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আশ্চর্য্য সস্ৌট্রাৎপাত 

Great Solar Eruption 
  

১৮৭১ সোরল সসরেম্ব  মোরস আরমচ কো-চনবোসী অচিতীয় সজযোচতচব্দ ইয়ঙ্ সোরহব 

সর্য আশ্চর্্যয সসৌর োৎপোত দৃচি কচ য়োচেরলন, এরূপ প্রকোণ্ড কোণ্ড মনুষ্যিরে প্রোয় আ  

কখন পরে নোই। ততু্তলনোয় এট নো বো চবচসউচবয়োরস  অচিচবপ্লব, সমুররোচ্ছ্বোরস  তুলনোয় 

দুগ্ধ-কটোরহ দুরগ্ধোচ্ছ্বোরস  তুলয চবরবিনো ক ো র্যোইরত পোর । 

র্যোাঁহো ো আধুচনক ইউর োপীয় সজযোচতচব্দযো  সচবরেষ্ অনুেীলন কর ন নোই, এই 

ভয়ঙ্ক  বযোপো  তোাঁহোরদ  সবোধগময ক ো  জনয সূরর্্যয  প্রকৃচতসম্বরে দুই একচট কথো বলো 

আবেযক। 

সূর্্যয অচত বৃহৎ সতরজোময় সগোলক। এই সগোলক আম ো অচত েুর সদচখ, চকন্তু উহো 

বোস্তচবক কত বৃহৎ, তোহো পৃচথবী  পচ মোণ নো বুচিরল বুিো র্যোইরব নো। সকরল জোরনন 

সর্য, পৃচথবী  বযোস ৭০৯১ মোইল। র্যচদ পৃচথবীরক এক মোইল দীর্্, এক মোইল প্রস্থ, এমত 

খরণ্ড খরণ্ড ভোগ ক ো র্যোয়, তোহো হইরল ঊচনে সকোচট, েয়ষ্চি লে, েোচবে হোজো , এইরূপ 

বগ্মোইল পোওয়ো র্যোয়। এক মোইল দীরর্্ এক মোইল প্ররস্থ এবং এক মোইল ঊরব্, এরূপ 

২৫৯,৮০০,০০০,০০০ ভোগ পোওয়ো র্যোয়।আশ্চর্্যয চবজ্ঞোনবরল পৃচথবীরক ওজন ক োও 

চগয়োরে। ওজরন পৃচথবী র্যত টন হইয়োরে, তোহো চনম্ন অরঙ্ক  িো ো চলচখলোম। 

৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সোতোে মরণ  অচধক। 

এই সকল অঙ্ক সদচখয়ো মন অচস্থ  হয়; পৃচথবী সর্য কত বৃহৎ পদোথ্, তোহো বুচিয়ো 

উচিরত পোচ  নো। এেরণ র্যচদ বচল সর্য, এমত অনয সকোন গ্রহ বো নেত্র আরে সর্য, তোহো 

পৃচথবী অরপেো, ত্ররয়োদে লে গুরণ বৃহৎ, তরব সক নো চবচিত হইরব? চকন্তু বোস্তচবক সূর্্যয 

পৃচথবী হইরত ত্ররয়োদে লে গুরণ বৃহৎ। ত্ররয়োদে লেচট পৃচথবী একত্র কচ রল সূরর্্যয  

আয়তরন  সমোন হয়। 
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তরব আম ো সূর্্যযরক এত েুর সদচখ সকন? উহো  দূ তোবেতঃ। পূব্তন গণনোনুসোর  

সূর্্যয পৃচথবী হইরত সোব্ নয় সকোচট মোইল দূর  চস্থত বচলয়ো জোনো চেল। আধুচনক গণনোয় 

চস্থ  হইয়োরে সর্য, ৯১,৬৭৮,০০০ মোইল অথ্োৎ এক সকোচট, িতুর্দ্্ে লে, ঊনসপ্তচত সহস্র 

সোর্্দ্ সপ্তদে সর্যোজন, পৃচথবী হইরত সূরর্্যয  দূ তো।* এই ভয়ঙ্ক  দূ তো অনুরময় নরহ। 

িোদে সহস্র পৃচথবী সেণীপ ম্প োয় চবনযস্ত হইরল, পৃচথবী হইরত সূর্্যয পর্্যযন্ত পোয় নো। 

এই দূ তো অনুভব কচ বো  জনয একচট উদোহ ণ চদই। অিদোচদ  সদরে স লওরয় 

সেণ র্ণ্টোয় ২০ মোইল র্যোয়। র্যচদ পৃচথবী হইরত সূর্্যয পর্্যযন্ত স লওরয় হইত, তরব কত 

কোরল সূর্্যযরলোরক র্যোইরত পোচ তোম? উত্ত -র্যচদ চদন  োচত্র সেণ অচব ত, র্ণ্টোয় চবে 

মোইল িরল, তরব ৫২০ বৎস  ৬ মোস ১৬ চদরন সূরর্্যযোরলোরক সপৌাঁেোন র্যোয়। অথ্োৎ সর্য 

বযচি সেরণ িচেরব, তোহো  সপ্তদে পুরুষ্ ঐ সেরণ গত হইরব।  

এেরণ পোিক বুচিরত পোচ রবন সর্য, সূর্্যযমণ্ডলমরধয র্যোহো অণুবৎ েুরোকৃচত সদচখ, 

তোহোও বোস্তচবক অচত বৃহৎ। র্যচদ সূর্্যযএমরধয আম ো একচট বোচল  মত চবন্দুও সদচখরত 

পোই, তরব তোহোও লে সরোে চবস্তো  হইরত পোর । 

চকন্তু সূর্্যয এমচন প্রিণ্ড  চিময় সর্য, তোহো  গোরয় চবন্দু চবসগ্ চকেু সদচখবো  সাোবনো 

নোই। সূরর্্যয  প্রচত িোচহয়ো সদচখরলও অে হইরত হয়। সকবল সূর্্যযগ্রহরণ  সময় সূর্্যযরতজঃ 

িন্দ্রোন্ত োরল লুক্কোচয়ত হইরল, তৎপ্রচত দৃচি ক ো র্যোয়। তখনও সোধো ণ সলোরক িেু  উপ  

কোচলমোখো কোি নো ধচ য়ো, হৃতরতজো সূর্্যয প্রচতও িোচহরত পোর  নো। 

সসই সমরয় র্যচদ কোচলমোখো কোি তযোগ কচ য়ো উত্তম দূ বীেণ র্যরে  িো ো সূর্্যয প্রচত 

দৃচি ক ো র্যোয়, তরব কতকগুচল আশ্চর্্যয বযোপো  সদখো র্যোয়। পূণ্ গ্রোরস  সমরয়, অথ্োৎ 

র্যখন িন্দ্রোন্ত োরল সূর্্যযমণ্ডল লুক্কোচয়ত, তখন সদখো র্যোয়, মণ্ডরল  িোচ পোরব্, অপূব্ 

সজযোচতর্ম্্য় চক ীচটমণ্ডল তোহোরক সর্চ য়ো  চহয়োরে। ইউর োপীয় পচণ্ডরত ো ইহোরক 

“কর োনো” বরলন। চকন্তু এই চক ীচটমণ্ডল চভন্ন, আ  এক অদু্ভত বস্তু কখন কখন সদখো 

র্যোয়। চক ীচটমূরল, েোয়োবৃত সূরর্্যয  অরে  উপর  সংলি, অথি তোহো  বোচহর , সকোন 

দুরজ্ঞ্য় পদোথ্ উদ্গত সদখো র্যোয়। ঐ সকল উদ্গত পদোথ্ সদচখরত এত েুর সর্য, তোহো 

দূ বীেণ র্যে বযোচতর রক সদখো র্যোয় নো। চকন্তু দূ বীেণ র্যরে সদখো র্যোয় বচলয়োই তোহো 
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বৃহৎ অনুমোন কচ রত হইরতরে। উহো কখন কখন অর্্দ্ লে মোইল উচ্চ সদখো চগয়োরে। 

েয়চট পৃচথবী উপর্ু্যযপচ  সোজোইরল এত উচ্চ হয় নো। এই সকল উদ্গত পদোরথ্  আকো  

কখন পব্তেৃেবৎ, কখন বো অনয প্রকো , কখন সূর্্যয হইরত চবরু্যি সদখো চগয়োরে। তোহো  

বণ্ কখন উজ্জ্বল  ি, কখন সগোলোপী, কখন নীল কচপে। 

পচণ্ডরত ো চবরেষ্ অনুসেোন িো ো চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, এ সকল সূরর্্যয  অংে। প্রথরম 

সকহ সকহ চবরবিনো কচ য়োচেরলন সর্য, এ সকল সসৌ  পব্ত; পর  সূর্্যয হইরত তোহো  

চবরয়োগ সদচখয়ো সস মত তযোগ কচ রলন। 

এেরণ চনঃসংেরয় প্রমোণ হইয়োরে সর্য, এই সকল বৃহৎ পদোথ্ সূর্্যযগভ্ হইরত 

উৎচেপ্ত। সর্যরূপ পোচথ্ব আরিয়চগচ  হইরত রব বো বোয়বীয় পদোথ্সকল উৎপচতত হইয়ো, 

চগচ েৃরে  উপর  সমর্োকোর  দৃি হইরত পোর , এই সকল সসৌ  সমর্ও তদ্রূপ। উৎচেপ্ত 

বস্তু র্যতেণ নো সূরর্্যযোপচ  পুনঃ পচতত হয়, ততেণ পর্্যযন্ত স্তূপোকোর  পৃচথবী হইরত লেয 

হইরত থোরক। 

এেরণ পোিক চবরবিনো কচ য়ো সদখুন সর্য, এইরূপ একখোচন সসৌ  সমর্ বো স্তূপ 

দূ বীেরণ সদচখরল চক বুচিরত হয়। বুচিরত হয় সর্য, এক প্রকোণ্ড প্ররদে লইয়ো এক চবষ্ম 

চবপ্লব উপচস্থত হইয়োরে। সসই সকল উৎপোতকোরল সূর্্যযগভ্চনচেপ্ত পদোথ্ োচে, এতোদৃে 

বহুদূ বযোপী হয় সর্য, তন্মরধয এই পৃচথবী  নযোয় অরনকগুচল পৃচথবী ডুচবয়ো থোচকরত পোর । 

এইরূপ সসৌ ৎপোত অরনরকই প্ররেস  ইয়রে  পূরব্ সদচখয়োরেন; চকন্তু প্ররেস  

ইয়ঙ্ র্যোহো সদচখয়োরেন, তোহো আবো  চবরেষ্ চবিয়ক । সবলো দুই প্রহর   সমরয় চতচন 

সূর্্যযমণ্ডল দূ বীেণ িো ো অরবেণ কচ রতচেরলন। তৎকোরল গ্রহণোচদ চকেু চেল নো। পূরব্ 

গ্রহরণ  সোহোর্যয বযতীত সকহ কখন এই সকল বযোপো  নয়নরগোি  কর  নোই, চকন্তু ডোিো  

হোচগন্স প্রথরম চবনো গ্রহরণ এ সকল বযোপো  সদচখবো  উপোয় প্রদে্ন কর ন। প্ররেস  

ইয়ঙ্ এরূপ চবজ্ঞোনকুেলী সর্য, চতচন সূরর্্যয  প্রিণ্ড সতরজ  সমরয়ও ঐ সকল সসৌ স্তূরপ  

আতপচিত্র পর্্যযন্ত গ্রহণ কচ রত সমথ্ হইয়োরেন। 

কচথত সমরয় প্ররেস  ইয়ঙ্ দূ বীেরণ সদচখরতচেরলন সর্য, সূরর্্যয  উপচ  ভোরগ 

একখোচন সমর্বৎ পদোথ্ সদখো র্যোইরতরে। অনযোনয উপোয় িো ো চসর্দ্োন্ত হইয়োরে সর্য, পৃচথবী 
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সর্যরূপ বোয়বীয় আব রণ সবচিত, সূর্্যযমণ্ডলও তদ্রূপ। ঐ সমর্বৎ পদোথ্ সসৌ  বোয়ূ  উপর  

ভোচসরতচেল। পোাঁিচট স্তরা  নযোয় আধোর   উপর  উহো আরূঢ় সদখো র্যোইরতচেল। 

প্ররেস  ইয়ঙ্ পূব্চদন সবলো দুই প্রহ  হইরত ঐ রূপই সদচখরতচেরলন। তদবচধ তোহো  

পচ বত্্তরন  সকোন লেণই সদরখন নোই। স্তাগুচল উজ্জ্বল, সমর্খোচন বৃহৎ-তচদ্ভন্ন সমরর্  

চনচবেতো বো উজ্জ্বলতো চকেুই চেল নো। সূ্ষ্ম  সূ্ষ্ম  সূত্রোকো  কতকগুচল পদোরথ্  সমচি  

নযোয় সদখোইরতচেল। এই অপূব্ সমর্ সসৌ  বোয়ু  উপ  পঞ্চদে সহস্র মোইল ঊরব্দ 

ভোচসরতচেল। ইহো বলো বোহুলয সর্য, প্ররেস  ইয়ঙ্ ইহো  জদর্্য-প্রস্থও মোচপয়োচেরলন। 

তোহো  জদর্্য লে মোইল-প্রস্থ ৫৪,০০০ মোইল। বো চট পৃচথবী সোচ  সোচ  সোজোইরল, 

তোহো  জদরর্্য  সমোন হয় নো-েয়চট পৃচথবী সোচ  সোচ  সোজোইরল, তোহো  প্ররস্থ  সমোন 

হয় নো। 

দুই প্রহ  বোচজয়ো অর্্দ্ র্ণ্টো হইরল, সমর্ এবং তনূ্মলস্বরূপ স্তাগুচল  অবস্থো 

পচ বত্্তরন  চকেু চকেু লেণ সদখো র্যোইরত লোচগল। সসই সমরয় প্ররেস  ইয়ঙ্ সোরহবরক 

দূ বীেণ  োচখয়ো স্থোনোন্তর  র্যোইরত হইল। একটো বোচজরত পোাঁি চমচনট থোচকরত, র্যখন 

চতচন প্রতযোবত্্তন কচ রলন, তখন সদচখরলন সর্য, িমৎকো ! চনম্ন হইরত উৎচেপ্ত সকোন 

ভয়ঙ্ক  বরল  সবরগ সমর্খণ্ড চেন্ন চভন্ন হইয়ো চগয়োরে, তৎপচ বরত্্ত সসৌ  গগন বযোচপয়ো 

র্নচবকীণ্ উজ্জ্বল সূত্রোকো  পদোথ্সকল ঊরব্ ধোচবত হইরতরে। ঐ সূত্রোকো  পদোথ্সকল 

অত প্রবল সবরগ ঊরব্ ধোচবত হইরতচেল। 

সব্োরপেো এই সবগই িমৎকো । আরলোক বো জবদুযচতক েচি প্রভৃচত চভন্ন, 

গুরুত্বচবচেি পদোরথ্  এরূপ সবগ শ্রুচতরগোি  হয় নো। ইয়ঙ্ সোরহব র্যখন প্রতযোবৃত্ত 

হইরলন, ঐ সকল উজ্জ্বল সূত্রোকো  পদোথ্ লে মোইরল  ঊরব্ উরি নোই। পর  দে 

চমচনরট  মরধয র্যোহো লে মোইরল চেল, তোহো দুই লে মোইরল উচিল। দে চমচনরট লে 

মোইল গচত হইরল, প্রচত সসরকরণ্ড ১৬৫ মোইল গচত হয়। অতএব উৎচেপ্ত পদোরথ্  দৃি 

গচত এই। 
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এই গচত চক ভয়ঙ্ক , তোহো মরন ও অচিন্তয। কোমোরন  সগোলো অচত সবগবো্  হইরলও 

কখন এক সসরকরণ্ড অর্্দ্ মোইল র্যোইরত পোর  নো। সি োি  কোমোরন  সগোলো  সবরগ  বহু 

েত গুণ এই সসৌ  পদোরথ্  সবগ, এ কথো বচলরল অতুযচি হইরব নো।  

দুই লে মোইল ঊরব্রত এই সবগ সদখো চগয়োচেল। সর্য উৎচেপ্ত পদোথ্ দুই লে মোইল 

ঊরব্ এত সবগবো্ , চনগ্মকোরল তোহো  সবগ চকরূপ চেল। সকরলই জোরনন সর্য, র্যচদ 

আম ো একটো ইিক খণ্ড ঊরব্ চনচেপ্ত কচ , তোহো হইরল সর্য সবরগ তোহো চনচেপ্ত হয়, সসই 

সবগ সেষ্ পর্্যযন্ত থোরক নো, ররম মন্দীভূত হইয়ো পচ রেরষ্ এরকবোর  চবনি হইয়ো র্যোয়, 

ইিক খণ্ডও ভূপচতত হয়। ইিকরবরগ  হ্রোরস  দুই কো ণ, প্রথম পৃচথবী  মোধযোকষ্্ণী, 

েচি, চিতীয় বোয়ুজচনত প্রচতবেকতো। এই দুই কো ণই সূর্্যযরলোরক বত্্তমোন। সর্য বস্তু র্যত 

গুরু, তোহো  মোধযোকষ্্ণী েচি তত বলবতী। পৃচথবী অরপেো সূরর্্যয  মোধযোকষ্্ণী েচি 

সূরর্্যয  নোেীমণ্ডরল ২৮ গুণ অচধক। তদুল্লঙ্ঘন কচ য়ো লে সরোে পর্্যযন্ত র্যচদ সকোন পদোথ্ 

উচিত হয়, তরব তোহো র্যখন সূর্্যযরক তযোগ কর , তৎকোরল তোহো  গচত প্রচত সসরকরণ্ড 

অবেযই ১৬৬ মোইল চেল। ইহো গণনো িো ো চসর্দ্। চকন্তু র্যচদও এই সবরগ উৎচেপ্ত হইরল, 

চেপ্ত বস্তু লে সরোে উচিরত পোচ রব, তোহো সর্য ঐ লে সরোরে  সেষ্োর্্দ্ লঙ্ঘনকোরল প্রচত 

সসরকরণ্ড ১৬৬ মোইল েুচটরব, এমত নরহ। সেষ্োর্্দ্ সবগ গরে ৬৫ মোইল মোত্র হইরব। প্র্টর  

সোরহব গুড ওয়োড্রস চলচখয়োরেন সর্য, র্যচদ চবরবিনো ক ো র্যোয় সর্য, সূর্্যযরলোরক বোয়বীয় 

প্রচতবেকতো নোই, তোহো হইরল এই উৎচেপ্ত পদোথ্ সূর্্যযমধয হইরত সর্য সবরগ চনগ্ত 

হইয়োচেল, তোহো প্রচত সসরকরণ্ড ২৫৫ মোইল। কণ্চহরল  একজন সলখক চবরবিনো কর ন 

সর্য, এই পদোথ্ প্রচত সসরকরণ্ড ৫০০ মোইরল  অচধক সবরগ চনচেপ্ত হইয়োচেল। 

চকন্তু সূর্্যযরলোরক সর্য বোয়বীয় পদোথ্ নোই, এমত কথো চবরবিনো কচ রত পো ো র্যোয় 

নো। সূর্্যয সর্য গোঢ় বোষ্পমণ্ডল-পচ বৃত, তোহো চনচশ্চত হইয়োরে। প্র্টর  সোরহব সকল চবষ্য় 

চবরবিনো কচ য়ো চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, পৃচথবীরত বোয়বীয় প্রচতবেকতো  সর্যরূপ বল, সসৌ  

বোয়ু  প্রচতবেকতো  র্যচদ সসইরূপ বল হয়, তোহো হইরল এই পদোথ্ র্যখন সূর্্যয হইরত 

চনগ্ত হয়, তখন তোহো  সবগ প্রচত সসরকরণ্ড অনুমোচনক সহস্র মোইল চেল। 
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এই সবগ মরন  অচিন্তয। এরূপ সবরগ চনচেপ্ত পদোথ্ এক সসরকরণ্ড ভো তবষ্্ পো  

হইরত পোর -পোাঁি সসরকরণ্ড কচলকোতো হইরত চবলোত পাঁহুচেরত পোর , এবং ২৪ সসরকরণ্ড 

অথ্োৎ অব্ চমচনরট  করম, পৃচথবী সবিন কচ য়ো আচসরত পোর । আ  এক চবচিত্র কথো 

আরে, আম ো র্যচদ সকোন মৃৎচপণ্ড ঊরব্ চনরেপ কচ , তোহো আবো  চেচ য়ো আচসয়ো 

পৃচথবীরত পরে। তোহো  কো ণ এই সর্য, পৃচথবী  মোধযোকষ্্ণী েচি  বরল, এবং বোয়বীয় 

প্রচতবেকতোয়, সেপণী  সবগ ররম চবনি হইয়ো, র্যখন সেপণী এরকবোর  সবগহীন হয়, 

তখন মোধযোকষ্্রণ  বরল পুনব্ো  তোহো ভূপচতত হয়। সূর্্যযরলোরকও অবেয তোহোই হওয়ো 

সাব। চকন্তু মোধযোকষ্্ণী েচি বো বোয়বীয় প্রচতবেকতো  েচি কখন অসীম নরহ। 

উভরয় ই সীমো আরে। অবেয এমত সকোন সবগবতী গচত আরে সর্য, তদ্দ্বো ো উভয় েচিই 

প োভূত হইরত পোর । এই সীমো সকোথোয়, তোহোও গণনো িো ো চসর্দ্ হইয়োরে। সর্য বস্তু 

চনগ্মকোরল প্রচত সসরকরণ্ড ৩৮০ মোইল গমন কর , তোহো মোধযোকষ্্ণী েচি এবং বোয়বীয় 

প্রচতবেকতো  বল অচতরম কচ য়ো র্যোয়। অতএব উপচ বচণ্ত সবগবো্  উৎচেপ্ত পদোথ্, 

আ  সূর্্যযরলোরক চেচ য়ো আইরস নো। সুত োং প্ররেস  ইয়ঙ্ সর্য সসৌর োৎপোত দৃচি 

কচ য়োচেরলন, তদুৎচেপ্ত পদোথ্ আ  সূর্্যযরলোরক চের  নোই। তোহো অনন্তকোল অনন্ত 

আকোরে চবি ণ কচ য়ো ধূমরকতু বো অনয সকোন সখি রূরপ পচ গচণত হইরব চক, চক 

হইরব, তোহো সক বচলরত পোর ! 

প্র্টর  সোরহব চসর্দ্োন্ত কর ন সর্য, উৎচেপ্ত বস্তু লে সরোে পর্্যযন্ত দৃচিরগোি  হইয়োচেল 

বরট, চকন্তু অদৃেযভোরব সর্য তদচধক দূ  ঊরব্গত হয় নোই, এমত নরহ। র্যতেণ উহো উত্তপ্ত 

এবং জ্বোলোচবচেি চেল, ততেণ তোহো দৃচিরগোি  হইয়োচেল, ররম েীতল হইয়ো অনুজ্জ্বল 

হইরল, আ  তোহো সদখো র্যোয় নোই। চতচন চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, উহো সোর্্দ্ চতন লে মোইল 

উচিয়োচেল। অতএব এই সসৌর োৎপোতচনচেপ্ত পদোথ্ অদু্ভত বরট-লেরর্যোজনবযোপী 

মরনোগচত, এক নূতন সৃচি  আচদ। 

  

——————–  

* নূতন গণনোয় আ ও চকেু বোচেয়োরে। 
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আকাট্ে কত তারা আট্ে? 

Multitudes of Stars 
  

ঐ সর্য নীল জনে নরভোমণ্ডরল অসংখয চবন্দু জ্বচলরতরে, ওগুচল চক? 

ওগুচল তো ো। তো ো চক? প্রশ্ন চজজ্ঞোসো কচ রল পোিেোলো  েোত্র মোরত্রই তৎেণোৎ 

বচলরব সর্য, তো ো সব সূর্্যয। সব সূর্্যয! সূর্্যয ত সদচখরত পোই চববদোহক , 

প্রিণ্ডচক ণমোলো  আক ; তৎপ্রচত দৃচিচনরেপ কচ বো ও মনুরষ্য  েচি নোই; চকন্তু তো ো 

সব ত চবন্দু মোত্র; অচধকোংে তো োই নয়নরগোি  হইয়ো উরি নো। এমন চবসদৃরে  মরধয 

সোদৃেয সকোথোয়? সকো্  প্রমোরণ  উপ  চনভ্  কচ য়ো বচলব সর্য, এগুচল সূর্্যয? এ কথো  

উত্ত  পোিেোলো  েোরত্র  সদয় নরহ। এবং র্যোাঁহো ো আধুচনক ইউর োপীয় চবজ্ঞোনেোরে  প্রচত 

চবরেষ্ মরনোরর্যোগ কর ন নোই, তোাঁহো ো এই কথোই অকিোৎ চজজ্ঞোসো কচ রবন। 

তোাঁহোচদগরক আম ো এেরণ ইহোই বচলরত পোচ  সর্য, এ কথো অলঙ্ঘয প্রমোরণ  িো ো চনচশ্চত 

হইয়োরে। সসই প্রমোণ চক, তোহো চববৃত ক ো এস্থরল আমোচদরগ  উরর্দ্েয নরহ। র্যোাঁহো ো 

ইউর োপীয় সজযোচতচব্দযো  সমযক্ আরলোিনো কচ য়োরেন, তোাঁহোরদ  পরে সসই প্রমোণ 

এখোরন চববৃত ক ো চনষ্প্ররয়োজন। র্যোাঁহো ো সজযোচতষ্ সমযক্ অধযয়ন কর ন নোই, তোাঁহোরদ  

পরে সসই প্রমোণ সবোধগময ক ো অচত দুরূহ বযোপো । চবরেষ্ দুইচট কচিন কথো 

তোাঁহোচদগরক বুিোইরত হইরব; প্রথমতঃ চক প্রকোর  নভঃস্থ সজযোচতরে  দূ তো পচ চমত 

হয়; চিতীয় আরলোক-প ীেক নোমক আশ্চর্্যয র্যে চক প্রকো , এবং চক প্রকোর  বযবহৃত 

হয়।  

সুত োং সস চবষ্রয় আম ো প্রবৃত্ত হইলোম নো। সচন্দহোন পোিকগরণ  প্রচত আমোচদরগ  

অনুর োধ, তোাঁহো ো ইউর োপীয় চবজ্ঞোরন  উপ  চববোস কচ য়ো চবরবিনো করুন সর্য, এই 

আরলোক-চবন্দুগুচল সকলই সসৌ  প্রকৃত। সকবল আতযচন্তক দূ তোবেতঃ আরলোকচবন্দুবৎ 

সদখোয়। 
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এখন কত সূর্্যয এই জগরত আরে? এই প্ররশ্ন  উত্ত  প্রদোন ক োই এখোরন 

আমোচদরগ  উরর্দ্েয। আম ো পচ েো  িন্দ্রচবরু্যিো চনেীরথ চনর্ম্্ল চন ম্বুদ আকোেমণ্ডল 

প্রচত দৃচিপোত কচ য়ো সদচখরত পোই সর্য, আকোরে সর্যন নেত্র আ  ধর  নো। আম ো বচল, 

নেত্র অসংখয। বোস্তচবক চক নেত্র অসংখয? বোস্তচবক শুধু িরে আম ো সর্য নেত্র সদচখরত 

পোই, তোহো চক গচণয়ো সংখযো ক ো র্যোয় নো? 

ইহো অচত সহজ কথো। সর্য সকহ অধযবসোয়োরূঢ় হইয়ো চস্থ চিরত্ত গচণরত প্রবৃত্ত হইরবন, 

চতচনই সেল হইরবন। বস্তুতঃ দূ বীেণ বযতীত সর্য তো োগুচল সদচখরত পোওয়ো র্যোয়, তোহো 

অসংখয নরহ-সংখযো এমন অচধকও নরহ। তরব তো োসকল সর্য অসংখয সবোধ হয়, তোহো 

উহো  দৃেযতঃ চবেৃঙ্খলতোজনয মোত্র। র্যোহো সেণীবর্দ্ এবং চবনযস্ত, তোহো অরপেো র্যোহো 

সেণীবর্দ্ নরহ এবং অচবনযস্ত, তোহো সংখযোয় অচধক সবোধ হয়। তো োসকল আকোরে 

সেণীবর্দ্ এবং চবনযস্ত নরহ বচলয়োই আশু অসংখয বচলয়ো সবোধ হয়।  

বস্তুতঃ র্যত তো ো দূ বীেণ বযতীত দৃচিরগোি  হয়, তোহো সজযোচতচব্দ গণ কত্ৃ্তক পুনঃ 

পুনঃ গচণত হইয়োরে। বচল্ন নগর  র্যত তো ো ঐরূরপ সদখো র্যোয়, অরগ্লন্দ  তোহো  সংখযো 

কচ য়ো তোচলকো প্রকোে কচ য়োরেন। সসই তোচলকোয় ৩২৫৬চট মোত্র তো ো আরে। পোচ স 

নগ  হইরত র্যত তো ো সদখো র্যোয়, হরম্বোল রট  মরত তোহো ৪১৪৬চট মোত্র। সগলোচম  

আকোেমণ্ডল নোমক গ্ররে িেুদ্ৃেয তো ো  সর্য তোচলকো প্রদত্ত হইয়োরে, তোহো এই প্রকো ;-  

  

১ম সেণী … … … ২০ 

২য় সেণী … … … ৬৫ 

৩য় সেণী … … … ২০০ 

৫ম সেণী … … … ১১০০ 

৬ষ্ষ্ঠ সেণী … … … ৩২০০ 

———— 

৪৫৮৫ 

এই তোচলকোয় িতুথ্ সেণী  তো ো  সংখযো নোই। তৎসরমত আন্দোজ ৫০০০ পোাঁি 

হোজো  তো ো শুধু িরে দৃি হয়। 

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকন্তু চবষু্ব স খো  র্যত চনকরট আসো র্যোয়, তত অচধক তো ো নয়নরগোি  হয়। বচল্ন 

ও পোচ স নগ  হইরত র্যোহো সদচখরত পোওয়ো র্যোয়, এ সদরে তোহো  অচধক তো ো সদখো 

র্যোয়, চকন্তু এ সদরেও েয় সহরস্র  অচধক সদখো র্যোওয়ো সাবপ  নরহ। 

এককোলীন আকোরে  অর্্দ্োংে বযতীত আম ো সদচখরত পোই নো। অপ োর্্দ্ অধস্তরল 

থোরক। সুত োং মনুষ্যিরে এককোলীন র্যত তো ো সদখো র্যোয়, তোহো চতন সহরস্র  অচধক 

নরহ। 

এতেণ আম ো সকবল শুধু িরে  কথো বচলরতচেলোম। র্যচদ দূ বীেণ র্যরে  

সোহোরর্যয আকোেমণ্ডল পর্্যযরবেণ ক ো র্যোয়, তোহো হইরল চবচিত হইরত হয়। তখন অবেয 

স্বীকো  কচ রত হয় সর্য, তো ো অসংখযই বরট। শুধু সিোরখ সর্যখোরন দুই একচট মোত্র তো ো 

সদচখয়োচে, দূ বীেরণ সসখোরন সহস্র তো ো সদখো র্যোয়। 

সগলোচম এই কথো প্রচতপন্ন কচ বো  জনয চমথুন  োচে  একচট েুরোংরে  দুইচট চিত্র 

চদয়োরেন। ঐ স্থোন চবনো দূ বীেরণ সর্যরূপ সদখো র্যোয়, প্রথম চিরত্র তোহোই চিচত্রত আরে। 

তোহোরত পোাঁিচট মোত্র নেত্র সদখো র্যোয়। চিতীয় চিরত্র ইহো দূ বীেরণ সর্যরূপ সদখো র্যোয়, 

তোহোই অচঙ্কত হইয়োরে। তোহোরত পোাঁিচট তো ো  স্থোরন চতন সহস্র দুই েত পোাঁিচট তো ো 

সদখো র্যোয়। 

দূ বীেরণ  িো োই বো কত তো ো মনুরষ্য  দৃচিরগোি  হয়, তোহো  সংখযো ও তোচলকো 

হইয়োরে। সুচবখযোত সর্ উইচলয়ম হরে্ল প্রথম এই কোরর্্যয প্রবৃত্ত হরয়ন। চতচন 

বহুকোলোবচধ প্রচত োরত্র আপন দূ বীেণসমীপোগত তো োসকল গণনো কচ য়ো তোহো  

তোচলকো কচ রতন। এইরূরপ ৩৪০০ বো  আকোে পর্্যযরবেরণ  েল চতচন প্রিো  কর ন। 

র্যতটো আকোে িন্দ্র কত্ৃ্তক বযোপ্ত হয়, তদ্রূপ আট েত গোগচনক খণ্ড মোত্র চতচন এই ৩৪০০ 

বোর  পর্্যযরবেণ কচ য়োচেরলন। তোহোরত আকোরে  ২৫০ ভোরগ  এক ভোরগ  অচধক হয় 

নো। আকোরে  এই ২৫০ ভোরগ  এক ভোগ মোরত্র চতচন ৯০,০০০ অথ্োৎ প্রোয় এক লে 

তো ো গণনো কচ য়োরেন। েূব নোমো চবখযোত সজযোচতচব্দ গণনো কচ য়োরেন সর্য, এইরূরপ 

সমুদোয় আকোেমণ্ডল পর্্যযরবেণ কচ য়ো তোচলকো চনবর্দ্ কচ রত অেীচত বৎস  লোরগ। 
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তোহো  পর  সর্ উইচলয়রম  পুত্র সর্ জন হরে্ল ঐরূপ আকোে সেোরন ব্রতী হরয়ন। 

চতচন ২৩০০ বো  আকোে পর্্যযরবেণ কচ য়ো আ ও সপ্তচত সহস্র তো ো সংখযো 

কচ য়োচেরলন। 

অরগ্লন্দ  নবম সেণী পর্্যযন্ত তো ো স্বীয় তোচলকোভুি কচ য়োরেন। তোহোরত সপ্তম 

সেণী  ১৩,০০০ তো ো, অিম সেণী  ৪০,০০০ তো ো, এবং নবম সেণী  ১৪২,০০০ 

তো ো। উচ্চতম সেণী  সংখযো পূরব্ চলচখত হইয়োরে চকন্তু এ সকল সংখযোও সোমোনয। 

আকোরে পচ েো   োরত্র এক স্থূল সবত স খো নদী  নযোয় সদখো র্যোয়। আম ো সি োি  

তোহোরক েোয়োপথ বচল। ঐ েোয়োপথ সকবল সদৌ বীেচণক নেত্রসমচি মোত্র। উহো  অসীম 

দূ তোবেতঃ নেত্রসকল দৃচিরগোি  হয় নো, চকন্তু তোহো  আরলোকসমবোরয় েোয়োপথ 

সবতবণ্ সদখোয়। দূ বীেরণ উহো েুর েুর তো োময় সদখোয়। সর্ উইচলয়ম হরে্ল গণনো 

কচ য়ো চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, সকবল েোয়োপথমরধয ১৮,০০০,০০০ এক সকোচট আেী লে 

তো ো আরে। 

েূব গণনো কর ন সর্য, সমগ্র আকোেমণ্ডরল দুই সকোচট নেত্র আরে। 

মসূ  েোরকোণ্োক্ বরলন, “সর্ উইচলয়ম হরে্রল  আকোেসেোন এবং  োচেিরর  

চিত্রোচদ সদচখয়ো, সবরসরল  কৃত কচটবে সকরল  তোচলকো  ভূচমকোরত সর্যরূপ গেপেতো 

ক ো আরে, তৎসম্বরে উইরস  কৃত চনয়মোবলম্বন কচ য়ো আচম ইহো গণনো কচ য়োচে সর্য, 

সমুদোয় আকোরে সোত সকোচট সত্ত  লে নেত্র আরে।” 

এই সকল সংখযো শুচনরল হতবুচর্দ্ হইরত হয়। সর্যখোরন আকোরে চতন হোজো  নেত্র 

সদচখয়ো আমো  অসংখয নেত্র চবরবিনো কচ , সসখোরন সোত সকোচট সপ্তচত লরে  কথো 

দুর  থোকুক, দুই সকোচটই চক ভয়োনক বযোপো । 

চকন্তু ইহোরত আকোরে  নেত্রসংখযো  সেষ্ হইল নো। দূ বীেরণ  সোহোরর্যয 

গগনোভযন্তর , কতকগুচল েুর ধূম্রোকো  পদোথ্ দৃি হয়। উহোচদগরক নীহোচ কো নোম প্রদত্ত 

হই য়োরে। সর্য সকল দূ বীেণ অতযন্ত েচিেোলী, তোহো  সোহোরর্যয এেরণ সদখো চগয়োরে 

সর্য, বহুসংখযক নীহোচ কো সকবল নেত্রপুঞ্জ। অরনক সজযোচতচব্দ বরলন, সর্য সকল নেত্র 

আম ো শুধু িরে বো দূ বীেণ িো ো গগরন চবকীণ্ সদচখরত পোই, তৎসমুদোয় একচট মোত্র 
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নোেচত্রক জগৎ। অসংখয নেত্রময় েোয়োপথ এই নোেচত্রক চবরব  অন্তগ্ত। এমন অনযোনয 

নোেচত্রক জগৎ আরে। এই সকল দূ -দৃি তো োপুঞ্জময়ী নীহোচ কো স্বতে স্বতে নোেচত্রক 

জগৎ। সমুরতীর  সর্যমন বোচল, বরন সর্যমন পোতো, একচট নীহোচ কোরত নেত্র োচে সতমচন 

অসংখয এবং র্নচবনযস্ত। এই সকল নীহোচ কোন্তগ্ত নেত্রসংখযো ধচ রল সোত সকোচট সত্ত  

লে সকোথোয় ভোচসয়ো র্যোয়। সকোচট সকোচট নেত্র আকোেমণ্ডরল চবি ণ কচ রতরে বচলরল 

অতুযচি হয় নো। এই আশ্চর্্যয বযোপো  ভোচবরত ভোচবরত মনুষ্যবুচর্দ্ চিন্তোয় অেি হইয়ো 

উরি। চিত্ত চবিয়চবহ্বল হইয়ো র্যোয়। সব্ত্রগোচমনী মনুষ্যবুচর্দ্ ও গগনসীমো সদচখয়ো চিত্ত 

চন স্ত হয়। 

এই সকোচট সকোচট নেত্র সকলই সূর্্যয। আম ো সর্য এক সূর্্যযরক সূর্্যয বচল, সস কত 

বে প্রকোণ্ড বস্তু, তোহো সসৌ চবপ্লব সম্বেীয় প্রস্তোরব বচণ্ত হইয়োরে। ইহো পৃচথবী অরপেো 

ত্ররয়োদে লে গুণ বৃহৎ। নোেচত্রক জগৎমধযস্থ অরনকগুচল নেত্র সর্য, এ সূরর্্যযোরপেোও 

বৃহৎ, তোহো এক প্রকো  চস্থ  হইয়োরে। এমন চক, চসচ য়স (Sirius) নোরম নেত্র এই সূরর্্যয  

২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহো চস্থ  হইয়োরে। সকোন সকোন নেত্র সর্য, এ সূর্্যযোরপেো আকোর  চকেু 

েুরত , তোহোও গণনো িো ো চস্থ  হইয়োরে। এইরূপ সেোট বে মহোভয়ঙ্ক  আকো চবচেি, 

মহোভয়ঙ্ক  সতরজোময় সকোচট সকোচট সূর্্যয অনন্ত আকোরে চবি ণ কচ রতরে। সর্যমন 

আমোচদরগ  সসৌ জগরত  মধযবত্্তী সূর্্যযরক সর্চ য়ো গ্রহ উপগ্রহোচদ ভ্রচমরতরে, সরন্দহ 

নোই। তরব জগরত জগরত কত সকোচট সকোচট সূর্্যয, কত সকোচট সকোচট পৃচথবী, তোহো সক 

ভোচবয়ো উচিরত পোর ? এ আশ্চর্্যয কথো সক বুচর্দ্রত ধো ণো কচ রত পোর ? সর্যমন পৃচথবী  

মরধয এক কণো বোলুকো, জগৎমরধয এই সসোগ ো পৃচথবী তদরপেোও সোমোনয, স ণুমোত্র,-

বোলুকো  বোলুকোও নরহ। তদুপচ  মনুষ্য চক সোমোনয জীব! এ কথো ভোচবয়ো সক আ  আপন 

মনুষ্যত্ব লইয়ো গব্ কচ রব? 
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ধ্ূলা 

Dust 
  

ধূলো  মত সোমোনয পদোথ্ আ  সংসোর  নোই। চকন্তু আিোর্্যয চটণ্ডল ধূলো সম্বরে একচট 

দীর্্ প্রস্তোব চলচখয়োরেন। আিোরর্্যয  ঐ প্রবেচট দীর্্ এবং দুরূহ, তোহো সংরেরপ এবং 

সহরজ বুিোন অচত কচিন কর্ম্্। আম ো সকবল চটণ্ডল সোরহবকৃত চসর্দ্োন্তগুচলই এ প্রবরে 

সচন্নরবচেত কচ ব, চর্যচন তোাঁহো  প্রমোণ চজজ্ঞোসু হইরবন, তোাঁহোরক আিোর্্যয  প্রবে পোি 

কচ রত হইরব। 

১। ধূলো, এই পৃচথবীতরল এক প্রকো  সব্বযোপী। আম ো র্যোহো পচ েো  কচ য়ো  োচখ 

নো সকন, তোহো মুহূত্্ত জনয ধূলো েোেো নরহ। র্যত “বোবুচগচ ” কচ  নো সকন, চকেুরতই ধূলো 

হইরত চনেৃচত নোই। সর্য বোয়ু অতযন্ত পচ েো  চবরবিনো কচ , তোহোও ধূলোয় পূণ্। সি োি  

েোয়োমরধয সকোন  ন্ধ্র-চনপচতত স ৌরর সদচখরত পোই, সর্য বোয়ু পচ েো  সদখোইরতচেল, 

তোহোরতও ধূলো চিক্ চিক্ কচ রতরে। সি োি  বোয়ু সর্য এরূপ ধূলোপূণ্, তোহো জোচনবো  জনয 

আিোর্্যয চটণ্ডরল  উপরদরে  আবেযকতো নোই, সকরলই তোহো জোরন। চকন্তু বোয়ু েোাঁকো র্যোয়। 

আিোর্্যয বহুচবধ উপোরয়  িো ো বোয়ু অচত পচ পোটী কচ য়ো েোাঁচকয়ো সদচখয়োরেন। চতচন 

অরনক সিোেো  চভত  রোবকোচদ পূচ য়ো তোহো  চভত  চদয়ো বোয়ু েোাঁচকয়ো লইয়ো চগয়ো 

প ীেো কচ য়ো সদচখয়োরেন সর্য, তোহোও ধূলোয় পচ পূণ্। এইরূপ ধূলো অদৃেয; সকন নো, 

তোহো  কণোসকল অচত েুর। স ৌররও উহো অদৃেয। অণুবীেণ র্যরে  িো োও অদৃেয, চকন্তু 

জবদুযচতক প্রদীরপ  আরলোক স ৌরোরপেোও উজ্জ্বল। উহো  আরলোক ঐ েোাঁকো বোয়ু  মরধয 

সপ্র ণ কচ য়ো চতচন সদচখয়োরেন সর্য, তোহোরতও ধূলো চিক্ চিক্ কচ রতরে। র্যচদ এত 

র্যত্নপচ েৃত বোয়ুরতও ধূলো, তরব সি োি  ধনী সলোরক সর্য ধূলো চনবো ণ কচ বো  উপোয় 

কর ন, তোহোরত ধূলো চনবো ণ হয় নো, ইহো বলো বোহুলয। েোয়োমরধয স ৌর নো পচেরল স ৌরর 

ধূলো সদখো র্যোয় নো, চকন্তু স ৌরমরধয উজ্জ্বল জবদুযচতক আরলোরক  স খো সপ্র ণ কচ রল ঐ 

ধূলো সদখো র্যোয়। অতএব আম ো সর্য বোয়ু মুহূরত্্ত মুহূরত্্ত চনবোরস গ্রহণ কচ রতচে, তোহো 
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ধূচলপূণ্। র্যোহো চকেু সভোজন কচ , তোহো ধূচলপূণ্; সকন নো, বোয়ুচস্থত ধূচল োচে চদবো োত্র 

সকল পদোরথ্  উপ  বষ্্ণ হইরতরে। আম ো সর্য সকোন জল পচ েৃত কচ  নো সকন, উহো 

ধূচলপূণ্। কচলকোতো  জল পলতো  করল পচ েৃত হইরতরে বচলয়ো তোহো ধূচলেূনয নরহ। 

েোাঁচকরল ধূলো র্যোয় নো। 

২। এই ধূলো বোস্তচবক সমুদোয়ংেই ধূলো নরহ। তোহো  অরনকোংে জজব পদোথ্। সর্য 

সকল অদৃেয ধূচলকণো  কথো উপর  বলো সগল, তোহো  অচধক ভোগ েুর েুর জীব। সর্য 

ভোগ জজব নরহ, তোহো অচধকত  গুরুত্বচবচেি; এজনয তোহো বোয়ুপচ  তত ভোচসয়ো সবেোয় 

নো। অতএব আম ো প্রচত চনবোরস েত েত েুর েুর জীব সদহমরধয গ্রহণ কচ য়ো থোচক; 

জরল  সরে সহস্র সহস্র পোন কচ ;  োেসবৎ অরনকরক আহো  কচ । লণ্ডরন  আটচট 

সকোম্পোনী  করল েোাঁকো পোনীয় জল চটণ্ডল সোরহব প ীেো কচ য়ো সদচখয়োরেন, এতচদ্ভন্ন 

চতচন আ ও অরনক প্রকো  জল প ীেো কচ য়ো সদচখয়োরেন। চতচন প ীেো কচ য়ো চসর্দ্োন্ত 

কচ য়োরেন সর্য, জল সমূ্পণ্রূরপ পচ েো  ক ো মনুষ্য-সোধযোতীত। সর্য জল স্ফোচটক পোরত্র 

 োচখরল বৃহৎ হী কখরণ্ড  নযোয় স্বচ্ছ সবোধ হয়, তোহোও সমল, কীটোণুপূণ্। জজরন ো একথো 

ি ণ  োচখরবন। 

৩। এই সব্বযোপী ধূচলকণো সংরোমক পীেো  মূল। অনচতপূরব্ সব্ত্র এই মত 

প্রিচলত চেল সর্য, সকোন এক প্রকো  পিনেীল চনর্জ্্ীব জজব পদোথ্ ( Malaria) কত্ৃ্তক 

সংরোমক পীেো  চবস্তো  হইয়ো থোরক। এ মত ভো তবরষ্্ অদযোচপ প্রবল। ইউর োরপ এ 

চববোস এক প্রকো  উচচ্ছন্ন হইরতরে। আিোর্্যয চটণ্ডল প্রভৃচত  চববোস এই সর্য, সংরোমক 

পীেো  চবস্তোর   কো ণ সজীব পীেোবীজ (Germ)। ঐ সকল পীেোবীজ বোয়ুরত এবং জরল 

ভোচসরত থোরক; এবং ে ী মরধয প্রচবি হইয়ো তথোয় জীবজনক হয়। জীরব  ে ী মরধয 

অসংখয জীরব  আবোস। সকরে উৎকুণ, উদর  কৃচম, েরত কীট, এই কয়চট মনুষ্য-ে ীর  

সোধো ণ উদোহ ণ। পশু মোরত্র ই গোত্রমরধয কীটসমূরহ  আবোস। জীবতত্ত্বচবরদ ো 

অবধোচ ত কচ য়োরেন সর্য, ভূরম, জরল বো বোয়ুরত র্যত জোতীয় জীব আরে, তদরপেো 

অচধক জোতীয় জীব অনয জীরব  ে ী বোসী। র্যোহোরক উপর  “পীেোবীজ” বলো হইয়োরে, 

তোহোও জীবে ী বোসী জীব বো জীরবোৎপোদক বীজ। ে ী মরধয প্রচবি হইরল তদুৎপোদয 
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জীরব  জন্ম হইরত থোরক। এই সকল সেোচণতচনবোসী জীরব  জনকতোেচি অচত ভয়োনক। 

র্যোহো  ে ী মরধয ঐ প্রকো  পীেোবীজ প্রচবি হয়, সস সংরোমক পীেোগ্রস্ত হয়। চভন্ন চভন্ন 

পীেো  চভন্ন চভন্ন বীজ। সংরোমক জ্বর   বীরজ জ্ব  উৎপন্ন হয়; বসরন্ত  বীজ বসন্ত 

জরন্ম; ওলোওিো  বীরজ ওলোওিোঃ ইতযোচদ। 

৪। পীেোবীরজ সকবল সংরোমক স োগ উৎপন্ন হয়, এমত নরহ। েতোচদ সর্য শুকোয় 

নো, ররম পরি, দুগ্ে হয়, দু োর োগয হয়, ইহোও অরনক সমরয় এই সকল ধূচলকণোরূপী 

পীেোবীরজ  জনয। েতমুখ কখনই এমত আচ্ছন্ন  োখো র্যোইরত পোর  নো সর্য, অদৃেয ধূলো 

তোহোরত লোচগরব নো। চনতোন্ত পরে তোহো ডোিোর   অে-মুরখ েতমরধয প্ররবে কচ রব। 

ডোিো  র্যতই অে পচ েো   োখুন নো সকন, অদৃেয ধূচলপুরঞ্জ  চকেুরতই চনবো ণ হয় নো। 

চকন্তু ইহো  একচট সুন্দ  উপোয় আরে। ডোিোর  ো প্রোয় তোহো অবলম্বন কর ন। কোব্চলক 

আচসড নোমক রোবক বীজর্োতী; তোহো জল চমেোইয়ো েতমুরখ বষ্্ণ কচ রত থোচকরল প্রচবি 

বীজসকল মচ য়ো র্যোয়। েতমুরখ পচ েৃত তুলো বোাঁচধয়ো  োচখরলও অরনক উপকো  হয়; 

সকন নো, তুলো বোয়ু পচ েৃত কচ বো  একচট উৎকৃি উপোয়। 
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গগনপর্য্যটন 

Aerostation 
  

পু োণ ইচতহোসোচদরত কচথত আরে, পূব্কোরল ভো তবষ্্ীয়  োজগণ আকোে-মোরগ্ 

 থ িোলোইরতন। চকন্তু আমোরদ  পূব্পুরুষ্চদরগ  কথো স্বতে, তোাঁহো ো সি োি  এপোেো 

ওপোেো  নযোয়, স্বগ্রলোরক সবেোইরত র্যোইরতন, কথোয় কথোয় সমুররক গণূ্ডষ্ কচ য়ো 

সেচলরতন; সকহ জগদীব রক অচভেপ্ত কচ রতন, সকহ তোাঁহোরক রু্যরর্দ্ প োস্ত কচ রতন। 

প্রোিীন ভো তবষ্্ীয়চদরগ  কথো স্বতে; সোমোনয মনুষ্যচদরগ  কথো বলো র্যোউক। 

সোমোনয মনুরষ্য  চি কোল বে সোধ গগন পর্্যযটন কর । কচথত আরে, তো ন্তম 

নগ বোসী আক্োইতস নোমক এক বযচি ৪০০ খ্রীিোরে একচট কোরষ্ঠ  পেী প্রস্তুত 

কচ য়োচেল; তোহো চকয়ৎেণ জনয আকোরে উচিরত পোচ য়োচেল। ৬৬ খ্রীিোরে, সোইমন 

নোমক এক বযচি স োম নগর  প্রোসোদ হইরত প্রোসোরদ উচেয়ো সবেোইবো  উরদযোগ 

পোইয়োচেল। এবং তৎপর  কনস্তোচন্তরনোপল নগর  একজন মুসলমোন ঐরূপ সিিো 

কচ য়োচেল। পঞ্চদে েতোেী  দোরন্ত নোমক একজন গচণতেোেচবৎ পে চনর্ম্্োণ কচ য়ো 

আপন অরে সমোরবে কচ য়ো থ্রোচসমীন হ্ররদ  উপ  উচিয়ো গগনমোরগ্ পচ ভ্রমণ 

কচ য়োচেরলন। ঐরূপ কচ রত কচ রত একচদন উচ্চ অিোচলকো  উপ  পচেয়ো তোাঁহো  পদ 

ভি হয়। মোম স বচ চনবোসী অচলব  নোমক একজন ইংর রজ ও সসই দেো র্রট। ১৬৩৮ 

সোরল সগোল ড উইন নোমক এক বযচি চেচেত হংসচদরগ  সোহোরর্যয উচেরত সিিো কর ন। 

১৬৭৮ সোরল সবচনয়  নোমক একজন ে োসী পে প্রস্তুতপূব্ক হস্ত পরদ বোাঁচধয়ো 

উচেয়োচেল। ১৭১০ সোল লর ন্ত সদ গুজমো্  নোমক একজন ে োসী দোরুচনচর্ম্্ত বোয়ুপূণ্ 

পেী  পৃরষ্ঠ আর োহণ কচ য়ো আকোরে উচিয়োচেল। মোকু্ইস সদ বোকচবল নোমক একজন 

আপন অিোচলকো হইরত উচেরত সিিো কচ য়ো নদীগরভ ্পচতত হন। বোনোসোরড্ ও এই 

দেো র্চটয়োচেল। 
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১৭৬৭ সোরল চবখযোত  সোয়নচবদযো  আিোর্্যয ডোিো  বোক প্রিো  কর ন সর্য, জলজন 

বোয়ু-পচ পূণ্ পোত্র আকোরে উচিরত পোর । আিোর্্যয কোবোরলো ইহো প ীেো  িো ো প্রমোণীকৃত 

কর ন, চকন্তু তখনও সবযোমর্যোরন  কল্পনো হয় নোই। 

সবযোমর্যোরন  সৃচিকত্্তো সমোনরগোল েী  নোমক ে োসী। চকন্তু চতচন জলজন বোয়ু  

সোহোর্যয অবলম্বন কর ন নোই। চতচন প্রথরম কোগরজ  বো বরে  সগোলক চনর্ম্্োণ কচ য়ো 

তন্মরধয উত্তপ্ত বোয়ু পূচ রতন। উত্তপ্ত হইরল বোয়ু লরু্ত  হয়, সুত োং তৎসোহোরর্যয 

সগোলকসকল ঊরব্ উচিত। আিোর্্যয িোল্স প্রথরম জলজন বোয়ুপূচ ত সবযোমর্যোরন  সৃচি 

কর ন। সলোব নোমক সবযোমর্যোরন উি বোয়ু পূণ্ কচ য়ো সপ্র ণ কর ন; তোহোরত সোহস কচ য়ো 

সকোন মনুষ্য আর োহণ কর  নোই।  োজপুরুরষ্ োও প্রোচণহতযো  ভয়প্ররু্যি কোহোরকও 

আর োহণ কচ রত সদন নোই। এই সবযোমর্যোন চকয়র্দ্ূ  উচিয়ো েোচটয়ো র্যোয়, জলজন বোচহ  

হইয়ো র্যোওয়োয়, সবযোমর্যোন তৎেণোৎ ভূপচতত হয়। সগোরনে নোমক েুর গ্রোরম উহো পচতত 

হয়। অদৃিপূব্ সখি  সদচখয়ো, গ্রোময সলোরক ভীত হইয়ো, মহো সকোলোহল আ া কর । 

অরনরক একচত্রত হইয়ো গ্রোময সলোরক ো সদচখরত আইল সর্য, চকরূপ জন্তু আকোে 

হইরত নোচময়োরে। দুই জন ধর্ম্্র্যোজক বচলরলন সর্য, ইহো সকোন অরলৌচকক জীরব  

সদহোবচেি ির্ম্্। শুচনয়ো গ্রোমবোচসগণ তোহোরত চিল মোচ রত আ া কচ ল, এবং সখোাঁিো 

চদরত লোচগল। তন্মরধয ভূত আরে, চবরবিনো কচ য়ো, গ্রোময সলোরক ো ভূত েোচন্ত  জনয 

দলবর্দ্ হইয়ো মে পোিপূব্ক গ্রোম প্রদচেণ কচ রত লোচগল, পচ রেরষ্ মেবরল ভূত 

েোচেয়ো পলোয় চক নো সদচখবো  জনয, আবো  ধীর  ধীর  সসইখোরন চেচ য়ো আচসল। ভূত 

তথোচপ র্যোয় নো-বোয়ুসংস্পরে্ নোনোচবধ অেভেী কর । পর  একজন গ্রোময বী , সোহস 

কচ য়ো তৎপ্রচত বন্দুক েোচেল। তোহোরত সবযোমর্যোরন  আব ণ চেরচবচেি হওয়োরত, বোয়ু 

বোচহ  হইয়ো,  োেরস  ে ী  আ ও েীণ্ হইল। সদচখয়ো সোহস পোইয়ো, আ  একজন বী  

চগয়ো তোহোরত অেোর্োত কচ ল। তখন েতমুখ চদয়ো বহুল পচ মোরণ জলজন চনগ্ত 

হওয়োয়, বী গণ তোহো  দুগ্রে ভয় পোইয়ো  রণ ভে চদয়ো পলোয়ন কচ ল। চকন্তু এ জোতীয় 

 োেরস  সেোচণত ঐ বোয়ু। তোহো েতমুরখ চনগ্ত হইয়ো সগরল,  োেস চেন্নমুণ্ড েোরগ  নযোয় 

“ধেেে” কচ য়ো মচ য়ো সগল। তখন বী গণ প্রতযোগত হইয়ো তোহোরক অবপুরচ্ছ 
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বেনপূব্ক লইয়ো সগরলন। এরদরে হইরল সরে সরে একচট  েোকোলী পূজো হইত, এবং 

ব্রোহ্মরণ ো িণ্ডীপোি কচ য়ো চকেু লোভ কচ রতন। তো  পর , সমোনরগোল েী  আবো  আরিয় 

সবযোমর্যোন (অথ্োৎ র্যোহোরত জলজন নো পূচ য়ো, উত্তপ্ত সোমোনয বোয়ু পূচ ত হয়) বরষ্্ল হইরত 

সপ্র ণ কচ রলন। তোহোরত আধুচনক সবলুরন  নযোয় একখোচন “ থ” সংরর্যোজন কচ য়ো 

সদওয়ো হইয়োচেল। চকন্তু সস বো ও মনুষ্য উচিল নো। সসই  রথ িচেয়ো একচট সমষ্, একচট 

কুক্কুট ও একচট হংস স্বগ্ পচ ভ্রমরণ গমন কচ য়োচেল। পর  স্বচ্ছরন্দ গগনচবহো  কচ য়ো, 

তোহো ো সে ীর  মত্্তযধোরম চেচ য়ো আচসয়োচেল। তোহো ো পুণযবো্  সরন্দহ নোই। 

এেরণ সবযোমর্যোরন মনুষ্য উচিবো  প্রস্তোব হইরত লোচগল। চকন্তু প্রোচণহতযো  আেঙ্কোয় 

ফ্রোরন্স  অচধপচত, তোহোরত অসর্ম্চত প্রকোে কচ রলন। তোাঁহো  অচভপ্রোয় সর্য, র্যচদ 

সবযোমর্যোরন মনুষ্য উরি, তরব র্যোহো ো চবিো োলরয় প্রোণদরণ্ড  আজ্ঞোধীন হইয়োরে, এমত 

দুই বযচি উিুক-মর  মচ রব। শুচনয়ো চপলোত  সদ স োজী  নোমক একজন জবজ্ঞোচনরক  

বে  োগ হইল-“চক! আকোে-মোরগ্ প্রথম ভ্রমণ ক ো  সর্য সগৌ ব, তোহো দুবৃ্ত্ত 

ন োধমচদরগ  কপোরল র্চটরব!” একজন  োজ-পু েী  সোহোরর্যয  োজো  মত চে োইয়ো 

চতচন মোকু্ইস দোল্োরন্দ  সমচভবযোহোর  সবযোমর্যোরন আর োহণ কচ য়ো আকোেপরথ পর্্যযটন 

কর ন। সস বো  চনচব্রে পৃচথবীরত চেচ য়ো আচসয়োচেরলন, চকন্তু তোহো  দুই বৎস  পর -

আবো  সবযোমর্যোরন আর োহণপূব্ক, সমুর পো  হইরত চগয়ো, অধঃপচতত হইয়ো প্রোণতযোগ 

কর ন। র্যোহো হউক, চতচনই মনুষ্যমরধয প্রথম গগন পর্্যযটক। সকন নো, দুষ্মন্ত, পুরূ বো, 

কৃষ্ণোর্জ্ু্ন প্রভৃচতরক মনুষ্য চবরবিনো ক ো অচত ধৃরি  কোজ! আ  চর্যচন জয়  োম বচলয়ো 

পঞ্চমবোয়ুপরথ সমুর পো  হইয়োচেরলন, চতচনও মনুষ্য নরহন, নরিৎ তোাঁহোরক এই পরদ 

অচভচষ্ি ক ো  আমোচদরগ  আপচত্ত চেল নো। 

সদ স োজীর   পর ই িোল্স ও  বট্ একরত্র,  োজভবন হইরত, েয় লে দে্রক  

সমরে জলজনীয় সবযোমর্যোরন উড্ডীন হরয়ন। এবং প্রোয় ১৪,০০০ চেট ঊরব্ উরিন। 

ইহো  পর  সবযোমর্যোনোর োহণ বে সি োি  র্চটরত লোচগল। চকন্তু অচধকোংেই 

আরমোরদ  জনয। জবজ্ঞোচনক তত্ত্ব প ীেোথ্ র্যোাঁহো ো আকোে-পরথ চবি ণ কচ য়োরেন, 

তন্মরধয ১৮০৪ সোরল গোই লুসোরক  আর োহণই চবরেষ্ চবখযোত। চতচন একোকী ২৩,০০০ 
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চেট ঊরব্ উচিয়ো নোনোচবধ জবজ্ঞোচনক তরত্ত্ব  মীমোংসো কচ য়োচেরলন। ১৮৩৬ সোরল গ্রীন 

এবং হলণ্ড সোরহব, পরন  চদবরস  খোদযোচদ সবলুরন তুচলয়ো লইয়ো, ইংলণ্ড হইরত 

গগনোর োহণ কর ন। তোাঁহো ো সমুর পো  হইয়ো, আিো  র্ণ্টো  মরধয জর্ম্্োনী  অন্তগ্ত 

উইলবগ্ নোমক নগর   চনকট অবত ণ কর ন। গ্রীন অচত প্রচসর্দ্ গগন পর্্যযটক চেরলন। 

চতচন প্রোয় িতুর্দ্্ে েত বো  গগনোর োহণ কচ য়োচেরলন। চতনবো , বোয়ুপরথ সমুরপো  

হইয়োচেরলন-অতএব, কচলরু্যরগও  োমোয়রণ  জদববলসম্পন্ন কোর্্যযসকল পুনঃ সম্পোচদত 

হইরতরে। গ্রীন দুইবো  সমুরমরধয পচতত হরয়ন-এবং সকৌেরল প্রোণ েো কর ন। চকন্তু 

সবোধ হয়, সজম স রলে  অরপেো সকহ অচধক ঊরব্ উচিরত পোর ন নোই। চতচন ১৮৬২ 

সোরল উল্বহ্োমটন হইরত উড্ডীন হইয়ো প্রোয় সোত মোইল ঊরব্ উচিয়োচেরলন। চতচন 

বহুেতবো  গগরনোপচ  ভ্রমণপূব্ক, বহুচবধ জবজ্ঞোচনক তরত্ত্ব  প ীেো কচ য়োচেরলন। 

সম্প্রচত আরমচ কো  গগন-পর্্যযটক ওয়োইজ সোরহব, সবযোমর্যোরন আরমচ কো হইরত 

আট লোচণ্টক মহোসোগ  পো  হইয়ো ইউর োরপ আচসবো  কল্পনোয়, তোহো  র্যথোরর্যোগয 

উরদযোগ কচ য়ো র্যোত্রো কচ য়োচেরলন। চকন্তু সমুররোপচ  আচসবো  পূরব্ বোতযোমরধয পচতত 

হইয়ো অবত ণ কচ রত বোধয হইয়োচেরলন। চকন্তু সোহস অচত ভয়োনক! 

পোিকচদরগ  অদৃরি সহসো সর্য গগন-পর্্যযটক সুখ র্চটরব, এমত সবোধ হয় নো, এজনয 

গগন-পর্্যযটরক ো আকোরে উচিয়ো চকরূপ সদচখয়ো আচসয়োরেন, তোহো তোাঁহোচদরগ  প্রণীত 

পুস্তকোচদ হইরত সংগ্রহ কচ য়ো এস্থরল সচন্নরবে কচ রল সবোধ হয়, পোিরক ো অসন্তুি 

হইরবন নো। সমুর নোমচট সকবল জলসমুরর  প্রচত বযবহৃত হইয়ো থোরক; চকন্তু সর্য বোয়ু 

কত্ৃ্তক পৃচথবী পচ রবচিত, তোহোও সমুরচবরেষ্, জলসমুর হইরত ইহো বৃহত্ত । আম ো এই 

বোয়বীয় সমুরর  তলি  জীব। ইহোরতও সমরর্  উপিীপ, বোয়ু  সস্রোতঃ প্রভৃচত আরে। 

তচিষ্রয় চকেু জোচনরল েচত নোই। 

সবযোমর্যোন অল্প উচ্চ চগয়োই সমর্সকল চবদীণ্ কচ য়ো উরি। সমরর্  আব রণ পৃচথবী 

সদখো র্যোয় নো, অথবো কদোচিৎ সদখো র্যোয়। পদতরল অচচ্ছন্ন, অনন্ত চিতীয় বসুে োবৎ 

সমর্জোল চবস্তৃত। এই বোষ্পীয় আব রণ ভূরগোলক আবৃত; র্যচদ গ্রহোন্তর  জ্ঞোনবো্  জীব 

থোরক, তরব তোহো ো পৃচথবী  বোষ্পীয়োব ণই সদচখরত পোয়; পৃচথবী তোহোচদরগ  প্রোয় 
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অদৃেয। তদ্রূপ আম োও বৃহস্পচত প্রভৃচত গ্রহগরণ  স ৌরপ্রদীপ্ত, স ৌরপ্রচতর্োতী, বোষ্পীয় 

আব ণ সদচখরত পোই। আধুচনক সজযোচতচব্দ গরণ  এইরূপ অনুমোন। 

এইরূপ পৃচথবী হইরত সম্বে চহত হইয়ো, সমর্ময় জগরত  উপর  চস্থত হইয়ো সদখো 

র্যোয় সর্য, সব্ত্র জীবেূনয, েেেূনয, গচতেূনয, চস্থ  নী ব। মস্তরকোপর  আকোে অচত 

চনচবে নীল-রস নীচলমো আশ্চর্্যয। আকোে বস্তুতঃ চি োেকো -উহো  বণ্ গভী  কৃষ্ণ। 

অমোবসযো   োরত্র প্রদীপেূনয গৃহমরধয সকল িো  ও গবোে রুর্দ্ কচ য়ো থোচকরল সর্যরূপ 

অেকো  সদচখরত পোওয়ো র্যোয়, আকোরে  প্রকৃত বণ্ তোহোই। তন্মরধয স্থোরন স্থোরন 

নেত্রসকল প্রিণ্ড জ্বোলোচবচেি। চকন্তু তদোরলোরক অনন্ত আকোরে  অনন্ত অেকো  চবনি 

হয় নো-রকন নো, এই সকল প্রদীপ বহুদূ চস্থত। তরব সর্য আম ো আকোেরক অেকো ময় 

নো সদচখয়ো উজ্জ্বল সদচখ, তোহো  কো ণ বোয়ু। সকরলই জোরনন, সূর্্যযোরলোক সপ্তবণ্য়। 

স্ফচটরক  িো ো বণ্গুচল পৃথক্ ক ো র্যোয়-সপ্ত বরণ্  সংচমেরণ সূর্্যযোরলোক । বোয়ু জে 

পদোথ্, চকন্তু বোয়ু আরলোরক  পথ স োধ কর  নো। বোয়ু সূর্্যযোরলোরক  অনযোনয বরণ্  পথ 

েোচেয়ো সদয়, চকন্তু নীলবণ্রক রুর্দ্ কর । রুর্দ্ বণ্, বোয়ু হইরত প্রচতহত হয়। সসই সকল 

প্রচতহত বণ্োত্মক আরলোক-র খো আমোরদ  িেুরত প্ররবে ক োয়, আকোে উজ্জ্বল 

নীচলমোচবচেি সদচখ-অেকো  সদচখ নো।* চকন্তু র্যত ঊরব্ উিো র্যোয়, বোয়ুস্ত  তত েীণত  

হয়, গোগচনক উজ্জ্বল নীলবণ্ েীণত  হয়; আকোরে  কৃষ্ণত্ব চকেু চকেু সসই আব ণ সভদ 

কচ য়ো সদচখরত পোওয়ো র্যোয়। এই জনয ঊব্রলোরক গোঢ় নীচলমো। 

চের  এই গোঢ় নীচলমো-পদতরল, তুে েৃেচবচেি পব্তমোলোয় সেোচভত সমর্রলোক-

সস পব্তমোলোও বোষ্পীয়-রমরর্  পব্ত-পব্রত  উপ  পব্ত, তদুপচ  আ ও পব্ত-

সকহ বো কৃষ্ণমধয, পোব্রদে স ৌরর  প্রভোচবচেি-রকহ বো স ৌর্োত, সকহ সর্যন সবত প্রস্ত -

চনচর্ম্্ত, সকহ সর্যন হী ক-চনচর্ম্্ত। এই সকল সমরর্  মধয চদয়ো সবযোমর্যোন িরল। তখন, 

নীরি সমর্, উপর  সমর্, দচেরণ সমর্, বোরম সমর্, সর্ম্ুরখ সমর্, পশ্চোরত সমর্। সকোথোয় 

চবদুযৎ িমচকরতরে, সকোথোও িে বচহরতরে, সকোথোও বৃচি হইরতরে, সকোথোও ব ে 

পচেরতরে। মসূ  ে্  চবল একবো  একচট সমর্গভ্স্থ  ন্ধ্র চদয়ো সবযোমর্যোরন গমন 

কচ য়োচেরলন; তোাঁহো  কৃত বণ্নো পোি কচ য়ো সবোধ হয়, সর্যমন মুরের   পরথ পব্তমধয 
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চদয়ো, বোষ্পীয় েকট গমন কর , তোাঁহো  সবযোমর্যোন সমর্মধয চদয়ো, সসইরূপ পরথ গমন 

কচ য়োচেল। 

এই সমর্রলোরক সূরর্্যযোদয় এবং সূর্্যযোস্ত অচত আশ্চর্্যয দৃেয-ভূরলোরক তোহো  সোদৃেয 

অনুচমত হয় নো। সবযোমর্যোরন আর োহণ কচ য়ো অরনরক এক চদরন দুইবো  সূর্্যযোস্ত 

সদচখয়োরেন। এবং সকহ সকহ এক চদরন দুইবো  সূরর্্যযোদয় সদচখয়োরেন। একবো  সূর্্যযোরস্ত  

প   োচত্রসমোগম সদচখয়ো, আবো  তরতোচধক ঊরব্ উচিরল চিতীয় বো  সূর্্যযোস্ত সদখো র্যোইরব 

এবং একবো  সূরর্্যযোদয় সদচখয়ো, আবো  চনরম্ন নোচমরল সসই চদন চিতীয় বো  সূরর্্যযোদয় 

অবেয সদখো র্যোইরব। 

সবযোমর্যোন হইরত র্যখন পৃচথবী সদখো র্যোয়, তখন উহো চবস্তৃত মোনচিরত্র  নযোয় সদখোয়; 

সব্ত্র সমতল–অিোচলকো, বৃে, উচ্চভূচম এবং অরল্পোন্নত সমর্ও, সর্যন সকলই অনুচ্চ, 

সকলই সমতল, ভূচমরত চিচত্রতবৎ সদখোয়। নগ সকল সর্যন েুর েুর গচিত প্রচতকৃচত, 

িচলয়ো র্যোইরতরে সবোধ হয়। বৃহৎ জনপদ উদযোরন  মত সদখোয়। নদী সবত সূত্র বো উ রগ  

মত সদখোয়। বৃহৎ অণ্বর্যোনসকল বোলরক  রীেো  জনয চনচর্ম্্ত ত ণী  মত সদখোয়। 

র্যোাঁহো ো লণ্ডন বো পোচ স নগ ী  উপ  উিোন কচ য়োরেন, তোাঁহো ো দৃেয সদচখয়ো মুগ্ধ 

হইয়োরেন,-তোাঁহো ো প্রেংসো কচ য়ো েু োইরত পোর ন নোই। সলে  সোরহব চলচখয়োচেরলন 

সর্য, চতচন লণ্ডরন  উপ  উচিয়ো এককোরল চত্রে লে মনুরষ্য  বোস-গৃহ নয়নরগোি  

কচ য়োচেরলন।  োচত্রকোরল মহোনগ ীসকরল   োজপথস্থ দীপমোলোসকল অচত  মণীয় 

সদখোয়। 

র্যোাঁহো ো পব্রত আর োহণ কচ য়োরেন, তোাঁহো ো জোরনন সর্য, র্যত ঊরব্ উিো র্যোয়, তত 

তোরপ  অল্পতো। চেমলো, দো চজচলং প্রভৃচত পোবত্্তয স্থোরন  েীতলতো  কো ণ এই, এবং 

এই জনয চহমোলয় তুষ্ো মচণ্ডত। (আশ্চরর্্যয  চবষ্য় সর্য, চহমরক ভো তবষ্্ীয় কচব “এরকো 

চহ সদোরষ্ো গুণসচন্নপোরত” চবরবিনো কচ য়োচেরলন, আধুচনক  োজপুরুরষ্ ো, তোহোরকও গুণ 

চবরবিনো কচ য়ো তথোয়  োজধোনী সংস্থোপন কচ য়োরেন।) সবযোমর্যোরন আর োহণ কচ য়ো 

ঊরব্ উিোন কচ রলও ঐরূপ ররম চহরম  আচতের্যয অনুভূত হয়। তোপ, তোপমোন র্যরে  

িো ো চমত হইয়ো থোরক। র্যে ভোরগ ভোরগ চবভি। মনুষ্যরেোচণত চকেু উষ্ণ, তোহো  পচ মোণ 
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৯৮ ভোগ। ২১২ ভোগ তোরপ জল বোষ্প হয়। ৩২ ভোগ তোরপ জল তুষ্ো ত্ব প্রোপ্ত হয়। (তোরপ 

জল তুষ্ো  হয়, এ সকো্  কথো? বোস্তচবক তোরপ জল তুষ্ো  হয় নো, তোপোভোরবই হয়। ৩২ 

ভোগ তোপ, জরল  স্বোভোচবক তোরপ  অভোববোিক।) 

পূরব্ চবজ্ঞোনচবদ গরণ  সংস্কো  চেল সর্য, ঊরব্ চতন েত চেট প্রচত এক ভোগ তোপ 

করম। অথ্োৎ চতন েত চেট উচিরল এক ভোগ তোপহোচন হইরব-েয় েত চেট উচিরল দুই 

ভোগ তোপ কচমরব–ইতযোচদ। চকন্তু সলে  সোরহব বহুবো  প ীেো কচ য়ো চস্থ  কচ য়োরেন 

সর্য, ঊরব্ তোপহোচন এরূপ একচট স ল চনয়মোনুগোমী নরহ। অবস্থোচবরেষ্ তোপহোচন  লোর্ব 

সগৌ ব র্চটয়ো থোরক। সমর্ থোচকরল, তোপহোচন অল্প হয়-কো ণ, সমর্ তোপর োধক এবং 

তোপগ্রোহক। আবো  চদবোভোরগ সর্যরূপ তোপহোচন র্রট,  োরত্র সসরূপ নরহ। সলে  সোরহরব  

প ীেো  েল চনম্নচলচখত মত-  

ভূচম হইরত হোজো  চেট পর্্যযন্ত সমর্োচ্ছনোবস্থোয় তোপহোচন  পচ মোণ ৪.৫ ভোগ, সমর্ 

নো থোচকরল ৬.২ ভোগ, দে হোজো  চেট পর্্যযন্ত, সমর্োচ্ছন্নোবস্থোয় ২.২ ভোগ, সমর্ নো 

থোচকরল ২ ভোগ। চবে হোজো  চেট ঊরব্, সমর্োচ্ছরন্ন ১.১ ভোগ, সমর্ েূরনয ১.২ ভোগ। চত্রে 

হোজো  চেট ঊরব্ সমোট ৬.২ ভোগ তোপহ্রোস প ীচেত হইয়োচেল ইতযোচদ। তোপহ্রোস সহতু 

ঊরব্ স্থোরন স্থোরন তুষ্ো -কণো (Snow) দৃি হয়; এবং সবযোমর্যোন কখন কখন তন্মরধয পচতত 

হয়। ঊরব্ েীতোচধকয, অরনক সমরয় র্যোনোর োহীচদরগ  কিক  হইয়ো উরি-এমন চক, 

অরনক সমরয় হোত পো অবে হয়, এবং সিতনো অপহৃত হয়। 

ঊরব্ তোপোভোরব  কো ণ, তপ্ত বো তোপয সোমগ্রী  অভোব। স ৌর ভূরম সর্যমন প্রখ , 

ঊরব্ ব ং তরতোচধক প্রখ ত  সবোধ হয়। চকন্তু তোহোরত চক তপ্ত হইরব? ভূচম অচত দূর , 

বোয়ু অচতেীণ,-অল্পপচ মোণু। দে বো চট তূলো  বস্তো উপপচ   োচখয়ো সদচখরবন-উপচ স্থ 

তূলো  ভোর , চনম্নস্থ বস্তো  তূলো গোঢ়ত  হইয়োরে। সতমচন চনম্নস্থ বোয়ুই গোঢ়-উপচ স্থ বোয়ু 

েীণ। প ীেো িো ো চস্থ  হইয়োরে সর্য-এক ইচঞ্চ দীর্্ প্ররস্থ, এরূপ ভূচম  উপর  সর্য ভো , 

তোহো  পচ মোণ সোরে সোত সস । আম ো মস্তরক  উপ  অহ হঃ এই ভো  বহন 

কচ রতচে-তর্জ্নয সকোন পীেো সবোধ কচ  নো সকন? উত্ত  “অগোধজলসঞ্চো ী” মৎসয 

উপচ স্থ বোচ  োচে  ভোর  পীচেত হয় নো সকন? উপচ স্থ বোয়ুস্ত সমূরহ  ভোর  চনম্নস্থ 
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বোয়ুস্ত সকল র্নীভূত-র্যত ঊরব্ র্যোওয়ো র্যোয়, বোয়ু তত েীণ হইরত থোরক। 

গগনপর্্যযটরক ো ইহো প ীেো কচ য়ো জোচনয়োরেন, গুরুতো অনুসোর  ৩॥ মোইল ঊরব্  

মরধযই অরর্্দ্ক বোয়ু আরে; এবং পোাঁি েয় মোইরল  মরধযই সমুদোয় বোয়ু  চতন ভোরগ  

দুই ভোগ আরে। এই জনয ঊরব্ উচিরত সগরল, চনবোসপ্রবোরস  জনয অতযন্ত কি হয়। 

মসূ  ফ্লোমোচ য়াঁ দে সহস্র চেট ঊরব্ উচিয়ো, প্রথম বোর , সর্যরূপ কি অনুভূত 

কচ য়োচেরলন, তোহো  বণ্নো এইরূপ কচ য়োরেন, র্যথো-  

“সোতটো বোচজরত এক সপোয়ো থোচকরত আমো  ে ী মরধয এক অপূব্ আভযন্তচ ক 

েীতলতো অনুভূত কচ রত লোচগলোম। তৎসচহত তন্দ্রো আচসল। করি চনবোস সেচলরত 

লোচগলোম। কণ্মরধয সেোাঁ সেোাঁ েে হইরত লোচগল এবং আধ চমচনট কোল, আমো  হৃররোগ 

উপচস্থত হইল। কণ্ঠ শুে হইল। আচম এক পোত্র জল পোন কচ লোম-তোহোরত উপকো  সবোধ 

হইল। সর্য সবোতরল জল চেল-তোহো চেচপ খুচলবো  সমরয়, সর্যমন েযোরম্পরন  সবোতরল  

চেচপ সেরে সবরগ উচিয়ো পরে, জরল  সবোতরল  চেচপ খুচলরত সসইরূপ হইল। ইহো  

কো ণ সহরজই বুিো র্যোইরত পোর । তখন আমোচদরগ  মস্তরক  উপ  বোয়ু, এক ভোগ কম 

হইয়োচেল। র্যখন সবোতরল চেচপ আাঁচটয়ো গগরন র্যোত্রো কচ য়োচেলোম, তখনকো  অরপেো 

এখনকো  বোয়ু  ভো  এক ভোগ কম হইয়োচেল | ” 

দুই একবো  গগন-মোরগ্ র্যোতোয়োত কচ রল এ সকল কি সহয হইয়ো আইরস, চকন্তু 

অচধক ঊরব্ উচিরল সচহষু্ণ বযচি ও কি হয়। সলে  সোরহব এ সকল করি চবরেষ্ সচহষু্ণ 

চেরলন, চকন্তু েয় মোইল ঊরব্ উচিয়ো চতচনও সিতনোেূনয ও মুমূষ্ু্ হইয়োচেরলন। ২৯, ০০০ 

চেট উপর  উচিরল প , তোাঁহো  দৃচি অস্পি হইয়ো আইরস। চকয়ৎেণ পর  চতচন আ  

তোপমোন র্যরে  পো দ-স্তা অথবো র্চে  কোাঁটো সদচখরত সেম হইরলন নো। সটচবরল  

উপ  এক হোত  োচখরলন। র্যখন সটচবরল  উপ  হোত  োচখরলন, তখন হস্ত সমূ্পণ্ সবল; 

চকন্তু তখনই সস হোত আ  উিোইরত পোচ রলন নো-তোহো  েচি অন্তচহ্তো হইয়োচেল। তখন 

সদচখরলন, চিতীয় হস্তও সসই দেোপন্ন হইয়োরে। অবে। তখন একবো  গোত্রোরলোেন 

কচ রলন; গোত্র িোলনো কচ রত পোচ রলন, চকন্তু সবোধ হইল, সর্যন হস্ত-পদোচদ নোই। ররম 

এইরূরপ তোাঁহো  সকল অে অবে হইয়ো পচেল; ভিগ্রীরব  নযোয় মস্তক লচম্বত হইয়ো 
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পচেল, এবং দৃচি এরকবোর  চবলুপ্ত হইল। এইরূরপ চতচন অকিোৎ মৃতুয  আেঙ্কো 

কচ রতচেরলন, এমত সমরয় হিোৎ তোাঁহো  জিতনযও চবলুপ্ত হইল। পর  সবযোমর্যোরন  

“সো চথ”  থ নোমোইরল চতচন পুনব্ো  জ্ঞোন প্রোপ্ত হইরলন। 

 থ নোমোইল চক প্রকোর ? সবযোমর্যোরন  গচতও চিচবধ, প্রথম ঊরব্ হইরত অধঃ বো 

অধঃ হইরত ঊরব্ । চিতীয়, চদগন্তর ; সর্যমন েকটোচদ অচভলচষ্ত চদরক র্যোয়, সসইরূপ। 

সবযোমর্যোন অচভলচষ্ত চদগন্তর  িোলনো ক ো এ পর্্যযন্ত মনুরষ্য  সোধযোয়ত্ত হয় নোই-িোলক 

মরন কচ রল, উত্তর , পচশ্চরম, বোরম বো দচেরণ, সর্ম্ুরখ বো পশ্চোরত র্যোন িোলোইরত পোর ন 

নো। বোয়ুই ইহো  র্যথোথ্ সো চথ, বোয়ুসো চথ সর্য চদরক লইয়ো র্যোয়, সবযোমর্যোন সসই চদরক 

িরল। চকন্তু ঊব্োধঃ গচত মনুরষ্য  আয়ত্ত। সবযোমর্যোন লরু্ কচ রত পোচ রলই ঊরব্ উচিরব 

এবং পোব্বত্্তী বোয়ু  অরপেো গুরু কচ রত পোচ রলই নোচমরব। সবযোমর্যোরন  “ রথ” 

কতকটো বোলুকো সবোিোই থোরক; তোহো  চকয়দংে চনচেপ্ত কচ রলই পূব্োরপেো লরু্তো 

সম্পোচদত হয়-তখন সবযোমর্যোন আ ও ঊরব্ উরি। এইরূরপ ইচ্ছোররম ঊরব্ উিো র্যোয়। 

আ  সর্য লরু্ বোয়ু কত্ৃ্তক সবলুন পচ পূচ ত থোকোয় তোহো গগনমণ্ডরল উচিরত সেম, তোহো  

চকয়দংে চনগ্ত কচ রত পোচ রলই উহো নোরম। ঐ বোয়ু চনগ্ত কচ বো  জনয সবযোমর্যোরন  

চের োভোরগ একচট চের থোরক। সসই চের সি োি  আবৃত থোরক, চকন্তু তোহো  আব রণ 

একচট দচে বোাঁধো থোরক; সসই দচে ধচ য়ো টোচনরলই লরু্ বোয়ু বোচহ  হইয়ো র্যোয়; সবযোমর্যোন 

নোচমরত থোরক। 

চদগন্তর  গচত মনুরষ্য  সোধযোয়ত্ত নরহ বরট, চকন্তু মনুষ্য বোয়ু  সোহোর্যয অবলম্বন 

কচ রত সেম। আশ্চরর্্যয  চবষ্য় এই সর্য, চভন্ন চভন্ন স্তর  চভন্ন চভন্ন চদগচভমুরখ বোয়ু বচহরত 

থোরক। র্যখন সবযোমোর োহী ভূচম  উপর  দচেণ বোয়ু সদচখয়ো, র্যোনোর োহণ কচ রলন, তখনই 

হয়ত, চকয়র্দ্ূ  উচিয়ো সদচখরলন সর্য, বোয়ু উত্তর ; আ ও উচিরল হয়ত সদচখরবন সর্য, বোয়ু 

পূরব্, চক পুনশ্চ দচেরণ ইতযোচদ। সকো্  স্তর  সকো্  সমরয় সকো্  চদরক বোয়ু বরহ, ইহো 

র্যচদ মনুরষ্য  জোনো থোচকত, তোহো হইরল সবযোমর্যোন মনুরষ্য  আজ্ঞোকো ী হইত। র্যোাঁহো ো 

সুিতু , তোাঁহো ো কখন কখন বোয়ু  গচত অবধোচ ত কচ য়ো সস্বচ্ছোররম গগন পর্্যযটন 

কচ য়োরেন। ১৮৬৮ সোরল  আগি মোরস মসূ  চতসোন্দ  কোরলো নগ  হইরত সনপু্তযন 

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নোমক সবলুরন গগনোর োহণ কর ন। িোচ  হোজো  চেট ঊরব্ উচিয়ো সদচখরলন সর্য, 

তোাঁহোচদরগ  গচত উত্ত  সমুরর। অপ োরে এইরূপ তোাঁহো ো অকিোৎ অচনচ্ছো  সচহত, 

অনন্ত সোগর   উপ  র্যোত্রো কচ রলন। চকন্তু তখন উপোয়োন্ত  চেল নো। এই সঙ্করট তোাঁহো ো 

সদচখরলন সর্য, চনরম্ন সমর্সকল দচেণগোমী। তখন তোাঁহো ো চনচশ্চন্ত হইয়ো সমুরচবহোর  

িচলরলন। এইরূরপ তোাঁহো ো ২১ মোইল পর্্যযন্ত সমুররোপর  বোচহ  হইয়ো র্যোন। তোহো  প  

লরু্ বোয়ু চনগ্ত কচ য়ো চদয়ো, নীরি নোরমন। বোয়ু  সসই চনম্ন স্তর  দচেণ-বোয়ু পোইয়ো 

তৎকত্ৃ্তক বোচহত হইয়ো পুনব্ো  ভূচম  উপর  আরসন। চকন্তু দুবু্চর্দ্বেতঃ অবত ণ কর ন 

নো। তো  প  সেযো হইয়ো অেকো  হইল। বোরষ্প  গোঢ়তোবেতঃ চনরম্ন ভূতল সদখো 

র্যোইরতচেল নো। এমত অবস্থোয় তোাঁহো ো সকোথোয় র্যোইরতচেরলন, তোহো জোচনরত পোর ন নোই। 

অকিোৎ চনম্ন হইরত গাী  সমুর-করল্লোল উচিত হইল। তখন অেকোর  পুনব্ো  অনন্ত 

সোগর োপর  চবি ণ কচ রতরেন জোচনরত পোচ য়ো, তোাঁহো ো আবো  চনরম্ন নোচমরলন। আবো  

দচেণ-বোয়ু  সোহোরর্যয ভূচম প্রোপ্ত হইরলন। 

উত্ত সমুরর চবি ণকোরল তোাঁহো ো করয়কচট অদু্ভত েোয়ো সদচখয়োচেরলন। সদচখরলন 

সর্য, সমুরর সর্য সকল বোষ্পীয়োচদ জোহোজ িচলরতচেল, ঊরব্ সমর্মরধয তোহো  প্রচতচবম্ব। 

সমর্মরধয সতমচন সমুর চিচত্রত হইয়োরে-রসই চিচত্রত সমুরর সতমচন প্রকৃত জোহোরজ  নযোয় 

েোয়ো  জোহোজ িচলরতরে। সসই সকল জোহোরজ  তলরদে ঊরব্, মোস্তুল চনরম্ন; চবপ ীত 

ভোরব জোহোজ িচলরতরে। সমর্ োচে বৃহর্দ্প্ণস্বরূপ সমুররক প্রচতচবচম্বত কচ য়োচেল। 

মসু  ফ্লোমোচ য়াঁ আ  একচট আশ্চর্্যয প্রচতচবম্ব সদচখয়োচেরলন। চদবোভোরগ, প্রোয় পোাঁি 

সহস্র চেট ঊরব্ আর োহণ কচ য়ো সদচখরলন, তোাঁহোচদরগ  প্রোয় েত চেট মোত্র দূর  চিতীয় 

একচট সবলুন িচলয়োরে। আ ও সদচখরলন সর্য, সসই চিতীয় সবলুনচট  আকৃচত তোাঁহোচদরগ  

সবলুরন ই আকৃচত, সর্যমন তোাঁহোচদরগ  সবলুরন  চনরম্ন “ থ” রু্যি চেল, এবং তোহোরত 

র্যোাঁহো ো দুই জন আর োহী বচসয়োচেরলন, চিতীয় সবলুরনও সসইরূপ  থ, এবং সসইরূপ দুই 

জন আর োহী! আ ও চবচিত হইয়ো সদচখরলন সর্য, সসই দুই জন আর োহী  অবয়ব-

তোাঁহোচদরগ ই অবয়ব! তোাঁহো োই সসই চিতীয় সবলুরন বচসয়ো আরেন। একচট সবলুরন 

সর্যখোরন র্যোহো চেল-রর্যখোরন সর্য দচে, সর্যখোরন সর্য সূতো, সর্যখোরন সর্য র্যে, চিতীয় সবলুরন 
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চিক তোহোই আরে, ফ্লোমোচ য়াঁ দচেণ হরস্তোত্তলন কচ রলন-রভৌচতক ফ্লোমোচ য়াঁ বোম 

হরস্তোত্তলন কচ ল। তোাঁহো  সেী একটো পতোকো উেোইরলন-রভৌচতক সেী একটো তদ্রূপ 

পতোকো উেোইল। 

আ ও চবিরয়  চবষ্য় এই সর্য, সস সভৌচতক সবযোমর্যোরন  সভৌচতক  রথ  িতুঃপোরব্ 

অপূব্ সজযোচতর্ম্্য় মণ্ডলসকল প্রচতভোত হইরতচেল। মরধয হচ ৎ সবতোভ মণ্ডল, তন্মরধয 

 থ। তৎপোরব্ েীণ নীল মণ্ডল; তোহো  বোচহর  হচ রোবণ্ মণ্ডল, তৎপর  কচপে  িোভ 

মণ্ডল, সেরষ্ অতসীকুসুমবৎ বণ্; তোহো ররম েীণত  হইয়ো সমরর্  সরে চমেোইয়ো 

চগয়োরে। 

এই বৃত্তোন্ত বুিোইবো  স্থোন এই েুর প্রবরে  মরধয হইরত পোর  নো। ইহো বচলরলই 

র্যরথি হইরব সর্য, ইহো জলবোরষ্প  উপ  প্রচতরসৌ চবম্ব** মোত্র। 

গগনপরথ পোচথ্ব েে সহরজ গমন কর , চকন্তু সকল সমরয় নরহ, এবং সকল েরে  

গচত তুলযরূপ নরহ। সমর্োচ্ছরন্ন েের োধ র্রট। সলে  সোরহব িোচ  মোইল ঊব্ হইরত 

স লওরয় সেরণ  েে শুচনরত পোইয়োচেরলন। এবং চবে হোজো  চেট উপর  থোচকয়ো 

কোমোরন  েে শুচনয়োচেরলন। একচট েুর কুক্কুর    ব দুই মোইল উপ  হইরত শুচনরত 

পোইয়োচেরলন, চকন্তু িোচ  হোজো  চেট উপর  থোচকয়ো বহুসংখযক মনুরষ্য  সকোলোহল 

শুচনরত পোন নোই। মসূ  ফ্লোমোচ য়াঁ আকোে হইরত ভূমণ্ডরল  বোদয শুচনরত পোইরতন। তোাঁহো  

সবোধ হইত, সর্যন সমর্মরধয সক সেীত কচ রতরে। 

অরনরকই অবগত আরেন সর্য, র্যখন পোচ স অবরুর্দ্ হয়, তখন সবযোমর্যোনরর্যোরগ 

পোচ স হইরত গ্রোময প্ররদরে ডোক র্যোইত। চেচেত পো োবতসকল সসই সকল সবযোমর্যোরন 

িচেয়ো র্যোইত; তোহোরদ  পুরচ্ছ উত্ত  বোাঁচধয়ো চদরল লইয়ো চেচ য়ো আচসত। লরু্তো  

অনুর োরধ সসই সকল পত্র েরটোগ্রোরে  সোহোরর্যয অচত েুরোকোর  চলচখত হইত-অচত বৃহৎ 

পত্র এক ইচঞ্চ  মরধয সমোচবি হইত। পচেবো  সমরয় অনুবীেণ বযবহো  কচ রত হইত। 

স্থোনোভোববেতঃ এই সকৌতুকোবহ তত্ত্ব আম ো সচবস্তোর  চলচখরত পোচ লোম নো। 

উপসংহো কোরল বিবয সর্য, সবযোমর্যোন এখনও সোধো রণ  গমনোগমরন  উপরর্যোগী 

বো র্যরথচ্ছ চবহোর   উপোয়স্বরূপ হয় নোই। সলে  সোরহব বরলন সর্য, সবলুরন  িো ো সস 
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উরর্দ্েয চসর্দ্ হইরব নো; র্যোনোন্ত  ইহো  িো ো সূচিত হইরত পোর ; র্যোনোন্ত  সূচিত নো হইরল 

সস আেো পূণ্ হইরব নো। মনুষ্য কখন উচেরত পোচ রব চক নো, মসূ  ফ্লোমোচ য়াঁ এই তরত্ত্ব  

সচবস্তোর  আরলোিনো কচ য়ো চসর্দ্োন্ত কচ য়োচেরলন সর্য, এক চদন মনুষ্যগণ অবেয 

পেীচদরগ  নযোয় উচেরত পোচ রব; চকন্তু আত্মবরল নরহ। র্যখন মনুষ্য, পে বো পেবৎ র্যে 

প্রস্তুত কচ য়ো, বোষ্পীয় বো জবদুযচতক বরল তোহো সঞ্চোলন কচ রত পোচ রব, তখন মনুরষ্য  

চবহেপদপ্রোচপ্ত  সাোবনো। সদরলোম নোমক একজন ে োসী একচট মৎসযোকো  সবলুন 

কল্পনো কচ য়োরেন; চতচন চবরবিনো কর ন, তৎসোহোরর্যয মনুষ্য র্যরথচ্ছো আকোে-পরথ 

র্যোতোয়োত কচ রত পোচ রব। চকন্তু সস র্যে হইরত এ পর্্যযন্ত সকোন েরলোদয় হয় নোই বচলয়ো, 

আম ো তোহো  বণ্নোয় প্রবৃত্ত হইলোম নো। 

  

———————— 

* সকহ সকহ বরলন সর্য, বোয়ুমধযস্থ জলবোষ্প হইরত প্রচতহত নীল  চির খোই 

আকোরে  উজ্জ্বল নীচলমো  কো ণ। 

** Ant’ helia.  
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চঞ্চল জগৎ 

The Universe in motion 
  

সি োি  মনুরষ্য  সবোধ এই সর্য, গচত জগরত  চবকৃত অবস্থো; চস্থ তো জগরত  

স্বোভোচবক অবস্থো। চকন্তু চবরেষ্ অনুধোবন কচ রল বুিো র্যোইরব সর্য, গচতই স্বোভোচবক অবস্থো; 

চস্থ তো সকবল গচত  স োধ মোত্র। র্যোহো গচতচবচেি, কো ণবেতঃ তোহো  গচত  স োধ হইরল, 

তোহো  অবস্থোরক আম ো চস্থ তো বো চস্থচত বচল। সর্য চেলোখণ্ড বো অিোচলকোরক অিল 

চবরবিনো কচ রতচে, বোস্তচবক তোহো মোধযোকষ্্রণ  বরল গচতচবচেি; চনম্নস্থ ভূচম তোহো  

গচত স োধ কচ রতরে বচলয়ো, তোহোরক চস্থ  বচলরতচে। এ চস্থ তোও কোল্পচনক; পৃচথবীতলস্থ 

অনযোনয বস্তু  সরে তুলনো কচ য়ো বচলরতচে সর্য, এই পব্ত বো এই অিোচলকো অিল, 

গচতেূনয-বস্তুতঃ উহো  সকহই অিল বো গচতেূনয নরহ, পৃচথবী  উপর  থোচকয়ো উহো 

পৃচথবী  সরে আবত্্তন কচ রতরে। সূ্ষ্ম  চবরবিনো কচ রত সগরল জগরত চকেু গচতেূনয 

নরহ। 

চকন্তু সস কথো েোচেয়ো সদওয়ো র্যোক্। র্যোহো পৃচথবী  গচতরত গচতচবচেি, তোহোরক িঞ্চল 

বচলবো  প্ররয়োজন কর  নো। তথোচপও পৃচথবীরত এমত সকোন বস্তু নোই, সর্য মুহূত্্তজনয চস্থ ।  

িোচ  পোরব্ িোচহয়ো সদখ, বোয়ু বচহরতরে, বৃেপত্রসকল নোচিরতরে, জল িচলরতরে, 

জীবসকল চনজ চনজ প্ররয়োজন সম্পোদনোথ্ চবি ণ কচ রতরে। প ন্তু ইহো  মরধযও সকোন 

সকোন বস্তু গচতেূনয সদখো র্যোইরতরে। চকন্তু মোধযোকষ্্রণ বো অনয প্রকোর  রুর্দ্ বোচহযক গচত 

চভন্ন, ঐ সকল বস্তু  অনয গচত আরে। সসই সকল গচত আভযন্তচ ক। 

বস্তুমোরত্র ই চকয়ৎপচ মোরণ তোপ আরে। র্যোহোরক েীতল বচল, তোহো বস্তুতঃ তোপেূনয 

নরহ। তোরপ  অল্পতোরকই েীতলতো বচল, তোরপ  অভোব চকেুরতই নোই। সর্য তুষ্ো খরণ্ড  

স্পরে্ অেরচ্ছরদ  সেেোনুভব কচ রত হয়, তোহোরতও তোরপ  অভোব নোই-অল্পতো মোত্র। 

র্যোহোরক তোপ বচল, তোহো প মোণুগরণ  আরন্দোলন মোত্র। সকোন বস্তু  প মোণুসকল 

প স্পর   িো ো আকৃি এবং সন্তোচেত হইরল, তোহো ত েবৎ আরন্দোচলত হইরত থোরক। 
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সসই চরয়োই তোপ। সর্যখোরন সকল বস্তুই তোপরু্যি, সসখোরন সকল বস্তু  প মোণুই অহ হ 

প স্প  কত্ৃ্তক আকৃি, সন্তোচেত এবং সঞ্চোচলত। অতএব পৃচথবীস্থ সকল বস্তুই 

আভন্তচ ক আগচতচবচেি। 

আরলোক সম্বরেও সসই কথো। ইথ  নোমক চবববযোপী আকোেীয় ত ল পদোরথ্  

প মোণু-সমচি  ত েবৎ আরন্দোলনই আরলোক। সসই গচতচবচেি প মোণুসকরল  সরে 

নয়রনচন্দ্ররয়  সংস্পরে্ আরলোক অনুভূত হয়। সসই প্রকো  তোপীয় ত ে সচহত 

ত্বচগচনন্দ্ররয়  সংস্পরে্ তোপ অনুভূত কচ । এই সকল আরন্দোলন-চরয়ো মনুরষ্য  দৃচি  

অরগোি -উহো তোপরূরপ এবং আরলোকরূরপই আম ো ইচন্দ্রয় কত্ৃ্তক গ্রহণ কচ রত পোচ -

অনয রূরপ নরহ। তরব এই আরন্দোলনচরয়ো  অচস্তত্ব স্বীকো  কচ বো  কো ণ চক? 

ইউর োপীয় চবজ্ঞোনচবরদ ো তোহো স্বীকো  কচ বো  চবরেষ্ কো ণ চনরর্দ্্ে কচ য়োরেন, চকন্তু 

তোহো এস্থরল বণ্নীয় নরহ। 

পৃচথবীতরল আরলোক সব্ত্র সদচখরত পোই। অচত অেকো  অমোবসযো   োরত্র 

পৃচথবীতল এরকবোর  আরলোকেূনয নরহ। অতএব সব্ত্রই সব্দো আরলোকীয় 

আরন্দোলরন  গচত বত্্তমোন। 

চবজ্ঞোনচবরদ ো প্রচতপন্ন কচ য়োরেন সর্য, আরলোক, তোপ এবং মোধযোকষ্্ণ, চতনচটই 

প মোণু  গচত মোত্র। অতএব পৃচথবী  সকল বস্তুই আভয চন্তক গচতচবচেি। সর্যৌচগক 

আকষ্্রণ  বরল সসই সকল গচত সরত্ত্বও সকোন বস্তু  প মোণুসকল চবস্রস্ত বো পৃথগ ভূত 

হয় নো। 

পৃচথবীতরল এইরূপ। তো প , পৃচথবী  বোচহর  চক? 

পৃচথবী স্বয়ং অতযন্ত প্রখ  সবগচবচেিো এবং অনন্তকোল আকোেমোরগ্ ধোবমোনো। 

অনযোনয গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃচত র্যোহো সসৌ  জগরত  অন্তগ্ত, তোহোও পৃচথবী  মত অবস্থোপন্ন 

সরন্দহ নোই। সসই সকল গ্রহ উপগ্ররহ সর্য সকল পদোথ্ আরে, তোহোও পোচথ্ব পদোরথ্  

নযোয় সব্দো বোচহযক এবং আভযন্তচ ক গচতচবচেি। সজযোচতচব্দ গরণ  সদৌ বীেচণক 

অনুসেোরন সস কথো  অরনক প্রমোণ সংগৃহীত হইয়োরে। 
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সূর্্যয নোরম সর্য বৃহৎ বস্তু এই সসৌ  জগরত  সকন্দ্রীভূত, তোহো সর্যরূপ িোঞ্চলযপূণ্, তোহো 

মনুরষ্য  অনুভবেচি  অতীত। সর্য সূর্্যযমণ্ডরল  তোপ, আরলোক, আকষ্্ণ এবং 

জবদুযতোচদকী েচি পৃচথবীস্থ গচতমোরত্র ই কো ণ, সসই সূর্্যযমণ্ডরলোপর  বো তদভযন্তর  সর্য 

নোনোচবধ ভয়ঙ্ক  এবং অদু্ভত গচত চনয়ত বচত্্তরব, তোহো বলো বোহুলয, সসই িোঞ্চরলয  একচট 

উদোহ ণ “আশ্চর্্যয সসৌর োৎপোত” নোমক প্রস্তোরব বচণ্ত হইয়োচেল।  

চকন্তু সূরর্্যযোপর  এবং সূর্্যযগরভ ্ সর্য চনয়ত গচত  আচধপতয, সকবল ইহোই নরহ, 

সূর্্যযস্বয়ং গচতচবচেি। চবজ্ঞোনচবরদ ো চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, সূর্্যয স্বয়ং এই তোবৎ সসৌ  জগৎ 

সরে লইয়ো প্রচত সসরকরণ্ড 8॥ মোইল অথ্োৎ র্ণ্টোয় ১৭,১০০ মোইল আকোে-পরথ ধোচবত 

হইরতরে। এই ভয়ঙ্ক  সবরগ এই পদোথ্ োচে সকোথোয় র্যোইরতরে? সকহ বচলরত পোর  নো 

সকোথোয় র্যোইরতরে। আকোরে  একচট নোেচত্রক প্ররদেরক ইউর োপীয় ো হ কুযচলজ 

বরলন। সূর্্যয তন্মধযস্থ লোম ডো নোমক নেত্রোচভমুরখ ধোচবত হইরতরে, সকবল এই পর্্যযন্ত 

চনচশ্চত হইয়োরে। 

চকন্তু সূর্্যয এবং সসৌ  জগৎ ত চবরব  অচত েুরোংে। অেকো   োরত্র অনন্ত 

আকোেমণ্ডল বযোচপয়ো সর্য সকল সজযোচতে জ্বচলরত থোরক, তোহো ো সকরলই এক একচট 

সসৌ  জগরত  সকন্দ্রীভূত। সস সকল চক গচতেূনয? তোহোচদরগ ও প্রোতযচহক উদয়োস্তোচদ 

সদচখরত পোই, সসও পৃচথবী  প্রোতযচহক আবত্্তজচনত িোেুষ্ ভ্রোচন্ত মোত্র। নোেচত্রক সলোরক  

চক জগৎ িঞ্চল? 

সজযোচতচব্দযো  িো ো র্যতদূ  অনুসেোন হইয়োরে, ততদূ  জোচনরত পো ো চগয়োরে সর্য, 

নেত্ররলোরকও গচত সব্ময়ী। র্যত অনুসেোন হইয়োরে, ততই বুিো চগয়োরে সর্য, সূরর্্যয  

সর্য প্রকৃচত, নেত্রমোরত্র ই সসই প্রকৃচত। গ্রহ চভন্ন অনয তো োরক নেত্র বচলরতচে। 

কতকগুচল নেত্র সসৌ  গ্রহগরণ  নযোয় বত্্তনেীল। সর্যখোরন আম ো িরে একচট নেত্র 

সদচখরত পোই, দূ বীেণ সোহোরর্যয সদচখরল তথোয় কখন কখন দুইচট, চতনচট বো তরতোচধক 

নেত্র সদখো র্যোয়। কখন কখন ঐ দুই চতনচট নেত্র প স্পর   সচহত সম্বে চহত, এবং 

প স্প  হইরত দূ চস্থত, অথি দে্ক সর্যখোন হইরত সদচখরতরেন, সসখোন হইরত সদচখরত 

সগরল আকোরে  একরদরে চস্থত সদখোয়, এবং একচট স ল স খো  মধযবত্্তী হইয়ো রু্য  
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নেরত্র  নযোয় সদখোয়। চকন্তু কখন কখন সদখো র্যোয় সর্য, সর্য নেত্রিয় সদচখরত রু্য , তোহো 

বোস্তচবক রু্য ই বরট,-প স্পর   চনকটবত্্তী এবং প স্পর   সচহত জনসচগ্ক সম্বেচবচেি। 

এই সকল রু্য োচদ নেত্র সম্বরে আধুচনক সজযোচতচব্রদ ো পর্্যযরবেণো ও গণনো  িো ো 

চস্থ ীকৃত কচ য়োরেন সর্য, উহো ো প স্প রক সবচেয়ো বত্্তন কচ রতরে। অথ্োৎ র্যচদ ক, খ, 

এই দুইচট নেরত্র একচট রু্য  নেত্র হয়, তরব ক, খ, উভরয়  মোধযোকষ্্চণক সকরন্দ্র  

িতুষ্পোরব্ ক, খ, উভয় নেত্র বত্্তন কচ রতরে। কখন কখন সদখো চগয়োরে সর্য, এইরূপ 

দুইচট সকন, বহু নেরত্র এক একচট নোেচত্রক জগৎ। তন্মধযস্থ চবভি নেত্রগুচল সকলই 

ঐ প্রকো  আবত্্তনকো ী। চবচিত্র এই সর্য, চনউটন পৃচথবীরত বচসয়ো, পোচথ্ব পদোরথ্  গচত 

সদচখয়ো, পোচথ্ব উপগ্রহ িরন্দ্র  গচতরক উপলেয কচ য়ো, সর্য সকল মোধযোকষ্্চণক গচত  

চনয়ম আচবেৃত কচ য়োচেরলন, দূ বত্্তী এবং সসৌ  জগরত  বচহঃস্থ এই সকল নেরত্র  

গচতও সসই সকল চনয়মোধীন। 

নেত্রগরণ  প্রকৃচত এবং সূরর্্যয  প্রকৃচত সর্য এক, তচিষ্রয় আ  সংেয় নোই। ডোিো  

হুচগ্  স প্রভৃচত চবজ্ঞোচনরক ো আরলোক-প ীেক র্যরে  সোহোরর্যয জোচনয়োরেন সর্য, সর্য সকল 

বস্তুরত সূর্্যয চনচর্ম্্ত, অনযোনয নেরত্রও সসই সকল বস্তু লচেত হয়। অতএব সূরর্্যযোপচ  ও 

সূর্্যযগরভ ্সর্য প্রকো  ভয়ঙ্ক  সকোলোহল ও চবপ্লব চনতয বত্্তমোন বচলয়ো সবোধ হয়, তো োগরণও 

সসইরূপ হইরতরে, সরন্দহ নোই। সর্য নেত্র দূ বীেণ সোহোরর্যযও অস্পি দৃি আরলোকচবন্দু 

বচলয়ো সবোধ হয়, তোহোরত েণমোত্র সর্য সকল উৎপোত র্চটরতরে, পৃচথবীতরল দে বরষ্্  

জনসচগ্ক চরয়ো একচত্রত কচ রলও তোহো  তুলয হইরব নো। সূর্্যযমণ্ডরল সোমোনয মোত্র সকোন 

পচ বত্্তরন সর্য চবপ্লব ও জনসচগ্ক েচিবযয় সূচিত হয়, তোহোরত পলকমোরত্র এই পৃচথবী 

ধ্বংস প্রোপ্ত হইরত পোর । প্রিণ্ড বোতযো  করল্লোল অথবো কণ্চবদো ক অেচনসম্পোতেে 

হইরত লে লে গুরণ ভীমত  সকোলোহল অনব ত সসই সসৌ মণ্ডরল চনরর্্োচষ্ত হইরতরে 

সরন্দহ নোই। আ  এই সর্য সহস্র সহস্র, চস্থ , েীতল, েুর েুর সজযোচতেগণ সদচখরতচে, 

তোহোরতও সসইরূপ হইরতরে; সকন নো, সকলই সূর্্যযপ্রকৃচতচবচেি, ব ং আমোচদরগ  সূর্্যয 

অরনক অরনক নেরত্র  অরপেো েুর এবং হীনরতজো। চসচ য়স নোমক অতুযজ্জ্বল নেত্র, 

আমোচদরগ  নয়ন হইরত র্যত দূর  আরে, আমোচদরগ  সূর্্যয তত দূর  সপ্রচ ত হইরল, উহো 
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তৃতীয় সেণী  েুর নেরত্র  নযোয় সদখোইত; আকোরে  কত কত নেত্র তদরপেো উজ্জ্বল 

জ্বোলোয় জ্বচলত। চকন্তু র্যচদ সূর্্যযরক অল রদব ণ (র োচহণী?), কস্ত , সবরটলগুস প্রভৃচত 

নেরত্র  স্থোরন সপ্র ণ ক ো র্যোয়, তরব সূর্্যযরক সদখো র্যোইরব চক নো সরন্দহ। প্র্টর  সোরহব 

বরলন সর্য আকোরে সর্য সকল নেত্র সদচখরত পোই, সবোধ হয় তোহো  মরধয পঞ্চোেচটও 

আমোরদ  সূর্্যযোরপেো েুর হইরব নো। অতএব সূর্্যযমণ্ডরল সর্যরূপ িোঞ্চরলয  অচস্তত্ব অনুমোন 

ক ো র্যোয়, অচধকোংে নেরত্র তরতোচধক িোঞ্চলয বত্্তমোন, সরন্দহ নোই। 

সকবল তোহোই নরহ, সূর্্যয সর্যমন অচত প্রিণ্ডরবরগ, গ্রহগণ সচহত, আকোে-পরথ 

ধোবমোন, অনযোনয নেত্রগণও তদ্রূপ। ব ং অরনক নেরত্র  সবগ সূর্্যযোরপেো প্রিণ্ডত । 

চসচ য়রস  গচত প্রচত সসরকরণ্ড ২০ মোইল, র্ণ্টোয় ৭২,০০০ মোইল। সবগো নোমক উজ্জ্বল 

নেরত্র  সবগ প্রচত সসরকরণ্ড ৫০ মোইল, র্ণ্টোয় ১৮০,০০০ মোইল, কস্ত  প্রচত সসরকরণ্ড 

২৫ মোইল, র্ণ্টোয় ৯০,০০০ মোইল। সপোলোরে  গচত সসরকরণ্ড ৪৯ মোইল, প্রোয় সবগো  

নযোয়। সপ্তচষ্্  মরধয  পোাঁিচট  গচত চসচ য়রস  নযোয়, একচট  গচত সবগো  নযোয়। এই 

সবগ অচত ভয়ঙ্ক , চবরেষ্ র্যখন মরন ক ো র্যোয় সর্য, এই সকল প্রিণ্ডরবগেোলী পদোরথ্  

আকো  অচত প্রকোণ্ড (চসচ য়স সূর্্যযোরপেো সহস্র গুণ বৃহৎ), তখন চবিরয়  আ  সীমো 

থোরক নো। 

নেত্রসকল অদু্ভত গচতচবচেি হইরলও, িোচ  সহস্র বৎসর ও তত্তোবরত্্ত  স্থোনভ্রংে 

মনুষ্যিরে লচেত হয় নোই। ঐ সকল নেরত্র  অসীম দূ তোই ইহো  কো ণ। উৎকৃি 

দূ বীেণ সোহোরর্যয, আশ্চর্্যয মোন-র্যে ও চবদযো-রকৌেরল  বরল আধুচনক সজযোচতচব্রদ ো 

চকচঞ্চৎ স্থোনিুযচত পর্্যযরবেণ কচ য়োরেন। তোহোরতই ঐ সকল গচত চস্থ ীকৃত হইয়োরে। 

নোেচত্রক গচততত্ত্ব অচত আশ্চর্্যয। গগরন  একরদরে চস্থত নেত্রও এক চদরকই 

ধোবমোন নো হইয়োও নোনোচদরক ধোবমোন। কখন বো একচদরকই ধোবমোন। সকোথোয় ধোবমোন? 

সকন ধোবমোন? সস সকল তরত্ত্ব  আরলোিনো এ স্থরল চনষ্প্ররয়োজনীয়, এবং এক প্রকো  

অসোধয। 

র্যোহো বলো সগল, তোহোরত প্রতীয়মোন হইরতরে সর্য, গচতই জোগচতক চনয়ম-চস্থচত চনয়ম 

স োরধ  েলমোত্র। জগৎ সব্ত্র, সব্দো িঞ্চল। সসই িোঞ্চলয চবরেষ্ কচ য়ো বুচিরত সগরল, 
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অচত চবিয়ক  সবোধ হয়। জীবনোধোর  সেোচণতোচদ  িোঞ্চলযই জীবন। হৃৎচপণ্ড বো 

বোসর্যরে  িোঞ্চলয  চহত হইরলই মৃতুয উপচস্থত হয়। মৃতুয হইরল পর , জদচহক 

প মোণুমরধয  োসোয়চনক িোঞ্চলয সঞ্চো  হইয়ো, সদহ ধ্বংস হয়। সর্যখোরন দৃচিপোত কচ ব, 

সসইখোরন িোঞ্চলয, সসই িোঞ্চলয মেলক । সর্য বুচর্দ্ িঞ্চলো, সসই বুচর্দ্ চিন্তোেোচলনী। সর্য 

সমোজ গচতচবচেি, সসই সমোজ উন্নচতেীল। ব ং সমোরজ  উচৃ্ছঙ্খলতো ভোল, তথোচপ 

চস্থ তো ভোল নরহ। 
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কত কাল মনুষ্য? 

Antiquity of Man 
  

জরল সর্যরূপ বুিুদ উচিয়ো তখনই চবলীন হয়, পৃচথবীরত মনুষ্য সসইরূপ জচন্মরতরে 

ও মচ রতরে। পুরত্র  চপতো চেল, তোহো  চপতো চেল, এইরূপ অনন্ত মনুষ্যরেণীপ ম্প ো 

সৃি এবং গত হইয়োরে, হইরতরে এবং র্যতদূ  বুিো র্যোয়, ভচবষ্যরতও হইরব। ইহো  আচদ 

সকোথো? জগদোচদ  সরে চক মনুরষ্য  আচদ, নো পৃচথবী  সৃচি  বহু পর  প্রথম মনুরষ্য  

সৃচি হইয়োরে? পৃচথবীরত মনুষ্য কত কোল আরে? 

খ্রীিোনচদরগ  প্রোিীন গ্রেোনুসোর  মনুরষ্য  সৃচি এবং জগরত  সৃচি কোচল প ব 

হইয়োরে। সর্য চদন জগদীব  কুাকো রূরপ কোদো েোচনয়ো পৃচথবী গচেয়ো, েয় চদরন তোহোরত 

মনুষ্যোচদ পুত্তল সোজোইয়োচেরলন, খ্রীিোরন ো অনুমোন কর ন সর্য, েয় সহস্র বৎস  পূরব্। 

এ কথো খ্রীিোরন োও আ  চববোস কর ন নো। আমোচদরগ  ধর্ম্্-পসু্তরক  কথো  প্রচত 

আম োও সসইরূপ হতের্দ্ হইয়োচে। চবজ্ঞোরন  প্রবোরহ সব্ত্রই ধর্ম্্-পুস্তকসকল ভোচসয়ো 

র্যোইরতরে। চকন্তু আমোচদরগ  ধর্ম্্-গ্ররে এমন সকোন কথো নোই সর্য, তোহোরত বুিোয় সর্য, 

আচজ কোচল বো েয় েত বৎস  বো েয় সহস্র বৎস  বো েয় বৎস  পূরব্ এই ব্রহ্মোরণ্ড  

সৃজন হইয়োরে। চহন্দু েোেোনুসোর  সকোচট সকোচট বৎস  পূরব্, অথবো অনন্ত কোল পূরব্ 

জগরত  সৃচি। আধুচনক ইউর োপীয় চবজ্ঞোরন ও সসই মত।  

তরব জগরত  আচদ আরে চক নো, সকহ সকহ এই তক্ তুচলয়ো থোরকন। সৃচি অনোচদ, 

এ জগৎ চনতয; ও সকল কথোয় বুিোয় সর্য, সৃচি  আ া নোই। চকন্তু সৃচি একচট চরয়ো-

চরয়ো মোত্র, সকোন চবরেষ্ সমরয় কৃত হইয়োরে; অতএব সৃচি সকোন কোলচবরেরষ্ হইয়ো 

থোচকরব। অতএব সৃচি অনোচদ বচলরল, অথ্ হয় নো। র্যোাঁহো ো বরলন, সৃচি হইরতরে, 

র্যোইরতরে, আবো  হইরতরে, এইরূপ অনোচদ কোল হইরত হইরতরে, তোাঁহো ো প্রমোণেূনয 

চবষ্রয় চববোস কর ন। এ কথো  জনসচগ্ক প্রমোণ নোই। 
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“অসৃর্জ্চ্চ জগৎ সব্ং সহ পুত্রত্র কৃতোত্মচভঃ” ইতযোচদ বোরকয  িো ো সূচিত হয় সর্য, 

জগৎ-সৃচি এবং মনুষ্য বো মনুষ্য-জনকচদরগ  সৃচি এক কোরলই হইয়োচেল। এরূপ বোকয 

চহন্দু-গ্ররে অচত সি োি  সদখো র্যোয়। র্যচদ এ কথো র্যথোথ্ হয়, তোহো হইরল, র্যতকোল িন্দ্র 

সূর্্যয, ততকোল মনুষ্য। জবজ্ঞোচনরক ো এ তরত্ত্ব চক প্রমোণ সংগ্রহ কচ য়োরেন, তোহোই 

সমোরলোচিত ক ো এ প্রবরে  উরর্দ্েয। 

চবজ্ঞোরন  অদযোচপ এমত েচি হয় নোই সর্য, জগৎ অনোচদ, চক সোচদ, তোহো  মীমোংসো 

কর ন। সকোন কোরল সস মীমোংসো হইরব চক নো, তোহোও সরন্দরহ  স্থল। তরব এক কোরল, 

জগরত  সর্য এ রূপ চেল নো, চবজ্ঞোন ইহো বচলরত সেম। ইহো বচলরত পোর  সর্য, এই 

পৃচথবী এইরূপ তৃণ-েসয-বৃেময়ী, সোগ  পব্তোচদপচ পূণ্, জীবসঙ্কুলো, 

জীববোরসোপরর্যোচগনী চেল নো; গগন এককোরল এরূপ সূর্্যযিন্দ্রনেত্রোচদচবচেি চেল নো। 

একচদন-তখন চদন হয় নোই-এককোরল জল চেল নো, ভূচম চেল নো,-বোয়ু চেল নো। চকন্তু 

র্যোহোরত এই িন্দ্র সূর্্যয তো ো হইয়োরে, র্যোহোরত জল বোয়ু ভূচম হইয়োরে-র্যোহোরত নদ নদী 

চসেু-বন চবটপী বৃে-তৃণ লতো পুষ্প-পশু পেী মোনব হইয়োরে, তোহো চেল। জগরত  

রূপোন্ত  র্চটয়োরে, ইহো চবজ্ঞোন বচলরত পোর । করব র্চটল, চক প্রকোর  র্চটল, তোহো 

চবজ্ঞোন বচলরত পোর  নো। তরব ইহোই বচলরত পোর  সর্য, সকলই চনয়রম  বরল র্চটয়োরে-

েচণক ইচ্ছোধীন নরহ। সর্য সকল চনয়রম অদযোচপ জে প্রকৃচত েোচসতো হইরতরে, সসই 

সকল চনয়রম  েরলই এই সর্ো  রূপোন্ত  র্চটয়োরে। সসই সকল চনয়রম? তরব আ  সসরূপ 

রূপোন্ত  সদচখ নো সকন? সদচখরতচে। চতল চতল কচ য়ো, মুহূরত্্ত মুহূরত্্ত জগরত  রূপোন্ত  

র্চটরতরে। সকোচট সকোচট বৎস  পর , পৃচথবী চক চিক এইরূপ থোচকরব? তোহো নরহ। 

চকরূরপ এই সর্ো  রূপোন্ত  র্চটল, এ প্ররশ্ন  একচট উত্ত  অচত চবখযোত। আম ো 

লোপ্লোরস  মরত  কথো বচলরতচে। লোপ্লোরস  মত েুর চবদযোলরয়  েোরত্র োও জোরনন-

সংরেরপ বচণ্ত কচ রলই হইরব। লোপ্লোস সসৌ  জগরত  উৎপচত্ত বুিোইয়োরেন। চতচন 

বরলন, মরন ক , আরদৌ সূর্্যয, গ্রহ, উপগ্রহোচদ নোই, চকন্তু সসৌ  জগরত  প্রোন্ত অচতরম 

কচ য়ো সব্ত্র সমভোরব, সসৌ  জগরত  প মোণুসকল বযোচপয়ো  চহয়োরে। জে 

প মোণুমোরত্র ই, প স্প োকষ্্ণ, তোপেয়, সরঙ্কোিন প্রভৃচত সর্য সকল গুণ আরে, ঐ 
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জগিযোপী প মোণু ও থোচকরব। তোহো  েরল, ঐ প মোণু োচে, প মোণু োচে  সকন্দ্ররক 

সবিন কচ য়ো রূ্চণ্ত হইরত থোচকরব। এবং তোপেচত  েরল ররম সঙ্কুচিত হইরত থোচকরব। 

সরঙ্কোিনকোরল, প মোণু-জগরত  বচহঃপ্ররদেসকল মধযভোগ হইরত চবরু্যি হইরত 

থোচকরব। চবরু্যি ভিোংে পূব্সচঞ্চত সবরগ  গুরণ মধয প্ররদেরক সবচেয়ো রু্চ রত থোচকরব। 

সর্য সকল কো রণ বৃচিচবন্দু সগোলত্ব প্রোপ্ত হয়, সসই সকল কো রণ রু্চ রত রু্চ রত সসই 

রূ্চণ্ত চবরু্যি ভিোংে, সগোলোকো  প্রোপ্ত হইরব। এইরূরপ এক একচট গ্ররহ  উৎপচত্ত। এবং 

তোহো হইরত উপগ্রহগরণ ও ঐরূরপ উৎপচত্ত। এবং তোহো হইরত উপগ্রহগরণ ও ঐরূরপ 

উৎপচত্ত। অবচেি মধযভোগ, সরঙ্কোি প্রোপ্ত হইয়ো বত্্তমোন সূরর্্যয পচ ণত হইয়োরে। 

র্যচদ স্বীকো  ক ো র্যোয় সর্য, আরদৌ প মোণু মোত্র আকো েূনয জগৎ বযোচপয়ো চেল-

জগরত আ  চকেুই চেল নো-তোহো হইরল ইহো চসর্দ্ হয় সর্য, প্রিচলত জনসচগ্ক চনয়রম  

বরল জগৎ, সূর্্যয,* িন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমরকতু চবচেি হইরব-চিক এখন সর্যরূপ, সসইরূপ 

হইরব। প্রিচলত চনয়ম চভন্ন অনয প্রকোর  ঐচেক আজ্ঞো  সোরপে নরহ। এই গুরুত  তত্ত্ব, 

এই েুর প্রবরে বুিোইবো  সাোবনো নরহ-এবং ইহো সোধো ণ পোিরক  সবোধগময হইরতও 

পোর  নো। আমোরদ  সস উরর্দ্েযও নরহ। র্যোাঁহো ো চবজ্ঞোনোরলোিনোয় সেম, তোাঁহো ো এই 

জনহোচ ক উপপোদয সম্বরে হব্ট সস্পন্সর   চবচিত্র প্রবে পোি কচ রবন। সদচখরবন সর্য, 

সস্পন্স  সকবল আকো েূনয প মোণুসমচি  অচস্তত্ব মোত্র প্রচতজ্ঞো কচ য়ো, তোহো হইরত 

জোগচতক বযোপোর   সমুদোয়ই চসর্দ্ কচ য়োরেন। সস্পন্সর   কথোগুচল প্রোমোচণক নো হইরল 

হইরত পোর , চকন্তু বুচর্দ্  সকৌেল, আশ্চর্য্র্য।  

এইরূরপ সর্য, চবব সৃচি হইয়োরে, এমত সকোন জনসচগ্ক প্রমোণ নোই। অনয সকোন 

প্রকোর  সর্য, সৃচি হয় নোই, তোহো ও সকোন জনসচগ্ক প্রমোণ নোই। তরব লোপ্লোরস  মরত 

প্রমোণচবরুর্দ্ও চকেু নোই।# অসাব চকেু নোই। এ মত সাব, সেত-অতএব ইহো প্রমোরণ  

অতীত হইরলও গ্রোহয। 

এই মত প্রকৃত হইরল, স্বীকো  কচ রত হয় সর্য, আরদৌ পৃচথবী চেল নো। সূর্্যযোে 

হইরত পৃচথবী চবচেপ্ত হইয়োরে। পৃচথবী র্যখন চবচেপ্ত হয়, তখন ইহো বোষ্প োচে মোত্র-

নচহরল চবচেপ্ত হইরব নো। অতএব পৃচথবী  প্রথমোবস্থো, উত্তপ্ত বোষ্পীয় সগোলক। 
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একচট উত্তপ্ত বোষ্পীয় সগোলক-আকোে-পরথ বহু কোল চবি ণ কচ রল চক হইরব? 

প্রথরম তোহো  তোপহোচন হইরব। সসখোরন তোরপ  আধো  মোত্র নোই-রসখোরন তোপ-রলে 

নোই; তোহো অচিন্তনীয় জেতযচবচেি। আকোরে তোপোধো  চকেু নোই – অতএব আকোেমোগ্ 

অচিন্তনীয় জেতযচবচেি। এই জেতযচবচেি আকোরে চবি ণ কচ রত কচ রত তপ্ত বোষ্পীয় 

সগোলরক  অবেয তোপেয় হইরব। তোপেয় হইরল চক হইরব? 

জরল  উত্তপ্ত বোষ্প সকরলই সদচখয়োরেন। সকরলই সদচখয়োরেন সর্য, ঐ বোষ্প েীতল 

হইরল জল হয়। আ ও েীতল হইরল, জল ব ে হয়। সকল পদোরথ্  এই চনয়ম। র্যোহো 

উত্তপ্ত অবস্থোয় বোষ্পকৃত, তোপেরয় তোহো গোঢ়তো এবং কচিনত্ব প্রোপ্ত হয়। অতএব বোষ্পীয় 

সগোলকোকৃচত পৃচথবী  তোপেয় হইরল, কোরল তোহো এেণকো  গোঢ়তো এবং কচিনোবস্থো 

প্রোপ্ত হইরব। 

পৃচথবী কচিনত্ব প্রোপ্ত হইয়োও চকেুকোল অচিতপ্ত চেল, চবরবিনো হয়। অরপেোকৃত 

েীতলতো র্চটরলই কচিনতো জচন্মরব, চকন্তু কচিনতো জচন্মরলই তোহো  সরে জীবোবোসরর্যোগয 

েীতলতো চেল চবরবিনো ক ো র্যোয় নো। সসও কোরল র্চটয়োচেল। তোপেচত সহতু সর্য 

েীতলতো, তোহো উপচ ভোরগ ই প্রথরম র্রট, উপচ ভোগ েীতল হইরলও, চভত  তপ্ত থোরক। 

পৃচথবী  অভযন্তর  অদযোচপ চবষ্ম তোপ আরে। ভূতত্ত্বচবরদ ো ইহো পুনঃ পুনঃ প্রমোণীকৃত 

কচ য়োরেন। 

সসই উত্তপ্ত আচদমোবস্থোয়, পৃচথবীতরল সকোন জীব বো উচদ্ভরদ  বোরস  সাোবনো চেল 

নো। উত্তপ্ত বোষ্পীয় সগোলক জীবোবোরসোপরর্যোগী েীতলতো এবং কচিনতো প্রোপ্ত হইরত লে 

লে রু্যগ অচতবোচহত হইয়োচেল, সরন্দহ নোই-রকন নো, আমোরদ  দুরধ  বোচট জুেোইরত সর্য 

কোলচবলম্ব হয়, তোহোরতই আমোরদ  জধর্্যযিুযচত জরন্ম। অতএব পৃ চথবী  উৎপচত্ত  লে 

লে রু্যগ পর ও জীব বো উচদ্ভরদ  সৃচি হয় নোই। 

র্যোাঁহো ো ভূতরত্ত্ব  চকেুমোত্র জোরনন, তোাঁহো ো অবগত আরেন সর্য, পৃচথবী  উপর  

নোনোচবধ মৃচত্তকো এবং প্রস্ত  স্তর  স্তর  সচন্নরবচেত আরে। এইরূপ স্ত সচন্নরবে চকয়র্দ্ূ  

মোত্র পোওয়ো র্যোয়, তোহো  পর  সর্য সকল প্রস্ত  পোওয়ো র্যোয়, তোহো স্ত ত্বেূনয। 
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নীরি স্ত ত্বেূনয প্রস্ত , তদুপচ  স্তর  স্তর  নোনোচবধ প্রস্ত , জগচ ক বো মৃচত্তকো। এই 

সকল স্ত চনবর্দ্ প্রস্ত , জগচ ক বো মৃচত্তকোভযন্তর  এমত অরনক প্রমোণ পোওয়ো র্যোয় সর্য, 

তোহো এক কোরল সমুরতরল চেল। এমন চক, অরনকগুচল স্ত  সকবল েুর েুর সমুরি  

জীরব  ে ীর   সমচি মোত্র। িোখচে নোরম সর্য জগচ ক বো প্রস্ত  প্রিচলত, তোহো 

ইউর োপখরণ্ড  অচধকোংরে  এবং আচেয়ো  চকয়দংরে  চনরম্ন স্ত চনবর্দ্ আরে। এেরণ 

বত্্তমোন অরনকগুচল পব্ত সকবল িোখচে। এই িোখচে সকবল এক প্রকো  েুর েুর 

সমুরতলি  জীরব  (Globigerinae) মৃত সদরহ  সমচি মোত্র। 

অতএব এই সকল জগচ কস্ত  এক কোরল সমুরতলস্থ চেল। ভূভোরগ  সকোন স্থোন 

কখন সমুরতলস্থ হইরতরে; আবো  কোল সহকোর  সমুর সস স্থোন হইরত সচ য়ো র্যোইরতরে, 

সমুরতল শুে ভূচমখণ্ড হইরতরে। ভূগভস্্থ রুর্দ্বোয়ু বো অনয কো রণ সকোথোও ভূচম কোল 

সহকোর  উন্নত, কোল সহকোর  অবনত হইরতরে। সর্যখোরন ভূচম উন্নত হইল, সসখোন হইরত 

সমুর সচ য়ো সগল, সর্যখোরন অবনত হইল, তোহো  উপর  সোগ জল োচে আচসয়ো পচেল। 

তোহো  উপর  সমুরবোচহত মৃচত্তকো, জীবরদহোচদ পচতত হইয়ো একচট নূতন স্ত  সৃচি হইল। 

মরন ক , আবো  কোরল সমুর সচ য়ো সগল-সমুরর  তল শুে ভূচম হইল-তোহো  উপ  

বৃেোচদ জচন্ময়ো-জীবসকল জন্মগ্রহণ কচ য়ো চবি ণ কচ ল। আবো  র্যচদ কখন উহো 

সমুরগভস্্থ হয়, তরব তদুপচ  নূতন স্ত  সংস্থোচপত হইরব, এবং তথোয় সর্য সকল জীব 

চবি ণ কচ ত, তোহোচদরগ  সদহোবরেষ্ সসই স্তর  সপ্রোচথত হইরব। জীরব  অচস্থ ধ্বংসপ্রোপ্ত 

হয় নো-চকন্তু অচত দীর্্কোল সপ্রোচথত থোচকরল একরূপ প্রস্ত ত্ব প্রোপ্ত হয়। এইরূপ 

অস্থযোচদরক “েচসল” বলো র্যোয়। পোতুচ য়ো কয়লো, েচসল কোষ্ঠ। 

সর্য কয়চট কথো উপর  বচললোম, তোহোরত বুিো র্যোইরতরে সর্য-  

১। সব্চনরম্ন স্ত ত্বেূনয প্রস্ত । তদুপচ  অনযোনয জগচ কোচদ স্তর  স্তর  সচন্নচবি। 

২। স্ত প ম্প ো সোমচয়ক সম্বেচবচেি। সর্য স্ত চট চনরম্ন, সসচট আরগ, সর্যচট তোহো  

উপর , সসচট তোহো  পর  হইয়োরে। 
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৩। সর্য স্তর  সর্য জীরব  েচসল অচস্থ পোওয়ো র্যোয়, সসই স্ত  র্যখন শুে ভূচম বো জলতল 

চেল, তখন সসই জীব বত্্তমোন চেল। র্যচদ সকোন স্তর  সকোন জীবচবরেরষ্  েচসল একবোর  

পোওয়ো নো র্যোয়, তরব সসই স্ত  সৃজনকোরল সসই জীব চেল নো। 

৪। র্যচদ সকোন স্তর  ক নোমক জীরব  েচসল পোওয়ো র্যোয়, খ নোমক জীরব  েচসল 

পোওয়ো র্যোয় নো; তোহো  উপচ স্থ সকোন স্তর  র্যচদ ঐ খ নোমক জীরব  েচসল পোওয়ো র্যোয়, 

তরব চসর্দ্ হইরতরে, খ নোমক জন্তু ক নোমক জন্তু  পর  সৃি। 

সব্চনম্নস্থ স্ত ত্বেূনয প্রস্তর  সকোন েচসল চেল নো। অতএব চসর্দ্ হইরতরে সর্য, 

পৃচথবী  প্রথম ভূচমরত সকোন জীব চবি ণ কর  নোই। তখন পৃচথবী জীবেূনয চেল। 

র্যখন প্রথম স্ত মরধয জীবরদরহ  েচসল সদখো র্যোয়, তখন মনুরষ্য  অবস্থোরন  সকোন 

চিে পোওয়ো র্যোয় নো। মনুষ্য দূর  থোকুক, বৃহৎ বো েুর িতুষ্পদ জন্তু েচসল পোওয়ো র্যোয় 

নো। মৎসয বো স ীসৃরপ  সকোন চিে পোওয়ো র্যোয় নো। সর্য সকল েুর কীটোচদবৎ জীরব  

সদহোবরেষ্ পোওয়ো র্যোয়, তন্মরধয েম্বুকই সরব্োৎকৃি। অতএব আচদম জীবরলোরক 

েম্বুরক ো প্রভু চেল। 

তৎপর  মৎসয সদখো চদল। ররম উপর  উচিরত স ীসৃপ জোতীরয়  সোেোৎ পোওয়ো 

র্যোয়। পূব্কোলীয় স ীসৃপ অচত ভয়ঙ্ক , তোদৃে চবচিত্র, বৃহৎ এবং ভয়ঙ্ক  স ীসৃপ এেরণ 

পৃচথবীরত নোই। স ীসৃরপ   োরজয  পর , স্তনযপোয়ী জীরব  সদখো পোওয়ো র্যোয়। ররম 

নোনোচবধ হস্তী, ঋে, গণ্ডো , চসংহ, হচ ণ জোতীয় প্রভৃচত সদখো র্যোয়, তথোচপ মনুষ্য সদখো 

র্যোয় নো। মনুরষ্য  চিে সকবল সরব্োব্ স্তর , অথ্োৎ আধুচনক মৃচত্তকোয়। তচন্নম্নস্থ অথ্োৎ 

চিতীয় স্তর ও কদোচিৎ মনুর্যরষ্য  চিে পোওয়ো র্যোয়। অতএব মনুরষ্য  সৃচি সব্রেরষ্; 

মনুষ্য সব্োরপেো আধুচনক জীব।** 

“আধুচনক” েরে এ স্থরল চক বুিোয়, তোহো চবরবিনো কচ য়ো সদখো উচিত। সর্য সকল 

স্তর   কথো বচললোম, সসগুচল  সমবোয়, পৃচথবী  ত্বরক  স্বরূপ। একচট স্তর   উৎপচত্ত ও 

সমোচপ্তরত কত লে বৎস , কত সকোচট বৎস  লোচগয়োরে, তোহো সক বচলরব? তোহো গণনো 

কচ বো  উপোয় নোই। তরব সকবল ইহোই বলো র্যোইরত পোর  সর্য, সস কোল অপচ চমত-

বুচর্দ্  ধো ণো  অতীত। সরব্োব্ স্তর ই মনুষ্য-চিে, এই কথো বচলরল, এমত বুিোয় নো 
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সর্য, বহু সহস্র বৎস  মনুষ্য পৃচথবীবোসী নরহ। তরব পৃচথবী  বয়ঃররম  সরে তুলনো 

কচ রল সবোধ হয়, মনুরষ্য  উৎপচত্ত এই মুহূরত্্ত হইয়োরে। এই জনয মনুষ্যরক আধুচনক 

জীব বলো র্যোইরতরে। 

চমস রদরে   োজোবলী  সর্য সকল তোচলকো প্রিচলত আরে, তোহোরত র্যচদ চববোস ক ো 

র্যোয়, তরব চমস রদরে দে সহস্র বৎস োবচধ  োজেোসন প্রিচলত আরে। সহোম , খ্রীরি  

নয় েত বৎস  পূরব্ পৃচথবীচবচদত মহোকোবযিয়  িনো কর ন; ইহো সব্বোচদসর্ম্ত। 

সহোমর   গ্ররে চমসর    োজধোনী েতিো চবচেিো চথব স নগ ী  মচহমো কীচত্্তত হইয়োরে। 

মনুষ্যজোচত সভযোবস্থোয় একবো  উন্নচত  পরথ পদোপ্ণ কচ রল, উন্নচত েীঘ্র েীঘ্র লোভ 

কচ য়ো থোরক বরট, চকন্তু অসভযচদরগ  স্বতঃসম্পন্ন সর্য উন্নচত, তোহো অচিন্তনীয় কোল 

চবলরম্ব র্চটয়ো থোরক। ভো তীয় বনয জোচতগণ িোচ  সহস্র বৎস  সভয জোচত  প্রচতরবেী 

হইয়োও চবরেষ্ চকেু উন্নচত লোভ কচ রত পোর  নোই। অতএব সহরজ বুচিরত পো ো র্যোয় 

সর্য, চমস রদরে সভযতো স্বতঃ জচন্ময়ো, সর্য কোরল েতিো চবচেিো নগ ী সংস্থোপরন সেম 

হইয়োচেল, তোহো  পচ মোণ বহু সহস্র বৎস । চমস তত্ত্বরজ্ঞ ো বচলয়ো থোরকন সর্য, সমচিজ 

প্রভৃচত নগ ী চথব স হইরত প্রোিীনো। এই সকল নগ ীরত সর্য সদবোলয়োচদ অদযোচপ বত্্তমোন 

আরে, তোহোরত রু্যর্দ্জয়োচদ  উৎসরব  প্রচতকৃচত আরে। সর্ জজ্ কণ্ওয়োল লুইস বরলন, 

ঐচতহোচসক সমরয় চমস রদেীয়চদগরক কখন রু্যর্দ্প োয়ণ সদখো র্যোয় নো। অথি সকোন কোরল 

তোহো ো রু্যর্দ্প োয়ণ নো থোচকরল, তচন্নচর্ম্্ত মচন্দ োচদরত রু্যর্দ্ জরয়োৎসরব  প্রচতকৃচত 

থোচকবো  সাোবনো চেল নো। অতএব চবরবিনো কচ রত হইরব সর্য, ঐচতহোচসক কোরল  

পূরব্ই চমস রদেীরয় ো এত দূ  উন্নচত লোভ কচ য়োচেল সর্য, প্রকোণ্ড মচন্দ োচদ চনর্ম্্োণ 

কচ য়ো জোতীয় কীচত্্তসকল তোহোরত চিচত্রত কচ ত। অসভয জোচত সকবল আপন প্রচতভোরক 

সহোয় কচ য়ো সর্য এত দূর  উন্নচত লোভ কর , ইহো অরনক সহস্র বৎসর   কোজ। তোহো  

প  ঐচতহোচসক কোল অরনক সহস্র বৎস । অতএব বহু সহস্র বৎস  হইরত চমস রদরে 

মনুষ্যজোচত সমোজবর্দ্ হইয়ো বোস কচ রতরে। সস দে সহস্র বৎস , চক তরতোচধক, চক 

তোহো  চকেু নূযন, তোহো বলো র্যোয় নো। 
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চমস রদে নীলনদী-চনচর্ম্্ত। বৎস  বৎস  নীলনদী  জরল আনীত কর্দ্্ম োচেরত 

এই সদে গচিত হইয়োরে। চথব স সমচিজ প্রভৃচত নগ ী নীলনরদ  পচল  উপ  স্থোচপত 

হইয়োচেল। এই নদী-কর্দ্্ম-চনচর্ম্্ত প্ররদে ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সোরল  োজবযরয় সুরর্যোগয 

তত্ত্বোবধোয়রক  তত্ত্বোবধো ণোয় চনখোত হইয়োচেল। নোনো স্থোরন খনন ক ো র্যোয়। সর্যখোরন খনন 

ক ো হইয়ো চগয়োচেল, সসইখোন হইরতই ভি মৃৎপোত্র, ইিকোচদ উচিয়োচেল। এমন চক, ষ্োট 

চেট নীরি হইরত ইিক উচিয়োচেল। সকল স্থোরন এইরূপ ইিকোচদ পোওয়ো চগয়োচেল, 

অতএব ঐ সকল ইিক পূব্তন কূপোচদচনহত বচলয়ো চবরবিনো ক ো র্যোয় নো। এই সকল 

খনন-কোর্্যয সহরকচকয়োন সব নোমক একজন সুচেচেত আ মোচণজোতীয় কর্ম্্িো ী  

তত্ত্বোবধো ণোয় হইয়োচেল। চলনোণ্টরব নোমক অপ  একজন কর্ম্্িো ী ৭২ চেট চনরম্ন ইিক 

প্রোপ্ত হইয়োচেরলন। 

মসূ  চগ োড্ অনুমোন কর ন সর্য, নীরল  কর্দ্্ম, েত বৎসর  পোাঁি ইচঞ্চ মোত্র চনচেপ্ত 

হয়। র্যচদ েত বৎসর  পোাঁি ইচঞ্চও ধচ য়ো লওয়ো র্যোয়, তোহো হইরল সহরকচকয়োন ৬০ চেট 

নীরি সর্য ইট পোইয়োচেরলন, তোহো  বয়ঃরম অনূযন িোদে সহস্র বৎস । মসূ   জী  

চহসোব কচ য়ো বচলয়োরেন সর্য নীরল  কোদো েত বৎসর  ২৷ ইচঞ্চ মোত্র জরম। র্যচদ এ কথো 

সতয হয়, তরব চলনোণ্টরব  ইিরক  বয়স চত্রে হোজো  বৎস । 

অতএব র্যচদ সকহ বরলন সর্য, চত্রে হোজো  বৎসর  ও অচধক কোল চমসর  মনুরষ্য  

বোস, তরব তোাঁহো  কথো চনতোন্ত প্রোণেূনয বলো র্যোয় নো। 

চমসর  সর্যখোরন, র্যত দূ  খনন ক ো চগয়োরে, সসইখোরনই পৃচথবীস্থ বত্্তমোন জন্তু  

অস্থযোচদ চভন্ন লুপ্ত জোচত  অস্থযোচদ সকোথোও পোওয়ো র্যোয় নোই। অতএব সর্য সকল স্ত মরধয 

লুপ্ত জোচত  অস্থযোচদ পোওয়ো র্যোয়, তদরপেো এই নীল-কর্দ্্মন্ত  অতযন্ত আধুচনক।আ  

র্যচদ এই সকল লুপ্ত জন্তু  সদহোবরেষ্চবচেি স্ত মরধয মনুরষ্য  তৎসহ সমসোমচয়কতো  

চিে পোওয়ো র্যোয়, তরব কত সহস্র বৎস  পৃচথবীতল মনুরষ্য  আবোসভূচম, সক তোহো  

পচ মোণ কচ রব? 

এরূপ সমসোমচয়কতো  চিে ফ্রোন্স ও সবল জযরম পোওয়ো চগয়োরে। 

  

———————-  
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* গচতেূনয নেত্র মোরত্রই সূর্্যয। জগরত সকোচট সকোচট সূর্্যয। 

# সকোমৎ, চমল, সস্পন্স  প্রভৃচত এই মত অনুরমোদন কর ন। সর্ জন হরে্ল বরলন, 

এ মত প্রমোণচবরুর্দ্। 

** এ কথোয় এমত বুিোয় নো সর্য, মনুরষ্য  প  সকোন জীরব  উৎপচত্ত হয় নোই। 

সবোধ হয় চবেোল মনুরষ্য  কচনষ্ঠ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 43 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জজববনক 

Protoplasm 
  

চেচত, অপ্, সতজঃ, মরুৎ এবং আকোে, বহুকোল হইরত ভো তবরষ্্ সভৌচতক 

চসংহোসন অচধকো  কচ য়োচেরলন। তোাঁহো োই পঞ্চভূত-আ  সকহ ভূত নরহ। এেরণ 

ইউর োপ হইরত নূতন চবজ্ঞোনেোে আচসয়ো তোাঁহোচদগরক চসংহোসন-িুযত কচ য়োরেন। ভূত 

বচলয়ো আ  সকহ তোাঁহোচদগরক বে মোরন নো। নূতন চবজ্ঞোন-েোে বরলন, আচম চবলোত 

হইরত নূতন ভূত আচনয়োচে, সতোম ো আবো  সক? র্যচদ চেতযোচদ জেসে হইয়ো বরলন 

সর্য, আম ো প্রোিীন ভূত, কণোদকচপলোচদ  িো ো সভৌচতক  োরজয অচভচষ্ি হইয়ো জীব-

ে ীর  বোস কচ রতচে, চবলোতী চবজ্ঞোন বরলন, সতোম ো আরদৌ ভূত নও। আমো  

“Elementary Substances” সদখ-তোহো োই ভূত; তোহো  মরধয সতোম ো কই! তুচম, 

আকোে, তুচম সকহই নও-সম্বেবোিক েে মোত্র। তুচম সতজঃ, তুচম সকবল একচট চরয়ো,-

গচতচবরেষ্ মোত্র। আ , চেচত, অপ, মরুৎ, সতোম ো এক একজন দুই চতন বো তরতোচধক 

ভূরত চনচর্ম্্ত। সতোম ো আবো  চকরস  ভূত? 

র্যচদ ভো তবষ্্ এমন সহরজ ভূতেোেো হইত, তরব েচত চেল নো। চকন্তু এখনও 

অরনরক পঞ্চ ভূরত  প্রচত ভচিচবচেি। বোস্তচবক ভূত েোেোইরল একটু চবপদ গ্রস্ত হইরত 

হয়। ভূতবোদী ো বচলরবন সর্য, র্যচদ চেতযোচদ ভূত নরহ, তরব আমোচদরগ  এ ে ী  সকোথো 

হইরত? চকরস চনচর্ম্্ত হইল? নূতন চবজ্ঞোন বরলন সর্য, “সতোমোরদ  পু োণ কথোয় এরকবোর  

অের্দ্ো প্রকোে কচ য়ো এ প্ররশ্ন  উত্ত  চদরত িোচহ নো। জীব-ে ীর   একচট প্রধোন ভোগ সর্য 

জল, ইহো অবেয স্বীকো  কচ ব। আ  মরুরত  সরে ে ীর   একচট চবরেষ্ সম্বে আরে,-

এমন চক, ে ীর   বোয়ুরকোরষ্ বোয়ু নো সগরল প্রোরণ  ধ্বংস হয়, ইহোও স্বীকো  কচ । সতজঃ 

সম্বরে ইহো স্বীকো  কচ রত সতোমোরদ  জবরেচষ্রক ো সর্য জি োচি কল্পনো কচ য়োরেন, 

তোহো  অচস্তত্ব আমো  চলচবগ অচত সুরকৌেরল প্রচতপন্ন কচ য়োরেন। আ  র্যচদ সন্তোপরকই 

সতজঃ বল, তরব মোচন সর্য, ইহো জীবরদরহ অহ হঃ চব োজ কর , ইহো  লোর্ব হইরল 
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প্রোরণ  ধ্বংস হয়। সসোডো সপোতোস প্রভৃচত পৃচথবী বরট, তোহো অতযল্প পচ মোরণ ে ী মরধয 

আরে। আ  আকোে েোেো চকেুই নোই; সকন নো, আকোে সম্বেজ্ঞোপক মোত্র। অতএব ে ীর  

পঞ্চ ভূরত  অচস্তত্ব এ প্রকোর  স্বীকো  কচ লোম। চকন্তু আমো  প্রধোন আপচত্ত চতনচট। প্রথম, 

ে ীর   সো োংে এ সকরল চনচর্ম্্ত নরহ; এ সকল চভন্ন অনয অরনক প্রকো  উপক ণ 

আরে। চিতীয়, ইহোরদ  ভূত বল সকন? তৃতীয়, ইহো  সরে প্রোণোপোনোচদ বোয়ু প্রভৃচত সর্য 

কতকগুচল কথো বল, সবোধ হয়, চহন্দু  োজোচদরগ  আমরল আবকোচ   আইন প্রিচলত 

থোচকরল, সস কথোগুচল  প্রিো  হইত নো | ” 

“সদখ, এই সতোমো  সর্ম্ুরখ ইিক-চনচর্ম্্ত মনুরষ্য  বোসগৃহ। ইহো ইিক-চনচর্ম্্ত, 

সুত োং ইহোরত পৃচথবী আরে। গৃহস্থ ইহোরত পোনোচদ  জনয কলসী কলসী জল সংগ্রহ 

কচ য়ো  োচখয়োরে। পোকোথ্ এবং আরলোরক  জনয অচি জ্বোচলয়োরে, সুত োং সতজঃও 

বত্্তমোন। আকোে, গৃহমরধয সব্ত্রই বত্্তমোন। সব্ত্র বোয়ু র্যোতোয়োত কচ রতরে। সুত োং এ 

গৃহও পঞ্চভূত-চনচর্ম্্ত? তুচম সর্যমন বল, মনুরষ্য  এ স্থোরন প্রোণ বোয়ু, ও স্থোরন অপোন বোয়ু 

ইতযোচদ, আচমও সতমচন বচলরতচে, এই িো -পরথ সর্য বোয়ু বচহরতরে, তোহো প্রোণ বোয়ু ও 

বোতোয়ন-পরথ র্যোহো বচহরতরে, তোহো অপোন বোয়ু ইতযোচদ। সতোমো ও চনরর্দ্্ে সর্যমন 

অমূলক ও প্রমোণেূনয, আমো  চনরর্দ্্েও সতমচন প্রমোণেূনয। তুচম জীব-ে ী  সম্বরে র্যোহো 

বচলরব, আচম এই অিোচলকো সম্বরে তোহোই বচলব। তুচম র্যচদ আমো  কথো অপ্রমোণ কচ রত 

র্যোও, সতোমো  স্বপরে  কথোও অপ্রমোণ হইয়ো পচেরব। তরব চক তুচম আমো  এই 

অিোচলকোচট জীব বচলয়ো স্বীকো  কচ রব?”  

প্রোিীন দে্নেোরে এবং আধুচনক চবজ্ঞোরন এই প্রকো  চববোদ। ভো তবষ্্বোসী ো 

মধযস্থ। মধযরস্থ ো চতন সেণীভুি। এক সেণী  মধযরস্থ ো বরলন সর্য, “প্রোিীন দে্ন, 

আমোরদ  সদেীয়। র্যোহো আমোরদ  সদেীয়, তোহোই ভোল, তোহোই মোনয এবং র্যথোথ্। 

আধুচনক চবজ্ঞোন চবরদেী, র্যোহো ো খ্রীিোন হইয়োরে, সেযো আচেক কর  নো, উহো োই 

তোহোরক মোরন। আমোরদ  দে্ন চসর্দ্ ঋচষ্-প্রণীত, তোাঁহোচদরগ  মনুষ্যোতীত জ্ঞোন চেল, 

চদবয িরে সকল সদচখরত পোইরতন; সকন নো, তোাঁহো ো প্রোিীন এবং এরদেীয়। আধুচনক 

চবজ্ঞোন র্যোাঁহোচদরগ  প্রণীত, তোাঁহো ো সোমোনয মনুষ্য। সুত োং প্রোিীন মতই মোচনব | ” 
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আ  এক সেণী  মধযস্থ আরেন, তোাঁহো ো বরলন, “সকো্  চট মোচনরত হইরব, তোহো জোচন 

নো। দে্রন চক আরে, তোহো জোচন নো, চবজ্ঞোরন চক আরে তোহোও জোচন নো। কোরলরজ সতোতো 

পোখী  মত চকেু চবজ্ঞোন চেচখয়োচেলোম বরট, চকন্তু র্যচদ চজজ্ঞোসো ক , সকন সস সব মোচন, 

তরব আমো  সকোন উত্ত  নোই। র্যচদ দুই মোচনরল িরল, তরব দুই মোচন। তরব র্যচদ চনতোন্ত 

পীেোপীচে ক , তরব চবজ্ঞোনই মোচন; সকন নো, তোহো নো মোচনরল, সলোরক আচজ কোচল মূখ্ 

বরল। চবজ্ঞোন মোচনরল সলোরক বচলরব, এ ইংর চজ জোরন, সস সগৌ ব েোচেরত পোচ  নো। 

আ  চবজ্ঞোন মোচনরল চবনো করি চহন্দুয়োচন  বোাঁধোবোাঁচধ হইরত চনেৃচত পোওয়ো র্যোয়। সস অল্প 

সুখ নরহ। সুত োং চবজ্ঞোনই মোচনব | ” 

তৃতীয় সেণী  মধযরস্থ ো বরলন, “প্রোিীন দে্নেোে সদেী বচলয়ো তৎপ্রচত আমোচদরগ  

চবরেষ্ প্রীচত বো অপ্রীচত নোই। আধুচনক চবজ্ঞোন সোরহচব বচলয়ো তোহোরক ভচি বো অভচি 

কচ  নো। সর্যচট র্যথোথ্ হইরব, তোহোই মোচনব-ইহোরত সকহ খ্রীিোন বো সকহ মূখ্ বরল, তোহোরত 

েচত সবোধ কচ  নো। সকো্  চট র্যথোথ্, সকো্  চট অর্যথোথ্, তোহো মীমোংসো কচ রব সক? আপনো  

বুচর্দ্মত মীমোংসো কচ ব;-পর   বুচর্দ্রত র্যোইব নো। দোে্চনরক ো আমোচদরগ  সদেী সলোক 

বচলয়ো তোাঁহোচদগরক সব্জ্ঞ মরন কচ ব নো-ইংর রজ ো  োজো বচলয়ো তোাঁহোচদগরক অভ্রোন্ত 

মরন কচ  নো। ‘সব্জ্ঞ’ বো ‘চসর্দ্’ মোচন নো; আধুচনক মনুষ্যোরপেো প্রোিীন ঋচষ্চদরগ  সকোন 

প্রকো  চবরেষ্ জ্ঞোরন  উপোয় চেল, তোহো মোচন নো-রকন নো, র্যোহো অত্রনসচগ্ক, তোহো মোচনব 

নো। ব ং ইহোই বচল সর্য, প্রোিীনোরপেো আধুচনকচদরগ  অচধক জ্ঞোনবত্তো  সাোবনো। সকন 

নো, সকোন বংরে র্যচদ পুরুষ্োনুররম সকরলই চকেু চকেু সঞ্চয় কচ য়ো র্যোয়, তরব প্রচপতোমহ 

অরপেো প্ররপৌত্র ধনবো্  হইরব সরন্দহ নোই। তরব আপনো  েুর বুচর্দ্রত এ সকল গুরুত  

তরত্ত্ব  মীমোংসো কচ ব চক প্রকোর ? প্রমোণোনুসোর । চর্যচন প্রমোণ সদখোইরবন, তোাঁহো  কথোয় 

চববোস কচ ব। চর্যচন সকবল আনুমোচনক কথো বচলরবন, তোহো  সকোন প্রমোণ সদখোইরবন নো, 

চতচন চপতৃচপতোমহ হইরলও তোাঁহো  কথোয় অের্দ্ো কচ ব। দোে্চনরক ো সকবল অনুমোরন  

উপ  চনভ্  কচ য়ো বরলন, ক হইরত খ হইয়োরে, গ  মরধয র্ আরে ইতযোচদ। তোাঁহো ো 

তোহো  সকোন প্রমোণ চনরর্দ্্ে কর ন নো; সকোন প্রমোরণ  অনুসেোন কচ য়োরেন, এমত কথো 

বরলন নো, সেোন কচ রলও সকোন প্রমোণ পোওয়ো র্যোয় নো। র্যচদ কখন প্রমোণ চনরর্দ্্ে কর ন, 
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সস প্রমোণও আনুমোচনক বো কোল্পচনক, তোহো  আবো  প্রমোরণ  প্ররয়োজন; তোহোও পোওয়ো 

র্যোয় নো। অতএব আজন্ম মূখ্ হইয়ো থোচকরত হয়, সসও ভোল, তথোচপ দে্ন মোচনব নো। এ 

চদরক চবজ্ঞোন আমোচদগরক বচলরতরেন, ‘আচম সতোমোরক সহসো চববোস কচ রত বচল নো, 

সর্য সহসো চববোস কর , আচম তোহো  প্রচত অনুগ্রহ কচ  নো; সস সর্যন আমো  কোরে আইরস 

নো। আচম র্যোহো সতোমো  কোরে প্রমোরণ  িো ো প্রচতপন্ন কচ ব, তুচম তোহোই চববোস কচ ও, 

তোহো  চতলোর্্দ্ অচধক চববোস কচ রল তুচম আমো  তযোজয। আচম সর্য প্রমোণ চদব, তোহো 

প্রতযে। একজরন সকল কোণ্ড প্রতযে কচ রত পোর  নো, এজনয কতকগুচল সতোমোরক 

অরনয  প্রতযরে  কথো শুচনয়ো চববোস কচ রত হইরব। চকন্তু সর্যচটরত সতোমো  সরন্দহ হইরব, 

সসইচট তুচম স্বয়ং প্রতযে কচ ও। সব্দো আমো  প্রচত সরন্দহ কচ ও। দে্রন  প্রচত সরন্দহ 

কচ রলই, সস ভি হইয়ো র্যোয়, চকন্তু সরন্দরহই আমো  পুচি। আচম জীব-ে ী  সম্বরে 

র্যোহো বচলরতচে, আমো  সরে েবরচ্ছদ-গৃরহ ও  োসোয়চনক প ীেোেোলোয় আইস। সকলই 

প্রতযে সদখোইব |” এইরূপ অচভচহত হইয়ো, চবজ্ঞোরন  গৃরহ চগয়ো সকলই প্রমোণ সচহত 

সদচখয়ো আচসয়োচে। সুত োং চবজ্ঞোরনই আমোরদ  চববোস | ”  

র্যোাঁহো ো এই সকল কথো শুচনয়ো কুতূহলচবচেি হইরবন, তোাঁহো ো চবজ্ঞোন মোতো  

আহ্বোনোনুসোর  তোাঁহো  েবরচ্ছদ-গৃরহ এবং  োসোয়চনক প ীেোেোলোয় চগয়ো সদখুন, পঞ্চ 

ভূরত  চক দুর্দ্্েো হইয়োরে। জীব-ে ীর   সভৌচতক তত্ত্ব সম্বরে আম ো র্যচদ দুই একটো 

কথো বচলয়ো  োচখ, তরব তোাঁহোচদরগ  পথ একটু সুগম হইরব। 

চবষ্য়বোহুলয ভরয় সকবল একচট তত্ত্বই আম ো সংরেরপ বুিোইব। আম ো অনুমোন 

কচ য়ো  োচখলোম সর্য, পোিক জীরব  েো ীচ ক চনর্ম্্োণ সম্বরে অচভজ্ঞ। গিরন  কথো বচলব 

নো-গিরন  সোমগ্রী  কথো বচলব। 

এক চবন্দু সেোচণত লইয়ো অণুবীেণ র্যরে  িো ো প ীেো ক । তোহোরত কতকগুচল 

েুর েুর িরোকো  বস্তু সদচখরব। অচধকোংেই  িবণ্ এবং সসই িরোণুসমূরহ  বণ্ সহতুই 

সেোচণরত  বণ্  ি, তোহোও সদচখরব। তন্মরধয মরধয মরধয, আ  কতকগুচল সদচখরব, তোহো 

 িবণ্ নরহ,-বণ্হীন,  ি-িরোণু হইরত চকচঞ্চৎ বে, প্রকৃত িরোকো  নরহ-আকোর   

সকোন চনয়ম নোই। ে ী োভযন্তর  সর্য তোপ, প ীেযমোণ  িচবন্দু র্যচদ সসইরূপ তোপসংরু্যি 
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 োখো র্যোয়, তোহো হইরল সদখো র্যোইরব, এই বণ্হীন িরোনুসকল সজীব পদোরথ্  নযোয় 

আি ণ কচ রব। আপনো ো র্যরথচ্ছো িচলয়ো সবেোইরব, আকো  বত্্তমোন কচ রব, কখন সকোন 

অে বোেোইয়ো চদরব, কখন সকোন ভোগ সঙ্কীণ্ কচ য়ো লইরব। এইগুচল সর্য পদোরথ্  সমচি, 

তোহোরক ইউর োপীয় জবজ্ঞোচনরক ো সপ্রোরটোপ্লোি্ বো চবওপ্লোি্ বরলন। আম ো ইহোরক 

“জজবচনক” বচললোম। ইহোই জীব-ে ী  চনর্ম্্োরণ  একমোত্র সোমগ্রী। র্যোহোরত ইহো আরে, 

তোহোই জীব; র্যোহোরত ইহো নোই, তোহো জীব নরহ। সদখো র্যোউক, এই সোমগ্রীচট চক। 

এেণকো  চবদযোলরয়  েোরত্র ো অরনরকই সদচখয়োরেন, আিোরর্্যয ো জবদুযচতক 

র্যেসোহোরর্যয জল উেোইয়ো সদন। বোস্তচবক জল উচেয়ো র্যোয় নো; জল অন্তচহ্ত হয় বরট, 

চকন্তু তোহো  স্থোরন দুইচট বোয়বীয় পদোথ্ পোওয়ো র্যোয়-প ীেক সসই দুইচট পৃথক্ পৃথক্ 

পোরত্র ধচ য়ো  োরখন। সসই দুইচট পুনব্ো  একচত্রত কচ য়ো আগুন চদরল আবো  জল হয়। 

অতএব সদখো র্যোইরতরে সর্য, এই দুইচট পদোরথ্   োসোয়চনক সংরর্যোরগ জরল  জন্ম। ইহো  

একচট নোম অম্লজোন বোয়ু; চিতীয়চট  নোম জলজোন বোয়ু। 

সর্য বোয়ু পৃচথবী বযোচপয়ো  চহয়োরে, ইহোরতও অম্লজোন আরে। অম্লজোন চভন্ন আ  একচট 

বোয়বীয় পদোথ্ও তোহোরত আরে। সসচট র্যবেোর ও আরে বচলয়ো তোহো  নোম র্যবেো জোন 

হইয়োরে। অম্লজোন ও র্যবেো জোন সোধো ণ বোয়ুরত  োসোয়চনক সংরর্যোরগ রু্যি নরহ। চমচেত 

মোত্র। র্যোাঁহো ো  সোয়নচবদযো প্রথম চেেো কচ রত প্রবৃত্ত হরয়ন, তোাঁহো ো শুচনয়ো িমৎকৃত 

হরয়ন সর্য, হী ক ও অেো  একই বস্তু। বোস্তচবক এ কথো সতয এবং প ীেোধীন। সর্য রবয 

উভরয়  সো , তোহো  নোম হইয়োরে অেো জোন। কোষ্ঠ তৃণ জতলোচদ র্যোহো দোহ ক ো র্যোয়, 

তোহো  দোহয ভোগ এই অেো জোন। অেো জোরন  সচহত অম্লজোরন   োসোয়চনক 

সর্যোগচরয়োরক দোহ বরল। এই িোচ চট পদোথ্ সব্দো প স্পর   োসোয়চনক সর্যোরগ সংরু্যি 

হয়। র্যথো, অম্লজোরন জলর্যোরন জল হয়। অম্লজোরন র্যবেো জোরন নোইচেক আচসড নোমক 

প্রচসর্দ্ ঔষ্ধ হয়। অম্লজোরন অেো জোরন আেোচ ক অম্ল (কোব্চণক আচসড) হয়। সর্য 

বোরষ্প  কো ণ সসোডো ওয়োটো  উেচলয়ো উরি, সস এই পদোথ্। দীপচেখো হইরত এবং 

মনুষ্য-চনঃবোরস ইহো বোচহ  হইয়ো থোরক। র্যবেো জোন এবং জলজোরন আরমোচনয়ো নোমক 
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প্রচসর্দ্ সতজস্বী ঔষ্ধ হইয়ো থোরক। অেো জোন ও জলজোরন তো চপন জতল প্রভৃচত 

অরনকগুচল জতলবৎ এবং অনযোনয সোমগ্রী হয়। ইতযোচদ। 

এই িোচ চট সোমগ্রী সর্যমন প স্পর   সচহত  োসোয়চনক সর্যোরগ রু্যি হয়, সসরূপ 

অনযোনয সোমগ্রী  সচহত রু্যি হয় এবং সসই সংরর্যোরগই এই পৃচথবী চনচর্ম্্ত। র্যথো, 

সচডয়রম  সরে ও সেো োইরন  সরে অম্লজোরন  সংরর্যোগচবরেষ্ লবণ; িূরণ  সরে 

অম্লজোন ও অেো জোরন  সংরর্যোগচবরেরষ্ মর্ম্্ োচদ নোনোচবধ প্রস্ত  হয়; চসচলকন এবং 

আলুচমনো  সরে অম্লজোরন  সংরর্যোগ নোনোচবধ মৃচত্তকো। 

দুইচট সোমগ্রী   োসোয়চনক সংরর্যোরগ সর্য এক েল হয়, এমত নরহ। নোনো মোত্রোয় নোনো 

ররবয  সংরর্যোরগ নোনো রবয হইয়ো থোরক। 

জলজোন, অম্লজোন, অেো জোন এবং র্যবেো জোন, এই িোচ চটই একরত্র সংরু্যি হইয়ো 

থোরক। সসই সংরর্যোরগ  েল জজবচনক। জজবচনরক এই িোচ চট সোমগ্রীই থোরক, আ  চকেুই 

থোরক নো, এমত নরহ; অম্লজোনোচদ  সরে কখন কখন গেক, কখন সপোতোস ইতযোচদ 

সোমগ্রী থোরক। চকন্তু সর্য পদোরথ্ এই িোচ চটই নোই, তোহো জজবচনক নরহ; র্যোহোরত এই 

িোচ চট আরে, তোহোই জজবচনক। জীবমোরত্রই এই জজবচনরক গচিত; জীব চভন্ন আ  

চকেুরতই জজবচনক নোই। এই স্থরল জীব েরে সকবল প্রোণী বুিোইরতরে এমত নরহ। 

উচদ্ভদ ও জীব; সকন নো, তোহোচদরগ  জন্ম, বৃচর্দ্, পুচি ও মৃতুয আরে। অতএব উচদ্ভরদ  

ে ী ও জজবচনরক চনচর্ম্্ত। চকন্তু সরিতন ও অরিতন জীরব এ চবষ্রয় একটু চবরেষ্ প্ররভদ 

আরে।  

জজবচনক জীব-ে ী মরধযই পোওয়ো র্যোয়, অনযত্র পোওয়ো র্যোয় নো। জীব-ে ীর  সকোথো 

হইরত জজবচনক আইরস? জজবচনক জীব-ে ীর  প্রস্তুত কচ য়ো থোরক। উচদ্ভদ জীব, ভূচম 

এবং বোয়ু হইরত অম্লজোনোচদ গ্রহণ কচ য়ো আপন ে ী মরধয তৎসমুদোরয়   োসোয়চনক 

সংরর্যোগ সম্পোদন কচ য়ো জজবচনক প্রস্তুত কর ; সসই জজবচনক আপন ে ী  চনর্ম্্োণ কর । 

চকন্তু চনর্জ্্ীব পদোথ্ হইরত জজবচনক পদোথ্ প্রস্তুত ক ো  সর্য েচি, তোহো উচদ্ভরদ ই আরে। 

সরিতন জীরব  এই েচি নোই; ইহো ো স্বয়ং জজবচনক প্রস্তুত কচ রত পোর  নো; উচদ্ভদ রক 

সভোজন কচ য়ো প্রস্তুত জজবচনক সংগ্রহপূব্ক ে ী  সপোষ্ণ কর । সকোন সরিতন জীব 
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মৃচত্তকো খোইয়ো প্রোণ ধো ণ কচ রত পোর  নো, চকন্তু তৃণ ধোনয প্রভৃচত সসই মৃচত্তকো   স পোন 

কচ য়ো জীবন ধো ণ কচ রতরে; সকন নো, উহো ো তোহো হইরত জজবচনক প্রস্তুত কর ; বৃষ্ 

মৃচত্তকো খোইরব নো, চকন্তু সসই তৃণ ধোনযোচদ খোইয়ো তোহো হইরত জজবচনক গ্রহণ কচ রব, 

বযোঘ্র আবো  সসই বৃষ্রক খোইয়ো জজবচনক সংগ্রহ কচ রব। র্যোাঁহো ো এরদরে  জমীদো গরণ  

সিষ্ক, তোাঁহো ো বচলরত পোর ন সর্য, উচদ্ভদ জীরব ো এ জগরত িোষ্ো, তোহো ো উৎপোদন 

কর ; অপর  ো জমীদো , তোহো ো িোষ্ো  উপোর্জ্্ন কোচেয়ো খোয়, আপনো ো চকেু কর  নো। 

এখন সদখ, এক জজবচনরক সব্জীব চনচর্ম্্ত। সর্য ধোন েেোইয়ো তুচম পোখীরক 

খোওয়োইরতে, সস ধোন সর্য সোমগ্রী, পোখীও সস সোমগ্রী, তুচমও সস সোমগ্রী। সর্য কুসুম ঘ্রোণ 

মোত্র লইয়ো, সলোকরমোচহনী সুন্দ ী সেচলয়ো চদরতরেন, সুন্দ ীও র্যোহো, কুসুমও তোই। 

কীটও র্যোহো, সম্রোটও তোই। সর্য হংসপুচ্ছরলখনীরত আচম চলচখরতচে, সসও র্যোহো, আচমও 

তোই। সকলই জজবচনক। প্ররভদও গুরুত । জয়পু ী সবত প্রস্তর  সতোমো  জলপোন-পোত্র 

বো সভোজন-পোত্র চনচর্ম্্ত হইয়োরে; সসই প্রস্তর  তোজমহল এবং জুমো মসচজদও চনচর্ম্্ত 

হইয়োরে। উভরয় প্ররভদ নোই সক বচলরব? সগোষ্পরদও জল, সমুররও জল, সগোষ্পরদ সমুরর 

প্ররভদ নোই সক বচলরব?  

চকন্তু স্থূল কথো বচলরত বোচক আরে। জজবচনক চভন্ন জীবন নোই, সর্যখোরন জীবন, 

সসইখোরন জজবচনক তোহো  পূব্গোমী। “অনযথো চসচর্দ্েূনযসয চনয়তো পূব্বচত্্ততো কো ণত্বং” 

এ কথো র্যচদ সতয হয়, তরব জজবচনরকই জীবরন  কো ণ। জজবচনক চভন্ন জীবন কুত্রোচপ 

চসর্দ্ নরহ এবং জজবচনক জীবরন  চনয়ত পূব্বত্্তী বরট। অতএব আমোরদ  এই িঞ্চল, 

সুখদুঃখবহুল, বহু স্হোস্পদ জীবন, সকবল জজবচনরক  চরয়ো,  োসোয়চনক 

সংরর্যোগসমরবত জে পদোরথ্  েল। চনউটরন  চবজ্ঞোন, কোচলদোরস  কচবতো, হরম্বোল্্ট বো 

েঙ্ক োিোরর্্যয  পোচণ্ডতয-সকলই জে পদোরথ্  চরয়ো; েোকযচসংরহ  ধর্ম্্জ্ঞোন, আকবর   

সেৌর্্যয, সকোমরত  দে্নচবদযো সকলই জরে  গচত। সতোমো  বচনতো  সপ্রম, বোলরক  অমৃত 

ভোষ্ো, চপতো  সদুপরদে-সকলই জে পদোরথ্  আকুঞ্চন সম্প্রসো ণ মোত্র-ত্রজবচনক চভন্ন 

চভতর  আ  ঐন্দ্রজোচলক সকহ নোই। সর্য র্যরে  জনয তুচম প্রোণপোত কচ রতে, সস এই 

জজবচনরক  চরয়ো-রর্যমন সমুরগর্জ্্ন এক প্রকো  জেপদোথ্কৃত সকোলোহল, র্যে সতমচন 

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 50 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জেপদোথ্কৃত অনয প্রকো  সকোলোহল মোত্র। এই সব্কত্্তোরক জজবচনক অম্লজোন, জলজোন, 

অেো জোন এবং র্যবেো জরন   োসোয়চনক সমচি। অতএব এই িোচ চট সভৌচতক পদোথ্ই 

ইচ্ছোমরয়  ইচ্ছোয় সব্কত্্তো। ইহো ো প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূরত  কোণ্ডসকল আশ্চর্্যয বরট। 

পোিক সদচখরবন সর্য, আমোচদরগ  পূব্পচ চিত পঞ্চ ভূত হইরত এই আধুচনক ভূতগরণ  

সর্য প্ররভদ, তোহো সকবল প্রমোণগত। নরিৎ উভরয় ই েল প্রকৃচতবোদ (Materialism), 

সোংরখয  প্রকৃচতবোদ হইরত আধুচনক প্রকৃচতবোরদ  প্ররভদ, প্রধোনতঃ প্রমোণগত। তরব 

আধুচনক বরলন, চেতযোচদ ভূত নরহ, আমোচদরগ  পচ চিত এই ভূতগুচলই ভূত। সর্যই ভূত 

হউক, তোহোরত আমোরদ  চবরেষ্ েচত নোই,-রকন নো, মনুষ্যজোচত ভূত েোেো হইল নো। 

নোই হউক-ি ণ  োচখরলই হইল, ভূরত  উপ  সব্ভূতময় এক জন আরেন। তোাঁহো হইরত 

ভূরত  এ সখলো। 
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পবরমাণ-রহস্য 

Curiosities of Quantity and Measure 

আমোরদ  সকল ইচন্দ্ররয়  অরপেো িেু  উপ  চববোস অচধক। চকেুরত র্যোহো চববোস 

নো কচ , িরে সদচখরলই তোহোরত চববোস হয়। অথি িরে  নযোয় প্রবঞ্চক সকহ নরহ। সর্য 

সূরর্্যয  পচ মোণ লে লে সর্যোজরন হয় নো, তোহোরক একখোচন স্বণ্থোচল  মত সদচখ। প্রকোণ্ড 

চববরক একচট েুর নেত্র সদচখ। সর্য িরন্দ্র  দূ তো সূরর্্যয  দূ তো  িোচ  েত ভোরগ  এক 

ভোগও নরহ, তোহো সূরর্্যয  সমদূ বত্্তী সদখোয়। সর্য প মোণুরত এই জগৎ চনচর্ম্্ত তোহো  

একচটও সদচখরত পোই নো। আণুবীেচণক জীব জজবচনকোচদ চকেুই সদচখরত পোই নো। এই 

অচববোস-রর্যোগয িেুরকই আমোরদ  চববোস। 

দে্রনচন্দ্ররয়  এইরূপ েচিহীনতো  গচতরক আম ো জগরত  পচ মোণত্রবচিত্রয চকেুই 

বুচিরত পোচ  নো। সজযোচতেোচদ অচত বৃহৎ পদোথ্রক েুর সদচখ, এবং অচতেুর 

পদোথ্সকলরক এরকবোর  সদচখরত পোই নো। ভোগযররম, মন বোরহযচন্দ্রয়োরপেো দূ দে্ী; 

অদে্নীয়ও চবজ্ঞোন িো ো চমত হইয়োরে। সস পচ মোণ অচত চবিয়ক । দুই একটো উদোহ ণ 

চদরতচে। 

সকরল জোরনন সর্য, পৃচথবী  বযোস ৭০৯৯ মোইল। র্যচদ পৃচথবীরক এক মোইল দীর্্, 

এক মোইল প্রস্থ, এমত খরণ্ড খরণ্ড ভোগ ক ো র্যোয়, তোহো হইরল ঊচনে সকোচট েয়ষ্চি লে 

েোচবে হোজো  এইরূপ বগ্মোইল পোওয়ো র্যোয়। এক মোইল দীরর্্, এক মোইল প্ররস্থ, এবং 

এক মোইল ঊরব্ এরূপ, ২৫৯,৮০০,০০০,০০০ র্ন মোইল পোওয়ো র্যোয়। ওজরন পৃচথবী 

র্যত টন হইয়োরে, তোহো অরঙ্ক  িো ো চলচখলোম-

৬,০৬৯,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০। এক টন সোতোইে মরণ  অচধক।* 

এই আকো  চক ভয়োনক, তোহো মরন কল্পনো ক ো র্যোয় নো। সমগ্র চহমোলয় পব্ত 

ইহো  চনকট বোলুকোকণো  অরপেোও েুর। চকন্তু এই প্রকোণ্ড পৃচথবী সূরর্্যয  আকোর   

সচহত তুলনোয় বোলুকোমোত্র। িন্দ্র একচট প্রকোণ্ড উপগ্রহ, উহো পৃচথবী হইরত ২৪০,০০০ 

মোইল দূর  অবচস্থত। সূর্্যয এ প্রকো  প্রকোণ্ড পদোথ্ সর্য, তোহো অন্তঃেূনয কচ য়ো পৃচথবীরক 

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 52 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িন্দ্রসরমত তোহো  মধযস্থরল স্থোচপত কচ রল, িন্দ্র এখন সর্যরূপ দূর  থোচকয়ো পৃচথবী  পোরব্ 

বত্্তন কর , সূর্্যযগরভও্ সসইরূপ কচ রত পোর , এবং িরন্দ্র  বত্্তন পথ েোেোও এক লে 

ষ্োট হোজো  মোইল সবেী থোরক। 

সূরর্্যয  দূ তো কত মোইল, তোহো বোলরকও জোরন, চকন্তু সসই দূ তো অনুভূত কচ বো  

জনয, চনম্নচলচখত গণনো উরৃ্দ্ত কচ লোম। 

“অিদোচদ  সদরে স লওরয় সেণ র্ণ্টোয় ২০ মোইল র্যোয়। র্যচদ পৃচথবী হইরত সূর্্যয 

পর্্যযন্ত স লওরয় হইত, তরব কত কোরল সূর্্যযরলোরক র্যোইরত পোচ তোম? উত্ত -র্যচদ চদন 

 োচত্র, সেণ অচব ত র্ণ্টোয় চবে মোইল িরল, তরব ৫২০ বৎস  ৬ মোস ১৬ চদরন 

সূর্্যযরলোরক সপৌাঁেোন র্যোয়। অথ্োৎ সর্য বযচি সেরণ িচেরব, তোহো  সপ্তদে পুরুষ্ ঐ সেরণই 

গত হইরব।# 

আ  বৃহস্পচত েচন প্রভৃচত গ্রহসকরল  দূ তো  সচহত তুলনোয় এ দূ তোও সোমোনয। 

বুবী  গণনো কচ য়ো বচলয়োরেন সর্য, স ল র্যচদ র্ণ্টোয় ৩৩ মোইল িরল, তরব সূর্্যযরলোক 

হইরত সকহ স রল র্যোত্রো কচ রল, চদন  োত্র িচলয়ো বৃহস্পচত গ্ররহ ১৭১২ বৎসর , েচনগ্ররহ 

৩১১৩ বৎসর , ঊর নরস ৬২২৬ বৎসর , সনপু্তযরন ৯৬৮৫ বৎসর  সপৌাঁচেরব। 

আবো  এ দূ তো নেত্র সূর্্যযগরণ  দূ তো  তুলনোয় সকরে  পচ মোণ মোত্র। সকল 

নেরত্র  অরপেো আল েো সসণ্ট োই আমোচদরগ  চনকটবত্্তী; তোহো  দূ তো ৬১ চসগনোই 

নোমক নেরত্র  পোাঁি ভোরগ  িোচ  ভোগ। এই চিতীয় নেরত্র  দূ তো 

৬৩,৬৫০,০০০,০০০,০০০ মোইল। আরলোরক  গচত প্রচত সসরকরণ্ড ১৯২,০০০ মোইল। 

সসই আরলোক ঐ নেত্র হইরত আচসরত দে বৎসর   অচধক কোল লোরগ। সবগো নোমক 

নেরত্র  দূ তো ১৩০,০০০,০০০,০০০,০০০ মোইল; আরলোক সসখোন হইরত ২১ বৎসর  

পৃচথবীরত সপৌাঁরে। ২১ বৎস  পূরব্ ঐ নেরত্র  সর্য অবস্থো চেল তোহো আম ো সদচখরতচে-

উহো  অদযকো  অবস্থো আমোচদরগ  জোচনবো  সোধয নোই। 

আবো  নীহোচ কোগরণ  দূ তো  সরে তুলনোয়, এ সকল নেরত্র  দূ তো সূত্র-পচ চমত 

সবোধ হয়। বীণো (Lyra) নোমক নেত্রসমচি  চবটো ও গোমো নেরত্র  মধযবত্্তী অেু ীয়বৎ 

নীহোচ কো  দূ তো, সর্ উইচলয়ম হরে্রল  গণনোনুসোর  চসচ য়রস  দূ তো  ৯৫০ গুণ। 
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ঐ চবটো নেরত্র  দচেণপূব্চস্থত সগোলোকৃত নীহোচ কো, ঐ মহোত্মো  গণনোনুসোর  সসৌ  

জগৎ  হইরত ১,৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ মোইল। চত্ররকোণ নোমক নেত্রসমচিচস্থত 

এক নীহোচ কো, চসচ য়রস  দূ তো  ৩৪৪ গুণ দূর  অবচস্থত; এবং সুত্রবচে  িোল নোমক 

নেত্রসমচিরত সর্োেো  নোরল  আকো  সর্য এক নীহোচ কো আরে, তোহো  দূ তো উি ভীষ্ণ 

মোনদরণ্ড  নয় েত গুণ অথ্োৎ ৫০, ০০০, ০০০, ০০০,০০০,০০০ মোইরল  চকেু নূযন। 

পোদচ  ডোিো  সস্কোর স চব বরলন সর্য, র্যচদ আমোচদরগ  সূর্্যযরক এত দূর  লইয়ো 

র্যোওয়ো র্যোয় সর্য, তথো হইরত পাঁচিে হোজো  বৎসর  উহো  আরলোক আমোচদরগ  িরে 

আচসরব, উহো তথোচপ লড্  রস  বৃহৎ দূ বীেরণ দৃেয হইরত পোর । র্যচদ তোহো সতয হয়, 

তরব সর্য সকল নীহোচ কো হইরত সহস্র সহস্র প্রিণ্ড সূরর্্যয   চি একচত্রত হইয়ো আচসরলও, 

নীহোচ কোরক ঐ দূ বীেরণ ধূমর খোবমোত্রবৎ সদখো র্যোয়, নো জোচন সর্য, কত সকোচট বৎসর  

আরলোক তথো হইরত আচসয়ো আমোচদরগ  নয়রন লোরগ। অথি আরলোক প্রচত সসরকরণ্ড 

১৯২,০০০ মোইল, অথ্োৎ পৃচথবী  পচ চধ  অিগুণ র্যোয়। 

পণ্টন সোরহব জোচনয়োরেন সর্য, স ৌরর  আরলোক, মডর ট  দীরপ  অরপেো ৪৪৪ 

গুণ তীব্র। র্যচদ সকোন সোমগ্রী  দুই ইচঞ্চ দূর  ১৬০টো সমোমবোতী  োখো র্যোয়, তরব তোহোরত 

সর্য আরলো পরে, সস স ৌরর  মত উজ্জ্বল হয়। গচণত হইয়োরে সর্য, র্যচদ সূর্্যয  চিচবচেি 

পদোথ্ নো হইত, তরব তোহোরক সমোমবোতী  সোত সকোচট চবে লে স্তর  আবৃত কচ রল, 

অথ্োৎ নয় মোইল উচ্চ কচ য়ো বোতীরত তোহো সব্োে মুচেয়ো, সকল বোতী জ্বোচলয়ো চদরল 

স ৌরর  নযোয় আরলো পৃচথবীরত পোওয়ো র্যোইত। চক ভয়ংক  তোপোধো ! চসনচসরনচট  

ডোিো  ভন চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, এক েুট দূর  ১৪,০০০ বোতী  োচখরল সর্য তোপ পোওয়ো 

র্যোয়, স ৌরর  সসই তোপ। আ  সূর্্যয আমোচদরগ  চনকট হইরত র্যত দূর  আরে, তত দূর  

থোচকরল ৩,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখযক বোতী 

এককোলীন নো সপোেোইরল স ৌরর  নযোয় তোপ হয় নো। এ কথো  অথ্ এই হইরতরে সর্য, 

প্রতযহ পৃচথবী  নযোয় বৃহৎ দুই েত বোতী  সগোলক সপোেোইরল সর্য তোপ সাূত হয়, 

সূর্্যযরদব একচদরন তত তোপ খ ি কর ন। তোাঁহো  তোপ সর্যরূপ খ ি হয়, সসইরূপ চনতয 

চনতয উৎপন্ন হইয়ো জমো হইয়ো থোরক। তোহো নো হইরল এই মহোতোপ েরয় সূর্্যযও 
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অল্পকোরল অবেয তোপেূনয হইরতন। কচথত হইয়োরে সর্য, সূর্্যয দোহযমোন পদোথ্ হইরল 

এই তোপ বযয় কচ রত দে বৎসর  আপচন দগ্ধ হইয়ো র্যোইরতন। 

মসূ  পুইলো গণনো কচ য়োরেন সর্য, সরত  মোইল উচ্চ কয়লো  খচন সপোেোইরল সর্য 

তোপ জরন্ম, এক বৎসর  সূর্্যয তত তোপ বযয় কর ন। র্যচদ সূরর্্যয  তোপবোচহতো জরল  

নযোয় হয়, তরব বৎসর  ২.৬ চডগ্রী সূরর্্যয  তোপ কচমরব। কুঞ্চন-চরয়োরত তোপ সৃচি হয়। 

সূরর্্যয  বযোস তোহো  দে সহস্রোংরে  একোংে কচমরলই, দুই সহস্র বৎসর  বযচয়ত তোপ 

সূর্্যয পুনঃ প্রোপ্ত হইরব। 

সূরর্্যয  তোপেোচলতো  সর্য ভয়োনক পচ মোণ চলচখত হইল, চস্থ  নেত্রমরধয অরনকগুচল 

তদরপেো তোপেোলী সবোধ হয়। সস সকরল  তোপ পচ চমত হইবো  উপোয় নোই; সকন নো, 

তোহো  স ৌর পৃচথবীরত আরস নো, চকন্তু তোহো  আরলোক পচ চমত হইরত পোর । সকোন সকোন 

নেরত্র  প্রভোেোচলতো পচ চমত হইয়োরে। আলেো সসণ্টো োই নোমক নেরত্র  প্রভোেোচলতো 

চসচ য়স দুই েত পঞ্চচবংেচত সূরর্্যয  ২.৩২ গুণ। সবগো নেত্র সষ্োেে সূরর্্যয  প্রভোচবচেি 

এবং নেত্র োজ চসচ য়স দুই েত পঞ্চচবংেচত সূরর্্যয  প্রভোচবচেি। এই নেত্র আমোচদরগ  

সসৌ  জগরত  মধযবত্্তী হইরল পৃচথবযোচদ গ্রহ-সকল অল্পকোলমরধয বোষ্প হইয়ো সকোথোয় 

উচেয়ো র্যোইত। 

এই সকল নেরত্র  সংখযো অচত ভয়োনক। সর্ উইচলয়ম হরে্ল গণনো কচ য়ো চস্থ  

কচ য়োরেন সর্য, সকবল েোয়োপরথ ১৮,০০০,০০০ নেত্র আরে। েূব বরলন, আকোরে দুই 

সকোচট নেত্র আরে। মসূ  েোকণ্োক বরলন, নেত্রসংখযো সোত সকোচট সত্ত  লে। এ সকল 

সংখযো  মরধয নীহোচ কোভযন্ত বত্্তী নেত্রসকল গচণত হয় নোই। সর্যমন সমুরতীর  বোলুকো, 

নীহোচ কো সসইরূপ নেত্র। এখোরন অঙ্ক হোচ  মোরন। 

র্যচদ অচত প্রকোণ্ড জগৎসকরল  সংখযো এইরূপ অননুরময়, তরব েুর পদোরথ্  কথো 

চক বচলব? ইরহ্রণবগ্ বরলন সর্য, এক র্ন ইচঞ্চ চবচল্  সেট প্রস্তর  িচল্লে হোজো  

Gallionella নোমক আণুবীেচণক েম্বুক আরে-তরব এই প্রস্তর   একচট পব্তরেণীরত 

কত আরে, সক মরন ধো ণো কচ রত পোর ? ডোিো  টমোস টম স্  প ীেো কচ য়ো 

সদচখয়োরেন সর্য, সীসো, এক র্ন ইচঞ্চ  ৮৮৮,৪৯২,০০০,০০০,০০০ ভোরগ  এক ভোগ 
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পচ চমত হইয়ো চবভি হইরত পোর । উহোই সীসো  প মোণু  পচ মোণ। চতচনই প ীেো 

কচ য়ো সদচখয়োরেন সর্য, গেরক  প মোণু ওজরন এক সগ্ররণ  ২,০০০,০০০,০০০ ভোরগ  

এক ভোগ। 

  

(সমুরর  গভী ত  পচ মোণ) 

  

সলোরক  চববোস আরে সর্য, সমুর কত গভী , তোহো  পচ মোণ নোই। অরনরক  চববোস, 

সমুর “অতল | ”  

অরনক স্থোরন সমুরর  গভী তো পচ চমত হইয়োরে। আরলক্ জোন্দ্রোচনবোসী প্রোিীন 

গচণত-বযবসোচয়গণ অনুমোন কচ রতন সর্য, চনকটস্থ পব্তসকল র্যত উচ্চ, সমুরও তত 

গভী । ভূমধযস্থ (Mediterranean) সমুরর  অরনক স্থোরন ইহো  সপোষ্োক প্রমোণ পোওয়ো 

চগয়োরে। তথোয় এ পর্্যযন্ত ১৫,০০০ চেরট  অচধক জল পচ চমত হয় নোই-আল প্স পব্ত-

সেণী  উচ্চতোও ঐরূপ। 

চমস  ও সোইপ্রোস িীরপ  মরধয েয় সহস্র চেট, আরলক্ জোন্দ্রো ও স োড রে  মরধয 

নয় সহস্র নয় েত, এবং মোলটোয় পূরব্ ১৫,০০০ চেট জল পোওয়ো চগয়োরে। চকন্তু 

তদরপেো অনযোনয সমুরর অচধকত  গভী তো পোওয়ো চগয়োরে। হরম্বোরল্ট  কিস গ্ররে 

চলচখত আরে সর্য, এক স্থোরন ২৬,০০০ চেট  চে নোমোইয়ো চদয়োও তল পোওয়ো র্যোয় নোই-

ইহো িোচ  মোইরল  অচধক। ডোিো  সস্কোর স চব চলরখন সর্য, সোত মোইল  চে েোচেয়ো চদয়োও 

তল পোওয়ো র্যোয় নোই। পৃচথবী  সরব্োচ্চতম পব্ত-েৃে পোাঁি মোইল মোত্র উচ্চ। 

চকন্তু গরে, সমুর কত গভী , তোহো নো মোচপয়োও গচণতবরল জোনো র্যোইরত পোর । 

জরলোচ্ছ্বোরস  কো ণ-সমুরর  জরল  উপ  সূর্্যয িরন্দ্র  আকষ্্ণ। অতএব জরলোচ্ছ্বোরস  

পচ মোরণ  সহতু, ( ১)  সূর্্যয িরন্দ্র  গুরুত্ব, (২) তদীয় দূ তো, (৩) তদীয় সম্বত্্তনকোল, 

(৪) সমুরর  গভী তো। প্রথম, চিতীয়, এবং তৃতীয় তত্ত্ব আম ো জ্ঞোত আচে; িতুথ্ আম ো 

জোচন নো, চকন্তু িোচ চট  সমবোরয়  েল, অথ্োৎ জরলোচ্ছ্বোরস  পচ মোণ, আম ো জ্ঞোত আচে। 

অতএব অজ্ঞোত িতুথ্ সমবোয়ী কো ণ অনোয়োরসই গণনো ক ো র্যোইরত পোর । আিোর্্যয হটন 

এই প্রকোর  গণনো কচ য়ো চস্থ  কচ য়োরেন সর্য, সমুর গরে, ৫.১২ মোইল, অথ্োৎ পোাঁি 
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মোইরল  চকেু অচধক মোত্র গভী । লোপ্লোস সব্রি নগর  জরলোচ্ছ্বোস পর্্যযরবেরণ  বরল সর্য 

“Ratio of Semidirunal Coefficients” চস্থ  কচ য়োচেরলন, তোহো হইরতও এইরূপ উপলচি 

ক ো র্যোয়। 

  

(েে) 

  

সি োি  েে প্রচত সসরকরণ্ড ১০৩৮ চেট চগয়ো থোরক বরট, চকন্তু সবরথ্ম ও সব্ররগট 

নোমক চবজ্ঞোনচবৎ পচণ্ডরত ো জবদুযচতক তোর  প্রচত সসরকরণ্ড, ১১,৪৫৬ চেট সবরগ েে 

সপ্র ণ কচ য়োচেরলন। অতএব তোর  সকবল পত্র সপ্র ণ হয়, এমত নরহ; জবজ্ঞোচনক চেল্প 

আ ও চকেু উন্নচত প্রোপ্ত হইরল মনুষ্য তোর  করথোপকথন কচ রত পোচ রব। ** 

মনুরষ্য  কণ্ঠস্ব  কত দূ  র্যোয়? বলো র্যোয় নো। সকোন সকোন রু্যবতী  ব্রীেোরুর্দ্ কণ্ঠস্ব  

শুচনবো  সমরয়, চব চিররম ইচ্ছো কর  সর্য, নোরক  িসমো খুচলয়ো কোরণ পচ , সকোন সকোন 

প্রোিীনো  িীৎকোর  সবোধ হয়, গ্রোমোন্তর  পলোইরলও চনেৃচত নোই। চবজ্ঞোনচবরদ ো ও চবষ্রয় 

চক চসর্দ্োন্ত কচ য়োরেন, সদখো র্যোউক। 

প্রোিীন মরত আকোে েেবহ; আধুচনক মরত বোয়ু েেবহ। বোয়ু  ত রে েরে  সৃচি 

ও বহন হয়। অতএব সর্যখোরন বোয়ু ত ল ও েীণ, সসখোরন েরে  অস্পিতো সাব। ্োঙ্–

েৃরেোপচ  েে অস্পিেোবয বচলয়ো েরসযো  বণ্নো কচ য়োরেন। চতচন বরলন, তথোয় চপস্তল 

েুচেরল পটকো  মত েে হয়; এবং েযোরম্পন খুচলরল করক্  েে প্রোয় শুচনরত পোওয়ো 

র্যোয় নো। চকন্তু মোে্যস বরলন সর্য, চতচন সসই েৃরেোপর ই ১৩৪০ চেট হইরত মনুষ্য-কণ্ঠ 

শুচনয়োচেরলন। এ চবষ্রয় “গগনপর্্যযটন” প্রবরে চকচঞ্চৎ সলখো হইয়োরে। 

র্যচদ েেবহ বোয়ুরক সিোেো  চভত  রুর্দ্ ক ো র্যোয়, তরব মনুষ্য-কণ্ঠ সর্য অরনক দূ  

হইরত শুনো র্যোইরব, ইহো চবচিত্র নরহ। সকন নো, েে-ত েসকল েেোইয়ো পচেরব নো। 

চস্থ  জল, সিোেো  কোজ কর । েুর েুর উচ্চতোয় বোয়ু প্রচতহত হইরত পোয় নো-এজনয 

েে-ত েসকল, ভি হইয়ো নোনো চদক্ চদগন্তর  চবকীণ্ হয় নো। এই জনয প্রেস্ত নদী  

এপো  হইরত ডোচকরল ওপোর  শুচনরত পোয়। চবখযোত চহমরকন্দ্রোনুসো ী পর্্যযটক পোচ   

সমচভবযোহো ী সলরেনোণ্ট েি  চলরখন সর্য, চতচন সপোট্ সবৌরয়রন  এপো  হইরত প পোর  
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চস্থত মনুরষ্য  সচহত করথোপকথন কচ য়োচেরলন। উভরয়  মরধয ১৷ • মোইল বযবধোন। 

ইহো আশ্চর্্যয বরট। 

চকন্তু সব্োরপেো চবিয়ক  বযোপো  ডোিো  ইয়ং কত্ৃ্তক চলচখত হইয়োরে। চতচন বরলন 

সর্য, চজব্রল্টর  দে মোইল হইরত মনুষ্য-কণ্ঠ শুনো চগয়োরে। কথো চববোসরর্যোগয চক? 

  

(রজযোচতস্ত ে) 

  

প্রবেোন্তর  কচথত হইয়োরে সর্য, আরলোক ইথ  নোমপ্রোপ্ত চবববযোপী জোগচতক ত ল 

পদোরথ্  আরন্দোলরন  েল মোত্র। সূর্্যযোরলোক সপ্ত বরণ্  সমবোয়; সসই সপ্ত বণ্ ইন্দ্রধনু 

অথবো স্ফচটক সপ্রচ ত আরলোরক লচেত হয়। প্ররতযক বরণ্  ত েসকল পৃথক্ পৃথক্; 

তোহোচদরগ  প্রোকৃচতক সমবোরয়  েরল, সবত স ৌর। এই সকল সজযোচতস্ত ে-ত্রবচিত্রযই 

জগরত  বণ্ত্রবচিরত্রয  কো ণ। সকোন সকোন পদোথ্, সকোন সকোন বরণ্  ত েসকল রুর্দ্ 

কচ য়ো, অবচেিগুচল প্রচতহত কর । আম ো সস সকল রবযরক প্রচতহত ত রে  বণ্চবচেি 

সদচখ। 

তরব ত রে ই বো বণ্-ত্রবষ্ময সকন? সকোন ত ে  ি, সকোন ত ে পীত, সকোন ত ে 

নীল সকন? ইহো সকবল ত রে  সবরগ  তো তময। প্রচত ইচঞ্চ স্থোন মরধয একচট চনচর্দ্্ি 

সংখযো  ত রে  উৎপচত্ত হইরল, ত ে  িবণ্, অনয চনচর্দ্্ি সংখযোয় ত ে পীতবণ্, 

ইতযোচদ। 

সর্য সজযোচতস্ত ে এক ইচঞ্চ মরধয ৩৭, ৬৪০ বো  প্রচেপ্ত হয়, এবং প্রচত সসরকরণ্ড 

৪৫৮,০০০,০০০,০০০,০০০ বো  প্রচেপ্ত হয়, তোহো  িবণ্। পীত ত ে, এক ইচঞ্চরত 

৪৪,০০০ বো , এবং প্রচত সসরকরণ্ড ৫৩৫,০০০,০০০,০০০,০০০ বো  প্রচেপ্ত হয়। এবং 

নীল ত ে প্রচত ইচঞ্চরত ৫১,১১০ বো  এবং প্রচত সসরকরণ্ড 

৬২২, ০০০, ০০০, ০০০,০০০ বো  প্রচেপ্ত হয়। পচ মোরণ   হসয ইহো অরপেো আ  

চক বচলব? এমন অরনক নেত্র আরে সর্য, তোহো  আরলোক পৃচথবীরত পঞ্চোে বৎসর ও 

সপৌাঁরে নো। সসই নেত্র হইরত সর্য আরলোকর খো আমোরদ  নয়রন আচসয়ো লোরগ, তোহো  
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ত েসকল কতবো  প্রচেপ্ত হইয়োরে? এবো  র্যখন  োরত্র আকোরে  প্রচত িোচহরব, তখন 

এই কথোচট একবো  মরন কচ ও। 

  

(সমুর-ত ে) 

  

এক অচিন্তয সবগবো্  সূ্ষ্ম  হইরত সূ্ষ্ম  সজযোচতস্ত রে  আরলোিনো  প , পোচথ্ব 

জরল  ত েমোলো  আরলোিনো অচবরধয় নরহ। সজযোচতস্ত রে  সবরগ  পর , সমুরর  

সিউরক অিল মরন কচ রলও হয়। তথোচপ সোগ -ত রে  সবগ মন্দ নরহ। চেণ্্ড রল সোরহব 

প্রমোণ কচ য়োরেন সর্য, অচত বৃহৎ সোগর োচর্ম্্সকল র্ণ্টোয় ২০ মোইল হইরত ২৭| | • মোইল 

পর্্যযন্ত সবরগ ধোচবত হয়। সস্কোর সচব সোরহব গণনো কচ য়োরেন সর্য, আটলোচণ্টক সোগর   

ত ে র্ণ্টোয় প্রোয় ৩৩ মোইল িরল। এই সবগ ভো তবষ্্ীয় বোষ্পীয়  রথ  সবরগ  অরপেো 

চেপ্ ত ।  

র্যোাঁহো ো বোেোলো  নদীবরগ্ সনৌকোর োহণ কচ রত ভীত, সোগর োচর্ম্্  পচ মোণ সম্বরে 

তোাঁহোরদ  চকরূপ অনুমোন, তোহো বচলরত পোচ  নো। উপকথোয় “তোলগোেপ্রমোণ সিউ” শুনো 

র্যোয়-চকন্তু সকহ তোহো চববোস কর  নো। সমুরর তদরপেো উচ্চত  সিউ উচিয়ো থোরক। 

চেণ্্ড রল সোরহব চলরখন, ১৮৪৩ অরে কম্ব্োরল  চনকট ৩০০ চেট অথ্োৎ ২০০ হোত উচ্চ 

সিউ উচিয়োচেল। ১৮২০ সোরল  ন ওরয় প্ররদরে  চনকট ৪০০ চেট পচ চমত সিউ 

উচিয়োচেল। 

সমুরর  সিউ অরনক দূ  িরল। উত্তমোেো অন্ত ীরপ উদূ্ভত মি ত ে চতন সহস্র মোইল 

দূ স্থ উপিীরপ প্রহত হইয়ো থোরক। আিোর্্যয বোি বরলন সর্য, জোপোন িীপোবলী  অন্তগ্ত 

জসরমোদো নোমক স্থোরন একটো ভূচমকম্প হয়; তোহোরত ঐ স্থোনসমীপস্থ “সপোতোেরয়” এক 

বৃহৎ ঊচর্ম্্ প্ররবে কচ য়ো, সচ য়ো আচসরল সপোতোেয় জলেূনয হইয়ো পরে। সসই সিউ 

প্রেোন্ত মহোসোগর   প পোর , সোনফ্র্  চসরস্কো নগর   উপকূরল প্রহত হয়। জসরমোদো হইরত 

ঐ নগ  ৪৮০০ মোইল। ত ে োজ ১২ র্ণ্টো ১৬ চমচনরট পো  হইয়োচেরলন অথ্োৎ চমচনরট 

৬॥• মোইল িচলয়োচেরলন। 
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——————-  

* আশ্চর্্যয সসৌর োৎপোত সদখ।  

# আশ্চর্্যয সসৌর োৎপোত সদখ। 

** এই প্রবে চলচখত হওয়ো  পর  সটচলরেোরন  আচবচিয়ো। 
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চন্দ্রট্লাক 

The Moon 
  

এই বেরদরে  সোচহরতয িন্দ্ররদব অরনক কোর্্যয কচ য়োরেন। বণ্নোয়, উপমোয়,-

চবরচ্ছরদ, চমলরন,-অলঙ্কোর , সখোেোরমোরদ,-চতচন উলচট পোলচট খোইয়োরেন। িন্দ্রবদন, 

িন্দ্র চি, িন্দ্রক রলখো, েেী, সচম ইতযোচদ সোধো ণ সভোগয সোমগ্রী অকোতর  চবত ণ 

কচ য়োরেন; কখন েীরলোরক  স্করেোপচ  েেোেচে, তখন তোাঁহোচদরগ  নরখ  গেোগচে 

চগয়োরেন; সুধোক  চহমক ক চনক , মৃগোঙ্ক, েেোঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃচত অনুপ্রোরস, বোেোলী 

বোলরক  মরনোমুগ্ধ কচ য়োরেন। চকন্তু এই ঊনচবংে েতোেীরত এইরূপ সকবল সোচহতয-

কুরঞ্জ লীলো সখলো কচ য়ো, কো  সোধয চনস্তো  পোয়? চবজ্ঞোন-ত্রদতয সকল পথ সর্চ য়ো বচসয়ো 

আরে। আচজ িন্দ্ররদবরক চবজ্ঞোরন ধচ য়োরে, েোেোেোচে নোই। আ  সোরধ  সোচহতয-

বৃন্দোবরন লীলো সখলো িরল নো-কুঞ্জিোর  সোরহব অরূ   থ আনোইয়ো দোাঁেোইয়ো আরে; িল, 

িন্দ্র, চবজ্ঞোন-মথু োয় িল; একটো কংস বধ কচ রত হইরব। 

র্যখন অচভমনুয-রেোরক ভরোর্জ্ু্ন অতযন্ত কোত , তখন তোাঁহোচদরগ  প্ররবোধোথ্ কচথত 

হইয়োচেল সর্য, অচভমনুয িন্দ্ররলোরক গমন কচ য়োরেন। আম োও র্যখন নীলগগন-সমুরর 

এই সুবরণ্  িীপ সদচখ, আম োও মরন কচ , বুচি এই সুবণ্ময় সলোরক সসোণো  মোনুষ্ 

সসোণো  থোরল সসোণো  মোে ভোচজয়ো সসোণো  ভোত খোয়, হী ো  স বত পোন কর , এবং 

অপূব্ পদোরথ্  ের্যযোয় েয়ন কচ য়ো স্বপ্নেূনয চনরোয় কোল কোটোয়। চবজ্ঞোন বরল, তোহো 

নরহ-এ সপোেো সলোরক সর্যন সকহ র্যোয় নো-এ দগ্ধ মরুভূচম মোত্র। এ চবষ্রয় চকচঞ্চৎ বচলব। 

বোলরক ো জেেরব পচেয়ো থোরক, িন্দ্র উপগ্রহ। চকন্তু উপগ্রহ বচলরল, সসৌ জগরত  

সরে িরন্দ্র  প্রকৃত সম্বে চনচর্দ্্ি হইল নো। পৃচথবী ও িন্দ্র রু্যগল গ্রহ। উভরয় এক পরথ, 

একত্র সূর্্যয প্রদচেণ কচ রতরে-উভরয়ই উভরয়  মোধযোকষ্্ণ সকরন্দ্র  বেবত্্তী-চকন্তু 

পৃচথবী গুরুরত্ব িরন্দ্র  একোেী গুণ, এজনয পৃচথবী  আকষ্্ণী েচি িন্দ্রোরপেো এত অচধক 

সর্য, সসই রু্যি আকষ্্রণ সকন্দ্র পৃচথবীচস্থত; এজনয িন্দ্ররক পৃচথবী  প্রদচেণকো ী উপগ্রহ 
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সবোধ হয়। সোধো ণ পোিরক বুচিরবন সর্য, িন্দ্র একচট েুরত  পৃচথবী; ইহো  বযোস ১০৫০ 

সরোে; অথ্োৎ পৃচথবী  বযোরস  িতুথ্োংরে  অরপেো চকেু সবেী। সর্য সকল কচবগণ 

নোচয়কোচদগরক আ  প্রোিীন প্রথোমত িন্দ্রমুখী বচলয়ো সন্তুি নরহন-নূতন উপমো  অনুসেোন 

কর ন-তোাঁহোচদগরক আম ো প োমে্ চদই সর্য, এেণ অবচধ নোচয়কোগণরক পৃচথবীমুখী 

বচলরত আ া কচ রবন। তোহো হইরল অলঙ্কোর   চকেু সগৌ ব হইরব। বুিোইরব সর্য, 

সুন্দ ী  মুখমণ্ডরল  বযোস সকবল সহস্র সরোে নরহ-চকেু কম িোচ  সহস্র সরোে। 

এই েুর পৃচথবী আমোচদরগ  পৃচথবী হইরত এক লে চবংেচত সহস্র সরোে মোত্র-চত্রে 

হোজো  সর্যোজন মোত্র। গোগচনক গণনোয় এ দূ তো অচত সোমোনয-এপোেো ওপোেো। চত্রেচট 

পৃচথবী গোয় গোয় সোজোইরল িরন্দ্র চগয়ো লোরগ। িন্দ্র পর্্যযন্ত স লওরয় র্যচদ থোচকত, তোহো 

হইরল র্ণ্টোয় চবে মোইল সগরল, চদন  োচত্র িচলরল, পঞ্চোে চদরন সপৌাঁেোন র্যোয়। 

সুত োং আধুচনক সজযোচতচব্দ গণ িন্দ্ররক অচত চনকটবত্্তী মরন কর ন। তোাঁহোচদরগ  

সকৌেরল এেরণ এমন দূ বীেণ চনচর্ম্্ত হইয়োরে সর্য, তদ্দ্বো ো িন্দ্রোচদরক ২৪০০ গুণ 

বৃহত্ত  সদখো র্যোয়। ইহো  েল এই দোাঁেোইয়োরে সর্য, িন্দ্র র্যচদ আমোচদরগ  সনত্র হইরত 

পঞ্চোেৎ সরোে মোত্র দূ বত্্তী হইত, তোহো হইরল আম ো িন্দ্ররক সর্যমন স্পি সদচখতোম, 

এেরণও ঐ সকল দূ বীেণ সোহোরর্যয সসইরূপ স্পি সদচখরত পোচ । 

এরূপ িোেুষ্ প্রতযরে িন্দ্ররক চকরূপ সদখো র্যোয়? সদখো র্যোয় সর্য, চতচন 

হস্তপদোচদচবচেি সদবতো নরহন, সজযোচতর্ম্্য় সকোন পদোথ্ নরহন, সকবল পোষ্োণময়, আরিয় 

চগচ পচ পূণ্, জেচপণ্ড। সকোথোও অতুযন্নত পব্তমোলো-রকোথোও গভী  গহ্ব  োচজ। িন্দ্র সর্য 

উজ্জ্বল, তোহো সূর্্যযোরলোরক  কো রণ। আম ো পৃচথবীরতও সদচখ সর্য, র্যোহো স ৌরপ্রদীপ্ত, 

তোহোই দূ  হইরত উজ্জ্বল সদখোয়। িন্দ্র স ৌরদীপ্ত বচলয়ো উজ্জ্বল। চকন্তু সর্য স্থোরন স ৌর নো 

লোরগ, সস স্থোন উজ্জ্বলতো প্রোপ্ত হয় নো। সকরলই জোরন সর্য, িরন্দ্র  কলোয় হ্রোস বৃচর্দ্ এই 

কো রণই র্চটয়ো থোরক। সস তত্ত্ব বুিোইয়ো চলচখবো  প্ররয়োজন নোই। চকন্তু ইহো সহরজই বুিো 

র্যোইরব, সর্য স্থোন উন্নত, সসই স্থোরন স ৌর লোরগ-রসই স্থোন আম ো উজ্জ্বল সদচখ-রর্য স্থোরন 

গহ্ব  অথবো পব্রত  েোয়ো, সস স্থোরন স ৌর প্ররবে কর  নো-রস স্থলগুচল আম ো 
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কোচলমোপূণ্ সদচখ। সসই অনুজ্জ্বল স ৌরেূনয স্থোনগুচলই “কলঙ্ক”-অথবো “মৃগ”-

প্রোিীনোচদরগ  মরত সসইগুচলই “কদম-তলোয় বুেী ি কো কোচটরতরে | ”  

িরন্দ্র  বচহভ্োরগ  এরূপ সূ্ষ্ম োনুসূ্ষ্ম  অনুসেোন হইয়োরে সর্য, তোহোয় িরন্দ্র  উৎকৃি 

মোনচিত্র প্রস্তুত হইয়োরে; তোহো  পব্তোবলী ও প্ররদেসকল নোম প্রোপ্ত হইয়োরে-এবং 

তোহো  পব্তমোলো  উচ্চতো পচ চমত হইয়োরে। সবয়  ও মোল্ল  নোমক সুপচ চিত 

সজযোচতচব্দ িয় অনূযন ১০৯৫চট িোন্দ্র পব্রত  উচ্চতো পচ চমত কচ য়োরেন। তন্মরধয 

মনুরষ্য সর্য পব্রত  নোম  োচখয়োরে “চনউটন” তোহো  উচ্চতো ২২,৮২৩ চেট। এতোদৃে 

উচ্চ পব্ত-চেখ , পৃচথবীরত আচন্দস ও চহমোলয়রেণী চভন্ন আ  সকোথোও নোই। িন্দ্র 

পৃচথবী  পঞ্চোেৎ ভোরগ  এক ভোগ মোত্র এবং গুরুরত্ব একোেী ভোরগ  এক ভোগ মোত্র; 

অতএব পৃচথবী  তুলনোয় িোন্দ্র পব্তসকল অতযন্ত উচ্চ। িরন্দ্র  তুলনোয় চনউটন সর্যমন 

উচ্চ, চিম্বোর োজো নোমক বৃহৎ পোচথ্ব চেখর   অবয়ব আ  পঞ্চোেৎ গুরণ বৃচর্দ্ পোইরল 

পৃচথবী  তুলনোয় তত উচ্চ হইত। 

িোন্দ্র পব্ত সকবল সর্য আশ্চর্্যয উচ্চ, এমত নরহ; িন্দ্ররলোরক আরিয় পব্রত  অতযন্ত 

আচধকয। অগচণত আরিয় পব্তরেণী অিুযদ্গো ী চবেোল  ন্ধ্রসকল প্রকোচেত কচ য়ো 

 চহয়োরে-রর্যন সকোন তপ্ত রবীভূত পদোথ্ কটোরহ জ্বোল প্রোপ্ত হইয়ো সকোন কোরল টগ বগ 

কচ য়ো েুচটয়ো উচিয়ো জচময়ো চগয়োরে। এই িন্দ্রমণ্ডল, সহস্রধো চবচভন্ন, সহস্র সহস্র 

চবব চবচেি,-রকবল পোষ্োণ, চবদীণ্, ভি, চেন্নচভন্ন, দগ্ধ, পোষ্োণময়। হোয় ! এমন িোাঁরদ  

সরে সক সুন্দ ীচদরগ  মুরখ  তুলনো ক ো  পর্দ্চত বোচহ  কচ য়োচেল? 

এই ত সপোেো িন্দ্ররলোক! এেরণ চজজ্ঞোসো, এখোরন জীরব  বসচত আরে চক? আম ো 

র্যত দূ  জোচন, জল বোয়ু চভন্ন জীরব  বসচত নোই; সর্যখোরন জল বো বোয়ু নোই, সসখোরন 

আমোরদ  জ্ঞোনরগোির  জীব থোচকরত পোর  নো। র্যচদ িন্দ্ররলোরক জল বোয়ু থোরক, তরব 

সসখোরন জীব থোচকরত পোর ; র্যচদ জল বোয়ু নো থোরক, তরব জীব নোই, এক প্রকো  চসর্দ্ 

কচ রত পোচ । এেরণ সদখো র্যোউক, তচিষ্রয় চক প্রমোণ আরে। 

মরন ক , িন্দ্র পৃচথবী  নযোয় বোয়বীয় মণ্ডরল সবচিত। মরন ক , সকোন নেত্র, িরন্দ্র  

পশ্চোদ্ভোগ চদয়ো গচত কচ রব। ইহোরক সজযোচতরষ্ সমোব ণ (Occultation) বলো র্যোইরত 
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পোর । নেত্র িন্দ্র কত্ৃ্তক সমোবৃত হইবো  কোরল প্রথরম, বোয়ুস্তর   পশ্চোিত্্তী হইরব; 

তৎপর  িন্দ্রে ীর   পশ্চোরত লুকোইরব। র্যখন বোয়বীয় স্তর   পশ্চোরত নেত্র র্যোইরব, 

তখন নেত্র পূব্মত উজ্জ্বল সবোধ হইরব নো; সকন নো, বোয়ু আরলোরক  চকয়ৎপচ মোরণ 

প্রচতর োধ কচ য়ো থোরক। চনকটস্থ বস্তু আম ো তত স্পি সদচখরত পোই নো-তোহো  কো ণ, 

মধযবত্্তী বোয়ুস্ত । অতএব সমোব ণীয় নেত্র ররম হ্রস্বরতজো হইয়ো পর  িন্দ্রোন্ত োরল 

অদৃেয হইরব। চকন্তু এরূপ র্চটয়ো থোরক নো। সমোব ণীয় নেত্র এরকবোর ই চনচবয়ো র্যোয়-

চনচববো  পূরব্ তোহো  উজ্জ্বলতো  চকেুমোত্র হ্রোস হয় নো। িরন্দ্র বোয়ু থোচকরল কখন এরূপ 

হইত নো। 

িরন্দ্র সর্য জল নোই, তোহো ও প্রমোণ আরে, চকন্তু সস প্রমোণ অচত দুরূহ-সোধো ণ 

পোিকরক অরল্প বুিোন র্যোইরব নো। এবং এই সকল প্রমোণ বণ্-র খো প ীেক 

( Spectroscope) র্যরে  চবচিত্র প ীেোয় চস্থ ীকৃত হইয়োরে; িন্দ্ররলোরক জলও নোই, বোয়ুও 

নোই। র্যচদ জল বোয়ু নো থোরক তরব পৃচথবীবোসী জীরব  নযোয় সকোন জীব তথোয় নোই। 

আ  একচট কথো বচলয়োই আম ো উপসংহো  কচ ব। িোচন্দ্রক উত্তোপও এেরণ 

পচ চমত হইয়োরে। িন্দ্র এক পেকোরল আপন সমরুদরণ্ড  উপ  সম্বত্্তন কর , অতএব 

আমোরদ  এক পেকোরল এক িোচন্দ্রক চদবস। এেরণ ি ণ কচ য়ো সদখ সর্য, সপৌষ্ মোস 

হইরত জজষ্ঠ মোরস আম ো এত তোপোচধকয সভোগ কচ , তোহো  কো ণ-রপৌষ্ মোরস চদন 

সেোট, জজষ্ঠ মোরস  চদন চতন িোচ  র্ণ্টো বে। র্যচদ চদনমোন চতন িোচ  র্ণ্টো মোত্র বে 

হইরলই, এত তোপোচধকয হয়, তরব পোচেক িন্দ্র চদবরস নো জোচন, িন্দ্র চক ভয়োনক উত্তপ্ত 

হয়। তোরত আবো  পৃচথবীরত জল, বোয়ু, সমর্ আরে-তর্জ্নয পোচথ্ব সন্তোপ চবরেষ্ প্রকোর  

েমতো প্রোপ্ত হইয়ো থোরক, চকন্তু জল বোয়ু সমর্ ইতযোচদ িরন্দ্র চকেুই নোই। তোহো  উপ  

আবো  িন্দ্র পোষ্োণময়। অচত সহরজ উত্তপ্ত হয়। অতএব িন্দ্ররলোক অতযন্ত তপ্ত হইবো ই 

সাোবনো। চবখযোত দূ বীেণ চনর্ম্্োণকো ী  পুত্র লড্  স িরন্দ্র  তোপ পচ চমত কচ য়োরেন। 

তোাঁহো  অনুসেোরন চস্থ ীকৃত হইয়োরে সর্য, িরন্দ্র  সকোন সকোন অংে এত উষ্ণ, ততু্তলনোয় 

সর্য জল অচিসংস্পরে্ েুচটরতরে, তোহোও েীতল। সস সন্তোরপ সকোন পোচথ্ব জীব  েো 

http://www.bengaliebook.com/


ববিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়  । ববজ্ঞানরহস্য ।         প্রবন্ধ 

 64 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পোইরত পোর  নো-মুহূত্্ত জনযও  েো পোইরত পোর  নো। এই সর্য েীত চি, চহমক , সুধোংশু? 

হোয়! হোয়! অে পুত্ররক পদ্মরলোিন আ  সকমন কচ য়ো বচলরত হয়!* 

অতএব সুরখ  িন্দ্ররলোক চক প্রকো , তোহো এেরণ আম ো একপ্রকো  বুচিরত 

পোচ য়োচে। িন্দ্ররলোক পোষ্োণময়,-চবদীণ্, ভি, চেন্ন চভন্ন, বেু , দগ্ধ, পোষ্োণময়! 

জলেূনয, সোগ েূনয, নদীেূনয, তেোগেূনয, বোয়ুেূনয, সমর্েূনয বৃচিেূনয,-জনহীন, 

জীবহীন, তরুহীন, তৃণহীন, েেহীন,# উত্তপ্ত জ্বলন্ত, ন ককুণ্ডতুলয এই িন্দ্ররলোক! 

এই জনয চবজ্ঞোনরক কোবয আাঁচটয়ো উচিরত পোর  নো। কোবয গরে-চবজ্ঞোন ভোরে। 

  

——————————— 

* র্যচদ সকহ বরলন সর্য, িন্দ্র স্বয়ং উত্তপ্ত হউন, আম ো তোাঁহো  আরলোরক  জেতয 

স্পরে্  প্রতযে িো ো জোচনয়ো থোচক। বোস্তচবক এ কথো সতয নরহ-আম ো স্পে্ িো ো 

িন্দ্ররলোরক  জেতয বো উষ্ণতো চকেুই অনুভূত কচ  নো। অেকো - োরত্র  অরপেো সজযোৎ্ো 

 োচত্র েীতল, এ কথো র্যচদ সকহ মরন কর ন, তরব সস তোাঁহো  মরন  চবকো  মোত্র। ব ং 

িন্দ্ররলোরক চকচঞ্চৎ সন্তোপ আরে; সসটুকু অত অল্প সর্য, তোহো আমোচদরগ  স্পরে্  

অনুভবনীয় নরহ। চকন্তু জোরন্তরদেী, সমলচন, চপয়োচজ প্রভৃচত জবজ্ঞোচনরক ো প ীেো  িো ো 

তোহো চসর্দ্ কচ য়োরেন। 

# সকন নো, বোয়ু নোই। 
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