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ক োন ো  োজ  রনে কেনে ক উ ক উ অন   সময় দ্বিধোগ্রস্ত হয়,  োজটি সুচোরুভোনে সম্পন্ন  রনে পোরনে 

 ী পোরনে  ো এই কভনে। েো ছোড়ো  োজটি  রনে কেনে ক   ী মন   রনে, ক   ী সমোনেোচ ো  রনে, এই 

দ্বিধো ও সংন োনচ েোরো েনস থোন , ফনে েোনের সং ল্পও দ্বিধোদ্বিে হয়।  

 

কে ক োন ো  োজ  রনে কেনে মন র েৃঢ় ইচ্ছো পূরনে প্রদ্বেেন্ধ েোর সৃটি হয়, ক উ ক উ দ্বিধোগ্রস্ত হয়। 

কেো েজ্জো ও সমোনেোচ োর ভনয় েোনের মন  এই দ্বিধো েো সনেনহর সৃটি হয়। েোই কে  োজ  রোর জ য েোরো 

সং ল্প  নর, েো অন যর সমোনেোচ োয় েোধোগ্রস্ত হয়। দ্ব ে ু সেসময় ভুে সংন োধ  োরী েনু্ধ দ্বহনসনে  োজ 

 নর থোন । দ্ব ে ু আনছ েনেই মো ুষ েোর ভুে সংন োধ   নর সটি  পনথ চেনে পোনর। এই দ্ব ে ু 

মো ুষন  উৎসোহ, উদ্দীপ ো ও কপ্ররেো কজোেোয় েনে সোরোজীে  দ্ব েনু র উপদ্বিদ্বে  োম ো  রো উদ্বচে। 

 

প্রশ্ন:   দ্বে  োদ্বম ী রোনয়র মনে, এ টি কেনহর  থো  ী ভূদ্বম ো রোখনে পোনর? 

 

 দ্বে মন   নর  কে এই পৃদ্বথেীনে ক উ দ্ব নজন  দ্ব নয় েযস্ত ও দ্বেব্রে হনে জন্মগ্রহে  নরদ্ব । এখোন  সেোই 

পনরর উপ োনর দ্ব নজন  উৎসে গ  রনে—এিোই মো েজীেন র ব্রে হওয়ো উদ্বচে। 

 

সমোনজ অন   কেো  আনছ েোরো মন  মন  মো ুনষর জ য ভোনেো ক োন ো  োজ  রনে চোয়; দ্ব ন্তু প্র োন য 

কেো েজ্জো, অন যর সমোনেোচ ো ও দ্ব েোর ভনয় েোরো দ্ব নজনের গুটিনয় রোনখ। এ ধরন র মো ুনষর মন  

ক োন ো শুভ,  েযোে র দ্বচন্তো েুেেুনের মনেো কজনে উিনেও আেোরও েো সমোনেোচ োর ভনয় দ্ব নভ েোয়। 

অন যর েুুঃখ-কেে োয় েোনের প্রোে  োাঁেনেও কসিোন  ক উ েুে গেেো ভোেনে পনর মন   নর  কচোনখর পোদ্ব  

প্রোেপনে আি োয়। কেমদ্ব  সোমো য এ টি কেনহর  থোয় অন যর েযথো  মনে পোনর কজন ও উনপক্ষোর ভোে 

কেদ্বখনয় েোরো চনে েোয়। অন যর সমোনেোচ োন  েোরো এেিোই প্রোধো য কেয় কে মহৎ ক োন ো উনদ্দন য সমোনজর 

অন ন  ঐ যেদ্ধ হনেও েোরো কসই েনে কেোে দ্বেনে পোনর  ো। েোনের সে  ক্তি দ্ব েনু র ভয় ও 

সমোনেোচ োনেই মনর েোয়। 
 

প্রশ্ন:  ‘সং নয় সং ল্প সেো িনে’— উক্তিটি েযোখযো  নরো। 

প্রশ্ন:  মহে্ উনদ্দন য েনের সোনথ  দ্বে দ্বম নে পোনর  ো ক  ? 
 


