
 
 

জ্যোততষ : এক নুসন্ধোন 

ত্ততন জফ্ফৰুৱো 

 

তফশ্বখ্যোত ফযংগ সোতহততযক ্নোথন ছুআপট ফযতিগত ্ীৱনততো ফযংগৰ ও্ো অতছল। জসআ 

সভয়ত আংতলণ্ডত জতি্ নোভৰ এ্ন তফখ্যোত জ্যোততষী অতছল;  ভোনুহৰ বতৱষযতফোণীৰ ভোধযতভতৰ 

জতওঁ হো্োৰ্নৰ তফশ্বোসবো্ন হহ তৰতছল। এফোৰ ছুআপতট ‘অআ্োক তফকোৰষ্টোছ’ ছদ্মনোভত 

‘Bickerstass’ Almanac’ ফুতল এখ্ন নোগত ফষষৰ বতৱষযতফোণী সতিতৱষ্ট ুতিকো তলতখ্তল। তোত 

জতওঁ ‘বতৱষযতফোণী’ কতৰতল জম অতহফলগো ভোৰ্ষ ভোহৰ তিছ তোতৰখ্ৰ তদনো জতি্ৰ ভৃতুয হ’ফ, এআ 

কথো জতওঁ তফতবি গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৱস্থোনৰ গণনো কতৰ আততভতধযআ ্োতনফ োতৰতছ। স্বয়ং জতি্ৰ 

তফষতয় এতন বতৱষযতফোণী কৰোত জগোতটআখ্ন হুলসূ্থল লোতগ গ’ল। তকন্তু জ োতষত জসআ তদনতটো োৰ হহ 

জমোৱোৰ োছত একতিছ ভোৰ্ষৰ তদনো সকতলোতৱ ফোততৰকোকতত সঁৰ্োককতয় জদতখ্ফকল োতল জম হয়, 

জতি্ৰ ভৃতুয  তটতছ;  জতওঁৰ তযযতষ্টতিয়োৰ সতফতেষ ফো-ফোততৰ কোকতখ্নত প্ৰকোে োআতছ। তোৰ 

তছতদনো কোকতখ্নত জতি্ৰ প্ৰতত শ্ৰদ্ধোঞ্জতল ্তনোৱো এতট এতলত্ও প্ৰকোে োতল। আপোতল জতিত্ 

ল তদনৰ তবতৰতত অশ্চমষ্নকবোতৱ জতওঁৰ গ্ৰোহক কতভ জমোৱোত তফফুতদ্ধত তৰল। খ্ো-খ্ফৰ হল 

জতওঁ জমততয়ো কোকতত জতওঁৰ ভৃতুযৰ ফোততৰ প্ৰকোে জহোৱো ফুতল ্োতনফ োতৰতল, জতওঁ কোকতখ্নত 

দঢোআ দঢোআ তলতখ্তল জম জতওঁৰ ভৃতুয জহোৱো নোআ। তকন্তু তোৰ প্ৰতুযত্তৰ তলতখ্তল ছুআপতট। জতওঁৰ গ্ৰহ-

নক্ষিৰ ৱস্থোনৰ ফহুতফোৰ তহৰ্ো-তনকোতৰ্তৰ প্ৰভোণ কতৰ জদখ্ুৱোতল জম আততভতধযআ জতি্ৰ ভৃতুয 

 তটতছ, জতওঁ এততয়োও ্ীয়োআ থকোতটো তমতকোতনো ৰ্তষতত সম্ভৱ। এততয়ো তন্তক জতি্ ফুতল দোফী 

কৰো্ন অন জকোতনোফো জলোকতহ, তম জতি্ৰ নোভত ভোনুহক ঠতগফ খ্ুত্তছ!  

অভোৰ সৰহবোগ জলোতকআ ুৱোআ ফোততৰকোকতখ্ন জভতলতয়আ ৰোতেপলত ৰ্ক ুপুৰোয় তদনতটোৰ 

শুবোশুব ্োতনফৰ ফোতফ। সৰহবোগ হদতনক কোকততত তদনতটোৰ ফোতফ ৰোতেপল প্ৰকোে কৰোৰ লগতত 

সোপ্তোতহকসভূহত সপ্তোহতটোৰ ফোতফ, ভোতহকীয়ো অতলোৰ্নী তকছুভোনত ভোহতটোৰ ফোতফ, অনহোতত 

ফছৰতটোৰ অৰম্ভতণত প্ৰোয়তফোৰ কোকত-অতলোৰ্নীতত ফছৰতটোৰ ফোতফ ৰোতেপল প্ৰকোে োয়। তদুতৰ 

বোতলভোন তটতব জৰ্তনলত তদনতটোৰ ৰোতেপলৰ লগতত তমতকোতনো জলোকতৰ বতৱষযতৰ তফষতয় তফতংকক 

্োতনফৰ ফোতফ অৰু সম্ভোফয দুতমষোগসভূহৰ প্ৰতততৰোধৰ ফোতফ জ্যোততষীয় সভোধোনৰ ঈোয় লোব কৰোৰ 

ফোতফ জোনটীয়ো ফযৱস্থো অতছ।  ৰ্হৰ-নগৰৰ তলতয়-গতলতয় তডতিত ৰুদ্ৰোক্ষৰ ভোলো ততন্ধ গছৰ 

ছোঁত ফতহ থকোৰৰো কতিঈটোৰৰ সনু্মখ্ত ফতহ থকোকলতক তফতবি ্োতৰ অৰু িৰৰ জ্যোততষীতয় 

তগ্তগ্োআ অতছ, তমসকতল ভোনুহৰ বতৱষযত জকোৱোৰ লগতত তমতকোতনো হ’ফলগীয়ো দুতমষোগতৰ 

প্ৰতততৰোধৰ তফধোতনো সহত্ তদফ োতৰ। বতৱষযতক ্নোৰ অৰু সম্ভোফয দুতমষোগক প্ৰতততৰোধ কৰোৰ 

আভোন সহ্ অৰু সুলব ফযৱস্থো জদতখ্ অভোৰ সভো্ৰ জকোতনো ভোনুহতৰ জকোতনো অদ-তফদ নহ’ফ 

জমন লোতগ। ৱতেয অভোৰ কতুকষী ভোনুতহ জ্যোততষৰ বতৱষযতফোণীতফোৰ ৰ্ক ুভুতদ তফশ্বোস কতৰফ 



জনোৱৰোৰ ফোতফআ জনতক, জ্যোততষৰ জততন ভোহোত্ম্য জদখ্ো নোোওঁতৰ্োন,  সকতলো ভোনুহতক জদতখ্োন 

হো্োৰটো তফলোআ-তফতত্ত-সভসযোত তৰ থকো জমতনআ নুবৱ হয়।  

তস তম নহওক, ৰোতেপলৰ সতযতো সিতকষ সৰু নুসন্ধোন এটো ৰ্লোফ োতৰ। ৰোতেৰ সংখ্যো 

হ’ল ফোৰটো। ২০০১ ৰ্নৰ জলোকতয়ল নুসতৰ সভৰ ভুঠ ্নসংখ্যো হ’ল ২,৬৬,৫৫,৫২৮্ন। এআ 

্নসংখ্যোৰ তকভোন ভোনুহ জকোনতটো ৰোতেৰ হ’ফ জসয়ো জতওঁতলোকৰ নোভৰ প্ৰথভ অখ্ৰ নুসতৰ ফো 

্ন্মৰ তোতৰখ্ নুসতৰতহ তঠক হ’ফ। তথোত ঈি ্নসংখ্যোক ফোৰটো বোগ কতৰ অতভ ধতৰ ল’জলো জম 

প্ৰততবোগত ২২,২১,২৯৪্নকক জলোক যবুষি হহতছ। সতঠক হওক ফো নহওক, এআ সংখ্যোআ অভোক 

ঈতেেযত সহোয় কতৰফ োতৰফ তনশ্চয়। এটো বোগত যবুষি সভূহ জলোকৰ ্ীৱন গ্ৰহ-নক্ষিৰ এতক 

ৱস্থোনৰ তৰতপ্ৰতক্ষতত এতকধৰতণ তৰৰ্োতলত হ’ফ লোতগ। জততয সভৰ সভূহ ্নগণৰ ্ীৱন 

জকৱল ফোৰটো তনধষোতৰত ধৰতণতৰতহ তৰৰ্োতলত হ’ফ জনতক? ৰোতে-তনধষোতৰত ফোৰটো ধৰণৰ ফোতহতৰ অন 

জকোতনোধৰতণ ্ীৱন তৰৰ্োতলত জহোৱো ফো ৰোতে-জ োতষত ূফষতনতদষষ্ট কোমষকলোৰ ফোতদ জকোতনো অন 

কোমষ সিোতদত জহোৱো অতভ সভত জদতখ্ফআ নোলোতগতছল। তকন্তু ফোিৱতটো জততনকুৱোতন?  

এততয়ো এখ্ন ফোততৰকোকতৰ তমতকোতনো এটো ৰোতেৰ ৰোতেপল (১৭ এতপ্ৰল) জৰ্োৱো মোওক।  

 

কনযোঃ তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ। ভোনতসক েোতয। শুব ৰং নীলো। শুব সংফোদ প্ৰোতপ্ত। ফস্ত্ৰ-

দ্ৰফযোতদ লোব হ’ফ োতৰ। জটৰ জৰোগত অিোয হ’ফ োতৰ। তফদযোত সুনোভ। শুব সংখ্যো ছয়। 

 

অতভ ধতৰ জলোৱো ভতত এআ বতৱষযতফোণী ২২,২১,২৯৪্ন জলোকক হল কৰো হহতছ। 

এআসকলৰ ভো্ত তেশুৰৰো ফৃদ্ধকলতক সকতলো ফয়সৰ ুৰুষ অৰু ভতহলো জসোভোআ অতছ। এআ 

সকতলো জলোকৰ তফষতয় আভোন সোধোৰণবোতৱ অৰু সৰলীকতৃ ৰূত বতৱষযতফোণী কতৰফ োতৰতন? 

‘তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ’ কথোতটোতৱ সকতলোতক সোভতৰ ল’ফ োতৰতন? তেশু, ভধযফয়সীয়ো ুৰুষ-

ভতহলো, ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধো সকতলোতৰ ফোতফ এআ কথোষোৰ প্ৰতমো্য হ’ফতন? ফো হ’জল সকতলোতৰ জক্ষিত এতকআ 

থষ ফহন কতৰফতন? ভোক-জদঈতোতক তবততৰ তবততৰ ফহুত দ্বন্দ্ব-খ্তৰয়োল লোতগতলও তেশুতটোৰৰো 

লুকুৱোআ ৰোতখ্ফ অৰু কনযো ৰোতেৰ তেশুতটোতৱ বোতফফ জম ‘তৰয়োলত ফু্োফুত্’ অতছ। (মতদতহ 

তেশুতটোতৱ তকফোকক তৰয়োলত ফু্োফুত্ থকো-নথকোৰ তফষতয় তৰ্যো কতৰফ োতৰ, জতততয়োতহ এতন 

হ’ফ। নহ’জলততো এতক অষোতৰআ ক’ফ োতৰ, কথোষোৰ তেশুতটোৰ জক্ষিত প্ৰতমো্য নহয়।) এতক ৰোতেৰ 

তবতৰুৱো এ্ন তবক্ষোৰীৰ ফোতফ ফো এ্ন তফকোৰগ্ৰি জলোকৰ ফোতফ ‘তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ’ 

কথোষোৰ তকদতৰ প্ৰতমো্য হ’ফ? মতদ সকতলোতৰ ফোতফ প্ৰতমো্য নহয় অৰু প্ৰতমো্য হ’জলও জফতলগ 

জফতলগ তৰভোতণতহ হয়, কোৰ জক্ষিত জকতনকক প্ৰতমো্য জসআ কথো স্পষ্টকক ঈতেখ্ নকতৰতল অতভ 

তকদতৰ ফুত্ োভ? জন এতকটো ৰোতেতৰ যবুষি তফতবি িৰ অৰু ধৰণৰ সভূহ জলোকৰ ভো্ৰ 

তকছুভোনক ৰোতখ্ অন তকছুভোনক (ধৰক, তেশু, তবক্ষোৰী, তফকোৰগ্ৰি অতদ) তফতফৰ্নোৰৰো ফোতহৰ কতৰ 

হফষভযৰ তৰৰ্য় তদভ? অতভ বোতফো, ফোিৱ সভো্খ্নত নহ’জলও যতঃ ‘ৰোতেধোৰী’ তহৰ্োত 

হদৱদৃতষ্টত সকতলোতৱ সভোন ভমষোদো োফ লোতগ। তদ্বতীয়তত, তলখ্ো হহতছ জম তৰয়োলত ফু্োফুত্ 

‘থোতকফ’। ‘থোতকফ’ েব্দৰৰো ফুত্ফ োতৰ জম ঈি তদনতটোৰ ূফষতৰৰোআ ‘ফু্োফুত্’ ‘অতছ’, থোতকফ 

ফুতল জকোৱো ‘ফু্োফুত্’তখ্তন এআ তদনতটোত নতুনকক সৃতষ্ট জহোৱো নোআ। কোতল তদনতটোত মতদ অভোৰ 



তৰয়োলত ফু্োফুত্ অতছল, জততয হঠোতত তকফো এটো  টন ন তটতল অত্ৰ তদনতটোততো জসয়ো টুট 

থোতকফ ফুতল জভোক ফোতহৰৰ জকোতনোফোআ হক তদফ লোতগতছতন? কোতল গধূতল মতদ তৰয়োলৰ ভো্ৰ দ্বন্দ্ব-

কোত্য়ো হহতছল জততয অত্ জম বোল তৰতফে তফৰো্ নকতৰফ, জসয়ো পুকলীয়ো ল’ৰো এটোতয়ো ক’ফ 

োতৰফ। ২২,২১,২৯৪্ন জলোকৰ তবতৰত একোংে জলোকৰ তৰয়োলত ফু্োফুত্ৰ তৰতফে তফৰো্ 

কতৰফ ফুতল তনশ্চয় কভ কোণ্ডজ্ঞোতনতৰআ হক তদফ োতৰ। তমসভূহ তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ জসআসভূহৰ 

সকতলোতফোৰ সদসযআ কনযো ৰোতেৰ জনতক? জসআসভূহত তনশ্চয় কনযোৰ ঈতৰ অন তফতবি ৰোতেৰ 

জলোতকো অতছ। এততয়ো প্ৰশ্ন হ’ল, গ্ৰহ-নক্ষিৰদ্বোৰো তনধষোতৰত কনযো ৰোতেতয় লোব কতৰফলগো এআ 

‘তফতেষ সুতফধো’, ভোতন ‘তৰয়োলত ফু্োফুত্’তখ্তন অন ৰোতেৰ জলোতক ওৰতত (ভোতন তি-জত) তকয় 

লোব কতৰফ? সভো্ৰ সকতলো তৰয়োলততআ ভোত্-সভতয় খ্ুটখ্োট থোতকআ। তৰয়োলতটোৰ অথষ-

সোভোত্ক ৱস্থোন, সদসযসকলৰ ফযতিত্বৰ ৰ্তৰি নুমোয়ী আয়োতৰ ফহুততো তৰয়োলত দ্বন্দ্ব-সং োত 

জফতছ। এতন বোতলভোন দ্বন্দ্ব-সং োতত গবীৰ অৰু ঈৎকট ৰূ ধোৰণ কতৰ সকতলোতৰ দৃতষ্ট অকষষণ 

কতৰ, সংফোদিৰ ৃষ্ঠো দখ্ল কতৰ। অন সকতলোতদনোৰ দতৰআ এআ তদনতটোততো ফহু তৰয়োলত দ্বন্দ্ব-

সং োত হহতছআ। (তছতদনোৰ ফোততৰকোকত জভতল ৰ্োতলআ প্ৰভোণ জোৱো মোফ।) অতভ জকতনকক ক’ফ 

োতৰভ জম দ্বন্দ্ব-সং োত জহোৱো এআ তৰয়োলসভূহত কনযো ৰোতেৰ জলোক নোআ ফুতল?  

অন এটো কথো হ’ল ‘ভোনতসক েোতয’। অতভ সৰহবোগ ভোনুতহআ সৰু-ফৰ তফতবি েোতযৰ 

ভোত্তৰআ তদন োৰ কতৰো, তথোত তোৰ ভো্ততআ জকততয়োফো প্ৰেোতযৰ ভুহূতষও জদখ্ো তদতয়তহ। এআ 

তফতেষ তদনতটোততো এআ কথো প্ৰতমো্য। অত্ তফতবি কোৰণত েোয হহ থকো সকতলো জলোতকআ -

কনযো ৰোতেৰতন? ফো, েোতয নুবৱ কৰো সকতলো জলোতকআ কনযো ৰোতেৰতন? কথো হ’ল, ভোনতসক েোতয 

জকোতনো তফতিি, এতদনীয়ো ৱস্থো নহয়। অত্ৰ ভোনতসক েোতযৰ লগত কোতলৰ তদনতটোৰ এৰোফ জনোৱৰো 

সিকষ অতছ, ফযতিৰ ভোনতসক গঠনৰ ওৰততো আ ফহু তৰভোতণ তনবষৰ কতৰ। কোতল নুবৱ কতৰ 

থকো েোতয তনৰোভয় জহোৱোকক তকফো  টনো কোতলৰ তদনতটোতত  তটতল অত্ৰ তদনতটোত েোতয নুবৱ 

কতৰফ োতৰভ। এতকদতৰ কোআকল তদনতটোৰ ভোনতসক েোতয-েোতযও অত্ৰ তদনতটোৰ ওৰত সভোতন 

তনবষৰেীল। আয়োৰ ভো্ততো, অভোৰ ভনৰ তবতৰত সকতলো তঠতক থকো সতেও প্ৰততকলূ তৰতস্থততৰ 

সনু্মখ্ীন হ’জল ভোনতসক েোতয হ’ফ োতৰ, তীতৰ তকফো দুখ্্নক  টনোৰ স্মতৃত ভনকল অতহতলও 

ভোনতসক েোতয হ’ফ োতৰ। গতততক সংতিষ্ট ফযতি্নৰ ্ীৱনত প্ৰতফে নকৰোকক অগ-গুতৰ 

জনোতহোৱোকক হঠোতত ‘অত্ অতোনোৰ ভোনতসক েোতয তফৰো্ কতৰফ’ ফুতল জকতনকক ক’ফ োতৰ? মতদ 

তফৰো্ কতৰফ ফুতল তকফোকক তনতশ্চত হ’ফ োতৰও, জততয তক তক কোৰকৰ ফোতফ েোতয তফৰো্ কতৰফ জসআ 

কোৰকতফোৰ ঈতেখ্ কৰোতহ গুৰুত্বূণষ, কোৰণ জসআ কোৰকতফোৰ ফো জততন কোৰকৰ ঈতস্থতত থোতকতল 

ভোনুহৰ ভোনতসক ৱস্থো স্বয়ংতিয়বোতৱ েোতযূণষ ফো েোতযূণষ হহ ঈতঠফ। অৰু সংতিষ্ট ফযতি্নৰ 

্ীৱনত প্ৰতফে কতৰ তম্তন জসআ কোৰকসভূহ তফৰ্োতৰ ঈতলয়োফকল সক্ষভ হ’ফ জতওঁ জকোতনো গ্ৰহ-

নক্ষিৰ সহোয় তফহতনআ ফযতি্নৰ ভোনতসক ৱস্থোৰ তফষতয় জ্যোতততষ কৰোতকক ফহুত স্পষ্টবোতৱ 

বতৱষযতফোণী কতৰফ োতৰফ।  

‘শুব ৰং নীলো’। এআ তদনতটোত ফোআক হল ওলোআ জমোৱো জডকো্তন মতদ নীলো ছোটষ ততন্ধ মোয় 

ফো ফোআকখ্তনআ মতদ নীলো ৰিৰ হয়, জততয হয়ততো জহলতভট তনততন্ধতলও হ’ফ। এতকদতৰ ‘শুব সংখ্যো 

ছয়’। ভআ ছয়ভোআলত থোতকো। জভোৰ মতদ কনযো ৰোতে হ’লতহঁততন, জততয ভআ জসআ তফতেষ তদনতটোত 



অন ক’হলতকো নকগ ‘ছয়’ভোআলতত থোতকতলোতহঁততন তকফো শুব  টনো  টোৰ অেোতৰ! তকন্তু 

দুবষোগয্নকবোতৱ জভোৰ ৰোতে ফৃতশ্চক। তথোত ফৃতশ্চক ৰোতেতৰো তনশ্চয় জকোতনোফো এতদন শুব সংখ্যো ছয় 

হ’ফ, এআ অেোতৰ ফোট ৰ্োআ অতছো।  

‘জটৰ জৰোগত অিোয হ’ফ োতৰ।’ জভতডতকল অৰু হোস্পতোলকল হগ এআ তফতেষ তদনতটোত 

ডোিৰক জদখ্ুৱোফকল হো জটৰ জৰোগীসকলৰ ভো্ত নুসন্ধোন ৰ্লোআ ৰ্োফ োতৰ, তকভোনসংখ্যক 

কনযো ৰোতেৰ অৰু তকভোনসংখ্যক অন ৰোতেৰ। গ্ৰহ-নক্ষিৰ তফধোন ভতত তফতেষবোতৱ কনযো ৰোতেৰ 

জলোকসকতল বুতগফলগো জৰোগতটোত অন ৰোতেৰ জলোতকও বুতগতল জসয়ো জদখ্তদখ্কক গ্ৰহ-নক্ষিতফলোকৰ 

ভো্ৰ তকফো অবযযৰীণ জখ্তলতভতল ফুতল প্ৰভোতণত হ’ফ। জসয়ো আতটো গ্ৰহ অৰু তসতটো গ্ৰহৰ ভো্ৰ 

তৰয়োতৰৰ ফোতফও হ’ফ োতৰ। তদুতৰ কনযো ৰোতেৰ জলোকৰ মতদ জটৰ জৰোগ-তবি অন জৰোগ হয় 

জতততয়োও সভতো ৰক্ষো নতৰফ। অৰু এটো কথো, ৰোতেপলত প্ৰোতয়আ ‘ভুকৰৰো ফো ভুকৰৰো 

সতকষ হহ থোকক’-ধৰণৰ সোৱধোনফোণী জোৱো মোয়। অত্ মতদ জটৰ জৰোগ হ’ফ জততয কোতলৰ 

ৰোতেপলত তকয় তলখ্ো নোতছল ‘কোআকল অতোনোৰ জটৰ জৰোগ, গতততক অত্ জটৰ জৰোগ সৃতষ্ট কতৰফ 

ৰো জকোতনোধৰণৰ খ্োদয গ্ৰহণ নকতৰফ’ ফুতল??  

ওৰৰ তফতিষণৰ ভোধযতভতৰ অতভ ফু্োফ জখ্ো্ো কথো এতয় জম ফোিৱৰ লগত সিকষ নথকো 

তকছুভোন কোল্পতনক বোগত যবুষি কতৰ গণন ভোনুহৰ তফষতয় এতনদতৰ সোধোৰণবোতৱ বতৱষযতফোণী 

কৰোতটো সম্ভৱ। গধূতলতফতলকো তদনতটোৰ কোকতখ্নৰ ৰোতেপল ৰ্কৰু অগত দোতি ধতৰ জকোতনোফো 

জ্যোততষতফশ্বোসীতয় মতদ ক’ফ োতৰ, ‘তআ ৰোতেপল তফশ্বোস নকৰতহ, এততয়ো ৰ্ো, তদনতটোৰ ৰোতেপল 

জকতনকক জতোৰ জক্ষিত অখ্তৰ অখ্তৰ পতলয়োআ গ’ল’, জততয অভোৰ তনতৰ্নো কতুকষীৰ ভুখ্ এতকতকোতফ 

ফন্ধ হ’ফ। (সকতলোতক কওঁ, ৰোতেপল ৰোততুৱো নহয়, গধূতল জৰ্োৱো ঈতৰ্ত।) জ্যোতততষ তলখ্্নৰ 

তফষতয়তহ তত সোধোৰণ অৰু স্পষ্ট বতৱষযতফোণী কতৰফ োতৰ, আ কোতৰো তফষতয় স্পষ্টকক অৰু 

তনতশ্চতকক এতকোতক বতৱষযতফোণী কতৰফ জনোৱোতৰ।  

এততয়ো অতভ ৰ্ক ুপুৰোওঁ জসআ এতকতদনোআ (১৭ এতপ্ৰল) অন তফতবি কোকতত প্ৰকোে জোৱো 

কনযো ৰোতেৰ ৰোতেপলত। কোকতসভূহৰ নোতভোতেখ্ নকতৰ সংখ্যোতৰ তৰ্তিত কৰো মোওক।  

 

১ নং কোকতঃ কভষত ফোধো। দূৰ ভ্ৰভণৰ জমোগ। তফফোহপ্ৰোথষীৰ তফফোহৰ জমোগ।  

২ নং কোকতঃ কভষতক্ষিৰ সোপলযআ ভতনোফল ফৃতদ্ধ কতৰফ। অতথষক সপলতো লোবৰ জমোগ 

তৰলতক্ষত হয়। োতৰফোতৰক েোতয তফতিত নহয়। 

৩ নং কোকতঃ কভষত গ্ৰগতত কতৰফ। তকন্তু অতোনোক তকছুভোন োতৰফোতৰক ফো ফোতহৰো ফোধোআ 

অভতন কতৰফ। অতথষকত তকছু ঈিতত কতৰফ। প্ৰততশ্ৰুতত ৰোতখ্তন ৰখ্োৰ জৰ্ষ্টো কৰো বোল। তফদযোত 

বোতলআ।  

৪ নং কোকতঃ অস্থো থকোতটো ূণষবোতৱ ধভষত ভন তদয়োতটো টোন। (?) ভনৰ েোতয  ূৰোআ নোৰ 

জৰ্ষ্টো ৱতেযআ থোতকফ। েৰীৰ ভধযভ। অতথষক অয়-ফযয় সভোন। ৱতেয সোধোৰণ ধোৰ-সুত হ’ফ।  

৫ নং কোকতঃ বোগয নুকূতল থোতকফ। গৃহত তপ্ৰয় জলোকৰ অগভন  তটফ। অতভোদ-প্ৰতভোদ 

ফৃতদ্ধ হ’ফ। অধযোতত্ম্ক কোমষত সপলতো লোব কৰোৰ সম্ভোৱনো। ভ্ৰভণৰ জমোগ।  

আয়োৰ লগতত আততভতধয অতলোতৰ্ত কোকতখ্তনো জমোগ কতৰ তদয়ো মোওক।  



৬ নং কোকতঃ তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ। ভোনতসক েোতয। শুব ৰং নীলো। শুব সংফোদপ্ৰোতপ্ত। 

দ্ৰফয-ফস্ত্ৰোতদ লোব হ’ফ োতৰ। জটৰ জৰোগত অিোয হ’ফ োতৰ। তফদযোত সুনোভ। শুব সংখ্যো ছয়।  

 

এআ তোতলকোখ্ন ৰ্োআ নূযনতভ কোণ্ডজ্ঞোন ফযৱহোৰ কতৰতয়আ জ্যোততষৰ পোঁতক স্পষ্টকক ফুত্ফ 

োতৰ। কনযো ৰোতেৰ জলোক এ্তন ‘তদনতটোৰ বতৱষযততটো অৰু ল জফতছকক ্োতন লওঁ’ ফুতল 

জগোতটআতকআখ্ন কোকত ৰ্োফকল হ’জল জতওঁ জকোনখ্নক তফশ্বোস কতৰফ? গ্ৰহ-নক্ষিআ মতদ ভোনুহৰ ্ীৱন 

সঁৰ্োককতয় তনধষোতৰত কতৰ তদতছ, জততনহ’জল সকতলোতৱ গণনো কতৰ এতকটোতক োফ লোতগ। তকন্তু আখ্ন 

কোকতৰ লগত তসখ্নৰ আভোন তভল তকয়? এততয়ো অৰ্ল প্ৰশ্ন এআতটোতহ হ’লকগ, গ্ৰহ-নক্ষিতফলোতক 

জকোনখ্ন কোকতৰ ভতত কোভ কতৰ? জকোনতটো কোকততগোষ্ঠীৰ লগত ‘জতওঁতলোক’ৰ  তনষ্ঠতো জফতছ? ১ নং 

কোকতত অতছ ‘কভষত ফোধো’, ২ নং কোকতত অতছ ‘কভষতক্ষিত সোপলযআ ভতনোফল ফৃতদ্ধ কতৰফ’, ৩ নং 

কোকতত অতছ ‘কভষত গ্ৰগতত কতৰফ’। জকোনতটো সতয? জন গণতোতিক দ্ধতততৰ তধক কোকতত 
জকোৱোতটোতক সতয ফুতল গণয কতৰভ? ৬ নং কোকতত অতছ ‘তৰয়োলত ফু্োফুত্ থোতকফ’, ৩ নং 

কোকতত অতছ ‘তকছুভোন োতৰফোতৰক ফো ফোতহৰো ফোধোআ অভতন কতৰফ’, আতযোতদ আতযোতদ।  

অৰ্ল কথো হ’ল, জ্যোতততষ ভোনুহৰ হদনতিন ্ীৱনৰ সোধোৰণ  টনো তকছুভোনৰ কথোতক 

দল-ফদল কতৰ বতৱষযতফোণীৰূত প্ৰকোে কতৰ থোতক। ছতয়োখ্ন কোকতৰ ৰোতেপলৰ তুলনোআ তোতক 

প্ৰভোণ কতৰ। এআতফোৰ বতৱষযতফোণী কতৰফকলতক জ্যোতততষ গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৱস্থোনৰ ফহুততো তহৰ্ো-

তনকোৰ্ কতৰফলগো হয়। তকন্তু এতকো গণনো নকৰোককতয়, জ্যোততষৰ -অ-ক-খ্ ন্নো ভোনুতহও এতন 

বতৱষযতফোণী নোয়োতস কতৰফ োতৰ। ভআ মতদ এে্ন ভোনুহক কওঁ, ‘কোআকল অতোনোৰ জ্বৰ হ’ফ’, 

তোতৰ দহ্নৰ জক্ষিত জসয়ো পতলয়োতল অৰ্তৰত হ’ফলগীয়ো এতকো নোআ, কোৰণ এয়ো হদনতিন ্ীৱনৰ 

সোধোৰণ তৰতস্থতত এটো। এতকটো কোৰণতত জ্যোততষৰ বতৱষযতফোণীও বোতলভোন জলোকৰ জক্ষিত তভতল 

মোয়। আয়োৰ থষ হ’ল, ফোকী সৰহসংখ্যক জলোকৰ জক্ষিতত তনতভতল। তকন্তু সৰহসংখ্যকৰ জক্ষিত 

জ্যোততষৰ বতৱষযতফোণী নপতলওৱোতটোতৱ তনতিদ্ৰ ন্ধতফশ্বোসী জলোকৰ ভনত জ্যোততষৰ প্ৰতত জকোতনো 

সতিহৰ ঈতন্মষ ন টোয়, গণনোৰ বুল ফুতল ফো অন তকফো কোৰণত জতওঁতলোতক জ্যোততষৰ এআ 

তফপলতোৰ প্ৰতত ৰ্ক ুভুতদ আয়োৰ নগণয ‘সোপলয’জক জ্যোততষৰ ভ্ৰোযতো ফুতল যঃকৰতণ তফশ্বোস 

কতৰ অৰু ফহলবোতৱ প্ৰৰ্োৰ কতৰ। ‘কোআকল অতফতল তততন ফ্োত গতণেগুতৰত অতোনোক 

তছপোলৰৰো গোডীতয় খ্ুতিয়োআ ফোঁওবতৰত অ োতপ্ৰোপ্ত কতৰফ।’ -এতনকুৱো বতৱষযতফোণী জ্যোততষ 

ন্নো ভতয়ো কতৰফ জনোৱোতৰো অৰু জ্যোতততষও কতৰফ জনোৱোতৰ, মতদতহ ভতয়আ গোডী এখ্ন ৰ্লোআ তন 

অতোনোক খ্ুতিওৱোৰ অঁৰ্তন কতৰ নথওঁ ফো অতন কতৰ জথোৱো জততন অঁৰ্তনৰ তফষতয় ভআ অগতীয়োকক 

্োতনফ জনোৱোতৰো। হদনতিন ্ীৱনৰ েোক-বোত জখ্োৱো, জ্বৰ-কোহ জহোৱো  টনোতফোৰততো  তটতয়আ থোতক, 

এআতফোৰত অভোৰ জকোতনো বতৱষযতফোণীৰ দৰকোৰ নোআ। অভোক গতোনুগততক ডোিৰ  টনো ফো 

দু ষটনোতফোৰৰতহ বতৱষযতফোণী লোতগ। (বোল লগো  টনোতফোৰ তমভোতনআ নোকোংতক্ষতবোতৱ  তট 

তসভোতনআ  জফতছ বোল লগো হয়।) অৰু লোতগতল ূৰো স্পষ্টবোতৱ লোতগ মোতত তসতফোৰক ফোধো তদফ 

োতৰ। তকন্তু জ্যোততষৰ কথোতফোৰ ধুঁৱতল-কুঁৱতল অৰু তফভূতষ। জ্যোতততষ জম স্পষ্টবোতৱ এতকো ক’ফ 

জনোৱোতৰ এআ ফযথষতো ঢোতকফৰ ফোতফআ স্পষ্টতো অৰু তফভূতষতোৰ অৱৰণৰ অশ্ৰয় লয়। ফছৰৰ 

অৰম্ভতণতত সভৰ ডোিৰ ডোিৰ জ্যোততষীসকতল সভখ্নৰ তফষতয় বতৱষযতফোণী কতৰ ফৰ হোসযকৰ 



ৰূতঃ ‘েতনৰ প্ৰবোৱত ফছৰতটোৰ জেষৰপোতল সিোসফোদ, ৰো্কনততক তস্থৰতো অতদতয় ৰো্যফোসীক 

্ুৰুলো কতৰফ’, ‘প্ৰোকতৃতক দুতমষোতগ ধন-্নৰ ক্ষতত কতৰফ’ অতদ। জৰ্ৌোেৰ খ্ো-খ্ফৰ ৰখ্ো তমতকোতনো 

কোণ্ডজ্ঞোন থকো জলোতকআ এআতকআটো কথো ক’ফ োতৰফ। সিোসফোদ-ৰো্কনততক তস্থৰতোআ ্ুৰুলো 

কৰো, প্ৰোকতৃতক দুতমষোতগ ্নসোধোৰণক তফমষি কৰো, এআতফোৰ কথো সভৰ জক্ষিত জকোতনোফো 

হোআপ্ৰপোআল জ্যোততষীতয় ‘বতৱষযতফোণী’ কতৰফ লোতগতছ জনতক?  

এততয়ো জ্যোততষৰ গ্ৰহ-নক্ষিৰ তোতলকোখ্নত ৰ্ক ুপুৰোফ োতৰ। আয়োত েতন, ফুধ, শুি অতদৰ 

লগতত ৰ্ন্দ্ৰ, সূমষ, ৰোহু, জকতুতকো যবুষি কৰো হহতছ। ৰ্ন্দ্ৰ এটো ঈগ্ৰহ, সূমষ এটো নক্ষি –  এআ 

দুতয়োটোতক জকতনকক এতক েোৰীতত থ’ফ োতৰ? ধতৰ হলতছো জম গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৰ্ৰকোৰখ্ন জসৌৰ্গতক 

হলতয়আ গতঠত। ৰ্ন্দ্ৰক মতদ যবুষি কৰো হ’ল, ফোকী গ্ৰহতফলোকৰ ঈগ্ৰহতফলোককতনো তকয় ফোদ তদয়ো 

হ’ল? সফষোতধকসংখ্যক ঈগ্ৰহ থকো ফৃহস্পতততয় ফোৰু যতঃ অতত্ত কতৰফ নোলোতগতন? আপোতল 

আঈতৰনোছ, জনছুন অতদক তকয় ফোদ তদয়ো হ’ল? ৰোহু অৰু জকতু ফুতল দুটো ফস্তুৰ বূতভকো জ্যোততষত 

গুৰুত্বূণষ। তকন্তু জসআদুটোৰ জকোতনো ফোিৱ তিত্ব নোআ। সভ ফো বোৰতত জহোৱোৰ দতৰ আঈতৰনোছ-

জনছুতনও তিত্বহীন ৰোহু-জকতুক যবুষি কতৰ ‘জতওঁতলোক’ক ফতিত কৰো ইশ্বৰ (?)ৰ হফষভযভূলক 

নীততৰ তফৰুতদ্ধ ‘অতোৰ্তফহীন’ অতিোলন গতঢ তুতলফ নোলোতগতন?  

জ্যোততষৰ ভতত এআ গ্ৰহ-নক্ষিতফোৰ ভোনুহৰ দতৰ ভগ্ুসিি জৰ্তন সত্তো তম ৃতথৱীৰ ভোনুহৰ 

অদ-তফদ, তফয়ো-ফোৰুক হল ফযি হহ থোতক। তকন্তু তফজ্ঞোনৰ দৃতষ্টত এআতফোৰ ্ড দোথষতণ্ড। 

তফজ্ঞোনৰ তনয়ভোনুমোয়ী জসআফোতফ এআতফোতৰ ইষষোকোতৰ ভোনুহৰ দতৰ কোতৰোফোৰ তফয়োখ্ন বোতি তদয়ো, 

কোতৰোফোৰ দু ষটনো  টোআ তদয়োৰ তনতৰ্নো কোভ কতৰফ ৰোৰ কল্পনো কৰোতটোতৱআ ফোযৰ। মোৰ জৰ্তনোআ 

নোআ তস কোতৰোফোৰ ঈকোৰ-কোৰ কৰোৰ ‘তৰ্যো’ কতৰফ োতৰফ জকতনকক? ৃতথৱীৰ ওৰত এআতফোৰ 

গ্ৰহ-নক্ষিৰ প্ৰবোৱ তনশ্চয় অতছ, জমতন, ৰ্ন্দ্ৰৰ প্ৰবোৱতত সোগৰত জ্োৱোৰ-বোটো হয়। তকন্তু জসয়ো 

জ্যোততষীয় প্ৰবোৱৰৰো সিূণষ ৃথক কথো। তমতটো সূমষৰ ফোতফআ ৃতথৱীত ্ীৱনৰ সৃতষ্ট হহ অত্ অতভ 

জোৱো তফেোল ভোনৱ সবযতোৰ সৃতষ্ট জহোৱো সম্ভৱ হ’ল, জসআ সূমষআ অতোনোৰ-জভোৰ হদনতিন 

্ীৱনতটোও জৰ্োৱো-তৰ্তো কতৰ তদফ লোতগফ জনতক? তফজ্ঞোনৰ সকতলো জ্ঞোন ্লোঞ্জতল তদ অতভ বোতফ 

ল’জলো জম গ্ৰহ-নক্ষিতফোতৰ তফতেষ তফতেষ ফযতিৰ ওৰত শুব-শুব প্ৰবোৱ জলোফ োতৰ। তকন্তু প্ৰশ্ন 

হ’ফ, ত দূৰৰ সোধোৰণ নৰ-ভতনৰ্ৰ হদনতিন ্ীৱনৰ লগত ভূৰ  ভোআ থোতকফকল আভোন ডোিৰ গ্ৰহ-

নক্ষিতফোৰৰ অন এতকো ডোিৰ ‘কোভ’ নোআ জনতক? ‘জতওঁতলোক’ আভোন সংকীণষভনো জন? ধৰক, জভোৰ 

ওৰত েতনতয় শুব প্ৰবোৱ জলোআ জভোৰ দু ষটনো এটোতক  টোআ তদতল। তকন্তু তকয়? জভোৰ তনতৰ্নো 

সোধোৰণ ভতনৰ্ৰ প্ৰতত েতনৰ তক অতখ্্ থোতকফ োতৰ? ৃতথৱীৰ কণভোন ঠোআ এতডোখ্ৰত তমভোনকণ 

সীভোফদ্ধ েতিতৰ ভআ জকআটোভোন ফছৰভোি ্ীৱন তনফষোহ কতৰতছো, তমতকোতনো ঈোতয়তৰআ তমতকোতনো 

কোতভতৰআ ভআ েতনগ্ৰহৰ ‘কোৰ’ হ’ফ ৰো জকোতনো কোভ কৰো সম্ভৱ নহয়। জন ভআ ূফষ্ন্মত েতনৰ 

লগতৰ তকফো গ্ৰহ-চ্ৰহ অতছতলো জম জতততয়ো ‘জতওঁ’ৰ তকফো কোৰ কতৰতছতলো! ঈদ্ভট হ’জলও এতন 

প্ৰশ্ন এৰোআ ৰ্তলফ ৰো নোমোয়। নহ’জল তকয় জতওঁ জভোৰ ওৰত শুব প্ৰবোৱ জলোফকল অতহফ? 

তোততোকক ডোিৰ কথো, েতন ফো অন তমতকোতনো গ্ৰহ-নক্ষিৰ শুব প্ৰবোৱ অঁতৰোফকল জ্যোততষীৰ 

হোতত সহ্ সভোধোন জদধোৰ অতছ। জমতন ধৰক, ভুকক ভুকতটো (ৰিো কোতোৰ, ছোতত এটো) দোন 

তদয়ো, তফতেষধৰণৰ ভুিো ফো তোতফ্-ৰুদ্ৰোক্ষ অতদ তৰধোন কৰো, আতযোতদ। মতদ ৰিো কোতোৰ এটুকুৰো 



দোন তদতলআ গ্ৰহ-নক্ষিৰ শুব প্ৰবোৱ লোআ পোট ভোতৰ, জততয তসভোনকণ লজ্জো্নকবোতৱ নগণয 

েতি হল জসআ গ্ৰহ-নক্ষিতফোতৰ ভোনুহৰ ওৰত জটিোৰ জদখ্ুৱোফকল অতহ তকয়? ৰুদ্ৰোক্ষ গুতট এটোৰ 

ওৰ্ৰত ৰো্য় স্বীকোৰ কতৰও আভোন ডোিৰ গ্ৰহ-নক্ষিতফোতৰ ফোৰু লতো লো্ নোোয়তন? জসআতফোৰ 

ফোৰু ফোদ, জভোৰ তন্ৰ ওৰত জততনকুৱো গ্ৰহ-নক্ষিৰ তকফো প্ৰবোৱ তৰতছ ফুতল মতদ সঁৰ্োককতয় 

তনতশ্চত হওঁ, জততয জভোৰ ্ীৱন ধনয জহোৱো ফুতলতহ বোতফভ। ৃতথৱীৰ ফোতহৰৰ আভোন ডোিৰ গ্ৰহ এটোআ 

ৃতথৱীৰ ৬০০ জকোতট ভোনুহৰ ভো্ৰৰো জম জভোক ফোতছ-তফৰ্োতৰ ঈতলয়োআ জভোৰ কথো তৰ্যো কতৰতছ, 

তোতকক জগৌৰৱৰ কথো তক হ’ফ োতৰ?  

জ্যোততষ জফোতল তফজ্ঞোন, কোৰণ তোত গণনো কৰো হয় অৰু কতিঈটোৰতক অতদ কতৰ তফতবি 

হফজ্ঞোতনক সো-সঁ্ুতলৰ ফযৱহোৰ কৰো হয়। এয়ো জকতন ঈদ্ভট মুতি! হফজ্ঞোতনক দ্ধতততৰ তষ্টলতটো 

তনভষোণ কৰো হ’ল ফুতলতয়আ তষ্টতলতৰ  তটোৱো হতযোকোণ্ডতটোও তফজ্ঞোন হহ মোফতন? অনহোতত, ভোনুতহ 

জ্যোততষ অৰু জ্যোতততফষজ্ঞোনক এতক ফুতল সততত বুল কতৰ। অৰ্লতত জ্যোততষ (Astrology) অৰু 

জ্যোতততফষজ্ঞোন (Astronomy) দুটো জফতলগ তফষয় –প্ৰথভতটো ন্ধতফশ্বোস, তদ্বতীয়তটো তফজ্ঞোন। ভহোকোেৰ 

গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৱস্থোন, গতত-তফতধ অতদৰ মষতফক্ষণ অৰু ফস্তুতনষ্ঠ ধযয়তনআ জ্যোতততফষজ্ঞোন। 

অনহোতত, তকছুভোন গ্ৰহ-নক্ষিৰ (তোতৰো দুটো তিত্বহীন) গতত-তফতধৰ তবতত্তত ভোনুহৰ বতৱষযত 

শুবোশুব তফৰ্োৰ কৰোআ জ্যোততষ, আয়োৰ হসতত তফজ্ঞোনৰ জকোতনো সিকষ নোআ।  

তীতৰ  টনোৰোত্ তমতহতু  তট গ’ল, গতততক অতভ তসতফোৰৰ তমতকোতনোধৰতণ তফৰ্োৰ-

তফতিষণ  কতৰফ োতৰো। অনহোতত, ফতষভোনতটো অতভ মোন কতৰ অতছো। মোন কতৰ জেষ হ’জলআ 

ফতষভোনৰ প্ৰতততটো ভুহূতষ তীতত তফলীন হহ মোয়। আয়োৰ তফৰীতত বতৱষযত সিতকষ অতভ সকতলো 

জ্ঞ। ফতষভোনৰ তৰতস্থততৰ ওৰত তবতত্ত কতৰ অতভ বতৱষযতত জকতনকুৱোধৰণৰ  টনো  তটফ োতৰ 

তোৰ মুতিতবতত্তক নুভোন কতৰফ োতৰো। তকন্তু জসয়োও নুভোনতহ, বতৱষযততটো সিূণষৰূত ্োতন 

জতলোৱো সম্ভৱ কথো। জ্যোতততষ অভোৰ বতৱষযতফোণী কতৰফ োতৰ ফুতল দোফী কতৰ। বতৱষযতত তক 

‘ তটফলগো’ অতছ জসয়ো ক’ফ ৰোৰ থষআ হ’ল বতৱষযততটো অগতীয়োকক তনধষোতৰত হহ থকো। 

জ্যোততষৰ ভতত, তেশু এটোৰ ্ন্মৰ ভুহূতষততআ গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৱস্থোনৰদ্বোৰো তেশুতটোৰ জগোতটআ 

্ীৱনতটোৰ ফোতফ ‘বতৱষযত’ তঠক হহ মোয়। হদতনকবোতৱ ৰোতেপল গণনো কতৰ ঈতলওৱোতটোতৱ ফু্োয় জম 

সোভতগ্ৰকবোতৱ ্ীৱনতটোতৱআ নহয়, অভোৰ ্ীৱনৰ প্ৰতততটো তদতনআ গ্ৰহ-নক্ষিৰ ৱস্থোনৰদ্বোৰো 

ূফষতনধষোতৰত। ্ীৱনৰ প্ৰতততটো ভুহূতষ অন জকোতনো েতিৰদ্বোৰো ূফষতনধষোতৰত জহোৱোৰ ভোতন হ’ল ভোনুতহ 

তন্ৰ তৰ্যো অৰু কভষপ্ৰতৰ্ষ্টোতৰ এতকোতক সলতন কতৰফ জনোৱৰো। ভআ ক’হল মোভ,  তক কতৰভ, জভোৰ 

েোৰীতৰক-ভোনতসক ৱস্থো জকতন হ’ফ, অন ভোনুহৰ হসতত জভোৰ সিকষ জকতন থোতকফ, আতযোতদ 

আতযোতদ সকতলোতফোৰ কথো মতদ আততভতধয তঠক কৰো হহ অতছ, জততয ভআ ্ীয়োআ থকোআ থষহীন হ’ফ, 

কোৰণ ভআ মিৰ দতৰ তফতধৰ তফধোন োলন কৰোৰ ফোতদ তন্োকক এতকোতক কতৰফআ জনোৱোতৰভ। তকন্তু 

ফোিৱত জততন নহয়, ভোনুতহ তন্ৰ প্ৰততবো অৰু সোভথষ নুসতৰ ্ীৱনতটো তন্োধৰতণ মোন কতৰফ 

োতৰ। অথষ-সোভোত্ক তৰতস্থতততয় প্ৰততফন্ধকৰূত তথয় তদফ োতৰ, তকন্তু ভোনুতহ সংগ্ৰোভৰ ভোত্তৰ 

তোতকো ফহু দূৰকল ততিভ কতৰফ োতৰ। ৰ্ভুকক ক’ফকল গ’জল, জ্যোততষৰ ভতত অভোৰ ্ীৱনৰ 

সকতলো কথো ূফষতনধষোতৰত হহ থোতক। তকন্তু অতভ ্োতনো জম তন্ৰ প্ৰতৰ্ষ্টোতৰ অতভ ্ীৱনতটো আিোনুসতৰ 

মোন কতৰফ োতৰো। গতততক জ্যোততষ এক পোঁতক। অৰ্লতত ্ীৱনৰ জকোতনো কথোআ অগতীয়োকক তঠক 



হহ নোথোতক। বতৱষযত সিতকষ ভোনুহৰ এআ জ্ঞতো ভোনুহৰ ফোতফ অেীফষোদস্বৰূ, কোৰণ আতয়আ 

ভোনুহক ফতষভোনৰ ভহৎ কোতভতৰ বতৱষযততটো ভহেূণষ কতৰ তুতলফকল নুতপ্ৰৰণো জমোগোয়। গতততক 

অতভ অগতীয়োকক বতৱষযতৰ তফষতয় ্োতনফকল ফৃথো জৰ্ষ্টো নকতৰ সুিৰ বতৱষযত এটো গতঢ তুতলফকল 

ফতষভোনত  কতৰফলগীয়োতখ্তন কৰোততহ ভন তদফ লোতগ। অভোৰ ্ীৱনত অভোৰ ভনৰ তবতৰৰ অৰু 

ৃতথৱীখ্নৰ তফতবি কোৰকৰ তিয়ো-প্ৰতততিয়োৰ ভোত্তৰ তফতবি  টনোতফোৰ  তট হগ থোতক। তমতকোতনো 

 টনো  তট জমোৱোৰ োছততহ অতভ ক’ফ োতৰো, ‘ভুকতটো  তটল’, ‘তভুকতটো জফয়ো  টনো  তটল’ ফো 

‘জভোৰ ্ীৱনতটো দুখ্ৰ ভোত্তৰ োৰ হহ অতহতছ’ ফুতল।  টনোতটো  টোৰ োছততহ ক’ফ োতৰভ, ‘কোতল 

গোডীৰ জৰ্োত জভোৰ বতৰ এটো তছতগ থোতকল’ ফুতল, তকন্তু ‘কোআকল গোডীৰ জৰ্োত জভোৰ বতৰ এটো তছতগ 

মোফ’ ফুতল ক’ফ জকোতনোভততআ জনোৱোতৰো। ভুঠতত বতৱষযত সিতকষ অতভ সতঠকবোতৱ ্োতনফ ৰোতটো 

সম্ভৱ অৰু জসআফোতফআ জ্যোততষ তভছো কথোৰ পুল্োতৰৰ ফোতদ অন এতকো নহয়।  

অনহোতত, ভোনুহৰ ্ীৱন ূফষতনধষোতৰত ফুতল জকোৱো জ্যোতততষআ অতকৌ কয় জম দোন-দতক্ষণো 

তদয়ো অতদ জ্যোততষীয় তফধোতনতৰ এআ ূফষতনধষোতৰত বোগয সলতন কতৰফ োতৰ। আয়োতকক ডোিৰ 

স্বতফতৰোধ অৰু তক থোতকফ োতৰ? অৰ্ল কথোতটো হ’ল, ভোনুহৰ ্ীৱন ূফষতনধষোতৰত নহয় ফুতল ক’জল 

জ্যোততষৰ তবতত্ততয়আ জনোতহোৱো হহ মোফ অৰু কতঠোৰবোতৱ ূফষতনধষোতৰত ফুতল ক’জলও জ্যোততষীসকলৰ 

ঈো্ষনৰ ভুদো ভতৰফ। (ূফষতনধষোতৰত বোগয সলতন কৰোৰ জ্যোততষীয় ঈোয় নথকো হ’জল ‘এতকোতক 

মতদ সলতন কতৰফ জনোৱোৰোআ, জততয তকয় ভংগলীয়ো বতৱষযতফোণী কতৰ তভছোতত জভ্ো্ গৰভ 

কতৰছো?’ ফুতল ফহুতত জ্যোততষীক ধভতকও তদতলতহঁততন তক্োতন।) 

১৯৭৫ ৰ্নত তনঈয়কষৰ The Humanist তিকোত জ্যোততষ সিকষীয় এক তফফৃতত প্ৰকোে 

োআতছল। তফফৃতততটোত ১৯২্ন স্বনোভধনয তফজ্ঞোনীতয় ৰ্হী কতৰতছল, আয়োৰ তবতৰত ন’জফল ফঁটো 

তফ্য়ী তফজ্ঞোনীও অতছ। জসআ তফফৃতততটোতৰআ অতভ অতলোৰ্নোতটোৰ সোভৰতণ ভোতৰতলো।  

“Scientists in a variety of fields have become concerned about the increase acceptance of 

astrology in many parts of the world. We, the undersigned – astronomers, astrophysicists, and 

scientists in other fields – wish to caution the public against the unquestioning acceptance of the 

predictions and advice given privately and publicly by astrologers. Those who wish to believe in 

astrology should realize that there is no scientific foundation for its tenets.  

“In ancient times, people believed in the predictions and advice of astrologers because 

astrology was part and parcel of their magical worldview. They look upon celestial objects as 

abodes and omens of the Gods and thus, intimately connected with events here on earth, they had 

no concept of the vast distances from the earth to the planets and stars. Now that these distances 

can and have been calculated, we can how infinitesimally small are the gravitational and other 

effects produced by the distant planets and the far more distant stars. It is simply a mistake to 

imagine that the forces exerted by stars and planets at the moment of birth can in any way shape 

our futures. Neither is it true that the position of distant heavenly bodies make certain days or 

periods more favourable to particular kinds of action, or that the sign under which one has born 

determines one’s compatibility or incompatibility with other people. 

“Why do people believe in astrology? In these uncertain times many long for the comfort 

of having guidance in making decisions. They would like to believe in a destiny predetermined 

by astral forces beyond their control. However, we must all face the world, and we must realize 

that our futures lie in ourselves, and not in the stars.  



“One would imagine in this day of widespread enlightenment and education, that it would 

be unnecessary to debunk beliefs based on magic and superstition. Yet, acceptance of astrology 

pervades modern society. We are specially disturbed by the continued uncritical dissemination of 

astrological charts, forecasts, and horoscopes by the media and by otherwise reputable 

newspapers, magazines, and book publishers. This can only contribute to the growth of 

irrationalism and obscurantism. We believe that the time has come to challenge directly and 

forcefully, any pretentious claims of astrological charlatans. 

“It should be apparent that those individuals who continue to have faith in astrology do so 

in spite of the fact that there is no verified scientific basis for their beliefs, and indeed that there 

is strong evidence in the contrary.” 

 

 

(‘্নসোধোৰণ’ কোকতৰ সোপ্তোতহক ‘আতযোতদ’ৰ ২২ অগষ্ট অৰু ২৯ অগষ্ট, ২০১০ সংখ্যোত 

জছোৱো জছোৱোকক প্ৰকোতেত) 
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