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                              রবীন্দ্র-বচথে  ববজ্ঞাথনর সক্রিয় পিথক্ষপ 

 

        রবীন্দ্রনাে বনসগ ত ও মানুথষর যেষ্ঠ কববরূথপ আমাথির মানসথ াক সম্পূণ ত 

অবধকার কথরথেন, আধুবনক ববথে বাঙ ার র্ো ভারথর্র যগৌরব সপু্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ 

কথরথেন। বকন্তু বর্বন বনর্ান্ত আত্মমগ্ন কবব বেথ ন না, স্বথিথে ও বাইথরর 

পবৃেবীথর্ যোট বড় য সব ঘটনা মানুথষর সমাজমূবর্ত বিথ  বিথে র্ার প্রবর্ য মন 

সথচর্ন বেথ ন,   যর্মবন  র্া াঁর িীঘ ত আয়ুষ্কাথ  য সব উথেখ্য ববজ্ঞাবনক আববষ্কার 

ঘথটথে-  া জীবজগৎ, বস্তুপবৃেবী ও মহাকােথক একসূথে যগাঁথে রু্থ থে- 

মহাববস্মথয় র্া  ক্ষয কথরথেন, আর র্ার স্বাক্ষর যরথখ্ যগথেন অজস্র গাথন, 

কববর্ায় ও প্রবথন্ধ। এ মহাকবব স্বয়ং ববজ্ঞানী না হথ ও খ্যার্নামা ববজ্ঞাবনথকরা 

পুনঃপনু পরীক্ষা-বনরীক্ষার সাহাথ য এবং গবণথর্র সূক্ষ্ম গণনায় প্রাণ ও প্রাণী, 

পবৃেবী ও মহাকাে, গবর্ ও পবরবর্তথনর য সব রূপথরখ্া বচক্রের্ কথরথেন র্াথর্ 

বর্বন গভীর আস্থা যরথখ্থেন, আর র্ারই অনুথপ্ররণায় হথয় উথেথেন যনারু্নর্র 

কেনার পবেক। ববজ্ঞান-সখ্য কববর ঐসব নব নব কেনায় আমরা িমাগর্ই 

অবভভূর্ হথয়বে। ববজ্ঞাথনর সর্যথক সাবহবর্যক সথর্যর সথঙ্গ বনববড়ভাথব বমবেথয় 

পােক সাধারথণর মানবসক আনথের পবরবধ এমনভাথব প্রসাবরর্ কথর যর্া া  ায়, 

এ রবীন্দ্রনােই ববথেষভাথব প্রমাণ করথ ন।  

        যচাদ্দে’ সাথ র স্মরণীয় বিনগুব থর্ সেদ্ধ কবব-স্মরথণর অঘ তযরূথপ র্া াঁর এই 

বববেষ্ট  অবিাথনর ববষয়ষ্ঠটই আমরা রু্থ  ধরথর্ চাই।  

      কববর বয়স  খ্ন িে, গহৃবেক্ষক যকৌরূ্হ ী বা কথক হাথর্-ক থম বুক্রিথয় 

বিথ ন বকভাথব জ  গরম করথ  র্া উপথর ওথে, আর োন্ডা জ  বনথচ যনথম  ায় 

এবং র্ার ফথ ই সেব্দ আথ াড়ন ঘথট। যসই সথঙ্গ আরও অথনক প্রােবমক 

প্রকৃবর্-কো । বকন্তু জ  ও মাষ্ঠটর স্পথে ত শুকথনা বীজ যেথক যকন ও বকভাথব 

অঙ্কুর গজায় র্ার যকৌরূ্হ  বা কবচথে বহুবিনই বে । এ র্া াঁর অজানার প্রবর্ 

বচরববস্মথয়র একষ্ঠট অংে,  ার আভাস য থগথে  য ৌবথন য খ্া ‘বসুন্ধরা’ কববর্ায়- 

সম্মুথখ্ যমব য়া মুগ্ধ আাঁবখ্ 
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সব ত অথঙ্গ সব ত মথন অনুভব কবর 

যর্ামার মবৃেকা মাথি যকমথন বেহবর 

উষ্ঠেথর্থে রৃ্ণাঙ্কুর!  

 

িমেঃ ববজ্ঞাথনর িীক্ষায় কববর এ ববস্ময় কর্কটা বনবেৃ হথয়থে বথট, বকন্তু আরও 

গভীরর্র, আরও অজানা রহসয র্া াঁর বচে অবধকার কথরথে এবং ববজ্ঞাথনর 

সহায়র্ায় র্া যমাচন করথর্ করথর্ চথ থেন যেষবিন প তন্ত।    

       গ্রহ-নক্ষে-সূ ত  ও রাবেচি বনথয় য  যজযাবর্বব তজ্ঞান র্ার সথঙ্গ কববর 

প্রােবমক পবরচয় ঘথট বপরৃ্িে বেক্ষথণ। রবীন্দ্রনাে বথ থেন- 

“ বয়স র্খ্ন হয়থর্া বাথরা হথব, বপরৃ্থিথবর সথঙ্গ বগথয়বে ুম ডা থহৌবস 

পাহাথড়। . . . . বর্বন যচৌবক আবনথয় আষ্ঠঙনায় বসথর্ন। যিখ্থর্  যিখ্থর্ 

বগবরেথৃঙ্গর যবড়া-যিওয়া বনববড় নী  আকাথের স্বে অন্ধকাথর র্ারাগুব  

য ন কাথে যনথম আসর্। বর্বন আমাথক নক্ষে বচবনথয় বিথর্ন, গ্রহ 

বচবনথয় বিথর্ন। শুধু বচবনথয় যিওয়া নয়, স ূ ত যেথক র্াথির কক্ষচথির 

িরূত্বমাো, প্রিবক্ষথণর সময় এবং অনযানয ববষয় জাবনথয় য থর্ন।“ 

 

        ববজ্ঞাথনর য  োখ্া কববথক সব যেথক যববে অবভভূর্ ও অনুসন্ধানী কথর 

রু্থ বে  র্া হ  এই যজযাবর্বব তজ্ঞান, আজথক  ার সামবগ্রক ববজ্ঞাবনক আখ্যা হ   

নথভাবস্তুববজ্ঞান অে তাৎ এযাসথরাবফক্রজক্স। এরই সূথে পথর পথর কববথক ববচব র্ 

কথরথে পবৃেবীর রহসয অে তাৎ ভূববজ্ঞান এবং বচর্নযময় প্রাণরহসয বা প্রাণববজ্ঞান। 

    গযাস-ধূব -সমাকীণ ত  যোটবড়  নক্ষেখ্বচর্ োয়াপে যেথক অবগ্নবাষ্পময় সূ ত 

এবং সূ তথিহ যেথক একই ধরথনর কথয়কষ্ঠট পবৃেবীর উৎপবে প্রায় পা াঁচে যকাষ্ঠট 

বের আথগ ঘথটথে। িথম বেটথক-পড়া আমাথির পবৃেবী োণ্ডা হথর্ োক , যিহ 

হ  জমাট িগ্ধ প্রস্তররু্ য, আরও যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট বের পথর ঘণৃ তযমান পবৃেবীর গযাসীয় 
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আবরথণ সংহর্ হথর্ োক  নাইথরাথজন, অক্ বসথজন, কাব তন-বি-অক্ সাইড। মূ  

হাইথরাথজন স্পথে ত হ  বাবরবষ তণ, হ  জ । এবার চ   জথ  স্থথ  প্রবর্িন্দ্বীর্া। 

র্খ্নও স্থথ  প্রাথণর আববভতাব ঘথটবন। ঘট  অথনক অথনক পথর। আজ যেথক 

হয়থর্া পঞ্চাে যকাষ্ঠট বের আথগ। প্রেথম সামুবিক গুল্ম, পথর স্থ জ ঘাস-যিাপ। 

র্ার পথরর অধযাথয় হ  প্রাণীর প্রাথণর ববকাে। বেব াজার্ীয় র্র থকাষী জীব, 

োমুক, ববষক্ত কীট, অথমরুিণ্ডী, র্ারপর যমরুিণ্ডী। এর মথধযকার পবৃেবী 

ভয়ংকরী । অগ্নুাৎপাথর্, জথ াচ্ছ্বাথস, ববষাক্ত কীট, সরীসপৃ ও ববপু থিহী উভচর 

প্রাণীর আস্ফ থন পবৃেবীর অরণয-মরুভূবম-সমুি-রু্ষার র্খ্ন ববকু্ষব্ধ। এইভাথব 

কাট  আরও বহু যকাষ্ঠট বের। জ -স্থ -অরণয-পব তর্থবষ্ঠষ্টর্ ধবরেী িথম োন্ত হথয় 

এ । পবরথেথষ এ  আবি মানুষ ও বর্তমান মানুষ অনুকূ  পবরবস্থবর্থর্। 

ববজ্ঞাবনথকর মথর্ যস মাে িে  ক্ষয বেথরর কো। 

        কবব ববজ্ঞান-কাবহনী যেথক এই অবভবযক্রক্তর স্তরগুব  মথন যগাঁথে যরথখ্ 

কাবযাকাথর প্রকাে কথরথেন নানান্ স্থাথন,  খ্নই পবৃেবীর ববষয় র্া াঁথক  ব থর্ 

হথয়থে। বক্রেে বের বয়থস য খ্া একষ্ঠট কববর্ায় পুরার্নী এই ধবরেীর একষ্ঠট 

ববষািমূবর্ত কেনা কথর কবব ব খ্থ ন- 

ধীথর য ন উথে যভথস 

ম্লানেবব ধরণীর নয়ন- বনথমথষ 

কর্  ুগ- ুগাথন্তর অর্ীর্ আভাস, 

কর্ জীব-জীবথনর জীণ ত ইবর্হাস। 

য ন মথন পথড় যসই বা য নীহাবরকা, 

র্ার পথর প্রজ্ব ন্ত য ৌবথনর বেখ্া, 

র্ার পথর বিগ্ধেযাম অন্নপূণ তা থয় 

জীবধােী জননীর কাজ, বথক্ষ  থয় 

 ক্ষয যকাষ্ঠট জীব ...  কর্ িুঃখ্, কর্ যেে, 

কর্  ুদ্ধ, কর্ মরুৃ্য, নাবহ র্ার যেষ! (সন্ধযা ) 
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      বেন্নপথের একষ্ঠট বচষ্ঠেথর্ জথ -স্থথ  যরষাথরবষর ও মুহুমু তহু ভূবমকথম্পর 

বণ তনার পাোপাবে য খ্া একষ্ঠট সমুি-বণ তনার কববর্ায় কবব জানাথেন- যহ আবি-

জননী বসনু্ধ, বসুন্ধরা সন্তান যর্ামার।  কেনায় কবব চথ  যগথেন যসই আবিম 

অবস্থায়  খ্ন ববো  জ রাবে সমুেবৃসর্ হথে পাষাণময়ী পেৃীবীর উপর, আর 

র্ারই অভযন্তথর কবণকার রূথপ বর্বন বনথজ রথয়থেন সপু্ত হথয়। র্াই সমুি-িে তথন 

র্া াঁর যসই আবিম আত্মীয়র্ার কোই মথন পথড়থে। ভূববজ্ঞাথনর স্পে ত  সহ কববর 

এই আশ্চ ত কেনা ধরা বিথয়থে এইভাথব- 

মথন হয়, য ন মথন পথড়, 

 খ্ন বব ীনভাথব বেনু ঐ ববরাট জেথর 

অজার্-ভুবন-ভ্রণ-মাথি,  ক্ষথকাষ্ঠট বষ ত ধথর 

ওই র্ব অববোম ক র্ান অন্তথর অন্তথর 

মুবির্ হইয়া যগথে।    

     আবিম বিথনর ভূকথম্পর মধয বিথয় পা ব ক ও আথগ্নয় বে াময় বহমা থয়র 

উদ্ভথবর একষ্ঠট েবব কেনায় যিখ্থ ন- 

যহ বগবর, য ৌবন র্ব য  িুিতম অবগ্নর্াপ-যবথগ 

আপনাথর উৎসাবরয়া মবরথর্ চাবহয়াবে  যমথঘ –ইর্যাবি 

    পবৃেবীর সষৃ্ঠষ্ট ও ববকাথের ববজ্ঞান-বচবন্তর্ ধারার স্বীকরথণর ফথ ই অবথেথষ 

বনজ অবভবযক্রক্তর অপূব ত কো যোনাথ ন- 

গ্রথহ র্ারায় যবাঁথক যবাঁথক 

পথের বচহ্ন এথ ম এাঁথক 

কর্ য  য াক-য াকান্তথরর 

অরথণয পব তথর্। 
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       অবভবযক্রক্তর ববজ্ঞাবনক ইবর্বেৃ মথন যরথখ্ পবৃেবীর আবিম রূপ আরও 

স্পষ্টাক্ষথর বচবহ্নর্ করথ ন যেষ জীবথন য খ্া ‘পবৃেবী-প্রণাম’ কববর্ায়- 

যর্ামার ইবর্হাথসর আবিপথব ত িানথবর প্রর্াপ বে  িুজতয়; 

যস পরুষ, যস বব তর, যস মঢ়ৃ। 

র্ার অঙু্গব  বে  সু্থ , ক াথকৌে বক্রজতর্;  

গিা-হাথর্ মুষ -হাথর্  ণ্ডভণ্ড কথরথে যস সমুি পব তর্; 

অবগ্নথর্ বাথষ্পথর্ িুঃস্বপ্ন ঘুব থয় রু্থ থে আকাথে। 

জড় রাজথত্ব যস বে  একাবধপবর্, 

প্রাথণর পথর বে  র্ার অন্ধ ঈষ তা। 

যিবর্া এথ ন পর ুথগ- 

মন্ত্র পড়থ ন িানবি থনর, 

জথড়র ঔদ্ধর্য হ  অবভভূর্;  

জীবধােী বসথ ন েযাম  আস্তরণ যপথর্। 

    রবীন্দ্রনাথের ববজ্ঞানপ্রীবর্র উজ্জ্ব  ও প্রর্যক্ষ িৃষ্টান্ত হ  আচা ত জগিীেচন্দ্র 

বসুর সথঙ্গ ঘবনষ্ঠ বনু্ধ-সম্পকত স্থাপন। জগিীেচন্দ্র যসই সথব  ণ্ডন যেথক 

বফথরথেন র্া াঁর- ববিুযৎ-চুম্বক র্রথঙ্গর সাহাথ য ববনা-র্াথর বার্তা পাোথনার গথবষণা 

সমাপ্ত ক’যর। রবীন্দ্রনাে র্া াঁর গথৃহ বগথয় যিখ্থর্ না যপথয় যটববথ  মযাগথনাব য়া 

গুে ও কথয়কেে য খ্া যরথখ্ বফথর আথসন। এই হ  বনু্ধথত্বর সেূপার্। 

রবীন্দ্রনাথের বয়স র্খ্ন সা াঁইক্রেে, জগিীেচথন্দ্রর চবেে। জগিীেচন্দ্র িরু্  ণ্ডথন 

বফথর  ান।  ক্ষয-বাবহর যেথক যিওয়া যকাথনা উথেজনায় যকব  বকৃ্ষ র্াই নয়, 

জড়বস্তুও সমানভাথব সাড়া যিয় এষ্ঠট প্রমাণ করা। আচাথ তর এই আশ্চ ত আববষ্কার 

ইং যাণ্ড ও পযাবরসথক ১৯০০ খ্ীঃ অবভভূর্ কথর এবং পে-পক্রেকায় এর সংবাি 

প্রচাবরর্ হয়। এখ্াথন এই সংবাথি রবীন্দ্রনাে অপবরসীম আনে ও গব ত অনুভব কথর 

বচষ্ঠেথর্ অবভনেন পাোন- 
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সথর্যর মক্রেথর রু্বম য  িীপ জ্বাব থ  অবনব তাণ 

যর্ামার যিবর্া সাথে যর্ামাথর কবর  িীপযমান। 

         এখ্াথন “যিবর্া” অথে ত স্বথিে। জগিীেচথন্দ্রর আববষ্কাথরর মম ত কবব বাঙ ায় 

যবািাবার জনয য থখ্ন “জড় কী সজীব?” বনবন্ধ;  ার উেথর আচা ত কববথক 

য থখ্ন- “রু্বম য  এর্ সহথজ ববজ্ঞাবনক সর্য বস্থর রাবখ্য়া এরূপ সুের কবরয়া 

ব বখ্থর্ পার ইহাথর্ আবম আশ্চ ত হইয়াবে।“ একই সমথয় রবীন্দ্রনাে র্া াঁর “কো ও 

কেনা” কাবয িু’ষ্ঠট জগিীেচন্দ্রথক উৎসগ ত কথর অবভনক্রের্ কথরন এবং- 

ভারথর্র যকান্ বদৃ্ধ ঋবষর র্রুণ মূবর্ ত রু্বম 

যহ আ ত  আচা ত জগিীে ...... 

 

           ইর্যাবি িীঘ ত একষ্ঠট কববর্ায় জগিীেচথন্দ্রর যগৌরব যঘাষণা কথরন। বস্তুর্ঃ 

বকৃ্ষ র্া ও মানুথষর সথঙ্গ জড় পিাথে তও একই বচর্থনযর  ী া- এ রবীন্দ্রনাথেরও 

কেনায় অনুভূর্ সর্য। ববজ্ঞাথন র্ারই প্রমাণ যপথয় উচ্ছ্ববসর্ হথয় ব খ্থ ন- 

এক  য ো  একাকী ববরাথজ 

সূ তচন্দ্র-পুষ্পপে-পশুপক্ষী-ধু ায়-প্রান্তথর 

এক র্ন্দ্রাহীন প্রাণ বনর্য য ো বনজ অঙ্ক-‘পথর 

িু াইথে চরাচর বনঃেব্দ সঙ্গীথর্।.......  

 

       আচাথ তর সের বৎসর পূবর্ তথর্ও ববমুগ্ধ কবব ববজ্ঞাবনথকর ঐ ববথেষ কীবর্তর 

ববষয়ই সংগ্রথহ যঘাষণা কথরবেথ ন- 

.......যহ র্পস্বী, রু্বম একমনা 

বনঃেথব্দথর বাকয বিথ , অরথণযর অন্তর-যবিনা 

শুথনে একাথন্ত ববস; মূক জীবথনর য  িেন 
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ধরণীর মারৃ্বথক্ষ বনরন্তর জাগা  স্পেন 

অঙ্কুথর অঙ্কুথর উষ্ঠে, প্রসাবরয়া ের্ বযগ্র োখ্া, 

পথে পথে চঞ্চব য়া, বেকথড় বেকথড় আাঁকাবা াঁকা 

জন্ম মরথণর িথন্ধ, র্াহার রহসয র্ব কাথে 

বববচে অক্ষররূথপ  সহসা প্রকাে  বভয়াথে। 

 

         সুর্রাং এমনই সম্ভব য  জগিীেচথন্দ্রর এই ববজ্ঞাবনক কীবর্তই কববর ববজ্ঞান 

ববষথয় পরবর্ী ঔৎসুকয বাবড়থয় যর্াথ । 

        আচা ত জগিীেচন্দ্র য  সময়  ণ্ডথন বকৃ্ষ র্া ও জথড়র সাড়ার সমর্া বনথয় 

গথবষণায় প্রায় বসক্রদ্ধ াভ কথর এথসথেন, ষ্ঠেক যসই সমথয়ই পযাবরথস মািাম কুরী 

ববে-ের্কীয় পরমাণ-ুববজ্ঞাথনর সচূনা করথ ন “রক্রি-কবণকা-বনঃসারী” যরবডয়াম 

আববষ্কার কথর। এই যমৌ  আববষ্কার িমেঃ ববথের  াবর্ীয় বস্তুর র্ত্ত্ব সম্পথকত 

পূব তধারণার পবরবর্তন সূবচর্ কথর ও পরমাণু র্থত্ত্বর বভবে প্রবর্ষ্ঠা কথর আথ াক, 

ববিুযবর্-কণা, মহাকাে ও পবৃেবীর  াবর্ীয় পিাে ত ও প্রাণীর সূক্ষ্মর্ম প্রকৃবর্ ববষথয় 

 ো ে ধারণায় পক্রণ্ডর্থির অনুপ্রাবণর্ কথর। এমনবক মহামনীষী আইস্টাইথনর 

ববপ্লববক গবণর্-বনভতর আববষ্কারগুব ও সহজসাধয কথর। ববজ্ঞান ববষথয় 

রবীন্দ্রনাথের সুগভীর যকৌরূ্হ  পরমাণু পথক্ষও য  সমানভাথব জাগ্রর্ বে  র্ার 

প্রমাণ যিখ্া  ায় ‘বনথবিয’ যেথক আরম্ভ কথর ‘উৎসগ ত’, ‘গীর্াঞ্জব ’ ও ‘গীর্াব র’ বহু 

কববর্ায় ও গাথন। ‘বনবথিয’ রথয়থে- 

এই স্তব্ধর্ায় 

শুবনথর্বে রৃ্থণ রৃ্থণ ধু ায় ধু ায়, 

যমার অথঙ্গ যরাথম যরাথম য াথক য াকান্তথর 

গ্রথহ সূথ ত র্ারকায় বনর্যকা  ধথর 

অণ-ুপরমাণুথির নৃর্য ক থরা । 
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       মহাকাে-গথবষণায় ববজ্ঞাবনকথির ববস্ময়কর অবিাথনর ববষয় স্মরণ কথর কবব 

র্া াঁর সায়াহ্ন-পথব তর একষ্ঠট কববর্ায় ব থেন- 

….. চরু্বিতথক ববহ্নবাষ্প েূনযাকাথে ধায় বহু িথূর 

যকথন্দ্র র্ার র্ারাপুঞ্জ মহাকাে-চি-পথে ঘথুর। 

কর্ যবগ, কর্ র্াপ, কর্ ভার, কর্ আয়র্ন,  

সূক্ষ্ম অথঙ্ক কথরথে গণন 

পক্রণ্ডথর্রা,  ক্ষ যকাষ্ঠট যিাে িরূ হথর্ 

িু তক্ষয আথ াথর্। 

      ১৯০০ খ্ীঃ পরমাণু-সর্য বনঃসংেথয় প্রবর্ষ্ঠষ্টর্ হথ  পর স ূ ত-নক্ষথের গযাসীয় 

পবরবস্থবর্র প্রকৃর্ বচে পাওয়া যগ ।  এর পূথব ত বণ তব বপর সাহাথ য বববভন্ন গযাথসর 

অক্রস্তত্ব যবািা যগথ ও কর্কগুব  ববষথয়র বযাখ্যা পাওয়া  াক্রে  না। পরমাণুর 

বববকরণ এবং যোষথণর চবরে, র্াথির ববথেষ ও সংথেষ ধম ত আববষৃ্কর্ হথ  পর 

নথভাববজ্ঞান  ুক্রক্তসংগর্ পূণ তর্ার বিথক অগ্রসর হ , নীহাবরকা যেথক নক্ষথের 

উদ্ভব, কাব তন-চি র্াথির আভযন্তর পবরবর্তন, সংথকাচন ও ববথস্ফারণ, জন্ম ও 

মরুৃ্য বনণীর্ হথর্  াগ । সুিরূ রহথসযর বপ্রয় কবব এখ্ন যেথক মহাকাে-রহথসয 

বনমগ্ন হথ ন। অনুভব করথ ন- 

 

প্রেম আবি র্ব েক্রক্ত- 

আবি পরথমাজ্জ্ব  যজযাবর্ যর্ামাবর যহ 

গগথন গগথন। 

 

           আবার, যসৌররক্রি-কবণকার পাবে তব প্রবর্ক্রিয়ায় ববক্রস্মর্ ববমুগ্ধ হথ ন এবং 

অন্তরঙ্গভাথব অনুভব করথর্  াগথ ন সষৃ্ঠষ্টর জন্মমরুৃ্য- ী া। কববর ঐ ববে-

ের্কীয় নথভাববজ্ঞান-সথচর্নর্া প্রেম ধরা পড়  উৎসথগ তর একষ্ঠট কববর্ায়-  
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আকাে-বসনু্ধ মাথি এক ো াঁই 

বকথসর বার্াস য থগথে....... 

ি বক উথেথে রবব েোঙ্ক, 

ি বক উথেথে র্ারা, 

অ ুর্ চি ঘুবরয়া উথেথে 

অববরাম মাথর্ায়ারা। 

          নীহাবরকায় গযাসধূব  চঞ্চ র্াধথম ত একে সংহর্ হথে, উেপ্ত হথে, 

আকষ তথণ ববকষ তথণ চিগবর্  াভ কথর ঘনীভূর্ বাষ্পথর্জ সহ সূ ত-র্ারকার রূথপ 

উথদ্ভাবসর্ হথে- এসব নথভাববজ্ঞানীথির কো। কববর পথক্ষ র্া জানার ফথ  ববস্ময় 

গাঢ়র্র হয়, র্াই যগথয় ওথেন- 

আকাে-ভরা সূ তর্ারা ববেভরা প্রাণ,  

র্াহাবর মািখ্াথন আবম যপথয়বে যমার স্থান। 

ববস্মথয় র্াই জাথগ আমার গান। 

 

    মহাকাে যেথক, নীহাবরকা-নক্ষে সূথ তর  যেথক এ ববে পেৃক নয়, এমন 

বনঃসংেয় উপ বব্ধর মূথ  রথয়থে নথভাববজ্ঞানীথির প্রমাবণর্ পবৃেবীর সথঙ্গ 

সূ তনক্ষথের বস্তুগর্ উপািাথনর য াগ এবং রক্রির বববকরণ ও গ্রহথণর সম্বন্ধ। 

      যজযাবর্ঃ-পরমাণুর জষ্ঠট র্ম রূপান্তথর পবৃেবী, র্ার যসৌে ত আর মানুথষর 

যিহপ্রাণ অপূব ত, র্বু োের্ নয়। মহাকাে-বক্ষ-সং গ্ন সূথ তর বস্থবর্ও বচরকাথ র 

নয়। নক্ষেথির সথহাির যস। আয়ুথেথষ হয় একবিন যসও ববস্ফুবরর্ হথয় 

গযাসরক্রি , পিাে তকণা, উাা, ধূমথকরু্ বববক্ষপ্ত করথর্ করথর্ সপবরবাথর বনঃথেষ 

হথয় পড়থব, নয়, ঘনীভূর্, সংকুবচর্ হথর্ হথর্ মহাকথষ ত যটথন বনথয় গ্রহ উপগ্রহ 

োই কথর বিথয় মরৃ্ জড়বস্তু রূথপ েূনয আকাথে র্ার য ৌবনস্মবৃর্ চারণা করথর্ 

োকথব। নূর্ন সষৃ্ঠষ্টর জনয এই মরুৃ্য- ী াই  খ্ন অবনবা ত সর্য র্খ্ন বচরপবেক 

কবব যকাথনা ভয়ই রাখ্থর্ চান না, ধ্বংথসর সঙ্গী হওয়াথর্ই র্া াঁর আনে। 
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 াব উদ্দথমর পথে,  াব আনক্রের্ সব তনাথে, 

বরক্তবষৃ্ঠষ্ট যমঘ সাথে, সষৃ্ঠষ্টোড়া িথড়র বার্াথস, 

 াব, য ো েংকথরর ট ম  চরণ-পার্থন 

জাহ্নবী-র্রঙ্গমন্দ্র-মুখ্বরর্ র্াণ্ডথব-মার্থন 

যগথে উথড় জটাভ্রষ্ট ধুরু্রার বেন্নবভন্ন ি , 

কক্ষচুযর্ ধূমথকরু্,  ক্ষযহারা প্র য়-উজ্জ্ব , 

আত্মঘার্-মিমে আপনাথর িীণ ত কীণ ত  কথর 

বনম তম উোসথবথগ, খ্ণ্ড খ্ণ্ড উাাবপণ্ড িথর, 

কণ্টবকয়া যর্াথ  োয়াপে। 

 

     পবৃেবী-প্রবর্ সূথ তর ও নক্ষেথির এই অবনবা ত মরণ াোয় য াগ বিথর্ কবব িীন 

উিাসীন আমাথিরও আহ্বান জানাথর্ যভাথ নবন- 

পারবব না বক য াগ বিথর্ এই েথে যর। 

এই খ্থস  াবার যভথস  াবার ভাঙবারই 

আনথে যর।।…….. 

পাবর্য়া কান শুবনস না য  

বিথক বিথক গগন-মাথি 

মরণ- বীণায় কী সুর বাথজ 

র্পন-র্ারা-চথন্দ্র যর।। 

নটরাজ- ী া 
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          ববে ের্কীয় আধুবনক ববজ্ঞাথনর  াবর্ীয় োখ্ার বভবে হ  ঐ পরমাণুর্ত্ত্ব। 

পরমাণু অথে ত যপ্রাটন বনউরন ইথ করন পক্রজরন প্রভৃবর্। জষ্ঠট  ও অি্ভুর্ এথির 

চাবরেয। ইথ করন যঘাথর যপ্রাটন-বনউরথনর চাবরবিথক বভন্ন বভন্ন  কক্ষপথে, 

অথনকটা গ্রহথির সূ ত-পবরিমার মর্। অেচ কক্ষ-পবরবর্তন এমনবক বভন্ন 

যপ্রাটথনর আকষ তথণ বন্ধন র্যাগ করথর্ পাথর। যসই চবরেধম ত বনথয় পিাথে ত, 

রক্রিথর্, র্রু র্ায়, বণ তথসৌেথ ত, এমনবক জীবথিথহ, মথন প্রাথণও এগুব রই 

সূক্ষ্মর্ম ববক্রিয়া। মহাকাে যেথক পবৃেবী প তন্ত এই য  এথকর সূক্ষ্মর্ম যবাধার্ীর্ 

 ী া চ থে, জীবন এবং মরুৃ্য, সষৃ্ঠষ্ট এবং ধ্বংস য  অধরা েক্রক্তর যখ্য়া ী রূপান্তথর 

ঘথট চ থে, ভাবুক কবব কেনায় র্াথক আাঁকথ ন নরৃ্যপরায়ণ “নটরাজ” বথ । 

সমাজ- পবরবর্তথনর যক্ষথে র্াথক নাম বিথ ন ‘মহাকা ’। কবব ভাষায়- “নটরাথজর 

র্াণ্ডথব র্া াঁর এক পিথক্ষথপর আঘাথর্ ববহরাকাথে রূপথ াক আববর্তর্ হথয় প্রকাে 

পায়, র্া াঁর অনয পিথক্ষথপর আঘাথর্ অন্তরাকাথে রসথ াক উম্মবের্ হথর্ োথক” 

মহাকাে ও পবৃেবীর জীবনমরুৃ্যর অিৃেয সঙ্গী এই মহাববজ্ঞাবনক-সোর যসৌেথ তর 

 ী া-পবরচয় যবািাথর্ বগথয় কবব ব থ ন-  

নৃথর্য যর্ামার মুক্রক্তর রূপ 

নৃথর্য যর্ামার মায়া 

ববের্নুথর্ অণুথর্ অণুথর্ 

কাাঁথপ নৃথর্যর োয়া।……….. 

নৃথর্যর বথে সুের হ  

ববথিাহী পরমাণু। 

পি ুগ বঘথর যজযাবর্-মঞ্জীথর 

বাক্রজ  চন্দ্র ভানু। 

 

    পরমাণু বকভাথব ববথিাহী হথে আর র্ার ফথ  বকভাথবই বা উদ্ভব হথে 

যজযাবর্ঃ পুথঞ্জর, র্ার মূ  র্ত্ত্ব কববই জানাথেন- 
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“ইথ করন বাইথর যেথক বভর্থরর পথে িে তন যিয়। যকন যিয় এবং 

হোৎ কখ্ন যিখ্া  যিথব  র্ার যকাথনা বা াঁধা বনয়ম পাওয়া  ায় না। 

যর্জ যোষণ কথর ইথ করন  বভর্থরর  পে যেথক বাইথরর পথে 

 াবফথয়  ায়।  এই   াথফর  মাো  বনভতর  কথর যোবষর্ যর্থজর 

পবরমাথণর উপর। ইথ করন যর্জ ববকীণ ত কথর, যকব   খ্ন যস 

র্ার বাইথরর পে যেথক বভর্থরর পথে আববভূতর্ হয়। োড়া-পাওয়া 

               এই যর্জথকই আমরা পাই আথ া রূথপ।“   ( ববে-পবরচয়) 

 

    মহাকােীয় যজযাবর্ঃ –পিাে ত পবরবস্থবর্থর্ সষৃ্ঠষ্ট-ধ্বংস পেৃক যকাথনা বযাপার নয়, 

ধ্বংস-মরুৃ্যথর্ সীবমর্ সংকীণ ত আমরাই শুধু ববচব র্ হই। নটরাজ য মন সন্নযাসী 

যর্মবনই আবার সুের, বেবোন্ত ভয়ংকর একাধাথর। সেথরর পথে অগ্রসর কবব 

এই ববপরীথর্র  ী ায় মগ্ন হথয় বনজথক নীহাবরকা-নক্ষে যেথক সূথ তর মধযস্থর্ায় 

পবৃেবীথর্ আকক্রস্মকভাথব বববক্ষপ্ত কবণকারূথপ অনুভব করথেন ও মহা উৎসাথহ 

জীবন-মরুৃ্যথক সমভাথব বরণ করথেন- 

যমার সংসাথর র্াণ্ডব র্ব 

কম্পম্পর্ জটাজথ  

য াথক  য াথক ঘুথর এথসবে যর্ামার 

নাথচর ঘূবণ তর্াথ । 

ওথগা সন্নযাসী, ওথগা সুের, 

ওথগা েংকর, যহ ভয়ংকর,…….. 

জীবন-মরণ-নাথচর ডমরু 

বাজাও জ িমন্দ্র যহ। 
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               বকন্তু র্বু একো ব া  ায় য  ববজ্ঞাবনক মহাকাথের সথঙ্গ বনজথক 

বমব থয় যিখ্ার উচ্ছ্বাথস কবব ববরাগযব্রর্ সামবয়কভাথবই স্বীকার কথরথেন। 

পরমুহথূর্তই িুাঁ থকথেন যসৌে ত ও রূথপর বিথক,  া বর্বন কববস্বভাব অনুসাথরই 

োড়থর্ পাথরনবন কখ্নও। সুর্রাং মহাকাে প্রসথঙ্গ আাঁকা কববর এই েববথর্ রূথপর 

অবভ াষ এবং ববস্ময়কর মানব-মবহমার কোও বযক্ত হথয়থে- 

আবির্ম  ুগ হথর্ অন্তহীন অন্ধকার পথে 

আববর্তথে ববহ্ন চি যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট নক্ষথের রথে……. 

অণুর্ম অণুকণা আকাথে আকাথে বনর্যকা  

ববষ তয়া ববিুযৎ ববে ুরবচথে রূথপর ইন্দ্রজা ; 

বনরুদ্ধ প্রথবেিাথর উথে যসো মানথবর বাণী 

বাধয নাবহ মাবন। 

কবব-জীবথন যসৌর-যপ্ররণা।। 

 

      আবেেব কবব আথ াকবপ্রয় এবং সথূ তর অনুচর। শুথনবেথ ন, যবি উপবনষথি 

ব া হথয়থে সূ ত যেথকই জীথবর প্রাণ মন বুক্রদ্ধর ববকাে। সূথ ত রথয়থেন ভগ তথিব, 

নারীরূথপ ব বন সরস্বর্ী। আধুবনক ববজ্ঞাথন যিখ্া  ায়, মািাবর নক্ষে এই সূথ ত  

িু’যকাষ্ঠট যসবণ্টথগ্রড র্াথপ হাইথরাথজন কবণকারা জ্ব থে, ভাঙথে, যজাড়া হথয় 

বহব য়াথম রূপান্তবরর্ হথর্ বগথয় প্রচুর অবগ্নথর্থজর উচ্ছ্বাস ঘটাথে। কবব যসই 

বববিক কেনার সথঙ্গ ববজ্ঞান-কবের্ সর্য বমব থয় বনথয় যসৌর-পবরবস্থবর্ এবং 

সূ তথপ্ররণায় আধুবনক পবরচয় সবন্নথবে কথর ব খ্থ ন ববজ্ঞান-উি্ থবাবধর্ একষ্ঠট 

অপূব ত কববর্া –সাববেী। 

ববহ্নবীণা বথক্ষ  থয়, িীপ্ত যকথে, উি্ থবাবধনী বাণী 

যস-পথের যকন্দ্রমাথি বনর্য রাথজ, জাবন, র্াথর জাবন। 
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অে তাৎ ববজ্ঞানীথির কাে যেথক এ সূথ তর বববরণ যপথয়বে। বর্বন আরও জাথনন য  

র্া াঁর এই প্রাণ যসৌর কবণকারই িান- 

এ প্রাণ যর্ামাবর এক বেন্ন র্ান, সুথরর র্রণী। 

বকন্তু যকব  প্রাণই নয়, মন, বুক্রদ্ধ, কববস্বপ্ন সবই যর্া যসখ্ান যেথকই- ঐ প্রজ্বব র্ 

গযাসীয় রক্রি-কবণকা যেথকই পাওয়া- 

যর্থজর ভাণ্ডার হথর্ কী আমাথর বিথয়ে য  ভ’যর 

 যকই বা যস জাথন? 

কী জা  হথর্থে যবানা স্বথপ্ন স্বথপ্ন নানা বণ তথডাথর 

যমার গুপ্ত প্রাথণ। 

 

আথপবক্ষকর্থত্ত্ব নটরাজ-স্মবৃর্।। 

         আইনস্টাইন র্া াঁর ববখ্যার্ িু’ষ্ঠট গণনায় পবৃেবী-সূ ত-মহাকাে ববষথয় পূথব তকার 

ববজ্ঞাবনক ধারণা বি্য  বিথয়থেন। ববথেষভাথব এর প্রেমষ্ঠটর নাম আথপবক্ষকর্া-

র্ত্ত্ব (১৯০৫ খ্ীঃ) । আপার্ভাথব বস্থর পবৃেবীথর্ োকা অবস্থায়  া চূড়ান্ত সর্য বথ  

মথন করা হয়, গবর্েী  মহাববথের পথক্ষ র্া নয়। আমাথির সীবমর্ পাবে তব ববচাথর 

যিে ও কা  পেৃক বস্তু। আথপবক্ষকর্াবাথি যিে ও কা  নয়, বমব র্ যিে-কা । 

কা  যিথেরই অংে। মহাকাথের ববচার করথর্ যগথ  এখ্ানকার কাথ র ধারণা 

র্যাগ করথর্ই হথব। একই সথঙ্গ বর্বন গবণথর্র সাহাথ য প্রমাণ করথ ন য  যচাথখ্ 

যিখ্া  ায় না এমন কু্ষির্ম কবণকা পব তর্-প্রমাণ েক্রক্তর জন্ম বিথর্ পাথর। অে তাৎ 

েক্রক্ত হ - পিাথে তর ভরথক আথ ার গবর্-পবরমাথণর বগ ত বিথয় গুণ করথ   া িা াঁড়ায় 

যসই ববপু র্া। এই ববথেষ আথপবক্ষক র্থত্ত্বর পথনথরা বের পথর আইনস্টাইন 

উপস্থাবপর্ করথ ন সাধারণ আথপবক্ষকর্া। এথর্ বর্বন প্রমাণ করথ ন য  

বনউটথনর মহাকষ ত-টাথনর অঙ্কটা ষ্ঠেকই আথে, বকন্তু এই মহাকষ ত ঘটথে িুই 

পিাথে তর পারস্পবরক আকষ তথণ নয়, েূথনয চ মান মহাবস্তুর কাথের যস্পস ্অে তাৎ 

যিেটা বা াঁকা অবস্থায় োথক বথ । আইনস্টানইথনর গণনার সর্যর্া সমকা ীন 
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ববজ্ঞাবনকথির িারা বারংবার পরীবক্ষর্ ও প্রমাবণর্ হয়, ফথ  আমাথির কেনােী  

মহাকববও এর িারা প্রভাববর্ না হথয় পাথরন বন।   

         ১৯৩৫ খ্ীঃ য খ্া ‘যেষ সপ্তক’ কাথবযর কথয়কষ্ঠট কববর্ায় কববর মহাববে-

িে তথনর মথধয আইনস্টাইথনর যিে-কা -সমীকরণ র্থত্ত্বর যো াঁয়া য থগথে যিখ্া 

 ায়। য মন একুে সংখ্যার কববর্া। প্রারথম্ভই কবব কা থক যিথের সথঙ্গ আবির্ 

কথর বনথয় বণ তনা বিথেন- 

 

সষৃ্ঠষ্টর আরথম্ভ আাঁকা হ  আকাথে 

কাথ র সীমানা 

আথ ার যবড়া বিথয়। 

 

       কা থক মাপথর্ এখ্াথন যবষ্টনীর ববষয় বযবহার করথর্ হথয়থে। আবার সব 

যচথয় বড় যক্ষেষ্ঠট- 

 অ ুর্ বন ুর্ যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট বৎসথরর মাথপ। 

 

           এখ্াথন যক্ষথের আয়র্ন যবািাথর্ ‘বৎসথরর মাপ’ বযবহার করা হথয়থে। 

এই ভূবমকা কথর নথভাবস্তুববজ্ঞাথনর অন ুায়ী নীহাবরকা-নক্ষথের জীবন ও মরুৃ্যর 

কো কবব যোনাথ ন। যজযাবর্ষ্কথির পর্থঙ্গর রূপথক যিখ্থ ন, কারণ র্াথির 

সিাচঞ্চ  ভ্রামযমাণ অবস্থা আর যসইসথঙ্গ ক্ষণজীবীত্ব ‘পর্ঙ্গ’ ববথেষথণই ভাথ া 

যবািাথনা  ায়। কববর্াষ্ঠটথর্ পবৃেবী ও মানুথষর নগণয কু্ষির্া ও সীবমর্ যিে-কা -

পবরবস্থবর্র ববষয় বববরৃ্ কথর এখ্ানকার  ুগপবরবর্তন ও ইবর্হাথসর িীঘ ত উত্থান-

পর্নথক মহাকাে-পবরবস্থবর্র কাথে বনর্ান্ত ক্ষবণক যিবখ্থয়  বনবব তকার মহাকা থক 

নমস্কার জাবনথয়থেন কবব। 
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         মহাকষ ত ববষথয় আইনস্টাইথনর অবভমর্ কবব বনথজ এই ভাথব জাবনথয়থেন 

র্া াঁর ‘ববে পবরচয়’ পসু্তথক- 

“ পরমাণুথির  অন্তথরর  টানটা ববিুযবর্ক টান  , বাইথরর টানটা 

মহাকথষ তর; য মন মানুথষর ঘথরর টানটা আত্মীয়র্ার, বাইথরর 

                  টানটা সমাথজর। 

.....   মহাকথষ তর  ক্রিয়া  একটুও  সময়  যনয়  না। আকাে যপবরথয় 

আথ া আসথর্  সময়    াথগ ....... ববিুযবর্ক  েক্রক্তরাও   যেউ 

যখ্ব থয়  আথস আকাথের বভর্র বিথয়। বকন্তু অথনক পরীক্ষা 

কথরও মহাকথষ তর যব ায় যসরকম সময় বনথয় চ ার প্রমাণ 

পাওয়া   ায়   না। র্ার   প্রভাব   র্াৎক্ষবণক।   আরও  একটা 

আশ্চথ তর   ববষয়  এই  য ,  আথ া  আর  উোপ পথের বাধা 

                  মাথন, বকন্তু মহাকষ ত  র্া মাথন না …….. 

“অবথেথষ আইনস্টাইন যিবখ্থয় বিথ ন এটা একটা েক্রক্তর 

নয়।   আমরা এমন একটা জগথর্ আবে  ার আয়র্থনর 

স্বভাব   অনুসাথরই প্রথর্যক বস্তু প্রথর্যথকর বিথক িুাঁকথর্ 

বাধয। বস্তুমাে য -আকাথে োথক র্ার একটা বা াঁকাথনা গুণ 

                 আথে,  মহাকথষ ত   র্ারই  প্রকাে।  এটা  সব তবযাপী,  এটা 

                 অপবরবর্নীয়।” 

।। প্রাণববজ্ঞান-রহসয,  প্রাণেক্রক্ত।। 

     আচা ত জগিীেচন্দ্র প্রমাবণর্ সব তবযাপী প্রাণর্থত্ত্ব ববোসী কবব একিা সববনথয় 

অনুভব কথরবেথ ন ( বনথবিয, ১৯০১) 
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এ আমার েরীথরর বেরায় বেরায় 

য  প্রাণ-র্রঙ্গমা া রাক্রেবিন ধায় 

যসই প্রাণ েুষ্ঠটয়াথে ববে-বিবিজথয়, 

যসই প্রাণ অপরূপ েথে র্াথ   থয় 

নাবচথে ভুবথন; যসই প্রাণ চুথপ চুথপ 

বসুধার মবৃেকার প্রবর্ যরামকূথপ 

 ক্ষয  ক্ষয রৃ্থণ রৃ্থণ সঞ্চাথর হরথষ, 

ববকাথে পেথব পুথষ্প – বরথষ বরথষ 

ববেবযাপী জন্মমরুৃ্য-সমুি-যিা ায় 

িুব থর্থে অন্তহীন যজায়ার-ভাটায়। 

    এই প্রাণেক্রক্তর ধারা পবৃেবীর আবি  ুথগর বকৃ্ষপ তায় যেথক আরম্ভ কথর আধুবনক 

মানুষ, ববথেথষ যমহনর্ী মানুষ প তন্ত বকভাথব পবরবযাপ্ত হথয়থে র্ার বববচে 

অনুভব কববথক গিয পিয বহু রচনায় প্রববর্তর্ কথরথে। যিহমথধয প্রাথণর বববচে 

 ী ায় ববমুগ্ধ কবব যগথয় উথেথেন- 

                       র্ার অস্ত নাই যগা য - আনথে গড়া আমার অঙ্গ। 

                       র্ার অন-ুপরমাণু যপ  কর্ আথ ার সঙ্গ।…….. 

                        যস য  প্রাণ যপথয়থে পান কথর 

                         ুগ  ুগান্তথরর স্তনয।। 

    গ্রীথস্মর র্াপিগ্ধ রুক্ষ মাষ্ঠটথর্ বষ তথণর যো াঁয়ায় য  অপূব ত েযামব মা জাগ  র্ার 

েবব কবববচথে উথদ্ধাবধর্ কথরথে ম্রু-ববজথয়র মবহমায় প্রাথণর িান। কবব 

যগথয়থেন-  

মাথে মাথে োথক মাষ্ঠট সবুজ যমথঘ যমথঘ।…….. 
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ওরা য  এই প্রাথণর রথণ মরুজথয়র যসনা 

ওথির সাথে আমার প্রাথণর প্রেম  ুথগর যচনা। 

“মরু-ববজথয়র যকর্ন উড়াও েূথনয, যহ প্রব  প্রাণ”। 

    োবন্তবনথকর্থনর ো বীবে আম্রবথনর সথঙ্গ রবীথন্দ্রর নাড়ীর টান কববচবরে 

সম্পথকত একষ্ঠট ইবর্বেৃ। য ৌবথনর একষ্ঠট য খ্ায় কবব জাবনথয়বেথ ন- িাও বফথর 

যস অরণয,  ও এ নগর। যস হ  কাব িাথসর কাবযপাথে উদ্দীবপর্ প্রকৃবর্প্রীবর্র 

মুহরূ্ ত। র্ারপর  া বে  ভাবনায় র্ার সর্যর্া  খ্ন যপথ ন ববজ্ঞাথনর পরীক্ষায় 

র্খ্ন কববর বনসগ তপ্রীবর্ ও যসই সথঙ্গ প্রাথণর ববজয়-যগৌরব-যঘাষণার আর যেষ 

রই  না। বকৃ্ষ র্াফু  কববর কাথে এখ্ন যকব  যসৌেথ ত আকষ তণীয় োক  না, 

র্ার মথধয যপথ ন সংগ্রাম ও ববজথয়র বার্তা, সথহাির প্রাণীর জনয আত্ম-উৎসথগ তর 

ইবর্হাস-      

অন্ধ ভূবমগভত হথর্ শুথনবেথ  সূথ তর আহ্বান 

প্রাথণর প্রেম জাগরথণ, রু্বম বকৃ্ষ, আবিপ্রাণ, 

উধ্বেীথষ ত উচ্চাবরথ  আথ াথকর প্রেম বেনা 

েথোহীন পাষাথণর বক্ষ’পথর। 

       আবার, বসথন্তর প্রগ ্ ভ পুথষ্পাচ্ছ্বাথস স্পষ্ট অনুভব করথ ন পুরার্নথক 

যভথঙ যফ ার ববথিাহী প্রবণর্া- 

বা াঁধন যোঁড়ার সাধন র্াহার, 

সষৃ্ঠষ্ট র্াহার যখ্ া। 

িসুযর মথর্া যভথঙ চুথর যিয় 

বচরাভযাথসর যম া। 

      প্রাথণর এই য  যর্জস্বী মূবর্ ত, এই য  বাধাবন্ধ বেন্ন করার অিময উৎসাহ এর 

মূথ  বক যসৌররক্রির ও আবি যজযাবর্র স্পে ত ও যপ্ররণা যনই? কবব ববচার কথর 
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ব থেন- অবেযই আথে। বকৃ্ষ-প্রাণী- বনবব তথেথষ জীবথকাথষর মথধয অবর্ সকূ্ষ্ম সূথে 

এর  ী া। 

।। জীথবর প্রাথণমথন আবি যজযাবর্র যপ্ররণা।। 

“ ববথেষ একটা  ুথগ প্রাণমন এ  পবৃেবীথর্ অবর্ কু্ষি 

জীবথকাষথক বহন কথর। পবৃেবীর সষৃ্ঠষ্ট-ইবর্হাস এথির 

আববভতাব অভাবনীয়! বকন্তু সক  বকেুর সথঙ্গ সম্বন্ধহীন 

একান্ত আকক্রস্মক যকাথনা অগ্নুযৎপার্থক আমাথির বুক্রদ্ধ 

মানথর্ চায়না। আমরা জড়ববথের সথঙ্গ মথনাববথের 

মূ গর্ যকাথনা ঐকয কেনা করথর্ পাবর সব তবযাপী যর্জ 

বা যজযাবর্ঃ-পিাথে তর মথধয। অথনক কা  পথর ববজ্ঞান 

আববষ্কার কথরথে য , আপার্িৃষ্ঠষ্টথর্  য -সক  সু্থ  পিাে ত 

যজযাবর্হীন র্াথির মথধয প্রেন্ন আকাথর বনর্যই যজযাবর্র 

ক্রিয়া চথ থে। এই মহাথজযাবর্রই সকূ্ষ্ম ববকাে প্রাথণ এবং 

আথরা সূক্ষ্মর্ার ববকাে বচর্থনয ও মথন।…..   জড় যেথক জীথব 

এথক এথক পিতা উথে মানুথষর মথধয এই মহাবচর্থনযর আবরণ 

যঘাচাবার সাধনা চ থে।“  ( ববে- পবরচয়) 

                 কববর এই ববজ্ঞাবনক অনুভব বনথয় আথগই য খ্া হয় পূরবী কাথবযর 

“আহ্বান” কববর্া,  ার এ প্রসঙ্গ স্মরণীয় পঙ্ ক্রক্তগুব  হ - 

যকান্ যজযাবর্ময়ী যহাো অমরাবর্ীর বার্ায়থন 

রবচথর্থে গান 

আথ াথকর বথণ ত  বথণ ত ; বনবণ তথমষ উদ্দীপ্ত নয়থন 
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কবরথে আহ্বান। 

র্াই যর্া চাঞ্চ য জাথগ মাষ্ঠটর গভীর অন্ধকাথর; 

যরামাক্রঞ্চর্ রৃ্থণ 

ধরণী িক্রেয়া উথে, প্রাণস্পে ত েুথট চাবরধাথর 

বববপথন বববপথন। 

এবং “সাববেী” কববর্ার- 

এ প্রাণ যর্ামাবর এক বেন্ন র্ান, সুথরর র্রণী। 

আয়ুথস্রাথর্ামুথখ্ 

হাবসয়া ভাসাথয় বিথ   ী ােথ , যকৌরু্থক ধরণী 

যবাঁথধ বন  বুথক। 

যর্থজর ভাণ্ডার হথর্ কী আমাথর বিথয়ে য  ভ’যর 

যকই বা যস জাথন? 

কী জা  হথর্থে যবানা স্বথপ্ন স্বথপ্ন নানা বণ তথডাথর 

যমার গুপ্ত প্রাথণ? 

।। প্রাণ যেথক আরও গভীথর।। 

          প্রাণববজ্ঞাথনর সথঙ্গ সথঙ্গ বংোনুিম ধারায় এবং মনস্তথত্ত্বও ডুব 

বিথয়বেথ ন কবব, সষৃ্ঠষ্টর ববস্ময়থক সামবগ্রকভাথব অবধগর্ করার র্াবগথি। 

যেষসপ্তথকর কথয়ক জায়গায় ধরা পথড়থে মনস্তত্ত্ব ববষথয় যকৌরূ্হ , ফ্রথয়ডীয় 

ববথেষথণর অনুসরথণ । মন ব’য  আমরা  াথক জাবন র্া যবাধ-মহাসমুথির ডাঙায় 

যভথস োকা একটা নগণয অংে মাে। এর বপেথনর অিৃেযথ াথক রথয়থে 

‘অবথচর্ন’ এর ববপ ু ববস্তার- 

ও য  একটা মহাথিে, 
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সার্ সমুথি ববক্রেন্ন। 

ওখ্াথন বহুিরূ বনথয় একা ববরাজ করথে 

বনব তাক অনবর্িমণীয়। 

      এই গুহাবহর্ মথনাথ াথকর প্রভাব জীবথনর একান্ত গভীথর। ইো ও কথম তর 

যগাপথন অবিবমর্ বাসনা, অচবরর্াে ত সাধনার জষ্ঠট  কা তিম- 

চারবিথক বযে ত ও সাে তক কামনার 

আথ ায় োয়ায় ববকীণ ত আকাে। 

যসখ্ান যেথক নানা যবিনার রষ্ঠঙন োয়া নাথম বচেভূবমথর্; 

হাওয়ায়  াথগ েীর্বসথন্তর যো াঁওয়া।। 

        য -েক্রক্ত য -সাধনা প্রকাথের রূপ যপথ  না, য সব অবিবমর্ কব মাময় 

বাসনা অস্পষ্ট অবস্থাথর্ই রথয় যগ , একমাে মরুৃ্যথর্ যসসথবর সমাবপ্ত অনুভব 

কথরথেন কবব, ববজ্ঞাবনক ধারণারই অনুসরথণ- 

বহৃৎ অথগাচরর্ায় পুক্রঞ্জর্ আথে 

আত্মববস্মরৃ্ েক্রক্ত, 

মূ য পায়বন এমন মবহমা, 

অনঙ্কুবরর্ সফ র্ায় বীজ মাষ্ঠটর র্ ায়…….. 

যসখ্াথন বনগূঢ় বনববড় কাব মা 

অথপক্ষা করথে মরুৃ্যর হাথর্র মাজতনা।  

অবরুদ্ধ কামনা-বাসনার ববজ্ঞাবনক পবরচয়থক কবব  বিও স্বীকৃবর্ বিথ ন, 

বংেপরস্পরায় বাবহর্ ‘জীন’ এর বজবস্বভাথবর অনুগামী হথর্ প্রব ভাথব অস্বীকার 

করথ ন, এই কারথণ য , মানুথষর ধম তই হ  এবগথয় চ া। সু্থ  বাসনা কামনাথক 

একান্ত স্বাে তব প্সাথক পাথয় িথ  বযাবপ্তর মথধয মহামানবসক্রম্ম থনর চবরর্াে তর্ার 

পথে পিথক্ষপ করা। অবভ ােী যস। অবভবযক্রক্তর ধারাই যিবখ্থয় যিয় য , আরণয 
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বব তর মানুষ জ্ঞান বুক্রদ্ধ কম তেক্রক্তর সাহাথ য সংগ্রাম করথর্ করথর্ এর্ ববজ্ঞান , এর্ 

িে তন, এর্ কাবয সষৃ্ঠষ্ট কথরথে। র্ার জড়র্া ও যভিবুক্রদ্ধ সমূথ  ববনষ্ট করার জনয 

 ুথগ  ুথগ এথসথেন খ্ীস্ট বুদ্ধ েীবচর্থনযর মথর্া মহাপুরুষ। র্াই, আবিম কু্ষধা 

বনথয়ই মানুষ চথ থে এবং চ থব- জীবববজ্ঞাথনর এই বংোনিুমর্থত্ত্বর যমৌ  ববষয় 

মথন যরথখ্ও কবব প্রবর্বাি সহ জানাথ ন- 

শুরু হথর্ই ও আমার সঙ্গ ধথরথে 

ঐ একটা অথনক কাথ র বুথড়া, 

আমাথর্ বমবেথয় আথে এক হথয়……. 

ও এথসথে কর্ ক্ষ পবূ তপুরুথষর 

রথক্তর প্রবাহ যবথয়; 

কর্  ুথগর কু্ষধা ওর, কর্ রৃ্ষ্ণা……. 

ও োক ঐখ্াথন িাথরর বাবহথর, 

ঐ বদৃ্ধ, ঐ বুভুকু্ষ।……… 

মুক্ত আবম, স্বে আবম, স্বর্ন্ত্র আবম, 

বনর্যকাথ র আথ া আবম…… 

আমার যকাথনা বকেুই যনই 

অহংকাথরর প্রাচীথর যঘরা। 

 

।। কববর ববজ্ঞান-িীক্ষার ফব র্ প্রকাে।। 

“ অবর্বে বা ক র্রুি , আয় আমাথির অঙ্গথন।“ 

       সপ্তবর্ বৎসর পূবর্ তর বকেু আথগ কবব েীবনথকর্থন হ কষ তণ ও োবন্তবনকর্থন 

বকৃ্ষথরাপণ অনুষ্ঠাথনর প্রবর্তন কথরন। কবব  ক্ষয  কথরবেথ ন বনকর্তথনর ফথ  
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যকব  যসৌে ত-েযামব মাই িরূ হথে র্া নয়, প্রাণধারণও বববির্ হথে- “সূ তথর্জ 

যেথক অরণয অবগ্নথক বহন করথে, র্াথক িান করথে মানুথষর বযবহাথর। আজও 

সর্যর্া অবগ্নথক বনথয়ই অগ্রসর হথয় চথ থে।“ সরু্রাং আমরা  া বনক্রে র্া বফবরথয় 

যিওয়া কর্তবয বকৃ্ষথরাপথণর মাধযথম। আমাথির যিথের বেবক্ষথর্র মন কৃবষ ও 

কৃষথকর প্রবর্ ববমুখ্। এ এক ববপরীর্ ঘটনা, আত্মহনথনর অবভোপ। এ িরূ করার 

জনযই বর্বন বনজহাথর্  াঙ  ধথর হ কষ তথণর গুরুথত্বর বিথক আমাথির আকৃষ্ট 

করার প্রয়াস কথরন। আর ভাষথণ বথ ন- 

“হ কষ তণ আমাথির প্রথয়াজন অথন্নর জনয, েথসযর জনয; আমাথির 

বনথজর প্রবর্ কর্তবয  পা থনর জনযও  এই  হ কষ তণ।  ধরণীর প্রবর্ 

কর্তবয পা থনর জনয, র্ার ক্ষর্থবিনা বনবারথণর জনয বকৃ্ষথরাপথণর 

এই   আথয়াজন।   কামনা  কবর,   এই  অনষু্ঠাথনর   ফথ   চারবিথক 

র্রুোয়া ববস্তীণ ত যহাক, ফথ  েথসয এই প্রবর্থবে যোবভর্ আনক্রের্ 

            যহাক।” 

 

।। কৃবষকাথজ ববজ্ঞান ও ববজ্ঞাবনথকর আমন্ত্রণ।। 

“আজ  শুধু  এক া  চাষীর  চাষ  কবরবার বিন নাই, আজ র্াহার 

সথঙ্গ ববজ্ঞানথক ববজ্ঞাবনকথক য াগ বিথর্ হইথব।……   ববজ্ঞান   

মানুষথক মহােক্রক্ত  বিথয়থে।  যসই েক্রক্ত  খ্ন সমস্ত সমাথজর  

                     হথয় কাজ   করথব র্খ্নই সর্য ুগ আসথব।“ 

     কববর স্থায়ী মবৃেকা–প্রীবর্ যকব  কাথবযর সূথেই নয়, ববজ্ঞাথনর যপ্ররণাথর্ 

ববথেষভাথব সমদৃ্ধ। কববর ববখ্যার্ স্বাথিবেকর্ার মূ  যিথের বাস্তব মাষ্ঠটথর্ই 

বনবদ্ধ। কী গভীর আো বনথয়ই না কবব বেবক্ষর্থির মনথক একিা মাষ্ঠটর বিথক 

যফরাথর্ যচথয়বেথ ন- 
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                 “ সমস্ত যিথের ধূসর মাষ্ঠট, এই শুষ্ক র্প্ত িগ্ধ মাষ্ঠট, রৃ্ষ্ণায় 

যচৌবচর হথয় যফথট বগথয় যকাঁ থি  ঊধ তপাথন র্াবকথয় ব থে- 

যর্ামাথির ঐ  া-বকেু ভাথবর সমাথরাহ, ঐ  া বকেু জ্ঞাথনর 

সঞ্চয়, ওথর্া আমারই জথনয, আমাথক িাও,আমাথক িাও। 

সমস্ত  যিবার  জনয  আমাথক  প্রস্তুর্  কথরা।  আমাথক  া 

                   যিথব র্ার ের্গুণ ফ  পাথব।“ 

        রবীন্দ্রনাে বনথজ মাষ্ঠটথক যসই সহায়র্াটুকু যিওয়ার  োসাধয যচষ্টা 

কথরবেথ ন বে াইিহ–পবরসথর এবং েীবনথকর্থন।  পুে ও জামার্াথক 

কৃবষববজ্ঞান–বেক্ষার জনয ববথিথে পাষ্ঠেথয়বেথ ন,  যাবথরটবর ববসথয়বেথ ন, 

ঐকক্রেক চাথষর সুববধার জনয রাকটর আবনথয়বেথ ন। এসব উি্ থ াগ পরাধীন 

ভারথর্ যসই প্রেম। কবব হথয়ও বর্বন ববজ্ঞান-িীবক্ষর্ মহাকৃষক! এজনয যিথের 

পথক্ষ  ার প্রথয়াজন সবথচথয় যবেী, যসই ফস  ফ াথনার ববষথয় ববজ্ঞানথক 

বনথয়াক্রজর্ করার আহ্বান বারংবার জাবনথয়থেন কবব। 

 

।। আমাথির ববজ্ঞান-বেক্ষার অবেয প্রথয়াজনীয়র্া।। 

          কববকথে এ বাণী ববস্ময়জনক হথ ও সর্য। কারণ, বর্বন শুধু কববই নন, 

পথের বিোরী মহাপুরুষ এবং যসই সথঙ্গ প্রব ভাথব স্বাথিবেক। ববপ্লথবাের রাবেয়া 

পবরিে তথন বগথয় এবং স্বে সমথয় যসখ্াথন বেক্ষার সথঙ্গ বববভন্ন সমাজ –উথিযাথগর 

আশ্চ ত উন্নবর্  ক্ষয কথর হর্ভাগয স্বথিথের জনয  আথক্ষপ কথরথেন এবং বববভন্ন 

সমসযার সমাধাথন ব থেবভকথির িৃষ্টান্ত অনুসরণ করার উপথিে বিথয়থেন। 

কববর সবথচথয় মথনাথ াগ আকষ তণ কথরথে যসখ্ানকার ববজ্ঞান-বভবেক বেক্ষার 

আথয়াজন। ববজ্ঞান র্াথির আথগকার বিথনর অন্ধ সংস্কার িরূ কথরথে, নবীন 

জীবথনর নবনব উৎসাথহ িীবক্ষর্ কথর রু্থ থে। ফথ  স্বথিথের ববিযা য়গুব থর্ও 

বর্বন ববজ্ঞান যেখ্াথনার গুরুর্র প্রথয়াজনীয়র্া ববষথয় যজার বিথয় বথ থেন- 

“বেক্ষাসেথক সক  বিথক পবরপূণ ত কথর রু্ থর্ হথব।   একটুখ্াবন 
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বেথটথফা াঁটা  যেখ্াথনা না। যগাড়া  যেথকই  ববজ্ঞান  ধবরথয়  যিওয়া 

               িরকার। ববথেষর্ ফব র্ ববজ্ঞান।“ 

           বকন্তু হায়! আজও  যিথের য াক ভাষা বনথয় ধম ত বনথয়ই ক হ কথর। যিথে 

ববজ্ঞানমনস্কর্া গথড় উেুক, ববজ্ঞান যিথের অন্নবস্ত্র সমসযা সহজ কথর আনকু, 

ববকবের্ যহাক ববথভিহীন সামবৃহক সমাজথবাধ- এ কামনা ের্করা ক’জথনর? 

হাজার হাজার সংখ্যার মথধয ক’জন োেই  বা  োে তভাথব ববজ্ঞান-মনস্ক ? 

।।আবে বৎসথরর কববর ববজ্ঞান-বনভতর বনজজীবন সমীক্ষা।। 

জীবথনর আবেবথষ ত প্রথববেনু  থব 

এ ববস্ময় মথন আজ জাথগ- 

 ক্ষথকাষ্ঠট নক্ষথের 

অবগ্নবনিতথরর য ো বনঃেব্দ যজযাবর্র বনযাধারা 

েুথটথে অবচন্তয যবথগ বনরুথদ্দে েূনযর্া প্লাববয়া 

বিথক বিথক 

র্থমাঘন অন্তহীন যসই আকাথের বক্ষর্থ  

অকস্মাৎ কথরবে উত্থান 

অসীম সষৃ্ঠষ্টর  থজ্ঞ মুহথূর্তর  স্ফুব থঙ্গর মথর্া 

ধারাবাহী ের্াব্দীর ইবর্হাথস। 

এথসবে যস পবৃেবীথর্ য ো কেকে ধবর 

প্রাণপঙ্ক সমুথির গভত হথর্ উষ্ঠে 

জথড়র ববরাট অঙ্কর্থ  

উি্ ঘাষ্ঠটথে আপনার বনগূঢ় আশ্চ ত পবরচয় 
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োখ্াবয়র্ রূথপ রূপান্তথর। 

অসম্পূণ ত  অক্রস্তথত্বর যমাহাববষ্ট প্রথিযাথষর োয়া 

আেন্ন কবরয়াবে  পশুথ াক  িীঘ ত  ুগ ধবর; 

কাহার একাগ্র প্রর্ীক্ষায় 

অসংখ্য বিবসরাক্রের অবসাথন 

মন্থর গমথন এ  মানষু প্রাথণর রঙ্গভূথম।........ 

 

পবৃেবীর নাটযমথঞ্চ 

অথঙ্ক অথঙ্ক বচর্থনযর ধীথর ধীথর প্রকাথের পা া 

আবম যস নাথটযর পােিথ  

পবরয়াবে সাজ। 

আমাথরা আহ্বান বে   ববনকা সরাবার কাথজ 

এ আমার পরম ববস্ময়। 

সাববেী পবৃেবী এই, আত্মার এ মর্তয-বনথকর্ন, 

আপনার চরু্বিতথক আকাথে আথ াথক সমীরথণ 

ভূবমর্থ  সমুথি-পব তথর্ 

কী গূঢ় সংকে ববহ কবরথর্থে সূ ত-প্রিবক্ষণ- 

যস রহসযসূথে গা াঁো এথসবেনু আবেবষ ত আথগ, 

চথ   াব কয় বষ ত পথর।। 
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কববর ববজ্ঞান-বরণ 

 

                  অধনুা ববজ্ঞান েব্দষ্ঠট খ্ুবই বযাপক অথে ত বযবহৃর্ হথে। য মন 

রাষ্ট্রববজ্ঞান, অে তনীবর্-ববজ্ঞান, ভাষাববজ্ঞান ইর্যাবি। প্রাচীন ভারথর্ এই বযাপক 

অথে তই ববজ্ঞানথক ব া হর্ ‘যবি’, য মন, আয়ুথব তি, ধনুথব তি। সুর্রাং মথন করা 

য থর্ পাথর য  বযাপক অথে ত ববজ্ঞাথনর চচতা র্খ্নকার অনুপাথর্ প্রাচীন ভারথর্ 

যবে ভাথ াভাথবই বে । আর ববজ্ঞাথনর য  সীবমর্ ববথেষ অে ত পিাে তববজ্ঞান ও 

রসায়থন প্র ুক্ত হয়, র্ার প্রথয়াথগর যক্ষেষ্ঠটও ভারথর্র অজানা বে  না। আয়ুথব তি 

ও যজযাবর্ষ ববিযায় খ্ীস্টপূব ত প্রায় হাজার ের্াব্দীথর্ ভারর্ অগ্রগণয বে । 

যজযাবর্বব তিযায় গ্রীথসর সথঙ্গ ভারথর্র য াগও বে  ঘবনষ্ঠ। ঐ সময় যবিবনভতর অে তাৎ 

ববজ্ঞান-বনভতর বা বনসবগ তক প তথবক্ষণ ও পরীক্ষথণর উপর প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ িু’ষ্ঠট ‘িে তন’ 

খ্ুবই প্রচব র্ বে , একষ্ঠট ববথেবষক, অনযষ্ঠট  সাংখ্য । 

                    ববথেবষক মর্ বা অণুবাি এখ্নকার রসায়ন পিাে তববজ্ঞাথনর 

যমৌ র্থত্ত্বর সথগাে। কণাি বেথ ন ববথেবষক মথর্র প্রবর্ষ্ঠার্া। এরই বভবেথর্ 

পিাে তবািী ডায়াথ ক্ ষ্ঠটক্ স্ গথড় ওথে এবং িুই বমথ  নযায়-ববথেবষক িে তন 

প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হয়। সাংখ্য মথর্ও বনসথগ তর ববথেষথণ ধরা হথয়বে - মাষ্ঠট, জ , আগুন 

প্রভৃবর্ পা াঁচষ্ঠট মহাভূর্। এরই পা াঁচষ্ঠট সূক্ষ্মরূপ- েব্দ, স্পে ত, রূপ, রস, গন্ধ। এর 

সথঙ্গ জ্ঞাথনক্রন্দ্রয়, কথম তক্রন্দ্রয়, মন বুক্রদ্ধ অহংকার এ সব বনথয় চক্রিেষ্ঠট মূ র্থত্ত্ব 

সষৃ্ঠষ্টর প তথবক্ষণ করা হথয়বে । সষৃ্ঠষ্টর ম ূীভূর্  া–বকেু র্াথক প্রকৃবর্ নাম বিথয় 

সাংখ্যসূেকার কবপ  ববজ্ঞাবনক-ভাথবই প্রকৃবর্র চাবরেয বনণ তয় কথরবেথ ন। 

সাংখ্য-প্রথণর্া কবপ  এই অবিক-অধুযবষর্ বঙ্গভূবমরই য াক বেথ ন। রযাবডোন্ 

ষ্ঠেক কোই ব থে। র্া োড়া ‘কবপ থক্ষে’ বা কবপ খ্ার্া (=ি ) েব্দ যেথকই 

বর্তমান ক কার্া বা কব কার্া েথব্দর উি্ ভব এও ভাষাববজ্ঞাথনর বিক যেথক 

এথকবাথর  ো ে। 

             াই যহাক, এ যিথে যনারু্ন  াইথন ববজ্ঞান-চচতা আধুবনক ইথয়াথরাথপর 

অনুসরথণ , আর ইংরাজ সরকাথরর উি্ থ াথগ, খ্ুবই সীবমর্ যক্ষথে। উবনথের 

ের্াব্দীথর্ ববজ্ঞাথনর বর্নষ্ঠট ববথেষ আববষ্কার ববেথক চমবকর্ কথর। একষ্ঠট হ  

েক্রক্তর রূপান্তর আথে মাে, ববনাে যনই। েক্রক্তর যেথক পিাে ত, পিাে ত যেথক েক্রক্ত 
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এবং পিাে ত ও েক্রক্তর য াথগ নূর্নর্র পিাে ত এই র্ত্ত্ব। রবীন্দ্রনাে  ার প্রবর্ধ্ববন 

কথরথেন- ‘যর্ামার মহাববথে বকেু হারায় নাথকা কভু’ এবং “যর্ামাথর্ রথয়থে কর্ 

েেী ভানু , হারায় না কভু অণু পরমাণু” ইর্যাবি বথ । আর একষ্ঠট হ  ববিুযৎ-চুম্বক 

েক্রক্ত-সহথ াথগর র্ত্ত্ব এবং রৃ্র্ীয়ষ্ঠট উবনে ের্াব্দীর এথকবাথর যেথষ আববসৃ্কর্ 

রক্রি-পরমাণুর সংথেষ-ববথেষ র্ত্ত্ব। এ োড়া বণ তা ী-বচে সহাথয় সূথ তর গযাসীয় 

পবরবস্থবর্ অনধুাবথনর প্রয়াসথকও আর একষ্ঠট বববেষ্ট ববজ্ঞাবনক বিক বথ  উথেখ্ 

করা য থর্ পাথর। এগুব র মথধয রৃ্র্ীয়ষ্ঠট অে তাৎ পরমাণু-ববজ্ঞানই মহাকাে যেথক 

পবৃেবী প তন্ত এবং পাবে তব বস্তুবনচয় যেথক জষ্ঠট  মানুষ-জীবন প তন্ত  াবর্ীয় 

অজানা রহসয উথন্মাচন কথর আজ প্রমাণ কথরথে য  পিাে ত-গর্ কারণ- কা ত-

েঙৃ্খ ার বনয়থম সষৃ্ঠষ্ট ও ধ্বংথসর পুনঃপুন আবর্তন চথ থে। মহাকাে ও প্রাণ 

সম্পথকত অজ্ঞার্ আজও  া রথয়থে র্া ভাবী আববষ্কাথর অবেযই জানা  াথব। 

আিযন্ত-প্রবাবহর্ বনয়ম-েঙৃ্খ ার এই ধারা প্রমাণ-প্রথয়াগ সহ উি্ঘাটথন আধুবনক 

ববজ্ঞান এথনথে অপবরথময় ববস্ময়, িরূ-িরূান্তথক কাথে এথন বিথয়থে এবং সীবমর্ 

পঞ্চ জ্ঞান-ইক্রন্দ্রথয়র িারা  া অনুভব করা  ায় না এমন “অেব্দ অস্পে ত অরূপ 

অবযয়” যক িমে অনুভথবর যগাচর কবরথয় আর যসই সথঙ্গ বহু নূর্থনর স্রষ্টা কথর 

রু্থ  মানুষথক পূব তকবের্ সব তেক্রক্তমান্ ব্রথের সমকক্ষ কথর রু্থ থে। মানুথষর যবি 

বা ববজ্ঞাথনর িমববকাথের এই বিক য  বারংবার নমস্কা ত এথর্ সথেহ কী?  

                  আধুবনক ববজ্ঞান ববষথয় রবীন্দ্রনাথের ঔৎসুকয সব তবযাপী হথ ও বর্বন 

ববথেষভাথব আকৃষ্ট বেথ ন সূ ত-র্ারকা-মহাকাে ববজ্ঞাথন। য  সময় র্া াঁর জন্ম যসই 

সময় যেথক বণ ত ী-ববথেষথণ সূ তথিথহর গেথনর স্বরূপ বনধ তারণ প্রারম্ভ হথয়থে মাে। 

আর আবিম একথকাষী কীট যেথক অবভবযক্রক্তর ধারায় বকভাথব আজথকর মানষু 

উি্ভূর্ হথয়থে র্ার পরীক্ষণ- ব্ধ বববরণ গ্রবের্ কথরথেন ডারউইন র্া াঁর Origin 

of Species গ্রথন্থ। এর পর ববিুযৎ যচৌম্বক যক্ষে বনথয় গাবণবর্ক গথবষণা চ থে, 

আর রসায়থন চ থে যমৌ  পিাথে তর অনুসন্ধান। বকথোর যেথক রবীন্দ্রনাে প্রচব র্ 

এযাস্ থরানবম ববষথয় আগ্রহী বেথ ন এ ববষথয় র্া াঁর আত্মজীবনী ও র্ারুথণয য খ্া 

িু’একষ্ঠট কববর্া যেথক যবািা  ায়। পবৃেবীর সূ তথকক্রন্দ্রক আবর্তথনর পবরচয় এবং 

আবিম ভূপথৃষ্ঠ জ  ও স্থথ র িথন্দ্বর ববষয় গ্রবের্ যিখ্া  ায় কববর বসুন্ধরা, 

সমুথির প্রবর্ প্রভৃবর্ কববর্ায়। র্া োড়া র্খ্নকার অধ ত-ববজ্ঞাবনক প তথবক্ষণ 

অনুসরথণ নীহাবরকা যেথক সূ তরূপী নক্ষে এবং সূ ত যেথক জ্বা াময়ী পবৃেবী ও 
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পথর েযামা ধবরেীর বর্তমান মূবর্ ত িথম বকভাথব স্পষ্ট হ  র্া-ও এই ের্াব্দীর 

কথয়ক বৎসর আথগ য খ্া ‘সন্ধযায়’ কববর্ায় কবব যিবখ্থয়থেন। স্পষ্ট যিখ্া  ায়, 

কবব অবর্প্রাকৃর্ যকাথনা কেনায় না বগথয় ববজ্ঞান-বনভতর অবভবযক্রক্তর র্ত্ত্বথকই 

অন্তথর বরণ কথরথেন, য মন- 

ধীথর য ন ওথে যভথস 

ম্লানেবব ধরণীর নয়ন-বনথমথষ 

কর্  ুগ- ুগাথন্তর অর্ীর্ আভাস; 

কর্ জীব-জীবথনর জীণ ত ইবর্হাস; 

য ন মথন পথড় যসই বা া নীহাবরকা, 

র্ার  পথর প্রজ্ব ন্ত য ৌবথনর বেখ্া, 

র্ার পথর বিগ্ধেযাম অন্নপূণ তা থয় 

জীবধােী জননীর কাজ ………. 

   য মন র্খ্নকার ববজ্ঞাবনকথির যর্মবন কববরও পরম ববস্ময় ঘট   খ্ন 

কুরীিম্পবর্র যরবডয়াম রক্রির স্বরূপ আববষ্কাথর পরমাণুর্ত্ত্ব জানা যগ । যস হ  

গর্ ের্াব্দীর যেষ এবং এই ববংে ের্থকর প্রারথম্ভর কো। রূপান্তর-প্রবণ ধ্রুব ও 

অধ্রুব গযাসীয় পরমাণু ববকারই য  মহাকাথের  াবর্ীয় যজযাবর্ঃ –পিাে ত যেথক 

পবৃেবী প তন্ত সব সষৃ্ঠষ্টর মূথ  – এই র্ত্ত্ব প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথ  পর সূ তপষৃ্ঠ এবং নক্ষে-

নীহাবরকার প্রারম্ভ ও পবরণাম ববষথয় যনারু্ন কথর ববথবচনা প্রারব্ধ হ । গযাসীয় 

প্রােবমক হাইথরাথজন পরমাণু মহাকষ ত ও অবভকষ ত সমবির্ হথয় সংহর্ ও 

পবরববর্তর্ হথর্ হথর্ বকভাথব গযাসধূব পুথঞ্জর মধয যেথক র্ীব্র িহনেী  সূ ত আবি 

গযাস-যগা থকর জন্ম বিথ ,সূথ তর মধযবর্ী গযাসীয় ববক্রিয়া বর্তমাথন যকান্ স্তথর 

রথয়থে, বকভাথব সূ তথিহ যেথক ববববধ রক্রিময় অবগ্নপ্রবাহ বাইথর েুটথে, এবং 

গ্রহসষৃ্ঠষ্ট হবার পর আমাথির এই পবৃেবী বকভাথব সংরবক্ষর্ হথয় বকৃ্ষ র্া ও প্রাণীর 

জন্ম সম্ভব কথরথে, র্ার বনয়ম ববজ্ঞাবনথকরা নানাপ্রকাথরর পরীক্ষা বনরীক্ষা 

অব ম্বথন বস্থর করথর্  াগথ ন। পুরার্ন এযাস্ থরানবমর স্থাথন প্রববর্তর্ হ  

নথভাবস্তুববজ্ঞান, রসায়থনর ষাটষ্ঠট যমৌথ র স্থাথন পাওয়া যগ  ৯২+ যমৌ  এবং 
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অগবণর্ য ৌগ- পরীক্ষাগাথর আজও য  য ৌগ-সজৃথনর ববরাম যনই। ববংে ের্াব্দীর 

প্রেম বির্ীয় রৃ্র্ীয় িেথকর এই সব যনারু্ন ববজ্ঞাবনক প্রমাণ-প্রথয়াগ ও 

সমাধাথনর মথধয কববজীবথনরও যেষ চবেে বৎসর যকথটথে এবং ববজ্ঞাথনর নবীন 

ও ববস্ময়কর য - য  িার খ্ুথ থে র্ার প্রায় প্রথর্যকষ্ঠটর পাথেই কবব সববস্মথয় এথস 

িা াঁবড়থয়থেন, আর র্া বিথয় র্া াঁর কেনার ভাণ্ডারথক নূর্ন ঐেথ ত পূণ ত কথর 

রু্থ থেন। ববজ্ঞানথক বরণ কথর কবব এই প্রমাণ কথরথেন য  পরীবক্ষর্ ও প্রমাবণর্ 

বস্তুর সর্যই   াোে ত সর্য, পুরাণধমী অপ্রাকৃর্ কেনা নয়। অবেয একো ষ্ঠেক য  

কববর কাথে আমরা বববেষ্ট কেনারই বববচে বণ তা ী-যসৌে ত যপথর্ চাই, বাস্তব 

বনসগ ত ও মানুষ কবববচথে য  িাক্রন্দ্বক ববক্রিয়ার সষৃ্ঠষ্ট করথে র্ারই রময প্রকাথে 

আকৃষ্ট হথর্ চাই, র্থব এও প্রর্যাো কবর য  র্া অবর্প্রাকৃর্-সমােন্ন হথব না, 

কববমথনর মধযস্থর্ায় ভাষাথকৌে সহ বনসথগ তরই বি প্রবর্ক্রিয়া বহন করথব। 

য মন ব া  ায়, রৃ্ণর্রু র্া যেথক মানুষ প তন্ত আধুবনক প্রাণ-ববজ্ঞান য  –

জীবথনর সমর্া যিথখ্থে, র্া-ই  খ্ন কববর ববক্রস্মর্ বাথকযর মধয বিথয় শুবন , র্খ্ন 

ঐ উপ বব্ধ ববজ্ঞান- অববহর্ আমাথির মথনও অনুরূপ ববস্মথয়রই সষৃ্ঠষ্ট কথর- 

এ আমার েরীথরর বেরায় বেরায় 

য  প্রাণ-র্রঙ্গমা া রাক্রেবিন ধায় 

যসই  প্রাণ  েুষ্ঠটয়াথে ববে-বিগ্ ববজথয় 

………..   যসই প্রাণ চুথপ চুথপ 

বসুধার মবৃেকার প্রবর্ যরামকূথপ 

 ক্ষ  ক্ষ রৃ্থণ রৃ্থণ সঞ্চাথর হরথষ 

ববকাথে পেথব  পুথষ্প- ইর্যাবি ( বনথবিয )। 

     য  পরমাণ-ুর্ত্ত্ব মাে বর্ন বের আথগ পক্রণ্ডর্থির কাথে প্রবর্ভার্ হথয়থে এবং 

ববজ্ঞান-ববষয়ক ইথয়াথরাপীয় পক্রেকাগুব থর্ ক রব রু্থ থে এবং যপ্রাটন-

ইথ করথনর অববস্থবর্র বববভন্ন যরখ্াবচে যিখ্াথে, কবব র্াথক স্বীকৃবর্ বিথ ন ঐ 

বনথবিয কাথবযই –  

                           শুবনথর্বে রৃ্থণ রৃ্থণ ধু ায় ধু ায়, 
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                        যমার অথঙ্গ যরাথম যরাথম, য াথক য াকান্তথর 

গ্রথহ সূ ত-র্ারকায় বনর্যকা  ধথর 

অণ-ুপরমাণুথির নৃর্যক থরা - 

    পরমাণুর্ত্ত্ব জানার পর যেথক  খ্ন যনারু্ন কথর মহাকােীয় যজযাবর্ঃপিাে ত 

ববষথয় যজার গথবষণা প্রারব্ধ হ , িরূবীন- যফাথটাবচে সাহাথ য বণ তা ী পরীক্ষা এবং 

গযাসীয় পারমাণববক ববক্রিয়ার অধযায়থন সব স্বরূপ জানা যগ , র্খ্ন যেথক কবব 

নীহাবরকা ও র্ারকার সষৃ্ঠষ্ট ও ধ্বংস বনথয় পুনঃপুন কববর্া রচনা করথর্  াগথ ন 

এবং পবৃেবীর সথঙ্গ মহাকােথক সমবির্ কথর পাবে তব মানুষথক র্ার সংকীণ তর্ার 

যবড়া-যিওয়া জীবন াো র্যাগ করার আহ্বান জানাথর্  াগথ ন। য মন- 

পারবব না বক য াগ বিথর্ এই েথে যর। 

খ্থস  াবার, যভথস  াবার, ভাঙবারই আনথে যর।। 

পাবর্য়া কান শুবনস না য  

বিথক বিথক গগন- মাথি 

মরণ-বীণায় কী সুর বাথজ 

র্পন-র্ারা-চন্দ্র যর।।……….. 

ইর্যাবি গীর্াঞ্জব । আর গীর্াব র “ অবগ্নবীণা বাজাও রু্বম যকমন কথর “ ইর্যাবি 

গান। এর পর ব াকা কাবযগ্রথন্থর কথয়কষ্ঠট কববর্ায় অবভবযক্রক্তর ধারার সথঙ্গ 

পাবে তব বনসথগ তর অবনবা ত রূপান্তরথক কবব ববজ্ঞাবনকভাথব গ্রবের্ কথর যিখ্থ ন 

এবং এই বস্থর বসদ্ধাথন্ত উপনীর্ হথ ন য  মরুৃ্য ও জীবন পিাে ত –পরমাণুর উি্ ভব 

ও বব থয়রই বভন্ন নাম; সুর্রাং ববনাথের অবনবা তর্ায় বচন্তার যকাথনা কারণ যনই। 

বরং এই রূপান্তথরর সথঙ্গ বনজথক বমব থয় যনওয়াথর্ই মুক্রক্ত- 

ওথগা নটী, চঞ্চ া অন্সরী, 

র্ব নৃর্য-মোবকনী বনর্য িবর’ িবর’ 

রু্ব থর্থে শুবচ কবর 
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মরুৃ্যিাথন ববথের জীবন। 

 

           পাবে তব বনসগ ত ও মানুষ-প তথবক্ষণ রবীন্দ্রিৃষ্ঠষ্টথর্ আগাথগাড়াই বর্তমান বে । 

গীর্াঞ্জব থর্ গভীর সমাজিৃষ্ঠষ্ট সহকাথর  াবির্ মানুষথক ম তািা বিথয় (‘অপমান’ 

প্রভৃবর্ কববর্া), উচ্চবথণ তর সামাক্রজক অচ ায়র্ন সষৃ্ঠষ্টথক ববধ্বস্ত কথর এবং 

‘গীর্াব থর্’ অবরুদ্ধ গহৃবাস যেথক জনর্ার মথধয মুক্রক্ত যঘাষণা কথর ব াকায় এথস 

কবব িা াঁড়াথ ন ববপ্লববক নবজীবথনর ও বনরবক্রেন্ন সংগ্রাথমর জয়গাথন। এর পর 

যেথক কববকে িমাগর্ ধ্ববনর্ হথর্ োক  নবীন ও য ৌবথনর ববজয়বার্তা। আমরা 

 ক্ষয কথর যিথখ্বে পুরার্থনর বপবেথয়  াওয়া এবং নূর্থনর অবধকার ও অগ্রগবর্র 

উপ বব্ধ আধুবনক জীবনিষ্টা নবয যহথগ ীয় ি  ও মাকতস্ প্রমখু্থির অবভথপ্রর্ 

সর্য। এই হ  মানথুষর  োে ত ইবর্হাস, আর কববও ববজ্ঞাবনক পবরবর্তথনর 

সূেগুব থক অন্তথর গ্রহণ কথর মানুথষর িম-অগ্রগবর্র ধারণায় এথস 

িা াঁবড়থয়থেন। ব াকার প্রায় সথঙ্গ সথঙ্গ য খ্া ফা ্গুনী ও পরপর য খ্া বসন্ত, 

নবীন ও র্াথসর যিথে র্াই পুরাথনা সংস্কাথরর উপর কববর প্রব  বধক্কাথরর পবরচয়ই 

যিখ্া  ায়, আর যোনা  ায় সংগ্রামী মানষুথক ববপ্লথবর পথে পুনঃপনু আহ্বাথনর 

বাণী-  

ওথর  ােী, 

ধূসর পথের ধূ া যসই যর্ার ধােী। . . . . . . .  

পথে পথে অথপবক্ষথে কা ববোখ্ীর আেীব তাি, 

োবণ রাক্রের বজ্রনাি। 

পথধ পথধ কণ্টথকর অভযে তনা, 

পথে পথে গুপ্তসপ ত গঢ়ূফণা, 

বনো বিথব জয়েঙ্খনাি- 

এই যর্ার রুথির প্রসাি। 
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     খ্ীস্টাব্দ ১৯২০ নাগাি পরমাণুর যোষণ, ববেুরণ  উৎথক্ষপ প্রভৃবর্ ববষথয় 

পরীক্ষা ব্ধ সর্য বনভুত  ভাথব প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথয়থে এবং যসই সথঙ্গ যিে-কা , মহাকষ ত 

বনথয় আইন্ স্টাইথনর নূর্ন গাবণবর্ক সর্যও অনযানয পক্রণ্ডথর্রা পরীক্ষা কথর বস্থর 

বসদ্ধাথন্ত এথস িা াঁবড়থয়থেন। মহাকাে-পবরবস্থবর্র সথঙ্গ পাবে তব পবরবস্থবর্র সািৃেয ও 

পাে তকয ববজ্ঞাবনথকরা রু্ না কথর যিখ্থেন আর যসইসথঙ্গ সূ ত ও নক্ষথের 

মহাজাগবর্ক রক্রির সুবনয়বন্ত্রর্  ী ার পবরচয়ও র্া াঁরা সবন্নথবে করথেন।  বাথয়া-

বফক্রজক্ স্ ও বাথয়া-যকবমবি  নূর্নর্র িৃষ্ঠষ্টথকাণ যেথক যিহ ও প্রাথণর মথধয 

রক্রিপরমাণুর ববক্রিয়া পরীক্ষা কথর যিখ্াথে। ববে ের্থকর প্রেথমর বিথকর 

বনঃথেথষ সমদৃ্ধ এই সব ববজ্ঞান িে তন সষৃ্ঠষ্টসর্য ববষথয় যকৌরু্হ ী কববথকও অনুরূপ 

উপ বব্ধথর্ চাব র্ কথরথে, আর র্ার পবরচয়ও ফুথটথে বহু কববর্ায়। খ্ীঃ ১৯২৩-

২৪ নাগাি য খ্া পূরবীর ‘সাববেী’ ও ‘আহ্বান’ এই িুষ্ঠট কববর্ায় কবব যকব  বনজ 

যিথহর পরমাণুথর্ই সূ ত রক্রির ক্রিয়ােী র্া অনুভব করথেন না, করথেন মথনও 

এবং কবব-কেনার যসৌে ত-অনুভথবর েক্রক্তর মথধযও। ‘সাববেী’ কববর্াষ্ঠট পবৃেবীর 

উপর র্েয প্রাথণর উপর সূথ তর সব তময় করৃ্ তত্ব বনথয় য খ্া। কববর্াষ্ঠট ববথেষণ 

করথ ই যিখ্া  াথব সূথ তর অবনব তাণ গযাসথিহ যেথক য  রক্রিকণা আবহমণ্ডথ র 

বভর্র বিথয় যোবষর্ ও পবরববর্তর্ হথয় পবৃেবীথক স্পে ত করথে, র্াথর্ই পবৃেবী 

হথয়থে প্রাণচঞ্চ , আর কবববচথেও জাগথে বুক্রদ্ধ ও যসৌেথ তর যপ্ররণা। কববর্াষ্ঠটর 

প্রেম অনথুেথি স ূ তমধযবর্ী  বববিক ‘ভগ তথিব’ বা সরস্বর্ীর য  বণ তনা কবব 

বিথয়থেন র্া একান্তভাথব সূথ তর ববজ্ঞাবনক ববথেষথণর অনুগর্- 

ববহ্নবীণা বথক্ষ  থয়, িীপ্ত যকথে, উি্ থবাবধনী বাণী 

যস পথের যকন্দ্র মাথি বনর্য রাথজ, জাবন র্াহা জাবন। 

         অে তাৎ ববজ্ঞাবনক ববথেষণ যেথক যস অজানার স্বরূপ স্পষ্টভাথবই যজথনবে। 

এর পথর বচরববরহী কবববহসাথব র্া াঁর বনজ অন্তজ্বতা ার উৎস য  বনক্রশ্চর্ভাথব ঐ 

প্রজ্ব ন্ত অবগ্নথিহ, যস ববষথয় ইবঙ্গর্ করথেন- 

যস চুম্বথন উচ্ছ্ববস  জ্বা ার র্রঙ্গ যমার প্রাথণ, অবগ্নর প্রবাহ। 

উচ্ছ্ববস উষ্ঠে  মক্রন্দ্র বারংবার যমার গাথন গাথন োবন্তহীন িাহ। 
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      কববপ্রাথণর যসৌে ত-যবিনার মূথ ও য  ঐ রক্রি-বববকরণ-স্বভাব সূ তই রথয়থে র্া 

পবরষ্কারভাথব জানাথ ন এই বথ  য  ‘যহ আবি কবব’ অে তাৎ কববরও কবব, র্বমস্রার 

সমুথির ওপাথর য  বা াঁেী রু্বম বাজাে- 

যস বংেী আমাবর বচে, রথে র্ার উষ্ঠেথে গুঞ্জবর 

যমথঘ যমথঘ বণ তেটা, কুথঞ্জ কুথঞ্জ মাধবী-মঞ্জরী, 

বনিতথর কথো । 

 

      বস্তর্ঃ প্রাণসহ কববর  া-বকেু অন্তর-সম্পি যস ঐ সূথ তরই িান , এই উপ বব্ধ 

র্া াঁর ঐ ‘সাববেী’ কববর্ায় খ্ুব প্রব র্া সহ বযক্ত হথয়থে-  

এ প্রাণ যর্ামাবর এক বেন্ন র্ান, সুথরর র্রণী …….. 

যর্থজর ভাণ্ডার হথর্ কী আমাথর্ বিথয়ে য  ভথর 

যকই বা যস জাথন? 

কী জা  হথর্থে যবানা স্বথপ্ন স্বথপ্ন নানা বণ তথডাথর 

যমার গুপ্ত প্রাথণ! 

     যসৌররক্রির ববক্রিয়া ববষথয় আধুবনক ববজ্ঞান র্রু র্া ও জীবথিথহর প্রাণ প তন্ত 

যপৌৌঁথেথচ। কবব আরও অগ্রবর্ী হথয় অনুভব কথরথেন য  র্া াঁর স্বপ্ন, র্া াঁর 

ববরহজ্বা া, র্া াঁর যসৌে ত-িে তন প তন্ত ঐ রক্রিববকারী সূথ তরই কাজ। ঐ পূরবীরই 

‘আহ্বান’ কববর্ায় কবব ববরহ-কবের্ নারীসোর সন্ধান কথরথেন, এমন বস্থর 

বসদ্ধাথন্তও য ন এথসথেন য  ঐ আথ াথকর অমরাবর্ীথর্ই যস রথয়থে, আর 

যসখ্াথন য থর্ র্া াঁথক বারংবার আহ্বান করথে- 

যকান যজযাবর্ম তয়ী যহাো অমরাবর্ীর বার্ায়থন রবচথর্থে গান 

আথ াথকর বথণ ত বথণ ত; বনবণ তথমষ উদ্দীপ্ত নয়থন কবরথে আহ্বান। 

এরই ফথ  কবব অনভুব করথেন-  
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র্াই যর্া চাঞ্চ য জাথগ মাষ্ঠটর গভীর অন্ধকাথর; 

যরামাক্রঞ্চর্ রৃ্থণ ………… 

রু্বম যস আকাে-ভ্রষ্ট প্রবাসী আথ াক, যহ ক যাণী। 

 

    কববর অন্তরঙ্গ ববজ্ঞান-সথখ্যর এক ববথেষ প তায় উৎসাবরর্ হ  কথয়ক 

বৎসথরর মধয উপ ব্ধ ‘নটরাথজর’  ী া বনথয় য খ্া গান-কববর্া বনচথয়, আর 

‘ঋরু্রথঙ্গ’র বকৃ্ষবেনা ও ববজ্ঞাবনক জগিীেচন্দ্রথক অবভনেথনর মথধয। মহাকাথে 

সূ তনক্ষথের জন্মমরুৃ্যর য   ী া চথ থে, ববজ্ঞান  াথক র্াপাববষ্ট যমৌ পিাথে তর 

রূপান্তর  ী া বথ  পবরবচর্ কথর, কবব র্ারও বপেথন ক্ববচৎ ‘যকন’র অনসুন্ধাথন 

যফথরন এবং পবরথেথষ রহথসয বনমগ্ন হথয় নথভাবস্তু ও পবৃেবীর সমবির্  াবর্ীয় 

রূপান্তরথক নটরাথজর  ী া বথ  উপ বব্ধ কথরন। এই উপ বব্ধ বনঃসথেথহ 

ববজ্ঞানবভক্রক্তক, অবর্প্রাকৃর্ বকেু নয়। এ ববষথয় য খ্া ‘নটরাজ’ কববর্া আধুবনক 

ববজ্ঞাথন বনবিষ্ট পরমাণু-বভবেক মহাকাে-বযাখ্যার সথঙ্গ একান্তভাথবই সংগর্। 

কববর্াষ্ঠট যিখ্া য থর্ পাথর। কবব ব থেন- প্রকাে ও বব থয়র মধযচারী যহ অথেষ, 

বনববষ্টবচথে যর্ামার স্বরূপ অন্তথর বরণ করথ  মন মকু্ত হয়। উিার আনথের মথধয 

মহাববথের পবরবর্তমান সামবগ্রক পবরচয় জানা  ায়। পরমাণুর বববচে ও জষ্ঠট  

আকষ তথণ ববকষ তথণ  আবথর্ত সংঘাথর্ বস্তুর অনন্তরূপ ফুথট উেথে, যজযাবর্থর্ 

মহাকাে ভথর  াথে, পবৃেবী য মন প্রাথণর প্রকাথে পূণ ত হথে, যর্মবন প্রাণহীন 

বনস্পেও হথে যকানও যক্ষথে। বস্তু ও প্রাণ, সষৃ্ঠষ্ট ও ধ্বংথসর মথধয প্রকােেী  এবং 

ববজ্ঞাথনর সাহাথ য অনুথময় এই সোথক বারংবার নমস্কার জাবনথয়থেন কবব। 

ববজ্ঞান বথ  ধ্রুব যপ্রাটথনর চারবিথক বনবিষ্ট কথক্ষ ঘূণ তামান চঞ্চ  ইথ ক্ রন 

আপন  যখ্য়াথ  য ন ববথিাহী হথয় যপ্রাটথনর কাোকাবে যকান কথক্ষ  াফ যিয় 

এবং ঐ সময় বভন্ন বভন্ন রক্রিকণারূপ প্রচুর েক্রক্তর ববেুরণ ঘটায়। আর এই ভাথবই 

সূ ত র্ারকার যজযাবর্রূপ ফুথট ওথে। এর পবরমাণ বনভুত  ভাথব বনণ তয় কথরথে 

যকায়ান্টাম বফক্রজক্ স, বকন্তু যকন এ  রকম হয়, পরমাণুর এথহন চাবরথের অেবা 

কথক্ষর বাইথরও উৎবক্ষপ্ত হওয়ার মূথ  অনয যকান্ বনয়ামক েক্রক্ত রথয়থে র্া বনণীর্ 

হয়বন। র্াই ববষয়ষ্ঠট কববর কাথে নটরাথজর নৃর্য ী ারূথপই প্রবর্ভার্ হথয়থে- 

নৃথর্যর বথে সুের হ  ববথিাহী পরমাণু। 



39 
 

আর এরই কারথণ- পি ুগ বঘথর যজযাবর্মঞ্জীথর বাক্রজ  চন্দ্রভানু। 

‘বীবেকা’র একষ্ঠট কববর্ায় মহাকাথে পরমাণুর সংথেষ- ববথেষ ও নীহাবরকা-

নক্ষথের যজযাবর্রূথপর পবরচয় বনভুত  গণনা কথরথে য  মানুষ র্ার জয়গান 

কথরথেন কবব- 

                              আবির্ম  ুগ হথর্ অন্তহীন অন্ধকারপথে 

আববর্তথে ববহ্নচি যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট নক্ষথের রথে; 

িুগ তম রহসয যভবি’ যসো ওথে মানথবর বাণী 

বাধা নাবহ মাবন। 

অণুর্ম অণুকণা আকাথে আকাথে বনর্যকা  

ববষ তয়া ববিুযৎববে ুরবচথে রূথপর ইন্দ্রজা ; 

বনরুদ্ধ প্রথবেিাথর যসো ওথে মানথবর বাণী 

বাধা নাবহ মাবন। 

     আবার ঐ কববর্াথর্ই মানুথষর মথনাথ াথকর িুগ তম রহসয যভি করথে য  

মথনাববজ্ঞান র্াথকও কবব নমস্কার জাবনথয়থেন। নবজার্থকর ‘প্রশ্ন’ কববর্ায় 

মথনাববজ্ঞানীথির ববথেবষর্ অবরুদ্ধ  কামনা অচবরর্াে ত বাসনাথক বাস্তথব স্বীকার 

কথরও বকন্তু কবব এ  সকথ র মূ  কারথণ অে তাৎ আবমথত্ব য থর্ যচথয়থেন এবং 

বনরুেরর্া যপথয়থেন বথ  জানাথেন-  

                      

চরু্বিতথক ববহ্নবাষ্প  েূনযাকাথে ধায় বহুিথূর 

যকন্দ্র র্ার র্ারাপুঞ্জ মহাকা - চিপথে ঘথুর। 

কর্ যবগ, কর্ র্াপ, কর্ ভার, কর্ আয়র্ন, 

সূক্ষ্ম অথঙ্ক কথরথে গণন 
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পক্রণ্ডথর্রা,  ক্ষ যকাষ্ঠট যিাে িরূ হথর্ 

িু  তক্ষয আথ াথর্। 

আপনার পাথন চাই 

য েমাে পবরচয় নাই। 

এ বক যকাথনা িৃেযার্ীর্ যজযাবর্, 

যকান্ অজানাথর বঘবর 

এই অজানার বনর্যগবর্। 

 

            আধুবনক মথনাববজ্ঞাথনর সূে ধথরই ইবর্পূথব ত ‘যেষ সপ্তক’ কাথবয একষ্ঠট 

কববর্ায় কবব এই িগু তম আত্মসোর পবরচয় বনথর্ বগথয় বযে ত হথয় বফথরথেন বথ  

জাবনথয়থেন এবং  ারা মানুথষর অন্তবন তবহর্ ঐ রহসযময় সোথক ‘জাবন’ মথন কথর 

যমাটা যমাটা বই ব থখ্থে র্াথির জানা সম্পথকতও সংেয় প্রকাে কথরথেন- 

এ য ন অগময গ্রহ এই আমার সো, 

বাষ্প-আবরথণ ফা াঁক পথড়থে যকাথণ যকাথণ, 

িরূবীথনর সন্ধান যসইটুকুথর্ই। 

 াথক ব থর্ পাবর আমার সবটা, 

র্ার নাম যিওয়া হয়বন, 

র্ার নক্ ো যেষ হথব কথব? 

   এই মূ  আবমর কো ববজ্ঞান ব ুক নাই ব ুক, এবং কবব নাই জানুন, ববষয়ষ্ঠটর 

বববরণ বিথর্ বগথয় মথনাববজ্ঞাথনর সথঙ্গ নথভাববজ্ঞাথনও আববষ্ট কবব র্ারই রূপক 

যটথনথেন যিবখ্। যেষ সপ্তথকর একষ্ঠট কববর্ায় আইনস্টাইন প্রবর্পাবির্ ও পরবর্ী 

ববজ্ঞানীথির পরীক্ষায় প্রমাবণর্ মহাকােীয় যিেকা - একথত্বর ও মহাকাে-

পবরবস্থবর্র সথঙ্গ পাবে তব পবরবস্থবর্র রু্ নায় কববথক বনরর্ হথর্ যিখ্া  ায়। য মন- 
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সষৃ্ঠষ্টর আরথম্ভ আাঁকা হ  অসীম আকাথে 

কাথ র সীমানা 

আথ ার যবড়া বিথয়। 

এর সবথচথয় বথড়া যক্ষেষ্ঠট 

অ ুর্ বন ুর্ যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট 

বৎসথরর মাথপ। 

       এখ্াথন  া ‘যক্ষে’ র্া হ  ঐ যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট বৎসর –কাথ র মাপ। এর সথঙ্গ 

রু্ নায় পবৃেবীর কাথ র পাে তকয এইভাথব যিখ্াথনা হথয়থচ- 

                                  ধরার ভূবমকায় মানব- ুথগর 

                                  সীমা আাঁকা হথয়থে 

                                  যোথটা মাথপ, 

                                আথ াক আাঁধাথরর প তাথয়।  

    আথ াক-আাঁধাথরর অে তাৎ বিন-রাথর্র গণনায়। কবব আইনস্টাইন- অনুসরথণ 

নক্ষেথ াক যেথক গ্রহথ াথকর পাে তকয যবািাথেন- 

যসখ্ানকার বনথমথষর পবরমাথণ 

এখ্ানকার সষৃ্ঠষ্ট ও প্র য়। 

     এ য ন ব্রোর বনথমষ আর পবৃেবীর ের্ যকাষ্ঠট বৎসর। যসখ্ানকার যিে-কাথ র 

অপবরথময় মহাববস্তাথরর সথঙ্গ আবার রু্ না কথর যিখ্াথেন য , আমাথির এই 

পবৃেবীথর্ এই “ কাথ র যোথটা-যবড়া-যিওয়া রঙ্গস্থ ীথর্ “ এ  আর যগ  

মথহনথজািথড়া, এবসবরয়া, বযাবব ন, ঐ মহাকাথ রই বনথমথষর অবর্ বনথমষ মথধয। 

সুিরূ নক্ষথের অবগ্নবাণীর একষ্ঠট ধ্ববনর উচ্চরথণর মথধযই এখ্াথন-  

যভথঙ পথড়থে  ুথগর জয়স্তম্ভ, 
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নীরব হথয়থে কববর মহাকাবয, 

বব ীন হথয়থে আত্মথগৌরথব স্পবধ তর্ জাবর্র ইবর্হাস। 

       য -সব উত্থান-পর্থন য -সব জাগবর্ক পবরবর্তথন আমরা আথ াবড়র্ হই, 

ববকু্ষব্ধ হই, নটরাজ-মহাকাথ র কাথে র্ার মূ য কী পবরমাপ নগণয র্ারই যবাধ 

যজথগথে কবব-বচথে। বকন্তু পবরথেথষ কবব এই সান্তনায় এথস যপৌৌঁথেথেন য , এই 

অবর্সীবমর্ পবরথবথের মথধযই যসৌে ত যপ্রথমর মুহরূ্ তগুব  র্া াঁর কাথে অসীম হথয় 

যিখ্া বিথয়থে। 

       মহাকাে-ববজ্ঞান োড়া ভূববজ্ঞান এবং প্রাণববজ্ঞানথকও কবব র্া াঁর সব তবযাপী 

সহানুভূবর্ যেথক বজতন কথরন বন, এরও প্রমাণ েবড়থয় রথয়থে র্া াঁর যেষাধ ত- 

জীবথনর নানান্ কববর্ায়। আমাথির বাস্তব জীবনথক সমদৃ্ধ ও স্বেে করার জনয 

রবীন্দ্রনাে মহা ুথদ্ধর আথগ যেথকই বচন্তাভাবনা কথরবেথ ন। ববজ্ঞাবনক পদ্ধবর্থর্ 

কৃবষকা ত যেখ্ার জনয পুে-জামার্াথক ববথিে পাষ্ঠেথয়বেথ ন। রাক্ টার সহথ াথগ 

চাথষর পেন কথরবেথ ন র্া াঁর জবমিারী এ াকায়। োবন্তবনথকর্থন বকৃ্ষথরাপণ ও 

হ কষ তথণর পে যিবখ্থয় যিেথক অনপু্রাবণর্ কথরবেথ ন। পেঘাট সংস্কার, 

মযাথ বরয়া বনবারণ, সমবায় নীবর্ অনুসরণ এসব র্া াঁর ববজ্ঞাবনক প্রগবর্-ভাবনার 

সথঙ্গ  ুক্ত। আর, কবব বাস্তবথক য  অন্তথরর সথঙ্গই বরণ কথরথেন, যকব  

কেথ াথক পাখ্া ববস্তার কথর োথকন বন, র্ার পবরচয় েবড়থয় রথয়থে র্া াঁর কাবযারম্ভ 

যেথক রাষ্ট্র ও সমাজ বনথয় য খ্া এবং আজথক আমরা য - প্রগবর্ চাইবে যসই 

বিথকরই পবরস্ফুট ইবঙ্গর্-যিওয়া বহু কববর্ায় ও নাটথক। যর্ক্রেে বৎসর বয়থস 

য খ্া “এবার বফরাও যমাথর” কববর্া যেথক আবে বৎসথরর সামথন য খ্া ‘ওরা কাজ 

কথর’ এবং ‘ঐকর্ান’ প তন্ত ের্াবধক সমাজবািী ও সাধারণ- মানুষ-স্পেী কববর্া, 

অচ ায়র্ন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, র্াথসর যিে, কাথ র  াো- এই সব আধুবনক 

সমাথজর র্্রুষ্ঠট-িুব ত র্ার প্রবর্বািী বাস্তবধমী নাটথক এবং সাম্রাজযবাি-ববথরাধী 

অজস্র প্রবথন্ধ। এগুব  সথঙ্গ সমবির্ কথরই রবীন্দ্র-কবব-প্রবর্ভার বববেষ্টয উপ বব্ধ 

করথর্ হথব এবং এ সথর্য বনক্রশ্চর্ ভাথব উপনীর্ হথর্ হথব য  আমাথির মহাকবব 

শুধু আজ বথ ই নয়, আরও বহুবিন প তন্ত গুরু চা ক বনু্ধরূথপ আমাথির পাথে 

োকথবন।  
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প্রাণ-ববজ্ঞাথন কববর িীক্ষা ও বকৃ্ষথরাপণ উৎসথবর প্রবর্তন 

     কাবযজীবথনর প্রেম পথব ত রবীন্দ্রনাে মূখ্যভাথব বনসগ ত-বনভতর কেনায় কবব। 

যগৌণভাথব সমাজ ও মানুথষর। কাবযজীবথনর বির্ীয় পথব ত বর্বন ববজ্ঞান- বনমবন্ত্রর্ 

বনসগ ত- কেনায় ও সমাজ-সং গ্ন মানুথষর কবব ও বচন্তানায়ক। এই বির্ীয় সূথেই 

র্া াঁর বকৃ্ষথরাপণ ও পা থনর প্রথয়াজনীয়র্া  উপ বব্ধ । সষ্ঠেক ববচার-ববথেষথণ  

এথস যিখ্া  ায়, কববর আধুবনক ববজ্ঞান ববষয়ক যচর্না র্া াঁর কেনােী  বযক্রক্তথত্বর 

সথঙ্গ বাস্তব সামাক্রজক বযক্রক্তথত্বর য াগসাধন করথর্ সহায়র্া কথরথে।                        

      প্রেম জীবথন কবব প্রাচীন ভারথর্র র্থপাবথনর সর র্ায় ও বনসগ ত-ঘবনষ্ঠর্ায় 

মুগ্ধ হথয় ও যসইসথঙ্গ নগরথকক্রন্দ্রক জীবথনর রূঢ়  াবন্ত্রকর্ায় ববরৃ্ষ্ণ হথয় কামনা 

কথরবেথ ন- িাও বফথর যস অরণয,  ও এ নগর। বকন্তু র্খ্নকার এ যবাধ র্া াঁর 

স্বভাবগর্ বনসগ তপ্রীবর্র, ব া চথ  একান্তভাথব কাববযক। য মন একই মাোয় 

যরামান্ষ্ঠটক্ কাবযধমী বনথচর পঙ্ ক্রক্তগুব ও- 

আবম যেথড়ই বিথর্ রাক্রজ আবে 

সুসভযর্ার আথ াক, 

আবম চাইনা হথর্ নববথঙ্গ 

নব ুথগর চা ক। 

 বি ননীোনার গা াঁথয় 

যকাোও অথোক নীথপর োথয় 

আবম যকাথনা জথন্ম পাবর হথর্ 

ব্রথজর রাখ্া বা ক। 

        কাব িাথসর অবভজ্ঞান-েকুন্ত  নাটথক র্থপাবথনর বকৃ্ষ র্ার সথঙ্গ মানুথষর 

আত্মীয়র্া- সম্পথকতর য  অবভনব চমৎকার েবব আাঁকা হথয়থে, আমাথির আধুবনক 

যরামযান্ ষ্ঠটক ভাবনার কববথক র্া এর্িরূ সথম্মাবহর্ কথরবে  য  বর্বন আজথকর 

বিথনর প্রখ্র বাস্তথবর মথধয একষ্ঠট র্থপাবথনর নীড় সজৃন করথর্ যচথয়বেথ ন র্া াঁর 
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মধয বয়থস। কাব িাথসর নাটথক রথয়থে য  র্থপাবথনর কুষ্ঠটর-সং গ্ন ববস্রৃ্র্ 

উিযাথন িুই সখ্ীর সথঙ্গ েকুন্ত া ফু  ও ফথ র গাথের যগাড়ায় বনর্য জ থসচন 

কথর, যসগুব থক ভাইথবাথনর মর্ যিথখ্ , উৎসুক হথয় োথক র্াথির মঞ্জরী ও 

কুাঁ বড়র আববভতাথবর জনয, আর  র্াগুব  যবথড় উেথ  পাথের ববটপীর কা াঁথধর 

উপর যসগুব র আেয় কথর যিয়। র্ারা আত্মীয়র্াথবাথধ ঐ সব বকৃ্ষ র্ার 

নামকরণ কথর োথক। ঐ নাটথকর চরু্ে ত অথঙ্ক, েকুন্ত ার পবর্গথৃহ  াোর 

সময়কার ববিায়-িৃথেয কাব িাস র্থপাবন-প্রকৃবর্র ববষণ্ণর্া য মন বচক্রের্ 

কথরথেন, যর্মবন মাঙ্গ া উপহার িাথনর ববষয়ও বববরৃ্ কথরথেন। রবীন্দ্রনাে র্া াঁর 

েকুন্ত া-প্রবথন্ধ  এই বযাপার বনথয় যবে বকেু কাববযক বণ তনার আথয়াজন কথরথেন। 

সুর্রাং একো ষ্ঠেক য  রবীন্দ্রনাে র্া াঁর কববস্বভাব অনুসাথর বকৃ্ষ র্ার একান্ত 

অনুরাগী বেথ ন, আর কাব িাস রবীন্দ্রনাে বমব থয় বচন্তা কথর এমনও ব া  ায় য  

এ িুই কববই এমন একষ্ঠট সাধারণ ও সহজ ভারর্ীয় ঐবর্থহযর অনুবর্ী বেথ ন য , 

যস- ঐবর্থহয সষৃ্ঠষ্টর সব তে প্রাণ ও বচর্থনযর স্পেন অনুভূর্ হর্। কাব িাথসর বহু 

পূথব তই মনুর স্মবৃর্গ্রথন্থ  সষৃ্ঠষ্টর্থত্ত্বর বববরণ প্রসথঙ্গ বকৃ্ষ র্া গুল্ম ওষবধ বনস্পবর্থর্ 

আমাথিরই মর্ জীবনধারার ববষয় ববণ তর্ হথয়থে। য মন- 

                                র্মসা বহুরূথপণ যবষ্ঠষ্টর্াঃ কম তথহরু্না। 

                                অন্তঃসংজ্ঞা ভবথন্তযথর্ সুখ্িুঃখ্- সমবির্াঃ।। 

                                                                                      (মনু . 1/49) 

        কম তববপাথকর বথে এথির জড়বৎ স্থাবর যিখ্া  াথে, নরু্বা এথিরও বচর্নয 

রথয়থে এবং জীথবর মর্ই সুখ্িঃুখ্থবাধ রথয়থে। ভারথর্ আবিবাসীথির বকৃ্ষপূজা ও 

গাথের ডা  ও ফু  বনথয় উৎসথবর ববষয়ষ্ঠটথকও এই ঐবর্থহযর সথঙ্গ বমব থয় 

যিখ্থর্ হথব। আমাথির গ্রামীণ জীবথন যব , বনম, অেত্থ, বট, আম কী প্রভৃবর্ 

গােথক পববে মথন করা হথয়থে, আর বকৃ্ষপ্রবর্ষ্ঠা, জ ােয়- প্রবর্ষ্ঠাথক পুণ তকম ত 

বথ  ধথর যনওয়া হথয়থে। এসব সংস্কাথরর মূথ  ববজ্ঞাবনক উপ বব্ধ কাজ কথরবে  

বকনা র্ার অবেয যকান প্রমাণ যমথ  না। র্থব িমাগর্ সকূ্ষ্ম যবৌক্রদ্ধক ক্রিয়া অে তাৎ 

মনথনর ফথ  এরকম ধারণায় উদ্ভব হওয়াও খ্ুবই সম্ভব। ববথেবষক িে তথনর এবং 

বহু পরবর্ী ডা টথনর অণুবািও সূক্ষ্ম বচন্তার ফ  মাে।  াই যহাক, বহুবিথনর 

বচন্তথনর ফথ  পাওয়া র্েয কাব িাথসর কাথবয বনর্ান্ত সহজ সথর্যর রূপ বনথয় 



45 
 

যিখ্া বিথয়বে । রবীন্দ্র-পথক্ষ ববথেষ, প্রেম জীবথন বর্বন সূিরূপ্রসারী কেনার 

অবধকারী হথয় ববস্ময় ও সংেয় সহকাথর পাবে তব  াবর্ীয় বস্তুর সথঙ্গ বনববড় 

আত্মীয়র্া সম্পকত অনুভব কথরবেথ ন। আর, আধুবনক ববজ্ঞাথন, ববথেথষ র্া াঁর 

অন্তরঙ্গ জগিীেচথন্দ্রর বকৃ্ষ র্ার প্রাণর্ত্ত্ব আববষ্কাথর অনুপ্রাবণর্ হথয় র্া াঁর 

কােবনক অনুভবথক সর্যরূথপ যিখ্থর্ যপথয়বেথ ন। বকৃ্ষথরাপণ প্রবর্তথনর মূথ  

এই সর্য উপ বব্ধই সক্রিয় হথয়থে। 

       বকৃ্ষ র্ার যচর্না অে তাৎ সুখ্িঃুখ্থবাধ ববষথয় কববর প্রােবমক কেনা ও 

আথবথগর স্বরূপ  ক্ষয করা  াক। খ্ীঃ ১৮৯২-এ য খ্া রবীন্দ্রনাথের একষ্ঠট কববর্ার 

বনম্নব বখ্র্ পঙ্ ক্রক্তগুব  পড়থ  চমথক উেথর্ হয় এই যভথব য  আট-িে বৎসর 

পথর আচা ত জগিীেচন্দ্র ববজ্ঞাবনক পরীক্ষথণর সাহাথ য য  বসদ্ধাথন্ত এথসবেথ ন 

যকব  কেনার সাহাথ যই  কবব যস ববষয় আভাবসর্ কথরথেন- 

সম্মুথখ্ যমব য়া িুই আাঁবখ্ 

সব ত অথঙ্গ সব ত মথন অনুভব কবর 

যর্ামার মবৃেকামাথি যকমথন বেহবর 

উষ্ঠেথর্থে রৃ্ণাঙ্কুর, যর্ামার অন্তথর 

কী জীবনরসধারা অহবনবে ধথর 

কবরথর্থে সঞ্চরণ, কুসুম মুকু  

কী অন্ধ আনেভথর ফুষ্ঠটয়া আকু  

সুের বথৃন্তর মুথখ্, নব যরৌথিাথ াথক 

র্রু র্া রৃ্ণগুল্ম কী গূঢ় পু থক 

কী মূঢ় প্রথমািরথস উথে হরবষয়া 

মারৃ্স্তনপানোন্ত পবররৃ্প্ত- বহয়া 

সুখ্স্বপ্নহাসযমুখ্ বেশুর মর্ন। 
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                                                                                              (বসুন্ধরা) 

         একই সমথয় য খ্া একষ্ঠট বচষ্ঠেথর্ও কবব জানাথেন য  এই মানুষ হথয় 

জন্মাথনার মথধয বর্বন স্পষ্ট অনুভব করথর্ পাথরন র্া াঁর অর্ীর্ জন্মজন্মান্তথরর 

ববষয়- 

“ বহু ুগ পূথব ত  খ্ন র্রুণী পবৃেবী সমুিিান যেথক সথব মাো 

রু্থ  উথে’ র্খ্নকার নবীন সূ তথক বেনা কথরথে র্খ্ন 

আবম এই পবৃেবীর নরূ্ন মাষ্ঠটথর্ যকাো যেথক এক প্রেম 

জীবথনাচ্ছ্বাথস গাে হথয় পেববর্ হথয় উথেবে ুম।…….  র্খ্ন 

আবম এই পেৃীবীথর্ আমার সব তাঙ্গ বিথয় প্রেম সূ তাথ াক 

                    পান কথরবে ুম, নব বেশুর মথর্া একটা অন্ধ জীবথনর 

                    পু থক নী াম্বরর্থ  আথোব র্ হথয় উথেবে মু, এই 

                     আমার সমস্ত বেকড়গুব  বিথয় জবড়থয় এর স্তনারস 

পান কথরবে ুম। একটা মূঢ় আনথে আমার ফু  ফুটর্ 

                     এবং নব পেব উি্ গর্ হর্।” 

                                                                                                    ( বেন্ন পে) 

 

       আমরা পথর  া প্রামাবণক ববজ্ঞাবনক সর্য বথ  বনধ তারণ করথর্ যপথরবে র্ার 

আভাস কববর অনুভথব পূব তাথহ্নই যপথয়  াক্রে, র্বু এথক বস্থর বাস্তব সর্য ব থর্ 

পারবে না। হথর্ পাথর এথর্ ডারউইথনর অবভবযক্রক্তবাথির বকেু স্পে ত আথে, র্বু 

ববষয়ষ্ঠট বনগূঢ় ও অবনব তচনীয় কববকেনারই। য মন বনথচর কববর্াংে িুষ্ঠটথর্ 

নথভাববজ্ঞানমূ ক অবভবযক্রক্তর প্রভাব অনমুান কথরও ব া  ায় য  এরকম ভাবনা 

মুখ্যভাথব কেনার িারা আকৃষ্ট হথয় পথর ববজ্ঞানসমবির্ হথয়থে, য মন- 

অথনক কাথ র  াো আমার অথনক িথূরর পথে। 
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কখ্ন বাবহর হথয়বেথ ম প্রেম আথ ার রথে। 

গ্রথহ র্ারায় যবাঁথক যবাঁথক 

পথের বচহ্ন এথ ম এাঁথক 

কর্ য  য াক য াকান্তথরর অরথণয পব তথর্। 

                                                                                               (গীর্াব ) 

 মথন হয়  ুথগ  ুথগ 

এথসবে চব য়া 

স্খব য়া স্খব য়া 

চুথপ চুথপ 

রূপ হথর্ রূথপ 

প্রাণ হথর্ প্রাথণ। 

                                                                                                (ব াকা) 

                     বকন্তু ১৯০১ খ্ীঃ কবব  খ্ন বনথজর প্রাণ ও অনুভব েক্রক্তর সথঙ্গ 

বকৃ্ষ র্ার প্রাণস্পেথনর সাজার্য অনুভব কথর যজাথরর সথঙ্গ এই বাণী প্রকাে 

করথর্ চাইথ ন, র্খ্ন আমাথির সথেহ োথক না য  আচা ত জগিীেচথন্দ্রর জড় ও 

জীথবর িায়ববক সাড়ার সমর্া বনথয় গথবষণায় উৎসাবহর্ হথয়ই কবব এরকম বস্থর 

বসদ্ধাথন্ত আসথর্ পারথ ন- 

এ আমার েরীথরর বেরায় বেরায় 

য  প্রাণ-র্রঙ্গমা া রাক্রেবিন ধায়, 

যসই প্রাণ েুষ্ঠটয়াথে ববেবিগ্ ববজথয় 

যসই প্রাণ অপরূপ েথে র্াথ   থয় 

নাবচথে ভুবথন; যসই প্রাণ চুথপ চুথপ 
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বসুধার মবৃেকার প্রবর্ যরামকূথপ 

 ক্ষ  ক্ষ রৃ্থণ রৃ্থণ সঞ্চাথর হরথষ, 

                             ববকাথে পেথব পুথষ্প- বরথষ বরথষ                ইর্যাবি। 

                                                                                                    (বনথবিয)  

            রবীন্দ্রনাে য  জগিীেচথন্দ্রর অন্তরঙ্গ বনু্ধ ও উৎসাহিার্া বেথ ন এ র্েয 

পােকথির কাথে যনারু্ন নয়। বকন্তু য  সেূ এই সংথ াথগর কারণ হথয়বে  র্া হ  

আধুবনক ববজ্ঞাথনর উপর কববর গভীর েদ্ধাথবাধ। ববংে ের্াব্দীর প্রেম যেথক কবব 

র্া াঁর সাবহবর্যকর্ার মথধযই য  ববজ্ঞাথনর বিথক িৃষ্ঠষ্ট যফরাথ ন র্ার প্রর্যক্ষ একষ্ঠট 

কারণ জগিীেচথন্দ্রর যবর্ার-বার্তা ও প্রাণধথম তর আববষ্কার বনঃসথেথহ। পরমাণ-ু

ববজ্ঞাথন গথবষণার ভূবমকারূথপ অিৃেয রক্রির্রথঙ্গর সাক্ষাৎকার এবং যসই সথঙ্গ 

জগিীেচথন্দ্রর যবর্ার- র্রঙ্গ আববষ্কার এবং র্ারপর র্া াঁর জড় ও জীবথিথহ ববিুযৎ-

েক্রক্তর প্রথয়াথগ যসগুব র প্রবর্ক্রিয়া পরীক্ষা- এ সব চার পা াঁচ বেথরর মথধযই 

সংঘষ্ঠটর্ হথয়বে । ফথ  এই সময় যেথক ববজ্ঞাথন একান্তভাথব মথনাথ াগী 

রবীন্দ্রনাে র্া াঁর েূনযােয়ী যরামযান্ ষ্ঠটক আিে ত-ভাবনাথক ববজ্ঞাথনর সথঙ্গ বমব র্ 

কথর সুিৃঢ় প্রর্যথয় বগথয় যপৌৌঁোথ ন। জীবথিথহ ও জথড় সাড়ার সমর্া পরীক্ষা 

য মন জগিীেচথন্দ্রর একষ্ঠট  গুান্তকারী ববজ্ঞাবনক অবিান, যর্মবন সথঙ্গ সথঙ্গই 

জীব ও উক্রদ্ভথির যচর্নার ঐকয বনধ তারণও। জগিীেচথন্দ্রর কৃর্ীথত্ব চমৎকৃর্ ও 

ববমুগ্ধ কবব প্রেথম র্া াঁথক ‘কো ও কেনা’ কাবয উৎসগ ত কথরবেথ ন। র্ার পথরই 

করথ ন যনারু্ন বনসগ তথচর্নাময় ‘যখ্য়া’ কাবয। আর িথম িথম যবে কথয়কষ্ঠট 

কববর্াও জগিীেচন্দ্রথক অভযবে তর্ কথর ব খ্থ ন,  র্টা আর কারও সম্পথকতই 

কববথক করথর্ যিখ্া  ায় না।  

        জগিীেচথন্দ্রর সথঙ্গ রবীথন্দ্রর ঘবনষ্ঠ সম্পকত বনথয় ভূবমকার উথদ্দেয এই য , 

একবিথক স্বথিে-বৎস  অনযবিথক ববজ্ঞাথনর আববষৃ্কর্ সথর্য একান্ত আস্থােী  

কবব জগিীেচথন্দ্রর আববষ্কাথর, ববথেথষ বকৃ্ষ র্ার জীবথনর সথঙ্গ মানুষ-জীবথনর 

সমর্া প্রিে তথন  খ্ুবই অবভভূর্ হথয় র্ার মধয বিথয় বনথজথকই নূর্নভাথব আববষ্কার 

কথরবেথ ন এইষ্ঠট যবািাথনা। র্া াঁর কােবনক বনসগ ত-সথর্যর অনুভব য  বাস্তব সর্য 

র্া যজথন বর্বন বকৃ্ষ র্ার আরও অনরুাগী হথয় উথেবেথ ন। ১৯২৮ খ্ীস্টাথব্দ 

োবন্তবনথকর্থন বকৃ্ষথরাপণ উৎসথবর প্রবর্তন র্রু র্ার সথচর্নর্া ববষথয় বস্থর 
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সর্যর আসার যবে বকেু পথরর ঘটনা। বকৃ্ষথরাপথণর সামাক্রজক প্রথয়াজনীয়র্ার 

বিকষ্ঠটও ইবর্মথধয কবব উপ বব্ধ কথরবেথ ন। আর অবধগর্ কথর বনথয়বেথ ন 

নথভাববস্তু-বনয়বন্ত্রর্ সামবগ্রক সষৃ্ঠষ্টর বিকষ্ঠট। ১৯২৪ খ্ীঃ ব বখ্র্ পূরবীর কথয়কষ্ঠট 

কববর্ায় এবং ১৯২৭-২৮ এ য খ্া ‘বনবাণী’ ও নটরাজ-ঋরু্রথঙ্গর কববর্ায় ও গাথন 

কববর মহাকাে-ববজ্ঞাথনর সথঙ্গ গভীর পবরচথয়র সাক্ষয রথয়থে। ‘বনবাণী’যর্ 

অবেয কববর বকৃ্ষ র্া-সমবির্ প্রাণববজ্ঞাথনর প্রবর্ আগ্রহই ববথেষভাথব  ক্ষণীয় 

হথয়থে। ববজ্ঞাথনর সথর্য আববষ্ট হথয় র্থবই কবব ব থর্ যপথরথেন য - 

            “ র্াথির ভাষা হথে জীবজগথর্র আবিভাষা, র্ার  ইোরা  বগথয়  

              যপৌৌঁেয়  প্রাথণর প্রেমর্ম  স্তথর;  হাজার  হাজার  বেথরর ভুথ   

               াওয়া ইবর্হাসথক নাড়া যিয়। মথনর মথধয য  সাড়া ওথে যসও 

              ঐ গাথের ভাষায়।“ 

    ঐ ‘বণবাণী’ কাথবযর আরম্ভ করা হথয়থে ‘বকৃ্ষবেনা’ কববর্া বিথয়। পাবে তব সষৃ্ঠষ্টর 

মূ  য  যসৌরেক্রক্ত র্ার সথঙ্গ বথৃক্ষর অন্তরঙ্গ সম্পকত অনভুথবর সূথে কবব বকৃ্ষথক 

মবহমাবির্ কথর যিথখ্থেন ঐ কববর্ায়- অন্ধ ভূবমগভত হথর্ শুথনবেথ  সূথ তর 

আহ্বান প্রাথণর প্রেম জাগরথণ। কববর অধযায়থন জীবজগথর্র বহুবববচে যিথহর 

অন্ত ীন প্রাণেক্রক্তর জয় াোর মূ  যপ্ররণা বনবহর্ রথয়থে ঐ আবিপ্রাথণর মথধয। 

ববজ্ঞাথনর পরীবক্ষর্ সথর্য আস্থার যজাথরই কবব বকৃ্ষথক জীবজগৎসহ মানুথষর 

জীবনিার্া রূথপ যিথখ্থেন। যসৌরেক্রক্তথক স্বাঙ্গীকৃর্ কথর বকৃ্ষ র্া বনথজর র্ো 

ববেবাসীর প্রাণধারণ সম্ভব কথর মানুথষর  াবর্ীয় অগ্রগবর্র কারণ হথয়থে, এই 

মথম ত বর্বন বথৃক্ষর বেনা উচ্চারণ কথরথেন- 

যজথনবে, সূথ তর বথক্ষ জ্বথ  ববহ্নরূথপ 

সষৃ্ঠষ্ট থজ্ঞ য ই যহাম, যর্ামার সোয় চুথপ চুথপ 

ধথর র্াই েযামবিগ্ধ রূপ; ওথগা সূ তরক্রিপায়ী, 

ের্ ের্ ের্াব্দীর বিনথধনু িুবহয়া সিাই 

য -যর্থজ ভবরথ  মজ্জা, মানথবথর র্াই কবর িান 
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কথরে জগৎজয়ী ……….   যস অবগ্নেটায় 

প্রিীপ্ত র্াহার েক্রক্ত, ববের্থ  ববস্ময় ঘটায়- 

যভবিয়া িুঃসাধয ববি বাধা। র্ব প্রাথণ প্রাণবান্ 

র্ব যিহেয়ায় েীর্ , র্ব যর্থজ যর্জীয়ান্, 

সম্পজ্জর্ যর্ামার মাথ য য  মানব………   ইর্যাবি। 

 

 

           এ কববর্াষ্ঠট ১৯২৭ খ্ীঃ য খ্া। আর  ক্ষণীয় এই য , র্রু র্ার স্বরূপ-

প্রকৃবর্র এই ববজ্ঞান-বনভতর বণ তনা এর আথগ কবব যকাোও গ্রন্থন কথরন বন। ব া 

বাহু য, জগিীেচথন্দ্রর প্রাণববজ্ঞান ববষয়ক অধযায়ন ইবর্মথধয সারা ববে গহৃীর্ 

হথয়থে এবং র্া াঁর গথবষণা সম্পিও গ্রন্থাকাথর প্রচাবরর্ হথয়থে, এমনবক 

বসুববজ্ঞান-মক্রের প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথয় ভারথর্ ভাবীকাথ র গথবষণার পে উন্মকু্ত 

কথরথে। উক্ত বকৃ্ষবেনার কববর্াষ্ঠট ববথেষণ করথ  প্রাণ-ববজ্ঞাথনর মূ  রহসযষ্ঠট 

বববরৃ্ হথয়থে যিখ্া  াথব। এরই কাোকাবে অবসথর য খ্া যিবিারু, ো বন, 

আম্রবন, কুরবচ প্রভৃবর্ কববর্াথর্ও ববজ্ঞাবনক র্েয সাবহবর্যক সহানুভূবর্র সথঙ্গ 

বমথে আশ্চ ত প্রকােরূপ যপথয়থে। 

         ১৯২৮ খ্ীঃ ১৪ই জ ুাই বা ৩০ আষাঢ় কবব োবন্তবনথকর্থন বকৃ্ষথরাপণ 

উৎসব এবং র্ার পথরর বিন েীবনথকর্থন হ কষ তণ প্রবর্তন কথরন। এর আথগ 

োবন্তবনথকর্থন বকৃ্ষথরাপণ হয় বন এমন নয়, ১৯২৫ খ্ীঃ র্া াঁর জন্মবিথন পঞ্চবটী 

যরাবপর্ হয় ও কবব গান রচনা কথরন- মরুববজথয়র যকর্ন উড়াও েূথনয- ইর্যাবি, 

বকন্তু বযাপারষ্ঠটথক সামাক্রজক উৎসব বহসাথব প্রবর্ষ্ঠা যিওয়ার উি্ থ াগ এই প্রেম। 

       মধয ুথগ ধনী ও জবমিাথররা পুণয কম ত বথ  এককভাথব পুষ্কবরণী ও বকৃ্ষ প্রবর্ষ্ঠা 

করথর্ন। কবব এষ্ঠটথক আধুবনক ও সামাক্রজক রূপ বিথ ন। এরপর যেথক 

োবন্তবনথকর্থন বথষ ত বথষ ত এই অনুষ্ঠান পাব র্ হথয়থে। এই উপ থক্ষয প্রিে 

ভাষণগুব থর্ বর্বন যকাথনা কাবযধমী আ াথপর বিথক  ানবন, ববজ্ঞাবনক ও 

সামাক্রজক বাস্তব প্রথয়াজথনর ববষয়ষ্ঠট উি্ ঘাষ্ঠটর্ কথর বুক্রিথয় বিথয়থেন য  
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গােপা া বকভাথব আমাথির জীবন াোর সহায়ক। সামবয়ক য াথভর বথে 

একথেণীর মানুষ িমাগর্ যোটবড় গােপা া যকথট সাফ কথর য ভাথব পেৃীবীর 

উব তরা েক্রক্তর হাবন ঘটাথে এবং নগরগুব থর্ সহজ ভয অক্রক্সথজথনর অভাব 

ঘষ্ঠটথয় য  ক্ষবর্সাধন করথে র্া অপূরণীয়। আমাথির বা াঁচার জনযই এর প্রবর্কার 

করথর্ হথব। “ ুব্ধ মানুষ অরণযথক ধ্বংস কথর বনথজরই ক্ষবর্থক যডথক এথনথে। 

বায়ুথক বনম ত  করবার ভার য  গােপা ার,  ার পে িথর বগথয় ভূবমথক উব তরর্া 

যিয় র্াথকই যস বনমূ ত  করথে। “ রবীন্দ্রনাে যেথক যপ্ররণা বনথয় সরকারীভাথব 

বকৃ্ষথরাপণ উৎসব ও বনসজৃথনর পবরকেনা গহৃীর্ হথয়থে, সমাথজর পথক্ষ এ 

খ্ুবই আোর কো। কারণ ভূবমর বিগ্ধর্া উব তরর্া এবং েযামব মার োবন্ত বর্তমাথন 

পক্রশ্চমবথঙ্গর পথক্ষ খ্ুবই আবেযক হথয়থে। সম্প্রবর্  সরকার অরণয সংরক্ষণ 

ববষথয় কথোর নীবর্ গ্রহণ কথরথেন এও খ্বু আোর কো। র্বু করার অথনক বকেুই 

এখ্থনা রথয়থে। পক্রশ্চমবথঙ্গর রাঢ় অঞ্চথ র ববস্রৃ্র্ এ াকা  া একিা অরণয 

পবরবরৃ্ বে  অেচ  াথর্ কৃবষকাথজরও যকান উি্ থ াগ যনওয়া হয় বন, যসগুব  

এককাথ  ো  মহুয়া অজুতনাবি সমাবরৃ্ অরণয বে । আমাথির বাথ য-যকৌথোথর 

পাকা সড়ক ধথর হা াঁটথর্ হা াঁটথর্ আমরা ো  কুড়বচর োখ্ার স্পে ত যপর্াম। 

বর্তমাথন অরণয যসখ্ান যেথক বহুিথূর সথর যগথে, যিখ্া  াথে উষর কা াঁকুথর মাষ্ঠটর 

মরু। সরকারী উি্ থ াথগ মাষ্ঠটর এই  জ্জাথক যকানমথর্ আবরৃ্ করার প্রয়াস 

চথ থে, এও ভাথ া কো, বকন্তু আমরা চাই এমন বনসজৃন  া কু্ষধার্ত মানুথষর 

আংবেক উপকাথর আথস। অে তাৎ ফ বান্ বকৃ্ষথরাপণ এবং বনথজর প্রথয়াজথন 

সমাজ যসগুব  আগথ  রাখ্থব এমন প্রচার ও সংরক্ষণ বযবস্থা। মথন রাখ্থর্ হথব 

এই অরণযই একিা আবিবাসীথির স্বাস্থয ও েক্রক্তর প্রাচু ত রক্ষা করর্।  ার অভাথব 

র্ারা বহুবিন ধথর েহথরর ক কারখ্ানায় যরথ  চা-বাগাথন আেয় বনথয়থে এবং 

জীববকার অভাথব কুব র কাজ বনথয়থে। হাজার হাজার বের ধথর এরা বহেথুির 

প্রথয়াজথন অরণয যেিন কথর জবমজমা রাজযপাট ববসথয়থে এবং এথির অথনথকই 

বণ তবহেরু অন্তযজ োখ্ারূথপ গণয হথয় আথে। ঐ সব সামাক্রজক র্থত্ত্ব প্রথবে না 

কথর এইটুকু মাে ব া অসমীচীন হথব না য  বর্তমাথনর িৃেযর্ অনুব তর অঞ্চ গুব  

ফ বান্ েযাম অরথণয ও  র্াগুথল্ম পণূ ত হথয় উেথ  পর য মন খ্রার উপিব যেথক 

আংবেকভাথব রক্ষা পাওয়া  াথব যর্মবন বনর্ান্ত িবরি নরনারীও উপকৃর্ হথব। 

সুেরবন অঞ্চ  অব ম্বন কথর যবে বকেু মানুথষর জীববকা যকমন ভাথব চথ  এ 

আমরা প্রর্যক্ষ যিখ্বে, আর সাবহবর্যক বা য খ্থকরা র্া আমাথির জানাথেনও।  
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          য -বৎসর কবব বকৃ্ষথরাপণ উৎসব প্রবর্তন করথ ন যস বৎসরষ্ঠট আচা ত 

জগিীেচথন্দ্ররও ৭০ বয়ঃিম পূবর্ তর বৎসর। এই উপ থক্ষয রবীন্দ্রনাে একষ্ঠট সুিীঘ ত 

ও মথনাজ্ঞ কববর্ায় র্া াঁথক য  অবভনেন জাবনথয়থেন র্া যেথক কববর বকৃ্ষথরাপণ 

প্রবর্তথনর মথূ  ববজ্ঞান ও জগিীেচথন্দ্রর যপ্ররণার স্বরূপ যবািা  াথব। বনবাণী 

কববর্াপুস্তক যেথক ঐ কববর্াষ্ঠটর কথয়ক পঙ্ ক্রক্ত উদ্ধার করবে- 

প্রাথণর প্রেম বাণী এই মথর্া জাথগ চাবরবভথর্ 

রৃ্থণ রৃ্থণ বথন বথন, র্বু র্াহা রথয়থে বনভৃথর্,- 

কাথে যেথক শুবন নাই,- যহ র্পস্বী রু্বম একমনা 

বনঃেথব্দথর বাকা বিথ ; অরথণযর অন্তর-যবিনা 

শুথনে একাথন্ত ববস; মূক জীবথনর য  িেন 

ধরণীর মারৃ্বথক্ষ বনরন্তর জাগাথ া স্পেন 

অঙ্কুথর অঙ্কুথর উষ্ঠে, প্রসাবরয়া ের্ বযগ্রোখ্া, 

পথে পথে চঞ্চব য়া, বেকথড় বেকথড় আাঁকাবা াঁকা 

জন্ম মরথণর িথন্দ্ব, র্াহার রহসয র্ব কাথে 

বববচে অক্ষররূথপ সহসয প্রকাে  বভয়াথে। …… 

যর্ামার প্রবর্ভািীপ্ত বচেমাথি  কথহ আক্রজ কো 

র্রুর মম তর সাথে মানবমথম তর আত্মীয়র্া । 

 

     বকৃ্ষথরাপণ উৎসথবর প্রর্ীকী গান রবচর্ হ  ‘অবর্বে’ বা ক র্রুি , আয় 

আমাথির অঙ্গথন’। সাক্ষযরূথপ উপবস্থর্ করা হ  পঞ্চভূর্থক। সষৃ্ঠষ্টর অন্তবনবহর্ 

এক রহসয স্থাবথর জঙ্গথম বববচে হথয় প্রকাে পাথে এই বাণী উচ্চাবরর্ হ । কবব 

সর্যথক প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ করার আনে যপথ ন, ‘িাও বফথর যস অরণয’ পূথব তকার এই 
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আথবগ-উচ্চবরর্ বাণীথক বাস্তথব যিখ্থর্ চাইথ ন ববজ্ঞাবনক ও সামাক্রজক 

প্রথয়াজথনর উপর বনভতর কথর।  
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আধুবনক ববজ্ঞাথনর ধারায় এক মহাকববর য াগিান 

        ইথয়াথরাপ- আথমবরকায় পরমাণু ববজ্ঞাথনর ও মহাকাে পবরভ্রমথণর প্রেম ও 

ববথেষ গুরুত্বপূণ ত অধযায় সমাপ্ত হবার পর স্বাধীন ভারর্বষ ত ঐ পথে পিথক্ষপ শুরু 

কথরথে। আজথকর য  যকাথনা ভারর্ীথয়র পথক্ষই এ আো ও গথব তর ববষয়। বকন্তু 

একো যভথব যিখ্থর্ হথব য  বেক্ষার আথ াক পাওয়া ভারর্ীয় জনসমাথজ 

ববজ্ঞান-যচর্না এখ্নও যর্মন প্রসাবরর্ হয়বন। অধ তবেবক্ষর্ ও পরীক্ষায় বডগ্রী 

পাওয়ার র্ো জীববকার প্রথয়াজথন ববজ্ঞান-পড়া র্রুণ-র্রুণীথির মথধয যর্া নয়ই। 

প্রকৃর্ ববজ্ঞান-মনস্কর্া আমাথির যিথে এখ্নও ষ্ঠেক গথড় ওথেবন। উেথ  পর 

োস্ত্র-প্রো-কুসংস্কাথরর , জাবর্বণ ত ববথভথির ও ধথম তর যগা াঁড়াবমর কুফ  যেথক যিেটা 

রক্ষা যপর্। এথিথে ববজ্ঞাথনর যমাটামুষ্ঠট একটা সীমা োেপােয পুস্তক প তন্ত। 

পরীক্ষা পাস, মায় গথবষণা ও বডগ্রী অজতন প তন্ত জীববকার উথদ্দথো। র্বু এরই 

মথধয অবেয মুষ্ঠষ্টথময় িু’একজন অনুরাগী র্রুণ অবভভাবক অেবা উপ কু্ত 

বেক্ষথকর যপ্ররণায়-আিথে ত উি্ বদু্ধ হথয় ববজ্ঞানচচতাথক জীবথনর সঙ্গী কথরথেন 

এবং যিেথকও অগ্রসর হথর্ সাহা য কথরথেন বববক। র্া াঁরা জাবর্র নমস্কার অজতন 

কথরথেন। 

        খ্ীস্টীয় নয়-িে ের্াব্দী যেথক সথর্থরা-আোথরা প তন্ত ভারর্বথষ ত ববমঢ়ূ 

বচর্থনযর কা । এই  সময় শুদ্ধজ্ঞাথনর ও বেেক ার উৎকষ ত  প্রবর্হর্ হয় এবং 

র্ন্ত্রমথন্ত্রর মযাক্রজক যিেথক গ্রাস কথর। এরই মথধয রাষ্ট্রেক্রক্ত িুব ত  হয় ও রু্কী-

পাোন ও যমাগ  প্রভুত্ব চথ । এই সমথয়ই সহজ ভক্রক্তর ধথম তর সূেপার্। বকন্তু এ 

ধম ত মানববক হথ ও অনযবিথক ভক্রক্তর প্রভাথব জ্ঞানকথম ত অসহায়র্াও  এ  সমথয়ই 

পবরস্ফুট হয়। এই কা -প তাথয়র পূব তাধযাথয় খ্ীস্টাব্দ বা েকাথব্দর প্রারম্ভ প তন্ত 

প্রাচীন  ুথগর বির্ীয় অধযায়। যসষ্ঠট র্ারও পূথব তকার রাষ্ট্রেক্রক্ত, সাবহর্য বেে 

যজযাবর্র বাবণথজযর উন্নর্র্র অনুববৃের কা । খ্ীস্টপূব ত অধযায় ববথেষভাথব, সূক্ষ্ম 

িাে তবনকর্া সমবির্  ববজ্ঞাবনক মনথনর অধযায়। উপবনষথি যিহ যেথক আত্ম বা 

স্েূ  যেথক সকূ্ষ্ম প তন্ত, ধূব কবণকা যেথক বায়বীয় মহাকাে এমনবক নক্ষেথ াক 

প তন্ত সন্ধানী িৃষ্ঠষ্টথক প্রসাবরর্ করা হথয়থে। যবি যেথক পুরাথণ বপরৃ্থ াক স্বথ তাক 

এবং সূ তথকক্রন্দ্রক ববেপ্রবাথহর, অবর্প্রাকৃবর্ক হথ ও একটা পবরচয় যিওয়ার প্রয়াস 

করা হথয়থে। ব া হথয়থে য  ব্রোথণ্ডর সংখ্যা অপবরবমর্, আবার এমনও ব া 

হথয়থে য  ব্রোর বিনরাক্রে বা বহু যকাষ্ঠট বৎসরাথন্ত প্র য়, র্ারপর যনারু্ন কথর 
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সষৃ্ঠষ্ট। পবৃেবীর সষৃ্ঠষ্টথর্ মৎসয, কূম ত, বরাহ প্রভৃবর্ উেথরাের অবভবযক্রক্তর ধারণার 

র্ত্ত্ব সুপবরবচর্। যকান্ রীবর্র বনসগ ত প তথবক্ষথণ র্া াঁরা এসব ধারণায় এথসবেথ ন র্া 

যবািা  ায় না, র্থব একো ষ্ঠেক য  প্রাচীথনরা সূ ত-গ্রহ-র্ারাথির অবস্থান ও সম্ভাবয 

সম্পকত বনথয় এথকবাথর চুপ কথর বথস োথকন বন। আজথকর বিথন ববজ্ঞাথনর 

ইবর্বেৃকাথররা যিথখ্থেন ববথেবষক ও সাংখ্য িে তথন সষৃ্ঠষ্টর মূ র্ত্ত্বগুব  য ভাথব 

বববরৃ্ হথয়থে র্ার সথঙ্গ ববজ্ঞাবনক পরীক্ষা ব্ধ ধারণার যবে বকেু বম  পাওয়া  ায়। 

য মন, ববথেবষক িে তথন যমৌ  যেথক য ৌথগর পেৃক গুণ ও  ধথম তর ববষয় ব া 

হথয়থে, এমন বক ববিুযবর্ ও আথ াকথক একই কবণকার বভন্ন বভন্ন রূপ বথ  মথন 

করা হথয়থে। সাংখ্য িে তথনর সেূ্  সকূ্ষ্ম ববভাগথক র্া াঁথির ববজ্ঞাবনক বসদ্ধাথন্তর 

প্রয়াস বথ  গ্রহণ করা  ায়। বনরাত্ম যবৌদ্ধ িে তথন সাংথখ্যর পঞ্চভূর্-র্ত্ত্ব, এমন বক 

মন, বুক্রদ্ধ, অহংকার, প তন্ত প তাথ াবচর্ হথয়থে বহুকা  ধথর। যরাগ বচবকৎসার 

প্রথয়াজথন রসায়ন োথস্ত্রর উদ্ভব ও ববকাে, ধম ত-বনয়বন্ত্রর্ জীবন াপথনর প্রথয়াজথন 

যজযাবর্থষর। যবৌদ্ধ ববহারগুব থর্ খ্ীস্টীয় িেম ের্ব্দী প তন্ত বচবকৎসাোস্ত্র, রসায়ন 

ও যজযাবর্থষর পেন-পােথনর ধারাবাবহক ঐবর্হয পাওয়া  াথে। প্রাচীন ভারথর্ 

যজযাবর্ষ ও বচবকৎসা-ববিযার, সুর্রাং রসায়নোথস্ত্রর য  ববস্ময়কর উন্নবর্ ঘথটবে  

র্ার ইবর্বেৃ গ্রন্থন কথরথেন ববিযাবনবি য াথগেচন্দ্র ও আচা ত প্রফুেচন্দ্র রায়। 

গুপ্ত ুথগর এথকবাথর প্রেথম আ তভর, পথর বরাহবমবহর ও ভাস্করাচা ত প্রাক্ -খ্ীবস্টয় 

যজযাবর্ষ চচতারই ঐবর্হযবাহী। অনুরূপভাথব সুশ্রুর্ ও চরথকর বচবকৎসাোস্ত্রও 

খ্ীস্ট-পূব তকাথ র যমৌ  ও য ৌগ পিাে তজ্ঞাথনরই পবরচয়বহ,  ার বেথট-যফা াঁটা 

ইবর্বেৃ উপবনষথির যকাোও যকাোও বম থে। কাোকাবে সমথয় গ্রীক সমাজ-

জীবথন অনুরূপ বচন্তার উি্ ভব এবং যডথমাক্রিটাস, যহরাবেটাস, আবকতবমবডস ও 

বপোথগারাথসর মর্ পিাে তর্ত্ত্বববি ্বা গবণর্- যজযাবর্বব তথির অভুযিয় প্রাচীন ভারর্ 

ও গ্রীথসর আিান-প্রিান সম্পকতও সুবচর্ কথর। আজথকর বিথন আমরা  া াঁথির 

ববজ্ঞাবনক বব , যসকাথ  র্া াঁরা িাে তবনক অেবা মুবনঋবষ বথ  খ্যার্ হথয়থেন। বকন্তু 

আজ অবেয একো ভাবা  ায় না য  প তথবক্ষণ ও  ন্ত্র-সহথ াথগ পরীক্ষা-বনরীক্ষা 

োড়া যকব  ধযানথ াথগই র্া াঁরা আজথকর প্রমাবণর্ বকেু বকেু ববজ্ঞাবনক সর্য 

যপথয় বগথয়বেথ ন কী কথর। র্া াঁথির  ন্ত্রপাবর্ ও প্র ুক্রক্ত-সহায়ক যকৌে গুব  

অব ুপ্তই  বা  হ  কী কথর। যস  াই যহাক, র্াবন্ত্রকর্াগ্রস্ত এবং পথর রহসযময় ধথম ত 

অবভভূর্ মধয ুথগর পর বর্তমাথন আমাথির যনারু্ন কথর শুরু করথর্ হথয়বে  



56 
 

যজযাবর্বব তিযা, রসায়ন, জীবববিযা, পরমাণুর্ত্ত্ব প্রভৃবর্, আর এসব ববষথয় 

ইথয়াথরাপই রথয়থে আমাথির র্েয বাবক ববথের গুরুস্থানীয়। 

              আধুবনক ভারথর্ ববজ্ঞান-চচতার প্রারম্ভ কথ জগুব থর্ ববজ্ঞাথনর পেন-

পােথনর যকন্দ্র কথর যমাটামুষ্ঠট  ১৮৪০ খ্ীঃ এর পর যেথক। ঐ সমথয় ‘বহে ু

কথ থজ’ বকেু বকেু রসায়ন ও জীবববিযা পড়াথনা শুরু হয় এবং হুগ ী কথ থজও 

র্ার অনুববৃে ঘথট। যজযাবর্বব তিযাও কথ জগুব থর্ অবেয পােয বহসাথব বনধ তাবরর্ 

হয়। বকন্তু উবনে ের্াব্দীর মািামাক্রি সমথয়র বকেু পরও, কথয়কষ্ঠট ববেববিযা য় 

প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথয় যগথ ও ববজ্ঞান বনথয় গথবষণার যকাথনা বযাপারই যর্মন ভাথব যিখ্া 

হয় বন। প্রথয়াজনীয়  ন্ত্রপাবর্র অভাব একটা কারণ, অনয কারণ সরকারী 

ঔিাসীনয। র্বু অনুরাগী  ও যমধাবী ি’ুএকজন োে যমৌব ক গথবষণায় উি্ থ াগী 

হথয় কর্িরূ অসুববধা যভাগ করথর্ন সযার জগিীেচথন্দ্রর গথবষণা-জীবন যেথকই 

র্ার প্রমাণ পাওয়া  ায়। ববেববিযা য়গুব থর্ ববজ্ঞান-ববষথয় গথবষণা প্রববর্তর্ 

হওয়ার পর যেথকই বকেু বকেু প্রবর্ভার স্পে ত পাওয়া যগথে পিাে তববিযা ও 

যজযাবর্বব তিযায়, এমনবক রসায়থনও। গযাব ব ও বনউটন ফযারাথডর মর্ এথকবাথর 

প্রেম সাবরর না যহাক, র্ার কাোকাবে এমন ব া য থর্ পাথর। পরাধীন মাষ্ঠটর এই 

ফস , র্বু আধুবনক ববজ্ঞানববিযা প্রবর্তথন ববথিেীথির ধনযবাি না বিথয়ও পারা 

 ায় না।   

        আধুবনক ববজ্ঞান এবগথয়থে যকৌরূ্হ  বনথয়, পবরপ্রশ্ন ও সমাধাথনর পে ধথর, 

পরীক্ষা বনরীক্ষার সূথে এক একষ্ঠট প্রমাথণর বযাখ্যা ববথেষণ ও পরবর্ী ক্রজজ্ঞাসা 

সথঙ্গ বনথয়। যনারু্ন যনারু্ন আববষ্কার সম্ভব হথয়থে প্র ুক্রক্তসহ বনরবক্রেন্ন 

অধযাবসাথয়, ক্কবচৎ অনুকূ  বিথবর অঙু্গব  সংথকথর্। বকেুকা  আথগও 

ববজ্ঞানথক রসায়ন, যভৌর্-ববিযা ও প্রাণববজ্ঞান এই বর্ন পেৃক্ োখ্ায় ববভক্ত কথর 

যিখ্ার প্রচ ন বে । বযাবহাবরক ভাথব র্ার প্রথয়াজন সব তিাই। র্বু ববে ের্থকর 

পরমাণুর্ত্ত্ব বযাখ্যাথনর পর যেথক ববথভথির য ৌহপ্রাচীর যগথে যভথঙ। ববজ্ঞাথনর ঐ 

বর্ন োখ্ার মথধয পরীক্ষামূ ক প্রেম প্রকাথের যগৌরব অবেয রসায়থনর, যরাগ- 

বচবকৎসার প্রথয়াজথনর বহু পূথব তই  ার আববভতাব। প্রচীথনর ভারর্বথষ ত চরক সুশ্রুর্ 

নাগাজুতথনর কৃর্ীথত্ব এই োখ্ারই  যগৌরব সুপ্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথয়বে ।  ইথয়াথরাথপ সথর্থরা 

ের্থক যমৌ  পিাে ত ববষথয় অে-স্বে চচতা ঘটথ ও গথবষণামূ ক শুদ্ধ ববজ্ঞান 

বহসাথব রসায়ন গহৃীর্ হথর্ আোথরা ের্াব্দী প্রায় যেষ।  পবরমাণগর্ ববথেষণ, 
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যমৌ , বমেণ ও য ৌথগর যেণী ববনযাস, য ৌগ সম্পথকত য াজযর্ার সন্ধান এবং গুণ 

ও চাবরথেযর বা পারমাণববক সংখ্যা ও ভথরর বিক যেথক বববভন্ন যমৌথ র 

সজ্জাববনযাস, সংথেষধমী বজব রসায়থনর প্রবর্ষ্ঠা। এ সব বনথয় উবনে ের্থকর 

যেথষ রসায়ন বহুিরূ এবগথয়থে। ইবর্মথধয র্বড়ৎ-চুম্বক-ক্রিয়া এবং র্াপগবর্ 

সম্পকত স্বীকরথণর ফথ  যভৌর্-ববিযার সথঙ্গ রসায়থনর সখ্যসম্পকতও স্থাবপর্ 

হথয়থে,  বিচ যসই সম্পকত প্রগাঢ় হথর্ য থগথে ববে ের্থকর প্রেম িু’বর্ন িেক। 

পারমাণববক গথবষণায় বহু যমৌথ র জ্ঞাবর্বনু্ধ (আইথসাথটাপ  ) আববষ্কার এবং 

ইথ ক্ রন ববষথয় সমযক্ জ্ঞান যমৌ গুব র য াজযর্া সম্পকতথক পূণ তাঙ্গ কথর হাজার 

হাজার য ৌথগর উি্ ভব ঘষ্ঠটথয়থে। এরই ফথ  আধুবনক রসায়ন অকেনীয়ভাথব 

যনারু্ন যনারু্ন বেথের উি্ ভব ঘটাথে, রাসায়বনক প্র ুক্রক্তববিযা নাথম গথবষণার 

অনয একষ্ঠট িার বিথয়থে খ্ুথ । আচা ত প্রফুেচথন্দ্রর স্বপ্ন র্া াঁর স্বথিথেও আজ 

প্রেংসনীয় রূপ পবরগ্রহ কথরথে। 

      পবৃেবীর বস্তুস্বরূপ কী এ ববষথয় প্রশ্ন য মন সুপ্রাচীন ভারথর্র কণাি, কবপ , 

চাব তাক, বহৃস্পবর্ প্রভৃবর্ িাে তবনকথক বচন্তায় ববথেষথণ ও পরীক্ষায় প্রবেৃ কথরবে , 

যর্মবন কথরবে  গ্রীথসর ( যহরাবেটাস বডথমাক্রিটাস, আবকতবমবডস, বপোথগারাস 

প্রভৃবর্) মনীষীথির। র্ার অপূণ তর্া পূণ তর্া বনথয় যস অধযায় একিা যেষ হথয়থে। 

আ ুথব তি ও র্থন্ত্রর োথেরা এককাথ  বস্তুর ধম ত ও গুণাগুণ মখু্স্থ কথর বেথখ্বে  

মাে, মধয ুথগ র্া-ও বনঃথেবষর্ হ । িৃঢ়প্রমাণ পরীক্ষা সহথ াথগ এবং গবণথর্র 

অধযক্ষর্ায় পিাে তর্থত্ত্বর জ্ঞান ও বযাবহাবরক যক্ষথে যসই জ্ঞাথনর প্রথয়াগ 

আজথকর মানুষথক শুধ ু ববক্রস্মর্ই  করথে না, নবর্র উিযথম বনথয়াক্রজর্ কথর 

অথণারণীয়ান্ মহথর্া মহীয়াথনর রহসয উি্ ঘাটথন বযাপরৃ্ যরথখ্থে। 

    আোথরা ের্থকর যেথষর বিথক আধুবনক  রসায়ন- ববজ্ঞানী বসদ্ধান্ত কথরবেথ ন 

সষৃ্ঠষ্টর মূ  পিাে তগুব  অববনের। উবনে ের্থকর মািামাক্রি যভৌর্-ববজ্ঞানী যঘাষণা 

করথ ন েক্রক্ত বনর্যবস্তু, র্ার রূপান্তর আথে, ধ্বংস যনই। র্বড়ৎ-যক্ষথের স্বরূপ, 

চুম্বক যক্ষথের সথঙ্গ র্ার য াগাথ াগ  এবং আথ াক-র্রথঙ্গর সথঙ্গ র্াথির ঘবনষ্ঠ 

সক্রম্মব র্ সম্পথকতর কো যসই সথব জানা যগথে। এর প্রায় যিড়ে বের আথগ 

বনউটন রহসযময় ্ মহাকষ ত েক্রক্তর গাবণবর্ক বনয়ম বনধ তারণ কথরবেথ ন। র্বড়ৎ-

চুম্বক যক্ষথে বনধ তারথণ বস্তু-গর্ েক্রক্তরহথসযর আর একষ্ঠট বিক প্রর্যথক্ষ প্রমাবণর্ 

হ । ববে ের্থকর আথগ পথর িে বেথরর মথধয িুষ্ঠট  ুগান্তকারী ববজ্ঞাবনক 
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আববষ্কাথর ও গণনায় পিাে ত ও েক্রক্ত অন্তবন তবহর্ পারমাণববক র্থত্ত্বর য মন প্রবর্ষ্ঠা 

ঘট , যর্মবন যিে ও কাথ র সক্রম্মব র্ একত্ব এবং অণপু্রমাণ পিাথে তর সথঙ্গ 

পব তর্-প্রমাণ েক্রক্তর ববস্ময়কর বববনমথয়র বযাপার অন্তর্ গাবণবর্ক ভাথবও বস্থরীকৃর্ 

হ । ইউথরবনয়াম যরবডয়াম যেথক যর্জক্রিয় বববভন্ন কবণকা বনগ তর্ হথয় িমাগর্ 

রূপান্তবরর্ হথয়  াথে এই পরীবক্ষর্ প্রমাথণ আধুবনক পরমাণুববজ্ঞান যকব  

পাবে তব  াবর্ীয় বস্তুর মূ  রহথসযরই উথম্মাচন কথরবন, সূ তথ াক নক্ষেথ াক প তন্ত 

স্পে ত কথর মহাববথের সষৃ্ঠষ্ট ও ধ্বংথসর ম ূ সূেগুব  যিবখ্থয় বিথয়থে। আজথকর 

র্াপ-পারমাণববক েক্রক্তর ববস্রৃ্র্ বযবহাথর ও মহাকাে- াোয় আইনস্টাইথনর 

ববজ্ঞাবনক ধীেক্রক্ত পরীবক্ষর্। প্রমাবণর্ হথয়থে য  যভৌর্-রসায়ন সক্রম্মব র্ 

ববক্রিয়াই  াবর্ীয় রূপান্তর ও অবভনব সষৃ্ঠষ্টর মূ , য মন মাষ্ঠটর ধরণীথর্, যর্মবন 

মহাকাথে, আর যসইসথঙ্গ জড় অবর্িম কথর প্রাণবচর্নয-রহথসযর মথধযও। িমে 

ববজ্ঞানই হয়র্ প্রমাণ কথর যিথব য  বাইথর যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট রূথপ ববভক্ত বববচথেযর 

অন্তবন তবহর্ সর্য এক – যপ্রাটন বনউরন ইথ ক্ রন প্রভৃবর্র বম ন ববথরাথধর 

অবর্সূক্ষ্ম িাক্রন্দ্বক চাবরেয। এমন বক আমাথির যিহ-মন, আথবগ, বচন্তা, সুেথরর 

আরাধনাও সূ ত-র্ারকা-নীহাবরকার র্াপ-রক্রি-বববকরথণর সথঙ্গ আত্মীয়- সম্পথকত 

আবন্ধ; য  ববক্রিয়া চথ থে ব্রোথণ্ড র্ারই সথঙ্গ যগােজ্ঞাবর্-সূথে সমবম্বর্।  

      বথড়া কবব বহসাথব রবীন্দ্রনাে সকূ্ষ্ম ও সূিরূববস্তারী কেনার অবধকারী, আর 

যসই সথঙ্গ অপবরথময় ববস্মথয়রও। যস ববস্ময় রৃ্ণ র্া মাষ্ঠটফ  অবর্িম কথর সূ ত-

নীহাবরকার মম তস্থ  প তন্ত প্রসাবরর্ হথয়থে। ‘আকােভরা স ূ তর্ারা, ববেভরা প্রাণ …… 

ববস্মথয় র্াই জাথগ আমার গান,।’ এ ববস্ময় ববজ্ঞাবনথকর নয়, কববর। ববস্মথয় 

অবভভূর্ হথয় বনে্চুপ োকা ববজ্ঞাবনথকর স্বভাব নয়।  া হথে,  া যিখ্া  াথে র্ার 

কারণ না যজথন ববজ্ঞাবনথকরা রৃ্প্ত হথর্ পাথরন না। যবথকথর  যিখ্থ ন র্া াঁর 

সুরবক্ষর্ যফাথটা যপ্লট অন্তথভিী যকান্ অজ্ঞার্ রক্রির প্রভাথব যঘা াথট হথয় 

পথড়থে। অনমুাথন বুিথ ন বনকটবর্ী আকবরক ইউথরাবনয়াম যেথকই ঐ 

যর্জক্রিয় রক্রি আসথে। যকৌরু্হ ী কুরী িম্পবর্ অবথেথষ যর্জক্রিয় রক্রির মূ  

আববস্কার করথর্ই ববজ্ঞাথনর এর্াবৎ অবরুদ্ধ এক আশ্চ ত চমৎকার িৃেয 

উি্ ঘাষ্ঠটর্ হ । যটব থস্কাথপ গ্রবের্ বণ তা ী –য খ্-বচথের সাহাথ য যজযাবর্বব তিরা 

সূ তর্ারকার পষৃ্ঠর্াপ ও পিাে ত-বববচথেযর পবরমাণ করবেথ ন। পিাে ত-ববজ্ঞানীথির 

পরীক্ষাগাথর পাওয়া গযাস ও ধার্ব পিাথে তর বণ ত অে তাৎ আথ াকর্রথঙ্গর ববথেষণ 
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র্া াঁথির সাহা য কথরও চথ বে । বকন্তু পাোপাবে উজ্জ্ব  কৃষ্ণোয়ার অবস্থাথনর 

রহসয প্রশ্নরূথপই যেথক যগ   র্ক্ষণ না পরমাণুর ববিুযবর্ক চাবরথেযর, েক্রক্তর 

বববকরণ ও যোষথণর পূণ তাঙ্গ স্বরূপ জানা যগ  যকায়ান্ টাম পবরমাথপর সাহাথ য। 

আথগকার ববজ্ঞান বস্তুর বনর্যর্া যজথনবে , যজথনবে  েক্রক্তর রূপান্তবরর্ হয় 

মাে, ববনষ্ট হয় না। বকন্তু র্খ্নও জানথর্ পাথরবন বস্তু –বনগ তর্ েক্রক্ত বকভাথব 

পবরববর্তর্ রূপ বনথে, বকভাথব ঐ বনগ তর্ েক্রক্তর পবরমাণ অপবরথময় হথয় িা াঁড়ায়। 

যিখ্াথ ন আইনস্টাইন, ব বন আরও প্রমাণ করথ ন য  আথপবক্ষক সুবস্থর্ ববথে 

বনউটথনর গবর্র ও আকষ তথণর অঙ্ক  ো ে, চ মান ব্রোথণ্ড নয়। রাসায়বনক 

যমথণ্ড ীফ যমৌ  পিাে তগুব থক গুণ ও  ভথরর বিক যেথক সামঞ্জসয ধথর সাজাথর্ 

বগথয় যিখ্থ ন বনবিতষ্ট ধাপ পথর পথর বস্তুগুব র মথধয গুণগর্ বম  যিখ্া  াথে। র্া 

োড়া র্খ্নও প তন্ত অনাববষৃ্কর্ কর্কগুব  যমৌথ র সম্ভাবনা আথগ যেথক ধথর বনথয় 

প তায়পীবড় বর্বন বর্বর করথ ন। এসথবর  ো ের্া বনথয় যকৌরূ্হথ র অবসান 

হথয়থে িমে, নূর্ন যমৌথ র আববষ্কাথর এবং যমৌ গুব র পারমাণববক চাবরেয 

পরীবক্ষর্ হওয়ায়। ববজ্ঞানীথির ববস্ময় র্া াঁথির অনুসন্ধান-প্রববৃেথকই উৎসাবহর্ 

কথরথে এবং আজও কথর চথ থে। উচ্চর্র ববজ্ঞানও খ্াবনকটা কেনার অধীন, 

র্থব যস-কেনা এবগথয়  ায় ধীর পিথক্ষথপ, বােববচার করথর্ করথর্, কববকেনার 

মর্  াফ বিথয় সব যবড়া বডষ্ঠঙথয় নয়। রবীন্দ্রনাে র্া াঁর ষাট বৎসরবযাপী রচনায়, 

ববজ্ঞান, ববথেষর্ যজযাবর্বব তজ্ঞাথনর আববষৃ্কর্ পরস্পরাগর্  াবর্ীয় সর্য অন্তথর 

গ্রহণ কথরথেন, ববস্ময় যবাধ কথরথেন, আর ঐ সব উপািান স্মবৃর্থর্ বহন করথর্ 

করথর্ যনারু্নর্র কেনার পথেই চাব র্ হথয়থেন।  

           রবীন্দ্রনাথের বয়ঃপ্রাবপ্তর সথঙ্গ যজযাবর্বব তজ্ঞান যসৌরথকক্রন্দ্রক ববথের 

পারস্পবরক মহাকথষ তর গণনা োবড়থয় সূ ত-র্ারকা-নীহাবরকার রহসয ভাঙথর্ আরম্ভ 

কথরথে। পবৃেবী যেথক অথপক্ষাকৃর্ বনকথটর র্ারাগুব র ববো  িরূত্ব মাপা 

হথয়থে, বণ তা ী- ববথেষণমূ ক কাথ াথরখ্ার অক্রস্তত্ব যিখ্া যগথ  পর সূ তথিথহর বস্তু 

ও রাসায়বনক ধম ত সম্পথকত যনারু্ন বচন্তা প্রারব্ধ হথয়থে, আর যসই সথঙ্গ 

নক্ষেপথৃষ্ঠও সিৃে বস্তুর অক্রস্তথত্বর পবরচয় নথভাবস্তুববজ্ঞানীথির যকৌরূ্হ  বাবড়থয় 

রু্থ থে। পবৃেবীর মর্ সূথ তরও আবহ্নক গবর্ ও োয়াপে-যকক্রন্দ্রক আবর্তন পরীবক্ষর্ 

হথয়থে, এমন বক নক্ষেথিরও আবর্তন-বববর্তন সম্পথকত ববজ্ঞানীরা বনক্রশ্চন্ত 

হথয়থেন। যজযাবর্ব তাষ্পময় ও নক্ষেসমাকু  আমাথির োয়াপথেরই সিৃে আরও 
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বববভন্ন ধরথনর োয়াপে ও নক্ষেমণ্ডথ র অক্রস্তত্ব সকথ  যজথনথে। আর যসই সথঙ্গ 

নীহাবরকা-যিহ যেথক বনগ তর্ সংহর্  যজযাবর্ব তাস্পময় সূথ তরও। যসই অবস্থায় 

ঘূণ তনেী  সূ তথিহ যেথক পিাে ত-বাষ্পময় গ্রহগুব র উৎপবের একষ্ঠট ববেসথ াগয 

েববও ববজ্ঞাবনকথির িারা গ্রবের্ হথয়থে। অনয এক বিথক ডারউইন য মন 

প্রাকৃবর্ক বনয়থম প্রাণী-জগথর্র ববকাে ও মানুথষ পবরণাম বচবহ্নর্ কথরথে যর্মবন 

ফরাসী িাে তবনক যবগ তসাঁ র্া াঁর স্বকীয় অবভবযক্রক্তবাি খ্াড়া কথর পবরবর্তন – র্থত্ত্বর 

সথঙ্গ িুথজ্ঞতয় ভাইটযা  যফারস ্ বমবের্ কথর একটা ভাবস্বপ্নময় সংগ্রামী 

মানববকর্ার েবব এাঁথক ইথয়াথরাথপর বুক্রদ্ধজীবীথির ভাববথয় রু্থ থেন। 

           গ্রহ উপগ্রহ সূ ত ববেবনয়থমর মধযবর্ী হথয় অহরহ মহাকাে পবরিমা 

করথে এবং যোট বড় বস্থর নক্ষেসমহূ যেণীবদ্ধ ও রাবেচি সম্পজ্জর্ হথয় ধ্রুবক-

সূথে বা াঁধা রথয়থে (গ্রহক্ষতর্ারবধষ্ণযাবন ধ্রুথব বদ্ধানযথেষর্ঃ ), আর, কী নক্ষে, কী 

গ্রহ উপগ্রহ পরস্পথরর উপর নানাভাথব প্রভাব ববস্তার করথে, এমন বক মানুথষর 

জীবনধারাও সাধারণ  ভাথব বচবহ্নর্ কথর বিথে- এই বে  আোথরা ের্ক এমনবক 

উবনে ের্থকরও মািামাক্রি  প তন্ত আমাথিরও যিথে যজযাবর্বব তিযা ও ফব র্ 

যজযাবর্ষ ববষথয় আগবমক জ্ঞাথনর পবরবস্থবর্। ইংথরক্রজ ভাষায় বেক্ষা ববস্তাথরর সথঙ্গ 

ইথয়াথরাপীয় আধুবনক যজযাবর্বব তজ্ঞান বা মহাকাে প তথবক্ষণ যনারু্ন কথর প্রারব্ধ 

হথয়থে। যসও খ্ুব যববেবিথনর কো নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনকাথ র, যমাটামুষ্ঠট খ্ীঃ 

১৮৬০ যেথক ১৯৩৫ প তন্ত সময়মথধয স ূ তর্ারকার বণ তা ী ববথেষণ যেথক আরম্ভ 

কথর কবণকাধমী রক্রির আববষ্কার, পরমাণুর স্বরূপ ও চাবরেয ববষথয় জ্ঞান; 

আথপবক্ষক মর্বাি অনুসাথর যিে, কা  ও গবর্ ববষথয় সম্পূণ ত যনারু্ন ধারণার 

ববস্তার; বস্তুকণাবাবহর্ প্রচণ্ড েক্রক্তর সম্ভাবযর্া বচন্তা, মহাকষ ত ববষথয় যনারু্ন র্েয; 

সূ ত র্েয নক্ষথের অভযন্তরীণ প্রচণ্ড র্াপপারমাণববক ববক্রিয়া ও েক্রক্তর বববকরথণর 

স্বরূপ বনণ তয়, বববভন্ন আথ াক-রক্রির র্রঙ্গববেরুূথপ উৎথক্ষপ এবং যসই সথঙ্গ 

আবি গযাসীয় পিাে ত যেথক নীহাবরকা এবং নীহাবরকা যেথক নক্ষথের উি্ ভব ও 

ধ্বংথসর আনুমাবনক রূপ অনুমান , রৃ্ণর্রু র্ার মথধয যচর্না অক্রস্তত্ব উপ বব্ধ 

প্রভৃবর্ প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ হথয় যগথে। কববর কাবযরচনার যেথষর বিথকও  আজথকর 

বহুকবের্ যবর্ার-িরূবীথনর বহু  প্রচ ন হয় বন। র্থব বণ তা ীর যফাথটা বচে গ্রহথণর 

রীবর্ অবেয ববস্তার  াভ কথরথে- এক কোয় সাধারণভাথব মহাকাে িে তথনর 

প্রথয়াজনীয় উপকরণ সববকেুই ববজ্ঞানীথির আয়থে এথসথে। 
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             ববজ্ঞাবনকথির পরীক্ষা ব্ধ ধারণায় সূথ তর যিথহর গেন ও গেথনর রীবর্র 

সথঙ্গ অনযানয নক্ষথের উপািান ও গেনরীবর্র যমাটামুষ্ঠট ঐকয রথয়থে। প্রচুর 

পবরমাথণ হাইথরাথজন বহব য়াম কাব তন, স্বে পবরমাথণ পটাবসয়াম, মযাগথনবসয়াম 

কযা বসয়াম ও য ৌহবথগ তর ধারু্ এবং অবর্ স্বে পবরমাথণ যরবডয়াম ইউথরবনয়াম 

প তন্ত ধারু্সমষ্ঠষ্ট প্রজ্ব ন্ত গযাসীয় নক্ষে যেথক বনস্তব্ধ ঘনীভূর্ নক্ষেগুব  প তন্ত 

সবস্তথরই কম যববে রথয়থে। আর ঐ সব উপািাথনরই যকানষ্ঠট কম যকানষ্ঠট যববে 

বিথয় আমাথির পবৃেবীও গড়া। প্রজ্ব ন্ত গযাস ও ধার্ব যগা ক রূথপ মূ  সূ তথিহ 

যেথক ববক্রেন্ন হবার পর পবৃেবীথর্ বকভাথব অক্ বসথজথনর ও বসব কথনর প্রাব য 

ঘট , জথ র উি্ ভব হ , বায়ুপ্রবাহ বই , মধযবায়ুস্তর মারণরক্রিথোষক ওথজান-

গযাথস সমাবরৃ্ হ  এবং পবরথেথষ স্পক্রের্ হ  প্রাণবচর্নয, র্ার খ্ুচথরা রহসয 

আজও বহু  পবরমাথণ অজানা। বকন্তু প্রমাবণর্ হথয়থে য  অগবণর্ নীহাবরকা 

োয়াপথের যজযাৎিাকণারূপী অনন্তসংখ্যক নক্ষে যমাটামুষ্ঠট একই পিাে ত বিথয় 

বর্বর, আর র্াথির  ক্ষ-যকাষ্ঠট বৎসর বাবহর্ জীবথনর ও অবন্তম পবরণাথমর রীবর্ও 

একই ধরথনর। স ূ তর্ারকার চবরেধম ত হ  বববকরণ এবং ঘূণ তনগবর্। প্রায় 

বস্থরপবরমাথণর আথ াক এবং উোথপর সথঙ্গ রক্রিকণা ববেুবরর্ কথর মহাকষ ত- 

সম্বথন্ধ বা াঁধা পবৃেবীর রক্ষণাথবক্ষথণর উপথ াগী  াবর্ীয় পিাথে তর জন্ম সম্ভব কথর 

সপবরবাথর সূ তও অন্তরীথক্ষ ববরামহীন গবর্থর্ েুথট চথ থে।  ঘুথিহী হথ ও সূথ তর 

যিথহর ভর পবৃেবীর বর্ন  ক্ষয বর্বরে হাজার গুথণরও যববে, আয়র্ন যর্থরা  ক্ষ 

গুণ, বযাসথরখ্ার বিঘ তয পবৃেবীর প্রায় একে িে গুণ । বণ তা ী ববথেষথণ সূথ তর গেথন 

পাওয়া যগথে মুখ্যভাথব হাইথরাথজন গযাস, বকেু পবরমাথণ বহব য়াম, আর রু্ নায় 

অবর্ স্বে পবরমাথণ কাব তন, নাইথরাথজন, অক্রক্সথজন প্রভৃবর্ এবং কযা বসয়াম, 

মযাগথনবসয়াম,  বণ, য ৌহবথগ তর ও র্াথির যচথয়ও ভারী  াবর্ীয় ধার্ব পিাে ত। 

গযাস অেবা ধারু্  া-ই সূথ ত োকুক না যকন, যকন্দ্রীয় িু’যকাষ্ঠট বডগ্রী যসণ্ষ্ঠরথগ্রড 

র্াথপ সব বকেুই অবর্সূক্ষ্ম প্রজ্ব ন্ত যধা াঁওয়ার অবস্থাথর্ই রথয়থে, বনজ মহাকথষ ত 

যকথন্দ্র সংহর্ হথর্ বগথয় যকন্দ্রাবর্গ উৎথক্ষপথণ পবরচাব র্ হথে পষৃ্ঠথিথে। র্ার 

সারাথিহ আথ াবড়র্ কম্পম্পর্ হথে, রাসায়বনক বস্তু রূপ বনথে পরমাণুরূপী 

পিাথে তর ও েক্রক্তর। আর এইসব বববভন্ন পরমাণু , র্া যকন্দ্রীয় বনউরন যপ্রাটনই যহাক 

আর আবর্তনধমী ইথ করনই যহাক, বন্ধনচুযর্ হথয় পরস্পর যমোথমবে করথে 

এবং সংঘাথর্র ফথ  রূপান্তবরর্ হথয় পড়থে অনায়াথসই। পক্রণ্ডথর্রা অনুমান 

কথরথেন, সূথ তর মধযবর্ী হাইথরাথজন গযাস অবর্ প্রচণ্ড র্াথপ বহব য়াথম 
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রূপান্তবরর্ হথর্ চাইথে এবং হথর্ বগথয় য  েক্রক্তর জন্ম বিথে র্া অবগ্নজ্বা ারূথপ 

সূথ তর সারাথিহ পবরবযাপ্ত কথর উচ্ছ্ববসর্ য ব হান বেখ্ারূথপ  ক্ষ মাই  ববস্তাবরর্ 

হথে। এর অবর্ স্বে পবরমাণ আমরা পাক্রে র্াপ ও আথ াক রূথপ, বায়ুমণ্ডথ  

যোবষর্ ও অববেষ্ট রক্রিকণায়। আর র্াথর্ই পবৃেবীথর্ র্রু র্া জীথবর জীবন 

স্বেে হথয় উথেথে।  া সূথ ত, র্া-ই অনয নক্ষথে,  ক্ষগুণ বড় বড় নক্ষথেও। 

একই র্াপ ুক্ত পারমাণববক ববক্রিয়ায় যসগুব র প্রজ্ব  ন্ত অবস্থা- র্ারকাজীবথনর 

প্রারম্ভ এবং গযাসীয় পরমাণুর জ্বা াবন প্রায় যেষ হথয় এথ  কাব তন-িহন-পব ত যেথষ 

ববস্ফুবরর্ ববিীণ ত  অেবা অবর্কায় রক্রক্তম ধার্বভর-সমবির্ বনব তাবপর্ ঐেথ তর 

এক জড়িানব মূবর্ ত।  

     ববজ্ঞানীরা গযাসীয় নীহাবরকার আববভতাথবর পূথব তকার আবিমূ  সম্পথকত পেৃক্ 

পেৃক্ অনুমান কথরথেন মাে, পরীক্ষা ব্ধ সুবস্থর প্রর্যথয়র পবরচয় বিথর্ হয়র্ 

পাথরনও না, র্াই এখ্নও র্া িােবনকথির কেনার ববষয় হথয়ই রথয়থে। যকউ 

ব থেন প্রচণ্ড যকাথনা ববথস্ফারণ যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট বডবগ্র প্রজ্ব ন্ত হাইথরাথজন বনথয় 

সষৃ্ঠষ্টর প্রারম্ভ, যকউ ব থেন, সব তথর্াবযাপী বহমথিহী গযাসাণুই আবি অবস্থা। 

আকষ তণ ববকষ তণময় চাঞ্চথ যর ধ্রুব স্বভাব বনথয়ই ঐ সমসত্ত্ব গযাস-পরমাণুর 

আববভতাব। যসগুব  পারস্পবরক আকষ তণ ও চাথপর ফথ  সংহর্ হথয়থে, র্াপ কু্ত 

হথয়থে, ববঘূবণ তর্ হথয়থে, আবার যসই সথঙ্গ ববক্রেন্ন জমাট অবস্থায় এথক অনয 

যেথক পেৃকও হথর্ যচথয়থে। এইভাথব যিখ্া বিথয়থে একই সথঙ্গ যকন্দ্রানগু 

অবভকষ ত ও যকন্দ্রাবর্গ আত্ম-উৎথক্ষপথণর যবগ, ফথ  যসই নীহাবরকাথমঘ আেয় 

কথর জথন্মথে যকাষ্ঠট যকাষ্ঠট প্রিীপ্ত নক্ষে। প্রর্প্ত পারমাণববক ববক্রিয়ায় আববভূতর্ 

হথয়থে মূ  গযাস হাইথরাথজন যেথক বহব য়াম, র্া যেথক ব বেয়াম, যববরব য়ম, 

কাব তন, নাইথরাথজন, অক্রক্সথজন প্রভৃবর্ গযাস এবং িথম পটাবসয়াম, কযা বসয়াম, 

বসব কন, মযাঙ্গানীজ, য াহা, বনথক  প্রভৃবর্  াবর্ীয় ধার্ব বস্তু। নক্ষথের গযাসীয় 

পারমাণববক যিহ যেথক যকন্দ্রাবর্গ ও যকৌবণক গবর্থবথগর ফথ  বেটথক পড়থর্ 

যচথয়থে গ্রহ-উপগ্রহ, আর অনুকূ  অবস্থায় ঐ সব যমৌ  পিাথে তর পবরবমর্ য াগ- 

ববথয়াথগ উি্ ভূর্ হথয়থে জন্মমরুৃ্যময় জীবনধারা। যিেকা -বনরবক্রেন্ন মহাকাথেও 

অগবণর্ নক্ষথের মরুৃ্য ঘটথে প্রজ্ব ন্ত জীবনথেথষ, কখ্নও সংকুবচর্ বপণ্ডরূথপ, 

কখ্নও ববস্ফুরথণ – গ্রহাণু , চূণ তধূব  ও যর্জবস্ত্রয় রক্রিকণা বববকরণ করথর্ করথর্ 

ববো  রক্তেবব বনথয়। মহাকাথে বববক্ষপ্ত ঐ ধূব  এবং গযাসীয় পরমাণু যকাথনা 
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নক্ষথের মহাকথষ তর প্রভাথব সংহর্ হথয় রূপান্তবরর্ হথে ধূমথকরু্থর্, ভাঙার পর 

যনারু্ন ভাথব সংহর্ হওয়ার বি চাবরেয বনথয়। আবার র্ার যিহ যেথকও মাথি 

মাথি ধূব  এমন বক জমাট ধার্ব পিাে ত স্থাথন স্থাথন িথর পড়থে, উাার রূপ বনথয়। 

      রবীন্দ্রনাথের সব তগ্রাসী যরামান্ ষ্ঠটক কববকেনার মথধয পবৃেবীর সথঙ্গ মহাকাে 

অনায়াথসই বমথে যগথে। বণ তা ী-বসদ্ধান্ত, পরমাণুস্বরূপ এবং আথপবক্ষকর্া র্থত্ত্বর 

সথঙ্গ পবরচথয়র ফথ  কবব আধুবনক ববজ্ঞানথক যকব  বুক্রদ্ধ বিথয়ই গ্রহণ করথ ন 

না, বমব থয় বনথ ন অন্তথরর সথঙ্গ কায়মথনাবাথকয,  ার ফথ  র্া াঁর কেনার স্বরূপই 

যগ  বিথ , বর্বন যনারু্নর্র কেনায় বনথয়াক্রজর্ হথ ন। পরমাণুর্ত্ত্ব এবং 

যভৌর্াকাে ববষথয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবি পাে কথর কবব োেপােয একটা বই অবেয ব থখ্ 

যফথ বেথ ন ‘ববেপবরচয়’ নাথম। বকন্তু এ  র্া াঁর ববজ্ঞানসথখ্যর ববহরঙ্গ পবরচয় 

মাে, এই স্বীকরথণর ফথ  কববর অন্তরঙ্গ য  পবরবর্তন ঘথটবে  র্ার প্রমাণ বহন 

করথে কববজীবথনর যেষাথধ ত য খ্া বহু কববর্া ও গান। এগুব  র্া াঁর ববজ্ঞাবনক 

প্রর্যয়, গভীর সহানভূুবর্ ও নভস্পেী কেনাভবঙ্গ যেথকই সমুৎপন্ন। আথ াকরক্রি, 

র্াপ ও পরমাণুববজ্ঞাথনর মূ  বক্তবযগুব  ধরথর্ রবীন্দ্রনাথের যিবর হওয়ার কো নয় 

এবং র্া হয়ওবন। বকন্তু মহাকাে–ববজ্ঞাথনর সথঙ্গ যমাটামুষ্ঠট পবরচয় কথর যনওয়ার 

বযাপাথর র্া াঁথক আইস্টাইথনর আথপবক্ষকর্াবাি গাবণবর্ক ভাথব আয়ে কথর বনথর্ 

হথয়বে  এমনও নয়। ববজ্ঞানীরা িমাগর্ পরীক্ষা-বনরীক্ষার পর য  সব বসদ্ধান্তথক 

 ো ে বথ  স্বীকার কথর বনথয়বেথ ন, র্াথর্ কববর অনাস্থার যকাথনা কারণই বে  

না। আমাথির মথন হয়, আইনস্টাইথনর অবভনব ধারণাগুব র ববেি বযাখ্যার্া ও 

যসই সথঙ্গ যভৌর্াকাে প তাথবক্ষণ ববষথয় গ্রন্থপ্রথণর্া সযর আরোর এবডংটথনর 

১৯২৬-২৭ সাথ  প্রকাবের্  The internal Constitution of stars   এবং    Stars and 

atoms কবব যমাটামুষ্ঠট পথড় বনথয়বেথ ন এবং যসইসথঙ্গ সযর যজমস ্ জীন্ থসর 

হৃিয়গ্রাহী বই    -The Universe around us  এবং   The Mysterious Universe  এ 

োড়া ঐ সমথয় বর্বন য  আথমবরকা ও ইং যাণ্ড যেথক প্রকাবের্ ববজ্ঞান-ববষয়ক 

পে-পক্রেকাও  য  সাগ্রথহ পড়থর্ন র্ারও প্রমাণ রথয়থে। এরই ফথ  যেষ প তাথয়র 

কাথবয কববর মূ  কেনায় ও সবন্নথববের্ বচেগুব থর্ মহাকাে-প্রসথঙ্গ আরও 

পবরবর্তন যিখ্া  ায় এবং যক্ষেববথেথষ কবব অথনকটা ববরাগীও হথয় ওথেন। 

          পাবরপাবে তক পবৃেবী যেথক কববরা আথটতর আনে বা যসৌে তরস গ্রহণ কথর 

োথকন। উচ্চথেণীর যরামযান্ ষ্ঠটক কবব আরও এবগথয় যসৌে তথপ্রথমর মধয বিথয় 
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 ী াবয়র্ যকাথনা অবনবচতনীয় সোর কেনাও কথর োথকন। কবব ইক্রন্দ্রয়- সহায়র্ায় 

বাইথরর পবরথবে যেথক প্রভার্ সন্ধযা আকাে, মাষ্ঠট, র্াপ, আথ া, যিহথপ্রম প্রভৃবর্ 

যিথখ্ শুথন য  অনভুব সঞ্চয় কথরন র্াথকই কববেক্রক্তবথ  যনারু্ন কথর পােথকর 

সামথন উপস্থাবপর্  কথরন। ভাথ া কবব র্া াঁর প্রর্যক্ষ অনুভূবর্ োবড়থয় বচরাচবরর্ ও 

প্রবর্ষ্ঠষ্ঠর্ যকাথনা সামাক্রজক সংস্কারথক আেয় করথর্ চান না। রবীন্দ্রনােও র্া 

কথরন বন। আধুবনক ববজ্ঞাথনর সর্যথক অন্তথর বরণ কথর র্া াঁর নূর্নর্র কেনায় 

উধাও হওয়া এর প্রমাণ। কববজীবথনর প্রায় বির্ীয়াথধ ত পরমাণুস্বরূপ আর 

মহাকােীয় পবরবস্থবর্ যনারু্নভাথব পবরিৃষ্ট হথ  পর কবব র্া াঁর প্রর্যক্ষ অনভুথবর 

সথঙ্গ ববজ্ঞান-বাবহর্ পথরাক্ষজ্ঞান বমব থয় যনন এবং অপবরসীম ববস্ময় যবাধ 

কথরন। এথর্ যিখ্া  ায়, র্া াঁর পূথব তকার পবৃেবী- প্রীবর্র যমাহ ও আথটতর জগৎ  বিচ 

রই , র্বু র্ার সথঙ্গ  ুক্ত হ  ববজ্ঞান-বনভতর ববেব্রোথণ্ডর সষৃ্ঠষ্ট ও ধ্বংথসর প্রবাহ 

ববষয়ক ধারণা। এ ধারণা অথনকটা বাইথরর যেথক পাওয়া হথ ও কবব সহথজই র্া াঁর 

পূব তকেনার সথঙ্গ বমব থয় বমবেথয় র্া স্বাঙ্গীকৃর্ কথর বনথর্ পারথ ন। র্া াঁর 

যরামযান্ ষ্ঠটক স্বভাববথে অবনবা তভাথব প্রথবে করথ ন ‘নটরাথজ’র  ী ায়। ববজ্ঞান 

য সব মহা-অি্ভুর্ বযাপার যিখ্াথর্  াগ  কবব র্া যেথকই এক অবভনব 

 ী ামথয়র ধারণায় বনমগ্ন হথ ন- 

                                 প্রেম আবি র্ব েক্রক্ত, 

                                আবি পরথমাজ্জ্ব  যজযাবর্ যর্ামাবর যহ 

                                গগথন গগথন। ……… 

এবং                          নৃথর্যর র্াথ  র্াথ , নটরাজ, 

                                 ঘুচাও সক  বন্ধ যহ। ………  
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কববর  গথে  ববজ্ঞাথনর প্রসঙ্গ 

 

                   আধুবনক অে তাৎ পারমাণববক ববজ্ঞান র্িনু ায়ী নথভাববজ্ঞান 

কববকেনাথক বনয়বন্ত্রর্ কথর বকভাথব নরু্ন পথের  ােী কথরথে কববথক, র্ার 

পবরচয় জবড়থয় রথয়থে ‘বনথবথিয’র পর যেথক  ‘যেষ য খ্া’ প তন্ত কববর্ায়। 

ববজ্ঞাথনর যো াঁয়া র্া াঁর গে য খ্ার এথকবাথর প্রর্যথন্ত এথস যিখ্া বিথয়থে। র্থব  াথক 

আমরা খ্া াঁষ্ঠট  ববজ্ঞাণবভবেক গে বব  রবীন্দ্রনাথের য খ্নী যেথক র্া প্রকাে পায় 

বন। অে তাৎ একটা ঘটনা এমন য  র্া যকান ববজ্ঞাবনক বযাপারথক যকন্দ্র কথর 

আববর্তর্ হথে, মানথুষর চবরে বা মানবসক ববকারগুব থক বনয়বন্ত্রর্ করথে এবং 

আগাথগাড়া রুদ্ধোস অবস্থা বজায় যরথখ্ ববোসথ াগয একটা সমাধাথন যপৌৌঁথে 

বিথে- এমন গে রবীন্দ্রনাথের যনই। ববজ্ঞানবভবেক কাবহনী গেন করথর্ হথ  

ববজ্ঞাথনর োে হওয়া অবেয প্রথয়াজন, আর যসই সথঙ্গ োকথর্ হথব র্া াঁর বাবনথয় 

গে য খ্ার ক্ষমর্া। H.G.  Wells-এর The Shape of Things to come                    

উপনযাথসর অন্তর্ বসথনমা িৃেয যিথখ্ ববজ্ঞাবনক  ুথদ্ধর ভয়ংকর বাস্তবর্া ববষথয় 

রুদ্ধোস সহ পবরবচবর্ অথনথকই  াভ কথরথেন। আর র্া াঁর য খ্া যসই সমুিগথভত  

 াোর প্রস্তুবর্ ও অববস্থবর্র বনখ্ুাঁর্ বববরণ । র্বু এসব কেনা সমদৃ্ধ কাবহনী। 

আজথকর বিথন ববজ্ঞাবনক উপনযাথস মহাকাথে অববস্থবর্, ভূগথভত  বা গ্রহান্তথর 

 াো, অনয গ্রহ যেথক প্রাণীর আগমন, কৃক্রেম মানুষ বা রবথটর কাজ প্রভৃবর্র 

সথঙ্গ য  ভাথব যোর কাবহনী জথুড় বিথয় ববস্ময় ও যরামাথঞ্চর সৃষ্ঠষ্ট করা হথয়থে র্ার 

রু্ না আথগ বে  না। ববজ্ঞান-সমানীর্ প্রচণ্ড পবরবর্তন এবং ভারী সম্ভাবযর্ার 

পবরকেনা কথর য খ্া আধুবনক গেগুব থর্ য মন আগামী বিথনর ববজ্ঞান চাব র্ 

মানুষ জীবথনর পবরচয় যিওয়া হথয়থে, যর্মবন পুঙ্খানুপঙু্খ ভাথব ববজ্ঞাথনর 

বযাপারগুব  কাবহনীর মথধয সুগ্রবের্ করা হথয়থে। ববজ্ঞানীরা যিথখ্থেন এমন 

একবিন আসথব য  বিন আমরা ইথে করথ ই অর্ীর্ ইবর্হাথসর যকান এক  ুথগ, 

য মন ধরা  াক বখ্বর্য়ার বখ্ ক্রজর বঙ্গববজথয়র সময় অেবা বুথদ্ধর যজর্বন-

ববহাথর বক গধৃ্রকূথট অবস্থাথনর সমথয় সেরীথর হাক্রজর হথয় সব প্রর্যক্ষ যিখ্থর্ 

পাব।  যিে ও কাথ র ওপর ববজ্ঞান র্ার পূণ ত আবধপর্য ববস্তার করথব। এই ধরথনর 

নানান ববষয় বনথয় আজথকর বিথনর Asimov, Bradbury, Capek,  Kilworth  
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প্রভৃবর্ য খ্া গে ববজ্ঞান জানা এবং ববজ্ঞান না জানা উভয় যেণীর মানুষথকই  

নরু্নর্র আনথে মুক্রক্ত বিথয়থে। 

                 রবীন্দ্রনাে ববজ্ঞানববষয়ক বই ও মযাগাক্রজন যকৌরূ্হ াববষ্ট হথয় পথড় 

শুথন বনথয়বেথ ন। র্াথর্ আথ া,র্াপ, রক্রি, পরমাণু , গযাথসর চবরে, র্বড়ৎ-চুম্বক 

ববক্রিয়া, প্রভৃবর্র সথঙ্গ র্া াঁর সাধারণভাথব পবরচয় ঘথটবে , আর নথভাবস্তু 

ববজ্ঞাথনর নূর্ন আববস্কাথরর সর্যগুব  আন্তবরকভাথব গ্রহণ কথর কববকেনায় 

নূর্ন রাথজযও বর্বন উপবস্থর্ হথয়বেথ ন, বকন্তু ববজ্ঞান বনয়বন্ত্রর্ ঘটনা ও চবরথের 

উপস্থাপথন য  সব খ্ুাঁষ্ঠটনাষ্ঠট জ্ঞাথনর ভূবমকা োকার প্রথয়াজন , র্া াঁর যস সম্ব  বে  

না। সুর্রাং যেথষর বিথক য খ্া য  িুষ্ঠট গথে বর্বন ববজ্ঞান ও ববজ্ঞানীথক বনথয় 

এথসথেন র্াথর্ ববজ্ঞান অনুষথঙ্গই যেথক যগথে, অন্তবন তববষ্ট হথয় প্রবর্পথি 

চাবরক্রেক আচরথণর পে বনবিতষ্ট কথর বন। ‘যেষ কো’ গথের নবীনমাধব একজন 

ক্রজয়া ক্রজস্ ট মাষ্ঠট পাের খ্ুাঁথজ খ্ুাঁথজ পরীক্ষাো ায় পরীক্ষাবনরীক্ষাই র্ার কাজ। 

বকন্তু অপ্রর্যাবের্ভাথব োথ র োয়ায় র্ার যচাথখ্ পড়  মায়াববনী হবরণী অবচরাথক। 

এরপর অবনবা তভাথব পুস্পমার যিবর্ার অ ক্ষয অনুপ্রথবে এবং র্াই বনথয় 

য খ্থকর রঙ্গ। গে বহসাথব মে নয় বনশ্চয়ই,  বিচ বযাপারটা যরামযান্ ষ্ঠটক, বকন্তু 

কাবহনীর ববজ্ঞান বনভতরর্া কুোবপ যনই। ‘ যাবথরটবর’ নামক অথপক্ষাকৃর্ যববে 

ববজ্ঞান অনুষথঙ্গর গেষ্ঠটথর্ ববজ্ঞান ও ববজ্ঞাবনক বাবহথর আথেন মাে, যভর্থরর 

বযাপার হ  নারীচবরথের যসই যিবর্াষ্ঠটর বববচে  ী াবনথকর্থনর পবরবচবর্। কববর 

বহু পূথব তকার যোটগথে আমরা ডাক্তার, ইন্ ক্রজবনয়ার, নরকঙ্কা  বনথয় ডাক্তাবর 

ববিযার অনুষঙ্গ মাে য মন যপথয়বে, য মন যিথখ্বে আস  গে জথমথে েঙৃ্গার 

রহসয বনথয়, এখ্াথনও র্াই, র্থব ববজ্ঞানববষয়ক কোবার্তার পবরমাণ একটু যবেী-

এই প তন্ত।  

          যাবথরটবর গথের মূ  আকষ তণ  যাবথরটবরথর্ কী কী নরু্ন পরীক্ষা চ থে 

র্াই বনথয় আথো ন নয়, যসাবহনী নাম্নী নারীষ্ঠটর বযাক্রক্তচবরে আর র্ার সথঙ্গ র্ার 

ে নাময়ী কনযা আর ববমূঢ়বচে েীব এক গথবষথকর মাখ্ামাবখ্ বনথয়। যসাবহনী 

স্বামীথক যকথন্দ্র যরথখ্ বস্বরাচরণ  করথর্ বকেুমাে বিধা যপাষণ কথর বন। চুম্বন ও 

আব ঙ্গথন য  যকান পুরুষথক জজতবরর্ কথর কাজ আিায় কথর বনথর্ র্ার জবুড় 

যনই। এরকম আচরণথক জীবববজ্ঞাথনর সামানয বযাপার মাে এরকম একটা 

আভাস য খ্ক বিথ ও এবং যপ্রমভা বাসার মানবসক ববকৃবর্েনূয ফ্রথয়ডীর চবরে 
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বহথসথব য খ্ক গণয করথ ও, পবরস্ফুটরূথপ বকেু প্রবর্পন্ন কথরন বন। 

কামবাসনার আথবথগ র্ার কনযা  ী া য ভাথব চথ থে, র্াথক প্রবর্বনবেৃ করার 

বযাপার ফ্রথয়ডীয় বযাখ্যায় যসাবহনীর অজ্ঞার্ অবিবমর্ য ৌনবাসনার ববহরঙ্গ ঈষ তার 

বযাপার বথ  ধথর যনওয়া যগথ ও  ববজ্ঞাবনক মনস্তত্ত্ব ববথেষথণ য খ্থকর যর্মন 

আগ্রহ যিখ্া  ায় না। অেচ  মরৃ্ স্বামীর আিে ত ঐ  যাবথরটবরটাথক প্রাণপথণ আিে ত 

বহসাথব আাঁকথড় োকার মনস্তত্ত্বও বযাখ্যাগময নয়। এও বক অবিবমর্ 

য ৌনাকাঙ্ক্ষারই ববহরঙ্গ ববকার ? অেবা , মানুষ  খ্ন কাথে োথক র্খ্ন মূ যবান 

হয় না, য মনটা হয় মথর যগথ - এরকম একটা সাধারণ মানবসক বযাপাথররই 

প্রবর্মবূর্ত র্া যবািা  ায় না। এমনও মথন হয় য  ‘মা ঞ্চ’ উপনযাথসর উপসংহাথর 

অবিবমর্ যসক্ স নীরজার য  ঈষ তাববকৃর্ নগ্নরূপ আমাথির যিখ্াথ ন র্খ্ন 

যেথকই ফ্রথয়ডীয় ববজ্ঞানসম্মর্ অস্বাভাববকর্ার বিথক কববর আগ্রহ গথড় 

উথেবে । যসাবহনী র্ার আর একটা েবব। র্ার স্বামী-আিে ত-বনষ্ঠাও য মন র্ার 

জ্বা াময় বাসনার ববকৃবর্, নী ার বববাহ বন্ধ করার প্রথচষ্টা এবং বহু পুরুষ সথঙ্গর 

প্রবর্বাথির মথধযও যর্মবন যসই বাসনা উৎপাবির্ ঈষ তার রূপই ফুথট উথেথে। এই 

বিক যেথক যিখ্থ   যাবথরটবরথক অববজ্ঞাবনক গে বথ  যফথ  না যরথখ্ বকেুটা 

ববজ্ঞানসম্মর্ ব া য থর্ও পাথর।  বিও যসই নথরে যসনগুপ্ত  যেথক আরম্ভ কথর 

১৯৪০ খ্ীষ্টাব্দ প তন্ত গে য খ্ায় মাবনক বথেযাপাধযায় সহ আরও িেজথনর নাম 

করা  ায়  া াঁরা এ ধরথনর মথনাববক ন-সমদৃ্ধ গে ব থখ্থেন। 

                  াই যহাক এথর্ সংেয় যনই য  রবীন্দ্রনাথের যেষ বয়সটা ববথেষভাথব 

ববজ্ঞাথনর প্রভাথবর কা । এই প্রভাব কববর্ায় গুরুর্র পবরবর্তন এথনথে, বকন্তু 

গথে মাে অনুষঙ্গ বহথসথবই যেথক যগথে। ‘বর্নসঙ্গী’ গে পুস্তথকর বর্নষ্ঠট গথেই 

কববর র্ৎকা ীন ববজ্ঞান-মনস্কর্ার পবরচয় ফুথটথে-  ের্ে ববজ্ঞাথনর ববষয় 

যটথন আনায়, কোবার্তায়  ববজ্ঞাথনর প্রসঙ্গ যর্া ার মথধয এবং ববজ্ঞাথনর ববষয় 

বনথয় উপমা-রূপক গ্রন্থথন। এক মাে ‘যস’ গে ( ? ) যেথকই ঐরকম ববজ্ঞান 

ববষথয়র বযবহাথরর িৃষ্টান্ত রু্ থ  চারথট পার্া ভবর্ত হথয়  ায়। এথর্ আথে, যবাটাবন-

বাথয়া ক্রজর কো প্রসঙ্গ, আথে অক্রক্সথজন-হাইথরাথজন, ইথ করন-যপ্রাটন, আথে 

পবৃেবী সষৃ্ঠষ্টর প্রারম্ভ যেথক মানুষ সষৃ্ঠষ্ট প তন্ত সংবক্ষপ্ত মন্তবয, আথে অনুপরমাণ ু

বষ তণ কণাবষ তণ প্রভৃবর্ অথনক কো। মথন হয় ঐসব র্ত্ত্ব উত্থাপথনর জনযই ‘যস’ 

গেটাথক যকানিথম গথের আকৃবর্ যিওয়া হথয়থে মাে। আসথ  এটা যোটগেই 
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নয়। ‘যেষ কো’ গথের বণ তনােয়ী অ ংকার যিখ্া  াক- বব্রষ্ঠটে সাম্রাথজযর 

মহাকষ তেক্রক্ত, নারীপ্রভাথবর মযাগ্ থনষ্ঠটজম্  ; খ্ুাঁথজবে ুম যরবডয়থমর কণা , যিখ্থর্ 

যপ ুম অবচরাথক; যিেকাথ র একথজাট র্ত্ত্ব বনথয় রু্বম বযাখ্যা করথব 

আইনস্টাইথনর কা াঁথধ চথড়; সূথ তর কাথে আনাথগানা করথর্ বগথয় ধূমথকরু্র য মন 

 যাজটা  ায় উথড়; য  খ্ার্ায় র্াম্রপ্রস্তর ুথগর যনাট রাথখ্ন- ইর্যাবি ইর্যাবি। 

 যাবথরটবরথর্ও এইরকম কো জেনার মথধয, বণ তনা ববববৃর্থর্ ঐভাথবই ববজ্ঞাথনর 

প্রসথঙ্গর ি ক। বকন্তু মাথি মাথি এরকম প্রসঙ্গকো োকথ ই যকান গেথক 

ববজ্ঞাবনক গে নাথম অবভবহর্ করা অসমীচীন হথব।   

 


