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নগেন ছেগেগেো ছেগে মামার োড়িগে মানুষ হগেগে। োর মামা ধনী হগেও েৃপণ স্বভাগের ড়েগেন। নগেন মামার োে 

ছেগে ছেমন এেটা আদর-ভাগোোসা পােড়ন। োই োইগর ছেগে োগে খুড়ি েরার জনয অগনে শ্রদ্ধা প্রোি েরগেও 

অন্তর ছেগে নগেন েখগনাই মামাগে শ্রদ্ধা েরগে পাগরড়ন। ছদেোর মগো মামাগে সারা জীেন ভক্তি ও ভাগোোসার 

ভান েগর ঠড়েগেগে ছভগে নগেগনর মগন দারুণ েজ্জা আর অনুোপ ছজগেড়েে। নগেন োর মামার োড়িগে ছেগে 

েগেগজ পগি। মৃেয যর আগে মামা োগেও প্রাে ড়নগজর ছেগেগদর সমান টাোেড়ি ড়দগে ছেগেন ছজগন নগেন প্রেগম 

স্তব্ধ হগে ড়েগেড়েে। মামার এ রেম উদারো ছস ছোগনা ড়দন েল্পনাও েরগে পাগরড়ন। োইগর ছেমন েযেহারই েগর 

োেুন, মামা োগে ড়নগজর ছেগেগদর মগোই ভাগোোসগেন ছজগন পরগোেেে মামার জনয আন্তড়রে শ্রদ্ধাভক্তিগে 

োর মন ভগর ছেে। এ রেম ছদেোর মগো মানুষগে সারা জীেন ভক্তি ও ভাগোোসার ভান েগর ঠড়েগেগে ছভগে 

নগেগনর মগন দারুণ েজ্জা আর অনুোপ ছজগেড়েে।  

প্রশ্ন: নগেন োর মামার প্রড়ে ড়মগেয ভক্তি ছদখাে ছেন? 

 

নগেন অনুেপ্ত হগে োর মামার েড়েগে প্রণাম েরগে ড়েগে েড়িোহে হে। পর পর েগেে রাে েড়িোহে হগে 

েুসংস্কারাচ্ছন্ন নগেগনর ড়েশ্বাস হে ছে ছস োর মামাগে ছেেঁগে োেগে ছে সড়েযোগরর ভক্তি-শ্রদ্ধা েগরড়ন, মৃেয যর পর 

মামার আত্মা ো েুঝগে ছপগর োর েড়ে ছো েঁোমাত্র রাগে ছেন্নাে োগে ধাক্কা ড়দগে সড়রগে ড়দগেগেন। সগেহ ড়নরসগনর 

জনয নগেন ছদগখগে, ড়দগন ো রাগে আগো ছেগে েড়ে স্পি শ েরগে ড়েেয  হে না; ড়েন্তু অন্ধোগর ছো েঁোমাত্র োর মামা 

োগে ছঠগে ছদন। েখন োর সমস্ত িরীর ছেন ঝনঝড়নগে ঝােঁেুড়ন ড়দগে ওগঠ। ছোগনা ড়দন ছস অজ্ঞান হগে োে, ছোগনা 

ড়দন জ্ঞান োগে। ফগে ড়দন ড়দন ভগে, দুভশােনাে োর ছেে েেেগে োমিা শুড়েগে োে, মুগখর হাড়স মুগে োে, োউড়ন 

উদ্ভ্রান্ত ও েো েোর ভড়ি পে শন্ত ছেমন ছেন খাপোিা হগে োে। 

প্রশ্ন: মামার তেেড়েগত্র প্রণাম েরার েো নগেগনর মগন হে ছেন? 

 

নগেন োর মামার প্রড়ে শ্রদ্ধা জানাগে তেেড়েগত্রর ওপর হাে রাখগে ড়েগে ড়েদুযগের িে খাে। ড়েন্তু ছস েুঝগে পাগর না, 

ভূে ছভগে ছস ভে ছপগে োে। ভে ছপগে ছস পরাির ডািাগরর োগে সে খুগে েগে, ডািার নগেগনর মানড়সে অেস্থা 

েুঝগে ছপগর ড়নগজই ছসই তেেড়েত্রটট পরীক্ষা েরগে রাক্তজ হে। পরাির তেেড়েত্রটট স্পি শ েগর ড়েদুযৎ িে ছখগেন। 

ড়েন্তু সগেেন, ড়েজ্ঞানসম্মে েুক্তিেগেশর মানুষ েগে ভােগে োেগেন। ছিগষ েুঝগে পারগেন ছে, তেেড়েত্রটট রুপার 

ছেগম আটোগনা ও োগে ড়েদুযৎ সংগোে হগে ছেগে অদক্ষ হাগে ড়েদুযৎ োইগনর োজ েরার োরগণ। ড়েষেটট ড়েড়ন 

নগেনগে েযাখযা েগর েুক্তঝগে ড়দগেন। নগেন সে ড়েেয  েুঝগে পারে। এর পর োর মগধয ভূগের ভে এেং ভূগের ড়েশ্বাস 

োেে না। 

মৃে েযক্তির আত্মা ভূগে পড়রণে হে এ রেম ড়েশ্বাস সমাগজ প্রেড়েে োোে নগেন তেদুযড়েে িেগে ভূগের োজ েগে 

সহগজ ড়েশ্বাস েগরগে। ড়েজ্ঞানসম্মে ছোগনা ড়েোর-ড়েগেষণ না েগরই অন্ধ েুসংস্কাগরর েগি নগেন ভূগে ড়েশ্বাস 

েগরগে। ভূগে ড়েশ্বাস ড়নগে মানুগষর মগধয ছে েুসংস্কার ড়েদযমান ো ড়ভড়িহীন, োল্পড়নে ও অন্তঃসারিূনয। ভগের 

মুগখামুড়খ হগে ভেগে সহগজ জে েরা োে। েুক্তি ড়দগে ড়েোর-ড়েগেষণ েরগে েুসংস্কার ছেগে মুি োো োে। 

ড়েজ্ঞানসম্মে ড়েোর-েুক্তদ্ধর মাধযগম এ েুসংস্কার ও অন্ধড়েশ্বাস সহগজই দূর েরা সম্ভে। 

 

প্রশ্ন: নগেগনর মগন দারুণ েজ্জা আর অনুোপ ছজগেড়েে ছেন? 

প্রশ্ন: ‘োইগেড়র সম্পগেশ নগেগনর মামার ড়েগিষ ছোগনা মাোেযো ড়েে না’—এ েো ছেন েো হগেগে? েযাখযা েগরা। 


