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১৯৯৫-২০১২ ইাং
টসটপএমএলএম বাাংলাদেে-এর থেন্দ্রীে অধযেি গ্রুপ েততে
শ সবশহারা পে
www.sarbaharapath.com এর অিলাইি প্রোেিা ২৫ জুি ২০২২ ইাং
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সদতযর সন্ধাি

বযাখযা টেল িা। থফৌজোরী মামলার জবাবটেটহ েটরবার উদেদেয আমাদে প্রশ্নগুটলর টেেু

[থলৌটেে েেশি]

আমাদে উৎসাটহত ও সহদযাটগতা োি েটরোটেল থেহাস্পে থমা. ইোটেি আলী টসেোর।

বযাখযা টলটখদত হে। থসই বযাখযা টলখাই হইল এই পুস্তে রেিার মূ ল উৎস। টিদেশাে
প্রমাদর্ মামলা েূ ড়ান্ত হইদল ঐগুটলদে আটম পুস্তে আোদর গ্রটেত েটরলাম। গ্রন্থিাে
এই পুস্তেখািার সম্পােিা সম্পদেশ িািাটবধ উপদেে, ভ্রম সাংদোধি, এদলাদমদলা

প্রেম সাংস্করদর্র ভূটমো

প্রশ্নগুটলদে েত ঙ্খলাবদ্ধ ও থশ্রর্ীটবভাগ েটরোদেি শ্রদদ্ধে অধযাপে োজী থগালাম োটের

এদলাদমদলাভাদব মদি যখি থয প্রশ্ন উেে হইদতটেল, তখি তাহা টলটখো রাটখদতটেলাম,
পুস্তে প্রর্েদির জিয িদহ, স্মরর্াদেশ। ওগুটল আমাদে ভাসাইদতটেল অেূল টেন্তা-সাগদর

সাদহব।
এই পুস্তেখািার সম্পােিা থেে হইোটেল টবগত ১৩৫৮ সাদল। টেন্তু িািা োরদর্ এযাবৎ

এবাং আটম ভাটসো যাইদতটেলাম ধমশজগদতর বাটহদর।

প্রোে েরা সম্ভব হে িাই। বতশমাদি ইহার থোি থোি অাংদের টেেু টেেু পটরবতশি ও

১৩৫৮ সাদলর ১২ই বজষ্ঠয; বটরোদলর তোিীন্তি ল-ইোর মযাটজদেি ও তবটলগ
জামাদতর আটমর জিাব এফ. েটরম সাদহব আমাদে তাাঁহার জামাতভুি েরার মািদস

েটরোদেি শ্রদদ্ধে অধযাপে মুহাম্মে োমসু ল হে সাদহব এবাং প্রোেিাে আটেশে

সেদল হোৎ তসটরফ টিদলি আমার বাড়ীদত। টতটি আমাদে তাাঁহার জামাতভুটির
অিু দরাধ জািাইদল আটম তাাঁহাদে বটললাম থয, ধমশজগদত এরূপ েতগুটল িীটত, প্রো,

পটরবধশি েটরো প্রোে েরা হইল। বটধশত অাংদের ভ্রম সাংদোধদির শ্রম স্বীোর
সাহাযযোি েটরোদেি মািিীে অধযাপে েরফুটেি থরজা হাই সাদহব। এতেোরদর্
সহদযাগীদের টিেি আটম টেরেততজ্ঞ।

সাংস্কার ইতযাটে এবাং ঘিিার টববরর্ প্রেটলত আদে, যাহা সাধারর্ মািু দের থবাধগময িদহ

টবিীত

এবাং ওগুটল েেশি ও টবজ্ঞাদির সটহত সামঞ্জসযপূ র্শ িদহ, এমিটে অদিেদেদে টবপরীতও

গ্রন্থোর

বদি। ধমশ, েেশি ও টবজ্ঞাি এই টতিটি মতবাদের সমন্বে সাধদির উদেদেয টেন্তা েটরদত

লামেটর, বটরোল

যাইো আমার মদি েতগুটল প্রদশ্নর উেে হইোদে এবাং হইদতদে। আটম ঐগুটল সমাধাদি

২০ শ্রাবর্ ১৩৮০

অেম হইো এে টবভ্রাটন্তর আাঁধার েূদপ টিমটিত হইো আটে। আপটি আমার প্রশ্নগুটলর
সু ষ্ঠু সমাধািপূ বশে আমাদে থসই টবভ্রাটন্তর আাঁধার েূপ হইদত উদ্ধার েটরদত পাটরদল আটম
আপিার জামাতভুি হইদত পাটর। জিাব েটরম সাদহব আমার প্রশ্নগুটল টে, তাহা জাটিদত

টদ্বতীে মুদ্রদর্র ভূটমো
‘সদতযর সন্ধাি’ পুটস্তোখািা প্রোটেত হইদল ইহা সু ধীমহদল সমােত ত হে, বহু পে-

োটহদল আটম আমার প্রদশ্নর এেখািা তাটলো (যাহা অে পুস্তদের ‘সূ েীপে’ রূদপ টলটখত

পটেোে প্রোংসামূ লে সমাদলােিা হইদত োদে এবাং বইখািার জিয বাাংলাদেে থলখে

আদে থসই রূদপই) তাাঁহাদে প্রোি েটরলাম। টতটি উহা পাে েটরদলি এবাং সদে লইো

টেটবর আমাদে ‘হুমােু ি েটবর স্মতটত পুরস্কার’ প্রোি েদর [৮. ৫. ১৯৭৯]।

েটলো থগদলি, আর বটলো থগদলি — “টেেু টেি বাদে এর জওোব পাদবি”।
েটরম সাদহব েটলো যাইবার েদেেটেি পদর আটম পাইোটেলাি েমুযটিজদমর অপরাদধ

আো টেল থয, ‘সদতযর সন্ধাি’ পুটস্তোখািার টদ্বতীে মুদ্রর্ সম্ভব হইদল তাহাদত টেেু
িতুি তত্ত্ব জািার জিয টেেু িতুি প্রশ্ন পটরদবেি েটরব, টেন্তু িািা োরদর্ তাহা আর

আসামী টহসাদব থফৌজোরী মামলার এেখািা ওোদরন্ট, টেন্তু আমার প্রশ্নগুটলর জবাব

সম্ভব হইল িা। এই বইখািা প্রেম প্রোদের বযাপাদর আমাদে থয সমস্ত প্রটতেূল অবস্থার

আজও পাই িাই। েটরম সাদহবদে প্রেত্ত তাটলোর প্রদশ্নর সটহত থোি

সম্মু খীি হইদত হইোটেল এবাং বতশমাদিও হইথতদে — আটম আো েটর থয,

পত ১

পত ২

আমার টলটখত ‘মুিমি’ িামীে পুস্তেখািার ‘ভূ টমো’-এ তাহা বযি েটরব। তদব সামািয
পটরবতশি ও পটরবধশি যাহা েরা হইল, তাহার মদধয — ‘ঈশ্বর টে েোমে?’ েীেশে এেটি
প্রশ্ন এবাং ঢাো টবশ্বটবেযালদের মািিীে অধযাপে (রাষ্ট্রটবজ্ঞাি টবভাগ) সরোর ফজলু ল
েটরম সাদহদবর টলটখত (সাংবাে পটেোে প্রোটেত) এেটি অটভমত োড়া আর টেেু ই
উদেখদযাগয িদহ। োদলাপদযাগী পটরবতশি েরা থগল িা সমদের অভাদব।
‘সদতযর সন্ধাি’ বইখািা প্রর্েিোদল ইহার এেটি উপিাম থেওো হে ‘যু টিবাে’। টেন্তু
বতশমাদি সু ধীমহল এ পুটস্তোখািাদে ‘েেশি’ থশ্রর্ীভুি েরাে ইহার উপিাম থেওো হইল
‘থলৌটেে েেশি’।
বতশমাি েু মূশদলযর বাজাদর এ পুটস্তোখািার পুিঃপ্রোে আমার পদে থোিক্রদমই সম্ভব
হইত িা — ঢাোস্থ বর্শটমটেল থপ্রদসর অটধোরী তাজুল ইসলাম সাদহদবর সাটবশে
সহদযাটগতা োড়া। আটম তাাঁহার টিেি শুধু েততজ্ঞই িটহ, অপটরদোধয ঋদর্ ঋর্ী।

সূ েী

পতষ্ঠা

মূ লেো
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তততীে প্রস্তাব----------------------------------------------------৩২
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িীো--------------------------------------------------১১৯
পত ৪

প্রশ্ন েটলদত োদে, এটি টে, ওটি টে, এরূপ থেি হইল, ওরূপ থেি হইল, ওরূপ থেি

জগদত এমি অদিে টবেে আদে, থয সব টবেদে েেশি, টবজ্ঞাি ও ধমশ এে েো বদল
িা। আবার ধমশজগদতও মতানিদেযর অন্ত িাই। থযখাদি এেই োদল েু ইটি সতয হইদত
পাদর িা, থসখাদি েতাটধে ধদমশ প্রেটলত েতাটধে মত সতয হইদব টেরূদপ? যটে বলা
হে থয, সতয হইদব এেটি; তখি প্রশ্ন হইদব থোিটি এবাং থেি? অেশাৎ সতযতা টবোদরর
মাপোটে (Criterion of truth) টে? সতযতা প্রমাদর্র উপাে (Test of truth) টে
এবাং সদতযর রূপ (Nature of truth) টে?

হইলিা ইতযাটে। এই রেম ‘টে’ ও ‘থেি’র অিু সন্ধাি েটরদত েটরদতই মািু ে আজ
গটড়ো তুটলোদে টবজ্ঞাদির অিল থসৌধ।

আমরা ঐ সেল েু রূহ োেশটিে তদত্ত্বর অিু সন্ধাদি প্রটবষ্ট হইব িা, শুধু ধমশজগদতর
মতানিদেযর টবেে সামািয টেেু আদলােিা েটরব।

প্রশ্নেতশা সেল সমেই জাটিদত োে — সতয টে? তাই সতযদে জাটিদত পাটরদল তাহার

আমাদের অটভজ্ঞতা হইদত আমরা জাটিদত পাইদতটে থয, টবশ্বমািদবর সহজাত বত টত্ত বা

মূ লেো
[প্রদশ্নর োরর্]
অজািাদে জািার স্পতহা মািু দের টেরন্তি। বােযস্ফূরর্ আরম্ভ হইদলই টেশু প্রশ্ন েটরদত
োদে, এটি টে? ওটি টে? বদোবত টদ্ধর সদে সদে স্কুদল, েদলদজ ও োদজ-েদমশ অিু রূপ

আর থোি প্রশ্ন োদেিা। টেন্তু থোি সমে থোি োরদর্ থোি টবেে এর সতযতাে সদেহ
জাটগদল উহা সম্পদেশ পুিরাে প্রশ্ি উটেদত োদে।
থোি টবেে বা থোি ঘিিা এোটধেবার সতয হইদত পাদর িা। এেটি ঘিিা যখি েু ই
রেম বটর্শত হে, তখি হেত উহার এেটি সতয, অপরটি টমেযা; উভেই সমরূপ টমেযা,
উভেই যু গপতসতয হইদত পাদরিা – হেত সতয অজ্ঞাতই োটেো যাে। এে বযটি
যাহাদে ‘থসািা’ বটলল, অপর বযটি তাহাদে বটলল ‘টপতল’। এ থেদে বস্তুটি টে েু ই
রূদপই সতয হইদব? থেহ বটলল থয, অমুে ঘিিা ১৫ই ববোখ ১২িাে ঘটিোদে; আবার
থেহ বটলল থয উহা ১৬ই বেে ৩িাে। এস্থদল উভে বিাই টে সতযবােী? এমতাবস্থাে
উহাদের থোি বযটির েোেই থশ্রাতার টবশ্বাস জটিদত পাদর িা। হেত থোি এেজি
বযটি উহাদের এেজদির েোে টবশ্বাস স্থাপি েটরল, অিু রূপ অিয এে বযটি

‘স্বভাবধমশ’ এেটি। এ সাংসাদর সেদলই োে সু দখ বাাঁটেো োটেদত, আহার-টবহার ও
বাংেরো েটরদত, সন্তাি-সন্তটতর টভতর টেো অমর হইদত। মািু দের এই স্বভাবধমশরূপ
মহাব্রত পালদির উদেদেয সাংসাদর সত টষ্ট হইল েতটে, বাটর্জয, টেল্প, সমাজ, িীটত এবাং
রাষ্ট্র; গটড়ো উটেল জ্ঞাি-টবজ্ঞািমে এই েু টিো। মািু ে থযখাদি থয োদজই টলপ্ত োেুে
িা থেি, এেিু টেন্তা েটরদলই থেখা যাইদব থয থস তাহার ‘স্বভাবধমশ’ তো ‘স্বধমশ’ পালদি
ব্রতী। এই মহাব্রত উেযাপদি োহাদরা থোি প্রদরােিা িাই এবাং এই ধমশ পালদি মািু দের
মদধয থোি মতানিেয িাই।
এই স্বভাবধমশই মািু দের ধদমশর সবিুেু িে। এমিটে ‘ধমশ’ বটলদত প্রেটলত েোে এই
স্বভাবধমশদে বুঝােিা। যটেও এেো স্বীেতত হইো োদে থয পশু, পাখী, েীি, পতে
এমটিে জল, বােু , অটি ইতযাটেরও এে-এেটি ধমশ আদে, অেে টবশ্বমািদবর ধমশ বা

অপরজদির েো সতয বটলো স্বীোর েটরল, অপরজি তাহা টমেযা বটলো ভাটবল।

‘মািবধমশ’ বটলো আন্তজশাটতে ধমশদে স্বীোর েরা হে িা। সাধারর্ত আমরা যাহাদে

এইরূদপ উহার সতযাসতয টিরূপদর্ বযটিদত-বযটিদত ঘটিল মতানিেয। আর এইরূপ
মতানিেয থহতু বযটিদত-বযটিদত ঘটিো োদে িািারূপ ঝগড়া-েলহ, টববাে-টবসম্বাে ও

স্রষ্টা ঈশ্বদরর প্রটত মািু দের েতশবয টে তাহা টিধশারর্ েটরবার প্রোস পাইোদেি। “স্রষ্টার

োো-হাোমা। এই রেম টবেেটবদেদে বযটিগত মতানিদেযর িযাে সমাজ বা রাষ্ট্রগত
মতানিেযও আবহমািোল হইদত েটলো আটসদতদে; যাহার পটরর্টত সাম্প্রোটেে েলহ
ও যু দ্ধটবগ্রহরূদপ আজ আমরা থোদখর উপরই থেটখদত পাইদতটে। পত ৫

‘ধমশ’ বটল তাহা হইল মািু দের েটল্পত ধমশ। যু দগ যু দগ মহাজ্ঞািীগর্ এই টবশ্বসাংসাদরর
প্রটত মািু দের টে থোি েতশবয িাই? টিশ্চেই আদে” — এইরূপ টেন্তা েটরো তাাঁহারা
ঈশ্বদরর প্রটত মািু দের েতশবয টে তাহা টিধশারর্ েটরো টেদলি। অটধেন্তু মািু দের সমাজ
ও েমশজীবদির গটতপেও থেখাইো টেদলি থসই মহাজ্ঞািীগর্। এইরূদপ হইল েটল্পত
ধথমশর আটবভশাব। টেন্তু টভন্ন টভন্ন মিীেী বা ধমশগুরুদের মতবাে হইল টভন্ন টভন্ন। পত ৬

এই েটল্পত ধদমশর আটবভশাদবর সদে সদেই থেখা টেল উহাদত মতদভে। ফদল টপতা-পুদে,
ভাইদে-ভাইদে, এমিটে স্বামী-স্ত্রীদতও এই েটল্পত ধমশ টিো মতদভদের েো থোিা যাে।

তদব তাহাদের মদধয এেটি ভ্রাততভাব োো উটেত। টেন্তু আদে টে? আদে যত রেম
টহাংসা, েলহ ও টবদদ্বে। সম্প্রোেটবদেদে ভুক্ত োটেো মািু ে মািু েদে এত অটধে ঘত র্া

এই মতানিেয ঘুোইবার জিয প্রেমত আলাপ-আদলােিা, পদর বাে-টবতণ্ডা, থেে পযশন্ত

েদর থয তদ্রুপ থোি ইতর প্রার্ীদতও েদর িা। টহেুদের টিেি থগামে (থগাবর) পটবে,

থয েত রিপাত হইো টগোদে, ইটতহাসই তাহার সােী। টেন্তু ধমশ সম্পদেশ টবশ্বমািব

অেে অটহেু মািু ে মাদেই অপটবে। পোন্তদর মুসলমািদের টিেি েবুতদরর টবষ্ঠাও

এেমত হইদত পাটরোদে টে?

পাে, অেে অমুলমাি মাদেই িাপাে। পুেুদর সাপ, বযাঙ মটরো পটেদলও উহার জল িষ্ট

থেবল থয টবটভন্ন ধদমশ টবটভন্ন মত এমি িদহ। এেই ধদমশর টভতদরও মতদভদের অন্ত

হে িা, টেন্তু টবধমশী মািু দে েু াঁইদলও উহা হে অপটবে। থেহ থেহ এেোও বদলি থয,

িাই। টহেু ধদমশর থবে যাহা বদল, উপটিেে সেল থেদে তাহার সটহত এেমত িদহ।
আবার পুরাদর্র টেোও অদিে স্থদল অিযরূপ। ‘বাইদবল’-এর পুরাতি টিেম (Old

অমুসলমািী পবশ উপলদে েলা, েেু, পাাঁো টবটক্রও মহাপাপ। এমিটে মুসলমাদির থোোি
োটেদত টহেুর থোোদি থোি টেেু ক্রে েরাও পাপ। এই টে মািু দের ধমশ? িা ধদমশর

Testament) ও িূ তি টিেদম (New Testament) অদিে পােশেয। পুিশ্চ থপ্রাদিষ্টযান্ট

িাদম সাম্প্রোটেেতা?

(Protestant) ও েযােটলেদের (Roman Catholic) মদধযও অদিে মতানিেয

মািবতার মাপোটেদত মািু ে এদে অদিযর ভাই, ভালবাসার পাে, েো-মাোর থযাগয, সু খ-

রটহোদে।

েু ঃদখর ভাগী; এে েোে এোন্তই আপি। টেন্তু ধদমশ বািাইল পর।

পটবে থোরািপন্থীদের মদধযও মতনবেময েম িদহ। টেো, সু ন্নী, মুতাটজলা, ওহাবী,

স্বভাবতই মািু ে সতযদেই োমিা েদর, টমেযাদে িে। তাই আবহমািোল হইদতই মািু ে

োটেোিী, খাটরজী ইতযাটে সম্প্রোদের মত এে িদহ। আবার এেই সু ন্নী সম্প্রোদের
অন্তভুশি হািাফী, োফী ইতযাটে োটর মাজহাদবর মতামত সম্পূ র্শ এে িদহ। এমিটে

‘সদতযর সন্ধাি’ েটরো আটসদতদে। েেশি, টবজ্ঞাি, ভূ দগাল, ইটতহাস, গটর্ত প্রভতটত

এেই হািাফী মজহাব অবলম্বী টবটভন্ন পীর োদহবদের যো — থজৌিপুরী, ফুরফুরা, েটেশর্া

ববজ্ঞাটিে, থোি ঐটতহাটসে টোংবা বিোটেে সজ্ঞাদি তাাঁহাদের গ্রদন্থ টমেযার সটন্নদবে

টবটভন্ন খাোদির টবটভন্ন থরোলা। মহাত্মা রামদমাহি রাদের অটতআধু টিে ব্রাহ্মধমশও অধু িা

েদরি িা। টবদেেত তাাঁহারা তাাঁহাদের গ্রদন্থর ভূ টমোে এমি প্রটতজ্ঞাও েদরি িা থয,

েু ই োখাে টবভি হইোদে।

তাাঁহাদের গ্রদন্থর থোোও থোি ভূ লভ্রাটন্ত িাই। অেবা োটেদলও তাহা তাাঁহারা সাংদোধি

এদতাটধে মতানিেয োো সদত্ত্বও ভিদের টিেি আপি আপি ধমশ সবশদশ্রষ্ঠ, সিাতি ও

েটরদবি িা। পোন্তদর যটে োহাদরা ভূ লত্রুটি প্রমাটর্ত হে, তদব টতটি তাহা অম্লািবেদি

ঈশ্বর-অিু দমাটেত, মুটি বা পটরোদর্র এেমাে পন্থা। বলা বাহুলয থয, এরূপ ধারর্া
প্রদতযে ধদমশই টবেযমাি। থোি ধদমশ এেো েখিও স্বীোর েদর িা থয, অপর থোি ধমশ
সতয অেবা অমুে ধমশাবলম্বী থলােদের স্বগশপ্রাটপ্ত, মুটি বা টিবশার্ ঘটিদব। বরাং সেল
সম্প্রোদের ধমশযাজদেরা এই েোই বটলো োদেি থয, তাাঁহাদের আপি আপি ধমশই
এেমাে সতযধমশ, অিয থোি ধমশই সতয িদহ। অিযািয ধমশাবলম্বী থলােদের স্বগশপ্রাটপ্ত,

জ্ঞািািু েীলদির টবটভন্ন টবভাগ সবশোই োে টমেযাদে পটরহার েটরদত। তাই োেশটিে বা

স্বীোর েদরি এবাং উহা সাংদোধদির প্রোস পাইো োদেি। এইরূপ পরবতশী সমাজ
পূ বশবতশী সমাদজর ভূ লত্রুটি সাংদোধি েটরো টিো োদে। এইরেম যু দগ যু দগ যখিই
অতীত জ্ঞাদির মদধয থোি ভূ লভ্রাটন্ত পটরলটেত হে, তখিই উহার সাংদোধি হইো
োদে। এে যু দগর ববজ্ঞাটিে সতয আদরে যু দগ টমেযা প্রমাটর্ত হইো যাে এবাং যখিই
উহা প্রমাটর্ত হে, তখিই ববজ্ঞাটিে সমাজ উহাদে জীর্শবদস্ত্রর িযাে পটরতযাগ েদরি ও

পটরোর্, টিবশার্ বা থমােলাভ ঘটিদবিা। এ থযি বাজাদরর থগাোলাদের িযাে সেদলই

প্রমাটর্ত িূ তি সতযদে সােদর গ্রহর্ েদরি।

আপি আপি েটধ টমটষ্ট বদল।

ধমশজগদত টেন্তু ঐরূপ টিেম পটরলটেত হে িা। থতৌটরত, জব্বু র, ইটঞ্জল, থোরআি,
থবে-পুরার্, থজে-আদভস্তা ইতযাটে ধমশগ্রন্থসমূ দহর প্রদতযেটি অদপৌরুদেে বা ঐশ্বটরে

বতশমাি যু দগ পত টেবীর প্রাে সেল ধমশই আটস্তে। টবদেেত এদেশ্বরবােী। টহেুধমশও মূ লত
এদেশ্বরবােী। তাহাই যটে হে, অেশাৎ জগদতর সেল থলাদেই যটে এদেশ্বরবােী হে,পত ৭

পুাঁটে টে িা, তাহা জাটি িা, টেন্তু ইহাদের প্রদতযেটি গ্রন্থ এই েোই বটলো োদে থয,পত ৮

এই গ্রন্থই সতয। থয বটলদব থয, ইহা টমেযা — থস টিদজ টমেযাবােী, অটবশ্বাসী, পাপী অেশাৎ

ইাংরাজীদত এেটি েো আদে থয, জ্ঞািই পুর্য (Knowledge is virtue)। টেন্তু থয

িারেী।

টবেদে থোি জ্ঞাি জটিলিা, থস টবেদে পুর্য থোোে? থোি টবেে বা ঘিিা িা থেটখোও

ধমশোস্ত্রসমূ দহর এইরূপ টিদেশে থহতু থে যাইদব ধমশোস্ত্রসমূ দহর টবরুদদ্ধ েো বটলো

টবশ্বাস েরা যাে। টেন্তু এদেবাদরই িা বুটঝো টবশ্বাস েদর টেরূদপ? যাজে যখি েত ঢ়েদে

িারেী হইদত? আর বটলোই বা লাভ টে? অটধোাংে ধমশগ্রন্থই গ্রন্থোরটবহীি অেশাৎ
ঐশ্বটরে বা অদপৌরুদেে, সু তরাাং উহা সাংদোধি েটরদবি থে?
প্রানগটতহাটসেোল হইদত জগদত েত েত রাদষ্ট্রর উত্থাি হইোদে এবাং পরস্পর েলহটববাদের ফদল তাহাদের পতি ঘটিোদে। টেন্তু ধদমশ-ধদমশ যতই েলহ-টববাে োেুে িা
থেি, জগদত যতগুটল ধদমশর আটবভশাব ঘটিোদে, তাহার এেটিও আজ পযশন্ত টবলু প্ত হে
িাই। ইহার প্রেম োরর্ হইল এই থয, রাদষ্ট্রর িযাে ধমশসমূ দহর আেদত্ত থতাপ-োমািটিিামাইি বা এিম থবাম িাই, যাহা দ্বারা এদে অদিযর ধ্বাংস সাধি েটরদত পাদর। ধদমশর

থঘাের্া েদরি থয, িা থেটখো এমিটে িা বুটঝোই ঐ সেল টবশ্বাস েটরদত হইদব, তখি
মদি টবশ্বাস িা জটিদলও পাদপর ভদে অেবা জাতীেতা রোর জিয মুদখ বলা হে,
“আচ্ছা”। বতশমািোদলর অটধোাংে থলাদেরই ধদমশ টবশ্বাস এই জাতীে।
এই থয জ্ঞাদির অগ্রগটতদত বাধা, মদির অেময স্পতহাে আঘাত, আত্মার অততটপ্ত, ইহারই
প্রটতটক্রো — মািু দের ধমশ-েদমশ বেটেলয। এে েোে — মি যাহা োে, ধদমশর োদে
তাহা পাে িা। মািু দের মদির েুধা অততপ্তই োটেো যাে। েুধাতশ বলে থযমি রটে টোঁটড়ো
অদিযর থেদতর ফসদল উেরপূ টতশ েদর, মািু দের মিও থতমি ধমশ-থেদের সীমা অটতক্রম

হাদত আদে মাে েু ইটি অস্ত্র — আেীবশাে ও অটভোপ। এদহি অস্ত্রসমূ হ বযটিটবদেদের

েটরো েুধা টিবত টত্তর জিয েু টিো যাে েেশি ও টবজ্ঞাদির থেদে।

উপর টক্রোেীল টেিা, জাটি িা, টেন্তু থোি সম্প্রোে বা জাটতর উপর এদেবাদরই

ধদমশর মূ ল টভটত্ত টবশ্বাস (ঈমাি)। ধমশ এই টবশ্বাসদেই আাঁেড়াইো আদে। টেন্তু এই

অদেদজা।

টবশ্বাস টে বা ইহা উৎপটত্তর োরর্ টে, ধমশ তা অিু সন্ধাি েদর িা। এই টবদশ্ব যাহার

উহার টদ্বতীে োরর্ এই থয, প্রদতযে ধদমশই তাহার টিটেশষ্ট টবটধ-টবধািসমূ দহর সতযাসদতযর

উৎপটত্ত ও টবিাে আদে, টিশ্চেই তাহার উপাোি বা োরর্ আদে। টবশ্বাস জটিবার থয

সমাদলােিা এদেবাদরই বন্ধ। থযমি পাপ ও িরদের ভদে টভতদরর সমাদলােিা বন্ধ,
থতমি বাটহদরর (টভন্নধদমশর থলােদের) সমাদলােিা টেরোলই বাটতল। োদজই ধমশ টিটবশদে

োরর্সমূ হ বতশমাি আদে, পটণ্ডদতরা তাহা অিু সন্ধাি েটরো থেখাইোদেি। টবশ্বাস
উৎপটত্তর োরর্াবলী সূ েরূদপ আদলােিা েরা আমাদের উদেেয িদহ, মদিাটবজ্ঞাদির থয

আপি মদি টেি োিাইদতদে। টেন্তু এইখাদিই টে থেে? িা, থবাবারও েল্পিােটি আদে।

থোি পুস্তদে উহা পাওো যাইদব। আমরা শুধু থমািামুটিরূদপ উহার টেটঞ্চৎ আভাস টেব।

মুদখ টেেু বটলদত িা পাটরদলও থস টবদশ্বর ঘিিাবলী সম্পদেশ টেন্তা েদর, টসদ্ধাদন্ত উপিীত

জ্ঞাদির সটহত টবশ্বাদসর ঘটিষ্ঠতম সম্পেশ। বরাং বলা হইো োদে থয, জ্ঞািমাদেই টবশ্বাস।

হে। থবাবার থসই ভাবসমূ দহর অটভবযটি ঘদি তাহার োযশাবলীর মধয টেো।

তদব থয থোি টবশ্বাস জ্ঞাি িদহ। প্রতযে ও অিু মাদির উপর থয টবশ্বাস প্রটতটষ্ঠত,

ধমশজগদত মািু দের স্বাধীি টেন্তা-থেে টিতান্তই অপটরসর। তাই বাাঁধ-ভাো জলদস্রাদতর

তাহাদেই জ্ঞাি বলা হে। প্রেতত প্রস্তাদব ইহাই খাাঁটি টবশ্বাস। পোন্তদর থয টবশ্বাস েল্পিা,

িযাে সমে মািু দের েল্পিা ধদমশর বাাঁধ ভাটেো টবটধ-টিদেদধর গটণ্ডর বাটহদর েটলো যাে।
ধমশোস্ত্র থয সেল টবেে ভাটবদত টিদেধ েটরোদে, মািু ে তাহাও ভাদব এবাং সমসযার
সমাধাি িা পাওোে েু ই এেজি আিাড়ী থলাে ধমশযাজেদের টিেি থগাপদি প্রশ্ন েদর,
ইহা থেি? উহা থেি? সমসযা যতই জটিল হউে িা থেি, উহার সমাধাি হেত জদলর
মত থসাজা। যাজে জবাব থেি, “ঐসেল গুপ্ততত্ত্বসমূ দহর থভে থস (আোহ্) োড়া থেহই
জাদিিা। ধটরো লও ওসেল তারই মটহমা” ইতযাটে।

পত ৯

অিু ভূটত, ভাবািু েে বা োমিার উপর প্রটতটষ্ঠত তাহা জ্ঞাি িদহ। তাহাদে অটভমি
(Opinion) বলা হইো োদে। েলটত েোে ইহার িাম ‘অন্ধ-টবশ্বাস’। সেরাের থলাদে
এই অন্ধ-টবশ্বাসদেই ‘টবশ্বাস’ আখযা টেো োদে; টেন্তু যাহা খাাঁটি টবশ্বাস, তাহা সেল
সমেই বুটদ্ধ ও অটভজ্ঞাতা (Lesson Experience) প্রসূ ত, প্রতযে ও অিু মাদির উপর
প্রটতটষ্ঠত। যাহা প্রতযে তাহা সবশোই টবশ্বাসয। মািু ে যাহা টেেু প্রতযে েদর, তাহা তাহার
েেু, ের্শ, িাটসো, টজহবা, ত্বে ইতযাটে ইটন্দ্রদের সাহাদযযই েদর এবাং যাহা টেেু প্রতযে
েদর, তাহাই টবশ্বাস েদর। আটম স্বেদে যাহা থেটখোটে, স্বেদর্শ যাহা শুটিোটে, স্বহদস্ত পত ১০

যার স্পেশ েটরোটে তাহাদত আমার সদেদহর অবোে থোোে? যাহা আমাদের

ফসল জদি িা, ফদলর গাদে ফল ধদর িা, পুেুদর-িেীদত মাে পদড় িা। ঈমাি িাই

প্রতযেীভূ ত, তাহাদতই আমাদের অিল টবশ্বাস।

বটলোই মািু দের উপর থখাোর গজবরূদপ েদলরা, বসন্ত, বিযা-বােল, অিাবত টষ্ট ইতযাটে

সাংসাদর এমি বস্তুও আদে, যাহাদে প্রতযে েরা যাে িা। অেে থসই সেল বস্তুদে থয
আমরা সদেহ েটর এমিও িদহ। অদিে অপ্রতযেীভূ ত টজটিস আদে, যাহা আমরা

িািা প্রোর বালামুটেবত িাদজল হে। অেে মািু দের হুাঁে হে িা। এইরূপ থয িািা প্রোর
অভাব-অটভদযাদগর জিয ঈমাদির অভাবদেই োেী েরা হে তাহা েতিুেু সতয?

অিু মাদির টভটত্তদতই টবশ্বাস েটর। এই থয মািু দের ‘প্রার্েটি’, যাহার বদল মািু ে উো,

টেটেত বযটিমাদেই জাদিি, আর যাহারা জাদিি িা তাহারা অিু সন্ধাি েটরদলই জাটিদত

বসা, েলাদফরা ইতযাটে সাংসাদরর িািাপ্রোর োজেমশ েটরদতদে, তাহা টে আমরা প্রতযে

পাটরদবি থয, আমাদের এই থসািার বাাংলার োেীগর্ টবঘাপ্রটত বাটেশে থয পটরমার্ ধািয

েটরোটে? েটর িাই। োরর্ ‘প্রার্’ মািু দের ইটন্দ্রেগ্রাহয িদহ। প্রার্দে থোিরূদপ প্রতযে

জিাইদতদে, তাহার প্রাে সাত-আিগুর্ পটরমার্ ধািয জাপাদির োেীরা জিাইদতদে। হেত

িা েটরদলও প্রাদর্র অটস্তদত্ব আমরা টবশ্বাস েটর। োরর্ প্রার্ যটেও ইটন্দ্রোিু ভূটতর

অিু সন্ধাি েটরদল ইহাও জািা যাইদত পাদর থয, জাপাদির এই োেীরা অ-মুসলমাি, থবৌদ্ধ

বাটহদর, তবুও ইহার োযশেলাপ বেটহে ঘিিারূদপ আমরা প্রতযে েটরদতটে। ‘োযশ

ধমশাবলম্বী, োদফর, যাহাদের ধদমশ ঈশ্বদরর িামগন্ধও িাই। আমাদের মদত উহারা থব-

োটেদল তাহার োরর্ োটেদত বাধয’ — এই স্বতঃটসদ্ধ যু টির বথল আমরা বেটহে

ঈমাি বা অ-টবশ্বাসী। তবুও উহারা ববজ্ঞাটিে পদ্ধটত প্রদোদগ পূ দবশর থেদে থবেী ফসল

ঘিিাবলীর োরর্রূদপ প্রাদর্র অটস্তত্বদে অিু মাি েটরদতটে এবাং টবশ্বাস েটরদতটে থয,

জিাইদতদে। আমাদের মদত উহারা থব-ঈমাি হইদলও তাহাদের থেদতর ফসল বাটড়োদে

প্রার্ আদে।

বব েদম িাই।

পূ দবশই বটলোটে থয প্রতযে ও অিু মাি, এই েু ইটির উপর খাাঁটি টবশ্বাস বা জ্ঞাি প্রটতটষ্ঠত;

টেেু টেি পূ দবশ রাটেো-প্রতযাগত বাাংলাদেদের জনিে িামজাো িািার সাংবােপদে এে

থয টবশ্বাদসর মূ দল প্রতযে বা অিু মাি িাই, অেশাৎ থয টবশ্বাদসর মূ দল জ্ঞাদির অভাব,তাহা

টববত টতদত বটলোটেদলি থয, পূ বশ বাাংলাে প্রটত বৎসর হাজার হাজার থলাে েদলরা, বসন্ত

খাাঁটি টবশ্বাস িদহ, অন্ধ টবশ্বাস। টবজ্ঞাি প্রতযে ও অিু মাদির উপর প্রটতটষ্ঠত। তাই থোি

ইতযাটে মহামারীর প্রদোদপ প্রার্ হারাে — এেো থসদেদের িািাদররা টবশ্বাস েটরদত

ববজ্ঞাটিে তদত্ত্ব আমাদের সদেহ িাই। টবজ্ঞাি যাহা বদল, তাহা আমরা অেুটেত টেদত্ত
টবশ্বাস েটর। টেন্তু অটধোাংে ধমশ এবাং ধদমশর অটধোাংে তেয অন্ধটবশ্বাদসর উপর

পাটরদতটেদলি িা। োরর্ তাহারা এেো ভাটবদতও পাটরদতটেদলি িা থয, বতশমাি যু দগও
থোি থেদে েদলরা বা বসদন্ত ভুটগো অগটর্ত মািু ে প্রার্ হারাে। তদব টে এেমাে

প্রটতটষ্ঠত। অটধোাংে ধমশীে টবটধ-টবধাি প্রতযে বা অিু মািটসদ্ধ িদহ। এই জিয ধদমশর

বাাংলার অটধবাসীদেরই ঈমাি িাই? আর এেমাে ইহাদের উপরই টে থখাোর গজব

অদিে েোে বা বযাখযাে সদেহ োটেো যাে। টদ্বধাহীি টেদত্ত ধমশীে সেল অিু োসিদে

বটেশত হে? রাটেোিরা অটধোাংেই সামযবােী (Socialist)। তাাঁহারা থেব-থেবী বা আোহ-

আমরা সতয বটলো স্বীোর েটরদত পাটর িা। তাই টবজ্ঞাদির িযাে ধদমশর উপর সেল

িবীর ধার ধাদরি িা। তবু যাবতীে োদজ তাাঁহারা ববজ্ঞাটিে প্রর্ালী প্রদোগ েটরোই

থলাদের অিল টবশ্বাস হে িা। ধমশদে সদেহাতীতভাদব পাইদত হইদল উহাদে

সু দখ-স্বাচ্ছদেয জীবি যাপি েটরদতদেি।

অন্ধটবশ্বাদসর উপর রাটখদল েটলদবিা, উহা খাাঁটি টবশ্বাস অেশাৎ জ্ঞাদির উপর প্রটতটষ্ঠত

যাহারা ঈমাদির অভাবদে িািাটবধ অভাব-অিিদির জিয োেী েদরি, তাাঁহারা এেিু

েটরদত হইদব।

ভাটবদলই থেটখদত পাইদতি থয, ধিী ও গরীদবর আে-বযদের ধাপগুটল থোি োদলই এে

আজোল থযখাদি-থসখাদি থোিা যাইদতদে থয, সাংসাদর িািা প্রোর টজটিসপে হইদত
‘বরেত’ উটেো টগোদে। োরর্ থলাদের আর পূ দবশর মত ঈমাি অেশাৎ টবশ্বাস িাই। পূ দবশ

িদহ। গরীব োে শুধু ভাত ও োপড়। টেন্তু ধিী োে তৎসদে টবলাস-বযসি। মািু ে
সাধারর্ত অিু েরর্টপ্রে। তাই ধিীর টবলাটসতা বহুল পটরমাদর্ ঢুটেোদে গরীদবর ঘদর।

থলাদের ঈমাি টেল, ফদল তাহারা সু খ-স্বাচ্ছদেয বাস েটরত। আর আজোল মািু দের ঈমাি

যাহার টপতার সম্পটত্ত টেল পাাঁে টবঘা জটম এবাং পটরবাদর টেল টতিজি থলাে, তাহার

পত ১১

সাংসাদরর িািা প্রোর খরে টিবশাহ েটরোও হেত টেেু উদ্বত ত্ত োটেত। আজও থস ঐ পত ১২

িাই, তাই তাহাদের অভাব থঘাদে িা। ঈমাি িাই বটলোই থেদত আর সাদবে

জটমর আে দ্বারা টতিজি থলােই প্রটতপালি েদর, টেন্তু উদ্বত ত্ত যাহা োটেত, তাহা বযে

টপতার বেস টেে হইদল েুল পাদে, পাঁেটেদে োাঁত িদড়, েটেদে হে েুদাঁ জা, হাাঁপাটি ও

েটরদতদে সাবাি, সু বাটসত বতল, টসদের োের, োতা ও জুতাে। টবলাস-বযসদি থয

প্রবাটহোে পঞ্চাদেই ভবলীলা সাে েদর। এমতাবস্থাে টবধবা স্ত্রীর উপাে টে? থোি

অটতটরি খরে থস েটরদতদে, তাহার টহসাব রাদখ িা, ভাদব ‘বরেত’ থগল থোোে?

থেদলর বযোর বযারাম, থোি থেদলর জীর্শজ্বর, থোি থমদেটি থোদল লদে দ্বাদর দ্বাদর

এেো থস ভাটবো থেদখ িা থয, অটমতবযটেতা এবাং টবলাটসতাই তাহার অভাব-অিিদির

টভো। এইরূপ স্বাস্থযহীি জিসাংখযা বত টদ্ধ পাইো থেদের অভাব বেিটেি বাটড়োই

োরর্। অযো ঈমাদির অভাবদে োরর্ বটলো োেী েদর।

েটলোদে। আর ইহার সাদে অটেো, েুটেো, অলসতা ও েুসাংস্কার প্রভতটত থতা আদেই।

প্রাে েু ইেত বৎসর পূ দবশ থযখাদি (অখণ্ড ভারদত) জিসাংখযা টেল প্রাে ২৯ থোটি, বত টদ্ধ

সু দখর টবেে এই থয সরোরী টিদেশদে টেশু-টববাহ বতশমাদি েটমোদে।

পাইো আজ থসখাদি জিসাংখযা োাঁড়াইোদে প্রাে ৬৮ থোটি। এই থয বত টদ্ধপ্রাপ্ত ৩৯ থোটি

বহুটববাদহর প্রটতটক্রোও সমাজজীবদি েম িদহ। ইহা শুধু বাংেটবস্তার েটরোই োন্ত

মািু ে, ইহারা খাে টে? থলােবত টদ্ধর সাদে সাদে খােযবত টদ্ধ িা হইদল খােয-খােদের সমতা

োদে িা। ইহার ফদল িািা প্রোর পাটরবাটরে অোটন্ত সত টষ্ট হে। ববমাদেে সন্তাি-সন্তটত

োটেদব টেরূদপ? থলােবত টদ্ধ যতই থহাে, জটমবত টদ্ধর উপাে িাই। োদজই অিাবােী জটম

বত টদ্ধর ফদল উহাদের মদধয ফরাদেদজর অাংে লইো মদিামাটলিয, োো-হাোমা, অবদেদে

আবাে, উপযু ি সার প্রদোগ, উৎেতষ্ি বীজ বযবহার ও ববজ্ঞাটিে প্রর্ালীদত োোবাে

মামলা-থমাোেমা ও উটেল-থমািার, আমলা-থপেোর ইতযাটের হে আেবত টদ্ধ।

োড়া বতশমাদি খােযবত টদ্ধর উপাে িাই। অেে আমাদের থেদে েেজি োেী এ টবেদে

জিবত টদ্ধর সাদে সাদে মত তুয অবধাটরত। মত তুযদতও টিস্তার িাই, ইহাদতও খরে আদে।

সদেতি? আজও সরোরী বীজ ভাণ্ডাদর ভাল বীজ টবোে িা। এদমাটিো সালদফি ও
থবািটমল বস্তা টোঁটড়ো পটড়ো োদে গুোদমর থমদঝে, থরটড়র বখল পটেো োদে গুোদম।
পেী অঞ্চদল ইতস্তত থঝাপ-জেদলর অভাব িাই। বসত বাড়ীর আিাদে-োিাদে জটিো
োদে ভাইি গাে আর গুটড় েেু। থবড়পুেুদর েেুটরপািা োসা। বত টদ্ধ পাইোদে শুধু মো,
মাটে, মযাদলটরো, েদলরা, বসন্ত আর িািাদরর খরে। এই থতা আমাদের অটেটেত
থেদের অবস্থা। বতশমাদি খাদেযর অভাব ঘটিোদে তাহা সতয। টেন্তু ইহা খােয-খােদের
সমতার অভাদবই ঘটিোদে, ‘থব-ঈমাি’ বা অটবশ্বাদসর জিয িে।
মযালেু স (Malthus) তাাঁহার ‘পপুদলেি’ িামে গ্রদন্থ বটলোদেি থয, জিসাংখযা বত টদ্ধর
এেটি অিু পাত আদে, থয অিু পাত জযাটমটতে হাদর বত টদ্ধ পাে। তদব থেদের থভৌদগাটলে
অবস্থাি ও জিসাধারদর্র আহার-টবহার এবাং রীটত-িীটতর তারতদময সামািয বযটতক্রম
ঘটিদত পাদর।

প্রেমত জািাজা, োফি ইতযাটের খরে থতা আদেই, তেু পটর থমােশাদে থগার-আজাব হইদত
রো েটরদত, থপালটেরাত পার েটরদত, থবদহস্ত সহজলভয েটরদত — প্রটত বৎসর রমজাি
মাদস থমৌলু ে েরীফ, থোরাি েরীফ খতম ইতযাটে িা-ই থহাে, অন্ততপদে েদেেজি
থমাো-থমৌলবী িাটেদে তসটবহ পড়াইো টেেু িা িাল-োল খরে িা েটরদলই েদল িা।
মািু দের অভাববত টদ্ধর োরর্াবলীর প্রটত েেু মুটেো োটেো উগ্রটবশ্বাসীরা ঈমাদির
অভাবদেই অভাব-অিিদির োরর্ বটলো সাবযস্ত েটরদতদে।
“এখি আর মািু দের মদি পূ দবশর িযাে ঈমাি িাই” — এেো বটলো যাাঁহারা থরােি
েদরি, তাাঁহারা এেিু ভাটবো থেটখদত পাদরি থয, টবশ্বাস থগল থোোে? টবজ্ঞািমদত —
পোদেশর ধ্বাংস িাই, আদে শুধু পটরবতশি। থেখা যাে, তদ্রূপ মািবমদির টবশ্বাদসরও লে
িাই, আদে শুধু পটরবতশি। পূ দবশ থলাদে িািা প্রোর উপেো, রূপেোেও টবশ্বাস েটরত।
টেন্তু এখি আর তাহা েদর িা। িািা প্রোর ভূ দতর গল্প, জ্বীি-পরীর োটহিী, িািা প্রোর

আমাদের থেদের জিহার অতযটধে। জিসাংখযা অস্বাভাটবেরূদপ বত টদ্ধ পাইদতদে — টেশু,

তন্ত্র-মদন্ত্র অটধোাংে টেটেত থলাদেই আজোল আর টবশ্বাস েদরি িা। তদব থয উহা

টবধবা ও বহুটববাদহ। থয থেদলর ২০ বৎসর বেদস টববাহ হওো উটেত, থস থেদলর ঐ

সমাদজ এদেবাদরই অেল, তাহা িদহ। ‘রূপেো’ থলাদে রূপেো বটলোই গ্রহর্

বেদস থেদল-থমদে জদি েু ই-টতিটি। আবার টতি বৎসর বেদস থয থমদের টববাহ হে, বাদরা-

েটরদতদে, ‘সতয’ বটলো মদি েটরদতদে িা। এে সমে উপিযাসদে থলাদে ইটতহাস মদি

থতদরা বৎসর বেদস থস হে থমদের মা। েোে বদল— ‘েটে ফদলর বীজ ভাল িা’। অপ্রাপ্তবেষ্ক

েটরত। টেন্তু এখি আর তাহা েদর িা, মযাটজদের আশ্চযশ থখলাগুটল সেদলই আগ্রদহর সটহত

পত ১৩

থেদখ, টেন্তু তাহা সতয বটলো থেহ টবশ্বাস েদর িা। তাই বটলো ধরাপত ষ্ঠ হইদত পত ১৪

টপতা-মাতার সন্তাি উৎপােদি টপতা-মাতা ও টেশু উভেই হে স্বাস্থযহীি।

টবশ্বাস মুটেো যাে িাই। থযমি েতে টবেে হইদত টবশ্বাস উটেো টগোদে, থতমি েতে

পূ দবশই বটলোটে থয, টবশ্বাস ধরাপত ষ্ঠ হইদত অবলু প্ত হে িাই, শুধু টবশ্বাসদযাগয টবেে-বস্তুর

টবেদে টবশ্বাস জিাইোদে, টবশ্বাসদযাগয ‘বস্তু’ বা ‘টবেে’-এর পটরবতশি হইোদে মাে।

পটরবতশি হইোদে মাে। টেন্তােীল বযটিমাদেই বুটঝদত পাটরদবি থয, থযখাদি থয টবেদে

বলা হে থয, আোহতা’লার অসাধয থোি োজ িাই। টবদেে টবশ্বাসী ভিদের অিু দরাদধ

মািু দের জ্ঞাি জটিদতদে, থসইখাদিই টবশ্বাস (ঈমাি) েত ঢ়তর হইদতদে; আর থযখাদি থয

টতটি অসম্ভবদেও সম্ভব েদরি। হযরত থসালােমাি িবী িাটে টসাংহাসদি বটসো
সপাটরেে শুদিয ভ্রমর্ েটরদতি। তাই বটলো — ‘আোহতা’লা ইচ্ছা েটরদল
জােিামাজশুদ্ধ আমাদেও টিদমদের মদধয মক্কাে থপৌঁোইদত পাদরি’ — এইরূপ টবশ্বাস

টবেদে জ্ঞাি জদি িাই, জ্ঞািবত টদ্ধর সদে সদে থস টবেে হইদত ক্রমে টবশ্বাস থলাপ
পাইদতদে। অেশাৎ সদেহ জাটগদতদে। থয েোর বা থয টবেদের প্রতযে বা পদরাে থোি
প্রমার্ িাই, থয টবেদের োযশ-োরর্ সম্পেশ িাই বা যাহা টবদবেটবদরাধী, বতশমাদি টেটেত

থোি থোি পীর োদহদবর আদে টে? োটেদল এেবারও তাহা পরীো েটরো থেটখোদেি

বযটিমাদেই থস সেল বযাপাদর টবশ্বাস স্থাপি েটরদত পাদরি িা।

টে? িা থেটখোই বা উদড়াজাহাদজ েটড়বার োরর্ টে? উদড়াজাহাদজ েটড়বার টবপে আদে,

ধমশজগদত এমি েতগুটল টবটধ-টিদেধ, আোর-অিু ষ্ঠাি ও ঘিিাবলীর টববরর্ পাওো যাে,
যাহার যুটিযুি থোি বযাখযা সাধারদর্র থবাধগময িদহ। তাই সততই মদি েতগুটল প্রশ্ন
উেে হে এবাং থসই প্রশ্নগুটলর সমাধাদির অভাদব ধদমশর টবটধ-টবধাদির উপর থলাদের
বেটেলয ঘদি। ধমশযাজেদের অটধোাংদের টিেিই থসই সেল প্রশ্নাবলীর সেু ত্তর পাওো
যাে িা। অদিে সমে উত্তর থেওো েূ দর োে, শুধু প্রশ্ন েরার জিয উল্টা োদফরী
ফদতাো টেদতও তাহাদের থেরী হে িা। অেে ধমশীে আোর-অিু ষ্ঠািােী তাহাদের
মতািু যােী পালি িা েটরদল তাহার উপর তাহারা সাধযমদতা েল বাাঁটধো অতযাোর
েটরদতও ইতস্তত েদর িা। ধদমশর িাম েটরো ধমশটবদরাধী োজ েটরদতও উহাদের বাদধ
িা। পটবে থোরাি থয — “লা ইেরাহা টফেীি”, অেশাৎ ধদমশ জবরেটস্ত িাই — থসটেদে
উহারা ভ্রুদেপ েদর িা। অটধেন্তু সরোরী আইি বাাঁোইো যতেূ র েমতা প্রদোগ েরা
যাে তাহা েটরদতও ত্রুটি েদর িা। উপরন্তু রাজেটিদে হস্তগত েটরো ধদমশর িাদম
অধমশদে োলাইবার আোে-েুসু মও উহারা রেিা েটরদতদে।

ভাড়া আদে, আর সমেও লাদগ যদেষ্ট। তবুও উহার উপর জটিোদে টবশ্বাস।
অতীদত থোি থোি থবাজগশাি হাাঁটিোই িেী পার হইদত পাটরদতি। থযদহতু তাাঁহাদের
টবশ্বাস টেল থয, িেী পার েরাইদবি আোহতা’লা, থিৌো বা জলযাদির প্রদোজি িাই।
আর বতশমাদি থখাোর উপর টবশ্বাস িাই, িেী পার হইদত সাহাযয লইদত হে থিৌোর।
সু ফীগর্ িাটে ধযািমি অবস্থাে পত টেবীর থোোে টে ঘটিদতদে, তাহা জাটিদত ও থেটখদত
পাইদতি। এখি েেটি থলাদে উহা টবশ্বাস েদর? বতশমাদি টবশ্বাস জটিোদে থিটলগ্রাফ,
থিটলদফাি, থরটিও এবাং থিটলটভেদি।
োহ োদহবদের ‘োলাম’-এর তাটবদজ েতটম পদড় িা, েতটম পদড় সযাদন্টিাইি থসবদি।
মািত-টেটন্নদত জ্বর থফদর িা, জ্বর থফরাইদত থসবি েটরদত হে েুইিাইি। থলাদে টবশ্বাস
েটরদব থোিটি? িািাটবধ থরাগাদরাদগযর জিয পীদরর েরগাহ হইদত হাসপাতালদেই
থলাদে টবশ্বাস েদর থবেী। গটভশিীর সন্তাি প্রসব যখি অস্বাভাটবে হইো পদড়, তখি
পাটিপড়ার থেদে থলাদে থববী টিটিদের (Baby Clinic) উপর ভরসা রাদখ থবেী।
আজ মহাসমুদদ্রর বুদে থলাে যাতাোত েদর থোি টবশ্বাদস? সমুদদ্রর গভীর জদলর িীদে
থলাদে সাবদমটরি োলাে থোি টবশ্বাদস? মহাোে পাটড় থেে থলাদে থোি টবশ্বাদস? যদন্ত্র

ধমশরাজয সম্বদন্ধ টেন্তা েটরদল সাধারর্ত মদি থয সেল প্রদশ্নর উেে হে, আমরা এখি
তাহার েতগুটল প্রশ্ন টববত ত েটরব এবাং প্রশ্নগুটল থেি হইদতদে, তাহার থহতুস্বরূপ
যোদযাগয বযাখযা প্রদশ্নর সটহত সটন্নদবটেত েটরব।

টবশ্বাস আদে বটলোই মািু ে যদন্ত্রর োদে আত্মসমপশর্ েটরদতদে। দ্রবযগুদর্ টবশ্বাস আদে
বটলোই থলাদে েদলরা বসদন্তর সমে থোো-োলাদমর পটরবদতশ ইিদজেেি ও টিো
লইদতদে।

পত ১৫

পত ১৬

প্রেম প্রস্তাব

সাংজ্ঞাহীি হইদলই থেহ টিষ্প্রার্ হে িা। ইহা হইদত স্পষ্টই বুঝা যাে থয, প্রার্টবহীি মি

[আত্মা টবেেে]

অিু টমত হে থয, মি আর প্রার্ এে িদহ। ইহাও অিু টমত হে থয, সাংজ্ঞা, থেতিা বা সু খ-

োটেদতই পাদর িা, টেন্তু মি বা সাংজ্ঞাহীি প্রার্ অদিে সমেই পাওো যাে, ইহাদত
েু ঃদখর অিু ভূটত মদিরই, প্রাদর্র িে। প্রার্ রাগ, থোে, থভাগ ও টবলাসমুি। এে েোে
প্রার্ টেরটিটবশোর।

১। আটম থে?
মািু দের আটমত্বদবাধ যত আটেম ও প্রবল, তত আর টেেু ই িাই। আটম সু খী, আটম েু ঃখী,
আটম থেটখদতটে, আটম শুটিদতটে, আটম বাাঁটেো আটে, আটম মটরব ইতযাটে হাজার হাজার
রূদপ আটম আমাদে উপলটি েটরদতটে। টেন্তু যোেশ ‘আটম’ — এই রি-মাাংস-অটস্থথমে-মিাে গটেত থেহটিই টে ‘আটম’? তাহাই যটে হে তদব মত তুযর পদর যখি থেদহর

জীদবর জীবি িাটে যমেূ ত (আজরাইল) হরর্ েদরি। টেন্তু টতটি টে প্রাদর্র সটহত
মিদেও হরর্ েদরি? অেবা প্রার্ থযখাদি থয অবস্থাে োেুে িা থেি, মিদে তৎসদে
োটেদতই হইদব — এইরূপ থোি প্রমার্ আদে টে? িতুবা মিটবহীি প্রার্ পরোদলর
সু খ-েু ঃখ থভাগ েটরদব টেরূদপ?

উপাোিসমূ হ পটেো-গটলো অেশাৎ রাসােটিে পটরবতশদি েতগুটল থমৌটলে পোদেশ

৪। প্রাদর্র সটহত থেহ ও মদির সম্পেশ টে?

রূপান্তটরত হইদব, তখি টে আমার আটমত্ব োটেদব িা? যটে তাহাই হে তদব আত্মাদে

থেহ জড় পোেশ। থোি জীদবর থেহ টবদেের্ েটরদল োবশি, হাইদরাদজি, অটিদজি,

‘আটম’ িা বটলো ‘আমার’ — ইহা বলা হে থেি? যখি থেহ োবী েদর থয থেহ আমার
প্রার্ আমার এবাং মি আমার, তখি োবীোরটি থে?

থলৌহ, ফসফরাস ইতযাটে িািা প্রোর থমৌটলে পোদেশর টবটভন্ন অিু পাদত অপূ বশ সাংটমশ্রর্
থেখা যাে। পোেশসমূ হ টিষ্প্রার্। োদজই পোেশসমূ দহর যোিু পাদত সাংটমটশ্রত অবস্থাদেই
প্রার্ বলা যাে িা। পোেশসমূ দহর যোিু পাদত সাংটমশ্রর্ এবাং আরও টেেু র ফদল থেদহ

২। প্রার্ টে অরূপ িা সরূপ?
প্রার্ যটে অরূপ বা টিরাোর হে, তদব থেহাবসাদির পদর টবশ্বজীদবর প্রার্সমূ হ এেে
হইো এেটি অখণ্ড সত্তা বা েটিদত পটরর্ত হইদব িা টে? অবেব আদে বটলোই পোদেশর
সাংখযা আদে, টিরবেব বা টিরাোদরর সাংখযা আদে টে? আর সাংখযা িা োটেদল তাহার

প্রার্োঞ্চলয থেখা যাে। ঐ ‘আরও টেেু ’থে আমরা মি বটলো োটে। টেন্তু মািু দের থেহ,
মি ও প্রাদর্ টেেু সম্পেশ বা বন্ধি আদে টে? োটেদল তাহা টেরূপ? আর িা োটেদলই
বা উহারা এেে োদে থেি?

স্বাতন্ত্রয োদে টে? পোন্তদর প্রার্ যটে সরূপ বা সাোর হে, তদব তাহার রূপ টে?

৫। প্রার্ থেিা যাে টে?

৩। মি ও প্রার্ টে এে?

থোি মািু েদে ‘মািু ে’ বটলো অেবা থোি টবদেে বযটিদে আমরা তাহার রূপ বা থেহারা

সাধারর্ত আমরা জাটি থয, মি ও প্রার্ এে িদহ। থেিিা উহাদের েটরেগত পােশেয
টবেযমাি। আমরা আমাদের টিদজদের উপলটি হইদত জাটিদত পাইদতটে থয, ‘মি’ প্রাদর্র
উপর টিভশরেীল, টেন্তু ‘প্রার্’ মদির উপর টিভশরেীল িে। মি টিটিে োটেদলও প্রাদর্র
অভাব পটরলটেত হে িা। টেন্তু প্রার্ টিটিে হইদল মদির অটস্তত্বই োদে িা। থযমি —
থিাদরাফরম প্রদোদগ মািু দের সাংজ্ঞা থলাপ ঘদি, অেে থেদহ প্রার্ োদে, শ্বাসটক্রো, হৃৎটক্রো
এমিটে পটরপােটক্রোও েটলদত োদে। অেে তখি আর মদির থোি টক্রোই প্রোে পাে
িা। গভীর সু টিদ্রাোদলও থোি সাংজ্ঞা োদে িা, ইহা বেিটেি ঘিিা। টেন্তু

পত ১৭

থেটখোই টেটিদত পাই, প্রার্ থেটখো িে। টপতা-মাতা, ভাই-থবাি, আত্মীে-স্বজি সেলদে
রূপ থেটখোই টেটি, সদম্বাধি েটর, তাহাদের সাদে প্রদোজিীে োজেমশ টিষ্পন্ন েটর।
প্রার্ থেটখো োহাদেও টেটিবার উপাে িাই। তদ্রুপ — পশু-পাটখ, েীি-পতে, গাে-পালা
ইতযাটেদে আমরা উহাদের রূপ টেটখোই টেটিো োটে। এই রূপ বা থেহারা থেহীর থেদহই
প্রোে পাইো তাদে। যখি থেদহর সদে প্রাদর্র সম্পেশ োটেদব িা অেশাৎ মত তুযর পদর থেহহীি
প্রার্দে টেটিবার উপাে টে? টবটভন্ন বযটি বা জীদবর মি, জ্ঞাি ও বেটহে গেদি পত ১৮

যতই ববটেেয োেুে িা থেি, উহাদের প্রাদর্ও টে থতমি ববটেেয আদে? অেশাৎ টবটভন্ন

‘পঞ্চপ্রার্’ বটলো থয এেটি বােয আদে, যো — প্রার্, আপ্রার্, সমাি, উোি ও ধযাি—

জীদবর প্রার্ টে টবটভন্নরূপ?

উহা হইল েরীরস্থ বােু র পাাঁেটি অবস্থা মাে। প্রার্েটি এেই।

৬। আটম টে স্বাধীি?

সেরাের এে গদভশ মািু ে জদি এেটি। টেন্তু টবড়াল, েুেুর, োগ ও েত গালাটে প্রােই

‘আটম’ মিু েযদেহধারী মিপ্রার্টবটেষ্ট এেটি সত্তা। প্রার্েটিবদল আটম বাাঁটেো আটে, মদি
িািা প্রোর োযশ েটরবার স্পতহা জাটগদতদে এবাং থেদহর সাহাদযয োযশাবলী টিষ্পন্ন
েটরদতটে। আটম থয োরীটরে ও মািটসে েটির অটধোরী, তাহা আমার োযশাবলীর
মদধযই প্রোে পাইদতদে।
টেন্তু এখাদি প্রশ্ন এই থয, আটম স্বাধীি টে-িা। যটে আটম স্বাধীি হই অেশাৎ আমার
োযশাবলী টিেন্ত্রদর্র েমতা ঈশ্বদরর িা োদে, তাহা হইদল তাাঁহার ‘সবশেটিমাি’ িাদমর
সােশেতা টে? আর যটে আটম স্বাধীি িা-ই হই, আমার োযশাবলীর ফলাফলস্বরূপ পাপ বা
পুদর্যর জিয আটম োেী হইব টেরূদপ?

এোটধে জটিো োদে। মািু দেরও যমজ সন্তাি হওো েলটত ঘিিা, ক্বটেৎ োটর-পাাঁে বা
তদতাটধে সন্তাি জটিবার েোও থোিা যাে। ঐ সেল থেদে টে প্রটত গদভশ এোটধে
প্রার্ আমোিী হে, িা এেটি প্রার্ই টবভি হইো বহুর সত টষ্ট হে?
থোঁদো ও োমুোটে টভন্ন যাবতীে উন্নত জীদবরই িারী-পুরুে থভে আদে, ক্বটেৎ িপুাংসেও
থেখা যাে। টেন্তু জীবজগদত িারী ও পুরুে, এই েু ই জাটতই প্রাধািয লাভ েটরোদে।
প্রটতটি জীব বা মািু ে জটিবার পূ দবশই যটে তাহার স্বতন্ত্র সত্তাটবটেষ্ট প্রার্ সত টষ্ট হইো
োদে, তাহা হইদল থসই প্রাদর্ও টলেদভে আদে টে? যটে োদেই, তাহা হইদল অেরীরী
টিরাোর প্রাদর্র িারী, পুরুদের টেহ্ন টে? আর যটে প্রাদর্র থোি টলেদভে িা োদে,
তাহা হইদল এে জাতীে প্রার্ হইদত টেজাতীে প্রার্ী জদি টেরূদপ? টলেদভে টে শুধু

৭। অেরীরী আত্মার টে জ্ঞাি োটেদব?

জীদবর বেটহে রূপাের্ মাে? তাহাই যটে হে, তদব পরদলাদে মাতা-টপতা, ভাই-ভটগিী

মািু দের পঞ্চ ইটন্দ্রদের মাধযদম জ্ঞাদির উৎপটত্ত হে। এই পাাঁেটি ইটন্দ্রদের থোি এেটির

ইতযাটে িারী-পুরুেদভদে োটেদব টেরূদপ? পরদলাদেও টে টলেজ থেহ োটেদব?

অভাব োটেদল, ঐ ইটন্দ্রেটির মাধযদম থয জ্ঞাি হইদত পাটরত,তাহা আর হে িা। থয অন্ধ

প্রেতটতর টিেমািু সাদর থোি জীদবর থেদহ প্রার্ িা োটেদল থস বত টদ্ধপ্রাপ্ত হে িা। বরাং

বা বটধর, থস আদলা বা েদে জ্ঞাি পাইদত পাদর িা। অেশাৎ ইটন্দ্রদের অভাদব জ্ঞাদির
অভাব পটরলটেত হে। মত তুযদত মািু দের থেহ িষ্ট হে এবাং তৎসদে ইটন্দ্রেগুটলও িষ্ট
হে। এখি প্রশ্ন এই থয, মত তুযর পদর েরীর ও ইটন্দ্রেটবহীি আত্মার জ্ঞাি োটেদব টে?
োটেদল তাহা টেরূদপ োটেদব?

টিজশীবদেহ বজবধমশ হারাইো জড় পোদেশর ধমশ পাে এবাং তাহা িািারূপ রসােটিে
পটরবদতশর ফদল রূপান্তর গ্রহর্ েদর। অেশাৎ পটেো-গটলো িষ্ট হইো যাে। মাততগভশস্থ
মািবটেশু যটে টতি-োটর মাস বেদসর সমদে প্রার্প্রাপ্ত হে, তদব থস মাতা-টপতার টমলি
মুহুদতশর পর হইদত টিষ্প্রার্ (ভ্রূর্) অবস্থাে বত টদ্ধ পাে থেি এবাং পটেো-গটলো িষ্ট হইো

৮। প্রার্ টেভাদব থেদহ আসা-যাওো েদর?

যাে িা থেি? প্রাদর্র স্বাতন্ত্রয সম্বদন্ধ পযশাদলােিা েটরদল থেখা যাে থয, থোি থোি বত দের

থেহ থেহ বদলি যাবতীে জীদবর টবদেেত মািু দের প্রার্ এেই সমে সত টষ্ট হইো ‘ইটেি’
িামে স্থাদি রটেত আদে। তো হইদত রমর্ীদের গদভশর তততীে টে েতুেশ মাদস প্রার্

জীটবতবত দের উৎপটত্ত হে। এই থরাটপত েেটি বত দের থয েেটি স্বতন্ত্র জীবি, উহা থোো

ভ্রূদর্ আটবভূ শত হে। গভশস্থ টেশুর থেদহ আোহতা’লার হুেুদম প্রার্ টিদজই আদস, িা
থোি থফদরস্তা প্রার্দে টেশুর থেদহ ভটরো টেো যাে, তাহা জাটি িা; টেন্তু ধমশাধযােীগর্
ইহা টিটশ্চত েটরোই বদলি থয, এেটি জীদবর থেদহ এেটি প্রার্ই আমোিী হে। ইহা থেহ
েখিও বদলি িা থয, এেটি জীদবর এোটধে প্রার্ োটেদত পাদর বা আদে।

পত ১৯

এেটি হইদত েেটি োখা োটিো থরাপি েটরদল তাহা হইদত পত েে পত েে েেটি
হইদত, থোি সমে, টেভাদব আদস? স্বগশ হইদত থোি েূ দতর মারফদত, িা পূ বশ বত ে
হইদত?
সেয বধ েরা গরু, মটহে বা োগলাটের োিা মাাংস যাহারা স্বহদস্ত িাড়া-োড়া েটরোদেি,
তাহারা থেহ থেহ হেত লেয েটরো োটেদবি, েতগুটল খটণ্ডত মাাংস আঘাদত সাড়া থেে।
থয জন্তুটিদে বধ েটরবার পর উহার থেহ েত েত খদণ্ড খটণ্ডত েরা হে, উহার পত ২০

মাাংসখণ্ডগুটল টভন্ন টভন্ন স্থাদি োটেো আঘাদত সাড়া থেে বা স্পটেত হে থেি? থোি

টদ্বতীে প্রস্তাব

রেম আঘাদত সাড়া থেওোটি জীবি বা জীটবদতর লের্, টেন্তু মত ত প্রার্ীর মাাংসখদণ্ড
জীবি থোো হইদত আদস? থোি জীদবর জীবি যমেূ ত হরর্ েটরো লওোর পদরও টে

[ঈশ্বর টবেেে]

প্রাদর্র টেেু অাংে জীবদেদহ োটেদত পাদর? আর োটেদলও টে এেটি প্রাদর্র েত েত
খদণ্ড খটণ্ডত হওো সম্ভব?
জীবতত্ত্বটবে পটণ্ডতগর্ বদলি থয, প্রার্ীদেহ েতগুটল জীবদোে (Cell)-এর সমবাদে

১। আোহর রূপ টে?

গটেত। জীবদোেগুটল প্রদতযদে জীবন্ত। অেশাৎ প্রদতযদে স্বতন্ত্রভাদব জীটবত। সাপ, থোঁদো,

জগদতর প্রাে সেল ধমশই এেো স্বীোর েদর থয, ঈশ্বর অটদ্বতীে, টিরাোর ও সবশবযাপী।

টিেটিটে ইতযাটের থলজ োটিো টেটড়ো থফটলদল, তাহা থেহ হইদত েূ দর পটড়োও

েো েেটি অতীব সহজ ও সরল। টেন্তু যখি টহেুদের মুদখ থোিা যাে থয, সত টষ্ট পালদির

লাফাইদত োদে। এদেদে জন্তুটির এেটি প্রার্ েু ইস্থাদি োটেো িড়ােড়া েটরদতদে িা।
থলজটস্থত জীবদোেগুটল স্বতন্ত্র জীবদির টেেু সমে বাাঁটেো োটেদত পাদর, থতমি

উথেদেয ভববাি মাদঝ মাদঝ সাোরও হইো োদেি ও যু দগ যু দগ ‘অবতার’রূদপ পত টেবীদত
জিগ্রহর্ েটরো লীলা প্রোে েদরি এবাং যখি খতষ্টািদের টিেি থোিা যাে থয পরম

স্বতন্ত্রভাদব মটরদতও পাদর। মািু দের থখাস, পাাঁেড়া, োে ইতযাটে এবাং েটতপে েতদরাগ

সত্তা — ‘ভগবাি, মেীহ, পরমাত্মা’ — এই টেদত্ব প্রোে পাইদতদে; আবার যখি মুসটলম

আদরাগয হইদল রুিস্থাি হইদত থয মরযমাস (মত ত েদমশর ফুস্কুটড়) উটেো োদে, উহাই
জীবদোদের স্বতন্ত্র মত তুযর টিেেশি। ইহা টভন্ন থয থোি জীটবত বত দের োখা-প্রোখার
মত তুযদতও জীবদোদের স্বতন্ত্র মত তুয সূ টেত েদর।

ধমশযাজেদের টিেি থোিা যাে থয আোহতা’লা আরদে ‘েুরটে’র উপর বটসো থরদজাোি

এেটি জীবদোে টবভাজি প্রর্ালীদত েু ইটিদত, েু ইটি হইদত োটরটি এবাং তাহা হইদত

তখিই মি ধাাঁধাে পদড়, বুটদ্ধ টবগড়াইো যাে। মদি প্রশ্ন জাটগদত োদে — টিরাোর

আিটিদত পটরর্ত হে। এইরূপ ক্রমান্বদে সাংখযাবত টদ্ধ হইো এেটি পূ র্শাে প্রার্ীর সত টষ্ট হে।

সবশেটিমাি ভগবাদির সত টষ্ট পালদি সাোর হইদত হইদব থেি? অটদ্বতীে ঈশ্বদরর মহত্ত্ব

মািু দের থবলােও এেটি মাে টিম্বদোে (Egg cell) আর এেটি জিিদোে (Germ

প্রোদে টেদত্বর আবেযে টে? সবশবযাপী আোহতা’লার স্থােী আসদি অবস্থাি টেরূপ এবাং

cell) এেে টমটলত হইো টবভাজি প্রর্ালীদত সাংখযাবত টদ্ধ হইো এেটি পূ র্শবেস্ক মািু দের

টবশ্বজগদতর োযশ পটরোলিার জিয থফদরস্তার সাহাদযযর আবেযে টে?

থেদহ বহু থোটি জীবদোদের সমটষ্ট হইো োাঁড়াে। এেটি মািু দের প্রার্ বহু থোটি প্রাদর্র

২। থখাোতা’লা টে মিু েযভাবাপন্ন?

সমবােী েটি। আমরা উহার িাম টেদত পাটর ‘মহাপ্রার্’। োদজই এেটি জন্তুর থেদহ
প্রার্ ‘বহু’ টেন্তু মহাপ্রার্ ‘এেটি’। জীবদেদহর যাবতীে জীবদোদের এেোলীি মত তুযদে
অেশাৎ মহাপ্রাদর্র টতদরাধািদে আমরা জীদবর ‘মত তুয’ বটল এবাং জীবদেদহর থোি অাংদের
জীবদোদের মত তুযদে বটল ‘থরাগ’।
উপদরাি ধমশীে ও জীবতত্ত্বীে মতবাদের মদধয গ্রহর্দযাগয থোিটি?

পত ২১

িামে থফদরস্তার সাহাদযয থবদহস্ত, মাদলে িামে থফদরস্তার সাহাদযয থোজখ, থজব্রাইদলর
সাহাদযয সাংবাে এবাং থমোইলদে টেো খােয বন্টি ও আবহাওো পটরোলিা েদরি —

আোহতা’লা থেদখি, থোদিি, বদলি ইতযাটে শুটিো সাধারর্ মািু দের মদি স্বতই প্রশ্ন
জাদগ — তদব টে আোহর থোখ, োি ও মুখ আদে? থেহ থেহ বটলো োদেি থয,
আদে। তদব তাহা মািু দের মত িে, েুেরটত। টেন্তু ‘েুেরটত’ বটলদত টেরূপ বুঝাে, তাহা
তাাঁহারা বযখযা েদরি িা। আবার যখি থোিা যাে থয, থখাোতা’লা অিযাে থেটখদল ক্রুদ্ধ
হি, পাপীদের ঘত র্া েদরি, থোি থোি োদজ খুেী হি ও থোি থোি োদজ হি থবজার,
তখি মািু ে ভাদব — থখাোর টে মািু দের মতই মি আদে? আর থখাোর মদিাবত টত্তগুটল টে
মািু দেরই অিু রূপ? ইহারও উত্তর আদস থয, উহা বুটঝবার েমতা মািু দের িাই। পত ২২

আবার যখি টেন্তা েরা যাে থয, থখাোতা’লার জগত-োসি প্রর্ালী বহুলাাংদে এেজি

বলা হে থয, আোহ িযােবাি এবাং েোলু । ইহা টেরূদপ সম্ভব? তদব টে টতটি থোি

সম্রাদির মত থেি এবাং তাাঁহার এত আমলা-েমশোরীর বাহুলয থেি? উহার উত্তর পাওো

থেদে িযােবাি আর থোি থেদে েোলু ?

যাে থয, সম্রাি হইদল টতটি অটদ্বতীে সম্রাি, বােোদহর বােোহ, েমতা তাাঁহার অসীম।

৬। আলাহর অটিচ্ছাে থোি ঘিিা ঘদি টে?

উত্তর যাহা পাওো থগল, তাহাদত অসাধারর্ যাহাদের মিীো তাাঁহারা হেত বুটঝদলি, টেন্তু
সাধারর্ মািু ে ইহাদত টেেু বুটঝদত পাইল টে?

বলা হে থয, আোহর অটিচ্ছাে থোি ঘিিা ঘদি িা। এমিটে গাদের পাতাও িদড় িা।
টবদেেত তাাঁহার অটিচ্ছাে যটে থোি ঘিিা ঘটিদত পাদর তাহা হইদল তাাঁহার ‘সবশেটিমাি’

৩। স্রষ্টা টে সত ষ্ট হইদত টভন্ন?

িাদমর সােশেতা থোোে? আর যটে আোহর ইচ্ছােই সেল ঘিিা ঘদি, তদব জীদবর

ঈশ্বর যটে তাাঁহার সত ষ্ট পোেশ হইদত টভন্ন হি, তাহা হইদল তাাঁহার সবশবযাটপত্ব োটেদত

থোে বা পাপ টে?

পাদর িা এবাং ঈশ্বদরর সবশবযাটপত্ব অেুণ্ন োটেদল থোি সত ষ্ট-পোেশ এমিটে পোদেশর
অর্ু-পরমার্ুও ঈশ্বর-েূ িয হইদত পাদর িা। অেশাৎ টবদশ্বর যাবতীে পোেশই ঈশ্বরমে। মূ ল

৭। টিরাোদরর সাদে টিরাোদরর পােশেয টে?

েো — টবশ্ব ঈশ্বরমে, ঈশ্বর টবশ্বমে।
ধমশ যটেও ঈশ্বদরর সবশবযাটপদত্ব সদেহ েদর িা, টেন্তু এেোও টিঃসাংেদে টবশ্বাস েদর
িা থয, জগদতর যাবতীে বজব-অনজব, পাে এবাং িাপাে সেল বস্তুই ঈশ্বদর ভরপুর।
টবশ্বাস যটে েটরত, তদব িাপাে বস্তুদে ঘত র্া েটরবার োরর্ টে?

‘আোহ’ টিরাোর এবাং জীদবর ‘প্রার্’ও টিরাোর। যটে উভেই টিরাোর হে, তদব
‘আোহ’ এবাং ‘প্রার্’ — এই েু ইটি টিরাোদরর মদধয পােশেয টে?

৮। টিরাোর পোেশ েত টষ্টদগাের হে টেভাদব?
ধমশযাজেদের টিেি থোিা যাে থয, থবদহদস্ত টবশ্বাসীগর্দে আোহ (িু র ও আদলারূদপ)
েেশি োি েটরদবি। টযটি টের অিন্ত, টের অসীম, টতটি টে টের-টিরাোর িদহি?

এখি এই উভেসাংেি হইদত ধদমশ টবশ্বাস বাাঁোইো রাখার উপাে টে?

৪। ঈশ্বর টে থস্বচ্ছাোরী, িা টিেমতাটন্ত্রে?
‘টিেমতন্ত্র’ হইল থোি টিধশাটরত টবধাি মাটিো েলা এবাং উহা উদপো েরাই হইল
‘থস্বচ্ছাোটরতা’। ঈশ্বর থস্বচ্ছাোরী হইদল তাাঁহার মহদত্ত্বর লাঘব হে এবাং টিেমতাটন্ত্রে
হইদল টতটি তাাঁহার ভিদের অিু দরাধ রো েদরি টেরূদপ?

টবজ্ঞািীদের মদত — স্থূল অেবা সূ ে, থয রূদপই হউে িা থেি, থোি রেম পোেশ িা
হইদল তাহা েত টষ্টদগাের হে িা। আদলা এেটি পোেশ। উহার গটত আদে এবাং ওজিও
আদে। টিরাোর আোহ যটে তাাঁহার ভিদের মদিারঞ্জদির জিয িু র বা আদলা রূপ গ্রহর্
েটরদত পাদরি, তাহা হইদল টহেুদের ভগবাদির টভন্ন টভন্ন রূদপ আত্মপ্রোদে অেশাৎ
অবতাদর থোে টে?

সু পাটরে রোর অেশই হইল, আপি ইচ্ছার টবরুদদ্ধ থোি োজ েরা। অেশাৎ স্বোং যাহা
েটরদতি িা, তাহাই েরা। ঈশ্বর টে থোি বযটিটবদেদের অিু দরাধ বা সু পাটরদে আপি
ইচ্ছার টবরুদদ্ধ থোি োজ েটরদবি িা?

৯। স্থাি, োল ও েটি — সত ষ্ট িা অসত ষ্ট?
এ েো সতয থয, ‘সত টষ্টেতশা’ বটলো যটে থেহ োদেি, তদব টতটি হইদবি এে ও অটদ্বতীে।
টেন্তু ধমশজগদত তাাঁহাদে টেটেত েরা হইোদে টবটবধ রূদপ এবাং তাাঁহার সাংজ্ঞা ও সাংখযা

৫। আোহ িযােবাি িা েোলু?

সব থেদে এে রেম িদহ। টবদেেত ধমশরাদজয তাাঁহার পটরেে পাওো যাে অদিে থেদেই

অিযািয থেদে যাহাই হউে িা থেি, টবোরেদে ‘িযাে’ ও ‘েো’র এেে সমাদবে

‘বযটি’রূদপ। বলা হে থয, ঈশ্বর অিাটে, অিন্ত, অসীম ও টিরাোর; অেে প্রতযে িা

অসম্ভব। থেিিা েো েটরদল িযােদে উদপো েটরদত হইদব এবাং িযােদে বজাে রাটখদত

হইদলও পদরাদে তাাঁহার থোখ, মুখ ও োি আদে — তাহার আভাস পাওো যাে অদিে

হইদল েোমাো টবসজশি টেদত হইদব।

থেদে। এমিটে তাাঁহার পুে-েিযা-পটরবাদররও বর্শিা পাওো যাে থোি থোি থেদে। পত ২৪

পত ২৩

সত টষ্টেতশা হইদলি — টযটি সত টষ্ট েদরি বা েটরোদেি। থোি সত ষ্ট পোেশ স্রষ্টার থেদে বেদস

আমরা থেটখদত বা অিু ভব েটরদত পাটর শুধু পোেশদে, স্থািদে িে। স্থাি পোদেশর িযাে

অটধে হইদত পাদরিা, এমিটে সমবেসীও িা? থোি েুমার এেটি হাাঁটড় বতোর েটরল,

লাল, োদলা, সবুজাটে রঙ, লম্বা-েওড়া ইতযাটে আেতটতটবটেষ্ট িে। স্থাদির থোি অবেব

এদেদে হাাঁটড় েখিও েুমাদরর বদোদজযষ্ঠ বা সমবেসী হইদত পাদর িা। অেশাৎ েতশার

িাই। উহা আেতটতহীি ও অেত েয। অেশাৎ টিরাোর।

আদগ েমশ অেবা েতশা ও েমশ এেই মুহুদতশ জটিদত পাদর িা, ইহাই স্বতঃটসদ্ধ টিেম।

২) োল — োল বা সমেদে আমরা থেটখদত পাই িা, থেটখদত পাই শুধু ঘিিাদে। থেহ

থোি পোদেশর সত টষ্টোল যতই অতীত বা মহাতীত হউে িা থেি, উহা েখিও অিাটে
হইদত পাদর িা। যাহা ‘সত টষ্ট’ তাহা টিশ্চে থোি এে সমদে উৎপটত্ত হইো োটেদব। টেন্তু
টবদশ্ব এমি থোি টবেে আদে, আমরা যাহার আটে, অন্ত, সীমা ও আোর েল্পিা েটরদত
পাটর িা। থযমি — স্থাি, োল ও েটি। বলা হইো োদে থয, ঈশ্বর অিাটে, অিন্ত,
অসীম ও টিরাোর, পোন্তদর স্থাি, োল এবাং েটিও অিাটে, অিন্ত, অসীম ও টিরাোর।
যোক্রদম এ টবেে আদলােিা েটরদতটে।

১) স্থাি — টবদের েত েযােত েয যাবতীে পোেশই থোি িা থোি স্থাদি অবটস্থত আদে।
‘স্থাি’ (Space) পোেশপূর্শ অেবা পোেশেূিয, েু ইই োটেদত পাদর। টেন্তু ‘স্থাি’থে
োটেদতই হইদব।
টবদশ্বর যাবতীে পোেশই থোি িা থোি সমদে উৎপটত্ত হইোদে। এমিটে পটবে বাইদবল
গ্রদন্থ সত টষ্টর টেি-তাটরখও থেওো আদে। থস যাহা হউে, থোি টেেু বা সব টেেু সত টষ্টর
পূ দবশ — পোেশেূিয োটেদলও থয ‘স্থাি’ টেল িা, তাহা েল্পিা েরা যাে িা। সু তরাাং বটলদত
হে থয, ‘স্থাি অিাটে’।
পত টেবী ও অিযািয গ্রহ-িেোটে সত টষ্ট হইো থোি ‘স্থাি’-এ অবস্থাি েটরদতদে এবাং উহারা
টবলে হইদলও ঐ স্থািসমূ হ োটেদব। থেিিা, শুিযস্থাি েখিও টবলে হইদত পাদর িা।
সু তরাাং বটলদত হে থয, ‘স্থাি অিন্ত’।
পরম টবজ্ঞািী আইিস্টাইি বটলোদেি, “টবশ্ব অসীম অেে সসীম”। অেশাৎ িেেিীহাটরোটের পাটেশব জগত সসীম, টেন্তু ‘স্থাি’ অসীম। টবদশ্বর ‘থেে প্রান্ত’ বটলো এমি
থোি সীমাদরখা েল্পিা েরা যাে িা, যাহার বটহরভাদগ আর ‘স্থাি’ িাই। সু তরাাং ‘স্থাি
অসীম’।

পত ২৫

থেহ বদলি থয ‘োল’ বা ‘সমে’ িাদম থোি টেেু িাই, ‘োল’ হইল ঘিিা পযশাদের
ফাাঁেমাে। সাধারর্ত োলদে আমরা টতিভাদব টবভি েটরো োটে। যো — ভূ ত,
ভটবেযত ও বতশমাি। টেন্তু থেহ থেহ বদলি থয, ‘বতশমাি’ িাদম থোি োলই িাই। থেিিা
োল সতত গটতেীল। যাহা গটতেীল তাহার টস্থরতা বা বতশমািতা অসম্ভব। ভটবেযৎ হইথত
োল তীব্রগটতদত আদস এবাং টিদমদে অতীদত েটলো যাে। এে থসদেণ্ডদে হাজার ভাগ
েটরদল থয সমেিুেু পাওো যাে, থসই সমেিুেু োল োাঁড়াইো োদে িা ‘বতশমাি’ িাদম
আখযাটেত হইবার প্রতযাোে। বতশমাি হইল — অতীত এবাং ভটবেযদতর সটন্ধস্থল মাে।
উহার থোি টবেুদতই োল এতিুেু টস্থত বা বতশমাি োদে িা। তদব আমরা থয বতশমাি
যু গ, বতশমাি বৎসর, বতশমাি ঘিিা ইতযাটে বটলো োটে, উহা হইল — অতীত এবাং
ভটবেযদতর সাংটমশ্রর্। যাে থস েো।
ঈশ্বর জগৎ সত টষ্ট েটরোদেি থোি এে সমথে টেন্তু ‘সমে’থে সত টষ্ট েটরোদেি থোি
সমদে, তাহার থোি হটেস পাওো যাে িা। এরূপ েল্পিা েরা থমাদিই েষ্টের িে থয,
এমি এেটি সমে টেল যখি থোিরূপ সত টষ্টই টেল িা। টেন্তু সত টষ্টর পূ দবশ থয ‘োল’ টেল
িা, তাহা েল্পিা েরা যাে িা। োদজই বটলদত হে থয, োল ‘অিাটে’। পোন্তদর —
মহাপ্রলদে সমস্ত সত টষ্ট ধ্বাংস হইবার পর — োল আর োটেদব িা, তাহাও মািব েল্পিার
বাটহদর। সু তরাাং বটলদত হে থয, োল ‘অিন্ত’।
টবদশ্ব, মহাটবদশ্ব অেবা আরও বাটহদর এমি থোি জােগা থিই, থযখাদি োল িাই।
োলদে থোিস্থাদি সীটমত রাখা যাে িা। সু তরাাং োল ‘অসীম’। অটধেন্তু োল
‘টিরাোর’ও বদি।

৩) েটি — ‘েটি বটলদত আমরা বুটঝ থয, উহা োজ েটরবার েমতা। েটিদে জাটিদত
থবেী েূ র যাইদত হে িা। থেিিা উহা আমাদের টিদজদের মদধযই আদে, যাহার সাহাদযয
আমরা উো-বসা, েলা-থফরা ও িািাটবধ োজেমশ েটরো োটে। টেন্তু শুধু গাদের পত ২৬

েটিদতই সেল রেম োজ েরা যাে িা, অিযািয রেম েটিরও েরোর। গাদের েটিদত

থোি পোেশ বা পোদেশর অর্ুপরমার্ুও থযমি েটিটবহীি িে, থতমি থসৌরজগত, িেে

থোি টেেু থেখা বা থোিা যাে িা, গাদের থজার োো সদত্ত্বও অন্ধ বা বটধর বযটিরা

বা িীহাটরোজগত অেবা তাহারও বটহদেশদের থোোেও েটিটবরল জােগা িাই। েটি

থেদখ িা বা থোদি িা, উহার জিয োই েেশি ও শ্রবর্েটি। শুধু তাই িে, আরও অদিে

থোি স্থাদি সীটমত িে। অেশাৎ ‘েটি অসীম’।

রেম েটি আমাদের েরোর এবাং উহা আদেও। থযমি — বােেটি, ঘ্রার্েটি,

তাপেটি, টবেু যৎেটি, েুম্বেেটি ইতযাটে িািাটবধ েটির আমরা টক্রো থেটখদতটে। টেন্তু

স্পেশেটি, ধীেটি, মিিেটি ইতযাটে এবাং সথবশাপটর জীবিীেটি। আমাদের থেদহর মদধয
থযমি রেম-রেম েটি আদে, এমি প্রেতটতরাদজযরও িািাটবধ েটি আদে; থযমি —
তাপেটি, আদলােেটি, টবেু যৎ েটি, রাসােটিে েটি ইতযাটে।

েখিও েটিদে থেটখদত পাইদতটে িা। আমরা প্রার্েটিবদল বাাঁটেো আটে এবাং িািারূপ
েমশ েটরদতটে। টেন্তু প্রার্েটি থেটখদত পাইদতটে িা। থেিিা, েটির থোি আোর িাই,
‘েটি টিরাোর’।

বস্তুজগথত এমি থোি বস্তু িাই, যাহার মদধয থোিরূপ েটি িাই। সামািয এেটিও
েু বশাপদেরও থরাগ টিরামে েটরবার েটি আদে। মূ ল েো এই থয, এই জগৎটিই েটির
লীলাদখলা। অেশাৎ — েটি জগৎমে এবাং জগৎ েটিমে।

এ যাবত থয সমস্ত আদলােিা েরা হইল, তাহাদত মদি হে থয, ঈশ্বর থযমি অিাটে,
অিন্ত, অসীম ও টিরাোর, থতমিই স্থাি, োল ও েটি — ইহারা সেদলই অিাটে, অিন্ত,
অসীম ও টিরাোর। এখি প্রশ্ন এই থয, ইহারা টে সত ষ্ট িা অসত ষ্ট। অেশাৎ ঈশ্বর টে

টবজ্ঞািী প্রবর আইিস্টাইি বটলোদেি থয, ‘পোেশ’ েটির রূপান্তর মাে। েটি সাংহত

ইহাটেগদে সত টষ্ট েটরোদেি, িা অিাটেোল হইদত ইহারা স্বভাবতই টবেযমাি আদে? যটে

হইো হে পোদেশর উৎপটত্ত এবাং পোদেশর ধ্বাংদস হে েটির উদ্ভব। টে পটরমার্ েটির

বলা হে থয, ইহারা স্বভাবতই টবেযমাি আদে, তাহা হইদল ইহারা ঈশ্বদরর সত টষ্ট িদহ; এবাং

সাংহটতদত টে পটরমার্ পোেশ এবাং টে পটরমার্ পোেশ ধ্বাংদস টে পটরমার্ েটির উদ্ভব

যটে বলা হে থয, ইহারা ঈশ্বদরর সত টষ্ট — তদব পরদমশ্বর ‘স্থাি’থে সত টষ্ট েটরদলি থোি

হইদত পাদর, তাহা টতটি অাংদের সাহাদযয থেখাইোদেি। টতটি বটলোদেি থয, এেটি

স্থাদি োটেো, ‘োল’থে সত টষ্ট েটরদলি থোি োদল এবাং ‘েটি’থে সত টষ্ট েটরদলি থোি

মির পটরমার্ পোেশদে সম্পূ র্শ ধ্বাংস েটরদত পাটরদল তাহা হইদত থয েটির উদ্ভব হইদব,

েটির দ্বারা?

তাহা দ্বারা বড় রেদমর এেখািা মালাবাহী জাহাজ োলাদিা যাইদব লণ্ডি হইদত টিউইেেশ

১০) সত টষ্ট যু দগর পূ দবশ থোি যু গ?

পযশন্ত। আইিস্টাইদির এই সূ ে ধটরোই অধু িা হইোদে পারমার্টবে েটির আটবষ্কার।
ইহাদত জািা যাইদতদে থয, এই জগদত বজবানজব সমস্ত পোেশই েটির রূপান্তর।
অেশাৎ জগদতর সব টেেু সত টষ্টর মূ দল রটহোদে ‘েটি’।
থোিরূপ োজ েটরদত হইদলই আদগ োই থসই োজটি সমাধা েটরবার মত েটি। অেশাৎ
েটি আদগ ও োজ পদর। এই জগত ঈশ্বর সত টষ্ট েটরোদেি এবাং থসই সত টষ্টোদজও
তাাঁহার আবেযে হইোটেল েটির। যখি হইদত ঈশ্বর আদেি, তখি হইদত তাাঁহার েটিও
আদে। আমরা এমি এেটি সমেদে েল্পিা েটরদত পাটর িা, যখি ঈশ্বর টেদলি অেে
তাাঁহার েটি টেল িা। ঈশ্বর অিাটে। োদজই েটিও ‘অিাটে’। পোন্তদর আমরা এমি
এেটি সমেদে েল্পিা েটরদত পাটর িা, যখি থোিরূপ পোেশ িা োটেদলও েটি োটেদব
িা। োদজই মাটিদত হে থয, ‘েটি অিন্ত’।

পত ২৭

ধমশীে মদত, হোৎ পরদমশ্বদরর থখোল হইল থয, টতটি সত টষ্ট েটরদবি — জীব ও জগত।
টতটি আদেে টেদলি, ‘হইো যাও’ — অমটি হইো থগল জগত এবাং পশু-পাটখ, গােপালা,
েীি-পতে ও মিেযাটে সবই। টবশ্বেরােদরর যাবতীে সত টষ্টোযশ থেে হইদত সমে লাটগল
১

মাে েেটেি । টেন্তু অিাটেোল টিটিে োটেো পরদমশ্বর হোত সটক্রে হইদলি থেি,
ধমশযাজেগর্ তাহা বযখযা েদরি িা।
জীব ও জগত সত টষ্টর পর হইদত বতশমাি োল পযশন্ত সমেদে মািু ে েদেেটি ভাদগ টবভি
েটরোদে। উহার এে এে ভাগদে বলা হে এে-এেটি যু গ। টহেুোস্ত্রমদত যু গ োটরটি। যো
— সতয, থেতা, দ্বাপর ও েটল। উহাদের বযাটপ্তো যোক্রদম — সতযযু গ ১৭,২৮,০০০, থেতাযু গ
১২,৯৬,০০০, দ্বাপর ৮,৬৪,০০০, এবাং েটল ৪,৩২,০০০ বৎসর। আদলােয যু গেতুষ্টদের থমাি
বেদসর পটরমার্ ৪৩,২০,০০০ বৎসর। টেন্তু েটল যু গটি থেে হইদত

পত ২৮

২
এখিও প্রাে ৪,২৭,০০০ বৎসর বাটে । সু তরাাং আদলােয যু গেতুষ্টদের অতীত বেস মাে

ঈশ্বর অিাটে এবাং ‘োল’ও অিাটে। টেন্তু যু গসমূ হ অিাটে িে, উহা সামটেে। যখি

৩৮,৯৩,০০০ বৎসর [ইহা টবজ্ঞািীদের সবশাধু টিে টিদষ্টাদসি উপযু গটির সমািও িদহ।
এই উপযু গটির বতশমাি বেস প্রাে ৫০ লে বৎসর]।

হইদত ঈশ্বর আদেি, তখি হইদত োলও আদে। থসই ‘অিন্ত োল’-এর সাদে েদেে
হাজার বা থোটি বৎসদরর সমদের তুলিাই হে িা। এমি এে োল টিশ্চেই টেল, যখি

৩
পটবে বাইদবল গ্রন্থ মদত, জীব ও জগত সত টষ্ট হইোদে খত.পূ . ৪০০৪ সাদল এবাং বতশমাদি

থোিরূপ সত টষ্টই টেল িা। থসই ‘অিাটে োল’থে আমরা বটলদত পাটর ‘অিাটে যু গ’ বা

খত. ১৯৭২। সু তরাাং এই মদত জগদতর বতশমাি বেস ৫৯৭৬ বৎসর। অেশাৎ প্রাে েে

‘অসত ষ্ট-যু গ’। থস অিাটে-অসত ষ্ট যু দগ পরদমশ্বর টে েটরদতি?

হাজার বৎসর (ইহা হাসযেররূদপ অল্প)।

১১। ঈশ্বর টে েোমে?

োইপারাটে থজযাটতটবশজ্ঞািীদের মদত, প্রাে ৫০০ থোটি বৎসর পূ দবশ আমাদের সূ দযশর সত টষ্ট
হইোটেল এবাং তাহারও ৫০০ থোটি বৎসর পূ দবশ সত টষ্ট হইোটেল আমাদের িেে জগত।
৪

থোি থোি টবজ্ঞািীর মদত আমাদের পত টেবীর বেস ৪০০ থোটি বৎসর।

উি োটরেত থোটি বৎসরদে টবজ্ঞািীগর্ (ভূ গভশস্থ স্তরসমূ দহর ক্রমািু সাদর) েদেেটি যু গ
বা উপযু দগ টবভি েটরোদেি। এখি হইদত ৫০ থোটি বৎসর পূ দবশর যাবতীে সমেদে
এেদে বলা হে ‘প্রাে েযামটব্রোি মহাযু গ (Archaeo zoic)। এই যু দগর প্রেম টেদে
পত টেবীদত থোিরূপ জীব বা জীবদির অটস্তত্ব টেল িা। এই যু গটি অটতবাটহত হইোটেল
— জ্বলন্ত পত টেবী টিবশাটপত হইো তরল ও েটেি হইদত এবাং উত্তাপ েটমো জল-বােু সত টষ্ট
হইো প্রার্ীদের যু গ (Placo Zoic) ৩১ থোটি বৎসর, মধযজীবীে যু গ বা সরীসত পদের যু গ
(Meso Zoic) ১২ থোটি বৎসর ও িবজীবীে যু গ বা স্তিযপােীদের যু গ (Caino Zoic)
৫

৭ থোটি বৎসর (এই যু গটি এখিও েটলদতদে)।

জীবটবজ্ঞািীদের মদত, প্রাে েযামটব্রোি মহাযু দগর থেদের টেদে পত টেবীদত জীবি বা
জীদবর সূ েপাত হইোটেল মাে এবাং উহা ক্রমটববতশদির মাধযদম বতশমাি রূপ পাইোদে
িবজীবীে যু দগ। এই যু দগই হইোদে পশু, পাখী, মািু ে ইতযাটে উন্নতমাদির জীদবর
আটবভশাব।
আদলােয যাবতীে যু দগর বযাটপ্তোল থোি মদত মাে েে হাজার বৎসর এবাং থোি মদত
এে হাজার থোটি বৎসর। ধমশ বা টবজ্ঞাি, থয থোি মদতই হউে িা থেি, সত টষ্টর পর হইদতই
যু গ গর্িা েরা হইো োদে। তাই সামটগ্রেভাদব ইহাদে আমরা বটলদত পাটর ‘সত টষ্ট-যু গ’। এই
সত টষ্ট যু দগই থেখা যাে থসৌরজগত, িেেজগত ইতযাটের পটরোলি এবাং জীবজগদতর
রের্াদবের্ ও ভরর্-থপাের্ ইতযাটে পরদমশ্বদরর যত সব েমশ-তৎপরতা। পত ২৯

‘েো’ এেটি মহৎ গুর্, এই গুর্টির অটধোরীদে বলা হে ‘েোবাি’। মািু ে ‘েোবাি’
হইদত পাদর, টেন্তু ‘েোমে’ হইদত পাদর িা। থেিিা মািু ে যতই ঐ গুর্টির অটধোটর
হউে িা থেি, উহাদত পূ র্শতা লাভ েটরদত পাদর িা। আর ঈশ্বর ঐ গুদর্ পূ র্,শ তাই
তাাঁহার এেটি িাম ‘েোমে’।

থোি বযটি যটে এেজি েুধাতশদে অন্নোি ও এেজি পটেদের মাল লু েি েদর,
এেজি জলমিদে উদ্ধার েদর ও অিয োউদে হতযা েদর অেবা এেজি গতহহীিদে
গতহোি েদর এবাং অপদরর গতহ েদর অটিোহ — তদব তাহাদে ‘েোমে’ বলা যাে
টে? হেত ইহার উত্তর হইদব — ‘িা’। টেন্তু উিরূপ োযশেলাপ সদত্ত্বও ঈশ্বর
আখযাটেত আদেি ‘েোমে’ িাদম। এখি থস টবেদে টেটঞ্চৎ আদলােিা েরা যাইদতদে।
জীবজগদত খােয-খােে সম্পেশ টবেযমাি। যখি থোি সবল প্রার্ী েু বশল প্রার্ীদে ধটরো
ভের্ েদর, তখি ঈশ্বর খােদের োদে ‘েোমে’ বদি। টেন্তু তখি টতটি টে খােয-প্রার্ীর
োদেও েোমে? যখি এেটি সপশ এেটি বযাঙদে ধটরো আদস্ত আদস্ত টগটলদত োদে,
তখি টতটি সপশটির োদে েোমে বদি। টেন্তু বযাঙটির োদে টতটি টিেশে িদহি টে?
পোন্তদর টতটি যটে বযাঙটির প্রটত সেে হি তদব সপশটি অিাহাদর মারা যাে িা টে?
ঈশ্বর এে জীবদে অিয জীদবর খােয টিবশােি িা েটরো টিজশীব পোেশ অেশাৎ থসািা, রূপা,
থলাহা, তামা, মাটি, পাের ইতযাটে টিবশােি েটরদত পাটরদতি টে িা? িা পাটরদল থোঁদোর
খােয মাটি হইল টেরূদপ?
ঈশ্বদরর সত ষ্ট জীদবরা সেদলই তাাঁহার েোর সমািাাংে প্রাটপ্তর োবীোর। টেন্তু তাহা
পাইদতদে টে? খােয সম্বদন্ধ বলা যাে থয ঈশ্বর মািু দের জিয েবশয, থোেয, থলহয, থপে
ইতযাটে অসাংখয রেম খাদেযর বযবস্থা েটরোদেি এবাং পশু-পাখীদের জিয পত ৩০

বরাে েটরোদেি ঘাস-টবোলী, থপাো-মােড় আর েুেুদরর জিয টবষ্ঠা। ইহাদে ঈশ্বদরর

িাই হে, তদব পত টেবীদত টেশুমত তুয, অপমত তুয, এবাং ঝড়-বিযা, মহামারী, ভূ টমেম্প ইতযাটে

েোর সমবন্টি বলা যাে টে?

প্রার্হাটিের ঘিিাগুটলর জিয টতটিই টে োেী িদহি?

োহারও জীবি রো েরা যটে েোর োজ হে এবাং হতযা েরা হে টিেশেতার োজ, তাহা
হইদল খােয-খােে বযাপাদর ঈশ্বর ‘সেে’-এর থেদে ‘টিেশে’ই থবেী। তদব েতগুর্ থবেী,
তাহা টতটি টভন্ন অিয থেহ জাদি িা, থেিিা টতটি এে এেটি জীদবর জীবি রো েরার
উদেদেয অসাংখয জীবদে হতযা েটরো োদেি। থে জাদি এেটি মািু দের জীবিরোর
জিয টতটি েেটি মাে, থমারগ, োগল ইতযাটে হতযা েদরি? থে জাদি টতটি এেটি থেৌল,
গজাল, থবাোল মাে এবাং এেটি বে পাখীর জীবিরোর উদেদেয েেটি েুদিা মাে হতযা
েদরি? আটমেদভাজী জীবদের প্রটত ঈশ্বদরর এত অটধে েো থেি? টতটি টে
হতভাগাদের ‘েোমে’ িদহি?
বলা হইো োদে থয, মািু ে ঈশ্বদরর সদখর সত ষ্ট জীব। তাই মািু দের উপর তাাঁহার েোমাোও থবেী। টেন্তু মািু ে থভদে তাাঁহার েোর তারতময থেি? ঈশ্বর েো েটরো সেল
মািু েদেই প্রার্োি েটরোদেি এবাং োি েটরোদেি েুধা-ততষ্ণা ও সু খ-েু ঃদখর অিু ভূটত
সমাি মাদপ। অেে মািু দের জীটবো টিবশাদহর থোি বযাপাদরই ঈশ্বদরর েোর সমবন্টি
িাই থেি? থেহ সু রময হদমশ বাস েদর সাততলাে এবাং থেহবা েদর গােতলাে। থেহ
পঞ্চামত ত (েু গ্ধ-েটধ-ঘত ত-মধু -টেটি) আহার েদর এবাং থেহ জল-ভাদত শুধু লবর্ ও
লঙ্কাদপাড়া পাে িা থেি? থেহ লম্ফ-ঝম্ফ ও থেৌড় প্রটতদযাটগতাে থরেিশ েদর, থেহ
মেযু দদ্ধ পেে পাে; আবার অন্ধ, খঞ্জ, টবেলাদেরা রাস্তাে বটসো অদিযর পাদে আঘাত
পাে। ঈশ্বদরর েোবন্টদি এরূপ পেপাটতত্ব থেি? আর ‘ভাগয’ বটলো টেেু আদে টেিা। োটেদল োহারও ভাদগয টেরোটন্ত িাই থেি? ভাদগযর টিেন্তা থে?

তততীে প্রস্তাব
[পরোল টবেেে]
১। জীবসত টষ্টর উদেেয টে?
থেহ থেহ বদলি, মািবসত টষ্টর উদেেয হইল — আোহর িাম ও গুর্ েীতশি েরা। তাহাই
যটে হে, তদব ইতর জীব সত টষ্টর োরর্ টে? তাহারাও যটে ঐ পযশাদে পদড়, তাহা হইদল
তাহাদেরও টবোরাদন্ত স্বগশ বা িরেবাসী হওো উটেত। টেন্তু তাহা হইদব টে? বলা হে
থয, মািু ে ও ইতর জীদবর মদধয জ্ঞাদির ববেময আদে, তাই পরোদলও উহাদের মদধয
ববেময োটেদব। ববেময আদে বদি, টেন্তু এেবাদরই জ্ঞািহীি থোি জীব আদে টে? অটত
েুদ্র টপপীটলো হইদত অটত বত হৎ হস্তী অবটধ প্রদতযদেই িু যিাটধে জ্ঞাদির অটধোরী।
োে, েত গাল, বাির, গটরলা, টেম্পাঞ্জী ইতযাটের বুটদ্ধবত টত্তর টিেি সমে সমে সু েতুর
মািু েও হার মাদি এবাং থবালতা, ভীমরুল, মধু মটেো, উইদপাো ও বাবুই পাখীর গত হ
টিমশাদর্র থেৌেদলর োদে মািু দের জ্ঞািগটরমা ম্লাি হইো যাে। আবার মািু দের মদধযও
এমি েতগুটল অসভয ও থবাো থশ্রর্ীর মািু ে েত ষ্ট হে, যাহারা জ্ঞাদির মাপোটেদত মিু েয
পেবােয িদহ। তারারা সত ষ্ট হইল থোি উদেদেয?

২। পাপ-পুদর্যর িােরী থেি?

োহারও জীবি রো েরা েোর োজ বদি, টেন্তু োহাদেও বধ েরা েোর োজ িদহ।

ধমশযাজেগর্ বটলো োদেি, মািু দের পাপ-পুর্য টলটপবদ্ধ েটরো রাটখবার জিয প্রদতযেটি

বরাং উহা েোহীিতার পটরেে। জগদত জীদবর টবদেেত মািু দের জিসাংখযা যত,
মত তুযসাংখযা তত। সু তরাাং জি ও মত তুযর বযাপাদর ঈশ্বর থযই পটরমার্ সেে, থসই পটরমার্

ঐ থফদরস্তাদের টরদপািশ অিু সাদরই থখাোতা’লা মািু দের পাপ-পুদর্যর টবোর েটরদবি।

টিেশে, অেশাৎ ঈশ্বদরর সেেতা ও টিেশেতার পটরমার্ এদেদে সমাি।
উপদরাি আদলােিার পটরদপ্রটেদত থেহ থেহ মদি েদরি থয, ঈশ্বর সেেও িদহি এবাং
টিেশেও িদহি। টতটি টিরাোর, টিটবশোর ও অটিবশেিীে এে সত্তা। যটে তাহা পত ৩১

মািু দের োাঁদধ েু ইজি েটরো থফদরস্তা বটসো আদেি। তাাঁহারা আরও বটলো োদেি থয,
বলা হে থয, আোহ সবশেেশী ও সবশেটিমাি। তদব মািু দের েতত পাপ-পুর্য টতটি টে
টিদজ থেদখি িা? অেবা থেটখদলও মািু দের সাংখযাটধদেযর জিযই হউে অেবা সমদের
েীঘশতার জিযই হউে, টবোরটেি পযশন্ত উহা স্মরর্ রাটখবার েমতা তাাঁহার িাই টে?
পত ৩২

৩। পরদলাদের সু খ-েুঃখ োরীটরে, িা আধযাটত্মে?

টবোরটেি পযশন্ত জ্বালাইদত োদে। অবেয পুর্যবাি বযটিগর্ সু ড়েপদে থবদহদস্তর মলে

জীদবর মত তুযর পর তাহার থেহটি রূপান্তটরত হইো পত টেবীর েটেি, তরল ও বােবীে
পোদেশ পটরর্ত হে। আবার ঐ সেল পোদেশর অর্ুপরমার্ুগুটল িািা উপাদে গ্রহর্ েটরোই

থোজদখর োটস্তর বর্শিাে থোিা যাে থয, পাপীটেগদে পুাঁজ, রি, গরম পাটি ইতযাটে

হে িু তি জীদবর থেহগেি। জীবদেদহর তযাজয মসলা। আবার মত তুযর পর আমার এই
থেদহর উপাোদি হইদব লে লে জীদবর থেহগেি।
মদি েরা যাে — থোি এে অসাধারর্ েমতাসম্পন্ন িািারদে টেো এেটি পাাঁোর
থেদহর প্রটতটি অর্ু বা থোে (Cell) থোি উপাদে টেটহ্নত েরা হইল, যাহাদত থয থোি
স্থাি হইদত উহাটেগদে টেটিো বাটহর েরা যাে। এখি যটে ঐ পাাঁোটি থোি এে
থভাজসভাে পাে েটরো এেেত থলােদে থভাজি েরাি যাে এবাং বাটে তযাজয অাংে
েত গাল, েুেুর, োে, েেুি, টপপীটলো ইতযাটেদত খাইো থফদল তাহা হইদল টেেু োল

বােু উপদভাগ েটরদত োদেি।
খাইদত থেওো হইদব, সূ দযশর অতযটধে উত্তাদপ পাপীদের মটস্তষ্ক টবগটলত হইো যাইদব।
েেুর সাহাদযয পাপী থয পাপ েটরোদে — থযমি থয পাপী পরস্ত্রী েেশি েটরোদে, তাহার
েেুদে োটস্ত থেওো হইদব। এইরূপ অিযািয অে-প্রতযোটেও, যাহাদের সাহাদযয থোি
প্রোর পাপ েরা হইোদে, থসই সমস্ত পাদপর জিয ঐ সমস্ত অেপ্রতযদের োটস্ত হইো
োটেদব।
থবদহদস্তর সু দখর বর্শিাে থোিা যাে থয, পুর্যবািগর্ িািারেম সু টমষ্ট সু স্বােু ফল আহার
েটরদবি, থিোহীি মটেরা পাি েটরদবি, হুরীদের সহবাস লাভ েটরদবি — এে েোে,

পদর ঐ পাাঁোটির থেহটি পুিগশেি েটরদত েতগুটল জীবদেহ েতশি (Operation) েটরদত

প্রদতযে পুর্যবাি বযটি মধযযু দগর এে এেজি সম্রাদির িযাে জীবিযাপি েটরদবি।

হইদব? টেটহ্নত অাংেগুটলদে টেটিো বাটহর েটরদত পাটরদলও যতগুটল প্রার্ী ঐ পাাঁোটির

ঐ সেল বর্শিা হইদত বুঝা যাে থয, পারদলৌটেে সু খ-েু ঃখ থভাগ ও অিযািয োযশেলাপ

থেহ ভের্ েটরোটেল, ততগুটল প্রার্ীর থেহ েতশি িা েটরো থোিমদতই ঐ পাাঁোটির

থোিটিই আধযাটত্মে অদেশ বটর্শত হে িাই, বরাং বেটহে অদেশই বটর্শত হইোদে। টেন্তু ঐ

থেহ পুিগশেি সম্ভব হইদব িা। ইহাদত থেখা যাইদতদে থয, প্রার্ীটবদেদের থেহ অিযািয

সেল বযাপার সেলই থয বেটহে, এ েোরও সু স্পষ্ট বযাখযা েদল িা। এই েু ই প্রোর

বহু প্রার্ীর থেহ হইদত আহৃত পোেশসমূ দহর সমটষ্টর ফল। অেশাৎ থয থোি এেটি জীদবর

বযাখযার মদধয গ্রহর্দযাগয থোিটি?

থেহ অিযািয বহু জীদবর থেহ হইদত উদ্ভূত হইদতদে। এমতাবস্থাে পরোদল এেই সমে

৪। থগার আজাব টে িযােসেত?

যাবতীে জীদবর থেহ বতশমাি োো টে সম্ভব? যটে হে, তদব প্রদতযে থেদহ তাহাদের
পাটেশব থেদহর সম্পূ র্শ পোেশ টবেযমাি োটেদব টেরূদপ? যটে িা োদে, তদব স্বগশ-িরদের
সু খ-েু ঃখ টে আধযাটত্মে?
স্বগশ-িরদের সু খ-েু ঃখ ও থগার-আজাব সম্বদন্ধ থয সমস্ত টববরর্ থোিা যাে, তাহার
আধযাটত্মে বযাখযা েদল িা। থোিা যাে থয, মত তুযর পদর েবদেহদে েবদরর টভতদর
পুিজশীটবত েরা হে এবাং ‘মিটের’ ও ‘িটের’ িামে েু ইজি থফদরস্তা আটসো প্রদতযে
মত তদে তাহার সম্পদেশ প্রশ্ন েদর। যাহারা পাপী, তাহারা প্রদশ্নর জবাব টেদত পাদর িা
বটলো তাহাদের উপর ঐ থফদরস্তাদ্বে অমািু টেে অতযাোর োলাে। গুদজশর (গোর?)
আঘাদত থেহ ৭০ গজ িীদে থপ্রাটেত হইো যাে। আবার তাহারা উহাদে পুিদরাত্তলি
েটরো লে। থোজখ হইদত সু ড়েপদে আগুদির উত্তাপ আটসো পাপীটেগদে পত ৩৩

বলা হইো োদেি থয, থখাোতা’লাই এেমাে পাপ-পুদর্যর টবোরে। মত তুযর পর সেল
জীব টবোরটেি পযশন্ত অদপো েটরদব এবাং প্রমার্াটে গ্রহর্পূ বশে টবোদরর পদর পাপী
থোজদখ এবাং পুর্যবাি থবদহদস্ত যাইদব। টেন্তু এেোও বলা হইো োদে থয, মত তদে
েবরস্থ েরার পরই মিটের ও িটের থফদরস্তাদ্বে আটসো িািারূপ প্রশ্ন েটরদবি এবাং
সদন্তােজিে জবাব িা পাইদল তাাঁহারাই োটস্ত থেওো আরম্ভ েটরদবি। টেন্তু প্রশ্ন এই
থয, পাপীদের প্রটত থগার আজাব থেি, থখাোই যটে পাপ-পুদর্যর টবোর েদরি এবাং
টবোদরর পদরই যটে পাপীর িরে এবাং পুর্যবাদির স্বগশসুখ থভাগ েটরদত হে, তদব
টবোদরর পূ দবশ পাপী ও পুর্যবাি িযােটবোরে আোহর োদে এেই রেম বযবহার আো
েটরদত পাদর িা টে? যটে বলা হে থয, ঐ থগার আজাব থভাগ পাপীর পাপেদমশরই ফল,
থখাোর হুেুদমর োটস্ত, — তাহা হইদল টবোরটেদি টবোদরর প্রহসি েরার

পত ৩৪

প্রদোজি টে? আোহ সবশজ্ঞাতা। মত তুযর পর হইদতই টতটি পাপীদে িরে ও পুর্যবািদে

তাহার েটি পরীো ও বযবহার েটরদতদে। আর তাহার অিন্তোদলর আবাস থয পরজগত,

স্বগশসুখ থভাগ েরাইদত পাদরি িা টে?

তাহা সম্বদন্ধ মািু দের ধারর্া এোন্তই ভাসা-ভাসা।

থগার আজাদবর বর্শিা পটড়দল বুঝা যাে থয, উহা এেমাে ভূ গদভশরই আজাব, ভূ -পত দষ্ঠর

ধমশগুরুদের আধযাটত্মে পযশিদির টববরর্ হইদত পরজগদতর এেটি থভৌদগাটলে সাংজ্ঞা

িদহ। সেরাের থেখা যাে থয, আেটস্মে েু ঘশিিাে বহুদলাে মারা যাে, যাহাদের লাে
েবরস্থ িে িা। উহারা জদল-স্থদল ইতস্তত পটড়ো োটেো টেোল-েুেুর ও োে-েেুদির

প্রাপ্ত হওো যাে। তাাঁহাদের টববরর্ মদত পরজগত টতি ভাদগ টবভি। যো — হাের মাে,
থবদহস্ত ও থোজখ। ইহারা পরস্পর অটবটচ্ছন্ন। থযদহতু হােদরর মাে হইদত যাো েটরো

ভেয হে। উহাদের থগার আজাব হে িা টে? হইদল টেরূপ হে?

থোজদখ যাওো যাে এবাং থপালটেরাত পার হইো থবদহদস্তও যাওো যাে। পত টেবীদত ইহার

ইহুেী, খতষ্টাি ও মুসলমািাটে (Semite) জাটতরাই লাে মাটিদত পুাঁটতো রাদখ, অিযািয

এেটি রূপে বযবহার েরা যাইদত পাদর। মদি েরা যাে — আরব সাগর এেটি অটিসমুদ্র

জাটতরা ইহা েদর িা। তাহারা থেহ লাে জদল ভাসাইো, থেহ মাদে থফটলো রাদখ, থেহ
পবশদতর েূ ড়াে রাটখো থেে, থেহ গাদের োখাে ঝুলাইো রাদখ এবাং থেহবা আগুদলি

ভারতবেশ যটে হে হােদরর মাে, তাহা হইদল আরবদেে হে থবদহস্ত। অবস্থািটি এইরূপ

(থোজখ)। ইহার উপর টেো থবাম্বাই হইদত এদিি পযশন্ত এেটি পুল আদে। এখি

জ্বালাইো থেে। এইভাদব থয সেল মািু ে পরজগদতর যােী হে, তাহাদের থগার আজাব

িে টে?

হে িা টে? যটে হে, তদব টেরূদপ? আর যটে িা হে, তদব লােদে েবদর রাটখো লাভ

থস যাহা হউে, পরজগত থয থোি এে থসৌরজগদতর অধীি, তাহার সু স্পষ্ট ইটেত
পাওো যাে হাের মাদের প্রােতটতে বর্শিাে। েটেত হে থয, হাের মেোদি সূ দযশর
প্রেণ্ড তাদপ পাপীদের মটস্তষ্ক টবগটলত হইদব এবাং থবদহদস্ত সু টেগ্ধ বােু প্রবাটহত
হইদব। ইহাদত মদি হে থয, হােদরর মাে ও থোজখ, থসখাদির টবেু বীে অঞ্চদল হইদব
এবাং থবদহস্ত হইদব িাটতেীদতাষ্ণ মণ্ডদল অবটস্থত।

টে?
েটেি বা সহজ থযভাদবই হউে, থগার আজাদবর সমেসীমা — লােদে েবরস্থ েরার পর
হইদত থেোমত (মহাপ্রলে) পযশন্ত। মদি েরা যাে থয, থোি এেজি পাপী মরর্াদন্ত
লে বৎসর থগার আজাব থভাদগর পর থেোমত হইল, অেশাৎ থস বযটি এেলে বৎসর
থগার আজাব থভাগ েটরল। আবার ঐ বযটির সমাি পাদপ আর এে বযটি মারা থগল
থেোমদতর েু ই টেি পূ দবশ। এ থেদে ঐ উভে বযটির থগার আজাব থভাদগর পটরমার্
সমাি হইল টে?

৫। পরদলাদের স্বরূপ টে?
‘পরোল’ োটেদল পরদলাে বা পরজগত টিশ্চেই োটেদব। টেন্তু পরোল সম্বদন্ধ োবীটি
যত অটধে থজারাদলা এবাং পটরষ্কার, পরজগত টবেদে টববরর্টি তত অটধে থঘারাদলা বা
অস্পষ্ট। ইহজগদত মািু দের টস্থটতোল টিতান্তই অল্প, বড়দজার ৬০, ৭০ টোংবা ১০০
বৎসর। মািু ে এই সামািয সমদের জিয পত টেবীদত বাস েটরদত আটসো তাহার বহুমুখী
জ্ঞািটপপাসা টমিাইবার জিয আোে, পাতাল, সাগর, পাহাড় সবশেই টবেরর্ ও পযশদবের্
েটরদতদে। এমিটে পোদেশর অর্ুদে থেটখো এখি পরমার্ুদে ভাটেো
পত ৩৫

পরজগদতর আেতি ইহজগদতর তুলিাে েতগুর্ বড় বা থোি এবাং হাের মাদের সীমাথেৌহটে টে তাহা জাটি িা। তদব থবদহস্ত-থোজখ সীটমত। থযদহতু সাংখযাে থবদহস্ত ৮টি
এবাং থোজখ ৭টি। যাহা সাংখযা দ্বারা সূ টেত হে, তাহা সমাি হইদত বাধয। থেিিা এে
এেটি থবদহস্ত বা থোজখ আেতদি যত টবোলই হউে িা থেি, এেটির থেেসীমা
টিধশাটরত িা হইদল আর এেটির অবস্থাি অসম্ভব। োদজই থয থোি এেটির সীমা
টিধশাটরত হইদল সব েেটির সীমা থয টিটেশষ্ি, তাহা অটিবাযশ। তাই প্রশ্ন হইদতদে থয,
থবদহস্ত, থোজখ এবাং হাের মাদের বটহভশাদগ থোি থেে োটেদব টে? োটেদল — থস
থেদে থোি বাটসো োটেদব টে িা?
থোিা যাে থয, পরদলাদে সূ যশ োটেদব এবাং থস উত্তাপ প্রোি েটরদব। তদব টে আদলা
প্রোি েটরদব িা? যটে েদর, তাহা হইদল টে পরথলাদেও টেিরাটে হইদব?

পত ৩৬

যটে হে, তদব তাহা টে রেম হইদব? অেশাৎ সূ যশ থেৌড়াইদব, িা ইহজগত বা পত টেবীর

উি থেবপুরী বা স্বগশদেে েু গশম, েু রাদরাহ ও অটতউদচ অবটস্থত। টহেুমদত উহা সু দমরু

মত পরজগত ঘুটরদব, িা অিন্তোল শুধু টেিই োটেদব?

পবশদতর উপদর অবটস্থত। বস্তুত উহা পবশদতর অাংেটবদেে। অসাধারর্ োরীটরে ও

৬। ইহোল ও পরোদল সােত েয থেি?

মািটসে েটিসম্পন্ন িা হইদল ওখাদি থেহই থপৌটেদত পাটরত িা। ওখাি হইদত িীেু

পরোদলর অন্তগশত েবর, হাের, থবদহস্ত, থোজখ ইতযটের থয সেল বর্শিা পাওো যাে,
তাহার প্রদতযেটি বর্শিার টবেেবস্তুই থযি এই পত টেবীর টবেেবস্তুর অিু েরর্ বা সাংস্করর্।
যো — (েবদর) সওোল বা প্রশ্ন, গুজশ বা গো, টেগ্ধ সু মীরর্, উত্তপ্ত বােু প্রভতটত; (হাের
মেোদি) তামার পাত, সূ দযশর তাপ, সােয-জবািবেী, োাঁটড়-পাো, টবোর ইতযাটে;
(থবদহদস্ত) সু টমষ্ট ও সু স্বােু ফল, সু দপে জল, েু ধ, মধু , সু েরী রমর্ী ইতযাটে এবাং (থোজদখ)
অটি, পুাঁজ, গরম জল, থপাল, সাাঁড়ােী ইতযাটের যাবতীে পারদলৌটেে বর্শিাসমূ দহর আেযন্ত
পযশাদলােিা েটরদল মদি হে থয, পরদলাদের সবটেেু ই থযি এই পত টেবী হইদত গত হীত,
টেেু িা পটরবটধশত ও টেেু িা পটরবটতশত। পরদলাদে টে টেেু ই অটভিব োটেদব িা?

৭। স্বগশ-িরে থোোে?
এে েটব বটলোদেি—
থোোে স্বগশ, থোোে িরে, থে বদল তা বহুেূ র?

৬

সমতল ভূ টমদে বলা হইত ‘মতশয’। সাধারর্ মািু ে এই মতশযদলাদেই বাস েটরত। শুধু
থেবতারাই স্বদগশ ও মদতশয যাতাোত েটরদত পাটরদতি, সাধারর্ মািু ে তাহা পাটরত িা।
মহাভারত পাদে জািা যাে থয ধমশপুে যু টধটষ্ঠর পেব্রদজ সেরীদর স্বদগশ আদরাহি
েটরোটেদলি। তাাঁহার স্বগশগমদির গটতপে লেয েটরদল বুঝা যাে থয, ঐ স্বগশটি
৭
বেলাসপুরী টভন্ন আর থোোেও িদহ এবাং টহমালে পবশদতর এোাংদে উহা অবটস্থত টেল।

ধমশপুে ওখাদি থপৌটেদত পাটরোটেদলি, িা পদেই মারা টগোটেদলি তাহা আমাদের জািা
িাই। টেন্তু তৎপর টবখযাত পবশতাদরাহী থতিটজাং ও টহলারী বাদে থবাধহে আর থোি
মািু ে ওখাদি যাে িাই।

মতশযবাসী মািু দের ওখাদি যাতাোত িাই বটলো, থেবতারা ঐ স্বদগশ এখিও বাাঁটেো
আদেি, িা মারা টগোদেি এবাং ঐ স্বগশটি আবােী আদে, িা জেদল পটরর্ত হইোদে
— বতশমাদি তাহার থোি খবর িাই। ঐ স্বগশটি বা স্বগশীে থেব-থেবীগর্ বতশমাি োটেদল
ইোটিাং পবশতাদরাহীদের সামদি পটড়দতি।

মািু দেরই মাদঝ স্বগশ-িরে, মািু দেই সু রাসু র।

রামাের্ পাদে জািা যাে থয, লাংোটধপটত রাবর্ মতশয হইদত স্বদগশ আদরাহর্ েটরো

েটবেটল্পত ঐ স্বগশ-িরে এই জগদতই। তদব উহা আধযাটত্মে, মািু দের মদিারাদজযই উহার

থেবগদর্র সটহত যু দ্ধ েটরোটেদলি এবাং তাাঁহার পুে থমঘিাে থেবরাজ ইন্দ্রদে যু দদ্ধ

অবস্থাি। ইহা টভন্ন পত টেবীদত আর এে রেম স্বদগশর েো থোিা যাে, উহা মািু দের

পরাটজত ও বেী েটরো ‘ইন্দ্রটজৎ’ আখযা পাইোটেদলি। ইহাদত মদি হে, থয থোি

োটন্তর আবাস।

মতশযবাসী গাদের থজাদরই ঐ স্বদগশ যাইদত পাটরত। অতঃপর লাংদেশ্বর মতশযবাসীগর্ যাহাদত

টহেুোস্ত্র আদলােিাে জািা যাে থয, স্বগশ থেেটি থেব-থেবীগদর্র বাসস্থাি। ওখাদি
টেরবসন্ত টবরাটজত এবাং থোে-তাপ, জরা-মত তুয ওখাদি িাই। ওখাদি িেি োিি,

স্বদগশ উটেদত পাদর তাহার জিয মতশয হইদত স্বগশ পযশন্ত এেটি টসাঁটড় বতোর েটরবার
পটরেল্পিাও েটরোটেদলি। টেন্তু রাদমর হাদত তাাঁহার অোলমত তুয হওোে উহা টতটি োদযশ

পাটরজাত বত ে, সু রটভ গাভী, ঐরাবত হস্তী, উনচঃশ্রবা অশ্ব প্রভতটত সু খ সাধদির সামগ্রী

পটরর্ত েটরো যাইদত পাদরি িাই। ইহাদত মদি হে থয, রাবর্রাজ থেবপুরী বা স্বগশ

সমস্তই টবেযমাি আদে এবাং স্বগশবাসীদের োমিা-বাসিা টমিাইবার জিয ওখাদি অপ্সরা,

অেশাৎ টহমালে পবশদত আদরাহদর্াপদযাগী এেটি সহজ পে আটবষ্কাদরর পটরেল্পিা

টেন্নরী, গন্ধবশ ইতযাটে থেহটবলাটসিীও আদে।

েটরোটেদলি।
পত ৩৭

পত ৩৮

মুসলমািদের পুরার্োটহিী অদিে থেদে থতৌটরত থেতাব তো বাইদবদলর অিু সারী।

হইদব টেিা। যটে সঞ্চাদরর পূ দবশই উহা লে হইো যাে, তদব থেোমদতর পূ দবশ আোহ

তদব থোি থোি স্থাদি িামধাদমর সামািয অেলবেল থেখা যাে। থযমি — ইভ = হাওো,

উহা সত টষ্ট েটরদলি থেি, আর যটে িা হে, তদব উহা টে আোহর সত টষ্টর বাটহদর অবটস্থত?

সপশ = েেতাি, জ্ঞািবত ে = গেম, এেি উেযাি = থবদহস্ত ইতযাটে।

অটধেন্তু থেোমদতর পর টবোরাদন্তই যটে উহাদত থলাে ভটতশ েরা হে, তদব

থতৌটরদত থয স্থািদে ‘এেি উেযাি’ বলা হইোদে, মুসলমািগর্ ঐ স্থািদেই ‘থবদহস্ত’ এবাং

এদতাটধেোল পূ দবশ উহা সত টষ্টর সােশেতা টে?

ঐ স্থাদির ঘিিাবলীদেই থবদহদস্তর ঘিিাবলী বটলো বর্শিা েটরদতদেি।

বহুপূ বশোদল পাশ্চাদতযর এে বড় েহদরর টিেি এেটি স্থাদির িাম টেল িাটে
‘থগদহন্না’। েহদরর যাবতীে মেলা, রাটে রাটে আবজশিা ও মতত লাে ওখাদি থফটলো
জ্বালাইো থেওো হইত এবাং অপরাধীগর্দে ওখাদি টিো িািারূপ োটস্ত থেওো হইত
বা থপাড়াইো মারা হইত। তৎোলীি থলাদে ঐ জােগাটিদে থিাাংরা বটলো ঘতর্া ও
বীভৎস বটলো অটতেে ভে েটরত, থোি থলাে ওখাদি থস্বচ্ছাে যাইত িা। বরাং থোি
বযটি থোিরূপ অসৎ োজ েটরদল থলাদে তাহাদে এই বটলো োসাইত থয, থস
থগদহন্না যাইদব। অেবা বটলত, ‘তুটম টে থগদহন্না যাইদত োও?’ ইতযাটে।

হজরত আেদমর আটে বাসস্থাি সম্বদন্ধ থতৌটরদতর টববরর্টি এইরূপ — ‘আর সোপ্রভু
ঈশ্বর পূ বশটেদে এেদি এে উেযাি প্রস্তুত েটরদলি এবাং থসই স্থাদি আপিার টিটমশত ঐ
মিু েযদে রাটখদলি। আর সোপ্রভু ঈশ্বর ভূ টম হইদত সবশজাতীে সু েতেয ও সু খােযোেে
বত ে এবাং থসই উেযাদির মধযস্থাদি ‘জীবি বত ে’ উৎপন্ন েটরদলি। আর উেযাদি
জলদসেিাদেশ এেি হইদত এে িেী টিগশত হইল। উহা তো হইদত টবটভন্ন হইো েতুমুশখ
হইল। প্রেম িেীর িাম পীদোি, ইহা সমস্ত হটবলাদেে থবষ্টি েদর, তোে স্বর্শ পাওো
যাে আর থসই থেদের স্বর্শ উত্তম। টদ্বতীে িেীর িাম গীদহাি, ইহা সমস্ত েুেদেে থবষ্টি
েদর। তততীে িেীর িাম টহদেেল, ইহা অশুটরো থেদের সম্মু খ টেো প্রবাটহত হে। েতুেশ
িেীর িাম ফরাৎ।”

৮

থতৌটরদতর উি টববরদর্ থেখা যাে থয, পীদোি গীদহাি, থহদেেল ও ফরাত — এই িেী
োটরটির উৎপটত্তর এলাোর মদধয ঐ সমে ‘এেি’ িাদম এেটি জােগা টেল এবাং ঐ
এেিটস্থত এেটি সু রময বাগাদি আেদমর বাসস্থাি টেল। এেি জােগাটি থবাধ হে থয,
বতশমাি তুরস্ক থেদের পূ বশভাদগ পাবশতয অঞ্চদল অবটস্থত টেল। থতৌটরত গ্রদন্থ টলটখত িেী
ঐ অঞ্চল হইদত উৎপন্ন হইো, পীদোি ও গীদহাি িামে িেীদ্বে েতষ্ণ সাগর ও োটস্পোি
সাগদর এবাং টহদেেল ও ফরাত িামে িেীদ্বে এেে হইো পারদসযাপসাগদর পটতত
হইোদে। ঐ এেি উেযাদি বাস েরাদে বলা হে ‘আেদমর থবদহস্তবাস’ এবাং এেি
উেযািদে বলা হে ‘থবদহস্ত’।

ববটেে মদত স্বগশদে মদি েরা হে অটত উদচ বা ঊদধশ অবটস্থত স্থাি। তাই স্বদগশর এে
িাম ‘ঊধশদলাে’। আবার ক্বটেৎ ইহার টবপরীত মতও থোিা যাে। থোি থোি ধমশযাজে
বদলি থয, পুিযবািদের েবদরর সদে থবদহদস্তর এবাং পাপীদের েবদরর সদে থোজদখর
(সু ড়েপদে) থযাগাদযাগ হে। ইহাদত মদি হে থয, থবদহস্ত-থোজখ ভূ গদভশই অবটস্থত।
বাস্তটবেই টে তাহাই?
টবজ্ঞািীগর্ বদলি থয, ভূ -পত দষ্ঠর গড় উত্তাপ ২০° থসটন্টদগ্রি বা ৬৮° ফাদরিহাইি এবাং
৩০ মাইল টিদের তাপমাো ১২০০° থস বা ২২০০° ফা। এই উত্তাদপ অিাোদস পােরাটে
গটলো যাইদত পাদর। আদিেটগটরর অিু যৎপাত ও লাভােরর্ থসখাি হইদতই হইো োদে।
৯

বতশমাি োদলর বহুল প্রোটরত ‘থবদহস্ত-থোজখ’ িাটে থোটি থোটি বৎসর পূ দবশ সত টষ্ট
হইোদে। টেন্তু আজ পযশন্ত উহা বযবহার েরা হে িাই। থোিা যাে থয, থেোমদতর পর
টবোরান্ত উহাদত থলাে ভটতশ েরা হইদব। আবার থোিা যাে থয, এস্রাটফল থফদরস্তার
টেোর ফুাঁদে টবশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অেশাৎ আোহর যাবতীে সত টষ্টই লে হইো যাইদব, স্বোং আোহ
বযতীত আর টেেু ই োটেদব িা। তাহাই যটে হে তদব থবদহস্ত-থোজখ লে

উি ‘থগদহন্না’ েেটি ভাোন্তদর — থগদহন্নাম, থজদহন্নাম (ইাংদরজী g অেরটির ‘জ’
উচারর্) এবাং আরবী ভাোে উহা হইোদে িাটে ‘জাহান্নাম’।

পত ৩৯

টিেটেদে ক্রমে উত্তাপ বত টদ্ধ পাইো থেদন্দ্রর টেদে তাপমাো োাঁড়াে ৬০০০° থস। ইহা
সূ দযশর বটহরাবরদর্র তাদপর সমাি। ইহাদত বুঝা যাে থয, ভূ -গদভশ িরোটি োো অসম্ভব
িদহ। টেন্তু স্বগশীে উেযািসমূ হ থোি জােগাে?
স্বগশ ও িরদের আধযাটত্মে, থপৌরাটর্ে বা ঐটতহাটসে টববরর্ যাহাই হউে, বতশমাদি
উহার থয েল্পটেে থেখাদিা হে, তাহার থোিরূপ থভৌদগাটলে সত্তা আদে টে?

পত ৪০

েতুেশ প্রস্তাব
[ধমশ টবেেে]
১। আোহ মািু দের পটরবতশি িা েটরো থহোদেদতর ঝঞ্ঝাি থপাহাি
থেি?
আোহ সবশেটিমাি। টতটি ইচ্ছা েটরদল অসম্ভবও সম্ভব হইদত পাদর। মািু ে সত টষ্টর
উদেেয যটে ইহাই হে থয, মািু ে তাাঁহার এবােত-বদেগী েটরদব, তাহা হইদল টতটি সমস্ত
মািবদে টেো তাাঁহার উদেেয পালি েরাইদত পাদরি িা টে? পাটরদল তাহা িা েটরো
টতটি মািু দের দ্বারা মািু ে থহোদেদতর ঝঞ্ঝাি থপাহাি থেি? ইহাদত টে আাঁহার আসল
উদেদেযর বযাঘাত ঘটিদতদে িা? হযরত ইব্রাটহম, মুসা, ঈসা ও থমাহাম্মে (ে.)-থে থোি
মািু ে থহোদেত েদর িাই, েটরোদেি আোহতা’লা। টেন্তু িমরুে, োোে, থফরাউি,

হে, অেশাৎ েদমশর দ্বারা ভাগযটলটপ পটরবটতশত িা হে, তদব েমশ েটরো লাভ টে? টবদেেত
মািু দের েতত ‘েদমশর দ্বারা ফদলাৎপন্ন’ িা হইো যটে ঈশ্বদরর টিধশাটরত ‘ফদলর দ্বারা
েদমশাৎপটত্ত’ হে, তদব ‘সৎ’ বা ‘অসৎ’ োদজর জিয মািু ে োেী হইদব থেি?
মদি েরা যাে — থোি এে বযটির ভাগযটলটপদত থলখা আদে থয, থস ‘িারেী’। এখি
থস টিধশাটরত ঐ ফদলাৎপােে োযশ, যো — েুটর, িাোটত, িরহতযা ইতযাটে েটরদব িা
টে? যটে েদর, তদব তাহা থস োহার ইচ্ছাে েদর? টিদজর ইচ্ছাে, িা, ভগবাদির ইচ্ছাে?
আর যটে থস থোি পাপ-েমশ িা েটরো পুর্য-েমশই েদর, তদব তাহার ভাগযটলটপর ‘িারেী’
েেটি োটিো, ‘স্বগশবাসী’ এই েেটি থলখা হইদব টে? যটে িা-ই হে, তদব থহোদেদতর
তটম্বটি টে থলৌটেে? আর যটে হে, তদব ভটবেযৎজান্তা ভগবাি এই পটরবতশদির সাংবাে
পূ বশাদহ্ন জাটিো প্রেমবাদরই অোিয তাটলো প্রস্তুত েদরি িাই থেি?
ভাগযটলটপ অপটরবতশিীে হদল স্বোং ভগবািও উহা মাদিি টে িা! যটে িা মাদিি, তদব
টতটি উহা টলটখোটেদলি থেি? আর যটে মাদিি, তদব টতটি টলটপ প্রস্তুটতর সমে স্বাধীি
হইদলও বতশমাদি স্বাধীি হি টেরূদপ? ভগবাদির বতশমাি েতশবয টে শুধু তাটলো থেটখো

আবু জাদহল ইতযাটে োদফরটেগদে টতটি থহোদেত েটরদলি িা থেি? টতটি টে থস্বচ্ছাে

জীবেূলদে টেো োযশ েরাি? তাহাই যটে হে, তদব টবশ্বস্রষ্টার আশু েতশবয টে টেেু িাই?

থহোদেত েটরদলি িা, িা, েটরদত পাটরদলি িা?

৩। আেদমর পাপ টে?

২। ভাগযটলটপ টে অপটরবতশিীে?

আদলমগর্ বটলো োদেি থয, আেম সত টষ্টর উদেেয হইল এই থয, আোহ তাাঁহার দ্বারা

যটেও মািু ে ভটবেযৎ সম্পদেশ অজ্ঞ, তবু েমশফদল টবশ্বাস আদে বটলোই থস জগদতর

পত টেবী মািু েপূ র্শ েটরদবি এবাং থেে পেগম্বর হজরত থমাহাম্মে (ে.)-এর দ্বারা ইসলাম
প্রোর েরাইদবি। এই সমস্ত পটরেল্পিাই িাটে ভাগযটলটপর অন্তভুশি। আেমদে থবদহদস্ত

সেল রেম োজেমশ েটরো যাইদতদে। সমাজ ও রাষ্ট্র েমশফলদে টভটত্ত েটরোই গটেত
হইোদে এবাং ‘েমশফল আদে’ বটলোই উহারা টিটেো আদে। রাষ্ট্র ও সমাজ মািু েদে
টেো টেদতদে — েমশ ের, ফল পাইদব। টেন্তু ধমশ টেো টেদতদে উহার টবপরীত। ধমশ
বটলদতদে — েমশ েটরো যাও, ফল অেত দষ্ট (তেেীদর) যাহা টলটখত আদে তাহাই পাইদব।

তাাঁহাদে গেম খাইদত থয টিদেধ েরা হইোটেল, থস টিদেধ টে থখাোতা’লার
আন্তটরেতাপূ র্শ টেল? আেম গেম খাইো প্রোরান্তদর আোহর ইচ্ছাই পূ র্শ েটরদলি; থয
োজ ভাগযটলটপর অিু েূল এবাং আোহর ইচ্ছাদে পূ র্শ েদর, তাহাদত পাপ টে? পোন্তদর

এদেদে মািু ে েমশ েটরল বদি, টেন্তু ফল রটহল ভগবাদির োদে ভাগযটলটপদত টিবদ্ধ।

আেম যটে গেম িা-ই খাইদতি, তাহা হইদল মাহফুদজর (টলটপফলদের) যাবতীে টলটপই

মািু ে জাটিল িা থয, থস তাহার োদজর ফল পাইদব টে িা। েমশফদলর টিশ্চেতা োটেদল
সটেগ্ধ মদিও োজ েরা েদল। থযদহতু তাহাদত মািু ে ভাটবদত পাদর থয, হেত থস তাহার

বরবাে হইত িা টে? অেশাৎ পত টেবীদত মািবসত টষ্ট, থবদহস্ত, থোজখ, হাের মেোি ইতযাটের
পটরেল্পিা সমস্তই মাদে মারা যাইত িা টে?

োদজর ফল পাইদতও পাদর। টেন্তু ধমশ বদল — েমশ যা টেেু ই ের িা থেি, ফল টিধশাটরত
যাহা আদে, তাহাই পাইদব, এেিুও এটেে ওটেে হইদব িা। তাহাই যটে
পত ৪১

পত ৪২

থয, পত টেবীর জদল, স্থদল ও বােু মণ্ডদল েেতাি টগজটগজ েটরদতদে এবাং প্রটতটি মািু দের

৪। েেতাি টে?
েেতাদির সটহত থোি মািু দের প্রতযে পটরেে িা োটেদলও তাহার িামটির সাদে যদেষ্ট
পটরেে আদে। ‘েেতাি’ — এই িামটি এত বযাপেভাদব বযবহৃত হইদতদে থয, হাদি,
মাদে, থোিশ-োোরীদত, থোোি, স্কুল-েদলজ, ওোদজর মাহটফল ইতযাটের সবশে এবাং
িারী, পুরুে, বত দ্ধ, এমিটে অদিে টহেুও ‘েেতাি’ িামটি বযবহার েটরো োদেি। থেহ
থেহ এমিও বটলো োদেি থয, “বযািা ভারী েেতাি”।
‘েেতাি’ েোটির ধাতুগত অেশ যাহাই হউে, উহাদে সমাদজর যাবতীে েু ষ্কদমশর োরে
টহসাদবই থলাদে বযবহার েটরদতদে।
ধমশাধযােীগর্ বটলো োদেি থয, েেতাি পূ দবশ টেল ‘মেরম’ বা ‘ইবটলস’ িামে থবদহস্তবাসী
এেজি প্রেম থশ্রর্ীর থফদরস্তা এবাং অটতটরি মুসটে। মেরম থসখাদি থখাোতা’লার
হুেুমমত আেমদে থসজো িা েরাে ‘েেতাি’ আখযা পাইো টেরোল মািু েদে অসৎ
োদজর প্রদরােিা থেওোর প্রটতজ্ঞা েটরো পত টেবীদত আদস এবাং থস অেযাবটধ িািাটবধ
উপাে অসৎ োদজ প্রদরােিা বা োগা টেো থবড়াইদতদে।
আেম ও টবটব হাওোদে োগা টেোটেল েেতাি এো। টেন্তু আেদমর বাংেবত টদ্ধর সদে
সদে েেতাদিরও হইদতদে? িা হইদল োগাোজ সু োরুরূদপ েদল টে রেম?
থেহ থেহ বদলি থয, েেতাদিরও বাংেবত টদ্ধ হে এবাং উহা হে মািু দের থেদে েেগুর্
থবেী। োরর্ প্রটতগদভশ সাধারর্ত মািু ে জদি এেটি, আর েেতাি জদি েেটি েটরো।
তাহাদের িাম হে যোক্রদম — জটলতি, ওোটেি, িফে, আওোম, আফাফ, মোর, মেু ে,
োদহম, ওল-হাি ও বার। ইহারা থেেটবদেদে োটেো টবদেে টবদেে োগাোযশ সম্পন্ন
েটরো োদে। অটধেন্তু ইহাদের মািু দের মত মরর্ িাই। থেোমদতর টেি মািবজাটত
যখি লে পাইদব তখি ইহাদের মত তুয ঘটিদব।
জি-মত তুযর থোোেু টেদতও বতশমাদি পত টেবীদত মািু ে টিটেো আদে প্রাে টতিে’ থোটি।
আর মািু দের থেদে েেগুর্ বত টদ্ধ পাইো অমর েেতাদির সাংখযা েত? আেম হইদত আজ
পযশন্ত যত থলাে জটিোদে, তাহারা যটে সেদলই জীটবত োটেত, তাহা হইদল থলােসাংখযা
যত হইত, থবাধ হে থয, থোি ভাোর সাংখযা দ্বারা তাহা প্রোে েরা যাইত িা। পত টেবীদত
বতশমাি েেতাদির সাংখযা তাহারই েেগুর্ থবেী িে টে? ইহাদত মদি হে

পত ৪৩

টপেদি লাখ লাখ েেতাি োগা টেো থবড়াইদতদে।
এত অসাংখয েেতাি মািবসমাজদে পাদপর পদে অহরহ প্রদরাটেত েটরদতদে, টেন্তু
েেতাদির সাংখযা েক্রবত টদ্ধ হাদর বত টদ্ধ পাইদলও অসৎোদজর মাো ঐ অিু পাদত বাটড়দতদে
িা, বরাং মািটবে জ্ঞাি ও সভযতা বত টদ্ধর সাদে সাদে সাদে অসৎোদজর মাো ক্রমে হ্রাস
পাইদতদে। এখিও থেখা যাইদতদে থয, স্কুল, েদলজ ও মিব-মাদ্রাসার টেো অবযাহত
আদে। বরাং টহসাব েটরদল থেখা যাে থয, টেটেদতর সাংখযা ও টেোেতদির সাংখযা ক্রমে
বাটড়দতদে বব েটমদতদে িা। িযােটিষ্ঠ সাধু পুরুেদের সাংখযাও িগর্য িদহ। লণ্ডি েহদর
িাটে এমি থোোিও আদে, থযখাদি টবদক্রতা িাই। অেে থক্রতাগর্ উটেত মূ লয টেোই
টজটিসপে ক্রে েটরদতদে। আবার থোি রেম হারাি জটিস প্রাপ্ত হইোও থেহ তাহা
আত্মসাৎ েদর িা। বরাং লণ্ডি ট্রান্সদপাদিশর লষ্ট প্রপাটিশ অটফদস উহা জমা টেো োদে,
১০

থসখাি হইদত টজটিদসর মাটলে তাহা থফরত পাইো োদে।

থসখাদি টে েেতাি েম?

ধমশপ্রোরেদের বর্শিা শুটিো মদি হে থয, থফদরস্তাগর্ সবাই িপুাংসে। মেরমও তাহাই,
‘লািত’ বা অটভোপ প্রাটপ্তর সমেও মেরম এোই টেল এবাং িপুাংসে টেল। তৎপর
তাহার বাংেবত টদ্ধর জিয টলেদভে হইল েখি? শুধু ইহাই িদহ, েেতাদির বাংেবত টদ্ধ সতয
হইদল, প্রেমত তাহার িীবত্ব ঘুোইো পুাংটলে গেিাদন্ত এেটি স্ত্রী-েেতাদিরও আবেযে
টেল। বাস্তটবে টে েেতাদিরও স্ত্রী আদে? আর িা োটেদলই বা তাহার বাংেবত টদ্ধর উপাে
টে?
‘েেতাদির োগা’ বটলদত টে শুধু থরাজা-িামাদজর বেটেলযই বুঝাে, িা েুটর, িাোটত,
বেমাদেেী, িরহতযা ইতযাটেও বুঝাে? যটে যাবতীে অসৎোযশ েেতাি েততশেই অিু টষ্ঠত
হে, তদব জাটতদভদে অসৎ োদজর মাোদভে হে থেি? অেশাৎ, থয থোি থেদের
সম্প্রোেসমূ দহর জিসাংখযার অিু পাদত অপরাধী বা োরাবাসীর সাংখযা হওো উটেত। টেন্তু
তাহা িা হইো সম্প্রোে বা জাটতটবদেদের মদধয োরাবাসীর সাংখযাটধেয থেি?
জীবজগদত থেখা যাে থয, মাাংসােীগর্ উগ্রস্বভাবটবটেষ্ট এবাং টিরাটমোেীরা োন্ত। গরু,
োগল, থভড়া, মটহে, হাাঁস-থমারগ, েবুতর, ইতযাটে প্রার্ী মাাংসােী িদহ, ইহারা োন্ত। অেে
বযাঘ্র, টসাংহ, েত গাল, েুেুর, োে, টেল ইতযাটে প্রার্ীেুল মাাংসােী এবাং উগ্রস্বভাবটবটেষ্ট।
এ েোও, স্বীোযশ থয স্বভাদবর উগ্রতাে িািা প্রোর অঘিি ঘটিো োদে।

পত ৪৪

ইহাও থেখা যাে থয, মািব সমাদজর টভতর থয জাটত অটতটরি মাাংসােী, থসই জাটতর
মদধযই অটতটরি োো-হাোমা ও িরহতযা অিু টষ্ঠত হে। এই সেল গটহশত োদজর

জীবদি মািু ে থয সেল অশুভ োমিা সমাদজর িীটত, ধদমশর টবধাি ও রাদষ্ট্রর োসদির
ভদে েটরতােশ েটরদত পাদর িা, তাহাও ক্রদম টবস্মতটতর অতলগদভশ িুটবো টগো অদেতি

উৎপােে টে েেতাি, িা মাাংস আর উদত্তজে মসো?

মদি স্থাি লে। অদেতি মদি রুদ্ধপ্রবত টত্তগুটলদে থয েটি অবরুদ্ধ েটরো রাদখ, তাহাদে

বলা যাইদত পাদর থয, থোি থোি থেদের মািু ে মাাংসােী হইোও থবে োন্ত-টেষ্ি ও

োরারেী (Censor) বলা হে। োরাবেী েুপ্রবত টত্তগুটল সমে সমে জাগ্রত হইো

সাংযমী। ইহার োরর্ এই িে থয, থস থেদে েেতাদির উপদ্রব েম বা থস থেদের মাাংদস
উদত্তজিােটি িাই। ইহার োরর্ এই থয, এইরূপ থোি টিরোঞ্চদলর অটধবাসী িদহ।

োরারেীদে ফাাঁটে টেো বাটহদর আদস এবাং সু প্রবত টত্তগুটলর সটহত থমলাদমো েটরো
তাহাটেগদে টবপদে োটলত েদর। ইহা হইদত মািব সমাদজর যত টেেু টবড়ম্বিা। মািু দের

অটধোাংেই টহমাঞ্চদলর বাটসো। থেদের েীতলতাই তাহাদের স্বভাদবর উগ্রতা প্রেটমত

যাবতীে অশুভটেন্তা ও অসৎোদজর উদেযািা এই ‘অদেতি মি’।

েটরো রাদখ।

এতটদ্বেে পযশাদলােিা েটরদল বুঝা যাে থয, যাবতীে অসৎোদজর উদেযািা মািু দের

সু ধীগর্ বদলি থয, মািু দের মদধয েেটি আধযাটত্মে েত্রু আদে। উহারা ‘েড়টরপু’ িাদম

অভযন্তরীর্ টরপুসমূ হ, বাটহদরর টেেু িে। তদব টে মািু দের ‘েু’ প্রবত টত্তগুটলদেই ‘েেতাি’

পটরটেত। যো — োম, থক্রাধ, থলাভ, থমাহ, মে ও মাৎসযশ। ইহাদের তাড়িাে মািু ে

বলা হে, িা মািবদেহাটতটরি স্বতন্ত্র সত্তাটবটেষ্ট ‘েেতাি’-এর থোি প্রমার্ পাওো যাে?

িািাটবধ অসৎ োজ েটরো োদে। থয থোি উপাদে হউে, ইহাটেগদে েমি েটরদত

৫। উপাসিার সমে টিটেশষ্ট থেি?

পাটরদল মািু ে টিষ্পাপ হইদত পাদর।
মদিাটবজ্ঞািীগর্ বদলি থয, সভযতার ঊোদলাে পাইবার পূ দবশ আহার-টবহাদর মািু ে ও
ইতর জীদবর মদিাবত টত্তর টবদেে পােশেয টেল িা। থস সমদের মািু দের মি টেল
েতটেমতাহীি, সরল ও স্বাধীি। তখি মািু ে তাহার থয থোি ইচ্ছা বা প্রবত টত্তদে েটরতােশ
েটরদত পাটরত। তখি প্রবত টত্তই টেল মািু দের মদির যোসবশস্ব। জ্ঞাি উথিদের সাদে সাদে
মািু ে প্রেদম েলবদ্ধ ও পদর সমাজবদ্ধ হইো বসবাস েটরদত শুরু েদর। এই েল বা
সমাজদে রো েটরদত আবেযে হইল তযাগ ও সাংযদমর। আটেদত এই ‘তযাগ’ ও সাংযম’
টেল থস্বোধীি। ক্রদম যখি সভযতা বত টদ্ধ পাইদত লাটগল, তখি তাহার েল বা সমাদজর
বন্ধি েত ঢ় েরার জিয সাংযমদে বাাঁটধল িীটত ও টিেদমর েত াংখদল। ইহাদত মািু দের থসই
স্বাধীি প্রবত টত্তগুটলদে ‘সু ’ ও ‘েু’ — এই েু ই ভাদগ টবভি েটরো ‘সু ’ প্রবত টত্তগুটলদে
স্বাধীিই রাখা হইল, টেন্তু ‘েু’ প্রবত টত্তগুটলদে েরা হইল োরারুদ্ধ। োরাবাসী েুপ্রবত টত্তগুটল
মদির অন্ধোর োরােদে ঘুমাইো রটহল। মদির থয অাংদে এই রুদ্ধপ্রবত টত্ত বাস েদর,
ববজ্ঞাটিে পটরভাোে তাহাদে বলা হে ‘অদেতি মি’ বা ‘টিজ্ঞশাি মি’ (Unconscious
Mind)।
মািু ে তাহার জাটতগত জীবদির হাজার হাজার বৎসদরর পুরাতি ‘অদেতি মি’ স্বরূপ
মূ লধি (উত্তরাটধোর সূ দে) লইো পত টেবীদত জিগ্রহর্ েদর এবাং বযটিগত

পত ৪৫

থেখা যাে থয, প্রাে সেল ধদমশই থোি থোি উপাসিার জিয টবদেে টবদেে সমে
টিটেশষ্ট আদে। টেন্তু টিটেশষ্ট সমদের আদগ বা পদর ঐ সেল উপাসিা েটরদল টবশ্বপটত
থেি উহা মঞ্জু র েটরদবি িা, তাহার থোি থহতু পাওো যাে িা।
ইসলাটমে োদস্ত্র প্রতযহ পাাঁেবার িামাদজর বযবস্থা আদে। এই পাাঁেবার িামাদজর
প্রতযদেবাদরর জিয টিটেশষ্ট সমদের আদেে আদে, আবার থোি থোি সমদে িামাজ
টিদেধ।
পত টেবী আবতশদির ফদল থয থোি টস্থরমুহুদতশ টবটভন্ন দ্রাটঘমার উপর টবটভন্ন সমে সূ টেত
হে এবাং প্রটত মুহুদতশই থোি িা থোি স্থাদি টিদেশটেত উপাসিা েটলদত োদে। অেে
সূ যশ উেে, সূ যশ অস্ত এবাং মধযাদহ্ন িামাজ পড়া টিটেদ্ধ (হারাম)। ইহার তাৎপযশ টে? এখাদি
যখি সূ দযশােে হইদতদে, তখি এখাি হইদত পটশ্চদম থোিখাদি সূ দযশােে হে িাই এবাং
এস্থাি হইদত পূ বশটেদে পূ দবশই সূ দযশােে হইোদে। এখাদি যখি িামাজ পড়া হারাম, টেে
থসই মুহুদতশই অিযে হারাম িদহ। উোহারর্স্বরূপ বলা যাইদত পাদর থয, বটরোদল যখি
সূ দযশােে হইদতদে, তখি েটলোতাে হে িাই এবাং েট্রগ্রাদম টেেু পূ দবশই সূ দযশােে হইো
টগোদে। অেশাৎ বটরোদল যখি িামাজ পড়া হারাম, তখি েটলোতা বা েট্রগ্রাদম হারাম
িদহ। তাহা হইদল টিটেশষ্ট সমদে উপাসিা টিটেদ্ধ হওোর তাৎপযশ টেেু আদে টে? পত ৪৬

িামাদজর টিটেদ্ধ সমে সম্বদন্ধ থয েো, ওোি সম্বদন্ধ থসই এেই েো। পত টেবীর

টিেিবতশী থোি থোি থেদে বৎসদরর থোি থোি সমদে টেি এত বড় হে থয ‘সন্ধযা’

থোিস্থাদিই ওোি িদহ — এরূপ থোি টস্থর মুহুতশ আদে টে? যটে িা োদে, অেশাৎ

ও ‘থভার’এর মাঝখাদি থোি রাটে িাই। থসখাদি এোর িামাদজর উপাে টে?

প্রটত মুহুদতশই যটে পত টেবীর থোি িা থোি স্থাদি িামাজ পড়া েটলদত োদে, তদব িামাদজর

থমরু অঞ্চদল বৎসদর মাে এেটি টেবা ও এেটি রাটে হে অেশাৎ েে মাসোল এোটেক্রদম

সমে টিধশারদর্র তাৎপযশ টে?

োদে টেি এবাং েে মাসোল রাটে। ওখাদি বৎসদর হেত পাাঁেবার (পাাঁে ওোি) িামাজ

এে সমে পত টেবীদে টস্থর ও সমতল মদি েরা হইত। তাই পত টেবীর সেল থেদে বা

পড়া যাে, টেন্তু এেমাস থরাজা রাখা যাে টে রেদম?

সেল জােগাে এেই রেম সমে সূ টেত হইদব, থবাধহে থয এরূপ মদি েটরো ঐসেল

৬। িাপাে বস্তু টে আোহর োদেও িাপাে?

টবটধ-টিদেধ প্রবটতশত হইোটেল। টেন্তু বতশমাদি প্রমাটর্ত হইোদে থয, পত টেবী থগাল ও
গটতেীল।

পতটেবীর থগালত্বদহতু থয থোি স্থাদি টবদেেত সাগর বা মরুভূ টমদত োাঁড়াইো টেগদন্ত
েত টষ্টপাত েটরদল টিদজদে ভূ -পতদষ্ঠর থেদন্দ্র অবটস্থত বটলো ভ্রম হে। মদি হে থয,
এই োরদর্ই আরববাসীগর্ পটবে মক্কা েহরদে পতটেবীর (ভূ -পতদষ্ঠর) থেদন্দ্র অবটস্থত
বটলো ভাটবদতি এবাং ওখাদির সোল-সন্ধযাদেই ‘সেল থেদের সোল-সন্ধযা’ বটলো
মদি েটরদতি। এই ভ্রমাত্মে ধারর্ার ফদল থয সেল সমদসযর উদ্ভব হইোদে তাহার
টেেু আদলােিা েরা যাে।
মদি েরা যাে — থোি বযটি থবলা থেড়িার সমে থজাহর িামাজ আোে েটরো
টবমািদযাদগ প্রটত ঘণ্টাে টতি হাজার মাইল থবদগ েট্রগ্রাম হইদত পটবে মক্কা যাো
েটরদলি। থসখাদি থপৌঁটেো টতটি থেদখি থয, ওখাদি তখি েু পুর হে িাই। ওোি হইদল
ঐ বযটির আর এেবার থজাহর িামাজ পটড়দত হইদব টে?
২

প্রটত ঘণ্টাে ১০৪১৩ মাইল থবদগ পটশ্চম টেদে টবমাি োলাইদল (আপাতেত টষ্টদত) সূ যশদে
গটতহীি বটলো থেখা যাইদব। অেশাৎ আদরাহীদের োদে প্রাতঃ, সন্ধযা ও মধযাহ্ন টেেু ই
হইদব িা; সূ যশ থযি টস্থরভাদব এেস্থাদি োাঁড়াইো োটেদব। এমতাবস্থাে আদরাহীদের
িামাজ ও থরাজার উপাে টে?
পত টেবীর শুধু টবেু বীে অঞ্চদলই বৎসদরর থোি থোি সমে টেি ও রাটের পটরমার্ প্রাে
সমাি হে িা, বযবধাি অল্প োদে। টেন্তু উহা হইদত যতই উত্তর বা েটেদর্ যাওো যাে,
টেি ও রাটের সমদের বযবধাি ততই বাটড়দত োদে। থমরু অঞ্চদলর

পত ৪৭

পত টেবীর দ্রবযাটের মদধয েতে দ্রবয ধমশীে টবধাদি িাপাে (অপটবে)। টেন্তু থস সেল টে
আোহর োদেও িাপাে? যটে তাহাই হে, তদব তাহা টতটি সত টষ্ট েটরদলি থেি? আর
যটে িা হে, তদব িাপাে অবস্থাে তাাঁহার গুর্গাি েটরদল তাহা টতটি অগ্রাহয েটরদবি
থেি? বলা হে থয, আোহ সবশে টবেযমাি। যটে তাহাই হে, তদব িাপাে বস্তুর টভতদর
আোহর অবটস্থটত িাই টে?

৭। উপাসিাে টেগটির্শে থেি?
সাোর-উপাসেগর্ তাাঁহাদের আরাধয থেবতার টেদে মুখ েটরো উপাসিা েটরো োদেি।
থযমি োলী থেবীদে স্থাপি েরা হে েটের্মুখী েটরো এবাং েু গশাদেবীদে পটশ্চমমুখী।
তাই পুজারীদে বটসদত হে যোক্রদম উত্তর ও পূ বশমুখী হইো। টেন্তু এই টেগটির্শে থেি,
তাহা আমরা জাটি িা। বলা হইো োদে থয, আোহ টিরাোর এবাং সবশবযাপী। তাহাই
যটে হে, তদব টিরাোর উপাসিাে ‘থেবলার’ আবেযে টে এবাং হাত তুটলো থমািাজাত
থেি? ইহাদত আোহর টেগটবদেদে টস্থটতর সাংদেত হে টে িা?

৮। থফদরস্তা টে?
আমরা শুটিো োটে থয, আোহ টিরাোর। টেন্তু টিরাোরমােই আোহ িদহ। টবশ্ববযাপী
ঈেরও (Ether) টিরাোর। টেন্তু ঈেরদে থেহ ঈশ্বর বদল িা। থেিিা আোরটবহীি
হইদলও ঈেদরর অটস্তদত্বর প্রমার্ পাওো যাে এবাং উহাদের মদধয পোদেশর গুর্ও পাওো
যাে। টবদেেত ঈের টিরাোর হইদলও থেতিাটবহীি। পোেশ যতই সূ োটতসূ ে হউে িা
থেি, উহার অটস্তত্ব এবাং টস্থটত আদে। এমি থোি পোেশ জগদত পাওো যাে িাই, যাহার
অটস্তত্ব যন্ত্র বা ইটন্দ্রোিু ভূটতর বাটহদর।

পত ৪৮

থোিা যাে থয, ‘থফদরস্তা’ িামে এে জাতীে জীব আদে এবাং উহারা স্বগশ-মতশয সবশে,
এমিটে মািু দের সহেররূদপও টবেরর্ েদর। অেে মািু ে উহাদের অটস্তদত্বর সন্ধাি পাে
িা। উহারা টে থোি পোদেশর বতোরী িে? যটে হে, তদব থোি অেত েয বস্তুর দ্বারা
বতোরী? তাহা টে ঈের হইদতও সূ ে? হইদল তাহা টে? আর যটে থোি পোদেশর বতোরী
িা হে, তদব টে তাহারা টিরাোর?

ে) থজব্রাইল — এই থফদরস্তা িাটে পেগম্বরদের টিেি থখাোতা’লার আদেে
থপৌঁোইদতি। হজরত থমাহাম্মে (ে.) েু টিোর থেে পেগম্বর। তাাঁহার বাদে িাটে আর
থোি িবী জটিদবি িা। োদজই থজব্রাইল থফদরস্তাও আর েু টিোে আটসদবি িা। তদব
থেহ বদলি থয, টিটেশষ্ট েদেেবার আটসদবি। থস যাহা হউে, থজব্রাইল থফদরস্তা বতশমাদি
থোদিা োজ েদরি টে?

আোহ টিরাোর, থেতিাটবটেষ্ট ও েমশক্েম এে মহােটি। পোন্তদর টিরাোর,
থেতিাটবটেষ্ট ও েমশেম আর এেটি সত্তাদে ‘থফদরস্তা’ বটলো স্বীোর েটরদল আোহ
অতুলিীে োদেি টেরূদপ?

মদিাটবজ্ঞািীগর্ বদলি থয, সদম্মাহি টবেযা (Hypnotism) আেত্ত েটরদত পাটরদল তদ্বারা
েূ রেূ রাদন্ত অবটস্থত থোি টবদেে বযটির সাদে মািটসে ভাদবর আোি-প্রোি েরা যাে।
উহাদে থিটলপযাটে (Telepathy) বদল। সবশেটিমাি থখাোতা’লা এই থিটলপযাটের টিেদম

থেহ থেহ বদলি থয, থফদরস্তারা িু দরর বতোরী। ‘িু র’ বটলদত সাধারর্ত বুঝা যাে থয,

িবীদের সাদে টিদজই েোবাতশা বটলদত পাটরদতি। টেন্তু তাহা িা েটরো টতটি থফদরস্তা

আদলা বা রটি। সাধারর্ আদলা অেত েয িে, উহা েত েযমাি পোেশ। টেন্তু টবদশ্ব এমি

সত টষ্ট েটরো তাাঁহার মারফদত িবীদের োদে আদেে পাোইোদেি থেি এবাং হজরত

েতেগুটল টবদেে আদলা বা রটি আদে, যাহা েদে থেখা যাে িা। থযমি — আলফা

মুসার সদেই বা স্বোং েো বটলদলি থেি?

রটি, েসটমে রটি ইতযাটে। টবজ্ঞািীগর্ িািা থেৌেদল ইহাদের অটস্তত্ব আটবষ্কার

খ) থমোইল — থোিা যাে, থমোইল থফদরস্তা িাটে মািু দের থরদজে বা খােয বন্টি

েটরোদেি এবাং ইহাদের গুর্াগুর্ও প্রমার্ েটরদত সেম হইোদেি। টেন্তু টবজ্ঞািীগর্
উহার থোি রেম রটির দ্বারা বতোরী থফদরস্তার সন্ধাি পাইদতদেি িা। থফদরস্তারা থোি
জাতীে রটির (িু দরর) দ্বারা বতোরী?

েদরি। ‘খােযবন্টি’ বটলদত সাধারর্ত মািু দের খােযই বুঝাে। টেন্তু অিযািয প্রার্ী যো
— পশু, পাখী, েীি-পতে ও টবটভন্ন জাতীে জীবার্ুদের খােযবন্টি েদরি থে, অেশাৎ
থমোইল থফদরস্তা, িা স্বোং থখাোতা’লা? অিযািয প্রার্ীদের খােযবন্টি যটে স্বোং

৯। থফদরস্তার োজ টে?

থখাোতা’লাই েদরি, তদব মািু দের খােযবন্টি টতটি েদরি িা থেি? আর যটে যাবতীে

পটবে থোরাি ও বাইদবদলর সত টষ্টতত্ত্ব বর্শিাে জািা যাে থয, স্বোং থখাোতা’লার হুেুদমই
সব সত টষ্ট হইো থগল। সত টষ্টোযশ সম্পােদি আোহ থোি থফদরস্তার সাহাযয লি িাই। টযটি
সত টষ্ট েটরদত পাদরি, টতটি তাহা রো বা পটরোলিাও েটরদত পাদরি। টেন্তু টবশ্বসাংসাদরর
িািাটবধ োযশ সম্পােি েটরবার েমতা োো সদত্ত্বও থখাোতা’লা অসাংখয থফদরস্তা সত টষ্ট
েটরদলি থেি? থোিা যাে থয, থফদরস্তাগদর্র টিজ ইচ্ছামত থোি োজ েটরবার েমতা

জীদবর খােযই থমোইল বন্টি েদরি, তদব জগদতর অিয থোি প্রার্ীদে িীদরাগ থেদহ
শুধু উপবাদস মটরদত থেখা যাে িা, অেে মািু ে উপবাদস মদর থেি? আর থমোইল
থফদরস্তা যটে শুধু মািু দের খােযবন্টি েদরি, তদব মািু দের মদধয খােযবন্টদি এদতাটধে
পােশেয থেি? হেত থেহ টিেটমত পঞ্চামত ত (েু গ্ধ, েটধ, ঘত ত, মধু , টেটি) আহার েদরি,
অিযে থেহ জলভাদত শুধু লবর্ ও লাংোদপাড়া পাে িা। থমোইদলর এই পেপাটতত্ব

িাই। যটেও টবটভন্ন োজ েটরবার জিয টবটভন্ন থফদরস্তা টিযু ি আদেি, তোটপ তাাঁহারা

থেি?

আোহর আদেে টভন্ন থোি োজই েটরদত পাদরি িা। টবদশ্বর যাবতীে োযশ টিবশাদহর

থমোইল থফদরস্তা িাটে টবশ্বপটতর আবহাওো টবভাগও পটরোলিা েদরি। টেন্তু এই

জিয প্রদতযে থফদরস্তাদেই যটে আোহর হুেুম টেদত হে, তদব তাাঁহার বযস্ততা েটমল টে?

টবভাদগও তাাঁহার থযাগযতা বা টিরদপেতার পটরেে পাওো যাইদতদে িা। অতীতোদল

েটেত হে থয, অসাংখয থফদরস্তার মধয প্রধাি থফদরস্তা োটরজি। যো — থজব্রাইল, থমোইল,

যাহাই হইো োেুে িা থেি, বতশমাদি বযাপেভাদবই পত টেবীদত খােযসাংেি থেখা টেোদে

এস্রাটফল ও আজ্রাইল। ইহাদের োযশাবলী সম্বদন্ধ টেেু আদলােিা েরা যাে।

পত ৪৯

এবাং টবটভন্ন থেদের থিতাগর্ তাাঁহাদের টিজ টিজ থেদের আিাদে-োিাদে

পত ৫০

পযশন্ত পটতত জটম আবাে োদযশ মদিাদযাগ টেোদেি। টেন্তু সসীম েমতার জিয সেল

থোিা যাে থয, অিন্ত অতীতোল হইদত এস্রাটফল থফদরস্তা টেো হাদত লইো োাঁড়াইো

থেদে েততোযশ হইদত পাটরদতদেি িা। অসীম েমতাসম্পন্ন থমোইল থফদরস্তার অসাধয

আদেি এবাং থেে টেি (থেোমত) পযশন্ত োড়াইো োটেদবি। অেে এত অটধেোল

টেেু ই িাই। পত টেবীর উত্তর ও েটের্ থমরুপ্রদেদের সদে যটে সাহারা মরুপ্রদেদের তাপ

োাঁড়াইো োটেো টেোে ফুে
াঁ টেদবি মাে েু ইটি। থেোমদতর টিটেশষ্ট তাটরখটি আোহ

টবটিমে েটরো যোরীটত বত টষ্টপাত ঘিাি যাইত, তাহা হইদল লে লে এের জটম োোবাে

জাদিি িা টে? জাটিদল এস্রাটফল থফদরস্তাদে এতোল পূ দবশ টেো হাদত টেো োাঁড় েটরো

ও ফসল উৎপােদির থযাগয হইত এবাং তাহাদত েু টিোর খােযসাংেি েতোাংদে েটমো

রাটখবার প্রদোজি টে?

যাইত। থমোইল থফদরস্তা উহা েটরদত পাদরি টে িা। যটে পাদরি, তদব উহা টতটি

ঘ) আজ্রাইল — ‘যমেূ ত’ জীদবর জীবি হরর্ েদরি, এই েোটি টহেুদের থবদে

েদরি িা থেি?
থোিা যাে, আরবদেে টবদেেত মক্কা েহর িাটে থখাোতা’লার খুব টপ্রে স্থাি। থেিিা
েু টিোর প্রাে যাবতীে পেগম্বর আরব থেদেই জটিোটেদলি এবাং থেে পেগম্বর হযরত
থমাহাম্মে (ে.) পটবে মক্কা েহদর জিগ্রহর্ েটরোটেদলি। থসই আরবদেদে বত টষ্টপাত ও
োোবাে িাই বটলদলই েদল। টেন্তু থখাোতা’লার অটপ্রে থেে ভারতবদেশ টবদেেত আসাদমর

বটর্শত আদে এবাং উহারই ধমশান্তদর িামান্তর ‘আজ্রাইল থফদরস্তা’। আজ্রাইল থফদরস্তা থয
মািু দের জীবি হরর্ েদরি তাহার পটরষ্কার বযাখযা থোিা যাে ধমশপ্রোরেদের োদে।
টেন্তু উহাদত মত তুয সম্পদেশ অদিে প্রশ্নই অজ্ঞাত োটেো যাে। গরু, থঘাড়া, বাঘ, মটহোটে
পশু, োে, েেুিাটে পাখী, হাের-েুমীরাটে জলজ জীব ও েীি-পতোটের জীবি হরর্

ভারত-বাাংলার েোই ধরা যাে। ‘োেী’ টহেু জাটতর এেটি তীেশস্থাি ও িািাটবধ থেব-

েরাও টে আজ্রাইদলর োজ? িািাজাতীে জীবদেদহর টভতদর ও পত টেবী ও বােু মণ্ডদল এত
অটধে অটতেুদ্র জীবার্ু বাস েদর থয, তাহার সাংখযা স্বোং সত টষ্টেতশাই জাদিি। টবদেেত
ঐ সেল জীদবর পরমােু ও খুব থবেী িে, েদেে মাস হইদত েদেে ঘণ্টা বা টমটিি

থেবীর প্রটতমার যােু ঘর এবাং েট্রগ্রাদম মুসটলম বাদরা আওটলোর েরগাহ। এই োেীর

পযশন্ত। উহাদের জীবিও টে আজ্রাইল হরর্ েদরি?

উপর িা হইো েট্রগ্রাদমর উপর এতটধে ঝড়-বিযা (Cyclone) হে থেি? থেখা যাে থয,

আম, জাম, তাল, িাটরদেলাটে উটদ্ভদের জি-মত তুয আদে বটলো থলাদে বহুোল পূ বশ
হইদতই জাটিত। আধু টিে ববজ্ঞাটিেগর্ বদলি থয, শুধু তাহাই িদহ, উটদ্ভদেরও েুধা,

থেরাপুটঞ্জদত অতযটধে বত টষ্টপাত হে থেি?

পত টেবীর টবটভন্ন অঞ্চদলর মদধয তাপ, বােু প্রবাহ, থমঘ-বত টষ্টর অতযটধে পটরমাদর্ ববেময
আদে। ইহার োরর্ টে ঐ সেল অঞ্চল ও তাহার টিেিবতশী সাগর-পাহাদড়র থভৌদগাটলে
অবস্থাি, িা থমোইদলর পেপাটতত্ব?

মহােে যন্ত্র দ্বারা প্রমার্ েটরো থেখাইোদেি থয, গাদের টিেি গাি-বাজিা হইদল উহাদের

গ) এস্রাটফল — এই থফদরস্তা িাটে টেো (বাাঁেী) হাদত লইো োাঁড়াইো আদেি।
থখাোতা’লার হুেুদম যখি টেোে ফুাঁে টেদবি, তখিই মহাপ্রলে (থেোমত) হইদব এবাং
পুিঃ যখি থখাোতা’লার হুেুদম ফুাঁে টেদবি, তখি হাের মেোিাটে পুিঃ সত টষ্ট হইদব।
আটেদত থখাোতা’লার হুেুদমই টবশ্ব-সত টষ্ট হইদত পাটরোটেল। টেন্তু তাাঁহার হুেুদম ধ্বাংস
হইদত পাটরদব িা থেি? যটে পাদর, তদব এস্রাটফদলর টেো ফুাঁটেবার আবেযে টে? আবার
— প্রেমবাদর টবশ্বসত টষ্ট থখাোতা’লার হুেুদম হইদত পাটরল, টেন্তু মহাপ্রলদের পদর পুিঃ
হাের মেোিাটে সত টষ্টর জিয টেোর ফুাঁে লাটগদব থেি?

টপপাসা, সু খ-েু ঃখ, স্পেশািু ভূটত, এমিটে শ্রবর্েটিও আদে। টবজ্ঞািাোযশ জগেীেেন্দ্র বসু

পত ৫১

মি প্রফুে হে। সু তরাাং উটদ্ভে ও অিযািয জীদবর ‘জীবি’-এ থোি পােশেয িাই। এই
গাদের জীবি হরর্ েদরি থে? ইহা টভন্ন অটতেুদ্র এে জাতীে উটদ্ভে আদে, উহাদে
‘বীজার্ু’ বলা হে। ইহারা উপযু ি পটরদবে পাইদল িািারূদপ আত্মপ্রোে েদর। থযমি
— (জদল) থেওলা, বাইো, (স্থদল) বযাদঙর োতা, টসাঁধুল ইতযাটে। ইহাদের জি এবাং মত তুয
আদে। ইহাদের জীবি হরর্ েদরি থে?
এমি অদিে জাদতর জীবার্ু বা বীজার্ু আদে যাহারা জীবদেদহ টবদেেত মািু দের থেদহ
প্রদবে েটরো িািাটবধ থরাগ সত টষ্ট েদর। উহাদের আোর এতই েুদ্র থয, থরাগীর পত ৫২

থেদহর প্রটত থফাাঁিা রদি লে লে জীবার্ু ও বীজার্ু োদে এবাং যোদযাগয ঔেধ প্রদোদগ

জিমুহুদতশর পর হইদত আটসদল থফদরস্তাদ্বেদে থবে েদেে বৎসর েমশহীি অবস্থাে

অল্প সমদের মদধযই উহারা মারা যাে। উহাদের জীবি হরর্ েদরি থে?

বটসো টেি োিাইদত হে। পোন্তদর মািু ে সাবালে হইবার সু টিটেশষ্ট থোি তাটরখ িাই।

মািু ে টভন্ন অিযািয যাবতীে জীদবর জীবি যটে আোহতা’লার আদেদেই উটড়ো যাে,

ঐ টবেদে ঈশ্বরািু দমাটেত সাবশজিীি থোি তাটরখ আদে টে?

তদব মািু দের জিয যমেূ ত থেি? আর টবশ্বজীদবর যাবতীে জীবি যটে আজ্রাইল এোই

থোিা যাে থয, থফদরস্তারা িাপাে ও েু গশন্ধমে স্থাদি োদেি িা বা উহা পেে েদরি িা।

হরর্ েদরি, তদব তাাঁহার সমে সাংেুলাি হে টেরূদপ? আজ্রাইদলর টে বাংেবত টদ্ধ হে?

তাই থফদরস্তাদের মদিারঞ্জদির জিয থেহ থেহ পাে সাফ োদেি ও থখােবু বযবহার
েদরি। ধমশীে মদত অমুসলমাি মািু ে মাদেই িাপাে। থযদহতু উহারা যোরীটত ওজু-

অেবা আজ্রাইদলর সহোরী (Assistant) আজ্রাইল আদে টে? োটেদল — তাহারা টে
এেোলীি সত টষ্ট হইোদে, িা জগদত জীববত টদ্ধর সাদে সাদে িূ তি িূ তি আজ্রাইল সত টষ্ট
হইদতদে?

থগাসল েদর িা, হারাম দ্রবয ভের্ েদর, এমিটে থেহ থেহ মলতযাগ েটরো জলদেৌেও
েদর িা। আবার থিাম, থমের ইতযাটে অস্পতেয জাটত িাপাে ও েু গশদন্ধই িুটবো োদে।

সবশদেে প্রশ্ন এই থয, যমেূ তই যটে জীদবর হরর্ েদরি, তদব ‘োরদর্ মরর্’ হে থেি?
অেশাৎ থরাগ, েু ঘশিিা ইতযাটে থোি ‘োরর্ বযতীত জীদবর মত তুয হে িা থেি?

উহাদের োাঁদধ থফদরস্তা োদেি টে িা?

প্রোে আদে থয, আদলােয থফদরস্তা েতুষ্টে টভন্ন আরও োটরজি থফদরস্তা আদেি, যাাঁহারা

অতঃপর তাহারা টে েদরি? অেশাৎ থোি ঊধ্বশতি থফদরস্তা বা আোহতা’লার টিেি

প্রদতযে মািু দের সটহত সাংটেষ্ট। উহারা হইদলি — থেরামাি ও োদতবীি এবাং মিটের
ও িটের। উহাদের সম্বদন্ধ টেেু আদলােিা েরা যাইদতদে।

ঙ) থেরামাি ও োদতবীি — ধমশযাজেগর্ বটলো োদেি থয, মািু দের সৎ ও
অসৎ োদজর টববরর্ টলটখো রাটখবার জিয প্রদতযে মািু দের োাঁদধর উপর ‘থেরামাি’ ও
‘োদতবীি’ িামে েু ইজি থফদরস্তা বটসো আদেি। উহাদের এেজি থলদখি সৎোদজর
টববরর্ এবাং অপরজি অসৎ োদজর টববরর্। এই থফদরস্তাদ্বদের টলটখত টববরর্ থেটখো
মািু দের পাপ ও পুদর্যর টবোর হইদব।
মাততগভশ হইদত ভুটমষ্ঠ হইোই থোি টেশু পাপ-পুদর্যর অটধোরী হে িা থেিিা তখি
তাহাদের িযাে বা অিযাদের থোি জ্ঞাি োদে িা। বলা হইো োদে থয, িাবালেত্ব উত্তীর্শ
িা হওো পযশন্ত থোি মািু দের উপর িামাজ ও থরাজা ফরজ হে িা।
মািু ে সাবালে হইবার টিটেশষ্ট থোি তাটরখ িাই। বেেব উত্তীর্শ হইো বেদোর পোপশর্
ও বেদোর পার হইো থযৌবদি পোপশর্, ইহার থোিটিই এেটেদি হে িা। মািু ে সাবালে
হইবার বেস — থেহ বদলি ১২ বৎসর, থেহ বদলি িারীর ১৪ ও পুরুদের ১৮ বৎসর
ইতযাটে। এমতাবস্থাে থেরামাি ও োদতবীি থফদরস্তাদ্বে মািু দের োাঁদধ আদসি থোি
সমে? টেশু ভূ টমষ্ঠ হইবার পরমুহুদতশ িা সাবালে হইবার পর? টেশুর

পত ৫৩

থয থোি মািু দের মত তুযর পর তাহার োাঁদধর থফদরস্তাদের োযশোল থেে হইো যাে।
তাাঁহার িটেপে বুঝাইো টেো অবসর জীবি যাপি েদরি, িা টিজ টজম্মাে োগজপে
রাটখো উহার থহফাজদত টেি োিাি, িা অিয থোি মািু দের োাঁদধ বটসো িতুি োজ
শুরু েদরি?
থোিা যাে থয, থফদরস্তাদের টিটেশষ্ট সাংখযা িাই এবাং োটেদলও তাহা আোহ বযতীত আর
থেহ জাদি িা। উহাদের মধয হইদত শুধু মাে থেরামাি ও োদতবীি থফদরস্তাদ্বে বযতীত
আর থোি থফদরস্তার সটহত মািু দের ঘটিষ্ঠভাদব থমলাদমো িাই। বাটেদের মদধয মাে
আজ্রাইল থফদরস্তা োদে আদসি এেটেি, তাহা অটন্তমোদল এবাং মিটের ও িটের
থফদরস্তাদ্বে োদে আদসি এেটেি, তাহা মত তুযর পদর েবদর। টেন্তু থেরামাি ও োদতবীি
থফদরস্তাদ্বে মািু দের টেরসহের। হাাঁটিদত, বটসদত, থভাজদি, েেদি সবসমেই উহারা
মািু দের পাশ্বশের। টবদেেত উহাদের অবস্থাি মািু দের েেু ও ের্শ হইদত োটর-পাাঁে ইটঞ্চর
থবেী েূ দর িে। অেে মািু ে উহাদের গটতটবটধ থেটখদত শুটিদত অেবা অটস্তত্বই অিু ভব
েটরদত পাদর িা। ইহার োরর্ টে?
মািু দের োযশটববরর্ী থফদরস্তাগর্ থয ভাোদতই টলখুি িা থেি, উহাদত োটল, েলম ও
োগজ বা অিু রূপ অিয টেেু আবেযে। আদলােয টববরর্গুটল যটে বাস্তব হে, তদব উহা
টলটখবার উপেরর্ও হওো উটেত পাটেশব। অেে মািু ে উহার থোি টেেু রই সন্ধাি পাে
িা। উহার বাস্তবতার থোি প্রমার্ আদে টে? যটে িা োদে,

পত ৫৪

তাহা হইদল — যখি থফদরস্তারা অেত েয, োটল অেত েয, েলম এবাং োগজও অেত েয, তখি

তাহাই যটে হে, তদব থোি মত ত বাোলী পুিজশীটবত হইথল থস টে ফরাসী ভাোে েো

টববরর্গুটলও ঐরূপ িে টে?

বটলদব, িা, বাাংলা ভাোে?

ে) মিটের ও িটের — েটেত হে থয, মািু ে েবরস্থ হইবার টেেু ের্ পরই

পত টেবীদত প্রাে ৩৪২৪টি থবাধগময ভাো আদে এবাং অটধোাংে মািু েই মাততভাো টভন্ন অিয

‘মিটের’ ও ‘িটের’ িামে েু ইজি থফদরস্তা আটসো মত তদে পুিজশীটবত েথরি ও তাহাদে

ভাো জাদি িা। োদজই থোি মত তদে পুিজশীটবত েরা হইদল, অটধোাংেই তাহার মাততভাো

ধমশ-টবেদে েটতপে প্রশ্ন েদরি। সেু ত্তর টেদত পাটরদল তাহার সু দখর অবটধ োদে িা।

টভন্ন অিয থোি ভাোে েো বটলবার বা বুটঝবার সম্ভাবিা িাই। এমতাবস্থাে মিটের ও

টেন্তু তাহা িা পাটরদল তাহার উপর হে িািারূপ োটস্ত। গুদজশর (গোর) আঘাদত ৭০ গজ
মাটির িীদে থপ্রাটেত হইো যাে, আবার ঐ থফদরস্তাদ্বে িখর দ্বারা তুটলো তাহাদে

িটের থফদরস্তাদ্বে মত তদে প্রশ্ন েদরি থোি ভাোে — থফদরস্তী ভাোে, িা মত দতর
মাততভাোে?

পুিরাঘাত েটরদত োদেি এবাং সু ড়েপদে থোজদখর আগুি আটসো পাপাত্মা মত তদে

থেহ থেহ বদলি থয, হাের মেোিাটে পারদলৌটেে জগদতর আন্তজশাটতে ভাো হইদব

জ্বালাইদত োদে ইতযাটে।

‘আরবী’, থবাধহে থফদরেতাদেরও। হাের মেোিাটে পরজগদতও যটে পাটেশব থেহধারী

থোি টবদেে োরর্ িা োটেদল সেরাের মত ত বযটিদে ২৪ ঘণ্টা সমদের মদধযই েবরস্থ

মািু ে সত টষ্ট হে, তদব তাহা হইদব এে অটভিব থেহ। োদজই তাহাদের অটভিব ভাোর

েরা যাে। ঐ সমদের মদধয মত তদেদহর থমে, মিা ও মাাংসাটের টবদেে থোি টবেতটত

অটধোরী হওোও অসম্ভব িদহ। টেন্তু মত দতর েবরস্থ থেহ অটভিব িে, উহা ভূ তপূ বশ।

ঘদি িা। এই সমদের মদধযই যটে থস পুিজশীবি লাভ েটরো সাংজ্ঞাপ্রাপ্ত হে, তদব তাহার

এদেদে থস অটভিব (থফদরস্তী বা আরবী) ভাো বুটঝদত বা বটলদত পাদর টেভাদব?

থস িবজীবি হে টবগত জীবদির অিু রূপ। থেিিা থেখা যাে থয, সপশাঘাত, উগ্র মােেদ্রবয

পোন্তদর, যটে থফদরস্তারা আঞ্চটলে ভাোেই প্রশ্ন েদরি, তাহা হইদল টভন্ন টভন্ন ৩৪২৪টি

থসবি, থিাদরাফমশ প্রদোগ, েটতপে থরাগ, গভীর টিদ্রা ইতযাটেদত মািু দের সাংজ্ঞাদলাপ

ভাোভােী থফদরস্তা আবেযে। বাস্তটবে টে তাহাই?

ঘদি। এইরূপ সাংজ্ঞাহীিতা েদেে ঘন্টা হইদত েদেে টেি, এমিটে থোি থোি থেদে

ধমশীে টববরর্ মদত, পারদলৌটেে ঘিিাবলীর প্রাে সমস্তই মািু দের পরীো ও

সপ্তাহোল স্থােী হইদত থেখা যাে। টেন্তু থোি থেদেই সাংজ্ঞাপ্রাটপ্তর পর োহারও পূ বশস্মতটত
থলাপ পাইদত থেখা বা থোিা যাে িাই। থেিিা মগজটস্থত থোেসমূ দহ (Cells) টবেতটত
িা ঘটিদল থোি মািু দের স্মতটত বা জ্ঞাদির ভাবান্তর ঘদি িা। তাই োহাদরা ভাোরও
পটরবতশি ঘদি িা।
হৃৎটপণ্ড, ফুসফুস ও মটস্তষ্ক — থেদহর এই টতিটি যদন্ত্র সু ষ্ঠু টক্রোর থযৌে ফলই হইল
জীবিীেটি। উহার থয থোি এেটি বা েু ইটির টক্রো সামটেে থলাপ পাওোদে ‘থরাগ’
বলা হে। টেন্তু ঐ টতিটির টক্রো এেদযাদগ থলাপ পাওো বলা হে ‘মত তুয’। েরীর

পযশদবের্ েমতার বাটহদর। টেন্তু ‘থগার আজাব’ — এই ঘিিাটি যটেও
পরদলাদের অন্তভুশি, তোটপ উহার অবস্থাি ইহদলাদে অেশাৎ এই পতটেবীদতই।
টবদেেত উহা মািু দের বাসস্থাি হইদত থবেী েূ দরও িে। বড় বড় েহদরর
থগারস্থািগুটল োড়া গ্রামাঞ্চদলর েবরগুটল প্রােই োদে বাসস্থাদির োোোটে
এবাং উহার গভীরতাও থবেী িে, মাে ফু ি টতদিদের মত। ওখাদি বটসো
থফদরস্তা ও পুিজশীটবত বযটির মদধয থয সেল েোবাতশা, মারদধার, োন্নাোটি

টবজ্ঞািীগর্ থেটখোদেি থয, উি যন্ত্রেদের এেটি বা েু ইটি টিটিে হইদল, েতটেম উপাদে

ইতযাটে োণ্ডোরখািা হে, অটত টিেিবতশী মািু েও তাহা আদেৌ শুটিদত পাে

পুিঃসটক্রে েরা যাে। তাই তাাঁহারা আো েদরি থয, থোি বযটির ঐ টতিটি যন্ত্রই টিটিে
(মত তুয) হইদল অেূ র ভটবেযদত হেত সটক্রে (পুিজশীটবত) েরা সম্ভব হইদব।
পত ৫৫

িা থেি?
থেখা যাইদতদে থয, হতযা সম্পটেশত মামলাটেদত থোি থোি থেদে মত তদে েবর থেওোর
টতি-োরটেি বা সপ্তাহোল পদর েবর হইদত তুটলো থিওো হে এবাং
পত ৫৬

অটভজ্ঞ িািারগর্ পরীো েটরো োদেি। টেন্তু যত বড় েু েশান্ত বযটির লােই হউে িা
থেি, থোি িািার উহার গাদে গুদজশর আঘাদতর োগ বা আগুদি থপাড়ার টেহ্ন পাি
িাই। অটধেন্তু খুব লেয েটরো থেখা টগোদে থয, মুেশাদে থযইভাদব েবদর রাখা হইোটেল,
থসইভাদবই আদে, এেেুলও িড়েড় হে িাই। টবদেেত েবদরর টিেটেদে ৭০ গজ গতশ
বা থোি পাদশ্বশ (থোজদখর সদে) সু ড়ে িাই। ইহার োরর্ টে? থগার আজাদবর োটহিীগুটল
টে বাস্তব, িা অলীে?
এ েো সতয থয, থোি মািু েদে বধ েরার থেদে প্রহার েরা সহজ এবাং সবল বযটির
োইদত েু বশল বযটি বধ েরা সহজ। থরল, জাহাজ, টবমাি ইতযাটের আেটস্মে েু ঘশিিাে
এবাং যু দ্ধদেদে এে মুহুদতশ েত েত সু স্থ ও সবল মািু ে বধ েদরি আজ্রাইল থফদরস্তা
এো। আর রুি, েু বশল ও অিাহারটিষ্ট মাে এেজি মািু েদে শুধু প্রহার েটরবার জিয
েু ইজি থফদরস্তা থেি? পোন্তদর শুধু মাে মত তদে প্রশ্ন েটরবার জিয েু ইজি থফদরস্তার
আবেযেতা টেেু আদে টে?
থজব্রাইল, থমোইল, এস্রাটফল ইতযাটে িামগুটল উহাদের বযটিগত িাম (Proper Noun)।
টেন্তু থেরামাি, োদতটবি, মিটের ও িটের — এই িামগুটল উহাদের বযটিগত িাম িে,
সম্প্রোে বা থশ্রটর্গত িাম (Common Noun)। বতশমাি পত টেবীদত প্রাে ৩০০ থোটি
মািু ে জীটবত আদে।* (* মূ ল পাণ্ডুটলটপর রেিা োল ১৯৫১ খতষ্টাে) তাহা হইথল সমস্ত
মািু দের োাঁদধ থেরামাি আদে ৩০০ থোটি এবাং োদতটবি ৩০০ থোটি, জাটিিা মিটের
ও িটের থফদরস্তাদ্বদের সাংখযাও ঐরূপ টেিা। থস যাহা হউে, উহাদের বযটিগত থোি
িাম আদে টে? িা োটেদল উহাদের থোি টবদেে থফদরস্তাদে আোহ তলব থেি টে
প্রোদর?

১১। থমোরাজ টে সতয, িা স্বপ্ন?
থোিা যাে থয, হজরত থমাহাম্মে (ে.) রাটেোদল আোহর থপ্রটরত ‘থবারাে’ িামে এে
আশ্চযশ জাদিাোদর আদরাহি েটরো আোেভ্রমদর্ টগোটেদলি। ঐ ভ্রমর্দে ‘থমোরাজ’
বলা হে। টতটি িাটে থোটি থোটি বৎসদরর পে অটতক্রম েটরো আরদে থপৌঁটেো
আোহর সটহত েদোপেেি েটরোটেদলি এবাং আোহ তাাঁহাদে ইসলাদমর েু ইটি মহারত্ন
‘িামাজ ও ‘থরাজা’ উপহার টেোটেদলি। ঐ রাদে টতটি থবদহস্ত-থোজখাটেও পটরেেশি
েটরো গত দহ প্রতযাবতশি েটরোটেদলি। ইহাদত িাটে তাাঁহার সমে লাটগোটেল েদেে
টমটিি মাে।
েটেত হে থয, থমোরাজ গমদি হজরত (ে.)-এর বাহি টেল — প্রেম পদবশ ‘থবারাে’ ও
টদ্বতীে পদবশ ‘রফরফ’। উহারা এরূপ েু ইটি টবদেে জাদিাোর, যাহার টদ্বতীেটি জগদত
িাই। থবারাে — পশু, পাখী ও মািব এই টতি জাতীে প্রার্ীর টমশ্ররূদপর জাদিাোর।
অেশাৎ তাহার থঘাড়ার থেহ, পাখীর মত পাখা এবাং রমর্ীসেত ে মুখমণ্ডল। থবারাে থোি
থেে হইদত আটসোটেল, ভ্রমর্াদন্ত থোোে থগল, বতশমাদি থোোেও আদে, িা মারা
টগোদে, োটেদল — উহার দ্বারা এখি টে োজ েরাি হে, তাহার থোি হটেস িাই।
টবদেেত এেমাে েদব থমোরাজ োড়া জগদত আর থোোও ঐ িামটিরই অটস্তত্ব িাই।
জাদিাোরটি টে বাস্তব িা স্বাটপ্নে?
হাজার হাজার বৎসদরর পুরাতি স্থাপতযটেদল্পর টিেেশি পত টেবীদত অদিে আদে। খত.পূ .
টতি হাজার বৎসদররও অটধেোল পূ দবশ টিটমশত টমেদরর টপরাটমিসমূ হ আজও অেত
থেদহ োাঁড়াইো আদে। হজরদতর থমোরাজ গমি খুব থবেীটেদির েো িে, মাে খতষ্টীে
সপ্তম েতােীর প্রেম টেদের ঘিিা। ঘিিাটি বাস্তব হইথল — থয সেল েত েয টতটি

১০। েূ রত্বহীি যাতাোত টে সম্ভব?

মহাশুদিয স্বেদে থেটখোটেদলি (আরে ও থবদহস্ত-থোজখাটে), তাহা আজও থসখাদি

থোিা যাে থয, স্বগশীে েূ ত থজব্রাইল আোহর আদেে মত িবীদের টিেি অটহ (বার্ী)

বতশমাি োো উটেত। টেন্তু আদে টে? োটেদল তাহা আোে-টবজ্ঞািীদের েূ রবীদি ধরা

লইো ‘আটসদতি’ এবাং তাহা িাদজল (অপশর্) েটরো েটলো ‘যাইদতি’। ‘আসা’ ও ‘যাওো’

পদড়িা থেি?

— এই েে েু ইটি গটতবােে এবাং গটতর আটে ও অদন্তর মদধয েূ রত্ব োটেদত বাধয।

থমোরাজ সম্বদন্ধ পযশাদলােিা েটরদত হইদল প্রেম জািা আবেযে থয, হজরত (ে.)-এর

আোহতা’লা টিশ্চেই িবীদের হইদত েূ দর টেদলি িা। তদব টে থজব্রাইদলর ‘আসা’ ও

থমোরাজ গমি টে পাটেশব িা আধযাটত্মে; অেশাৎ বেটহে, িা মািটসে। যটে বলা হে থয,

‘যাওো’ েূ রত্বহীি? আর েূ রত্ব োটেদল তাহার পটরমার্ েত (মাইল)?

উহা বেটহে, তদব প্রশ্ন আদস — উহা সম্ভব হইল টেভাদব?

পত ৫৭

পত ৫৮

আোেটবজ্ঞািীদের মদত — সূ যশ ও গ্রহ-উপগ্রহরা থয পটরমার্ স্থাি জুটড়ো আদে, তাহার
িাম থসৌরজগত, সূ যশ ও থোটি থোটি িেে টমটলো থয পটরমার্ স্থাি জুটড়ো আদে তাহার
িাম িেেজগত বা িীহাটরো এবাং থোটি থোটি িেেজগত বা িীহাটরো টমটলো থয
স্থাি েু খল েটরো আদে, তাহার িাম িীহাটরোজগত। টবজ্ঞািীগর্ থেটখোদেি থয, টবদশ্বর
যাবতীে গটতেীল পোদেশর মদধয টবেু যৎ ও আদলার গটত সবশাটধে। উহার সমতুলয
গটতটবটেষ্ট আর জগদত িাই। আদলার গটত প্রটত থসদেদণ্ড প্রাে ১৮৬ হাজার মাইল।
আদলা এই থবদগ েটলো এে বৎসদর যতিুেু পে অটতক্রম েটরদত পাদর, টবজ্ঞািীগর্
তাহাদে বদলি ‘এে আদলােবৎসর’।

এ েোে প্রাে সেল ধমশই এেমত থয, ‘সত টষ্টেতশা সবশে টবরাটজত’। তাহাই যটে
হে, তদব তাাঁহার সাটন্নধযলাদভর জিয েূ দর যাইদত হইদব থেি? আোহতা’লা ঐ
সমে টে হযরত (ে.)-এর অন্তদর বা তাাঁহার গতদহ, মক্কা েহদর অেবা পতটেবীদতই
টেদলি িা?
পটবে থোরাদি আোহ বটলোদেি — “থতামরা থযখাদি োে, টতটি থতামাদের সদে সদে
আদেি” (সু রা হাটেে — ৪)। থমোরাজ সতয হইদল এই আোদতর সটহত তাহার থোি
সেটত োদে টে?

টবদশ্বর েরবাদর আমাদের এই পত টেবী খুবই িগর্য এবাং থসৌরজগতটিও থিহাদেত থোি

১২। েতগুটল খাদ্য হারাম হইল থেি?

জােগা। তোটপ এই থসৌরজগদতর এে প্রান্ত হইদত অপর প্রাদন্ত আদলাে থপৌঁটেদত সমে

টবটভন্ন ধমশমদত থোি থোি খােয টিটেদ্ধ এবাং থোি থোি দ্রবয স্বাস্থযরোর প্রটতেূল

লাদগ প্রাে ১১ ঘণ্টা। অিু রূপভাদব িেেজগদতর এে প্রান্ত হইদত অপর প্রাদন্ত আদলাে

বটলো স্বাস্থযটবজ্ঞািমদতও ভের্ টিটেদ্ধ। থয সেল দ্রবয ভেদর্ স্বাস্থযহাটি ঘটিদত পাদর,

থপৌঁটেদত সমে লাদগ প্রাে ৯৭৫ হাজার বৎসর এবাং িীহাটরোজগদতর এে পান্ত হইদত

তাহা টিটেদ্ধ হইদল বুঝা যাে থয, থেি উহা টিটেদ্ধ হইল। টেন্তু থয খােয ভেদর্ স্বাস্থযহাটির

অপর প্রাদন্তর েূ রত্ব প্রাে ৪০০০ থোটি আদলােবৎসর

আেঙ্কা িাই, এমি খােয টিটেদ্ধ (হারাম) হইল থেি?

১১

এই থয টবোল স্থাি ইহাই

আধু টিে টবজ্ঞািীদের পটরটেত েত েযমাি টবশ্ব। এই টবদশ্বর টভতদর টবজ্ঞািীরা থবদহস্ত,
থোজখ বা আরদের সন্ধাি পাি িাই। হেত োটেদত পাদর ইহার বটহভশাদগ, অিন্ত েূ দর।
হজরত (ে.)-এর থমোরাজ গমি যটে বাস্তব হে, অেশাৎ টতটি যটে সেরীদর এেটি বাস্তব
জাদিাোদর আদরাহর্ েটরো থসই অিন্তেূ দর যাইো োদেি, তদব েদেে টমটিি সমদের
মদধয আদলােয েূ রত্ব অটতক্রম েরা টেভাদব সম্ভব হইল? থবারাদের গটত থসদেদণ্ড েত
মাইল টেল?
থবারাদের িাটে পাখাও টেল। তাই মদি হে থয, থসও আোদে (শুদিয) উটড়ো টগোটেল।
শুদিয উটড়দত হইদল বােু আবেযে। থযখাদি বােু িাই, থসখাদি থোি পাখী বা থবযামযাি
েটলদত পাদর িা। টবজ্ঞািীগর্ থেটখোদেি থয, প্রাে ১২০ মাইদলর উপদর বােু র অটস্তত্ব
১২

িাই। বােু হীি মহাশুদিয থবারাে উটড়োটেল টেভাদব?
িািা টবেে পযশাদলােিা েটরদল মদি হে থয, হজরত (ে.)-এর থমোরাজ গমি (আোে
ভ্রমর্) সেরীদর বা বাস্তদব সম্ভব িদহ। তদব টে উহা আধযাটত্মে বা স্বপ্ন?

পত ৫৯

১৩। এে থিেী েতিুেু?
স্থাি, োল, বস্তু ও টবটভন্ন েটি পটরমাদপর টবটভন্ন মাপোটে বা বািখারা আদে। যো —
স্থাি বা েূ রদত্বর মাপোটে গজ, ফুি, ইটঞ্চ, টমিার ইতযাটে; সমে পটরমাদপর ইউটিি ঘন্টা,
টমটিি ইতযাটে; ওজি পটরমাদপ মর্, থসর; বস্তু পটরমাদপ গণ্ডা, োহি; তাপ পটরমাদপ
টিটগ্র; আদলা পটরমাদপ েযাদণ্ডল পাওোর; টবেু যৎ পটরমাদপ থভাল্ট, আটম্পোর ইতযাটের
বযবহার হে। অেশাৎ থোি টেেু পটরমাপ েটরদত হইথলই এেটি ইউটিি বা এেে োো
আবেযে। অিযোে পটরমাপ েরাই অসম্ভব।
থোি থোি ধমশপ্রোরে বটলো োদেি থয, অমুে োদজ ‘েে থিেী’ বা অমুে োদজ
‘সত্তুর থিেী’ পাওো যাইদব। এ স্থদল ‘এে থিেী’-এর পটরমার্ েতুেু এবাং পটরমাদপর
মাপোটে টে?

১৪। পাদপর টে ওজি আদে?
মািু দের মদির সু খ, েু ঃখ, ইচ্ছা, ঘত র্া, থেহ, টহাংসা, থদ্বে, অহাংোর ইতযাটে থোি পোেশ িদহ,
ইহারা মদির টবটভন্ন বত টত্ত মাে। বযটিদভদে এসদবর তারতময লটেত হে।

পত ৬০

োদজই বটলদত হে থয, ইহাদেরও পটরমার্ আদে। টেন্তু পটরমাপে থোি যন্ত্র িাই। োরর্

যাহার ভাো ও রূপগত পােশেয োটেদলও ভাবগত পােশেয িাই। েুদ্র েুদ্র টবেে বাে

ইহারা পত টেবীর মাধযােেশর্ েটির দ্বারা আেতষ্ট হে িা। যাহা টেেু পত টেবীর মাধযােেশর্

টেদলও টিেটলটখত টবেেসমূ দহ উভেত সােত েয থেখা যাে। যো —

েটির আওতার বাটহদর, থসই সমস্ত থতৌলযন্ত্র বা টিটি দ্বারা মাটপবার থেষ্টা বত ো।

১। ঈশ্বর এে — এেদমবাটদ্বতীেম (লা ইলাহা ইোোহ)।

মিু েযেতত ‘িযাে’ ও ‘অিযাে’ আদে এবাং ইহারও তারতময আদে। োদজই ইহারও পটরমার্

২। টবশ্ব-জীদবর আত্মাসমূ হ এে সমদের সত টষ্ট।

আদে। টেন্তু উহা পটরমাপ েটরবার মত থোি যন্ত্র অেযাবটধ আটবষ্কতত হে িাই।
‘অিযাে’-এর পটরমাপে থোি যন্ত্র িা োটেদলও টবোরপটতগর্ অিযাদের পটরমার্
টিধশারর্েরত অিযােোরীদে যদোপযু ি োটস্তর টবধাি েটরো োদেি। এ থেদে
টবোরেগর্ িািা প্রোর সােয-প্রমার্ গ্রহর্পূ বশে অিযাদের পটরমার্ টিধশারর্ েদরি,
থোিরূপ যন্ত্র বযবহার েদরি িা বা েটরদত পাদরি িা।
েটেি ও তরল পোেশ ওজি েটরবার জিয িািা প্রোর থতৌলযন্ত্র ও বািখারা আদে।
বতশমাি যু দগ থতৌলযদন্ত্রর অভাবিীে উন্নটত হইোদে। লণ্ডি েহদরর বত টিে বযাদঙ্ক এেটি

৩। মরর্াদন্ত পরোল এবাং ইহোদলর েমশফল পরোদল থভাগ।
৪। পরদলাদের েু ইটি টবভাগ — স্বগশ ও িরে (থবদহস্ত-থোজখ)।
৫। স্বগশ সাত ভাদগ এবাং িরে সাত ভাদগ টবভি। (থেহ থেহ বদলি থয, ইহা টভন্ন আর
এেটি স্বগশ আদে, উহা বােোহ সাোদের বতোরী।)
৬। স্বগশ বাগািমে এবাং িরে অটিমে।
৭। স্বগশ ঊধশটেদে অবটস্থত।

থতৌলযন্ত্র আদে। তদ্বারা িাটে এেবাদর এেেত আটে মর্ থসািা, রূপা বা অিু রূপ অিযািয

৮। পুর্যবািদের স্বগশপ্রাটপ্ত এবাং পাপীদের িরেবাস।

দ্রবযাটে ওজি েরা েদল। ঐ টিটিটি এমি সু দেৌেদল গটেত থয, মাে এে আিার এেখািা

৯। যমেূ ত (আজ্রাইল থফদরস্তা) েততশে মািু দের জীবি হরি।

িােটিটেদির ওজদি উহার োাঁিা েে ইটঞ্চ থহটলো পদড়। থতৌলযদন্ত্রর এরূপ উন্নটত

১০। ভগবাদির স্থােী আবাস ‘টসাংহাসি’ (আরে)।

হইদলও — তাপ, আদলা, োল, েূ রত্ব, টবেু যৎ ইতযাটে উহা দ্বারা পটরমাপ েরা যাে িা।
থযদহতু ইহারা পত টেবীর মাধযােেশর্ েটির দ্বারা আেতষ্ট হে িা। পূ দবশই বটলোটে থয, যাহা
টেেু পত টেবীর মাধযােেশর্ েটির আওতার বাটহদর, তাহা থতৌলযন্ত্র বা টিটি দ্বারা মাটপবার
থেষ্টা বত ো।
‘অিযাে’-এর িামান্তর পাপ বা অিযাে হইদতই পাদপর উৎপটত্ত। থস যাহা হউে, থোিরূপ

১১। স্তব-স্তুটতদত ভগবাি সন্তুষ্ট।
১২। মন্ত্র (থেরাত) দ্বারা উপাসিা েরা।
১৩। মািু ে জাটতর আটে টপতা এেজি মািু ে — মিু (আেম)।
১৪। িরবটল হইদত পশুবটলর প্রো প্রেলি।

থতৌলযন্ত্র বা ‘টিটি’ বযবহার েটরো পাদপর পটরমার্ টেে েরা যাে টেরূদপ?

১৫। বটলোদি পুর্যলাভ (থোরবািী)।

১৫। ইসলাদমর সাদে থপৌত্তটলেতার সােত েয থেি?

১৬। ঈশ্বদরর িাদম উপবাদস পুর্যলাভ (থরাজা)।

আমরা শুটিো োটে থয, সু সাংস্কতত ইসলাদমর েুসাংস্কাদরর স্থাি িাই। টবদেেত টিরাোরউপাসে হইদত সাোর-উপাসেগর্ই অতযটধে েুসাংস্কাদর আচ্ছন্ন। যটেও থবে

১৭। তীেশভ্রমদর্ পাদপর েে — োেী-গো (মক্কা-মটেিা)।
১৮। ঈশ্বদরর েূ ত আদে (থফদরস্তা)।

টবদেেভাদব পুতুল-পূ জা টেো থেে িাই, তোটপ পরবতশীোদল পুরাদর্র টেোর ফদল

১৯। জািু পাটতো উপাসিাে বসা।

ববটেে ধমশ থঘার থপৌত্তটলেতাে পূ র্শ হইোদে। টেন্তু আশ্চদযশর টবেে এই থয, ববটেে বা

২০। সাষ্টাে প্রটর্পাত (থসজো)।

থপৌত্তটলে ধদমশর সটহত ইসলাম ধদমশর অদিে সােত েয থেটখদত পাওো যাে,

২১। েরদজাদড় প্রােশিা (থমািাজাত)।

পত ৬১

পত ৬২

২২। টিতযউপাসিার টিটেশষ্ট স্থাি — মটের (মসটজে)।

তাহা থবে বুঝা যাে। ইহাও বুঝা যাে থয, থেি সাহারা মরু অঞ্চদল আদেৌ বত টষ্ট িা হইো

২৩। মালা জপ (তসটবহ পাে)।

আসাদমর থেরাপুটঞ্জদত এত অটধে বত টষ্টপাত হে।

২৪। টিটেশষ্ট সমদে উপাসিা েরা — টেসন্ধযা (পাাঁে ওোি)।

পটণ্ডতগর্ বটলো োদেি থয, থোি থেদের উপর বত টষ্টবেশর্ টিভশর েদর তোোর পবশত ও
সমুদদ্রর অবস্থাদির উপর। টেন্তু থোি থেদের উপর থখাোতা’লার ‘রহমত বেশর্’ টিভশর

২৫। ধমশগ্রন্থপাদে পুর্যলাভ।
২৬।

োযশারদম্ভ

ঈশ্বদরর

িাদমাচারর্—িারাের্াং

সমস্কততযাং

বিবষ্ণব

িদরাত্তমম

(টবসটমোটহর রাহমাটির রাটহম)।

েদর টেদসর উপর? সেল থেদের উপর টে আোহতা’লার রহমত সমাি মাদপ বটেশত
হইো োদে? যটে তাহাই হে, তদব লোটধে পেগম্বর প্রাে সবাই আরব থেদে জটিদলি
থেি? থস যু দগর আরব থেদের আবহাওো, উচতা, মাটির উপাোি, থভৌদগাটলে অবস্থাি

২৭। গুরুর টিেি েীো (তাওোি)।

ও পাহাড়-পবশত ইতযাটের অিু রূপ টে থোি থেেই পত টেবীদত টেল িা?

২৮। স্বদগশ গটর্ো আদে — গন্ধবশ টেন্নরী, অপ্সরা (হুর-থগলমাি)।

হেত থেহ বটলদত পাদরি থয, পেগম্বরী টজটিসটি প্রােতটতে টিবশােি (Natural

২৯। উপাসিার পূ দবশ অে থধৌত েরা (অজু)।

Selection) িদহ। সাধারর্ত থোি থেে যখি অিযাে, অতযাোর, েোোর, িীটতগটহশত

৩০। টেগটির্শেপূ বশে উপাসিাে বসা বা োাঁড়াি।

োজ ইতযাটে ঈশ্বর-টবদরাটধতাে পাদপ ভরপুর হইো উটেত, তখি থসই সেল থেদের

৩১। পাপ-পুর্য পটরমাদপ থতৌলযন্ত্র বযবহার (টমজাি)।

পাপ-পঙ্ক েূ র েটরো ইহ-পরোদলর োটন্ত স্থাপদির জিযহ আোহতা’লা ঐ থেদে এে
এেজি থলােদে পেগম্বরী প্রোি েটরদতি।

৩২। স্বগশগামীদের িেী পার হওো — ববতরর্ী (থপালটেরাত) ইতযাটে।
ঐ সমস্ত োড়া েুদ্র েুদ্র টবটধ-টিদেদধও অদিে সােত েয পাওো যাে। যো—টমেযা বটলদব
িা, েুটর েটরদব িা, মাতা-টপতার থসবা েটরদব ইতযাটে।
উপদরাি থয সেল টবেদে উভেত সােত েয থেখা যাে, থস সেল টবেদে টেন্তা েটরদল
ইহাই প্রতীেমাি হে থয, হেত ইসলাম হইদত টবেেগুটল থপৌত্তটলেগর্ গ্রহর্ েটরোদেি,
িদেৎ থপৌত্তটলেদের টিেি হইদত ইসলাম উহা গ্রহর্ েটরোদে। টেন্তু ইহা টিটশ্চত থয,
পূ বশবতশীগদর্র টিেি হইদতই পরবতশীগর্ গ্রহর্ েটরোদে। পরবতশী োহারা?

উপাসিা প্রেটলত টেল এবাং থয সেল থেদের আোর, বযবহার, োলেলি ও খােযাটে
টিতান্ত জঘিয আোদর টেল, থসই সেল পাপপূ র্শ থেদে থোি পেগম্বর িা হওোর োরর্
টে? টবদেেত টেরদপৌত্তটলেতার থেে ভারতবদেশ এেজি িবীও জটিদলি িা থেি?
ভারদতর গুিাহগার বাোদের জিয টে আোহর েরে েম?
প্রসেত এখাদি আর এেটি টবেে আদলােিা েরা যাইদত পাদর। থোিা যাে থয, িবীদের
সাংখযা িাটে এে লে েটব্বে হাজার। উহাদের মদধয এে লে থতইে হাজার িে েত

১৬। আরদবর ববটেষ্ট টে?
থভৌদগাটলে অবস্থাি ও প্রােতটতে গেি থভদে টবটভন্ন থেদের মাটি, জল, বােু ও তাদপর
পােশেয আদে। এই পােশেয থহতু উষ্ণ মণ্ডল, িাটতেীদতাষ্ণ মণ্ডল ও টহম মণ্ডদলর জীবজন্তু
ও গােপালার আেতটত ও প্রেতটতদত টবদেে পােশেয লটেত হে। এই জিয পবশত, মরুভূ টম,
সমভূ টম ও মহাসাগরীে দ্বীপসমূ দহর বাটসোদের আেতটত ও প্রেতটত এেরূপ হে িা।
এমিটে এেই ফদলর েু ইটি বীজ েু ই থেদে থরাটপত হইদল উভে থেদে উৎপন্ন ফদলর
স্বাে এেরেম হে িা। টেন্তু ইহা থয প্রেতটতর টিেম মতই হইদতদে,

উপদরাি মত সতয হইদল — থয সেল থেদে এথেশ্বরবাদের পটরবদতশ বহু থেব-থেবীর

পত ৬৩

আিািব্বই জি িবীই জটিোটেদলি হজরত ঈসা িবী জটিবার আদগ, অেশাৎ ৪০০৪
বৎসদরর মদধয (বাইদবদলর টববরর্মদত হজরত আেম হইদত হজরত ঈসার জি পযশন্ত
১৩

সমে ৪০০৪ বৎসর)।

তাহা হইদল ওদেদে ঐ সমদে প্রটত বৎসর গদড় িবী

জটিোটেদলি প্রাে ৩১ জি। আর উহা অসম্ভবও িদহ। থেিিা িবীদের টববরদর্ জািা
যাে থয, হেত থোি িবীর বাবা, োো, এবাং পুে-থপৌোটেও িবী টেদলি। আবার েখিও
ভাইদে-ভাইদে এবাং শ্বশুর-জামাতাও িটবত্ব পাইোটেদলি। টেন্তু হজরত

পত ৬৪

ঈসা িবী জটিবার পর িবীদের জিহার েটমো ৫৭০ বৎসদর জটিদলি মাে এেজি,

সবই এেরঙা। স্বাে, গন্ধ বা বদর্শ সােত েযযু ি পোেশ অদিে আদে। তাই িািার

অতঃপর থেোমত পযশন্ত িাটে এদেবাদরই বন্ধ।

েটবরাজগর্ ঔেদধর টেটে বা থমাড়দের গাদে থলদবল আাঁটিো থেি। বাদরর সাতটি িামও

িবীদের আটবভশাব হ্রাস বা বন্ধ হওোর োরর্ সম্বদন্ধ টেন্তা েটরদল এইরূপ মদি হে থয,
হেত পাপীর সাংখযা বা পাদপর পটরমার্ আদগর থেদে হ্রাস পাইোদে, িতুবা এ যু দগর

থযি এেরঙা টেদির গাদে সাতটি থলদবল।

পাপীদের উপর বীতস্পতহ হইো আোহ তাাঁহার থহোদেত বন্ধ েটরোদেি; অেবা সভযতা
ও জ্ঞাি বত টদ্ধ থহতু ‘বাস্তববাে’-এর আটবভশাদবর ফদল ‘ভাববাে’-এর অবসাি ও ভাববােীর

সেল থজযাটতষ্ক অেল তাহারা ‘িেে’ এবাং থযগুটল সেল তাহারা ‘গ্রহ’। তাই রটব ও থসাম
‘সাত বার’-এর তাটলোভুি হইোদে। বাস্তটবেপদে েন্দ্র ও সূ যশ গ্রহ িদহ। পোন্তদর

টতদরাধাি ঘটিোদে। ইহার মদধয — এ যু দগ থোি িবী িা হওোর আসল োরর্ থোিটি?

আমাদের এই পত টেবী গ্রহ হইদলও ইহার থোি িাম সাত বাদরর তাটলোে িাই। মাটি-

টহেুগর্ বটলো োদেি থয, পত টেবী যখি িািারূপ পাপভাদর ভারাক্রান্ত হইো উটেত, তখি

পােদরর বতোরী টিরাদলাে পত টেবীটি থয এেটি গ্রহ, তাহা থবাধহে থস যু দগর থজযাটতেীগর্

পত টেবীর পাপভার লাঘব েটরবার জিয স্বগশবাসী থেবগর্ সমে সমে মদতশয অবতীর্শ
হইদতি। এইভাদব এো টবষ্ণুই — মৎস, েুমশ, বরাহ, িত টসাংহ, বামি, পরশুরাম, রামেন্দ্র,

জাটিদতিই িা, জাটিদল — ধরা বা থমটেিী ইতযাটে এেটি িাম সাত বাদরর সটহত থযাগ
হইো সাত বাদরর স্থদল ‘আি বার’ হইত।

শ্রীেতষ্ণ, বুদ্ধ ও েটে — এই েেরূদপ ধরাে অবতীর্শ হইোটেদলি। ইহারা টহেুদের মদত

থস যাহা হউে — রটব, থসাম, মেল, বুধ, বত হস্পটত, শুক্র ও েটি — এই িামগুটল থেি
এইরূপ সাজাদিা হইোদে, তাহার থোি থহতু খুটজো পাওো যাে িা। সাধারর্ত ঐ

— পেভ্রষ্ট মািদবর পেপ্রেেশে ও ঐশ্বটরেবার্ী বাহে। মুসলমািদের থযমি ‘পেগম্বর’,
থতমি টহেুদের মদত থেবগদর্র এে এেটি ‘অবতার’। আশ্চদযশর টবেে এই থয,

থস যু দগর থজযাটতেীগর্ থজযাটতষ্কদের থশ্রর্ীটবভাগ থবাধহে এইরূপ েটরোটেদলি থয, থয

অবতারসমূ দহর এেটিও ভারতবদেশর বাটহদর — েীদি বা জাপাদি হে িাই।

িামগুটলদে োটর প্রোদর সাজাদিা যাইদত পাদর। প্রেমত (সহজেত ষ্ট) আেতি অিু যােী।
অেশাৎ বত হত্তম হইদত েুদ্রতম এবাং েুদ্রতম হইদত বত হত্তম গর্িা েরা। টদ্বতীেত েূ রত্ব

উপদরাি টববরর্গুটল টে োস্ত্রোরদের থেেদপ্রদমর টিেেশিস্বরূপ স্বদেদের মহত্ত্বেীতশি,

অিু যােী। থসৌরজগদতর থেদন্দ্রর টিেিতম হইদত েূ রতম এবাং েূ রতম হইথত

িা বটহজশগত সম্বদন্ধ অজ্ঞতা?

১৭। বার-এর মহত্ত্ব টে?
রটব, থসাম, মেল, বুধ, বত হস্পটত, শুক্র ও েটি িাম েেটি পটণ্ডত, মূ খ,শ যু বে, বত দ্ধ
সেদলরই মুখস্ত। টেন্তু এেই রূদপর টেিগুটলর মাদস ৩০টি অেবা বৎসদর ৩৬৫টি িাম
িা হইো মাে ৭টি িাম থেি হইল এবাং থোো হইদত এই িামগুটল আটসল, তাহা

টিেিতমদে গর্িা েরা। টেন্তু প্রেটলত সাত বাদরর িামগুটল থোি টিেদমর টভটত্তদতই
সাজাদিা িাই। এখি থেখা যাে থয, উি োটরটি টিেদমর টভটত্তদত ঐ িামগুটল সাজাইদল
‘সাত বার’ টে রূদপ োাঁড়াে।

ে) বত হত্তম হইদত েুদ্রতম (সহজেত ষ্ট)
রটব, থসাম, শুক্র, মেল, বত হস্পটত, েটি ও বুধ

অদিদেই ভাদবি িা।

খ) েুদ্রতম হইদত বত হত্তম

রটব, থসাম ইতযাটে সবগুটলই গ্রহাটের িাম। মািব সভযতার মধযযু দগ, থজযাটতটবশেযার

বুধ, েটি, বত হস্পটত, মেল, শুক্র, থসাম ও রটব।

বেেদব, সভয মািব সমাদজর োদজর সু টবধার জিয সম্ভবত থোি থজযাটতটবশে পটণ্ডত

গ) টিেিতম হইদত েূ রতম

অসাংখয ও অিন্ত টেিগুটলর ৭টি িামেরর্ েটরো োটেদবি।
গরু, থঘাড়া বা মািু দের স্বেীে রূদপ যদেষ্ট পােশেয আদে। োদজই উহাদের থেটখো থেিা
যাে। টেন্তু োে বা থোটেল সিাি েরা সহজ িে, থযদহতু উহারা
পত ৬৫

রটব, বুধ, শুক্র, থসাম, মেল, বত হস্পটত ও েটি।

ঘ) েূ রতম হইদত টিেিতম

পত ৬৬

েটি, বত হস্পটত, মেল, থসাম, শুক্র, বুধ ও রটব।

বাদরাবার েদন্দ্রর উেেদে ‘এে বৎসর’ বটলো থে প্রেম গর্িা েটরোটেদলি, জাটিিা।

এতদ্বযতীত অধু িা ইউদরিাস, থিপেুি, িু দিা ও ভালোি িাদম আরও োটরটি গ্রহ আটবষ্কতত

থবাধ হে থয, অতীতোদলর থোি থজযাটতেীই হইদবি। টতটি ইচ্ছা েটরদল আি, েে বা

হইোদে। পূ দবশর আটবষ্কতত গ্রহগুটলর িাম যটে টেি বা ‘বার’-এর িাম বটলো থলােসমাদজ
েটলদত পাদর, তদব িব আটবষ্কতত গ্রহদের িাদমর থোদের টে? িযােটবোদরর স্বাদেশ ইহাদের
িামও সাত বাদরর সটহত থযাগ হইো ‘এগার বার’ হওো উটেত িে টে?
ধমশপ্রোরেদের টিেি থোিা যাে থয, প্রদতযে ‘বার’-এর গুর্াগুর্ টভন্ন এবাং থোি থোি
বার ভগবাদির টিেি খুবই টপ্রে। বারটবদেদে স্বদগশর দ্বার থখালা এবাং িরদের দ্বার বন্ধ
োদে। েটতপে ধদমশ টবদেে সাপ্তাটহে উপাসিাও প্রেটলত আদে। যো—ইহুেী ধদমশ, খতষ্টাি
ধদমশ রটববার এবাং ইসলাম ধদমশ শুক্রবার। এই সেল উপাসিাে িাটে পুর্যও খুব থবেী।
সাত বাদরর িামগুটল মািু দেরই থেওো এবাং উহা মািু দের েল্পিার সত টষ্ট। ঐ িামগুটল
গ্রহ-উপগ্রদহর িাম িা হইো পশু-পাখীর িামও হইদত পাটরত। বতশমাি যু দগ েূ র হইোদে
টিেি এবাং পর হইদতদে বন্ধু। েূ র-েূ রাদন্ত অবটস্থত মািু ে এখি অদিে টবেদেই
এোত্মদবাদধর প্রমার্। রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর বদেৌলদত থোি আন্তজশাটতে টবধাি প্রবতশি েরা
আর অসম্ভব িদহ। মািব সমাজ যটে এেমত হইো সাত বাদরর টবেত ঙ্খল িামগুটলদে
েত ঙ্খলাবদ্ধ ও িবাষ্কতত গ্রহদের িাম থযাগ েটরো, গ্রহদের আেতি বা েু রত্ব, থয থোি
এেটির টভটত্তদত সাজাইো এেটি িূ তি সাংদোটধত বাদরর তাটলো প্রর্েি ও প্রবতশি

টবে-পাঁটেে মাদসও োন্দ্র বৎসর গর্িা েটরদত পাটরদতি। থেিিা পত টেবী তাহার স্বীে
েদের থোি টবেু হইদত যাো েটরো এেবার সূ যশ প্রেটের্াদন্ত পুিঃেদের থসই টবেুদত
থপৌঁটেদত থয সমেিুেু লে, তাহাই এে থসৌর বৎসর। থসৌর বৎসর হইবার এেটি টস্থর
মুহুতশ বা টবেু আদে। টেন্তু োন্দ্র বৎসর থেে হইবার থসরূপ থোি বাাঁধি িাই, উহা
োল্পটিে। তাই োন্দ্র মাস ও বৎসর প্রেতটতর েড়ঋতুদে তুচ্ছ েটরো আপি থখোলমত
েটলো যাে। থস যাহা হউে, প্রদতযে মাদসর েন্দ্রই যটে পূ বশেদন্দ্রর পুিদরােে হে, তদব
টভন্ন টভন্ন বার উটেত েদন্দ্রর ফটজলত (গুর্াগুর্) টভন্ন টভন্ন হে টেরূদপ? আোদে েন্দ্র
মাে এেটি এবাং তাহার িূ তি উেদের সাংখযা হইল অিন্ত, ‘বারোাঁে’ বলা হে থেি?
বলা যাইদত পাদর থয, েন্দ্র এেটি বস্তুটপণ্ড, তাহার থোি ফটজলত িাই। টেন্তু থোি থোি
সমদের ফটজলত আদে। থলাদে েন্দ্রদে থেটখো থসই সমেদে টেটিো লে মাে।
মািু ে অতীদতর থোি ঘিিার স্মতটতদে টেে, থলখা, আখযাটেো ইতযাটেরূদপ রো েটরদত
পাদর এবাং রেমদঞ্চ তাহার েতেিা পুিরাটভিে েরাও েদল। টেন্তু ‘োল’ বা সমদের
পুিরাটভিে েরা যাে টে? অতীদতর থোি পুর্যমুহুতশ বা পুটবেটেিদে থয ‘বাটেশে
পটবেটেি’ বটলো মদি েরা হে, তাহাদত টে োদলর পুিরাবত টত্ত হে, িা ঘিিার িাদমর

েদরি, তাহা হইদল সাপ্তাটহে উপাসিা েটলদব থোি ‘বার’-এ? সাংদোটধত বাদর উপাসিা

পুিরুটি হে মাে?

েটরদল ভগবাি তাহা মঞ্জু র েটরদবি টে?

হেত থেহ বটলদবি থয, অতীতোদলর পুিরাগমি িা হইদলও অতীত ঘিিার স্মতটতরোর

১৮। োাঁদের ফটজলত টে?

সােশেতা আদে। তাহা িা োটেদল জগদত েত েত স্মতটতটেবস উেযাটপত হে থেি?
উত্তদর বলা যাইদত পাদর থয, স্মতটতটেবস উেযাপদির সােশেতা আদে অদি, টেতু ইহা

টবজ্ঞািীগর্ বটলো োদেি থয, সূ দযশর প্রিটলত বাষ্পীে থেদহর টেন্ন অাংদে পত টেবীর সত টষ্ট
এবাং পত টেবীর ঘূ র্শােমাি গটতর ফথল থেন্দ্রাপসারর্ী েটির (Centrifugal force) প্রভাদব
টবটচ্ছন্ন অাংদে েদন্দ্রর জি হইোদে। এই মদত েন্দ্র, সূ যশ এবাং পত টেবীর থেদহর থমৌটলে
উপাোি এেই। টবদেেত েন্দ্র জলবােু েূিয এেটি থেে মাে। েন্দ্র পত টেবীদে থেন্দ্র েটরো
১

প্রাে ২,৩৭,০০৮২ মাইল েূ দর োটেো পাে সাদড় ঊিটেে টেদি এেবার পত টেবীদে
১৪

প্রেটের্ েদর।

এেবার প্রেটেদর্র সমেদে এে োন্দ্রমাস বলা হে এবাং বাদরা

োন্দ্রমাদস ধরা হে এে োন্দ্র বৎসর।

পত ৬৭

থসৌরবৎসদরর টহসাব মদতই আদে, োন্দ্রবৎসদরর িদহ। থেি, তাহা বটলদতটে।
স্মতটত বা টবস্মত টত মদির ধমশ। সু তরাাং থয থোি ‘স্মতটতটেবস’ বা বাটেশে অিু ষ্ঠাি মািটসে
বযাপার টভন্ন আর টেেু ই িদহ। থয থোি অিু ষ্ঠাদির আটে ঘিিাোরী বা তৎসহদযাগীদের
মদি থয ভাবাদবগ জটিোটেল, পরবতশীোদল তেিু বতশীদের মদি থসইরূপ ভাদবর পুিদরােে
েটরবার বা েরাইবার প্রদেষ্টাই স্মতটতবাটেশে অিু ষ্ঠাি। টেন্তু থসই আটে ঘিিা ঘটিবার
সমদের ঘিিাোরী বা তৎসহদযাগীদের মদিাভাদবর পযশাদে পরবতশীোদলর মািু দের মিদে
থপৌঁোইদত হইদল পূ বশরূপ প্রােতটতে অবস্থারও আবেযে।

পত ৬৮

জীব প্রেতটতর োস, মািু েও তাহাই। প্রেতটতর রূপনবটেদেয বা ঋতু পটরবতশদি জীদবর

এই রেম অটধমাসদে ‘মল-মাস’ বলা হে। এই মাসটিদে টহেুরা মাদসর মদধযই ধদরি

স্বাস্থযগত ও োরীটরে পটরবতশি হে, ফদল মদিারাদজযরও পটরবতশি হে। তাই প্রটত বৎসর

িা। থোি যাগযজ্ঞ, পূ জা-থহাম বা শুভোযশ টহেুরা এই মাদস েদরি িা।

বসদন্ত থোটেল গাি গাে, বেশাোদল থভে িাদে, ফুলবাগাদি থমৌসু মী ফুল থফাদি। ইহা

ইাংদরজদের ‘বড়টেি’ ইতযাটে উৎসব থসৌর বৎসদরর টহসাবমদতই হইো োদে এবাং প্রটত

থযি উহাদের বাটেশে মদহাৎসব। যু গ যু গ ধটরো উহারা উহাদের মদহাৎসব পালি েটরো
আটসদতদে। টেন্তু টিটেশষ্ট সমদে উহাদের মদি থপ্ররর্ জাগাে থে? উহাদের থতা থোি

বৎসদরই এেি বাাঁধা তাটরদখ হে। টেন্তু টহেুদের েু গশাপূ জা ইতযাটে থসইরূপ বাাঁধা তাটরদখ

খাতাপে বা টলটপপটঞ্জ িাই।

হে িা বদি, তদব ‘মল-মাস’-এর বযবস্থার ফদল উহার বযবধাি এে মাদসর থবেী হইদত
পাদর িা। অেশাৎ টেরোল এেই মাস বা এেই ঋতুর মদধযই সীমাবদ্ধ োটেো যাে। টেন্তু

পত টেবী তাহার স্বীে েদের থযই থযই অাংদে অবস্থািোদল থোটেল গাি গাে, গাদে গাদে

মুসটলম জাহাদির থয থোি ধমশািু ষ্ঠাি অটবরাম ঘুটরো থবড়াে এবাং েটেে বৎসদর পুরা

আম পাদে, থিাবাে থিাবাে থভে িাদে — এেবার আবতশদির পর পুিঃ েদের থসই

থসৌর বৎসরটিদে এেবার আবতশি েটরো পূ বশস্থাদি (সমদে) টফটরো আদস।

থসই অাংদে পত টেবী থপৌটেদল, আবার থোটেল গাটহদব, আম পাটেদব এবাং থভে িাটেদব;
তা ঋতু বা মাদসর িাম আমরা যাহাই রাটখ িা থেি। বসন্ত ঋতুদে েরৎ ও ফাল্গুি

আধু টিেোদলর প্রাে সব থেদে যাবতীে পবশ বা বাটেশে অিু ষ্ঠািাটে থসৌর বৎসদরর

মাসদে ভাদ্র বটলদলও থোটেল টিটেশষ্ট সমদেই িাটেদব। থতমিই আোঢ় মাসদে থপৌে

জি ১৯৭১ খতষ্টাদের ১৬ই টিদসম্বর থমাতাদবে ২৭থে োওোল মাস। ঐ তাটরদখ জাতীে

মাস বটলদলও থভে ঐ সমেই িাটেদব। ফল েো এই থয, োল বা সমদের পুিরাগমি
িা হইথলও থসৌর বৎসদর স্বভাদবর বা ঋতুর পুিরাগমি হে এবাং তাহাদত জীদবর
মদিাভাদবর পুিরাবত টত্ত হে। োন্দ্র বৎসদরর থোি মাসটবদেদের সাদে জীদবর মদিারাদজযর
থোি সম্পেশ আদে টে?
োন্দ্র বৎসর ও থসৌর বৎসদর প্রাে

১
১১৪

টহসাবািু সাদর অিু টষ্ঠত হইো োদে, োন্দ্র বৎসদরর িে। আমাদের ‘স্বাধীি বাাংলা’ রাদষ্ট্রর
মুটিবাটহিীর োদে পাটেস্তাি বাটহিীর আত্মসমপশর্ েরার বার্ী শ্রবদর্ থয উেযম-উৎসাদহ
বেবাসীদের মি িত তয েটরোটেল, তাহা টিদসম্বর মাদসর তাি-মি-লে থযাদগই েটরোটেল।
বৎসদরর অপর থোি মাদসই প্রেতটতবীর্া ঐরূপ সু র বাটজদব িা এবাং মি িাটেদলও
ঐরূদপ িাটেদব িা। তাই ‘স্বাধীি বাাংলা’ রাদষ্ট্রর জিবাটেশেী মদহাৎসব প্রটত বৎসর ১৬ই

টেদির পােশেয হইো পদড়। অেশাৎ থসৌর বৎসর

থেে হইবার প্রাে ১১ টেি পূ দবশ োন্দ্র বৎসর থেে হইো যাে। োদজই টতি বৎসদর প্রাে
এেমাস ও েে বৎসদর প্রাে েু ই মাস পােশেয হে। অেশাৎ এেটি ঋতুই পার হইো যাে।
উপদরাি টহসাবমদত এই বৎসর থয অিু ষ্ঠাি হইল বসদন্ত, আোর বৎসর পর (োন্দ্র
বৎসদরর টহসাবমদত) তাহা োাঁড়াইদব থহমদন্ত। এই রেম প্রােতটতে পটরবতশিদযাগয ঈে,
থোরবািী ইতযাটে অিু ষ্ঠাদি োাঁে টির্শদের সােশেতা টে?
প্রাে সেল ধমশীে অিু ষ্ঠািাটেই অিু টষ্ঠত হে োন্দ্রমাদসর টহসাব থমাতাদবে। টেন্তু টহেুগর্ উহা
পুরাপুটর মাদিি িা। পূ দবশ বলা হইোদে থয, োন্দ্রবৎসর ও থসৌরবৎসদর প্রাে এগাদরা টেদির
পােশক্য হইো পদড়। থসৌরবৎসদরর সটহত টহেু োন্দ্রবৎসদরর থমািামুটি টমল রাটখবার জিয

টহেুগর্ েদেে বৎসর পর পর টবদেে এেটি োন্দ্রমাসদে গর্িা হইদত বাে থেি।
োদজই োন্দ্রবৎসর ও প্রেটলত (থসৌর) বৎসদরর মদধয প্রাে টমল হইো পদড়।

পত ৬৯

টিদসম্বর তাটরদখ হইদতদে। টেন্তু ২৭থে োওোল তাটরদখ উহা হইবার থোি যু টি আদে
টে?

১৯। েদববরাদতর ফটজলত টে?
‘েদববরাত’ বা ভাদগযর রজিী মুসলমািদের এেটি বাটেশে অিু ষ্ঠাি। েটেত হে থয, ঐ
রাদে থখাোতা’লার গুর্গাি েটরদল পরবতশী এে বৎসদরর রুজী-থরাজগাদর বরেত হে
ও ভাগয সু প্রসন্ন হে। এেেোে জীবি যাপি সু দখর হে। এই টবশ্বাদসর বেবতশী হইো
অদিদেই উহা পালি েটরো আটসদতদেি। টেন্তু থেখা যাইদতদে থয, এই অিু ষ্ঠাি যাহারা
পালি েদরি এবাং যাহারা েদরি িা, তাহাদের মদধয খাওো-পরা বা সু খ-োটন্তদত থোিই
পােশেয িাই; বরাং এমিও থেখা যাে থয, যাহারা েদরি িা তাাঁহারাই অতযটধে সমত টদ্ধোলী।
মুসটলম জগদতর সবশদশ্রষ্ঠ ধিী টেদলি মহামািয আগা খাাঁ। টতটি টে েথববরাদতর িামাজ
পটড়দতি?

পত ৭০

টহেুদের ঐরূপ অদিে অিু ষ্ঠাি পালি েটরদত থেখা যাে। ‘লক্ষ্মীপূ জা’ এই জাতীে এেটি

সমে পর যখি থেটখল থয, সতযই সূ যশ টিটভদত আরম্ভ েটরোদে, তখি উহারা িািারেম

অিু ষ্ঠাি। টহেুমদত লক্ষ্মীদেবী সম্পে টবতরদর্র মাটলে। তাই তাাঁহার পূ জা েটরদল টতটি

খােয আটিো টেদত লাটগল এবাং টবটেে ভটেদত েলম্বাদসর স্তবস্তুটত েটরো ইোরাে বটলদত

প্রসন্না হইো তাাঁহার ভিদে থবেী পটরমার্ ধিরত্ন োি েদরি। এই টবশ্বাদসর বেবতশী

লাটগল — থতামরা সূ যশদে মুি েটরো োও, আমাটেগদে বাাঁোও, আমরা আজীবি

হইো টহেুগর্ লক্ষ্মীদেবীর পূ জা েটরো োদেি। টেন্তু থেখা যাইদতদে থয, োটর আিা

থতামাদের অিু গত োটেব। েলম্বাস সাদহব থেটখদলি থয, তাাঁহাদের উদেেয টসদ্ধ হইোদে।

পেসা খরে েটরো লক্ষ্মীদেবীর প্রটতমা টেটিদত িা পাটরো থেষ্ট সাধু (থলখদের প্রটতবাসী)

তখি টতটি অসভযদের ইোরাে জািাইদলি — থতামরা োন্ত হও, আমরা অটেদরই সূ যশদে

থেদলদবলা হইদতই েলাগাদের লক্ষ্মী সাজাইো তাাঁহার পূ জা েটরদত আরম্ভ েটরল, আর

মুি েটরো টেদতটে। টেেু ক্ের্ বাদে যখি সূ যশ মুি হইল, তখি অসভযরা ভাটবল —

এখি তাহার পঞ্চাে বৎসর বেদসও েলাগাে োটড়ো প্রটতমা টেটিবার তওটফে হইল

তাইত। থশ্বতােরা সতযই থেবতার বাংেধর। ইহাদের টিেটমত থভাগ টেো স্তবস্তুটত েটরদত

িা। অেে আদমটরোর থফািশ সাদহব (Henry Ford) লক্ষ্মীপূ জা িা েটরোও সারা পত টেবীর

হইদব। থসইটেি হইদত েলম্বাস সাদহব যতটেি আদমটরোে টেদলি, তাহার মদধয আর

মদধয সবশদশ্রষ্ঠ ধিী হইদলি।

েখিও তাাঁহার খাদেযর অভাব হে িাই।

টহেুধদমশর আর এেটি অিু ষ্ঠাি সরস্বতী পূ জা। টতটি িাটে মািু দের টবেযাোেী থেবী।

এতদেদের থলােও অটত প্রােীিোল হইদত েন্দ্র ও সূ যশগ্রহর্দে অমেলসূ েে বটলো ভে

তাাঁহার পূ জা েটরদল টতটি সেে হইো তাাঁহার ভিদে অসীম টবেযা োি েদরি। অেে

েটরত এবাং এখিও অদিদে েদর। তাই টহেুদের মদধয গ্রহদর্র সমে মন্ত্রপাে, েঙ্খ ও

থেখা যাইদতদে থয, সাত বৎসর পযশন্ত সরস্বতী থেবীর পূ জা টেোও থগাপাল োাঁে (থলখদের

ঘন্টাবােি, হুলু ধ্বটি, েুম্ভদমলাে যাওো ও গোোদির থরওোজ আদে এবাং মুসলমাি

প্রটতবাসী) বর্শমালা আেত্ত েটরদত পাটরল িা, আর রবীন্দ্রিাে োেুর সরস্বতী পূ জা িা

সম্প্রোদের টভতদরও েন্দ্র ও সূ যশগ্রহদর্র সমে ‘েসু ফ’ ও ‘খসু ফ’ িামে িামাজ পড়ার

টেোও েটবসম্রাি হইদলি।

টিেম আদে।

‘েদববরাত’ ঐ থশ্রর্ীর এেটি অিু ষ্ঠাি িে টে?

যাাঁহারা গ্রহদর্র সমে স্তবস্তুটত েরার প্রেলি েটরো টগোদেি, থবাধ হে থয, তাাঁহাদের

২০। েসু ফ ও খসু ফ টে?

েু ইটি উদেেয টেল। প্রেম উদেেয হইল, োাঁে-সু রুজদে গ্রহর্মুি েটরো টবপেোদল

খুব থবেী টেদির েো িে। েলম্বাস সাদহব সেলবদল আদমটরো থপৌঁটেদল এেো
তাাঁহাদের খাদেযর অভাব হে। তাাঁহারা ভাটবদলি — মহাটবপদের েো। অজািা অদেিা
থেে, থোোে টে খােয পাওো যাে িা যাে, তাহার টেে িাই। েলম্বাস সাদহব মদি মদি
এে ফটে আাঁটিদলি। ঐটেি টেল সূ যশগ্রহর্। টতটি জাটিদতি, অসভযরা সূ যশগ্রহর্দে
অটতেে ভে েদর। থেিিা তাহারা মদি েদর থয, সূ যশ হোৎ টিটভো থগদল তাপ এবাং
আদলার অভাদব তাহারা েীত ও অন্ধোদর মটরো যাইদব। েলম্বাস সাদহব আদমটরোর
েদেেজি আটেম (অসভয) অটধবাসীদে িাটেো ইোরাে বুঝাইো বটলদলি, “আমরা
থেবতার বাংেধর! আমাদের খাদেযর অভাব হইোদে, থতামরা আমাদের খাদেযর বযবস্থা
েটরো োও; িদেৎ আমরা সূ যশদে টিভাইো টেব। তাহা হইদল থতামরা েীত ও অন্ধোদর
িা খাইো মটরদব।” প্রেমত অসভযরা উহা গ্রাহয েটরল িা। টেন্তু টেেু

পত ৭১

তাহাদের সাহাযয েরা; টদ্বতীে উদেেয হইল, োাঁে-সু রুজদে গ্রহর্মুি েটরো পদরােভাদব
টিদজদের মেল েরা। তাাঁহারা হেত ভাটবদতি — গ্রহদর্র সমে োাঁে-সু রুদজর খুব েষ্ট
হে। থেিিা সাদপ বযাঙ ধটরো থযরূপ ধীদর ধীদর টগটলদত োদে, রাহু ও থেতু আটসো
থসইরূপ োাঁে-সু রুজদে টগটলদত োদে এবাং উহাদের েষ্ট হে। গ্রহর্ েীঘশস্থােী হইদল
থবোরারা হেত মটরোও যাইদত পাদর। সু তরাাং উহাদের আশু মুটির জিয ভগবাদির
োদে প্রােশিা েরা টভন্ন তাাঁহাদের হাদত আর থোি উপাে টেল িা। তাই অতীতোদলর
মহািু ভব বযটিগর্ োাঁে-সু রুদজর মেল, টিদজদের মেল ও টবশ্ববাসীর মেল োমিাে
িািাটবধ স্তবস্তুটতর প্রবতশি ও প্রেলি েটরো টগোদেি।
থজযাটতটবশজ্ঞািীগর্ বদলি থয, মহাোদে সূ যশদে থেন্দ্র েটরো এে থগালাোর েেপদে
পত টেবী ভ্রমর্ েটরদতদে এবাং পত টেবীদে থেন্দ্র েটরো এে থগালাোর েেপদে েন্দ্র ভ্রমর্
েটরদতদে। এই ঘূ র্শদি সমে সমে েন্দ্র, সূ যশ ও পত টেবী এে সরলদরখাে

পত ৭২

োাঁড়াে। ঐ সমে অমাবসযা টতটে হইদল সূ যশ ও পত টেবীর মাঝখাদি েন্দ্র োাঁড়াইো সূ যশদে

৯১

১১ জুলাই

আড়াল েটরো থফদল, ইহাদে আমরা ‘সূ যশগ্রহর্’ বটল এবাং ঐ অবস্থাে পূ টর্শমা টতটে হইদল

৯২

৩০ জুি

৯৩

--------

৯৪

৩ িদভম্বর

৯৫

২৪ অদটাবর

তাহা অাংে েটরো বলা যাে। বলা বাহুলয থয, েদেে েতােী পযশন্ত থজযাটতটবশজ্ঞািীগর্

৯৬

------------

উহা বটলদতদেি এবাং যাহা বটলদতদেি, তাহা অেদর অেদর সতয হইদতদে, এে টমটিিও

৯৭

৯ মােশ

এটেে-ওটেে হইদতদে িা।

৯৮

২৬ থফব্রুোরী

এেবার ১৯৬৫ সাল হইদত ২০০০ সাল পযশন্ত েীঘশ ৩৬ বৎসদরর েন্দ্র ও সূ যশগ্রহদর্র

৯৯

১১ আগষ্ট

২০০০

পূ র্শ গ্রহর্ হইদব িা।

েন্দ্র ও সূ দযশর মাঝখাদি পত টেবী োাঁড়াে। ইহাদত পত টেবীর োো েদন্দ্র পটতত হওোর ফদল
আমরা ‘েন্দ্রগ্রহর্’ থেটখ। আসদল েন্দ্র ও সূ যশগ্রহর্ — েন্দ্র ও পত টেবীর োোমাে; রাহু,
থেতু বা অিয টেেু িে। সূ যশ হইদত পত টেবী ও পত টেবী হইদত েদন্দ্রর েূ রত্ব এবাং উহাদের
বযাস ও গটতদবগ জািা োটেদল, থোি গ্রহর্ েখি হইদব এবাং েত সমে স্থােী হইদব,

এেটি তাটলো প্রোে েটরোটেদলি আোে-টবজ্ঞািীগর্। এযাবৎ (১৯৮২) তাহার মদধয
১৮ বৎসদরর গ্রহর্সমূ হ যোটিধশাটরত সমদেই ঘটিো টগোদে এবাং আগামী বৎসরগুটলদতও
তাহার থোি বযতযে হইদব িা, তাহা টিঃসদেদহই বলা েদল। গ্রহর্গুটল অদলৌটেে বা
ঐশ্বটরে থোি ঘিিা িদহ, উহা সম্পূ র্শ থলৌটেে ও পাটেশব ঘিিা। োেুে প্রমাদর্র জিয

এমতাবস্থাে েন্দ্র বা সূ যশগ্রহদর্র সমে ‘েসু ফ’ বা ‘খসু ফ’ িামাজ অেবা অিয থোিরূপ
স্তবস্তুটত েরার উপোটরতা টেেু আদে টে?

আগামী ১৯৮৩ হইদত ২০০০ সাদলর শুধু সূ যশগ্রহদর্র এেটি তাটলো টিদে প্রোি েরা

২১। জীবহতযাে পুর্য টে?

হইল। বাহুলযদবাদধ েন্দ্রগ্রহদর্র তাটলো থেওো হইল িা এবাং পত টেবীর সেল অঞ্চদল

থোি ধমশ বদল, ‘জীবহতযা মহাপাপ’। আবার থোি ধমশ বদল, ‘জীবহতযাে পুর্য হে’।

এেই সমদে গ্রহর্ েত ষ্ট হে িা বটলো সমে থেওো হইল িা।

জীবহতযাে পাপ বা পুর্য যাহাই হউে িা থেি, জীবহতযা আমরা অহরহই েটরদতটে।

সাল

তাটরখ

তাহার োরর্ — জগদত জীদবর খােযই জীব। টিজশীব পোেশ যো — থসািা, রূপা, থলাহা,

১৯৮৩

১১ জুি

তামা বা মাটি-পাের খাইো থোি জীব বাাঁদে িা। পশু-পাখী থযমি জীব; লাউ বা েুমড়া,

৮৪

৩০ থম ও ২২ িদভম্বর

৮৫

১২ িদভম্বর

৮৬

৩ অদটাবর

৮৭

২৯ থম

৮৮

১৮ মােশ

পুর্য টেেু ই িাই ইতযাটে।

৮৯

--

৯০

২২ জুলাই

থস যাহা হউে, ভগবাদির িাদম জীবহতযা েটরদল পুর্য হইদব থেি? োলীর িাদম
পাাঁো বটল টেো উহা যজমাি ও পুদরাটহত োেুরই খাে। োলীদেবী
পত ৭৪

েলা-েেুও থতমি জীব। উটদ্ভেেুল মত টত্তো হইদত থয রস আহরর্ েদর, তাহাদতও
বজবপোেশ টবেযমাি োদে। থোঁদো মত টত্তো ভের্ েটরদলও উহার দ্বারা থস বজটবে পোেশই
আহরর্ েদর এবাং মত টত্তো মলরূদপ তযাগ েদর। জীবহতযার বযাপাদর েতগুটল উদ্ভি বযবস্থা
আদে। যো — ভগবাদির িাদম জীবহতযা েটরদল পুর্য হে, অখােয জীব হতযা েটরদল
পাপ হে, েত্রু থশ্রর্ীর জীব হতযা েটরদল পাপ িাই এবাং খােয জীব হতযা েটরদল পাপ-

পত ৭৩

পাে টে? পেপ্রাদন্ত জীবহতযা থেটখো পাে শুধু েু ঃখ আর পাাঁোর অটভোপ। থেিিা
োলীদেবীর ভিগর্ যাহাই মদি েরুি, পাাঁোে োমিা েদর োলীদেবীর মততুয। থযদহতু
োলীদেবী মটরদলই থস বাাঁটেত।
জীবমাদেই বটলর পাে িদহ। আবার ধদমশ ধদমশ বটলর জীদব পােশেয অদিে। মুসলমািদের
থোরবািীর (বটলর) পশু — গরু, বেরী, উি, েু ম্বা ইতযাটে। টেন্তু টহেুদের বটলর পাে
— োগল, থভড়া, হটরর্, মটহে, শুের, গণ্ডার, েেে, থগাসাপ এবাং োটেম।
ইসলাদমর টবধািমদত ‘থোরবািী’ এেটি বাটেশে অিু ষ্ঠাি। থোিা যাে থয, হজরত ইব্রাটহম
(আ.) স্বপ্নাদেেমত তাাঁহার টপ্রে পুে ইসমাইলদে থোরবািী েটরো থখাোতা’লার টপ্রেপাে
হইোটেদলি। তাই মুসলমািগর্ গরু, োগল, উি, েু ম্বা ইতযাটে থোরবািী টেো
থখাোতা’লার টপ্রেপাে হি।
থোরবািী প্রোর মূ ল উৎস সন্ধাি েটরদল মদি েদেেটি প্রদশ্নর উেে হে। প্রশ্নগুটল এমি
—
ে) হজরত ইব্রাটহদমর ‘স্বপ্নাদেে’ তাাঁহার মদির ভগেভটির প্রবর্তার ফল হইদত পাদর
িা টে?
খ) থখাোতা’লা িাটে স্বদপ্ন বটলোটেদলি, ‘থহ ইব্রাটহম, তুটম থতামার টপ্রেবস্তু থোরবািী
ের।’ এই ‘টপ্রেবস্তু’ েোটির অদেশ হজরত ইব্রাটহম তাাঁহার পুে ইসমাইলদে বুটঝোটেদলি
এবাং তাই তাহাদে থোরবািী েটরোটেদলি। হজরত ইব্রাটহদমর টপ্রেবস্তু তাাঁহার ‘পুে’
ইসমাইল িা হইো তাাঁহার ‘প্রার্’ হইদত পাদর িা টে?

ইহাদত থেখা যাইদতদে থয, িবীগর্ও থোি থোি সমে আোহর বার্ীর উদেেয
যোযেভাদব উপলটি েটরদত িা পাটরো ভ্রদম পটতত হইদতি। হজরত ইব্রাটহম বটহজশগদত
তাাঁহার ‘টপ্রেবস্তু’র থখাাঁজ েটরো তাাঁহার পুেদে পাইোদেি সতয, টেন্তু টতটি তাাঁহার
অন্তজশগত থখাাঁজ েটরদল টে পাইদতি?
গ) ‘থোরবািী’ েোটির অেশ ‘বটলোি’ িা হইো, ‘উৎসগশ’ হইদত পাদর টেিা। ঈসােী
সম্প্রোদের মদধয সন্তাি উৎসদগশর টিেম আদে। থোি সন্তািদে তাহার টপতা-মাতা
মহাপ্রভুর িাদম উৎসগশ েটরদত পাদরি। ঐরূপ উৎসগশ েরা সন্তাদির েতশবয হে —
সবশস্বতযাগী হইো আজীবি ধমশেমশ ও মটের-মসটজদের থসবা েরা। এই প্রোটি ইহুেী
জাটতর মদধযও থেখা যাে। হজরত ঈসার মাতা টবটব মটরেম থজরুজাদলম মটেদর উৎসগশ
েরা এেজি থসটবো টেদলি। সমস্ত িবীদের মদধয অটধোাংেই টেদলি হজরত ইব্রাটহদমর
বাংেধর। হজরত ইসমাইল, হজরত ইসহাে, হজরত ইোেুব, হজরত ইউসু ফ, হজরত
মুসা, হজরত ঈসা এবাং হজরত থমাহাম্মে (ে.) পযশন্ত সেদলই। ইসমাইল ও ইসহাে
পুে, হজরত ইোেুব থপৌে এবাং হজরত ইউসু ফ টেদলি প্রদপৌে। অিযািয িবীদের মদধযও
সেদলই টেদলি হজরত থমাহাম্মে (ে.)-এর পূ বশবতশী এবাং হজরত ইব্রাটহদমর অিু সারী।
থেদলদের খাৎিা (ত্বেদচ্ছে) েরার প্রোটি হজরত ইব্রাটহম প্রবতশি েটরোটেদলি এবাং
তাহা অিযািয িবীগর্ও পালি েটরো টগোদেি। টবদেেত ইহুেী ও খতষ্টািগর্ উহা এখিও
পালি েদরি। টেন্তু স্বদগােীে ও অিু সারী হইোও উহারা ‘থোরবািী’ প্রোটি পালি েদরি
িাই। টেন্তু হজরত ইব্রাটহদমর আটবভশাদবর প্রাে আড়াই হাজার বৎসর পর উহা প্রবতশি
হইল থেি?

থোিা যাে থয, এেো আোহতা’লা হজরত মুসার টিেি েু ইটি েেু োটহোটেদলি।
হজরত মুসা অদিে থোদসস েটরোও োহারও োদে েেুর থখাাঁজ িা পাইো পদরর টেি

ঘ) যাাঁহারা স্বপ্নতত্ত্ব আদলােিা েদরি, তাাঁহারা জাদিি থয, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বদপ্ন যাহা টেেু থেদখ,

(তুর পবশদত টগো) আোহর োদে বটলদলি, সমস্ত থেে থখাাঁজ েটরলাম, টেন্তু থোি বযটিই
আমাদে েেু টেদত রাজী হইল িা। তখি িাটে আোহ বটলোটেদলি, থহ মুসা! তুটম সমস্ত

‘রূপে’ হইদত পাদর টেিা?

থেে থখাাঁজ েটরোে সতয, টেন্তু তুটম থতামার টিজ থেহটি থখাাঁজ েটরোে টে? থতামার
টিদজর েু ইটি েেু োটেদত অপদরর েেু োটহদত টগোে থেি? হজরত মুসা টিরুত্তর
হইদলি।

পত ৭৫

তাহার মদধয অটধোাংেই োদে ‘রূপে’। হজরত ইব্রাটহদমর স্বদপ্নর থোরবািীর েত েযটি
উপদরাি টবেেসমূ হ পযশাদলােিা েটরদল মদি হে থয, থোরবািী প্রোর টভটত্তমুল সু েতঢ়
িে। এেটি স্বদপ্নর উপর টভটত্ত েটরো প্রটত বৎসর লে লে পশুর জীবি িষ্ট হইদতদে।
উপিযাসদে ইটতহাস বটলো গ্রহর্ েটরদল থযরূপ ভুল েরা হে, স্বদপ্নর রূপেদে বাস্তব
বটলো গ্রহর্ েটরদল থসইরূপ ভুল হইদত পাদর িা টে?

পত ৭৬

থস যাহা হউে, হজরত ইব্রাটহম থয এেজি খাাঁটি থখাোভি টেদলি, তাহাদত থোি সদেহ

হজরত ইব্রাটহম আোহর টিদেশে মাটিো শুধু থোরবািীই েদরি িাই। আোহর টিদেশে

িাই। টতটি যটে স্বপ্নাদেদের টপ্রেবস্তু বটলদত তাাঁহার টিজ প্রার্দে বুটঝদতি, থবাধ হে থয,

অিু সাদর েটলদত যাইো টতটি িাটে ভীের্ অটিেুদণ্ডও পটতত হইোটেদলি। হজরত

তাহাও টতটি োি েটরদত েুটেত হইদতি িা। আোহর থপ্রদম টতটি এত অটধে আত্মদভালা

ইব্রাটহদমর পোঙ্ক অিু সরর্ বা তাাঁহার েততেদমশর অিু েরর্ েরাই যটে তাাঁহার অিু সারীদের

হইোটেদলি থয, তখি তাাঁহার োদে স্ত্রী, পুে ও ধিরত্নাটের থোি মূ লয টেল িা। তাই

উদেেয হে, তদব টতটি থযই তাটরদখ অটিেুদণ্ড পটতত হইোটেদলি, থসই তাটরদখ তাাঁহারা

টতটি অম্লািবেদি তাাঁহার টপ্রে পুে ইসমাইদলর গদল েু টর োলাইোটেদলি। হজরত

অটিেুদণ্ড ঝাাঁপ থেি িা থেি?

ইব্রাটহদমর সন্তাি-বাৎসলয যতই গভীর হউে আর িা হউে, উহাদের মদধয এেটি সম্পেশ

হজরত ইব্রাটহম তাাঁহার জীবদির সবশদশ্রষ্ঠ টপ্রেবস্তুই থোরবািী েটরোটেদলি। বতশমাি

টেল, তাহা ‘টপতা ও পুে’। আজোল থয সেল বযটি পশু থোরবািী েদরি, তাহাদের
সথে ঐ পশুর সম্পেশ টে?
থোরবািীর পশুর সদে থোরবািীোতার সম্পেশ শুধু িাোর। তাহাও অদিে থেদে সু ে,
ঘুে, থোরাবাজারী, থলাে েোদিা ইতযাটে িািা প্রোর অসেু পাদে অটজশত। োদজই
থোরবািীোতা মদি েদরি — ‘যে আে তে বযে’। মাঝখাদি লাভ হে থোরবািী েরার
যে।

থোরবািীোতাদের জীবদির সবশদশ্রষ্ঠ টপ্রেবস্তু টে েে-টবে িাো মূ দলযর এেটি পশু?
হজত ইব্রাটহদমর থখাোভটি উত্তরাটধোরসূ দে ইসমাইল পাইোটেদলি। তাই টিদজদে
থোরবািী েরার বার্ী শ্রবদর্ মহািদে তাহাদত সম্মটত টেোটেদলি এবাং টপতার েু টরোর
িীদে থস্বচ্ছাে েেি েটরোটেদলি। আর বতশমাি থোরবািী প্রোে পশুর সম্মটত োদে টে?
এোটধে থলাদে যখি এেটি পশুদে োটপো ধটরো জদবহ েদরি, তখি থস েত েযটি
বীভৎস বা জঘিয িে টে?

থেখা যাে থয, থেহ থেহ থোরবািীর েু ই-টতি টেি পূ দবশই েিযা-জামাতা ও আত্মীেবন্ধুদের োওোত েদরি এবাং থোরবািীর টেি সোল হইদত আিা-মেো ও োউদলর গুাঁড়া
বতোদর বযস্ত োদেি। থোরবািীর পশুর মাাংস টেো মাাংস-রুটির এে মহাদভাজ হে।
হজরত ইব্রাটহম যখি ইসমাইলদে থোরবািী েটরদত লইো টগোটেদলি তখি টে টবটব
হাদজরাদে টতটি আিার রুটি বতোর েটরদত বটলো টগোটেদলি?

মদি েরা যাে, মািু দের থেদে থবেী েটিোলী এে অসু র জাটত পত টেবীদত আটবভূ শত
হইো, তাহারা পুর্যাদেশ মদহশ্বর িামে এে থেবতার িাদম থজারপূ বশে মািু ে বটল টেদত
আরম্ভ েটরল। তখি অসু দরর খাাঁড়ার (েু টরর) িীদে োটেো মািু ে টে োমিা েটরদব?
‘মদহশ্বরবাে ধ্বাংস হউে, অসু র জাটত ধ্বাংস হউে, অন্ধ টবশ্বাস েূ র হউে’ — ইহাই
বটলদব িা টে?

থোরবািীর পশুর জদবহ হইদত আরম্ভ েটরো — মাাংস োিা, বখরা ভাগ ইতযাটে ও
খাওো-োওো পযশন্ত েটলদত োদে যত রেম হাটস-তামাসা, গল্প-গুজব ও পাি-টসগাদরদির
ধু ম। হজরত ইব্রাটহদমর থোরবািীর সাদে ইহার পটরদবেগত থোি সামঞ্জসয আদে টে?

হজরত ইব্রাটহম টদ্বধাহীি টেদত্তই ইসমাইদলর গদল েু টর োলাইোটেদলি। টেন্তু বটলর থেদে

হজরত ইব্রাটহদমর থোরবািীর মূ ল বস্তু টেল তাাঁহার ‘প্রার্’ থোরবািী েরা। থেিিা
ইসমাইল তাাঁহার প্রার্-সমতুলযই টেদলি। টবদেেত তাাঁহার ঔরসজাত বটলো টতটি তাাঁহার

তাাঁহার অিু েরদর্ মুসটলম জাহাদি আজ েেটি থোরবািী হইত?

প্রাদর্র অাংেীোরও টেদলি (টেোেী বৎসর বেষ্ক সু বতদ্ধ ইব্রাটহদমর এেই মাে সন্তাি

এবাং থয েু ম্বাটি থোরবাটি হইল, তাাঁহার থেিা িে এবাং পাদলরও িে। অটধেন্তু উহা

ইসমাইল)। তাই ইসমাইলদে থোরবািই েরার মাদি হজরত ইব্রাটহদমর প্রার্দে
থোরবািী েরা। আর আজোল থয থোরবািী েরা হে, তাহাদত থোরবািীর পশুর সাদে
থোরবািীোতার থোিরূপ থেহ বা মাোর বন্ধি োদে টে?

পত ৭৭

থেটখদলি থয, থোরবাটি হইোদে এেটি েু ম্বা, ইসমাইল তাাঁহার পাদশ্বশ োাঁড়াইো আদেি।
ঐ সমে েু ম্বা থোরবািী িা হইো প্রেততপদে যটে ইসমাইলই থোরবািী হইদতি, তদব
হজরত ইব্রাটহদমর থোরবািী থেওো হইল বদি, টেন্তু ইসমাইল থোরবািী হইদলি িা
থোো হইদত টেভাদব আটসল, তাহাও টতটি জাটিদলি িা। ঘিিাটি আজগুটব িে টে?
থোরবািী প্রোে থেখা যাে থয, থোরবািীর পশুর হে ‘আত্মতযাগ’ এবাং থোরবািীোতার হে
‘সামািয স্বােশতযাগ’। োতা থয মূ দলয পশুটি খটরে েদরি, তাহাও সম্পূ র্শ তযাগ িদহ। পত ৭৮

থেিিা মাাংসাোদর তাহার অটধোাংেই গত দহ প্রতযাবতশি েদর, সামািযই হে োি। এই

এহরাম বাাঁধা, সাফা-মারওো থেৌড়, েঙ্কর টিদেপ ও ‘থহজরল আদসাোে’ িামে পাের

সামািয স্বােশতযাদগর টবটিমদে যটে োতার স্বগশলাভ হইদত পাদর, তদব থোরবাটির পশুর

েুম্বি ইতযাটে। থেদোি ‘থহজরল আদসাোে’ এেখািা োদলা রাং-এর পাের। ঐ

স্বগশলাভ হইদব টেিা? যটে িা হে, তদব ঐ সেল পশুর আত্মতযাদগর সােশেতা টে? আর

পােরখািা িাটে পাহাড়াটের সাধারর্ পাের িে। থোিা যাে থয, থোি এে সমে ঐ

যটে হে, তদব সেল পশুর হদব টেিা; অেশাৎ অসেু পাদে অটজশত (হারাম) অদেশ থেওো

পােরখািা থবদহস্ত (আোে?) হইদত পটতত হইোটেল। তাই মক্কার থলাদে ঐ

থোরবািীর পশুর স্বগশলাভ হইদব টেিা? যটে িা হে, তদব ঐ সেল পশুর অপরাধ টে?

পােরখািাদে যদেষ্ট তাটজম েটরদতি। বহুটেি ঐ পােরখািা উিু ি জােগাে পটতত

বাইদবল তো থতৌটরদত পুর্যাদেশ বাহুলযরূদপ থগাহতযার টববরর্ পাওো যাে। হজরত

টেল। অতঃপর পটবে োবাগত হ থমরামদতর সমে ঐ পােরখািা োবাগত দহর থেওোদলর

ইব্রাটহম ঐ মদতর প্রবতশে বা সমেশে টেদলি এবাং হজরত থমাহাম্মে (ে.) ঐ মত সমেশি

সদে গাাঁটেো সযদত্ন রো েরা হইোদে। হাজীগর্দে ঐ পােরখািা সম্মাদির সাদে েুম্বি

েটরো টগোদেি। অটত প্রােীিোল হইদতই মািু ে থগাপালি েটরো আটসদতদে –

েটরদত হে।

েু গ্ধপ্রাটপ্তর ও েতটেোদজর জিয। টেন্তু মরুমে আরবদেদে েতটেোজ িাই বটলদলই েদল।
সু তরাাং ওদেদে েু গ্ধবতী গাভী োদজ লাটগদলও বলেগুটল থোি োদজই লাদগ িা। তাই

টপতা-মাতা থেহবদে টেশুদের মুখ েুম্বি েদর এবাং থপ্রমাসটিবদে স্বামী-স্ত্রী পরস্পদরর
মুখ েুম্বি েটরো োদে। যাহাদে েুম্বি েরা হে, তাহার মমতাদবাধ বা সু খািু ভূটত োো

আরব থেদের থলাদে পুর্যাদেশই হউে আর থভাজাদেশই হউে, বাহুলযরূদপ থগাহতযা

আবেযে। যাহার মমতাদবাধ বা সু খািু ভূটত িাই, তাহাদে েুম্বি েরার থোি মূ লয োটেদত

েটরদতি। োদজই ঐ থেেীে ধমশোস্ত্রগুটলদতও থগাহতযার বযবস্থা থেখা যাে। পোন্তদর
ভারতবেশ টেরোলই েতটেপ্রধাি থেে। এদেদে থগাজাটত মািু দের পরম উপোরী পশু।

পাদর িা। ‘থহজরল আদসাোে’ থেতিাটবহীি এেখণ্ড টিদরি পাের মাে। উহাদে েুম্বি
েটরবার উপোটরতা টে? উহাদে েুম্বি েটরদল তাহাদত আোহতা’লা খুটে হি থেি?

েতটেোদজর সহােে বটলো আযশগর্ থগাহতযা অিযাে মদি েটরদতি। তাই তাহাদের

টিজশীব ও অদেতি এেখািা োদলা পােরদে এদতাটধে সম্মাি প্রেেশদির োরর্ — উহা

ধমশোদস্ত্রও ‘থগাহতযা মহাপাপ’ বটলো উদেখ আদে। আযশগর্ মদি েটরদতি — গাভী
আমাটেগদে েু গ্ধোি েদর, সু তরাাং থস মাটে-সমতুলযা এবাং বলে েতটেোদজর সহােে

থবদহস্তী পাের। তাহাই িে টে? এেো হজরত ওমর (রা.) োবার থহজরল আদসাোে

হইো আমাটেগদে প্রটতপালি েদর, তাই থস টপতত-সমতুলয, োদজই উহারা আমাদের
সম্মাদির ও পূ জার পাে। অটধেন্তু টহেুগর্ োগ ভের্ েদর, অেে েু গ্ধোতত বটলো োগী
ভের্ েদর িা। টেন্তু ‘েু গ্ধোতত’ বটলো থোি পশুর প্রটত মুসলমািদের েততজ্ঞতা িাই।
েতটেপ্রধাি থেেগুটলদত আজও বযাপে থেদে গরুর দ্বারা েতটেোজ েটলদতদে। যটেও
ক্বটেৎ ট্রাটরাটে দ্বারা যাটন্ত্রে োোবাদের থেষ্টা েটলদতদে, উহা েদব থয গরুর োটহো
টমিাইদব, তাহা আজও বলা যাে িা। সু তরাাং েতটেপ্রধাি থেেগুটলদত থগাহতযা েটতজিে
িে টে?

২২। পাের েুম্বি থেি?
থয সেল ধমশপ্রার্ মুসলমাি পটবে মক্কা েহদর হজ্বটক্রো সম্পােি েটরদত যাি তাাঁহাদের
েতগুটল টবদেে িীটত পালি েটরদত হে। যো — তওোফ (োবাগত হ প্রেটের্), পত ৭৯

পােরদে সদম্বাধি েটরো বটলোটেদলি, “থহ োদলা পাের, যটে রসু লুোহ (ে.)
থতামাদে েুম্বি িা েটরদতি, তদব আটম থতামাদে েুম্বি থতা েটরতামই িা, বরাং
োবাগতহ হইদত বটহষ্কতত েটরো থতামাদে েূ দর টিদেপ েটরতাম।” [১৫]
থজযাটতটবশজ্ঞািীগর্ বদলি থয, সু েূর অতীতোদল থোি িেদের আেেশদর্র ফদল সূ দযশর
জ্বলন্ত বাষ্পীে থেদহর খাটিেিা টেন্ন হইো েূ রাদন্ত টগো েুণ্ডলী পাোইদত পাোইদত
পত টেবীর জি হে। প্রেমত উহা জ্বলন্ত বাষ্পাোদর টেল। ক্রদম েীতল হইো তরল
অবস্থাপ্রাপ্ত হে। োলক্রদম আরও েীতল হইো পত টেবীর বটহভশাগ েটেি হইদত োদে।
টেন্তু অভযন্তরভাগ তরল অবস্থােই োদে। পত টেবীর বটহরাবরর্ েীতল ও েটেি হইো
সঙ্কুটেত হইবার ফদল ভূ -গভশস্থ তরল পোদেশর উপর থয পটরমার্ োপ পটড়দত োদে,
অভযন্তরভাদগর তরল পোেশ তাপ তযাগ েটরো ঐ পটরমার্ সঙ্কুটেত হইদত িা পাটরো
সমে সমে পত টেবীর বটহরাবরর্ থভে েটরো থফাোরার আোদর ঊদধশ উটেদত োদে।
এইরূপ তরল পোদেশর উদ্গীরর্ সমে সমে এত অটধে েটিসম্পন্ন হইত থয, পত ৮০

উহা পত টেবীর মাধযােেশর্ েটির বাটহদর েটলো যাইত এবাং মহাোদের েীতলস্পদেশ েীতল

জগদতর যাবতীে জীদবর িাটে এেই সমদে সত টষ্ট হইোটেল। টেন্তু জগদতর টবটভন্ন জীদবর

হইো েটেি পােদরর আোর প্রাপ্ত হইত ও মহাোদে ইতস্তত ভাটসো থবড়াইত। োলক্রদম

থেহ যো — পশু, পাখী, েীি, পতে ইতযাটে থোি স্থাদির মাটির দ্বারা থোোে বটসো

পত টেবী আরও েীতল ও েটেি হইো প্রার্ীবাদসর থযাগয হইোদে এবাং মহাোদে ঐ

েখি সত টষ্ট েরা হইোটেল এবাং আেদমর পত টেবীদত আগমদির পূ দবশই উহারা এখাদি

ভাসমাি পােরগুটল আজও ভাটসো থবড়াইদতদে। উহারা মহাোদে ভাটসো থবড়াইদত

বাংেটবস্তার েটরোটেল টেিা, উহাদের অদিদের সাদে অদিে টবেদে মািু দের

থবড়াইদত থোি থোি সমে পত টেবীর মাধযােেশদর্র সীমার টভতদর আটসো পদড় এবাং

থসৌসােত দেযর োরর্ টে এবাং আেদমর থেহ ও টবটভন্ন জীদবর থেহ এেই বস্তু দ্বারা সত টষ্ট

পত টেবীর আেেশদর্র ফদল ভূ পটতত হইদত োদে। ভূ পটতত হইবার সমে বােু র ঘেশদর্

হইোটেল টে?

উহারা প্রেমত উত্তপ্ত হে, পদর জ্বটলো উদে। ঐ সেল পােরদে ‘উোটপণ্ড’ বদল। টেন্তু

আেম হইদত আেমী বা মািু ে জাটতর উৎপটত্ত — এই মতবাদের পযশাদলােিাে উপদরাি

১৬

সাধারর্ থলাদে বদল ‘তারা খসা’।

উোটপণ্ডগুটল ওজদি েু ই-টতি েিাে হইদত টবে-

পাঁটেে মর্ বা তদতাটধে ভাটর হইো োদে। থয সেল উোটপণ্ড আোদর থোি, তাহারা
জ্বটলো মধযপদে টিঃদেে হইো ভদস্ম পটরর্ত হে এবাং থযগুটল আোদর বড়, তাহারা
জ্বটলো টিঃদেে হইদত পাদর িা, আধাদপাড়া অবস্থাে সেদে ভূ পটতত হে। েহদির ফদল
সাধারর্ত উহাদের রাং হে োদলা।
ঐ রেম থোি উোটপণ্ড থলাোলদে পটতত হইদল থলাদে উহা সাংগ্রহ েটরো সযদত্ন রো
েদর। ঐরূপ সাংগত হীত অদিে আধদপাড়া উোটপণ্ড বড় বড় টমউটজেদম টবদেেত
েটলোতা টমউটজেদমও রটেত আদে। পরীো েটরো থেখা টগোদে থয, উোর থেহ ও
পত টেবীর মাটি-পাের এেই উপাোদি গটেত। সু তরাাং বুঝা যাইদতদে থয, উোটপণ্ডগুটল
পত টেবীর অাংেটবদেে এবাং সু েূর অতীতোদল উহারা পত টেবীদতই টেল।

প্রশ্নগুটল স্বতই মদি উটেত হে এবাং আরও থয সেল প্রশ্ন জাদগ, তাহার সামািয আদলােিা
েরা যাইদতদে।
মািু দের রদির প্রধাি উপাোি — থশ্বত েটর্ো, থলাটহত েটর্ো, জল ও লবর্ জাতীে
টেেু পোর্ে এবাং থেহ টবদেের্ েটরদল পাওো যাে — থলৌহ, োবশি, ফসফরাস ও
গন্ধোটে েটতপে থমৌটলে পোেশ। অিযািয জীদবর রদির উপাোিও উহাই থেি?
জীবগর্ আহার েদর তাহাদের থেদহর স্বাভাটবে েে পূ রদর্র জিয। ইহাদত থেখা যাে
থয, থেদহর থয বস্তু েে হইদতদে, তাহা পূ রর্ েটরবার জিযই আহাদরর প্রদোজি।
জীবজগদত যখি খােয-খােে সম্পেশ টবেযমাি, তখি উহাদের থেহ গেদির উপাোিও
হইদব বহুল পটরমাদর্ এে। থযমি — বাঘ মািু ে ভের্ েদর, মািু ে মাে আহার েদর,
আবার মাদেরা থপাো-মােড় খাইো বাাঁটেো োদে ইতযাটে। ইহা হইদত বুঝা যাইদতদে

‘থহজরল আদসাোে’ পােরখািা ঐরেম এেখণ্ড উোটপণ্ড িে টে?

থয, উহাদের এদের েরীদরর েেমাি পোেশ অপদরর েরীদর বতশমাি আদে। মাততহীি

পঞ্চম প্রস্তাব

টেশু যখি থগােু গ্ধ পাদি জীবি ধারর্ েটরদত পাদর, তখি গাভী ও প্রসূ টতর থেদহর

[প্রেতটত টবেেে]

থিগ, জলাতঙ্ক ইতযাটে থরাগসমূ হ ইতর প্রার্ী হইদত মািবদেদহ এবাং মািবদেহ হইদত

উপাোি এে িে টে?
ইতর প্রার্ীদত সাংক্রটমত হইদত পাদর। ইহাদত উহাদের টিসু (Tissue) ও রদির সােত েয

১। মািু ে ও পশুদত সােত েয থেি?

প্রমাটর্ত হে িা টে?

ধমশাোযশগর্ বদলি থয, যাবতীে জীদবর মদধয মািু ে আোহতা’লার েদখর সত ষ্ট জীব। পটবে

ো, েটফ ও মােে জাতীে দ্রবযাটে গ্রহদর্ এবাং েতে টবোি দ্রবয প্রদোদগ মািু ে ও পশুর

মক্কার মাটির দ্বারা থবদহদস্তর মদধয আেদমর মূ টতশ গটেত হইো থবদহদস্তই তাাঁহার োটেবার
স্থাি টিটেশষ্ট হইোটেল।

পত ৮১

এেই লের্ প্রোে পাে। ইহাদত উভদের থপেী (Muscle) ও োেু র (Nerve) সােত েয
প্রমাটর্ত হে িা টে?

পত ৮২

থগা-মটহোটে থলামে প্রার্ী, মািু েও তাহাই। উহাদের েরীদর থযরূপ পরজীবী বাস েদর,

টবদেেত টেম্পাঞ্জী, গটরলা ও বািদরর সটহত মািু দের আেতটত ও প্রেতটতর সােত েয যদেষ্ট।

মািু দের েরীদরও তদ্রুপ উেুিাটে পরজীবী বাস েদর। প্রজিি োদযশ মািু ে ও অিযািয

ইহার োরর্ ক্রমটববতশি িে টে?

স্তিযপােী জীদবর টবদেে থোি পােশেয িাই। পূ বশরাগ, থযৌিটমলি, ভ্রূদিাৎপােি, সন্তাি

২। আোে টে?

প্রসব ও প্রটতপালি সেলই প্রাে এে রেম থেি?
মািু দের সন্তাদিাৎপােদির েটির টবোে হে থযৌবদি। এই েটির (িারীর) পাটেশব
টবোেদে বলা হে ‘রজঃ’। জীবমাদেই রজঃ িা োটেদলও স্তিযপােী প্রাে সেল জীবদেই
রজঃেীলা হইদত থেখা যাে। তদব টবটভন্ন জীদবর থযৌবদি থপৌঁটেবার বেস, ‘রজঃ’-এর
লের্ ও টস্থটতোল এে িদহ। তোটপ এেজি মািবীর রজঃ বা ঋতুর অন্তর এে মাস
(সাধারর্ত ২৮টেি) এবাং এেটি বািরীরও ঋতুর অন্তর এে মাস; আর এেজি মািবীর
গভশধারর্োল েে মাস (েে ঋতুমাস — ২৮০ টেি) এবাং এেটি গাভীরও ঐরূপ। ইহার
োরর্ টে? টবদেেত আটে িারী টবটব হাওো িাটে রজঃেীলা হইোটেল গেম থোঁড়ার
ফদল, টেন্তু অিযািয স্তিযপােী প্রার্ীেুল রজঃেীলা হে থেি?
মািু দের িযাে পশুপাটখদেরও সন্তািবাৎসলয এবাং সামাটজেতা আদে। সদবশাপটর মািু দের
ভাো আদে। টেন্তু পশু-পাখীদের ভাো টে আদেৌ িাই? মািু ে থযরূপ আহ, উহ, ইস
ইতযাটে অদিে প্রোর েে দ্বারা হেশ, টবোে, ভে, থক্রাধ, ঘত র্া ইতযাটে মািটসে ভাব বযি
েদর, তদ্রুপ অদিে ইতর প্রার্ীও েতগুটল সাদঙ্কটতে েে দ্বারা মদিাভাব বযি েটরো
োদে। গত হপাটলত েুেুদরর থঘউদঘউ েদের পাাঁেটি রেমদভে আদে। ইহাদত েত্রুর
আগমি থবাধে েে, হদেশর েে, থবেিার েে ইতযাটে লটেত হে। গত হপাটলত থমারগ
প্রাে বাদরাটি েে বযবহার েদর। গাভীর হাম্বা রদব টতি-োটর প্রোর মদিাভাব প্রোটেত
হে। ইতর প্রার্ী েো থয এদেবাদরই বটলদত পাদর িা, এমি িদহ। মেিা, টিো, োোতুো
ইতযাটে পাখীরা মািু দের মতই েো বটলদত থেদখ। তাহা হইদল মািু ে ও জীব-জন্তুর
ভাোে পােশেয থোোে? শুধু ধারাবাটহেতা ও বযাপেতাে িে টে?
গরু, থঘাড়া, হাটত, বাঘ, টেোল, টবড়াল ইতযাটে পশুরা পঞ্চ ইটন্দ্রে টবটেষ্ট স্তিযপােী জীব,
মািু েও তাহাই। ঐ সেল পশুর ও মািু দের রি, মাাংস, থমে, মিা, অটস্থ ইতযাটে এবাং
অভযন্তরীর্ থেহযন্ত্র — হৃৎটপণ্ড, ফুসফুস, িীহা, যেতত, মূ েযন্ত্র, পােস্থলী ইতযাটের গেি,
টক্রো, সাংদযাজি ও অবটস্থটত তুলিা েটরদল টবদেে পােশেয লটেত হে িা। পত ৮৩

‘আোে’ বটলদত সাধারর্ত শুিযস্থাি বুঝাে। টেন্তু থোি থোি ধমশাোযশ বটলো োদেি থয,
আোে সাতটি। ইহা টেরূদপ হে? যাহা শুিয, তাহা সাংখযা দ্বারা সূ টেত হে টেরূদপ?
যাাঁহারা আোেদে সাংখযা দ্বারা টবভি েদরি, তাাঁহারা ‘আোে’ বটলদত ‘গ্রহ’থে বুদঝি?
টেন্তু গ্রহ থতা সাতটি িদহ, িেটি (অধু িা ১০টি)। টহেু, থবৌদ্ধ, খতষ্টাি ও মুসলমাি ইতযাটে
ধমশ প্রবতশি ও তৎসাংক্রান্ত োস্ত্রাটে প্রর্ের্োল পযশন্ত পটরটেত গ্রদহর সাংখযা টেল েেটি।
তদব রাহু, থেতু ও সূ যশদে গ্রহেদল ধটরো িামেরর্ হইোটেল িবগ্রহ। প্রেততপদে সূ যশ
গ্রহ িদহ এবাং রাহু ও থেতু হইল েন্দ্র ও পত টেবীর োো। প্রেতত গ্রহ হইল বুধ, শুক্র,
পত টেবী, মেল, বত হস্পটত ও েটি — এই েেটি। গ্রহরা আোে বা শুিয িদহ।
থেহ থেহ সপ্তাোেদে পোদেশর বতোরী বটলো মদি েদরি। তাহারা বদলি থয, আোে
প্রেমটি জদলর, টদ্বতীে থলৌদহর, তততীে তাদম্রর, েতুেশ স্বদর্শর বতোরী। উহারা আরও বদলি
থয, োদে ঝুলাি আদলার মত েন্দ্র, সূ যশ ও িেোটে আোদে ঝুলাি আদে। টেন্তু এ সদবর
প্রমার্ টেেু আদে টে? থোি থোি ধমশদবত্তা আোদের েূ রত্ব টির্শে েটরো টগোদেি।
থেিিা বলা হইো োদে থয, পত টেবী হইদত প্রেম আসমাি ও তেূ দধশ প্রদতযে আসমাি
হইদত প্রদতযে আসমাি ও তেূ দধশ প্রদতযে আসমাি হইদত প্রদতযে আসমাি পাাঁেেত
বৎসদরর পে েূ দর েূ দর অবটস্থত।
থোি গটতর সাহাদযয েূ রত্ব টির্শে েটরদত হইদল থসই গটতর থবগও জািা েরোর। থস
যু দগ থরল, টষ্টমার বা হাওোই জাহাজ টেল িা। সাধারর্ত পাদে হাাঁটিোই পে েটলদত
হইত। ‘পাাঁেেত বৎসদরর পে’ এই বটলো যাাঁহারা আোদের েূ রত্ব টির্শে েটরোদেি,
তাাঁহারা উহা — হাতী, থঘাড়া, উি, গাধা বা মািু দের গটত অেবা হাাঁিা গটত, িা থেৌঁদড়র
গটত তাহা টেেু বদলি িাই। থস যাহা হউে, মািু দের পাদে হাাঁিা গটতই মাইদল টহসাব
েটরো থেখা যাে থয, ধমশীে মদত থোি আোদের েূ রত্ব েত মাইল।
যোরীটত আহার ও টবশ্রাম েটরো এেজি থলাে সাধারর্ত বেটিে টবে মাইল পে েটলদত
পাদর। তাহা হইদল এে োন্দ্র বৎসদর অেশাৎ ৩৫৪ টেদি েটলদত পাদর

পত ৮৪

৭ হাজার ৮০ মাইল। সু তরাাং পাাঁেেত বৎসদর েটলদত পাদর ৩৫ লে ৪০ হাজার মাইল।

উপর ২৪ ঘন্টাে এেবার ঘুরপাে খাে। ইহাদতই টেবারাটে হে এবাং সূ যশদে গটতেীল

ধমশীে মদত ইহা প্রেম আোদের েূ রত্ব অেশাৎ েদন্দ্রর েূ রত্ব। টেন্তু টবজ্ঞািীদের মদত পত টেবী
হইদত েদন্দ্রর েূ রত্ব প্রাে ২ লে ৩৯ হাজার মাইল। উপদরাি টহসাবমদত েতুেশ আোদের

বটলো আমাদের ভ্রম হে।

েূ রত্ব অেশাৎ সূ দযশর েু রত্ব ১ থোটি ৪১ লে ৬০ হাজার মাইল। টেন্তু টবজ্ঞািীদের মদত

জােগাে োাঁড়াইো িাই। পত টেবীর আটহ্নে গটত এবাং বাটেশে গটতর িযাে সূ দযশরও েু ইটি

উহা প্রাে ৯ থোটি ৩০ লে মাইল। থস যাহা হউে, আোদে থয সমস্ত থজযাটতষ্ক আদে,
থজযাটতটবশজ্ঞািীগর্ উহার েূ রত্ব প্রাপ্ত হইোদেি যাটন্ত্রে ও গাটর্টতযে সূ দে। টেন্তু ধমশগুরুগর্
উহা পাইদলি থোোে টে সূ দে?

যটেও ‘সূ যশ এে জােগাে োাঁড়াইো আদে’ — ইহা বলা হইল, টেন্তু প্রেততপদে সূ যশ এে
গটত আদে। সূ যশ স্বীে থমরুেদণ্ডর উপর প্রাে ২৭ টেদি এেবার ঘুরপাে খাইদতদে এবাং
থস আমাদের িেেজগদতর বযাদসর

১
৩

েূ দর োটেো প্রটত থসদেদণ্ড প্রাে ১৭৫ মাইল থবদগ
১৭

িেেজগদতর থেন্দ্রদে প্রেটের্ েটরদতদে।

ইহার এেপাে থেে েটরদত সূ দযশর সমে

ধমশীে মদত প্রেম আোে জদলর বতোরী এবাং েন্দ্র থসই জদল ভাটসদতদে। অধু িা প্রেম

লাদগ প্রাে সাদড় বাইে থোটি বৎসর। টেন্তু মািু ে তাহার সহজ েত টষ্টদত সূ দযশর এই েু ইটি

আোদে অেশাৎ েদন্দ্রর থেদে মািু ে যাওো-আসা েটরদতদেি এবাং তাাঁহারা থেটখদতদেি

গটতর থোিটিরও সন্ধাি পাে িা।

থয, েন্দ্র ভাটসদতদে েূ দিয এবাং থসখাদি জদলর িাম-গন্ধও িাই।

থস যাহা হউে, টেবা-রাটের থয টতিটি োরর্ বটর্শত হইল, ইহার মদধয প্রামার্য ও গ্রহর্ীে

োস্ত্রীে মদত েতুেশ আোদের েূ রত্ব থেড় থোটি মাইদলরও েম। অেে আধু টিে টবজ্ঞািীগর্
৩ থোটি মাইদলরও অটধে েূ দর শুক্র ও মেল গ্রদহ রদেি থপ্ররর্ েটরদতদেি। টেন্তু
থোোও থলাহা, তামা বা থসািার আোে (োে) থেটখদতদেি িা, সবিাই শুিয।

থোিটি?

৪। পতটেবী টেদসর ওপর প্রটতটষ্ঠত?
থেহ থেহ বদলি থয, পত টেবী এেটি বলদের েত দের উপর আদে। থেহ বদলি, পত টেবী

ধমশগুরুদের আোে টবেেে বর্শিাগুটল অলীে েল্পিা িে টে?

এেটি মাদের উপর এবাং থেহ বদলি, পত টেবী জদলর উপর অবটস্থত। তাহাই যটে হে,

৩। টেবা-রাটের োরর্ টে?

তদব থসই মাে, বলে বা জল টেদসর উপর অবটস্থত? অধু িা বহু পযশিে জল ও স্থল

সাধারর্ত আমরা থেটখো োটে থয, সূ যশ প্রতযহ পূ বশটেে হইদত উটেত হইো পটশ্চমটেদে

এবাং টবমািপদে পত টেবী প্রেটের্ েটরদতদেি। টেন্তু তাাঁহারা থেহ ওসদবর সাোত পাি

অস্ত যাে। টেন্তু সূ যশ থতা থোি জীব িে থয, থস টিদজই থেৌড়াইদত পাদর। তদব থস েদল
টে রেম? ইহার উত্তদর থেহ থেহ বটলো োদেি থয, েতুেশ আসমাদি এেখািা থসািার

িা থেি? টবদেেত পত টেবী যটে বলদের েত দের উপর অবটস্থত োদে, তদব থসই বলেটির

থিৌোে সূ যশদে রাটখো ৭০ হাজার থফদরস্তা সূ যশসহ থিৌোখািা িাটিো পূ বশটেে হইদত

আধু টিে পটণ্ডতগর্ বদলি থয, পত টেবী থোি টেেু র উপরই প্রটতটষ্ঠত িদহ। পত টেবীর থোি

পটশ্চমটেদে লইো যাে ও সারারাত আরদের িীদে বটসো আোহর এবােত েদর এবাং

েত েযমাি অবলম্বি িাই। ইহার সেল টেদেই আোে বা শুিযস্থাি। ফুিবল থখদলাোদড়র

প্রাদত পুিরাে সূ যশ পূ বশটেদে হাটজর হে (প্রচ্ছে দ্রষ্টবয)। পোন্তদর টহেুদের পুরার্োদস্ত্র
টলটখত আদে থয, েেযপ মুটির ঔরদস তৎপত্নী অটেটতর গদভশ সূ দযশর জি হে। এই থহতু

পািাহাদরর বযবস্থা টে? (প্রচ্ছে দ্রষ্টবয)

পাদের আঘাদত এেটি ফুিবল থযমি ভিভি েটরো ঘুটরদত ঘুটরদত আোদে (েূ দিয)
েটলদত োদে, পত টেবীও তদ্রুপ সূ যশদে থেন্দ্র েটরো উহার আেেশদর্ বাাঁধা োটেো শুদিয

সূ দযশর আর এে িাম ‘আটেতয’। ইটি সপ্ত অশ্বযু ি রদে েটড়ো আোে ভ্রমর্ েদরি এবাং

ঘুটরদতদে। সূ দযশর োটরধাদর এেবার ঘুটরো আটসদত পত টেবীর সমে লাদগ ৩৬৫ টেি ৬

অরুর্ ঐ রদের সারটে।

ঘন্টা। ইহাদে বলা হে থসৌরবৎসর বা ‘বৎসর’। বাস্তব ঘিিা ইহাই িে টে?

থজযাটতটবশে পটণ্ডতগর্ বটলো োদেি থয, সূ যশ এে জােগাে োাঁড়াইো আদে আর তাহা
হইদত প্রাে ৯ থোটি ৩০ লে মাইল েূ দর োটেো পত টেবী স্বীে থমরুেদণ্ডর

পত ৮৫

পত ৮৬

৫। ভূ টমেদম্পর োরর্ টে?
থেহ থেহ বদলি থয, পত টেবীধারী বলে ভারাক্রান্ত হইো েখিও েত ে পটরবতশদির থেষ্টা
েদর এবাং তাহার ফদল পত টেবী েটম্পত হে। যটে ইহাই হে, তদব এেই সমদে পত টেবীর
সেল অঞ্চদল ভূ টমেম্প হে িা থেি?
ভূ তত্ত্বটবে পটণ্ডতগদর্র মদত — আদিেটগটরর অিু যৎপাত ও ভূ গভশস্থ অটতেে উষ্ণ গটলত
পোদেশর হোৎ স্পদেশ ফািল পদে প্রদবে েরা সামুটদ্রে জদলর বাষ্পীে রূপ ধারদর্ উহা
টবদস্ফারদর্র থেষ্টা বা অেস্মাৎ ভূ স্তর ধ্বটসো যাওো ইতযাটে োরদর্ ভূ টমেম্প হে।
আদলােয েু ইটি মদতর মদধয গ্রহর্ীে থোিটি?

৬। বজ্রপাত হে থেি?

থশ্রর্ীর থমঘ জটমো োদে, টেন্তু উহার সেল থশ্রর্ীর থমদঘ বজ্রপাত হে িা থেি? থেৌেেত
বৎসর পূ দবশ পত টেবীদত বজ্রপাত টেল িা টে?
সেরাের থেখা যাে থয, অদপোেতত উাঁেু স্থাদিই বজ্রপাত হে থবেী। যো — মাদের উেু
েসযদেে, বাগাদির তাল-িাটরদেলাটে বত ে, েহদরর উেু োলািাটে, এমিটে মসটজদের
েূ ড়াদতও বজ্রপাদতর েো থোিা যাে। েেতাি টে ঐ সমস্ত উেু জােগােই বাস েদর?
টহেুগর্ বটলো োদেি থয, েধীটে মুটির অটস্থ দ্বারা বজ্রবার্ বতোরী এবাং উহা বযবহার
েদরি থেবরাজ ইন্দ্র, তাাঁহার েত্রু টিপাদতর জিয। ‘বজটমটিশ্চ সু মন্তুশ্চ ববেম্পােি এবাং
ে। পুিস্তযঃ পুলদহা টজষ্ণু েদড়দত বজ্র বারো’—এই মন্ত্রটি উচাটরত হইদল থসখাদি
১৮

বজ্রপাত হে িা।

পোন্তদর মুসলমািগর্ বটলো োদেি, ‘লা হওলা অলা েুোতা

ইোটবোদহল আটলউল আটজম’ — এই োলাম পাে েটরদল থসখাদি বজ্রপাত হেিা।

থোি থোি ধমশপ্রোরে বটলো োদেি থয, স্বগশরাজয হইদত টবতাটড়ত হওোর পদরও

এসদবর পরীোমূ লে সতয টেেু আদে টে?

েেতাি স্বগশরাদজয প্রদবে েটরদত পাটরত এবাং আোহ েততশে পত টেবীদত প্রদযাজয ভটবেযৎ

টবজ্ঞািীগর্ পরীো েটরো থেটখোদেি থয, বজ্রবারে (Lightning proof) বযবহার

োযশাবলীর টিদেশে পূ বশাদহ্নই জাটিো আটসো পত টেবীদত ভটবেযদ্বার্ী েটরত। পত টেবীর থলাে
েেতাদির ভটবেযদ্বার্ী সফল হইদত থেটখো তাহার উপর টবশ্বাস স্থাপি েটরত। অেশাৎ
েেতাি যাহার মুখ টেো ভটবেযদ্বার্ী েরাইত, তাহাদেই থলাদে ভগবাদর্র িযাে টবশ্বাস
েটরত এবাং সবশেটিমাি আোহর েো এদেবাদরই ভুটলো যাইত। এইরূদপ েেতাি
থখাোতা’লার টবরুদ্ধােরর্ েটরত এবাং থলােটেগদে েুপদে লইো যাইবার সু দযাগ পাইত।
টেন্তু হযরত থমাহাম্মে (ে.)-এর জদির পদর স্বগশরাদজয েেতাি যাহাদত প্রদবে েটরদত
িা পাদর এবাং উপদরাক্ত পদ্ধটতদত মািু েদে টবপদে টিদত িা পাদর, এজিয থখাোতা’লা
েেতাদির স্বগশরাদজয প্রদবে টেরতদর টিটেদ্ধ েটরো থেি এবাং থফদরস্তাগর্ েড়া হুেুম
টেো থেি, থযি েেতাি আর স্বগশরাদজয প্রদবে েটরদত িা পাদর। অটধেন্তু েেতাি
টবতাড়দির অস্ত্রস্বরূপ থফদরস্তাগর্দে বজ্রবার্ প্রোি েদরি। যখিই েেতাি স্বগশরাদজয
প্রদবদের থেষ্টা েদর, তখিই থফদরস্তগর্ েেতাদির উপর বজ্রবার্ টিদেপ েদরি। উহাদে
আমরা ‘বজ্রপাত’ বটলো োটে।
উপদরাি টববরর্ যটে সতয হে, তদব সেল সমে এবাং টবিা থমদঘ বজ্রপাত হে িা থেি?
েীত ঋতুদত বজ্রপাত হইদত থোিা যাে িা থেি? সাধারর্ত আোদে োটর পত ৮৭

েটরদল থসখাদি বজ্রপাত হে িা। েহদর উেু োলািাটে বতোর েটরো ইটঞ্জটিোরগর্ উহার
উপদর ‘বজ্রবারে’ সটন্নদবটেত েদরি এবাং তাহাদত বজ্রপাত হইদত োলািাটে রো পাইো
োদে। তদব টে বজ্রবারে থেটখোই েেতা েূ র হে? যটে তাহাই হে, তদব েেতাি েূ র
েটরবার জিয অিযরূপ থোদসস িা েটরো ‘বজ্রবারে’ বযবহার েরা হে িা থেি?
বজ্রপাত সম্বদন্ধ ববজ্ঞাটিে তেয টেেু িা জটিল। তদব সাংটেপ্ত এইরূপ — গ্রীস্মোদল থোি
থোি অঞ্চদল সমেটবদেদে বােু র ঊধশগটত হে। ঐ সমে ঐ অঞ্চদলর আোদে যটে থমঘ
োদে এবাং থসই থমদঘর জলীে বাষ্প ঘিীভূ ত হইো যটে টিেগটতসম্পন্ন হে, তাহা হইদল
থসই টিেগটতসম্পন্ন থমঘ ঊধশগটতসম্পন্ন বােু র সাংঘদেশর ফদল সমে সমে থমদঘর জলের্া
ভাটেো অর্ু ও পরমার্ুদত পটরর্ত হে। সাংঘদেশর মাোটধদেয থোি থোি সমে আবার ঐ
সেল পরমার্ু হইদত ইদলক্ট্রি ও থপ্রািি মুি হইো পদড়। ইহার ফদল থমদঘর মদধয টবেু যৎ
সত টষ্ট হে। এইরূপ টবেু যৎযু ি থমঘ আোদে োটেদল তটন্নে ভূ টমদত আর এেেফা টবেু যৎ
সত টষ্ট হে, ইহাদে ‘আটবষ্ট টবেু যৎ’ বদল। এইরূপ অবস্থাে আোদের টবেু যৎ ও মাটিস্থ আটবষ্ট
টবেু যদতর মদধয পরস্পর আেেশর্ েটলদত োদে। মাটিস্থ আটবষ্ট টবেু যৎ আোদের টবেু যদতর
সদে টমটেবার জিয ভূ পত দষ্ঠর অদপোেতত উেু স্থাদি যাইো উটে মাটরদত োদে।
টবেু যতাটশ্রত স্থািটি সূ োগ্রবৎ হইদল থসখাদি টবেু যৎ জটমদত পাদর িা, অদল্প
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অদল্প মুি হইো আোদের টবেু যদতর সদে টমটেো যাে। টেন্তু ঐ স্থািটি সূ োগ্রবৎ িা
হইদল থসখাি হইদত টবেু যৎ মুি হইদত পাদর িা। বরাং ক্রমে জটমো েটিোলী হইদত
োদে। আোদের থমদঘ থয টবেু যৎ োদে, তাহা হইদত মাটির আটবষ্ট টবেু যদতর েটি থবেী
হইদল, তাহা আোদের টবেু যৎদে িাটিো ভূ পাটতত েদর। এইভাদব আোদের
টবেু যৎপতিদে আমরা আমরা বজ্রপাত বটল। টবেু যৎপতদির তীব্রগটতর পদে থয সেল
বােবীে পোেশ ও ধূ টলের্া োদে, উহা জ্বটলো তীব্র আদলার সত টষ্ট হে এবাং বােু েম্পদির
ফদল হে েে।
টপ্রে পােে-পাটেোগর্, এেিু অিু ধাবি েটরদলই বুটঝদত পাটরদবি থয, বজ্রপাত থেি
উেুস্থাদি হে, থেি সেল থমদঘ ও েীতোদলর থমদঘ হে িা, থেি উেু গাে োদে োটেদল
িীেু গাদে হে িা এবাং বজ্রবারে বযবহার েটরদল থেি থসখাদি বজ্রপাত হে িা।

আোহর ‘আরে’ থোোে থোিটেদে জাটি িা। টেন্তু থোি থোি ধমশপ্রোরে বটলো
োদেি থয, রাদে সূ যশ োদে আরদের িীদে। থসখাদি োটেো সূ যশ সারারাত আোহর
এবােত-বদেগী েদর এবাং থভাদর পূ বশাোদে উেে হে।
থসৌর-টবজ্ঞািীগর্ বথলি থয, সূ যশ প্রাে ৮ লে ৬৪ হাজার মাইল বযাসটবটেষ্ট অটিটপণ্ড।
উহার থেদন্দ্র তাপমাো প্রাে ৬ থোটি টিগ্রী এবাং বাটহদরর তাপমাো প্রাে ৬ হাজার টিগ্রী
প্রজ্জ্বলিরত সূ দযশর থেহ হইদত সতত প্রেণ্ড তাপ ও সু তীব্র আদলা টবেীর্শ

হইদতদে এবাং সূ দযশর থসই আদলার সীমার মদধয োটেো পত টেবী টিজ থমরুেদণ্ডর উপর
ঘুরপাে খাইদতদে। ভূ -পত দষ্ঠর থয অাংে যখি সূ দযশর টেদে োদে, তখি থসই অাংদে হে
টেি, অপর অাংদে হে রাটে।
পত টেবীর থয অাংদে আমরা বাস েটর, তাহার টবপরীত টেদে আদে আদমটরো রাজয।
োদজই আমরা যখি সূ দযশর টেদে োটে, তখি আদমটরো োদে টবপরীত টেদে। অেশাৎ
আমাদের থেদে যখি রাটে, তখি আদমটরোে টেি এবাং আমাদের থেদে যখি টেি,
তখি আদমটরোে রাটে। োদজই রাদে সূ যশ োদে আদমটরোর আোদে। এ টবেেটি সতয
িে টে?

আধু টিে পটণ্ডতগর্ বদলি থয, সূ যশদে থেন্দ্র েটরো এে বতুশলাোর েদে ঈেৎ থহলাি
অবস্থাে োটেো পত টেবী বার মাদস এেবার সূ যশদে প্রেটের্ েদর। ইহাদত সূ য-শ রটি
পত টেবীর উপর েখিও খাড়াভাদব এবাং েখিও থতরোভাদব পদড়। সু তরাাং যখি খাড়াভাদব
পদড়, তখি গ্রীস্ম এবাং যখি থতরোভাদব বা থহটলো পদড় তখি হে েীত ঋতু। আদলােয
মত েু ইটির মধয গ্রহর্ীে থোিটি?

৯। থজাোর-ভািা হে থেি?
এবাং যখি শ্বাস গ্রহর্ েদর, তখি ভািা। তাহাই যটে হে, পত টেবীর সব অঞ্চদল এেই

৭। রাদে সূ যশ থোোে োদে?

১৯

থেহ থেহ বদলি থয, থোজদখর দ্বার যখি বন্ধ োদে, তখি েীত ঋতু হে এবাং যখি
থখালা োদে, তখি গ্রীস্ম ঋতু।

থেহ থেহ বটলো োদেি থয, পত টেবীধারী বলে যখি শ্বাস তযাগ েদর তখি থজাোর হে

(ধমশযাজেগর্ আদলােয টবেেগুটল পযশদবের্ েটরো থেটখদবি টে?)

থসটন্টদগ্রি।

৮। ঋতুদভদের োরর্ টে?
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সমে থজাোর বা ভািা হে িা থেি?
টবজ্ঞািীদের মদত থজাোর-ভািার টবদেে োরর্ হইল েদন্দ্রর আেেশর্। ভূ -পত দষ্ঠর থয থোি
স্থাদি েন্দ্র যখি মধযাোদে োদে, তখি থসই স্থাদি েথন্দ্রর আেেশর্ থজারাদলা োদে এবাং
েন্দ্র টেগদন্ত োটেদল তখি আেেশর্ হে েীর্। োদজই েন্দ্র মধযাোদে োটেদল থযখাদি
থজাোর হে, টেগদন্ত োটেদল থসখাদি ভািা। অটধেন্তু ভূ পত দষ্ঠর থয অাংদে যখি থজাোর
বা ভািা হে, তাহার টবপরীত পত দষ্ঠও তাহাই হে, তাহার টবপরীত পত দষ্ঠও তখি থজাোর
বা ভািা হইো োদে। তাই এেই স্থাদি থজাোর বা ভািা হে বেটিে (২৪ ঘন্টা) েু ই
বার।
আদলােয েু ইটি মদতর মদধয বাস্তব থোিটি?

১০। উত্তাপটবহীি অটি টেরূপ?
থোিা যাে থয, বােোহ িমরূে হজরত ইব্রাটহম (আ.)-থে বধ েটরবার জিয ভীের্
অটিেুদণ্ড টিদেপ েটরোটেদলি। টেন্তু আোহতা’লার অসীম েতপাে টতটি মারা যাি িাই
বা তাাঁহার থেদহর থোি অাংে েগ্ধ হে িাই। বস্তুত এই জাতীে ঘিিার োটহিী

পত ৯০

জগদত টবরল িে। টবটভন্ন যু দগর টবটভন্ন থেচ্ছা-োটহিীদত এরূপ অদিে ঘিিার টববরর্

থসখাদি আগুি জ্বদল িা। এই োরদর্ই বত হোেতদির োদের গুটড়দত আগুি ধরাইদল,

পাওো টগোদে।

উহার অভযন্তর বা থেন্দ্রভাগ জ্বদল িা এবাং টবপুল আেতদির োষ্ঠরাটেদত আগুি টেদলও

থসোদল টহেুদের ধারর্া টেল থয, সতী িারী অটিেগ্ধ হে িা। তাই রাম-জাো সীতা

উহার মধযভাদগর োষ্ঠ োদে অেগ্ধ।

থেবীদে অটিপরীো েরা হইোটেল। সীতা েীঘশোল রাবদর্র হাত এোটেিী বটেিী

হজরত ইব্রাটহম (আ.) যখি ভীের্ অটিেুদণ্ড টিটেপ্ত হইোও েগ্ধ হইথলি িা, তখি টে

োোে তাাঁহার সতীদত্ব সদেহবেত তাাঁহাদে অটিেুদণ্ড টিদেপ েরা হে। টেন্তু উহাদত
িাটে তাাঁহার থেোগ্রও েগ্ধ হে িাই। আর আজোল থেখা যাে থয, টেতািদল সতী বা

প্রেতটতর টিেদমর বযটতক্রম ঘটিো অটির োটহো েটি থলাপ পাইোটেল, িা বত হোেতি
থহতু োষ্ঠরাটের অভযন্তরভাগ অটিদজি-এর অভাদব অোহযই টেল?

অসতী, সেল রমর্ীই েগ্ধ হে।

থোিা যাে থয, আদগর টেদি মুটি-ঋটেদের থেহ থেহ েুম্ভব প্রটক্রো দ্বারা িাটে শ্বাস-

ইহাদত মদি হে থয, হেত অটিদেব োহয পোেশ মাদেই েহি েদর, সতী বা অসতী
োহাদেও খাটতর েদর িা, িতুবা বতশমািোদল সতী িারী এেটিও িাই।

প্রশ্বাস বন্ধ রাটখো অেশাৎ অটিদজি োড়া েীঘশ সমে বাাঁটেো োটেদত পাটরদতি। হযরত
ইব্রাটহম (আ.) তাহা জাটিদতি টে? িতুবা টতটি অটিদজিেূ িয স্থাদি বাাঁটেদলি টেরূদপ?

হজরত ঈসা (আ.)-এর জদির প্রাে েু ই হাজার বৎসর পূ দবশ পাটেশ ধদমশর প্রবতশে
থজাদরাোস্টার টিজদেদহ উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢাটলো টেো অদলৌটেে টক্রো থেখাইদতি।

১২। হযরত িু হ িবীর সমদের মহািাবি পতটেবীর সবশে হইোটেল টে?

েযাটপদিাটসোর অন্তগশত িাোিার মটেদর পুদরাটহতগর্ উত্তপ্ত লাল বদর্শর থলাহার উপর
টেো যাতাোত েটরো থলােটেগদে স্তটম্ভত েটরদতি। ভারতবদেশ টবদেেভাদব বাাংলাদেদে
গাজন্নাদের সন্নযাসীগর্ জ্বলন্ত অটিেুদণ্ডর উপর টেো যাতাোত েটরো থলাদের টবশ্বাস
উৎপােি েটরদতি।
জাপাদির ‘টসন্ট’ পুদরাটহতগর্ তাাঁহাদের ‘মাৎসু রী’র (উৎসদবর) সমে অদিে অদলৌটেে
টক্রো থেখাইো োদেি। সবশদেষ্ঠ টক্রোটির িাম ‘হাই ওোতারী’। অেশাৎ জ্বলন্ত আগুদির
উপর টেো যাতাোত েরা। জ্বলন্ত আগুদির উপর টেো পুদরাটহতগর্ থতা হাাঁদিিই, অটধেন্তু
হাত ধটরো েেশেদেরও হাাঁিাইদত পাদরি। ‘টসন্ট’ পুদরাটহতগর্ আর এেটি টবভূ টত প্রেেশি
২৩
েটরো োদেি, উহার িাম ‘েুগা-েু েী’ অেশাৎ ফুিন্ত জদলর দ্বারা োি েরা।

উপদরাি অটিঘটিত টবভূ টতগুটল সম্পদেশ টবশ্বটবখযাত যােু ের (Magician) টপটস সরোর
মহােে বটলোদেি, বতশমাি োদলর ববজ্ঞাটিে গদবের্ার ফদল উহার থভৌটতে
(অদলৌটেে) অাংে েটলো যাইো ‘মযাটজে’ অাংেটি বাটহর হইো পটড়োদে। অেশাৎ টতটি
উহার অটধোাংেই প্রেেশি েটরদত পাটরদতি ও েটরদতি।
বতশমাি ববজ্ঞাটিে গদবের্ার ফদল জািা টগোদে থয, েহদির এেমাে সহােে হইল
‘অটিদজি’। ইহা এে প্রোর বােবীে পোেশ। থযখাদি অটিদজদির অভাব,
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ধমশাোযশগর্ বটলো োদেি থয, হযরত িু দহর সমদে িািাটবধ পাপাোর েরাে মািু ে ধ্বাংস
েরার উদেদেয থখাোতা’লা পত টেবীদত এে গজব (মহািাবি) িাদজল েদরি। েটেে
টেবারাে অটবরাম বত টষ্টর ফদল সমস্ত পত টেবী জদল িুটবো টগোটেল। এমিটে পবশদতর
উপদরও ১৫ হাত জল জটমোটেল। পত টেবীদত মািু ে, পশু, পাখী, েীি, পতোটে থোি
প্রার্ীই জীটবত টেল িা। হযরত িু হ তাহার জাহাদজ থয সেল প্রার্ীদের আশ্রে টেোটেদলি,
মাে তাহারাই জীটবত টেল।
হযরত আেম হইদত হযরত িু হ েেম পুরুে এবাং উি মহািাবি হইোেল হযরত
২০

আেদমর জদির তাটরখ হইদত ১৬৫৬ বৎসর পদর। মাে এে থজাড়া মািু ে হইদত এত
অল্প সমদের মদধয তখি পত টেবীদত মািু ে খুব থবটে জটিদত পাদর িাই। টবদেেত
থসোদলর মািু ে টেল োন্ত ও সরল প্রেতটতর। তোটপ তাহাদের পাপোযশ সহয েটরদত িা
পাটরো আোহ জগতমে মহািাবি-রূপ গজব িাদজল েটরদলি, আর বতশমাদি সহয েদরি
টেরূদপ? বতশমাি জগদত পাপেমশ িাই টে?
ধমশীে মদত ইরাি, তুরাি, ইরাে ও আরদবর থোি থোি অাংদেই তখি থলাদের বসটত
টেল। বােী এটেো, ইউদরাপ ও আটিোে থোি থলােই টেল িা এবাং আদমটরো ও
অদষ্ট্রটলো টেল অজ্ঞাত। এমতাবস্থাে সমস্ত পত টেবী বযাটপো মহািাবি হইবার োরর্ টে
এবাং মািু দের পাদপর জিয অিযািয প্রার্ীরা মটরল থেি?

পত ৯২

মািু দের জীবি হরর্ েরা আজ্রাইল থফদরস্তার োজ। থস আোহর আদেে পাইদল থয

ও োদের অভাব টেল িা টে? টবদেেত োে থেরাইদের যন্ত্র টেল টে? অটধেন্তু ইহারই

থোি সমদে, থয থোি অবস্থােই মািু দের ‘জাি-েবজ’ েটরো টিদত পাদর এবাং গুটিেতে
পাপীর ‘জাি-েবজ’ েরা হেত তাহার এে মুহুদতশর োজ। মািু দের মত তুযই যটে আোহর

মদধয পত টেবীর যাবতীে পশু-পেী ও েীি-পতোটে থজাড়া থজাড়া এবাং যাবতীে গাে-

োময হইত, তদব টতটি আজ্রাইলদে টেো উহা এে মুহুদতশ েরাইদত পাটরদতি। টেন্তু

উি িাবদি িাটে পত টেবীর সেল প্রার্ীই টবিষ্ট হইোটেল, মাে জাহাদজ আটশ্রত েদেেটিই

তাহা িা েরাইো টতটি েটেে টেি স্থােী িাবদির বযবস্থা েটরদলি থেি?

পালার বীজ সাংগ্রহ েটরো জাহাদজ থবাঝাই েটরদলি থোি সমে?
জীটবত টেল। বতশমাি জগদতর প্রার্ীই িাটে ঐ জাহাদজ আটশ্রত প্রার্ীর বাংেধর। তাহাই

ভূ মণ্ডদল জদলর পটরমাদর্র হ্রাস-বত টদ্ধ িাই, আদে শুধু স্থািান্তর ও রূপান্তর। থোি থেদের

যটে হে, তদব মািু ে ও পশু-পাখী থসখাি হইদত আটসদত পাটরদলও, থোঁদো ও োমুেগুটল

উপর থয পটরমার্ বত টষ্টপাত হে, তৎসটন্নটহত সাগরাটের জল থসই পটরমার্ েটমো যাে।

বাাংলাদেদে আটসল টেভাদব?

থেিিা বাষ্পাোদর ঐ জল সাগরাটে হইদতই আটসো োদে, আর জদলর এেটি টবদেে

েষ্ঠ প্রস্তাব

ধমশ এই থয, বাটহদরর থোি েটির প্রদোগ িা হইদলও উহার উপটরভাগ োদে সমতল।

অরারি পবশদতর েতুটেশদেই টভন্ন টভন্ন সাগর অবটস্থত। যো — েতষ্ণ সাগর, োটস্পোি
সাগর, পারসয উপসাগর, থলাটহত সাগর, ভূ মধযসাগর ইতযাটে। অরারি পবশদতর েূ ড়ার
উপর িাটে পির হাত জল জটমোটেল এবাং হজরত িু দহর জাহাজখািা ঐ পবশদতর েূ ড়াে
আিোইোটেল (থতৌটরদত টলটখত অরারি পবশতদে মুসলমািগর্ বদল ‘যুেী’ পাহাড়)। টেন্তু
ঐ পটরমাদর্ সাগরগুটলর জল েটমোটেল টেিা? যটে েটমো োদে, তাহা হইদল সাগদরর
িীেু জদলর সটহত অরারি পবশদতর উেু জল েটেে টেি টস্থরভাদব োাঁড়াইো োটেল
টেরূদপ, জল োত হইেটেল টে?
প্রবল প্রবাদহর ফদল হেত সমুদদ্রর জল আটসো থোি থেে িাটবত েটরদত পাদর এবাং
বােু র থবগ প্রেটমত িা হওো পযশন্ত ঐ জল স্থলভাদগর উপর োাঁড়াইো োটেদত পাদর।
২১

টেন্তু আদলাচ্য িাবদি থোিরূপ বােু প্রবাহ টেল িা, টেল অটবরাম বত টষ্ট।

ঐ িাবদি

থোিরূপ ঝড়-বিযা হওোর প্রমার্ আদে টে?
হজরত িু দহর জাহাজখািা িাটে বেদঘশয ৩০০ হাত, প্রদস্থ ৫০ হাত ও উচতাে ৩০ হাত
টেল এবাং িাবদির মাে সাতটেি পূ দবশ উহা বতোদরর জিয থখাোতা’লার টিেি হইদত
২২

হযরত িু হ ফরমাদেে পাইোটেদলি ।
বতশমাি টবজ্ঞাদির যু দগ থলাহা-লক্কড়, েলেব্জা ও ইটঞ্জি-থমটেদির অভাব িাই। তোটপ
ঐ মাদপর এেখািা জাহাজ মাে সাত টেদি থোি ইটঞ্জটিোর বতোর েটরদত পাদরি িা।
হজরত িু হ উহা পাটরদলি টেরূদপ? িে-িেী ও সাগরটবরল মরুদেদে সূ েধর

পত ৯৩

[টবটবধ]
১। আেম টে আটেমািব?
টহেু মদত ব্রহ্মার মািসপুে ‘মিু ’ হইদত মািদবর উৎপটত্ত। ইহুেী, খতষ্টাি ও মুসলমািদের
মদত ‘আেম’ হইদত আেমী বা মািু দের উৎপটত্ত হইোদে এবাং পারটসেগদর্র মদত
আটেমািব ‘থগওমাি’।
জীবতত্ত্বটবে পটণ্ডতগদর্র মদত জীবসত টষ্টর আটেদত অটতেুদ্র এেদোেটবটেষ্ট জীব ‘এটমবা’
(Ameba) ক্রমটববতশি ও ক্রমটববধশদির ফদল প্রেদম বযাদটটরো, তাহা হইদত স্পঞ্জ, মৎস,
সরীসত প, পশু ইতযাটে বহু জীদব রূপান্তটরত হইো থেদে বি-মািু ে (Anthorpaidape)
ও তাহাদের ক্রদমান্নটতর ফদল বতশমাি সভয মািু ে উৎপটত্ত হইোদে। েদেে থোটি বৎসর
পূ দবশ পত টেবীর অটবটচ্ছন্ন জলরাটেদত ‘এটমবা’ জিলাভ েটরোটেল এবাং টববতশদির ফদল
তাহা হইদত পত টেবীর সবশে িািাটবধ জীব সত টষ্ট হইোদে।
মািু দের আটে জি সম্পদেশ এ সেল টভন্ন টভন্ন মতবাে শুটিো সাধারর্ থলাে থোিও
টসদ্ধাদন্ত থপৌঁটেদত পাদর টে? থয সম্প্রোদের মদধয থয মতবাে প্রেটলত আদে, তাহারা
মািু েদে থসই মতবােই টবশ্বাস েরাইদত োে। টেন্তু সাধারর্ মািু দের মদি ইহাদত থয
সেল প্রশ্ন জাদগ, তাহার টেেু আদলােিা েরা যাে।

পত ৯৪

টহেু মদত মিু র জি ভারদত এবাং খতষ্টািাটে থসটমটিে জাটতর মদত আেদমর প্রেম

খতষ্টপূ বশ ৪০০৪ সাদল

হজরত আেম সত ষ্ট হি।

বাসস্থাি আরব থেদে। অিযািয থয থোি মদতই হউে, মািু দের আটে জি এটেোর

খতষ্টপূ বশ ৩০৭৪ সাদল

হজরত আেদমর মত তুয হে।

খতষ্টপূ বশ ৪২৪১ সাদল
হে।

টমেদর টসটরোস িেদের আটবষ্কার হইদত বেশ গর্িা আরম্ভ

বাটহদর িে।
আটে মািব যটে এটেোেই জিলাভ েটরো োটেত, তাহা হইদল বাংেবত টদ্ধর সদে সদে
এটেোর টবটভন্ন অঞ্চদল এবাং ইউদরাপ ও আটিোর মদধযই বসটত টবস্তার ঘটিত। থেিিা
ইহারা পরস্পর প্রাে অটবটচ্ছন্ন। টেন্তু আদমটরো ও অদষ্ট্রটলোর আটেম অটধবাসীগর্ টে
প্রোদর জটিল? েলম্বাস সাদহদবর আদমটরো ও েযাদেি েুে-এর অদষ্ট্রটলো আটবষ্কাদরর
পূ দবশ থসখাদি টে থোি থলাে যাতাোদতর প্রমার্ আদে?
আেম থযখাদি বাস েটরদতি, তাহার িাম টেল ‘এেি উেযাি’। থসই উেযািটি বতশমাি
তুরস্ক থেদের পূ বশাঞ্চদল ইউদিটিস ও িাইগ্রীস (ফরাৎ ও টহদেেল) িেীদ্বদের উৎপটত্তর
এলাোর মদধয অবটস্থত টেল (৮িাং িীো দ্রষ্টবয)। মহাপ্রভুর টিটেদ্ধ ফল ভেদর্র অপরাদধ
আেম এেি উেযাি হইদত টবতাটড়ত হইো বহু বৎসর থঘারাদফরার পর আরদবর
আরাফাদত তাাঁহার স্ত্রীর সটহত টমটলত হি এবাং ঐ অঞ্চদলই োলাটতপাত েদরি।
আটেোদল পত টেবীদত মািু ে টেল অল্প এবাং ভূ পত দষ্ঠর সবশে মািু দের বসটত টেল িা, টেল
উবশর অঞ্চদল। তাই প্রেম থলােবসটত ও সভযতা বত টদ্ধ পাইোটেল িীল, ইউদিটিস ও
িাইগ্রীস িেী টবদধৌত টমের ও থমদসাপদিটমোে এবাং ভারদতর টসন্ধু িদের অববাটহো
অঞ্চদল। োলটেো, বযাটবদলাটিো প্রভতটত থেেগুটলও ইউদিটিস ও িাইগ্রীস িেীর
অববাটহো অঞ্চল এবাং ‘এেি’ স্থািটিও তাহাই।
জীবটবজ্ঞািীদের মদত পত টেবীদত মািু দের আটবভশাব হইোটেল লে লে বৎসর পূ দবশ। তদব
আধু টিে থেহারার মািু দের আটবভশাব ঘটিোদে মাে প্রাে ৩০ হাজার বৎসর পূ দবশ। আেদমর
আটবভশাদবর সমোদল ও তাহারও পূ দবশ পত টেবীর টবটভন্ন অঞ্চদল থয মািু দের বসটত টেল,
ভূ তত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বটবেগর্ পত টেবীর টবটভন্ন অঞ্চল হইদত তাহার ভুটর ভুটর প্রমার্ পাইোদেি।

খতষ্টপূ বশ ৪৪৪১ সাদল
টমেদর ‘থসাটেে েক্র’ আটবষ্কতত হে (ঊোোদল উেে হইদত
মহাোে প্রেটের্ েটরো টসটরোস িেেটির আবার পূ বশ স্থাদি টফটরো আটসদত সমে
লাদগ প্রাে ১৪০০ বৎসর। এই সু েীঘশ োলটিদে বলা হে ‘থসাটেে েক্র’)।
খতষ্টপূ বশ ৪২২১ সাদল

টমেদর পটঞ্জো আটবষ্কতত হে।

খতষ্টপূ বশ ৩০৯৮-৩০৭৫ সাদল টমেদর িীলিদের পটশ্চদম টগজাদত রাজা খুফুর সমাটধর
উপর ১৩ এের জটম বযাটপো ৪৮১ ফু ি উেু এেটি টপরাটমি বতোর হে৪৩
খতষ্টপূ বশ ৫০০০ সাদলর
বতোরী পােদরর হাটতোদরর সটহত থসািা, রূপা, তামা
প্রভতটত ধাতুর টজটিস পাওো টগোদে টমেদরর অন্তগশত থিগাো, এটমদিাস, এল-আমরা
প্রভতটত অঞ্চদলর েবরগুটলদত।
খতষ্টপূ বশ ৪০০০ সাদল
টমেদর োোবাে টেল, তাহার প্রমার্ পাওো টগোদে িীল
িদের পটশ্চদম ফাইেু ম ও থমটরমদি অঞ্চদল এবাং মধয ইরাদির পটশ্চম সীমাদন্ত ‘টসোলফ’
অঞ্চদল।
খতষ্টপূ বশ ৫০০৮-৪৫০০ সাদল
পযাদলস্টাইদির োরদমল পাহাদড়র ‘ওোটে এল-িািুফশ’
স্থাদির প্রােীি অটধবাসী িািুটফশোিরা টেেু োোবাে েটরত তাহার প্রমার্ আদে।
খতষ্টপূ বশ ৪৩০০ সাদলর
পূ দবশর থলােবসটতর প্রমার্ পাওো টগোদে পটশ্চম
ইরাদির োোদির োোোটে ‘থিল-টেোলফ’ স্থাদি। থসখাদি ১৭টি ভিস্তূদপ ৯৯ ফু ি উাঁেু
এেটি টঢটবর সবোইদত িীদের ভিস্তূপটিদত থলােবসটতর প্রমার্ পাওো টগোদে।

টগোদে, টিদে তাহার মদধয েদেেটির আথলােিা েরা যাইদতদে, যাহা আেদমর সমোলীি

খতষ্টপূ বশ ৭০০০ সাদল
থলােবসটতর প্রমার্ পাওো টগোদে থমাসাদলর
টিেিস্থ ‘থিপ পাওো’থত। থসখাদি ২৬টি ভিস্তূপ টমটলো ১০৪ ফু ি উাঁেু এেটি টঢটবর
সবোইদত িীদের ভিস্তূপটিদত থলাদের বসটত টেল।

বা তাহারও পূ দবশর বটলো সােয থেে। যোঃ

খতষ্টপূ বশ ৩৪০০ সাদল

েীি ও ভারতাটের িযাে েূ রদেদের েো িা-ই বটললাম, আরদবর টিেিবতশী টমের,
পযাদলস্টাইি ও বযাটবদলাি ইতযাটের মত স্থাদি মািব সভযতার থয অজস্র টিেেশি পাওো
পত ৯৫

টমেদর রাজা থমদিদসর রাজত্ব আরম্ভ হে।

পত ৯৬

খতষ্টপূ বশ ৮০০০ সাদল
থলােবসটতর প্রমার্ পাওো টগোদে টসটরোর উত্তর উপেূদল
‘বাস-সামরা’থত। থসখাদি ৪০ ফু ি উাঁেু এেটি টঢটবর িীদে থলােবসটতর টেহ্ন আদে।৪৪

আেম সত টষ্ট হইো থসইটেি বা তাহার পদরর টেি হইদতই ঐ বাগাদির ফল ভের্ শুরু

পটবে থতৌটরত গ্রদন্থ বটর্শত আদে, “আর সোপ্রভু ঈশ্বর পূ বশটেদে এেদি, এে উেযাি
প্রস্তুত েটরদলি এবাং থসই স্থাদি আপিার টিটমশত ঐ মিু েযদে রাটখদলি। আর সোপ্রভু

মদধযই ফল ধদর িা, উহাদত থবে েদেে বৎসর সমদের েরোর হে। োদজই এেো

েটরোটেদলি। থোি ফদলর বীজ থরাটপত হইদল তাহাদত বত দোৎপন্ন হইো েু ই-োটরটেদির
স্বীোযশ থয, ঐ বাগাদির ফদলাৎপােে বত েসমূ হ আেম সত টষ্টর বহুটেি পূ দবশ থরাটপত

ঈশ্বর ভূ টম হইদত সবশজাতীে সু েতেয ও সু খোেে বত ে এবাং থসই উেযাদির মধযস্থাদি

হইোটেল। এেি উেযািটি পাবশতয অঞ্চদল অবটস্থত টেল। োদজই থসখািোর বাগাদি

জীবিবত ে ও সেজ্ঞািোেে বত ে উৎপন্ন েটরদলি। আর উেযাদি জল থসেিাদেশ এেি
৪৫
হইদত এে িেী টিগশত হইল, উহা তো হইদত টবটভন্ন হইো েতুমুশখ হইল।”

টিেটমত জলদসদের সামািয ত্রুটিদতও বাগািটি িষ্ট হইো যাইত। টেন্তু তাহা হে িাই।

উি টববরদর্ থেখা যাে থয, সোপ্রভু পূ বশটেদে এেদি এে উেযাি প্রস্তুত েটরদলি। টেন্তু
উহা থোি স্থাি হইদত পূ বশ — অেশাৎ আেদমর সত টষ্টর স্থাি, িা থতৌটরত থলখদের বাসস্থাি,
তাহা স্পষ্ট থবাধগময হে িা। হেত থলখদের বাসস্থািই হইদব। থতৌটরদতর থলখে থবাধহে
থেিাি থেেবাসী টহব্রু সম্প্রোদের থোি অিামা বযটি টেদলি এবাং এেি স্থািটি থেিাি
থেে হইদত প্রাে পূ বশটেদে অবটস্থত টেল। থতৌটরদতর বর্শিামদত — সোপ্রভু ভূ টম হইদত
সবশজাতীে ‘সু েতেয’ ও ‘সু খােযোেে’ বত ে ঐ বাগাদি উৎপন্ন েটরদলি। সেরাের আমরা
থেটখো োটে থয, পরদমশ্বদরর সত ষ্ট (প্রেতটতজাত) গাে-গােড়ার সমাদবেদে েখিও বাগাি

জলদসদের গুরুত্ব ও আবেযেতা টেল অতযটধে, তাহা থতৌটরত গ্রদন্থ উদেখ আদে।
ইহাদত প্রশ্ন আদস থয, আেম সত টষ্টর পূ দবশ উহার থসেোযশ েটরত থে? উত্তদর স্বভবতই
মদি আদস থয, আেদমর পূ দবশও মািু ে টেল।
থসেোযশ েটরত ‘থে’ িা বটলো ‘োহারা’ বলাই সেত। থেিিা থসই থসেোযশ সম্পােি
েরা োহারও এোর পদে সম্ভব টেল িা। থযদহতু বাগািটি আেতদি থোি টেল িা, থবে
বড়ই টেল। থতৌটরদত বটর্শত আদে, “পদর তাাঁহারা সোপ্রভু ঈশ্বদরর রব শুটিদত পাইদলি,
টতটি টেবাবসাদি উেযাদি গমিাগমি েটরদতটেদলি, তাহাদত আেম ও তাাঁহার স্ত্রী সোপ্রভু
ঈশ্বদরর সম্মু খ হইদত উেযািস্থ বত েুসমূ দহর মদধয লু োইদলি।”

৪৬

থযদহতু আেম তখি

বলা হে িা, বলা যাে ‘বি’ বা ‘জেল’। থেিিা জল, বােু ও তাদপর আিু েূদলয উবশর

উলে টেদলি।

মাটিদত হদরে রেম উটদ্ভেই জটিো োদে এবাং উহাদত সু খােয, েুখােয ও সু েতেয বত দের

‘বত ে’ বত েই, উহা লতা-গুল্ম বা থঝাপ িদহ। আেম লু োইোটেদলি উেযািস্থ ‘বত েসমূ দহর’

হে এেে সমাদবে। অবাটঞ্চত বত দোৎপািিপূ বশে ‘বাটিত বত ে সমাদবে’থে বলা হে
উেযাি বা বাগাি। এই ‘বাগাি’ সবশেই মািু দের বতোরী, ঈশ্বদরর িদহ। থযমি স্বর্শ, থরৌপয

মদধয, থোি এেটি টবদেে বত দের আড়াদল বা থোি থঝাদপর মদধয িদহ। আম, জাম,
তাল, িাটরদেল, টবদেেত থখজুর (খুরমা) ইতযাটে বত দের থগািা োণ্ডই োখা-পেহীি এবাং

ইতযাটে ঈশ্বর-সত ষ্ট (প্রেতটতজাত) হইদলও অলঙ্কারসমূ হ মািু দের বতোরী, থোি অলঙ্কারই

উহাদের অবস্থািও সাধারর্ত েূ দর েূ দর। অটধেন্তু ‘স্বগশ’ িামদধে ‘এেি উেযাি’টিদত থয

ঈশ্বর-সত ষ্ট িদহ। োদজই বলা যাইদত পাদর থয, এেদির ঐ উেযািটি মািু দের বতোরী
টেল, পরদমশ্বদরর িদহ।

থঝাপ-জেল টেল িা, তাহাও টিটশ্চত। এমতাবস্থাে থসখাদি থোি থলাে োহাদরা েত টষ্টর
আড়াল হইদত হইদল, তাহার থয েতিুেু েূ দর যাওো আবেযে তাহা অিু মািসাদপে।

জীবতত্ত্বটবেগদর্র মদত মািু ে এেোদল গুহাবাসী টেল এবাং বিয ফলমূ ল ভের্ েটরত।

এদহি বাগািটির রের্াদবের্ যো — থোপাি (থবাধহে থসটি টেল লােলোদের পূ বশবতশী

টিেটমত ফলমূ ল সাংগ্রহ েরা েু ঃসাধয োজ, হেতবা ফলমূ ল েু ষ্প্রাপযও টেল। তাই আটেম
মািবরা রুটেসম্মত ও সু খােযোেে বত োটে থোি টিটেশষ্ট স্থাদি থরাপর্ েটরো খাদেযর
বযাপাদর স্বটিভশর হইদত থেষ্টা েটরোটেল। মািব সভযতার আটেদত পত টেবীর টবটভন্ন অঞ্চদল
এইরূপ ‘বাগাি োে’-এর প্রেলি হইোটেল। এমতাবস্থাে মদি উেে হইদত পাদর থয,
এেদির উটেটখত উেযািটি ঐরূপ এেটি বাগাি োদেরই থেে।

পত ৯৭

৪৭

থোোল যু গ) , বীজ সাংগ্রহ ও উহা থরাপর্-বপি, টবদেেত জলদসে ইতযাটে োদজ বহু
থলাদের আবেযে টেল এবাং আবেযে টেল তাহাদের েদোর পটরশ্রম। বহু থলাদের এেদে
বসবাস এবাং থোি এে সু টেশষ্ট পটরেল্পিা থমাতাদবে োজ েটরদত হইদল এেজি
অটধিােেও োো েরোর। আর ইহা এেটি টেরােটরত টিেম থয, অটধিােদের আদেে
অমািযোরী বযটি োটস্তর থযাগয।

পত ৯৮

থোিা যাে থয, স্বগশবাসীরা থোিরূপ োটেে শ্রম েদরি িা এমিটে থোি বত দের ফলও

হইোদে — সু প সাগর। ধমশযাজেগর্ বদলি থয, থখাোতা’লার হুেুদম হজরত মুসা তাাঁহার

তাাঁহারা টেটড়ো খাি িা বা উহা হাদত ধটরো মুদখ থেি িা, ঈটপ্সত ফল আপটি আটসোই

হাদতর (লাটে) দ্বারা জদলর উপর আঘাত েটরদতই িেীর এপার হইদত ওপার পযশন্ত

স্বগশবাসীর মুদখ প্রদবে েদর। মদি হে থয, এেি উেযাদি আেম টেদলি এই ধরদর্র

এেটি (মতান্তদর বারটি) রাস্তা হইো থগল এবাং রাস্তার উভে পাদশ্বশ প্রােীদরর আোদর

এেজি বাটসো, টতটি থোি োজ েটরদতি িা। তাই টতটি টেদলি উেযাদির অিযািযদের,
টবদেেত অটধিােদের (প্রভুর) অপ্রীটতভাজি।

জলরাটে োাঁড়াইো রটহল। জলটধর তলদেে টেো শুেিা পদে বটিইস্রাইলগর্ এপাদর

প্রখযাত সমাজটবজ্ঞািী মগশাদির মদত — আটে মািবরা েলবদ্ধ হইো বসবাস েটরত। থসই

আটসদল, থফরাউি সনসদিয ঐ পে টেো বটিইস্রাইলগদর্র পশ্চাদ্ধাবি েটরল। থফরাউি
ঐ পদের মধযভাদগ আটসদল হোৎ জলপ্রােীর ভাটেো পটড়ল এবাং থফরাউি সেদল িুটবো

েল বা সমাজ টেল জ্ঞাটতটভটত্তে। েদলর প্রদতযদের সটহত প্রদতযদের োটেত জ্ঞাটত

মটরল।

সম্পেশ। মগশাি তাহার িাম টেোটেদলি ‘থগিিাইল থসাসাইটি’ বা জ্ঞাটতটভটত্তে সমাজ বা

আবার থেহ থেহ বটলো োদেি থয, বটিইস্রাইলদের বাদরাটি বাংে বা েদলর জিয বাদরাটি

‘িাি’। িাদির বাটসোরা সেদল টমটলো-টমটেো োজ েটরত। হেত এরূপ টিেমও টেল

টভন্ন টভন্ন রাস্তা হইোটেল এবাং প্রদতযে রাস্তার মাঝখাদি জদলর প্রােীর টেল। ঐ সেল

থয, থোি বযটি থোি োজ িা েটরদল তাহার জিয িাি-উৎপন্ন ফলাটে ভের্ টিটেদ্ধ।

রাস্তাে েটলবার োদল এে েদলর থলাে অিয েদলর থলােদে থেটখদত িা পাইো উটদ্বি

িাদির টিেম মাটিো েদল িা, বা থোি োজেমশ েদর িা এমি অবাধয বযটির েরম

হইল, ঐ সেল প্রােীদরর গাদে জািালা এবাং টখড়েীও হইোটেল।

োটস্ত টেল বটহষ্করর্ বা িাি হইদত তাড়াইো থেওো। েদলর সেদলর সটহত টমটলো,

বলা হইো োদে থয, আোহ হাোত, মউত, থরদজে ও থেৌলত — এই োটরটি টবেে টভন্ন

সেদলর উপর টিভশর েটরো, সেদলর সহদযাটগতাে বাাঁোর থেষ্টা েটরদলই বাো সম্ভব
টেল, িদেৎ িে। থোি েল হইদত থেহ টবতাটড়ত হইদল, থস বদি-জেদল ও পাহাড়৩৭
পবশদত ঘুটরদত ঘুটরদত টেোহারা হইত বা মারা যাইত।

আর সমস্ত োদজর েমতাই মািু েদে োি েটরোদেি। আোহ মািু েদে টেখাইোদেি
থরল, টষ্টমার, হাওোই জাহাজ, িুদবা জাহাজ ও রদেি বতোর েটরদত; টতটি টেখাইোদেি
থিটলগ্রাফ, থিটলদফাি, থরটিও ও থিটলটভেি বতোর েটরদত এবাং আরও েত টেেু । টেন্তু

পূ দবশাি টবেেগুটল পযশাদলােিা েটরদল মদি আটসদত পাদর থয, আেম হেত এটেো মাইির

এই পারমার্টবে যু দগর থোি মািু েদে আজ পযশন্ত আোহ জদলর দ্বারা (বরদফর িদহ)

বা আদমশটিো থেদের থোি িাদির টবতাটড়ত বযটি এবাং আরব থেদে আগন্তুে প্রেম

প্রােীর, জািালা, টখড়েী-েবাি ইতযাটে বতোর েরা টেো টেদলি িা থেি?

মািু ে, সমস্ত পত টেবীর মদধয আটেম মািু ে িে। হজরত আেদমর আটেদত্বর বাস্তব ও

টেেু িা অপ্রাসটেে হইদলও এখাদি আর এেটি টবেদের অবতারর্া েটরদতটে।
ধমশযাজেদের েটেত জদলর প্রােীর ও টখড়েী-েবািাটের আখযাি েতিুেু সতয তাহা
জাটি িা; টেন্তু ‘থফরাউি’-এর মত তুয সম্পূ র্শ সতয িদহ। অদিদে মদি েদরি থয, ‘থফরাউি’

তত্ত্বগত থোি প্রমার্ আদে টে?

২। িীল িদের জল শুোইল থেি?
থেহ থেহ বদলি থয, থফরাউদির োসত্বমুি হইো বটিইস্রাদেলগর্ টমের তযাগ েটরো
স্বদেদে (থেিাি থেদে) আটসবার সমে িীল িে পার হইোটেদলি। টেন্তু বাস্তটবে তাহা
িদহ। বটিইস্রাদেলগর্ টমেদরর থয অঞ্চদল বাস েটরদতি, তাহার িাম ‘থগােি’ বা
‘রাটমদেে’ প্রদেে। িীল িে ইহার পটশ্চদম অবটস্থত। োদজই থসখাি হইদত থেিাি থেদে
(পূ বশটেদে) আটসদত হইদল িীল িে পার হইদত হে িা, পার হইদত থলাটহত সাগর বা
সু দেজ উপসাগর অেবা থমাররাত বা টতমোহ হ্রে। থতৌটরদত বলা

পত ৯৯

থোি টবদেে বযটির িাম এবাং থস হাজার বৎসর জীটবত টেল। আসদল ‘থফরাউি’ থোি
বযটিটবদেদের িাম িে এবাং হাজার বৎসর বাাঁটেোও টেদলি িা। থসোদলর
টমেরাটধপটতদের উপাটধ টেল ‘থফরাউি’। থফরাউিদের মদধয থেহ থেহ েু েশান্ত টেল বদি,
টেন্তু থেহ থেহ টেদলি গুর্ী-জ্ঞািী ও মহাি বযটির অটধোরী। হজরত মুসার আমদল
টমেদরর থফরাউি বা সম্রাি টেদলি প্রেম ‘থসটি’র পুে টদ্বতীে ‘থরদমটসস’। হজরত মুসার
জদির আদগর বৎসর খতষ্টপূ বশ ১৩৫২ সাদল টতটি টসাংহাসি লাভ েদরি এবাং ৬৭ বৎসর
২৪
রাজত্ব েটরো খত.পূ . ১২৮৫ সাদল জলমি হইো প্রার্তযাগ েদরি।

পত ১০০

থফরাউি টদ্বতীে থরদমটসস হাজার বৎসর জীটবত টেদলি িা। তদব তাাঁহার ‘থফরাউি’

উি টববরদর্ থেখা যাে থয, তখি থফরাউি ও টমেরবাসীগর্ সরল মদিই

উপাটধটি জীটবত োটেদত পাদর।

বটিইস্রাদেলগর্দে টমের তযাগ েটরদত আদেে টেোটেদলি। তাাঁহারা তখি ভাটবদতটেদলি

থোিা যাে থয, টমেদর ইস্রাদেল বাংদের প্রটতষ্ঠাতা হজরত ইউসু ফদে েূপ হইদত তুটলো

থয, বটিইস্রাদেলগর্ তাাঁহাদের থেদের আপেস্বরূপ, উহাটেগদে থেে হইদত তাড়াইদত

বটর্েগর্ থেিাি থেে হইদত টমেদর টিো টবক্রে েটরোটেল। হজরত ইউসু দফর ভাইগর্
থেিাদি েু টভশদের সমে স্বদেে হইদত টমেদর যাইো এোটধেবার খােযেসয আটিোটেদলি
এবাং থেেবাদর হজরত ইোেুব িবীদে সদে লইো সপটরবাদর থেিাি থেে হইদত টমের
যাইো থসখাদি তাাঁহারা স্থােীভাদব বসবাস েটরোটেদলি। উহাদত তাাঁহারা থেহ েখিও

পাটরদলই তাাঁহারা টিরাপে হইদবি। তাই তাাঁহারা টবস্তর ধিরত্ন টেোও বটিইস্রাদেলগর্দে
তাাঁহাদের স্বদেদে যাইবার সাহাযয েটরোটেদলি। অবেয টমেরীেদের এই মদিাভাদবর
পটরবতশি হইোটেল, টেন্তু তাহা অদিে পদর। পুিঃ বটিইস্রাদেলগর্দে আিে েটরবার
ইচ্ছা থফরাউদির যখি হইোটেল, তখি পযশন্ত বটিইস্রাদেলগর্ টমের অটতক্রম েটরো

িেী বা সাগদর বাধা পাি িাই। টেন্তু হজরত মুসা বাধা পাইদলি থেি?

‘পীহহীদরাত’ িামে স্থাদির টিেি সমুদ্রতীদর টেটবর স্থাপিাদন্ত টবশ্রাম েটরদতটেদলি।

বলা যাইদত পাদর থয, পূ বশবতশী টমের ভ্রমর্োরী থেিািীেরা থয পদে টমেদর যাতাোত
েটরদতি, হজরত মুসা ‘পলাতে’ বটলো থসপদে িা েটলো েত্রুর অিু গমি বযেশ েটরবার
জিয বাাঁোপদে েটলো থলাটহত সাগর বা সু দেজ উপসাগর পার হইো সীিে বা তুর পবশদত

েটলো, বাাঁোপে ধটরো প্রাে েু ইেত মাইল েটেদর্ যাইো থলাটহত সাগর পাটড় থেওোর
থহতু টে?

থপৌঁটেোটেদলি।
বটিইস্রাদেলগদর্র টমের তযাগ েরাদে থেহ থেহ ‘পলােি’ বটলো োদেি। টেন্তু আসদল
উহা পলােি বা থগাপি বযাপার টেল িা। হজরত মুসার অটভোদপ িাটে থফরাউি ও
তাাঁহার জাটতর উপর ভোিে গজব িাদজল হইোটেল। থসই গজদব অটতষ্ঠ হইো থফরাউি
বটিইস্রাদেলগর্দে তাাঁহাদের স্বদেদে যাইদত অিু মটত টেোটেদলি। টবদেেত টবোল
পশুপাল ও যাবতীে মালামালসহ বটিইস্রাদেলদের থয সু টবোল বাটহিী সাংগটেত হইোটেল

২৪
তাহাদত িারী ও টেশু োড়া শুধু পুরুদের সাংখযাই টেল েে লে। এত থলাদের রাষ্ট্রতযাগ

েরার ঘিিাদে পলােি বা থগাপি বযাপার বলা যাে টেরূদপ?
হজরত মুসার টমের তযাগ সম্বদন্ধ থতৌটরত থেতাদব টিেটলটখত টববরর্ পাওো যাে —
“তখি রাটেোদলই ফদরৌর্ থমাটে ও হাদরািদে িাোইো বটলদলি, থতামরা উে,
ইস্রাদেলটেগদে লইো আমার প্রজাদের মধয হইদত বাটহর হও, থতামাদের েোিু সাদর
থমেপাল ও থগা-পাল সদে লইো েটলো যাও এবাং আমাদেও আেীবশাে ের। … আর
সোপ্রভু টমশ্রীেদের েত টষ্টদত তাহাটেগদে (বটিইস্রাদেলগর্দে) অিু গ্রহপাে েটরদলি, তাই
তাহারা যাহা োটহল টমশ্রেীরা তাহাটেগদে তাহাই টেল। এইরূদপ তাহারা টমশ্রীেদের ধি
হরর্ েটরল।”

২৬

পত ১০১

এমতাবস্থাে হজরত মুসা টিটশ্চন্ত মদি সহজ ও সরলপদে পূ বশটেদে (স্বদেদের টেদে) িা

থেহ থেহ বদলি থয, হজরত মুসা থয জলােে পার হইোটেদলি, পূ দবশ উহা ভূ মধযসাগদরর
সাদে যু ি টেল এবাং উহার গভীরতা টেল টিতান্ত েম। উহা ভূ মধযসাগদরর পূ বশাাংদে
অবটস্থত টেল বটলো পূ বশীে বােু প্রবাদহর েরুি ভূ মধযসাগদরর পূ বশাাংদে জল হ্রাস হইো
উহা সম্পূ র্শ শুোইো যাইত এবাং ঐ বােু প্রবাহ বন্ধ হইদল পুিরাে উহা জলপূ র্শ হইত।
থযমি আমাদের বাাংলাদেদে েটের্ বােু প্রবাদহ বদোপসাগদরর জল আটসো থেে িাটবত
েদর, পোন্তদর উত্তরীে বােু প্রবাদহ জল েটমো যাে। ইহার ফদল িেী ও উপেূলভাদগর
অগভীর স্থাি শুোইো যাে। এই মদতর অিু েূদল থতৌটরত গ্রদন্থ এেটি টববরর্ পাওো
যাে। টববরর্টি এইরূপ — “তাহাদত সোপ্রভু থসই সমস্ত রাটে পূ বশীে বােু দ্বারা সমুদ্রদে
সরাইো টেদলি ও তাহা টবশুষ্ক েটরদলি। তাহাদত জল (গভীর ও অগভীর) েু ই ভাগ
২৭
হইল আর ইস্রাদেল সন্তাদিরা শুষ্ক পদে সমুদ্রমদধয প্রদবে েটরল।”

উি টববরদর্ থেখা যাে থয, ঐ তাটরদখ সমস্ত রাটে পূ বশটেে হইদত বােু প্রবাটহত
হইোটেল। অেশাৎ প্রাে বার ঘন্টা স্থােী বিযা হইোটেল। োদজই অগভীর জলােেটি
শুোইো যাওোে বটিইস্রাদেলগর্ প্রাে শুেিা পদেই উহা পার হইোটেদলি। উহাদের
পোিু সরর্ েটরো থফরাউি যখি ঐ জলােদের মধযভাদগ আটসদলি, তখি রাটে থেে
হইোটেল এবাং বিযাও োটমোটেল। োদজই তখি অটত দ্রুত ভূ মধযসাগদরর জল আটসো
থফরাউিদে িুবাইো মাটরল। থযদহতু পূ বশীে বােু থেবলমাে রাদেই প্রবাটহত পত ১০২

হইোটেল এবাং থভাদর উহা োটমোটেল। এই মদমশ থতৌটরদতর অিযে টলটখত আথে, “তখি
থমাটে (মুসা) সমুদদ্রর উপর হস্ত টবস্তার েটরদলি, আর প্রাতঃোল হইদত িা হইদত সমুদ্র
সমাি হইো থগল। তাহাদত টমশ্রীদেরা তাাঁহার টেদেই পলােি েটরল, আর সোপ্রভু
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সমুদদ্রর মদধয টমশ্রীেটেগদে থেটলো টেদলি।”

অধু িা থোি থোি গদবেে বদলি থয, হজরত মুসা ‘টতমোহ হ্রে’ পার হইোটেদলি।
তখি উহাদত থজাোর-ভািা হইত। হ্রে বা সমুদদ্রাপেুদলর থজাোর-ভািা এে আশ্চযশ
বযাপার। আমাদের বদোপসাগদরর উপেূদল এরূপ েত েয হেত থেহ থেহ থেটখো
োটেদবি। উহাদে ‘সর িাো’ বা ‘বাি িাো’ বদল।
ভািার থেদে থযখাদি শুেিা ভূ টম থেখা যাে, থজাোর হওোমাে েদেে টমটিদির মদধয

৩। হজরত মুসা সীিে পবশদত টে থেটখোটেদলি?
থোিা যাে, হজরত মুসা টমের হইদত সেদল বাটহর হইবার পর তততীে মাদসর প্রেম
টেদি সীিে পবশদতর পােদেদে উপটস্থত হি এবাং তততীে টেি থভাদর ঐ পবশদতর উপদর
আোহদে থেটখদত ও তাাঁহার বােয শুটিদত পাি। এই সম্বদন্ধ থতৌটরদতর টলটখত টববরর্টি
এইরূপ — “পদর তততীে টেি প্রভাত হইদল থমঘগজশি ও টবেু যৎ এবাং পবশদতর উপদর
টিটবড় থমঘ হইল; আর অটতেে উচরদব তুরীধ্বটি হইদত লাটগল। পদর থমাটে ঈশ্বদরর
সদে সাোত েটরবার জিয থলােটেগদে টেটবর হইদত বাটহর েটরদলি আর তাহার
পবশদতর থতাদল েণ্ডােমাি হইল। তখি সমস্ত সীিে পবশত ধূ মমে টেল। থেিিা সোপ্রভু

থসখাদি হে অনে জল। ঐ জল এত দ্রুতদবদগ আটসো োদে থয, পূ বশ অটভজ্ঞতা িা

অটিসহ তাহার উপর িাটমো আটসদলি আর ভাটির ধূ দমর িযাে তাহা হইদত ধূ ম উটেদত
লাটগল এবাং সমস্ত পবশত অটতেে োাঁটপদত লাটগল। আর তুরীর েে ক্রমে অটতেে বত টদ্ধ

োটেদল, থসখাদি যাইো থেহই বাাঁটেদত পাদর িা। এমিটে সমে সমে অটভজ্ঞ থলােও

পাইদত লাটগল। তখি থমাটে েো েটহদলি, এবাং ঈশ্বর বার্ী দ্বারা তাাঁহাদে উত্তর

মারা পদড়।

টেদলি।”

ঐরূপ জলােে পার হইবার টবপে ও উপাে অেশাৎ থজাোর ও ভািা সম্বদন্ধ বটিইস্রাদেলগর্
থবাধহে পূ বশজ্ঞাত টেদলি। হেত তাাঁহারা জাটিদতি থয, ভািার প্রেমাবস্থাে ওপার হইদত

উি টববরদর্ থেখা যাে থয, ঐটেি থভাদর সীিে পবশদত (থোদহতুদর) থমঘগজশি,
টবেু যৎেমে ও তুরীধ্বটি (টেলাবত টষ্টর সমদে থমঘটস্থত অটবরাম গজশি) হইদতটেল এবাং মুসা

যাো িা েটরদল থজাোদরর পূ দবশ এপাদর থপৌঁটেদত পারা যাে িা। তাই ভািার প্রেমাবস্থাে

মুহুমুশহু বােয শ্রবর্ ও তাাঁহার িু র (আদলা) েেশি েটরোটেদলি, এই বটলো থয এেটি

হ্রদে টেেু জল োটেদতই হজরত মুসা তাাঁহার হাদতর আসা দ্বারা (অদন্ধর পে েটলবার

আখযাি আদে উহা থমঘগজশি ও টবেু যতাদলাে হইদত পাদর িা টে?

মত) অগভীর স্থাি টির্শেপূ বশে সেদল হ্রে পাটড় টেোটেদলি। থফরাউদির তখি এেমাে

প্রখযাত পুরাতত্ত্বটবে এটরখ ফি োটিদেদির মত ইহুেীদের আরাধয থেবতা ‘টযদহাবা’
টিরাোর ঈশ্বর িদহি, টতটি বযটিসত্তার অটধোরী টভন্ন গ্রহবাসী মািু ে। টযদহাবার
তূ রপবশদত অবতরদর্র আখযািটি আসদল টভন্ন গ্রহবাসী থোি ববমাটিদের টবমািদযাদগ
পতটেবীদত আগমি ও তূ রপবশদত অবতরর্।

লেয বটিইস্রাদেলগর্দে আক্রমর্ ও ধত ত েরা, থজাোর বা ভািার প্রটত লেয টেল িা।
হেত োহী উমরতবাসী থফরাউদির ঐ টবেদে অটভজ্ঞতাও টেল িা। টতটি ভািার প্রেম
বা থেে অবস্থার প্রটত লেয িা েটরোই েটলদত আরম্ভ েটরোটেদলি। বটিইস্রাদেলগর্
যখি এপাদর আটসোটেদলি, থফরাউি তখি মধযহ্রদে টেদলি। এই সমে হোৎ বাি িাটেো
থজাোর আটসদল থফরাউি টদ্বতীে থরদমটসস সেদল িুটবো মটরদলি (খত.পূ . ১২৮৫)।
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হজরত মুসার জলােে পার হইবার টবেদে টভন্ন টভন্ন মতবাদের মদধয বাস্তব ও গ্রহর্দযাগয

৪। হজরত থসালােমাদির থহেমত িা থেরামত?

থোিটি?

থোিা যাে থয, হজরত থসালােমাি এোধাদর বােোহ এবাং পেগম্বর টেদলি। পেগম্বর
টহসাদব তাাঁহার প্রটসটদ্ধ থবাধহে খুব থবেী টেল িা। টেন্তু ‘বােোহ’ টহসাদব টবোল সাম্রাজয,
পত ১০৩

টবটভন্ন জাটতর উপর এোটধপতয ও তাাঁহার টবপুল ঐশ্বদযশর টবেে পযশাদলােিা পত ১০৪

েটরদল মদি হে থয, টতটি থসই যু দগর এেজি প্রেম থশ্রর্ীর সম্রাি টেদলি। সবদেদে

মাইল অটধে। তোটপ গ্রীসাটধপটত আদলেজাণ্ডার হাাঁটিোই ভারদত আটসোটেদলি। আর

টবস্মেের টেল তাাঁহার সু তীক্ষ্ণ বুটদ্ধ।

হজরত থসালােমাি টে উটড়োও এ থেদে আটসদত পাটরদলি িা? যটে আটসোই োটেদতি,
তাহা হইদল আদলেজাণ্ডাদরর ভারত আক্রমদর্র ঘিিা যখি এদেদের ঐটতহাটসেগর্ ভুটলদত

থোি থোি ধমশপ্রোরে বটলো োদেি থয, হজরত থসালােমাি পশু-পাখী, েীি-পতে,
এমিটে টপপীটলোরও ভাো জাটিদতি এবাং উহারা তাাঁহার আদেে মাটিো েটলত; জ্বীি-

পাটরদলি িা, তখি হজরত থসালােমাদির ভারদত আগমদির টবেে ভুটলদলি টেরূদপ?

পরী, থেও-োিব, এমিটে পবিও। অটধেন্তু টতটি হাওোে উটড়দত পাটরদতি।

৫। যীশুখতদষ্টর টপতা থে?

হজরত থসালােমাি ইতর প্রার্ীর ভাো জাটিদতি টে িা এবাং জ্বীি-পরীরা তাাঁহার আজ্ঞাবহ
টেল টে িা, তাহা প্রশ্ন িদহ। এখাদি প্রশ্ন হইল এই থয, টতটি থয হাওোে উটড়দত
পাটরদতি বটলো োবী েরা হে, তাহা টে তাাঁহার থহেমত, িা থেরামত। অেশাৎ টতটি টে
থোি থেৌেদল উটড়দতি, িা আোহর েতপাে উটড়দতি? যটে টতটি আোহর েোেই উটড়ো
োদেি, তাহা হইদল লোটধে পেগম্বদরর মদধয অপর থেহ উটড়দত পাটরদলি িা থেি?
তাহাদের প্রটত টে আোহর ঐরূপ অিু গ্রহ টেল িা?
লদঙ্কশ্বর রাবদর্র পুে থমঘিাে (ইন্দ্রটজৎ)-এর েূ দিয উটড়বারও এেটি প্রবাে আদে। টতটি
িাটে টেদলি অসভয রােস জাটত এবাং িািা থেব-থেবীর উপাসে। টতটি থয থোি থেৌেদল
উটড়দতি তাহা বলা যাে িা এবাং টতটি থয আোহর রহমদত উটড়দতি, তাহাও েল্পিা েরা
যাে িা। তদব তাাঁহার টবমাদি (রদে) আদরাহর্ সম্ভব হইল টেরূদপ? উহা টে রামােদর্র েটব
বাল্মীটের েল্পিা মাে? তাহাই যটে হে, তদব থসালােমাদির থবলাে ঐরূপ হইদত পাদর টে
িা? ভগবাদির েো অেবা জ্ঞাদির টক্রো, যাহাই হউে, হজরত থসালােমাদির টবমাদি

আদরাহর্ থয সতয, তাহার প্রমার্ টে? টতটি টে শুধু স্বদেদেই উটড়দতি?
আধু টিে টবজ্ঞািীগর্ টবেু যৎ ও থপদট্রাল খরে এবাং িািারূপ েু ঘশিিার (Accident) ভেদে
উদপো েটরো সাদরজাহাি সফর েদরি। হজরত থসালােমাি টে টবিা খরদে টবেহীি
টবমাদি আদরাহর্ েটরোও থেোন্তর গমি েদরি িাই? যটে েটরোই োদেি, তাহা হইদল
তৎোদলর থোি সভয থেদের ইটতহাদস উহা টলটপবদ্ধ িাই থেি? েীিদেে িা হে এেিু
েূ দরই টেল, গ্রীস বা টমের থেদে টে টতটি েখিও যাি িাই? অেবা থস থেদের ঐ যু দগর
থোি ঐটতহাটসে ঘিিা বতশমাদি জািা যাে িা টে?
হজরত থসালােমাি টসাংহাসি লাভ েদর খত.পূ . ৯৭১ সাদল৩০ এবাং মহাবীর আদলেজাণ্ডার
ভারদত আদসি খত.পূ . ৩৩০, সমদের বযবধাি মাে ৬৪১ বৎসর। ভারতবেশ হইদত গ্রীদসর
েূ রত্ব হজরত থসালােমাদির বাসস্থাি থজরুজাদলদমর েূ রত্ব হইদত প্রাে ৭/৮ েত

পত ১০৫

‘টপতা’ — এই েেটিদত সাধারর্ত আমরা জিোতাদেই বুটঝো োটে, অেশাৎ সন্তাি
যাহার ঔরসজাত তাহাদেই। টেন্তু উহার েটতপে ভাবােশও আদে। থযমি, োস্ত্রীে মদত
টপতা পাাঁেজি। যো — অন্নোতা, ভেোতা, শ্বশুর, জিোতা ও উপদিতা। থেহ থেহ
আবার জ্ঞািোতা অেশাৎ টেোগুরু এবাং থজযষ্ঠভ্রাতাদে টপতততুলয বটলো মদি েদরি। এ
৩১

মদত টপতা সাতজি।

থোিা যাে থয, যীশুখ্রীষ্ট (হজরত ঈসা আ.) অটববাটহতা মটরেদমর গদভশ জিলাভ
েটরোটেদলি। তাাঁহার থেহ টপতা িাই, টতটি ঈশ্বদরর পুে। টেন্তু টতটি টে ভগবাদির
ঔরদস ভগবতীর গভশজাত গদর্দের িযাে পুে? থসটমটিে জাটতর প্রদতযদেই ইহাদত
বটলদবি, “িা”। তদব টতটি ঈশ্বদরর থোি থশ্রর্ীর পুে? ‘সত টষ্টেতশা’ বটলো যটে
পরদমশ্বরদে ‘টপতা’ বলা যাে, তদব টতটি তাাঁহার সত টষ্ট সেল জীদবরই টপতা, যীশুর এোর
িে। মহাপ্রভুর েো-মাো, ভালবাসা ইতযাটে এমি থোি টবেে আদে, যাহা অিযািয
আটম্বোদের প্রটত টেল িা, যদ্বারা যীশু এোই মহাপ্রভুর পুেত্ব োবী েটরদত পাদরি?
মহাপ্রভু িাটে হজরত মুসাদে সাোতোি ও তাাঁহার সাদে বােযালাপ েটরোটেদলি,
হজরত থসালােমািদে হাওোে উড়াইোটেদলি এবাং হজরত থমাহাম্মে (ে.)-থে থম’রাদজ
টিো তাাঁহার সটহত িািাটবধ েদোপেেি েটরোটেদলি। ইহারা থেহই মহাপ্রভুর পুে
িদহি থেি? পোন্তদর, তৎোলীি ইহুেীগর্ রাষ্ট্র ও ধমশদদ্রাটহতার অপরাদধ যীশুখ্রীষ্টদে
ক্রুদে আদরাহর্ েরাইো তাাঁহার হস্ত ও পদে থপদরে টবদ্ধ েটরো যখি অিযাে ও
টিমশমভাদব হতযা েটরল, তখি তাাঁহার টপতা িযােবাি পুদের পদে এেটি েোও বটলদলি
িা বা তাাঁহাদে উদ্ধাদরর থোি বযবস্থা েটরদলি িা। থোি টপতা তাাঁহার পুেহতযা েেশদি
িীরব ও টিটবশোর োটেদত পাদরি, এরূপ েত ষ্টান্ত থোোেও আদে টে?

পত ১০৬

হেত থেহ বটলদত পাদরি থয, থখাোতা’লা থফদরস্তার মারফদত টবটব মটরেদমর প্রটত
তাাঁহার ‘বার্ী’ পাোইোটেদলি এবাং থসই বার্ীর বদেৌলদতই তাাঁহার গভশ হইোটেল এবাং

হে, তদব েু ই-োটরটেদির মদধযই টিম্বদোেটি শুোইো মটরো যাে। আবার যোসমদে
(ঋতুদত) আর এেটি প্রস্তুত হে।

তাহাদত যীশু জটিোটেদলি, তাই টতটি থখাোর পুে বটলো আখযাটেত। তাহাই যটে হে,
তদব হজরত জাোটরো িবীর স্ত্রী ইলীোদবত টেরবন্ধযাদহতু থোি সন্তািাটে িা হওোে

শুক্রেীি ও টিম্বদোদের টমলি হইদল, টমলদির পরমুহুতশ হইদত টিম্বদোদের মদধয আশ্চযশ
পটরবতশি ঘটিদত োদে। টিম্বদোদের মদধয ঢুটেবার পর শুক্রেীদির থোেদেন্দ্র আদরা

বত দ্ধা বেদস থফদরস্তার মারফদত থখাোতা’লার ‘বার্ী’ প্রাটপ্তদত তাাঁহার িাটে গভশ হইোটেল
এবাং থসই গদভশ হজরত ইোটহো িবী জিলাভ েটরোটেদলি। টতটি থখাোর পুে িদহি
থেি?

বড় হইদত োদে এবাং খাটিেিা বড় হইো টিম্বদোদের থোেদেদন্দ্রর সদে এদেবাদর
টমটেো যাে। িািা ববটেেযমে পটরবতশদির পর আরম্ভ হে টবভাজি। এেটি হইদত েু ইটি,
েু ইটি হইদত োটরটি এবাং তাহা হইদত আিটি, এইভাদব ক্রমাগত বত টদ্ধ পাইো টতি

টবজ্ঞািীদের মদত — পুরুদের প্রধাি জিদিটন্দ্রে শুক্রােে (Testes)। উহার টভতর এে

সপ্তাদহর মদধয টিম্বদোেসমূ হ সাংখযাে বাটড়ো টগো আেতদি এত বড় হে থয, তখি

থশ্রর্ীর থোে (Cell) আদে, তাহাদে বলা হে শুক্রেীি। থসগুটল থেটখদত বযাঙাটের মত।
টেন্তু এত থোি থয, অর্ুবীের্ যন্ত্র োড়া তাহাদের থেখা যাে িা। ইহারা শুক্রােদের

তাহাদে ‘ভ্রূর্’ বটলো থেিা যাে। মািু দের থবলাে েরীদরর সব অেপ্রতযে পাাঁে সপ্তাদহর

টভতদর যদেচ্ছ সাাঁতরাইো থবড়াে।

এে ইটঞ্চ হে এবাং তখি হইদত উহাদে ‘মািু দের ভ্রূর্’ বটলো থেিা যাে। পুরাপুটর টেশুর

শুক্রােদের সাদে েু ইটি সরু িল টেো মূ েিালীর থযাগ আদে। সেদমর সমে শুক্রেীিগুটল

মত হইদত সমে লাদগ আরও সাত মাস। িূ যিাটধে িে মাস পর জরােু বা মাততজের

ঐ িল বাটহো মূ েিালীর টভতর টেো স্ত্রীঅদে প্রদবে েটরদত পাদর।

তযাগ েটরো ভূ টমষ্ঠ হে ‘মািব টেশু’।

থমদেদের প্রধাি জিদিটন্দ্রে টিম্বাধার (Ovaries)। ইহা তলদপদির টভতর থোি েু ইটি

িারী ও পুরুদের টমলদির অেশই হইল শুক্রেীি ও টিম্বদোদের টমলি সাধি। িারী ও

গ্লাণ্ড। ইহার সটহত সরু িদলর দ্বারা জরােু র থযাগ আদে। টিম্বাধাদরর টভতর টিম্বদোে

পুরুদের রটতটক্রো বযতীত শুক্র ও টিম্বদোদের টমলি সম্ভব হইদত পাদর। থোি পুরুদের

প্রস্তুত হইো পূ র্শতা লাভ েটরদলই উহা িদলর টভতর টেো জরােু দত িাটমো আদস।

বীযশ সাংগ্রহপূ বশে তাহা যোসমদে থোি থেৌেদল িারীর জরােু র মদধয প্রদবে েরাইো

স্ত্রী-পুরুদের টমলদির সমদে পুরুদের বীদযশর সটহত শুক্রেীি স্ত্রী-অে টেো প্রদবে েটরো

শুক্রেীি ও টিম্বদোদের টমলি ঘিাইদত পারা যাে এবাং তাহাদত সন্তাদিাৎপটত্ত হইদত

জরােু র টভতর থঢাদে। থসখাদি স্ত্রীর টিম্বদোে বতোরী োদে শুক্রেীদির আগমদির

মদধয ফুটিো উদে। টেন্তু তখিও উহা

১
৫

ইটঞ্চর থবেী বড় হে িা। েু ই মাস পদর পুরা

পাদর। টেন্তু থোিও িা থোি প্রোদরর থযৌিটমলি বযতীত সন্তাদিাৎপটত্ত হওো সম্পূ র্শ

অদপোে। শুক্রেীিগুটল জরােু দত প্রদবে েটরোই থলজ িাটড়ো (বযাঙাটের মত ইহাদের

অসম্ভব।

থলজ োদে) সাাঁতার োটিো টিম্বদোদের টেদে েু টিো আদস। উহাদের মদধয মাে এেটিই
টিম্বদোদের টভতর ঢুটেদত পাদর। থেিিা এেটি থঢাোমােই টিম্বদোদের বাটহদরর পেশাে
এমি পটরবতশি ঘদি থয, অিয থোি শুক্রেীি ঢুটেদত পাদর িা। টিম্বদোদের মদধয ঢুটেবার

সমাজটবজ্ঞািীগর্ বদলি থয, সভযতা প্রাটপ্তর পূ দবশ মািু ে ও পশু-পাটখর আহার-টবহার, োল-

সমে শুক্রেীদির থলজটি খটসো বাটহদর োটেো যাে।

অসভয মািবসমাদজ োহাদরা জিে টির্শে েরা টেল প্রাে েু ঃসাধয। মািব সভযতার

মািু দের থবলাে সেরাের প্রটতমাদস টিটেশষ্টটেদি এেটি েটরো টিম্বদোে স্ত্রীদলাদের

ক্রমবত টদ্ধর এেটি মস্ত বড় ধাপ হইল টববাহপ্রোর প্রবতশি। ইহাদত মািু দের জিে টির্শে

টিম্বাধাদর প্রস্তুত হইো োদে। থোি জন্তুর টতি মাস, থোি জন্তুর েে মাস, োহাদরা বা
বৎসরাদন্ত এেবার টিম্বদোে জদি। যটে থসই সমে শুক্রেীদির সদে টমলি িা পত ১০৭

েলি ইতযাটেদত টবদেে পােশেয টেল িা, থযৌি বযাপাদরও িা। তখি তাহাদের থযৌিটমলি
টেল পশু-পাখীদের মতই যদেচ্ছ। থেিিা তাহাদের মদধয টববাহপ্রো টেল িা। থসোদলর

সাধযােত্ত হইোদে বদি, টেন্তু পূ র্শােত্ত হইোদে টে? এ েো বটলদল হেত অসতয বলা
হইদব িা থয, সামাটজে তো আিু ষ্ঠাটিে পটরর্োবদ্ধ স্বামী বতশমাি োটেদত উপস্বামী
ধারর্ সভয মািবসমাদজ টবরল িে। এইরূপ থেদে থোি সন্তাি জটিদল পত ১০৮

প্রাে সবশে টববাটহত স্বামীদেই বলা হে টেশুর টপতা এবাং মদি েরা হে ‘জিে’ (স্মরর্

তৎোদল থস থেদের রাজার িাম টেল থহদরাে, টতটি জাটতদত টেদলি ইহুেী। তাই রাজয

রাখা উটেত থয, ‘টপতা’ ও ‘জিে’ এে েো িে। ‘টপতা’ = পালিেতশা এবাং ‘জিে’ =

োটসত হত থতৌটরদতর টবধািমদত। থতৌটরদতর টবধািমদত ‘বযটভোর’ ও ‘িরহতযা’ — এই

জিোতা)। এদহি অবস্থাে টেশুর জিে টেরোল অপ্রোেযই োটেো যাে। টেন্তু জাতদের

উভেটবধ অপরাদধরই এেমাে োটস্ত ‘প্রার্েণ্ড’।

বেটহে অবেব, োটরটেে ববটেষ্টয, রুটে, ধমশাধমশ বা টবেেটবদেদের প্রটত অিু রাগ-টবরাগ

প্রার্েদণ্ডর টবেেটি জািা যাে বদি, টেন্তু সখটরোদে বধ েরার অপরাদধ থোি ইহুেীর

ইতযাটে টবেেসমূ দহ জিদের সটহত বহু সােত েয োদে। টেন্তু উহা থেহ তলাইো থেদখ িা

প্রার্েদণ্ডর টবেে জািা যাে িা। ইহাদত ধারর্ হইদত পাদর থয, সখটরো টিরপরাধ হইদল,

বা সেল থেদে থেখা সম্ভবও িে।

তাাঁহাদে বধ েরার অপরাদধ টিশ্চে ঘাতে ইহুেীর প্রার্েণ্ড হইত। থেিিা সখটরো টেদলি

যীশুখ্রীদষ্টর আটবভশাদবর সমে সখটরো (হজরত জাোটরো আ.) িামে জনিে বযটি টেদলি

তৎোলীি ইহুেী সমাদজর এেজি উচস্তদরর বযটিত্বোলী ও মযশাোসম্পন্ন বযটি।

ইহুেীদের ধমশযাজে ও থজরুজাদলম মটেদরর থসবাইত বা পুদরাটহত। থোিা যাে থয,

এতটদ্বেদে পযশাদলােিা েটরদল মদি স্বতই প্রশ্ন জাদগ থয, যীশুখ্রীদষ্টর জিে মহাপ্রভু, িা

যীশুর মাতা মটরেমদে তাাঁহার টপতা এমরাি মটরেদমর টতি বৎসর বেদসর সমে
থজরুজাদলম মটেদরর থসবাোদজর জিয থপ্ররর্ েদরি এবাং থসখাদি টতটি সখটরো েততশে

সখটরো? (যীশুর প্রসদে — টহেুোদস্ত্র টলটখত মহটেশ পরােদরর ঔরদস অটববাটহতা

পাটলতা হি।

টবেদল্প স্বগশেূদতর পটরেল্পিা িাই।)

৩২

৩৩

সখটরোর থোি সন্তাি টেল িা, তাাঁহার ঘদর টেদলি অটতবত দ্ধা বন্ধযা স্ত্রী

ইলীোদবত।

সখটরো তাাঁহার ১২০ বৎসর বেদসর সমে থফদরস্তার মারফত পুেবর প্রাপ্ত হি ও তাহাদত
ইলীোদবত গভশবতী হি এবাং ইহার েে মাস পদর থফদরস্তার মারফদত পুেবর প্রাপ্ত হইো
১৬ বৎসর বেদস মটরেমও গভশবতী হি।
অটববাটহতা মটরেম সখটরোর আশ্রদম োটেো গভশবতী হইদল থলাে-লিার ভদে ধমশমটের
তযাগ েটরো টিজ জ্ঞাটতভ্রাতা থযাদসদপর সদে থজরুজাদলদমর টিেিবতশী ববৎদলহম
(বেতুলহাম) িামে স্থাদি টগো অবস্থাি েদরি এবাং ঐ স্থাদি যোসমদে এে খজুশরবত দের
োোে যীশুখ্রীষ্ট ভূ টমষ্ে হি।

অটববাটহতা মটরেম এে পুেসন্তাি প্রসব েটরোদেি, ইহা জাটিদত পাটরো (মটরেম ও
সখটরোর স্বজাতীে) ইহুেীগর্ তাাঁহাদে তীব্র ভৎশসিা েটরদত োদে এবাং তাহারা মটরেদমর
পালে টপতা সু বতদ্ধ সখটরোর উপর বযটভোদরর অপরাধ আদরাপ েটরো তাাঁহাদে হতযা
েদর। প্রেমত ইহুেীগর্ সখটরোদে ধত ত েটরবার থেষ্টা েদর এবাং সখটরো এে
বত েদোিদর লু োইো োদেি। টেন্তু ইহুেীগর্ থখাাঁজ পাইো েরাত দ্বারা ঐ বত েটি থেেি
েরার সদে সদে বত দ্ধ সখটরো টদ্বখটণ্ডত হইো প্রার্তযাগ েদরি।৩৪ মটরেম সদেযাজাত
টেশুটিদে থক্রাদড় লইো থযাদসদপর সদে রাটেোদল স্বদেে তযাগ েটরো টমেদর েটলো যাি
এবাং থসখাি হইদত গালীল প্রদেদের িাসরৎ িগদর যাইো োলাটতপাত েদরি।৩৫ পত ১০৯

৩৬

এখাদি বযটভোদরর অপরাদধ সখটরোর

মৎসযগন্ধার গভশজাত মহামিীেী বযাদসর োটহিী অিু ধাবিদযাগয। তদব উহাদত পরােদরর

৬। জ্বীি জাটত থোোে?
থোিা যাে থয, এই জগদত জ্বীি িামে এেজাতীে জীব আদে। তাহাদের িাটে মািু দের
মত জি, মত তুয, পাপ-পুর্য এবাং পরোদল স্বগশ বা িরেবাদসর টবধাি আদে। থোি জীব
যটে পাপ-পুদর্যর অটধোরী হে, তদব থস জাটত থয জ্ঞািবাি, তাহা অিু মাি েরা অসেত
িদহ। টেন্তু আশ্চদযশর টবেে এই থয, অেযাবটধ পত টেবীদত জ্বীি জাটতর অটস্তদত্বর থোি
প্রমার্ পাওো যাে িাই। েযাদেি েুে, থরে, মযাটগলি প্রভতটত ভূ -পযশিেগদর্র পযশিদির
ফদল পত টেবীদত অিাটবষ্কতত থেে িাই বটলদলই েদল। টেন্তু জ্বীি জাটতর অটস্তদত্বর সন্ধাি
টমটলল বে? তদব টে তাহারা গ্রহ-উপগ্রহ বা িেেদলাদে বাস েদর?
েেটি গ্রহ এবাং তাহাদের থগািা টেদেে উপগ্রহ আদে। খুব েটিোলী েূ রবীেদর্র
সাহাদযযও ঐ সেল গ্রহ বা উপগ্রদহ থোিরেম জীদবর সন্ধাি পাওো যাে িাই। আর
যতেূ র জািা টগোদে তাহাদত বুঝা যাে থয, িেেগুটল সবই অটিমে এবাং উহাদের
তাপমাে থোিটিরই েু ই হাজার টিগ্রীর েম িে, থোি থোিটির থতইে হাজার টিগ্রীর
উপর। থসখাদি থোিরূপ জীব বাস েরা েূ দরর েো, জটিদতই পাদর িা। যটে বা পাদর,
তাহা হইদল বাটসোদের থেহও হওো উটেত অটিমে এবাং থেহ থেহ বদলিও তাহাই।
বলা হে থয, জ্বীিগর্ আগুদির বতোরী। তাহাই যটে হে, তদব তাহাদের

পত ১১০

পরোদল আবার থোজখ বা অটিবাস টেরূপ? পোন্তদর তাহারা যটে এই পত টেবীদতই বাস

জটড়ত আদে। টেন্তু পটবে িামাদজর সাদে উহা িাই। োটেদল থবাধ হে থয, িামাজীর

েদর, তদব তাহারা থোি (অেত েয) বস্তুর বতোরী?

সাংখযা অদিে বত টদ্ধ পাইত। থস যাহা হউে, এই সু প্রটতটষ্ঠত টবধািটিদতও এেটি ‘আউল’
থেখা যাে। ‘আউল’ েোটির ধাতুগত অেশ যাহাই হউে, এতদেদে উহাদত মথি েরা হে

ইহুেীোদস্ত্র ‘থেটেম’ িাদম এে থশ্রর্ীর োল্পটিে জীদবর বর্শিা পাওো যাে। জ্বীিগর্
তাহাদের থপ্রতমূ টতশ িে টে?

— ‘অদগাোল’ বা ‘টবেত ঙ্খল’।

৭। সূ যশটবহীি টেি টেরূপ?

ফরাদেজ টবধাদির মদধয থোি থোি থেদে এমিও থেখা যাে, মত দতর তযাজয সম্পটত্ত

টেি, রাত, মাস ও বৎসদরর টিোমে সূ যশ এবাং গটতেীল পত টেবী। ইহার থোিটিদে বাে
টেো আমরা টেবা, রাটে, মাস ও বৎসর েল্পিা েটরদত পাটর িা। থেিিা সূ যশ োটেোও
পত টেবী টবদেেত তাহার গটত িা োটেদল পত টেবীর এোাংদে োটেত টেরোল টেবা এবাং
অপর অাংদে োটেত রাটে। থসই অফুরন্ত টেি বা রাটেদত মাস বা বৎসর টেটিবার থোি
উপাে োটেত িা। পোন্তদর সূ যশ িা োটেো শুধু গটতেীল পত টেবীটি োটেদল, থস টেরোল
অন্ধোদরই ঘুটরো মটরত, টেি-রাত-মাস-বৎসর টেেু ই হইত িা।
থোিা যাে থয, এস্রাটফল থফদরস্তা যখি আোহর আদেদে টেো ফাঁটেদবি, তখি মহাপ্রলে
হইদব। তখি পত টেবী এবাং েন্দ্র, সূ যশ, গ্রহ-িেোটের টবলে হইদব। এেমাে আোহ বযতীত

তাহার ওোটরেগদর্র মদধয টিধশাটরত অাংে থমাতাদবে বন্টি েটরদল থেহ পাে এবাং থেহ
পাে িা। উোহারর্স্বরূপ থেখাদিা যাে থয, যটে থোি মত ত বযটির মা, বাবা, েু ই থমদে ও
এে স্ত্রী োদে, তদব মা

১
৬

, বাবা

১
৬

, েু ই থমদে

২
৩

টেদল স্ত্রী টেেু ই পাে িা। অেে স্ত্রীদে টেদত থগদল থস পাইদব
সম্পটত্ত ‘১’-এর স্থদল ওোটরেগদর্র অাংদের সম্পটত্ত হে

১
১৮

৪০

েটরদলি হজরত আলী (রা.)।

হজরত আলী (রা.)-এর প্রবটতশত ‘আউল’ টবধািটি এইরূপঃ

আোহর হুেুদম টতটি পুিরাে টেো ফুাঁটেদবি, ফদল পুিরাে জীব ও জগৎ সত টষ্ট হইদব।

মত ত — অিামা বযটি (ফরাদেজ মদত)

মহাপ্রলদের (থেোমদতর) পদর সূ যশ বা তেিু রূপ আদলাটবটেরর্োরী থোি পোেশই

মা

বাবা

১
৬

১
৬

আদলাটেত ‘টেি’-এর সাংখযা ‘েটেে’ হইদব টেভাদব?

মত ত বযটির তযাজয সম্পটত্ত তাহার ওোটরেগদর্র মদধয বন্টিবযবস্থাদে বলা হে ‘ফরাদেজ
িীটত’। ইহা পটবে থোরাদির টবধাি। মুসটলম জগদত এই টবধািটি থযরূপ েত ঢ়ভাদব
প্রটতপাটলত হইদতদে, থসরূপ অিয থোিটি িদহ। এমিটি পটবে িামাদজর টবধািও িদহ।
ইহার োরর্ থবাধহে এই থয, ফরাদেজ টবধাদির সদে জাগটতে স্বােশ

পত ১১১

থমদে (২)

স্ত্রী

২
৩

১
৮

প্রেমত উি রাটে োটরটিদে সমাি হরটবটেষ্ট েটরদত হইদব এবাং তাহা েটরদল উহা
হইদব —
৪
২৪

৮। ফরাদেদজ ‘আউল’ থেি?

। অেশাৎ থোল আিার স্থদল

টতটি থয টিেদমর দ্বারা উহার সমাধাি েটরোটেদলি,

েটেে টেি (মতান্তদরর ৪০ বৎসর) পদর আোহ এস্রাটফলদে পুিঃ সত টষ্ট েটরদবি এবাং

থসই ‘টেি’ ও ‘রাটে’ টেরূদপ হইদব? আর টেদির সদে রাটে িা োটেদল, অটবটচ্ছন্ন

অাংে। এ থেদে থমাি

মুসটলম জগদত উি সমসযাটি বহুটেি যাবত অমীমাাংটসতই টেল। অতঃপর সমাধাি
তাহার িাম ‘আউল’।

টেরূদপ? যটে বা হে, তদব ঐ টেিগুটলর সটহত রাটেও োটেদব টে? োটেদল, সূ যশ টভন্ন

অাংে পাইদব। টেন্তু ইহা

১
৮

হে আোর আিা। সমসযাটি গুরুতর বদি।

আর টেেু ই োটেদব িা। এমিটে থয এস্রাটফল টেো ফুাঁটেদবি টতটিও িা। এদহি অবস্থাে

োটেদব িা। এইরূপ অবস্থার পদর এবাং পুিঃ সত টষ্টর পূ দবশ ‘েটেে টেি বা বৎসর’ হইদব

১
৮

, এবাং স্ত্রী

৪
২৪

ইহার থযাগফল হইদব

২৭
২৪

১৬
২৪

৩
২৪

। অতএব থেখা যাইদতদে থয, থযখাদি মূ ল সাংখযা (হর) টেল

২৪, থসখাদি অাংে বাটড়ো (লব) হইো যাইদতদে ২৭। সু তরাাং ‘২৭’-থেই মূ ল সাংখযা
(হর) ধটরো অাংে টেদত হইদব। অেশাৎ টেদত হইদব—
৪
২৭

+

৪
২৭

+

১৬
২৭

+

৩
২৭

=

২৭
২৭

=

১ । পত ১১২

পটবে থোরাদি বটর্শত আদলােয ফরাদেজ টবধাদির সমসযাটি সমাধাি েটরদলি হজরত
আলী (রা.) তাাঁহার গাটর্টতে জ্ঞাদির দ্বারা এবাং মুসটলম জগদত আজও উহাই প্রেটলত।
এ থেদে স্বভাবতই মদি উেে হে থয, তদব টে আোহ গটর্তজ্ঞ িদহি? হইদল, পটবে
থোরাদির উি টবধািটি ত্রুটিপূ র্শ থেি?

আেদমর অেজ টহসাদব ‘অটেিী’ বলা খুবই সমীেীি। ইহা োড়া সাংসার জীবদি িারীরা

আোহ পটবে থোরাদি পটরষ্কার ভাোে বটলোদেি থয, যাহারা আোহর হুেুম পালি

োিাইদত প্রার্হাটির আেঙ্কা িা োটেদল থেহ রুিাে তযাগ েদর িা। স্ত্রী যটে স্বামীর

েটরো তাাঁহার ফরাদেজ আইি মািয েটরদব, তাহারা থবদহস্তী হইদব এবাং অমািযোরীরা

অেই হে, তদব েূ টেতা বটলো তাহাদে তযাগ েরা হে থেি? থোিরেম োেদিদে

হইদব থোজখী। যো — “ইহা অেশাৎ এই ফরাদেজ আইি ও টিধশাটরত অাংে আোহর

জীবিযাপি েরা যাে িা টে?

সীমাদরখা এবাং আোহর টিধশাটরত অাংেসমূ হ। যাহারা আোহর আদেে এবাং তাাঁহার

জবাব হইদত পাদর থয, েদখর বেবতশী হইো থেহ েখিও স্ত্রীতযাগ েদর িা। সাাংসাটরে

৩৮

রসু দলর আদেে মািয েটরদব, তাহাটেগদে আোহ থবদহদস্ত স্থাি োি েটরদবি…।

পুিশ্চ

“থয থেহ আোহর আদেে, আোহর আইদি টিধশাটরত অাংে ও তাাঁহার টিধশাটরত সীমা
লঙ্ঘি েটরদব, তাহাদে আোহ থোজখবাসী েটরদবি, তোে থস টেরোল োটেদব এবাং
তোে তাহার ভীের্ অপমািজিে োটস্ত থভাগ েটরদত হইদব।”

৩১

পুরুেদের এোাংে টহসাদবই টবরাটজতা।
মািু দের হস্তপোটে থোি অে রুি হইদল উহার প্রটতোদরর জিয টেটেৎসা েরাি হে।
থরাগ েু রাদরাগয হইদল ঐ রুিাে লইোই জীবি োিাইদত হে। রুিাে লইো জীবি

টবেত ঙ্খলা ও মািটসে অোটন্ত যখি েরদম থপৌঁদে, তখিই থেহ থেহ স্ত্রীতযাগ েটরদত বাধয
হে। েোটি েতোাংদে সতয, টেন্তু যাহারা এোটধে স্ত্রী তযাগ েটরো বাো বাো রমর্ীর
পাটর্গ্রহর্ েদরি, তাহারা টে োদেমী টববাটহতদের (টহেুদের) থেদে োম্পতযসু দখ অটধে
সু খী?

পটবে থোরাদি বটর্শত ফরাদেজ টবধাদির মদধয থেেটবদেদে েতগুটল (হজরত আলীর
প্রবটতশত) ‘আউল’ িীটতর পযশাদে পদড় এবাং উহাদত থোরাি মাটিো বন্টি েদল িা, আবার
‘আউল’ মাটিদল হইদত হে থোজখী। উপাে টে? ফরাদেজ টবধাদির এেদশ্রর্ীর
ওোটরেদে বলা হে ‘আোবা’। অেশাৎ অবটেষ্টদভাগী। মত দতর ওোটরেগদর্র টিধশাটরত অাংে
থেওোর পর যটে টেেু অবটেষ্ট োদে, তদব তাহা আোবাগর্ পাইো োদে। আোবাদের
মদধয অাংে বন্টদির এেটি টবদেে টিেম এই থয, টিেিবতশী ওোটরে এেজিও োটেদল
েূ রবতশী থেহ অাংে পাে িা এবাং এই টিেদমর ফদলই পুে োটেদল থপৌে (িাটত) টেেু ই
পাে িা। টেন্তু অধু িা রাষ্ট্রীে টবোরপটতগর্ পুে োটেদলও থপৌেদে অাংে টেদত শুরু
েটরোদেি। থয টবোরপটতগর্ উহা েটরদতদেি তাাঁহারা পরোদল যাইদবি থোোে?

রসােি োদস্ত্রর (Chemistry) টিেদম েু ইটি পোদেশর টমশ্রর্ ঘিাইদত হইদল পূ দবশই জািা
উটেত থয, পোেশ েু ইটি টমশ্রর্দযাগয টে িা। থেহ যটে জদলর সটহত বালু বা খটড়মাটি
টমোইদত োি, তাহা পাটরদবি িা। সাধারর্ত বতল ও জল এেে টমদে িা। তদব উহা
এেে েটরো টবদেেভাদব রগড়াইদল সামটেেভাদব টমটেো পুিরাে টবযু ি হে। টেন্তু টেটি
বা লবর্ জদল টমোইদল উহা টিটবশদে এে হইো যাে। টববাহ বযাপাদর পাে-পােী টিবশােিও
এইরূপ এেটি টমশ্রর্।
পাে ও পােীর থমৌটলে েটরেসমূ হ থেদোি পোদেশর িযাে টমশুে টে-িা, তাহা টবোর িা
েটরো জল-খটড় ও বতল-জল টমশ্রদর্র মত যদেচ্ছ টমলি প্রদেষ্টার টবফলতাই ‘তালাে’
প্রোর োরর্ িে টে?
এতদেদে অদিে টহেুর টভতর থোষ্ঠী বা টেেুজীর সাহাদযয টববাদহর পাে-পােী টিবশােদির
প্রদেষ্টা েটলদত থেখা যাে। মািু দের জিমুহুদতশ টতটে, লি ও রাটের সাংস্থাি এবাং েন্দ্র,

৯। স্ত্রীতযাগ ও টহলা প্রোর তাৎপযশ টে?
থেহ থেহ স্ত্রীদে অধশাটেিী বটলো োদেি। এ েোটির টবদেে তাৎপযশ আদে। অধশ-অটেিী
বা টসটে-অটেিী িা হইদলও আটেপুরুে হজরত আেদমর বাম টপঞ্জদরর অটস্থ হইথতই
িাটে প্রেমা িারী হাওো টবটব সত ষ্ট হইোটেদলি। তাই টবটব হাওোদে

পত ১১৩

সূ যশ-গ্রহ-িেোটের আোদে টবদেে স্থাদি অটধষ্ঠাি জাতদের থেহ-মদির উপর েতখাটি
প্রভাব টবস্তার েটরদত পাদর আর এ টবেদে ফটলত থজযাটতে (Astrology)-এর টসদ্ধান্ত
অভ্রান্ত টে িা তাহা জাটি িা। টেন্তু ইহাদত অন্তত ইহাই প্রমাটর্ত হে থয,

পত ১১৪

টহেুগর্ জাটিদত থেষ্টা েদরি থয, টববাদহ বর-েিযার টমল হইদব টে িা। মুসলমািদের

পাদর িা। এরূপ অবস্থাে যটে থস স্বামীর পুিঃগ্রহদর্র েো জাটিদত পাদর, তাহা হইদল

টববাহ প্রোে পাে-পােী টিবশােদি যটে থোিরূপ মদিাটবজ্ঞািসম্মত টবোর প্রর্ালী উদ্ভাবি

তাহার হৃেেপদি পূ বশ োম্পতয-জীবদির স্মতটত আদরা গাঢ়রূদপ অটঙ্কত হে। এমতাবস্থাে

ও প্রবতশি েরা যাইত, তাহা হইদল তালাে প্রো এত অটধে প্রসার লাভ েটরত িা।

স্ত্রী পূ বশস্বামীর পুিঃগ্রহদর্র প্রস্তাদব সািদে সম্মটত থেে। টেন্তু ইহার পদর টহলােতত িবীি

স্বামী ও স্ত্রীর মদিাবত টত্ত বা স্বভাদবর ববেমযবেতই থয টববাহবন্ধি টেন্ন হে, তাহা সু টিটশ্চত।

েু লহার অস্থােী েদলমার ইজাব (সম্মটত) থেওোটি টে তাহার আন্তটরে?

তদব এই ববেময েু ই প্রোদর হইদত পাদর। থোি থেদে হেদতা স্ত্রীই থোেী, টেন্তু স্বামী

টহলা প্রোে বর টিবশােদি থবে এেিু োরসাজী আদে। বেস্কা হইদলও টহলােতত বর

সাধু ও সচটরে। আবার থোি থোি থেদে স্ত্রী সচটরো, টেন্তু স্বামী অসচটরে ও

টিবশােদি স্ত্রীর থোি অটধোর োদে িা, টিবশােিেতশা সবশদেদেই পূ বশস্বামী। প্রেমত থস

বেমাদেে। ভালর সটহত মদের টবদরাধ অবেযম্ভাবী। োদজই উপদরাি থয থোি থেদেই

টবোর েদর থয, টসেুদের োটব োহার হদস্ত থেওো উটেত। িবীি েু লহা তাহার হাদতর

স্বামী ও স্ত্রীর মদিামাটলিয হইদত পাদর এবাং তাহাদত টববাহ টবদচ্ছেও ঘটিদত পাদর। থোে

থলাে টে-িা। থস তাহার টিদেশেমত সমদোটেত োজ েটরদব টে িা। সদবশাপটর লেয রাখা

যাহারই হউে িা থেি, বাটহদরর থলাে উহার টবদেে টেেু জাটিদত পাে িা। টেন্তু পটরর্াম

হে থয, িবেম্পটতর মদধয ভালবাসা জটিদত িা পাদর।

উভে থেদেই এে। অেশাৎ স্ত্রীতযাগ।

এইরূপ টহসাব টমলাইো প্রািি স্বামীর দ্বারা বর টিবশাটেত হইদল, থসই টববাহোলীি স্ত্রীর

তালাদের ঘিিা থযভাদবই ঘিুে িা থেি, তযাজযা স্ত্রীদে পুিঃগ্রহদর্ স্ত্রী থয টিদেশাে, ইহাই

ইজাব বা সম্মটতর থোি মূ লযই োটেদত পাদর িা বা োদে িা। স্ত্রী সম্মটত যাহা টেল

প্রমাটর্ত হে। মদি হে থয, থক্রাধ, থমাহাটে থোি টরপুর উদত্তজিাে স্বামী েটর্দের জিয

তাহা তাহার পূ বশ-স্বামী লাদভর জিয, হাল স্বামীর জিয িে। অেশাৎ থস জাদি থয, তাহার

আত্মটবস্মত ত হইোই অিযােভাদব স্ত্রীতযাগ েদর এবাং পদর যখি সটম্বৎ (জ্ঞাি) টফটরো পাে,

এই টববাহ মাে এেটেদির জিয এবাং এই টববাদহর মাধযদমই হইদব তাহার পূ বশস্বামী

তখি টস্থরমটস্তদষ্ক সরলান্তেরদর্ তযাজযা স্ত্রীদে পুিঃগ্রহদর্ বদ্ধপটরের হে। অেশাৎ স্বামী

লাভ। তখি থস মদি মদি এই টসদ্বান্তই েদর—

যখি তাহার টিদজর ভ্রম বুটঝদত পাদর, তখিই তযাজযা স্ত্রীদে পুিরাে গ্রহর্ েটরদত

“থমার বাড়ী আর স্বামীর বাড়ী, মধযখাদি িেী—

অটভলটেত হে। ইহাদত থেখা যাে থয, স্ত্রীর উপর টমেযা থোোদরাপ েটরো অেবা
থক্রাধাটের বেবতশী হইো স্ত্রীতযাদগ স্বামীই অিযােোরী বা পাপী। অেে পুিঃগ্রহর্দযাগযা
টিদেশাে স্ত্রীদে পুিঃগ্রহদর্ ‘টহলা’ প্রোর টিেদম স্বামীর পাদপর প্রােটশ্চত্ত েটরদত হে থসই
টিদেশাে স্ত্রীদেই। অপরাধী স্বামীর অেশেণ্ড, থবোঘাত ইতযাটে িা-ই হউে, অন্তত তওবা
(পুিরাে পাপেমশ িা েটরবার েপে) পড়ারও টবধাি িাই, আদে টিষ্পাটপিী স্ত্রীর
ইিতহাটির বযবস্থা। এদের পাদপ অিযদে প্রােটশ্চত্ত েটরদত হে থেি?
তযাদগর পর স্বামী ও স্ত্রীর মদধয োম্পতযবন্ধি োদেিা বদি, টেন্তু োম্পতযভাবটি টে

থেমদি যাব, এই থখওো পার িা হই যটে?”
ফলত স্ত্রী মুদখ ইজাব টেল িূ তি েু লহার আর অন্তদর োমিা েটরল পূ বশস্বামীদে।
অতঃপর বাসর ঘর। এখাদি িবীি েু লহার অতযাোর সহয িা েটরদল োস্ত্রমদত স্ত্রীর মুটির
উপাে িাই। োদজই — মাি-অটভমাি, লিা-েরম টবসজশি টেো স্ত্রী প্রভাদতর অদপো
েটরদত োদে। টেন্তু তাহার হৃেে পূ বশস্বামীর উদেদেয বযােুলস্বদর গাটহদত োদে—
“হদে তব অটভলােী

আটম এখি োরাবাসী
বুদে মম োটপল পাোর্।

সহদজই তাহাদের হৃেে হইদত মুটেো যাে? যটে যাে-ই, তদব টহলা প্রোর টিেমািু সাদর
অস্থােী (Temporary) েদলমাটি থয থোি থলাদের সাদে টবদেেত পূ বশস্বামীর োো, ফুফা,
মামার সটহত িা হইো প্রােই ভটিপটত বা ঐ থশ্রর্ীর েুিুম্বদের সটহত হে থেি?

জাটিিা থমার টে-বা পাপ,

তযাদগর পর স্বামী তাহার মটস্তদষ্কর উদত্তজিা বা থক্রাধাটে বেত স্ত্রীর প্রটত টেেু টেি

িবেম্পটতর এইরূপ টমলি বযটভোদরর িামান্তর িে টে?

বীতস্পতহ োটেদলও সরলা স্ত্রী সহদজ স্বামীরূপ হৃেে হইদত মুটেো থফটলদত পত ১১৫

টে োরর্ এই পটরতাপ,
হদব িা টে টিটে অবসাি?”
পত ১১৬

উপসাংহার

িদহি। োদজই এরূপ মািু েও অল্পই আদেি, যাাঁহাদের থোিরূপ েুসাংস্কার স্পেশ েদর

মািু দের মদি টজজ্ঞাসার অন্ত িাই। থোি িা থোি টবেদে থোি িা থোি রেদমর টজজ্ঞাসা

জাটত (ধমশ)-গুটলর েটল্পত থেব-থেবী, বেতয-োিব, ভূ ত-টপোে, িাটেিী-থযাটগিী, েীতলা,

প্রদতযদের মদিই আদে, থযমি আপিার, থতমি আমার। অসাংখয টজজ্ঞাসার মদধয মাে

ওলা, থপত্নী, ইতযাটে জীবসমূ দহর থোি অটস্তত্ব জগদত পাওো যাে িা। অেে ঐগুটলর

েটতপে টজজ্ঞাসা এই পুস্তেখাটিদত আমরা প্রশ্নাোদর বযি েটরলাম। টেন্তু ইহা শুধু

সতযতা ও েটরে সম্বদন্ধ সম্প্রোে বা বযটিটবদেদের আস্থা েম িে। হেত থোি এে

আমাদেরই প্রশ্ন িদহ। থয সেল টেন্তােীল মিীেী জীব ও জগত টবেেে ধমশীে ও ববজ্ঞাটিে

সমদে ঐগুটলদে ‘সতয’ বটলো মদি েরা হইত। টেন্তু বতশমাদি উহারা ‘টমেযা’ বটলো

মতবাে সম্বদন্ধ টেন্তা-ভাবিা েদরি, হেদতা তাাঁহাদের মদিও অিু রূপ প্রদশ্নর উেে হইো

প্রমাটর্ত হইোদে। এখি ঐগুটলদে তযাগ ও প্রমাটর্ত ‘সতয’থে গ্রহর্ েরাই বািিীে।

োদে। টেন্তু অদিদেই তাহা প্রোে েদরি িা। হেত থেহ তাাঁহার ঘটিষ্ঠ বন্ধুমহদল েু ইোটরটি প্রশ্ন উত্থাপি েদরি, থেহবা অন্তদর োটপো রাদখি।
বতশমাি যু গটি টবজ্ঞাদির যু গ এবাং যু টিবাদেরও। টবজ্ঞাি পত টেবীর বুদে আত্মেটি বা
স্বমটহমাে প্রটতষ্ঠা লাভ েটরোদে, োহারও অিু েম্পাে িে। মািু দের বেিটেি জীবদির
োটহো টমিাইদতদে টবজ্ঞাি। আপটি যটে টবজ্ঞাদির োি গ্রহদর্ অমত েদরি, তাহা হইদল
আোদের টেদে তাোি, ঘটড়র টেদে িে। আপটি যটে টবজ্ঞাদির োি গ্রহর্ েটরদত িা
োদহি, তাহা হইদল যািবাহদি টবদেে সফর ও জামা-োপড় তযাগ েরুি এবাং োগজ-

িাই। উোহারর্স্বরূপ বলা যাইদত পাদর থয, ববটেে, পারটসে ও ইহুেী ইতযাটে আটেম

থোি রেম থগাাঁড়ামীদে প্রশ্রে িা টেো প্রদতযে ধমশদে যোসম্ভব েুসাংস্কারমুি েরা
উটেত। েুসাংস্কার তযাগ েরার অেশ ‘ধমশদে তযাগ েরা’ িদহ। যটে থেহ েুসাংস্কার তযাগ
েটরদত অটিচ্ছুে হি এবাং বটলদত োদহি থয, েুসাংস্কার তযাগ েটরদল ধমশ োটেদব িা,
তাহা হইদল মদি আটসদত পাদর থয, ধমশরাদজয টে েুসাংস্কার টভন্ন আর টেেু ই িাই? এ
প্রসদে থেহ থযি মদি িা েদরি থয, আমরা ধদমশর টবরুদ্ধােরর্ েটরদতটে। আমাদের
অটভযাি শুধু অসতয বা েুসাংস্কাদরর টবরুদদ্ধ, থোি ধদমশর টবরুদদ্ধ িে। প্রদতযেটি ধমশ
োটেদব টমেযার আবজশিাবটজশত ও পটবে সদতযর উপর প্রটতটষ্ঠত।

েলদমর বযবহার ও পুস্তে পড়া তযাগ েটরো মুখস্ত টেো শুরু েরুি। ইহার থোিটি েরা

‘সদতযর সন্ধাি’ পুস্তেখাটি পাে েটরো স্বাধীি টেন্তাবীে বন্ধুগর্ সম্পূ র্শ িা হইদলও

আপিার পদে সম্ভব? থবাধহে এেটিও িা। থেিিা মািব জীবদির প্রটতটি পেদেদপ

আাংটেেভাদব আমাদের মতবাে অিু ধাবি েটরদত পাটরদবি বটলো টবশ্বাস। এ টবেদে

টবজ্ঞাদির োি অিস্বীোযশ। থিটলগ্রাফ, থিটলদফাি হইদত শুরু েটরো থেেলাই ও সূ ে-সু তা

আমরা স্বাধীি টেন্তােীল মিীেীদের মূ লযবাি মতামদতর প্রতযােী। আপিারা আপিাদের

পযশন্ত সবই টবজ্ঞাদির োি। টবজ্ঞাদির থোি োি গ্রহর্ িা েটরো মািু দের এে মুহুতশও

টেন্তালি মতামতসমূ হ আমাটেগদে জািাইদল এবাং অে পুস্তেখাটির ত্রুটি প্রেেশিপূ বশে

েদল িা। মািু ে টবজ্ঞাদির োদে ঋর্ী। টেন্তু সমাদজ এমি এেদশ্রর্ীর থলাে থেটখদত

উহা সাংদোধদির উপদেে োি েটরদল বাটধত হইব।

পাওো যাে, যাাঁহারা হাদত ঘটড় ও েদে েেমা আাঁটিো মাইদে বিততা েদরি আর ‘বস্তুবাে’
বটলো টবজ্ঞািদে ঘত র্া ও ‘বস্তুবােী’ বটলো টবজ্ঞািীদের অবজ্ঞা েদরি। অেে তাাঁহারা

আমাদের মদি হে থয, এমি অদিে থসৌভাগযোলীও আদেি, যাাঁহাদের টিেি এই পুস্তদে
টলটখত প্রশ্নগুটল অটতেে তুচ্ছ। হেত তাাঁহাদের টিেি প্রশ্নগুটলর সমাধাি অজ্ঞাত িদহ।

ভাটবো থেদখি িা থয, ভাববােীরা বস্তুবােীদের থপােয। টবজ্ঞাি মািু েদে পালি েদর।

তাাঁহাদের টিেি আমাদের এোন্ত অিু দরাধ এই থয, তাাঁহারা থযি এই প্রশ্নগুটলর যোদযাগয

টেন্তু ধমশ মািু েদে পালি েদর িা, বরাং মািু ে ধমশদে পালি েদর এবাং প্রটতপালিও।

সমাধাি ও বযাখযা সাধারদর্য প্রোে েদরি। েটরদল আমরা তাাঁহাদের টিেি টেরেততজ্ঞ

বতশমাি যু দগ টবজ্ঞাি-টবদরাধী থোি টেোই গ্রহর্ীে িে।

োটেব।

আধু টিেোদলর অটধোাংে মািু ে োে েুসাংস্কার হইদত মুটি, োে সদতযর সন্ধাি।

পটরদেদে, এই গ্রন্থ প্রর্েদি থয সমস্ত পুস্তদের সাহাযয গ্রহর্ েটরোটে, উহার গ্রন্থোর

ধমশরাদজযর যেতে অল্পাটধে েুসাংস্কার স্বচ্ছদে টবহার েটরদতদে। আবার সভয মািব
সমাদজ এমি থোি মািু ে িাই, টযটি থোি িা থোি ধদমশর আওতাভুি
পত ১১৭

মদহােেগদর্র টিেি েততজ্ঞতাপাদে আবদ্ধ রটহলাম।
টবিীত/গ্রন্থোর, গ্রামঃ লামেটর, িােঘরঃ েরবাটড়ো, টজলাঃ বটরোল।।

পত ১১৮

২৫।

িীো
িীোর িম্বর

পুস্তদের িাম

২৬।

পতষ্ঠা বা অিু দচ্ছে

গ্রন্থোদরর িাম

যাো পুস্তে (থতৌটরত)
যাোপুস্তে (থতৌটরত)
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---------

১২; ৩১, ৩২ ও ৩৬

----------

১৪; ২১

---------

১৪; ২৭

----------

১১; ১৬-১৯

----

১; ৪

২৮।

সরল বাাংলা অটভধাি

সু বলেন্দ্র টমে

৩০০

২৯।

যাোপুস্তে (থতৌটরত)
যাোপুস্তে (থতৌটরত)
যাোপুস্তে (থতৌটরত)

৩।

মািব মদির আযাটে

আবুল হাসািাত

৬৭

৩০।

ঐটতহাটসে অটভধাি

থমা. মটতের রহমাি

৫

৪।

পত টেবীর টেোিা

অমল োসগুপ্ত

৪৪

৩১।

সরল বাাংলা অটভধাি

সু বলেন্দ্র টমে

৫০৫

৫।

পত টেবীর টেোিা

অমল োসগুপ্ত

১৫০, ১৫১

৩২।

ঐটতহাটসে অটভধাি

থমা. মটতের রহমাি

১৩

৬।

সরল বাাংলা অটভধাি

সু বলেন্দ্র টমে

৮৭২

৩৩।

লু ে (ইটঞ্জল)

---------

১; ৫-৭

৭।

সরল বাাংলা অটভধাি

সু বলেন্দ্র টমে

২৫১

৩৪।

ঐটতহাটসে অটভধাি

৮।

আটেপুস্তে (থতৌটরত

-----

২; ৮-১৪

৩৫।

---------

২; ১৪-২৩

৯।

পত টেবীর টেোিা

অমল োসগুপ্ত

১০২

৩৬।

মটে (ইটঞ্জল)
লবীে পুস্তে (ইটঞ্জল)

---------

২৪; ১৭

১০।

টবদলদত সাদড় সাতদো টেি

টদ্বতীে টববরর্ (ইটঞ্জল)

---------

১১।

িেে পটরেে

থেবীপ্রসাে

১৬২-১৬৪

১২।

মহাোদের টেোিা

১৩।

পত টেবীর টেোিা

অমল োসগুপ্ত

১৪।

খ-থগাল পটরেে

থমা. আ. জব্বার

১৫।

খাদলে ইবদি অলীে

১৬।

গ্রহ-িেে

জগোিে রাে

১৭।

িেে পটরেে

প্রমেিাে থসিগুপ্ত

১৮।

সরল বাাংলা অটভধাি

সু বলেন্দ্র টমে

১৯।

জীব-জগদতর জিেো

২০।
২১।

১।

পটবে থোরাি (সু রা থসজো)

২।

মু. আ. হাই

২৭।

১৪১, ১৪২

থমা. মটতের রহমাি

২৩, ২৪

২২; ২৩, ২৪, ২৮,

প্রমেিাে থসিগুপ্ত

১৪, ১৬

৩৭।

পত টেবীর ইটতহাস

অমল োসগুপ্ত

৯৫

৩৮।

পটবে থোরাি (সু রা থিো)

--------

২; ১৩

১০

৩৯।

পটবে থোরাি (সু রা থিো)

--------

২; ১৪

৩০৭

৪০।
৪১।

আল টসরাজী টফল টমরাস
আটেপুস্তে (থতৌটরত)

২৫৪, ২৫৫

৪২।

ঐটতহাটসে অটভধাি

১৪, ১৫

৪৩।

প্রােীি টমের

৬৯১

৪৪।

পত টেবীর ইটতহাস

আ. হে থখােোর

১৩

৪৫।

আটেপুস্তে (থতৌটরত)

---------

২; ৮-১০

আটেপুস্তে (থতৌটরত)

-------

৫; ৩-২৮ ও ৭; ৬

৪৬।

আটেপুস্তে (থতৌটরত)

---------

৩; ৮

------

৭; ১২

৪৭।

পত টেবীর ইটতহাস

২২।

আটেপুস্তে (থতৌটরত)
আটেপুস্তে (থতৌটরত)

-------

৬; ১৫ ও ৭; ৪

২৩।

মযাটজদের থখলা

টপ. টস. সরোর

১৬-২২

২৪।

ঐটতহাটসে অটভধাি

থমা. মটতের রহমাি

২

মওলািা আখতার ফারুেী ২২৪, ২২৫

টসরাজউটেি মুহাম্মে
--------

২০
৫; ৫

থমা. মটতের রহমাি

২

েেীন্দ্রিাে েদট্রাপাধযাে

৯, ১৮৭, ১৮৮

থেবীপ্রসাে ১৩৫, ১৩৬, ২৮১, ৩০৮, ৩২৮

থেবীপ্রসাে

১৩৫-১৩৭ □

পত ১২০
পত ১১৯

