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     ম       এই বইয়ে 
ুনিনিত নিছু মূ লব্দগুচ্ছ 
আপিায়ের ায়ে আয়াচিা 
িয়রয়ছি। স এবং মায়িে টংয়ের 
জিয এগুয়া সবল গুরুত্বপূর্ে। 
ুতরাং, বইট পয়ে আপনিও নিয়জর 
মযানজি ওোড ে  রতনর িয়র নিি। 

-               
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যনে আপনি সযয়িায়িা 
পনরনিনতয়ত অিযয়ি প্রভানবত 
িরয়ত চাি, তায় আপিায়ি 
অবলযই বইটয়ত বর্র্িত জ 
নিন্তু লনিলাী অধ্যােগুয়া 
আেয়ে আিয়ত য়ব। 

-       ,      
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অযাব্রািাড যাব্রা... আপনি 
এিজি নমনেনিোর! ্যা 
এটাই ঘটয়ব যখি আপনি এই 
বইট পয়ে নিয়েে লিা অিুযােী 
িাজ িরয়বি। িায়জই, বইট 
পেুি, এিবার িে বারবার। 
যতবার পেয়বি ততই ােি 
য়ব।  

-            ,   -        ও                  
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আনম ময়ি িনর নি বয়চয়ে 
উেম িোট বয়য়ছি বইটার 
সলয়— ‘এই বইয়ে আপনি যা 
নলখয়ি তা জ, র এবং 
িাযেিরী’। আয়ই বইয়ে বর্র্িত 
নবেগুয়া প্রমানর্ত এবং 
আপিার িাজয়ি এনিয়ে 
সিওোর নিিেতা সেওোর 
ময়তাই। 

-             ,      
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Change your words. 

Change your world. 

Phil M Jones 
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মখুবন্ধ 
 

াঅমভ ধাযণা িযমে মনয়েয কিায়না এিটা িাযয়ণ াঅমন ফাআমট কফয়ে 

মনয়য়য়েন। 

াঅমন য়য়তা এিজন কাদায মফয়েতা, তাাআ াঅমন োন 

মনয়জয কমাগযতায়ি াঅয়যা ধাযায়রা িযয়ত। াথফা াঅমন এিজন 

ফযফায়ী, াঅনায ফযফা াঅয়যা ুন্দযবায়ফ মযোরনা িযায স্বায়থে 

ফাআমট ড়য়ত োন। মিাংফা এভনও য়ত ায়য কম ফাআটায িবায 

মিজাাআন াঅনায েন্দ য়য়য়ে তাাআ কনয়ড়য়েয়ড় কদখায জনয ায়ত 

মনয়য়য়েন। তয়ফ, এিটা মফলয় াঅমভ মনমিত য়য় ফরয়ত াময, াঅমন 

এাআ ফাআমটয ফণেনায ায়থ এিাগ্রতা কালণ িযয়ফন। ভায়ন য়ে 

াঅমন মনয়জয মযফতেয়নয ফযাায়য কখারায়ভরা ভয়নয ভানুল এফাং 

মনয়জয ফযমক্তগত পরতায ফযাায়য মমযয়া য়ফন। 

করািফর, ভানফ ম্পিে এফাং ফযফাময়ি ারোর মফলয়য় াঅভায 

মতটুিু ড়ায়ানা, তায়ত এিটা মফলয় রক্ষ্য িয়য াঅমভ যীমতভয়তা 



                      10 

 

 

াফাি য়য়মে কম মিেু ভানুল জীফয়ন ানযয়দয তুরনায় নাটিীয় 

পরতা কয়য়য়ে এিাআ উাদান ফযফায িয়য। 

ফযফায কক্ষ্য়ে ামবন্ন ণয াথফা উৎ থািা য়েও মিেু করাি 

কেতা কয়ত ায়নি কবাগামন্ত কাায়, তা য়েও তাযা পরতায 

ন্ধান িয়য এফাং যফতেীয়ত পর য়। তায়দয াঅেযণগত মবন্নতা 

থািা য়েও পর করািগুয়রায়ি মেয়ফক্ষ্ণ িয়য াঅমভ াধাযণ 

এিটা মফলয় ময়খমে, াঅয তা য়রা- তাযা জায়ন িী ফরয়ত য়ফ, 

িীবায়ফ ফরয়ত য়ফ এফাং িীবায়ফ গুরুত্ব কয়ত য়ফ। 

এাআ উরমিটাাআ াঅভায়ি াফাি িয়যমের কম ুয়যা াংরা জুয়ড় 

াল্প মিেু য়েয মবন্নতা িীবায়ফ বায়রা পরাপর এয়ন কদয় এফাং এয 

পয়র এফ মনয়য় াঅভায ড়ায়ানায াঅিাঙ্ক্ষাটাও তীব্রতয য়য় 

মগয়য়মের।  

২০১২ ায়রয িথা। ‘ভযামজি ওয়ািে’’ নায়ভ াঅভায করখা এিটা 

ফাআ প্রিামত য়। এটা ানুযণ িয়যাআ যফতেীয়ত াঅমভ াঅয়যা 

কেমনাং এফাং ফক্তয়ফয কজায কদাআ। ফাআটায জনয াঅমভ গমফেত, মিন্তু কটা 

কফস্টয়রায ফাআয়য়য তামরিায় জায়গা িয়য কনওয়ায জনয নয়, ফযাং 

এয কেয়য়ও গুরুত্বূণে মফলয় য়রা এাআ ফাআটা মাযা াংগ্র িয়য 

য়ড়য়ে, তাযা িথা ফরায ভয় য়েয ফযফায়য কফ মযফতেন 

পরতাও কয়য়য়ে। াঅনায়দয িায়ে এাআ ভযামজি ওয়ািে ম্পয়িে 

কোট্ট এিটা ফযাখযা মদমে। 
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ভযামজি ওয়ািে’ য়ে াফয়েতন ভমিয়েয ায়থ িথা ফরা 

এিগুে ে। াফয়েতন ভমিে য়ে মদ্ধান্ত গ্রয়ণয মক্তারী এি 

মন্ত্র। িাযণ এখায়ন মযমিমত ানুমায়ী ফমিেু ূয়ফোআ িান দখর িয়য 

থায়ি কিায়নাযিভ মফয়েলণ োড়াাআ। এটা ায়নিটা িমম্পউটায়যয 

ভয়তা িাজ িয়য- এয াঅউটুট কিফর ‘যাাঁ’ াথফা ‘না’ এফাং 

িখয়নাাআ ‘য়য়তা’ য়ে মিয য় না। এটা মক্তারী, াফধামযত এফাং 

দ্রুত েরভান। ুতযাাং, ভমিয়েয ায়থ কাজা াংয়মাগিানিাযী এফাং 

‘য়য়তা’ েমট কথয়ি ভুক্ত য়েয ফযফায ভানুয়লয ায়থ াংরায়য 

কক্ষ্য়ে াঅনায়ি াঅরাদা ুমফধা কদয়ফ এফাং মনয়জয়ি াঅয়যা এমগয়য় 

মনয়ত াাময িযয়ফ।  

 

উোরর্ 
 

মমদ উদাযণ োন কতা াঅনায়দয কফাঝায ুমফধায়থে াফয়েতন 

ভমিয়েয মিেু উদাযণ কদওয়া য়রা, 

 

 ঘুভায়নায ভয় াঅনায মনাঃশ্বা মনয়ন্ত্রণ।  

 ামযফামযি ভ্রভয়ণ াঅনায রুমটন ততমযয়ত ায়তা।  

 িায়যা ভুখ কথয়ি াঅনায নাভ কানাভাে াঅনায 

ভয়নায়মাগয়ি উনু্মক্ত িযা। 
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াঅভযা প্রয়তযয়িাআ প্রমতমনয়ত াঅভায়দয ায়থ ঘয়ট মাওয়া ঘটনায জনয, 

াঅভায়দয কনওয়া প্রমতমট মদ্ধায়ন্তয জনয মনয়জয়দয াফয়েতন ভমিয়েয 

উয মনবেয িময। 

এাআ ফাআয়য় াঅমভ ুনযায় ভযামজি ওয়ায়িেয মিেু জাদুিযী য়েয 

াফতাযণা িয়যমে। এোড়াও নতুন াঅয়যা মিেু ে কমাগ িয়যমে এফাং 

কগুয়রা াংরা েরািারীন ভানুয়লয ায়থ ফযফায়যয প্রমেয়া 

কফাঝায়নায জনয কফমিেু ভূরযফান উদাযণ ফণেনা িয়যমে। ফাোাআিৃত 

েগুয়রায উাদান াঅনায়দযয়ি কফাঝায়নায জনয াঅমভ মতটা াময 

কেষ্টা িয়যমে। এফাং াঅনায়দয জীফয়ন কগুয়রা িায়জ রাগায়নায 

উায় ফাতয়র মদয়য়মে। ফামিটা াঅনায প্রয়েষ্টা। 

াংরায় প্রবাফ ফজায় যাখায জনয এাআ েগুয়রা ফযফহৃত, 

যীমক্ষ্ত এফাং প্রভামণত, মমদ মিিবায়ফ প্রয়য়াগ িযা মায়। মাাআয়াি, 

এাআ ফাআমট ভযামজি ওয়ািেয়য কেয়য়ও কফমমিেু। প্রমতমট াধযায় ড়ায 

য াঅনাযা এভন মক্তারী ফাতো ায়ফন কম, োাআয়র কফ ফযফায 

িয়য জীফনয়ি াঅয়যা জ িযয়ত ায়যন। যাাঁ, াঅনায ফযফাময়ি 

পরতায মদয়িাআ াঅভায যাভে মনফদ্ধ। মিন্তু ফাআমটয়ত কমফ 

াঅয়রােয মফলয়ফস্তুয াফতাযণা িযা য়য়য়ে কফ কময়িায়না াআন্ডামি 

এভনমি াঅনায জীফয়নয মফমবন্ন কক্ষ্য়ে রূান্তয িয়য প্রয়য়াগ িযয়ত 

ায়যন। এটা াঅনায়ি াঅয়যা কফম প্রয়যােি, প্রবাফমফিাযিাযী িয়য 

তুরয়ফ। এফাং াঅমন মা-াআ িযয়ফন কয়ফয উয ফড়ড় প্রবাফ 

কপরয়ফ।  
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াঅভায যাভে থািয়ফ ফাআমট ড়ায ভয় াঅনায ায়থ কনাটফুি 

এফাং িরভ মনয়য় মনন। প্রমতমট মফলয়ফস্তুয ভধয মদয়য় মাওয়ায ভয় 

মনয়জয মিেু উদাযণ ততময িয়য কনাট িরুন। তাযয মত দ্রুত 

ম্ভফ কগুয়রা মনয়জয প্রয়য়াজয়ন িায়জ রাগায়ত কেষ্টা িরুন। াঅমভ মা 

মিেু াঅনায়দয ায়থ কয়ায িযফ ফাআ জ ভয়ন য়ে, মিন্তু 

জ মফলয়গুয়রায়ি এয়িফায়য ারিা ভয়ন িযায াঅদয়ত কিায়না 

ুয়মাগ কনাআ। কতা াস্বমিটায়ি াঅয়গ দূয িরুন। এাআ ফাআ াঅনায়দয 

উয িতটুিু প্রবাফ কপরর, িতটা িায়জ রাগর াঅমভ কফ জানয়ত 

খুফ াঅগ্রী য়য় ায়ক্ষ্া িযমে, িায়জাআ কাযার প্লাটপয়ভে াঅভায 

ায়থ মুক্ত কান এফাং াঅনায়দয ামবজ্ঞতা কয়ায িরুন। 
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আনম জানি িা এটা আপিার 
জিয প্রয়োজিীে নি িা, নিন্তু... 

 

ভানুয়লয িাে কথয়ি তায়দয ধাযণাগুয়রা, য়ণযয মযেয় াথফা 

কফাদায়ন ফযথে ওয়া মনয়য় ফয়েয়য় কফম কম িথামট াঅমভ শুয়নমে তা 

য়রা- প্রতযাখযাত ওয়ায াঅঙ্কা। 

এজনযাআ াঅমভ এভন মিেু ে খুাঁয়জ কফয িয়যমে কমগুয়রা াঅমন 

কময়িায়না ভয়, কম িায়যা ায়থ য়ণযয মযেয়য়য শুরুয়ত ফযফায 

িযয়ত ায়যন। মা াঅনায়ি প্রতযাখযাত ওয়ায াত কথয়ি ফাাঁোয়ফ। 

এাআ েগুেমট য়ে, ‘াঅমভ জামন না এটা াঅনায জনয প্রয়য়াজনীয় 

মি না, মিন্তু...’ তায়র কদয়খ কনওয়া মাি িীবায়ফ এাআ জ গিনতন্ত্র 

িাজ িয়য। 

‘াঅমভ জামন না এটা াঅনায জনয প্রয়য়াজনীয় মি না...’ এ   

                                                   

        ও      ‘এ                                      

  ’। এ                                           

        ,                      ।            এ  ‘এ  ’   , 
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                           এ              ।          

                 এ          ।  

াঅর জাদু য়ে এাআ মিুয়য়য়েয কয়লয েটায কবতয। মমদও 

কিায়না কিায়না াঅরাোমযতায় এাআ েটা এমড়য়য় মাওয়া উমেত। 

েমট য়রা- ‘মিন্তু’। 

াঅো িল্পনা িরুন াঅনায ফ াঅনায়ি ফরয়ে- ‘াঅমন বায়রা 

িয়যাআ জায়নন কম াঅমন াঅভায়দয দয়রয এিজন ভূরযফান দয। এ 

মাফত াঅমন মা মা িয়যয়েন ফাআ াঅভায়দয েন্দ য়য়য়ে, মিন্তু মিেু 

এিটা মযফতেন িযা দযিায।’ ফরুন কতা ফািযমটয কিান াাংটা 

াঅমন ভয়ন কযয়খয়েন? াঅমভ ানুভান িয়য ফরয়ত াময উয়যয 

ফায়িযয কম াাংটায় াঅমন ফয়েয়য় কফম ভনমিয িয়যয়েন কটা 

য়রা ‘মিন্তু’ েটায়। ‘মিন্তু’ েমট ফভয়াআ াঅভায়দয ফরা িথায 

ূয়ফেয াাংয়ি ফামতর িয়য কদয়। ুতযাাং াঅমন মখন িাউয়ি 

ফরয়েন, ‘‘াঅমভ জামন না এটা াঅনায জনয প্রয়য়াজনীয় মি না, 

মিন্তু...’ এটা কানায য াঅনায করাতায ভাথায় মা ঘুযঘুয িযয়ে তা 

য়রা- ‘াঅনায়ি াফযাআ এটা (মনমদেষ্ট ফস্তু) বায়রা িয়য কদখয়ত 

য়ফ।’ 

কতা াঅমন মখন করাতায়ি ফরয়েন কম ‘াঅমভ জামন না এটা 

াঅনায জনয প্রয়য়াজনীয় মি না, মিন্তু....’ াঅনায করাতায ভমিয়েয 

াবযন্তযীণ িন্ঠ তখন জানান কদয়, ‘এটা মনিয়াআ কদখয়ত য়ফ।’  


