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[ললৌবকক দর্থন] 
প্রথম সংস্করশ্নণর ভূবমকা 

এশ্নলাশ্নমশ্নলাভাশ্নব মশ্নন যখন লয প্রে উদয় হইশ্নতবিল, তখন তাহা বলবখয়া রাবখশ্নতবিলাম, 
পুস্তক প্রণয়শ্ননর জনয নশ্নহ, স্মরণাশ্নথথ। ওগুবল আমাশ্নক ভাসাইশ্নতবিল অকূল বচন্তা-সাগশ্নর 
এবং আবম ভাবসয়া যাইশ্নতবিলাম ধমথজগশ্নতর বাবহশ্নর।  

১৩৫৮ সাশ্নলর ১২ই জজষ্ঠয; ববরর্াশ্নলর তদানীন্তন ল-ইয়ার মযাবজশ্নেট ও তববলগ 
জামাশ্নতর আবমর জনাব এফ. কবরম সাশ্নহব আমাশ্নক তাাঁহার জামাতভুক্ত করার মানশ্নস 
সদশ্নল হঠাৎ তসবরফ বনশ্নলন আমার বাড়ীশ্নত। বতবন আমাশ্নক তাাঁহার জামাতভুবক্তর 
অনুশ্নরাধ জানাইশ্নল আবম তাাঁহাশ্নক ববললাম লয, ধমথজগশ্নত এরূপ কতগুবল নীবত, প্রথা, 
সংস্কার ইতযাবদ এবং ঘটনার বববরণ প্রচবলত আশ্নি, যাহা সাধারণ মানুশ্নষর লবাধগময নশ্নহ 
এবং ওগুবল দর্থন ও ববজ্ঞাশ্ননর সবহত সামঞ্জসযপূণথ নশ্নহ, এমনবক অশ্ননকশ্নেশ্নে ববপরীতও 
বশ্নট। ধমথ, দর্থন ও ববজ্ঞান এই বতনবট মতবাশ্নদর সমন্বয় সাধশ্ননর উশ্নেশ্নর্য বচন্তা কবরশ্নত 
যাইয়া আমার মশ্নন কতগুবল প্রশ্নের উদয় হইয়াশ্নি এবং হইশ্নতশ্নি। আবম ঐগুবল সমাধাশ্নন 
অেম হইয়া এক ববভ্রাবন্তর আাঁধার কূশ্নপ বনমবিত হইয়া আবি। আপবন আমার প্রেগুবলর 
সুষু্ঠ সমাধানপূবথক আমাশ্নক লসই ববভ্রাবন্তর আাঁধার কূপ হইশ্নত উদ্ধার কবরশ্নত পাবরশ্নল আবম 
আপনার জামাতভুক্ত হইশ্নত পাবর। জনাব কবরম সাশ্নহব আমার প্রেগুবল বক, তাহা জাবনশ্নত 
চাবহশ্নল আবম আমার প্রশ্নের একখানা তাবলকা (যাহা অে পুস্তশ্নকর ‘সূচীপে’ রূশ্নপ বলবখত 
আশ্নি লসই রূশ্নপই) তাাঁহাশ্নক প্রদান কবরলাম। বতবন উহা পাঠ কবরশ্নলন এবং সশ্নে লইয়া 
চবলয়া লগশ্নলন, আর ববলয়া লগশ্নলন — “বকিুবদন বাশ্নদ এর জওয়াব পাশ্নবন”। 

কবরম সাশ্নহব চবলয়া যাইবার কশ্নয়কবদন পশ্নর আবম পাইয়াবিলান কমুযবনজশ্নমর অপরাশ্নধ 
আসামী বহসাশ্নব লফৌজদারী মামলার একখানা ওয়াশ্নরন্ট, বকন্তু আমার প্রেগুবলর জবাব 
আজও পাই নাই। কবরম সাশ্নহবশ্নক প্রদত্ত তাবলকার প্রশ্নের সবহত লকান        পৃ ১ 

 

 



বযাখযা বিল না। লফৌজদারী মামলার জবাববদবহ কবরবার উশ্নেশ্নর্য আমাশ্নক প্রেগুবলর বকিু 
বযাখযা বলবখশ্নত হয়। লসই বযাখযা বলখাই হইল এই পুস্তক রচনার মূল উৎস। বনশ্নদথাষ 
প্রমাশ্নণ মামলা চূড়ান্ত হইশ্নল ঐগুবলশ্নক আবম পুস্তক আকাশ্নর গ্রবথত কবরলাম। গ্রন্থনায় 
আমাশ্নক উৎসাবহত ও সহশ্নযাবগতা দান কবরয়াবিল লেহাস্পদ লমা. ইয়াবিন আলী বসকদার।  

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা সম্পশ্নকথ নানাববধ উপশ্নদর্, ভ্রম সংশ্নর্াধন, এশ্নলাশ্নমশ্নলা 
প্রেগুবলশ্নক রৃ্ঙ্খলাবদ্ধ ও লেণীববভাগ কবরয়াশ্নিন েশ্নদ্ধয় অধযাপক কাজী লগালাম কাবদর 
সাশ্নহব।  

এই পুস্তকখানার সম্পাদনা লর্ষ হইয়াবিল ববগত ১৩৫৮ সাশ্নল। বকন্তু নানা কারশ্নণ এযাবৎ 
প্রকার্ করা সম্ভব হয় নাই। বতথমাশ্নন ইহার লকান লকান অংশ্নর্র বকিু বকিু পবরবতথন ও 
পবরবধথন কবরয়া প্রকার্ করা হইল। ববধথত অংশ্নর্র ভ্রম সংশ্নর্াধশ্ননর েম স্বীকার 
কবরয়াশ্নিন েশ্নদ্ধয় অধযাপক মুহাম্মদ র্ামসুল হক সাশ্নহব এবং প্রকার্নায় আবথথক 
সাহাযযদান কবরয়াশ্নিন মাননীয় অধযাপক র্রফুবেন লরজা হাই সাশ্নহব। এতদকারশ্নণ 
সহশ্নযাগীশ্নদর বনকট আবম বচরকৃতজ্ঞ।  

ববনীত  

গ্রন্থকার 

লামচবর, ববরর্াল 

২০ োবণ ১৩৮০ 

বিতীয় মুদ্রশ্নণর ভূবমকা 
‘সশ্নতযর সন্ধান’ পুবস্তকাখানা প্রকাবর্ত হইশ্নল ইহা সুধীমহশ্নল সমাদৃত হয়, বহু পে-
পবেকায় প্রর্ংসামূলক সমাশ্নলাচনা হইশ্নত থাশ্নক এবং বইখানার জনয বাংলাশ্নদর্ ললখক 
বর্ববর আমাশ্নক ‘হুমায়ুন কববর সৃ্মবত পুরস্কার’ প্রদান কশ্নর [৮. ৫. ১৯৭৯]। 

আর্া বিল লয, ‘সশ্নতযর সন্ধান’ পুবস্তকাখানার বিতীয় মুদ্রণ সম্ভব হইশ্নল তাহাশ্নত বকিু 
নতুন তত্ত্ব জানার জনয বকিু নতুন প্রে পবরশ্নবর্ন কবরব, বকন্তু নানা কারশ্নণ তাহা আর 
সম্ভব হইল না। এই বইখানা প্রথম প্রকাশ্নর্র বযাপাশ্নর আমাশ্নক লয সমস্ত প্রবতকূল অবস্থার 
সমু্মখীন হইশ্নত হইয়াবিল এবং বতথমাশ্ননও হইশ্নতশ্নি — আবম আর্া কবর লয,   পৃ ২ 

আমার বলবখত ‘মুক্তমন’ নামীয় পুস্তকখানার ‘ভূবমকা’-এ তাহা বযক্ত কবরব। তশ্নব সামানয 
পবরবতথন ও পবরবধথন যাহা করা হইল, তাহার মশ্নধয — ‘ঈশ্বর বক দয়াময়?’ র্ীষথক একবট 
প্রে এবং ঢাকা ববশ্বববদযালশ্নয়র মাননীয় অধযাপক (রাষ্ট্রববজ্ঞান ববভাগ) সরদার ফজলুল 
কবরম সাশ্নহশ্নবর বলবখত (সংবাদ পবেকায় প্রকাবর্ত) একবট অবভমত িাড়া আর বকিুই 
উশ্নেখশ্নযাগয নশ্নহ। কাশ্নলাপশ্নযাগী পবরবতথন করা লগল না সমশ্নয়র অভাশ্নব।  

‘সশ্নতযর সন্ধান’ বইখানা প্রণয়নকাশ্নল ইহার একবট উপনাম লদওয়া হয় ‘যুবক্তবাদ’। বকন্তু 
বতথমাশ্নন সুধীমহল এ পুবস্তকাখানাশ্নক ‘দর্থন’ লেণীভুক্ত করায় ইহার উপনাম লদওয়া হইল 
‘ললৌবকক দর্থন’।  

বতথমান দুমূথশ্নলযর বাজাশ্নর এ পুবস্তকাখানার পুনঃপ্রকার্ আমার পশ্নে লকানক্রশ্নমই সম্ভব 
হইত না — ঢাকাস্থ বণথবমবিল লপ্রশ্নসর অবধকারী তাজুল ইসলাম সাশ্নহশ্নবর সাববথক 
সহশ্নযাবগতা িাড়া। আবম তাাঁহার বনকট শুধু কৃতজ্ঞই নবহ, অপবরশ্নর্াধয ঋশ্নণ ঋণী। 

আরজ আলী মাতুব্বর 

১৬ জজযষ্ঠয ১৩৯০ 
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তশ্নব তাহাশ্নদর মশ্নধয একবট ভ্রাতৃভাব থাকা উবচত। বকন্তু আশ্নি বক? আশ্নি যত রকম 
বহংসা, কলহ ও ববশ্নিষ। সম্প্রদায়ববশ্নর্শ্নষ ভুক্ত থাবকয়া মানুষ মানুষশ্নক এত অবধক ঘৃণা 
কশ্নর লয তদ্রুপ লকান ইতর প্রাণীশ্নতও কশ্নর না। বহনু্দশ্নদর বনকট লগাময় (লগাবর) পববে, 
অথচ অবহনু্দ মানুষ মাশ্নেই অপববে। পোন্তশ্নর মুসলমানশ্নদর বনকট কবুতশ্নরর ববষ্ঠাও 
পাক, অথচ অমুলমান মাশ্নেই নাপাক। পুকুশ্নর সাপ, বযাঙ মবরয়া পবচশ্নলও উহার জল নষ্ট 
হয় না, বকন্তু ববধমথী মানুশ্নষ িুাঁইশ্নলও উহা হয় অপববে। লকহ লকহ একথাও বশ্নলন লয, 
অমুসলমানী পবথ উপলশ্নে কলা, কচু, পাাঁঠা বববক্রও মহাপাপ। এমনবক মুসলমাশ্ননর লদাকান 
থাবকশ্নত বহনু্দর লদাকাশ্নন লকান বকিু ক্রয় করাও পাপ। এই বক মানুশ্নষর ধমথ? না ধশ্নমথর 
নাশ্নম সাম্প্রদাবয়কতা? 

মানবতার মাপকাবঠশ্নত মানুষ এশ্নক অশ্ননযর ভাই, ভালবাসার পাে, দয়া-মায়ার লযাগয, সুখ-
দুঃশ্নখর ভাগী; এক কথায় একান্তই আপন। বকন্তু ধশ্নমথ বানাইল পর।  

স্বভাবতই মানুষ সতযশ্নকই কামনা কশ্নর, বমথযাশ্নক নয়। তাই আবহমানকাল হইশ্নতই মানুষ 
‘সশ্নতযর সন্ধান’ কবরয়া আবসশ্নতশ্নি। দর্থন, ববজ্ঞান, ভূশ্নগাল, ইবতহাস, গবণত প্রভৃবত 
জ্ঞানানুর্ীলশ্ননর বববভন্ন ববভাগ সবথদাই চায় বমথযাশ্নক পবরহার কবরশ্নত। তাই দার্থবনক বা 
জবজ্ঞাবনক, লকান ঐবতহাবসক বকংবা জনয়াবয়ক সজ্ঞাশ্নন তাাঁহাশ্নদর গ্রশ্নন্থ বমথযার সবন্নশ্নবর্ 
কশ্নরন না। ববশ্নর্ষত তাাঁহারা তাাঁহাশ্নদর গ্রশ্নন্থর ভূবমকায় এমন প্রবতজ্ঞাও কশ্নরন না লয, 
তাাঁহাশ্নদর গ্রশ্নন্থর লকাথাও লকান ভূলভ্রাবন্ত নাই। অথবা থাবকশ্নলও তাহা তাাঁহারা সংশ্নর্াধন 
কবরশ্নবন না। পোন্তশ্নর যবদ কাহাশ্নরা ভূলত্রুবট প্রমাবণত হয়, তশ্নব বতবন তাহা অম্লানবদশ্নন 
স্বীকার কশ্নরন এবং উহা সংশ্নর্াধশ্ননর প্রয়াস পাইয়া থাশ্নকন। এইরূপ পরবতথী সমাজ 
পূবথবতথী সমাশ্নজর ভূলত্রুবট সংশ্নর্াধন কবরয়া বনয়া থাশ্নক। এইরকম যুশ্নগ যুশ্নগ যখনই 
অতীত জ্ঞাশ্ননর মশ্নধয লকান ভূলভ্রাবন্ত পবরলবেত হয়, তখনই উহার সংশ্নর্াধন হইয়া 
থাশ্নক। এক যুশ্নগর জবজ্ঞাবনক সতয আশ্নরক যুশ্নগ বমথযা প্রমাবণত হইয়া যায় এবং যখনই 
উহা প্রমাবণত হয়, তখনই জবজ্ঞাবনক সমাজ উহাশ্নক জীণথবশ্নের নযায় পবরতযাগ কশ্নরন ও 
প্রমাবণত নূতন সতযশ্নক সাদশ্নর গ্রহণ কশ্নরন।  

ধমথজগশ্নত বকন্তু ঐরূপ বনয়ম পবরলবেত হয় না। লতৌবরত, জবু্বর, ইবঞ্জল, লকারআন, 
লবদ-পুরাণ, লজন্দ-আশ্নভস্তা ইতযাবদ ধমথগ্রন্থসমূশ্নহর প্রশ্নতযকবট অশ্নপৌরুশ্নষয় বা ঐশ্ববরক 
পুাঁবথ বক না, তাহা জাবন না, বকন্তু ইহাশ্নদর প্রশ্নতযকবট গ্রন্থ এই কথাই ববলয়া থাশ্নক লয,পৃ ৮ 

মূলকথা 
[প্রশ্নের কারণ] 

অজানাশ্নক জানার সৃ্পহা মানুশ্নষর বচরন্তন। বাকযসূ্ফরণ আরম্ভ হইশ্নলই বর্শু প্রে কবরশ্নত 
থাশ্নক, এবট বক? ওবট বক? বশ্নয়াবৃবদ্ধর সশ্নে সশ্নে সু্কশ্নল, কশ্নলশ্নজ ও কাশ্নজ-কশ্নমথ অনুরূপ 
প্রে চবলশ্নত থাশ্নক, এবট বক, ওবট বক, এরূপ লকন হইল, ওরূপ লকন হইল, ওরূপ লকন 
হইলনা ইতযাবদ। এই রকম ‘বক’ ও ‘লকন’র অনুসন্ধান কবরশ্নত কবরশ্নতই মানুষ আজ 
গবড়য়া তুবলয়াশ্নি ববজ্ঞাশ্ননর অটল লসৌধ। 

প্রেকতথা সকল সময়ই জাবনশ্নত চায় — সতয বক? তাই সতযশ্নক জাবনশ্নত পাবরশ্নল তাহার 
আর লকান প্রে থাশ্নকনা। বকন্তু লকান সময় লকান কারশ্নণ লকান ববষয় এর সতযতায় সশ্নন্দহ 
জাবগশ্নল উহা সম্পশ্নকথ পুনরায় প্রে উবঠশ্নত থাশ্নক। 

লকান ববষয় বা লকান ঘটনা একাবধকবার সতয হইশ্নত পাশ্নর না। একবট ঘটনা যখন দুই 
রকম ববণথত হয়, তখন হয়ত উহার একবট সতয, অপরবট বমথযা; উভয়ই সমরূপ বমথযা, 
উভয়ই যুগপতসতয হইশ্নত পাশ্নরনা – হয়ত সতয অজ্ঞাতই থাবকয়া যায়। এক বযবক্ত 
যাহাশ্নক ‘লসানা’ ববলল, অপর বযবক্ত তাহাশ্নক ববলল ‘বপতল’। এ লেশ্নে বস্তুবট বক দুই 
রূশ্নপই সতয হইশ্নব? লকহ ববলল লয, অমুক ঘটনা ১৫ই জবর্াখ ১২টায় ঘবটয়াশ্নি; আবার 
লকহ ববলল লয উহা ১৬ই জচে ৩টায়। এস্থশ্নল উভয় বক্তাই বক সতযবাদী? এমতাবস্থায় 
উহাশ্নদর লকান বযবক্তর কথায়ই লোতার ববশ্বাস জবিশ্নত পাশ্নর না। হয়ত লকান একজন 
বযবক্ত উহাশ্নদর একজশ্ননর কথায় ববশ্বাস স্থাপন কবরল, অনুরূপ অনয এক বযবক্ত 
অপরজশ্ননর কথা সতয ববলয়া স্বীকার কবরল, অপরজন তাহা বমথযা ববলয়া ভাববল। 
এইরূশ্নপ উহার সতযাসতয বনরূপশ্নণ বযবক্তশ্নত-বযবক্তশ্নত ঘবটল মতাননকয। আর এইরূপ 
মতাননকয লহতু বযবক্তশ্নত-বযবক্তশ্নত ঘবটয়া থাশ্নক নানারূপ ঝগড়া-কলহ, বববাদ-ববসম্বাদ ও 
দাো-হাোমা। এই রকম ববষয়ববশ্নর্শ্নষ বযবক্তগত মতাননশ্নকযর নযায় সমাজ বা রাষ্ট্রগত 
মতাননকযও আবহমানকাল হইশ্নত চবলয়া আবসশ্নতশ্নি; যাহার পবরণবত সাম্প্রদাবয়ক কলহ 
ও যুদ্ধববগ্রহরূশ্নপ আজ আমরা লচাশ্নখর উপরই লদবখশ্নত পাইশ্নতবি। পৃ ৫ 

 



জগশ্নত এমন অশ্ননক ববষয় আশ্নি, লয সব ববষশ্নয় দর্থন, ববজ্ঞান ও ধমথ এক কথা বশ্নল 
না। আবার ধমথজগশ্নতও মতাননশ্নকযর অন্ত নাই। লযখাশ্নন একই কাশ্নল দুইবট সতয হইশ্নত 
পাশ্নর না, লসখাশ্নন র্তাবধক ধশ্নমথ প্রচবলত র্তাবধক মত সতয হইশ্নব বকরূশ্নপ? যবদ বলা 
হয় লয, সতয হইশ্নব একবট; তখন প্রে হইশ্নব লকানবট এবং লকন? অথথাৎ সতযতা ববচাশ্নরর 
মাপকাবঠ (Criterion of truth) বক? সতযতা প্রমাশ্নণর উপায় (Test of truth) বক 
এবং সশ্নতযর রূপ (Nature of truth) বক?  
আমরা ঐ সকল দুরূহ দার্থবনক তশ্নত্ত্বর অনুসন্ধাশ্নন প্রববষ্ট হইব না, শুধু ধমথজগশ্নতর 
মতাননশ্নকযর ববষয় সামানয বকিু আশ্নলাচনা কবরব। 

আমাশ্নদর অবভজ্ঞতা হইশ্নত আমরা জাবনশ্নত পাইশ্নতবি লয, ববশ্বমানশ্নবর সহজাত বৃবত্ত বা 
‘স্বভাবধমথ’ একবট। এ সংসাশ্নর সকশ্নলই চায় সুশ্নখ বাাঁবচয়া থাবকশ্নত, আহার-ববহার ও 
বংর্রো কবরশ্নত, সন্তান-সন্তবতর বভতর বদয়া অমর হইশ্নত। মানুশ্নষর এই স্বভাবধমথরূপ 
মহাব্রত পালশ্ননর উশ্নেশ্নর্য সংসাশ্নর সৃবষ্ট হইল কৃবষ, বাবণজয, বর্ল্প, সমাজ, নীবত এবং 
রাষ্ট্র; গবড়য়া উবঠল জ্ঞান-ববজ্ঞানময় এই দুবনয়া। মানুষ লযখাশ্নন লয কাশ্নজই বলপ্ত থাকুক 
না লকন, একটু বচন্তা কবরশ্নলই লদখা যাইশ্নব লয লস তাহার ‘স্বভাবধমথ’ তথা ‘স্বধমথ’ পালশ্নন 
ব্রতী। এই মহাব্রত উদযাপশ্নন কাহাশ্নরা লকান প্রশ্নরাচনা নাই এবং এই ধমথ পালশ্নন মানুশ্নষর 
মশ্নধয লকান মতাননকয নাই।  

এই স্বভাবধমথই মানুশ্নষর ধশ্নমথর সবটুকু নয়। এমনবক ‘ধমথ’ ববলশ্নত প্রচবলত কথায় এই 
স্বভাবধমথশ্নক বুঝায়না। যবদও একথা স্বীকৃত হইয়া থাশ্নক লয পশু, পাখী, কীট, পতে 
এমবনক জল, বায়ু, অবি ইতযাবদরও এক-একবট ধমথ আশ্নি, অথচ ববশ্বমানশ্নবর ধমথ বা 
‘মানবধমথ’ ববলয়া আন্তজথাবতক ধমথশ্নক স্বীকার করা হয় না। সাধারণত আমরা যাহাশ্নক 
‘ধমথ’ ববল তাহা হইল মানুশ্নষর কবল্পত ধমথ। যুশ্নগ যুশ্নগ মহাজ্ঞানীগণ এই ববশ্বসংসাশ্নরর 
স্রষ্টা ঈশ্বশ্নরর প্রবত মানুশ্নষর কতথবয বক তাহা বনধথারণ কবরবার প্রয়াস পাইয়াশ্নিন। “স্রষ্টার 
প্রবত মানুশ্নষর বক লকান কতথবয নাই? বনশ্চয়ই আশ্নি” — এইরূপ বচন্তা কবরয়া তাাঁহারা 
ঈশ্বশ্নরর প্রবত মানুশ্নষর কতথবয বক তাহা বনধথারণ কবরয়া বদশ্নলন। অবধকন্তু মানুশ্নষর সমাজ 
ও কমথজীবশ্ননর গবতপথও লদখাইয়া বদশ্নলন লসই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূশ্নপ হইল কবল্পত 
ধশ্নমথর আববভথাব। বকন্তু বভন্ন বভন্ন মনীষী বা ধমথগুরুশ্নদর মতবাদ হইল বভন্ন বভন্ন। পৃ ৬ 

 

এই কবল্পত ধশ্নমথর আববভথাশ্নবর সশ্নে সশ্নেই লদখা বদল উহাশ্নত মতশ্নভদ। ফশ্নল বপতা-পুশ্নে, 
ভাইশ্নয়-ভাইশ্নয়, এমনবক স্বামী-েীশ্নতও এই কবল্পত ধমথ বনয়া মতশ্নভশ্নদর কথা লর্ানা যায়। 
এই মতাননকয ঘুচাইবার জনয প্রথমত আলাপ-আশ্নলাচনা, পশ্নর বাক-ববতণ্ডা, লর্ষ পযথন্ত 
লয কত রক্তপাত হইয়া বগয়াশ্নি, ইবতহাসই তাহার সােী। বকন্তু ধমথ সম্পশ্নকথ ববশ্বমানব 
একমত হইশ্নত পাবরয়াশ্নি বক? 

লকবল লয বববভন্ন ধশ্নমথ বববভন্ন মত এমন নশ্নহ। একই ধশ্নমথর বভতশ্নরও মতশ্নভশ্নদর অন্ত 
নাই। বহনু্দ ধশ্নমথর লবদ যাহা বশ্নল, উপবনষদ সকল লেশ্নে তাহার সবহত একমত নশ্নহ। 
আবার পুরাশ্নণর বর্োও অশ্ননক স্থশ্নল অনযরূপ। ‘বাইশ্নবল’-এর পুরাতন বনয়ম (Old 
Testament) ও নূতন বনয়শ্নম (New Testament) অশ্ননক পাথথকয। পুনশ্চ লপ্রাশ্নটষ্টযান্ট 
(Protestant) ও কযাথবলকশ্নদর (Roman Catholic) মশ্নধযও অশ্ননক মতাননকয 
রবহয়াশ্নি।  

পববে লকারানপন্থীশ্নদর মশ্নধযও মতনবষময কম নশ্নহ। বর্য়া, সুন্নী, মুতাবজলা, ওহাবী, 
কাবদয়ানী, খাবরজী ইতযাবদ সম্প্রদাশ্নয়র মত এক নশ্নহ। আবার একই সুন্নী সম্প্রদাশ্নয়র 
অন্তভুথক্ত হানাফী, র্াফী ইতযাবদ চাবর মাজহাশ্নবর মতামত সমূ্পণথ এক নশ্নহ। এমনবক 
একই হানাফী মজহাব অবলম্বী বববভন্ন পীর িাশ্নহবশ্নদর যথা — লজৌনপুরী, ফুরফুরা, র্বষথণা 
বববভন্ন খান্দাশ্ননর বববভন্ন লরিালা। মহাত্মা রামশ্নমাহন রাশ্নয়র অবতআধুবনক ব্রাহ্মধমথও অধুনা 
দুই র্াখায় ববভক্ত হইয়াশ্নি।  

এশ্নতাবধক মতাননকয থাকা সশ্নত্ত্বও ভক্তশ্নদর বনকট আপন আপন ধমথ সবথশ্নেষ্ঠ, সনাতন ও 
ঈশ্বর-অনুশ্নমাবদত, মুবক্ত বা পবরোশ্নণর একমাে পন্থা। বলা বাহুলয লয, এরূপ ধারণা 
প্রশ্নতযক ধশ্নমথই ববদযমান। লকান ধশ্নমথ একথা কখনও স্বীকার কশ্নর না লয, অপর লকান ধমথ 
সতয অথবা অমুক ধমথাবলম্বী ললাকশ্নদর স্বগথপ্রাবপ্ত, মুবক্ত বা বনবথাণ ঘবটশ্নব। বরং সকল 
সম্প্রদাশ্নয়র ধমথযাজশ্নকরা এই কথাই ববলয়া থাশ্নকন লয, তাাঁহাশ্নদর আপন আপন ধমথই 
একমাে সতযধমথ, অনয লকান ধমথই সতয নশ্নহ। অনযানয ধমথাবলম্বী ললাকশ্নদর স্বগথপ্রাবপ্ত, 
পবরোণ, বনবথাণ বা লমােলাভ ঘবটশ্নবনা। এ লযন বাজাশ্নরর লগায়ালাশ্নদর নযায় সকশ্নলই 
আপন আপন দবধ বমবষ্ট বশ্নল। 

বতথমান যুশ্নগ পৃবথবীর প্রায় সকল ধমথই আবস্তক। ববশ্নর্ষত এশ্নকশ্বরবাদী। বহনু্দধমথও মূলত 
এশ্নকশ্বরবাদী। তাহাই যবদ হয়, অথথাৎ জগশ্নতর সকল ললাশ্নকই যবদ এশ্নকশ্বরবাদী হয়,পৃ ৭ 



ফসল জশ্নি না, ফশ্নলর গাশ্নি ফল ধশ্নর না, পুকুশ্নর-নদীশ্নত মাি পশ্নড় না। ঈমান নাই 
ববলয়াই মানুশ্নষর উপর লখাদার গজবরূশ্নপ কশ্নলরা, বসন্ত, বনযা-বাদল, অনাবৃবষ্ট ইতযাবদ 
নানা প্রকার বালামুবিবত নাশ্নজল হয়। অথচ মানুশ্নষর হুাঁর্ হয় না। এইরূপ লয নানা প্রকার 
অভাব-অবভশ্নযাশ্নগর জনয ঈমাশ্ননর অভাবশ্নকই দায়ী করা হয় তাহা কতটুকু সতয? 

বর্বেত বযবক্তমাশ্নেই জাশ্ননন, আর যাহারা জাশ্ননন না তাহারা অনুসন্ধান কবরশ্নলই জাবনশ্নত 
পাবরশ্নবন লয, আমাশ্নদর এই লসানার বাংলার চাষীগণ ববঘাপ্রবত বাবষথক লয পবরমাণ ধানয 
জিাইশ্নতশ্নি, তাহার প্রায় সাত-আটগুণ পবরমাণ ধানয জাপাশ্ননর চাষীরা জিাইশ্নতশ্নি। হয়ত 
অনুসন্ধান কবরশ্নল ইহাও জানা যাইশ্নত পাশ্নর লয, জাপাশ্ননর এই চাষীরা অ-মুসলমান, লবৌদ্ধ 
ধমথাবলম্বী, কাশ্নফর, যাহাশ্নদর ধশ্নমথ ঈশ্বশ্নরর নামগন্ধও নাই। আমাশ্নদর মশ্নত উহারা লব-
ঈমান বা অ-ববশ্বাসী। তবুও উহারা জবজ্ঞাবনক পদ্ধবত প্রশ্নয়াশ্নগ পূশ্নবথর লচশ্নয় লবর্ী ফসল 
জিাইশ্নতশ্নি। আমাশ্নদর মশ্নত উহারা লব-ঈমান হইশ্নলও তাহাশ্নদর লেশ্নতর ফসল বাবড়য়াশ্নি 
জব কশ্নম নাই।  

বকিুবদন পূশ্নবথ রাবর্য়া-প্রতযাগত বাংলাশ্নদশ্নর্র জননক নামজাদা ডাক্তার সংবাদপশ্নে এক 
বববৃবতশ্নত ববলয়াবিশ্নলন লয, পূবথ বাংলায় প্রবত বৎসর হাজার হাজার ললাক কশ্নলরা, বসন্ত 
ইতযাবদ মহামারীর প্রশ্নকাশ্নপ প্রাণ হারায় — একথা লসশ্নদশ্নর্র ডাক্তাশ্নররা ববশ্বাস কবরশ্নত 
পাবরশ্নতবিশ্নলন না। কারণ তাহারা একথা ভাববশ্নতও পাবরশ্নতবিশ্নলন না লয, বতথমান যুশ্নগও 
লকান লদশ্নর্ কশ্নলরা বা বসশ্নন্ত ভুবগয়া অগবণত মানুষ প্রাণ হারায়। তশ্নব বক একমাে 
বাংলার অবধবাসীশ্নদরই ঈমান নাই? আর একমাে ইহাশ্নদর উপরই বক লখাদার গজব 
ববষথত হয়? রাবর্য়ানরা অবধকাংর্ই সামযবাদী (Socialist)। তাাঁহারা লদব-লদবী বা আোহ-
নবীর ধার ধাশ্নরন না। তবু যাবতীয় কাশ্নজ তাাঁহারা জবজ্ঞাবনক প্রণালী প্রশ্নয়াগ কবরয়াই 
সুশ্নখ-স্বাচ্ছশ্নন্দয জীবন যাপন কবরশ্নতশ্নিন।  

যাহারা ঈমাশ্ননর অভাবশ্নক নানাববধ অভাব-অনটশ্ননর জনয দায়ী কশ্নরন, তাাঁহারা একটু 
ভাববশ্নলই লদবখশ্নত পাইশ্নতন লয, ধনী ও গরীশ্নবর আয়-বযশ্নয়র ধাপগুবল লকান কাশ্নলই এক 
নশ্নহ। গরীব চায় শুধু ভাত ও কাপড়। বকন্তু ধনী চায় তৎসশ্নে ববলাস-বযসন। মানুষ 
সাধারণত অনুকরণবপ্রয়। তাই ধনীর ববলাবসতা বহুল পবরমাশ্নণ ঢুবকয়াশ্নি গরীশ্নবর ঘশ্নর। 
যাহার বপতার সম্পবত্ত বিল পাাঁচ ববঘা জবম এবং পবরবাশ্নর বিল বতনজন ললাক, তাহার 
সংসাশ্নরর নানা প্রকার খরচ বনবথাহ কবরয়াও হয়ত বকিু উিৃত্ত থাবকত। আজও লস ঐ পৃ ১২ 

এই গ্রন্থই সতয। লয ববলশ্নব লয, ইহা বমথযা — লস বনশ্নজ বমথযাবাদী, অববশ্বাসী, পাপী অথথাৎ 
নারকী।  

ধমথর্ােসমূশ্নহর এইরূপ বনশ্নদথর্ লহতু লক যাইশ্নব ধমথর্ােসমূশ্নহর ববরুশ্নদ্ধ কথা ববলয়া 
নারকী হইশ্নত? আর ববলয়াই বা লাভ বক? অবধকাংর্ ধমথগ্রন্থই গ্রন্থকারববহীন অথথাৎ 
ঐশ্ববরক বা অশ্নপৌরুশ্নষয়, সুতরাং উহা সংশ্নর্াধন কবরশ্নবন লক? 

প্রানগবতহাবসককাল হইশ্নত জগশ্নত র্ত র্ত রাশ্নষ্ট্রর উত্থান হইয়াশ্নি এবং পরস্পর কলহ-
বববাশ্নদর ফশ্নল তাহাশ্নদর পতন ঘবটয়াশ্নি। বকন্তু ধশ্নমথ-ধশ্নমথ যতই কলহ-বববাদ থাকুক না 
লকন, জগশ্নত যতগুবল ধশ্নমথর আববভথাব ঘবটয়াশ্নি, তাহার একবটও আজ পযথন্ত ববলুপ্ত হয় 
নাই। ইহার প্রথম কারণ হইল এই লয, রাশ্নষ্ট্রর নযায় ধমথসমূশ্নহর আয়শ্নত্ত লতাপ-কামান-
বডনামাইট বা এটম লবাম নাই, যাহা িারা এশ্নক অশ্ননযর ধ্বংস সাধন কবরশ্নত পাশ্নর। ধশ্নমথর 
হাশ্নত আশ্নি মাে দুইবট অে — আর্ীবথাদ ও অবভর্াপ। এশ্নহন অেসমূহ বযবক্তববশ্নর্শ্নষর 
উপর বক্রয়ার্ীল বকনা, জাবন না, বকন্তু লকান সম্প্রদায় বা জাবতর উপর এশ্নকবাশ্নরই 
অশ্নকশ্নজা।  

উহার বিতীয় কারণ এই লয, প্রশ্নতযক ধশ্নমথই তাহার বনবদথষ্ট বববধ-ববধানসমূশ্নহর সতযাসশ্নতযর 
সমাশ্নলাচনা এশ্নকবাশ্নরই বন্ধ। লযমন পাপ ও নরশ্নকর ভশ্নয় বভতশ্নরর সমাশ্নলাচনা বন্ধ, 
লতমন বাবহশ্নরর (বভন্নধশ্নমথর ললাকশ্নদর) সমাশ্নলাচনা বচরকালই বাবতল। কাশ্নজই ধমথ বনববথশ্নে 
আপন মশ্নন বদন কাটাইশ্নতশ্নি। বকন্তু এইখাশ্ননই বক লর্ষ? না, লবাবারও কল্পনার্বক্ত আশ্নি। 
মুশ্নখ বকিু ববলশ্নত না পাবরশ্নলও লস ববশ্নশ্বর ঘটনাবলী সম্পশ্নকথ বচন্তা কশ্নর, বসদ্ধাশ্নন্ত উপনীত 
হয়। লবাবার লসই ভাবসমূশ্নহর অবভবযবক্ত ঘশ্নট তাহার কাযথাবলীর মধয বদয়া।  

ধমথজগশ্নত মানুশ্নষর স্বাধীন বচন্তা-লেে বনতান্তই অপবরসর। তাই বাাঁধ-ভাো জলশ্নস্রাশ্নতর 
নযায় সময় মানুশ্নষর কল্পনা ধশ্নমথর বাাঁধ ভাবেয়া বববধ-বনশ্নষশ্নধর গবণ্ডর বাবহশ্নর চবলয়া যায়। 
ধমথর্াে লয সকল ববষয় ভাববশ্নত বনশ্নষধ কবরয়াশ্নি, মানুষ তাহাও ভাশ্নব এবং সমসযার 
সমাধান না পাওয়ায় দুই একজন আনাড়ী ললাক ধমথযাজকশ্নদর বনকট লগাপশ্নন প্রে কশ্নর, 
ইহা লকন? উহা লকন? সমসযা যতই জবটল হউক না লকন, উহার সমাধান হয়ত জশ্নলর 
মত লসাজা। যাজক জবাব লদন, “ঐসকল গুপ্ততত্ত্বসমূশ্নহর লভদ লস (আোহ্) িাড়া লকহই 
জাশ্নননা। ধবরয়া লও ওসকল তারই মবহমা” ইতযাবদ।                           পৃ ৯ 



ইংরাজীশ্নত একবট কথা আশ্নি লয, জ্ঞানই পুণয (Knowledge is virtue)। বকন্তু লয 
ববষশ্নয় লকান জ্ঞান জবিলনা, লস ববষশ্নয় পুণয লকাথায়? লকান ববষয় বা ঘটনা না লদবখয়াও 
ববশ্বাস করা যায়। বকন্তু এশ্নকবাশ্নরই না বুবঝয়া ববশ্বাস কশ্নর বকরূশ্নপ? যাজক যখন দৃঢ়কশ্নে 
লঘাষণা কশ্নরন লয, না লদবখয়া এমনবক না বুবঝয়াই ঐ সকল ববশ্বাস কবরশ্নত হইশ্নব, তখন 
মশ্নন ববশ্বাস না জবিশ্নলও পাশ্নপর ভশ্নয় অথবা জাতীয়তা রোর জনয মুশ্নখ বলা হয়, 
“আচ্ছা”। বতথমানকাশ্নলর অবধকাংর্ ললাশ্নকরই ধশ্নমথ ববশ্বাস এই জাতীয়।  

এই লয জ্ঞাশ্ননর অগ্রগবতশ্নত বাধা, মশ্ননর অদময সৃ্পহায় আঘাত, আত্মার অতৃবপ্ত, ইহারই 
প্রবতবক্রয়া — মানুশ্নষর ধমথ-কশ্নমথ জর্বথলয। এক কথায় — মন যাহা চায়, ধশ্নমথর কাশ্নি 
তাহা পায় না। মানুশ্নষর মশ্ননর েুধা অতৃপ্তই থাবকয়া যায়। েুধাতথ বলদ লযমন রবর্ বিাঁবড়য়া 
অশ্ননযর লেশ্নতর ফসশ্নল উদরপূবতথ কশ্নর, মানুশ্নষর মনও লতমন ধমথ-লেশ্নের সীমা অবতক্রম 
কবরয়া েুধা বনবৃবত্তর জনয িুবটয়া যায় দর্থন ও ববজ্ঞাশ্ননর লেশ্নে।  

ধশ্নমথর মূল বভবত্ত ববশ্বাস (ঈমান)। ধমথ এই ববশ্বাসশ্নকই আাঁকড়াইয়া আশ্নি। বকন্তু এই 
ববশ্বাস বক বা ইহা উৎপবত্তর কারণ বক, ধমথ তা অনুসন্ধান কশ্নর না। এই ববশ্নশ্ব যাহার 
উৎপবত্ত ও ববনার্ আশ্নি, বনশ্চয়ই তাহার উপাদান বা কারণ আশ্নি। ববশ্বাস জবিবার লয 
কারণসমূহ বতথমান আশ্নি, পবণ্ডশ্নতরা তাহা অনুসন্ধান কবরয়া লদখাইয়াশ্নিন। ববশ্বাস 
উৎপবত্তর কারণাবলী সূেরূশ্নপ আশ্নলাচনা করা আমাশ্নদর উশ্নের্য নশ্নহ, মশ্ননাববজ্ঞাশ্ননর লয 
লকান পুস্তশ্নক উহা পাওয়া যাইশ্নব। আমরা শুধু লমাটামুবটরূশ্নপ উহার বকবঞ্চৎ আভাস বদব।  

জ্ঞাশ্ননর সবহত ববশ্বাশ্নসর ঘবনষ্ঠতম সম্পকথ। বরং বলা হইয়া থাশ্নক লয, জ্ঞানমাশ্নেই ববশ্বাস। 
তশ্নব লয লকান ববশ্বাস জ্ঞান নশ্নহ। প্রতযে ও অনুমাশ্ননর উপর লয ববশ্বাস প্রবতবষ্ঠত, 
তাহাশ্নকই জ্ঞান বলা হয়। প্রকৃত প্রস্তাশ্নব ইহাই খাাঁবট ববশ্বাস। পোন্তশ্নর লয ববশ্বাস কল্পনা, 
অনুভূবত, ভাবানুষে বা কামনার উপর প্রবতবষ্ঠত তাহা জ্ঞান নশ্নহ। তাহাশ্নক অবভমন 
(Opinion) বলা হইয়া থাশ্নক। চলবত কথায় ইহার নাম ‘অন্ধ-ববশ্বাস’। সচরাচর ললাশ্নক 
এই অন্ধ-ববশ্বাসশ্নকই ‘ববশ্বাস’ আখযা বদয়া থাশ্নক; বকন্তু যাহা খাাঁবট ববশ্বাস, তাহা সকল 
সময়ই বুবদ্ধ ও অবভজ্ঞাতা (Lesson Experience) প্রসূত, প্রতযে ও অনুমাশ্ননর উপর 
প্রবতবষ্ঠত। যাহা প্রতযে তাহা সবথদাই ববশ্বাসয। মানুষ যাহা বকিু প্রতযে কশ্নর, তাহা তাহার 
চেু, কণথ, নাবসকা, বজহবা, ত্বক ইতযাবদ ইবিশ্নয়র সাহাশ্নযযই কশ্নর এবং যাহা বকিু প্রতযে 
কশ্নর, তাহাই ববশ্বাস কশ্নর। আবম স্বচশ্নে যাহা লদবখয়াবি, স্বকশ্নণথ যাহা শুবনয়াবি, স্বহশ্নস্ত পৃ ১০ 

যার স্পর্থ কবরয়াবি তাহাশ্নত আমার সশ্নন্দশ্নহর অবকার্ লকাথায়? যাহা আমাশ্নদর 
প্রতযেীভূত, তাহাশ্নতই আমাশ্নদর অটল ববশ্বাস।  

সংসাশ্নর এমন বস্তুও আশ্নি, যাহাশ্নক প্রতযে করা যায় না। অথচ লসই সকল বস্তুশ্নক লয 
আমরা সশ্নন্দহ কবর এমনও নশ্নহ। অশ্ননক অপ্রতযেীভূত বজবনস আশ্নি, যাহা আমরা 
অনুমাশ্ননর বভবত্তশ্নতই ববশ্বাস কবর। এই লয মানুশ্নষর ‘প্রাণর্বক্ত’, যাহার বশ্নল মানুষ উঠা, 
বসা, চলাশ্নফরা ইতযাবদ সংসাশ্নরর নানাপ্রকার কাজকমথ কবরশ্নতশ্নি, তাহা বক আমরা প্রতযে 
কবরয়াবি? কবর নাই। কারণ ‘প্রাণ’ মানুশ্নষর ইবিয়গ্রাহয নশ্নহ। প্রাণশ্নক লকানরূশ্নপ প্রতযে 
না কবরশ্নলও প্রাশ্নণর অবস্তশ্নত্ব আমরা ববশ্বাস কবর। কারণ প্রাণ যবদও ইবিয়ানুভূবতর 
বাবহশ্নর, তবুও ইহার কাযথকলাপ জদবহক ঘটনারূশ্নপ আমরা প্রতযে কবরশ্নতবি। ‘কাযথ 
থাবকশ্নল তাহার কারণ থাবকশ্নত বাধয’ — এই স্বতঃবসদ্ধ যুবক্তর বশ্নল আমরা জদবহক 
ঘটনাবলীর কারণরূশ্নপ প্রাশ্নণর অবস্তত্বশ্নক অনুমান কবরশ্নতবি এবং ববশ্বাস কবরশ্নতবি লয, 
প্রাণ আশ্নি।  

পূশ্নবথই ববলয়াবি লয প্রতযে ও অনুমান, এই দুইবটর উপর খাাঁবট ববশ্বাস বা জ্ঞান প্রবতবষ্ঠত; 
লয ববশ্বাশ্নসর মূশ্নল প্রতযে বা অনুমান নাই, অথথাৎ লয ববশ্বাশ্নসর মূশ্নল জ্ঞাশ্ননর অভাব,তাহা 
খাাঁবট ববশ্বাস নশ্নহ, অন্ধ ববশ্বাস। ববজ্ঞান প্রতযে ও অনুমাশ্ননর উপর প্রবতবষ্ঠত। তাই লকান 
জবজ্ঞাবনক তশ্নত্ত্ব আমাশ্নদর সশ্নন্দহ নাই। ববজ্ঞান যাহা বশ্নল, তাহা আমরা অকুবেত বচশ্নত্ত 
ববশ্বাস কবর। বকন্তু অবধকাংর্ ধমথ এবং ধশ্নমথর অবধকাংর্ তথয অন্ধববশ্বাশ্নসর উপর 
প্রবতবষ্ঠত। অবধকাংর্ ধমথীয় বববধ-ববধান প্রতযে বা অনুমানবসদ্ধ নশ্নহ। এই জনয ধশ্নমথর 
অশ্ননক কথায় বা বযাখযায় সশ্নন্দহ থাবকয়া যায়। বিধাহীন বচশ্নত্ত ধমথীয় সকল অনুর্াসনশ্নক 
আমরা সতয ববলয়া স্বীকার কবরশ্নত পাবর না। তাই ববজ্ঞাশ্ননর নযায় ধশ্নমথর উপর সকল 
ললাশ্নকর অটল ববশ্বাস হয় না। ধমথশ্নক সশ্নন্দহাতীতভাশ্নব পাইশ্নত হইশ্নল উহাশ্নক 
অন্ধববশ্বাশ্নসর উপর রাবখশ্নল চবলশ্নবনা, উহা খাাঁবট ববশ্বাস অথথাৎ জ্ঞাশ্ননর উপর প্রবতবষ্ঠত 
কবরশ্নত হইশ্নব। 

আজকাল লযখাশ্নন-লসখাশ্নন লর্ানা যাইশ্নতশ্নি লয, সংসাশ্নর নানা প্রকার বজবনসপে হইশ্নত 
‘বরকত’ উবঠয়া বগয়াশ্নি। কারণ ললাশ্নকর আর পূশ্নবথর মত ঈমান অথথাৎ ববশ্বাস নাই। পূশ্নবথ 
ললাশ্নকর ঈমান বিল, ফশ্নল তাহারা সুখ-স্বাচ্ছশ্নন্দয বাস কবরত। আর আজকাল মানুশ্নষর ঈমান 
নাই, তাই তাহাশ্নদর অভাব লঘাশ্নচ না। ঈমান নাই ববলয়াই লেশ্নত আর সাশ্নবক    পৃ ১১ 



পূশ্নবথই ববলয়াবি লয, ববশ্বাস ধরাপৃষ্ঠ হইশ্নত অবলুপ্ত হয় নাই, শুধু ববশ্বাসশ্নযাগয ববষয়-বস্তুর 
পবরবতথন হইয়াশ্নি মাে। বচন্তার্ীল বযবক্তমাশ্নেই বুবঝশ্নত পাবরশ্নবন লয, লযখাশ্নন লয ববষশ্নয় 
মানুশ্নষর জ্ঞান জবিশ্নতশ্নি, লসইখাশ্ননই ববশ্বাস (ঈমান) দৃঢ়তর হইশ্নতশ্নি; আর লযখাশ্নন লয 
ববষশ্নয় জ্ঞান জশ্নি নাই, জ্ঞানবৃবদ্ধর সশ্নে সশ্নে লস ববষয় হইশ্নত ক্রমর্ ববশ্বাস ললাপ 
পাইশ্নতশ্নি। অথথাৎ সশ্নন্দহ জাবগশ্নতশ্নি। লয কথার বা লয ববষশ্নয়র প্রতযে বা পশ্নরাে লকান 
প্রমাণ নাই, লয ববষশ্নয়র কাযথ-কারণ সম্পকথ নাই বা যাহা ববশ্নবকববশ্নরাধী, বতথমাশ্নন বর্বেত 
বযবক্তমাশ্নেই লস সকল বযাপাশ্নর ববশ্বাস স্থাপন কবরশ্নত পাশ্নরন না। 

ধমথজগশ্নত এমন কতগুবল বববধ-বনশ্নষধ, আচার-অনুষ্ঠান ও ঘটনাবলীর বববরণ পাওয়া যায়, 
যাহার যুবক্তযুক্ত লকান বযাখযা সাধারশ্নণর লবাধগময নশ্নহ। তাই সততই মশ্নন কতগুবল প্রে 
উদয় হয় এবং লসই প্রেগুবলর সমাধাশ্ননর অভাশ্নব ধশ্নমথর বববধ-ববধাশ্ননর উপর ললাশ্নকর 
জর্বথলয ঘশ্নট। ধমথযাজকশ্নদর অবধকাংশ্নর্র বনকটই লসই সকল প্রোবলীর সদুত্তর পাওয়া 
যায় না। অশ্ননক সময় উত্তর লদওয়া দূশ্নর থাক, শুধু প্রে করার জনয উল্টা কাশ্নফরী 
ফশ্নতায়া বদশ্নতও তাহাশ্নদর লদরী হয় না। অথচ ধমথীয় আচার-অনুষ্ঠানাদী তাহাশ্নদর 
মতানুযায়ী পালন না কবরশ্নল তাহার উপর তাহারা সাধযমশ্নতা দল বাাঁবধয়া অতযাচার 
কবরশ্নতও ইতস্তত কশ্নর না। ধশ্নমথর নাম কবরয়া ধমথববশ্নরাধী কাজ কবরশ্নতও উহাশ্নদর বাশ্নধ 
না। পববে লকারান লয — “লা ইকরাহা বফেীন”, অথথাৎ ধশ্নমথ জবরদবস্ত নাই — লসবদশ্নক 
উহারা ভ্রুশ্নেপ কশ্নর না। অবধকন্তু সরকারী আইন বাাঁচাইয়া যতদূর েমতা প্রশ্নয়াগ করা 
যায় তাহা কবরশ্নতও ত্রুবট কশ্নর না। উপরন্তু রাজর্বক্তশ্নক হস্তগত কবরয়া ধশ্নমথর নাশ্নম 
অধমথশ্নক চালাইবার আকার্-কুসুমও উহারা রচনা কবরশ্নতশ্নি।  
ধমথরাজয সম্বশ্নন্ধ বচন্তা কবরশ্নল সাধারণত মশ্নন লয সকল প্রশ্নের উদয় হয়, আমরা এখন 
তাহার কতগুবল প্রে বববৃত কবরব এবং প্রেগুবল লকন হইশ্নতশ্নি, তাহার লহতুস্বরূপ 
যথাশ্নযাগয বযাখযা প্রশ্নের সবহত সবন্নশ্নববর্ত কবরব।  

 

 

                                                                       পৃ ১৬ 

 

জবমর আয় িারা বতনজন ললাকই প্রবতপালন কশ্নর, বকন্তু উিৃত্ত যাহা থাবকত, তাহা বযয় 
কবরশ্নতশ্নি সাবান, সুবাবসত জতল, বসশ্নের চাদর, িাতা ও জুতায়। ববলাস-বযসশ্নন লয 
অবতবরক্ত খরচ লস কবরশ্নতশ্নি, তাহার বহসাব রাশ্নখ না, ভাশ্নব ‘বরকত’ লগল লকাথায়? 
একথা লস ভাববয়া লদশ্নখ না লয, অবমতবযবয়তা এবং ববলাবসতাই তাহার অভাব-অনটশ্ননর 
কারণ। অযথা ঈমাশ্ননর অভাবশ্নক কারণ ববলয়া দায়ী কশ্নর। 

প্রায় দুইর্ত বৎসর পূশ্নবথ লযখাশ্নন (অখণ্ড ভারশ্নত) জনসংখযা বিল প্রায় ২৯ লকাবট, বৃবদ্ধ 
পাইয়া আজ লসখাশ্নন জনসংখযা দাাঁড়াইয়াশ্নি প্রায় ৬৮ লকাবট। এই লয বৃবদ্ধপ্রাপ্ত ৩৯ লকাবট 
মানুষ, ইহারা খায় বক? ললাকবৃবদ্ধর সাশ্নথ সাশ্নথ খাদযবৃবদ্ধ না হইশ্নল খাদয-খাদশ্নকর সমতা 
থাবকশ্নব বকরূশ্নপ? ললাকবৃবদ্ধ যতই লহাক, জবমবৃবদ্ধর উপায় নাই। কাশ্নজই অনাবাদী জবম 
আবাদ, উপযুক্ত সার প্রশ্নয়াগ, উৎকৃষ্ট বীজ বযবহার ও জবজ্ঞাবনক প্রণালীশ্নত চাষাবাদ িাড়া 
বতথমাশ্নন খাদযবৃবদ্ধর উপায় নাই। অথচ আমাশ্নদর লদশ্নর্ কয়জন চাষী এ ববষশ্নয় সশ্নচতন? 
আজও সরকারী বীজ ভাণ্ডাশ্নর ভাল বীজ ববকায় না। এশ্নমাবনয়া সালশ্নফট ও লবানবমল বস্তা 
বিাঁবড়য়া পবড়য়া থাশ্নক গুদাশ্নমর লমশ্নঝয়, লরবড়র জখল পবচয়া থাশ্নক গুদাশ্নম। পেী অঞ্চশ্নল 
ইতস্তত লঝাপ-জেশ্নলর অভাব নাই। বসত বাড়ীর আনাশ্নচ-কানাশ্নচ জবিয়া থাশ্নক ভাইট 
গাি আর গুবড় কচু। লবড়পুকুশ্নর কচুবরপানা ঠাসা। বৃবদ্ধ পাইয়াশ্নি শুধু মর্া, মাবি, 
মযাশ্নলবরয়া, কশ্নলরা, বসন্ত আর ডাক্তাশ্নরর খরচ। এই লতা আমাশ্নদর অবর্বেত লদশ্নর্র 
অবস্থা। বতথমাশ্নন খাশ্নদযর অভাব ঘবটয়াশ্নি তাহা সতয। বকন্তু ইহা খাদয-খাদশ্নকর সমতার 
অভাশ্নবই ঘবটয়াশ্নি, ‘লব-ঈমান’ বা অববশ্বাশ্নসর জনয নয়।  

মযালথুস (Malthus) তাাঁহার ‘পপুশ্নলর্ন’ নামক গ্রশ্নন্থ ববলয়াশ্নিন লয, জনসংখযা বৃবদ্ধর 
একবট অনুপাত আশ্নি, লয অনুপাত জযাবমবতক হাশ্নর বৃবদ্ধ পায়। তশ্নব লদশ্নর্র লভৌশ্নগাবলক 
অবস্থান ও জনসাধারশ্নণর আহার-ববহার এবং রীবত-নীবতর তারতশ্নময সামানয বযবতক্রম 
ঘবটশ্নত পাশ্নর। 

আমাশ্নদর লদশ্নর্র জিহার অতযবধক। জনসংখযা অস্বাভাববকরূশ্নপ বৃবদ্ধ পাইশ্নতশ্নি — বর্শু, 
ববধবা ও বহুবববাশ্নহ। লয লিশ্নলর ২০ বৎসর বয়শ্নস বববাহ হওয়া উবচত, লস লিশ্নলর ঐ 
বয়শ্নস লিশ্নল-লমশ্নয় জশ্নি দুই-বতনবট। আবার বতন বৎসর বয়শ্নস লয লমশ্নয়র বববাহ হয়, বাশ্নরা-
লতশ্নরা বৎসর বয়শ্নস লস হয় লমশ্নয়র মা। কথায় বশ্নল— ‘কবচ ফশ্নলর বীজ ভাল না’। অপ্রাপ্তবয়ষ্ক 
বপতা-মাতার সন্তান উৎপাদশ্নন বপতা-মাতা ও বর্শু উভয়ই হয় স্বাস্থযহীন।    পৃ ১৩         



বপতার বয়স বের্ হইশ্নল চুল পাশ্নক, পাঁয়বেশ্নর্ দাাঁত নশ্নড়, চবেশ্নর্ হয় কুাঁশ্নজা, হাাঁপাবন ও 
প্রবাবহকায় পঞ্চাশ্নর্ই ভবলীলা সাে কশ্নর। এমতাবস্থায় ববধবা েীর উপায় বক? লকান 
লিশ্নলর বযথার বযারাম, লকান লিশ্নলর জীণথজ্বর, লিাট লমশ্নয়বট লকাশ্নল লশ্নয় িাশ্নর িাশ্নর 
বভো। এইরূপ স্বাস্থযহীন জনসংখযা বৃবদ্ধ পাইয়া লদশ্নর্র অভাব জদনবন্দন বাবড়য়াই 
চবলয়াশ্নি। আর ইহার সাশ্নথ অবর্ো, কুবর্ো, অলসতা ও কুসংস্কার প্রভৃবত লতা আশ্নিই। 
সুশ্নখর ববষয় এই লয সরকারী বনশ্নদথশ্নর্ বর্শু-বববাহ বতথমাশ্নন কবময়াশ্নি।  

বহুবববাশ্নহর প্রবতবক্রয়াও সমাজজীবশ্নন কম নশ্নহ। ইহা শুধু বংর্ববস্তার কবরয়াই োন্ত 
থাশ্নক না। ইহার ফশ্নল নানা প্রকার পাবরবাবরক অর্াবন্ত সৃবষ্ট হয়। জবমাশ্নেয় সন্তান-সন্তবত 
বৃবদ্ধর ফশ্নল উহাশ্নদর মশ্নধয ফরাশ্নয়শ্নজর অংর্ লইয়া মশ্ননামাবলনয, দাো-হাোমা, অবশ্নর্শ্নষ 
মামলা-লমাকােমা ও উবকল-লমাক্তার, আমলা-লপর্কার ইতযাবদর হয় আয়বৃবদ্ধ। 

জিবৃবদ্ধর সাশ্নথ সাশ্নথ মৃতুয অবধাবরত। মৃতুযশ্নতও বনস্তার নাই, ইহাশ্নতও খরচ আশ্নি। 
প্রথমত জানাজা, কাফন ইতযাবদর খরচ লতা আশ্নিই, তদুপবর লমাদথাশ্নক লগার-আজাব হইশ্নত 
রো কবরশ্নত, লপালবিরাত পার কবরশ্নত, লবশ্নহস্ত সহজলভয কবরশ্নত — প্রবত বৎসর রমজান 
মাশ্নস লমৌলুদ র্রীফ, লকারান র্রীফ খতম ইতযাবদ না-ই লহাক, অন্ততপশ্নে কশ্নয়কজন 
লমাো-লমৌলবী ডাবকশ্নয় তসববহ পড়াইয়া বকিুটা ডাল-চাল খরচ না কবরশ্নলই চশ্নল না। 
মানুশ্নষর অভাববৃবদ্ধর কারণাবলীর প্রবত চেু মুবদয়া থাবকয়া উগ্রববশ্বাসীরা ঈমাশ্ননর 
অভাবশ্নকই অভাব-অনটশ্ননর কারণ ববলয়া সাবযস্ত কবরশ্নতশ্নি।  

“এখন আর মানুশ্নষর মশ্নন পূশ্নবথর নযায় ঈমান নাই” — একথা ববলয়া যাাঁহারা লরাদন 
কশ্নরন, তাাঁহারা একটু ভাববয়া লদবখশ্নত পাশ্নরন লয, ববশ্বাস লগল লকাথায়? ববজ্ঞানমশ্নত — 
পদাশ্নথথর ধ্বংস নাই, আশ্নি শুধু পবরবতথন। লদখা যায়, তদ্রূপ মানবমশ্ননর ববশ্বাশ্নসরও লয় 
নাই, আশ্নি শুধু পবরবতথন। পূশ্নবথ ললাশ্নক নানা প্রকার উপকথা, রূপকথায়ও ববশ্বাস কবরত। 
বকন্তু এখন আর তাহা কশ্নর না। নানা প্রকার ভূশ্নতর গল্প, জ্বীন-পরীর কাবহনী, নানা প্রকার 
তন্ত্র-মশ্নন্ত্র অবধকাংর্ বর্বেত ললাশ্নকই আজকাল আর ববশ্বাস কশ্নরন না। তশ্নব লয উহা 
সমাশ্নজ এশ্নকবাশ্নরই অচল, তাহা নশ্নহ। ‘রূপকথা’ ললাশ্নক রূপকথা ববলয়াই গ্রহণ 
কবরশ্নতশ্নি, ‘সতয’ ববলয়া মশ্নন কবরশ্নতশ্নি না। এক সময় উপনযাসশ্নক ললাশ্নক ইবতহাস মশ্নন 
কবরত। বকন্তু এখন আর তাহা কশ্নর না, মযাবজশ্নকর আশ্চযথ লখলাগুবল সকশ্নলই আগ্রশ্নহর সবহত 
লদশ্নখ, বকন্তু তাহা সতয ববলয়া লকহ ববশ্বাস কশ্নর না। তাই ববলয়া ধরাপৃষ্ঠ হইশ্নত  পৃ ১৪ 

ববশ্বাস মুবিয়া যায় নাই। লযমন কতক ববষয় হইশ্নত ববশ্বাস উবঠয়া বগয়াশ্নি, লতমন কতক 
ববষশ্নয় ববশ্বাস জিাইয়াশ্নি, ববশ্বাসশ্নযাগয ‘বস্তু’ বা ‘ববষয়’-এর পবরবতথন হইয়াশ্নি মাে।  

বলা হয় লয, আোহতা’লার অসাধয লকান কাজ নাই। ববশ্নর্ষ ববশ্বাসী ভক্তশ্নদর অনুশ্নরাশ্নধ 
বতবন অসম্ভবশ্নকও সম্ভব কশ্নরন। হযরত লসালায়মান নবী নাবক বসংহাসশ্নন ববসয়া 
সপাবরষদ শুশ্ননয ভ্রমণ কবরশ্নতন। তাই ববলয়া — ‘আোহতা’লা ইচ্ছা কবরশ্নল 
জায়নামাজশুদ্ধ আমাশ্নকও বনশ্নমশ্নষর মশ্নধয মক্কায় লপৌঁিাইশ্নত পাশ্নরন’ — এইরূপ ববশ্বাস 
লকান লকান পীর িাশ্নহশ্নবর আশ্নি বক? থাবকশ্নল একবারও তাহা পরীো কবরয়া লদবখয়াশ্নিন 
বক? না লদবখয়াই বা উশ্নড়াজাহাশ্নজ চবড়বার কারণ বক? উশ্নড়াজাহাশ্নজ চবড়বার ববপদ আশ্নি, 
ভাড়া আশ্নি, আর সময়ও লাশ্নগ যশ্নথষ্ট। তবুও উহার উপর জবিয়াশ্নি ববশ্বাস। 

অতীশ্নত লকান লকান লবাজগথান হাাঁবটয়াই নদী পার হইশ্নত পাবরশ্নতন। লযশ্নহতু তাাঁহাশ্নদর 
ববশ্বাস বিল লয, নদী পার করাইশ্নবন আোহতা’লা, লনৌকা বা জলযাশ্ননর প্রশ্নয়াজন নাই। 
আর বতথমাশ্নন লখাদার উপর ববশ্বাস নাই, নদী পার হইশ্নত সাহাযয লইশ্নত হয় লনৌকার।  

সুফীগণ নাবক ধযানমি অবস্থায় পৃবথবীর লকাথায় বক ঘবটশ্নতশ্নি, তাহা জাবনশ্নত ও লদবখশ্নত 
পাইশ্নতন। এখন কয়বট ললাশ্নক উহা ববশ্বাস কশ্নর? বতথমাশ্নন ববশ্বাস জবিয়াশ্নি লটবলগ্রাফ, 
লটবলশ্নফান, লরবডও এবং লটবলবভর্শ্নন।  

র্াহ িাশ্নহবশ্নদর ‘কালাম’-এর তাববশ্নজ কৃবম পশ্নড় না, কৃবম পশ্নড় সযাশ্নন্টনাইন লসবশ্নন। 
মানত-বর্বন্নশ্নত জ্বর লফশ্নর না, জ্বর লফরাইশ্নত লসবন কবরশ্নত হয় কুইনাইন। ললাশ্নক ববশ্বাস 
কবরশ্নব লকানবট? নানাববধ লরাগাশ্নরাশ্নগযর জনয পীশ্নরর দরগাহ হইশ্নত হাসপাতালশ্নকই 
ললাশ্নক ববশ্বাস কশ্নর লবর্ী। গবভথনীর সন্তান প্রসব যখন অস্বাভাববক হইয়া পশ্নড়, তখন 
পাবনপড়ার লচশ্নয় ললাশ্নক লববী বিবনশ্নকর (Baby Clinic) উপর ভরসা রাশ্নখ লবর্ী।  

আজ মহাসমুশ্নদ্রর বুশ্নক ললাক যাতায়াত কশ্নর লকান ববশ্বাশ্নস? সমুশ্নদ্রর গভীর জশ্নলর নীশ্নচ 
ললাশ্নক সাবশ্নমবরন চালায় লকান ববশ্বাশ্নস? মহাকার্ পাবড় লদয় ললাশ্নক লকান ববশ্বাশ্নস? যশ্নন্ত্র 
ববশ্বাস আশ্নি ববলয়াই মানুষ যশ্নন্ত্রর কাশ্নি আত্মসমপথণ কবরশ্নতশ্নি। দ্রবযগুশ্নণ ববশ্বাস আশ্নি 
ববলয়াই ললাশ্নক কশ্নলরা বসশ্নন্তর সময় লদায়া-কালাশ্নমর পবরবশ্নতথ ইনশ্নজকর্ন ও বটকা 
লইশ্নতশ্নি।                                                                   পৃ ১৫ 

 



পঞ্চপ্রাণ’ ববলয়া লয একবট বাকয আশ্নি, যথা — প্রাণ, আপ্রাণ, সমান, উদান ও ধযান—
উহা হইল র্রীরস্থ বায়ুর পাাঁচবট অবস্থা মাে। প্রাণর্বক্ত একই।  

সচরাচর এক গশ্নভথ মানুষ জশ্নি একবট। বকন্তু ববড়াল, কুকুর, িাগ ও রৃ্গালাবদ প্রায়ই 
একাবধক জবিয়া থাশ্নক। মানুশ্নষরও যমজ সন্তান হওয়া চলবত ঘটনা, ক্ববচৎ চাবর-পাাঁচ বা 
তশ্নতাবধক সন্তান জবিবার কথাও লর্ানা যায়। ঐ সকল লেশ্নে বক প্রবত গশ্নভথ একাবধক 
প্রাণ আমদানী হয়, না একবট প্রাণই ববভক্ত হইয়া বহুর সৃবষ্ট হয়? 

লকাঁশ্নচা ও র্ামুকাবদ বভন্ন যাবতীয় উন্নত জীশ্নবরই নারী-পুরুষ লভদ আশ্নি, ক্ববচৎ নপুংসকও 
লদখা যায়। বকন্তু জীবজগশ্নত নারী ও পুরুষ, এই দুই জাবতই প্রাধানয লাভ কবরয়াশ্নি। 
প্রবতবট জীব বা মানুষ জবিবার পূশ্নবথই যবদ তাহার স্বতন্ত্র সত্তাবববর্ষ্ট প্রাণ সৃবষ্ট হইয়া 
থাশ্নক, তাহা হইশ্নল লসই প্রাশ্নণও বলেশ্নভদ আশ্নি বক? যবদ থাশ্নকই, তাহা হইশ্নল অর্রীরী 
বনরাকার প্রাশ্নণর নারী, পুরুশ্নষর বচহ্ন বক? আর যবদ প্রাশ্নণর লকান বলেশ্নভদ না থাশ্নক, 
তাহা হইশ্নল এক জাতীয় প্রাণ হইশ্নত বেজাতীয় প্রাণী জশ্নি বকরূশ্নপ? বলেশ্নভদ বক শুধু 
জীশ্নবর জদবহক রূপায়ণ মাে? তাহাই যবদ হয়, তশ্নব পরশ্নলাশ্নক মাতা-বপতা, ভাই-ভবগনী 
ইতযাবদ নারী-পুরুষশ্নভশ্নদ থাবকশ্নব বকরূশ্নপ? পরশ্নলাশ্নকও বক বলেজ লদহ থাবকশ্নব? 

প্রকৃবতর বনয়মানুসাশ্নর লকান জীশ্নবর লদশ্নহ প্রাণ না থাবকশ্নল লস বৃবদ্ধপ্রাপ্ত হয় না। বরং 
বনজথীবশ্নদহ জজবধমথ হারাইয়া জড় পদাশ্নথথর ধমথ পায় এবং তাহা নানারূপ রসায়বনক 
পবরবশ্নতথর ফশ্নল রূপান্তর গ্রহণ কশ্নর। অথথাৎ পবচয়া-গবলয়া নষ্ট হইয়া যায়। মাতৃগভথস্থ 
মানববর্শু যবদ বতন-চাবর মাস বয়শ্নসর সমশ্নয় প্রাণপ্রাপ্ত হয়, তশ্নব লস মাতা-বপতার বমলন 
মুহুশ্নতথর পর হইশ্নত বনষ্প্রাণ (ভ্রূণ) অবস্থায় বৃবদ্ধ পায় লকন এবং পবচয়া-গবলয়া নষ্ট হইয়া 
যায় না লকন? প্রাশ্নণর স্বাতন্ত্রয সম্বশ্নন্ধ পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল লদখা যায় লয, লকান লকান বৃশ্নের 
একবট হইশ্নত দর্বট র্াখা কাবটয়া লরাপন কবরশ্নল তাহা হইশ্নত পৃথক পৃথক দর্বট 
জীববতবৃশ্নের উৎপবত্ত হয়। এই লরাবপত দর্বট বৃশ্নের লয দর্বট স্বতন্ত্র জীবন, উহা লকাথা 
হইশ্নত, লকান সময়, বকভাশ্নব আশ্নস? স্বগথ হইশ্নত লকান দূশ্নতর মারফশ্নত, না পূবথ বৃে 
হইশ্নত?  

সদয বধ করা গরু, মবহষ বা িাগলাবদর কাটা মাংস যাহারা স্বহশ্নস্ত নাড়া-চাড়া কবরয়াশ্নিন, 
তাহারা লকহ লকহ হয়ত লেয কবরয়া থাবকশ্নবন, কতগুবল খবণ্ডত মাংস আঘাশ্নত সাড়া লদয়। 
লয জন্তুবটশ্নক বধ কবরবার পর উহার লদহ র্ত র্ত খশ্নণ্ড খবণ্ডত করা হয়, উহার পৃ ২০ 

প্রথম প্রস্তাব 
[আত্মা ববষয়ক] 

১। আবম লক? 
মানুশ্নষর আবমত্বশ্নবাধ যত আবদম ও প্রবল, তত আর বকিুই নাই। আবম সুখী, আবম দুঃখী, 
আবম লদবখশ্নতবি, আবম শুবনশ্নতবি, আবম বাাঁবচয়া আবি, আবম মবরব ইতযাবদ হাজার হাজার 
রূশ্নপ আবম আমাশ্নক উপলবি কবরশ্নতবি। বকন্তু যথাথথ ‘আবম’ — এই রক্ত-মাংস-অবস্থ-
লমদ-মিায় গবঠত লদহবটই বক ‘আবম’? তাহাই যবদ হয় তশ্নব মৃতুযর পশ্নর যখন লদশ্নহর 
উপাদানসমূহ পবচয়া-গবলয়া অথথাৎ রাসায়বনক পবরবতথশ্নন কতগুবল লমৌবলক পদাশ্নথথ 
রূপান্তবরত হইশ্নব, তখন বক আমার আবমত্ব থাবকশ্নব না? যবদ তাহাই হয় তশ্নব আত্মাশ্নক 
‘আবম’ না ববলয়া ‘আমার’ — ইহা বলা হয় লকন? যখন লকহ দাবী কশ্নর লয লদহ আমার 
প্রাণ আমার এবং মন আমার, তখন দাবীদারবট লক? 

২। প্রাণ বক অরূপ না সরূপ? 
প্রাণ যবদ অরূপ বা বনরাকার হয়, তশ্নব লদহাবসাশ্ননর পশ্নর ববশ্বজীশ্নবর প্রাণসমূহ একে 
হইয়া একবট অখণ্ড সত্তা বা র্বক্তশ্নত পবরণত হইশ্নব না বক? অবয়ব আশ্নি ববলয়াই পদাশ্নথথর 
সংখযা আশ্নি, বনরবয়ব বা বনরাকাশ্নরর সংখযা আশ্নি বক? আর সংখযা না থাবকশ্নল তাহার 
স্বাতন্ত্রয থাশ্নক বক? পোন্তশ্নর প্রাণ যবদ সরূপ বা সাকার হয়, তশ্নব তাহার রূপ বক?  

৩। মন ও প্রাণ বক এক? 
সাধারণত আমরা জাবন লয, মন ও প্রাণ এক নশ্নহ। লকননা উহাশ্নদর চবরেগত পাথথকয 
ববদযমান। আমরা আমাশ্নদর বনশ্নজশ্নদর উপলবি হইশ্নত জাবনশ্নত পাইশ্নতবি লয, ‘মন’ প্রাশ্নণর 
উপর বনভথরর্ীল, বকন্তু ‘প্রাণ’ মশ্ননর উপর বনভথরর্ীল নয়। মন বনবিয় থাবকশ্নলও প্রাশ্নণর 
অভাব পবরলবেত হয় না। বকন্তু প্রাণ বনবিয় হইশ্নল মশ্ননর অবস্তত্বই থাশ্নক না। লযমন — 
লিাশ্নরাফরম প্রশ্নয়াশ্নগ মানুশ্নষর সংজ্ঞা ললাপ ঘশ্নট, অথচ লদশ্নহ প্রাণ থাশ্নক, শ্বাসবক্রয়া, হৃৎবক্রয়া 
এমনবক পবরপাকবক্রয়াও চবলশ্নত থাশ্নক। অথচ তখন আর মশ্ননর লকান বক্রয়াই প্রকার্ পায় 
না। গভীর সুবনদ্রাকাশ্নলও লকান সংজ্ঞা থাশ্নক না, ইহা জদনবন্দন ঘটনা। বকন্তু    পৃ ১৭ 



সংজ্ঞাহীন হইশ্নলই লদহ বনষ্প্রাণ হয় না। ইহা হইশ্নত স্পষ্টই বুঝা যায় লয, প্রাণববহীন মন 
থাবকশ্নতই পাশ্নর না, বকন্তু মন বা সংজ্ঞাহীন প্রাণ অশ্ননক সময়ই পাওয়া যায়, ইহাশ্নত 
অনুবমত হয় লয, মন আর প্রাণ এক নশ্নহ। ইহাও অনুবমত হয় লয, সংজ্ঞা, লচতনা বা সুখ-
দুঃশ্নখর অনুভূবত মশ্ননরই, প্রাশ্নণর নয়। প্রাণ রাগ, লর্াক, লভাগ ও ববলাসমুক্ত। এক কথায় 
প্রাণ বচরবনববথকার।  

জীশ্নবর জীবন নাবক যমদূত (আজরাইল) হরণ কশ্নরন। বকন্তু বতবন বক প্রাশ্নণর সবহত 
মনশ্নকও হরণ কশ্নরন? অথবা প্রাণ লযখাশ্নন লয অবস্থায় থাকুক না লকন, মনশ্নক তৎসশ্নে 
থাবকশ্নতই হইশ্নব — এইরূপ লকান প্রমাণ আশ্নি বক? নতুবা মনববহীন প্রাণ পরকাশ্নলর 
সুখ-দুঃখ লভাগ কবরশ্নব বকরূশ্নপ? 

৪। প্রাশ্নণর সবহত লদহ ও মশ্ননর সম্পকথ বক? 
লদহ জড় পদাথথ। লকান জীশ্নবর লদহ ববশ্নেষণ কবরশ্নল কাবথন, হাইশ্নরাশ্নজন, অবিশ্নজন, 
ললৌহ, ফসফরাস ইতযাবদ নানা প্রকার লমৌবলক পদাশ্নথথর বববভন্ন অনুপাশ্নত অপূবথ সংবমেণ 
লদখা যায়। পদাথথসমূহ বনষ্প্রাণ। কাশ্নজই পদাথথসমূশ্নহর যথানুপাশ্নত সংবমবেত অবস্থাশ্নকই 
প্রাণ বলা যায় না। পদাথথসমূশ্নহর যথানুপাশ্নত সংবমেণ এবং আরও বকিুর ফশ্নল লদশ্নহ 
প্রাণচাঞ্চলয লদখা যায়। ঐ ‘আরও বকিু’লক আমরা মন ববলয়া থাবক। বকন্তু মানুশ্নষর লদহ, 
মন ও প্রাশ্নণ বকিু সম্পকথ বা বন্ধন আশ্নি বক? থাবকশ্নল তাহা বকরূপ? আর না থাবকশ্নলই 
বা উহারা একে থাশ্নক লকন? 

৫। প্রাণ লচনা যায় বক? 
লকান মানুষশ্নক ‘মানুষ’ ববলয়া অথবা লকান ববশ্নর্ষ বযবক্তশ্নক আমরা তাহার রূপ বা লচহারা 
লদবখয়াই বচবনশ্নত পাই, প্রাণ লদবখয়া নয়। বপতা-মাতা, ভাই-লবান, আত্মীয়-স্বজন সকলশ্নক 
রূপ লদবখয়াই বচবন, সশ্নম্বাধন কবর, তাহাশ্নদর সাশ্নথ প্রশ্নয়াজনীয় কাজকমথ বনষ্পন্ন কবর। 
প্রাণ লদবখয়া কাহাশ্নকও বচবনবার উপায় নাই। তদ্রুপ — পশু-পাবখ, কীট-পতে, গাি-পালা 
ইতযাবদশ্নক আমরা উহাশ্নদর রূপ বদবখয়াই বচবনয়া থাবক। এই রূপ বা লচহারা লদহীর লদশ্নহই 
প্রকার্ পাইয়া তাশ্নক। যখন লদশ্নহর সশ্নে প্রাশ্নণর সম্পকথ থাবকশ্নব না অথথাৎ মৃতুযর পশ্নর লদহহীন 
প্রাণশ্নক বচবনবার উপায় বক? বববভন্ন বযবক্ত বা জীশ্নবর মন, জ্ঞান ও জদবহক গঠশ্নন  পৃ ১৮ 

 

যতই জববচেয থাকুক না লকন, উহাশ্নদর প্রাশ্নণও বক লতমন জববচেয আশ্নি? অথথাৎ বববভন্ন 
জীশ্নবর প্রাণ বক বববভন্নরূপ? 

৬। আবম বক স্বাধীন? 
‘আবম’ মনুষযশ্নদহধারী মনপ্রাণবববর্ষ্ট একবট সত্তা। প্রাণর্বক্তবশ্নল আবম বাাঁবচয়া আবি, মশ্নন 
নানা প্রকার কাযথ কবরবার সৃ্পহা জাবগশ্নতশ্নি এবং লদশ্নহর সাহাশ্নযয কাযথাবলী বনষ্পন্ন 
কবরশ্নতবি। আবম লয র্ারীবরক ও মানবসক র্বক্তর অবধকারী, তাহা আমার কাযথাবলীর 
মশ্নধযই প্রকার্ পাইশ্নতশ্নি।  

বকন্তু এখাশ্নন প্রে এই লয, আবম স্বাধীন বক-না। যবদ আবম স্বাধীন হই অথথাৎ আমার 
কাযথাবলী বনয়ন্ত্রশ্নণর েমতা ঈশ্বশ্নরর না থাশ্নক, তাহা হইশ্নল তাাঁহার ‘সবথর্বক্তমান’ নাশ্নমর 
সাথথকতা বক? আর যবদ আবম স্বাধীন না-ই হই, আমার কাযথাবলীর ফলাফলস্বরূপ পাপ 
বা পুশ্নণযর জনয আবম দায়ী হইব বকরূশ্নপ? 

৭। অর্রীরী আত্মার বক জ্ঞান থাবকশ্নব? 
মানুশ্নষর পঞ্চ ইবিশ্নয়র মাধযশ্নম জ্ঞাশ্ননর উৎপবত্ত হয়। এই পাাঁচবট ইবিশ্নয়র লকান একবটর 
অভাব থাবকশ্নল, ঐ ইবিয়বটর মাধযশ্নম লয জ্ঞান হইশ্নত পাবরত,তাহা আর হয় না। লয অন্ধ 
বা ববধর, লস আশ্নলা বা র্শ্নে জ্ঞান পাইশ্নত পাশ্নর না। অথথাৎ ইবিশ্নয়র অভাশ্নব জ্ঞাশ্ননর 
অভাব পবরলবেত হয়। মৃতুযশ্নত মানুশ্নষর লদহ নষ্ট হয় এবং তৎসশ্নে ইবিয়গুবলও নষ্ট 
হয়। এখন প্রে এই লয, মৃতুযর পশ্নর র্রীর ও ইবিয়ববহীন আত্মার জ্ঞান থাবকশ্নব বক? 
থাবকশ্নল তাহা বকরূশ্নপ থাবকশ্নব?  

৮। প্রাণ বকভাশ্নব লদশ্নহ আসা-যাওয়া কশ্নর? 
লকহ লকহ বশ্নলন যাবতীয় জীশ্নবর ববশ্নর্ষত মানুশ্নষর প্রাণ একই সময় সৃবষ্ট হইয়া ‘ইবেন’ 
নামক স্থাশ্নন রবেত আশ্নি। তথা হইশ্নত রমণীশ্নদর গশ্নভথর তৃতীয় বক চতুথথ মাশ্নস প্রাণ 
ভ্রূশ্নণ আববভূথত হয়। গভথস্থ বর্শুর লদশ্নহ আোহতা’লার হুকুশ্নম প্রাণ বনশ্নজই আশ্নস, না 
লকান লফশ্নরস্তা প্রাণশ্নক বর্শুর লদশ্নহ ভবরয়া বদয়া যায়, তাহা জাবন না; বকন্তু ধমথাধযায়ীগণ 
ইহা বনবশ্চত কবরয়াই বশ্নলন লয, একবট জীশ্নবর লদশ্নহ একবট প্রাণই আমদানী হয়। ইহা লকহ 
কখনও বশ্নলন না লয, একবট জীশ্নবর একাবধক প্রাণ থাবকশ্নত পাশ্নর বা আশ্নি।  পৃ ১৯ 



বলা হয় লয, আোহ নযায়বান এবং দয়ালু। ইহা বকরূশ্নপ সম্ভব? তশ্নব বক বতবন লকান 
লেশ্নে নযায়বান আর লকান লেশ্নে দয়ালু? 

৬। আলাহর অবনচ্ছায় লকান ঘটনা ঘশ্নট বক? 
বলা হয় লয, আোহর অবনচ্ছায় লকান ঘটনা ঘশ্নট না। এমনবক গাশ্নির পাতাও নশ্নড় না। 
ববশ্নর্ষত তাাঁহার অবনচ্ছায় যবদ লকান ঘটনা ঘবটশ্নত পাশ্নর তাহা হইশ্নল তাাঁহার ‘সবথর্বক্তমান’ 
নাশ্নমর সাথথকতা লকাথায়? আর যবদ আোহর ইচ্ছায়ই সকল ঘটনা ঘশ্নট, তশ্নব জীশ্নবর 
লদাষ বা পাপ বক? 

৭। বনরাকাশ্নরর সাশ্নথ বনরাকাশ্নরর পাথথকয বক? 
‘আোহ’ বনরাকার এবং জীশ্নবর ‘প্রাণ’ও বনরাকার। যবদ উভয়ই বনরাকার হয়, তশ্নব 
‘আোহ’ এবং ‘প্রাণ’ — এই দুইবট বনরাকাশ্নরর মশ্নধয পাথথকয বক? 

৮। বনরাকার পদাথথ দৃবষ্টশ্নগাচর হয় বকভাশ্নব? 
ধমথযাজকশ্নদর বনকট লর্ানা যায় লয, লবশ্নহশ্নস্ত ববশ্বাসীগণশ্নক আোহ (নুর ও আশ্নলারূশ্নপ) 
দর্থন দান কবরশ্নবন। বযবন বচর অনন্ত, বচর অসীম, বতবন বক বচর-বনরাকার নশ্নহন? 

ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত — সূ্থল অথবা সূে, লয রূশ্নপই হউক না লকন, লকান রকম পদাথথ না 
হইশ্নল তাহা দৃবষ্টশ্নগাচর হয় না। আশ্নলা একবট পদাথথ। উহার গবত আশ্নি এবং ওজনও 
আশ্নি। বনরাকার আোহ যবদ তাাঁহার ভক্তশ্নদর মশ্ননারঞ্জশ্ননর জনয নুর বা আশ্নলা রূপ গ্রহণ 
কবরশ্নত পাশ্নরন, তাহা হইশ্নল বহনু্দশ্নদর ভগবাশ্ননর বভন্ন বভন্ন রূশ্নপ আত্মপ্রকাশ্নর্ অথথাৎ 
অবতাশ্নর লদাষ বক? 

৯। স্থান, কাল ও র্বক্ত — সৃষ্ট না অসৃষ্ট? 
এ কথা সতয লয, ‘সৃবষ্টকতথা’ ববলয়া যবদ লকহ থাশ্নকন, তশ্নব বতবন হইশ্নবন এক ও অবিতীয়। 
বকন্তু ধমথজগশ্নত তাাঁহাশ্নক বচবেত করা হইয়াশ্নি ববববধ রূশ্নপ এবং তাাঁহার সংজ্ঞা ও সংখযা 
সব লেশ্নে এক রকম নশ্নহ। ববশ্নর্ষত ধমথরাশ্নজয তাাঁহার পবরচয় পাওয়া যায় অশ্ননক লেশ্নেই 
‘বযবক্ত’রূশ্নপ। বলা হয় লয, ঈশ্বর অনাবদ, অনন্ত, অসীম ও বনরাকার; অথচ প্রতযে না 
হইশ্নলও পশ্নরাশ্নে তাাঁহার লচাখ, মুখ ও কান আশ্নি — তাহার আভাস পাওয়া যায় অশ্ননক 
লেশ্নে। এমনবক তাাঁহার পুে-কনযা-পবরবাশ্নররও বণথনা পাওয়া যায় লকান লকান লেশ্নে। পৃ ২৪ 

মাংসখণ্ডগুবল বভন্ন বভন্ন স্থাশ্নন থাবকয়া আঘাশ্নত সাড়া লদয় বা স্পবন্দত হয় লকন? লকান 
রকম আঘাশ্নত সাড়া লদওয়াবট জীবন বা জীববশ্নতর লেণ, বকন্তু মৃত প্রাণীর মাংসখশ্নণ্ড 
জীবন লকাথা হইশ্নত আশ্নস? লকান জীশ্নবর জীবন যমদূত হরণ কবরয়া লওয়ার পশ্নরও বক 
প্রাশ্নণর বকিু অংর্ জীবশ্নদশ্নহ থাবকশ্নত পাশ্নর? আর থাবকশ্নলও বক একবট প্রাশ্নণর র্ত র্ত 
খশ্নণ্ড খবণ্ডত হওয়া সম্ভব? 

জীবতত্ত্বববদ পবণ্ডতগণ বশ্নলন লয, প্রাণীশ্নদহ কতগুবল জীবশ্নকাষ (Cell)-এর সমবাশ্নয় 
গবঠত। জীবশ্নকাষগুবল প্রশ্নতযশ্নক জীবন্ত। অথথাৎ প্রশ্নতযশ্নক স্বতন্ত্রভাশ্নব জীববত। সাপ, লকাঁশ্নচা, 
বটকবটবক ইতযাবদর ললজ কাবটয়া বিবড়য়া লফবলশ্নল, তাহা লদহ হইশ্নত দূশ্নর পবড়য়াও 
লাফাইশ্নত থাশ্নক। এশ্নেশ্নে জন্তুবটর একবট প্রাণ দুইস্থাশ্নন থাবকয়া নড়াচড়া কবরশ্নতশ্নি না। 
ললজবস্থত জীবশ্নকাষগুবল স্বতন্ত্র জীবশ্ননর বকিু সময় বাাঁবচয়া থাবকশ্নত পাশ্নর, লতমন 
স্বতন্ত্রভাশ্নব মবরশ্নতও পাশ্নর। মানুশ্নষর লখাস, পাাঁচড়া, দাদ ইতযাবদ এবং কবতপয় েতশ্নরাগ 
আশ্নরাগয হইশ্নল রুিস্থান হইশ্নত লয মর যমাস (মৃত চশ্নমথর ফুসু্কবড়) উবঠয়া থাশ্নক, উহাই 
জীবশ্নকাশ্নষর স্বতন্ত্র মৃতুযর বনদর্থন। ইহা বভন্ন লয লকান জীববত বৃশ্নের র্াখা-প্রর্াখার 
মৃতুযশ্নতও জীবশ্নকাশ্নষর স্বতন্ত্র মৃতুয সূবচত কশ্নর।  

একবট জীবশ্নকাষ ববভাজন প্রণালীশ্নত দুইবটশ্নত, দুইবট হইশ্নত চাবরবট এবং তাহা হইশ্নত 
আটবটশ্নত পবরণত হয়। এইরূপ ক্রমান্বশ্নয় সংখযাবৃবদ্ধ হইয়া একবট পূণথাে প্রাণীর সৃবষ্ট হয়। 
মানুশ্নষর লবলায়ও একবট মাে বডম্বশ্নকাষ (Egg cell) আর একবট জননশ্নকাষ (Germ 
cell) একে বমবলত হইয়া ববভাজন প্রণালীশ্নত সংখযাবৃবদ্ধ হইয়া একবট পূণথবয়স্ক মানুশ্নষর 
লদশ্নহ বহু লকাবট জীবশ্নকাশ্নষর সমবষ্ট হইয়া দাাঁড়ায়। একবট মানুশ্নষর প্রাণ বহু লকাবট প্রাশ্নণর 
সমবায়ী র্বক্ত। আমরা উহার নাম বদশ্নত পাবর ‘মহাপ্রাণ’। কাশ্নজই একবট জন্তুর লদশ্নহ 
প্রাণ ‘বহু’ বকন্তু মহাপ্রাণ ‘একবট’। জীবশ্নদশ্নহর যাবতীয় জীবশ্নকাশ্নষর এককালীন মৃতুযশ্নক 
অথথাৎ মহাপ্রাশ্নণর বতশ্নরাধানশ্নক আমরা জীশ্নবর ‘মৃতুয’ ববল এবং জীবশ্নদশ্নহর লকান অংশ্নর্র 
জীবশ্নকাশ্নষর মৃতুযশ্নক ববল ‘লরাগ’।  

উপশ্নরাক্ত ধমথীয় ও জীবতত্ত্বীয় মতবাশ্নদর মশ্নধয গ্রহণশ্নযাগয লকানবট?               পৃ ২১ 

 
 



বিতীয় প্রস্তাব 
[ঈশ্বর ববষয়ক] 

১। আোহর রূপ বক? 
জগশ্নতর প্রায় সকল ধমথই একথা স্বীকার কশ্নর লয, ঈশ্বর অবিতীয়, বনরাকার ও সবথবযাপী। 
কথা কয়বট অতীব সহজ ও সরল। বকন্তু যখন বহনু্দশ্নদর মুশ্নখ লর্ানা যায় লয, সৃবষ্ট পালশ্ননর 
উশ্নেশ্নর্য ভববান মাশ্নঝ মাশ্নঝ সাকারও হইয়া থাশ্নকন ও যুশ্নগ যুশ্নগ ‘অবতার’রূশ্নপ পৃবথবীশ্নত 
জিগ্রহণ কবরয়া লীলা প্রকার্ কশ্নরন এবং যখন খৃষ্টানশ্নদর বনকট লর্ানা যায় লয পরম 
সত্তা — ‘ভগবান, মর্ীহ, পরমাত্মা’ — এই বেশ্নত্ব প্রকার্ পাইশ্নতশ্নি; আবার যখন মুসবলম 
ধমথযাজকশ্নদর বনকট লর্ানা যায় লয আোহতা’লা আরশ্নর্ ‘কুরবি’র উপর ববসয়া লরশ্নজায়ান 
নামক লফশ্নরস্তার সাহাশ্নযয লবশ্নহস্ত, মাশ্নলক নামক লফশ্নরস্তার সাহাশ্নযয লদাজখ, লজব্রাইশ্নলর 
সাহাশ্নযয সংবাদ এবং লমকাইলশ্নক বদয়া খাদয বন্টন ও আবহাওয়া পবরচালনা কশ্নরন — 
তখনই মন ধাাঁধায় পশ্নড়, বুবদ্ধ ববগড়াইয়া যায়। মশ্নন প্রে জাবগশ্নত থাশ্নক — বনরাকার 
সবথর্বক্তমান ভগবাশ্ননর সৃবষ্ট পালশ্নন সাকার হইশ্নত হইশ্নব লকন? অবিতীয় ঈশ্বশ্নরর মহত্ত্ব 
প্রকাশ্নর্ বেশ্নত্বর আবর্যক বক? সবথবযাপী আোহতা’লার স্থায়ী আসশ্নন অবস্থান বকরূপ এবং 
ববশ্বজগশ্নতর কাযথ পবরচালনার জনয লফশ্নরস্তার সাহাশ্নযযর আবর্যক বক? 

২। লখাদাতা’লা বক মনুষযভাবাপন্ন? 
আোহতা’লা লদশ্নখন, লর্াশ্ননন, বশ্নলন ইতযাবদ শুবনয়া সাধারণ মানুশ্নষর মশ্নন স্বতই প্রে 
জাশ্নগ — তশ্নব বক আোহর লচাখ, কান ও মুখ আশ্নি? লকহ লকহ ববলয়া থাশ্নকন লয, 
আশ্নি। তশ্নব তাহা মানুশ্নষর মত নয়, কুদরবত। বকন্তু ‘কুদরবত’ ববলশ্নত বকরূপ বুঝায়, তাহা 
তাাঁহারা বযখযা কশ্নরন না। আবার যখন লর্ানা যায় লয, লখাদাতা’লা অনযায় লদবখশ্নল কু্রদ্ধ 
হন, পাপীশ্নদর ঘৃণা কশ্নরন, লকান লকান কাশ্নজ খুর্ী হন ও লকান লকান কাশ্নজ হন লবজার, 
তখন মানুষ ভাশ্নব — লখাদার বক মানুশ্নষর মতই মন আশ্নি? আর লখাদার মশ্ননাবৃবত্তগুবল বক 
মানুশ্নষরই অনুরূপ? ইহারও উত্তর আশ্নস লয, উহা বুবঝবার েমতা মানুশ্নষর নাই। পৃ ২২ 

আবার যখন বচন্তা করা যায় লয, লখাদাতা’লার জগত-র্াসন প্রণালী বহুলাংশ্নর্ একজন 
সম্রাশ্নটর মত লকন এবং তাাঁহার এত আমলা-কমথচারীর বাহুলয লকন? উহার উত্তর পাওয়া 
যায় লয, সম্রাট হইশ্নল বতবন অবিতীয় সম্রাট, বাদর্াশ্নহর বাদর্াহ, েমতা তাাঁহার অসীম।  
উত্তর যাহা পাওয়া লগল, তাহাশ্নত অসাধারণ যাহাশ্নদর মনীষা তাাঁহারা হয়ত বুবঝশ্নলন, বকন্তু 
সাধারণ মানুষ ইহাশ্নত বকিু বুবঝশ্নত পাইল বক? 

৩। স্রষ্টা বক সৃষ্ট হইশ্নত বভন্ন? 
ঈশ্বর যবদ তাাঁহার সৃষ্ট পদাথথ হইশ্নত বভন্ন হন, তাহা হইশ্নল তাাঁহার সবথবযাবপত্ব থাবকশ্নত 
পাশ্নর না এবং ঈশ্বশ্নরর সবথবযাবপত্ব অেুণ্ন থাবকশ্নল লকান সৃষ্ট-পদাথথ এমনবক পদাশ্নথথর 
অণু-পরমাণুও ঈশ্বর-রূ্নয হইশ্নত পাশ্নর না। অথথাৎ ববশ্নশ্বর যাবতীয় পদাথথই ঈশ্বরময়। মূল 
কথা — ববশ্ব ঈশ্বরময়, ঈশ্বর ববশ্বময়। 

ধমথ যবদও ঈশ্বশ্নরর সবথবযাবপশ্নত্ব সশ্নন্দহ কশ্নর না, বকন্তু একথাও বনঃসংর্শ্নয় ববশ্বাস কশ্নর 
না লয, জগশ্নতর যাবতীয় জজব-অনজব, পাক এবং নাপাক সকল বস্তুই ঈশ্বশ্নর ভরপুর। 
ববশ্বাস যবদ কবরত, তশ্নব নাপাক বস্তুশ্নক ঘৃণা কবরবার কারণ বক? 
এখন এই উভয়সংকট হইশ্নত ধশ্নমথ ববশ্বাস বাাঁচাইয়া রাখার উপায় বক? 

৪। ঈশ্বর বক লস্বচ্ছাচারী, না বনয়মতাবন্ত্রক? 
‘বনয়মতন্ত্র’ হইল লকান বনধথাবরত ববধান মাবনয়া চলা এবং উহা উশ্নপো করাই হইল 
‘লস্বচ্ছাচাবরতা’। ঈশ্বর লস্বচ্ছাচারী হইশ্নল তাাঁহার মহশ্নত্ত্বর লাঘব হয় এবং বনয়মতাবন্ত্রক 
হইশ্নল বতবন তাাঁহার ভক্তশ্নদর অনুশ্নরাধ রো কশ্নরন বকরূশ্নপ? 
সুপাবরর্ রোর অথথই হইল, আপন ইচ্ছার ববরুশ্নদ্ধ লকান কাজ করা। অথথাৎ স্বয়ং যাহা 
কবরশ্নতন না, তাহাই করা। ঈশ্বর বক লকান বযবক্তববশ্নর্শ্নষর অনুশ্নরাধ বা সুপাবরশ্নর্ আপন 
ইচ্ছার ববরুশ্নদ্ধ লকান কাজ কবরশ্নবন না? 

৫। আোহ নযায়বান না দয়ালু? 
অনযানয লেশ্নে যাহাই হউক না লকন, ববচারেশ্নে ‘নযায়’ ও ‘দয়া’র একে সমাশ্নবর্ 
অসম্ভব। লকননা দয়া কবরশ্নল নযায়শ্নক উশ্নপো কবরশ্নত হইশ্নব এবং নযায়শ্নক বজায় রাবখশ্নত 
হইশ্নল দয়ামায়া ববসজথন বদশ্নত হইশ্নব।                                         পৃ ২৩ 



লকান পদাথথ বা পদাশ্নথথর অণুপরমাণুও লযমন র্বক্তববহীন নয়, লতমন লসৌরজগত, নেে 
বা নীহাবরকাজগত অথবা তাহারও ববহশ্নদথশ্নর্র লকাথায়ও র্বক্তববরল জায়গা নাই। র্বক্ত 
লকান স্থাশ্নন সীবমত নয়। অথথাৎ ‘র্বক্ত অসীম’।  

তাপর্বক্ত, ববদুযৎর্বক্ত, চুম্বকর্বক্ত ইতযাবদ নানাববধ র্বক্তর আমরা বক্রয়া লদবখশ্নতবি। বকন্তু 
কখনও র্বক্তশ্নক লদবখশ্নত পাইশ্নতবি না। আমরা প্রাণর্বক্তবশ্নল বাাঁবচয়া আবি এবং নানারূপ 
কমথ কবরশ্নতবি। বকন্তু প্রাণর্বক্ত লদবখশ্নত পাইশ্নতবি না। লকননা, র্বক্তর লকান আকার নাই, 
‘র্বক্ত বনরাকার’।  

এ যাবত লয সমস্ত আশ্নলাচনা করা হইল, তাহাশ্নত মশ্নন হয় লয, ঈশ্বর লযমন অনাবদ, 
অনন্ত, অসীম ও বনরাকার, লতমনই স্থান, কাল ও র্বক্ত — ইহারা সকশ্নলই অনাবদ, অনন্ত, 
অসীম ও বনরাকার। এখন প্রে এই লয, ইহারা বক সৃষ্ট না অসৃষ্ট। অথথাৎ ঈশ্বর বক 
ইহাবদগশ্নক সৃবষ্ট কবরয়াশ্নিন, না অনাবদকাল হইশ্নত ইহারা স্বভাবতই ববদযমান আশ্নি? যবদ 
বলা হয় লয, ইহারা স্বভাবতই ববদযমান আশ্নি, তাহা হইশ্নল ইহারা ঈশ্বশ্নরর সৃবষ্ট নশ্নহ; এবং 
যবদ বলা হয় লয, ইহারা ঈশ্বশ্নরর সৃবষ্ট — তশ্নব পরশ্নমশ্বর ‘স্থান’লক সৃবষ্ট কবরশ্নলন লকান 
স্থাশ্নন থাবকয়া, ‘কাল’লক সৃবষ্ট কবরশ্নলন লকান কাশ্নল এবং ‘র্বক্ত’লক সৃবষ্ট কবরশ্নলন লকান 
র্বক্তর িারা?  

১০) সৃবষ্ট যুশ্নগর পূশ্নবথ লকান যুগ? 
ধমথীয় মশ্নত, হঠাৎ পরশ্নমশ্বশ্নরর লখয়াল হইল লয, বতবন সৃবষ্ট কবরশ্নবন — জীব ও জগত। 
বতবন আশ্নদর্ বদশ্নলন, ‘হইয়া যাও’ — অমবন হইয়া লগল জগত এবং পশু-পাবখ, গািপালা, 
কীট-পতে ও মনষযাবদ সবই। ববশ্বচরাচশ্নরর যাবতীয় সৃবষ্টকাযথ লর্ষ হইশ্নত সময় লাবগল 
মাে িয়বদন১। বকন্তু অনাবদকাল বনবিয় থাবকয়া পরশ্নমশ্বর হঠাত সবক্রয় হইশ্নলন লকন, 
ধমথযাজকগণ তাহা বযখযা কশ্নরন না।  

জীব ও জগত সৃবষ্টর পর হইশ্নত বতথমান কাল পযথন্ত সময়শ্নক মানুষ কশ্নয়কবট ভাশ্নগ ববভক্ত 
কবরয়াশ্নি। উহার এক এক ভাগশ্নক বলা হয় এক-একবট যুগ। বহনু্দর্ােমশ্নত যুগ চাবরবট। যথা 
— সতয, লেতা, িাপর ও কবল। উহাশ্নদর বযাবপ্তকা যথাক্রশ্নম — সতযযুগ ১৭,২৮,০০০, লেতাযুগ 
১২,৯৬,০০০, িাপর ৮,৬৪,০০০, এবং কবল ৪,৩২,০০০ বৎসর। আশ্নলাচয যুগচতুষ্টশ্নয়র লমাট 
বয়শ্নসর পবরমাণ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। বকন্তু কবল যুগবট লর্ষ হইশ্নত               পৃ ২৮ 

সৃবষ্টকতথা হইশ্নলন — বযবন সৃবষ্ট কশ্নরন বা কবরয়াশ্নিন। লকান সৃষ্ট পদাথথ স্রষ্টার লচশ্নয় বয়শ্নস 
অবধক হইশ্নত পাশ্নরনা, এমনবক সমবয়সীও না? লকান কুমার একবট হাাঁবড় জতয়ার কবরল, 
এশ্নেশ্নে হাাঁবড় কখনও কুমাশ্নরর বশ্নয়াশ্নজযষ্ঠ বা সমবয়সী হইশ্নত পাশ্নর না। অথথাৎ কতথার 
আশ্নগ কমথ অথবা কতথা ও কমথ একই মুহুশ্নতথ জবিশ্নত পাশ্নর না, ইহাই স্বতঃবসদ্ধ বনয়ম। 

লকান পদাশ্নথথর সৃবষ্টকাল যতই অতীত বা মহাতীত হউক না লকন, উহা কখনও অনাবদ 
হইশ্নত পাশ্নর না। যাহা ‘সৃবষ্ট’ তাহা বনশ্চয় লকান এক সমশ্নয় উৎপবত্ত হইয়া থাবকশ্নব। বকন্তু 
ববশ্নশ্ব এমন লকান ববষয় আশ্নি, আমরা যাহার আবদ, অন্ত, সীমা ও আকার কল্পনা কবরশ্নত 
পাবর না। লযমন — স্থান, কাল ও র্বক্ত। বলা হইয়া থাশ্নক লয, ঈশ্বর অনাবদ, অনন্ত, 
অসীম ও বনরাকার, পোন্তশ্নর স্থান, কাল এবং র্বক্তও অনাবদ, অনন্ত, অসীম ও বনরাকার। 
যথাক্রশ্নম এ ববষয় আশ্নলাচনা কবরশ্নতবি।  

১) স্থান — ববশ্নর্র দৃর্যাদৃর্য যাবতীয় পদাথথই লকান না লকান স্থাশ্নন অববস্থত আশ্নি। 
‘স্থান’ (Space) পদাথথপূণথ অথবা পদাথথরূ্নয, দুইই থাবকশ্নত পাশ্নর। বকন্তু ‘স্থান’লক 
থাবকশ্নতই হইশ্নব।  

ববশ্নশ্বর যাবতীয় পদাথথই লকান না লকান সমশ্নয় উৎপবত্ত হইয়াশ্নি। এমনবক পববে বাইশ্নবল 
গ্রশ্নন্থ সৃবষ্টর বদন-তাবরখও লদওয়া আশ্নি। লস যাহা হউক, লকান বকিু বা সব বকিু সৃবষ্টর 
পূশ্নবথ — পদাথথরূ্নয থাবকশ্নলও লয ‘স্থান’ বিল না, তাহা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং 
ববলশ্নত হয় লয, ‘স্থান অনাবদ’।  

পৃবথবী ও অনযানয গ্রহ-নেোবদ সৃবষ্ট হইয়া লকান ‘স্থান’-এ অবস্থান কবরশ্নতশ্নি এবং উহারা 
ববলয় হইশ্নলও ঐ স্থানসমূহ থাবকশ্নব। লকননা, শুনযস্থান কখনও ববলয় হইশ্নত পাশ্নর না। 
সুতরাং ববলশ্নত হয় লয, ‘স্থান অনন্ত’।  

পরম ববজ্ঞানী আইনস্টাইন ববলয়াশ্নিন, “ববশ্ব অসীম অথচ সসীম”। অথথাৎ নেে-
নীহাবরকাবদর পাবথথব জগত সসীম, বকন্তু ‘স্থান’ অসীম। ববশ্নশ্বর ‘লর্ষ প্রান্ত’ ববলয়া এমন 
লকান সীমাশ্নরখা কল্পনা করা যায় না, যাহার ববহরভাশ্নগ আর ‘স্থান’ নাই। সুতরাং ‘স্থান 
অসীম’।                                                                    পৃ ২৫ 

 

 



আমরা লদবখশ্নত বা অনুভব কবরশ্নত পাবর শুধু পদাথথশ্নক, স্থানশ্নক নয়। স্থান পদাশ্নথথর নযায় 
লাল, কাশ্নলা, সবুজাবদ রঙ, লম্বা-চওড়া ইতযাবদ আকৃবতবববর্ষ্ট নয়। স্থাশ্ননর লকান অবয়ব 
নাই। উহা আকৃবতহীন ও অদৃর্য। অথথাৎ বনরাকার।  

২) কাল — কাল বা সময়শ্নক আমরা লদবখশ্নত পাই না, লদবখশ্নত পাই শুধু ঘটনাশ্নক। লকহ 
লকহ বশ্নলন লয ‘কাল’ বা ‘সময়’ নাশ্নম লকান বকিু নাই, ‘কাল’ হইল ঘটনা পযথাশ্নয়র 
ফাাঁকমাে। সাধারণত কালশ্নক আমরা বতনভাশ্নব ববভক্ত কবরয়া থাবক। যথা — ভূত, 
ভববষযত ও বতথমান। বকন্তু লকহ লকহ বশ্নলন লয, ‘বতথমান’ নাশ্নম লকান কালই নাই। লকননা 
কাল সতত গবতর্ীল। যাহা গবতর্ীল তাহার বস্থরতা বা বতথমানতা অসম্ভব। ভববষযৎ হইশ্নত 
কাল তীব্রগবতশ্নত আশ্নস এবং বনশ্নমশ্নষ অতীশ্নত চবলয়া যায়। এক লসশ্নকণ্ডশ্নক হাজার ভাগ 
কবরশ্নল লয সময়টুকু পাওয়া যায়, লসই সময়টুকু কাল দাাঁড়াইয়া থাশ্নক না ‘বতথমান’ নাশ্নম 
আখযাবয়ত হইবার প্রতযার্ায়। বতথমান হইল — অতীত এবং ভববষযশ্নতর সবন্ধস্থল মাে। 
উহার লকান ববনু্দশ্নতই কাল এতটুকু বস্থত বা বতথমান থাশ্নক না। তশ্নব আমরা লয বতথমান 
যুগ, বতথমান বৎসর, বতথমান ঘটনা ইতযাবদ ববলয়া থাবক, উহা হইল — অতীত এবং 
ভববষযশ্নতর সংবমেণ। যাক লস কথা।  

ঈশ্বর জগৎ সৃবষ্ট কবরয়াশ্নিন লকান এক সমশ্নয় বকন্তু ‘সময়’লক সৃবষ্ট কবরয়াশ্নিন লকান 
সমশ্নয়, তাহার লকান হবদস পাওয়া যায় না। এরূপ কল্পনা করা লমাশ্নটই কষ্টকর নয় লয, 
এমন একবট সময় বিল যখন লকানরূপ সৃবষ্টই বিল না। বকন্তু সৃবষ্টর পূশ্নবথ লয ‘কাল’ বিল 
না, তাহা কল্পনা করা যায় না। কাশ্নজই ববলশ্নত হয় লয, কাল ‘অনাবদ’। পোন্তশ্নর — 
মহাপ্রলশ্নয় সমস্ত সৃবষ্ট ধ্বংস হইবার পর — কাল আর থাবকশ্নব না, তাহাও মানব কল্পনার 
বাবহশ্নর। সুতরাং ববলশ্নত হয় লয, কাল ‘অনন্ত’।  

ববশ্নশ্ব, মহাববশ্নশ্ব অথবা আরও বাবহশ্নর এমন লকান জায়গা লনই, লযখাশ্নন কাল নাই। 
কালশ্নক লকানস্থাশ্নন সীবমত রাখা যায় না। সুতরাং কাল ‘অসীম’। অবধকন্তু কাল 
‘বনরাকার’ও বশ্নট। 

৩) র্বক্ত — ‘র্বক্ত ববলশ্নত আমরা বুবঝ লয, উহা কাজ কবরবার েমতা। র্বক্তশ্নক জাবনশ্নত 
লবর্ী দূর যাইশ্নত হয় না। লকননা উহা আমাশ্নদর বনশ্নজশ্নদর মশ্নধযই আশ্নি, যাহার সাহাশ্নযয 
আমরা উঠা-বসা, চলা-লফরা ও নানাববধ কাজকমথ কবরয়া থাবক। বকন্তু শুধু গাশ্নয়র পৃ ২৬ 

র্বক্তশ্নতই সকল রকম কাজ করা যায় না, অনযানয রকম র্বক্তরও দরকার। গাশ্নয়র র্বক্তশ্নত 
লকান বকিু লদখা বা লর্ানা যায় না, গাশ্নয়র লজার থাকা সশ্নত্ত্বও অন্ধ বা ববধর বযবক্তরা 
লদশ্নখ না বা লর্াশ্নন না, উহার জনয চাই দর্থন ও েবণর্বক্ত। শুধু তাই নয়, আরও অশ্ননক 
রকম র্বক্ত আমাশ্নদর দরকার এবং উহা আশ্নিও। লযমন — বাকর্বক্ত, ঘ্রাণর্বক্ত, 
স্পর্থর্বক্ত, ধীর্বক্ত, মননর্বক্ত ইতযাবদ এবং সশ্নবথাপবর জীবনীর্বক্ত। আমাশ্নদর লদশ্নহর মশ্নধয 
লযমন রকম-রকম র্বক্ত আশ্নি, এমন প্রকৃবতরাশ্নজযরও নানাববধ র্বক্ত আশ্নি; লযমন — 
তাপর্বক্ত, আশ্নলাকর্বক্ত, ববদুযৎ র্বক্ত, রাসায়বনক র্বক্ত ইতযাবদ।  

বস্তুজগশ্নত এমন লকান বস্তু নাই, যাহার মশ্নধয লকানরূপ র্বক্ত নাই। সামানয একবটও 
দুবথাপশ্নেরও লরাগ বনরাময় কবরবার র্বক্ত আশ্নি। মূল কথা এই লয, এই জগৎবটই র্বক্তর 
লীলাশ্নখলা। অথথাৎ — র্বক্ত জগৎময় এবং জগৎ র্বক্তময়।  

ববজ্ঞানী প্রবর আইনস্টাইন ববলয়াশ্নিন লয, ‘পদাথথ’ র্বক্তর রূপান্তর মাে। র্বক্ত সংহত 
হইয়া হয় পদাশ্নথথর উৎপবত্ত এবং পদাশ্নথথর ধ্বংশ্নস হয় র্বক্তর উদ্ভব। বক পবরমাণ র্বক্তর 
সংহবতশ্নত বক পবরমাণ পদাথথ এবং বক পবরমাণ পদাথথ ধ্বংশ্নস বক পবরমাণ র্বক্তর উদ্ভব 
হইশ্নত পাশ্নর, তাহা বতবন অংশ্নকর সাহাশ্নযয লদখাইয়াশ্নিন। বতবন ববলয়াশ্নিন লয, একবট 
মটর পবরমাণ পদাথথশ্নক সমূ্পণথ ধ্বংস কবরশ্নত পাবরশ্নল তাহা হইশ্নত লয র্বক্তর উদ্ভব হইশ্নব, 
তাহা িারা বড় রকশ্নমর একখানা মালাবাহী জাহাজ চালাশ্ননা যাইশ্নব লণ্ডন হইশ্নত বনউইয়কথ 
পযথন্ত। আইনস্টাইশ্ননর এই সূে ধবরয়াই অধুনা হইয়াশ্নি পারমাণববক র্বক্তর আববষ্কার। 
ইহাশ্নত জানা যাইশ্নতশ্নি লয, এই জগশ্নত জজবানজব সমস্ত পদাথথই র্বক্তর রূপান্তর। অথথাৎ 
জগশ্নতর সব বকিু সৃবষ্টর মূশ্নল রবহয়াশ্নি ‘র্বক্ত’।  

লকানরূপ কাজ কবরশ্নত হইশ্নলই আশ্নগ চাই লসই কাজবট সমাধা কবরবার মত র্বক্ত। অথথাৎ 
র্বক্ত আশ্নগ ও কাজ পশ্নর। এই জগত ঈশ্বর সৃবষ্ট কবরয়াশ্নিন এবং লসই সৃবষ্টকাশ্নজও 
তাাঁহার আবর্যক হইয়াবিল র্বক্তর। যখন হইশ্নত ঈশ্বর আশ্নিন, তখন হইশ্নত তাাঁহার র্বক্তও 
আশ্নি। আমরা এমন একবট সময়শ্নক কল্পনা কবরশ্নত পাবর না, যখন ঈশ্বর বিশ্নলন অথচ 
তাাঁহার র্বক্ত বিল না। ঈশ্বর অনাবদ। কাশ্নজই র্বক্তও ‘অনাবদ’। পোন্তশ্নর আমরা এমন 
একবট সময়শ্নক কল্পনা কবরশ্নত পাবর না, যখন লকানরূপ পদাথথ না থাবকশ্নলও র্বক্ত থাবকশ্নব 
না। কাশ্নজই মাবনশ্নত হয় লয, ‘র্বক্ত অনন্ত’।                            পৃ ২৭ 

 



নাই হয়, তশ্নব পৃবথবীশ্নত বর্শুমৃতুয, অপমৃতুয, এবং ঝড়-বনযা, মহামারী, ভূবমকম্প ইতযাবদ 
প্রাণহাবনকর ঘটনাগুবলর জনয বতবনই বক দায়ী নশ্নহন?  

তৃতীয় প্রস্তাব 
[পরকাল ববষয়ক] 
১। জীবসৃবষ্টর উশ্নের্য বক? 
লকহ লকহ বশ্নলন, মানবসৃবষ্টর উশ্নের্য হইল — আোহর নাম ও গুণ কীতথন করা। তাহাই 
যবদ হয়, তশ্নব ইতর জীব সৃবষ্টর কারণ বক? তাহারাও যবদ ঐ পযথাশ্নয় পশ্নড়, তাহা হইশ্নল 
তাহাশ্নদরও ববচারাশ্নন্ত স্বগথ বা নরকবাসী হওয়া উবচত। বকন্তু তাহা হইশ্নব বক? বলা হয় 
লয, মানুষ ও ইতর জীশ্নবর মশ্নধয জ্ঞাশ্ননর জবষময আশ্নি, তাই পরকাশ্নলও উহাশ্নদর মশ্নধয 
জবষময থাবকশ্নব। জবষময আশ্নি বশ্নট, বকন্তু একবাশ্নরই জ্ঞানহীন লকান জীব আশ্নি বক? অবত 
েুদ্র বপপীবলকা হইশ্নত অবত বৃহৎ হস্তী অববধ প্রশ্নতযশ্নকই নুযনাবধক জ্ঞাশ্ননর অবধকারী। 
কাক, রৃ্গাল, বানর, গবরলা, বর্ম্পাঞ্জী ইতযাবদর বুবদ্ধবৃবত্তর বনকট সময় সময় সুচতুর 
মানুষও হার মাশ্নন এবং লবালতা, ভীমরুল, মধুমবেকা, উইশ্নপাকা ও বাবুই পাখীর গৃহ 
বনমথাশ্নণর লকৌর্শ্নলর কাশ্নি মানুশ্নষর জ্ঞানগবরমা ম্লান হইয়া যায়। আবার মানুশ্নষর মশ্নধযও 
এমন কতগুবল অসভয ও লবাকা লেণীর মানুষ দৃষ্ট হয়, যাহারা জ্ঞাশ্ননর মাপকাবঠশ্নত মনুষয 
পদবাচয নশ্নহ। তারারা সৃষ্ট হইল লকান উশ্নেশ্নর্য? 

২। পাপ-পুশ্নণযর ডায়রী লকন? 
ধমথযাজকগণ ববলয়া থাশ্নকন, মানুশ্নষর পাপ-পুণয বলবপবদ্ধ কবরয়া রাবখবার জনয প্রশ্নতযকবট 
মানুশ্নষর কাাঁশ্নধ দুইজন কবরয়া লফশ্নরস্তা ববসয়া আশ্নিন। তাাঁহারা আরও ববলয়া থাশ্নকন লয, 
ঐ লফশ্নরস্তাশ্নদর বরশ্নপাটথ অনুসাশ্নরই লখাদাতা’লা মানুশ্নষর পাপ-পুশ্নণযর ববচার কবরশ্নবন। 
বলা হয় লয, আোহ সবথদর্থী ও সবথর্বক্তমান। তশ্নব মানুশ্নষর কৃত পাপ-পুণয বতবন বক 
বনশ্নজ লদশ্নখন না? অথবা লদবখশ্নলও মানুশ্নষর সংখযাবধশ্নকযর জনযই হউক অথবা সমশ্নয়র 
দীঘথতার জনযই হউক, ববচারবদন পযথন্ত উহা স্মরণ রাবখবার েমতা তাাঁহার নাই বক? পৃ ৩২ 

এখনও প্রায় ৪,২৭,০০০ বৎসর বাবক২। সুতরাং আশ্নলাচয যুগচতুষ্টশ্নয়র অতীত বয়স মাে 
৩৮,৯৩,০০০ বৎসর [ইহা ববজ্ঞানীশ্নদর সবথাধুবনক বিশ্নষ্টাশ্নসন উপযুগবটর সমানও নশ্নহ। 
এই উপযুগবটর বতথমান বয়স প্রায় ৫০ লে বৎসর]।  
পববে বাইশ্নবল গ্রন্থ মশ্নত, জীব ও জগত সৃবষ্ট হইয়াশ্নি খৃ.পূ. ৪০০৪ সাশ্নল৩ এবং বতথমাশ্নন 
খৃ. ১৯৭২। সুতরাং এই মশ্নত জগশ্নতর বতথমান বয়স ৫৯৭৬ বৎসর। অথথাৎ প্রায় িয় 
হাজার বৎসর (ইহা হাসযকররূশ্নপ অল্প)।  
কাইপারাবদ লজযাবতববথজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত, প্রায় ৫০০ লকাবট বৎসর পূশ্নবথ আমাশ্নদর সূশ্নযথর সৃবষ্ট 
হইয়াবিল এবং তাহারও ৫০০ লকাবট বৎসর পূশ্নবথ সৃবষ্ট হইয়াবিল আমাশ্নদর নেে জগত। 
লকান লকান ববজ্ঞানীর মশ্নত আমাশ্নদর পৃবথবীর বয়স ৪০০ লকাবট বৎসর।৪ 
উক্ত চাবরর্ত লকাবট বৎসরশ্নক ববজ্ঞানীগণ (ভূগভথস্থ স্তরসমূশ্নহর ক্রমানুসাশ্নর) কশ্নয়কবট যুগ 
বা উপযুশ্নগ ববভক্ত কবরয়াশ্নিন। এখন হইশ্নত ৫০ লকাবট বৎসর পূশ্নবথর যাবতীয় সময়শ্নক 
একশ্নে বলা হয় ‘প্রাক কযামবব্রয়ান মহাযুগ (Archaeo zoic)। এই যুশ্নগর প্রথম বদশ্নক 
পৃবথবীশ্নত লকানরূপ জীব বা জীবশ্ননর অবস্তত্ব বিল না। এই যুগবট অবতবাবহত হইয়াবিল 
— জ্বলন্ত পৃবথবী বনবথাবপত হইয়া তরল ও কবঠন হইশ্নত এবং উত্তাপ কবময়া জল-বায়ু 
সৃবষ্ট হইয়া প্রাণীশ্নদর যুগ (Placo Zoic) ৩১ লকাবট বৎসর, মধযজীবীয় যুগ বা সরীসৃপশ্নদর 
যুগ  (Meso Zoic) ১২ লকাবট বৎসর ও নবজীবীয় যুগ বা স্তনযপায়ীশ্নদর যুগ (Caino 
Zoic) ৭ লকাবট বৎসর (এই যুগবট এখনও চবলশ্নতশ্নি)।৫ 
জীবববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত, প্রাক কযামবব্রয়ান মহাযুশ্নগর লর্শ্নষর বদশ্নক পৃবথবীশ্নত জীবন বা 
জীশ্নবর সূেপাত হইয়াবিল মাে এবং উহা ক্রমবববতথশ্ননর মাধযশ্নম বতথমান রূপ পাইয়াশ্নি 
নবজীবীয় যুশ্নগ। এই যুশ্নগই হইয়াশ্নি পশু, পাখী, মানুষ ইতযাবদ উন্নতমাশ্ননর জীশ্নবর 
আববভথাব।  
আশ্নলাচয যাবতীয় যুশ্নগর বযাবপ্তকাল লকান মশ্নত মাে িয় হাজার বৎসর এবং লকান মশ্নত 
এক হাজার লকাবট বৎসর। ধমথ বা ববজ্ঞান, লয লকান মশ্নতই হউক না লকন, সৃবষ্টর পর হইশ্নতই 
যুগ গণনা করা হইয়া থাশ্নক। তাই সামবগ্রকভাশ্নব ইহাশ্নক আমরা ববলশ্নত পাবর ‘সৃবষ্ট-যুগ’। এই 
সৃবষ্ট যুশ্নগই লদখা যায় লসৌরজগত, নেেজগত ইতযাবদর পবরচালন এবং জীবজগশ্নতর 
রেণাশ্নবেণ ও ভরণ-লপাষণ ইতযাবদ পরশ্নমশ্বশ্নরর যত সব কমথ-তৎপরতা। পৃ ২৯  
 



ঈশ্বর অনাবদ এবং ‘কাল’ও অনাবদ। বকন্তু যুগসমূহ অনাবদ নয়, উহা সামবয়ক। যখন 
হইশ্নত ঈশ্বর আশ্নিন, তখন হইশ্নত কালও আশ্নি। লসই ‘অনন্ত কাল’-এর সাশ্নথ কশ্নয়ক 
হাজার বা লকাবট বৎসশ্নরর সমশ্নয়র তুলনাই হয় না। এমন এক কাল বনশ্চয়ই বিল, যখন 
লকানরূপ সৃবষ্টই বিল না। লসই ‘অনাবদ কাল’লক আমরা ববলশ্নত পাবর ‘অনাবদ যুগ’ বা 
‘অসৃষ্ট-যুগ’। লস অনাবদ-অসৃষ্ট যুশ্নগ পরশ্নমশ্বর বক কবরশ্নতন?  

১১। ঈশ্বর বক দয়াময়? 
‘দয়া’ একবট মহৎ গুণ, এই গুণবটর অবধকারীশ্নক বলা হয় ‘দয়াবান’। মানুষ ‘দয়াবান’ 
হইশ্নত পাশ্নর, বকন্তু ‘দয়াময়’ হইশ্নত পাশ্নর না। লকননা মানুষ যতই ঐ গুণবটর অবধকাবর 
হউক না লকন, উহাশ্নত পূণথতা লাভ কবরশ্নত পাশ্নর না। আর ঈশ্বর ঐ গুশ্নণ পূণথ, তাই 
তাাঁহার একবট নাম ‘দয়াময়’।  

লকান বযবক্ত যবদ একজন েুধাতথশ্নক অন্নদান ও একজন পবথশ্নকর মাল লুেন কশ্নর, 
একজন জলমিশ্নক উদ্ধার কশ্নর ও অনয কাউশ্নক হতযা কশ্নর অথবা একজন গৃহহীনশ্নক 
গৃহদান কশ্নর এবং অপশ্নরর গৃহ কশ্নর অবিদাহ — তশ্নব তাহাশ্নক ‘দয়াময়’ বলা যায় 
বক? হয়ত ইহার উত্তর হইশ্নব — ‘না’। বকন্তু উক্তরূপ কাযথকলাপ সশ্নত্ত্বও ঈশ্বর 
আখযাবয়ত আশ্নিন ‘দয়াময়’ নাশ্নম। এখন লস ববষশ্নয় বকবঞ্চৎ আশ্নলাচনা করা যাইশ্নতশ্নি। 
জীবজগশ্নত খাদয-খাদক সম্পকথ ববদযমান। যখন লকান সবল প্রাণী দুবথল প্রাণীশ্নক ধবরয়া 
ভেণ কশ্নর, তখন ঈশ্বর খাদশ্নকর কাশ্নি ‘দয়াময়’ বশ্নট। বকন্তু তখন বতবন বক খাদয-প্রাণীর 
কাশ্নিও দয়াময়? যখন একবট সপথ একবট বযাঙশ্নক ধবরয়া আশ্নস্ত আশ্নস্ত বগবলশ্নত থাশ্নক, 
তখন বতবন সপথবটর কাশ্নি দয়াময় বশ্নট। বকন্তু বযাঙবটর কাশ্নি বতবন বনদথয় নশ্নহন বক? 
পোন্তশ্নর বতবন যবদ বযাঙবটর প্রবত সদয় হন তশ্নব সপথবট অনাহাশ্নর মারা যায় না বক? 
ঈশ্বর এক জীবশ্নক অনয জীশ্নবর খাদয বনবথাচন না কবরয়া বনজথীব পদাথথ অথথাৎ লসানা, রূপা, 
ললাহা, তামা, মাবট, পাথর ইতযাবদ বনবথাচন কবরশ্নত পাবরশ্নতন বক না? না পাবরশ্নল লকাঁশ্নচার 
খাদয মাবট হইল বকরূশ্নপ? 

ঈশ্বশ্নরর সৃষ্ট জীশ্নবরা সকশ্নলই তাাঁহার দয়ার সমানাংর্ প্রাবপ্তর দাবীদার। বকন্তু তাহা 
পাইশ্নতশ্নি বক? খাদয সম্বশ্নন্ধ বলা যায় লয ঈশ্বর মানুশ্নষর জনয চবথয, লচাষয, ললহয, লপয় 
ইতযাবদ অসংখয রকম খাশ্নদযর বযবস্থা কবরয়াশ্নিন এবং পশু-পাখীশ্নদর জনয পৃ ৩০    

বরাে কবরয়াশ্নিন ঘাস-ববচালী, লপাকা-মাকড় আর কুকুশ্নরর জনয ববষ্ঠা। ইহাশ্নক ঈশ্বশ্নরর 
দয়ার সমবন্টন বলা যায় বক?  

কাহারও জীবন রো করা যবদ দয়ার কাজ হয় এবং হতযা করা হয় বনদথয়তার কাজ, তাহা 
হইশ্নল খাদয-খাদক বযাপাশ্নর ঈশ্বর ‘সদয়’-এর লচশ্নয় ‘বনদথয়’ই লবর্ী। তশ্নব কতগুণ লবর্ী, 
তাহা বতবন বভন্ন অনয লকহ জাশ্নন না, লকননা বতবন এক একবট জীশ্নবর জীবন রো করার 
উশ্নেশ্নর্য অসংখয জীবশ্নক হতযা কবরয়া থাশ্নকন। লক জাশ্নন একবট মানুশ্নষর জীবনরোর 
জনয বতবন কয়বট মাি, লমারগ, িাগল ইতযাবদ হতযা কশ্নরন? লক জাশ্নন বতবন একবট লর্ৌল, 
গজাল, লবায়াল মাি এবং একবট বক পাখীর জীবনরোর উশ্নেশ্নর্য কয়বট চুশ্ননা মাি হতযা 
কশ্নরন? আবমষশ্নভাজী জীবশ্নদর প্রবত ঈশ্বশ্নরর এত অবধক দয়া লকন? বতবন বক 
হতভাগাশ্নদর ‘দয়াময়’ নশ্নহন? 

 বলা হইয়া থাশ্নক লয, মানুষ ঈশ্বশ্নরর সশ্নখর সৃষ্ট জীব। তাই মানুশ্নষর উপর তাাঁহার দয়া-
মায়াও লবর্ী। বকন্তু মানুষ লভশ্নদ তাাঁহার দয়ার তারতময লকন? ঈশ্বর দয়া কবরয়া সকল 
মানুষশ্নকই প্রাণদান কবরয়াশ্নিন এবং দান কবরয়াশ্নিন েুধা-তৃষ্ণা ও সুখ-দুঃশ্নখর অনুভূবত 
সমান মাশ্নপ। অথচ মানুশ্নষর জীববকা বনবথাশ্নহর লকান বযাপাশ্নরই ঈশ্বশ্নরর দয়ার সমবন্টন 
নাই লকন? লকহ সুরময হশ্নমথ বাস কশ্নর সাততলায় এবং লকহবা কশ্নর গািতলায়। লকহ 
পঞ্চামৃত (দুগ্ধ-দবধ-ঘৃত-মধু-বচবন) আহার কশ্নর এবং লকহ জল-ভাশ্নত শুধু লবণ ও 
লঙ্কাশ্নপাড়া পায় না লকন? লকহ লম্ফ-ঝম্ফ ও লদৌড় প্রবতশ্নযাবগতায় লরকডথ কশ্নর, লকহ 
মেযুশ্নদ্ধ পদক পায়; আবার অন্ধ, খঞ্জ, ববকলাশ্নেরা রাস্তায় ববসয়া অশ্ননযর পাশ্নয় আঘাত 
পায়। ঈশ্বশ্নরর দয়াবন্টশ্নন এরূপ পেপাবতত্ব লকন? আর ‘ভাগয’ ববলয়া বকিু আশ্নি বক-
না। থাবকশ্নল কাহারও ভাশ্নগয বচরর্াবন্ত নাই লকন? ভাশ্নগযর বনয়ন্তা লক?  

কাহারও জীবন রো করা দয়ার কাজ বশ্নট, বকন্তু কাহাশ্নকও বধ করা দয়ার কাজ নশ্নহ। 
বরং উহা দয়াহীনতার পবরচয়। জগশ্নত জীশ্নবর ববশ্নর্ষত মানুশ্নষর জিসংখযা যত, 
মৃতুযসংখযা তত। সুতরাং জি ও মৃতুযর বযাপাশ্নর ঈশ্বর লযই পবরমাণ সদয়, লসই পবরমাণ 
বনদথয়, অথথাৎ ঈশ্বশ্নরর সদয়তা ও বনদথয়তার পবরমাণ এশ্নেশ্নে সমান।  

উপশ্নরাক্ত আশ্নলাচনার পবরশ্নপ্রবেশ্নত লকহ লকহ মশ্নন কশ্নরন লয, ঈশ্বর সদয়ও নশ্নহন এবং 
বনদথয়ও নশ্নহন। বতবন বনরাকার, বনববথকার ও অবনবথচনীয় এক সত্তা। যবদ তাহা পৃ ৩১    



তাহার র্বক্ত পরীো ও বযবহার কবরশ্নতশ্নি। আর তাহার অনন্তকাশ্নলর আবাস লয পরজগত, 
তাহা সম্বশ্নন্ধ মানুশ্নষর ধারণা একান্তই ভাসা-ভাসা।  

ধমথগুরুশ্নদর আধযাবত্মক পযথটশ্ননর বববরণ হইশ্নত পরজগশ্নতর একবট লভৌশ্নগাবলক সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাাঁহাশ্নদর বববরণ মশ্নত পরজগত বতন ভাশ্নগ ববভক্ত। যথা — হার্র মাঠ, 
লবশ্নহস্ত ও লদাজখ। ইহারা পরস্পর অবববচ্ছন্ন। লযশ্নহতু হার্শ্নরর মাঠ হইশ্নত যাো কবরয়া 
লদাজশ্নখ যাওয়া যায় এবং লপালবিরাত পার হইয়া লবশ্নহশ্নস্তও যাওয়া যায়। পৃবথবীশ্নত ইহার 
একবট রূপক বযবহার করা যাইশ্নত পাশ্নর। মশ্নন করা যাক — আরব সাগর একবট অবিসমুদ্র 
(লদাজখ)। ইহার উপর বদয়া লবাম্বাই হইশ্নত এশ্নডন পযথন্ত একবট পুল আশ্নি। এখন 
ভারতবষথ যবদ হয় হার্শ্নরর মাঠ, তাহা হইশ্নল আরবশ্নদর্ হয় লবশ্নহস্ত। অবস্থানবট এইরূপ 
নয় বক? 

লস যাহা হউক, পরজগত লয লকান এক লসৌরজগশ্নতর অধীন, তাহার সুস্পষ্ট ইবেত 
পাওয়া যায় হার্র মাশ্নঠর প্রাকৃবতক বণথনায়। কবথত হয় লয, হার্র ময়দাশ্নন সূশ্নযথর 
প্রচণ্ড তাশ্নপ পাপীশ্নদর মবস্তষ্ক ববগবলত হইশ্নব এবং লবশ্নহশ্নস্ত সুবেগ্ধ বায়ু প্রবাবহত 
হইশ্নব। ইহাশ্নত মশ্নন হয় লয, হার্শ্নরর মাঠ ও লদাজখ, লসখাশ্ননর ববষুবীয় অঞ্চশ্নল হইশ্নব 
এবং লবশ্নহস্ত হইশ্নব নাবতর্ীশ্নতাষ্ণ মণ্ডশ্নল অববস্থত।  
পরজগশ্নতর আয়তন ইহজগশ্নতর তুলনায় কতগুণ বড় বা লিাট এবং হার্র মাশ্নঠর সীমা-
লচৌহবে বক তাহা জাবন না। তশ্নব লবশ্নহস্ত-লদাজখ সীবমত। লযশ্নহতু সংখযায় লবশ্নহস্ত ৮বট 
এবং লদাজখ ৭বট। যাহা সংখযা িারা সূবচত হয়, তাহা সমান হইশ্নত বাধয। লকননা এক 
একবট লবশ্নহস্ত বা লদাজখ আয়তশ্নন যত ববর্ালই হউক না লকন, একবটর লর্ষসীমা 
বনধথাবরত না হইশ্নল আর একবটর অবস্থান অসম্ভব। কাশ্নজই লয লকান একবটর সীমা 
বনধথাবরত হইশ্নল সব কয়বটর সীমা লয বনবদথষ্ট, তাহা অবনবাযথ। তাই প্রে হইশ্নতশ্নি লয, 
লবশ্নহস্ত, লদাজখ এবং হার্র মাশ্নঠর ববহভথাশ্নগ লকান লদর্ থাবকশ্নব বক? থাবকশ্নল — লস 
লদশ্নর্ লকান বাবসন্দা থাবকশ্নব বক না? 

লর্ানা যায় লয, পরশ্নলাশ্নক সূযথ থাবকশ্নব এবং লস উত্তাপ প্রদান কবরশ্নব। তশ্নব বক আশ্নলা 
প্রদান কবরশ্নব না? যবদ কশ্নর, তাহা হইশ্নল বক পরশ্নলাশ্নকও বদনরাবে হইশ্নব?    পৃ ৩৬ 

 

৩। পরশ্নলাশ্নকর সুখ-দুঃখ র্ারীবরক, না আধযাবত্মক? 
জীশ্নবর মৃতুযর পর তাহার লদহবট রূপান্তবরত হইয়া পৃবথবীর কবঠন, তরল ও বায়বীয় 
পদাশ্নথথ পবরণত হয়। আবার ঐ সকল পদাশ্নথথর অণুপরমাণুগুবল নানা উপাশ্নয় গ্রহণ কবরয়াই 
হয় নুতন জীশ্নবর লদহগঠন। জীবশ্নদশ্নহর তযাজয মসলা। আবার মৃতুযর পর আমার এই 
লদশ্নহর উপাদাশ্নন হইশ্নব লে লে জীশ্নবর লদহগঠন।  
মশ্নন করা যাক — লকান এক অসাধারণ েমতাসম্পন্ন ডাক্তারশ্নক বদয়া একবট পাাঁঠার 
লদশ্নহর প্রবতবট অণু বা লকাষ (Cell) লকান উপাশ্নয় বচবহ্নত করা হইল, যাহাশ্নত লয লকান 
স্থান হইশ্নত উহাবদগশ্নক বচবনয়া বাবহর করা যায়। এখন যবদ ঐ পাাঁঠাবট লকান এক 
লভাজসভায় পাক কবরয়া একর্ত ললাকশ্নক লভাজন করান যায় এবং বাবক তযাজয অংর্ 
রৃ্গাল, কুকুর, কাক, র্কুন, বপপীবলকা ইতযাবদশ্নত খাইয়া লফশ্নল তাহা হইশ্নল বকিুকাল 
পশ্নর ঐ পাাঁঠাবটর লদহবট পুনগথঠন কবরশ্নত কতগুবল জীবশ্নদহ কতথন (Operation) কবরশ্নত 
হইশ্নব? বচবহ্নত অংর্গুবলশ্নক বচবনয়া বাবহর কবরশ্নত পাবরশ্নলও যতগুবল প্রাণী ঐ পাাঁঠাবটর 
লদহ ভেণ কবরয়াবিল, ততগুবল প্রাণীর লদহ কতথন না কবরয়া লকানমশ্নতই ঐ পাাঁঠাবটর 
লদহ পুনগথঠন সম্ভব হইশ্নব না। ইহাশ্নত লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, প্রাণীববশ্নর্শ্নষর লদহ অনযানয 
বহু প্রাণীর লদহ হইশ্নত আহৃত পদাথথসমূশ্নহর সমবষ্টর ফল। অথথাৎ লয লকান একবট জীশ্নবর 
লদহ অনযানয বহু জীশ্নবর লদহ হইশ্নত উদূ্ভত হইশ্নতশ্নি। এমতাবস্থায় পরকাশ্নল একই সময় 
যাবতীয় জীশ্নবর লদহ বতথমান থাকা বক সম্ভব? যবদ হয়, তশ্নব প্রশ্নতযক লদশ্নহ তাহাশ্নদর 
পাবথথব লদশ্নহর সমূ্পণথ পদাথথ ববদযমান থাবকশ্নব বকরূশ্নপ? যবদ না থাশ্নক, তশ্নব স্বগথ-নরশ্নকর 
সুখ-দুঃখ বক আধযাবত্মক? 

স্বগথ-নরশ্নকর সুখ-দুঃখ ও লগার-আজাব সম্বশ্নন্ধ লয সমস্ত বববরণ লর্ানা যায়, তাহার 
আধযাবত্মক বযাখযা চশ্নল না। লর্ানা যায় লয, মৃতুযর পশ্নর র্বশ্নদহশ্নক কবশ্নরর বভতশ্নর 
পুনজথীববত করা হয় এবং ‘মনবকর’ ও ‘নবকর’ নামক দুইজন লফশ্নরস্তা আবসয়া প্রশ্নতযক 
মৃতশ্নক তাহার সম্পশ্নকথ প্রে কশ্নর। যাহারা পাপী, তাহারা প্রশ্নের জবাব বদশ্নত পাশ্নর না 
ববলয়া তাহাশ্নদর উপর ঐ লফশ্নরস্তািয় অমানুবষক অতযাচার চালায়। গুশ্নজথর (গদার?) 
আঘাশ্নত লদহ ৭০ গজ নীশ্নচ লপ্রাবথত হইয়া যায়। আবার তাহারা উহাশ্নক পুনশ্নরাত্তলন 
কবরয়া লয়। লদাজখ হইশ্নত সুড়েপশ্নথ আগুশ্ননর উত্তাপ আবসয়া পাপীবদগশ্নক পৃ ৩৩ 



ববচারবদন পযথন্ত জ্বালাইশ্নত থাশ্নক। অবর্য পুণযবান বযবক্তগণ সুড়েপশ্নথ লবশ্নহশ্নস্তর মলয় 
বায়ু উপশ্নভাগ কবরশ্নত থাশ্নকন।  

লদাজশ্নখর র্াবস্তর বণথনায় লর্ানা যায় লয, পাপীবদগশ্নক পুাঁজ, রক্ত, গরম পাবন ইতযাবদ 
খাইশ্নত লদওয়া হইশ্নব, সূশ্নযথর অতযবধক উত্তাশ্নপ পাপীশ্নদর মবস্তষ্ক ববগবলত হইয়া যাইশ্নব। 
চেুর সাহাশ্নযয পাপী লয পাপ কবরয়াশ্নি — লযমন লয পাপী পরেী দর্থন কবরয়াশ্নি, তাহার 
চেুশ্নক র্াবস্ত লদওয়া হইশ্নব। এইরূপ অনযানয অে-প্রতযোবদও, যাহাশ্নদর সাহাশ্নযয লকান 
প্রকার পাপ করা হইয়াশ্নি, লসই সমস্ত পাশ্নপর জনয ঐ সমস্ত অেপ্রতযশ্নের র্াবস্ত হইয়া 
থাবকশ্নব।  

লবশ্নহশ্নস্তর সুশ্নখর বণথনায় লর্ানা যায় লয, পুণযবানগণ নানারকম সুবমষ্ট সুস্বাদু ফল আহার 
কবরশ্নবন, লনর্াহীন মবদরা পান কবরশ্নবন, হুরীশ্নদর সহবাস লাভ কবরশ্নবন — এক কথায়, 
প্রশ্নতযক পুণযবান বযবক্ত মধযযুশ্নগর এক একজন সম্রাশ্নটর নযায় জীবনযাপন কবরশ্নবন।  

ঐ সকল বণথনা হইশ্নত বুঝা যায় লয, পারশ্নলৌবকক সুখ-দুঃখ লভাগ ও অনযানয কাযথকলাপ 
লকানবটই আধযাবত্মক অশ্নথথ ববণথত হয় নাই, বরং জদবহক অশ্নথথই ববণথত হইয়াশ্নি। বকন্তু ঐ 
সকল বযাপার সকলই লয জদবহক, এ কথারও সুস্পষ্ট বযাখযা চশ্নল না। এই দুই প্রকার 
বযাখযার মশ্নধয গ্রহণশ্নযাগয লকানবট? 

৪। লগার আজাব বক নযায়সেত? 
বলা হইয়া থাশ্নকন লয, লখাদাতা’লাই একমাে পাপ-পুশ্নণযর ববচারক। মৃতুযর পর সকল 
জীব ববচারবদন পযথন্ত অশ্নপো কবরশ্নব এবং প্রমাণাবদ গ্রহণপূবথক ববচাশ্নরর পশ্নর পাপী 
লদাজশ্নখ এবং পুণযবান লবশ্নহশ্নস্ত যাইশ্নব। বকন্তু একথাও বলা হইয়া থাশ্নক লয, মৃতশ্নক 
কবরস্থ করার পরই মনবকর ও নবকর লফশ্নরস্তািয় আবসয়া নানারূপ প্রে কবরশ্নবন এবং 
সশ্নন্তাষজনক জবাব না পাইশ্নল তাাঁহারাই র্াবস্ত লদওয়া আরম্ভ কবরশ্নবন। বকন্তু প্রে এই 
লয, পাপীশ্নদর প্রবত লগার আজাব লকন, লখাদাই যবদ পাপ-পুশ্নণযর ববচার কশ্নরন এবং 
ববচাশ্নরর পশ্নরই যবদ পাপীর নরক এবং পুণযবাশ্ননর স্বগথসুখ লভাগ কবরশ্নত হয়, তশ্নব 
ববচাশ্নরর পূশ্নবথ পাপী ও পুণযবান নযায়ববচারক আোহর কাশ্নি একই রকম বযবহার আর্া 
কবরশ্নত পাশ্নর না বক? যবদ বলা হয় লয, ঐ লগার আজাব লভাগ পাপীর পাপকশ্নমথরই ফল, 
লখাদার হুকুশ্নমর র্াবস্ত, — তাহা হইশ্নল ববচারবদশ্নন ববচাশ্নরর প্রহসন করার   পৃ ৩৪ 

প্রশ্নয়াজন বক? আোহ সবথজ্ঞাতা। মৃতুযর পর হইশ্নতই বতবন পাপীশ্নক নরক ও পুণযবানশ্নক 
স্বগথসুখ লভাগ করাইশ্নত পাশ্নরন না বক? 

লগার আজাশ্নবর বণথনা পবড়শ্নল বুঝা যায় লয, উহা একমাে ভূগশ্নভথরই আজাব, ভূ-পৃশ্নষ্ঠর 
নশ্নহ। সচরাচর লদখা যায় লয, আকবস্মক দুঘথটনায় বহুশ্নলাক মারা যায়, যাহাশ্নদর লার্ 
কবরস্থ নয় না। উহারা জশ্নল-স্থশ্নল ইতস্তত পবড়য়া থাবকয়া বর্য়াল-কুকুর ও কাক-র্কুশ্ননর 
ভেয হয়। উহাশ্নদর লগার আজাব হয় না বক? হইশ্নল বকরূপ হয়? 

ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানাবদ (Semite) জাবতরাই লার্ মাবটশ্নত পুাঁবতয়া রাশ্নখ, অনযানয 
জাবতরা ইহা কশ্নর না। তাহারা লকহ লার্ জশ্নল ভাসাইয়া, লকহ মাশ্নঠ লফবলয়া রাশ্নখ, লকহ 
পবথশ্নতর চূড়ায় রাবখয়া লদয়, লকহ গাশ্নির র্াখায় ঝুলাইয়া রাশ্নখ এবং লকহবা আগুশ্নলন 
জ্বালাইয়া লদয়। এইভাশ্নব লয সকল মানুষ পরজগশ্নতর যােী হয়, তাহাশ্নদর লগার আজাব 
হয় না বক? যবদ হয়, তশ্নব বকরূশ্নপ? আর যবদ না হয়, তশ্নব লার্শ্নক কবশ্নর রাবখয়া লাভ 
বক? 

কবঠন বা সহজ লযভাশ্নবই হউক, লগার আজাশ্নবর সময়সীমা — লার্শ্নক কবরস্থ করার পর 
হইশ্নত লকয়ামত (মহাপ্রলয়) পযথন্ত। মশ্নন করা যাক লয, লকান একজন পাপী মরণাশ্নন্ত 
লে বৎসর লগার আজাব লভাশ্নগর পর লকয়ামত হইল, অথথাৎ লস বযবক্ত একলে বৎসর 
লগার আজাব লভাগ কবরল। আবার ঐ বযবক্তর সমান পাশ্নপ আর এক বযবক্ত মারা লগল 
লকয়ামশ্নতর দুই বদন পূশ্নবথ। এ লেশ্নে ঐ উভয় বযবক্তর লগার আজাব লভাশ্নগর পবরমাণ 
সমান হইল বক?  

৫। পরশ্নলাশ্নকর স্বরূপ বক? 
‘পরকাল’ থাবকশ্নল পরশ্নলাক বা পরজগত বনশ্চয়ই থাবকশ্নব। বকন্তু পরকাল সম্বশ্নন্ধ দাবীবট 
যত অবধক লজারাশ্নলা এবং পবরষ্কার, পরজগত ববষশ্নয় বববরণবট তত অবধক লঘারাশ্নলা বা 
অস্পষ্ট। ইহজগশ্নত মানুশ্নষর বস্থবতকাল বনতান্তই অল্প, বড়শ্নজার ৬০, ৭০ বকংবা ১০০ 
বৎসর। মানুষ এই সামানয সমশ্নয়র জনয পৃবথবীশ্নত বাস কবরশ্নত আবসয়া তাহার বহুমুখী 
জ্ঞানবপপাসা বমটাইবার জনয আকার্, পাতাল, সাগর, পাহাড় সবথেই ববচরণ ও পযথশ্নবেণ 
কবরশ্নতশ্নি। এমনবক পদাশ্নথথর অণুশ্নক লদবখয়া এখন পরমাণুশ্নক ভাবেয়া       পৃ ৩৫ 

 



হইশ্নব বকনা। যবদ সঞ্চাশ্নরর পূশ্নবথই উহা লয় হইয়া যায়, তশ্নব লকয়ামশ্নতর পূশ্নবথ আোহ 
উহা সৃবষ্ট কবরশ্নলন লকন, আর যবদ না হয়, তশ্নব উহা বক আোহর সৃবষ্টর বাবহশ্নর অববস্থত? 
অবধকন্তু লকয়ামশ্নতর পর ববচারাশ্নন্তই যবদ উহাশ্নত ললাক ভবতথ করা হয়, তশ্নব 
এশ্নতাবধককাল পূশ্নবথ উহা সৃবষ্টর সাথথকতা বক?  

বহুপূবথকাশ্নল পাশ্চাশ্নতযর এক বড় র্হশ্নরর বনকট একবট স্থাশ্ননর নাম বিল নাবক 
‘লগশ্নহন্না’। র্হশ্নরর যাবতীয় ময়লা, রাবর্ রাবর্ আবজথনা ও মৃত লার্ ওখাশ্নন লফবলয়া 
জ্বালাইয়া লদওয়া হইত এবং অপরাধীগণশ্নক ওখাশ্নন বনয়া নানারূপ র্াবস্ত লদওয়া হইত 
বা লপাড়াইয়া মারা হইত। তৎকালীন ললাশ্নক ঐ জায়গাবটশ্নক লনাংরা ববলয়া ঘৃণা ও 
বীভৎস ববলয়া অবতর্য় ভয় কবরত, লকান ললাক ওখাশ্নন লস্বচ্ছায় যাইত না। বরং লকান 
বযবক্ত লকানরূপ অসৎ কাজ কবরশ্নল ললাশ্নক তাহাশ্নক এই ববলয়া র্াসাইত লয, লস 
লগশ্নহন্না যাইশ্নব। অথবা ববলত, ‘তুবম বক লগশ্নহন্না যাইশ্নত চাও?’ ইতযাবদ।  
উক্ত ‘লগশ্নহন্না’ র্েবট ভাষান্তশ্নর — লগশ্নহন্নাম, লজশ্নহন্নাম (ইংশ্নরজী g অেরবটর ‘জ’ 
উচ্চারণ) এবং আরবী ভাষায় উহা হইয়াশ্নি নাবক ‘জাহান্নাম’। 
জববদক মশ্নত স্বগথশ্নক মশ্নন করা হয় অবত উশ্নচ্চ বা ঊশ্নধথ অববস্থত স্থান। তাই স্বশ্নগথর এক 
নাম ‘ঊধথশ্নলাক’। আবার ক্ববচৎ ইহার ববপরীত মতও লর্ানা যায়। লকান লকান ধমথযাজক 
বশ্নলন লয, পুনযবানশ্নদর কবশ্নরর সশ্নে লবশ্নহশ্নস্তর এবং পাপীশ্নদর কবশ্নরর সশ্নে লদাজশ্নখর 
(সুড়েপশ্নথ) লযাগাশ্নযাগ হয়। ইহাশ্নত মশ্নন হয় লয, লবশ্নহস্ত-লদাজখ ভূগশ্নভথই অববস্থত। 
বাস্তববকই বক তাহাই?  

ববজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, ভূ-পৃশ্নষ্ঠর গড় উত্তাপ ২০° লসবন্টশ্নগ্রড বা ৬৮° ফাশ্নরনহাইট এবং 
৩০ মাইল বনশ্নের তাপমাো ১২০০° লস বা ২২০০° ফা। এই উত্তাশ্নপ অনায়াশ্নস পাথরাবদ 
গবলয়া যাইশ্নত পাশ্নর। আশ্নিয়বগবরর অিুযৎপাত ও লাভােরণ লসখান হইশ্নতই হইয়া থাশ্নক। 
বনেবদশ্নক ক্রমর্ উত্তাপ বৃবদ্ধ পাইয়া লকশ্নির বদশ্নক তাপমাো দাাঁড়ায় ৬০০০° লস।৯ ইহা 
সূশ্নযথর ববহরাবরশ্নণর তাশ্নপর সমান। ইহাশ্নত বুঝা যায় লয, ভূ-গশ্নভথ নরকাবি থাকা অসম্ভব 
নশ্নহ। বকন্তু স্বগথীয় উদযানসমূহ লকান জায়গায়? 

স্বগথ ও নরশ্নকর আধযাবত্মক, লপৌরাবণক বা ঐবতহাবসক বববরণ যাহাই হউক, বতথমাশ্নন 
উহার লয কল্পবচে লদখাশ্ননা হয়, তাহার লকানরূপ লভৌশ্নগাবলক সত্তা আশ্নি বক?     পৃ ৪০ 

যবদ হয়, তশ্নব তাহা বক রকম হইশ্নব? অথথাৎ সূযথ লদৌড়াইশ্নব, না ইহজগত বা পৃবথবীর 
মত পরজগত ঘুবরশ্নব, না অনন্তকাল শুধু বদনই থাবকশ্নব? 

৬। ইহকাল ও পরকাশ্নল সাদৃর্য লকন? 
পরকাশ্নলর অন্তগথত কবর, হার্র, লবশ্নহস্ত, লদাজখ ইতযবদর লয সকল বণথনা পাওয়া যায়, 
তাহার প্রশ্নতযকবট বণথনার ববষয়বস্তুই লযন এই পৃবথবীর ববষয়বস্তুর অনুকরণ বা সংস্করণ। 
যথা — (কবশ্নর) সওয়াল বা প্রে, গুজথ বা গদা, বেগ্ধ সুমীরণ, উত্তপ্ত বায়ু প্রভৃবত; (হার্র 
ময়দাশ্নন) তামার পাত, সূশ্নযথর তাপ, সােয-জবানবন্দী, দাাঁবড়-পাো, ববচার ইতযাবদ; 
(লবশ্নহশ্নস্ত) সুবমষ্ট ও সুস্বাদু ফল, সুশ্নপয় জল, দুধ, মধু, সুন্দরী রমণী ইতযাবদ এবং (লদাজশ্নখ) 
অবি, পুাঁজ, গরম জল, লপাল, সাাঁড়ার্ী ইতযাবদর যাবতীয় পারশ্নলৌবকক বণথনাসমূশ্নহর আদযন্ত 
পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল মশ্নন হয় লয, পরশ্নলাশ্নকর সববকিুই লযন এই পৃবথবী হইশ্নত গৃহীত, 
বকিুটা পবরববধথত ও বকিুটা পবরববতথত। পরশ্নলাশ্নক বক বকিুই অবভনব থাবকশ্নব না? 

৭। স্বগথ-নরক লকাথায়? 
এক কবব ববলয়াশ্নিন— 

লকাথায় স্বগথ, লকাথায় নরক, লক বশ্নল তা বহুদূর? 

মানুশ্নষরই মাশ্নঝ স্বগথ-নরক, মানুশ্নষই সুরাসুর। 

কববকবল্পত ঐ স্বগথ-নরক এই জগশ্নতই। তশ্নব উহা আধযাবত্মক, মানুশ্নষর মশ্ননারাশ্নজযই উহার 
অবস্থান। ইহা বভন্ন পৃবথবীশ্নত আর এক রকম স্বশ্নগথর কথা লর্ানা যায়, উহা মানুশ্নষর 
র্াবন্তর আবাস। 

বহনু্দর্াে আশ্নলাচনায় জানা যায় লয, স্বগথ লদর্বট লদব-লদবীগশ্নণর বাসস্থান। ওখাশ্নন 
বচরবসন্ত ববরাবজত এবং লর্াক-তাপ, জরা-মৃতুয ওখাশ্নন নাই। ওখাশ্নন নন্দন কানন, 
পাবরজাত বৃে, সুরবভ গাভী, ঐরাবত হস্তী, উনচ্চঃেবা অশ্ব প্রভৃবত সুখ সাধশ্ননর সামগ্রী 
সমস্তই ববদযমান আশ্নি এবং স্বগথবাসীশ্নদর কামনা-বাসনা বমটাইবার জনয ওখাশ্নন অপ্সরা, 
বকন্নরী, গন্ধবথ ইতযাবদ লদহববলাবসনীও আশ্নি।                                   

                                                                           পৃ ৩৭ 

 



উক্ত লদবপুরী বা স্বগথশ্নদর্ দুগথম, দুরাশ্নরাহ ও অবতউশ্নচ্চ অববস্থত। বহনু্দমশ্নত উহা সুশ্নমরু 
পবথশ্নতর উপশ্নর অববস্থত। বস্তুত উহা পবথশ্নতর অংর্ববশ্নর্ষ।৬ অসাধারণ র্ারীবরক ও 
মানবসক র্বক্তসম্পন্ন না হইশ্নল ওখাশ্নন লকহই লপৌবিশ্নত পাবরত না। ওখান হইশ্নত নীচু 
সমতল ভূবমশ্নক বলা হইত ‘মতথয’। সাধারণ মানুষ এই মতথযশ্নলাশ্নকই বাস কবরত। শুধু 
লদবতারাই স্বশ্নগথ ও মশ্নতথয যাতায়াত কবরশ্নত পাবরশ্নতন, সাধারণ মানুষ তাহা পাবরত না।  

মহাভারত পাশ্নঠ জানা যায় লয ধমথপুে যুবধবষ্ঠর পদব্রশ্নজ সর্রীশ্নর স্বশ্নগথ আশ্নরাহন 
কবরয়াবিশ্নলন। তাাঁহার স্বগথগমশ্ননর গবতপথ লেয কবরশ্নল বুঝা যায় লয, ঐ স্বগথবট 
জকলাসপুরী বভন্ন আর লকাথায়ও নশ্নহ এবং বহমালয় পবথশ্নতর একাংশ্নর্ উহা অববস্থত বিল।৭ 
ধমথপুে ওখাশ্নন লপৌবিশ্নত পাবরয়াবিশ্নলন, না পশ্নথই মারা বগয়াবিশ্নলন তাহা আমাশ্নদর জানা 
নাই। বকন্তু তৎপর ববখযাত পবথতাশ্নরাহী লতনবজং ও বহলারী বাশ্নদ লবাধহয় আর লকান 
মানুষ ওখাশ্নন যায় নাই।  

মতথযবাসী মানুশ্নষর ওখাশ্নন যাতায়াত নাই ববলয়া, লদবতারা ঐ স্বশ্নগথ এখনও বাাঁবচয়া 
আশ্নিন, না মারা বগয়াশ্নিন এবং ঐ স্বগথবট আবাদী আশ্নি, না জেশ্নল পবরণত হইয়াশ্নি 
— বতথমাশ্নন তাহার লকান খবর নাই। ঐ স্বগথবট বা স্বগথীয় লদব-লদবীগণ বতথমান থাবকশ্নল 
ইদাবনং পবথতাশ্নরাহীশ্নদর সামশ্নন পবড়শ্নতন।  
রামায়ণ পাশ্নঠ জানা যায় লয, লংকাবধপবত রাবণ মতথয হইশ্নত স্বশ্নগথ আশ্নরাহণ কবরয়া 
লদবগশ্নণর সবহত যুদ্ধ কবরয়াবিশ্নলন এবং তাাঁহার পুে লমঘনাদ লদবরাজ ইিশ্নক যুশ্নদ্ধ 
পরাবজত ও বন্দী কবরয়া ‘ইিবজৎ’ আখযা পাইয়াবিশ্নলন। ইহাশ্নত মশ্নন হয়, লয লকান 
মতথযবাসী গাশ্নয়র লজাশ্নরই ঐ স্বশ্নগথ যাইশ্নত পাবরত। অতঃপর লংশ্নকশ্বর মতথযবাসীগণ যাহাশ্নত 
স্বশ্নগথ উবঠশ্নত পাশ্নর তাহার জনয মতথয হইশ্নত স্বগথ পযথন্ত একবট বসাঁবড় জতয়ার কবরবার 
পবরকল্পনাও কবরয়াবিশ্নলন। বকন্তু রাশ্নমর হাশ্নত তাাঁহার অকালমৃতুয হওয়ায় উহা বতবন কাশ্নযথ 
পবরণত কবরয়া যাইশ্নত পাশ্নরন নাই। ইহাশ্নত মশ্নন হয় লয, রাবণরাজ লদবপুরী বা স্বগথ 
অথথাৎ বহমালয় পবথশ্নত আশ্নরাহশ্নণাপশ্নযাগী একবট সহজ পথ আববষ্কাশ্নরর পবরকল্পনা 
কবরয়াবিশ্নলন।                                                               পৃ ৩৮ 

 

 

মুসলমানশ্নদর পুরাণকাবহনী অশ্ননক লেশ্নে লতৌবরত লকতাব তথা বাইশ্নবশ্নলর অনুসারী। 
তশ্নব লকান লকান স্থাশ্নন নামধাশ্নমর সামানয অদলবদল লদখা যায়। লযমন — ইভ = হাওয়া, 
সপথ = র্য়তান, জ্ঞানবৃে = গন্দম, এদন উদযান = লবশ্নহস্ত ইতযাবদ।  

লতৌবরশ্নত লয স্থানশ্নক ‘এদন উদযান’ বলা হইয়াশ্নি, মুসলমানগণ ঐ স্থানশ্নকই ‘লবশ্নহস্ত’ এবং 
ঐ স্থাশ্ননর ঘটনাবলীশ্নকই লবশ্নহশ্নস্তর ঘটনাবলী ববলয়া বণথনা কবরশ্নতশ্নিন।  

হজরত আদশ্নমর আবদ বাসস্থান সম্বশ্নন্ধ লতৌবরশ্নতর বববরণবট এইরূপ — ‘আর সদাপ্রভু 
ঈশ্বর পূবথবদশ্নক এদশ্নন এক উদযান প্রস্তুত কবরশ্নলন এবং লসই স্থাশ্নন আপনার বনবমথত ঐ 
মনুষযশ্নক রাবখশ্নলন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূবম হইশ্নত সবথজাতীয় সুদৃর্য ও সুখাদযদায়ক 
বৃে এবং লসই উদযাশ্ননর মধযস্থাশ্নন ‘জীবন বৃে’ উৎপন্ন কবরশ্নলন। আর উদযাশ্নন 
জলশ্নসচনাশ্নথথ এদন হইশ্নত এক নদী বনগথত হইল। উহা তথা হইশ্নত বববভন্ন হইয়া চতুমুথখ 
হইল। প্রথম নদীর নাম পীশ্নর্ান, ইহা সমস্ত হববলাশ্নদর্ লবষ্টন কশ্নর, তথায় স্বণথ পাওয়া 
যায় আর লসই লদশ্নর্র স্বণথ উত্তম। বিতীয় নদীর নাম গীশ্নহান, ইহা সমস্ত কুর্শ্নদর্ লবষ্টন 
কশ্নর। তৃতীয় নদীর নাম বহশ্নেকল, ইহা অশুবরয়া লদশ্নর্র সমু্মখ বদয়া প্রবাবহত হয়। চতুথথ 
নদীর নাম ফরাৎ।”৮ 

লতৌবরশ্নতর উক্ত বববরশ্নণ লদখা যায় লয, পীশ্নর্ান গীশ্নহান, লহশ্নেকল ও ফরাত — এই নদী 
চাবরবটর উৎপবত্তর এলাকার মশ্নধয ঐ সময় ‘এদন’ নাশ্নম একবট জায়গা বিল এবং ঐ 
এদনবস্থত একবট সুরময বাগাশ্নন আদশ্নমর বাসস্থান বিল। এদন জায়গাবট লবাধ হয় লয, 
বতথমান তুরস্ক লদশ্নর্র পূবথভাশ্নগ পাবথতয অঞ্চশ্নল অববস্থত বিল। লতৌবরত গ্রশ্নন্থ বলবখত নদী 
ঐ অঞ্চল হইশ্নত উৎপন্ন হইয়া, পীশ্নর্ান ও গীশ্নহান নামক নদীিয় কৃষ্ণ সাগর ও কাবস্পয়ান 
সাগশ্নর এবং বহশ্নেকল ও ফরাত নামক নদীিয় একে হইয়া পারশ্নসযাপসাগশ্নর পবতত 
হইয়াশ্নি। ঐ এদন উদযাশ্নন বাস করাশ্নক বলা হয় ‘আদশ্নমর লবশ্নহস্তবাস’ এবং এদন 
উদযানশ্নক বলা হয় ‘লবশ্নহস্ত’।  

বতথমান কাশ্নলর বহুল প্রচাবরত ‘লবশ্নহস্ত-লদাজখ’ নাবক লকাবট লকাবট বৎসর পূশ্নবথ সৃবষ্ট 
হইয়াশ্নি। বকন্তু আজ পযথন্ত উহা বযবহার করা হয় নাই। লর্ানা যায় লয, লকয়ামশ্নতর পর 
ববচারান্ত উহাশ্নত ললাক ভবতথ করা হইশ্নব। আবার লর্ানা যায় লয, এস্রাবফল লফশ্নরস্তার 
বর্োর ফুাঁশ্নক ববশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অথথাৎ আোহর যাবতীয় সৃবষ্টই লয় হইয়া যাইশ্নব, স্বয়ং আোহ 
বযতীত আর বকিুই থাবকশ্নব না। তাহাই যবদ হয় তশ্নব লবশ্নহস্ত-লদাজখ লয়    পৃ ৩৯ 



লয, পৃবথবীর জশ্নল, স্থশ্নল ও বায়ুমণ্ডশ্নল র্য়তান বগজবগজ কবরশ্নতশ্নি এবং প্রবতবট মানুশ্নষর 
বপিশ্নন লাখ লাখ র্য়তান দাগা বদয়া লবড়াইশ্নতশ্নি। 

এত অসংখয র্য়তান মানবসমাজশ্নক পাশ্নপর পশ্নথ অহরহ প্রশ্নরাবচত কবরশ্নতশ্নি, বকন্তু 
র্য়তাশ্ননর সংখযা চক্রবৃবদ্ধ হাশ্নর বৃবদ্ধ পাইশ্নলও অসৎকাশ্নজর মাো ঐ অনুপাশ্নত বাবড়শ্নতশ্নি 
না, বরং মানববক জ্ঞান ও সভযতা বৃবদ্ধর সাশ্নথ সাশ্নথ সাশ্নথ অসৎকাশ্নজর মাো ক্রমর্ হ্রাস 
পাইশ্নতশ্নি। এখনও লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, সু্কল, কশ্নলজ ও মক্তব-মাদ্রাসার বর্ো অবযাহত 
আশ্নি। বরং বহসাব কবরশ্নল লদখা যায় লয, বর্বেশ্নতর সংখযা ও বর্োয়তশ্ননর সংখযা ক্রমর্ 
বাবড়শ্নতশ্নি জব কবমশ্নতশ্নি না। নযায়বনষ্ঠ সাধুপুরুষশ্নদর সংখযাও নগণয নশ্নহ। লণ্ডন র্হশ্নর 
নাবক এমন লদাকানও আশ্নি, লযখাশ্নন ববশ্নক্রতা নাই। অথচ লক্রতাগণ উবচত মূলয বদয়াই 
বজবনসপে ক্রয় কবরশ্নতশ্নি। আবার লকান রকম হারান জবনস প্রাপ্ত হইয়াও লকহ তাহা 
আত্মসাৎ কশ্নর না। বরং লণ্ডন ট্রান্সশ্নপাশ্নটথর লষ্ট প্রপাবটথ অবফশ্নস উহা জমা বদয়া থাশ্নক, 
লসখান হইশ্নত বজবনশ্নসর মাবলক তাহা লফরত পাইয়া থাশ্নক।১০ লসখাশ্নন বক র্য়তান কম? 

ধমথপ্রচারকশ্নদর বণথনা শুবনয়া মশ্নন হয় লয, লফশ্নরস্তাগণ সবাই নপুংসক। মকরমও তাহাই, 
‘লানত’ বা অবভর্াপ প্রাবপ্তর সময়ও মকরম একাই বিল এবং নপুংসক বিল। তৎপর 
তাহার বংর্বৃবদ্ধর জনয বলেশ্নভদ হইল কখন? শুধু ইহাই নশ্নহ, র্য়তাশ্ননর বংর্বৃবদ্ধ সতয 
হইশ্নল, প্রথমত তাহার িীবত্ব ঘুচাইয়া পুংবলে গঠনাশ্নন্ত একবট েী-র্য়তাশ্ননরও আবর্যক 
বিল। বাস্তববক বক র্য়তাশ্ননরও েী আশ্নি? আর না থাবকশ্নলই বা তাহার বংর্বৃবদ্ধর উপায় 
বক? 

‘র্য়তাশ্ননর দাগা’ ববলশ্নত বক শুধু লরাজা-নামাশ্নজর জর্বথলযই বুঝায়, না চুবর, ডাকাবত, 
বদমাশ্নয়র্ী, নরহতযা ইতযাবদও বুঝায়? যবদ যাবতীয় অসৎকাযথ র্য়তান কতৃথকই অনুবষ্ঠত 
হয়, তশ্নব জাবতশ্নভশ্নদ অসৎ কাশ্নজর মাোশ্নভদ হয় লকন? অথথাৎ, লয লকান লদশ্নর্র 
সম্প্রদায়সমূশ্নহর জনসংখযার অনুপাশ্নত অপরাধী বা কারাবাসীর সংখযা হওয়া উবচত। বকন্তু 
তাহা না হইয়া সম্প্রদায় বা জাবতববশ্নর্শ্নষর মশ্নধয কারাবাসীর সংখযাবধকয লকন? 

জীবজগশ্নত লদখা যায় লয, মাংসার্ীগণ উগ্রস্বভাববববর্ষ্ট এবং বনরাবমষার্ীরা র্ান্ত। গরু, 
িাগল, লভড়া, মবহষ, হাাঁস-লমারগ, কবুতর, ইতযাবদ প্রাণী মাংসার্ী নশ্নহ, ইহারা র্ান্ত। অথচ 
বযাঘ্র, বসংহ, রৃ্গাল, কুকুর, কাক, বচল ইতযাবদ প্রাণীকুল মাংসার্ী এবং উগ্রস্বভাববববর্ষ্ট। 
এ কথাও, স্বীকাযথ লয স্বভাশ্নবর উগ্রতায় নানা প্রকার অঘটন ঘবটয়া থাশ্নক।    পৃ ৪৪ 

চতুথথ প্রস্তাব 
[ধমথ ববষয়ক] 

১। আোহ মানুশ্নষর পবরবতথন না কবরয়া লহদাশ্নয়শ্নতর ঝঞ্ঝাট লপাহান 
লকন? 
আোহ সবথর্বক্তমান। বতবন ইচ্ছা কবরশ্নল অসম্ভবও সম্ভব হইশ্নত পাশ্নর। মানুষ সৃবষ্টর 
উশ্নের্য যবদ ইহাই হয় লয, মানুষ তাাঁহার এবাদত-বশ্নন্দগী কবরশ্নব, তাহা হইশ্নল বতবন সমস্ত 
মানবশ্নক বদয়া তাাঁহার উশ্নের্য পালন করাইশ্নত পাশ্নরন না বক? পাবরশ্নল তাহা না কবরয়া 
বতবন মানুশ্নষর িারা মানুষ লহদাশ্নয়শ্নতর ঝঞ্ঝাট লপাহান লকন? ইহাশ্নত বক আাঁহার আসল 
উশ্নেশ্নর্যর বযাঘাত ঘবটশ্নতশ্নি না? হযরত ইব্রাবহম, মুসা, ঈসা ও লমাহাম্মদ (দ.)-লক লকান 
মানুষ লহদাশ্নয়ত কশ্নর নাই, কবরয়াশ্নিন আোহতা’লা। বকন্তু নমরুদ, র্াোদ, লফরাউন, 
আবু জাশ্নহল ইতযাবদ কাশ্নফরবদগশ্নক বতবন লহদাশ্নয়ত কবরশ্নলন না লকন? বতবন বক লস্বচ্ছায় 
লহদাশ্নয়ত কবরশ্নলন না, না, কবরশ্নত পাবরশ্নলন না? 

২। ভাগযবলবপ বক অপবরবতথনীয়? 
যবদও মানুষ ভববষযৎ সম্পশ্নকথ অজ্ঞ, তবু কমথফশ্নল ববশ্বাস আশ্নি ববলয়াই লস জগশ্নতর 
সকল রকম কাজকমথ কবরয়া যাইশ্নতশ্নি। সমাজ ও রাষ্ট্র কমথফলশ্নক বভবত্ত কবরয়াই গবঠত 
হইয়াশ্নি এবং ‘কমথফল আশ্নি’ ববলয়াই উহারা বটবকয়া আশ্নি। রাষ্ট্র ও সমাজ মানুষশ্নক 
বর্ো বদশ্নতশ্নি — কমথ কর, ফল পাইশ্নব। বকন্তু ধমথ বর্ো বদশ্নতশ্নি উহার ববপরীত। ধমথ 
ববলশ্নতশ্নি — কমথ কবরয়া যাও, ফল অদৃশ্নষ্ট (তকদীশ্নর) যাহা বলবখত আশ্নি তাহাই পাইশ্নব। 
এশ্নেশ্নে মানুষ কমথ কবরল বশ্নট, বকন্তু ফল রবহল ভগবাশ্ননর কাশ্নি ভাগযবলবপশ্নত বনবদ্ধ। 
মানুষ জাবনল না লয, লস তাহার কাশ্নজর ফল পাইশ্নব বক না। কমথফশ্নলর বনশ্চয়তা থাবকশ্নল 
সবন্দগ্ধ মশ্ননও কাজ করা চশ্নল। লযশ্নহতু তাহাশ্নত মানুষ ভাববশ্নত পাশ্নর লয, হয়ত লস তাহার 
কাশ্নজর ফল পাইশ্নতও পাশ্নর। বকন্তু ধমথ বশ্নল — কমথ যা বকিুই কর না লকন, ফল বনধথাবরত 
যাহা আশ্নি, তাহাই পাইশ্নব, একটুও এবদক ওবদক হইশ্নব না। তাহাই যবদ      পৃ ৪১ 



হয়, অথথাৎ কশ্নমথর িারা ভাগযবলবপ পবরববতথত না হয়, তশ্নব কমথ কবরয়া লাভ বক? ববশ্নর্ষত 
মানুশ্নষর কৃত ‘কশ্নমথর িারা ফশ্নলাৎপন্ন’ না হইয়া যবদ ঈশ্বশ্নরর বনধথাবরত ‘ফশ্নলর িারা 
কশ্নমথাৎপবত্ত’ হয়, তশ্নব ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ কাশ্নজর জনয মানুষ দায়ী হইশ্নব লকন?   

মশ্নন করা যাক — লকান এক বযবক্তর ভাগযবলবপশ্নত ললখা আশ্নি লয, লস ‘নারকী’। এখন 
লস বনধথাবরত ঐ ফশ্নলাৎপাদক কাযথ, যথা — চুবর, ডাকাবত, নরহতযা ইতযাবদ কবরশ্নব না 
বক? যবদ কশ্নর, তশ্নব তাহা লস কাহার ইচ্ছায় কশ্নর? বনশ্নজর ইচ্ছায়, না, ভগবাশ্ননর ইচ্ছায়? 
আর যবদ লস লকান পাপ-কমথ না কবরয়া পুণয-কমথই কশ্নর, তশ্নব তাহার ভাগযবলবপর ‘নারকী’ 
র্েবট কাবটয়া, ‘স্বগথবাসী’ এই র্েবট ললখা হইশ্নব বক? যবদ না-ই হয়, তশ্নব লহদাশ্নয়শ্নতর 
তবম্ববট বক ললৌবকক? আর যবদ হয়, তশ্নব ভববষযৎজান্তা ভগবান এই পবরবতথশ্ননর সংবাদ 
পূবথাশ্নহ্ন জাবনয়া প্রথমবাশ্নরই অকাটয তাবলকা প্রস্তুত কশ্নরন নাই লকন? 

ভাগযবলবপ অপবরবতথনীয় হশ্নল স্বয়ং ভগবানও উহা মাশ্ননন বক না! যবদ না মাশ্ননন, তশ্নব 
বতবন উহা বলবখয়াবিশ্নলন লকন? আর যবদ মাশ্ননন, তশ্নব বতবন বলবপ প্রস্তুবতর সময় স্বাধীন 
হইশ্নলও বতথমাশ্নন স্বাধীন হন বকরূশ্নপ? ভগবাশ্ননর বতথমান কতথবয বক শুধু তাবলকা লদবখয়া 
জীবকূলশ্নক বদয়া কাযথ করান? তাহাই যবদ হয়, তশ্নব ববশ্বস্রষ্টার আশু কতথবয বক বকিু নাই?  

৩। আদশ্নমর পাপ বক? 
আশ্নলমগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, আদম সৃবষ্টর উশ্নের্য হইল এই লয, আোহ তাাঁহার িারা 
পৃবথবী মানুষপূণথ কবরশ্নবন এবং লর্ষ পয়গম্বর হজরত লমাহাম্মদ (দ.)-এর িারা ইসলাম 
প্রচার করাইশ্নবন। এই সমস্ত পবরকল্পনাই নাবক ভাগযবলবপর অন্তভুথক্ত। আদমশ্নক লবশ্নহশ্নস্ত 
তাাঁহাশ্নক গন্দম খাইশ্নত লয বনশ্নষধ করা হইয়াবিল, লস বনশ্নষধ বক লখাদাতা’লার 
আন্তবরকতাপূণথ বিল? আদম গন্দম খাইয়া প্রকারান্তশ্নর আোহর ইচ্ছাই পূণথ কবরশ্নলন; লয 
কাজ ভাগযবলবপর অনুকূল এবং আোহর ইচ্ছাশ্নক পূণথ কশ্নর, তাহাশ্নত পাপ বক? পোন্তশ্নর 
আদম যবদ গন্দম না-ই খাইশ্নতন, তাহা হইশ্নল মাহফুশ্নজর (বলবপফলশ্নকর) যাবতীয় বলবপই 
বরবাদ হইত না বক? অথথাৎ পৃবথবীশ্নত মানবসৃবষ্ট, লবশ্নহস্ত, লদাজখ, হার্র ময়দান ইতযাবদর 
পবরকল্পনা সমস্তই মাশ্নঠ মারা যাইত না বক? 

                                                              পৃ ৪২ 

 

৪। র্য়তান বক? 
র্য়তাশ্ননর সবহত লকান মানুশ্নষর প্রতযে পবরচয় না থাবকশ্নলও তাহার নামবটর সাশ্নথ যশ্নথষ্ট 
পবরচয় আশ্নি। ‘র্য়তান’ — এই নামবট এত বযাপকভাশ্নব বযবহৃত হইশ্নতশ্নি লয, হাশ্নট, 
মাশ্নঠ, লকাটথ-কািারীশ্নত, লদাকান, সু্কল-কশ্নলজ, ওয়াশ্নজর মাহবফল ইতযাবদর সবথে এবং 
নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, এমনবক অশ্ননক বহনু্দও ‘র্য়তান’ নামবট বযবহার কবরয়া থাশ্নকন। লকহ 
লকহ এমনও ববলয়া থাশ্নকন লয, “বযাটা ভারী র্য়তান”।  

‘র্য়তান’ কথাবটর ধাতুগত অথথ যাহাই হউক, উহাশ্নক সমাশ্নজর যাবতীয় দুষ্কশ্নমথর কারক 
বহসাশ্নবই ললাশ্নক বযবহার কবরশ্নতশ্নি। 

ধমথাধযায়ীগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, র্য়তান পূশ্নবথ বিল ‘মকরম’ বা ‘ইববলস’ নামক 
লবশ্নহস্তবাসী একজন প্রথম লেণীর লফশ্নরস্তা এবং অবতবরক্ত মুসবে। মকরম লসখাশ্নন 
লখাদাতা’লার হুকুমমত আদমশ্নক লসজদা না করায় ‘র্য়তান’ আখযা পাইয়া বচরকাল 
মানুষশ্নক অসৎ কাশ্নজর প্রশ্নরাচনা লদওয়ার প্রবতজ্ঞা কবরয়া পৃবথবীশ্নত আশ্নস এবং লস 
অদযাববধ নানাববধ উপায় অসৎ কাশ্নজ প্রশ্নরাচনা বা দাগা বদয়া লবড়াইশ্নতশ্নি।  

আদম ও বববব হাওয়াশ্নক দাগা বদয়াবিল র্য়তান একা। বকন্তু আদশ্নমর বংর্বৃবদ্ধর সশ্নে 
সশ্নে র্য়তাশ্ননরও হইশ্নতশ্নি? না হইশ্নল দাগাকাজ সুচারুরূশ্নপ চশ্নল বক রকম? 

লকহ লকহ বশ্নলন লয, র্য়তাশ্ননরও বংর্বৃবদ্ধ হয় এবং উহা হয় মানুশ্নর্র লচশ্নয় দর্গুণ 
লবর্ী। কারণ প্রবতগশ্নভথ সাধারণত মানুষ জশ্নি একবট, আর র্য়তান জশ্নি দর্বট কবরয়া। 
তাহাশ্নদর নাম হয় যথাক্রশ্নম — জবলতন, ওয়াবিন, নফি, আওয়াম, আফাফ, মকার, মিুদ, 
দাশ্নহম, ওল-হান ও বার। ইহারা লেেববশ্নর্শ্নষ থাবকয়া ববশ্নর্ষ ববশ্নর্ষ দাগাকাযথ সম্পন্ন 
কবরয়া থাশ্নক। অবধকন্তু ইহাশ্নদর মানুশ্নষর মত মরণ নাই। লকয়ামশ্নতর বদন মানবজাবত 
যখন লয় পাইশ্নব তখন ইহাশ্নদর মৃতুয ঘবটশ্নব।  

জি-মৃতুযর লঠাকাঠুবকশ্নতও বতথমাশ্নন পৃবথবীশ্নত মানুষ বটবকয়া আশ্নি প্রায় বতনর্’ লকাবট। 
আর মানুশ্নষর লচশ্নয় দর্গুণ বৃবদ্ধ পাইয়া অমর র্য়তাশ্ননর সংখযা কত? আদম হইশ্নত আজ 
পযথন্ত যত ললাক জবিয়াশ্নি, তাহারা যবদ সকশ্নলই জীববত থাবকত, তাহা হইশ্নল ললাকসংখযা 
যত হইত, লবাধ হয় লয, লকান ভাষার সংখযা িারা তাহা প্রকার্ করা যাইত না। পৃবথবীশ্নত 
বতথমান র্য়তাশ্ননর সংখযা তাহারই দর্গুণ লবর্ী নয় বক? ইহাশ্নত মশ্নন হয়       পৃ ৪৩ 



বনকটবতথী লকান লকান লদশ্নর্ বৎসশ্নরর লকান লকান সমশ্নয় বদন এত বড় হয় লয ‘সন্ধযা’ 
ও ‘লভার’এর মাঝখাশ্নন লকান রাবে নাই। লসখাশ্নন এর্ার নামাশ্নজর উপায় বক? 

লমরু অঞ্চশ্নল বৎসশ্নর মাে একবট বদবা ও একবট রাবে হয় অথথাৎ িয় মাসকাল একাবদক্রশ্নম 
থাশ্নক বদন এবং িয় মাসকাল রাবে। ওখাশ্নন বৎসশ্নর হয়ত পাাঁচবার (পাাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ 
পড়া যায়, বকন্তু একমাস লরাজা রাখা যায় বক রকশ্নম? 

৬। নাপাক বস্তু বক আোহর কাশ্নিও নাপাক? 
পৃবথবীর দ্রবযাবদর মশ্নধয কতক দ্রবয ধমথীয় ববধাশ্নন নাপাক (অপববে)। বকন্তু লস সকল বক 
আোহর কাশ্নিও নাপাক? যবদ তাহাই হয়, তশ্নব তাহা বতবন সৃবষ্ট কবরশ্নলন লকন? আর 
যবদ না হয়, তশ্নব নাপাক অবস্থায় তাাঁহার গুণগান কবরশ্নল তাহা বতবন অগ্রাহয কবরশ্নবন 
লকন? বলা হয় লয, আোহ সবথে ববদযমান। যবদ তাহাই হয়, তশ্নব নাপাক বস্তুর বভতশ্নর 
আোহর অববস্থবত নাই বক?  

৭। উপাসনায় বদগবনণথয় লকন? 
সাকার-উপাসকগণ তাাঁহাশ্নদর আরাধয লদবতার বদশ্নক মুখ কবরয়া উপাসনা কবরয়া থাশ্নকন। 
লযমন কালী লদবীশ্নক স্থাপন করা হয় দবেণমুখী কবরয়া এবং দুগথাশ্নদবীশ্নক পবশ্চমমুখী। 
তাই পুজারীশ্নক ববসশ্নত হয় যথাক্রশ্নম উত্তর ও পূবথমুখী হইয়া। বকন্তু এই বদগবনণথয় লকন, 
তাহা আমরা জাবন না। বলা হইয়া থাশ্নক লয, আোহ বনরাকার এবং সবথবযাপী। তাহাই 
যবদ হয়, তশ্নব বনরাকার উপাসনায় ‘লকবলার’ আবর্যক বক এবং হাত তুবলয়া লমানাজাত 
লকন? ইহাশ্নত আোহর বদগববশ্নর্শ্নষ বস্থবতর সংশ্নকত হয় বক না?  

৮। লফশ্নরস্তা বক? 
আমরা শুবনয়া থাবক লয, আোহ বনরাকার। বকন্তু বনরাকারমােই আোহ নশ্নহ। ববশ্ববযাপী 
ঈথরও (Ether) বনরাকার। বকন্তু ঈথরশ্নক লকহ ঈশ্বর বশ্নল না। লকননা আকারববহীন 
হইশ্নলও ঈথশ্নরর অবস্তশ্নত্বর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং উহাশ্নদর মশ্নধয পদাশ্নথথর গুণও পাওয়া 
যায়। ববশ্নর্ষত ঈথর বনরাকার হইশ্নলও লচতনাববহীন। পদাথথ যতই সূোবতসূে হউক না 
লকন, উহার অবস্তত্ব এবং বস্থবত আশ্নি। এমন লকান পদাথথ জগশ্নত পাওয়া যায় নাই, যাহার 
অবস্তত্ব যন্ত্র বা ইবিয়ানুভূবতর বাবহশ্নর।                                         পৃ ৪৮ 

ইহাও লদখা যায় লয, মানব সমাশ্নজর বভতর লয জাবত অবতবরক্ত মাংসার্ী, লসই জাবতর 
মশ্নধযই অবতবরক্ত দাো-হাোমা ও নরহতযা অনুবষ্ঠত হয়। এই সকল গবহথত কাশ্নজর 
উৎপাদক বক র্য়তান, না মাংস আর উশ্নত্তজক মসো? 

বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, লকান লকান লদশ্নর্র মানুষ মাংসার্ী হইয়াও লবর্ র্ান্ত-বর্ষ্ট ও 
সংযমী। ইহার কারণ এই নয় লয, লস লদশ্নর্ র্য়তাশ্ননর উপদ্রব কম বা লস লদশ্নর্র মাংশ্নস 
উশ্নত্তজনার্বক্ত নাই। ইহার কারণ এই লয, এইরূপ লকান বনরোঞ্চশ্নলর অবধবাসী নশ্নহ। 
অবধকাংর্ই বহমাঞ্চশ্নলর বাবসন্দা। লদশ্নর্র র্ীতলতাই তাহাশ্নদর স্বভাশ্নবর উগ্রতা প্রর্বমত 
কবরয়া রাশ্নখ।  

সুধীগণ বশ্নলন লয, মানুশ্নষর মশ্নধয িয়বট আধযাবত্মক র্ত্রু আশ্নি। উহারা ‘ষড়বরপু’ নাশ্নম 
পবরবচত। যথা — কাম, লক্রাধ, ললাভ, লমাহ, মদ ও মাৎসযথ। ইহাশ্নদর তাড়নায় মানুষ 
নানাববধ অসৎ কাজ কবরয়া থাশ্নক। লয লকান উপাশ্নয় হউক, ইহাবদগশ্নক দমন কবরশ্নত 
পাবরশ্নল মানুষ বনষ্পাপ হইশ্নত পাশ্নর।  

মশ্ননাববজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, সভযতার ঊষাশ্নলাক পাইবার পূশ্নবথ আহার-ববহাশ্নর মানুষ ও 
ইতর জীশ্নবর মশ্ননাবৃবত্তর ববশ্নর্ষ পাথথকয বিল না। লস সমশ্নয়র মানুশ্নষর মন বিল 
কৃবেমতাহীন, সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার লয লকান ইচ্ছা বা প্রবৃবত্তশ্নক চবরতাথথ 
কবরশ্নত পাবরত। তখন প্রবৃবত্তই বিল মানুশ্নষর মশ্ননর যথাসবথস্ব। জ্ঞান উশ্নিশ্নষর সাশ্নথ সাশ্নথ 
মানুষ প্রথশ্নম দলবদ্ধ ও পশ্নর সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস কবরশ্নত শুরু কশ্নর। এই দল বা 
সমাজশ্নক রো কবরশ্নত আবর্যক হইল তযাগ ও সংযশ্নমর। আবদশ্নত এই ‘তযাগ’ ও সংযম’ 
বিল লস্বিাধীন। ক্রশ্নম যখন সভযতা বৃবদ্ধ পাইশ্নত লাবগল, তখন তাহার দল বা সমাশ্নজর 
বন্ধন দৃঢ় করার জনয সংযমশ্নক বাাঁবধল নীবত ও বনয়শ্নমর রৃ্ংখশ্নল। ইহাশ্নত মানুশ্নষর লসই 
স্বাধীন প্রবৃবত্তগুবলশ্নক ‘সু’ ও ‘কু’ — এই দুই ভাশ্নগ ববভক্ত কবরয়া ‘সু’ প্রবৃবত্তগুবলশ্নক 
স্বাধীনই রাখা হইল, বকন্তু ‘কু’ প্রবৃবত্তগুবলশ্নক করা হইল কারারুদ্ধ। কারাবাসী কুপ্রবৃবত্তগুবল 
মশ্ননর অন্ধকার কারাকশ্নে ঘুমাইয়া রবহল। মশ্ননর লয অংশ্নর্ এই রুদ্ধপ্রবৃবত্ত বাস কশ্নর, 
জবজ্ঞাবনক পবরভাষায় তাহাশ্নক বলা হয় ‘অশ্নচতন মন’ বা ‘বনজ্ঞথান মন’ (Unconscious 
Mind)।  

মানুষ তাহার জাবতগত জীবশ্ননর হাজার হাজার বৎসশ্নরর পুরাতন ‘অশ্নচতন মন’ স্বরূপ 
মূলধন (উত্তরাবধকার সূশ্নে) লইয়া পৃবথবীশ্নত জিগ্রহণ কশ্নর এবং বযবক্তগত   পৃ ৪৫ 



জীবশ্নন মানুষ লয সকল অশুভ কামনা সমাশ্নজর নীবত, ধশ্নমথর ববধান ও রাশ্নষ্ট্রর র্াসশ্ননর 
ভশ্নয় চবরতাথথ কবরশ্নত পাশ্নর না, তাহাও ক্রশ্নম ববসৃ্মবতর অতলগশ্নভথ ডুববয়া বগয়া অশ্নচতন 
মশ্নন স্থান লয়। অশ্নচতন মশ্নন রুদ্ধপ্রবৃবত্তগুবলশ্নক লয র্বক্ত অবরুদ্ধ কবরয়া রাশ্নখ, তাহাশ্নক 
কারারেী (Censor) বলা হয়। কারাবন্দী কুপ্রবৃবত্তগুবল সময় সময় জাগ্রত হইয়া 
কারারেীশ্নক ফাাঁবক বদয়া বাবহশ্নর আশ্নস এবং সুপ্রবৃবত্তগুবলর সবহত লমলাশ্নমর্া কবরয়া 
তাহাবদগশ্নক ববপশ্নথ চাবলত কশ্নর। ইহা হইশ্নত মানব সমাশ্নজর যত বকিু ববড়ম্বনা। মানুশ্নষর 
যাবতীয় অশুভবচন্তা ও অসৎকাশ্নজর উশ্নদযাক্তা এই ‘অশ্নচতন মন’।  
এতবিষয় পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল বুঝা যায় লয, যাবতীয় অসৎকাশ্নজর উশ্নদযাক্তা মানুশ্নষর 
অভযন্তরীণ বরপুসমূহ, বাবহশ্নরর বকিু নয়। তশ্নব বক মানুশ্নষর ‘কু’ প্রবৃবত্তগুবলশ্নকই ‘র্য়তান’ 
বলা হয়, না মানবশ্নদহাবতবরক্ত স্বতন্ত্র সত্তাবববর্ষ্ট ‘র্য়তান’-এর লকান প্রমাণ পাওয়া যায়? 

৫। উপাসনার সময় বনবদথষ্ট লকন? 
লদখা যায় লয, প্রায় সকল ধশ্নমথই লকান লকান উপাসনার জনয ববশ্নর্ষ ববশ্নর্ষ সময় 
বনবদথষ্ট আশ্নি। বকন্তু বনবদথষ্ট সমশ্নয়র আশ্নগ বা পশ্নর ঐ সকল উপাসনা কবরশ্নল ববশ্বপবত 
লকন উহা মঞু্জর কবরশ্নবন না, তাহার লকান লহতু পাওয়া যায় না।  
ইসলাবমক র্াশ্নে প্রতযহ পাাঁচবার নামাশ্নজর বযবস্থা আশ্নি। এই পাাঁচবার নামাশ্নজর 
প্রতযশ্নকবাশ্নরর জনয বনবদথষ্ট সমশ্নয়র আশ্নদর্ আশ্নি, আবার লকান লকান সমশ্নয় নামাজ 
বনশ্নষধ।  
পৃবথবী আবতথশ্ননর ফশ্নল লয লকান বস্থরমুহুশ্নতথ বববভন্ন দ্রাবঘমার উপর বববভন্ন সময় সূবচত 
হয় এবং প্রবত মুহুশ্নতথই লকান না লকান স্থাশ্নন বনশ্নদথবর্ত উপাসনা চবলশ্নত থাশ্নক। অথচ 
সূযথ উদয়, সূযথ অস্ত এবং মধযাশ্নহ্ন নামাজ পড়া বনবষদ্ধ (হারাম)। ইহার তাৎপযথ বক? 
এখাশ্নন যখন সূশ্নযথাদয় হইশ্নতশ্নি, তখন এখান হইশ্নত পবশ্চশ্নম লকানখাশ্নন সূশ্নযথাদয় হয় নাই 
এবং এস্থান হইশ্নত পূবথবদশ্নক পূশ্নবথই সূশ্নযথাদয় হইয়াশ্নি। এখাশ্নন যখন নামাজ পড়া হারাম, 
বঠক লসই মুহুশ্নতথই অনযে হারাম নশ্নহ। উদাহারণস্বরূপ বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, ববরর্াশ্নল যখন 
সূশ্নযথাদয় হইশ্নতশ্নি, তখন কবলকাতায় হয় নাই এবং চট্রগ্রাশ্নম বকিু পূশ্নবথই সূশ্নযথাদয় হইয়া 
বগয়াশ্নি। অথথাৎ ববরর্াশ্নল যখন নামাজ পড়া হারাম, তখন কবলকাতা বা চট্রগ্রাশ্নম হারাম নশ্নহ। 
তাহা হইশ্নল বনবদথষ্ট সমশ্নয় উপাসনা বনবষদ্ধ হওয়ার তাৎপযথ বকিু আশ্নি বক? পৃ ৪৬ 

নামাশ্নজর বনবষদ্ধ সময় সম্বশ্নন্ধ লয কথা, ওয়াক্ত সম্বশ্নন্ধ লসই একই কথা। পৃবথবীর 
লকানস্থাশ্ননই ওয়াক্ত নশ্নহ — এরূপ লকান বস্থর মুহুতথ আশ্নি বক? যবদ না থাশ্নক, অথথাৎ 
প্রবত মুহুশ্নতথই যবদ পৃবথবীর লকান না লকান স্থাশ্নন নামাজ পড়া চবলশ্নত থাশ্নক, তশ্নব নামাশ্নজর 
সময় বনধথারশ্নণর তাৎপযথ বক? 

এক সময় পৃবথবীশ্নক বস্থর ও সমতল মশ্নন করা হইত। তাই পৃবথবীর সকল লদশ্নর্ বা 
সকল জায়গায় একই রকম সময় সূবচত হইশ্নব, লবাধহয় লয এরূপ মশ্নন কবরয়া ঐসকল 
বববধ-বনশ্নষধ প্রববতথত হইয়াবিল। বকন্তু বতথমাশ্নন প্রমাবণত হইয়াশ্নি লয, পৃবথবী লগাল ও 
গবতর্ীল।  

পৃবথবীর লগালত্বশ্নহতু লয লকান স্থাশ্নন ববশ্নর্ষত সাগর বা মরুভূবমশ্নত দাাঁড়াইয়া বদগশ্নন্ত 
দৃবষ্টপাত কবরশ্নল বনশ্নজশ্নক ভূ-পৃশ্নষ্ঠর লকশ্নি অববস্থত ববলয়া ভ্রম হয়। মশ্নন হয় লয, 
এই কারশ্নণই আরববাসীগণ পববে মক্কা র্হরশ্নক পৃবথবীর (ভূ-পৃশ্নষ্ঠর) লকশ্নি অববস্থত 
ববলয়া ভাববশ্নতন এবং ওখাশ্ননর সকাল-সন্ধযাশ্নকই ‘সকল লদশ্নর্র সকাল-সন্ধযা’ ববলয়া 
মশ্নন কবরশ্নতন। এই ভ্রমাত্মক ধারণার ফশ্নল লয সকল সমশ্নসযর উদ্ভব হইয়াশ্নি তাহার 
বকিু আশ্নলাচনা করা যাক।  
মশ্নন করা যাক — লকান বযবক্ত লবলা লদড়টার সময় লজাহর নামাজ আদায় কবরয়া 
ববমানশ্নযাশ্নগ প্রবত ঘণ্টায় বতন হাজার মাইল লবশ্নগ চট্রগ্রাম হইশ্নত পববে মক্কা যাো 
কবরশ্নলন। লসখাশ্নন লপৌঁবিয়া বতবন লদশ্নখন লয, ওখাশ্নন তখন দুপুর হয় নাই। ওয়াক্ত হইশ্নল 
ঐ বযবক্তর আর একবার লজাহর নামাজ পবড়শ্নত হইশ্নব বক? 

প্রবত ঘণ্টায় ১০৪১২
৩
 মাইল লবশ্নগ পবশ্চম বদশ্নক ববমান চালাইশ্নল (আপাতদৃবষ্টশ্নত) সূযথশ্নক 

গবতহীন ববলয়া লদখা যাইশ্নব। অথথাৎ আশ্নরাহীশ্নদর কাশ্নি প্রাতঃ, সন্ধযা ও মধযাহ্ন বকিুই 
হইশ্নব না; সূযথ লযন বস্থরভাশ্নব একস্থাশ্নন দাাঁড়াইয়া থাবকশ্নব। এমতাবস্থায় আশ্নরাহীশ্নদর 
নামাজ ও লরাজার উপায় বক? 

পৃবথবীর শুধু ববষুবীয় অঞ্চশ্নলই বৎসশ্নরর লকান লকান সময় বদন ও রাবের পবরমাণ প্রায় 
সমান হয় না, বযবধান অল্প থাশ্নক। বকন্তু উহা হইশ্নত যতই উত্তর বা দবেশ্নণ যাওয়া যায়, 
বদন ও রাবের সমশ্নয়র বযবধান ততই বাবড়শ্নত থাশ্নক। লমরু অঞ্চশ্নলর      পৃ ৪৭ 
 



লর্ানা যায় লয, অনন্ত অতীতকাল হইশ্নত এস্রাবফল লফশ্নরস্তা বর্ো হাশ্নত লইয়া দাাঁড়াইয়া 
আশ্নিন এবং লর্ষ বদন (লকয়ামত) পযথন্ত দাড়াইয়া থাবকশ্নবন। অথচ এত অবধককাল 
দাাঁড়াইয়া থাবকয়া বর্োয় ফুাঁক বদশ্নবন মাে দুইবট। লকয়ামশ্নতর বনবদথষ্ট তাবরখবট আোহ 
জাশ্ননন না বক? জাবনশ্নল এস্রাবফল লফশ্নরস্তাশ্নক এতকাল পূশ্নবথ বর্ো হাশ্নত বদয়া দাাঁড় কবরয়া 
রাবখবার প্রশ্নয়াজন বক?  

ঘ) আজ্রাইল — ‘যমদূত’ জীশ্নবর জীবন হরণ কশ্নরন, এই কথাবট বহনু্দশ্নদর লবশ্নদ 
ববণথত আশ্নি এবং উহারই ধমথান্তশ্নর নামান্তর ‘আজ্রাইল লফশ্নরস্তা’। আজ্রাইল লফশ্নরস্তা লয 
মানুশ্নষর জীবন হরণ কশ্নরন তাহার পবরষ্কার বযাখযা লর্ানা যায় ধমথপ্রচারকশ্নদর কাশ্নি। 
বকন্তু উহাশ্নত মৃতুয সম্পশ্নকথ অশ্ননক প্রেই অজ্ঞাত থাবকয়া যায়। গরু, লঘাড়া, বাঘ, মবহষাবদ 
পশু, কাক, র্কুনাবদ পাখী, হাের-কুমীরাবদ জলজ জীব ও কীট-পতোবদর জীবন হরণ 
করাও বক আজ্রাইশ্নলর কাজ? নানাজাতীয় জীবশ্নদশ্নহর বভতশ্নর ও পৃবথবী ও বায়ুমণ্ডশ্নল এত 
অবধক অবতেুদ্র জীবাণু বাস কশ্নর লয, তাহার সংখযা স্বয়ং সৃবষ্টকতথাই জাশ্ননন। ববশ্নর্ষত 
ঐ সকল জীশ্নবর পরমায়ুও খুব লবর্ী নয়, কশ্নয়ক মাস হইশ্নত কশ্নয়ক ঘণ্টা বা বমবনট 
পযথন্ত। উহাশ্নদর জীবনও বক আজ্রাইল হরণ কশ্নরন? 

আম, জাম, তাল, নাবরশ্নকলাবদ উবদ্ভশ্নদর জি-মৃতুয আশ্নি ববলয়া ললাশ্নক বহুকাল পূবথ 
হইশ্নতই জাবনত। আধুবনক জবজ্ঞাবনকগণ বশ্নলন লয, শুধু তাহাই নশ্নহ, উবদ্ভশ্নদরও েুধা, 
বপপাসা, সুখ-দুঃখ, স্পর্থানুভূবত, এমনবক েবণর্বক্তও আশ্নি। ববজ্ঞানাচাযথ জগদীর্চি বসু 
মহার্য় যন্ত্র িারা প্রমাণ কবরয়া লদখাইয়াশ্নিন লয, গাশ্নির বনকট গান-বাজনা হইশ্নল উহাশ্নদর 
মন প্রফুে হয়। সুতরাং উবদ্ভদ ও অনযানয জীশ্নবর ‘জীবন’-এ লকান পাথথকয নাই। এই 
গাশ্নির জীবন হরণ কশ্নরন লক? ইহা বভন্ন অবতেুদ্র এক জাতীয় উবদ্ভদ আশ্নি, উহাশ্নক 
‘বীজাণু’ বলা হয়। ইহারা উপযুক্ত পবরশ্নবর্ পাইশ্নল নানারূশ্নপ আত্মপ্রকার্ কশ্নর। লযমন 
— (জশ্নল) লর্ওলা, বাইিা, (স্থশ্নল) বযাশ্নঙর িাতা, বসাঁধুল ইতযাবদ। ইহাশ্নদর জি এবং মৃতুয 
আশ্নি। ইহাশ্নদর জীবন হরণ কশ্নরন লক?  

এমন অশ্ননক জাশ্নতর জীবাণু বা বীজাণু আশ্নি যাহারা জীবশ্নদশ্নহ ববশ্নর্ষত মানুশ্নষর লদশ্নহ 
প্রশ্নবর্ কবরয়া নানাববধ লরাগ সৃবষ্ট কশ্নর। উহাশ্নদর আকার এতই েুদ্র লয, লরাগীর পৃ ৫২ 
 

লর্ানা যায় লয, ‘লফশ্নরস্তা’ নামক এক জাতীয় জীব আশ্নি এবং উহারা স্বগথ-মতথয সবথে, 
এমনবক মানুশ্নষর সহচররূশ্নপও ববচরণ কশ্নর। অথচ মানুষ উহাশ্নদর অবস্তশ্নত্বর সন্ধান পায় 
না। উহারা বক লকান পদাশ্নথথর জতয়ারী নয়? যবদ হয়, তশ্নব লকান অদৃর্য বস্তুর িারা 
জতয়ারী? তাহা বক ঈথর হইশ্নতও সূে? হইশ্নল তাহা বক? আর যবদ লকান পদাশ্নথথর জতয়ারী 
না হয়, তশ্নব বক তাহারা বনরাকার?  

আোহ বনরাকার, লচতনাবববর্ষ্ট ও কমথেম এক মহার্বক্ত। পোন্তশ্নর বনরাকার, 
লচতনাবববর্ষ্ট ও কমথেম আর একবট সত্তাশ্নক ‘লফশ্নরস্তা’ ববলয়া স্বীকার কবরশ্নল আোহ 
অতুলনীয় থাশ্নকন বকরূশ্নপ? 

লকহ লকহ বশ্নলন লয, লফশ্নরস্তারা নুশ্নরর জতয়ারী। ‘নুর’ ববলশ্নত সাধারণত বুঝা যায় লয, 
আশ্নলা বা রবি। সাধারণ আশ্নলা অদৃর্য নয়, উহা দৃর্যমান পদাথথ। বকন্তু ববশ্নশ্ব এমন 
কতকগুবল ববশ্নর্ষ আশ্নলা বা রবি আশ্নি, যাহা চশ্নে লদখা যায় না। লযমন — আলফা 
রবি, কসবমক রবি ইতযাবদ। ববজ্ঞানীগণ নানা লকৌর্শ্নল ইহাশ্নদর অবস্তত্ব আববষ্কার 
কবরয়াশ্নিন এবং ইহাশ্নদর গুণাগুণও প্রমাণ কবরশ্নত সেম হইয়াশ্নিন। বকন্তু ববজ্ঞানীগণ 
উহার লকান রকম রবির িারা জতয়ারী লফশ্নরস্তার সন্ধান পাইশ্নতশ্নিন না। লফশ্নরস্তারা লকান 
জাতীয় রবির (নুশ্নরর) িারা জতয়ারী? 

৯। লফশ্নরস্তার কাজ বক? 
পববে লকারান ও বাইশ্নবশ্নলর সৃবষ্টতত্ত্ব বণথনায় জানা যায় লয, স্বয়ং লখাদাতা’লার হুকুশ্নমই 
সব সৃবষ্ট হইয়া লগল। সৃবষ্টকাযথ সম্পাদশ্নন আোহ লকান লফশ্নরস্তার সাহাযয লন নাই। বযবন 
সৃবষ্ট কবরশ্নত পাশ্নরন, বতবন তাহা রো বা পবরচালনাও কবরশ্নত পাশ্নরন। বকন্তু ববশ্বসংসাশ্নরর 
নানাববধ কাযথ সম্পাদন কবরবার েমতা থাকা সশ্নত্ত্বও লখাদাতা’লা অসংখয লফশ্নরস্তা সৃবষ্ট 
কবরশ্নলন লকন? লর্ানা যায় লয, লফশ্নরস্তাগশ্নণর বনজ ইচ্ছামত লকান কাজ কবরবার েমতা 
নাই। যবদও বববভন্ন কাজ কবরবার জনয বববভন্ন লফশ্নরস্তা বনযুক্ত আশ্নিন, তথাবপ তাাঁহারা 
আোহর আশ্নদর্ বভন্ন লকান কাজই কবরশ্নত পাশ্নরন না। ববশ্নশ্বর যাবতীয় কাযথ বনবথাশ্নহর 
জনয প্রশ্নতযক লফশ্নরস্তাশ্নকই যবদ আোহর হুকুম বদশ্নত হয়, তশ্নব তাাঁহার বযস্ততা কবমল বক? 

কবথত হয় লয, অসংখয লফশ্নরস্তার মধয প্রধান লফশ্নরস্তা চাবরজন। যথা — লজব্রাইল, লমকাইল, 
এস্রাবফল ও আজ্রাইল। ইহাশ্নদর কাযথাবলী সম্বশ্নন্ধ বকিু আশ্নলাচনা করা যাক।         পৃ ৪৯ 



ক) লজব্রাইল — এই লফশ্নরস্তা নাবক পয়গম্বরশ্নদর বনকট লখাদাতা’লার আশ্নদর্ 
লপৌঁিাইশ্নতন। হজরত লমাহাম্মদ (দ.) দুবনয়ার লর্ষ পয়গম্বর। তাাঁহার বাশ্নদ নাবক আর 
লকান নবী জবিশ্নবন না। কাশ্নজই লজব্রাইল লফশ্নরস্তাও আর দুবনয়ায় আবসশ্নবন না। তশ্নব 
লকহ বশ্নলন লয, বনবদথষ্ট কশ্নয়কবার আবসশ্নবন। লস যাহা হউক, লজব্রাইল লফশ্নরস্তা বতথমাশ্নন 
লকাশ্ননা কাজ কশ্নরন বক?  

মশ্ননাববজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, সশ্নম্মাহন ববদযা (Hypnotism) আয়ত্ত কবরশ্নত পাবরশ্নল তিারা 
দূরদূরাশ্নন্ত অববস্থত লকান ববশ্নর্ষ বযবক্তর সাশ্নথ মানবসক ভাশ্নবর আদান-প্রদান করা যায়। 
উহাশ্নক লটবলপযাবথ (Telepathy) বশ্নল। সবথর্বক্তমান লখাদাতা’লা এই লটবলপযাবথর বনয়শ্নম 
নবীশ্নদর সাশ্নথ বনশ্নজই কথাবাতথা ববলশ্নত পাবরশ্নতন। বকন্তু তাহা না কবরয়া বতবন লফশ্নরস্তা 
সৃবষ্ট কবরয়া তাাঁহার মারফশ্নত নবীশ্নদর কাশ্নি আশ্নদর্ পাঠাইয়াশ্নিন লকন এবং হজরত 
মুসার সশ্নেই বা স্বয়ং কথা ববলশ্নলন লকন? 

খ) লমকাইল — লর্ানা যায়, লমকাইল লফশ্নরস্তা নাবক মানুশ্নষর লরশ্নজক বা খাদয বন্টন 
কশ্নরন। ‘খাদযবন্টন’ ববলশ্নত সাধারণত মানুশ্নষর খাদযই বুঝায়। বকন্তু অনযান্য প্রাণী যথা 
— পশু, পাখী, কীট-পতে ও বববভন্ন জাতীয় জীবাণুশ্নদর খাদযবন্টন কশ্নরন লক, অথথাৎ 
লমকাইল লফশ্নরস্তা, না স্বয়ং লখাদাতা’লা? অনযানয প্রাণীশ্নদর খাদযবন্টন যবদ স্বয়ং 
লখাদাতা’লাই কশ্নরন, তশ্নব মানুশ্নষর খাদযবন্টন বতবন কশ্নরন না লকন? আর যবদ যাবতীয় 
জীশ্নবর খাদযই লমকাইল বন্টন কশ্নরন, তশ্নব জগশ্নতর অনয লকান প্রাণীশ্নক নীশ্নরাগ লদশ্নহ 
শুধু উপবাশ্নস মবরশ্নত লদখা যায় না, অথচ মানুষ উপবাশ্নস মশ্নর লকন? আর লমকাইল 
লফশ্নরস্তা যবদ শুধু মানুশ্নষর খাদযবন্টন কশ্নরন, তশ্নব মানুশ্নষর মশ্নধয খাদযবন্টশ্নন এশ্নতাবধক 
পাথথকয লকন? হয়ত লকহ বনয়বমত পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দবধ, ঘৃত, মধু, বচবন) আহার কশ্নরন, 
অনযে লকহ জলভাশ্নত শুধু লবণ ও লংকাশ্নপাড়া পায় না। লমকাইশ্নলর এই পেপাবতত্ব 
লকন? 

লমকাইল লফশ্নরস্তা নাবক ববশ্বপবতর আবহাওয়া ববভাগও পবরচালনা কশ্নরন। বকন্তু এই 
ববভাশ্নগও তাাঁহার লযাগযতা বা বনরশ্নপেতার পবরচয় পাওয়া যাইশ্নতশ্নি না। অতীতকাশ্নল 
যাহাই হইয়া থাকুক না লকন, বতথমাশ্নন বযাপকভাশ্নবই পৃবথবীশ্নত খাদযসংকট লদখা বদয়াশ্নি 
এবং বববভন্ন লদশ্নর্র লনতাগণ তাাঁহাশ্নদর বনজ বনজ লদশ্নর্র আনাশ্নচ-কানাশ্নচ     পৃ ৫০ 

পযথন্ত পবতত জবম আবাদ কাশ্নযথ মশ্ননাশ্নযাগ বদয়াশ্নিন। বকন্তু সসীম েমতার জনয সকল 
লেশ্নে কৃতকাযথ হইশ্নত পাবরশ্নতশ্নিন না। অসীম েমতাসম্পন্ন লমকাইল লফশ্নরস্তার অসাধয 
বকিুই নাই। পৃবথবীর উত্তর ও দবেণ লমরুপ্রশ্নদশ্নর্র সশ্নে যবদ সাহারা মরুপ্রশ্নদশ্নর্র তাপ 
বববনময় কবরয়া যথারীবত বৃবষ্টপাত ঘটান যাইত, তাহা হইশ্নল লে লে একর জবম চাষাবাদ 
ও ফসল উৎপাদশ্ননর লযাগয হইত এবং তাহাশ্নত দুবনয়ার খাদযসংকট কতকাংশ্নর্ কবময়া 
যাইত। লমকাইল লফশ্নরস্তা উহা কবরশ্নত পাশ্নরন বক না। যবদ পাশ্নরন, তশ্নব উহা বতবন 
কশ্নরন না লকন? 

লর্ানা যায়, আরবশ্নদর্ ববশ্নর্ষত মক্কা র্হর নাবক লখাদাতা’লার খুব বপ্রয় স্থান। লকননা 
দুবনয়ার প্রায় যাবতীয় পয়গম্বর আরব লদশ্নর্ই জবিয়াবিশ্নলন এবং লর্ষ পয়গম্বর হযরত 
লমাহাম্মদ (দ.) পববে মক্কা র্হশ্নর জিগ্রহণ কবরয়াবিশ্নলন। লসই আরবশ্নদশ্নর্ বৃবষ্টপাত ও 
চাষাবাদ নাই ববলশ্নলই চশ্নল। বকন্তু লখাদাতা’লার অবপ্রয় লদর্ ভারতবশ্নষথ ববশ্নর্ষত আসাশ্নমর 
লচরাপুবঞ্জশ্নত অতযবধক বৃবষ্টপাত হয় লকন? 

ভারত-বাংলার কথাই ধরা যাক। ‘কার্ী’ বহনু্দ জাবতর একবট তীথথস্থান ও নানাববধ লদব-
লদবীর প্রবতমার যাদুঘর এবং চট্রগ্রাশ্নম মুসবলম বাশ্নরা আওবলয়ার দরগাহ। এই কার্ীর 
উপর না হইয়া চট্রগ্রাশ্নমর উপর এতবধক ঝড়-বনযা (Cyclone) হয় লকন? লদখা যায় লয, 
পৃবথবীর বববভন্ন অঞ্চশ্নলর মশ্নধয তাপ, বায়ু প্রবাহ, লমঘ-বৃবষ্টর অতযবধক পবরমাশ্নণ জবষময 
আশ্নি। ইহার কারণ বক ঐ সকল অঞ্চল ও তাহার বনকটবতথী সাগর-পাহাশ্নড়র লভৌশ্নগাবলক 
অবস্থান, না লমকাইশ্নলর পেপাবতত্ব?  

গ) এস্রাবফল — এই লফশ্নরস্তা নাবক বর্ো (বাাঁর্ী) হাশ্নত লইয়া দাাঁড়াইয়া আশ্নিন। 
লখাদাতা’লার হুকুশ্নম যখন বর্োয় ফুাঁক বদশ্নবন, তখনই মহাপ্রলয় (লকয়ামত) হইশ্নব এবং 
পুনঃ যখন লখাদাতা’লার হুকুশ্নম ফুাঁক বদশ্নবন, তখন হার্র ময়দানাবদ পুনঃ সৃবষ্ট হইশ্নব। 

আবদশ্নত লখাদাতা’লার হুকুশ্নমই ববশ্ব-সৃবষ্ট হইশ্নত পাবরয়াবিল। বকন্তু তাাঁহার হুকুশ্নম ধ্বংস 
হইশ্নত পাবরশ্নব না লকন? যবদ পাশ্নর, তশ্নব এস্রাবফশ্নলর বর্ো ফুাঁবকবার আবর্যক বক? আবার 
— প্রথমবাশ্নর ববশ্বসৃবষ্ট লখাদাতা’লার হুকুশ্নম হইশ্নত পাবরল, বকন্তু মহাপ্রলশ্নয়র পশ্নর পুনঃ 
হার্র ময়দানাবদ সৃবষ্টর জনয বর্োর ফুাঁক লাবগশ্নব লকন?                         পৃ ৫১ 
 



তাহাই যবদ হয়, তশ্নব লকান মৃত বাোলী পুনজথীববত হইশ্নল লস বক ফরাসী ভাষায় কথা 
ববলশ্নব, না, বাংলা ভাষায়?  

পৃবথবীশ্নত প্রায় ৩৪২৪বট লবাধগময ভাষা আশ্নি এবং অবধকাংর্ মানুষই মাতৃভাষা বভন্ন অনয 
ভাষা জাশ্নন না। কাশ্নজই লকান মৃতশ্নক পুনজথীববত করা হইশ্নল, অবধকাংর্ই তাহার মাতৃভাষা 
বভন্ন অনয লকান ভাষায় কথা ববলবার বা বুবঝবার সম্ভাবনা নাই। এমতাবস্থায় মনবকর ও 
নবকর লফশ্নরস্তািয় মৃতশ্নক প্রে কশ্নরন লকান ভাষায় — লফশ্নরস্তী ভাষায়, না মৃশ্নতর 
মাতৃভাষায়? 

লকহ লকহ বশ্নলন লয, হার্র ময়দানাবদ পারশ্নলৌবকক জগশ্নতর আন্তজথাবতক ভাষা হইশ্নব 
‘আরবী’, লবাধহয় লফশ্নরর্তাশ্নদরও। হার্র ময়দানাবদ পরজগশ্নতও যবদ পাবথথব লদহধারী 
মানুষ সৃবষ্ট হয়, তশ্নব তাহা হইশ্নব এক অবভনব লদহ। কাশ্নজই তাহাশ্নদর অবভনব ভাষার 
অবধকারী হওয়াও অসম্ভব নশ্নহ। বকন্তু মৃশ্নতর কবরস্থ লদহ অবভনব নয়, উহা ভূতপূবথ। 
এশ্নেশ্নে লস অবভনব (লফশ্নরস্তী বা আরবী) ভাষা বুবঝশ্নত বা ববলশ্নত পাশ্নর বকভাশ্নব? 

পোন্তশ্নর, যবদ লফশ্নরস্তারা আঞ্চবলক ভাষায়ই প্রে কশ্নরন, তাহা হইশ্নল বভন্ন বভন্ন ৩৪২৪বট 
ভাষাভাষী লফশ্নরস্তা আবর্যক। বাস্তববক বক তাহাই? 

ধমথীয় বববরণ মশ্নত, পারশ্নলৌবকক ঘটনাবলীর প্রায় সমস্তই মানুশ্নষর পরীো ও 
পযথশ্নবেণ েমতার বাবহশ্নর। বকন্তু ‘লগার আজাব’ — এই ঘটনাবট যবদও 
পরশ্নলাশ্নকর অন্তভুথক্ত, তথাবপ উহার অবস্থান ইহশ্নলাশ্নক অথথাৎ এই পৃবথবীশ্নতই। 
ববশ্নর্ষত উহা মানুশ্নষর বাসস্থান হইশ্নত লবর্ী দূশ্নরও নয়। বড় বড় র্হশ্নরর 
লগারস্থানগুবল িাড়া গ্রামাঞ্চশ্নলর কবরগুবল প্রায়ই থাশ্নক বাসস্থাশ্ননর কািাকাবি 
এবং উহার গভীরতাও লবর্ী নয়, মাে ফুট বতশ্ননশ্নকর মত। ওখাশ্নন ববসয়া 
লফশ্নরস্তা ও পুনজথীববত বযবক্তর মশ্নধয লয সকল কথাবাতথা, মারশ্নধার, কান্নাকাবট 
ইতযাবদ কাণ্ডকারখানা হয়, অবত বনকটবতথী মানুষও তাহা আশ্নদৌ শুবনশ্নত পায় 
না লকন? 
লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, হতযা সম্পবকথত মামলাবদশ্নত লকান লকান লেশ্নে মৃতশ্নক কবর লদওয়ার 
বতন-চারবদন বা সপ্তাহকাল পশ্নর কবর হইশ্নত তুবলয়া লনওয়া হয় এবং       পৃ ৫৬ 

লদশ্নহর প্রবত লফাাঁটা রশ্নক্ত লে লে জীবাণু ও বীজাণু থাশ্নক এবং যথাশ্নযাগয ঔষধ প্রশ্নয়াশ্নগ 
অল্প সমশ্নয়র মশ্নধযই উহারা মারা যায়। উহাশ্নদর জীবন হরণ কশ্নরন লক? 

মানুষ বভন্ন অনযানয যাবতীয় জীশ্নবর জীবন যবদ আোহতা’লার আশ্নদশ্নর্ই উবড়য়া যায়, 
তশ্নব মানুশ্নষর জনয যমদূত লকন? আর ববশ্বজীশ্নবর যাবতীয় জীবন যবদ আজ্রাইল একাই 
হরণ কশ্নরন, তশ্নব তাাঁহার সময় সংকুলান হয় বকরূশ্নপ? আজ্রাইশ্নলর বক বংর্বৃবদ্ধ হয়? 
অথবা আজ্রাইশ্নলর সহকারী (Assistant) আজ্রাইল আশ্নি বক? থাবকশ্নল — তাহারা বক 
এককালীন সৃবষ্ট হইয়াশ্নি, না জগশ্নত জীববৃবদ্ধর সাশ্নথ সাশ্নথ নূতন নূতন আজ্রাইল সৃবষ্ট 
হইশ্নতশ্নি? 

সবথশ্নর্ষ প্রে এই লয, যমদূতই যবদ জীশ্নবর হরণ কশ্নরন, তশ্নব ‘কারশ্নণ মরণ’ হয় লকন? 
অথথাৎ লরাগ, দুঘথটনা ইতযাবদ লকান ‘কারণ বযতীত জীশ্নবর মৃতুয হয় না লকন? 

প্রকার্ আশ্নি লয, আশ্নলাচয লফশ্নরস্তা চতুষ্টয় বভন্ন আরও চাবরজন লফশ্নরস্তা আশ্নিন, যাাঁহারা 
প্রশ্নতযক মানুশ্নষর সবহত সংবেষ্ট। উহারা হইশ্নলন — লকরামান ও কাশ্নতবীন এবং মনবকর 
ও নবকর। উহাশ্নদর সম্বশ্নন্ধ বকিু আশ্নলাচনা করা যাইশ্নতশ্নি।  

ঙ) লকরামান ও কাশ্নতবীন — ধমথযাজকগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, মানুশ্নষর সৎ ও 
অসৎ কাশ্নজর বববরণ বলবখয়া রাবখবার জনয প্রশ্নতযক মানুশ্নষর কাাঁশ্নধর উপর ‘লকরামান’ ও 
‘কাশ্নতবীন’ নামক দুইজন লফশ্নরস্তা ববসয়া আশ্নিন। উহাশ্নদর একজন ললশ্নখন সৎকাশ্নজর 
বববরণ এবং অপরজন অসৎ কাশ্নজর বববরণ। এই লফশ্নরস্তািশ্নয়র বলবখত বববরণ লদবখয়া 
মানুশ্নষর পাপ ও পুশ্নণযর ববচার হইশ্নব।  

মাতৃগভথ হইশ্নত ভুবমষ্ঠ হইয়াই লকান বর্শু পাপ-পুশ্নণযর অবধকারী হয় না লকননা তখন 
তাহাশ্নদর নযায় বা অনযাশ্নয়র লকান জ্ঞান থাশ্নক না। বলা হইয়া থাশ্নক লয, নাবালকত্ব উত্তীণথ 
না হওয়া পযথন্ত লকান মানুশ্নষর উপর নামাজ ও লরাজা ফরজ হয় না। 

মানুষ সাবালক হইবার বনবদথষ্ট লকান তাবরখ নাই। জর্র্ব উত্তীণথ হইয়া জকশ্নর্ার পদাপথণ 
ও জকশ্নর্ার পার হইয়া লযৌবশ্নন পদাপথণ, ইহার লকানবটই একবদশ্নন হয় না। মানুষ সাবালক 
হইবার বয়স — লকহ বশ্নলন ১২ বৎসর, লকহ বশ্নলন নারীর ১৪ ও পুরুশ্নষর ১৮ বৎসর 
ইতযাবদ। এমতাবস্থায় লকরামান ও কাশ্নতবীন লফশ্নরস্তািয় মানুশ্নষর কাাঁশ্নধ আশ্নসন লকান 
সময়? বর্শু ভূবমষ্ঠ হইবার পরমুহুশ্নতথ না সাবালক হইবার পর? বর্শুর     পৃ ৫৩ 



জিমুহুশ্নতথর পর হইশ্নত আবসশ্নল লফশ্নরস্তািয়শ্নক লবর্ কশ্নয়ক বৎসর কমথহীন অবস্থায় 
ববসয়া বদন কাটাইশ্নত হয়। পোন্তশ্নর মানুষ সাবালক হইবার সুবনবদথষ্ট লকান তাবরখ নাই। 
ঐ ববষশ্নয় ঈশ্বরানুশ্নমাবদত সাবথজনীন লকান তাবরখ আশ্নি বক? 

লর্ানা যায় লয, লফশ্নরস্তারা নাপাক ও দুগথন্ধময় স্থাশ্নন থাশ্নকন না বা উহা পিন্দ কশ্নরন না। 
তাই লফশ্নরস্তাশ্নদর মশ্ননারঞ্জশ্ননর জনয লকহ লকহ পাক সাফ থাশ্নকন ও লখার্বু বযবহার 
কশ্নরন। ধমথীয় মশ্নত অমুসলমান মানুষ মাশ্নেই নাপাক। লযশ্নহতু উহারা যথারীবত ওজু-
লগাসল কশ্নর না, হারাম দ্রবয ভেণ কশ্নর, এমনবক লকহ লকহ মলতযাগ কবরয়া জলশ্নর্ৌচও 
কশ্নর না। আবার লডাম, লমথর ইতযাবদ অসৃ্পর্য জাবত নাপাক ও দুগথশ্নন্ধই ডুববয়া থাশ্নক। 
উহাশ্নদর কাাঁশ্নধ লফশ্নরস্তা থাশ্নকন বক না? 

লয লকান মানুশ্নষর মৃতুযর পর তাহার কাাঁশ্নধর লফশ্নরস্তাশ্নদর কাযথকাল লর্ষ হইয়া যায়। 
অতঃপর তাহারা বক কশ্নরন? অথথাৎ লকান ঊধ্বথতন লফশ্নরস্তা বা আোহতা’লার বনকট 
তাাঁহার নবথপে বুঝাইয়া বদয়া অবসর জীবন যাপন কশ্নরন, না বনজ বজম্মায় কাগজপে 
রাবখয়া উহার লহফাজশ্নত বদন কাটান, না অনয লকান মানুশ্নষর কাাঁশ্নধ ববসয়া নতুন কাজ 
শুরু কশ্নরন? 

লর্ানা যায় লয, লফশ্নরস্তাশ্নদর বনবদথষ্ট সংখযা নাই এবং থাবকশ্নলও তাহা আোহ বযতীত আর 
লকহ জাশ্নন না। উহাশ্নদর মধয হইশ্নত শুধুমাে লকরামান ও কাশ্নতবীন লফশ্নরস্তািয় বযতীত 
আর লকান লফশ্নরস্তার সবহত মানুশ্নষর ঘবনষ্ঠভাশ্নব লমলাশ্নমর্া নাই। বাবকশ্নদর মশ্নধয মাে 
আজ্রাইল লফশ্নরস্তা কাশ্নি আশ্নসন একবদন, তাহা অবন্তমকাশ্নল এবং মনবকর ও নবকর 
লফশ্নরস্তািয় কাশ্নি আশ্নসন একবদন, তাহা মৃতুযর পশ্নর কবশ্নর। বকন্তু লকরামান ও কাশ্নতবীন 
লফশ্নরস্তািয় মানুশ্নষর বচরসহচর। হাাঁবটশ্নত, ববসশ্নত, লভাজশ্নন, র্য়শ্নন সবসময়ই উহারা 
মানুশ্নষর পাশ্বথচর। ববশ্নর্ষত উহাশ্নদর অবস্থান মানুশ্নষর চেু ও কণথ হইশ্নত চাবর-পাাঁচ ইবঞ্চর 
লবর্ী দূশ্নর নয়। অথচ মানুষ উহাশ্নদর গবতবববধ লদবখশ্নত শুবনশ্নত অথবা অবস্তত্বই অনুভব 
কবরশ্নত পাশ্নর না। ইহার কারণ বক? 

মানুশ্নষর কাযথবববরণী লফশ্নরস্তাগণ লয ভাষাশ্নতই বলখুন না লকন, উহাশ্নত কাবল, কলম ও 
কাগজ বা অনুরূপ অনয বকিু আবর্যক। আশ্নলাচয বববরণগুবল যবদ বাস্তব হয়, তশ্নব উহা 
বলবখবার উপকরণও হওয়া উবচত পাবথথব। অথচ মানুষ উহার লকান বকিুরই সন্ধান পায় 
না। উহার বাস্তবতার লকান প্রমাণ আশ্নি বক? যবদ না থাশ্নক,                  পৃ ৫৪ 

তাহা হইশ্নল — যখন লফশ্নরস্তারা অদৃর্য, কাবল অদৃর্য, কলম এবং কাগজও অদৃর্য, তখন 
বববরণগুবলও ঐরূপ নয় বক? 

চ) মনবকর ও নবকর — কবথত হয় লয, মানুষ কবরস্থ হইবার বকিুেণ পরই 
‘মনবকর’ ও ‘নবকর’ নামক দুইজন লফশ্নরস্তা আবসয়া মৃতশ্নক পুনজথীববত কশ্নরন ও তাহাশ্নক 
ধমথ-ববষশ্নয় কবতপয় প্রে কশ্নরন। সদুত্তর বদশ্নত পাবরশ্নল তাহার সুশ্নখর অববধ থাশ্নক না। 
বকন্তু তাহা না পাবরশ্নল তাহার উপর হয় নানারূপ র্াবস্ত। গুশ্নজথর (গদার) আঘাশ্নত ৭০ গজ 
মাবটর নীশ্নচ লপ্রাবথত হইয়া যায়, আবার ঐ লফশ্নরস্তািয় নখর িারা তুবলয়া তাহাশ্নক 
পুনরাঘাত কবরশ্নত থাশ্নকন এবং সুড়েপশ্নথ লদাজশ্নখর আগুন আবসয়া পাপাত্মা মৃতশ্নক 
জ্বালাইশ্নত থাশ্নক ইতযাবদ।  

লকান ববশ্নর্ষ কারণ না থাবকশ্নল সচরাচর মৃত বযবক্তশ্নক ২৪ ঘণ্টা সমশ্নয়র মশ্নধযই কবরস্থ 
করা যায়। ঐ সমশ্নয়র মশ্নধয মৃতশ্নদশ্নহর লমদ, মিা ও মাংসাবদর ববশ্নর্ষ লকান ববকৃবত 
ঘশ্নট না। এই সমশ্নয়র মশ্নধযই যবদ লস পুনজথীবন লাভ কবরয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, তশ্নব তাহার 
লস নবজীবন হয় ববগত জীবশ্ননর অনুরূপ। লকননা লদখা যায় লয, সপথাঘাত, উগ্র মাদকদ্রবয 
লসবন, লিাশ্নরাফমথ প্রশ্নয়াগ, কবতপয় লরাগ, গভীর বনদ্রা ইতযাবদশ্নত মানুশ্নষর সংজ্ঞাশ্নলাপ 
ঘশ্নট। এইরূপ সংজ্ঞাহীনতা কশ্নয়ক ঘন্টা হইশ্নত কশ্নয়ক বদন, এমনবক লকান লকান লেশ্নে 
সপ্তাহকাল স্থায়ী হইশ্নত লদখা যায়। বকন্তু লকান লেশ্নেই সংজ্ঞাপ্রাবপ্তর পর কাহারও পূবথসৃ্মবত 
ললাপ পাইশ্নত লদখা বা লর্ানা যায় নাই। লকননা মগজবস্থত লকাষসমূশ্নহ (Cells) ববকৃবত 
না ঘবটশ্নল লকান মানুশ্নষর সৃ্মবত বা জ্ঞাশ্ননর ভাবান্তর ঘশ্নট না। তাই কাহাশ্নরা ভাষারও 
পবরবতথন ঘশ্নট না।  

হৃৎবপণ্ড, ফুসফুস ও মবস্তষ্ক — লদশ্নহর এই বতনবট যশ্নন্ত্র সুষু্ঠ বক্রয়ার লযৌথ ফলই হইল 
জীবনীর্বক্ত। উহার লয লকান একবট বা দুইবটর বক্রয়া সামবয়ক ললাপ পাওয়াশ্নক ‘লরাগ’ 
বলা হয়। বকন্তু ঐ বতনবটর বক্রয়া একশ্নযাশ্নগ ললাপ পাওয়া বলা হয় ‘মৃতুয’। র্রীর 
ববজ্ঞানীগণ লদবখয়াশ্নিন লয, উক্ত যন্ত্রেশ্নয়র একবট বা দুইবট বনবিয় হইশ্নল, কৃবেম উপাশ্নয় 
পুনঃসবক্রয় করা যায়। তাই তাাঁহারা আর্া কশ্নরন লয, লকান বযবক্তর ঐ বতনবট যন্ত্রই বনবিয় 
(মৃতুয) হইশ্নল অদূর ভববষযশ্নত হয়ত সবক্রয় (পুনজথীববত) করা সম্ভব হইশ্নব।    পৃ ৫৫ 

 



এ কথায় প্রায় সকল ধমথই একমত লয, ‘সৃবষ্টকতথা সবথে ববরাবজত’। তাহাই যবদ 
হয়, তশ্নব তাাঁহার সাবন্নধযলাশ্নভর জনয দূশ্নর যাইশ্নত হইশ্নব লকন? আোহতা’লা ঐ 
সময় বক হযরত (দ.)-এর অন্তশ্নর বা তাাঁহার গৃশ্নহ, মক্কা র্হশ্নর অথবা পৃবথবীশ্নতই 
বিশ্নলন না? 
পববে লকারাশ্নন আোহ ববলয়াশ্নিন — “লতামরা লযখাশ্নন থাক, বতবন লতামাশ্নদর সশ্নে সশ্নে 
আশ্নিন” (সুরা হাবদদ — ৪)। লময়ারাজ সতয হইশ্নল এই আয়াশ্নতর সবহত তাহার লকান 
সেবত থাশ্নক বক? 

১২। কতগুবল খাদয হারাম হইল লকন? 
বববভন্ন ধমথমশ্নত লকান লকান খাদয বনবষদ্ধ এবং লকান লকান দ্রবয স্বাস্থযরোর প্রবতকূল 
ববলয়া স্বাস্থযববজ্ঞানমশ্নতও ভেণ বনবষদ্ধ। লয সকল দ্রবয ভেশ্নণ স্বাস্থযহাবন ঘবটশ্নত পাশ্নর, 
তাহা বনবষদ্ধ হইশ্নল বুঝা যায় লয, লকন উহা বনবষদ্ধ হইল। বকন্তু লয খাদয ভেশ্নণ স্বাস্থযহাবনর 
আর্ঙ্কা নাই, এমন খাদয বনবষদ্ধ (হারাম) হইল লকন?  

১৩। এক লনকী কতটুকু? 
স্থান, কাল, বস্তু ও বববভন্ন র্বক্ত পবরমাশ্নপর বববভন্ন মাপকাবঠ বা বাটখারা আশ্নি। যথা — 
স্থান বা দূরশ্নত্বর মাপকাবঠ গজ, ফুট, ইবঞ্চ, বমটার ইতযাবদ; সময় পবরমাশ্নপর ইউবনট ঘন্টা, 
বমবনট ইতযাবদ; ওজন পবরমাশ্নপ মণ, লসর; বস্তু পবরমাশ্নপ গণ্ডা, কাহন; তাপ পবরমাশ্নপ 
বডবগ্র; আশ্নলা পবরমাশ্নপ কযাশ্নণ্ডল পাওয়ার; ববদুযৎ পবরমাশ্নপ লভাল্ট, আবম্পয়ার ইতযাবদর 
বযবহার হয়। অথথাৎ লকান বকিু পবরমাপ কবরশ্নত হইশ্নলই একবট ইউবনট বা একক থাকা 
আবর্যক। অনযথায় পবরমাপ করাই অসম্ভব। 

লকান লকান ধমথপ্রচারক ববলয়া থাশ্নকন লয, অমুক কাশ্নজ ‘দর্ লনকী’ বা অমুক কাশ্নজ 
‘সতু্তর লনকী’ পাওয়া যাইশ্নব। এ স্থশ্নল ‘এক লনকী’-এর পবরমাণ কতুকু এবং পবরমাশ্নপর 
মাপকাবঠ বক? 

১৪। পাশ্নপর বক ওজন আশ্নি? 
মানুশ্নষর মশ্ননর সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ঘৃণা, লেহ, বহংসা, লিষ, অহংকার ইতযাবদ লকান পদাথথ নশ্নহ, 
ইহারা মশ্ননর বববভন্ন বৃবত্ত মাে। বযবক্তশ্নভশ্নদ এসশ্নবর তারতময লবেত হয়।       পৃ ৬০ 

অবভজ্ঞ ডাক্তারগণ পরীো কবরয়া থাশ্নকন। বকন্তু যত বড় দুদথান্ত বযবক্তর লার্ই হউক না 
লকন, লকান ডাক্তার উহার গাশ্নয় গুশ্নজথর আঘাশ্নতর দাগ বা আগুশ্নন লপাড়ার বচহ্ন পান 
নাই। অবধকন্তু খুব লেয কবরয়া লদখা বগয়াশ্নি লয, মুদথাশ্নক লযইভাশ্নব কবশ্নর রাখা হইয়াবিল, 
লসইভাশ্নবই আশ্নি, একচুলও নড়চড় হয় নাই। ববশ্নর্ষত কবশ্নরর বনেবদশ্নক ৭০ গজ গতথ 
বা লকান পাশ্নশ্বথ (লদাজশ্নখর সশ্নে) সুড়ে নাই। ইহার কারণ বক? লগার আজাশ্নবর কাবহনীগুবল 
বক বাস্তব, না অলীক?  

এ কথা সতয লয, লকান মানুষশ্নক বধ করার লচশ্নয় প্রহার করা সহজ এবং সবল বযবক্তর 
চাইশ্নত দুবথল বযবক্ত বধ করা সহজ। লরল, জাহাজ, ববমান ইতযাবদর আকবস্মক দুঘথটনায় 
এবং যুদ্ধশ্নেশ্নে এক মুহুশ্নতথ র্ত র্ত সুস্থ ও সবল মানুষ বধ কশ্নরন আজ্রাইল লফশ্নরস্তা 
একা। আর রুি, দুবথল ও অনাহারবিষ্ট মাে একজন মানুষশ্নক শুধু প্রহার কবরবার জনয 
দুইজন লফশ্নরস্তা লকন? পোন্তশ্নর শুধুমাে মৃতশ্নক প্রে কবরবার জনয দুইজন লফশ্নরস্তার 
আবর্যকতা বকিু আশ্নি বক? 

লজব্রাইল, লমকাইল, এস্রাবফল ইতযাবদ নামগুবল উহাশ্নদর বযবক্তগত নাম (Proper Noun)। 
বকন্তু লকরামান, কাশ্নতববন, মনবকর ও নবকর — এই নামগুবল উহাশ্নদর বযবক্তগত নাম নয়, 
সম্প্রদায় বা লেবণগত নাম (Common Noun)। বতথমান পৃবথবীশ্নত প্রায় ৩০০ লকাবট 
মানুষ জীববত আশ্নি।* (* মূল পাণু্ডবলবপর রচনা কাল ১৯৫১ খৃষ্টাে) তাহা হইশ্নল সমস্ত 
মানুশ্নষর কাাঁশ্নধ লকরামান আশ্নি ৩০০ লকাবট এবং কাশ্নতববন ৩০০ লকাবট, জাবননা মনবকর 
ও নবকর লফশ্নরস্তািশ্নয়র সংখযাও ঐরূপ বকনা। লস যাহা হউক, উহাশ্নদর বযবক্তগত লকান 
নাম আশ্নি বক? না থাবকশ্নল উহাশ্নদর লকান ববশ্নর্ষ লফশ্নরস্তাশ্নক আোহ তলব লদন বক 
প্রকাশ্নর? 

১০। দূরত্বহীন যাতায়াত বক সম্ভব? 
লর্ানা যায় লয, স্বগথীয় দূত লজব্রাইল আোহর আশ্নদর্ মত নবীশ্নদর বনকট অবহ (বাণী) 
লইয়া ‘আবসশ্নতন’ এবং তাহা নাশ্নজল (অপথণ) কবরয়া চবলয়া ‘যাইশ্নতন’। ‘আসা’ ও ‘যাওয়া’ 
— এই র্ে দুইবট গবতবাচক এবং গবতর আবদ ও অশ্নন্তর মশ্নধয দূরত্ব থাবকশ্নত বাধয। 
আোহতা’লা বনশ্চয়ই নবীশ্নদর হইশ্নত দূশ্নর বিশ্নলন না। তশ্নব বক লজব্রাইশ্নলর ‘আসা’ ও 
‘যাওয়া’ দূরত্বহীন? আর দূরত্ব থাবকশ্নল তাহার পবরমাণ কত (মাইল)?            পৃ ৫৭  



১১। লময়ারাজ বক সতয, না স্বপ্ন? 
লর্ানা যায় লয, হজরত লমাহাম্মদ (দ.) রাবেকাশ্নল আোহর লপ্রবরত ‘লবারাক’ নামক এক 
আশ্চযথ জাশ্ননায়াশ্নর আশ্নরাহন কবরয়া আকার্ভ্রমশ্নণ বগয়াবিশ্নলন। ঐ ভ্রমণশ্নক ‘লময়ারাজ’ 
বলা হয়। বতবন নাবক লকাবট লকাবট বৎসশ্নরর পথ অবতক্রম কবরয়া আরশ্নর্ লপৌঁবিয়া 
আোহর সবহত কশ্নথাপকথন কবরয়াবিশ্নলন এবং আোহ তাাঁহাশ্নক ইসলাশ্নমর দুইবট মহারত্ন 
‘নামাজ ও ‘লরাজা’ উপহার বদয়াবিশ্নলন। ঐ রাশ্নে বতবন লবশ্নহস্ত-লদাজখাবদও পবরদর্থন 
কবরয়া গৃশ্নহ প্রতযাবতথন কবরয়াবিশ্নলন। ইহাশ্নত নাবক তাাঁহার সময় লাবগয়াবিল কশ্নয়ক 
বমবনট মাে।  

কবথত হয় লয, লময়ারাজ গমশ্নন হজরত (দ.)-এর বাহন বিল — প্রথম পশ্নবথ ‘লবারাক’ ও 
বিতীয় পশ্নবথ ‘রফরফ’। উহারা এরূপ দুইবট ববশ্নর্ষ জাশ্ননায়ার, যাহার বিতীয়বট জগশ্নত 
নাই। লবারাক — পশু, পাখী ও মানব এই বতন জাতীয় প্রাণীর বমেরূশ্নপর জাশ্ননায়ার। 
অথথাৎ তাহার লঘাড়ার লদহ, পাখীর মত পাখা এবং রমণীসদৃর্ মুখমণ্ডল। লবারাক লকান 
লদর্ হইশ্নত আবসয়াবিল, ভ্রমণাশ্নন্ত লকাথায় লগল, বতথমাশ্নন লকাথায়ও আশ্নি, না মারা 
বগয়াশ্নি, থাবকশ্নল — উহার িারা এখন বক কাজ করান হয়, তাহার লকান হবদস নাই। 
ববশ্নর্ষত একমাে র্শ্নব লময়ারাজ িাড়া জগশ্নত আর লকাথাও ঐ নামবটরই অবস্তত্ব নাই। 
জাশ্ননায়ারবট বক বাস্তব না স্বাবপ্নক? 

হাজার হাজার বৎসশ্নরর পুরাতন স্থাপতযবর্শ্নল্পর বনদর্থন পৃবথবীশ্নত অশ্ননক আশ্নি। খৃ.পূ. 
বতন হাজার বৎসশ্নররও অবধককাল পূশ্নবথ বনবমথত বমর্শ্নরর বপরাবমডসমূহ আজও অেত 
লদশ্নহ দাাঁড়াইয়া আশ্নি। হজরশ্নতর লময়ারাজ গমন খুব লবর্ীবদশ্ননর কথা নয়, মাে খৃষ্টীয় 
সপ্তম র্তােীর প্রথম বদশ্নকর ঘটনা। ঘটনাবট বাস্তব হইশ্নল — লয সকল দৃর্য বতবন 
মহাশুশ্ননয স্বচশ্নে লদবখয়াবিশ্নলন (আরর্ ও লবশ্নহস্ত-লদাজখাবদ), তাহা আজও লসখাশ্নন 
বতথমান থাকা উবচত। বকন্তু আশ্নি বক? থাবকশ্নল তাহা আকার্-ববজ্ঞানীশ্নদর দূরবীশ্নন ধরা 
পশ্নড়না লকন? 

লময়ারাজ সম্বশ্নন্ধ পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নত হইশ্নল প্রথম জানা আবর্যক লয, হজরত (দ.)-এর 
লময়ারাজ গমন বক পাবথথব না আধযাবত্মক; অথথাৎ জদবহক, না মানবসক। যবদ বলা হয় লয, 
উহা জদবহক, তশ্নব প্রে আশ্নস — উহা সম্ভব হইল বকভাশ্নব?                      পৃ ৫৮ 

আকার্ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত — সূযথ ও গ্রহ-উপগ্রহরা লয পবরমাণ স্থান জুবড়য়া আশ্নি, তাহার 
নাম লসৌরজগত, সূযথ ও লকাবট লকাবট নেে বমবলয়া লয পবরমাণ স্থান জুবড়য়া আশ্নি তাহার 
নাম নেেজগত বা নীহাবরকা এবং লকাবট লকাবট নেেজগত বা নীহাবরকা বমবলয়া লয 
স্থান দুখল কবরয়া আশ্নি, তাহার নাম নীহাবরকাজগত। ববজ্ঞানীগণ লদবখয়াশ্নিন লয, ববশ্নশ্বর 
যাবতীয় গবতর্ীল পদাশ্নথথর মশ্নধয ববদুযৎ ও আশ্নলার গবত সবথাবধক। উহার সমতুলয 
গবতবববর্ষ্ট আর জগশ্নত নাই। আশ্নলার গবত প্রবত লসশ্নকশ্নণ্ড প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল। 
আশ্নলা এই লবশ্নগ চবলয়া এক বৎসশ্নর যতটুকু পথ অবতক্রম কবরশ্নত পাশ্নর, ববজ্ঞানীগণ 
তাহাশ্নক বশ্নলন ‘এক আশ্নলাকবৎসর’।  

ববশ্নশ্বর দরবাশ্নর আমাশ্নদর এই পৃবথবী খুবই নগণয এবং লসৌরজগতবটও লনহাশ্নয়ত লিাট 
জায়গা। তথাবপ এই লসৌরজগশ্নতর এক প্রান্ত হইশ্নত অপর প্রাশ্নন্ত আশ্নলাক লপৌঁবিশ্নত সময় 
লাশ্নগ প্রায় ১১ ঘণ্টা। অনুরূপভাশ্নব নেেজগশ্নতর এক প্রান্ত হইশ্নত অপর প্রাশ্নন্ত আশ্নলাক 
লপৌঁবিশ্নত সময় লাশ্নগ প্রায় ৯৭৫ হাজার বৎসর এবং নীহাবরকাজগশ্নতর এক পান্ত হইশ্নত 
অপর প্রাশ্নন্তর দূরত্ব প্রায় ৪০০০ লকাবট আশ্নলাকবৎসর১১ এই লয ববর্াল স্থান ইহাই 
আধুবনক ববজ্ঞানীশ্নদর পবরবচত দৃর্যমান ববশ্ব। এই ববশ্নশ্বর বভতশ্নর ববজ্ঞানীরা লবশ্নহস্ত, 
লদাজখ বা আরশ্নর্র সন্ধান পান নাই। হয়ত থাবকশ্নত পাশ্নর ইহার ববহভথাশ্নগ, অনন্ত দূশ্নর। 
হজরত (দ.)-এর লময়ারাজ গমন যবদ বাস্তব হয়, অথথাৎ বতবন যবদ সর্রীশ্নর একবট বাস্তব 
জাশ্ননায়াশ্নর আশ্নরাহণ কবরয়া লসই অনন্তদূশ্নর যাইয়া থাশ্নকন, তশ্নব কশ্নয়ক বমবনট সমশ্নয়র 
মশ্নধয আশ্নলাচয দূরত্ব অবতক্রম করা বকভাশ্নব সম্ভব হইল? লবারাশ্নকর গবত লসশ্নকশ্নণ্ড কত 
মাইল বিল? 

লবারাশ্নকর নাবক পাখাও বিল। তাই মশ্নন হয় লয, লসও আকাশ্নর্ (শুশ্ননয) উবড়য়া বগয়াবিল। 
শুশ্ননয উবড়শ্নত হইশ্নল বায়ু আবর্যক। লযখাশ্নন বায়ু নাই, লসখাশ্নন লকান পাখী বা লবযামযান 
চবলশ্নত পাশ্নর না। ববজ্ঞানীগণ লদবখয়াশ্নিন লয, প্রায় ১২০ মাইশ্নলর উপশ্নর বায়ুর অবস্তত্ব 
নাই।১২ বায়ুহীন মহাশুশ্ননয লবারাক উবড়য়াবিল বকভাশ্নব? 

নানা ববষয় পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল মশ্নন হয় লয, হজরত (দ.)-এর লময়ারাজ গমন (আকার্ 
ভ্রমণ) সর্রীশ্নর বা বাস্তশ্নব সম্ভব নশ্নহ। তশ্নব বক উহা আধযাবত্মক বা স্বপ্ন?        পৃ ৫৯ 

 
 



তাহা লবর্ বুঝা যায়। ইহাও বুঝা যায় লয, লকন সাহারা মরু অঞ্চশ্নল আশ্নদৌ বৃবষ্ট না হইয়া 
আসাশ্নমর লচরাপুবঞ্জশ্নত এত অবধক বৃবষ্টপাত হয়।  

পবণ্ডতগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, লকান লদশ্নর্র উপর বৃবষ্টবষথণ বনভথর কশ্নর তথাকার পবথত ও 
সমুশ্নদ্রর অবস্থাশ্ননর উপর। বকন্তু লকান লদশ্নর্র উপর লখাদাতা’লার ‘রহমত বষথণ’ বনভথর 
কশ্নর বকশ্নসর উপর? সকল লদশ্নর্র উপর বক আোহতা’লার রহমত সমান মাশ্নপ ববষথত 
হইয়া থাশ্নক? যবদ তাহাই হয়, তশ্নব লোবধক পয়গম্বর প্রায় সবাই আরব লদশ্নর্ জবিশ্নলন 
লকন? লস যুশ্নগর আরব লদশ্নর্র আবহাওয়া, উচ্চতা, মাবটর উপাদান, লভৌশ্নগাবলক অবস্থান 
ও পাহাড়-পবথত ইতযাবদর অনুরূপ বক লকান লদর্ই পৃবথবীশ্নত বিল না?  

হয়ত লকহ ববলশ্নত পাশ্নরন লয, পয়গম্বরী বজবনসবট প্রাকৃবতক বনবথাচন (Natural 
Selection) নশ্নহ। সাধারণত লকান লদর্ যখন অনযায়, অতযাচার, কদাচার, নীবতগবহথত 
কাজ ইতযাবদ ঈশ্বর-ববশ্নরাবধতায় পাশ্নপ ভরপুর হইয়া উবঠত, তখন লসই সকল লদশ্নর্র 
পাপ-পঙ্ক দূর কবরয়া ইহ-পরকাশ্নলর র্াবন্ত স্থাপশ্ননর জনযহ আোহতা’লা ঐ লদশ্নর্ এক 
একজন ললাকশ্নক পয়গম্বরী প্রদান কবরশ্নতন।  

উপশ্নরাক্ত মত সতয হইশ্নল — লয সকল লদশ্নর্ এশ্নকশ্বরবাশ্নদর পবরবশ্নতথ বহু লদব-লদবীর 
উপাসনা প্রচবলত বিল এবং লয সকল লদশ্নর্র আচার, বযবহার, চালচলন ও খাদযাবদ 
বনতান্ত জঘনয আকাশ্নর বিল, লসই সকল পাপপূণথ লদশ্নর্ লকান পয়গম্বর না হওয়ার কারণ 
বক? ববশ্নর্ষত বচরশ্নপৌত্তবলকতার লদর্ ভারতবশ্নষথ একজন নবীও জবিশ্নলন না লকন? 
ভারশ্নতর গুনাহগার বান্দাশ্নদর জনয বক আোহর দরদ কম?  

প্রসেত এখাশ্নন আর একবট ববষয় আশ্নলাচনা করা যাইশ্নত পাশ্নর। লর্ানা যায় লয, নবীশ্নদর 
সংখযা নাবক এক লে চবব্বর্ হাজার। উহাশ্নদর মশ্নধয এক লে লতইর্ হাজার নয় র্ত 
আটানব্বই জন নবীই জবিয়াবিশ্নলন হজরত ঈসা নবী জবিবার আশ্নগ, অথথাৎ ৪০০৪ 
বৎসশ্নরর মশ্নধয (বাইশ্নবশ্নলর বববরণমশ্নত হজরত আদম হইশ্নত হজরত ঈসার জি পযথন্ত 
সময় ৪০০৪ বৎসর)।১৩ তাহা হইশ্নল ওশ্নদশ্নর্ ঐ সমশ্নয় প্রবত বৎসর গশ্নড় নবী 
জবিয়াবিশ্নলন প্রায় ৩১ জন। আর উহা অসম্ভবও নশ্নহ। লকননা নবীশ্নদর বববরশ্নণ জানা 
যায় লয, হয়ত লকান নবীর বাবা, দাদা, এবং পুে-লপৌোবদও নবী বিশ্নলন। আবার কখনও 
ভাইশ্নয়-ভাইশ্নয় এবং শ্বশুর-জামাতাও নববত্ব পাইয়াবিশ্নলন। বকন্তু হজরত       পৃ ৬৪ 

কাশ্নজই ববলশ্নত হয় লয, ইহাশ্নদরও পবরমাণ আশ্নি। বকন্তু পবরমাপক লকান যন্ত্র নাই। কারণ 
ইহারা পৃবথবীর মাধযাকষথণ র্বক্তর িারা আকৃষ্ট হয় না। যাহা বকিু পৃবথবীর মাধযাকষথণ 
র্বক্তর আওতার বাবহশ্নর, লসই সমস্ত লতৌলযন্ত্র বা বনবক্ত িারা মাবপবার লচষ্টা বৃথা। 

মনুষযকৃত ‘নযায়’ ও ‘অনযায়’ আশ্নি এবং ইহারও তারতময আলি। কাশ্নজই ইহারও পবরমাণ 
আশ্নি। বকন্তু উহা পবরমাপ কবরবার মত লকান যন্ত্র অদযাববধ আববষৃ্কত হয় নাই।  

‘অনযায়’-এর পবরমাপক লকান যন্ত্র না থাবকশ্নলও ববচারপবতগণ অনযাশ্নয়র পবরমাণ 
বনধথারণকরত অনযায়কারীশ্নক যশ্নথাপযুক্ত র্াবস্তর ববধান কবরয়া থাশ্নকন। এ লেশ্নে 
ববচারকগণ নানা প্রকার সােয-প্রমাণ গ্রহণপূবথক অনযাশ্নয়র পবরমাণ বনধথারণ কশ্নরন, 
লকানরূপ যন্ত্র বযবহার কশ্নরন না বা কবরশ্নত পাশ্নরন না।  

কবঠন ও তরল পদাথথ ওজন কবরবার জনয নানা প্রকার লতৌলযন্ত্র ও বাটখারা আশ্নি। 
বতথমান যুশ্নগ লতৌলযশ্নন্ত্রর অভাবনীয় উন্নবত হইয়াশ্নি। লণ্ডন র্হশ্নরর বৃবটর্ বযাশ্নঙ্ক একবট 
লতৌলযন্ত্র আশ্নি। তিারা নাবক একবাশ্নর একর্ত আবর্ মণ লসানা, রূপা বা অনুরূপ অনযানয 
দ্রবযাবদ ওজন করা চশ্নল। ঐ বনবক্তবট এমন সুশ্নকৌর্শ্নল গবঠত লয, মাে এক আনার একখানা 
ডাকবটবকশ্নটর ওজশ্নন উহার কাাঁটা দর্ ইবঞ্চ লহবলয়া পশ্নড়। লতৌলযশ্নন্ত্রর এরূপ উন্নবত 
হইশ্নলও — তাপ, আশ্নলা, কাল, দূরত্ব, ববদুযৎ ইতযাবদ উহা িারা পবরমাপ করা যায় না। 
লযশ্নহতু ইহারা পৃবথবীর মাধযাকষথণ র্বক্তর িারা আকৃষ্ট হয় না। পূশ্নবথই ববলয়াবি লয, যাহা 
বকিু পৃবথবীর মাধযাকষথণ র্বক্তর আওতার বাবহশ্নর, তাহা লতৌলযন্ত্র বা বনবক্ত িারা মাবপবার 
লচষ্টা বৃথা।   

‘অনযায়’-এর নামান্তর পাপ বা অনযায় হইশ্নতই পাশ্নপর উৎপবত্ত। লস যাহা হউক, লকানরূপ 
লতৌলযন্ত্র বা ‘বনবক্ত’ বযবহার কবরয়া পাশ্নপর পবরমাণ বঠক করা যায় বকরূশ্নপ? 

১৫। ইসলাশ্নমর সাশ্নথ লপৌত্তবলকতার সাদৃর্য লকন? 
আমরা শুবনয়া থাবক লয, সুসংসৃ্কত ইসলাশ্নমর কুসংস্কাশ্নরর স্থান নাই। ববশ্নর্ষত বনরাকার-
উপাসক হইশ্নত সাকার-উপাসকগণই অতযবধক কুসংস্কাশ্নর আচ্ছন্ন। যবদও লবদ 
ববশ্নর্ষভাশ্নব পুতুল-পূজা বর্ো লদয় নাই, তথাবপ পরবতথীকাশ্নল পুরাশ্নণর বর্োর ফশ্নল 
জববদক ধমথ লঘার লপৌত্তবলকতায় পূণথ হইয়াশ্নি। বকন্তু আশ্চশ্নযথর ববষয় এই লয, জববদক বা 
লপৌত্তবলক ধশ্নমথর সবহত ইসলাম ধশ্নমথর অশ্ননক সাদৃর্য লদবখশ্নত পাওয়া যায়,   পৃ ৬১ 



যাহার ভাষা ও রূপগত পাথথকয থাবকশ্নলও ভাবগত পাথথকয নাই। েুদ্র েুদ্র ববষয় বাদ 
বদশ্নলও বনেবলবখত ববষয়সমূশ্নহ উভয়ত সাদৃর্য লদখা যায়। যথা — 

১। ঈশ্বর এক — একশ্নমবাবিতীয়ম (লা ইলাহা ইোোহ)। 

২। ববশ্ব-জীশ্নবর আত্মাসমূহ এক সমশ্নয়র সৃবষ্ট। 

৩। মরণাশ্নন্ত পরকাল এবং ইহকাশ্নলর কমথফল পরকাশ্নল লভাগ। 

৪। পরশ্নলাশ্নকর দুইবট ববভাগ — স্বগথ ও নরক (লবশ্নহস্ত-লদাজখ)।  

৫। স্বগথ সাত ভাশ্নগ এবং নরক সাত ভাশ্নগ ববভক্ত। (লকহ লকহ বশ্নলন লয, ইহা বভন্ন আর 
একবট স্বগথ আশ্নি, উহা বাদর্াহ সাোশ্নদর জতয়ারী।) 

৬। স্বগথ বাগানময় এবং নরক অবিময়। 

৭। স্বগথ ঊধথবদশ্নক অববস্থত। 

৮। পুণযবানশ্নদর স্বগথপ্রাবপ্ত এবং পাপীশ্নদর নরকবাস। 

৯। যমদূত (আজ্রাইল লফশ্নরস্তা) কতৃথক মানুশ্নষর জীবন হরন। 

১০। ভগবাশ্ননর স্থায়ী আবাস ‘বসংহাসন’ (আরর্)। 

১১। স্তব-স্তুবতশ্নত ভগবান সন্তুষ্ট। 

১২। মন্ত্র (লকরাত) িারা উপাসনা করা। 

১৩। মানুষ জাবতর আবদ বপতা একজন মানুষ — মনু (আদম)। 

১৪। নরববল হইশ্নত পশুববলর প্রথা প্রচলন।  

১৫। ববলদাশ্নন পুণযলাভ (লকারবানী)। 

১৬। ঈশ্বশ্নরর নাশ্নম উপবাশ্নস পুণযলাভ (লরাজা)। 

১৭। তীথথভ্রমশ্নণ পাশ্নপর েয় — কার্ী-গয়া (মক্কা-মবদনা)।  

১৮। ঈশ্বশ্নরর দূত আশ্নি (লফশ্নরস্তা)। 

১৯। জানু পাবতয়া উপাসনায় বসা। 

২০। সাষ্টাে প্রবণপাত (লসজদা)। 

২১। করশ্নজাশ্নড় প্রাথথনা (লমানাজাত)।                                         পৃ ৬২ 

২২। বনতযউপাসনার বনবদথষ্ট স্থান — মবন্দর (মসবজদ)। 

২৩। মালা জপ (তসববহ পাঠ)। 

২৪। বনবদথষ্ট সমশ্নয় উপাসনা করা — বেসন্ধযা (পাাঁচ ওয়াক্ত)। 

২৫। ধমথগ্রন্থপাশ্নঠ পুণযলাভ। 

২৬। কাযথারশ্নম্ভ ঈশ্বশ্নরর নাশ্নমাচ্চারণ—নারায়ণং সমসৃ্কতযং জনবষ্ণব নশ্নরাত্তমম 
(ববসবমোবহর রাহমাবনর রাবহম)। 

২৭। গুরুর বনকট দীো (তাওয়াি)। 

২৮। স্বশ্নগথ গবণকা আশ্নি — গন্ধবথ বকন্নরী, অপ্সরা (হুর-লগলমান)। 

২৯। উপাসনার পূশ্নবথ অে লধৌত করা (অজু)। 

৩০। বদগবনণথয়পূবথক উপাসনায় বসা বা দাাঁড়ান। 

৩১। পাপ-পুণয পবরমাশ্নপ লতৌলযন্ত্র বযবহার (বমজান)।  

৩২। স্বগথগামীশ্নদর নদী পার হওয়া — জবতরণী (লপালবিরাত) ইতযাবদ। 

ঐ সমস্ত িাড়া েুদ্র েুদ্র বববধ-বনশ্নষশ্নধও অশ্ননক সাদৃর্য পাওয়া যায়। যথা—বমথযা ববলশ্নব 
না, চুবর কবরশ্নব না, মাতা-বপতার লসবা কবরশ্নব ইতযাবদ।  

উপশ্নরাক্ত লয সকল ববষশ্নয় উভয়ত সাদৃর্য লদখা যায়, লস সকল ববষশ্নয় বচন্তা কবরশ্নল 
ইহাই প্রতীয়মান হয় লয, হয়ত ইসলাম হইশ্নত ববষয়গুবল লপৌত্তবলকগণ গ্রহণ কবরয়াশ্নিন, 
নশ্নচৎ লপৌত্তবলকশ্নদর বনকট হইশ্নত ইসলাম উহা গ্রহণ কবরয়াশ্নি। বকন্তু ইহা বনবশ্চত লয, 
পূবথবতথীগশ্নণর বনকট হইশ্নতই পরবতথীগণ গ্রহণ কবরয়াশ্নি। পরবতথী কাহারা? 

১৬। আরশ্নবর জববর্ষ্ট বক? 
লভৌশ্নগাবলক অবস্থান ও প্রাকৃবতক গঠন লভশ্নদ বববভন্ন লদশ্নর্র মাবট, জল, বায়ু ও তাশ্নপর 
পাথথকয আশ্নি। এই পাথথকয লহতু উষ্ণ মণ্ডল, নাবতর্ীশ্নতাষ্ণ মণ্ডল ও বহম মণ্ডশ্নলর জীবজন্তু 
ও গািপালার আকৃবত ও প্রকৃবতশ্নত ববশ্নর্ষ পাথথকয লবেত হয়। এই জনয পবথত, মরুভূবম, 
সমভূবম ও মহাসাগরীয় িীপসমূশ্নহর বাবসন্দাশ্নদর আকৃবত ও প্রকৃবত একরূপ হয় না। 
এমনবক একই ফশ্নলর দুইবট বীজ দুই লদশ্নর্ লরাবপত হইশ্নল উভয় লদশ্নর্ উৎপন্ন ফশ্নলর 
স্বাদ একরকম হয় না। বকন্তু ইহা লয প্রকৃবতর বনয়ম মতই হইশ্নতশ্নি,         পৃ ৬৩ 



বাশ্নরাবার চশ্নির উদয়শ্নক ‘এক বৎসর’ ববলয়া লক প্রথম গণনা কবরয়াবিশ্নলন, জাবননা। 
লবাধ হয় লয, অতীতকাশ্নলর লকান লজযাবতষীই হইশ্নবন। বতবন ইচ্ছা কবরশ্নল আট, দর্ বা 
ববর্-পাঁবচর্ মাশ্নসও চাি বৎসর গণনা কবরশ্নত পাবরশ্নতন। লকননা পৃবথবী তাহার স্বীয় 
কশ্নের লকান ববনু্দ হইশ্নত যাো কবরয়া একবার সূযথ প্রদবেণাশ্নন্ত পুনঃকশ্নের লসই ববনু্দশ্নত 
লপৌঁবিশ্নত লয সময়টুকু লয়, তাহাই এক লসৌর বৎসর। লসৌর বৎসর হইবার একবট বস্থর 
মুহুতথ বা ববনু্দ আশ্নি। বকন্তু চাি বৎসর লর্ষ হইবার লসরূপ লকান বাাঁধন নাই, উহা 
কাল্পবনক। তাই চাি মাস ও বৎসর প্রকৃবতর ষড়ঋতুশ্নক তুচ্ছ কবরয়া আপন লখয়ালমত 
চবলয়া যায়। লস যাহা হউক, প্রশ্নতযক মাশ্নসর চিই যবদ পূবথচশ্নির পুনশ্নরাদয় হয়, তশ্নব 
বভন্ন বভন্ন বার উবদত চশ্নির ফবজলত (গুণাগুণ) বভন্ন বভন্ন হয় বকরূশ্নপ? আকাশ্নর্ চি 
মাে একবট এবং তাহার নূতন উদশ্নয়র সংখযা হইল অনন্ত, ‘বারচাাঁদ’ বলা হয় লকন?  

বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, চি একবট বস্তুবপণ্ড, তাহার লকান ফবজলত নাই। বকন্তু লকান লকান 
সমশ্নয়র ফবজলত আশ্নি। ললাশ্নক চিশ্নক লদবখয়া লসই সময়শ্নক বচবনয়া লয় মাে। 

মানুষ অতীশ্নতর লকান ঘটনার সৃ্মবতশ্নক বচে, ললখা, আখযাবয়কা ইতযাবদরূশ্নপ রো কবরশ্নত 
পাশ্নর এবং রেমশ্নঞ্চ তাহার কতকটা পুনরাবভনয় করাও চশ্নল। বকন্তু ‘কাল’ বা সমশ্নয়র 
পুনরাবভনয় করা যায় বক? অতীশ্নতর লকান পুণযমুহুতথ বা পুববেবদনশ্নক লয ‘বাবষথক 
পববেবদন’ ববলয়া মশ্নন করা হয়, তাহাশ্নত বক কাশ্নলর পুনরাবৃবত্ত হয়, না ঘটনার নাশ্নমর 
পুনরুবক্ত হয় মাে? 

হয়ত লকহ ববলশ্নবন লয, অতীতকাশ্নলর পুনরাগমন না হইশ্নলও অতীত ঘটনার সৃ্মবতরোর 
সাথথকতা আশ্নি। তাহা না থাবকশ্নল জগশ্নত র্ত র্ত সৃ্মবতবদবস উদযাবপত হয় লকন? 
উত্তশ্নর বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, সৃ্মবতবদবস উদযাপশ্ননর সাথথকতা আশ্নি অশ্নট, বকতু ইহা 
লসৌরবৎসশ্নরর বহসাব মশ্নতই আশ্নি, চািবৎসশ্নরর নশ্নহ। লকন, তাহা ববলশ্নতবি। 

সৃ্মবত বা ববসৃ্মবত মশ্ননর ধমথ। সুতরাং লয লকান ‘সৃ্মবতবদবস’ বা বাবষথক অনুষ্ঠান মানবসক 
বযাপার বভন্ন আর বকিুই নশ্নহ। লয লকান অনুষ্ঠাশ্ননর আবদ ঘটনাকারী বা তৎসহশ্নযাগীশ্নদর 
মশ্নন লয ভাবাশ্নবগ জবিয়াবিল, পরবতথীকাশ্নল তদনুবতথীশ্নদর মশ্নন লসইরূপ ভাশ্নবর পুনশ্নরাদয় 
কবরবার বা করাইবার প্রশ্নচষ্টাই সৃ্মবতবাবষথক অনুষ্ঠান। বকন্তু লসই আবদ ঘটনা ঘবটবার 
সমশ্নয়র ঘটনাকারী বা তৎসহশ্নযাগীশ্নদর মশ্ননাভাশ্নবর পযথাশ্নয় পরবতথীকাশ্নলর মানুশ্নষর মনশ্নক 
লপৌঁিাইশ্নত হইশ্নল পূবথরূপ প্রাকৃবতক অবস্থারও আবর্যক।                       পৃ ৬৮ 

ঈসা নবী জবিবার পর নবীশ্নদর জিহার কবময়া ৫৭০ বৎসশ্নর জবিশ্নলন মাে একজন, 
অতঃপর লকয়ামত পযথন্ত নাবক এশ্নকবাশ্নরই বন্ধ।  

নবীশ্নদর আববভথাব হ্রাস বা বন্ধ হওয়ার কারণ সম্বশ্নন্ধ বচন্তা কবরশ্নল এইরূপ মশ্নন হয় লয, 
হয়ত পাপীর সংখযা বা পাশ্নপর পবরমাণ আশ্নগর লচশ্নয় হ্রাস পাইয়াশ্নি, নতুবা এ যুশ্নগর 
পাপীশ্নদর উপর বীতসৃ্পহ হইয়া আোহ তাাঁহার লহদাশ্নয়ত বন্ধ কবরয়াশ্নিন; অথবা সভযতা 
ও জ্ঞান বৃবদ্ধ লহতু ‘বাস্তববাদ’-এর আববভথাশ্নবর ফশ্নল ‘ভাববাদ’-এর অবসান ও ভাববাদীর 
বতশ্নরাধান ঘবটয়াশ্নি। ইহার মশ্নধয — এ যুশ্নগ লকান নবী না হওয়ার আসল কারণ লকানবট? 

বহনু্দগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, পৃবথবী যখন নানারূপ পাপভাশ্নর ভারাক্রান্ত হইয়া উবঠত, তখন 
পৃবথবীর পাপভার লাঘব কবরবার জনয স্বগথবাসী লদবগণ সময় সময় মশ্নতথয অবতীণথ 
হইশ্নতন। এইভাশ্নব একা ববষু্ণই — মৎস, কুমথ, বরাহ, নৃবসংহ, বামন, পরশুরাম, রামচি, 
শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কবে — এই দর্রূশ্নপ ধরায় অবতীণথ হইয়াবিশ্নলন। ইহারা বহনু্দশ্নদর মশ্নত 
— পথভ্রষ্ট মানশ্নবর পথপ্রদর্থক ও ঐশ্ববরকবাণী বাহক। মুসলমানশ্নদর লযমন ‘পয়গম্বর’, 
লতমন বহনু্দশ্নদর মশ্নত লদবগশ্নণর এক একবট ‘অবতার’। আশ্চশ্নযথর ববষয় এই লয, 
অবতারসমূশ্নহর একবটও ভারতবশ্নষথর বাবহশ্নর — চীশ্নন বা জাপাশ্নন হয় নাই।  

উপশ্নরাক্ত বববরণগুবল বক র্ােকারশ্নদর লদর্শ্নপ্রশ্নমর বনদর্থনস্বরূপ স্বশ্নদশ্নর্র মহত্ত্বকীতথন, 
না ববহজথগত সম্বশ্নন্ধ অজ্ঞতা?  

১৭। বার-এর মহত্ত্ব বক? 
রবব, লসাম, মেল, বুধ, বৃহস্পবত, শুক্র ও র্বন নাম কয়বট পবণ্ডত, মূখথ, যুবক, বৃদ্ধ 
সকশ্নলরই মুখস্ত। বকন্তু একই রূশ্নপর বদনগুবলর মাশ্নস ৩০বট অথবা বৎসশ্নর ৩৬৫বট নাম 
না হইয়া মাে ৭বট নাম লকন হইল এবং লকাথা হইশ্নত এই নামগুবল আবসল, তাহা 
অশ্ননশ্নকই ভাশ্নবন না।  

রবব, লসাম ইতযাবদ সবগুবলই গ্রহাবদর নাম। মানব সভযতার মধযযুশ্নগ, লজযাবতববথদযার 
জর্র্শ্নব, সভয মানব সমাশ্নজর কাশ্নজর সুববধার জনয সম্ভবত লকান লজযাবতববথদ পবণ্ডত 
অসংখয ও অনন্ত বদনগুবলর ৭বট নামকরণ কবরয়া থাবকশ্নবন।  

গরু, লঘাড়া বা মানুশ্নষর স্বকীয় রূশ্নপ যশ্নথষ্ট পাথথকয আশ্নি। কাশ্নজই উহাশ্নদর লদবখয়া লচনা 
যায়। বকন্তু কাক বা লকাবকল সনাক্ত করা সহজ নয়, লযশ্নহতু উহারা          পৃ ৬৫ 



সবই একরঙা। স্বাদ, গন্ধ বা বশ্নণথ সাদৃর্যযুক্ত পদাথথ অশ্ননক আশ্নি। তাই ডাক্তার 
কববরাজগণ ঔষশ্নধর বর্বর্ বা লমাড়শ্নকর গাশ্নয় ললশ্নবল আাঁবটয়া লদন। বাশ্নরর সাতবট নামও 
লযন একরঙা বদশ্ননর গাশ্নয় সাতবট ললশ্নবল। 

লস যুশ্নগর লজযাবতষীগণ লজযাবতষ্কশ্নদর লেণীববভাগ লবাধহয় এইরূপ কবরয়াবিশ্নলন লয, লয 
সকল লজযাবতষ্ক অচল তাহারা ‘নেে’ এবং লযগুবল সচল তাহারা ‘গ্রহ’। তাই রবব ও লসাম 
‘সাত বার’-এর তাবলকাভুক্ত হইয়াশ্নি। বাস্তববকপশ্নে চি ও সূযথ গ্রহ নশ্নহ। পোন্তশ্নর 
আমাশ্নদর এই পৃবথবী গ্রহ হইশ্নলও ইহার লকান নাম সাত বাশ্নরর তাবলকায় নাই। মাবট-
পাথশ্নরর জতয়ারী বনরাশ্নলাক পৃবথবীবট লয একবট গ্রহ, তাহা লবাধহয় লস যুশ্নগর লজযাবতষীগণ 
জাবনশ্নতনই না, জাবনশ্নল — ধরা বা লমবদনী ইতযাবদ একবট নাম সাত বাশ্নরর সবহত লযাগ 
হইয়া সাত বাশ্নরর স্থশ্নল ‘আট বার’ হইত। 

লস যাহা হউক — রবব, লসাম, মেল, বুধ, বৃহস্পবত, শুক্র ও র্বন — এই নামগুবল লকন 
এইরূপ সাজাশ্ননা হইয়াশ্নি, তাহার লকান লহতু খুবজয়া পাওয়া যায় না। সাধারণত ঐ 
নামগুবলশ্নক চাবর প্রকাশ্নর সাজাশ্ননা যাইশ্নত পাশ্নর। প্রথমত (সহজদৃষ্ট) আয়তন অনুযায়ী। 
অথথাৎ বৃহত্তম হইশ্নত েুদ্রতম এবং েুদ্রতম হইশ্নত বৃহত্তম গণনা করা। বিতীয়ত দূরত্ব 
অনুযায়ী। লসৌরজগশ্নতর লকশ্নির বনকটতম হইশ্নত দূরতম এবং দূরতম হইশ্নত 
বনকটতমশ্নক গণনা করা। বকন্তু প্রচবলত সাত বাশ্নরর নামগুবল লকান বনয়শ্নমর বভবত্তশ্নতই 
সাজাশ্ননা নাই। এখন লদখা যাক লয, উক্ত চাবরবট বনয়শ্নমর বভবত্তশ্নত ঐ নামগুবল সাজাইশ্নল 
‘সাত বার’ বক রূশ্নপ দাাঁড়ায়।  

ক) বৃহত্তম হইশ্নত েুদ্রতম (সহজদৃষ্ট) 
রবব, লসাম, শুক্র, মেল, বৃহস্পবত, র্বন ও বুধ 

খ) েুদ্রতম হইশ্নত বৃহত্তম 
বুধ, র্বন, বৃহস্পবত, মেল, শুক্র, লসাম ও রবব। 

গ) বনকটতম হইশ্নত দূরতম 
রবব, বুধ, শুক্র, লসাম, মেল, বৃহস্পবত ও র্বন। 

ঘ) দূরতম হইশ্নত বনকটতম                                        পৃ ৬৬ 

র্বন, বৃহস্পবত, মেল, লসাম, শুক্র, বুধ ও রবব। 

এতিযতীত অধুনা ইউশ্নরনাস, লনপচুন, িুশ্নটা ও ভালকান নাশ্নম আরও চাবরবট গ্রহ আববষৃ্কত 
হইয়াশ্নি। পূশ্নবথর আববষৃ্কত গ্রহগুবলর নাম যবদ বদন বা ‘বার’-এর নাম ববলয়া ললাকসমাশ্নজ 
চবলশ্নত পাশ্নর, তশ্নব নব আববষৃ্কত গ্রহশ্নদর নাশ্নমর লদাশ্নষর বক? নযায়ববচাশ্নরর স্বাশ্নথথ ইহাশ্নদর 
নামও সাত বাশ্নরর সবহত লযাগ হইয়া ‘এগার বার’ হওয়া উবচত নয় বক? 

ধমথপ্রচারকশ্নদর বনকট লর্ানা যায় লয, প্রশ্নতযক ‘বার’-এর গুণাগুণ বভন্ন এবং লকান লকান 
বার ভগবাশ্ননর বনকট খুবই বপ্রয়। বারববশ্নর্শ্নষ স্বশ্নগথর িার লখালা এবং নরশ্নকর িার বন্ধ 
থাশ্নক। কবতপয় ধশ্নমথ ববশ্নর্ষ সাপ্তাবহক উপাসনাও প্রচবলত আশ্নি। যথা—ইহুদী ধশ্নমথ, খৃষ্টান 
ধশ্নমথ রবববার এবং ইসলাম ধশ্নমথ শুক্রবার। এই সকল উপাসনায় নাবক পুণযও খুব লবর্ী।  

সাত বাশ্নরর নামগুবল মানুশ্নষরই লদওয়া এবং উহা মানুশ্নষর কল্পনার সৃবষ্ট। ঐ নামগুবল 
গ্রহ-উপগ্রশ্নহর নাম না হইয়া পশু-পাখীর নামও হইশ্নত পাবরত। বতথমান যুশ্নগ দূর হইয়াশ্নি 
বনকট এবং পর হইশ্নতশ্নি বনু্ধ। দূর-দূরাশ্নন্ত অববস্থত মানুষ এখন অশ্ননক ববষশ্নয়ই 
একাত্মশ্নবাশ্নধর প্রমাণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর বশ্নদৌলশ্নত লকান আন্তজথাবতক ববধান প্রবতথন করা 
আর অসম্ভব নশ্নহ। মানব সমাজ যবদ একমত হইয়া সাত বাশ্নরর ববরৃ্ঙ্খল নামগুবলশ্নক 
রৃ্ঙ্খলাবদ্ধ ও নবাষৃ্কত গ্রহশ্নদর নাম লযাগ কবরয়া, গ্রহশ্নদর আয়তন বা দুরত্ব, লয লকান 
একবটর বভবত্তশ্নত সাজাইয়া একবট নূতন সংশ্নর্াবধত বাশ্নরর তাবলকা প্রণয়ন ও প্রবতথন 
কশ্নরন, তাহা হইশ্নল সাপ্তাবহক উপাসনা চবলশ্নব লকান ‘বার’-এ? সংশ্নর্াবধত বাশ্নর উপাসনা 
কবরশ্নল ভগবান তাহা মঞু্জর কবরশ্নবন বক? 

১৮। চাাঁশ্নদর ফবজলত বক? 
ববজ্ঞানীগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, সূশ্নযথর প্রিবলত বাষ্পীয় লদশ্নহর বিন্ন অংশ্নর্ পৃবথবীর সৃবষ্ট 
এবং পৃবথবীর ঘূণথায়মান গবতর ফশ্নল লকিাপসারণী র্বক্তর (Centrifugal force) প্রভাশ্নব 
বববচ্ছন্ন অংশ্নর্ চশ্নির জি হইয়াশ্নি। এই মশ্নত চি, সূযথ এবং পৃবথবীর লদশ্নহর লমৌবলক 
উপাদান একই। ববশ্নর্ষত চি জলবায়ুরূ্নয একবট লদর্ মাে। চি পৃবথবীশ্নক লকি কবরয়া 
প্রায় ২,৩৭,০০৮১

২
 মাইল দূশ্নর থাবকয়া পায় সাশ্নড় ঊনবের্ বদশ্নন একবার পৃবথবীশ্নক 

প্রদবেণ কশ্নর।১৪ একবার প্রদবেশ্নণর সময়শ্নক এক চািমাস বলা হয় এবং বাশ্নরা 
চািমাশ্নস ধরা হয় এক চাি বৎসর।                                          পৃ ৬৭ 



সময় পর যখন লদবখল লয, সতযই সূযথ বনবভশ্নত আরম্ভ কবরয়াশ্নি, তখন উহারা নানারকম 
খাদয আবনয়া বদশ্নত লাবগল এবং বববচে ভবেশ্নত কলম্বাশ্নসর স্তবস্তুবত কবরয়া ইর্ারায় ববলশ্নত 
লাবগল — লতামরা সূযথশ্নক মুক্ত কবরয়া দাও, আমাবদগশ্নক বাাঁচাও, আমরা আজীবন 
লতামাশ্নদর অনুগত থাবকব। কলম্বাস সাশ্নহব লদবখশ্নলন লয, তাাঁহাশ্নদর উশ্নের্য বসদ্ধ হইয়াশ্নি। 
তখন বতবন অসভযশ্নদর ইর্ারায় জানাইশ্নলন — লতামরা র্ান্ত হও, আমরা অবচশ্নরই সূযথশ্নক 
মুক্ত কবরয়া বদশ্নতবি। বকিুেণ বাশ্নদ যখন সূযথ মুক্ত হইল, তখন অসভযরা ভাববল — 
তাইত। লশ্বতােরা সতযই লদবতার বংর্ধর। ইহাশ্নদর বনয়বমত লভাগ বদয়া স্তবস্তুবত কবরশ্নত 
হইশ্নব। লসইবদন হইশ্নত কলম্বাস সাশ্নহব যতবদন আশ্নমবরকায় বিশ্নলন, তাহার মশ্নধয আর 
কখনও তাাঁহার খাশ্নদযর অভাব হয় নাই। 

এতশ্নেশ্নর্র ললাকও অবত প্রাচীনকাল হইশ্নত চি ও সূযথগ্রহণশ্নক অমেলসূচক ববলয়া ভয় 
কবরত এবং এখনও অশ্ননশ্নক কশ্নর। তাই বহনু্দশ্নদর মশ্নধয গ্রহশ্নণর সময় মন্ত্রপাঠ, র্ঙ্খ ও 
ঘন্টাবাদন, হুলুধ্ববন, কুম্ভশ্নমলায় যাওয়া ও গোোশ্ননর লরওয়াজ আশ্নি এবং মুসলমান 
সম্প্রদাশ্নয়র বভতশ্নরও চি ও সূযথগ্রহশ্নণর সময় ‘কসুফ’ ও ‘খসুফ’ নামক নামাজ পড়ার 
বনয়ম আশ্নি।  

যাাঁহারা গ্রহশ্নণর সময় স্তবস্তুবত করার প্রচলন কবরয়া বগয়াশ্নিন, লবাধ হয় লয, তাাঁহাশ্নদর 
দুইবট উশ্নদর্য বিল। প্রথম উশ্নের্য হইল, চাাঁদ-সুরুজশ্নক গ্রহণমুক্ত কবরয়া ববপদকাশ্নল 
তাহাশ্নদর সাহাযয করা; বিতীয় উশ্নের্য হইল, চাাঁদ-সুরুজশ্নক গ্রহণমুক্ত কবরয়া পশ্নরােভাশ্নব 
বনশ্নজশ্নদর মেল করা। তাাঁহারা হয়ত ভাববশ্নতন — গ্রহশ্নণর সময় চাাঁদ-সুরুশ্নজর খুব কষ্ট 
হয়। লকননা সাশ্নপ বযাঙ ধবরয়া লযরূপ ধীশ্নর ধীশ্নর বগবলশ্নত থাশ্নক, রাহু ও লকতু আবসয়া 
লসইরূপ চাাঁদ-সুরুজশ্নক বগবলশ্নত থাশ্নক এবং উহাশ্নদর কষ্ট হয়। গ্রহণ দীঘথস্থায়ী হইশ্নল 
লবচারারা হয়ত মবরয়াও যাইশ্নত পাশ্নর। সুতরাং উহাশ্নদর আশু মুবক্তর জনয ভগবাশ্ননর 
কাশ্নি প্রাথথনা করা বভন্ন তাাঁহাশ্নদর হাশ্নত আর লকান উপায় বিল না। তাই অতীতকাশ্নলর 
মহানুভব বযবক্তগণ চাাঁদ-সুরুশ্নজর মেল, বনশ্নজশ্নদর মেল ও ববশ্ববাসীর মেল কামনায় 
নানাববধ স্তবস্তুবতর প্রবতথন ও প্রচলন কবরয়া বগয়াশ্নিন।  

লজযাবতববথজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, মহাকাশ্নর্ সূযথশ্নক লকি কবরয়া এক লগালাকার কেপশ্নথ 
পৃবথবী ভ্রমণ কবরশ্নতশ্নি এবং পৃবথবীশ্নক লকি কবরয়া এক লগালাকার কেপশ্নথ চি ভ্রমণ 
কবরশ্নতশ্নি। এই ঘূণথশ্নন সময় সময় চি, সূযথ ও পৃবথবী এক সরলশ্নরখায়        পৃ ৭২   

জীব প্রকৃবতর দাস, মানুষও তাহাই। প্রকৃবতর রূপনববচশ্নেয বা ঋতু পবরবতথশ্নন জীশ্নবর 
স্বাস্থযগত ও র্ারীবরক পবরবতথন হয়, ফশ্নল মশ্ননারাশ্নজযরও পবরবতথন হয়। তাই প্রবত বৎসর 
বসশ্নন্ত লকাবকল গান গায়, বষথাকাশ্নল লভক ডাশ্নক, ফুলবাগাশ্নন লমৌসুমী ফুল লফাশ্নট। ইহা 
লযন উহাশ্নদর বাবষথক মশ্নহাৎসব। যুগ যুগ ধবরয়া উহারা উহাশ্নদর মশ্নহাৎসব পালন কবরয়া 
আবসশ্নতশ্নি। বকন্তু বনবদথষ্ট সমশ্নয় উহাশ্নদর মশ্নন লপ্ররণ জাগায় লক? উহাশ্নদর লতা লকান 
খাতাপে বা বলবপপবঞ্জ নাই।  

পৃবথবী তাহার স্বীয় কশ্নের লযই লযই অংশ্নর্ অবস্থানকাশ্নল লকাবকল গান গায়, গাশ্নি গাশ্নি 
আম পাশ্নক, লডাবায় লডাবায় লভক ডাশ্নক — একবার আবতথশ্ননর পর পুনঃ কশ্নের লসই 
লসই অংশ্নর্ পৃবথবী লপৌবিশ্নল, আবার লকাবকল গাবহশ্নব, আম পাবকশ্নব এবং লভক ডাবকশ্নব; 
তা ঋতু বা মাশ্নসর নাম আমরা যাহাই রাবখ না লকন। বসন্ত ঋতুশ্নক র্রৎ ও ফাল্গুন 
মাসশ্নক ভাদ্র ববলশ্নলও লকাবকল বনবদথষ্ট সমশ্নয়ই ডাবকশ্নব। লতমনই আষাঢ় মাসশ্নক লপৌষ 
মাস ববলশ্নলও লভক ঐ সময়ই ডাবকশ্নব। ফল কথা এই লয, কাল বা সমশ্নয়র পুনরাগমন 
না হইশ্নলও লসৌর বৎসশ্নর স্বভাশ্নবর বা ঋতুর পুনরাগমন হয় এবং তাহাশ্নত জীশ্নবর 
মশ্ননাভাশ্নবর পুনরাবৃবত্ত হয়। চাি বৎসশ্নরর লকান মাসববশ্নর্শ্নষর সাশ্নথ জীশ্নবর মশ্ননারাশ্নজযর 
লকান সম্পকথ আশ্নি বক? 

চাি বৎসর ও লসৌর বৎসশ্নর প্রায় ১১১
৪
  বদশ্ননর পাথথকয হইয়া পশ্নড়। অথথাৎ লসৌর বৎসর 

লর্ষ হইবার প্রায় ১১ বদন পূশ্নবথ চাি বৎসর লর্ষ হইয়া যায়। কাশ্নজই বতন বৎসশ্নর প্রায় 
একমাস ও িয় বৎসশ্নর প্রায় দুই মাস পাথথকয হয়। অথথাৎ একবট ঋতুই পার হইয়া যায়। 
উপশ্নরাক্ত বহসাবমশ্নত এই বৎসর লয অনুষ্ঠান হইল বসশ্নন্ত, আঠার বৎসর পর (চাি 
বৎসশ্নরর বহসাবমশ্নত) তাহা দাাঁড়াইশ্নব লহমশ্নন্ত। এই রকম প্রাকৃবতক পবরবতথনশ্নযাগয ঈদ, 
লকারবানী ইতযাবদ অনুষ্ঠাশ্নন চাাঁদ বনণথশ্নয়র সাথথকতা বক?  

প্রায় সকল ধমথীয় অনুষ্ঠানাবদই অনুবষ্ঠত হয় চািমাশ্নসর বহসাব লমাতাশ্নবক। বকন্তু বহনু্দগণ উহা 
পুরাপুবর মাশ্ননন না। পূশ্নবথ বলা হইয়াশ্নি লয, চািবৎসর ও লসৌরবৎসশ্নর প্রায় এগাশ্নরা বদশ্ননর 
পাথথকয হইয়া পশ্নড়। লসৌরবৎসশ্নরর সবহত বহনু্দ চািবৎসশ্নরর লমাটামুবট বমল রাবখবার জনয 
বহনু্দগণ কশ্নয়ক বৎসর পর পর ববশ্নর্ষ একবট চািমাসশ্নক গণনা হইশ্নত বাদ লদন। 
কাশ্নজই চািবৎসর ও প্রচবলত (লসৌর) বৎসশ্নরর মশ্নধয প্রায় বমল হইয়া পশ্নড়।    পৃ ৬৯                                        
 



এই রকম অবধমাসশ্নক ‘মল-মাস’ বলা হয়। এই মাসবটশ্নক বহনু্দরা মাশ্নসর মশ্নধযই ধশ্নরন 
না। লকান যাগযজ্ঞ, পূজা-লহাম বা শুভকাযথ বহনু্দরা এই মাশ্নস কশ্নরন না।  

ইংশ্নরজশ্নদর ‘বড়বদন’ ইতযাবদ উৎসব লসৌর বৎসশ্নরর বহসাবমশ্নতই হইয়া থাশ্নক এবং প্রবত 
বৎসশ্নরই একট বাাঁধা তাবরশ্নখ হয়। বকন্তু বহনু্দশ্নদর দুগথাপূজা ইতযাবদ লসইরূপ বাাঁধা তাবরশ্নখ 
হয় না বশ্নট, তশ্নব ‘মল-মাস’-এর বযবস্থার ফশ্নল উহার বযবধান এক মাশ্নসর লবর্ী হইশ্নত 
পাশ্নর না। অথথাৎ বচরকাল একই মাস বা একই ঋতুর মশ্নধযই সীমাবদ্ধ থাবকয়া যায়। বকন্তু 
মুসবলম জাহাশ্ননর লয লকান ধমথানুষ্ঠান অববরাম ঘুবরয়া লবড়ায় এবং িবের্ বৎসশ্নর পুরা 
লসৌর বৎসরবটশ্নক একবার আবতথন কবরয়া পূবথস্থাশ্নন (সমশ্নয়) বফবরয়া আশ্নস।  

আধুবনককাশ্নলর প্রায় সব লদশ্নর্ যাবতীয় পবথ বা বাবষথক অনুষ্ঠানাবদ লসৌর বৎসশ্নরর 
বহসাবানুসাশ্নর অনুবষ্ঠত হইয়া থাশ্নক, চাি বৎসশ্নরর নয়। আমাশ্নদর ‘স্বাধীন বাংলা’ রাশ্নষ্ট্রর 
জি ১৯৭১ খৃষ্টাশ্নের ১৬ই বডশ্নসম্বর লমাতাশ্নবক ২৭লর্ র্াওয়াল মাস। ঐ তাবরশ্নখ জাতীয় 
মুবক্তবাবহনীর কাশ্নি পাবকস্তান বাবহনীর আত্মসমপথণ করার বাণী েবশ্নণ লয উদযম-উৎসাশ্নহ 
বেবাসীশ্নদর মন নৃতয কবরয়াবিল, তাহা বডশ্নসম্বর মাশ্নসর তান-মন-লয় লযাশ্নগই কবরয়াবিল। 
বৎসশ্নরর অপর লকান মাশ্নসই প্রকৃবতবীণা ঐরূপ সুর বাবজশ্নব না এবং মন নাবচশ্নলও 
ঐরূশ্নপ নাবচশ্নব না। তাই ‘স্বাধীন বাংলা’ রাশ্নষ্ট্রর জিবাবষথকী মশ্নহাৎসব প্রবত বৎসর ১৬ই 
বডশ্নসম্বর তাবরশ্নখ হইশ্নতশ্নি। বকন্তু ২৭লর্ র্াওয়াল তাবরশ্নখ উহা হইবার লকান যুবক্ত আশ্নি 
বক?  

১৯। র্শ্নববরাশ্নতর ফবজলত বক? 
‘র্শ্নববরাত’ বা ভাশ্নগযর রজনী মুসলমানশ্নদর একবট বাবষথক অনুষ্ঠান। কবথত হয় লয, ঐ 
রাশ্নে লখাদাতা’লার গুণগান কবরশ্নল পরবতথী এক বৎসশ্নরর রুজী-লরাজগাশ্নর বরকত হয় 
ও ভাগয সুপ্রসন্ন হয়। এককথায় জীবন যাপন সুশ্নখর হয়। এই ববশ্বাশ্নসর বর্বতথী হইয়া 
অশ্ননশ্নকই উহা পালন কবরয়া আবসশ্নতশ্নিন। বকন্তু লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, এই অনুষ্ঠান যাহারা 
পালন কশ্নরন এবং যাহারা কশ্নরন না, তাহাশ্নদর মশ্নধয খাওয়া-পরা বা সুখ-র্াবন্তশ্নত লকানই 
পাথথকয নাই; বরং এমনও লদখা যায় লয, যাহারা কশ্নরন না তাাঁহারাই অতযবধক সমৃবদ্ধর্ালী। 
মুসবলম জগশ্নতর সবথশ্নেষ্ঠ ধনী বিশ্নলন মহামানয আগা খাাঁ। বতবন বক র্শ্নববরাশ্নতর নামাজ 
পবড়শ্নতন?                                                                   পৃ ৭০ 

বহনু্দশ্নদর ঐরূপ অশ্ননক অনুষ্ঠান পালন কবরশ্নত লদখা যায়। ‘লক্ষ্মীপূজা’ এই জাতীয় একবট 
অনুষ্ঠান। বহনু্দমশ্নত লক্ষ্মীশ্নদবী সম্পদ ববতরশ্নণর মাবলক। তাই তাাঁহার পূজা কবরশ্নল বতবন 
প্রসন্না হইয়া তাাঁহার ভক্তশ্নক লবর্ী পবরমাণ ধনরত্ন দান কশ্নরন। এই ববশ্বাশ্নসর বর্বতথী 
হইয়া বহনু্দগণ লক্ষ্মীশ্নদবীর পূজা কবরয়া থাশ্নকন। বকন্তু লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, চাবর আনা 
পয়সা খরচ কবরয়া লক্ষ্মীশ্নদবীর প্রবতমা বকবনশ্নত না পাবরয়া লকষ্ট সাধু (ললখশ্নকর প্রবতবাসী) 
লিশ্নলশ্নবলা হইশ্নতই কলাগাশ্নির লক্ষ্মী সাজাইয়া তাাঁহার পূজা কবরশ্নত আরম্ভ কবরল, আর 
এখন তাহার পঞ্চার্ বৎসর বয়শ্নসও কলাগাি িাবড়য়া প্রবতমা বকবনবার তওবফক হইল 
না। অথচ আশ্নমবরকার লফাডথ সাশ্নহব (Henry Ford) লক্ষ্মীপূজা না কবরয়াও সারা পৃবথবীর 
মশ্নধয সবথশ্নেষ্ঠ ধনী হইশ্নলন।  

বহনু্দধশ্নমথর আর একবট অনুষ্ঠান সরস্বতী পূজা। বতবন নাবক মানুশ্নষর ববদযাদােী লদবী। 
তাাঁহার পূজা কবরশ্নল বতবন সদয় হইয়া তাাঁহার ভক্তশ্নক অসীম ববদযা দান কশ্নরন। অথচ 
লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, সাত বৎসর পযথন্ত সরস্বতী লদবীর পূজা বদয়াও লগাপাল চাাঁদ (ললখশ্নকর 
প্রবতবাসী) বণথমালা আয়ত্ত কবরশ্নত পাবরল না, আর রবীিনাথ ঠাকুর সরস্বতী পূজা না 
বদয়াও কববসম্রাট হইশ্নলন।  

‘র্শ্নববরাত’ ঐ লেণীর একবট অনুষ্ঠান নয় বক? 

২০। কসুফ ও খসুফ বক? 
খুব লবর্ী বদশ্ননর কথা নয়। কলম্বাস সাশ্নহব সদলবশ্নল আশ্নমবরকা লপৌঁবিশ্নল একদা 
তাাঁহাশ্নদর খাশ্নদযর অভাব হয়। তাাঁহারা ভাববশ্নলন — মহাববপশ্নদর কথা। অজানা অশ্নচনা 
লদর্, লকাথায় বক খাদয পাওয়া যায় না যায়, তাহার বঠক নাই। কলম্বাস সাশ্নহব মশ্নন মশ্নন 
এক ফবন্দ আাঁবটশ্নলন। ঐবদন বিল সূযথগ্রহণ। বতবন জাবনশ্নতন, অসভযরা সূযথগ্রহণশ্নক 
অবতর্য় ভয় কশ্নর। লকননা তাহারা মশ্নন কশ্নর লয, সূযথ হঠাৎ বনবভয়া লগশ্নল তাপ এবং 
আশ্নলার অভাশ্নব তাহারা র্ীত ও অন্ধকাশ্নর মবরয়া যাইশ্নব। কলম্বাস সাশ্নহব আশ্নমবরকার 
কশ্নয়কজন আবদম (অসভয) অবধবাসীশ্নক ডাবকয়া ইর্ারায় বুঝাইয়া ববলশ্নলন, “আমরা 
লদবতার বংর্ধর! আমাশ্নদর খাশ্নদযর অভাব হইয়াশ্নি, লতামরা আমাশ্নদর খাশ্নদযর বযবস্থা 
কবরয়া দাও; নশ্নচৎ আমরা সূযথশ্নক বনভাইয়া বদব। তাহা হইশ্নল লতামরা র্ীত ও অন্ধকাশ্নর 
না খাইয়া মবরশ্নব।” প্রথমত অসভযরা উহা গ্রাহয কবরল না। বকন্তু বকিু         পৃ ৭১ 



ইহাশ্নত লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, নবীগণও লকান লকান সময় আোহর বাণীর উশ্নের্য 
যথাযথভাশ্নব উপলবি কবরশ্নত না পাবরয়া ভ্রশ্নম পবতত হইশ্নতন। হজরত ইব্রাবহম ববহজথগশ্নত 
তাাঁহার ‘বপ্রয়বস্তু’র লখাাঁজ কবরয়া তাাঁহার পুেশ্নক পাইয়াশ্নিন সতয, বকন্তু বতবন তাাঁহার 
অন্তজথগত লখাাঁজ কবরশ্নল বক পাইশ্নতন? 

গ) ‘লকারবানী’ কথাবটর অথথ ‘ববলদান’ না হইয়া, ‘উৎসগথ’ হইশ্নত পাশ্নর বকনা। ঈসায়ী 
সম্প্রদাশ্নয়র মশ্নধয সন্তান উৎসশ্নগথর বনয়ম আশ্নি। লকান সন্তানশ্নক তাহার বপতা-মাতা 
মহাপ্রভুর নাশ্নম উৎসগথ কবরশ্নত পাশ্নরন। ঐরূপ উৎসগথ করা সন্তাশ্ননর কতথবয হয় — 
সবথস্বতযাগী হইয়া আজীবন ধমথকমথ ও মবন্দর-মসবজশ্নদর লসবা করা। এই প্রথাবট ইহুদী 
জাবতর মশ্নধযও লদখা যায়। হজরত ঈসার মাতা বববব মবরয়ম লজরুজাশ্নলম মবন্দশ্নর উৎসগথ 
করা একজন লসববকা বিশ্নলন। সমস্ত নবীশ্নদর মশ্নধয অবধকাংর্ই বিশ্নলন হজরত ইব্রাবহশ্নমর 
বংর্ধর। হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাক, হজরত ইয়াকুব, হজরত ইউসুফ, হজরত 
মুসা, হজরত ঈসা এবং হজরত লমাহাম্মদ (দ.) পযথন্ত সকশ্নলই। ইসমাইল ও ইসহাক 
পুে, হজরত ইয়াকুব লপৌে এবং হজরত ইউসুফ বিশ্নলন প্রশ্নপৌে। অনযানয নবীশ্নদর মশ্নধযও 
সকশ্নলই বিশ্নলন হজরত লমাহাম্মদ (দ.)-এর পূবথবতথী এবং হজরত ইব্রাবহশ্নমর অনুসারী। 
লিশ্নলশ্নদর খাৎনা (ত্বকশ্নচ্ছদ) করার প্রথাবট হজরত ইব্রাবহম প্রবতথন কবরয়াবিশ্নলন এবং 
তাহা অনযানয নবীগণও পালন কবরয়া বগয়াশ্নিন। ববশ্নর্ষত ইহুদী ও খৃষ্টানগণ উহা এখনও 
পালন কশ্নরন। বকন্তু স্বশ্নগােীয় ও অনুসারী হইয়াও উহারা ‘লকারবানী’ প্রথাবট পালন কশ্নরন 
নাই। বকন্তু হজরত ইব্রাবহশ্নমর আববভথাশ্নবর প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পর উহা প্রবতথন 
হইল লকন? 

ঘ) যাাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আশ্নলাচনা কশ্নরন, তাাঁহারা জাশ্ননন লয, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বশ্নপ্ন যাহা বকিু লদশ্নখ, 
তাহার মশ্নধয অবধকাংর্ই থাশ্নক ‘রূপক’। হজরত ইব্রাবহশ্নমর স্বশ্নপ্নর লকারবানীর দৃর্যবট 
‘রূপক’ হইশ্নত পাশ্নর বকনা? 

উপশ্নরাক্ত ববষয়সমূহ পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল মশ্নন হয় লয, লকারবানী প্রথার বভবত্তমুল সুদৃঢ় 
নয়। একবট স্বশ্নপ্নর উপর বভবত্ত কবরয়া প্রবত বৎসর লে লে পশুর জীবন নষ্ট হইশ্নতশ্নি। 
উপনযাসশ্নক ইবতহাস ববলয়া গ্রহণ কবরশ্নল লযরূপ ভুল করা হয়, স্বশ্নপ্নর রূপকশ্নক বাস্তব 
ববলয়া গ্রহণ কবরশ্নল লসইরূপ ভুল হইশ্নত পাশ্নর না বক?                          পৃ ৭৬ 

 

দাাঁড়ায়। ঐ সময় অমাবসযা বতবথ হইশ্নল সূযথ ও পৃবথবীর মাঝখাশ্নন চি দাাঁড়াইয়া সূযথশ্নক 
আড়াল কবরয়া লফশ্নল, ইহাশ্নক আমরা ‘সূযথগ্রহণ’ ববল এবং ঐ অবস্থায় পূবণথমা বতবথ হইশ্নল 
চি ও সূশ্নযথর মাঝখাশ্নন পৃবথবী দাাঁড়ায়। ইহাশ্নত পৃবথবীর িায়া চশ্নি পবতত হওয়ার ফশ্নল 
আমরা ‘চিগ্রহণ’ লদবখ। আসশ্নল চি ও সূযথগ্রহণ — চি ও পৃবথবীর িায়ামাে; রাহু, 
লকতু বা অনয বকিু নয়। সূযথ হইশ্নত পৃবথবী ও পৃবথবী হইশ্নত চশ্নির দূরত্ব এবং উহাশ্নদর 
বযাস ও গবতশ্নবগ জানা থাবকশ্নল, লকান গ্রহণ কখন হইশ্নব এবং কত সময় স্থায়ী হইশ্নব, 
তাহা অংক কবরয়া বলা যায়। বলা বাহুলয লয, কশ্নয়ক র্তােী পযথন্ত লজযাবতববথজ্ঞানীগণ 
উহা ববলশ্নতশ্নিন এবং যাহা ববলশ্নতশ্নিন, তাহা অেশ্নর অেশ্নর সতয হইশ্নতশ্নি, এক বমবনটও 
এবদক-ওবদক হইশ্নতশ্নি না।  

একবার ১৯৬৫ সাল হইশ্নত ২০০০ সাল পযথন্ত দীঘথ ৩৬ বৎসশ্নরর চি ও সূযথগ্রহশ্নণর 
একবট তাবলকা প্রকার্ কবরয়াবিশ্নলন আকার্-ববজ্ঞানীগণ। এযাবৎ (১৯৮২) তাহার মশ্নধয 
১৮ বৎসশ্নরর গ্রহণসমূহ যথাবনধথাবরত সমশ্নয়ই ঘবটয়া বগয়াশ্নি এবং আগামী বৎসরগুবলশ্নতও 
তাহার লকান বযতযয় হইশ্নব না, তাহা বনঃসশ্নন্দশ্নহই বলা চশ্নল। গ্রহণগুবল অশ্নলৌবকক বা 
ঐশ্ববরক লকান ঘটনা নশ্নহ, উহা সমূ্পণথ ললৌবকক ও পাবথথব ঘটনা। চােুষ প্রমাশ্নণর জনয 
আগামী ১৯৮৩ হইশ্নত ২০০০ সাশ্নলর শুধু সূযথগ্রহশ্নণর একবট তাবলকা বনশ্নে প্রদান করা 
হইল। বাহুলযশ্নবাশ্নধ চিগ্রহশ্নণর তাবলকা লদওয়া হইল না এবং পৃবথবীর সকল অঞ্চশ্নল 
একই সমশ্নয় গ্রহণ দৃষ্ট হয় না ববলয়া সময় লদওয়া হইল না।  

সাল    তাবরখ 

১৯৮৩                             ১১ জুন 

৮৪    ৩০ লম ও ২২ নশ্নভম্বর 

৮৫    ১২ নশ্নভম্বর 

৮৬    ৩ অশ্নটাবর 

৮৭    ২৯ লম 

৮৮    ১৮ মাচথ 

৮৯    -- 

৯০    ২২ জুলাই                                পৃ ৭৩ 



৯১    ১১ জুলাই 

৯২    ৩০ জুন 

৯৩    -------- 

৯৪    ৩ নশ্নভম্বর 

৯৫    ২৪ অশ্নটাবর 

৯৬    ------------ 

৯৭    ৯ মাচথ 

৯৮    ২৬ লফব্রুয়ারী 

৯৯    ১১ আগষ্ট 

২০০০    পূণথ গ্রহণ হইশ্নব না। 

এমতাবস্থায় চি বা সূযথগ্রহশ্নণর সময় ‘কসুফ’ বা ‘খসুফ’ নামাজ অথবা অনয লকানরূপ 
স্তবস্তুবত করার উপকাবরতা বকিু আশ্নি বক? 

২১। জীবহতযায় পুণয বক? 
লকান ধমথ বশ্নল, ‘জীবহতযা মহাপাপ’। আবার লকান ধমথ বশ্নল, ‘জীবহতযায় পুণয হয়’। 
জীবহতযায় পাপ বা পুণয যাহাই হউক না লকন, জীবহতযা আমরা অহরহই কবরশ্নতবি। 
তাহার কারণ — জগশ্নত জীশ্নবর খাদযই জীব। বনজথীব পদাথথ যথা — লসানা, রূপা, ললাহা, 
তামা বা মাবট-পাথর খাইয়া লকান জীব বাাঁশ্নচ না। পশু-পাখী লযমন জীব; লাউ বা কুমড়া, 
কলা-কচুও লতমন জীব। উবদ্ভদকুল মৃবত্তকা হইলত লয রস আহরণ কশ্নর, তাহাশ্নতও 
জজবপদাথথ ববদযমান থাশ্নক। লকাঁশ্নচা মৃবত্তকা ভেণ কবরশ্নলও উহার িারা লস জজববক পদাথথই 
আহরণ কশ্নর এবং মৃবত্তকা মলরূশ্নপ তযাগ কশ্নর। জীবহতযার বযাপাশ্নর কতগুবল উদ্ভট বযবস্থা 
আশ্নি। যথা — ভগবাশ্ননর নাশ্নম জীবহতযা কবরশ্নল পুণয হয়, অখাদয জীব হতযা কবরশ্নল 
পাপ হয়, র্ত্রু লেণীর জীব হতযা কবরশ্নল পাপ নাই এবং খাদয জীব হতযা কবরশ্নল পাপ-
পুণয বকিুই নাই ইতযাবদ।  

লস যাহা হউক, ভগবাশ্ননর নাশ্নম জীবহতযা কবরশ্নল পুণয হইশ্নব লকন? কালীর নাশ্নম 
পাাঁঠা ববল বদয়া উহা যজমান ও পুশ্নরাবহত ঠাকুরই খায়। কালীশ্নদবী          পৃ ৭৪ 

পায় বক? পদপ্রাশ্নন্ত জীবহতযা লদবখয়া পায় শুধু দুঃখ আর পাাঁঠার অবভর্াপ। লকননা 
কালীশ্নদবীর ভক্তগণ যাহাই মশ্নন করুন, পাাঁঠায় কামনা কশ্নর কালীশ্নদবীর মৃতুয। লযশ্নহতু 
কালীশ্নদবী মবরশ্নলই লস বাাঁবচত। 
জীবমাশ্নেই ববলর পাে নশ্নহ। আবার ধশ্নমথ ধশ্নমথ ববলর জীশ্নব পাথথকয অশ্ননক। মুসলমানশ্নদর 
লকারবানীর (ববলর) পশু — গরু, বকরী, উট, দুম্বা ইতযাবদ। বকন্তু বহনু্দশ্নদর ববলর পাে 
— িাগল, লভড়া, হবরণ, মবহষ, শুকর, গণ্ডার, র্র্ক, লগাসাপ এবং কাবিম। 

ইসলাশ্নমর ববধানমশ্নত ‘লকারবানী’ একবট বাবষথক অনুষ্ঠান। লর্ানা যায় লয, হজরত ইব্রাবহম 
(আ.) স্বপ্নাশ্নদর্মত তাাঁহার বপ্রয় পুে ইসমাইলশ্নক লকারবানী কবরয়া লখাদাতা’লার বপ্রয়পাে 
হইয়াবিশ্নলন। তাই মুসলমানগণ গরু, িাগল, উট, দুম্বা ইতযাবদ লকারবানী বদয়া 
লখাদাতা’লার বপ্রয়পাে হন।  

লকারবানী প্রথার মূল উৎস সন্ধান কবরশ্নল মশ্নন কশ্নয়কবট প্রশ্নের উদয় হয়। প্রেগুবল এমন 
— 

ক) হজরত ইব্রাবহশ্নমর ‘স্বপ্নাশ্নদর্’ তাাঁহার মশ্ননর ভগেভবক্তর প্রবণতার ফল হইশ্নত পাশ্নর 
না বক? 

খ) লখাদাতা’লা নাবক স্বশ্নপ্ন ববলয়াবিশ্নলন, ‘লহ ইব্রাবহম, তুবম লতামার বপ্রয়বস্তু লকারবানী 
কর।’ এই ‘বপ্রয়বস্তু’ কথাবটর অশ্নথথ হজরত ইব্রাবহম তাাঁহার পুে ইসমাইলশ্নক বুবঝয়াবিশ্নলন 
এবং তাই তাহাশ্নক লকারবানী কবরয়াবিশ্নলন। হজরত ইব্রাবহশ্নমর বপ্রয়বস্তু তাাঁহার ‘পুে’ 
ইসমাইল না হইয়া তাাঁহার ‘প্রাণ’ হইশ্নত পাশ্নর না বক? 

 লর্ানা যায় লয, একদা আোহতা’লা হজরত মুসার বনকট দুইবট চেু চাবহয়াবিশ্নলন। 
হজরত মুসা অশ্ননক লকাশ্নসস কবরয়াও কাহারও কাশ্নি চেুর লখাাঁজ না পাইয়া পশ্নরর বদন 
(তুর পবথশ্নত বগয়া) আোহর কাশ্নি ববলশ্নলন, সমস্ত লদর্ লখাাঁজ কবরলাম, বকন্তু লকান বযবক্তই 
আমাশ্নক চেু বদশ্নত রাজী হইল না। তখন নাবক আোহ ববলয়াবিশ্নলন, লহ মুসা! তুবম সমস্ত 
লদর্ লখাাঁজ কবরয়াি সতয, বকন্তু তুবম লতামার বনজ লদহবট লখাাঁজ কবরয়াি বক? লতামার 
বনশ্নজর দুইবট চেু থাবকশ্নত অপশ্নরর চেু চাবহশ্নত বগয়াি লকন? হজরত মুসা বনরুত্তর 
হইশ্নলন।                                                                    পৃ ৭৫ 
 



এহরাম বাাঁধা, সাফা-মারওয়া লদৌড়, কঙ্কর বনশ্নেপ ও ‘লহজরল আশ্নসায়াদ’ নামক পাথর 
চুম্বন ইতযাবদ। লর্শ্নষাক্ত ‘লহজরল আশ্নসায়াদ’ একখানা কাশ্নলা রং-এর পাথর। ঐ 
পাথরখানা নাবক পাহাড়াবদর সাধারণ পাথর নয়। লর্ানা যায় লয, লকান এক সময় ঐ 
পাথরখানা লবশ্নহস্ত (আকার্?) হইশ্নত পবতত হইয়াবিল। তাই মক্কার ললাশ্নক ঐ 
পাথরখানাশ্নক যশ্নথষ্ট তাবজম কবরশ্নতন। বহুবদন ঐ পাথরখানা উিুক্ত জায়গায় পবতত 
বিল। অতঃপর পববে কাবাগৃহ লমরামশ্নতর সময় ঐ পাথরখানা কাবাগৃশ্নহর লদওয়াশ্নলর 
সশ্নে গাাঁবথয়া সযশ্নত্ন রো করা হইয়াশ্নি। হাজীগণশ্নক ঐ পাথরখানা সম্মাশ্ননর সাশ্নথ চুম্বন 
কবরশ্নত হয়।  
বপতা-মাতা লেহবশ্নর্ বর্শুশ্নদর মুখ চুম্বন কশ্নর এবং লপ্রমাসবক্তবশ্নর্ স্বামী-েী পরস্পশ্নরর 
মুখ চুম্বন কবরয়া থাশ্নক। যাহাশ্নক চুম্বন করা হয়, তাহার মমতাশ্নবাধ বা সুখানুভূবত থাকা 
আবর্যক। যাহার মমতাশ্নবাধ বা সুখানুভূবত নাই, তাহাশ্নক চুম্বন করার লকান মূলয থাবকশ্নত 
পাশ্নর না। ‘লহজরল আশ্নসায়াদ’ লচতনাববহীন একখণ্ড বনশ্নরট পাথর মাে। উহাশ্নক চুম্বন 
কবরবার উপকাবরতা বক? উহাশ্নক চুম্বন কবরশ্নল তাহাশ্নত আোহতা’লা খুবর্ হন লকন? 
বনজথীব ও অশ্নচতন একখানা কাশ্নলা পাথরশ্নক এশ্নতাবধক সম্মান প্রদর্থশ্ননর কারণ — উহা 
লবশ্নহস্তী পাথর। তাহাই নয় বক? একদা হজরত ওমর (রা.) কাবার লহজরল আশ্নসায়াদ 
পাথরশ্নক সশ্নম্বাধন কবরয়া ববলয়াবিশ্নলন, “লহ কাশ্নলা পাথর, যবদ রসুলুোহ (দ.) 
লতামাশ্নক চুম্বন না কবরশ্নতন, তশ্নব আবম লতামাশ্নক চুম্বন লতা কবরতামই না, বরং 
কাবাগৃহ হইশ্নত ববহষৃ্কত কবরয়া লতামাশ্নক দূশ্নর বনশ্নেপ কবরতাম।” [১৫] 
লজযাবতববথজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, সুদূর অতীতকাশ্নল লকান নেশ্নের আকষথশ্নণর ফশ্নল সূশ্নযথর 
জ্বলন্ত বাষ্পীয় লদশ্নহর খাবনকটা বিন্ন হইয়া দূরাশ্নন্ত বগয়া কুণ্ডলী পাকাইশ্নত পাকাইশ্নত 
পৃবথবীর জি হয়। প্রথমত উহা জ্বলন্ত বাষ্পাকাশ্নর বিল। ক্রশ্নম র্ীতল হইয়া তরল 
অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। কালক্রশ্নম আরও র্ীতল হইয়া পৃবথবীর ববহভথাগ কবঠন হইশ্নত থাশ্নক। 
বকন্তু অভযন্তরভাগ তরল অবস্থায়ই থাশ্নক। পৃবথবীর ববহরাবরণ র্ীতল ও কবঠন হইয়া 
সঙু্কবচত হইবার ফশ্নল ভূ-গভথস্থ তরল পদাশ্নথথর উপর লয পবরমাণ চাপ পবড়শ্নত থাশ্নক, 
অভযন্তরভাশ্নগর তরল পদাথথ তাপ তযাগ কবরয়া ঐ পবরমাণ সঙু্কবচত হইশ্নত না পাবরয়া 
সময় সময় পৃবথবীর ববহরাবরণ লভদ কবরয়া লফায়ারার আকাশ্নর ঊশ্নধথ উবঠশ্নত থাশ্নক। 
এইরূপ তরল পদাশ্নথথর উদ্গীরণ সময় সময় এত অবধক র্বক্তসম্পন্ন হইত লয, পৃ ৮০ 

লস যাহা হউক, হজরত ইব্রাবহম লয একজন খাাঁবট লখাদাভক্ত বিশ্নলন, তাহাশ্নত লকান সশ্নন্দহ 
নাই। বতবন যবদ স্বপ্নাশ্নদশ্নর্র বপ্রয়বস্তু ববলশ্নত তাাঁহার বনজ প্রাণশ্নক বুবঝশ্নতন, লবাধ হয় লয, 
তাহাও বতবন দান কবরশ্নত কুবেত হইশ্নতন না। আোহর লপ্রশ্নম বতবন এত অবধক আত্মশ্নভালা 
হইয়াবিশ্নলন লয, তখন তাাঁহার কাশ্নি েী, পুে ও ধনরত্নাবদর লকান মূলয বিল না। তাই 
বতবন অম্লানবদশ্নন তাাঁহার বপ্রয় পুে ইসমাইশ্নলর গশ্নল িুবর চালাইয়াবিশ্নলন। হজরত 
ইব্রাবহশ্নমর সন্তান-বাৎসলয যতই গভীর হউক আর না হউক, উহাশ্নদর মশ্নধয একবট সম্পকথ 
বিল, তাহা ‘বপতা ও পুে’। আজকাল লয সকল বযবক্ত পশু লকারবানী কশ্নরন, তাহাশ্নদর 
সশ্নে ঐ পশুর সম্পকথ বক? 

লকারবানীর পশুর সশ্নে লকারবানীদাতার সম্পর্ক শুধু টাকার। তাহাও অশ্ননক লেশ্নে সুদ, 
ঘুষ, লচারাবাজারী, ললাক ঠকাশ্ননা ইতযাবদ নানা প্রকার অসদুপাশ্নয় অবজথত। কাশ্নজই 
লকারবানীদাতা মশ্নন কশ্নরন — ‘যে আয় তে বযয়’। মাঝখাশ্নন লাভ হয় লকারবানী করার 
যর্।  

লদখা যায় লয, লকহ লকহ লকারবানীর দুই-বতন বদন পূশ্নবথই কনযা-জামাতা ও আত্মীয়-
বনু্ধশ্নদর দাওয়াত কশ্নরন এবং লকারবানীর বদন সকাল হইশ্নত আটা-ময়দা ও চাউশ্নলর গুাঁড়া 
জতয়াশ্নর বযস্ত থাশ্নকন। লকারবানীর পশুর মাংস বদয়া মাংস-রুবটর এক মহাশ্নভাজ হয়। 
হজরত ইব্রাবহম যখন ইসমাইলশ্নক লকারবানী কবরশ্নত লইয়া বগয়াবিশ্নলন তখন বক বববব 
হাশ্নজরাশ্নক বতবন আটার রুবট জতয়ার কবরশ্নত ববলয়া বগয়াবিশ্নলন? 

লকারবানীর পশুর জশ্নবহ হইশ্নত আরম্ভ কবরয়া — মাংস কাটা, বখরা ভাগ ইতযাবদ ও 
খাওয়া-দাওয়া পযথন্ত চবলশ্নত থাশ্নক যত রকম হাবস-তামাসা, গল্প-গুজব ও পান-বসগাশ্নরশ্নটর 
ধুম। হজরত ইব্রাবহশ্নমর লকারবানীর সাশ্নথ ইহার পবরশ্নবর্গত লকান সামঞ্জসয আশ্নি বক? 
হজরত ইব্রাবহশ্নমর লকারবানীর মূল বস্তু বিল তাাঁহার ‘প্রাণ’ লকারবানী করা। লকননা 
ইসমাইল তাাঁহার প্রাণ-সমতুলযই বিশ্নলন। ববশ্নর্ষত তাাঁহার ঔরসজাত ববলয়া বতবন তাাঁহার 
প্রাশ্নণর অংর্ীদারও বিশ্নলন (বিয়ার্ী বৎসর বয়ষ্ক সুবৃদ্ধ ইব্রাবহশ্নমর একই মাে সন্তান 
ইসমাইল)। তাই ইসমাইলশ্নক লকারবানই করার মাশ্নন হজরত ইব্রাবহশ্নমর প্রাণশ্নক 
লকারবানী করা। আর আজকাল লয লকারবানী করা হয়, তাহাশ্নত লকারবানীর পশুর সাশ্নথ 
লকারবানীদাতার লকানরূপ লেহ বা মায়ার বন্ধন থাশ্নক বক?                     পৃ ৭৭ 



হজরত ইব্রাবহম আোহর বনশ্নদথর্ মাবনয়া শুধু লকারবানীই কশ্নরন নাই। আোহর বনশ্নদথর্ 
অনুসাশ্নর চবলশ্নত যাইয়া বতবন নাবক ভীষণ অবিকুশ্নণ্ডও পবতত হইয়াবিশ্নলন। হজরত 
ইব্রাবহশ্নমর পদাঙ্ক অনুসরণ বা তাাঁহার কৃতকশ্নমথর অনুকরণ করাই যবদ তাাঁহার অনুসারীশ্নদর 
উশ্নের্য হয়, তশ্নব বতবন লযই তাবরশ্নখ অবিকুশ্নণ্ড পবতত হইয়াবিশ্নলন, লসই তাবরশ্নখ তাাঁহারা 
অবিকুশ্নণ্ড ঝাাঁপ লদন না লকন? 

হজরত ইব্রাবহম তাাঁহার জীবশ্ননর সবথশ্নেষ্ঠ বপ্রয়বস্তুই লকারবানী কবরয়াবিশ্নলন। বতথমান 
লকারবানীদাতাশ্নদর জীবশ্ননর সবথশ্নেষ্ঠ বপ্রয়বস্তু বক দর্-ববর্ টাকা মূশ্নলযর একবট পশু? 

হজত ইব্রাবহশ্নমর লখাদাভবক্ত উত্তরাবধকারসূশ্নে ইসমাইল পাইয়াবিশ্নলন। তাই বনশ্নজশ্নক 
লকারবানী করার বাণী েবশ্নণ মহানশ্নন্দ তাহাশ্নত সম্মবত বদয়াবিশ্নলন এবং বপতার িুবরকার 
নীশ্নচ লস্বচ্ছায় র্য়ন কবরয়াবিশ্নলন। আর বতথমান লকারবানী প্রথায় পশুর সম্মবত থাশ্নক বক? 
একাবধক ললাশ্নক যখন একবট পশুশ্নক চাবপয়া ধবরয়া জশ্নবহ কশ্নরন, তখন লস দৃর্যবট 
বীভৎস বা জঘনয নয় বক?  

মশ্নন করা যাক, মানুশ্নষর লচশ্নয় লবর্ী র্বক্তর্ালী এক অসুর জাবত পৃবথবীশ্নত আববভূথত 
হইয়া, তাহারা পুণযাশ্নথথ মশ্নহশ্বর নামক এক লদবতার নাশ্নম লজারপূবথক মানুষ ববল বদশ্নত 
আরম্ভ কবরল। তখন অসুশ্নরর খাাঁড়ার (িুবরর) নীশ্নচ থাবকয়া মানুষ বক কামনা কবরশ্নব? 
‘মশ্নহশ্বরবাদ ধ্বংস হউক, অসুর জাবত ধ্বংস হউক, অন্ধ ববশ্বাস দূর হউক’ — ইহাই 
ববলশ্নব না বক? 

হজরত ইব্রাবহম বিধাহীন বচশ্নত্তই ইসমাইশ্নলর গশ্নল িুবর চালাইয়াবিশ্নলন। বকন্তু ববলর লর্শ্নষ 
লদবখশ্নলন লয, লকারবাবন হইয়াশ্নি একবট দুম্বা, ইসমাইল তাাঁহার পাশ্নশ্বথ দাাঁড়াইয়া আশ্নিন। 
ঐ সময় দুম্বা লকারবানী না হইয়া প্রকৃতপশ্নে যবদ ইসমাইলই লকারবানী হইশ্নতন, তশ্নব 
তাাঁহার অনুকরশ্নণ মুসবলম জাহাশ্নন আজ কয়বট লকারবানী হইত? 

হজরত ইব্রাবহশ্নমর লকারবানী লদওয়া হইল বশ্নট, বকন্তু ইসমাইল লকারবানী হইশ্নলন না 
এবং লয দুম্বাবট লকারবাবন হইল, তাাঁহার লকনা নয় এবং পাশ্নলরও নয়। অবধকন্তু উহা 
লকাথা হইশ্নত বকভাশ্নব আবসল, তাহাও বতবন জাবনশ্নলন না। ঘটনাবট আজগুবব নয় বক? 

লকারবানী প্রথায় লদখা যায় লয, লকারবানীর পশুর হয় ‘আত্মতযাগ’ এবং লকারবানীদাতার হয় 
‘সামানয স্বাথথতযাগ’। দাতা লয মূশ্নলয পশুবট খবরদ কশ্নরন, তাহাও সমূ্পণথ তযাগ নশ্নহ। পৃ ৭৮ 

লকননা মাংসাকাশ্নর তাহার অবধকাংর্ই গৃশ্নহ প্রতযাবতথন কশ্নর, সামানযই হয় দান। এই 
সামানয স্বাথথতযাশ্নগর বববনমশ্নয় যবদ দাতার স্বগথলাভ হইশ্নত পাশ্নর, তশ্নব লকারবাবনর পশুর 
স্বগথলাভ হইশ্নব বকনা? যবদ না হয়, তশ্নব ঐ সকল পশুর আত্মতযাশ্নগর সাথথকতা বক? আর 
যবদ হয়, তশ্নব সকল পশুর হশ্নব বকনা; অথথাৎ অসদুপাশ্নয় অবজথত (হারাম) অশ্নথথ লদওয়া 
লকারবানীর পশুর স্বগথলাভ হইশ্নব বকনা? যবদ না হয়, তশ্নব ঐ সকল পশুর অপরাধ বক?  

বাইশ্নবল তথা লতৌবরশ্নত পুণযাশ্নথথ বাহুলযরূশ্নপ লগাহতযার বববরণ পাওয়া যায়। হজরত 
ইব্রাবহম ঐ মশ্নতর প্রবতথক বা সমথথক বিশ্নলন এবং হজরত লমাহাম্মদ (দ.) ঐ মত সমথথন 
কবরয়া বগয়াশ্নিন। অবত প্রাচীনকাল হইশ্নতই মানুষ লগাপালন কবরয়া আবসশ্নতশ্নি – 
দুগ্ধপ্রাবপ্তর ও কৃবষকাশ্নজর জনয। বকন্তু মরুময় আরবশ্নদশ্নর্ কৃবষকাজ নাই ববলশ্নলই চশ্নল। 
সুতরাং ওশ্নদশ্নর্ দুগ্ধবতী গাভী কাশ্নজ লাবগশ্নলও বলদগুবল লকান কাশ্নজই লাশ্নগ না। তাই 
আরব লদশ্নর্র ললাশ্নক পুণযাশ্নথথই হউক আর লভাজাশ্নথথই হউক, বাহুলযরূশ্নপ লগাহতযা 
কবরশ্নতন। কাশ্নজই ঐ লদর্ীয় ধমথর্ােগুবলশ্নতও লগাহতযার বযবস্থা লদখা যায়। পোন্তশ্নর 
ভারতবষথ বচরকালই কৃবষপ্রধান লদর্। এশ্নদশ্নর্ লগাজাবত মানুশ্নষর পরম উপকারী পশু। 
কৃবষকাশ্নজর সহায়ক ববলয়া আযথগণ লগাহতযা অনযায় মশ্নন কবরশ্নতন। তাই তাহাশ্নদর 
ধমথর্াশ্নেও ‘লগাহতযা মহাপাপ’ ববলয়া উশ্নেখ আশ্নি। আযথগণ মশ্নন কবরশ্নতন — গাভী 
আমাবদগশ্নক দুগ্ধদান কশ্নর, সুতরাং লস মাবে-সমতুলযা এবং বলদ কৃবষকাশ্নজর সহায়ক 
হইয়া আমাবদগশ্নক প্রবতপালন কশ্নর, তাই লস বপতৃ-সমতুলয, কাশ্নজই উহারা আমাশ্নদর 
সম্মাশ্ননর ও পূজার পাে। অবধকন্তু বহনু্দগণ িাগ ভেণ কশ্নর, অথচ দুগ্ধদাতৃ ববলয়া িাগী 
ভেণ কশ্নর না। বকন্তু ‘দুগ্ধদাতৃ’ ববলয়া লকান পশুর প্রবত মুসলমানশ্নদর কৃতজ্ঞতা নাই। 

কৃবষপ্রধান লদর্গুবলশ্নত আজও বযাপক লেশ্নে গরুর িারা কৃবষকাজ চবলশ্নতশ্নি। যবদও 
ক্ববচৎ ট্রাটরাবদ িারা যাবন্ত্রক চাষাবাশ্নদর লচষ্টা চবলশ্নতশ্নি, উহা কশ্নব লয গরুর চাবহদা 
বমটাইশ্নব, তাহা আজও বলা যায় না। সুতরাং কৃবষপ্রধান লদর্গুবলশ্নত লগাহতযা েবতজনক 
নয় বক? 

২২। পাথর চুম্বন লকন? 
লয সকল ধমথপ্রাণ মুসলমান পববে মক্কা র্হশ্নর হজ্ববক্রয়া সম্পাদন কবরশ্নত যান তাাঁহাশ্নদর 
কতগুবল ববশ্নর্ষ নীবত পালন কবরশ্নত হয়। যথা — তওয়াফ (কাবাগৃহ প্রদবেণ), পৃ ৭৯ 



ববশ্নর্ষত বর্ম্পাঞ্জী, গবরলা ও বানশ্নরর সবহত মানুশ্নষর আকৃবত ও প্রকৃবতর সাদৃর্য যশ্নথষ্ট। 
ইহার কারণ ক্রমবববতথন নয় বক? 

২। আকার্ বক? 
‘আকার্’ ববলশ্নত সাধারণত শুনযস্থান বুঝায়। বকন্তু লকান লকান ধমথাচাযথ ববলয়া থাশ্নকন লয, 
আকার্ সাতবট। ইহা বকরূশ্নপ হয়? যাহা শুনয, তাহা সংখযা িারা সূবচত হয় বকরূশ্নপ? 
যাাঁহারা আকার্শ্নক সংখযা িারা ববভক্ত কশ্নরন, তাাঁহারা ‘আকার্’ ববলশ্নত ‘গ্রহ’লক বুশ্নঝন? 
বকন্তু গ্রহ লতা সাতবট নশ্নহ, নয়বট (অধুনা ১০বট)। বহনু্দ, লবৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান ইতযাবদ 
ধমথ প্রবতথন ও তৎসংক্রান্ত র্াোবদ প্রণয়ণকাল পযথন্ত পবরবচত গ্রশ্নহর সংখযা বিল িয়বট। 
তশ্নব রাহু, লকতু ও সূযথশ্নক গ্রহদশ্নল ধবরয়া নামকরণ হইয়াবিল নবগ্রহ। প্রকৃতপশ্নে সূযথ 
গ্রহ নশ্নহ এবং রাহু ও লকতু হইল চি ও পৃবথবীর িায়া। প্রকৃত গ্রহ হইল বুধ, শুক্র, 
পৃবথবী, মেল, বৃহস্পবত ও র্বন — এই িয়বট। গ্রহরা আকার্ বা শুনয নশ্নহ। 

লকহ লকহ সপ্তাকার্শ্নক পদাশ্নথথর জতয়ারী ববলয়া মশ্নন কশ্নরন। তাহারা বশ্নলন লয, আকার্ 
প্রথমবট জশ্নলর, বিতীয় ললৌশ্নহর, তৃতীয় তাশ্নম্রর, চতুথথ স্বশ্নণথর জতয়ারী। উহারা আরও বশ্নলন 
লয, িাশ্নদ ঝুলান আশ্নলার মত চি, সূযথ ও নেোবদ আকাশ্নর্ ঝুলান আশ্নি। বকন্তু এ সশ্নবর 
প্রমাণ বকিু আশ্নি বক? লকান লকান ধমথশ্নবত্তা আকাশ্নর্র দূরত্ব বনণথয় কবরয়া বগয়াশ্নিন। 
লকননা বলা হইয়া থাশ্নক লয, পৃবথবী হইশ্নত প্রথম আসমান ও তদূশ্নধথ প্রশ্নতযক আসমান 
হইশ্নত প্রশ্নতযক আসমান ও তদূশ্নধথ প্রশ্নতযক আসমান হইশ্নত প্রশ্নতযক আসমান পাাঁচর্ত 
বৎসশ্নরর পথ দূশ্নর দূশ্নর অববস্থত।  

লকান গবতর সাহাশ্নযয দূরত্ব বনণথয় কবরশ্নত হইশ্নল লসই গবতর লবগও জানা দরকার। লস 
যুশ্নগ লরল, বষ্টমার বা হাওয়াই জাহাজ বিল না। সাধারণত পাশ্নয় হাাঁবটয়াই পথ চবলশ্নত 
হইত। ‘পাাঁচর্ত বৎসশ্নরর পথ’ এই ববলয়া যাাঁহারা আকাশ্নর্র দূরত্ব বনণথয় কবরয়াশ্নিন, 
তাাঁহারা উহা — হাতী, লঘাড়া, উট, গাধা বা মানুশ্নষর গবত অথবা হাাঁটা গবত, না লদৌঁশ্নড়র 
গবত তাহা বকিু বশ্নলন নাই। লস যাহা হউক, মানুশ্নষর পাশ্নয় হাাঁটা গবতই মাইশ্নল বহসাব 
কবরয়া লদখা যায় লয, ধমথীয় মশ্নত লকান আকাশ্নর্র দূরত্ব কত মাইল। 

যথারীবত আহার ও ববোম কবরয়া একজন ললাক সাধারণত জদবনক ববর্ মাইল পথ চবলশ্নত 
পাশ্নর। তাহা হইশ্নল এক চাি বৎসশ্নর অথথাৎ ৩৫৪ বদশ্নন চবলশ্নত পাশ্নর          পৃ ৮৪ 

উহা পৃবথবীর মাধযাকষথণ র্বক্তর বাবহশ্নর চবলয়া যাইত এবং মহাকাশ্নর্র র্ীতলস্পশ্নর্থ র্ীতল 
হইয়া কবঠন পাথশ্নরর আকার প্রাপ্ত হইত ও মহাকাশ্নর্ ইতস্তত ভাবসয়া লবড়াইত। কালক্রশ্নম 
পৃবথবী আরও র্ীতল ও কবঠন হইয়া প্রাণীবাশ্নসর লযাগয হইয়াশ্নি এবং মহাকাশ্নর্ ঐ 
ভাসমান পাথরগুবল আজও ভাবসয়া লবড়াইশ্নতশ্নি। উহারা মহাকাশ্নর্ ভাবসয়া লবড়াইশ্নত 
লবড়াইশ্নত লকান লকান সময় পৃবথবীর মাধযাকষথশ্নণর সীমার বভতশ্নর আবসয়া পশ্নড় এবং 
পৃবথবীর আকষথশ্নণর ফশ্নল ভূপবতত হইশ্নত থাশ্নক। ভূপবতত হইবার সময় বায়ুর ঘষথশ্নণ 
উহারা প্রথমত উত্তপ্ত হয়, পশ্নর জ্ববলয়া উশ্নঠ। ঐ সকল পাথরশ্নক ‘উোবপণ্ড’ বশ্নল। বকন্তু 
সাধারণ ললাশ্নক বশ্নল ‘তারা খসা’।১৬ উোবপণ্ডগুবল ওজশ্নন দুই-বতন িটাক হইশ্নত ববর্-
পাঁবচর্ মণ বা তশ্নতাবধক ভাবর হইয়া থাশ্নক। লয সকল উোবপণ্ড আকাশ্নর লিাট, তাহারা 
জ্ববলয়া মধযপশ্নথ বনঃশ্নর্ষ হইয়া ভশ্নস্ম পবরণত হয় এবং লযগুবল আকাশ্নর বড়, তাহারা 
জ্ববলয়া বনঃশ্নর্ষ হইশ্নত পাশ্নর না, আধাশ্নপাড়া অবস্থায় সর্শ্নে ভূপবতত হয়। দহশ্ননর ফশ্নল 
সাধারণত উহাশ্নদর রং হয় কাশ্নলা।  

ঐ রকম লকান উোবপণ্ড ললাকালশ্নয় পবতত হইলল ললাশ্নক উহা সংগ্রহ কবরয়া সযশ্নত্ন রো 
কশ্নর। ঐরূপ সংগৃহীত অশ্ননক আধশ্নপাড়া উোবপণ্ড বড় বড় বমউবজয়শ্নম ববশ্নর্ষত 
কবলকাতা বমউবজয়শ্নমও রবেত আশ্নি। পরীো কবরয়া লদখা বগয়াশ্নি লয, উোর লদহ ও 
পৃবথবীর মাবট-পাথর একই উপাদাশ্নন গবঠত। সুতরাং বুঝা যাইশ্নতশ্নি লয, উোবপণ্ডগুবল 
পৃবথবীর অংর্ববশ্নর্ষ এবং সুদূর অতীতকাশ্নল উহারা পৃবথবীশ্নতই বিল।  

‘লহজরল আশ্নসায়াদ’ পাথরখানা ঐরকম একখণ্ড উোবপণ্ড নয় বক?  

পঞ্চম প্রস্তাব 
[প্রকৃবত ববষয়ক] 

১। মানুষ ও পশুশ্নত সাদৃর্য লকন? 
ধমথাচাযথগণ বশ্নলন লয, যাবতীয় জীশ্নবর মশ্নধয মানুষ আোহতা’লার র্শ্নখর সৃষ্ট জীব। পববে 
মক্কার মাবটর িারা লবশ্নহশ্নস্তর মশ্নধয আদশ্নমর মূবতথ গবঠত হইয়া লবশ্নহশ্নস্তই তাাঁহার থাবকবার 
স্থান বনবদথষ্ট হইয়াবিল।                                                       পৃ ৮১ 



জগশ্নতর যাবতীয় জীশ্নবর নাবক একই সমশ্নয় সৃবষ্ট হইয়াবিল। বকন্তু জগশ্নতর বববভন্ন জীশ্নবর 
লদহ যথা — পশু, পাখী, কীট, পতে ইতযাবদ লকান স্থাশ্ননর মাবটর িারা লকাথায় ববসয়া 
কখন সৃবষ্ট করা হইয়াবিল এবং আদশ্নমর পৃবথবীশ্নত আগমশ্ননর পূশ্নবথই উহারা এখাশ্নন 
বংর্ববস্তার কবরয়াবিল বকনা, উহাশ্নদর অশ্ননশ্নকর সাশ্নথ অশ্ননক ববষশ্নয় মানুশ্নষর 
লসৌসাদৃশ্নর্যর কারণ বক এবং আদশ্নমর লদহ ও বববভন্ন জীশ্নবর লদহ একই বস্তু িারা সৃবষ্ট 
হইয়াবিল বক? 

আদম হইশ্নত আদমী বা মানুষ জাবতর উৎপবত্ত — এই মতবাশ্নদর পযথাশ্নলাচনায় উপশ্নরাক্ত 
প্রেগুবল স্বতই মশ্নন উবদত হয় এবং আরও লয সকল প্রে জাশ্নগ, তাহার সামানয আশ্নলাচনা 
করা যাইশ্নতশ্নি। 

মানুশ্নষর রশ্নক্তর প্রধান উপাদান — লশ্বত কবণকা, ললাবহত কবণকা, জল ও লবণ জাতীয় 
বকিু পদাথথ এবং লদহ ববশ্নেষণ কবরশ্নল পাওয়া যায় — ললৌহ, কাবথন, ফসফরাস ও গন্ধকাবদ 
কবতপয় লমৌবলক পদাথথ। অনযানয জীশ্নবর রশ্নক্তর উপাদানও উহাই লকন? 

জীবগণ আহার কশ্নর তাহাশ্নদর লদশ্নহর স্বাভাববক েয় পূরশ্নণর জনয। ইহাশ্নত লদখা যায় 
লয, লদশ্নহর লয বস্তু েয় হইশ্নতশ্নি, তাহা পূরণ কবরবার জনযই আহাশ্নরর প্রশ্নয়াজন। 
জীবজগশ্নত যখন খাদয-খাদক সম্পকথ ববদযমান, তখন উহাশ্নদর লদহ গঠশ্ননর উপাদানও 
হইশ্নব বহুল পবরমাশ্নণ এক। লযমন — বাঘ মানুষ ভেণ কশ্নর, মানুষ মাি আহার কশ্নর, 
আবার মাশ্নিরা লপাকা-মাকড় খাইয়া বাাঁবচয়া থাশ্নক ইতযাবদ। ইহা হইশ্নত বুঝা যাইশ্নতশ্নি 
লয, উহাশ্নদর এশ্নকর র্রীশ্নরর েয়মান পদাথথ অপশ্নরর র্রীশ্নর বতথমান আশ্নি। মাতৃহীন 
বর্শু যখন লগাদুগ্ধ পাশ্নন জীবন ধারণ কবরশ্নত পাশ্নর, তখন গাভী ও প্রসূবতর লদশ্নহর 
উপাদান এক নয় বক? 

লিগ, জলাতঙ্ক ইতযাবদ লরাগসমূহ ইতর প্রাণী হইশ্নত মানবশ্নদশ্নহ এবং মানবশ্নদহ হইশ্নত 
ইতর প্রাণীশ্নত সংক্রবমত হইশ্নত পাশ্নর। ইহাশ্নত উহাশ্নদর বটসু (Tissue) ও রশ্নক্তর সাদৃর্য 
প্রমাবণত হয় না বক? 

চা, কবফ ও মাদক জাতীয় দ্রবযাবদ গ্রহশ্নণ এবং কতক ববষাক্ত দ্রবয প্রশ্নয়াশ্নগ মানুষ ও পশুর 
একই লেণ প্রকার্ পায়। ইহাশ্নত উভশ্নয়র লপর্ী (Muscle) ও োয়ুর (Nerve) সাদৃর্য 
প্রমাবণত হয় না বক?                                                        পৃ ৮২ 

লগা-মবহষাবদ ললামর্ প্রাণী, মানুষও তাহাই। উহাশ্নদর র্রীশ্নর লযরূপ পরজীবী বাস কশ্নর, 
মানুশ্নষর র্রীশ্নরও তদ্রুপ উকুনাবদ পরজীবী বাস কশ্নর। প্রজনন কাশ্নযথ মানুষ ও অনযানয 
স্তনযপায়ী জীশ্নবর ববশ্নর্ষ লকান পাথথকয নাই। পূবথরাগ, লযৌনবমলন, ভ্রূশ্ননাৎপাদন, সন্তান 
প্রসব ও প্রবতপালন সকলই প্রায় এক রকম লকন? 

মানুশ্নষর সন্তাশ্ননাৎপাদশ্ননর র্বক্তর ববকার্ হয় লযৌবশ্নন। এই র্বক্তর (নারীর) পাবথথব 
ববকার্শ্নক বলা হয় ‘রজঃ’। জীবমাশ্নেই রজঃ না থাবকশ্নলও স্তনযপায়ী প্রায় সকল জীবশ্নকই 
রজঃর্ীলা হইশ্নত লদখা যায়। তশ্নব বববভন্ন জীশ্নবর লযৌবশ্নন লপৌঁবিবার বয়স, ‘রজঃ’-এর 
লেণ ও বস্থবতকাল এক নশ্নহ। তথাবপ একজন মানবীর রজঃ বা ঋতুর অন্তর এক মাস 
(সাধারণত ২৮বদন) এবং একবট বানরীরও ঋতুর অন্তর এক মাস; আর একজন মানবীর 
গভথধারণকাল দর্ মাস (দর্ ঋতুমাস — ২৮০ বদন) এবং একবট গাভীরও ঐরূপ। ইহার 
কারণ বক? ববশ্নর্ষত আবদ নারী বববব হাওয়া নাবক রজঃর্ীলা হইয়াবিল গন্দম লিাঁড়ার 
ফশ্নল, বকন্তু অনযানয স্তনযপায়ী প্রাণীকুল রজঃর্ীলা হয় লকন? 

মানুশ্নষর নযায় পশুপাবখশ্নদরও সন্তানবাৎসলয এবং সামাবজকতা আশ্নি। সশ্নবথাপবর মানুশ্নষর 
ভাষা আশ্নি। বকন্তু পশু-পাখীশ্নদর ভাষা বক আশ্নদৌ নাই? মানুষ লযরূপ আহ, উহ, ইস 
ইতযাবদ অশ্ননক প্রকার র্ে িারা হষথ, ববষাদ, ভয়, লক্রাধ, ঘৃণা ইতযাবদ মানবসক ভাব বযক্ত 
কশ্নর, তদ্রুপ অশ্ননক ইতর প্রাণীও কতগুবল সাশ্নঙ্কবতক র্ে িারা মশ্ননাভাব বযক্ত কবরয়া 
থাশ্নক। গৃহপাবলত কুকুশ্নরর লঘউশ্নঘউ র্শ্নের পাাঁচবট রকমশ্নভদ আশ্নি। ইহাশ্নত র্ত্রুর 
আগমন লবাধক র্ে, হশ্নষথর র্ে, লবদনার র্ে ইতযাবদ লবেত হয়। গৃহপাবলত লমারগ 
প্রায় বাশ্নরাবট র্ে বযবহার কশ্নর। গাভীর হাম্বা রশ্নব বতন-চাবর প্রকার মশ্ননাভাব প্রকাবর্ত 
হয়। ইতর প্রাণী কথা লয এশ্নকবাশ্নরই ববলশ্নত পাশ্নর না, এমন নশ্নহ। ময়না, বটয়া, কাকাতুয়া 
ইতযাবদ পাখীরা মানুশ্নষর মতই কথা ববলশ্নত লর্শ্নখ। তাহা হইশ্নল মানুষ ও জীব-জন্তুর 
ভাষায় পাথথকয লকাথায়? শুধু ধারাবাবহকতা ও বযাপকতায় নয় বক? 

গরু, লঘাড়া, হাবত, বাঘ, বর্য়াল, ববড়াল ইতযাবদ পশুরা পঞ্চ ইবিয় বববর্ষ্ট স্তনযপায়ী জীব, 
মানুষও তাহাই। ঐ সকল পশুর ও মানুশ্নষর রক্ত, মাংস, লমদ, মিা, অবস্থ ইতযাবদ এবং 
অভযন্তরীণ লদহযন্ত্র — হৃৎবপণ্ড, ফুসফুস, িীহা, যকৃত, মূেযন্ত্র, পাকস্থলী ইতযাবদর গঠন, 
বক্রয়া, সংশ্নযাজন ও অববস্থবত তুলনা কবরশ্নল ববশ্নর্ষ পাথথকয লবেত হয় না। পৃ ৮৩ 
 



লেণীর লমঘ জবময়া থাশ্নক, বকন্তু উহার সকল লেণীর লমশ্নঘ বজ্রপাত হয় না লকন? লচৌের্ত 
বৎসর পূশ্নবথ পৃবথবীশ্নত বজ্রপাত বিল না বক? 

সচরাচর লদখা যায় লয, অশ্নপোকৃত উাঁচু স্থাশ্ননই বজ্রপাত হয় লবর্ী। যথা — মাশ্নঠর উচু 
র্সযশ্নেে, বাগাশ্ননর তাল-নাবরশ্নকলাবদ বৃে, র্হশ্নরর উচু দালানাবদ, এমনবক মসবজশ্নদর 
চূড়াশ্নতও বজ্রপাশ্নতর কথা লর্ানা যায়। র্য়তান বক ঐ সমস্ত উচু জায়গায়ই বাস কশ্নর?  

বহনু্দগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, দধীবচ মুবনর অবস্থ িারা বজ্রবাণ জতয়ারী এবং উহা বযবহার 
কশ্নরন লদবরাজ ইি, তাাঁহার র্ত্রু বনপাশ্নতর জনয। ‘জজবমবনশ্চ সুমন্তুশ্চ জবর্ম্পায়ন এবং 
চ। পুনস্তযঃ পুলশ্নহা বজষু্ণ ষশ্নড়শ্নত বজ্র বারকা’—এই মন্ত্রবট উচ্চাবরত হইশ্নল লসখাশ্নন 
বজ্রপাত হয় না।১৮ পোন্তশ্নর মুসলমানগণ ববলয়া থাশ্নকন, ‘লা হওলা অলা কুয়াতা 
ইোববোশ্নহল আবলউল আবজম’ — এই কালাম পাঠ কবরশ্নল লসখাশ্নন বজ্রপাত হয়না। 
এসশ্নবর পরীোমূলক সতয বকিু আশ্নি বক?  

ববজ্ঞানীগণ পরীো কবরয়া লদবখয়াশ্নিন লয, বজ্রবারক (Lightning proof) বযবহার 
কবরশ্নল লসখাশ্নন বজ্রপাত হয় না। র্হশ্নর উচু দালানাবদ জতয়ার কবরয়া ইবঞ্জবনয়ারগণ উহার 
উপশ্নর ‘বজ্রবারক’ সবন্নশ্নববর্ত কশ্নরন এবং তাহাশ্নত বজ্রপাত হইশ্নত দালানাবদ রো পাইয়া 
থাশ্নক। তশ্নব বক বজ্রবারক লদবখয়াই র্য়তা দূর হয়? যবদ তাহাই হয়, তশ্নব র্য়তান দূর 
কবরবার জনয অনযরূপ লকাশ্নসস না কবরয়া ‘বজ্রবারক’ বযবহার করা হয় না লকন? 

বজ্রপাত সম্বশ্নন্ধ জবজ্ঞাবনক তথয বকিুটা জবটল। তশ্নব সংবেপ্ত এইরূপ — গ্রীস্মকাশ্নল লকান 
লকান অঞ্চশ্নল সময়ববশ্নর্শ্নষ বায়ুর ঊধথগবত হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চশ্নলর আকাশ্নর্ যবদ লমঘ 
থাশ্নক এবং লসই লমশ্নঘর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যবদ বনেগবতসম্পন্ন হয়, তাহা হইশ্নল 
লসই বনেগবতসম্পন্ন লমঘ ঊধথগবতসম্পন্ন বায়ুর সংঘশ্নষথর ফশ্নল সময় সময় লমশ্নঘর জলকণা 
ভাবেয়া অণু ও পরমাণুশ্নত পবরণত হয়। সংঘশ্নষথর মাোবধশ্নকয লকান লকান সময় আবার ঐ 
সকল পরমাণু হইশ্নত ইশ্নলক্ট্রন ও লপ্রাটন মুক্ত হইয়া পশ্নড়। ইহার ফশ্নল লমশ্নঘর মশ্নধয ববদুযৎ 
সৃবষ্ট হয়। এইরূপ ববদুযৎযুক্ত লমঘ আকাশ্নর্ থাবকশ্নল তবন্নে ভূবমশ্নত আর একদফা ববদুযৎ 
সৃবষ্ট হয়, ইহাশ্নক ‘আববষ্ট ববদুযৎ’ বশ্নল। এইরূপ অবস্থায় আকাশ্নর্র ববদুযৎ ও মাবটস্থ আববষ্ট 
ববদুযশ্নতর মশ্নধয পরস্পর আকষথণ চবলশ্নত থাশ্নক। মাবটস্থ আববষ্ট ববদুযৎ আকাশ্নর্র ববদুযশ্নতর 
সশ্নে বমবর্বার জনয ভূপৃশ্নষ্ঠর অশ্নপোকৃত উচু স্থাশ্নন যাইয়া উবক মাবরশ্নত থাশ্নক। 
ববদুযতাবেত স্থানবট সূচাগ্রবৎ হইশ্নল লসখাশ্নন ববদুযৎ জবমশ্নত পাশ্নর না, অশ্নল্প      পৃ ৮৮ 

৭ হাজার ৮০ মাইল। সুতরাং পাাঁচর্ত বৎসশ্নর চবলশ্নত পাশ্নর ৩৫ লে ৪০ হাজার মাইল। 
ধমথীয় মশ্নত ইহা প্রথম আকাশ্নর্র দূরত্ব অথথাৎ চশ্নির দূরত্ব। বকন্তু ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত পৃবথবী 
হইশ্নত চশ্নির দূরত্ব প্রায় ২ লে ৩৯ হাজার মাইল। উপশ্নরাক্ত বহসাবমশ্নত চতুথথ আকাশ্নর্র 
দূরত্ব অথথাৎ সূশ্নযথর দুরত্ব ১ লকাবট ৪১ লে ৬০ হাজার মাইল। বকন্তু ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত 
উহা প্রায় ৯ লকাবট ৩০ লে মাইল। লস যাহা হউক, আকাশ্নর্ লয সমস্ত লজযাবতষ্ক আশ্নি, 
লজযাবতববথজ্ঞানীগণ উহার দূরত্ব প্রাপ্ত হইয়াশ্নিন যাবন্ত্রক ও গাবণবতযক সূশ্নে। বকন্তু ধমথগুরুগণ 
উহা পাইশ্নলন লকাথায় বক সূশ্নে?  

ধমথীয় মশ্নত প্রথম আকার্ জশ্নলর জতয়ারী এবং চি লসই জশ্নল ভাবসশ্নতশ্নি। অধুনা প্রথম 
আকাশ্নর্ অথথাৎ চশ্নির লদশ্নর্ মানুষ যাওয়া-আসা কবরশ্নতশ্নিন এবং তাাঁহারা লদবখশ্নতশ্নিন 
লয, চি ভাবসশ্নতশ্নি রূ্শ্ননয এবং লসখাশ্নন জশ্নলর নাম-গন্ধও নাই।  

র্ােীয় মশ্নত চতুথথ আকাশ্নর্র দূরত্ব লদড় লকাবট মাইশ্নলরও কম। অথচ আধুবনক ববজ্ঞানীগণ 
৩ লকাবট মাইশ্নলরও অবধক দূশ্নর শুক্র ও মেল গ্রশ্নহ রশ্নকট লপ্ররণ কবরশ্নতশ্নিন। বকন্তু 
লকাথাও ললাহা, তামা বা লসানার আকার্ (িাদ) লদবখশ্নতশ্নিন না, সবটাই শুনয।  

ধমথগুরুশ্নদর আকার্ ববষয়ক বণথনাগুবল অলীক কল্পনা নয় বক? 

৩। বদবা-রাবের কারণ বক? 
সাধারণত আমরা লদবখয়া থাবক লয, সূযথ প্রতযহ পূবথবদক হইশ্নত উবদত হইয়া পবশ্চমবদশ্নক 
অস্ত যায়। বকন্তু সূযথ লতা লকান জীব নয় লয, লস বনশ্নজই লদৌড়াইশ্নত পাশ্নর। তশ্নব লস চশ্নল 
বক রকম? ইহার উত্তশ্নর লকহ লকহ ববলয়া থাশ্নকন লয, চতুথথ আসমাশ্নন একখানা লসানার 
লনৌকায় সূযথশ্নক রাবখয়া ৭০ হাজার লফশ্নরস্তা সূযথসহ লনৌকাখানা টাবনয়া পূবথবদক হইশ্নত 
পবশ্চমবদশ্নক লইয়া যায় ও সারারাত আরশ্নর্র নীশ্নচ ববসয়া আোহর এবাদত কশ্নর এবং 
প্রাশ্নত পুনরায় সূযথ পূবথবদশ্নক হাবজর হয় (প্রচ্ছদ দ্রষ্টবয)। পোন্তশ্নর বহনু্দশ্নদর পুরাণর্াশ্নে 
বলবখত আশ্নি লয, কর্যপ মুবনর ঔরশ্নস তৎপত্নী অবদবতর গশ্নভথ সূশ্নযথর জি হয়। এই লহতু 
সূশ্নযথর আর এক নাম ‘আবদতয’। ইবন সপ্ত অশ্বযুক্ত রশ্নথ চবড়য়া আকার্ ভ্রমণ কশ্নরন এবং 
অরুণ ঐ রশ্নথর সারবথ।  

লজযাবতববথদ পবণ্ডতগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, সূযথ এক জায়গায় দাাঁড়াইয়া আশ্নি আর তাহা 
হইশ্নত প্রায় ৯ লকাবট ৩০ লে মাইল দূশ্নর থাবকয়া পৃবথবী স্বীয় লমরুদশ্নণ্ডর    পৃ ৮৫ 



উপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরপাক খায়। ইহাশ্নতই বদবারাবে হয় এবং সূযথশ্নক গবতর্ীল 
ববলয়া আমাশ্নদর ভ্রম হয়।  

যবদও ‘সূযথ এক জায়গায় দাাঁড়াইয়া আশ্নি’ — ইহা বলা হইল, বকন্তু প্রকৃতপশ্নে সূযথ এক 
জায়গায় দাাঁড়াইয়া নাই। পৃবথবীর আবহ্নক গবত এবং বাবষথক গবতর নযায় সূশ্নযথরও দুইবট 
গবত আশ্নি। সূযথ স্বীয় লমরুদশ্নণ্ডর উপর প্রায় ২৭ বদশ্নন একবার ঘুরপাক খাইশ্নতশ্নি এবং 
লস আমাশ্নদর নেেজগশ্নতর বযাশ্নসর ১

৩
 দূশ্নর থাবকয়া প্রবত লসশ্নকশ্নণ্ড প্রায় ১৭৫ মাইল লবশ্নগ 

নেেজগশ্নতর লকিশ্নক প্রদবেণ কবরশ্নতশ্নি।১৭ ইহার একপাক লর্ষ কবরশ্নত সূশ্নযথর সময় 
লাশ্নগ প্রায় সাশ্নড় বাইর্ লকাবট বৎসর। বকন্তু মানুষ তাহার সহজ দৃবষ্টশ্নত সূশ্নযথর এই দুইবট 
গবতর লকানবটরও সন্ধান পায় না।  

লস যাহা হউক, বদবা-রাবের লয বতনবট কারণ ববণথত হইল, ইহার মশ্নধয প্রামাণয ও গ্রহণীয় 
লকানবট? 

৪। পৃবথবী বকশ্নসর ওপর প্রবতবষ্ঠত? 
লকহ লকহ বশ্নলন লয, পৃবথবী একবট বলশ্নদর রৃ্শ্নের উপর আশ্নি। লকহ বশ্নলন, পৃবথবী 
একবট মাশ্নির উপর এবং লকহ বশ্নলন, পৃবথবী জশ্নলর উপর অববস্থত। তাহাই যবদ হয়, 
তশ্নব লসই মাি, বলদ বা জল বকশ্নসর উপর অববস্থত? অধুনা বহু পযথটক জল ও স্থল 
এবং ববমানপশ্নথ পৃবথবী প্রদবেণ কবরশ্নতশ্নিন। বকন্তু তাাঁহারা লকহ ওসশ্নবর সাোত পান 
না লকন? ববশ্নর্ষত পৃবথবী যবদ বলশ্নদর রৃ্শ্নের উপর অববস্থত থাশ্নক, তশ্নব লসই বলদবটর 
পানাহাশ্নরর বযবস্থা বক? (প্রচ্ছদ দ্রষ্টবয)  

আধুবনক পবণ্ডতগণ বশ্নলন লয, পৃবথবী লকান বকিুর উপরই প্রবতবষ্ঠত নশ্নহ। পৃবথবীর লকান 
দৃর্যমান অবলম্বন নাই। ইহার সকল বদশ্নকই আকার্ বা শুনযস্থান। ফুটবল লখশ্নলায়াশ্নড়র 
পাশ্নয়র আঘাশ্নত একবট ফুটবল লযমন ভনভন কবরয়া ঘুবরশ্নত ঘুবরশ্নত আকাশ্নর্ (রূ্শ্ননয) 
চবলশ্নত থাশ্নক, পৃবথবীও তদ্রুপ সূযথশ্নক লকি কবরয়া উহার আকষথশ্নণ বাাঁধা থাবকয়া শুশ্ননয 
ঘুবরশ্নতশ্নি। সূশ্নযথর চাবরধাশ্নর একবার ঘুবরয়া আবসশ্নত পৃবথবীর সময় লাশ্নগ ৩৬৫ বদন ৬ 
ঘন্টা। ইহাশ্নক বলা হয় লসৌরবৎসর বা ‘বৎসর’। বাস্তব ঘটনা ইহাই নয় বক? 

                                                             পৃ ৮৬ 

 

৫। ভূবমকশ্নম্পর কারণ বক? 
লকহ লকহ বশ্নলন লয, পৃবথবীধারী বলদ ভারাক্রান্ত হইয়া কখনও রৃ্ে পবরবতথশ্ননর লচষ্টা 
কশ্নর এবং তাহার ফশ্নল পৃবথবী কবম্পত হয়। যবদ ইহাই হয়, তশ্নব একই সমশ্নয় পৃবথবীর 
সকল অঞ্চশ্নল ভূবমকম্প হয় না লকন? 

ভূতত্ত্বববদ পবণ্ডতগশ্নণর মশ্নত — আশ্নিয়বগবরর অিুযৎপাত ও ভূগভথস্থ অবতর্য় উষ্ণ গবলত 
পদাশ্নথথর হঠাৎ স্পশ্নর্থ ফাটল পশ্নথ প্রশ্নবর্ করা সামুবদ্রক জশ্নলর বাষ্পীয় রূপ ধারশ্নণ উহা 
ববশ্নস্ফারশ্নণর লচষ্টা বা অকস্মাৎ ভূস্তর ধ্ববসয়া যাওয়া ইতযাবদ কারশ্নণ ভূবমকম্প হয়।  

আশ্নলাচয দুইবট মশ্নতর মশ্নধয গ্রহণীয় লকানবট? 

৬। বজ্রপাত হয় লকন? 
লকান লকান ধমথপ্রচারক ববলয়া থাশ্নকন লয, স্বগথরাজয হইশ্নত ববতাবড়ত হওয়ার পশ্নরও 
র্য়তান স্বগথরাশ্নজয প্রশ্নবর্ কবরশ্নত পাবরত এবং আোহ কতৃথক পৃবথবীশ্নত প্রশ্নযাজয ভববষযৎ 
কাযথাবলীর বনশ্নদথর্ পূবথাশ্নহ্নই জাবনয়া আবসয়া পৃবথবীশ্নত ভববষযিাণী কবরত। পৃবথবীর ললাক 
র্য়তাশ্ননর ভববষযিাণী সফল হইশ্নত লদবখয়া তাহার উপর ববশ্বাস স্থাপন কবরত। অথথাৎ 
র্য়তান যাহার মুখ বদয়া ভববষযিাণী করাইত, তাহাশ্নকই ললাশ্নক ভগবাশ্নণর নযায় ববশ্বাস 
কবরত এবং সবথর্বক্তমান আোহর কথা এশ্নকবাশ্নরই ভুবলয়া যাইত। এইরূশ্নপ র্য়তান 
লখাদাতা’লার ববরুদ্ধাচরণ কবরত এবং ললাকবদগশ্নক কুপশ্নথ লইয়া যাইবার সুশ্নযাগ পাইত। 
বকন্তু হযরত লমাহাম্মদ (দ.)-এর জশ্নির পলর স্বগথরাশ্নজয র্য়তান যাহাশ্নত প্রশ্নবর্ কবরশ্নত 
না পাশ্নর এবং উপশ্নরাক্ত পদ্ধবতশ্নত মানুষশ্নক ববপশ্নথ বনশ্নত না পাশ্নর, এজনয লখাদাতা’লা 
র্য়তাশ্ননর স্বগথরাশ্নজয প্রশ্নবর্ বচরতশ্নর বনবষদ্ধ কবরয়া লদন এবং লফশ্নরস্তাগণ কড়া হুকুম 
বদয়া লদন, লযন র্য়তান আর স্বগথরাশ্নজয প্রশ্নবর্ কবরশ্নত না পাশ্নর। অবধকন্তু র্য়তান 
ববতাড়শ্ননর অেস্বরূপ লফশ্নরস্তাগণশ্নক বজ্রবাণ প্রদান কশ্নরন। যখনই র্য়তান স্বগথরাশ্নজয 
প্রশ্নবশ্নর্র লচষ্টা কশ্নর, তখনই লফশ্নরস্তগণ র্য়তাশ্ননর উপর বজ্রবাণ বনশ্নেপ কশ্নরন। উহাশ্নক 
আমরা ‘বজ্রপাত’ ববলয়া থাবক। 

উপশ্নরাক্ত বববরণ যবদ সতয হয়, তশ্নব সকল সময় এবং ববনা লমশ্নঘ বজ্রপাত হয় না লকন? 
র্ীত ঋতুশ্নত বজ্রপাত হইশ্নত লর্ানা যায় না লকন? সাধারণত আকাশ্নর্ চাবর   পৃ ৮৭ 
 



লসখাশ্নন আগুন জ্বশ্নল না। এই কারশ্নণই বৃহদায়তশ্ননর কাশ্নঠর গুবড়শ্নত আগুন ধরাইশ্নল, 
উহার অভযন্তর বা লকিভাগ জ্বশ্নল না এবং ববপুল আয়তশ্ননর কাষ্ঠরাবর্শ্নত আগুন বদশ্নলও 
উহার মধযভাশ্নগর কাষ্ঠ থাশ্নক অদগ্ধ। 

হজরত ইব্রাবহম (আ.) যখন ভীষণ অবিকুশ্নণ্ড বনবেপ্ত হইয়াও দগ্ধ হইশ্নলন না, তখন বক 
প্রকৃবতর বনয়শ্নমর বযবতক্রম ঘবটয়া অবির দাবহকা র্বক্ত ললাপ পাইয়াবিল, না বৃহদায়তন 
লহতু কাষ্ঠরাবর্র অভযন্তরভাগ অবিশ্নজন-এর অভাশ্নব অদাহযই বিল? 

লর্ানা যায় লয, আশ্নগর বদশ্নন মুবন-ঋবষশ্নদর লকহ লকহ কুম্ভব প্রবক্রয়া িারা নাবক শ্বাস-
প্রশ্বাস বন্ধ রাবখয়া অথথাৎ অবিশ্নজন িাড়া দীঘথ সময় বাাঁবচয়া থাবকশ্নত পাবরশ্নতন। হযরত 
ইব্রাবহম (আ.) তাহা জাবনশ্নতন বক? নতুবা বতবন অবিশ্নজনরূ্নয স্থাশ্নন বাাঁবচশ্নলন বকরূশ্নপ? 

১২। হযরত নুহ নবীর সমশ্নয়র মহািাবন পৃবথবীর সবথে হইয়াবিল বক? 
ধমথাচাযথগণ ববলয়া থাশ্নকন লয, হযরত নুশ্নহর সমশ্নয় নানাববধ পাপাচার করায় মানুষ ধ্বংস 
করার উশ্নেশ্নর্য লখাদাতা’লা পৃবথবীশ্নত এক গজব (মহািাবন) নাশ্নজল কশ্নরন। চবের্ 
বদবারাে অববরাম বৃবষ্টর ফশ্নল সমস্ত পৃবথবী জশ্নল ডুববয়া বগয়াবিল। এমনবক পবথশ্নতর 
উপশ্নরও ১৫ হাত জল জবময়াবিল। পৃবথবীশ্নত মানুষ, পশু, পাখী, কীট, পতোবদ লকান 
প্রাণীই জীববত বিল না। হযরত নুহ তাহার জাহাশ্নজ লয সকল প্রাণীশ্নদর আেয় বদয়াবিশ্নলন, 
মাে তাহারাই জীববত বিল। 

হযরত আদম হইশ্নত হযরত নুহ দর্ম পুরুষ এবং উক্ত মহািাবন হইয়ািল হযরত 
আদশ্নমর জশ্নির তাবরখ হইশ্নত ১৬৫৬ বৎসর পশ্নর।২০ মাে এক লজাড়া মানুষ হইশ্নত এত 
অল্প সমশ্নয়র মশ্নধয তখন পৃবথবীশ্নত মানুষ খুব লববর্ জবিশ্নত পাশ্নর নাই। ববশ্নর্ষত 
লসকাশ্নলর মানুষ বিল র্ান্ত ও সরল প্রকৃবতর। তথাবপ তাহাশ্নদর পাপকাযথ সহয কবরশ্নত না 
পাবরয়া আোহ জগতময় মহািাবন-রূপ গজব নাশ্নজল কবরশ্নলন, আর বতথমাশ্নন সহয কশ্নরন 
বকরূশ্নপ? বতথমান জগশ্নত পাপকমথ নাই বক? 

ধমথীয় মশ্নত ইরান, তুরান, ইরাক ও আরশ্নবর লকান লকান অংশ্নর্ই তখন ললাশ্নকর বসবত 
বিল। বাকী এবর্য়া, ইউশ্নরাপ ও আবিকায় লকান ললাকই বিল না এবং আশ্নমবরকা ও 
অশ্নষ্ট্রবলয়া বিল অজ্ঞাত। এমতাবস্থায় সমস্ত পৃবথবী বযাবপয়া মহািাবন হইবার কারণ বক 
এবং মানুশ্নষর পাশ্নপর জনয অনযানয প্রাণীরা মবরল লকন?                       পৃ ৯২ 

অশ্নল্প মুক্ত হইয়া আকাশ্নর্র ববদুযশ্নতর সশ্নে বমবর্য়া যায়। বকন্তু ঐ স্থানবট সূচাগ্রবৎ না 
হইশ্নল লসখান হইশ্নত ববদুযৎ মুক্ত হইশ্নত পাশ্নর না। বরং ক্রমর্ জবময়া র্বক্তর্ালী হইশ্নত 
থাশ্নক। আকাশ্নর্র লমশ্নঘ লয ববদুযৎ থাশ্নক, তাহা হইশ্নত মাবটর আববষ্ট ববদুযশ্নতর র্বক্ত লবর্ী 
হইশ্নল, তাহা আকাশ্নর্র ববদুযৎশ্নক টাবনয়া ভূপাবতত কশ্নর। এইভাশ্নব আকাশ্নর্র 
ববদুযৎপতনশ্নক আমরা আমরা বজ্রপাত ববল। ববদুযৎপতশ্ননর তীব্রগবতর পশ্নথ লয সকল 
বায়বীয় পদাথথ ও ধূবলকণা থাশ্নক, উহা জ্ববলয়া তীব্র আশ্নলার সৃবষ্ট হয় এবং বায়ু কম্পশ্ননর 
ফশ্নল হয় র্ে। 

বপ্রয় পাঠক-পাবঠকাগণ, একটু অনুধাবন কবরশ্নলই বুবঝশ্নত পাবরশ্নবন লয, বজ্রপাত লকন 
উচুস্থাশ্নন হয়, লকন সকল লমশ্নঘ ও র্ীতকাশ্নলর লমশ্নঘ হয় না, লকন উচু গাি কাশ্নি থাবকশ্নল 
নীচু গাশ্নি হয় না এবং বজ্রবারক বযবহার কবরশ্নল লকন লসখাশ্নন বজ্রপাত হয় না।  

(ধমথযাজকগণ আশ্নলাচয ববষয়গুবল পযথশ্নবেণ কবরয়া লদবখশ্নবন বক?) 

৭। রাশ্নে সূযথ লকাথায় থাশ্নক? 
আোহর ‘আরর্’ লকাথায় লকানবদশ্নক জাবন না। বকন্তু লকান লকান ধমথপ্রচারক ববলয়া 
থাশ্নকন লয, রাশ্নে সূযথ থাশ্নক আরশ্নর্র নীশ্নচ। লসখাশ্নন থাবকয়া সূযথ সারারাত আোহর 
এবাদত-বশ্নন্দগী কশ্নর এবং লভাশ্নর পূবথাকাশ্নর্ উদয় হয়।  

লসৌর-ববজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, সূযথ প্রায় ৮ লে ৬৪ হাজার মাইল বযাসবববর্ষ্ট অবিবপণ্ড। 
উহার লকশ্নি তাপমাো প্রায় ৬ লকাবট বডগ্রী এবং বাবহশ্নরর তাপমাো প্রায় ৬ হাজার বডগ্রী 
লসবন্টশ্নগ্রড।১৯ প্রজ্জ্বলনরত সূশ্নযথর লদহ হইশ্নত সতত প্রচণ্ড তাপ ও সুতীব্র আশ্নলা ববকীণথ 
হইশ্নতশ্নি এবং সূশ্নযথর লসই আশ্নলার সীমার মশ্নধয থাবকয়া পৃবথবী বনজ লমরুদশ্নণ্ডর উপর 
ঘুরপাক খাইশ্নতশ্নি। ভূ-পৃশ্নষ্ঠর লয অংর্ যখন সূশ্নযথর বদশ্নক থাশ্নক, তখন লসই অংশ্নর্ হয় 
বদন, অপর অংশ্নর্ হয় রাবে।  

পৃবথবীর লয অংশ্নর্ আমরা বাস কবর, তাহার ববপরীত বদশ্নক আশ্নি আশ্নমবরকা রাজয। 
কাশ্নজই আমরা যখন সূশ্নযথর বদশ্নক থাবক, তখন আশ্নমবরকা থাশ্নক ববপরীত বদশ্নক। অথথাৎ 
আমাশ্নদর লদশ্নর্ যখন রাবে, তখন আশ্নমবরকায় বদন এবং আমাশ্নদর লদশ্নর্ যখন বদন, 
তখন আশ্নমবরকায় রাবে। কাশ্নজই রাশ্নে সূযথ থাশ্নক আশ্নমবরকার আকাশ্নর্। এ ববষয়বট সতয 
নয় বক?                                                                    পৃ ৮৯ 



৮। ঋতুশ্নভশ্নদর কারণ বক? 
লকহ লকহ বশ্নলন লয, লদাজশ্নখর িার যখন বন্ধ থাশ্নক, তখন র্ীত ঋতু হয় এবং যখন 
লখালা থাশ্নক, তখন গ্রীস্ম ঋতু। 

আধুবনক পবণ্ডতগণ বশ্নলন লয, সূযথশ্নক লকি কবরয়া এক বতুথলাকার কশ্নে ঈষৎ লহলান 
অবস্থায় থাবকয়া পৃবথবী বার মাশ্নস একবার সূযথশ্নক প্রদবেণ কশ্নর। ইহাশ্নত সূযথ-রবি 
পৃবথবীর উপর কখনও খাড়াভাশ্নব এবং কখনও লতরচাভাশ্নব পশ্নড়। সুতরাং যখন খাড়াভাশ্নব 
পশ্নড়, তখন গ্রীস্ম এবং যখন লতরচাভাশ্নব বা লহবলয়া পশ্নড় তখন হয় র্ীত ঋতু। আশ্নলাচয 
মত দুইবটর মধয গ্রহণীয় লকানবট? 

৯। লজায়ার-ভাটা হয় লকন? 
লকহ লকহ ববলয়া থাশ্নকন লয, পৃবথবীধারী বলদ যখন শ্বাস তযাগ কশ্নর তখন লজায়ার হয় 
এবং যখন শ্বাস গ্রহণ কশ্নর, তখন ভাটা। তাহাই যবদ হয়, পৃবথবীর সব অঞ্চশ্নল একই 
সময় লজায়ার বা ভাটা হয় না লকন? 

ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত লজায়ার-ভাটার ববশ্নর্ষ কারণ হইল চশ্নির আকষথণ। ভূ-পৃশ্নষ্ঠর লয লকান 
স্থাশ্নন চি যখন মধযাকাশ্নর্ থাশ্নক, তখন লসই স্থাশ্নন চশ্নির আকষথণ লজারাশ্নলা থাশ্নক এবং 
চি বদগশ্নন্ত থাবকশ্নল তখন আকষথণ হয় েীণ। কাশ্নজই চি মধযাকাশ্নর্ থাবকশ্নল লযখাশ্নন 
লজায়ার হয়, বদগশ্নন্ত থাবকশ্নল লসখাশ্নন ভাটা। অবধকন্তু ভূপৃশ্নষ্ঠর লয অংশ্নর্ যখন লজায়ার 
বা ভাটা হয়, তাহার ববপরীত পৃশ্নষ্ঠও তাহাই হয়, তাহার ববপরীত পৃশ্নষ্ঠও তখন লজায়ার 
বা ভাটা হইয়া থাশ্নক। তাই একই স্থাশ্নন লজায়ার বা ভাটা হয় জদবনক (২৪ ঘন্টা) দুই 
বার। 

আশ্নলাচয দুইবট মশ্নতর মশ্নধয বাস্তব লকানবট? 

১০। উত্তাপববহীন অবি বকরূপ? 
লর্ানা যায় লয, বাদর্াহ নমরূদ হজরত ইব্রাবহম (আ.)-লক বধ কবরবার জনয ভীষণ 
অবিকুশ্নণ্ড বনশ্নেপ কবরয়াবিশ্নলন। বকন্তু আোহতা’লার অসীম কৃপায় বতবন মারা যান নাই 
বা তাাঁহার লদশ্নহর লকান অংর্ দগ্ধ হয় নাই। বস্তুত এই জাতীয় ঘটনার কাবহনী   পৃ ৯০ 

 

জগশ্নত ববরল নয়। বববভন্ন যুশ্নগর বববভন্ন লকচ্ছা-কাবহনীশ্নত এরূপ অশ্ননক ঘটনার বববরণ 
পাওয়া বগয়াশ্নি।  

লসকাশ্নল বহনু্দশ্নদর ধারণা বিল লয, সতী নারী অবিদগ্ধ হয় না। তাই রাম-জায়া সীতা 
লদবীশ্নক অবিপরীো করা হইয়াবিল। সীতা দীঘথকাল রাবশ্নণর হাত একাবকনী ববন্দনী 
থাকায় তাাঁহার সতীশ্নত্ব সশ্নন্দহবর্ত তাাঁহাশ্নক অবিকুশ্নণ্ড বনশ্নেপ করা হয়। বকন্তু উহাশ্নত 
নাবক তাাঁহার লকর্াগ্রও দগ্ধ হয় নাই। আর আজকাল লদখা যায় লয, বচতানশ্নল সতী বা 
অসতী, সকল রমণীই দগ্ধ হয়।  

ইহাশ্নত মশ্নন হয় লয, হয়ত অবিশ্নদব দাহয পদাথথ মাশ্নেই দহন কশ্নর, সতী বা অসতী 
কাহাশ্নকও খাবতর কশ্নর না, নতুবা বতথমানকাশ্নল সতী নারী একবটও নাই। 
হজরত ঈসা (আ.)-এর জশ্নির প্রায় দুই হাজার বৎসর পূশ্নবথ পাবর্থ ধশ্নমথর প্রবতথক 
লজাশ্নরায়াস্টার বনজশ্নদশ্নহ উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢাবলয়া বদয়া অশ্নলৌবকক বক্রয়া লদখাইশ্নতন। 
কযাবপশ্নডাবসয়ার অন্তগথত ডায়ানার মবন্দশ্নর পুশ্নরাবহতগণ উত্তপ্ত লাল বশ্নণথর ললাহার উপর 
বদয়া যাতায়াত কবরয়া ললাকবদগশ্নক স্তবম্ভত কবরশ্নতন। ভারতবশ্নষথ ববশ্নর্ষভাশ্নব বাংলাশ্নদশ্নর্ 
গাজন্নাশ্নথর সন্নযাসীগণ জ্বলন্ত অবিকুশ্নণ্ডর উপর বদয়া যাতায়াত কবরয়া ললাশ্নকর ববশ্বাস 
উৎপাদন কবরশ্নতন।  

জাপাশ্ননর ‘বসন্ট’ পুশ্নরাবহতগণ তাাঁহাশ্নদর ‘মাৎসুরী’র (উৎসশ্নবর) সময় অশ্ননক অশ্নলৌবকক 
বক্রয়া লদখাইয়া থাশ্নকন। সবথশ্নর্ষ্ঠ বক্রয়াবটর নাম ‘হাই ওয়াতারী’। অথথাৎ জ্বলন্ত আগুশ্ননর 
উপর বদয়া যাতায়াত করা। জ্বলন্ত আগুশ্ননর উপর বদয়া পুশ্নরাবহতগণ লতা হাাঁশ্নটনই, 
অবধকন্তু হাত ধবরয়া দর্থকশ্নদরও হাাঁটাইশ্নত পাশ্নরন। ‘বসন্ট’ পুশ্নরাবহতগণ আর একবট 
ববভূবত প্রদর্থন কবরয়া থাশ্নকন, উহার নাম ‘কুগা-দুচী’ অথথাৎ ফুটন্ত জশ্নলর িারা োন 
করা।২৩  

উপশ্নরাক্ত অবিঘবটত ববভূবতগুবল সম্পশ্নকথ ববশ্বববখযাত যাদুকর (Magician) বপবস সরকার 
মহার্য় ববলয়াশ্নিন, বতথমান কাশ্নলর জবজ্ঞাবনক গশ্নবষণার ফশ্নল উহার লভৌবতক 
(অশ্নলৌবকক) অংর্ চবলয়া যাইয়া ‘মযাবজক’ অংর্বট বাবহর হইয়া পবড়য়াশ্নি। অথথাৎ বতবন 
উহার অবধকাংর্ই প্রদর্থন কবরশ্নত পাবরশ্নতন ও কবরশ্নতন।  
বতথমান জবজ্ঞাবনক গশ্নবষণার ফশ্নল জানা বগয়াশ্নি লয, দহশ্ননর একমাে সহায়ক হইল 
‘অবিশ্নজন’। ইহা এক প্রকার বায়বীয় পদাথথ। লযখাশ্নন অবিশ্নজশ্ননর অভাব,  পৃ ৯১ 



খৃষ্টপূবথ ৪০০৪ সাশ্নল        হজরত আদম সৃষ্ট হন। 
খৃষ্টপূবথ ৩০৭৪ সাশ্নল        হজরত আদশ্নমর মৃতুয হয়। 
খৃষ্টপূবথ ৪২৪১ সাশ্নল         বমর্শ্নর বসবরয়াস নেশ্নের আববষ্কার হইশ্নত বষথ গণনা আরম্ভ 
হয়। 
খৃষ্টপূবথ ৪৪৪১ সাশ্নল         বমর্শ্নর ‘লসাবথক চক্র’ আববষৃ্কত হয় (ঊষাকাশ্নল উদয় হইশ্নত 
মহাকার্ প্রদবেণ কবরয়া বসবরয়াস নেেবটর আবার পূবথ স্থাশ্নন বফবরয়া আবসশ্নত সময় 
লাশ্নগ প্রায় ১৪০০ বৎসর। এই সুদীঘথ কালবটশ্নক বলা হয় ‘লসাবথক চক্র’)। 
খৃষ্টপূবথ ৪২২১ সাশ্নল         বমর্শ্নর পবঞ্জকা আববষৃ্কত হয়। 
খৃষ্টপূবথ ৩০৯৮-৩০৭৫ সাশ্নল বমর্শ্নর নীলনশ্নদর পবশ্চশ্নম বগজাশ্নত রাজা খুফুর সমাবধর 
উপর ১৩ একর জবম বযাবপয়া ৪৮১ ফুট উচু একবট বপরাবমড জতয়ার হয়৪৩ 
খৃষ্টপূবথ ৫০০০ সাশ্নলর       জতয়ারী পাথশ্নরর হাবতয়াশ্নরর সবহত লসানা, রূপা, তামা 
প্রভৃবত ধাতুর বজবনস পাওয়া বগয়াশ্নি বমর্শ্নরর অন্তগথত লনগাদা, এবমশ্নডাস, এল-আমরা 
প্রভৃবত অঞ্চশ্নলর কবরগুবলশ্নত। 
খৃষ্টপূবথ ৪০০০ সাশ্নল         বমর্শ্নর চাষাবাদ বিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া বগয়াশ্নি নীল 
নশ্নদর পবশ্চশ্নম ফাইয়ুম ও লমবরমশ্নড অঞ্চশ্নল এবং মধয ইরাশ্ননর পবশ্চম সীমাশ্নন্ত ‘বসয়ালফ’ 
অঞ্চশ্নল। 
খৃষ্টপূবথ ৫০০৮-৪৫০০ সাশ্নল      পযাশ্নলস্টাইশ্ননর কারশ্নমল পাহাশ্নড়র ‘ওয়াবদ এল-নাটুফথ’ 
স্থাশ্ননর প্রাচীন অবধবাসী নাটুবফথয়ানরা বকিু চাষাবাদ কবরত তাহার প্রমাণ আশ্নি।  
খৃষ্টপূবথ ৪৩০০ সাশ্নলর            পূশ্নবথর ললাকবসবতর প্রমাণ পাওয়া বগয়াশ্নি পবশ্চম 
ইরাশ্ননর কার্াশ্ননর কািাকাবি ‘লটল-বর্য়ালফ’ স্থাশ্নন। লসখাশ্নন ১৭বট ভিসূ্তশ্নপ ৯৯ ফুট উাঁচু 
একবট বঢববর সবচাইশ্নত নীশ্নচর ভিসূ্তপবটশ্নত ললাকবসবতর প্রমাণ পাওয়া বগয়াশ্নি।   
খৃষ্টপূবথ ৭০০০ সাশ্নল         ললাকবসবতর প্রমাণ পাওয়া বগয়াশ্নি লমাসাশ্নলর 
বনকটস্থ ‘লটপ পাওয়া’লত। লসখাশ্নন ২৬বট ভিসূ্তপ বমবলয়া ১০৪ ফুট উাঁচু একবট বঢববর 
সবচাইশ্নত নীশ্নচর ভিসূ্তপবটশ্নত ললাশ্নকর বসবত বিল।  
খৃষ্টপূবথ ৩৪০০ সাশ্নল             বমর্শ্নর রাজা লমশ্ননশ্নসর রাজত্ব আরম্ভ হয়।     পৃ ৯৬ 

মানুশ্নষর জীবন হরণ করা আজ্রাইল লফশ্নরস্তার কাজ। লস আোহর আশ্নদর্ পাইশ্নল লয 
লকান সমশ্নয়, লয লকান অবস্থায়ই মানুশ্নষর ‘জান-কবজ’ কবরয়া বনশ্নত পাশ্নর এবং গুবটকতক 
পাপীর ‘জান-কবজ’ করা হয়ত তাহার এক মুহুশ্নতথর কাজ। মানুশ্নষর মৃতুযই যবদ আোহর 
কাময হইত, তশ্নব বতবন আজ্রাইলশ্নক বদয়া উহা এক মুহুশ্নতথ করাইশ্নত পাবরশ্নতন। বকন্তু 
তাহা না করাইয়া বতবন চবের্ বদন স্থায়ী িাবশ্ননর বযবস্থা কবরশ্নলন লকন? 

ভূমণ্ডশ্নল জশ্নলর পবরমাশ্নণর হ্রাস-বৃবদ্ধ নাই, আশ্নি শুধু স্থানান্তর ও রূপান্তর। লকান লদশ্নর্র 
উপর লয পবরমাণ বৃবষ্টপাত হয়, তৎসবন্নবহত সাগরাবদর জল লসই পবরমাণ কবময়া যায়। 
লকননা বাষ্পাকাশ্নর ঐ জল সাগরাবদ হইশ্নতই আবসয়া থাশ্নক, আর জশ্নলর একবট ববশ্নর্ষ 
ধমথ এই লয, বাবহশ্নরর লকান র্বক্তর প্রশ্নয়াগ না হইশ্নলও উহার উপবরভাগ থাশ্নক সমতল। 

অরারট পবথশ্নতর চতুবদথশ্নকই বভন্ন বভন্ন সাগর অববস্থত। যথা — কৃষ্ণ সাগর, কাবস্পয়ান 
সাগর, পারসয উপসাগর, ললাবহত সাগর, ভূমধযসাগর ইতযাবদ। অরারট পবথশ্নতর চূড়ার 
উপর নাবক পনর হাত জল জবময়াবিল এবং হজরত নুশ্নহর জাহাজখানা ঐ পবথশ্নতর চূড়ায় 
আটকাইয়াবিল (লতৌবরশ্নত বলবখত অরারট পবথতশ্নক মুসলমানগণ বশ্নল ‘যুদী’ পাহাড়)। বকন্তু 
ঐ পবরমাশ্নণ সাগরগুবলর জল কবময়াবিল বকনা? যবদ কবময়া থাশ্নক, তাহা হইশ্নল সাগশ্নরর 
নীচু জশ্নলর সবহত অরারট পবথশ্নতর উচু জল চবের্ বদন বস্থরভাশ্নব দাাঁড়াইয়া থাবকল 
বকরূশ্নপ, জল কাত হইয়বিল বক? 
প্রবল প্রবাশ্নহর ফশ্নল হয়ত সমুশ্নদ্রর জল আবসয়া লকান লদর্ িাববত কবরশ্নত পাশ্নর এবং 
বায়ুর লবগ প্রর্বমত না হওয়া পযথন্ত ঐ জল স্থলভাশ্নগর উপর দাাঁড়াইয়া থাবকশ্নত পাশ্নর। 
বকন্তু আশ্নলাচয িাবশ্নন লকানরূপ বায়ুপ্রবাহ বিল না, বিল অববরাম বৃবষ্ট।২১ ঐ িাবশ্নন 
লকানরূপ ঝড়-বনযা হওয়ার প্রমাণ আশ্নি বক? 

হজরত নুশ্নহর জাহাজখানা নাবক জদশ্নঘথয ৩০০ হাত, প্রশ্নস্থ ৫০ হাত ও উচ্চতায় ৩০ হাত 
বিল এবং িাবশ্ননর মাে সাতবদন পূশ্নবথ উহা জতয়াশ্নরর জনয লখাদাতা’লার বনকট হইশ্নত 
হযরত নুহ ফরমাশ্নয়র্ পাইয়াবিশ্নলন২২।   

বতথমান ববজ্ঞাশ্ননর যুশ্নগ ললাহা-লক্কড়, কলকব্জা ও ইবঞ্জন-লমবর্শ্ননর অভাব নাই। তথাবপ 
ঐ মাশ্নপর একখানা জাহাজ মাে সাত বদশ্নন লকান ইবঞ্জবনয়ার জতয়ার কবরশ্নত পাশ্নরন না। 
হজরত নুহ উহা পাবরশ্নলন বকরূশ্নপ? নদ-নদী ও সাগরববরল মরুশ্নদশ্নর্ সূেধর   পৃ ৯৩ 



ও কাশ্নঠর অভাব বিল না বক? ববশ্নর্ষত কাঠ লচরাইশ্নয়র যন্ত্র বিল বক? অবধকন্তু ইহারই 
মশ্নধয পৃবথবীর যাবতীয় পশু-পেী ও কীট-পতোবদ লজাড়া লজাড়া এবং যাবতীয় গাি-
পালার বীজ সংগ্রহ কবরয়া জাহাশ্নজ লবাঝাই কবরশ্নলন লকান সময়? 

উক্ত িাবশ্নন নাবক পৃবথবীর সকল প্রাণীই ববনষ্ট হইয়াবিল, মাে জাহাশ্নজ আবেত কশ্নয়কবটই 
জীববত বিল। বতথমান জগশ্নতর প্রাণীই নাবক ঐ জাহাশ্নজ আবেত প্রাণীর বংর্ধর। তাহাই 
যবদ হয়, তশ্নব মানুষ ও পশু-পাখী লসখান হইশ্নত আবসশ্নত পাবরশ্নলও, লকাঁশ্নচা ও র্ামুকগুবল 
বাংলাশ্নদশ্নর্ আবসল বকভাশ্নব?  

ষষ্ঠ প্রস্তাব 
[ববববধ] 
১। আদম বক আবদমানব? 
বহনু্দ মশ্নত ব্রহ্মার মানসপুে ‘মনু’ হইশ্নত মানশ্নবর উৎপবত্ত। ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানশ্নদর 
মশ্নত ‘আদম’ হইশ্নত আদমী বা মানুশ্নষর উৎপবত্ত হইয়াশ্নি এবং পারবসকগশ্নণর মশ্নত 
আবদমানব ‘লগওমাড’।  

জীবতত্ত্বববদ পবণ্ডতগশ্নণর মশ্নত জীবসৃবষ্টর আবদশ্নত অবতেুদ্র একশ্নকাষবববর্ষ্ট জীব ‘এবমবা’ 
(Ameba) ক্রমবববতথন ও ক্রমবববধথশ্ননর ফশ্নল প্রথশ্নম বযাশ্নটবরয়া, তাহা হইশ্নত স্পঞ্জ, মৎস, 
সরীসৃপ, পশু ইতযাবদ বহু জীশ্নব রূপান্তবরত হইয়া লর্শ্নষ বন-মানুষ (Anthorpaidape) 
ও তাহাশ্নদর ক্রশ্নমান্নবতর ফশ্নল বতথমান সভয মানুষ উৎপবত্ত হইয়াশ্নি। কশ্নয়ক লকাবট বৎসর 
পূশ্নবথ পৃবথবীর অবববচ্ছন্ন জলরাবর্শ্নত ‘এবমবা’ জিলাভ কবরয়াবিল এবং বববতথশ্ননর ফশ্নল 
তাহা হইশ্নত পৃবথবীর সবথে নানাববধ জীব সৃবষ্ট হইয়াশ্নি। 

মানুশ্নষর আবদ জি সম্পশ্নকথ এ সকল বভন্ন বভন্ন মতবাদ শুবনয়া সাধারণ ললাক লকানও 
বসদ্ধাশ্নন্ত লপৌঁবিশ্নত পাশ্নর বক? লয সম্প্রদাশ্নয়র মশ্নধয লয মতবাদ প্রচবলত আশ্নি, তাহারা 
মানুষশ্নক লসই মতবাদই ববশ্বাস করাইশ্নত চায়। বকন্তু সাধারণ মানুশ্নষর মশ্নন ইহাশ্নত লয 
সকল প্রে জাশ্নগ, তাহার বকিু আশ্নলাচনা করা যাক।                            পৃ ৯৪ 

 

বহনু্দ মশ্নত মনুর জি ভারশ্নত এবং খৃষ্টানাবদ লসবমবটক জাবতর মশ্নত আদশ্নমর প্রথম 
বাসস্থান আরব লদশ্নর্। অনযানয লয লকান মশ্নতই হউক, মানুশ্নষর আবদ জি এবর্য়ার 
বাবহশ্নর নয়।  

আবদ মানব যবদ এবর্য়ায়ই জিলাভ কবরয়া থাবকত, তাহা হইশ্নল বংর্বৃবদ্ধর সশ্নে সশ্নে 
এবর্য়ার বববভন্ন অঞ্চশ্নল এবং ইউশ্নরাপ ও আবিকার মশ্নধযই বসবত ববস্তার ঘবটত। লকননা 
ইহারা পরস্পর প্রায় অবববচ্ছন্ন। বকন্তু আশ্নমবরকা ও অশ্নষ্ট্রবলয়ার আবদম অবধবাসীগণ বক 
প্রকাশ্নর জবিল? কলম্বাস সাশ্নহশ্নবর আশ্নমবরকা ও কযাশ্নেন কুক-এর অশ্নষ্ট্রবলয়া আববষ্কাশ্নরর 
পূশ্নবথ লসখাশ্নন বক লকান ললাক যাতায়াশ্নতর প্রমাণ আশ্নি?  

আদম লযখাশ্নন বাস কবরশ্নতন, তাহার নাম বিল ‘এদন উদযান’। লসই উদযানবট বতথমান 
তুরস্ক লদশ্নর্র পূবথাঞ্চশ্নল ইউশ্নিবটস ও টাইগ্রীস (ফরাৎ ও বহশ্নেকল) নদীিশ্নয়র উৎপবত্তর 
এলাকার মশ্নধয অববস্থত বিল (৮নং টীকা দ্রষ্টবয)। মহাপ্রভুর বনবষদ্ধ ফল ভেশ্নণর অপরাশ্নধ 
আদম এদন উদযান হইশ্নত ববতাবড়ত হইয়া বহু বৎসর লঘারাশ্নফরার পর আরশ্নবর 
আরাফাশ্নত তাাঁহার েীর সবহত বমবলত হন এবং ঐ অঞ্চশ্নলই কালাবতপাত কশ্নরন।  

আবদকাশ্নল পৃবথবীশ্নত মানুষ বিল অল্প এবং ভূপৃশ্নষ্ঠর সবথে মানুশ্নষর বসবত বিল না, বিল 
উবথর অঞ্চশ্নল। তাই প্রথম ললাকবসবত ও সভযতা বৃবদ্ধ পাইয়াবিল নীল, ইউশ্নিবটস ও 
টাইগ্রীস নদী ববশ্নধৌত বমর্র ও লমশ্নসাপশ্নটবময়ায় এবং ভারশ্নতর বসনু্ধ নলদর অববাবহকা 
অঞ্চশ্নল। কালবদয়া, বযাববশ্নলাবনয়া প্রভৃবত লদর্গুবলও ইউশ্নিবটস ও টাইগ্রীস নদীর 
অববাবহকা অঞ্চল এবং ‘এদন’ স্থানবটও তাহাই।  

জীবববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত পৃবথবীশ্নত মানুশ্নষর আববভথাব হইয়াবিল লে লে বৎসর পূশ্নবথ। তশ্নব 
আধুবনক লচহারার মানুশ্নষর আববভথাব ঘবটয়াশ্নি মাে প্রায় ৩০ হাজার বৎসর পূশ্নবথ। 
আদশ্নমর আববভথাশ্নবর সমকাশ্নল ও তাহারও পূশ্নবথ পৃবথবীর বববভন্ন অঞ্চশ্নল লয মানুশ্নষর 
বসবত বিল, ভূতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বববদগণ পৃবথবীর বববভন্ন অঞ্চল হইশ্নত তাহার ভুবর ভুবর 
প্রমাণ পাইয়াশ্নিন। চীন ও ভারতাবদর নযায় দূরশ্নদশ্নর্র কথা না-ই ববললাম, আরশ্নবর 
বনকটবতথী বমর্র, পযাশ্নলস্টাইন ও বযাববশ্নলান ইতযাবদর মত স্থাশ্নন মানব সভযতার লয অজস্র 
বনদর্থন পাওয়া বগয়াশ্নি, বনশ্নে তাহার মশ্নধয কশ্নয়কবটর আশ্নলাচনা করা যাইশ্নতশ্নি, যাহা 
আদশ্নমর সমকালীন বা তাহারও পূশ্নবথর ববলয়া সােয লদয়। যথাঃ                 পৃ ৯৫                                                              



হইয়াশ্নি — সুপ সাগর। ধমথযাজকগণ বশ্নলন লয, লখাদাতা’লার হুকুশ্নম হজরত মুসা তাাঁহার 
হাশ্নতর (লাবঠ) িারা জশ্নলর উপর আঘাত কবরশ্নতই নদীর এপার হইশ্নত ওপার পযথন্ত 
একবট (মতান্তশ্নর বারবট) রাস্তা হইয়া লগল এবং রাস্তার উভয় পাশ্নশ্বথ প্রাচীশ্নরর আকাশ্নর 
জলরাবর্ দাাঁড়াইয়া রবহল। জলবধর তলশ্নদর্ বদয়া শুকনা পশ্নথ ববনইস্রাইলগণ এপাশ্নর 
আবসশ্নল, লফরাউন সনসশ্ননয ঐ পথ বদয়া ববনইস্রাইলগশ্নণর পশ্চাদ্ধাবন কবরল। লফরাউন 
ঐ পশ্নথর মধযভাশ্নগ আবসশ্নল হঠাৎ জলপ্রাচীর ভাবেয়া পবড়ল এবং লফরাউন সদশ্নল ডুববয়া 
মবরল।  
আবার লকহ লকহ ববলয়া থাশ্নকন লয, ববনইস্রাইলশ্নদর বাশ্নরাবট বংর্ বা দশ্নলর জনয বাশ্নরাবট 
বভন্ন বভন্ন রাস্তা হইয়াবিল এবং প্রশ্নতযক রাস্তার মাঝখাশ্নন জশ্নলর প্রাচীর বিল। ঐ সকল 
রাস্তায় চবলবার কাশ্নল এক দশ্নলর ললাক অনয দশ্নলর ললাকশ্নক লদবখশ্নত না পাইয়া উবিি 
হইল, ঐ সকল প্রাচীশ্নরর গাশ্নয় জানালা এবং বখড়কীও হইয়াবিল।  

বলা হইয়া থাশ্নক লয, আোহ হায়াত, মউত, লরশ্নজক ও লদৌলত — এই চাবরবট ববষয় বভন্ন 
আর সমস্ত কাশ্নজর েমতাই মানুষশ্নক দান কবরয়াশ্নিন। আোহ মানুষশ্নক বর্খাইয়াশ্নিন 
লরল, বষ্টমার, হাওয়াই জাহাজ, ডুশ্নবা জাহাজ ও রশ্নকট জতয়ার কবরশ্নত; বতবন বর্খাইয়াশ্নিন 
লটবলগ্রাফ, লটবলশ্নফান, লরবডও ও লটবলবভর্ন জতয়ার কবরশ্নত এবং আরও কত বকিু। বকন্তু 
এই পারমাণববক যুশ্নগর লকান মানুষশ্নক আজ পযথন্ত আোহ জশ্নলর িারা (বরশ্নফর নশ্নহ) 
প্রাচীর, জানালা, বখড়কী-কবাট ইতযাবদ জতয়ার করা বর্ো বদশ্নলন না লকন? 
বকিুটা অপ্রাসবেক হইশ্নলও এখাশ্নন আর একবট ববষশ্নয়র অবতারণা কবরশ্নতবি। 
ধমথযাজকশ্নদর কবথত জশ্নলর প্রাচীর ও বখড়কী-কবাটাবদর আখযান কতটুকু সতয তাহা 
জাবন না; বকন্তু ‘লফরাউন’-এর মৃতুয সমূ্পণথ সতয নশ্নহ। অশ্ননশ্নক মশ্নন কশ্নরন লয, ‘লফরাউন’ 
লকান ববশ্নর্ষ বযবক্তর নাম এবং লস হাজার বৎসর জীববত বিল। আসশ্নল ‘লফরাউন’ লকান 
বযবক্তববশ্নর্শ্নষর নাম নয় এবং হাজার বৎসর বাাঁবচয়াও বিশ্নলন না। লসকাশ্নলর 
বমর্রাবধপবতশ্নদর উপাবধ বিল ‘লফরাউন’। লফরাউনশ্নদর মশ্নধয লকহ লকহ দুদথান্ত বিল বশ্নট, 
বকন্তু লকহ লকহ বিশ্নলন গুণী-জ্ঞানী ও মহান বযবক্তর অবধকারী। হজরত মুসার আমশ্নল 
বমর্শ্নরর লফরাউন বা সম্রাট বিশ্নলন প্রথম ‘লসবট’র পুে বিতীয় ‘লরশ্নমবসস’। হজরত মুসার 
জশ্নির আশ্নগর বৎসর খৃষ্টপূবথ ১৩৫২ সাশ্নল বতবন বসংহাসন লাভ কশ্নরন এবং ৬৭ বৎসর 
রাজত্ব কবরয়া খৃ.পূ. ১২৮৫ সাশ্নল জলমি হইয়া প্রাণতযাগ কশ্নরন।২৪       পৃ ১০০ 

খৃষ্টপূবথ ৮০০০ সাশ্নল         ললাকবসবতর প্রমাণ পাওয়া বগয়াশ্নি বসবরয়ার উত্তর উপকূশ্নল 
‘বাস-সামরা’লত। লসখাশ্নন ৪০ ফুট উাঁচু একবট বঢববর নীশ্নচ ললাকবসবতর বচহ্ন আশ্নি।৪৪ 
পববে লতৌবরত গ্রশ্নন্থ ববণথত আশ্নি, “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূবথবদশ্নক এদশ্নন, এক উদযান 
প্রস্তুত কবরশ্নলন এবং লসই স্থাশ্নন আপনার বনবমথত ঐ মনুষযশ্নক রাবখশ্নলন। আর সদাপ্রভু 
ঈশ্বর ভূবম হইশ্নত সবথজাতীয় সুদৃর্য ও সুখদায়ক বৃে এবং লসই উদযাশ্ননর মধযস্থাশ্নন 
জীবনবৃে ও সদজ্ঞানদায়ক বৃে উৎপন্ন কবরশ্নলন। আর উদযাশ্নন জল লসচনাশ্নথথ এদন 
হইশ্নত এক নদী বনগথত হইল, উহা তথা হইশ্নত বববভন্ন হইয়া চতুমুথখ হইল।”৪৫ 

উক্ত বববরশ্নণ লদখা যায় লয, সদাপ্রভু পূবথবদশ্নক এদশ্নন এক উদযান প্রস্তুত কবরশ্নলন। বকন্তু 
উহা লকান স্থান হইশ্নত পূবথ — অথথাৎ আদশ্নমর সৃবষ্টর স্থান, না লতৌবরত ললখশ্নকর বাসস্থান, 
তাহা স্পষ্ট লবাধগময হয় না। হয়ত ললখশ্নকর বাসস্থানই হইশ্নব। লতৌবরশ্নতর ললখক লবাধহয় 
লকনান লদর্বাসী বহব্রু সম্প্রদাশ্নয়র লকান অনামা বযবক্ত বিশ্নলন এবং এদন স্থানবট লকনান 
লদর্ হইশ্নত প্রায় পূবথবদশ্নক অববস্থত বিল। লতৌবরশ্নতর বণথনামশ্নত — সদাপ্রভু ভূবম হইশ্নত 
সবথজাতীয় ‘সুদৃর্য’ ও ‘সুখাদযদায়ক’ বৃে ঐ বাগাশ্নন উৎপন্ন কবরশ্নলন। সচরাচর আমরা 
লদবখয়া থাবক লয, পরশ্নমশ্বশ্নরর সৃষ্ট (প্রকৃবতজাত) গাি-গািড়ার সমাশ্নবর্শ্নক কখনও বাগান 
বলা হয় না, বলা যায় ‘বন’ বা ‘জেল’। লকননা জল, বায়ু ও তাশ্নপর আনুকূশ্নলয উবথর 
মাবটশ্নত হশ্নরক রকম উবদ্ভদই জবিয়া থাশ্নক এবং উহাশ্নত সুখাদয, কুখাদয ও সুদৃর্য বৃশ্নের 
হয় একে সমাশ্নবর্। অবাবঞ্চত বৃশ্নোৎপাটনপূবথক ‘বাবিত বৃে সমাশ্নবর্’লক বলা হয় 
উদযান বা বাগান। এই ‘বাগান’ সবথেই মানুশ্নষর জতয়ারী, ঈশ্বশ্নরর নশ্নহ। লযমন স্বণথ, লরৌপয 
ইতযাবদ ঈশ্বর-সৃষ্ট (প্রকৃবতজাত) হইশ্নলও অলঙ্কারসমূহ মানুশ্নষর জতয়ারী, লকান অলঙ্কারই 
ঈশ্বর-সৃষ্ট নশ্নহ। কাশ্নজই বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, এদশ্ননর ঐ উদযানবট মানুশ্নষর জতয়ারী 
বিল, পরশ্নমশ্বশ্নরর নশ্নহ।  

জীবতত্ত্বববদগশ্নণর মশ্নত মানুষ এককাশ্নল গুহাবাসী বিল এবং বনয ফলমূল ভেণ কবরত। 
বনয়বমত ফলমূল সংগ্রহ করা দুঃসাধয কাজ, হয়তবা ফলমূল দুষ্প্রাপযও বিল। তাই আবদম 
মানবরা রুবচসম্মত ও সুখাদযদায়ক বৃোবদ লকান বনবদথষ্ট স্থাশ্নন লরাপণ কবরয়া খাশ্নদযর 
বযাপাশ্নর স্ববনভথর হইশ্নত লচষ্টা কবরয়াবিল। মানব সভযতার আবদশ্নত পৃবথবীর বববভন্ন অঞ্চশ্নল 
এইরূপ ‘বাগান চাষ’-এর প্রচলন হইয়াবিল। এমতাবস্থায় মশ্নন উদয় হইশ্নত পাশ্নর লয, 
এদশ্ননর উবেবখত উদযানবট ঐরূপ একবট বাগান চাশ্নষরই লেে।                 পৃ ৯৭ 



আদম সৃবষ্ট হইয়া লসইবদন বা তাহার পশ্নরর বদন হইশ্নতই ঐ বাগাশ্ননর ফল ভেণ শুরু 
কবরয়াবিশ্নলন। লকান ফশ্নলর বীজ লরাবপত হইশ্নল তাহাশ্নত বৃশ্নোৎপন্ন হইয়া দুই-চাবরবদশ্ননর 
মশ্নধযই ফল ধশ্নর না, উহাশ্নত লবর্ কশ্নয়ক বৎসর সমশ্নয়র দরকার হয়। কাশ্নজই একথা 
স্বীকাযথ লয, ঐ বাগাশ্ননর ফশ্নলাৎপাদক বৃেসমূহ আদম সৃবষ্টর বহুবদন পূশ্নবথ লরাবপত 
হইয়াবিল। এদন উদযানবট পাবথতয অঞ্চশ্নল অববস্থত বিল। কাশ্নজই লসখানকার বাগাশ্নন 
জলশ্নসশ্নচর গুরুত্ব ও আবর্যকতা বিল অতযবধক, তাহা লতৌবরত গ্রশ্নন্থ উশ্নেখ আশ্নি। 
বনয়বমত জলশ্নসশ্নচর সামানয ত্রুবটশ্নতও বাগানবট নষ্ট হইয়া যাইত। বকন্তু তাহা হয় নাই। 
ইহাশ্নত প্রে আশ্নস লয, আদম সৃবষ্টর পূশ্নবথ উহার লসচকাযথ কবরত লক? উত্তশ্নর স্বভবতই 
মশ্নন আশ্নস লয, আদশ্নমর পূশ্নবথও মানুষ বিল।  

লসচকাযথ কবরত ‘লক’ না ববলয়া ‘কাহারা’ বলাই সেত। লকননা লসই লসচকাযথ সম্পাদন 
করা কাহারও একার পশ্নে সম্ভব বিল না। লযশ্নহতু বাগানবট আয়তশ্নন লিাট বিল না, লবর্ 
বড়ই বিল। লতৌবরশ্নত ববণথত আশ্নি, “পশ্নর তাাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বশ্নরর রব শুবনশ্নত পাইশ্নলন, 
বতবন বদবাবসাশ্নন উদযাশ্নন গমনাগমন কবরশ্নতবিশ্নলন, তাহাশ্নত আদম ও তাাঁহার েী সদাপ্রভু 
ঈশ্বশ্নরর সমু্মখ হইশ্নত উদযানস্থ বৃেুসমূশ্নহর মশ্নধয লুকাইশ্নলন।”৪৬ লযশ্নহতু আদম তখন 
উলে বিশ্নলন।  

‘বৃে’ বৃেই, উহা লতা-গুল্ম বা লঝাপ নশ্নহ। আদম লুকাইয়াবিশ্নলন উদযানস্থ ‘বৃেসমূশ্নহর’ 
মশ্নধয, লকান একবট ববশ্নর্ষ বৃশ্নের আড়াশ্নল বা লকান লঝাশ্নপর মশ্নধয নশ্নহ। আম, জাম, 
তাল, নাবরশ্নকল, ববশ্নর্ষত লখজুর (খুরমা) ইতযাবদ বৃশ্নের লগাটা কাণ্ডই র্াখা-পেহীন এবং 
উহাশ্নদর অবস্থানও সাধারণত দূশ্নর দূশ্নর। অবধকন্তু ‘স্বগথ’ নামশ্নধয় ‘এদন উদযান’বটশ্নত লয 
লঝাপ-জেল বিল না, তাহাও বনবশ্চত। এমতাবস্থায় লসখাশ্নন লকান ললাক কাহাশ্নরা দৃবষ্টর 
আড়াল হইশ্নত হইশ্নল, তাহার লয কতটুকু দূশ্নর যাওয়া আবর্যক তাহা অনুমানসাশ্নপে। 
এশ্নহন বাগানবটর রেণাশ্নবেণ যথা — লকাপান (লবাধহয় লসবট বিল লােলচাশ্নষর পূবথবতথী 
লকাদাল যুগ)৪৭, বীজ সংগ্রহ ও উহা লরাপণ-বপন, ববশ্নর্ষত জলশ্নসচ ইতযাবদ কাশ্নজ বহু 
ললাশ্নকর আবর্যক বিল এবং আবর্যক বিল তাহাশ্নদর কশ্নঠার পবরেম। বহু ললাশ্নকর একশ্নে 
বসবাস এবং লকান এক সুবদথষ্ট পবরকল্পনা লমাতাশ্নবক কাজ কবরশ্নত হইশ্নল একজন 
অবধনায়কও থাকা দরকার। আর ইহা একবট বচরাচবরত বনয়ম লয, অবধনায়শ্নকর আশ্নদর্ 
অমানযকারী বযবক্ত র্াবস্তর লযাগয।                                               পৃ ৯৮ 

লর্ানা যায় লয, স্বগথবাসীরা লকানরূপ কাবয়ক েম কশ্নরন না এমনবক লকান বৃশ্নের ফলও 
তাাঁহারা বিবড়য়া খান না বা উহা হাশ্নত ধবরয়া মুশ্নখ লদন না, ঈবপ্সত ফল আপবন আবসয়াই 
স্বগথবাসীর মুশ্নখ প্রশ্নবর্ কশ্নর। মশ্নন হয় লয, এদন উদযাশ্নন আদম বিশ্নলন এই ধরশ্নণর 
একজন বাবসন্দা, বতবন লকান কাজ কবরশ্নতন না। তাই বতবন বিশ্নলন উদযাশ্ননর অনযানযশ্নদর, 
ববশ্নর্ষত অবধনায়শ্নকর (প্রভুর) অপ্রীবতভাজন।  

প্রখযাত সমাজববজ্ঞানী মগথাশ্ননর মশ্নত — আবদ মানবরা দলবদ্ধ হইয়া বসবাস কবরত। লসই 
দল বা সমাজ বিল জ্ঞাবতবভবত্তক। দশ্নলর প্রশ্নতযশ্নকর সবহত প্রশ্নতযশ্নকর থাবকত জ্ঞাবত 
সম্পকথ। মগথান তাহার নাম বদয়াবিশ্নলন ‘লগনটাইল লসাসাইবট’ বা জ্ঞাবতবভবত্তক সমাজ বা 
‘িান’। িাশ্ননর বাবসন্দারা সকশ্নল বমবলয়া-বমবর্য়া কাজ কবরত। হয়ত এরূপ বনয়মও বিল 
লয, লকান বযবক্ত লকান কাজ না কবরশ্নল তাহার জনয িান-উৎপন্ন ফলাবদ ভেণ বনবষদ্ধ। 
িাশ্ননর বনয়ম মাবনয়া চশ্নল না, বা লকান কাজকমথ কশ্নর না এমন অবাধয বযবক্তর চরম 
র্াবস্ত বিল ববহষ্করণ বা িান হইশ্নত তাড়াইয়া লদওয়া। দশ্নলর সকশ্নলর সবহত বমবলয়া, 
সকশ্নলর উপর বনভথর কবরয়া, সকশ্নলর সহশ্নযাবগতায় বাাঁচার লচষ্টা কবরশ্নলই বাচা সম্ভব 
বিল, নশ্নচৎ নয়। লকান দল হইশ্নত লকহ ববতাবড়ত হইশ্নল, লস বশ্নন-জেশ্নল ও পাহাড়-
পবথশ্নত ঘুবরশ্নত ঘুবরশ্নত বদর্াহারা হইত বা মারা যাইত।৩৭  

পূশ্নবথাক্ত ববষয়গুবল পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল মশ্নন আবসশ্নত পাশ্নর লয, আদম হয়ত এবর্য়া মাইনর 
বা আশ্নমথবনয়া লদশ্নর্র লকান িাশ্ননর ববতাবড়ত বযবক্ত এবং আরব লদশ্নর্ আগন্তুক প্রথম 
মানুষ, সমস্ত পৃবথবীর মশ্নধয আবদম মানুষ নয়। হজরত আদশ্নমর আবদশ্নত্বর বাস্তব ও 
তত্ত্বগত লকান প্রমাণ আশ্নি বক? 

২। নীল নশ্নদর জল শুকাইল লকন? 
লকহ লকহ বশ্নলন লয, লফরাউশ্ননর দাসত্বমুক্ত হইয়া ববনইস্রাশ্নয়লগণ বমর্র তযাগ কবরয়া 
স্বশ্নদশ্নর্ (লকনান লদশ্নর্) আবসবার সময় নীল নদ পার হইয়াবিশ্নলন। বকন্তু বাস্তববক তাহা 
নশ্নহ। ববনইস্রাশ্নয়লগণ বমর্শ্নরর লয অঞ্চশ্নল বাস কবরশ্নতন, তাহার নাম ‘লগার্ন’ বা 
‘রাবমশ্নষষ’ প্রশ্নদর্। নীল নদ ইহার পবশ্চশ্নম অববস্থত। কাশ্নজই লসখান হইশ্নত লকনান লদশ্নর্ 
(পূবথবদশ্নক) আবসশ্নত হইশ্নল নীল নদ পার হইশ্নত হয় না, পার হইশ্নত ললাবহত সাগর বা 
সুশ্নয়জ উপসাগর অথবা লমাররাত বা বতমিাহ হ্রদ। লতৌবরশ্নত বলা               পৃ ৯৯ 



৩। হজরত মুসা সীনয় পবথশ্নত বক লদবখয়াবিশ্নলন? 
লর্ানা যায়, হজরত মুসা বমর্র হইশ্নত সদশ্নল বাবহর হইবার পর তৃতীয় মাশ্নসর প্রথম 
বদশ্নন সীনয় পবথশ্নতর পাদশ্নদশ্নর্ উপবস্থত হন এবং তৃতীয় বদন লভাশ্নর ঐ পবথশ্নতর উপশ্নর 
আোহশ্নক লদবখশ্নত ও তাাঁহার বাকয শুবনশ্নত পান। এই সম্বশ্নন্ধ লতৌবরশ্নতর বলবখত বববরণবট 
এইরূপ — “পশ্নর তৃতীয় বদন প্রভাত হইশ্নল লমঘগজথন ও ববদুযৎ এবং পবথশ্নতর উপশ্নর 
বনববড় লমঘ হইল; আর অবতর্য় উচ্চরশ্নব তুরীধ্ববন হইশ্নত লাবগল। পশ্নর লমাবর্ ঈশ্বশ্নরর 
সশ্নে সাোত কবরবার জনয ললাকবদগশ্নক বর্ববর হইশ্নত বাবহর কবরশ্নলন আর তাহার 
পবথশ্নতর লতাশ্নল দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সীনয় পবথত ধূমময় বিল। লকননা সদাপ্রভু 
অবিসহ তাহার উপর নাবময়া আবসশ্নলন আর ভাবটর ধূশ্নমর নযায় তাহা হইশ্নত ধূম উবঠশ্নত 
লাবগল এবং সমস্ত পবথত অবতর্য় কাাঁবপশ্নত লাবগল। আর তুরীর র্ে ক্রমর্ অবতর্য় বৃবদ্ধ 
পাইশ্নত লাবগল। তখন লমাবর্ কথা কবহশ্নলন, এবং ঈশ্বর বাণী িারা তাাঁহাশ্নক উত্তর 
বদশ্নলন।”২৯ 

উক্ত বববরশ্নণ লদখা যায় লয, ঐবদন লভাশ্নর সীনয় পবথশ্নত (লকাশ্নহতুশ্নর) লমঘগজথন, 
ববদুযৎচমক ও তুরীধ্ববন (বর্লাবৃবষ্টর সমশ্নয় লমঘবস্থত অববরাম গজথন) হইশ্নতবিল এবং মুসা 
মুহুমুথহু বাকয েবণ ও তাাঁহার নুর (আশ্নলা) দর্থন কবরয়াবিশ্নলন, এই ববলয়া লয একবট 
আখযান আশ্নি উহা লমঘগজথন ও ববদুযতাশ্নলাক হইশ্নত পাশ্নর না বক? 

প্রখযাত পুরাতত্ত্বববদ এবরখ ফন দাবনশ্নকশ্ননর মত ইহুদীশ্নদর আরাধয লদবতা ‘বযশ্নহাবা’ 
বনরাকার ঈশ্বর নশ্নহন, বতবন বযবক্তসত্তার অবধকারী বভন্ন গ্রহবাসী মানুষ। বযশ্নহাবার 
তূরপবথশ্নত অবতরশ্নণর আখযানবট আসশ্নল বভন্ন গ্রহবাসী লকান জবমাবনশ্নকর ববমানশ্নযাশ্নগ 
পৃবথবীশ্নত আগমন ও তূরপবথশ্নত অবতরণ। 

 

৪। হজরত লসালায়মাশ্ননর লহকমত না লকরামত? 
লর্ানা যায় লয, হজরত লসালায়মান একাধাশ্নর বাদর্াহ এবং পয়গম্বর বিশ্নলন। পয়গম্বর 
বহসাশ্নব তাাঁহার প্রবসবদ্ধ লবাধহয় খুব লবর্ী বিল না। বকন্তু ‘বাদর্াহ’ বহসাশ্নব ববর্াল সাম্রাজয, 
বববভন্ন জাবতর উপর একাবধপতয ও তাাঁহার ববপুল ঐশ্বশ্নযথর ববষয় পযথাশ্নলাচনা পৃ ১০৪ 

লফরাউন বিতীয় লরশ্নমবসস হাজার বৎসর জীববত বিশ্নলন না। তশ্নব তাাঁহার ‘লফরাউন’ 
উপাবধবট জীববত থাবকশ্নত পাশ্নর।  

লর্ানা যায় লয, বমর্শ্নর ইস্রাশ্নয়ল বংশ্নর্র প্রবতষ্ঠাতা হজরত ইউসুফশ্নক কূপ হইশ্নত তুবলয়া 
ববণকগণ লকনান লদর্ হইশ্নত বমর্শ্নর বনয়া ববক্রয় কবরয়াবিল। হজরত ইউসুশ্নফর ভাইগণ 
লকনাশ্নন দুবভথশ্নের সময় স্বশ্নদর্ হইশ্নত বমর্শ্নর যাইয়া একাবধকবার খাদযর্সয আবনয়াবিশ্নলন 
এবং লর্ষবাশ্নর হজরত ইয়াকুব নবীশ্নক সশ্নে লইয়া সপবরবাশ্নর লকনান লদর্ হইশ্নত বমর্র 
যাইয়া লসখাশ্নন তাাঁহারা স্থায়ীভাশ্নব বসবাস কবরয়াবিশ্নলন। উহাশ্নত তাাঁহারা লকহ কখনও 
নদী বা সাগশ্নর বাধা পান নাই। বকন্তু হজরত মুসা বাধা পাইশ্নলন লকন?  

বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, পূবথবতথী বমর্র ভ্রমণকারী লকনানীয়রা লয পশ্নথ বমর্শ্নর যাতায়াত 
কবরশ্নতন, হজরত মুসা ‘পলাতক’ ববলয়া লসপশ্নথ না চবলয়া র্ত্রুর অনুগমন বযথথ কবরবার 
জনয বাাঁকাপশ্নথ চবলয়া ললাবহত সাগর বা সুশ্নয়জ উপসাগর পার হইয়া সীনয় বা তুর পবথশ্নত 
লপৌঁবিয়াবিশ্নলন।  

ববনইস্রাশ্নয়লগশ্নণর বমর্র তযাগ করাশ্নক লকহ লকহ ‘পলায়ন’ ববলয়া থাশ্নকন। বকন্তু আসশ্নল 
উহা পলায়ন বা লগাপন বযাপার বিল না। হজরত মুসার অবভর্াশ্নপ নাবক লফরাউন ও 
তাাঁহার জাবতর উপর ভয়ানক গজব নাশ্নজল হইয়াবিল। লসই গজশ্নব অবতষ্ঠ হইয়া লফরাউন 
ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক তাাঁহাশ্নদর স্বশ্নদশ্নর্ যাইশ্নত অনুমবত বদয়াবিশ্নলন। ববশ্নর্ষত ববর্াল 
পশুপাল ও যাবতীয় মালামালসহ ববনইস্রাশ্নয়লশ্নদর লয সুববর্াল বাবহনী সংগবঠত হইয়াবিল 
তাহাশ্নত নারী ও বর্শু িাড়া শুধু পুরুশ্নষর সংখযাই বিল িয় লে।২৪ এত ললাশ্নকর রাষ্ট্রতযাগ 
করার ঘটনাশ্নক পলায়ন বা লগাপন বযাপার বলা যায় বকরূশ্নপ? 

হজরত মুসার বমর্র তযাগ সম্বশ্নন্ধ লতৌবরত লকতাশ্নব বনেবলবখত বববরণ পাওয়া যায় — 
“তখন রাবেকাশ্নলই ফশ্নরৌণ লমাবর্ ও হাশ্নরানশ্নক ডাকাইয়া ববলশ্নলন, লতামরা উঠ, 
ইস্রাশ্নয়লবদগশ্নক লইয়া আমার প্রজাশ্নদর মধয হইশ্নত বাবহর হও, লতামাশ্নদর কথানুসাশ্নর 
লমষপাল ও লগা-পাল সশ্নে লইয়া চবলয়া যাও এবং আমাশ্নকও আর্ীবথাদ কর। … আর 
সদাপ্রভু বমশ্রীয়শ্নদর দৃবষ্টশ্নত তাহাবদগশ্নক (ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক) অনুগ্রহপাে কবরশ্নলন, তাই 
তাহারা যাহা চাবহল বমেয়ীরা তাহাবদগশ্নক তাহাই বদল। এইরূশ্নপ তাহারা বমশ্রীয়শ্নদর ধন 
হরণ কবরল।”২৬                                                           পৃ ১০১ 
 



উক্ত বববরশ্নণ লদখা যায় লয, তখন লফরাউন ও বমর্রবাসীগণ সরল মশ্ননই 
ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক বমর্র তযাগ কবরশ্নত আশ্নদর্ বদয়াবিশ্নলন। তাাঁহারা তখন ভাববশ্নতবিশ্নলন 
লয, ববনইস্রাশ্নয়লগণ তাাঁহাশ্নদর লদশ্নর্র আপদস্বরূপ, উহাবদগশ্নক লদর্ হইশ্নত তাড়াইশ্নত 
পাবরশ্নলই তাাঁহারা বনরাপদ হইশ্নবন। তাই তাাঁহারা ববস্তর ধনরত্ন বদয়াও ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক 
তাাঁহাশ্নদর স্বশ্নদশ্নর্ যাইবার সাহাযয কবরয়াবিশ্নলন। অবর্য বমর্রীয়শ্নদর এই মশ্ননাভাশ্নবর 
পবরবতথন হইয়াবিল, বকন্তু তাহা অলনক পশ্নর। পুনঃ ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক আটক কবরবার 
ইচ্ছা লফরাউশ্ননর যখন হইয়াবিল, তখন পযথন্ত ববনইস্রাশ্নয়লগণ বমর্র অবতক্রম কবরয়া 
‘পীহহীশ্নরাত’ নামক স্থাশ্ননর বনকট সমুদ্রতীশ্নর বর্ববর স্থাপনাশ্নন্ত ববোম কবরশ্নতবিশ্নলন। 
এমতাবস্থায় হজরত মুসা বনবশ্চন্ত মশ্নন সহজ ও সরলপশ্নথ পূবথবদশ্নক (স্বশ্নদশ্নর্র বদশ্নক) না 
চবলয়া, বাাঁকাপথ ধবরয়া প্রায় দুইর্ত মাইল দবেশ্নণ যাইয়া ললাবহত সাগর পাবড় লদওয়ার 
লহতু বক? 

লকহ লকহ বশ্নলন লয, হজরত মুসা লয জলার্য় পার হইয়াবিশ্নলন, পূশ্নবথ উহা ভূমধযসাগশ্নরর 
সাশ্নথ যুক্ত বিল এবং উহার গভীরতা বিল বনতান্ত কম। উহা ভূমধযসাগশ্নরর পূবথাংশ্নর্ 
অববস্থত বিল ববলয়া পূবথীয় বায়ুপ্রবাশ্নহর দরুন ভূমধযসাগশ্নরর পূবথাংশ্নর্ জল হ্রাস হইয়া 
উহা সমূ্পণথ শুকাইয়া যাইত এবং ঐ বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হইশ্নল পুনরায় উহা জলপূণথ হইত। 
লযমন আমাশ্নদর বাংলাশ্নদশ্নর্ দবেণ বায়ুপ্রবাশ্নহ বশ্নোপসাগশ্নরর জল আবসয়া লদর্ িাববত 
কশ্নর, পোন্তশ্নর উত্তরীয় বায়ুপ্রবাশ্নহ জল কবময়া যায়। ইহার ফশ্নল নদী ও উপকূলভাশ্নগর 
অগভীর স্থান শুকাইয়া যায়। এই মশ্নতর অনুকূশ্নল লতৌবরত গ্রশ্নন্থ একবট বববরণ পাওয়া 
যায়। বববরণবট এইরূপ — “তাহাশ্নত সদাপ্রভু লসই সমস্ত রাবে পূবথীয় বায়ু িারা সমুদ্রশ্নক 
সরাইয়া বদশ্নলন ও তাহা ববশুষ্ক কবরশ্নলন। তাহাশ্নত জল (গভীর ও অগভীর) দুই ভাগ 
হইল আর ইস্রাশ্নয়ল সন্তাশ্ননরা শুষ্ক পশ্নথ সমুদ্রমশ্নধয প্রশ্নবর্ কবরল।”২৭ 

উক্ত বববরশ্নণ লদখা যায় লয, ঐ তাবরশ্নখ সমস্ত রাবে পূবথবদক হইশ্নত বায়ু প্রবাবহত 
হইয়াবিল। অথথাৎ প্রায় বার ঘন্টা স্থায়ী বনযা হইয়াবিল। কাশ্নজই অগভীর জলার্য়বট 
শুকাইয়া যাওয়ায় ববনইস্রাশ্নয়লগণ প্রায় শুকনা পশ্নথই উহা পার হইয়াবিশ্নলন। উহাশ্নদর 
পথানুসরণ কবরয়া লফরাউন যখন ঐ জলার্শ্নয়র মধযভাশ্নগ আবসশ্নলন, তখন রাবে লর্ষ 
হইয়াবিল এবং বনযাও থাবময়াবিল। কাশ্নজই তখন অবত দ্রুত ভূমধযসাগশ্নরর জল আবসয়া 
লফরাউনশ্নক ডুবাইয়া মাবরল। লযশ্নহতু পূবথীয় বায়ু লকবলমাে রাশ্নেই প্রবাবহত    পৃ ১০২ 

হইয়াবিল এবং লভাশ্নর উহা থাবময়াবিল। এই মশ্নমথ লতৌবরশ্নতর অনযে বলবখত আশ্নি, “তখন 
লমাবর্ (মুসা) সমুশ্নদ্রর উপর হস্ত ববস্তার কবরশ্নলন, আর প্রাতঃকাল হইশ্নত না হইশ্নত সমুদ্র 
সমান হইয়া লগল। তাহাশ্নত বমশ্রীশ্নয়রা তাাঁহার বদশ্নকই পলায়ন কবরল, আর সদাপ্রভু 
সমুশ্নদ্রর মশ্নধয বমশ্রীয়বদগশ্নক লঠবলয়া বদশ্নলন।”২৮ 

অধুনা লকান লকান গশ্নবষক বশ্নলন লয, হজরত মুসা ‘বতমিাহ হ্রদ’ পার হইয়াবিশ্নলন। 
তখন উহাশ্নত লজায়ার-ভাটা হইত। হ্রদ বা সমুশ্নদ্রাপকুশ্নলর লজায়ার-ভাটা এক আশ্চযথ 
বযাপার। আমাশ্নদর বশ্নোপসাগশ্নরর উপকূশ্নল এরূপ দৃর্য হয়ত লকহ লকহ লদবখয়া 
থাবকশ্নবন। উহাশ্নক ‘সর ডাকা’ বা ‘বান ডাকা’ বশ্নল।  

ভাটার লর্শ্নষ লযখাশ্নন শুকনা ভূবম লদখা যায়, লজায়ার হওয়ামাে কশ্নয়ক বমবনশ্নটর মশ্নধয 
লসখাশ্নন হয় অনথ জল। ঐ জল এত দ্রুতশ্নবশ্নগ আবসয়া থাশ্নক লয, পূবথ অবভজ্ঞতা না 
থাবকশ্নল, লসখাশ্নন যাইয়া লকহই বাাঁবচশ্নত পাশ্নর না। এমনবক সময় সময় অবভজ্ঞ ললাকও 
মারা পশ্নড়। 

ঐরূপ জলার্য় পার হইবার ববপদ ও উপায় অথথাৎ লজায়ার ও ভাটা সম্বশ্নন্ধ ববনইস্রাশ্নয়লগণ 
লবাধহয় পূবথজ্ঞাত বিশ্নলন। হয়ত তাাঁহারা জাবনশ্নতন লয, ভাটার প্রথমাবস্থায় ওপার হইশ্নত 
যাো না কবরশ্নল লজায়াশ্নরর পূশ্নবথ এপাশ্নর লপৌঁবিশ্নত পারা যায় না। তাই ভাটার প্রথমাবস্থায় 
হ্রশ্নদ বকিু জল থাবকশ্নতই হজরত মুসা তাাঁহার হাশ্নতর আসা িারা (অশ্নন্ধর পথ চবলবার 
মত) অগভীর স্থান বনণথয়পূবথক সদশ্নল হ্রদ পাবড় বদয়াবিশ্নলন। লফরাউশ্ননর তখন একমাে 
লেয ববনইস্রাশ্নয়লগণশ্নক আক্রমণ ও ধৃত করা, লজায়ার বা ভাটার প্রবত লেয বিল না। 
হয়ত র্াহী উমরতবাসী লফরাউশ্ননর ঐ ববষশ্নয় অবভজ্ঞতাও বিল না। বতবন ভাটার প্রথম 
বা লর্ষ অবস্থার প্রবত লেয না কবরয়াই চবলশ্নত আরম্ভ কবরয়াবিশ্নলন। ববনইস্রাশ্নয়লগণ 
যখন এপাশ্নর আবসয়াবিশ্নলন, লফরাউন তখন মধযহ্রশ্নদ বিশ্নলন। এই সময় হঠাৎ বান ডাবকয়া 
লজায়ার আবসশ্নল লফরাউন বিতীয় লরশ্নমবসস সদশ্নল ডুববয়া মবরশ্নলন (খৃ.পূ. ১২৮৫)। 

হজরত মুসার জলার্য় পার হইবার ববষশ্নয় বভন্ন বভন্ন মতবাশ্নদর মশ্নধয বাস্তব ও গ্রহণশ্নযাগয 
লকানবট? 

 
                                                            পৃ ১০৩ 



হয়, তশ্নব দুই-চাবরবদশ্ননর মশ্নধযই বডম্বশ্নকাষবট শুকাইয়া মবরয়া যায়। আবার যথাসমশ্নয় 
(ঋতুশ্নত) আর একবট প্রস্তুত হয়। 

শুক্রকীট ও বডম্বশ্নকাশ্নষর বমলন হইশ্নল, বমলশ্ননর পরমুহুতথ হইশ্নত বডম্বশ্নকাশ্নষর মশ্নধয আশ্চযথ 
পবরবতথন ঘবটশ্নত থাশ্নক। বডম্বশ্নকাশ্নষর মশ্নধয ঢুবকবার পর শুক্রকীশ্নটর লকাষশ্নকি আশ্নরা 
বড় হইশ্নত থাশ্নক এবং খাবনকটা বড় হইয়া বডম্বশ্নকাশ্নষর লকাষশ্নকশ্নির সশ্নে এশ্নকবাশ্নর 
বমবর্য়া যায়। নানা জববচেযময় পবরবতথশ্ননর পর আরম্ভ হয় ববভাজন। একবট হইশ্নত দুইবট, 
দুইবট হইশ্নত চাবরবট এবং তাহা হইশ্নত আটবট, এইভাশ্নব ক্রমাগত বৃবদ্ধ পাইয়া বতন 
সপ্তাশ্নহর মশ্নধয বডম্বশ্নকাষসমূহ সংখযায় বাবড়য়া বগয়া আয়তশ্নন এত বড় হয় লয, তখন 
তাহাশ্নক ‘ভ্রূণ’ ববলয়া লচনা যায়। মানুশ্নষর লবলায় র্রীশ্নরর সব অেপ্রতযে পাাঁচ সপ্তাশ্নহর 
মশ্নধয ফুবটয়া উশ্নঠ। বকন্তু তখনও উহা ১

৫
 ইবঞ্চর লবর্ী বড় হয় না। দুই মাস পশ্নর পুরা 

এক ইবঞ্চ হয় এবং তখন হইশ্নত উহাশ্নক ‘মানুশ্নষর ভ্রূণ’ ববলয়া লচনা যায়। পুরাপুবর বর্শুর 
মত হইশ্নত সময় লাশ্নগ আরও সাত মাস। নূযনাবধক নয় মাস পর জরায়ু বা মাতৃজঠর 
তযাগ কবরয়া ভূবমষ্ঠ হয় ‘মানব বর্শু’।  
নারী ও পুরুশ্নষর বমলশ্ননর অথথই হইল শুক্রকীট ও বডম্বশ্নকাশ্নষর বমলন সাধন। নারী ও 
পুরুশ্নষর রবতবক্রয়া বযতীত শুক্র ও বডম্বশ্নকাশ্নষর বমলন সম্ভব হইশ্নত পাশ্নর। লকান পুরুশ্নষর 
বীযথ সংগ্রহপূবথক তাহা যথাসমশ্নয় লকান লকৌর্শ্নল নারীর জরায়ুর মশ্নধয প্রশ্নবর্ করাইয়া 
শুক্রকীট ও বডম্বশ্নকাশ্নষর বমলন ঘটাইশ্নত পারা যায় এবং তাহাশ্নত সন্তাশ্ননাৎপবত্ত হইশ্নত 
পাশ্নর। বকন্তু লকানও না লকান প্রকাশ্নরর লযৌনবমলন বযতীত সন্তাশ্ননাৎপবত্ত হওয়া সমূ্পণথ 
অসম্ভব।  

সমাজববজ্ঞানীগণ বশ্নলন লয, সভযতা প্রাবপ্তর পূশ্নবথ মানুষ ও পশু-পাবখর আহার-ববহার, চাল-
চলন ইতযাবদশ্নত ববশ্নর্ষ পাথথকয বিল না, লযৌন বযাপাশ্নরও না। তখন তাহাশ্নদর লযৌনবমলন 
বিল পশু-পাখীশ্নদর মতই যশ্নথচ্ছ। লকননা তাহাশ্নদর মশ্নধয বববাহপ্রথা বিল না। লসকাশ্নলর 
অসভয মানবসমাশ্নজ কাহাশ্নরা জনক বনণথয় করা বিল প্রায় দুঃসাধয। মানব সভযতার 
ক্রমবৃবদ্ধর একবট মস্ত বড় ধাপ হইল বববাহপ্রথার প্রবতথন। ইহাশ্নত মানুশ্নষর জনক বনণথয় 
সাধযায়ত্ত হইয়াশ্নি বশ্নট, বকন্তু পূণথায়ত্ত হইয়াশ্নি বক? এ কথা ববলশ্নল হয়ত অসতয বলা 
হইশ্নব না লয, সামাবজক তথা আনুষ্ঠাবনক পবরণয়াবদ্ধ স্বামী বতথমান থাবকশ্নত উপস্বামী 
ধারণ সভয মানবসমাশ্নজ ববরল নয়। এইরূপ লেশ্নে লকান সন্তান জবিশ্নল       পৃ ১০৮ 

কবরশ্নল মশ্নন হয় লয, বতবন লসই যুশ্নগর একজন প্রথম লেণীর সম্রাট বিশ্নলন। সবশ্নচশ্নয় 
ববস্ময়কর বিল তাাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুবদ্ধ। 

লকান লকান ধমথপ্রচারক ববলয়া থাশ্নকন লয, হজরত লসালায়মান পশু-পাখী, কীট-পতে, 
এমনবক বপপীবলকারও ভাষা জাবনশ্নতন এবং উহারা তাাঁহার আশ্নদর্ মাবনয়া চবলত; জ্বীন-
পরী, লদও-দানব, এমনবক পবনও। অবধকন্তু বতবন হাওয়ায় উবড়শ্নত পাবরশ্নতন। 

হজরত লসালায়মান ইতর প্রাণীর ভাষা জাবনশ্নতন বক না এবং জ্বীন-পরীরা তাাঁহার আজ্ঞাবহ 
বিল বক না, তাহা প্রে নশ্নহ। এখাশ্নন প্রে হইল এই লয, বতবন লয হাওয়ায় উবড়শ্নত 
পাবরশ্নতন ববলয়া দাবী করা হয়, তাহা বক তাাঁহার লহকমত, না লকরামত। অথথাৎ বতবন বক 
লকান লকৌর্শ্নল উবড়শ্নতন, না আোহর কৃপায় উবড়শ্নতন? যবদ বতবন আোহর দয়ায়ই উবড়য়া 
থাশ্নকন, তাহা হইশ্নল লোবধক পয়গম্বশ্নরর মশ্নধয অপর লকহ উবড়শ্নত পাবরশ্নলন না লকন? 
তাহাশ্নদর প্রবত বক আোহর ঐরূপ অনুগ্রহ বিল না? 
লশ্নঙ্কশ্বর রাবশ্নণর পুে লমঘনাদ (ইিবজৎ)-এর রূ্শ্ননয উবড়বারও একবট প্রবাদ আশ্নি। বতবন 
নাবক বিশ্নলন অসভয রােস জাবত এবং নানা লদব-লদবীর উপাসক। বতবন লয লকান লকৌর্শ্নল 
উবড়শ্নতন তাহা বলা যায় না এবং বতবন লয আোহর রহমশ্নত উবড়শ্নতন, তাহাও কল্পনা করা 
যায় না। তশ্নব তাাঁহার ববমাশ্নন (রশ্নথ) আশ্নরাহণ সম্ভব হইল বকরূশ্নপ? উহা বক রামায়শ্নণর কবব 
বাল্মীবকর কল্পনা মাে? তাহাই যবদ হয়, তশ্নব লসালায়মাশ্ননর লবলায় ঐরূপ হইশ্নত পাশ্নর বক 
না? ভগবাশ্ননর দয়া অথবা জ্ঞাশ্ননর বক্রয়া, যাহাই হউক, হজরত লসালায়মাশ্ননর ববমাশ্নন 
আশ্নরাহণ লয সতয, তাহার প্রমাণ বক? বতবন বক শুধু স্বশ্নদশ্নর্ই উবড়শ্নতন? 
আধুবনক ববজ্ঞানীগণ ববদুযৎ ও লপশ্নট্রাল খরচ এবং নানারূপ দুঘথটনার (Accident) ভয়শ্নক 
উশ্নপো কবরয়া সাশ্নরজাহান সফর কশ্নরন। হজরত লসালায়মান বক ববনা খরশ্নচ ববেহীন 
ববমাশ্নন আশ্নরাহণ কবরয়াও লদর্ান্তর গমন কশ্নরন নাই? যবদ কবরয়াই থাশ্নকন, তাহা হইশ্নল 
তৎকাশ্নলর লকান সভয লদশ্নর্র ইবতহাশ্নস উহা বলবপবদ্ধ নাই লকন? চীনশ্নদর্ না হয় একটু 
দূশ্নরই বিল, গ্রীস বা বমর্র লদশ্নর্ বক বতবন কখনও যান নাই? অথবা লস লদশ্নর্র ঐ যুশ্নগর 
লকান ঐবতহাবসক ঘটনা বতথমাশ্নন জানা যায় না বক? 

হজরত লসালায়মান বসংহাসন লাভ কশ্নর খৃ.পূ. ৯৭১ সাশ্নল৩০ এবং মহাবীর আশ্নলকজাণ্ডার 
ভারশ্নত আশ্নসন খৃ.পূ. ৩৩০, সমশ্নয়র বযবধান মাে ৬৪১ বৎসর। ভারতবষথ হইশ্নত গ্রীশ্নসর 
দূরত্ব হজরত লসালায়মাশ্ননর বাসস্থান লজরুজাশ্নলশ্নমর দূরত্ব হইশ্নত প্রায় ৭/৮ র্ত    পৃ ১০৫                                                                       



মাইল অবধক। তথাবপ গ্রীসাবধপবত আশ্নলকজাণ্ডার হাাঁবটয়াই ভারশ্নত আবসয়াবিশ্নলন। আর 
হজরত লসালায়মান বক উবড়য়াও এ লদশ্নর্ আবসশ্নত পাবরশ্নলন না? যবদ আবসয়াই থাবকশ্নতন, 
তাহা হইশ্নল আশ্নলকজাণ্ডাশ্নরর ভারত আক্রমশ্নণর ঘটনা যখন এশ্নদশ্নর্র ঐবতহাবসকগণ ভুবলশ্নত 
পাবরশ্নলন না, তখন হজরত লসালায়মাশ্ননর ভারশ্নত আগমশ্ননর ববষয় ভুবলশ্নলন বকরূশ্নপ? 

৫। যীশুখৃশ্নষ্টর বপতা লক? 
‘বপতা’ — এই র্েবটশ্নত সাধারণত আমরা জিদাতাশ্নকই বুবঝয়া থাবক, অথথাৎ সন্তান 
যাহার ঔরসজাত তাহাশ্নকই। বকন্তু উহার কবতপয় ভাবাথথও আশ্নি। লযমন, র্ােীয় মশ্নত 
বপতা পাাঁচজন। যথা — অন্নদাতা, ভয়োতা, শ্বশুর, জিদাতা ও উপশ্ননতা। লকহ লকহ 
আবার জ্ঞানদাতা অথথাৎ বর্োগুরু এবং লজযষ্ঠভ্রাতাশ্নক বপতৃতুলয ববলয়া মশ্নন কশ্নরন। এ 
মশ্নত বপতা সাতজন।৩১ 

লর্ানা যায় লয, যীশুখ্রীষ্ট (হজরত ঈসা আ.) অবববাবহতা মবরয়শ্নমর গশ্নভথ জিলাভ 
কবরয়াবিশ্নলন। তাাঁহার লকহ বপতা নাই, বতবন ঈশ্বশ্নরর পুে। বকন্তু বতবন বক ভগবাশ্ননর 
ঔরশ্নস ভগবতীর গভথজাত গশ্নণশ্নর্র নযায় পুে? লসবমবটক জাবতর প্রশ্নতযশ্নকই ইহাশ্নত 
ববলশ্নবন, “না”। তশ্নব বতবন ঈশ্বশ্নরর লকান লেণীর পুে? ‘সৃবষ্টকতথা’ ববলয়া যবদ 
পরশ্নমশ্বরশ্নক ‘বপতা’ বলা যায়, তশ্নব বতবন তাাঁহার সৃবষ্ট সকল জীশ্নবরই বপতা, যীশুর একার 
নয়। মহাপ্রভুর দয়া-মায়া, ভালবাসা ইতযাবদ এমন লকান ববষয় আশ্নি, যাহা অনযানয 
আবম্বয়াশ্নদর প্রবত বিল না, যিারা যীশু একাই মহাপ্রভুর পুেত্ব দাবী কবরশ্নত পাশ্নরন? 
মহাপ্রভু নাবক হজরত মুসাশ্নক সাোতদান ও তাাঁহার সাশ্নথ বাকযালাপ কবরয়াবিশ্নলন, 
হজরত লসালায়মানশ্নক হাওয়ায় উড়াইয়াবিশ্নলন এবং হজরত লমাহাম্মদ (দ.)-লক লম’রাশ্নজ 
বনয়া তাাঁহার সবহত নানাববধ কশ্নথাপকথন কবরয়াবিশ্নলন। ইহারা লকহই মহাপ্রভুর পুে 
নশ্নহন লকন? পোন্তশ্নর, তৎকালীন ইহুদীগণ রাষ্ট্র ও ধমথশ্নদ্রাবহতার অপরাশ্নধ যীশুখ্রীষ্টশ্নক 
কু্রশ্নর্ আশ্নরাহণ করাইয়া তাাঁহার হস্ত ও পশ্নদ লপশ্নরক ববদ্ধ কবরয়া যখন অনযায় ও 
বনমথমভাশ্নব হতযা কবরল, তখন তাাঁহার বপতা নযায়বান পুশ্নের পশ্নে একবট কথাও ববলশ্নলন 
না বা তাাঁহাশ্নক উদ্ধাশ্নরর লকান বযবস্থা কবরশ্নলন না। লকান বপতা তাাঁহার পুেহতযা দর্থশ্নন 
নীরব ও বনববথকার থাবকশ্নত পাশ্নরন, এরূপ দৃষ্টান্ত লকাথায়ও আশ্নি বক?          পৃ ১০৬ 

 

হয়ত লকহ ববলশ্নত পাশ্নরন লয, লখাদাতা’লা লফশ্নরস্তার মারফশ্নত বববব মবরয়শ্নমর প্রবত 
তাাঁহার ‘বাণী’ পাঠাইয়াবিশ্নলন এবং লসই বাণীর বশ্নদৌলশ্নতই তাাঁহার গভথ হইয়াবিল এবং 
তাহাশ্নত যীশু জবিয়াবিশ্নলন, তাই বতবন লখাদার পুে ববলয়া আখযাবয়ত। তাহাই যবদ হয়, 
তশ্নব হজরত জাকাবরয়া নবীর েী ইলীর্াশ্নবত বচরবন্ধযাশ্নহতু লকান সন্তানাবদ না হওয়ায় 
বৃদ্ধা বয়শ্নস লফশ্নরস্তার মারফশ্নত লখাদাতা’লার ‘বাণী’ প্রাবপ্তশ্নত তাাঁহার নাবক গভথ হইয়াবিল 
এবং লসই গশ্নভথ হজরত ইয়াবহয়া নবী জিলাভ কবরয়াবিশ্নলন। বতবন লখাদার পুে নশ্নহন 
লকন? 

ববজ্ঞানীশ্নদর মশ্নত — পুরুশ্নষর প্রধান জনশ্ননবিয় শুক্রার্য় (Testes)। উহার বভতর এক 
লেণীর লকাষ (Cell) আশ্নি, তাহাশ্নক বলা হয় শুক্রকীট। লসগুবল লদবখশ্নত বযাঙাবচর মত। 
বকন্তু এত লিাট লয, অণুবীেণ যন্ত্র িাড়া তাহাশ্নদর লদখা যায় না। ইহারা শুক্রার্শ্নয়র 
বভতশ্নর যশ্নথচ্ছ সাাঁতরাইয়া লবড়ায়। 

শুক্রার্শ্নয়র সাশ্নথ দুইবট সরু নল বদয়া মূেনালীর লযাগ আশ্নি। সেশ্নমর সময় শুক্রকীটগুবল 
ঐ নল বাবহয়া মূেনালীর বভতর বদয়া েীঅশ্নে প্রশ্নবর্ কবরশ্নত পাশ্নর। 

লমশ্নয়শ্নদর প্রধান জনশ্ননবিয় বডম্বাধার (Ovaries)। ইহা তলশ্নপশ্নটর বভতর লিাট দুইবট 
গ্লাণ্ড। ইহার সবহত সরু নশ্নলর িারা জরায়ুর লযাগ আশ্নি। বডম্বাধাশ্নরর বভতর বডম্বশ্নকাষ 
প্রস্তুত হইয়া পূণথতা লাভ কবরশ্নলই উহা নশ্নলর বভতর বদয়া জরায়ুশ্নত নাবময়া আশ্নস।  

েী-পুরুশ্নষর বমলশ্ননর সমশ্নয় পুরুশ্নষর বীশ্নযথর সবহত শুক্রকীট েী-অে বদয়া প্রশ্নবর্ কবরয়া 
জরায়ুর বভতর লঢাশ্নক। লসখাশ্নন েীর বডম্বশ্নকাষ জতয়ারী থাশ্নক শুক্রকীশ্নটর আগমশ্ননর 
অশ্নপোয়। শুক্রকীটগুবল জরায়ুশ্নত প্রশ্নবর্ কবরয়াই ললজ নাবড়য়া (বযাঙাবচর মত ইহাশ্নদর 
ললজ থাশ্নক) সাাঁতার কাবটয়া বডম্বশ্নকাশ্নষর বদশ্নক িুবটয়া আশ্নস। উহাশ্নদর মশ্নধয মাে একবটই 
বডম্বশ্নকাশ্নষর বভতর ঢুবকশ্নত পাশ্নর। লকননা একবট লঢাকামােই বডম্বশ্নকাশ্নষর বাবহশ্নরর পদথায় 
এমন পবরবতথন ঘশ্নট লয, অনয লকান শুক্রকীট ঢুবকশ্নত পাশ্নর না। বডম্বশ্নকাশ্নষর মশ্নধয ঢুবকবার 
সময় শুক্রকীশ্নটর ললজবট খবসয়া বাবহশ্নর থাবকয়া যায়।  

মানুশ্নষর লবলায় সচরাচর প্রবতমাশ্নস বনবদথষ্টবদশ্নন একবট কবরয়া বডম্বশ্নকাষ েীশ্নলাশ্নকর 
বডম্বাধাশ্নর প্রস্তুত হইয়া থাশ্নক। লকান জন্তুর বতন মাস, লকান জন্তুর িয় মাস, কাহাশ্নরা বা 
বৎসরাশ্নন্ত একবার বডম্বশ্নকাষ জশ্নি। যবদ লসই সময় শুক্রকীশ্নটর সশ্নে বমলন না পৃ ১০৭ 



জবড়ত আশ্নি।  বকন্তু পববে নামাশ্নজর সাশ্নথ উহা নাই। থাবকশ্নল লবাধ হয় লয, নামাজীর 
সংখযা অশ্ননক বৃবদ্ধ পাইত। লস যাহা হউক, এই সুপ্রবতবষ্ঠত ববধানবটশ্নতও একবট ‘আউল’ 
লদখা যায়। ‘আউল’ কথাবটর ধাতুগত অথথ যাহাই হউক, এতশ্নেশ্নর্ উহাশ্নত মশ্নন করা হয় 
— ‘অলগািাল’ বা ‘ববরৃ্ঙ্খল’। 

ফরাশ্নয়জ ববধাশ্ননর মশ্নধয লকান লকান লেশ্নে এমনও লদখা যায়, মৃশ্নতর তযাজয সম্পবত্ত 
তাহার ওয়াবরর্গশ্নণর মশ্নধয বনধথাবরত অংর্ লমাতাশ্নবক বন্টন কবরশ্নল লকহ পায় এবং লকহ 
পায় না। উদাহারণস্বরূপ লদখাশ্ননা যায় লয, যবদ লকান মৃত বযবক্তর মা, বাবা, দুই লমশ্নয় ও 
এক েী থাশ্নক, তশ্নব মা ১

৬
 , বাবা ১ 

৬
 , দুই লমশ্নয় ২

৩
 , এবং েী ১

৮
 অংর্ পাইশ্নব। বকন্তু ইহা 

বদশ্নল েী বকিুই পায় না। অথচ েীশ্নক বদশ্নত লগশ্নল লস পাইশ্নব  ১
৮
 অংর্। এ লেশ্নে লমাট 

সম্পবত্ত ‘১’-এর স্থশ্নল ওয়াবরর্গশ্নণর অংশ্নর্র সম্পবত্ত হয় ১১
৮
 । অথথাৎ লষাল আনার স্থশ্নল 

হয় আঠার আনা। সমসযাবট গুরুতর বশ্নট। 

মুসবলম জগশ্নত উক্ত সমসযাবট বহুবদন যাবত অমীমাংবসতই বিল। অতঃপর সমাধান 
কবরশ্নলন হজরত আলী (রা.)।৪০ বতবন লয বনয়শ্নমর িারা উহার সমাধান কবরয়াবিশ্নলন, 
তাহার নাম ‘আউল’। 

হজরত আলী (রা.)-এর প্রববতথত ‘আউল’ ববধানবট এইরূপঃ 

মৃত — অনামা বযবক্ত (ফরাশ্নয়জ মশ্নত)   

মা          বাবা       লমশ্নয় (২)      েী        
১

৬
           ১

৬
           ২

৩
            ১

৮
 

প্রথমত উক্ত রাবর্ চাবরবটশ্নক সমান হরবববর্ষ্ট কবরশ্নত হইশ্নব এবং তাহা কবরশ্নল উহা 
হইশ্নব — 
৪

২৪
           ৪

২৪
           ১৬

২৪
            ৩

২৪
 

ইহার লযাগফল হইশ্নব ২৭
২৪

 । অতএব লদখা যাইশ্নতশ্নি লয, লযখাশ্নন মূল সংখযা (হর) বিল 
২৪, লসখাশ্নন অংর্ বাবড়য়া (লব) হইয়া যাইশ্নতশ্নি ২৭। সুতরাং ‘২৭’-লকই মূল সংখযা 
(হর) ধবরয়া অংর্ বদশ্নত হইশ্নব। অথথাৎ বদশ্নত হইশ্নব— 
৪

২৭
     +     ৪

২৭
       +     ১৬

২৭
     +     ৩

২৭
     =     ২৭

২৭
     =     ১ ।  পৃ ১১২ 

প্রায় সবথে বববাবহত স্বামীশ্নকই বলা হয় বর্শুর বপতা এবং মশ্নন করা হয় ‘জনক’ (স্মরণ 
রাখা উবচত লয, ‘বপতা’ ও ‘জনক’ এক কথা নয়। ‘বপতা’ = পালনকতথা এবং ‘জনক’ = 
জিদাতা)। এশ্নহন অবস্থায় বর্শুর জনক বচরকাল অপ্রকার্যই থাবকয়া যায়। বকন্তু জাতশ্নকর 
জদবহক অবয়ব, চাবরবেক জববর্ষ্টয, রুবচ, ধমথাধমথ বা ববষয়ববশ্নর্শ্নষর প্রবত অনুরাগ-ববরাগ 
ইতযাবদ ববষয়সমূশ্নহ জনশ্নকর সবহত বহু সাদৃর্য থাশ্নক। বকন্তু উহা লকহ তলাইয়া লদশ্নখ না 
বা সকল লেশ্নে লদখা সম্ভবও নয়।  

যীশুখ্রীশ্নষ্টর আববভথাশ্নবর সময় সখবরয়া (হজরত জাকাবরয়া আ.) নামক জননক বযবক্ত বিশ্নলন 
ইহুদীশ্নদর ধমথযাজক ও লজরুজাশ্নলম মবন্দশ্নরর লসবাইত বা পুশ্নরাবহত। লর্ানা যায় লয, 
যীশুর মাতা মবরয়মশ্নক তাাঁহার বপতা এমরান মবরয়শ্নমর বতন বৎসর বয়শ্নসর সময় 
লজরুজাশ্নলম মবন্দশ্নরর লসবাকাশ্নজর জনয লপ্ররণ কশ্নরন এবং লসখাশ্নন বতবন সখবরয়া কতৃথক 
পাবলতা হন।৩২ সখবরয়ার লকান সন্তান বিল না, তাাঁহার ঘশ্নর বিশ্নলন অবতবৃদ্ধা বন্ধযা েী 
ইলীর্াশ্নবত।৩৩ 

সখবরয়া তাাঁহার ১২০ বৎসর বয়শ্নসর সময় লফশ্নরস্তার মারফত পুেবর প্রাপ্ত হন ও তাহাশ্নত 
ইলীর্াশ্নবত গভথবতী হন এবং ইহার িয় মাস পশ্নর লফশ্নরস্তার মারফশ্নত পুেবর প্রাপ্ত হইয়া 
১৬ বৎসর বয়শ্নস মবরয়মও গভথবতী হন। 

অবববাবহতা মবরয়ম সখবরয়ার আেশ্নম থাবকয়া গভথবতী হইশ্নল ললাক-লিার ভশ্নয় ধমথমবন্দর 
তযাগ কবরয়া বনজ জ্ঞাবতভ্রাতা লযাশ্নসশ্নপর সশ্নে লজরুজাশ্নলশ্নমর বনকটবতথী জবৎশ্নলহম 
(বয়তুলহাম) নামক স্থাশ্নন বগয়া অবস্থান কশ্নরন এবং ঐ স্থাশ্নন যথাসমশ্নয় এক খজুথরবৃশ্নের 
িায়ায় যীশুখ্রীষ্ট ভূবমষ্ঠ হন।  

অবববাবহতা মবরয়ম এক পুেসন্তান প্রসব কবরয়াশ্নিন, ইহা জাবনশ্নত পাবরয়া (মবরয়ম ও 
সখবরয়ার স্বজাতীয়) ইহুদীগণ তাাঁহাশ্নক তীব্র ভৎথসনা কবরশ্নত থাশ্নক এবং তাহারা মবরয়শ্নমর 
পালক বপতা সুবৃদ্ধ সখবরয়ার উপর বযবভচাশ্নরর অপরাধ আশ্নরাপ কবরয়া তাাঁহাশ্নক হতযা 
কশ্নর। প্রথমত ইহুদীগণ সখবরয়াশ্নক ধৃত কবরবার লচষ্টা কশ্নর এবং সখবরয়া এক 
বৃেশ্নকাটশ্নর লুকাইয়া থাশ্নকন। বকন্তু ইহুদীগণ লখাাঁজ পাইয়া করাত িারা ঐ বৃেবট লিদন 
করার সশ্নে সশ্নে বৃদ্ধ সখবরয়া বিখবণ্ডত হইয়া প্রাণতযাগ কশ্নরন।৩৪ মবরয়ম সশ্নদযাজাত 
বর্শুবটশ্নক লক্রাশ্নড় লইয়া লযাশ্নসশ্নপর সশ্নে রাবেকাশ্নল স্বশ্নদর্ তযাগ কবরয়া বমর্শ্নর চবলয়া যান 
এবং লসখান হইশ্নত গালীল প্রশ্নদশ্নর্র নাসরৎ নগশ্নর যাইয়া কালাবতপাত কশ্নরন।৩৫  পৃ ১০৯ 



তৎকাশ্নল লস লদশ্নর্র রাজার নাম বিল লহশ্নরাদ, বতবন জাবতশ্নত বিশ্নলন ইহুদী। তাই রাজয 
র্াবসত হত লতৌবরশ্নতর ববধানমশ্নত। লতৌবরশ্নতর ববধানমশ্নত ‘বযবভচার’ ও ‘নরহতযা’ — এই 
উভয়ববধ অপরাশ্নধরই একমাে র্াবস্ত ‘প্রাণদণ্ড’।৩৬ এখাশ্নন বযবভচাশ্নরর অপরাশ্নধ সখবরয়ার 
প্রাণদশ্নণ্ডর ববষয়বট জানা যায় বশ্নট, বকন্তু সখবরয়াশ্নক বধ করার অপরাশ্নধ লকান ইহুদীর 
প্রাণদশ্নণ্ডর ববষয় জানা যায় না। ইহাশ্নত ধারণ হইশ্নত পাশ্নর লয, সখবরয়া বনরপরাধ হইশ্নল, 
তাাঁহাশ্নক বধ করার অপরাশ্নধ বনশ্চয় ঘাতক ইহুদীর প্রাণদণ্ড হইত। লকননা সখবরয়া বিশ্নলন 
তৎকালীন ইহুদী সমাশ্নজর একজন উচ্চস্তশ্নরর বযবক্তত্বর্ালী ও মযথাদাসম্পন্ন বযবক্ত। 

এতবিষশ্নয় পযথাশ্নলাচনা কবরশ্নল মশ্নন স্বতই প্রে জাশ্নগ লয, যীশুখ্রীশ্নষ্টর জনক মহাপ্রভু, না 
সখবরয়া? (যীশুর প্রসশ্নে — বহনু্দর্াশ্নে বলবখত মহবষথ পরার্শ্নরর ঔরশ্নস অবববাবহতা 
মৎসযগন্ধার গভথজাত মহামনীষী বযাশ্নসর কাবহনী অনুধাবনশ্নযাগয। তশ্নব উহাশ্নত পরার্শ্নরর 
ববকশ্নল্প স্বগথদূশ্নতর পবরকল্পনা নাই।)  

৬। জ্বীন জাবত লকাথায়? 
লর্ানা যায় লয, এই জগশ্নত জ্বীন নামক একজাতীয় জীব আশ্নি। তাহাশ্নদর নাবক মানুশ্নষর 
মত জি, মৃতুয, পাপ-পুণয এবং পরকাশ্নল স্বগথ বা নরকবাশ্নসর ববধান আশ্নি। লকান জীব 
যবদ পাপ-পুশ্নণযর অবধকারী হয়, তশ্নব লস জাবত লয জ্ঞানবান, তাহা অনুমান করা অসেত 
নশ্নহ। বকন্তু আশ্চশ্নযথর ববষয় এই লয, অদযাববধ পৃবথবীশ্নত জ্বীন জাবতর অবস্তশ্নত্বর লকান 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কযাশ্নেন কুক, লরক, মযাবগলন প্রভৃবত ভূ-পযথটকগশ্নণর পযথটশ্ননর 
ফশ্নল পৃবথবীশ্নত অনাববষৃ্কত লদর্ নাই ববলশ্নলই চশ্নল। বকন্তু জ্বীন জাবতর অবস্তশ্নত্বর সন্ধান 
বমবলল জক? তশ্নব বক তাহারা গ্রহ-উপগ্রহ বা নেেশ্নলাশ্নক বাস কশ্নর? 

দর্বট গ্রহ এবং তাহাশ্নদর লগাটা বেশ্নর্ক উপগ্রহ আশ্নি। খুব র্বক্তর্ালী দূরবীেশ্নণর 
সাহাশ্নযযও ঐ সকল গ্রহ বা উপগ্রশ্নহ লকানরকম জীশ্নবর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আর 
যতদূর জানা বগয়াশ্নি তাহাশ্নত বুঝা যায় লয, নেেগুবল সবই অবিময় এবং উহাশ্নদর 
তাপমাে লকানবটরই দুই হাজার বডগ্রীর কম নয়, লকান লকানবটর লতইর্ হাজার বডগ্রীর 
উপর। লসখাশ্নন লকানরূপ জীব বাস করা দূশ্নরর কথা, জবিশ্নতই পাশ্নর না। যবদ বা পাশ্নর, 
তাহা হইশ্নল বাবসন্দাশ্নদর লদহও হওয়া উবচত অবিময় এবং লকহ লকহ বশ্নলনও তাহাই। 
বলা হয় লয, জ্বীনগণ আগুশ্ননর জতয়ারী। তাহাই যবদ হয়, তশ্নব তাহাশ্নদর   পৃ ১১০ 

পরকাশ্নল আবার লদাজখ বা অবিবাস বকরূপ? পোন্তশ্নর তাহারা যবদ এই পৃবথবীশ্নতই বাস 
কশ্নর, তশ্নব তাহারা লকান (অদৃর্য) বস্তুর জতয়ারী? 

ইহুদীর্াশ্নে ‘লর্বদম’ নাশ্নম এক লেণীর কাল্পবনক জীশ্নবর বণথনা পাওয়া যায়। জ্বীনগণ 
তাহাশ্নদর লপ্রতমূবতথ নয় বক? 

৭। সূযথববহীন বদন বকরূপ? 
বদন, রাত, মাস ও বৎসশ্নরর বনয়ামক সূযথ এবং গবতর্ীল পৃবথবী। ইহার লকানবটশ্নক বাদ 
বদয়া আমরা বদবা, রাবে, মাস ও বৎসর কল্পনা কবরশ্নত পাবর না। লকননা সূযথ থাবকয়াও 
পৃবথবী ববশ্নর্ষত তাহার গবত না থাবকশ্নল পৃবথবীর একাংশ্নর্ থাবকত বচরকাল বদবা এবং 
অপর অংশ্নর্ থাবকত রাবে। লসই অফুরন্ত বদন বা রাবেশ্নত মাস বা বৎসর বচবনবার লকান 
উপায় থাবকত না। পোন্তশ্নর সূযথ না থাবকয়া শুধু গবতর্ীল পৃবথবীবট থাবকশ্নল, লস বচরকাল 
অন্ধকাশ্নরই ঘুবরয়া মবরত, বদন-রাত-মাস-বৎসর বকিুই হইত না। 

লর্ানা যায় লয, এস্রাবফল লফশ্নরস্তা যখন আোহর আশ্নদশ্নর্ বর্ো ফাঁবকশ্নবন, তখন মহাপ্রলয় 
হইশ্নব। তখন পৃবথবী এবং চি, সূযথ, গ্রহ-নেোবদর ববলয় হইশ্নব। একমাে আোহ বযতীত 
আর বকিুই থাবকশ্নব না। এমনবক লয এস্রাবফল বর্ো ফুাঁবকশ্নবন বতবনও না। এশ্নহন অবস্থায় 
চবের্ বদন (মতান্তশ্নরর ৪০ বৎসর) পশ্নর আোহ এস্রাবফলশ্নক পুনঃ সৃবষ্ট কবরশ্নবন এবং 
আোহর হুকুশ্নম বতবন পুনরায় বর্ো ফুাঁবকশ্নবন, ফশ্নল পুনরায় জীব ও জগৎ সৃবষ্ট হইশ্নব।  
মহাপ্রলশ্নয়র (লকয়ামশ্নতর) পশ্নর সূযথ বা তদনুরূপ আশ্নলাবববকরণকারী লকান পদাথথই 
থাবকশ্নব না। এইরূপ অবস্থার পশ্নর এবং পুনঃ সৃবষ্টর পূশ্নবথ ‘চবের্ বদন বা বৎসর’ হইশ্নব 
বকরূশ্নপ? যবদ বা হয়, তশ্নব ঐ বদনগুবলর সবহত রাবেও থাবকশ্নব বক? থাবকশ্নল, সূযথ বভন্ন 
লসই ‘বদন’ ও ‘রাবে’ বকরূশ্নপ হইশ্নব? আর বদশ্ননর সশ্নে রাবে না থাবকশ্নল, অবববচ্ছন্ন 
আশ্নলাবকত ‘বদন’-এর সংখযা ‘চবের্’ হইশ্নব বকভাশ্নব? 

৮। ফরাশ্নয়শ্নজ ‘আউল’ লকন? 
মৃত বযবক্তর তযাজয সম্পবত্ত তাহার ওয়াবরর্গশ্নণর মশ্নধয বন্টনবযবস্থাশ্নক বলা হয় ‘ফরাশ্নয়জ 
নীবত’। ইহা পববে লকারাশ্ননর ববধান। মুসবলম জগশ্নত এই ববধানবট লযরূপ দৃঢ়ভাশ্নব 
প্রবতপাবলত হইশ্নতশ্নি, লসরূপ অনয লকানবট নশ্নহ। এমনবট পববে নামাশ্নজর ববধানও নশ্নহ। 
ইহার কারণ লবাধহয় এই লয, ফরাশ্নয়জ ববধাশ্ননর সশ্নে জাগবতক স্বাথথ        পৃ ১১১ 



পাশ্নর না। এরূপ অবস্থায় যবদ লস স্বামীর পুনঃগ্রহশ্নণর কথা জাবনশ্নত পাশ্নর, তাহা হইশ্নল 
তাহার হৃদয়পশ্নট পূবথ দাম্পতয-জীবশ্ননর সৃ্মবত আশ্নরা গাঢ়রূশ্নপ অবঙ্কত হয়। এমতাবস্থায় 
েী পূবথস্বামীর পুনঃগ্রহশ্নণর প্রস্তাশ্নব সানশ্নন্দ সম্মবত লদয়। বকন্তু ইহার পশ্নর বহলাকৃত নবীন 
দুলহার অস্থায়ী কশ্নলমার ইজাব (সম্মবত) লদওয়াবট বক তাহার আন্তবরক? 

বহলা প্রথায় বর বনবথাচশ্নন লবর্ একটু কারসাজী আশ্নি। বয়স্কা হইশ্নলও বহলাকৃত বর 
বনবথাচশ্নন েীর লকান অবধকার থাশ্নক না, বনবথাচনকতথা সবথশ্নেশ্নেই পূবথস্বামী। প্রথমত লস 
ববচার কশ্নর লয, বসনু্দশ্নকর চাবব কাহার হশ্নস্ত লদওয়া উবচত। নবীন দুলহা তাহার হাশ্নতর 
ললাক বক-না। লস তাহার বনশ্নদথর্মত সমশ্নয়াবচত কাজ কবরশ্নব বক না। সশ্নবথাপবর লেয রাখা 
হয় লয, নবদম্পবতর মশ্নধয ভালবাসা জবিশ্নত না পাশ্নর।  

এইরূপ বহসাব বমলাইয়া প্রাক্তন স্বামীর িারা বর বনবথাবচত হইশ্নল, লসই বববাহকালীন েীর 
ইজাব বা সম্মবতর লকান মূলযই থাবকশ্নত পাশ্নর না বা থাশ্নক না। েী সম্মবত যাহা বদল 
তাহা তাহার পূবথ-স্বামী লাশ্নভর জনয, হাল স্বামীর জনয নয়। অথথাৎ লস জাশ্নন লয, তাহার 
এই বববাহ মাে একবদশ্ননর জনয এবং এই বববাশ্নহর মাধযশ্নমই হইশ্নব তাহার পূবথস্বামী 
লাভ। তখন লস মশ্নন মশ্নন এই বসিান্তই কশ্নর— 

“লমার বাড়ী আর স্বামীর বাড়ী, মধযখাশ্নন নদী— 

লকমশ্নন যাব, এই লখওয়া পার না হই যবদ?” 

ফলত েী মুশ্নখ ইজাব বদল নূতন দুলহার আর অন্তশ্নর কামনা কবরল পূবথস্বামীশ্নক।  

অতঃপর বাসর ঘর। এখাশ্নন নবীন দুলহার অতযাচার সহয না কবরশ্নল র্ােমশ্নত েীর মুবক্তর 
উপায় নাই। কাশ্নজই — মান-অবভমান, লিা-র্রম ববসজথন বদয়া েী প্রভাশ্নতর অশ্নপো 
কবরশ্নত থাশ্নক। বকন্তু তাহার হৃদয় পূবথস্বামীর উশ্নদশ্নর্য বযাকুলস্বশ্নর গাবহশ্নত থাশ্নক— 

“হশ্নয় তব অবভলাষী                                              আবম এখন কারাবাসী 

                                 বুশ্নক মম চাবপল পাষাণ। 

জাবননা লমার বক-বা পাপ,                                      বক কারণ এই পবরতাপ, 

                                 হশ্নব না বক বনবর্ অবসান?” 

নবদম্পবতর এইরূপ বমলন বযবভচাশ্নরর নামান্তর নয় বক?                      পৃ ১১৬ 

পববে লকারাশ্নন ববণথত আশ্নলাচয ফরাশ্নয়জ ববধাশ্ননর সমসযাবট সমাধান কবরশ্নলন হজরত 
আলী (রা.) তাাঁহার গাবণবতক জ্ঞাশ্ননর িারা এবং মুসবলম জগলত আজও উহাই প্রচবলত। 
এ লেশ্নে স্বভাবতই মশ্নন উদয় হয় লয, তশ্নব বক আোহ গবণতজ্ঞ নশ্নহন? হইশ্নল, পববে 
লকারাশ্ননর উক্ত ববধানবট ত্রুবটপূণথ লকন?  
আোহ পববে লকারাশ্নন পবরষ্কার ভাষায় ববলয়াশ্নিন লয, যাহারা আোহর হুকুম পালন 
কবরয়া তাাঁহার ফরাশ্নয়জ আইন মানয কবরশ্নব, তাহারা লবশ্নহস্তী হইশ্নব এবং অমানযকারীরা 
হইশ্নব লদাজখী। যথা — “ইহা অথথাৎ এই ফরাশ্নয়জ আইন ও বনধথাবরত অংর্ আোহর 
সীমাশ্নরখা এবং আোহর বনধথাবরত অংর্সমূহ। যাহারা আোহর আশ্নদর্ এবং তাাঁহার 
রসুশ্নলর আশ্নদর্ মানয কবরশ্নব, তাহাবদগশ্নক আোহ লবশ্নহশ্নস্ত স্থান দান কবরশ্নবন…।৩৮ পুনশ্চ 
“লয লকহ আোহর আশ্নদর্, আোহর আইশ্নন বনধথাবরত অংর্ ও তাাঁহার বনধথাবরত সীমা 
লঙ্ঘন কবরশ্নব, তাহাশ্নক আোহ লদাজখবাসী কবরশ্নবন, তথায় লস বচরকাল থাবকশ্নব এবং 
তথায় তাহার ভীষণ অপমানজনক র্াবস্ত লভাগ কবরশ্নত হইশ্নব।”৩১ 

পববে লকারাশ্নন ববণথত ফরাশ্নয়জ ববধাশ্ননর মশ্নধয লেেববশ্নর্শ্নষ কতগুবল (হজরত আলীর 
প্রববতথত) ‘আউল’ নীবতর পযথাশ্নয় পশ্নড় এবং উহাশ্নত লকারান মাবনয়া বন্টন চশ্নল না, আবার 
‘আউল’ মাবনশ্নল হইশ্নত হয় লদাজখী। উপায় বক? ফরাশ্নয়জ ববধাশ্ননর একশ্নেণীর 
ওয়াবরর্শ্নক বলা হয় ‘আিাবা’। অথথাৎ অববর্ষ্টশ্নভাগী। মৃশ্নতর ওয়াবরর্গশ্নণর বনধথাবরত অংর্ 
লদওয়ার পর যবদ বকিু অববর্ষ্ট থাশ্নক, তশ্নব তাহা আিাবাগণ পাইয়া থাশ্নক। আিাবাশ্নদর 
মশ্নধয অংর্ বন্টশ্ননর একবট ববশ্নর্ষ বনয়ম এই লয, বনকটবতথী ওয়াবরর্ একজনও থাবকশ্নল 
দূরবতথী লকহ অংর্ পায় না এবং এই বনয়শ্নমর ফশ্নলই পুে থাবকশ্নল লপৌে (নাবত) বকিুই 
পায় না। বকন্তু অধুনা রাষ্ট্রীয় ববচারপবতগণ পুে থাবকশ্নলও লপৌেশ্নক অংর্ বদশ্নত শুরু 
কবরয়াশ্নিন। লয ববচারপবতগণ উহা কবরশ্নতশ্নিন তাাঁহারা পরকাশ্নল যাইশ্নবন লকাথায়? 

 

৯। েীতযাগ ও বহলা প্রথার তাৎপযথ বক? 
লকহ লকহ েীশ্নক অধথাবেনী ববলয়া থাশ্নকন। এ কথাবটর ববশ্নর্ষ তাৎপযথ আশ্নি। অধথ-অবেনী 
বা বসবক-অবেনী না হইশ্নলও আবদপুরুষ হজরত আদশ্নমর বাম বপঞ্জশ্নরর অবস্থ হইশ্নতই 
নাবক প্রথমা নারী হাওয়া বববব সৃষ্ট হইয়াবিশ্নলন। তাই বববব হাওয়াশ্নক      পৃ ১১৩ 



আদশ্নমর অেজ বহসাশ্নব ‘অবেনী’ বলা খুবই সমীচীন। ইহা িাড়া সংসার জীবশ্নন নারীরা 
পুরুষশ্নদর একাংর্ বহসাশ্নবই ববরাবজতা। 

মানুশ্নষর হস্তপদাবদ লকান অে রুি হইশ্নল উহার প্রবতকাশ্নরর জনয বচবকৎসা করান হয়। 
লরাগ দুরাশ্নরাগয হইশ্নল ঐ রুিাে লইয়াই জীবন কাটাইশ্নত হয়। রুিাে লইয়া জীবন 
কাটাইশ্নত প্রাণহাবনর আর্ঙ্কা না থাবকশ্নল লকহ রুিাে তযাগ কশ্নর না। েী যবদ স্বামীর 
অেই হয়, তশ্নব দূবষতা ববলয়া তাহাশ্নক তযাগ করা হয় লকন? লকানরকম কায়শ্নিশ্নর্ 
জীবনযাপন করা যায় না বক? 

জবাব হইশ্নত পাশ্নর লয, র্শ্নখর বর্বতথী হইয়া লকহ কখনও েীতযাগ কশ্নর না। সাংসাবরক 
ববরৃ্ঙ্খলা ও মানবসক অর্াবন্ত যখন চরশ্নম লপৌঁশ্নি, তখনই লকহ লকহ েীতযাগ কবরশ্নত বাধয 
হয়। কথাবট কতকাংশ্নর্ সতয, বকন্তু যাহারা একাবধক েী তযাগ কবরয়া বািা বািা রমণীর 
পাবণগ্রহণ কশ্নরন, তাহারা বক কাশ্নয়মী বববাবহতশ্নদর (বহনু্দশ্নদর) লচশ্নয় দাম্পতযসুশ্নখ অবধক 
সুখী? 

রসায়ন র্াশ্নের (Chemistry) বনয়শ্নম দুইবট পদাশ্নথথর বমেণ ঘটাইশ্নত হইশ্নল পূশ্নবথই জানা 
উবচত লয, পদাথথ দুইবট বমেণশ্নযাগয বক না। লকহ যবদ জশ্নলর সবহত বালু বা খবড়মাবট 
বমর্াইশ্নত চান, তাহা পাবরশ্নবন না। সাধারণত জতল ও জল একে বমশ্নর্ না। তশ্নব উহা 
একে কবরয়া ববশ্নর্ষভাশ্নব রগড়াইশ্নল সামবয়কভাশ্নব বমবর্য়া পুনরায় ববযুক্ত হয়। বকন্তু বচবন 
বা লবণ জশ্নল বমর্াইশ্নল উহা বনববথশ্নে এক হইয়া যায়। বববাহ বযাপাশ্নর পাে-পােী বনবথাচনও 
এইরূপ একবট বমেণ। 

পাে ও পােীর লমৌবলক চবরেসমূহ লর্শ্নষাক্ত পদাশ্নথথর নযায় বমশুক বক-না, তাহা ববচার না 
কবরয়া জল-খবড় ও জতল-জল বমেশ্নণর মত যশ্নথচ্ছ বমলন প্রশ্নচষ্টার ববফলতাই ‘তালাক’ 
প্রথার কারণ নয় বক? 

এতশ্নেশ্নর্ অশ্ননক বহনু্দর বভতর লকাষ্ঠী বা বঠকুজীর সাহাশ্নযয বববাশ্নহর পাে-পােী বনবথাচশ্ননর 
প্রশ্নচষ্টা চবলশ্নত লদখা যায়। মানুশ্নষর জিমুহুশ্নতথ বতবথ, লি ও রাবর্র সংস্থান এবং চি, 
সূযথ-গ্রহ-নেোবদর আকাশ্নর্ ববশ্নর্ষ স্থাশ্নন অবধষ্ঠান জাতশ্নকর লদহ-মশ্ননর উপর কতখাবন 
প্রভাব ববস্তার কবরশ্নত পাশ্নর আর এ ববষশ্নয় ফবলত লজযাবতষ (Astrology)-এর বসদ্ধান্ত 
অভ্রান্ত বক না তাহা জাবন না। বকন্তু ইহাশ্নত অন্তত ইহাই প্রমাবণত হয় লয,   পৃ ১১৪ 

বহনু্দগণ জাবনশ্নত লচষ্টা কশ্নরন লয, বববাশ্নহ বর-কনযার বমল হইশ্নব বক না। মুসলমানশ্নদর 
বববাহ প্রথায় পাে-পােী বনবথাচশ্নন যবদ লকানরূপ মশ্ননাববজ্ঞানসম্মত ববচার প্রণালী উদ্ভাবন 
ও প্রবতথন করা যাইত, তাহা হইশ্নল তালাক প্রথা এত অবধক প্রসার লাভ কবরত না।  

স্বামী ও েীর মশ্ননাবৃবত্ত বা স্বভাশ্নবর জবষমযবর্তই লয বববাহবন্ধন বিন্ন হয়, তাহা সুবনবশ্চত। 
তশ্নব এই জবষময দুই প্রকাশ্নর হইশ্নত পাশ্নর। লকান লেশ্নে হয়শ্নতা েীই লদাষী, বকন্তু স্বামী 
সাধু ও সচ্চবরে। আবার লকান লকান লেশ্নে েী সচ্চবরো, বকন্তু স্বামী অসচ্চবরে ও 
বদমাশ্নয়র্। ভালর সবহত মশ্নন্দর ববশ্নরাধ অবর্যম্ভাবী। কাশ্নজই উপশ্নরাক্ত লয লকান লেশ্নেই 
স্বামী ও েীর মশ্ননামাবলনয হইশ্নত পাশ্নর এবং তাহাশ্নত বববাহ ববশ্নচ্ছদও ঘবটশ্নত পাশ্নর। লদাষ 
যাহারই হউক না লকন, বাবহশ্নরর ললাক উহার ববশ্নর্ষ বকিু জাবনশ্নত পায় না। বকন্তু পবরণাম 
উভয় লেশ্নেই এক। অথথাৎ েীতযাগ। 

তালাশ্নকর ঘটনা লযভাশ্নবই ঘটুক না লকন, তযাজযা েীশ্নক পুনঃগ্রহশ্নণ েী লয বনশ্নদথাষ, ইহাই 
প্রমাবণত হয়। মশ্নন হয় লয, লক্রাধ, লমাহাবদ লকান বরপুর উশ্নত্তজনায় স্বামী েবণশ্নকর জনয 
আত্মববসৃ্মত হইয়াই অনযায়ভাশ্নব েীতযাগ কশ্নর এবং পশ্নর যখন সবম্বৎ (জ্ঞান) বফবরয়া পায়, 
তখন বস্থরমবস্তশ্নষ্ক সরলান্তকরশ্নণ তযাজযা েীশ্নক পুনঃগ্রহশ্নণ বদ্ধপবরকর হয়। অথথাৎ স্বামী 
যখন তাহার বনশ্নজর ভ্রম বুবঝশ্নত পাশ্নর, তখনই তযাজযা েীশ্নক পুনরায় গ্রহণ কবরশ্নত 
অবভলবষত হয়। ইহাশ্নত লদখা যায় লয, েীর উপর বমথযা লদাষাশ্নরাপ কবরয়া অথবা 
লক্রাধাবদর বর্বতথী হইয়া েীতযাশ্নগ স্বামীই অনযায়কারী বা পাপী। অথচ পুনঃগ্রহণশ্নযাগযা 
বনশ্নদথাষ েীশ্নক পুনঃগ্রহশ্নণ ‘বহলা’ প্রথার বনয়শ্নম স্বামীর পাশ্নপর প্রায়বশ্চত্ত কবরশ্নত হয় লসই 
বনশ্নদথাষ েীশ্নকই। অপরাধী স্বামীর অথথদণ্ড, লবোঘাত ইতযাবদ না-ই হউক, অন্তত তওবা 
(পুনরায় পাপকমথ না কবরবার র্পথ) পড়ারও ববধান নাই, আশ্নি বনষ্পাবপনী েীর 
ইিতহাবনর বযবস্থা। এশ্নকর পাশ্নপ অনযশ্নক প্রায়বশ্চত্ত কবরশ্নত হয় লকন? 

তযাশ্নগর পর স্বামী ও েীর মশ্নধয দাম্পতযবন্ধন থাশ্নকনা বশ্নট, বকন্তু দাম্পতযভাববট বক 
সহশ্নজই তাহাশ্নদর হৃদয় হইশ্নত মুবিয়া যায়? যবদ যায়-ই, তশ্নব বহলা প্রথার বনয়মানুসাশ্নর 
অস্থায়ী (Temporary) কশ্নলমাবট লয লকান ললাশ্নকর সাশ্নথ ববশ্নর্ষত পূবথস্বামীর চাচা, ফুফা, 
মামার সবহত না হইয়া প্রায়ই ভবিপবত বা ঐ লেণীর কুটুম্বশ্নদর সবহত হয় লকন? তযাশ্নগর 
পর স্বামী তাহার মবস্তশ্নষ্কর উশ্নত্তজনা বা লক্রাধাবদ বর্ত েীর প্রবত বকিুবদন বীতসৃ্পহ 
থাবকশ্নলও সরলা েী সহশ্নজ স্বামীরূপ হৃদয় হইশ্নত মুবিয়া লফবলশ্নত              পৃ ১১৫ 



২৫।            যাো পুস্তক (লতৌবরত)          ---------           ১২; ৩০-৩৩ ও ৩৭  
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২৮।            যাোপুস্তক (লতৌবরত)           ---------                 ১৪; ২৭ 
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উপসংহার 
মানুশ্নষর মশ্নন বজজ্ঞাসার অন্ত নাই। লকান না লকান ববষশ্নয় লকান না লকান রকশ্নমর বজজ্ঞাসা 
প্রশ্নতযশ্নকর মশ্ননই আশ্নি, লযমন আপনার, লতমন আমার। অসংখয বজজ্ঞাসার মশ্নধয মাে 
কবতপয় বজজ্ঞাসা এই পুস্তকখাবনশ্নত আমরা প্রোকাশ্নর বযক্ত কবরলাম। বকন্তু ইহা শুধু 
আমাশ্নদরই প্রে নশ্নহ। লয সকল বচন্তার্ীল মনীষী জীব ও জগত ববষয়ক ধমথীয় ও 
জবজ্ঞাবনক মতবাদ সম্বশ্নন্ধ বচন্তা-ভাবনা কশ্নরন, হয়শ্নতা তাাঁহাশ্নদর মশ্ননও অনুরূপ প্রশ্নের 
উদয় হইয়া থাশ্নক। বকন্তু অশ্ননশ্নকই তাহা প্রকার্ কশ্নরন না। হয়ত লকহ তাাঁহার ঘবনষ্ঠ 
বনু্ধমহশ্নল দুই-চাবরবট প্রে উত্থাপন কশ্নরন, লকহবা অন্তশ্নর চাবপয়া রাশ্নখন। 

বতথমান যুগবট ববজ্ঞাশ্ননর যুগ এবং যুবক্তবাশ্নদরও। ববজ্ঞান পৃবথবীর বুশ্নক আত্মর্বক্ত বা 
স্বমবহমায় প্রবতষ্ঠা লাভ কবরয়াশ্নি, কাহারও অনুকম্পায় নয়। মানুশ্নষর জদনবন্দন জীবশ্ননর 
চাবহদা বমটাইশ্নতশ্নি ববজ্ঞান। আপবন যবদ ববজ্ঞাশ্ননর দান গ্রহশ্নণ অমত কশ্নরন, তাহা হইশ্নল 
আকাশ্নর্র বদশ্নক তাকান, ঘবড়র বদশ্নক নয়। আপবন যবদ ববজ্ঞাশ্ননর দান গ্রহণ কবরশ্নত না 
চাশ্নহন, তাহা হইশ্নল যানবাহশ্নন ববশ্নদর্ সফর ও জামা-কাপড় তযাগ করুন এবং কাগজ-
কলশ্নমর বযবহার ও পুস্তক পড়া তযাগ কবরয়া মুখস্ত বর্ো শুরু করুন। ইহার লকানবট 
করা আপনার পশ্নে সম্ভব? লবাধহয় একবটও না। লকননা মানব জীবশ্ননর প্রবতবট পদশ্নেশ্নপ 
ববজ্ঞাশ্ননর দান অনস্বীকাযথ। লটবলগ্রাফ, লটবলশ্নফান হইশ্নত শুরু কবরয়া লদর্লাই ও সূচ-সুতা 
পযথন্ত সবই ববজ্ঞাশ্ননর দান। ববজ্ঞাশ্ননর লকান দান গ্রহণ না কবরয়া মানুশ্নষর এক মুহুতথও 
চশ্নল না। মানুষ ববজ্ঞাশ্ননর কাশ্নি ঋণী। বকন্তু সমাশ্নজ এমন একশ্নেণীর ললাক লদবখশ্নত 
পাওয়া যায়, যাাঁহারা হাশ্নত ঘবড় ও চশ্নে চর্মা আাঁবটয়া মাইশ্নক বকৃ্ততা কশ্নরন আর ‘বস্তুবাদ’ 
ববলয়া ববজ্ঞানশ্নক ঘৃণা ও ‘বস্তুবাদী’ ববলয়া ববজ্ঞানীশ্নদর অবজ্ঞা কশ্নরন। অথচ তাাঁহারা 
ভাববয়া লদশ্নখন না লয, ভাববাদীরা বস্তুবাদীশ্নদর লপাষয। ববজ্ঞান মানুষশ্নক পালন কশ্নর। 
বকন্তু ধমথ মানুষশ্নক পালন কশ্নর না, বরং মানুষ ধমথশ্নক পালন কশ্নর এবং প্রবতপালনও। 
বতথমান যুশ্নগ ববজ্ঞান-ববশ্নরাধী লকান বর্োই গ্রহণীয় নয়।  

আধুবনককাশ্নলর অবধকাংর্ মানুষ চায় কুসংস্কার হইশ্নত মুবক্ত, চায় সশ্নতযর সন্ধান। 
ধমথরাশ্নজযর যেতে অল্পাবধক কুসংস্কার স্বচ্ছশ্নন্দ ববহার কবরশ্নতশ্নি। আবার সভয মানব 
সমাশ্নজ এমন লকান মানুষ নাই, বযবন লকান না লকান ধশ্নমথর আওতাভুক্ত     পৃ ১১৭                



নশ্নহন। কাশ্নজই এরূপ মানুষও অল্পই আশ্নিন, যাাঁহাশ্নদর লকানরূপ কুসংস্কার স্পর্থ কশ্নর 
নাই। উদাহারণস্বরূপ বলা যাইশ্নত পাশ্নর লয, জববদক, পারবসক ও ইহুদী ইতযাবদ আবদম 
জাবত (ধমথ)-গুবলর কবল্পত লদব-লদবী, জদতয-দানব, ভূত-বপর্াচ, ডাবকনী-লযাবগনী, র্ীতলা, 
ওলা, লপত্নী, ইতযাবদ জীবসমূশ্নহর লকান অবস্তত্ব জগশ্নত পাওয়া যায় না। অথচ ঐগুবলর 
সতযতা ও চবরে সম্বশ্নন্ধ সম্প্রদায় বা বযবক্তববশ্নর্শ্নষর আস্থা কম নয়। হয়ত লকান এক 
সমশ্নয় ঐগুবলশ্নক ‘সতয’ ববলয়া মশ্নন করা হইত। বকন্তু বতথমাশ্নন উহারা ‘বমথযা’ ববলয়া 
প্রমাবণত হইয়াশ্নি। এখন ঐগুবলশ্নক তযাগ ও প্রমাবণত ‘সতয’লক গ্রহণ করাই বািনীয়। 
লকান রকম লগাাঁড়ামীশ্নক প্রেয় না বদয়া প্রশ্নতযক ধমথশ্নক যথাসম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করা 
উবচত। কুসংস্কার তযাগ করার অথথ ‘ধমথশ্নক তযাগ করা’ নশ্নহ। যবদ লকহ কুসংস্কার তযাগ 
কবরশ্নত অবনচু্ছক হন এবং ববলশ্নত চাশ্নহন লয, কুসংস্কার তযাগ কবরশ্নল ধমথ থাবকশ্নব না, 
তাহা হইশ্নল মশ্নন আবসশ্নত পাশ্নর লয, ধমথরাশ্নজয বক কুসংস্কার বভন্ন আর বকিুই নাই? এ 
প্রসশ্নে লকহ লযন মশ্নন না কশ্নরন লয, আমরা ধশ্নমথর ববরুদ্ধাচরণ কবরশ্নতবি। আমাশ্নদর 
অবভযান শুধু অসতয বা কুসংস্কাশ্নরর ববরুশ্নদ্ধ, লকান ধশ্নমথর ববরুশ্নদ্ধ নয়। প্রশ্নতযকবট ধমথ 
থাবকশ্নব বমথযার আবজথনাববজথত ও পববে সশ্নতযর উপর প্রবতবষ্ঠত।  

‘সশ্নতযর সন্ধান’ পুস্তকখাবন পাঠ কবরয়া স্বাধীন বচন্তাবীদ বনু্ধগণ সমূ্পণথ না হইশ্নলও 
আংবর্কভাশ্নব আমাশ্নদর মতবাদ অনুধাবন কবরশ্নত পাবরশ্নবন ববলয়া ববশ্বাস। এ ববষশ্নয় 
আমরা স্বাধীন বচন্তার্ীল মনীষীশ্নদর মূলযবান মতামশ্নতর প্রতযার্ী। আপনারা আপনাশ্নদর 
বচন্তালি মতামতসমূহ আমাবদগশ্নক জানাইশ্নল এবং অে পুস্তকখাবনর ত্রুবট প্রদর্থনপূবথক 
উহা সংশ্নর্াধশ্ননর উপশ্নদর্ দান কবরশ্নল বাবধত হইব। 

আমাশ্নদর মশ্নন হয় লয, এমন অশ্ননক লসৌভাগযর্ালীও আশ্নিন, যাাঁহাশ্নদর বনকট এই পুস্তশ্নক 
বলবখত প্রেগুবল অবতর্য় তুচ্ছ। হয়ত তাাঁহাশ্নদর বনকট প্রেগুবলর সমাধান অজ্ঞাত নশ্নহ। 
তাাঁহাশ্নদর বনকট আমাশ্নদর একান্ত অনুশ্নরাধ এই লয, তাাঁহারা লযন এই প্রেগুবলর যথাশ্নযাগয 
সমাধান ও বযাখযা সাধারশ্নণয প্রকার্ কশ্নরন। কবরশ্নল আমরা তাাঁহাশ্নদর বনকট বচরকৃতজ্ঞ 
থাবকব। 

পবরশ্নর্শ্নষ, এই গ্রন্থ প্রণয়শ্নন লয সমস্ত পুস্তশ্নকর সাহাযয গ্রহণ কবরয়াবি, উহার গ্রন্থকার 
মশ্নহাদয়গশ্নণর বনকট কৃতজ্ঞতাপাশ্নর্ আবদ্ধ রবহলাম। 

ববনীত/গ্রন্থকার, গ্রামঃ লামচবর, ডাকঘরঃ চরবাবড়য়া, বজলাঃ ববরর্াল।।         পৃ ১১৮ 
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