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ভূমিো 

‘দ্য ওয়ে টু ওয়েলথ’ সেথপ্রথি প্রোমশত হে ১৭৫৮ সায়ল। এটি 

মূলত বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কমলয়নর রমিত ‘পুওর মরিাডথ স আলিায়নে’ 

েইয়ের ভূমিো মহয়সয়ে প্রথয়ি প্রোমশত হে। ফ্র্াঙ্কমলন এই েইয়ে 

সফলতা মেষয়ে তাাঁর সে ধরয়নর পর্থ য়েক্ষণ বশোর েয়রয়েন। 

িানুষয়ে জামনয়েয়েন মনজ জীেয়ন মোংো ব্যেসাে সফল হোর উপাে। 

এখায়ন ফ্র্াঙ্কমলন ফাদার আব্রাহাি নািে এেটি িমরত্র দাাঁড় 

েমরয়েয়েন, বর্ পয়ের এেটি মনলাি শুরু হোর আয়ে জনতার সািয়ন 

নানা েথাোতথ া েলয়ে। েইটিয়ত দুদথ ান্ত সে মূল্যোন েথা মলয়খয়েন 

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কমলন। সোর জন্যই এটি বেশ মূল্যোন। এখন পর্থন্ত 

প্রাে িারয়শা োর এই েইটির মুদ্রণ ও পুনমুথ দ্রণ হয়েয়ে। েইটি মেয়ের 

প্রাে সে ভাষাে অনূমদত হয়েয়ে। ব্যাপারটি সমতযই ভায়লা লাোর। 

আিরাও আনমিত এই মূল্যোন বলখাটি আপনায়দর সািয়ন বফর 

তুয়ল ধরয়ত সক্ষি হলাি েয়ল। 
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☀ 

 

 

[পুওর মরিাডথ  আলিায়নে এে ব্যেসােীর পে মনলায়ির জােোে 

থািয়লা] 

[ফাদার আব্রাহািয়ে তার এে সঙ্গী ট্যায়ের ব্যাপায়র জনসম্মুয়খ 

েক্তব্য রাখার অনুয়রাধ েরয়লা] 

মেনীত পাঠে, 

আমি শুয়নমে, এেজন বলখয়ের োয়ে সেয়িয়ে আনয়ির ব্যাপার 

হয়লা, বেউ তার বলখায়ে গ্রহণ েরয়ে এোং বসখান বথয়ে বোট্ 

েয়র মনজ জীেয়ন োয়জ লামেয়েয়ে, এট্া জানয়ত পারা। বর্য়োয়না 
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বলখয়ের জন্যই এট্া মেশাল েড় এে পাওো। আমি মনয়জও এতট্া 

বসৌভাগ্যোন হয়ত বপয়রমে। আিার বলখার বোট্ িানুষয়ে ব্যেহার 

েরয়ত বদয়খমে। তাহয়ল বুঝয়তই পারয়েন, আিার বভতরও েতট্া 

ভায়লা লাো োজ েরয়ে। আমি এখন বতিন এেটি ঘট্না আপনায়দর 

সািয়ন েণথ না েরয়ো।  

এেমদন আমি বঘাড়া মনয়ে র্ামিলাি। পায়শই এেট্া জােোে এে 

েমণয়ের পে মনয়ে মনলাি েয়সমেয়লা। বসসে মঘয়র জনতার মভড়। 

আমি বসখায়ন বঘাড়া থািালাি। তখনও মনলাি শুরু হেমন। মজমনসপত্র 

মেমি বশষ হেমন। এট্া মনয়ে তায়দরয়ে এেটু মিমন্তত বদখলাি আমি। 

তখন তায়দর সঙ্গীয়দর বভতর বদখয়ত সুির এেজন বশতাঙ্গ 

বলােয়ে েলয়লা, ‘ফাদার আব্রাহাি, আপনায়ে কুমনথ শ েমর, এই 

দুুঃসিে মনয়ে আপনার মিন্তাভােনা েী? অমতমরক্ত েয়রর মেধান 

আিায়দর বদশ ও নােমরেয়দর ধ্বাংস েরয়ে না? আিরা মেভায়ে 

এখান বথয়ে মুমক্ত পায়ো? মেভায়ে এত ট্াো পমরয়শাধ েরয়ো? 

আপমন মে আিায়দরয়ে বোয়না পরািশথ  বদয়েন, িাননীে?’  

[ফাদার আব্রাহাি উয়ঠ দাাঁমড়য়ে পুওর মরিায়ডথ র েথা বোট্ েরয়ত 

লােয়লন] 


