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কথা শ ানার সময় আন্তররক ও মননান াগী শ ান 
সুন ানগর সদ্ব্যব ার কনর না এমন মানুষ আর ক’জনইবা আনে। আর  রি শমাক্ষম সুন াগ আনস তনব শতা কথাই 
শনই, রাজননরতক বক্তানির মতন জ্বালাময়ী রকেু ভাষণ রিনত পারনল শব   য়—তানত মানুনষর রবররক্ত শ াক আর 
না-ই শ াক। এই কথা বলনত বলনত কখন শ  জরুরী শকাননা কানজর সময় শপররনয়  ায়!! আ ! তা  াক না, আনগ 
শতা কথাটা শ ষ কনর শনই। প্রায় সময়ই আপরন  য়নতা শখয়াল কনরন না,  ার সানথ কথা বলনেন শস শ  উসখুস 
করনে আপনার কথার জাল শথনক মুরক্ত পাবার জননয। 
প্রায় মানুষই চায় তার কথাটা শকউ মননান াগ রিনয় শুনুক, তার অনুভূরতগুনলা শবাঝার শচষ্টা করুক। শুধু শুনন শগনলই 
 নব না, শচানখ-মুনখ এর প্রকা ও থাকা চাই। কখননা ভ্রু রকরিত বাাঁকনব, কখননা বা শঠাাঁনটর শকানণ ফুনট উঠনব 
আলনতা  ারস। একই সানথ আপরন শ  তার কথা বুঝনত পারনেন শসটাও তানক বুঝনত রিনত  নব। কীভানব? এই 
ধরুন, কথা শ ানার মানঝ একটু বলনলন, ‘জ্বী, এনত শতা খুব ভানলা  য়’, ‘বা ! আপরন শতা শব  ভানলা বনলনেন’, 
‘তারপর রক  নলা?’ ইতযারি ইতযারি। তনব অব যই অবস্থা বুনঝ বযবস্থা করনবন। আর  ার কথা আপরন মন রিনয় 
শুননবন, শখয়াল কনর শিখনবন, তার শচানখ-মুনখ শব  তৃরির ভাব রনয়নে। আজকালকার  ুনগ শক কার কথা শুননত 
চায় বলুন, সবাই শকবল বকবকারনর ঝড় তুনল আকা -বাতাস গরম করনত চায়। আর এর মানঝ আপরন  রি শকামল 
একটা  ারস রিনয় তার কথা শুননত বনস  ান, তনব শস শ  রীরতমতন আপনার একজন ভীষণ রকম ভক্ত  নয়  ানব 
শস কথা শবাধ করর বনল না রিনলও আপরন বুঝনত পারনবন। তাই বলা  য়, ভানলা বক্তার শচনয় ভানলা শরাতা অনযনক 
শবর  প্রভারবত কনর। ভানলা শরাতা  ওয়ার জননয আপনার মনধয অবয ই থাকনত  নব জানার আগ্র , ধধ য, মননান াগ 
ও ইরতবাচক মননাভাব। 
আনমররকার এক উপনিষ্টা একবার বনলনেন, আমার জানামনত শবর র ভাগ মানুষ  ারা জীবনন উন্নরত করনত 
শপনরনেন, তারা কথা বলার চাইনত কথা শুননতন শবর । 
 ার সানথ কথা বলনেন তার সব কথার সানথই শ  আপনানক একমত  নত  নব তা নয়, রকন্তু তা রননয় কখননা 
তনকয  ানবন না। কারণ তকয কনর আ াম্মনকরা, বুরিমান  ারা তারা তকয এরড়নয় চনলন। আপরন ধধ য রননয় তার 
কথা শুনুন-নতুন শকাননা আইরিয়া বা রটপস শপনয়ও শ নত পানরন, এনত  য়নতা আপনার শকাননা সমসযা সম্ভাবনায় 
রূপান্তর  নত পানর। 
আপরন  য়নতা গুরেনয় কথা বলনত পানরন না। মননান াগী শরাতা  নয়  ান, বক্তার কথা বলার ভঙ্গী, ধরন শবাঝার 
শচষ্টা করুন। শিখনবন একসময় আপরনই খুব িারুন কনর কথা বলনত পারনেন। আপনার জানার পরররধও শব  
শবনড়  ানব। 
একজন গ্রীক িা যরনক কী বনলনেন, শুননবন? আমানির একটা মুখ অথচ িুইটা কান থাকার কারণ  নে আমরা 
 তটা কথা বরল তার চাইনত শ ন রিগুণ শুননত পাই। 



      
তাই না বনল  ত শুননবন তত শিখনবন আপনার জ্ঞান বাড়নে, বাড়নে আপনার বযরক্তত্ব। 
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১। রান ি তার বনু্ধর সানথ কথা বলনে রকন্তু তার বনু্ধ শমাবাইনলর রিননর রিনক তারকনয় রান নির কথা শুননে। 
এনক্ষনে রান নির বনু্ধ মননান াগ রিনয় কথা শুননে না। এজনয রান নির মন খারাপ  ল এবং শস চনল শগল। 
প্রশ্নঃ একজন মানুনষর কথা শ ানার শক্ষনে মননান াগী  ওয়ার গুরুত্ব কতটুকু? কথা শ ানার শক্ষনে একজন 
মানুষ কীভানব আন্তররক ও মননান াগী  নত পানর তা ৫রট পনয়নন্ট রলখ। 

২। রারমম আর  ামীম ৬ষ্ঠ শররণর র ক্ষাথযী। তারা একরট িাওয়ানত রগনয় তকয কররেল তানির শপা াক রননয় 
শ , কার শপা াক ভানলা। এই অবস্থা শিনখ রারমনমর মা এনস বলনলন, শতামরা তকয করে শকন? শপা াক 
িুইজননরটাই সুন্দর। শতামরা জাননা না জ্ঞানীরা বনলন, আ াম্মক তকয কনর আর বুরিমান তকয এরড়নয় চনল। 
প্রশ্নঃ তুরম শকান গ্রুনপ থাকনত চাও? বুরিমাননর গ্রুনপ নারক আ াম্মনকর গ্রুনপ? উত্তনরর স্বপনক্ষ আনলাচনা 
কর। 
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