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ভূ মমকা
একটু থাভুন, ফাআরট শুরু কযায াঅবগ রকছু কথা াঅনায রজবন রনয়া
প্রবয়াজন। প্রথবভাআ খুফ বাবরাবাবফ ফুঝবত বফ নারিকতা কী?
নারিকতা াথথ এাআ নয় রম—মযত ভুাম্মদ  ﷺরকন ভা াঅবয়া (যা.)রক ছয় ফছয ফয়ব রফবয় কবযবছন। রকবনা ভুাম্মদ  ﷺএকারধক রফবয়
কবযবছন। রকাংফা রকন রতরন রজাদ কবযবছন। এগুবরা রকান রকছু াআ
নারিকতায াঅবরাচ্য রফলয় নয়। এফ প্রশ্ন মাযা কবযন তাযা ভূ রত
নারিক নন ফযাং াআরাভ রফবেলী রিভা াম্রাবজযয া চ্াটা রগারাভ।
াঅফায এফ প্রবশ্নয াঈত্তয মাযা রদবেন তাযা ভূ রত নারিকযফাবদয
রফরুবে াঈত্তয রদবেন না ফযাং াআরাবভয বে াঈত্তয রদবেন। তাযা
াআরাভবক কর প্রকায রপ্রাাগাণ্ডা রথবক ভুক্ত যাখায রচ্ষ্টা কযবছন।
াঅভযা ারধকাাংাআ নারিকতায াথথ এগুবরাাআ ফুরঝ। তবফ ভূ রত
ফযাাযটা তা নয়। নারিকযফাদ একরট দথন। াঅয এাআ দথনবক
যারজত কযায ভূ র ভাধযভ রফত্র কুযাঅন নয় ফযাং দথন। রম ররাকটা
াইশ্ববযয ারিবোআ রফশ্বা কবয না তাবক াঅরন কুযাঅবনয ফাণী
রানাবর রাব বফ কী? াঅনাযা রমফ মু রক্ত-তকথ জাবনন তা
ারধকাাংাআ নারিকয দথবনয রফরুবে নয়; ফযাং মা জাবনন তা শুধু
াআরাভ রফবেলীবদয াআরাভবক কটাে কবয কযা রকছু প্রবশ্নয াঈত্তয।
এাআ াভানয ্ান রনবয় াঅরন কখবনাাআ নারিকযফাদবক যারজত
কযবত াযবফন না। নারিকবদয ফবচ্বয় রক্তারী রদক বরা দথন
এফাং রফ্ান। তাযা এভন বাফ কযবফ াঅনায াভবন রমন দথন রফ্ান ফাআ রকফর একবচ্রটয়া তাবদয। ভূ রত তা ম্পূ ণথ বূ য়া। রকন্তু
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াঅরন তা ধযবত াযবফন না কাযণ াঅরন এফ ম্পবকথ রকছু াআ
জাবনন না। তাাআ নারিকবদয যারজত কযবত বর াঅনাবক াফযাআ
রফ্ান এফাং দথবনয াঈয মবথষ্ট ্ানাজথন কযবত বফ।
এাআ ফাআরট বত াবয াঅনায জনয রাআ ্াবনয যাবজয
প্রবফবয প্রাথরভক ফাআ। ফাআরট দু াআরট াাংব াজাবনা বয়বছ। প্রথভ
াাংব াঅরভ রফ্ান এফাং দথনগত রদক রথবক নারিকযফাদবক রডবপন্ড
ফা াায প্রভাণ কবযরছ। রদরখবয়রছ কীবাবফ নারিকযা দাথরনকবদয
ফাণীয াফযাখযা রদবয় তাবদয নারিক

াঅভাবদয াভবন তুবর

ধবয। রেতীয় াাংব রকছু প্রবশ্নয জফাফ রদয়া বয়বছ মা াআরাবভয
রফরুবে কবয থাবক াআরাভ রফবেলীযা। প্রশ্ন এফাং তায াঈত্তযগুবরা ডা.
রভািপা ভাভুদ যরচ্ত ‚A Dialogue With an Atheist‘ ফাআ রথবক
াংরেপ্তবাবফ াংকররত। এাআ ফাআরট াতযন্ত গুরুেূ ণথ ফাআ। ফাআরট
ম্পবকথ রকছু টা জানা প্রবয়াজন াঅনাবদয। াঅরভ এাআ ফাআরট ানু ফাদ
কবযরছ মা ‗নারিবকয াবথ কথবাকথন‘–নাবভ প্রকারত বয়বছ।
ফাআরট ভূ রত ডা. রভািপা ভাভুদ যাবযয, রতরন তায নারিক ফন্ধুয রমরন
ফ্রান্স রথবক ডক্টবযট রডরি িণ কবযরছবরন তায াবথ নারিকতা রনবয়
কথবাকথবনয াঈয রবরত্ত কবয যরচ্ত। াঅজ মাযা এবদব
নারিকতায রফরুবে ররখবছন এফাং াআরাবভয রফরুবে াঈত্থারত রমফ
প্রবশ্নয াঈত্তয রদবেন তা ভূ রত ডা. রভািপা ভাভুদ যাবযয এাআ ফাআ
রথবক ধায কযা ফা যারয নকর কযা। এখাবন নারিকবদয কযা প্রায়
১৭রট প্রবশ্নয াঈত্তয কুযাঅন এফাং াঈমু ক্ত মু রক্তয াঅবরাবক রতরন প্রদান
কবযবছন। ফাআরট াঅজ ভানু বলয ভবন াঈদ্ভূত াবনকগুবরা রফলয় রযষ্কায
কযবত ায়তা কযবফ। ডা. রভািপা ভাভুদ, কুযাঅন  ু ন্নায
প্রতযে রযপাবযন্স রফিৃ তবাবফ ফতথভান রফলয়গুবরায একরট ম্পূ ণথ
ফািরফক ভাধান রদবয়বছন। াইশ্ববযয ারিবেয প্রভাণ, রকবনা াইশ্বয
য়তান ৃ রষ্ট কবযবছন? জান্নাত এফাং জাান্নাভ রকাথায়? রকনাআ ফা
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রতরন এফ ৃ রষ্ট কবযরছবরন? এফাং মযত ভুাম্মদ  ﷺরক রনবজাআ
কুযাঅবনয যচ্না কবযরছবরন? এফ ভযাগুবরা স্পষ্টবাবফ এফাং
রমৌরক্তকবাবফ রভাকাবফরা কবযবছন রতরন এাআ ফাআরটবত।
‗রভৌরফাদী নারিক‛ ফাআরটয প্রথভ াাং একটু করিন ভবন বত
াবয। তাাআ তাড়াহুবড়া না কবয ধীবয ধীবয ড়বফন। এাআ ফাআবয়য
প্রথভ াাং খুফ বাবরাবাবফ াঅয়ত্ত্ব কবয রনবত াযবর াঅরন ফুঝবত
াযবফন ভূ রত নারিকতা রক? এফাং এয াাযতা।
াঅনায ভতাভত জানাবত াবযন াঅভায রাআজ রকাংফা াআ-রভাআবর
https://www.facebook.com/Kazi53413
Email: quazimac5@gmail.com
—কাজী ভযাক
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“মৌলবাদী নামিক” কাৄক বৄল?
‗রভৌরফাদী নারিক‘ এটা এভন একরট টাভথ মা য়বতা াবরয নারিক
রযচ্াডথ ডরকন্স রানায াবথ াবথাআ চ্যভ যাগারিত ফা রফযরক্ত ানু বফ
কযবফন। ১৯১০ রথবক ১৯১৫ াবরয ভবধয মু ক্তযাবে প্রকারত
‗পান্ডাবভন্টাররস্ট‘ নাভক ুরিকা ররযবজয ররখকযা খুফাআ াঅন্তরযক,
ফুরেভান এফাং রচ্ন্তাীর রছবরন। তাযা স্পষ্টবাবফ প্রকা কবযরছবরন
ধভথিবেয াবমৌরক্তকতা এফাং াঈস্থান কবযরছবরন একরট রফকল্প
াবভাচ্ন প্ররিয়া। এফাং এরট কযায ভাধযবভ তাযা এভন একরট তত্ত্ব
তুবর ধবযরছবরন মা রছর াদভনীয় এফাং চ্যভবাবফ প্ররত্াফে।
রভৌরফাদ ফা পান্ডাবভন্টাররজবভয াথথ বে ‗রকান তবত্ত্বয ভবধয
রকান বাবফাআ াস্পষ্টতা, নম্রতা ফা াভানয াথথকয কযায রকান ু বমাগ
রনাআ। তাযা রফশ্বদথবনয বে এবতাটাাআ গবীযবাবফ াঅত্মরফশ্বাবয
াবথ মু রক্ত স্থান কবয রমবনা, তাযা ম্পূ ণথবাবফ রিক। তাাআ খুফ
বজাআ ফরা মায়, ‗রমবতু তাযা াতযন্ত াটর তাবদয প্রদান কযা
ফযখযায াঈয। াঅয এটা াফযাআ পান্ডাবভন্টাররজভ ব্দরটয চ্রযবত্রয
াবথ াদৃ যূ ণথ তাাআ রনাঃবেব তাবদয ‗রভৌরফাদী নারিক‘–
রদয়া রমবতাআ াবয।
তাবদয প্রচ্ারযত তত্ত্বগুবরা বরা—
১. াইশ্বয রফশ্বাবয াবথ রফ্ানচ্চ্থা একদভ রফভানান।
২. ধভথ রনগূ ঢ়বাবফ ধ্বাংাত্মক। এফাং
৩. নারিকযা ননরতক বত াবয।
এ টরকগুবরা রবন্ন রবন্ন াঅবরাচ্নায জায়গা যাখবর পরাপর
তাবদয কাবছ একাআ। এাআ রফশ্বদথবনয ফযাখযাবক তাযা াতযন্ত
াঅত্মরফশ্বাবয াবথ রিক এফাং াআাঈরনবাবথর রাবফ াঅখযা রদবয়
থাবক।
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ফতথভান ভবয় এটা রকানবাবফাআ াস্বীকায কযায রকান যািা রনাআ
রম নারিকতা এখন একরট াযবপক্ট এফাং খুফাআ ক্ত াঅাআবডাররজবত
রুান্তরযত বয়বছ। এাআ ভতফাবদয ানু াযীযা রদন রদন াংখযায় ফৃ রে
াবে। তাবদয ভূ র এবজন্ডাাআ বে ৃরথফী রথবক ‚ধভথ‛ নাভক ব্দরট
ভুবছ রপরা। যাবভাাআ তাযা প্রচ্ায কবয রফড়ায় রম ধভথ এক প্রকায
াআরু যন৷ রকন্তু তাযা রনবজযাাআ যবয়বছ একরট ফড় ভাবয াআরু যবনয
ভবধয। তাযা এটা রকান মু রক্তবত কল্পনা কবয রম একরদন াযা রফবশ্বয
ভানু ল ধভথ ফজথন কযবফ? এটাবক াঅভযা এক ধযবনয াআাঈবটারয়ান
কনবপ্ট ফরবত ারয। এটা ফুঝবত যবকট াবয়ন্স জানায দযকায
রনাআ রম, ৃরথফী রকান রদনাআ ধভথীন বয় যবফ না। কাযণ রদন রদন
স্টযাফররড ধবভথয ভানু বলয াংখযা াঈবেখবমাগয বাবফ ফৃ রে াবে।
তাযা ফভয় ফবর থাবক রম ধভথীয় স্করাযযা তাবদয ঐী
রকতাফগুবরাবক শ্বাত ভবন কবয থাবক। যাাঁ, এটা াফযাআ তাযা ভবন
কবয এফাং এটা তাযা রকবনা ভবন কবয রটায রছবন একগাদা
মু রক্ত যবয়বছ। রকন্তু রফ মু রক্ত াঅনাবদয কাবছ াযকয রাবফ
রযগরণত বয় থাবক। রিক একাআ মু রক্তবত াঅনাবদয রদয়া মু রক্ত
তাবদয কাবছ রখাড়া ভবন য়৷ নারিকযা তাবদয মু রক্তয াঈয ফভয়
চ্যভবাবফ াটর থাবকন। রকন্তু মখন এাআ একাআ কবিাযতা াঅরিকযা
াফরম্বন কবয থাবক তখনাআ রদখা রদয় ভযা।
নারিকযা তাবদয ভতফাদবক এভনবাবফ প্রচ্ায কবয রমবনা তা
রচ্যন্তন। এখন প্রশ্ন বে াঅবরাআ রক তা রচ্যন্তন রক না? রচ্যন্তন
ফরবত াঅভযা মা ফুরঝ তা বরা ৃ রষ্টয াঅরদ রথবক ান্ত ারব্দ মায
রকান রযফতথন রনাআ। রকন্তু মু বগ মু বগ নারিকতায াং্া রযফতথন
বয় এববছ। ধাযণ কবযবছ নতুন নতুন নাভ এফাং াবেবছ তায
গিন। তাাআ নারিকযফাদবক াঅয মাাআবাক রচ্যন্তন ফরা মায় না।
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রমভন, রলাড় তাব্দীয রদবক নারিকতা ভাবনাআ রছর রিস্টান
ধবভথয রফবযারধতা কযা। াঅফায কারথ ভাকথবয াঅরফবথাবফয াবথ াবথ
নারিকযফাদ তত্ত্বরট একরট নতুন রভাড় রনয়। ভাকথীয় চ্াদয রথবক রফয
এফাং রফফরতথত বয় এখন রফবশ্ব নারিকতায াথথ বয় দারড়বয়বছ
একারেকবাবফ াআরাভ ধবভথয রফবযারধতা কযা। নারিকযফাদ তত্ত্বরটবক
রফরবন্ন বাবগ বাগ কযা মায়। রফরযবাগ স্করাযযা নারিকযফাদবক
দু ’বাবগ বাগ কবযবছন। তবফ াবনবকাআ াবনক ূ ক্ষ্ম গবফলণা কবয এাআ
তত্ত্ববক াঅবযা রফ কবয়ক বাবগ বাগ কবযবছন। এয ভবধয
জজথ এাআচ্ রিবথয রদয়া াথথকযরট ফবচ্বয় রফর জনরপ্রয়। রতরন
নারিকযফাদবক দু ’বাবগ বাগ কবযবছন—
. Imlicit Atheist:
এভন ফযরক্ত রমরন রকান রদন াইশ্বয ম্পবকথ জাবননরন ফা রকান
াগথানাাআজড রযরররজয়ন োযা দীো প্রাপ্ত নরন। াআববন নারিকতা
ম্পবকথ জাবনন না। রমভন, দযজাত রশু।
২. Explicit Atheist:
এযা বেন এভন ফযরক্ত রমরন রজবন ফুবঝ াইশ্বযবক রযতযাগ কবযবছন
এফাং রাআ াবথ াইশ্বয নাভক রকান রকছু য ারিবোআ রফশ্বা যাবখন
না।
ভূ রত াঅভাবদয াঅবাব এাআ ২য় টাাআবয নারিকবদয
াঅনাবগানাাআ ফবচ্বয় রফর। এাআ রজবন ফুবঝ য়া নারিকযা াঅফায
নানা বাবফ রফবক্ত। রমভন,
১. Gnostic Atheist
২. Agnostic Atheist
৩. Anti Theist
৪. Casual Atheist
৫. Evangelical Atheist
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৬. Humanist
৭. Militant Atheist
৮. Religious Atheist
৯. Strong Atheist
১০. Weak Atheist
নারিকযা প্রায় দবাবগ রফবক্ত। তবফ রেত্র রফববল এাআ রফবাজন
াঅবযা রফর বত াবয। রকন্তু, এরদবক তাযা যাবভাাআ ফুরর াঅবয
রফড়ায় রম, ‗ধভথ ভানু লবক রফবক্ত কবয‘।
াযরদবক এযা রনবজযাাআ ভতাদরথক রকােবর জজথরযত৷ াঅভযা
এাআ ফাআবয়য প্রথভ াাংব দথবনয রবরত্তবত নারিকযফাদবক রডবপন্ড
কযবফা। এফাং যফতথীবত ভান এফাং তয ধভথ াআরাবভয াঅবরাবক তা
রডবপন্ড কযবফা৷ নারিকযা খুফ রফর ফড়াাআ কবয রম রদকটা রনবয় তা
বে রপবরাবারপকযার রফজবভন্ট। এভনবাফ এযা র কবযন রমবনা
েীন-দু রনয়ায কর ফুরেভান ররাকাআ নারিক রছবরন।
বযতায রদক রথবক প্রথভ রম বযতায স্থান যবয়বছ তা বরা
রিক বযতা। এ বযতা প্রথভ স্থান দখর কবয াঅবছ শুধু ভাত্র তাবদয
নানাযকভ ভতফাদ এফাং প্রগরতীর রচ্ন্তা-রচ্তনায জনয৷ াঅরন রকাবনা
ভতফাদ রনবয় কথা ফরবফন াঅয রখাবন রিক স্করাযবদয কথা াঅবফ
না তা াকল্পনীয়।
াঅভাবদয রদবয প্রফীণ রকাংফা নফয নারিক তাযা কবরাআ
চ্যভবাবফ ািাতয দথন োযা চ্যভবাবফ প্রবারফত। কথায় কথায় তাযা
মাবদয ফুরর াঅবয রফড়ান তায াঅদবত রকাঈাআ নারিক রছবরন না।
এযয রম রকছু াংখযক দাথরনক রম াবথথ নারিক রছবরন, তাবদয
রথবক ফতথভাবন াঅভাবদয াঅাব থাকা নারিকবদয রচ্ন্তা-রচ্তনা
এফাং ভূ রযবফাধ ুবযাুরয রবন্ন।
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নামিকতাবাদ এবং দার্শমনক প্রকৃমতবাদ
ািাতয দথন ভূ রত রিক দাথরনকবদয রকন্দ্র কবযাআ গবড় াঈবিবছ।
এাআ দাথরনকবদয দু ’বাবগ বাগ কযা য়—প্রথভ বাগরট বে—
১. রপ্র-বিরট রপবরাপায।
২. বিরটক রপবরাপায।
রপ্র-বিরট রপবরাপায ফরবত বিরটবয াঅবগ রমফ
দাথরনক রছবরন শুধু ভাত্র তাবদযবক রফাঝায় এভন নয়। ভূ রত
বিরটবয াঅবগ এফাং তায ভাভরয়ক রমফ দাথরনক শুধু ভাত্র
প্রকৃরতয ারিে রনবয় রচ্ন্তাবাফনা কযবতন তাবদযবক রফাঝাবনা য়।
এবদযবক ফরা য় প্রকৃরতফাদী দাথরনক। তাযা শুধু ভাত্র প্রকৃরতয
গরতরফরধ রনবয় গবফলণা রযচ্ারনা কযবতন।
এাআ

দথবনয মাত্রা মায ভাধযবভ শুরু বয়রছর রতরন

বেন রথরর। রমরন জন্মিণ কবযরছবরন ৬২৫ রিস্টূ বফথ। ভাবন
ফুঝবতাআ াযবছন তখন ভুাম্মদ —ﷺএফাং কুযাঅবনয ারিবেয কথা
ভানফ বযতা কল্পনা কবযরন। এ কথা ফররাভ তায কাযণ বরা—
এাআ প্রকৃতফাদী দাথরনকযা একরট চ্ুড়ান্ত রোবন্ত াঈনীত বয়রছবরন
াঅয তা বরা—
...ূ নয রথবক রকছু াআ ৃ রষ্ট বত াবয না...
তাযা রকান একরট রভৌররক দাথথবক ৃ রষ্টয ভূ র রববফ ধবয
রনবয়রছর। তাাআ তাযা রাআ রভৌররক দাথথ রনবয় খুফ রফর ভাথা
ঘাভাবতা না। তাযা গবফলণা চ্ারাবতা রাআ রভৌররক দাথথ রথবক ৃ ষ্ট
দাবথথয গরতরফরধয াঈয৷ ফুঝবত একটু কষ্ট বে তাাআ না। ভযা
রনাআ ফুবঝ মাবফন—াঅরন এফায রভৌররক ব্দটায মায়গায় াঅো
ব্দরট ফান। াঅভযা ফাাআ জারন াঅোয ত্তা রমৌরগক নয় ফযাং
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রভৌররক। াঅবগাআ ফবররছ তাযা শুধু ভাত্র প্রকৃরতয গরতরফরধ রনবয়
গবফলণা কযবতা৷ এাআ ুবযা কনবপ্টটাাআ রফত্র কুযাঅবনয াবথ
যারয ঙ্গরতূ ণথ।
াঅো ফবরবছন—
‘রনিয় াঅভান  জরভন ৃ রষ্ট এফাং যারত্র  রদবনয াঅফতথবন
রনদথন যবয়বছ রফাধম্পন্ন ররাকবদয জনয। মাযা দাাঁরড়বয়, ফব 
ারয়ত াফস্থায় াঅোবক িযণ কবয এফাং রচ্ন্তা  গবফলণা কবয
াঅভান-জরভন ৃ রষ্টয রফলবয় (তাযা ফবর), যয়াযরদগায, এফ তুরভ
ানথথক ৃ রষ্ট কবযারন। ফ রফত্রতা রতাভাযাআ, াঅভাবদয তুরভ
রদাজবখয ারি রথবক ফাাঁচ্া (ূ যা াঅর-াআভযান: ১৯০-১৯১)
দয়াভয় স্রষ্টায ৃ রষ্টবত তুরভ রকাবনা খুাঁত রদখবত াবফ না, রতাভায
দৃ রষ্টবক প্রারযত কবয রদখ, রকাবনা ত্রুরট রদখ রক? াঅফায রদখ,
াঅফাবযা। রতাভায দৃ রষ্ট রতাভাযাআ রদবক রপবয াঅবফ ফযথথ  ্ান্ত
বয়। (ূ যা ভুরক: ৩, ৪)
াঈবযয দু রট াঅয়াবতয ভাধযবভ াঅো স্পষ্টাআ াআরঙ্গত রদবয়বছন
ৃ রষ্ট রনবয় গবফলণা চ্াররবয় মাফায জনয। এফায একটু রচ্ন্তা করুন ভূ া
(াঅ.), াইা (াঅ.) এভনরক বিরটবয জবন্ময প্রায় ৫০০ ফছয াঅবগ
জন্মাবনা দাথরনকযা মাবদয াত ধবয দথবনয মাত্রা শুরু, তাযাাআ রফশ্বা
কযবতন ফরকছু য ভূ বর যবয়বছ একজন৷ াঅয রখাবন এ মু বগয ছদয
াঈরিন—কদয াঈরিন এব মরদ ফবর—ফরকছু াঅোবজ ৃ রষ্ট বয়
রগবয়বছ। তখন ফযাাযটা শুধু াযকয নয় ফযাং এটা চ্যভবাবফ
। এখাবন াঅভাবদয রজবন যাখা াঈরচ্ত রথরর রকান
প্রাথরভক ররবববরয দাথরনক রছবরন না। এাআ ফযাাযটা ানু ধাফন
কযায জনয রনবে তায একরট রছাট্ট রযরচ্রত তুবর ধযা বরা—
ফথপ্রথভ দাথরনক বেন রথরর৷ তায ফারড় রছর এরয়া
ভাাআনবযয এক রিক াঈরনবফ রভররটা-এ৷ ফহু রদ ভ্রভণ
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কবযরছবরন রতরন। তায ভবধয রভয যবয়বছ৷ রখাবন রতরভ একরট
রযারভবডয াঈচ্চতা রনণথয় কবযরছবরন াঅয তা রতরন কবযরছবরন রিক
এভন একরট ভবয় মখন রটায ছায়ায নদঘথয তায রনবজয ছায়ায
ভান বয় দারড়বয়রছর৷ মা রছর তায াঈচ্চতায ভান। াঅবযা
ফরা য়, ৫৮৫ রিস্টূ ফথাবব্দ রতরন একরট ূ মথিণ ম্পবকথ রিক
বরফলযৎফাণী কবযরছবরন।
রথরর ভবন কযবতন ারনাআ এাআ ৃরথফীয কর জীফচ্বিয
াঈৎ। ভজায ফযাায বরা রিক একাআ কথা কুযাঅবন স্পষ্টবাবফ
াঈবেখ কযা বয়বছ—
―
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০)
এবথবকাআ রফাঝা মায় প্রকৃত দাথরনকবদয রচ্ন্তা-রচ্তনা, গবফলণায
াবথ রফত্র কুযাঅবনয রো রকানবাবফাআ াাংঘরলথক নয়; ফযাং তা
নতুন নতুন গবফলণায াঈৎ স্বরু। তায বযাআ রম দাথরনবকয নাভ
াঅব রতরন বেন াযানারিভযান্ডায। রতরন ফহুরদন গবফলনায য
একরট রোবন্ত এবরছবরন এফাং তা বরা—
‗রম রজরনরট ফরকছু য ৃ রষ্টয াঈৎ রটাবক াফযাআ তা ৃ ষ্ট
রজরন রথবক রবন্ন বত বফ।‛
এয াথথ বে াযানারিভযান্ডায ফরবত চ্াবেন ভান স্রষ্টায ভবতা
রকান রকছু াআ ৃরথফী ফা এাআ

রনাআ। রিক একাআ কথা

কুযাঅবনয ূ যা াআখরাব াঅো তায রযচ্য় রদবত রগবয় ফবরবছন—
‗াঅো াভুখাবেী‘
‗রতরন কাাঈবক জন্ম রদনরন এফাং রকাঈ তাবক জন্ম রদয়রন‛
াঅভযা এখন ারব্দ াঅবরাচ্না কবয মারে বিরটবয জবন্ময
াঅবগয দাথরনকবদয রনবয়। এ ারব্দ মতটুকু াঅবরাচ্না বয়বছ এয
ভবধয তাবদয রদয়া তবত্ত্বয াবথ কুযাঅবনয রকান ফক্তফয াাংঘরলথক

