান্ত 
অবসাদময় কছর তুলছত পাছর। থেমন েরুন, গত সপ্তাছহর কথািাই, থস সময় আপডন 
হয়ছতা বারবার বাো প্রাপ্ত হন। থকাছনা কাজ থিষ হয় ডন, ডচডঠর জবাব থদয়া হয় ডন, 
সাক্ষাত করা োয় ডন। সবই থকমন থগালছমছল হছয় োয়। ডকন্তু আপডন থসডদন ডকেু না 
কছরও বাড়ি ডফরছলন ক্লান্ত হছয় মাথায় েছথষ্ট েন্ত্রণা ডনছয়। 
  
অথচ পছরর ডদন অডফছস সবই চমৎকার কাজকমব হয়। আছগর চডল্লি গুণ থবডি কাজ 
কছরন আপডন। তা সছিও েকেছক সাদা িািকা গাছডবডনয়া ফুছলর মছতা হছয়ই বাড়ি 
ডফরছলন। আপনার এ রকম অডেজ্ঞতা ডনিয়ই হছয়ছে। হছয়ছে আমারও। 
  
এ থথছক ডক ডিক্ষা পাডে আমরা? এই ডিক্ষা থে, আমাছদর অবসাদ আছস কাছজর জনয 
নয় বরং োবনা, ডচন্তা, হতািা আর ডবরডি থথছক। 
  
এই পডরছেদ থলখার সময় আডম থজছরাম কাছণবর সংগীত বহুল ‘থিা থবাি’ নািকডি 
থদখছত ডগছয়ডেলাম। নািছকর নায়ছকর মুছখ থিানা োয় : ‘একমাত্র োগযবান তারাই 
োরা কাজ কছর আনন্দ পায়। এরকম মানুছষরা োগযবান এই জনযই থে তাছদর রছয়ছে 
অছনক থবডি ক্ষমতা, কম উছিগ আর কম অবসাদ। 
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ডকন্তু এসব কথা থজছন লাে ডক? আপনার এছত করার আছেই বা ডক? একজন 
থিছনাগ্রাফাছরর কথা বলডে–ওকলাছহামার িুলসার এই থিছনাগ্রাফার ডক কছরডেল 
শুনুন। তাছক সারা মাস েছরই একছঘাঁছয়ডম েরা কাজ করছত চলছত হত। তার কাজ 
ডেল কাগজপত্র থগাোছনা, ডচডঠপত্র নতডর রাখা, এই সব। অতযন্ত একছঘাঁছয় কাজ বছল থস 
একডদন ডনছজ বাাঁচার জছনযই কাজিা একিা আনন্দময় করছব বছল থেছব ডনল। ডনছজ 
ডনছজই থস একিা প্রডতছোডগতার বযবস্থা কছর থফলল। প্রডতডদন সকাছল কতগুছলা ফমব 
থস নতডর করত থসগুছলা গুছণ রাখছত শুরু করল। তারপর থসই সংখযা ডবছকছলর ডদছক 
োছত অডতিম করছত পাছর তার বযবস্থা করা হল। থস প্রডতডদছনর কাছজর ডহছসব থরছখ 
পরডদন োছত অডতিম করছত পাছর তার বযবস্থা করা হল। থস প্রডতডদছনর কাছজর 
ডহছসব থরছখ পরডদন থসিা থপডরছয় োওয়ার থচষ্টা করছত শুরু করল। এর ফল থকমন 
হছয়ডেল? থস অল্প কয়ডদছনর মছেযই ওর দপ্তছরর বাডক থিছনাগ্রাফাছরর থচছয় অছনক 
থবডি কাজ কছর থফলছত লাগল। ডকন্তু তাছত তার ডক হল? থস প্রিংসা লাে করল, 
না…েনযবাদ থপল? না,…পছদািডত ঘিল? না।…মাইছন থগল? তাও, না?…তছব এর ফছল 
তার অবসাছদর োব থকছি থগল। থস থপল থসই একছঘাঁছয়ডম েরা কাজ থথছক মানডসক 
আনন্দ এবং আছরা িডি, আনন্দ আর অবসর োপছনর সুখ। 
  
গল্পিা থে সডতয থসিা আমার জানা, কারণ ওই থমছয়ডিছকই আডম ডবছয় কছরডে। 
  
আছরা একজন থিছনাগ্রাফাছরর গল্প থিানাডে। ডতডনও একছঘাঁছয়ডম েরা কাজছক 
আনন্দময় করছত থচষ্টা চাডলছয় সফল হন। ডতডন আমাছক ডনছজর কাডহনী ডলছখ জাডনছয় 
ডেছলন। থসিা তার ডনছজর োষাছতই বলডে : 
  

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

39 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

‘আমাছদর অডফছস থিছনাগ্রাফাছরর সংখযা হল চারজন। চারজন নানাজছনর ডচডঠপত্র 
থদখাছিানা কছর। আমাছদর কাছজর চাছপ মাছে মাছে বযডতবযস্ত হছয় প়িছত হয়। 
একবার একজন সহকারী অডেকতবা আমাছক একিা ব়ি ডচডঠ িাইপ করার কথা বছলন। 
আডম আপডত্ত জাডনছয় বডল কছয়কিা কথা শুেছর ডনছলই কাজ চলছত পাছর। নতুন কছর 
িাইপ করছত হছব না। েেছলাক আমাছক দুকথা শুডনছয় জানাছলন আমার ইছে না 
থাকছল অনয কাউছক ডদছয়ই ডতডন িাইপ কডরছয় থনছবন। প্রচি রাগ কছরই আডম ডচডঠিা 
ডনলাম। হঠাৎ আমার মছন হল আমার জায়গায় থথছক কাজ করছত পারছল অছনছকই 
েনয। হছত। তাো়িা ডঠক এই রকম কাজ করার জছনযই আমাছক মাইছন ডদছয় রাখা 
হছয়ছে। এরপছরই োছলা থবাে করছত লাগলাম। আচমকা মন ডঠক কছর থফললাম, থেন 
োছলা লাছগ এমন মছনাোব ডনছয় এবার থথছক কাজ করব-েডদও মছন মছন আমার 
ঘৃণাই হত। তারপছরই আডম এই দারুণ দরকারী ডজডনস আডবষ্কার কছর বসলাম। আডম 
েডদ কাজিা োছলাবাডস মছন কছর কাজ কছর োই, তাহছল ডকেুিা োছলা কছর কাজ 
করছত পারছবা। অতএব, আমাছক কদাডচৎ বা়িডত কাজ করার দরকার হত। আমার 
এই নতুন পদ্ধডতর ফছল বাছলা কমবচাডর ডহ সছব আমার সুনাম হল। এরপর েখন 
একজন ডবোগীয় সুপাডরছন্টছডছন্টর একজন প্রাইছেি থসছিিাডরর দরকার হল ডতডন 
আমাছকই চাইছলন, কারণ তাাঁর মছত, আডম অসন্তুষ্ট না হছয় বা়িডত কাজ করছত চাই 
এবং ডঠক এমনিাই তার দরকার। এই োছব শুেু মানডসক ডচন্তাোরা বদছলর ফছলই 
দারুণ ডকেু ঘছি থগল। এ এক দারুণ আডবষ্কার। অদু্ভত ডকেুই এছত ঘছিছে। 
  
কছয়ক বের আছগ হারলযান এ. হাওয়াডব এমন একিা ডসদ্ধান্ত থনয় থে, তাছত আর 
জীবছনর োরাই সমূ্পণব পাছট োয়। ডতডন নীরস একিা কাজছক সরস করছত থচষ্টা 
কছরন। সডতযই তার কাজিা একছঘাঁছয়ডমছত েরা ডেল–থপ্লি সাফ করা, কাউন্টার থোলাই 
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করা, উাঁচু ক্লাছসর খাওয়ার ঘছর আইসডিম সররাহ করা ইতযাডদ েখন করত, তখন অনয 
থেছলরা থখলােুছলায় বা থমছয়ছদর সছঙ্গ খুনসুডি করছত বযস্ত। হারলযান হাওয়াডব মছন 
প্রাছণই তার কাজছক ঘৃণা করত। ডকন্তু কাজিা েখন তাছক কছর থেছতই হছব, তখন থস 
আইসডিম ডক ডদছয় নতডর থসিা জানছব বছল ডঠক কছর থফলল। তাো়িা একিা 
আইসডিম আর একিা থচছয় থকনই বা োছলা। থস আইসডিছমর রসায়ন প়িছত শুরু 
করল আর পছর দক্ষতাও অজবন করল। খাদয রসায়ন সম্পছকব তার আগ্রহ এতই থবছ়ি 
উঠল থে, থিষপেবন্ত থস মযাসাচুছসিস্ থিি কছলছজ েডতব হল। এরপর েখন ডনউইয়কব 
থকাছকা এক্সছচঞ্চ, থকাছকা আর চছকাছলি সিছন্ধ একি ডলার পুরস্কার প্রডতছোডগতার 
বযবস্থা করল কছলজ োত্রছদর জনয-থক জয়ী হল জাছনন? হযাাঁ, ডঠকই েছরছেন। হারলযান 
হাওয়াডব। 
  
কাজকমব থজাগা়ি করছত না থপছর থস তার বাড়ি মযাসাচুছসিছসর আমহাছির ৭৫০ নথব 
থপ্লজান্ট ডিছি একিা থোট্ট গছবষণাগার খুলল। ডকেুডদছনর মছেয থদছি একিা নতুন 
আইন চালু হল থে দুছের মছেযকার জীবাণু গুনছত হছব। হারলযান হাওয়াডবছক ডকেুডদছনর 
মছেযই আমহাছিবর অন্তত কুড়িিা প্রডতষ্ঠাছনর দুছের জীবাণু থগানার কাছজ থদখা থগল। 
তাছক দুজন সহকারীও রাখছত হল। 
  
পাঁডচি বের পছর এই থেছলডির ডক হছব জাছনন? এখন োরা বযবসা পডরচালনা কছর 
চছলছেন থসই সব মানুষ ততডদছন অবসর থনছবন বা হয়ছতা পরছলাছক োছবন, আর 
তাছদর স্থান থনছবন আজছকর হাছসযাজ্জ্বল কমবচঞ্চল তরুণ থেছলরাই। পাঁডচি বের পছর 
আজছকর হারলযান হাওয়াডব হছয় উঠছব তার থপিায় একজন অডত ডবখযাত মানুষ, 
অনযডদছক তার সহপাডঠরা, োছদর থস আইসডিম ডবডি করত তারা হয়ছতা থবকার 
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থথছক সরকারছক অডেসম্পাত ডদছয় চলছব। হারলযান এ, হাওয়াডবও হয়ছতা থকাছনা 
সুছোগ থপত না েডদ-না থস একিা একছঘাঁছয়ডম েরা কাজছক আনন্দময় কছর তুলছত 
চাইত। 
  
থবি কয়বের আছগ আর একজন তরুণও তার কাজ ডনছয় একছঘাঁছয়ডমছত আিান্ত 
হছয়ডেল। তার কাজ ডেল কারখানার থলদ থমডিছন বট নতডর করা। থেছলডির নাম ডেল 
িযাম। কাজ োছলা লাগত না বছলই িযাম কাজ থেছ়ি পালাছত চাইত, ডকন্তু তার েয় 
ডেল অনয কাজ েডদ না পায়। কাজিা তাই কছর থেছত হছব বছলই িযাম ডঠক করল 
কাজছক আনন্দময় কছর তুলছত হছব এই থেছবই থস তার পাছির থমডিন চালছকর সছঙ্গ 
প্রডতছোডগতায় থনছম প়িল। দুজছন পাল্লা ডদছয় বট বানাছত শুরু করল। দুজছন থদখত 
থক থবডি বাডনছয়ছে। থিষপেবন্ত বযাপারিা থফারমযাছনর নজছর প়িল। ডতডন িযাছমর 
কাছজর গডতছত দারুণ খুডি হছয় তাছক আছরা োছলা কাছজ লাগাছলন। এই হল পরপর 
কতকগুছলা পছদািডতর শুরু। ডত্রি বের পছর, িযাম-সযামুছয়ল েকছলন–হছলন বনু্ডইন 
থলাছকাছমাডিে ওয়াকছসর থপ্রডসছডন্ট। ডতডন সারাজীবন েছরই ওই থমকাডনক থথছক 
থেছতন, েডদ না ডনছজর কাজছক আনন্দময় কছর তুলছত চাইছতন। 
  
ডবখযাত থবতার সংবাদ থঘাষক এইচ. ডে. কযাছেনবনব একবার আমাছক বছলন, কীোছব 
ডতডন নীরস একিা কাজছক আনন্দময় কছর থতাছলন। তার বাইি বের বয়ছসর সময় 
ডতডন জাহাছজ আিলাডন্টক পাড়ি থদন। ডকেু গবাডদ পশুর তদারডকর কাজ কছরন। 
বাইসাইছকছল ইংলযাছন্ড পডরিমার পর পযাডর িহছর থপৌঁোন কযাছটনবনব। ডনছজর 
কযাছমরা মাত্র পাাঁচ ডলাছর বাাঁো থরছখ ডতডন পযাডরর সংস্করণ ডনউইয়কব থহরাছল্ড একিা 
কাছজর আছবদন কছর ডবজ্ঞাপন থদন। কাজও একিা জুছি োয়–েডবর থদখার 
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ডিডরওছস্কাপ থমডিন ডবডির। থমডিছনর কথািা বয়স্ক থলাছকরা সবাই জাছনন দুছিা েডব 
থঘারাছত থাকছল একিা হছয় ডত্রস্তর েডব হছয় উছঠ। 
  
কযাছটনবনব থিষপেবন্ত ওই থমডিন পযাডরর দরজা দরজায় ঘুছর ডবডি করছত শুরু 
করছরন-অসুডবোও ডেল কারণ ফরাডসছত ডতডন কথা বলছত পারছতন না। তা সছিও 
ডকন্তু ডতডন প্রথম বেছরই পাাঁচ হাজার ডলার কডমিন থপছয় থস বেছর ফ্রাছের সবছচছয় 
থবডি আছয়র ডবছিতা হছয় উঠছলন। কযাছেনবনব আমাছক জাডনছয় ডেছলন, এমন কাজ 
তার পছক্ষ করা সম্ভব হছয়ডেল একিা মাত্র কারছণই–আর থসিা হল আত্মডবশ্বাস। 
হােবাছডব এক বের প়িাশুনা করার ফছলই এই আত্মডবশ্বাস তাাঁর মছেয জে থনয়। 
  
তাহছল ফরাডস োষা না জানা সছিও এ আত্মডবশ্বাস তার এছলা ডক কছর? আসছল 
কীোছব ডবডির সময় কথাগুছলা বলছত হছব থসিা তার ডনছয়াগকতবা ফরাডসছত তাাঁছক 
ডলছখ থদয়ার পর ডতডন থসিা মুখস্ত কছর রাছখন। থকাছনা বাড়ির দরজায় ঘন্টা বাডজছয় 
ডদছত গৃহকত্রবী দরজা খুলছল, কযাছেনবনব সুন্দর উচ্চারছণ থসই মুখস্থ করা ফরাডসছত 
কথা বছল থমডিনিা ইডঙ্গত করছতন আর েডবও থদখাছতন। গৃহকত্রবী বা়িডত প্রশ্ন করছল 
ডতডন শুেু িুডপ তুছল বলছতন আছমডরকান…আছমডরকান আর সছঙ্গ থলখা থসই ফরাডস 
থলখাও থদডখছয় ডদছতন। গৃহকত্রবীরা আছমাদ থপছয় হাসছতন আর তার কাজও সমাো 
হছয় থেত। কযাছটনবনব ডনছজই স্বীকার করছেন কাজিা আছদৌ সহজ ডেল না। তাহছল 
তার সাফছলযর কারণ ডক? একিাই–ডনছজর কাজ সমাো করার অদময উৎসাহ আর 
আনন্দময় কছর থতাছলা। প্রডতডদন সকাছল বাইছর থবছরাছনার আছগ ডতডন একবার 
আয়নার সামছন দাাঁড়িছয় বলছতন : কযাছেনবনব, েডদ থখছত চাও তাহছল এ কাজ 
থতামাছক করছতই হছব। আর করছত েখন হছবই তখন আনছন্দই থস কাজ কছরা না 
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থকন? ডনছজছক থকাছনা অডেছনতা থেছব নাও আর মছন কছরা থকাছনা মজাদার চডরছত্রই 
অডেনয় করে।’ 
  
ডম. কযাছেনবনব ডনছজ আমাছক বছলছেন, প্রডতডদছনর ওই স্বগছতাডি তাাঁছক থে কাজ 
একডদন ঘৃণা করত তাছতই সফল হছত সাহােয কছরছে। আছমডরকান তরুণছদর কাছে 
তার পরামিব হল, প্রডতডদন কাছজ নামা চাই। িারীডরক বযায়াছমর মছতা আমাছদর 
দরকার মানডসক ডকেু বযায়ামও। তাই প্রডতডদন ডকেু স্বগছতাডি করা োছলা।’ 
  
এিা ডক থকাছনা হাসযকর বযাপার? থমাছিই না। এিা সমূ্পণব মছনাডবদযার বযাপার। 
আমাছদর জীবন হল আমাছদর মন ো নতডর কছর, আমরা ডঠক তাই। ডঠক মছতা ডচন্তার 
মছেয ডদছয়ই থে-থকাছনা কাজ আপডন কম নীরস কছর তুলছত পাছরন। শুেু োবছত থচষ্টা 
করুন, কাজছক আনন্দময় কছর তুলছত পারছল তার বদছল ডক পাছবন আপডন। একবার 
োবুন, এছত আপনার জীবছনর আনন্দ ডিগুণ হছয় উঠছত পাছর, কারণ আপডন আপনার 
জাগ্রত থাকার সমছয়র শুেু অছেবকিাই কাছজ বযয় কছরন। মছন রাখার থচষ্টা করুন, 
আপনার কাজছক আনন্দময় কছর তুলছল তাছত পছদািডত বা আয়বৃডদ্ধর সম্ভাবনা আছে। 
আর তা না। হছলও অন্তত আপনার নদনডন্দন অবসাদ দূর হছয় আনছন্দর পরি থপছত 
পাছরন। 
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৫. আপনার ো আজে তার মূলয লক্ষ েলার 
  
আডম হযারল্ড অযাবিছক বহু বের েছরই ডচডন। ডতডন ৮২০ সাউথ মযাডডসন অযাডেনউ, 
ডমছসৌডরর ওছয়ব ডসডিছত থাছকন। ডতডন আমার বিৃতার মযাছনজার ডেছলন। তার সছঙ্গ 
আমার প্রথম থদখা হয় কানসাস ডসডিছত। ডতডন আমাছক তাাঁরই গাড়িছত আমার 
থবলিছনর খামাছর থপৌঁছে থদন। পথ চলছত চলছত আডম তাছক প্রশ্ন কডর–উছিগছক ডতডন 
থকমন কছর সডরছয় রাছখন? উত্তছর ডতডন এমন একিা উিুদ্ধ করা গল্প থিানানা ো 
থকাছনাডদনই েুলছত পারব না। 
  
ডতডন বছলন, আডম আছগ প্রচি দুডিন্তা করতাম, তবু ১৯৩৪ সাছলর বসন্তকাছল একডদন 
ওছয়ব ডসডির ওছয়ি ডুহাডি বরাবর থবা়িাছনার সময় এমন একিা দৃিয আমার থচাছখ 
প়িল োছত আমার সব দুডিন্তা দূর হছয় থগল। মাত্র দি থসছকছন্ড বযাপারিা ঘছি োয়। 
ডকন্তু ওই দি থসছকছন্ড আডম ো ডিছখডেলাম দম বেছরও তা পাডর ডন। 
  
‘ডবগত দু’বের েছর ওছয়ব ডসডিছত আডম একিা মুডদখানার থদাকান চাডলছয় আসডেলাম। 
কাজিা করছত ডগছয় আমার সববস্ব থে হারাই তাই নয়, এমন ঋণগ্রস্ত হই থে থসিা থিাে 
করছত ৭ বের থলছগ োয়। আমার মুডদ থদাকান গত িডনবার থথছক বন্ধ হছয় থগছে, 
আর এখন আডম চছলডে বযাংছক ডকেু িাকা োর করছত োছক কানসাস ডসডিছত ডগছয় 
একিা চাকডরর থখাাঁজ করছত পাডর। পরাডজত এক মানুছষর মছতাই আডম চছলডেলাম। 
তখনই আচমকা আমার নজছর প়িল, একজন থলাক আসছে োর দুছিা পা থনই। থস 
একিা থোি থস্কডিং করার চাকা লাগাছনা কাছঠর তিায় বছস হাছত একখি কাঠ ডদছয় 
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থসিা থঠছল ডনছয় আসডেল। থস থলাকডি রাস্তা পার হওয়ার ডঠক পছরই তার সছঙ্গ আমার 
থচাখাছচাডখ হল। থস চমৎকার হাডস ডদছয় আমাছক অেযথবনা জানাল। সুপ্রোত সযার, 
অডত চমৎকার সকাল তাই না? তার ডদছক তাকাছতই আমার মছন থখছল থগল–আডম 
কতখাডন োগযবান। আমার দুছিা পা আছে, আডম হাাঁিছত পাডর। আমার ডনছজর উপর 
ডেক্কার থদয়ার জনয লডজ্জত থবাে করলাম। আডম আমার ডনছজছকই বললাম, ও েডদ ওর 
দুছিা পা না-থাকা সছিও সুখী, আনডন্দত আর আত্মডবশ্বাছস েরপুর থাকছত পাছর তাহছল 
পা ডনছয় আডম ডনিয়ই পারব। ইডতমছেযই আডম বুছক থজার থপছত শুরু কছরডেলাম। 
আডম বযাংছকর কাে থথছক একি ডলার োর থনব থেছবডেলাম, এখন ডিক করলাম দুছিা 
ডলার থনব। আছগ থেছবডেলাম িাকা ডনছয় কানসাস ডসডিছত ডগছয় একিা চাকডরর থচষ্টা 
করব। এখন ডঠক কছর দৃঢ় ডনডিত হলাম থসখাছন ডগছয় একিা চাকডর পাবই। আডম 
োরও থপলাম আর চাকডরও থপলাম। 
  
এখন আমার বাথরুছমর আয়নার উপর ডনছচর কথাগুছলা থসাঁছি রাখা আছে। এগুছলা 
প্রডতডদন সকাছল দাড়ি কামাছনার সময় আডম পাঠ কডর : 
  
‘একডদন আমার জুছতা ডেল না বছল মন খারাপ ডেল, 
থস দুুঃখ দূর হছয় থগছলা রাস্তায় েখন থদখলাম একজন মানুছষর 
দুছিা পা থনই।’ 
  
আডম একবার এডড ডরছকন বযাকারছক প্রশ্ন কছরডেলাম, প্রিান্ত মহাসাগছর অসহায়োছব 
সঙ্গীছদর ডনছয় একিা থেলায় চছ়ি একুি ডদন থেছস থবড়িছয় ডক থপছয়ছেন ডতডন। ডতডন 
জবাব ডদছয়ডেছলন, ওই অডেজ্ঞতা থথছক সবছচছয় ব়ি থে ডিক্ষা আডম পাই তা হল, েডদ 
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আপনার ইছেমছতা েছথষ্ট খাওয়ার পাডন থাছক, ইছেমছতা খাওয়ার জনয খাদযও থাছক 
তাহছল থকাছনা বযাপাছরই কখছনা অনুছোগ জানাছনা উডচত নয়। 
  
িাইম পডত্রকায় একবার গয়াদাল কানাছল আহত এক সাছজবছন্টর গল্প থবডরছয়ডেল। 
থগালার িুকছরা গলায় থলছগ থস আহত হওয়ার পর তাছক রি ডদছত হয়। থস ডািারছক 
একিা ডচরকুি পাডঠছয় প্রশ্ন কছর : ‘আডম ডক বাচব?’ ডািার জবাব থদন, ‘হযাাঁ’। থস 
এবার থলছখ : ‘আডম ডক কথা বলছত পারব?’ এবারও উত্তর এছলা, হযাাঁ। থস তখন আর 
একিা ডচরকুি পাঠাল : তাহছল এত োবনায় প়িডে থকন? 
  
আপডনও ডঠক এোছব ডনছজছকই প্রশ্ন করছত পাছরন : ‘আডমই বা এত দুডিন্তা করডে 
থকন? হয়ছতা একিু োবছলই থদখছত পাছবন ডচন্তার কারণিা সডতযই অডকডঞ্চৎকর। 
  
আমাছদর জীবছন িতকরা নব্বই োগ বযাপারই ডঠক আর মাত্র দি োগই েুল। আমরা 
েডদ সুখী হছত চাই তাহছল আমাছদর থে িতকরা নব্বই োগ ডঠক তার উপছরই নজর 
রাখছত হছব, বাডক দি োগ েুলছক অগ্রাহয করছত হছব। 
  
অনযডদছক দুডিন্তায় থেছঙ পছ়ি েডদ পাকস্থলীর আলসাছর আিান্ত হছত চাই তাহছল ওই 
িতকরা দি োছগর উপছরই নজর ডদছয় নব্বই োগছক অগ্রাহয করছত হছব। 
  
িমওছয়ছলর আমছলর ইংলযাছন্ডর বহু ডগজবায় ‘ডচন্তা করুন ও েনযবাদ জানান’ কথাগুছলা 
থখাদাই কথা আছে। এই কথাগুছলা আমাছদর হৃদছয় থগাঁছত রাখা উডচত। আমরা থে থে 
ডজডনছসর জনয কৃতজ্ঞ হছত পাডর থস কথাই ডচন্তা করা দরকার আর আমাছদর সমস্ত 
রকম সুখ ও সমৃডদ্ধর জনয আল্লাহছক েনযবাদ থদয়া উডচত। 
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গযাডলোছরর ভ্রমণ বৃত্তাছন্তর থলখক থজানাথন সুইফিই ডেছলন ইংছরডজ সাডহছতযর 
সবছচছয় সাংঘাডতক ডনরািাবাদী। ডতডন এতই দুুঃডখত থাকছতন থে, ডতডন সবসময় 
কাছলা থপািাক পরছতন আর ডনছজর জেডদছন উপবাস পেবন্ত করছতন। অথচ তা সছিও 
হতািায় থেছঙ পছ়িও ইংছরডজ সাডহছতযর অত ব়ি ডনরািাবাদীও আনডন্দত আর সুখী 
থাকার স্বাস্থযদাডয়নী ক্ষমতার প্রিংসা কছরছেন। 
  
ডতডন বছলডেছলন, পৃডথবীর সবছচছয় ব়ি ডািার বছলন, ডািার কম খাওয়া, ডািার িান্ত 
থাকা আর ডািার আনন্দ। 
  
আপডন বা আডম ওই ডািার আনন্দছক প্রডতডি ঘণ্টাই আমাছদর কাছে রাখছত পাডর শুেু 
আমরা েডদ মছন কডর আমাছদর অফুরান ঐশ্বেব-থে সম্পছদর পডরমাণ আডলবাবার 
েনরছত্নর গুহাছকও হার মানছত পাছর। থকাডি িাকা থপছল আপডন ডক আপনার থচাখ 
দুছিা ডবডি করছত পারছবন? পারছবন আপনার পা ডবডি কছর ডদছত? আপনার হাত? 
আপনার শ্রবণ িডি? আপনার সন্তানছদর? আপনার পডরবার? সব সম্পদ থোগ কছর 
থদখুন, তাহছলই থদখছত পাছবন রকছফলার, থফাডব অথবা মগবযানছদর সংগৃহীত সমস্ত 
থসানার বদছলও আপডন এগুছলা ডবডি করছত পারছবন না। 
  
ডকন্তু আমরা ডক এিার কথা োডব কখছনা? ওহ্, না। থসাছপনহাওয়ার থেমন বছলডেছলন : 
‘আমাছদর ো আছে তার কথা আমরা কদাডচত্র থেছব থাডক বরং অডেকাংি সময় ডচন্তা 
কডর ো আমাছদর থনই।’ এিাই হল এই পৃডথবীর সবছচছয় ব়ি ডবছয়াগান্ত বযাপার। এিাই 
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পৃডথবীর ইডতহাছস েুদ্ধ আর থরাছগর েত দুুঃছখর সৃডষ্ট কছরছে তারছচছয় থবডি দুুঃখ 
এছনছে এই েরছনর ডচন্তা। 
  
ডঠক এই ডচন্তাই জন পামারছক সুস্থ মানুষ থথছক খুাঁতখুাঁছত স্বোছবর এক বৃছদ্ধ বদছল 
থদয়। আর তার সংসার প্রায় োঙার মুছখ এছন দাাঁ়ি করায়। এিা আমার জানা কারণ 
ডতডন ডনছজই আমাছক বছলডেছলন। 
  
ডম. পামার ডনউ জাডসবর পযািবারছজর ১৯ অযাডেডনউছত থাকছতন। তাাঁর ডনছজর কথায় বডল 
: ‘নসনযবাডহনী থেছ়ি আসার ডঠক পছরই আডম একিা বযবসা শুরু কডর। সারাডদন রাতই 
পডরশ্রম করতাম। সবই থবি চমৎকার চলডেল। তারপছরই গিছগাল শুরু হল। আডম 
বযবসার প্রছয়াজনীয় ডজডনসপত্র বাজাছর পাডেলাম না। েয় হল বযবসা হয়ছতা বন্ধ 
কছরই ডদছত হছব। আমার দুডিন্তা এমনই থবছ়ি থগল থে, সুস্থ মানুষ থথছক ডখিডখি 
বুছ়িা হছয় থগলাম। তাো়িা আডম এমনই ডখিডখছি আর রাগী হছয় প়িলাম থে তখছনা 
বুেছত পাডর ডন আমার সুছখর সংসারিাই োঙছত বছসছে। তখন একডদন আমার এক 
পুরছনা প্রডতবন্ধী কমবচাডর আমাছক বলল, ‘বনু্ধ’, থতামার লজ্জা পাওয়া উডচত। তুডম এমন 
োব থদখাে থেন পৃডথবীছত একমাত্র থতামারই েত সমসযা আছে। হয়ছতা ডকেুডদন 
বযবসার দরজা বন্ধ রাখছত হছব–তাছত হলিা ডক? আবার সব োছলা হছল নতুন কছর 
শুরু করছত পারছব। থতামার ো আছে তাছত থতামার আল্লাহছক েনযবাদ জানাছনা 
উডচত। না সছিও তুডম খাডল অনুছোগ জানাে, থচাঁচাছমডচ করে। বনু্ধ, আমার ইছে কছর 
থতামার অবস্থায় আডম েডদ থাকতাম! আমার ডদছক একিু তাডকছয় থদখ। আমার একিা 
মাত্র হাত আছে, মুছখর একিা অংি উছ়ি থগছে, তবুও আডম থকাছনা অনুছোগ জানাডে 
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না। এই রকম থচাঁচাছমডচ আর অনুছোগ েডদ বন্ধ না কছরা তাহছল থজছন থরছখা শুেু 
থতামার বযবসািাই হারাছব না, হারাছত হছব থতামার স্বাস্থয, সংসার আর বনু্ধ-বান্ধবছকও! 
  
‘ওই মন্তবযগুছলা আমাছক স্তব্ধ, হতবাক কছর ডদল। আডম বুেছত পারলাম আডম কত 
সুছখ আডে। আডম তখন থসই মুহূছতবই প্রডতজ্ঞা করলাম আডম আবার আছগর মছতাই 
হব–আর হলামও তাই।’ 
  
আমার এক বান্ধবী লুডসল থব্লক, এক থিাচনীয় অবস্থায় প়িছত প়িছতও থবাঁছচ ডগছয়ডেল। 
তার দুডিন্তাই থকবল ডেল–তার ডক থনই, ডকন্তু তার ডক আছে একবারও ডচন্তা কছর থস 
থদছখ ডন। 
  
লুডসছলর সছঙ্গ আমার পডরচয় ঘছি থবি কছয়ক বের আছগ আমরা েখন কলডিয়া 
ডবশ্বডবদযালছয় থোিগল্প থলখার পাঠ ডনডেলাম। নয়বের আছগ থস জীবছনর সবছচছয় 
মারাত্মক োক্কা খায়। থস থাকত আডরছজানার িাকিছন। তার কাডহনী তার জবানীছতই 
শুনুন : 
  
‘আডম একদম ঘূডণবর মছতা জীবন কািাডেলাম। আডরছজানা ডবশ্বডবদযালছয় আডম অগবান 
বাজাছনা ডিখডেলাম, তাো়িাও ডিখডেলাম অছনক ডকেু, সংগীতছবাে সম্পছকব ক্লাছস 
বিৃতাও ডদতাম। নানা অনুষ্ঠাছন, নাছচ, থঘা়িায় চ়িায় অংিও ডনতাম। একডদন সকাছল 
হঠাৎ অজ্ঞান হছয় থগলাম। আমার বুছকর অসুখ থদখা ডদল। ডািার জানাছলন, 
আপনাছক এক বের ডবোনায় শুছয় কািাছত হছব, সমূ্পণব ডবশ্রাম দরকার। ডতডন 
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একবারও উৎসাহ জাডনছয় বলছলন না আবার আছগও মছতা আডম সুস্থয হছয় উঠছত 
পারব। 
  
 ‘ডবোনায় শুছয় এক বের কািাছত হছব? িেযািায়ী হছয়–থিষপেবন্ত হয়ছতা মারাই োব। 
আডম েছয় কাঠ হছয় থগলাম। আমার জীবছন এরকম হল থকন? আডম ডক অপরাে 
করলাম থে এমন িাডস্ত আমাছক থপছত হছব? আডম বুকফািা কািায় থেছঙ প়িলাম। 
এো়িাও আডম থেন ডতি আর ডবছোহী হছয় উঠলাম। তা সছিও ডািাছরর পরামিব শুছন 
িেযাছতই আশ্রয় ডনলাম। আমার প্রডতছবিী ডিল্পী ডম. রুডল আমাছক বলছলন, তুডম 
োবে ডবোনায় এক বের শুছয় থাকা োডর কষ্টকর। ডকন্তু থদছখ ডনও, তাহছল তুডম 
োববার অছনক সময় পাছব আর ডনছজছক জানছত পারছব। থতামার সমস্ত আছগকার 
জীবনিায় ো পার ডন আগামী কছয়ক মাছস থতামার আেযাডত্মক উিডত ঘিছব 
দারুণোছব।’ এসব শুছন আডম ডকেুিা িান্ত হলাম আর নতুন ডকেু মূলযছবাে একজন 
থবতার থঘাষকছক বলছত শুনলাম : আপনার জ্ঞাছন ো আছে থসিাই আপডন প্রকাি 
করছত পাছরন। এ েরছনর কথা আছগ বহুবার শুছনডে, ডকন্তু এখন কথাগুছলা আমার 
িরীছর এবং মছনর গেীছর ডিরায় ডিরায় থেন েড়িছয় থগল। আডম মছন মছন ডঠক 
করলাম থে, থে ডচন্তা ডনছয় আডম বাাঁচছত থচছয়ডে তাই শুেু থেছব চলব–থস ডচন্তা হল 
আনন্দ, সুখ, আর স্বাস্থয। থরাজ সকাছল ঘুম োঙার পছরই থেসব ডজডনছসর জনয আমার 
কৃতজ্ঞ থাকা উডচত তাই শুেু োবছত শুরু করলাম। থকাছনা েন্ত্রণা থনই। সুন্দর ডকছিারী 
একডি থমছয়। আমার দৃডষ্টিডি। আমার শ্রবণিডি। থরডডওছত চমৎকার গান। প়িার 
সময়। োছলা খাদয, োছলা বনু্ধ। আডম এমনই হাডসখুডি উেল হছয় উঠলাম থে প্রচুর 
বনু্ধ-বান্ধবী থদখা করার জনয আসছত শুরু করছল ডািারছক বােয হছয় একিা থনাডিি 
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িাডঙছয় ডদছত হল আমার থকডবছন একবাছর মাত্র একজন দিবনাথবীই আসছত পারছবন–
তাও আবার ডনডদবষ্ট সমছয়। 
  
‘এ ঘিনার পর নয়বের থকছি থগছে আর আডম এখন পডরপূণব সুস্থ অবস্থায় চমৎকার 
জীবন কাডিছয় চছলডে। একিা বের থে আমাছক ডবোনায় শুছয় কািাছত হছয়ছে তার 
জছনয আডম আজ কৃতজ্ঞ। আডরছজানায় কািাছনা ওই একিা বের আমার কাছে দারুণ 
মূলযবান আর সুছখর বের। ওইসময় থে আিীববাদ আডম থপছয়ডে তা প্রডত সকাছল স্মরণ 
করার অেযাসডি আজও আমার রছয় থগছে। এিা আমার কাছে অতযন্ত দাডম থকাছনা 
সম্পদ। এিা বুেছত আডম লজ্জাছবাে কডর থে েতক্ষণ না আডম মৃতুযর মুছখামুডখ হছয়ডে 
জানছতও থপছরডে, ততডদন সডতয বাাঁচার কথা আডম অনুেব করছত পাডর ডন। 
  
ডপ্রয় লুডসল থব্লক তুডম হয়ছতা উপলডব্ধ করছত পার ডন, তছব তুডম ো ডিছখডেছল থসই 
ডিক্ষাই লাে কছরডেছলন দুি বের আছগ ড. সযামুছয়ল জনসন। ড. জনসন বছলডেছলন : 
প্রডত ঘিনার োছলা ডদকিা থদখা বেছর হাজার পাউছন্ডর থচছয়ও থবডি মূলযবান। 
  
এই কথাগুছলা মছন রাখছবন, থকাছনা থপিাদার আিাবাদীর মুখ থথছক থবর হয় ডন, বরং 
থবডরছয়ডেল এমন একজন মানুছষর মুখ থথছক ডেডন ডবি বের োবত উছিগ, দাডরে আর 
অনাহাছরর মুছখামুডখ হন-আর থিষপেবন্ত ডতডন থসই আমছলর এক ডবখযাত থলখক এবং 
সববকাছলর নামী বিা হছয় ওছঠন। থলাগান ডপয়ারসন ডস্মথ অল্প কথার মছেয একমুছঠা 
দাডম কথা প্রকাি কছরডেছলন এোছব : ‘জীবছন দুছিা বস্তুর জনয নজর রাখা উডচত, 
আপডন ো চান তাই পাওয়া, আর তারপর থসিা উপছোগ করা। একমাত্র সবছচছয় 
বুডদ্ধমান মানুষই ডিতীয়ডি লাে কছর থাছক। 
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আপনার ডক জানছত ইছে আছে রািাঘছর শুেু ডডস থদওয়াও কত উছত্তজনাকর 
অডেজ্ঞতার জে থদয়? তা েডদ থাছক তাহছল বগবডহল্ড ডাছলর থলখা একখানা বই পছ়ি 
থদখছত পাছরন। বইখানার নাম ‘আডম থদখছত থচছয়ডেলাম। 
  
এ বইখানা ডলছখডেছলন থে মডহলাডি ডতডন প্রায় পঞ্চাি বের েছর অন্ধই ডেছলন। 
েেমডহলা ডলছখছেন : আমার মাত্র একিা থচাখ ডেল আর থস থচাখও এমন োকা পছ়ি 
ডগছয়ডেল থে সামানয একিা ফুছিা ডদছয় আমাছক থদখছত হত। এছকবাছর থচাছখর কাছে 
এছন প্রায় থচাছখ লাডগছয়ই থকাছনা বই থদখছত থপতাম তারপর থলখা থচাছখ প়িত থচাখ 
িান িান কছর এছকবাছর বাাঁ পাছি তাকাছল। 
  
এমন হওয়া সছিও ডতডন কাছরা অনুকম্পা ডনছত চান ডন, চান ডন অনযরকম থকাছনা 
বযবহার। থোিছবলায় অনযানয বাচ্চাছদর সছঙ্গ ডতডন এক্কাছদাক্কা থখলছত চাইছতন, ডকন্তু 
মাডিছত থদয়া দাগ ডতডন থদখছত থপছতন না। তাই সব বাচ্চারা থখলার পর বাড়ি চছল 
থগছল ডতডন মাডিছত থচাখ লাডগছয় দাগগুছলা থদখার জনয হামাগুড়ি ডদছতন। এমডন কছর 
মাডির প্রডতডি দাগই ডতডন এছকবাছর মছন থগাঁছথ থরছখডেছলন। তারপর বনু্ধছদর সছঙ্গ 
থখলছত ডগছয় ডতডন সকলছক প্রায় হাডরছয় ডদছতন। বাড়িছতই ডতডন থলখাপ়িা করছতন, 
ব়ি ব়ি অক্ষছর থলখা বই ডডডগী লােও কছরডেছলন। ডমছনছসািা ডবশ্বডবদযালয় থথছক 
িাতক ডডডগ্র আর কলডিয়া থথছক িাতছকাত্তর ডডডগ্র। 
  
ডতডন ডমছনছসািারা িুইন েযাডলছত থোট্ট এক গ্রাছম ডিক্ষকতা শুরু কছরডেছলন আর 
থিষপেবন্ত ডতডন সাউথ ডাছকািার অগািানা কছলছজর সাংবাডদকতা এবং সাডহছতযর 
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অেযাডপকা হন। থসখাছন ডতডন থতছরা বের ডিক্ষাদান কছরন আর থমছয়ছদর ক্লাছব বিৃতা 
থদন। ডতডন থরডডওছত বই আর থলখকছদর উপর কডথকাও প্রচার কছরন। ডতডন 
ডলছখছেন : আমার মছনর থকাছণ বরাবরই ডচরডদছনর মছতা অন্ধ হছয় োওয়ার আিঙ্কা 
ডতরডতর কছর কাাঁপত। এিা থতা বাাঁচার জনযই জীবন সম্পছকব আডম সমূ্পণব আনন্দ-
উেল, হাসযময় একিা োরণা থপাষণ করতাম। 
  
এরপর ১৯৪৩ সাছল তাাঁর বয়স েখন বায়াি বের, একিা অছলৌডকক বযাপার ঘছি োয়। 
ডবখযাত থমছয়া ডক্লডনছক তাাঁর থচাছখ অছস্ত্রাপচার করা হয়। এর ফছল ডতডন আছগর থচছয় 
চডল্লি গুণ থবডিই থদখছত লাগছলন। 
  
এর ফছল তাাঁর থচাছখর সামছন থসৌন্দেবময় উছত্তজনায় েরপুর একিা দুডনয়ার দরজা খুছল 
োয়। ডতডন রািাঘছরর থবডসছন ডডস থোয়ার মছেযও অদু্ভত একিা উছত্তজনায় স্পিব খুাঁছজ 
থপছলন। তাাঁর ডনছজর কথায় বযাপারিা এই রকম : ‘আডম থবডসছনর মছেয ডডছস লাগাছনা 
সাবাছনর থফনা ডনছয় থখলছত শুরু কছরডেলাম। ওই সাবাছনর থফনায় হাত েুডকছয় থোি 
থোি বুিুছদর থগাল বল তুছল এছন আছলার সামছন েছর তার মছেয থদছখ চলতাম থোট্ট 
থোট্ট রংেনু রছঙর থখলা। 
  
রািাঘছরর থবডসছনর উপছরর জানালা ডদছয় তাকাছতই তাাঁর থচাছখ প়িত সাদাকাছলা 
ডানা োাঁপছি তুষার ভ্রুছপর উপর ডদছয় উছ়ি চছলছে চ়ুিই পাডখর োাঁক। 
  
চ়ুিই পাডখ আর সাবান থফনার ওই অপরূপ দৃিয থদছখ তাাঁর মন িমিই উজ্জ্বল হছয় 
উঠত। ডতডন তাাঁর বইডি থিষ কছরন এই কয়ডি কথা ডদছয় : ‘ডপ্রয় সৃডষ্টকতবা, আমাছদর 
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স্বছগবর ডপতা, আডম ডফসডফস কছর বডল, আডম আপনাছক আমার অন্তছরর েনযবাদ ডদই, 
জানাই আমার প্রণাম। 
  
একবার োবুন আপডন, থেছহতু ডডস েুছত পারছেন আর সাবাছনর বুদবুছদ রামেনু 
থদখছত পাছেন আর তুষাছরর বুছক চ়িইছক উ়িছত থদখছেন বছল সৃডষ্টকতবাছক েনযবাদ 
জানাছেন। 
  
আপনার বা আমার ডনছজছদর সম্পছকব লডজ্জত হওয়া উডচত। সমস্ত সমছয়ই আমরা 
থসৌন্দেবময় রূপকথার জগছত ডবচরণ কছর চছলডে। ডকন্তু আমরা এমনই অন্ধ থে এসব 
আমরা থদছখও থদখছত পাডর না, আমরা এতই পডরপূণব থে আমরা এই আনন্দ উপছোগ 
করছত পাডর না। 
  
আমরা েডদ দুডিন্তা তযাগ কছর জীবনছক উপছোগ করছত চাই, তাহছল এই ডনয়মিাই 
থমছন চলা উডচত : 
  
‘জীবছন ো থপছয়ছেন তারই ডহছসব করুন, ো পান ডন তার নয়। 
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৬. অকারণ সমাজলািনা ক্ষগত ডেজক আজন 
  
১৯২৯ সাছল এমন একিা বযাপার ঘছি োর ফছল ডিক্ষাডবদ মহছল থবি একিা জাতীয় 
আছলা়িন ঘছি োয়। সারা আছমডরকার ডিডক্ষত থলাক বযাপারিা থদখার জছনযই েুছি োন 
ডিকাছগায়। কছয়ক বের আছগ রবািব হাডচনসন নাছম এক তরুণ ইছয়ল ডবশ্বডবদযালয় 
থথছক পাস কছর থবডরছয়ডেছলন। এই সময় ডতডন ওছয়িার, কাঠুছর, ডিক্ষক, কাপছ়ির 
থফডরওয়ালা ডহছসছবই কাজ কছর জীডবকা ডনববাহ কছরডেছলন। এরপর এখন মাত্র আি 
বের পছর, তাাঁছকই আছমডরকার চতুথব অথবিালী ডবশ্বডবদযায় ডিকাছগার থপ্রডসছডন্ট পছদ 
বরণ করা হছয়ডেল। তাাঁর বয়স? মাত্র ডত্রি। বযাপারিা অডবশ্বাসয। অনযানয ডিক্ষাডবদরা 
মাথা োাঁকাছত চাইছলন। পাহা়ি গড়িছয় প়িা পাথছরর থস্রাছতর মছতাই সমাছলাচনার ে়ি 
বছয় থগছলা। সকছল নানা োছব তার সমাছলাচনা কছর বলছত লাগছলন ‘থস এ-নয়’ ‘তা-
নয়’ এসব–তাাঁর বয়স ব়ি কম, অডেজ্ঞতা থনই-ডিক্ষার বযাপাছর তাাঁর োরণা বাাঁকা পছথ 
চছল। এমন ডক খবছরর কাগজগুছলা পেবন্ত সকছলর সুছর সুর থমলাল। 
  
তাছক থেডদন থপ্রডসছডন্ট পছদ বরণ করা হয় থসডদনই হাডচনসছনর বাবা রবািব থমসাডব 
হাডচনসনছক তার এক বনু্ধ বলছলন, আজ সকাছল খবছরর কাগছজর সম্পাদকীয়ছত 
থতামার থেছল ডবরুছদ্ধ ডবছষাদার থদছখ আমার অতযন্ত খারাপ থলছগছে।’ 
  
‘হযাাঁ’, হাডচনসছনর বাবা জবাব ডদছলন, ‘খুবই ক়িা সমাছলাচনা, তছব মছন থরছখা, থকউ 
মরা কুকুরছক লাডথ মাছর না। 
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কথািা সডতয। কুকুর েত নামী হয়, ততই আবার থলাক তাছক লাডথ থমছর মানডসক 
আনন্দ পায়। ডপ্রে অব ওছয়লস, ডেডন পছর অষ্টম এছডায়াডব হন (এমন ডডউক অব 
উইন্ডসর) থবি োছলা রকম লাডথ হজম করার কথািা বুেছত থপছরডেছলন। ডতডন তখন 
থডডেনিায়াছর ডািবমুখ কছলছজ ডিক্ষা ডনডেছলন। এই কছলজ আনাছপডলছনর থনৌ 
একাছডডমরই সমতুলয। ডপ্রছের বয়স তখন প্রায় থচৌদ্দ। একডদন জননক থনৌ-অডফসার 
তাাঁছক কাাঁদছত থদছখ তার কািার কারণ ডজজ্ঞাসা করছলন। প্রথছম ডপ্রে কথািা বলছত 
চান ডন, পছর সডতয কথািা বছল থফলছলন। তাাঁছক থনৌ-ডিক্ষাথবীরা লাডথ থমছরডেল। 
কছলছজর কছমাছডার সমস্ত থেছলছদর ডাকছলন। তারপর তাছদর ডতডন বলছলন থে ডপ্রে 
থকাছনা অডেছোগ কছরন ডন, তা সছিও ডতডন জানছত চান তাাঁছক এরকম ক়িা বযবহাছরর 
জনয থবছে থনয়া হল থকন? 
  
অছনক থচাঁচাছমডচ, হডিতডি আর থমছেয় পা থঠাকাঠুডকর পর ডিক্ষাথবীরা থিষপেবন্ত স্বীকার 
করল থে তারা ব়ি হছয় েখন রাজার থনৌবাডহনীছত কমান্ডার আর কযাছেন হছব তখন 
তাছদর এ কথা বলছত পারছল ব়ি আনন্দ হছব থে তারা একডদন রাজাছক লাডথ 
থমছরডেল। 
  
তাই মছন রাখছবন, আপনাছক থকউ েখন লাডথ মাছর বা আপনার সমাছলাচনা করা হয় 
তখন থসই থলাকডির মছন দারুণ থশ্রষ্ঠত্ব থবাে জাছগ। এ থথছক প্রায়ই থবাো োয়-আপডন 
এমন ডকেু োছলা কাজ করছত থপছরছেন তাাঁছদর ডনন্দা কছর থবি বনয আনন্দ অনুেব 
কছরন। উদাহরণ ডহছসছব বলডে, আডম েখন এই পডরছেদিা ডলখডেলাম তখন একজন 
মডহলার কাে থথছক সযালছেিন আডমবর থজনাছরল উইডলয়াম বুছথর ডনন্দা করা একখানা 
ডচডঠ পাই। আডম থজনাছরল বুছথর সম্পছকব প্রিংসা কছর একিা থবতার োষণ 
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ডদছয়ডেলাম। এই কারছণই মডহলা আমাছক ডচডঠিা থলছখন। ডতডন ওই ডচডঠছত 
ডলছখডেছলন, থজনাছরল বুথ গডরব মানুষছদর সাহাছেযর নাম কছর আডি লক্ষ ডলার তুছল 
থসিা তেরূপ কছরছেন। এ অডেছোগ অবিয এছকবাছরই অছেৌডিক, অসম্ভব। ডকন্তু 
মডহলাডি থতা সতয অছেষণ করছত চান ডন। এর আসল কারণ তার থচছয় থশ্রষ্ঠ একজন 
মানুষছক ডনন্দা করার মেয ডদছয় ডতডন ওই বনয আনন্দ উপছোগ করছত চাইডেছলন। 
আডম ডচডঠিা বাছজ কাগছজর েুড়িছত থফছল ডদছয় আল্লাহছক েনযবাদ জানালাম-োডগযস 
ওই মডহলার সছঙ্গ আমার ডবছয় হয় ডন। তার ডচডঠছত থজনাছরল বুথ সিছন্ধ আডম ডকেুই 
জানছত পাডর ডন বছি তছব মডহলা সম্পছকব অছনক কথাই থজছনডে। বহু বের আছগ 
থসাছপন হাওয়ার বছলডেছলন : থনাংরা মানুছষরা ডবখযাত মানুষছদর েুল আর থবাকাডমছত 
আনন্দ থবাে কছর। 
  
থকউ অবিয ইছয়ল ডবশ্বডবদযালছয়র থপ্রডসছডন্টছক থনাংরা মানুষ বছল োবছবন না, তা 
সছিও ইছয়ছলর একজন প্রািন থপ্রডসছডন্ট ডিছমাডথ থডায়াইি আছমডরকার থপ্রডসছডন্ট 
পছদর জনয প্রডতিডন্দ্বতা করডেছলন এমন একজনছক আিমণ কছর অপার আনন্দ 
উপছোগ কছরডেছলন। ইছয়ছলর থসই থপ্রডসছডছন্ট বছলডেছলন সবাই সতকব কছর থে, ওই 
থলাকিা থদছির থপ্রডসছডন্ট ডনববাডচত হছল আমাছদর থবৌ-থমছয়ছদর আইছনর মেয ডদছয় 
বারবডণতায় পডরণত হছত হছব, তারা অপমাডনত হছব, খারাপ হছয় োছব, সােুতা আর 
কমনীয়তা চছল োছব এবং আল্লাহছক আর মানুষ অসন্তুষ্ট হছবন। 
  
এিা অছনকিা ডহিলারছক ডনছন্দ করার মছতাই থিানাছে, তাই না? ডকন্তু তা নয়। এিা 
ডেল িমাস থজফারসনছক লক্ষয কছর বলা। থকান্ িমাস থজফারসন? ডনিয়ই থসই অমর 
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িমাস থজফারসন সম্পছকব নয় ডেডন স্বােীনতার সনদ রচনা কছরন এবং ডেডন ডেছলন 
গণতছন্ত্রর পূজাডর? হযাাঁ, ডঠকই বছলছেন, ডতডনই থসই মানুষ। 
  
আপনার োরণা আছে থকান আছমডরকানছক ‘েি’, ‘প্রতারক’ আর ‘প্রায় খুছনর মছতা’ 
বছল ডনছন্দ করা হছয়ডেল? খবছরর কাগছজর এক কািুবছন তাছক ডগছলাডিছনর তলায় 
থদখাছনা হয়–ডবরাি এক েুডরর আঘাছত পরক্ষছণই তার গলা ডিখডিত করা হছব। 
জনসাোরণ তাছক থদছখ ডহসডহস কছরছে, ডবদ্রূপ কছরছে ডতডন েখন রাস্তায় থঘা়িায় চছ়ি 
োন। ডতডন থক ডেছলন? জজব ওয়াডিংিন। 
  
তছব এ বযাপার ঘছিডেল বহু বের আছগ। থক জাছন মানুছষর চডরত্র হয়ছতা তারপর 
অছনকিাই বদছল থগছে। আসুন, থদখাই োক। অযাডডমরাল ডপছয়ডরর বযাপারিাই েরা 
োক–থসই থদি আডবষ্কারক ডেডন ১৯০৯ সাছলর ৬ই এডপ্রল কুকুছর িানা থেজ গাড়িছত 
চছ়ি উত্তর থমরু থপৌঁছে দুডনয়ায় তাক লাডগছয় থদন। থে থগৌরব অজবন করার জনয 
পৃডথবীর বহু সাহসী মানুষ অনাহাছর থথছক, নানা কষ্ট সহয কছর ঠািায় প্রায় মারা ডগছয় 
বহু িতাব্দী েছরই থচষ্টা কছরছেন। ডপছয়ডর ডনছজও প্রায় ঠািায় মারা থেছতই 
বছসডেছলন। তার পাছয়র আিিা আঙুল ঠািায় এমনোছব জছম ডগছয়ডেল থে থসগুছলা 
পছর থকছি থফলছত হয়। দারুণ দুডববপাছক পছ়ি তার এমন অবস্থা হয় থে ডতডন 
থেছবডেছলন হয়ছতা পাগল হছয় োছবন। তার উপছরর থনৌ অডফসাছররা ওয়াডিংিছন বছস 
ঈষবায় জ্বলডেছলন, কারণ থলাছকরা ডপছয়ডরছক এত প্রিংসা আর প্রচার করডেল। তারপর 
থসই থলাছকরা তাাঁর নাছম থদাষাছরাপ করছত শুরু করল ডতডন নাডক নবজ্ঞাডনক 
অডেয়াছনর জনয িাকা আদায় কছর থসই িাকায় থমরু প্রছদছি সৃ্মডত কছর কািাছেন। 
এমন েরছনর কথা হয়ছতা তারা ডবশ্বাসও করছত শুরু কছরডেল, কারণ আপডন ো 
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ডবশ্বাস করছত চান থসিা ডবশ্বাস না করা প্রায় অসম্ভব কাজ। ডপছয়ডরছত থহয় প্রডতপি 
করছত আর তাাঁছক দাডবছয় রাখছত চিান্তিা এমনই েয়ানক হছয় ওছঠ থে, থিষপেবন্ত 
থপ্রডসছডন্ট মযাডকনছলর এক সরাসডর আছদছির বছলই ডপছয়ডরছক থমরু অঞ্চছল তার 
কাজ চাডলছয় থেছত সুছোগ থদয়। 
  
ডপছয়ডরর ডপেছন এমন কছর থকউ লাগত, ডতডন েডদ থনৌ-ডবোছগর একজন কমবচারী হছয় 
ডনউইয়ছকবর অডফছস থডছস্ক বছস কাজ করছতন? না। থেছহতু ডতডন এমন থকান নামী 
মানুষ হছতন না থে, তাছক থদছখ থলাছক ঈষবাপরায়ণ হছব। 
  
অযাডডমরাল ডপছয়ডরর থচছয় থজনাছরল এযাছন্টর অডেজ্ঞতা আছরা েয়াবহ। ১৮৬২ সাছল 
থজনাছরল গ্রযান্ট উত্তরাঞ্চছলর পছক্ষ সবছচছয় কােবকরী েুছদ্ধ জয়লাে কছরন–থে জয় 
একিা অপরাছহ্নই সংঘডিত হয়–থে জয় রাতারাডত থজনাছরল গ্রযান্টছক জাতীয় বীছরর 
আসছন বডসছয় থদয়–থে ঘণ্টা–ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুরণন তুছল, আর থমইন নদীর তীর 
থথছক ডমডসডসডপর তীর বরাবর আগুন জ্বাডলছয় প্রায় উৎসব পালন করা হছত থাছক। 
তার সছিও মাত্র এই ডবরাি জয়লাে করার ে’ সপ্তাহ পছর-গ্রযান্ট, ডেডন উত্তরাঞ্চছলর 
বীর–তাাঁছক থগ্রপ্তার করা হয় এবং তার থসনাবাডহনীছক তার হাত থথছক থকছ়ি থনয়া হয়। 
ডতডন অপমান আর হতািায় আকুল কািায় থেছঙ পছ়িন। 
  
থজনাছরল উই. এস. গ্রযান্টছক তার ডবজয় গছববর মুহূছতব থগ্রপ্তার করা হল থকন? 
থবডিরোগ কারণ হল–ডতডন তাাঁর অহঙ্কারী উপরওয়ালাছদর ঈষবার ডিকার হন বছলই। 
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আমরা েডদ অনযায় সমাছলাচনা বযাপাছর দুডিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ফাাঁছদ পা রাখছত োই 
তাহছল ডনছচর কােবকর ডনয়মিা থমছন চলা উডচত : 
  
মছন রাখছবন, অনযায় সমাছলাচনা অছনক থক্ষছত্রই আ়িাল করা প্রিংসাই। আছরা মছন 
রাখছবন, মরা কুকুরছক থকউ লাডথ মাছর না। 
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৭. সমাজলািনা প্রগতজরাজের উপায় 
  
আডম একবার থমজর থজনাছরল থস্মডডল বািলাছরর সাক্ষাৎকার ডনছয়ডেলাম। নানা 
ডবছিষছণই ডতডন েূডষত হন। তাাঁর কথা শুছনছেন থতা? ডতডন ডেছলন আছমডরকার 
থনৌবাডহনীর ইডতহাছস সবছচছয় খযাতনামা আর আাঁকজমকপূণব থসনাপডত। 
  
ডতডন আমাছক বছলডেছলন থে, তাাঁর েখন বয়স কম ডেল খুব জনডপ্রয় হবার দারুণ থচষ্টা 
করছতন আর প্রছতযছকর উপর প্রোব ডবস্তাছরর আগ্রহ থপাষণ করছতন। তখনকার ডদছন 
সামানয সমাছলাচনাও আঘাত লাগত আর হুল থফাাঁিাছত চাইত। তছব ডতডন স্বীকার কছরন 
থে, থনৌবাডহনীছত ডত্রি বের কািাছনার ফছল তার চাম়িা থবি পুরু হছয় উছঠডেল। ডতডন 
বছলডেছলন, আমাছক অপমান কছর, ডনন্দা করা হছয়ডেল আর হলছদ কুকুর, সাপ এবং 
এবং অনযানয জাছনায়াছরর সছঙ্গ তুলনাও করা হয়। ডবছিষজ্ঞরা আমাছক ডনন্দা কছরন। 
ইংছরডজ োষায় েত রকম োপার অছোগয খারাপ কথা আছে সবই আমাছক বলা হয়। 
এছত আডম োবনায় পড়ি োবছেন? ফুুঃ! এখন থকউ আমাছক গাল ডদছত চাইছলও আডম 
ঘা়ি ডফডরছয় থদডখ না থক কথািা বছলছে। 
  
তীক্ষ্ণ-দৃডষ্টসম্পি বািলার হয়ছতা সমাছলাচনা গ্রাহয করছতন না, তছব একিা কথা 
ডনডিত, আমাছদর মছেয থবডিরোগ মানুষই থোছিাখাছিা মন্তবয আর বযঙ্গ-ডবদ্রুছপ ব়ি 
থবডি রকম ডবচডলত থবাে কডর। আমার থবি কয়বের আছগকার কথািা মছন প়িছে 
েখন ডনউইয়কব সান পডত্রকার একজন ডরছপািবার আমার বয়স্ক ডিক্ষার ক্লাছস এছস সব 
থদছখ কাগছজ বযঙ্গ কছর জঘনয সব কথা থলছখন। আডম ডক থক্ষছপ ডগছয়ডেলাম? আডম 
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বযাপারিাছক বযডিগত অপমান বছলই থেছবডেলাম। আডম থিডলছফান কছর সাছনর 
কােবকরী কডমডির থচয়ারমযান ডগল হাছজসছক প্রায় দাডব জানাই ডতডন থেন সব ঘিনার 
বণবনা ডদছয় একিা প্রবন্ধ প্রকাি কছরন–আর মস্করা না কছরন। আডম মছন মছন দৃঢ়োছব 
প্রডতজ্ঞা কডর এই অপরাছের উপেুি িাডস্তদান করছবাই। 
  
আজ অবিয আডম আমার থসডদছনর কাছজর জনয লজ্জাছবাে কডর। এখন বুেছত পাডর 
ওই কাগজ োরা থকছন তারা ওই প্রবন্ধিা হয়ছতা থচাছখই থদছখ ডন। োরা কাগজ পছ়িছে 
তাছদরও অছেবক থবােহয় বযাপারিাছক ডনছদবাষ আছমাদ বছলই থেছবডেছলন। আবার থে 
অছেবক থসিা পছ়ি থহছস মজা পান তারাও আবার কছয়ক সপ্তাছহর মছেয তা েুছলও 
োন। 
  
এখন বুেছত পাডর মানুষ আমার বা আপনার সিছন্ধ োছব না বা থসিা গ্রাহয কছর না। 
তারা থকবল ডনছজছদর কথািাই থেছব চছল–প্রাতরাছির আছগ, প্রাতরাছির, বা 
মােরাছতর দি ডমডনি আছগ বা ডঠক পছরও। আমার বা আপনার মৃতুযর খবছরর থচছয়ও 
তাছদর প্রায় হাজার গুণ থবডি োবনা ডনছজছদর সামানয মাথা বযথা ডনছয়। 
  
েডদ আপনার বা আমার সম্পছকব ডমথযা কথা ে়িাছনা হয়, ঠাট্টা করা হয়, ঠকাছনা হয়, 
অথবা ডপছঠ েুডর মারা হয় বা আমাছদর ঘডনষ্ঠ বনু্ধছদর প্রডত েয়জছনর মছেয একজন 
েডদ আমাছদর সছঙ্গ ডবশ্বাসঘাতকতা কছর–তাহছলও থেন আমরা আত্মা-ডেক্কাছর অডস্থর 
হছয় না পড়ি। তার বদছল আসুন আমরা মছন মছন ডেশু ডিছির কথাই োডব-কারণ তাাঁর 
োছগয ডঠক এমনিাই ঘছিডেল। তার ঘডনষ্ঠতম বনু্ধছদর মছেয একজন সামানয িাকার 
ডবডনমছয়–আজছকর িাকার ডহছসছব মাত্র ঊডনি ডলাছরর ঘুষ ডনছয় তার সছঙ্গ 
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ডবশ্বাসঘাতকতা কছর। তার বাছরাজন বনু্ধর মছেয আর একজন ডেশু ডবপছদ প়িার সছঙ্গ 
সছঙ্গ তাছক তযাগ কছর ডতনবার বছল থদয় থস ডেশুছক থচছন না–কথািা থস িপথ ডনছয় 
বছল। ডঠক েয়জছনর মছেয একজন। ডঠক এই রকম ঘছি োয় ডেশুর জীবছনও। আডম 
বা আপডন এর থচছয় আর োছলা আিা কডর থকমন কছর? 
  
থবি কছয়ক বের আছগই আডম আডবষ্কার কডর থে, মানুষ অনযায়োছব আমাছক 
সমাছলাচনা কছর বন্ধ করছত পাডর না বছি–তছব একিা বযাপার অবিযই বন্ধ করছত 
পাডর, তা হল অনযানয সমাছলাচনা শুছন দুডিন্তা করা। আডম ডনিয়ই ডঠক করছত পাডর, 
অনযায় এই ডনন্দাবাছদ আডম ডচন্তায় প়িব ডকনা। 
  
বযাপারিা পডরষ্কার কছরই বডল। আডম এর মেয ডদছয় সবরকম সমাছলাচনা অগ্রাহয করার 
কথা বলডে না। এছকবাছরই না। আডম শুেু অনযায় সমাছলাচনা অগ্রাহয করছত বলডে। 
আডম একবার এডলনর রুজছেছটর কাছে জানছত থচছয়ডেলাম অনযায় সমাছলাচনার ডতডন 
কীোছব থমাকাডবলা কছরন। আর আল্লাহই জাছনন এমন ডজডনস তাাঁছক কত সহয করছত 
হত। থহায়াইি হাউছস েত মডহলা বাস কছরছেন তার মছেয তাাঁরই থবাে হয় সবার থচছয় 
থবডি বনু্ধ আর সাংঘাডতক রকম িত্রু ডেল। 
  
ডতডন আমাছক বছলন, অল্পবয়ছস ডতডন সাংঘাডতক রকছমর লাজুক থমছয় ডেছলন। তাাঁর 
খাডল েয় হত–থলাক ডক বলছব। সমাছলাচনা সিছন্ধ তাাঁর এমনই েয় ডেল থে একডদন 
ডতডন তাাঁর চাডচমা, ডথছয়াছডার রুজছেছটর থবাছনর কাছে এ বযাপাছর পরামিব চাইছলন। 
ডতডন ো জানছত থচছয়ডেছলন থসিা 
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এই রকম : ‘চাডচমা, আডম থে কাজ করছত োই খাডল েয় হয় থলাছক ডক বলছব।‘ 
  
তাাঁর চাডচমা তাাঁর মুছখর ডদছক তাডকছয় জবাব ডদছলন : ‘থলাছক ডক বলছব তা ডনছয় 
থমাছিও োবছব নাম েতক্ষণ তুডম জাছনা থে তুডম ডঠক পছথই আে।’ এডলনর রুজছেট 
আমাছক বছলছেন থে ওই পরামিবই তার পরবতবী থহায়াইি হাউছসর জীবছন এছকবাছর 
একিা িি ডেত হছয় দাাঁ়িায়। ডতডন আমাছক আছরা বছলডেছলন, সমাছলাচনায় কান না 
থদয়ার একিা পথ হল চীনা মাডির মূডতব থেমন আলমারীর তাছক চুপচাপ দাাঁড়িছয় থাছক 
থসই োছব থাকা। তার পরামিব ডেল এই রকম : ডনছজর মছন ো ডঠক বছল মছন হয় 
তাই করছব-কারণ থতামার সমাছলাচনার করা হছবই। কাজ করছলও থলাছক থতামার 
সমাছলাচনা করছব–আবার না করছলও তাই। 
  
প্রয়াত মযাথুডস ব্রাস ডেছলন ওয়াল ডিছির আছমডরকান ইন্টারনযািনাল কছপবাছরিছনর 
থপ্রডসছডন্ট। আডম তাছক একবার প্রশ্ন কছরডেলাম ডতডন থকাছনাডদন সমাছলাচনায় ডচডন্তত 
হছতন ডকনা। ডতডন জবাব থদন : ‘হযাাঁ, থোিছবলায় আডম এ বযাপাছর খুবই স্পিবকাতর 
ডেলাম। তখন োবতাম আমার প্রডতষ্ঠাছনর সব কমবচারীই মছন করুক আডম একদম ডঠক 
মানুষ। তারা না োবছলই আমার দুডিন্তা হত। থকাছনা মানুষ আমার ডবরুছদ্ধ থগছলই 
আডম তাছক সন্তুষ্ট করার থচষ্টা করতাম, ডকন্তু তাছত আবার আর একজন থক্ষছপ থেত। 
এছত বুেলাম-েতই একজনছক সন্তুষ্ট করছত চাইব ততই অছনযর অসছন্তাষ বা়িছব। 
আডম থিষপেবন্ত আডবষ্কার করলাম থে, আডম েতই মছনর অসছন্তাষ দূর কছর কাউছক 
সুখী করার থচষ্টা করলাম, ততই আডম ডনডিন্ত হলাম আডম িিসংখযা বাড়িছয় তুলডে। 
তাই ডনছজছকই থিষ অবডে বললাম : ‘তুডম েডদ সাোরছণর মাথার উপর মাথা তুছল 
থাকার থচষ্টা কছরা ততই সমাছলাচনার সামছন প়িছত হছব। অতএব সমাছলাচনায় 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

65 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

অেযস্ত হছত থাছকা।’ এিা আমাছক দারুণ সাহােয কছরছে। এরপর থথছক েতিা োছলা 
হওয়া োয়, তাই হছত থচষ্টা করলাম এবং তারপছরই আডম আমার পুরছনা োতািা মাথায় 
থমছল েরব তাহছল সমাছলাচনার বৃডষ্টোরায় আর িরীর ডেজছব না। 
  
থজমস থিলর এ বযাপাছর আর একিু এডগছয় ডেছলন। ডতডন সমাছলাচনার োরায় 
অবগাহন করছতন আর প্রকাছিয থহছস সব উড়িছয় ডদছতন। ডতডন প্রছতযক রডববাছরর 
ডবছকছল থবতাছর ডনউইয়ছকবর ডসম্ফডন অছকবিার সংগীত-ডবরাছমর উপর নানা রকম 
কডথকা প্রচার করছতন। এক মডহলা তাাঁছক ডচডঠ ডলছখ থচার, ডবশ্বাসঘাতক, সাপ আছরা 
নানা সছিােছন েূডষত কছরন। ডম. থিলর তাাঁর অব থমন অযান্ড ডমউডজক’ গ্রছে বছলছেন : 
আমার সছন্দহ েেমডহলা আমার বিৃতা পেন্দ করছতন না। ডম. থিলর পছরর রডববার 
থবতার োষছণর সময় ডচডঠিার উছল্লখ করছলন এবং আবার থসই মডহলার কাে থথছক 
ডচডঠ থপছলন ‘থচার’, ‘সাপ’, ডবশ্বাসঘাতক’ বছল। ডেডন সমাছলাচনাছক এমনোছব ডনছত 
পাছরন তাাঁছক প্রিংসা না কছর সডতযই পারা োয় না। আমাছদর থচাছখ পছ়ি তাাঁর প্রিাডন্ত, 
অডবচডলত মছনাোব আর তাাঁর হাসযরসছবাে। 
  
চালবস্ থিায়ার েখন ডপ্রেিছন োত্রছদর কাছে বিৃতা ডদছতন তখন ডতডন স্বীকার 
কছরডেছলন থে জীবছন ডতডন থে থশ্রষ্ঠ ডিক্ষা লাে কছরন, থসিা ডতডন থপছয়ডেছলন তাাঁর 
ইস্পাত কারখানার একজন বৃদ্ধ জামবাছনর কাছে। এই বৃদ্ধ জামবাছনর সাছথ তার 
সহকমবীছদর েুছদ্ধর আমছলর ডকেু কথাবাতবা ডনছয় তকবাতডকব থবছে োয়। অনয কমবীরা 
তাাঁছক রাছগ নদীছত েুাঁছ়ি থফছল থদয়। এরপর েখন থস আমার কাছে আছস, থিায়ব 
ডলছখডেছলন, তার সারা গাছয় কাদা আর পাডন মাখামাডখ। আডম তাছক ডজজ্ঞাসা করলাম, 
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থস ডক এমন বছলছে োছত তাাঁছক নদীছত েুাঁছ়ি থফছল ওরা? থস জবাব ডদছয়ডেল : আডম 
থকবল থহছসডেলাম। 
  
ডম. থিায়াব স্বীকার কছরছেন থে ডতডনও ওই বৃদ্ধ জামবাছনর নীডতই গ্রহণ কছরছেন–শুেু 
থহছস থফলা। 
  
এই নীডত ডবছিষ কছরই োছলা, েখন আপডন অনযায় সমাছলাচনার ডিকার হছবন। থে 
আপনার কথার জবাব থদয় তার কথার উত্তর আপডন ডদছত পাছরন, ডকন্তু থে থকবল 
হাছস, তাছক ডক জবাব থদছবন? 
  
ডলঙ্কন থবাে হয় থেছঙ প়িছতন, গৃহেুছদ্ধর সময়কার প্রচি চাছপর সময় তাাঁছক থে রকম 
ডবষাি সমাছলাচনা করা হত তার েডদ উত্তর ডদছত হত। এিা থে চরম থবাকাডম তা ডতডন 
ডিছখডেছলন। তাাঁর সমাছলাচকছদর ডতডন কীোছব থমাকাডবলা করছতন তার বণবনা, 
সাডহছতযর দুডনয়ায় একরকম রছত্নর মতই হছয় আছে। থজনাছরল মযাক আথবার েুছদ্ধর 
সময় এিা তাাঁর সদর দপ্তছরর থডছক্স সাডজছয় রাখছতন। উইনিন চাডচবল এিা তার 
চািবওছয়ছলর পাঠকছক্ষ থদয়াছল িাডঙ্গছয় রাখছতন। এিা ডেল এই রকম : ‘আমাছক 
আিমণ কছর ো থলখা হয় থসগুছলা েডদ আডম প়িার থচষ্টা কডর, উত্তর থদয়া থতা দূছরর 
কথা তাহছল এ জায়গািা বন্ধ কছরই থদয়া উডচত আমার অনয কাছজর জনয। আডম 
সবছচছয় োছলা কাজডি করার থকৌিল আয়ত্ত কছরডে আর তাই কছর চছলডে–সবছচছয় 
োছলা কাজ, আর আডম এই োছবই থিষপেবন্ত কাজ কছর োওয়ার আিা রাডখ। েডদ 
থিষপেবন্ত আডম সডঠক বছলই প্রমাডণত হছত পাডর তাহছল আমার ডবরুছদ্ধ ো বলা হছব 
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তাছত ডকেুই োয় আছস না। থিছষ েডদ আডম েুল বছল প্রমাডণত হই তাহছল দিজন 
থফছরিতার সাক্ষযছতও আডম ডঠক প্রমাডণত হছল ডকেু তারতময হছব না।’ 
  
আপডন বা আডম েখন অনযায় সমাছলাচনার মুছখামুডখ হব তখন এই নীডতিা মছন রাখুন : 
  
‘সবছচছয় োছলা ো করা সম্ভব করুন তারপর আপনার পুরাছনা োতার ডনছচ আশ্রয় ডনছয় 
সমাছলাচনা বৃডষ্টর হাত থথছক আত্মরক্ষা করুন। 
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৮. মেু আহরজণ বযথে হজল ডমৌিাজকর ডদাষ ডনই 
  
১৯৩১ সাছলর ৭ই থম। এই তাডরছখ ডনউইয়কব িহছর থদখা ডগছয়ডেল সবছচছয় 
উছত্তজনাপূণব এক মানুষ ডিকাছরর দৃিয। প্রাচীন এ িহরিায় এমন দৃিয থকউ আছগ 
থদছখ ডন। কছয়ক সপ্তাহ থখাাঁজ করার পর ‘দু বনু্দকবাজ’ থিাডলছক কুজা কছরডেল 
পুডলি। খুনী থিাডলর েূমপাছন বা মদযপাছন আসডি ডেল না। থস েরা প়িল ওছয়ি 
এন্ড অযাডেডনউছত তার থপ্রডমকার আবাছস। 
  
প্রায় িত থদছ়িক পুডলি আর থগাছয়ন্দা তার উাঁচুতলার থগাপন আবাস ডঘছর থফছলডেল। 
োছদর মছেয ফুছিা কছর তারা পুডলি খুনকারী’ থিাডলছক কাাঁদাছন গযাস েড়িছয় থবর 
করার থচষ্টা করডেল। এরপর পুডলি আছিপাছির বাড়িছত থমডিনগানও বসাল-এরপছরই 
প্রায় ঘণ্টাখাছনক েছর ডনউইয়ছকবর ডবলাসবহুল আবাসন এলাকা জুছ়ি থিানা থেছত 
লাগাল ডপস্তছলর িব্দ আর থমডিনগাছনর আওয়াজ। থিাডল মালপত্র থবাোই একখানা 
থচয়াছরর ডপেছন লুডকছয় এক নাগাছ়ি পুডলছির ডদছক গুডল চালাডেল। দি হাজার 
উদগ্রীব মানুষ ওই ল়িাই থদছখ চলল। ডনউইয়ছকবর রাস্তায় এমন দৃিয আছগ কখছনা 
থচাছখ পছ়ি ডন। 
  
থিাডল েরা প়িার সবছচছয় পুডলি কডমিনার মালরুডন জানান দু-বনু্ধকবাজ থলাকিা 
ডনউইয়ছকবর ইডতহাছস েরা প়িা সবছচছয় সাংঘাডতক অপরােী। কডমিনার আছরা জানান, 
থস একিা পালক ন়িছলও খুন করছত অবযস্ত। ডকন্তু দু-বনু্দকবাজ’ থিাডলর ডনছজর 
সম্পছকব োরণা ডক রকম? আমরা তা জানছত থপছরডে কারণ পুডলি েখন তার থগাপন 
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আস্তানায় গুডল চালাডেল থস তখন জনগণছক উছদ্দিয কছর একিা ডচডঠ ডলখডেল। থলখার 
ফাাঁছক তার থদছহর নানা আঘাত থথছক েরা রছির োরা কাগছজর বুছক লালছচ আো 
ফুডিছয় তুছলডেল। ডচডঠছত থিাডল ডলছখডেল : আমার থকাছির ডনছচ োকা আছে এক ক্লান্ত 
অথচ দয়ােব হৃদয়–থস হৃদয় কাছরা ক্ষডত কছর না। 
  
এর অল্প ডকেুক্ষণ আছগ থিাডল লং আইলযাছন্ড এক গ্রাময রাস্তায় নহ হুছল্লাছ়ি মত্ত ডেল। 
আচমকা একজন পুডলি রাস্তায় রাখা ওর গাড়ির কাছে এছস বছল, আপনার লাইছসেিা 
একবার থদডখ।’ 
  
থকাছনা কথা না বছল থিাডল বনু্দক থবর কছর পুডলিডিছক সীছসর গুডলছত োাঁেরা কছর 
থদয়। অডফসারডি মৃতুযর থকাছল েছল প়িছতই থিাডল গাড়ি থথছক থনছম তার 
ডরেলবারিা থকছ়ি ডনছয় আছরা একোাঁক গুডল করল। আর এই খুনীই ডক-না বছলডেল; 
‘আমার থকাছির ডনছচ োকা আছে এক ক্লান্ত অথচ দয়ােব হৃদয়–থস কাছরা ক্ষডত কছর 
না। 
  
থিাডলছক নবদুযডতক থচয়াছর প্রাণদি থদয়া হয়। থস েখন ডসংডসং কারাগাছরর মরণ 
কুডঠছত হাডজর হল তখন হয়ছতা তার বলা উডচত ডেল : মানুষ খুন করার পুরস্কার 
ডহছসছব এিাই পাডে। ডকন্তু না, থস ো বলছলা তা হল : ‘আত্মরক্ষার বদছল এিাই আডম 
থপলাম।’ 
  
এই কাডহনীর বিবয হল এই : দু-বনু্দকবাজ’ থিাডল ডনছজছক থমাছিই থদাষ ডদছত চায় 
ডন। 
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অপরােীছদর মছেয এিা ডক থকাছনা অবাস্তব আচরণ মছন কছরন আপনারা? তা েডদ 
োছবন তাহছল এিা একবার শুনুন। 
  
‘আমার জীবছনর থসরা মুহূতবগুছলা মানুষছক আনন্দ থদবার জনযই বযয় কছরডে, তাছদর 
নানাোছব সাহােয কছরডে, বদছল ো থপছয়ডে তা হল ডনন্দা, আর তা়িা খাওয়া পলাতক 
থকাছনা মানুছষর জীবন। 
  
এ হল অল কযাছপাছনর কথা। থজছন রাখছত পাছরন, থস ডেল এখছনা পেবন্ত আছমডরকার 
জনগছণর এক নির িত্রু-ডিকাছগাছত থসই ডেল সবছচছয় েয়ঙ্কর ডাকাত দছলর থনতা। 
কযাছপানও ডনছজর থদাষ থদখছত পায় ডন। থস আসছল ডনছজছক জনগছণর উপকারী বনু্ধ 
বছলই োবত-একজন অপ্রিংডসত আর েুল থেছব থনয়া জনছসবক। 
  
ডঠক এই রকমই কছরডেল ডাচ সুলজ, থনওয়াছকব দুবৃবত্তদছলর গুডলছত োাঁেরা হছয় 
োওয়ার আছগ। ডনউইয়ছকবর অনযতম একজন জঘনয েুাঁছচা ডাচ সুল খবছরর কাগছজ 
এক সাক্ষাৎকাছর বছল থস একজন জনদরদী। ও ডনছজও তাই ডবশ্বাস করত। ডসংডসং 
কারাগাছরর ওয়াছডবন লছয়ছজর সছঙ্গ আমার এই ডবষছয় থবি ডকেু ডচত্তাকষবক পত্রালাপ 
হয়। ডতডন স্বীকার কছরন, ‘ডসংডসংছয়র খুব কম অপরােীই ডনছজছদর থদাষী বছল োছব। 
তারা আমার আপনার মছতাই মানুষ। আর থসই কারছণই তারা েুডি খা়িা কছর থবাোছত 
চায়। ওরা বুডেছয়ও ডদছত প্রস্তুত তারা থকাছনা ডসনু্দক থকন োছঙ বা গুডলই বা চালায় 
থকন। ওছদর থবডিরোগই নানা রকম েুডি খা়িা কছর তাছদর সমাজডবছরােী কাজকছমবর 
সাফাই ডদছত চায়, থস েুডি েুল বা েুিগ্রাহয োই থহাক। তাছদর থবি থজারাল থিষ কথা 
হল তাছদর কখনই আিক করা উডচত হয় ডন।’ 
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েডদ অল কযাছপান, ‘দু-বনু্দকবাজ’ থিাডল, ডাচ সুলজ বা থজলখানার ওই সাংঘাডতক 
থলাকগুছলা ডনছজছদর থকাছনাোছবই থদাষী বছল না োছব-তাহছল আমরা থেসব মানুছষর 
সংস্পছিব আডস তাছদর বযাপারিা ডক রকম? 
  
পরছলাকগত জন ওয়ানাছমকার একবার স্বীকার কছরন : ‘ডত্রি বের আছগ উপলডব্ধ 
কছরডেলাম কাউছক ডতরস্কার করা থবাকাডম। আমার ডনছজর দুববলতাগুছলা দূর করছত 
আমায় কম োছমলা সহয করছত হয় ডন কারণ এিা না বুছে উপায় ডেল না সৃডষ্টকতবা 
সকলছক সমান বুডদ্ধ থদন ডন। 
  
ওয়ানাছমকার এ ডিক্ষা গ্রহণ কছরডেছলন থবি আছগ োছগই; ডকন্তু আমার থবলায় তা হয় 
ডন প্রায় িতাব্দীর এক তৃতীয়াংি হাতছ়ি থব়িাবার আছগ আমার উপলডব্ধ হয় ডন থে 
িতকরা নব্বই জন মানুষই ডনছজর থদাষ থদছখও কখছনা আত্ম-সমাছলাচনা করছত চায় 
না। 
  
সমাছলাচনা করা বৃথা, কারণ এছত মানুষ সাবোনী হছয় পছ়ি আর স্বোবতই থস ডনছজর 
কাজ সমথবন করার পথ থখাাঁছজ। সমাছলাচনা মারাত্মক ডজডনস থেছহতু এিা মানুছষর 
অহডমকাছক আঘাত কছর, তার আত্মগছবব ডচ়ি েছর আর তার ফছল থে থসিা ঘৃণার 
থচাছখ থদখা শুরু কছর। 
  
জামবান থসনাবাডহনীছত থকাছনা নসডনকছক থকাছনা ঘিনা ঘিছল সছঙ্গ সছঙ্গই থকাছনা রকম 
অডেছোগ থপি করছত বা সমাছলাচনা করছত থদয়া হয় না। প্রথছম তার থিাে প্রিডমত 
কছর মাথা ঠািা করছত বলা হয়। থস েডদ সছঙ্গ সছঙ্গ থকাছনা অডেছোগ আছন তাহছল 
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তাছক িাডস্ত থদয়া হয়। সৃডষ্টকতবা জাছনন, সাোরণ মানুছষর জীবছনও এরকম ডকেু লাইন 
থাকছল োছলা হত–থেমন হতািাগ্রস্ত বাবা মা, ঘযানর ঘযানর করা বউ বা ত্রুডি েরা 
জডনত আর পছরর ডেে খুাঁছজ থফরা জঘনয সব মানুছষর জনয। 
  
ইডতহাছসর হাজার হাজার পাতায় এরকম সমাছলাচনার অসারতার উদাহরণ খুাঁছজ থপছত 
পারছবন আপনারা। থেমন উদাহরণ ডহছসছব বলা োয়, ডথছয়াছডার রুজছেট আর 
থপ্রডসছডন্ট িযাফছির ডবখযাত থসই েগ়িা–থে েগ়িার ফছল ডরপাবডলকান দল প্রায় থেছঙ 
োয় আর উছড্রা উইলসন থহায়াইি হাউছস থোকার সুছোগ থপছয় োন। আর এর ফছল 
ডবশ্বেুছদ্ধ ডতডন আছলাছকাজ্জ্বল থলখার সৃডষ্ট কছর ইডতহাছসর োরািাই বদছল থদন। 
  
সব বযাপার একিু খডতছয় থদখা োক। ১৯০৮ সাছল ডথছয়াছডার রুজছেট েখন থহায়াইি 
হাউস তযাগ কছরন ডতডন তখন িযাফিছক থপ্রডসছডন্ট বানাছলন। ডতডন এরপর আডফ্রকায় 
ডসংহ ডিকার করছত চছল োন। ডফছর এছসই ডতডন থফছি প়িছলন। ডতডন িাফিছক তার 
রক্ষণিীলতার জনয েসনা কছর ডনছজই তৃতীয় বাছরর জনয থপ্রডসছডন্ট পছদ নতুন দল 
গঠন কছর প্রডতিডন্দ্বতা করার বযবস্থা কছর থফলছলন। েগ়িািা থবি থঘারাল হছয় উঠল। 
এর পছরই ডনববাচন এছলা, তাছত উইডলয়াম হাওয়াডব িযাফি আর তার ডরপাবডলকান 
দছলর দারুণ পরাজয় ঘিল-তারা মাত্র দুছিা রাজয দখল করছত পারছলন–ডারমন্ট আর 
উিা। প্রাচীন দলিার এমন হার কখছনা হয় ডন। 
  
ডথওছডার রুজছেট িাফিছকই থদাষ ডদছয়ডেছলন, ডকন্তু থপ্রডসছডন্ট িযাফি ডক ডনছজছক 
থদাষ থদন? অবিযই না। অশ্রুসজল থচাছখ িযাফি বছলন; আডম বুেছত পারডে না অনয 
আর ডকেু আডম করছত পারতাম ডক না।’ 
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এখন থদাষিা কার? রুজছেছটর না িযাফছির? সডতয কথা বলছত থগছল আডম থসিা 
জাডন না, গ্রাহযও কডর না। থে কথািা থবাোছত চাই তা হল ডথছয়াছডার রুজছেছটর ওই 
সমাছলাচনাছতও িযাফি ডনছজছক থদাষী বছল োছবন ডন। বরং এিা সজল থচাছখ 
িযাফিছক আত্মসমপবণ করছত আর োবছত বােয কছরডেল থে ডতন আর ডকেু করছত 
পারছতন ডক না। 
  
এো়িা েরুন, ডিপি থডাম থতল থকছলঙ্কাডরর কথািাই। বযাপারিা মছন আছে? বযাপারিা 
বেছরর পর বের খবছরর কাগছজ আছলা়িন তুছলডেল। সারাছদছিই এছত প্রায় কাাঁপন 
েছরডেল। আজছকর ডদছন োরা জীডবত আছেন তাাঁরা জাছনন আছমডরকার জনজীবছন এর 
থচছয় সাংঘাডতক কাি আর কখছনা ঘছি ডন। থসই থকছলঙ্কাডরর বযাপারিা ডেল এইরকম : 
হাডডবংছয়র মডন্ত্রসোর ইডন্টডরয়র থসছিিাডর অযালবািব ফছলর উপর দাডয়ত্ব থদয়া হয় এক 
ডহল আর ডিপি থডডাছমর সংরডক্ষত সরকাডর থতল োিার লীজ ডদছত–এই থতল োিার 
থনৌবাডহনীর েডবষযৎ বযবহাছরর জনযই রাখা ডেল। থসছিিাডর ফল ডক প্রডতছোডগতার মেয 
ডদছয় দর থডছকডেছলন মছন হয়? না। ডতডন ওই দারুণ লােজনক চুডির বযাপারিা তার 
বনু্ধ এডওয়াডব এল থডাছহডনছক ডদছয় থদন। থডাছহডন ডক করছলন? ডতডন তার বনু্ধ 
থসছিিাডর ফলছক ‘োর’ ডহছসছব ডদছয়ডেছলন প্রায় লাখ খাছনক ডলার। তারপর 
থসছিিাডর ফল প্রায় নস্বরতাডন্ত্রক পছথ েুিরােীয় থনৌবহরছক ওই এলাকায় ডগছয় 
প্রডতছোগীছদর ‘এক ডহল’ ডরজাছেব তাছদর নতল সূ্তপ বযবহার করা ডনবৃত্ত কছর হডিছয় 
থদবার আছদি থদন। প্রডতছোগীরা বনু্দক আর থবছয়াছনছির মুছখ হছি ডগছয় বােয হছয়ই 
আদালছতর িারস্থ হছলন–আর তার ফছলই ডিপি থডাছমর দি থকাছি ডলাছরর 
থকছলঙ্কাডর ফাাঁস হছয় থগল। এর ফছল থে দুগবন্ধ থবডরছয় এছলা থসিা এতই পচন েরা থে 
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হাডডবং িাসন বযবস্থািাই ধ্বংস হছয় থগল। তা ো়িাও এরই সছঙ্গ সারা থদিিা ঘৃণায় 
ডিউছর উঠল, ডরপাবডলকান দলও এছস দাাঁ়িাল োঙছনর মুছখ আর অযালবািব ডব. ফছলর 
জায়গায় হল কারাগাছর। 
  
ফলছক সকছলই প্রচিোছব থদাষাছরাপ করল-জনজীবছন এ েরছনর থকউ অডেেুি হয় 
ডন। ডকন্তু তাছত ডতডন ডক অনুছিাচনা কছরন? কখছনা না! থবি কছয়ক বের পছর হাববািব 
হুোর এক জনসমাছবছি বিৃতায় জাডনছয়ডেছলন থপ্রডসছডন্ট হাডডবংছয়র মৃতুযর কারণ ডেল 
মানডসক ডবপেবয় আর দুেবাবনা কারণ এক বনু্ধ তার সছঙ্গ ডবশ্বাসঘাতকতা কছর। ডমছসস 
ফল েখন কথািা শুছনডেছলন ডতডন থচয়ার থেছ়ি লাডফছয় উছঠ সজল থচাছখ ডনছজর 
োগযছকই ডেক্কার জাডনছয় ডচৎকার কার ওছঠন : ‘ডক্ক! হাডডবংছক ফল ডবশ্বাসঘাতকতা 
কছরছে? কখছনা না। আমার স্বামী থকাছনাডদন কাছরা সছঙ্গ ডবশ্বাসঘাতকতা কছরন ডন। 
এই বাড়িিা সমূ্পণব থসানায় মুছ়ি ডদছলও আমার স্বামী থলাছে প়িছতন না। তারই সছঙ্গ 
আসছল ডবশ্বাসঘাতকতা করা হছয়ছে আর েূপকাছষ্ঠ তাছকই বডল ডদছত ডনছয় ডগছয় 
িুিডবদ্ধ হছয়ছে। 
  
এই হল বযাপার। মানব চডরছত্রর কাজই এই, থদাষীরা সবসময়ই ডনছজছক ো়িা 
সকলছকই থদাষাছরাপ কছর চছল। আমরা সকছলই এই রকম। অতএব আপডন বা আডম 
েখন আজ বা কাল অনয কাউছক সমাছলাচনা করার জনয উৎসাডহত হব তখন আমাছদর 
মছন রাখা দরকার অল কযাছপান, ‘দু বনু্দকবাজ’ থিাডল আর অযালবািব ফলছক। 
আমাছদর অনুেব করছত হছব সমাছলাচনা অছনকিা ঘছর থফরা পায়রার মতই। এিা 
সবসমছয়ই ডনছজছদর ঘছর ডফছর আছস। আমাছদর আছরা উপলডব্ধ করছত হছব থে, 
থলাকছক আমরা ডঠক পছথ আনছত চাইডে বা থদাষ ডদছত চাইডে থস সম্ভবত আত্মপক্ষ 
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সমথবন করছত আর উছট আমাছদরই থদাষাছরাপ করছব। তাো়িাও, হয়ছতা বা থসই 
িান্ত িযাফছির মছতাই বলছব, ‘আডম বুেছত পারডে না অনয আর ডকেু আডম করছত 
পারতাম ডক না।’ 
  
১৮৬৫ সাছলর ১৫ এডপ্রছলর এক িডনবাছরর সকাছল আব্রাহাম ডলঙ্কন সস্তাদছরর এক 
সরাইখানার হলঘছরর এক িয়নঘছর মৃতুযিেযায় িাডয়ত ডেছলন। থস ঘর থফাছডবর 
নািযিালার ডঠক সামছনর রাস্তায়, থে নািযিালায় রুথ তাছক গুডল কছর। ডলঙ্কছনর দীঘব 
থদহ েুছল প়িা তার পছক্ষ অডত থোি একখানা িেযায় আ়িাআড়ি োছব িাডয়ত ডেল। 
ডবোনার ডঠক মাথার ডদছক িাঙাছনা ডেল অতযন্ত সস্তা থরাসা বনডহউর ডবখযাত েডব ‘ডদ 
হসব থফয়াছরর প্রডতডলডপ আর ঘছরর মছেয হলছদ আছলা েড়িছয় চছল ডেল একিা ডবষণ্ণ 
গযাছসর আছলা। 
  
মৃতুয পথোত্রী ডলঙ্কছনর পাছি দাাঁড়িছয় থসছিিাডর অব ওয়ার িযানিন বছলডেছলন, ‘ওই 
থে িাডয়ত রছয়ছেন পৃডথবীর সবার থচছয় থোগয একজন িাসক।‘ 
  
জনগছণর সছঙ্গ থোগাছোছগর বযাপাছর ডলঙ্কছনর সাফছলযর রহসয ডক? আডম দি বের 
েছর আব্রাহাম ডলঙ্কছনর জীবনী পাঠ কছরডে আর তারই সছঙ্গ ডতডন বের বযয় কছরডে 
‘অজানা ডলঙ্কন’ নাছম একখানা বই সংছিােন কছর ডলখছত। আমার ডবশ্বাস থকাছনা 
মানুছষর পছক্ষ ো সম্ভব থসই োছবই আডম ডলঙ্কছনর বযডিত্ব আর পাডরবাডরক জীবন 
সম্পছকব পুঙ্খানুপুঙ্খ আর সমূ্পণব জ্ঞান লাছে থচষ্টা কছরডে; ডবছিষ কছর আডম জানার 
থচষ্টা কছরডে ডলঙ্কছনর জনসংছোছগর পদ্ধডতছক; ডতডন ডক সমাছলাচনায় ডবশ্বাসী ডেছলন? 
হযাাঁ, তাই। ইডন্ডয়ানার ডপডজয়ন ডিক উপতযকায় তরুণ বয়ছস ডতডন থে শুেু সমাছলাচনাই 
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করছতন তা নয় বরং মানুষছক থেষ করার মছেয ডদছয় ডতডন ডচডঠ আর কডবতা ডলখছতন। 
ডচডঠপত্রগুছলা ডতডন আবার গ্রাময পছথর বুছক েড়িছয়ও ডদছতন োছত থসগুছলা অবোডরত 
োছবই খুাঁছজ পাওয়া োয়। এইসব ডচডঠর মছেয একিার জনয প্রচি আপডত্ত ওছঠ আর 
থসিা সারা জীবনই উত্তর জ্বালার সৃডষ্ট কছরডেল। 
  
এো়িাও ডলঙ্কন ইডলনছয়র ডরংডফছল্ড একজন বযবহারজীডব ডহছসছব কাজ শুরু করার 
পছরও ডতডন তার ডবছরােীছদর থখালাখুডল োছবই আিমণ কছর খবছরর কাগছজ ডচডঠ 
প্রকাি করছতন। একাছজ একবার ডতডন অতযন্ত বা়িাবাড়িই কছর থফছলন। 
  
১৮৪২ সাছলর িরৎকাছল ডতডন থজমস্ ডিল্ডস্ নাছম এক গডববত অথচ কলহডপ্রয় 
আইডরি রাজনীডতকছক বযঙ্গ কছরন। ডলঙ্কন ডরংডফল্ড জানবাছল এক থবনামা ডচডঠছত ওই 
থলাকডিছক ঠাট্টা কছর ডকেু থলছখন। সারা িহরই তাছত অট্টহাডসছত থফছি পছ়ি। স্পিব 
কাতর আর গডববত ডিল্ডস এছত প্রায় থিাছে থফছি পছ়িন। ডতডন খুাঁছজ থবর কছরন 
ডচডঠর থলখকছক, তারপর তাাঁর থঘা়িায় চছ়ি ডলঙ্কছনর থখাাঁছজ থবডরছয় পছ়িন। ডলঙ্কনছক 
থপছয়ই ডতডন তাছক িন্দ্বেুছদ্ধ আহ্বান জানাছলন। ডলঙ্কন অবিয ল়িাই করছত ইেুক 
ডেছলন না। ডতডন িন্দ্বেুছদ্ধর ডবছরােী ডেছলন–ডকন্তু এ বযাপার থথছক তার থবডরছয় আসার 
থকাছনা সম্ভাবনাই ডেল না কারণ তাাঁছক সম্মান বাাঁচাছত হত। তাাঁছক অস্ত্র থবছে ডনছত 
সুছোগ থদয়া হল। থেছহতু তাাঁর থবি ব়ি ব়ি হাত ডেল ডতডন অশ্বাছরাহীর উপেুি চও়িা 
তছরায়ালই থবছে ডনছলন। তারপ ওছয়ি পছয়ছন্টর একজন িাতছকর কাছে তছরায়াল 
থখলা ডিখছত শুরু করছলন। ল়িাইছয়র ডদছন ডলঙ্কন আর ডিল্ডস ডমডসডসডপ নদীর তীছর 
বালুকাছবলায় আমৃতুয ল়িাইছয়র জনয নতডর হছলন। ডকন্তু থিষ মুহূছতব প্রায় দুজছনরই 
বনু্ধরা এছস ল়িাই বন্ধ করার বযবস্থা করল। 
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ডলঙ্কছনর জীবছন এিাই বলছত থগছল সবছচছয় জঘনয এক বযডিগত অডেজ্ঞতা। এিাই 
তার কাছে মানুছষর সছঙ্গ বযবহাছরর থক্ষছত্র অমূলয ডিক্ষা। ডতডন আর কখনই 
অপমানজনক ডচডঠ থলছখন ডন বা আর কখছনা কাউছক বযঙ্গ ডবদ্রূপও কছরন ডন। আর 
তারপর থথছকই প্রায় থকাছনাডদন কাউছক ডতডন সমাছলাচনাও কছরন ডন থকাছনা কারছণ। 
  
গৃহেুদ্ধ চলার ডদনগুছলায় ডলঙ্কন অছিামযাছকর েুছদ্ধ এছকর পর এক থসনাবাডহনীছত নতুন 
নতুন থসনাপডত ডনছয়াগ কছরন। থসইসব থসনাপডতছদর মছেয এছকর পর এক আছসন 
মযাছকছব্ললান, থপাপ বানবাসাইড হুাঁকার। ডমড-আর তাছদর প্রছতযছকই লজ্জাজনকোছব 
বযথব হওয়ায় ডলঙ্কন হতািায় প্রায় থেছঙ পছ়িন। থদছির প্রায় অছেবক মানুষ ওইসব 
অপদাথব থসনােযক্ষছদর িমাগত থদাষাছরাপ কছর চলছলও ডলঙ্কছনর ডকন্তু কাছরা প্রডত 
থকাছনা ডবছষাগার ডেল না, বরং ডেল প্রছতযছকর প্রডতই সদািয়তা। ডতডন িান্তোছবই সব 
থমছন ডনছয়ডেছলন। তার অডত ডপ্রয় উডি ডেল, কাছরা সমাছলাচনা কছরা না, তাহছল 
ডনছজও সমাছলাডচত হছব না।’ 
  
ডমছসস ডলঙ্কন আর অনযানযরা েখন দডক্ষণাঞ্চছলর মানুষছদর ক়িা সমাছলাচনা করছত 
চাইছতন, ডলঙ্কন জবাব থদন : ‘ওছদর সমাছলাচনা কছরা না, ওই অবস্থায় প়িছল আমরাও 
ওই রকমই করতাম।‘ 
  
তা সছিও, থকাছনা কারছণ েডদ কাউছক সমাছলাচনা করছত হত ডতডন ডেছলন ডনিয় 
ডলঙ্কনই। একিা উদাহরণ থদখা থেছত পাছর : 
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থগডিসবাছগবর েুদ্ধ সংঘডিত হয় ১৮৬৩ সাছলর জুলাই মাছসর প্রথম ডতন ডদছন। ৪ঠা 
জুলাই রাছত িত্রু থসনাপডত ডল দডক্ষছণ পিাদপসরণ করছত শুরু করছল সারাছদছি 
থমছঘ োকা পছ়ি প্রচি বৃডষ্টপাত শুরু হয়। ডল েখন পছিামযাক নদীর কাছে তার 
পরাডজত থসনাবাডহনীর সছঙ্গ হাডজর হন ডতডন সেছয় থদখছত পান তাাঁর সমাছন ফুছল 
থফাঁছপ ওঠা েয়ঙ্কর এক নদী, থেিা পার হওয়া অসম্ভব, আর তার ডপেছন তা়িা কছর 
আসডেল েুিরােীয় ডবজয় বাডহনী। ফাাঁছদ পছ়িডেছলন ডল, তার পালাছনার আর পথ ডেল 
না। বযাপারিা ডলঙ্কন বুেছত থপছরডেছলন। তাাঁর হাছত এছসডেল সৃডষ্টকতবা-থপ্রডরত এক 
সুবণব সুছোগ-ডল’র থসনাবাডহনীছক অবরুদ্ধ কছর সছঙ্গ সছঙ্গ েুদ্ধ থিষ করার সুছোগ। 
অতএব দারুণ আিায় উিুদ্ধ হছয় ডলঙ্কন থসনাপডত ডমডছক আছদি করছলন থকাছনা 
সামডরক পরামিব সো না থডছক সছঙ্গ সছঙ্গ ডলছক আিমণ করছত। ডলঙ্কন থিডলগ্রাফ 
কছর ডলছক আছদি জানাছনার পর ডবছিষ এক দূত পাডঠছয়ও ডমডছক সছঙ্গ সছঙ্গ কাজ 
করছত বলছলন। 
  
ডকন্তু থজনাছরল ডমড কী করছলন? তাছক ো করার আছদি থদছয়া হয় ডতডন ডঠক তার 
উছটািাই করছলন। ডতডন ডলঙ্কছনর হুকুম সরাসডর অগ্রাহয কছর সামডনক পরামিব সো 
ডাকছলন। ডতডন ইতস্ততুঃ আর দীঘবসূত্রতা অবলিন করছত চাইছলন। ডতডন ডলঙ্কনছক 
থিডলগ্রাফ পাডঠছয় নানা রকম ওজর আপডত্ত তুলছলন। ডতডন সরাসডর ডলছক আিমছণ 
অস্বীকৃত জানাছলন। থিষপেবন্ত নদীর পাডন কছম থগছল আর ডল তার থসনা বাডহনীসহ 
পছিামযাক নদী পার হছয় পালাছত সক্ষম হছলন। 
  
থক্ষছপ আগুন হছয় থগছলন ডলঙ্কন। এসছবর উছদ্দিয ডক?’ ডলঙ্কন ডচৎকার কছর তাাঁর 
থেছল রবািবছক বছল উঠছলন। হা ডবোতা! এসছবর মাছন ডক? ওছদর আমরা আমাছদর 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

79 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

মুছিাছতই থপছয়ডেলাম, শুেু হাত বা়িাছলই ওরা আমাছদর হত। তা সছিও আমার কথায় 
বা আছদছি আমার থসনাবাডহনী একিুও ন়িল না। এমন অবস্থায় থে-থকাছনা থসনাপডতই 
ডলছক পরাডজত করছত পারত। ওখাছন আডম থাকছল আডম ডল-থক ডনছজই চাবকাছত 
পারতাম। 
  
ডতি হতািায় ডলঙ্কন থেছঙ পছ়ি তৎক্ষণাৎ ডনছচর ডচডঠডি ডলছখডেছলন। একিা কথা মছন 
রাখছবন, তাাঁর জীবছনর এসমছয় ডতডন অতযন্ত রক্ষণিীল আর তাাঁর বাগডবনযাছসও েছথষ্ট 
সতকবতা ডেল; অতএব ১৮৬৩ সাছল ডলঙ্কছনর কাে থথছক আসা ডচডঠিার মছেয আসছল 
ডেল তীব্র ডতরস্কার। 
  
 ‘ডপ্রয় থজনাছরল, 
  
আমার ডবশ্বাস হয় না আপডন ডল-র পলায়ছনর মছেয থে ডবরাি বযাপার আর দুেবাগয 
জড়িছয় আছে আছদৌ থসিা উপলডব্ধ করছত সক্ষম হছয়ছেন। থস সহছজই আমাছদর 
মুছঠার মছেয এছস ডগছয়ডেল, তাই তাাঁর বাডহনীর উপর োাঁডপছয় প়িছল, আমাছদর ইদানীং 
কাছলর সাফছলযর পডরছপ্রডক্ষছত েুছদ্ধর সমাডপ্তই ঘিছত পারত। ডকন্তু বতবমান অবস্থায় এ 
েুদ্ধ অডনডদবষ্টকাল েছরই চলছব। আপডন েডদ গত থসামবার ডনরাপছদ লীছক আিমণ না 
কছর থাকছত পাছরন তাহছল কীোছব আপডন তাাঁছক নদীর দডক্ষণ ডদছক থমাকাডবলা 
করছবন–ডবছিষ কছর সছঙ্গ েখন থবডি নসনয ডনছত পারছবন না? থসই থসনার সংখযা 
তখনকার তুলনায় দুই তৃতীয়াংিও েখন হছত পাছর না! আপনার কাছে এ সম্পছকব 
েুডিগ্রাহয ডকেু আিা করাই অনযায় হছব আর আডম আিাও কডর না আপডন ডবছিষ ডকেু 
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করছত পারছবন। আপনার সুবণব সুছোগ আপডন হাডরছয়ছেন আর এজনয আডম আিাতীত 
রকম দুুঃখ লাে কছরডে।’ 
  
ডমড েখন এ ডচডঠ থপছলন তখন থসিা পছ়ি ডতডন ডক কছরডেছলন বছল আপনাছদর মছন 
হয়? 
  
ডমড ডচডঠিা আছদৌ থদছখন ডন। কারণ ডলঙ্কন আছদৌ তা তাাঁছক থদন ডন। তাাঁর মৃতুযর পর 
ডলঙ্কছনর কাগজপছত্রর মছেয ডচডঠিা পাওয়া োয়। 
  
আমার োরণা হল-েডদও ডনেক একিা োরণা–থে ডচডঠিা থলখার পর ডলঙ্কন জানালার 
বাইছর দৃডষ্ট থমছল েছর স্বগছতাডি কছরডেছলন, এক ডমডনি অছপক্ষা করা োক। মছন হয় 
আমার এতিা তা়িাহুছ়িা করা উডচত নয়। আমার পছক্ষ থহায়াইি হাউছসর িান্ত 
পডরছবছি বছস ডমডছক আিমণ করছত হুকুম থদয়া খুবই সহজ। ডকন্তু আডম েডদ 
থগডিবাছগব থাকতাম আর ডমড গত সপ্তাছহ থে রিপাত থদছখছে তা থদখতাম, আহত আর 
মৃতকল্পছদর কাতর আতবনাদ েডদ আমার কাছন প্রছবি করত তাহছল হয়ছতা আিমণ 
করছত আডমও থতমন উৎসাহছবাে করতাম না। আমার েডদ ডমছডর মছতা েীরুতা মাখা 
মছনাবৃডত্ত হত তাহছল থস ো কছরছে হয়ছতা আডমও তাই তরতাম। োই থহাক 
অনুছিাচনা কছর লাে থনই। আডম েডদ এ ডচডঠ ওছক পাঠাই তাছত আডম মানডসক িাডন্ত 
পাছবা বছি ডকন্তু পডরবছতব ডমড থেোছবই থহাক আত্মসমপবণ করছত চাইছব। এিা হছল 
থস আমাছক থদাষাছরাপ করছত চাইছব। এর ফছল মছনামাডলছনযর সৃডষ্ট হছব আর 
থসনপাডত ডহছসছব তার সব থোগযতা আর প্রছয়াজনও নষ্ট হছয় োছব আর খুব সম্ভব 
এিার জনয তাছক থসনাবাডহনী থথছক পদতযাছগ বােয হছতও হছব। 
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অতএব, আডম ো আছগই বছলডে, ডলঙ্কন ডচডঠিা সডরছয় থরছখ থদন কারণ ডতডন 
বুছেডেছলন তীব সমাছলাচনা আর ডনন্দা ডনুঃসছন্দছহ বযথবতাছতই পেববডসত হয়। 
ডথছয়াছডার রুজছেট বছলডেছলন থে, ডতডন েখন থপ্রডসছডন্ট ডেছলন তখন থকাছনা গেীর 
সমসযার সমু্মখীন হছল ডতডন আরাম থকদারায় িরীর জড়িছয় থহায়াইি হাউছস তাাঁর 
থডছস্কর ডপেছন িাঙাছনা ডলঙ্কছনর ডবিাল েডবডির ডদছক তাডকছয় ডনছজছক প্রশ্ন করছতন : 
আমার মছতা অবস্থায় প়িছল ডলঙ্কন ডক করছতন? ডতডন ডনছজর সমসযার সমাোন কী 
োছবই বা করছতন? 
  
কখছনা কাউছক থকাছনা ডতরস্কার করার আছগ আমাছদর উডচত পছকি থথছক একিা পাাঁচ 
ডলাছরর থনাি থবর কছর ডলঙ্কছনর েডবছত একবার থচাখ বুডলছয় ডনছয় প্রশ্ন করা এমন 
সমসযার সমু্মখীন হছল ডলঙ্কন ডক করছতন? 
  
আপনার ডক এমন কাউছক জানা আছে োছক পডরবডতবত কছর তার উিডত ঘডিছয় 
পডরচাডলত করছত চান? চমৎকার! খুব োছলা কথা। আডমও মছন প্রাছণ থসিা সমথবন 
কডর। তছব একাজ আপনার ডনছজছক ডদছয়ই শুরু করছেন না থকন? এিাছক থবি 
স্বাথবপরতার দৃডষ্টছতই থদখছত পাছরন, এিা বরং অনয কাউছক বদছল থদয়া থচষ্টার চাইছত 
অছনক থবডি লােজনক–কথািা ডনেক সডতয, আর থের কম ডবপজ্জনকও বছি। 
  
ব্রাউডনং একবার বছলডেছলন, থকাছনা মানুষ েখন ডনছজর মছেযই সংগ্রাম শুরু করছত চায় 
তখন বুেছত হছব তার ডকেুিা মূলয আছে। কাজিা ডঠক এখনই শুরু করছল আগামী 
ব়িডদছনর মছেযই হয়ছতা ডনছজছক শুেছরও থনয়া োছব। হয়ছতা এর পছরই দীঘব 
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অবসছরর পর নববষবছষর ডদনগুছলায় অনযানয সব মানুষছক আপডন সমাছলাচনা করছত 
পারছবন। 
  
তছব আছগই ডনছজছক ডঠক কছর ডনন। 
  
কনফুডিয়াস বছলডেছলন, আপনার প়িিীর োছদর অবস্থা থদছখ অনুছোগ জানাছবন না 
েখন আপনার ডনছজর সদরই অপরডেি। 
  
আমার বয়স েখন অল্প তখন মানুষছক প্রোডবত করার থবি থচষ্টা করছত চাইতাম। থসই 
সময় আছমডরকান সাডহতযাকাছি সমডহমায় ডবচরণ করছত ডেডন, থসই ডরচাডব হাডডবং 
থডডেসছক আডম একিা মূছখর মছতা ডচডঠ ডলছখডেলাম। আডম থলখকছদর সিছন্ধ এক 
সামডয়ক পছত্রর প্রবন্ধ রচনা করডেলাম আর এই জনযই থডডেসছক অনুছরাে জানাই তাাঁর 
কাছজর পদ্ধডত আমায় জানাছত। এর কছয়ক সপ্তাহ আছগ আডম একজছনর কাে থথক 
একিা ডচডঠ পাই, তার তলায় থলখা ডেল ‘এিা শ্রুডতডলডখত, ডকন্তু পডঠত হয় ডন। আমার 
দারুণ োছলা থলছগডেল থসিা। আমার মছন হছয়ডেল থলখক ডনিয়ই মস্ত একজন থকউ, 
হয়ছতা খুবই বযস্ত আর নামী। ডকন্তু বযস্ততা আমার কণামাত্রও ডেল না, তা সছিও ডরচাডব 
থডডেছসর মছেয আমার সম্পছকব একিা োরণা জোছনার জনযই আমার ডচডঠর থিছষ 
ডলছখ ডদই ডতডলডখত, ডকন্তু পডঠত নয়।’ 
  
ডতডন থস ডচডঠর থকাছনা উত্তর থদন ডন। ডতডন শুেু আমার ডচডঠিার তলায় এই কথা কয়ডি 
ডলছখ থফরৎ থদন : েেতার কণামাত্রও আপনার জানা থনই। কথািা সডতয? আডম খুব 
থবাকাডম কছরডেলাম, তার ওই গালাগাল আমার পাওয়া ডেল। তছব আডম রি মাংছসর 
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মানুষ বছলই থসিা সহয করছত পাডর ডন। আমার ডবতৃষ্ণিা এমন স্তছরই থপৌঁছে ডেল থে 
দি বের পছর েখন ডরচাডব হাডডবং থডডেছসর মৃতুযসংবাদ পাঠ কডর তখছনা কথািা আমার 
মছন ডেল–অবিয স্বীকার করছত আমার লজ্জাই হছে–কথািা হল, ডতডন আমাছক আঘাত 
ডদছয়ডেছলন। 
  
েরুন, আগামীকাল আমার আপনার মছেয একিা মছনামাডলনয সৃডষ্ট হল–থসিা ডকন্তু 
কছয়ক দিক েছরই ডজইছয় থথছক মৃতুয পেবন্তও থাকছত পাছর। সামানয সমাছলাচনা কছর 
থদখা োক, আর থসিা েতখাডন েুডিসঙ্গতই আমরা োডব না থকন। 
  
মানুছষর সছঙ্গ বযবহার করার সময় আমাছদর মছন রাখা দরকার থে, আমরা েুডিসহ 
থকাছনা প্রাণীর সছঙ্গ বযবহার করডে না। আমরা এমন থকাছনা প্রাণীর সছঙ্গ কারবার 
করডে োছদর রছয়ছে োবাছবগ–এই প্রাণীরা িগবগ করছে সংস্কার ডনছয় আর তারা 
চাডলত হছয় চছল অহঙ্কার আর গব ডনছয়। তাো়িা সমাছলাচনা েয়ঙ্কর একিা সু্ফডলঙ্গ-থে 
সু্ফডলঙ্গ অহডমকার থকন্দ্রডবনু্দছত বারুছদর মছেয ডবছস্ফারণ ঘিাছত পাছর–থে ডবছস্ফারছণ 
কখছনা কখছনা মৃতুযও ত্বরাডেত করছত পাছর। উদাহরণ ডহছসছব বলা োয়, থজনাছরল 
থলনাডব উডছক সমাছলাচনা কছর থসনাবাডহনীর সছঙ্গ ফ্রাছে থেছত থদয়া হয় ডন। তার 
অহডমকায় এর ফছল থে আঘাত লাছগ তাছতই থবাে হয় তার জীবন স্বল্পস্থায়ী হছয়ডেল। 
  
অতযন্ত ডতি সমাছলাচনায় ইংরাডজ সাডহতযছক োরা সমৃদ্ধ কছরন তাাঁছদর মছেয অনযতম 
এক থশ্রষ্ঠ রত্ন িমাস হাডডবছক ডচরকাছলর জনযই উপনযাস থলকা থেছ়ি ডদছত বােয কছর। 
এই সমাছলাচনাই আবার ইংরাজ কডব িমাস চযািারিনছক আত্মহতযায় প্রছরাডচত কছর। 
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থবঞ্জাডমন ফ্রযাঙ্কডলন থেৌবছন খুবই থোলামছনর ডেছলন, অথচ ডতডনই আবার কাছল কাছল 
এমনই কুিলী আর জনগছণর সছঙ্গ বযবহাছর এমনই দক্ষ হছয় ওছঠন থে তাাঁছক ফ্রাছে 
আছমডরকার রােদূত ডনছয়াগ করা হয়। তাাঁর সাফছলযর রহসযিা ডক? ফ্রাঙ্কডলন ডনছজই 
বছলডেছলন : ‘… আডম কাউছকই ডনন্দা করব না…সকছলর মছেয থেিুকু োছলা থসিাই 
শুেু বলব। 
  
থে-থকাছনা মূছখর পছক্ষই সমাছলাচনা, ডনন্দা বা অডেছোগ জানাছনা সহজ কাজ–থবডির 
োগ মূখবই তাই থকর। 
  
ডকন্তু অপরছক বুেছত পারা আর ক্ষমািীলতা থপছত থগছল দরকার চাডরডত্রক দৃঢ়তা আর 
আত্মসংেম। 
  
কালবাইন বছলডেছলন, থকাছনা মহান মানুছষর মহছত্বর প্রকাি ঘছি ডতডন সাোরণ মানুছষর 
সছঙ্গ থকমন বযবহার কছরন তার মেয ডদছয়। তাই মানুষছক ডনন্দা না কছর বরং তাছদর 
বুেছত থচষ্টা কডর আসুন। থচষ্টা কছর থদখা োক তারা ো কছর থসিা তারা থকন কছর। 
এিাই সমাছলাচনার থচছয় থের থবডি লােজনক আর ডকেুিা ডবহ্বলতাময়ও আর এর 
মছেয ডদছয় আছন সহানুেূডত, নেেব আর দয়ােবোব। ‘সবাইছক জানার অথবই হল সবাইছক 
ক্ষমা করা। 
  
ড. জনসন দারুণ একিা কথা বছলডেছলন : ‘স্বয়ং সৃডষ্টকতবাও হয়ছতা মানুষছক পুছরাপুডর 
উপলডব্ধ করছত পাছরন ডন। 
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থে কাজ সৃডষ্টকতবার অসােয থস কাজ আপডন বা আডম থকমন কছর করছত পারব? 
কাছজই, ক্ষমাই হল মানুষছক জয় করার সডঠক পথ। 
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৯. জনসংজোজির ডিাপন কথা 
  
এই পৃডথবীছত অনযছক ডদছয় কাজ করাছনার একিাই মাত্র উপায় আছে। থকাছনাডদন 
কথািা সম্পছকব কখছনা োবছত থচছয়ছেন? হযাাঁ, পথ বলছত একিাই আপছে আর থসিা 
হল অনয থসই থলাকডিছক কাছজ আগ্রহী কছর থতালা। 
  
মছন রাখছবন, এ ো়িা আর অনয থকাছনা পথ থনই। 
  
অবিয থকাছনা মানুছষর পাাঁজরায় ডরেলোর থচছপ দছর তার ঘড়িিা আপনাছক ডদছত বােয 
করছত পাছরন। থকাছনা কমবচাডরছক কাজ করছতও বােয করছত পাছরন–অবিয আপডন 
ডপেন না থফরা পেবন্ত–আর থস বােযতা আনছত পারছবন তাছক কমবচুযত করার েয় 
থদডখছয়। থকাছনা বাচ্চাছক কাজ করাছত পাছরন তাছক চাবুক মারার েয় থদডখছয় বা অনয 
েয় থদডখছয়। ডকন্তু এই েরছনর ডনষু্ঠর পদ্ধডতর ফলশ্রুডতছত থমছল অবাডিত ডকেু। 
  
আপনাছক ডদছয় ইছেমছতা কাজ কডরছয় ডনছত পাডর শুেু আপডন ো চান তাই আপনাছক 
ডদছয়। 
  
ডকন্তু আপডন ডক চান? 
  
ডেছয়নার ডবখযাত ড. ডসগমুন্ড ফ্রছয়ড, ডেডন ডবংি িতাব্দীর সবছচছয় খযাতনামা একজন 
মছনাডবজ্ঞানী একবার বছলন থে, আপডন বা আডম ো ডকেু কডর থসিার উৎপডত্ত দুছিা 
উছদ্দিয থথছক : 
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এক. থেৌন-থকডন্দ্রক বাসনা। 
  
দুই. মহৎ হওয়ার আকািা। 
  
আছমডরকার ডবখযাত দািবডনক প্রছফসর জন ডডউক এিাছক একিু অনযোছব বযাখযা 
কছরছেন। ড. ডডউক বছলন, মানব মছন গেীর োছব থে আকািা থপ্রাডথত থাছক তা 
হল–ডবখযাত হওয়ার বাসনা। কথািা োছলা কছর মছন রাখছবন। ডবখযাত হওয়ার বাসনা 
এিা খুবই তাৎপেবময়। এ ডবষছয় এ বাইডিছত আছরা অছনকবার একিা মুছখামুডখ হছত 
হছব আপনাছক। 
  
আপডন ডক চান? হয়ছতা থতমন থবডি ডকেু নয়, তছব থেসব অল্প ডকেু ডজডনস আপডন 
চান থসগুছলা োছত আপনাছক ডদছত অস্বীকার করা না হয় তার অনয ডনিয়ই দাডব 
জানাছবন আপডন। প্রায় প্রছতযক স্বাোডবক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষই এইগুডল আিা কছর– 
  
১. ডনছরাগ দীঘবজীবন, সুস্বাস্থয। 
  
২. খাদয। 
  
৩. ডবশ্রাম, ঘুম। 
  
৪. িাকা পয়সা আর িাকায় থকনা োয় থস রকম ডজডনসপত্র। 
  
৫. সুখ। 
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৬. থেৌন আনন্দ ও তৃডপ্ত। 
  
৭. সন্তান-সন্তডতর সুখ, সমৃডদ্ধ। 
  
৮. ডনছজর গুরুত্ব বৃডদ্ধ। 
  
এসছবর প্রায় সবগুছলাই পাওয়া সম্ভব–শুেু একডি ো়িা। ডকন্তু খাদয বা ঘুছমর মছতা 
গেীর আকাঙ ক্ষা বা জরুডর ডজডনছসরই মছতা আছরা একডি ডজডনস আছে। এিাছকই 
ফ্রছয়ড বছলডেছলন, ব়ি হওয়ার আকাক্ষা’, এছকই আবার ডডউকও বছলছেন ডবখযাত 
হওয়ার বাসনা। 
  
ডলঙ্কন একবার একিা ডচডঠ শুরু কছরন এই োছব : প্রছতযছকই প্রিংসা পেন্দ কছর। 
উডলয়াম থজমস্ বছলডেছলন : মানব চডরছত্রর গেীর এক আকাক্ষা হল প্রিংসা পাওয়ার 
আকুডত। লক্ষয করছবন ডতডন ‘ইো’ বা ‘আিা’ বা ‘বাসনা’ কথািা বযবহার কছরন ডন। 
ডতডন বযবহার কছরছেন ‘আকুডত’ কথািা। 
  
এখাছনই থদখা োছে মানুছষর অদু্ভত, ডনেুবল এক কু্ষো; আর এখাছনই ডবরল প্রকৃডতর 
থসই মানুষ ডেডন হৃদছয়র এই কু্ষো ডমডিছয় ডদছত পাছরন তার পছক্ষই সমস্ত মানুষছক 
তার হাছতর মুছিায় রাখা সম্ভব। আর এিাও ধ্রুব সতয থে থলাকডি করব ডদছয় তার 
জীডবকা ডনববাহ কছর থসও এমন মানুছষর মৃতুযছত দুুঃখছবাে কছর। 
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মানুষ আর জাছনায়াছরর মছেয অনযতম প্রোন তফাৎ হল তার ডবখযাত হওয়ার 
মছনাবাসনা। একিা উদাহরণ থদয়া োক : আডম েখন ডমছসৌরীছত খামাছর কাজ করতাম 
আমার বাবা ডুরকজাডসব জাছতর চমৎকার শুছয়ার আর সাদা-মুখ গরু পালন করছতন। 
গ্রাছমর থমলায় আমরা ওইসব শুছয়ার আর সাদামুখ গরু প্রদিবন করতাম। আমরা এছত 
বহু প্রথম পুরস্কারও পাই। আমার বাবা সাদা ডসছের কাপছ়ি ওইসব নীল ডফছতগুছলা 
োছলা কছর এাঁছি রাখছতন আর েখন বনু্ধরা বা থকান দিবক আসছতন বাবা কাপছ়ির 
এক প্রান্ত আর আডম অনযপ্রান্ত েছর সকলছক থদখাতাম। 
  
শুছয়ারগুছলা অবিয থে নীল ডফছত তারা ডজতত তাই ডনছয় মাথা ঘামাত না। তছব বাবা 
ঘামাছতন। পুরস্কারগুছলা বাবার মছন একিা থশ্রষ্ঠত্বছবাে জাগাছত চাইত। 
  
আমাছদর পূববপুরুষছদর েডদ এ েরছনর জ্বলন্ত থশ্রষ্ঠত্ব থবাছের আকািা বা থবাে না 
থাকত তাহছল সেযতা গছ়ি ওঠাই অসম্ভব হত। এিা না থাকছল আমরাও হতাম ওইসব 
জন্ত জাছনায়াছরর মছতা। 
  
এই রকম থশ্রষ্ঠত্ব থবাছের তাডগছদই এক অডিডক্ষত, দাডরে-পীড়িত মুডদর থদাকাছনর 
থকরাডন থকাছনা বাড়ির বা়িডত প়িডত ডকেু ডপছপর মছেয পাওয়া ডকেু আইছনর বই 
প়িছত শুরু কছরডেছলন। বইগুছলা ডতডন ডকছনডেছলন মাত্র পঞ্চাি থসন্ট খরচ কছর। 
আপনারা হয়ছতা এই থকরাডনর কথা শুছন থাকছবন, কারণ ডতডন আর থকউ নন, ডলঙ্কন। 
  
এই রকম থশ্রষ্ঠত্ব থবাছের অনুেূডতই ডডছকেছক তার অমর উপনযাসগুছলা ডলখছত থপ্ররণা 
ডদছয়ডেল। এই আকািাই সযার ডিছিাফার থরিছক পাথছরর মেয ডদছয় সুর সৃডষ্টর 
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থপ্ররণা থজাগায়। এই আকাক্ষাই আবার রকছফলারছক লক্ষ লক্ষ িাকা করার সাহােয 
কছর ডকন্তু ডতডন তা খরচ কছরন ডন! আর এই আকাঙ ক্ষাই আপনার িহছরর সবছচছয় 
েনী মানুষডিছক ডবিাল এক প্রাসাদ বানাছতও উিুদ্ধ কছরছে, থে বাড়ি তার প্রছয়াজছনর 
তুলনায় থের ব়ি। 
  
এই আকািাই আপনাছক সববােুডনক থপািাক পরছত আগ্রহী কছর থতাছল, আগ্রহী কছর 
এছকবাছর আেুডনক গাড়ি চালাছত আর আপনার চমৎকার থেছল থমছয়ছদর সিছন্ধ বলছত 
আগ্রহী কছর। 
  
আবার এই আকািাই বহু থেছলছক ডাকাত আর বনু্দকবাজ হওয়ার জনয থিছন ডনছত 
চায়। ডনউ ইয়ছকবর প্রািন পুডলি কডমিনার ই. ডপ. মালরুডন বছলন : ‘আজছকর ডদছনর 
থবডিরোগ তরুণ অপরােীই ডবছিষ অহডমকা থবাছে আেি, আর থগ্রপ্তার করার পর 
তাছদর প্রোন অনুছরাে হয় জঘনয সমস্ত সংবাদপছত্র তাছদর বীছরর আসছন বডসছয় সব 
প্রকাি করা। তাছদর থে নবদুযডতক থচয়াছর েয়ঙ্কর মৃতুয বরণ করছত হছব থস কথা আর 
তাছদর মছন থাছক না, তারা শুেু কল্পনা কছর থনয় তাছদর েডব োপা হছব থববরূথ, 
গাডডবয়া আইনিাইন, ডলছন্ডনবাগব, িসকাডন ডন বা রুজছেছটর সছঙ্গ। আপডন েডদ বছলন 
থকমন কছর থশ্রণীত্ব থবাে অনুেব কছরন তাহছল আডমই বছল ডদছত পাডর আপডন ডক 
েরছনর মানুষ। এিাই আপনার চডরত্র থকমন থসিাই জাডনছয় থদছব। এিাই আপনার 
সম্পছকব ডবছিষ তাৎপেবপূণব। থেমন েরুন, জন ডড, রকছফলার তার থশ্রষ্ঠছত্বর অনুেূডত 
থপছয়ডেছলন চীছনর ডপডকংছয় একিা আেুডনক হাসপাতাল নতডর করার জনয িাকা ডদছয়। 
এ হাসপাতাল ডেল লক্ষ লক্ষ গডরব মানুছষর জনয। োছদর ডতডন জীবছন থদছখন ডন বা 
থদখার সম্ভাবনাও ডেল না। অনযডদছক ডডডলঞ্জার তার থশ্রষ্ঠছত্বর অনুেূডত পায় একজন 
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ডাকাত, বযাংক ডাকাত আর খুনী হছয়। পুডলি েখন তাছক হছনয হছয় খুাঁছজ থব়িাডেল 
থস ডমছনছসািার একিা খামার বাড়িছত েুছক বছল, আডম ডডডলঞ্জার। থস থে জনগছণর 
এক নির িত্রু থসিা থেছব থস গবব অনুেব করত। থস আছরা বছল, আডম আপনাছদর 
থকাছনা ক্ষডত করব না, তছব আডম ডডডলঞ্জার। 
  
একিা ডবছিষ বযাপার হল, ডডডলঞ্জার আর রকছফলাছরর মছেয প্রছেদ হল তারা তাছদর 
থশ্রষ্ঠছত্বর অনুেূডত কীোছব থপল। 
  
ইডতহাছসর পাতায় ডবখযাত সব মানুষছদর থশ্রষ্ঠত্ব অজবছনর জনয নানা প্রছচষ্টা মজাদার সব 
উদাহরণ েড়িছয় রছয়ছে। এমন ডক জজব ওয়াডিংিনও থচছয়ডেছলন তাাঁছক আছমডরকা 
েুিরাছের মহান থপ্রডসছডন্ট বছল ডাকা থহাক। আর কলিাস থচছয়ডেছলন তাছক বলা 
থহাক, মহাসুছের অেীশ্বর আর োরতবছষবর রাজপ্রডতডনডে। কযাথাডরন ডদ থগ্রি ‘হার 
ইডম্পডরয়াল মযাছজডি’ থলখা না থাকছল থকাছনা ডচডঠ খুলছতন না। আবার, ডমছসস ডলঙ্কন 
থহায়াইি হাউছস ডমছসস গ্রান্টছক তার সামছন সবার জনয বাডঘনীর মছতাই ডচৎকার কছর 
বছলডেছলন, আপনার এত দুুঃসাহস আডম বসছত না বলছলও আমার সামছন বছসছেন! 
  
আমাছদর থদছির থকাডিপডতরা কুছমরু মহাছদছি অডেোন চালাছনার জামা িাকা 
ডদছয়ডেছলন এই িছতব থে তুষার থমৌলী পববত থমলার নামকরণ তাাঁছদর নাছমই রাখা 
হছব। ডেক্টর হুছগাও থচছয়ডেছলন আছরা থবডি–তাাঁর ইো ডেল পযারী িহছরর নাম বদছল 
তার নাছমই রাখা হছব। এমন ডক থিক্সডপয়ার, থসই মহা িডিিালী থলখকও তাাঁর 
পডরবাছরর জনয পদক আর পুরস্কার প্রতযািা করছতন। 
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মানুষ আবার অছনক সময় সমহানুেূডত আর নজর থকছ়ি থনয়ার জনয িেযািায়ী হছত 
চায়, আর এিা কছর তারা গুরুত্ব থপছত চায়। উদাহরণ ডহছসছব ডমছসস মযাডকনছলর 
কথািাই েরুন। ডতডন প্রাোনয পাওয়ার উছদ্দছিযই তাাঁর স্বামী মাডকবন েুিরাছের 
থপ্রডসছডন্টছক রাছের জরুডর কাজ অবছহলা কছর তার ডদছক নজর ডদছত বােয কছরন। 
থপ্রডসছডন্ট স্ত্রীর িেযায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা থথছক তাছক দুবাহু থবষ্টছন থরছখ গুম পা়িাছনার 
থচষ্টা করছতন। স্ত্রী তাাঁর দাাঁত বাাঁোছনার সময় আবদার করছতন স্বামী সারাক্ষণ তার 
পাছি থাকুন। একবার দাাঁছতর ডািাছরর কাছে তাাঁছক বডসছয় থরছখ থপ্রডসছডন্ট জন থহ’র 
সছঙ্গ সাক্ষাৎ করছত োওয়ার স্ত্রী ডবশ্রী দৃছিযর অবতারণা কছরডেছলন। 
  
থমডর রবািবস্ রাইনহািব আমাছক একবার বছলডেছলন, চমৎকার স্বাস্থযবতী এক তরুণী 
গুরুত্ব বা প্রাোনয অজবছনর জনযই শুেু িেযািায়ী হছয় পছ়ি। ডমছসস রাইনহািব বছলন, 
একডদন থমছয়ডির ডকেু উপলডব্ধ হয়, খুব সম্ভব ওর বয়স, আর থে থস থকাছনাডদন ডবছয় 
করছত পারছব না থসই কথািা। ডনুঃসঙ্গ ডদন কািাছত ডগছয় থস বুছেডেল তার েডবষযত 
বছল আর ডকেুই থনই। থস তাই িেযার আশ্রয় ডনল। আর দি বের তার বৃদ্ধা মা 
চারতলা থথছক বারবার উপর ডনছচ োতায়াত কছর থি ডনছয় তার থসবা কছর চলছলন। 
অবছিছষ একডদন বৃদ্ধা মা পডরশ্রছমর ক্লাডন্তছত মারা থগছলন। কিা সপ্তাহ থমছয়ডি 
অসহায় 
  
েডঙ্গছত পছ়ি থাকার পর উছঠ প়িছত বােয হল। তারপর থপািাক পছর স্বাোডবক জীবছন 
ডফছর এল। 
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থকাছনা থকাছনা ডবছিষজ্ঞর োরণা থে, মানুষ রুঢ় বাস্তব জগছত প্রাোছনযর অনুেূডত লাছে 
বযথব হছয়ই থিষপেবন্ত উোদজগছতর স্বডপ্নল দুডনয়ায় প্রছবি কছর সডতয সডতযই পাগল 
হছয় োয়। আছমডরকা েুিরাছের হাসপাতালগুছলায় মানডসক থরাছগর েত থরাগী 
ডচডকৎসায় আছে তার সংখযা অনযানয থরাগািান্ত থরাগীর তুলনায় থের থবডি। আপডন েডদ 
ডনউইয়কব রাছজযর অডেকাসী হন আর আপনার বয়স পছনছরার থবডি হয়, তাহছল 
আপনার পাগল হছয় সাত বের কািাছনার সম্ভাবনা হল কুড়িজছনর মছেয একজন। 
  
এরকম পাগল হওয়ার কারণ ডক? 
  
কাছরা পছক্ষই এরকম েডিডত উত্তর থদয়া সম্ভব নয়, তছব আমরা জাডন থে ডকেু থরাগ, 
থেমন ডসডফডলস, মডস্তছষ্কর থকাষগুছলা থেছঙ নষ্ট কছর ডদছল আর তার পডরণডতছতই 
আছস উোদ থরাগ। বাস্তছব, এই মানডসক থরাছগর অছেবকই ঘছি না েরছনর িারীডরক 
কারছণ, থেমন মডস্তছষ্কর ক্ষডত, সুরা, িডক্সন বা আঘাত। ডকন্তু বাডক অছেবকিা–এিাই 
সবছচছয় েয়ঙ্কর-বাডক োরা উোদ থরাগগ্রস্ত হয় তাছদর মডস্তছষ্কর থকাছষ আপাত দৃডষ্টছত 
থকাছনা গলদ থাছক না। ময়না তদছন্তর সময় েখন উচ্চ ক্ষমতার অনুবীক্ষছণর সাহাছেয 
মডস্তছষ্কর ডেডল্ল পরীক্ষা করা হয় তখন থদখা থগছে ওইসব থকাষ আমার আপনার 
মডস্তছষ্কর মছতাই সজীব আর কমবক্ষম। 
  
প্রশ্নিা আডম ডকেুডদন আছগ আমাছদর ডবখযাত এক উোদাগাছরর প্রোন ডচডকৎসকছকই 
কছরডেলাম। এই ডচডকৎসক েেছলাক উোদ থরাগ ডবছিষজ্ঞ ডহছসছব উচ্চতম সম্মান 
আর অতযন্ত থলােনীয় পুরস্কারও থপছয়ডেছলন। ডতডন থখালাখুডলই আমাছক জানান থে, 
মানুষ থকন উোদ হছয় োয় থসিা ডতডন আছদৌ জাছনন না। আসছল ডনডিত োছব এিা 
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থকউই জাছন না তছব ডতডন বছলন থে, বহুছলাক োরা পাগল হছয় োয়, তারা এই 
পাগলাডমর মছেয একিা প্রাোনয লাে করার অনুেূডত খুাঁছপ পায়, থেিা রূঢ় বাস্তছব তারা 
থপছত বযথব হয়। তারপছনই ডতডন ডনম্নডলডখত কাডহনীডি থিানান : 
  
বতবমাছন আমার হাছত একজন থরাডগনী আছেন োরা জীবছন ডবছয় বযথবতায় পেববডসত। 
ডতডন থচছয়ডেছলন োছলাবাসা, থেৌন আনন্দ, সন্তান আর সামাডজক সম্মান। ডকন্তু রূঢ় 
জীবন তা রসব আিাই নষ্ট কছর থদয়। তাাঁর স্বামী তাছক োছলাবাসছতন না। এমন ডক 
তাাঁর সছঙ্গ থখছতও তাাঁর আপডত্ত ডেল। ডতডন স্ত্রীছক উপছর তাাঁর ঘছর খাবার ডদছত বােয 
করছতন। মডহলাডির থকাছনা সন্তান বা সামাডজক সম্মান ডেল না। এর ফছল ডতডন পাগল 
হছয় থগছলন। এরপর কল্পনায় ডতডন তাাঁর স্বামীছক ডাইছোসব কছরন। কুমারী জীবছনর 
নামও গ্রহণ কছরন। তাাঁর এখন ডবশ্বাস ইংলযাছন্ডর অডেজাত সমাছজ তাাঁর ডবছয় হছয়ছে-
আর ডনছজছক তাই থলডড ডস্মথ বছল ডাকার দাডবও কছরন। 
  
সন্তাছনর বযাপাছর, ডতডন কল্পনায় থদছখন প্রডতরাছতই ডতডন এক একডি নতুন সন্তান লাে 
কছরন। তাাঁর সছঙ্গ থদখা করছত থগছলই ডতডন আমায় বছলন, ‘ডািার, গত রাছত আমার 
একিা বাচ্চা হছয়ছে।’ 
  
জীবন একবার তাাঁর স্বছপ্নর তরী বাস্তছবর রূঢ় প্রস্তছরর বুছক আেছ়ি থেছঙ ডদছয়ডেল 
ডকন্তু থরৌেকছরাজ্জ্বল, কল্পনাময় ডবডচত্র উোদ জগক্টায় থসই োবনার তরী পাল তুছল 
তরতর কছরই এডগছয় চছল। 
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এছক ডক ডবষাদময় বলছবন? এিা বলছত পারব না। তার ডচডকৎসক একবার আমাছক 
বছলন, আডম েডদ থকাছনাোছব হাত বাড়িছয় ওাঁর উোদ অবস্থা দূর কছর ডদছত পাডর 
তাহছলও থসিা করব না। ডনছজর অবস্থাছতই উডন অছনক সুখী। 
  
দল ডহছসছব থাকছল পাগছলরা আপনার বা আমার থচছয় থের সুখী। অছনছকই পাগল 
হছয় আনন্দ উপছোগ কছর চছল। করছব নাই বা থকন? তারা এইোছব তাছদর সমসযা 
সমাোন কছর থফছল। এমন অবস্থায় থাকার সময় তারা থবি থমজাছজই আপনাছদর লক্ষ 
লক্ষ ডলাছরর থচক ডলছখ থদছব বা আগা খাছয়র কাছে একিা পডরচয় পত্রও। তাছদর 
স্বছপ্নর জগতিাছত তারা নতডর কছর থনয় থে প্রাোনয তারা হছনয হছয় খুাঁছজ ডফডরছে 
থসিাই। 
  
থকাছনা মানুষরা থে প্রাোছনযর অনুেূডতর আকািায় পাগল পেবন্ত হছয় োয় একবার 
থেছব থদখুন, আডম বা আপডন থসই মানুষছদর এই পাগলাডমর পডরছপ্রডক্ষছত তাছদর 
প্রকৃত প্রিংসা কছর ডক অছলৌডকক বযাপারই না ঘিাছত পাডর। 
  
েতদূর জাডন ইডতহাছস মাত্র দুজন মানুষই বেছর দি লক্ষ ডলার মাইছন ডহছসছব 
থপছয়ছেন। তাাঁরা হছলন, ওয়াটার িাইসলার আর চালবস্ থিায়ব। 
  
অযান্ড্রু কাছনবডগ থিায়াবছক বেছর দি লক্ষ ডলার বা নদডনক ডতন হাজার ডলাছরর থচছয় 
থবডি থকন ডদছয় োন? থকন? 
  
কারণ থিায়াব দারুণ প্রডতোবান? না। তছব ডক ইস্পাত নতডরর কাছজ ডতডন অছনযর 
থচছয় থবডি ডকেু জানছতন? এও বাছজ কথা। চালবস্ থিায়ব ডনছজই আমায় বছলডেছলন, 
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তাাঁর ডনছচ বহুছলাক কাজ করত োরা ইস্পাত নতডরর বযাপাছর তার থচছয় অছনক থবডি 
জানত। তাহছল? 
  
থিায়াব বছলছেন থে, তাছক ওই মাইছন থদয়া হত ডবছিষ কছর তার মানুছষর সছঙ্গ 
বযবহাছরর অদু্ভত দক্ষতার জনযই। আডম জানছত থচছয়ডেলাম এিা ডতডন থকমন কছর 
কছরন। ডনছম্ন তার ডনছজর মুছখ জানাছনা থসই রহছসযর ডবষয় জানাডে। এই কথাগুছলা 
ডচরকালীন সম্পছদর মছতাই প্রডতডি বাড়ি, সু্কল, প্রডতডি থদাকান বা থদছির কমবস্থছল 
থব্রাছঞ্জ োলাই কছর িাডঙছয় রাখা উডচত। থে কথাগুছলা ডিশুরা লাডতন বযাকরছণর ডিয়ার 
থগা়িার কথা ডিখছত ডগছয় বা ব্রাডজছলর বাডষবক বৃডষ্টপাছতর কথা জানছত ডগছয় সময় নষ্ট 
করার বদছল মছন থগাঁছথ রাখছব-থে কথাগুছলা শুেু থমছন চলছত পারছল আমার বা 
আপনার জীবন োরাও পাছট ডদছত পাছর : 
  
‘আডম মছন কডর মানুছষর মছেয উৎসাহ জাডগছয় থতালার ক্ষমতার মছেযই রছয়ছে আমার 
ো ডকেু সম্পদ, থিায়াব বছলডেছলন। এিাই আমার সমস্ত ক্ষমতার থগা়িার কথা আর 
আডম মছন কডর থকাছনা মানুছষর মছেযর থসরা বস্তু আহরণ করার থশ্রষ্ঠ পথ হল তাছক 
প্রিংসা করা আর উৎসাহ থদয়া। 
  
‘উপরওয়ালার কাে থথছক সমাছলাচনার মছতা আর ডকেুই থকাছনা মানুছষর 
উচ্চাকািাছক এমন োছব ক্ষডত কছর না। আডম কাউছক সমাছলাচনা কডর না। আডম 
থকাছনা মানুষছক কাজ করার উৎসাহ থদয়াছতই ডবশ্বাসী। আডম তাই প্রিংসা করছতই 
উডিগ্ন থাকছত অেযস্ত, আর থদাষ খুাঁছজ থপছত আডম ঘৃণা কডর। আডম ো পেন্দ কডর তা 
হল আমার কাছজ আডম আনন্দ লাে কডর আর প্রিংসা আডম দরাজ োছবই কডর।‘ 
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ডঠক এিাই কছরন থিায়াব। ডকন্তু গ়িপ়িতা সাোরণ মানুষ ডক কছর? ডঠক এর 
উছটািাই। তাছদর থকাছনা ডকেু পেন্দ না হছল তারা মরা মানুষছক জাগাছত চায় ডকন্তু 
প্রিংসার ডকেু থাকছল তারা মুখ থখাছল না। 
  
থিায়ব আছরা বছলন, আমার জীবছন বহু মানুছষর সছঙ্গ থমলাছমিা করছত ডগছয় সাব 
পৃডথবীর বহু ডবখযাত মানুছষর সংস্পছিবই আডম এছসডে। আডম বলছত চাই আডম আছজা 
পেবন্ত এমন থকাছনা মানুষ থদডখ ডন োরা েত নামী দাডম মানুষই থহাক না থকন প্রিংসা 
করছল োছলা কাজ কছরন ডন বা সমাছলাচনায় কু্ষব্ধ হন ডন এমন কাউছকই পাই ডন। 
  
থিায়ার আছরা জাডনছয়ডেছলন, অযান্ড্রু কাছনবডগর থসই ঘিনাবহুল সাফছলযর চাডবকাডঠও এই 
ডজডনস। কাছনবডগ তার সহকমবীছদর থখালাখুডল আর আ়িাছলও প্রিংসা করছতন। 
  
এো়িাও কাছনবডগ তার সহকমবীছদর প্রিংসা করছত থচছয়ডেছলন তাাঁর সমাডে প্রস্তছরর মেয 
ডদছয়ও ডতডন ডনছজ একিা সমাডে ফলক ডলছখডেছলন, োছত থখাদাই করা ডেল এই 
কথাগুলা : ‘এখাছন এমন একজন িাডয়ত আছেন ডেডন তার থচছয়ও বুডদ্ধমান মানুষছদর 
সছঙ্গ ডমিছত পারছতন।‘ 
  
জনসংছোছগর কাছজ রকছফলাছরর সাফছলযর অনযতম রহসযও ডেল আন্তডরক প্রিংসা 
করা। থেমন উদাহরণ ডহছসছব একবার েখন তাাঁর একজন অংিীদার এডওয়াডব ডি 
থবডছফাডব, দডক্ষণ আমডরকায় ডকেু লগ্নী করছত ডগছয় প্রডতষ্ঠাছনর প্রায় দক্ষ লক্ষ ডলার 
ক্ষডত কছর বসছলন, জন ডড অবিযই দারুণোছব সমাছলাচনা করছত পারছতন। ডকন্তু 
ডতডন জানছতন থবডছফাডব তার েথাসােযই কছরছেন–অতএব বযাপারডির ওখাছনই ইডত 
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ঘিল। রকছফলার প্রিংসা করার একিা পথ থপছয় থগছলন, ডতডন তাই থবডছফাডবছক 
প্রিংসা কছর বলছলন থমাি িাকার িতকরা ষাি োগ থতা ডতডন বাাঁচাছত থপছরছেন। ‘এ 
কাজ সডতযই দারুণ’, রকছফলার বছলডেছলন। ‘উাঁচু তলার মানুষও এমন সচরাচর করছত 
পাছর না।’ 
  
ডজগডফল্ড ডেছলন ব্রডওছয়ছক োাঁরা উদ্ভাডসত কছরডেছলন তাাঁছদর মছেয একজন সবছসরা 
প্রছমাদ সংগঠক। ডতডন সুনাছমর অডেকারী হছয় ওছঠন আছমডরকান থমছয়ছদর থগৌরবাডেত 
কছর থতালার কাছজ সূক্ষ্ম ক্ষমতা অজবন কছর। ডতডন কাজ করছতন এইোছব োছদর ডদক 
থকউ দুবার তাকায় না এমন সাোরণ থমছয়ছদর ডতডন মছঞ্চ বারবার ডনছয় এছস িছম 
তাছদর রহসযময়ী আর লাবণযময়ী কছর গছ়ি তুলছতন। প্রিসা আর আত্মডবশ্বাছসর মূলয 
ডতডন জানছতন বছলই ডতডন থমছয়ছদর তাাঁর সাহডসকতা আর ডবছবচনাছবাে ডদছয় এই 
ডবশ্বাস জাগাছতন থে তারা সুন্দরী। ডতডন আসছল ডেছলন বাস্তবছবাছের মানুষ, তাই ডতডন 
থকারাস থমছয়ছদর মাইছন মাছস ডত্রি ডলাছলর বদছল প্রায় একি পাঁচাত্তর ডলাছর তুছল 
থদন। এো়িাও ডতডন ডেছলন খুবই চমকদার মানুষ, অনুষ্ঠান রাডত্রর উছিােছনর সময় 
ডতডন প্রডতডি অংিগ্রহণকাডরণীছক থিডলগ্রাছম শুছেো জানাছতন আর প্রডতডি থকারাছসর 
থমছয়ছক চমৎকার রি থগালাপ উপহার ডদছতন। 
  
একবার আমায় অনাহাছর থাকার পাগলাডমছত থপছয়ডেল আর তাই েয় রাত েয় ডদন না 
থখছয় কািাই। বযাপারিা থতমন কডঠন ডেল না। দুডদছনর থিছষ েতখাডন কু্ষোতব ডেলাম 
তার থচছয় েয়ডদছনর মাথায় কমই কু্ষোতব হই। তা সছিও আডম জাডন, আর আপডনও 
জাছনন, অছনছকই ডনছজছদর অপরােী োবছত চাইছব তারা েডদ তাছদর পডরবাছরর 
থলাকজন বা কমবচাডরছদর েয় ডদন অনাহাছর থরছখ থদয়। অথচ তারাই আবার তাছদর 
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েয় ডদন থকন, েয় সপ্তাহ বা ষািব বেছরও তাছদর আকাডিত থসই আহাছেবর মছতাই 
প্রিংসািুকু করছত চাইছব না। অযালছফ্রড লাি েখন ডরইউডনয়ন ইন ডেছয়না’থত মুখয 
চডরছত্র অডেনয় কছরডেছলন তখন ডতডন বছলন, আডম ো সবছচছয় থবডি চাই তা হল 
আমার আত্মডবশ্বাস বজায় রাখার জনয ডকেু প্রিংসা।’ 
  
আমরা নানা োছবই আমাছদর থেছলছমছয়ছদর, বনু্ধ-বান্ধব বা কমবচাডরছদর িরীছরর জনয 
েছত্নর বযবস্থা কডর ডকন্তু কদাডচৎ আমরা তাছদর আত্মডবশ্বাছসর েত্ন ডনছত চাই। আমরা 
তাছদর মাংস আর আলু খাইছয় িডি বা়িাছত সাহােয কডর ডকন্তু দুুঃছখর কথা, তাছদর 
প্রিংসার বাণী থিানাছত আমাছদর অবছহলা অফুরন্ত। আমরা বুডে না এই প্রিংসা 
তাছদর মছন প্রোত সংগীছতর মছতাই ডচরজাগরুক থাকছত পাছর। 
  
থকাছনা থকাছনা পাঠক থবােহয় এপেবন্ত পছ়ি বলছত চাইছবন : পুরছনা বস্তাবডন্দ মাল! 
একদম বাছজ আর থতাষাছমাদ ো়িা ডকেুই না। এ ডজডনস আমরা জাডন। এছত কাজ হয় 
না–ডবছিষ কছর বুডদ্ধমান মানুষছদর কাছে।’ 
  
ডঠক কথা, থতাষাছমাছদ বুডদ্ধমান মানুছষরা কদাডচত থোছলন। থতাষাছমাদ হল, 
স্বাথবপরতামাখা আর। কপিতায় জ়িাছনা ডকেু। এিা সাোরণত : বযথব হয় আর তা 
হওয়ারই কথা। এিাও সডতয কথা থে ডকেু ডকেু মানুষ প্রিংসা থিানার জনয এতই 
লালাডয়ত আর উদগ্রীব থাছক থে তারা থে থকাছনা ডকেুই ডগলছত নতডর, অনাহারডক্লষ্ট 
মানুষ থেমন গাস বা কুছচামাছের থিাপও ডগছল থফছল। 
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উদাহরণ ডহছসছব বহুডববাহকারী ডডোডন োইছদর কথািাই একবার েরুন। এই ডডোডন 
োইরা ডবছয়র বাজাছর এছকবাছর জ্বলজ্বছল তারার মছতাই ডেল। তারা, অথবাৎ এই 
তথাকডথত রাজপুত্ররা থকমন কছর দুই অপরূপ সুন্দরী আর ডবখযাত অডেছনত্রী, ডবখযাত 
একজন অছপরা গাডয়কা আর লক্ষ লক্ষ িাকার মাডলক বারবারা হািনছক ডবছয় 
কছরডেছলন? থকন? আর থকমন কছরই বা তারা এিা কছর? 
  
‘ডলবাডিব’ নাছম একিা কাগছজ অযাছডলা থরাজাসব থসন্ট জন ডলছখডেছলন, ‘…থমছয়ছদর 
কাছে ডডোডনছদর আকষবছণর বযাপার েুগ েুগ বযাপী থকাছনা রহছসযরই অঙ্গ। 
  
ডতডন আছরা জানান, ‘ডবখযাত থপালা থনডগ্র পুরুষ সম্পছকব ওয়াডকবহাল আর ডবখযাত ডিল্পী 
একবার বযাপারিা আমার কাছে বযাখযা কছরডেছলন। ডতডন বছলডেছলন, ওরা থতাষাছমাছদর 
বযাপারিা এতই োছলা থবাছে থেিা আর থকাছনা আমার থদখা পুরুষছক কখনই থদডখ 
ডন। আর এই থতাষাছমাদ বযাপারিা এই রসকষহীন বাস্তব জগছত সমূ্পণব বযথব। আর 
আপনাছক কথা ডদছত পাডর থে থমছয়ছদর কাছে ডডোডন োইছদর আকষবছণর রহসযিাও 
এিাই। 
  
এমন ডক মহারাণী ডেছক্টাডরয়াও থতাসাছমাদডপ্রয়া ডেছলন। ডডসছরডল স্বীকার কছরডেছলন 
থে, রাণীর সছঙ্গ কাজকমব করার সময় ডতডন এ কাজিা থবি চমৎকার োছবই করছতন। 
তার ডঠক ডনছজর োষায় বযাপারিা ডেল এই রকম, ‘…থবি চমৎকার কছর 
থতাছ ষাছমাছদর প্রছলপ লাগাতাম। এিাও জানা কথা ডডসছরডল ডেছলন ডবিাল ডব্রডিি 
সাম্রাছজযর িাসকছদর মছেয সবছচছয় দক্ষ, ডনখুাঁত আর েূরুন্ধক একজন মানুষ। ডনছজর 
জগছত ডতডন ডেছলন একজন পাকা থলাক। তার পছক্ষ থে কাজ করা সহজ ডেল থসিা 
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আমার বা আপনার পছক্ষ কাছজর হছব না। থতাষাছমাদ হল অছনকিা জাল িাকার মছতা 
আর জাল িাকার মছতাই তা আপনাছক থসিা চালাছত থগছল ডবপছদ থফলছব। 
  
তাহছল প্রিংসা আর থতাষাছমাছদর মছেয তফাৎ ডক? খুবই সহজ। একিা হল আন্তডরক 
আর অনযিা হল কপিতা মাখাছনা। একিার উৎপডত্ত হৃদছয়র অন্তস্থল থথছক আর অনযিা 
সমূ্পণব বানাছনা। একিা স্বাথবপরতা মুি আর মনযিা স্বাথবপরতা জ়িাছনা। একডিছক সারা 
পৃডথবীই প্রিংসা কছর আর অনযিাছক সারা পৃডথবী ঘৃণা কছর। 
  
আডম ডকেু ডদন আছগ থমডক্সছকা ডসডির কযাপিছিছপক প্রাসাছদ থজনাছরল ওছব্রগছণর 
একিা আবক্ষ মূডতব থদছখ এছসডে। মূডতবর ডনছচ থজনাছরল ওছব্রগছণর জীবন দিবন থথছক 
এই কথাগুছলা থখাদাই করা আছে : ‘থে িত্রু আপনাছক আিমণ করছে তাছক েয় 
পাছবন না। থে বনু্ধরা আপনাছক থতাষাছমাদ কছর তাছদর সম্পছকব সাবোন থাকুন। 
  
না! না! না! আডম থতাষাছমাছদর হছয় ওকালডত করডে না। এর োছর কাছেও আডম োডে 
না। আডম শুেু এক নতুন জীবন প্রবাছহর কথাই বলডে। আমাছক আবার বলছত ডদন-
’আডম এক নতুন জীবন প্রবাছহর কথাই বলডে। 
  
রাজা পঞ্চম জজব বাডকংহাম প্রসাছদ তার িাডড কছক্ষ েয়ডি নীডতবাকয িাডঙছয় 
থরছখডেছলন। একডি নীডত বাকয হল : ‘সস্তা থতাষাছমাদ করছত বা থপছত থেন ডিক্ষা না 
পাই।এিাই আসল কথা, থতাষাছমাদ হল সস্তা প্রিংসা। একবার থতাষাছমাছদর চমৎকার 
একিা অথব শুছনডেলাম। থসিা বলার থলাে সামলাছত পারডে না : ‘থতাষাছমাদ হল 
আসছল ডনছজর সম্পছকব কীোছব থসিাই বছল থদয়া। 
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আমরা েডদ সবাই থতাষাছমাদ করছত চাইতাম, তাহছল সবাই থসিা গ্রহণ কছর কাজ 
করত আর আমরাও মানুছষর সছঙ্গ বযবহাছর রপ্ত হছয় উঠতাম। আমরা েখন থকাছনা 
ডবছিষ সমসযা ডনছয় মাথা ঘামাই না, আমরা সাোরণতুঃ আমাছদর োবনার িতকরা ৯৫ 
োগই ডনছজর সিছন্ধ থেছব কািাই। 
  
এখন ডকেুক্ষছণর জনযও েডদ ডনছজছদর সিছন্ধ আমরা োবনা বন্ধ কডর আর অনয 
সবাইছয়র োছলা োছলা বযাপাছর োবছত শুরু কডর তাহছল আমাছদর আর ওই সস্তা আর 
ডমছথয থতাষাছমাদ রপ্ত করা দরকার হছব না আর থসিা প্রায় মুখ থথছক থবর করার 
আছগই থলাক থজছন থফলছব। 
  
এমাসবন বছলডেছলন : থেসব মানুছষর সছঙ্গ আমার সাক্ষাৎ ঘছি তারা সবাই থকান না 
থকান োছব আমার থচছয় থশ্রষ্ঠ। এর মেয ডদছয় আডম তার সম্পছকব জানছত পাডর।’ 
  
এিা েডদ এমাসবছনর থক্ষছত্র সতয হয় তাহছল ডক তা আমার বা আপনার থক্ষছত্র হাজার 
গুণ থবডি সতয হছয় উঠছব না? আসুন, আমাছদর কাজকমব আর চাডহদা ডদছয় ডচন্তা-
োবনা বন্ধ কডর আর থচষ্টা কডর অনয সবাইছয়র সদ গুণ ডনছয়। আর থতাষাছমাদ 
বযাপারিাও েুছল োন। শুেু আন্তডরক আর োছলা প্রিংসা করছত থাকুন। অনযছক 
সমথবছনর থবলায় হাডসমুছখ থসিা করুন আর প্রিংসায় পঞ্চমুখ হছয় উঠুন আর তাহছলই 
থদখছবন মানুষ আপনার কথা মছন রাখছব। 
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১০. কমেঠ ডলাজকর পাজয়র গনজি পৃগথবী : কমেহীনজক 
একাকী গনজেন পজথ িলজত হয় 

  
প্রডত বের গ্রীষ্মকাছলই আডম থমইছন মাে েরছত োই। বযডিগতোছব আডম আবার 
িছবডর আর ডিম খুবই োছলাবাডস, তছব আিেব বযাপার হল মাছেরা োছলাবাছস 
থপাকামাক়ি। অতএব আডম মাে েরছত থগছল আডম আমার ডনছজর পেছন্দর কথািা 
োডব না বরং মাছেরা ডক চায় তাই োডব। বাঁ়িডিছত তাই িছবডর বা ডিম না আিডকছয় 
আডম লাগাই থপাকামাক়ি বা একিা ফড়িং তারপর মাছেছদর বডল : ডক, এবার আসছব 
থতা থতামরা থতামাছদর ডপ্রয় খাবাছরর থলাছে?” 
  
তাহছল মানুষছক আকডষবত করছত ডগছয় এই সাোরণ বুডদ্ধিাই কাছজ লাগান না থকন? 
  
লছয়ড জজবও ডঠক এমনডি কছরডেছলন। তাাঁছক েখন থকউ ডজজ্ঞাসা কছরডেল েুছদ্ধর 
সময় উইলসন, অলবযাছন্ডা আর ডক্লছমছের মছতা থনতারা েখন ডবসৃ্মত আর ক্ষমতাচুযত হন 
তখন ডতডন থকমন কছর এত দীঘবকাল ক্ষমতায় আসীন থথছকছেন। ডতডন উত্তর 
ডদছয়ডেছলন থে, তাাঁর ক্ষমতার িীছষব থাকার কারণ একিাই, আর তা হল ডতডন 
ডিছখডেছলন মাে বুছে চার থফলা চাই। 
  
আমরা ো চাই তা ডনছয় আছলাচনা থকন? এিা থেছলমানুষী অবাস্তব কাজ। এিা অবিয 
ডঠক আপডন ো চান তাছত আপনার আগ্রহ আছে, ডচরকাল েছরই থসিা আছে। ডকন্তু 
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আর থকউ তা নয়। আমরা বাডক সবাই আপনারই মছতা, আমরা ো চাই তাছতই 
আমাছদর আগ্রহ। 
  
অতএব এ জগতিায় অনয মানুষছক আগ্রহী কছর থতালার উপায় হল থস ো চায় থস 
সম্পছকব কথা বলা আর ডক কছর থসিা থস থপছত পাছর তা থদডখছয় থদয়া। 
  
েডবষযছত কাউছক ডদছয় ডকেু কডরছয় ডনছত থগছল কথািা মছন রাখছবন। েরুন, আপডন 
চান না আপনার থেছল েূমপান করুক, তাহছল তাছক উপছদি ডদছত োছবন না বা 
আপডন ো চান বলছবন না। বরং তাছক থদডখছয় ডদন ডসগাছরি থখছল থস থবসবল ডিছম 
সুছোগ না থপছত পাছর বা একি গজ থদৌছ়ি ডবজয়ী হছতও পাছর। 
  
এ বযাপারিা মছন রাখা খুবই োছলা, আর তা আপডন থোি থেছলছমছয়, িাবক বা 
ডিম্পাডঞ্জ োছক ডনছয়ই চলছত চান না থকন। থেমন উদাহরণ ডহছসছব : রাফল ওয়ালছডা 
এমাসবন আর তার থেছল একিা বােুরছক একডদন থকায়াছ়ি থোকাছনার থচষ্টা করডেছলন। 
ডকন্তু তারা খুব সাোরণ থসই েুলই করছলন। তারা ডনছজরা ো চান তাই করডেছলন। 
এমাসবন বােুরিাছক থঠছল ডদডেছলন আর তাাঁর থেছল িানছত চাইডেছলন। বােুরিাও ডনছজ 
ো চায় তাই করছত লাগল–থস পা িি কছর ডকেুছতই জায়গািা ো়িছত চাইল না। 
বাড়ির আইডরি পডরচাডরকা ওাঁছদর োছমলা লক্ষয কছরডেল। পডরচাডরকার প্রবন্ধ বা বই 
থলখার ক্ষমতা ডেল না, তছব এমন অবস্থায় তার প্রচুর সাোরণ বুডদ্ধ ডেল, এমাসবছনর ো 
ডেল না। বােুছরর মছনাোব থস বুেল। থস করলা ডক ওর আঙুলিা মাতৃছিছহ বােুছরর 
মুছখ েুডকছয় ডদছতই বােুরিা থসিা চুষছত শুরু করল আর তাছক ঘছর েুডকছয়ও থদয়া 
থগল। 
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জছের পর থথছক আপডন ো কছর আসছেন তা হল আপডন ডকেু চাইছেন বছল। মছন 
োবুন, থেডদন থরডিছসর তহডবছল একি ডলার দান কছরডেছলন। হযাাঁ, এিা ডনয়ছমর 
থকাছনা বযডতিম নয়। আপডন থরডিসছক একি ডলার ডদছয়ছেন কারণ আপডন 
সাহাছেযর হাত বা়িাছত থচছয়ছেন, আপডন থচছয়ছেন চমৎকার একিা স্বাথবপরতাহীন 
স্বগবীয় কাজ করছত। 
  
একি ডলাছরর থচছয় আপনার মনোব ওরকম না হছল িাকািা আপডন হাতো়িা 
করছতন না। অবিয দানিা আপডন চকু্ষলজ্জাছতও কছর থাকছত পাছরন বা থকাছনা 
মছক্কছলর কথাছতও তা পাছরন। তছব একিা বযাপার ডঠক। আপডন দানিা কছরন থেছহতু 
আপডন ডকেু থচছয়ডেছলন। 
  
প্রছফসর হযাডর এ. ওোরডিি তার চমৎকার বই ‘ইনফু্লছয়ডেং ডহউমযান ডবছহডেয়াছর,’ 
ডলছখডেছলন : ‘আমাছদর কাছজ উৎপডত্ত হল আমরা ো চাই তা থথছকই…েডবষযছত োরা 
অনযছদর বছি আনছত চান, থসিা পডরবাছর, সু্কছল, রাজনীডতছত থেখাছনই থহাক না 
থকন–তাছদর প্রডত সব থসরা পরামিব হল প্রথছম থসই মানুছষর মছন থস ো চায় থস 
সিছন্ধ আগ্রহ জাডগছয় থতালা। একাজ থে করছত পাছর সারা দুডনয়াই তার সছঙ্গ থাকছব। 
থে পাছর না তাছক একলাই চলছত হয়।’ 
  
এছকবাছর গডরছবর সন্তান স্কচ অযান্ড্রু কাছনবডগ, ডেডন ঘণ্টায় দুই থসন্ট থরাজগার কছর 
জীবন শুরু কছরন আর থিষপেবন্ত কছয়ক হাজার থকাডি ডলার দান কছরন জীবছনর 
শুরুছতই ডিছখডেছলন থে, মানুছষর উপর প্রোব ডবস্তাছরর থগা়িার কথা হল অনযরা ডক 
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চায় থসিা বুছে কথা বলা। ডতডন মাত্র চার বের সু্কছল পছ়িডেছলন, তবুও মানুষছদর 
োছলাোছবই চালনা করছত থিছখন। 
  
একিা উদাহরণ ডদডে : তাাঁর িালী একবার তাাঁর দুই থেছল ডনছয় দারুণ ডচন্তায় পছ়িন। 
দুজছন ইছয়ছল প়িাশুনা করডেল আর তারা ডনছজছদর ডনছয়ই এত মিগুল ডেল থে, 
বাড়িছত ডচডঠপত্র থলখার কথা বা মাছয়র ডচডঠর জবাব থদয়াও সময় থাকত না তাছদর। 
  
কাছনবডগ সব শুছন একি ডলার বাডজ রাখছলন থে, উত্তর না থচছয়ও পছরর ডাছকই ডতডন 
ওছদর উত্তর এছন থদছবন। একজন বাডজছত রাডজও হছয় থগল। ডতডন এবার দু’জনছক 
থবি তামািা কছর ডচডঠ ডলছখ জানাছলন সছঙ্গ দু’জনছক পাাঁচ ডলার কছর থনাি 
পাঠাছেন। 
  
িাকািা অবিয ডতডন পাঠাছলন না। 
  
পছরর ডাছকই েথারীডত উত্তর এছস থগল থমছিামিয়ছক েনযবাদ জাডনছয়। অবিয ডচডঠছত 
আর ডক ডেল ডনছজরাই থসিা থেছব ডনন। 
  
আগামীকালই আপডন হয়ছতা কাউছক ডদছয় থকান কাজ করাছত চাইছবন। কথা বলার 
আছগ একিু ডচন্তা কছর প্রশ্ন করুন : ‘ওছক কাজ করছত আগ্রহী করছবা কীোছব? 
  
এই প্রশ্নিা মছন জাগছল আমরা পাগছলর মছতা েুছি ডগছয় থসই থলাকছক আডম ডক চাই 
থবাোছত বসব না। এ কাজ বৃথাই হছব। 
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ডনউইয়ছকবর থকাছনা এক থহাছিছলর বলরুমিা আডম কুড়িডি রাছতর মছতা ো়িা 
কছরডেলাম, উছদ্দিয ডকেু বিৃতা থদয়া। এক সীজুছনর শুরুছত আমাছক আচমকা 
জানাছনা হল আমার আছগর ো়িার প্রায় ডতনিগুণ থবডি ডদছত হছব। এ খবর আমার 
কাছে আছস ডিডকি থেছপ ডবডলছয় থদবার আর থঘাষণা করার পছর। 
  
স্বাোডবকোছবই বা়িডত িাকা থদবার ইছে আমার ডেল না। ডকন্তু আডম ডক চাই তা ডনছয় 
থহাছিছলর সছঙ্গ কথা বছল থকাছনা লাে হত ডক? তাছদর আগ্রহ তারা ডক চায় তাই 
ডনছয়। তাই ডদন কছয়ক পছর আডম মযাছনজাছরর সছঙ্গ থদখা করছত থগলাম। 
  
থদখা কছর আডম বললাম, আপনার ডচডঠিা থপছর একিু োক্কা থখছয়ডে। তছব আপনাছক 
থদাষ ডদডে না। আপনার জায়গায় থাকছল আডমও থবাে হয় এরকম ডচডঠই ডলখতাম। এ 
থহাছিছলর মযাছনজার ডহছসছব েত থবডি লাে করা োয় থসিা থদখা। তা না করছল 
আপনার চাকডর হয়ছতা থাকছব না, আর না থাকাই উডচত। এখন একবার আসুন এক 
িুকছরা কাগছজ থলখা থাক এই ো়িা বা়িাছল আপনার ডক সুডবছে অসুডবছে হছত পাছর। 
  
এরপর আডম একিা থলিার পযাছডর কাগজ ডনছয় মাে বরাবর একিা লাইন থিছন এক 
পাছি ডলখলাম ‘সুডবো’ অনযপাছি ডলখলাম ‘অসুডবো। 
  
এবাছর সুডবোর ঘছর ডলখলাম : বলরুম ডবনা ো়িায়। তারপছরই বললাম, আপডন 
বলরুম নাচ আর অনুষ্ঠাছনর জনয ো়িা থদবার জনয থপছল আপনাছদর সুডবছেই হয়। 
এছবি ব়ি সুডবছে, কারণ এজনয ো়িা ডদছয় বিৃতার জনয ঘরিা থেছ়ি থদয়ার থচছয় 
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অছনক থবডি লাে হয়। আপনাছদর বলরুমিা কুড়িিা রাছতর েত আিছক রাখছল 
ডনিয়ই আপনাছদর লাে থবি কমই হছব। 
  
‘এবার আসুন অসুডবছের বযাপারিা থদখা োক। প্রথছম, আমার কাে থথছক থবডি ো়িা 
আদায় না কছর আপনাছক তা কমাছত হছব। আসছল এিা আপনাছক মন থথছক একদম 
মুছে থফলছত হছব। কারণ থে ো়িা চাইছেন আডম তা ডদছত পারব না। আমাছক বােয 
হছয় অনয থকাথাও বিৃতার বযবস্থা করছত হছব।’ 
  
‘এো়িাও আপনার আর একিা অসুডবছে আছে। এই বিৃতা আপনার থহাছিছল 
বহুডিডক্ষত আর সংসৃ্কডতবান মানুষ থিছন আনছব। আর থসিা আপনার পছক্ষ চমৎকার 
ডবজ্ঞাপনই হছব, তাই না? আসছল, খবছরর কাগছজ আপনারা েডদ ৫০০০ ডলাছরর 
ডবজ্ঞাপনও থদন তাহছলও এত মানুষছক থহাছিল থদখাছত হাডজর করছত পারছতন না 
আডম এই বিৃতার মেয ডদছয় ো পারব। এিা থহাছিছলর পছক্ষ অছনকখাডন, তাই না?’ 
  
কথা বলছত বলছত আডম অসুডবো দুছিা ডঠক জায়গায় ডলছখ থফললাম, তারপর কাগজিা 
মযাছনজাছরর হাছত ডদছয় বললাম, আিা কডর সুডবছে আর অসুডবছে দুছিাই োছলা কছর 
থদছখ তারপর আপনার মতামত আমায় জানাছবন। 
  
পছরর ডদনই একিা ডচডঠ থপলাম, তাছত আমায় জানাছনা হছয়ডেল থে, আমার জনয 
ো়িািা ডতনিগুছণর বদছল মাত্র িতকরা ৫০ োগ বা়িাছনা হছয়ছে। মছন রাখছবন, এই 
োগই কমাছনা হছয়ডেল এ বযাপাছর আমার মছনর ইছে একিুও না জাডনছয়। আডম 
সারাক্ষণই অনয জন ডক চায় আর থপছত পাছর থসিাই থেছবডে। 
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মছন করুন, স্বাোডবক মানুছষর মছতাই আডম েডদ কাজ করতাম, েরুন সিান সছবছগ 
ঘছর েুছক আডম বলতাম, এোছব ডতনিগুণ ো়িা বা়িাছনার মাছন ডক একবার বলছবন? 
আপডন জাছনন থে ডিডকি ডবডি হছয় হছয় থগছে আর থঘাষণাও করা হছয় থগছে? 
ডতনিগুণ! হাসযকর? অসম্ভব! এ িাকা ডকেুছতই থদব না! 
  
এছত ডক হত! একিা তছকবর অবকাি শুরু হত, থবি গরম কথাবাতবা চলছতা-আর 
আপনাছদর অবিযই জানা আছে তছকবর পডরণডত থকমন হয়। তাছক েডদ স্বীকার 
করাছতও পারতাম তার েুল হছে, তাহছলও তার অহডমকা থবােই তাছক সব থমছন 
ডনছয়ও হার মানাছত ডদত না। 
  
মানডবক সম্পকব ডনছয় চমৎকার একিা পরামছিবর ডবষছয় বলডে। কথািা থহনডর 
থফাছডবর। ডতডন বছলডেছলন, কাছরা েডদ থগাপন সাফছলযর চাডবকাডঠ থাছক, তাহছল থসিা 
থাছক তার অছনযর কথার দৃডষ্টছকাণ আর ডনছজর দৃডষ্টছকাণ বুছে থনয়ার মছেয।’ কথািা 
বারবার বলার আর মছন রাখার মতই। 
  
বযাপারিা খুবই সরল আর এতই স্বাোডবক থে, থে থকউ একবার দৃডষ্ট থমছলই এর 
অন্তছরর সতয থদখছত পারছব, তবুও পৃডথবীর িতকরা ৯০ োগ মানুষই িতকরা ৯০ 
বার এিা অগ্রাহয কছর। 
  
থকাছনা উদাহরণ চান? তাহছল আগামীকাল সকাছল থেসব ডচডঠ আসছব থসগুছলা থদছখ 
ডনন–তাহছলই থদখছবন থবডিরোগই এই সাোরণ বুডদ্ধর বযাপারিা মানছত চায় না। 
একিা উদাহরণ ডনন থকান ডবজ্ঞাপন এছজডের থবতার দপ্তছরর প্রোছনর থলখা 
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সারাছদছির নানা অডফছসর কাছে থলখা। সারা থদছির স্থানীয় থবতার থিিছনর 
মযাছনজারছদর কাছে থলখা হয় ডচডঠিা (প্রডতডি পযারাগ্রাছফই আমার প্রডতডিয়ার কথা 
আডম ডলছখ ডদছয়ডে)। 
  
ডম. জন ব্লযাঙ্ক, 
ব্লযাঙ্ক ডেল, ইডন্ডয়ানা। 
ডপ্রয় ডম. ব্লযাঙ্ক, আমাছদর থকাম্পাডন থরডডওর জগছত আর ডবজ্ঞাপন ডবষছয় থশ্রষ্ঠত্ব বজায় 
রাখছত চায়। 
  
(আপনার থকাম্পাডন ডক চায় তাছত কার মাথা বযথা? আডম আমার সমসযা ডনছয়ই ডবব্রত। 
বযাংক আমার বাড়ির বন্ধক আছগই বন্ধ কছর ডদডে। থপাকায় সব ফসল নষ্ট করছে, 
থিয়ার বাজার গতকাল উছটছে, আজ সকাছল ৮-১৫র গাড়ি েরছত পাডর ডন, থজাছের 
নাছচর অনুষ্ঠাছন গতরাছত আডম ডনমডন্ত্রত হই ডন, ডািার বলছেন, আমার ব্লাড থপ্রসার 
খুব থবছ়ি থগছে, িাযু়র থরাগ আর খুিডকও হছয়ছে। এরপর ডক হছব? আডম দুডিন্তা 
ডনছয় সকালছবলা অডফছস আসব, ডচডঠপত্র খুলব, আর খুছলই থদখব ডনউইয়ছকবর থকাছনা 
এক থকউছকিা তার থকাম্পাডন ডক চায় তাই ডনছয় সাতকাহন ডলছখছে। ফুুঃ। থলাকিার 
েডদ োরণা থাকত এরকম ডচডঠ ডক রকম প্রডতডিয়া সৃডষ্ট কছর তাহছল ডবজ্ঞাপন বযবসা 
থেছ়ি থে থঘা়িার ঘাস কািা শুরু করত)। 
  
‘এই এছজডে জাতীয় ডবজ্ঞাপছনর মােযছম থে িাকা আয় হয় থসিা সবার থচছয় থবডি। 
আমাছদর পরবতবী কমবসূচী বেছরর পর বের েছর আমাছদর থশ্রষ্ঠত্ব বজায় রাখছত সাহােয 
কছর চছলছে। 
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(আপনারা অছনক ব়ি আর েনী, এছকবাছর চুছ়িাছতই আপনাছদর আসন। তাছত ডক? 
আপনারা থজনাছরল থমাির, থজনাছরল ইছলকডিক আর আছমডরকা েুিরাছের 
থসনাবাডহনীছক ডনছয় গ়িা ডবরাি ডকেু হছলও আডম তার কানাকড়ি দামও ডদই না। 
আপনার েডদ কু্ষছদ চ়ুিই পাডখর মছতাও বুডদ্ধ থাকত তাহছল বুেছত পারছতন আডম কত 
ব়ি তাছতই আমার আগ্রহ আছে–আপডন কত ব়ি তাছত নয়। আপনাছদর ডবরাি 
সাফলযর কথা শুছন আমার ডনছজছক দারুণ থোি আর হীন মছন হয়)। 
  
‘আমরা চাই আমাছদর প্রডতষ্ঠান থবতার সম্পছকব থিষ কথাই হছয় উঠুক…। 
  
(আপনারা চান! আপনারা গদবে। আপনারা বা মুছসাডলনী বা ডবং িসডব ডক চান আমার 
জানছত কণামাত্রও আগ্রহ থনই। আপনাছক জানাছত চাই থিষবাছরর মছতা থে আডম 
ডনছজ ডক চাই তাছতই শুেু আমার আগ্রহ আছে–আর আপনার এই অদু্ভত ডচডঠছত থস 
কথা আপডন একবারও বছলন ডন)। 
  
অতএব আপনার আমাছদর প্রডতষ্ঠানছক আপনাছদর তাডলকায় সাপ্তাডহক থবতার থিিছনর 
খবছরর জনয নথীেুি করছবন আিা রাডখ…। 
  
(নথীেুি করব! আপনার িাযু়র থজার আছে বছি! আপনার ব়ি ব়ি কথায় আমার 
ডনছজছক এছকবাছর অপদাথব মছন হছে তার উপর আপডন আবার আমাছদর তাডলকায় 
আপনাছক নথীেুি করছত বছলছেন। থলখার সময় একবার ‘দয়া কছর কথািা বলারও 
প্রছয়াজন থবাে করছেন না।) 
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এই ডচডঠর দ্রুত প্রাডপ্ত স্বীকার কছর আপনাছদর বতবমান কাছজর োরা জানাছল উেছয়র 
পছক্ষই থসিা কাছজর হছব। 
  
(মূখব! একখানা সস্তাদছরর, বাছজ কাগছজ থলখা ডচডঠ পাডঠছয়ছেন-নচছত্রর েরাপাতার 
মছতা একখানা ডচডঠ–তার উপর আডম েখন বন্ধক, ব্লাড থপ্রসার পাকার উৎপাত ডনছয় 
বযডতবযস্ত তখন আবার বলার স্পেবা থদডখছয়ছেন আপনার ওই বাছজ ডচডঠর প্রাডপ্তস্বীকার 
করছত–তাও আবার দ্রুত’! আপনার ডক জানা আছে আপনার মছতা আডমও বযস্ত হুকুম 
করার সাহস থকাথায় থপছলন? আপডন বছলছেন, এিা উেছয়র পছক্ষই কাছজর হছব। 
থিষপেবন্ত তাহছল আমার মনিা বুেছত থপছরছেন থদখডে। তছব আমার ডক সুডবো হছব 
থস বযাপারিা থোাঁয়ার মতই রছয় থগছে।) 
  
আপনার ডবশ্বস্ত, 
জন ব্লযাঙ্ক মযাছনজার, 
থবতার দপ্তর। 
  
‘পুনি : ডেতছর পাঠাছনা ব্লযাঙ্কডেল পুডস্তকাডি আপনার আগ্রহ জাগাছত পাছর, আর এিা 
আপডন থরডডওছত থঘাষণার বযবস্থাও করছত পারছবন। 
  
(ছিষপেবন্ত পুনিছত ো ডলছখছেন তাছত আমার থকান সমসযার সমাোন হছতও পাছর। 
আপডন এিা ডদছয়ই থতা ডচডঠিা শুরু করছত পারছতন–ডকন্তু ডক লাে? থে-থকাছনা 
ডবজ্ঞাপন দপ্তছরর থলাক এমন ডচডঠ ডলখছত তার মডস্তছষ্কর সুস্থতা ডনছয় সছন্দহ জাছগ। 
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আমাছদর ইদানীং কাছলর কাছজর ডববরণ থলখা ডচডঠ থপছয় আপনার থকাছনা কাজই হছব 
না–আপনার দরকার হল আপনার থাইরছয়ড গ্ল্যাছন্ডর জনয খাডনকিা আছয়াডডন।) 
  
এখন েরুন, ডবজ্ঞাপন বযবসাছতই জীবন কািাছেন আর মানুষছক প্রোবাডেত করছত 
পাছরন বছল আত্মোঘা আছে এমন একজছনর কাে থথছকই েডদ এরকম ডচডঠ আছস 
তাহছল আমাছদর মাংসওয়ালা, রুডিওয়ালা বা কাছপবি সারাইওয়ালার কাে থথছক থকমন 
আিা করব? 
  
আর একখানা ডচডঠর উদাহরণ থদখুন। এ ডচডঠিা ডলছখডেছলন এই ডবষছয়র একজন 
োত্রছক জননক মালপডরবহণ থকাম্পাডনর সুপাডরছন্টছন্ডন্ট। োছক থলখা হছয়ডেল তার মছন 
এিা ডক রকম প্রোব থফছলডেল? আছগ ডচডঠিা প়িন তারপর বলডে। 
  
‘এ থজছরগাস সে ইনকরছপাছরিড 
২৮, ফ্রন্ট িীি, ব্রুকলীন, এন, ওয়াই। 
‘ডম. এডওয়াডব োডমবছলন সমীছপষু। 
  
জনাব, 
আমাছদর বডহগবামী থরলপছথর মাল গ্রহণ থকছন্দ্র অপরাছহ্ন মাল পাঠাছনার জনয ডবছিষ 
অসুডবো হছে। এই সছবর ফছল থদখা ডদছে ডে়ি, আমাছদর কমবীছদর ওোরিাইম, 
িাছকর জনয থদডর আর থকান থকান থক্ষছত্র মাল পাঠাছনায় থদডর হছয় োছে। ১০ই 
নছেির আপনাছদর প্রডতষ্ঠাছনর কাে থথছক ৫১০ থপডি মাল আছস প্রায় ডবছকল ৪-২০ 
ডমডনছি। 
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আমরা এইসব কাছজর আর থদডরছত মাল পডরবহছণর অবািনীয় প্রডতডিয়ার হাত থথছক 
থরহাই থপছত আপনার সহছোডগতা কামনা কডর। আমরা ডক এই অনুছরাে জানছত পাডর 
এরপর েখন এই রকম থবডি পডরমাছণ মাল পাঠাছবন থসগুডল িাছক ডবছকছলর আছগই 
পাঠাছবন বা অন্ততুঃ ডকেু পডরমাণ আছগই পাঠাছবন? 
  
এই রকম বযবস্থায় আপনাছদর থে সুডবো লাে হছব তা হল আপনাছদর িাক আছরা দ্রুত 
খাডল হছত পারছব, আর আমরা এ প্রডতশ্রুডত ডদডে থে, আপনাছদর িাঙ্ক সছঙ্গ সছঙ্গই 
খাডল কছর থদয়া হছব। 
  
আপনার অডত ডবশ্বস্ত, 
থজ. ডব. সুপাডরছন্টছডন্ট। 
  
ডচডঠিা প়িার পর এ. থজছরগাস থকাম্পাডনর থসলস্ মযাছনজার ডম. োডমবছলন থসিা আমার 
কাছে ডনছচর মন্তবযসহ পাডঠছয় থদন : 
  
‘ো চাওয়া হছয়ডেল এ ডচডঠিায় ডঠক তার উছটা ফল হয়। ডচডঠিা শুরু করা হছয়ছে মাল 
খালাস ইতযাডদর অসুডবো জাডনছয়, তছব বলছত থগছল এ ডনছয় আমাছদর মাথাবযথা থনই। 
আমাছদর থকাছনা অসুডবোর কথা ডচন্তা োবনা ো়িাই অনুছরাে জানাছনা হছয়ছে থে, 
আমরা সহছোডগতা করছল িাক দ্রুত খালাস কছর ওইডদছনই মাল পাঠাছনা হছব। 
  
‘অনযোছব বলছত থগছল আমাছদর থে বযাপাছর সবছচছয় থবডি আগ্রহ আছে থসিা সবার 
থিছষ থলখা হছয়ছে আর ডচডঠিা সহছোডগতার না হছয় িত্রুতাপূণবই হছয় উছঠছে। 
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এবাছর থদখা োক। আসুন, এ ডচডঠিা আবার নতুন কছর ডলছখ আছরা োছলা করা োয় 
ডকনা। আমাছদর সমসযা ডনছয় আছলাচনা কছর সময় নষ্ট করার প্রছয়াজন থনই। থহনডর 
থফাডব থেমন বছলডেছলন : সব সময় অপরজছনর দৃডষ্টছকাণ থথছক ডবচার করছবন, সছঙ্গ 
ডনছজছদরও।‘ 
  
ডনছচ ডচডঠিা ঘুডরছয় থলখার উদাহরণ ডদডে। এিাই হয়ছতা সবছচছয় োছলা নয়, তছব 
অবিযই ডকেুিা উিত, ডক বছলন? 
  
ডম. এডওয়াডব োডমবছলন, 
 অ/এ. থজছরগাস সে ইনকং। 
২৮ ফ্রন্ট ডিি, 
ব্রুকলীন, এন, ওয়াই। 
  
ডপ্রয় ডম. োডমবছলন, 
গত থচৌদ্দ বের োবত আপনার প্রডতষ্ঠান আমাছদর একজন োছলা মছক্কল হছয় আছেন। 
স্বোবতই তাই আপনাছদর পৃষ্ঠছপাষকতার জনয আমরা কৃতজ্ঞ। তাই আপনাছদর ো 
প্রছয়াজন থসই দ্রুত পডরেি কাজ করার করছত প্রস্তুত। োইছহাক আমরা দুুঃছখর সছঙ্গ 
জানাডে এিা করা আমাছদর পছক্ষ অসম্ভব েডদ আপনাছদর িাক প্রচুর মালসহ 
ডবছকছলর অছনক পছর আছস, থেমন এছসডেল ১০ই নছেির। থকন? তার কারণ অনযানয 
খডরদ্দারও তাই কছর থাছকন। স্বোবতই এর ফছল ডে়ি জমছত থাছক। এর অথব হল 
অডনবােব োছবই আপনাছদর িাক থজডিছত আিছক োয়, আর অছনক থক্ষছত্র আপনাছদর 
মাল পডরবহছন থদডরও হছয় োয়। 
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এিা ব়িই খারাপ। এিা থকমন কছর এ়িাছনা োয়? এিা সম্ভব আপনাছদর মাল 
ডবছকছলর আছগই থজডিছত থপৌঁছে থদয়া। এছত সব কাজ দ্রুত হছত পারছব, আপনাছদর 
মাল আমাছদর নজছর থাকছব আর আমাছদর কমবচাডররাও তা়িাতাড়ি রাছতর আছগ বাড়ি 
ডফছর আপনাছদর নতডর সুস্বাদু মযাকারডন আর লুডলস্ সহছোছগ ননিছোগ সারছব। 
  
আমার অনুছরাে এ ডচডঠছক থকাছনা অডেছোগ বছল োবছন না, আর এিাও োবছবন না 
আপনাছদর বযবসা চালাছনার থক্ষছত্র মাথা গলাডে। 
  
েখনই আপনারা মাল পাঠান না থকন আমরা আনছন্দর সছঙ্গই েথাসােয আপনাছদর 
থসবায় ডনছয়াডজত থাকব। 
  
আপনারা অতযন্ত বযস্ত মানুষ। দয়া কছর এই ডচডঠর উত্তর ডদছত চাইছবন না। 
  
আপনার ডবশ্বস্ত থজ-ডব, 
সুপাডরছন্টছডন্ট। 
  
আজছকর ডদছন হাজার হাজার ডবছিতা রাস্তার োছর ক্লান্ত, েগ্ন মছনারথ অল্প মাইছনছত 
ঘুছর থব়িাছে। ডকন্তু থকন? তার কারণ তারা সববদাই ডনছজরা ডক চায় থস কথাই থেছব 
চছল। তারা উপলডব্ধই করছত পাছর না আপডন বা আডম ডকেু ডকনছত আগ্রহী নই। 
আমরা েডদ চাইতাম তাহছল বাইছর ডগছয় ডকছন আনতাম। ডকন্তু আডম বা আপডন ডচরায়ত 
পছথই ডনছজছদর সমসযা সমাোন করছত বযস্ত। অবিয থকাছনা ডবছিতা েডদ আমাছদর 
থদডখছয় ডদছত পাছর তার সাহােয বা ডজডনস আমাছদর সমসযা সমাোছন কতিা সাহােয 
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করছত পারছব তাহছল তাছক আমাছদর কাছে ডবডি করছত হছব না। আমরাই ডকনব। 
আর একজন খডরদ্দার এিাই োছব থস িয় করছে-তাছক ডবডি করা হছে না। 
  
এ সছিও ডকন্তু বহু থলাকই সারা জীবন ডবডির থচষ্টায় কািাছত চায়-তারা সবডকেু 
থিতার দৃডষ্টছকাণ থথছক থদখছত চায় না। থেমন উদাহরণ ডদডে–আডম থগ্রিার 
ডনউইয়ছকবর ফছরি ডহল এলাকাছত থাডক। একডদন েখন থিিছন েুিডেলাম তখন 
একজছনর সছঙ্গ আমার থদখা হল-থলাকডি বহুডদন োবত লং আইলযাছন্ড জডমর থকনা 
থবচা কছর কাডিছয়ছেন। ফছরি ডহল এলাকা তার োছলাই জানা ডেল তাই আডম 
তা়িাতাড়ি প্রশ্ন করলাম আমার বাড়িডি ডক ডদছয় বানান-োতব পাত না ফাাঁপা িাডল। থস 
জানাল ওিা তার জানা থনই, বরং ডতডন ো বলছলন থসিা আমার আছগ থথছকই জানা। 
এিা আডম ডনছজই ফছরি ডহলস গাছডবন অযাছসাডসছয়িনছক থফান কছরই জানছত পাডর। 
পছরর ডদন সকাছল থলাকডির কাে থথছক একিা ডচডঠ থপলাম। ডচডঠছত আডম ো জানছত 
থপছরডেলাম থসিাই ডতডন ডদছয়ডেছলন ডক? থসিা ডতডন ষাি থসছকছন্ডর মছেযই একিা 
থিডলছফান কছরই জানছত পারছতন। ডতডন তা কছরন ডন। ডতডন বরং ডলছখডেছলন আডম 
থেন আমার বীমার বযাপারিা তাছকই থদখছত ডদই। 
  
আমাছক সাহােয করছত তার থকাছনা আগ্রহ ডেল না। ডতডন শুেু ডনছজছকই সাহােয করছত 
চাইডেছলন। আমার উডচত ডেল ওছক েযাস ইয়ং-এর চমৎকার বই, ‘এ থগা ডগোর’ আর 
‘এ ফরচুন িু থিয়ার’ প়িছত থদয়া। ডতডন বই দুছিা পছ়ি বইছয়র বিবয অনুসরণ করছল 
আমার বীমার কাজ করার থচছয় হাজার গুণ থবডি লাে করছতন। 
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থপিাদার মানুষরাও একই েুল কছর থাছকন। থবি কছয়ক বের আছগ আডম 
ডফলাছডলডফয়ার একজন নামী নাক আর গলা ডবছিষজ্ঞর কাছে োই। থলাকডি আমার 
িনডসলিা না থদছখই প্রশ্ন কছরডেছলন আমার কাজকমব ডক। আমার িনডসছলর আকার 
ডনছয় তার থকাছনাই মাথা বযথা ডেল না। তার আগ্রহ ডেল আমার িাকা থদবার ক্ষমতার 
সিছন্ধ। আমাছক কতিা সাহােয করছত পাছরন না থেছব ডতডন োবডেছলন আমার কাে 
থথছক কত আদায় করছত পারছবন। ফল দাাঁ়িাল ডতডন ডকেুই থপছলন না। আডম তার ঘর 
থেছ়ি থবডরছয় এলাম তাাঁর বযডিছত্বর অোছবর ডনন্দা কছর। 
  
পৃডথবীিাই এইরকম মানুছষ েডতব, শুেু থলােী আর স্বাথবপর। তাই ডনুঃশ্বাথবোছব অছনযর 
সাহাছেয তৎপর এমন থলাক ব়ি কম, অথচ অছনযর থচছয় তাছদর প্রচুর সুডবো আছে। 
তার প্রডতছোডগতা থাছক সামানয। ওছয়ন ডড. ইয়ং বছলডেছলন : ‘থে বযডি অছনযর 
জায়গায় ডনছজছক োবছত পাছরন, অছনযর োবনা ডনছজর করছত পাছরন েডবষযছত তাাঁর 
থকাছনা োবনা থাছক না। 
  
এই বইডি পাঠ করার পর আপডন েডদ শুেু একিা ডজডনসই পান, শুেু থবডি কছর অছনযর 
দৃডষ্টেডঙ্গ ডনছয় ডচন্তা করা, আর তার দৃডষ্টেডঙ্গছত থদখা-এই একিামাত্র ডজডনস বইিা 
থথছক থপছল থসিাই হছব আপনার জীবছনর একিা থসাপান। 
  
থবডিরোগ কছলছজ োন োডজবল পাঠ করছত আর কযালকুলাছসর রহছসযর মছতা ডবষছয় 
ওস্তাদ হছত, তারা ডনছজছদর মন কীোছব কাজ কছর আছদৌ োছবন না। থেমন েরুন, 
আডম একবার ডঠক মছতা বিৃতা করার ডবষছয় একিা ডিক্ষার বযবস্থা কডর–এিা করা হয় 
ডনউ জাডসবর থনওয়াছকবর কযাডরয়ার কছপবাছরিছন কাজ থোগদাছনর জনয নতডর ডকেু 
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কছলজ োছত্রর জনয। তাছদর কাজ হল তাপডনয়ন্ত্রণ ডজডনসপত্র নতডর। তাছদর একজন 
অনযানযছদর বাছস্কিবল থখলার জনয আহ্বান জানাডেল। তার ডনছজর কথািা ডেল এই 
রকম : আমার ইছে আপনারা থবডরছয় এছস বাছস্কিবল থখলছত চলুন। আমার থখলািা 
োছলা লাছগ, কছয়কবার ডজমছনডসয়াছম থগছলও থখলছত পাডর ডন থলাক ডেল না বছল। 
ডকেুডদন দুই ডতনজন ডমছল বল েুাঁ়িছত ডগছয় থচাখিা প্রায় কানা হবার মছতা হছয়ডেল। 
আমার ইছে আগামীকাল আপনারা সবাই চলুন বাছস্কিবল থখলা োছব, আমার এিা 
থখলছত খুব ইছে।’ 
  
থস ডক আপনারা ডক চান একবারও বছলছে? আপনারা থকউই ডজমনাডসয়াছম থেছত চান 
না, তাই না? থস ো চায় তাও থখলছত চান না। থচাখ কানা থহাক তাও থকউ থবাে হয় 
চাইছবন না। 
  
থস ডক ডজমনাডসয়াছম থগছল আপনাছদর ডক উপকার হত থস কথা থবাোছত পারত? 
ডনিয়ই পারত। এছত িরীর চালনা দ্রুত হছত পাছর, এছত ডক্ষছদ হয়। মাথা সাফ হছয়। 
মজা পাওয়া োয়। নহ নচ থখলােুছলা করা োয়, বাছস্কিবলও থখলা োয়। 
  
প্রছফসর ওোরডিছির কথািা একবার শুনুন। তার কথা হল : প্রথছম অনযজছনর মছেয 
একিা সাগ্রহ চাডহদা বাড়িছয় তুলুন। থে এিা পাছর সারা পৃডথবীই তার সছঙ্গ থাছক। থে 
তা পাছর না তাছক একলাই চলছত হছব।’ 
  
আমার ডিক্ষানবীসছদর মছেয একজন তার থোট্ট থেছলছক ডনছয় থবি োছমলায় 
পছ়িডেছলন। থেছলর ওজন কম ডেল, থস ডঠকমত থখছতও চাইত না। তার বাবা মা 
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থলাছক ো বছল তাই করডেছলন। থেছলছক বকাবডক করডেছলন। মা থতামাছক এিা থখছত 
বছলছে’ বা ‘বাবা থতামাছক মস্ত ব়ি হছয় উঠছত বছলছেন। 
  
থেছলিা ডক ওইসব গুজছব কান ডদছয়ছে? একিুও না। োর মাথায় ডেছি থফাাঁিা বুডদ্ধও 
থাছক ডতডন বুেছত পাছরন ডতন বেছরর একিা থেছল আর ডত্রি বেছরর বাবার দৃডষ্টেডঙ্গ 
এক হছত পাছর না। তা সছিও ডকন্তু এছক্ষছত্র থেছলডির বাবা তাই চাইডেল। এিা একিা 
অবাস্তব বযাপার। এিা অবিয থিষপেবন্ত তার থখয়াল হয়। তাই ডতডন ডনছজছক বলছলন : 
‘থেছলিা ডক চায়? ও ো চায় আর আডম ো চাই দুছিাছক থমলাব থকমন কছর? 
  
ডচন্তা শুরু করছতই বযাপারিা তার কাছে সহজই হছয় থগল। তার থেছলর একিা ডতন 
চাকার সাইছকল ডেল, থসিায় চছ়ি থস তাছদর ব্রুকডলছনর বাড়িছয়র পাছির রাস্তায় 
চলছত চাইত। কয়িা বাড়ির পছর রাস্তায় এক দুষ্ট থেছল থাকত–তার থেছলর থচছয় 
বয়ছস থস ব়ি। থস তার থেছলছক ওই সাইছকল থথছক থিছন নাডমছয় ডনছজই থসিা 
চালাত। 
  
স্বোবতই থোট্ট থেছলডি কাাঁদছত কাাঁদছত মার কাছে েুছি এছস বলছতই তার মা আবার 
ডগছয় থসই িয়তান থেছলিাছক সাইছকল থথছক থিছন নাডমছয় ওছক চড়িছয় ডদছতন। 
এরকমই প্রায় থরাজ ঘিত। 
  
বাচ্চাডি ডক চাইত? এ প্রছশ্নর উত্তর খুাঁজছত িালবক থহামছসর সাহাছেযর দরকার হয় না। 
ওর অহঙ্কার, ওর রাগ, ডনছজছক ব়ি বছল মছন করা ওর মছনর এই সব আছবগই ওর 
মছন থখছল থেছত চাইত–আর থসিা ওছক প্রডতছিাে থনবার জনয উিুদ্ধ করত, থসই 
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িয়তান থেছলডির নাক ফাডিছয় ডদছত ইছে জাগত। তার বাবা এর পর েখন বাচ্চাডিছক 
বুডেছয়ডেল থস েডদ ওর মার কথামত ডঠকডঠক থখছয় থনয়, তাহছল আর ডকেুডদছনর 
মছেযই ও ব়ি হছয় থসই িয়তান ব়ি থেছলিার নাক থেছঙ এছকবাছর সাছয়স্তা কছর 
ডদছত পারছব-বযাস্ এরপর তাছক খাওয়াছনার বযাপাছর আর থকান সমসযাই রইল না। থস 
তখন সব খাবারই ডঠক ডঠক থখছত শুরু করল, িছম তডরতরকাডর, মাে োই থাকুক। 
আর এর কারণ হল ওর থচছয় ব়ি একিা থেছলছক ও ঠািা করছত থচছয়ডেল থে ওছক 
সবসময় জ্বালাতন করত। 
  
এই সমসযার সমাোন করার পর তার বাবা তার একিা সমসযা সমাোছন নামছলন। 
বাচ্চা থেছলডি প্রায়ই ডবোনা ডেডজছয় থফলত। 
  
বাচ্চাডি ঘুছমাত ওর দাডদর কাছে। সকাল থবলায় দাডদ উছঠ ডবোনার অবস্থা লক্ষয কছর 
ওছক বলছতন, “থদখ জডন, রাডত্তছর আবার ডক কছরডে।’ 
  
থেছলিা জবাব ডদত : না না, আডম কডর ডন, তুডম কছরে। 
  
ওছক বকুডন ডদছয়, মারের কছর নানা রকছম বুডেছয়-সুডেছয়ও ডকন্তু ডবোনা শুকছনা রাখা 
োডেল না। অতএব তার বাবা-মা স্বোবতই প্রশ্ন তুলছলন : ‘থেছলিাছক ডদছয় থকমন 
কছর এই থনাঙরা কাজ বন্ধ করাব।?’ 
  
থেছলিার ইছেিা ডক ডেল? প্রথমতুঃ থস চাইত তার বাবার মছতা পাজামা পরছত, দাডদর 
মছতা রাছতর গাউন তার একিুও োছলা লাগত না। দাডদ ওই ডবোনা থেজান ডনছয় 
বযডতবযস্ত হছয় উছঠডেছলন, অতএব নাডতর জছনয রাছতর পাজামা এছস থগল থবি 
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আনছন্দর সছঙ্গই। আিা েডদ ও বদছল োয়। ডিতীয়তুঃ থেছলডি আছরা চাইত ডনছজর 
একিা ডবোনা। দাডদ তাছতও আপডত্ত করছলন না। 
  
ওর মা ওছক ব্রুকডলছনর একিা ব়ি থদাকাছন ডনছয় ডগছয় থসলস্ গালবছক থচাখ ডিছপ 
বলছলন : এই থোট্ট েেছলাক ডকেু থকনাকািা করছবন। 
  
থমছয়ডিও ওর থশ্রষ্ঠত্বছবাে জাগাছত থচছয় বলল, ‘বল, থতামাছক ডক থদখাব?’ 
  
থেছলডি পা উাঁচু কছর একিু লিা হছয় বলল, ‘আডম আমার জনয একিা ডবোনা চাই।’ 
  
ওর মা থমছয়ডিছক একিা ডবোনা থদডখছয় থচাখ ডিপছলন। আর থেছলডিছক থস থসিাই 
পেন্দ করাল। আর তাই থকনাও হছয় থগল। 
  
ডবোনাডি পছরর ডদন থপৌঁছে থগল বাড়িছত। রাছতর থবলা বাবা বাড়িছত আসছতই থেছলডি 
দরজার কাছে এছস ডচৎকার কছর বলল, ‘বাবা! বাবা! উপছর এছস আমার ডবোনা থদছখ 
োও, আডম ডনছজ ডকছনডে।’ 
  
বাবা চালবস্ থিায়াছবর কথািাই থমছন চলছলন। অথবাৎ দারুণ খুডি হছয় প্রিংসা কছর 
চলছলন খুছদ েেছলাছকর। 
  
‘এ ডবোনািা ডনিয়ই থেজাছব না, ডক বল?’ বাবা এবার বলছলন। 
  
‘ওুঃ না, না। কখছনা এ ডবোনা থেজাব না।’ থেছলডি অবিযই তার কথা থরছখডেল 
থেছহতু তার গব এর উপর ডনেবর করডেল। ডবোনািা থে ওর ডনছজর। তাো়িা থস এক 
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খুছদ েেছলাছকর মছতা পাজামাও পছরডেল। থস তাই ব়িস়ি একজন মানুছষর মছতা 
বযবহার করছত চাইেল। আর তা কছরও ডেল। 
  
আর একজন বাবা, একজন থিডলছফান ইডঞ্জডনয়ার, আমারই একজন োত্র, তার ডতন 
বেছরর থমছয়ছক ডনছয় দারুণ সমসযায় পছ়িন। থমছয়ডি তার প্রাতরাি থখছত চাইত না 
এছকবাছরই। নানা রকম বকাবডক, অনুছরাে থকাছনা ডকেুছতই কাজ হল না। অতএব 
তার বাবা মা স্বোবতই প্রশ্ন করছলন : ‘ডক কছর আমাছদর থোট্ট থমছয়ছক প্রাতরাি 
খাওয়াব?’ 
  
বাচ্চা থমছয়ডি ওর মাছক নকল করছত োছলাবাসছতা। থস সবসমছয়ই ডনছজছক মার 
মছতা মস্ত ব়ি হছয় থগছে বছল োবছত চাইত। অতএব ওর বাবা মা একডদন তাছক 
থচয়াছর বডসছয় ডদছয় প্রাতরাি বানাছত ডদছলন। আর ডঠক মনস্তাডিক সময়িাছক থমছয়ডির 
বাবা রািাঘছর েুছক প়িছলন, থস তখন খাবার না়িাচা়িা করছত করছত বছল উঠল : ‘ওুঃ 
থদখ বাবা, আডম আজ সকাছলর মছটক্স বানাডে।’ 
  
এরপর থসডদন সকাছল তাছক খাওয়াছনার জনয একিুও কষ্ট থপছত হল না। থস সবই 
থখছয় ডনল কারণ আজ তার আগ্রহ থজছগডেল। থস ডনছজর সিছন্ধ থবি গবব থবাে করছত 
শুরু কছরডেল। ডনছজছক জাডহর করার একিা উপায়ই থমছয়ডি থপছয় োয় খাবার 
বানাছনার মেয ডদছয়। 
  
উইডলয়াম উইন্টার একবার বছলডেছলন : ডনছজছক প্রকাি করা মানুছষর চডরছত্রর একিা 
প্রোনতম ডদক।আমরা বযবসার বযাপাছর এই মনস্তি থকন কাছজ লাগাছত পাডর না? েখন 
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থকাছনা একিা চমৎকার োরণা আমাছদর মাথায় থখছল োয়, তখন অনয থলাকছদর কাছে 
থসিা থে আমাছদর না জাডগছয় থসিা তাছদরই এমন োরণা োডবছয় ডদছলই থতা োছলা 
হছত পাছর? থস তখন থসিা তার ডনছজর বছলই োবছত চাইছব, আর এছতই থস কাজ 
করছত ডবছিষোছব আগ্রহাডেত হছব। 
  
মছন রাখছবন : প্রথছমই অনয থলাকডির মছেয থবি ডকেুিা আগ্রহ জাডগছয় তুলছত হছব। 
থে এিা পাছর সারা দুডনয়াছকই থস সছঙ্গ থপছত পাছর। থে পাছর না তাছক একা একাই 
পথ চলছত হছব। 
  
এই বই থথছক সবছচছয় থবডি উপকার থপছত হছল এই নয়ডি পরামিব থমছন চলছবন : 
  
১. আপডন েডদ এই বইডি থথছক সবছচছয় থবডি ডকেু চান তাহছল একডি অপডরহােব কাজ 
করছতই হছব। থসিা অনয থে-থকাছনা রকম আইন, নীডত বা ডনয়ছমর থচছয় থবডি 
গুরুত্বপূণব। এিা এমনই অপডরহােব থে আপনার হাজার হাজার ডনয়ম জানা থাকছলও 
থকাছনা কাজ হছব না। অনযডদছক আপনার এই রাজকীয় ডজডনসডি েডদ থাছক তাহছল 
এই বইছয়র পরামিব না ডনছয়ই আিেবজনক ফলই থপছত পারছবন। 
  
থসই জাদুকরী বযাপারিা ডক রকম? থসিা হল এই : গেীর আর আন্তডরক থিখার 
ডপপাসা, আর মানুছষর সছঙ্গ বযবহাছরর কাছজ ডনছজর দক্ষতা বাড়িছয় থতালার থক্ষছত্র 
প্রবল আকািা। এরকম আকাক্ষা বা়িাছনার কাজিা ডকোছব গছ়ি থতালা োছব? এিা 
করা সম্ভব অনবরত ডনছজছক থবাোন এই নীডতগুছলা আপনার কতখাডন গুরুত্বপূণব। 
ডনছজর মছনই এাঁছক থদখছত থাকুন এ কাছজ দক্ষতা অজবন করছল কীোছব আপডন 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

125 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

সামাডজক আর অথবকরী লাছের কাছজ সাফলয থপছত পারছবন। বার বার আপনার 
ডনছজছকই বলুন : ‘আমার জনডপ্রয়তা, আমার সুখ আর আমার আয় ডনেবর কছর মানুছষর 
সছঙ্গ আমার বযবহার করার দক্ষতারই উপর।’ 
  
২. প্রডতডি পডরছেছদ দ্রুত একবার থচাখ বুডলছয় ডনছয় মছন মছন একিা োরণা কছর 
থফলুন। এরপছরই আপনার থলাে জাগছব পছররিাছত দ্রুত এগুছনার জনয। ডকন্তু তা 
করছবন না। শুেু মানডসক আনছন্দর জনযই েডদ না পাঠ কছরন। ডকন্তু জনসংছোছগ 
দক্ষতা বা়িাছনার জনযই েডদ পাঠ করছত চান তাহছল প্রডতডি পডরছেদ থবি োছলা কছর 
বারবার প়িন। থিষপেবন্ত থদখছত পাছবন তাছত সময় বাাঁচান আর ফল লাছের থক্ষছত্র 
কাজই হছয়ছে। 
  
৩. প়িছত প়িছত মাছে মাছেই একিু থথছম ো প়িছরন থসিা সম্পছকব োবছত থাকুন। 
ডনছজছক প্রশ্ন করুন প্রডতডি উপছদি থকাথায় কখন কীোছব কাছজ লাগাছত পাছরন। 
এরকম োছব প়িছলই সবছচছয় থবডি কাজ পাছবন তাছত সছন্দহ থনই। 
  
৪. প়িার সময় োছত লাল রছঙর থকাছনা থপডেল বা থপন রাখছবন, োছত প়িছত প়িছত 
এসব থকাছনা উপছদি েডদ থদখছত পান থেিা কাছজ লাগাছত পাছরন, তাহছল থসিায় 
লাল কাডলর দাগ ডদছয় ডচডহ্নত করুন। েডদ থসই পরামিব বা উপছদি খুবই োছলা মছন 
হয়, তাহছল তার তলায় লাইন থিছন পাছি চারছি তারা ডচহ্ন ডদন। থলখার তলায় লাইন 
আর এই রকম তারা ডচহ্ন এইডিছক আছরা আগ্রছহর কছর থতাছল। তাো়িা আবার প়িার 
কাছজও সুডবো হয়। 
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৫. আডম একজন েেছলাকছক ডচডন ডেডন পছনর বের েছর ডবরাি এক বীমা প্রডতষ্ঠাছনর 
অডফছসর মযাছনজার ডেছলন। ডতডন প্রডত মাছস তার প্রডতষ্ঠান থে সমস্ত বীমার চুডি কছর 
তার সব পছ়ি থফলছতন। হযাাঁ, ডতডন একই চুডিপত্র মাছসর পর মাস, বেছরর পর বের 
পছ়ি থেছতন। ডকন্তু থকন? কারণ ডতডন তার অডেজ্ঞতার মেয ডদছয় থজছনডেছলন চুডির 
িতবাবডল এই োছবই ডতডন মছন রাখছত পারছবন। 
  
আডম একসময় প্রায় দুই বের বযয় কডর জনগছণর সামছনর বিৃতা থদবার উপর 
একখানা বই ডলখছত, তা সছিও ডকন্তু ওই বইিাছত ডক ডলছখডে মছন করার জনয 
আমাছক প্রায়ই থস বইছয়র পাতা উছট থদখছত হয়। এ রকম দ্রুততায় থে আমরা সব 
েুছল োই োবছল অবাক হছত হয়। অতএব এ বইডি থথছক েডদ সডতযকার ডচরকালীন 
থকাছনা উপকার থপছত চান, তাহছল মছনও োবছবন না থে একবাছরর মছতা শুেু পছ়ি 
থফলছলই েছথষ্ট হছব। থবি োছলা কছর পছ়ি থফলার পর প্রডত মাছস থবি োছলা কছর 
আপনাছক কছয়ক ঘণ্টা আবার এই বইছয়র সবডকেু আছলাচনা করছত হছব। বইিা 
আপনার থডছস্ক থচাছখর সামছন থরছখ ডদন। প্রডতডদন সময় থপছলই একিু থচাখ বুডলছয় 
থনছবন। প্রডতডদন ডনছজছক থবাোছত চান আপনার ডনছজর উিডত করার আিাডতডরি 
সম্ভাবনা রছয় ডগছয়ছে। মছন রাখছবন, এই পরামিব আর ডনয়মগুছলা বারবার প়িা আর 
আছলাচনার মেয ডদছয়ই থসগুছলা সহজ হছয় আসছব। এো়িা আর থকাছনা উপায় থনই। 
  
৬. বানবাডব ি একবার বছলডেছলন : থকাছনা মানুষছক ডকেু থিখাছত চাইছল থস ডকেুছতই 
ডিখছব না। বানবাডব ি ডঠকই বছলডেছলন। থেছহতু থিখা বযাপারিা বযবহাডরক। আমরা 
কাজ করছত করছতই ডিডখ। অতএব, এই বই থথছক থে ডনয়মগুছলা আপডন ডিখছত চান 
থসগুছলা সিছন্ধ ডকেু করার থচষ্টা করুন। সুছোগ থপছলই ডনয়মগুছলা কাছজ লাগান। তা 
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না করছল, খুব তা়িাতাড়ি থসগুছলা েুছল োছবন। থে জ্ঞান কাছজ লাগাছনা োয় তাই 
থকবল মছন থাছক। 
  
এই উপছদিগুছলা আপডন হয়ছতা সবসময় কাছজ লাগাছত ডগছয় অসুডবো থবাে করছত 
পাছরন। আডম এিা জাডন, কারণ বইিা আমারই থলখা, আডম ডনছজই প্রায়ই ো বছলডে 
তার সব প্রছয়াগ করছত অসুডবো থবাে কডর। উদাহরণ ডহছসছব বলডে, আপডন েখন 
অসন্তুষ্ট হন তখন অপছরর মন বুছে থনয়ার থচছয় সমাছলাচনা করা বা তাছক থদাষ থদয়া 
অছনক সহজ কাজই হয়। অপছরর থদাষ খুাঁছজ থনয়া প্রিংসা করার থচছয় থের সহজ। 
আপডন ো চান থসিার সিছন্ধ বলা অপছর ডক চায় থসিা বলার থচছয় অছনকিাই 
স্বাোডবক। এরকম আছরা আছে। অতএব এই বই পছ়ি চলার ফাাঁছক, মছন। রাখছবন, 
থে আপডন থকবল খবরাখবর সংগ্রহ করছেন না, আপডন চাইছেন, নতুন অেযাস গছ়ি 
তুলছত। হযাাঁ, আপডন নতুন জীবনছবদ গছ়ি তুলছত চছলছেন। এজনয চাই সময়, নেেব 
আর প্রাতযডহক প্রছয়াগ। 
  
 অতএব এই পাতাগুছলা অনবরত থদখুন। এিাছক জনসংছোছগর থক্ষছত্র একিা 
বযবহাডরক বই ডহছসছবই োবছত শুরু করুন–আর েখনই আপডন থকাছনা ডবডিষ্ট সমসযার 
সমু্মখীন হছবন-থেমন থকাছনা ডিশুর সছঙ্গ বযবহার, আপনার স্ত্রীছক স্বমছত আনা বা 
থকাছনা অসন্তুষ্ট মছক্কলছক সন্তুষ্ট করা–তখনই স্বাোডবক আর চি কছর থে োবনা আছস 
থসিা করছবন না। তাছত সাোরণতুঃ েুলই করা হছব। এর বদছল এ বইছয়র পাতাগুছলা 
উছট থেখাছন লাইছনর তলায় দাগ ডদছয় থরছখছেন। থসগুছলা একিু থদছখ ডনন। তারপর 
ওই নতুন পদ্ধডত কাছজ লাগান, থদখছবন তাছত জাদুর মছতা। কাজ হছে। 
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৭. আপনার স্ত্রী, থেছল বা কাছজর সহকমবীছক প্রছতযকডদন আপডন এ বইছয়র ডনয়ম েঙ্গ 
করছেন থদডখছয় ডদছল তাছদর এক ডলার কছর থদবার বযবস্থা করুন। এই ডনয়মগুছলা 
আয়ত্ত করার বযাপারিা একিা থখলার পেবাছয় এছন থফলুন। 
  
৮. ওয়াল ডিছির থকাছনা এক ডবখযাত বযাংছকর থপ্রডসছডন্ট আমার ক্লাছস একবার বণবনা 
কছরডেছলন, আত্মউিডতর জনয ডতডন ডক রকম চমৎকার এক পথ অবলিন করছতন। 
েেছলাক থেছলছবলায়। থতমন থলখাপ়িায় সুছোগ পান ডন, তা সছিও ডতডন আছমডরকার 
একজন ডবখযাত অথব ডবডনছয়াগকারী, ডতডন স্বীকার কছরন থে তাাঁর সাফছলযর জনয দায়ী 
তার ডনছজরই আডবষ্কার করা এই পদ্ধডত। ডতডন ো করছতন তা হল এই রকম। েতিা 
আমার মছন আছে তাাঁর ডনছজর কথাছতই জানাডে : 
  
বেছরর পর বের আডম থরাজ আমার থে সব সাক্ষাৎকার ঘিত তার একিা ডববরণ ডলছখ 
রাখতাম। আমার পডরবাছরর থলাকজন িডনবাছরর রাছত আমার জনয থকাছনারকম 
পডরকল্পনা রাখছত না, কারণ তারা জানত িডনবার আডম কািাই আত্মসমীক্ষা আর 
সমাছলাচনার মেয ডদছয় ডনছজছক জানার থচষ্টা কডর। ননিছোছজর পর আডম থসই থদখা 
সাক্ষাছতর ডববরণ থলখা বইিা খুছল সারাডদছনর সাক্ষাৎ, আছলাচনা, সো ইতযাডদ ডনছয় 
সমস্ত সপ্তাছহর বযাপারিা পছ়ি থফডল। তারপর ডনছজছক প্রশ্ন কডর : 
  
“ওই ডদছন ডক েুল কছরডে?” 
  
“থকান কাজিা আডম ডঠক কছরডে–আর আছরা োছলা োছব কাজিা থকমন কছর করছত 
পারতাম?” 
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“ওই অডেজ্ঞতা থথছক ডক ডিক্ষা থপছত পাডর?” 
  
আডম প্রায়ই থদখছত থপছয়ডে ওই সমাছলাচনায় আডম দুুঃখই থপছয়ডে। আমার ডনছজর েুল 
থদছখ আডম প্রায়ই অবাক হছয়ডে। অবিয, বের ঘুছর চলছল থদছখডে এরকম েুছলর 
সংখযা কছম এছসছে। মাছে মাছে এই রকম ডবচার করার পর ডনছজছকই আমার প্রিংসা 
করছত ইছে থজছগছে। এই রকম আত্মডবছেষণ, আত্ম-সমাছলাচনা বেছরর পর বের 
করার ফছল অনয সবডকেুর থচছয় আমার থের থবডি উপকার হছয়ছে। 
  
‘এিা আমাছক থকাছনা ডসদ্ধান্ত ডনছত আমার ক্ষমতা বাড়িছয় ডদছয়ছেন–আর এিা 
জনসংছোছগর কাছজ আমাছক দারুণোছব সাহােয কছরছে। এর থচছয় থশ্রষ্ঠতর ডকেু আডম 
োবছত অপরাগ। 
  
আপডনও এই রকম পদ্ধডত কাছজ লাডগছয়, এই বইছয়র নীডতর বযবহাডরক করুন না 
থকন? এিা করছল দুছিা ফল লাে হছব। 
  
প্রথমতুঃ আপডন ডনছজছক থবি অদু্ভত আর অমূলয থকাছনা ডিক্ষা পদ্ধডতর সছঙ্গ জড়িত 
থদখছত পাছবন। 
  
ডিতীয়তুঃ আপডন থদখছত পাছবন মানুছষর সছঙ্গ থমলাছমিার কাছজ আপনার দক্ষতা 
বষবাকাছলর চারাগাছের মছতাই হুহু কছর থবছ়ি োছে। 
  
৯. একিা ডাছয়ডর থলখার অেযাস করুন-থে ডাছয়ডরছত আপডন আপনার এই ডনয়ম থমছন 
চলায় প্রাপ্ত সাফছলযর ডহসাব রাখছবন। খুব স্পষ্ট োছবই ডলখছবন। এছত থদছবন, নাম, 
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তাডরখ, ফলাফল ইতযাডদ। এরকম তাডলকা রাখার ফছল আছরা কাজ করার থপ্ররণা 
পাছবন। থবি কছয়ক বের পছর ডাছয়ডরর পাতায় একবার েখন থচাখ বুডলছয় থনছবন 
তখন ডক চমৎকার তৃডপ্তই না পাছবন। 
  
এই বই থথছক সবছচছয় থবডি ফল থপছত থগছল এই কথাগুছলা মছন রাখছবন : 
  
১. মানডবক সম্পছকবর নীডতর সিছন্ধ দক্ষতা অজবছনর জনয এক গেীর আকাক্ষা গছ়ি 
তুলুন। 
  
২. পরবতবী পডরছেদ পাঠ করার আছগ প্রডতডি পডরছেদ দুইবার প়িন। 
  
৩. পছ়ি থফলার ফাাঁছক ডনছজছক ডজজ্ঞাসা করুন প্রডতডি উপছদি কীোছব কাছজ লাগাছত 
পাছরন। 
  
৪. প্রডতডি গুরুত্বপূণব োরণার তলায় দাগ ডদন। 
  
৫. প্রডত মাছস বইডি পেবাছলাচনা করুন। 
  
৬. সুছোগ থপছলই নীডতগুছলা কাছজ লাগান। আপনার নদডহক সমসযা থমিাছনার কাছজ 
এই বইছক কাছজ লাগান। 
  
৭. ডনছজর েুল েডরছয় থদবার জনয প্রডতছোডগতার বযবস্থা করুন। 
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৮. প্রডত সপ্তাছহ কতিা এছগাছলন তার ডহসাব ডনন। কী কী েুল করছলন আর উিডতর 
কছরছেন তার ডহসাব রাখুন। 
  
৯. ডনয়মগুডল কী রকম কাছজ লাগাছলন তার জনয ডাছয়ডর রাখুন। মছন রাখছবন : 
প্রথছমই অনয থলাকডির মছেয থবি ডকেুিা আগ্রহ জাডগছয় তুলছত হছব। থে এিা পাছর 
সারা দুডনয়াছকই থস সছঙ্গ থপছত পাছর। থে পাছর না তাছক একা একাই পথ চলছত 
হছব। 
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১১. বনু্ধত্ব লাজের সহজ পথ 
  
ডক কছর বনু্ধ থপছত হয় জানার জনয এ বই প়িার দরকার ডক? পৃডথবীর সব থসরা 
বনু্ধত্ব অজবন করা মানুষডির থকৌিলিাই একবার পছ়ি থফলুন না থকন? থস থক জাছনন 
না? হয়ছতা আগামীকালই তাছক থদখছবন রাস্তা ডদছয় আসছেন আর তার সছঙ্গ আপনার 
থদখা হছয় োছব। আপডন তার দিডফছির মছেয আসছতই থস তার লযাজ না়িছত চাইছব। 
আপডন তাছক থাডমছয় তার ডপঠ চাপছ়ি আদর করছলই থস প্রায় লাডফছয় উছঠ জাডনছয় 
থদছব আপনাছক থস কতখাডন পেন্দ কছর। আপডনও বুেছত পারছবন তার এই আনন্দ 
প্রকাছির মছেয থকাছনারকম উছদ্দিয এছকবাছরই থনই। থস আপনাছক থকাছনা ডকেু ডবডি 
করছত চায় না বা আপনাছক ডবছয় করছতও চায় না। 
  
থকাছনাডদন কী একবার োবছত থচছয়ছেন একমাত্র কুকুরছকই জীবন োরছণর জনয 
থকাছনারকম কাজ করছত হয় না? মুরডগছক ডডম পা়িছত হয়, গরুছক দুে ডদছত হয়, 
কানাডর পাডখছক গান গাইছত হয়। ডকন্তু কুকুর থবাঁছচ থাকার জছনয আপনাছক োছলাবাসা 
ো়িা আর ডকেুই থদয় না। 
  
আমার েখন পাাঁচ বের বয়স আমার বাবা পছনর থসন্ট ডদছয় হলছদ থলামওয়ালা একিা 
কুকুর োনা এছন ডদছয়ডেছলন। এই কুকুর োনািা আমার থোিছবলার সারাক্ষছণ আনন্দ 
সঙ্গী ডেল। প্রছতযক ডদন ডবকাছল প্রায় সাছ়ি চারছির সময় থস বাগাছনর সামছন তার 
সুন্দর থচাখ থমছল আমার অছপক্ষা পথ থচছয় বছস থাকত। আর আমার গল্প শুনছত 
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থপছলই প্রায় বনু্দছকর গুডলর মছতা ডেিছক থবডরছয় এছস দারুণ আনছন্দ আমাছক তার 
খুডির োব জাডনছয় ডচৎকার কছর চলত। 
  
ডিডপ প্রায় পাাঁচ বের েছর আমার সারাক্ষছণর সঙ্গী ডেল। তারপর এক দুুঃখময় রাডত্তছর 
থকাছনাডদন থস রাছতর কথা েুলব না-থস আমার মাত্র দি ডফছির মছেয বাজ পছ়ি মারা 
োয়। ডিডপর মৃতুয আমার থোিছবলার জীবছনর একিা চরম থিাকাবহ ঘিনা। 
  
মনস্তি সিছন্ধ তুডম থকাছনা বই পাঠ কছরাডন ডিডপ। এর দরকারও ডেল না। থকাছনা 
ঐশ্বরীক ক্ষমতার মেয ডদছয়ই তুডম জানছত অনয মানুষছদর সম্পছকব আগ্রহ জাগাছত থচষ্টা 
কছর লাে হছব না। 
  
এ সছিও ডকন্তু আডম জাডন কত থলাছকই না অনয সকলছক তাছদর প্রডত আগ্রহাডেত 
করার থচষ্টায় প্রাণপাত কছর চছল। 
  
এিা অবিযই জানা কথা এছত থকাছনা কাজ হয় না। মানুষ আপনার সিছন্ধ থমাছিই 
আগ্রহাডেত নয়। তারা আমার প্রডতও না। তারা থকবল ডনছজছদর সম্পছকবই শুেু 
আগ্রহাডেত-সকাল, দুপুর, সছন্ধয সবসমছয়ই। 
  
ডনউইয়কব থিডলছফান থকাম্পাডন একবার থবি োরাবাডহক থিডলছফান কথাবাতবা শুছন 
ডহছসব করার থচষ্টা চালায় সবছচছয় থকাছনা কথািা থবডি বযবহার হয় জানার জনয। 
ডঠকই আন্দাজ কছরছেন আপনারা-কথািা হল ‘আডম’ ‘আডম’…হযাাঁ, ‘আডম’ এই 
সববনামিাই ৫০০ থিডলছফাছনর কথাবাতবায় প্রায় ৩৯৯০ বার বযবহার হয়। োবুন শুেু 
‘আডম’, ‘আডম’, ‘আডম’… 
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থে গ্রুপ েডবছত আপডনও আছেন থসিা হাছত ডনছয় সবার আছগ কাছক থদখার থচষ্টা 
কছরন বলুন থতা? 
  
আপডন েডদ থেছব থাছকন থলাছক আনার প্রডত আগ্রহাডেত তাহছল এই প্রশ্নিার জবাব 
ডদন : আপনার আজ রাছত েডদ মৃতুয হয় তাহছল কতজন থলাক আপনার অছন্তযডষ্টডিয়ায় 
আসছব। 
  
থলাছক থকন আপনার সম্পছকব আগ্রহী হছব, প্রথছম তার সম্পছকব আপডন েডদ আগ্রহী না 
হন? এবার একিা থপডেল হাছত ডনছয় আপনার উত্তরিা চিপি ডলছখ থফলুন : 
  
আমরা েডদ থকবল থলাকছক আগ্রহী করার থচষ্টা কডর আর আমাছদর প্রডতও আগ্রহ 
জাগাছত চাই, তাহছল কখনই সডতযকার থকাছনা বনু্ধ পাব না। বনু্ধ, সডতযকার বনু্ধ এোছব 
পাওয়া োয় না। 
  
থনছপাডলয়ান এইোছব থচষ্টা চাডলছয়ডেছলন। থজাছসফাইছনর সছঙ্গ থিষ সাক্ষাৎকাছর ডতডন 
বছলডেছলন : ‘থজাছসফাইন, মানুষ োগযবান হছত পাছর আডম তাই হছয়ডে, তবুও ডঠক 
এই মুহূছতব, সারা পৃডথবীছত একমাত্র তুডমই একজন োর উপর ডনেবর করছত পাডর’। 
ঐডতহাডসকছদর সছন্দহ আছে থনছপাডলয়ান থজাছসফাইছনর উপছরও আস্থা রাখছত 
থপছরডেছলন ডক না। 
  
ডেছয়নার ডবখযাত মনস্তিডবদ অযালছফ্রড অযাডলার ‘থহায়াি লাইপ সুড ডমন িু ইউ’ নাছম 
একিা বই ডলছখডেছলন। বইিাছত ডতডন ডলছখছেন : থে ডবছিষ থলাক অনযছদর সম্পছকব 
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আগ্রহী হছত চায় না থস পৃডথবীছত জীবন কািাছত সবছচছয় অসুডবোর সমু্মখীন হয় আর 
অনযছকও আঘাত থদয়। এই েরছনর মানুষ থথছকই সবরকম মানডবক বযথবতা জে থদয়।’ 
  
মনস্তছত্বর উপর আপনারা প্রচুর োছলা োছলা বিবয পাঠ করছত পাছরন ডকন্তু এরছচছয় 
চমৎকার থকাছনা বিবয খুাঁছজ পাছবন না। এক কথা বারবার বলছত চাই না তাহছলও 
অযাডলাছরর বিবয এতই চমৎকার সারগেব থে আবার বলার থলাে সামলাছত পারডে না। 
  
‘থে ডবছিষ থলাক অনযছদর সম্পছকব আগ্রহী হছত চায় না থস পৃডথবীছত জীবন কািাছত 
সবছচছয় অসুডবোর সমু্মখীন হয় আর অনযছকও আঘাত থদয়।‘ 
  
আডম একবার ডনউইয়কব ডবশ্বডবদযালছয় থোিগল্প থলখার ক্লাছস েডতব হছয়ডেলাম আর এই 
ক্লাস চলার সময় ‘থকাডলয়াসব পডত্রকার সম্পাদক আমাছদর ডকেু বছলডেছলন। ডতডন 
বছলন, তাাঁর থিডবছল থরাজ জমা প়িা ডজন ডজন থোিগছল্পর মছেয থথছক একিা মাত্র 
তুছল ডনছয় ডকেু অংি প়িছলই ডতডন বুেছত পাছরন থলখক মানুষছক োছলাবাছসন ডকনা। 
ডতডন বছলন : থলখক েডদ মানুষছক োছলা না বাছসন তাহছলও মানুষও তাাঁর গল্প 
োছলাবাসছব না।’ ওই অডেজ্ঞ সম্পাদক থোিগল্প ডনছয় কথা বলার সছঙ্গ দুইবার থথছক 
মাজবনা থচছয় বছলন ডতডন একিা উপছদি ডদছত চান। তাাঁর কথায় থসিা হল এই রকম : 
আডম আপনাছদর ো বলডে আপনাছদর থকউ থকউ হয়ছতা তাই বলছবন। ডকন্তু মছন 
রাখছবন, আপনারা েডদ সফল গল্প থলখক হছত চান তাহছল মানুষ সম্পছকব আপনাছদর 
আগ্রহ থাকছতই হছব। 
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কডল্পত কাডহনী থলখার থক্ষছত্র এিা েডদ সতয হয় তাহছল মানুছষর সছঙ্গ মুছখামুডখ হওয়ার 
থক্ষছত্র এিা ডতনগুণ থবডি সডতয। 
  
আডম একবার হাওয়াডব থাছনর সছঙ্গ তাাঁর সাজঘছর একিা সন্ধযা কাডিছয়ডেলাম। 
ব্রডওছয়ছত ডতডন থস বার থিষবাছরর মছতা প্রদিবনীছত অংি থনন। থান ডেছলন 
থসকাছলর ডবখযাত একজন জাদুকর। ডতডন এছকবাছর জাদুর ডকংবদন্তী ডেছলন। চডল্লি 
বের েছর বারবার ডতডন সারা পৃডথবী ঘুছর মানুষছক তাাঁর অছলৌডকক জাদুর থখলা থদডখছয় 
মুগ্ধ ডবডস্মত কছর থতাছলন–মানুষ প্রায় ডবস্মছয় স্তব্ধ হছয় থাকত। ষাি লছক্ষরও থবডি 
মানুষ তার জাদু প্রদিবন থদখার জনয ডিডকি থকছি থপ্রক্ষাগৃছহ থোছক আর ডতডন প্রায় 
ডবি লক্ষ ডলার লাে কছরন। 
  
আডম থাছনর কাছে তাাঁর সাফছলযর থগাপন রহসয ডক জানছত থচছয়ডেলাম। অবিয সু্কছল 
তাাঁর থলখাপ়িার সছঙ্গ এর থকাছনা সম্পকব থনই–থেছহতু থোি থবলায় ডতডন বাড়ি থথছক 
পাডলছয় ডেছলন। নানা জীডবকাই ডতডন তারপর থনন–প্রথছম হন মজুর। গাড়ির মছেয 
খছ়ির গাদায় ঘুডমছয়ও ডেছলন। দরজায় দরজায় ডেছক্ষও কছরডেছলন থবাঁছচ থাকার জনয। 
তাো়িা রাস্তার সাইনছবাডব আর ডবজ্ঞাপন পছ়িই তার প়িাছিানায় হাছত খড়ি। 
  
জাদুডবদযা সম্পছকব ডক তার দারুণ থকাছনা জ্ঞান ডেল? না। ডতডন ডনছজই আমাছক 
বছলডেছলন, জাদুর থখলা বা থোজবাজী সিছন্ধ থের থের বই আছে আর ডতডন ো জাছনন 
বহু থলাকও তাই জাছন। ডকন্তু তাাঁর এমন দুছিা ডজডনস ডেল ো অনয কাছরা ডেল না। 
প্রথমতুঃ পাদপ্রদীছপর সামছন তাাঁর বযডিত্ব প্রকাি করার ক্ষমতা ডেল। ডতডন ডেছলন এক 
দক্ষ প্রদিবক। মনুষযচডরত্র তার োছলাই জানা ডেল। ডতডন োই করছতন, প্রডতডি অঙ্গেডঙ্গ, 
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কণ্ঠস্বছরর ডববৃডত, সামানয েু থতালা–সবডকেুই খুব সতকবতার সছঙ্গ ডতডন আছগ থথছক 
অেযাস কছর রাখছতন। আর তাাঁর সমস্ত কায়দায় প্রায় থসছকছন্ডর মছেয করছতন ডতডন, 
এছকবাছর থচাছখর পলছক। ডকন্তু এিাই তার সাফছলযর মূল আছদৌ ডেল না। থািবন 
মানুষ সম্পছকব প্রকৃতই আগ্রহী ডেছলন। ডতডন আমাছক বছলন থে, বহু জাদুরকই 
দিবকছদর লক্ষয কছর ডনছজছদর বলছত চায় : হুম, আমার সামছন একদল গছবি বছস 
রছয়ছে ওছদর ডঠক থবাকা বানাব। ডকন্তু থািবছনর থকৌিল ডেল এছকবাছর আলাদা। ডতডন 
আমাছক বছলন-মছঞ্চ প্রছবি করার সছঙ্গ সছঙ্গই ডতডন ডনছজছক বলছতন, ‘আডম কৃতজ্ঞ 
থে এতসব মানুষ আমার থখলা থদখছত এছসছেন। এাঁরাই আমার জীবনিা োছলাোছব 
কািাছত সম্ভব কছর তুছলছেন। আর থসই কারছণই আডম ওাঁছদর আমার সব থসরা 
জাদুডবদযাই েথা সম্ভব থদখাছত থচষ্টা করব। 
  
ডতডন এিাও বছলডেছলন, পাদপ্রদীছপর তলায় ডতডন কখনই ডনছজছক একথা না বছল 
দাাঁ়িাছতন না : ‘আডম আমার দিবকছদর োছলাবাডস, আডম আমার দিবকছদর োছলাবাডস। 
হাসযকর বছল োবছেন? আপনার থেমন ইছে অবিয োবছত পাছরন। আডম শুেু 
কথাগুছলা আপনাছদর থকাছনা মন্তবয ো়িাই থিানাডে থে কথাগুছলা আডম শুছনডে ডবছশ্বর 
একজন সববকালীন থশ্রষ্ঠ জাদুকছরর কাে থথছক। 
  
মাদাম িূয়যান-ডহঙ্কও ডঠক এই কথাই আমাছক বছলন। ডখছদ আর েগ্ন হৃদছয় জ্বালা আর 
থিাকাবহ জীবন কািাছনার বযথবতায় সন্তানসহ একবার আত্মঘাতী হছত ডগছয়ডেছলন 
এছকবাছর তার চূ়িায়। আর থিষপেবন্ত হছয় উছঠডেছলন লক্ষ লক্ষ থশ্রাতার সবার ডপ্রয় 
একজন গাডয়কা। আর ডতডনও স্বীকার কছরডেছলন থে, তাাঁরও সাফছলযর চাডবকাডঠ হল 
এই থে ডতডন মানুষ সম্পছকব দারুণ আগ্রহী ডেছলন। 
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ডঠক এই রকমই ডেল ডথছয়াছডার রুজছেছটর আিেবজনক জনডপ্রয়তার রহছসযর থগা়িার 
কথা। এমন ডক তাাঁর পডরচালকরাও তাছক োছলাবাসছতা। তাাঁর ডনছগ্রা পডরচালক থজমস্ 
ই, অযাছমাসব তাাঁর সম্পছকব ডথছয়াছডার রুজছেট ডহছরা িু ডহজ েযাছল’ নাছম একখানা বই 
ডলছখডেল। ওই বইিায় অযাছমাস একিা ঘিনার সুন্দর ডববরণ ডদছয়ছে : 
  
‘একবার আমার স্ত্রী থপ্রডসছডন্টছক পাডখ সিছন্ধ ডজজ্ঞাসা কছরডেল। থস থকাছনাডদন 
থকাছয়ল পাডখ থদছখ ডন, তাই থপ্রডসছডন্ট তাছক োছলা কছর বুডেছয় থদন। থবি ডকেুডদন 
পছর আমাছদর কছিছজর থিডলছফান থবছজ উঠল [অযাছমাস আর তার স্ত্রী অছয়িার থবর 
রুজছেট এছিছি বাস করত]। আমার স্ত্রী থিডলছফাছন সা়িা ডদছতই স্বয়ং ডম. 
রুজছেছটর গলা শুনছত থপল। থপ্রডসছডন্ট জানাছলন ডতডন থফান কছরছেন এিাই 
জানাবার জনয থে তার জানালার সামছন একিা থকাছয়ল পাডখ বছস আছে ডতডন ইছে 
করছলই থদখছত পাছবন। এই রকম থোছিাখাছিা বযাপার তাাঁর চাডরডত্রক নবডিষ্টয ডেল। 
েখনই ডতডন আমাছদর কছিছজর পাি ডদছয় থেছতন, আমরা তখন কাোকাডে না 
থাকছলও ডতডন ডাক ো়িছতন, ‘অযাডন…থজমস্! োওয়ার মুছখ এিা ডেল তাাঁর বনু্ধছত্বর 
ডাক। 
  
এমন একজন মানুষছক কমবচারীরা না োছলাছবছস থাছক থকমন কছর? তাো়িা তাছক 
োছলা না বাসার কারণও ডেল না। রুজছেট একবার থহায়াইি হাউছস আছসন। থস 
সময় থপ্রডসছডন্ট িযাফি আর ডমছসস িযাফি বাইছর ডেছলন। সাোরণ ডনছচর তলার 
মানুষছদরও থে ডতডন কতিা োছলাবাসছতন থসিা থবাো োয় এিা থথছকই থে ডতডন 
থহায়াইি হাউছসর সমস্ত পডরচারকছদরই নাম েছর ডাকছতন, এমন ডক রািাঘছরর 
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পডরচাডরকাছকও। এ ডবষছয় আডিববাি ডলছখছেন : ‘ডতডন রািাঘছরর পডরচাডরকা 
অযাডলসছক থদখছত থপছয় বলছলন থে তখছনা েুট্টার রুি বানায় ডক না। অযাডলস জানাল 
থস মাছে মাছে বানায় বছি চাকর-বাকরছদর জনয, তছব উপরতলার থকউ তা খায় না। 
  
রুজছেট উজ্জ্বল হছয় বলছলন : তাছদর রুডচিাই বাছজ। থপ্রডসছডছন্টর সছঙ্গ থদখা হছল 
বলব।’ 
  
‘অযাডলস থপ্লছি কছর তার জছনয একিা রুডি ডনছয় এছল থসিা ডচছবাছত ডচছবাছত ডতডন 
ডফছসর ডদছক চলছলন। োওয়ার সময় সমস্ত মালী আর মজুরছদর শুছেোও জানাছত 
চাইছলন…। 
  
‘ডতডন অতীছত থে োছব সবাইছক ডাকছতন থসই োছবই তাছদর ডাকছলন। তারা ডনছজরা 
এখছনা তাাঁর কথা ডফসডফস কছর আছলাচনা কছর। আইক হুোর সজল থচাছখ একবার 
বছলডেল : দু বেছরর এিাই ডেল আমাছদর জীবছনর সবছচছয় আনন্দময় ডদন, আমাছদর 
থকউই একি ডলাছরর বদছলও এিা হাতো়িা করছত চাইতাম না।’ 
  
অনযানয মানুছষর সমসযা সম্পছকব এত গেীর োবনাই ড. চালবস এডলয়িছক থকন 
ডবশ্বডবদযালছয়র সবছচছয় সফল থপ্রডসছডন্ট হবার মেবাদা ডদছত থপছরছে–আপনাছদর 
হয়ছতা মছন আছে ডতডনই গৃহেুছদ্ধর থিষ থথছক প্রথম ডবশ্বেুছদ্ধর থগা়িা অবডে হােবাডব 
ডবশ্বডবদযালছয়র োগয ডনয়ন্ত্রণ কছর চছলডেছলন। 
  
তার কাছজর োরার একিা উদাহরণ থদয়া োক। একডদন কছলছজ প্রথম েডতব হওয়া 
নতুন োত্র এল. আর. ডজ. িযান্ডন থপ্রডসছডছন্টর অডফছস ডগছয় োত্রছদর ঋণ োিার 

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

140 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

থথছক পঞ্চাি ডলার োর ডনছত োয়। ঋণ মঞু্জর হল। তার ডনছজর োষাছতই এবার সব 
শুনুন। এরপর আডম আমার আন্তডরক কৃতজ্ঞতা জাডনছয় চছল আসছত চাইডেলাম–তখন 
থপ্রডসছডন্ট এডলয়ি বলছলন, ‘দয়া কছর একিু বছসা। তারপর দারুণ অবাক হলাম ডতডন 
থেই বলছলন : আডম শুনলাম, তুডম ডনছজর ঘছর থতামার রািা কছর খাও। আমার মছন 
হয় কাজিা খুবই োছলা থতামার পছক্ষ, ডবছিষ কছর োছলা আর েছথষ্ট খাবার েডদ পাও। 
আডম েখন কছলছজ প়িতাম তাই করতাম। তুডম কখছনা মাংছসর রুডি বাডনছয়ে? 
ডজডনসিা বানাছত পারছল খুবই োছলা, একিুও নষ্ট হয় না। আডম কীোছব বানাতাম 
এবার থিান। ডতডন এরপর আমাছক বুডেছয় ডদছলন ডক কছর মাংস থকছি েীছর েীছর 
রািা করছত হয় োছত সবিা শুডকছয় না ডগছয় থবি শুকছনা হয়, তারপর রুডির মছেয 
ডনছয় ঠািা কছর থখছত হয়।’ 
  
আমার ডনছজর অডেজ্ঞতা থথছক থদছখডে তাছদর প্রডত আগ্রহী হছল আছমডরকার সবছচছয় 
নামী থলাকছদর নজর, সময় আর সহছোডগতা লাে করা সম্ভব হয়। একিা উদাহরণ 
ডদডে। 
  
থবি কয় বের আছগ আডম ব্রুকলীন ইনডিডিউি অব পািবস্ অযান্ড সাছয়ছে গল্প থলখার 
পাঠিম পডরচালনা কছরডেলাম। থসখাছন আমরা কযাথডলন নডরন, কযাডল হাসব, ডরউপািব 
ডহউছনন ইতযাডদ নামী আর বযস্ত থলখকছদর ব্রুকডলছন এছন তাাঁছদর অডেজ্ঞতার ডবষয় 
জানাছত অনুছরাে কডর। অতএব আমরা তাাঁছদর ডচডঠ ডলছখ বললাম আমরা থলখার 
প্রিংসা কডর আর তাছদর পরামিব থপছত আমরা খুবই আগ্রহী, আমরা আছরা জানাছত 
চাই তাছদর সাফছলযর রহসযই বা ডক? 
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প্রডতিা ডচডঠছত সই কছরডেল, অন্তত : থদ়িি জন োত্র-োত্রী। আমরা ডলছখডেলাম থে 
আমরা জাডন তারা অতযন্ত বযস্ত মানুষ-থকাছনা বিৃতা নতডর করা তাছদর পছক্ষ থবি 
কডঠন। আর তাই আমরা সছঙ্গ পাঠালাম ডকেু প্রশ্ন। থেগুছলার উত্তর থপছল আমরা 
তাছদর কাছজর োরা বুেছত পারব। তাছদর এিা পেন্দ হল। কাছরা বা পেন্দ হয় না? 
অতএব তাাঁরা তাাঁছদর বাড়ি থেছ়ি থবডরছয় পছ়ি ব্রুকডলছন এছস আমাছদর সাহােয করছত 
চাইছলন। 
  
ডঠক একই রকম পদ্ধডতছত আডম থজসডল এম ি. ডথছয়াছডার রুজছেছটর অথব 
থসছিিাডরছক, িযাছফছির থকডবছনছির অযািডনব থজনাছরল জজব ডডব্লউ উইকাসবহযামছক, 
ফ্রাঙ্কডলন ডড. রুজছেটছক, আর আছরা বহু ডবখযাত মানুষছকই আমন্ত্রণ জাডনছয় োত্রছদর 
জনতার কাছে বিৃতার ডবষছয় বলাছত সক্ষম হই। 
  
আমাছদর সকছলই, কসাই, রুডিওয়ালা বা ডসংহাসছন বসা রাজা নাই হই, আমাছদর োরা 
প্রিংসা কছরন তাছদর পেন্দ কডর। জামবাডনর কাইজাছরর কথািাই উদাহরণ ডহছসছব 
েরুন। প্রথম ডবশ্বেুদ্ধ থিষ হছল ডতডনই থবােহয় হছয় পছ়িন পৃডথবীর সবছচছয় ঘৃডণত 
আর ডবতডকবত একজন বযডি। এমন ডক তাাঁর ডনছজর থদিবাসীও তার ডবরুছদ্ধ চছল োয় 
আর ডতডনও ডনছজর প্রাণ বাাঁচাছনার তাডগছদ হলযাছন্ড পাডলছয় োন। তার ডবরুছদ্ধ মানুছষর 
ঘৃণা এমন জায়গায় থপৌঁোয় থে তাাঁছক হাছত থপছল থলাছক থবাে হয় িুকছরা িুকছরা কছর 
ডোঁছ়ি থফলত বা আগুছন গডলছয় থফলত। এই রকম থিাছের আর ঘৃণার মছেয একিা 
থোট্ট থেছল কাইজারছক একখানা ডচডঠ ডলছখ তাছত তার আন্তডরকতা আর প্রিংসা 
জাডনছয়ডেল। থোি থেছলডি ডলছখডেল অনযরা ো বছল বলুক থস সব সমছয়ই 
উইলছহলমছক তাাঁর সম্রাি ডহছসছব োছলাছবছস োছব। কাইজার ডচডঠিা থপছয় এছকবাছর 
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আন্তডরকোছব গছল োন আর থেছলডিছক ডনমন্ত্রণ কছর পাঠান, থস থেন এছস তার সছঙ্গ 
থদখা কছর। থেছলডি এছসডেল আর সছঙ্গ তার মাও এছসডেল–আর কাইজার পছর তাছক 
ডবছয় কছরন। থোি থেছলডিছক বনু্ধলাে ও প্রোব ডবস্তার’ থগাছের থকাছনা বই প়িছত হয় 
ডন। বযাপারিা থস অন্তর থথছকই উপলডব্ধ কছরডেল। 
  
আমরা েডদ বনু্ধত্ব করছত চাই, তাহছল অনযছদর অনয কাজ করছত প্রস্তুত থাকছত হছব–
থে কাজ করছত চাই সময়, মানডসকতা, ডনুঃস্বাথবতা আর ডচন্তাোরা। ডডউক অব উইন্ডসর 
েখন ডপ্রে অব ওছয়লস ডেছলন তখন দডক্ষণ আছমডরকা সফছর োওয়ার আছগ ডতডন 
স্পানীি োষা ডিখছত শুরু কছরন োছত থস থদছি ডগছয় তাছদর োষাছতই কথা বলছত 
পাছরন। দডক্ষণ আছমডরকার মানুষ এজনয তাাঁছক খুবই োছলাবাসছতা। 
  
বহু বের োবৎ আডম এিা ডঠক কছরডে আমার বনু্ধ-বান্ধবছদর জেডদছনর তাডরখিা মছন 
রাখছত হছব। কীোছব? েডদও থজযাডতষিাস্ত্র সিছন্ধ আমার কণামাত্রও ডবশ্বাস থনই 
তাহছলও আডম তাাঁছদর ডজজ্ঞাসা কডর কাছরা জেডদছনর তাডরছখর সছঙ্গ থসই মানুছষর 
চডরত্র আর োবেডঙ্গর থকাছনা সম্পকব আছে ডক না? তারপর আডম তাছক ডজজ্ঞাসা কডর, 
তাাঁর জে মাস আর তাডরখ ডক? থস েডদ বছল ২৪থি নছেির, তাহছল আডম বারবার 
আউছ়ি চডল–২৪থি নছেির! ২৪ থি নছেির! তারপর থস ডপেছন ডফরছলই একিা 
কাগছজ তার নাম আর জে তাডরখিা ডলছখ থফডল। পছর থসিা জেডদছনর একিা 
ডাছয়ডরছত ডলছখ রাডখ। প্রছতযক বেছরর থগা়িায় ওইসব জে তাডরখ আমার কযালন্ডাছর 
পর পর ডলছখ রাডখ; ফছল সবই আমার সহছজই মছন থাছক। ডঠক তাডরখিা হছলই তার 
কাছে আমার ডচডঠ বা থিডলগ্রাম থপৌঁছে োয়। এর প্রডতডিয়া দারুণ হয়! কারণ পৃডথবীছত 
আডমই একমাত্র মানুষ হছয় উডঠ োর বযাপারিা মছন আছে। 
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আমরা েডদ বনু্ধত্ব গছ়ি তুলছত চাই তাহছল মানুষছক অতযন্ত সজীব েডঙ্গছত আর উৎসাহ 
ডদছয় অেযথবনা করা শুরু কডর আসুন। থকউ থিডলছফান করছলই এমনোছব হযাছলা’ বলুন 
থেন মছন হয় তার গলা থপছয় অতযন্ত আনডন্দত হছয়ছেন আপডন। ডদ ডনউইয়কব 
থিডলছফান থকাম্পাডন তাছদর অপাছরিরছদর থিখাছনার জনয নানা বযবস্থা কছর তাছক 
োছত তারা থকউ থফান করছলই এমনোছব আপনার নিরিা বলুন’ বছল থে মছন হয় থস 
সুপ্রোত, আপনার থসবা করছত থপছর আনডন্দত’ এিাই থবাোয়। কাল থিডলছফান করার 
সময় কথািা মছন রাখছবন। 
  
কাছজকছমব এই দািবডনক তিিাইক কাজ থদছব? এর থবি ডকেু উদাহরণ আডম ডদছত 
পাডর তছব সমছয়র অোব মাত্র দুছিা ডদডে। 
  
ডনউইয়কব িহছরর একিা ব়ি বযাংছকর চালবস আর ওয়াটাছসবর উপর দাডয়ত্ব পছ়ি 
থকাছনা প্রডতষ্ঠাছনর জনয একিা থগাপন ডরছপািব নতডর করার। ডতডন জানছতন মাত্র 
একজন থলাছকই তাাঁর থেসব ডবষয় জরুডর দরকার তা জাছন। ডম. ওয়াটাসব তাাঁর সছঙ্গ 
থদখা করছত থগছলন–েেছলাক ডবরাি এক প্রডতষ্ঠাছনর থপ্রডসছডন্ট। ডম. ওয়াটাসবছক তার 
ঘছর ডনছয় োওয়া হছল এক তরুণী দরকার মছেয মাথা েুডকছয় থপ্রডসছডন্টছক জানাল 
তার জনয ওই ডদন থকাছনা ডাকডিডকি থনই। 
  
‘আমার বাবা বেছরর থেছলর জনয ডাকডিডকি থজাগা়ি করডে’, থপ্রডসছডন্ট ওয়াটাসবছক 
বযাপারিা বুডেছয় ডদছলন। 
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ডম. ওয়াটাসব এবার তাাঁর কাছজর কথায় এছল প্রশ্ন করা শুরু করছলন। থপ্রডসছডন্ট ডকন্তু 
থবি ো়িাো়িা োব থদখাছত চাইডেছলন, ডতডন দু’চারছি কথাই শুেু বলছলন। কথা বলার 
উৎসাহই তার ডেল না, থকাছনাোছবই তাছক ডদছয় বলাছনাও থগল না। সাক্ষাৎকার পবব 
ওখাছনই থিষ হল। 
  
‘থখালাখুডল বলডে, ডম. ওয়াটাসব ক্লাছস তার কাডহনী বলছত ডগছয় জানাছলন, ‘ডক করা 
দরকার বুেছত পাডর ডন। তারপছরই আমার মছন পছ়ি থগল তার থসছিিাডর ডক 
বছলডেল–ডাকডিডকি, বার বেছরর থেছল… তখনই আমার মছন পছ়ি থগল আমাছদর 
ডবছদি দপ্তর ডাকডিডকি জমায়–সাত সমুে পার হছয় আসা ডবডেি মহাছদছির েত 
ডাকডিডকি। 
  
‘পরডদন ডবছকছল আডম আবার েেছলাকর কাছে হাডজর হলাম আর খবর পাঠালাম থে, 
তার থেছলর জনয ডকেু ডাকডিডকি এছনডে। আমাছক খাডতর কছর ডেতছর ডাকা হছয়ডেল 
ডক? হযাাঁ, সযার তাই হছয়ডেল। ডতডন আমার সছঙ্গ এত থজাছর করমদবন কছরন থেন 
কংছগ্রছসর জনয ডনববাচছন দাাঁ়িাছেন। আনছন্দ উেল হছয় থফছি প়িছলন েেছলাক। 
আমার জছজবর এগুছলা খুবই পেন্দ হছব’, ডাকডিডকিগুছলা না়িাচা়িা করছত করছত ডতডন 
বলছলন এিা একবার থদখুন। সডতযই দারুণ? 
  
‘এরপর আমরা প্রায় আে ঘণ্টা ডাকডিডকি ডনছয় আছলাচনা কছর আর তার থেছল েডব 
থদছখ কািালাম। তারপর ডতডন একঘণ্টা েছর আডম থে খবর চাইডেলাম তাই ডদছত 
লাগছলন। সব খবরই তাাঁর কাে থথছক এছস থগল। আমাছক থকাছনারকম থচষ্টাই করছত 
হল না। তার ো ো জানা ডেল সবই ডতডন জানাছলন আমায়। আর তারপর তার অেীনস্থ 
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কমবচারীছদর থডছক পাডঠছয় তাছদর জানা প্রশ্ন কছর খবর ডদছলন। ডনছজর সহকমবীছদর 
থিডলছফানও করছলন। বলছত থগছল খবছরর আর ডরছপাছিবর একিা থবাো আমার উপর 
চাডপছয় ডদছলন। খবছরর কাগছজর থলাকছদর ডহছসছব আডম এছকবাছর বাডজমাত 
কছরডেলাম বলা োয়। 
  
আর একিা উদাহরণ ডদডে : 
  
ডফলাছডলডফয়ার ডস. এম. নযাফছল জুডনয়ার প্রায় ডতন বের েছর একিা মস্ত 
থচইনছিারছক কয়লা ডবডি করার থচষ্টা চালান। ডকন্তু ওই থচইন-থিার থকাম্পাডন 
িহছরর বাইছরর এক সরবরাহকারীর কাে থথছকই কয়লা ডকছন তা আবার ডম. নযাফছলর 
অডফছসর দরজার সামছন ডদছয়ই ডনছয় আসত। এরপর একডদন ডম. নযাফছল আমার 
ক্লাছস এছস ওই থচইন-থিাছরর ডবরুছদ্ধ তার গাছয়র জ্বালা ডমডিছয় গাল ডদছলন আর 
বলছলন এরা হছে থদছির িত্রু ো়িা ডকেু না। 
  
ডতডন শুেু অবাক হছয় োবছত চাইছতন ডতডন ওছদর থকন কয়লা ডবডি করছত পাছরন 
না। 
  
আডম তাছক পরামিব ডদলাম অনয থকৌিল কাছজ লাগাছত। থোট্ট কছর বলল, ো ঘছিডেল 
থসিা এই রকম। আমরা এই ডবতকবসোয় আছয়াজন করলাম-ডবতছকবর ডবষয় ডঠক হল : 
‘থচইনছিার থদছির োছলা করার বদছল ক্ষডতই কছর চছলছে। 
  
নযাছফছল আমার পরামছিব অনয ডদছকই ডনছলন, ডতডন থচইন থিাছরর হছয়ই বিবয 
রাখছত রাডজ হছলন। তারপর থসাজা হাজর হছলন োছদর মছন প্রাছণ ঘৃণা কছরন থসই 
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থচইনছিাছরর একজন কমবকতবার আছে। তাছক ডতডন বলছলন : আডম এখাছন কয়লা 
ডবডি করছত আডস ডন আডম শুেু আপনার কাছে একিা সাহাছেযর জনয এছসডে। ডতডন 
এরপর ওই ডবতকব প্রডতছোডগতার কথািা জাডনছয় বলছলন : আডম আপনার কাছে সাহােয 
চাএত এছসডে এই কারছণই থে আডম জাডন থে খবর চাই থসিা আপনারা ো়িা থকউই 
ডদছত পারছব না। প্রডতছোডগতািা আডম থেমন োছবই থহাক ডজতছত চাই, তাই থে 
সাহােয থদছবন আপডন, তাছত কৃতজ্ঞ থাকব।’ 
  
এর পছরর ঘিনা ডম. নযাছফছলর ডনছজর কথাছতই শুনুন : 
  
‘আডম েেছলাছকর কাছে ডঠক এক ডমডনি সময় ডদছত অনুছরাে জানাই। এই িছতবই 
ডতডন আমার সছঙ্গ সাক্ষাছত রাডজ হন। আমার প্রছয়াজছনর বযাপারিা তাাঁছক জানাছনার 
পর আমাছক একিা থচয়াছর বসছত বছল ডতডন আমার জনয খরচ কছরডেছলন ডঠক 
একঘণ্টা সাতচডল্লি ডমডনি। এরপর ডতডন আর একজন কমবকতবাছক ডাকছলন, ডতডন 
থচইনছিার ডনছয় একখানা বই ডলছখডেছলন। ডতডন োবতীয় থচইনছিার সংস্থার কাছে 
ডচডঠ ডলছখ ওই ডবষছয় ডবতকব সম্পছকব একখানা বই আমাছক আডনছয় থদন। তাাঁর মছতা 
হল এই থচইনছিার মানব সমাছজর থসবা কছর চছে। ডতডন খুবই গডববত, সমাছজর নানা 
স্তছরর জনয ো কছর চছলছেন। কথা বলার ফাাঁছক তাাঁর মুখছচাখ উজ্বল হছয় উঠডেল। 
আর আডম স্বীকার করডে ডতডন নানা অজানা ডবষছয় আমার দৃডষ্ট উেুি কছর 
ডদছয়ডেছলন–এসব আডম স্বছপ্নও োডব ডন। ডতডন আমার মানডসক দৃডষ্টেডঙ্গ সমূ্পণব পাছট 
থদন। 
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আডম েখন চছল আসডেলাম, ডতডন আমার সছঙ্গ দরজা পেবন্ত এছলন, তারপর আমার 
কাাঁছে হাত থরছখ ডবতছকব আমার থসৌোগয কামনা করছলন। পছর একসময় আবার থদখা 
কছর আমায় ডবতছকব ডক রকম হল জানাছতও অনুছরাে জানাছলন। থিষ থে কথা ডতডন 
আমায় বলছলন তা হল : বসন্ত কাছলর থিছষ আর একবার আমার সছঙ্গ থদখা করছবন। 
আপনার কাে থথছক ডকেু কয়লা ডকনব।’ 
  
আমার কাছে বযাপারিা এছকবাছর অছলৌডকক। ডতডন আমার কাে থথছক থকাছনা রকম 
প্রস্তাব ো়িাই কয়লা ডকনছত চাইছেন। আর তাাঁর সমসযা সম্পছকব আগ্রহী হছয় মাত্র দু 
ঘণ্টার মছেযই আডম অছনকিা অগ্রসর হছয়ডে ো আডম আমার কয়লার প্রডত আগ্রহী 
করছত দি বের থচষ্টা কছরও করছত পারতাম ডকনা সছন্দহ। 
  
আপডন নতুন ডকেু আডবষ্কার কছরন ডন, ডম. নযাফছল, কারণ বহু বের আছগ েীশুর 
জছেরও একি বের আছগ ডবখযাত এক থরামান কডব পাবডলয়ান সাইরাস মন্তবয 
কছরডেছলন : ‘আমরা অছনযর প্রডত তখনই আগ্রহী হই, অছনযরা েখন আমাছদর প্রডত 
আগ্রহী হয়।’ 
  
অতএব আপডন েডদ চান থলাছক আপনাছক পেন্দ করুক, তাহছল তার সবার থসরা নীডত 
হল এই রকম” 
  
‘অছনযর প্রডত সডতযকারোছব আগ্রহী হছয় উঠুন।‘ 
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১২. ডলাজকর মন জয় করবার রহসয 
  
আডম সম্প্রডত ডনউইয়ছকব এক ননিছোছজর অনুষ্ঠাছন ডগছয়ডেলাম। আমডন্ত্রতছদর মছেয 
একজন মডহলা ডেছলন ডেডন ইদানীং প্রচুর অথব উত্তরাডেকার সূছত্র থপছয়ডেছলন। ডতডন 
প্রছতযছকর মছেযই থবি একিা সুখকর োপ থফলার থচষ্টা করডেছলন। ডতডন হীছর জহরত 
মডণ মাডণছকযর মালা পছরডেছলন অথচ মুছখর থকাছনা পডরচেবা কছরন ডন। থস মুখ থথছক 
থবডরছয় আসডেল শুেু ডতিতা আর স্বাথবপরতা। ডতডন এিা থবাছেন ডন থে প্রডতডি পুরুষ 
ডক জাছনন, অথবাৎ, থকাছনা মডহলার মুছখ থে োব থাছক, থসিা তার জাাঁকজমকপূণব 
থদছহর থপািাছকর থচছয় থের থবডি গুরুত্বপূণব। 
  
চালবস্ থিায়াব একবার আমাছক বছলন, তাাঁর হাসর দাম দি লক্ষ ডলাছররও থবডি। 
কথািা ডতডন একিুও বাড়িছয় বছলন ডন। কারণ থিায়াছবর বযডিত্ব, তার আকষবণ, 
মানুষছক চি কছর োছলা লাগাছনার ক্ষমতাগুছলাই তার অস্বাোডবক উিডতর মূল ডেল। 
তাাঁর বযডিছত্বর মােুছেবর মছেয ডেল তাাঁর ডবজয়ী হাডস। 
  
একবার আডম মডরস থিোডলছয়ছরর সছঙ্গ সারা ডবছকলিা কািাই–আর সডতয বলছত ডক 
আডম সমূ্পণব তাি হই। গম্ভীর, অন্ধকার মুখ েেছলাকছক ো থেছবডেলাম তার থচছয় 
আলাদাই থলছগডেল–েতক্ষণ না ডতডন হাসছলন। তখনই মছন হল থেন থমছঘর মেয ডদছয় 
একফাডল থসানােরা থরাছদর হাডস। তার ওই হাডস না থাকছল মডরস থিোডলছয়র থবাে 
হয় পযারীছত তার বাবা বা োইছদ মছতাই কাছঠর আসবাবপত্র বানাছনার কাছজই থথছক 
থেছতন। 
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থকাছনা কথার থচছয় কাছজর মেয ডদছয়ই মছনর োব থবডি প্রকাি পায় আর থকাছনা 
হাডসর মছেয থজছগ ওছঠ এই কথািাই আডম আপনাছক পেন্দ কডর। আপনাছক থদছখ খুব 
খুডি আর আনডন্দত হলাম। 
  
এই জনযই কুকুরছদর এত দাম। আমাছদর থদছখ তাছদর খুডি সতযই বাাঁে মাছন না। আর 
স্বাোডবকোছবই আমরাও তাই হই। 
  
ডকন্তু কৃডত্রম থকাছনা হাডস? না, তাছক থকাছনা থলাকছক ঠকাছনা োয় না। আমরা বুেছত 
পাডর থসিা োডন্ত্রক আর তাই থসিা আমরা পেন্দ কডর না। আডম থে হাডসর কথা বলডে 
থসিা হল সডতযকার হৃদয় থথছক আনা হাডস। থে হাডস আছস অন্তর থথছক, এরকম 
থকাছনা হাডসই েুবন জয় করছত পাছর। 
  
ডনউইয়ছকবর ডবরাি এক ডডপািবছমন্টাল থিাছরর ডনছয়াজন অডেকতবা আমাছক বছলডেছলন 
থে, ডবিয়কাডরণী থমছয় ডহছসছব সু্কছলর থব়িা থপছরায়ডন এমন থকাছনা থমছয়ছকও ডতডন 
চাকডর ডদছত প্রস্তুত েডদ তার চমৎকার হাডস থাক, বদছল ডতডন দিবনিাছস্ত্রর থকাছনা 
গম্ভীর পডিতছক চাইছবন না। 
  
আছমডরকার সবছচছয় ব়ি রবার প্রডতষ্ঠাছনর ডাইছরক্টর থবাছডবর থচয়ারমযান একবা 
আমাছক বছলডেছলন, থে তার মছত থকাছনা থলাক তার কাছজ আনন্দ না থপছল কখছনা 
সাফলয লাে কছরন না। এই ডিল্পপডত েেছলাক বছলডেছলন, প্রাচীন থসই তি কথায় 
তাাঁর ডবশ্বাস থনই থে কডঠন পডরশ্রম করছলই সব কাছজ অনায়াছস সফল হওয়া োয়। 
ডতডন বছলন : আডম এমন সব মানুষছক জাডন োরা সাফলয লাে কছরন থেছহতু তাছদর 
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কাছজ তারা প্রেূত আনন্দ থপছতন। আবার অনযছদর থদছখডে তারা কাজ করছত শুরু 
করার পর থসিা একছঘছয় হছয় ওঠায় তাাঁরা বযথব হছলন। 
  
আপডন েডদ চান অছনযরা আপনাছক থদছখ আনডন্দত থহাক তাহছল অনযছদর থদছখ 
আপডনও আনন্দ প্রকাি করুন। 
  
আডম হাজার হাজার বযবসায়ীছক বছলডে প্রডতডদন এক সপ্তাহ েছর োাঁর সছঙ্গই থদখা হছব 
তাছদর থদছখ হাসছত। তারপর আমার ক্লাছস এছস জানাছত ফল থকমন হল। এছত ডক 
কাজ হছয়ডেল? থদখা োক…এই থে ডনউইয়কব কাবব এক্সছচঞ্জর ডম. উইডলয়াম ডব. 
িাইনহাছিবর থলখা একখানা ডচডঠ। তাাঁর ডচডঠ থকাছনা বযডতিম নয় বরং এরকম আছরা 
িছয় িছয়ই আছে। 
  
‘আমার ডবছয় হছয়ছে প্রায় আঠাছরা বের’, ডম. িাইনহািব ডলছখডেছলন, আর ওই সমছয় 
আডম কদাডচত স্ত্রীছক থদছখ থহছসডে বা কাছজ থবডরছয় োওয়ার আছগ খুব থবডি কথা 
বছলডে। ব্রডওছয়ছত আডম ডেলাম সবছচছয় অসুখী মানুষ। 
  
‘আপডন েখন বলছলন আমার হাডস সিছন্ধ অডেজ্ঞতার কথা জানাছত তখন ডঠক করলাম 
এক সপ্তাহ েছর থস থচষ্টা করব। আর তাই পছরর ডদন সকাছল আয়নায় চুল আাঁচ়িাছনার 
সময় েখন আমার থপাঁচার মছতা মুখখানা থদখলাম তখনই ডনছজছক বছল উঠলাম, ডবল, 
থতামার মুখ থথছক ওই অন্ধকারিা দূর করছত হছব। থতামায় এবার হাসছত হছব। আর 
থসিা এখন থথছকই শুরু করা চাই’ প্রাতরাছির সময় আডম আমার স্ত্রীছক থহছস বললাম : 
সুপ্রোত, ডপ্রয়া। ডঠকই থেমন থেছবডেলাম। 
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‘আপডন আমাছক সাবোন কছরডেছলন ও অবাক হছত পাছর। আসছল, আপডন ওর 
প্রডতডিয়ািা কম কছরই বছলডেছলন। থস থবি োাঁোয় পছ়ি োয়। থস থবি োক্কাও খায়। 
আডম স্ত্রীছক বললাম েডবষযছত এমন ডকেুই থে থরাজ আিা করছত পাছর। আর তাই দু 
মাস েছর প্রছতযক সকাছল এই রকমই কছর োই। 
  
‘আমার এই পডরবডতবত মানডসক েডঙ্গ গত এক বেছর ো হয় ডন থসই সুখ দু মাছস এছন 
ডদছয়ছে। 
  
‘থকান অডফছস োওয়ার সময় আডম বাড়ির ডনকি বয়ছক অডেনন্দন জানাই সুপ্রোত’ 
বছল, সছঙ্গ থাছক হাডস। দাছরায়ানছক থদছখও তাছক হাডস ডদছয় অডেনন্দন জানাই। 
সাবওছয়র কযাডসয়ারছকও খুচছরা থনবার সময় অডেনন্দন জানাই। অডফছসর দরজায় 
দাাঁ়িাছনার সমছয়ও োছদর কখছনা থদডখ ডন তাছদরও হাডসছত অেযথবনা জানাই।’ 
  
‘আচমকাই আডবষ্কার করলাম সকছলই আমাছকও হাডস ডদছয় অেযথবনা করছে। োরা 
আমার কাছে অডেছোগ ডনছয় আছস আডম হাডসমুছখই তাছদর কথা শুডন। হাডমমুছখই 
তাছদর বিবয শুডন তাছক আমার োরণা হছয়ছে অডেছোছগই বযাপারিাও সহছজ ডমছি 
োয়। আডম থদখডে এই হাডসই আমাছক প্রছতযকডদন অছনক থবডি িাকা এছন ডদছে। 
  
আর একজন থব্রাকাছরর সছঙ্গই আমার অডফস চালাই আডম। তার একজন থকরাডন োডর 
চমৎকার একডি তরুণ, আমার ওই হাডসর ফলাফছল আমার এমডনই আনন্দ হছয়ডেল থে 
তাছক একডদন আমার নতুন মানডবক জীবন দিবছনর কথা বছল থফললাম। থস তখন 
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স্বীকার করল থস েখন এই অডফছস প্রথম আছস তখন আমাছক সাঙ্ঘাডতক রকম অসুখী 
বছল োবতইদাডনং কাছল তার থগছে। থস জাডনছয়ছে আডম হাসছল সডতযই োছলা লাছগ। 
  
‘আমার কাছজর পদ্ধডতছত সমাছলাচনা করাও বন্ধ কছরডে। থদাষাছরাছপর বদছল আডম 
এখন শুেু প্রিংসাই করছত থাডক। আডম ডক চাই থস কথা বলা একদম তযাগ কছরডে। 
এখন শুেু আডম থচষ্টা কডর অনয থলাকছদর দৃডষ্টছত সবডকেু োচাই করছত। আর এগুছলাই 
বলছত থগছল আমার জীবছন ডবপ্লব ঘডিছয়ছে। আডম এখন সমূ্পণব এক আলাদা মানুষ-
একজন অথববান, বনু্ধছত্বও সমৃদ্ধ, সুখী মানুষ-এর থচছয় জীবছন আর ডকছসর দাম? 
  
বযাপারিা মছন রাখছবন–মছন রাখছবন এ ডচডঠ এমন একজন থলছখন োর কাজ থিয়ার 
থকনাছবচা-থে বযবসািা অডত কডঠন, িতকরা ৯৯ জনই থে কাছজ বযথব হন। 
  
আপনার হাসবার মছতা মছনর অবস্থা থনই? তাহছল আপনাছক দুছিা কাজ করছত হছব। 
প্রথছম থজার কছর হাসার থচষ্টা করুন। েডদ একলা থাছকন তাহছল থজার কছর এক 
কডল গান গাইবার থচষ্টা করুন বা ডিস ডদন। োবছত থচষ্টা করুন আপডন সুখী, আর 
তাছতই আপডন সুখী হছবন। হােবাছডবর অেযাপক উইডলয়াম থজমস্ কথািা এইোছব 
বছলডেছলন : 
  
‘কাজছক মছন হয় অনুেূডত অনুসরণ কছর থাছক। তছব আসছল কাজ আর অনুেূডত এক 
সছঙ্গই চছল। তাই কাছজর োরাছক ডনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, কারণ থসিা মছনর এডিয়ার 
থাছক, আর তাছতই পছরাছক্ষ অনুেূডতছক ডনয়ডন্ত্রত করা োয় ো ইোর বিবতবী নয়। 
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তাই সুখী হওয়ার একমাত্র পথ হল, েডদ সুখ না থাছক, আনডন্দত হছয় থসইোছবই 
কথাবাতবা বলা, থেন আপডন সতযই সুখী…।’ 
  
পৃডথবীছত প্রছতযছকই সুখ অনুসন্ধান কছর চছলছে–আর থসিা লাে করার একিাই মাত্র 
পথ আছে। আর থসিা হল আপনার ডচন্তাছক ডনয়ন্ত্রণ কছর। সুখ কখনই বাইছরর 
অবস্থার উপর ডনেবর কছর না। থসিা ডনেবর কছর এ সিছন্ধ আপডন ডক োছবন তার 
উপর। একিা উদাহরণ ডদডে–দুজন থলাক একসছঙ্গ, একই জায়গায় একই কাজ করছত 
পাছর, দুজছনই একই িাকা আর সম্মানও থপছত পাছর–তা সছিও একজন দুুঃখী আর 
অনযজন সুখী হছত পাছর। থকন? এর কারণ ডবডেি রকম মানডসক অবস্থা। চীন থদছি 
কুডলছদর ঘমবাি কছলবছর প্রচি থরাছদ নদডনক সাত থসন্ট আয় করছত থেমন হাডসমুছখ 
কাজ করছত থদছখডে থতমনই থদছকডে এখানকার পাকব অযাডেডনউছত। 
  
‘থকাছনাডকেুই োছলা বা খারাপ নয়’, থিক্সপীয়ার বছলছেন? ডচন্তাই এিা নতডর কছর। 
  
ডলঙ্কন একবার বছলডেছলন : থকাছনা থলাক েতখাডন সুখী হছত চায় ততিাই সুখী হছত 
পাছর। ডতডন –ডঠকই বছলডেছলন। এর একিা জ্বলন্ত উদাহরণ আডম সম্প্রডত থদছখডে। 
আডম একডদন ডনউইয়ছকবর লঙ আইলযান্ড থিিছনর ডসাঁড়ি থবছয় উঠডেলাম। ডঠক আমার 
সামছনই ডত্রি বা চডল্লি জন প্রডতবন্ধী খঞ্জ লাডঠ আর িাছচ ের থরছখ ডসাঁড়ি থবছ়ি 
উঠডেল। একডি থেছলছক প্রায় থকাছল কছরই তুলছত হয়। ওছদর হাছসযাজ্জ্বল েডঙ্গ লক্ষয 
কছর আডম অবাক হছয় োই। থেছলছদর সছঙ্গ অডেোবক ডহছসছব থে থলাকডি ডেল তাছক 
কথািা ডজজ্ঞাসা করছতই থস বলল, হযাাঁ, বযাপারিা হল থকাছনা থেছল েখন জানছত পাছর 
থস জছের মছতাই থখাাঁ়িা হছয় থগছে, তখন প্রথছম থস একিু আঘাত থপছলও থসিা পছর 
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কাডিছয় ওছঠ, তারপর েডবতবযছক থমছন ডনছয় অনযানয সাোরণ থেছলর মছতাই স্বাোডবক 
হছয় ওছঠ। আমার ইছে হডেল ওই থেছলছদর আমার অডেনন্দন জানাই। ওছদর কাছে 
থে ডিক্ষা থপছয়ডেলাম তা থকাছনাডদনই েুলব না। 
  
থমডর ডপকছফাডব েখন ডগলাস থফয়ারবযাছঙ্কর সছঙ্গ ডববাহ ডবছেদ করছত চছলডেছলন 
তখন তার সছঙ্গ আডম একিা সন্ধযা কাডিছয়ডেলাম। পৃডথবীর সবাই তখন থবােহয় থেছব 
থনয় থমডর ডপকছফাডব অতযন্ত ডবরি আর অসুখী। ডকন্তু আডম থদখলাম ডতডন থবি িান্ত 
স্বোছবর থবি ডবজডয়নী থকাছনা মডহলা, এমন কাউছক আডম থদডখ ডন। তার মুখ থথছক 
সুখ থফছি প়িডেল। তার থগাপন রহসযিা ডক? বযাপারিা ডতডন প্রকাি কছরছেন পাঁয়ডত্রি 
পাতার একিা থোট্ট বইছত পছ়ি থদখছল আনন্দ পাছবন। বইিার নাম ‘থহায়াই নি িাই 
গড?’ 
  
থসন্টলুইছয়র কাডডবনাছলর ফ্রাঙ্কডলন থবিগার হছলন আছমডরকার অডত দক্ষ এক বীমাকারী 
পুরুষ। থবি ক’বের আছগ ডতডন আমাছক বছলডেছলন থে, োর মুছখ সদাই হাডস থলছগ 
থাছক ডতডন সব সমছয়ই স্বাগতম। অতএব থকাছনা থলাছকর অডফস কামরায় থোকার 
আছগ ডতডন একিু থথছক মছন মছন থেছব থনন ডক ডক ডজডনছসর জনয ডনছজছক ডতডন 
েনযবাদ জানাছত পাছরন। তারপর মুছখ একজন সৎ মানুছষর হাডস ফুডিছয় ডতডন থসই 
ঘছর প্রছবি কছরন। 
  
এই সামানয থকৌিছলই ডতডন বীমা করাছনার কাছজ এমন সাফলয অজবন কছরছেন বছলই 
োছবন। 
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এলবািব হাোছডবর এই সুন্দর উপছদিিার কথািা একিু পেবাছলাচনা করছত পাছরন। তছব 
মছন রাখছবন শুেু পেবাছলাচনায় কাজ হছব না েতক্ষণ না কাছজ লাগাছেন এিা : 
  
েখনই বাড়ির বাইছর োছবন, মাথািা উাঁচু থরছখ ফুসফুাঁছস থবি হাওয়া েছর ডনন, থবি 
ডকেুিা সূেবডকরণ গাছয় থমছখ ডনন। তারপর বনু্ধছদর সছঙ্গ থদখা হওয়া মাত্রই থহছস 
অেযথবনা জানাছনার সছঙ্গ সছঙ্গ আন্তডরকোছব করমদবন করুন। েুল থবাোর কথা থমাছিও 
োবছন না আর ডনছজর ডনছজর িত্রুছদর কথা থেছব এক ডমডনি সময়ও নষ্ট করছবন না। 
ডক করছত চছলছেন থেছব মনিাছক দৃঢ় কছর তুলুন, আর তারপর থকাছনাডকেু না থেছবই 
ডঠক লছক্ষয থপৌঁছে োন। থে সব দারুণ কাজ করছত মনস্থ কছরছেন থসই কথািাই 
োবছত থাকুন–থদখছবন থে, ডদন এডগছয় চলছলই আপডন অবছচতন োছবই আপনার 
ইো পূরণ করার ডদছক এডগছয় চছলছেন আর সুছোগও পাছেন, ডঠক থেমন োছব 
প্রবাল, সাগছরর থেউ থথছক তার দারকাডর ডজডনসিুকু সংগ্রহ কছর থনয়। আপনার মছন 
আপনার থে সামথব, আন্তডরক আর দরকাডর বযডিত্ব ফুডিছয় তুলছত চান তাই শুেু োবছত 
থাকুন। থদখছবন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় আপডন ডনছজছক থেমন কল্পনা কছরছেন থসই রকম 
বযডিত্ব সম্পিই আপডন হছয় উঠছেন…ডচন্তাই হল আসল। সববদাই থোগয একিা মন 
নতডরর থচষ্টা করুন-সাহস, সারলয আর আনন্দময় একিা োব। ডঠক োবনার 
পডরণডতছতই আছস সৃডষ্ট দক্ষতা। সব ডজডনসই আছস ইো থথছক আর প্রডতডি আন্তডরক 
প্রাথবনাই সফল হয়। 
  
প্রাচীন চীনারা খুবই জ্ঞানী মানুষ ডেল–পৃডথবীর নানা বযাপাছর তাছদর জ্ঞান ডেল অসীম। 
তাছদর একিা প্রবাদ ডনছয় আমাছদর উডচত থসিা আমাছদর িুডপর ডনছচ থসাঁছি রাখা। 
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থসিা হল এই রকম : থে মানুছষর মুছখ হাডস থনই, তার থকাছনা থদাকান থখালা উডচত 
নয়। 
  
আর থদাকাছনর কথা বলছত থগছল ফ্রাঙ্ক আডেবন থফ্লচাছরর ডবজ্ঞাপনিার কথা মছন রাখা 
দরকার। ডতডন ডদছয়ছেন এই ঘছরায়া দািবডনক তি : 
  
খুডির ডদছনর হাডসর মূলয— 
  
এছত খরচ থনই, তছব সৃডষ্ট কছর অছনক ডকেু। 
  
এছত োরা গ্রহীতা তাছদর প্রচুর লাে হয়, অথচ োরা থদয় তাছদর থকাছনা ক্ষডত হয় না। 
  
এিা ঘছি োয় থচাছখল ডনডমছষ ডকন্তু তার সৃ্মডত থথক োয় বহুডদন। 
  
থকউ এমন ব়ি মানুষ নন োর এডি ো়িাই চছল োয়, আর এমন থকউ দডরেও থনই 
োর এছত লাে হয় না। 
  
এছত গৃছহ সুখ আছস, বযবসাছয় আছস সুনাম, আর হাডস হল বনু্ধছত্বর ডচহ্ন। 
  
ক্লান্ত মানুছষর কাছে হাডস হল ডবশ্রাম, হতাছির কাছে আিার আছলা, দুুঃডখছতর কাছে 
সূছেবর আছলা, আর কষ্ট দূর করার ওষুে। 
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তা সছিও এিা থকনা োয় না, ডেক্ষা কছর আনা োয় না, োর করছত বা চুডর করছতও 
পারা োয় –কারণ হাডস েতক্ষণ না কাউছক থদয়া োয় ততক্ষণ তার থকাছনা জাগডতক 
মূলয থনই। 
  
আর ব়িডদছনর থিষ মুহূছতবর থকনাকািার ডেছ়ি থদাকাছনর কমবীরা েডদ শ্রাডন্তছত 
আমাছদর তা না ডদছত পাছর আপনারা ডক তাছদর এই হাডসর এক কণা ডদছয় আসছত 
পাছরন না। 
  
কারণ হাডস তাছদর থবডি চাই োছদর থদবার মছতা আর থনই। 
  
অতএব েডদ চান থলাছক আপনাছক পেন্দ করুক তাহছল দু নির নীডত হল; হাসুন! 
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১৩. মন জয় করবার সহজ উপায় 
  
ডথছয়াছডার রুজছেট েখন থহায়াইি হাউছস ডেছলন, ডতডন স্বীকার কছরডেছলন থে ডতডন 
েডদ িতকরা ৭৫ োগ ডঠক হছতন তাহছল আিাতীত ডকেু করছত থপছরছেন বছলই 
োবছতন। ডবংি িতাব্দীর একজন থশ্রষ্ঠতম বযডিছত্বর মানুছষর কাছে েডদ এিাই সব 
থসরা মাপ হয়, তাহছল আডম বা আপডন ডক পারব আিা রাডখ? 
  
আপডন েডদ একিবাছরর মছেয ৫৫ বার েুল না হছয় ডঠক হছত পাছরন তাহছল আপডন 
ওয়ালডিছি ডগছয় থরাজ থরাজ দি লক্ষ, ডলারই আয় করছত পাছরন, তার সছঙ্গ 
একখানা প্রছমাদতরী ডকছন মস্ত গাডয়কা থকাছনা থমছয়ছক ডবছয়ও করছত পাছরন। আর 
৫৫ বার ডঠক হওয়া সিছন্ধ েডদ থকাছনা সছন্দহ থাছক তাহছল অনয থলাছকরা েুল কছরছে 
কথািা বলা আপনার সাছজ ডক? 
  
থকাছনা মানুছষর গলার স্বর, এমনডক অঙ্গেডঙ্গ থদছখও আপডন বলছত পারছবন থস েুল 
করছে ডকনা–বযাপারিা আপডন আপনার দৃডষ্ট ডদছয়ই বুডেছয় ডদছত পাছরন ডকেু বলর 
দরকার হছব না। তাছক েডদ তার েুল েডরছয়ও থদন তাহছল ডক চাইছবন থস আপনার 
মছতা থমছন ডনক? কখনই না কারণ এ কাছজর মেয ডদছয় আপডন তাছক সরাসডর তার 
বুডদ্ধ, ডবছবচনা, তার অহডমকা আর আত্মসম্মাছনর উপর আঘাত কছরছেন। এছত থস 
চাইছব আপনাছক প্রতযাখাত করছত। অথচ এর জনয থস ডকেুছতই ডনছজর মছতা পাটাছব 
না? এরপর আপডন তাছক থপ্লছিা, ইমানুছয়ল কান্ট বা আর োরই থহাক দিবন প্রছয়াগ 
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করছত পাছরন, ডকন্তু তাছত মছতা বদলাছব না। থেছহতু আপডন তার অনুেূডতছত আঘাত 
কছর বছসছেন। 
  
কখনই এই োছব শুরু করছত চাইছবন না, এ বযাপারিা আডম আপনাছক প্রমাণ কছর 
ডদডে, আসুন।’এিা অতযন্ত খারাপ। এিা অছনকিা এই রকম বলাই হয় : থদখুন, আডম 
আপনার থচছয় চালাকচতুর। আডম আপনাছক ডকেু জ্ঞান ডদছয় আপনার মছতা পাটাছনার 
বযবস্থা কছর ডদডে। 
  
এিা ডকেুিা িন্দ্বেুছদ্ধ আহ্বান করার মছতা। এছত ডবছরাডেতা জাডগছয় থতালা ঞয়, 
আপনার থশ্রাতা আপডন ডকেু শুরু করার আছগই আপনার সছঙ্গ ল়িাইছত নামছত চায়। 
  
মানুছষর মন বদলাছনা থবি কডঠন কাজ। অতএব তাছক আছরা কডঠন কছর তুছল লাে 
ডক? ডনছজছক ক্ষডতগ্রস্ত করছবনই বা থকন? 
  
আপডন েডদ থকাছনাডকেু প্রমাণ করছত চান তাহছল কাউছক থসিা জানছত থদছবন না। এ 
কাজ এমন থগাপছন, থকৌিছল করছত হছব থে থকউ থেন বুেছত না পাছর আপডন থসিা 
কছর চছলছেন। 
  
ডনছচর এই উদৃ্ধডতিা লক্ষয করুন : 
  
মানুষছক এমনোছব থিখাছত চান থস থেন না থবাছে আপডন তাছক থিখাছত চাইছেন লড 
থচিারডফল্ড তার থেছলছক বছলডেছলন : 
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‘অনয কাছরা থচছয় েডদ পাছরা জ্ঞানী হও, তছব থস কথা তাছক বল না।‘ 
  
ডবি বের আছগ আডম ো ডবশ্বাস করতাম–একমাত্র অঙ্ক ো়িা আর থবােহয় ডকেুই 
ডবশ্বাস কডর না–তাো়িা েখন আইনিাইছনর থলখা পড়ি তখন তাও আবার ডবশ্বাস হয় 
না। আছরা ডবি বের পছর আডম এ বইিায় ো বছলডে থসিাও হয়ছতা ডবশ্বাস করছবন 
না। আছগ থে সব ডবষয় সম্পছকব ডনডিত ডেলাম এখন থস সিছন্ধ ততিা ডনডিত আডম 
নই। সছিডিস এছথছে তাাঁর ডিষযছদর বারবার বলছতন : আডমএকিা বযাপারই জাডন, 
আর থসিা হল আডম ডকেুই জাডন না। োই থহাক আডম সছিডিছসর থচছয় থবডি বুডদ্ধমান 
বছল ডনছজছক োডব না, আর তাই কাউছক বলছত চাই না, থস েুল করছে। আডম লক্ষয 
কছর থদছখডে তাছত আছখছর কাজ হয়। 
  
থকাছনা মানুষ থকাছনা কথা বলছল থসিা েডদ আপনার েুল বছল মছন হয়–হযাাঁ, প্রকৃতই 
েুল ডকন্তু-তাহছল এোছবই শুরু করছল োছলা হয় না ডক : ‘হযাাঁ, এবর শুনুন! আমার 
অনযরকম মছন হছয়ডেল। তছব আমাছরা েুল হছত পাছর। কারণ আমার প্রায়ই েুল হয়। 
আর আমার েুল হছলই থস েুলিা শুেছর ডনছত চাই। তাহছল আপনার বযাপারিা একিু 
থদখা োক, ডক বছলন? 
  
এই েরছনর কথায়, অথবাৎ ‘আমারও েুল হছত পাছর। আমার প্রায়ই েুল হয় বযাপারিা 
একিু থদখা োক ডক বছলন? সডতযকার দারুণ জাদু থাছক, এই সব কথায়। 
  
স্বগব, মতবয, পাতাল থকাছনা জায়গাছতই মানুষ আপনার ওই েরছনর কথায় থকাছনা 
প্রডতবাদ করছত চাইছব না। 
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ডঠক এই রকমই কছর থাছকন একজন ডবজ্ঞানী। আডম একবার ডবখযাত আডবষ্কারক আর 
ডবজ্ঞানী থিফানসছনর সাক্ষাৎকার ডনছয়ডেলাম। ডতডন প্রায় এগাছরা বের কাডিছয়ডেছলন 
থমরু অঞ্চছল, তাো়িাও ডতডন ে’বের থকবলমাত্র মাংস আর পাডন ো়িা ডকেুই খান ডন। 
ডতডন আমাছক তাাঁর করা একিা পরীক্ষার ডবষয় বছলডেছলন। আর আডম তাাঁছক প্রশ্ন কডর 
ডতডন ওই পরীক্ষায় ডক প্রমাণ করছত থচছয়ডেছলন। আডম থকাছনাডদনই তাাঁর উত্তরিা 
েুলছত পারব না। ডতডন বছলন : থকাছনা ডবজ্ঞানী কখছনা ডকেু প্রমাণ করছত চান না। 
ডতডন থকবল আসল বযাপার খুাঁছজ থবর করার থচষ্টাই কছর থাছকন। 
  
আপডনও আপনার ডচন্তাোরায় নবজ্ঞাডনক পো কাছজ লাগাছত চান, তাই না? থবি, এ 
বযাপাছর আপডন 
  
েডদ নবজ্ঞাডনক োছব ডচন্তা করছত না পাছরন তাহছল ডকন্তু থদাষ আপনারই। 
  
আপনার থে েুলও হছত পাছর এ কথািা স্বীকার করছল আপডন কখনই থকাছনা োছমলায় 
প়িছবন না। এরকম করছল সব রকম তছকবর অবসান ঘিছব আর অপর বযডিছক 
অনুপ্রাডণত কছর আপডন থেরকম পডরষ্কার আর উদার মছনাবৃডত্তসম্পি তাছকও থসই 
রকমই কছর থতাছল। এর ফছল থস থে, েুল করছত পাছর থসিাই স্বীকার করছত চাইছব। 
  
আপডন েডদ জাছনন থকাছনা থলাক েুল করছে আর আপডন থস কথািা তাছক মুছখর 
উপছরই বছল থফলছলন, তাহছল ডক হছত পাছর? আসুন, আপনাছদর একিা ডনডদবষ্ট 
ঘিনার উদাহরণ ডদই। ডম. এস, ডনউইয়ছকবর একজন তরুণ অযািনী, একবার আছমডরকা 
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েুিরাছের সুপ্রীম থকাছিব খুব গুরত্বপূণব এক মামলায় অংি গ্রহণ কছরডেছলন। ডবষয়িাছত 
প্রচুর িাকা আর গুরুত্বপূণব এক আইছনর ডবষয় জড়িত ডেল। 
  
ডবতকব চলার সময়, সুপ্রীম থকাছিবর একজন ডবচারপডত ডম. এস-থক ডবছিষ একডি 
আইছনর িারা ে’বেছরর মছেয সীমাবদ্ধ এ কথাই বলছলন। 
  
ডম. এস–একিু থমছক ডবচারপডতর ডদছক তাডকছয় থথছক হঠাৎ মুছখর উপর বছল 
বসছলন, হুজুর এরকম থকাছনা আইনই থনই।’ 
  
বযাপারিা সিছন্ধ ডম. এস–পছর থলখছকর একিা ক্লাছস বছলডেছলন : ‘আমার কথায় সারা 
কামরায় ডনুঃস্তব্ধতা থনছম এছলা। মছন হডেল ঘছর তাপমাত্রা থেন িূনয ডডডগ্রছতই থনছম 
থগছে; আমার কথাই ডঠক ডেল। ডবচারপডত েুল বছলডেছলন আর আডম থসই কথািাই 
তাছক বছল থফডল। এছত ডক ডতডন বনু্ধোবাপি। হন? না। আডম এখছনা ডবশ্বাস কডর 
আইনিাি আমারই পছক্ষ ডেল আর আডম এও জানতাম থসডদন থেোছব ডবতছকব অংি 
ডনছয় কথা বডল থতমন আর থকাছনাডদন পাডর ডন। ডকন্তু তা সছিও আডম থস মামলায় 
ডজতছত পাডর ডন। আডম দারুণ একিা েুল কছরডেলাম। একজন ডিডক্ষত আর জ্ঞানী 
ডবচারপডতর মুছখর উপর তার েুল েডরছয় ডদছয়। 
  
খুবই কম সংখযক থলাকই েুডি থমছন চছল। আমাছদর থবডিরোগই একছচাখা আর 
একছপছি মানুষ। আমাছদর থবডিরোগই আছগ থথছকই একিা োরণার বিবতবী হছয় 
থাডক–আর থসিা হয় ঈষবা, সছনদ্ভীডত, ডহংসা আর অহডমকাছবাে থাকার কারছণ। আর 
থবডিরোগ নাগডরকই ডকেুছতই তাছদর েমব, চুছলর োাঁি, সমাজতন্ত্রবাদ বা ক্লাকব থগবল 
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সিছন্ধ োরণা বদলাছত চান না। অতএব আপডন েডদ চান মানুষছক তার েুল সিছন্ধ 
জাডনছয় থদছবন তাহছল ডনছচর অংিিা দয়া কছর প্রডতডদন সকাছল প্রাতরাছির আছগ হাাঁিু 
থগছ়ি বছস পছ়ি চলুন। এিা প্রছফসর থজমস্ হাছেব রডবনসছনর আছলাডকত একখানা 
বইছয়রই অংি। বইিার নাম ডদ মাইন্ড ইন দা থমডকং’। 
  
‘আমরা মাছে মাছে থকাছনারকম বাো বা ব়ি করছমর থকাছনা আছবগ ো়িাই আমাছদর 
মন বদছল থফডল। ডকন্তু আমাছদর েডদ বলা হয় আমরা েুল করডে, তাহছল আমরা থসই 
কথায় থবি আপডত্ত প্রকাি কডর আর আমাছদর হৃদয়ও থবি কডঠন হছয় ওছঠ। আমরা 
আমাছদর ডবশ্বাস গছ়ি ওঠার বযাপাছর অডবশ্বাসয রকম অমছনাছোগীই থাডক অথচ 
আমরাই আবার এর প্রডত দুরন্ত রকম আকষবণ থদখাই থকউ েডদ থসিা থকছ়ি ডনছত 
চায়। আসছল এিা পডরষ্কার থে এই োরণাগুছলা থকাছনাোছবই আমাছদর একান্ত আপনার 
নয়, বরং থসিা হল আমাছদর অহং োবিা ো ডবপছদর সামছন পছ়ি োয়… আমার এই 
থোট্ট কথািা মানুছষর বযাপাছর অতযন্ত গুরুত্বপূণব, আর এিা উপলডব্ধর মছেযই রছয়ছে 
প্রাজ্ঞতার পথ। এিাছত একই রকম তীব্রতা থথছক োয় তা আপডন, আমার; আহার, 
‘আমার’ কুকুর, আমার বাড়ি, আমার বাবা ‘আমার থদি, আমার সৃডষ্টকতবা োই বলুন না 
থকন। এো়িাও আসল রহসয হল পৃডথবীর জানা ডবষছয় আমাছদর োরণা বা ডবশ্বাস ডনছয় 
থকউ আপডত্ত তুলছলই আমরা থরছগ োই বা অসছন্তাষ প্রকাি কডর…আমরা থসই সবই 
সডতয বছল ডবশ্বাস কছর চলছত চাই ডচরকাল আমরা ো সডতয থেছব এছসডে। আর এ 
ডবষছয় থকাছনা রকম সছন্দছহর প্রকাি ঘিছলই আমরা েত রকছম পাডর আমাছদর ডবশ্বাস 
আাঁকছ়ি েরছত চাই। এর ফছল হল আমাছদর থবডিরোগ তথাকডথত েুডিছবাছের মছেয 
থকবল খুাঁছজ ডফরছত চাই আমাছদরই কথার প্রমাণ। 
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আডম একবার একজন ঘরসাজাছনায় দক্ষ মানুষছক আমার বাড়ি সাজাছনার দাডয়ত্ব ডদই। 
েখন ডবল থপলাম আমার থচাখ কপাছল উছঠ ডগছয়ডেল। 
  
কডদন পছর আমার একজন বনু্ধ এছস সব থদছখ থগছলন। কথায় কথা দাছমর কথা 
উঠছতই ডতডন আাঁৎছক উছঠ বলছলন : বছলা ডক? এ থে সাংঘাডতক। আমার মছন হছে 
থলাকিা থতামাছক থবি ঠডকছয়ছে। 
  
কথািা সডতয? হযাাঁ, তা সডতয; বনু্ধ ডঠকই বছলডেছলন। ডকন্তু থবডিরোগ থলাকই কথািা 
স্বীকার করছত চায় না থেিায় তাছদর বুডদ্ধ ডবছবচনায় োক্কা লাগছত পাছর। অতএব মানুষ 
বানাই আডম, ডনছজ থে ডঠক থসিাই প্রমাণ করার থচষ্টা চালালাম। আডম বললাম সবছসরা 
ডজডনস সবছচছয় সস্তায় থমছল না। আর কাছরা পছক্ষই োছলা ডজডনস আর রুডচসম্মত 
ডকেু ফুিপাছতর মছতা সস্তায় কখছনা পাওয়া োছব না, ইতযাডদ। 
  
পছরর ডদন আর একজন বনু্ধ এছলন। ডতডন সব ডজডনস থদছি থবি প্রিংসা করছত 
লাগছলন। মছনর খুডিছত িগবি কছর ডতডন বছলও থফলছলন এই রকম চমৎকার ডজডনস 
ডতডনও তার বাড়ির জনয ডকনছবন োবছেন। এবার ডকন্তু আমার প্রডতডিয়া হল অনয 
রকম। আডম বললাম : মাছন, সডতয কথা বলছল এসব খরচ আমার সাছেযর বাইছর। 
বড্ড থবডি খরচ কছরডে। এগুছলা ডকছন েুলই কছরডে।’ 
  
আমরা েখন েুল কডর, থসগুছলা থতা ডনছজছদর কাছে স্বীকার করছত পাডর। আমাছদর 
কাছে থকৌিছল আর থবি বুডদ্ধমত্তার সছঙ্গ কথািা তুলছল হয়ছতা অছনযর কাছে তা 
স্বীকারও করছত পাডর, আর বুডদ্ধ ডবছবচনায় বললাম সবছসরা থতা সস্তায় কখছন তা কছর 
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আবার ডনছজছদর সারলয আর মানডসক উদারহার জনয অহডমকাও অনুেব কডর। ডকন্তু 
বযাপারিা আর তা থাছক না েডদ থকউ থজার কছর আমাছদর এই ডতি পাাঁচনিা েডদ 
থগলাছত থচষ্টা কছর…। 
  
গৃহেুছদ্ধর সময় আছমডরকার ডবখযাত সম্পাদক থহাছরস ডগ্রল ডলঙ্কছনর নীডতর প্রচি রকম 
ডবছরােী ডেছলন। ডতডন ডবশ্বাস করছতন ঠাট্টা, তামািা, আর তছকবর মেয ডদছয়ই ডতডন 
ডলঙ্কনছক তাাঁর মছতা থমছন ডনছত বােয করছত পারছবন। ডতডন এই ডতি োরণা আর 
প্রচার মাছসর পর মাস, বেছরর পর বের চাডলছয় ডগছয়ডেছলন। আসছল থে রাছত বুথ 
ডলঙ্কনছক গুডল কছর থসডদনও ডতডন থপ্রডসছডন্ট ডলঙ্কনছক ডহংস্রোছব, বযঙ্গত্মক বযডিগত 
আিমণ কছর ডলছখডেছলন। 
  
ডকন্তু এই রকম ডতিতার ফছল ডক ডলঙ্কন ডগ্রছলর সছঙ্গ একমত হন? থমাছিই না, 
হাসযাস্পদ কছর লাগডনছন্দ করছল কখনই কাজ হয় না। 
  
মানুষছক ডনছয় চলার থক্ষছত্র েডদ চমৎকার ডকেু উপছদি চান, আর ডনছজছক চালনা আর 
বযডিছত্বর উিডত ঘিাছত আগ্রহী হন তাহছল থবঞ্জাডমন ফ্রাঙ্কডলছনর আত্মজীবনী অবিযই 
পাঠ করছবন–এ আত্মজীবনী হল েত জীবনী আজ পেবন্ত থলখা হছয়ছে তার মছেয 
সববছশ্রষ্ঠ আর আছমডরকার সাডহছতযর এক থশ্রষ্ঠ রত্ন। 
  
ফ্রাঙ্কডলন তাাঁর আত্মজীবনীছত ডলছখ থগছেন কীোছব ডতডন ডবরডিকর তকব করার অেযাস 
তযাগ কছরন আর ডনছজছক থকমন কছর আছমডরকার ইডতহাছস অডত েে, সক্ষম, আর 
কূিনীডতসম্পি মানুষ কছর গছ়ি থতাছলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

166 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

একডদন, থবন ফ্রাঙ্কডলন থে সময় উ়িনচিী েুবক, একজন বহুাঁকাছলর বনু্ধসোর বনু্ধ 
তাাঁছক একপাছি থিছন ডনছয় থবি ডকেুক্ষণ ক়িা োষায় কতকগুছলা গাছয় থবাঁছে এমন 
সডতয কথা শুডনছয় থদন। কথাগুছলা অছনকিা এই রকম : 
  
‘থকন, থতামাছক ডনছয় আর পারা োয় না। থতামার মছত মত থদয় না এমন সব থলাকছক 
তুডম প্রায় চ়ি মারাছতই বাডক রাছখা। থতামার মত এখন তাই আর কাছরা পেন্দ নয়। 
থকউ তা ডনছত চায় না। থতামার বনু্ধরা এিা থবি বুেছত থপছরছে তুডম ওছদর কাোকাডে 
না থাকছলই তাছদর সময় োছলা কাছি। তুডম এছত থবডি জান থে থকউ থতামাছক ডকেু 
থিখাছত পাছর না। বাস্তডবকই, থকউ আর থসরকম থচষ্টাও করছব না থেছহতু তাছত শুেু 
গিছগাল আর অেথা থখছি মরছত হয়। অতএব, তুডম আর থবডি ডকেু ডিখছত পারে না 
থেিুকু জান তার থচছয় থতা নয়ই। তাো়িা ো তুডম জান তাও অডত সামানয।‘ 
  
থবন ফ্রাঙ্কডলন সম্পছকব আডম থে চমৎকার ডজডনসিা জাডন তা হল ডতডন ডক সুন্দর োছবই 
না এই ডতরস্কার গ্রহণ কছরন। এিা থবাোর মছতা তার েছথষ্টই বয়স হছয়ডেল থে 
বযাপারিা সডতযই, ডতডন এিাও বুেছত থপছরডেছলন থে এোছব বলার অথব ডতডন বযথব 
হছবন আর সামাডজক োছবও ক্ষডতগ্রস্ত হছয় প়িছবন। তাই ডতডন সময়মতই ডনছজছক 
সংছিােন কছর ডনছলন। তারপর থথছকই ডতডন তাাঁর থসই উদ্ধত েরন বদছল ডদছলন। 
  
‘আডম ডনয়ম কছর থফললাম’, থবন ফ্রাঙ্কডলন ডলছখডেছলন, অছনযর ডবরডি ঘডিছয় 
থকাছনারকম সরাসডর তছকব েড়িছয় প়িব না আর ডনছজর মতামত জাডহর করছতও চাইব 
না। তাো়িাও আডম ডঠক করলাম কথাবাতবায় এমন থকাছনা কথা বলব না োছত ডনছজর 
মতামত জানাছনা হয়। থেমন, ডনিয়ই ‘ডনুঃসছন্দছহ’ ইতযাডদ। এর বদছল ডঠক করলাম 
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বযবহার করব ‘আমার মছন হয়, আমার োরণা’, ‘আডম োবডে এইসব। অনয থকউ েডদ 
ডকেু বছল উঠছত চাইত আডম সরাসডর তাাঁর কথায় বাো না ডদয় বা তার কথা অস্বীকার 
না কছর বললাম তাাঁর কথা হয়ছতা থকাছনা থকাছনা থক্ষছত্র সডঠক হছতও পাছর, তছব এ 
বযাপাছর মছন হয় থেন থসিা অনয ডকেু হছত পাছর, ইতযাডদ। আডম এরপর থথছকই 
এরকম কাছজর তফাত বুেছত পারলাম–আর থবি সহজ োছবই সব ঘছি চলল। 
থেরকম ডবনম্রতায় আডম আমার মতামত জানাছত শুরু করলাম তাছত থকাছনা বাো না 
থপছয়ই তা গৃহীত হছত লাগল। আমার েুল হছলও কম স্তডম্ভত হতাম আর থবি সহছজই 
অছনযরা েুল করছলও তাছদর স্বমছত আনছত থবগ থপছত হত না। 
  
এই রকম রীডতনীডত আডম এমন স্বাোডবক োছবই আয়ত্ত কছর থফললাম থে থসিা থবি 
সহছজই হছয় এল থে গত পঞ্চাি বেছরও থকউ থকাছনা েগ়িা হছত পাছর এমন কথা 
আমার মুখ থথছক থিাছন ডন। আর আমার এই অেযাছসর জনযই (আমার সততা ডনছয়ও) 
আমার মছন হয় আডম জনগছণর উপর এমন প্রোব ডবস্তার করছত থপছরডেলাম থে 
পুরাতন বদল কছর নতুন ডকেু করছতও পারতাম। েডদও বিা ডহছসছব আডম থমাছিই 
োছলা ডেলাম না। ডনছজর কথা বা বিবযও থতমন কছর থবােছতও পারতাম না তবুও 
আডম সাোরণোছব সাফলয অজবন কছরডেলাম। 
  
থবন ফ্রাঙ্কডলছনর এমন থকৌিল বযবসায় থক্ষছত্র থকমন কাছজ লাছগ? দুছিা উদাহরণ থদয়া 
োক। 
  
ডনউইয়ছকবর ১১৪ ডলবাডিব ডিছির এফ, থজ, মযাহডন থতল বযবসা সংিান্ত েন্ত্রাডদ ডবডি 
কছর থাছকন। ডতডন লং আইলযাছন্ডর একজন ব়ি কছক্কছলর জনয কাছজর বায়না 
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কছরডেছলন। কাজডির জনয একিা খস়িাও থদয়া ঞয় আর থসিা গৃহীত হছল কাজ রাও 
শুরু হয়। তারপছরই একিা দুেবাগযজনক বযাপার ঘছি োয়। থিতা েেছলাক তার 
বনু্ধছদর সছঙ্গ কাজিা ডনছয় আছলাচনা কছরন। তাাঁরা তাাঁছক সাবোন কছর ডদছয় বছল 
ডতডন মারাত্মক েুল কছরছেন। তাাঁর উপর েুল ডকেু ডজডনস চাডপছয় থদয়া হছে। এিা 
নাডক থোি, এিা নাডক থসরকম, এরকম এই সব তাাঁছক তাাঁরা থবাোয়। বনু্ধছদর কথায় 
েেছলাছকর মাথা খারাপ হছয় োওয়ার থোগা়ি। ডতডন ডম. মযাহডনছক থফান কছর জাডনছয় 
থদন থে, ো বায়না ডদছয়ছেন ডতডন থস ডজডনস ডনছত পারছবন না। 
  
‘আডম সব বযাপারিা সতকবতার সছঙ্গ োচাই কছর থদখছত থপলাম আমরাো কডে থসিাই 
ডঠক।’ ডম. মযাহডন আমাছক জাডনছয়ডেছলন। তাো়িাও আডম জানতাম ওাঁর বনু্ধরা এ 
বযাপাছর ডকেুই জাছনন না বা থবাছেন না, তছব আডম বুেলাম একথা তাাঁছক বলছল ফল 
মারাত্মক হছব। আডম লং আইলযাছন্ড তাাঁর সছঙ্গ থদখা করছত ডগছয় তার অডফছস েুকছতই 
েেছলাক প্রায় লাডফছয় উছঠ দ্রুত কথা বলছত বলছত আমার ডদছক এডগছয় এছলন। ডতডন 
এমন উছত্তডজত থে প্রায় ঘুডস পাকাছতও চাইডেছলন। ডতডন আমাছক থের বকাবডক কছর 
কথািা থিষ করছলন এই বছল : বলুন এ বযাপাছর ডক করছত চাইছেন?” 
  
আডম তাছক থবি িান্তস্বছরই বললাম, “ডতডন ো চাইছবন তাই করব। আপডন এর দাম 
ডদছেন, অতএব পেন্দসই ডজডনস চাইবার অডেকার আপনার আছে। তা োই থহাক 
কাউছক দাডয়ত্ব ডনছত হছবই। আপডন েডদ মছন কছরন আপডনই ডঠক তাহছল আপনার 
বু্লডপ্রন্ট ডদন েডদও আমরা ইডতমছেয ২০০০ হাজার ডলার খরচ কছরডে, তাহছলও কাজিা 
বাডতল করব। এ দুহাজার আমরা আপনাছক খুডি করার জনযই বযয় করছত রাডজ। তছব 
আপনাছক একিু সাবোন কছর ডদছত চাই আপনার কথা মছতা ডজডনস বানাছনা হছল থস 
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দাডয়ত্ব আপনাছকই ডনছত হছব, আর আমাছদর পডরকল্পনা মছতা কাজ করছত ডদছল 
দাডয়ত্ব থনব আমরাই।’ 
  
েেছলাক ততক্ষছণ িান্ত থহয় এছসডেছলন। ডতডন থিষপেবন্ত বলছলন, “ডঠক আছে, কাজ 
কছর োন। তছব পেন্দ না হছল সৃডষ্টকতবা আপনাছদর সাহােয করুন। 
  
“ডঠকই হছয়ডেল সবডকেু, েেছলাক আমাছদর আছরা দুদফা কাজ এ বেছরই থদছবন কথা 
ডদছয়ছেন। 
  
‘েেছলাক আমাছক েখন অপমান কছরন আর ঘুডস উাঁডচছয় আছসন আর বছলন আডম 
আমার কাজ বুডে না তখন আমার পছক্ষ তকব না কছর আত্মসিরণ করা কডঠনই ডেল। 
তছব থসিা কছর, োছলাই কডর, ওছত কাজও হয়। আডম েডদ বলতাম ডতডন েুল করছেন 
তাহছল একিা তকব শুরু হত। হয়ছতা মামলাও হত, সৃডষ্ট হত ডতিতা, বহু িাকা খরচ 
হত, আমরা হারাতাম োছলা এক খডরদ্দার। আমার দৃঢ় ডবশ্বাস হছয়ছে, থকউ েুল করছে 
না বলাই োছলা। 
  
আর একিা উদাহরণ-মছন রাখছবন, থে সব কথা বলডে তার সবই হাজার হাজার 
মানুছষর ডবডচত্র অডেজ্ঞতারই ফসল। আর ডে. িাউছল ডনউইয়ছকবর ডবরাি একিা কাছঠর 
থকাম্পাডনর থসলসমযান। তাাঁছক একজন দক্ষ কাঠ পডরদিবছকর সছঙ্গ কাজ করছত হয়, 
তার েুল হছে বলছতও হয়। ডতডন ডনছজ তছকবও থজছতন। তছব তাছত থকাছনা লাে হয় 
ডন। কারণ এই কাঠ পডরদিবকরা, ডম. িাউছল বছলছেন, 
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অছনকিা থবসবল থখলার ডবচারছকর মছতা। তারা থকাছনা োরণা করছল তা আর বদলায় 
না।’ 
  
ডম. িাউছল থদখছলন তছকব ডতডন ডজতছলও তাাঁর প্রডতষ্ঠাছনর হাজার হাজার ডলার 
ক্ষডতগ্রস্ত হছে। তাই এবার ডতডন তাাঁর কাছজ থকৌিল পাটাছবন ডঠক করছলন। আর 
তকব করছবন না। ফল ডক হল? তাাঁর ডনছজর মুছখই শুনুন : 
  
এক সকাছল আমার অডফছস থিডলছফান থবছজ উঠল। ওপাি থথছক থিানাও থগল থবি 
উছত্তডজত, অসন্তুষ্ট কণ্ঠস্বর। ডতডন বলছলন, আমরা থে তার কারখানায় একগাড়ি কাঠ 
পাডঠছয়ডে থসগুছলা একদম বাছজ। তাাঁর প্রডতষ্ঠান িাক থথছক সডরছয় ডনই।’ িাছকর এক-
চতুথবাংি নামাছনা হছত তাাঁছদর কাঠ 
  
পডরদিবক জানান থে কাছঠর মান িতকরা ৫৫ োগডনছচ। এ অবস্থায় তারা তা ডনছত 
অস্বীকার করছে। 
  
আডম সছঙ্গ সছঙ্গই থসখাছন রওয়ানা হলাম আর থেছত থেছত ডঠক করছত লাগলাম 
কীোছব সব সামাল থদব। সাোরণ অবস্থায় প়িছল আডম কাঠ বাোই করার ডনয়ম উছল্লখ 
করতাম আর ওই ঠাক পডরদিবকছক অবিযই থবাোছত চাইতাম কাঠ ডঠক আছে আর 
তার মান ডঠক, এিা তাাঁরই েুল হছে। ডতডন েুল ডনয়ম প্রছয়াগ করছেন। অবিয আডম 
ডঠক করলাম এই ডিক্ষায় থে ডনয়ম ডিছখডে তাই কাছজ লাগাব। 
  
কারখানার কাছে েখন থপৌঁেলাম, তখন থসই েেছলাক আর কাঠ পডরদিবক থবি 
বদছমজাছজই নতডর হছয় আছেন, ল়িাই করছত তারা প্রস্তুত। আমরা এবার থে গাড়ি 
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থথছক কাঠ নামাছনা হডেল থসখাছন থগাম। আডম তাাঁছদর অনুছরাে করলাম সব কাঠ 
নামাছত থদয়া থহাক োছত বযাপারিা বুেছত পাডর। পডরদিবকছক আডম এও বললাম ডতডন 
বাডতল কাঠগুছলা এক জায়গায় আর োছলাগুছলা অনয জায়গায় রাখুন। 
  
‘থবি ডকেুক্ষণ লক্ষয কছরই বুেলাম পডরদিবক েেছলাক ব়ি থবডি রকম ক়িা আর 
বাোই করার ডনয়ম ডতডন মানছেন না। এই কাঠগুছলা ডেল ডবছিষ জাছতর সাদা পাইন 
কাঠ–আডম এও বুেলাম পডরদিবক িি কাঠ সম্পছকব থবি ডিক্ষা থপছয়ছেন বছি তছব 
সাদা পাইন সিছন্ধ ডকেুই জাছনন না। সাদা কাছঠ আমার অডেজ্ঞতা দারুণ এিা আমার 
ডবষয়–তা বছল ডক ডতডন থেোছব সব বাোই করডেছলন তাছত আপডত্ত করলাম? থমাছিই 
না। আডম শুেু সব থদখছত থদখছত মাছে মাছে দুচারছি প্রশ্ন করছত লাগলাম ‘থকাছনা 
কাঠ থকন খারাপ-একবাছরর জছনযও আডম বডল ডন পডরদিবক মিাই েুল করছেন। আডম 
থকেল থবাোছত চাইলাম আমার জানার উছদ্দিয হল েডবষযছত পাঠাছনার সময় োছত 
তাছদর পেন্দসই কাঠ পাঠাছত পাডর।’ 
  
থবি বনু্ধত্বপূণব পছথ আর সহছোডগতার েডঙ্গছতই আডম বারবার বললাম, তাছদর কাছজ 
লাগছব না এমন কাঠ তারা অবিযই সডরছয় থনছবন। কথাবাতবায় মােখাছন েেছলাকছক 
থবি থমালাছয়ম কছর তুছলাম আর আমাছদর মছেযকার ডতিোব অছনকিাই থকছি থগল। 
আমার সতকব কছয়কিা উডিছত েেছলাক বুেছলন বাডতল কাঠগুছলার ডকেু হয়ছতা 
সডতযই ডঠক আছে আর আসছল তাছদর দরকার আছরা দাডম ডকেু। আডম সতকব ডেলাম 
োছত ডতডন না োছবন আডম এ ডনছয় থকাছনা কথা তুলডে। 
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আছস্ত আছস্ত তাাঁর সমস্ত োবেডঙ্গই বদছল থগল। ডতডন থিষ অবডে আমার কাছে স্বীকার 
করছলন সাদা পাইন কাঠ সিছন্ধ তার থতমন অডেজ্ঞতা থনই। গাড়ি থথছক তা নামাছনার 
সময় ডতডন আমাছক থস সিছন্ধ প্রশ্ন করছত লাগছলন। আডম তখন বযাখযা করলাম এ 
কাঠ থকন পাঠাছনা হছয়ছে, অবিয তার পেন্দ না হছল থফরত থনব। থিষপেবন্ত 
েেছলাছকর এমন অবস্থা হল থে েতবার কাঠ বাডতছলর সাডরছত রাখা হডেল, ডতডন 
ডনছজছক থদাষী োবডেছলন। থিষপেবন্ত ডতডন বুেডেছলন েুলিা তাাঁছদরই হছয়ছে থেরকম 
েরছনর কাঠ দরকার ডেল থে েরছনর কাছঠর অডবার তাাঁরা থদন ডন। 
  
অবছিষ ো দাাঁ়িাল, আডম ডবদায় থনবার পর পডরদিবক গাড়ি থবাোই সব কাঠ আবার 
োচাই করছলন আর সবিাই ডনছয় ডনছলন আর আমরাও পুছরা িাকার থচক থপছয় 
থগলাম। 
  
এই একিা বযাপাছরই সামানয একিু থকৌিছল কাজ হছয় থগল। থেছহতু আডম 
থকাছনাোছবই অনযজনছক বডল ডন ডতডন েুল করছেন, আর এছত আমাছদর প্রডতষ্ঠাছনর 
থদ়িি ডলার নগছদ লাে হল। অবিযই িাকার ডবডনমছয় আমাছদর থে সুনাম নষ্ট হত 
তার মূলযায়ন হয় না।’ 
  
একিা কথা এবার বলছত চাই, এ পডরছেছদ নতুন ডকেু আডম বলডে না। ঊডনি িতক 
আছগ েীশু বছলডেছলন : ‘থতামার িত্রুর সছঙ্গ চি কছর একমত হও। 
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অনয কথায় বলছত থগল আপনার মছক্কল, স্বামী বা িত্রুর সছঙ্গ তকব করছবন না। কখছনা 
বলছবন না তাাঁর েুল হছে, তাাঁছক চিছক থদছবন না। বরং একিু কুিনীডত কাছজ 
লাগান। 
  
আর ডিছির জছের ২,২০০ বের আছগ ডমিছরর বৃদ্ধ রাজা আখখাাঁডি তার থেছলছক 
ডকেু সুন্দর উপছদি ডদছয়ডেছলন–থে উপছদি আজছকর ডদছন অতযন্ত প্রছয়াজন। চার 
হাজার বের আছগ বৃদ্ধ রাজা আখখাাঁডি মদ পান করার ফাাঁছক তাাঁর থেছলছক বছলডেছলন 
: থকৌিলী হও। এছত থতামার সুডবো হছব। 
  
অতএব, অনযছক স্বমছত আনছত হছল দু নির ডনয়ম হল : 
  
‘অপছরর মছতর প্রডত শ্রদ্ধা জানান। কখছনা তাছক বলছবন না–থস েুল করছে।‘ 

  

http://www.bengaliebook.com/


সুখীজীবন ও কাজজর সন্ধাজন  ।  ডেল কাজনেগি 

174 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

১৪. ডিতনার উজেষ ঘিাজত সজিষ্ট ডহান 
  
আপনার েুদ্ধংছদহী রুক্ষ বযবহার আপনাছক হয়ছতা আত্মপ্রকাছির তৃডপ্ত থদছব, ডকন্তু 
অপর পক্ষ তাছত রীডতমত কু্ষব্ধ ও অসন্তুষ্ট হছত পাছর। এ কথা আপনার োছলাোছব 
থবাো দরকার। 
  
একজন সমাছলাচক এ ডবষয়ডিছক আছরা সরল কছর ডদছয়ছেন-তার মছত, প্রডতপছক্ষর 
সছঙ্গ েডদ ঠািা মাথায় ও সহানুেূডতর সছঙ্গ কথা বলা োয় তাহছল উেয় পক্ষ সহছজই 
তাছদর েুল সংছিােন কছর থনবার জছনয আগ্রহী হছয় উঠছবন। কারণ, উছত্তডজত মাথায় 
থকানা সমসযার সুডচডন্তত সমাোছনর পথ পাওয়া োয় না। অেথা গিছগাছল পি হছয় োয় 
অছনক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কাজ। 
  
আছমডরকার এক জ্বালানী থকাম্পাডনর শ্রডমকছদর রিক্ষয়ী সংগ্রাছমর পর মাডলক মযাকববন 
এই সতযডিছক োছলাোছব উপলডব্ধ করছত থপছরডেছলন। 
  
থবডি থবতছনর আছন্দালছন িাডমল শ্রডমকছদর েুডিেুি নেেবিীল কথায় িান্ত করার ডদছক 
না ডগছয় ডতডন বযাপারডিছক ‘শ্রডমক পক্ষ’ ‘মাডলক পছক্ষ’র মছেয এক থজদাছজদীর সৃডষ্ট 
কছরডেছলন বছল েমবঘি, গুডলছগালা, রিপাত, অজস্র ক্ষডত হল। এবার মযাকবনব বুেছলন 
থে, ডবষয়িাছক এোছব িিমছনাোবাপি দৃডষ্টছত না থদছখ শ্রডমকছদর সছঙ্গ একিা মত 
ডবডনমছয়র বযবস্থা করাই োছলা হছব। 
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এ থচতনার জাগরছণ ডতডন শ্রডমক প্রডতডনডের সছঙ্গ নবঠক করবার ডসদ্ধান্ত ডনছলন। তারা 
নবঠছক এছলন। মযাকবনব তাছদর মতামত ও স্পিবকাতরতা েছথষ্ট গুরুত্ব ডদছয় এমন 
সহানুেূডতর সছঙ্গ কথা বলছলন থে শ্রডমকরা খুডি হছলন। তাছদর আছলাচনায় একডদছক 
থেমন শ্রডমকছদর স্বাথব রক্ষা থপল থতমডন রক্ষা থপল থকাম্পাডনর স্বাথব। একছরাখা হছয় 
ল়িাকু হছয় োওয়া অসন্তুষ্ট শ্রডমছকরা তাছদর এতডদনকার েন্ত্রচাডলত সংগ্রামডির থথছক 
ডবরত হছলন। মযাকবনবছকও তারা তার সহমডমবতার জছনয প্রচুর প্রিংসা করছলন। 
  
আসছল মযাকবছনবর সহৃদয় কথাগুডল সংগ্রাম জজবর মৃতপ্রায় শ্রডমকছদর কাছে ওষুছের 
কাজ কছরডেল। তাাঁর কথায় এমন এক সুো ডেল ো ওই ডবছোহীছদর কাছে থিছন 
আনছত থপছরডেল তার স্বপছক্ষ। 
  
বলুন থতা ডক বছলডেছলন মযাকবনব ওই েীষণোছব ডবছোহী শ্রডমক থশ্রণীর কাছে? 
  
মযাকবনব বছলডেছলন–ডতডন ওই ডবরাি থকাম্পাডনর অডেকতবা, ডতডন তাাঁর শ্রডমকছদর 
সামছন বিবয রাখছত থপছর গডববত। 
  
মাত্র দুসপ্তাহ আছগও মযাকবনব তার শ্রডমকছদর োছলাোছব ডচনছতন না। ডতডন সাদানব 
থকালডফল্ড পডরদিবন করার সময় থসই শ্রডমকছদর পুছরা পডরবাছরর সছঙ্গ পডরডচত 
হছলন। তাাঁর অহঙ্কারহীন ডবনীত বযবহাছর অডচছরই ওই ডবছোহী শ্রডমছকরা আর 
পডরবাছরর সকছল তার গুণমুগ্ধ হছয় থগল। মযাকবনব লাে করছলন তাছদর বনু্ধত্বপূণব 
সহছোডগতা। ডতডন বিৃতায় আছরা বলছলন–েডদও আডম মাডলক পছক্ষর প্রডতেূ তথাডপ 
আডম আপনাছদর অনুগ্রহোজন হছত থপছর েনয হলাম। 
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বলুন থতা িত্রুছক বনু্ধ কছর থতালার কী সুন্দর এই থকৌিলডি। 
  
মছন রাখছত হছব, ডনছজর মতামত সুষু্ঠোছব করাছত চাইছল গাছয় থজার ফলাছলই হয় না, 
কারণ মানুষ সহছজ তার ডনছজর মত থথছক সছর আসছত চায় না। তাই বনু্ধর মছতা 
বযবহার কছর তাছক জয় করুন, আর আত্ম-থগৌরবছক আহত না কছর তাছক কাছে থিছন 
ডনন। একি বের আছগ একথাই বছল থগছেন ডলঙ্কন–থে থকাছনা মানুছষর ওপর পূণব 
প্রোব ডবস্তার করছত হছল সহৃদয় বযবহার মেুর মছতাই ডমডষ্ট হয় উঠছব। 
  
থফাডব থমাির থকাম্পাডনর শ্রডমছকরা েখন ডবছোহ কছরডেছলন মাইছন বা়িাবার দাডবছত, 
তখন থজকব নাছম এক বযডি তাছদর প্রডত বনু্ধত্ব প্রদিবন কছর চনমছন হছয় উঠবার 
জছনয তাছদর থবসবল থখলার আমন্ত্রণ জাডনছয়ডেছলন। আর এর জছনয ডতডন নাডক একিা 
থখলার মাঠও ো়িা কছর থফছলডেছলন! 
  
থপ্রডসছডন্ট থজকব এোছবই আছন্দালনকারী শ্রডমকছদর মন থথছক ডবছোছহর আগুন 
ডনববাডপত কছর তাছদর বনু্ধ ডহছসছব কাছে থপছয়ডেছলন। তারা তাাঁর বযেহাছর এতই মুগ্ধ 
হছয়ডেছলন থে মাইছন বা়িাবার দাডব মুলতডব থরছখ থকাম্পাডনর ওয়াকবিছপর জঞ্জাল 
পডরষ্কার কছর েকেছক কছর তুলছলন। খুব িীঘ্রই কতৃবপছক্ষর সছঙ্গ শ্রডমছকর এই 
িত্রুতার ডনরসন হল, তার বদছল প্রডতষ্ঠা থপল এক থসৌহাদবযপূণব পারস্পডরক সম্পছকবর 
ডেত। আছমডরকার ডবপুল শ্রডমক সংগ্রাছমর ইডতহাছস এ েরছনর উছল্লখছোগয ফলশ্রুডত 
আর কখছনা থদখা োয় ডন। 
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সুদক্ষ বিা ও তাডকবক থসৌমযদিবন বযাডরিার থজানস্ ডলঙ্কছনর বনু্ধত্ব লাে করছত 
থপছরডেছলন। 
  
ইডঞ্জডনয়ার চাডলব থিনার তার থময়াদ থিষ হওয়া ইজারা থনয়ার বাড়িডিছত আছরা ডকেু 
ডদন থথছক থেছত চায়। অথচ ডতডন োছলা োছবই জানছতন মাডলক েেছলাক থবি ক়িা 
োছতর মানুষ। ডনেক আছবদন-উপছরাছে তার মন গলাছনা অসম্ভব। অতুঃপর ডতডন 
অডেজ্ঞতালব্ধ তার মূলযবান জ্ঞানডিছক কাছজ লাগাছলন। মাডলছকর সছঙ্গ সাক্ষাৎ হছল 
ডতডন থময়াদ বা়িাবার কথা থমাছিও বলছলন না। উষ্ণ অডেবাদন জানাছনার পছর ডতডন 
মাডলকছক বলছলন–কী সুন্দর ডেল বাড়িিাছত থাকবার ডদন কডি। বাড়িডি এত সুন্দর থে, 
সডতযই আপনার রুডচ পেন্দছক তাডরফ করছত হয়। আছরা ডকেুকাল থাকার ইছে ডেল 
আমার। ডকন্তু ডক কছর আর থাডক! 
  
ওাঁর আন্তডরক প্রিংসা ও মেুর বাছকয বাড়িওয়ালা এত প্রীত হছলন থে, চাডলবছক আছরা 
ডকেুডদন থথছক োবার অনুমডত ডদছলন, এমনডক বডেবত ো়িাও ডনছলন না। 
  
চাডলব আসছল মাডলকছক অনয ো়িাছিছদর মছতা থপিাদারী কথা না বছল তাাঁর মনডিছক 
েুাঁছত থচষ্টা কছরডেছলন–ফছল জয় তার হাছতর মুছঠায় এছস ডগছয়ডেল। 
  
এবার অনয প্রসছঙ্গ বডল, ডমছসস এডমডল একবার একডি থহাছিছল মেযাহ্নকালীন থোছজর 
আছয়াজন কছরডেছলন তার বান্ধবীছদর ডনছয়। আডমও থসখাছন ডেলাম আমডন্ত্রত। 
গল্পগুজব ইতযাডদর পর আমরা কছয়কজন আহাছর বসলাম। খাবাছরর বযবস্থা োছলাই 
ডেল। ডকন্তু বাদ সােল তার থবয়ারডি। থস সম্মানীর অডতডথর খাদয পডরছবিন করবার 
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ডিল্পডি বলছত থগছল জাছনই না। আমার তখন বদরাগী স্বোব ডেল। ডকন্তু এই অনুষ্ঠাছনর 
আছগ আডম মানুছষর এ েরছনর বযবহাছরর একডি সঙ্গত কারণ থাছক এই ডবষয়ডির 
ওপর একিা বিৃতা শুছনডেলাম। তাই থবয়ারডিছক ডতরস্কার বা েৎসবনা ডকেুই না কছর 
আম এডমডলর কাছে থঘলাম। তাছক বললাম থবি বনু্ধত্বপূণবোছব–থদখ এডমডল, আডম জাডন 
এ বযাপাছর থতামার থকাছনা ত্রুডি থনই, আসছল ডক জাছনা থতামার থবয়ারডি বদ্ধ কালা। 
  
সরাসডর এডমডলর বযবস্থাছক অডেছোগ না করায় এডমডল কৃতজ্ঞ হল আমার ওপর! বাডক 
পাডিবিা থস এত সুন্দরোছব অডতডথছদর েত্ন করল থেন মছন হল কুইন থমডরক ওই 
পাডিবছত অেযথবনা জানাছনা হছে! এডমডলর বনু্ধত্বপূণব বযবহাছর আডম থসডদন মুগ্ধ হয় 
থগলাম। 
  
থেছলছবলার একিা গল্প এ প্রসছঙ্গ মছন পছ়ি আমার। 
  
বাতাস এবং সূেব একদা পরস্পছরর সছঙ্গ িছন্দ্ব রত হল কার গুরুত্ব থবডি তাই ডনছয়। 
তারা ডনছজরাই তাছদর থশ্রষ্ঠত্ব প্রমাছণ উছদযাগী হল। এক পডথক থরৌছোজ্জ্বল পছথ 
চলডেল। সূেব আর বাতাস বলছল–ওই পডথছকর থকািডিছক থে থোলাছত পারছব থসই 
আমাছদর মছেয হছব থসরা। 
  
সূেব থমছঘর আ়িাছল লুডকছয় প়িল। বাতাস থবছগ বইছত শুরু কছর ডদল। ফছল পডথক 
িীতাত হছয় গাছয়র থকািিা ততই জড়িছয় েরছত লাগল। তারপর বাতাস িান্ত হল। 
এবার সূেব প্রবলোছব ডকরণ ে়িাছত লাগল, প্রচি গরছম অডতষ্ট হছয় এবার পডথক তার 
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গাছয়র থকািিা খুছল থফলল। সূেবই থশ্রষ্ঠত্ব প্রমাণ করল ডনছজর। তার পর বাতাসছক 
থডছক বলল-েেতা, বনু্ধত্ব ও উষ্ণতা সববদাই িডিমান থাছক থজারজবরদডস্তর থচছয়। 
  
ডেশুর জছের একি বের আছগ থরামান কডব পাবডলয়ািব সাইরাম বছল থগছেন-েখন 
অছনযর প্রডত আমার অনুরাগ হছব তখন আমরাও তাছদর প্রডত অনুরি হছত পারব। 
  
একিা কথা সববদাই মছন রাখছবন, জনডপ্রয়তা বা়িাবার একমাত্র উপায় হল ডনছজছক 
ডনছমছষ অছনযর কাছে আকষবণীয় কছর থতালা। 
  
আডম আমার বিবয এখাছনই থিষ করডে। আিা কডর, আমার ডপ্রয় পাঠক-পাডঠকাবৃন্দ 
তাছদর প্রডতডদনকার জীবছনর অছনক সমসযার সমাোন করছত পারছবন। শুেু তাই নয়, 
তাাঁরাও হয়ছতা তাছদর সুখী জীবছনর সাথবক ও সুন্দর ডচত্র থলখায় ফুডিছয় তুলছবন 
পরবতবী প্রজছের জছনয। আর এখাছনই এই থলখার চরম সাথবকতা। 
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