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সফলতা আপনারও পদ চু�ন করেব
েকউ এমন আেছ িক যার মেন উ�িতর খােয়শ েনই? এিগেয়
যাবার ইে� েনই? স�ান, সু খয্ািত ও স�দ লােভর আক�া
েনই? অবশয্ই না। সবাই চায়জীবেন সফল হেত, �াি�র আনে�
অবগাহন করেত। তেব হাজােরা লােখা মানু ষ আেছ যারা শুধু
উ�িতর িচ�াই কের, হদেয় েকবল �ে�র জালই েবােন; িক�
সফলতা তােদর পদ চু�ন কের না। সাফেলযর েসানার হিরণ
তােদর কােছ ধরা েদয় না। আমরা িক কখেনা েভেব েদেখিছ
েকন এমন হয়? পৃিথবীেত যারা সফলতার শীেষর্ আেরাহণ
কেরেছন তারা িক িভ� �েহর েকউ? উ�র যিদ না হয়, তাহেল
েকান জীয়নকািঠর েছাঁয়ায় তাঁরা সাফলয, খয্াি, �িতপি� ও
িবে�র মািলক হেয়েছন? চলু ন েস �ে�র উ�র েখাঁজা যাক।
হয্াঁআ�াহর বা�া, আপিনও পারেবন আন�, ভােলাবাসা, খয্াি,
ঐ�যর্ সবিকছু অজর্ন করেত। শুধু তাই নয় আপিন জীবেন স
চয্ােলে�র েমাকােবলাও করেত পারেবন। সফলতা আপনােক ধরা
েদবার অেপক্ষ; দরকার শধু িনেজেক এর জনয্ ��ত করা।
তেব ��িত এমন হেল চলেব না েয রােত আপনার মাথায় একিট
আইিডয়া এেলা অথচ সকােল অিত সাধারণ বয্তায় ে�ইন েথেক
তা এমনভােব উধাও হেয় েগল েযন আপিন িনেজর ভিবষয্ৎ িনেয়
কখেনা িচ�াই কেরন িন। আসু ন আজ আমরা এমন িকছু ফমুর্লা
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িনেয় আেলাচনা কির যা অনু সরণ কের আপিনও পােরন
সফলভােব সকল চয্ােল� েমাকােবলা করেত
ি�র িস�া� �হণ : আমরা জীবেন বয্াপক েকােন পিরবতর্
আনেত সক্ষম হব না যতক্ষণ না েক বয্াপাের ি�র িস�া� ও
সিঠক ফয়সালায় েপৗছেত পাির। হয্, িকছু িকছু েক্ষে� সিঠ
িস�া� েনয়া যিদও কিঠন হেয় পেড়; িক� বারবার চচর্া করেল
এর েকৗশল র� হেয় যায়, তখন েকােনা িস�া� েনয়া আর কিঠন
মেন হয় না। েকােনা বয্াপাের িস�� �হেণর আেগ �থেম
আমােদর কতর্বয ইি�খারা করা, আ�াহর কাছ েথেক সিঠক িদক
িনেদর্শনা েচেয় েনওয়া। েযমন হাদীস েথেক আমরা জানেত পাির
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জােবর রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন, নবী
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক েয েকােনা কাজ
করার পূ েবর ইি�খারার িনেদর্ িদেতন। তাই ইি�খারার দু ‘আ
এরূ গুর িদেয় মুখ� করােতন েযরূ গু� িদেয় মুখ�
করােতন কুরআেনর সূ রা। ইসেতখারার িনয়ম এই েয, �থেম দু ই
রাকাত নফল সালাত পেড় উে�িখত দু ‘আ পাঠ করেব— যার অথর
: েহ আ�াহ, আিম আপনার ইলেমর মাধয্ে আপনার কােছ
কলয্া কামনা করিছ। আপনার কুদরেতর মাধয্ে আপনার কােছ
শি� কামনা করিছ এবং আপনার মহা অনু �হ কামনা করিছ।
েকননা আপিন শি�ধর, আিম শি�হীন, আপিন জ্ঞানব, আিম
জ্ঞানহী আর আপিন অদৃ শয িবষয় স�েকর পূ ণর জ্ঞান েহ
আ�াহ, এই কাজিট (এখােন উি�� কাজ বা িবষয়িট উে�খ
করেবন) আপনার জ্ঞ েমাতােবক যিদ আমার �ীন, আমার
জীিবকা এবং আমার পিরণিতর েকে� অথবা ইহেলাক ও
পরেলােক কলয্াণক হয়, তেব তােত আমােক সামথর্ িদন।
পক্ষা� এই কাজিট আপনার জ্ঞ েমাতােবক যিদ আমার �ীন,
জীিবকা, ও পিরণিতর িদক িদেয় অথবা ইহকাল ও পরকােল
ক্ষিত হয়, তেব আপিন তা আমার েথেক দূ ের সিরেয় রাখুন
এবং আমােকও তা েথেক দূ ের সিরেয় রাখুন এবং কলয্া
েযখােনই থাকুক, আমার জনয তা িনধর্াির কের িদন। অতপর
তােতই আমােক পিরতু� রাখুন। (অতপর আপিন িনজ
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�েয়াজেনর কথা উে�খ করেবন।) [বুখারী : ১১০৬; মুসিলম :
১৫৪০]
ইি�খারা করার পর েকান কাজ করেল িকংবা কাজিট িকভােব
করেল েবিশ ফলদায়ক হেব তা জানার জনয্ সি�� িবষেয়
অিভজ্ঞ বয্ি�র শরণাপ� েহা তারপর দৃ ঢ় িচে� কাজিট কের
েফলু ন। আর তার ফলাফেলর ভার েছেড় িদন আ�াহর হােত।
আ�াহ যা করেবন তােতই স�� হবার মানিসকতা গেড় তুলু ন।
সংক� করার পর আর ি�ধায় ভুগেবন না। আ�াহ জা�া শানু হূ
বেলন,
َ� ََ
َ
َ �ِ ّ ِبُ ٱل ۡ ُم َت َو
ّ ُ� َّ�ٱ
َ َ ِ� ف ا ز ت
ۡ ُۡ ََ
﴾١ �ِ
ِ ﴿وشاوِرهم َۡمۡر إَِذَ عََمَۡ�توَ�َّۡ  � ٱ
ّ َِّۚ إن
[١٥٩ :]آل ﻋﻤﺮان
‘আর কােজ-কেমর তােদর সােথ পরামর্ কর। অতঃপর যখন
সংক� করেব তখন আ�াহর উপর তাওয়া�ুল করেব। িন�য়
আ�াহ তাওয়া�ুলকারীেদর ভােলাবােসন।’ {সূ রা আেল ইমরান,
আয়াত : ১৫৯}
আ�াহ তা‘আলা অনয্� বেল,
َ ُ
َّ�ن  َ َ َّۡ �ََ ٱ�َِّ �َهُ ۡ ُ ُ ٓ إِنَّ ٱ
[٣ :َ َ�ٰل ِغ أ ۡم ِرهۚ ِۦ﴾ ]اﻟﻄﻼق
ۚوَ حَسبهۥ
�﴿ �تَو

6

‘আর েয আ�াহর ওপর তাওয়া�ুল কের আ�াহ তার জনয
যেথ�। আ�াহ তাঁর উে�শয পূ ণর করেবনই।’ {সূ রা আত-তালাক,
আয়াত : ০৩}
সা‘দ ইবন আবী ওয়া�াস রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ُّ
َ َﻰ
َ
َ
ﺎرة
» ِﻣ ْﻦ َﺳ َﻌﺎد ِة اﺑْ ِﻦ آد َم ِر َﺿ ُﺎه ﺑِ َﻤﺎ ﻀ �َ ﻟ و ِﻣﻦ ﺷﻘﺎو ِة اﺑ ِﻦ آدم ﺗﺮﻛﻪ اﺳ ِﺘﺨ
َ ُّ
َ َ ُ َﻰ
َ
ّ
َ �َ َو ِﻣ ْﻦ َﺷ َﻘ
.« �َ ُﻟ
ﺎو ِة اﺑ ْ ِﻦ آد َم َﺳﺨ ُﻄﻪ ﺑِ َﻤﺎ ﻀ
ِ
‘আদম স�ােনর েসৗভােগয্ িবষয়সমূ হ েথেক একিট হল ইি�খারা
করা এবং আ�াহর ফয়সালার ওপর স�� থাকা। আর মানু েষর
দু ভর্াগ হল ইসেতখারা না করা ও আ�াহর ফয়সালার ওপর
অস�� থাকা।’ [িতরিমযী : ২৩০৪; মুসনাদ আহমদ : ১৩৬৭]
জািতসংেঘ মািকর্ন দূত এ িড ে�িভ� বেল, �েতযক িস�াে�র
দু িট �র রেয়েছ। এক, কাজিট শুরু ক, দু ই, কাজিট েশষ করা।
এর মেধয্ �থম িস�া� �হণই কিঠন। কার, েয েকােনা কােজর
সূ চনা করাই সমসয্া। িশশুর পে A B C শুরু করাটা কিঠন,
নয়েতা এ িশশুই বড় হেয় কত সহেজ ইংেরিজেত মা�াসর
করেছ। েয েকােনা কাজ আর� করার েক্ষেহয্- না অেনক বড়
ফয্া�র। সিঠক ফয়সালা এবং িভুর্ িস�া� �হেণর েযাগয্তা
আ�াহ �দ� এক িবেশষ গুণ। িনজ অ�েন েযাগয্তার ৈবতরণ
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পার হওয়ার জনয্ ি�র িস�াে� উপনীত হওয় অপিরহাযর্। চাই এ
িস�া� কাজিটর সূ চনা সং�া� েহাক, আর চাই শুরু কর
কাজেক সু �র সমাি�েত েপৗছােনার েক্ষে� েহাক। মেন রাখে,
ি�র অিবচল িস�া�ই আপনােক জীবেনর চয্ােলে� িবজয়ী হেত
সাহাযয্ করেব
লক্ষয্ হািসেলর জনয্ পূণর্ �েচ�া ি : আপিন সিব�েয় লক্ষ
করেবন, বতর্মােন আেমিরকা পৃিথবীর সবেচেয় বয্� ও কমর্মু
সময় অিতবািহত করেছ, তারপরও অেনক মািকর্নী আেছ যােদর
ব�বয- �িতিট কমর্িদবস হওয়া দরকার চি�শ ঘ�ার অথচ
এরাই আবার িফ বছর যথারীিত ছু িটেত যায়, এমনিক মািকর্ন
ে�িসেডে�র মত বয্� মানুষ স�াহ বা পক্ষকাে জনয্ ছুিট
যান। কী এর কারণ ? কারণ হেলা বড় ধরেনর েকান কাজ
করেত হেল এর জনয্ েচ�া তদিবরও চালােত হয় বড় আকােরর।
আপিন যিদ চান েকােনা িবরল কীিতর্র সাক্ষর রাখেত অথ
িব�য়কর িকছু উপহার িদেত, তেব এর জনয্ �িত স�ােহ একিট
পূ ণর্ িদবস ও �িত বছর অ�ত এক স�াহ বা দু ই স�াহ ছু িট
থাকা অবশয্ক। েদখে হেব েকান সময় আপনার উদয্ম ও
কমর্�ৃহা েবিশ থােক এবং কখন আপনার মি�� একা�তার
সােথ কাজ কের। িবষয়িট আসেলই খুব গুরু�পূণর্। ক, এিট
যখন েজেন যােবন আপিন তখন সময়গুেলােক কােজ লািগেয়
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িনেজর সৃ জনশীল �িতভা ও উ�াবনী েমধােক আেরা েজারােলা ও
ক্ষুরধার করেত সক্ষম হ
সমেয়র সেবর্া�ম বয্বহা : আমােদর অিত অবশয্ই সমেয়র মূলয
অনু ধাবন করেত হেব। সমেয়র �িত গুরু� িদেত হেব। জীবেন
িদনগুেলা হেলা ঘ�, িমিনট আর েসেকে�র সমি�। তাই ভাবেত
হেব আমােদর িদনগুেলা আমােদর �িিট মুহূতর্ েকান কােজ বয্
হে�। ইসলাম সময় বয্ব�ার �িত েতমিন গুরু� িদেয়েছ েয
িদেয়েছ কমর্ বয্ব�াপনার �িত। আর তা এভােব , ইসলাম
সাধারণভােব সমেয়র গুরু� িদেয়েছ আর তার মূলয্ায়ন কর
এবং অপচয় না করেত উ�ু � কেরেছ। �রণ কের িদেয়েছ েয, এ
সময় স�েকর তােক িজেজ্ঞস করা হেব। আবী বারযা আসলাম
রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,
ْ
ُ َُ َ
َْ َ
َ
ُ َ ََ
َ َول ﻗَ َﺪ َﻣﺎ َ�ﺒْﺪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘﻴ
 َو� ْﻦ ِﻋﻠ ِﻤ ِﻪ، ﻴﻤﺎ أ�ﻨَ ُﺎه
�ِ ِﺎﻣ ِﺔ ﻰﺘ َّ � ُ ْﺴﺄل � ْﻦ � ُﻤ ِﺮه
»ﻻ ﺗﺰ
ٍ
َِ
َ
َ
َ ْ َ
َ َ ََُْ َ َ َُ َ َْ َ ْ ْ
َ َ َََ َ
ْ
ْ
ْ
ُ.«ﻼه
 و�ﻦ ِﺟﺴ ِﻤ ِﻪ ِ�ﻴﻢ أﺑ، َﺎﻪﻟ ِﻣﻦ أ�ﻦ اﻛتﺴﺒﻪ و ِ�ﻴﻢ أ�ﻔﻘﻪ
ِ ِ  و�ﻦ، ِ�ﻴﻢ �ﻌﻞ
‘িকয়ামেতর িদন বা�ার দু ই পা নড়েত পারেব না যাবৎ না তােক
িজেজ্ঞস করা হয় তার হায়াত স�েকর্ িকেস তা বয্য় ক,
তার ইলম স�েকর্ তার কতটুকু আমল কেরে, তার স�দ
স�েকর্ েকাে�েক েস কামাই কেরেছ আর েকাথায় তা বয্
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কেরেছ এবং তার েদহ স�েকর্ েকাথায় তা কােজ লািগেয়েছ।
[িতরিমযী : ২৪১৭]
ইবন আ�াস রািদয়া�াহু আনহু েথেক বিণ,িতিন
বেলন,রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া বেলেছন,
َْ ُ ﺤ
ٌ ُْ َ ََْ
ٌ ﻮن �ﻴﻬ َﻤﺎ َﻛﺜ
ّ � ِﻣ َﻦ
.«ﺼِّ َّﺔ َواﻟﻔ َﺮاغ
ﺎس
ِ َﻟ
ِ
ِ »ﻧِﻌﻤﺘ
ِ ِ ﺎن ﻣﻐﺒ

‘দু িট েনয়ামত এমন েয বয্াপাের অিধকাংশ মানুষ উদাসীন। আর
তা হেলা, সু �তা (সু �া�য) ও অবসর সময়।'[বুখারী : ৬৪১২]

অতএব সমেয়র মূ লয্ায়ন করুন। সময় েস েতা জীবন। সম
একিট তেলায়ার, এ িদেয় যিদ না কােটন েতা েস-ই আপনােক
েকেট েফলেব। পিরতােপর িবষয় হেলা, আমরা টাকার জনয্
সমেয়র অপচয় করেত রািজ; সমেয়র জনয্ টাকার অপচেয় রািজ
নই। অথচ হবার কথা িছল এর উে�া। হাসান বছরী রিহমাহু�াহ
বেলন,
أأﻗﻮاﻣﺎ ﺎﻛﻧﻮا ﻰﻠﻋ أوﻗﺎﺗﻬﻢ أﺷﺪ ﻣﻨ�ﻢ ﺣﺮﺻﺎ ﻰﻠﻋ دراﻫﻤ�ﻢ
 ﻓﻠﻨﺤﺮص ﻰﻠ ﻋ الﻮﻗﺖ وﻨﻟﺤﺎﻓﻆ ﻠﻴﻪ وﻟنﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﻠﻛﻪ ﻓﻴﻤﺎ،ﺎﻧ��ﻢ
ﻓ اﺪﻟﻳﻦ واﺪﻟﻧﻴﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻰﻠﻋ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﺨﻟ� والﺴﻌﺎدة واﻨﻟﻤﺎء الﺮوﻲﺣ
.اﻤﻟﺎدي

‘আিম এমন জািতেক েপেয়িছ যারা তাঁেদর সমেয়র েবিশ মূ লয্ায়ন
করেতন েতামােদর অেথর্র মূলয্ায়েনর েচেয়। অতএব আমােদ
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উিচত সমেয়র মূ লয্ায়ন কর, সমেয়র িহফাযত করা এবং সময়
েথেক পুেরাপুির ফায়দা উঠােনা, যা আমােদর দীন ও দু িনয়ায়
উপকাের আসেব এবং যা উ�েতর জনয্ কলয্াণ ও েসৗভাগয্
ব�গত ও আি�ক উ�িত বেয় আনেব।’ ইবনু ল জাওযী
রিহমাহু�াহ বেল,
 ﻓﻼ ﻳﻀﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﺤﻟﻈﺔ ﻲﻓ،"ﻐ لﻺ�ﺴﺎن أن ﻳﻌﺮف ﺮﺷف زﻣﺎﻧﻪ وﻗﺪر وﻗﺘﻪ
 وﺘﻟ�ﻦ ﻧيﺘﻪ ﻲﻓ، ﻘﺪم ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ،ﻏ� ﻗﺮ�ﺔ
"ﻟ� ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﻏ� ﻓﺘﻮر ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﺒﻟﺪن ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ

‘মানু েষর উিচত তার কােলর মযর্াদা এবং সমেয়র মূলয্ জানা
অতএব েস েযন এর একিট মুহূতর্ও েনকীেত ছাড়া বয্য় না কের
েস তােত উ�ম েথেক উ�ম কথা ও কাজ উপহার েদেব। েস
েযন অবয্াহতভােব তার িনয়য্তেক এমন হীতকর কােজ সুি�র
রােখ যা পালেন শরীর অক্ষম ।’
েকােনা কােজর �ধান সমসয্া হেলা এর জনয্ সিঠক সময় িনধর্া
করা। যারা বা�েবই িকছু কেরেছন তারা কাজ নয় বরং ‘কােজর
সময়’ িনেয়ই �থম মাথা ঘামান। আপনার েচ�া থাকা উিচত
যােত সমেয়র সেবর্া স�য্বহার িশখে পােরন এবং সমেয়র
সিঠক বয্বহাের পটু হেয়উেঠন। েকান কাজ কখন করেবন ? এ
সমেয় করেল কাজিটর লাভ কতটুকু হেব- তা ওই কােজর েচেয়ও
গুরু�পূণর্। েযমন , আপিন িকছু মু�া েকােনা কােজ না
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লািগেয় ঘের েফেল রাখেলন। এখন সমেয়র পিরবতর্েন র দাম
িক� অপিরবিতর্ত বা ির থাকেব না। বরং মু�া�ীিত বা
কােরি�র মূ লয্ �ােসর কারেণ এর মূলয্মান কে েযেত পাের।
তাই বুি�মান হেয় থাকেল আপিন টাকা বা মু�া েফেল না েরেখ
ৈবধ েকােনা খােত তা িবিনেয়াগ করেবন অবশয্ই। সমেয়র
বয্াপারিটও িঠক েতমিন। অতএব িনেজর মেয়র িহসাব রাখুন।
অেনক িবজ্ঞ েলাক েতা সমেয়রও বােজট বানােনার পরামশর্ িদ
থােকন, সমেয়র স�য্বহােরর এিটও একিট প�িত ে, আপিন
�িতিট কােজর জনয্ সমেয়র েডডলাইন িনধর্ারণ করে,
আপনার িনেজেকই িনধর্ারণ করেত হে-অমুক সমেয়র মেধয্
আিম এই কাজিট েশষ করব। টাইম ময্ােনজে� একিট �ত�
িবদয্া যা িশেখ েবিশর েথেক েবিশ কাজ করার েযাগয্তা অিজত
হয়।
মন েথেক ভীিত দূ র করুন : েকােনা িকছু করেত িগেয় অমূ লক
ভেয় তািড়ত হেবন না। মুিমন কখেনা ভয় পায় না। মুিমন কখেনা
দু বর্ল িচ� হয় না। ভয় জয় করাই মুিমেনর ৈবিশ�য্ তার আর
ভয় িকেসর যার সব ভরসা একমা� আ�াহ সবর্শি�মােনর ওপ!
েয িব�াস কের ভােলা বা মে�র িকছু ই হয় না আ�াহর িনেদর্শ
ছাড়া। আবূ হুরায়রা রািদআ�াহু আনহু েথেক বি, িতিন বেলন,
রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
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ٍّ َ
ْ ُْ َ
ّ َ ّ
ّ
ٌ ْ ُ َﺧ
ٌْ َ ّ
ُ ْ ُْ
�
�ِ ﻴﻒ و
ِ �َ ِﻣﻦ الﻤﺆ ِﻣ ِﻦ َ لﻀَ ِﻌ
ِ » الﻤﺆ ِﻣﻦ ﻟْﻘَﻮِىُ ﺧ� َأَﺣَﺐُ ِﻰﻟ
َ ْ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ّ ْ َ ْ َ َ ُ ََْ َ ََ ْ ْ
ﺷ ٌء ﻓﻼ �ﻘﻞ ل ْﻮ
ِﺎ�َ وﻻ �ﻌ ِﺠﺰ و�ِن أﺻﺎﺑﻚ
ِ اﺣ ِﺮص ﻋ ﻣﺎ �ﻨﻔﻌﻚ واﺳﺘ ِﻌﻦ
ّ َََ َ َ ََ ّ ُ ََ ُْ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ ََْ ّ�
َُﺈِنَ ل َ ْﻮ َ� ْﻔﺘَﺢ
�َ وﻣﺎ ﺷﺎء �ﻌﻞ
ِ  وﻟ.َِ �ﻌﻠﺖ ﻛن ﻛﺬا و�ﺬا
ِ �ﻦ ﻗﻞ ﻗﺪر
َْ ّ ََ َ
.« ﺎن
ِ �ﻤﻞ لﺸَﻴﻄ
‘দু বর্ মুিমেনর েচেয় শি�শালী মুিমন আ�াহর কােছ উ�ম ও
েবিশ ি�য়। তেব উভেয়র মেধয্ই কলয্াণ আেছ। েতামার জনয্
উপকারী তার �িত আ�হ রােখা এবং আ�াহর সাহাযযেক যেথ�
মেন কর। িনেজেক অ�ম মেন করেব না। যিদ েতামার েকােনা িবপদআপদ আেস তাহেল এমন বলেব না েয, যিদ আিম এ রকম
করতাম তাহেল এরকম হত। বরং এ কথা বলেব েয, আ�াহ
তাকদীের এটা েরেখেছন এবং িতিন যা চান তাই কেরন। েকননা
'যিদ' কথািট শয়তােনর কােজর দরজা খুেল েদয়।’ [মুসিলম :
৬৯৪৫]
অিভজ্ঞ এক মেনািবজ্ঞানী এবং েলখক , আমােদর সফলতার
পেথ �ধান অ�রায় হেলা ভয়। ভয় িনেজেক িনেজর দৃ ি�েত েছাট
কের েদয়। ফেল আমরা িনেজরা িনেজেক অেনয্র েচেয় তু�
ভািব যা সফলতার পেথ নানান অমূ লক ও িভি�হীন অ�রায় খাড়া
কের েদয়। ভয় আমােদরেক েয েকােনা পদেক্ষপ িনেত বাধ
েদয়। কমর্�ৃহা িছিনেয় েনয় এবং আমােদর েভর সৃ ি� কের
েযাগয্তা ও েমধার �ধান শ� হীন�নয্তা। সেবেগ বহমান সমুে
েযমন �ােণর অি�� েদখা যায় েতমিন ��নহীন জড় ব�েত
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জীবেনর অনু পি�িতও েচােখ পেড়। আ�িব�ােস বলীয়ান স�াণ
বয্ি� িনথর িন�� েদেহ বেস থােক। অতএব েয েকােন নতুন
কাজ করেত িগেয় িনেজর ওপর পূ ণর্ আ�া ও অিবচল িব�াস
রাখেত হেব।
আপন কমর্�েল কমর্কতর্া ও সহকমর্ীেদর ওপরও আ�া রা
হেব, েকউ আপনােক ভুল বুঝেল বেস থাকেবন না। ভুল
বুঝাবুিঝর অবসান ঘটান। মেন অি�ম েকােনা কথা িনেয় বেস
থাকেবন না। একথা বলেল আপনােক ও কথা বলা হেব ইতয্ািদ
ভাবেবন না। আপনার অব�ান যিদ সিঠক হয় তেব েয �ে�র
মুেখই পেড়ন না েকন আপিন এর সদু �র িনেত পারেবন। যিদ
মেন কেরন, আপনার েসকশেন েকােনা উ�িত হে� না অথবা
মেন হে� অমুক েক্ষে� আপনার সােথ বাড়াবািড় করা হ,
তাহেল অিচেরই এ িনেয় কথা বলু ন। এেকবাের সাফলয্ এেন
িদেত না পারেলও েখালােমলা কথা বলার ফল এর েচেয় ভােলা
হেব।
আপনার কােজর মান বাড়ান : আপিন েয কাজই কেরন না েকন
তা আেরা ভােলা করার অবকাশ রােখ। তাই সবর্দা আপিন যত
ভােলা পাফরেম� করেবন।, যত উ�ম ও মানস�� কাজ
েদখােবন, আপনার মূ লয ও স�ান তত বৃ ি� পােব। মানস��
কােজর ফল েপেত সময়ও লােগ কম। শুধু ৩০ িদেনর মেধয্
14

�েতয্ক িদন মা� ি�শ িমিনট কাজ কের একজন সাধারণ মানুষ
েয টাইিপং িশখেছ, আপিন টাইিপংেয়র গিত ি�গুণ বাড়ােত
পােরন। মেন রাখেবন, ধারাবািহকতা ও অিবচলতা সব সময় সাফলয্
বেয় আেন। েকােনা কােজ যিদ জেম থাকেত পােরন তাহেল
অবশয্ই আপিন সফলকাম হেবন। মূলয্ায়ন পযেলাচনার অভয্স
গেড় তুলু ন। আমরা েয ৈবজ্ঞািনক উৎকেষর্র যুেগ বাস কর
েসখােন �িতিদন �িতক্ষণ পিরবতর্ন সািধত হে�। মানুষ পিরি
হে� িনতয্নতুন �যুি�র সােথ। আপিন েয অ�েন কাজ করেছ�ত পিরবতর্েনর েছাঁয়া লাগে েসখােনও। এ েক্ষে� আপিন যি
উদাসীনতা েদখান তাহেল �িতেযািগতায় িপিছেয় পড়েবন। তাই
উিচত হেলা বছের অ�ত একবার হেলও িনেজেক মূ লয্ায়ন
করু, িনেজই িনেজেক মাপুন। এবং িনেজর কােজর িহসাব
িনন, িনেজর দু বর্লতা ও সফলতার খিতয়ান িনন। ইসলােমর
ি�তীয় খলীফা উমর ইবন খা�াব রািদআ�াহ আনহু তার
িখলাফেতর �থম খুতবায় বেলন,
َُ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ َُْ ُ َ ُ َ َُ ْ َ ََْ ْ ُ َ َُْ ُ
ّ
َﺗَﺰَ�َﻨُﻮا
، ﻮزﻧﻮا
ﺣﺎﺳﺒﻮا أ�ﻔﺴ�ﻢ �ﺒﻞ أن ﺗﺎﺳﺒﻮا و ِزﻧﻮا أ�ﻔﺴ�ﻢ �ﺒﻞ أن ﺗ
ِ
ٌ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ﻷَ� ﺮ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْﻰ
. ﻳﻮم �ﻌﺮﺿﻮن ﻻ َﻔ ِﻣﻨ�ﻢ ﺧﺎ ِ�ﻴﺔ، ﺒ
ِ ْ لِﻠﻌﺮ ِض
‘েতামােদর কােছ িহসাব চাওয়ার পূ েবর্ িনেজরাই িনেজেদর িহসাব
কের নাও, েতামােদর আমল ওজন করার পূ েবর্ িনেজরাই
িনেজেদর আমলসমূ হ ওজন কের নাও, িকয়ামত িদবেস েপশ
হওয়ার জনয্ িনেজেদরেক ��ত ক, সু সি�ত হও, েযিদন
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েতামার কােছ েকােনা িকছু অ�� থাকেব না।’ [ইবন আবী
শাইবা, মুসা�াফ : ৩৫৬০০]
কমপেক একবার িবগত বছেরর পারফরেম� মূ লয্ায়ন ও
পযর্ােলাচনা করুন। েভেব েদখ, যা কেরেছন বা করেছন তা
এখােন অবয্াহত রাখেবন ি-না, এেত েকােনা পিরবতর্ন আনা
দরকার িক-না। এভােব গত বছেরর কােজর সাফলয-বয্াথর্
পযর্ােলাচনা কের সামেনর পথ িনধররণ করু আর েভেব িচে�
কাজ করু। কারণ, শা�াদ িবন আউস রািদআ�াহু আনহু েথে
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল,
ُ َْ ْ
َْ َ
ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ
ُ ّ ﻟْﻜ
 َﻣ ِﻦ ا�ﺒَ َﻊ �ﻔ َﺴﻪ:ﺎﺟ ُﺰ
ِ  واﻟﻌ، ﻣﻦ دان �ﻔﺴﻪ وﻋ ِﻤﻞ لِﻤﺎ �ﻌﺪ الﻤﻮ ِت: » َيِﺲ
َ َ ّ �ََ َ َ�َﻤ
.«ﷲ
ِ  َ ﻋ ا،ﻫ َﻮاﻫﺎ
‘েয বয্ি� নফেক কে�াল কের মৃতুয্ পরবতর্ী জীবেনর জন
আমল কের েস-ই �কৃত বুি�মান। আর েয বয্ি� িনেজর
নফেসর অনু সরণ কের ও আ�াহর উপর আকা�া েপাষণ কের
েস-ই অক্ষ’ [িতরিমযী : ২৬৪৬; মুসনাদ আহমদ : ১৭১২৩]
যথাসমেয় িনেজর কাজ করু : আপিন যিদ চয্ােলে� িজতেত
চান এবং জীবেনর কুরুেক্ষে� সদা িবজয়ী থাকেত আ� হী
তাহেল আপনােক �িতিট কাজ সিঠক সমেয় আ�াম েদয়ার
েযাগয্তা অজর্ন করেত হেব। বতর্মান যুেগর চয্া িবজয়ী হেত
হেল অিত জরুরী হেলা আপনার চলার গিত এতটা �ত হেত
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হেব েয, িনধর্িরত েডড লাইেনর মেধয্ই কািত েযন লেক্ষ
েপৗঁছােত পােরন। অিত �ত িযিন কাজ করেত পােরন তােক েয
েলাক কােজ অলসতায় অিধকতর েযাগয্ িবেবচনা করা হেব
বতর্মান কােল সবাই �ত গিতেত কাজ চায়। এখন মানুেষর
হােত সময় খুব কম। কারও এখন লাইেন দাঁড়ােনার, অেপক্ষা
�হর গণবার ৈধযর্ েনই। এমন িক ই�ারেনেটর গিত কেম
েগেলও মানু ষ িবর� েবাধ কের। আপিন যত �ততার সােথ
কাজ করেবন ততই িশখেবন, ততই অিভজ্ঞ হেবন এবং ে
অনু যায়ীই েবতন পােবন। কতই না ভােলা হয় যিদ এমন হয়আপনার ব�ু-বা�ব ও পিরিচত জেনর যখনই েকােনা কাজ
�ততা ও দক্ষতার সােথ করার দরকার পেড় আপনােকই তার
�রণ কের।
আপনােক েস পযর্ােয় েপৗঁছােত হেল আেরা �েয়াজ (যিদ
আপনার অিধকাংশ কাজ কি�উটাের হেয় থােক) েস কােজর
�চিলত িবষয়াদী স�েকর্ সময্ক জ্ঞান রাখা। নতুন েক
ে�া�াম বা িভশন বাজাের এেল তা িনেজর কি�উটাের
ডাউনেলাড করার ক্ষমতা অজর্ন করা। েমধাগত েযাগয্তা কীভ
বাড়ােনা যায় তার িফিকর রাখেত হেব সব সময়। েয েকােনা
কাজ যথাসমেয় �ততার সােথ স�াদন করার জনয্ িনতয্নতু
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�যু ি�র সােথ পিরিচত হওয়া এখন এক বুিনয়াদী িবষেয় পিরণত
হেয়েছ।
অ�ািধকােরর িভি�েত কাজ করুন : আপনােক অ�ািধকােরর
িভি�েত কাজ বাছাই করেত হেব। িকছু কাজ এমন থােক যা
এখিন করা জররী নয়, যখন েকােনা কাজ থাকেব না তখন
করেলও চলেব। সু তরাং এ কাজ পেরই করুন। আপনার জানা
থাকেত হেব েকান্ কােজর উপযু� সময় েকনিট। অেনক কােজর
েবাঝায় যখন চােপ পড়েছন তখন মেন মেন একথা আওড়ানআপিন েয কাজ করেছন তাই আপনার সােধয্র মেধয্। সাধয্াত
কােজ নাক গলােনার �েয়াজন েনই। কােজর জনয্ যিদ আজেকর
িদন পছ� না হয় তাহেল েজেন রাখুন আগামীকাল আজেকর
েচেয় িভ� নয়। আগামীকালেক কমর্মুখর করার জনয্ আজেক
মূ লয্ায়েনর িবক� েনই।িকছু েলাক আগামীর �ে� িবেভার থােক
অথচ সতয্ হেলা আগামীেক সু�র করেত হেল আজেকর
স�য্বহার জরু। সফলতা এমিন এমিন ধরা েদয় না, সফলতার
পেথ এিগেয় েযেত হয়। ক� কের সফলতা অজর্ন করেত হয়।
আ�াহ রা�ু ল আলামীন ইরশাদ কেরন,
ْ ُ ّ َ ُ ّ �َوۡ� ح
ُ َ
َ
ٰ ٍ َٱ�َّ �َ �ُغَ�ُِّ مَا بِق
[١١ :�وا َما بِأنفسِ ِه ۡمۗ﴾ ]الﺮﻋﺪ
ّ َ﴿
ِ َ �غ
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‘িন�য় আ�াহ েকান কওেমর অব�া ততক্ পিরবতর্ কেরন না,
যতক্ না তারা িনেজেদর অব�া পিরবতর্ কের।’ {সূ রা রা‘দ,
আয়াত : ১১} অনয্ এক আয়ােত আ�াহ বেল,
ْ ُ ّ َ ُ ّ �ََ وۡ� ح
َّ ٱ�َّ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ّ ٗ �ِّعۡمَة � ع
ُ َ
ٰ
�وا َما بِأنفسِ ِه ۡم
غ
�
َ
ٍ
َٰ ق
َ� َمَهَا
ۡ
َ� ً
�ِ لم يك مغ
﴿ٰلِكَ بِأَن
ِ
َّ�َ َّ ٱ
َ
َ
ٞ
ٌ
[٥٣ :﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل٥ َ س ِميع عل ِيم
أن
‘তা এ জনয েয, আ�াহ েকান িনয়ামেতর পিরবতর্নকার নন, যা
িতিন েকান কওমেক িদেয়েছন, যতক্ না তারা পিরবতর্ কের
তােদর িনজেদর মেধয যা আেছ। আর িন�য় আ�াহ সবর্ে�াত,
সবর্জ’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত : ৫৩}
ৈদনি�ন কােজ ভারসাময্ রক করুন : আমরা আয় েরাজগার
েকন কির? কারণ আমরা িনেজর বয্ি� জীব, আপন �া�য্ ও
পিরবার েথেক েবিশর েচেয় েবিশ আন� েপেত চাই। পযর্া�
পিরমােণ অথর্ উপাজর্ন কের আপন জীবনস�ী ও স�ানািদ িনে
তৃি� ও �শাি�ময় জীবন কাটােত চাই। আমরা িনেজর েমধা ও
আ�ার �েমা�িত চাই। তাই বেল কয্ািরয়ার গঠন করেত িগেয়
পিরবার-পিরজনেক ভুেল েগেল চলেব না। কয্ািরয়েরর েযেয়
জীবেনর মূ লয্ েবিশ। আপি হয়েতা েখয়াল কেরন িন আপিন
আসার আেগ েথেক আপনার স�ানিট শুধু আপনার সাি�েধয্
�তীক্ষায় থােক। আপনার েপশাগত দ-দািয়ে�র েচেয় স�কর্ ও
আ�ীয় পিরজেনর গুর কম নয়। স�কর্ ও আ�ীতাই সব।
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তােদর সু েখর মােঝই আপিন সু খ েখাঁেজন। মােঝমােঝ তােদর
েখাঁজ-খবর িনন। আ�ীয়তার ব�নই যিদ না থােক তেব
কয্ািরয়ার িদেয় কী হে? আ�ীয়তা-স�কর রক্ করা েয জরুর,
আ�ীয়তা-স�কর িছ� করা েয হারাম আর আ�ীয়েদর ভােলামে�র েখাঁজ-খবর রাখা, িবপদাপেদ তােদর পােশ দাঁড়ােনা এবং
তােদর সািবর্ কলয্া কামনা করার ফযীলত স�েকর কুরআেন
কািরেম এবং হাদীেস অেনক বাণী উি�িখত হেয়েছ। আ�াহ েয
স�কর অটুট রাখার িনেদর্ িদেয়েছন, যারা তা অটুট রােখ তােদর
�শংসায় িতিন ইরশাদ কেরন,
أَن
َ
َ ُ َ
ل
ُ �َيُوصََ وَ�َخۡش َوۡنَ ر
َّه ۡم َو َ�خافون ُس ٓو َء
ٓ﴿ َ�ِّينَ يَصِلُونَ مَآ أَم َر ٱ�َُّ بِهِۦ
َ ۡ
[٢١ :﴾ ]الﺮﻋﺪ٢ اب
ِ ٱ� ِس
‘আর আ�াহ েয স�কর অটুট রাখার িনেদর্ িদেয়েছন, যারা তা
অটুট রােখ এবং তােদর রবেক ভয় কের, আর ম� িহসােবর
আশ�া কের।’ {সূ রা আর-রা‘দ, আয়াত : ২১}
পক্ষা� যারা এ স�কর অটুট রােখ না তী� ভাষায় তােদর
ভৎসর্ন কের আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
ٰقِهِۦ وَ�َقۡط
ُ
َّ� ٱ
َعُونَ مَآ أَمَر َ ُ بِهِۦٓ أن
َ�﴿ َ�ِّينَ يَنقُضونَ �َهۡدَ ٱ�َِّ مِنۢ �َعۡد ِ مِي
َ
ۡ
�
ۡ َ َ ُ
َ
ُ
ِ �وصل َو ُ�فس ُِدون ِ� ٱ
:﴾ ]الﺮﻋﺪ٢ ِكَ لَهُم ٱللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوٓءُ ٱ�َّار
ِٰ َٓ�ْ �ض
ي
[٢٥
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‘আর যারা আ�াহর সােথ দৃ ঢ়ভােব অ�ীকার করার পর তা ভ�
কের এবং আ�াহ েয স�কর অটুট রাখার িনেদর্ িদেয়েছন তা
িছ� কের এবং যমীেন ফাসাদ সৃ ি� কের, তােদর জনয্ লা‘নত
আর তােদর জনযই রেয়ছ আিখরােতর ম� আবাস।’ {সূ রা আররা‘দ, আয়াত : ২৫}
হাদীেস এেসেছ আ�ীয়তা-স�কর রক্ষ �ারা মানু েষর হায়াত
ল�া হয় এবং ধন-স�দ বৃ ি� পায়। আনাস িবন মােলক
রািদআ�াহু আনহু েথেক বিণ, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আিম বলেত শুেনি, িতিন বেলন,
ُ َ َ أَنْ ْ ﺴَﻂ  ﻪﻟ ُ ﻲﻓِ زْﻗِﻪِ أَوْ ﻳُنْﺴَﺄَ ﻪﻟَُ ﻲﻓِ أَﺛ ﺮِهِ ﻓَﻠْﻴَﺼِﻞْ رَﻤ
.«ﺣﻪ
َ
»َّهُ ﻳُب َ َ ِر
ِ
‘েয বয্ি কামনা কের তার িরযক �শ� েহাক এবং তার আয়ু
দীঘর েহাক েস েযন আ�ীয়তা-স�কর বজায় রােখ।’ [বুখারী :
৫৯৮৫; মুসিলম : ৪৬৩৯]
এমন েলােকর সংখয্া কম নয় যাের ব�বয্ হেল, আমােদর
শতকরা ৭০ ভাগ সাফলয্ পািরবািরক ব�ন ও আ�ীয়তার
স�েকর্র ওপর িনভর্রশীল। এ েক্ষে� েপশা ও কা েজিমকা
মা� ি�শ ভাগ বা তার েচেয় কম। তাই আমােদর েচ�া হওয়া
উিচত ভারসাময্পূণর্ জীবন গড়ার। িনেজর স�ান ও পিরবার
জনয্ও অতটুকু সময় েদয়া দরকার যতটুকু সময় বরা� থােক
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সফল কয্ািরয়ার গড়ার জনয্। েচ�া করেবন �িতিট স�য
পিরবােরর সােথ কাটােত।
সু �র পািরক�না অিধক সাফলয : েয যত সু �র পিরক�না �হণ
করেত পারেব তার উ�াবনী েযাগয্তা তত েবিশ বৃি� পােব।
বাড়েব সাফেলযর স�াবনাও। উ�ম হেলা আপিন িনেজর
পিরক�নাগুেলা একািট কাগেজ িলিপব� করেবন। পিরক�না
মািফক কাজ করার জনয্ েকান েকা িজিনেসর �েয়াজন পড়েব
তাও িচিন্ত করুন। েকাে�েক েকে�েক সহেযািগতা অথবা
পরামশর্ েপেত পাের, েকােনা বয্ি� বা �িত�ােনর সােথ
েযাগােযাগ করা দরকার। বা�বতার িনিরেখ সব েভেব েদখুন।
তারপর েসই ধারাবািহকতায় পযর্ায়�েম কাজ কের যান।
দু রদিশর্তার সােথ উ�ম পিরক�না �ণয়ন আপনােক অেনয্র েচে
এিগেয় রাখেব। সফল পেদ বসা েলােকর সাফেলযর েপছেন উ�ম
পিরক�না এবং সু �র কমর্েকৗশেলর অবদান সবর্জন িবিদত
আপিন িকছু েলােকর েমধাগত েযাগয্তা ও সামথর স�েকর্
জােনন। হেত পাের আপিন তােদর েযাগয্তার খুব একটা
�ীকৃিতও েদন না। এও স�ব, আপিন িনেজেক তােদর েচেয় ওই
পেদর জনয্ অিধক েযাগয্ মেন কে। আর বা�বটাও েতমিন।
িক� তারপরও আপনােক তােদর িনেদর্শনা অনুযায়ী কাজ করেত
হয়। আপনার সৃ জনশীল �িতভা তােদর েচেয় অেনক ভাল।
এতসে�ও যিদ সু ি�র মি�ে� েভেব েদেখন তাহেল িনঘর্াত
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জানেত পারেবন- তােদর এই সাফেলয্র েপছেন ওই সু �র
পিরক�নার হাত রেয়েছ।
আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক �িতিট কাজ উ�মরূে,
উ�ম প�িতেত, যথাসমেয় স�� করার তাওফীক িদন। জীবেনর
�িতিট েক্ষে� আমােদরেক সাফলয্ দান করুন এবং �িতিট
তাঁর স�ি�র পেথ পিরচািলত করার মাধয্েম দুিনয়া ও আিখরােতর
সািবর্ক কলয্ােণ ভূিষত করুন। আম
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