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জীবনের চ োরোবোলি: অিীক কল্পেো 

বযর্থতোর বৃনে ঘুরপোক খোওয়ো মোেুষ জীবে শুরু করনত  োয় হয় অতীত চর্নক, েয়নতো ভলবষযত চর্নক। কোনির গনভথ 
হোলরনয় যোওয়ো অতীত লকিংবো অেোগত ভলবষযত চর্নক জীবে শুরু করো যোয় েো। 
আমরো চজনেলি জীবে সবসময় শুরু করনত হয় বতথমোে চর্নক অর্থোৎ যো আনি তো লেনয়। এলিই গ্রোউন্ড লজনরো। যো 
আপেোর চেই কখনেো কখনেো চসলিই আপেোর জনেয বোড়লত সুলবধো বো প্লোসপনয়ন্ট হনয় উঠনত পোনর- যলি আপলে 
জোনেে চয, তোর সনবথোেম বযবহোর কীভোনব করনত হয়। 
লকন্তু আমরো বোরবোর বযর্থতোর একই বৃনে জলড়নয় পলড়- কনয়কলি ভুনির কোরনে। একলি গনল্পর মধয লিনয় ঐ 
ভুিগুনিোনক খুব সুন্দরভোনব আমরো তুনি ধরনত পোলর: 
এক লিকোলরর জোনি এক িুেিুলে ধরো পড়ি। লেনজর জীবে বোাঁ োনত িুেিুলে লিকোলরনক বিি, আলম খুব চিোি, 
আমোনক লিনয় চতোমোর চপি একিুও ভরনব েো। বরিং আমোনক চিনড় িোও, আলম চতোমোনক লতেলি জ্ঞোনের কর্ো 
চিোেোব। 

 
প্রর্মিো চতোমোর হোনত বনস, লিতীয়িো সোমনের ডোনি এবিং তৃতীয়িো বিনবো মগডোনি লগনয়। িুেিুলের প্রর্ম উপনিি 
লিি, অিীক কর্ো যলি চকউ বনি তো লবশ্বোস করনব েো। লিকোলর বিি, এিো চতো আলমও জোলে। পোলখ বিি, লঠক, 
জোনেো, লকন্তু জোেোিো খুব বড় লবষয় েয়, যো তুলম জোেনি বোস্তব জীবনে তো প্রনয়োগ করোিোই বড় লবষয়। একর্ো বনি 
লিকোলরর হোত চর্নক উনড় সোমনের ডোনি লগনয় বসি। 



 
লিতীয় উপনিি: কী হনত পোরত, কী হনি কী করনত বো যো তুলম হোলরনয়নিো অর্থোৎ যো অতীত হনয় চগনি, আর লিনর 
পোওয়ো যোনব েো তো লেনয় আিনসোস কনরো েো। লিকোলর বিি, তো আলম কলর েো। এরপর পোলখ বিি, আলম লকন্তু 
সোধোরে পোলখ েই। আমোর চপনি মুনতো রনয়নি যো মুরলগর লডনমর সমোে। তুলম যলি আমোনক চিনড় েো লিনয় আমোর 
চপি কোিনত তোহনি মুনতোলি চপনত এবিং ধেী হনয় চযনত পোরনত। 
মুনতো হোতিোড়ো হওয়োর িুুঃনখ লিকোলর আিনসোস ও লবিোপ শুরু করি। পোলখ বিি, বনিলিিোম েো চয, তুলম উপনিি 
অেুসরে কর েো। উপনিি জোেো আর মোেো এক লবষয় েয়। তুলম চতো এখে আিনসোস করনিো। লিকোলর বিি, লকন্তু 
এই চয মুনতো হোতিোড়ো হনয় চগি! পোলখ বিনিো, বনিলিিোম, কোনরো চকোনেো অিীক অবোস্তব বো অসম্ভব কর্োয় লবশ্বোস 
করনব েো। আলম একিো চিোট্ট িুেিুলে, আমোর চপনি মুরলগর লডনমর সমোে মুনতো র্োকনব কীভোনব? লিকোলর বিনিো, 
তোইনতো! এভোনব চতো চভনব চিলখ লে। 

 
এবোর চতোমোর তৃতীয় উপনিিলি িোও। পোলখ মগডোনি লগনয় বিি, হতভোগো, িুিথিোগ্রস্ত ও মূখথরো কখনেো জ্ঞোেীর কর্ো 
চিোনে েো। তোরো লিখনত  োয় েো। তোই তোরো প্রতোরকনির অিীক কর্োয়,  োিবোজনির  োিবোলজনত আর চিোষকনির 
ভয় িোরো প্রভোলবত হয়। তোনির জীবে অিীক কল্পেো অর্বো ভনয়, আতনে, অলেশ্চয়তোয় চিষ হনয় যোয়। তোরো িলরদ্র 
এবিং বলিতই চর্নক যোয়। আমোর প্রর্ম ও লিতীয় উপনিি চর্নক তুলম চকোনেো লিক্ষো েোও লে, তোই তৃতীয় উপনিি 
শুনে আর কী করনব বি। 



 
মোেুনষর জীবনে প্রর্ম চ োরোবোলিই হনে অিীক কল্পেো। িতকরো ৯০-৯৫ ভোগ মোেুষ চিোিনবিোয় ল ন্তো কনর, আমোর 
মো-বোবো যলি অমুনকর মনতো হনতো! বো যলি বড় ঘনর জন্মোতোম লকিংবো অমুনকর চিনি বো অমুনকর চমনয় হতোম অর্বো 
অমুক লবখযোত বযলতর ভোই বো চবোে হতোম তোহনি কতই েো ভোনিো হনতো, কত লকিুই েো করনত পোরতোম। অনেনক 
ভোনব, আহোনর যলি ভোনিো চরজোল্ট করনত পোরতোম, যলি ওখোনে ভলতথ হনত পোরতোম! 

 
এই চয ‘যলি এিো হনতো’ এবিং ‘যলি ওিো হনতো’ এগুনিোই হনিো অিীক কল্পেো। এলি হনে জীবনের প্রর্ম চ োরোবোলি- 
চযখোনে মোেুষ আিনক যোয়। 
মোেুষ যখে অিীক কল্পেো কনর তখে তোর মলস্তষ্ক এই অিীক কল্পেোনক বোস্তব মনে কনর এবিং চস এক ধরনের 
সুখোেুভূলতর মনধয র্োনক। চস বনস বনস ভোনব, এই হনি এই হনতো। লকন্তু আসনি পুনরোিোই িূেয। এ ধরনের ভোবেোয় 
ক্ষলেনকর সুখ সৃলি হয় এবিং মোেুষ তোর মনধয হোলরনয় যোয়। তখে তোর চেে এ অিীক কল্পেোনকই বোস্তব মনে কনর 
এবিং যখে আবোর চস বোস্তনব লিনর আনস তখে এ সুখোেুভূলত আর র্োনক েো। বরিং তখে আিনসোস ও হো-হুতোনির 
বৃনে চস ঘুরপোক খোয়। চস তখে আর এগুনত পোনর েো। 
এনক্ষনে গুরুত্বপূেথ বযোপোর হনিো: মেিলব আর অিীক কল্পেো লকন্তু এক েয়। অিীক কল্পেো হনে চেি কল্পেো, যো 
বযলত লেনজই লবশ্বোস কনর েো। িনি লেনজর চভতর চস চকোনেো কমথসৃ্পহো অেুভব কনর েো। কোরে অিীক কল্পেোনত 
সুলেলিথি িক্ষয র্োনক েো। লকন্তু মেিলব তো েয়। মেিলব হনিো লবশ্বোনসর সুলেলিথি িনক্ষয অগ্রসর হওয়ো। 

 
 
 
 



এসোইেনমন্টুঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***এসাইনমেন্ট আগােী ২০-১০-২০২০ েঙ্গলবামেে েমযে samia.cosmo20@gmail.com এ মেইল কমে 
দিমব।*** 

১। ক)  

 
িোমীম পড়নত বসনিই ভোনব চস ‘যলি সুপোরমযোে’ হনতো তোহনি সব পড়ো লেনমনষই চিষ কনর উনড় লগনয় সবোর 
উপকোর করত। লকন্তু এিো একিো অবোস্তব ল ন্তো। 
প্রশ্নুঃ পড়োনিখো বোি লিনয় শুধু বনস বনস ভোবনিই কী সুপোরমযোনের মনতো উপকোর করো যোয়? এধরনের অবোস্তব 
ল ন্তো চর্নক চবলরনয় আসোর জেয িোমীনমর করেীয় কী? আনিো েো কর। 
   খ) এভোনব অবোস্তব ল ন্তোর মনধয ডুনব র্োকনি ক্ষলেনকর সুখ সৃলি হয় এবিং মোেুষ তোর মনধয হোলরনয় যোয়। 
তখে তোর চেে এ অবোস্তব ল ন্তোনকই বোস্তব মনে কনর এবিং যখে আবোর চস বোস্তনব লিনর আনস তখে এ 
সুখোেুভূলত আর র্োনক েো। তখে আিনসোস ও হো-হুতোনির বৃনে চস ঘুরপোক খোয়। 
প্রশ্নুঃ বোস্তব ও অবোস্তব ল ন্তোর মনধয পোর্থকয কী? ৫লি পনয়নন্ট বযোখযো কর। 

২। ক) প্রশ্নুঃ জ্ঞোেীরো ভুি চর্নক লিক্ষো গ্রহে কনর আর আহোম্মক একই ভুি বোরবোর কনর। তুলম চকোে গ্রুনপ 
র্োকনত  োও? উেনর স্বপনক্ষ আনিো েো কর। 
    খ)  

 
চ োরোবোলি হি পোলের সোনর্ লমলিত আিগো বোলির একলি গভীর স্তর যো ভোরী লজলেসনক সহনজই ডুলবনয় চিয়। 
িোাঁি লকন্তু চিনখ চবোঝো যোনব েো। চিনখ মনে হনব সহনজই যোওয়ো যোনব লকন্তু চগনিই ডুনব চযনত হনব। 
প্রশ্নুঃ আমোনির জীবনের চ োরোবোলি লক লক তো পনয়ন্ট আকোনর লিখ। 
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