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সভৰ ধভমবফজ্ঞানীসকলৰ নতুন বি বি এআচ ফযৱস্থাআ বত কভ সভয়ৰ ববতৰতত প্ৰবূত 

জনবপ্ৰয়তা লাব কবৰ ববতলখৰ সৃবি কবৰতছ। ধভমবফজ্ঞানীসকতল প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰবততফদনত এআ 

কথা প্ৰকাবশত হহতছ। বগৱাতন সুদূৰ তীততত বঘাষণা কবৰবছল বম বাৰতত বমবতয়াআ ধভমৰ গ্লাবন 

হ’ফ, সভাজ নযায়-নীবততয় ছাবন ধবৰফ বতবতয়াআ বতওঁ ৱতাৰ হল দুিক দভন অৰু শান্তক 

ালন কবৰফবহ। বকন্তু অবজ বাৰত নালাতগ (সভৰ কথা নকতৱঁআ ফাৰু) সভগ্ৰ ৃবথৱীতত উক্তধৰণৰ 

ৱস্থাআ বফৰাজ কবৰতছ, হতযা-লুণ্ঠন, দুনমীবত-বঘাচ, হৰণ-ধষমণ, বশাষণ-দভতন সভাজজীৱনতিা 

বকাঙা কবৰ বলাআতছ। বকন্তু বগৱাতন ৱতাৰ বলাৱাৰ বকাতনা লক্ষতণআ বৰলবক্ষত বহাৱা নাআ। বনজৰ 

বদশৰ ভানুহ বহচাত বগৱাতন বাৰতীয়সকলক ল বফবছ কৃাদৃবি বদতয় (স্বজন-বতাষণ!), বসতয় 

ৃবথৱীৰ ফতমভানৰ দুখ-দুগমবত জনাআ বগৱানক ৱতাৰৰূত ৃবথৱীলল অভন্ত্ৰণ কৰাতিাত 

স্বাবাবৱকততআ বাৰতীয়সকতলআ অগবাগ হল অবহতছ। বকন্তু বমাৱা ফহু মগু ধবৰ বগৱানৰ লগত 

বকাতনা বমাগাতমাগ বনাতহাৱাত সুবফধাৰ সৃবি হহতছ। বগৱান হফকুণ্ঠত গবীৰ বনদ্ৰাত বনভগ্ন থকাৰ 

ফাতফতহ এয়া হহতছ ফুবল প্ৰবততফদনখনত মবুক্তসহকাতৰ উতেখ কৰা হহতছ।  

বস বম নহওক, বগৱানৰ লগত বমাগাতমাগ স্থানৰ ফাতফ বাৰতৰ সকতলাতফাৰ ধভমীয় ভহতল 

বফৰত বচিা চলাআ থকা ৱস্থাতত সভত ধভমবফজ্ঞানীসকলৰ তৎৰতাত স্থানীয় ধাবভমক সভাতজ 

প্ৰচলন কৰা এআ নতুন বি বি এআচ ফযৱস্থা এক িাঙৰ সাপলয ফুবল বৰগবণত হহতছ। বি বি এআচ 

ভাতন হ’ল –  Direct to Heaven. প্ৰবততফদনখনত বকাৱা হহতছ বম ববাৰতাল ফজাআ ভাহ-চাউল বখাৱা 

সভৰ ৰম্পৰাগত ফযৱস্থাতিা অধুবনক মগুৰ হসতত খা বনাতখাৱা ফাতফ বগৱানৰ ভন অকষমণ 

কবৰফ বনাৱৰা হহতছ। এআ ৰম্পৰাগত ফযৱস্থাৰ বফপলতাৰ াছত বফকল্প থৰ সন্ধানত ফহু বদন ধবৰ 

কৰা গতৱষণাৰ ন্তত ধভমবফতশষজ্ঞসকতল এআ নতুন ফযৱস্থাতিা জনসাধাৰণৰ ভাজলল ভুকবল কবৰ 

বদতছ। উতেখয বম এআ নতুন ফযৱস্থাতিাততা ৰম্পৰাগত সা-সাভগ্ৰীতক ফযৱহাৰ কৰা হহতছ, নতুনলক 

ভাত্ৰ ভাআক্ৰ’বপানৰ ফযৱস্থা কৰা হহতছ। এআ ফযৱস্থা নুসবৰ, এিা ঞ্চলৰ সকতলাতফাৰ গাঁৱৰৰা 

ফৃদ্ধ-ফৃদ্ধা, ানীতকঁচুৱা-গাবৰু সকতলাতক সভতফত কবৰ এতকৰাতহ বতবন বদন ফা সাত বদন ধবৰ 

ভাআকত বাগৱতশাস্ত্ৰ াঠ কৰা হ’ফ। এআবখবনতত ভন কবৰফলগীয়া বম ভাআকৰ বঠালাতিা অকাশৰ 

পাতল ভুখ কবৰ বদফ লাতগ মাতত শব্দ তৰংগআ আথাৰৰ ভাতজবদ হগ হফকুণ্ঠত বগৱানৰ কণমকূহৰত 

প্ৰতফশ কবৰফ াতৰ। বফজ্ঞানীসকতল দুিা, বতবনিা ফা তততাবধক ভাআকৰ বঠালা ফযৱহাৰৰ ওৰততা 

গুৰুত্ব অতৰা কবৰতছ। উৎসাহৰ বফষয় বম এআ ফযৱস্থাতিা ফতমভান সভত ৰীক্ষাভূলকবাতৱ প্ৰতয়াগ 

কবৰ থকা হহতছ মবদও আয়াক সভগ্ৰ বফশ্বতত বকদতৰ প্ৰচবলত কবৰফ াবৰ বসআ বফষতয় 

ধভমবফজ্ঞানীসকতল আবতভতধযআ এখন বফসৃ্তত বৰকল্পনা প্ৰস্তুত কবৰ উবলয়াআতছ। তদুবৰ এআ বাগৱত 

াঠৰ লক্ষয বহচাত বনধমাৰণ কৰা হহতছ ‘বফশ্বশাবন্ত’ – বফশ্বশাবন্তৰ ফাতফ বফৰত বাগৱত াঠ। আ 



বাৰতীয় বগৱাতন বাৰতীয়সকলৰ প্ৰবত ক্ষাবততা কৰাৰ ববতমাগতিা ভবষভূৰ কৰাৰ লগতত বফশ্বৰ 

সকতলা ঠাআৰ বলাকতক আয়াৰ প্ৰবত অকবষমত কবৰফ ফুবল বফববন্ন ভহতল অশা ফযক্ত কবৰতছ। বগৱাতন 

ৃবথৱীৰ ভানৱ জাবততিাক অওকাণ কৰা ফুবল উত্থাবত দীঘমবদনীয়া ববতমাগ অৰু অতক্ষৰ 

ভাজতত এআ বূতূফম সাপলয লাব কবৰ বফজ্ঞানীসকতল কয় বম বগৱানৰ দৃবি অকষমণৰ ফাতফ 

অধুবনক মগুৰ হসতত খা বখাৱা, বধক গণতাবন্ত্ৰক, তযাধুবনক অৰু বধক বজাৰদাৰ ফযৱস্থাৰ 

প্ৰতয়াজন অবহ বৰতছ।  

সতযমুগত দুিক দভন অৰু শান্তক ালন কবৰফলল বাৰতলল ৱতাৰৰূত হা বগৱাতন 

ফতমভান ৃবথৱীৰ এতন বফমময়ৰ ভুহূতমততা ৱতাৰ বনাতলাৱাতিাতৱ আয়াতক প্ৰভাণ কতৰ বম সতযমুগত 

অবজৰ তুলনাত ধভমৰ বধক গ্লাবন, দুনমীবত-ভ্ৰিাচাৰ বধক হহবছল, দুি বলাকৰ সংখযা অবজৰ 

তুলনাত ফহুত বফবছ অবছল –এয়া মবুক্তফাদী ভঞ্চৰ প্ৰবতবক্ৰয়া। ভঞ্চৰ বফফবৃতত বকাৱা হহতছ –  

এতনকুৱা বহাৱা সম্ভৱ নহয় বম ব্ৰহ্মাআ পূবতমতত বধক ভানুহৰ সৃবি কৰা ফাতফ ফা বফষ্ণুতৱ ভানুহৰ 

বৰচালনাৰ ফাতফ তৎৰতা বনতদখুৱাআ ৰাধা-ৰুবিণীৰ হসতত ক্লাতফ-াতকম নফৰতত বপ্ৰভত ভচগুল 

থকাৰ ফাতফ ফা বশৱআ বাঙৰ বনচাত িুফ হগ ধ্বংসকামম সম্পাদনৰ প্ৰবত উদাসীনতা ৱলম্বন কৰাৰ 

ফাতফ ভানৱ জাবত আবতভতধযআ বগৱানৰ বনয়ন্ত্ৰণৰ ফাবহৰ হহ হগতছ। বগৱানৰ ৃবথৱী অৰু ভানুহ সৃবিৰ 

বৰকল্পনাতিা বকভান বনখঁুত অৰু দূৰদবশমতাসম্পন্ন অবছল তাক হলও ভঞ্চআ প্ৰশ্ন উত্থান কবৰতছ। 

অনহাতত, ধভমবফজ্ঞানীসকলৰ প্ৰবততফদনখনত বগৱানৰ লগত বমাগাতমাগ স্থানৰ বক্ষত্ৰত ফতমভান 

এতজণ্টৰ বাৱৰ কথাতিাও বফসৃ্ততবাতৱ অতলাবচত হহতছ। তীতৰ ধভমগুৰুসকল অবছল বগৱানৰ 

এতজণ্ট, বতওঁতলাকৰ বমাতগবদ ফা বতওঁতলাতক বলবখ বদয়া প্ৰাথমনা-বলাক গাআ বগৱানৰ লগত 

বানিীয়ালক বমাগাতমাগ কৰা সম্ভৱ হহবছল। বকন্তু বসআ প্ৰাথমনা-বলাকসভূহৰ কামমকাল ফা বববলবিবি 

উকবল বমাৱা অৰু অন বমতকাতনা বলখতক বলখা প্ৰাথমনা-বলাক বগৱাতন নুতভাদন নকৰাৰ 

বৰতপ্ৰবক্ষতত ভানুহ অৰু বগৱানৰ ভাজৰ সম্পকমত চলাৱস্থাৰ সৃবি হহতছ। বসআফাতফ 

প্ৰবততফদনখনত বগৱানক ৱতাৰ ল’ফলল অহ্বান কৰাৰ লগতত এতজণ্টৰ বনতয়াগৰ ফাতফও অতফদন 

জতনাৱা হহতছ।  

ৰভাত্মাৰ হসতত অত্মাৰ বভলন থমাৎ ভুবক্ত সকতলা ভানুহতৰ কাভয। অৰু বাৰতীয় ধভমআ 

তাৰ ফাতফ উায় বদতছ এআদতৰ : বলাতবআ া, াতআ ভৃতুয, বকন্তু ভৃতুযতৱআ ভুবক্ত। গবততক বলাতবআ 

ভুবক্তৰ থ। আয়াৰৰা প্ৰতীয়ভান হয় বম অত্মাৰ ভুবক্তৰ কাভনা কবৰতয়আ ফতমভান ৃবথৱীৰ সৰহবাগ 

ভানুতহআ বলাবক বধক প্ৰাধানয বদয়া হহতছ। ৱতশয ভুবক্ত বমতহতু সৎ-চবৰত্ৰৱান বলাকৰতহ প্ৰায, 

আয়াৰ প্ৰবত লক্ষয ৰাবখ চৰকাতৰ সকতলাধৰণৰ ৰাধীক শাবস্তৰৰা বৰহাআ বদফলল তৎৰতা 

বদখুৱাআ অবহতছ, কাৰণ ৰাধীসকলৰ ভৃতুযতৱ বতওঁতলাকৰ ফাতফ ভুবক্তৰ থ সুগভ কবৰ তুবলফ 

অৰু ৃবথৱীৰ সকতলাতফাৰ ৰাধীতক ভুবক্তৰ ফযৱস্থা কবৰ বদতল স্বগমত বত কভ বদনৰ ববতৰতত 

জনবফতফাৰণৰ সৃবি হ’ফ। অনহাতত, ফতমভান ৃবথৱীত ফাব  হা হতযাকাণ্ডবফলাকক ‘ৰাধ’ 

ফাদৰৰা ভুক্ত কবৰফৰ ফাতফ বকআফািাও অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠতন অআনী ফযৱস্থা ল’ফলল চৰকাৰৰ 

ওৰত বফৰত বহঁচা প্ৰতয়াগ কবৰ অবহতছ। কাৰণ হতযাকাণ্ডতফাৰ সংসাৰ-বনকাৰত জজমবৰত হহ 

ৰভাত্মাৰ হসতত বভলনৰ কাৰতণ হাহাকাৰ কবৰ থকা ভানৱাত্মাৰ ফাতফ উত্তভ উায় বহচাত 

বৰগবণত হহতছ। বগৱানৰ লগত ফহু মগু ধবৰ বমাগাতমাগ নথকাৰ বৰতপ্ৰবক্ষতত এয়া নুভান কৰাও 



প্ৰাসংবগক নহ’ফ বম বগৱানক বসানকাতল ৃবথৱীত ৱতাৰৰূত াফৰ অকাংক্ষাতত ভানুতহ ফতমভান 

বনজতক নযায়-নীবতত বনভবিত কবৰতছ। এতনকুৱা এক জবিল বৰতপ্ৰবক্ষতত বগৱানৰ ৃবথৱী 

বৰচালনাৰ নীবত স্ববফতৰাধূণম বমন প্ৰতীয়ভান হহতছ অৰু এআ নীবতৰ বনখঁুততা সম্পতকম 

স্বাবাবৱকততআ সতেহৰ ৱকাশ অতছ ফুবলও ধভমবফজ্ঞানীসকলৰ প্ৰবততফদনখনত উতেখ কৰা হহতছ। 

এআ কথাআ মবুক্তফাদী ভহলৰ ববতমাগৰ সতযতাতক প্ৰবতন্ন কবৰতছ ফুবল মবুক্তফাদীসকলৰ ভুখত্ৰত 

প্ৰকাশ কৰা হহতছ।  

বস বম নহওক, নতুন বি বি এআচ ফযৱস্থাআ এআ সকতলাধৰণৰ বনশ্চয়তাৰ ওৰ বলাফ ফুবল 

অশা কৰা হহতছ। নতুন বি বি এআচ থমাৎ বফৰত বাগৱত াঠৰ ফযৱস্থাআ বত কভ সভয়ৰ 

ববতৰতত হফকুণ্ঠত বনদ্ৰাভগ্ন হহ থকা বগৱানক জগাআ তুবলফ ফুবল ধভমবফজ্ঞানীসকতল সতজাতৰ দাফী 

কবৰতছ। বগৱাতন বত বসানকাতলআ ৱতাৰৰূত ৱতৰণ কবৰফবহ অধুবনক ৰূত : দুনমীবতকাৰী, 

বঘাচতখাৰ, উগ্ৰন্থী, বশাষণকাৰী অবদ সকতলা দুিতক ধবৰ অবন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাআথত বকৱল ন্তফমাস 

বন্ধাআ শাৰী শাৰীলক অঁঠু ক াআ ৰাবখফ অৰু বহচাভতত প্ৰততযকতকআ বফতৰ বকাফ প্ৰদান কবৰ 

নৰকলল বপ্ৰৰণ কবৰফ, লগতত চৰকাৰী দসভূহত শান্ত-বশিসকলক বনমুবক্ত বদ বনফনুৱা সভসযাৰ 

সভাধান কবৰফ। - এআ অশাতৰ সকতলাতৱ ফাি চাআ অতছ।  

 

(২০০৮ চনভানত বলবখত অৰু বকআফাঠাআততা প্ৰকাবশত) 
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