,
,
“যখন িতিন গেলন চাকিরর ইািভউ িদেত তখন তােক বলা হল িতিন চাকির করার যাগতা রােখন না!! তার দতার অভাব
রেয়েছ ! কথােলা েন িতিন রাগ কেরনিন িকংবা ভেও পেড়নিন; তেব িতা কেরিছেলন িনেজেক মাণ করেবন, মাণ
দেবন য চাকিরদাতােদর কথােলা ভুল”!! আর িঠক করেলনও তাই । িনেজই িতা করেলন কাািন ! িনেজর বিু মা
িদেয়ই বানােত লাগেলন িনত নতুন মেডেলর গািড় যার া নাম “হাা” যার িতাতা হেলন হার না মানা “সইিচরও
হাা”।
“মিহলািটর চহারা খারাপ িছল! তাই িতিন চাইেতন স
ু রী হেত। িতিন চাও কেরিছেলন স
ু র হেত িক চহারােক পিরবতন
করার সাধ কার !! ‘খারাপ চহারা’ িনেয়ই হািজর হেলন চাকিরর ইািভউ িদেত! ফল যা ভেবিছেলন তাই হল, নেত হল‘আপনার যাগতা নই’!! িতিন ভেব িনেলন এটাও সই খারাপ চহারার ফসল!!
তেব িকছিদন
ু র
ু পর িতিন পিরবতন করেলন িনেজেক। বদেল ফলেলন আপন দয়েক!! িসা িনেলন-“খারাপ চহারােক স
করা নয়, বরং স
ু র িকছ ু কেরই এই চহারােক স
ু র কের ফলেবন যন হাজােরা ম
ু া সদ ৃশ চহারার মােঝও িনেজর চহারািট
লল কের সবার আেগ। আর করেলনও তাই; উত করেলন িনেজর বি! বাড়ােলন িনেজর দতা ! িদেত গেলন
ইািভউ আর ছাট পেদর চাকিরটােকই এক িনিমেষ কের ফলেলন িনেজর নােম চলা জগেতর সব থেক বড় অনু ােনর
কািরগর!
ী হাঁ; িতিন হেলন িচর পিরিচত অপরাহ উইনে যার িনেজর নােম চলা অনু ানিটই হল- “দ অপরাহ শা”!!!
হেতই পাের আপনার চহারা খারাপ, হেতই পাের আপনােক নেত হেয়েছ আপিন “যাগ নন”, হেতই পাের আপিন যা চেয়েছন
তা একবােরই হয়িন!! িক তােত িক? সফল বিেদর ইিতহাস দখনু ; কার নাম বলেবন িযিন একবাের সফল হেয়িছেলন?
কােক দখােবন িযিন বলেবন িতিন কানও ঝােমলা ছাড়ায় সফল হেয়েছন?
ইিতহাস সবদা এক!! কথায় বেল-“ভােলা িজিনস একটু দির কেরই আেস”!! িঠক তাই; আজেকর িদেনর ািন, বাথতা সবই
এক সময় ধেু য়-মেু ছ যােব, তেব তার জন ধু চাই একটু ধয আর কেঠার পিরম !!!
িতিদন অত একবার হেলও বলনু , “আিম পারব। আমােক পারেতই হেব”।

আমােদর সােথ ফসবেু ক য
ু হন।
আমােদর আেরকিট ভােলা গ …
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