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কম�ব�� সখুী জীবন

�ফান �ব�জ উঠল।

চুিপচুিপ িরিসভ করল বািড়র দরু� �ছ�লিট। ওপা�শর ভ��লাক বল�লন-�তামার বাবা আ�ছন?

আিম তার ব�ু। কথা বল�ত চাই।

িফসিফিস�য় জবাব িদল �ছ�লিট-

: বাবা ভীষণ ব��।

: আ�া, তাহ�ল মা-�ক দাও

: িতিনও খবু ব��!

: ও! বড়রা আর �কউ আ�ছন যার সা�থ কথা বল�ত পাির, জ�ির দরকার িছল।

এবার আ�রা িফসিফিস�য় শ�� উ�র িদল �স- আ�ছ, পিুলশ! এবার িকছটুা িচ�ায় প�ড় �গ�লন

ভ��লাক! ব�াপারখানা কী �বাঝার জ�ন� বল�লন, পিুলশ�কই দাও!

�ছাকরাও কম যায় না। তৎ�নাৎ জািন�য় িদল- পিুলশও ব��। �ফান �দয়ার উপায় �নই।

ভ��লা�কর অি�রতা তখন সিত�ই চর�ম। �কৗতূহল দিম�য় �কা�নারক�ম জান�ত চাই�লন-

এছাড়া আর �কউ? �ছ�লিটর উ�র : দমক�লর কম�ীরা আ�ছ। িক� তারাও যথারীিত ব��।

এ-পয�া�য় �মাটামিুট আতি�ত বাবার ব�ুিট আর রাগ সামলা�ত পার�লন না। ���প িগ�য়

রীিতম�তা ��ার িদ�য় উঠ�লন- ইয়ািক�হ��? সবাই ব��! �তামার বাবা-মা, পিুলশ, দমকল-কম�ী

�কউই �ফান ধর�ত পার�ছ না? কী িন�য় ও�দর এত ব��তা? কর�ছটা কী ওরা একটু �িন!

চাপা��র উ�র এ�লা: ‘ি�জ আং�কল, দয়া ক�র আ�� বলনু। সবাই আমা�ক খুঁজ�ত ব��!’



ব��তার (!) এ-ও এক নমনুা ব�ট।

িক� আমরা এমন দিু��াি�� ব��তা চাই না �কউ। আমরা চাই আন�ময় ব��তা।

কম�ব�� জীবন মা�ন স�ুা�� ও দীঘ�ায়ু

�াচীন �বাদ ম�ত, কাজ কর�ত কর�ত মানষু বড়�জার �া� হয় িক� কাজ না কর�ত কর�ত �স

হ�য় প�ড় হতাশ ও িবষ�।

কম�ব��তাহীন অলস মান�ুষর �া��ঝুিঁকও তুলনামলূক �বিশ। আর �দনি�ন �িটন অনসুা�র

কম�ব�� সময় পার ক�রন যারা, তারা অ�প�াকৃত স�ু জীবনযাপন ক�রন। বা�ড় তা�দর দীঘ�ায়রু

স�াবনা। ফল�স বূ��তা �দহ মন�ক রা�খ স�ু ও �া�ণা�ল। দরূ হয় ম�নর �মঘ। যাবতীয়

আলস� ও �নিতিচ�া-হতাশা-িবষ�তা�ক িবদায় ক�র। জীবন হ�য় ও�ঠ আন�ময় ও সাথ�ক।

এর পাশাপািশ �য�কা�না সমস�া �মাকা�বলায় ম�না�দিহক িদক �থ�ক তারা হন অিধকতর স�ম।

গ�বষণায় �দখা �গ�ছ, �মাগত নানারকম কা�জর মধ� িদ�য় মানষু হ�য় ও�ঠ বা�ববাদী। বিু�ম�া

হ�য় ও�ঠ সতুী�। �িৃতশি� থা�ক অটুট।

ব��তায় সখুিন�া ও �খর মি��

ল��পা�ন ব�� মান�ুষরা সিুন�া উপ�ভাগ ক�রন। ঘমু �থ�ক �ভা�র জাগ�ত পা�রন �কা�না জড়তা

ছাড়াই। তা�দর সাম�ন কারণটা �� থা�ক �য, �কন তারা �ভা�র জাগ�বন। সিুনিদ��

কম�পিরক�নার কার�ণই তা�দর জন� এটা �বশ সহজ। য�ুরা��র নথ�ও�য়�ান�িব�িবদ�াল�য়র

�ায়িুবদ�দর ম�ত, কম�ব�� িদন কাটান যারা, তারা অিন�া ও ঘমু-সং�া� জিটলতায় �ভা�গন

কম। ি�প সা�য়� জান�া�ল �কািশত ��ফসর �জসন অং ব�লন, �য-�কা�না বয়সী মান�ুষর

����ই এটা সত�।

�ি�য়াস�ইন িনউ�রাসা�য়� জান�া�লর একিট ির�পা�ট�গ�বষক সারা �ফিসিন ব�লন, হ�রক �কার

কাজ আর চ�া�ল��র পথ ধ�র মি��� ঘ�ট িনউ�রা�াি�িসিট বা িনউ�রা�নর সং�যাগায়ন। মি��

হ�য় ও�ঠ �খর।



এসাইন�ম�ঃ

১। এক ভ��লা�কর একটা �ছ�ল হঠাৎ অ�ত�ািশত দঘু�টনায় মারা যায়। ভ��লাক িকছ�ুতই এই

মতৃু��শাক সহ� কর�ত পারিছ�লন না। দঃুসহ য�ণায় তার মম�াি�ক িদন কাট�ছ। খাওয়া-দাওয়া,

ঘমু, কাজকম�সব িকছ�ুতই �িবরতা চ�ল এ�স�ছ। এ ক��র ভার বহন করা িকছ�ুতই স�ব নয়।

শরীর মন প�ুরা �ভ�� �গ�ছ । তার িছল এক �ছ�ল, এক �ম�য়। �ছ�লিট মারা �গ�লও �ম�য়িট

আ�ছ। একিদন �স আবদার ক�র বসল – ‘বাবা, আমা�ক একটা কা�ঠর �নৗকা বািন�য় িদ�ব?’

�ছা�টা �ম�য়�ক খিুশ কর�ত িতিন একটানা ক�য়ক ঘ�া পির�ম ক�র কাঠ িদ�য় একিট �নৗকা

বানা�লন। �নৗকাটা �ম�য়র হা�ত তু�ল িদ�তই তার ম�ন হল �নৗকা বানা�নার মা� এই ক�য়ক

ঘ�াই িতিন প�ু�শা�কর য�ণা �থ�ক ম�ু িছ�লন। �কন িতিন এই সময়টা প�ু�শা�কর দঃুখ

অনভুব ক�রন িন? কারণ খুঁজ�ত িগ�য় �টর �প�লন �ছ�লর মতৃু�র পর এই �থম িতিন �ছ�ল

স��ক�িকছ ভুাবার স�ুযাগ পানিন। তখন িতিন বঝু�লন কাজ িজিনসটা এমনই। �নৗকা �তির

করার সময় িতিন ঐ কাজটার �ভত�র পরুাপিুর ডু�ব িগ�য়িছ�লন, তাই িতিন স�ান হারা�নার

�শাক অনভুব কর�ত পা�রন িন।

২। সমুন ৭ম ��িণর ছা�। এই মহামািরর সময় �ুল ব� থাকায় বাসায় িদন কা�ট। িকছ ভুা�লা

লা�গ না। �ুল �থ�ক িশ�ক পড়া �দন তাও ভা�লা লা�গ না �শষ কর�ত। িঠকম�তা �গাসল,

খাওয়া বা ঘমু িকছইু ক�র না। এমনিক বাসার কা�জও �কা�না সহ�যািগতা ক�র না।

অন�িদ�ক তার এক ব�ু ইশমাম এই মহামািরর সময়টা খবু স�ুরভা�ব কা�জ লািগ�য়�ছ।

সারািদ�নর জন� সািজ�য় িন�য়�ছ �িটন। ফ�ল সব কাজ স�� হ�� স�ুরভা�ব। সারািদন

কাটায় খবু আন��র সা�থ।

ক) কম�ব��তা ম�নর �মঘ দরূ ক�র --- এই গ��র আ�লা�ক ৫িট প�য়�� ব�াখ�া কর।



★★★এসাইন�ম� আগামী ০২-০৭-২০২০ বহৃ�িতবা�রর ম�ধ� samia.cosmo20@gmail.com

এ �মইল ক�র িদ�ব।★★★ যারা আ�গরটা এখ�না দাও িন, তারা দ�ুটা একসা�থ িদ�ব।★★★

ক) এই দইুজ�নর ম�ধ� মলূ পাথ�ক� �কাথায়? কাজ কর�ত কর�ত মানষু বড়�জার �া� হয়

িক� কাজ না কর�ত কর�ত �স হ�য় প�ড় হতাশ ও িবষ�--- এই �বাদিট সমু�নর ����

কতটা সত� তা ৫িট প�য়�� ব�াখ�া কর।

খ) ইশমা�মর আন�� িদন কাটা�নার মলূ রহস�টা কী? নতুন নতুন কাজ করার মধ� িদ�য়

�মধার িবকাশ ঘ�ট কীভা�ব ৫িট প�য়�� ব�াখ�া কর।


