
   

কাজ+কষ্ট+ ধৈর্ য+দৃঢ়তা = সফলতা 

বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি । 

 সিস্ত প্রশংসা আল্লাি তায়ালার জন্য বর্বি িানুষকক িাখলুককর সসরা ককর সৃবষ্ট ককরকেি । দরুদ ও 

সালাি সদাজািাকির সরদার মুিাম্মাদুর রাসুলুল্লাি (সাাঃ) এর উপর صلي هللا عليه وسلم-  স্মরণ করবে 

সািািাকয় সকরাি (র) র্াাঁরা আল্লাি ও রাসুল (সাাঃ) তথা সকারআি ও িাবদস অনুসরকণর িাধ্যকি 

দুবিয়া- আবখরাকতর সফলতা অজযি ককরকেি। 

পাবথ যি জীিকি প্রকতেকটি িানুষই সকাকিা িা সকাকিা ককি যর সকে জবিত। কাকজর সেতর বদকয়ই 

পৃবথিীর জীিি পাবি বদকত িয়। সর্ সকাকিা কাজ ককর িা িানুষ বিকসকি তার সকাকিা মূল্যায়ি সিই। 

আর র্ারা কাজ ককরি তাকদর রকয়কে সফলতা িা িয় ব্যথ যতা। র্বদও সিারই কাম্য সফলতা। বকন্তু 

সস সফলতা সোগ করকত িকল ধৈর্ য শীল ও বিন্তাশীল িকত িকি। তািাহুিা ককর সকাকিা কাজ করা 

িকল তা সাৈারণত চুিান্ত সফলতা বিকয় আকস িা। তা োিা তািাহুিা করা শয়তাকির স্বোি। তাই 

িানুকষর উবিত সিৈরকির কাকজ সুবিন্তা ও ধৈর্ য অিলম্বি করা। বিকশষ ককর ধৈর্ যকক দৃঢ়োকি গ্রিণ 

করকত িকি। সকউ কষ্ট বদকল বকংিা আঘাত করকলও ধৈর্ যৈারণ করা মুবিকির দাবয়ত্ব। পবিত্র সকারআকি 

আল্লাি জাবিকয়কেি বতবি ধৈর্ যশীলকদর সকে আকে। তাকদর বতবি সািায্য করকিিই। অকিক িিী-

রাসুল দুবিয়ার জীিকি িি িি কষ্ট িীরকি সিে ককর সগকেি। িজরত আইয়ুি (আ.) ১৮ িের পর্ যন্ত 

কুষ্ঠ সরাকগ আক্রান্ত িকয় শারীবরক র্ন্ত্রণা সোগ ককরকেি। বতবি এ সরাগ সথকক সুস্থতার জন্য আল্লাির 

কাকে প্রাথ যিা করকত িািবি। একইোকি িজরত ইিরাবিিকক (আ.) অবেশপ্ত িিরুদ অবিকুকে বিকেপ 

ককরবেল। বকন্তু িজরত ইিরাবিি (আ.) িিরুকদর বিরুকে প্রবতকশাৈ সিওয়ার জন্য আল্লাির কাকে 

িাকত সতাকলিবি। আকখবর িিী িজরত সিািাম্মদ (সা.) জীিকির শুরু সথককই কাকফরকদর অতোিাকর 

জজযবরত িকয় উকেবেকলি। বকন্তু শত্রুকদর প্রবত প্রবতকশাৈ সিিবি, িরং আল্লাির বিকট প্রাথ যিা 

ককরবেকলি। তাাঁকদর এ দুাঃখ-ককষ্টর সেী বেকলি একিাত্র িিাি আল্লাি। প্রবতটি মুহূকতয তাাঁরা আল্লাির 

পে সথকক প্রতেে ও পকরাে উেয়োকি সািায্যপ্রাপ্ত িকয়কেি। সুতরাং মুসবলি উম্মািকক প্রবতটি 

কাকজ ধৈকর্ যর সকে সফলতাকক খ াঁকজ বিকত িকি। আর এটাই িকলা ইসলাকির অনুপি আদশ য। 

তািাহুিা িা করা : অকিকক ৈীরবস্থরোকি সকাকিা কাজ করা পেন্দ ককর িা। তািাহুিাকক কাকজর 

মূল িাবলকাশবি িকি ককর। অথি ৈীকর কাজ করার িকধ্য কল্যাণ বিবিত রকয়কে এিং একত আল্লাির 

রিিত অিতীণ য িয়। কারণ ইসলাি কাকজ ৈীরবস্থরতা অিলম্বকির বশো বদকয়কে। আর তািাহুিাকক 

শয়তাকির কি য বিকসকি অিবিত ককরকে। এ প্রসকে রাসুল (সা.) িকলি, ‘ৈীরবস্থরতা আল্লাি তায়ালার 

পে সথকক িয় আর তািাহুিা শয়তাকির পে সথকক।’ (বতরবিবজ : ২১৪৪)। আরও িকলি, ‘প্রকতেক 



কাজই ৈীকর করার িকধ্য কল্যাণ রকয়কে। তকি আকখরাকতর আিকলর ব্যবতক্রি।’ (আবু দাউদ : 

৪৮১২) 

বিন্তাোিিা করা : কাজককি য সফলতা লাকের আকরকটি উপায় িকলা বিন্তাশীল িওয়া। োিিািীি কাজ 

প্রকৃত কল্যাণ িকয় আিকত পাকর িা। ককি যর সুফল সপকত িকল কি যকারীকক অিশ্য কাজ বিকয় োিকত 

িকি এিং োকলািন্দ উেয় বদক বিকিিিা করকত িকি। কারণ পবরকল্পিািীি কাজ িািিজীিকি ধ্বংস 

সেকক আকি। এিিবক একত বিকজর সম্পদ, পবরশ্রি ও সিকয়র বসংিোগ অপিয়ই িয়। 

তাই প্রবতটি কাকজর সফলতার পূি যশতয িকে পূি যপবরকল্পিা। আকগ বিন্তাোিিা করকত িকি, অতাঃপর 

কাজ সম্পাদকির উকযাগ গ্রিণ করকত িকি। কাজ সম্পাদকির সেকত্র এটাই িিীবজর (সা.) সুন্নত। 

িজরত আিাস (রা.) সথকক িবণ যত, এক ব্যবি িিী কবরিকক (সা.) িলল, আিাকক উপকদশ বদি। 

তখি বতবি িলকলি, বিন্তাোিিা ককর কাজ কর। র্বদ তার পবরণাি উত্তি িকল বিকিবিত িয়, তকি তা 

সম্পাদি কর। আর র্বদ িকন্দর আশঙ্কা থাকক তখি তা সথকক বিরত থাক। (শারহুস সুন্নাি) 

ধৈর্ যশীল ও সিিশীল িওয়া : কাজককি য সিিশীল িা ধৈর্ যশীল িওয়া উবিত। ধৈকর্ যর ফল বিবষ্ট। 

অধৈর্ যশীল ব্যবি জীিকি সুখী িকত পাকর িা। র্ারা ধৈর্ যৈারণ করকত অেি তারা প্রকৃতপকে েীরু ও 

কাপুরুষ। িািিজাবতকক জীিকির সি যস্তকর উন্নবত সাৈি করকত িকল অিশ্য ধৈকর্ যর গুণ গ্রিণ করকত 

িকি। কারণ িানুকষর গুণািবলর িকধ্য ধৈর্ য-সবিষ্ণুতা সকি যাৎকৃষ্ট গুণ। 

বিপদাপকদ অধৈর্ য িকল বিপদ কাকট িা, িরং ক্ষুদ্র বিপদটি সমূি বিপকদ পবরণত িয়। তাই সি যকাকজর 

সফলতার জন্য ধৈর্ য অিলম্বি করা িািি জাবতর জন্য খিই প্রকয়াজি। ধৈকর্ যর আিাকলই িানুকষর 

অসীি সুখ ও শাবন্ত বিবিত। আর আল্লাি তায়ালা ধৈর্ যশীলকদর োকলািাকসি। 

এ িকি য আল্লাি তায়ালা িকলি, র্ারা অোকি ও সেকশ এিং যুেকাকল ধৈর্ যশীল তারাই সতেপরায়ণ 

এিং তারাই ৈি যেীরু। (সুরা িাকারা : ১৭৭)। িাবদকস আকে, িজরত ইিকি আব্বাস (রা.) সথকক 

িবণ যত, িিী কবরি (সা.) আিদুল কাকয়স সগাত্রপবত ‘আশজ্জ’সক লে ককর িলকলি, সতািার িকধ্য 

উত্তি দুটি গুণ আকে র্াকক আল্লাি তায়ালা পেন্দ ককরি। আর তা িকলা সিিশীলতা ও গাম্ভীর্ য। 

(মুসবলি : ১২৬)। আল্লাি সিাঝার ও আিল করার তওবফক বদি। আবিি। 

                          


