
 
Class: 6 

                                                Science of Living                  Date: 19-10-2020 
                                                                                                                   Monday 

জিজিয়াস হওয়ার য াগ্যতা সবার আছে 
আচ্ছা, আমার পছে কী সম্ভব যরদওয়াছির মছতা হওয়া? যরদওয়াি হছ া যরদওয়াি শুভ, সারা িীবি ফার্স্ট হছয়ছে, 
অিাসট পাশ করছত িা করছত মাছস অছিক টাকা যবতছির চাকজরর প্রস্তাব যপছয়ছে। এখি, আমাছক  জদ জদিরাত 
শুিছত হয়- অমুছক ফার্স্ট হয়, অমুছক এটা কছর, ওটা কছর –আজম জক রাতারাজত পাছে জগ্ছয় ফার্স্ট হছত পারব? 
আর তাহছ  যতা আজমও ব ছত পাজর যরদওয়াি যকি আমার মত জগ্টার বািায় িা? খাজ  পরীোয় ফার্স্ট হছ ই 
যমধা?  জদ তাই হয় যতা আজম পারব িা অমি যমধাবী হছত। 
অবশয এইখাছি আমার একটা ভু  হছ া। ‘পারব িা’ ব াটা জিক হয় জি, ব া উজচত জে  ‘চাই িা’। কারণ চাইছ  
সবাই পাছর ‘জিজিস’ যেছক ‘জিজিয়াস’ হছত। কারণ যমধা য  িন্মগ্ত – প্রচজ ত এই জবশ্বাসছক রীজতমছতা 
গ্ছবষণাগ্াছর যভছেচুছর যদখা যগ্ছে বযাপারটা আছদৌ তা িয়। বরং এতজদি ধছর য  ভাবা হছতা েজব আঁকা বা গ্াি 
গ্াওয়ার মছতা জশল্প প্রজতভা অেবা প্রখর সৃ্মজতশজি যকব  িন্মসূছেই পাওয়া  ায় যসটাও জিক িয়। হযাঁ, জিিগ্ত 
কারছণ অছিছকই এটা ‘এমজিছতই’ যপছয়  ায়; জকন্তু চচটা আর অিুশী ছির মাধযছমও একই ফ   াভ সম্ভব। তার 
মাছি এই িয় য  য  যকউ চাইছ ই যরািা ছদা হছত পাছর- যসটা পৃজেবীছত একিিই। জকন্তু যরািা ছদা আিছকর 
‘যরািা ছদা’ হছয়ছে কারণ অমিটা যস হছত যচছয়জে  বছ ই,  জদ িা চাইছতা তাহছ  যস হছত পারছতা বযবসায়ী বা 
কছ ি জশেক। অেটাৎ মূ  বযাপারটা হছ া য জদছক য াকঁ আছে পজরশ্রছমর মাধযছম যসছেছেই দে হওয়া সম্ভব; 
এিিয ‘আমার যমধা যিই’ – এমি যদাহাই জদছ  চ ছব িা। 

 
এসব চমৎকার তেয জিছয় একটা বই জ ছখছেি যেজভে যশঙ্ক। বইছয়র িামটাও দারুণ ‘The Genius in All of 

Us’। এছত জতজি ব ছেি য , অসাধারণ হওয়ার সবরকম সুছ াগ্ োকা সছেও আমরা অজধকাংশই খুব সাদামাটা 
একটা িীবি কাজটছয় জদই। জতজি ব ছেি, আমরা যকউ ভাছ া কজর, যকউ খারাপ কজর, এটা আমাছদর জিছি য খা 
আছে বছ  হয় িা, আসছ  আমাছদর সবার জিছিই অছিক জকেুই আছে, এখি দরকার ওই জিিটাছক কা টকর কছর 
যতা া। যসটা হয় পজরছবশ, ক্রমাগ্ত যচষ্টা, খাদয, হরছমাি, মািজসক ও শারীজরক অিুশী ি আর অিয জিছির ভূজমকার 



ওপছর। জতজি এন্ডারস এজরকসি িাছমর একিি মছিাজবজ্ঞািীর একটা পরীোর কো উছেখ কছরছেি তাঁর বইছয়। 
এই মছিাজবদ একিি তরুণছক যবছে জিছয়ছেি, জ জি সাত অছঙ্কর যবজশ সংখযা মছি রাখছত পাছরি িা। জকন্তু ক্রমাগ্ত 
অিুশী ি কছর তীব্র মছিাসংছ াগ্ কছর, যশষছমশ যদখা যগ্ছে, ওই তরুণ আজশ অছঙ্কর জবশা  সংখযাও মছি রাখছত 
পাছরি। তার মাছি, এই য  জবশা  যকাছিা অঙ্ক মছি রাখার প্রজতভা, এটা ওই তরুছণর যভতছর জে ই। পজরছবছশর 
কারছণ, যচষ্টাহীিতার কারছণ জতজি তাঁর জবকাশ ঘটাছত পাছরিজি। যেজভে যশঙ্ক ব ছেি, য  যকউ জিজিয়াস হছত 
পাছর, যস  জদ তীব্রভাছব যসটা চায়, যসটা পাওয়ার িিয প্রচণ্ড অিুশী ি কছর। যবছটাছভি তাঁর একটা পেজি রচিা 
করার িিয ৬০-৭০ বার প টন্ত জ ছখছেি, যটে উইজ য়ামস িাছমর আছমজরকার জকংবদজন্ত যবসব  যখছ ায়াড় প্রজতজদি 
এত অিুশী ি করছতি য  তাঁর আেু  যফছট রি যবছরাছত োকত। আমরা িাজি অিুশী ি, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, 
মছিাসংছ াগ্ যভতছরর জিিটাছক সজক্রয় কছর যতাছ । এই জিি আমাছদর সবার যভতছরই আছে, আমরা যসই শ্রম 
স্বীকার কজর িা। এছেছে আছরকটা মিার ঘটিা হছ া IQ Test জিছয়। 

    
                                 আ ছেে জবছিট 

আ ছেে জবছিট, জ জি সবটপ্রেম IQ বা বুজিমত্তা পজরমাছপর পিজত আজবষ্কার কছরি, প্রেম যেছকই বছ  আসজেছ ি 
য  বুজিমত্তা কখিই ‘জিজদটষ্ট’ িয়। জকন্তু এছক তখিই প্রমাণ করা  ায় জি। 

 
রবাটট র্স্ািটবাগ্ট 

অবছশছষ প্রায় ১০০ বের পর আছমজরকার রবাটট র্স্ািটবাগ্ট ২০০৫-এ ববজ্ঞাজিকভাছব প্রমাণ করছ ি য  জবছিট-ই 
জিক; আসছ ই বুজিমত্তা ‘পূবটজিধটাজরত’ িয়। বরং তা পজরবজতটত হছত পাছর চচটা বা অিুশী ছির মাধযছম। বুজি হ  
িতুি সমসযা ও অবস্থার সাছে সংগ্জত জবধাছির সাধারণ মািজসক শজি। 



তাহছ  যমধার উপর জক জিি-এর যকাছিা প্রভাব যিই? িা, তা িয়। জকন্তু কছয়ক শতাজি ধছর য  ভাবা হছচ্ছ 
জিিগুছ া যকব  একই ধারায় কাি কছর চছ - সাম্প্রজতককাছ  যসটা ভু  প্রমাজণত হছয়ছে। যদখা যগ্ছে এগুছ াও 
পজরবজতটত হয় সমছয়র সাছে, িতুি কছর ‘যপ্রাগ্রাম’ করা  ায় এছদর, এবং তখি যসভাছবই কাি কছর চছ  এরা। 
এিিয প্রছয়ািি মিটাছক যবা াছিা ‘আজম কী চাই’।  জদ যবা াি য  আর দশিছির মত মামুজ  সাধারণ একটা 
িীবিই আমার জিয়জত– যদখছবি আপজি তা-ই হছবি। আবার  জদ মিটা বুছ  য  - আজমও পাজর অসাধারণ একিি 
হছত, আমাছকও হছত হছব কা িয়ী অিিয মািুষ – যদখছবি প্রছতযক জদি একটু একটু কছর আপজি  ছেযর জদছক 
এজগ্ছয়  াছবি, পজরণত হছবি এক আছ াজকত িতুি ‘আজম’-যত। 

 
এসাইিছমন্টঃ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** এসাইিছমন্ট আগ্ামী ২২-১০-২০২০ বৃহস্পজতবাছরর মছধয samia.cosmo20@gmail.com জিকািায় যমই  
করছব*** ারা পূছবটর এসাইিছমন্ট িমা দাও জি, একসাছে িমা জদছব*** 
যকাসট জশেক 
সাজময়া যফরছদৌস 

১। শাজফি ভাছব তার যমধা কম। তাই যস পড়াছ খা চচটা বা অিুশী ি কছর িা। অিযজদছক তার সহপািী সুমি 
চচটার মাধযছম ভাছ া ফ াফ  কছর। সুমি শাজফিছক যবা ায় চচটার মাধযছম য  যকউ যমধাবী হছয় উিছত পাছর। 
এিিয িন্মসূছে প্রজতভাবাি হওয়ার প্রছয়ািি িাই। 
প্রশ্নঃ শাজফি কীভাছব চচটার মাধযছম জিছিছক প্রজতভাবাি জহছসছব গ্ছড় তু ছত পাছর বযাখযা কর। 

২। য  যকউ জিজিয়াস হছত পাছর, যস  জদ তীব্রভাছব যসটা চায়, যসটা পাওয়ার িিয প্রচণ্ড অিুশী ি কছর। 
পৃজেবীছত য  যকউ আছ াজকত মািুষ, কা িয়ী অিিয মািুষ হছত জিছির যমধাছক বযবহার কছর। 
প্রশ্নঃ পৃজেবীছত আছ াজকত মািুষ, কা িয়ী অিিয মািুষ হওয়ার িিয তুজম যতামার যমধাছক কীভাছব কাছি 
 াগ্াছব পছয়ন্ট আকাছর বযাখযা কর। 
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