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নিজেজে দেখা 

 
রবীন্দ্রিাথ ঠােুজরর এেটা েথা আজে- ‘দখাোঁড়ার পা খািায় পজড়- দে দেবল খািার দোষ িয়, দখাোঁড়ার পা-টারও 
পনড়বার নেজে এেটু নবজেষ দ াোঁে আজে।’ অথথাৎ এেবার িা, িযাড়া বারবারই দবলতলা যায়। আমরা বনল এেই 
ভুল বার বার েরা। দখয়াল রাখুি, আপিার েীবজি এমি নেেু হজে িা দতা? 
প্রনত মাজের দেজষ রুনটিগুজলা নিজয় বেুি। দেখুি েতগুজলা লাল োনল। বারবার েপথ েজরও নে দেষ পযথন্ত 
পরীক্ষার আজের রাজতই পড়জত বেজেি? েরব িা েজরও নে োরারাত দেেবুজে আড্ডা নেজেি? েনেি রুনটি ভঙ্গ 
েজর বনু্ধর োজথ দোজি েথা বলজেি? এলামথ বন্ধ েজর নেজয় েনেি বাড়নত েময় ঘুনমজয় োনটজয়জেি? নিন্তা েজর 
দেখুি, বারবার নে এেই েজতথ পজড় যাজেি? যনে তাই হয় তাহজল এটা বন্ধ েরার েিয েী েরজেি আপনি? 
আেজল আত্মপযথাজলািিা হজলা নিজের োজে নিজের েবাবনেনহতা। নিজের োজে যত স্বে থােজত পারজবি তত 
োেজলযর পজথ এনেজয় যাজবি আপনি। 

 
তজব প্রথম মাজের আত্মপযথাজলািিা েজরই ভয় দপজয় যাজবি িা। হতাে হজবি িা দয- আর েম্ভব িা। বরং এই 
েবাবনেনহতাটুেু নিয়নমত েরজবি। দহাে িা এেই ভুল, পড়ুে েত েত ক্রে নিহ্ন। নেন্তু এই দয েজিতিতা দয- এ 
বৃত্ত দথজে আমার দবনরজয় আেজত হজব- এটাই িতুি মািুষ হওয়ার পজথ আপিার প্রথম ধাপ। 

 



এোইিজমন্টঃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***এোইিজমন্ট আোমী ০৩-১১-২০২০ মঙ্গলবাজরর মজধয samia.cosmo20@gmail.com এ দমইল েজর  
নেজব।***যারা আজের এোইিজমন্ট োও নি, তারা দমজহরবানি েজর এই এোইিজমজন্টর োজথ েমা নেজব।*** 

১। এেনেি েোজল আপিাজে ৮৬,১৮৪ টাো নেজয় বলা হজলা োরানেি এর দথজে যত খুনে খরি েরজত 
পারজব। নেন্তু েতথ হজলা যতটুেু পারজব িা তা নেিজেজষ দেরত নেজত হজব। েী েরজবি আপনি? দিষ্টা েরজবি 
েবটা খরি েরজত, অন্তত যনে বুনিমাি হজয় থাজেি। আমাজের েীবিটাও এমনি। প্রনতনেজির ৮৬,১৮৪ দেজেন্ড 
নমজলই আমাজের েীবি। দিষ্টা েরুি েবগুজলা মুহূতথ োজে লাোজত। 
প্রশ্নঃ দিনশেশে সময় ফেরত ফিয়া যায় না। অর্থাৎ প্রদতদি মূহুতথশে োশে লাগাশত হশে। েী েী উপাশয় সমশয়র 
মশযেই োে সম্পন্ন েরশত পাদর? ৫দি পশয়শে েোখ্ো ের। 

২। োন্তা প্রনতনেজির দেজষ রুনটি ক্রে দিে েরজত নেজয় যখি দেজখ এেই ভুল বারবার েজরজে তখি হতাে 
হজয় রুনটি অিুেরণ েরার ইজে হানরজয় দেজল। োরণ অতীজতর ভুলগুজলা নিজয় ক্রমােত নিন্তার েজল োন্তা 
নপনেজয় যাজে। 
প্রশ্নঃ প্রদতদিন যখ্ন োন্তা সশেতন হশে তার ভুলগুশলার েোপাশর তখ্ন োন্তার ভুশলর পদরমাণ েশম আসশে। 
েীভাশে োন্তা দনশের ভুলগুশলাশে েদমশয় েোেদিদহতার দিশে এদগশয় যাশে? ৫দি পশয়শে েোখ্ো ের। 
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