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১. সাফর্লের প্রথম গসিঁগ়ি 
  
িু’েন মানুল্ের কাসহনী সিল়্িই শুরু করা ্াক। ১৯১০ সাল্যর কথা। সনউই়িকথ শহর। 
জসখানকার এক এযাকা়ি কম ভা়িা়ি একখানা ঘর ভা়িা সনল্ত জিখা জগয িুই বনু্ধল্ক। 
িুই বনু্ধর একেন হল্যন সমল্সৌরী জথল্ক আসা জেয কাল্নথগী আর অনেেন তার বনু্ধ 
মোসািুল্সিস জথল্ক আসা এক গ্রাল্মর জছল্য জে. এফ. যুইিসন। কাল্নথগী আল্মসরকার 
একাল্েসম অফ ড্রামাসিক আিথল্সর ছাি সছল্যন। 
  
আসম জেয কাল্নথগীর কাল্ছ তািঁর বনু্ধর েীবন কাসহনী শুল্নসছ। 
  
যুইিসন এক কৃসে খামাল্র কাে কল্র তার েীবন শুরু কল্রসছল্যন। সামানে ওই কাে 
কল্রও যুইিসন তার েীবল্ন আশা-আকাঙ্ক্ষাল্ক হাসরল়্ি জফল্যন সন। তািঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা 
সছয অপসরসীম। সতসন মল্ন কল্পনা করল্তন জ্ একসিন সতসন মস্ত এক প্রসতষ্ঠাল্নর 
প্রধান হল্বন। 
  
একসিন সতেই যুইিসনর কপাল্য একিা কাে েুল্ি জগয। জসিা হয সবরাি খািে 
সামগ্রীর জিাকাল্ন কমথিারীর িাকসর। যুইিসন কাল্ে উন্নসতর জিষ্টা়ি পাইকারী সেসনস 
সবসে িপ্তল্রর কাল্ে অসভজ্ঞতা অেথন করল্ত িাইল্তন। জসইেনে মধোহ্ন জভাল্ের 
সম়িিা সতসন কাল্ে যাগাল্তন। এর পুরস্কারস্বরূপ সতসন হল্যন প্রধান জসযসমোন। 
তারপর সেপািথল্মল্ের প্রধান আর জসখান জথল্ক জেযার সবে়ি অসধকতথা। এভাল্ব 
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সনল্ের পসরশ্রম আর কৃসতল্ত্বর ফযশ্রুসতল্ত ধাল্প ধাল্প যুইিসন একবাল্র সশখল্র উঠল্ত 
সেম হল়্িসছল্যন। 
  
যুইিসন সছল্যন আত্মসবশ্বাসী। তািঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাল্ক যেেভ্রষ্ট হল্ত জিখান। বীিনাি 
পোসকং কল্পথাল্রশন’ তািঁল্ক তািঁর জ্াগেতার িাম সিয। জসখানকার জপ্রসসল্েল্ের পিও 
সতসন অযঙৃ্কত করল্ত সেম হন। এরপর যুইিসন সনল্েই প্রসতষ্ঠা কল্রসছল্যন বু্ল মুন িীে 
জকাম্পানী। েীবল্নর সস্থ্র যেে তার সামল্ন ধ্রুবতারার মল্তা বণথনাজ্জ্বয করল্ত 
িাইল্তন। এই আশা তাল্ক ্ুসগল়্িসছয ব়ি হও়িার শসক্ত। 
  
এখন প্রশ্ন হয সকল্যরই েীবল্ন জতা সফযতা আল্স না। যুইিসনর এই অসামানে খোসত 
আর সাফল্যের মূয কথািা কী? এই রহল্সের মূয হয সতসন জ্ কাে করল্তন হৃি়ি 
সিল়্িই তাল্ক গ্রহণ করল্তন। জকাল্না কােল্কই সতসন তুচ্ছ বল্য, জছাি বল্য ভাবল্তন 
না। সনতেনতুন কাল্ে তার উৎসাহ সছয অপসরসীম। 
  
উল্দ্দশেহীন কাে কখনই সফয হল্ত পাল্র না। উল্দ্দশেহীন মানুল্েরা যেে সামল্ন না 
জরল্খই যেেহীনভাল্ব এসগল়্ি জ্ল্ত িা়ি। পসরণাল্ম তারা শুধু বেথথতার গ্লাসন বল়্ি 
জব়িা়ি। এল্ির একমাি অভাব হয, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর সাফল্যের সুসনসিথষ্ট জকাল্না পথ। 
  
সনউই়িকথ শহল্র কমথেীবীল্ির সবসভন্ন পরামশথ জিবার েনে একসি প্রসতষ্ঠান রল়্িল্ছ। এর 
নাম জকসর়িার জবসেং সিসনক। এই প্রসতষ্ঠান পসরিাযনা কল্রন সমস অোনী জহউে। জ্ 
সব িাকসরেীবী সনল্েল্ির কমথেীবল্ন খুসশ নন তাল্ির নানা পল্থর সন্ধান জিও়িা হ়ি 
এখাল্ন। সমস জহউল্ের সল্ে িাকসরর নানা সমসো সনল়্ি আসম আল্যািনা কল্রসছ। সতসন 
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আমাল্ক বল্যল্ছন, তািঁর কাল্ের একমাি অসুসবধা হয তািঁর ছাি-ছািীল্ির জবসশর ভাগই 
োল্ন না-তারা কী িা়ি, তাল্ির েীবল্নর প্রধান উল্দ্দশেই বা কী? জ্ জকাল্না তরুণী 
্খন সবল়্ি কল্র স্ত্রীর িাস়িত্ব গ্রহণ কল্র তার প্রথল্মই োনা িরকার তার স্বামী েীবল্ন 
কী িান? এ সম্পল্কথ স্ত্রীর মল্ন একিা স্পষ্ট ছসব থাকা িাই-ই। এর পল্রর কােসি হল্ব 
স্ত্রীল্ক স্বামীর সব কােল্ক সমান কল্র জতাযার েনে সহল্্াসগতা কল্র ্াও়িা এর েনে 
প্রল়্িােন সনল্েল্ক জ্াগে কল্র জতাযা। 
  
সোমুল়্িয ও োথার সকং মোল্রে গাইে’ নাল্ম একখানা বই রিনা কল্রন। তািঁর বইসিল্ত 
বল্যল্ছন জ্, জকাল্না স্বামী-স্ত্রীর সুখী িাম্পতে েীবল্নর েনে একিা সনসিথষ্ট যেে থাকা 
িাই। এই যেে বাসগৃহ ততসর জথল্ক জিশভ্রমণ বা অনে জ্ জকাল্না সবে়ি হল্ত পাল্র। 
উল্দ্দশে ্াই জহাক িুেল্নর মল্ন একই পসরষ্কার প্রসতচ্ছসব থাকা িরকার। সোমুল়্িয ও 
োথার সকং-এর বক্তবে হয-আসয কাে সনসিথষ্ট যেে সঠক করা আর জসই যেেল্ক 
সমূ্পণথভাল্ব রূপিান করা। স্বামী-স্ত্রী উভ়িল্ক উল্দ্দল্শে সফয করার েনে একই সিন্তা়ি 
সবল্ভার থাকল্ত হল্ব। জকাল্না কারল্ণ ্সি বেথথতা এল্স হাসের হ়ি, তল্ব জসই বেথথতার 
গ্লাসনও িু’েনল্কই ভাগ কল্র সনল্ত হল্ব। এর ফল্যই আমার সমবেসথতার সমসিন্তার 
সুল্্াগ। 
  
একিা ঘিনার কথা উল্েখ করসছ : আল্মসরকা়ি কানসাস শহল্র সম, ও সমল্সস 
উইসয়িাম সবয গ্রাহাল্মর সাফল্যের মূল্য এই ধরল্নর বেবস্থ্া অপূবথ কাে কল্র। 
কানসাল্স সম. গ্রাহাল্মর একসি ব়ি প্রসতষ্ঠান আল্ছ। নাম গ্রাহাম অল়্িয জকাম্পানী, 
বেবসাল্ত সম. গ্রাহাম মাি িসেশ বছর ব়িল্স অগাধ সম্পসি অেথন কল্রন। সবয গ্রাহাম 
ও তার স্ত্রী মাল্েথাসর গ্রাহাম সছল্যন সুখী পসরবার। তািঁল্ির ছ’সি সন্তান। 
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একসিন আসম সবয গ্রাহামল্ক তার সাফল্যের জগাপন রহসেসি কী োনাল্ত িাইল্য সতসন 
বযল্যন, ভসবেেল্তর েনে আল্গভাল্গ পসরকল্পনা কল্র রাখা আর কাে কল্র ্াও়িা। 
এগুল্যাল্ক মূযধন কল্রই তারা কাল্ে নাল্মন। এই কাল্ের েনে তাল্ির অসফসঘর 
বযল্ত সছয একেন বেবসা়িীর অবেবহৃত একসি কামরা। 
  
এল্ক এল্ক গ্রাহাম িম্পসত সনল্েরাই বাস়ি সকল্ন সবসে শুরু কল্রন। তার সাল্থ সাল্থ 
জতল্যর বেবসাল্তও জযল্গ থাল্কন। ধাল্প ধাল্প উন্নসত হল্ত যাগল্যা। 
  
এখাল্নই জথল্ম থাকার মানুে নন গ্রাহেম িম্পসত। তািঁল্ির ব্রত হয আরও এসগল়্ি িযা। 
তাই গ্রাহাম িম্পসত ভাবল্ত যাগল্যন তবল্িসশক বেবসার সিল্ক হাত বা়িাল্বন সক না। 
  
এই িম্পসতর সাফল্যের মূয কথা হয-জকাল্না কাে বা পসরকল্পনা হাল্ত সনল্য তাল্ক 
সসঠকভাল্ব কাল্ে যাগাল্না ্াল্ত সাফল্যে জকাল্না বাধা না ঘল্ি। তারা তাল্ির সমস্ত 
সিন্তা-ভাবনা আর পসরশ্রমল্ক উো়ি কল্র সিল্তন এই কাল্ে। গ্রাহাম িম্পসতর েীবন 
জথল্কই জবাো ্া়ি, ইচ্ছা আর পসরশ্রম জ্ জকাল্না মানুেল্ক তার উল্দ্দশে সাধল্ন সহা়িতা 
কল্র থাল্ক। এছা়িাও আল্ছ সসঠক সসদ্ধান্ত গ্রহণ। এই সসঠক সসদ্ধান্ত গ্রহল্ণর সফযতার 
কাছাকাসছ জপৌঁছান সম্ভব, তাল্ত জকাল্না সিমত থাকল্ত পাল্র না। 
  
কযসি়িা কল্যল্ের েীন হাবথাি ই হক বল্যন জ্, সসদ্ধান্ত গ্রহল্ণর বেথথতা িুসিন্তার এক 
প্রধান কারণ। সসদ্ধান্ত গ্রহল্ণ বেথথ হল্য সাফল্যের পল্থ বাধার সৃসষ্ট হ়ি। এই কারল্ণই 
বযল্ত বাধা জনই জ্, প্রল্তেক স্ত্রীর োনা প্রল়্িােন তাল্ির স্বামীর সাফযে যাভ করার 
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পল্থ তাল্িরই জপ্ররণা জ্াগান সিল্ত হল্ব, ্াল্ত তািঁর স্বামী েীবল্ন সস্থ্র যল্েে অগ্রসর 
হল্ত পাল্রন। 
  
সাফল্যের অথথ এক-একেল্নর কাল্ছ এক-একরকম। তাই সফযতার অথথ সক শুধু সবপুয 
সম্মান, না অথথ, না সনসবথঘ্ন েীবন তা আপনার এবং আপনার স্বামী উভ়িল্কই এই প্রল্শ্নর 
উির খুিঁল্ে জবর করল্ত হল্ব। স্বামী-স্ত্রী এই িু’েল্নর সমসযত আকাোই আপনার স্বামীর 
পথসনল্িথশ করল্ত পাল্র। এল্েল্ি স্ত্রীর উসিত স্বামীল্ক জপ্ররণা জ্াগাল্না, আর স্বামীর 
কতথবে জকাল্না সুিূরপ্রসারী সসদ্ধান্ত গ্রহণ করা। 
  
জেল্ন রাখা উসিত, স্বামী-স্ত্রীর ভাযবাসা শুধুমাি জপ্রল্মর প্রসন্ন িৃসষ্টর মল্ধেই থাল্ক না–
আিশথ িম্পসতর সবথল্শ্রষ্ঠ জপ্রম আর ভাযবাসা হয পরস্পল্রর হৃি়িল্ক, মনল্ক োনল্ত 
িাও়িা, বুেল্ত িাও়িা। 
  
এই কথািা বল্যসছল্যন–একেন মানব-জপ্রসমক মানুে। অতএব মল্ন রাখা প্রল়্িােন, 
কৃতকা্থ হও়িার প্রথম পিল্েপসি হল্ব স্বামীল্ক সস্থ্র সসদ্ধাল্ন্ত জপৌঁছাল্ত সাহা্ে করা। 
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২. এক কার্ে সফল হর্ল আর্রক কার্ে নের গিন 
  
একেল্নর কাসহনী সিল়্িই শুরু করা ্াক। তার নাম সনক আল্যকোন্ডার। 
আল্যকোন্ডাল্রর একমাি উল্দ্দশে সছয কল্যল্ের সশো়ি সাফযে যাভ করা। জছল্যিার 
কপায মন্দ জ্ জছািল্বযা়ি জস এক জছাি অনাথ আশ্রল্মই জবল়্ি উল্ঠসছয। জসই অনাথ 
আশ্রল্ম সছয সকায জথল্ক সল্ন্ধ প্থন্ত হা়িভাঙা পসরশ্রম। িু’জবযা ভাল্যা খাও়িাও 
েুিল্তা না। আল্যকোন্ডাল্রর জযখাপ়িা়ি খুব আগ্রহ সছয। তািঁর ধীশসক্তও সছয প্রখর। 
সকন্তু ভাগেল্িাল্ে িসরদ্র ঘল্র েন্মগ্রহণ করা়ি জবসশ িূর প়িাশুনা করল্ত পাল্র সন। মাি 
জিৌদ্দ বছর, ব়িল্স হাই সু্কল্যর সশো জশে হল্তই তািঁল্ক েীসবকার েনে িাকসর করা শুরু 
করল্ত হ়ি। বাধে হল়্িই তািঁল্ক এক িসেথর জিাকাল্ন জসযাই করার িাকসর সনল্ত হ়ি। 
িীঘথ জিৌদ্দ বছর তািঁল্ক সামানে পাসরশ্রসমল্কর বিল্য ঐ জসযাইল়্ির িাকসর কল্র জ্ল্ত 
হ়ি। এরপর একসমল়্ি তার ভাগে সুপ্রসন্ন হও়িা়ি কাল্ের সম়ি সকছুিা কল্ম আল্স 
এবং মাইল্নও সকছুিা বাল়্ি। 
  
সনক আল্যকোন্ডার এক সকল্শারীল্ক সবল়্ি কল্র সংসারী হ়ি। তািঁর মল্ন একিা 
িুুঃখল্বাধ জথল্ক সগল়্িসছয জ্, জস কল্যল্ে প়িাশুনা করার সুল্্াগ জপয না। সনল্কর স্ত্রী 
স্বামীর মল্নর খবর োনল্ত জপল্র সঠক করল্যা জ্, জ্মন কল্রই জহাক স্বামীর েনে জস 
কল্যে সশোর বেবস্থ্া করল্ব। 
  
১৯৩২ সাল্য হঠাৎ কল্র একিা সুল্্াগ এল্স জগয তরুণ িম্পসতর েীবল্ন। একিা 
সনেস্ব বেবসা গল়্ি জতাযার সুল্্াগ। সনল্েল্ির সসিত সামানে িাকা মূযধন কল্র তারা 
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কাল্ে োিঁসপল়্ি প়িয। িু’েল্ন গল়্ি জতাল্য আল্যকোন্ডার সরল়্িয এল্েি জকাম্পানী, 
১০০ নির ওল়্িে প্রসভন্স স্ট্রীল্ি। 
  
বছর িুল়্িল্কর মল্ধেই তাল্ির ভাল্গের িাকা ঘুল্র জগয। তারা যাল্ভর মুখ জিখল্ত শুরু 
করল্যা। আল্যকোন্ডাল্রর স্ত্রী তািঁর ইচ্ছার কথা ভুল্য ্া়ি সন। তাই স্ত্রীর ইচ্ছা়ি 
আল্যকোন্ডার আবার কল্যসে সশো শুরু কল্রন। একসিল্ক প়িাশুনা, অনেসিল্ক বেবসা। 
জথল্রশার জতা সুল্খর জকাল্না পসরসীমা সছয না। 
  
নতুন পসরকল্পনা সনল্তও ওরা জিসর করয না। সমুল্দ্রর কাল্ছ ওরা নতুন বাস়ি গল়্ি 
তুযয। ওল্ির স্বে সকন্তু জথল্ম থাল্ক সন, ইল্তামল্ধে ওল্ির একিা জছাট্ট জমল়্ি হল়্িসছয। 
িু’েল্ন মনস্থ্ করয জমল়্ির সশোর সমস্ত বেবস্থ্া করল্ব। সকছু অল্থথর সমসো জিখা 
সিল্যও সনল্েল্ির বাস়ির মল্ধে ভা়িাল্ি বসসল়্ি জস সমসো তারা সমসিল়্ি জফযল্যা। 
  
আল্যকোন্ডার িম্পসত সসতেই পসরশ্রমী আিশথ সুখী পসরবার। উভল়্িই ওরা সুখী। ওল্ির 
সাফল্যের মূয কথা হয একিাই-সনসিথষ্ট যেেল্ক সামল্ন জরল্খ এসগল়্ি িযা। জকাল্না 
সকছুল্তই জভল্ঙ না প়িা। 
  
পৃসথবীল্ত এমন অল্নক জযাক আল্ছ ্াল্ির েীবল্ন জকাল্না রকম সনসিথষ্ট যেে জনই। 
তারা গতানুগসতক েীবন্াপন কল্র। এসব মানুল্ের জকাল্না পসরবতথন ঘল্ি না। সকন্তু 
্ারা সবসম়ি সুল্্াগল্ক আিঁকল়্ি ধরল্ত পাল্র তাল্ির পল্েই সম্ভব েীবনল্ক সঞ্জীসবত 
করা। 
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সনসিথষ্ট পসরকল্পনা ছা়িা মানুল্ের েীবল্ন সাফযে আসা সম্ভব ন়ি। তাই জ্ জকাল্না মানুে 
পসরকল্পনা সনল্ত পাল্র। জ্মন প্রথম পািঁি বছল্র যাভ করল্ত হল্ব কল্যল্ের সশো আর 
িাকসরল্ত উন্নসতর জিষ্টা। পল্রর িশ বছল্র কাে হল্ব জকাল্না প্রসতষ্ঠাল্নর কণথধার 
হও়িার জিষ্টা। অথথাৎ প্রল্তেক মানুল্ের সামল্ন থাকা িাই ধ্রুবতারার মল্তা উজ্জ্বয জকাল্না 
সনসিথষ্ট যেে, আর তা সফয করার সনসিষ্ট পসরকল্পনা। 
  
বাইল্বল্য জযখা আল্ছ এই ধরল্নর এক উপল্িশ–জ্ কাল্েই হাত িাও জসই কাল্েরই 
পসরণসতর কথা স্মরণ রাখল্ত ভুল্যা না। তাহল্য অকৃতকা্থ হও়িার সম্ভাবনা থাকল্ব না। 
জ্ সসতেকাল্রর সফয মানুে তারও ধমথ এিাই হও়িা উসিত জ্, জকাল্না কাল্ে সফয 
হল্যই অনে একসি কাল্ে মন জিও়িা। সুতরাং জ্ জকাল্না স্ত্রীরই মল্ন রাখা উসিত জ্, 
তার স্বামী জকাল্না কাল্ে সফয হও়িার সাল্থ সাল্থই অনে জকাল্না কাল্ে তাল্ক উিুদ্ধ 
কল্র জতাযা। 
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৩. উদ্দীপনা আর স্ত্রীর িাগ়িত্ব 
  
জেোসরক উইসয়িামসন এক সমল়্ি সনউই়িকথ জমোয জরযওল়্িল্ে জি়িারমোন পি 
অযংকৃত কল্রসছল্যন। একবার এক জবতার সাোৎকাল্র তাল্ক প্রশ্ন করা হ়ি, জকাল্না 
বেবসাল্ত কৃতকা্থতার জগাপন রহসেসি কী হল্ত পাল্র? 
  
উইসয়িামসন এর উিল্র বল্যসছল্যন, “আসম আমার সারা েীবল্নই মল্ন রাখব জ্, 
জকাল্না কাল্ে কৃতকা্থ হল্ত জগল্য িাই একমাি উদ্দীপনা। সাফল্যের জগাপন রহসে হয 
উদ্দীপনা।” িুেন সবসভন্ন মানুল্ের বাস্তব িেতা, শসক্ত আর বুসদ্ধবৃসির পাথথল্কের ওপরই 
জ্ জকাল্না কাল্ে কৃতকা্থ হও়িা বা না হও়িা সমূ্পণথ সনভথর কল্র। জকাল্না সমান 
জ্াগেতাসবসশষ্ট িুেন মানুেল্ক ধরা ্াক প্রসতল্্াসগতা়ি অংশ গ্রহণ করল্ত জিও়িা হয। 
প্রসতল্্াসগতার জশল্ে সনি়িই জিখা ্াল্ব, িুেল্নর মল্ধে জ্ সসতেকার উল্িোগী তার ে়ি 
অবশেম্ভাবী। একসি কথা জেল্ন রাখা প্রল়্িােন জ্, স্সন খুবই উল্িোগী পুরুে সতসন ্সি 
সিতী়ি জশ্রণীর শসক্তসম্পন্ন মানুেও হন তাহল্যও সতসন প্রথম জশ্রণীর েমতা সবসশষ্ট অথি 
উল্িোগহীন কাউল্ক সহল্েই প্রসতল্্াসগতা়ি হাসরল়্ি জিল্বন। 
  
এখন আমাল্ির োনা প্রল়্িােন জ্, উল্িোগ বোপারসি কী? উল্িোল্গর অথথই হয, সনেস্ব 
কমথেমতার উপর সমূ্পণথ আস্থ্া জরল্খ জকাল্না কাল্ে উৎসাল্হর সল্ে েস়িল়্ি প়িা। 
এল্েল্ি অনে কারও কাল্ছ কােিা সামানে বা অসামানে হল্ত পাল্র। জকাল্না জযাল্কর 
কাল্ছ কােসি আনুেসেক বল্য মল্ন হও়িা িাই-জস কাে ্তই কষ্টকর বা সহে জহাক না 
জকন। 
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আল্মসরকার মনীেী রাযফ ও়িাযল্ো এমরারসন বল্যল্ছন : ‘পৃসথবীর জকাল্না মহৎ বা 
জশ্রষ্ঠ কাে উল্িোগ ছা়িা সম্পন্ন করা ্া়ি সন। ্ার কাল্ে উল্িোগ থাকল্ব তার কাল্েই 
আসল্ব উদ্দীপনা। উল্িোগ জ্মন উদ্দীপনার েন্ম জি়ি জসইরকমই এর ফযশ্রুসতল্ত 
সাফযে যেে করা ্া়ি। 
  
প্রল্তেক স্ত্রীল্ক এই কথাই বযল্ত িাই জ্, আপনার পল্ে ্া পাও়িা সম্ভব তা হয 
আপনার স্বামীল্ক কৃতকা্থতার সিল্ক িাযনা করার, তার কাল্ে উদ্দীপনা সৃসষ্ট করার 
জপ্ররণা। তাই আপনার ভূসমকা একেন আিশথ স্ত্রী সহল্সল্ব তুযনাহীন। মল্ন রাখল্ত হল্ব, 
উল্িোগই একমাি গুণ ্া সমস্ত সফয মানুল্ের মল্ধেই রল়্িল্ছ। কােসি উদ্দীপনা সনল়্ি 
্াল্ত সুসম্পন্ন হ়ি জসসিই আসয যেে হও়িা উসিত। 
  
উদ্দীপনা হয অল্নকিা সঞ্জীবনীর মল্তা। উদ্দীপনার বীে জ্ মানুল্ের মল্ধে যুসকল়্ি 
থাল্ক, জস ্সি জকাল্না কাল্ে উদ্দীপনা জবাধ কল্র তাহল্য জস িুিথম হল়্ি ওল্ঠ। কােসি 
জশে করার েনে তার আল্বগ আর বাধা মানল্ত িা়ি না। এ বোপাল্র অসত েনসপ্র়ি 
অধোপক উইসয়িাম জেক্স তািঁর সবখোত ‘সি এক্সাইিল্মে অফ সিসিং’ গ্রল্ে সযল্খল্ছন, 
“সশেকতার কাে আমার কাল্ে জ্ জকাল্না কযাসবিো বা বেবসার জিল়্ি অল্নক জবসশ 
সপ্র়ি। সশেকতার মল্ধে আসম মানসসক উল্িেনার জখারাক পাই। আমার কাল্ছ সশোিান 
বোপরসি সশল্পীর ছসব আিঁকা, গা়িল্কর গান গাও়িা, আর কসবর কাবে রিনা করার মল্তাই 
সপ্র়ি। সশোিান করল্ত আসম আনন্দ পাই। জভারল্বযা সবছানা জছল়্ি ওঠার পর আসম 
এক অপরূপ আনল্ন্দ আমার ছািল্ির স্মরণ করল্ত িাই। তাই আসম মল্ন কসর আর 
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সবশ্বাস কসর েীবল্ন কৃতকা্থ হও়িার প্রধান উপা়ি সনুঃসল্ন্দল্হ সনল্ের কাল্ে তিনসন্দন 
আগ্রহ বো়ি রাখা। শসক্ত অেথন করা এই কাল্ের মল্ধেই উদ্দীপনা খুিঁল্ে পাও়িা।“ 
  
সুতরাং আপনার কাে হল্ব স্বামীর কাে সম্পল্কথ জেল্ন তাল্ক জসই কাল্ে উল্িোগী হল়্ি 
উঠল্ত সাহা্ে করা। সসতেকাল্রর কা্থকরী ভূসমকা হল্ব আপনার স্বামীর মল্ধে উদ্দীপনার 
জরশ োসগল়্ি জতাযা। িাযথস সাসমনার উযও়িাথথ-এর মল্ত, জকাল্না জযাকই সাফযে যাভ 
করল্ত পাল্র না, ্সি-না তার সনল্ের কাল্ে জস উৎসুক হল়্ি ওল্ঠ। 
  
সবখোত িাযথস জবে়িাও বল্যল্ছন, মানুে তার প্রসতসি কাল্ে কৃতকা্থ হল্ত পাল্র ্সি 
কাল্ের প্রসত তার আনুগতে আর উৎসাহ উিেম থাল্ক। 
  
তাই বতথমাল্ন মানুে আল্গর জিল়্ি জবসশ মািা়ি সল্িতন আর উদ্দীপনাপূণথ আসথথক বা 
আধোসত্মক-িুসি সবেল়্িই জস অনেল্ক জের সপছল্ন জফল্য এসগল়্ি ্াল্বই। অল্নল্কর ধারণা 
উদ্দীপনা খুবই উিঁিু িল্রর তবোসনক অনুসন্ধাল্নরও পথ হল়্ি উঠল্ত পাল্র। এ বোপাল্র 
সোর এেও়িােথ সভক্টর বল্যল্ছন, “তবজ্ঞাসনক গল্বেণা়ি উৎসাহ আর উদ্দীপনাল্ক জ্ 
জকাল্না সাফল্যের িাসবকাসঠ মল্ন কল্র ধীশসক্তরও আল্গ স্থ্ান সিল্ত হল্ব। তাহল্য বুেল্ত 
হল্ব তবজ্ঞাসনক গল্বেণার জেল্ি ্সি এই উদ্দীপনা এল্তা জবসশ রকম গুরুত্বপূণথ হল্ত 
পাল্র তাহল্য আপনার স্বামীর েীবল্নও সনি়িই তা কা্থকরী হল্ব।” একিা উিাহরণ 
জিও়িা জ্ল্ত পাল্র। একেন েীবনবীমা বেবসা়িী োঙ্ক জবিযাল্রর েীবল্নর একিা 
উিাহরণ জিও়িা ্াক। সতসন সনল্েই বল্যল্ছন, “আসম ১৯০৭ সাল্য জবসবয জখাল্যা়িা়ি 
সহসাল্ব েীবন শুরু কসর। এরপর সকছুসিন পল্র আিমকা মারাত্মক বোপার আমার 
েীবল্ন িরম আঘাত হল়্ি জনল্ম আল্স। আমাল্ক অল্্াগে বল্য বরখাস্ত করা হ়ি। 
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মোল্নোর আমাল্ক উপল্িশ সিল়্ি বল্যন, জ্ কাে এবার জথল্ক করব তার মল্ধে জ্ন 
সকছুিা উদ্দীপনা জেল্য জিবার জিষ্টা কসর। ওখাল্ন আমার মাইল্ন সছয ১৭৫ েযার। 
বরখাস্ত হও়িার পর মাি মাসসক ২৫ েযাল্রর আর একিা িকসর সনল্ত হয আিযাসেক 
যীল্গ। জসিা জপসন্সযভাসন়িাল্ত। সামানে িাকা়ি খুসশ না হল্যও হতাশা়ি সকন্তু আসম জভল্ঙ 
পস়ি সন। জ্ কাল্ে জ্াগ সিল়্িসছ তাল্ক সফয করবই বল্য মল্ন প্রসতজ্ঞা করযাম। 
সবরাি উৎসাহ সনল়্ি আসম কাল্ে োিঁসপল়্ি প়িযাম। িশসিন ওখাল্ন থাকার পল্রই আমার 
োক আল্স সনউ হোিঁল্ভন সংস্থ্া জথল্ক। আসম মল্ন মল্ন শপথ সনযাম জ্ কল্রই জহাক 
সবল্িল়্ি উদ্দীপনাম়ি জখল্যা়িা়ি সহল্সল্ব সনল্েল্ক প্রসতষ্ঠা করব। আমার িৃঢ় ধারণা 
েল্ন্মসছয, এিাই হল্ব আমার জবিঁল্ি থাকার মূযকথা। জখযার মাল্ঠ হাসের হও়িার পল্রই 
অদু্ভত একিা সশহরণ আর তবিুেসতক শসক্তর স্পশথই জ্ন শরীর আর মল্নর মল্ধে জিাযা 
সিল়্ি ্া়ি আমার। আমার িল্যর জখল্যা়িরাও জ্ন উিুদ্ধ হল়্ি উল্ঠসছয। আমার সল্ে 
তায সিল়্ি তারাও পূণথ শসক্তল্ত োিঁসপল়্ি প়িা়ি সবপে িয িািঁ়িাল্তই পারয না। আমার 
উদ্দীপনা জ্ন মল্ের মল্তাই কাে করল্ত শুরু কল্রসছয। আমার উৎসাহ আর উদ্দীপনা 
এমন একিা প্থাল়্ি আমাল্ক জপৌঁল্ছ সিল়্িসছয জ্, আমার সনল্ের সম্পল্কথ জকাল্না 
জখ়িাযই সছয না। 
  
পরসিন সকাল্য খবল্রর কাগে খুল্য জিখযাম অসধকাংশ খবরই আমার প্রশংসা়ি ভরা। 
কাগল্ে জযখা সছয নতুন জখল্যা়িা়ি জবিগার অসাধারণ উদ্দীপনাম়ি। জস িল্যর সব 
জখল্যা়িা়িল্কও উদ্দীসপত কল্রল্ছ। সনউ হোিঁল্ভন শুধু জ্ জখযা়ি সবে়িী তাই ন়ি, তারা এ 
জমৌসুল্মর সব জসরা জখযারই সনিশথন জরল্খল্ছ। 
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আমার মন এই খবর পল়্ি আনল্ন্দ ভল্র জগয। আমার উদ্দীপনাই আমার ভাল্গের িরো 
খুল্য সিয। সিন-িল্শল্কর মল্ধে আমার মাইল্ন হল়্ি জগল্যা ২৫ েযার জথল্ক ১২৫ 
েযার। িু’বছর জ্ল্ত-না-জ্ল্ত নামী িাব কাসেথনাল্য সুল্্াগ জপযাম। জসখাল্ন মাইল্ন 
জবল়্ি জগয আরও শতকরা সিশ ভাগ। আসম োসন আমার এই জসৌভাল্গের মূয কথা 
হয-উিেম আর উদ্দীপনা। 
  
সম. জবিগার হাল্ত আঘাত পাও়িা়ি জশে প্থন্ত জবসবয জখযা ছা়িল্ত বাধে হন। এরপর 
সতসন েীবনবীমা়ি আল্সন বেবসার িাকসরল্ত। সতসন ফািঁইল্েসযসি সমউিঁিু়িায যাইফ 
ইনসসওল্রন্স জকাম্পানীল্ত িাকসর জনন। বছরখাল্নক কাে করার পর জকাল্না উন্নসত না 
জিল্খ সম. জবিগার নতুন উিেল্ম উদ্দীপনা সনল়্ি কাল্ে আত্মসনল়্িাগ কল্রন। সতসন জবসবয 
জখযার পুল্রাল্না অসভজ্ঞতা ভুযল্ত পাল্রন সন। 
  
বতথমাল্ন সম. জবিগার েীবনবীমা েগল্ত একেন সফয বেসক্তত্ব বল্য সিসহ্নত। সতসন 
বল্যন, আমার সিশ বছল্রর েীবনবীমা সবসের অসভজ্ঞতা়ি যেে কসর একেন সবে়ি 
প্রসতসনসধর েীবল্ন উদ্দীপনা কতখাসন। আবার উদ্দীপনার অভাল্ব বহু সবে়িকারীল্ক প্রা়ি 
জিউসয়িা হল্তও জিল্খসছ। 
  
উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকল্যই প্রল়্িােন উদ্দীপনা। জকাল্না কাে ্তই কষ্টসাধে জহাক না জকন 
এই গুণসি থাকল্য কাল্ে সফযতা অবশেম্ভাবী। 
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সুতরাং প্রল্তেক স্ত্রীর উসিত স্বামীর মল্ধে উদ্দীপনার প্রকাশ ঘিাল্না, উদ্দীপনাম়ি কাল্ে 
উৎসাহ জিও়িা। আপনার এই উল্িোগ অল্নক সহে হল্ব ্সি কল়্িকসি সন়িম জমল্ন িযা 
্া়ি। পল্রর পসরল্চ্ছল্ি আমরা এই সন়িমগুল্যা সনল়্ি আল্যািনা করল্বা। 
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৪. ছ়িগি উিাহরণ 
  
জ্ ছ’সি সন়িল্মর কথা এই পসরল্চ্ছল্ি উল্েখ করল্বা জসগুল্যা ্সি সঠক মল্তা অনুসরণ 
করা ্া়ি, আমার মল্ন হ়ি এর সুফয সনি়ি প্রতেে করা ্াল্ব। একেন আিশথ স্ত্রী 
সহসাল্ব এই নীসত আপসন আপনার স্বামীল্ক গ্রহণ করল্ত অনুল্রাধ করুন। অল্প সমল়্ির 
মল্ধেই ফয বুেল্ত পারল্বন। এবার আমরা সন়িমগুল্যা আল্যািনা করল্বা: 
  
১। আপনার কাল্ের ো়িগা়ি সশো সনন। কাল্ের সব খুিঁসিনাসি আর প্রসতষ্ঠাল্নর সল্ে 
তার সাসবথক সম্পল্কথ জেল্ন সনন : ্ারা িাকসর করল্ত অভেস্ত তাল্ির শতকরা অন্তত 
পিঁিাির ভাগ মানুে মল্ন কল্রন, তারা জকাল্না সবশায ্ল্ের একিা অংশ মাি। এর অথথ 
হয, তারা সনল্েল্ির কাল্ের গুরুত্ব বা সনল্েল্িরও গুরুত্ব সম্পল্কথ এল্কবাল্রই অজ্ঞ। 
এই সমস্ত জযাক শুধু সনল্েল্ির কােিুকু সনল়্িই বেস্ত থাল্ক। জসই কাল্ের সল্ে অনে জ্ 
সব কাে অোসেভাল্ব ্ুক্ত থাল্ক জস সব কাে সম্পল্কথ তার আর জকাল্না রকম আগ্রহ 
থাল্ক না। 
  
এিা আমাল্ির োনা িরকার জ্, জকাল্না সেসনস সম্পল্কথ োনল্ত জগল্য জ্িা একান্ত 
প্রল়্িােন জসিা হয অনুসসন্ধৎসা। ্সি অনুসসন্ধৎসা না থাল্ক তাহল্য োনার সৃ্পহা গল়্ি 
ওঠা এল্কবাল্রই সম্ভব ন়ি। এই সিল্ন্ধ প্রখোত সাংবাসিক আইো এম, িারল্বয বল্যন-
একবার মাি পািঁি’শ শল্ের একসি রিনা জযখার েনে আসম কল়্িক সপ্তাহ পসরশ্রম কল্র 
রিনার সবে়িবস্তুর মাযমসযা জ্াগা়ি কল্রসছযাম। সকন্তু জযখার সম়ি আমার সংগ্রহ করা 
মাযমসযার সামনেই কাল্ে জযল্গ সছয। তবু তাল্ত আসম প্রিুর আনন্দ জপল়্িসছযাম। জ্ 
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মাযমসযা বাইল্র পল়্িসছয জসগুল্যা জথল্ক আমার জ্ঞান জবল়্ি সগল়্িসছয অল্েয। আমার 
জযখা়িও আত্মসবশ্বাস জবল়্ি ্াও়িা়ি িারুণ কা্থকরী হল়্ি ওল্ঠ। 
  
প্রখেত জবঞ্জাসমন োঙ্কসযল্নর েীবল্নও এই অনুসসন্ধৎসা ভীেণভাল্ব কা্থকরী হল়্িসছয। 
োঙ্কসযন েীবন শুরু কল্রসছল্যন এক সাবাল্নর কারখানা়ি মেুর সহসাল্ব। কীভাল্ব 
সাবান ততসর করা হ়ি জস সম্পল্ন্ধ তার আগ্রহ সছয। সনল্ের করণী়ি কাল্ে তার একিুও 
অনীহা সছয না। কাল্ের বোপাল্র মাসযকও োঙ্কসযল্নর ওপর খুব খুসশ সছল্যন। 
  
এমন অল্নক প্রসতষ্ঠান আল্ছ ্াল্ির উৎপন্ন মাযপি সবসের েনে সবে়ি প্রসতসনসধ রাখা 
হ়ি, তাল্ির প্রসতসি উৎপন্ন সেসনল্সর ততসর সবশি সববরণ সযখল্ত হ়ি। অথি সবসে 
করার সম়ি জসিার জকাল্না প্রল়্িােন হ়ি না। এই বা়িসত জ্ঞান থাকার িরুন 
প্রসতসনসধল্ির িাস়িত্ব জ্ঞান বাল়্ি আর উৎসাহও জিখা ্া়ি। জ্ সবেল়্ি ্ত জবসশ োনা 
্া়ি, জস সবেল়্ি আমাল্ির ততই উৎসাহ জবল়্ি ্া়ি। এই েনেই জ্ জকাল্না আিশথ স্ত্রীর 
োনা প্রল়্িােন জ্, ্সি তার স্বামী কাল্ে উৎসাহ জবাধ না কল্র তল্ব তার ত্রুসি 
জকাথা়ি? এই ত্রুসি খুিঁল্ে জবর কল্র স্বামীল্ক উিুদ্ধ করাই হল্ব স্ত্রীর কাে। হ়িল্তা যেে 
করা ্াল্ব জ্ স্বামীর সনল্ের কাে সিল্ন্ধ জকাল্না জ্ঞান জনই বা আগ্রহও জনই, এল্েল্ি 
স্ত্রীর কতথবে হল্ব জসই সুপ্ত অজ্ঞানতাল্ক িূর করার েনে সাহা্ে করা। 
  
২। যেে সস্থ্র কল্র তাল্ত জযল্গ থাকুন : আপসন ্সি মল্ন কল্রন, জকাল্না কাল্ে সফয 
হল্বন তাহল্য আপনার প্রথম কাে হল্ব কােসির সিল্ক সস্থ্র িৃসষ্ট রাখা। আপনার োনা 
অবশেই প্রল়্িােন জ্ কােসির প্রকৃত উল্দ্দশে কী? এর পল্রর কাে হল্ব তার সপছল্ন 
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জযল্গ থাকা। এই ধরল্নর মন মানসসকতা থাকল্য নানা বাধা-সবপসি বা সামস়িক 
বেথথতা়ি কখনও সনরুৎসাহ হল্বন না। 
  
জবঞ্জাসমন োঙ্কসযন বল্যসছল্যন, জকউ ্সি সনল্ের কাল্ে সসসদ্ধযাভ করল্ত আগ্রহী হ়ি, 
তাহল্য সনল্ের কাে আর কতথবে সম্পল্কথ তাল্ক সনসবষ্ট হল্তই হল্ব। েীবল্ন কৃতকা্থ 
হল্ত জগল্য এিা প্রল়্িােন। 
  
একেন কতথবেপরা়িণা স্ত্রী সহসাল্ব আপনার কাে হল্ব আপনার স্বামীর কাে সিল্ন্ধ 
একিা পসরষ্কার ধারণা গল়্ি জতাযা়ি সহা়িতা করা, ভসবেেৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সিল্ন্ধ 
অবসহত কল্র জতাযা-বাস্তব পসরসস্থ্সত জমল্নই এিা করা প্রল়্িােন। 
  
৩। জছািখাল্িা গল্প বযুন : জ্ জকাল্না ধরল্নর গল্প জহাক না জকন, এল্ত মানুল্ের 
অনুসসন্ধৎসা বাল়্ি। এর উপল্্াসগতা অল্নক। সবসশষ্ট সাংবাসিক এইি. সভ. জকল্েনবানথ 
বল্যন, এক সম়ি সতসন ্খন োল্ন্স েীবনবীমা সবসের কাে করল্তন তখন সতসন এই 
ধরল্নর গল্প কাল্ে যাসগল়্ি সফয হন। 
  
এইরকম ঘিনা ঘল্ি সবখোত োিুকর হাও়িােথ আমিল্নথর েীবল্নও। এই গল্প বযার 
মল্ধে সিল়্ি আমিনথ জবশ সেীবতা যাভ করল্তন আর িশথকল্ির মেমুগ্ধ কল্র রাখল্ত 
পারল্তন। 
  
আমাল্ির উসিত নানা জছাি জছাি ঘিনাল্ক মল্ন জরল্খ কাল্ের মল্ধে সেীবতা আর 
অনুসসন্ধৎসা োসগল়্ি জতাযা। জ্ জকাল্না কাে সুষু্ঠভাল্ব জশে করার প্রথম ও একমাি 
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িাসবকাসঠ হয সেীব থাকা, প্রাণবন্ত থাকা। এই কারল্ণ জছাি জছাি সরযতা়ি ভরা গল্প 
তাই মানুল্ের মন সেীব কল্র জতাযার কাল্ে খুবই উপকারী। 
  
৪। অল্প স্বাথথপরতা়ি জিাে জনই : সবখোত িাশথসনক সম্রাি আল্যকোন্ডাল্রর সশোগুরু 
অোসরেিয বল্যসছল্যন, ‘জিােমুক্ত স্বাথথপরতা মানব কযোণকর।’ ্ারা েীবল্ন উন্নসত 
করল্ত িা়ি তাল্ির েনে একসি িমৎকার পথ। পৃসথবীর জবসশর ভাগ জযাক স্বাথথপর। 
আর জসই স্বাথথপরতা বেসক্তগত স্বাথথসসসদ্ধল্তই বেস্ত থাল্ক। এইসব জযাক হয অযস, 
িান্ত, েীবনপল্থ জস বেথথ। 
  
আমাল্ির জেল্ন রাখা উসিত জ্, অপল্রর স্বাথথ যেে জরল্খ কাে করা অল্নক জবসশ 
আনন্দ আল্ন। এল্ত মল্ন উিেল্মর সৃসষ্ট হ়ি। পৃসথবীল্ত অল্নক কৃতী মানুে আল্ছন ্ারা 
অপল্রর েনে সনল্ের স্বাথথ সবসেথন জিন। এই সব মানুে সমােল্সবা আর ধল্মথর কাল্ে 
সনল্েল্ির সবসযল়্ি জিন। সকন্তু সাধারণ মানুল্ের পল্ে এ কাে সম্ভব ন়ি। তাই তাল্ির 
সামানে স্বাথথপরতা বো়ি জরল্খ িযল্য জিাে হ়ি না। জসই 
  
কারল্ণ আপনার স্বামীল্ক উদ্দীপনা়ি উৎসাসহত করল্ত হল্য একিু স্বাথথপরতার আশ্র়ি 
সনল্ত পাল্রন। 
  
৫। উল্িোগী মানুল্ের সল্ে জমযাল্মশা শুরু করুন : এমন মানুল্ের সল্ে জমশার জিষ্টা 
করল্বন ্ার মল্ধে উল্িোগী পুরুল্ের সব যেণ জিাল্খ পল়্ি, েীবন সংগ্রাল্ম ্ার প্রল্িষ্টা 
সাথথক। এ কাে করল্য আপনার সনরুৎসাহ ভাবিা তাল্ত িূর হল়্ি ্াল্ব। মাসকথনী 
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িাশথসনক রাযফ ও়িাযল্ে এমারসন বল্যসছল্যন, ‘জ্ মানুে আমাল্ক কতথবে আর কাল্ে 
অনুপ্রাসণত করল্ত পাল্র জতমন মানুেল্ক আমার প্রল়্িােন। 
  
আপসন স্ত্রী হল়্ি স্বামীর বনু্ধ হল়্ি তার সুপ্ত কমথকুশযতা োসগল়্ি তুযল্ত পাল্রন। এ কাে 
জের জবসশ বাস্তব সিন্তা জ্াগাল্ত সাহা্ে কল্র আর েীবন্ািা়ি উিুদ্ধ কল্র। আপনার 
স্বামীল্ক ্সি সসতেই উদ্দীপনা়ি উল্িসেত হল্ত জিখল্ত িান তাহল্য কৃতী আর উল্িোগী 
মানুল্ের সল্ে জমযাল্মশা করল্ত আপনার প্রভাবল্ক কাল্ে যাগান। এমন সব মানুে 
উৎকেথতা়ি সেীব আর োগ্রত জেল্ন রাখা ভাল্যা জ্, প্রল্তেক জিল্শ ও সমাল্ে এই 
ধরল্নর মানুল্ের অভাব জনই। এই উদ্দীপনা বোপারিা প্রল্তেকল্কই স্পশথ করল্ব এমন 
কী আপনার স্বামীল্কও। 
  
পাসশথ এইি. যুইসিং তার সবখোত বই ‘ফাইভ জগ্রি রাথস ফর জসসযং’-এ বল্যল্ছন, জ্ 
সব মানুল্ের মল্ধে সবেণ্ণতা জেল্গ থাল্ক তাল্ির আগ্রল্হর অভাব যেে করা ্া়ি। ্ারা 
অসনচ্ছার সল্ে তিসনক কাে জকাল্নারকল্ম জশে করল্ত িা়ি তাল্ির সংস্পশথ সবেবৎ 
এস়িল়্ি িযাই ভাল্যা। 
  
৬। উল্িোগী হল্ত মল্ন জোর আনুন, সফয হল্বনই : সবখোত িশথনশাল্স্ত্রর অধোপক 
হাভথাে সবশ্বসবিোযল়্ির অধোপক উইসয়িাম জেম সই এই িাশথসনক তল্ের উিাতা। জেম্স 
বল্যসছল্যন, ্সি আপনার মল্নর মল্ধে আল্বগপূণথ উদ্দীপনার জরাত োগাল্ত িান তাহল্য 
ভাবল্ত হল্ব আর এমনভাল্ব কাে করল্ত হল্ব জ্ন ওই ভাব সসতেই আপনার মল্ন 
সিার হল়্িল্ছ। এিা সসতেই প্রমাসণত সতে। এভাল্ব কাে করল্ত করল্ত জিখা ্াল্ব 
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উদ্দীপনার েন্ম আপনার জথল্কই হল্ব। উল্িোগী হল্ত জগল্য উল্িোগপূণথ সিল্ি কাে 
করল্ত হল্ব। স্ত্রী সহসাল্ব আপনার স্বামীল্ক এভাল্বই সাহা্ে করা ভাল্যা। 
  
এই সূিগুল্যা মল্ন রাখল্বন : 
  
১। সাফল্যের প্রথম সসিঁস়ি : আপনার স্বামীর েীসবকা আর েীবনিশথন সনবথািল্ন সাহা্ে 
করুন। জকাল্না আিশথ যেে জরল্খ তাল্ক এসগল়্ি িযল্ত আপনার জপ্ররণা উো়ি কল্র 
সিন। 
  
২। জকাল্না কাল্ের সাফযে এল্যই অনেসিল্ত নের সিন : জকাল্না কাল্ে সফযতা যাভ 
করল্ত পারল্য অনে কাে হাল্ত সনন। পািঁি বছল্রর পসরকল্পনার ছক ততসর করুন। 
  
৩। স্বামীল্ক উদ্দীসপত করুন : স্বামীল্ক জবাোল্নার জিষ্টা করুন, উদ্দীপনার মূযে কতখাসন 
আর েীবল্ন ্ারা সফয বেসক্তত্ব তাল্ির েীবল্নর উিাহরণ সিন। 
  
স্বামীর উিেম বৃসদ্ধর েনে সনল্ের পদ্ধসতগুল্যা অবযিন করুন : 
  
১। স্বামীর প্রসতসি কাল্ে অনুল্প্ররণা সিন। 
  
২। জকাল্না সনসিথষ্ট যেে সস্থ্র জরল্খ কাল্ে এসগল়্ি িযুন আর তাল্তই জযল্গ থাকুন। 
  
৩। প্রসতসিন স্বামীর কাল্ে িুকল্রা িুকল্রা গল্প বযুন আর তাল্ক অনুপ্রাসণত করুন। 
  
৪। সমানে স্বাথথপরতা অনো়ি ন়ি, তল্ব পল্রর কথা আল্গ ভাবল্ত সশখুন। 
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৫। উিেমশীয জযাল্কর সাল্থ জমযাল্মশা করুন। 
  
৬। একিা কথা মল্ন সব সম়ি রাখুন, উল্িোল্মর সল্ে কাে করল্য উিেমশীয হও়িা 
্া়ি। 
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৫. মানগসক ভাবধারা িঠর্নর কথা শুনুন 
  
১৯৫০ সাল্যর একিা ঘিনার কথা আপনাল্ির জশানাসচ্ছ। 
  
আল্মসরকার সশকাল্গা শহল্র সবয জোনস নাল্ম একেন জযাক প্রিণ্ড মানসসক সবপ্থল়্ি 
পল়্ি অথথাৎ তিনেিশার হাত জথল্ক জরহাই পাবার েনে আত্মহতো করার পসরকল্পনা জন়ি। 
পািঁিতযা একিা বাস়ির ছাি জথল্ক যাসফল়্ি পল়্ি। বেবসা নষ্ট হল়্ি ্াও়িা়ি পাওনািার 
আর অনোনেল্ির ধার জশাধ করা তার পল্ে সম্ভব হল়্ি ওল্ঠ সন। সনল্ের মানসসক 
্েণার কথা জস সকন্তু তার স্ত্রীল্ক আল্িৌ বযল্ত পাল্র সন। স্ত্রী ্সি আঘাত পা়ি তাই জস 
তার স্ত্রীল্ক কথািা োনাল্ত পাল্র সন। এল্ক এল্ক তনরাল্শের অন্ধকাল্র েুল্ব জ্ল্ত 
থাল্ক। এই তনরাশেই তাল্ক আত্মহনল্নর পল্থ জিল্ন সনল়্ি ্া়ি। সকন্তু আোহর ইচ্ছার 
সবরুল্দ্ধ জবাধ হ়ি জকউ জ্ল্ত পাল্র না। তাই সবয োিঁসপল়্ি প়িল্যও বাইল্র জবসরল়্ি 
থাকা কাসনথল্শর উপর ওর জিহ প়িার ফল্য কাসনথশ জভল্ঙ সবয রাস্তার উপর পল়্ি ্া়ি। 
কাসনথল্শর উপর প়িাল্তই তার েীবন রো জপল়্ি জগয। 
  
্খন জ্ঞান সফরয তখন জোনস জিখল্যা জ্, জস জবিঁল্ি রল়্িল্ছ আর ছিফি কল্র িল্যল্ছ। 
বোপারিা সবয-এর কাল্ছ অল্যৌসকক বল্য মল্ন হয। জস ভাবল্তই পারল্যা না জ্, জস 
জবিঁল্ি আল্ছ। েীবন সফল্র জপল়্ি জস আনল্ন্দ সশহসরত হয। ্ত শীঘ্র সম্ভব বাস়ি সফল্র 
সগল়্ি স্ত্রীল্ক সব কথা খুল্য বযল্যা। সমস্ত কথা শুল্ন জোনল্সর স্ত্রী প্রথল্ম জভল্ে 
প়িল্যও সনল্েল্ক সামল্য সনয। তার িুুঃখ হয জ্, তার স্বামী জকন তাল্ক আল্গ সব 
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কথা বল্য সন এই জভল্ব। সবয-এর স্ত্রী শান্তভাল্ব এবাল্র তার স্বামীল্ক সবসভন্নভাল্ব 
ভসবেেৎ কমথপো সিল্ন্ধ নানা পরামশথ সিল়্ি িযল্যা। 
  
এরপর নতুন উিেল্ম েীবন শুরু করল্যা সবয জোনস। ওর স্ত্রীর পরামশথ আর জপ্ররণাই 
জোনসল্ক পথ জিখাল্ত িাইয। নানা সমসোর মল্ধে সিল়্িও সবয সমস্ত িুসিন্তা আর 
সবপি-আপি কাসিল়্ি উঠল্যা। িুুঃখ আর বাধা জস ে়ি কল্রসছয সনল্ের স্ত্রীল্ক সমবেথী 
সহল্সল্ব জপল়্ি। সবয জোনল্সর এই কাসহনী জথল্ক এই কথাই প্রমাণ হ়ি জ্, স্ত্রীল্ক 
সবশ্বাস কল্র সব কথাই বযা প্রল্তেক স্বামীর অবশে কতথবে। 
  
আবার অল্নক পসরবাল্র জিখা ্া়ি জ্, স্বামী িান্ত অবস্থ্া়ি বাস়ি সফল্র এল্স অসফস 
সংোন্ত জকাল্না কথা স্ত্রীল্ক বযল্ত জিষ্টা কল্রও বেথথ হ়ি। বহু জেল্িই একা জকাল্না 
সমসোর ভার বহন অসহনী়ি হল্ত পাল্র, এল্েল্ি স্ত্রীল্কই এসগল়্ি আসল্ত হল্ব। 
একেন আিশথ গৃসহণীল্ক মল্ন রাখল্ত হল্ব, জ্ জকাল্না স্ত্রীই ভাল্যা জশ্রাতা হল়্ি স্বামীল্ক 
গভীর প্রশাসন্ত আর স্বাচ্ছন্দে সিল্ত পাল্র। স্ত্রী অল্নক সম়ি স্বামীর কাল্ছ সুপরামশথিাস়িনী 
হল্ত পাল্র। স্বামীল্কও তধ্থ সহকাল্র স্ত্রীর কথা শুনল্ত হল্ব। উভ়িল্কই হল্ত হল্ব ভাল্যা 
জশ্রাতা। েনসপ্র়িতা অেথল্নর জেল্ি এর িাম অল্নক। অল্নক জেল্ি ভাল্যা জশ্রাতা 
সবরসক্তকর জযাল্কর কাল্ছ প্রভাসবত হল্ত পাল্র। সবখোত সিিাসভল্নিী মানথায়ি বল্যসছল্যন 
জ্, োসতসংল্ঘর সশো, সবজ্ঞান ও সাংসৃ্কসতক সংস্থ্া়ি নানা জিশ জথল্ক আগত নানা 
প্রসতসনসধর কথা শুল্ন সবসভন্ন জিশ আর োসতর সমসো সম্পল্কথ সতসন িমৎকার জ্ঞান 
যাভ কল্রন। সমস যল়্ি আরও বল্যন জ্, অল্নল্কই হ়িল্তা উল্দ্দশেহীন ভাল্ব নানা 
মুখল্রািক গল্ল্প জমল্ত থাল্কন। সকন্তু আমার ধারণা এরকম করার জিল়্ি একেন ভাল্যা 
জশ্রতা হও়িা অল্নক জবসশ কাল্ের। 
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জকমন কল্র ভাল্যা জশ্রাতা হল্বন? 
  
একেন ভাল্যা োল্তর জশ্রাতা হল্ত জগল্য জমািামুসি সতনসি গুণ থাকা প্রল়্িােন– 
  
১। শুধু কানল্ক কাল্ে না যাসগল়্ি জশ্রাতাল্ক তারই সল্ে কাল্ে যাগাল্ত হল্ব জিাখ মুখ 
আর সারা শরীরল্ক : 
  
জশ্রাতাল্ক প্রথমত খুব মল্নাল্্াগী হল্ত হল্ব। অথথাৎ সমস্ত কাল্ের েমতাল্ক জকন্দ্রীভূত 
কল্র তুযল্ত হল্ব। আমাল্ির তাই ভাল্যা জশ্রাতা হল্ত জগল্য এমন কাে করল্ত হল্ব 
্াল্ত জবাো ্া়ি জশ্রাতার সিল্ক আমরা আকৃষ্ট হল়্িসছ। শরীল্রর ভসের মল্ধেও জসই 
ভাবসি পসরসু্ফি করল্ত হল্ব।আসয কথা আিশথ স্বামী আর স্ত্রীল্ক পরস্পল্রর কাল্ছ 
ভাল্যা জশাতা হল্ত হল্ব। 
  
২। ভাল্যা কা্থকর প্রশ্ন করুন : 
  
প্রশ্ন করা বোপারিা িু’েল্নর মল্ধে িমৎকার জবাোিঁপ়িার পসরল্বশ সৃসষ্ট কল্র। এল্েল্ি 
জশ্রাতাই বক্তাল্ক পসরিাযনা করল্বন। এমন প্রশ্ন হল্ব ্াল্ক বযা হ়ি পসরিাযক প্রশ্ন। 
এই ধরল্নর পসরিাযক প্রশ্ন আল্যািনার মল্নাভাব োসগল়্ি জতাযা়ি সাহা্ে কল্র। 
  
সকন্তু সরাসসর আর পসরিাযক প্রশ্ন কী রকম? ধরা ্াক জকাল্না জশ্রাতা বক্তাল্ক প্রশ্ন 
করয, কাে সনবথাহ আর কাে পসরিাযনা-এ কাে িুসি সক একই সাল্থ করা ্া়ি? এিা 
হয সরাসসর প্রশ্ন। সকন্তু বক্তা ্সি প্রশ্ন কল্রন, আপসন সক মল্ন কল্রন জ্ জেিসবল্শল্ে 
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কাে সনবথাহ আর কাে পসরিাযনা-এই িুল়্ির সমন্ব়ি সাধন কী কল্র সম্ভবপর?’ এই 
ধরল্নর প্রশ্নল্ক বযা হ়ি পসরিাযক প্রশ্ন। জকাল্না জযাক ্সি একেন ভাল্যা জশ্রাতা হল্ত 
িা়ি তল্ব তার কাল্ছ এই ধরল্নর পসরিাযক প্রশ্ন করা অবশেই িমৎকার তনপুল্ণের। 
একেন আিশথ স্ত্রীর পল্ে ভাল্যা জশ্রাতা হও়িাও খুব কা্থকরী। 
  
জকাল্না স্বামীল্ক তার স্ত্রী এই ধরল্নর পসরিাযক প্রশ্ন করল্ত পাল্র, জ্মন—’আচ্ছা, 
জতামার সক মল্ন হ়ি আরও সবজ্ঞাপন সিল্য সসতেই সক সেসনল্সর সবসে বাল়্ি?’ এই 
ধরল্নর প্রল্শ্নর মল্ধে উপল্িশ জিও়িার ভসে জমাল্িই থাল্ক না অথি এল্ত িমৎকার কাে 
হ়ি। জশ্রাতার উত্থাপন করা ভাল্যা প্রশ্ন খুবই ফযপ্রসূ হ়ি। জ্ জকাল্না মানুেই ্খন 
জকাল্না ভাব সম্পল্ন্ধ আল্যািনা কল্র তখন জবসশর ভাগ জেল্িই জস সকছুিা আত্মসস্মত 
হ়ি। অবশে এ ধরল্নর বোপার সবে়ি তবসিল্ির উপর সনভথর কল্র। এক ভাব অপর 
ভাবল্ক আকেথণ কল্র। 
  
৩। কখনও সবশ্বাসঘাতকতা বা প্রতারণা ন়ি : 
  
আমাল্ির সমাল্ে এমন বহু পুরুে আল্ছন ্ারা স্ত্রীর সল্ে জকাল্না রকম আল্যািনা করা 
পছন্দ কল্রন না। আসল্য তারা স্ত্রীল্ক সবশ্বাস কল্রন না। তাল্ির ধারণা স্ত্রী সব কথা 
সবসভন্ন েল্নর কাল্ছ প্রকাশ কল্র জফযল্ব। জশানা ্া়ি, একেন কা্থ পসরিাযক নীসত 
গ্রহণ কল্র তার অধীনস্থ্ সব কমথিারীল্ক আল্িশ সিল্তন জ্ বাস়ি জফরার পর স্ত্রী বা 
কারও সল্ে অসফস সংোন্ত জখাযাল্মযা আল্যািানা সবল্শে কল্র মসহযা মহল্য ্সি করা 
হ়ি তাহল্য প্রিুর েসতর আশংকা থাল্ক। 
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এমন উিাহরণও যেে করা ্া়ি, জ্খাল্ন স্ত্রী স্বামীর প্রল্তেকসি কাল্েরই খুিঁসিনাসি সবেল়্ি 
আগ্রহ প্রকাশ কল্রন। এই ধরল্নর স্বামী তার স্ত্রী সিল্ন্ধ খুবই গবথ অনুভব করল্বন 
জসিাই স্বাভাসবক। এই ধরল্নর স্ত্রী বাস়ির পসরল্বশল্ক িমৎকার সুন্দর কল্র তুযল্বন 
তাল্ত জকাল্না সল্ন্দহ জনই। 
  
সনল্ির সতনসি সন়িম জমল্ন িযল্য জ্ জকাল্না গৃসহণী সতেই ভাল্যা জশ্রাতা হল়্ি উঠল্ত 
পাল্রন। 
  
১। মুল্খর কথা অর শারীসরক সে়িার মাধেল্ম মল্নাল্্াগ আকেথণ করুন। 
  
২। বুসদ্ধমাল্নর মল্তা প্রশ্ন করুন। 
  
৩। কখল্নাই সবশ্বাসঘাতকা বা প্রতারণা করা উসিত ন়ি। 
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৬. স্বামীর কার্ে সহা়িতা করুন 
  
সবখোত যেথ জিষ্টারসফল্ড সুন্দর একসি মন্তবে কল্রসছল্যন। জ্মন–প্রল্তেক মানুেই 
বাস্তসবক পল্ে িুেল্ন মানুে-বতথমাল্ন জস জ্ রকম রল়্িল্ছ অর ভসবেেল্ত জস জ্রকম 
মানুে হল্ত িা়ি। 
  
আমরা প্রা়িই জিসখ মানুে ্া ন়ি তাই হল্ত িা়ি। জ্ সনল্ের শসক্তল্ত জকাল্না রকম 
সবশ্বাস রাখল্ত পাল্র না জসও আত্মসবশ্বাসী হল্ত িা়ি। এই আত্মসবশ্বাসী হল়্ি ওঠা জমাল্িই 
সকন্তু অসম্ভব কাে ন়ি। জকাল্না জিােত্রুসি্ুক্ত মানুল্ের মল্ধে পসরবতথন আনল্ত জগল্য 
সহানুভূসতর সল্ে তার সবিার করা প্রল়্িােন। এই কােসি সহে ভাল্ব করল্ত পাল্রন 
একমাি তারই আিশথ স্ত্রী। স্বামীল্ক সুপরামশথ সিল়্ি তার সুপ্ত মল্নাভাব োসগল়্ি তুযল্বন 
তার স্ত্রী। এ সবেল়্ি মাল্েথাসর জহামস বল্যন, এমন জকাল্না পুরুে বা স্বামী জনই স্সন স্ত্রীর 
প্রশংসা জশানার পর আনল্ন্দ উচ্ছ্বসসত না হন। 
  
একমাি স্ত্রীই পাল্রন সকল্যর জিল়্ি জবসশ স্বামীর পসরবতথল্ন উল্েখল্্াগে ভূসমকা 
রাখল্ত। জবসশর ভাগ স্বামীই তাল্ির পসরবতথল্নর জেল্ি স্ত্রীর কাছ জথল্ক িমৎকার 
সহা়িতা আর পরামশথ যাভ করল্ত পাল্র স্ত্রী ্সি সহানুভূসতসম্পন্ন হন। 
  
সম. পাকথস বল্যন, স্বামীর েীবন্ািার ওপর স্ত্রীর িৃসষ্টভসে ও স্ত্রী ্তিূর প্থন্ত স্বামীর 
মল্নাবল্যর পসরি়ি পান তার সাহাল্্েই স্বামীর েমতা পসরমাপ বা সীমা সনল্িথশ করা 
্া়ি। 
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সম. পাকথস আরও বল্যন জ্, আমার সনল্ের েীবল্নই এর উজ্জ্বয উিাহরণ আল্ছ। 
আমার স্ত্রী অনবরত উৎসাহ িান আর জপ্ররণা জ্াগাল্নার মল্ধে সিল়্িই আমার েীবল্ন 
সফযতা আল্স। আমার জকাল্না অথথ, সশো-সম্পি সকছুই সছয না। একমাি জ্ সম্পি 
আমার সছয তা হয ব়ি হও়িান অিমে সৃ্পহা, সফয হও়িার বাসনা। আমার কমথশসক্তর 
ওপর আমার স্ত্রীর সছয অগাধ সবশ্বাস। স্ত্রীর জপ্ররণা়ি, তার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠল্পােকতা়ি আসম 
ধীল্র ধীল্র সাফযে যাভ করল্ত থাসক। আমার জসৌভাগে আমার স্ত্রী, এ কথা আসম 
অকপল্ি স্বীকার করসছ।’ 
  
এমন বহু স্বামী-স্ত্রীর কথা জশানা ্া়ি ্াল্ির পাসরবাসরক েীবন অশাসন্তল্ত ভরা। 
জবসশরভাগ জেল্ি জিখা ্া়ি স্ত্রীর ভূসমকাই সমাল্যািনার জ্াগে। এইসব স্ত্রীর োনা 
একান্তই প্রল়্িােন জ্ স্বামীল্ক অনুল্্াগ োনাল্য সব সমসোর সমাধান হ়ি না, বরং 
তাল্ক অনুল্প্ররণা জ্াগাল্যই সমসোর সমাধান সম্ভব হল়্ি ওল্ঠ। 
  
স্বামীল্ক অনুপ্রাসণত করার জকৌশয : 
  
সবসভন্নভাল্ব জ্ জকাল্না স্ত্রী তার স্বামীর ভসবেেৎ েীবনধারাল্ক অনুপ্রাসণত করল্ত পাল্র। 
প্রথল্ম জ্সি করল্ত হল্ব জসসি হয-স্বামীর জিােত্রুসি ্সি জথল্কও থাল্ক তবুও জস কথা 
না তুল্য তার প্রশংসার সিকিাল্ক তুল্য ধরা, আর আত্মশসক্তল্ত সবশ্বাস েন্মাল্না। স্বামীর 
গুল্ণর কথা উল্েখ কল্র তাল্ক উন্নসতর পথ জিখাল্না। এর ফল্য স্বামীর আত্মসবশ্বাস 
অল্নক গুল্ণ জবল়্ি ্া়ি। স্বামী ্সি কখনও অকমথণে হন তাহল্যও স্বামীল্ক জকাল্না 
সমল়্ির েনে অকমথণেতার অপবাি জিও়িা উসিত ন়ি। স্ত্রীর কতথবে স্বামীর প্রশংসা করা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

32 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

মানুল্ের েীবল্নর এমন ঘিনাও জিখা জগল্ছ, জ্ স্ত্রীর প্রশংসা তাল্ক সনল্ের প্রসত সবশ্বাসী 
ও সাহসী কল্র তুল্যল্ছ। এই ধরল্নর একিা উিাহরণ আমরা যেে কসর িম েনেন 
নাল্ম একেল্নর েীবল্নর ঘিনা়ি। িম েনেন খুব িে সািঁতারু সছল্যন। তািঁর েীবল্ন 
এক িুঘথিনা ঘিা়ি সতসন সকছুিা সপসছল়্ি প়িল্যও সািঁতার কািা ছা়িল্ত পাল্রন সন। 
সািঁতাল্র সতসন অপসরসীম আনন্দ জপল্তন। 
  
জকাল্না-এক ছুসির সিল্ন িন েনেন যেে করল্যন, জ্ স্ত্রীর সল্ে জহম্পিন সমুদ্র 
তসকল্ত জরাি উপল্ভাগ করার সম়ি জগাসয করল্ত আসা বহু মানুে তার সিল্ক তাসকল়্ি 
তার পাল়্ির েত সিহ্নগুল্যা যেে করল্ছ। িম েনেল্নর শারীসরক ত্রুসির কথা বাল্র 
বাল্র মল্ন হল্ত যাগল্যা। এরপর সতসন সমুদ্রতীল্র ্াও়িা বন্ধ করল্যন। তািঁর স্ত্রী সমস্ত 
বোপারসি ভাল্যাভাল্ব বুেল্ত জপল্র এমন সহানুভূসতপূণথ কথা বযল্ত শুরু করল্যন জ্ িম 
আবার সমুদ্র তীল্র ্াও়িার জপ্ররণা পান। তািঁর স্ত্রী বল্যসছল্যন জ্, ‘িম, জতামার পাল়্ির 
েত সিহ্ন জ্ জতামার সাহল্সরই প্রতীক। জতামার জগৌরল্বর অংশ ওই েত সিহ্ন মানুল্ের 
কাছ জথল্ক যুসকল়্ি না রাখাই ভাল্যা। জতামার জসৌভাগে জ্ এগুল্যা তুসম একসিন 
জপল়্িসছল্য, আে ওগুল্যা জগৌরল্বর সল্ে ধারণ কল্রা। িয আমরা আবার সমুল্দ্রর তীল্র 
্াই। 
  
এরপর িম েনেন জ্ন অনে মানুে হল়্ি ্ান, তার মল্ন হল্ত থাল্ক সমস্ত েত সিহ্নই 
জ্ন অিৃশে হল়্ি জগল্ছ। 
  
েুঃ পাও়িাসথ প্রসতসি গৃসহণীল্ক অনুল্রাধ কল্রন জ্, তািঁরা জ্ন প্রল্তেকসিন সকাল্য এমন 
কাে কল্রন জ্, তািঁল্ির স্বামীরা জ্ন সারাসিন আল্বগমসণ্ডত আর আনন্দপূণথ অবস্থ্া়ি 
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থাল্কন। অল্নক জবসশ সুখী আর অনুরক্ত স্বামী যাল্ভর জেল্ি জেল্ি এই ফমুথযা 
ভীেণভাল্ব কা্থকরী হল্ব এল্ত জকাল্না সল্ন্দহ জনই। মানুল্ের ইসতহাল্সর পাতা়ি অল্নক 
কাসহনী আল্ছ, জ্খাল্ন জিষ্টার ফল্য বহু অকৃতকা্থ অনা়িাসভাল্বই সফযতা়ি মসণ্ডত হল়্ি 
মোসেল্কর মল্তাই কাে সিল়্িল্ছ। 
  
সুতরাং আিশথ স্ত্রীর কতথবে হল্ব অপল্রর বা স্বামীর ত্রুসির কথা না বল্য তার জ্াগেতার 
সু্ফরণ ঘিাল্না। 
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৭. বেথে হর়্িও সাফর্লের আশা তোি করর্বন না 
  
এখন জ্ কাসহনীসি বযল্বা, জসসি হয উসনশ শতল্কর জশেসিল্কর। 
  
একেন সমসস্ত্র আল্মসরকার সমসসগান রাল্েের জেট্রল়্িল্ির ইল্যকসট্রক যাইি জকাম্পানীল্ত 
কাে করল্তা। প্রসতসিন িশ ঘো কাে কল্র জস মাি এগার েযার উপােথন করল্তা। 
সকন্তু রাল্ত বাস়ি সফল্র জস এক ধরল্নর কাল্ে সনল্েল্ক সন্ুক্ত রাখল্তা তা হয সবল্শে 
এক ধরল্নর ইসঞ্জন ততসরর কাল্ে জস একসিন সফযতা যাভ করল্ব জকউ জকাল্নাসিন 
সবশ্বাস কল্র সনল্তা। একমাি তার স্ত্রী সবশ্বাস করল্তা জ্ তার স্বামী একসিন অবশেই 
সফয হল্বন। শত কাল্ের মল্ধেও জস তার স্বামীল্ক এই ইসঞ্জন ততসরর বোপাল্র 
সবল্শেভাল্ব সাহা্ে করল্তা। স্ত্রীর এই অসামানে ভূসমকা স্বামীর মল্ধে এল্নসছয 
আত্মসবশ্বাস ও অনুল্প্ররণা। 
  
অবল্শল্ে ১৮৯৩ সাল্য এক সবসিি ঘিনা সকযল্ক অবাক কল্র জতাল্য। একসিন পা়িা 
প়িশীরা েমাগত সকছু অদু্ভত শে শুনল্ত জপল়্ি আি্থ হল়্ি জগয। তারা পল্থর সিল্ক 
তাসকল়্ি জিল্খ জসই পাগয ্ুবকসি ্ার নাম জহনসর জফােথ, জস ও তািঁর স্ত্রী জঘা়িাসবহীন 
একিা গাস়িল্ত রাস্তা সিল়্ি িল্যল্ছ। গাস়িিা সকছুিূর সগল়্ি আবার সফল্রও এল্যা। পা়িা-
প্রসতল্বশীরা সনল্েল্ির জিাখল্ক জ্ন সবশ্বাস করল্ত পারল্যা না। 
  
পসরশ্রম আর প্রল্িষ্টার িারা এভাল্বই েন্ম সনল়্িসছয একেন অননেপ্রসতভাধর। জহনসর 
জফােথ নাল্ম এই অসীম প্রসতভাবান ্ুবকসি প্রথম জমাির গাস়ি আসবষ্কার কল্র। এই 
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জমাির গাস়ি আসবষ্কাল্রর জপছল্ন তার স্ত্রীর অবিান সছয অল্নকখাসন। তািঁর স্ত্রীর েমাগত 
সাহা্ে আর অনুল্প্ররণা এই আসবষ্কারল্ক অগ্রগামী কল্রসছয। 
  
কারও পল্ে ্খন অবস্থ্া প্রসতকূয হ়ি তখন প্রল্তেক স্বামী আশা কল্রন জপ্ররণািািী 
এমন একেন তার পাল্শ থাকুক। এই স্ত্রীল্যাকসি আর জকউ ন়ি তারই স্ত্রী। 
  
মানুে অল্নক সম়ি এমন অবস্থ্ার মল্ধে পল়্ি ্খন জকাল্না কাে সুন্দরভাল্ব সম্পন্ন 
করল্ত অসমথথ হ়ি, িুসিন্তা তাল্ক সবথেণ সঘল্র ধল্র। এই সম়ি প্রল়্িােন এমন 
একেন স্ত্রীর জ্, প্রসতল্রাধ শসক্ত আর আত্মসবশ্বাস োসগল়্ি তুযল্ব স্বামীর মল্ধে। স্বামীর 
কমথশসক্তর উপর একমাি আস্থ্া থাল্ক স্ত্রীর সবশ্বাস এমনই এক শসক্ত ্া মানুেল্ক 
এসগল়্ি জ্ল্ত সাহা্ে কল্র। 
  
রবািথ সেউপার নাল্ম এক বেসক্ত বল্যন, একমাি আমার স্ত্রীর অনুল্প্ররণা়ি আসম েীবল্ন 
আত্মসবশ্বাসল্ক োগ্রত কল্র সাফযে যাভ কল্রসছ। ইসঞ্জল্নর জ্বাযাসনর মল্তা আমারও 
প্রল়্িােন সছয জপ্ররণার। আমার সনেথীব মানসসক শসক্তল্ক োগাল্ত জপল্রল্ছ একমাি 
আমার স্ত্রী। 
  
পসবি বাইল্বল্য আল্ছ, আকাসেত বস্তুর সার হয সবশ্বাস। 
  
স্বামীর প্রসত অবাধ সবশ্বাস অল্নক অসাধে সাধন করল্ত পাল্র। স্ত্রী তার সবশ্বাল্সর মল্ধে 
সিল়্ি স্বামীল্ক উৎসাহিান কল্র, তার জপ্রল্মর পরল্শ পৃসথবীল্ক রল্ঙ রূল্প ভসরল়্ি তুযল্ত 
পাল্র। 
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সিতী়ি অধোল়্ি এই সূিগুসয মল্ন রাখা একান্ত প্রল়্িােন। 
  
প্রথম সন়িম : 
  
১। তৎপরতা ও মল্নাল্্াল্গর সল্ে স্বামীর বক্তবে শুনুন। 
  
২। বুসদ্দমিার সল্ে প্রশ্ন করুন। 
  
৩। সবশ্বাসল্ক নষ্ট না কল্র কা্থকরী ভাল্ব শুনুন। সিতী়ি সন়িম : প্রশংসা ও 
উৎসাহিাল্নর মধে সিল়্ি স্বামীল্ক সহা়িতা করুন। 
  
তৃতী়ি সন়িম : স্বামী জকাল্না কাল্ে বেথথ হল্য স্বামীর শসক্তল্ত সবশ্বাস স্থ্াপন করুন ও 
তার উল্েখ করুন। 
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৮. স্বামীর কার্ে সহা়িতা করুন ও ডের্ন গনন 
  
সমল্সস আইল্ো সফশাল্রর েীবন জথল্ক এমন এক উিাহরণ আমরা উল্েখ করল্বা, 
্াল্ত যেে করা ্াল্ব একেন স্ত্রী তার স্বামীর কাল্ে কতখাসন সবল্মাসহত আর মগ্ন 
থাকল্ত পাল্রন। আইল্ো সফশাল্রর স্বামী সছল্যন জম়িার সফশার। সম. সফশার সছল্যন 
সবরাি এক তবিুেসতক ্েপাসত ততসর প্রসতষ্ঠাল্নর সফয সবে়ি প্রসতসনসধ। 
  
সমল্সস সফশাল্রর একমাি ব্রত সছয স্বামীর কাল্ে সহা়িতা করা। তার স্বামীল্ক সবে়ি 
প্রসতসনসধ সহল্সল্ব সাফল্যের জতারল্ণ জপৌঁল্ছ জিও়িা। সমল্সস সফশাল্রর জপ্ররণা়ি তার 
স্বামী েীবল্ন অভূতপূবথ উন্নসত কল্রন। সমল্সস সফশার একসিন আমাল্ক বল্যসছল্যন, 
“আমার স্বামী আহাল্র, িযাল্ফরা়ি, মুল্খ জ্ জকাল্না কাল্ে ও তার কাল্ের েনে িারুণ 
উৎসুক হল়্ি সিন্তা কল্রন। গত পিঁসিশ বছর স্বামীর সাহি্থ আমাল্ক একই সাল্থ িাযনা 
কল্রল্ছ। আসমও তারই সাফল্যের সিন্তা়ি মশগুয থাসক। জ্ জকাল্না কাল্েই আমার 
একমাি ধোনজ্ঞান স্বামীর সহা়িতা কল্র ্াও়িা। এ কাে করল্ত আসম িারুণ আনন্দ 
পাই।” 
  
সমল্সস সফশার সবসম়ি সিন্তা কল্র এল্সল্ছন কীভাল্ব স্বামীর কমথশসক্তল্ত আস্থ্া জরল্খ 
তার সবসে বা়িাল্না ্া়ি। স্বামী কীভাল্ব আরও ভাল্যাভাল্ব মানুল্ের সল্ে বেবহার করল্ত 
পাল্রন। কীভাল্ব সমস্ত কাে সুষু্ঠভাল্ব সম্পন্ন হল্ত পাল্র। স্বামীর কাল্ে সাহা্ে করার 
েনে সতসন সনল্েল্ক ততসর কল্রসছল্যন। স্বামীর কােকল্মথ সনল্েল্ক মগ্ন রাখা সমল্সস 
সফশাল্রর এক জনশা সছয। সম. সফশারও তার স্ত্রীল্ক সনল্ের অল্চ্ছিে অংশ বল্যই ভাবল্ত 
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িাইল্তন। এিা প্রমাসণত সতে জ্, জকাল্না মানুল্ের উন্নসতর পল্থ তার স্ত্রীর জপ্ররণা আর 
সহা়িতাই সবার আল্গ প্রল়্িােন। 
  
এল্েল্ি স্বামীল্ক শুধুমাি ্ে হল্য িযল্ব না, স্ত্রীর জপ্ররণা আর সহা়িতা পুল্রাপুসর জপল্ত 
হল্য স্ত্রীর সম্পল্কথও তার সকছু িাস়িত্ব থাল্ক। 
  
সংসাল্রর প্রসত স্ত্রীর অল্নক িাস়িত্ব থাল্ক। সমস্ত পসরশ্রল্মর মাল্েই স্ত্রী পাল্রন স্বামীল্ক 
সাহা্ে করল্ত। স্বতুঃসূ্ফতথভাল্ব জ্ সাহা্ে স্ত্রী করল্বন জসিাই হল্ব প্রকৃত সাহা্ে। 
্াল্ির বাস়ির কাে জতমন সকছু করল্ত হ়ি না, তারা অনা়িাল্সই স্বামীল্ক সবসভন্নভাল্ব 
সাহা্ে করল্ত পাল্রন। সনউই়িকথ শহল্রর মল্তা ইে অোন্ড অোসভসনউর সমল্সস যুইস ্া 
কল্রন জসিা এই রকম : 
  
সমল্সস যুইস তািঁর সিসকৎসক স্বামীর কাল্ে সাহা্ে করল্তন। সারাসিন সংসাল্র কাে 
করার পর সন্ধো়ি সমল্সস যুইস স্বামীর কাল্ে সাহা্ে করল্তন। স্বামীর কাল্ে স্ত্রী এমন 
অংশ জন়ি তখন স্ত্রী এক সবল্শে গুণ অেথন কল্র থাল্ক। গাযথ গাইেরা বহু সবখোত কৃতী 
মানুল্ের বহু প্রসরশ্রম যাঘব কল্রল্ছ। সবখোত ইংল্রে ঔপনোসসক অোেনী ট্রল্যাপ 
বল্যল্ছন জ্, তািঁর জযখা বই প্রকাসশত হও়িার আল্গ তািঁর স্ত্রী ছা়িা আর জকউই ওই 
পাণু্ডসযসপর একছিও পল়্ি জিল্খন সন। সবখোত ফরাসী সাসহসতেক এযল্কামল্সর ভ়ি সছয 
সবল়্ি করল্যই তার কল্পনাশসক্ত নষ্ট হল়্ি ্াল্ব। জশে প্থন্ত েুসয এযােথ নাল্ম একসি 
জমল়্ির সল্ে আযাপ হও়িার পর তার সমস্ত ধারণািাই বিল্য ্া়ি। তাল্ক সবল়্ি করার 
পরই তার কল়্িকসি ভাল্যা গ্রে প্রকাসশত হ়ি। েুসযর সাসহল্তের জ্ঞান থাকা়ি এযল্কামস 
স্ত্রীর সমাল্যািনার উপর সনভথর করল্ত পারল্তন। 
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সবখোত প্রকৃসতসবদ  আর জমৌমাসছ পাযন সবশারি সহউবার মাি সল্তর বছর ব়িল্স অন্ধ 
হল়্ি ্ান। 
  
এই অন্ধ অবস্থ্া়ি থাকার সম়ি তািঁর স্ত্রী তাল্ক প্রকৃসতর ইসতহাস’ বইসি প়িার েনে 
উৎসাহ সিল্ত থাল্কন আর জশে প্থন্ত সতসনই তা স্বামীল্ক পল়্ি জশানান। সতসন এিা 
কল্রসছল্যন স্বামীল্ক সবখোত কল্র জতাযর উল্দ্দশে সনল়্ি। 
  
অল্নল্কই িান স্বামীর কাে সিল্ন্ধ স্ত্রীরা অল্নক জবসশ আরও ভাল্যাভাল্ব োনুক। সোর 
জেমস রসিত এক নািক ‘প্রসতসি স্ত্রী ্া োল্নন’ নািল্কর জকাল্না-এক িৃল্শে জিখা ্া়ি, 
নাস়িকা মোযী উইসয শুল্ত ্াও়িার আল্গ জবশ ভাসর সকছু বই সনল়্ি িল্যল্ছ। তাল্ক তার 
ভাইল়্িরা বোপারিা সনল়্ি প্রশ্ন করল্য মোযী োনা়ি তার স্বামীর নানা সবেল়্ি জস োনল্ত 
িা়ি বল্যই জস আইল্নর বই পল়্ি সনল্চ্ছ। 
  
বহু অসভজ্ঞ মানুল্সর মত হয জ্ সব স্ত্রীর মল্ন স্বামীর অবযসিত কাল্ের প্রসত উৎসুক 
ভাব থাল্ক, জস তার স্বামী আর স্বামীর সনল়্িাগকতথা উভ়ি পল্েরই সসতেকার 
সাহ্েকাসরণী হন। সুইোরযোল্ন্ডর জকাল্না কারখানার এই সবেল়্ি ভাসর িমৎকার এক 
সন়িম িাযু আল্ছ। জসখাল্ন সপ্তাল্হর জকাল্না এক সনসিথষ্ট সিল্ন কারখানার কমথীল্ির 
স্ত্রীল্ির আমেণ োনাল্না হ়ি। তারপর তাল্ির ওই কারখানা ভাল্যা কল্র ঘুল্র জিসখল়্ি 
সবসভন্ন ্ল্ের কাে, উৎপািন সবই বোখো করা হ়ি। কারখানার কতৃথপে তাল্ির 
অসভজ্ঞতার মল্ধে সিল়্ি যেে কল্র জিল্খল্ছন জ্, এই কাল্ের ফযশ্রুসতল্ত সুন্দর 
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বাতারবণ ততসর হ়ি। ঐ সব মসহযারা অল্নল্কই খুব বুসদ্ধমতী হও়িা়ি নানা উৎপািন 
সম্পল্কথ মতামতও জিন। এর ফল্য জিখা জগল্ছ জ্ প্রসতষ্ঠাল্নর জবশ উন্নসতও হল়্িল্ছ। 
  
মাসিথন জকায ‘িুল্েে উওমোন’ নাল্মর এক গ্রল্ে বল্যন জ্, একেন মসহযা সনউ 
ওল়্িোনথ নাল্ম জকাল্না কারখানা পসরিশথন করল্ত সগল়্ি তার স্বামীল্ক জকাল্না জমসশন 
িাযাল্ত জিল্খন। এরপর স্বামী বাস়ি সফল্র আসার পর মসহযাসি স্বামীল্ক বল্যন 
জমসশনিার মাথার সিল্ক সসভার না যাসগল়্ি সনল্ির সিল্ক একিা পািাসন যাগাল্না থাকল্য 
পসরশ্রম অল্নক কল্ম জ্ত। আর উৎপািনও অল্নক জবল়্ি জ্ত। কথািা তািঁর স্বামীর 
উপ্ুক্ত মল্ন হও়িা়ি সতসন কতৃথপেল্ক তা োনাল্যন। কতৃথপেও তা পরীো কল্র 
জিখল্যন উৎপািন প্রা়ি সবশ ভাগ জবল়্ি জগল্ছ। এই পরামল্শথর েনে কমথীসিল্ক সাল়্ি 
সতনশত েযার পুরস্কার জিও়িা হ়ি। স্বামীর কমথেীবল্ন স্ত্রীর অংশ জনও়িা সসতেই 
যাভেনক। 
  
একান্তভাল্ব মল্ন রাখা প্রল়্িঅেন জ্, ্সি আপনার স্বামীল্ক অসতসরক্ত উৎসাহ সিল্ত 
িান তল্ব সনল্ির কথাগুসয অবশেই মল্ন রাখা প্রল়্িােন : 
  
১। সাধে অনু্া়িী স্বামীর কাে সম্পল্কথ জ্ঞান অেথন করুন। 
  
২। স্বামীল্ক তার কাল্ের বোপাল্র বাইল্র জথল্ক সহা়িতা করুন। 
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৯. স্বামীর ডসর্েিাগরর প্রগত কী ধরর্নর বেবহার 
করর্বন 

  
জকাল্না পুরুল্ের সম়িসবল্শে সপ্র়িতম বনু্ধ হয তার জসল্েিারী। একেন সসতেকার জ্াগে 
জসল্েিারীর সাহাল্্ে জকাল্না পুরুে তার তিনসন্দন কাল্ের সমাধান িমৎকার আর 
সুিারুভাল্বই কল্র জফযল্ত পাল্রন। েীবন অগ্রগামী হও়িার জেল্ি জসল্েিারীর সাহা্ে 
একান্ত অপসরহা্থ। এখন প্রশ্ন হয একেন সবল্বকবুসদ্ধসম্পন্ন স্ত্রী এর কী রকম অথথ 
করল্ত পাল্রন? 
  
জসল্েিারী আর স্ত্রী এই িুেল্নরই উল্দ্দশে সকন্তু এক-আসয মানুেসির েীবল্নর অগ্রগসত 
বো়ি রাখা। এই বেসক্তসির কােকল্মথর জশে ফয যাল্ভর মল্ধে স্ত্রী আর জসল্েিারী 
িুেল্নরই একিা সীমা সনল্িথশক স্থ্ান থাল্ক। জ্ল্হতু এই িুেল্নরই কাল্ের মূয সুরসি 
এক, তাই এিাই হও়িা প্রল়্িােন জ্ তারা পরস্পল্রর প্রসতিন্দ্বী না হল়্ি হল্বন 
পরস্পল্রর পসরপূরক। 
  
বহু জেল্ি যেে করা ্া়ি জ্, িুেন স্ত্রীল্যাক সমূ্পণথ সবপরীত মল্নাভাব সনল়্িই হাসের 
হন। এল্ক অপল্রর প্রসতপসিল্ত সবল্িে জপােণ কল্র িযল্ত থাল্কন। সকন্তু আমার সবশ্বাস 
িুেল্নর সুসংহত সম্পকথ গল়্ি জতাযার কাল্ে স্ত্রীর ভূসমকাই হ়ি সব জথল্ক েরুসর। 
আমার মল্ন হ়ি সামানে কল়্িকিা সন়িম জমল্ন িযল্যই স্ত্রী সহল্সল্ব প্রল্তেল্কই স্বামীর 
জসল্েিারী সম্পল্কথ সবল্িে ভাব জথল্ক মুক্ত হল়্ি িমৎকার এক সম্পকথ আর 
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সহল্্াসগতার বাতাবরণ গল়্ি তুযল্ত পল্রন। এখন আমারা সনল্ে কল়্িকসি সন়িল্মর 
উল্েখ করব : 
  
১। স্বামীর জসল্েিারীর প্রসত স্ত্রী সক সবল্িে জপােণ না কল্র পাল্রন? সুশ্রী সুন্দরী 
জসল্েিারী প্রা়ি প্রল্তেল্কই জিল়্ি থাল্কন, জকননা প্রসতষ্ঠাল্ন একেন সুন্দরী সফিফাি 
জিহারার জসল্েিারী অসফসারল্ক শ্রীমসণ্ডত কল্র জতাল্য। বহু স্ত্রীই আল্ছন ্ারা 
জসল্েিারী ্সি মসহযা হন তল্ব তার প্রসত ঈেথা জপােণ কল্র থাল্কন। তারা ধারণা 
কল্রন জ্, জসল্েিারীরা শুধু তাল্ির জসৌন্দ্থ প্রিশথন কল্র আর পুরুেল্ির কাল্ছ সপ্র়ি 
পািী হও়িার েনেই জমািা মাইল্ন আর সুল্্াগ যাভ কল্র থাল্ক। 
  
সকন্তু জসল্েিারীর িাকসর সহেযভে ন়ি। একেন ভাল্যা োল্তর অসফস জসল্েিারীল্ক 
কল্ঠার পসরশ্রম করল্ত হ়ি সঠক জ্মনসি গৃসহণী কল্র থাল্কন অথি পুরস্কার পাও়িা 
জতমন কুসুমাস্তীণথ ন়ি। 
  
জসই কারল্ণ জসল্েিারীল্ির জবশ প্রফুেতা বো়ি জরল্খ কাে করল্ত হ়ি। স্ত্রীরাও ্সি 
এই কথািা সিন্তা কল্র জিল্খন তাহল্য ভাল্যাই হ়ি। তাই স্ত্রীল্ির উসিত জসল্েিারীল্ির 
প্রসত সবল্িে ভাবসি মুল্ছ জফযা 
  
২। জকাল্না জসল্েিারীল্ক সিল়্ি বেসক্তগত কাে করাল্না উসিত ন়ি : এমন অল্নক 
প্রসতষ্ঠান আল্ছ জ্খাল্ন যেে করা ্া়ি জ্, অসফল্সর স্সন কতথাবেসক্ত সতসন তার বহু 
বেসক্তগত কাে জসল্েিারীল্ক সিল়্ি করাল্ত িান। এই ধরল্নর কাে খুবই অনো়ি। আর 
জসল্েিারীর পল্েও অসফল্সর কতথাবেসক্তর মুল্খর ওপর সকছু বযা কসঠন হল়্ি ওল্ঠ। 
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জসল্েিারীরা ্খন কাল্ে জ্াগ জিন তখন তারা ধল্রই জনন জ্, তাল্ির অসফস বল্সর 
বহু বেসক্তগত কােই কল্র সিল্ত হল্ব। অল্নক সম়ি জিখা ্া়ি জ্ বল্সর পাসরবাসরক 
অনুষ্ঠাল্নও জ্াগিান কল্র অসতসথ আপো়িল্নর কােসিও কল্র সিল্ত হ়ি, অথি এই সব 
বা়িসত কাল্ের েনে কখল্নাই পুরস্কার পাও়িা ্া়ি না। 
  
৩। অসতসরক্ত কাল্ের েনে মুযে জিও়িা উসিত : একিা প্রিসযত সতে জ্ মানুে তার 
জ্াগে কাল্ের মূযে িা়ি, জস তার প্রাপে প্রশংসা িা়ি। জকাল্না জকাল্না সম়ি জসল্েিাসর 
এমন অল্নক কাে বল্সর েনে কল্র ্া অল্নক জেল্িই তার স্ত্রীরও উপকাল্র যাল্গ। 
্সিও অনুল্রাধ স্ত্রীর কাছ জথল্ক আল্স না তবুও স্ত্রীরা জ্ভাল্বই জহাক উপকৃত হল়্ি 
থাল্কন। জসল্েিারীরা সবসম়ি কাল্ের মূযে জপল্ত আগ্রহী। 
  
জ্ সব স্ত্রীল্ির স্বামী খুব ব়ি প্রসতষ্ঠাল্ন সন্ুক্ত থাল্কন, তাল্ির কখল্নাই স্বামীর 
জসল্েিারীর সল্ে জিখা-সাোল্তর খুব একিা সাোৎ ঘল্ি না। সকন্তু সাধারণ মানুল্ের 
এিা ঘল্ি না। পারস্পসরক জ্াগাল্্াগ তাল্ির পল্ে অল্নক সহে। এল্েল্ি তাই উসিত 
সহল্্াসগতার মল্নাভাব গল়্ি জতাযা। 
  
সনল্ির কল়্িকসি সন়িম ্সি আমরা জমল্ন িসয তাহল্য আমরা উপকৃত হল্ত পারল্বা : 
  
১। জ্ জকাল্না রকম সল্ন্দল্হর ভাব তোগ করুন। 
  
২। ঈেথার ভাব জপােণ করা উসিত ন়ি। 
  
৩। জসল্েিারীল্ক কখনও বেসক্তগত কাল্ে যাগাল্না উসিত ন়ি। 
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৪। জসল্েিারীল্ক কখনও সহানুভূসত বা সতরস্কার করা উসিত ন়ি। 
  
৫। ্খনই সম্ভব হল্ব জসল্েিারীল্ক কাল্ের মূযে জিও়িা উসিত। 
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১০. স্বামীর্ক জ্ঞানােের্ন উৎসাহ গিন 
  
মানুে ্খন তার কমথেীবন শুরু কল্র তখন জস অগাধ জ্ঞাল্নর অসধকারী হল্ত পাল্র না। 
মানুে অনবরত জ্ঞান অেথন কল্রই কমথপল্থ এসগল়্ি িল্য। েীবল্নর পল্থ ধাল্প ধাল্প 
এসগল়্ি িযল্ত িযল্তই জস জ্ঞাল্নর অসধকারী হ়ি। 
  
আল্মসরকার সবসশষ্ট সমােবািী েসব্লউ, যল়্িে ও়িানথার বল্যন, “আল্মসরকার স্বে এই 
সবশ্বাল্সর উপল্রই স্থ্াসপত জ্, মানুে অগ্রগামী হল্ত সেম’ আর অগ্রগামী হও়িার 
প্রধানতম পথ হয ‘সবিোসশো’।” সম. ও়িানথার আরও বল্যসছল্যন জ্, জ্সব প্রসতষ্ঠান 
বেবসা-বাসণেে পল্িান্নসতর তাসযকা যেে কল্রই কমথ প্রাথথীল্ির সুল্্াগ জিও়িা। বতথমাল্ন 
বহু প্রসতষ্ঠানই সনল্েল্ির খরল্ি কমথিারীল্ির সবল্শে জট্রসনং বা প্রসশেণ জিও়িার বেবস্থ্া 
সনল়্িল্ছন। 
  
এমন অল্নক উিাহরণ পাও়িা ্া়ি, জ্খাল্ন অল্নক মহান িসরি অবসর সমল়্ি 
জযখাপ়িা আর সবিোেথল্নর মল্ধে সিল়্ি গল়্ি উল্ঠল্ছ। এই ধরল্নর এক উিারহরণ হয 
িাযথস সে. েে। সতসন সছল্যন একেন ভারমে এযাকার িমথকার বা িযসত কথা়ি মুসি। 
অথি এমনই একেন মানুে তািঁর অবসর সমল়্ি মাি এক ঘো প়িাল্শানা়ি বেস্ত জথল্ক 
সবখোত একেন অন্ধসবশারি হল়্ি ওল্ঠন। এই ধরল্নর আর একেন মানুে হল্যন শ্রসমক 
েন হাোর। সতসন তার অবসল্রর সমল়্ি তুযনামূযক শারীরসবিো পাঠ কল্র সবখোত হল়্ি 
উল্ঠসছল্যন। সতসন প্রসত রাল্ত মাি িার ঘো ঘুল্মাল্তন। বোঙ্ক কমথিারী যুল্বক তার 
অবসর মুহূল্তথ প়িাল্শানা কল্র হল়্ি ওল্ঠন প্রাগগসতহাসসক সবজ্ঞানী। সবখোত েেথ 
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সেল্ফনসন ্খন রাল্তর জবযা়ি ইসঞ্জসন়িার সহসাল্ব কাল্ে বেস্ত থাল্কন তখন অবসর 
জপল্যই পািীগসণত সশখল্তন। এভাল্বই সতসন পল্র আবার জরল্যর ইসঞ্জন আসবষ্কার 
কল্রন। সবখোত সবোনী জেমস ও়িাি জ্ সম়ি নানা ধরল্নর ্েপাসত ততসর করল্তন 
তখনই আবার অবসর সমল়্ি রসা়িন শাস্ত্র আর গসণত সশো করল্তন। পল্র আবার 
সতসন বাষ্পী়ি শকি আসবষ্কার কল্রসছল্যন। এই সব জ্ঞানী মানুে ্সি শুধুমাি সনল্েল্ির 
কাল্ে বেস্ত থাকল্তন তাহল্য েগল্ত অপূরণী়ি েসত হল়্ি জ্ল্তা। 
  
এখন প্রশ্ন আসল্ত পাল্র জ্, একেন পুরুে বা স্বামীর এই বা়িসত সশো বা জ্ঞানােথল্নর 
জেল্ি একেন স্ত্রী কতখাসন সাহা্ে করল্ত পাল্র? এিা একমাি সম্ভব হ়ি স্ত্রী ্সি 
স্বামীর মল্নাভাব বুল্ে সনল়্ি তাল্ক উন্নত করার েনে মন-প্রাণ জেল্য সিল্ত পাল্র। স্বামীর 
অমল্নাল্্াসগতা কৃতকাল্্থর কাল্ে বাধা হল়্ি িািঁ়িা়ি। স্ত্রীল্ির মল্ন রাখল্ত হল্ব জ্, স্বামীর 
অকৃতকা্থতার েনে তারাও অল্নকিাই িা়িী। স্বামীল্ির পল্ে গসতর সল্ে সেসত রাখার 
েনে বাইল্রর নানা সবে়ি সম্পল্ন্ধ োনার জিষ্টা করা ভাল্যা। প্রসতল্্াসগতার জেল্ি এর 
উপল্্াসগতা অসীম। 
  
জকউই িা়ি না সনল্ি পল়্ি থাকল্ত, এর েনে িাই ব়ি হল়্ি উঠার বাসনা। তাল্ক 
সনল্েল্ক সশসেত কল্র জভাযা িাই। 
  
অবশে সারাসিন কাে করার পর প্রসতসি রাল্ত সবিো সশো কল্র ্াও়িা জমাল্িই সহে 
কাে ন়ি। এ কাল্ে সবল্িল়্ি জবসশ উৎসাহ িা়ি স্ত্রীর কাছ জথল্ক। জিখল্ত হল্ব জ্ন 
িযার পল্থ স্বামীর পিস্খযন না হ়ি। স্বামী কখনও সনরুৎসাহ হল়্ি না পল়্িন। িান্ত না 
হন বা সাফযে সিল্ন্ধ হতাশা না আল্স। স্ত্রীর কাে অনবরত স্বামীল্ক উৎসাহ জিও়িা। ঐ 
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সম়ি স্ত্রীও সনল্েল্ক সশোর কাল্ে সন্ুক্ত রাখল্ত পাল্রন। অমূযে সম়ি কখল্নাই 
হাতছা়িা করা উসিত ন়ি। জ্ঞাল্নর সৃ্পহাই মানুেল্ক তৎপর কল্র তুযল্ত সাহা্ে কল্র। 
স্বামীর কাল্ে সহা়িতা কল্র স্ত্রীরা প্রিুর আনন্দ আর প্রফুেতা যাভ করল্ত পাল্রন। 
মানব েগল্তর জ্ঞানভাণ্ডারল্ক বাস়িল়্ি জতাযার েনে পাঠাগাল্রর প্রল়্িােনী়িতা অসীম। 
কল্যে সশোই সব ন়ি। স্ত্রী সহসাল্ব স্বামীর নতুন জকাল্না সশোর আকাঙ্ক্ষা পূরল্ণ 
উৎসাহ সিল্ত থাকুন আর তারই সল্ে সনল্েও সশসেত হল়্ি উঠুন। স্ত্রীর কতথবে হয, জ্ 
স্থ্া়িী েীবল্ন সনল্ের উন্নসতর েনে উৎসুক জসই স্বামীর কমথসূসির প্রল়্িােনী়িতা অনুভব 
করা আর জসই বোপাল্র পূণথ সহল্্াসগতার হাত প্রসাসরত করা। স্বামীর সব সাফযেই 
ভসবেেৎ েীবল্ন এক অপসরসীম সুখ আর আনন্দ বল়্ি আনল্ত পাল্র। 
  
আমরা ্সি আল্মসরকান সু্কয ও কল্যল্ের অোল্সাসসল়্িশন জিও়িা জহাল্রসশ ও এযোর 
এেও়িাে পুরস্কাল্র ভূসেত মানুেল্ির সিল্ক তাকাই তাহল্য জিখল্বা জ্, এইসব পুরস্কার 
প্রাপক হল্যন অবসরপ্রাপ্ত জপ্রসসল্েে হাবথািথ যুভার। যুভার সছল্যন আইও়িার একেন 
কমথকাল্রর অনাথ সন্তান। এছা়িা জহনসর জোেন-স্সন এক সমল়্ি একেন সুইিল্বাল্েথ 
অপাল্রির সছল্যন আর বতথমাল্ন সতসন সবরাি এক প্রসতষ্ঠাল্নর জি়িারমোন। িমাস জে. 
ও়িািসন নাল্ম আর একেন সপ্তাল্হ মাি িু’েযার পাসরশ্রসমল্ক েীবন শুরু কল্র 
বতথমাল্ন ইোরনোশনায সবেল্নস জমসশল্নর জপ্রসসল্েে। পয ইবমোন প্রথম েীবল্ন 
শ্রসমক সহল্সল্ব েীবন শুরু কল্রন। বতথমাল্ন হল়্িল্ছন জবােথ অফ েুসেল্বকার 
কল্পথাল্রশল্নর প্রধান। তাই স্ত্রীল্ির মল্ন রাখা উসিত, আপনার স্বামীর সশোর সুল্্াগ 
সনল়্ি আপনারই উৎসাহ কাল্ে যাসগল়্ি েীবল্ন িমৎকার প্রসতষ্ঠা যাভ করল্ত পাল্রন। 
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পৃসথবীল্ত এই রকম অল্নক উিাহরণ আল্ছ, জ্খাল্ন একেন সসতেকাল্রর কমথতৎপর 
মানুে তার জ্ঞান ও কমথকুশযতা বৃসদ্ধ করার কাল্ে অল্নক জবসশ আগ্রহশীয হ়ি। 
  
হাভথােথ সবশ্বসবিোযল়্ির জপ্রসসল্েে ে. যল্রন্স বল্যন : ‘একসি মাি সেসনসই মানুল্ের 
মনল্ক সশোিান করল্ত পাল্র-আর তা হয সনল্ের মনল্ক ইচ্ছা কল্র কাল্ে যাগাল্না। 
আপসন মনল্ক িাযনা কল্র তাল্ক সহা়িতা সিল্ত পাল্রন, পথ জিখাল্ত পাল্রন, প্রস্তাব 
সিল্ত পাল্রন। ্া প্রসতসিল্নর জিষ্টা়ি পাও়িা ্া়ি তাই প্রকৃত যাভ। মল্নর ইচ্ছাই তাই 
উন্নসতর প্রকৃত সহা়িক। 
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১১. হঠাৎ িুর্যোর্ি মন শক্ত রাখুন 
  
সনউই়িকথ শহল্রর জোল্সফ আইল্েনবাগথ এক কাপ়ি জধাযাইল়্ির কারখানা়ি কাে 
করত। হঠাৎ তাল্ক বরখাস্ত করা হ়ি। আইল্েনবাগথ িম্পসত সিন্তা়ি জভল্ঙ পল়্ি। জশে 
প্থন্ত েমা সামানে পুিঁসে সিল়্ি তারা জছাি একিা রুসির কারখানা সকল্ন সনয। তারা 
আগ্রহ সনল়্ি কাে শুরু করয। সমল্সস আইল্েনবাগথ বাস়ির কােকমথ সামল্য রুসির 
কারখানা়ি কাে কল্র িযল্যা। আি-িশ ঘো কাে কল্র সমল্সস আইল্েনবাগথ সনরুৎসাহ 
হল়্ি প়িল্যা না। আনল্ন্দর সল্েই কাে কল্র জগয। পািঁি বছল্রর মল্ধে তাল্ির বেবসা 
উন্নসতর মুখ জিখল্যা। িুল্্থাল্গর মল্ধে কখল্নাই জভল্ঙ প়িা সঠক ন়ি, তাল্ত েীবন বেথথ 
হল়্ি জ্ল্ত পাল্র। 
  
আর একসি কাসহনী বযল্বা। মসহযার নাম সমল্সস উইসয়িাম আর জকাযমোন সতসন 
থাকল্তন জিল্নসসল্ত। সমল্সস জকাযমোন শুধু জ্ স্বামীর কাল্েই সাহা্ে কল্রন তাই ন়ি, 
সনল্ের অবযসিত বেবসার মল্ধে সিল়্ি তার সমস্ত উপােথনই সতসন পসরবাল্রর স্বচ্ছযতার 
কাল্ে যাসগল়্িসছল্যন। সমল্সস জকাযমোন সছল্যন একেন নাসথ। 
  
১৯৩৬ সাল্য সমল্সস জকাযমোন ্খন সম. জকাযমোনল্ক সবল়্ি কল্রন তখন উইসয়িাম 
জকাযমোন সিল্নর জবযা িাকসর আর রাল্তর জবযা তনশ সু্কল্য সশোযাভ করল্তন। সম. 
জকাযমোন শত সবপল্িও একসিনও অনুপসস্থ্ত থাল্কন সন। ছ’বছর পর সতসন মা স্ত্রী ও 
জমল়্ির আনল্ন্দর পসরল্প্রসেল্ত সেল্লামা গ্রহণ কল্রন। একসিন সছয ্খন সবয 
জকাযমোন রঙ না করা জযাহার রান্নার আসবাবপি সবসে কল্রসছল্যন আর জস কাল্ে 

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

50 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

তাল্ক সাহা্ে করল্তন তারই স্ত্রী। এরপর একসম়ি সবল্যর বাবা মারা ্ান। সবল্যর 
ভাইল়্ির একিা ছাপাখানা সছয, সবয ও তািঁর স্ত্রী ভাইল়্ির অংশ সকল্ন জনন। জহল্যন 
জকাযমোন আমাল্ক সযল্খসছল্যন: আসম এিা বুেল্ত জপল্র আনসন্দত জ্ আমাল্ির স্বাস্থ্ে 
্সি ভাল্যা থাল্ক তাহল্য পািঁি বছল্রর মল্ধেই আমাল্ির বাস়ি আর বেবসার ঋণ জশাধ 
করল্ত পারল্বা। তারপর আমার িাকসর জছল়্ি সিল়্ি সবয আর জছল্য-জমল়্িল্ির েনে 
জসবার কাে করল্ত শুরু করব। 
  
সমল্সস জকাযমোন আর সমল্সস আইল্েনবাল্গথর েীবল্নর এই উিাহরণ আমাল্ির 
সশেণী়ি। একেন সসতকার বাস্তববািী স্ত্রীর কাসহনী। 
  
েীবল্ন এমন অল্নক সম়ি আল্স ্খন স্ত্রীল্ক স্বামীর িাকসরহীন বা অসুস্থ্তার েীবল্ন 
সামস়িকভাল্ব কাল্ে যাগাল্ত হ়ি। স্বামীর কাল্ে সহা়িতা কল্র তার অংশীিার হও়িা 
আনল্ন্দর কাে, এর ফল্য েীবন সুখম়ি হল়্ি ওল্ঠ। 
  
এক মসহযার কথা এখাল্ন উল্েখ করল্বা। সবপল্ির মল্ধ পল়্ি ভদ্রমসহযা িমৎকার 
মানসসক শসক্তর পসরি়ি সিল়্ি কাে কল্র ্ান আর পসরবারল্ক বািঁিাল্নার েন এক নতুন 
উপা়ি উদ্ভাবন কল্রন। মসহযার নাম সমল্সস সেনা োনথ। সতসন সনউই়িল্কথর ৪২২ 
েোনসয অোসভসনউল়্ির, ওল়্িেসফল্ল্ড স্বামী ও পািঁিসি সন্তান সনল়্ি বাস কল্রন। 
  
সমুঃ োনথ জপশা়ি একেন জসযসমোন। কসঠন জরাল্ি আোন্ত হল়্ি সতসন কাে করার 
েমতা হাসরল়্ি জফল্যসছল্যন। স্ত্রী এবং সন্তানল্ির ভরণল্পােণ তার পল্ে অসম্ভব হল়্ি 
পল়্ি। 
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এই অবস্থ্া়ি সমল্সস োনথ খুবই সিন্তা়ি পল়্ি ্ান। সতসন ভাবল্ত যাগল্যন কী করা ্া়ি। 
তার একসি সবল্শে গুণ সছয। সতসন খুব ভাল্যা রান্না করল্ত পারল্তন। বোপারিা সতসন 
কথা়ি কথা়ি কল়্িকেন পসরসিত মানুেল্ির বল্য জফল্যন। তারা তাল্ির জিও়িা পাসিথর 
খািে সরবরাল্হর িাস়িত্ব এরপর সমল্সস োনথল্কই সিল্ত শুরু কল্রন। সমল্সস োল্নথর 
রান্না করা িমৎকার সুস্বািু খাবার সকল্যর িারুণ পছন্দ হয। অল্প সিল্নর মল্ধেই তার 
পসরসিসত আর সুনাম ছস়িল়্ি প়িয। এরপর অ্াসিতভাল্বই সমল্সস োনথ খাবাল্রর 
বা়িনা জপল্ত যাগল্যন। এক সমল়্ি সমল্সস োনথ একেন সবখোত খািে সরবরাহকাসরণী 
হল়্ি উঠল্যন। বতথমাল্ন সমল্সস োনথ তািঁর প্রসসদ্ধ শীতয সবসু্কল্ির পোল্কল্িও পাসিথ 
উপযল্েে খাবার সরবরাহ কল্র থাল্কন প্রা়ি পিাশ মাইয এযাকা েুল়্ি। সমল্সস 
োল্নর বেবসা এল্তা েনসপ্র়ি হল়্ি ওল্ঠ জ্ জশে প্থন্ত তািঁর স্বামী সম. োনথল্কও কাল্ে 
নামল্ত হয। সতসনই জশে প্থন্ত হল়্ি উঠল্যন স্ত্রীর প্রসতষ্ঠাল্নর মোল্নোর। 
  
মানুল্ের েীবল্ন িুুঃসম়ি জ্ জকাল্না মুহূল্তথ আসল্ত পাল্র। আিমকা এমন িুল্্থাগ এল্য 
জভল্ঙ না পল়্ি মন শক্ত রাখল্ত হল্ব। এই ধরল্নর জকাল্না অবস্থ্ার েনে সবাইল্কই সকছু 
ভাবনা-সিন্তা করল্ত হল্ব অথথ উপােথল্নর একিা সবকল্প পথ অনুসন্ধান করল্ত হল্ব। 
্াল্ত সবপল্ির সম়ি জসই বাধা অসতেম করা ্া়ি। 
  
এই পসরল্চ্ছি জশল্ে এই কথাই আমরা বযল্বা জ্, স্বামীল্ক অসতসরক্ত সাহা্ে িাল্নর 
িারসি সন়িম আমাল্ির মল্ন রাখা প্রল়্িােন : 
  
১। স্বামীর কাে সিল্ন্ধ স্ত্রী সহল্সল্ব অবসহত জথল্ক তাল্ক সাহাল্্র েনে এসগল়্ি সিল্ত 
হল্ব। 
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২। স্বামীর জসল্েিারীর সল্ে ভাল্যা বেবহার করল্ত হল্ব। 
  
৩। সশোর সুল্্াগ সনল়্ি স্বামীল্ক তাল্ত জযল্গ থাকল্ত অনুল্প্ররণা আর উৎসাহ সিল্ত 
হল্ব। তনশ সু্কয বা এমন কী বাস়িল্ত বল্সও সতসন ্াল্ত বা়িসত সশোযাভ করল্ত 
পাল্রন তার বেবস্থ্া করল্ত হল্ব। 
  
৪। আকসস্মক জকাল্না িুল্্থাগ বা অসুসবধার েনে মনল্ক ততসর কল্র রাখল্ত হল্ব। 
প্রল়্িােল্ন কাল্ে আত্মসনল়্িাগ করার উল্দ্দল্শেও সনল্েল্ক ততসর করল্ত হল্ব। এেনে 
সনল্ের কমথকুশযতা ্াল্ত বাল়্ি জস সিল্ক জিষ্টা িাসযল়্ি জ্ল্ত হল্ব। 
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১২. গনর্ের্ক উপযুক্ত কর্র ির়্ি তুলনু 
  
এক ধরল্নর মসহযাল্ির জিখা ্া়ি, ্ারা স্বামীল্ির সনল্ের কাল্ের ো়িগাল্তই আবদ্ধ 
রাখল্ত িান-তারা জকাল্না অবস্থ্াল্তই স্বামীল্ির অনে ো়িগা়ি জ্ল্ত সিল্ত রাসে হন না। 
অল্নক সম়ি এই ধরল্নর মসহযারাই হল়্ি ওল্ঠন পুরুল্ের উন্নসত যাল্ভর প্রধান অন্তরা়ি। 
  
এিা সঠক কথা জ্, সনল্ের পসরসিত গসণ্ড সনল্ের বাসস্থ্ানসি জছল়্ি অনে ো়িগা়ি জ্ল্ত 
জবশ একিু সাহল্সর প্রল়্িােন হ়ি। জমল়্িরা এ বোপাল্র প্রকৃসতগত সিক জথল্ক িে হল্ত 
পাল্র। অবস্থ্ার সল্ে খাপ খাইল়্ি সুল্খর সংসার গল়্ি তুযল্ত পাল্র একমাি জমল়্িরা। 
এর েনে প্রল়্িােন সহনশীযতা। একেন সহনশীযা স্ত্রীই িযার পল্থ সব বাধা কাসিল়্ি 
উঠল্ত পাল্রন। এই রকমই একেন মসহযা সছল্যন সমল্সস সযওনােথ কাসনার। সমল্সস 
কাসনার উওমোন’স জে মোগাসেন নাল্মর এক পসিকা়ি সনল্ের কাসহনী সযল্খসছল্যন। 
সতসন ্া জযল্খন তা হয এই রকম : 
  
িু’বছর আল্গ আমার স্বামীর োক পল়্িসছয এক জনৌ্ুল্দ্ধ জ্াগিান করার েনে। 
আমাল্কও জ্ল্ত হয সল্ে। সকন্তু আমাল্ির নতুন সুন্দর বাস়ি জছল়্ি মাি িু’বছল্রর জছাি 
জছল্যল্ক সনল়্ি জ্ল্ত হল্ব জেল্ন, সবল্শে কল্র সবল্িল্শ, আমার মন খুবই খারাপ হল়্ি 
্া়ি। উপা়িহীন হল়্ি আমাল্ক জ্ল্ত হয, স্বামীর সল্ে প্রথম জসনা ছাউনীল্ত হাসের 
হযাম। 
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আসম জকবযই ভাবসছযাম জ্, আমল্ির িরম িুুঃল্খর সিনই জবাধ হ়ি এল্স জগল্ছ। সকন্তু 
আবহাও়িা আর নতুন নতুন ো়িগা়ি জঘারার পর জভল্ব জিখল্ত যাগযাম বোপারিা 
সসতেই জতা জতমন খারাপ হয না। আমার স্বামী তা়িাতাস়ি কাে জথল্ক অবসর সনল্ত 
িল্যল্ছন। আমরা আবার সফল্র সগল়্ি স্থ্া়িীভাল্ব বাস করবার সিন্তা ভাবনা করল্ত শুরু 
কল্রসছ। ভসবেেৎ েীবল্নর হাতছাসনল্ত জরামাসিত হল়্িও সকন্তু বতথমান েীবন জথল্ক সল্র 
্াও়িািাও খারাপ যাগল্ত শুরু কল্রল্ছ। 
  
এই নতুন েীবল্নর িু’জিা বছর জ্ভাল্ব কািাযাম তাল্ত আসম কৃতজ্ঞ না হল়্ি পারসছ 
না। তিনসন্দন েীবল্নর জছািখাল্িা সমস্ত অসুসবধা এখন আসম কাসিল়্ি উঠল্ত সশল্খসছ। 
  
আে আসম বুেল্ত সশল্খসছ জ্, সুল্খর ঘর সংসার বযল্ত জকবয সকছু সুল্্াগ সুসবধা 
আর বস্তুল্কই জবাো়ি না-বরং জ্ সব মানুল্ের সংশ্রল্ব আমরা বাস কসর তাল্ির 
পারস্পসরক সহল্্াসগতা আর সহমসমথতাল্কই জবাো়ি। পারস্পসরক প্রীসত ও ভাযবাসা, 
মূযেল্বাধ আর পসরসস্থ্সতল্ক মাসনল়্ি সনল়্ি েীবন উপল্ভাগই আসয েীবল্নর মাধু্থ। 
  
. 
  
জকাল্না কারল্ণ ্সি পসরসিত পসরল্বশ জথল্ক িূল্র জকাথাও জ্ল্ত হ়ি এবং সমসোর মল্ধে 
প়িল্ত হ়ি, তাহল্য সনল্ির িারসি পসরকল্পনার কথা মল্ন রাখা প্রল়্িােন। 
  
(১) এ কথা কখনও মল্ন করল্ত জনই বা এ ধরল্নর আশা জপােণ করল্ত জনই জ্, নতুন 
ো়িগা়ি পসরসিত পসরল্বশ পাও়িা ্াল্ব। স্বামীর আল্গর িাকসর বা কমথস্থ্য ্সি জকাল্না 
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ভাল্ব বতথমাল্নর জিল়্ি কম ম্থািার হ়ি তাহল্য সনরুৎসাহ হবার সকছু জনই। মল্ন রাখল্ত 
হল্ব জ্, বতথমান অতীল্তর জথল্ক জবসশ ম্থািা আনল্ত পাল্র। 
  
২) অভেস্ত আর পসরসিত সুল্্াগ-সুসবধা জথল্ক হঠাৎ বসিত হল্ত হল্যও জভল্ঙ প়িার 
সকছু জনই। ্া পাও়িা ্াল্চ্ছ তাই সনল়্িই সন্তুষ্ট জথল্ক সনল্ের কমথশসক্তল্ক পরীো করল্ত 
হল্ব। আত্মসবশ্বাসই হয মূয শসক্ত, এই সবশ্বাস হারাল্না উসিত ন়ি। 
  
আমার সনল্ের েীবন জথল্ক একিা উিাহরণ সিসচ্ছ : এক গ্রীষ্মকাল্য আমার স্বামী 
উইওসমও সবশ্বসবিোযল়্ি জকাল্না গ্রীষ্মকাযীন সশোল্কাল্সথ সশো িান করসছল্যন। থাকার 
ো়িগার অভাল্ব আমরা আশ্র়ি সনল়্িসছযাম প্রবীণ তসসনক ও তাল্ির পসরবারল্ির েনে 
ততসর অস্থ্া়িী বাস়ির একসিল্ত। আসম ভাবল্তই পাসর সন জ্ নতুন পসরল্বল্শ সনল্েল্ক 
মাসনল়্ি সনল্ত পারল্বা। সকন্তু খুব তা়িাতাস়ি আমার ভুয জভল্ঙ জগয। ওখাল্ন বাস করল্ত 
সগল়্ি আসম আমার েীবল্নর এক মূযেবান আর জশ্রষ্ঠ পুরস্কারই যাভ কল্রসছযাম। 
  
এক সুন্দর অসভজ্ঞতা আমার যাভ হয। আসম জিখযাম আমার কাছাকাসছ ্ারা সছয তারা 
জকমন সনসিন্ত আরাল্মই েীবনধারণ করল্ছ। সব সকছু স্বাভাসবক েীবন্ািা জিল্খ 
সনল্ের মল্নাভাল্বর েনে যসিত হযাম। বহু মানুল্ের সল্ে বনু্ধত্ব গল়্ি উঠয। তাল্ির 
সল্ে পসরসিত হল়্ি আমার অসভজ্ঞতাও অল্নক জবল়্ি জগয। বুেল্ত পারযাম জ্ 
েীবন্ািার মাল্নর সল্ে কৃতকা্থতা ও আনল্ন্দর জকাল্না সম্পকথ জনই, সবিাই 
মানসসক। 
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(৩) জ্ অবস্থ্ার মল্ধে প়ুিন না জকন কখল্নাই অবস্থ্ার ভাল্যা-মন্দ না জিল্খ সবিার করা 
সঠক ন়ি। 
  
আমার পসরসিত একেন মসহযার কথা বযসছ। মসহযাসির স্বামীর পল্িান্নসতর ফল্য অনে 
ো়িগা়ি বিযী হন। স্বামীর সল্ে মসহযাসিও নতুন ব়ি জকাল্না সশল্প শহল্র জগল্যন। সকন্তু 
পসরল্বল্শ মানাল্ত না জপল্র িসিশ ঘো পল্রই সনল্ের শহল্র িল্য এল্যন। স্বামীল্ক 
এরপর িু’ো়িগা়ি খরি িাযাল্ত হয আর সমস্ত আ়িই সনুঃল্শে হল্ত যাগল্যা। জশে 
প্থন্ত ভদ্রল্যাক আল্গ মাইল্নর, আল্গর পি ও ো়িগা়ি জফরার আল্বিন োনাল্যন 
জ্ল্হতু ভদ্রল্যাল্কর স্ত্রী পল্িান্নসতর ো়িগা পছন্দ কল্রন সন। 
  
(৪) নতুন সুল্্াগ-সুসবধার পূণথ সুল্্াগ গ্রহণ করুন-সপছল্ন জফল্য আসা সকছুর েনে সিন্তা 
করল্বন। 
  
নতুন ো়িগা়ি নতুন পসরল্বল্শ জ্ল্ত হল্য প্রথল্মই জসখাল্ন সনল্ে এসগল়্ি সগল়্ি মানুল্ের 
সল্ে আযাপ পসরি়ি কল্র বনু্ধত্ব স্থ্াপন করল্ত হ়ি। জ্ সব কােকমথ আপনার রুসি-
সবরুদ্ধ তার সিল্ন্ধ অনুল্্াগ না োসনল়্ি জসগুল্যার উন্নসত সাধল্নর জিষ্টা িাসযল়্ি ্াও়িা 
প্রল়্িােন। মল্ন রাখল্ত হল্ব, এই পৃসথবীল্ত জকাল্না সকছুই সনষ্কযঙ্ক ন়ি-প্রসতসি জেল্ি 
প্রল্তেকসির মল্ধে জিাে, গুণ, সমানভাল্ব থাল্ক। 
  
আর এক মসহযার কথা আপনাল্ির জশানাব। সতসন হল্যন সমল্সস রবািথ ও়িািসন। সতসন 
বতথমাল্ন থাল্কন ওকযাল্হামা়ি। সতসন তার স্বামীর সল্ে প্রা়ি সমস্ত পৃসথবী ভ্রমণ 
কল্রল্ছন। তার স্বামী সম. ও়িািসন কািথার অল়্িয জকাম্পানীর ভূতাসেক। 
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ও়িািসন িম্পসত তাল্ির িারসি সন্তানল্ক সনল়্ি পৃসথবীর সুিূর আসিম পসরল্বল্শর মল্ধে 
কাসিল়্িল্ছন। ওইভাল্ব অল্িনা অোনা পসরল্বল্শ বাস কল্র আি্থ অসভজ্ঞতা যাভ কল্র 
তারা প্রিুর আনন্দও জপল়্িল্ছন। ও়িািসন পসরবাল্রর মল্তা সসতেকার আিশথ পসরবার 
পাও়িা সসতেই কসঠন বোপার। 
  
সমল্সস ও়িািসন অতেন্ত িে মসহযা। সতসন বল্যন, জ্ জকাল্না মুহূল্তথ আসম আমার 
পসরসিত পসরল্বশ আর বাস়ি জছল়্ি অনে জকাথাও জ্ল্ত সিধা জবাধ কসর না। আমার 
অনুভূসত আর প্রবণতাল্ক এই অসত সহে কাে করার েনে ততসর রাসখ। আমাল্ির 
পসরবার আে বুেল্ত জপল্রল্ছ জ্ পৃসথবীর জ্ জকাল্না ো়িগা়ি তাল্ির সকযল্কই সমান 
আনন্দ, সশো আর উপল্ভাল্গর সমস্ত রকম উপকরণই সরবরাহ করল্ত পাল্র। এরেনে 
জ্ আগ্রল্হর প্রল়্িােন হ়ি তার সবিুকুই আমাল্ির সকল্যর আল্ছ। সুিূর বাহামা 
িীপপুল্ঞ্জ থাকার সম়ি হঠাৎ োনা ্া়ি জ্, একেন সবখোত েুবুরী, সমুল্দ্র েুবুরীর কাে 
সিল্ন্ধ সিিাকেথক সশো িান করল্ছ। আমাল্ির জমল়্ি সুসমর েুবুরীর কাল্ে আগহ থাকা়ি 
ওই মানুেসির কাল্ছ তাল্ক পাঠাযাম আর অল্প সকছুসিল্নর মল্ধ জস িমৎকার িেতা 
অেথন করল্যা। আমরা ্সি অনে জকাথাও থাকতাম তাহল্য এমন আনন্দম়ি অসভজ্ঞতা 
কখল্নাই অেথন করতাম না। 
  
সমল্সস ও়িািসন আরও বল্যন জ্, আসম একসমল়্ি জকাল্না এক প্রসতষ্ঠাল্নর 
কমথপসরিাযকল্ক মন্তবে করল্ত শুল্নসছ তারা তাল্ির প্রসতষ্ঠাল্ন জসই কমথীল্িরই সনল়্িাগ 
কল্রন ্াল্ির স্ত্রীরা জ্ জকাল্না ো়িগা়ি সানল্ন্দ জ্ল্ত প্রস্তুত। 
  
. 
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এই সব ঘিনা জথল্ক বুেল্ত পারা ্া়ি জ্, সবল্িল্শ বা অপসরসিত জকাথাও ্াও়িার েনে 
প্রস্তুত থাকল্য সনল্েল্ির উন্নসতর পথই পসরষ্কার হ়ি। তাই জকাল্না অনুল্্াগ না োসনল়্ি 
সবল্িল্শ িাকসরর সমস্ত সম্ভাবে সুল্্াগ-সুসবধা গ্রহণ করা উসিত। প্রল্তেক স্ত্রীর উসিত 
স্বামীর কাে ্সি এই ধরল্নর হ়ি তল্ব সব সম়ি তাল্ক উৎসাসহত করা। 
  
ইংল্রসেল্ত একসি প্রবাি আল্ছ, ‘সিরণশীয প্রস্তরখল্ণ্ড জশওযা ধল্র না।’ কথাসি খুবই 
সতে, প্রল্তেক স্ত্রীর উসিত স্বামীল্ক ওই প্রবাল্ির মল্তা সিরণশীয পাথর হল্ত উৎসাসহত 
করা। 
  
কতকগুসয সন়িম আমাল্ির মল্ন রাখা প্রল়্িােন : 
  
১। এই ধরল্নর আশা কখল্নাই করা সঠক ন়ি জ্, নতুন পাও়িা পসরল্বশ আপনার 
আল্গর পসরল্বল্শর মল্তাই হল্ব। 
  
২। আপনার অভেস্ত পসরসিত সুল্্াগ-সুসবধার সৃ্মসত মল্ন না রাখাই ভাল্যা, অতীল্তর 
সিন্তা মন জথল্ক মুল্ছ না জফযল্য সবরসক্তর সশকার হল্ত হল্ব। তাই অতীল্তর সৃ্মসতল্ত 
অবগাহন করা সঠক ন়ি। 
  
৩। নতুন জকাল্না কাল্ে নতুন ো়িগা়ি আসল্ত হল্য কখল্নাই জসই কাে আর 
পসরল্বশল্ক ভাল্যাভাল্ব পরীো না কল্র এমন সসদ্ধাল্ন্ত আসা সঠক হল্ব না জ্, ‘এই 
কাে বা ো়িগা আপনার পল্ে উপল্্াগী হল্ব না।’ 
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৪। নতুন পাও়িা সুল্্াগল্ক সুফযিা়িী কল্র জতাযার জিষ্টা করল্ত হল্ব। আল্গর সুল্্াগ-
সুসবধার কথা সিন্তা ভাবনা কল্র কাতর না হও়িাই ভাল্যা। 
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১৩. স্বামীর কার্ে প্রীগতর বন্ধন ির়্ি তুলনু 
  
জবশ সকছুসিন আল্গর কথা। হঠাৎই আমাল্ির এক পুরল্না বনু্ধ জিখা করল্ত 
এল্সসছল্যন। তািঁল্ক জিল্খ খুব িান্ত বল্য মল্ন হয। তািঁল্ক প্রশ্ন করল্ত সতসন বযল্যন, 
‘খুবই িুসিন্তা়ি পল়্িসছ, কী করা উসিত সঠক করল্ত পারসছ না। কল়্িক মাস ধল্র ওভার 
িাইল্ম কাে করসছ, এর কারণ হয আমাল্ির প্রসতষ্ঠাল্নর একিা নতুন শাখা জখাযার 
জিষ্টা হল্চ্ছ। খুব জবসশ পসরশ্রম হল্চ্ছ, বাস়ি সফরল্ত খুবই রাত হ়ি। স্ত্রী খুবই রাগারাসগ 
কল্র, রাত কল্র বাস়ি জফরার েনে। তার মত হয, সবল্কল্য সম়ি মল্তা সফরল্ত না 
পারার েনে আমার স্বাল্স্থ্র েসত হল্চ্ছ। অথি এই নতুন শাখা জখাযা আমাল্ির িুেল্নর 
পল্েই অতেন্ত িরকাসর। সকন্তু িুুঃল্খর কথা হয আমার স্ত্রী জহল্যনল্ক সকছুল্তই কথািা 
জবাোল্ত পারসছ না। স্ত্রীর কথা মল্ন কল্র আসম সকছুল্তই সনল্ের কাল্ে মন সিল্ত 
পারসছ না।’ 
  
এই বনু্ধসির মল্তা সমসো হ়িল্তা আে অল্নল্করই। সঠক এই রকম সমসোর সমু্মখীন 
আমাল্কও এক সম়ি হল্ত হল়্িসছয, ্খন আমার স্বামী একখানা বই সযখসছল্যন। ওই 
সম়ি আমাল্ির িুেল্নর মল্ধে কার জবসশ কষ্ট হল়্িসছয জসিা প্রা়ি োনল্তই পাসর সন। 
্সিও আমার স্বামী বাস়িল্ত জথল্কই তািঁর জযখার কাে করল্তন, তাহল্যও জিখতাম 
যাইল্ব্ররীল্ত সকছু না সযল্খ সতসন শুধু িুপিাপ বল্স সিন্তা কল্র িল্যল্ছন। আর গভীর রাত 
অবসধ সতসন জসিা কল্র জ্ল্তন। 
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এই অবস্থ্ার মল্ধে পল়্ি আমরা একসল্ে জকাল্না সামাসেক কােকল্মথ বা অনুষ্ঠাল্ন জ্ল্ত 
পারতাম। জকাল্না ো়িগা়ি ্াও়িা প্রা়ি বন্ধ হল়্ি সগল়্িসছয। আমার কাল্ছ সম়িিা সনেথন 
বাস বল্যই মল্ন হল্তা। তল্ব আমার একান্ত আপনেন জেয কাল্নথগীর খাও়িা-িাও়িা 
আর সবশ্রাল্মর জকাল্না বোঘাত না হ়ি জসসিল্ক আসম তীক্ষ্ণ িৃসষ্ট জরল্খসছযাম। 
  
আসম অহঙ্কার কল্র বযল্ত িাই না তল্ব কথা সঠক জ্ জকাল্না কাে স্বামীর কাল্ছ ্তই 
সিিাকেথক বা প্রল়্িােনী়ি মল্ন জহাক না জকন, জকাল্না স্ত্রীর পল্ে জসিা অম্লানবিল্ন 
জমল্ন জনও়িা জনহাতই কসঠন কাে। 
  
তবুও একেন স্ত্রী সহল্সল্ব এল্েল্ি আমার পরামশথ হয, অসুসবধা ্তই জহাক জ্ জকাল্না 
স্ত্রীরই কতথবে হল্ব মুখ বন্ধ জরল্খই সনুঃশল্ে আমাল্ির স্বামীর জিহরেী হল়্ি তাল্ির 
তনসতক ভাবধারা বো়ি রাখা়ি সহা়িতা কল্র ্াও়িা, আর পাল্শ থাকা। 
  
স্ত্রী সহসাল্ব আমাল্ির জিখল্ত হল্ব জ্ কীভাল্ব স্বামীল্ির কাল্ে সাহা্ে করল্ত পাসর 
্াল্ত স্বামীরা সনসবথল্ঘ্ন তাল্ির কাে করল্ত পাল্রন। 
  
কল়্িকসি সুন্দর মতবাল্ির আমরা উল্েখ করল্বা ্া, জ্ জকাল্না মানুল্ের পল্েই এগুল্যা 
প্রল্্ােে। 
  
মতবািগুসয হয : 
  
১। ্খন স্বামী জকাল্না কসঠন পসরশ্রমসাধে কাল্ে সন্ুক্ত থাকল্বন, তখন স্ত্রী সহসাল্ব 
আপনার কতথবে হল্ব তাল্ক উপ্ুক্ত খািে জিও়িা। তািঁল্ক এই সম়ি এল্কবাল্র জবসশ 

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

খািে না সিল়্ি অল্প খাবার কল়্িকবার সিল্ত হল্ব। খািে জ্ন সহে পািে হ়ি জসসিল্ক 
যেে রাখল্ত হল্ব। খািে সহসাল্ব এই সম়ি সবল্িল়্ি ভাল্যা হল্ত পাল্র িািকা ফয, 
জ্মন–আল্পয, ফল্যর রস, আতাফয, সোযাে, গােল্রর ততসর খাবার ইতোসি। 
  
২। স্বামীর স্বাস্থ্ে সিল্ন্ধ ও়িাসকবহায থাকার সম়ি সনল্ের কথা ভুল্য জগল্য িযল্ব না। 
সনল্ের শরীল্রর সিল্ক যেে রাখল্ত হল্ব, সনল্েল্ক সকল্যর কাল্ছ সপ্র়ি কল্র তুযল্ত 
হল্ব। স্বামীর পসরিল়্িই সনল্েল্ক পসরসিত কল্র তুযল্ত জিষ্টা করল্ত হল্ব। অবসর সমল়্ি 
সনল্েল্ক প়িাশুনা, গান-বােনার মল্ধে বেস্ত রাখল্ত হল্ব। 
  
৩। আপনার আত্মী়ি-স্বেন আর বনু্ধ-বান্ধবল্ির বুসেল়্ি বযল্ত হল্ব জ্, জকন আপনার 
স্বামী বা আপসন জমযাল্মশা়ি অসুসবধা জবাধ করল্ছন। এিা জ্ অল্প সমল়্ির েনে জসিা 
তাল্ির বুসেল়্ি সিন। আর স্বামীর কাল্ে আপনার জ্ পূণথ সমথথন রল়্িল্ছ জসিা তাল্ির 
উপযসি করান। 
  
৪। আপনার স্বামীল্কও জবাোল্ত হল্ব জ্, তািঁর পল্ে আপনার সাহা্ে ও সহল্্াসগতা 
কতখাসন েরুসর। স্বামীল্ক উপযসি করল্ত সিন জ্ আপসন সবথিাই তািঁর পাল্শ আল্ছন। 
এবং পাল্শ থাকার প্রল়্িােনী়িতাও আল্ছ। 
  
৫। একিা সবে়ি মল্ন রাখল্ত হল্ব জ্ সমস্ত বোপারিাই সমূ্পণথভাল্ব সামস়িক। আপসন 
্সি প্রমাণ করল্ত পাল্রন জ্, আপসন এই পসরসস্থ্সত জবশ আ়িল্ি আনল্ত জপল্রল্ছন, 
তাহল্য বুেল্বন এই সবরাি কমথ্ল্জ্ঞ আপসন সফয হল্ত জপল্রল্ছন। এখন আপনারা 
স্বামী-স্ত্রী এক নতুন েীবল্ন প্রল্বশ করল্বন। 
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১৪. সাধারণ কার্ে সমন্ব়ি কীভার্ব করর্বন 
  
জকাল্না মানুল্েরই একভাল্ব মানুল্ের েীবন কাল্ি না। আসম এমন এক মসহযার কথা 
োসন, স্সন তার স্বামীল্ক তার সনল্ের জপশা তোগ করল্ত একরকম বাধেই কল্রসছল্যন। 
অসুসবধা জ্সি সৃসষ্ট হল়্িসছয জসসি হয, ভদ্রল্যাকল্ক প্রা়িই সনল্ের কাল্ে বাইল্র রাত 
কািাল্ত হল্তা। এ বোপারিা তার স্ত্রী এল্কবাল্রই সহে করল্ত পারল্তন না। ভদ্রল্যাক 
সথল়্িিাল্র একেন বািে্েীর কাে করল্তন। অনুষ্ঠান িযল্তা রাল্তর জবযা়ি। ভদ্রল্যাক 
সনল্ের কাল্ে জবশ আনন্দ জপল্তন, মাইল্নও সছয ভাল্যা। 
  
সকন্তু ভদ্রল্যাল্কর স্ত্রী রাসিল্বযা এল্ক থাকা সহে করল্ত না জপল্র স্বামীল্ক ওই বািে্েীর 
কাে জছল়্ি সিল্ত বাধে করল্যন এবং পসরবারগত ্েপাসত সবসের কাে সনল্ত বযল্যন। 
সকন্তু ভদ্রল্যাল্কর নতুন কাল্ে অসভজ্ঞতা না থাকা়ি উপােথন অল্নক কল্ম জগয এবং 
েীবন িুসবথেহ হল়্ি উঠয। 
  
এ বোপাল্র তাই একিা কথা মল্ন রাখা প্রল়্িােন জ্, জ্সব মানুেল্ক প্রিসযত সমল়্ি 
কাে না কল্র অনে জকাল্না সমল়্ি তাল্ির েীসবকা়ি কােসি করল্ত হ়ি তাল্ির আসল্য 
এমন স্ত্রী প্রল়্িােন স্সন স্বামীর কাল্ের সল্ে সমন্ব়ি সাধন কল্র িযল্ত পাল্রন। সবল্শে 
কল্র জ্সব েীসবকার এই অসুসবধা জিখা জি়ি জসগুসয হয োহাল্ের কাে, জরযপল্থর 
কাে, উল়্িাোহাল্ের কমথিারীর কাে, সাংবাসিকতার কাে। এইসব কাল্ে সন্ুক্ত 
মানুেল্ির স্ত্রীল্ক স্বামীর কাল্ের সল্ে খাপ খাইল়্ি সনল্তই হল্ব। তাল্ির স্বামীর কাল্ে 
সন্তুষ্ট থাকা উসিত। 

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

  
এমন অল্নক মানুে আল্ছন ্াল্ির কমথ পদ্ধসতল্ত সমল়্ির জকাল্না সঠক থাল্ক না। এল্ির 
কাল্ে প্রিসযত সন়িম খুব একিা থাল্ক না বা থাকা সম্ভবও ন়ি। এই ধরল্ণর মানুল্ের 
স্ত্রীল্ির জেল্ন রাখা িরকার জ্ তাল্ির সব সিক সামল্যই িযল্ত হল্ব আর স্বামীর আ়ি 
অনুসাল্র সংসার িাযাল্ত হল্ব। 
  
সবসভন্ন জপশা়ি সন্ুক্ত মানুল্ের মল্ধে এক সবসশষ্ট জশ্রণীর মানুে হল্যন িযসচ্চি অসভল্নতা, 
গা়িক, জযখক বা বািে্েী, জখল্যা়িা়ি ইতোসি মানুল্ের। এসব আি্থ বা অসভনব 
জপশা়ি সন্ুক্ত মানুল্ের স্ত্রীল্ির ভাগে সাধারণ মানুল্ের স্ত্রীল্ির জিল়্ি স্বভাবতই আযািা। 
আর এই কারল্ণ এই সমস্ত জপশার মানুল্ের স্ত্রীল্ির অল্নল্ক আবার সহংসাও কল্র 
থাল্কন। অবশে সবখোত মানুল্ের স্ত্রী হও়িার েনে সনল্ের ও সকছু সবল্শে জ্াগেতা থাকা 
িাই। সমল্সস যাওল়্িয িমাল্সর মত হয এরকম হও়িা কখল্নাই সহে কাে ন়ি। 
এইরকম মসহযার সংখো সতেই ব়ি কম স্সন সবখোত স্বামীর মল্তাই খোসত অেথন 
কল্রল্ছন। অথি সমল্সস িমাস সনল্ে সকন্তু তাই-ই হন। তািঁর স্বামী যাওল়্িয িমাস 
একেন সবখোত মানুে। সতসন সনপুণ একেন সংবাি জপ্ররক, আসবষ্কারক, িুুঃসাহসী 
রহসে কাসহনীর রিস়িতা, বক্তা আর একেন জখল্যা়িা়ি। তাল্ির েীবনিাই আরবে 
উপনোল্সর মল্তা সিিাকেথক ও উল্িেনা ভরা। 
  
তািঁর স্ত্রী োসন্সস িমাসও একেন প্রসতভাম়িী ও নানা গুল্ণর অসধকাসরণী মসহযা। সতসন 
তািঁর বহুগুল্ণ অসধকারী স্বামীর সল্ে প্রা়ি সারা পৃসথবী প্থিন কল্রল্ছন। 
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সারা পৃসথবী এভাল্ব পসরেমার জশল্ে তারা আল্মসরকা়ি স্থ্াস়িভাল্ব বসবাস করার েনে 
বাস়ি জকল্নন। সমল্সস যাওল়্িয তার সারােীবল্নর অসভজ্ঞতার কাসহনী বণথনা করল্ত 
সগল়্ি সবসশষ্ট সব কাসহনী বণথনা কল্রল্ছন। তাল্ির মল্ধে আল্ছন তবমাসনক, ভাগোল্ন্বেী 
তসসনক ইতাসি বহু মানুে। তারা কৃতজ্ঞতা োনাল্ত জরাল্তর মল্তাই তািঁর বাস়িল্ত 
আসল্তন। এই সম়ি সমল্সস যাওল়্িয িমাস িমৎকার এক অসতসথপরা়িণা রমণীর 
ভূসমকাই সনল়্িসছল্যন। তািঁল্ির বাস়িল্ত গ়িপ়িতা প্রা়ি প্রসত সপ্তাল্হ পিাশ জথল্ক প্রা়ি 
িুশ’েন প্থন্তও অসতসথ আসল্তন। 
  
সমল্সস োসন্সস িমাল্সর স্বামী যাওল়্িয িমাস ্খন সবল্িশ ্ািা করল্তন, তখন তািঁল্ক 
অতেন্ত উসিগ্ন েীবন কািাল্ত হত। এমনই একসিন প্রথম সবশ্ব্ুল্দ্ধর সম়ি সতসন খবর 
পান জ্, তার স্বামী োমথান আেমল্ণর মুহূল্তথ রাস্তা়ি গুরুতর আঘাত জপল়্িল্ছন। 
  
এই ধরল্নর বহ ঘিনাই সমল্সস িমাসল্ক সবিসযত কল্রল্ছ। জ্মন-১৯২৬ সাল্য সম. 
যাওল়্িয িমাস একসিন আন্দাযুসন়িা মরু প্রান্তল্র উল়্িাোহাে জথল্ক নামার সম়ি 
িুঘথিনা়ি পল়্িন। সমল্সস িমাসল্ক তখন পোসরল্স জথল্ক অতেন্ত উল্িল্গর সল্ে খবল্রর 
েনে সম়ি কািাল্ত হ়ি। 
  
আি্থ বোপার ইিানীংকাল্য আবার যাওল়্িয িমাল্সর একমাি সন্তান যাওল়্িয িমাস 
েুসন়ির বাবার পথই অনুসরণ কল্র সবপিসংকুয পল্থ পাস়ি সিল্ত শুরু কল্রল্ছন। 
সমল্সস িমাসল্ক স্বামীর সল্ে সল্ে সন্তাল্নর েনেও উসিগ্ন থাকল্ত হল্চ্ছ। 
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সমল্সস োসন্সস িমাল্সর েীবল্নর সামানে এই িু’িারসি উিাহরণ জথল্ক জবাো ্া়ি, 
সবসশষ্ট জকাল্না মানুল্ের স্ত্রী হও়িার েনে প্রল়্িােন জকাল্না সবসশষ্ট স্ত্রীল্যাল্কর। সাধারণ 
মানুল্ের পল্ে এিা কখল্নাই সম্ভব হল্ব না। 
  
সবখোত মানুল্ের স্ত্রীল্ির অল্নল্কই ঈেথা কল্র থাল্কন, সম্মান পাও়িার েনে অল্নল্কই 
যাযাস়িত হল়্ি থাল্কন। সকন্তু অল্নল্কই োল্নন না বা অনুভব কল্রন না এর মল্ধেও 
নানারকম ্েণাল্বাধ যুসকল়্ি থাল্ক। 
  
জমরীযোল্ন্ডর গভনথল্রর স্ত্রী সমল্সস সথওের মোক জকযসেল্নর মত হয, এই অবস্থ্াল্তও 
নানা ধরল্নর সমসো আর অসুসবধার বোপার থাল্ক। সমল্সস জকযসেন তার তস়িৎ 
গসতসম্পন্ন ও উচ্ছ্বসসত জমোে আর ভাবাল্বগ সম্পন্ন স্বামীর জ্াগে স্ত্রী। সতসন অতেন্ত 
শান্ত, নম্রভােী, সশষ্টািাসরণী, আর নরম স্বভাল্বর মসহযা। 
  
সমল্সস জকযসেন বল্যন, তািঁর স্বামী সারাসিন অসফল্সর গুরুত্বপূণথ কাল্ে এতই বেস্ত 
থাকল্তন জ্ সারাসিন তািঁল্ির জিখাই হল্তা না। সকন্ত তা সনল়্ি জকাল্না অসভল্্াগ তার 
মল্ন জনই। সতসন সব সম়ি স্বামীর জকাল্না সমসোর সমাধাল্ন উল্িোগী হন ও স্বামীর 
সল্েই থাল্কন। 
  
সতসন বল্যন, আমার েীবন্ািা়ি আসম একিুও িুুঃখ অনুভব কসর না। আমাল্ির সমসযত 
ভ্রমণ আর সাহি্থ জথল্ক আমরা জ্ আনন্দ পাই তা আমাল্ির িুেল্নর কাল্ছই মূযেবান 
আর স্মরণী়ি। 
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যাওল়্িয িমাস এবং মোক জকযসেন এই িুেন মানুল্ের স্ত্রী জ্ তাল্ির স্বামীল্ির জকবয 
শ্রদ্ধার জিাল্খ জিখল্তন তা ন়ি বরং স্বামীল্ির কাল্ের অসুসবধা ও খোসতর উচ্চ ম্থািার 
অসুসবধািুকুও সমানভাল্ব গ্রহণ কল্রন। এরাই সসতেকার আিশথ স্ত্রী। 
  
. 
  
সুতরাং বযা ্া়ি, আপনাল্ির স্বামীল্ির কাল্ের ধারা ্সি এমন হ়ি জ্ সাধারণ সিরাির 
জিখা ্া়ি তা ন়ি, তাহল্য সনল্ির সন়িমগুল্যা জমল্ন িযল্য সুসবধা হল্ব: 
  
১। আপনাল্ির েীবল্ন বতথমান জকাল্না অসুসবধা ্সি অস্থ্া়িী হ়ি তাহল্য তধ্থ ধল্র 
অল্পো়ি জথল্ক সহে করল্ত হল্ব। 
  
২। এই অবস্থ্া়ি জকাল্না কারল্ণ ্সি িীঘথস্থ্াস়ি বল্যই মল্ন হ়ি, তাহল্য তার প্রসতকার 
করার জিষ্টা করল্ত হল্ব। জ্মন-সমল্সস মোক জকযসেন কল্রসছল্যন। 
  
৩। মল্ন রাখল্ত হল্ব, স্বামীর সাফল্যেই আপনার সাফযে। তাই তািঁর উন্নসতর েনে জ্ 
কাে করা উসিত তা করুন এবং সমস্ত কাল্ের ফয হাসস মুল্খ গ্রহণ করল্ত সশখুন। 
  
৪। মল্ন রাখল্ত হল্ব, এই পৃসথবীর সমস্ত সকছু সবনা বাধা়ি বা অসুসবধার মল্ধে সিল়্ি 
কখল্নাই পাও়িা ্া়ি না। 
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৫। েীবল্নর প্রসতসি পিল্েল্পই অসুসবধা রল়্িল্ছ। জ্ সমস্ত মানুে শুধুমাি অসুসবধার 
কথা ভাবল্ত থাল্ক, তারা কখল্নাই সন্তুষ্ট হল্ত পাল্র না। সবনা কারল্ণ কাতর হ়ি বল্য 
তাল্ির খুসশ থাকা কসঠন কাে। 
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১৫. স্বামীর কার্ে গবরক্ত না হও়িার উপা়ি 
  
স্বামীর কাল্ের সল্ে জ্ জকাল্না স্ত্রীরই সবল্শে একিা মল্নাভাব েস়িত থাকা খুবই 
স্বাভাসবক। সবল্শেত, স্বামীর কাল্ের সম়ি সনল়্ি অসুসবধার জ্িা সৃসষ্ট হ়ি জসিা হয 
স্বামীর কাল্ের সনসিথষ্ট থাল্ক না তার স্ত্রীর কাল্ছ। হ়িল্তা এমন পুরুেল্ক আপসন সবল়্ি 
কল্রল্ছন ্ার কাল্ের জবসশর ভাগ সম়ি কাল্ি বাস়িল্ত। এসব জেল্ি আপনার সিক 
জথল্ক সবল্রাসধতা জ্মন থাকল্ব, জতমন একিা আপল্সর মল্নাভাব সনল়্িও আপনাল্ক 
িযল্ত হল্ব। 
  
স্বামীর প্রসত ্ল্থষ্ট অনুরাগ থাকল্য সুন্দরভাল্বই পসরসস্থ্সতর জমাকাসবযা করা ্া়ি। এ 
বাপাল্র একিা উিাহরণ সিসচ্ছ। 
  
কোথাসরন সগসেস হল্যন েন সগসেল্সর স্ত্রী। েন সগসেস হল্যন একেন সবখোত সসম্ফসন 
কনসাল্িথর রিস়িতা। সতসন এন. সব. সম. সসম্ফসনর েনক। সেীল্তর প্রবাি পুরুে সেীত 
সবশারি আথথার সফেযার আর অনোনে কনসািথ ও েন সগসেল্সর সেীত কাল্ে যাগাল্না 
হ়ি। এই েন সগসেস সকন্তু তার জবসশর ভাগ সেীতই রিনা আর সম্পািনা কল্রন 
সনল্ের বাস়িল্ত বল্সই। সনল্ের আযািা পাঠাগার থাকা সল্েও সগসেস সকন্তু খাও়িার 
জিসবল্য বল্স কাে করল্ত পছন্দ কল্রন। 
  
স্ত্রী কোথাসরন খুব শান্ত িসরল্ির মসহযা বল্য স্বামীর জকাল্না কাল্েই আপসি কল্রন না। 
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কোসরন সগসেস সনল্েল্ির বাস়িল্ত কাে আর সবশ্রাম এই িুইল়্ির সংসমশ্রল্ণ গল়্ি 
তুল্যল্ছন সনল্েল্ক। স্বামীর কােকমথ, খাও়িা-িাও়িার সিল্ক সতসন তীক্ষ্ণ নের রাল্খন, 
বাস়ির সব খরল্ির সহসাব সনকাল্শর বোপাল্রও সতসন যেে রাল্খন। সাংসাসরক সমস্ত 
কােিাই সমল্সস সগসেল্সর পূণথ এসক্ত়িারভুক্ত। এ কাল্ে সতসন প্রিুর আনন্দ পান। সতসন 
বল্যন, জকাল্নাভাল্ব ্সি এ কাল্ে একবার আত্মসনল়্িাগ করা ্া়ি, তাহল্য কােিা শুধু 
জ্ সহে হ়ি তা ন়ি প্রিুর আনন্দও পাও়িা ্া়ি। আসম েনল্ক জবাধ হ়ি হাসরল়্ি 
জফযতাম জস ্সি সারাসিন জকাল্না েুসেওল্ত কাল্ে বেস্ত থাকল্তা। সারাসিন তাল্ক 
কাল্ছ পাও়িা়ি আসম অবস্থ্ার সল্ে িমৎকার ভাল্বই সনল্েল্ক খাপ খাইল়্ি সনল়্িসছ। আসম 
যেে কল্র জিল্খসছ, কতগুল্যা সাধারণ সন়িম ্সি মানা ্া়ি তাহল্য স্বামীর কাল্ে 
সাফযেেনক ভাল্ব সাহা্ে করা জকাল্না শক্ত কাে ন়ি। 
  
সমল্সস কোথাসরন সগসেস সনল্ে কল়্িকসি সন়িল্মর উল্েখ কল্রন : 
  
১। স্বামীল্ক ্তিূর সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছল্ন্দের মল্ধে রাখার বেবস্থ্া করল্ত হল্ব। যেে রাখল্ত 
হল্ব, আপনার সহা়িতা়ি আপনার স্বামী কতখাসন সন্তুষ্ট, সনল্ের কাল্ে আপনার স্বামী 
কতিা আত্মসনল়্িাগ করল্ত পারল্ছন। 
  
২। জখ়িায রাখল্ত হল্ব, পাওনািারল্ির োকাোসকল্ত স্বামীর কাল্ে জ্ন বাধা সৃসষ্ট না 
হ়ি। এল্ির সামযাল্না আপনারই কতথল্বের অে হও়িা উসিত। মল্ন করল্ত হল্ব, স্বামী 
কাল্ের তাসগল্ি জ্ন বাস়িল্ত জনই। 
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৩। জকাল্না কারল্ণ সহল্ে সবপ্থন্ত হও়িা মল্নাভাব বিযাল্নার জিষ্টা সঠক ন়ি। স্বামীর 
কাে ্সি সুিারুভাল্ব সম্পন্ন না হ়ি তাহল্য সতসন সবরক্ত হল্ত পাল্রন। এই অবস্থ্া়ি 
শান্ত হল়্ি স্বামীর মল্নাভাব পসরবতথল্নর জিষ্টা করা উসিত। 
  
৪। জকাল্না সম়ি ্সি বাস়িল্ত জকাল্না সামাসেক উৎসব করার প্রল়্িােন হ়ি, জসিা এমন 
ভাল্ব করল্ত হল্ব ্াল্ত স্বামীর কােকল্মথর বোঘাত না েন্মা়ি। 
  
৫। জছল্যল্মল়্িল্ির জখযাধুযার বোপাল্রও আপনাল্ক নের রাখল্ত হল্ব। স্বামীর সল্ে 
পরামশথ কল্র কাল্ের সম়ি সঠক করল্ত পাল্রন। মল্ন রাখল্ত হল্ব, আপনাল্ির 
িুেল্নরই কতথবে সন্তানল্ির সসঠক পদ্ধসতল্ত পাযন করা। 
  
উপল্রর এই পািঁিসি সন়িম সম্পল্কথ এইিুকু বযা ্া়ি জ্, কা্থল্েল্ি এগুল্যা ফযপ্রসূ 
হল্বই। 
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১৬. আপনার কাে গক স্বামী-স্বাথে বা রুগি গবর্রাধী 
  
পাসরবাসরক েীবল্ন বহু স্ত্রীল্কই একিা প্রল্শ্নর সমু্মখীন হল্ত হ়ি তা হয সনল্ের কাে 
সম্পল্কথ। অথথাৎ স্ত্রীর ্সি সনল্ের েীসবকা বা শল্খর েল্নেও জকাল্না িাকসর বা সনেস্ব 
জকাল্না কাল্ের ধারা থাল্ক জসই কাে বা িাকসর সতসন তোগ করল্ত রাসে সকনা। 
  
মল্ন রাখল্বন জকাল্না মানুল্ের সফযতার জেল্ি জ্ জকাল্না রকম আংসশক সহা়িতা 
একিা পুল্রা কাল্ের সমান সাহা্ে সিল্ত পাল্র। এ বোপাল্র এক সুন্দরী তরুণীর 
েীবল্নর উিাহরণ তুল্য ধরসছ। তরুণীর মল্নর ধারণা সছয জ্, সনল্ের বেসক্তগত 
েীবন্ািার সবে়িল্কই প্রথম স্থ্ান সিল্ত হল্ব। অথি অদু্ভত বোপার হয জ্ জকাল্না এক 
সবল্শে পসরসস্থ্সতল্ত তার এই ধোন-ধারণা এল্কবাল্র পসরবতথন হল়্ি ্া়ি। 
  
জেট্টা ওল়্িযস সছল্যন সবখোত আসবষ্কারক কাল্বথথ ওল়্িযল্সর স্ত্রী। অসত সুন্দরী জেট্টা 
ওল়্িযল্সর সনেস্ব এক আকেথণী়ি েীবন সনবথাল্হর উপা়ি সছয। কাল্বথ ওল়্িযল্সর সল্ে 
সবল়্ির আল্গ জথল্কই এিা সছয। 
  
েীবনিাল্ক সুন্দরভাল্ব গল়্ি জতাযার েনে জেট্টাওল়্িযল্সর সসতেই কৃসতত্ব সছয। সতসন 
সছল্যন। কৃতকমথা মসহযা। তািঁর কাে সছয জবতাল্র সশোিান করা। অল্নক সফয সবখোত 
মানুল্ের বেবসার কােও সতসন তোবধান কল্রসছল্যন। এভাল্বই একসিন কাল্বথথ 
ওল়্িযল্সর সল্ে তার পসরি়ি ঘল্ি। 
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কাল্বথথ ওল়্িযস তার কাল্ছ উন্নসতর পথ খুিঁেল্ত এল্সসছল্যন। এভাল্ব িুেল্নর মল্ধে 
ভাযবাসা েন্মা়ি এবং িুেল্ন সবল়্ি কল্রন। সবল়্িল্ত একিা শতথ সছয সবল়্ির পর জে়িা 
ওল়্িযল্সর উদ্দীপনাম়ি কাল্ের পূণথ স্বাধীনতা থাকল্ব। 
  
এরপর জকাল্না এক বছর েুন মাল্স কাল্বথথ ওল়্িযস রওনা হন রাসশ়িা আর জিাসকও 
শহল্রর উল্দ্দল্শে। তািঁর উল্দ্দশে সছয মাউে আরারাথ পবথল্তর শৃল্ে ওঠা। স্ত্রী জেষ্ট্রার 
পসরকল্পনা সছয বাস়িল্ত জথল্ক সনল্ের বেবসা আর কােকমথ িাযাল্না। সকন্তু ওল়্িযস 
্খন ্াও়িার বোপার জশে কল্র জফযল্যন, জেট্টা ওল়্িযস সপসছল়্ি থাকল্ত পারল্যন না। 
সতসন পাহাল়্ির হাতছাসন আর স্বামীর সাহি্থ এস়িল়্ি জ্ল্ত না জপল্র এক িুুঃসাহসী 
অসভ্াল্ন রওনা হল্যন। জস অসভ্ান সছয ভ়িঙ্কর কসঠন। 
  
অসভ্ান জশল্ে জেট্টা ওল়্িযস সনল্ের ো়িগা়ি সফল্র আসার পর বুেল্যন জ্, এক 
অদু্ভত আনন্দম়ি অসভজ্ঞতা সতসন সল্ে সনল়্ি এল্সল্ছন। এর তুযনা়ি তার সনল্ের কাে 
অসত সামানে। এই আি্থ রকম অসভজ্ঞতার ফল্য জেট্টা ওল়্িযস এর পর স্বামীর সল্ে 
পুনরা়ি জমসস্কল্কার এক িুগথম পবথল্ত আল্রাহণ করার েনে অসভ্াল্ন অংশ জনন। এই 
অসভ্ানও সছয অতেন্ত সবপিসংকুয আর কসঠন। এই সবপল্ির মল্ধেও সতসন জ্ আনন্দ 
জপল়্িসছল্যন, জ্ সশহরণ অনুভব কল্রসছল্যন তার তুযনা জমল্য না। 
  
একেন আধুসনকা স্ত্রী হল়্িও জেিা ওল়্িযস উপযসি কল্রসছল্যন, কাল্বথথ ওল়্িযল্সর 
মল্তা মানুল্ের স্ত্রী হও়িা কত ভাল্গের আর জগৌরল্বর-তার তুযনা়ি তার সনল্ের আল্গর 
েীবনল্বি কত তুচ্ছ। এরপর অসভ্ান জশল্ে জফরার পর জেট্টা ওল়্িযস তার বেসক্তগত 
কাল্ের অসফস বন্ধ কল্র সিল়্িসছল্যন। তখন তার মল্ন একিাই মাি আকাঙো েন্ম 
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জন়ি জ্, পৃসথবীর জ্ জকাল্না ো়িগা়ি ্াও়িার স্বাধীনতা পাও়িা। এরপর জথল্ক 
আসেকার অরণেম়ি এযাকা, জসখানকার িুগথম পাহা়িী অিয, োপান, আইসযোন্ড, 
কাশ্মীর উপতেকা প্রভৃসত ো়িগা এই পসরব্রােক িম্পসত ঘুল্র জবস়িল়্িল্ছন। 
  
সনল্ের সিল্ন্ধ বযল্ত সগল়্ি জেট্টা ওল়্িযস বল্যন, আমার আল্গর েীবল্নর কথা ভাবল্য 
আি্থ হল়্ি পস়ি। ্খন ভাবতাম আমার সনল্ের কাে কত আনল্ন্দর সছয। জসিা কতিা 
জ্ ভুয আে ভাবল্য খুব অবাক যাল্গ। 
  
জেট্টা ওল়্িযল্সর মত জমল্ন িযার ফল্য আসম সনল্ে জ্ মহামূযেবান অসভজ্ঞতা অেথন 
কল্রসছ আে মল্ন হ়ি আমার একাকী গল়্ি জতাযা েীবন ্ািাল্কই ্সি আিঁকল়্ি 
ধরতাম, তাহল্য কী আনন্দ আর সুখ জথল্কই না বসিত হতাম। আসম আমার স্বামীর 
রুসির সল্ে আমার সনেস্ব রুসি সমসযল়্ি তার ে়ি্ািা়ি অংশ সনল়্ি তারই সাফল্যের 
ভাসগ হল়্িসছ। তার সুখ িুুঃল্খর অংশীিার হল়্িসছ। আবার ্খন তনরাশে এবং কসঠন 
মুহূল্তথর মুল্খ পল়্িসছ তখন িুেল্ন একই সল্ে তার সামল্ন িািঁ়িাল্ত সামথেও হল়্িসছ, 
্ুদ্ধ কল্রসছ। 
  
জেট্টা ওল়্িযস তািঁর জযখা বইখাসন তার সপ্র়িতমা স্ত্রী জেট্টা ওল়্িযল্সর নাল্ম উৎসগথ 
কল্রসছল্যন। 
  
সমল্সস জেট্টা ওল়্িযস বল্যল্ছন—’আমার স্বামীর কাছ জথল্ক পাও়িা এই ভাযবাসার িান 
আমাল্ক কৃতজ্ঞতা আর সুখ ্তখাসন সিল্ত জপল্রল্ছ আর জকাল্না সকছুই আমাল্ক 
ততখাসন আনন্দ সিল্ত পাল্র সন।‘ ্ারা স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দে সম্পল্কথ মল্নাল্্াগ সিল্ত 
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পাল্রন, স্বামীর কােল্ক ্ারা ভাযবাল্সন, তাল্ির েীবন এমনই আনন্দম়ি হল়্ি ওল্ঠ। 
এিাই জশ্রষ্ঠ পুরস্কার পাও়িা স্বামীর কাছ জথল্ক। 
  
এ বোপাল্র একিা কথা বযা আল্ছ। জ্ সব স্ত্রী অবস্থ্ার বা অনে জকাল্না িাল্প পল়্ি 
বাইল্রর কাল্ের েীবন জবল্ছ সনল্ত বাধে হন তাল্ির আসম জকাল্নাভাল্বই জছাি করল্ত 
িাই না। 
  
আমার মল্ত, প্রল্তেক, স্ত্রীরই সনল্ের পাল়্ি িািঁ়িাল্নার েমতা থাকা উসিত। আমরা সকন্তু 
জকউ োসন কখন কাল্ক েীসবকার সন্ধাল্ন নামল্ত হল্ব। সব অবস্থ্ার েনে ততসর থাকা 
বুসদ্ধমতীর কাে। 
  
আমরা ্ারা স্ত্রীর ভূসমকা পাযল্ন আগ্রহী,স্বামীর কৃতকা্থতাল্ক কীভাল্ব সাহা্ে করল্ত 
পাসর জস সবেল়্ি ্খন আমরা আল্যািনার সূিপাত কল্রসছ। একিা বোপার আমাল্ির 
উল্পো করার উপা়ি জনই, জসসি হয-স্ত্রীর মন আত্মল্কসন্দ্রক হও়িা উসিত হল্ব না। 
এমন জকাল্না স্ত্রীল্যাক পাও়িার উপা়ি জনই, স্সন শুধু সনল্ের স্বাল্থথ জকাল্না ব়ি কাল্ে 
হাত সিল্ত িান। তল্ব বহু জেল্িই বেসতেম থাল্ক। 
  
স্বামী স্ত্রী িুেল্নর উল্দ্দশে ও স্বাথথ ্সি এক থাল্ক তল্ব সুন্দরভাল্ব তাল্ির েীবন গল়্ি 
উঠল্ত পাল্র। স্বামী স্ত্রী িুেনল্ক একই পল্থর পসথক হল্ত জগল্য এই সন়িমসি জমল্ন 
িযল্ত হল্ব-্সি আপনার সনল্ের বেবসা বা কােকমথ আপনার স্বামীর সুখ ও স্বাল্থথর 
পসরপেী হ়ি, তাহল্য আপনার সনল্ের কােসি তোগ করাই ভাল্যা। 
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১৭. এক তরুণী স্ত্রী ও তার স্বামীর কাগহনী 
  
আল্মসরকার জকোসকর অসধবাসী সম. এবং সমল্সস হাইনস জিৌদ্দ বছর সববাসহত েীবন 
্াপন কল্রসছল্যন। আি্থ ঘিনা জ্িা তা হয, সমল্সস হাইন্স অল্হতুক নানান রকম ভ়ি 
জপল্তন। সব রকম আত্মসবশ্বাসই সতসন হাসরল়্ি জফল্যসছল্যন। 
  
সম. হাই সছল্যন একেন স্থ্ানী়ি রােনীসতজ্ঞ ্ুবক আর আইন বেবসা়িী। প্রা়ি সম়িই 
তাল্ক অসতসথ অভোগতল্ির অপো়িন করল্ত হত। তার স্ত্রী জকারী হাইন্স সকন্তু এই সব 
কাল্ে এসগল়্ি জ্ল্ত ভ়ি জপল্তন। স্বামীর সব রকম সামাসেক কােকল্মথ অংশ সনল্ত ভ়ি 
জপল্তন। যিা আর ভ়ি তাল্ক সঘল্র থাকল্তা। সমল্সস হাইস মনসস্থ্র কল্র জফযল্যন 
জ্, জ্ভাল্বই জহাক স্বামীর কাল্ে সহা়িতা করার েনে এই ভ়ি আর আ়িষ্টতা তাল্ক িূর 
করল্তই হল্ব। 
  
একসিন এক মাসসক পসিকার একসি প্রবন্ধ পল়্িই তার সিন্তাধারা এল্কবাল্র পাল্ে 
্া়ি। তাল্ত জযখা সছয: মানুে সবল্শেভাল্ব সনল্ের প্রসত আকেথণশীয হ়ি-তাই সব সম়ি 
অল্নের উপর গুরুত্ব জিও়িা উসিত। অপরল্ক তাই সুল্কৌশল্য তার সমসো সমাধাল্নর 
সবেল়্ি তার সনল্ের সাফল্যের বণথনা করল্ত সিন। তার সিল্কই মল্নাল্্াগ সিল়্ি সনল্ের 
কথা ভুল্য ্ান। 
  
জকারী হাইন্স সঠক করল্যন জ্, এই পরামশথ সনল্ের েীবল্ন যাগাল্বন। সতসন বল্যন, 
অল্নের সিল্ক আকৃষ্ট হও়িার ফল্য সসতেই একিু একিু কল্র আমার িৃসষ্টভসে পাযল্ি 
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সিয, আমার সমস্ত ভ়িও িূর হল়্ি জগয। আসম যেে করযাম আমার মল্তা অনেল্িরও 
সমসো আর অসুসবধা আল্ছ। এল্ক এল্ক তাল্ির আসম ভাযবাসল্ত শুরু করযাম। আমার 
বাস়িল্ত তাল্ির আির আপো়িন করল্ত যাগযাম। আমার স্বামীর সল্ে আসম নানা 
ো়িগা়ি জ্ল্ত যাগযাম। সবল্িল়্ি ব়ি কথা, আসম সনল্ে আমার স্বামীল্ক অথথাৎ বতথমাল্ন 
আইনসভার একেন সম্মাসনত সিসে স্সন, তার সামাসেক কােকল্মথ অংশগ্রহণ পতন 
জথল্ক রো কল্রসছ। এ কথা ্খন মল্ন হ়ি তখন সনল্েল্ক ধনে বল্য ভাসব। . স্বামীর 
েীবন্ািার সল্ে খাপ খাইল়্ি িযার অভোস গল়্ি জতাযা প্রল্তেক স্ত্রীর অবশে কতথবে। 
স্বামীর কাল্ের উন্নসতর পল্থ এসগল়্ি িযার েনে স্ত্রীল্ক অনে সকল্যর সল্ে সদ্ভাব আর 
আন্তসরক সম্পকথ বো়ি রাখাই কতথবে। এ কাল্ে সনল্েল্ক জ্াগে কল্র জতাযা িাই। 
  
সফয স্বামীর স্ত্রীর সাফযেও অবল্হযার ন়ি। এসি একসি প্রল়্িােনী়ি গুণ। আল্মসরকার 
একেন অতেন্ত সবখোত গভনথর আমাল্ক বল্যল্ছন জ্, তার সাফল্যের জবসশর ভাগিাই 
একেন সিন্তাশীয সুন্দরী স্ত্রীর উপল্রই সনভথরশীয সছয। সতসন বল্যন, আমার স্ত্রীর 
সহা়িতা আমার পল্ে অপসরহা্থ। 
  
এই প্রসল্ে বযল্ত িাই জ্, জকারী হাইল্সর মল্তা আপনার ্সি ভ়ি থাল্ক তাহল্য জসিা 
তোগ করার েনে ততসর জহান। অনে মানুল্সর সে আপনার সাহাল্্ে আসল্ত পাল্র। 
অনেল্ক তাই সম্মান করুন, তাল্ির ভাযল্বল্স একাত্ম হল়্ি উঠুন, জিখল্বন আপনার ত্রুসি 
অল্নকিাই িূর করল্ত সেম হল়্িল্ছন। অল্নের সাহিল্্থই এিা সম্ভব। 
  
আল্মসরকান সসল্নমা অোল্সাস়িশল্নর জপ্রসসল্েল্ের স্ত্রী সমল্সস েনেন সযল্খল্ছন-’সফয 
জকাল্না সববাল্হর আসয িাসবকাসঠ হয, স্বামীর সিা পসরবতথনশীয েীবন্ািার সল্ে 
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তাল্য পা জফল্য িযল্ত পারার েমতা। সমল্সস েনেল্নর উপল্িশ হয, ্ারা স্বামীর 
পিল্েল্পর সল্ে পা সমসযল়্ি িযল্ত িান তারা জ্ন সুল্্াগ জপল্যই সামাসেক কােকল্মথ 
জবসশ কল্র অংশ গ্রহণ কল্র বনু্ধ-বান্ধল্বর পসরিল়্ির গণ্ডী জ্ন বা়িাল্ত থাল্কন।’ 
  
আমরা সকন্তু জকউই োসন না কীভাল্ব কার ভসবেেল্তর িরো খুল্য ্াল্ব। সকন্তু ্খন 
সুল্্াগ উপসস্থ্ত হল্ব তখন তার েনে সনল্েল্ক ততসর রাখাই বুসদ্ধমাল্নর কাে। জ্মন-
জিখল্বন আপনার স্বামী একিা উপ্ুক্ত সামাসেক অবস্থ্া়ি জপৌঁল্ছ জগল্ছন, জসই সমল়্ির 
সিেবহাল্রর েনে ততসর সামাসেক অবস্থ্া ্াই জহাক না জকন আপনার উসিত হল্ব 
আপনার স্বামীল্ক সব সম়ি সাহা্ে করা। জকাল্না জেল্ি ্সি কখনও স্বামীর আিার-
বেবহার অভল্দ্রাসিত হ়ি, তখন বুসদ্ধমতী স্ত্রীর উসিত হল্ব স্বামীর ভুয সংল্শাধন করা। 
  
আবার এিাও মল্ন রাখা িাই জ্, স্ত্রী সব সম়ি ভাযবাসাপূণথ মল্নাভাব ও পসরল্বল্শর 
সৃসষ্ট কল্রন, জস রকম স্ত্রীল্ক সপছল্ন জফল্য কখনও জকাল্না স্বামী েীবনপল্থ এসগল়্ি 
জ্ল্ত পাল্রন না। এই ধরল্নর স্ত্রী জ্ জকাল্না স্বামীর কাল্ছই শুল্ভচ্ছা়ি িূত। এমনও 
মানুে বহু পল্থর সন্ধান জপল্ত পাল্র ্ার সাহাল্্ে জ্ জকাল্না সুরুসিসম্পন্ন স্ত্রী স্বামীল্ক 
মূযেবান সামাসেক পৃষ্ঠল্পােকতা িান করল্ত পাল্র। মল্ন রাখা িরকার অনে সব 
জকৌশল্যর মল্তা এই জকৌশল্যও সব সম়ি অনুশীযন করা প্রল়্িােন। 
  
এই সবেল়্ি একেল্নর উিাহরণ সিসচ্ছ। সতসন হল্যন আল্মসরকান সংবাি পসরল্বশন 
সংস্থ্ার জপ্রসসল্েে সম. হোিঁনস সে. কাল্েনবল্নথর স্ত্রী সমল্সস কাল্েনবনথ। এই ধরল্নর 
সহা়িতা িাল্নর কাল্ে অতেন্ত সনপুণা সতসন। সতসন অসত জকৌশল্য কথা বযল্ত পাল্রন। 
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একবার িাউন হল্য জকাল্না সভা়ি বকৃ্ততার জশল্ে সম. কেল্েনবনথ জশ্রাতাল্ির কাছ জথল্ক 
এত জবসশ সংখো়ি প্রল্শ্নর সমু্মখীন হন জ্ সমল্সস কাল্েনবনথ জিল্খন জ্, জকাল্নাভাল্ব 
বাধা না সিল্য তার স্বামী খুবই িান্ত হল়্ি প়িল্বন। সমল্সস কাল্েনবনথ িাইল্যন, ্ত 
শীঘ্র সম্ভব সভা জভল্ঙ জিও়িা িরকার। সমল্সস কাল্েনবনথ তাই মাথা তুল্য বল্য 
উল্ঠসছল্যন, আমার একিা প্রশ্ন আল্ছ, ি়িা কল্র শুনুন। সবাই থামল্তই সতসন বযল্যন, 
‘সমল্সস কাল্েনবনথ’ োনল্ত িা়ি সম. কাল্েনবনথ কখন মধেহ্নল্ভাে সারল্ত বাস়ি 
সফরল্বন?’ এ কথা়ি জশ্রাতারা জবশ যসিত জবাধ কল্র জথল্ম ্ান আর বক্তাও বাস়ির 
সিল্ক রওনা হয। 
  
স্বামীল্ক সফযতার পল্থ সনল়্ি ্াও়িার কাল্ে আরও এক মূযেবান সাহা্ে স্ত্রী করল্ত 
পাল্রন। এই কােসি করল্ত জগল্য ্ল্থষ্ট রকম ভাযবাসা, অনুভূসত এবং তারই সল্ে 
িাই জবশ সকছু সম়ি। একিা কথা মল্ন রাখা প্রল়্িােন জ্, এিা সনপুণভাল্ব সম্পন্ন না 
করা হ়ি তাহল্য ভীেণভাল্ব েসত হল়্ি জ্ল্ত পাল্র। স্ত্রীর নের রাখা প্রল়্িােন জ্ 
স্বামীর মন জথল্ক সাফল্যের আর কৃতকা্থ হও়িার আশা বা ধারণা জ্ন জকাল্নাভাল্বই 
িল্য না ্া়ি। 
  
প্রল্তেক স্ত্রীই োল্নন সবল্শে পসরসস্থ্সতল্ত জকাল্না জকাল্না স্বামী-স্ত্রী কীভাল্ব কােসি 
করল্তন িান। এই কােসি জ্ স্ত্রী সাফল্যের সল্ে করল্ত পাল্রন সতসন সসতেই 
কৃতজ্ঞতার পািী তাল্ত সল্ন্দহ জনই। এই ধরল্নর স্ত্রী সনুঃসল্ন্দল্হ ্া িা়ি তাই জপল়্ি 
থাল্ক। ইংযোল্ন্ডর প্রাক্তন সবখোত প্রধানমেী সেেল্রসয তার স্ত্রীল্ক কল্ঠার সমাল্যািক 
বযল্তন। সেেল্রসয স্ত্রীর কথাল্ক প্রিুর মূযে সিল্তন বল্যই এ কথা বযল্তন। সতসন এই 
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প্রশংসা কল্রল্ছন সমাল্যািনার েনেই। সতসন বল্যসছল্যন জ্, তািঁর স্ত্রী সমাল্যািনার মল্ধে 
সিল়্িই তািঁল্ক পিঙ্খযন জথল্ক রো কল্রল্ছন জসই কারল্ণ সতসন ধনে। 
  
আমার একেন অসত পসরসিত অতেন্ত সফয মানুে আমাল্ক একবার বল্যসছল্যন জ্, তািঁর 
স্ত্রী তার সফয েীবল্নর সুখ-স্বাচ্ছল্ন্দের এক সবরাি অংশ। ভদ্রল্যাল্কর নাম যাইনমোন 
বীিার জো। তার সপতামহী হোসরল়্িি বীিার জো একসিন সবখোত ‘আঙ্কয িমস জকসবন’ 
নাল্মর বইসি রিনা কল্রসছল্যন। সতসন একেন সবখোত জযখক আর অধোপক। 
  
সমষ্টার জো বল্যন, ্খন আসম প্রথম মল্ি উল্ঠ বকৃ্ততা সিল়্িসছযাম, তখন জসৌভাগেেল্ম 
আমার জশ্রাতাল্ির খুবই সন্তুষ্ট করল্ত জপল্রসছযাম। কল্যল্ে ওই বকৃ্ততার কথা ছাপাও 
হ়ি। আমার স্ত্রী সহযো প্রধানত আত্মসবশ্বাল্সর উপল্রই জোর সিল়্িল্ছ। জস আমাল্ক 
বযয, যাইনমোন, তুসম জ্ ভাল্যা কল্রছ তাল্ত আসম সসতেই খুব আনসন্দত, সকন্তু 
কখল্নাই প্রশংসা়ি তুসম পথভ্রষ্ট হল্ব না। মল্ন জরল্খা, কল্ঠার পসরশ্রম কল্র তারই সল্ে 
্সি জতামার কাল্ের ধারাল্ক সঠক না রাখ, তাহল্য জিখল্ব জতামার এই জশ্রাতারাই 
জতামার কাছ জথল্ক িূল্র সল্র জগল্ছ। 
  
একবার এক ো়িগা়ি বকৃ্ততা সিল়্ি উৎফুে হল়্ি বাস়ি সফল্র সহযোর কাল্ছ বকৃ্ততার 
খুিঁসিনাসি জশানাযাম। আর অল্পো করল্ত থাকযাম তার প্রশংসা জশানার েনে। 
  
সহযো মন সিল়্ি সব শুল্ন জস মৃিু জহল্স বযল্যা, ‘খুবই িমৎকার আর আনল্ন্দর খবর, 
সকন্তু বকৃ্ততার সবে়ি জথল্ক জিখল্ত জপযাম তুসম ওই বাস়িল্ত ্ারা থাকল্ব তাল্ির সিল্ন্ধ 
সকছুই বয সন। আমার ধারণা তারাও প্রশংসা পাও়িার জ্াগে।’ কথািা জশানার সল্ে সল্ে 
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স্ত্রীর প্রশংসা পাও়িার সব আশাই সমসযল়্ি জগয। সকন্তু সহযোল্ক আসম আরও জবসশ 
ভাযবাসল্ত শুরু করযাম কারণ ওর সুরুসি সিল্ন্ধ জ্ঞান জিল্খ। আসম এর পরই আমার 
কাল্ে আরও সতকথ হযাম আর জসই ভাল্বই কাে করল্ত যাগযাম। এভাল্বই আমার 
ভসবেেতল্ক মেবুত করযাম। 
  
সমল্সস হাইস, সমল্সস েনেন, সমল্সস কাল্েনবনথ ও সমল্সস জো এই সমস্ত মসহযারাই 
োল্নন, জকমন কল্র স্বামীর সল্ে েীবন্ািা সনবথাহ করল্ত হ়ি। আর জকমন কল্র 
তাল্ির ভাযবাসা যাভ করা ্া়ি। 
  
এই কাে তারা কল্রল্ছন বনু্ধ-বান্ধবল্ির ভাযবাসা ে়ি কল্র, আিরণী়ি হল়্ি স্বামীল্ির 
বাস্তবসভসির উপর প্রসতষ্ঠা কল্র। এর সল্ে তারা স্বামীল্ির সল্ে সমান তাল্যই িযল্ত 
জপল্রল্ছন। 
  
জ্ স্ত্রী এভাল্ব কাে করল্ত পাল্রন তার ভসবেেৎ স্বামীর সল্ে মেবুত না হল়্ি পাল্র না। 
  
সংল্েল্প জতর-জিৌদ্দ-পল্নর-জোয-সল্তর পাল্ঠর সন়িমগুসয: 
  
১। ্খনই প্রল়্িােন জিখা জিল্ব তখনই অনে ো়িগা়ি ্াও়িার েনে সনল্েল্ক ততসর 
রাখল্ত হল্ব। 
  
২। স্বামীল্ক বা়িসত কাে করল্ত হল্য জস বোপারসি মাসনল়্ি সনল্ত হল্ব। 
  
৩। স্বামীর কাল্ে হাসসমুল্খ জ্াগ জিও়িা িরকার। 
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৪। স্বামীল্ক ্সি ঘল্র বল্স কাে করল্ত হ়ি তল্ব পসরল্বশল্ক সহে কল্র জনও়িা 
িরকার। 
  
৫। সনল্ের কাে ্সি জকাল্না ভাল্ব স্বামীর স্বাল্থথর পসরপেী হ়ি তাহল্য তা পসরতোগ 
করা উসিত। 
  
৬। স্বামীর কাল্ের সল্ে সামঞ্জসে জরল্খ িযা প্রল়্িােন। 
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১৮. পরুুর্েরা ডকন িৃহতোি কর্র 
  
স্বামী-স্ত্রীর সববাসহত েীবন জ্ সবসম়ি আনল্ন্দ পসরপূণথ থাল্ক তা ন়ি, অল্নক সম়ি 
সবসিি সমসোও জিখা জি়ি। 
  
েল্রাসথ সেক্স নাল্ম সবখোত একেন সমাে জসসবকা বল্যন, ‘জকাল্না জযাল্কর সবল়্ির 
আনন্দ সব জথল্ক জবসশ সনভথর কল্র সাধারণভাল্ব তার স্ত্রীর জমোে আর িসরল্ির 
প্রকৃসতর উপর। জকাল্না সুন্দরী স্ত্রী নানারকম সিগুল্ণর অসধকাসরণী হল্যও ্সি তার 
জমোেসি ভাল্যা না হ়ি, জস ্সি কযহসপ্র়ি হ়ি বা ঈেথাপরা়িণ হ়ি তাহল্য েীবল্নর 
অথথাৎ সববাসহত েীবল্নর সব আনন্দই মাসি হল়্ি ্া়ি।’ 
  
সবখোত মল্নাসবজ্ঞানী ে. যুই এম. িারমোন জপন প্রা়ি একশ’রও জবসশ সবল়্ির গল্বেণা 
কল্রল্ছন। গল্বেণার ফয জথল্ক সতসন জিল্খল্ছন, জবসশর ভাগ সবল়্ি সফযতা যাভ কল্র 
না স্বামী স্ত্রীর জিাে ত্রুসি ধরল্ত শুরু করা়ি। 
  
গোযাপ পযও সঠক এই ধরল্নর কথাই বল্যল্ছন। সতসনও গল্বেণা়ি একই রকম ফয 
জপল়্িসছল্যন। সতসন জিল্খল্ছন, পুরুেরা স্ত্রীল্ির জিাল্ের মল্ধে প্রধান বল্য ভাল্ব সবরসক্ত 
উৎপািক কােল্ক। 
  
সতসন সি েনসন জিম্পারল্মে অোনাসযসসেসাল্নর তবজ্ঞাসনক মল্নাসবল্েেল্ণ জিল্খন জ্ 
স্ত্রীল্ির একমাি সবরসক্ত উৎপািন আর স্বামীল্ির জিােত্রুসি ধরার প্রবৃসির মল্তা অনে 
জকাল্না মল্নাভাবই েীবন্ািার এত েসতসাধন কল্র না। সবশ্ব সবখোত িাশথসনক 
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সল্েসিস তার কযহসপ্র়ি স্ত্রীর সাহি্থ জথল্ক আত্মরোর েনেই িূল্র সল্র সগল়্ি এল্থন্স 
শহল্রর জকাল্না গাল্ছর তযা়ি বল্সই তার িাশথসনক তে প্রিার করল্তন। তৃতী়ি 
জনল্পাসয়িন স্ত্রীর অতোিার জথল্ক আত্মরোর েনে অপর এক মসহযার কাল্ছ জগাপল্ন 
অসভসার কল্র শাসন্ত জপল্ত িাইল্তন। জরাল্মর সবখোত আগাোস সীোর বাধে হল়্ি তার 
সিতী়ি স্ত্রী বসন়িার সল্ে সববাহ সবল্চ্ছি কল্রসছল্যন। সতসন সনল্েই সযল্খ ্ান জ্ সতসন 
স্ত্রীর সল্ে মাসনল়্ি সনল্ত বেথথ হন। আধুসনক ্ুল্গও এই অবস্থ্া ঘল্ি িল্যল্ছ। আমাল্ির 
পসরসিত একেন ভদ্রল্যাক বল্যল্ছন জ্ তার পাসরবাসরক েীবন তার স্ত্রীর েনে প্রা়ি নষ্ট 
হল্ত িল্যসছয। তার স্ত্রীর সবসমল়্িই তার কােকমথ আর সব বোপাল্র তাল্ক তাসচ্ছযে 
জিখাল্তন। ভদ্রল্যাক স্ত্রীর খারাপ বেবহার সল্েও মুখ বন্ধ কল্র কাে কল্র ্ান। অথথাৎ 
জশে প্থন্ত সববাহ সবল্চ্ছি। ভদ্রল্যাক সিতী়িবার সববাহ কল্রন। এই জমল়্িসি প্রথমা স্ত্রী 
্া করল্ত বেথথ হন তাই কল্র-স্বামীর সমস্ত কাল্ে আগ্রহ প্রকাশ কল্র। ফল্য তাল্ির 
পাসরবাসরক েীবল্ন শাসন্ত জনল্ম আল্ছ। 
  
স্বামী জিল়্িসছল্যন সকছু সহানুভূসত আর ভাযবাসা ্া প্রথমা স্ত্রী এল্কবাল্রই স্বামীল্ক সিল্ত 
পাল্র সন। এই তুচ্ছ তাসচ্ছল্যের ভাবই স্বামী-স্ত্রীর মল্ধে অযঙ্ প্রািীর হল়্ি িািঁ়িা়ি। সবরসক্ত 
উৎপািল্নর সব জথল্ক মারাত্মক বোপারসি হয জ্, জকাল্না মানুেল্ক অনে কারও সল্ে 
তুযনা কল্র হীন বা জছাি প্রসতপন্ন করার জিষ্টা। 
  
স্ত্রীর জ্বাযা ধরাল্না বাকেবাণ খারাপ প্রসতসে়িা েন্ম সিল়্ি থাল্ক। অতেন্ত েসতকর 
অবস্থ্ার সৃসষ্ট কল্র। 
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একিা কথা মল্ন রাখা িরকার জ্, সনল্েল্ির রসনা বা সমাল্যািনার কােল্ক সং্ত 
করল্ত পারা একিা সবল্শে গুণ। আর এিা করল্য মল্ন রাখল্বন জ্, জকাল্না স্বামী-স্ত্রী 
তাল্ির পাসরবাসরক েীবল্ন শাসন্ত জপল্ত পাল্রন ও সনষ্কযঙ্কভাল্ব েীবন কািাল্ত পাল্রন। 
একিা কথা মল্ন রাখল্ত হল্ব জ্, কাল্ের ো়িগা়ি স্বামীর উন্নসত জহাক আর নাই জহাক 
তাল্ক কখনও প্রল্তেকসি মুহূল্তথ বাকেবাল্ণ েেথসরত করা উসিত ন়ি। 
  
ভাসেথসন়িা প্রল্িল্শর একেন অধোপক ে. সোমুল়্িয েসব্লউ. সেল্ফনসন সম্প্রসত তািঁর 
এক বকৃ্ততা়ি আল্মসরকান স্বামীল্ির কাল্ছ িারসি িাসব রাল্খন। জসগুল্যা হয : 
  
(১) ঘোনর ঘোনর জথল্ক ্তিূর সম্ভব িূল্র থাকা। 
  
(২) সপছু হল্ি ্াও়িা জথল্ক সনরস্ত হও়িার জিষ্টা করা। 
  
(৩) সারাসিল্নর কল্ঠার পসরশ্রল্মর জশল্ে সিল্নর জশল্ে পুরল্না জপাশাল্ক শ্ো়ি গা 
এসযল়্ি জিও়িা জথল্ক মুসক্ত। 
  
(৪) বিহেম জথল্ক মুসক্ত। 
  
সব জেল্ি জ্ স্ত্রী জিােী তা ন়ি, স্বামীরা জস সমূ্পণথ সনল্িথাে তা বযা ্া়ি না। জিখা 
প্রল়্িােন এই ঘোনর ঘোনর জকাল্না রকম শারীসরক ত্রুসি জথল্ক আসল্ছ সকনা। জসই 
কারল্ণ স্ত্রীর সিল্ন্ধও সকছুিা সহানুভূসতশীয হও়িা প্রল্তেক স্বামীর উসিত। 
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এিা করল্য অল্নক জেল্ি জিখা ্া়ি জ্, বহু জেল্িই সমসোর সমাধান হল়্ি জগল্ছ আর 
পরস্পরল্ক বুেল্ত শুরু কল্রল্ছ। তাই এর প্রসতকাল্রর উপা়ি হয েীবন্ািাল্ক 
অসধকতর স্বাচ্ছন্দেম়ি কল্র জতাযা। 
  
এবার জ্ সমসোসির কথা উল্েখ করল্বা তা হয অবসন্নতা। আমার পরামশথ হয 
অবসন্নতার কারণ জবর কল্র তা িূর করা। 
  
মল্নাসবজ্ঞানীল্ির মত হয, শত্রুতার ভাব মন জথল্ক িূর কল্র জফযল্ত হল্ব। ঈেথার ভাব 
মল্নর মল্ধে জেল্গ থাকার ফল্য অল্নক সম়ি স্ত্রীল্ির ঘোনর ঘোনর করার মল্নাবৃসি 
োগল্ত পাল্র। এর মল্ধে নানা ধরল্নর কারণ থাকা সম্ভব, জ্মন, আইনগত সমসো, 
ভাযবাসার অভাব, েীবল্নর প্রসত সবসভন্ন কারণেসনত সবতৃষ্ণা। এসব সকছুর পসরণসত 
মল্নর মল্ধে িাপা জোভ ্ার প্রকাশ বাইল্র ঘল্ি থাল্ক। 
  
এিা িূর করল্ত জগল্য অবশেই সনল্ের আভেন্তরীণ সংগ্রাল্মর স্বরূপসি খুিঁল্ে জবর কল্র 
তার প্রসতকাল্রর বেবস্থ্া করল্ত হল্ব। –একসি ঘিনার কথা বযসছ। জকাল্না এক সম়ি 
আল্মসরকার েসেথ়িা প্রল্িল্শর সুসপ্রম জকাল্িথ এক মামযা়ি রা়ি জিও়িা হ়ি জ্, জকাল্না 
স্বামী ্সি কযহসপ্র়িা স্ত্রীর হাত জথল্ক আত্মরোর উল্দ্দল্শে জকাল্না অসতসথ গৃল্হ সনল্েল্ক 
আযািা ভাল্ব রাখল্ত িা়ি তাহল্য জকাল্না ভাল্বই স্বামীল্ক জিাে জিও়িা ্া়ি না। সুপ্রীম 
জকািথ আরও োনা়ি জ্ পসবি বাইল্বল্য সল্যামল্নর কথা এই রকম: 
  
সবসৃ্তত ঘল্র কযহসপ্র়িা স্ত্রীর সল্ে বাস করা অল্পো ছাল্ির জছাউ ঘল্র এক জকাল্ণ বাস 
করাই জশ্র়ি। 
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এিা প্রামসণত সতে জ্, বহু জযাকই তাল্ির স্ত্রীর হাত জথল্ক জকাল্না অথথ বে়ি না কল্র 
মুসক্ত জপল্ত আগ্রহী। অবশে এও জিখা জগল্ছ, বহু স্বামী আবার জ্ জকাল্না উপাল়্িই স্ত্রীর 
হাত জথল্ক মুসক্ত িা়ি আর জসেনে প্রিুর অথথ বে়ি করল্তও গররাসে ন়ি। 
  
এখন োনা িরকার জ্, আপনার জরাগিা কী এবং জসিা পসরষ্কার করল্তই হল্ব না হল্য 
জস জরাগ আল্রাল্গের আশা িুরাশা মাি। 
  
জকাল্না স্ত্রী ্সি োনল্ত িান এ জরাগ তার আল্ছ সকনা, তল্ব তার স্বামীল্ক সেল্জ্ঞস কল্র 
জেল্ন জনও়িা িরকার সতসন অসন্তুষ্ট হন সকনা। তাহল্য শীঘ্রই জসিা করা প্রল়্িােন। 
  
এই কাে ছসি পসরকল্পনা কাল্ে আসল্ত পাল্র : 
  
(১) স্বামী ও পসরবাল্রর সহল্্াসগতা জমল্ন সনল্ত উল্িোগ সনন। সব জিল়্ি জসরা উপা়ি 
হয আপসন ্খন জরল্গ সগল়্ি জবসশ মািা়ি ঘোনর ঘোনর করল্বন তখনই জ্ন আপনাল্ক 
জবশ ভাল্যা রকম েসরমানা করা হ়ি। 
  
(২) জ্ জকাল্না কথা মাি একবারই বযা অভোস করুন। বার বার সখি সখি করল্য 
োনল্বন জস কাে হও়িার অল্নক অসুসবধা আল্ছ। 
  
(৩) সমসষ্ট কথা বল্য জ্ জকাল্না কাে করাল্নার জিষ্টা করল্ত হল্ব। মল্ন রাখল্বন 
সভসনগাল্রর স্বাি িক-এর সাহাল্্ে ্ত মাসছ ধরা সম্ভব সিসনর সাহাল্্ে তার জিল়্ি অল্নক 
জবসশ সংখেক মাসছ ধরা সহে। সখি সখি কল্র সকছু বযার জিল়্ি সমসষ্ট কথা়ি বযল্য 
জকাল্না কাে শতকরা অল্নক জবসশ হাল্র সম্পন্ন হবার সম্ভাবনা থাল্ক। 
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(৪) স্বভাবল্ক সবসম়ি সরয রাখার জিষ্টা করল্ত হল্ব। জিখা ্াল্ব এ কােসি আপনার 
মল্ন অল্নক জবসশ উন্নসতর ভাব োগাল্ত পাল্র। 
  
জবসশ রকম ভাবাল্বগল্ক প্রশ্র়ি জিও়িা উসিত ন়ি। এর ফল্য প্রিণ্ড েসত হবার সম্ভাবনা 
থাল্ক। জযসে মোকল্বল্থর ভূসমকাল্ত বহু স্ত্রীল্ক অসভন়ি করল্ত জিখা ্া়ি, ্া কখল্নাই 
উসিত ন়ি। অল্নক স্ত্রীল্ক জিখা ্া়ি জ্ মানসসক তধ্থ হাসরল়্ি এমন অল্নক কাে কল্র 
বল্সন ্ার ফল্য স্বামী-স্ত্রীর স্বগথী়ি ভাযবাসা ঘৃণাল্ত পসরণত হল়্ি ্া়ি। মল্ন রাখল্ত হল্ব 
জ্, পিািপসরণ েল়্ির কােও করল্ত পাল্র। 
  
(৫) জ্ জকাল্না ধরল্নর গুরুতর িুুঃখ কল্ষ্টর কথা শান্তভাল্ব গ্রহণ করল্ত জিখা সিল্য 
জসিা অগ্রাহে না কল্র স্বামী-স্ত্রী আল্যািনার মল্ধে সিল়্ি তার সমাধান করা উসিত। 
এখাল্ন সবশ্বাসই হয মূযকথা। 
  
(৬) স্বামীল্ক সিল়্ি জোর কল্র জকাল্না কাে করাল্নার জিষ্টা না কল্র বরং অনুল্প্ররণার 
মল্ধে সিল়্ি জসিা করাই ভাল্যা। 
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১৯. স্বামীর কার্ে মাথা িলার্বন না 
  
সকছুসিন আল্গ এক ইন্ডাসস্ট্র়িায মোল্নোল্রর সল্ে কথা বযল্ত বযল্ত সেল্জ্ঞস 
কল্রসছযাম। তািঁর মল্ত, 
  
কীভাল্ব স্ত্রীরা স্বামীল্ির েীবল্ন উন্নসতর পল্থ সহা়িতা করল্ত পাল্র। 
  
ভদ্রল্যাক উিল্র বযল্যন, ‘আমার িৃঢ় সবশ্বাস স্ত্রীরা জ্ভাল্ব স্বামীল্ির উন্নসতর সহা়িতা 
করল্ত পাল্রন তার মল্ধে িুসি কাে প্রধান। প্রথমসি হয, স্বামীল্ক প্রকৃত ভাযবাসা; আর 
সিতী়িসি হয, স্বামীর কাল্ে বাধা সৃসষ্ট না কল্র তািঁল্ক স্বাধীনভাল্ব কাে করার সুল্্াগ 
কল্র জিও়িা।’ জ্ জকাল্না সপ্র়ি স্ত্রীরই কতথবে হও়িা উসিত তার স্বামী ্াল্ত সুখী-
স্বাচ্ছন্দেপূণথ েীবন ্াপন করল্ত পাল্রন জসসিল্ক যেে রাখা। 
  
অল্নক স্ত্রী আবার স্বামীল্ক আরও উিঁিু পল্ি প্রল্মাশন পাও়িার েনে উৎসাহ িান করল্ত 
পাল্র। তল্ব স্বামীর কাল্ে স্ত্রীর অকারণ হস্তল্েপ ও অল্নক সম়ি সবপিনক হল্ত 
পাল্র। তাই স্বামীর কাল্ে মাথা গযাল্না সঠক ন়ি। 
  
সকছুসিন আল্গ আমার েগনক বনু্ধ বল্যন জ্ তার প্রসতষ্ঠাল্ন বহুসিল্নর উচ্চপিস্থ্ 
একেন কমথিারী বরখাস্ত হন, কারণ তার স্ত্রী জবশ জোর কল্রই তার কাল্ে হস্তল্েপ 
করল্তন। স্ত্রী জ্ কাে কল্রসছল্যন তা অতেন্ত গসহথত তাল্ত সল্ন্দহ সছয না। সতসন ওই 
প্রসতষ্ঠাল্নরই অনোনে উচ্চপিস্থ্ কমথিারীর সবরুল্দ্ধ ে়ি্ে শুরু কল্রন। তার ধারণা সছয, 
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তারা স্বামীর প্রসতিন্দী। ভদ্রমসহযা ওইখাল্নই থাল্মন সন। সতসন ওই সব কমথিারীর 
স্ত্রীল্ির সবরুল্দ্ধ নানা রকম কুৎসা রিাল্ত শুরু কল্রন। 
  
স্বামী এসব বোপার োনার ফল্য নানাভাল্ব স্ত্রীল্ক সনরস্ত করল্ত জিষ্টা কল্রও বেথথ হন। 
জশে প্থন্ত সতসন অপারগ হল়্ি িাকসর জথল্ক পিতোগ কল্রসছল্যন। এ ছা়িা তার জকাল্না 
পথ সছয না। স্বামীর কাল্ে স্ত্রীর অকারণ অনো়ি হস্তল্েল্পর পসরণসত এই রকমই হল্ত 
পাল্র। 
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২০. স্বামীর কার্ে উৎসাহ গিন 
  
১৯২৬ সাল্য জেন ওল়্িযস িমাস কাযথাইযল্ক সবল়্ি কল্রন। সতসন ইল্চ্ছ করল্য জ্ 
জকাল্না উচ্চপিস্থ্ মানুেল্ক সহল্েই সবল়্ি করল্ত পারল্তন। কারণ িমাস কাযথাইয 
অসাধারণ ধীশসক্ত সম্পন্ন মানুে হল্যও প্রা়ি গ্রামে আর সকছু সবসিি িসরল্ির। প্রিণ্ড 
রকম খামল্খ়িাযী। তািঁর অথথকরী অবস্থ্া জমাল্িই ভাল্যা সছয না। বযল্ত জগল্য সকছু 
ভসবেেতও সছয না। থাকার মল্ধে তািঁর ্া সছয তা হয তীক্ষ্ণ বুসদ্ধ আর সুপ্ত প্রসতভা। 
  
জেন কাযথইয তািঁর স্বামীর েীবন-্ািার মানল্ক কল্র তুযল্ত িান উন্নত। সম্রমল্ক 
উন্নসতর িরম সীমা়ি জপৌঁল্ছ সিল্ত িান। 
  
জেন সনল্ে সছল্যন একেন সসতেকার ধীশসক্ত-সম্পন্ন মসহযা কসব। অথি স্বামীর কাল্ে 
আরও জবসশ সম়ি জিবার উল্দ্দল্শে কসবতা রিনা তোগ কল্রন। িমাস কাযথাইয সছল্যন 
একেন স্কিযোল্ন্ডর মানুে। জেন কাযথাইয িাইসছল্যন এিাই জিখল্ত জ্ তার স্বামী 
এসেনবাগথ সবশ্বসবিোযল়্ির যেথ জরক্টল্রর পি অযংকৃত করল্ছন। এই কারল্ণই জেন বনু্ধ-
বান্ধব, আত্মী়ি পসরেনল্ক জছল়্ি িল্য ্ান সুিূর স্কিযোল্ণ্ডর এক সনসরসবসয গ্রাল্ম স্বামীর 
সল্ে। জেন সছল্যন সসতেকার একেন সমতবে়িী গৃসহণী। সনল্ের জপাশাক পসরচ্ছি সতসন 
সনল্েই বাসনল়্ি সনল্তন। সতসন স্বামীর জসবা শুশ্রূো করল্তন এবং স্বামীর অসল্ন্তােল্ক 
জহল্সই উস়িল়্ি সিল্তন। তািঁর সবল্িল়্ি জ্ প্রশংসনী়ি গুণসি সছয তা হয-সতসন কখল্নাই 
স্বামীর বেসক্তগত মতামত বিয করার জিষ্টা করল্তন না। সতসন স্বামীল্ক তািঁর পছন্দ করা 
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পল্থই িযল্ত সিল্ত িাইল্তন আর পৃসথবীর সকল্যই এই মতিাই গ্রহণ করুক এিাই 
সতসন জিল়্িল্ছন। 
  
এিা সসতে জ্, একেন মানুেল্ক তার সনল্ের শসক্তর পসরমাণ বুেল্ত জিও়িা আর তার 
শসক্তর বাইল্র জঠল্য জিও়িা-এই িুল্িার মল্ধে ্ল্থষ্ট তফাৎ আল্ছ। প্রল্তেক স্ত্রীর উসিত 
পুরুেল্ির শসক্তর সীমা জবাোর জিষ্টা করা। এিা সসতে জ্ আমরা কখল্নাই সব সম়ি 
অতখাসন সল্িতন থাসক না। এখনও জিখা ্া়ি জ্, অল্নল্ক কারও অধীনস্থ্ থাকার ফল্য 
িমৎকার কাে করার িেতা যাভ কল্র। অথি তাল্ির ্সি জকাল্না সম়ি জোর কল্র 
উিঁিু পল্ি িাস়িত্বশীয কাল্ের ভার িাসপল়্ি জিও়িা হ়ি তাহল্য তাল্ির জ্াগেতা কমল্ত 
শুরু কল্র। এল্ির পসরণসত হ়ি খুবই করুণ। তারা হ়ি আযসার, না হ়ি অনেভাল্ব মৃতুে 
বরণ কল্র। কারণ তাল্ির জিল্হর গঠল্ন ওই অসতসরক্ত পসরশ্রম সহে হ়ি না। কৃতকা্থতা 
সনভথরশীয জ্ পসরমাণ কাে আমাল্ির মানসসক, শারীসরক আর আভেন্তরীণ ধাতু প্রভৃসত 
সহে করল্ত সেম। 
  
ওসরমান মারল্েন বল্যন, প্রথম জশ্রণীর ভারবাহল্কর জিল়্ি সিতী়ি জশ্রণীর বাহক হও়িা 
অল্নক ভাল্যা। 
  
এিা আমাল্ির মল্ন রাখা িরকার জ্, প্রকৃসত কখনও জকাল্না মানুেল্ক উচ্চপিস্থ্ মানুে 
হও়িার জ্াগেতা সিল়্ি ততসর কল্র না। সকন্তু আমরা উিঁিু উপাসধকারীল্ির এই ধরল্নর 
অসতরসঞ্জত সম্মানই সকন্তু সিল্ত অভেস্ত। 
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জকাল্না মানুেল্ক জস জ্ কাে পছন্দ কল্র না জস বোপাল্র ্তই উল্িোগী কল্র জতাযার 
জিষ্টা করা জহাক না জকন, জস ওই কাে সকছুল্তই মন সিল়্ি করল্ত পাল্র না। উন্নসত 
েস়িত থাকল্যও আবার জিখা ্া়ি, মানুে তাল্তও সফয হ়ি না আবার কখনও কখনও 
জবসশ এসগল়্ি ্াও়িার সুল্্াগও িুভথাল্গের সূিনা কল্র বল্স। 
  
এ বোপাল্র একিা উিাহরণ সিসচ্ছ। আল্মসরকার হাও়িাই িীপপুল্ঞ্জর হনযুযুর পুসযশ 
সবভাল্গর সিল্ফােথ ওল়্িেমোল্নর কথাই বযল্ত িাই। জস সছয পুসযল্শর জমাির িহযিারী 
িল্যর একেন। জস হাইল্েন স্ট্রীল্ি বাস কল্র। তার জছাি জমল়্ি েন্মাল্নার সম়ি তাল্ক 
অনে এক িপ্তল্র বিসয করা হ়ি, এই বিসযর ফল্য তার মাইল্নও বাল়্ি। সকন্তু এর ফল্য 
তার পসরশ্রম আর িাস়িত্বও অল্নক বৃসদ্ধ হ়ি। এর ফল্য স্ত্রী আর সশশুকনোর জিখাল্শানা 
করার মল্তা সম়িও তার থাল্ক সন। সকন্তু বাধে হল়্িই তাল্ক নতুন কাল্ের িাস়িত্ব পাযন 
কল্র িযল্ত হয। এর পসরণাল্ম ওল়্িেমোল্নর ওেন কমল্ত শুরু করয। ওল়্িেমোন 
অবসাল্ি প্রা়ি জভল্ে প়িল্ত যাগল্যা। জশে প্থন্ত তাল্ক োক্তাল্রর শরণাপন্ন হল্ত হয। 
  
োক্তার ওল়্িেমোল্নর সল্ে নানা আল্যািনার পর আসয জরাগ ধরল্ত পারল্যন। োক্তার 
পুসযশ প্রধানল্ক োনাল্যন ওল়্িেমোনল্ক জ্ন আল্গর পল্িই কাে করল্ত জিও়িা হ়ি, 
না হল্য তারা একেন িে পুসযশ কমথীল্ক হারাল্বন। কারণ ওল়্িেমোন অবসািগ্রস্ত, 
পুসযশ প্রধান আবার ওল়্িেমোনল্ক আল্গর পল্িই সফসরল়্ি আনার পর তার স্বাল্স্থ্ের 
উন্নসত ঘিল্ত যাগয। অবসািও িূর হল়্ি জগয। মাইল্নর জিল়্ি অল্নক জবসশ মহৎ হয 
স্বাস্থ্ে, সুখ ও তৃসপ্ত। 
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অল্নক স্ত্রী আল্ছন ্ারা তাল্ির স্বামীল্ির িাকসরল্ত উিঁিু পল্ি জিখল্ত আগ্রহী। 
প্রসতল্্াসগতা়ি স্বামীল্ির ে়িই তাল্ির একমাি কামে, হঠাৎ জকাল্নাভাল্ব জকাল্না স্বামী 
এই ধরল্নর উিঁিুপল্ি আসীন হল্য পল্র সকন্তু নানা সমসো পাসরবাসরক েীবনল্ক কেসকত 
কল্র জতাল্য। এখন স্বামীল্ির আর আল্গর ো়িগা়ি সফল্র আনার জকাল্না উপা়ি থাল্ক 
না। কারণ জসিা তার েমতার বাইল্র এ কথা সঠক জ্ অতেসধক মািা়ি উচ্চাকাঙ্ক্ষা 
সাংঘাসতক রকম েসতকর। সনউই়িকথ িাইমল্সর সাম্প্রসতক এক সংখো়ি একসি খবল্রর 
সশল্রানাম আমার নেল্র পল়্িসছয, জসই সশল্রানাল্ম োনা ্া়ি জ্ আল্মসরকা ্ুক্তরাল্ষ্ট্রর 
বহু অসফসার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারল্ণ আত্মহতোর পথ জবল্ছ জনন। 
  
সকছু বোপাল্র আমাল্ির সতকথ থাকা উসিত। আমরা আমাল্ির আ়িিাধীন কাল্ের 
অনবরতই সমাল্যািনা কসর-আর জ্ কাে আমাল্ির বসহভূথত তারই প্রসত আমাল্ির 
আগ্রহ থাল্ক সব জথল্ক জবসশ। এই সমথোর সপছল্ন ছুিল্ত জিল়্ি আমরা বেথথ হই আর 
সনল্েল্ির বা স্বামীল্ির আত্মহতোর পথ খুল্য সিল্ত িাই। এ সবেল়্ি োুঃ সপিার জে, 
জেইনল্োন হাউ িু েপ সকসযং ইওর জসযফ’ গ্রেসিল্ত এই ধরল্নর মল্নাভাবাপন্ন 
স্ত্রীল্ির িা়িী কল্রল্ছন, ্ারা আরও সম্মান-অথথ আর েীবনধারল্নর েনে সবযাসসতা আর 
তারই সল্ে প্রসতল্বশীল্ির জিল়্ি আরও ্শ প্রসতপসি যাভ করার েনে স্বামীল্ির 
উৎসাসহত কল্রন জসই স্ত্রীল্ির সতসন জিাোল্রাপ কল্রল্ছন। 
  
ো. জেইনল্োন বল্যন, ওই ধরল্নর মসহযারা হ়ি েন্মসূল্ি বা সশোর ফল্য এই 
ধরল্নর অসতমািা়ি উচ্চসভযাসী হল়্ি থাল্কন। আমাল্ির একমাি উসিত হল্ব আমাল্ির 
স্বামীল্ির তাল্ির েমতার সিবেবহার করল্ত জিও়িা আর অ্থা সব্রত না করা। স্ত্রী 
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সহসাল্ব জকাল্নাভাল্বই আমাল্ির উসিত ন়ি জ্, স্বামীল্ির অসনধথাসরত জকাল্না কাল্ের 
সিল্ক জঠল্য জিও়িার জিষ্টা করা। 
  
সবখোত জযখক এন. সে. বোল্রাি তািঁর ‘আিথ অব সযসভং’ গ্রল্ে বল্যল্ছন জ্, “একেন 
রাষ্ট্রনা়িক কখল্নাই রাল্ষ্ট্রর সমস্ত সমসোর সমাধান করল্ত পাল্র না। আবার জতমনই 
একেন ভ্রমণকারী পৃসথবীর সব জিশও ভ্রমণ করল্ত পাল্রন না।” এই কারল্ণ প্রল়্িােন 
জিখা সিল্য জকাল্না প্রল্যাভন মি অনুপ্ুক্ত বেসক্তল্কও প্রল়্িােন জিখা সিল্য জকাল্না 
প্রকল্প জথল্ক সসরল়্ি সিল্ত হ়ি। 
  
তাই স্ত্রীল্ির সব সম়ি মল্ন রাখা প্রল়্িােন, স্বামীর সাফযে ্সি িান তল্ব তাল্ক 
উৎসাসহত করুন, ভাযবাসুন ও তার সহকমথী হল়্ি উঠুন। সকন্তু কখল্নাই, তািঁল্ক সিল়্ি 
সকছু অসতসরক্ত কাে করাল্নার জিষ্টা করা উসিত হল্ব না। 
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২১. পগরবতের্ন ভ়ি পার্বন না 
  
আল্মসরকার কানসাস প্রল্িল্শর এক খামাল্রর মাসযক িাযথস রবািথসন আসশ বছর আল্গ 
একবার পরীো কল্র জিখল্ত জিল়্িসছল্যন ইসন্ড়িান সীমাল্ন্ত সগল়্ি সকছু করল্ত পাল্রন সক 
না। এরকম সকছু মনস্থ্ কল্রই সতসন তার স্ত্রী হোসরল়্িি সমস্ত মাযপি আর 
জছল্যল্মল়্িল্ির সনল়্ি একিা ও়িাগল্ন জিল্প অোনার সিল্ক ্ািা শুরু করল্ন। জশে 
প্থন্ত তারা আল্মসরকার ওকযাল্হামার উির-পূবথ সিল্ক সসমারুন নিীর তীল্র থাকার 
বেবস্থ্া গল়্ি জতাল্যন। জসখাল্ন রবািথসন একিা কাল্ঠর বাস়ি বাসনল়্ি জফল্যন। এরপর 
সকছুসিন কািল্য সতসন সামানে সকছু িাকার সবসনমল়্ি ওই জছাট্ট গ্রামীণ এযাকা়ি একিা 
জিাকান কল্রন। ওই গ্রামসি বতথমাল্ন ্ুক্তরাল্ষ্ট্র িাযমা’ নাল্ম পসরসিত। 
  
হোরসরল়্িল্ির সম়ি জতমন ভাল্যা ্াসচ্ছয না। অথথাভাল্ব নসি সন্তান সনল়্ি জকাল্না রকল্ম 
সিন কািসছয, তাল্ির ততসর ঘর সছয সমূ্পণথ খবল্রর কাগল্ের। গ্রাল্ম োক্তার বল্যও 
জকউ সছয না। জছল্যল্মল়্িল্ির সু্কয বযল্ত সছয একখানা কামরার এক সমশনাসর 
সবিোয়ি। আবহাও়িা সছয জ্মন গরম জতমনই শীত। তা সহে করা খুবই কসঠন। 
রবািথসন িম্পসত সকন্তু সব সকছুই সহে করল্ত সশখল্যন, প্রকৃসতর সল্ে সনল্েল্ির মাসনল়্ি 
সনল্যন, আর ধীল্র ধীল্র সফযতার সিল্ক এসগল়্ি িযল্ত থাল্কন। হোসরল়্িি স্বামীর েনে 
সবই হাসসমুল্খ সহে করল্ত থাল্কন। সতসন স্বামী ও জছল্যল্মল়্িল্ির জিখল্ত িাইল্তন 
উন্নসতশীয নাগসরক আর সশসেত। এল্ক এল্ক তারা সসতেকার সুখী িম্পসত হল়্ি ওল্ঠন। 
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রবািথসন পসরবার ওই এযাকা়ি পসরসিত হল়্ি ওল্ঠন। আল্মসরকা ্ুক্তরাল্ষ্ট্রর ওই সুিূর 
সীমান্ত এযাকা জ্ উন্নত হল়্ি ওল্ঠ তার েনে এই পসরবারসির িান অসামানে। তাল্ির 
জিষ্টা়ি এক নতুন অিয জসখাল্ন গল়্ি ওল্ঠ। সবল্িল়্ি প্রশংসসত হয সমল্সস রবািথসন। 
তািঁর স্বামীর প্রসত অসবিয আস্থ্া, ভাযবাসা আর কসঠন পসরশ্রমই এই সুন্দর পসরল্বল্শর 
েন্ম জি়ি। 
  
হোসরল়্িি রবািথসল্নর েীবল্ন জথল্ক প্রমাণ পাও়িা ্া়ি, ্ারা কষ্ট আর সসহষু্ণতার মল্ধ 
সিল়্ি স্বামীল্ক উৎসাহ জ্াগাল্ত পাল্র তারা জরাগ, সবপি আপি সবসকছুই অনা়িাল্স িমন 
করল্ত সেম। ভ়ি তাল্ির জকাল্না েসত করল্ত পাল্র না। জকাল্না বাধা-সবপসি এই 
ধরল্নর মানুল্ের অগ্রগসতল্ক স্তি করল্ত পাল্র না। তারা কখনও অতীল্ত সুখ ঐশ্ব্থ বা 
ধনসম্পল্ির েনে ভাল্বন না। সমস্ত জিল্শই এমন মানুে ধনেবাল্ির জ্াগে। 
  
এ কথা মল্ন রাখা িাই জ্ স্বামী-স্ত্রীর সাফযে প্র়িাসী তাল্ক অগ্রগামী মসহযাল্ির মল্তাই 
উৎসাহী আর সংগ্রামী মল্নাভাব সম্পন্ন হল্ত হ়ি স্বামী জ্ কাে পছন্দ কল্রন জসই কাল্ে 
উৎসাহ সিল্ত হ়ি। অেথন করল্ত হ়ি িুুঃখ-কষ্ট সহে করার েমতা। 
  
এমন এক মানুল্ের কথা োনা সছয স্সন তার সনসিথষ্ট িাকসরসি করল্তন একান্ত 
অসনচ্ছা়ি-তার কাল্ছ ওই কাে জ্ন মৃতুের আল্িল্শর মল্তা মল্ন হত। এর কারণ তার 
স্ত্রী িাইল্তন আরও সনরাপিা আর উন্নসত। 
  
ভদ্রল্যাক বুকসকপার সহসাল্ব িাকসর শুরু কল্রন। আ়ি বা়িাল্নার উল্দ্দল্শে ভদ্রল্যাক 
একিা জমাির গাস়ি জমরামত করার কারখানা স্থ্াপন কল্রন। জশে প্থন্ত সতসন সবল়্ি 
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কল্রন। তার স্ত্রী িাইল্যন, ্া করল্ছন সনল্েল্ির একিা বাস়ি না হও়িা প্থন্ত জসিাই 
কল্র ্ান। জশে প্থন্ত তাল্ির একিা বাস়িও হয, তাল্ির সন্তানও হয। সকন্তু স্ত্রী 
জসখাল্নই জথল্ম থাকল্যন না, তার িাল্প পল়্ি ভদ্রল্যাক পসরশ্রম কল্রই িযল্যন। জবশ 
কল়্িক বছর ওই ভাল্বই জকল্ি িযল্যা। ভদ্রল্যাক ্া সকছু করল্যন সবই শুধু মাি স্ত্রীর 
িাল্প পল়্ি কল্রন। ওই কাল্ে তার ইচ্ছা সকছুমাি সছয না। জকাল্না পসরবতথন তার স্ত্রীর 
জমাল্িই কামে। সছয না। 
  
েীবন সা়িাল্হ্ন জপৌঁল্ছ ভদ্রল্যাক আে ব়িই িান্ত। সতসন িুরাল্রাগে জরাল্গ আোন্ত হল়্ি 
পল়্িল্ছন, স্মরণশসক্ত এল্কবাল্রই জনই। জকাল্না রকল্ম সতসন েীবল্নর জবাো বহন কল্র 
িল্যল্ছন। েীবল্নর জবসশর ভাগ সম়িিাই তািঁর জকল্িসছয অতৃসপ্তর মধে সিল়্ি। স্ত্রীর িাল্প 
পল়্ি তাল্ক এমন কাে কল্র জ্ল্ত হ়ি ্াল্ত মানসসক আনন্দ এক কণাও সছয না। 
  
অথি জযাকসি ্সি সনল্ের ইচ্ছামল্তা কাে করল্ত পারল্তা তাহল্য সকছুিা মানসসক 
আনন্দ যাভ করল্ত জপল্তা ও অনাসবয তৃসপ্ত। হ়িল্তা একসিন সাফযেও আসল্তা। 
আল্মসরকার সশোর সব্রউস়িং প্রসতষ্ঠান সম্প্রসত প্রা়ি ছ’হাোর গৃসহণীর সল্ে সাোৎ কল্র 
এক সমীো ততসর কল্রল্ছন। এই সমীোল্ত জিখা ্া়ি, শতকরা পিঁসিশ ভাগ গৃসহণী 
তাল্ির স্বামীল্ির েীবল্ন জকাল্না পসরবতথন িান না। বাসক শতকরা পিঁিাির ভাগ 
পসরবতথন িান। 
  
একিা কথা মল্ন রাখা িরকার জ্, জ্ ধরল্নর কাে মানুেল্ক সুখী কল্র জতাল্য জসই 
রকম কােই তার উপ্ুক্ত। জ্ কাে তাল্ক শুধু ধনী বা সম্পি শাযী কল্র জস ধরল্নর 
কাে ন়ি। জ্ কাল্ে মানুে তৃসপ্ত পা়ি জস কাল্ে তার সাফযেও আল্স না। এই কারল্ণই 
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স্ত্রীল্ির কতথবে সল্িতন হও়িা উসিত-তাল্ির স্বামীল্ির প্রসত গভীর অনুশীযল্নর মল্ধে 
সিল়্ি তাল্ির কাল্ের স্বাধীনতা সিল্ত হল্ব। সামাসেক প্রসতপসির আকাো অসতসরক্ত 
অথথল্যাভ তাই তোগ করা িরকার। জ্ স্ত্রীরা স্বাথথপরতা শূনে হল়্ি স্বামীর কাল্ে 
সম়িমল্তা জপ্ররণা জ্াগাল্ত ততসর থাল্ক তাল্ির েীবল্নই সাফযে আল্স। 
  
মল্ন রাখা িরকার জ্, সাফযে বযল্ত জসই কােল্কই জবাো়ি জ্ কাে আপনার পছন্দ। 
তাই অপছল্ন্দর কাে সমূ্পণথ িূর কল্র সিল্ত হল্ব। আমরা কারও পসরপূণথ সাফযে িাইল্য 
তাল্ক পসরপূণথতা অেথন করল্তই হল্ব, তাল্ির পসরবতথল্নর েনে উৎসাসহত করল্ত হল্ব 
আর তারই সল্ে নানা বাধা-সবপসির েনে ততসর থাকল্ত হল্ব। 
  
আঠার, উসনশ, কুস়ি, একুশ পাল্ঠর সূি : স্ত্রী সহল্সল্ব আপনার স্বামীল্ক সুখী ও সমথথ 
জিখল্ত িাইল্য সনল্ির এই ত্রুসিগুল্যা তোগ করুন: 
  
১। অ্থা স্বামীল্ক সবরক্ত করল্বন না। 
  
২। স্বামীর অসফল্সর কাল্ে নাক গযাল্ত িাইল্বন না, ্াল্ত তার কাল্ের ো়িগা়ি 
অসল্ন্তাল্ের সৃসষ্ট হ়ি। 
  
৩। স্বামীর েমতার বাইল্র এমন সকছু বযল্বন না বা তাল্ক সিল়্ি করাল্নার জিষ্টা করল্ব 
না। 
  
৪। সুল্্াগ গ্রহণ করার সম়ি জকাল্না কাল্ে ভীত হল্বন না। 
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২২. স্বামীর্ক সুখী করার ডিষ্টা করুন 
  
জ্ সমস্ত স্ত্রী সম্প্রিাস়িনী তাল্ির সবল্শে সকছু গুণ অবশেই থাল্ক। স্বামীল্কও তার মল্ধে 
বাি জিও়িা উসিত ন়ি। জ্ সব স্ত্রী স্বামীল্ির মল্নাহাসরণী তাল্ির স্বামীরা কাল্ে সব 
সম়ি সাফযে যাভ কল্রন। 
  
অল্নক সম়ি জিখা ্া়ি, অল্নক মসহযা অন্তর সিল়্ি তাল্ির ভাযবাল্স সকন্তু সকছুল্তই 
তাল্ির স্বামীল্ির সন্তুষ্ট করল্ত পাল্র না। এর কারণ হয তারা সব সকছু তসযল়্ি না 
জিল্খই কাে করল্ত িান। তাই েসি অবশে শুধল্র জনও়িা ্া়ি। সামানে জিষ্টা, ্ত্ন আর 
আশাতীত রকম কম সমল়্িই জ্ জকাল্না স্ত্রী তার স্বামীল্ক সন্তুষ্ট করল্ত পাল্র ্সি জস 
একসি আগ্রহী হ়ি। জকননা, জকাল্না মানুেল্ক সন্তুষ্ট করা এমন সকছু কসঠন কাে ন়ি। 
অল্নল্কর ভুয ধারণা হয রূপ-জ্ৌবন আর জসৌন্দল্্থর মাধেল্মই জবাধ হ়ি মানুেল্ক সন্তুষ্ট 
করা ্া়ি। সকন্তু তা কখল্নাই ন়ি, জসৌন্দ্থ েসণক আনন্দ িান করল্ত পাল্র, সিরকাযীন 
ন়ি। আসল্য ভাযবাসার সল্ে জসৌন্দল্্থর জকাল্না জ্াগ জনই। তিসহক জসৌন্দল্্থর জকান 
জ্াগ জনই তিসহক জসৌন্দ্থ কখল্নাই ভাযবাসা বা সুল্খর পল্ে একান্ত অপসরহা্থ বস্তু 
ন়ি। বহু নারীই তাল্ির স্বামীল্ির মল্নারঞ্জন করার েনে তাল্ির জসৌন্দ্থ কাল্ে যাগান 
সন। এমন কী বহু সবখোত মসহযা সুন্দরী সছল্যন না। প্রসতসি প্রাইল্ভি জসল্েিারী োল্নন 
কীভাল্ব তাল্ির বসল্ক সন্তুষ্ট করল্ত হ়ি। এই ধরল্নর কাে ্ারা কল্রন তারা জ্ 
সবসম়ি অপরূপ সুন্দরী হন তা জমাল্িই ন়ি। তাল্ির গুণ মল্নারঞ্জন আর কতথবেসনষ্ঠা 
এবং িেতা়ি সনভথরশীয। 
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এই ধরল্নর জসল্েিারী জকমন কল্র হল্ত হ়ি বই জথল্ক বহু সশো আমরা গ্রহণ করল্ত 
পাসর। এই কাল্ে ্ারা িেতা অেথন কল্রল্ছ তারা জবশ সহল্েই বসল্ির মল্তা স্বামীরও 
মল্নারঞ্জন অবশেই করল্ত পারল্ব। পাসরবাসরক শাসন্ত সকন্তু স্ত্রীল্ির সুন্দর সিন্তা, সশো 
আর করণী়ি কাল্ের মল্ধে সিল়্িই আল্স। 
  
একেন মসহযার প্রাথসমক িাস়িত্ব হও়িা উসিত জ্ সব জছাি জছাি কাে অনেল্ির খুসশ 
করল্ত পাল্র জসসিল্ক িৃসষ্ট জিও়িা। যেথ জিোরসফল্ল্ডর মত হয এই সব কাল্ের গুরুত্ব 
অল্নক। ভাল্যা বেবহার জছাি জছাি উৎসগথ জথল্কই আল্স। সুখী িাম্পতে েীবল্নর জগাপন 
রহসেসি হয এিাই। জ্ সব স্ত্রীরা এই সব বোপাল্র মল্নাল্্াগী তারাই এই েুদ্র 
উৎসল্গথর পুরস্কার পান। 
  
এই রকমই পুরস্কার জপল়্িসছল্যন সনউই়িকথ শহল্রর সমল্সস ওযগা। সতসন থাল্কন হাথ 
ওল়্িে ৮১ এম. সি. ষ্ট্রীি, সনউই়িল্কথ। ওযগা সছল্যন রাওয কোপাব্লোঙ্কার সবধবা স্ত্রী। 
কোপাব্লোঙ্কার সছল্যন কুবাল্নর একেন কুিনীসতজ্ঞ আর আন্তেথাসতক িাবা িোসম্প়িন। 
সতসন সছল্যন অতেন্ত প্রসতভাধর, েনসপ্র়ি আর জোরাল্যা বেসক্তত্বসম্পন্ন মানুে। সবল়্ির 
পর জথল্কই ওযগা তার স্বামীর সনল্ের ইচ্ছা অনু্া়িী িযার বোপাল্র সহা়িতা কল্র 
িযল্তন। 
  
এই আি্থ বোপারসি ওযগার েীবল্ন ঘল্ি জসই জছাি জছাি উৎসগথ জথল্ক। ওযগা তার 
স্বামীল্ক কখল্নাই সবরক্ত করল্তন না ্খন সতসন জকাল্না ভাবনার গভীল্র েুল্ব থাকল্তন। 
ওযগা পাসিথল্ত জ্ল্ত ভাযবাসল্যও স্বামীর ইচ্ছা়ি সতসন জবসশর ভাগই বাস়িল্তই জথল্ক 
জ্ল্তন। 
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কোপাব্লোঙ্কার সছল্যন সিন্তাসবি। সতসন িশথনশাস্ত্র আর ইসতহাল্সর অধোপনা করল্তন। 
সকন্তু ওযগা প়িল্ত ভাযবাসল্ত হাযকা উপনোস। স্বামীর মল্নারঞ্জল্নর আর 
কল্থাপকথল্নর আনন্দ পাও়িার েনে ওযগা সনল্ে মল্নাল্্াগ সিল়্ি িশথন আর ইসতহাস 
প়িল্ত শুরু কল্রন। 
  
এিা স্বতুঃসসদ্ধ জ্, জ্ স্ত্রীরা স্বামীল্ির সুখী করল্ত পাল্রন তারা সনল্েরাও তারই সল্ে 
সুখী হন। তারা অসত সহল্েই বযল্ত পাল্রন জ্ স্বামীর সহল্্াসগতা়ি আমাল্ির েীবন 
কানা়ি কানা়ি পূণথ। 
  
জকাল্না মানুেল্ক সুখী কল্র তার েীবল্ন আরাম আর সুল্খ পূণথ করল্য তার কাল্ের 
মানসসকতারও পসরবতথন আনা সম্ভবপর। একেল্নর কতথবে আর সহল্্াসগতার মল্ধে 
সিল়্িই অনে েল্নর বেসক্তত্ব আর কমথেমতা প্রসাসরত করা ্া়ি। তাই একেন মানুেল্ক 
সুখী কল্র তাল্ক পৃসথবীল্ত সাফল্যের পল্থ এসগল়্ি জিও়িা ্া়ি। 
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২৩. িাম্পতে েীবর্ন এর্ক অপর্রর সুখ-িুুঃর্খর 
সাথী ডহান 

  
িাম্পতে েীবল্ন এল্ক অপল্রর সুখ-িুুঃল্খর সাথী হও়িার মল্তা আনন্দম়ি, সুখম়ি কাে 
আর পৃসথবীল্ত জনই। একেল্নর হাসসর আর আনল্ন্দর অংশীিার হও়িার মাল্নই হয 
মানুল্ের েীবল্নর সুখ আনার িাসবকাসঠ। এই বোপার গল্বেণা করার েনে সস. সে. 
ওেহাইস নাল্ম একেন বেসক্ত ২৫০ েন িম্পসতর এক সমীো সনল়্িসছল্যন। তািঁর মল্ত, 
িাম্পতে েীবল্নর সাফল্যের মূয কথাই হয পরস্পল্রর সাসন্নধে যাভ। আসয কাে হয 
পরস্পল্রর গভীর ভাযবাসা, জছাি জছাি স্বাথথ তোগ, আর সুন্দর ধারণা গল়্ি জতাযা। 
সুযভ সস্তা আল্বগ আর স্বাথথপরতা তোগ সবল্িল়্ি ভাল্যা কাে একথা সকল্যরই স্মরল্ণ 
রাখা উসিত। জ্ স্ত্রী স্বামীর সপ্র়ি কাল্ে অংশ জন়ি তার সাসন্নধে হ়ি অল্নক প্রবয আর 
জোরাল্যা। 
  
হোসর সস. এই জেনল্মে তার পসিকা সিসনকোয সাইল্কাযসে’জত সযল্খসছল্যন, একেন 
সেীর পছন্দ প্রবন্ধ সম্পল্কথ। তাল্ত সতসন বল্যন, জ্ জকাল্না সববাসহত েীবল্নর সাফযে 
সেীর সল্ে তার পছন্দ-অপছন্দ আর অভোল্সর সমল্যর উপল্রই সনভথর কল্র। 
  
অতীল্তর সমশল্রর ভুবন সবখোত সুন্দরী সিসনকোয মনস্তে সিল্ন্ধ সম্ভবত জকাল্না রকম 
ধারণা সছয না। সিওল্পট্রা শুধু সুন্দরীরই সছল্যন, আনল্ন্দ অংশ গ্রহণ করার েমতা তার 
এল্কবাল্রই সছয না। তার রূপ শুধু পুরুেল্ক আকেথণ কল্র পতল্ের মল্তা পুস়িল়্ি 
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মারত। সিওল্পট্রার জশে সিল্কর জপ্রসমক জরামান বীর মাকথ অোেনী মাছ ধরল্ত 
ভাযবাসল্তন। এই সিওল্পট্রা একবার মাছ ধরার উৎসল্বর বেবস্থ্া কল্র অোেনীল্ক 
সনল়্ি জবসরল়্ি পল়্িন। অোেনী অল্নক সম়ি ধল্র জিষ্টা কল্রও বিঁ়িশীল্ত মাছ গািঁথল্ত 
পারল্যন না। সিওল্পট্রার আল্িল্শ তািঁরই একেন েীতিাস পাসনল্ত েুল্ব বিঁ়িশীল্ত ব়ি 
একিা মাছ আিল্ক সিল়্িসছয। আসয উল্দ্দশে সছয স্বামীর মল্নারঞ্জন করা। মাল্ে মাল্ে 
সিওল্পট্রা অোেনীর আনল্ন্দর ভাগীিার হও়িার েনে সাধারণ জপাশাক পরল্তন। একবার 
জভল্ব জিখুন জতা; সিওল্পট্রার মল্তা ক’েন স্বামীর বিঁ়িশীল্ত মাছ জগিঁল্থ সিল্ত পারল্বন? 
স্বামীর মন রাঙাল্নার েনে সাধারণ জপাশাক পরল্ত পাল্রন। এই ধরল্ণর সকছু অসুখী, 
গযফ জখযল্ত অভেস্ত, স্বামীল্ির স্ত্রীর কথা আমার োনা আল্ছ। জসই সব স্ত্রীর অসভল্্াগ 
তাল্ির স্বামীর বাসক সপ্তাহ জশল্ের ছুসির সিনগুল্যা গযফ জখযার মাল্ঠই কািান। 
  
এিা প্রমাসণত সতে জ্, জ্ সব স্ত্রীরা স্বামীল্ির অবনত আর অযস মুহূতথল্ক আনল্ন্দ 
ভসরল়্ি তুযল্ত পাল্রন, তািঁরা সনল্েরা কখনও অবল্হযার সশকার হন না। 
  
সমল্সস োসন্সস শি, ৫০৮ জরাযোন্ড স্ট্রীি, সনউই়িল্কথর বাসসন্দা। অল্প ব়িল্স সবল়্ি 
হও়িা়ি সতসন সকছুিা অসুখী সছল্যন। কারণ তার স্বামী জবসশর ভাগ সম়ি বাস়ির বাইল্র 
কািাল্তন আর সমল্সস শি িাইল্তন তার স্বামী জ্ন বাস়িল্তই থাল্কন। জশে প্থন্ত 
সমল্সস শি তার স্বামীর মল্তর সবরুদ্ধ সকছুই করল্তন না। 
  
সম. শি তহ-হো ভাযবাসল্তন। সমল্সস শি তাই ঘরল্ক িমৎকার কল্র সাসেল়্ি রাখল্তন 
্াল্ত তার স্বামী বাইল্র কািাল্নার সম়ি জযাকেনল্ির সনল়্ি ঘল্র সম়ি কািাল্ত পাল্রন। 
এই জকৌশয জবশ কাল্ে যাল্গ। 
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সম. শি সবল্নািল্নর েনে ঘরমুল্খা হল়্ি পল়্িন। এরপর অবস্থ্া হ়ি জ্, সমল্সস শি শত 
জিষ্টা কল্রও ঘল্রর বাইল্র স্বামীল্ক পাঠাল্ত পারল্তন না। সমল্সস শি তার সনল্ের 
প্রল্িষ্টা সিল়্ি স্বামীর অনেতম সসেনী আর পসরিাসযকা হল়্ি ওল্ঠন। আপসনও জিষ্টা করুন, 
আপনার স্বামীর সুখ-িুুঃল্খর অংশীিার হল়্ি ওঠার। 
  
আসল্য স্বামী-স্ত্রী িু’েল্ন সমবেথী আর সমিশথী হল্ত পারল্য িাম্পতে েীবল্নর বহু 
সমসোরই সমাধান সম্ভব হ়ি। 
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২৪. স্বামীর্ক উৎসাহ গিন 
  
একেন মানুেল্ক জ্ জকাল্না ভাল্ব সহল্্াসগতা করার অথথই হয তাল্ক সুখী করা। জসই 
েনে স্ত্রী সহল্সল্ব আপনার উসিত স্বামীর জ্ সমস্ত বেসক্তগত ইচ্ছা থাল্ক তাল্ক বাস্তল্ব 
রূপাস়িত করা। আপনার কাে হল্ব স্বামীল্ক অনুপ্রাসণত করা। অোল্ন্ড মাওসরি তািঁর ‘সি 
আিথ অফ মোল্রে’ বইল্ত বল্যন, জকাল্না সববাসহত মানুে সুখী হল্ত পার না, ্সি-না 
জসই আনল্ন্দ িুেল্নরই সমান ভাগ থাল্ক। এিা কখল্নাই সম্ভব ন়ি জ্ িুেন মানুল্ের 
ধোন-ধারণা মল্নাভাব সবই একই রকম হল্ব। জসই কারল্ণ স্বামী জ্ ধরল্নর বাসনা মল্ন 
মল্ন জপােণ কল্রন তাল্ক তাই করল্ত জিও়িা উসিত। এল্েল্ি জকাল্নারকম সহংসা 
জপােণ করা সঠক ন়ি। 
  
এিা খুবই সতে জ্, জকাল্না জযাকল্ক শখ বশত তার তিসহক ও মানসসক শাসন্ত পাও়িার 
সুল্্াগ সব সম়িই জিও়িা িাই, জসই কােসি জথল্ক জযাকসিই জ্ জকবয উপকৃত হন তা 
জমাল্িই ন়ি। তার পসরবাল্রর সকল্য জ্মন, স্ত্রী জছল্যল্মল়্িরাও সমানভাল্ব উপকৃত হ়ি 
ও অংশীিার হ়ি। 
  
জ্ সমস্ত স্ত্রীরা স্বামীল্ির সবসভন্ন শল্খ বা ইচ্ছাল্ত উৎসাহ জিন-তাল্ির স্বামীরা সনুঃসল্ন্দল্হ 
স্ত্রীর অনুরক্ত থাল্কন। 
  
মনস্তাসেকল্ির মল্ত, জকাল্না মানুে ্সি তাল্ত জবসশ রকম কাল্ের বিল্য শল্খর সিল্ক 
আগ্রহী হল়্ি ওল্ঠ তাহল্য বুেল্ত হল্ব জকাথাও জকাল্না জগাযমায রল়্িল্ছ। এই 
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জগাযমাল্যর মূয খুিঁল্ে জবর করা প্রল়্িােন। আর এিা করার পল্রই তাল্ক কাল্ে আগ্রহী 
কল্র জতাযা সম্ভব হল্বই। কারণ শখ জকাল্না কাে ন়ি, বরং শল্খর সাহাল্্ে মূয কাল্ের 
আনল্ন্দর রসি সগ্রহ করা হ়ি 
  
সমল্সস িাকথ সছল্যন িীনা ব়িন সবভাল্গর একেন কমথী। োপাসনল্ির হাল্ত তারা 
সকল্যই বসন্দ হন। বসন্দ অবস্থ্া়ি সতসন অনোনে সব সহ-বসন্দল্ির কাল্ছ সাসহতে সিল্ন্ধ 
সবসভন্ন রকম কথা জশানাল্তন, বকৃ্ততা করল্তন-এল্ত বসন্দরা তাল্ির সামস়িক িুুঃখ ভুল্য 
আনন্দ যাভ করত। সমল্সস িাকথ োপাসন কতৃথপল্ের অনুমসত সনল়্ি বসন্দল্ির সামল্ন 
বসন্দ সশসবল্র একিা গাল্নর ‘জকারাস্ সঙ্’ গল়্ি জতাল্যন। ওই িযসি ব়িসিল্নর সম়ি 
বোরয, নািগান ইতোসিল্ত অংশ গ্রহণ কল্র বসন্দল্ির আনন্দ িান করত। 
  
এর সবই সম্ভব হল়্িসছয মাি একিা কারল্ণ। প্রল্তেকসি মানুল্ের শখ থাকা একান্ত 
িরকার। কারণ এই শখ মানুেল্ক অবসর মুহূতথগুল্যা আনল্ন্দ পূণথ কল্র জতাল্য। 
  
সকছু পুরুে স্বামী সহল্সল্ব সবসিি স্বভাল্বর মানুে হল়্ি থাল্ক। তাল্ির জিখা জগল্ছ, রাল্তর 
জবযা়ি জছল্যল্ির সল্ে জখল্য বা মাছ ধল্র কািাল্ত ভাযবাল্স। আবার জকউ জকউ আল্ছন 
্ারা সম়ি জপল্যই জগাল়্িন্দা কাসহনীল্ত েুল্ব জথল্ক সম়ি কািাল্ত িান। 
  
স্বামীরা তাল্ির আনন্দম়ি অবসর সম়ি ধরা ্া়ি একাকীই কািান। স্ত্রীরা আর সনপুণ 
গৃসহণীরা বোপারিা একিু যেে করল্বন। 
  
আসম আমার সবশ বছল্রর অসভজ্ঞতা়ি জিল্খসছ জ্, আমার স্বামী প্রল্তেক শুেবার তার 
বৃদ্ধ বনু্ধ জহামাল্রর সল্েই কাসিল়্িল্ছন। আমরা জকবয ছুসির অনোনে সিন একসল্ে 
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কািাতাম। জশে প্থন্ত সঠক করযাম আসম শুেবার সবল্কযিা একাকী কািাব। আমার 
স্বামী ্খন তার বনু্ধর সল্ে বাইল্র সম়ি কািান তখন তার িাযিযন হল়্ি ওল্ঠ বাচ্চার 
মল্তা। 
  
স্বামীরা আসল্য আনুষ্ঠাসনক কােকল্মথর সবল্রাধী হল়্ি ওল্ঠ। স্ত্রী সহল্সল্ব ্সি আমরা 
তাল্ির শল্খর েনে সকছু সম়ি সিই প্রল়্িােন মল্তা স্বাধীনতাও সিই তাহল্য এ কথা 
সনুঃসল্ন্দল্হ সঠক জ্, তাল্ির জের জবসশ রকম আনসন্দত আর খুসশ জিখল্ত পাব। 
  
এ কথা মল্ন রাখা প্রল়্িােন জ্, একেন হতাশাগ্রস্ত মানুল্ের জিল়্ি একেন সুখী মানুে 
হাোর গুণ জবসশ কমথেম। 
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২৫. সমস্ত কার্ে উৎসাহী হর়্ি উঠুন 
  
একেন জ্াগে সহধসমথণী হও়িার তৃতী়ি পো হয এই জ্, শুধু প্রসতসিল্নর গৃহস্থ্াসযর 
কাল্ে সনসবষ্ট না জথল্ক সবসভন্ন রকম কাল্ে অংশ জনও়িা। সংসাল্রর কাে সামল্য সকছু 
সম়ি সিিসবল্নািল্ন অসতবাসহত করা সব জমল়্িল্ির জেল্িই উসিত। এল্ত িারুণ উৎসাহ 
পাও়িা ্া়ি। এক নাগাল়্ি িীঘথ সম়ি ধল্র কাে কল্র জগল্য অবসাি আসল্ত পাল্র। 
সন়িম মাসফক কােকমথ জথল্ক সকছু সম়ি িূল্র থাকল্য আর তারপর কাল্ে মন োযল্য 
শুধু জ্ নতুন উিেল্ম কাে শুরু করা ্া়ি তাই ন়ি, প্রসতসি কােই তাল্ত সুষু্ঠ আর 
সনখুিঁতভাল্বই জশে করা ্া়ি। 
  
শুধু কাল্ের িাস়িত্বভার জবসশ হল্যই জ্ আমরা িান্ত হল়্ি পস়ি তা ন়ি আসল্য কাল্ের 
একল্ঘল়্িসম আর তবসিিেহীনতাই আমাল্ির আবসািগ্রস্ত কল্র জতাল্য। কােকল্মথ তবসিিে 
এল্যই মানুে স্বাভাসবক ভাল্বই সল্তে প্রফুে আর উল্িোগী হল়্ি ওল্ঠ। 
  
একই ধরল্নর কাল্ে আবদ্ধ হল়্ি থাকল্য স্বাভাবতই জিহ আর মল্নর ওপর সবরূপ 
প্রসতসে়িা েন্ম জন়ি। সনুঃসেতার অবসাি জথল্ক বািঁিাল্ত হল্য নানা কাল্ে অংশ জনও়িা 
খুবই সুন্দর ফযিা়িক অভোস। এর মল্ধে জেতা প্রসশেণ পাঠমাযা, সেীত সশখার 
আসর বা প্রসত সপ্তাল্হ জকাল্না জসবামূযক সামাসেক প্রসতষ্ঠাল্ন সকছু সম়ি কাে করল্য 
জ্ জকাল্না মসহযাই তার সিিসবল্নািল্নর সুন্দর সুল্্াগ পাল্বন তাল্ত জকাল্না সল্ন্দহ 
জনই। এই সিিসবল্নািল্নর সাল্থ সাল্থ আরও অল্নক উপকার পাও়িা ্াল্ব, জ্মন, তার 
জ্ঞান ও িৃসষ্টভসের পসরসধ িারুণভাল্ব জবল়্ি ্াল্ব, আর এর ফল্য বেসক্তত্ব সুন্দর আর 
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প্রখর হল়্ি উঠল্ব। জিক্সাল্সর সান অোসেসনল়্িার অসধবাসী সমল্সস ও়িাোর সে, 
োংকসবনার তার জছল্যল্মল়্িরা সু্কল্য প়িাশুনা শুরু করার পর অবসর কািাল্নার উল্দ্দল্শে 
শুেবার এবং সমস্ত ছুসির সিন জসে যুইস সগেথার সু্কল্য জ্াগিান কল্রন। সতসন 
সশেস়িিীর কাে জনন। সতসন উপযসি কল্রন জ্, সশশুল্ির সল্ে সতসন িমৎকার মাসনল়্ি 
সনল্ত পাল্রন। তাছা়িা অবসর সমল়্ি সবসভন্ন কােকল্মথ অংশ জনও়িার পর নানা রকম 
আযাপ আল্যািনা়ি সতসন জ্ন অসভনবত্ব খুিঁল্ে পান। 
  
সতসন বল্যন, বাইল্রর কােকমথগুল্যা আমার মূযেল্বাল্ধর ও উন্নসতর সবকাশ ঘসিল়্িল্ছ। 
আল্গ জ্ সব নগণে বোপাল্র আমার রাগ হল্ত িাইল্তা বতথমাল্ন নগণে বল্য জসগুল্যার 
প্রসত জকাল্না মল্নাল্্াগ না সিল়্ি আমাল্ির ঘরল্ক কীভাল্ব সকল্যর েনে জপ্রম ও শাসন্তর 
সল্খর স্বল্গথ পসরণত করা ্া়ি, জসই ধরল্নর অল্পোকৃত ব়ি ধরল্নর সিন্তা়ি মল্নাসনল্বশ 
করল্ত পাসর। 
  
জকান্ ধরল্নর কাে আপনার উপ্ুক্ত জসিা আসল্য সনভথর কল্র আপনার প্রসতভার 
সবল্শে সিক আর অসভরুসির উপর। বেসক্তগত ভাল্ব বযল্ত পাসর সনউই়িকথ শহল্র 
জশক্সপী়িার িাল্ব জ্াগিান কল্র আসম প্রিুর প্রশাসন্ত আর আনন্দ জপল়্িসছযাম। এই 
িাবল্ক আসম বরাবর পছন্দ কল্র এল্সসছ। জসখাল্ন নান সবে়ি সনল়্ি আল্যািনা হত। 
িারশ’ বছল্রর প্রািীন পৃসথবীল্ত পিিারণা করল্ত সগল়্ি আসম আমার সবংশ শতােীর 
পৃসথবীর সমসোল্ক নতুন পসরল্প্রসেল্তই জিখার সুল্্াগ জপতাম। জপ্রসসল্েে সযঙ্কন 
সম্পল্কথ আমার স্বামীর উৎসাহ অপসরসীম। অনেসিল্ক আবার জস জশপী়িাল্ররও ব়ি 
ভক্ত। আমরা এল্ক অপল্রর কাে জথল্ক সনল্ের সনল্ের মানসসকতা সিল্ন্ধ প্রিুর 
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আল্যািনা আর সমাল্যািনা কল্রসছ। আমরা সবসভন্ন ধরল্নর ্ুসক্ততল্কথরও অবতারণা 
কসর। এছা়িা নানারকম রঙ-তামাশাল্তও আমরা সম়ি কািাই। 
  
এিা খুবই সসতে জ্, সবল়্ির ফল্য স্বামী-স্ত্রী এতই কাছাকাসছ এল্স পল়্ি জ্ সব সকছুই 
একসাল্থ করার জিষ্টা করার একিা িমৎকার মানসসকতা গল়্ি ওল্ঠ। একিা সভন্ন প্রবৃসি 
তবসিল্ির অবকাশ ঘিা়ি আর সববাসহত েীবনল্ক স্বাভাসবক এবং সেীব রাখল্ত সহা়িতা 
কল্র। 
  
আপনারা ্সি মল্ন কল্রন জ্, আপনাল্ির সববাসহত েীবল্নর জকাথাও জকাল্না রকম 
অসেসত জথল্ক জগল্ছ তাহল্য আপনাল্ির েীবল্নর সবসভন্ন সিক সবিার কল্র জিখা 
প্রল়্িােন। অনুধাবন করার জিষ্টা করল্ত হল্ব জ্, আপসন আপনার স্বামীর ্থা্্াগে বা 
উপ্ুক্ত সহধসমথণী বা েীবনসাথী হল্ত জপল্রল্ছন সক না। 
  
বাইশ, জতইশ, িসিশ, পিঁসিশ পাল্ঠর সূি ক’সি জমল্ন িযার জিষ্টা করুন: 
  
১। সব সম়ি মল্ন আনন্দ রাখার জিষ্টা করল্বন। 
  
২। আপসন আপনার স্বামীর সকছু সকছু জখ়িায বা অসভরুসির অংশীিার হল়্ি উঠুন। 
  
৩। আপনার স্বামীল্ক তার সনেস্ব শখ জমিাল্ত সিন আর এ েনে তাল্ক সকছু সম়ি একা 
থাকল্ত সিন। 
  
৪। স্ত্রী সহল্সল্ব আপসনও বাইল্রর কাল্ের শসরক হল়্ি উঠুন। 
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২৬. কীভার্ব স্বর্ের নী়ি ি়ির্বন 
  
আেকায সুখী গৃহ, স্বল্ের নী়ি রিনার েনে মসহযারা শ্রদ্ধাভােন হন না একথা বা 
অসভমত বহু সবখোত সমােতেসবিৃই প্রকাশ কল্র থাল্কন। স্ত্রী সহসাল্ব নারী েীবল্নর 
এই প্রাথসমক িাস়িত্ব সম্পািন করার প্রসত আমরা ্তই উল্িোগ গ্রহণ কসর না জকন, 
তার প্রসত সামাসেক ভাল্ব এল্কবাল্রই জকাল্না রকম গুরুত্ব জিও়িা হ়ি না। এর ফল্য 
মসহযারা জ্ন অসহা়ি আর আহত জবাধ কল্রন। জকাল্না মসহযা ্খন সনল্েল্ক গৃহবধু 
বল্য পসরি়ি সিল্ত ্ান তার গযা়ি জ্ন েমা প্রাথথনার সুর জবল্ে ওল্ঠ। সকন্তু মল্ন হ়ি 
জ্ মসহযা স্ত্রীর ভূসমকা পাযন করার মল্ধে সিল়্ি গৃহস্থ্াসযর কাে সম্পন্ন আর পসরবাল্রর 
জযাকেল্নর পসরি্থার েনে তার সমস্ত সম়ি আর কমথশসক্ত বে়ি কল্রন তার গবথই জবাধ 
করা উসিত। জকান সংসাল্র কিীল্ক সবসভন্ন ধরল্নরই না কাে করল্ত হ়ি। প্রসতসন়িত 
তাল্ক জ্ ভূসমকা়ি অবতীণথ হল্ত হ়ি তার েনে জকাল্না জপশািার অসভ্াল্নর জথল্ক 
প্রল়্িােন হ়ি অল্নক জবসশ জমধা আর বহুমুখী নের। জকাল্না গৃহকিথীর েীবনল্ক ্সি 
আমরা সঠকভাল্ব যেে কল্র ্াই তল্ব অবাক না হল়্ি পারা ্া়ি না। 
  
যেে করল্য জিখা ্াল্ব, জকাল্না গৃহবধূর কাে অসফল্সর কতথাবেসক্তর জিল়্ি অল্নক 
অল্নক জবসশ। বোপারিা ভাবল্ত খুব অবাক যাল্গ জ্ জবিারী গৃহবধূল্ক জকবয িাযাক, 
িিপল্ি, কমথিে হল্য হল্ব না তাল্ক আবার সুন্দরী আর জমাহম়িী হল্ত হল্ব স্বামীর 
মল্নারঞ্জল্নর েনে। তাই বযসছ, স্ত্রী সহসাল্ব আমরা জ্ কখন জকান কাল্ে অনভেস্ত হল়্ি 
পস়ি তাল্ত আি্থ হও়িার সকছুই জনই। আমার মল্ন হ়ি, আমরা খুবই আনন্দ জপল্ত 
পারতাম ্সি বছর বছর গৃহকিথীল্ির সবল্শেত তরুণী গৃহবধূল্ির বাৎসসরক পুরস্কার 
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জিও়িার বেবস্থ্া থাকল্তা। জকননা, একেন গৃহবধূ অল্নক জবসশ সবিেণ, আর তার 
িেতাও প্রসতভার অসধকারী। 
  
এবাল্র আমরা জ্ প্রশ্নসি রাখল্বা তা হয সংসার গল়্ি জতাযার বোপাল্র আপনার ভূসমকা 
আপনার স্বামীর সাফল্যের উপর কতিা প্রভাব সবস্তার কল্র থাল্ক? এই প্রল্শ্নর উিল্র 
আসম উওমোন সি যষ্ট জসক্স গ্রল্ের রিস়িতা সবখোত ো. ফানহোম-এর বক্তবে উদৃ্ধত 
করসছ। তািঁর বক্তবে হয, একেন পুরুে ্া আ়ি কল্রন তার স্ত্রী সবল্বিনা আর কাল্ের 
মল্ধে সিল়্ি এর কা্থকাসরতা শতকরা সিশ জথল্ক প্রা়ি োি ভাগ জবল়্ি ্া়ি। সাংসাসরক 
অসভজ্ঞতা জথল্ক স্পষ্টভাল্বই উপযসি করা ্া়ি জ্, উপাসেথত অথথ স্ত্রীর মাধেল্ম খরি 
হল্য সপ্তাহ বা মাস ধল্র সংসাল্র অল্থথর জকাল্না অভাবই জবাো ্া়ি না। জকাল্না জকাল্না 
জেল্ি জিখা ্া়ি জ্, সিল়্ির পসরমাণ জবল়্ি জগল্ছ। 
  
আল্মসরকার সবখোত যাইফ পসিকা়ি ‘উওমোনস্ সেল্যমা’ শীেথক জকাল্না একসি প্রবল্ন্ধ 
উল্েখ করা হ়ি জ্, একেন পুরুে তার ঘল্র স্ত্রীর কাছ জথল্ক জ্ জসবা ্ত্ন আর 
সহল্্াসগতা জপল়্ি থাল্কন তার েনে সতসন ্সি নগি অথথ বে়ি করল্তন, তাহল্য তাল্ক 
খরি করল্ত হল্তা বছল্র কম কল্রও প্রা়ি ৬০ হাোর মাসকথন েযার। এই তথেসি 
প্রকাসশত হল়্িসছয ১৯৪৭ সাল্য ১৬ই েুন তাসরল্খ। 
  
অল্নক সবখোত মানুল্ের েীবন অগ্রগসত আর খোসত মুল্য রল়্িল্ছন তািঁল্ির স্ত্রীরা। এসব 
মসহযারা অবযা গৃহবধূল্ির েীবনধারাল্ক নতুন অথথ আর জগৌরল্ব সমৃদ্ধ কল্র তুল্যল্ছন। 
উিাহরণ সহসাল্ব একেন অবযা গৃহহ বযল্বা। জপ্র 
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সতসন হল্যন মাসকথন জপ্রসসল্েে জো়িাইে সে, আইল্েন হাও়িাল্রর স্ত্রী। িুল্েে উইল্মন’ 
পসিকা়ি প্রকাসশত এক প্রবল্ন্ধ সমল্সস আইল্েন হাও়িার গৃহবধু সহসাল্ব তার িৃসষ্টভসে 
আর অনুভূসতর এক িমৎকার বণথনা কল্রল্ছন। তািঁর অসভমত হয এই জ্, একেন 
মসহযা েীবল্ন ্া সকছু জি়ি তার মল্ধে সল্বল্িল়্ি জসরা বস্তু হয জকাল্না গৃহবধূর েীবল্নর 
জগৌরবম়ি ভূসমকা। জকননা, এিা অতেন্ত সবল্বিনা-প্রসূত আর মহল্ের পসরি়ি জ্ বা়িসত 
জযাভ তোগ কল্র একেন গৃহবধূ স্ত্রী সহসাল্ব সংসাল্রর কাে করাল্কই অল্নক জবসশ 
প্রল়্িােন বল্যই ভাল্বন। আর এিাই সংসারল্ক আনন্দম়ি কল্র জতাল্য তাল্ত সল্ন্দহ 
জনই। এর মল্ধে সিল়্ি একেন স্ত্রী অনা়িাল্সই জপল্ত পাল্রন সনসব়ি এক প্রশাসন্ত আর 
রামধনুর স্পশথ। 
  
একেন অবযা গৃহবধূ সহসাল্ব সমল্সস আইল্েন হাও়িার জিষ্টা কল্রল্ছন। এক সুখী আর 
সমৃদ্ধ কমথম়ি িমৎকার গৃহােন রিনা করল্ত। সতসন তািঁর স্বামীল্ক আল্মসরকার সবথ 
বৃহিম রাষ্ট্রী়ি প্রাসাি জহা়িাইি হাউল্স প্রল্বশ করল্ত সাহা্ে কল্রল্ছন। স্ত্রীর সহা়িতা়ি 
সম. আইল্েন হাও়িার হন আল্মসরকা ্ুক্তরাল্ষ্ট্রর জপ্রসসল্েে। 
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২৭. ঘর্রর িান একান্তই মধুর 
  
সারাসিন পসরশ্রল্মর পর আপনার স্বামী কী ধরল্নর পসরল্বল্শ সফল্র আল্সন বযুন জতা? 
জকান্ ধরল্নর পাসরবাসরক পসরল্বশ আপনার স্বামীল্ক সাংসাসরক কাল্ে জপ্ররণা জ্াগা়ি 
আর প্রল্তেকসিন সকাল্য নতুন উল্িোল্গ কােকমথ সুন্দরভাল্ব করল্ত সহা়িতা কল্র? 
এই প্রল্শ্নর েবাব জিও়িার সম়ি আপসন ্া ভাবল্ছন তা সকন্তু সঠক ন়ি-বরং তার 
সনল্ের সাফযে আর বেথথতার উপল্রই জসিা জবসশর ভাগ সনভথর কল্র। 
  
অবশে স্বামীর অবিান অল্নকিা সনভথর করল্যও গৃসহণী সহসাল্ব আপনার অবিান ও 
ভূসমকাই প্রধান। হল়্ি ওল্ঠ। মল্ন রাখল্ত হল্ব, সবার উপল্র আপসন জ্ উিাহরণ স্থ্াপন 
করল্বন তার উপল্রই প্রধানভাল্ব সনভথর করল্ব আপনার গৃল্হর সুন্দর পসরল্বল্শর 
সামগ্রীক রূপসি। একেন গৃহস্বামীল্ক উল্েখল্্াগে িেতার সল্ে সংসাল্রর িাস়িত্ব পাযন 
করার েনে পসরবাল্রর কাছ জথল্ক তার সকছু জমৌসযক িাসহিা পূরণ হও়িা িাই। 
  
মল্ন রাখা িরকার জ্, একেন সুগৃসহণী ও স্ত্রী সহসাল্ব এগুল্যা হল্চ্ছ স্বামী সংরেণ ও 
উিল্রাির বৃসদ্ধর পূবথ শতথ। এই শতথগুসয কী এবাল্র আমরা আল্যািনা করল্বা: 
  
১। সবল্নািন : আমরা ্সি একেন মানুেল্ক যেে কসর তল্ব জিখল্ত পাল্বা জ্, জস 
কাউল্ক ্তই পছন্দ করুক না জকন, কমথবেস্ততার মুল্খ তার মল্ধে সকছু না সকছু স্না়ুিসবক 
উল্িেনা জিখা জিল্বই। স্না়ুির উপল্র জ্ িাপ প়িল্ত িা়ি, তা িূর করা সম্ভবপর হল্য 
জিখা ্াল্ব তার জিহ আর মন ও অনুভূসতর সূক্ষ্মতেল্ত নতুন নতুন প্রাল্ণর শসক্ত েন্ম 

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

116 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

জন়ি। পল্রর সিন অদু্ভতভাল্বই তার জিহ হল়্ি ওল্ঠ সেীব, সল্তে আর কমথল্েল্ি তা 
আনল্ব নতুন জপ্ররণা। 
  
সব মসহযারই কম জবসশ বাসনা থাল্ক জ্, সতসন হল়্ি উঠল্বন একেন অসত সনপুণ 
গৃসহণী। মল্ন রাখল্ত হল্ব, একেন পুরুল্ের েনে এিা তখনই প্রসতকূয অবস্থ্া সৃসষ্ট 
করল্ত পাল্র ্খন জকাল্না স্ত্রী জভল্ব বল্সন সতসন একেন আিশথ গৃসহণী হল়্ি উঠল্বন। 
  
েেথ জকসয নাল্মর একেন নািেকার ‘জেগস ও়িাইফ’ নাল্ম একসি নািল্কর েনে 
পুরস্কার জপল়্িসছল্যন। এই নািকসির আি্থ েনসপ্র়িতার প্রধান আর অনেতম কারণ হয 
এই জ্, হোসরল়্িি জেল্গর মল্তা বহু মসহযাই পৃসথবীল্ত আল্ছন। হোসরল়্িি জেগ খুবই 
েকেল্ক তকতল্ক ভাল্বর পসরবার পছন্দ করল্তন। জ্সব মানুে তাল্ির সেসনসপি 
ছস়িল়্ি-সছসিল়্ি রাখল্তন তাল্ির তার পছন্দ হত না বল্য অভেথথনা োনাল্তন না। এমন 
কী সনল্ের স্বামীল্কও জ্ন অনসধকারীর মল্তা ভ়ি করল্তন। কারণ স্বামী সাোল্না 
সেসনস ওল্যাি-পাল্যাি কল্র জফযল্তন। 
  
একিা কথা কী কাল্রার ওপর সবরক্ত হও়িার আল্গ সনল্ের যঘু জকাময মনিাল্ক উনু্মক্ত 
করা উসিত। অবসাি ও উল্িেনা িমন করার প্রকৃষ্ট উপা়ি হয বোপারিা সহেভাল্ব 
জমল্ন জনও়িা। 
  
২। আরাম আর আল়্িস : সাধারণত গৃসহণীরাই ঘর সাোল্নর কােসি কল্র থাল্কন। 
সুতরাং ঘর সাোল্নার সম়ি তাল্ির মল্ন রাখল্ত হল্ব জ্, সবরকম সােসিার সভতল্রর 
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কথাসি হয অল্নক জবসশ রকম স্বাচ্ছন্দে আর স্বাভাসবক জবাধ করা। তাছা়িা স্বাচ্ছন্দে আর 
আরাম হল্চ্ছ পুরুল্ের কমথেম থাকার েনে অনেতম প্রধান প্রল়্িােন। 
  
জ্ জকাল্না স্ত্রীর উসিত জকাল্না পুরুল্ের সাোল্না-জগাছাল্না বোপারিা জকান ধরল্নর হল্য 
ভাল্যা যাল্গ জসিা একবার ্ািাই কল্র জিখা। জকাল্না অসববাসহত পুরুেল্ক একবার 
ভাল্যা কল্র যেে করল্যই জবাো ্াল্ব। 
  
একেন অসববাসহত জযাল্কর কথা আমার মল্ন প়িল্ছ। ভদ্রল্যাল্কর নাম ও়িাোর সযঙ্ক। 
সতসন আল্মসরকার সনউ োসসথর েোন্ডােথ অল়্িয জকাম্পানীর প্রধান ভূতাসেক। িাকসরর 
েনে তাল্ক জিল্শর নানা িূর-িূরাল্ন্ত ভ্রমণ করল্ত হ়ি। তার বাস়ির ঘরসিল্ক অতোধুসনক 
বযা ্া়ি। িাকসর উপযল্ে নানা জিল্শর ভ্রমণ করার সম়ি সতসন জ্খান জথল্ক ্া 
জপল়্িল্ছন তাই সগ্রহ কল্র এল্ন ঘর সাসেল়্িল্ছন। সম. সযল্ঙ্কর ঘরখানা়ি েুকল্যই মন 
প্রসন্ন হল়্ি ্া়ি-জ্ন আরাম আর আল়্িল্সরই আল্যা়ি তা েযময কল্র। আি্থ হও়িার 
সকছু জনই জ্, এই মানুেসি এখনও অসববাসহতই রল়্ি জগল্ছন। মোর বোপারিা হয এই, 
তারা সনল্েল্ির জ্রকম আরাল্ম জরল্খ সিল্ত পাল্রন পৃসথবীল্ত জতমন কম মসহযাই 
আল্ছন ্ারা তাল্ির এই আরাম আর আল়্িস সিল্ত পারল্বন। 
  
আমরা স্ত্রীরা ্খন ঘর সাোল্না আর জসৌন্দল্্থর কােসি কসর, আমরা কখল্নাই মল্ন কসর 
না জ্ ঘল্রর পুরুেসির আরাল্মর েনে কী কী প্রল়্িােন হল্ত পাল্র। স্ত্রী সহসাল্ব আপনার 
িরকার স্বামীর হাল্তর কাল্ছ জসইসব প্রল়্িােনী়ি সেসনসগুসয তুল্য ধরা। স্বামী ্সি 
সবরসক্ত জবাধ কল্রন তাহল্য বুেল্ত হল্ব জকাথাও আপনার ত্রুসি রল়্িল্ছ। 
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ঘল্রর মানুেিাল্ক সুখী কল্র তুযল্ত পারাই হল্চ্ছ তাল্ক ঘল্র আিল্ক রাখার জশ্রষ্ঠতম 
জকৌশয। 
  
৩। পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতার বেবস্থ্া : অসধকাংশ পুরুেই সুবেবস্থ্া়ি ভরা সুন্দর পসরল্বল্শ 
থাকল্ত পছন্দ কল্রন। সম়িমল্তা খাও়িা-িাও়িা়ি অসুসবধা, সকাল্যর নাশতা পসরল্বশল্ন 
জিসর, অল্গািাল্যা সবছানা ইতোসি পুরুেল্ক ঘল্রর প্রসত েমশই অসুখী কল্র জতাল্য। 
আর এর পসরণসতও হ়ি ভ়িঙ্কর-তাল্ির বাইল্রর রমণীর প্রসত িান জিখা জিও়িার 
আশঙ্কা থাল্ক। 
  
৪। আনন্দম়ি পসরল্বশ : ঘল্রর পসরল্বশ ভাল্যা সক খারাপ ্াই জহাক না জকন, তার 
েনে সকন্তু গৃসহণীরাই িা়িী থাল্কন। একেন স্ত্রী সহসাল্ব আপসন ঘল্র জ্ পসরল্বশ সৃসষ্ট 
কল্র জরল্খল্ছন তা আপনার স্বামীর সাংসাসরক কােকমথল্ক বোপকভাল্ব প্রভাসবত 
করল্বই। আমরা স্ত্রীরা কামনা কসর জ্ সনল্ের এযাকা়ি তারা উন্নসত করুক আর 
পারিসশথতা অেথন করুক আমাল্ির কামনা পূণথ করা সম্ভব হল্ব ্সি আমরা ঘল্রর 
পসরল্বল্শল্ক শাসন্তপূণথ আর মধুম়ি কল্র তুযল্ত পাসর। স্ত্রী সহসাল্ব আমাল্ির কাে হল্ব 
পরম সনষ্ঠা়ি স্বামীর তিসহক আর মানসসক শসক্ত বাস়িল়্ি জতাযা এবং তাল্ক রো করার 
গুরুিাস়িত্ব পরম জস্নল্হ পাযন করা। জ্ স্ত্রী তার সংসাল্র এমন মধুর পসরল্বশ সৃসষ্ট 
করল্ত োল্নন ে. পাসসল্নার মল্ত, সতসনই তার স্বামীর েীবল্নর শূনেতা পূরণ করল্ত 
পাল্রন, আর গৃসহণী সহসাল্ব সনল্ের িাস়িত্ব আর ভূসমকাসির কথাসিও উপযসি করল্ত 
পাল্রন। 
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৫। একসি অনুভূসত ও সনল্ের সংসার : সনেস্ব পাসরবাসরক গৃহ হয এক সুল্খর আকর। 
এখাল্ন এক অপূবথ অনুভূসত সবরাে কল্র। আর জসই িমৎকার অনভূসত গৃহকতথাল্ক জি়ি 
সুখানুভূসতর পরশ। সকন্তু জকাল্না সম়ি ্সি সনল্ের বাস়িল্ত পসরবাল্রর কতথাবেসক্ত তার 
স্ত্রীর কুশাসল্নর স্বীকার হন তখন তািঁর মন জথল্ক সমস্ত শাসন্ত সবিা়ি জন়ি। আর এর 
পসরণসতল্ত এমন ঘিনাও সবসিি ন়ি জ্ সতসন সব সকছু জথল্ক অবোহসত জপল্ত িাইল্বন। 
সংসাল্রর কাল্ে অথবা পসরবাল্রর কাল্রা েনে সকছু প্রল়্িােন হল্য সবসম়ি স্বামীর 
মতামত জনও়িাই ভাল্যা। সনল্ের িাস়িল্ত্ব সবসকছু জকনাকািা কল্র পল্র সবল্যর িাকা 
জমিাল্নার সম়ি স্বামীল্ক বযল্বন না। 
  
মল্ন রাখল্বন, আপনার হাসসমুল্খ ্তই ভাযবাসার সেসযক থাকুক, জকাল্না স্বামীই মল্ন 
মল্ন তার তাসরফ কল্রন না। 
  
আি্থ রকম আকেথণী়ি জসাফা না জকনা হল্য আপসন হ়িল্তা পছন্দ করল্বন না, তবুও 
স্বামীর জকনা জিাযনা জি়িারসি আপনাল্ক ভাল্যা মল্নই গ্রহণ করল্ত হল্ব। এল্ক এল্ক 
জিখল্ত পাল্বন আপনার স্বামীর রুসিজ্ঞান আপনারই মল্তা প্রখর, প্রশংসনী়ি হল়্ি 
উল্ঠল্ছ। 
  
ঘর-সংসার সিল্ন্ধ জবসশ আল্যািনা না কল্র আমাল্ির মল্ন রাখা িরকার জ্, সমস্ত 
পিল্েল্পর মূয উল্দ্দশে হয গৃহল্ক সুন্দর আর সনরাপি কল্র জতাযা। 
  
স্বামীল্ক সুখী করল্ত হল্য সকছু সেসনস আমাল্ির মল্ন রাখল্ত হল্ব তা হল্যা: 
  
১। গৃহ বা সংসারল্ক সিিসবল্নািল্নর জেল্ি পসরণত করুন। 
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২। সুখ ও শাসন্তর বেবস্থ্া করুন। 
  
৩। পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা আর সন়িম জমল্ন িযুন। 
  
৪। সংসারল্ক েগ়িা-সববািহীন শাসন্তর নী়ি কল্র তুযুন। 
  
৫। িুেল্নর সমসযত প্রল্িষ্টা়ি সংসারল্ক আনন্দম়ি কল্র তুযুন। 
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২৮. অযথা সম়ি নষ্ট করর্বন না 
  
আমরা প্রা়ি সকল্যই বল্য থাসক জ্ সম়ি জনই, সমল়্ির খুব অভাব। সকন্তু সারা সিন 
রাল্তর এই িসিশ ঘো সম়ি নষ্ট না কল্র সঠকমল্তা কাল্ে যাগাল্নাই হয আসয কথা। 
আল্মসরকার সবখোত জপ্রসসল্েে রুেল্ভল্ের স্ত্রী সমল্সস রুেল্ভেল্ক জকউ কমথসবমুখ 
অযস অপবাি সিল্ত পাল্র সন। জযখাপ়িার সাল্থ সাল্থ নানারকম কাে, তারই সল্ে 
সবসভন্ন োসতর মল্ধে জসৌহািথে স্থ্াপন করার েনে তৎপরতা িাযাল্না এই সমস্ত কাল্ের 
মল্ধে সতসন অহরহ েুল্ব থাকল্তন। এ কথা কখল্নাই জশানা ্া়ি সন জ্ সমল়্ির অভাব 
হল়্িল্ছ। 
  
আিল্্থর বোপার সমল্সস রুেল্ভল্ের মল্তা িসিশ ঘো হাল্ত জপল়্িও আমরা সকন্তু 
সনল্ের আর সংসাল্রর কাল্ে যাল্গ এমন সকছুই করল্ত পাসর না। সকন্তু জকন পাসর না? 
এর উির হয, সংসাল্রর কাল্ের েনে। 
  
জকাল্না মসহযা ্সি তার সম়িল্ক সুসনবথাসিতভাল্ব বে়ি কল্রন তল্ব সনল্ের এই ফযাফয 
জিল্খ আি্থ হল়্ি ্াল্বন। তাই বযা ্া়ি, সবে়িসির তাৎপ্থ যেে কল্র সনল্েল্ক সিল়্ি 
ভাল্যা সকছু করার জিষ্টা করুন। এক সপ্তাল্হর জরােনামিা আর খসত়িান প্থাল্যািনা 
করল্য আপসন স্পষ্ট বুেল্ত পারল্বন, কীভাল্ব আপনার েীবল্নর মূযেবান সম়ি বল়্ি 
িল্যল্ছ। 
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এই সাপ্তাসহক সহল্সল্বর আল্যা়ি আপসন আপনার সমল়্ির বাল্েি ততসর কল্র সনন। এর 
মল্ধে জথল্কই সনধথারণ কল্র সনন, জকান কাল্ের েনে তিসনক কত সম়ি বে়ি করল্বন। 
জিখল্বন, আপনার সমল়্ির বৃথা অপি়ি আপনার জথল্কই বন্ধ হল়্ি জগল্ছ। 
  
সনউই়িল্কথ ‘সনউ সু্কয ফর জসাসোয সরসািথ কতৃথপে একসি প্রসশেণ জকাল্সথর বেবস্থ্া 
কল্রল্ছন। এই জকাল্সথর নাম হয সমাল্ের নারীর মানসবক সম্পল্কথর কারখানা।’ সমস 
এসযমা রাইসক নাল্ম একেন বেবসা়িী আর সশসেকা এখাল্ন সশোিান কল্রন। এই 
সশোর প্রধান অনেতম তবসশষ্টে হয মসহযাল্ির সমাল্ে ্ল্থাপ্ুক্ত ম্থািা আর স্বীকৃসত 
যাল্ভর েনে করণী়ি সবে়ি জশখাল্না। এই সশেণ বেবস্থ্ার প্রথম কাে হয প্রল্তেক ছািী 
কীভাল্ব সম়ি বে়ি করল্ছ তার তাসযকা ততসর করা। জকননা, তিসনক িসিশ ঘো 
সমল়্ির বরাদ্দ জথল্কই এইসব মুহূতথ সনুঃল্শে হল়্ি িল্য। 
  
এই সব মুহূতথল্ক জবশ যাভেনক ভাল্বই কাল্ে যাগান ্া়ি। সথল়্িাের রুেল্ভে ্খন 
আল্মসরকার রাষ্ট্র প্রধান সছল্যন তখন তার জেল্স্কর সভতর সবসম়ি একখানা বই খুল্য 
জরল্খ সিল্তন। কথাবাতথা আর জযাকেন ইতোসির জিখা সাোল্তর মােখাল্ন সতসন জ্ 
িু’সতন সমসনি সম়ি জপল্তন জসিুকু ওই বই প়িার কাল্ে বেবহার করল্তন। আপসনও 
জিষ্টা করল্য পাল্রন আপনার েীবল্ন জ্ সম়িগুল্যা নষ্ট হ়ি জসই সম়িগুল্যাল্ক কাল্ে 
যাগাল্ত। সৃেনশীয জযাল্করা ্া কল্রন আপসনও তাই কল্র জিখল্ত পাল্রন। অথথাৎ 
আপনার সম়িসূসিল্ক সযসপবদ্ধ করার জিষ্টা করুন। সম়ি এতই মূযেবান জ্ তাল্ক সৃসষ্ট 
ধমথী কাল্ে বেবহার করা একান্ত প্রল়্িােন। 
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আপসন সনি়িই যে কল্র থাকল্বন জ্, আপনার পসরসিত জ্ সব কমথবেস্ত মানুে সঠক 
সঠক সমল়্ি তাল্ির কাে সম্পন্ন কল্রন তাল্ির সকন্তু কখল্নাই সমল়্ির অভাব ঘল্ি না। 
সম্ভবত, একেন কমথবেস্ত স্বামীর তরুণী স্ত্রী স্সন সতন সন্তাল্নর মা, জপশা়ি সতসন হ়িল্তা 
জমট্রন, এই সমস্ত কাল্ের মহা িাস়িত্ব পাযন কল্র থাল্কন। তাল্ক সনল্ের হাল্ত 
সংসাল্রর ্াবতী়ি কাে করল্ত হ়ি, আবার রসববার সিন সতসন সগেথা়ি প্রাথথনা সেীল্তও 
অংশ জনন। 
  
এিা সঠক জ্ এই ধরল্নর মসহযারা অল্নক জবসশ কমথশসক্তর অসধকাসরণী হল়্ি থাল্ক। 
কারণ তারা কীভাল্ব সনল্েল্ির সব বেবস্থ্া করার মল্ধে সিল়্ি ঘর সংসার গুসছল়্ি সনল্ত 
হ়ি জসিা সশল্খ সনল়্িল্ছন আর সবার উপল্র সমল়্ির মূযে সিল্ন্ধ তারা অতেন্ত সল্িতন 
আর ও়িাসকবহায থাল্কন। এ কথা সতে জ্, সমল়্ির অপি়ি করা সবপুয অথথ বে়ি করা 
জিল়্িও জবসশ েসতকর। জ্ সম়ি একবার িল্য ্া়ি তাল্ক আর সফল্র পাও়িা ্া়ি না। 
কীভাল্ব সমল়্ির অপি়ি বন্ধ করা ্া়ি, জস সম্পল্কথ এখাল্ন কল়্িকসি সন়িল্মর উল্েখ 
করসছ : 
  
১। সম়ি েসরপ করুন : প্রতেহ আপসন জ্ সম়ি বে়ি কল্রন জস সম্পল্কথ সনষ্ঠার সল্ে 
একিা েসরপ করার কাে করুন। ভাল্যাভাল্ব অনুধাবন করল্যই জবাো ্াল্ব সম়ি 
জকাথা়ি ্া়ি। 
  
২। আগাম প্রসতসি সিল্নর কাল্ে েনে সম়ি সনসিথষ্ট কল্র রাখুন : প্রল্তেক সপ্তাল্হ পল্রর 
সপ্তাল্হর েনে আগাম প্রসতসি সিল্নর কাল্ের েনে সম়ি সনসিথষ্ট কল্র রাখুন। মল্ন 
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রাখল্বন, ্ুসক্তসেত সমল়্ি প্রসতসিল্নর কােগুল্যা সমাধা করল্য স্না়ুির উপর িাপ কল্ম-
িাসন্ত আর অবসািও িূর হল়্ি ্া়ি। 
  
৩। সবসভন্নভাল্ব সম়ি কাে যাগান : সমল়্ির অভাল্ব কােসি করল্ত পাল্রন সন, এমন 
জকাল্না কাে জবল্ছ সনল়্ি জসিা জশে করার বেবস্থ্া করুন। এ কােসি করল্বন আপনার 
পাওনা অবসর সম়িিুকু কাল্ে জবল্ছ সনল়্ি জসিা জশে করার জকাল্না কারণ জনই। 
  
৪। একসি ঘণ্টাল্ক িু’ঘণ্টা়ি পসরণত করুন : সমল্সস গুোসেথ এিাই করল্তন। সতসন 
স্বামীর সবসের অসভ্ান সফয করার েনেই করল্তন। সতসন একিা কাল্ে সনসবষ্ট থাকার 
মল্ধেই অনে জকাল্না কাে করল্ত থাল্কন। অথথাৎ এক সবেল়্ির কথাই মল্ন মল্ন সিন্তা 
কল্র িল্যন। জ্মন-সশশুল্ক পাল্কথ জব়িাল্ত সনল়্ি ্াও়িার মুহূল্তথ অনা়িাল্সই জসযাইল়্ির 
কােসি জশে কল্র জনও়িা ্া়ি। এভাল্বই এক ঘণ্টা িু’ঘণ্টা়ি পসরণত হল্ত পাল্র। 
  
৫। সবশ শতল্কর সম়ি রেল্কর পদ্ধসত : তিসনক সংবাপল্ির সবজ্ঞাপন, জেতা গল্বেণা 
জকল্ন্দ্রর বুল্যসিন, োকল্্াল্গ বইপল্ির গ্রাহক সংগ্রহ োকসবভাগ ও জিসযল্ফাল্নর 
বেবহার ইতোসি সনুঃসল্ন্দল্হ সম়ি সংল্েপ করার উল্দ্দল্শেই িাযু হ়ি। জ্ সব সেসনস 
আল্গ জথল্ক োকল্্াল্গ আনার বেবস্থ্া করা ্া়ি, তা সনুঃসল্ন্দল্হ সম়ি বািঁিাল্নার তাসগি 
জথল্ক উৎপন্ন। 
  
৬। সম়ি বািঁিাল্নার েনে ে়ি জকৌশয সশখুন : আপনার প্রল়্িােনী়ি সেসনসপল্ির িাম 
োনা থাকা, সবল্শে সবল্শে সেসনস জকনা বা জবিা সম্পল্কথ অবসহত থাকা আর একই 
সমল়্ি প্রল়্িােনী়ি সেসনসপি ্ত জবসশ সকল্ন রাখা সম্ভব জেতার পল্েও সসতেই 
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যাভেনক কাে। সুসিসন্ততভাল্ব জকনাকািা একসি বুসদ্ধমাল্নর কাে। এেনে অবশে 
সতকথতার প্রল়্িােন। কীভাল্ব সকনল্ত হ়ি, এিা োনা থাকল্য আপসন আসথথক ও সমল়্ির 
িুসি সিক জথল্কই যাভবান হল্ত পাল্রন। সনুঃসল্ন্দল্হ এিা পৃসথবীর সব জিল্শই প্রমাণ 
হল়্িল্ছ। 
  
৭। কাল্ের প্রসতবন্ধকতা িূর করুন : কাল্ের সম়ি জ্ প্রসতবন্ধকতার সৃসষ্ট হ়ি একিু 
জিষ্টা করল্যই আপসন তা িূর করল্ত পারল্বন। 
  
‘হাউ িু সযভ অন জিাল়্িসেল্ফার আও়িাসথ এ জে’ গ্রেসিল্ত জযখক সম. আনথল্ড সযল্খল্ছন 
জ্ সম়ি সরবরাহ বোপারিা সতেই অল্যৌসকক জকাল্না বোপার…সকাল্য ঘুম জথল্ক জেল্গ 
ওঠার পর অবাক সবস্মল়্ি জিখল্ত পাল্বন জ্, আপনার েীবল্নর িসিশসি ঘো মেবল্যই 
জ্ন প্রকৃসত আপনার মূযধল্নর সল্ে একই সল্ে জগিঁল্থ সিল়্িল্ছন। আমাল্ির মল্ধে এমন 
জকউ জনই স্সন সারা েীবন ধল্র বল্যন না, আর একিু সম়ি জপল্যই আসম অল্নক 
পসরবতথন আনল্ত পারতাম। মল্ন রাখল্ত হল্ব, আমরা আর কখল্নাই এর জিল়্ি জবসশ 
সম়ি পাল্বা না। আমাল্ির হাল্ত সম়ি আল্ছ, সবসম়ি সছয-আর তা ভসবেেল্তও 
থাকল্ব।’ 
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২৯. যা বলার সংর্ের্প বলনু 
  
১৯৪৮ সাল্য আমরা ্খন ইউল্রাল্প ভ্রমণ করল্ত সগল়্িসছযাম, জসখাল্ন একেন 
অধোপক আমাল্ির স্বামী-স্ত্রীল্ক তার বাস়িল্ত সনমেণ কল্রসছল্যন। ভদ্রল্যাল্কর বাস়িল্ত 
উপসস্থ্ত হল়্ি জিখযাম জসখাল্ন তার স্ত্রী সছল্যন না। সতসন রান্নাঘল্র িাকর-বাকরল্ির 
কাল্ের তিারসক করসছল্যন। ইল্তামল্ধে ভদ্রমসহযা এল্স প়িল্যন। আমাল্ির সল্ে তািঁর 
অল্পই কথাবাতথা হয, এরপর খাও়িা-িাও়িার বেবস্থ্া হয, ভদ্রমসহযা তার রান্নার জমনু 
আর তিারসকল্ত এমনই সবব্রত হল়্িসছল্যন জ্ কারও সিল্ক আর নের সিল্ত পারল্যন 
না। এর জিল়্ি জকাল্না জরল্স্তারািঁ়ি জগল্য ভদ্রমসহযার সল্ে ভাল্যাভাল্ব আযাপ করা জ্ত, 
তার সেও জপল্ত পারতাম। ভদ্রমসহযা সনি়িই ‘শিথকাি পদ্ধসতর কথা োনল্তন না। 
আেকাযকার বেস্ততার সিল্ন এই শিকািথ পদ্ধসতসি েনসপ্র়িতা অেথন কল্রল্ছ। মাসকথন 
্ুক্তরাল্ষ্ট্রর গৃসহণীল্ির এই শিথকাি বা স্বল্প পসরশ্রল্ম কােকমথ সমাধা করার সুল্্াগ 
জিও়িার েনে প্রিুর জমধা আর উদ্ভাবনীশসক্ত বে়ি করা শুরু হল়্িল্ছ। ‘ আমরাই বা এই 
ধরল্নর সুল্্াগ গ্রহণ করল্বা না জকন? ্সি েীবল্নর জকাল্না জেল্ি কমথশসক্ত ও সমল়্ির 
বেবহার জবসশরকম গুরুত্ব আর তাৎপ্থপূণথ হ়ি, আর তারই সল্ে োনা িরকার এই 
কমথশসক্ত বে়ি করার মল্ধে সিল়্ি আিশথ স্ত্রী ও মা হাও়িা সম্ভব। সবসভন্ন রকম ফযশ্রুসতল্ত 
োনা জগল্ছ িেতা অেথন আর কাল্ের মান বাস়িল়্ি তুযল্ত বেথথ হও়িাই হল্চ্ছ 
গৃসহণীল্ির প্রধান অন্তরা়ি। 
  
আধুসনক সবজ্ঞান আমাল্ির গৃহােন রেণাল্বেল্ণর কাল্ে সংসেপ্ত পদ্ধসত সম্পল্কথ 
সল্িতন কল্র তুল্যল্ছ। তাই আপনার কােকমথ পরীো কল্র সনন আর জিখুন আপসন 
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আপনার িেতা বা়িাল্ত পাল্রন সকনা। মল্ন রাখা িরকার জ্, জেিসবল্শল্ে দ্রুততম 
বেবস্থ্াই সল্বথািম বেবস্থ্া। 
  
মূযকথা হয, গৃহস্থ্াসযর কাল্ের েনে জ্খাল্ন জ্িা িরকার আল্গ জথল্কই জসখাল্ন জসিা 
জ্ন সাসেল়্ি রাখা থাল্ক। এই প্রসল্ে সকছু পরামল্শথর উল্েখ করসছুঃ 
  
১। সনতে প্রল়্িােনী়ি সেসনসপি : জ্মন-িুথল্পে, সাবান, জতয একসল্ে সকল্ন রাখল্য 
িাকা প়িসার সিক জথল্কও সাশ্র়ি হ়ি আর সম়িও বািঁল্ি। 
  
২। পসরকল্পনা : জকাল্না সেসনস জকনাকািার আল্গ কতিা িরকার কত িাল্মর মল্ধে 
আল্গ জথল্ক সঠক কল্র তল্ব জিাকাল্নর উপসস্থ্ত হও়িা প্রল়্িােন। 
  
৩। জেতা সরিাসথ সাসভথস : মাসকথন ্ুক্তরাষ্ট্র ও অনোনে বহু উন্নত জিল্শ জেতা সরিাসথ 
সাসভথল্সর সহা়িতা গ্রহণ করা হ়ি। এই সাসভথস কতৃথপে মাসযক বুল্যসিল্নর আকাল্র 
আর বাসেথক তাসযকা বা কোিাযগ আকাল্র জেতাল্ির সবসভন্ন পণে সামগ্রীর ির-িাম 
ওঠানামা, গুণ, গুণগত পসরবতথন আর নতুন আসবষ্কার সংল্্ােন কল্র জেতাল্ির সব 
সম়ি অবসহত রাল্খন। অনুন্নতল্িশগুল্যাল্ত এই সুসবধার প্রিযন না থাকল্যও সনল্ের 
পসরবাল্রর িাসহিার সেসনসপি সম্পল্কথ ও়িাসকবহায থাকা ্া়ি। আর একসি সবে়ি মল্ন 
রাখা িরকার জ্, িাম জবসশ হল্যই সেসনল্সর গুণগত মান কখল্নাই জবসশ হ়ি না। 
  
৪। তাসযকা রাখুন : ্সি সৃ্মসতশসক্ত খুব প্রখর না হ়ি তাহল্য জ্ জকউ প্রল়্িােনী়ি সমস্ত 
সেসনসপল্ির তাসযকা রাখল্য সুন্দর সম়ি সাশ্র়ি করা ্া়ি। আসয কথা হয, পদ্ধসতগত 
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সবনোল্সর মল্ধে সিল়্ি কাে জ্মন সহেসাধে হল়্ি ওল্ঠ, জতমনই আবার সম়ি ও অল্থথর 
অপি়ি বন্ধ হল়্ি ্া়ি। 
  
এবাল্র জ্ সব কাে আপসন করল্ত পছন্দ কল্রন না অথি করল্ত বাধে হন জসগুসয 
সংসেপ্ত এবং সুষু্ঠভাল্ব সম্পন্ন করার সতনসি পদ্ধসত উল্েখ করল্বা। এগুসয হয : 
  
১। কাল্ের পদ্ধসত সবল্েেণ : সনল্েল্ক কখন জকান কাল্ে যাগাল্বন তা আল্গ জথল্কই 
সঠক কল্র জফযুন। কীভাল্ব অ্থা শ্রম বে়ি করল্ছন তার একিা সহসাব রাখুন। 
  
২। পরামশথ : আপনার বান্ধবীল্ির কাছ জথল্ক জ্মন পরামশথ জনল্বন, জতমন আপনার 
স্বামীর কাছ জথল্কও পরামশথ জনল্বন। এ কথা ভাবল্বন না জ্ পুরুে মানুে সহসাল্ব 
সাংসাসরক সবেল়্ি তািঁর জ্ঞান জনই। শিথকাল্ির জেল্ি পুরুেল্ির অবিান প্রিুর। 
  
৩। িেতা অেথন : জ্ সব কাল্ে আপসন অিে জসগুল্যা জবশ সতকথতার সল্েই করল্ত 
হল্ব। মল্ন রাখল্ত হল্ব, পৃসথবীল্ত জ্ সব কাে করণী়ি জসগুল্যা সুষু্ঠভাল্ব করল্ত হল্ব। 
সদ ইচ্ছা থাকল্য িেতা আসল্বই। 
  
৪। একসি সতকথবাণী : জ্ সমস্ত কাল্ে আপসন আনন্দ পান আপনার পসরবাল্রর সকল্য 
সুখী হন, জসগুল্যা শিথকাি করার িরকার জনই। জকাল্না জকাল্না মসহযা জসযাই করা, 
নানা স্বাল্ির রান্না করা ইতোসি পছন্দ কল্রন। আপনার জেল্ি জ্ রকম ইচ্ছাই জহাক 
জসিা ভাল্যাভাল্বই সম্পন্ন করার জিষ্টা করুন। জিখল্বন, তাল্ত অল্নক জবসশ তৃসপ্ত যাভ 
করল্বন। 
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আধুসনক ্ুল্গ তবজ্ঞাসনক বা অগবজ্ঞাসনক জ্ পদ্ধসতই কাল্ে যাগাল্না জহাক না জকন, তার 
প্রধান উল্দ্দশেই হয অল্নকিা কম সমল়্ি অনোনে কাে জশে কল্র সৃেনশীয কাল্ে জবসশ 
সম়ি জিও়িা। 
  
সংল্েল্প ছাসিশ, সাতাশ, আিাশ, ঊনসিশ পাল্ঠর সন়িমগুসয আমরা যেে রাখার জিষ্টা 
করব : 
  
১। আপসন গৃসহণী হও়িার েনে জগৌরব জবাধ করুন। 
  
২। আপনার সংসার সকল্যর েনে গল়্ি তুযুন। স্বামীর সংসারল্ক সুখ-স্বাচ্ছন্দে আনন্দ ও 
সবল্নািল্নর জেল্ি পসরণত করুন। 
  
৩। সমল়্ির সুসবধা কাল্ে যাগান। 
  
৪। শিথকাি পদ্ধসত বা সংসেপ্ত পল্থ কােকমথ সহেতর আর স্বচ্ছন্দ গসতর কল্র তুযুন। 
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৩০. স্বামীর্ক েনগপ্র়ি করার ডকৌশল 
  
স্বামীল্ক েনসপ্র়ি করার বোপাল্র সতনসি জকৌশয মল্ন রাখল্ত হল্ব। একিু জিষ্টা করল্যই 
মসহযারা তাল্ির স্বামীল্ির েনসপ্র়ি কল্র তুযল্ত পাল্রন। এখন আমরা জসই সতনসি 
পদ্ধসত সনল়্ি আল্যািনা করল্বা : 
  
১। স্বামীল্ক সপ্র়ি কল্র তুযুন : প্রথল্মই প্রশ্ন রাখল্বা, জ্সব পুরুে আকেথণী়ি নন তাল্ির 
স্ত্রীল্ির সকছু করণী়ি আল্ছ সকনা। আমার মত হয, অবশেই আল্ছ। আসম একেন 
মসহযাল্ক োসন ্ার স্বামী সামাসেকভাল্ব বেথথ। ভদ্রল্যাক সছল্যন অসম্ভব জেিী, সবতকথ 
সপ্র়ি আর অসসহষু্ণ। সকন্তু ভদ্রল্যাল্কর স্ত্রীর কাছ জথল্ক তার জছািল্বযার িুুঃখ-কষ্টপূণথ 
েীবন কথা জশানার পল্রই সকন্তু তার প্রসত আমাল্ির সমস্ত সবল্িে, সবতৃষ্ণার ভাব িূর 
হল়্ি মন সহানুভূসতল্ত ভল্র ্া়ি। ভদ্রল্যাল্কর স্ত্রীর কাছ জথল্ক োনা ্া়ি জ্, তশশল্ব 
ভদ্রল্যাকল্ক আশ্র়ি আর অন্ন সংস্থ্াল্নর েনে আত্মী়ি জথল্ক আত্মীল়্ির কাল্ছ আশ্র়ি সনল্ত 
হ়ি। সমস্ত তশশল্বর সিনগুল্যাল্ত সতসন কারও কাল্ছই কণামাি জস্নহ মমতার স্পশথ পান 
সন, তার ভাল্গে শুধু অপমান আর সনগ্রহ জোল্ি। এসব কথা জশানার পর ভদ্রল্যাল্কর 
ওই ধরল্নর আিরল্ণ একিা কারণ বুেল্ত জকাল্না অসুসবধা হয না জ্ তার স্ত্রী হ়িল্তা 
তািঁল্ক েনসপ্র়ি কল্র তুযল্ত পাল্রন সন। সকন্তু স্বামীর ভুয ত্রুসির কারণ সকল্যর কাল্ছ 
বোখো কল্র তার প্রসত সবাইল্ক সহানুভূসতশীয কল্র তুযল্ত জপল্রল্ছন। সবতৃষ্ণা জথল্ক 
সহানুভূসত-িুসি সমূ্পণথ সবপরীত জমরু। কৃতকা্থম়িী স্ত্রীই পারল্বন তার স্বামীল্ক সুন্দর ও 
মাসেথত রুসির মানুে সহল্সল্ব গল়্ি তুযল্ত। এই ধরল্নর স্ত্রী ইসতহাল্স বহু সমাে সবল্িেী 
স্বামীল্ক জ্ কীভাল্ব রো কল্রল্ছন তার প্রিুর সনিশথন রল়্িল্ছ। 
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২। স্বামীর গুল্ণর সবে়ি প্রকাশ করুন : স্ত্রী সহল্সল্ব আপনার উসিত স্বামীর গুণ আর 
বেসক্তল্ত্বর কথা বনু্ধ-বান্ধবল্ির কাল্ছ প্রকাশ করা। এর েনে পাসরবাসরক আিার অনুষ্ঠান 
এমন ভাল্ব করা িাই ্ার মল্ধে সিল়্ি স্বামীর গুণ আর বেসক্তত্ব প্রকাসশত হ়ি। ্াল্ত 
স্বামীর গুল্ণর প্রসতফযন ঘল্ি, সতসন আকেথণী়ি হল়্ি ওল্ঠন এমন পথই জনও়িা 
প্রল়্িােন। 
  
৩। বুসদ্ধমতী স্ত্রী হল়্ি উঠুন : প্রা়ি সম়িই যেে করা ্া়ি জ্, ্াল্ির জকাল্না কাল্ের 
গুরুিাস়িত্ব পাযন করল্ত হ়ি আর িাস়িত্ব পাযল্নর জেল্ি ্ারা সনল্েরল্ির ওপর আস্থ্া 
রাল্খন, তারাই আবার সামাসেক িাস়িত্ব পাযন করার জেল্ি জকমন জ্ন শঙু্কসিত হল়্ি 
পল়্িন। একেন বুসদ্ধমতী স্ত্রী সনুঃসল্ন্দল্হ এই ধরল্নর মানুল্ের জশ্রষ্ঠতম বনু্ধ। বুসদ্ধমতী 
স্ত্রী ঘল্রা়িা আযাল্পর জেল্ি স্বামীল্ক অল্নক কথার জখই ধসরল়্ি সিল্ত পাল্রন। স্বামীর 
্সি বাকপিুতা নাও থাল্ক সতসন এল্ক এল্ক জস অসভজ্ঞতা সি়ি করল্ত পারল্বন। 
  
একবার এক জমট্রন আমাল্ক বল্যসছল্যন, কীভাল্ব সতসন তার ঘরকুল্না স্বামীল্ক 
নানারকম সামাসেক কােকল্মথ েস়িত করল্ত জপল্রসছল্যন। তার উল্দ্দশে সছয স্বামীল্ক 
সমােল্িতনাহীন অবস্থ্া জথল্ক সমাে সিল্ন্ধ উৎসাহী কল্র জতাযা। মসহযা োনল্তন, 
তার স্বামীর ফল্িা জতাযার জোিঁক আল্ছ আর সবসভন্ন। ধরল্নর ফল্িাগ্রাফীল্ত সতসন জবশ 
আগ্রহ জিসখল়্ি থাল্কন। মসহযা ইল্তামল্ধে তার স্বামীল্ক সকছুই োনল্ত সিল্যন না। তার 
স্বামী ্খন বাস়ির বাইল্র জ্ল্তন তখন ফল্িাগ্রাফী সম্পল্কথ জ্ঞান আল্ছ এমন কাউল্ক 
সতসন খুিঁল্ে আনল্তন আর স্বামী সফরল্য তার সল্ে পসরি়ি কসরল়্ি সিল্তন। একই সবেল়্ি 
আগ্রহ জিল্খ ও়িাোর তার সল্ে আযাপ েুল়্ি সিল্তন। এর ফল্য কথা বযল্ত বযল্ত 
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তার স্বামী ও়িাোর আত্মসবসৃ্মত হল়্ি প়িল্তন আর তার সনল্ের স্বরূপও প্রকাশ হল়্ি 
প়িল্তা। 
  
এই রকম একেন িাম়িার বেবসা়িীর কথা আসম োসন। ভদ্রল্যাল্কর িমৎকার জ্ঞান 
সছয নানাধরল্নর আল্গ্ন়িাস্ত্র উৎপািন সিল্ন্ধ। আল্গ্ন়িাস্ত্র সম্পল্কথ প়িাল্শানাল্তও তার 
প্রিুর উৎসাহ সছয। অথি তার স্ত্রীর কথািা োনা থাকল্যও এ সবেল়্ি কাউল্কই সকছু 
োনান সন। আমার মল্ন হ়ি, মসহযা ্সি কথািা সকযল্ক োনাল্তন তাহল্য তার স্বামীর 
সুনাল্মর ভাগ সতসনও জপল্ত পারল্তন। তার অবশেই উসিত সছয স্বামীল্ক সকল্যর কাল্ছ 
সপ্র়ি কল্র জতাযা। স্ত্রীর উসিত সবথল্েল্ি স্বামীর বা়িসত জশ্রষ্ঠ গুল্ণর কথা বাইল্রর 
মানুেল্ক োনাল্না। 
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৩১. স্বামীর গুণ ও ডিাে 
  
আপনার স্বামীর সিল্ন্ধ অনেরা জ্ ধারণা জপােণ কল্রন, তা অল্নক জেল্িই আপনার 
স্বামীর প্রসত আপনারই ধারণা প্রসতফযন হল্ত পাল্র। একসি ঘিনার কথা আসম বযসছ। 
জকাল্না-একিা সেসনল্সর প্রল়্িােন জিখা জিও়িা়ি আসম একেন সেযারল্ক জফান কসর। 
জসই সম়ি ভদ্রল্যাক জিাকাল্ন সছল্যন না। তািঁর স্ত্রী জিসযল্ফাল্ন তািঁর হল়্ি কথা 
বযসছল্যন। সতসন োনান জ্, তািঁর স্বামী এই সব বোপাল্র একেন সবল্শেজ্ঞ। আমার 
ইচ্ছা হল্য সতসন আমার ঘর জিল্খ আসার বেবস্থ্া কল্র জিল্বন। ভদ্রল্যাক সসতেই 
একেন সবল্শেজ্ঞ মানুে। আমার একিা ধারণা েন্মা়ি, তার অসভজ্ঞতার জকাল্না সীমা 
জনই। তার প্রসত আমার জ্ সবশ্বাস েন্মা়ি তা সনুঃসল্ন্দল্হ তার স্ত্রীর েনেই। এসব 
উিাহরণ জথল্ক এিা পসরষ্কার প্রমাসণত হ়ি জ্, এমন জকাল্না বেসক্ত বা মহয জনই ্া 
এসব জেল্ি জকাল্না স্ত্রীল্ক হারাল্ত পাল্র। জ্ জকাল্না একেন মানুল্ের সসতেকার 
গুণগত খোসত বা পসরসিসত বহুল্েল্িই তািঁল্ির স্ত্রীল্ির উপর সনভথরশীয। 
  
মানবিসরল্ির একসি তবসশষ্টে হয এই জ্, একেন জযাকল্ক আমরা জ্ভাল্ব উপসস্থ্ত 
কসর, িসরিাল্রাপ করল্ত িাই, একান্ত অজ্ঞাতসাল্র সতসন জসই িসরল্িরই অসধকারী হল়্ি 
পল়্িন। 
  
সবসভন্ন জপশার মানুল্ের স্ত্রীল্ির যেে করল্য জিখা ্া়ি, তারা স্বামীল্ির সম্পল্কথ অনুকূয 
ধারণা প্রিান করল্ত অভেস্ত। জ্মন-প্রস্তাসবত জকাল্না অনুষ্ঠাল্ন জ্াগিান করল্ত অেমতা 
োনাল্ত জগল্য তাল্ির স্ত্রীল্ির কথা হয, তাল্ির সনি়িই পাসিথল্ত জ্াগ সিল্ত ইল্চ্ছ কল্র 
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সকন্তু তারা তা পাল্রন না। জ্ল্হতু তাল্ির স্বামীরা তাল্ির প্রসতষ্ঠাল্ন কাল্ের মল্ধে েুল্ব 
থাল্কন। এল্েল্ি ্সি তার স্ত্রী জকাল্না সম়ি স্বামীর কসবল্ত্বর কথা প্রিার কল্রও থাল্কন 
তাল্ত জিাোবহ সকছু থাল্ক না। অবশে স্ত্রী ্সি সাধারণ ভদ্রতা আর রুসিল্বাল্ধর সীমা 
অসতেম না কল্রন। 
  
সবখোত জযাল্করা োল্নন জ্ উিঁিুিল্রর জকাল্না মানুল্ের সল্ে তার সবল়্ি হল়্িল্ছ, এই 
কথাসি উপ্ুক্ত জকৌশল্যর সল্ে প্রকাশ করল্ত োল্ন এমন একেন মসহযাল্ক স্ত্রী সহসাল্ব 
পাও়িা েীবল্ন কত মূযেবান ও অপসরহা্থ। 
  
সশকাল্গা শহল্র েুসন়ির অোল্সাসসল়্িশন অব কমাল্সথর এক সভা়ি সম. কুশমোন সবল্েয 
বল্যন জ্, স্ত্রীল্ির তুচ্ছ করা বা তাল্ির কাল্ের অবমূযো়িন করা অনুসিত। মল্ন 
রাখল্বন, আপনাল্ির স্ত্রীরাই জশ্রষ্ঠ সবল্েতা বা জসযসমোন হল্ত পাল্রন, ্সি না তারা 
আসতশল্্ের আশ্র়ি জনন। সতসন আপনার পল্ে ্া সম্ভব ন়ি জসই রকম মধুরতা সমসশল়্ি 
আপনার গুণকীতথন করল্ত পাল্রন। স্ত্রীর পল্ে সবসকছুই সম্ভব। 
  
স্বামীর গুল্ণর সিকগুল্যার সিল্ক িৃসষ্ট আকেথণ করা ছা়িাও সতসন স্বামীর জিাে-ত্রুসিগুল্যা 
যঘু কল্র জিখাল্ত পাল্রন। আসল্য প্রকৃতপল্ে আমরা জকউই ত্রুসিমুক্ত নই। স্ত্রীরও সকছু 
ভুয-ত্রুসি থাল্ক-সকন্তু জস ত্রুসি ঘল্রর বা সাংসাসরক েীবল্নই আবদ্ধ থাল্ক সকন্তু একেন 
পুরুল্ের ভুয ত্রুসি তার েীবন সাফল্যের প্রসতবন্ধক হল়্ি িািঁ়িা়ি। 
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অল্নক সবিূেী স্ত্রীই স্বামীর সশোগত অথবা প্রসশেণগত ত্রুসি িূর করল্ত পাল্রন। 
পৃসথবীর অল্নক মহান বেসক্তই ্ারা সনল্ের ভাগে গল়্ি তুযল্ত জপল্রল্ছন, তাল্ির সবঘ্ন 
সঙু্কয েীবনল্ক স্ত্রীরাই সহে সরয মসৃণ কল্র তুল্যল্ছন। 
  
জকাল্না জকাল্না মানুে আল্ছন ্ারা অতেন্ত সবনম্র। আপনার স্বামী ্সি ওই ধরল্নর 
জযাকল্ির একেন হল়্ি থাল্কন, তা হল্য তাল্ক সাহা্ে করল্ত পাল্রন। জসিা কীভাল্ব 
করল্বন তার েনে কল়্িকিা পদ্ধসতর উল্েখ করসছ : 
  
১। অতীল্ত আপনার স্বামী জ্ জ্ সবে়ি সাফযে অেথন কল্রল্ছন তাল্ক জসগুল্যা স্মরণ 
কসরল়্ি সিন। 
  
২। ্খনই সম্ভব নানা সবেল়্ি মতামত সেোসা কল্র তার আত্মপ্রকাল্শর সুল্্াগ সিন। 
  
৩। এমন বনু্ধ-বান্ধব যাভ করার জিষ্টা করুন-্ারা তাল্ক প্রশংসা করল্বন আর উৎসাহ 
জিল্বন। 
  
আপনার স্বামীর পসরি়ি তার প্রকৃসত োনার সসঠক মাপকাসঠ নাও হল্ত পাল্র। তা সল্েও 
তার বাসহেক আিরল্ণর উপর সনভথর কল্রই জযাল্ক তার সম্পল্কথ অসভমান জপােণ 
করল্ব। 
  
সিশ, একসিশ পাল্ঠর সূি : স্বামীল্ক জ্ভাল্ব েনসপ্র়ি করা ্া়ি : 
  

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

136 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

১। তািঁল্ক সপ্র়ি কল্র তুযুন-তার প্রসতভার প্রিার ঘিান। তার জশ্রষ্ঠ সিকসি উল্ন্মািন 
করুন। 
  
২। আপসন একেন িে সাংবাসিক হল়্ি উঠুন। তার জিাে প্রা়ি অিৃশে কল্র তািঁর সমস্ত 
গুণল্ক িৃসষ্টগ্রাহে কল্র তুযুন। 
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৩২. বগত্রশ স্বামীর স্বাস্থ্ে ও সম্পি রো করুন আ়ি 
বুর্ে বে়ি করুন 

  
সংসার েীবনিা়ি িাসরদ্রে আর আসথথক অেমতার মল্তা মারাত্মক আর সকছুই জনই। জ্ 
জযাক সনল্ের আল়্ির জিল়্ি জবসশ বে়ি কল্র জস কখল্নাই কৃতকা্থ হল্ত পাল্র না। 
অসমতবে়িী স্ত্রী স্বামীর কাল্ছ সবরাি জবাোর মল্তা। এিা প্রমাসণত সতে জ্, অসতসরক্ত 
আ়ি অসতসরক্ত বেল়্ির কারণ হল়্ি িািঁ়িা়ি। 
  
একসি পাসরবাসরক সবে়িক সম্পল্কথ মনস্তল্ের বই আমার হাল্ত এল্স পল়্ি। জযখক 
মনস্তাসেক বেসক্তসির এক সবল্শে িুবথযতা সছয-সতসন জকাল্না পাসরবাসরক বাল্েি বরিাস্ত 
করল্ত পারল্তন না। তার মল্ত, পসরবাল্রর আ়ি-বে়ি জকাল্না োল্মযার বোপার ন়ি। 
হাল্ত ্খন প্রিুর িাকা থাল্ক তখন আমরা ইচ্ছামল্তা খরি কসর। আর ্খন থাল্ক না 
তখন সং্ম অভোস কসর। 
  
আসম ভদ্রল্যাল্কর সল্ে একমত জ্ তার পদ্ধসত জবশ সহে। িাকা থাকল্য খরি করব, 
না থাকল্য করব না। সকন্তু জকাল্না সল্ন্দহ জনই এই পদ্ধসতল্ক জকাল্না ভাল্বই সসতেকার 
বুসদ্ধিীপ্ত অথথনীসত বল্য না। পসরকল্পনাহীন বেল়্ির অথথই হয আপনার আ়ি প্রা়ি সকল্যই 
জভাল্গ জযল্গল্ছ। 
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পসরকল্পনা আর বেল়্ির মাধেল্ম আপসন ও আপনার পসরবাল্রর মানুে শুধু উপাসেথত 
অল্থথর একাংশ জভাগ করল্ত পারল্ছন। বাল্েল্ির অথথ সকন্তু উল্দ্দশে সবহীন বে়ি বা 
িুযল্িরা সহসাল্বর তাসযকামাি ন়ি। এিা হয, আপনার কাল্ছ জ্ িাকা আল্ছ বা আসল্ছ 
তার সাহাল্্ে জবসশ পসরমাল্ণ সেসনেপি জকনার পসরকসল্পত এক কমথসূসি। বাল্েি 
অনু্া়িী বে়ি করল্য আপসন জকনাকািার বোপাল্র জকাথা়ি হ্রাস-বৃসদ্ধ করা প্রল়্িােন, 
জকািা বাি জিও়িা উসিত, জকািার সংল্্ােন িাই, এসব সহল্েই বুেল্ত পারল্বন। 
আপসন ্সি বরাবর বাল্েি সম্পল্কথ সল্িতন না হন, তাহল্য বাল্েিানুগ হও়িার 
পদ্ধসতসি সযল্খ জফযুন। কীভাল্ব পাসরবাসরক বে়ি সনবথাহ করল্ত হ়ি তাও অনুশীযল্নর 
মাধেল্ম আ়িি করার জিষ্টা করল্ত শুরু করুন। 
  
আপনার স্বামীল্ক েীবন্ুল্দ্ধ ে়িী কল্র জতাযার জেল্ি আপসন জ্ মস্ত এক পিল্েপ 
গ্রহণ করল্ত পাল্রন তা হয, ্তিূর সম্ভব তার আ়ি-বেল়্ির সাহাল্্ে িাসহিার সঙু্কযান 
করা আর তাল্ক আসথথক িুসিন্তা জথল্ক মুক্ত রাখা। আপনার কাছাকাসছ বোল্ঙ্ক সনি়িই 
সনেস্ব বাল্েি থাল্ক বা এ সবেল়্ি তাল্ির উপল্িোও থাকা সম্ভব। তাহল্য পাসরবাসরক 
বাল্েি কীভাল্ব ততসর করা ্া়ি জস সম্পল্কথ তাল্িরই সাহা্ে সনন। তারা সনি়িই 
আনল্ন্দর সল্ে আপনাল্ক পরামশথ জিল্বন। সবনা খরল্িই বোঙ্ক আপনার জসবা়ি ততসর 
থাকল্ব। এ ছা়িাও নানা সংস্থ্া ও প্রসতষ্ঠান জথল্ক পাসরবাসরক বাল্েল্ির উপর নানা 
ধরল্নর বুল্যসিন প্রকাশ করা হ়ি। এই সব পাঠ করল্য আপসন সনি়িই উপকৃত হল্বন। 
তল্ব আপনার সনেস্ব বাল্েি আপনাল্কই ততসর করল্ত হল্ব-আর জসিা করল্ত হল্ব 
আপনার সনল্ের সামথথে ও প্রল়্িােল্নর সিল্ক নের জরল্খই। 
  
এবার বাল্েি সম্পল্কথ আপনাল্ক সকছু ধারণা সিল্ত িাই। জ্মন, তাসযকা রাখুন : 
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১। প্রথল্মই খরল্ির একিা তাসযকা রাখল্ত শুরু করুন : জকাথা়ি কীভাল্ব বে়ি কমাল্ত 
হল্ব জসিা ধরল্ত না পারল্যও খরি কমাল্না ্াল্ব না। অতএব সকছুসিল্নর েনে নমুনা 
সহসাল্ব একিা খরল্ির তাসযকা ততসর কল্র সনন। ফল্য বছল্র জমাি বেল়্ির পসরমাণ কত 
হয, জকান্ খাল্তই বা কত তার সবই বুেল্ত পারা ্া়ি। এর ফল্য ্সি জিখা ্া়ি জ্, 
খরি জবল়্ি ্াল্চ্ছ তাহল্য সন়িেণ করাও সম্ভব হ়ি। এিা করার সসতেই িরকার আল্ছ। 
  
২। আপনার পসরবাল্রর প্রল়্িােল্নর সিল্ক নের রাখার বাল্েি ততসর করুন : বছল্রর 
জ্ সব বে়ি সনসিথষ্ট, জ্মন-বাস়ি ভা়িা, ধার জশাধ, সেসনসপি জকনাকািা, বীমার সপ্রসম়িাম 
ইতোসির সহসাব রাখা িাই। পাসরবাসরক বাল্েল্ির জেল্ি এিা হয েসিযতার সিক। 
বাল্েল্ির এই সিল্কর সসদ্ধাল্ন্ত পাসরবাসরক সহল্্াসগতা আর আত্মতেল্গর প্রশ্ন েস়িত। 
সব সকছুই আমাল্ির পল্ে পাও়িা সহে ন়ি মল্ন রাখল্বন, িিেযসি জকাল্না বাল্েল্ি 
আপনার প্রল়্িােন অনু্া়িী অথথ বরাদ্দ করা থাল্ক না। 
  
৩। বাসেথক আল়্ির িশভাগ জ্ন পসরবার পা়ি : একিা জকৌশয সকল্যর পল্ে জবশ 
কা্থকর। জসিা হয, সনল্েল্ক আর পসরবারল্ক পাওনািার বল্য ভাবল্ত থাকা। এই 
েনেই কমপল্ে আপনার আল়্ির িশভাগ সি়ি করান বা সবসনল়্িাগ করুন। আপসন ্সি 
স্বামীর আল়্ির িশভাগ সি়ি করল্ত সেম হন, তাহল্য সংসাল্র আসথথক স্বচ্ছযতা 
আনল্ত দ্রবে মূযে বৃসদ্ধ সল্েও খুব জবসশ সম়ি যাগল্ব না। 
  
এক ভদ্রল্যাল্কর কথা আমার োনা আল্ছ, ্ার নীসত সছয জ্মন কল্রই জহাক আল়্ির 
িশভাগ সতসন বািঁিাল্বন, এেনেই তার ্তরকম অসুসবধাই জহাক সতসন তা সহে করল্তন। 
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৪। িুসিথল্নর েনে তহসবয : জবসশর ভাগ বাল্েি সবল্শেজ্ঞ এই পরামশথ সিল়্ি থাল্কন জ্, 
সতন মাল্সর সমপসরমাণ অথথ িুসিথল্নর েনে সসিত রাখা একান্ত প্রল়্িােন। এমাল্েথন্সী 
বোল্ঙ্কর অোকাউল্েই এই িাকা রাখা ্া়ি। তািঁল্ির মল্ত, এ কাে প্রল্তেল্করই করা 
উসিত। তারা এ কথা বল্যন জ্, অল্্ৌসক্তকভাল্ব সি়ি করল্ত থাকল্য অল্নক েরুসর 
কাল্ে ঘািসত জিখা জি়ি, কােকমথ প্রা়ি বন্ধ হও়িার অবস্থ্া়ি এল্স পল়্ি। একসাল্থ 
অল্নক িাকা সি়ি না কল্র বরং অল্প অথি সন়িসমতভাল্ব সি়ি করল্ত শুরু করল্য 
সিল়্ির আনন্দ উপল্ভাগ করা ্া়ি-আর পসরবাল্রর আসথথক অনিনও থাল্ক না। 
  
৫। বাল্েিল্ক পাসরবাসরক উল্িোগ কল্র তুযুন : উপল্িষ্টারা মল্ন কল্রন জ্, পাসরবাসরক 
বাল্েি ততসর করার কাল্ে পসরবাল্রর প্রা়ি সকল্যই সহল্্াসগতা আর উৎসাহ থাকা 
একান্ত প্রল়্িােন। মাল্ে মাল্ে পসরবাল্রর সিসেরা বাল্েি তবঠল্ক উপসস্থ্ত জথল্ক নানা 
আল্বগম়ি অসভল্্াল্গর সমাধান ঘিাল্ত পাল্রন। এল্ত অল্নক সুরাহা হল্ব। 
  
৬। েীবন বীমা গ্রহণ কল্র সুখী হল়্ি উঠুন : ইনসেসিউি অফ যাইফ ইনু্সল্রল্ন্সর মসহযা 
সবভাল্গর পসরিাযক জমসর়িান সেল্ভন্স বীমা সংোন্ত তথোবযীর উপর অতুযনী়ি 
িেতা়ি আল্যািনা করল্ত পারল্তন। 
  
আসল্য বীমা সিল্ন্ধ ভদ্রমসহযার সবপুয অসভজ্ঞতা সছয। সতসন গৃসহণীল্ির এ সম্পল্কথ 
সকছু প্রশ্ন করা উসিত বল্য মন্তবে কল্রন। প্রশ্নগুল্যা এই রকম : জ্মন-আপসন সক 
োল্নন েীবনবীমার পসযসস গ্রহণ করল্য আপনার পসরবাল্রর জমৌসযক প্রল়্িােল্নর মল্ধে 
জকানগুল্যা পূরণকরল্ত হল্ব? আপসন সক োল্নন স্থ্া়িী ও অস্থ্া়িী পসযসসর মল্ধে পাথথকে 
জকাথা়ি আর িুল্িাই সবসভন্ন যেে অেথল্ন সহা়িক? আপসন সক োল্নন জ্ আধুসনক 
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েীবন বীমার যেে হয িু’রকম। জ্মন-্সি বীমাকারী অপ্রতোসশতভাল্ব মারা ্ান তা 
হল্য সম্পাসিত বীমািুসক্ত তার পসরবারল্ক রো করল্ব। আর ্সি তার অকাল্য মৃতুে না 
হ়ি তল্ব বাধথল্কের সম়ি ওই িাকা তার েীবল্ন মূযধল্নর রূপ সনল়্ি আসল্ব? এই 
ধরল্নর নানা প্রশ্নই আপনার পসরবাল্রর সাসবথক কযোল্ণর েনে প্রল়্িােনী়ি। এই সব 
প্রল্শ্নর উির জকবয আপনার স্বামীর োনা থাকল্যই িযল্ব না, পসরবাল্রর অনেতম 
পসরিাসযকা সহল্সল্ব আপনারও এসব োনা থাকা িরকার। 
  
এসি সসতে জ্, িাকাই সবসকছু ন়ি। সকন্তু কীভাল্ব আমরা সনল্ের সনল্ের উপােথন 
িূরিৃসষ্টর সল্ে বে়ি করব তা োনার উপল্রই আমাল্ির মল্নর সুখ-শসন্ত স্বামী আর 
পসরবাল্রর মেয বোপকভাল্ব সনভথরশীয। 
  
আমাল্ির স্ত্রীল্ির উসিত, স্বামী ্া উপােথন করল্ছন বেল়্ির বোপাল্র অল্নক সতকথ আর 
সুসবল্বিক হল়্ি ওঠা। এল্েল্ি কল়্িকসি সন়িম আমাল্ির জমল্ন িযা প্রল়্িােন। জ্মন : 
  
১। একসি বাৎসসরক বাল্েি ততসর কল্র জফযুন। 
  
২। আপনার আল়্ির িশ ভাগ সি়ি করুন। 
  
৩। িুসিথল্নর েনে একসি তহসবয ততসর করুন। 
  
৪। বাল্েিল্ক পাসরবাসরক সবে়ি কল্র তুযুন। 
  
৫। েমাল্না সম্পল্কথ সোগ থাকার জিষ্টা করুন। 
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৩৩. স্বামীর েীবন আপনারই হার্ত 
  
পুরুেল্ির অকায মৃতুের েনে অসতসরক্ত খাও়িার বোপিারিা অল্নকিাই িা়িী। আর জসই 
কারল্ণ স্ত্রীল্ির জিােী করা ্া়ি অল্নক জেল্িই। সবল্শেজ্ঞল্ির মল্ত, অল্নক পুরুেই 
পিাশ বছল্রর ওসিল্ক মারা ্ান। এই অকায মৃতুের হার স্ত্রীল্ির তুযনা়ি শতকরা ৭০ 
জথল্ক ৮০ ভাগ জবসশ। 
  
িুুঃল্খর সবে়ি হয জবসশর ভাগ পুরুেই এেনে মসহযাল্ির িা়িী করল্ত িান। 
  
োুঃ হাবথািথ জপাযক ‘িু জেে উইমোল্ন’ প্রকাসশত ‘জহা়িাই হােবোন্ডস উই িু ই়িং’ নামক 
প্রবল্ন্ধ বল্যন, স্বামীল্ক সুস্থ্ রাখার েনে অপনার প্রল্িষ্টা সনুঃসল্ন্দল্হ তার পরমা়ুি বৃসদ্ধ 
করল্ত পাল্র। এই মুহূল্তথ আপনার স্বামীর পরমা়ুি বৃসদ্ধ েমতা আপনারই হাল্ত রল়্িল্ছ। 
  
স্বামীর ওেন ্সি অস্বাভাসবকভাল্ব জবল়্ি ্া়ি, তাহল্য জস সম্ভাবনা সকন্তু অল্নকিাই কল্ম 
্া়ি। আল্মসরকার ওসহও রাল্েের সিভযোল্ন্ড অনুসষ্ঠত এক সিসকৎসা সবে়িক সল্ম্মযল্ন 
এই মন্তবে করা হ়ি জ্ মাসকথন ্ুক্তরাল্ষ্ট্র এই সমসোই সবল্িল়্ি ব়ি সমসো। 
  
স্বামীর স্বাল্স্থ্ের বোপাল্র আমরা আমাল্ির িাস়িত্ব অস্বীকার করল্ত পাসর না। স্বামীল্ক 
িীঘথেীবী করল্ত হল্য আমাল্ির উসিত খাও়িা-িাও়িার বোপাল্র ক়িা সন়িম-কানুন জমল্ন 
িযা। অল্প কোল্যাসর ্ুক্ত অথি কমথশসক্ত বা়িাল্ত পাল্র এমন খািেই সনবথািন করা 
উসিত। এছা়িাও প্রল়্িােল্ন সিসকৎসল্কর পরামশথ জনও়িা উসিত। 
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োুঃ ইউসেন জহা়িাইিল্হল্ের মল্ত, প্রথমত িসবথ্ুক্ত খাবার বেথন করল্ত হল্ব। তার 
মল্ত, তিসনক সতনবার জ্ খািে গ্রহণ করা হ়ি তার পসরমাণ সমান হও়িার িরকার। 
সতসন আরও মল্ন কল্রন জ্, 
  
প্রসতবাল্রর খাল্িে সমপসরমাণ সব রকম জপ্রসিন িাই-ই। উল্িেক খািে বেথন করাই 
ভাল্যা। 
  
োুঃ রবািথ সভ. জসসনগার একেন খোতনামা মনস্তাসেক। সতসন বল্যন, প্রল়্িােন হল্য খুব 
জভাল্র ঘুম জথল্ক উঠল্ত হল্ব। এই সম়ি স্বাস্থ্েকর প্রাতুঃরাশই িাই আপনার স্বামীর 
েনে। 
  
আমার একেন বান্ধবী এই রকম সকাল্য শ্ো তোগ করার ফল্য িমৎকার ফয 
জপল়্িল্ছন। মসহযার নাম সমল্সস িাকথ ব্রাইনস। আপসন ্সি বেস্ত মানুে হল়্ি থাল্কন, 
তল্ব খুব সকাল্য শ্ো তোগ করার অভোস করুন, তাল্ত সনুঃসল্ন্দল্হ উপকৃত হল্বন। 
  
আপনার স্বামীল্ক ্সি আপসন িীঘথেীবী ও কমথেম স্বাল্স্থ্ে ভরপুর রাখল্ত িান তল্ব সকছু 
সন়িম পাযন করা উসিত : 
  
১। স্বামীর শরীল্রর সিল্ক নের রাখুন, তার জিল্হর ওেল্নর জহরল্ফর যেে রাখাই িাই : 
  
জিখল্বন তার ওেন ১০ ভাল্গর মল্তা মািাসতসরক্ত হল়্ি পল়্িল্ছ সকনা। এ রকম 
জিখল্যই সিসকৎসল্কর সাহা্ে ও পরামশথ সনল্ত জিসর করল্বন না। তার মত অনু্া়িী 

http://www.bengaliebook.com/


স্ত্রী যখন বান্ধবী  ।  ডেল কার্নেগি 

144 

www.bengaliebook.com                                  সূগিপত্র 
 

 

স্বামীর খািে তাসযক বাসনল়্ি জনল্বন। যেে রাখল্বন, জ্ খািে স্বামীল্ক সিল্চ্ছন তা জ্ন 
সুস্বািু ও জিখল্ত জযাভনী়ি হ়ি। 
  
২। বাৎসসরক োক্তাসর পরীো : স্বাস্থ্েবান থাকার জশ্রষ্ঠ পথ হয জরাগ প্রসতল্রাধ করা। 
প্রাথসমক প্থাল়্ি ্সি জরাগ ধরা পল়্ি তাহল্য মৃতুের হার অবশেই কল্ম ্াল্ব। যেে রাখা 
িরকার জ্, আপনার স্বামী ্থারীসত স্বাস্থ্ে পরীো কল্রন সকনা। 
  
৩। স্বামীল্ক জবসশ কাে করল্ত জিল্বন না : প্রা়ি প্রল্তেল্কই িা়ি েীবল্ন সুপ্রসতসষ্ঠত 
হল্ত আর কৃতকা্থ হল্ত। জস জেল্ি অল্নক সিন জবিঁল্ি থাকার প্রল়্িােনী়িতা 
অল্নকিাই। তখন িাকসরল্ত উন্নসতর অথথ হল্ব জিহমল্নর উপর মািাসরক্ত িাপ। এই 
কারল্ণই আপনার স্বামী অসত উচ্চাসভযােী হল়্ি থাকল্য তাল্ক জবসশ পল্িান্নসত প্রতোখোন 
করার মল্তা সাহসী কল্র তুযুন। 
  
জবশী আ়ি করার অথথ ্সি স্না়ুির উল্িেনা, অশাসন্ত আর অকায মৃতুের কারণ হ়ি তল্ব 
সব জথল্ক গ্রহণল্্াগে পথসি হল্ব অল্প আল়্িই সন্তুষ্ট থাকা। তাই স্বামী ্সি জবসশ পসরশ্রম 
শুরু কল্রন তা জথল্ক তাল্ক সনবৃি করুন আর অল্ল্প সন্তুষ্ট থাকার েনে অনুল্প্ররণা সিন। 
তাল্ক উল্িেনা মুক্ত রাখুন। অল্নক জেল্িই স্ত্রীর মল্নাভাল্বর উপল্রই স্বামীর সাংসাসরক 
প্রল্িষ্টার গসতধারা অল্নকাংল্শ সনভথর কল্র। 
  
৪। পসরসমত সবশ্রাম : যেে রাখল্ত হল্ব জ্, স্বামী জ্ন প্রল়্িােন অনু্া়িী সবশ্রাল্মর 
সুল্্াগ পান। অবসাি আর িাসন্ত িূর করার সবল্িল়্ি জসরা উপা়ি হয িান্ত হও়িার 
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আল্গই সবশ্রাম জনও়িা। সবশ্রাম খুব ভাল্যা ফয সিল়্ি থাল্ক। আল্মসরকা ্ুক্তরাল্ষ্ট্র 
জসনাবাসহনীল্ত মািথ করার পর তসনেল্ির ১০ সমসনি সবশ্রাম সনল্ত জিও়িা হ়ি। 
  
৭০ বছর পল্রও সবখোত ইংল্রে ঔপনোসসক সমারল্সি সমকমথেম সছল্যন। সতসন 
বল্যসছল্যন, প্রল্তেকসিন আহাল্রর পর ১৫ সমসনি ঘুসমল়্ি জনও়িাই তার েীবনীশসক্তর 
জগাপন রহসে। সব্রসিশ প্রধানমেী সোর উইনেন িাসিথয িুপুল্র খাও়িার পর আধ ঘণ্টা 
ঘুসমল়্ি সনল্তন। এই ধরল্নর বহু িৃষ্টান্ত আল্ছ। 
  
৫। পাসরবাসরক েীবন সুখী রাখুন : সবথিাই জকাল্না-না-জকাল্না সবে়ি সনল়্ি অসভল্্াগ 
করা স্ত্রী-স্বামীর অগ্রগসতর প্রসতবন্ধক–কথািা মল্ন রাখা ভাল্যা। এই ধরল্নর স্ত্রীরা স্বামীর 
স্বাস্থ্েহাসনরও কারণ হল়্ি ওল্ঠন। 
  
িুুঃখ-ভারাোন্ত সকংবা জোল্ধর বশবতথী মানুে সাধারণত মল্নর সিক জথল্ক অবরুদ্ধ হল়্ি 
থাকা়ি তাল্ির স্না়ুি জতমন জোরাল্যাভাল্ব কাে করল্ত পাল্র না। এই ধরল্নর মানুল্ের 
েীবন জবশ েুিঁসকর আর িুুঃল্খরও হল্ত পাল্র। 
  
প্রল্তেক মানুল্ের েীবল্ন সফযতার বৃহিম সিক হয, েীবনল্ক উপল্ভাগ করার েমতা। 
আমাল্ির স্ত্রীল্ির উসিত, স্বামীর তিসহক ও মানসসক মেয সবধান করার িাস়িত্ব জনও়িা। 
  
বসিশ, জতসিশ পাল্ঠর সূি : কীভাল্ব স্বামীর স্বাস্থ্ে ও সম্পি রো করল্বন জস সবেল়্ি 
কতকগুসয কথা মল্ন রাখা প্রল়্িােন। 
  
১। আ়ি অনু্া়িী েীবন্াপল্ন অভেস্ত জহান। 
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২। স্বামীর স্বাল্স্থ্ের সিল্ক নের রাখুন, ্ত্ন সনন। 
  
যেে রাখুন – 
  
(ক) তািঁর ওেল্নর হ্রাস-বৃসদ্ধ ঘিল্ছ সকনা। 
  
(খ) স্বাস্থ্ে পরীো হল্চ্ছ সকনা। 
  
(গ) তািঁল্ক কল্ঠার পসরশ্রম করল্ত হল্চ্ছ সকনা। 
  
(ঘ) সতসন ্ল্থষ্ট সবশ্রাম পাল্চ্ছন সকনা। 
  
(ঙ) তার পাসরবাসরক েীবল্ন শাসন্ত আল্ছ সকনা। 
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৩৪. ভার্লাবাসার মান উন্নত করুন 
  
সনউই়িকথ সসসি ইউথ হাউল্সর জসল্েিারী সম. ইল়্িয এইি. উইযােথ মোসািুল্সিস-এ 
অনুসষ্ঠত এক সল্ম্মযল্ন ভােণ সিল্ত সগল়্ি উল্েখ কল্রন জ্, সকল্শার অপরাল্ধর অনেতম 
প্রধান হল্চ্ছ সশশুর প্রসত ভাযবাসার অভাবল্বাধ। ্খনই সশশু সিন্তা করল্ত শুরু কল্র জ্, 
জস ভাযবাসা জথল্ক বসিত জকউ তাল্ক ভাযবাল্স না তখনই তার প্রবণতা সসঠক পথ 
জথল্ক সল্র আল্স, জস অপরাধমূযক কাল্ে সযপ্ত হল্ত শুরু কল্র। 
  
জ্িা প্রধান সমসো বল্য মল্ন হ়ি তা হয, হতভাগে সকল্শারল্ির েনে গভীর ভাযবাসা 
আর মমত্বল্বাল্ধর অভাব। 
  
১৯ বছর ব়িসী িমী একেন সকল্শার অপরাধী, জস জেযখানা়ি ১০ বছল্রর ও জবসশ 
কাসিল়্িল্ছ। জস বল্য, আমার ্া প্রল়্িােন তা হয আমাল্ক জস্নহ, মা়িা, মমতা ভাযবাসা 
সিল্ব এমন জকউ। 
  
আি্থ হও়িার কারণ জনই জ্ সব জছল্যল্মল়্িল্ির জস্নহ-মমতা জথল্ক বসিত কল্র রাখা 
হ়ি, তারা জশে প্থন্ত অপরাধমূযক কাল্ে সযপ্ত হল্বই। তারা িা়ি সবসভন্ন অপরাধমূযক 
কােকল্মথ েস়িল়্ি পল়্ি জস্নহ মমতার ঘািসত পূরণ করল্ত। 
  
ভাযবাসার উপল্রই আমাল্ির সমস্ত উিেম, অনুভূসত আর েীবনীশসক্ত সনল়্ি আমরা সিল্ক 
থাসক। ভাযবাসার ঘািসত হল্য আমাল্ির মানসসক সুকুমার জকাময প্রবৃসি জ্ন শুসকল়্ি 
সগল়্ি সনল্স্তে হল়্ি পল়্ি। 
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মানবেীবল্ন জপ্রম হয পরমাণু শসক্তর মল্তা। স্বামীর েীবল্ন আপনার ভাযবাসার গুরুত্ব 
অতেন্ত জমৌসযক। আপনার ভাযবাসা অকৃসিম বল্য আপসন স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দে সবধান 
আর তার কৃতকা্থতার অন্তরা়িগুল্যা িূর কল্র জিও়িার েনে মল্নপ্রাল্ণ অনুপ্রাসণত 
হল্বন। স্বামীর প্রসত আপনার ভাযবাসা সন্তানল্ির মেয সবধাল্নর কাল্েও প্রভাব 
জফযল্ব। 
  
এখন আমরা জিখল্বা, কীভাল্ব আমরা ভাযবাসার মান উন্নত করল্ত পাসর 
  
১। ভাযবাসার তিনসন্দন প্রকাশ : ভাযবাসাই িাম্পতে েীবল্নর মূযকথা। অল্নক মসহযাই 
সংকল্ির সম়ি মহৎ ভূসমকা পাযল্নর জ্াগেতা রাল্খন। সকন্তু স্বামীল্ক প্রাতেসহক েীবল্নর 
মুহূতথগুল্যা ভাল্যাবাসা়ি পূণথ কল্র তুযল্ত বেথথ হন। পল্নর শ’র জবসশ সববাসহত বেসক্তর 
প্রসত পসরিাসযত এক সমীো়ি জিখা জগল্ছ জ্, ভাযবাসা প্রকাল্শর বেথথতার জেল্ি 
পুরুেরা খুিঁতখুিঁল্ত স্বাভাল্বর স্ত্রীল্ির কাল্ছ সিতী়ি প্থাল়্ি বেথথ হল়্িল্ছন। োুঃ যুই এম 
িারমোন ও তািঁর সমহকমথীরা এই সমীো িাযান। েীবন ্খন স্বাভাসবক পথ ধল্র িযল্ত 
থাল্ক, তখন স্ত্রী এত জবসশ উিাসীন বা বেস্ত থাল্কন জ্, স্বামীল্ক তার েীবল্ন কতখাসন 
প্রল়্িােন, তা োনবার অবকাশ পান না। 
  
আমার অসভজ্ঞতা জথল্ক োসন জ্, জ্সব মসহযা স্বামীল্ক ভাযবাল্সন না, স্বামীর অবল্হযা 
অসহে, স্বামী তাল্ক ্থাল্্াগে সম্মান জিন না বল্য অসভল্্াগ কল্রন তারা সনল্েরাই 
ভাযবাসা ও প্রশংসার আসয মূযেসি োল্নন না। 
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োুঃ উইসয়িাম সমল্নোর বল্যন জ্, ওই ধরল্নর মানসসকতার মসহযারা সনল্েল্ক এত 
জবসশ ভাযবাল্সন জ্ অনেসিল্ক তাকাল্নার বা অনেল্ক ভাযবাসার অবকাশ থাল্ক না। 
অপরসিল্ক, জ্সব মসহযা ভাযবাসার বোপাল্র অতেন্ত সোগ ও উিার তারা স্বামীর কাছ 
জথল্ক অপসরসীম ভাযবাসা যাভ কল্রন। 
  
২। সুরসসকা হল়্ি উঠন : অল্নক স্ত্রী আল্ছন ্ারা সমূ্পণথ িে হও়িার মানসসকাতর 
সশকার হল়্ি থাল্কন। মল্ন রাখল্ত হল্ব জ্, সব বোপার সহেভাল্ব হৃষ্টমল্ন গ্রহণ করল্ত 
পারল্য হতাশা়ি না ভুল্গ বরং সব সরযভাল্ব মাসনল়্ি সনল্ত পারল্য িাম্পতে েীবল্ন 
জপ্রল্মর সভসি সুিৃঢ় হল়্ি ওল্ঠ। 
  
৩। উিার হল়্ি উঠুন : সববাসহত েীবল্ন আধা-আসধর জকাল্না বোপার থাল্ক না। জপ্রল্মর 
মূযকথাসি হয সনল্েল্ক স্বামীর কাল্ছ সনুঃস্বাথথ ভাল্ব উো়ি কল্র জিও়িা। জ্ সব স্ত্রী 
একান্ত সবশ্বস্তভাল্ব স্বামীর প্রসত অনুরক্ত এবং পাসথথব সুল্খর েনে সবথস্ব সবসেথন সিল্ত 
প্রস্তুত, তারাও আবার সামানে বোপাল্র সবভ্রাি ঘসিল়্ি থাল্ক, সকন্তু এিা করা কখল্নাই 
উসিত ন়ি। অল্নক সম়ি স্ত্রীরা সবল়্ির পর স্বামীর পুরল্না বনু্ধল্ির সহে করল্ত পাল্রন 
না, তাল্ির ঈেথা কল্রন। সকন্তু এই বোপারগুল্যাল্ক ্সি সহেভাল্ব জমল্ন জনও়িা ্া়ি, 
তল্ব অশাসন্ত হও়িার জকাল্না ভ়ি থাল্ক না। 
  
৪। সামানে সবেল়্িরও প্রশংসা করুন : স্ত্রীল্ক সুখী করার েনে স্বামী ্া ্া কল্র থাল্ক 
তার উল্েখ আর প্রশংসা করা প্রল্তেক স্ত্রীরই কতথবে। এর স্বীকৃসত জিও়িা িাই। –
আমাল্ির অল্নল্কই স্বীকার কসর না জ্ স্বামী প্রসতসিন আমাল্ির কত জসবা কল্রন, কত 
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কাে কল্র জিন। এর একমাি কারণ হয আমরা কােগুল্যা স্বামীল্ির সিল়্িই কসরল়্ি 
সনল্ত অভেস্ত। স্বামীর কাল্ের স্বীকৃসত জিও়িা সব সম়ি প্রল়্িােন। 
  
৫। সুসবল্বিক হল়্ি উঠুন : স্বামী ্খন ঘল্র সফল্র একিু পসবশ্রাম সনল্ত িান, তখন 
জকাল্না সবল্বিক স্ত্রীর সােল্গাে কল্র বাইল্র ্াও়িা উসিত ন়ি। স্বামীর প্রসত গভীর 
ভাযবাসা থাকল্য স্বামী কখন কী িান স্ত্রী স্বাভাসবকভাল্বই জসিা উপযসি করল্ত পাল্রন। 
এবং স্বামীর সুখ ও স্বাচ্ছল্ন্দের আল্যা়ি সনল্েল্ক উদ্ভাসসত কল্র তার ভাযবাসার ফসয 
আিা়ি করল্ত পাল্রন। 
  
আসম সনল্েল্ক ভাগেবতী মল্ন করল্ত পাসর। সবরক্ত হল়্ি কখনও সতসন আমার সল্ে 
খারাপ বেবহার কল্রন সন। ভাযবাসার আল্যা়ি সতসন আমার েীবন ভসরল়্ি সিল়্িসছল্যন। 
  
একেন স্ত্রীর পল্ে এসব সক সবনা প্রল্িষ্টা়ি সম্ভব বল্য ভাল্বন আপনারা? এ কথা সক 
তারা ভাল্বন জ্ স্ত্রী আেীবন স্বামীল্ক গভীর ভাযবাসা়ি পসরপূণথ কল্র রাল্খন? 
  
সব্রসিশ কযসি়িা জথল্ক সম. ও়িারল্নক অোোস এক সিসঠল্ত আমা়ি সযল্খসছল্যন-েীবল্ন 
আসম ্ত সাফযে অেথন কল্রসছ তার সল্বরই মূল্য রল়্িল্ছ আমার স্ত্রীর জপ্রমম়ি 
সাসন্নধে।’ 
  
ভাযবাসা হয অমূযে সম্পি। ভাযবাসা ছা়িা সম্মান ও সম্পল্ির জকাল্না িাম জনই। ্সি 
আপনার ভাযবাসা়ি আপনার স্বামী প্রকৃত সুখী হন, তাহল্য জেল্ন রাখুন, আপনার 
েীবন্ািার মান উন্নত হও়িার সম্ভাবনা আরও অল্নক গুণ জবল়্ি ্াল্ব। 
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সনল্ির কল়্িকসি সন়িম মল্ন রাখার জিষ্টা করুন : স্বামীল্ক উন্নত প্থাল়্ির ভাযবাসা়ি পূণথ 
করুন এবং জসিা করল্বন : 
  
১। আপানার ভাযবাসার প্রকাশ ঘিাল্নার মধে সিল়্ি। 
  
২। সুরসসকা হল়্ি। 
  
৩। সনল্ের অনুভূসতল্ত উিারতা সৃসষ্ট কল্র। 
  
৪। স্বামীর প্রসত শ্রদ্ধা প্রকাশ কল্র আর প্রশংসা কল্র। 
  
৫। সুসবল্বিক হল়্ি উল্ঠ। 
  
স্বামী-স্ত্রীর ভাল্যাবাসা শুধুমাি জপ্রল্মর প্রসন্ন িৃসষ্টর মল্ধেই থাল্ক না আিশথ িম্পসতর 
সবথল্শ্রষ্ঠ জপ্রম আর ভাল্যাবাসা হয পরস্পল্রর হৃি়িল্ক, মনল্ক োনল্ত িাও়িা, বুেল্ত 
িাও়িা। 
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