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সিাসজি পেম-পৃষ্ঠা ও সূজচপবে আসা-যাওয়া িিা যাবে} 
 

 

পূেমপাঠ: ০৬ 
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পূববপাঠ 

 

ইয়াজিজিিা পৃজথেীি অ্নেতর্ জনযমাজতত ধর্মীয় িনবর্াষ্ঠী। এিা রূ্যত িুজিম ভাষাভাষী। 
ইিাবিি িুজিমস্তাবন এবিি েৃহিািংবশি োস হবযও তুিস্ক এেিং জসজিয়াি িুজিমস্তাবনও 
তাবিি আোস িবয়বে। িুজিমস্তাবনি োইবি িার্মাজন, িজিময়া, আবর্মজনয়া, িাজশয়ায় 
উবেখবযার্ে সিংখেি ইয়াজিজিি োস িবয়বে। সে জর্জযবয় এবিি সিংখো হবে ৭ ফথবি 
৯ যাখ। 
 

সম্প্রজত এিা আোি আবযাচনায় আবস ‘ইসযাজর্ি ফেি’-এি র্ণহতোি িািবন। 
র্ণহতোি িািন ‘ইসযাজর্ি ফেি’এি জেচাবি এিা শয়তাবনি উপাসি। এি আবর্ও 
জেজভন্ন রু্সজযর্ এেিং জিজেয়ান িাজত-সম্প্রিায় ইয়াজিজিবিি র্ণহতোি আবর্ এই 
জেেৃজত ফিয়। রূ্যত ইয়াজিজিবিি ঈশ্বি জেষয়ি ধািনা, রু্সজযর্ ো জিজেয়ানবিি 
ফচবয় আযািা। ইয়াজিজিবিি সবেমাচ্চ ঈশ্বি র্াজযি তাউস। তাি অ্পি নার্ 
আযাবযয। রু্সজযর্ এেিং জিজেয়ান ফযািিথা অ্নুসাবি ফস স্বর্ম ফথবি জেতাজিত 
ফিেিূত শয়তান ইেজযশ। ইয়াজিজিবিি র্বত, আযাবযয ঈশ্ববিিই আবিি রূপ এেিং 
স্বয়িং র্হান ঈশ্বি। জতজন োিাও আিও েয়িন ফিেিূত আবেন, যািা সোই ঈশ্বি। 
োিী েয়িন ফিেিূত ঈশ্বিও, রু্সজযর্ ও জিজেয়ান ফযািিথাি সাবথ সািংঘাজষমি। 
ইহুিী, জিজেয়ান এেিং রু্সজযর্িা এবিি ফিেয ফিেিূত ফেবিশতা র্বন িবি। 
ইয়াজিজি ধর্মর্বত এিা সোই ঈশ্বি ো ঈশ্ববিি প্রিাশ। ফসই জহবসবে ইয়াজিজিিা 
সবেশ্বিোিী। োিী েয়িন ঈশ্ববিি নার্ হবযা- র্াজযি িািবিয, র্াজযি এস্রাবেয, 
র্াজযি জর্য়াএয, র্াজযি আজ্রাএয, র্াজযি এম্মাবনয এেিং র্াজযি নুবিয। তবে 
এবিি সোিই পুনিমন্ম হবয়বে েবয জেশ্বাস িিা হয়। 
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সৃজিতবেি জেেিনঃ 
শুরুবত ঈশ্বি োস িিবতন র্হািার্জতি সরু্বে। তািপি জতজন এিজি সািা রু্বক্তা 
ততজি িবিন এেিং ফসই রু্বক্তাজি ফভবে ফর্বয পৃজথেী এেিং র্হাজেশ্ব ততজিি উপািান 
ফেি হবয় যায়। পৃজথেী তখন েসোবসি অ্নুপযুক্ত জেবযা। তািপি ঈশ্বি তাি জনিস্ব 
রূবপ ততজি িবিন র্াজযি তাউসবি। এেিং তাবি তাি জ্ঞান এেিং ক্ষর্তা িান 
িবিন। র্াজযি তাউসবি সাহাযে িিাি িনে সৃজি িবিন আবিা েয়িন ফিেিূত 
ঈশ্বি। তািপি র্াজযি তাউস পৃজথেীবত আবসন র্য়ূবিি রূবপ। র্য়ূবিি িবে জতজন 
পৃজথেীবি েুয এেিং েবয সািান। প্রথবর্ আির্বি সৃজি িিা হবয়জেবযা আত্মা োিা। 
র্াজযি তাউস তাবি আত্মা িান িবিন। তািপি তাবি পৃজথেীবত পাঠান এেিং তাবি 
সেমবক্ষবে সাহাযে িিাি প্রজতশ্রুজত িান িবিন।  
 

 
ইয়াজিজি জেজভন্ন জসম্বয সহ, সবেমাচ্চ ঈশ্বি র্াজযি তাউস 

 

ইবভি জনিি যাওয়াি পূবেম আিবর্ি এিজি সন্তান হয়। পাবে পাওয়া যায় েবয তাি 
নার্ শাজহি জেন ফিি। ফস আিবর্ি ৭২ পুবেি র্বধে অ্নেতর্। তখন ফথবিই 
ইয়াজিজিিা পৃজথেীবত অ্েস্থান িিবে। তািপি োিী িাজতিা পৃজথেীবত আবস। 
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ফনায়াবহি েনোি পি, ইয়াজিজিিা সািা পৃজথেীবত েজিবয় পবি। জিতীয় েনোি পি 
ইয়াজিজিিা িুজিমস্তাবন োস িিবত আিম্ভ িবি। ইয়াজিজিিা সুবর্িীয়, েেেযজনয় এেিং 
আজশজিয় সভেতা ততজিবত অ্িংশগ্রহণ িবি। এিািশ শতবি র্াজযি তাউবসি 
প্রজতজনজধ র্হান সাধি ফশখ আজি জেন রু্সাজেি ইয়াজিজি ধবর্মি সিংস্কাি িবিন। 
জতজন র্াজযি তাউবসি সিংজেধান র্ানেিাজতবি প্রিান িবিন, ফযবনা রৃ্তুেি পি সোই 
তাি সাবথ স্ববর্ম ফযবত পাবি। 
 
রৃ্তুে এেিং রৃ্তুেি পিঃ 
রৃ্তুেি পি রৃ্তবিহ ফধৌত িিা হয়। তািপি রৃ্বতি রু্বখ ফশখ আজিি িেবিি পজেে 
র্াজি ো িািা ফিয়া হয় এেিং যত দ্রুত সম্ভে িেি ফিয়া হয়। রৃ্বতি র্াথা পূেম জিবি 
িাখা হয়, রু্খ উত্তি জিবি জেজিবয় িাখা হয়। রৃ্তবিহ িেবি ফনয়াি সর্য় র্ান 
র্াওয়া হয়, রৃ্ত পুরুষ হবয তাি স্ত্রী ো র্া ফি নাচবত হয়। ইয়াজিজিবিি র্বত, 
রৃ্তুেি পি ফশখ আজি জেন রু্সাজেি তাবিি িনে ‘জসিাত’ নার্ি পুবযি উপি 
অ্বপক্ষা িিবেন। জতজন ফসখাবন তাবিি জতনজি প্রশ্ন িিবেন। ফস জেবয় িিবে জিনা, 
অ্-ইয়াজিজি িাবিা সাবথ ফযৌনসম্পিম স্থাপন িবিবে জিনা এেিং জনি েবণমি োইবি 
িাবিা সাবথ ফযৌনসম্পিম স্থাপন িবিবে জিনা? উত্তবি খুজশ হবয, জতজন তাবি জনবয় 
স্ববর্ম প্রবেশ িিবেন। ফসখাবন ইয়াজিজিিা োস িিবে উচ্চ-িীেন।   

 
ইয়াজিজিবিি পজেে তীথমস্থান, যাজযশ উপতেিা এেিং তাবত  

ফশখ আজি জেন রু্সাজেি এি িেি ও র্ািাি। 
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ইয়াজিজি ধর্ম অ্নুযায়ী স্বর্ম সাতজি এেিং ফিাবনা নিি ফনই। প্রথবর্ ঈশ্বি সাতজি 
নিি ততজি িবিন। জিন্তু তািপি র্াজযি তাউস সাত হািাি েেি িাাঁবিন এেিং ফসই 
িান্নাি িবয নিবিি আগুন জনজভবয় ফিন। তাই র্ানুবষি িনে ফিাবনা নিি ফনই। 
ইয়াজিজি ধবর্ম জনি পজিোবিি োইবি স্বর্মীয় ভাই-ফোন গ্রহবনি এিজি আচাি আবে। 
ইয়াজিজিবিি র্বত, রৃ্তুে পিেতমী িীেবন এই স্বর্মীয় ভাই-ফোবনিা তাবিি িনে 
অ্বপক্ষা িিবে, স্ববর্ম প্রবেবশি আর্ পযমন্ত। 
 
পুনিমন্মঃ  
ইয়াজিজি ধবর্ম রৃ্তুেবি তুযনা িিা হয় ফপাষাি পজিেতমবনি সাবথ। এি ফপাষাি নি 
হবয় ফর্বয ফযর্ন র্ানুষ ফপাষাি পজিেতমন িবি নতুন ফপাষাি পজিধান িবি, ফতর্জন 
ফিবহি উপবযার্ ফশষ হবয় ফর্বয রৃ্তুেি র্াধেবর্ ফিবহি পজিেতমন িবি আত্মা নতুন 
ফিহ ধািন িবি। এেিং প্রবতেি প্রাবণিই পুনিমন্ম হয়। ফযর্ন ইয়াজিজি ধর্মর্বত র্হান 
ঈশ্বি র্াজযি তাউবসি পজেে প্রিাশ হবয়জেবযা ফশখ আজি জেন রু্সাজেবিি র্বধে। 
োিী েয়িন ঈশ্ববিিও প্রিাশ হবয়জেবযা ইয়াজিজি ধবর্মি আিও েয়িন ফশবখি 
র্বধে। এেিং এই সাতিন ফশখই ঈশ্ববিি পজেে প্রিাশ জহবসবে, ইয়াজিজিবিি জনিি 
পূজিত হয়। ইয়াজিজি ধর্মর্বত আত্মা এিজি জনজিমি পজেেতাি স্তবি না ফপৌঁোবনা 
পযমন্ত পুনিমন্ম ঘিবত থাবি। 
 
েণমপ্রথাঃ  
ইয়াজিজি ধবর্ম েণমপ্রথা জেিের্ান। ঈশ্বি ইয়াজিজিবিি সাতজি েণম ততজি িবিন। 
েণমপ্রথা এখনও ইয়াজিজি ধবর্ম র্ানে িিা হয়। জনি েবণমি োইবি জেবয় িিা জনবষধ। 
এেিং েণমবিি িাি ভার্ িবি ফিয়া আবে। ইয়াজিজি ধবর্মি েণমগুবযা হবযা- ১. জর্ি, 
ইয়াজিজি যুেিাি। এিা সিাসজি ইয়াজিবিি েিংশধি জহবসবে ইয়াজিবিি জসিংহাসবন 
েবসন। ফিবশ এেিং জেবিবশ এিা র্াজযি তাউবসি প্রজতজনজধ। ২. ফশখ, এিা ফশখ 
আজি জেন রু্সাজেবিি েিংশধি জহবসবে এই েবণমি প্রজতজনজধত্ব িবিন। ফশখ আজিি 
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জনবিি সন্তান না থািায় তাি ভাজতিা এেিং োিী েয়িন ফশবখি েিংশধিিাই এখন 
ফশখ। এিা ইয়াজিজিবিি ধর্মীয় এেিং আধোজত্মি গুরু। ফশখবিি র্বধে জযজন েবয়াবিেষ্ঠ 
তাবি োো ফশখ েযা হয়। ধািনা িিা হয়, তাবিি জেজভন্ন ফিাবর্ি জনিার্য় ক্ষর্তা 
আবে। ৩. জপি, এিা আজি জেন রু্সাজেবিি ৪২ িন জশবষেি েিংশধি। িুজিম ভাষায় 
‘জপি’ শবেি র্াবন েয়স্ক। ইয়াজিজি সর্াবি এিা গুরুত্বপূণম পিার্শমিাতা জহবসবে 
িাজয়ত্ব পাযন িবিন। জেোহ, রৃ্তুে এেিং অ্নোনে সার্াজিি এেিং ধর্মীয় অ্নুষ্ঠান 
পাযবনি িাজয়ত্ব থাবি এবিি। ৪. েজিি, এিা প্রধান পুবিাজহত ফেণী। এিা ফশখ 
আজিি আবযায় আবযাজিত ধািনা িিা হয়। ৫. িাওয়ায, এিা র্ায়ি এেিং োিি 
ফেণী। ইয়াজিজি অ্নুষ্ঠান এেিং ির্াবয়বত এিা ঈশ্ববিি স্তের্ান র্ায়। ৬. চাি, এিা 
যাজযশ উপতেিায় অ্েজস্থত ঈশ্ববিি পজেে ঘি এেিং ফশখ আজিি িেবিি িক্ষি। 
প্রথর্ জতন েণম ফথবিও ফয ফিউ চাি হবত পাবি। ৭. রু্জিি, এিা সাধািণ ইয়াজিজি। 
সিংখোয় এিাই সেবচবয় ফেশী। 
 
ইয়াজিজি নািীঃ  
ইয়াজিজি ধর্মগ্রবন্থ নািীবিি যতিুিু স্বাধীনতা ফিয়া আবে, তাি ফচবয় ফেজশ স্বাধীনতা 
ইয়াজিজি সর্াি নািীবিি জিবয়বে। নািীবিি েোপাবি পুিাতন ধর্মীয় জেধান এখন 
আি ইয়াজিজি সর্াবি র্ানা হয় না। ইয়াজিজি নািীিা এখন সম্পজত্তি ভার্ ফপবত 
পাবি। নািীবিি জেজি িবি ফিয়া এখন ইয়াজিজি সর্াবি জনন্দনীয়।  
 

 
নেেষম উপযবক্ষ আবযাি প্রজ্জ্বযন উৎসে 
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ধর্মগ্রবন্থ উবেখ থািবযও র্ত জযশুশতবি ইয়াজিজি আজর্ি এেিং োো ফশখিা এই 
জসদ্ধান্ত ফনন ফয; এই জেধান পুিাতন জেধায়, এগুবযা আি ইয়াজিজি সর্াি অ্নুশীযন 
িিবে না। ধর্মগ্রন্থ ফযবহতু অ্পজিেতমনশীয তাই জেধানগুবযা গ্রবন্থ িবয় ফর্বে।  
 
ইয়াজিজি ধর্মগ্রন্থঃ 
ইয়াজিজিবিি িুইজি ধর্মগ্রন্থ, এিজি জর্বশো ফিশ ো োিংযায় 'িাবযা গ্রন্থ' এেিং 
অ্পিজি জিতাে আয জিযওয়া ো 'প্রজতভাবসি গ্রন্থ'। ধািনা িিা হয় িুজি গ্রন্থই ১১-
১২ জযশুশতবি িজচত, জিন্তু ইয়াজিজিবিি জেশ্বাস, পৃজথেী সৃজিি পিপিই জর্বশো 
ফিশ ফযখা হবয়জেবযা। এজি পৃজথেীি সেবচবয় প্রাচীন এেিং প্রথর্ গ্রন্থ। তবে 
জেবশষজ্ঞবিি ধািনা র্বত, জিতাে আয জিযওয়া, ইয়াজিজি ধবর্মি প্রজতষ্ঠাতা ফশখ 
আজি জেন রু্সাজেি িতৃমি ১১ জযশুশতবি িজচত এেিং জর্বশো ফিশ তাি পিেতমী 
শতবি ফশখ আজিি জেজভন্ন অ্নুসািী িতৃমি িজচত। জর্বশো ফিশ গ্রবন্থ জেশ্বসৃজি, 
র্হান সাত ঈশ্বি, ইয়াজিজিবিি সৃজি এেিং ঈশ্ববিি জেধান েজণমত হবয়বে। এেিং 
জিতাে আয জিযওয়া গ্রবন্থ ইয়াজিজিবিি সাবথ ঈশ্বি র্াজযি তাউবসি জেবশষ সম্পিম 
এেিং জেশ্বাসীবিি আিাধনাি িথা জেেৃত হবয়বে। 
 
পজেেস্থান ও উপাসনাঃ 
ইয়াজিজিবিি জনিি সেবচবয় পজেেস্থান হবযা যাজযশ উপতেিা। যাজযশ উপতেিা 
ইয়াজিজিবিি আজত্মি এেিং আধোজত্মি ফিন্দ্রজেনু্দ। র্াজযি তাউস পৃজথেীবত সেমপ্রথর্ 
এই স্থাবনই ফনবর্ আবসন। তখন ফথবিই এই স্থান পজেে। যাজযবশ িবয়বে ফশখ 
আজি জেন রু্সাজেবিি িেি এেিং ইয়াজিজিবিি পজেে উপাসনারৃ্হ। উপাসনারৃ্বহ 
প্রবেবশি পবথ এিজি িযাশয় আবে। এি নার্ আজ্রাএবযি হ্রি। এি পিই আবে 
ফশখ হাসাবনি িেি। এি পি ফশখ আজিি িেি। এেিং ফসখাবন আবে এিজি পজেে 
স্বচ্ছ িবযি ঝণমা। ফয িবয ইয়াজিজি জশশুবিি িীক্ষা প্রিান িিা হয়। যাজযবশি 
োইবিও িয পাবে িবি জনবয় যাওয়া হয় িীক্ষা ফিয়াি উবেবশে। 
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ফশখ হাসাবনি িেবি ইয়াজিজি প্রাথমনা 

ইয়াজিজিবিি িনে জিবন পাাঁচ োি উপাসনা জনজিমি। উপাসনাবি েযা হয় ‘জনবভযা’। 
পাাঁচোি উপাসনাি সর্য় জনজিমি িবি ফিয়া আবে। ফভাি, সূবযমািয়, িুপুি, জেিায 
এেিং সূযমাস্ত; এই পাাঁচ সর্য় জনবভযা পাযন িিবত হয়। তবে ফেজশিভার্ ইয়াজিজি 
সূবযমািয় এেিং সূযমাস্ত এই িুই সর্য় জনবভযা পাযন িবি। সূযম থািবয, সূবযমি জিবি 
রু্খ িবি উপাসনা িিবত হয়। সূযম না থািবয, যাজযবশি জিবি রু্খ িবি উপাসনা 
িিবত হয়। এেিং উপাসনা অ্েশেই ফর্াপবন িিবত হয়। ইয়াজিজিিা োজহবিি ফিাবনা 
অ্ভোর্বতি সার্বন উপাসনা িবি না।  
 

ইয়াজিজিদির জিকট পজবত্র প্রাণী জিদেদব স্বীকৃত- মমষ। তারা মমষ িতযা কদরিা এবং 
মমদষর মাংেও খায় িা। মমষ িতযা করা জিদষধ। একই োদে ময়ূর িতযা করাও 
জিদষধ। কারি, মাজল্ক তাউে ময়ূদরর রূদপই অবস্থাি কদরি।  
 
উৎসে ও অ্নুষ্ঠানঃ 
সািজিবয়, ইয়াজিজি নেেষম; ইয়াজিজিবিি সেবচবয় েি সার্াজিি এেিং ধর্মীয় উৎসে। 
সািজিবয় শবেি উৎস িুজিম শে ‘সাি এ সায’ অ্থমাৎ েেবিি র্াথা। এজপ্রয র্াবসি 
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প্রথর্ েুধোি এই উৎসে হয়। এই েুধোিবি েযা হয় যায েুধোি। এিা ফসই জিন 
ফযজিন র্াজযি তাউস প্রথর্ পৃজথেীবত এবসজেবযন। িিংধনুি সাত িবে জির্ িজেন 
িিা নেেবষমি অ্িংশ। র্জহযািা িজেন জির্ এেিং যায েুয িিিাি সার্বন িাবখ। 
নেেবষম রৃ্তবিি সম্মাবন ফভাি িাখা হয়। র্জহযািা খাোি পাে জনবয় িেি পজিিশমন 
িবিন। ইয়াজিজিিা নেেবষম এবি অ্পিবি আজযঙ্গন িবিন, এবি অ্পবিি োসায় 
যান এেিং উপহাি প্রিান িবিন। নেেষম ইয়াজিজিবিি জিনেোপী উৎসে। 
 

 
নেেষম উপযবক্ষ িজঙ্গন িিা জির্। জির্ িজঙ্গন িিা নেেষম উৎসবেি অ্িংশ 

 

নেেবষমি পি ইয়াজিজিবিি সেবচবয় েি ধর্মীয় উৎসে িয়ঝান্ডাি প্রিশমনী। সাতিন 
ঈশ্ববিি প্রতীি সাতজি িয়ঝান্ডা। জিন্তু এি র্বধে পাাঁচজি িয়ঝান্ডা ১৮৯২ জযশুসবন 
তুিমী রু্সজযর্িা জনবয় ফর্বয আি িুইজি ইয়াজিজিবিি জনিি িবয় যায়। এি র্বধে 
সেবচবয় েিজি র্াজযি তাউবসি, সেবচবয় সম্মানীয়, ফশখাজন িয়ঝান্ডা। িয়ঝান্ডা 
িাওয়াযবিি তোেধাবন থাবি। উৎসবেি সর্য় িয়ঝান্ডাগুবযা ইয়াজিজি গ্রার্ ফথবি 
গ্রাবর্ জনবয় যাওয়া হয়, পজিিশমবনি িনে। তখন র্ান র্াওয়া হয়। সাধািণ 
ইয়াজিজিিা িয়ঝান্ডায় চুরু্ ফখবয় আজর্বিি প্রজত আনুর্তে প্রিাশ িবিন। 
 

এিপি সেবচবয় েি উৎসে ‘সাত জিবনি পােমণ’। তখন ইয়াজিজিিা যাজযশ 
উপতেিায় তীথমযাো র্র্ন িবিন। সাতজিন েোপী ফভািবনাৎসে হয় এেিং পঞ্চর্ জিন 
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ষাাঁি েজয ফিয়া হয়। এই সাতজিন ইয়াজিজি জশশুবিি যাজযবশি স্বচ্ছঝণমাি িয িািা 
িীক্ষা প্রিান িিা হয়।  

 
নেেষম উপযবক্ষ আবযাি প্রজ্জ্বযন উৎসে 

 

অ্বটােবিি শুরুবত এই উৎসে হয়। এোিা িবয়বে জতন জিবনি উপোস। জিবন 
উপোস িিা হয় এেিং িাবত উৎসে হয়। এই উপোস উৎসে হয় জিবসম্ববি। এোিা 
ফেব্রুয়াজিি র্াঝার্াজঝ েজযিান উৎসে হয়। তখন ইয়াজিজিবিি োো ফশখ ফভিা েজয 
িান িবিন। ঈশ্ববিি জনিি ইব্রাহীর্পুবেি েজযিান ফচিাি স্মিবণ এই উৎসে হয়। 
 
র্ণহতোঃ 
ইয়াজিজিবিি ইজতহাস র্ণহতোি ইজতহাস। সেমবশষ ইসযাজর্ি ফেি এি র্ণহতোি 
আবর্ সাোর্ হুসাইবনি আর্বযও ইয়াজিজিিা োস্তুচুেত হয়। এি আবর্ ১র্ জেশ্বযুবদ্ধি 
সর্য় তুিমী রু্সজযর্ এেিং আবর্মনীয় জিজেয়ানিা ইয়াজিজিবিি হতো িবি। এিও 
আবর্ ১৯০৬ জযশুসবন তুিমীিা ফশখ আজিি িেিবি এিজি র্াোসায় পজিণত িবি। 
এি আবর্ ১৮৯২ জযশুসবন, অ্বিার্ান র্ভনমি ওর্ি পাশা ইয়াজিজিবিি জতনজি শতম 
ফিন। হয় রু্সজযর্ হও, অ্থো জিজিয়া িাও, অ্থো খুন হও। প্রায় পবনি হািাি 
ইয়াজিজিবি হতো িিা হয়। যাজযশ উপতেিায় সাত েেি তীথমযাো েন্ধ থাবি। 
এভাবে পত্তবনি শুরু ফথবিই ইয়াজিজিিা র্নহতোি রু্বখারু্জখ হয়।  
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ফশখ আজি জেন রু্সাজেি এি িেবিি প্রবেশিাি 

 

আিে, তুিমী, িুজিম অ্থো রু্সজযর্ ো জিজেয়ান জনজেমবশবষ ইয়াজিজিবিি হতো িিবত 
চায়। ইয়াজিজিবিি র্ণহতোি িািন, র্াজযি তাউবসি প্রজত তাবিি জেশ্বাস। আি 
এখবনা ইয়াজিজিবিি পৃজথেীি েুবি জিজিবয় ফিবখবে, র্াজযি তাউবসি প্রজত তাবিি 
জেশ্বাস। 
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জমদশফা মরশ 
 

প্রািবম্ভ ঈশ্বি সৃজি িিবযন সবেি রু্বক্তা, তাি সবেমাত্তর্ েহুরূ্যে সো ফথবি। জতজন 
আিও সৃজি িিবযন অ্ঙ্গাি নার্ি এিজি পাজখ। সবেি রু্বক্তাজিবি জতজন পাজখজিি 
জপবঠ িাখবযন, এেিং ফসখাবন োস িিবত থািবযন চজেশ হািাি েেি। প্রথর্ জিন, 
িজেোি, ঈশ্বি সৃজি িিবযন র্াজযি আযাবযয, এেিং জতজনই হবযন র্াজযি তাউস, 
সিবযি প্রধান। ফসার্োি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি িািবিয, এেিং জতজনই ফশখ 
হাসান। র্ঙ্গযোি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি এস্রাবেয, এেিং জতজনই ফশখ শার্স-
আি-জিন। েুধোি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি জর্য়াএয, এেিং জতজনই ফশখ আেু 
েিি। েৃহস্পজতোি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি আজ্রাএয, এেিং জতজনই সািাি-আি-
জিন। শুিোি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি এম্মাবনয, এেিং জতজনই নাজসি-আি-জিন। 
শজনোি জতজন সৃজি িিবযন র্াজযি নুবিয, এেিং জতজনই োহি-আি-জিন। এেিং জতজন 
র্াজযি তাউসবি তাবিি সিবযি উপি শাসনিতমা িিবযন। 
 

 
ইয়াজিজি জেজভন্ন জসম্বয সহ, সবেমাচ্চ ঈশ্বি র্াজযি তাউস 
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তািপি ঈশ্বি ততিী িিবযন সাত ফেবহশত, পৃজথেী, সূযম এেিং চবন্দ্রি র্ঠন। জিন্তু 
োহি-আি-জিন সৃজি িিবযন র্ানুষ এেিং প্রাণী, পাজখ এেিং পশু। জতজন তাবিি 
সিযবি তাি িার্াি পবিবি িাখবযন এেিং ফেবিশতা পজিবেজিত রু্বক্তা ফথবি 
োজহবি আসবযন। তখন জতজন রু্বক্তাি জিবি উচ্চঃস্ববি জচৎিাি িিবযন। অ্তঃপি 
সবেি রু্বক্তাজি ফভবে চাি িুিবিা হবয় ফর্বযা, এেিং এজিি র্ধেজস্থত িয ফেি হবয় 
সরু্বে পজিণত হবযা। পৃজথেী ফর্ায জেবযা এেিং আযািা জেবযা না। তখন জতজন সৃজি 
িিবযন জিব্রাএযবি এেিং পাজখি প্রজতিৃজতবি। জতজন জিব্রাএযবি ফপ্রিণ িিবযন 
চািজি ফিানা জঠি িিবত। জতজন এিজি িযযানও ততিী িিবযন এেিং ফসখাবন 
অ্েস্থান িিবযন জেশ হািাি েেি। তািপি জতজন আসবযন এেিং যাজযশ পেমবত োস 
িিবত থািবযন। তখন জতজন পৃজথেীি িনে িাাঁিবযন এেিং সরু্ে সঙু্কজচত হবযা এেিং 
ভূজর্ প্রিাজশত হবযা, জিন্তু এজি নিবত শুরু িিবযা। এই সর্য় জতজন জিব্রাএযবি 
জনবিমশ জিবযন সবেি রু্বক্তাি িুইজি খন্ড জনবয় আসবত, এিজিবি জতজন স্থাপন 
িিবযন পৃজথেীি জনবচ, অ্নেজি স্থাপন িিবযন ফেবহশবতি িিিায়। জতজন তখন 
ফসখাবন স্থাপন িিবযন সূযম এেিং চন্দ্র, সবেি রু্বক্তাি িুিবিা িুিবিা ভগ্ািংশ ফথবি 
সৃজি িিবযন তািিািাজি; যাবিি জতজন ফেবহশবত ঝুজযবয় জিবযন র্হনা জহবসবে। 
পৃজথেীি র্হনা জহবসবে জতজন আবিা সৃজি িিবযন েয-েহনিািী েৃক্ষ এেিং ফঝাপঝাি 
এেিং পেমতসরূ্হ। জতজন আচ্ছািবনি উপি িািত্ব সৃজি িিবযন। তখন র্হান ঈশ্বি 
েযবযন- ‘ফহ ফেবিশতার্ণ, আজর্ আির্ এেিং ইভবি সৃজি িিবো, এেিং আিবর্ি 
সো ফথবি সৃজি িিবো শাজহি জেন ফিি ফি এেিং তাি র্াধেবর্ পৃজথেীবত শুরু হবে 
এিজি আযািা সর্াবিি, ওইিা আযাবযবযি, ওইিাই র্াজযি তাউবসি, ফযিা 
ইয়াজিজিবিি অ্িংশ।’ তািপি জতজন জসজিয়াবিশ ফথবি ফশখ আজি জেন রু্সাজেিবি 
পাঠাবযন, এেিং জতজন আসবযন এেিং োস িিবত থািবযন যাজযশ পেমবত। তখন 
ঈশ্বি ফনবর্ আসবযন িাবযা পেমবত। জচৎিাি িিবত থািবযন, জতজন সৃজি িবিবেন 
জেশ হািাি র্াজযি, এেিং তাবিি ভার্ িবিবেন জতনজি ভাবর্। তািা তাবি আিাধনা 
িবিবে চজেশ হািাি েেি। যখন জতজন তাবিি র্াজযি তাউবসি িাবে পাজঠবয়বেন, 
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তািা তাি সাবথ ফেবহশবত আবিাহন িবিবে। এই সর্য় প্রভু ফনবর্ আসবযন পজেে 
ভূজর্বত, এেিং জিব্রাএযবি জনবিমশ জিবযন, পৃজথেী সৃজিি চািজি উপািানই তাি িাবে 
জনবয় আসবত; র্াজি, োতাস, আগুন এেিং িয। জতজন সৃজি িিবযন এেিং তাি জনিস্ব 
সোি শজক্ত এি র্বধে জিবযন এেিং এিাি নার্ িাখবযন আির্। 
 

 
ঈশ্বি র্াজযি তাউস ও আির্। 

ঈশ্বি র্াজযি তাউবসি িাবে পাপ স্বীিাি িিবেন আির্। পাবশ জ্ঞানেৃক্ষ 
 

তখন জতজন জিব্রাএযবি জনবিমশ জিবযন ফেবহশবত আিবর্ি সহচি হওয়াি িনে, এেিং 
তাবি েযবত েযবযন ফয- ‘ফস সর্স্ত র্াে ফথবিই ফখবত পািবে, পািবেনা ফিেয 
র্র্।’ এখাবন আির্ এিশত েেি জেবযা। অ্তঃপি র্াজযি তাউস ঈশ্বিবি জিজ্ঞাসা 
িিবযন- ‘জিভাবে আির্ েিংশেৃজদ্ধ িিবে এেিং তাি উত্তিসূিী ততিী িিবে, যজি 
তাবি শষে ফখবত জনবষধ িিা হয়?’ ঈশ্বি িোে জিবযন- ‘আজর্ এই সর্স্ত জেষয় 
ফতার্াি হাবত ফেবি জিবয়জে।’ অ্তঃপি র্াজযি তাউস আিবর্ি জনিি ফর্বযন এেিং 
েযবযন- ‘তুজর্ জি শষে ফখবয়বো?’ ফস িোে জিবযা- ‘না। ঈশ্বি আর্াবি জনবষধ 
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িবিবেন।’ র্াজযি তাউস িোে জিবযন এেিং েযবযন- ‘শষে খাও এেিং এি র্বধেই 
ফতার্াি সর্স্ত র্ঙ্গয জনজহত।’ তখন আির্ শষে ভক্ষণ িিবযা এেিং সাবথসাবথই তাি 
ফপি স্ফীত হবত শুরু িিবযা। জিন্তু র্াজযি তাউস তাবি োর্াবন ফেবি জিবযন এেিং 
সঙ্গ পজিতোর্ িবি ফেবহশবত উবদ্ধমাজত্তত হবযন। জিন্তু আিবর্ি সর্সো হজচ্ছবযা। 
িািন তাি ফপি স্ফীত হজচ্ছবযা, জিন্তু তাি ফিাবনা েজহর্মর্ন জেবযা না। অ্তঃপি 
ঈশ্বি তাি জনিি এিজি পাজখ পাঠাবযন, ফযবনা ফস তাি র্যিাবি ফঠািি জিবয় এিজি 
েজহর্মর্ন পথ ততিী িিবত পাবি, এেিং আির্ পজিোন পায়। 
 

তািপি জিব্রাএয আির্ ফথবি এিশত েেি িূবি থািবযন। এেিং আির্ িুঃজখত 
হবযা এেিং িাাঁিবত থািবযা। তখন ঈশ্বি জিব্রাএযবি জনবিমশ জিবযন, আিবর্ি োর্ 
িাাঁবধি জনচ ফথবি ইভবি সৃজি িিবত। ইভ এেিং সর্স্ত প্রাণীবিি সৃজি িিাি পি 
এিা অ্জতিবর্ি জনিিেতমী হবযা। আির্ এেিং ইভ এই প্রবশ্ন পিস্পি ঝর্িা িিবত 
থািবযা ফয িাি িাে ফথবি র্ানেিাজত সেমপ্রথর্ জেিজশত হবে। প্রবতেবিই আশা 
িিবত থািবযা ফসই র্ানেিাজতি এির্াে পূেমসূিী হবে। ফয ঘিনাি পযমবেক্ষবণ 
তাবিি এই ঝর্িাি সূেপাত ফসিা হবযা, প্রাণীবিি র্বধে পুরুষ এেিং স্ত্রী উভবয়ই 
তাবিি জনিস্ব প্রিাজতি েিংশজেস্তাবিি উপািান। িীঘম আবযাচনাি পি আির্ এেিং 
ইভ সম্মত হবযা এই- প্রবতেবি তাবিি েীি এিজি পাবে িাখবে, এজি েন্ধ িিবে, 
এেিং জনিস্ব সীয জিবয় আযািা ফর্াহি এবি জিবে। এেিং নয় র্াস অ্বপক্ষা িিবে। 
অ্বপক্ষাি িায পূণম হোি পি যখন তািা পােগুবযা খুযবযা, আিবর্ি পাবে তািা 
িুইজি জশশু ফপবযা, পুরুষ এেিং স্ত্রী। এিপি এই িুইিন ফথবিই আর্াবিি অ্িংশ, 
ইয়াজিজিিা অ্েতীনম হবযা। ইবভি পাবে তািা জিেুই ফপবযা না, ফিেয িূর্মন্ধ েিাবনা 
পাঁচা িীি োিা। এেিং ঈশ্বি আিবর্ি িনে িুগ্ধবোাঁিা ততিী িবি জিবযন ফযবনা ফস 
তাি পাবেি জশশুবিি োজহবিই প্রজতপাযন িিবত পাবি। এিাই হবযা িািন, ফিবনা 
পুরুষ িাজতি িুগ্ধবোাঁিা আবে। 
 



  

20 
Bw÷kb BeyK 

এিপি আির্ ইবভি িাবে ফর্বযা এেিং ফস িুইজি সন্তান িন্ম জিবযা, পুরুষ এেিং স্ত্রী। 
এেিং তাবিি র্ধে ফথবি ইহুিী, জিজেয়ান, রু্সজযর্ এেিং অ্নোনে িাজত এেিং অ্িংশিা 
অ্েতীনম হবযা। জিন্তু আর্াবিি প্রথর্ জপতািা হবযন- ফশথ, ফনায়াহ এেিং এবনাখ; 
যািা নোয়জনষ্ঠ পাপরু্ক্ত, যািা ফিেযর্াে আির্ ফথবি অ্েতীনম। 
 

এিা চবয যাোি পি এিিন পুরুষ এেিং তাি স্ত্রীি র্বধে িবেি আিম্ভ হবযা। 
স্ত্রীবযািজি পুরুষবযািজিবি তাি স্বার্ী জহবসবে অ্স্বীিাি িিাই িবেি িািন। 
পুরুষবযািজি স্ত্রীবযািজিবি তাি স্ত্রী জহবসবে িােী িিা পজিতোর্ িবিজন। যাই ফহাি, 
এই িুইবয়ি িবেি র্ীর্ািংসা হবয়জেবযা, আর্াবিি অ্িংবশি এিিন নোয়পিায়ন 
ফযাবিি র্াধেবর্। জযজন আবিশ িাজি িবিজেবযন, প্রবতেি জেবয়ি অ্নুষ্ঠাবন, অ্নুষ্ঠাবনি 
অ্িংশ জহবসবে ড্রার্ এেিং োাঁজশ অ্েশেই োাঁিাবত হবে, ফযবনা এিিন পুরুষবযাি এেিং 
এিিন স্ত্রীবযাবিি জেোহ তেধভাবে সম্পন্ন হয়। 
 

তািপি র্াজযি তাউস জনবচ পৃজথেীবত ফনবর্ এবযন আর্াবিি অ্িংবশি িনে, প্রাচীন 
আজশজিয়াি িািাবিি পাশাপাজশ, আর্াবিি িনে এিিা সৃজি িিবযন এেিং জনবয়ার্ 
জিবযন িািাবিি। জনসবিাখ, জযজন নাজসি-আি-জিন; িারু্শ, জযজন র্াজযি োহি-আি-
জিন; এেিং আিতাজর্স, জযজন র্াজযি শার্স-আি-জিন। তািপি আর্াবিি জেবযা 
িুইিন িািা, শাপুি প্রথর্ এেিং জিতীয়, যািা শাসন িবিজেবযা এিশত পঞ্চাশ েেি; 
এেিং েতমর্ান সর্য় পযমন্ত আর্াবিি আর্ীবিিা তাবিি েীি ফথবিই অ্েতীণম। জিন্তু 
আর্িা চািিন িািাবি ঘৃণা িজি। 
 

পৃজথেীবত জিে আসাি পূবেম আর্াবিি ধর্ম জেবযা ফপৌত্তজযিতা। আর্াবিি র্বধে িািা 
জেবযন িািা আহাে। এেিং আহাবেি ঈশ্ববিি নার্ জেবযা ফেযবিোে। এখনিাি 
জিবন আর্িা তাবি িাজি জপি োে। েেজেযবন আর্াবিি এিিন িািা জেবযন, যাি 
নার্ জেবযা োখত নাবসি; অ্পিিন জেবযা পািবসে, যাি নার্ জেবযা আহুি। এেিং 
অ্নে আবিিিন জেবযন িনেোজন্টবপাবয, যাি নার্ জেবযা এজগ্রিুযাস। ইহুজি, 



  

21 
Bw÷kb BeyK 

জিজেয়ান, রু্সজযর্ এেিং এর্নজি পািজসিিা আর্াবিি জেরুবদ্ধ যুদ্ধ িবিবে। জিন্তু 
তািা আর্াবিি পিাভূত িিবত েেথম হয়, িািন তাবিি জেরুবদ্ধ আর্িা ফিজখবয়জেযার্ 
প্রভুি সক্ষর্তা। জতজন আর্াবিি জশক্ষা জিবয়বেন প্রথর্ এেিং ফশষ জেজ্ঞান। এেিং তাি 
জশক্ষাগুবযাি র্বধে এিজি হবযা- 
 

ফেবহশত এেিং পৃজথেীি পূবেম, ঈশ্বি সরু্বে অ্েস্থান িিবতন, ফযর্নিা আর্িা 
ফতার্াবিি পূবেম েবযজে। জতজন ততিী িবিজেবযন এিজি িযযান এেিং ভ্রর্ন 
িিজেবযন- িুনজসজনয়াবতাে সরু্বে, ফযবনা জতজন জনবি জনবিই আনন্দ িিবত 
পাবিন। তািপি জতজন সৃজি িবিন সবেি রু্বক্তা এেিং তাি উপি িািত্ব িবিন 
চজেশ েেি। তািপি জতজন রু্বক্তাি উপি িার্ হন এেিং এবি আঘাত িবিন, এেিং 
জতজন জেজিত হন, এি িান্না ফথবি পেমতসর্গ্রবি ততজি হবত ফিবখ। পেমতসর্গ্র 
জনিস্ব র্জহর্ায় জেিজশত হয় এেিং ফেবহশত তাি ফধাাঁয়ায় পূণম হয়। তখন ঈশ্বি 
ফেবহশবত উজিত হন, এিাবি সঙু্কজচত িবিন এেিং এিাবি প্রজতজষ্ঠত িবিন ফিাবনা 
খুাঁজি োিাই। তািপি জতজন ভূজর্বি েন্ধনরু্ক্ত িবিন এেিং হাবত িযর্ ফনন, তাি 
সর্গ্র সৃজিি েয়ান ফযখাি িনে। 
 

প্রািবম্ভ জতজন তাি জনিস্ব সো এেিং জনবিি আবযা ফথবি সৃজি িবিন েয়িন ঈশ্বি। 
এেিং তাবিি সৃজি ফযবনা এি আবযা থাবি অ্নে আবযাি সৃজি। এেিং ঈশ্বি েযবযন- 
'এখন আজর্ উচ্চস্থানগুবযা সৃজি িবিজে, ফতার্াবিি র্বধে এিিন ফসখাবন যাও এেিং 
ফসখাবন জিেু সৃজি িবিা।' অ্তঃপি জিতীয় ঈশ্বি ফসখাবন উজিত হবযন এেিং সৃজি 
িিবযন সূযম। তৃতীয়িন চন্দ্র, চতুথমিন ফেবহশবতি র্মু্বি, পঞ্চর্িন সিাযবেযাি 
তািিা, ষষ্ঠিন ফেবহশত এেিং সের্িন ফিািখ। তািপি তািা সৃজি িবিবেন আির্ 
এেিং ইভ, ফযর্নিা আর্িা ফতার্াবিি পূবেম েবযজে। 
 

এেিং ফিবন িাবখা, ফনায়াবহি েনোি পাশাপাজশ এই পৃজথেীবত আিও এিজি েনো 
হবয়জেবযা। এিপি আর্াবিি অ্িংশ, ইয়াজিজিিা অ্েতীণম হবযা নওজর্ ফথবি, জযজন 
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এিিন সম্মাজনত েোজক্ত, শাজন্তি িািা। আর্িা তাবি িাজি র্াজযি জর্িন। অ্নে 
অ্িংশিা অ্েতীণম হবযা হার্ ফথবি, ফয তাি জপতাবি অ্েজ্ঞা িিবতা। িাহািজি জনশ্চয 
হয় আইন-জসেজন নার্ি গ্রাবর্ি জনিবি, র্সুয ফথবি পাাঁচ পািাসািং িূবি। প্রথর্ 
েনোি িািন জেবযা আর্িা জভন্ন োজিবিি েযনা; ইহুজি, জিজেয়ান, রু্সজযর্ এেিং 
অ্নোনেিা, যািা আির্ এেিং ইভ ফথবি অ্েতীণম হবয়জেবযা। অ্পিজিবি আর্িা, 
ফিেযর্াে আির্ ফথবিই অ্েতীণম হবয়জে, যা ইজতর্বধেই জেেৃত। জিতীয় েনো 
এবসজেবযা আর্াবিি, ইয়াজিজিবিি উপি। িয োিবত শুরু িিবযা এেিং িযযান 
চযবত আিম্ভ িিবযা। এজি জসনিাি পেমবতি িাোিাজে এবস িযর্গ্ চিায় আিান্ত 
হবযা এেিং এিজি পাথিখবে জেদ্ধ হবযা। এিজি সাপ জনবিবি জপঠাি র্বতা পাজিবয় 
জনবযা এেিং র্তম েন্ধ িিবযা। তািপি িযযানজি চযবত শুরু িিবযা এেিং িুজি 
পেমবত এবস জনশ্চয হবযা। 
 

তািপি সাবপবিি প্রিাজতিা সিংখোয় ফেবি ফর্বযা এেিং র্ানুষ এেিং প্রাণীবিি 
িার্িাবত শুরু িিবযা। ফশষ পযমন্ত তািা ধিা পিবযা এেিং তাবিি পুজিবয় ফেযা 
হবযা, এেিং তাবিি োই ফথবি সৃজি িিা হবযা পতঙ্গসরূ্হ। েনোি সর্য় ফথবি শুরু 
িবি এখন পযমন্ত সাত হািাি েেি। প্রবতেি হািাি েেবি সাতিন ঈশ্ববিি এিিন 
জেধান, সিংজেধান এেিং আইন প্রজতষ্ঠা িিাি িনে অ্েতীণম হন এেিং তািপি পুনিায় 
জেবি যান তাি অ্জধোবস। এখন ফযর্ন, জতজন আর্াবিি র্বধে োস িিবেন, ফযবনা 
আর্িা প্রবতেি প্রিাি পজেে ভূজর্ি সন্ধান পাই। এই ফশষ সর্বয় ঈশ্বি আর্াবিি 
র্াবঝ ফেজশ সর্য় যােত োস িিবেন; অ্নোনে ঈশ্বিবিি ফচবয়, যািা তাি পূবেম 
এবসজেবযন। জতজন তাি সন্তবিি জনজশ্চত িবিন। জতজন িুজিম ভাষায় িথা েবযন। 
এর্নজি জতজন ইশর্াইজযয়বিি নেী র্হাম্মিবিও আবযাজিত িবিন, যাি রু্য়াজেয়া 
নার্ি এিিন অ্নুর্ত জেবযা। যখন ঈশ্বি ফিখবযন র্হাম্মি তাি উপি আি 
নোয়জনষ্ঠ ফনই, জতজন তাবি র্াথােোথা িািা পীজিত িিবযন। তখন নেী তাি 
অ্নুর্তবি েযবযন র্াথা রু্েন িবি ফিয়াি িনে, িািন রু্য়াজেয়া িানত জিভাবে 
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রু্েন িিবত হয়। ফস তাি িতমাবি তজিঘজি িবি রু্েন িবি এেিং ফসখাবন জিেু 
প্রজতেন্ধিতা জেবযা। েযস্বরুপ ফস তাি র্াথা ফিবি ফেবয এেিং িক্তাক্ত িবি। এেিং 
ভয় পায় ফয িক্ত র্াজিবত পজতত হবে, তাই রু্য়াজেয়া ফসিা জিহ্বা জিবয় চুবষ ফনয়। 
অ্তঃপি র্হাম্মি জিজ্ঞাসা িবি- ‘রু্য়াজেয়া, তুজর্ জি িিবো?’ ফস িোে ফিয়- ‘আজর্ 
আপনাি িক্ত আর্াি জিহ্বায় ধািন িবিজে, িািন আজর্ ভয় ফপবয়জেযার্ তা ভূজর্বত 
পজতত হবে।’ তখন র্হাম্মি তাবি েযবযা- ‘তুজর্ পাপ িিবয, ফহ রু্য়াজেয়া; তুজর্ 
ফতার্াি িনে এিজি িাজতবি জনজিমি িবি জনবে, তুজর্ আর্াি অ্িংশবি অ্স্বীিাি 
িিবে।’ রু্য়াজেয়া উত্তি জিবযা এেিং েযবযা- ‘তাহবয আজর্ এই পৃজথেীবত প্রবেশ 
িিবোনা। আজর্ জেবয় িিবো না।’ 
 

জিেু সর্য় অ্জতোজহত হওয়াি পি ঈশ্বি রু্য়াজেয়াি জনিি এিজি জেবে পাঠান, যা 
তাবি িার্িায়; তাি রু্বখ জেষজিয়াি োপ েুবি উবঠ। িাক্তািিা তাবি রৃ্তুেি পূবেম 
জেবয় িিাি িনে েবযন। এিা শুবন, জতজন সম্মজত ফিন। তািা তাি িনে আজশ েেি 
েয়স্কা এিিন েৃদ্ধ র্জহযাবি জনবয় আবসন, ফযবনা ফস ফিাবনা জশশুি িন্ম জিবত না 
পাবি। রু্য়াজেয়া তাি স্ত্রীবি িানবতা; এেিং ফস সিাযবেযা পাঁজচশ েেি েয়সী ফিাবনা 
পূণম যুেতীি র্বতা হবয় ফর্বযা, র্হান ঈশ্ববিি ক্ষর্তােবয। এেিং ফস সন্তানসম্ভো 
হবযা এেিং িন্ম জিবযা আর্াবিি ঈশ্বি ইয়াজিিবি। জিন্তু জেবিশী সুবে এই ঘিনাবি 
অ্স্বীিাি িিা হয়, েযা হয় আর্াবিি ঈশ্বি এবসবেন ফেবহশত ফথবি; র্হান ঈশ্বি 
িতৃমি ঘৃজণত এেিং জেতাজিত। এই িািবন তািা তাবি জতিস্কাি িবি। এই িািবন 
তািা পাপ িবি, পথভ্রি হয়। জিন্তু আর্িা ইয়াজিজিিা; এিা জেশ্বাস িজি না, িািন 
আর্িা িাজন ফয জতজন পূবেমাজেজখত সাতিন ঈশ্ববিি এিিন। আর্িা িাজন তাি 
েোজক্তরূপ এেিং তাি প্রজতিৃজতরূপ। এজি এিজি ফর্ািবর্ি আিাি, যা জতজন ধািন 
িবিন। আর্াবিি র্বধে ফিউ তাি নার্ উচ্চািন িিাি অ্জধিাি িাবখ না, ো যা জিেু 
তাি নাবর্ি উচ্চািবনি সাবথ সার্ঞ্জসেপূণম হয়। ফযর্ন- এইবতন, আইবতন, আি, 
আত এেিং এই িির্ আিও। না আর্িা উচ্চািন িিবত পািবো র্াযন ো যানত ো 
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নায ো অ্নোনে শে, এই এিই িির্ আওয়াবিি। তাি সম্মাবনি িনে এই সর্স্তই 
আর্াবিি িনে জনজষদ্ধ। এিই সাবথ হাস োি ফিয়া হবযা। আর্িা এিা খাই না, 
িািন এিাি উচ্চািন আর্াবিি নেীপজি হাজসয়াি র্বতা। র্াে জনজষদ্ধ, নেী ফযানাবহি 
সম্মাবন। অ্নুরূপভাবে হজিন, িািন হজিন আর্াবিি চািিন নেীি এিিবনি পজেে 
ফর্ষ। র্য়ূি জনজষদ্ধ আর্াবিি ফশখ এেিং তাি জশষেবিি িনে, আর্াবিি র্াজযি 
তাউবসি উবেবশে। এিই সাবথ যাউ োি ফিয়া হবযা। িাাঁজিবয় থািা িয অ্জতির্ 
িিা জনবষধ; অ্থো িনর্বণি িীজত অ্নুযায়ী েবস ফপাষাি পজিেতমন িিা অ্থো েবস 
পায়খানায় যাওয়া অ্থো েবস ফর্াসয িিাও জনবষধ। যাই ফহাি, এি জেরুবদ্ধ ফয 
যাবে ফসই ধর্মবোহী। এখন অ্নোনে অ্িংশিা- ইহুজি, জিজেয়ান, রু্সজযর্ এেিং অ্নেিা, 
এই সে জেষয় সম্পবিম অ্ের্ত নয়; িািন তািা র্াজযি তাউসবি অ্পেন্দ িবি। 
অ্তঃপি, জতজন না তাবিি জশক্ষা ফিন, না তাবিি জনিিেতমী হন। জিন্তু জতজন 
আর্াবিি র্বধে অ্েস্থান িবিন; আর্াবিি প্রিান িবিন তাি র্তোি, জেধান এেিং 
ঐজতহে; উত্তিাজধিাবিি র্বতা তাি সর্স্ত জিেু, ফযর্ন প্রিান িবিন জপতা পুেবি। 
তািপি র্াজযি তাউস জেবি যান ফেবহশবত। 
 

সাতিন ঈশ্ববিি এিিন ততজি িবিন িয়ঝান্ডা এেিং ফসগুবযা জ্ঞানী ফশাবযাবর্ানবি 
প্রিান িবিন। তাি রৃ্তুেি পি আর্াবিি িািািা ফসগুবযা গ্রহন িবিন। এেিং যখন 
আর্াবিি ঈশ্বি, অ্র্াজিমত ইয়াজিি িন্মগ্রহণ িবিন, পজেে জনষ্ঠাি সাবথ জতজন 
িয়ঝান্ডাগুবযা গ্রহন িবিন এেিং আর্াবিি অ্িংবশি জনিি সম্প্রিান িবিন। উপরুন্তু, 
জতজন িুজিম ভাষায় িুইজি র্ান জেনেস্ত িবিন যা িয়ঝান্ডা প্রিান অ্নুষ্ঠাবন র্াওয়া হয়; 
ফযগুবযা অ্জত প্রাচীন এেিং সুগ্রহনবযার্ে। র্াবনি র্র্মাথম হবচ্ছ এই িির্- ঈষমাজিত 
ঈশ্ববিি প্রজত হাবযযুইয়া। 
 

যখন তািা এগুবযা র্াইবে, তািা িয়ঝান্ডাি আবর্ যাবে খঞ্জনী এেিং োাঁজশ সহ। 
িয়ঝান্ডাগুবযা আর্াবিি আজর্িবিি সাবথ থািবে, যািা েবস আবেন ইয়াজিবিি 
জসিংহাসবন। যখন এগুবযা ফিয়া হবে, িাওয়াযিা িবিা হবে আজর্বিি সাবথ, এেিং 
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র্হান প্রধান, ফশবখি সাবথ; জযজন ফশখ নাজসি-আি-জিবনি প্রজতজনজধ; জতজনই 
জনসবিাখ, প্রাচীন আজশজিয়াি ফিেতা। তািা িয়ঝান্ডাগুবযা পজিিশমন িিবে। তািপি 
তািা িয়ঝান্ডা প্রিান িিবে, এজিি জনজিমিস্থাবনি এিিন িাওয়াবযি তোেধাবন। 
এিিন হাযাতাজনয়া’ফত, এিজি আবযবপাবত, এিজি িাজশয়াবত এেিং এিজি 
জসনিাবি। িয়ঝান্ডাগুবযা চািিন িাওয়াযবি ফিয়া হবে চুজক্তি জভজত্তবত। তাবিি 
পাঠাবনাি পূবেম, তাবিি জনবয় যাওয়া হবে ফশখ আজিি িেবি, ফযখাবন তাবিি গ্রহণ 
িিা হবে র্ান এেিং নাবচি িািা। এিপি প্রবতেি চুজক্তভুক্ত, ফশখ আজিি িেি ফথবি 
জনবয় জনবে ধূযাি ফোঝা। তািা এগুবযা ফোবিা েবযি র্বতা িিবে, প্রবতেিজি 
োিাবর্ি আিাবি এেিং এগুবযা েহন িিবে িয়ঝান্ডাি পাশাপাজশ; তাবিি িনে ফিয়া 
হবে আশীেমািস্বরূপ। যখন ফস ফিাবনা শহবি ফপৌঁোবে, ফস তাি পূবেম এিিন 
িন্দনিািীবি পাঠাবে ফযবনা িাওয়ায এেিং তাি িয়ঝান্ডা েদ্ধা ও সম্মাবনি সাবথ 
গ্রহণ িিবত ফযািিনবি প্রস্তুত িিবত পাবি। প্রবতেবি উত্তর্ িার্া পজিধান িবি 
োজহবি আসবে, েহন িিবে ধূপ। র্জহযািা জচৎিাি িিবে এিসাবথ র্াইবে 
আনন্দপূণম র্ান। িাওয়ায ফযািিবনি িািা আপোজয়ত হবে, ফসখাবন ফস থার্বে। 
োিীিা তাবি প্রিান িিবে ফিৌপেজনজর্মত উপহাি, প্রবতেবি তাবিি সক্ষর্তা 
অ্নুযায়ী। 
 

 
িয়ঝান্ডাি প্রিশমনী অ্নুষ্ঠাবন িাওয়াযবিি র্াবয় ফঝাযাবনা িয়ঝান্ডাি প্রজত  

ইয়াজিজিবিি সম্মান প্রিশমন 



  

26 
Bw÷kb BeyK 

এই চািজি িয়ঝান্ডা োিাও, আিও জতনজি আবে, সে জর্জযবয় সাত। ওই জতনজি 
পজেে স্থাবন িাখা আবে সুস্থতাি উবেবশে। যাই ফহাি, তাবিি র্বধে িুইজি আবে ফশখ 
আজিি সাবথ, এেিং তৃতীয়জি আবে োহািাজনবয় গ্রাবর্, যা জিনা র্সুয ফথবি চাি 
ঘণ্টাি িূিবত্ব। প্রজত চাি র্াস পিপি ওই িাওয়াযিা ভ্রর্ণ িিবে। তাবিি র্বধে 
এিিন অ্েশেই ভ্রর্ণ িিবে আজর্বিি প্রবিশ। তািা ভ্রর্ণ িিবে জনজিমি 
ির্ানুসাবি, প্রবতেি েেি আযািা। প্রজতোি ফেজিবয় যাওয়াি আবর্, ভ্রর্ণিািী 
অ্েশেই জনবিবি পজিষ্কাি িবি জনবে সুম্মাি িািা ততজি অ্ম্লিয িািা এেিং জনবিবি 
ফযবপ জনবে ততয িািা। ফস অ্েশেই িবক্ষ থািা প্রজতজি প্রজতর্াি সার্বন োজতিান 
িিবে। এিাই হবচ্ছ িয়ঝান্ডা অ্জধিাবি থািাি জেষবয় আইন। 
 

আর্াবিি নতুন েেবিি প্রথর্ জিনবি েযা হবে- সািজিবয় অ্থমাৎ েেবিি শুরু। এিা 
আসবে এজপ্রবযি প্রথর্ সোবহি েুধোবি। এই জিবন প্রবতেি পজিোবি অ্েশেই 
থািবে র্ািংস। ধনোনিা অ্েশেই হতো িিবে ফভিা অ্থো ষাাঁি; র্িীবেিা অ্েশেই 
হতো িিবে রু্ির্ী অ্থবে অ্নে জিেু। ওইগুবযা িান্না হবে িাবত, সিাযজি েুধোি, 
নেেবষমি জিন। জিেবসি জেিজতি পি এই খাোি হবে আশীেমািপূণম। েেবিি প্রথর্ 
জিবন িেিগুবযাবত জভবক্ষ জিবত হবে, ফযখাবন রৃ্তবিি আত্মািা শুবয় আবে। 
 

এখন ফর্বয়িা, েি এেিং ফোি, েুবযি র্াবঠ এিজেত হবে যায িবেি প্রবতেি 
িাবতি েুয সিংগ্রহ িিাি িনে। তািা এগুবযা গুচ্ছািাবি ততজি িিবে এেিং তািপি 
জতনজিন ফিবখ জিবে। তািা ফসগুবযা িিিায় ঝুজযবয় িাখবে, ঘবিি িীজেত 
ফযাবিবিি ঈশ্ববি আনুর্বতেি প্রতীি স্বরূপ। সিাযবেযা সর্স্ত িিিা যাযপদ্ম িািা 
সুসজিত িিা হবে। জিন্তু র্জহযািা র্িীে এেিং িুস্থবযাবিবিি খাওয়াবে, যািা 
অ্জতির্ িিবে এেিং যাবিি খাোি ফনই। জিন্তু িাওয়াযবিি িনে; তািা ফশবখি 
িেবিি চািপাবশ ঘুিবে, খঞ্জনী োিাবে এেিং িুজিম ভাষায় র্ান র্াইবে। এই িির্ 
িিাি িনে তািা অ্থমগ্রহবণ স্বত্বোন হবে। পূবেমাজেজখত সািজিবয়ি জিবন আনবন্দি 
ফিাবনা োিে োিাবনা যাবে না। িািন ঈশ্বি তাি জসিংহাসবন েবস থাবিন এেিং 
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েৎসবিি িনে জনয়জত জনধমািণ িবিন। এেিং সর্স্ত জ্ঞানীবিি জনবিমশ ফিন তাি জনিি 
আসাি িনে। এেিং যখন জতজন তাবিিবি েবযন, জতজন সঙ্গীত এেিং প্রাথমনাি সাবথ 
পৃজথেীবত আসবত চান; তািা ফিবর্ উবঠন এেিং তাি উপি আনন্দ িবিন এেিং 
প্রবতেবি এই উোবসি জিবন জভি িবিন। তখন ঈশ্বি তাি জনিস্ব সীয জিবয় তাবিি 
ফর্াহি এাঁবি ফিন। এেিং র্হান ঈশ্বি এই ফর্াহিাজঙ্কত জসদ্ধান্ত, ফয ঈশ্বি জনবচ আবসন 
তাি িাবে ফিন। উপিন্তু, জতজন; তাি জনিস্ব ইচ্ছা অ্নুযায়ী িাি িিাি ক্ষর্তা তাবি 
প্রিান িবিন। অ্ভুক্ত থািা এেিং প্রাথমনা িিাি ফচবয় ভায িাি িিা এেিং উিাি 
িানশীযতাবি ঈশ্বি পেন্দ িবিন। অ্ভুক্ত থািাি ফচবয় উত্তর্ ফযবিাবনা প্রজতর্াি 
আিাধনা িিা; ফযর্ন- সািাি-আি-জিন অ্থো ফশখ শার্স-আি-জিবনি। জিেু 
সাধািণ ফযাি চজেশ জিবনি অ্ভুজক্তি ফশবষ এিিন চািবি ফভািবনাৎসবে আর্ন্ত্রন 
িবি, ফসিা গ্রীবিই ফহাি ো শীবত। যজি ফস চাি েবয, এই আজতবথয়তা জেয 
িয়ঝান্ডাি প্রজত জভবক্ষস্বরূপ, ফস তাি অ্ভুজক্ত ফথবি জনষৃ্কজত পাবে না। যখন এিা 
অ্জতোজহত হবে, তখন োৎসজিি খািনাসিংগ্রাহিিা তাবি খুাঁবি পাবে এেিং ফস তাি 
খািনা পুবিাপুজি পজিবশাধ িবি জন; তািা তাবি অ্সুস্থ না হওয়া পযমন্ত আঘাত 
িিবে এেিং িখবনা রৃ্তুে পযমন্ত। িনর্ণ চািবিি অ্থম প্রিান িিবে ফিার্ান 
তসনেবিি সাবথ যুদ্ধ িিাি িনে, এেিং এিাই এই অ্িংশবি েৎসবিি র্ানুবষি ফিাধ 
ফথবি োাঁচাবে। 
 

প্রবতেি শুিোি প্রজতর্াি সার্বন তনবেিে জহবসবে উপহাবিি িাযা জিবত হবে। এই 
সর্য়, এিিন ফসেি ফিাবনা চাবিি োজিি োি ফথবি িনর্ণবি উচ্চস্ববি িািবে। 
েযবে, এিা তিেোণী ফঘাষণািািীি পক্ষ ফথবি ফভািবনাৎসবেি িাি। সোই ভজক্ত 
এেিং সম্মাবনি সাবথ শুনবে, এেিং এিা ফশানাি পি, প্রবতেবি ভূজর্বত এেিং পাথবি 
চুম্বন িিবে; ফযিা ফস িিবে ফেহ সহ। 
 

এিা আর্াবিি আইন ফয ফিাবনা িাওয়ায তাি ফচহািায় কু্ষি স্পশম িিাবে না। 
জেোবহি েোপাবি আর্াবিি আইন এই ফয, জেোবহি সর্য় এিজি পাউরুজি ফনয়া হবে 
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ফিাবনা চাবিি োজি ফথবি এেিং এজি েি এেিং িবনি র্বধে ভার্ িবি ফিয়া হবে; 
প্রবতেবি অ্বধমি খাবে। যাই ফহাি, আশীেমাবিি রুজিি পজিেবতম তািা ফশখ আজিি 
িেবিি ধূযাও ফখবত পািবে। এজপ্রয র্াবস জেোহ জনজষদ্ধ, িািন এজি েেবিি প্রথর্ 
র্াস। যাই ফহাি, এই জেধান, িাওয়াযবিি িনে প্রবযািে নয়, তািা এই র্াবস জেোহ 
িিবত পািবে। সাধািণ ফযাবিিা অ্নুর্জত পাবেনা ফিাবনা চাবিি িনোবি জেোহ 
িিাি িনে। প্রবতেবি তাি জনিস্ব েণম ফথবি স্ত্রী োোই িিবে। জিন্তু আর্াবিি 
আজর্ি স্ত্রী োোই িিবত পািবেন, যাবি তাি পেন্দ হবে তাবি। এিিন সাধািণ 
ফযাি জেোহ িিবত পািবে, িশ ফথবি আজশ েেি েয়স পযমন্ত; ফস এিিন র্জহযাি 
পি আবিিিন র্জহযাবি স্ত্রী জহবসবে গ্রহণ িিবত পািবে, এি েেিিায েেেধাবনি 
পি। েবিি োজি যাোি প্রাক্কাবয যবতাগুবযা প্রজতর্াপূণম র্জন্দি অ্জতির্ িিবত হয়, 
িবন তাি সেগুবযাই পজিিশমন িিবে; এর্নজি ফস যজি ফিাবনা জিজেয়ান জর্িমাও 
অ্জতির্ িবি, ফস অ্েশেই এিই িির্ পজিিশমন িিবে। েবিি োজিবত ফপৌঁোবনাি 
পি, েি অ্েশেই তাবি ফোবিা ফিাবনা পাথি জিবয় আঘাত িিবে, ফস অ্েশেই তাি 
িতৃমবত্বি অ্ধীবন, এিা ফোঝাবনাি িনে। উপিন্তু, এিজি পাউরুজি তাি র্াথাি উপি 
ভাো হবে ফযবনা ফস অ্েশেই র্িীে এেিং অ্ভােগ্রস্থবিি ভাবযাোবস। ফিাবনা 
ইয়াজিজি িাবত তাি স্ত্রীি সাবথ ঘুর্াবত পািবেনা, যাি পিজিন েুধোি এেিং যাি 
পিজিন শুিোি। ফয এই প্রতোবিবশি সাবথ সিংঘাতপূণম ফিাবনা িাি িিবে, ফসই 
ধর্মবোহী। যজি ফিাবনা েেজক্ত চুজি িবি জনবয় যায়, তাি প্রজতবেশীি স্ত্রী, অ্থো তাি 
সাবেি স্ত্রী, অ্থো তাি সাবেি স্ত্রীি ফোন ো র্া; ফস পণ জিবত োজধত হবে না। 
িািন ফস তাি হাবতি যুজিত েস্তু। িনোিা জপতাি সম্পবিি উত্তিাজধিাি হবত 
পািবে না। এিিন যুেতী ফর্বয়বি জেিয় িিা ফযবত পাবি, ফযর্ন এি এিি ভূজর্ 
জেিয় িিা যায়। যজি ফস জেোজহত হবত অ্স্বীিৃজত জ্ঞাপন িবি, তখন ফস অ্েশেই 
তাি জনবিবি রু্ক্ত িিবে; তাি এেিং তাি হাবতি ের্ ফথবি উপাজিমত অ্থম, তাি 
জপতাবি পজিবশাধ িিাি র্াধেবর্। 
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জকতাব আল্ জিল্ওয়া 
 
অ্ধোয় ১ 
 

আজর্ জেযার্, ফযর্ন আজে, এেিং যাি ফিাবনা ফশষ ফনই। আজর্ িতৃমত্ব জেস্তাি িজি 
সর্স্ত সৃজিি উপি এেিং সর্স্ত জিয়ািযাবপি উপি, যািা আর্াি সোি জনিাপত্তাি 
জনবচ অ্েস্থান িিবে। এই র্হাজেবশ্ব এর্ন ফিাবনা িায়র্া ফনই, ফয িায়র্া আর্াি 
উপজস্থজতি অ্িানা। আজর্ সর্স্ত জিয়ািযাবপ অ্িংশগ্রহণ িজি, ফযখাবন ফিাবনা র্ন্দবি 
িািা হয় না; িািন তাবিি প্রিৃজত এই িির্ নয়, ফযর্নিা তািা র্বন িবি। 
প্রবতেি িাবযি িবয়বে জনিস্ব েেেস্থাপি, যািা আর্াি জেধান অ্নুসাবি জিয়ািযাপ 
পজিচাযনা িবি। প্রিন্ম ফথবি প্রিবন্ম এই িেি পজিেতমনশীয; এই পৃজথেীি 
শাসনিতমা এেিং তাি প্রধাবনিা তাবিি জনজিমি িেবিি িাজয়ত্ব ফথবি অ্েেহজত ফপবত 
পাবিন। প্রবতেবিি িনে িবয়বে জনিস্ব িো। আজর্ প্রবতেিবি অ্নুর্জত ফিই তাি 
জনিস্ব প্রিৃজতি আবিশ অ্নুসিণ িিাি িনে, জিন্তু যজি ফিউ আর্াবি অ্স্বীিাি িবি 
তাি িনে িবয়বে যন্ত্রণাপূণম অ্নুবশাচনা। ফিাবনা ঈশ্ববিি অ্জধিাি ফনই আর্াি 
জিয়ািযাবপ হস্তবক্ষপ িিাি, এেিং আজর্ এর্ন অ্নুজ্ঞা সূচি শাসন ততজি িবিজে 
ফযবনা সোই সর্স্ত ঈশ্ববিি আিাধনা ফথবি সিংযত থাবি। তাবিি সর্স্ত েই, যা 
তাবিি িািা পজিেজতমত হয় জন, এেিং তািা ফসগুবযা ফথবি পজতত হবয়বে, যজিও 
ফসগুবযা জযজখত হবয়জেবযা নেী এেিং ফপ্রজিত পুরুষ িািা। এই িািবন ফিখা যায় 
তািা পিস্পিবি ফিাষী িিবে এেিং তািা সবচি হবচ্ছ অ্পিবি ভূয প্রর্ান িিবত, 
এর্নজি তাবিি েই ধ্বিংস িবি জিবত। সতে এেিং জর্থো আর্াি জনিি প্রিাজশত। 
যখন ফিউ প্রবযাজভত হয়, আজর্ আর্াি চুজক্ত তাবি ফিই ফযবনা ফস আর্াি উপি 
জেশ্বাস িাবখ। উপিন্তু আজর্ িক্ষ পজিচাযিবিি পিার্শম ফিই, ফয আজর্ তাবিি 
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জনবয়ার্ জিবয়জে জনজিমি সর্বয়ি িনে, যা ফিেয আর্াি জ্ঞাবতি অ্ধীন। আজর্ র্বন 
িাজখ সর্স্ত প্রবয়ািনীয় জিয়ািযাপ এেিং আজর্ তাবিি সম্পািন িজি যথাথম সর্বয়। 
আজর্ জশক্ষা ফিই এেিং পথপ্রিশমন িজি তাবিি, যািা আর্াি জনবিমশনা র্ানে িবি। 
যজি ফিউ আর্াবি র্ানে িবি এেিং আর্াি প্রতোবিবশ সম্মত হয়, তাি িনে িবয়বে 
আনন্দ, আবযাজিত পির্ আনান্দ এেিং সেমত র্ঙ্গয। 
 
অ্ধোয় ২ 
 

আজর্ পজিবশাধ িজি আিবর্ি উত্তিসূিীবিি, এেিং জেজভন্ন পুিষ্কাবি তাবিি পুিসৃ্কত 
িজি, যা ফিেয আজর্ই িাজন। উপিন্তু, এই পৃজথেীবত যা জিেু আবে তাি উপি 
ফিেয আর্ািই ক্ষর্তা এেিং িতৃমত্ব। যা জিেু উপবি এেিং যা জিেু অ্ভেন্তবি, উভয়ই 
আর্াি হাবত। আজর্ অ্নুর্জত ফিই না অ্নে ফযাবিবিি সাবথ েনু্ধত্বপূণম সহবযার্ীতাি। 
না আজর্ তাবিি েজঞ্চত িজি, যা আর্াি জনিস্ব তা ফথবি। এেিং তািা ফযবনা আর্াবি 
র্ানে িবি, তাবিি ভাবযা জিেুি িনে। আজর্ আর্াি জনজিমি িাযমিযাপ তাি হাবত 
ফিই যাবি আজর্ ইচ্ছা িজি, এেিং ফয আর্াি ইচ্ছাি সাবথ সার্ঞ্জসেপূণম। আজর্ তাবিি 
িনে িজতপয় পদ্ধজত প্রিশমন িজি, যািা জেশ্বাসী এেিং আর্াি আবিবশি অ্জধনস্ত। 
আজর্ প্রিান িজি এেিং ফেিত ফনই, আজর্ ধনী িজি এেিং জনঃস্ব িজি, আজর্ সুখ এেিং 
িুঃখ উভবয়িই িািন। এেিং আজর্ এগুবযা িজি প্রবতেি যুবর্ি চজিে পাযন িিাি 
িনে। এেিং িাবিা নূনেতর্ অ্জধিাি ফনই, আর্াি িাযমিযাবপি েেেস্থাপনায় হস্তবক্ষপ 
িিাি। যািা আর্াবি অ্র্ানে িবি, আজর্ তাবিি েেজধ জিবয় উৎপীিন িজি। তা 
োিাও আির্সন্তাবনিা রৃ্তুেেিণ িিবে, যা আজর্ িখবনা িিবোনা। ফিউ এই 
পৃজথেীবত আর্াি পূেমজনধমাজিত সর্বয়ি ফচবয় এি রু্হূতম ফেশী োাঁচবে না। এেিং যজি 
আজর্ ইচ্ছা িজি, আজর্ এিিনবি জিতীয়োি অ্থো তৃতীয়োি এই পৃজথেীবত 
পাঠাবতও পাজি; অ্থো অ্নে ফিাথাও, আত্মাি পুনিমবন্মি র্াধেবর্। 
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অ্ধোয় ৩ 
 

আজর্ ফিাবনা আবযাজিত গ্রন্থ োিাই সিযপথ প্রিশমন িজি। অ্বিখা জেষবয়ও আজর্ 
আর্াি জপ্রয় এেিং র্বনানীতবিি সিযপবথ পজিচাযনা িজি। আর্াি সর্স্ত জশক্ষা 
সেসর্য় এেিং সেপজিজস্থজতবত সহবি গ্রহণবযার্ে। আজর্ তাবিি শাজস্ত ফিই অ্নে 
ির্বত, যািা আর্াি ইচ্ছাি জেপিীবত িাি িবি। এখন আির্সন্তাবনিা িাবন না, 
েতমর্ান অ্েস্থায় জি হবত যাবচ্ছ। ভূজর্ি সর্স্ত পশু, আিাবশি সর্স্ত পাজখ এেিং 
সরু্বেি সর্স্ত র্াে আর্াি জনয়ন্ত্রবণি অ্ধীন। সর্স্ত গুেধন এেিং গুেজেষয় আর্াি 
জ্ঞাত। এেিং ফযর্নিা আজর্ ইচ্ছা িজি, আজর্ এিিবনি িাে ফথবি জনবয় ফনই এেিং 
অ্পি এিিনবি সম্প্রিান িজি। আজর্ আর্াি জেষয়গুবযা তাবিি জনিি প্রিাশ িজি, 
যািা অ্নুসন্ধান িবি এেিং যথাথম সর্বয় তািা আর্াি জনিি ফথবি গ্রহণ িবি 
অ্বযৌজিি ঘিনা। জিন্তু তািা োিা, যািা আর্াি প্রজতপক্ষ; যািা আর্াবি অ্স্বীিাি 
িবি। না তািা িানবত পাবি, এই পথ তাবিি জনিস্ব স্বাবথমিই পজিপন্থী। আি এই 
িনে, সম্পি; এেিং ধনীিা আর্াি হাবত, এেিং আজর্ আিবর্ি উত্তিসূিীবিি সম্প্রিান 
িজি তাবিি ফযার্েতা অ্নুসাবি। এই পৃজথেীি েেেস্থাপনা, প্রিন্মবিি রূপান্তি এেিং 
পজিচাযিবিি পজিেতমন; শুরু ফথবিই আর্াি িািা জনধমাজিত। 
 
অ্ধোয় ৪ 
 

আজর্ আর্াি অ্জধিাি, অ্নে ফিাবনা ঈশ্বিবি ফিই জন। এির্াে আজর্ই চািজি পিাথম, 
চািজি সর্য় এেিং চািজি জিি সৃজি িিাি িনে অ্নুর্জতপ্রাে, িািন তািা আর্াি 
সৃজিি িনে প্রবয়ািনীয় েস্তু। ইহুজি, জিজেয়ান এেিং রু্সজযর্বিি েইগুবযা এেিং তািা 
োিা যািা তাবিি র্বতা, এিজি অ্বথম গ্রহণ িিবে; যতক্ষণ পযমন্ত তািা আর্াি 
সিংজেধান গ্রহবণ সম্মত হবত এির্ত থািবে। যাই ফহাি, যা জিেু আর্াি জেরুবদ্ধ 
যায়, তা তািা পজিেতমন িবিবে; ফসগুবযা গ্রহণ িিবে না। জতনজি জেষয় আর্াি 
জেরুবদ্ধ যায় এেিং জতনজি জেষয় আজর্ ঘৃণা িজি। জিন্তু যািা আর্াি ফর্াপনীয়তাগুবযা 
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িক্ষা িিবত পাবি, তািা গ্রহণ িিবে আর্াি প্রজতশ্রুজতি পূণমাঙ্গরূপ। যািা আর্াি 
জনজর্বত্ত িি সহে িবি, আজর্ অ্েশেই তাবিি পুিসৃ্কত িিবো অ্নেির্বত। আর্াি 
ইচ্ছা এই ফয আর্াি সিয অ্নুসািীিা এিতাি েন্ধবন এিজেত থািবে। িািন 
অ্নেিা ফযবনা ফপেবন প্রভােশাযী হবত না পাবি। এখন, যািা আর্াি প্রতোবিশ এেিং 
আর্াি জশক্ষা র্ানে িবি, আজর্ জভন্ন অ্নে সর্স্ত জশক্ষা এেিং েক্তেে তািা প্রতোখোন 
িিবে। আজর্ আর্াি জশক্ষা অ্নে িাউবি ফিই জন, না তািা আর্াি ফচবয় ফেশী 
অ্গ্রসি হবত পািবে। আর্াি নার্ উচ্চািণ িিবে না, না আর্াি জেবশষণ। পাবে 
তািা িুঃখপ্রিাশ িবি, িািন তািা িাবননা সার্বন জি হবত যাবচ্ছ। 
 
অ্ধোয় ৫ 
 

যািা আর্াি উপি জেশ্বাস স্থাপন িিবে, তািা আর্াি প্রতীি এেিং আর্াি 
প্রজতিৃজতবি সম্মান িিবে, িািন তািা ফতার্াবিি আর্াবি র্বন িজিবয় ফিবে। 
আর্াি আইন এেিং সিংজেধান পাযন িিবে। আর্াি অ্নুর্তবিি র্ানে িিবে এেিং 
ফর্াপন জেষবয় তািা ফতার্াবিি ফয জনবিমশ জিবে তা শুনবে। যা জিেু জনবিমজশত, গ্রহণ 
িিবে এেিং েহন িবি ফেিাবে। তাবিি র্বতা না, যািা পূবেমই ফেজিবয় ফর্বে; ইহুজি, 
জিজেয়ান, রু্সজযর্ এেিং অ্নেিা, িািন তািা িাবননা আর্াি জশক্ষাি প্রিৃজত। 
ফতার্াবিি গ্রন্থগুবযা তাবিি জিবে না, পাবে ফতার্াবিি অ্জ্ঞাতসাবি তািা তাবিি 
পজিেতমন িবি জনবে। তাবিি েৃহত্তি অ্িংশবি হৃিয় ফথবি জশক্ষা িাও, ফযবনা তািা 
পজিেজতমত হবত পাবি। 
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২ জট প্রােবিা 
 

প্রধান প্রাথমনা 
 

আবর্ন। আবর্ন, আবর্ন! 
শার্স-আি-জিবনি র্ধেস্থতাি র্াধেবর্, 
োহি-আি-জিন, নাজসি-আি-জিন, 
সািাি-আি-জিন, ফশখ হাসান, 
ফশখ েিি, িাজিি আি িাহর্ান। 
প্রভু, ফতার্াি ফিৌশয িযোণর্য়; ফতার্াি ফিৌশয িরুণার্য়; 
ফতার্াি ফিৌশয ঈশ্বি, িািা এেিং ভূজর্বিি িািা। 
আনন্দ এেিং সুবখি িািা। 
অ্নন্তিায ফথবি ফতার্াি ফিৌশয শাশ্বত। 
ফতার্াি ফিৌশয ফসৌভাবর্েি আসন এেিং িীেন। 
ফতার্াি ফিৌশয প্রভু, অ্নুগ্রহ এেিং ফসৌভাবর্েি। 
ফতার্াি ফিৌশয জিন এেিং র্ানেিাজতি িািা, 
পজেে র্ানুষবিি িািা, 
আতঙ্ক এেিং প্রশিংসাি প্রভু, 
ধর্মীয় িতমেে এেিং প্রশিংসাি আোস, 
প্রশিংসা এেিং ধনেোবি সুবযার্ে। 
প্রভু, ভ্রর্বনি প্রজতপাযি, 
চন্দ্র এেিং অ্ন্ধিাবিি সােমবভৌর্, 
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সূযম এেিং আগুবনি ঈশ্বি, 
র্হান জসিংহাসবনি ঈশ্বি, 
শুভবত্বি প্রভু। 
প্রভু! ফিউ িাবন না ফির্ন ফতার্াি ফিৌশয, 
ফতার্াি ফিাবনা রূপ ফনই; ফতার্াি ফিাবনা উচ্চতা ফনই। 
ফতার্াি ফিাবনা সরু্খ ফনই; ফতার্াি ফিাবনা সিংখো ফনই। 
প্রভু! িািা এেিং জভখাজিবিি জেচািি, 
সর্াি এেিং পৃজথেীি জেচািি, 
তুজর্ আিবর্ি অ্নুবশাচনা গ্রহণ িবিজেবয। 
প্রভু, ফতার্াি ফিাবনা আোস ফনই; ফতার্াি ফিাবনা সম্পি ফনই; 
ফতার্াি ফিাবনা পাখা ফনই; ফতার্াি ফিাবনা পাযি ফনই; 
ফতার্াি ফিাবনা িি ফনই; ফতার্াি ফিাবনা িে ফনই। 
তুজর্ আর্াবিি ভার্েোন এেিং সন্তুি োজনবয়বো। 
তুজর্ ততজি িবিজেবয জযশু এেিং ফর্িী। 
প্রভু, ফতার্াি ফিৌশয িযোণর্য়, 
িরুণার্য়, জেশ্বস্ত। 
ফতার্াি ফিৌশয প্রভু; আজর্ অ্নজস্তত্বশীয। 
আজর্ এিিন পজতত পাতি, 
এিিন পাতি ফতার্াবি স্মিন িিবে। 
তুজর্ আর্াবিি অ্ন্ধিাি ফথবি আবযাবত চাজযত িবিা। 
প্রভু! আর্াি পাপ এেিং আর্াি ভুয, 
তাবিি জনবয় নাও এেিং তাবিি অ্পসািন িবিা। 
ফহ ঈশ্বি, ফহ ঈশ্বি, ফহ ঈশ্বি, আবর্ন! 
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ফশখ আজিি স্তের্ান 
 

সতে জেষয় জঘবি আর্াি অ্ন্তিৃমজি, 
এেিং আর্াি সতে আর্াি সাবথ জর্বশ আবে। 
এেিং আর্াি অ্েতিবণি সতে জনবিই স্থাজপত হবয়বে। 
এেিং যখন এিা প্রিাজশত হবয়বে, এিা পুবিাপুজি আর্াি হবয়বে। 
এই র্হাজেবশ্ব যািা আবে সোই আর্াি অ্ধীবন। 
এেিং সর্স্ত োসবযার্ে অ্িংশ এেিং র্রুভূজর্, 
এেিং সর্স্ত জিেু সৃজি হবয়বে আর্াি অ্ধীবন। 
এেিং আজর্ই ক্ষর্তাসীন শজক্ত, সর্স্ত যা পূেমেতমী জেিের্ান। 
এেিং আজর্ই ফস ফয েজয সতে েচন। 
এেিং আজর্ই এির্াে জেচািি, এেিং এই ির্বতি অ্জধপজত। 
এেিং আজর্ই ফস যাি ফর্ৌিবে ফযাবি আিাধনা িবি। 
আর্াি জনিি আস এেিং আর্াি পবি চুম্বন িবিা। 
এেিং আজর্ই ফস ফয ফেবহশবতাবি ফপৌঁবে জিবয়জে তাি উচ্চতায়। 
এেিং আজর্ই ফস ফয শুরুবত ফিাঁবিজেযার্। 
এেিং আজর্ই ফশখ, এি এেিং এির্াে। 
এেিং আজর্ই ফস ফয সর্স্ত জেষবয়ি প্রিাশ। 
এেিং আজর্ই ফস যাি িনে সুসিংোিিাতা েই এবসবে, 
আর্াি প্রভুি িাে ফথবি, ফয পাহািও পুজিবয় ফেবয। 
এেিং আজর্ই ফস যাি জনিি সর্স্ত সৃি র্ানুষ এবস, 
আনুর্বতেি িনে আর্াি পবি চুম্বন িবি। 
আজর্ এবনজে নেবযৌেবনি প্রথর্ িবসি েয, 
আর্াি উপজস্থজতি র্াধেবর্; এেিং আর্াি জশষেিা আর্াি জনিি 
আবসা। 
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এেিং ফভাবিি অ্ন্ধিাি সবি জর্বয় আবযাজিত হোি পূবেম। 
আজর্ তাবি পথপ্রিশমন িজি ফয জিজ্ঞাসা িবি। 
এেিং আজর্ই ফস ফয আিবর্ি ফেবহশবত োস িিাি িািন। 
এেিং জনর্বিাবিি োস র্ির্ িযন্ত আগুবন। 
এেিং আজর্ই ফস ফয এির্াে আহর্িবি পথপ্রিশমন িজি। 
এেিং তাবি িাজখ আর্াি পথ এেিং পদ্ধজতবত। 
এেিং আজর্ই ফস যাি জনিি সর্স্ত সৃজি 
আর্াি শুভ উবেশে এেিং উপহাবিি িনে আবস। 
এেিং আজর্ই ফস ফয ভ্রর্ণ িবিজে সর্স্ত উচ্চতায়, 
এেিং শুভত্ব এেিং উিািতা আর্াি িৃপািাত। 
এেিং আজর্ই ফস ফয সর্স্ত হৃিবয় ততজি িজি আর্াি অ্জভপ্রাবয়ি 
ভয়, 
এেিং তািা আর্াি ক্ষর্তা জেেজধমত িবি এেিং আর্াি র্জহর্ায় ভীত 
হয়। 
এেিং আজর্ই ফস ফয ধ্বিংস িজি ফধবয় আসা জসিংহ, 
তাি র্িমন, এেিং আজর্ তাি জেরুবদ্ধ জচৎিাি িজি এেিং ফস পাথবি 
পজিণত হয়। 
এেিং আজর্ই ফস যাি িাবে সাপ আবস, 
এেিং আর্াি ইচ্ছায় আজর্ তাবি পজিণত িজি ধূযায়। 
এেিং আজর্ই ফস ফয পাথিবি তাজিত িজি এেিং তাবি িজম্পত 
িজি, 
এেিং তাবি সহসাই জেিীণম িবি, তাি পাশ ফথবি জর্জি িয ফেি 
িবি আজন। 
এেিং আজর্ই ফস ফয জনজিমি সতে জনবচ ফপ্রিণ িজি। 
আর্াি িাে ফথবি আসা েই জনযমাজততবিি প্রশাজন্ত জিবয়জেবযা। 
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এেিং আজর্ই ফস ফয ফযার্ে জেচাি িজি; 
এেিং আজর্ জেচাি িজি এিা আর্াি অ্জধিাি। 
এেিং আজর্ই ফস ফয িযিাবনি িনে ঝণমা োনাই, 
সর্স্ত িয ফথবি জর্ি এেিং জেগ্ধ। 
এেিং আজর্ই ফস যাি িয়াি িািবন এিা আজেভূমত হয়, 
এেিং আর্াি ক্ষর্তা েবয, আজর্ এিাবি জেশুদ্ধ হবত েজয। 
এেিং আজর্ই ফস যাবি ফেবহশবতি প্রভু প্রজতজ্ঞা িবিবেন, 
তুজর্ িক্ষ জেচািি, এেিং এই ির্বতি শাসি। 
এেিং আজর্ই ফস ফয প্রিাশ িজি অ্বযৌজিি জেষয়। 
এেিং আর্াি জিেু গুণােযী প্রজতভাজসত হয় যা জিেু জেিের্ান তাবত। 
এেিং আজর্ই ফস যাি িািবন পাহাবিিা প্রণার্ িবি, 
আর্াি জনবচ আর্াি িনে, এেিং আর্াি ইচ্ছায়। 
এেিং আজর্ই ফস যাি ভয়ােহ র্জহর্াি পূবেম পশুিাও িাাঁিত; 
তািা আর্াি আিাধনায় র্গ্ হয়, এেিং আর্াি পবি চুম্বন িবি। 
এেিং আজর্ আজি আশ-শাজর্, রু্সাজেবিি পুে। 
জনশ্চয়ই সর্স্ত িয়াযুিা আর্াি নাবর্ জনধমাজিত হয়, 
স্বর্মীয় িািত্ব, এেিং তাি আসন, এেিং সাত িন, এেিং পৃজথেী। 
আর্াি জ্ঞাবনি ফর্াপবন আবে, ফিাবনা ঈশ্বি ফনই আজর্ োিা। 
এইসে জেষয় আর্াি ক্ষর্তাি অ্নুেতমী। 
এেিং ফিান অ্েস্থাি িািবন ফতার্িা আর্াি জনবিমজশত পথ অ্স্বীিাি 
িবিা। 
ফহ র্ানে! আর্াবি অ্স্বীিাি িবিা না, জিন্তু সর্পমণ িবিা। 
জেচাবিি জিবন তুজর্ খুজশ হবে আর্াি সাবথ জর্জযত হবয়। 
ফয আর্াি ভাবযাোসা জনবয় রৃ্তুেেিণ িবি আজর্ তাবি জনজক্ষে িজি 
ফেবহশবতি র্ধেখাবন আর্াি ইচ্ছা এেিং আনবন্দি সাবথ। 
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জিন্তু ফয আর্াি প্রজত অ্র্বনাবযার্ী হবয় রৃ্তুেেিণ িবি, 
জনবক্ষপ িিা হবে যন্ত্রণা এেিং পজিতাবপি শাজস্তবত। 
আজর্ েযজে, আজর্ই এির্াে এেিং সরু্চ্চ ফর্ৌিোজিত। 
আজর্ সৃজি িজি এেিং যাবি ইচ্ছা িজি তাবি ধনী োনাই। 
আর্াি প্রজত স্তুজত িবিা, এেিং সর্স্ত জেষবয়িা আর্াি ইচ্ছাি 
অ্ধীন। 
এেিং এই র্হাজেশ্ব আর্াি জিেু উপহাবিি িািবন আবযাজিত। 
আজর্ই ফসই িািা, জযজন জনবিবিই র্জহর্াজিত িবিন। 
এেিং সর্স্ত সৃজিি সম্পি আর্াি আবিশ। 
আজর্ ফতার্াবিি িাবে পজিজচত িিজে, ফহ ফযাবিিা, আর্াি জিেু 
পথ, 
ফয আর্াি িনে পৃজথেী পজিতোর্ িিাি ইচ্ছা িাবখ। 
এেিং আজর্ অ্েশেই সতে েচন েজয। 
এেিং অ্জতউবচ্চি োর্ান তাি িনে ফয আর্াবি আনজন্দত িিবে। 
আজর্ সতে অ্বিষা িবিজে, এেিং সবতেি প্রজতপািবি পজিণত 
হবয়জে। 
এেিং এই সবতেি র্বতা তািাও আর্াি র্বতা সবেমাচ্চ স্থান অ্জধিাি 
িিবত পািবে। 
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পািিীিা ও সহাজয়িা 

 
 

র্াজযি তাউস ইয়াজিজিবিি সবেমাচ্চ ঈশ্ববিি নার্ র্াজযি তাউস। ইয়াজিজিিা তাি 
আিাধনা িবি র্য়ূিরূবপ। তাি আবিি নার্ আযাবযয। ইহুিী, জিজেয়ান এেিং রু্সজযর্ 
ফযািিথা অ্নুযায়ী ঈশ্ববিি জনবিমশ অ্র্ানেিািী ফিেিূত ো ফেবিশতাি নার্ আিাজিয। ফস 
আির্বি পাপ িিবত প্রবিাজচত িবি জেধায় ঈশ্বি তাবি স্বর্ম ফথবি জেতাজিত িবিন। 
তািপি ফস শয়তাবনি সাক্ষাৎ প্রিাশ জহবসবে র্ানেিাজতবি স্থায়ীভাবে পথভ্রি িিাি িাজয়ত্ব 
ফনয়। নাবর্ি জর্য থািায় ইহুিী, জিজেয়ান এেিং রু্সজযর্িা ইয়াজিজিবিি শয়তাবনি উপাসি 
র্বন িবি। র্বেষিবিি র্বত, আযাবযয শবেি উৎপজত্ত আিজে ‘আজযয’ এেিং জহব্রু ‘এয’ 
শবেি সর্িবয়। আজযয শবেি অ্থম ‘ক্ষর্তা ও ফর্ৌিে’ এেিং এয শবেি অ্থম ‘প্রভু’। অ্থমাৎ 
প্রভুি ক্ষর্তা ও ফর্ৌিে। তবে ইয়াজিজিিা সাধািণত ঈশ্বিবি আযাবযয ো র্াজযি তাউস 
ফিাবনা নাবর্ই িািবত চায় না। তািা ঈশ্ববিি উপি ফিাবনা গুণ ও আবিাপ িিবত চায় না। 
ঈশ্বিবি তািা র্াজযি ো প্রভু িাবি। 

 

ফশখ আজি জেন রু্সাজেি ইয়াজিজি ধবর্মি প্রেক্তা। িন্ম ৪৬৭ জহিজি সন ফর্াতাবেি 
১০৭২ জযশুসবন েতমর্ান ফযোনবনি ফেক্কা উপতেিায়। রৃ্তুে ৫৫৭ জহিজি সন ফর্াতাবেি 
১১৬২ জযশুসবন। িীেবনি অ্জধিািংশ সর্য় োর্িাবি অ্জতোজহত িবিন। সূজেোবি এিজনষ্ঠ 
এই সাধি হাসান আয েসজি, আেুয িাবিি জিযাজন, র্নসুি আয হাোি, ইর্ার্ আয 
র্ািাজয প্ররু্খ সূজে িািা প্রভাজেত হন এেিং িীেবনি ফশষ সর্বয় িুজিমস্তাবনি যাজযশ পেমবত 
োস িিবত থাবিন এেিং এখাবনই রৃ্তুেেিণ িবিন। এখনও তাি িেি ফসখাবন আবে এেিং 
ইয়াজিজিবিি র্বত ফশখ আজিি িেি পৃজথেীি সেবচবয় পজেে িায়র্া, ফশখ আজিি িেবিি 
র্াজি পৃজথেীি সেবচবয় পজেে র্াজি। ইয়াজিজিিা তাবি র্াজযি তাউবসি পুনিমন্ম েবয র্বন 
িবি। 

 

 যাজযশ পেমত ইিাবিি িুজিমস্তাবনি পজশ্চর্াঞ্চবয অ্েজস্থত পেমতবেণী। ইয়াজিজিবিি 
রূ্য আোসস্থয এই পেমতবেণীি আশপাশ িুবিই। ইয়াজিজিবিি জনিি এই পাহাি পজেে। 
এি অ্পি নার্ িাবযা পাহাি। 
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ফশথ ফিািআন অ্নুযায়ী আিবর্ি অ্নেতর্ পুে হযিত শীষ।  
 

ফনায়াহ ফিািআন অ্নুযায়ী হযিত নুহ।  
 

এবনাখ োইবেয অ্নুযায়ী হবনাি, ফিািআন অ্নুযায়ী হযিত ইজেস।  
 

জনসবিাখ প্রাচীন আজশজিয়াি িৃজষ ফিেতা। 
 

িারু্শ প্রাচীন জর্শিীয় োিাও। জতজন সেিশ িািেিংবশি ফশষ োিাও। তাি 
িািত্বিায ১৫৫৫ ফথবি ১৫৫০ জযশুপূেমসন। 

 

শাপুি, প্রথর্ এেিং জিতীয় প্রাচীন ইিাবনি িুইিন সাসাজনয় সম্রাি। প্রথর্িন 
আিিাজশি পুে শাপুি, িািত্বিায ২৪০ ফথবি ২৭০ জযশুসন। জিতীয়িন আিুি নাবসমহ পুে 
শাপুি, িািত্বিায ৩০৯ ফথবি ৩৭০ জযশুসন। 

 

আিতাজর্স প্রাচীন গ্রীি ফিেী আিবতজর্স। জতজন িুর্ািীত্ব, জশশুিন্ম, েনেতা, 
েনেপ্রাণী এেিং জশিাবিি ফিেী। 

 

আহাে প্রাচীন ইসিাবয়য িাবিেি সের্ িািা। িািত্বিায ৮৮৫ ফথবি ৮৫০ 
জযশুপূেমসন। 

 

ফেযবিোে ইহুিী ঐজতহে অ্নুযায়ী শয়তাবনি অ্পি নার্। িোথজযি জিজেয়ান 
ঐজতহে অ্নুযায়ী নিবিি সাত যুেিাবিি এিিন। ইয়াজিজিবিি জনিি জপি োে েবয 
পজিজচত। 

 

এজগ্রিুযাস ফগ্উস িুজযয়াস এজগ্রিুযাস, ফিার্ান ফসনাপজত। িন্ম- ৪০ জযশুসন, 
রৃ্তুে- ৯৩ জযশুসন। 

 

িনেোজন্টবপায ঐজতহেোহী শহি। েতমর্াবন ইস্তানেুয নাবর্ তুিবস্কি েৃহত্তর্ শহি। 
প্রাচীন পূেম ফিার্ান সাম্রািে এেিং অ্বিার্ান সাম্রাবিেি িািধানী। শহি জহবসবে ফর্ািাপত্তন 
হয় ৩৩০ জযশুসবন।  

 

োখত নাবসি েেজেযবনি িোযজিয় সম্রাি, ফনেুখাি ফনিাি। িািত্বিায ৬০৫ ফথবি 
৫৬২ জযশুপূেমসন। 
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আহুি পািজসি ধবর্মি সিবোচ্চ ঈশ্বি আহুি র্ািিা। প্রাি-ইসযার্ যুবর্ প্রাচীন 
ইিাবনি িািধর্ম জেবযা পািজসি ধর্ম। 

 

নওজর্ ইয়াজিজি ধর্মর্বত ফনায়াহ (নুহ) এি চতুথম সন্তান, হার্, শার্, যাবেথ এি 
পাশাপাজশ। র্বেষিবিি র্বত শার্ ো যাবেথ এি অ্নে নার্। ইয়াজিজিিা তাবি িাবি 
র্াজযি জর্িন অ্থমাৎ জর্ি ফিি িািা।  

 

হার্ ফনায়াবহি অ্োধে পুে। 
 

র্সুয েতমর্ান ইিাবিি জিতীয় েৃহত্তর্ শহি। 
 

আইন জসেজন ইয়াজিজি অ্ধুজষেত ফিযা। েতমর্াবন ইিাবিি িুজিমস্তাবনি িহুি 
প্রবিবশি অ্ন্তর্মত। 

 

জসনিাি পেমত জসনিাি ফিযায় অ্েজস্থত পেমত। ইয়াজিজিবিি জনিি পজেে। 
 

পািাসািং প্রাচীন ইিানীয় িুরুত্ব পজির্াবপি এিি। েতমর্াবন োিজস ভাষায় এি 
অ্পভ্রিংশ োিসাখ। ১ পািাসািং = ১০ জি. জর্. প্রায়।  

 

িুজি পেমত তুিমী িুজিমস্তাবনি জশিনাি প্রবিবশ অ্েজস্থত পেমতবেণী। ফনায়াবহি 
িাহাি এই পেমবত এবস ফথবর্জেবযা েবয, োইবেয এেিং ফিািআবনি জেজভন্ন েণমনায় পাওয়া 
যায়। ইয়াজিজিবিি জিতীয় িযযানজিও এই পেমবত এবস ফথবর্জেবযা েবয ইয়াজিজি িনশ্রুজত 
আবে। 

 

জসনিাি ইিাবিি জনবনবভ প্রবিবশ অ্েজস্থত ইয়াজিজি অ্ধুজষেত ফিযা। 
 

আবযবপা েতমর্ান জসজিয়াি সেবচবয় িনেহুয শহি। আবযবপা প্রবিবশি িািধানী।  
 

সুম্মাি আিজে শে। আক্ষজিি অ্থম- যায। তবে ৩৫ জি গুল্মিাতীয় উজিিবি 
এিবে সুম্মাি েযা হয়। ফতয, সুর্ন্ধী, ঔষধ এেিং িে ততজিবত েেেহৃত হয়। রূ্যত র্ধেপ্রাচে 
এেিং উত্তি আজিিায় উৎপাজিত হয়। 

 

োহািাজনবয় গ্রার্ েতমর্াবন োহিাজন শহি। ইিাবিি জনবনবভ প্রবিবশ অ্েজস্থত। 
 

হাযাতাজনবয় েতমর্াবন হাযাজতয়া নাবর্ তুিবস্কি জিয়ািোজিি প্রবিবশ অ্েজস্থত শহি। 
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সািজিবয় অ্থমাৎ েেবিি প্রথর্ জিন। 
 

ইয়াজিি ইয়াজিি জেন রু্য়াজেয়া। উর্াইয়া িািেিংবশি জিতীয় খজযো। িািত্বিায 
৬৮০ ফথবি ৬৮৩ জযশুসন। 

 

রু্য়াজেয়া রু্য়াজেয়া জেন আেু সুজেয়ান। উর্াইয়া িািেিংবশি প্রথর্ খজযো। 
িািত্বিায ৬৬১ ফথবি ৬৮০ জযশুসন। 

 

ইশর্াইজযয় ইব্রাজহর্ পুে ইশর্াইয এি েিংশধি। 
 

শাজহি জেন ফিি ইয়াজিজি ফযািিথা অ্নুযায়ী আিবর্ি অ্নেতর্ সন্তান। িুজিম 
‘ফিি’ শবেি অ্থম পাে। অ্থমাৎ আিবর্ি ফয সন্তানবি পাবে পাওয়া জর্বয়জেবযা। 
ইয়াজিজিবিি র্বত আির্ পুে শাজহি জেন ফিি ফথবি ইয়াজিজি েিংবশি সূেপাত।  

 

িাওয়ায ইয়াজিজি েণম। 
 

চাি ইয়াজিজি েণম। 
 

সহাজয়িা 
www.yeziditruth.org 
www.yezidisinternational.org 
www.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yeziditruth.org/
http://www.yezidisinternational.org/
http://www.wikipedia.org/
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ইয়াজিজি ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ 
      ইয়াজিজিিা পৃজথেীি অ্নেতর্ জনযমাজতত 
ধর্মীয় িনবর্াষ্ঠী। এিা রূ্যত িুজিম ভাষাভাষী। 
ইিাবিি িুজিমস্তাবন এবিি েৃহিািংবশি োস 
হবযও তুিস্ক এেিং জসজিয়াি িুজিমস্তাবনও 
তাবিি আোস িবয়বে। িুজিমস্তাবনি োইবি 
িার্মাজন, িজিময়া, আবর্মজনয়া, িাজশয়ায় 
উবেখবযার্ে সিংখেি ইয়াজিজিি োস িবয়বে। 
 

     সম্প্রজত এিা আোি আবযাচনায় আবস 
‘ইসযাজর্ি ফেি’ এি র্ণহতোি িািবন। 
র্ণহতোি িািন ‘ইসযাজর্ি ফেি’এি জেচাবি 
এিা শয়তাবনি উপাসি। 
 

আবেজিন পুশজিন এই ইেুবি তুবয এবনবেন 
ইয়াজিজি ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ এেিং তাবিি িীেন 
যাপবনি রূপবিখা; সম্ভেত োিংযা ভাষায় এিাই 

প্রথর্ এধিবণি িচনা।   
 

 

GKwU Bw÷kb BeyK 
www.istishon.com 

 

সিংগ্রহ িরুন আিই 

 
 

 ইেুি ওবয়ে ফথবি! 
 

 

http://www.istishon.com/
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