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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, সুখযািত ও স�দ লােের আকা�া 
েনই? অবশযই নাা সবাই চায় জীবেন সফল হেত, �াি�র আনে� 
অবগাহন করেত। তেব হাজােরা লােখা মানুষ আেছ যারা শুু 
উ�িতর িচ�াই কের, হদেয় েকবল �ে�র জালই েবােন; িক� 
সফলতা তােদর পদ চু�ন কের নাা সাফেলযর েসানার হিরণ 
তােদর কােছ ুরা েদয় নাা আমরা িক কখেনা েেেব েদেখিছ 
েকন এমন হয়? পৃিথবীেত যারা সফলতার শীেষর আেরাহণ 
কেরেছন তারা িক িে� �েহর েকউ? উ�র যিদ না হয়, তাহেল 
েকান জীয়নকািঠর েছাঁয়ায় তাঁরা সাফলয, খযািত, �িতপি� ও 
িবে�র মািলক হেয়েছন? চলুন েস �ে�র উ�র েখাঁজা যাক।  

হযাঁ আ�াহর বা�া, আপিনও পারেবন আন�, োেলাবাসা, খযািত, 
ঐ�যর সবিকছু অজরন করেতা শুু তাই নয় আপিন জীবেন সকল 
চযােলেের েমাকােবলাও করেত পারেবনা সফলতা আপনােক ুরা 
েদবার অেপকায়; দরকার শুু িনেজেক এর জনয ��ত করাা 
তেব ��িত এমন হেল চলেব না েয রােত আপনার মাথায় একিট 
আইিডয়া এেলা অথচ সকােল অিত সাুারণ বয্তায় ে�ইন েথেক 
তা এমনোেব উুাও হেয় েগল েযন আপিন িনেজর েিবষয্ িনেয় 
কখেনা িচ�াই কেরন িনা আসুন আজ আমরা এমন িকছু ফমুরলা 
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িনেয় আেলাচনা কির যা অনুসরণ কের আপিনও পােরন 
সফলোেব সকল চযােলে েমাকােবলা করেতা 

ি�র িস�া� �হণ : আমরা জীবেন বযাপক েকােনা পিরবতরন 
আনেত সকম হব না যতকণ না েকােনা বযাপাের ি�র িস�া� ও 
সিঠক ফয়সালায় েপৗছেত পািরা হযা, িকছু িকছু েকেষ সিঠক 
িস�া� েনয়া যিদও কিঠন হেয় পেড়; িক� বারবার চচরা করেল 
এর েকৗশল র� হেয় যায়, তখন েকােনা িস�া� েনয়া আর কিঠন 
মেন হয় নাা েকােনা বযাপাের িস�া� �হেণর আেগ �থেম 
আমােদর কতরবয ইি্খারা করা, আ�াহর কাছ েথেক সিঠক  িদক 
িনেদরশনা েচেয় েনওয়াা েযমন হাদীস েথেক আমরা জানেত পাির 
:  

 �َ  نهللاُ  ِضَ رَ  -رٍ ينِ جَ  نْ �َ 
ّ نلّ  نَ كَ  يَل قَ  -هُ غْ  عَ  نهللاُ  ّ� َص  -ِِ

ي غَ مُ لّ عَ �ُ  -مَ لّ سَ  وَ  هِ يْ لَ
 ِ
ْ
 ِف  ةَ يرَ خَ تِ سْ نال

ُ ْ
ّ  رِ وْ مُ  نأل   نَ مِ  ةِ رَ وْ لسّ ي  كَ هَ ُُ

ْ
  مّ ن هَ ذَ إِ (:  آنِ رْ قُ نل

َ
 نِ  مْ �ُ دُ حَ أ

َ ْ
 رِ مْ يأل

 فَ 
ْ
 رَ  عْ كَ َ�ْ ل

ْ
  ْ�ِ �َ  نْ مِ  ْ�ِ تَ عَ �

ْ
ْ  مّ هُ نللّ :  ُل وْ قُ �َ  مّ   �ُ ةِ َض �ْ رِ فَ نل ِّ  عِ نِ  كَ ْ�ُ خِ تَ أسْ  إ

ْ
   وَ َك مِ ل

 أسْ    وَ َك تِ رَ دْ قُ نِ  كَ رُ دِ قْ تَ أسْ 
ُ   َك لِ ْض فَ  نْ مِ  َك أل

ْ
   وَ رُ دِ أقْ  آل وَ  رُ دِ قْ �َ  َك نَّ   فَ مِ يْ ظِ عَ نل

 عَ  َت أَْ    وَ مُ لَ أعْ  آل وَ  مُ لَ عْ �َ 
ّ
  مُ َ

ْ
 هذَ  أنّ  مُ لَ عْ �َ  َت غْ كُ  إنْ  مّ هُ   نللّ ِب وْ يُ اُ نل

ْ
 رَ مْ ن نأل

ْ  ْ�ٌ خَ 
ّ
 -هلِ آجِ وَ  يْ رِ أمْ  لِ جِ َع  ِفْ : يَل قَ  أوْ  -يْ رِ أمْ  ةِ بَ قِ َع  وَ  يِشْ عَ مَ  وَ  ِ�ْ يْ دِ  ِفْ  ل
 هذَ  أنّ  مُ لَ عْ �َ  َت غْ كُ  إنْ    وَ ِلْ  هُ رْ دُ يقْ فَ 

ْ
ّ  رَ مْ ن نأل ََ  ْ

ّ
 ةِ بَ قِ َع  وَ  يِشْ عَ مَ  وَ  ِ�ْ يْ دِ  ِفْ  ل

 رْ دُ نقْ    وَ هُ غْ �َ  ِ�ْ فْ نْصِ  وَ  ّ�ْ �َ  هُ فْ يْصِ فَ  -هلِ آجِ  وَ  يْ رِ أمْ  لِ جِ َع  ِفْ : يَل قَ  أوْ  -يْ رِ أمْ 
َ  ِلَ 
ْ
  وَ  (. هنِ  ِ�ْ ِّ رَ  مّ   �ُ نَ كَ  ُث يْ حَ  ْ�َ نل

ُ ْ سَ �  ).هتَ يجَ حَ  ِّ
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জােবর রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, নবী 
সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম আমােদরেক েয েকােনা কাজ 
করার পূেবর ইি্খারার িনেদরশ িদেতনা তাই ইি্খারার দু‘আ 
এরপ গুর িদেয় মুখ� করােতন েযরপ গুর িদেয় মুখ� 
করােতন কুরআেনর সূরাা ইসেতখারার িনয়ম এই েয, �থেম দুই 
রাকাত নফল সালাত পেড় উে�িখত দু‘আ পাঠ করেব— যার অথর 
: েহ আ�াহ, আিম আপনার ইলেমর মাুযেম আপনার কােছ 
কলযাণ কামনা করিছা আপনার কুদরেতর মাুযেম আপনার কােছ 
শি� কামনা করিছ এবং আপনার মহা অনু�হ কামনা করিছা 
েকননা আপিন শি�ুর, আিম শি�হীন, আপিন জানবান, আিম 
জানহীনা আর আপিন অদৃশয িবষয় স�েকর পূণর জানীা েহ 
আ�াহ, এই কাজিট (এখােন উি�� কাজ বা িবষয়িট উে�খ 
করেবন) আপনার জান েমাতােবক যিদ আমার �ীন, আমার 
জীিবকা এবং আমার পিরণিতর েকেষ অথবা ইহেলাক ও 
পরেলােক কলযাণকর হয়, তেব তােত আমােক সামথরয িদনা 
পকা�ের এই কাজিট আপনার জান েমাতােবক যিদ আমার �ীন, 
জীিবকা, ও পিরণিতর িদক িদেয় অথবা ইহকাল ও পরকােল 
কিতকর হয়, তেব আপিন তা আমার েথেক দূের সিরেয় রাখুন 
এবং আমােকও তা েথেক দূের সিরেয় রাখুন এবং কলযাণ 
েযখােনই থাকুক, আমার জনয তা িনুরািরত কের িদনা অতপর 
তােতই আমােক পিরতু� রাখুনা (অতপর আপিন িনজ 
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�েয়াজেনর কথা উে�খ করেবন।) [বুখারী : ১১০৬; মুসিলম : 
১৫৪০] 

ইি্খারা করার পর েকান কাজ করেল িকংবা কাজিট িকোেব 
করেল েবিশ ফলদায়ক হেব তা জানার জনয সংি�� িবষেয় 
অিেজ বযি�র শরণাপ� েহানা তারপর দৃঢ় িচে� কাজিট কের 
েফলুনা আর তার ফলাফেলর োর েছেড় িদন আ�াহর হােতা 
আ�াহ যা করেবন তােতই স�� হবার মানিসকতা গেড় তুলুন। 
সংক� করার পর আর ি�ুায় েুগেবন নাা আ�াহ জা�া শানুহূ 
বেলন,  

ِرُۡهۡم ﴿ َِ� وََشاو َوّ�ِ ُّ ٱلُۡمَت ِ ُُ  َ َّ ِِ ََِ  ٱ َّ ٱ َوَ�ۡ َٱَ  َت ََ ۡ�َت  ََ َۡ  َ ََ ِ  ََ  َِِ  ۡ
َ

ٱۡر  ِۡ١﴾ 
 ]١٥٩ :آل عمرنن[ 

‘আর কােজ-কেমর তােদর সােথ পরামরশ করা অতঃপর যখন 
সংক� করেব তখন আ�াহর উপর তাওয়া�ুল করেবা িন�য় 
আ�াহ তাওয়া�ুলকারীেদর োেলাবােসনা’ {সূরা আেল ইমরান, 
আয়াত : ১৫৯} 

আ�াহ তা‘আলা অনযষ বেলন,  

ِۦِ ﴿ َِه  ۡ
َ

َ�ٰلُِغ أ  َ َّ ۚ ِ ََِ  ٱ ۥُ ۡبُه َو َس ُو ََ  ِ َّ َوَ�ۡ َٱَ ٱ َوَت  ]٣ :قنلطَ[ ﴾َوَ�ت 
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‘আর েয আ�াহর ওপর তাওয়া�ুল কের আ�াহ তার জনয 
যেথ�া আ�াহ তাঁর উে�শয পূণর করেবনইা’ {সূরা আত-তালাক, 
আয়াত : ০৩}  

সা‘দ ইবন আবী ওয়া�াস রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,   

يهُ  آَدمَ  ننِْن  َسَعيَدةِ  ِمنْ  « َِ ُ  َقَض  نَِمي ِر َّ ُ  ن
َ
 نْسِتَخيَرةَ  تَْرُكهُ  آَدمَ  ننِْن  َشَقيَوةِ  َوِمنْ  ل

 ِ َّ ُ  قََض  نَِمي َسَخُطهُ  آَدمَ  ننِْن  َشَقيَوةِ  َوِمنْ  ن َّ ُ  ن
َ
 .» ل

‘আদম স�ােনর েসৗোেগযর িবষয়সমূহ েথেক একিট হল ইি্খারা 
করা এবং আ�াহর ফয়সালার ওপর স�� থাকাা আর মানুেষর 
দুেরাগয হল ইসেতখারা না করা ও আ�াহর ফয়সালার ওপর 
অস�� থাকাা’ [িতরিমযী : ২৩০৪; মুসনাদ আহমদ : ১৩৬৭] 

জািতসংেঘ মািকরন দূত এ িড েেিেভ বেলন, �েতযক িস�াে�র 
দুিট ্র রেয়েছা এক, কাজিট শু করা, দুই, কাজিট েশষ করাা 
এর মেুয �থম িস�া� �হণই কিঠনা কারণ, েয েকােনা কােজর 
সূচনা করাই সমসযাা িশশর পেক A B C শু করাটাই কিঠন, 
নয়েতা এ িশশই বড় হেয় কত সহেজ ইংেরিজেত মাোসর 
করেছা েয েকােনা কাজ আর� করার েকেষ হযা- না অেনক বড় 
ফযাারা সিঠক ফয়সালা এবং িনেুরল িস�া� �হেণর েযাগযতা 
আ�াহ �দ� এক িবেশষ গণা িনজ অঅেন েযাগযতার ৈবতরণী 
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পার হওয়ার জনয ি�র িস�াে� উপনীত হওয়া অপিরহাযরা চাই এ 
িস�া� কাজিটর সূচনা সং�া� েহাক, আর চাই শু করা 
কাজেক সু�র সমাি�েত েপৗছােনার েকেষ েহাকা মেন রাখেবন, 
ি�র অিবচল িস�া�ই আপনােক জীবেনর চযােলেে িবজয়ী হেত 
সাহাযয করেবা  

লকয হািসেলর জনয পূণর �েচ�া িনেয়াগ : আপিন সিব�েয় লকয 
করেবন, বতরমােন আেমিরকা পৃিথবীর সবেচেয় বয্ ও কমরমুখর 
সময় অিতবািহত করেছ, তারপরও অেনক মািকরনী আেছ যােদর 
ব�বয- �িতিট কমরিদবস হওয়া দরকার চিিশ ঘঘার অথচ 
এরাই আবার িফ বছর যথারীিত ছুিটেত যায়, এমনিক মািকরন 
ে�িসেডেঘর মত বয্ মানুষও স�াহ বা পককােলর জনয ছুিট 
যানা কী এর কারণ ? কারণ হেলা বড় ুরেনর েকান কাজ 
করেত হেল এর জনয েচ�া তদিবরও চালােত হয় বড় আকােররা 
আপিন যিদ চান েকােনা িবরল কীিতরর সাকর রাখেত অথবা 
িব�য়কর িকছু উপহার িদেত, তেব এর জনয �িত স�ােহ একিট 
পূণর িদবস ও �িত বছর অ�ত এক স�াহ বা দুই স�াহ ছুিট 
থাকা অবশযকা েদখেত হেব েকান সময় আপনার উদযম ও 
কমর্ৃহা েবিশ থােক এবং কখন আপনার মি্� একা�তার 
সােথ কাজ কেরা িবষয়িট আসেলই খুব গুরপূণরা কারণ, এিট 
যখন েজেন যােবন আপিন তখন সময়গেলােক কােজ লািগেয় 
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িনেজর সৃজনশীল �িতো ও উ�াবনী েমুােক আেরা েজারােলা ও 
কুরুার করেত সকম হেবনা 

সমেয়র সেবরা�ম বযবহার : আমােদর অিত অবশযই সমেয়র মূলয 
অনুুাবন করেত হেবা সমেয়র �িত গুর িদেত হেবা জীবেনর 
িদনগেলা হেলা ঘঘা, িমিনট আর েসেকে�র সমি�া তাই োবেত 
হেব আমােদর িদনগেলা আমােদর �িতিট মুহূতর েকান কােজ বযয় 
হে�া ইসলাম সময় বযব�ার �িত েতমিন গুর িদেয়েছ েযমন 
িদেয়েছ কমর বযব�াপনার �িতা আর তা এোেব েয, ইসলাম 
সাুারণোেব সমেয়র গুর িদেয়েছ আর তার মূলযায়ন করেত 
এবং অপচয় না করেত উ�ু� কেরেছা �রণ কের িদেয়েছ েয, এ 
সময় স�েকর তােক িজেজস করা হেবা আবী বারযা আসলামী 
রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন, 

َّ  نلِقيَيَمةِ  يَْومَ  َ�بْدٍ  قََدَمي تَُزوُل  الَ « َل  َح
َ
ْ�غَيهُ  ِ�يَمي ُ�ُمِرهِ  َ�نْ  �ُْسأ

َ
ِمهِ  َوَ�نْ    أ

ْ
 ِعل

ْ�نَ  ِمنْ  َميِلِ  َوَ�نْ    َل َ�عَ  ِ�يمَ 
َ
تََسبَهُ  أ

ْ
ْ�َفَقهُ  َوِ�يمَ  نك

َ
ََهُ  ِ�يمَ  ِجْسِمهِ  َوَ�نْ    أ نْ

َ
 .»أ

‘িকয়ামেতর িদন বা�ার দুই পা নড়েত পারেব না যাব্ না তােক 
িজেজস করা হয় তার হায়াত স�েকর িকেস তা বযয় কেরেছ, 
তার ইলম স�েকর তার কতটুকু আমল কেরেছ, তার স�দ 
স�েকর েকােেেক েস কামাই কেরেছ আর েকাথায় তা বযয় 
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কেরেছ এবং তার েদহ স�েকর েকাথায় তা কােজ লািগেয়েছা 
[িতরিমযী : ২৪১৭]  

ইবন আিাস রািদয়া�াহ আনহ েথেক বিণরত,িতিন 
বেলন,রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন,  

ةُ  نّليِس  ِمنَ  َكِث�ٌ  يِ�يِهمَ  َمْابُونٌ  َِْعَمتَينِ « َّ ّّ َفَرنغ نل
ْ
 .»َونل

‘দুিট েনয়ামত এমন েয বযাপাের অিুকাংশ মানুষ উদাসীনা আর 
তা হেলা, সু�তা (সু�া�য) ও অবসর সময়া'[বুখারী : ৬৪১২]  

অতএব সমেয়র মূলযায়ন কুনা সময় েস েতা জীবনা সময় 
একিট তেলায়ার, এ িদেয় যিদ না কােটন েতা েস-ই আপনােক 
েকেট েফলেবা পিরতােপর িবষয় হেলা, আমরা টাকার জনয 
সমেয়র অপচয় করেত রািজ; সমেয়র জনয টাকার অপচেয় রািজ 
নইা অথচ হবার কথা িছল এর উে�াা হাসান বছরী রিহমাহ�াহ 
বেলন,  

در�ت أقونمي كَون ع أوقيتهم أشد مغ�م حرصي ع درنهم�م أ
عليه ولسستفيد مغه ُه فيمي ودَيَ��م  فلغَرل ع نلوقت ولَيفظ 

يغفعغي ف نلين ونلَيي وفيمي يعود ع نألمة نيل� ونلسعيدة ونلمي  نلروح 
 .ونليدي

‘আিম এমন জািতেক েপেয়িছ যারা তাঁেদর সমেয়র েবিশ মূলযায়ন 
করেতন েতামােদর অেথরর মূলযায়েনর েচেয়া অতএব আমােদর 
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উিচত সমেয়র মূলযায়ন করা, সমেয়র িহফাযত করা এবং সময় 
েথেক পুেরাপুির ফায়দা উঠােনা, যা আমােদর দীন ও দুিনয়ায় 
উপকাের আসেব এবং যা উ�েতর জনয কলযাণ ও েসৗোগয আর 
ব�গত ও আি�ক উ�িত বেয় আনেবা’ ইবনুল জাওযী 
রিহমাহ�াহ বেলন,  

يسبإل لانسين أن يعرز َز اميَه وقدر وقته  فَ يضيع مغه ظظة ف "
و�قدم فيه نألفضل فيألفضل من نلقول ونلعمل  و��ن َتته ف غ� قر�ة  

 " نل� قيممة من غ� فتور نمي ال يعجز عغه نندن من نلعمل

‘মানুেষর উিচত তার কােলর মযরাদা এবং সমেয়র মূলয জানাা 
অতএব েস েযন এর একিট মুহূতরও েনকীেত ছাড়া বযয় না কেরা 
েস তােত উ�ম েথেক উ�ম কথা ও কাজ উপহার েদেবা েস 
েযন অবযাহতোেব তার িনয়যতেক এমন হীতকর কােজ সুি�র 
রােখ যা পালেন শরীর অকম নয়।’ 

েকােনা কােজর �ুান সমসযা হেলা এর জনয সিঠক সময় িনুরারণ 
করাা যারা বা্েবই িকছু কেরেছন তারা কাজ নয় বরং ‘কােজর 
সময়’ িনেয়ই �থম মাথা ঘামানা আপনার েচ�া থাকা উিচত 
যােত সমেয়র সেবরাা স�যবহার িশখেত পােরন এবং সমেয়র 
সিঠক বযবহাের পটু হেয় উেঠনা েকান কাজ কখন করেবন ? এ 
সমেয় করেল কাজিটর লাে কতটুকু হেব- তা ওই কােজর েচেয়ও 
গুরপূণরা েযমন ুুন, আপিন িকছু মু�া েকােনা কােজ না 
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লািগেয় ঘের েফেল রাখেলনা এখন সমেয়র পিরবতরেন এর দাম 
িক� অপিরবিতরত বা ি�র থাকেব নাা বরং মু�া�ীিত বা 
কােরিভর মূলয  ােসর কারেণ এর মূলযমান কেম েযেত পাের। 
তাই বুি�মান হেয় থাকেল আপিন টাকা বা মু�া েফেল না েরেখ 
ৈবু েকােনা খােত তা িবিনেয়াগ করেবন অবশযইা সমেয়র 
বযাপারিটও িঠক েতমিনা অতএব িনেজর সমেয়র িহসাব রাখুনা  

অেনক িবজ েলাক েতা সমেয়রও বােজট বানােনার পরামশর িদেয় 
থােকন, সমেয়র স�যবহােরর এিটও একিট প�িত েয, আপিন 
�িতিট কােজর জনয সমেয়র েডডলাইন িনুরারণ করেবন, 
আপনার িনেজেকই িনুরারণ করেত হেব-অমুক সমেয়র মেুয 
আিম এই কাজিট েশষ করবা টাইম মযােনজেমঘ একিট �ত� 
িবদযা যা িশেখ েবিশর েথেক েবিশ কাজ করার েযাগযতা অিজরত 
হয়া  

মন েথেক েীিত দূর কুন : েকােনা িকছু করেত িগেয় অমূলক 
েেয় তািড়ত হেবন নাা মুিমন কখেনা েয় পায় নাা মুিমন কখেনা 
দুবরল িচ� হয় নাা েয় জয় করাই মুিমেনর ৈবিশ�যা তার আর 
েয় িকেসর যার সব েরসা একমাষ আ�াহ সবরশি�মােনর ওপর! 
েয িব�াস কের োেলা  বা মে�র িকছুই হয় না আ�াহর িনেদরশ 
ছাড়া। আবূ হরায়রা রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, 
রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,  
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ُمْؤِمنُ  «
ْ
ُّ  نل َقِو

ْ
َحّب  َخْ�ٌ  نل

َ
  َوأ

َ
ِ  إِل َّ ُمْؤِمِن  ِمنَ  ن

ْ
ّ  َوِ�  نلّضِعيِف  نل  َخْ�ٌ  ُُ

ِ  َونْستَِعنْ  َ�غَْفُعَك  َمي َعَ  نْحرِْل  َّ َصينََك  َو�ِنْ  َ�ْعِجزْ  َوالَ  نِي
َ
ََ  َشْ ٌ  أ  لَوْ  َ�ُقْل  فَ

 ِّ
َ
ُت  َ

ْ
ِ  قََدرُ  قُْل  َولَِ�نْ . َوَ�َذن َكَذن َكنَ  َ�َعل َّ  َ�ْفتَحُ  لَوْ  فَنِنّ  َ�َعَل  َشي َ  َوَمي ن
يَْطينِ  َ�َمَل  َّ  .» نل

‘দুবরল মুিমেনর েচেয় শি�শালী মুিমন আ�াহর কােছ উ�ম ও 
েবিশ ি�য়া তেব উেেয়র মেুযই কলযাণ আেছা েতামার জনয যা 
উপকারী তার �িত আ�হ রােখা এবং আ�াহর সাহাযযেক যেথ� 
মেন কর। িনেজেক অ�ম মেন করেব না। যিদ েতামার েকােনা িবপদ-
আপদ আেস তাহেল এমন বলেব না েয, যিদ আিম এ রকম 
করতাম তাহেল এরকম হতা বরং এ কথা বলেব েয, আ�াহ 
তাকদীের এটা েরেখেছন এবং িতিন যা চান তাই কেরনা েকননা 
'যিদ' কথািট শয়তােনর কােজর দরজা খুেল েদয়া’ [মুসিলম : 
৬৯৪৫] 

অিেজ এক মেনািবজানী এবং েলখক বেলন, আমােদর সফলতার 
পেথ �ুান অ�রায় হেলা েয়া েয় িনেজেক িনেজর দৃি�েত েছাট 
কের েদয়া ফেল আমরা িনেজরা িনেজেক অেনযর েচেয় তু� 
োিব যা সফলতার পেথ নানান অমূলক ও িেি�হীন অ�রায় খাড়া 
কের েদয়া েয় আমােদরেক েয েকােনা পদেকপ িনেত বাুা 
েদয়া কমর্ৃহা িছিনেয় েনয় এবং আমােদর েেতর সৃি� কের 
েযাগযতা ও েমুার �ুান শশ হীন�নযতাা সেবেগ বহমান সমুে� 
েযমন �ােণর অি্র েদখা যায় েতমিন ্�নহীন জড় ব�েত 
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জীবেনর অনুপি�িতও েচােখ পেড়া আরিব�ােস বলীয়ান স�াণ 
বযি� িনথর িন্� েদেহ বেস থােকা অতএব েয েকােনা নতুন 
কাজ করেত িগেয় িনেজর ওপর পূণর আ�া ও অিবচল িব�াস 
রাখেত হেবা  

আপন কমর�েল কমরকতরা ও সহকমরীেদর ওপরও আ�া রাখেত 
হেব, েকউ আপনােক েুল বুঝেল বেস থাকেবন নাা েুল 
বুঝাবুিঝর অবসান ঘটানা মেন অি�ম েকােনা কথা িনেয় বেস 
থাকেবন নাা একথা বলেল আপনােক ও কথা বলা হেব ইতযািদ 
োবেবন নাা আপনার অব�ান যিদ সিঠক হয় তেব েয �ে�র 
মুেখই পেড়ন না েকন আপিন এর সদু�র িনেত পারেবনা যিদ 
মেন কেরন, আপনার েসকশেন েকােনা উ�িত হে� না অথবা 
মেন হে� অমুক েকেষ আপনার সােথ বাড়াবািড় করা হে�, 
তাহেল অিচেরই এ িনেয় কথা বলুনা এেকবাের সাফলয এেন 
িদেত না পারেলও েখালােমলা কথা বলার ফল এর েচেয় োেলা 
হেবা    

আপনার কােজর মান বাড়ান : আপিন েয কাজই কেরন না েকন 
তা আেরা োেলা করার অবকাশ রােখা তাই সবরদা আপিন যত 
োেলা পাফরেমভ করেবনা, যত উ�ম ও মানস�� কাজ 
েদখােবন, আপনার মূলয ও স�ান তত বৃি� পােবা মানস�� 
কােজর ফল েপেত সময়ও লােগ কমা শুু ৩০ িদেনর মেুয 
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�েতযক িদন মাষ িষশ িমিনট কাজ কের একজন সাুারণ মানুষ 
েয টাইিপং িশখেছ, আপিন টাইিপংেয়র গিত ি�গণ বাড়ােত 
পােরন। মেন রাখেবন, ুারাবািহকতা ও অিবচলতা সব সময় সাফলয 
বেয় আেনা েকােনা কােজ যিদ জেম থাকেত পােরন তাহেল 
অবশযই আপিন সফলকাম হেবনা মূলযায়ন পযরােলাচনার অেযাস 
গেড় তুলুনা আমরা েয ৈবজািনক উ্কেষরর যুেগ বাস করিছ 
েসখােন �িতিদন �িতকণ পিরবতরন সািুত হে�া মানুষ পিরিচত 
হে� িনতযনতুন �যুি�র সােথা আপিন েয অঅেন কাজ করেছন- 
�ত পিরবতরেনর েছাঁয়া লাগেছ েসখােনওা এ েকেষ আপিন যিদ 
উদাসীনতা েদখান তাহেল �িতেযািগতায় িপিছেয় পড়েবনা তাই 
উিচত হেলা বছের অ�ত একবার হেলও িনেজেক মূলযায়ন 
কুন, িনেজই িনেজেক মাপুনা  এবং িনেজর কােজর িহসাব 
িনন, িনেজর দুবরলতা ও সফলতার খিতয়ান িনন। ইসলােমর 
ি�তীয় খলীফা উমর ইবন খা�াব রািদআ�াহ আনহ তাঁর 
িখলাফেতর �থম খুতবায় বেলন,   

ْ�ُفَسُ�مْ  حيِسبُون
َ
نْ  َ�بَْل  أ

َ
َيَسبُون أ

ُ
ْ�ُفَسُ�مْ  َوِاَُون ت

َ
نْ  َ�بْل أ

َ
 َوتََزّ�غُون   تُوَاَُون أ

َعْرِض 
ْ
َبِ  لِل

ْ
ْ
َ
ونَ  يَْومَ    نأل ُِ َْف  الَ  ُ�ْعَر

َ
 .َخيِ�يَةٌ  ِمغُْ�مْ  َ

‘েতামােদর কােছ িহসাব চাওয়ার পূেবর িনেজরাই িনেজেদর িহসাব 
কের নাও, েতামােদর আমল ওজন করার পূেবর িনেজরাই 
িনেজেদর আমলসমূহ ওজন কের নাও, িকয়ামত িদবেস েপশ 
হওয়ার জনয িনেজেদরেক �্ত কর, সুসি�ত হও, েযিদন 
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েতামার কােছ েকােনা িকছু অ্� থাকেব নাা’ [ইবন আবী 
শাইবা, মুসা�াফ : ৩৫৬০০]  

কমপেক একবার িবগত বছেরর পারফরেমভ মূলযায়ন ও 
পযরােলাচনা কুনা েেেব েদখুন, যা কেরেছন বা করেছন তা 
এখােন অবযাহত রাখেবন িক-না, এেত েকােনা পিরবতরন আনা 
দরকার িক-নাা এোেব গত বছেরর কােজর সাফলয-বযাথরতা 
পযরােলাচনা কের সামেনর পথ িনুরারণ কুন আর েেেব িচে� 
কাজ কুনা কারণ, শা�াদ িবন আউস রািদআ�াহ আনহ েথেক 
বিণরত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন, 

تُّس « ََ
ْ
َموِْت  َ�ْعدَ  لَِمي وََعِمَل  َ�ْفَسهُ  َدننَ  َمنْ :  نل

ْ
َعيِجزُ  نل

ْ
 َ�ْفَسهُ  نْ�بَعَ  َمِن : َونل

َّ  َهَونَهي   .»نهللاِ  َعَ  َوَ�َم
‘েয বযি� নফসেক কে�াল কের মৃতুয পরবতরী জীবেনর জনয 
আমল কের েস-ই �কৃত বুি�মানা আর েয বযি� িনেজর 
নফেসর অনুসরণ কের ও আ�াহর উপর আকা�া েপাষণ কের 
েস-ই অকমা’ [িতরিমযী : ২৬৪৬; মুসনাদ আহমদ : ১৭১২৩]  

যথাসমেয় িনেজর কাজ কুন : আপিন যিদ চযােলেে িজতেত 
চান এবং জীবেনর কুুেকেষ সদা িবজয়ী থাকেত আ�হী হন 
তাহেল আপনােক �িতিট কাজ সিঠক সমেয় আোম েদয়ার 
েযাগযতা অজরন করেত হেবা বতরমান যুেগর চযােলেে িবজয়ী হেত 
হেল অিত জুরী হেলা আপনার চলার গিত এতটা �ত হেত 
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হেব েয, িনুরািরত েডড লাইেনর মেুযই কাি�ত েযন লেকয 
েপৗছােত পােরনা অিত �ত িযিন কাজ করেত পােরন তােক েয 
েলাক কােজ অলসতায় অিুকতর েযাগয িবেবচনা করা হেবা 

বতরমান কােল সবাই �ত গিতেত কাজ চায়া এখন মানুেষর 
হােত সময় খুব কমা কারও এখন লাইেন দাঁড়ােনার, অেপকার 
�হর গণবার ৈুযর েনইা এমন িক ইঘারেনেটর গিত কেম 
েগেলও মানুষ িবর� েবাু কেরা আপিন যত �ততার সােথ 
কাজ করেবন ততই িশখেবন, ততই অিেজ হেবন এবং েস 
অনুযায়ীই েবতন পােবনা কতই না োেলা হয় যিদ এমন হয়- 
আপনার ব�ু-বা�ব ও পিরিচত জেনর যখনই েকােনা কাজ 
�ততা ও দকতার সােথ করার দরকার পেড় আপনােকই তারা 
�রণ কেরা  

আপনােক েস পযরােয় েপৗছােত হেল আেরা �েয়াজন (যিদ 
আপনার অিুকাংশ কাজ কি্উটাের হেয় থােক) েস কােজর 
�চিলত িবষয়াদী স�েকর সমযক জান রাখাা নতুন েকােনা 
ে�া�াম বা িেশন বাজাের এেল তা িনেজর কি�উটাের 
ডাউনেলাড করার কমতা অজরন করাা েমুাগত েযাগযতা কীোেব 
বাড়ােনা যায় তার িফিকর রাখেত হেব সব সময়া েয েকােনা 
কাজ যথাসমেয় �ততার সােথ স�াদন করার জনয িনতযনতুন 
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�যুি�র সােথ পিরিচত হওয়া এখন এক বুিনয়াদী িবষেয় পিরণত 
হেয়েছা  

অ�ািুকােরর িেি�েত কাজ কুন :  আপনােক অ�ািুকােরর 
িেি�েত কাজ বাছাই করেত হেবা িকছু কাজ এমন থােক যা 
এখিন করা জুরী নয়, যখন েকােনা কাজ থাকেব না তখন 
করেলও চলেব। সুতরাং এ কাজ পেরই কুনা আপনার জানা 
থাকেত হেব েকান কােজর উপযু� সময় েকানিট। অেনক কােজর 
েবাঝায় যখন চােপ পড়েছন তখন মেন মেন একথা আওড়ান- 
আপিন েয কাজ করেছন তাই আপনার সােুযর মেুযা সাুযাতীত 
কােজ নাক গলােনার �েয়াজন েনইা কােজর জনয যিদ আজেকর 
িদন পছ� না হয় তাহেল েজেন রাখুন আগামীকাল আজেকর 
েচেয় িে� নয়া আগামীকালেক কমরমুখর করার জনয আজেকর 
মূলযায়েনর িবক� েনইা িকছু েলাক আগামীর �ে� িবেোর থােক 
অথচ সতয হেলা আগামীেক সু�র করেত হেল আজেকর 
স�যবহার জুরী। সফলতা এমিন এমিন ুরা েদয় না, সফলতার 
পেথ এিগেয় েযেত হয়া ক� কের সফলতা অজরন করেত হয়া 
আ�াহ রািুল আলামীন ইরশাদ কেরন,  

ۡمۗ ﴿ ِبِو نُف
َ

َ�ا بِأ وَْ  ُ ُوَغّ�ِ  ٰ ََ ٍ  َس ۡو ََ ِ ُ َ�ا ب ُوَغّ�ِ  ََ  َ َّ ٱ  ]١١ :رعدنل[  ﴾ََِ  
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‘িন�য় আ�াহ েকান কওেমর অব�া ততকণ পিরবতরন কেরন না, 
যতকণ না তারা িনেজেদর অব�া পিরবতরন কেরা’ {সূরা রা‘দ, 
আয়াত : ১১} অনয এক আয়ােত আ�াহ বেলন,  

﴿ ٗ َغّ�ِ �ُ َُك  ي َ لَۡم  َّ َ  ٱ
َ

ٰلَِك بِأ َٰ ٰ ََ ٍ  َس ۡو ََ  ٰ َٱَ َمَوا  ََ ۡۡ َ
َ  ً َم َۡ ِ ّۡ ۡم    ِبِو نُف

َ
ْ َ�ا بِأ وَ ُ ُوَغّ�ِ

ِميٌع  َس  َ َّ َ  ٱ
َ

لِيمٞ َوأ  ]٥٣ :َفيلنأل[  ﴾٥ َۡ

‘তা এ জনয েয, আ�াহ েকান িনয়ামেতর পিরবতরনকারী নন, যা 
িতিন েকান কওমেক িদেয়েছন, যতকণ না তারা পিরবতরন কের 
তােদর িনজেদর মেুয যা আেছা আর িন�য় আ�াহ সবরেোতা, 
সবরজা’ {সূরা আল-আনফাল, আয়াত : ৫৩}  

ৈদনি�ন কােজ োরসাময রকা কুন : আমরা আয় েরাজগার 
েকন কির? কারণ আমরা িনেজর বযি� জীবন, আপন �া�য ও 
পিরবার েথেক েবিশর েচেয় েবিশ আন� েপেত চাইা পযরা� 
পিরমােণ অথর উপাজরন কের আপন জীবনসঅী ও স�ানািদ িনেয় 
তৃি� ও �শাি�ময় জীবন কাটােত চাইা আমরা িনেজর েমুা ও 
আ�ার �েমা�িত চাইা তাই বেল কযািরয়ার গঠন করেত িগেয় 
পিরবার-পিরজনেক েুেল েগেল চলেব নাা কযািরয়ােরর েযেয় 
জীবেনর মূলয েবিশা আপিন হয়েতা েখয়াল কেরন িন আপিন 
আসার আেগ েথেক আপনার স�ানিট শুু আপনার সাি�েুযর 
�তীকায় থােকা আপনার েপশাগত দায়-দািয়েরর েচেয় স�কর ও 
আ�ীয় পিরজেনর গুর কম নয়া স�কর ও আ�ীয়তাই সব। 
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তােদর সুেখর মােঝই আপিন সুখ েখাঁেজনা মােঝমােঝ তােদর 
েখাঁজ-খবর িননা আ�ীয়তার ব�নই যিদ না থােক তেব 
কযািরয়ার িদেয় কী হেব? আ�ীয়তা-স�কর রকা করা েয জুরী, 
আ�ীয়তা-স�কর িছ� করা েয হারাম আর আ�ীয়েদর োেলা-
মে�র েখাঁজ-খবর রাখা, িবপদাপেদ তােদর পােশ দাঁড়ােনা এবং 
তােদর সািবরক কলযাণ কামনা করার ফযীলত স�েকর কুরআেন 
কািরেম এবং হাদীেস অেনক বাণী উি�িখত হেয়েছ। আ�াহ েয 
স�কর অটুট রাখার িনেদরশ িদেয়েছন, যারা তা অটুট রােখ তােদর 
�শংসায় িতিন ইরশাদ কেরন,   

ُسو َء ﴿ وَ   اَُ ُوۡم َوَ�َخ ََ ۡوَ  َر ََ ۡخ ََ َوَ� ََ ُو ي   
َ

ُ بِۥِۦ  أ َّ ٱ  ََ  َ
َ

وَ  َ�ا  أ يَت يَِللُ ِ َِ َوٱ
َِباِب   ]٢١ :رعدنل[  ﴾٢ٱۡ�

‘আর আ�াহ েয স�কর অটুট রাখার িনেদরশ িদেয়েছন, যারা তা 
অটুট রােখ এবং তােদর রবেক েয় কের, আর ম� িহসােবর 
আশ�া কের।’ {সূরা আর-রা‘দ, আয়াত : ২১} 

পকা�ের যারা এ স�কর অটুট রােখ না তী� োষায় তােদর 
ে্সরনা কের আ�াহ তা‘আলা বেলন,   

﴿  
َ

ُ بِۥِۦ  أ َّ ََ ٱ  َ
َ

َ�ا  أ وَ   َُ ََ َۡ َِٰۥِۦ َوَ� ََ ِِ ِ�ي َۡ ََ ِ ِ�ت   َّ ٱ  َِ وَ  َهۡو ُو َُ يَت يَُ ِ َِ َوٱ
�ِض 

َ
ٱۡر  ِۡ وَ   ُِ ِب ََ َوُ�ۡف ََ ُو ِ  ي َر ََ و ُء ٱ ُس َُوۡم  ًُ َول َُ َۡ ٱلَل َِك لَُوُم  ك ِ َٰ ْو

ُ
 :نلرعد[  ﴾٢أ

٢٥[ 



 

21 

 

‘আর যারা আ�াহর সােথ দৃঢ়োেব অঅীকার করার পর তা েঅ 
কের এবং আ�াহ েয স�কর অটুট রাখার িনেদরশ িদেয়েছন তা 
িছ� কের এবং যমীেন ফাসাদ সৃি� কের, তােদর জনযই লা‘নত 
আর তােদর জনযই রেয়ছ আিখরােতর ম� আবাস।’ {সূরা আর-
রা‘দ, আয়াত : ২৫} 

হাদীেস এেসেছ আ�ীয়তা-স�কর রকার �ারা মানুেষর হায়াত 
ল�া হয় এবং ুন-স�দ বৃি� পায়। আনাস িবন মােলক 
রািদআ�াহ আনহ েথেক বিণরত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহ 
আলাইিহ ওয়াসা�ামেক আিম বলেত শেনিছ, িতিন বেলন,  

ْل رَِحَهُ « ِّ يَ
ْ
ََِرهِ فَل
َ
ُ ِف أ
َ
 ل
َ
ْو يُسَْسأ

َ
ُ ِف ِرْاقِِه أ

َ
ََ ل ْن يََُْس

َ
ُه أ  .»َمْن َ ّ

‘েয বযি� কামনা কের তার িরযক �শ্ েহাক এবং তার আয়ু 
দীঘর েহাক েস েযন আ�ীয়তা-স�কর বজায় রােখ।’ [বুখারী : 
৫৯৮৫; মুসিলম : ৪৬৩৯] 

এমন েলােকর সংখযা কম নয় যােদর ব�বয হেলা, আমােদর 
শতকরা ৭০ োগ সাফলয পািরবািরক ব�ন ও আ�ীয়তার 
স�েকরর ওপর িনেররশীলা এ েকেষ েপশা ও কােজর েূিমকা 
মাষ িষশ োগ বা তার েচেয় কমা তাই আমােদর েচ�া হওয়া 
উিচত োরসামযপূণর জীবন গড়ারা িনেজর স�ান ও পিরবােরর 
জনযও অতটুকু সময় েদয়া দরকার যতটুকু সময় বরা� থােক 
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সফল কযািরয়ার গড়ার জনযা েচ�া করেবন �িতিট স�যা 
পিরবােরর সােথ কাটােত। 

সু�র পািরক�না অিুক সাফলয : েয যত সু�র পিরক�না �হণ 
করেত পারেব তার উ�াবনী েযাগযতা তত েবিশ বৃি� পােবা 
বাড়েব সাফেলযর স�াবনাওা উ�ম হেলা আপিন িনেজর 
পিরক�নাগেলা একািট কাগেজ িলিপব� করেবনা পিরক�না 
মািফক কাজ করার জনয েকান েকান িজিনেসর �েয়াজন পড়েব 
তাও িচিনহত কুনা েকােেেক েকােেেক সহেযািগতা অথবা 
পরামশর েপেত পােরন, েকােনা বযি� বা �িততােনর সােথ 
েযাগােযাগ করা দরকারা বা্বতার িনিরেখ সব েেেব েদখুনা 
তারপর েসই ুারাবািহকতায় পযরায়�েম কাজ কের যানা 
দুরদিশরতার সােথ উ�ম পিরক�না �ণয়ন আপনােক অেনযর েচেয় 
এিগেয় রাখেবা সফল পেদ বসা েলােকর সাফেলযর েপছেন উ�ম 
পিরক�না এবং সু�র কমরেকৗশেলর অবদান সবরজন িবিদতা 
আপিন িকছু েলােকর েমুাগত েযাগযতা ও সামথরয স�েকর 
জােননা হেত পাের আপিন তােদর েযাগযতার খুব একটা 
�ীকৃিতও েদন নাা এও স�ব, আপিন িনেজেক তােদর েচেয় ওই 
পেদর জনয অিুক েযাগয মেন কেরন। আর বা্বটাও েতমিন। 
িক� তারপরও আপনােক তােদর িনেদরশনা অনুযায়ী কাজ করেত 
হয়া আপনার সৃজনশীল �িতো তােদর েচেয় অেনক োলা 
এতসে�ও যিদ সুি�র মি্ে� েেেব েদেখন তাহেল িনঘরাত 
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জানেত পারেবন- তােদর এই সাফেলযর েপছেন ওই সু�র 
পিরক�নার হাত রেয়েছা 

আ�াহ তা‘আলা আমােদর সকলেক �িতিট কাজ উ�মরেপ, 
উ�ম প�িতেত, যথাসমেয় স�� করার তাওফীক িদনা জীবেনর 
�িতিট েকেষ আমােদরেক সাফলয দান কুন এবং �িতিট কাজ 
তাঁর স�ি�র পেথ পিরচািলত করার মাুযেম দুিনয়া ও আিখরােতর 
সািবরক কলযােণ েূিষত কুনা আমীনা 


