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***এসাইন�ম� �লখার জন� িকছ িুদক িন�দ�শনা

***�লখার আ�গ অবশ�ই ভা�লাভা�ব টিপকিট পড়�ত হ�ব। তারপর �� প�ড় স�ুরভা�ব ব�াখ�া কর�ত হ�ব। প�য়�� ব�াখ�া

মা�ন প�য়� িল�খ তা বিুঝ�য় িলখ�ত হ�ব। ��� যিদ প�য়�� িলখ এমনিট থা�ক তাহ�ল �ধ পু�য়� আকা�র িলখ�লই

হ�ব।***

�িত�যািগতা িন�জর সা�থ

এমন একিট �িত�যািগতা যা�ত ৪০ �থ�ক ৫০ �কািট �িত�যাগী অংশ িন��। ল�� একিট ব�ৃ�র মা�ঝ �প�ছা। �যখা�ন �ধু

একজ�নর �ব�ঁচ থাকার আ�য় র�য়�ছ। �সখা�ন �য �প�ছ�ত পার�ব, �স-ই �ব�ঁচ থাক�ব। আর বািক সবাই মারা যা�ব।

�িতিনয়ত রাসায়িনক অ� বিষ�ত হ��। ল� ল� �িত�যাগী ম�ু�ত�মারা যা��। িক� একজন �িত�যাগী সকল িবপদ অ�াহ�

ক�র �সই ব�ৃ� ��বশ করল। আর সম�য়র িববত��ন মানষু��প আিবভূ�ত হ�লা এই পিৃথবী�ত। মাতৃগ�ভ�একিট িড�ানরু সা�থ

িমিলত হওয়ার জ�ন� িপতার �দহ �থ�ক �য ৪০ �থ�ক ৫০ �কািট ��াণ যুা�া �� ক�রিছল, আপিন হ��ন �সই ��াণরু

িবকিশত �প, �য িড�ানরু সা�থ িমিলত হ�ত �প�রিছল। ৪০/৫০ �কািটর সা�থ �িত�যািগতায় জয়ী হ�য়িছ�লন ব�লই আপিন

পিৃথবী�ত আস�ত �প�রিছ�লন। অথ�াৎ আমা�দর জ��র �� �থ�কই �িত�যািগতা।

গ� ১

আমরা অ�ন�কই জািন, এক পাথ�ুর �িম�কর-

“�স হ�ত �চ�য়িছল এক বিণক, কারণ অ�থ�র �জৗলসু তা�ক ম�ু ক�রিছল। বিণক হ�য় �স তৃ� হয় িন। হ�ত �চ�য়িছল রাজার

বড় কম�চারী, কারণ �মতার �মাহ তা�ক অ� ক�রিছল। িক� বড় কম�চারীর অ�ঢল �মতা তা�ক শাি� �দয় িন, কারণ �স

�দ�খিছল স�ূয�র �মতা তার �চ�য়ও �বিশ।

সযূ�হ�য়ও তার সাধ �ম�ট িন, কারণ এক টুক�রা �মঘ তা�ক �ঢ�ক িদ�য়িছল। �মঘ হ�য় �স হা-�তাশ ক�রিছল, কারণ এক

পশলা বাতাস তা�ক ভািস�য় িন�য় িগ�য়িছল। বাতাস হ�য় �স অখিুশ িছল, কারণ এক টুক�রা পাথর�ক �স িকছ�ুতই সরা�ত

পা�র িন। এক পাথর হ�য় িক �স শাি� �প�য়িছল? না, কারণ �স ব�ুঝ�ছ পাথ�ুর-�িম�কর হাতুিড়র আঘাত পাথর�কও �ংস

ক�র িদ�ত পা�র। তাই বািক জীবন �স কািট�য়�ছ অতৃ� এক পাথ�ুর-�িমক িহ�স�বই।”



আমা�দর ��ত��কর অব�া ঐ �িম�কর ম�তাই। অন� �কউ হয়�তা আমার �চ�য়ও �বিশ ভা�লা আ�ছ—এই আশ�ায় �মাগত

�িত�যািগতায় িল� হই আমরা। ব�গত অজ��নর �মাহ আমা�দর অতৃি��ক আ�রা বািড়�য় �দয়। কারণ ব� কখনও তৃি� িদ�ত

পা�র না।

গ� ২

এক জাপািন বালক। ১৩ বছর তার বয়স। একটা দঘু�টনায় বাম হাত হাির�য় �ফলল। তার িছল জ�ুডা �শখার �চ� আ�হ।

িক� �য�হতু তার বাম হাত �নই, �কা�না জ�ুডা-�� তা�ক িশষ� িহ�স�ব �হণ কর�ত রািজ হ�লন না-বাম হাত �নই, এ�ক কী

�শখা�বা? জ�ুডা �তা একটা সাংঘািতক ব�াপার! �যটার জ�ন� দ�ুটা হা�তর ��য়াজন। �ছ�লিট এই ��র কা�ছ যায়, ঐ ��র

কা�ছ যায়। সবাই �ধ বু�ল �য, না, তুিম জ�ুডা িশখ�ত পার�ব না। �তামার জ�ন� এ��লা নয়। তুিম বরং অন� িকছ কুর। িক�

বালক িব�া�স অটল। বাম হাত �নই তা�ত কী? জ�ুডা �স িশখ�বই। �ঘারাঘিুর কর�ত কর�ত �শষ�মশ �স এক ব�য়াব�ৃ ��র

স�ান �পল। বাল�কর �শখার আকুিত �দ�খ ��র মায়া হল। িতিন তা�ক বল�লন �য, িঠক আ�ছ, আিম �তামা�ক �শখাব। ত�ব

�িত�া কর�ত হ�ব �য, আিম যা বলব তা তুিম মান�ব এবং �ল�গ থাক�ব।

�� হল তার জ�ুডা �শখা। িদন �গল, স�াহ �গল, মাস �গল। বছর পার হল। একসময় �ছ�লিট অবাক হ�য় ল� করল-

�িতিদন তার �� তা�ক একটা �কৗশলই, জ�ুডার একিট প�াচঁই �কবল �শখা��ন। ডান-বাম, সাম�ন-�পছ�ন আর িকছইু না,

�ধ এুকটাই �কৗশল, একটাই প�াচঁ। একসময় তার ম�ন �� জাগল, দঃুখ হ�লা-জ�ুডার এত প�াচঁ আ�ছ, সব বাদ িদ�য় ��

আমা�ক �ধ এুকিট প�াচঁ �শখা��ন! আবার সাহসও পায় না �য, ��র সাম�ন বল�ল আবার না �বয়াদিব হ�য় যায়। একিদন

সাহস ক�র ব�লই �ফল�লা �য, �সন�সই! (জ�ুডা-���ক িশষ�রা স�ান ক�র ডা�ক �সন�সই) আিম িক আর �কা�না �কৗশল

িশখব না? -বলল খবু ক�ণ ��র। �� জবাব িদ�লন, তুিম একিট �কৗশল িশখছ আর এই একিট �কৗশলই, একিট প�াচঁই

�তামার ভা�লাভা�ব র� করা দরকার। অতএব একা�িচ�� অনশুীলন ক�র যাও।

�� ব�ল িদ�য়�ছন। তার কা�ছ এটুকুই য�থ�। �য�হতু �� তা�ক খবু ��হ ক�রন, একটা প�াচঁই মমতার সা�থ বার বার বার

বার �শখা��ন-�স অনশুীলন ক�র চলল। পাচঁ বছর পার হ�য় �গল এই একটা প�াচঁ িশখ�ত। দীঘ�অনশুীল�ন এই প�া�ঁচর

সবিকছ দুা�ণভা�ব র� কর�লা �স। এবার �� িস�া� িন�লন তা�ক �িত�যািগতায় নামা�নার। �িত�যািগতা �� হ�লা। �থম

দইু ম�া�চ খবু অনায়া�স �স ঐ এক প�াচঁ িদ�য়ই দজুন�ক হাির�য় িদল। এবার ফাইনাল। ফাইনাল ম�া�চ �স সিত� সিত� �বশ

�বকায়দায় পড়ল। কারণ তার �িতপ� �বশ শি�শালী আর অিভ�। একসময় ম�ন হ�লা �য, বালকিট �বাধহয় �হ�র যা��।

ভীষণ মার খা��। �রফািরও বঝু�ত পার�ছ না �খলা িক চল�ত �দ�ব, না থািম�য় �দ�ব। কারণ �যভা�ব �ছ�লিট মার খা��

তা�ত �য�কা�না সময় �স প�ড় �য�ত পা�র। িক� তার �� ইশারা কর�লন �য, না, �খলা চলকু। িবরিত হ�লা। �� বাল�কর

মাথায় হাত বিুল�য় উৎসাহ িদ�লন। স�ুর �খলছ। তুিম িজত�ব। �খলা আবার �� হল। শি�মান �িতপ� অ�ধয�হ�য় উঠল।

মিরয়া হ�য় আ�মণ কর�ত লাগল। বালক ঠা�া মাথায় �িতিট আ�মণ কাটা��। হঠাৎ �িতপ� একটা ভুল করার সা�থ সা�থ

বালক তার প�াচঁ ��য়াগ করল এবং িজ�ত �গল। বালক চ�াি�য়ন হল। চ�াি�য়ন হ�য় বালক �তা মহাখিুশ।



এটা তার কা�ছও িব�য়কর �য, একিটমা� �কৗশল ��য়াগ ক�র �স িজ�ত �গল! �ফরার প�থ �স ���ক িজ��স করল �য,

�সন�সই! এই একিটমা� �কৗশল ��য়াগ ক�র আিম িজতলাম কী ক�র? তখন �� বল�লন �য, �দখ, তুিম দিুট কার�ণ

িজ�তছ। এক হ��, তুিম জ�ুডার খবু দ�ুহ একিট �কৗশল, খবু ক�কর জিটল একিট প�াচঁ�ক খবু ভা�লাভা�ব িশ�খছ। দইু

হ��, আমার জানাম�ত এই প�াচঁ �থ�ক বাচঁার জ�ন� �িতপ��র একিটই পথ আ�ছ। তা হ�লা �িত��ীর বাম হাত ধ�র

�ফলা। �স যিদ �তামার বাম হাত ধর�ত পারত তাহ�লই বাচঁ�তা। িক� �তামার �তা বাম হাতই �নই। অতএব তুিম িজ�ত �গছ।’

এসাইন�ম�ঃ

১।

অন� িশ�াথ�ী�দর ম�তা নয় স� দুা�সর জীবন। জ� �থ�কই দইু হাত �নই। পা�য়র ওপর ভরসা ক�রই জীবন চ�ল। ত�ব

শারীিরক এই �িতব�কতা দমা�ত পা�রিন স��ুক। িন�জর পা দ�ুটা�কই লড়াই�য়র হািতয়ার ক�র িন�য়�ছ। ই�াশি��ত ভর

ক�র পা�য় িল�খই জিুনয়র �ুল সািট�িফ�কট পরী�া (�জএসিস) িদ�য়�ছ এই িক�শার। স�রু ই�ার কা�ছ দাির�� ও

�িতব�কতা দ�ুটাই হার �ম�ন�ছ। হাত না থাকায়ও �স �াভািবক জীবনযাপন কর�ছ। �কা�না িকছ�ুতই িপিছ�য় �নই।

আমার সীমাব�তাই আমার শি�। আিম জািন কীভা�ব সীমানা বাড়া�ত হয়। আিম আমার সাম�থ��র সীমানা �িতিনয়ত

বাড়াি�।- উপ�রর ঘটনার আ�লা�ক ১০িট প�য়�� ব�াখ�া কর।

*** এসাইন�ম� আগামী ১৪-০৭-২০২০ ম�লবা�রর ম�ধ� samia.cosmo20@gmail.com িঠকানায় �মইল কর�ব***

�কাস�িশ�ক

সািময়া �ফর�দৗস

৩। একবার ি��কটার অিনল কু�ল�ক ৮ উই�কট পাওয়ার পর িজ��স করা হ�য়িছল আপিন এখন কা�ক হারা�ত চান?

িতিন উ��র ব�লিছ�লন আিম আমার িন�জর �রকড�ভাঙ�ত চাই। অিনল কু�ল িন�জর �রকড�ভাঙ�ত �চ�য়�ছন �কন তা ৫িট

বা�ক� বিুঝ�য় িলখ।

২। �িত�যািগতা বল�ত কী বঝু? অন�জন�ক টপ�ক যাওয়া নািক গতকা�লর আিম’র সা�থ আজ�কর আিম’র তুলনা করা?

তুিম যিদ িন�জর সা�থ �িত�যািগতা কর তাহ�ল কীভা�ব কর�ব তা ৫িট প�য়�� িলখ।


