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উইিলয়াম ফার স মা ন একজন ি ল া
লখক, ব া এবং কমশালার নতা িযিন মানুষেক িনেজেদর
মতাবান হেত সাহায কের। িতিন
শ এবং একজন জাপািন ভ মিহলােক িবেয় কেরেছন।
িতিন ব াপকভােব মণ কেরেছন এবং িবে র সব
তঁ ার লখা সই সকল রসা াদন ারা ভািবত।

মানুষ য সকল সাধারণ সমস ার স ুখীন হয়

উইিলয়াম িবেশষ কের মা িবষেয় ফরমাশী িনব িলখেত, আেলাচনা এবং কমশালায় যাগদান
করেত খুিশ হন। িতিন কি উটার
ে তঁ ার লখা ও িশ েণর পূব অিভ তা ব বহার কের,
মানুষেক মা করেত িশখেত সাহায করেত ভােলাবােসন। তঁ ার কাশেকর মাধ েম তঁ ার সােথ
যাগােযাগ ক ন। ফাই ন
স, findhornpress.com
অন ান কাজ:
মাই হল শি , ফাই ন

স

আইএসিবএন: 978-1-84409-628-2
মাই হল শি -র জন
"উইিলয়াম মা ন
অ দৃি পূণ। অত

শংসা:

মার জন এক
ানগভ গাইড বই িলেখেছন। পু ানুপু ভােব অে িষত। অিতশয়
বা ব। আিম মন থেক এ র সুপািরশ করব।"

রবাট হে ন, িশফট হ ােপনস এর লখক! এবং লাভ এিবিল ।
"সমৃ

এবং

উইিলয়াম

াসি ক তেথ পূণ এক
ম, এ রিফন এেফ

গভীর সানার খিন।"

এর লখক।

"উইিলয়াম মা ন িকভােব মা করেত হয় তা িনেয় এক শি শালী গাইড বই িলেখেছন,
আমােদর ভাই ও বােনেদর, িকভােব িনেজেদর মা করেত হয়।"

ধু

জন মুি , Ph.D। িলিভং এ কাস ইন িমরাকলস এর লখক।
অনুবােদর ি িত
ঃিখত, িক আমার বই মাই হল শি এখনও আপনার ভাষায় উপল নয়। কখন উপল হেব জানার জন দয়া কের আমার
ওেয়বসাইট দখু ন http://forgiveness-power.com

মা কন?
2
মা আপনােক মু

কের।

আপিন এবং আপনার চািরিদেকর অনান সকেল অত উপকৃ ত হেবন যিদ আপিন মােক বেছ নন।
আপনােক অন েদর মা করেত হাক, বা িনেজেক, তা আপনােক অতীত থেক মু কের এবং
আপনার কৃ ত স াবনা পূণ করেত স ম কের তােল। মা আপনােক সীিমত িব াস ও মেনাভাব
থেক মু কের। যার ফেল আপনার মানিসক এবং ভােবা ীপক শি মু হয়, যা আপনােক এক
ভাল জীবন তির করেত উপেযাগী কের তােল।
এমনিক মা আপনােক আপনার সবেচেয় বা ব এবং ত
ল
অজন করেত সাহায কের। হয়েতা
আপিন এক ভাল চাকির চান, আেরা অথ উপাজন, ভােলা স ক, অথবা এক সু র জায়গায়
বাস করেত চান। মা আপনােক এই সকল অজন করেত সাহায কের। আপিন মা না করেত
পারেল আপনার জীবনশি র এক অংশ িবরি , রাগ, ব থা, বা কান য ণায় আটেক থাকেব। এই
আটেক পেড় থাকা জীবনশি আপনােক সীিমত কের তু লেব। এটা সব সময়
ক িদেয় সাইেকল
আেরাহেণর চ া করার মত। যার ফেল আপনার গিত কেম যােব, আপনার এিগেয় যাওয়া ক ন
এবং আপনােক পরাভূ ত কের তু লেব।
আপনার মা না করার কারন ারা আপনার িব াস এবং আপনার নওয়া িস া
ভািবত হয়।
আপিন যখন মা করেত িশখেবন আপনার সম অসুখী িচ া এবং অনুভূিত িবমু হেব এবং
আপনােক সীিমত ও আপনার জীবেন আেরাও দুেভাগ তির হেত না িদেয়, আপিন যমন জীবন চান
তমন বানােত সাহায করেব।
আপিন যিদ িনেজেক উপকৃ ত করার জন
মা করা না িশখেত চান; তাহেল অন েদর উপকার করার
জন
মা করা িশখুন। আপিন মা করেত িশখেল আপনার সােথ যু সকেলই উপকৃ ত হেব।
আপনার িচ াধারা আেগর চেয় পির ার এবং আেরাও ইিতবাচক হেব। আপিন আেরা অেনক িকছু
করেত পারেবন এবং আপনার যা আেছ তা উপেভাগ ও সবার সােথ সহেজই ভাগ কের িনেত পারেব।
এই কান চ া ছাড়াই – অপেরর িত াভািবক এবং সহেজই আেরাও উদার এবং আেরা য শীল
হেত পারেবন। আপনার সােথ যু
েত ক মানুেষর িত আপনার সুখী এবং ইিতবাচক মেনাভাব
থাকেব এবং তার িবিনমেয় তারাও আপনােক আেরাও ইিতবাচক সাড়া দেব।
একজন মাহীন ব াি র চেয় িক একজন মাশীল ব ি র কাছাকািছ থাকা সহজ? হঁ া, অবশ ই।
একজন মাহীন ব াি র চেয় িক একজন মাশীল ব ি র কাছাকািছ থাকা অেনক সহজ। আপনার
জীবেনর মান আপনার স েকর মােনর উপর িনভর কের। আপিন মা করেত িশখেল আপনার
জীবেনর িত দৃি ভি আরও ভাল হেব; তা আপনার পািরবািরক জীবন হাক, আপনার কমজীবন
বা আপনার সামািজক জীবন। মা করেত িশখেল আপনার সম স েকর উ িত ঘটেব, কারন
আপনার মেনাভাব উ ীত হেব। আর আপনার সকল স েকর উ িত হেল, আপনার জীবেনর সবিদক
উ ত হেব।
আপিন আিথক াচু য এবং সাফেল র পরবত ের উঠেত চান, মা আপনােক তা অজন করেত
সাহায করেব। উদাহরণ প, আপিন যিদ আেরাও টাকা চান তাহেল িনি ত করা েয়াজন য
আপনার চেয় যােদর আেরাও বশী টাকা আেছ তােদর িত আপিন িবর হেবননা। আপনার থেক
বশী টাকা িদেয় যসকল মানুেষর আেছ তারা আপনােক আরও টাকা আয় করেত সাহায করেব।
িকছু মানুষ যমন, "যােদর টাকা আেছ" তােদর অপছ কের, তাহেল তারা আপনােক সাহায করেত
পারেবনা, কারন আপিন তােদর খালা মেন না িনেয় তােদর িত িবরি
কােশ ব । একইভােব,

আপনার চেয় বশী সফল যারা তােদর িত ইিতবাচক মেনাভাব রাখেল, (আপিন তােদর িদেক
একদৃি েত না তািকেয় হাসেবন) তারা আপনােক অিভগম িহসােব দখেবন এবং স বত বশী কের
আপনার সােথ কাজ করেত চাইেবন, বা আপনার সােথ মলােমশা করেত চাইেবন।
আপিন যিদ ভাল চাকির করেত চান, এবং আেরা অথ উপাজন করেত চান, তাহেল আপনার
কম েলর িত, বেসর িত, সহকম েদর িত, এবং ােয় বা াহকেদর িত ইিতবাচক মেনাভাব
আপনােক অত সাহায করেব। যােদর ইিতবাচক ও সহায়ক মেনাভাব আেছ তারা যেকান অব ায়
সামলােত স ম। আপিন সফল করেত চান না এমন কান িত ােন আপিন সফল হেত পারেবন না,
কারন সখােন আপিন আপনার সরা িদেত চাইেবন না। আর আপিন য কাজ করেছন তােত আপনার
সরা চ া না করেত পারেল, আপিন সরা ফলও পােবন না। মা আপনােক সই মেনাভাব রাখেত
সাহায কের যা আপনােক কম
ে সফল কের তু লেব।
িনেজেক মা করেত শখাও অত াবশ ক েপ
পূণ। িনেজেক মা করেত অ ীকার কের, িনেজেক
আঘাত করেল, অন রাও ব াথা পায়। আপিন িনেজেক মা না করেট পারেল, জীবেন িনেজেক সকল
ভাল ত ােগর ারা িনেজেক শাি
দেবন। আপিন িনেজেক যত অ ীকার করেবন ততই আপিন কম
িদেত পারেবন। আপিন যত কম দেবন আপনার চারপােশর সকেলর তত কম উপকার করেত
পারেবন। আপিন যিদ আপনার পাওয়ােক সীিমত না কেরন তাহেলই আপিন অসীিমত িদেত পারেবন।
আপিন িনেজেক মা করেত পারেল তােত সকেলই উপকৃ ত হেব, কারন তখন আপিন আপনার
জীবেন আেরা ভােলা িজিনসেক অনুমিত দেবন এবং সবার সােথ তা ভাগ করেত পারেবন।
মা করেত পারেল; আপিন একজন ভাল ামী বা ী হেত পারেবন, একজন ভাল ছা বা িশ ক,
একজন ভাল িনেয়াগকতা বা কমচারী এবং একজন ভাল িপতা-মাতা অথবা স ান হেত পারেবন।
মা করেত পারেল আপিন সকল
ে ই আপনার সাফেল র রা া খালা পােবন। মা করেত শখার
সােথ সােথ, অস বই ধু স ব হেবনা, বরং তা সহেজ অজন করার উপেযাগী হেয় উঠেব।
আপিন যিদ ধম য় বা আধ াি ক দৃঢ়স
হন, তাহেল মা বা ব উপায় শখা আপনার ধম বা
আধ াি ক অনুশীলনেক উ ত এবং আপনার অিভ তা গভীর কের তু লেব। আপিন যতটা ভােলা হেত
চান িক পােরন না, এ আপনােক সই অপরাধেবাধ থেকও মু হেত সাহায করেব, কারন এ
আপনােক ক সইরকম কের তােল যমন আপিন হেত চেয়িছেলন। মা অনুশীলন করেল তা
আপনার মেধ র ভােলা তােক আরও শি শালী কের তােল যােত তা আপনার জীবেন আেরা সি য়
হেয় ওেঠ। আপিন াভািবকভােব জােনন য আপনার িক িক করা উিচত নয়, িক আপিন তা ব
করেত পারেছন না। আপনার যা করা কতব সসব কাজ আপিন আরও বশী করেত
করেছন,
িক কের উঠেত স ম হে ন না।
মা

করেত িশখেল তা

ধুমা

আপনােক সাহায করেত পাের; আঘাত করেত পাের না।

মা অত বা ব এবং সহায়ক। এেত কান অ
তা, বা অবা বতা নই। মা আপনােক মু
কের। আপিন মা করেত শখার সােথ সােথ অেনক সমস া (এমনিক া সমস াও) ধীের ধীের
িবলু হেয় যায়। যন আপিন উপের থেক আপনার জীবন দখেত পারেছন এবং আপনার লে
পঁৗেছাবার সবেচেয় সহজ উপায় আপিন দখেত পারেছন। জীবন যন আপনার সামেন উ ু হেয়
যােব। কাথাও না থেক নতু ন সুেযােগর উ ান ঘটেব। কাকতালীয় ভােব স ক সমেয় স ক ব ি র
সােথ আপনার পিরচয় হেব। আপনার যখনই কান বুি বা উ েরর েয়াজন হেব আপিন তৎ ণাৎ
তা পেয় যােবন। আপনার কান ব ু র ম ব , অথবা আপিন এক বই বা পি কায়, অথবা কান
শানা কেথাপকথন থেক আপিন খুঁজেছন এমন িকছু পেয় যােবন। এরকম কন? এর কারন মা
অনুশীলন ারা আপিন আপনার জীবেনর ভােলা িদক িলেক উ ু কেরেছন, তাই সব ভােলা আপনার
কােছ আসার রা া খুেজ পােব।

আপিন মা করেত শখার সােথ সােথ, আপনার মেধ সু থাকা মতার উ ান হেব, এবং আপিন
ক নাতীত ভােব িনেজেক পূেবর তু লনায় অেনক শি শালী এবং স ম ব ি িহেসেব আিব ার
করেবন। মা না করার িহমশীতল মা র তলায় আপনার য অংশ ছাপা পেড়িছল তা বাড়েত
পারেব। আপিন সং াম ক দূের সিরেয় িদেত পারেবন। আপিন জীবেন এক সরল বাহ খুেজ পােবন
এবং জীবন আেরা অেনক সু র এবং অেনক বিশ উপেভাগ হেয় উঠেব। এই সব যিদ সু র মেন
হয়, তাহেল এখন তাই হেত িদন। এই পেজ মা করার চার ধাপ অনুশীলন ক ন এবং আপিন এ
করার জন গবেবাধ করেবন।

মা করার চার ধাপ
3
ভােলার জন আপনার জীবন পিরবতন করার এক

শি শালী উপায়।

মা করার চার ধাপ আপনােক মা করেত শখার এক
ত এবং সহজ উপায় দয়। এ
আপনার জীবেন গভীর পিরবতন িনেয় আেস। তার মতা হল এর সরলতা, তাই এ র ব বহার
ক ন এবং িনেজই দখুন।
এই চার ধাপ যেকােনা িবষেয়র জন ব বহার করা যেত পাের, বড়, বা ছাট যাইেহাক। তেব
ছাট িবষয় িদেয়
করা ভাল যত ণ না আপিন এর ব াপাের পুেরাপুির জানেছন। আসেল সম
মা ি য়ার ব াপাের ( মা করা শ এবং সম য়সাধন দখুন) িকছু অিভ তা এবং ান অজন
না করা পয এমন কাওেক মা করার চ া করেবন না য স বত আপনােক আরও আঘাত িদেত
পাের। এক
ছাট সমস া মেন ক ন এবং নীেচর পদে প িলর ারা মা করার চ া ক ন।
মা করার চার ধাপ
যত ণ না আপনার িকছু অিভ তা হয় তত ণ পয
করা ভাল।
ধাপ 1: কােক এবং িক জন আপনার

মা করা

এই চার

েয়াজন ব া

ধাপ লখার মাধ েমই অনুশীলন
ক ন।

ধাপ 2: আপিন বতমােন পিরি িত স েক িক বাধ করেছন ীকার ক ন। এ আপনার সৎ
অনুভূিত হেল খুব ভােলা হয়, ধু ভালই না, আপনার চমৎকার, ভােলা িজিনস মেন করা উিচত।
আপিন যা সিত ই মেন কেরন তার থেক কাজ
করেত হেব। তারপর আপনােক সই অনুভূিত
থেক বিরেয় আসার স াবনা জন অ ত স ত থাকেত হেব।
ধাপ 3: মাশীল হেল আপনার িক িক লাভ হেব বলুন। ইহা মূলত আপিন বতমােন যা বাধ করেছন
তার িবপরীত হেব। িবষ তা আনে পিরণত হেব, রাগ শাি েত পিরণত হেব, মেনর ভারী ভাব
লাঘব হেব। যিদ আপিন এর লাভ স েক িনি ত না থাকেল আপিন ধু িকছু ভােলা অনুভুিত ক
িনবাচন ক ন যা আপিন এখন অনুভব করেত চাইেছন (আনি ত, িনি , আেরা আ িব াসী
ইত ািদ)। মা করার পর আপিন কতটা ভােলা অনুভব করেছন তা ক না করেত এ সাহায কের।
ধাপ 4: িনেজেক মাশীল কের তু লেত িত াব ক ন। আপিন কবল মন
করেত চাইেছন এবং তারপর মাশীল হওয়ার লাভ িল ীকার ক ন।
সাধারনত, আপিন য ছার

ক ন য কােক

ধােপর মধ িদেয় যােবন তা হল িকছু টা এরকম : -

উদাহরণ 1:
ভাবুন আপনার ব ু জন আপনােক এিড়েয় চলেত
1. আমােক এড়ােনার জন আিম জনেক

কেরেছ এবং কন তা আপিন জােনননা।

মা করেত ই ক
ু ।

2. আিম এখন আমার িবষ তা, রাগ এবং ভয়েক মু
অিতির মানিসক মুি চয়ন করেত পােরন)।

করেত চাই। ( েয়াজন হেল আপিন পের

3. আিম ীকার কির য জনেক মা কের আিম লাভবান হব, কারন আিম আরও সুখী এবং
া বান এবং শাি অনুভব করেবা।

মা

4. আিম জনেক মা করার জন িনেজেক
াধীনতা হণ করেবা।

িত াব

করেবা এবং আিম

মা থেক

া

শাি

এবং

উদাহরণ 2:
এই উদাহরেণ ধরা যাক কােরা বা বী, জ ােনট, তােদর স
1. আমােক ছেড় যাওয়ার জন আিম জ ােনট ক
2. আিম এখন আমার

ক শষ কের িদেয়েছ।

মা করেত চাই।

দ, উেপ া এবং ভয়েক মু

করেত চাই।

3. আিম ীকার কির য জ ােনট ক মা কের আিম লাভবান হব, কারন আিম আরও পির ার,
সুখী অনুভব করেবা এবং ভিবষ েত আরও ভােলা স ক তির করেত স ম হব।
4. আিম জ ােনট ক মা করার জন িনেজেক
এবং াধীনতা হণ করেবা।

িত াব

করেবা এবং আিম

মা থেক

া

শাি

উদাহরণ 3:
এবার এমন কাউেক ধরা যাক জােক তার চাকির থেক বিহ ার করা হেয়েছ।
1. আমােক বিহ ার করার জন আিম আমার িনেয়াগকতােক

মা করেত চাই।

2. আিম এখন আমার রাগ, দুঃখ, প পাতদু তা এবং হতাশা ক মু
3. আিম ীকার কির য িনেয়াগকতােক
ইিতবাচক, খুিশ হব এবং ভিবষ েত এক

করেত চাই।

মা কের আিম লাভবান হব, কারন আিম আরও
ভাল চাকির খুঁেজ পেত স ম হব।

4. আিম আমার িনেয়াগকতােক মা করার জন িনেজেক
া শাি এবং াধীনতা হণ করেবা।
পদে প নওয়ার সময় আপনােক সহায়তা করার জন

িত াব

করেবা এবং আিম

মা করার চার ধাপ কাযপ ক।

মা থেক

মা করার চার ধাপ কাযপ ক
4
এই কাযপ ক আপনার চার ধাপ -এর িবষেয় কাজ করার

ে

সাহায করেব।

1. ক এবং িক
আপিন যই মানুষ েক মা করেত চান এবং কন আপিন তােক
িচ া ক ন এবং নীেচ িব ািরত িলখুন:
আিম _______________ ক

মা করেত চাই

এখােন আপিন কােক এবং িক জন

মা করেত চান সই স

েক

______________ জন ।

মা করেত চান সই স

েক এক

বাক

তির হল।

উদাহরণ:
আিম তািতয়ানা ক
আিম জন ক

মা করেত চাই আমার

িমক চু ির করার জন ।

মা করেত চাই ছাটেবলায় আমােক আঘাত করার জন ।

আিম আমার বাবা ক

মা করেত চাই আমােক যেথ

2. ীকার ক ন এবং স াব বাধা

িলেক মু

ভােলা না বাসার জন ।

করেত

যেকােনা অনুভূিত স েক এক বাক িলখুন যা আপনার
ব থা, ভয়, িহংসা, িতিহংসা ইত ািদ।

ক ন
মা করার পেথ আেস, যমন রাগ,

আিম এখন িনেজেক _________________ অনুভূিত থেক মু

করেত চাই।

উদাহরণ:
আিম এখন িনেজেক রাগ এবং ভেয়র অনুভূিত থেক মু

করেত চাই।

আিম এখন িনেজেক ঘৃণা, িত তা এবং িবরি ভােবর অনুভূিত থেক মু

করেত চাই।

আিম এখন িনেজেক িবষ তা, ব থা, এবং দুিবপােকর অনুভূিত থেক মু

করেত চাই।

3. উপকািরতা
আপনার মা করেত চাওয়ার কারন িলর এক তািলকা তির ক ন এবং তা িনেয় এক বাক
তির ক ন। মাশীল হেল তা থেক আপনার িক লাভ হেব? আপনার কমন লাগেব, িকভােব
আপনার মেনাি িত ভাল হেব? িকভােব আপনার আচরেণর পিরবতন হেব? এ আপনার মা করার
ই া এবং
রণােক জারদার করেত সাহায কের।
মা করেল তা থেক া িজিনস িলর এক তািলকা তির ক ন এবং তা িনেয় এক বাক তির
ক ন। মা করার সােথ সােথ য অনুভুিত িল আপিন পাবার আশা রােখন, তার এক তািলকা
িনেচর বাক পূরণ কের তির ক ন। িবেশষ কের নিতবাচক অনুভূিতর অভােবর বদেল ইিতবাচক
মেনাভােবর কথা উে খ ক ন ("কম ভীিত দ" –র বদেল "আেরা শাি পূণ")।
আিম ীকার করিছ য এই পিরি িতেত
_________________ করব।

মাশীল হেয় আিম লাভবান হব কারন এর জন আিম

উদাহরণ:
আিম ীকার করিছ য আমার মা-এর িত মাশীল হেয় আিম লাভবান হব কারন এর জন আিম
আরও আনি ত, া বান এবং শাি অনুভব করব।
আিম দখিছ য জন ক মা কের আিম লাভবান হব কারন এর জন আিম
জীবেন এিগেয় যাবার কথা অনুভব করব।

াধীন,

মময় এবং

4. িত িত
আপনার মা করার অিভ ায় িনি ত কের এক বাক তির ক ন। এই ধােপ আপিন ব ি
মা করার অিভ ায় ঘাষণা করেবন এবং আপনার পছ মত এক উ তর দৃি েকাণ থেক
জীবনযাপন করার কথা িনি ত করেবন।

েক

আিম িত াব হলাম _________________ [ব ি
শাি এবং াধীনতা হণ করব।

া

উদাহরণ: আিম িত াব
াধীনতা হণ করব।

হলাম জ ােনট ক

আপনার

তির ক ন

মা ঘাষণাপ

এখন আপিন উপের িনিমত বাক িম ন

েক]

মা করব এবং এই

মা করব এবং এই

ারা এক

মা ঘাষণাপ

মা থেক

া

মা থেক
শাি

এবং

তির করেবন।

উদাহরণ 1:
আিম জ ােনট ক

মা করেত চাই।

আিম এখন আমার িত তা এবং িবরি ভােবর অনুভূিত ক মু

করলাম।

আিম ীকার করলাম য মা কের আিম লাভবান হব কারন আিম এবার আরও সুখী,
এবং শাি অনুভব করেবা।

া বান

আিম িত াব হলাম য জ ােনট এর
াধীনতা হণ করব।

এবং

িত

মাশীল হব এবং এই

মা থেক

া

শাি

উদাহরণ 2:
আিম আমার বাবা ক

মা করেত চাই আমােক যেথ

আিম এখন আমার রাগ, হতাশা

ভােলা না বাসার জন ।

এবং িবরি ভােবর অনুভূিত ক মু

করলাম।

আিম ীকার করলাম য মা কের আিম লাভবান হব কারন আিম এবার আরও
এবং জীব অনুভব করেবা।
আিম িত াব হলাম য বাবার
থাকার উপায় হন করব।

িত

মাশীল হব এবং আরও সুখী এবং অন েদর

াধীন,

মময়

িত

মময়

অনুশীলন
আপিন কতিদন এই চার ধাপ িনেয় কাজ করেবন (7 িদন, 21 িদন ইত ািদ) এবং িদেনর কান
সময় আপিন এ ব বহার করেবন ি র ক ন । িতবার এ অ ত িতন বার কের ক ন, যিদ

স ব হয়, পদে প
বলেত থা ন।

িল িলেখ রাখুন, অথবা

িতবার জাের জাের বা আপনার মেনর মেধ এ িলেক

আপিন পদে প িলর পুনরাবৃি করার সােথ সােথ খয়াল করেবন য আপনার অনুভূিতর পিরবতন
হে (অথাৎ, ি তীয় ধােপ রাগ হতাশায় পিরবিতত হে )। যিদ সটা ধেট, সই মুহূেত আপনার
কৃ ত অনুভূিত মেল ধের আপনার বােক কথন পিরবতন ক ন। সবক ধাপ পেরােনার পের
আপিন বুঝেত পারেবন য কেয়ক বার আপনার মা করেত চাওয়ার অনুভুিত অেনক শি শালী
হেয়িছল। এ এক ভােলা ল ণ কারন আপিন মা করেত শখা থেক া লাভ িলেক িনেজর
কােছ (এবং যারা আপনার িনকেট আেছ) আসেত দখেছন।
একটা সময় পের আপিন মেন করেত পােরন য এই চার ধােপর মেধ সবক করার েয়াজন নই
এবং তখন আপিন চতু থ ধােপর মােঘাষণাপ ব বহার করেত পােরন যত ণ না আপনার স ূণ
মেন হে ।
পুরােনা অনুভূিত থেক িনেজেক মু করার এক অংশ িহসােব, আপনােক অন ান ধরেণর মানিসক
অনুভুিতেক মু করেত হেব যমন কান ব ু র সে িবষয় িনেয় কথা বলা বা একজন থরািপ
ক দখােনা। আপিন যত এ র সােথ কাজ করেবন, আপনার িকছু অ ত ািশত অনুভূিত হেত পাের
এবং দীঘ িব ৃত ৃিতও মেন পড়েত পাের। আপিন ধু তােদর পিরেয় যেত িদন বা েয়াজন হেল
সাহায খুঁজন
ু ।
আপিন যিদ উ আধ াি ক মতায় িব াস কের থােকন তাহেল এটা াভািবক য আপিন আপনার
মা ি য়ার এক অংশ িহেসেব এ েক চান। সাধারণভােবই শেষ এক বাক ক যাগ ক ন
যমন, "আিম মাশীল হেত এবং মু হেত ঈ েরর সাহায াথনা করিছ", অথবা " মাশীল হওয়ার
জন আিম ঈ র-এর সাহায ও ক ণা হণ করিছ।"

থম ধােপর ব বহার
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থম ধােপ আপিন ীকার ক ন য আপিন কাউেক মা করেত চান এবং আপিন িকজন তােক
মা করেত চান তাও ীকার ক ন। এ আপনােক যা ঘেটিছল তােক অ ীকার না করেত এবং
এ েক হণ করার মেনাবল আনেত এবং এর স েক িকছু করেত সাহায করেব।
এই ধােপ সু র বা ভ হওয়ার চ া না করাটাই
পূণ। বা েব পিরবতন আনেত হেল আপনােক
ঘটনা স েক িনেজর আসল অনুভুিতেক ীকার করেত হেব। যিদ আপিন মেন কেরন কউ "আমার
িমকা ক চু ির কেরেছ" তাহেল সই পংি
ই ব বহার করেত হেব- অ ত
র সময়। যাইেহাক,
ঘটনার ফলাফেলর মা ািতির নাটকীয় ব াখ া এিড়েয় যান, যমন, "তারা আমার স ূণ জীবন
িচরতের ছারখার কের িদেয়েছ"।
েত সামান নাটকীয়তা ক আেছ, িক তা খুব বশী না কের ঘটনার কাছাকািছ থাকার চ া
ক ন। পের, পদে প িলেত বশ কেয়ক বার কাজ করার পর, আপিন বুঝেত পারেবন য আপনার
অনুভূিতর পিরবতন হেব এবং আপিন য বাক ব বহার করেত চান তার কথেনরও পিরবতন হেব।
এ
ি য়ার এক
াভািবক অংশ।
অন কাউেক মা করেত হেল আপনার মেন হেত পাের য তার থেম আপনার কােছ মা াথ হেয়
আসা উিচত। অথবা আপিন কাউেক মা করেত ভ পাে ন পােছ তারা আবার আপনােক আঘাত
কের। যিদ তাই হয়, তাহেল মা করা শ
দখুন যা এক পৃথক এবং ত সম য়সাধন ি য়া
িনেয় গ ত। আপিন যিদ মা করা শ - ধারণা িনেয় এিগেয় যেত ই ক
ু , তাহেল এিগেয় যান
এবং ইিতমেধ চার ধােপর মাধ েম তােদর মা কের দেবন। অন থা, এর জন এক সহজ উপায়
বাছু ন।
যিদ িনেজেক

মা করার ব াপাের কাজ করেছন তাহেল দখুন িনেজেক িকভােব

মা করেত হয়।

ি তীয় ধােপর ব বহার
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ি তীয় ধাপ সই উপায় িলেক ীকার কের য ঘটনার জন আপনার ব াথা অনুভূত হয় যা
আপনার িচ া, অনুভূিত এবং কেমর মেধ দখায়। থম ধােপর মেতা, আপনার আসল অনুভূিত িলেখ
রাখা খুবই
পূণ কারন আপিন যত সহেজ আপনার বা ব অনুভূিতেক হণ করেত পারেবন ততই
সহেজ আপিন বা েব পিরবিতত হেবন।
আপিন যিদ আপনার অনুভুিতর ব াপাের িনি ত না হন, এটা আপনার অনুভুিতেক মাটামু আ াজ
এবং পিরবতন করেত সাহায কের যখন আপিন এই পদে প িল কেয়কবার ব বহার কেরন।
আপিন আপনার শারীিরক অনুভূিতর বণনাও এর মেধ অ ভু
করেত পােরন, যমন; "আিম এই
ক িকত, ঠা ায় িববশতার অনুভূিতেক মু করলাম"। আপিন যিদ িকছু িনিদ আেবগ স েক
সেচতন না হন, িক শারীিরক অনুভুিত স েক সেচতন হন সে ে এ িবেশষ সাহায কারী,
তাহেল আপিন ধু শারীিরক অনুভুিতর ব বহার করেত পারেবন। আপিন পের যিদ আেবগ স েক
সেচতন হেয় ওেঠন তখন আপিন তােদরেকও অ ভু
করেত পােরন।
যিদ আপনার অনুভূিত অ
হয়, তাহেল আপিন সই সমেয় যতটা ভাল কের তােদর বণনা িদেত
পােরন িদন; "আিম আশাহীন অনুভূিতর মেতা অনুভুিতেক মু করলাম"। "আিম এই অ
,
অ ি কর মেতা, ঠা া অসুখী অনুভূিতেক মু করলাম"। এমনিক অ
অনুভূিতও মশ িব য়কর
হেত পাের, তাই আপনার অ
অনুভুিতেক চেপ রাখেবননা যিদ সই িবষয় স েক আপিন বতমােন
তাই বাধ কেরন।
আপিন যিদ সিত ই এই ধােপ আটেক থােকন, তাহেল আপিন এখনকার মেতা এক সহজ িবষেয় কাজ
করার চ া করেত পােরন এবং পের এই িবষেয় িফের আসেত পােরন। অন থায় আপনার কানও
িব
ব ু র কাছ থেক সাহায িনেত পােরন, অথবা কানও পরামশদাতার থেক এই িবষেয় কাজ
করার ব াপাের পরামশ িনেত পােরন। অন থায়, আপিন যিদ আটেক গেছন মেন কেরও এিগেয় যেত
চান, এই পদে প েক বাদ িদেয় িদন এবং অন ান পদে প িলেত মেনােযাগ িদন এবং দখুন এ
আপনার অনুভূিতেক আবার পা ােত সাহায করেছ িকনা।

তৃতীয় ধােপর ব বহার
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তৃ তীয় ধােপ আপিন ঘটনা স েক অসুখী অনুভূিত মু করা থেক া উপকািরতার ওপর মেনােযাগ
দেবন। ক না ক ন সই পুরাতন বদনাদায়ক অনুভূিত থেক মু হেল আপিন কমন অনুভুত এবং
আচরণ করেবন। ক না ক ন আপিন কতটা ভােলা এবং হালকা মেন করেবন এবং তা আপনার
জীবেন কতটা পাথক তির করেব। আপনার চারপােশ যারা আেছ তােদর মেধ এই ভােলা অনুভূিতেক
ছিড়েয় দওয়ার উপায় িচ া ক ন।
এটা ধােপ আপিন বুঝেত
করেবন মা কতটা উপকারী, কারন এর ফেল আপিন ব াথা মু
হে ন এবং পিরবেত সুখী মেনাভাব এবং কম িনবাচন করেছন। যিদ এটা হয় তাহেল আপিন সিত ই
উপলি করেবন য মা করা এক চমৎকার িজিনস। যিদ এই উপলি আপনার মেধ আেস,
তাহেল তা খুব ভাল ল ণ কারন এ আপনােক মা করেত অনু ািণত করেব।
সাধারণত মাশীল হওয়ার উপকািরতা িল বদনাদায়ক অনুভূিতর ক িবপরীত। এই উপকািরতা
িলেক তােদর ইিতবাচক আকাের কাশ করা ভাল; “দু:িখত নয়” এর বদেল “খুিশ”, “রাগী নয়”
এর বদেল “শাি পূণ”। যিদ আপিন মাশীল হওয়া থেক া িনিদ উপকািরতা িল স ে িনি ত
না হন, তাহেল আপিন এখনকার মত আপনার পছ মত ভােলা িজিনস িল িনেজর জীবেন ব াবহার
করেত পােরন – যিদও আপিন তার াসি কতা স েক িনি ত না থােকন যমন; “শাি , সুখ,
সাফল , বা াচু য”।
আপিন কান অনুভুিত কাশ করেত চান বণনা করেত যিদ শারীিরক অনুভুিতর ব াবহার কের
থােকন তাহেল আপিন এই ধােপর উপকািরতা বণেনর জন শারীিরক অনুভুিতর িবপরীত ব বহার
করেত পােরন। “ঠা া এবং অসাড়” অনুভুিত হেত পাের “উ এবং সজীবতা”, “শ , াস িনেত
অ ম” হেত পাের “হালকা এবং সহেজ াস িনেত স ম" ইত ািদ।
উপকািরতা আরও িকছু িজিনসেক অ ভু
করেত পাের যা সকল আকােরই আপনার কােছ খুব বা ব;
“আেরা আ িব াসী হেত হেব”, “এক ভাল কাজ পেত হেব”, বা “এক নতু ন সুখী স ক তির
ক ন”। আপিন যত বশী উপকািরতা পােবন তত বশী আপিন িনেজেক মাশীল হেত অনু ািণত
কের িনেজর সাহায করেবন।

চতুথ ধােপর ব বহার
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চতু থ ধােপ আপিন আনু ািনকভােব এবং িবেশষভােব আপনার
করেবন।

মাশীল হওয়ার অিভ ায় ব া

আপিন সিত ই মা করেত চান িকনা স ব াপাের আপিন িনি ত নাও হেত পােরন। এমনিক
আপনার চু র সে হ থাকেত পাের, িক এটা চ া ক ন এবং দখুন। মা এমন এক িজিনস
যখােন একটু খািন চ া করার ইে , স াবনা িল উ াবেনর েচ া – যিদ কমও হয় – তবুও তা
বড় ফলাফল আনেত পাের।
থেম মাশীল হওয়ার সাধারণ
থেক া শাি এবং াধীনতা
সু তা হণ করলাম”।

ভাব িল স েক মাটামু জানা ভাল, “এবং আিম
ীকার করলাম”, অথবা “আিম মাশীলতা থেক া

মাশীলতা
িনরাময় এবং

এরপর আপিন পূেবর িতন ধােপ যা পেয়েছন সই সকল উপকািরতােকও চতু থ ধােপর অংশ িহসােব
অ ভু
করেত পােরন। উদাহরণ প, ধ ন আপিন এক কম স িকত সমস ায় মা করেছন
এবং আপনার অনুভুত হয় য এই সমস া থেক মু হেল আপনার আরও ভাল কাজ পেত সাহায
হেব। আপিন, “আিম মাশীলতা থেক া শাি এবং আরও ভােলা কম ও কমে ে সুখী স েকর
উপকািরতা হণ করলাম” অথবা “আিম আমার বতমান কমে ে খুিশ থাকার এবং আরও ভােলা
এক কম খুঁেজ পেত স ম হওয়ার উপকািরতা হণ করলাম” –এর মেতা বাক াংশ ব বহার করেত
পােরন।
যাইেহাক, যিদ এই ধরেনর উপকািরতা ক আপনার জড়বাদী বেল মেন হয়, বা আপনার নীিত ক
আঘাত কের, তাহেল এর ব বহািরক সুিবধা নই।
কখনও কখনও এটা িনিদ পদে েপ গিড়মিস করার উপেযাগী হেত পাের, িবেশষ কের যিদ সই ধােপ
কাজ করার সময় আপনার মেন াধীনতার বা সজীবতার ধারনা থােক। চতু থ ধাপ দীঘ ায়ী করা
এবং এ েক যেকােনা সমেয়, অন েদর তু লনায় বিশবার করেল ভােলা হয়।
চতু থ ধাপ েক এক
মৗিখক কথেনর মেধ পিরবিতত করেলও ভােলা কাজ হয় যখােন আপিন
জাের জাের বলেত পােরন বা আপনার মেনর মেধ । ক না ক ন আপিন িক ভাবেবন, অনুভুত
করেবন এবং যখন আপিন এই মার ি য়া স
করেবন তখন িতি য়া জানান যা এ েক
আেরাও শি শালী কের তু লেব।
মার ঘূিণঝড়
আপিন যখন এই চার ধাপ িনেয় কাজ করেবন আপিন দখেত পােবন য অনুভূিত তরী হে ।
আপিন যখন অন ান ধাপ পার করার পর আবার থম ধােপ আসেবন আপিন দখেত পােবন য
“ মা করেত চাই” অনুভুিত আরও শি শালী হেয়েছ। আপিন বতমােন দুই ধােপ িক অনুভব
করেছন তা স েক পির ার হেবন, অথবা আপিন তৃ তীয় ধােপর উপকািরতা স েক আরও পির ার
হেবন। েত ক বার যখন আপিন এই চার ধােপর মধ িদেয় যােবন আপিন যন মাশীলতার
এক ঘূিণ িনমাণ করেবন।
এমনিক আপিন এটােক কােপট পির ার করার জন ঘূিণ ব বহার করা আধুিনক ভ া য়াম ীনার-এর
মত মেন করেত পােরন; ধুমা এই
ে , বারবার মা করার চার ধােপর মেধ যেয়, আপিন
ব থা এবং অসুখী থাকার পুেরােনা িনদশন িলেক পির ার করার জন ঘূিণ তির করেছন। আপিন

যত ঘনঘন এই ধাপ িলর মেধ িদেয় যােবন এর

ভাব ততই শি শালী হেব।

আপিন যতবার এই চার ধােপর মেধ িদেয় যােবন এর ভাব ততই শি শালী হেব এমনিক আপিন
কান স ূণ নতু ন িবষেয় কাজ করেলও। আপিন যতই মাশীলতার উপকািরতার অিভ তালাভ
করেবন, আপিন ততই আেরা মা করেত চাইেবন। আপনার “ মা করেত চাই” অনুভুিত আরও
শি শালী হেব এমনিক পূববত
মা ি য়ার সােথ স িকত নয় এমন িজিনেসর িত। এই ভােব
মাশীলতা আপনার জন সহজ এবং সাধারন হেয় উঠেব।

অপরাধেবাধ এবং ল া
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অপরাধেবাধ আমােদর অনুভুত করায় য আমরা িকছু খারাপ কেরিছ; ল া আমােদর অনুভুত করায়
য আমরা খারাপ।
িনেজেদর মা করেত হেল তা আমােদর অপরাধেবাধ এবং ল ার মেধ পাথক বুঝেত সাহায কের।
অপরাধেবাধ এবং ল া ক ায়ই একসে উে খ করা হয় যন তারা একই, বা এক কােরর।
যাইেহাক, তারা সিত ই এেকবাের িভ িজিনস।
অপরাধেবাধ জ ায় যখন আমরা এমন িকছু কির যা আমােদর ইি েয়র নীিতর িব ে যায়। ল া
জ ায় যখন আমােদর মেন হয় আমােদর সােথ িকছু ভু ল আেছ। অপরাধেবাধ কাজ কের আমরা িক
করিছ বা আমরা িক কেরিছ সইে ে ; ল া আমােদর িনেজর স েক এক অনুভূিত। আমরা যখন
িনেজেদর অপরাধী মেন কির তখন ভািব “আিম িকছু খারাপ কাজ কেরিছ”; িক যখন আমরা
লি ত বাধ কির তখন আমরা মেন কির “আিমই খারাপ”।
এেদর পাথক বাঝা খুবই
পূণ কারন িনেজেক স ূণ েপ মা করেত হেল আমােদর অপরাধেবাধ
ও ল া –এই দুই-এর সােথই মাকািবলা করেত হেব। িকছু িকছু ঘটনা আমােদর মেধ এই দু
অনুভূিতেকই জািগেয় তু লেব, িক অপরাধেবােধর সমাধান করা, ল ার সমাধান করার চেয়
আলাদা।
আমরা িনেজেদর শাি র কামনা, -িন া এবং িনেজেদরেক িত বা আঘাত করার
আমােদর অপরাধেবাধ ক দূের সরােত পাির। আমােদর কৃ ত কেমর জন
িতপূরণ
মার চার ধাপ ব বহার ইত ািদ কের আমরা িনেজেদর সাহায করেত পাির। এ
অপরাধেবাধ ক িকছু টা আেরাগ করেত সাহায কের, িক ল ার আেরােগ র জন
প িতর ব বহার করা েয়াজন।

ই া ত াগ কের,
িদেয়, মা চেয়,
আমােদর ল া ও
মােঝমােঝ অন

ল া ক আেরাগ করার জন আমােদর িনেজেদর সােথ যাগােযাগ বা সাম স াপন করা েয়াজন
(সাম স িবধান দখুন)। ল ার আেরােগ র জন আমােদর িনেজেদরেক সে এক ভাল স ক থাকা
দরকার, িবেশষ কের আমােদর দুবল কান অংেশর সােথ। ল ার অ া কর আকার ক দুের সরােত
হেল িনেজর সে এক সুখী এবং সু স ক তির করেত হেব। এর মােন সেচতন হওয়া, এবং
আমােদর মেধ র চেপ রাখা "আওয়াজ" ক যা আমােদর িনচু কের রােখ তােক মু করেত ই ক
ু
হওয়া। এর মােন আমােদর চারপােশর মানুেষর সে জারা আমােদর জন ভােলা নয় তােদর সােথ
স ক পিরবতন করা এবং তােদর কাছ থেক এক দূর বজায় রাখা। এর মােন যারা জন ভােলা
তােদর সে আরও বিশ কের সময় কাটােনা। এর মােন যারা সিত সিত আমােদর পছ কের
তােদর সে হ না হওয়া করা। ভােলা, দয়ালু ও িনেজর একজন য শীল ব ু হেত গেল ল ার
আেরাগ হওয়া দরকার।
আমােদর অেনেকই িপতা বা মাতা, িশ ক, বা আ ীয় যারা আমােদর গঠনমূলক বছের আমােদর িত
মা ািতির সমােলাচনামূলক, বা কেঠার িছেলন, তঁ ােদর অ রীণ কের থািক। যিদ তাই হয়, আমরা
আমােদর মাথার মেধ সই সমােলাচনার আওয়াজ থেক যায়। এ এতটাই গভীরভােব আমেদর মেধ
ঢু িকেয় দওয়া হয় য আমরা জানেতই পািরনা, িক এ
য অনুভূিত এবং ভাব তির কের তা
আমরা আনুভব কির। আমেদর সই মা ািতির সমােলাচনামূলক, ল াকর আওয়ােজর সে যু
করার েয়াজন নই। আমেদর এর থেক লুেকােনার েয়াজন নই, অথবা এটার ারা ি
হবারও
েয়াজন নই। এ েক িতি য়া জানােনার মতা দওয়ারও কান েয়াজন নই আমােদর। য কান
সময় আমােদর ভতেরর সমােলাচক যিদ এমন কান
াব দয় যা আমােদর সহায়ক নয়, বা

গঠনমূলক নয়, তখন আমরা িনেজেদর বলেত পাির “এ িল ধুই এক িচ া, আর িকছু না”।
সমেয়র সােথ এ িল বা
হেয় উেড় যােব যিদ না আমরা এ েক িতেরােধর ারা িতি য়া না
জানাই, বা এ েক িব াস কের িনেয় হার মেন িনই।
ল ার ধারনা হল আসেল যা আমােদরেক এমন িকছু করায় যার ফেল পের আমােদর খারাপ মেন
হয়। ল ার ধারনা আসি সমূহ, খারাপ অভ াস, ত াহার বা মা ািতির আ মনা ক আচরণেক
উ ীিপত করেত পাের। ল ার ধারনা, যিদ আেরাগ না করা হয়, তাহেল তা -িচর ায়ী হেয় যায়।
আমরা যখন আমােদর িনেজেদর স েক খারাপ মেন কির তখন আমরা দুবল এবং যেকােনা কােজর
সমেয় সহেজই ু
হেয় উ যা আমােদর িনেজেদর স েক খারাপ বাধ করায়। অতএব ল া হল
এমন এক ধারনা যা অপরাধেবাধ এবং ল া আরও বাড়েত পাের।
ল ার ধারনা জন আমরা অন েদর সহেজই দাষােরাপ কের থািক এবং তােদর ভু ল মা করেত
পািরনা। অতএব ল া তার অনুভূিত িত মানুেষর মেধ ছিড়েয় দয় কারন লি ত ব ি অপরেক
লি ত বাধ কিরেয় িনেজর ল া িনবারেণর চ া কের। যখন এক দেলর নতা (এক পিরবার,
এক
িত ান, এক ধম, বা যাই হাক না কন) লি ত হয় তখন সই অনুভুিত সই দেলর
সকেলর মেধ ভাব িব ার কের এবং দাষােরাপ ও িন ার এক অ িনিহত িবষা পিরেবশ তির
কের।
আমরা যা িনেজেদর াপ মেন কিরনা তা পাওয়ার জন িনেজেদর অনুমিত িদইনা, কান ব াপার নয়
য যাগ না হওয়ার অনুভুিত কতটা হাস কর বা অন ায । তবুও, অপূণ ইে দূের সের যায়না।
তারা ভতেরই থেক যায় এবং আসি এবং বাধ তামূলক িহসােব বিরেয় আেস। আমােদর আসি
এবং বাধ তামূলক আচরণ তারপর আমােদর অেযাগ অনুভুত করায়। এ ই এক ল ার বৃ ; এমন
িকছু করেত বাধ বাধকতা বাধ করা যা আমেদর করনীয় নয় বেল আমরা মেন কির, সইিবষেয়
িনেজরা লি ত বাধ কির, আমােদর ইি য় থেক ল ােক আড়াল করার েচ া (এবং
সমােলাচনামূলক ক িভতের যা আমােদর িন া) বাধ বাধকতা িহসােব দখা দয় এমন িকছু করেত
যা আমরা মেন কির করা উিচত নয়, এবং এরকমই চলেত থােক।

অহংকার এবং ল া
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িতপূরণ িদেত আমােদর অপরাধেবােধর

েয়াজন হয়।

ল ার অনুভূিত ধু ব ি গত নয়। আমরা আমােদর দশ থেক, পিরবার থেক, এমনিক কান
ঘটনায় উপি ত থেকও ল ার অনুভুিত পেত পাির।
জাতীয় ল ার িদেক তাকােনার আেগ জাতীয় গব দেখ িনই। আমার জ এবং বাস এক
াকৃ িতকভােব সু র দেশ ( টল া )। এক িদন এক আেমিরকান পিরদশক আমােক বলেলন,
“আপিন িক মেনারম দেশ বাস কেরন। এ খুবই সু র!” আিম কেয়ক সেকে র জন আমার
িভতের বশ গব অনুভব করলাম, িক তারপরই আমার মেন হল, “এক িমিনট অেপ া ক ন!
এই দেশর সৗ য িনেয় আমার িকছু ই করার নই। আিম পাহাড় িল তির কিরিন যার িতিন
উপাসক, বা নদী এবং এই দৃশ যা িতিন উপেভাগ করেছন। আমার মেন হয় য যিদ আিম আমার
সারা জীবন উৎসগ কের িদই তবু আিম এক
ছাট িঢিবও তরী পারবনা। যাইেহাক, এমনও নয় য
পাহাড়, উপত কা এবং নদী তিরর কান িশ ণ আেছ। তাহেল আিম কন গব বাধ করিছ?”
অপরিদেক, আমার মেধ জাতীয় ল ার ধারনা জ
নয় যখন আমােদর জাতীয় ফু টবল দল ফু টবল
িব কােপ ভাল ফল করেত পােরনা - দুভাগ বশত যা েত ক বারই তারা খলেত নামেল হয়।
কেয়ক
খলা দখার পর আমার সাধারণত যেথ অবনমন হয় এটা দেখ য তারা তমন ভাল
খলেছনা এবং আিম আশা ছেড় িদই।
আিম কাথাও পেড়িছলাম য খুব সফল ইংেরিজ ফু টবল াব ম ানেচ ার ইউনাইেটেডর আসেল দেশর
থেকও দেশর বাইের আেরাও বশী সমথক আেছ। এই “সমথক” দর অেনেক কােনািদন ইউ ক
তও আেসনিন, এবং স বত কানিদন আসেবনওনা। ম ানেচ ার ইউনাইেটড ফু টবল ােবর সােথ
তােদর কান াকৃ িতক সংেযাগ নই। তবুও, যখন ম ানেচ ার ইউনাইেটড ভাল খলেল তারা তা
উদযাপন কের এবং ভােলা খলেত না পারেল দুঃিখত হয়।
এ এক ভােলা উদাহরণ (যিদ না আপিন একহন
তর ফু টবল ফ ান হন) িক এক গভীর
সমস া তু েল ধের। আমােদর গব এবং ল া এমন পিরি িতর উপর িনভর কের যােত আমােদর কান
িনয় ণ নই। অথবা গেবর উৎস িহসােব ব বহার করার জন - আমরা ই াকৃ তভােব িকছু বাছাই
করেত পাির – যার সােথ আমােদর কানভােব কান সংেযাগ নই। সইরকমই অনান দেশর মানুষ
বুি মােনর মেতা সমথন করার জন
শ ফু টবল দেলর বদেল ( য ভাল সাফেল র জন উি িখত
নয়) ম ানেচ ার ইউনাইেটড ফু টবল দলেক বেছ নয় (যার সাফল উে খেযাগ )। গব এবং
অপমান িনিদ এবং অবাধ হেত পাের যিদও তারা গভীর ভােব আমােদর আচরণেক পিরবিতত করার
জন উ ীপক িহেসেব কাজ কের। তারা িবে র পযােয়র মাধ েম সি িলতভােব ব ি গত ের ঘটনার
আকৃ িত গঠন কের।
অপরাধেবাধ এবং ল া সবসময় খারাপ নয়। তারা সু উপােয় কাজ করেল তা আমােদর আচরণ ক
যুি স ত সীমায় রােখ এবং আমােদর সই সমেয়র সামািজক িনয়েমর মেধ রাখেত সাহায কের।
আমােদর িকছু ভু েলর জন
িতপূরণ দওয়ায় এবং আমােদর আচরণ পিরবতন করেত উ সাহ
দওয়ার জন অপরাধেবাধ েয়াজন হয়। দীঘেময়াদী -অ কারা তা, িনেজেক দাষােরাপ করা, যা
কােনা ইিতবাচক পিরবতন ঘটােত পােরনা, সে ে অপরাধেবাধ েয়াজনীয় নয়। ল া কাযকারী হয়
যখন তা আমােদর মেনাভাব এবং িব ােসর
কের এবং আমােদর আরও ভােলা মানুষ হেয় ওঠার
উপায় দখায়, আমােদর ব াি গত ণাবলীেক উ ত কের। আমােদর অপেরর অনুভুিত স েক
সংেবদনশীলতার অভাব, বা আমােদর কান ধারনােক কাযকারী করার সাহিসকতার অভাব থাকেল তা

উ ত করেত ল ার

েয়াজন আেছ।

িকভােব অপরাধেবাধ বা ল ার অনুভূিতেক গঠনমূলক উপােয় পিরচালনা করেত হেব তা শখার
ব াপার। এ িলেক অে র মেতা বাদ দওয়া বা এড়ােনা যায়না (ব া রেখ), অথবা তােদর িব ে
যু করার চ া করা যায়না। আমরা অতীেতর অনুভূিত ারা আব হেয় থাকেত চাইনা য িলর
গঠনমূলক মেনাভাব বা েয়াজনীয়তা নই। আমরা িনেজেদর মা অনুশীলেনর ারা অপরাধেবাধ বা
ল ার অনুভূিতেক পিরচালনা করেত পাির, যােত আমরা আমােদর অনুভুিত িলর িত দয়া না
দিখেয়, িকভােব সাড়া দাব তা ক করেত পাির।

অনু তাপ
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ভােলা জীবন অিতবািহত করা।

অতীত ক ধের রাখা জীবেনর াকৃ িতক ধািমকতা িব ে যায়। আমরা কেরিছ এমন কান ভু েলর
জন
িতপূরণ করার সবেচেয় ভাল উপায় হল বতমােন ভােলাভােব জীবন অিতবািহত করা।
িতিহংসা স েক এক পুরােনা কথার ভাষা র, “ সরা অনুতাপ এক ভােলা জীবন অিতবািহত
করা।” যিদ আমােদর কৃ ত কেমর িতপূরেণর কান উপায় থােক তাহেল স
াভািবকভােবই ভােলা
জীবনযা ার অংশ হেব।
একজন সৎ দেয় অনুভূত মা ায়ই িব েয়র কাজ কের এবং আমেদর ারা কৃ ত িত মরামত
করেত সাহায কের। সবাই ভু ল কের এবং সবাই এমন িকছু বেল বা কের থােক যার জন তারা
দু:খ কাশ কের। যােদর আমরা আঘাত িদেয়িছ তােদর স ুখীন হেত এবং আমরা য দুঃিখত তা
ীকার করেত অেনক সাহস লােগ। তবুও, এটা করা িনি ত করেত সাহায কের য আমরা আবার
সই এক ভু ল করবনা। আমরা মা াথনা কের অপর ব াি র সােথ য সহানুভূিতর ব ন তির
কির তার ফেল পের তােদর আঘাত করার স াবনা অেনক কেম যায়।
আমরা িতপূরেণর ারা অনুতাপ কাশ করেত পাির; কাউেক খারাপ িকছু বেল থাকেল এবার থেক
তার সােথ ভােলা ব বহার কের সই ভু ল সংেশাধন করেত পাির, চু ির করা টাকা িফিরেয় িদেত পাির,
আমােদর ারা ঘ ত িতর সাম স বজায় রাখেত সবার সােথ সৎ এবং খালােমলা ভােব িমশেত
পাির ইত ািদ।
আমরা যিদ িত
ব ি র িতপূরণ না করেত পাির, তাহেল আমরা তােদর দেলর কাউেক উপকৃ ত
করার জন িকছু করেত পাির। উদাহরণ প, যিদ আমরা জািতগত কারেন কাউেক আঘাত িদেয়
থািক তাহেল আমরা সই জািতর অন কােরার সাহায কের িতপুরন করেত পাির। আমরা কান
উপযু দাতব িত ােন বনামী দান িদেয় িতপূরণ করেত পাির। যিদ িত
ব াি েক আমরা
ত
েপ িতপূরণ নাও িদেত পাির, তবুও একটু িচ া এবং ক নার সাহােয আমােদর িতপূরণ
করার এক উপায় খুঁেজ বর করেত হেব।
আমরা যিদ খুব খারাপ কান কাজ কের থািক, যমন ই াকৃ তভােব খুন করা, বা
তরভােব
অন েক আঘাত দওয়া, সে ে তা সংেশাধন করা অবশ ই আেরা ক ন। যাইেহাক, আশা ছাড়া িকছু
হয়না। মা, তার সােথ য শাি ও িনরাময় িনেয় আেস, তা সবারই সাধনেযাগ । চরম
ে ,
থেম আমােদর ারা কৃ ত ছাট ছাট ভু েলর িতপূরণ দওয়া
করেত হেব এবং তারপের আমরা
বুঝেত পারব য বড় ঘটনা িলর
ে িক করেত হেব।
কানিদন িনেজেক শাি
দওয়ার েয়াজন
িনেজেক শাি িদেয় আপিন যারা িত
এক
বাকািম হেব। আপিন িনেজেক শাি
ধুমা ভােলা কাজ কেরই ভু ল সংেশাধন
সাহায করেত পােরননা। আপিন ধুমা

মেন কেরনিন এবং সইজন িনেজেক শাি িদেত
করা।
হেয়েছ তােদর সাহায করেত পারেবননা। এটা ধু আর
িদেয় এক ভু ল সংেশাধন করেত পােরননা। আপিন
করেত পােরন। আপিন িনেজেক আঘাত িদেয়ও অন েদর
অন েদর জন ভােলা কের তােদর সাহায করেত পােরন।

ভাল ভােব জীবন অিতবািহত করা মােন অন েক আমােদরই ভু ল িলেক আমােদর িব ে তু েল ধরেত
দওয়া নয়, আমরা যিদ তা কের থািক তাহেল তা থেক িতপূরণ করার যুি স ত উপায় আশা
করা যেত পাের। যিদ মানুষ যুি স ত সীমা অিত ম কের আমােদর দাষােরাপ করেত থােক, তাহেল
সটা তােদর ব াপার, আমােদর না। তারা তােদর িনজ িবষয় থেক বিরেয় কাজ করেছন এবং যিদ

তারা িশকার হেয় থােক তাহেল আমােদর তােদর উে শ জানা দরকার। আ মনা ক িশকার তােদর
সে হজনক উে শ আড়াল করেত ও িনজ যুধ মান আচরেণর ন ায তা মান করেত অেন র
অপরাধেবাধ এবং ল ােক হািতয়ার কের।
অপরাধেবাধ বা ল া ক অেন রা আমােদর বা আমােদর আচরণেক িনয় ণ করেত ব বহার কের।
সইসব আচরণ সাধারণত যারা নিতকভােব উ
েল থােকন তােদর থেক আেস। যিদও িকছু দািব
অস ত থােক। আসল নতারা আমােদর ভু েলর জন
িতপূরণ িদেত ইিতবাচক পদে প হেণর কৗশল
দখান, এবং সইসব ভু ল িলেক তােদর িনজ
াথপূরেণর জন অজুহাত িহেসেব দখাননা।
এমনিক খুব আ িব াসী ও যাগ মানুষও কান ল ার অনুভুিতর সামেন ভে পেড়। যা কান
পিরবােরর সদেস র কাছ থেক আসেত পাের “আমার মেন আেছ তু িম যখন ছাট িছেল িবছানা
িভিজেয় ফলেত”, অথবা আমােদর জীবনস ী থেক আসেত পাের “মেন আেছ তু িম আমােদর
িববাহবািষকী ভু েল গিছেল!”, অথবা আমােদর দেশর কান অতীেতর আ মণ থেক বিরেয় আসা,
“মেন আেছ তামরা যুে িক কেরিছেল!”। এই সেবর উ র িহেসেব ভাব দখােত হয় য “আিম
সই সব পিরেয় এেসিছ, অেন রা িক কের সটা তােদর ব াপার”। এক অিতির
িতর া িহেসেব,
আমােদর সবারই কান মানুেষর পদ, যা িতিন িনচু কৗশেলর সাহােয বজায় রেখেছন তার
নিতকতার ওপর সে হ করার অিধকার আেছ।
যিদ আমরা িনেজেদর, অথবা আমােদর দেশর কৃ ত কান ভু ল কাজেক চঁ চােমিচ বা িন া কির,
তাহেল এটা কারা পিরেবশন কের? ক এর থেক উপকৃ ত হয়? আমরা িনেজেদর িন া করেল িব
িকভােব এক ভাল জায়গা হেয় উঠেব? এ আরও িত থেক িনেজেদর রিহত করার এক অ ায়ী
ব ব া িহসােব েয়াজনীয় হেত পাের, িক তার থেক বশী দরকারী নয়। িনেজেদর দীঘ সময় ধের
দাষােরাপ করা অেনকটা অিতির আ েকি কতা যা আমােদর থেমই অসুিবধায় ফলেব। আমােদর
বশীরভাগ ভু ল িনেজেদর মেধ ই ধরা পেড় যায় এবং অন েদর চািহদা ও েয়াজনীয়তা স েক সেচতন
থােকনা। য়ংেক শাি
দওয়া অেনকটা আ েকি কতাই। আমােদর সময় এবং শি
সইসব উপােয়
ব বহার করা অেনক ভােলা যা িনেজেক দাষােরাপ ও আঘাত না কের অেন র চািহদা ও
েয়াজনীয়তােক পুেরা করেত সাহায করেব।

ঈ র িক আমােক মা করেবন?
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মা করা সবেচেয় িনঃ াথ িজিনস যা আপিন করেত পােরন।

আপিন যিদ একজন ধম য় ব ি হন তাহেল আপিন আ য হেত পােরন য এখােন ঈ র কাথায়
আেছন। আপিন হয়েতা ভাবেছন, “ঈ র আমােক মা করেবন িকনা িতিনই জােনন।” যা িবেবচনা
করেত হেব তা হল আপনার িন া ক কেরেছ? আপনােক অবশ ই, বা আপনােক িনেজেক মা করেত
হেব না। আপিন িনেজেক দাষােরাপ করার উপায় িলর সােথ আপনােক মাকািবলা করেত হেব এবং
তা থেক িকছু হণ করেত হেব। আপনার িক সিত ই মেন হয় য ঈ র িকভােব আপনার কম
িবচার করেবন সই িস া নওয়া এবং আগাম িনেজেক শাি িদেয় তােক বাধা দওয়া ক? যিদ
তাই হয়, তাহেল িবেবচনা ক ন য আপিন ঈ েরর মন পড়েত জােনন। এর তু লনায় ভােলা িনেজর,
বা অেন র ওপর মা অনুশীলন ক ন, তাহেলই স বত আপিন এক পির ার ধারণা পােবন য
ঈ র সব িকভােব দখেত চান। আপিন যিদ মেন কেরন মার জন আপনােক াথনা করেত হেব
তাহেল তাই ক ন।
একবার এক বড় দেশ এক মহান রাজার এক চাকর িছল। এক িদন, রাজার ব দূর থেক ফরা
উপলে
স এক অনু ান আেয়াজেনর
িতেত সাহায করিছল। চাকর খুব তাড়ায় িছল তখন
স এক দরজায় ধা া খল এবং এক খুব মূল বান বা
ফেল িদল যটা মা েত পেড় ব টু কেরা
হেয় গল। চাকর
খুব ভয় পেয় ছু েট গল এবং রাজার
াধ থেক িনেজেক বঁাচােত লুিকেয়
গল। স হতাশায় গভীরভােব ভাবেত লাগল য িক করেল তার শাি
শিমত হেব, তার অনুভুত
হল য তা তার িদেকই আসেছ। স ভাবল এটা এমন িকছু হেত হেব যার জন তার অেনক ব থা
হেব, তাই স ি র করল য তার হােতর এক আ ল
ু স কেট ফলেব। স তাই করল এবং তার
বদনায় িচ কাের অনান চাকররা ছু েট এেস তােক খুঁেজ বর করল, তার ত আব করল, এবং
রাজার কােছ িনেয় গল িযিন সই মা িফেরিছেলন।
যখন রাজা বুঝেত পারেলন য িক হেয়েছ িতিন চাকর ক বলেলন, “ বাকা চাকর তু িম আমােক
িতন ধা া িদেয়ছ যখােন মা এক দুঘটনা। এটা সত য তু িম এক অিত মূল বান বা
ভে ছ, িক এটা খুব কম িত। তারপর তু িম িনেজর উপর িবচার পিরচালনার অিধকার িনেয়ছ
যা তামার অিজত নয়। তু িম িনেজেক আঘাত করার িস া িনেয়ছ, এবং এটা ভাবইিন য এর ফেল
তামার আমােক সবা করার মতা কতটা কেম যােব। এই শষ দু
তামার বৃহ র ভু ল। এখন
তামােক এটা জেনই বঁেচ থাকেত হেব য আিম তমােক যত শাি িদতাম তু িম িনেজেক তার চেয়
অেনক বশী শাি িদেয়ছ এবং তার ফেল তু িম আমার সবা করার মতা হািরেয়ছ এবং তু িম
সুতরাং জীবেন উ িতর মতাও হািরেয় ফেলছ।
একজন ডু বেত থাকা মানুষ কখনও অপর ডু বেত থাকা মানুষেক সংর ণ করেত পােরনা। যেকােনা
মানুষ য িনেজেক মা করেত পােরনা তার অন েক মা করার খুবই সামান ধারণা বা মতা
আেছ। এইজন
মা করা অেনেকর কােছ এত ক ন। তারা িনেজেদর মা করা মূল হীন বাধ কের
তা করেত অ ীকার কের। মূল হীন অনুভব করা তােদর অন েদর মা করেতও অ ম কের তােল।
মূল হীনতার অনুভূিত তােদর মেধ সহেজ িবরি ভাব িনেয় আেস এবং তােদর মেধ অিবচােরর ধারনা
সংর েণর ঝঁ াক দখা যায়। মার উপায় এ িলর চেয় আলাদা।
মার এক সু র মূল আেছ। িনেজেক মার মুল হল য এর ফেল িনেজেক অন েদর িত
মাশীল হওয়া থেক আটকােত পারেবননা। অন েদর মা করার মুল হল য এর ফেল িনেজর িত
মাশীল হওয়া থেক আটকােত পারেবননা। মা হল এমন উপহার দওয়ার মেতা, যখনই আমরা তা

কির, আমােদর মেন হয় এটা আমােদর খঁাজার সামথ

নই, আমােদর কােছ এর

াচু য আেছ।

এটা দখেত সহজ য আ ািভমানীতা মােন হে
ধু িনেজর ব াপাের ভাবা। যাইেহাক, এটা দখা খুব
সহজ নয় য আ ািভমানী িনেজর স েক িনচু ভাবেছ। অহং িনেজেক “িবেশষ” আলাদা করেত
ভালবােস তা স িবেশষভােব খারাপই হাক না কন। আ ািভমানী হেবন না, আপিন অন কােরার
চেয় খারাপ নন। যেকােনা িজিনস যা জীবেনর াভািবক অংশ হেণ বাধা দয়, আপনােক -উি
এবং আ ম কের তু েল স ূণ েপ বঁাচা থেক আটকায়, তা হল আ ািভমানীতা। “আমার ভু ল”,
“আমার আফেসাস”, “আিম িক ভু ল কেরিছ”, এ িলর ওপর বশী মেনােযাগ দওয়া হল - চার বা
আ তৃ ি েত শািষত হওয়ার মেতাই ভারসাম হীনতা। আপিন যিদ বুঝেত পােরন য আপিন এ
করেছন, িনেজর িত শ হবার কান েয়াজন নই। সত কান লা নয় যা িদেয় আপিন িনেজেক
আঘাত করেবন।
িনেজেক মা করা আপনােক ধুমা সাহায ই কেরনা। এ র সু ব ু , সু পিরবার, সু কমে ,
সু স দায়, সু সরকার এবং সেবাপির এক সু িবে র গঠেনও অবদান আেছ। এ এমন এক
িবে র িদেক নওয়া এক পদে প যখােন আরও এবং আরও মানুষ ন ায কাজ করেব এবং ন ায
কথা বলেব এবং অ ীকৃ ত অপরাধেবাধ এবং ল া থেক আসা কৗশল এবং বাধ বাধকতার তু লনায়
ভােলা এবং স ক মেনাভাব থেক কাজ করেব।
িনেজর িত মাশীল হওয়া আপনােক ভাল কােজর মেধ আপনার শি লাগােত উৎসািহত করেব;
হয় আপিন যােদর আঘাত কেরেছন তােদর, অথবা সাধারণত আপনার জীবেন িতপূরণ দওয়ায়। য
শি আপনার মেধ আ মণা ক িছল তা - ংসা ক আচরেণর বদেল গঠনমূলক কেম পিরণত
হেব।
িনেজেক মা করা সবেচেয় িনঃ াথ িজিনস যা আপিন করেত পােরন। এ আপনােক আ েকি কতা
এবং -আেবেশর বণতা েলা থেক মু কের এবং আপনার জন জীবেন ইিতবাচক ভূ িমকা পালন
সহজ কের তােল। িনেজর িত মাশীলতা আপনােক চারপােশর লাকজেনর কােছ মানিসক বাঝা
মেন হওয়া থেক িতেরাধ করেত সাহায কের। এটা আপনােক আপনার চািহদা িলেক িচনেত এবং
সু উপােয় তা পূরণ করেত স ম কের তােল। এ আপনােক অেন র সােথ স েক ইিতবাচক এবং
গঠনমূলক উপােয় অংশ হণ করেত স ম কের। এ আপনার সামািজক জীবন এবং কমজীবন
উভয়
ে ই আপনার
অবদান িদেত সাহায কের। িনেজর িত মাশীলতা আপনােক কান
ভােলা এবং স ক তা জানেত (স বত ক ন উপাের শখায় কানটা ভােলা নয় এবং
কানটা
স ক) এবং িনেজর জীবেন এবং িবে তা কের তালার পদে প িনেত স ম কের তােল।

িনেজেক িকভােব

মা করেত হয়
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কান খারাপ যা আপিন বািতল করেত পারেবননা তা না ভেব; বরং আপিন যা ভাল করেত পােরন
তা িবেবচনা ক ন।
িনেজেক মা করেত আপনােক অেন র িতপূরেণর এক উপযু উপায় মেন করেত হেব। িতপূরণ
করা এক খুব ভাল িজিনস, িক িনেজেক শাি
দওয়ার িচ া অনুতােপর ছ েবেশ থােক। িতপূরণ
করা, অথবা িতপূরেণর কথাও িচ া করা, সাধারণত আপনােক এক ি র অনুভূিত িদেয় থােক।
যিদ তা না দয় তাহেল হয়ত এ িনেজেক আঘাত করা বা শাি
দওয়ার ছ েবেশ থােক। িতপূরণ
করেল আপনার খরচ হেত পাের; িক এটা আপনার িত করেবনা।
আপিন যিদ সই ব ি
র কােছ পৗছেত না পােরন (তারা যেকান কারেনর জন আপনার জীবন
থেক বিরেয় গেছ) তবুও আপিন িতপুরন করেত চান, তাহেল অন কানভােব তা ক ন এবং
সই এক জািতর, গা ী বা ধরেনর কা র িত উদার বা সহায়ক হন - অথবা যেকােনা কা র
িত।
আপিন িক িব াস কেরন আপিন িনেজেক মা করার আেগ ঈ েরর আপনােক মা করা দরকার?
যিদ তাই হয়, তাহেল আপিন িনেজেক িজ াসা ক ন য ইিতমেধ য তা হয়িন তা আপিন
জানেলন িকভােব। তারপ কেয়ক বার চার ধাপ অনুশীলন এবং স ূণ ক ন এবং দখুন আপনার
ধারনা পির ার হেয়েছ িকনা। (ঈ র িক আমােক মা করেবন? দখুন)
িনেজেক মা করার
ে ও মা করার চার ধাপ মূলত একই। যাইেহাক, আমরা িনেজেদর িত
মাশীল হেল অন রা উপকৃ ত হেব িকভােব- এই অধ ায় যু কের আমরা তৃ তীয় ধাপেক পিরবিতত
কের থািক।
ধাপ ১. আিম িনেজেক
এক

িনিদ

িবষয়

মা করেত চাই কারণ:
ক ক ন।

উদাহরণ: আিম িনেজেক

মা করেত চাই কারণ আিম আমার ভাইেক আঘাত িদেয় কথা বেলিছ।

ধাপ ২. আিম অনুভূিত ক মু
ঘটনা সােথ জিড়ত অনুভূিত
িলেক ীকার করেত হেব।
উদাহরণ; শাি

করেত চাই:
িলর তািলকা ক ন। আপনােক তােদর মু

পাওয়ার ভয়, িনেজর িন া করা, িনেজর

ধাপ ৩ A. আিম

ীকার করিছ য এই পিরি িতেত

করেত হেল সই অনুভূিত

িত ঘৃণা, অপরাধেবাধ, ল া ইত ািদ ।

মাশীল হওয়া আমােক উপকৃ ত করেব কারণ:

িনেজর িত মাশীলতার ফেল া উপকািরতা িলর তািলকা ক ন। এই উপকািরতা িল ি তীয়
ধােপ তািলকাভু
অনুভূিত িলর মেধ মু হওয়ার অনুভুিত হেত পাের, এবং তার িবপরীত
অনুভুিতও হেত পাের। ভােলা স ক তির করেত স ম হওয়া, ভােলা চাকির পাওয়া, আরও অথ
উপাজন ইত ািদও উপকািরতা িলর মেধ অ ভু
হেত পাের। আপিন িনেজেক কন মা করেছন
তার াসি কতার ওপর িনভর কেরও উপকািরতা হেত পাের।
উদাহরণ;

সুখী অনুভূত করা, মু

হওয়া, আেরা

হওয়া ইত ািদ।

এ এক িনেজর িত মাশীলতার ি য়া তাই আমরা চার ধােপর সােথ এক অিতির ধাপ
৩B যাগ করব। এই ধােপ আমরা িনেজর িত মাশীল হওয়া থেক অন েদর উপকৃ ত হবার
উপােয়র উপর নজর দব। িকছু উপকািরতা আপিন িনেজেক মা থেক া বিনিফট থেক ঘূণন
িবিনময় থাই হেত পাের; িকছু উপকািরতা অেন রা পায় যতই আপিন আেরা সজীব এবং সৃজনশীল
হেয় ওেঠন।
ধাপ ৩B. আিম
কারণ:

ীকার করিছ য আমার িনেজর

িত

মাশীল হওয়া অন েদর উপকৃ ত করেব

িনেজর িত মাশীলতা আপনােক একজন ভাল িপতা বা মাতা, একজন মেনােযাগী ব ু , একজন ভাল
াতা, এবং আরও মাশীল ব ি হযেত সাহায কের অেন র উপকার করেত পাের। আপিন কম
আ ম এবং অন েদর িত আেরা মনেযাগী হেত পােরন। আপিন কম অভাব
এবং আরও বশী
িদেয় থাকেত পােরন। আপনার চারপােশ যারা আেছ তােদর উপকািরতার এক উদাহরণ চয়ন ক ন।
উদাহরণ; আিম খুবই ভােলা (কম িবরি কর, খারাপ এবং অখুিশ)। আিম আেরা দয়াশীল এবং
আরও
মময় হেয় উঠেবা। আমার আরও অেনকিকছু দওয়ার থাকেব।
ধাপ 4. আিম িত া করিছ _________________ জন িনেজেক
া শাি এবং াধীনতা হণ করার।

মা করার এবং

মা থেক

শাি ও াধীনতা, এর পাশাপািশ, অথবা এর পিরবেত, আপিন িকছু িনিদ উপকািরতার তািলকা
তির করেত পােরন। এছাড়াও আপিন িনেজেক মা করেত শখার সােথ সােথ অন েদর া
উপকািরতা িলেকও অ ভু
করেত পােরন। ায়ই আপিন সরাসির য উপকািরতা হণ কেরন তা
অন েদরও উপকৃ ত কের তােল। আপিন যিদ আরও সুখী ব ি , অথবা একজন ভাল কমচারী হন,
তাহেল অেনেক এর থেক উপকৃ ত হেত পাের। মা ি য়ার ধাপ িল অনুশীলন কােল অন েদর
উপকািরতা িল স েক সেচতন হেল, তা আমােদর িনেজেদর িত সহেজই মাশীল হেয় উঠেত
সাহায কের।
উদাহরণ:
১. আিম িত া করিছ আমার ীর/ ামীর ওপর রাগ করবার জন িনেজেক
স াবনার সােথ বঁাচার ও একজন আরও য শীল সাথী হেয় ওঠার।

মা করার এবং পূণ

২. আিম িত া করিছ আমার চাকির হারােনার জন িনেজেক মা করার এবং আিম িনেজর এবং
পিরবােরর সুিবধােথ আরও ভােলা বতেনর ও আরও ভােলা এক চাকির খুঁজেবা।
এই পদে প িলেক থেম িলিখত েপ করা ভাল। ছাট ছাট িজিনস থেক
ক ন, যিদও মা
করার সােথ সােথ আপিন বুঝেত পারেবন য কান িজিনসই ছাট নয়। এমনিক অেনক আেগ ঘেটেছ
এমন কান ঘটনা যা আপাত দৃি েত খুব ু , ছাটখাট িজিনস মেন হয় তার জন িনেজেক মা
করাও এক বড় পিরবতন আনেত পাের। সবক পদে প অ ত কেয়ক বার অনুশীলন ক ন এবং
আপিন দখেত পােবন িকভােব আপনার মেধ
মা করার মতা তরী হে । আপিন যত এিগেয়
যােবন আরও িজিনস যাগ ক ন, শে র ব বহার পিরবতন ক ন (যিদ আপিন চান)। যই
পদে েপ আপনার মেধ আে ালন অনুভুত করেবন সই ধাপ িল গিড়মিস কের করেত থা ন।
অবশ ই এই মেধ
িতপূরণ করা বা মা চাওয়া য িল যুি স ত এবং সহায়ক স িলর কানটাই
যু নয়; যতিদন যা এ এর সােথ জিড়ত অন েদর আেরা ব থার কারন হে । আপিন যিদ
এব াপাের িকছু িচ া কেরন এবং বুঝেত পােরন য কান স ক, আপনার তাহেল খুব তাড়াতািড়

ধারনা হেব য এ িকভােব করেত হেব। যিদ িতপূরণ করা স ব না হয়; তাহেল যতটা ভাল
স ব আপনার জীবন অিতবািহত কেরন। য খারাপ িল আপিন আর পা ােত পারেবননা স িল না
ভেব, বরং আপিন িক ভাল করেত পােরন তা িবেবচনা ক ন।

িমথ া

মা
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সত ি◌কােরর

মা

াধীনতা এবং হালকা হওয়ার এক

অনুভূিত দয়।

িনেজেক খুব তাড়াতািড় মা করেত বাধ করা বা ভয় দখােনা, অথবা মা করার িকছু ি য়ার
ব বহার না করা ( যমন মার চার ধাপ) িমথ া মা ক বাড়ি◌েয় তােল। িমথ া মা হেল
সখােন পুনিমলন ঘেট িক বা ব ◌ মার ি য়া স
হয়না। আমরা অন ব াি েক মা কের
তােদর সে পুনরায় সংেযাগ াপন কের থািক, িক আমরা সিত ই তােদর মা কিরিন।
িমথ া মা জ
নয়, পূেবর বদনাদায়ক অিভ তা ক স ূণ েপ হণ করেত না পারেল
( বদনাদায়ক অনুভূিত এড়ােনা), মা ি য়ায় তাড়া েড়া করেল, অথবা এমনিক মার কান
ি য়ার ব বহার না করা এবং ধের নওয়া য আমরা মা করার িস া িনেত পাির ও মেন
করেত পাির খারাপ িকছু ই ঘেটিন।
িমথ া মা তখনও ঘেট থােক যখন মানুষ তােদর আসল অনুভূিত উেপ া কের এবং মা করা
ভােলা িজিনস মেন কের মা করার িস া নন। এমনিক তারা জােনন য অপর ব ি পরবত কােল
একই িজিনস করেত পােরন তবুও তারা মা করা “উিচত” বেল মেন কেরন। িক তারা সিত ই
মা কেরননা কারন তােদর মেধ এক িবরি ভাব তরী হেত থােক এবং পরবত সমেয় এই একই
ঘটনা ঘটার অেপ ায় তােদর মেধ উে গ তির হয়। তারা খারাপ আচরণ সহ করার জন এক
অজুহাত িহসােব “ মার” ব বহার কেরন, তাই তারা সত
মার থেক া আন অনুভব করেত
পােরননা।
সত
মা াধীনতা এবং হালকা অনুভুত করায় যার জন আমরা পির ারভােব আমােদর রা া
দখেত পাির এবং আমােদর ভােলা থাকার জন িস া িনেত পাির। িমথ া মা আমােদর একই
মানুেষর সােথ একই পিরি িতেত জিড়েয় রােখ। আমােদর এর থেক বশী াপ নয় অথবা আমরা এর
থেক বশী িকছু করেত পারবনা এই িব ােসর বাইের িকছু বলেল বা করেলও িমথ া মা ঘেট, তাই
আমরা দীঘ ময়ােদ আমােদর জন ভাল নয় এমন িকছু কের থািক। সত
মা আমােদর দৃি েকাণ
পিরবতন কের এবং আমােদর মু কের যােত আমরা এক সুখী জীবন তির করেত পাির। সত
মা আমােদর িনজ মান এবং মূেল র সে সংেযাগ াপন কের; িমথ া মা আমােদর মূল বান
হওয়ার অনুভুিত থেকই আমােদর িবি
রােখ।
এক সমবায় িনভরশীল পিরি িতর মেধ , যখােন দু মানুেষর অেভ েসর ধরন এেক অপেরর সােথ
যু হয়, সখােন খুব সামান
মা উপি ত থােক। এখােন এরকম দখা যেত পাের য একজন
অংশীদার িনয়িমত িভি েত অপরেক “ মা” কের আেস, িক এ সিত ই িমথ া মা যেহতু তারা
বা ব মা ছাড়াই সি
াপন করেছন। যিদ সখােন সিত
মা ঘটেতা তাহেল একজন ব ি ঐ
স
থেক মু হত। তারপর সই ব ি তােদর স েকর জন মধ তা করেতা এবং যিদ তা না
ঘটেতা তাহেল তারা কবল অন ব ি েক েভ া জািনেয় এিগেয় যত, বা েবর ব াি অনুসাের।
িমথ া মা এড়ােনার উপায় িহেসেব আপনােক মা
আপনার মেনর গভীর অনুভূিতর অ ভু
হেব।

ি য়া িনেয়ািজত হওয়া

িনি ত করেত হেব যা

পু নিমলন
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পুনিমলন কখনও কখনও শতাধীন হয়।

মাই শি বই ত, মােক বণনা করা হেয়েছ “শাি
দওয়ার ই ােক ত াগ করা” িহসােব। যিদ
আপিন এই বাক েক সতকতার সােথ দেখন আপিন দখেবন এ পুনিমলন স েক িকছু বেল না।
আমরা যই মা করেত চাই সই ব ি র সে িক ধরেনর স ক আেছ তার ওপর পুনিমলন িনভর
করেছ। পুনিমলন হে কােরা সে আমােদর স ক পুনরায় িত া করার এক
ি য়া। পুনিমলন
ায়ই মার অংশ িহেসেব থােক, িক তার দরকার থােকনা। পুনিমলন সিত ই এক পৃথক এবং
ত
ি য়া।
মা থেক পুনিমলন ক আলাদা করা সিত ই আমােদর মা করা িশখেত সাহায কের কারন এ
ি য়ার মেধ
তা এবং েয়াজনীয় অ দৃি আেন। পুনিমলন এবং মার মেধ কার পাথক , এবং
িকভােব তারা একসে যু হয় বুঝুন, এ
কােনা স াব বাধােক বাঝােনার এক দুদা উপায়
এবং এ আেরা সহেজ মা করেত সাহায কের।
মা িনঃশত এবং সবসময় স ব; পুনিমলন কখনও কখনও শতাধীন হওয়া
সবসময় স ব হয় না।

েয়াজন এবং এ

মা িনঃশত হয়, কারণ কঊ মৃত হাক বা জীিবত, তারা আমােদর জীবেন থা ক বা না থা ক,
তােদর শাি
দওয়ার ইে েক যেকােনা সময় ত াগ করা স ব। কান ব াি েক শাি
দওয়ার ইে
ত াগ করা পুরটাই আমােদর ওপর িনভর কের এবং অন ান ব ি র িত াধীন করা যায়।
পুনিমলন ক কখনও কখনও িনঃশত হওয়া েয়াজন, কারন আমরা হয়েতা কাউেক মা করার
ি য়ায় কাজ করিছ এক
মাগত ভু ল কের, চ ভােব আস , পশায় অপরাধী, বা তােদর
আচরণ স ূণ অ ীকায। আমরা স বত এমন একজন ব ি র সে িক ধরেনর স ক রাখেত চাই
তা
এবং িনিদ কের শত রাখেত চাই( মা করা শ
দখুন)। আমরা তােদর মা করেত
পাির, িক আমরা তবুও আমরা তােদর সে স কযু হবার ব াপাের পির ার গি
তির কের
থািক। কা র সােথ পুনিমিলত হওয়া িনবাচন করা থেক কাউেক মা করেত িনবাচন করা িভ
এবং পৃথক।
উপর , পুনিমলন সবসময় স ব নয়। হয়েতা সই ব ি দীঘকাল আেগ মারা গেছন, আমােদর
জীবন থেক চেল গেছন, অথবা আমােদর সােথ স েকর আশা ত াগ কেরেছন। কােরা সে সি
ধুমা আমােদর ওপর িনভর কেরনা; এটা অন ব ি র আচরেণর উপরও অেনকটা িনভর কের।
এ
বাঝা য আপিন কাউেক মা করেত পােরন এবং তবুও তােদর সােথ আর না জড়ােনার িস া
নন (িক আপিন লুকােনা িতিহংসা জন সতক থােকন) তেবই আপনার পে তােদর মা করা
সহজ হেব। আমরা াভািবকভােবই এমন কাউেক মা করার ব াপাের সতক থািক য আমােদর কােছ
দুঃ ে র মেতা, আমরা এই ভেব ভু ল কির য আমােদর তােদর সােথ পুনরায় স ক াপন করেত
হেব। পুনরিমলেনর
ে আমােদর শেতর হণেযাগ তা আেছ, এমনিক সইসব অংশ বাদ ও দওয়া
যেত পাের জেন, আমরা ব াপক ভােব মা করার ব াপাের মু অনুভব কির।
মাশীলতার সমস াযু মানুষ মা করার চার ধাপ অনুশীলন কেরন এবং িকছু ে ে যিদ পুনিমলন
স েক িস া নন। পুনিমলন স েক িক করেত চান সই িস া আপনার চার ধােপর অনুশীলন
থেক া তাজা অনুভব ম লাভ পয অেপ া করেত পাের।

আপিন মা করা শ –এর ধারনা পেত পােরন যা ক ন পিরি িতেত
এক
েয়াজনীয় উপায়।

মা করা স

েক িচ ার

মা করা শ
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মােন হল ভিবষ েত কােনা স

েকর জন শত রাখা।

মা করা শ ধারণা ক ন পিরি িতেত মা করা সহজ কের তােল। মা করা শ - এর সে
আমরা মা কের থািক (এবং মা করার চার ধাপ ব বহার কের মা কের থািক), িক িকছু
শতপূরণ না হেল আমরা তােদর সােথ স ক রাখার জন িনেজেদর অনুমিত িদইনা। আমরা তােদর
সিত সিত ই দুঃিখত, অথবা তােদর পিরবতন হেয়েছ তার যেথ
মাণ না পেল তােদর সােথ স ক
না রাখার িস া িনই।
আপিন স বত ভালবাসা ক ন ধারণা র সােথ পিরিচত। মা করা শ
সই একই ধারণা। যমন
পুনিমলেনর পাতায় উে খ করা আেছ মা হল িনঃশত, িক পুনিমলন কখনও কখনও শতাধীন হয়।
মা করা শ হেল আমরা ভিবষ েত কােনা স ক ক শতাধীন কের থািক।
মা যখন শ হয় তখন যেকােনা পুনিমলনই শতাধীন হেত পাের কারন এটা আংিশকভােব অন ান
ব ি র আচরেণর উপর িনভর কের। এ
পূণ কারন মানুষ ায়ই পুনিমলেনর সে
মােক
িলেয় ফেল এবং মেন কের এরা সবসময় একসােথ ঘেট থােক। যাইেহাক, এরা সিত ই দু িভ
ঘটনা যা কখনও কখনও একসােথ ঘেট থােক। মা শ হেল, আমরা িনঃশতভােব তােদর মা কের
থািক (অথাৎ আমরা তােদর শাি
দওয়ার ইে ত াগ কির) িক আমরা তােদর সােথ সি
ি য়ায় পির ার গি িনিদ কির। এ আমােদর আবার (এবং আবার) এবং একই সােথ একই
ব ি র থেক আঘাত পাওয়ার স াবনােক াস করেত সাহায কের।
িত থেক িনেজেদর র া করার িস া , কাউেক শাি
দওয়ার জন তােক এড়ােনার িস া নওয়া
থেক খুব আলাদা। এ অন ান ব ি র কােছ একই রকম মেন হেত পাের, িক এ এরকম হয়না
যিদ আমরা িক করিছ ও কন করিছ সই ব াপাের পির ার হই। মা শ হেল আমরা কাউেক
মা করেত পাির এবং তারপেরও িনেজেদরেক র া করার জন তােদর এড়ােত পাির।
এ
মা করার এক
ন যা আমােদর মনেক উ
এবং আমােদর মু হওয়ার অনুমিত দয়।
আিম বইেত যা বলেত চাই;

মা হল শি :

মা আমােদর বঁেচ থাকার ও এিগেয় যাওয়ার
মা শ

হেল আপিন

ের উ ীত কের এবং আমােদর মেনর ওপরও

মা করার িস া

াধীনতা দয়।

িনেত পােরন এবং:

+ কান ঘটনার ব াপাের পির ার শত তির করা যায় যােত আপিন এিগেয় যেত ই ক
ু হন (যােত
আপিন িনরাপদ এবং স ািনত বাধ কেরন)
+ যসব আচরণ আপনার কােছ হণেযাগ নয় এবং আপিন মেন কেরন য িল পুনিমলন
িবরিত সৃি অথবা ব কের দেব তার ধরন উে খ ক ন।
+ + িনিদ

শত পূরণ করা না হওয়া পয

+ + পার িরক বাঝাপড়া বৃি
পরামশদাতার কােছ যাওয়া।

ি য়ায়

অন ান ব ি র সােথ যাগােযাগ ধরেনর সীিমত ক ন।

করার জন িকছু করেত চাইেল চু ি

ক ন যমন একসে

কান

মা যখন শ হয় তখন তার মূল হয় পার িরক স ান। মা শ হেল এ িনি ত করেত হয়
য অপর ব ি আপনার অনুভূিতেক জােনন এবং স ান কেরন। যিদ এই ধরেনর পার িরক স ান
উপি ত না থােক, এবং অপর ব ি তা াপন করেত সাহায কেরননা, তাহেল স বা েব কান
স ক নয় এবং পুনিমলেনর জন কােনা বা ব িভি
নই।
পুনিমলন ধু এক িস া নয়;
িনি ত করেত চাই য তারা যা
শ হেল তার মােন এই নয় য
“আমার এটা মেন হয় এবং সব
“আমার এটা মেন হে ”। থম
পার িরক
াশীল মত কাশ।

এ এক
ি য়া। মা শ -র অংশ িহেসেব আমরা সিত ই
কেরেছ তার স েক আমােদর অনুভূিত তারা বুঝুক। যাইেহাক, মা
আমরা আমােদর সব অস তার দাষ অেন র ঘােড় চািপেয় দব।
তামার দাষ” এর মেধ এক বড় পাথক আেছ, এবং বলা যায়
দাষােরাপ এবং রায় –এ পূণ। ি তীয় সৎ অনুভূিত ও

আমরা এও িস া িনেত পাির য পুনিমলন করা স ব নয়। কউ যিদ িনেজেক পিরবতন করেত
ই ক
ু না হয়, তাহেল আমরা িনি ত হেত পাির য তারা হেত পারেবনা! পিরবতন িত িত ছাড়া
ঘেটনা, এবং এর জন েচ া লােগ। যেকান ব াপাের যতই আমরা চাই না কন, পিরবতেনর
অ ীকার ছাড়া তারা পিরবতন হেব না।
পার িরক স ান হল যখন আপিন িনেজেক স ান করেবন এবং সােথ সােথ অন ব ি েকও স ান
করেবন। িনেজেক স ান করা হল আপিন সিত সিত ই িক অনুভব করেছন তার স েক িনেজর
সােথ সৎ থাকা। আপিন কখনও িনেজর কাছ থেক িনেজর অনুভুিত গাপন করেত চাননা, কারন
এ এক অভ ােস পিরণত হেল তা থেক খুব সহেজই িমথ া মার জ হেত পাের।
আপিন যিদ কাউেক মা করার জন
ত না হন, অথবা তােদর সােথ পুনিমিলত হেত
ত না
হন, তাহেল আপনার িনেজেক মা করা েয়াজন এবং তারপর আপিন িক অনুভুত করেছন তা হণ
করা েয়াজন। এইভােব আপিন অ ত িনেজর সােথ িমিলত হেত পারেবন। জীবেন কান বড় ঘটনায়
কাউেক মা করার আেগ আপনার সব িকছু কা েয় উঠেত, িনেজেক পুননবীকরণ করেত, এবং
জীবেনর ও অনান মানুেষর িত িব াস পুনঃঅজন করেত সময় লাগেত পাের। িনেজেক যতটা
দরকার সময় িদন। যখন আপনার মাশীলতা এবং সম য়সাধন উভেয়র আেরা অভ াস হেব আপিন
আেরা মা করেত স ম হেবন, এবং স বত পুনিমলনও, আরও বিশ ক ন ব াপাের।
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িনন য আপিন এটাই করেত চান।

আপিন যিদ আেরা গভীরভােব অে ষণ করেত চান, অন েদর সে
মা িনেয় আেলাচনা ক ন, হয়
ব ি গত ভােব, অথবা অনলাইেন সামািজক নটওয়ােকর মাধ েম। আপিন এ েক কেথাপকথেনর এক
চমৎকার িবষয় িহেসেব খুঁেজ পােবন যা আপনার সংেযাগ ক গভীর এবং সমৃ হেত সাহায করেব।
আপিন য মাশীলতার বই পড়েছন তা সাধারনভােব সবার কােছ উে খ করাও এক িব য়কর
কেথাপকথেনর
করেত পাের। স বত কউ আপনােক এমন িকছু বলেব যা তারা মা করেত
চায়, িক িকভােব করেত হেব জােননা। তােদর ধু মা করার চার ধােপর স েক বলুন! মা
করার সহজ চার ধাপ ব াখ া কের আপিন স ূণ েপ তােদর জীবন পিরবতন করেত পােরন।
সবাই যারা মাশীলতা অনুশীলন করেছন েত েকরই মাশীলতার একজন িশ ক। আপিন যত
মাশীলতা শখােবন আপিন ততই মাশীল হেবন; এবং আপিন যত মাশীলতা অনুশীলন করেবন
আপিন ততই এ
শখােবন। অন েদর মাশীলতা শখােনােক আপনার কাজ িহেসেব ধরেত পােরন
(আপনার গাপন কাজ যিদ আপিন চান), অথবা আপিন মাশীলতার একজন িশ কও হেত
পােরন।
আপিন মাশীলতার একজন িশ ক হেত চাইেল আপনােক িস া িনেত হেব য আপিন তাই করেত
চান। আপনােক কান “িবেশষ ” হেত হেবনা, এক সা িফেকট বা িকছু িনন। আমরা সবাই
মাশীলতার িশ ক, অথবা এর িবপরীত, আমরা উদাহরেণর ারা এেক অপরেক শখাই। এ
ধু
এব াপাের সেচতন হওয়ার জন এবং ই াকৃ তভােব মার অভােবর বদেল মাশীলতা শখােনার
িস া । আপনােক ধু এটা
করেত হেব এবং আপিন যত এিগেয় যােবন এ আরও ভাল
হেব।
এই বই থেক উ ৃ ত করেত এবং িশ ণ উপাদান িহসােব এ ব বহার করেত আপনােক াগত
জানাই। তেব এই বই-এর 10%এর বশী অংশ কিপ করেত চাইেল দ া কের অনুমিতর জন আমােক
ই- মল ক ন। আমরা সকেলই পৃিথবী ছেড় চেল যাব এর থেক একটু ভােলা কান জায়গার খঁাজ
পেল। তাই মাশীলতােক ছিড়েয় দওয়ার থেক ভােলা আর িক হয়?
আপিন হয়ত মাই শি , ফাই ন
স ারা কািশত, এবং অেনক দাকােন উপল আমার অন
বই-এর ব াপােরও আ হী হেবন। এ িবিভ ভাষায় উপল , তাই দয়া কের আমার ওেয়বসাইেট যান
এবং আেরা তেথ র জন আপনার দেশর পতাকা, অথবা ভাষায় ি ক ক ন: forgiveness-ispower.com

