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িবষয়ঃ সাই� অব িলিভং

সময়ঃ ১ ঘ�া তািরখঃ ০৮-০৭-২০২০

�িতিট সমস�া আমা�ক আরও দ� ও �চৗকস কর�ব

জীব�ন একধাপ এিগ�য় যাওয়ার একিট সহজ পথ হ�� সমস�া�ক জয় করা। �ম �দ�হর শি�

বাড়ায়। আর সমস�া বা চ�া�ল� ম�নর শি� বাড়ায়। �যমন একজন সফল মানষু সমস�ায় পড়�ল

বা চ�া�ল��র ম�ুখামিুখ হ�ল কখ�না িপিছ�য় যান না বরং নতুন উদ��ম সাম�ন এিগ�য় যান।

আমরা মহীয়সী নারী �হ�লন �কলা�রর নাম ��নিছ। িতিন ব�ল�ছন, যখন স�ুখর একিট দরজা

ব� হ�য় যায় তখন অন� একিট দরজা খ�ুল যায়। আমরা অিধকাংশই ব� দরজার িদ�ক এত দীঘ�

সময় তািক�য় থািক �য �খালা দরজা �দখ�ত পাইনা। আস�ল �িতিট সমস�ার িভত�র র�য়�ছ

স�াবনা। এ���� দিৃ�ভি� ইিতবাচক হ�লই স�াবনার �ার খ�ুল যায়।

িব�ানীরা গ�বষণায় �দ�খ�ছন �য, �কা�না মানষু যখন সমস�ার িদ�ক �বিশ ম�না�যাগ �দয় তখন

তার মি�� সমাধা�নর পথ খুঁ�জ পায় না। কারণ ঐসম�য় মি��� একিট িনউর�নর সা�থ

আ�রকিট িনউর�নর সং�যাগ হয় না। যার ফ�ল আমা�দর ম�ধ� দিু��া, অি�রতা কাজ ক�র।

তাই সমস�ায় পড়�ল ঠা�া মাথায় নতুন সমাধা�নর পথ খুঁ�জ �বর করব।

একজন মান�ুষর �ভতর �থ�ক যখন �নিতক ও আি�ক শি� জা�ত হয় তখন দ�তা আপনা

আপিনই সিৃ� হয়- পিরি�িত তা�ক দ� ক�র �তা�ল।

এ �স�� আর�ব�দর পারস� িবজ�য়র উদাহরণ �দওয়া �য�ত পা�র - পারস� িবজ�য়র সময়



মহাবীর ��ম এর িব��� য�ু করার জ�ন� যখন নািমদািম �সনাপিত কাউ�কই কা�ছ �প�লন না,

তখন খিলফা ওমর ম�নানীত কর�লন সাদ িবন আব ওুয়া�াস�ক, যার য�ু পিরক�নায় পবূ�

�কা�না অিভ�তা িছল না। য�ু���� িবশাল পারস� বািহনী হািত সাম�ন িন�য় অ�সর হ��।

�সনাপিত ��ম একটা উচঁু জায়গায় হািতর িপ�ঠ হাওদায় ব�স দরূ �থ�ক আরব বািহনীর

জীণ�শীণ�অব�া �দ�খ হাস�ছন -এ �তা িকছ�ু�ণর �খারাক!

আব ওুয়া�াস বঝু�লন, সরাসির য�ু� সিুবধা করা যা�বনা। িতিন আ�িনম� হ�লন। বিু� �বির�য়

এ�লা। তীর�াজ �ধান�ক িন�দ�শ িদ�লন সাম�নর �য হািতটা�ক অনসুরণ ক�র দপুা�শর

হািত�লার ব��মর ফলার ম�তা এ��� ওটার দইু �চা�খ তীর মার�ত হ�ব। সব�চ�য় দ�

তীর�াজ দল অব�ান িন�লা। �িশি�ত হািতর দল এিগ�য় আস�ছ। হািতর িপছ�ন লা�খা �সন�।

৫০ হা�তর ম�ধ� আসার সা�থ সা�থ দজুন তীর�াজ দিুট তীর মার�লন। দিুটই িগ�য় িবধঁ�লা

�নতা হািতর দ'ু�চা�খ। তীর �ঢাকার সা�থ সা�থ অ� হ�য় হািত িপছ�ন ঘ�ুর �গল। �নতা হািত�ক

িদক পিরবত�ন কর�ত �দ�খ বািক হািত��লা িপছ�ন ঘ�ুর �গল।

আরব বািহনীর পিরব�ত�প�ুরা পারস� বািহনী হািতর পা�য়র িন�চ িপ� হ�য় ছ�ভ� হ�য় �গল।

িবপলু সংখ�ক �সন� হতাহত হ�লা। �সনাপিত ��ম হািতর হাওদা �থ�ক �ন�ম �ঘাড়া িন�য়

পলা�ত িগ�য় িনহত হ�লন। এবং জয়ী হ�লা আরব বািহনী।

এসাইন�ম�

��

১. �িতকূলতা সবসময় একজন মান�ুষর অ�গ�ত শি��ক জা�ত ক�র। একিট সমস�া কীভা�ব

মানষু�ক দ� ও �চৗকস ক�র আরব বািহনীর য�ু জ�য়র আ�লা�ক তা আ�লাচনা কর।

২. �িতকূলতা�ক আমরা কীভা�ব স�াবনায় �পা�িরত কর�ত পাির প�য়�সহ উদাহরণ িদ�য়

ব�াখ�া কর।



৩. মাক�ই�িলস (Mark Inglis) এর যখন ২৩ বছর বয়স, তখন তার জীব�ন এক ভয়াবহ

দঘু�টনা ঘ�ট। িতিন তখন িনউিজল�া��র স�ব�া� চূড়া িবজ�য়র অিভযা�ন। �সখা�ন একিট বর�ফর

�হায় তার পা আটকা প�ড় যায়। �সখান �থ�ক �ব�ঁচ িফ�র আ�সন িতিন, িক� চরম মলূ� িদ�ত

হয় �সজন�- তার পা দ�ুটা �ক�ট �ফল�ত হয়। এ�ত �যন আ�রা �বিশ ক�র িজদ �চ�প যায়

মা�ক�র। িঠক ক�রন আ�রা �বিশ �বিশ অিভযান কর�বন! ২০০৬ সা�ল ইিতহা�সর �থম দইু পা

হারা�না (Double Amputee) অিভযা�ী িহ�স�ব এভা�র� িবজয় ক�রন িতিন! �কবল �য

অিভযানই ক�র �বড়ান মাক�এমন নয় এর পাশাপািশ িতিন একজন িব�ানী।

�িতকূলতা জয় করার জন� একজন মান�ুষর ই�াশি� ছাড়াও আর কী কী ��য়াজন ৫িট প�য়��

ব�াখ�া কর।

**** আগামী বধুবার (১৫-০৭-২০২০) এর ম�ধ� উ�রপ� সাব�জ� িটচার এর ই�মইল এ��সএ

সাবিমট কর�ত হ�ব, ই�মইল এর সাব�জ�� িন�জর নাম এবং �াশ অবশ�ই িলখ�ত হ�ব****
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