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তাঁর ধম $

আমােদর জীবেনর উে-.

আপিন কখেনা জ3ল এবং শে8েতর মােঝ :লনা কের ;দেখেছন িক? জ3েল গাছ>েলা @শী মেতা ;বেA ওেঠ; ঘন 
লতা >EেFণী অযেJ গিজেK ওেঠ। িকM শ8েNতেক Oিমর পিরমােপর িনKমাPসাের সীমােরখার মেR রাখা হK, Oিমেক 
কষ $ণ করা হK, জল ;সচেনর জW খাল কাটা হK, ঝণ $া হেত জলYবাহেক শে8েতর িভতর িদেK Yবািহত করা 
হK-সযেJ গ\ত এ শ8েNেত ;কাথাও ধান ফেল থােক, ;কাথাও আখ জ_াK।

তাহেল বন`িম এবং শ8েNেতর মেR তফাৎটা িক?

শ8েNেত আপিন bcলা ;দেখন, এবং জ3েল ;দেখন িবbcলা। শ8েNেত Yিতd িবষেK যJ ;নওKা হK ও 
;দখােশানা করা হK। জ3েল সব িকeই আকিgক ও এেলােমেলাভােব ;বেA ওেঠ। ;সখােন ;কান bcলা থােকনা।
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�যখােনই "#লা থােক, �সখােনই একটা উে+- থােক। /ে0াজন আেছ বেলই আমরা শ8ে9ত /;ত কির। 
কারণ আেছ বেলই আমরা খাল কা> বা ?প খনন কির। এAেলা করার �পছেন যিদ আমােদর একটা উে+- না থাকেতা, 
তেব Cিষ Eিমেক আমরা বষ Fা, বা0ু এবং Iেয Fর হােতই �ছেK িদতাম। আমরা যিদ ইহােক �ছেK িদতাম তাহেল �সখােন 
জLল গেK উঠত এবং বO জPরা Qের �বKােতা।

শ8ে9েত িন0ম-"#লা আেছ, একটা উে+- আেছ।

সমS TিUর /িত ল9V কWন। সব িকXর �ভতরই িক একটা Z[র "#লা �দখেত পান না? চে^র িদেক তািকে0 
�দ_ন, িকভােব �স> আেস আর চেল যা0! পরবতa মােস আবার �দখা যােব আকােশর bেক নবাগত অধ Fচ^ eণ F 
Xিরকার মেতা ঝকমক করেছ। আেরা �চৗ+ িদন অেপ9া পেরই �দখা যােব hপার ঢােলর মেতা jণ Fচ^ �সৗ[য Fমিkত 
হে0 উিদত হে0েছ। চে^র যাও0া এবং আসা এক িন0ম "#লার �ভতর বাঁধা আেছ। আপিন চে^র িদনAেলা গণনা 
করেত পােরন, কারণ ইহার আসা এবং যাও0া এক> িন0ম "#লা অnসাের হ0। Iেয Fর িদেক, ঋp পিরবতFেনর িদেক, 
সqােনর জrধারা এবং শ8Eিমর sিtর িদেক ল9V কWন। এর সব Fuই একটা িন0ম "#লা �দখেত পােবন এবং �সেহp 
এর �পছেনও  উে+- আেছ। িবনা কারেণ এAিল হেত পাের না।

আমােদর TিUর উে+- িক? আমােদর vUা ঈxরেক জানা এবং তাঁর উপাসনা করা।

আমরা যিদ ঈxরেক জানেত পাির, তেবই আমােদর জীবেনর উে+- সফল হেব। /দীেপর কাজ হেলা আেলা �দ0া
। Zম{র সংগীত |িন TিU করাই হেলা বাঁশীর কাজ। জীবেনর উে+-েক সফল কের pলেত হেল ঈxরেক আমােদর 
জানেতই হেব। আমরা যিদ ঈxরেক জানেত না পাির, তেব আমােদর জীবন আেলািবহীন /দীেপর মেতা অথবা শ}হীন 
বাঁশীর মেতা হে0 যােব।

বাহা’উ~া�্, এই �েগর জO ঈxেরর মহান /কাশ তাঁর এক> /াথ Fনা0 বেলন:  

“আিম সা�! িদেতিছ, েহ আমার ঈ*র, েতামােক জািনবার জন! এবং েতামার উপাসনা কিরবার জন!ই তুিম আমােক সৃি7 
কিরয়াছ। আিম এই মু:েত; আমার শি=হীনতা ও েতামার সামেথ;!র, আমার দািরAতা ও েতামার সBেদর সা�! িদেতিছ। 
তুিম ঈ*র ব!তীত অন! েকান উপাস! নাই, তুিম িবপেদ সাহায!কারী, Eয়ং সFািবিশ7।”

আমািদগেক েকন সৃি' করা হেয়েছ তা েযন আমরা ভুেল না যাই েসজন3 বাহা’উ6া7্ আমািদগেক 9িতিদন মধ3াে; এই 
9াথ>নািট আবৃি@ করেত বেলেছন। আমরা েযন ঈCেরর 9শংসায় সুমধুর বাঁশী হেত পাির। আমরা েযন নীরব বাঁশী না হই। 

ঈ*রেক িকভােব জানা যােব

পিৃথবীেত আমােদর জীবন 9ধানত সূেয>র উপর িনভ>রশীল। ইহা আমােদর আেলা ও জীবন েদয়। যিদ সূেয>র আশীব>াদসমূহ 
আমােদর উপর েথেক তুেল েনয়া হয় তাহেল পিৃথবীর বুেকর সব িকছু িনKাণ হেয় যােব। আমােদর পেM সূেয>র কাছাকািছ যাওয়া 
অসOব, সূেয>র েভতের 9েবশ করা অকQনীয়, তেব েয সূয> আমােদর আেলা এবং 9াণ েদয়, েসই সূয>ই আমােদর পুিড়েয় েমের 
েফলেব। শিTশালী সূেয>র 9ত3M তাপ ও আেলা সহ3 করার মেতা সামথ>3 আমােদর েনই। িকP সূয> িকরেণর মাধ3েম আমােদরেক 
শিT, তাপ, আেলা এবং জীবনী শিT 9দান কের তার। সূেয>র িকরণ সূেয>র সেU আমােদর যুT কের।

ঈCর সব>শিTমান সৃি'কত>া, সব>Mমতাশীল আমােদর কQনাশিTর েচেয়ও অপিরেময়ভােব অিধকতর। িতিন ‘Wানাতীত স@া’। 
তাহেল আমরা িকভােব সব>সৃজনকারী ঈCর, সব>েগৗরবময়, সেব>ােYর কােছ েপZছবার আশা করেত পাির? আমরা তাঁর কােছ েযেত 
পাির না িক\ িতিন আমােদর কােছ েপZছেত পােরন। সূয> তার শিT]িল ইহার িকরেণর মাধ3েম আমােদর িনকট ে9রণ কের। 
ঈCেরর পথ 9দশ>ক এবং েজ3ািত ^কৃ_, যী`, মুহaদ ও বাহা’উ6া7্র মত তাঁর 9কাশগেণর মাধ3েম আেস। ঈCেরর 9কাশগণই 
একমাb মাধ3ম যারা আমািদগেক তাঁর কােছ িনেয় েযেত পাের। যিদ তাঁরা না থাকেতন তাহেল আমােদর পিৃথবী অcকাের থাকেতা 
এবং আমােদর জীবন]িল ব;ত িনKাণ হেতা।

যিদ আমরা ঈCেরর 9কাশগণেক dীকার কির, তাহেল আমরা  ঈCরেকই dীকার কির। আমরা যিদ তােদরেক অdীকার কির, 
তাহেল আমরা ঈCরেকই অdীকার কির।

এই যুেগর ঈCেরর 9কাশ বাহা’উ6া7্ আমােদর বেলনঃ
২



“অতীত কাল হইেত অন% কাল পয(% মানুেষর িনকট /াচীন স2ার 3ােনর 4ার িচরিদন ব7 িছল এবং ব7 থািকেব। েকান 
মানুেষর উপলিব কখনই তাঁর পিবB /াCেণ /েবশািধকার লাভ কিরেবনা। তাহা সেHও তাঁহার কJণার একিট িনদশ(নKLপ, 
এবং তাহার ে/মপূণ( দয়াP(তার িনদশ(নKLপ িতিন মানুেষর /িত তাঁহার ঐশী পথ-/দশ(েনর িদবS তারকাগণেক তাঁহার ঐশী 
একতার িনদশ(নসমূহেক /কাশ কিরয়ােছন। এই সকল পিবB স2ার 3ানেক িতিন তাঁহার িনেজর 3ােনর সাদৃশSLেপ আিদX 
কিরয়ােছন। েয েকহ তাঁহািদগেক Kীকার কিরয়ােছ েস ঈZরেক Kীকার কিরয়ােছ। েয েকহ তাঁহােদর আ[ান \িন ]বণ 
কিরয়ােছ েস ঈZেরর ক^ \িন ]বণ কিরয়ােছ, এবং েয েকহ তাঁহােদর /তSােদেশর সতSতার /িত সা_S িদয়ােছ েস Kয়ং 
ঈZেরর সতSতার /িত সা_S িদয়ােছ। ... েয েকহ তাঁহােদর অিবZাস কিরয়ােছ, েস ঈZের অিবZাস কিরয়ােছ। তাঁহােদর 
/েতSেকই ঈZেরর পথ যাহা এই পৃিথবীর সিহত উa রাজSসমূহেক সংযুb কের এবং যাহা সকেলর জনS পৃিথবী ও Kেগ(র 
রাজSসমূেহ তাঁহার সেতSর িনদশ(ন। মানুেষর মেধS তাঁহারা সকেল ঈZেরর /কাশগণ, তাঁহার সেতSর /মাণসমূহ এবং তাঁহার 
েজSািতর িচcসমূহ।”

ঈZেরর ভালবাসা

সৃি�কত ার অবতারগেণর )ান আমােদর .দেয় 0গ ীয় ভালবাসা স4ার কের। 0গ ীয় ে7মই অ9য় সুেখর একমা= উৎস। 
সৃি�কত ার ে7মই আমােদর সৃি�র কারণ। বাহা’উAাB্ বেলেছন-

“েহ মানব স%ান! আিম আমার /াচীন স2ায় এবং আমার অনািদ অন% অিeেf িনিহত িছলাম। আিম েতামার জনS আমার 
ে/ম অনুভব কিরলাম, সুতরাং আিম েতামােক সৃিX কিরলাম এবং েতামােত আমার সাদৃেশSর /িতমূিত( ¯gাপন কিরলাম এবং 
েতামারই জনS আমার সুষমা েসৗiয( /কাশ কিরলাম।”

ঈGর ভালেবেসই আমােদর সৃি� কেরেছন। ঈGর িচরকাল আমােদর ভালেবেসেছন এবং িচরকাল ধেরই ভালবাসেবন, েসই 
কারেণ িতিন কখনই আমােদর িবপেদর েভতর একা অসহায়ভােব থাকেত েদেবন না। বারংবার িতিন আমােদর কােছ 7কািশত হন। 
আবুল-বাহা বেলেছনঃ

“সৃিXকত(ার ে/ম িক পিরমাণ /কািশত হইেতেছ, তাহা ভািবয়া েদখুন। পৃিথবীেত ঈZেরর ভালবাসার িনদশ(নসমূেহর মেধS 
একিট হল তাঁর /কাশগেণর উদয়gলসমূহ। ঐশী /কাশগেণর মাধSেম মানবজািতর /িত িক অপিরসীম ভালবাসা /িতফিলত 
হইেতেছ। তাঁহারা মানবজািতেক পথ েদখাইবার জনS েKkায় আlতSাগ কিরয়ােছন, যাহােত মানব-mদয় পুনরায় জাগিরত হয়
। তাঁহারা nুশেক মািনয়া লইয়ােছন। মানবাlােক সেব(াa মানদেo লইয়া যাইবার জনS তাঁহারা তাঁহােদর অpপিরসর জীবেন 
িনqুর আঘাত এবং বs বাধা-িবপি2র সtুখীন হইয়ােছন।...

“অেনSর সুখ এবং আনi িবধােনর জনS মানবাlার িবরল আlতSােগর /িত ল_S কJন; েদখুন মানুেষর িহতােথ( ওই সকল 
ঈZর-অবতারগণ িক অসvব ঘটনােক সvব কিরয়ােছন, তাঁহারা িনেজেদর চু_ুেকও অেনSর /েয়াজেন উৎসগ( কিরয়ােছন, 
কত কX সহS কিরয়ােছন। তাঁহারা িনয(াতন সহS কিরয়া, িনেজেদর জীবন ও রbেকও দান কিরয়ােছন; িনেজর অিefেক, 
সুখ-KাkiSেক এবং সকল জাগিতক সxদেক মানবজািতর জনS উৎসগ( কিরয়ােছন। এই সকল ঘটনা হইেতই বুঝা যাইেব 
আমােদর /িত তাঁহােদর ভালবাসা িক অসীম। তাঁহােদর েজSািত যিদ না থািকত তাহা হইেল মানবাlা উzল হইত না। 
তাঁহােদর ভালবাসা কতই না কায(কর...ইহাই সৃিXকত(ার ভালবাসার িনদশ(ন ... েসই পরম সেতSর সূয(-রি{।”

ঈGর আমােদর ভালবােসন। িতিন চান আমরাও েযন তাঁেক ভালবািস। বাহা’ঊAাB বেলেছন-

“েহ উaতম দৃেশSর স%ান! আমার িনকট হইেত েতামার মেধS আিম এক আlা গিkত রািখয়ািছ, েযন তুিম আমার একজন 
ব7ু হইেত পার। তেব েকন তুিম আমােক পিরতSাগ কিরয়াছ এবং আমােক বSতীত অপর একজনেক ব7ু িহেসেব অে|ষণ 
কিরয়াছ?”

“ঈZেরর ে/িমক হেত েচXা কেরা! ইহাই বাহা’ই-জীবেনর একমাB উে~শS। ঈZরেক অ%রC সCী িহেসেব পাইেত হইেব। 
তাঁহার ঘিনqতম ব7ুf লাভ কিরেত হইেব-পরম /ভুর অতুলনীয় ে/মধন পাইেত হইেব, কারণ একমাB তাঁহার 
উপিgিতেতই আনেiর পূণ(তা লাভ করা যাইেব। সৃিXকত(ােক ভালবাসার অথ( হইল িবZ-��ােoর জড় এবং সব(জীেব 
ভালবাসা, কারণ সকল িকছুই িবধাতার। সতSিনq বাহা’ই মােBই সব(�ণময় ে/িমক। েস তাহার পিবB mদয় 4ারা সকল 
িকছুেকই বSাকুলভােব ভালবািসেব। েস কখনও কাহােকও ঘৃণা কিরেব না। কাহােকও অব3া কিরেব না-কারণ েস সকেলর 
মুখমoেলই পরম /ভুর মুখাকৃিত েদিখেত িশিখয়ােছ, সকল িকছুর িভতেরই তাঁহার িচc েদিখেত পায়। পরম /ভুর ে/ম 
জািত, ধম(, বণ( বা ে]ণীর সীমােক অিতnম কিরয়া ছািড়েয় যায়।”

[ উUৃিতিট “বাহা’উAাB এW িদ িনউ এরা” নামক পুXক হইেত গৃহীত]
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সৃি�কত ার $িত যিদ আমােদর ভালবাসা থােক, তেবই আমরা মানুষেক ভালবাসেত পারেবা। আবুল-বাহা বেলেছনঃ

“আ�ার সম!য় সাধেনর আদশ( )ারা *েণািদত হইেল তেবই িব2াসীেদর 4দেয় েসই মহাে*ম জাগিরত হয়। ঈ2রীয় :ােনর )ারাই 
েসই ে*ম লাভ করা যায়, েসেহতু মানব 4দেয় ঈ2রীয় ে*মেক মানুষ *িতফিলত েদিখেত পায়, এেক অেনFর আ�ায় ঈ2েরর 
েসৗHয(েক *িতফিলত েদিখেত পায় এবং পারJিরক েযাগসূLিটেক েদিখেত পাইবার ফেল এেক অেনFর ে*েম আকিষ(ত হয়। এই 
ে*েমর )ারাই িবে2র মানুষ একই সমুেNর তরOসম হইেব এবং একই বৃেQর ফলসম হইেব। এই ে*েমই সতFানুভূিত আিসেব 
এবং ইহাই *কৃত একতার মূল িভিR।”

পরম $ভুর আ9ানেক :রণ করঃ

“েহ সRার সSান!
আমােক ভালবাস, েযন আিম েতামােক ভালবািসেত পাির। যিদ তুিম আমােক ভাল না বাস, তেব আমার ে*ম েতামার কােছ েকান 
মেতই েপVিছেব না। েহ ভৃতF ইহা জািনয়া রাখ।”

ধেম(র একW
আমারা বাহা’ই ধেম র িব=াসীগণ অতীেতর সমA ধম েক ঐশী ধম  বেল িব=াস কির। বাহা’ই ধম  Dহণ করার জনF আমােদর ধম  

পিরবত ন করেত হয় না; কারণ আমরা িব=াস কির েয, সৃি�কত ার একিট মাL ধম ই যুেগ যুেগ বারংবার আমােদর কােছ িফের আেস। 
সব যুেগর ধম Oেলােক Pীকার কের িনেয় ঈ=র সRেক  আমােদর িব=াসেক আেরা দৃঢ় কের তুিল। আসেল, ধম েক আমরা TপাUিরত 
কিরিন। বীজ েথেক িশকড় গজায়, েসই িশকড় েথেক শাখা-$শাখাযুY কাZ গজায়, পাতা ধের এবং ফুল ও ফল হয়। বৃ\ িচরকাল 
বৃ\ই থােক। বৃ\ কখনও TপাUিরত হয় না। বৃ\ েকবল বৃি^ পায়। পিৃথবীর িবিভ_ িদগেU সূয  উদয় হেলও সূয  একটাই। সৃি�কত ার 
অবতােরর উদয়bানOেলােক পূব  পুcষগেণর েদখােদিখ মানুষ অd অনুকরেণ এবং অeানতায় আেজা অচ না কের চেলেছ। একই সূয  
যখন অনF েকানা িদগেU উদয় হয়, তখন মানুষ েসই সূয Fেক অPীকার কের এবং িবfাU  হয়। আমরা েসই সূয েক েদখেলই বুঝেত 
পাির েয, েসই একই সূয  পূেব  অনF িদগেU উhল হেয় উেঠিছল।

বাj’াইরা িব=াস কের েয, পূব বত ী সকল অবতারগণ একই েkণীভুY এবং তাঁেদর অিবভ ােবর কারণOেলাও একই। সৃি�কত ার 
আশীষ-বৃ\িটেক বািড়েয় েতালার জনF তাঁরাই িছেলন ঈ=রিনযুY মালী। এই কারেণ, বাহা’ইগণ আমরা একই িব=ােস একতা ব^।

বাহা’উmাj্ িলেখেছনঃ

“সূেয(র কথা িচSা কিরয়া েদখুন। এখন যিদ সূয( বেল, ‘আিম গত কােলর সূয(’, তাহা হইেল সূয( সতF কথাই বিলেব এবং সূয( 
যিদ কােলর অনুZমণেক িচSা কিরয়া বেল েয, েসেতা পুরাতন িদেনর সূয( নেহ, তথািপ েস সতF কথাই বেল, ত[প যিদ বলা 
হয় সম\ িদনও এক ও অিভ^ তাহাও সিঠক এবং সতF। যিদ বলা হয়, নাম এবং সং:া অনুসাের  ইহারা সবাই িভ^ তেব 
তাহাও সতF। যিদও ইহারা সকেলই সমান, তথািপ ইহােদর িভ^ িভ^ সং:া, ইহােদর িনিদ(` এবং িবেশষ চািরিLক aণাবলী 
অনুসােরই অিভিহত করা হইয়া থােক। েসই পরম পিবL আ�ার িবিভ^ *কােরর *কােশর িভতর তাঁহােদর পাথ(কF. পিরবত(ন 
এবং সম!য়ধম(ী একতার কথা িচSা কিরয়া েদখুন, তাহা হইেলই ঈ2রকতৃ(ক সৃ` িবিভ^ নােমর এবং তাঁহােদর aণাবলীর রহসFময় 
পাথ(কF এবং একেWর পেরাQ ইিOতিট বুঝা যাইেব, তাহা হইেলই িনেজর *েeর উRরিট িনেজই খুঁিজয়া পাইেবন েকন েসৗHয(ময় 
অQয় পরমা শিg িবিভ^ সময় িবিভ^ নােম এবং পদবীেত িনেজেক ভূিষত কিরয়ােছন, তাহা বুঝা যাইেব।”

আবার বাহা’উmাj্ আমােদর এ কথাও বুিঝেয়েছন েয, o�া-ে$িরত অবতারগেণর মেধF েকােনা পাথ কF বা িভ_তা েনই। নামানুসাের 
িভ_ হেলও তাঁরা সকেল েসই একই সেতFর $িতিনিধ, তাঁরা সকেলই একই িসংহাসেন বেস আেছন এবং পরম $ভুর অিত িনকেট 
থাকার আনp উপেভাগ কেরন। তাঁেদর সকলেকই িব=াস করার জনF ঈ=র আমােদর আমqণ কেরন, িতিন বেলেছনঃ

“েহ সৃি`কত(ার একেW িব2াসী মানুষ, সাবধান! কখেনা সৃি`কত(ার কারেণ তাঁরই ে*িরত অবতারগেণর িভতর পাথ(কF সৃি` কিরেত 
*লুh হইও না। iগ(ীয় *কােশর িবিভ^ িচjaিল েদিখয়া েযন তাহািদগেক iতk মেন কিরও না। iগ(ীয় একেWর ইহাই যথাথ( 
এবং *কৃত অথ(, যিদ েতামরা এই সতFেক উপলিব কিরেত। অিধকতর িনিmত হও েয, তাঁহােদর জীবেন যাহাই ঘটুক না েকন, 
তাঁহােদর সকেলর কােয(র এবং জীবনধারার মধF িদয়া ঈ2রািদ` ঘটনাসমূহ ঘিটয়া থােক, ভিবষFেত যাহাই *কািশত হউক না েকন, 
ঈ2েরর ইoা এবং উেpশFই তাঁহােদর িভতর িদয়া *িতফিলত হইয়া থােক। েয-েকহ এই সকল *ভু ে*িরত অবতারগেণর মােঝ 
সামানFতম পাথ(কF সৃি` কের, তাঁহােদর বােকF, কােয(, বFবহার ও বাণীেত সামানFতম পাথ(কF কের, েস ঈ2রেকই অিব2াস কের, 
ঈ2েরর িচjসমুহেক অiীকার কের এবং ঈ2েরর ে*িরত দূতগেণর কােয(র *িত িব2াসঘাতকতা কের।”
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ধেম�র পুনারাবৃি'

�িত বছেরই ঋতুর আগমন হেয় থােক। সকল রকম েসৗ3য5ভূিষত হেয় সব5�থম আেস বস9কাল। এরপর <ী>কাল আেস তার 
কৃিষ-সAদ এবং �াচুয5 িনেয়। তারপর অােস শীতকাল, �কৃিত েথেক তার �াচুয5 এবং েজIািতেক হরণ কের েনয় এ ঋতুিট। িকL  
�িতিট শীেতর েশষ �াে9 আবার বসে9র সমাগম MN হয়, তারপর আবার আেস েসই ফসল ফলােনা ঋতুিট। 

�িত �াতঃকােল সূয5 উদয় হেয় ধীের ধীের মধIাS গগেণ উপিTত হয় এবং আবার ধীের ধীের নীেচ েনেম সূয5 অU যায়। পিৃথবীর 
বুক েথেক সূয5 অ9িহ5ত হেল সব িকছুই অVকােরর েভতর ঢাকা পেড় যায়। যখন েকান আেলাই েস অVকার সিরেয় িদেত পাের 
না, তখন আবার েসই েসৗ3য5ময় এবং েজIািতম5য় সূয5 উিদত হয়। িঠক এই রকমই পিৃথবীর ধম5[েলার ে\ে]ও হেয় থােক।

এভােবই সেতIর সূয5 যখন উিদত হয়, তখন এক েজIািতম5য় ‘নতুন িদেনর’ আগমন হয়। সব5] আেলািকত হেয় ওেঠ। অVকার 
কাল েকেট যাবার ফেল সকেলই আনে3 মুখর হেয় ওেঠ। একিট ‘নতুন িদেনর’ আগমন হয় এবং েসই ‘নতুন িদনও’ ধীের ধীের 
একিদন আবার চেল যায়। �িতিট ধেম5ই এমন এক দুঃসময় আেস যখন মানুেষর ৈতির করা কতক[েলা েলৗিকক িশ\ার `ারা েসই 
মহান সতI ঢাকা পেড় যায়। ঈbেরর িশ\ােক মানুষ েযমন ভুেল েযেত থােক, েতমিন তােদর আধIািcক জীবেন অdানতার অVকার 
আেরা েবেড় যায়। মানুষ যখন িনেজেদর ৈতির িশ\ার �চার MN কের এবং ধম5েক িনেজেদর বIিeগত fাথ5িসিgর অনুকুল কের 
ইhামেতা বIাখIা কের, তখনই বুঝেত হেব অdানতার অVকাের পিৃথবী ডুেব েগেছ। সূয5 অU েগেলও, রােতর অVকাের মানুষ েযমন 
মািটর �দীপ বা বািত েkেল অVকারেক আেলািকত কের থােক েতমিন জীবেনর অVকার রাি]েত আমরা িকছু িকছু মহাপুNষ এবং 
সাধক মানুেষর আেলাক েদখেত পাই, তারা ওই মািটর �দীেপর মেতাই িনেজ kেল আমােদর আেলা েদন। এই আেলা[েলাও এেকর 
পর এক িনেভ যায় এবং পিৃথবী আবার গভীর অdানতার অVকাের ঘুিমেয় পেড়। িঠক এই সময় েসই মহাসেতIর সূয5 উmল হেয় 
উেঠ। অতীেত nকৃo, মহাcা বুg, যীM pীq, হযরত মুহrদ (স.) এবং অনIানI অেনেকর েভতেরই েসই ‘সতI-সূয5’ উিদত হেয়িছল
। আজেকর এই অVকার যুেগ, ঈbেরর েজIািত বাহা’উvাw র েভতর িদেয়ই আবার সতI-সূয5 উmল হেয় উেঠেছ। আমােদর েসই 
পুরাতন মািটর �দীপ বা গেল যাওয়া েমামবািতর আেলা িনেয় তৃx থাকার েকান �েয়াজন েনই। সূয5 উmল হেয় উেঠেছ। জােগা, 
েজেগ ওেঠা সবাই। 

বাহা’উvাw্ েঘাষণা কেরেছন:

“সত*ই বিলেতিছ, আিজকার িদেন মানবজািত 3গ�ীয় অ8ীকােরর মুখ েদিখেত পাইেব এবং তাঁহার ক?-িনঃসৃত বাণী Cিনেত 
পাইেব। সৃিEকত�ার আFান Gিন জাHত হইয়ােছ এবং মানবজািতর উপর তাঁহার মুখমJেলর েজ*ািতর ছাপ পিড়য়ােছ। এই আেলার 
সাহােয*ই Mিতিট মানুেষর Pদয় হইেত সকল Mেয়াজনহীন বাক*Qিলেক অপসারণ কিরবার উপযুRতা আনয়ন কর এবং উSুR 
ও পUপাতশূন* মন িদেয় ঈYেরর Mকােশর িচ[Qেলােক তাঁহার উে\েশ*র MমাণQিলেক এবং সৃিEকত�ার েজ*ািতেক ি]র দৃিEেত 
িনরীUণ কিরবার উপযুR কর।”
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�গিতশীল ধম$

আবুল-বাহা বেলনঃ
“সেত'র বীজ হইেতই ধম$বৃ. বািড়য়া উিঠয়ােছ, তাহােত শাখা7িল প9-েশািভত হইয়ােছ, ফুল ফুিটয়ােছ, ফল ধিরয়ােছ। িকছুকাল 
পের এই বৃ.ই .য় �াC হয়। প9 ঝিরয়া যায়, বৃ.িট জীণ$ এবং ফলশূন' হইয়া পেড়। মানুষ যিদ এই পুরাতন বৃ.েক আঁকড়াইয়া 
থােক এবং জীবনীশিO আেছ বিলয়া দাবী কের, তেব তাহা সPত হইেব না, পুরাতন বৃে. অতুলনীয় ফল ফিলেব এবং বৃ.িট 
অনRকাল বাঁিচয়া থািকেব, বলাও সPত নেহ। মানব-Uদেয় েসই মহান সেত'র বীজেক পুনরায় েরাপণ করা কত$ব', যাহােত েসই 
বীজ হইেত নুতন বৃ. জV Wহণ কের এবং তাহার Xগ$ীয় ফল Yারা জগত সংসারেক সেতজ কিরযা েদয়। ইহা হইেত বুঝা যায় 
েয, বত$মান ধম$ িবমুখ মানবজািতেক এক করা যাইেব, অনুকরণ ি�য়তা দূর হইেব এবং বাZেব িব[-\াতৃ] ^ািপত হইেব। মানুেষর 
মােঝ যু_ এবং Yে`র অবসান ঘিটেব; সকেলই সৃিcকত$ার েসবক িহেসেব পুনরায় িমিলত হইেব।...”

ধম) এক আধ,াি.ক িবদ,ালয়, েযখােন মানুষ 6গ)ীয় িশ:ায় েদহ এবং আ.ার =গিতর ?ান লাভ কের। ঈCর 6য়ং এই 
ধম)-িবদ,ালেয়র =িতFাতা। েযসব মানব সHান জীবেন =গিত এবং সুেখর সJান করেব, তােদর এ িবদ,ালেয় িশ:া Kহণ করেতই হেব। 
=থেম এ িবদ,ালেয়র =থম েNণীেত =েবশ করেত হেব, েসখােন িশ:ক পরম আদের ছাQেক অ, আ, ক, খ এবং =াথিমক পাঠ িদেয় 
থােকন। িশ:েকর দয়ায় এবং যেT যখন আমােদর মন যেথU পিরমােণ উWত হয়, তখন আমােদর িXতীয় েNণীেত পাঠােনা হয়, েসখােন 
আর একজন িশ:ক, পূব)বতী িশ:েকর িশ:ার ওপর িনভ)র কেরই নতুন পাঠ িদেয় থােকন এবং িকছু নতুন ত[ এবং নতুন তথ,ও 
িশ:া িদেয় থােকন। এ িবদ,ালেয়র িবিভW িশ:েকর িশ:ায় আমােদর েদহ ও মন পিরপ\ হেয় ওেঠ।

এ িবদ,ালেয়র িবিভW েNণীর িশ:কগণ েয এেক অেন,র েচেয় ভােলা, এ কথা িক আমরা বলেত পাির? =থম েNণীর িশ:ক 
মেহাদয়েক ভালেবেসিছলাম বেলই িক আমরা িXতীয় েNণীর িশ:ক মেহাদয়েক অপছ_ করেত পারেবা? এ কথা িক আমরা বলেত পারেবা 
েয, =থম েNণীর িশ:া িXতীয় েNণীর িশ:ার েচেয় অেনক ভােলা? এ কথা েকােনা মেতই বলা যায় না। িভW িভW েNণী সমূহ একই 
িবদ,ালেয়র। িবিভW েNণীেত একই িশ:াপ`িত Xারা িশ:া েদওয়া হেয় থােক, আমােদর বয়স, কাল এবং :মতা অনুসােরই িবিভW 
েNণীেত িবিভW =কােরর ?ান লাভ কির। আমােদর বয়স যখন ছ’বছর িছল, তখন আমােদর িশ:া Kহণ করবার  :মতাও িছল অেনক  
কম, েস-জন, এই িবদ,ালেয়র ?ানী =িতFাতা িশ:কেদর িনেদ)শ িদেয়িছেলন েয, যতখািন ?ান আমরা Kহণ করেত পারব, িঠক ততখািন 
?ােনর িশ:াই েযন আমরা লাভ করেত পাির। েয বয়েস, েয েNণীেত, েয িশ:া আমরা লাভ কেরিছ েসই িশ:াই আমােদর েNF িশ:া
। =থম  েNণীেতই যিদ আমােদর তৃতীয় েNণীর িশ:া েদওয়া হেতা, তেব আমােদর িশ:ার েকােনাই উWিত সbব হেতা না। এই অবcািট 
ধেম)র ে:েQও সত,। ঈCর এক এবং তাঁর ধম)-িশ:া েকfও এক। িবিভW বয়েস আমােদরই িশ:া Kহণ :মতা িবিভW =কােরর হেয় 
থােক।

সৃিUকত)ার অবতারগণই আমােদর পরম িশ:ক, আমােদর ?ানী িশ:ক। সৃিUকত)ার রাজেg আমােদর অKগিতর জেন, সাহায, করাই 
তাঁেদর সকেলরই একমাQ উেhশ,। িকi মানুষ যুেগ যুেগ উWত হেj এবং সেk সেk তােদর :মতাlেলারও পিরবত)ন ঘটেছ। যুেগ যুেগ 
অবতারগেণর েভতর িদেয় পরম =ভু েয =গিতর ৈবoিবক ধারা সংঘিটত কেরেছন, েসই ৈবoিবক ?ানেক জানেত হেব। এই 6গ)ীয় 
িবদ,ালেয়র েকােনা েNণীর একজন িশ:কেক ভালেবেসিছ বেলই েয েসই েNণী েছেড় অন, েNণীেত যােবা না, এমন অবcা আমরা 
িকছুেতই হেত েদব না। িশ:কেক ভালেবেস, qাস েছেড় না যাওয়াটা িশ:েকর =িত =কৃত ভালবাসা নয় বরং িশ:ক তােত দুঃিখত 
হেবন। িতিন চান েয, আমরা েযন আেরা ওপেরর েNণীেত িগেয় পরবত)ী িশ:েকর কােছ িশ:া Kহণ কির। এর মােন এই নয় েয, এক 
িশ:ক অেপ:া অন, িশ:েকর ?ান কম। না, সকল িশ:েকরই ?ােনর সীমা সমপিরমাণ। তাঁরা সকেলই সমান ?ানী এবং ৈবিশU,পূণ)
। িবিভW সমেয় আমােদর =েয়াজন অনুসাের ?ানটুকু িদেত পােরন বেলই তাঁরা বুি`মান। িকi তাঁরা এই িনrয়তা িদেয় যান েয, তাঁেদর 
পথেক একাHভােব অনুসরণ করেল তেবই আমােদর কােছ আর একজন িশ:ক আসেবন, িযিন আমােদর আেরা অKগিতর িদেক িনেয় 
েযেত সাহায, করেবন। পরবত)ী িশ:ক আমােদর পূব)বত)ী িশ:েকর িশ:াদান :মতার এবং তাঁর ?ান িবতরেণর =শংসা কেরন। এভােবই 
আমরা েদখেত পাই, সৃিUকত)ার অবতারগণ পূব)বত)ী অবতারগেণর =শংসা কের েগেছন এবং শপথ কের েগেছন েয, পরবত)ীকােল আবার 
েকােনা িশ:ক এেস মানবজািতর ?ানেক আেরা এিগেয় িনেয় যােবন। 

সৃিUকত)ার ধম)-িবদ,ালেয় আমােদর েকউ যিদ িশ:া Kহণকােল তার অKগিত বJ কের েদয়, তেব তার জীবেন সাফল, আেস না, 
সব িকছুই ব,থ) হেয় যায়; িকi েয =ভূ =কােশর অKগিতর এবং ?ােন িবCাস কের, েস িনেজেক এমনভােব =uত কের যােত েস 
বত)মান যুেগর ৈদব?ানী িশ:েকর কােছ অিধকতর ?ান ভাvার লাভ করেত পাের।
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বাহা’উ�া�্ িশিখেয়েছন েয, সকল ধেম1রই মূল িভি6 এক। িবদ:ালেয়র সকল  ে;ণীেতই সব েশখােনা হয়, সত:বাদী এবং দয়ালু 
হেত েশখােনা হয়। এক ে;ণী েথেক উBতর ে;ণীেত চেল েগেলও এই মূল তFGেলার েকােনা পিরবত1ন ঘেট না। Kথম, িLতীয় িকংবা 
তৃতীয় ে;ণীেতই েহাক, সব1Nই এই Oগ1ীয় Gণাবলীেক  Kশংসাই করা হয়। কারণ এGেলা যুগ যুগ ধের সত:, অনQ সত:। এGেলাই 
মূলিভি6। িকR েকবলমাN িভি6ই সব নয়। িবিভS যুেগ আমােদর Kেয়াজন অনুসাের এই িভি6র ওপেরই আমােদর িকছু গেড় তুলেত 
হয়। ঈXেরর ধম1Gেলাও িঠক তাই কের। অপিরবত1নশীল অনQ সেত:র িভি6র ওপর তারা ধােপ ধােপ মানুেষর বৃি[র \র অনুসাের 
তােদর ]ান এবং ^মতােক বাড়ােত থােকন। তাঁরা পূব1বত1ী অবতারগেণর িশ^ার ওপর িভি6 কেরই িশ^া িদেয় থােকন, েযমন উঁচু `ােশ 
েয ‘বীজগিণত’ আমরা িশিখ, তার িভি6টা ৈশশেব Kাথিমক অংক েশখার সময় আমরা িশেখ থািক।

 
আমরা আজ মনুষ: শিbর এক নতুন পয1ােয় বসবাস করিছ, অতীত যুেগর েচেয় বত1মােন আমােদর শিb এবং মতা অেনক েবশী। 

িবগত যুেগর অবতারগণেক ধন:বাদ (কারণ তাঁরা এই নবযুেগর ঈXরর মুখপাN (বাহা’উ�া�্’র েভতর িদেয় K]া লাভ করবার জন: 
আমােদর Kdত কের েগেছন। 

বাহা’উ�া�্ আমােদর সৃিeকত1ার একf, ধেম1র একf এবং মানবজািতর একf িশা িদেয়েছন। িতিন অতীেতর সকল অবতারগেণর 
Kশংসা কের েদিখেয়েছন েয, তাঁরা সকেলই একই আনg-সংবাদ িদেয় েগেছন, কােলর Kেয়াজেন তাঁেদর িKয় ঈXেরর Kিতiত ব:িb 
আসেবন। অবতারেfর Oণ1jিনথ বাহা’উ�া�্র মাধ:েমই jিথত হেয়েছ। েসিট এক অপূব1 কািহনী।

ঈ�েরর �কাশ

#কৃ%

lকৃm সৃিeকত1ার দূত িছেলন। তাঁর বাণী িছল েKেমর বাণী। lকৃেmর জn হেয়িছল কারাগাের। এই িচo Lারাই আমরা বুঝেত পাির 
েয, আমরা সকেল আিমেfর করাগাের জnjহণ কেরিছ। অেলৗিককভােব lকৃm এই কারাগার েথেক েবিরেয় েযেত েপেরিছেলন। আমরাও 
যিদ সৎ হবার েচeা কির, ঈXরািভমুখী হবার েচeা কির, তেব আমরাও আমােদর আিমেfর কারাগার েথেক মুিb পাব। 

অন:ান: অবতারগেণর মেতা lকৃmেকও দুe শিbর সsুখীন হেত হেয়েছ। িতিন দুেeর সেt Lেu জয়লাভ কেরেছন। দুe যতই 
শিbশালী েহাক না েকন, সেত:র জয় সকল সমেয়ই সvব হেয়েছ। 

lকৃm Lারকার রাজা হেয়িছেলন-Lারকার এক অথ1 ^ুwLার। িতিন Oয়ং ঈXেরর সব1]ােনর Lার Oxপ িছেলন। তাঁর িশ^া িছল 
মানুেষর কল:ােণর জন:। িকR হায়! মানুষ েসই িশ^ােক পিরত:াগ কেরেছ।

মানুেষরা তাঁেক বুঝেত পােরিন বেল lকৃm দুঃিখত িছেলন। িতিন অিভেযাগ কেরিছেলন েয, মানুেষর েদহxপ ধারণ কের িতিন অবতীণ1 
হেয়েছন বেলই মানুষ তাঁেক িবXাস করেলা না, ঈXর এবং অবতার স{েক1 মানুেষর িনেজেদর পছgমেতা নানা রকম ধারণা িছল। 
েসইেহতু, যখন lকৃm িনেজেক সৃিeকত1ার অবতার বেল দাবী করেলন, তখন মানুষ তাঁর দাবীেক নাকচ কের িদল। তাই lকৃm গীতায় 
বেলেছন ঃ

“অবজানি+ মাং মূঢ়া মানুষীং তনূমাি4ত5।
পরং ভাবমজানে+া মম ভূতমেহ�র5”॥

                       (গীতা-৯, ১১)
অথ<াৎ (“িবি?@িচB হইয়া মূঢ় (বEিFগণ) সব<ভূেতর মহান �ভূKেপ আমার পরম তM না বুিঝেত পািরয়া মনুষEেদহধারী িহেসেব 
আমােক অবQা কের।”
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এমন িক, �কৃে#র ি%য় িশষ) অজু.নও তাঁর 3গ.ীয় 6মতােক বুঝেত পােরন িন। অজু.ন িব;াস করেত পােরন িন েয, মানব 
েদহ-মিBের %ভূ সEার আসন %িতিGত হেত পাের। বলা হেয়েছ েয, অজু.নেক তাঁর শিJর %িত এবং তাঁর %িত িব;াস আনবার জন) 
�কৃ#েক েদহ পিরবত.ন কের ঈ;েরর Mপ ধারণ করেত হেয়িছল। এ ঘটনা েথেক েবাঝা যায় েয, অজু.ন �কৃ#েক 3গ.ীয় %কাশ বেল 
িব;াস করবার আেগই �কৃ# িনেজই তাঁর আিTক ঐ;য. এবং িবভূিত েদিখেয় অজু.নেক বুঝােত সাহায) কেরিছেলন। েয মুহূেত. অজু.ন 
%ভুর আেদশ পালন কের অW Xহণ করেলন, েসই মুহূত. েথেকই কুYে6েZ যুে[র েমাড় ঘুের েগল।

আপনারা জােনন েয, এ যু[ সৎ এবং অসৎ এর মােঝ যু[ িছল। পা^বেদর _ািত ভাই েকৗরবরাই এ যু[ aY কের। পা^বগেণর 
মেধ) েbG বীর অজু.ন �কৃ# cারা পিরচািলত হেয় অ_ানতার ৈসন)বািহনীর িবYে[ যু[ করেত এিগেয় েগেলন। �কৃ# িছেলন অজু.েনর 
সারথী। িকf যু[ে6েZ দাঁিড়েয় অজু.ন িনেজর আTীয়-3জেনর সেg যু[ করেত চাইেলন না। অজু.েনর ি%য়তম বhুরা, িশ6েকরা সকেলই 
েকৗরব বািহনীর সেg রেয়েছন। অজু.ন তার অW নািমেয় েরেখ �কৃে#র সেg তক.যুে[ %বৃE হেলন। �কৃ# তখন অজু.নেক তাঁর কােছ 
আTসমপ.ণ কের তাঁেক অনুসরণ করেত বলেলন। 

অবতারেক যখন আমরা খুঁেজ পাই এবং তাঁর িব;াসেক জিড়েয় ধির; তখন আমােদর উিচত তাঁেদর আেদশও %িতপালন করা। 
�কৃ# গীতায় এ িশ6াই িদেয়েছনঃ

“েচতসা সব!কম!ািণ মিয় সংন)স) মৎপরঃ।
বুি0েযাগমুপাি4ত) মি56ঃ সততং ভব॥”
                    (গীতা-১৮,৫৭)

অথ.াৎ-“(অতএব) িবেবক বুি= >ারা সকল কম! আমােত সমপ!ণ কিরয়া মৎপরায়ণ হও এবং বুি=েযাগ আ4য় কিরয়া সতত আমােত 
িচ6 সমপ!ণ কর।”

�কৃ# িছেলন শািrর 3গ.ভূিম। িতিন আমােদরেক তাঁর কােছ এইভােব েডেকেছনঃ
 

“সব!ধম!াD পিরত)াজ) মােমকং শরণং Gজ। 
অহং Hাং সব!পােপেভ)া েমাIিয়ষ)ািম মা Kচঃ॥”
                      (গীতা-১৮, ৬৬)

অথ.াৎ- “সমL ধম!ানুMান পিরত)াগ কিরয়া একমাN আমার শরণাপO হও, আিম েতামােক সকল পাপ হইেত িবমুR কিরব; তুিম 
েশাকাকুল হইও না।”

কৃ#াবতার মানুেষর জন) এক নব সংuৃিত এেনিছেলন। পাপ এবং দুঃখ েথেক িতিন মানুষেক মুিJ িদেয়িছেলন। িতিন তাঁর অনুগামীেদর 
িনvয় কের বেল েগেছন েয, ভিবষ)েত তাঁর কাজwেলা করার জন) আবার ঈ;র %কািশত হেবন। পিৃথবীর িবxাr মানুষেক সৃিyকত.ার 
েসাজা পেথ পিরচািলত করবার জন) িতিন বেলেছন ঃ

“যদা যদা িহ ধম!স) Uািনভ!বিত ভারত।
অভূWানমধম!স) তদাXানং সৃজাম)হZ॥
পিরNাণায় সাধুনাং িবনাশায় চ দু[ৃতাম।
ধম!সং\াপনাথ!ায় স^বািম যুেগ যুেগ॥

                   (গীতা-৮-৭, ৮)

অথ!াৎ-“েহ ভারত! যখন ধেম!র হািন হয় এবং অধেম!র উWান হয়, তখনই আিম িনজ মূিত! ধারণ কির। সাধুগেণর পিরNাণ ও 
দু[ৃতেদর িবনাশ এবং ধেম!র সং\াপেনর জন)ই আিম যুেগ যুেগ অবতীণ! হই।”

�কৃে#র মহা %িত_া িকভােব সত) হেয় উেঠেছ, তা আমরা পরবত.ী অধ)ায়wেলােত েদখেত পাব।
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বু�

িহমালয় পব#েতর এক রাজ পিরবাের মহা*া বু, জš§-হণ কেরন। তাঁর ৈশশবকােল অিসতা নােম এক তপ6ী রাজ 8াসােদ 
এেসিছেলন। ঈ<র-ে8িমক অিসতা বুে,র িপতা রাজােক এক ?ভ সংবাদ েশানােলন। িতিন জানােলন েয, তাঁর পDু একিদন 
মানবজািতর Dাণকত#া হেবন।

বু, তখন ‘রাজকুমার েগৗতম’ নােম পিরিচত িছেলন। রাজা ি8য় পুেDর জনI সকল 8কার সুখ এবং আনেKর বIবLা কের 
িদেয়িছেলন। িতিন েগৗতমেক সব#Mণ সNO নৃপিত কের তুলেত েচেয়িছেলন। িকQ েগৗতম েদখেলন েকবলমাD জাগিতক সুখই 
শািSর পথ নয়। িতিন একিদন এক বৃ,েক েদখেলন, পের এক দুঃL বIিVেক ও একিদন এক মৃত বIিVেক েদখেলন। এেত তাঁর 
মেন হেলা েয, মানুষ দুঃখ, কY ও মৃতুIর অধীন। েস-জনI িতিন [দয়\ম করেলন েয, আধIাি*ক আনKই মানুষেক 8কৃত সুখ 
িদেত পাের। িতিন তাঁর ]ী, পুD, পিরজন তIাগ কের সতIানুস^ােন েবিরেয় েগেলন। 8থেম িতিন সুদূর জ\েল িগেয় 8েবশ করেলন 
এবং আহার তIাগ করেলন, সকল 8কার সুখ-6া`KIেক পিরহার করেলন। িকQ এেত েকােন ফল হেলা না। কারণ শরীর দুব#ল 
হেয় পড়েল মানিসক শিVও দুব#ল হেয় পেড়। তখন িতিন েবািধবৃেcর নীেচ সাধনায় বসেলন এবং েসখােনই িতিন িসি, লাভ 
করেলন। েসিদন েথেকই িতিন ‘বু,’ নােম পিরিচত হেয় জগত-সংসাের মানুষেক কY এবং দুঃখ েথেক বাঁচাবার জনI তাঁর মহান 
অিভযান ?d করেলন। িতিন মানুেষর আ*ােক এবং মনেক পিবD করেত বলেলন, েলাভ এবং অসৎ ভাব তIাগ করেত উপেদশ 
িদেলন এবং মানুষেক অনুভব করেত বলেলন েয, এ পিৃথবী কY এবং দুঃেখর সংসার, এখােন সবাইেক এমনভােব 8gত হেত 
হেব, যার ফেল সকেল অনSকাল ধের আধIি*ক আনK এবং সুখ লাভ করেত পাের।

আমােদর জনI মহা*া বু, িনেজর 6গ#ীয় জীবনেকই তাঁহার উপেদেশর উদাহরণ কের তুলেলন। েবািধবৃেcর নীেচ যখন িতিন 
সাধনায় মh িছেলন, তখন মার নােম এক পাপী বু,েক িবে<র ধন-েদৗলত এবং ৈদিহক সুেখর িদেক 8লুব করার েচYা করেলা। 
িকQ সাধনায় িস, মহা*া বু,েক পাপ-শিV 8লুব করেত পারেলা না। তখন িতিন আধIাি*ক শিVেত শিVশালী হেয় উেঠেছন।

বু,েদব তাঁর অপূব# িশcার kারা পিৃথবীর িবিভO জািতর েকািট েকািট মানুষেক আ*ার পিরDাণ লােভর জনI সাহাযI কেরেছন।

বুে,র সমেয় ভারতবেষ# মানুষ সৃিYকত#ার নােম এক দল অপর দেলর সে\ মারামাির করিছল। তারা িনেজরাই িনেজেদর জনI 
এক একটা ঈ<র এবং ঈ<রী বা েদবেদবী সৃিY কের িনেয়িছল। িতিন জানেতন েয, েকবলমাD 6গ#ীয় 8কােশর েভতর িদেয়ই পরম 
8ভুর কােছ েপmছােনা যায়। িতিন ঈ<েরর একজন অবতার িছেলন, েস জনIই িতিন চানিন েয, মানুষ সৃিYকত#ার নাম িনেয় 
িনেজেদর মেধI মারামাির কdক। কারণ েবািধnােনর মধI িদেয় সৃিYকত#ােক জানা ছাড়া েকােনা উপায় িছল না। বু, মানব জািতর 
মহাnানী Md িছেলন। মানুেষর মেধI সৃিYকত#ােক িনেয় িববাদ িবঃসoাদেক এিড়েয় যাবার জনIই িতিন সৃিYকত#ার সNেক# 
সাধারণতঃ নীরব থাকেতন এবং সকলেক তাঁর কােছ ডাকেতন, কারণ িতিনই িছেলন েসই মহাসেতIর 8কাশ। সৃিYকত#ার নােম বা 
বেণ#র নােম বqধা-িবভV েকািট েকািট মানুষেদর িতিন এভােবই সিrিলত কেরিছেলন। মহা*া বু, বেলেছনঃ

 
“েকহ $া&ণ  হইয়া জ+,হণ কের না, েকহ 12 হইয়াও জ+,হণ কের না। আপন আপন কেম8র 9ারাই মানুষ $া&ণ বা 
12 হয়।”

মহা*া বুে,র অনুগামীেদর মেধI ভয় িছল েয, বু,েদেবর িতেরাধােনর পর সৃিYকত#ার কায# েবাধ হয় ব^ হেয় যােব, তাই 
িতেরাধােনর িকছুকাল পূেব# িতিন তাঁর অনুগামীেদর কােছ 8িতnা কের বেলিছেলনঃ

‘‘পৃিথবীেত আিমই @থম বু� আিস নাই, আবার আিম েশষ বু�ও নই। সময় হইেল পৃিথবীেত আর এক বুে�র আিবভ8াব 
হইেব। িতিন পিবF, িতিন পরম িস� আেলাক@াG, িনব8াণ-Iান 9ারা ভূিষত হইেবন, িতিন মKলদায়ক হইেবন। েসই বু� 
িবMIানী হইেবন, িতিন মানব জািতর অতুলনীয় েনতা হইেবন এবং েদবদূত ও মানবজািতর PQ হইেবন। আিম েতামােদর 
েয িশSা @দান কিরয়ািছÑেসই অনU এবং অSয় সেতVর িশSাই িতিনও েতামােদর @দান কিরেবন। িতিন েতামােদর কােছ 
এই ধম8ই @চার কিরেবন, যাহার @ারY হইেত চুড়াU সীমা পয8U মহৎ হইেব, এই ধেম8র আ\ায় এবং বাণীেত লSV]ানও 
মহৎ হইয়া উিঠেব। আিম এখন েযaপ ধম8জীবন @চার কিরেতিছ, িঠক এইভােবই িতিনও এক িনbলb এবং পিবF ধম8জীবন 
@চার কিরেবন। তখন সহc সহc অনুগামী তাঁহােক অনুসরণ কিরেব যিদও আমার অনুগামী বf শত শত থািকেব।”

৯



মহা�া বুে"র এই &িত)া *েন ধম-াবল/ীরা আশার আেলা েদখেত েপেলন, তােদর ভরসা হেলা েয, পিৃথবীেত তারা িনঃস> 
হেবন না, আরও একজন েজBািতম-য় বু" তােদর পথ-িনেদ-েশর জনB আিবভূ-ত হেবন। বু"েদব পরমানেG আজ অনI Jেগ- বসবাস 
করেছন এবং েদখেত পােNন েয, Jগ-ীয় েজBািত-‘বাহা’উPাQ্’র েভতর িদেয়ই তাঁর &িত)া সতB হেয় উেঠেছ।

মুসা

বU দুর েদেশ এক সময় এক দল Vীতদাস বU কেW, দুঃেখ, পীড়েন এবং অতBাচাের জীবন কাটািNল। তােদর ‘ই[াইেলর 
সIান’ বলা হেতা। পরম পরাVাI িমসর-স\ােটর অধীেন এরা Vীতদােসর জীবন যাপন করেতা। এই েলােকরা অনB এক েদেশর 
অিধবাসী িছল, েয েদশেক এখন ই[াইল বলা হয়, িক] তােদর িনেজেদর েদশ েথেক তােদরেক েজার কের ধের আনা হেয়িছল। 
এই িনপীিড়ত মানবা�ােক বাঁচাবার জনB সৃিWকত-ার-অবতার আিবভ-ােবর &েয়াজন হেলা। এই মানুষ_েলােক কW এবং পীড়ন েথেক 
মুি` েদবার জনB মুসা (আঃ)-র ওপর &তBােদশ অবতীণ- হেলা। একাকী হযরত মুসােক dংস করার সব রকম শি`ই িছল 
িমসর-স\ােটর; িক] সৃিWকত-ার-অবতার এমনই অতুলনীয় শি`র আধাের ভূিষত হেয় আিবভূ-ত হন েয, অনB েকােনা শি` তাঁেক 
পরািজত করেত পাের না। স>ীহীন এবং একাকী মূসা এই Vীতদাস সfদায়েক Jগ-ীয় রােজBর আনG সংবাদ েদওয়ার জনB 
েজেগ উঠেলন।

মুসা (আঃ) িনেজেক সৃিWকত-ার অবতার বেল েঘাষণা করার সে> সে> ‘ই[াইেলর সIানগণ’ বুঝেত পারেলা েয, তােদর 
দুঃখ-কেWর অবসান হেলা। তারা হযরত মুসােক অনুসরণ করেলা। ই[াইেলর পূণBভূিমেত িফের এেস তারা এক নতুন জীবনযাjা 
*k করেলা। িমসর-স\াট সমl শি` &েয়াগ কেরও তােদর বাধা িদেত পারেলন না। িতিন তখন তাঁর ৈসনBবািহনী িনেয় এিগেয় 
এেলন, তখন তারা েলািহত সাগের (নীলনদ) ডুেব মরেলা।

ঈpেরর বােকBর qারা ‘ই[াইেলর সIানেদর’ জীবেন এক rপাIর ঘেট েগল। Vীতাদাস হেলও এরাই এক ঐpয-শালী রাজB 
&িতtা কের েফলেলা। এরাই মানবজািতর মহান _k হেয় ওঠেলা একিদন। অনBানB বU েদেশর দাশ-িনক এবং িশuকগণ হযরত 
মুসার এই িশষBবৃেGর কােছ )ান vহণ করার জনB আসেতন। ঈpেরর অবতারগেণর েভতর িদেয় পরম &ভূর আগমন আমােদর 
জনB েকবল সুখ-JাNGBই আেন না, িতিন আেরা েদন আমােদর )ান এবং &)ার উৎস।

মুসা (আঃ) তাঁর িশuা_েলােক সংিux কের ১০িট িবধােন পিরণত কেরেছন। এই িবধান_েলা অপূব- এবং সুGর। অনB 
সবিকছু অেপuা একমাj ঈpরেকই ভালবাসেত বেলেছন িতিন, িপতা-মাতার কথা *েন তাঁেদর বাধB হেত এবং তাঁেদর ভালবাসেত 
বেলেছন। অপেরর ধন অপহরন করেত িনেষধ কেরিছেলন এবং মানুষেক আঘাত করেতও  িনেষধ কেরেছন। পিবj এবং পিরN{ 
থাকেত এবং সদা সতBবাদী হেত বেলেছন। এই সুGর উপেদশ েদওয়া ছাড়াও িতিন তাঁর অনুুগামীেদর কােছ শপথ কের বেলিছেলন 
েয, উপযু` সমেয় জনম|লীর &ভুর আিবভ-াব হেব এবং িতিনই সবাইেক কW এবং দুঃখ হেত রuা করেবন। িতিন &িত)া 
কেরিছেলন েয, েসই জনম|লীর &ভুর আিবভাব হেল ‘ই[াইেলর সIানগণ’ যুগ যুগ বUধা-িবভ` থাকার পর পুনরায় এই 
মহাপূণ-ভূিমেত িফের আসেব এবং তােদর িপতৃ-ভূিমেত িমিলত হেব। জনম}লীর &ভুর আগমন হেয়েছ। 

বাহা’উPাQ েঘাষণা কেরেছন েয, অতীেতর পিবj  !"েলােত অ>ীকার করা সৃিWকত-ার ‘িদনিট’ এেস েগেছ। িতিন মুসা 
(আঃ)-এর অনুগামীেদর কােছ এক আনGবাত-া িদেলন েয, েসই বU েঘািষত শপথ পূণ- হেয়েছ। বU যুগ ধের, বUধা-িবভ` 
ইUদীরা অসহB কW, দুঃখ ও হীনতা সহB করার পর অনBানB েদশ েথেক বত-মােন এই মহাপূণBভুিমেত একিjত হেয়েছ। আজ 
তারা িনেজেদর জনB একিট পথৃক ‘বাসভূিম’ &িতtা কেরেছ, এই নতুন েদেশর নাম হেN ‘ই[াইল’। মুসা (আঃ)-এর বাকB 
অনুসাের, তাঁর &িত)া পূরণ হেব-যখন জনম|লীর &ভু পিৃথবীেত িবচারেকর িসংহাসেন বসেবন। যখন ইUদীরা েদখেলা েয, তারা 
আবার এই পূণBভূিমেত িমিলত হেলা তখন তােদর অেনেকই বুঝেত পারেলা েয, তাঁর &িত)া অনুসাের জনম|লীর &ভুর আগমন 
হেয়েছ। কারণ জনম|লীর &ভুর আিবভ-াব না হেল ইUদীেদর পুনিম-লন স~ব হেতা না।

িবp বাহা’ই সমােজ বU ইUদী েযাগ িদেয়েছন। তাঁরা িবpাস কেরন েয, বাহা’উPাQ্ েসই &িত�ত মহাপুkষ।
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জেরায়া�ার

�গ�ীয় িদক-িনেদ�শনার আেলা সব�দাই মানব মেনামি/েরর 0দেয় 12িলত। আমােদর 1িত দয়াময় ঈ6র এর মমতা ও ক9ণা  
অসীম, িতিন কখেনাই আমােদর অ>কােরর মােঝ েছেড় যাযনিন এবং ভিবষGেতও যােবন না।

জেরায়াIার িছেলন এমন এক উ2ল আেলাকবিত�কা িযিন পিLম এিশয়ার িবশাল এলাকায় েলাকেদর আেলািকত কের 
তুেলিছেলন। িতিনও NকৃP, মহাRা বুS এবং হযরত মুসার নGায় এক নতুন সভGতা িনম�াণ কেরিছেলন যা শতাবীর পর শতাবী 
Uািয়V লাভ কেরিছল। 

এখনও ভারেত �W সংখGক িকX ঈ6র-ি1য় এবং 1গিতশীল এক সমাজ রেয়েছ। যারা হেY জেরায়ােZর অনুসারী এবং 
তারা পাস�ী িহেসেব পিরিচত। 

1থাগত িব6াস মেত, বত�মান ইরান েদেশর উ]র-1িLম অ^েল িতিন জ_`হণ কেরিছেলন। তাঁর মাতা-িপতার পিরবার েবশ 
সbাc িহসােব খGাত িছল। তাঁর আবাস গৃেহ সকল আরাম-আেয়শ এর বGবUা িছল এবং তােদর সু/র বাসগৃহিট একিট eেদর 
িকনারায় অবিUত িছল। িতিন তখনকার সমেয় সাধারণ এবং 1চিলত িশgা `হণ কেরন এবং িবেশষ কের িতিন িকভােব একজন 
ভােলা কৃষক হওয়া যায় েসই িবষয়িটও রh কেরিছেলন। িতিনও মহাRা বুেSর নGায় েছাটেবলা েথেক িশেখিছেলন েয, এই 
পিৃথবীেত আমােদর জীবন হেY gণUায়ী এবং এিটর েতমন i9V েনই। যার ফেল িতিন গৃেহর সকল আরাম-আেয়শেক তGাগ 
কের সতG অনুস>ােনর জনG উচু পবেত�র iহায় িগেয় আkয় `হণ কেরন। েসখােন 1াথ�না ও ধGােন মl কের রােখন িনেজেক। 
দশ বছর পর যখন তাঁর বয়স িmশ বছের উ]�ীণ তখন িতিন তাঁরই জনগেণর মােঝ িফের আেসন এক আন/ময় েঘাষণা িনেয়। 
েসই েঘাষণার আন/ময় oভ-সংবাদিট িছল- িতিন হেYন তখন মেহা]ম স]া “আpরামাজদা” এর বাত�া বাহক। িতিন oভ 
সংবাদ িদেলন েয, আমােদর জনG িচরcন জীবন রিgত আেছ। িতিন েলাকেদরেক িতনিট িনয়মনীিত পালেনর জনG আqান 
জানােলন এবং তা হেY, ভােলা িচcা-েচতনা, ভােলা কম� এবং ভােলা কথা। িতিন িব6াস করেতন েয, ভােলা এবং ম/ সব�দা 
পরrেরর সােথ যুেS িলh এবং িতিন বলেতন েয, আpরামাজদা অথ�াৎ ঈ6র পিরেশেষ অবশGই আহিরমন অথ�াৎ দুIেক tংস 
কের। এছাড়াও িতিন েকােনা একজেনর 1াতGািহক জীবেনর জনG িকছু সংখGক িশgা 1দান কেরেছন। এবং িবেশষ েজার িদেয়েছন 
েদহ, আRা ও গৃেহর পিরuার পিরYvতা বজায় রাখার জনG। 

জেরায়াIােরর পূেব� এবং পরবত�ীেত েয সকল ঈ6েরর বাত�াবাহক এেসিছেলন এবং তােদরেক েযভােব তখনকার েলােকরা 
1তGাখGান কেরিছল িঠক একইভােব উনােকও েসই সমােজর েলােকরা `হণ কেরনিন। িতিন তাঁরই পিবm �� ‘আেবyায়’ 
অনুতােপর সিহত উেzখ কেরেছন, “আিম েকাথায় েযেত পাির? েনতারা এবং সbাc েলােকরা আমােক িনগৃহীত কেরেছ। এমনিক 
কৃষেকরাও আমার েথেক মুখ িফিরেয় িনেY। এমন পিরিUেত আিম িকভােব ওই সকল েলাকেদর সােথ আন/িচে] থাকেত পাির। 
যিদও তারা িমথGােক অবল|ন কের আেছ এবং আমােদর জনগণেক শাসন করেছন েহ ‘মাজদা’ আিম িকভােব েতামায় আনি/ত 
কের তুলেত পাির? 

পরবত�ীেত িতিন আরও অিভেযাগ কেরন েয, তাঁরই আRীয়-�জেনরা স}ক�েYদ করেলা এবং েলােকরা িনয�াতন ও আ~মণ 
করেলা তাঁেক। েযেহতু িতিন গৃহ তGাগ কের বলকান রােজGর পূেব� উ� রােজGর রাজা iসতােবর িনকট তাঁহার বাণী েপশ করার 
জনG রওনা করেলন। িঠক েযভােব আশা করা হেয়িছল েসভােবই েসখানকার েলােকরা নতুন ধম� `হণ করেত ইতy করেলন। 
তারা পুরেনা িনয়ম ও 1থােক 1াধানG িদেত ইYুক িছেলন এবং তারা আেলা েদখার জনG 1েচIা বGািতেরেক অ>কাের থাকেত 
পছ/ করেলন। যিদও রাজা েসই আগcেকর সৎসাহস ও একা`তা েদেখ অিভভূত হেলন। তখন রাজা তার দরবােরর উ� পদU 
কম�কতােদর আেদশ িদেলন রাজসভায় এক উ�ু� িবতক� সভার আেয়াজন করেত। েসই িবত�ক সভার মাধGেম সবাই েবশ 
পিরuারভােব বুঝেত সgম হেলা েয, জেরায়াIার েয শি�র অিধকারী তা িনজ� েকােনা িকছু না বরং তা ঈ6র �য়ং তােক 
শি�শালী কেরেছন। তখন রাজা িনেজ এবং তার 1জাগণসহ সবাই আpরামাজদার আqােন সাড়া িদেলন এবং নতুন একিট ধেম�র 
অ`যাmা o9 হেলা।

তখন 1িতেবশী েদশসমূেহ সতক�তা জারী হেলা বলকান রােজG ভােলা েকােনা িকছু 1িত�া লাভ কেরেছ যা তােদর দুI 
জীবন-যাপেনর জনG এক pমিক ��প। তখন তারা সবাই একিmত হেলা এবং িবরাট ৈসনG সামc িনেয় ইরােনর উ� রােজG 
আ~মণ করেলা। জেরায়াIারেক ব/ী করা হেলা যখন িতিন মি/ের 1াথ�নারত অবUায় িছেলন। তখন তাঁর বয়স ৭৭ বছর এবং 
একজন ৈসনG তােক তরবািরর আঘােত হতGা কেরিছল। এভােবই একজন সেতGর অ`দূেতর জীবন অবসান হেলা িকX তাঁরই 
1দ] েসই লgG-উে�শG িচরcন�েপ জীিবত রইেলা।
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জেরায়া�ার িছেলন এক িচর(ন অিনব+ািপত অি./0প যা মেহা4ম-0েপ মহান েচতনা। 8থাগত িব;াস মেত জন=িত আেছ েয 
যখন িতিন িবতেক+ েযাগ িদেয়িছেলন তখন তাঁর হেB অি. 8Cিলত হেয়িছল িকD জল( অি. তােক শািররীকভােব দH কেরিন। 
এিট একিট বািহJকভােব 8িতকী কািহনী যা তাঁর ঐ;িরক শিLেক 8কাশ কের। তেব এই কািহনীেক সরাসির বাBব0েপ েদখাটা 
িঠক হেব না। ঈ;েরর ভােলাবাসার েয অি. তাঁরই বাত+াবাহকগণ 8Cলন কেরন তা হেQ িচর(ন এবং েসিট কখেনা িনব+াপন করা 
সSব নয়। েসই অি. হেQ মানবজািতেক পথ-িনেদ+শনা েদওয়ার জনJ এবং েসিট তােদর আUার মােঝ উXতা এবং আনY বেয় 
িনেয় আেস িকD তােদরেক দH অথবা Zংস কের না। েসই িহেসেব জেরায়া�ােরর অনুসারীরা তােদর মিYের সব+দা অি.র \ুুিল] 
8Cিলত অব^ায় রােখ। েসই অি.েক 8িতকী আকাের েদখা হয় েয তা হেলা মহা-মািহম েচতনা। যিদও 8ায়শ ভুলভােব িচ(া 
করা হয় েয, তারা হেQ অি.র উপাসক।

জেরায়া�ার `ধুমাb তাঁরই লcJ উেdশJ সef কেরিছেলন তা নয় বরং িতিন আেরা `ভ-সংবাদ িদেয়িছেলন েয, যখন সময় 
পূণ+ হেব তখন িব; রcাকারীর আগমন ঘটেব এবং িতিন দু�েক পরািজত করেবন। যােক িতিন নাম িদেয়িছেল সুিসয়া( বা 
শাহ-বাহরাম। এছাড়াও িতিন েসই অিত`j মহাপুkেষর আগমেনর সময়ও িনিদ+� কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন, পিৃথবীেত আশীষপূণ+ 
যুেগর সূচনা এবং শাি(র আগমন ঘটেব যখন ৩,০৬০ বছর পয+( ধারাবািহক যুjিবqহ চলেত চলেত পিরেশেষ আহিরমান অথ+াৎ 
দুে�র পরাজয় ঘটেব। এই িনিদ+� সময়িটর সােথ বাহা’উsাt ’র েঘাষণার সমেয়র সােথ সাদৃশJতা খুঁেজ পাওয়া যায় যখন িতিন 
বেলিছেলন েয, িতিনই হেQন েসই 8িত=িত মহাপুkষ, যার নাম পূব+বত+ী সকল বাত+াবাহকগণ েঘাষণা কেরিছেলন।

যী� �ী�

যী` uীেvর জীবন কািহনীিট অিত সুYর। এই কািহনী সৃি�কত+ার এবং মানুেষর ভালবাসার কািহনী। ইহা একিট /গ+ীয় 
8কােশর কািহনী। 

যী` uীv মনুষJ জািতেক তাঁর মতবাদ 8চােরর অেনক আেগ ‘জন িদ বJািwv’ নােম একজন মহাপূণJবান তপ/ী িছেলন। 
আমরা মহাUা বুেjর জীবন কািহনীেত েদেখিছ, তাঁর জxqহেণর পূেব+ই অিসতা নােম এক তপ/ী েঘাষণা কেরিছেলন েয, শীyই 
মানুেষর bাণকত+া জxqহণ  করেবন। uীেvর আিবভ+ােবর েcেbও িঠক একই ঘটনা ঘেটিছল। জন িদ বJািwv েসই সমেয়র 
মানুেষর কােছ এই `ভ সংবাদ জািনেয়িছেলন েয, শীyই পীিড়ত মানুষেক তােদর বJথা-েবদনা েথেক মুL করার জনJ এক /গ+ীয় 
দূেতর আিবভ+াব হেব। তখনকার িদেনর মানুষ চz কের তােদর ধারণােক বদলােত চাইেতা না; ব| শতাবীকাল ধের তােদর পূব+ 
পুkষরা যা কের েগেছ- েসই~েলােকই অ�ভােব অনুসরণ করেতা। তখনকার িদেন পেুরািহেতরা চাইেতা না েয, সৃি�কত+ার 
অবতােরর আিবভ+াব েহাক। তােদর বড়ভয় িছল েয, েকােনা অবতােরর আগমন হেল তােদর 8ভাব-8িতপি4 সব িবন� হেয় যােব। 
েসজনJ তারা জন িদ বJািwvেক কারাগাের আবj কের রাখেলন এবং িকছুিদন পেরই মহাপূণJবান জন িদ বJািwেvর মাথা েকেট 
েফলেলন। সৃি�কত+ার পেথ ‘জন’ আনYিচে4 জীবন িবসজ+ন িদেলন। 

যী` uীেvর জx হেলা এক অিত সাধারণ ঘের। uীেvর কিথত িপতা ইউসুফ এক কােঠর িম�ী িছেলন। যী` uীv 
পূণJভূিমেত জxqহণ কেরিছেলন। uীv বালJ বয়েস যখন তাঁর িপতা ইউসুেফর সে] কােঠর কাজ করেতন, তখন েথেকই মানুেষর 
8িত তাঁর দয়া এবং সৎ বJবহােরর পিরচয় পাওয়া েযেতা। যুবা বয়েস uীv একিদন বলেলন-

“এবার আমার 'কৃত +গ-ীয় িপতার ঐশী-লীলা েদখাবার সময় হেয়েছ।”

ব| িদেনর জনJ িতিন সাধনা করেত েকাথাও চেল েগেলন। তারপর আবার িফের এেস মানুেষর কােছ তাঁর জীবেনর সতJ 
উেdশJিট বJL করেলন। /গ+ীয় সা�ােজJর `ভ সংবাদ এেন িদেলন। একবার িতিন এক তীথ+^ােন েগেলন। ঐ^ােন ই|দী তীথ+যাbীরা 
�jা-ভিL জানােত আসেতন; িকD এ ধম+^ানিট িঘের ব| েদাকান-পাট বেসিছল, ^ানিট বJবসা-েকে� পিরণত হেয়িছল। uীv 
েসখােন িগেয় েদাকান পসারা েটেন েফেল িদেলন এবং তােদর েসই পীঠ^ান েথেক তািড়েয় িদেলন। uীv বলেলন-

“এিট সৃি>কত-ার আবাস। েতামােদর জাগিতক +ােথ-র জনB এই Dানেক কলুিষত করা উিচত নয়।”

িতিন এটাই েদখােত েচেয়িছেলন েয, সৃি�কত+ার ধম+েক বJিLগত /াথ+-িসিjর হািতয়ার হেত েদওয়া উিচত নয়।
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যী� �ীে�র সময় অসংখ( মানুষ আধ(াি0ক অসু2তায় ভুগিছেলন, তােদর আধ(াি0ক মৃতু( ঘেটিছল। সৃি>কত?ার বােক(র শিBেত 
িতিন এই অসু2 মানুষEেলােক নীেরাগ কের তুলেলন, মৃতেদর Fাণ িদেলন। শীHই িতিন জনিFয় হেয় উঠেলন। ইMদী ধেম?র 
EN-পুেরািহেতরা এই অিত সাধারণ মানুষিটর ওপর ঈষ?ািSত হেয় উঠেলা, কারণ তারা েদখেলা েয, তােদরই িশষ(রা এই সামান( 
মানুষিটর আকষ?েণ এিগেয় চেলেছ তাঁর িদেক এবং িতিন মানুষেক এক নতুন জীবেনর পথ েদখােXন, িশYা িদেXন। যী� �ী� যখন 
বলেলন েয, িতিনই মানুেষর আধ(াি0ক সZাট, পিব[ �ে� েয অবতােরর আিবভ?ােবর Fিত\া েলখা আেছ, িতিনই েসই অবতার, 
]গ?ীয় Fকাশ; তখন েসই EN-পুেরািহেতর দল মহা েYেপ েগল। তােদর ধারণা িছল েয, তােদর আধ(াি0ক সZাট জাগিতক 
ঐ`য?িবভূিষত হেবন; িকb তারা েদখেলা যী� �ী� এক অিত সামান( মানুষ। �ী� এতই দিরc িছেলন েয, তাঁর পােয় পরার জুেতা 
পয?d িছেলা না। িকb তবু িতিন িনেজেক ‘ইসরাইেলর রাজা’ বেল েঘাষণা করেলন। �ী� বলেলন-

“আিমই েতামােদর %কৃত রাজা। ঈ+েরর এই নতুন রােজ/র শাসক আিম িনেজ। ঈ+েরর অ3য় রাজে5র সে6 তুলনা করেল এই 
পৃিথবীর রাজ5 িকছুই নয়।”

িকb ইMদীরা তাঁর কথায় িব`াস করেলা না। তারা যী� �ীে�র িবেরািধতা করেলা এবং েশষ পয?e তাঁেক দু’িট েচােরর সেf 
gুশ-িবh করেলা। gুশ-িবh হেয়ও যী� �ী� তাঁর শiেদর অপরােধর জন( সৃি>কত?ার কােছ Yমা Fাথ?না করেলন। 

ইMদীরা িনেজেদর পিব[ ধম "�ে�র Fকৃত অথ? বুঝেত পােরিন; এটুকুও তারা বুঝেত পােরিন েয, সৃি>কত?ার অবতারেক হত(া 
করেলও ]গ?ীয় কkেক কখেনা েরাধ করা যায় না, সৃি>কত?ার কklিন েদশ-েদশাdর েথেকও েশানা যায়। 

যী� �ীে>র িতেরাধােনর পর েদখা েগল, তাঁেক যারা ]গ?ীয় Fকাশ বেল মেন-Fােণ িব`াস কেরিছল, তারা সকেলই সরল এবং 
সাধারণ মানুষ। যী� �ীে>র নতুন আধ(াি0ক িশYায় তারা অ\ানতার অmকারাXn কবর েথেক েজেগ উেঠিছল। দীন-দিরc মাছ ধরা 
েজেল, সাধারণ েকরাণী এবং চাষীরাই Fথেম তাঁর িশষ(o pহণ কেরিছল বেট; িকb সৃি>কত?ার অবতােরর পিরচালনায় তারা এক নতুন 
শিB লাভ করেলা। তারাই পিৃথবীর িদক-িদগেd তােদর Fভু যী� �ীে>র ]গ?ীয় বাণী Fচাের েবিরেয় পড়েলা। এঁেদর মেধ( বM মানুষেক 
তাঁর ধেম?র জন( Fাণ িবসজ?ন িদেত হেলা। বM বাধা-িবপিr এবং মৃতু(র মুেখামুিখ দাঁিড়েয়ও তারা �ীে>র বাণীেক মানুেষর কােছ েপsেছ 
িদেলা। তারা িচৎকার কের বেল েবড়ােলা েয, যী� �ী>, মানুেষর জন( পিৃথবীেত এক ঈ`েরর রাজo Fিতuা কের েগেছন। নগণ( েজেল 
এবং চাষী হেলও তারা সারা পিৃথবীর আgমণেক Fিতেরাধ কেরেছ। ৈদব-বােক(র শিBর সাহােয( তারা জািতর পর জািতর আ0া জয় 
কেরেছ এবং যারা এই িশYােক pহণ কেরেছ তােদর নতুন আধ(াি0ক জীবন �N হেয়েছ। সৃি>কত?ার অবতার যী� �ীে>র ৈদব Yমতা 
wারাই এই কাজ সxব হেয়েছ।

পিৃথবী েছেড় চেল যাবার আেগ কৃy, বুh এবং মুসার মেতাই যী� �ী>ও তাঁর অনুগামীেদর এই আ`াসই িদেয় েগেছন েয, সময় 
হেলই িতিন ]গ?ীয় িপতার েজ(ািতেত েজ(ািতম?য় হেয় পনুরায় আিবভূ?ত হেবন। তাঁর যুেগর েলাকেদর িতিন বেলেছন েয, তাঁর আেরা 
অেনক িকছু বলার আেছ, িকb তারা এ সব বুঝেত সYম হেব না। িতিন আরও শপথ কের েগেছন েয, ঈ`র এবং ধেম?র কথা বলার 
জন( পুনরায় একজন ]গ?ীয় দূেতর আগমন হেব।

বাহা’ইরা তাঁেদর �ী>ীয় ভাইেদর এই �ভ সংবাদ েদন েয, পরম িপতার েজ(ািতেত েজ(ািতম?য় হেয় �ী> আবার এেসেছন। 
‘বাহা’উzা{্’ �ী> ধেম?র েনতৃ2ানীয় ব(িBেদর এই কথাই বেলেছন েয-

‘‘িনি=তভােব েসই পরম িপতার আিবভ?াব হইয়ােছ এবং সৃিBকত?ার রােজ/ অ6ীকারকৃত শপথ পূরণ হইয়ােছ।”

হযরত মুহFদ (সঃ)

আরব নােম একিট েদশ আেছ। এই েদেশর েবশীর ভাগই মNভূিম অ}ল, আবহাওয়ার অব2া খুবই গরম এবং পািন এক রকম 
েনই বলেলই চেল। মনুষ(বােসর অনুপযুB এ েদশিটেত একিট বব?র জািত বসবাস করত, এরা এতই অসভ( ও অ\ িছল েয, তারা 
িনেজর কন(ােক জীবd মািটেত পুঁেত েফলেতা, কারণ তারা িছল েমেয়। েস সমেয় �ীরা gীতদাসী ছাড়া আর িকছুই িছল না।

িনuুরতম বব?র জািত হেলও তারা �>ার বা�া, এেদর িশYার Fেয়াজন িছল, তাই হযরত মুহ�দ (সঃ) সৃি>কত?ার অবতার�েপ 
এেদর মেধ( জ�pহণ কেরিছেলন। 
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হযরত মুহ!দ (সঃ) িছেলন অিত সাধারণ মানুষ। ম2ভূিম-6ধান েদশ উেটর দল িনেয় মানুষ এক েদশ েথেক অন? েদেশ েযত 
ব?বসা করেতা। এই রকম এক দল উেটর ভার িছল হযরত মুহ!দ (সঃ)-র ওপর, িতিন উেটর িপেঠ মাল েবাঝাই কের আরব েদশ 
েথেক ব?বসা করেত েযেতন অন?ান? েদেশ। ঈIেরর অবতারগেণর 6ায় সকেলই িছেলন অিত সাধারণ মানুষ। মহাKা বুুেLর মেতা মানুষ 
যাঁরা উNেOণীেত জRSহণ কেরিছেলন,  তাঁরাও  তাঁেদর  রাজকীয়  জীবনযাTা েছেড় িদেয় সাধারণ মানুেষর মেতাই জীবনযাTা িনবVাহ 
করেতন। ঈIর েদখােত চান েয, তাঁর ঐIযV এবং 6ভাবই তাঁর 6কােশর অথVাৎ অবতােরর েভতর িদেয়ই 6কািশত হেয় থােক। ঈIেরর 
শি\েত শি\মান হেল অিত সাধারণ মানুষও পিৃথবীর সম^ শি\েক পরািজত কের জয়লাভ কের।

একিদন একিট পাহােড়র _হায় বেস 6াথVনা করার সময় হযরত মুহ!দ (সঃ) `গVীয় অনুে6রণা লাভ করেলন। িতিন েকােনা 
িবদ?ালেয় িশaালাভ কেরনিন, এমন িক, িতিন িনেজর নামটাও `াaর করেত পারেতন না। িকb `গVীয় ে6রণা লােভর সেc সেcই তাঁর 
মুখ েথেক পিবT েকারআন �ে�র ছেdাবL আয়াত 6কািশত হেলা। েস সময় েথেক িতিন উেটর ওপর খবরদারী করা েছেড় িদেলন
। িতিন িছেলন সৃিeকতVার `গVীয় দূত। হযরত মুহ!দ (সঃ) সৃিeকতVার বাণী েশানােলন মানুষেদরেক। 6থেম তাঁর কথায় েকউই িবIাস 
করেত চাইেলা না। িতিন যখন দৃঢ়তার সেc েঘাষনা করেলন েয, সকেলর উিচত হেব িনেজেদর গড়া মূিতVর পূজা েছেড় েদওয়া এবং 
একমাT সৃিeকতVােক িবIাস করা। তখন েথেকই আরব েদেশর েলােকরা তাঁর চরম িবেরাধীতা করেত লাগেলা। তারা হযরতেক পাগল 
বলেত লাগেলা। তারা তাঁেক দীন-দিরh কিব বেল িবiপ করেত লাগেলা। িকb িতিন বেল েবড়ােত লাগেলনঃ

“েহ মনুষ!গণ, আিম সৃি(কত+ার দূত।  আিম েতামােদর বাঁচাইবার জন! এবং সেত!র পেথ লইয়া যাইবার জন! আিসয়ািছ।”

আরব েদেশর গিবVত মানুেষরা হযরত মুহ!দ (সঃ)-র এ কথা সহ? করেত পারেলা না। 6থম 6থম তারা তাঁর কথা সহ? কেরিছল 
বেট; িকb পের তারা হযরত মুহ!দ (সঃ) এবং তাঁর িশষ?েদর ওপর িনkুরভােব পীড়ন l2 করেলা। সুদীঘV ১৩ বছর ধের নানা 
উৎপীড়ন-িনযVাতেনর মধ? িদেয়ও িতিন েসই এক ে6মময় সৃিeকতVােক িবIাস করেত বলেলন এবং তাঁর উপেদশেক অনুসরন করেত 
বলেলন। িকb আরব েদেশর ববVর মানুেষরা ভাবেলা, তারা েকন িনেজেদর েদব-মূিতV_েলােক িবসজVন িদেত যােব। তাছাড়া, তারা সকেলই 
িনেজেদর মেধ? 6িতিনয়ত যুL-িবSেহ বড় ব?^ থাকেতা। হযরত মুহ!দ (সঃ)-র কাযVকলাপ তােদর ৈধেযVর সীমা ছািড়েয় েগল। তারা 
িঠক করেলা েয, হযরত মুহ!দ (সঃ) এবং তাঁর মুিeেময় িশষ?বগVেক হত?া করেব। িকb হযরত মুহ!দ (সঃ)-র মহান উেpশ? তখনও 
সqূনV হয়িন। তাঁর যুেগর মানুষেদর তখেনা বr সামািজক আইন িশaা েদওয়া বাকী িছল। তাই িতিন তখন তাঁর জRভূিম মsা েছেড় 
বতVমান মিদনায় চেল েগেলন।

`গVীয়  ধেমVর  শtরা হযরত মুহ!দ (সঃ) এবং তাঁর িশষ?দলেক হত?া করার জন? িবরাট ৈসন?বািহনীেক সুসিuত কের তুলেলা
। `গVীয় ধমVেক এবং ঈIেরর িবIাসী মানুষেদর vংেসর হাত েথেক রaা করার জন? িতিন এই ববVরেদর সেc িশষ?েদর যুL করার 
িনেদVশ িদেলন। wকৃেxর মেতা হযরত মুহ!দ (সঃ)-েকও অyান শি\র সেc তাঁর yানদীz শি\র ৈসন?েদর সংSােমর জন? সিuত 
করেত হেয়িছল।

হযরত মুহ!দ (সঃ) িছেলন `গVীয় েমষপালক।  সৃিeকতVার  েমষপালেক ববVর েনকেড় বােঘর আ{মণ েথেক রaা করাই িছল তাঁর 
কাজ। েগাড়ার িদেক হযরত মুহ!দ (সঃ) এবং তার অনুগামীেদর নানা অসুিবধার িভতর িদেয় চলেত হেয়িছল। সৃিeকতVার িবেরাধীদেলর 
ববVর আ{মন েথেক িনেজেদর বাঁচােত িগেয় তােদর অেনেকই 6াণ হারােলা। িকb হযরত মুহ!দ (সঃ) বার বার তােদর দৃঢ়তার সেc 
েবাঝােত লাগেলন েয, `গVীয় ধমV অতীেত সবVদাই জয়লাভ কেরেছ এবং িচরকালই জয় লাভ করেব। শি\শালী শtবূ?হ যখন তাঁর 
অনুগামী মুসলমানেদর চারিদক েথেক িঘের ধরেলা, তখন হযরত মুহ!দ (সঃ) ভিবষ?ৎ-বাণী উNারণ কের বলেলনঃ 

“এই সব মহাশিAশালী সাCাজ! একিদন মুসলমানেদর সামেন েভেE পড়েব, কারণ তারা Gগ+ীয় আHার জীবন লাভ কেরেছ এবং 
শIদেলর আধ!ািHক মৃতু! ঘেটেছ।”

আজ আমরা সকেলই জািন েয, হযরত মুহ!দ (স.) এই ভিবষ?ৎ-বাণী সত? হেয়েছ। একদল মুিeেময় আরব, যারা হযরত মুহ!দ 
(সঃ)-েক ঈIেরর অবতার বেল িবIাস কের তাঁর `গVীয় বাণীেক `ীকার কের িনেয়িছল, তােদর হােতই মহা পরা{মশালী পারস? এবং 
েরামান সা}াজ?_েলার পরাজয় ঘেটেছ। 
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ভারতবষ  েথেক ে&ন েদশ পয , ইসলাম ধেম র িশ3া িব4ারলাভ কেরিছল এবং েসই 8গ ীয় বাণী েকািট েকািট মানুেষর জীবেন 
পিরবত ন এেন িদেয়িছল। ইসলােমর 8ণ ময় সভAতার যুেগ বB রকেমর িবিভC জািত এক মহান EাতৃেG একতাবH হেয়িছল। পরম 
কIণাময়, দয়ালু এক সৃিKকত ােক LতAহ তারা তােদর Lাথ না জানােতা। Lাথ নার সময় মুসলমানরা পিবM জীবন যাপেনর িনেদ েশ িলিখত 
পরম Lভুর ইOার িনকট আQসমপ েণর জনA পিবM েকারআন �� পাঠ করেতন। আজও পিৃথবীর েকািট েকািট মানুষ েসই পিবM 
েকারআন পাঠ কেরন এবং একইভােব ঈUরর কােছ Lাথ না জানান। পূব বতী অবতারেদর মেতা হযরত মুহাXদ (সঃ)-ও তাঁর অনুগামী 
িশষAবৃে^র কােছ Lিত_াবH হেয়িছেলন েয, তাঁর িতেরাধােনর পর আবার এক মহান অবতােরর আগমন হেব। িতিন বলেলন েয, 8গ ীয় 
ধম  যা তাঁর `ারা 8গ  েথেক এেসেছ, এক হাজার বছর অিতবািহত হেল, আবার ঈUেরর কােছই িফের যােব। হযরত মুহXদ (সঃ)-র 
এই বাণীর অথ  হেলা, মানুষ এক হাজার বছর পের তাঁর Lচািরত ধম েক ভুেল যােব। িতিন এ কথাও বেলেছন েয, তখন এক বার 
নয় দু’বার এক Lচc তূয dিন eনেত পাওয়া যােব এবং তখন িবUাসী 8য়ং ঈUেরর অবয়ব েদখেত পােব।

তূয dিনর অথ  হেলা সৃিKকত ার আfােনর-dিন। হযরত মুহXদ (সঃ)-এর ভিবষA`াণী অনুসাের বত মান যুেগ ঈUেরর এই 
আfান-dিন দু’বার েতালা হেয়েছ। েকারআন আিবভ াব হওয়ার িঠক এক হাজার ২০০ বছর পেরই বা’ব-এর আিবভ াব হেয়েছ এবং 
Lায় বা’ব-এর পেরই, বাহা’উjাk্ তাঁর উেmশAেক েঘাষণা কেরেছন। িতিন িক মহা"া বা’ব নন, িযিন মনুষ' জািতেক *+ার .িত ডাক 
িদেয়েছন এবং ঈ6েরর মহা .িত7ার কথা 9রণ কিরেয় িদেয়েছন? এবং িতিন িক বাহা’উ<া=্ নন িযিন মহা"া বা’ব-এর পেরই 
সৃি+কতEার ে.িমকগণেক তাঁর দশEেনর জন' িJতীয় বার ‘ডাক’ িদেয়েছন?

বা’ব

বা’ব অথ  ‘`ার’। বা’ব িছেলন পিৃথবীেত নতুন 8গ ীয় সাoােজAর Lেবশ `ার। অিত অp বয়স েথেকই বা’ব তাঁর Lিত ঐশী বাণীর 
কথা সবাইেক বলেতন। বা’েব’র বয়স তখন মাM পঁিচশ বছর। দি3ণ পারেসAর একিট সু^র শহর িসরাজ, বা’ব-এর জrsান। 
পারসAবাসীরা সকেল মুসলমান িছেলন, তাই তাঁেক এমন এক নাম  েদওয়া হেয়িছল যা েসই েদেশ েবশ Lচিলত িছল তাঁেক আলী 
মুহাXদ নােম ডাকা হেতা এবং িতিন িছেলন হযরত মুহাXদ (সঃ)-এর বংশধর। বা’ব জruহণ করার িকছুিদন পেরই তাঁর িপতার মৃতুA 
হয়, তখন তাঁর এক মামা বা’ব-এর লালন-পালেনর ভার uহণ কেরন। ৈশশেবই বা’বেক েকারআন এবং Lাথিমক িশ3া uহেণর জনA 
এক িশ3েকর কােছ পাঠােনা হয়। িকw েদখা েগল িশeকাল েথেকই বা’ব-এর Lকৃিত অনA িশeেদর অেপ3া িভC ধরেনর। িতিন সব 
সমেয় বয়xেদর কিঠন কিঠন Ly িজ_াসা করেতন এবং বয়xেদর কাছ েথেক েসসব Lেyর উzর না েপেল বালক বা’ব িনেজই িনেজর 
Lেyর উzর বেল িদেয় তােদরেক অবাক কের িদেতন। অনA েছেলরা যখন েখলাধুলা িনেয় বA4 থাকেতা তখন েদখা েযেতা বা’ব েকােনা 
িনজ ন sােন বা গােছর ছায়ার নীেচ Lাথ নায় ম{ রেয়েছন।

পরবত ীকােল বা’ব সৃিKকত ার অবতার িহেসেব যখন তাঁর সতAতা Lকাশ করেলন, তখন তাঁর মামা এবং িশ3ক-দু’জেনই বা’ব-এর 
কথায় িবUাস করেলন, কারণ ৈশশব েথেকই বা’ব-এর জীবন-ধারািটেক তাঁরা উভেয়ই ল3A করিছেলন। বা’ব-এর মাধAেম Lকািশত 
ঐশী ধেম র কারেণ তাঁর মামা িনেজর Lাণ পয , উৎসগ  কেরন।

বা’ব তাঁর 8গ ীয় উেmশA Lকাশ করার পূেব ই দু’জন িবখAাত িশ3ক বেলিছেলন েয, েকারআন �ে� এবং পিবM পূব Lথা (হািদস) 
অনুসাের ইসলাম ধেম র Lিত}ত বAি~র আিবভ াব অিত সিCকেট। এই িশ3ক দু’জেনর নাম েশখ আk মদ এবং তারই Lধান িশষA 
ৈসয়দ কািজম। এঁরা দু’জেনই অতA, পূণAবান এবং _ানী িছেলন বেল সকেলই তােদর কথায় িবUাস করেতা, সুতরাং এেদর কথায় 
িবUাস কের েলােকরা Lিত}ত জনেক 8াগত জানােনার জনA L�ত হেলন।

ৈসয়দ কািজেমর মৃতুAর পর তাঁর িশষAরা Lিত}ত জনেক খুঁেজ েবর করার জনA চারিদেক ছিড়েয় পড়েলন। এঁেদর মেধA কেয়কজন 
েমাjা Bেসন নােম একজন ধম Lাণ যুবেকর েনতৃেG ৪০ িদন ধের একািদ�েম Lাথ না এবং উপবাস কের িসরাজ শহেরর িদেক এিগেয় 
যান।

তাঁেদর Lাথ নার ফল তাঁরা পান। েমাjা Bেসন েদখেলন িসরাজ শহেরর Lধান Lেবশ ̀ াের এক েজAািতম য় যুবা পIুষ তাঁেক অভAথ না 
জানাবার জনA দাঁিড়েয় আেছন। ইিনই িছেলন 8য়ং বা’ব।

বা’ব েমাjা Bেসনেক িনম�ণ কের তাঁর বািড়েত িনেয় েগেলন। েসখােনই, ১৮৪৪ সােলর ২৩েশ েম তািরেখ বা’ব িনেজেক ঈUেরর 
অবতার বেল েঘাষণা কেরন।
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িসরাজ  শহের  #েবেশর  #ধান  'াের েমা*া +েসন েয মু+েত/ বা’বেক েদেখিছেলন, েসই মুহূত/ েথেকই বা’েবর #িত আকিষ/ত 
হেয়িছেলন। িক= বা’ব যখন িনেজেক অবতার বেল েঘাষণা করেলন তখন েমা*া +েসন বা’ব এর অবতারেBর #মাণ চাইেলন। বা’ব 
বলেলন, Dগ/ীয় বাণীর #কাশই সৃিHকত/ার অবতােরর একমাI #মাণ, তার েচেয় েকােনা বড় #মাণ েনই। তারপর, বা’ব কলম এবং 
কাগজ িনেয় বসেলন এবং তাঁর সব/#থম পিবI েলখা িলখেত NO করেলন। ৈশশেব DQকােলর জনR িতিন িশSা লাভ ছাড়া অনR 
েকােনা পাঠশালায় যান িন, িক= অনRানR সৃিHকত/ার অবতারগেণর মেতাই সৃিHকত/ার পরমাশ/ীবাদ DVপ িতিন গভীর #Wার অিধকারী 
হেয়িছেলন। িতিন অিত Xত িলখেত NO করেলন এবং অিত সুিমH Dগ/ীয় কেY তা িতিন েমা*া +েসনেক পেড় েশানােত লাগেলন। 
েমা*া +েসেনর আর েকােনা #মােণর #েয়াজন হেলা না। তাঁর েচাখ অZেত ভের েগল, েমা*া +েসন িনেজেক সৃিHকত/ার অবতার বা’ব 
এর সি[েধR িনেজেক সমপণ/ করেলন।

বা’ব-এর #থম িশষR হেলন েমা*া +েসন। বা’ব েমা*া +েসনেক ‘বাবুল-বাব’ উপািধেত ভূিষত করেলন। বা’বুল-বাব কথািটর অথ/ 
হল ‘'ােরর 'ার’। েসই রািI েথেকই একিট নতুন যুেগর সূচনা হেলা। বাহা’ই ধেম/র বষ/প_ী বা কRােল`ার ঐ বছর েথেকই NO হয়
।

িকছুিদেনর মেধRই ব+ েলাক বা’বেক অবতার বেল িবbাস করেলন। ব+ েলাক বা’বেক দশ/ন করেত এেলন, অেনেক তাঁর পিবI 
বাণীcেলা পড়েলন। এছাড়া ব+ েলাক Dেd এবং ঐশী দৃিHেত বা’ব-এর দশ/ন লাভ করেলন। 

সৃিHকত/ার অবতার িঠক সূেয/র মেতা। যখন সূয/ ওেঠ, তখন একমাI ঘুমf মানুষ ছাড়া সকেলই েসই সূয/েক েদখেত পায়। যারা 
ঘুিমেয় থােক তারাও েজেগ উেঠ জানেত পােরন, সূয/ গগেণ উgল হেয় িকরণ িদেhন। 

বা’ব-এর সংবাদ সব/#থম ইরােনর েলাকেদর েদওয়া হেয়িছল। অনRানR েদেশর মুসলমানরা তখেনা জানেত পারেলা না েয, ইসলাম 
ধেম/র #িতZত জন আিবভূ/ত হেয়েছন। েসেহতু মiায় যখন পিৃথবীর িবিভ[ েদশ েথেক মুসলমানগণ হg করেত এেলন, তখন বা’বও 
েসই মহাপুণRভূিমর উেjেশR যাIা করেলন। কারণ, িতিন এই হgযাIী মুসলমানগণেক জানােবন েয, তাঁেদর উপাসনার উেjশR #কািশত 
হেয়েছন এবং িতিনই েসই #িতZত জন। তাঁর কথায় েকউ কণ/পাত করেলন না, িক= বা’ব তাঁর েঘাষণািট সমাk করেলন।

যখন বা’ব িনেজর েদেশ িফের েগেলন, তখন েদখেলন েয, তাঁেক েmফতার করবার জনR এক দল ৈসনR এেসেছ। অnিবbাসী 
েমা*ারা চাইেলা না েয, বা’ব-এর নতুন ধম/মত #চািরত হউক। ঈbেরর আশ/ীবাদপুত বা’ব-এর pদেয় েয Dগ/ীয় আেলা #gিলত হেয় 
উেঠিছল, েসই আেলােক িনিভেয় েদয়ার জনR তারা সব/#কার েচHা করেত লাগেলন। েসই িদন েথেকই বা’বেক অিতকH এবং িনয/াতেনর 
েভতর িদেয় িদন কাটােত হেয়িছল। বা’ব তাঁর Dগ/ীয় েঘাষণা করার পর েথেক তাঁেক তাঁর সংিSk িক= উgল জীবন কারাগােরই 
কাটােত হেয়িছল। তাঁর জীবেন দু’বার তাঁেক #চq ঠাqা এবং দূগ/ম পাহােড়র চূড়ায় অবিrত কারাগাের থাকেত হেয়িছল। িক= েকােনা 
শৃsলই বা কারাগারই, ঈbেরর আtানেক আবu রাখেত পাের নাই। বা’ব যখন কারাগাের িদন অিতবািহত করিছেলন েস সময় তাঁর 
িশষR এবং অনুগামীরা েদেশ তাঁর বাত/া #চার কের েবড়ােত লাগেলন এবং এই অQ সমেয়র মেধRই হাজার হাজার মানুষ তাঁর জনR 
#াণ িবসজ/ন িদেলন। 

িবেরাধীরা যখন বা’বেক হতRা করেব বেল িrর করেলা, তখন তাঁর বয়স মাI ৩১ বছর। বা’ব জানেতন েয, ঈbেরর পেথই তাঁেক 
মৃতুRবরণ কের শহীদ হেত হেব। িতিন পিৃথবীর মানুেষর জনR জীবন িবসজ/ন িদেত পারেবন েজেন আনিxত হেলন, কারণ, তাঁর 
জীবনদােন মানুষ বুঝেত পারেব- তােদর জীবেনর উেjশR িক এবং তারা ঈbর ও তাঁর অনf Dগ/রােজRর িদেক অmসর হেব।

১৮৫০ সােলর ৯ই জুলাই বা’ব শহীদ হেলন। েযিদন সকাল েবলা বা’ব-এর #াণদq হেব েসিদন িrর হেলা একদল ৈসিনক বা’বেক 
cলী কের হতRা করেব। এই ৈসনRদেলর েসনাপিত কারাগাের এেলন বা’বেক বধRভূিমেত িনেয় যাওয়ার জনR। বা’ব তখন কারাগাের বেস 
এক িশষRেক তাঁর ‘েশষ িনেদ/শ’ বেল যািhেলন এবং িশষRিট েসcেলা িলেখ িনিhল। হতRাকারী েসনাদেলর েসনাপিত এেস বা’বেক  
জানােলন েয, তাঁেক হতRা করার সময় হেয় েগেছ এবং শহেরর েখালা মােঠ ৈসিনকরা তাঁর জনR অেপSা করেছন। বা’ব েসনাপিতেক 
বলেলন েয, িতিন িশেষRর সে~ কথা বলেছন, কথা েশষ হেলই িতিন বধRভূিমেত যােবন। েসনাধRS বা’ব-এর কথা Nেন েহেস েফলেলন; 
বলেলন- িনেজর ইhামেতা কাজ করার অিধকার বxীর েনই। বা’বেক যখন তারা েজার কের ধের িনেয় যািhেলন, তখন বা’ব বলেলনঃ 
“পৃিথবীেত তাঁর কাজ েশষ না হওয়া পয01 পৃিথবীেত এমন েকােনা শি4 েনই যা তাঁর েকােনা 6িত করেত পাের।”  
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েসনাধ�  তাঁর কথায় েকােনা কণ*পাত না কের তাঁেক িনেয় েগেলন শহেরর েসই েখালা মােঠ। বা’ব যখন মােঠ িগেয় েপ8ছেলন এবং 
মৃতু�র জন� ?@ত হেলন, তখন মুহাBদ আলী জুনুজী নােম বা’ব-এর এক তGণ িশষ� েদ8েড় এেস তাঁর পােয়র কােছ পড়েলন এবং 
তাঁর সেJ মৃতু�বরণ করার জন� অনুনয়-িবনয় করেত লাগেলন। েসনাধ�  জুনুজীেক সিরেয় েদবার েচMা করেলন; িকO িকছুেতই জুনুজী 
সের েগেলন না। মুহাBদ আলী জুনুজী তাঁর ি?য়তেমর সেJ মৃতু�বরণ করার জন� এতই কাPাকািট এবং অনুেরাধ-উপেরাধ করেত 
লাগেলন েয েশষ পয*S অিফসার জুনুজীেক িনেত বাধ� হেলন। 

েয মােঠ মহাUা বা’বেক হত�া করার জন� ৈসিনকরা অেপ া করিছেলন, েসই মােঠ বা’ব-এর হত�া-দৃশ� েদখার জন� এক িবশাল 
জনতা অেপ া করিছল। তােদর সকেলর েচােখর সামেন হত�াকারী বWুকধারী েসনাদেলর েথেক িকছু দূের বা’বেক আনা হেলা এবং 
জুনুজীর মাথাটােক তাঁর ি?য়তম বা’ব-এর বুেকর ওপর রাখা হল। ?াণ িবসজ*েনর মহা মুহূত*িট উপিZত হেলা। দামামা েবেজ উঠেলা, 
িশJা েবেজ উঠেলা। তারপর েয মুহূেত* দামামার শব েথেম েগল, অমিন েসই ভয়]র আেদশ েশানা েগলঃ “_লী কর!” কেয়কশ ৈসিনক 
বা’বেক ল � কের _লী করেলন। Zানিট ?বল েধাঁয়ায় েঢেক েগল। বাGেদর গেb বাতাস ভের েগল। খািনক বােদই েধাঁয়া সের েগল; 
পিরcার হেয় েযেতই সবাই চমেক িগেয় অবাক হেয় েদখেলা, বা’ব েসখােন েনই, িতিন অদৃশ� হেয় েগেছন এবং তাঁর িবde িশষ� 
জুনুজী দাঁিড়েয় রেয়েছন, তাঁর েদেহ েকােনা আঘাতই লােগিন। কী হেলা, েকউ বুঝেত পারেলন না। অেনেকই বলাবিল করেত লাগেলন 
েয, অেলৗিকক ঘটনা ঘেট েগেছ, বা’ব iশরীের iেগ* চেল েগেছন। হত�াকারী ৈসিনকরা এবং তােদর েসনাধ�  সারা জীবেনও এমন 
অসাধারণ ঘটনা েদেখনিন। বা’বেক খুঁেজ েবর করার জন� কম*চারীরা নানািদেক ছুটেলা। েয েসনাধ�  বা’বেক কারাগার েথেক ধের 
এেনিছেলন, িতিন আবার কারাগাের িফের িগেয় েদখেলন বা’ব কারাগাের েয Zানিটেত বেসিছেলন েসখােনই শাSভােব বেস আেছন। বা’ব 
িশষ�েক তখন েশষ িনেদ*শ_েলা বলেছন, আেগর বার তাঁেক ধের িনেয় যাবার সময় েয িনেদ*শ_েলা িতিন বেল েযেত পােরনিন। 
েসনাধ� েক আসেত েদেখ বা’ব তাঁর িদেক তািকেয় মুচিক েহেস বলেলনঃ

 “পৃিথবীেত তাঁর কাজ েশষ হেয় েগেছ, এবার িতিন 2াণত4াগ কের তাঁর উে6েশ4র সত4তা 2মাণ করার জন4 29ত রেয়েছন।” 

আবার বা’বেক েসই েখালা মােঠ িনেয় যাওয়া হেলা। িকO হত�াকারী ৈসন�দেলর েসনাধ�  েবঁেক বসেলন, তাঁরা আর বা’বেক 
হত�ার জন� _লী ছুড়েত চাইেলন না। েসনাধ�  তাঁর েসনাদলেক মােঠর বাইের িনেয় চেল েগেলন এবং শপথ করেলন েয, এই িনjাপ 
ঋিষতুল� যুবকেক িকছুেতই তাঁরা হত�া করেবন না। তখন আবার এক দল নতুন ৈসন�দলেক েসখােন আনা হেলা, এবার আর েকােনা 
অেলৗিকক ঘটনা ঘটেলা না, বা’ব এবং তাঁর ি?য়তম িশেষ�র েদহ দু’িট বWুেকর _িলেত শতিlm হেয় েগল। মহাUা বা’ব-এর  সুWর 
মুখখািন, যার উপর _িলর েকােনা দাগ পেড়িন, তখনও লাবণ�ময় হািসেত ভের রেয়েছ। এর nারা এমন এক শািS ও ?সPতা ?কাশ 
পািlল েয, িতিন মানবজািতর জন� এক নব যুেগর সূচনা করার উেoেশ� িনেজর ?াণ িবসজ*ন িদেলন।

বা’ব-এর েভতর িদেয় সৃিMকত*ার মহা?কাশ ঘেটিছল। বা’ব তাঁর বাণীেত এই কথাই বেলেছন েয, িতিন পিৃথবীর মানুেষর কােছ 
pভ সংবাদ জানােত এেসেছন -শীqই েসই ?িতrত পরম পুGেষর আিবভ*াব হেব এবং িতিনই এক নব যুেগর সূচনা করেবন।

িতিন তাঁর অনুগামীেদর এই বেল সাবধান কের িদেয়িছেলন েয, যােক ঈdর ?কাশ করেবন, তাঁেক েকউ েযন িচনেত ভুল না কের
। িতিন বেলেছন েয, সৃিMকত*ার আtান েশানামাuই েযন সকেল সব িকছু েছেড় িদেয় তাঁর অনুসরণ কের। বা’ব বv ?াথ*না িলেখেছন, 
যােত িতিন কGণভােব ঈdরর কােছ জািনেয়েছন েয, ঈdর যাঁেক ?কাশ করেবন, বা’ব-এর wদেয়র ি?য়তম েসই মানুষিটর জন�ই তাঁর 
?াণেক উৎসগ* কেরেছন বেলই েযন iীকার করা হয়। িতিন তার েলখার মেধ�ও বv জায়গায় উেyখ কেরেছন, বাহা’উyাz্র িনয়ম-নীিত’ 
স|েক*; িতিন বেলেছন-

“তাঁহার জন4ই ম<ল, েয বাহা’উ?া@ র 2ত4ােদেশর উপর দৃিB রাখেব এবং তার 2ভুর িনকট কৃতHতা 2কাশ করেব। কারণ িতিন 
অবশ4ই 2কািশত হইেবন। সত4 সত4ই ঈKর ইহা বয়ােন আেদশ কিরয়ােছন।”

বা’ব তাঁর ?াথ*নার ফল েপেয়েছন, তাঁর ?িতrিত সত� হেয়েছ। বা’ব-এর iগ*ীয় অিভযােনর মাu ১৯ বছর পেরই ‘বাহা’উyাz্’ 
জনসাধারেণর কােছ েখালাখুিলভােবই েঘাষণা করেলন েয, িতিনই হেলন েসই ?িতrত পরমপুGষ যাঁর আিবভ*ােবর শপথ বাক� উ�ারণ 
কের েগেছন অতীেতর সৃিMকত*ার অবতারগণ।
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বাহা’উ�া�্

১৮৬৩ সােলর ২১েশ এি)ল তািরেখ বাহা’উ/া0্ েঘাষণা কেরনঃ

“অন#কাল হইেত েয ,গ.ীয় 1ত2ােদশ এবং তাঁহার উে9শ2 স;ে< ঈ>রীয় অবতারগণ েয 1িতAিত িদয়ােছন- বত.মােন মানুেষর 
কােছ েসই 1ত2ােদশ 1কািশত হেয়েছ।”

এই অপূব< সু>র েঘাষণািট করার সময় বাহা’উ/া0্ দু’জন পরাDমশালী সFােটর হােত ব>ী হেয় আHা নােম একিট জনশূণI 
নগের িনব<ািসত জীবন যাপন করিছেলন।

িনব<ািসত জীবন যাপনকােল এই েঘাষণা করার ৪৬ বছর আেগ, বাহা’উ/া0্ পারসI সFােটর একজন িবিশP মQীর ঘের জRSহণ 
কেরন। িশTকাল েথেকই তাঁর পিরবার ‘বাহা’উ/া0্র অসাধারণ চালচলন লYI কেরিছেলন, অনIানI িশT অেপYা তাঁর )কৃিত িভ\ 
িছল; িক^ একথা েকউ বুঝেত পােরন িন েয, এই িশT শী`ই সমS মানবজািতর ভাগI পিরবত<ন কের েদেব। মাa ১৪ বছর বয়েসই 
িতিন তাঁর bান এবং পািdেতIর জনI রাজসভায় িবখIাত হেয় উেঠন। বাহা’উ/া0্’র  বয়স যখন ২২ বছর তখন তাঁর িপতা fগ<ােরাহণ 
কেরন। রাজI সরকার বাহা’উ/া0্েক তাঁর িপতার পেদ অিধিgত হেত বেলন। সরকার ভাবেলন েয, এই অসাধারণ )িতভাবান যুবক 
মিQh পিরচালনায় যেথP উপযুi হেব; িক^ বাহা’উ/া0্ জাগিতক অবjা পিরচালনা কের িনেজর অমূলI সময় নP করেত চাইেলন 
না। সৃিPকত<ার মেনানীত মানুষ হওয়ায় রাজকীয় িবলােসর জীবনযাaা তাঁর ভােলা লােগ না। তাই িতিন রাজসভা এবং মQীেদর তIাগ 
কের সৃিPকত<ার িনিদ<P পেথ যাaা কেরন।

 
বা’ব যখন তাঁর )তIােদশ েঘাষণা কেরন, তখন বাহা’উ/া0্র বয়স িছল ২৭ বছর। বা’ব তাঁর বাণী েঘাষণা করার সেmই বাহা’উ/া0্ 

তাঁেক সৃিPকত<ার অবতার বেল fীকার করেলন এবং শী`ই তাঁর এক শিiসn\ এবং খIাতনামা িশষI হেয় যান।

রাজI সরকার এবং ধেম<াRাদ েমা/ারা, যখন বােব’র িশষIেদর নানাভােব পীড়ন করিছেলা, তখন েসই উৎপীড়েনর হাত েথেক 
বাহা’উ/া0্ও বাদ যানিন। বাহা’উ/া0্েক দু’বার েSফতার কের তারা কারাগাের ব>ী কের েরেখিছল, একবার বাহা’উ/া0্েক তারা 
এমনভােব )হার কেরিছল েয, তাঁর পােয়র পাতা েফেট িগেয় অজr রiপাত হেয়িছল। বা’ব তাঁর েঘাষণা করার ৯ বছর পর সরকার 
বাহা’উ/া0্েক অtকার নরকসদৃশ কারাগাের ব>ী কের েরেখিছল। এই ভয়uর পাতাল ঘের একমাa )েবশ-পথ ছাড়া অনI েকােনা 
দরজা  বা  জানালা িছল না। এই পাতাল ঘেরর কারাগাের  েদড়শজন খুনী, েচার এবং অনI অপরাধীেদর সেm বাহা’উ/া0্ ব>ী 
িছেলন। বাহা’উ/া0্’র গলায় জড়ােনা েলাহার িশকলিট এেতাই ভারী িছল েয, িতিন মাথা তুলেত পারেতন না। এই ভয়uর কারাগাের 
বাহা’উ/া0্ চার মাস কাল যQণা সহI কেরন; িক^ এই অtকার নরেকও fগ<ীয় েজIািতেত তাঁর আwা ভের েগল। তাঁর েলখায় 
পাওয়া যায়, এক রােa িতিন fেx িনyিলিখত কথাzেলােক চতুিদ<েক )িত{িন হেত Tনেলনঃ     

 “সত2ই েতামােক েতামার িলখনী এবং েতামার মাধ2েমই জয়যুJ কিরয়া তুিলব।”

বাহা’উ/া0্ আমােদর জনI এবং আগামী িদেনর আগত বংশধরেদর জনI )চd দুঃখ-কP সহI কেরেছন। িতিন আমােদর কুসং|ার, 
েগাঁড়ািম এবং শ}তার বtেনর শৃ~ল েথেক মুi করার জনI, িনেজর পিবa গলায় েলৗহ শৃ~ল বহন কেরেছন।

েশষ পয<� বাহা’উ/া0্ ও তাঁর পিরবােরর পু�ষানুDেম )া� অথ<-সnি� সব বােজয়া� কের িনেয় ইরান সরকার তাঁেদর 
েদশতIাগ করার আেদশ েদন। শীতকােলর )চd ঠাdার েভতর তাঁেদর বাগদােদ িনব<ািসত করা হেলা। ইরান েথেক িহমশীতল েমাটা 
বরেফ ঢাকা পাব<তI পথ িদেয় বাহা’উ/া0্ তার �ী এবং পুa স�ানেদর িনেয় শত শত মাইল েহঁেট েগেলন বাগদােদর িনব<াসেন, েসই 
ঠাdায় )েয়াজনীয় গরম জামা-কাপড় না থাকায় তাঁেদর িনব<াসন যাaা কPকর হেয় উেঠিছল। েশষ পয<� তাঁরা বাগদােদ েপ�ছােলন, 
িক^ এখােন এেসও বাহা’উ/া0্র কেPর েশষ হেলা না। বাহা’উ/া0্ যিদ কP এবং অসুিবধােক ভয় েপেতন, তেব িতিন পারেসIর 
রাজসভায় রাজকীয় জীবনযাপন করেত পারেতন। িক^ সৃিPকত<ার পেথ িতিন েয-েকান ধরেনর দুঃখ-কP সহI করবার জনI )�ত 
িছেলন।
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বাহা’উ�া�্ শী$ই বাগদােদ এবং ইরােকর অন/ান/ ব0 শহেরই িবখ/াত হেয় উঠেলন, অেনক েলাক এই িনব9ািসত ব;ীর আশীব9াদ 
লাভ করার জন/ তাঁর দরজায় আসেত লাগেলন। বাহা’উ�া�্র কােছ েBরণা এবং িনেদ9শ লাভ করার জন/ বা’ব-এর অনুগামীরা ইরান 
এবং ইরােকর িবিভG েদশ েথেক তাঁর কােছ জেড়া হেত লাগেলন। আবার অেনেক বাহা’উ�া�্র খ/ািতর জন/ িহংসা করেত লাগেলন। 
বাহা’উ�া�্র ৈবমােKয় Lাতা ইয়ািহয়া, যাঁেক িতিন NযেO লালন-পালন কেরিছেলন, িতিনও বাহা’উ�া�্র সােথ শRতা করেত ইতSতঃ 
করেলন না। ইয়ািহয়া ভাবেলন, বা’ব-এর অনুগামীরা তাঁেক UVা কের, সুতরাং িতিন যিদ বাহা’উ�া�্েক িন;া কেরন তেব িতিন তােদর 
েনতা হেয় উঠেত পারেবন। িতিন বুঝেত পােরনিন েয, সৃিYকত9ার অবতােরর িবেরািধতা কের িতিন তাঁর িনেজরই সব9নাশেক েডেক 
আনেছন। কারণ যখন ঈ]েরর অবতারগেণর আিবভ9াব হয় তখন যারা তাঁেক ^হণ কের তখন একমাK তারাই েসই মহান সত/িট 
উপলিব করেত পােরন। এমন িক, েসই মহাপুaেষর িনকটতম আcীয়-Nজেনর েdেKও এই িনয়েমর ব/িতeম নয়। কারণ ঈ]রীয় 
Bকাশ অন/ সমS মানুষ েথেক িভG Bকৃিতর অিধকারী, যা অন/ কােরা সােথ তুলনা করা যায় না। অতীেতও অন/ান/ ঈ]রীয় Bকােশর 
ভাই, ভfী, আcীয়-Nজন, পিরবার সবাই িছেলন িকg আজ তােদর নাম বা পিরচয় আমরা েকউ জািন না। 

ইয়ািহয়ার ষড়যেiর ফেল বা’ব-এর িশষ/েদর মেধ/ িবেkদ ঘটেত লাগল এবং বাহা’উ�া�্ তা েদেখ গভীর দুঃখ পান। এক রােত, 
িতিন কাউেক িকছু না বেলই কুিদ9Sােনর িনজ9ন পাব9ত/ Bেদেশ চেল যান। দীঘ9 ২ বছর বাহা’উ�া�্ েসই পাব9ত/ Bেদেশ Bিত মুহূেত9 
উপাসনা এবং ধ/ােনর মধ/ িদেয়ই পাব9ত/ oহার মেধ/ অিত অp আহার কের িদন কাটােত িছেলন। qানীয় েকউ তাঁর েকােনা পিরচয় 
জানেত পারেলন না। িতিন েক এবং েকাথা েথেক এেসেছন, তাও েকউ জানেলা না। িকg অrকার রােত চেsাদয় হেল েযমন সব 
আেলািকত হেয় ওেঠ, েতমিন অp িদেনর মেধ/ই বাহা’উ�া�্র Nগ9ীয় আেলােত সমS কুিদ9Sােনর পাব9ত/ Bেদশ আেলিকত হেয় উঠল
। সবাই এই অtাতনামা মহাপুaেষর’ আিবভ9ােবর কথা জানেত পারেলন। ২ বছর ধের বাগদােদ তাঁর পিরবারবগ9 এবং আপনজেনরা 
িনaিuY বাহা’উ�া�্র জন/ মেনাকেY িদন কাটািkেলন, তাঁেদর  বুক েভেv যািkল। তাঁরা েকউ জানেতও পারিছেলন না েয, বাহা’উ�া�্ 
েকাথায় আেছন। এমন সময় তাঁরা Nগ9ীয় tানমিwত মহা তপNী এক অtাতনামা মহাপুaেষর কথা xনেত েপেলন। বাহা’উ�া�্র পুK 
আবুল-বাহা এ খবর xেনই বুঝেত পারেলন েয, তাঁর িBয়তম িপতা ছাড়া এই মহাপুaষ আর েকউই ন’ন। আবুল-বাহা িপতােক 
িফের আসার জন/ অনুেরাধ কের িচিঠ িদেলন এবং এক িবেশষ দূত পাঠােলন, কারণ তাঁর অনুপিqিতেত তাঁর িনেজর পিরবার এবং 
‘বা’ব-এর িশষ/রা Bচz কেYর িভতর িদেয় িদন কাটািkেলন।

২ বছর কুিদ9Sােনর পাব9ত/ Bেদেশ Bাথ9না এবং ধ/ান েশষ কের বাহা’উ�া�্ বাগদােদ িফের এেলন, তাঁর Bত/াবত9েনর সেv সেvই 
বা’ব-এর িশষ/েদর িভতর আবার আন; িফের এল। িকg ধেম9া{াদ েমা�ারা এবং তাঁর িব]াসঘাতক এবং ঈষ9াপরায়ণ ভাই ইয়ািহয়া, 
বাহা’উ�া�্র Bত/াবত9েন ভীষণ েdেপ েগল। বাহা’উ�া�্র বাগদােদ বসবাস করাটা েমা�ারা িকছুেতই পছ; করিছল না, কারণ িতিন 
বাগদােদর পিবK ধম9qানoেলার অিত িনকেটই বাস করেতন এবং এই ধম9qানoেলােত পুণ/েলাভাতুর ধম9Bাণ মুসলমানরা তীথ9 করেত 
এেস সহেজই বাহা’উ�া�্র Nগ9ীয় শি| এবং েসৗ;েয9 আকৃY হেয় পড়েতন। ধেম9া{াদ েমা�ারা বার বার আপি~ জানােত লাগল, েয 
পয9� না ইরান সরকার তুর� সা�ােজ/র সেv িমিলত হেয় সহমত Bকাশ করেলন েয, বাহা’উ�া�্েক আেরা দূের ইSা�ুেল পািঠেয় 
েদয়া হেব। ইSা�ুল িছল মুসলমান রাজ/, েসখােনও িঠক একই ঘটনা ঘটল। বাহা’উ�া�্র মহান tান ও ব/ি|ে�র েমািহনী শি| ব0 
েলাকেক আকৃY করিছল। ধেম9া{াদ েমা�ারা বলেলাঃ “ইSা�ুেল বাহা’উ�া�্র আর থাকা চলেব না।” েসজন/ বাহা’উ�া�্েক আবার 
অি�য়ােনা� ল নােম একিট েছা� শহের পািঠেয় েদওয়া হেলা। িকg েসখান েথেকও তাঁেক পুনরায় িনব9ািসত করা হেলা আ�া নােম এক 
পুণ/ভূিমেত। েস সময় আ�া িছল খুনী, েচার, দাগী অপরাধী এবং ডাকােতর যাব�ীবন কারােভােগর ব;ীভূিম। বসবাস করার পেd 
আ�া ভয়�র িবপ�নক জায়গা িছল, বাহাউ�া� এখােন এেস েপ�ছাবার পর Bথম কেয়কিদন তাঁেক এবং তাঁর পিরবার এবং িশষ/ ও 
বrুেদর তৃ�া িনবারেণর জন/ পািন পয9� েদওয়া হয় নাই। আ�ায় বাহা’উ�া�্র কY এবং দুঃেখর কথা বেল েশষ করা যােব না। 
সব9Bথম তাঁেক একিট গারদ ঘের একাকী ব;ী কের রাখা হেলা এবং তাঁর স�ানেদরও তাঁর সেv েদখা করেত েদয়া হত না। 
বাহা’উ�া�্র সমS সুখ-Nাk;/ েকেড় েনয়া হেলা, িদনরািK তাঁর শRরা তাঁেক িঘের রইল। আ�ায়, বেসই বাহা’উ�া�্ তখনকার িদেনর 
িবিভG েদেশর পরাeমশালী রাজন/বগ9েক এবং শাসকেদর কােছ িচিঠ পাঠান। েসই িচিঠেত িতিন Nগ9ীয় বাণী এবং েসই রাজােদর রাজার 
িনেদ9শoেলা তাঁেদর পালন করেত বলেলন। রাজা েযমন তাঁর Bজােদর কােছ আেদশনামা পাঠান, েতমিন �Yার অবতার না হেল ব;ী 
েথেকও রাজার মেতা আেদশপK পাঠাবার সাহস অন/ কার আেছ?

পিৃথবীর সমS dমতাস�G ব/ি|গণ যখন বাহা’উ�া�্র িবaেV সি�িলত শি| Bেয়াগ কেরন, তখন িতিন কারাBাচীেরর েভতের 
বেস িব]শাি� এবং িব]Lাতৃে�র পতাকা তুেল ধেরেছন। সবার ওপর বাহা’উ�া�্র জয় হেলা, কারণ ঈ]র তাঁেক Nে� Bিত�িত 
িদেয়িছেলন েয, িতিনই জয়লাভ করেবন। বাহা’উ�া�্র বাণী ব0 মানুেষর �দয়েক Bভািবত কেরিছল, তােদর মেধ/ অেনেকই তাঁর ধেম9র 
জন/ Bাণ িবসজ9ন েদন। Nগ9ীয় বােক/র শি|েত, বাহা’উ�া�্র িশষ/ এবং অনুগামীেদর আেcাৎসেগ9র �ারা আজ পিৃথবীর শত-সহ� 
িবিভG নােম ব0 িবভ| মানুেষরা িমিলত হেয়েছন, একই পিরবােরর পরমাcীয়�েপ। 
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বাহা’উ�া�্েক যাব%ীবন কারাদে* দি*ত ব-ী িহেসেব আ0ায় পাঠােনা হেয়িছল; িক6 মা8 ৯ বছর পেরই সরকারী 
কম<কত<া এবং তাঁর কারাধAেBর আচরণ এEপ পিরবত<ীত হল েয, শহেরর BমতাসIJ বAিKগণ বাহা’উ�া� েক িবনেয়র সােথ 
কারাগার েছেড় মুK বাতােস েযেত অনুেরাধ কেরন। িতিন যখন কারাগার েছেড় েবিরেয় েগেলন, তখন তাঁেক েকউ বাধা িদেলন 
না। কারাগার েছেড় আ0া শহেরর বাইের এেস িতিন তাঁর েশষ জীবনটা কাটােলন। ১৮৯২ সােলর ২৯ েম তািরেখ বাহা’উ�া� 
পিৃথবী েছেড় তাঁর Zগ<রাজA চেল যান।

অতীেতর সম[ পিব8 �ে� উে�িখত ভিবষA]াণী অনুসাের এই পুণAভূিম আ0া েথেকই পিৃথবীর চারিদেক বাহা’উ�া�্র 
বাণী _চািরত হেলা। েবৗa ধম<-�ে� েলখা আেছ, ঈdরীয় _িতeত পুণAভূিমিট পিfম েদেশর এক Zগ<রাজA, ঐিট হেh 
অিমতাভর আসন। ইiদীেদর জনA ইহাই হেh _িতeত ভূিম েযখান েথেক পিৃথবীেত পুনরায় Zগ<ীয় িবধােনর _সারণ হেব। 
jীkীয় এবং মুসলমানেদর বiকােলর এই পিব8 তীথ<ভূিম সlেm বi অnূত ভিবষA]াণী করা আেছ তােদর ধম< ��oেলােত। 
পুরাতন ধম<oেলার পিব8 তীথ<ভূিমেত বাহা’উ�া�্েক িনব<ািসত করার সময় েথেকই এই pানিট আবার বাহা’ই ধম< িবdাসীেদর 
িবd েকq হেয় উেঠেছ।

বাহা’উ�া�্ সৃিkকত<ার েসই ঈdরীয় মহা_কাশ, যাঁর কথা অতীেতর সম[ অবতারগণ ভিবষA]াণী কের েগেছন। যুেগ যুেগ 
ঐশী ধম<সমূহ মানুষেক জীবেনর একই উেrশA িশBা িদেয়, একই পেথ বাহা’ই ধম< িবdােসর িদেক পিরচািলত কেরেছ। েযন 
বi নদী একই সাগের এেস িমিলত হেয়েছ। এক একিট নদীর জেল হাজার হাজার একর কৃিষভূিমেত জল েসচন করা হয়; 
িক6 তাই বেল েকােনা একিট নদী িবরাট এবং শিKসIJ মহাসাগর হেত পাের না, কারণ সাগেরই এেস বi নদী একে8 
িমিলত হয়। সম[ ধেম<র বi ধম<_াণ বAিK বাহা’ই িশBার সােথ একে8 িমিলত হেয়েছন। পিৃথবীর িবিভJ িদক েথেক এঁরা এেস 
এই মহান sাতৃেt এবং এক সমিuত ধম< িবdােস পরvেরর সেw হাত িমিলেয়েছন।

এভােবই সৃিkকত<ার মহাসাগেরও বi নদীর জল এেস এক হেয় যায়!
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অ�ীকার

আবুল-বাহা

‘বাহা’উ�া�্’ িছেলন ঐশী *পিত। মানবতার একতার জন3 িতিন এক মহান ঐ4য6শালী পিরক7না রচনা কেরিছেলন এবং তার 
জন3 :েয়াজনীয় উপাদানসহ িতিন এই পিব? :াসােদর দৃঢ় িভিC *াপন কেরিছেলন।

িকD :E হেলা েয, ‘বাহা’উ�া�্’ আমােদর েছেড় চেল যাবার পের, তাঁর *ািপত িভিCর ওপর েসই পিব? ধম6-:াসাদ েক গেড় 
তুলেবন? একথা সিত3 েয, ‘বাহা’উ�া�্’ চূড়াSভােবই তাঁর পিরক7নািটেক :Uত কেরিছেলন; িকD পিরক7না যতই ভােলা েহাক না 
েকন, েসিট যিদ সুদW কািরগেরর হােত না পেড় তেব েস পিরক7নায় :Uত অYািলকা েয-েকােনা মুহূেত6ই েভেZ পড়েত পাের। 
অYািলকা :Uেতর পিরক7নািট যতই ভােলা েহাক না েকন, বা তার িভিC যতই সুদৃঢ় েহাক না েকন, েসিট সুদW এবং উপযু[ 
ব3ি[র ত\াবধােন িঠকভােব ৈতরী না হেল েদখা যায় েয, *পিত েযভােব পিরক7নার ছক :`ত কেরিছেলন, বািড়িট েসভােব ৈতরী 
না হেয় এেকবােরই অন3 রকমভােব ৈতরী হেয় েগেছ।

বা�’াউ�া� েদহত3ােগর সময় তাঁর aগ6ীয় পিরক7নািটেক পিরচালনার জন3 পুে?র হােত তুেল িদেয় যান। বাহা’উ�া�্ তাঁর পু? 
আবুল-বাহােক ‘অZীকােরর েকc িহেসেব িনযু[ কের যান এবং িনেজর অনুগামীেদর িনেদ6শ েদন েয, তারা েযন পথ িনেদ6শনার 
জন3 তাঁর (আবুল-বাহার) িদেক মুখ েফরায়। 

আবুল-বাহা শবিটর অথ6 হেলা, বাহার েসবক। আবুল-বাহা িছেলন বাহা’উ�া�্র েজ3gপু?। ১৮৪৪ সােলর ২৩েশ েম তািরেখ 
েযিদন বা’ব তাঁর aগ6ীয় উেmশ3 েঘাষণা কেরন, েসই রােতই আবুল-বাহার জq হয়। এক মহালেr, একিট পিব?গৃেহ, আশীব6াদপূত 
সSানিট জqsহণ কেরিছেলন। 

বাহা’উ�া�্েক যখন েসই অtকারাuv ভwকর পাতাল-কারাগাের বxী কের রাখা হেয়িছল, তখন আবুল-বাহার বয়স মা? আট 
বছর। আৈশশব আবুল-বাহা’ তাঁর ি:য়তম িপতার সেZ সম` দুঃখ-ক{েক েauায় বরণ কের িনেয়িছেলন। েতহরান েথেক বাগদাদ 
যাবার ক{সাধ3 পথযা?ায় আবুল-বাহা িপতার পােশই িছেলন এবং জীবেনর দীঘ6 চি�শ বছর িতিন বাহা’উ�া�্র সেZই কারাগাের 
এবং িনব6াসেন কাল কািটেয়েছন। আবুল-বাহা যখন মুি[ েপেলন, তখন িতিন বৃ|। িকD }{ার ে:েম িতিন জীবেনর তমসাuv 
মুহূত6~েলাও পরমানেx অিতবািহত কেরেছন। তাঁর অSেরর গভীর আধ3াি�ক আনxেক কখেনা েকােনা ভwকর কারাগারও েকেড় 
িনেত পােরিন। আবুল-বাহা েচেয়েছন, েযন আমরাও েসই একই আধ3াি�ক আনেx আনিxত হেয় উঠেত পাির। িতিন বেলেছনঃ

“আন' দুই +কােরর; জাগিতক এবং আধ5াি6ক। জাগিতক আন' সীমাব: থােক। এই আন' এক িদন, এক মাস বা 
বাৎসরািধক কাল ?ায়ী হয় এবং এই আনে'র েকােনা ফল পাওয়া যায় না। আধ5াি6ক আন' হেF িচর?ায়ী এবং দুেবHাধ5। 
এই ধরেণর আন' ঈKেরর ভালবাসার Mারা মানুেষর Oদেয় সৃিQ হয় এবং তােক Rণাবলী ও পূণHতা অজHেন সাহায5 কের।”

বাহা’উ�া�্ বাগদােদই আবুল-বাহােক সৃি{কত6ার বাক3 �িনেয়িছেলন। আবুল-বাহা িশ�কাল েথেকই িপতার ময6াদা বুঝেত 
েপেরিছেলন, তাই িপতার পােয় িনেজেক সমপ6ণ কের তাঁরই েসবায় িনেজর জীবন উৎসগ6 করেত েচেয়িছেলন। েসই িদন েথেকই 
আবুল-বাহা সারা জীবন বাহা’উ�া�্র েসবায় িনযু[ কেরিছেলন, িপতার :দিশ6ত পেথ িতিন িনেজর সম` aাux3েক পিরত3াগ 
কেরন। অিত অ7 বয়স েথেকই আবুল-বাহা িপতা বাহা’উ�া�্র অনুগামীেদর ভি[ এবং ভালবাসা লাভ কেরন, পরবত6ী কােল 
আবুল-বাহা তােদর মা�ার বেল পিরিচত হন। বাহা’উ�া�্র িতেরাধােনর পর তাঁর িনেজর েলখা ‘ইuাপ?’িট সকেলর সামেন েখালা 
হয়, েদখা যায় েসই ইuাপে? আবুল-বাহােকই িতিন ‘অZীকােরর েকc’ িহেসেব িনযু[ কেরেছন এবং তাঁর িশWার অনুেমািদত 
ব3াখ3াদাতা িহেসেব আবুল-বাহােকই সম` Wমতা িদেয় েগেছন।

অZীকােরর েকc িনযু[ করণ বাহা’ই ধেম6র একিট অনন3 চািরি?ক ৈবিশ{3। অতীেত সকল ধেম6র :িতgাতা অবতারেদর 
েদহত3ােগর পের তাঁেদর :িতিgত ধম6~েলা ব�ভােগ িবভ[ হেয় েযত; কারণ সৃি{কত6ার অবতােরর িতেরাধােনর পর অনুগামীরা 
জানেতা না েয, তাঁর পের পথ:দশ6ক িহেসেব কােক অনুসরণ করেব। তখন তারা িনেজেদর �ান বুি| অনুসাের সৃি{কত6ার িশWােক 
িনেজেদর ইuামেতা ব3াখ3া করেত �� করত। aগ6ীয় িশWার যথাযথ তাৎপয6 বুঝার Wমতা তােদর অেনেকরই িছল না। এই একই 
কারেণ পূেব6র ধম6~েলার মেধ3 ভাZন ধেরিছল। বাহা’ই ধেম6 েস ঘটনার পুনরাবৃিC হয়িন। বাহা’উ�া� এেসিছেলন পিৃথবীর মানুেষর 
সকল অৈনক3 দূর করার জন3, সুতরাং বাহা’ই ধেম6 যােত কখেনা িবেuদ না ঘেট েসিদেকও িতিন যেথ{ সত6ক িছেলন। তাঁর িশWা 
িবষেয় বাহা’ই ধম6 িব4াসীরা যােত সুপিরচািলত হেত পাের, েসজন3 িতিন এক দিললপে? িলিখতভােব আবুল-বাহােক িনযু[ 
কেরিছেলন। 
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‘অ�ীকােরর ��’ নােম পিরিচত এই দিললপ,িট বাহা’ইেদরেক অৈনেক1র হাত েথেক র4া কেরেছ। তেব এই ‘অ�ীকােরর 
��’ বাহা’উ8া9্র অনুগামীেদর মেধ1 একতা অটুট রাখেলও আবুল-বাহার ৈবমাে,য় ভাই এর মেন ঈষHা বৃিJ কেরিছেলা।

বাহা’উ8া9 র সময় ইয়ািহয়া েযমিট কেরিছেলা একইভােব মুহMদ আলীও আবুল-বাহা’র সময় বাহা’ই ধমH-িবNাসীেদর মেধ1 
িবেOদ সৃিP করার জন1 আRাণ েচPা কেরিছেলন। িতিন েভেবিছেলন েয, বাহা’উ8া9্র পু, িহেসেব িতিনও বাহা’ইেদর েনতৃU দািব 
করেত পােরন। িকV মুহMদ আলীর সকল েচPাই ব1থH হেয় েগেছ কারণ েলাকচে4 ঈNেরর অবতার বাহা’উ8া9্র প,ু হেলও 
িতিন বাহা’উ8া9্র আেদশ কখেনা পালন কেরনিন। িবরাট মহীXেহর ফলহীন Z[ শাখার মেতাই মুহMদ আলীও িপতার 
অRেয়াজনীয় পু, হেয় যান। Zকেনা শাখার মেতাই মুহMদ আলীেক বাহা’ই ধমH-বৃ4 েথেক েকেট েফেল েদওয়া হয়। 

মুহMদ আলী যখন বাহা’ইেদর মেধ1 েকােনা মেতই িবেOদ ঘটােত পারেলন না, তখন িতিন আবুল বাহার 4িত করার জন1 
শ]পে4র সে� হাত েমলান। িতিন সরকারী কমHচারীেদর মনেক িবষা^ করেত লাগেলন, মুহMদ আলী তােদর েবাঝােলন েয, 
মা`ার সরকােরর িবaেJ িবেbাহ করার জন1 েলাক জেড়া করেছন। আবুল-বাহা যখন কােমHল পবHেত (মাউe কােমHল) বা’েবর 
সমািধেসৗধ গেড় তুলিছেলন, তখন মুহMদ আলী সরকারেক খবর িদেলা েয, আবুল-বাহা একিট দূগH ৈতরী করেছন, ফেল তুকHী 
সরকার ঘটনািট অনুসiান করার জন1 একিট িবেশষ দলেক েসই পূণ1ভূিমেত পািঠেয় িদেলন। মুহMদ আলী এ দেলর নায়ক জৈনক 
েসনাধ14েক Rচুর ঘুষ িদেয় হাত কের েফেলন এবং আবুল বাহার িবaেJ িমথ1া সংবাদ পাঠােনা হেলা তুকHীlান সরকােরর কােছ।

 
িঠক েসই সময় আবুল-বাহা তাঁর জীবেনর Rিতিট মুহূেতH ধেমHর েসবায় ব1l িছেলন। তাঁর কলম িদেয় অতীব সুnর অফুরo 

pগHীয় বাণী Rকািশত হিOল এবং েসqেলা পিৃথবীর সমl েদেশর বাহা’ইরা পেড় Rচুর আনn এবং েRরণা লাভ করিছেলন। তাঁর 
অমূল1 িচিঠqেলােত বাহা’ইেদর িতিন ধেমHর পেথ পিরচািলত করিছেলন এবং তােদর পদে4পেক দৃঢ় কের তুলিছেলন। যখন িতিন 
িলখেতন না, তখন আবুল-বাহা অসুs মানুষেদর েসবা কের েবড়ােতন এবং দিরbেদর সাহায1 করেতন। অিত সামান1 অথH েথেকও 
িতিন মু^হেl সবাইেক দান করেতন, কখেনা েকউ মা`ােরর দরজা েথেক িনরাশ হেয় িফের েযত না।

এই সময় তুকHী সরকােরর েয অনুসiানকারীদল তাঁর িবaেJ িমথ1া অিভেযােগর তদo করেত এেসিছেলন আবুল-বাহা তােদর 
Rিত সামান1 qaU িদেয়িছেলন, অপরিদেক মুহMদ আলী তােদরেক িবশাল সMান RদশHন কেরিছেলন এবং তােদরেক নানারকম 
উপহার ও উপেঢৗকন Rদান কেরিছেলন। ফেল তারা িফের যাবার সময় েসনাধ14 শপথ কের েয, েস আবার িফের আসেব এবং 
আবুল-বাহােক শহেরর Rধান Rেবশuাের গলায় দিড় েবঁেধ ঝুিলেয় েদেব। এ খবর Zেন আবুল-বাহার শ]প4 আনেn মােতায়ারা 
হেয় উেঠ, িকV তাঁর Rিত vJাবান ভ^গণ ভয়wরভােব িচিoত হেয় উেঠন। তাঁর ZভাথHীেদর অেনেকই আবুল-বাহােক সময় 
থাকেতই পিব,ভূিম েছেড় পািলেয় যাবার পরামশH েদন; িকV মা`ার িনেজেক ঈNরর কােছ সমপHন কেরিছেলন, তাই েকােনা 
ব1াপােরই িতিন িবnুমা, িচিoত হন নাই। আবুল-বাহা বেলনঃ

“কারাগােরই আিম মু%, ব' কারাগারই আমার িনকট রাজসভা, হীন অপমান এবং যশঃ আমার িনকট সমান, দুঃখ-দুদ:শাই 
আমার িনকট সৃি<কত:ার দান এবং মৃত>ই আমার জীবন।” 

তদoকারী দেলর েয েসনাধ14 আবুল-বাহােক হত1া করার Rিতzা কেরিছেলা, েস পূণ1ভূিম েছেড় আসার পর অ{িদেনর 
মেধ1ই এক যুেJ িনহত হয়। তুকHী সা|াজ1 েভে� পেড়, সরকােরর পতন ঘেট। এক নতুন শাসকেগািP েদেশর শাসন-ব1বsা হােত 
েনয়। েকােনাভােবই আবুল-বাহার 4িত করেত না েপের বাহা’উ8া9্র নীিত}P পু, মুহMদ আলী এবং অন1রা হতাশ হেয় পেড়। 
বাহা’ইেদর মেধ1 িবেOদ ঘটাবার সকল RেচPাই ব1থH হেয় যায়। তাঁেদর ঘৃণ1 ষড়যে~র কথা সবাই েজেন েফেল, সবাই তাঁেদর ঘৃণা 
করেত লাগল।

সরকােরর পিরবতHন ঘটার সে� সে� আবুল-বাহা যাব�ীবন কারাদ� েভাগ েথেক মুি^ পান। আবুল-বাহা গভীর িবNােসর 
সে� বাহা’উ8া9্র েসবায় কিঠন দূেভHােগর েভতর িদেয় দীঘHকাল কাটাবার পর অবেশেষ মুি^ পান এবং েদশ-িবেদেশ িপতার 
বাণীেক েপ�েছ েদবার সুেযাগ পান। পি�মা েদেশর বাহা’ইগণ তাঁেক ইউেরাপ এবং আেমিরকা Rভৃিত েদেশ }মেণ যাবার জন1 
আম~ণ জানান। দীঘHকাল কারাবােসর ফেল িতিন বড়ই দুবHল হেয় পেড়িছেলন, তাছাড়া িতিন বৃJও হেয়িছেলন, তবুও বাহা’ই 
ভ^েদর আম~ণেক পরমানু�েহ �হণ কেরন।

পি�মা েদেশ }মণকােল আবুল-বাহা হাজার হাজার মানুেষর কােছ বাহা’ই ধেমHর কথা বেল েবড়ােত লাগেলন। কখেনা কখেনা 
একিদেনই তাঁেক অেনকqেলা ব^ৃতা িদেত হেয়েছ। দূরদূরাo েথেক বাহা’ইরা এবং অ-বাহা’ইরাও তাঁেক দশHন করার জন1 এবং 
তাঁর বাণী Zনেত আসেতন। িতিন েযখােনই েগেছন, েভার েথেক গভীর রাত পযHo ধেমHর িশ4া িবতরণ কেরেছন। এসময় িতিন 
িনেজর কথা একদমই ভাবেতন না এমনিক অসুs শরীর িনেয়ও িশ4া িদেত 4াo হেতন না, বiুরা তাঁেক িবvাম িনেত ব� 
পীড়াপীিড় করেলও তােদর কথায় িতিন কণHপাত করেতন না।
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আবুল-বাহা আেমিরকায় সব)*থম বাহা’ই *াথ)না গৃেহর (মাশিরকুল আযকােরর) িভি6 *7র 8াপন কেরন। পি;েমর এই 
নয়ন-মেনাহর *াথ)না-গৃহিটেক সৃি>কত)ার কােজ সমরপ)ণ করা হেয়েছ।

আবুল-বাহা ইউেরাপ এবং আেমিরকা Fমেণর ফেল *চুর সুফল লাভ হয়। বI েদেশই বাহা’ই ধম)-িবMাস *িতিNত হয়। নMর 
েদহতOাগ করার পূেব) আবুল বাহা বাহা’ইেদর উৎসাহ িদেয় যান, েযন তারা েদেশ েদেশ এই নব ধেম)র বাণীেক *চার কের।

১৯২১ সােলর ২৮েশ নেভYর বাহা’ইেদর ি*য় মাZার েসই পূণOভূিমেত নMর েদহ তOাগ কেরন। বা’েবর সমািধ-মি[েরর একিট 
কে\ তাঁর েদহ িচরিন^ায় শািয়ত আেছ। কােম)ল পব)েত বা’েবর এই সমািধ-মি[রিট এবং িনেজর জনO িব_াম-ঘরিটেকও 
আবুল-বাহা িনেজর জীবbশােতই *cত কেরিছেলন।

আবুল-বাহা িছেলন সৃি>কত)ার ধেম)র বOাখOাকারী, বাহা’উeাf্র বাণীর অনুবাদক এবং তাঁর িশ\ার *কৃত উদাহরণ। বাহা’উeাহ 
িনেজই বেলেছন আবুল-বাহা হেi ‘সৃি>কত)ার রহসO’।

অিভভাবক েশাগী এেফ(ী

আবুল-বাহা িছেলন বাহা’ইেদর েjহময় িপতার মেতা। তাঁর নMর েদহতOােগর পর পিৃথবীর সব)k বাহা’ইরা বড় দুঃিখত হেয় 
পেড়ন। আবুল-বাহার দািয়nকাল ৩০ বছর 8ায়ী হেয়িছল। তার িনভু)ল পিরচালনায় বাহা’ইগণ বাহা’উeাf্র িশ\ােক গভীরভােব 
অনুধাবন করেত েপেরিছেলন এবং এিগেয় িগেয়িছেলন। আবুল-বাহার মৃতুOর পর পিৃথবীর সব)k বাহা’ইেদর অব8া িপতৃ-মাতৃহীন 
অনােথর মেতা হেয় েগল। েjহবৎসল qানী িপতার মৃতুOেত সrানেদর অব8া েযমন অসহায় হেয় পেড়, বাহা’ইরা েতমিন অনাথ 
এবং অসহায় হেয় পড়ল। অপরিদেক বাহা’ই ধেম)র শsরা এবং যারা অtীকার ভt কেরিছল, তারা ভাবেলা, এ সুেযােগ তােদর 
ৈপশািচক পিরকvনাwেলােক কােজ লাগােব। তারা ভাবেলা, বাহা’ই ধম)েক আxমণ করার এ-ই উৎকৃ> সুেযাগ, কারণ আবুল-বাহার 
অনুপি8িতর ফেল বাহা’ইেদর িবেiদ েথেক র\া করার আর েকউ রইল না। তারা বুঝেত পােরিন েয, বত)মান যুেগ ঈMর 
বাহা’ইেদর মেধO িবেiদ ঘটেত েদেবন না।

বাহা’উeাf্র অনুগামীেদর মেধO যােত িবেiদ না ঘেট েস বOব8া আবুল-বাহা আেগই কের িগেয়িছেলন। িতিন িবেMর বাহা’ইেদর 
সেt একিট মজবুত অtীকার স{| কেরিছেলন। আবুল-বাহা এক অ}ুত ফলকিলিপ-তাঁর ই*াপ, েরেখ িগেয়েছন েযখােন িতিন 
তাঁর েদৗিহk েশৗগী এেফ[ীেক বাহা’ই ধেম)র অিভভাবক িহেসেব িনযু� কেরন।

আবুল-বাহার িতেরাধােন বাহা’ইরা েjহময় িপতােক হারান বেট; িক� েশৗগী এেফ[ীেক তারা *কৃত Fাতা িহেসেব পান। 
আবুল-বাহার পিবk পিরবােরই েশৗগী এেফ[ী জ��হণ কেরন। েশাগী এেফ[ীর মাতা িছেলন আবুল-বাহার কনOা এবং িপতা 
িছেলন বা’েবর ঘিনN আ�ীয়। েশৗগী এেফ[ী স{েক) আবুল-বাহা বেলেছনঃ

“িতিন েযন দুইিট মহাসমুে6র তর8 মনথন উ<ূত উ>ল এবং অমূলA মুBাসম অনুপম িবCয় এবং পিব, যমজ বৃেGর 
পুণAশাখা।” 

কারণ বা’ব এবং বাহা’উeাf্র মহাপিবk র� িমি_ত হেয়েছ েশৗগী এেফ[ীর মেধO। আবুল-বাহা’র *তO\ ত�াবধােনই বড় 
হেয় উেঠিছেলন েশৗগী এেফ[ী। আবুল-বাহার মৃতুOর বI আেগ েথেক অেনেকই েশৗগী এেফ[ীর েভতর মহে�র ল\ণwেলা েদখেত 
েপেয়িছেলন বেট; তেব েকউই জানেতা না েয, আবুল-বাহা েশৗগী এেফ[ীেক েকান কােজর জনO *cত করেছন। বাইেবল �ে� 
একিট ভিবষO�াণী েলখা আেছ। েসই ভিবষO�াণীেত বলা হেয়েছ েয, আবুল-বাহার পর এক ত�ণ যুবক �গ)ীয় কায) স{াদন 
করেবন। একজন আেমিরকান বাহা’ই ভ^মিহলা আবুল-বাহােক িচিঠ িলেখ জানেত েচেয়িছেলন েয, বাইেবল �ে�র ভিবষO�াণীিট 
িতিন িঠকভােব বুঝেত েপেরেছন িকনা। েসই িচিঠর উ6ের আবুল-বাহা েসই আেমিরকান বাহা’ই ভ^মিহলােক জািনেয়িছেলন েয, 
বাইেবল �ে�র ভিবষO�াণীিট িতিন িঠকই বুঝেত েপেরেছন। েয ত�েণর কথা েলখা আেছ, েসই ত�ণিট েবঁেচ আেছন এবং তাঁর 
আেলােক পিৃথবী শী�ই উ�ল হেয় উঠেব। আবুল-বাহা অপর একজনেক আMাস িদেয়িছেলন েয-

“এই আশLীবাদপূত িশMই একিদন সৃিNকতLার ধমLেক সেবLাP িশখের তুিলয়া ধিরেবন।”

ি*য় আবুল-বাহা তাঁর ইiাপk এবং িনয়মপেkর িনেদ)েশ েশৗগী এেফ[ী সYে� একথা যখন িলেখ েরেখিছেলন, েস সময় েশৗগী 
এেফ[ী িনতাr বালক। মাk চি�শ বছর বয়েস েশীগী এেফ[ী ঈMেরর অিভভাবক িনযু� হন। বয়স কম হওয়ার ফেল এই w� 
দািয়n পালন করেত তাঁর েকােনা অসুিবধা হয়িন, কারণ িতিন সবসমেয় বাহা’উeাf্র সাহাযO লাভ কেরিছেলন।
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আবুল-বাহা বেলেছন েয, “েশৗগী এেফ#ী পৃিথবীেত সৃি+কত-ার িনদশ-ন 23প, যাহারা তাহার আেদশ পালন কিরেব তাহারা 
ঈ:েরর আেদশ পালন কিরেব।” েশৗগী এেফ/ীর িব2তা এবং  আধ6াি7ক পথ-িনেদ<শনায় বাহা’উ?া@্র-বাণী িবেCর সকল েদেশ 
ছিড়েয় পেড়।

আবুল-বাহা যখন নCর েদহত6াগ করেলন, েশৗগী এেফ/ী তখন ইংল6ােIর অKেফাড< িবCিবদ6ালেয় েলখাপড়া করিছেলন। 
তাঁর জীবেনর একমাP বাসনা িছল েয, িতিন সারাজীবন ধের িQয়তম মাRার আবুল-বাহার েসবা কের যােবন, ফাস<ী এবং আরবী 
ভাষা যারা পড়েত পাের না, এমন হাজার হাজার ধম<Qাণ মানুেষর জন6 বাহা’ই ধেম<র বাণী ইংেরজী ভাষায় অনুবাদ করেবন। েশৗগী 
এেফ/ীর কােছ যখন আবুল-বাহার নCর েদহত6ােগর সংবাদ েপUছল, তখন িতিন এমন আঘাত েপেলন েয, অসুW হেয় পড়েলন। 
িQয়তম মাRােরর সেX িচরিবেZেদর আঘাত েকেট যাবার আেগই িতিন ইংল6াI েথেক পিবPভূিমেত এেস েপUছেলন এবং জানেত 
পারেলন েয, তাঁর উপর মাRার এক মহান দািয়] অপ<ন কের েগেছন। েশৗগী এেফ/ীেক িতিন অিভভাবক মেনানীত কেরেছন। 
ঈCর যখন েকােনা মানুষেক পিৃথবীেত েকােনা কােজর জন6 িনযু` কেরন, তখন েসই কাজ করার জন6 েসই শি`ও তােক িদেয় 
থােকন। বb সcাহ Qাথ<না এবং ধ6ােন রত থাকার পর িতিন তাঁর জীবেনর মহান কােজ হাত েদন। সৃিdকত<ার েসবায় িনেজেক 
উৎসগ< করার ফেল তাঁর কৃপায় Qিতিট পদেfেপ ঐশী িব2তা এবং েQরণা লাভ কেরন।

েশৗগী এেফ/ী ৩৬ বছর অিভভাবক িহেসেব কাজ কেরেছন এবং জীবেনর Qিতিট মুহূেত< একমাP বাহা’ই ধেম<র উjিত করা 
ছাড়া িতিন অন6 িকছু িচkা কেরনিন। িতিন িদন-রাত অিবlাk পিরlম করেতন। িতিন অিত সাধারণভােব জীবনযাPা িনব<াহ 
করেতন, চিmশ ঘnায় িতিন একবার মাP বা কদািচৎ এেকর অিধকবার খাদ6 oহণ করেতন এবং রােত মাP কেয়ক ঘpার েবশী 
ঘুমেতন না। বাকী সময়টা িতিন বাহা’উ?া@্র ধেম<র কােজই ব6q থাকেতন। Qিতিদন েশৗগী এেফ/ীর কােজর পিরমাণ যাঁরা 
েদেখেছন, তাঁরাই বুেঝেছন েয, ঐCরীক শি` কাজ না করেল একজন সাধারণ মানুেষর পেf িদেনর পর িদন, বছেরর পর বছর 
এেতা কাজ করা এেকবােরই অসsব।

ধেম<র শtরা, যারা আশা কেরিছল েয, আবুল-বাহার মহাQWােনর পর তারা তােদর শtতা uv কের েদেব; িকx শীyই 
তারা বুঝেত পারল েয বাহা’উ?া@্র ধম<মতেক েশৗগী এেফ/ী তাঁর েলৗহ-হেq শtেদর হাত েথেক বাঁিচেয় েরেখেছন। িকভােব 
বাহা’উ?া@ র িবCনীিত Wাপন করার জন6 Qেত6ক মানুষেক একসেX ঐক6বzভােব কাজ করেত হেব এবং আবুল-বাহা তাঁর ‘ঐশী 
পিরক=নার ফলকিলিপ’েত যা িলেখ েগেছন েস{েলােক কীভােব কায<করী কের েতালা যায়-িবেCর বাহা’ইেদর িতিন তা িশিখেয় 
িদেয়েছন। এই ফলকিলিপেত মাRার বাহা’ইেদর তাঁর িতেরাধােনর পূেব<ই আ|ান কেরিছেলন েযন, Qেত6েকই ধেম<র Qসােরর জন6 
উি}ত হন, তােদর গৃহ, আরাম-আেয়শ ত6াগ কেরন এবং বাহা’উ?া@ র বাণী পিৃথবীর দূর দূরােk েপUেছ েদন। এই মহৎ কায<িট 
স~াদন করার জন6 িতিন বb বছর ধের বাহা’ইেদর িশfা িদেয়েছন। ‘Wানীয়’ এবং ‘জাতীয় বাহা’ই  পিরষেদর’ েভতর িদেয় 
েকমন কের এই কাজিট করা যায়, েসই িশfায় েশৗগী এেফ/ী বাহা’ইেদর িশিfত কের তুেলিছেলন, কারণ িতিন জানেতন েয, 
বাহ’াইরা একিPত হেয় কাজ না করেল তারা েকােনা িকছুই করেত পারেব না। এই মহান কাজ করার জন6 যখন বাহা’ইরা 
িনেজেদর উপযু` কের তুলেলা, তখন ধম<-অিভভাবক েশৗগী এেফ/ী পিৃথবীর সব<িদেক ‘বাহা’উ?া@্র’ পতাকা তুেল ধরার জন6 
তােদর ছিড়েয় পড়েত উৎসািহত করেলন। তাঁর ৈদব-িনেদ<েশ শত শত বাহা’ই েদশ-েদশাkের, সুদূর �ীপ-�ীপাkের, বাহা’ই ধেম<র 
�লk আেলাক িশখা সেX িনেয়, মানুেষর কােছ তারা এই নবধেম<র অমৃতবাণী েশানােত েবিরেয় পেড়ন।

‘আবুল-বাহা’র েদহত6ােগর সময় পয<k বাহা’ই ধম<িবCাস মাP পঁয়িPশিট েদেশ Qচািরত হেয়িছল; িকx বাহা’ই-জগেতর 
িQয়তম অিভভাবক েশৗগী এেফ/ীর জীব�শাকােলই-আবুল-বাহা তাঁর ‘2গ-ীয় পিরক=নার ফলকিলিপ’েত েয সমq জায়গা স�ে� 
উে?খ কেরিছেলন েস{েলাসহ পিৃথবীর দু’েশা একাjিট েদেশ বাহা’ই ধম< েপUেছ যায়। 

আবুল-বাহা তাঁর ই@াপেA িবেCর সমq বাহা’ইেদর ডাক িদেয় বেলেছন েয, বাহা’ই ধেম<র েসবা করার জন6 সবাইেক 
জাoত হেত হেব, পিৃথবীর িদেক িদেক জয়পতাকা Wাপন না করা পয<k অিবlাk পিরlম কের েযেত হেব। আমােদর িQয় 
অিভভাবক েশৗগী-এেফ/ী জীবেনর েশষ িদনিট পয<k আবুল-বাহার এই অনুেরাধেক কায<করী কের তুেলিছেলন। ১৯৫৭ সােলর 
৪ঠা নেভ�র তািরেখ েশৗগী এেফ/ী লIেন েদহত6াগ কেরন। পিবPভূিমেত বাহা’ই Qিত�ানসমূেহর িনম<ােণর জন6 িতিন Qেয়াজনীয় 
িজিনসপP িকনেত িগেয়িছেলন েসখােন।

মাP ৩৬ বছরকাল অিভভাবক িহেসেব কাজ করার পর যখন িতিন বুঝেত পারেলন েয, বাহা’উ?া@্র ধম< এমনই দৃঢ়ভােব 
Qিতি�ত হেয়েছ েয, বাহা’ইরা তাঁর অবত<মােনও কাজ চািলেয় েযেত পারেবন তখন িতিন আমােদর েছেড় চেল েগেলন। িচরিবlাম 
oহণ করার আেগই অিভভাবক েশৗগী-এেফ/ী, জাহােজর সুদf ক6াে�েনর মেতাই কােজর সমq িদক{েলােক িঠক কের েদন 
এবং কােজর Qেয়াজনীয় িনেদ<শাবলীও েদন। অিভভাবক-িনধ<ািরত িনেদ<েশ চলার ফেল পথ হারাবার েকােনা ভয় রইেলা না 
আমােদর। তাঁর আধ6াি7ক িনেদ<েশ, �গ<ীয় জীবন-তরীেত গkব6Wেল িন�য়ই েপUছােনা যােব।
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েশৗগী এেফি$ তাঁর জীিবতকােলই একিট ‘দশসালা পিরক2না’ রচনা কেরিছেলন, যার কায89ম ১৯৬৩ সােল েশষ হয়। িতিন 
এই পিরক2নািটেক এমনভােব রচনা কেরিছেলন যার ফেল, বাহা’উEাF্র অমৃতবাণীেক িবেKর িবিভL েদেশ এবং সুদূর PীপপুেQ, 
ইিতমেধS েযখােন বাহা’ই ধম8 েপUছেত পােরিন, েসইসব েদেশ িনেয় যাওয়া হয়। অিভভাবক বSিWগতভােব এই পিরক2নািটেক 
Xাথিমক অবZায় পিরচালনা কেরিছেলন। তাঁর িতেরাধােনর পূেব8ই পিৃথবীেত ৪,২০০িট বাহা’ই ধম8েক^ Xিতি_ত হয় এবং ২০০িটরও 
েবশী ভাষায় বাহা’ই ধম8 সািহতS অনুিদত হয়। বাহা’ই িবK েকে^র পিব`ভূিমেত অিভভাবক েশৗগী এেফ$ী, বা‘েবর সমািধর ওপর 
একিট িবরাট েসৗধ গেড় েতােলন এবং েসই সেb আেরা একিট আdজ8ািতক সংরeণাগার Xিত_া কেরন। এখােন বা’ব এবং 
বাহা’উEাF্র েমৗিলক রচনাfেলা এবং মূলSবান gৃিতfেলা সংরিeত আেছ। এই ভবনfেলা এবং তার চারপােশ বাগানfেলা পিৃথবীর 
অনSানS েসৗ$য8মিhত Zানfেলার মেধS অনSতম। Xিত বছর পিৃথবীর িবিভL Zান হেত হাজার হাজার মানুষ এই অনুপম পিব` Zােন 
তীথ8 দশ8ন করেত আেসন।

২৭ জনেক িতিন মহান ‘ধম� বা�’ িহেসেব িনযুW কেরন, যােদরেক িতিন বাহা’ই ধেম8র “!ধান কম�াধ$%” বেল আখSািয়ত কেরন
। ধম8েক রeা করা এবং বাহা’উEাF্্র িশeােক Xচার করার fjদািয়k নSl হেলা তাঁেদর ওপর। অিভভাবক েশৗগী এেফ$ীর 
িতেরাধােনর পর এই “ধম8 বাmগণ” িনেজেদর মধS েথেক ৯ জনেক েবেছ িনেয় একিট কিমিট গঠন কেরন, তাঁেদর কাজ হেলা েসই 
পিব` ভূিমেত অবZান করা এবং িবK েকে^র তoাবধান করা। তােদরেক বলা হেতা (Custodians) “িজpাদার” বা তoাবধায়ক 
এবং অবিশq ধম8 বাmগণ, ধম8-অিভভাবেকর ‘দশসালা পিরক2নােক’ বাlবায়ন করার জনS পিৃথবীর িবিভL িদেক চেল যান। 

১৯৬৩ সােল এই ‘দশসালা পিরক2না’র সমািs বাহা’ই ধেম8র ইিতহােস একিট নতুন মাইল ফলক িহেসেব আখSািয়ত হল। 
বাহা’উEাF্্ েয িদনিটেত তাঁর tগ8ীয় উেuশS েঘাষণা কেরিছেলন, েসই পিব` িদন হেত wj কের একশত বছর পূণ8 হেলা ১৯৬৩ 
সােল। এই িদনই পিৃথবীর বাহা’ইগণ সব8Xথম সাব8জনীন িবচারালয় িনব8ািচত কেরন- ইহা বাহা’ই ধেম8র সেব8াx Xিত_ান- ইহার 
সyেক8 আবুল-বাহা আKাস িদেয়েছন েয, ইহার সকল িস{াd ঈKেরর XতSe িদক-িনেদ8শনা Pারা আশীব8াদXাs ও িনভু8ল হেব। 

এই উপলe উ} যাপন করার জনS একিট মহা েভােজ িবেKর সকল বাহা’ইেদরেক ২৮ এিXল েথেক ২ েম, ১৯৬৩ ি��ােব 
ল�েন আম�ণ করা হয়। পিৃথবীর িবিভL েদশ েথেক ৬,২০০ জেনর অিধক বাহা’ই এই মহাসেpলেন েযাগদান কেরন। এই 
মেহাৎসেব মানবতার একk ে�ািথত হেলা। িবিভL জািতর এবং পটভুিমর মানুেষরা আপন আপন জাতীয় েপাশােক বাহা’উEাF্্ সু$র 
বাগানিটেক েযন সতS সতSই সািজেয় তুেলিছেলন। এই বাহা’ই িবK কংে�েস উপিZত এই বণ8াঢS ে�াতৃবগ8েক েদেখ সতSই মেন 
হেলা েয, আমােদর িXয়তম অিভভাবক েশৗগী এেফ$ীর অমূলS gৃিতর উেuশS এই বmবেণ8র ‘পু�f�িট’ আমরা উৎসগ8 করেত 
েপেরিছ। তাঁর ‘দশসালা আধSাি�ক অিভযােনর’ পিরক2নািট বm জয়েগৗরব এবং সাফলS লাভ কেরেছ।

িXয় অিভভাবক েশৗগী এেফ$ীেক তাঁর অিব�াd এবং অ�াd পির�েমর জনS ধনSবাদ! সৃিq কত8ার ধেম8র এই 9েমাLিতর 
ফলt�প সাব8জনীন িবচারালেয়র িনব8াচেনর জনS বাহা’ইগণ X�ত িছেলন। েশৗগী এেফ$ী যখন িনতাd িশw িছেলন, েসই সময় 
আবুল-বাহা ভিবষSPাণী কেরিছেলন েয, এই িশwই একিদন ঈKেরর ধম8েক সেব8াx িশখের তুেল ধরেবন। 

কিতপয় িশ%া ও নীিতসমূহ

মানব জািতর এক3

বাহা’উEাF্ আমােদর মানবজািতর একেkর িশeা িদেয় েগেছন। XেতSক মানুষই ঈKেরর সdান। আমরা যিদ এক tগ8ীয় িপতােক 
িবKাস কির, তাহেল আমােদর এেক অপরেক ভাই-েবান বেলই tীকার কের িনেত হেব। আমরা সকেল একই পিরবার অথ8াৎ এক 
মানব পিরবােরর সদসS।

আমােদর কােছ বাহা’উEাF্ একতার আেলা েদখাবার আেগ নানা কারেণ মানুষ মেন করত েয, আমরা অেনSর েচেয় িভL। এক 
ে�ণীর েলাক ভাবল েয, েযেহতু তােদর গােয়র চামড়ার রং সাদা, েসজনS তারা িভL জােতর মানুষ। তারা ভাবল, কােলা, হলেদ বা 
তামােট চামড়ার েলাকেদর েচেয় তারা অেনক ভােলা এবং উৎকৃq। বাহা’উEাF্ বলেলন, “ইহা সতS নয়।”  মানুষ তার বেণ8র জনS 
িভL নয়। মানুেষর েভতর যিদ েকান তফাৎ েথেক থােক, তেব তা িশeার ে�ণী-িবভােগর তফাৎ, গা`বেণ8র িবিভLতা মানুষেক 
মানুেষর কাছ েথেক তফাৎ কেরিন। ফুেলর বাগােন নানা বেণ8র ফুল েদখা যায়, েতমিন পিৃথবীেতও নানা বেণ8র মানুষ, নানা বেণ8র 
ফুেলর মেতাই। বাগােনর সমl ফুল একই বেণ8র হেল তা ভােলা লােগ না। বাহা’উEাF্ বেলেছন ঈKর এক পরম দয়ালু েমষ-পালক, 
তাঁর কােছ সাদা েমষ আর তামােট, িক কােলা েমষ সবই একই। আমােদর চামড়ার রং যাই েহাক না েকন, ঈKর আমােদর 
ভালবােসন। তেব েকন আমরা পর�রেক অপিরিচত বেল মেন কির? বাহা’উEাF্ তাঁর ফুলfেলার �দেয় এমন েXেমর আেলা 
�ািলেয় িদেয়েছন েয, পিৃথবীর িবিভL েদেশর বাহা’ইরা অনুভব কেরন েয, তাঁরা সবাই একই পিরবােরর পরমা�ীয়। বাহা’উEাF 
িলেখেছন ঃ
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‘‘েহ ি�য়তম েসৗভাগ'বান! িমলেনর মেহাৎসব /0 হইয়ােছ। একজন অপরজনেক অপিরিচত বিলয়া মেন কিরও না। েতামরা 
সকেলই একই বৃে<র ফল এবং একই শাখার পAসমূহ। েতামরা একই হেCর িবিভD অEুিল এবং একই েদেহর 
অE-�ত'Eািদর মেতা হও। এই কলেমর েলখনী েতামােদর এই উপেদশ �দান কিরেতেছ।”  

আবুল-বাহা িলেখেছনঃ

‘‘পরমপিবA বাহা’উKাL্র িশ<াNিলর িভতর িবOমানবতার একেPর িশ<াই আমরা পাই; ঈOর পরম দয়ালু েমষ-পালক, 
পৃিথবীর সকল মানবই তাঁহার েমষ-শাবক। িতিন �িতিট েমষ-শাবেকর �িত পরম ক0ণাময়, কারণ িতিনই তাহােদর সৃিZ 
কিরয়ােছন, �িশি<ত কিরয়ােছন, তােদর সকল �েয়াজন িমিটেয়েছন এবং তােদর সকল সময় র<া কেরেছন। এ কথা সত' 
েয, েমষ-শাবকগেণর �িত েমষ-পালক পরম দয়াশীল িক\ তাহােদর িভতর যিদ েকান েমষিট অ] থােক, তেব তাহােক 
িশি<ত কিরয়া লইেত হইেব, িশ/Nিলেকও তাহােদর পিরণত অব^ায় না েপ_ছােনা পয̀a িশ<া িদেত হইেব! েকহ অসু^ 
থািকেল সু^ কিরয়া তুিলেত হইেব। েকান ঘৃণা বা শcভাব থািকেল চিলেব না, দয়াবান িচিকৎসক েযভােব অ] ও অসু^েক 
ব'ািধমুe কের, েসইfপই কিরেত হইেব।’’

আসুন আমরা মনুষ, জািতর িমলেনর জন, 0াথ2না কিরঃ

‘‘েহ আমার ঈOর! েহ আমার ঈOর! েতামার েসবকগেণর অaরসমূহ একতাবg কর এবং তাহােদর িনকট েতামার মহান 
উেhশ' ব'e কর, তাহারা েতামার আেদশাবলী অনুসরণ ক0ক এবং েতামার িবধান পালন ক0ক। েহ ঈOর! তাহােদর 
উদ'েম তাহািদগেক সাহায' কর এবং েতামার েসবা কিরেত তাহােদর শিe দান কর। েহ ঈOর! তাহািদগেক িনেজেদর হেC 
ছািড়য়া িদও না, বরং ]ােনর আেলােক তাহােদর পদে<পNিল পিরচািলত কর এবং েতামার ভালবাসা jারা তাহােদর অaর 
উৎসািহত কর। সত' সত'ই, তুিম তাহােদর সাহায'কারী ও তাহােদর পরম �ভু”। -বাহা’উ5া6্

কুসংkার অপসারণ

বাহা’উ5া6 আমােদর িশিখেয়েছন েয, সব20কােরর কুসং?ারেক ভুেল েযেত হেব। জািত, বণ2 এবং ধেম2র কুসং?ারEেলােক মন 
েথেক মুেছ েফলেত হেব। মানুষ যতিদন কুসং?ারেক আঁকেড় থাকেব, ততিদন আমরা পিৃথবীেত েকান শািLই পােবা না।

মানুেষর মেন েকান একটা কুসং?ােরর ফেলই কত যুO ঘেট েগেছ, অতীেত কত হত,া, কত রSপাত হেয় েগেছ। কুসং?ােরর 
কারেণই মানুষ েদেশর জন, যুO, ধেম2র জন, যুO কেরেছ, পিৃথবীেক Tংস কেরেছ, লU লU আপন জনেক িনম2মভােব েমের 
েফেলেছ। 

‘আবুল-বাহা’ বেলেছনঃ 

“ভািবয়া েদিখেত হইেব এই কুসংkার এবং শcতা আসেলই ধেম`র জন' িক না? ধম` এেক অপেরর সিহত আmীয়তার-বnন 
আিনয়া েদয়, েয-ধম` তাহা কের না, েস ধম` ফলহীন, অথ̀হীন। এবং এই কুসংkার যিদ জাতীয়তাবাদ এর কুসংkার হয় তেব 
েজেন রাখ, মানবজািত একিটই, সকেলই আদম-বৃ< হইেত উৎপD হইয়ােছ, আদমই এই বৃে<র মূল। বৃ< একিটই, তাহা 
হইেত সকল জািতই শাখার মেতা সৃিZ হইয়ােছ এবং মানুষমােAই েসই শাখায় পA-পুেoর মেতা, ফেলর মেতা। মানুেষর 
অ]তা এবং আm-pাথ̀পরতার ফেলই িবিভD জািত গিড়য়া উেঠ, রe<য় ঘিটয়া থােক এবং মনুষ'েPর �াসাদ rংস হইয়া 
যায়।

‘‘pেদশ ে�ম নামক কুসংkারিটও চরম অ]তার ফল, কারণ পৃিথবীর ^লভাগ মানবজািতর একমাA বাসভূিম। এই পািথ̀ব 
জগেতর সব̀Aই সকেল বসবাস কিরেত পাের। পৃিথবীই হেলা মানুেষর জsভূিম। আবার মানুষই পৃিথবীর বুেক সীমােরখা টািনয়া 
আসা-যাওয়ার পথ �tত কিরয়ােছ। সৃিZেত মানুেষর জন' েকােনা সীমােরখা টািনয়া েদওয়া হয় নাই, যাওয়া-আসার 
বাধা-িনেষধ আেরাপ করা হয় নাই। ইউেরাপ একিট মহােদশ, এিশয়া একিট মহােদশ, আিuকা একিট মহােদশ, অেvিলয়া 
একিট মহােদশ, িক\ িকছু মানুষ ব'িeগত কারেণ এবং pাথ̀পরতা jারা পিরচািলত হইয়া এই মহােদশNিলেক খw খw 
কিরয়া িনেজর েদশ বিলয়া ভাগ কিরয়া লইয়ােছ। uাx এবং জাম`ানীর িভতর ঈOর েকােনা সীমােরখার সৃিZ কেরন নাই, ইহারা 
দুইিট অিবিyD েদশ।’’
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আসেল, �থম শতাবী'েলার িদেক -াথ.পর মানুেষরা ব4ি5গত -াথ.িসি7র জন4ই �েয়াজন মেতা বা খুশী মেতা পিৃথবীর বুেক গ=ী 
েকেট সীমােরখা এঁেক িদেয়েছ, যাওয়া-আসার পথ কের িদেয়েছ এবং িদেনর পর িদন িনেজেদর সীিমত অংেশর ওপর অিধকতর 'IJ 
আেরাপ কেরেছ। তাঁর ফেল �চN শOতা PI হেয়েছ, পরবত.ী শতাবী'েলােত র5পাত, অত4াচার PI হেয়েছ। বত.মােন েযভােব 
আমরা চেলিছ এভােবই যিদ -েদশে�ম চলেত থােক, তেব র5পাত, হানাহািন অিনিদ.Sকাল ধেরই চলেত থাকেব। েদশভি5 বা 
েদশাJেবােধর ধারণািট যিদ এভােব সীমাব7 অবUায় থােক, তেব েকবলমাV এ কারেণই পিৃথবী একিদন Wংস হেয় যােব। Xানী এবং 
িবচার-বুি7সYZ মানুষ কখনই এই কা[িনক পাথ.ক4 েমেন েনেবন না। �িতিট গNীব7 Uান'েলােকই আমরা -েদশ বিল বা মাতৃভূিম 
বেল থািক অথচ এই পািথ.ব জগতই আমােদর সকেলর মাতৃভূিম, এই মাতৃভূিমর েকােনা অংশই েকােনা মানুেষর জন4ই িনিষ7 নয়। 
সংে]েপ বলেত েগেল, পিৃথবীেত সামান4 কেয়কিদেনর জন4ই আমরা েবঁেচ থািক এবং েশষ পয.^ আমােদর েদহ মািটেতই িমেশ যায়, 
পিৃথবী আমােদর অন^ সমািধে]V। এই অন^ সমািধে]েV �েবশ করার জন4 আমােদর এই র5পাত-পীড়ন; মানুষেক পPর মেতা 
টুকেরা টুকেরা কের েকেট েফলা িক উিচত? না, েমােটই তা নয়। মানুেষর এই ব4বহাের পরম �ভু সcS হন না, সুU4 মিdেeর 
েলােকরাও মানুেষর এ অবUােক অনুেমাদন কেরন না।

“ভািবয়া েদখ! আশীষপুতঃ ,াণীজগত েদশা0েবােধর 4ে5 েভােগ না। তাহারা পর9েরর সিহত গভীর আ0ীয়েবােধ এবং 
সুসাম>েস?র সিহত বসবাস কিরয়া থােক। উদাহরণCDপ বলা যাইেত পাের, একিট পায়রা যিদ পূবK হইেত, অপরিট পিMম 
হইেত, আেরকিট উNর হইেত এবং অন? আেরকিট দিOণ হইেত একই সমেয়, একই Pােন িমিলত হয় তেব েদখা যাইেব, 
তাহারা সকেলই পরম ঐেক? পর9েরর সিহত িমিলত হইয়ােছ। সুখী সকল পS-পOী এইভােবই বসবাস কের। িকU িহংV 
জUWিল পর9েরর সিহত েদখা হইবা মাXই এেক অপরেক আYমণ কিরয়া থােক, যুZ কিরয়া খ[-িবখ[ হইয়া যায়, তাই 
তাহারা কখনই একেX শাি\েত বসবাস কিরেত পাের না। এই জUWিল অসামািজক, ভয়াবহ ববKর এবং যুZংেদিহ।”

সত?ানুস]ান
fীS ধম.াবলgী পিরবাের যিদ েকােনা িশP জhiহণ কের তেব েসই িশP fীS ধম.াবলgী হয়। মুসলমান িপতা-মাতার স^ান 

মুসলমানই হয়, িহjু পিরবােরর স^ান িহjুই হেয় থােক। এমন েকন হয়? এর একমাV কারণ হেলা, পিৃথবীর েবশীর ভাগ মানুষই 
তােদর পূব.পIুেষর অনুকরণ কের থােক। মানুষ যিদ এই অk অনুকরণ �থা িচরকাল অনুসরণ কের চেল, তেব েকানিদনই মানুষ 
ঐক4ব7 হেত পারেব না। মানুষ এই অনুকরেণর �থািট িনেয়ই লড়াই কের থােক। সকেলই দাবী কেরন েয, িতিনই একমাV েসই 
মহাসেত4র সkান লাভ কেরেছন এবং অন4 সকেলই যা করেছ, েস সবই ভূল। মানুষ কখনও এক মুহূত. িচ^া কের না েয, তারা যিদ 
িভZ মতাবলী সংসাের জhiহণ করত, তেব তােদর িচ^াধারািট এেকবােরই অন4 রকম হেতা, আজেকর সত4 িবmােসর nপিট অন4 
রকম হেতা।

বাহা’উoাp আমােদর িশ]া িদেয়েছন েয, সত4 একটাই। পিৃথবীর মানুষ যিদ িপতৃপIুেষর অনুকরণ করা েছেড় িদেয় িনেজরাই 
সত4ানুসkােন রত হয়, তেবই তারা একিট িস7াে^ েপqছেত পারেব এবং ঐক4ব7 হওয়া সrব হেব। িভZ িভZ মানুষ েযন িশPর 
মেতা, িবিভZ বািড়েত তারা বাস কের এবং িবিভZ বেণ.র জানালার কােচর েভতর িদেয় তারা সূয.েক েদেখ িকc িবিভZ বািড়র 
জানালার কােচর রং িবিভZ হওয়ার ফেল একিট িশP সবুজ কােচর েভতর িদেয় সূয.েক সবুজ েদেখ, আবার একই সময় অন4 িশPিট 
নীল কােচর েভতর িদেয় সূয.েক েদেখ ভােব সূেয.র রংটা নীল; তৃতীয় িশPিট লাল রং কােচর েভতর িদেয় সূয.েক লাল েদেখ। 
িনেজেদর েদখাটাই িঠক েভেব এই িশPরা িনেজেদর েভতর ঝগড়াও PI কের িদেত পাের। িকc এই িশPরা যিদ রuীন কােচর 
েভতর িদেয় সূয.েক না েদেখ বাইের েবিরেয় এেস সূেয.র �কৃত রঙিটেক �ত4] কের, তেব আর তােদর মেধ4 লড়াই করার েকােনা 
কারণই থাকেত পাের না। বাহা’উoাp মানব স^ানেদর উwরািধকার সূেV �িপতামেহর বািড়'েলা েথেক বাইের আসার আxান 
কেরেছন এবং রuীন কােচর েভতর িদেয় সূয.েক েদখেত িনেষধ কেরেছন। কারণ আমরা সকেল একই সূয.েক েদখেত পািy। রuীন 
কাচটা সিরেয় িনেলই আমরা সূেয.র �কৃত বণ.িটেক েদখেত পােবা। 

সৃিSকত.ার ইyা এই েয, আমরা েযন পূব. পুIেষর বংশানুOিমক িনিদ.S িবmাসেক সিঠক মেন না কের, েয'েলােক আমােদর িচ^া 
zারা িবmাস করেত পাির, েস'েলােতই েযন আUাশীল হেত পাির। আমরা সকেল িনেজরাই যিদ সত4ানুসkােন রত হই, তেবই আমরা 
েদখেত পােবা েয, সত4 এক; েসই এক সত4ই আমােদর ঐক4ব7 করেব এবং অতীেতর পাথ.ক4 ত4াগ করেত সাহায4 করেব।

‘আবুল-বাহা’ বেলেছন ঃ
“...পরম পিবX সৃি`কতKার অবতারগণ কতৃKক ,িতিaত CগKীয় ধমKWিলর নাম এবং সংbা িবিভc হইেলও ,কৃত পেO উহারা 
এক। আেলােকর উৎস েযখােনই হউক না েকন, মানুেষর উিচত আেলােকই ভালবাসা। েগালাপ ফুলিট েয মািটেতই উৎপc হউক 
না েকন, মানুেষর উিচত েগালাপিটেকই ভালবাসা। সত? েয Pান হইেতই আসুক না েকন, মানুেষর উিচত েসই সেত?রই 
অনুস]ান করা। লhেনর ,িত ে,ম মােন আেলাকিটেক ভালবাসা নেহ। মািটর ,িত ে,েমর েকােনা মােন হয় না, িকU মািট 
হইেত উৎপc েগালাপিট েয আনi েদয় তাহাই মূল?বান। বৃেOর ,িত ভিj অথKহীন, িকU েসই বৃেOর ফল kহণ লাভজনক। 
সুCাদু ফল েয বৃেOই ফলুক না েকন বা েয Pান হইেতই আসুক না েকন, েসই ফল আহােরই আনi। সত? েয-েকােনা কেhই 
উlািরত হউক না েকন, েসই সত?েকই kহণ কিরেত হইেব। অসীম ৈবিচেX?র কথা েয-েকােনা পুnেকই িলিখত থাকুক না 
েকন, তাহােক Cীকার করাই কতKব?। কুসংoারেকই যিদ আমরা লালন কির, তেব তাহার ফলCDপ বpনা এবং অbতাই আমরা 
পাইব। পর9রেক ভুল বুিঝবার ফেলই জািত, ধমK ও বেণKর িভতর 45 েদখা িদয়া থােক। ধেমKর মূলিভিNিPত তrWিলেক 
আিবsার কিরবার জন? যিদ আমরা ধমKানুসZান কির তেব েদিখেত পাইব েয, মূল সত?িট বtধা-িবভj না হইয়া, এক হইবার 
ফেল সকল ধমKই পর9র-সuত। এই Dেপই পৃিথবীর ধমKবািদগণ তাঁহােদর ঐক? এবং পুনিমKলেনর লেO? েপwছাইেত পািরেবন।”
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আেরা একিট জায়গায় ‘আবুল-বাহা’ বেলেছনঃ

“হায়! �গ�ীয় ধম�%িলর সত+ িচরকাল এক থাকা সে1ও, মানুষ িনঃেশেষ অনুকরণ এবং অসেত+র িভতর িনমি>ত হইয়া 
িগয়ােছ। কুসংBার ধেম�র মূল সত+িটেক আFািদত কিরয়ােছ, ফেল পৃিথবী অKকারাFL হইয়া িগয়ােছ, ধেম�র আেলাক 
দৃিMেগাচর হইেতেছ না। এই অKকার Nারাই পাথ�ক+ ও িববােদর সৃিM হইেতেছ; ধম�নীিত ও ধম�িবিধ বP Qকার ও িবিভL 
হওয়ার ফেল ধম�াচােরর েSেT মতেভেদর সৃিM হইয়ােছ অথচ ধেম�র মম� হেলা মানবতােক ঐক+বV করা। সত+ ধম� Nারা 
মানুেষর মােঝ েQম ও ঐক+ জাYত হয়, মানুেষর িভতর মূল+বান মানিবক %ণ%িলর Qকাশ ঘিটয়া থােক; িক[ মানুষ 
একতার সত+েক অব\া কিরয়া নকল ব]িটেকই Yহণ কিরয়ােছ এবং অনুকরণ কিরেতেছ; েসেহতু তাহারা ধম�ােলাক 
হইেত বি^ত হইয়ােছ। পূব�পু_েষর িনকট হইেত অিধকার-সূেT Qাa কুসংBােরর অনুসরণ কিরেতেছ। এই অবbা এতই 
Qকট হইয়া উিঠয়ােছ েয, �গ�ীয় সেত+র �গ�ীয় েজ+ািত হইেত বি^ত হইয়া তাহারা অনুকরণ এবং কfনার অKকাের 
িনমি>ত রিহয়ােছ। যাহা জীবেনর অনুকূল হইবার কথা, তাহাই মৃতু+র কারণ হইয়া উিঠয়ােছ; যাহােক \ােনর উৎস 
বলা হইয়া থােক, তাহাই অ\তার কারণ হইয়া উিঠয়ােছ; যাহার Nারা মানুেষর মহ1 লাভ কিরবার কথা তাহাই মানুুেষর 
হীনতার, অপমােনর কারণ হেয় উিঠয়ােছ। ইহার ফেলই ধম�জগত hমাগত সiুিচত এবং অKকাের িনমি>ত হইেতেছ 
এবং তাহার ফেল জড়বািদগেণর েST Qসািরত ও উLত ইইেতেছ; কারণ ধম�বািদগণ অনুকরণিQয় হইয়া পিবTতােক 
িবসজ�ন িদয়ােছ এবং ধেম�র পরম সত+িটেক অব\াভের পিরহার কিরয়ােছ। সূয�ােkর পেরই বাদুড়গেণর উিড়বার Qশk 
সময় হয়। তাহারা আেলােকর জীব নেহ বিলয়াই অKকাের তাহারা বািহর হইয়া আেস। ধেম�র আেলা অKকারাFL 
হইেলই জড়বািদগেণর আিবভ�াব হইয়া থােক। তাহারা রািTকােলর বাদুড় সদৃশ। ধম� অধঃপিতত হইেল জড়বািদগণ 
তৎপর হইয়া ওেঠ; তাহারা েমঘাFL আকােশর অKকারাFL ছায়ার জন+ অেপSা কিরয়া থােক।”

পরম পিব1 বাহা’উ3াহ পূব5 িদগ7 হইেত উিদত হইয়ােছন। সূয5রি=র মেতাই িতিন পিৃথবীেত আগত হইয়ােছন। িতিন 
Aগ5ীয় ধেম5র সতCেক Dিতফিলত কিরয়ােছন, কুসংHােরর অJকারেক দূর কিরয়ােছন, নব-িশLার িভিN Oাপন কিরয়ােছন এবং 
পিৃথবীেক পুনজ5ীিবত কিরয়ােছন।

“সত+ানুসKান করাই হইল ‘বাহা’উlাm্র’ সব�Qথম িশSা। মানুেষর উিচত হেলা, কুসংBার ত+াগ কিরয়া এবং 
বংশানুhিমক রীিতর Qিত আসিo ত+াগ কিরয়া িনেজই সত+ানুসKােন রত হওয়া। েযেহতু পৃিথবীর িবিভL জািতসমূহ 
সেত+র পিরবেত� অনুকরণ-িQয়তােকই অনুসরণ কিরেতেছ, বP এবং িবিভL Qকােরর অনুকরেণর ফল িহেসেবই কলহ 
এবং যুেVর সূTপাত হইেতেছ। যতিদন এই অনুকরণিQয়তা বত�মান থািকেব, ততিদন মানবজািতর মেধ+ ঐক+ অসpব। 
েসেহতু আমািদগেক সত+ অনুসKান কিরেত হইেব, কারণ সত+ানুসKােনর আেলােকই েমঘ এবং অKকার সিরয়া যাইেব। 
সত+ QকৃতপেS এক, বPধা-িবভo বা খিrত নেহ। িবেsর জািতসমূহ যিদ সত+ানুসKােন রত হয়, তেবই মৈতক+ 
ঘিটেব এবং একেT িমিলত হইেব। অসংখ+ মানুষ এবং ধম� সuদায় ‘বাহা’উlাm্’র িনেদ�েশ এবং িশSার Nারা েসই পরম 
সত+িটর সKান পাইয়ােছন। তাঁহারা একেT িমিলত হইয়ােছন এবং বত�মােন পরম েQেম ও মৈতেক+ বসবাস কিরেতেছন, 
তাঁহােদর িভতর আর েকােনা শhতা িকংবা কলেহর িচw মাT নাই।”

সাব�জনীন ভাষা  

পিৃথবীেত ভুল েবাঝাবুিঝর একিট কারণ হেলা েয, মানুষ পরTেরর ভাষা বুঝেত পাের না। Dিতিট েদেশরই ভাষা িভU 
ধরেনর, একজন মানুষ যখন তার িনেজর েদশ েছেড় পিৃথবীর অনC Dাে7র েকােনা েদেশ যায়, তখন তার িনেজেক েসই েদেশ 
অপিরিচত বেল মেন হয়।

মানুেষর মহািমলেনর জনCই বাহা’উ3াY্র আিবভ5াব ঘেটেছ, িতিন পিৃথবীর মানুষেক একই পিরবারভু\ করেত েচেয়েছন। 
তাই বাহা’উ3াY্র িনেদ5শ হেলা েয, পিৃথবীর Dিতিট অংেশ একিট সাব5জনীন ভাষা িশLা িদেত হেব, যােত Dিতিট মানুষই 
িনেজর ভাষা ছাড়াও এই সাব5জনীন ভাষািট িশেখ। এভােব, মানুষ েয েকােনা েদেশই যাক না েকন, সকল েদশই তার কােছ 
িনেজর েদশ বেল মেন হেব, কারণ তখন সকেলই সকলেক বুঝেত পারেব। 
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ভাষা ব� �কার হওয়ার ফেলই অেনক সময় পর/েরর েভতর ভুল েবাঝাবুিঝ 56 হয় এবং েশষ পয;< মারা=ক িববােদ 
পয;বিসত হয়। উদাহরণ BCপ আমােদর সৃিFকত;ার নামটােকই ধরা যাক; িহিJ ভাষায় তাঁেক ঈMর বলা হয়, আরবী ভাষায় আPাQ 
বলা হয়, ইংেরজীেত বলা হয় গড। অU ও মূখ; মানুষ মেন কের গড, ঈMর বা আPাQ এক নয়, তাই তারা এই নােমর �েভদ 
িনেয় মারামাির কের থােক। েযিদন পিৃথবীর সমY মানুষ একিট সাব;জনীন ভাষায় কথা বলেব েসিদন তারা বুঝেত পারেব েয, তারা 
সকেল একই সৃিFকত;ােক সেZাধন কের থােক। েকবলমা[ এভােবই সকেলর েভতর েথেক ভুল েবাঝাবুিঝ দূর হেব।

পিৃথবীেত েকােনা সাব;জনীন ভাষা না থাকার ফেল বাহা’উPাQ্র বাণীেক বাহা’ইরা �ায় ৮০০ ভাষায় অনুবাদ কেরেছন। একিট 
সাব;জনীন ভাষা `হণ করা হেল পিৃথবীর িবিভa ভাষাভাষী মানুেষর কােছ বাহা’উPাQ্র িশbাcেলােক অিত সহেজই েপdেছ েদওয়া 
যােব, তখন সকেলই ঈMরীয় �কােশর বাণীসমূহ সাব;জনীন ভাষায় পড়েত পারেব।

নারী-পু েষর সমানািধকার

উড়েত হেল পাখীর দুেটা ডানা দরকার। একিট পায়রােক ধের যিদ তার একটা ডানা েকেট েফলা যায়, তেব অনf ডানািট হাজার 
শg হেলও পায়রািট আর উড়েত পারেব না। আবুল-বাহা বেলেছনঃ

“মানবজািতর দুইিট ডানা আেছ; একিট পু ষ, অপরিট নারী। পািখর একিট ডানা যিদ 9িটপূণ= বা অ>ম হয় ইহা অপরিটর 
উপর েনিতবাচক Dভাব েফলেব এবং ভালভােব উড়েত পারেব না। তাই ইহজগেতর সKূণ=তা ও পিরপূণ=তা এই দুইিট ডানার 
সম উMিতর উপর িনভ=রশীল।”

িতিন আেরা বেলেছনঃ 

“ঈPর যুগলভােবই সকল Dাণীেক সৃিR কিরয়ােছন। মানব, পS এবং উিTদ, এই িUজগেতই উভয় িলV বত=মান এবং তাহােদর 
িভতের সমানািধকার বত=মান রিহয়ােছ।”

“উিTদ জগেত পু ষ এবং Wী উিTদ রিহয়ােছ, তাহােদর সকেলর অিধকার সমান, তাহারা সকেলই সমভােবই েসৗYয=মিZত; 
অবশ[ ফলবতী বৃ>েক ফলহীন বৃ> অেপ>া ে\] বলা হইয়া থােক।”

“Dাণী জগেত আমরা েদিখেত পাই েয, Wী ও পু ষগেণর মেধ[ সমান অিধকার বত=মান এবং পর_র পর_র কতৃ=ক উপকৃত 
হইয়া থােক।”

“আমরা েদিখয়ািছ েয, িন`-Dাকৃিতক জগেত পু ষ বা WীিলV েকহ কাহারও উপর Dাধান[ িবaার কের না। িকb 
মানব-জগেত আমরা এক িবরাট পাথ=ক[ েদিখেত পাই; WীিলVেক িনকৃR বিলয়া মেন করা হইয়া থােক এবং তাহােদরেক সমান 
অিধকার ও অন[ান[ সুেযাগ-সুিবধা হইেত বিcত কের রাখা হয়। িশ>ার অভােবই এই অবdা হইয়া থােক, Dকৃিত ইহার জন[ 
দায়ী নেহ। ঈPেরর সৃিRেত এইeপ েকােনা পাথ=ক[ নাই। পরম Dভুর দৃিRেত Wী বা পু ষ েকহই অন[ অেপ>া ে\] 
নেহ................”।

ঈMর আমােদর সকলেকই মানুষ িহেসেবই সৃিF কেরেছন, তাঁর কােছ kী অথবা পু6ষ বেল েকােনা �েভদ েনই। েযমন েlহময় 
মাতা-িপতার িনকট পু[ এবং কনfা সমানভােব ি�য়।

বাহা’উPাহ (নারী এবং পু6ষ) সZেo বেলেছন-

“উভয়ই একই মানবেগা]ী ভুg এবং সৃিRকত=ার িনকট তাহারা সকেলই সমান, কারণ পরম Dভুর সৃিR-পিরকhনায় তাহারা 
এেক অপেরর পিরপূরক। তাহারা সকেল িনজ িনজ কেম=র পিবUতা ও সাধুতার iারা ঈPেরর দৃিRেত পৃথক হইয়া থােক, কারণ 
ঈPর তাঁহােকই ভালবােসন, েয-ব[িg আধ[ািkক Dকৃিতেত lRার সাদৃেশ[র িনকটবত=ী হইয়ােছন।”

সৃিFকত;ার আশীব;াদ নারী এবং পু6েষর �িত সমানভােব বিষ;ত হয়, সুতরাং তােদর মেধf েকােনাভােবই �েভদ করা আমােদর 
উিচত নয়। সমােজ পু6েষর কত;বfcেলা kীেলােকর কত;বf েথেক পথৃক হেলও তােদর অিধকার এবং সুেযাগ-সুিবধা সমান হওয়া 
উিচত। আমােদর কখনই ভাবা উিচত নয় েয, পু6েষর �িতভার েচেয় kীেলােকর �িতভা কম। আেগকার িদেন নারীরা পু6েষর মেতা 
িশbা বা সুেযাগ-সুিবধা েপত না, এ কারেণই নারী জািতর মানিবক cণাবলীর িবকাশ ঘেটিন।
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বাহা’ই পিরষেদর বাৎসিরক িনব)াচেন তাঁহােদরই সদস- িহেসেব িনব)ািচত করা হয়, যাঁরা ব-ি1গত জীবেন সরল এবং 
কম)েপােযাগী। এই িনব)াচেন নারী-পু<েষর েকােনা >েভদ েনই। আমােদর সব সময় মেন রাখা উিচত েয, ঈDর িলE িবচার কেরন 
না, িতিন মানুেষর Fদয় এবং চিরGিটেকই েদেখ থােকন।

আবুল-বাহা বেলেছনঃ 

“যাহার িচ!া "#, যাহার িশ%া উৎকৃ*, ৈব.ািনক বূ1ৎপি3 যাহার িবরাট, যাহার মানব6ীিত অতুলনীয়-েস নারী অথবা 
পুAষ িকংবা েDতকায় বা কৃEবণG যাহাই হউক না েকন, তাহার পূণG অিধকার ও েসই ব1িK সLূণGভােব Oীকৃিতর েযাগ1তা 
রেয়েছ, েকােনা 6েভদ নাই।”

সাবGজনীন িশ%া

বাহা’উMাN্র িশQাRেলার মেধ- একিট হেলা, েমেয় এবং েছেল >িতিট িশTেক িশQা েপেতই হেব। িপতামাতা যিদ তােদর 
িশTেদর িশQা েদবার ব-াপার অবেহলা কেরন, তেব সৃিWকত)ার কােছ তাঁেদর দায়ী হেত হেব। ‘বাহা’উMাN্’র আেদশ এই েযঃ

“আেদশ হইল এই েয, 6িতিট িপতা আপন পুW ও কন1ােক িলিখেত ও পিড়েত িশখাইেব...েয ব1িK এই আেদশ অমান1 
কিরেব, েস যিদ িব3শালী হয়, তেব সাবGজনীন িবচারালেয়র অিছগণ তাহার পুW-কন1ার িশ%ােথG সমুদয় অথG ওই িব3শালী 
ব1িKর িনকট হইেত সং[হ কিরেব; িক] িপতা যিদ অপারগ হয়, তেব ওই িশ"গেণর িশ%ার দািয়^ সাবGজনীন 
িবচারালেয়র উপর বতGাইেব। সত1 সত1ই আমরা ইহােক (সাবজGনীন িবচারালয়) দীন-দুঃখীর অনাথাbম কিরয়া তুিলয়ািছ”।

েসজন- সমX বাহা’ইেয়র কােছই িশTেক িশিQত কের েতালা একিট অপিরহায) আইন হেয় উেঠেছ। িপতামাতা যিদ সQম 
হেয়ও িশTেদর িশQাদােন অবেহলা কেরন, তেব “আধ-াি[ক পিরষদ” েসই িপতামাতােক িশTেদর িশQাদােন বাধ- করেবন। িক\ 
িপতামাতা দির] হেল “আধ-াি[ক পিরষদ” সমােজর অথ)-সাহােয- েসই দির] িপতামাতার স^ানেদর িশQার ব-ব_া করেবন।

 

বাহা’উMাN্র বাণীেতই েদখেত পাওয়া যায় েয, িশT-িশQা একিট অিত পিবG কম)। িতিন বেলেছনঃ

“েয ব1িK িনেজর স!ানেক অথবা অেন1র স!ানেক িশ%া 6দান কের, েস 6কৃতপে% আমারই একিট স!ানেক িশ%া 
6দান কের।”

বাহা’উMাN্র একিট স^ানেকও িশQা িদেত পারেল িক আমরা মহাসaােনর অিধকারী হব না? আমরা যিদ েকবলমাG 
আমােদর স^ানেদর িকংবা অেন-র স^ানেদর িশিQত কের তুলেত পাির, তাহেল আমরাও েসই মহাসaান লাভ করেত পারব। 

আমােদর িশT স^ানেদর আমরা কখনই বলেত পাির না েয, তারা েলখাপড়ার সময় dুেল না িগেয় ঘেরর কাজ ক<ক িকংবা 
গ<-ছাগল চরােত িনেয় মােঠ যাক। মেন রাখেত হেব েয, ঈDর িশQাfহণ করার জন-ই আেদশ িদেয়েছন, িতিন িশTেদর 
গ<-ছাগল চরােত বা মােঠ কাজ করেত বেলনিন। এই আেদশ অমান- করেল আমােদরই দায়ী হেত হেব। এ কারেণই, আমরা 
বলেত পাির না েয, আমােদর েমেয় স^ান অথবা েমেয়েদর েকােনা িশQার আবশ-কতা েনই। আবুল-বাহা বেলেছন েয- যিদও 
নারী-পু<েষর সমানািধকার বত)মান, তবুও িশQা-েQেG যিদ েকােনা অfািধকার েদওয়া হয় তেব তা নারীেদরই >াপ-; কারণ 
তারাই ভিবষ-েত স^ােনর জননী হেব, একমাG সুিশিQতা মাতাই সু-স^ান গেড় তুলেত পাের।

েকবলমাG িলখেত িকংবা পড়েত েশখাটাই, বাহা’উMাN্র মেত িশQা নয়। িশTেদর এমন সব িবষেয় িশQা িদেত হেব, যােত 
তারা মানবজািতর েসবা করেত পাের। বত)মােন পিৃথবীর িবিভh অংেশ িশTেদর এমনভােব গেড় েতালা হেi েয, তারা েকবল 
তােদর িনেজর েদেশর >িতই অনুগত হেয় উঠেছ, আবার কখনও কখনও িশTমেন অন- জািতর >িত ঘৃণা জািগেয় েতালার েচWাও 
চলেছ। জাম)ান, আরব বা চীনা বেল তােদর মেন এক গব)ভাব জািগেয় েতালার েচWাও হেi এবং তােদর জািত, ধম) িকংবা তােদর 
িবেশষ িবেশষ বণ) পিৃথবীর মেধ- সব)েjk-এই িশQাও েদওয়া হেi। বাহা’ই ধম) িবDাস অনুসাের ইহা িঠক নয়। নর-নারীেক 
এমনভােব গেড় েতালা উিচত যােত তারা িবDাস কের েয, “পৃিথবী একিট েদশ এবং মানবজািত ইহার নাগিরক” এবং তারা েযন 
পিৃথবীর উhিত িবধােনর জন- তােদর সমX ে>ম ও েসবা িদেয় েযেত পাের। মানুষ যিদ এই িশQা fহণ কের, তেব মাG এক 
>জl পেরই মানবতার ঐক- >িতিkত হেব।
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বাহা’উ�া� এ কথাও বেলেছনঃ

“িবদ�ালেয় #থেমই িশ(িদগেক ধেম,র মূল ত0 িশ1া িদেত হইেব, যাহােত তাহারা 5গ,ীয় পু9েক িলিপব: #িত;িত পালন 
কিরেত পাের এবং িবভীিষকা পিরহার কিরেত পাের। এই িশ1া-#ণালী এমন হওয়া উিচত, যাহােত এই িশ1া অH ধেম,াIাদনা 
বা েগাঁড়ািমেত পয,বিসত না হয়।” 

এই কথায় েবাঝা যায় েয, সৃি3কত5ার অবতারগণ েয আধ<াি=ক মূল<েবাধ িদেয় েগেছন, তার ওপেরই সকল Bকার 
িশDা-Bণালীেক গেড় েতালা উিচত। একমাJ আধ<াি=ক মূল<েবােধর Kারাই মানুষ জীবেন সুখী হেত পাের, কারণ তারা কুসংQারমুR 
আশাBদ এবং আ=িবSােসর িভিUেত দৃঢ় হেয় উঠেব। আবুল-বাহা িলেখেছন-

“এই সম9 িবদ�ালেয় িবHান ও কলার েচেয় অিধকতর চিরN ও আচরণেক অPািধকার িদেব। ভাল আচরণ এবং উQতর 
ৈনিতক চিরN হইেব #থম শত,, কারণ চিরN #িশি1ত না হইেল Hান আহরণ (ধুমাN 1িতকর #মািণত হইেব। Hান 
#শংসনীয় যিদ ইহা (: আচরণ ও সৎ চিরেNর সিহত গিঠত হয়; না হইেল ইহা একিট মারাWক িবেষ পিরণত হইেব। 
একজন দুY 5ভােবর িচিকৎসক এবং েয িনেজর িবZ9তার সােথ িবZাসঘাতকতা কের, েস (ধু মৃতু�েক েডেক আনেত পাের 
এবং অসংখ� েরাগ-বালাই এর উৎস হেত পাের”।

আমােদর সকল রকম কুসংQারমুR করা, পDপাতশূণ< করা এবং জড় জগেতর বYন েথেক মুR করাই িশDার একমাJ 
উেZশ< হওয়া উিচত। আবুল-বাহা িলেখেছনঃ

“বাহা’উ_া`্র িশ1ার িভতর, আদশ, শিbর সাহােয� িবZ-#কৃিতর বcন হইেত মুিb লাভ কিরয়া 5াধীন হইবার িশ1াই েদওয়া 
হইয়ােছ; কারণ #াকৃিতক অবeা হইেত মুb না হইেল মানুষ িহংf জgসম থািকয়া যাইেব। এই অবeায় জীবন-যুে:র ফেলই 
সকল #কার দুেয,াগ এবং চুড়াi িবেরােধর সূNপাত হয়।”

বাহা’উ�া�্র মতানুসাের কখনই েকােনা বাহা’ই-িবSাসী িশ\েদর সত< ]ান আহরণ েথেক বি^ত করেবন নাঃ

“Hান হইল মানবসjার ডানা5kপ এবং উপের উিঠবার িসঁিড়র মেতা। Hান আহরণ করাই সকেলর একমাN অপিরহায, িবষয়, 
িকg েসই #কােরর িবHান িশ1া করাই #েয়াজন যাহার lারা পৃিথবীেত মানবজািতর উপকার  সািধত হয়, এমন Hানাহারেণর 
#েয়াজন নাই যাহা (ধুমাN বােক�ই (m হয় ও বােক�ই েশষ হয়। জগেত মানবজািতর িভতর ৈবHািনক ও িশnীেদর 
মানবজািতর উপর অেনক বড় অবদান রেয়েছ। সত� সত�ই, Hানই মানুেষর #কৃত ধনভাoার, সpান, ঐZয,, আনr, সুখ, 
শািi এবং মহে0র উৎস”।

ধম, ও িবHান অবশ�ই এক সােথ কাজ করেব

ঈSর আমােদর িচ`া-শিR িদেয়েছন, তার ফেল আমরা জীব-জগত েথেক পথৃক হেত েপেরিছ। মানুষ িচ`াশিRেক কােজ 
লাগােত পাের, তাই যুগ যুগ ধের এিগেয় েযেত েপেরেছ এবং হাজার হাজার বছর আেগ েয ধারায় জীবন-যাপন করত, েস তুলনায় 
মানুেষর জীবনযাJা আজ এেকবােরই বদেল িগেয়েছ। নব নব আিবbােরর ফেল অতীেতর েচেয় উcত ধরেনর বাড়ীেত বাস করা সdব 
হেয়েছ, অসুখ এবং অ]তার িবeেf মানুষ সংgাম করেত পারেছ। জাগিতক Bগিতর সেh সেh যিদ আমােদর আধ<াি=ক Bগিত 
না ঘেট, তেব েসই জাগিতক উcিতর েকােনা মূল<ই েনই। আধ<াি=ক Bগিতেক সাহায< করার জন< ঈSর আমােদর ধম5 দান 
কেরেছন। ধম5হীন িব]ান েযমন মানুেষর বk Dিত করেত পাের, িঠক েতমিন িব]ানহীন ধম5ও মানুেষর কে3র কারণ হয়। মানুেষর 
Bকৃত উcিতর জন< উভয়েকই একসেh Bেয়াজন। েস জন< িব]ান এবং ধম5েক হােত হাত িমিলেয় চলেত হেব।

িব]ােনর কােছ আমরা পাই ব<বহােরর যlপািত, আর ধেম5র কােছ পাই েসই যlmেলা ব<বহােরর Bণালী। কুঠার এবং কােn 
খুবই Bেয়াজনীয় যl, যিদ অবশ< তােক িঠকমেতা কােজ লাগােনা যায়; িকp ঘাতেকর হােত কুঠার এবং কােn মারা=ক অq হেয় 
ওেঠ। আজ িকp পিৃথবী বড়ই িবপেদ পেড় েগেছ, িব]ান যােদর হােত তারাই এই Bেয়াজনীয় যlmেলােক অq িহেসেব ব<বহার 
করেছ। এর কারণ হেলা, তােদর েকােনা ধম5 েনই-েয ধম5 তােদর এই যlmেলার ব<বহার-িবিধ িশিখেয় িদেত পাের। আবার, আমরা 
যিদ িব]ানেক সrূণ5ভােব পিরত<াগ কির, মেনর সেh যুিRেক একই সেh কােজ না লাগাই, তাহেল ধম5 অ]তা এবং কুসংQাের 
পয5বিসত হেব এবং পিৃথবীর মানুষেক Dিতgn  করেব।
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অতীেত মানুষ এ কথাই ভাবত েয, ধম. ও িব1ান এক সে3 িমিলতভােব কাজ করেত পাের না; িক8 বাহা’উ<া= আমােদর 
এই িশAাই িদেয়েছন েয, Dকৃত ধম. এবং Dকৃত িব1ান পরGর একমত। িতিন আমােদর বেলেছন েয, আমােদর Iদয় এবং মন 
একমাJ সতKেকই Lহণ করেত পাের। আবুল-বাহা িলেখেছন-

“সত� ধম� এবং িব%ােনর মেধ� েকান অস-িত নাই। যখন ধম� িব%ােনর িবেরািধতা কের তখন ইহা কু-সং5ার হেয় যায়; 
যাহা %ােনর িবপরীত তাহা অ%তা।”

আবুল-বাহা’র বQবK েথেক সুRর একিট উTৃিত তুেল িদেয় আমরা এই আধKায়িটেক েশষ করবঃ

“ঈ:র ধম� এবং িব%ানেক... আমােদর িহতািহত েবােধর... পিরমাপ য? িহেসেব সৃিA কিরয়ােছন। মেন রািখও, এই অত�াEয� 
শিGেক অবেহলা কিরেব না। এই ওজন যে? সকল িকছুই ওজন কিরয়া লইেব।”

“েতামার সকল িব:াসেক িব%ােনর সিহত যাচাই কর, েদখেব েসখােন েকান িবেরাধ পােব না। কারণ সত� একটাই। ধম� যখন 
কুসং5ার এবং পূব�তন রীিত হইেত মুG হইেব, িনেব�াধ-ধম�নীিতNিলেক ত�াগ কিরেব, তখনই িব%ােনর সিহত ধেম�র একতা 
েদিখেত পাওয়া যাইেব, পৃিথবীেত তখন একিট মহান ঐক�বRকারী সং5ারশিG েদখা িদেব, েসই শিG সকল যুR, মতেভদ, 
TU ও িববাদেক সরাইয়া িদেব এবং তখনই মানবতা সৃিAকত�ার েVেমর শিGেত ঐক�বR হইেব।”

সীমাহীন ঐ:য� এবং দািরেWর অবসান অবশ�ই হেত হেব

বাহা’উ<াহ আমােদর বেলেছন েয, িতিন নKায় িবচারেকই সবার উপের Wান িদেয়েছনঃ

“েহ পরমাXার সYান!
ন�ায়পরায়ণতা আমার িনকট সব�ােপ[া িVয়তম! যিদ আমােক আকা\া কর, তেব ইহা হইেত িবমুখ হইও না এবং ইহােক 
অবেহলা কিরও না, েযন আিম েতামার উপর আমার িব:াস ন�^ কিরেত পাির। ইহার সাহােয� তুিম _চে[ এবং অপেরর 
চ[ু ব�িতেরেক দশ�ন কিরেব এবং িনজ েবাধ-শিG বেল এবং পৃিথবী` অন� কাহারও েবাধ-শিGর সহায় ব�তীত %ান লাভ 
কিরেব। এই িবষেয় গভীরভােব িচYা কর, েতামার িকbপ হওয়া উিচত। ন�ায়পরায়ণতা েতামার Vিত আমার দান এবং েতামার 
Vিত আমার দয়ার িনদশ�ন। সুতরাং সব�দা ইহা েতামার চ[ুTেয়র সcুেখ রাখ।”

‘আবুল-বাহা’ বেলেছন ঃ বাহা’উ<া=্র িশAার YZ[পূণ. মূল তে]র একিট হেলাঃ

“মানুষ েয `ােনই অব`ান কdক না েকন তাহােদর Vাত�িহক খাদ� সংeহ কিরবার অিধকার িদেত হইেব িকংবা মানুেষর 
জীবনযাfার সাম�ব�ব`া কিরেত হইেব।”

“মানুেষর পািরপাি:�ক অব`া এমন হইেত হইেব যাহােত দািরW� লুg হইয়া যাইেত পাের, িনজ িনজ েhণী ও অব`া অনুসাের 
Vিতিট মানুষ যথাসiব সুেখ-শািYেত বসবাস কিরেত পাের।”

“আমােদর িভতেরই আমরা েদিখেত পাই েয, িকছু মানুষ একিদেক ঐ:য�ভাের ভারাjাY হইয়া পিড়য়ােছ এবং অন� িদেক 
েদখা যায় দুভ�াগা দিরW মানুষ খাদ�াভােব অনাহাের কA পাইেতেছ; কাহারও অিধকাের Vাসােদাপম অlািলকা সমূহ রিহয়ােছ 
আবার কাহারও মাথা রািখবার `ানও নাই। কাহােকও েদখা যােm বn Vকার মহাঘ� সুখাদ� eহণ কিরেতেছ, আবার অেন�রা 
েকানjেম pকেনা dিট খাইয়া Vাণ বাঁচাইবার েচAা কিরেতেছ। েকহ মখমল, পশম ও মসিলেনর পিরmেদ সুসিrত, েকহ 
বেsর অভােব কA পাইেতেছ অথবা পুুরাতন জীণ� েপাশাক পিরধান কিরয়া Vচt শীত হইেত আXর[া কিরেতেছ।”

“ইহা এক অন�ায়কর অব`া, অিবলেu এই অব`ার Vিতকার হওয়া চাই।”

“িনিEতভােবই এমন একিট Vিতvােনর Vেয়াজন, যাহারা িবশাল ঐ:য�বান এবং দীনতম দিরW মানবেগাvীেক আয়েw আিনেত 
পািরেব এবং বত�মান অব`ার উxিত কিরেত পািরেব। মানুেষর ধন-সyেয়র িনিদ�A সীমা টািনয়া িদেত হইেব এবং দািরW�েক 
সীিমত করাও যেথA Ndzপূণ� িবষয়। দুই িদেকরই সীমাহীন অব`া ম-লজনক নেহ...।”
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“দাির��, খাদ�াভােব অনাহার পয*ােয় আিসেলই আমরা েসই অব3া েদিখয়া িনি4তভােবই বুিঝেত পাির েয, েকান না েকান 
3ােন পীড়ন চিলেতেছ। মানুষেক এই িবষেয় উেদ�াগী হইেত হইেব, মৃতু� দূত সদৃশ দাির�� হইেত মানবজািতর অিধক সংখ�ক 
মানুষেক বাঁচাইবার জন� অব3ার পিরবত*ন কিরেত িবলI হইেল চিলেব না।”

সামািজক সাম! সৃি#র জন! বাহা’ই ধেম+ অসংখ! সু0র সু0র আেদশ এবং িশ5া েদওয়া হেয়েছ, এ অব;ায় সীমাহীন ঐ>য+ 
এবং দাির@! থােক না। পিৃথবীর িবিভE সরকােরর উিচত হেলা এ আেদশJেলােক কায+করী কের েতালা। িকK অথ+ৈনিতক সমস!ার 
মূল সমাধান ব!িNর ওপেরই িনভ+র কের। জাগিতক এবং আিPক উEিতর জন! বাহা’ইেদর উৎসাহ েদওয়া হয়; িকK বাহা’উSাT্র 
এ কথাJেলা তােদর ভুেল েগেল চলেব নাঃ

“আমার Jিত েJমই সকল ঐLেয*র িনয*াস। েয আমােক ভােলাবােস, সকল বM-সামOী তাহার অিধকারগত হয় এবং েয 
আমােক ভােলাবােস না, Jকৃতই েস দির� এবং দুঃখী হইয়া থােক।”

অতএব, বাহা’ইেদর জন! সিত!কােরর ঐ>য+ হেW তােদর Xদেয় সৃি#কত+ার েYম। যার কােছ এই মহা ঐ>য+ থােক, তার কাছ 
েথেক েকউ এই ঐ>য+ কখেনা েকেড় িনেত পাের না, এবং ঐ>য+বান মানুষিটর েচােখ জাগিতক ঐ>েয+র েকােনা মূল!ই থােক না 
িকংবা দািরে@!র বিহরাবরণ তােক অসুখী করেতও পাের না। বাহা’উSাT বেলেছনঃ

“েহ আমার দাসীর সRান!
দািরে�� দুঃিখত হইও না অথবা ঐLেয* িনি4ত হইও না, কারণ দাির�� ঐLেয*র অনুসরণ কিরয়া থােক এবং ঐLয* দাির��েক 
অনুসরণ কের।”

পিৃথবীর ধন-স_ি`র েথেক যিদ আমরা মুN হেত পাির, তেবই যার অেথ+র Yেয়াজন আেছ তার সেa আমােদর ধন ও 
স_ি` আমরা সহেজই ভাগ কের িনেত পারব, বাহা’উSাT আশা কেরন েয, তাঁর অনুগামীরা এ আদেশ+রই অনুসরণ করেব। 
‘আবুল-বাহা’র একিট বাণীেত আমরা পিড়ঃ

‘বাহা’উSাT্’র িশ5ায় আেছ েয-

“মানুষেক V-ইWায় অেন�র সিহত িবষয় ভাগ কিরয়া লইেত হইেব। এভােবই V-ইWায় ধন-সXিY ভাগ কিরয়া লইবার 
Jণালী (আইনগত) সাম�বাদ হইেতও মহৎ, ইহার উে]শ� হইল, একজন অপর অেপ^া িনেজেক ে_` না ভািবয়া বরa 
অন�েদর জন� জীবন ও সXিY সমপ*ণ কিরেব। িকb এই Jণালীিটেক েজার কিরয়া কায*করী করা উিচত হইেব না, যাহার 
ফেল আইেনর চােপ মানুষেক বাধ� হইয়া ইহােক অনুসরণ কিরেত হয়। কখনই নয়, মানুষ V-ইWায় অেন�র Jেয়াজেন িনেজর 
ধন ও Jাণ িবসজ*ন িদেব, ইরােন বাহা’ইগেণর িভতর েযeপভােব দান করা হয়, েসeপভােব V-ইWায় দির�িদগেক দান 
কিরেত হইেব।”

মানুষ যতই দির@ েহাক না েকন খুজেলই েস তার িনেজর েচেয়ও দির@ ব!িNর সdান পেব, যার সেa েস তার িনেজর িবষয় 
ভাগ কের িনেত পাের। বাহা’উSাT্ িব`শালী ব!িNেদর বেলেছনঃ

“েহ পৃিথবীর ধনাঢ� ব�িgগণ!
েতামািদেগর মেধ� দির� ব�িgগণ আমার ন�M িজhা। অতএব, েতামরা আমার ন�াM িজhােদর সিঠকভােব তjাবধান কর এবং 
িনেজেদর সুখ-সXেদর েভােগ সXূণ*eেপ JমY থািকও না।”

বাহা’উSাT ধনাঢ! ব!িNেদর সাবধান কের িদেয়েছন, তারা েযন দির@ অভাবী মানুষেদর ভুেল না যায়, কারণ তারা যিদ fধু 
িনেজর gােথ+র জন!ই ব!h হয়, তা হেল তােদর শািh েপেতই হেবঃ

“েহ ধূিলর সRানগণ!
ধনীগণেক দির�েদর মধ�-রািkর দীঘ* িনঃLাস সIেm অবগত করাও, পােছ অমেনােযািগতা তাহািদগেক nংস কের এবং তাহারা 
ঐLয* বৃে^র অংশ হইেত বিaত হয়। দান করা এবং উদার হওয়া আমারই oণাবলী। অতএব, সুখী েসই, েয িনেজেক আমার 
oণাবলীেত িবভূিষত কের।”

িব`শালী েলাকেদর দান করেত বলা হেলও বাহা’উSাT দির@েদরেক িভ5া করেত িনেষধ কেরেছন। িতিন বেলেছন, সব+শিNমান 
এর Yিত আ;া েরেখ তােদর জীবন-যাপেনর উেiেশ! িনেজেদর অথ+ উপােয়র জন! সংjাম করেত হেব। Yিতিট ব!িNেকই বলা 
হেয়েছ, “...পৃিথবীেত আিসয়া িনজ িনজ েপশা ও জীিবকা অনুসরণ করেব, ঈLেরর উপর আ3া রাখেব, তাঁর আশীব*াদ ছাড়া অন� 
িকছু চািহেব না েযেহতু তাঁরই হােত তাঁর ভৃত�েদর িনয়িত অিপ*ত।”
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আমােদর েচেয় ঐ%য'শালী যারা তােদর ,িত ঈষ'া েপাষণ করেল চলেব না, কারণ বাহা’উ8া9্ বেলেছনঃ

“েহ মৃি�কার স%ান!

সত) সত)ই জািনয়া রাখ, েয 0দেয় অিত সামান) ঈষ6ার ভাবও অবিশ; থােক, তাহা কখনও আমার িচর?ায়ী রাজ)লাভ 
কিরেব না, আর আমার পিবCতার সুমধুর েসৗরভসমূহ অনুভব কিরেব না।”
 
িতিন আরও বেলেছনঃ

“েহ আমার ভৃত) !
“েIষ হইেত েতামার অ%র JK কর এবং িহংসা হইেত মু� কর, একতার পিবC NাOণ-সািRেধ) Nেবশ কর।”

ঐ%য' ব>িট েয েকােনা @ণ নয়, েস কথািট আমােদর জানা ,েয়াজন। ঐ%য' ভয়াবহ ব>েত পিরণত হেত পাের। বাহা’উ8া9্্ 
বেলেছন, আ@ন িদেয় েযমন েসানােক পরীFা করা হয়, েতমিন ঈ%র মানুষেক েসানা িদেয় পরীFা কেরন। িতিন আরও বেলেছনঃ

“ইহা সত) বিলয়া জািনেব েয, ঐTয6 হইেতেছ অেVষণকারী ও তাহার অিভেNত বWর িভতর িবশাল বাধাXYপ, েNিমক এবং 
িNয়তেমর িমলেনর মেধ)ও ঐTয6 এক সুিবশাল বাধা। কিতপয় ঐTয6বান ব)িতেরেক েকহই তাঁহার সা[াৎ েদবসভায় Nেবশ 
কিরেত পািরেব না। েসই ধনবােনর মOল হয়- যাহার ঐTয6 অন% সা]াজ)লােভ বাধার সৃি; কের না, অ[য় রাজ^ হইেত 
বি_ত কের না। েসই মহামিহমািVত নােমর শপথ! এই Nকার ঐTয6বােনর উaলতায় Xগ6বাসীগণ দীc হইয়া উঠেব, েযYেপ 
সুয6 পৃিথবীর মানবগণেক আেলািকত কের।”

তাই, পিৃথবীেত আমােদর FুJ জীবেন সুখ-MাNেOPর জনP ঐ%য' সংRহ করাই জীবেনর উেSশP নয়। আিTক ঐ%য', িনেজেক 
জানা এবং পিৃথবীেত আমােদর জীবন ধারেণর কারণিট জানার পের জাগিতক ঐ%য' পাওয়া েগেল আমরা লাভবান হেত পাির। 
বাহা’উ8া9 িলেখেছনঃ

“...মানুেষর আপন সfািটেক জািনেত হইেব এবং Xীকৃিত Nদান করেব িবশাল মহhেক অথবা নীচতােক, সiান িকংবা 
ময6াদাহািন, Nাচুয6 অথবা দািরj)েক। মানুষ আপন সfািটেক উপলিK কিরেব এবং যাহা তাহােক মহৎ অথবা িনকৃ; কের, 
ঐTয6 ও হীনতা, সkদ ও দািরjতা আনয়ন কের তা িচনেত হেব। Nািcর এই lের েপmছােনার এবং পিরপnতা লােভর পর 
মানুেষর সkেদর Nেয়াজন হয় এবং এমন সkদ যা েস িশo অথবা েপশার মাধ)েম অজ6ন কের তাহা pানীগণ কতৃ6ক 
Nশংিসত, িবেশষকের ভৃত)গেণর িবেবচনায় যারা িনেজেদরেক পৃিথবীর মানুেষর িশ[ার এবং জনসাধারেণর ৈনিতক উRিত 
সাধেনর জন) িনেজেক উৎসগ6 কেরন।”

জাগিতক ঐ%য' আমােদর থাকুক অথবা না-ই থাকুক, আমােদর সব সময় মেন রাখেত হেব েয, ঈ%রর ে,মেক যিদ আমােদর 
Yদেয় ,েবশ করােত পাির, তেব আমরা সকেলই আিTক-ঐ%েয' ঐ%য'শালী হেয় উঠেত পারব। ঈ%র েসই কথাই বাহা’উ8া9্র 
মাধPেম আমােদর ,েতPকেক বেলেছনঃ

“েহ পরমাrার স%ান!
আিম েতামােক ধনশালী কিরয়া সৃি; কিরয়ািছ, েকন তুিম িনেজেক দিরj কিরেতছ? আিম েতামােক সtা% কিরয়া সৃি; 
কিরয়ািছ, িকেসর জন) তুিম িনেজেক হীনপদ? কিরেতছ? এবং pােনর সারাংশ হইেত েতামােক Nকাশ কিরয়ািছ, েকন তুিম 
আমােক ব)তীত অপরেক অেVষণ কিরেতছ? েNেমর মৃিfকা হইেত েতামােক আিম গিঠত কিরয়ািছ, েকন তুিম িনেজেক আিম 
ব)তীত অপেরর সিহত িনযু� কিরয়া রািখয়াছ? অতএব, েতামারই িদেক েতামার চ[ু িফরাও, েযন তুিম আমােক েতামারই 
মেধ) অব?ানকারী, শি�শালী, NতাপসkR ও িচর?ায়ী েদিখেত পাও।”
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সুখ

বাহা’উ�া� র আশ$ীবাদ ব'ল পিরমােণ আমােদর উপর বিষ$ত হেয়েছ, তার মেধ4 একিট আশ$ীবােদর মাধ4েম িতিন আমােদর 9দেয় 
আন: এবং সুখ স?ািরত কেরেছন। সৃিBকত$ার েDম আমােদর েভতর থাকার ফেল আমরা আন:ময় হেয় উেঠিছ। আমরা পিৃথবীেত 
আমােদর IুJ জীবন-যাপেনর অথ$ ও উেPশ4 বুঝেত েপেরিছ বেল সুখী হেয়িছ। আমরা আমােদর িDয়তমেক খুঁেজ েপেয়িছ বেল 
আন:মুখর হেয় উেঠিছ এবং তাঁর সৃজনশীল বােক4র Dভােব পিৃথবীর অন4 সমS মানুেষর সেT শািUেত বসবাস করিছ। বাহা’উ�া� 
বেলেছন-

“ধূলায় বসবাসকারী েহ আমার ব.ুগণ! 2িরত েতামার 5গ6ীয় বাসগৃেহ চিলয়া আেসা! িনেজেদর িভতর এই আন@ সংবাদ েঘাষণা 
কর েয, সব6েFG িHয়তেমর আিবভ6াব হইয়ােছ! 5গ6ীয় Hকােশর েজKািতম6য় মুকুেট িতিন আপনােক সুেশািভত কিরয়ােছন এবং 
তাঁহার সু-Hাচীন 5গ6-রােজKর Pার উRুS কিরয়া িদয়ােছন মানুেষর জনK। ‘সকল চUু আনি@ত হউক এবং সকল FবেণিVয় সুখী 
হউক, কারণ, এUেণ তাঁহার েসৗ@য6 অবেলাকন কিরবার সময় উপিYত হইয়ােছ  এবং তাঁহার কZ5র Fবণ কিরবার উপযুS 
সময় উপিYত হইয়ােছ।’ Hিতিট েHেমাRুখ বKিSর িনকট েঘাষণা করঃ ‘েদখ, েতামািদেগর িHয়তম িHয়জন মানুুেষর মােঝ আগমন 
কিরয়ােছন’ এবং েHম-স]ােটর দূতগেণর িনকট এই আন@-সংবাদ দান করঃ অবেলাকন কর, পরেম^েরর েজKািতেত পূণ6 
েজKািতম6য়_েপ পরম েHমা`েদর আিবভ6াব হইয়ােছ। েহ পরম েসৗ@েয6র েHিমকগণ! পরেম^েরর সিহত িবেaদ-যাতনা তKাগ 
কিরয়া িচরYায়ী পুনিম6লেনর আন@ লাভ কর।”

িDয়তমেক জানেত েপের এবং তাঁর কVWর Xনেত েপেয় Dিতিট বাহা’ই-এর 9দয় আন:ময় হেয় উেঠেছ। সহZ মানুষ এই 
আশীব$াদ উপলিব কেরিছেলন, তাই তারা েসই পরম িDয়জেনর জন4 অমূল4 জীবন িবসজ$ন িদেয় শহীদ হেয়েছন। যখন েসই পরম 
িব]ােসর মহান: 9দয়েক দখল কের বেস, তখন পিৃথবীেত অন4 েকােনা িকছুই আমােদর িন^ৎসাহ করেত পাের না, অসুখী করেত 
পাের না। সৃিBকত$ার েDম এবং তাঁর েDিরত মানুেষরা আমােদর 9দেয় উপি`ত হেল আমরা দািরJ4, অসু`তা এবং জীবন-সংaােমর 
কBেক ভুেল েযেত পারব।

সbটজনক অব`ায় কারাবাসকােলও ‘আবুল-বাহা’ অিবিde সুেখর অিভfতা লাভ কেরিছেলন এবং েস-কথা Dায়ই িতিন 
বলেতন। িতিন িলেখেছন-

“কারাবােস আিম সুখী িছলাম। চরম উbােস উbিসত িছলাম, কারণ আিম অপরাধী িছলাম না, আমােক ঈ^েরর পেথই কারাef 
কিরয়ােছ...সৃিhকত6ােক ধনKবাদ...আিম আনি@ত হইয়া উিঠয়া িছলাম, কারণ ঈ^রর জনKই আিম কারাবাসী হইয়ািছলাম, আমার 
জীবন বৃথা যায় নাই, তাহা ৈদব কােয6ই বKিয়ত হইয়ািছল। আমােক েদিখয়া েকহই বুিঝেত পািরত না েয, আিম কারাবাস 
কিরেতিছ। তাহারা পরম আনে@ আমােক দশ6ন কিরত, কারাগােরর Hিত দৃিhপাত না কিরয়া পরম কৃতkতায় মlল কামনা 
কিরত।”

সৃিBকত$ার েDম এবং আমােদর Wেগাhীয় মানুষ আমােদর আেরা েবশী উপযুi কের েতােলন- যার ফেল আমরা পরম Dভুর 
Dশংসা করার এবং তাঁর আশীব$াদ লাভ করার শিi অজ$ন করেত পাির। বাহা’উ�া� িলেখেছন-

“েহ মানব সmান!
“েতামার nদেয়র আনে@ আহলািদত হও, যাহােত আমার সাUাৎ লাভ কিরেত পার এবং আমার েসৗ@য6 Hিতফিলত কিরবার 
উপেযাগী হইেত পাের।”

বাহা’ইেদর েভতর িদেয় সকল সময় আনে:র েজ4ািতম$য় আেলািট Dিতফিলত হেব। বাহা’উ�া�্র এই অিত সু:র কথাkেলা 
পেড়ও কী আমরা কখেনা অসুখী হেত পাির?

“েহ পরমাrার সmান!
আেলােকর আন@-বাত6া সহকাের আিম েতামােক সংবাদ Hদান কিরেতিছ। অতএব, তুিম তাহােত আনি@ত হও এবং পিবsতার 
Hাlেণর িদেক আিম েতামােক আtান কিরেতিছ। তাহােত তুিম অবYান কর, েযন তুিম অনmকাল যাবৎ িবFাম কিরেত পার।”
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বাহা’উ�া�্ বেলেছন েয, মানব-)দয় সৃি1কত4ার আসন। যখন েকান )দয় তার ি9য়তমেক :হণ করার আন< স=েক4 
জানেত পাের তখন ঐ )দয় পিৃথবীর আর অনD েকােনা আনে<েকই তার তুলD মেন কের না। পিৃথবীর েকান ঐGয4 এই 
)দেয় েকান আন< েযাগ করেত সJম হয়না, আবার জাগিতক সমৃিKর েকান অভাবেবাধ এইNপ )দেয়র জনD েকান দুঃেখর 
কারণ হয় না।

জাগিতক সুেখর েভতর িদেয় আমরা েয-আন< লাভ কির, েসই-আন< 9কৃত আন< নয়, কারণ েসই-আন< Pায়ী 
হয় না, বাহা’উ�া�্ বেলেছন, আমরা েযন েসই আনে<র 9িত আকৃ1 না হই-

“েহ মানব স"ান! 
যিদ েসৗভাগ* েতামােক দশ/ন েদয়, তুিম উৎফু6 হইও না এবং যিদ অবমাননা হঠাৎ েতামার উপর আপিতত হয়, তেব 
ত@ন* েশাক কিরও না; কারণ উভয়ই তাহােদর জন* িনিদ/D সময় অে" নD হইয়া যাইেব এবং Eংস হইেব।”

আবুল-বাহা বেলেছন-

“িপপাসাত/ হইেল মানুষ জল পান কিরয়া থােক। Mুধাত/ হইেল খাদ* ভMণ কিরয়া থােক। িকP মানুষ তৃRাত/ না হইেল 
জলপােন তাহার আনS হয় না; Mুধা িমিটয়া েগেল, েস খােদ*র Uাদ পায় না। 

আধ*ািVক সুেখর েMেW এXপ হয় না। আধ*ািVক সুেখর Yারা সব/দাই আনS পাওয়া যায়। সৃিDকত/ার েZম অন" সুখ 
আনয়ন কিরয়া থােক। Zকৃত আনS ইহােতই, দুঃখ েথেক মুি\র মেধ* না।... ঈ_র আমােদর িভতর এক পরম পিবW 
ৈদব আVা সৃজন কিরয়ােছন-Zaা-শি\ সহেযােগ মানবাVা Zাকৃিতক শি\ অেপMা ঊেE/ িবরাজমান। এই শি\র 
সাহােয*ই আমরা আVার উ6াসেক উপেভাগ কিরয়া থািক এবং জগতেক েজ*ািতম/য়Xেপ েদিখেত পাই.. এই শি\ 
েতামািদগেক অন*ান* Zাণী হইেত েde কিরয়ােছ, তেব েকন েতামরা েসই শি\েক েকবলমাW জগেত ব*ি\গত কােয/ 
ব*বহার কিরেতছ? এই শি\েক িকছু অজ/ন কিরবার জন* ব*বহার করা উিচত এবং ইহােক ঈ_েরর আশীব/ােদর 
ZকাশXেপ ব*বহার করা উিচত, যাহােত মনুষ* জািতর িভতের েতামরা পরম Zভুর রাজh Zিতeা কিরেত পার এবং 
দৃশ*মান এবং অদৃশ* এই দুই জগেতই সুখ এবং শাি" লাভ কিরেত পার।"

একিট অপূ4ব যুেগ বসবাস করিছ বেল আমােদর খুশী হওয়া উিচত। ঈGর আমােদর জনD এক Wগ4রাজD গঠন কেরেছন 
েযখােন মানুষ পরZর [াতৃসম িহেসেব বসবাস কের, এেসা আমরা েসই Wগ4রাজD উপেভাগ কির, এই রাজে\ মানুষ অতীেতর 
সম] িববাদ ও 9েভদ ভুেল েগেছ- এেসা আবুল-বাহার এই কথা_েলােত আমরা আনি<ত হেয় উিঠ-

“jভ সংবাদ! jভ সংবাদ! 
কারণ এখােনই জীবন িচরkায়ী।
েহ ঘুম", জাmত হও!
েহ অমেনােযািগগণ, িবaতা অজ/ন কর!
েহ দৃিDহীন, তুিম দৃিDZাn হও!
েহ বিধর, dবণ কর! 
েহ মূক, কথা বল!
েহ মৃত, উিpত হও!
আনিSত হও! 
আনিSত হও!
পূণ/ পরমানিSত হও!”
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অমর�

আমােদর জীবন হে& অত)* সংি./। িবশ বছর বা ি3শ বছর সময়িট আপাত দৃি8েত দীঘ: মেন হেলও েসই বয়েস আমরা 
আসেল ত?ণ থািক, আবার বয়েসর এই বছরEেলা চেল যাবার পর অবাক িবHেয় আমরা ভািব, কত Jত যুব বয়েসর বছরEেলা 
চেল েগল, আমােদর জীবেন ভিবষ)েতর বছরEেলাও এমিন ভােবই মুহূেত:র মেধ) Pবািহত হেয় যােব, তারপর একিদন মৃতু) এেস 
আমােদর সবাইেক তুেল েনেব।

মৃতু)েতই কী আমােদর সব িকছুর সমাি/ ঘেট? না। বাহা’ই ধম: আমােদর িশ.া েদয় েয মৃতু)েতই সমাি/ নয়। ইহা R? মা3। 
বাহা’উTাU্ বেলেছন-

“েহ সেব&াে(র স)ান! মৃতু/েক আিম েতামার জন/ আন4 সংবাদ তুল/ কিরয়ািছ, ইহার আগমেন েকন তুিম দুঃিখত িনরাশ 
হও? এবং আেলােক আিম েতামার জন/ উDল Eভা GHপ সৃিJ কিরয়ািছ। েকন তুিম ইহা হইেত িনেজেক লুLািয়ত 
রািখেতেছ?”

মৃতু)ই হেলা Pভুমুখী হবার আধ)ািYক যা3ার PারZ। মৃতু)ই হেলা পুনজ:[-আধ)ািYক পুনজ:[।

আমােদর আYা যখন েদহ হেত P\ান কের, তারপেরও ইহা জীিবত থােক এবং অিবি&] জীবনী-শি^েত েয বুলবুল পািখিট 
সব:দা খাঁচােতই থােক, েস তাঁর খাঁচািট ছাড়া আর িকছুই জােন না। খাঁচার ফাঁক িদেয় তািকেয় বুলবুলিট হয়েতা বাগানিটেক েদখেত 
পায়; িকc দুভ:াগ), পািখিট মুি^র এবং dাধীনতার dাদ জােন না, সবুজ গােছর েভতর িদেয় উেড় েবড়াবার আনe েস েকােনািদন 
পায়িন; েখালা মােঠর আনe েস জােন না। তুিম যিদ খাঁচার পািখিটেক মুি^ েদবার জন) খাঁচার দরজা খুেল দাও, তেব েদখেব 
পািখিট হয়েতা লািফেয় িগেয় খাঁচার একিট েকােণ বসেব, খাঁচার বাইের েবিরেয় আসেত চাইেব না। যিদ পািখিটেক বার কের আনবার 
জন) খাঁচার িভতের হাত েঢাকাও, তেব েদখেব পািখিট ভেয় েতামার হাত েথেক সের যাবার েচ8া করেছ। িকc েসই পাখী একবার 
মুি^ েপেল িবশাল উ[ু^ আকােশর বুেক উেড় যায়, সবুজ গােছর েভতের গান েগেয় েবড়ায়। পািখিট তখন িবhৃত ফুেলর বাগােন 
বাস কের, সুগিi বেন নীড় বাঁেধ, তখন েস আর তার েসই পুেরােনা খাঁচায় িফের আসেত চায় না, হাজার হাজার েসানার খাঁচায় 
েস-পাখীেক আর েভালােনা যায় না। আYাjপ পািখিটও িঠক এভােবই েদেহর খাঁচা েথেক মু^ হেয় যায়, যারা জােন না েয আYা 
এ েদহ েথেক িবচূ)ত হেয় পরম Pভুর dগ:রাজ) এবং শাি*র পেথ যা3া কের, মৃতু) তােদর পে. ক8কর হেয় ওেঠ। কারণ তারা 
েকবলমা3 খাঁচািটেকই েচেন, সৃি8কত:ার dগ:ীয় েPম এবং অন* ক?ণার সiান রােখ না। 

যারা অবতােরর মাধ)েম ঈlরীয় Pকাশেক dীকার কের, তারাই আYার অমরm এবং িচর\ায়ী জীবেনর কথায় িবlাস কের। 
মৃতু)র পরবত:ী জীবন সnেi েকােনা একজন েলাক ‘বাহা’উTাU্’েক Po করেল িতিন এই উpর িদেয়িছেলন-

“এখন মানুেষর আNা এবং মৃতু/র পর আNার জীিবত থাকার EQ সRেS। েতামরা এই সত/িট জািনেব েয আNা শরীর হইেত 
পৃথক হইবার পর ততVণ উXিত কিরেত থােক যতVণ না ইহা এমন এক ময&াদা ও অবYায় ঈ[েরর সামীেপ/ েপ\ছাইেত 
পাের, যাহা যুগ ও শতাবীর িব^ব এবং পৃিথবীর েকান আকি_ক পিরবত&ন বা ঘটনাবলী বদলাইেত পাের না। ইহা ততিদন 
Yায়ী হইেব যতিদন ঈ[েরর রাজ�, তাঁহার সাব&েভৗম�, তাঁহার শিc ও আিধপত/ অিবচল থািকেব। ইহা ই[েরর fণ ও 
িচgfিলেক Eকািশত কিরেব। এবং তাঁহার েEমপূণ& দয়া ও বদান/তােক Eকিটত কিরেব। তাঁহার মহেiর িবশালতা ও 
যেশাগাথার পিরিচিত উপযুcHেপ Eকাশ কিরেত িগয়া আমার েলখনী jব হইয়া যায়!”

েযেহতু Pেত)ক মানুেষর জন) মৃতু)ই হেলা আধ)ািYক পুনজ:[ লাভ। েসেহতু আমােদর দরজায় করাঘাত Rনেলই েযন আমরা 
‘আনেeর দূতেক’ dাগত জানাবার জন) Pqত থািক। 

৩৭



�গ� এবং নরক

েয ঋতুেত েযই বীজ েরাপণ করা উিচৎ, তুিম যিদ েসই ঋতুেত েসই বীজ েরাপণ কর, িনয়িমতভােব জল েসচন কর এবং 
কীটপত9 আর পাখীেদর আ<মণ েথেক উহা বাঁিচেয় রােখা, তেবই তুিম েতামার কেম@র ফল িহেসেব Bচুর ফসল লাভ করেব। 
িকD সময় মেতা যিদ বীজ েরাপন না কর, জল েসচেন অবেহলা কর, তেব ভােলা ফসল আশা করেত পােরা কী? ফসল েতালার 
সময় েতামার এ অবেহলার ফল েতামােকই ভুগেত হেব, েতামার েলাকসােনর জনI েতামােকই দািয় হেত হেব।

জাগিতক িনয়মানুসাের পুরJার পাওয়া এবং শািL পাওয়ার Bেয়াজন আেছ। আমােদর কৃতকেম@র Oাভািবক ফল িহেসেব 
আমরা কখেনা পুরJৃত হই, কখেনা শািP পাই। অতীেত সৃিQকত@ার েBিরত সমP অবতারগণ আমােদর এই কথাই েবাঝাবার েচQা 
কেরেছন েয, আমােদর কৃতকেম@র ফল েকবলমাS এই জীবেনই আমরা েভাগ কির না-মৃতুIর পেরও আমােদর বত@মান কেম@র ফল 
েভাগ করেত হয়। আমরা যিদ ভাল কাজ কির, তেব তার ফলও ভাল হেব এবং আমরা িচরUায়ী সুখ েভাগ করব। আমােদর কম@ 
অসৎ হেল, অসৎ ফললাভ হেব এবং আমােদর অনL দুঃখ-কQ েভাগ করেত হেব। ঈXর Bিতেশাধ েনবার জনIই েয অসৎ 
বIিZেক কQ েদন, তা নয়-কারণ অসৎ কেম@র [ারা সুফল লাভ করা এেকবােরই অস\ব, িঠক েযমন বাগােন আগাছা লাগােল 
সু^র ফুল পাওয়া যায় না। পুরJার আর শািP এেকই বলা হয়। সকল ধেম@ই এই িবXাসেক একাLভােব িশ_া েদওয়া হেয়েছ; 
িকD এই িশ_ািটই আমরা িচরকাল ভুল বুেঝিছ।

ঈXরীয় Bকাশগণ েছাট েছাট গেaর েভতর িদেয় এবং িবিভb Bতীেকর মাধIেম এই পুরJার এবং শািPর অিPcেক বIাখIা 
কেরেছন। আেগই বলা হেয়েছ েয, ঈXরীয় Bকাশগণই Bকৃত এবং েde িশ_ক, Bকৃত িশ_ক এমনভােবই তাঁর ছাSবৃ^েক 
িশ_া িদেয় থােকন, ছাSরা যােত েসই িশ_ােক Bকৃতভােব অনুধাবন করেত পােরন; তা না হেল তাঁেদর িশ_ার Bকৃত উেfশI 
সািধত হয় না। পিৃথবী েছেড় চেল যাবার পেরও বত@মান কম@ফল েভাগ করেত হেব, এই কথাই অবতারগণ মানুষেক েবাঝাবার 
জনI এক আন^ময় এবং সুখী জীবেনর ছিব এঁেকেছন আর অসৎ েলাকেদর জনI ভয়iর পীড়ন আর কQেভােগর কথাই বেলেছন।
তাঁরা পিৃথবীর সুখ এবং পীড়েনর উেjখ করার মাধIেমই মৃতুI পরবত@ী জীবন সkেক@ মানুষ েক িশ_া িদেয়েছন, কারণ ইহাই এই 
িবষেয় মানুেষর েবাধগমIতার একমাS উপায়।

িশlরা যখন িজmাসা কের-mান কােক বেল; তখন িপতা-মাতা হয়েতা বলেত পােরন েয, mান এমন একিট মধুর িজিনস যা 
েকােনািদনই েস আOাদন কেরিন। এই কথািটর মােন এই নয় েয, mান েকােনা খাদInবI, যা খাওয়া যায়; পের েসই িশl বড় 
হেল িনেজই বুঝেত পাের, িপতা-মাতার কথার Bকৃত তাৎপয@িট। পিৃথবীর েবিশর ভাগ মানুষই ঈXেরর অবতারগেণর মৃতুIর পর 
জীবন সkেক@ েছাট েছাট গaoেলােক আর Bতীকoেলােকই সতI বেল ধের িনেয়েছ, তারা বুঝেতই পাের না েয, আধIািpক 
অিভmতাoেলা বণ@না করার জনIই তাঁরা ওইভােব িশ_া িদেতন। েসজনIই মানুষ কাaিনক Oগ@ এবং নরক সৃিQ কের িনেয়েছ। 
েকউ েকউ িবXাস কের েয, নরক এক ভয়াবহ জায়গা, েযখােন দাউ দাউ কের আoন qলেছ, েরাগ-qালা আর ভয়rর ৈদতIরা 
পাপীেদর অনLকাল ধের পীড়ন কের চেলেছ। আবার Oগ@ সkেক@ তােদর ধারণা এই েয, Oগ@ এক অতীব সু^র সুOাদু ফেল ভরা 
বাগান, েসখােন জাগিতক আন^ আর সুখ Bচুর। অপর িকছু েলােকর িবXাস েয, মৃতুIর পের আমােদর আpা ঘুের ঘুের আবার 
পিৃথবীেতই িফের আেস-েযন িবX-uvােw আমােদর এই েছাx yহিট ছাড়া আpার েকাথাও বসবােসর জায়গা েনই। তারা বেল, 
পিৃথবীেত আমরা নানা zপ পিরyহ কের িফের আিস, আবার জীিবতকােল আমােদর কম@ অনুসাের হয়েতা পl িহেসেবও 
জ{yহণ করেত হয়। 

অতীেতর অবতারগণ আমােদর মৃতুIর পরবত@ী কােলর অিভmতাoেলােক Bতীেকর মাধIেম Bকাশ কেরেছন; িকD বাহা’উjা|্ 
বেলেছন েয, Oগ@ এবং নরেকর Bকৃত অথ@িট বুঝবার মেতা পিরপ~তা এখন আমােদর হেয়েছ। এ স�ে� দু’িট অিত Bেয়াজনীয় 
তথI আমােদর মেন রাখা িনতাL Bেয়াজন, েসoেলা হেলা-

১। আমােদর আpা অমর এবং আমােদর ৈদিহক মৃতুIর পেরও আpা িচরকাল েবঁেচ থােক।

২। আমােদর জাগিতক কম@কােwর ফলাফল আমরা ৈদিহক মৃতুIর পেরও েপেয় থািক।
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েদহ হেত িবচু$ত হবার পর আ)া েয-জগেত চেল যায়, েসই-জগেতর অব4া আমােদর বত6মান পিৃথবী েথেক িভ=তর। 
‘আবুর-বাহা’ এ কথািটেক সুBর উদাহরণ িদেয় বুিঝেয়েছন। িতিন বেলেছন, আমােদর পিরিচত এ পিৃথবীর সেG েসই অপিরিচত 
জগেতর পাথ6ক$ হেলা-ভূিমI হবার পূেব6 মাতৃগেভ6 িশKর অব4ান এবং পিৃথবীেত জMNহণ করার পরবত6ী অব4ার মেতা। মাতৃগেভ6 
অব4ানকােল িশKর েচাখ, কান বা অG-Pত$েGর েকােনা Pেয়াজন হয় না; িকR এই পিৃথবীেত জMNহণ করার পের Sাভািবক 
জীবনযাTা িনব6াহ করার জন$ই মাতৃগেভ6 তার েচাখ, কান এবং অG-Pত$Gািদ PUত হেয় থােক, িঠক েসভােবই এ পিৃথবী েছেড় 
যাওয়ার পূেব6 আমােদর এমনভােব PUত হেত হেব যােত কের েসই অপিরিচত জগেতও আমরা এক আনBময় জীবনযাTা িনব6াহ 
করেত পাির। পরজগেত আমােদর ৈদিহক চZুকণ6 বা অG-Pত$েGর েকােনা Pেয়াজন হয় না, েসখােন আমােদর আি)ক [ণাবলীর 
Pেয়াজন হয়, েসই আি)ক [ণাবলীর িশZা আমরা এ পিৃথবীেত সৃি\কত6ার কাছ েথেক তাঁর অবতারগেণর মাধ$েমই লাভ কের 
থািক।

মাতৃগেভ6 িশKর অব4া এবং পিৃথবীেত ভূিমI একজন পূণ6াG মানুেষর মেধ$ এক িবরাট পাথ6ক$ িবদ$মান। গভ6জাত িশKর ৈদিহক 
উ=িতর েকােনা দািয়` তার িনেজর হােত েনই, তার কারণ, তখন িনেজর ইaায় েস িকছু করেত পাের না। িকR এ পিৃথবীর 
গভ6েদেশ সত$ এবং অসত$েক, ভােলা এবং মBেক েবেছ েনবার শিb আমরা েপেয়িছ। সুতরাং আধ$াি)ক উ=িত িবধােনর দািয়` 
আমােদর িনেজেদরই, আমরা যিদ আমােদর আ)ােক শিbশালী এবং সু4 কের তুলেত না পাির, তাহেল পরজগেত আমােদর 
ভয়cর অশািdেত জীবন কাটােত হেব। এই অশািd ও েeশকর অব4ােকই নরক বলা হেয়েছ। িকR আমরা যিদ Sগ6ীয় িনেদ6শিট 
বুঝেত পাির এবং পালন করেত পাির, তেবই পরজগেত এক আনBময় সুখী জীবন লাভ করার জন$ আমরা বত6মান পিৃথবীেতই 
আমােদর PUত করেত পারব এবং েয-অব4ািটেক Sগ6 বলা হেয়েছ, েসই Sগ6সুখ উপেভাগ করেত পারব। ‘বাহা’উfাg্’ বেলেছন- 
সৃি\কত6ার সাি=ধ$ই Sগ6বাস এবং Sগ6ীয় আশীব6াদ-বিiত অব4ায়ই নরকবাস। অনাগত জগেত আমােদর জন$ েয অনd আশীব6াদ 
সিiত রেয়েছ, েসই আশীব6াদ লােভর েযাগ$তা অজ6ন করার জন$ আমােদর যেথ\ সংNাম করেত হেব। বাহা’উfাg্ বেলেছন-

“েহ ঔদােয"র স%ান!
তুিম অনি-ে.র ম/0েদশসমূেহ িছেল এবং েতামােক আমার আেদেশর মৃি;কা <ারা এই অি-. জগেত 0কািশত কিরয়ািছ। 
সকল সBাবC পরমাণু এবং সকল সৃF বGর সার স;ােক েতামার িশHার জনC িনেয়ািজত কিরয়ািছ। এইজনC েতামার মাতৃগভ" 
হইেত ভূিমJ হইবার পূেব", আিম েতামার জনC LM দুেNর দুইিট 0Pবেনর বCবQা কিরয়ািছ এবং েতামােক রHা করার জনC 
দুইিট চHু 0দান কিরয়ািছ। এবং সকেলর অ%ের েতামার ভােলাবাসার বীজ বপন কিরয়ািছ এবং আমার 0ীিতপূণ" পিবT দয়া 
সহকাের েতামােক আিম অমার অনুকUার ছায়াতেল 0িতপালন কিরয়ািছ এবং আমার অনুVেহর সারাৎসার <ারা েতামােক 
রHা কিরয়ািছ। এবং এই সকল কােয" আমার েকবলমাT এই উেYশC িছল, েযন তুিম আমার িচরQায়ী রাজC লাভ কিরেত পার 
এবং আমার অদৃশC দান-উপহােরর উপযু[ হইেত পার। িক\, তুিম, েহ অমেনােযাগী, যখন পূণ" বয়স0া^ হইেল, তুিম আমার 
সকল দান-উপহার উেপHা কিরেল এবং েতামার িনেজর অলস ক_নায় ম` রিহেল, এইaপভােব েয, তুিম আমােক সUূণ"aেপ 
িবbৃত হইেল এবং ে0মমাcেদর <ারেদশ পিরতCাগ কিরয়া শdর বারাeায় অবQান কিরেতিছেল।”

অেলৗিকক ঘটনাবলী

সকল ঈkরীয় Pকাশগণই এক মহাশিbর অিধকারী হেয় থােকন। তাঁরা এমন সব ঘটনা সংঘিটত কেরন, যা অন$ মানুেষর 
পেZ সm= করা এেকবােরই অসnব। িশZার মাধ$েম, জীবনযাTায় এবং িতেরাধােনর পেরও বo শতাবী ধের মানুেষর pদেয় তাঁেদর 
মহান বােক$র অেলৗিকক শিbর Pভাব Pত$Z করা যায়। সকল ঈkরীয় Pকাশগণই এই অেলৗিকক শিbর পিরচয় িদেয়েছন।

মানবজািতর ওপর Pভাব িবrার করার জন$ েকােনা জাগিতক শিb তাঁেদর থােক না, সমসামিয়ক রাজশিb এবং পিsতরা 
তাঁেদর কােজ Pবল বাধা সৃি\ কের থােক। তাঁেদরেক সৃি\কত6ার অবতার বেল Pথেম যারা িবkাস কের, েদখা যায় তারা সাধারণত 
দিরt এবং সাধারণ মানুষ, েকােনা সামািজক সmদ তােদর থােক না। তা সেuও তাঁেদর বাণী িবkব$াপী Pচািরত হয় এবং জয়লাভ 
কের, পিৃথবীেত নব নব সভ$তার আিবভ6াব হয়। যুেগ যুেগ এই একই কািহনীর পুনরাবৃিv ঘেটেছ, Pিতিট অবতােরর আিবভ6ােবর 
সেG সেGই জগেত নব$ সভ$তা PিতIা লাভ কেরেছ। যখন আমরা িহBু সভ$তার কথা Kনেত পাই িকংবা িবগত শতাবী[েলােত 
ইoদী, wী\ান এবং ইসলাম ধম6াবলxীরা েয সব সভ$তা[েলার Pবত6ন কেরিছল, েসই-কথা যখন আমরা জানেত পাির, তখন িকR 
আমােদর মেন রাখেত হেব েয, েসই সভ$তার PিতIাতাগণ পিৃথবীেত একক অব4ায় েসই িবরাট আেBালন পিরচালনা কেরেছন, 
জগেতর সমr বাধা-িবপিvর িবyেz তাঁরা সংNাম কেরেছন এবং িবজয় লাভ কেরেছন। এর েচেয় বড় অেলৗিকক শিb আর কী 
আেছ, যার {ারা সকল ঈkরীয় Pকাশগেণর সত$তার Pমাণ পাওয়া েযেত পাের? 
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অেনক েলাক মেন কের েয, যাদুকরেদর মেতা অস)বেক স)ব করেত পারেলই অবতােরর অবতার. /মািণত হয়। েসজন6 
িবিভ8 ধম: িব;াসীরা সকেলই িনেজেদর ধম:=>েদর স?ে@ অেলৗিকক িBয়া-কলােপর কথা বেল তাঁেদর অবতার. /মাণ করেত 
চায়। িহGুরা বেল েয, িশI কৃKেক েকােল িনেয় তাঁর িপতা যখন যমুনায় নামেলন, তখন যমুনার জল সের িগেয় তাঁেক অপর 
পাের চেল যাবার পথ কের িদেয়িছল। OীP ধম:াবল?ীরা বেল েয, শত শত Qুধাত: মানুষেক কেয়ক টুকেরা >িট ভাগ কের িদেয় 
যীI OীP তােদর Qুধা দূর কেরিছেলন। জরথুU, বুV, মুসা এবং মুহYদ (স.)-এর অনুগামীরাও উনােদর স?ে@ ব_ অেলৗিকক 
শি`র কথা বেল থােকন।

সকল ঈ;রীয় /কাশগণই েয অেলৗিকক শি`র অিধকারী, েস কথা বাহা’ই মােbই িব;াস কের; িকd যারা অবতারবােদ 
িব;াস কের না, তারা অবতারগেণর অেলৗিকক শি`েতও িব;াস কের না, কারণ তাঁেদর অেলৗিকক শি`র েকােনা /মাণও তােদর 
সামেন উপিeত করার েকােনা উপায় েনই। উদাহরণ fgপ বলা যায়, একজন OীP ধম:াবল?ী মানুষ যিদ েকান একজন ই_দী িকংবা 
েবৗV ধম:াবল?ীেক বেল েয, যীI OীP একিট মরা মানুষেক বাঁিচেয় তুেলিছেলন, েসকথা িক েসই ই_দী িকংবা েবৗV ধম:াবল?ী 
িব;াস করেব? না, িব;াস করেব না, কারণ, েয যীI OীPেক অবতার বেল িব;াস কের না, েস OীেPর অেলৗিকক িBয়া-কলাপও 
িব;াস কের না। তারা হয়েতা এ-কথাও বলেত পাের েয, OীেPর অনুগামীরা এসব অেলৗিকক ঘটনাবলী যীI OীেPর ওপর চািপেয় 
িদেয়েছ। যীI OীেPর জীিবতকােলই মানুষ তাঁর অেলৗিকক শি`র জন6 তাঁেক অবতার বেল fীকার কের েনয়িন। িকd 
OীP-ধম:াবল?ীরা যিদ বুিঝেয় িদেত পাের েয, যীI OীেPর অপূব: সুGর িশQার kারা পিৃথবীর লQ লQ মৃত /ায় মানুষ অনl জীবন 
লাভ কেরিছল, িকংবা যিদ েদিখেয় িদেত পাের েয, মানবজািতর mদয় বংশ পরnরায় যীI OীেPর পিবb জীবন kারা ে/রণা লাভ 
কেরিছল, তাহেল এ কথার েকােনা /িতবাদ েকউ করেত পাের না। কেয়ক বছর পের আবার মের যােব এমন দু’একিট মৃত মানুষেক 
বাঁিচেয় েতালার েচেয়ও যীI OীেPর জীবন এবং তাঁর িশQা আেরা অিধক পিরমােণ অেলৗিকক।

ঈ;রীয় /কাশগণ হেলন ৈদব-িচিকৎসক। আমােদর আধ6ািrক অসুeতা িনবারণ করার জন6 আমরা তাঁেদর কাছ েথেক উপযু` 
ব6বeাপb পাওয়ার আশা কির। অবতারে.র /মােণর জন6 যিদ আমরা তাঁেদর কােছ যাদুিবদ6া েদখার আশা েপাষণ কির, তেব েসটা 
আমােদরই েবাকািম হেব। েয ডা`ার েরাগীেক পরীQা কের ব6বeাপb িদেত আেস, তার ডা`ারী িবদ6ার /মাণ পাওয়ার জন6 
আমরা িক তােক ছােদর ওপর েথেক লািফেয় পড়েত বিল? েরাগী নীেরাগ হেলই আমরা িচিকৎসেকর শি`র /মাণ পাই। 
বাহা’উvাw্’র িনেজর জীবেনও এমন ব_ অেলৗিকক ঘটনা আেছ; িকd তবু িতিন বাহা’ইেদর িনেষধ কের িদেয়েছন েয, তারা েযন 
তাঁর মহে.র /মােণর জন6 েসই সব অেলৗিকক ঘটনার উেvখ না কের। ‘বাহা’উvাw্’ যখন বাগদােদ িছেলন, েস সময় এমন একিট 
ঘটনা ঘেটিছল, যােত কের এই তথাকিথত অেলৗিককে.র অসারতা /মাণ হেয় িগেয়িছল।

ধম:/াণ মুসলমানেদর একিট েগাyী জানেতা েয, তারা বাহা’উvাw্েক তেক: বা যুি`েত পরাU করেত পারেব না, তাঁর সত6তােক 
অfীকার করেত পারেব না, তাই তারা িঠক করেলা েয, বাহা’উvাw্েক েকােনা একটা অেলৗিকক ঘটনা েদখােত বলেব, কারণ তারা 
আশা কেরিছল েয, বাহা’উvাw্ তােদর এ /Uাবেক /ত6াখ6ান করেল তারা বাহা’উvাw্েক অfীকার করেত পারেব। বাহা’উvাw্র 
কােছ এ /Uাব িনেয় যাবার জন6 তারা িনেজেদর মধ6 েথেকই একজন িবিশP েমাvােক েবেছ িনেলা। বাহা’উvাw্ /Uাবিট Iেন 
জবাব িদেলন েয, সৃিPকত:ার ে/িরত মানুষ েছেলেখলা করার মেতা েকােনা িজিনস নয়, িকংবা িকছু সংখ6ক খামেখয়ালী েলােকর 
মনতুিPর জন6 যাদুিবদ6ার েখলা েদখােত িতিন আেসনিন। িকd তারা যিদ অেলৗিকক েকােনা ঘটনা েদখেত চায়, তাহেল বাহা’উvাw্ 
তােদর েচােখর সামেন েয েকােনা অস)ব অেলৗিকক িBয়া েদখােত রাজী আেছন; িকd একিট শত: হেলা েয, অেলৗিকক ঘটনা 
েদখাবার পর তাঁেক সৃিPকত:ার শপথ অনুযায়ী অবতার বেল fীকার কের িনেত হেব।

েসই েমাvােগাyী বাহা’উvাw্র এই শেত: রাজী হেলা না। তারা ভয় েপেয় ভাবল েয, বাহা’উvাw্’যিদ সত6ই অেলৗিকক ঘটনা 
স)ব কের েফেলন, তেব তাঁর দাবীেক েকােনাভােবই অfীকার করা যােব না। তাই বাহা’উvাw্েক েকােনা অেলৗিকক েখলা েদখােত 
অনুেরাধ না কেরই তারা সের পড়েলা।

এ ঘটনা েথেকই পির{ার েবাঝা যায় েয, অেলৗিকক িBয়াকলাপ েদখােলও তার েকােনা উে|শ6 সািধত হেব না, কারণ আেগ 
েথেকই তারা িeর কের েরেখেছ েয, িকছুেতই তারা ঐ সত6েক িব;াস করেব না। িকd যারা িবচার-বুিV এবং ন6ায়স~ত িচlা 
কের এবং যােদর বুঝবার ই�া আেছ, েকবলমাb তােদর মেধ6ই অবতারগেণর িশQা সত6 এবং িচরeায়ী অেলৗিকক িBয়া িহেসেব 
/কািশত হয়।
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ৈনিতক এবং নীিতশা& স()ীয় িশ+া

বাহা’ই ধেম"র একিট ত) হেলা, সব" ধেম"র িভি. এক। সকল ধেম"র ৈনিতক ত)2েলাও একই 4কার, েসেহতু ধম"2েলাও এক।

আমরা েদেখিছ েয, বাহা’উ=া>্র িশAার মেধB নীিতশাDীয় এবং বBিGগত কেম"র মানদI অিত উK পয"ােয়র। আমরা একথা 
বলেত পাির েয, বাহা’উ=া> র িশAায় মানুেষর বBিGগত জীবন এবং চিরেQর ওপর তাঁর 4ভাব িবSার লাভ কের। বাহা’উ=া>্র 
4কােশ পরম পিবQ বা’ব, বাহা’উ=া>্ এবং আবুল-বাহা’র হাজার হাজার Vগ"ীয় বাণী 4কািশত হেয়েছ এবং পরম পিবQ েশৗগী 
এেফZী বাহা’ই ধম"জীবেনর ধারািটেক পিবQ িচ[া এবং পিবQ কেম"র িভি.েত সং\ািপত কের েগেছন তাঁর েলখার মাধBেম। এখেনা 
আমরা এই অতীব সুZর েলখা2েলােক একিট পSুেক স]িলত করেত পািরিন। তবুও বাহা’ই ধেম"র এ সুZর েলখা2েলােক একবার 
েদেখ েনওয়া উিচত।

েয সমS পাঠক এই Vগ"ীয় েলখনীর েভতর েথেক তুলনাহীন র_স`ার খুঁেজ েবর করার ইaা কেরন, তাঁেদর উিচত হেলা এই 
েলখার মেধB এেকবাের ডুেব িগেয় অনুশীলন করা। ‘বাহা’উ=া>্’ তার এক েছেলর কােছ িলেখিছেলন-

“ঐ-েয0র িভতেরও উদার হও এবং িবপেদও তাঁহােক ধন:বাদ িদেব। <িতেবশীর িব-াস লােভর উপযু? হও এবং <িতেবশীর 
িদেক আনেAাBল এবং ব)ুCপূণ0ভােব েদিখেব। দিরেHর সিIত ধনJKপ হও, ধনীেক েMহময় িতরOাের সতক0 কিরও, িনঃেJর 
QAেন সহায়JKপ-উSর হও, Tেতর পিবUতা র+া কিরও। িবচাের িবচণ হও, এবং বােক: সতক0 হও। কাহারও <িত অিবচার 
কিরও না এবং সকেলর <িত িবনয় <দশ0ন কিরও। যাহারা অ)কার পেথ চিলেতেছ, তাহােদর িনকট আেলাকJKপ হও, 
ব:িথেতর [দেয় আনAসম হও, তৃ]ােS0র জন: সাগর হও, দুভ0াগার জন: Jগ0 হও, অত:াচাের পীিড়তেক র+া ও মু? কিরও। 
পিবUতা এবং সরলতা েতামার সকল কম0েক <িসa কিরয়া তুলুক। আগbেকর িনকট গৃহসম হও, পীিড়তেদর জন: ঔষধ 
JKপ হও, েফরারীেদর জন: সুদৃঢ় আgয়hল হও। দৃিiহীেনর জন: দৃিi JKপ হও এবং পথjেiর পদে+পেক পিরচািলত 
কিরবার িনেদ0শােলাক হও। সেত:র অেk অলlারJKপ হও, ভি?র ললােট মুকুটJKপ হও, পিবUতার মিAেরর mnJKপ হও, 
মানবতার েদেহ <াণবায়ু হও এবং সততা-র+াকারীেদর পতাকা এবং পুণ: িদগেo উBল তারকা হও, মানবগেণর [দয়ভূিমেত 
িশিশরিবAু এবং pানসমুেH তরীJKপ হও েতামার যুগাকােশ উBল আেলাক এবং িবনqতাবৃে+র ফলসম হও।”

বBিGগত আচরণ সc"কীয় কেয়কিট পিবQ েলখনী আমরা এখােন উdৃত করিছ-

“িচরoন-<গিতশীল সভ:তােক সrুেখ এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন:ই <িতিট মানুেষর সৃিi হইয়ােছ...বেনর পuর মেতা ব:বহার 
করা মানুেষর উিচত নয়। জগেতর সব0মানব এবং সমেগাvীর <িত িতিত+া, কwণা, অনুকxা এবং ে<মময় দয়া <দশ0নই 
মানিবক ময0াদার উপযু?।”

“কাহারও েgণী বা ে+U অথবা সীমােক লyন করা উিচত নেহ। <িতিট েgণীর এবং ে+েUর ময0াদা র+া করাই কত0ব:। 
অথ0াৎ ে+U অনুসাের সৃিiকত0ার ই{ায় <িতিট সৃিiেক েসই আেলােক অবেলাকন কিরেত হইেব।”

-বাহা’উ|া}্
* * *

“ঈ-রর দৃিiেত দানশীলতাই আনAদায় এবং <শংসনীয় এবং এিটেক িবেবচনা করা হয় সকল ভােলা কেম0র রাজকুমার িহেসেব
।... েয-ব:ি?র িনকট আপন অেপ+া jাতাই অিধক <াধান: <া�, েসই ব:ি?ই আশীব0াদ লাভ কের; সত: সত:ই এ ধরেনর 
একজন ব:ি? ঈ-েরর ই{ায় তার �েণ �ণাি(তেদর মােঝ গণ: হেব ... যারা হে{ বাহার জনগণ...।”

“ধনবানেক দিরেHর <িত পরম gaাশীল হইেত হইেব, কারণ দিরHগণ ৈধেয0 অটল থািকবার ফেল ঈ-র তাহােদর মহান 
সrােনর অিধকারী কিরয়ােছন।...পরম <ভুর দয়ার দান ব:িতেরেক অন: েকানও সrান নাই যাহােক এই পরম ময0াদার সিহত 
তুলনা করা যাইেত পাের। েয সকল দিরH মানুষ ৈধয0 সহকাের দািরH:তােক সহ: কের এবং কiেক নীরেব েলাকচুর অoরােল 
সহ: কিরয়া থােক, তাহারাই সৃিiকত0ার পরম আশীব0াদ লাভ কের, এবং েয-সকল ধনবান ব:ি? আপন ঐ-য0 দিরHেদরেক দান 
কিরয়া থােক এবং তাহােক িনেজর অিধকার মেন কিরয়া থােক, তাহােদরও মkল হয়।”

-বাহা’উ|া}্
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“মহান কত!ব#$িলর িভতর একিট হইল অসু/ ব#ি0র েসবা করা। আ4া মাে6ই অসু/ হইেল ব7ুগেণর কত!ব# হইল ক:ণা 
সহকাের অবশ#ই তাহার েসবা করা...।”                                

-আবুল-বাহা
* * *

“আমরা @কৃতই েসৗজন#তােক বািছয়া লইয়ািছ এবং তাঁহার সিHকট হইবার জন# ইহােকই সত# পথ বিলয়া ি/র কিরয়ািছ। 
আসেল, েসৗজন#তা এমিন এক পিরLদ, যাহা যুবা-বৃO সকলেকই উপযু0 Qেপ সিRত কিরয়া থােক। েয-ব#ি0 েসৗজন#তা Sারা 
তাহার মিTরেক অলUৃত কিরয়া থােক তাহার মVল হয়, এবং েয-ব#ি0 এই মহান আশীব!াদ হইেত বিXত হয়, েস অপার 
কYেভাগ কের।”

“েহ সৃিYকত!ার জনগণ! আিম েতামািদগেক েসৗজন#শীল হইবার উপেদশ িদেতিছ। @থমাব/ায় েসৗজনই হইল সকল $েণর 
রাজকুমার। েয ব#ি0 েসৗজেন#র আেলােক উ[ল এবং সততার আবরেণ ভূিষত, েসই ব#ি0ই সৃিYকত!ার আশীষ-ধন#। েয-ব#ি0 
েসৗজন# লাভ কিরয়ােছ, েস ঊ !̀ েa6 লােভর অিধকারী হইয়ােছ।”

-বাহা’উbাc্
* * *

“সাবধান, িনেজেক কখনই @িতেবশী অেপaা েfg বিলয়া মেন কিরও না”।

“িনেজর @িত এবং অপেরর @িত সৎ হইও, যাহােত আমােদর িবjk েসবকবৃেTর িভতর েতামার কম! Sারা সততার @মাণ 
@কািশত হইেত পাের।”

“ন#ায#তাই হইল মানিবক $ণ$িলর েfgতম মূল িভিl। সকল িবষেয়র মূল# িনণ!য়কােল েতামােক ইহার উপর িনভ!র কিরেত 
হইেব।”

“বল! েহ ন#ায়পরায়ন মানবmদয়, েতামােদর িবচার-িবেবচনায় ন#ায#তা অবলoন কর! েয-ব#ি0 িবচার-িবেবচনায় অন#ায়, েস-ব#ি0 
মানব ময!াদার ৈবিশYমিqত চির6 অেপaা িনঃs @কৃিতর।”

-বাহা’উbাc্
* * *

“আমরা সব!দাই @ত#a কিরেত ভালবািস েয, েতামরা ঐেক#র সিহত অkরV হইয়াছ এবং আমার আনTময় sগ!ভূিমেত একতাবO 
হইয়াছ, এবং ব7ুu ও একতার এবং দয়াময় ভােলাবাসা ও সvীিতর েসৗরভ wহণ কিরেতছ। ..... আমরা সব!দা েতামােদর সিহত 
বসবাস কিরব; যিদ েতামােদর িনকট হেত আমরা েতামােদর সvীিতর েসৗরভ wহণ করেত পাির, তােত আমােদর mদয়$িল 
িনিyতQেপ উbিসত হইেব এবং ইহা ছাড়া অন# েকােনা িকছুই আমােদরেক পিরতৃ{ কিরেত পািরেব না।”

-বাহা’উbাc্
* * *

“েতামােদর মধ#ি/ত দির|গণ েতামােদর িনকট আমার আমানত; আপন সুেখ উ}ুখ না হইয়া আমার আমানেতর সুরaা কিরও।”

“দিরে|র সিহত সাaাৎ হইেল তাহার সিহত অব~াভের ব#বহার কিরও না। আপন সৃিYর কারণেক @িতফিলত কিরও। েতামােদর 
সকেলই েবদনাত! বীজ Sারা সৃY করা হইয়াছ।”

-বাহা’উbাc্
* * *

“সদয় ভাষা মানব mদেয়র চুoক sQপ। ইহা আ4ার খাদ#, ইহা শবেক অথ! Sারা আবৃl কের, ইহা ~ান ও বুিOর আেলাক 
ঝণ!া।”

-বাহা’উbাc্

৪২



* * *

“যিদ এেক অপেরর আ%ায় ঈ)েরর েসৗ.য/0 1িতফিলত হেত েদেখ, এবং এই িবষেয় সাদৃশ0 খুেজ পায় তেব তারা এেক অপেরর 
1িত ে1েম আকিষ/ত কের। এই ে1েমর Bারাই 1িতিট মানুষ একই সমুেEর তরFসম হইেব, এই ে1েমর Bারাই 1িতিট মানুষ একই 
Gেগ/র তারকাসম হইেব, একই বৃেIর ফলGJপ হইেব। এই ে1েমর Bারাই 1কৃত ঐেক0র অনুভূিত লাভ হইেব, ইহাই 1কৃত 
একতার মূল িভিN।”

“ে1ম হইল সীমাহীন, অপার, অনP। জাগিতক বQ সমূহ সীমাবR, েবিSত, পিরেশষেযাগ0”।

“ইহা সুTS েয, পয/াUJেপ সাজ/নীন ে1ম 1কােশর জন0 সীমাবR জাগিতক বVন যেথS নয়”।

“মানবতার 1িত Gাথ/হীন মহান ে1ম কখনই XিটযুY আধা-Gাথ/পর সীমাবRতায় সীিমত নয়; ইহা একিট িনঁখুত ে1ম, সম^ মানব 
জািতর জন0 স_ব এবং এই ে1ম েকবল মা` Gগ/ীয় েচতনার শিYর Bারা অিজ/ত হয়।”

-আবুল-বাহা
 * * *

“েতামার 1িতেবশীর িবষয়ািদেত শঠতাপূণ/ আচরণ কিরও না। জগেত িব)f হইবার উপযুY হইও এবং পরম 1ভূর আশীব/াদGJপ 
যাহা েতামােক দান কিরয়ােছন, তাহা হইেত দিরEেক বিiত কিরও না। সত0ই, তুিম যাহা লাভ কিরয়াছ তাহার িBjণ লাভ কিরেব।”

-বাহাউ’kাl
 * * *

“ন0ায0 কথা ও সত0বািদতা, ইহােদর সুউm ময/াদা ও অবnান এর কারেণ oােনর িদগP আেলােকাpলকারী সূয/ িহেসেব িবেবিচত”।
-বাহা’উkাl্
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পুেরািহতহীন ধম)

একটা সময় িছল, যখন সমােজ একদল েলােকর হােত ধম1ীয় ব4াপাের ভার েদওয়ার 8েয়াজন হত। সাধারণ মানুষ তখন হয় 
েলখাপড়া জানত না অথবা ধম1েক 8কৃতAেপ অনুশীলন করার সময়ও তােদর িছল না। েসজন4ই তারা বD েলাক িনযুE করত, যারা 
অন4 েকােনা কাজ-কম1 করত না বা তােদর েকােনা বৃিG থাকত না, তারা ধম1শাH অনুশীলন করত এবং মানুষ ধেম1র িবধানJেলা 
অনুসরণ করেছ িক-না তা েদখত। এই কারেণই আমরা িহLুেদর মেধ4 ‘MাNণ’ েবৗPেদর মেধ4 ‘িভQু’,  RীSানেদর মেধ4 ‘পাদির’ এবং 
মুসলমানেদর েভতর ‘েমাTা’েদর েদখেত পাই।

বাহা’ই ধেম1 েপশাদার পুেরািহততUেক উেWদ কের েদওয়া হেয়েছ, অন4ান4 ধম1 েথেক আমােদর ধেম1র পাথ1েক4র এটাও হেলা 
একিট কারণ। বাহা’উTাX্ বেলেছন, অতীেত পুেরািহেতর 8েয়াজন থাকেলও বত1মান যুেগ আর তােদর েকােনা 8েয়াজন েনই। 
ব4িEগতভােব সত4ানুস[ান করেত বেলেছন বাহা’উTাX্ আমােদর সবাইেক, যােত কের আমরা িনেজরাই সত4েক িনেজেদর দৃিSেতই 
8ত4Q করেত পাির, েযন অেন4র েচাখ িদেয় আমােদর েদখেত না হয়, আমরা েযন আমােদর িনেজেদর কান িদেয়ই সব ]নেত পাির 
এবং েযন িনেজেদর েবাধশিE িদেয় বুঝেত পাির। ব4িEগত সত4ানুস[ােনর ফেল বাহা’ইরা িনেজেদর ধম1 স`েক1 8চুর aান অজ1ন 
করেত পাের; িকc অন4ান4 ধেম1র েQেd মানুষ পুেরািহতেদর কাছ েথেক ধম1 aান লােভর আশা কের। বাহা’ই ধেম1 বাহা’ইরা িনেজরাই 
8াথ1না কের, অন4ান4 ধেম1 েযমন 8াথ1না করার জন4 পুেরািহতেক পয়সা িদেত হয়, বাহা’ইরা তা কের না। বাহা’ইরা িনেজরাই ঈfেরর 
কােছ 8াথ1না জানায় তাঁর আশীব1াদ এবং Qমা লােভর জন4, মানুেষর ৈতরী ধম1ানুiান বা উৎসব পালন করার জন4 পুেরািহেতর ওপর 
তারা িনভ1র কের না। বাহা’ই মােdই অবতােরর মাধ4েম সৃিSকত1ার সেk যুE হেত পাের, আমােদর এবং বাহা’উTাX্’র মেধ4 েযাগােযাগ 
lাপেনর জন4 েকােনা মাধ4েমর 8েয়াজন হয় না। 

সব ধেম1র েভতেরই বD ভােলা ভােলা পেুরািহত থাকেলও যুেগ যুেগ ধেম1র নােম পুেরািহেতরাই অিনS সাধন কেরেছ। একই জায়গায় 
বসবাসকারী দুজন পুেরািহত ধম1 সmে[ িভn মত েপাষণ কের থােক এবং ধম1ীয় সমস4াJেলা স`েক1 মেতর ঐক4 না থাকার ফেল 
পিৃথবীেত অপিরসীম দুঃখ-কS েদখা েদয়। একদল মানুষ মেন কের- এই মতবাদটাই িঠক, আবার অন4 একদল মানুষ মেন কের অপর 
পুেরািহেতর মতবাদটাই সত4 এবং অrাs, এভােবই 8িতিট ধেম1র েভতেরই অৈনক4 েদখা িদেয়েছ এবং ধম1 িuধা-িবভE হেয় েগেছ। 
অবতারগেণর পিবd বাণীেক এরা নানাভােব ব4াখ4া কেরেছ, তার ফেল সমধম1ীয় মানুেষরা িবিভn দেল িবভE হেয় িববাদ-িবসংবােদ 
িলv হেয়েছ এবং েশষ পয1s তা যুP এবং রEপােত পয1বিসত হেয়েছ।

বাহা’ই ধেম1 এমন েকােনা ঘটনা ঘটেত পাের না। 8থমতঃ বাহা’ই ধেম1 এমন েকােনা পেুরািহত বা পদময1দাস`n ব4িE েনই, 
যােদর বাহা’ই ধম1াবলmীরা অনুসরণ করেত পাের। বাহা’ই ধেম1 সকেলই সমান। িuতীয়তঃ বাহা’উTাX র বাণী এবং তাঁর িশQাJেলােক 
িনেজর মেতা কের ব4াখ4া করার অিধকার কােরা েনই। বাহা’উTাX েকবলমাd আবুল-বাহা’েকই এই ব4াখ4া করার অিধকার দান 
কেরিছেলন এবং আবুল-বাহা’র পের এ অিধকার একমাd েশৗগী এেফLীেক েদওয়া হেয়িছল।

ধম1-কেম1র মাধ4েম অথ1 উপাজ1ন করা বড়ই িবপyনক, কারণ েসই সুিবধা থাকেল বD অসাধু এবং কপট েলােকরা জীবনযাdা 
িনব1াহ করার জন4 8চুর অথ1 উপাজ1ন কের আরাম8দ জীবন ধারেণর েলােভ আকিষ1ত হেত পাের। পুেরািহেতর সাজ-সyার আড়ােল 
িনেজেদর লুিকেয় েরেখ তারা মানুষেক সব1দাই িবrাs কেরেছ, ধেম1র নােম বD অপরাধ কেরেছ িনেজেদর ব4িEগত zাথ1িসিPর জন4।

ধম1 uারা ব4িEগত zাথ1িসিP িকংবা জাগিতক কামনা-বাসনা চিরতাথ1 করার আশা যােত েকউ না করেত পাের, েসজন4ই 
বাহা’উTাX্ পেুরািহত-িনয়ম-8ণালীেক উেWদ কের িদেয়েছন। 

অতীেতর ইিতহােস েদখা যায় েয, যখনই সৃিSকত1ার েকােনা অবতােরর আিবভ1াব হেয়েছ, তখনই অন4ান4 ধেম1র পেুরািহেতরাই 
সব18থম তাঁর িবেরািধতা কেরেছ। িকc েকন? কারণ হেলা এই েয, অন4ান4 ধেম1র পুেরািহেতরা যিদ এই নব-আিবভূ1ত অবতারেক 
zীকার কের েনয়, তেব তােদর পদময1াদা ত4াগ করেত হেব এবং জাগিতক zাWL4 ও ঐfয1 েথেক তােদর বি}ত হেত হেব। েসজন4ই 
তারা সব সময় েচSা কেরেছ যােত নবধম1 আিবভ1ােবর সেk সেkই েসই ধম1েক উেWদ কের েদওয়া েযেত পাের। েবৗP ধম1েকও েসই 
সমেয়র পুেরািহেতরাই েঠেল ভারতবেষ1র বাইের েবর কের িদেয়িছল। ইDদী পুেরািহেতরা িব~Pাচরণ কেরিছল বেলই যী] RীSেক 
�ুশিবP হেত হেয়িছল। মুসলমান ধেম1র পুেরািহেতরা ‘বা’বেক হত4া করার কারণ হেয়িছল, েকননা তারা চায়িন েয, েদশবাসী ‘বা’বেক 
zীকার ক~ক। ‘বাহা’উTাX্’ 8ধানতঃ একিট কারেণই সারা জীবন কS েপেয়িছেলন, েসিট হেলা, তদানীsন কােলর মুসলমান েমাTারা 
েদেশর সরকারেক এবং েদশবাসীেক সৃিSকত1ার নব 8কােশর িব~েP উেGিজত কেরিছল।
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এ অব�ার ব!িত$মও িন(য় আেছ। ইসলাম ধেম2র ব3 4ানী পুেরািহেতরা ‘বা’ব এবং ‘বাহা’উ;া<্’েক @গ2ীয় Bকাশ বেল @ীকার 
কের িনেয়িছেলন, তাঁেদর মেধ! আবার অেনেক ঈHেরর পেথ িনেজর রK পয2M িদেয়েছন। িকN ‘বা’ব এবং ‘বাহা’উ;া<্’েক @ীকার কের 
েনবার সেO তাঁরা আর পুেরািহত রইেলন না। তাঁরা বাহা’ই হেয় েগেলন- তাঁরা হেলন @গ2ীয় কেম2র দীন েসবক। ভরণ-েপাষণ চালাবার 
জন! তাঁরা পুেরািহতিগির েছেড় িদেয় অন! েপশা বা বৃিWেক Xহণ করেলন। তাঁরা ধম2েক অেথ2র সেO জিড়েয় িদেলন না বা ঈশেরর ধেম2র 
সেO জাগিতক বৃিWেক িমিশেয় েফলেলন না।

পুেরািহতগণ Zারা মানব সমােজ ধম2ীয় ব!াপার[েলােক পিরচালনার পিরবেত2 ‘বাহা’উ;া<্’ এমিন একিট সু]র Bশাসিনক িনয়মত^ 
�াপন করেলন, যার সাহােয! আমরা সবাই িমেল ধেম2র অXগিত এবং আধ!াি_ক উ`য়ন করেত পারব। ‘বাহা’উ;া<্’র িশaার মেতাই 
বাহা’ই Bশাসিনক িনয়মত^ও ৈদব-মূেলাdুত। পরবত2ী অধ!ায়[েলা পাঠ করেল আমরা এ সfেক2 আেরা েবশী জানেত পারব।

বাহা’ই %শাসিনক িনয়মত. কােক বেল?

ধরা যাক, একিট নদী একিদক িদেয় Bবািহত হেg এবং এই নদীর অপরিদেক অেনকখািন কৃিষভূিম আেছ। এখন এই কৃিষভূিমেত 
ফসল ফলাবার জন! েসই নদী েথেক আমরা কীভােব জেলর েiাতধারােক িনেয় আসব? Bথমতঃ এমন একিট বৃহৎ খাল খনন করেত 
হেব, েয-খাল িদেয় কৃিষভূিমর সমm এলাকািটেত Bেয়াজন মেতা জল েসচন করা চেল। তারপর েসই বড় খাল েথেক েছাট েছাট খাল 
কাটা হেব, েয-খাল িদেয় সমX কৃিষভূিমর েছাট েছাট অংেশ জল েদওয়া েযেত পাের। তারপের, আেরা অজi েছাট েছাট েiাতধারায় 
খােলর জলেক কৃিষভূিমর সব2n জলেসচেনর জন! Bবািহত করা হয়। খাল কাটা এবং সo জলপথ Bpত করা েশষ হবার পর নদী 
কৃিষভূিমেত জলেসচন করেত পাের। 

েশৗগী এেফ]ী আমােদর বেলেছন েয, বাহা’ই Bশাসিনক িনয়মত^ও অিবকল খাল এবং জল-ধারার মেতাই- “যাহার িভতর 
িদয়া...ধেম7র পিব9 েচতনা %বািহত হেয়” িবHব!াপী পিরব!াr বাহা’ই সমােজ ছিড়েয় পেড়।

মানুষ পূব2কােল আশা করত েয, পুেরািহেতরা ধেম2র উৎসমুখ েথেক তােদর জন! পিবn বাির িনেয় আসেত পারেব। িকN পুেরািহতেদর 
শিK িছল সীমাবs। তাই, যার শিK এবং উদ!ম Bচুর থাকত, েস-ই এই পিবn বািরর িকিtৎ পিরমাণ িনেয় আসেত পারত। 

িকN বাহা’উ;া<্ েকােনা ব!িK-িবেশেষর ওপর এই কত2েব!র দািয়u ন!m কেরনিন। িতিন জল-Bবােহর এমন একিট সু]র পিরকvনা 
Bpত কেরেছন, েয-[েলার মধ! িদেয় আধ!াি_ক সWার েaেn জীবন-বাির Bবািহত হেত পাের। এই পিরকvনািটেক ‘বাহা’উ;া<্’র িবH 
িনয়মত^ বলা হয় এবং বাহা’ই Bশাসিনক িনয়মত^ এই িনয়মতে^রই একিট অংশমাn। 

পরম পূজনীয় ‘বা’বই ‘বাহা’উ;া<্’র এই িনয়মত^েক সব2Bথম েঘাষনা কেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন-

“েয ব<ি= বাহা’উ@াA্র %শাসিনক িনয়মতাে.র %িত দৃিD িনবE কিরেব এবং পরম %ভুেক ধন<বাদ Iাপন কিরেব, তাহার মKল 
হইেব। কারণ িনিNতOেপই িতিন %কািশত হইেবন।”

বাহা’উ;া<্’ই এই িবHিনয়মতে^র Bবত2ন কেরিছেলন এবং এ পিরকvনািট Bpত কেরিছেলন। পের ‘আবুল-বাহা’ এই পিরকvনািটেক 
ব!াখ!া কেরিছেলন এবং িবmািরতভােব আমােদর বুিঝেয়িছেলন এবং েসই পিরকvনািট িতিন সংগঠন করেত zo কেরিছেলন। িকN েশৗগী 
এেফ]ীর যাব{ীবন Bেচ|ায় বাহা’ই Bশাসিনক িনয়মত^ গেড় উেঠিছল এবং িতিন দুরবত2ী মানব-স}দায়েক একিnত কের ঐক!বs 
পিৃথবীর একিট অংশ িহেসেব সংগিঠত কেরিছেলন। 

বাহা’ই Bশাসিনক িনয়মত^ পিৃথবীর অন! সমm ধম2ীয় িনয়মত^ হেত িভ`, কারণ এই িনয়মত^ মানুেষর ৈতির নয়। ঈHর বত2মান 
যুেগর মানবজািতর জন!ই এ পিরকvনা Bpত কেরেছন। এবং অবতার ‘বাহা’উ;া<্র মাধ!েমই আমােদর কােছ পািঠেয়িছেলন। পিৃথবীর 
িবিভ` মানুেষর মেধ! শািM এবং শৃ�লা Bিত�া করাই িছল এই পিরকvনার লa!�ল। 
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বাহাই �শাসন অেনক সংযু) অংশ *ারা গিঠত:

-  ানীয় আধ(াি*ক পিরষদ (এলএসএ) সংি56 7াম অথবা শহর এর বাহা’ইেদর *ারা িনব<ািচত। ইহা খাল হেত ভূিম েত পািন 
আনায়ন এর জল�বাহ িহেসেব কাজ কের।

- জাতীয় আধ(াি*ক পিরষদ (এনএসএ) �িতিট েদেশর বাহা’ইেদর *ারা িনব<ািচত। ইহা জল�বাহHেলােক েসই বড় খােলর সােথ 
সংযু) করার �ণালী িহেসেব কাজ কের, েয খালিটর মধN িদেয় Oয়ং নদীিটই �বািহত হয়।

- সাব4জনীন িবচারালয় িবেPর সকল বাহা’ইেদর �িতিনিধQকাির তােদর জাতীয় আধNািRক পিরষদHেলার মাধNেম িনব<ািচত হয়। ইহা 
�ধান খাল িহেসেব কাজ কের। এই সাব<জনীন িবচারালেয়র মাধNেমই ঈPেরর পথ িনেদ<শনা িবেPর সকল অংেশ �বািহত হয়।

এইসব িভU িভU অংেশর কত<বN এবং দািয়Q পালন করার আেগই আমােদর পিরVারভােব েবাঝা উিচত েয, বাহা’ই �শাসিনক 
িনয়মতYেক কখনই ‘বাহা’উZা[্’র িশ]া েথেক িবচূNত করা যােব না। ‘বাহা’উZা[্’র িনয়ম-নীিতেক Oীকার না কের িনেল েকােনা বাহা’ই 
‘বাহা’উZা[্’র �িত আ^াবান হেত পারেব না এবং এই �ণালীর েভতর কাজ করেতও পারেব না, কারণ একক বNি)র সুেখর জনNই 
Oগ<ীয় বাণীেক িনেয় আসা হয়িন, মানব সমােজর একতা এবং উUয়েনর জনNই আনা হেয়েছ। আমােদর িনয়মতY সংগঠনেক ছিব িদেয় 
আমরা এভােব েবাঝােত পাির। 

উপেরর ছিবিট েদেখ েবাঝা যায় েয, বNি)  হেলা মানব সমােজ কৃিষভূিমেত উৎপU খাদNশেসNর মেতাই। কৃিষে]েc একিট কণা শেসNর 
েকােনা মূলNই েনই, একিট কণা খাদNশেসNর জনN েকউ কৃিষে]েc জলেসচন কের না। িকd কৃিষভূিমেত �বািহত জলধারায় �িত কণা 
শসNই সুফল লাভ কের। 

আমােদর অবশNই জানা �েয়াজন েয, আমােদর বNি)গত সুখ ঐকNবg সমােজর মেধNই িনিহত আেছ এবং এই �শাসিনক 
িনয়মতYেক শি)শালী কের তুলবার জনN আমােদর সং7াম কের েযেত হেব, কারণ এরই ওপর ভিবষNৎ মানবজািতর সমh আশা-ভরসা 
িনভ<র করেছ।
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আধ�াি�ক পিরষদ িনব(াচন

আ�দা� নামক �ে�, বাহা’উ&া'্ িনেদ+শ িদেয়েছন েয, েয 2ােন নয় জন িকংবা অিধক সংখ9ক বয়: বাহা’ই বসবাস করেব, েসখােনই 
একিট আধ9াি?ক পিরষদ িনব+াচন করেত হেব। এই আধ9াি?ক পিরষদ 2ানীয় সমােজর েসবা করেব। 

আমরা িকভােব আমােদর আধ9াি?ক পিরষদ িনব+াচন কির?

ধের েনওয়া যাক েয, রংপুর েজলা শহের। Kায় ৬০ জন বাহা’ই ধেম+র িবNাসী মানুষ বসবাস কের এবং তারা একিট 2ানীয় আধ9াি?ক 

পিরষদ িনব+াচন করেত চায়। িনব+াচেনর ব9াপাের তােদর িনেOাP িবষয়Qেলা মেন রাখেত হেব ঃ

১। বছেরর েয-েকােনা সমেয় তারা ইUামেতা এই পিরষদ গঠন করেত পারেব না। বছের একিটবার েকবলমাX ২১েশ এিKল তািরেখ 
এই পিরষদ গঠন করেত হেব, কারণ ‘বাহা’উ&া'্’ ২১েশ এিKল িরজওয়ান উদ9ােন েঘাষণা কেরন েয, িতিনই হেলন সব+যুেগর 
অবতারগণ কতৃ+ক Kিত]ত ব9িP; েসজন9 Kিত বছর ওই তািরেখ বাহা’ইেদর বাৎসিরক উৎসেবর িদনিটেতই আধ9াি?ক পিরষদ 
িনব+াচন করা হয়। ২০েশ এিKেলর সূয+াa েথেক cd কের ২১েশ এিKেলর সূয+ােaর মেধ9ই, অথ+াৎ চিeশ ঘfার েভতেরই 
আধ9াি?ক পিরষদ গঠন কের েফলেত হেব, যিদ এই চিeশ ঘfার মেধ9 আধ9াি?ক পিরষদ গঠন করা না যায়, তেব েস বছর 
আর পিরষদ গঠন করা যােব না, পেরর বছর ২১েশ এিKল পয+h অেপiা করেত হেব। 

২।  ২১ বছর বা ২১ বছেরর অিধক বয়: বাহা’ই মােXই েভাট িদেত পারেব এবং আধ9াি?ক পিরষেদ িনব+ািচত হেত পারেব। ধdন, 
রংপুর েজলা শহের বসবাসকারী ৬০ জন বাহা-ই-এর  েভতর ৩৫ জন নারী-পুdেষর বয়স ২১ বছর বা অিধক সুতরাং এই ৩৫ 
জন নারী-পdুষই েভাট িদেত পারেব এবং এই ৩৫ জেনর েভতর েথেকই পিরষদ-সদস9 িনব+াচন করেত হেব।

৩। আধ9াি?ক পিরষেদ িনব+াচনেযাগ9 নয় জন ব9িPর নাম িলখেত হেব নারী এবং পুdষ েভাটদাতােদর মােঝ। েকােনা েভাটদাতা যিদ 
তার ব9ালেট নয় জেনর েবশী বা কম নাম েলেখন অথবা এক নাম দুইবার েলেখন তেব তাঁর েভাট বািতল হেয় যােব।

৪। েকােনা ব9িP সমােজ যেথo সুনাম রেয়েছ বেল বা িবpবান বেল অথবা েকােনা না েকােনাভােব আমােদর সাহায9 কেরেছ বেলই 
তােক পুর:ার িহেসেব আধ9াি?ক পিরষেদ িনব+াচন করা চলেব না। েদখেত হেব েয, েসই ব9িP qগ+ীয় কােজর Kিত একিনr এবং 
ভিPমান িক না এবং ধেম+র যেথািচত েসবা করেত পারেব িক না। Kিতিট েভাটদাতােক সমােজর নারী-পdুষগেণর চিরXQণ এবং 
আধ9াি?ক QণQেলােক িবচার কের েদখেত হেব এবং ঈNেরর কােছ Kাথ+না করেত হেব যােত তারা ঈNেরর tারা পিরচািলত হেয় 
উপযুP ব9িPেক পিরষেদ িনব+াচন করেত পাের।

৫। যত সৎ েলাকই েহাক না েকন, তােক উপযুP ব9িP বেল আধ9াি?ক পিরষেদ সদস9পেদর জন9 সুপািরশ করার অিধকার েনই 
েকােনা বাহা’ইেয়র। বাহা’উ&া'্্’র িনেষধ আেছ, আমরা েযন িনব+াচেনর আেগ বা িনব+াচেনর মেধ9 কাউেক আেগ েথেকই মন2 না 
কির এবং েকােনা িবেশষ ব9িPর Kিত মেনােযাগ আকষ+েণর েচoা না কির। েকান ব9িP কােক েভাট েদেব, েস কথা বাহা’ই সমােজর 
কাউেকই  আেগ  জানােনা যােব না। এমন িক, qামী-uী অথবা ঘিনrতম বvুর সেwও এ সxেক+ েকােনা আেলাচনা করা চলেব 
না। েভাট েদবার ব9াপাের Kিতিট বাহা’ইেকই ঈNেরর সাহায9 িভiা করেত হেব এবং িনেজেকই এই ব9াপাের চূড়াh িসzাh {হণ 
করেত হেব, অেন9র মতামত tারা Kভাবাি|ত হেল চলেব না। েয বাহা’ই িলখেত পারেব না, তার েবলায় েকােনা িবNাসী ব9িPেক 
েস েয-নামQেলা বলেব, েসই নামQেলােকই েভাটপেX িলেখ িদেত হেব।

এই সমa িবষয় মেন েরেখ েসই বছেরর আধ9াি?ক পিরষেদর সদস9 িনব+াচেনর জন9 বাহা’ইেদর এQেত হেব। বাহা’ইরা এক 2ােন 
েভাটদােনর জন9 একিXত হবার পর তােদর Kথম কাজ হেলা ঈNরর আশীব+াদ Kাথ+না করা, যােত তারা এই পিবX কম+িট সমাধা করেত 
পাের। তারপর েভাট সং{েহর পের কেয়কজন বাহা’ইেক েভাট গণনা করেত অনুেরাধ করা হেব। একজন Kিতিট েভাটপেX িলিখত 
নামQেলা পড়েব এবং অন9 কেয়কজন েভাটKা} ব9িPর নামQেলা সযে~ টুেক েনেব। েয নয়জন েলাক সব+ােপiা অিধক েভাট পােব, 
তারাই েসই বছেরর 2ানীয় আধ9াি?ক পিরষেদর সদস9 িনব+ািচত হেব।

এভােবই বাহা’ইরা পূব+ এবং পি�েমর অন9ান9 {াম, নগর ও শহেরর হাজার হাজার সহগামী ধম+িবNাসীর মেতাই সমাজেক েসবা করার 
জন9 আশীব+াদ িহেসেব আধ9াি?ক পিরষদ লাভ করেব এবং আবার পেরর বছের িরজওয়ান উৎসেবর িদনিটেত সম{ বাহা’ই জগত 
জুেড় এই িনব+াচন সx� হেব।
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�ানীয় বাহা’ই পিরষেদর কত+ব,

আধ�াি�ক পিরষেদর কত(ব� স+েক( বাহা’উ.া/্ িলেখেছন-

“মানুেষর মােঝ পরম ক0ণাময় পরম 2ভুর িব45 হইবার 2েয়াজন আেছ এবং আপনািদগেক জগেত বসবাসকারী সকেলর 
ঈ4েরর িনযু@ অিভভাবকBেপ গণ, হইেত হেব। অপিরহায+ভােব তাহারা পরDেরর সিহত পরামশ+ কিরেব এবং তাঁহার 
কারেণই  িনজ  Gােথ+র মেতাই পরম 2ভুর েসবকিদেগর Gাথ+েকও গণ, কিরেব;  এবং যাহা উপযু@ এবং সুসMত তাহাই 
কিরেব। েতামািদেগর 2ভু েতামািদেগর 2িত এইBপ আেদশ কিরয়ােছন। অিধকO সাবধান হইেব, ওই সবিকছু সQেক+ তাঁরই 
ফলকিলিপেত সুিনিদ+SBেপ 2ত,ািদS করা হেয়েছ। ঈ4রেক ভয় কেরা েতামরা যারা তা উপলিT করেত সUম”।

েসেহতু 8িতিট :াম এবং নগেরর আধ�াি�ক পিরষেদর কাজ হেলা @ানীয় বাহা’ইেদর Dাথ( রFা করা। 

8িতিট আধ�াি�ক পিরষেদর HIJপূণ( কায(িট হেলা, Dগ(ীয় কায(িট িশFা েদবার ব�াপাের 8িতিট বাহা’ইেক সাহায� করা। 
বাহা’উ.া/্র বাণীই হেলা সব মানেবর 8িত আশীব(ােদর উৎস এবং আমােদর এ আধ�াি�ক পিরষদ হেব খাল DQপ, যার Rারা 
এই মহান আশীষ িবেSর সব(T মানুেষর কােছ েপUছেত পারেব।

আধ�াি�ক পিরষদ গঠেনর পর েদখেত হেব যােত েলােদরেক-িশFা 8দান করাই পিরষেদর মুখ� কত(ব� হয়।

আধ�াি�ক পিরষেদর আর একিট HIJপূণ( কত(ব� হেলা বাহা’ই ধেম( িবSাসীেদর েভতের ঐক� এবং ে8ম জািগেয় েতালা। 
এই পিরষদ বাহা’ইেদর েভতর অবশ�ই ে8ম এবং ঐেক�র পিরেবশ সৃি[ করেব; বাহা’ই সমােজ সকেলই সুখী এবং আনি]ত 
আেছ িক না, েসটাও েদখেত হেব। বাহা’ই ব_ুেদর মেধ� েকােনা মতিবেরাধ েদখা িদেল, আধ�াি�ক পিরষেদর কত(ব� হেলা েসই 
মতিবেরাধেক দূর করা। 8িতিট আধ�াি�ক পিরষদ @ানীয় বাহা’ইেদর সােথ `ানী এবং েaহময় িপতার মেতাই ব�বহার করেব।

আধ�াি�ক পিরষেদর কত(ব� কম( স+েক( ধম(-অিভভাবক েশৗগী এেফ]ী বেলেছন-

“দিরV, অসু�, পMু, অনাথ এবং িবধবােক জািত, ধম+ ও বণ+ িনিব+েশেষ সব+াWক সাহায, 2দান করাই আধ,ািXক পিরষেদর 
কত+ব,।” 

8িতিট আধ�াি�ক পিরষেদর িনজD অথ(ভাdার থাকা 8েয়াজন। ব_ুেদর েDeা 8েণািদত আিথ(ক সাহােয� িকভােব অথ( সং:হ 
হয় এবং েসই অথ( িকভােব Dগ(ীয় কােয( এবং সমােজর কােজ িনেয়ািজত হয়, েসটাও আমরা জানেত পারব। যিদ বাহা’ইরা 
আধ�াি�ক পিরষেদর অথ(ভাfার মজবুত কের তুলেত পাের, তেব তােদর 8েয়াজেনর সময় এই অথ(ভাfার েথেকই তারা সাহায� 
েপেত পারেব। 

আধ�াি�ক পিরষেদর আেরা একিট HIJপূণ( দািয়J হেলা িশg এবং তIণেদর িশFার ব�ব@া করা। এ স+েক( আমােদর 
ি8য়তম ধম(-অিভভাবক েশৗগী এেফ]ী বেলেছন-

“তাহােদর সব+াXক শি@র Yারা তাহারা ত0ণেদর জাগিতক এবং আধ,ািXক উZিত িবধান কিরেব, িশ[ এবং ত0ণগেণর 
িশUার জন, যখনই স]ব হইেব বাহা’ই িশUা েক^ সংগঠন কিরেত হইেব এবং েসই েক^`েলােক সুসংগিঠত ও তaাবধান 
কিরেত হইেব ও েbcতম িশUার মাধ,েম ছাd-ছাdীগেণর উZিত এবং fমিবকাশ সাধন কিরেত হইেব।” 

ধম(-অিভভাবেকর িনেদ(শ অনুসাের আধ�াি�ক পিরষেদর আেরা একিট HIJপূণ( কত(ব� হেলা, আধ�াি�ক পিরষদ বাহা’ই 
ব_ুেদর জন� িনয়িমত সভার আেয়াজন করেব, বাৎসিরক উৎসব এবং েভাজানুhােনর ব�ব@া করেব এবং িনেজেদর সামািজক, 
মানিসক এবং আধ�াি�ক উiিত িবধােনর জন� িবেশষ ধরেনর িনিদ([ সভা আjান করেত হেব। 

8িতিট @ানীয় আধ�াি�ক পিরষেদর HIJপূণ( কত(ব�Hেলার মেধ� িকছু কত(ব� সkে_ উে.খ করা হেলা। আধ�াি�ক পিরষেদর 
সদস�েদর সাবধান থাকেত হেব যােত এই কত(ব� স+াদেন তােদর েকােনা lিট না ঘেট। বাহা’উ.া/্’র এ কথাHেলােক সব(দা মেন 
রাখেত হেব পিরষেদর সদস�েদর-

“মানুেষর মােঝ পরম ক0ণাময় পরম 2ভুর িব45 পাd হইেত হইেব...তাঁহার কারেণই পরম 2ভুর েসবকিদেগর Gাথ+েকও 
িবেবচনা কিরেত হইেব।”
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আধ�াি�ক পিরষেদর কম(কত(াগণ

িনব�াচেনর িদনিটেত বাহা’ই সমােজর সব�+ েয নয়জন সব�ািধক েভােট িনব�ািচত হেবন, তাঁরাই আধ5াি6ক পিরষেদর 
সদস5পদ লাভ করেবন। িনব�াচেনর অব5বিহত পেরই সদস5েদর সব�<থম কাজ হেলা একিট সভায় িমিলত হওয়া। নয় 
জেনর েভতর অপর আট জন অেপ@া েয-ব5িB েবশী েভাট েপেয়েছ, তােকই যথাসFব সGর সভা আHান করেত হেব 
আHায়ক িহেসেব।

<াথ�নার মাধ5েম কাজ IJ করেত হেব এবং সৃিMকত�ার কােছ <াথ�না করেত হেব তারা যােত তাঁর কাজ এবং 
েয-সমাজ তাঁেদর িনব�াচন কেরেছ, েসই সমাজেক উOিত িবধান করার জন5 সাহায5 লাভ করেত পাের। এরপর তারা েসই 
বছেরর জন5 আধ5াি6ক পিরষেদর কম�কত�া িনব�াচন করেব। 

<িতিট আধ5াি6ক পিরষেদর একজন সভাপিত, একজন সহ-সভাপিত এবং একজন স�াদক ও একজন েকাষাধ5@ 
থাকেব। পিরষেদর কাজেক ভালভােব পিরচালনা করার জন5 এই সংগঠন <ণালীিট <েয়াজনীয়।

সভাপিতর কাজ হেলা সভাSেলা পিরচালনা করা এবং পিরষদেক েকােনা িসTােU েপVছােত সাহায5 করা। কারণ 
সদস5রা যিদ েকবলমা+ িমিলত হেয় কথাবাত�া বেলই চেল যায়, তেব পিরষেদর তােত েকােনা লাভ হয় না। 
আেলাচনা-সােপে@ <িতিট িবষয় সWেক� সভাপিত সকল সদেস5র মতামত জানেত চাইেব এবং পিরষদ যােত েসই িবষেয় 
েকােনা িসTােU েপVছােত পাের, িতিন েসই ব5বXাই করেবন। ‘পরামশ�’ আধ5ায়িটেত এ সWেক� আমরা আেরা জানেত 
পারব।

সভাপিত যিদ অসুX থােক িকংবা েকােনা কারেণ সভায় উপিXত হেত না পাের, তেব সহ-সভাপিতেকই সভার কায� 
পিরচালনা করেত হেব। 

সWাদেকর কাজ হেলা- যা করা হেব এবং েয কাজ করা হেয় েগেছ তার পূণ� িববরণ িলিপবT করা। পিরষেদর প@ 
েথেক েকােনা ব5িBেক, অন5ান5 Xানীয় পিরষদেক িকংবা জাতীয় আধ5াি6ক পিরষদেক িচিঠপ+ িলখেত হেল তা 
সWাদকেকই িলখেত হেব। <িতিট Xানীয় পিরষেদর সWাদেকর মাধ5েমই সম\ বাহা’ই জগেতর সে] েযাগােযাগ থাকেব।

পিরষেদর েকাষাধ5@। অথ�ভা^ােরর কত�া হেব েকাষাধ5@, অথ�ভা^াের দান-_`প <দa অেথ�র রিসদ েদেব এবং 
সভার সদস5রা েয অথ� ব5য় অনুেমাদন করেব, েকাষাধ5@ েসই পিরমােণ অথ� ব5য় করেব। 

পিরষেদর কম�কত�া িনব�াচন করার সময় সদস5রা <িতিট ব5িBর িবদ5াবুিTর িদেক নজর রাখেবন এবং তােদর মেধ5 
কারা কম�কত�া িহেসেব িনেজেদর কাজকম�Sেলা েযাগ5তার সে] সুসWO করেত পারেব, েসটাও েদখেত হেব। পিরষেদর 
সদস5 িনব�াচেনর সমেয় েয-নীিত অনুসরণ করা হেয়িছল, কম�কত�া িনব�াচেনর সমেয় েসই নীিতSেলােকই পুনরায় অনুসরণ 
করেত হেব। েসেহতু, কম�কত�া িনব�াচনিটও েগাপন েভাটাদান bারা সWO করেত হেব এবং েদখেত হেব েয, েকােনা রকম 
আ6<চার যােত না চেল। েকােনা cী বা পুJষেক েকবল ব5িBগত পদময�াদার জন5ই িনব�াচন করা হেব না। 
উদারহণ_`প ধরা যাক, বাহা’ই সমােজর একজন dেTয় এবং বেয়াবৃT ব5িB পিরষেদর সদস5, এখন এই বেয়ােজ5e 
হবার জন5ই িক তােক পিরষেদর সভাপিত িনব�ািচত করা হেব? না, পিরষেদর সভাপিতর কাজ েয-ব5িB যথাযথভােব 
সWO করেত পারেব, একমা+ তােকই সভাপিত িনব�ািচত করা হেব। যার <চুর ঐhয� আেছ বা সামািজক পদময�াদা 
আেছ, েস-ব5িBেক িনব�াচন করার সময় এই নীিতেকই অনুসরণ করেত হেব। 

অন5িদেক, আমােদর এ কথা মেন রাখেত হেব েয, বাহা’ই সমােজ কম�কত�ােদর েকােনা িবেশষ পদময�াদা েনই। েযমন, 
পিরষেদর সভাপিত বাহা’ই সমােজর েনতা নয় িকংবা েস-সমােজর পরম dেTয় ব5িB নয়। সভাপিত নারী বা পুJষ েয-ই 
েহাক না েকন, আধ5াি6ক পিরষেদর বাইের েস বাহা’ই সমােজর অন5 েয-েকােনা েলােকরই সমান। পিরষেদর সভা েশষ 
হবার সে] সে]ই তার সামািজক অিধকার সকেলর সে] সমান হেয় যায় এবং েকােনা িবেশষ সামািজক পদািধকার থােক 
না।

এ অবXািটেক আেরা পিরiারভােব েবাঝার জন5 আমরা একিট উদাহরণ েপশ করেত পাির। মেন করা যাক, েকােনা 
একিট kােমর বািসlারা িবIT পানীয় জল পাবার জন5 িXর করেলা েয তারা একিট কূপ খনন করেব। kােমর েয েনতা 
বা মাতmর থােকন তােক সবাই সবিদক েথেক সnান করেলও কূপ খনন সWেক� তার েকােনাই বা\ব অিভoতা বা 
oান েনই অথচ েস kােম একজন যুবক আেছ যার েকােনা সামািজক সnান েনই; িকq কূপ খনন সWেক� তার যেথM 
অিভoতা আেছ। এখন এ দু’জেনর েভতর kামবাসীরা কােক কূপ খনেনর ভার েদেব? যুবকিটেকই ওই কােজর ভার 
েদওয়া হেব এবং েসই মাতmরই যুবকিটেক এ কােজর জন5 িনব�ািচত করেব এবং কূপ খনন করার সমেয় েসই মাতmর 
এবং kােমর অন5 সকেলই তােদর িনব�ািচত যুবকিটর কথা েমেন িনেয় কাজ কের যােব। এর অথ� এই নয় েয, যুবকিট 
সম\ সামািজক কােজই েনতৃG করেব িকংবা মাতmর তার সামািজক পদময�াদা হািরেয় েফলেব। িকq এই পারsািরক 
সহেযািগতার মেনাভাব bারাই সমােজর <িতিট মানুেষর উপকার হেব।           
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এই ধরেনর পার#ািরক সহেযািগতায় ে-ম এবং ঐেক2র মেনাভাব িনেয়ই বাহা’ইরা তােদর আধ2াি6ক পিরষদ িনব8াচন 
কের এবং আধ2াি6ক পিরষদ তার কম8কত8ােদর িনব8াচন কের থােক। 

আধ2াি6ক পিরষেদর সদস2েদর স<েক8 ি-য়তম ধম8-অিভভাবক িলেখেছন েয-

“সদস�গণেক অিত িবনয় সহকাের উদ�েমর সিহত, েখালা অথ2াৎ িনরেপ5 মন লইয়া, সততা ও কত2ব� স8ে9 সুউ; 
মেনাভাব ও িশ>তা ?ারা পিরচািলত হেত হেব এবং Cজন-বা9ব, মানবতা ও সৃি>কত2ার কােয2র Hিত পূণ2 ভিJ 
সহকাের েসবা Hদান এবং যK সহকাের অLসর হইেত হইেব; যাহােত েকবলমাN িবOাস, Hকৃত সহেযািগতা এবং 
PQাই লাভ সRব হেব তা নয়, উপরS েসই েসবা Lহণকারীেদর ব9ুU, Hকৃত Hীিত লাভ সRবপর হইেব...।”

আধ�ািZক পিরষেদর কম2-১

মেন করা যাক েয, রামপুর Dােম Eানীয় আধ2াি6ক পিরষদ িনব8ািচত হেয়েছ এবং অন2 আটজেনর েচেয় সব8ািধক 
েভাট েপেয়েছ বাবুলাল। তারপর িক হেব? েকােনা একিট িনিদ8J Eােন সব8-থম সভায় িমিলত হবার জন2 বাবুলাল অন2 
সকল সদস2েক িনমKণ জানােব। তখন তারা ইহাও িEর কের েয, ২২েশ এি-ল সূয8ােQর পর, িরজওয়ান েভাজ-উৎসেবর 
িTতীয় িদেন Dােমর মােঠ তারা সকেল িমিলত হেব। এবার আমরা অনুসরণ করব এবং েদখব, ওরা কী কের?

সভা VW হবার খািনক আেগই বাবুলাল সভাEােন েপXেছ েগল। সভার কাজ চলেত চলেত যিদ েদরী এবং অYকার 
হেয় যায়, েস-জন2 বাবুলাল সেZ কের একিট বািতও িনেয় এেসেছ। অন2 সদস2রাও তােদর মােঠর কাজ-কম8 েশষ কের 
এেক এেক আসেত VW করেলা। তারা পর#রেক Vভ স[াষণ জািনেয় Dােমর কূেপ মুখ-হাত ধুেত েগল। মুখ-হাত ধুেয় 
পির\ার-পির]^ হেয় নেবাদ2েম Dােমর মােঠর েবদীেত একে_ এেস সবাই বসেলা। সূয8ােQর িঠক এক ঘaা পের বাবুলাল 
েঘাষণা করেলা েয, এবার পিরষেদর কাজ VW হেব।

-থেম সদস2েদর েভতর েথেক দু’িতন ব2িb কেয়কিট -াথ8না-বাক2 পাঠ করেলা এবং এর ফেল সভায় এক অপূব8 
সুdর আধ2াি6ক পিরেবেশর সৃিJ হেলা। বাবুলাল তখন বলেলা েয, এবার তােদর একজন সভাপিত িনব8াচন করেত হেব। 
বাবুলাল একখf কাগজেক েছাট েছাট টুকেরা কের েকেট -িতিট সদেস2র হােত একিট কের টুকেরা িদেয় অনুেরাধ 
জানােলা েয, তারা িনেজেদর মধ2 েথেক সভাপিত পেদর জন2 েযাগ2তম ব2িbর নামিট ওই কাগেজর টুকেরাgেলােত েযন 
িলেখ েদন।

রামপুেরর বাহা’ইরা সhিত বাহা’ই ধম8 িবiােস িবiাসী হেয়েছ। পিরষেদর পাঁচজন সদস2 িলখেত জােন না; েস জন2 
ববুলাল একজনেক বলেল এেক এেক ঐ পাঁচজন সদেস2র কােছ িগেয় তারা যােক সভাপিত-পেদ িনব8ািচত করেত চায়, 
তােদর নামgেলা ওই পাঁচিট কাগেজ িলখেত। তারপর েসই নাম-েলখা নয় টুকেরা  কাগজেক একি_ত কের পর#েরর 
সেZ এমনভােব িমিশেয় েদওয়া হেলা েয, েকানটা কার কাগজ তা আর েবাঝা েগল না। বাবুলাল তখন দু’জন সদস2েক 
েভাট গণনায় বাবুলালেক সাহায2 করার জন2 ডাকল। বাবুলাল িনেজ কাগেজর টুকেরােত েলখা নামgেলা এেকর পর এক 
উn oের পড়েত লাগল এবং অপর দু’জন েসই নামgেলা কাগেজ িলখেত লাগল এবং অবেশেষ েক অপর সদস2েদর 
েচেয় েবশী েভাট েপেয়েছ েদখার জন2 নামgেলােক gণেত লাগল। 

েদখা েগল, লালাচাঁদ েপেয়েছ ৫িট েভাট, বাবুলাল ৩িট েভাট এবং কমলা েপেয়েছ মা_ ১ েভাট। েসেহতু লালচাঁদেক 
পিরষেদর সভাপিত িনব8াচন করা হেলা। সদস2েদর েভতর েকউই যিদ ৪িটর েবশী েভাট না েপত, তেব আবার েভাট Dহণ 
করেত হেতা, কারণ পিরষেদর কম8কত8া িনব8ািচত হেত হেল কমপেu ৫িট েভাট েপেতই হেব সবাইেক। িকv যতuণ না 
একজন ৫িট েভাট পায়, ততuণ এই েভাটDহণ চািলেয় েযেত হেব।

লালচাঁদ সভাপিত িনব8ািচত হবার পর তার কত8ব2 হেলা বাকী কম8কত8ােদর জন2 েভাট Dহণ কায8িট পিরচালনা করা। 
লালচাঁদ -থেম বাবুলালেক তার কােজর জন2 ধন2বাদ জািনেয় িনেজই অন2 সদস2েদর হােত কাগেজর টুকেরাgেলা িদেয় 
তােদরেক বলল সহ-সভাপিত িনব8াচন করার জন2। েয--থায় সভাপিত িনব8াচন করা হেলা, েসই একই -থায় পিরষেদর 
অন2 কম8কত8ােদর িনব8াচন করা হেলা। 
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িনব�াচেনর ফেল েদখা েগল )মিত শা-া েদবী সহ-সভাপিত, বাবুলাল স6াদক এবং হাসান আিল রামপুেরর ;ানীয় 
আধ>াি?ক পিরষেদর েকাষাধ>A িহেসেব িনব�ািচত হেলা। 

তখন সভাপিত পিরষেদর স6াদকেক Cথম সভার কায�িববরণী িলিপবG করেত বলেলা। এই েভাটJহণ চলেত চলেত 
অেনক েদরী হেয় েগল, সদস>েদর েভতর তখন একজন বলেলা, আজেকর মেতা সভা এখােনই েশষ েহাক, আগামীকাল 
আবার সবাই একেM িমিলত হেবা। এই CNােব সকেলই সOত হেয় ি;র করেলা েয, পরিদন একই সমেয় এই জায়গােতই 
সবাই িমিলত হেব। বাহা’ই সভার িনয়মানুসাের সকেলর Cাথ�নার পর সভা সাP হেলা এবং সদস>রা েয যার বািড় চেল েগল। 

এেদর িRতীয় সভার িববরণ আমরা পঃৃ ১০৪-এ েদখেত পাব।
 

পরামেশ�র মাধ>েমই বাহা’ই Cশাসিনক িনয়মতX পিরচািলত হয়। ঊিনশ িদেনর েভাজানুZােন, ;ানীয় আধ>াি?ক পিরষেদ, 
Cিতিনিধ সভায়, জাতীয় আধ>াি?ক পিরষেদ এবং আমােদর সিমিতর সভা[েলােতও পরামশ� Rারা বাহা’ই-কায� ি;র হয়। 
ধম�-অিভভাবক েশৗগী এেফ^ী বেলেছন েয, বাহা’ই সভা[েলােত পরামশ�কােল দুিট [`aপূণ� িবষয় আমােদর সবদ�া cরণ 
রাখেত হেব- তার একিট হেলা সত>বািদতা এবং অপরিট সরলতা।

বাহা’ই সভা[েলােত একিMত হেয় আমােদর মেন রাখেত হেব েয, dয়ং বাহা’উfাg্ আমােদর আ?ায় অব;ান করেছন। 
এই িচ-া Rারা এক অপূব� সু^র আধ>াি?ক পিরেবেশর সৃিi হয় এবং আমােদর আেলাচনায় যেথi সাহায> হয়। যিদ সভার 
েভতর বাহা’উfাg্’র উপি;িতর অনুভুিত জাJত হয়, তেব আমরা পিরষেদর কাজই কির বা কিমিটেত অথবা ঊিনশ িদেনর 
েভাজানুZান েযখােনই থািক না েকন, সব�দাই আমরা তাঁর পিবM কেম�র েযাগ>তম েসবক হবার েচiা করব। আমােদর ব>িkগত 
dাথ�পরতােক েচেপ রাখার েচiা করব িকংবা পরামশ�কােল অন>ায় কথা বলব না। পরামশ�কােল আমােদর েভতর অিবlােসর 
েলশমাM থাকেব না; আমরা সত> ছাড়া িমথ>া কথা বলেত পারব না, কারণ ‘বাহা’উfাg্’ বেলেছন-

‘‘েহ অমেনােযাগী ব&ি(গণ !
+দেয়র েগাপন ব01েলা লুকািয়ত আেছ বিলয়া ভািবও না। মেন কিরও না েয, +দেয়র রহস& সমূহ লু>ািয়ত রিহয়ােছ 
বরং েতামরা িনি@ত Aেপ জািনয়া রাখ েয, েস1িলর DEাFের িলিপবG এবং পিবI সািJধ& Lকাশ&ভােব দৃশ&মান”।

বাহা’ই পরামশ�-সভায় সকেলই িনজ িনজ dাধীন মতামত ব>k করেব। েসখােন অেন>র সেP ব>িkগত েযাগােযােগর কথা 
ভুেল িগেয় েকবলমাM dগ�ীয় কােয�র কথাই িচ-া করেত হেব। উদাহরণdnপ ধরা যাক, িপতা এবং পুM দু’জেন একই পিরষেদর 
সদস>; িকo পরামশ�-সভায় িকংবা েভাট েদবার সময় িপতার মতামতেকই েয dীকার কের িনেত হেব, এমন েকােনা কথা েনই
। যিদও বাহা’ই ধেম� বলা হেয়েছ েয, িপতা-মাতার Cিত পরম pGাশীল হেত হেব; িকo বাহা’ই পরামশ�-সভায় তােদর মেন 
রাখেত হেব েয, dয়ং বাহা’উfাg্ তােদর সভায় উপি;ত আেছন এবং তারা সকেল তাঁরই কেম�ই িলq রেয়েছ। তােদর সমN 
দািয়a বাg’াউfাg’র Cিত ন>N রেয়েছ, েসেহতু লA> রাখেত হেব যােত ব>িkগত স6ক� ধম�িবlােস যােত েকােনাrেমই 
অসুিবধার সৃিi না কের। এই কারেণই পুেMর যিদ মেন হয় েয, তার িপতার মতামত ভুল হেs, তখন পুেMর কত�ব> হেলা 
িপতার ভুলেক সংেশাধন করা, আবার পেুMর ভুল হেল িপতােকও এভােবই তার ভুল সংেশাধন করেত হেব। কারণ িপতার 
এ কথা জানা আেছ েয, তারা পিরপূণ� িবlাস সহকাের dগ�ীয় কেম�র জন> সভায় এেসেছ। পরtরেক বা পরtেরর মতামতেক 
খুশী করার জন> আেসিন। 

আমােদর সব�দা সতক� থাকেত হেব যােত আমােদর uদেয় Aুv Aুv মান-অিভমান অনুCেবশ কের পরামশ� কােল আমােদর 
মতামেতর ওপর Cভাব িবNার করেত না পাের। উদাহরণdnপ ধরা যাক, আমার এক পিরিচত ব>িkেক আিম একটা কাজ 
কের িদেত বেলিছলাম; িকo েস তা কের েদয়িন, তখন েসখােন আমােক অিতশয় সাবধান হেত হেব যােত এ ঘটনার ফেল 
েসই েলাকিটর েকােনা সু-CNাব েযন আমার ব>িkগত কারেণ Cভািবত না হয়। এখােনও আবার আমােদর বাহা’উfাg্’র 
উপি;িতর কথা মেন রাখেত হেব এবং তাঁর কােজ বাধা সৃিi করেত পাের এমন েকােনা কাজই করা উিচত হেব না। বাহা’ইরা 
সভায় একিMত হেল এই কথা মেন রাখেত হেব েয, তােদর সবাইেকই ‘একিট হেPর িবিভJ অQুিলর’ বা ‘একই সাগেরর 
জলিবSুর’ মেতাই কাজ কের েযেত হেব।
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আমরা কখনই আমােদর মতামেতর ওপর েকােনা )কােরই েজার েদব না িকংবা অেন/র ওপর আমােদর ই0ােক েজার 
কের চািপেয় েদব না। আমরা েদেখিছ, দু’িট িশ9 েকমন কের ঝগড়া কের, একজন েযটােক বেল িঠক, অপরজন েসটােক 
বেল ভুল। তারা হয়েতা বDEণ ধেরই এভােব ঝগড়া চািলেয় যায় এবং েকােনা িসHােIই েপJছেত পাের না; িকL যখন তােদর 
িপতা এেস যায়, তখন েদখা যায় তােদর েচঁচােনা কেম যায়, কারণ তারা িপতােক NHা কের, ভােলাবােস, তখন িপতার 
উপিPিতেত শীRই তােদর সমস/ার সমাধান হেয় যায়। আমরা যিদ জািন েয, বাহা’উSাT্ Vয়ং আমােদর )িতিট সভায় উপিPত 
আেছন, তাহেল আমরা কখনই এমন ব/বহার করব না, েয-ব/বহার বাহা’উSাT্’র উপিPিতেত করা উিচত নয়।

যিদও পরামশX কােল বাহা’ই মােYই িনেজর মতামত Vাধীনভােব ব/Z করেত পাের, তবুও সংখ/ািধক সদেস/র মতামেতর 
[ারাই চুড়াI িসHাI গৃহীত হয়। একবার একিট িসHাI গৃহীত হেল, মতপাথXক/ থাকেলও বাহা’ই মাYেকই েসই িসHাIেক 
NHার সে^ Vীকার কের িনেত হেব। ধরা যাক েয, শ/াম একিট আধ/াি_ক পিরষেদর সদস/, [াদশ িরজওয়ান েভাজানুaােন 
সbেকX েস )cাব করেলা েয, েম মােসর ২ তািরেখ সকাল েবলায় এই েভাজানুaােন সbe করা েহাক। িকL অিধক সংখ/ক 
সদস/ এই িসHাI fহণ করেলা েয, ১লা েম সূযXােcর পর বাহা’ইরা উৎসেব উপিPত হেব। শ/ােমর )cােবর েপেছন হয়েতা 
েকােনা যুিZস^ত কারণ িছল; িকL পিরষদ যখন একবার শ/ােমর )cােবর িবjেH িসHাI fহণ করেলা, তখন শ/ােমর 
কতXব/ হেলা িনেজর )cাবিটেক েছেড় িদেয় পিরষেদর িসHাIেক kদয় েথেক Vীকার কের েনওয়া এবং সূযXােcর পর উৎসব 
আেয়াজেন সাহায/ করা।

আবুুল-বাহা বেলেছন-

“এই িদনিট পিরষেদর আেলাচনা-সভার জন, অত,0 123পূণ6 এবং অপিরহায6ভােব ;েয়াজনীয়। ইহার ;িত 
আ?ানুবিত6তা একা0 ;েয়াজন এবং বাধ,তামূলক। সদস,গণ এইEপভােব পরFেরর সিহত আেলাচনা কিরেব যাহােত 
েকােনা ;কার অসHাব বা মতিবেরাধ ঘিটেত না পাের। ;িতিট সদস, যিদ পিরপূণ6 Jাধীনতা সহকাের তাহােদর িনজ িনজ 
মতামত1িল যুিK Lারা ;কাশ কের, তেবই এইEপ অবOার সৃিQ হইেত পাের। েকহ ;িতবাদ কিরেল েকানও কারেণই 
আহত হওয়া সমীচীন নেহ; কারণ, িবষয়1িল সTূণ6ভােব আেলািচত হইবার পরই ;কৃত পথিট ;কািশত হইেব। সেত,র 
সমুVল WুিলX েকবলমাY মতামেতর সংঘষ6 হেত উৎপ\ হয়। যিদ আেলাচনাে0 িবষয়1িল সব6মত]াহ, হয়, তেবই 
মXল; ঈ_রনা ক2ন, যিদ মতপাথ6ক, েদখা েদয়, তখন িবষয়িট সব6ািধক মতামত Lারা ]াহ, হইেব।”

আধ/াি_ক পিরষেদর সদস/েদর মতপাথXক/িটেক সুVাদু খাদ/-বmর িবিভe রnনoেব/র সে^ তুলনা করা েযেত পাের। সুখাদ/ 
)mত করেত হেল আমরা নানা )কার রnনoব/ [ারা েসিটেক রাeা কের থািক। রnনoব/pেলা যতEণ যথাযথভােব এবং 
উপযুZভােব িমিNত না হয়, ততEণ খাদ/oব/ সুখােদ/ পিরণত হয় না, কারণ িবিভe রnনoব/ উZ খাবােরর মেধ/ Vাদ 
সংেযাগ কের। িকL রnন oব/pেলােক যিদ আমরা পথৃকভােব আVাদন কির, তেব রাeা-করা সুখাদ/িটর মেতা সুVাদ আমরা 
পাব না। িঠক এভােব, সভায় একিYত )িতিট বাহা’ই িবqাসীর ব/িZগত মত )কােশর [ারাই চূড়াI িসHাIিট গৃহীত হয়। 
িকL এই িসHাIিট েকােনা একজেনর ব/িZগত মতামত নয়। এিট হেলা পিরষেদর িসHাI এবং সকল সদেস/র মতামত [ারা 
গিঠত ফল।

আবুল-বাহা িনsিলিখত অনুশাসেন পিরtারভােব েদিখেয়েছন, বাহা’ইরা িকভােব িনেজেদর মেধ/ আেলাচনা করেব। এ 
অনুশাসনিটেক সতকXভােব অনুশীলন কের আমােদর সভায় )িতপালন করা যাক-

“সব6;থম একেY সকেল িমিলয়া এই উপেদশ ]হণ কিরেব েয, িচ0ার সততা, আaার িবbুরণ, ঈ_রব,িতেরেক সকল 
বc পিরত,াগ, তাঁহার Jগ6ীয় সুগেeর ;িত আক6ষণ, তাঁহার ি;য়জেনর ;িত নfতা এবং িবনীতভাব ;দশ6ন, ৈধয6 এবং 
িবপেদর িভতেরও দীঘ6 েhশ এবং তাঁহার পরম েগৗরবািjত ;েবশ-পেথ দাস3 কিরব। এই সকল 1ণাবলী লােভর জন, 
তাহািদগেক অনু]হপূব6ক সাহায, কিরেত হইেব, তাহা হইেল, ‘বাহা’র অদৃশ, সাfাজ, হইেত তাহােদর উপর 
িবজয়-আশীব6াদ বিষ6ত হইেব। 
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“...ইহার �থম শত$িট হইল; পিরষেদর সকল সদেস/র িভতর পিরপূণ$ ে�ম এবং ঐক/ িবধান। তাহািদগেক সকল অব>া 
হইেত পিরপূণ$?েপ মুA হইেত হইেব এবং আপনািদেগর মেধ/ সৃিDকত$ার একতােক �কট কিরেত হইেব, কারণ তাহারা 
একই সমুেFর তরGসমূহ, একই নদীর জলিবJুসম, একই Kেগ$র তারকাসম, একই সূেয$র িবMুিরত েজ/ািতসম, একই 
ফেলাদ/ােনর ফলবৃO K?প, একই পুেPাদ/ােনর পুPসম। িচRার ঐক/ এবং পিরপূণ$ একতা সSব না হইেল েসই সভা 
বািতল কিরয়া িদেত হইেব এবং েসই পিরষদেক উঠাইয়া িদেত হইেব।... একিWত হইয়া অবশ/ই তাহািদগেক ঊY$ মুেখ 
চািহয়া ঊY$রাজ/ হইেত সাহায/ �াি[র জন/ আকুিত কিরেত হইেব। তাহার পর তাহািদগেক পরম ভিA, িবনয়, ময$াদা, 
য\ এবং সংযম সহকাের তাহােদর মতামত �কাশ কিরেত হইেব। িনেজর মতামেতর উপর েজার না িদয়া তাহািদগেক 
�িতিট িবষেয় সত/ানুস]ান কিরেত হইেব, কারণ, আপন মতামতেক একাR এক ঁ̂েয়িম `ারা �িতDা কিরবার েচDা কিরেল 
অবেশেষ মতিবেরাধ এবং িববাদ েদখা িদেব এবং সত/ �কািশত হইেব না। সaািনত সদস/গণ সকেলই Kাধীনভােব আপন 
মতামত ব/A কিরেব; িকb অপেরর মতেক েকােনাভােবই েছাট কিরবার অনুমিত তাহারা পাইেব না। সংযম সহকাের 
তাহািদগেক সত/ �কাশ কিরেত হইেব এবং মতপাথ$ক/ েদখা িদেল সব$ািধক মতই dাহ/ হইেব এবং সকলেকই সব$জনdাহ/ 
মতিটেক Kীকার কিরয়া লইেত হইেব এবং �িতপালন কিরেত হইেব। েকানও িসfাR গৃহীত হইেল এবং েসই িসfাR 
সিঠক না হইেলও সভার িভতের ও বািহের িসfাR dহণকারী সaািনত সদস/িদগেক েকানও �কােরই �িতবাদ কিরবার 
অথবা তাহািদগেক িতরgার কিরবার অনুমিত নাই, কারণ এই?প িব?প সমােলাচনা `ারা েসই িসfাRেক কায$করী করা 
সSব হইেব না। সংেOেপ ঐক/, ে�ম এবং সৎ িচRা `ারা েয-কায$ করা যাইেব, তাহাই Kগ$ীয় আেলােক উjািসত হইেব, 
ইহা হইেত সামান/তম িবিMk হইেলই সমl কম$ উmেরাmর অ]কার গেভ$ িনমিnত হইেব। ... এই^িলেক অনুসরণ 
কিরেল েসই পিরষদ সৃিDকত$ার হইেব, নতুবা েসই পিরষদ পাপদুD হইয়া িনজ$ীব হইেব এবং ঈpর েথেক িবিMk হইেব।”

“আেলাচনা সমূহ েকবলমাW আধ/ািqক িবষয় সrেক$ হইেব, যথা- আqার িশOা সrেক$, িশs িশOা সtে], দিরেFর 
েসবা, জগেতর সব$W সকল েuণীর দুব$লেক সাহায/ দান, সব$মানেব দয়া, Kগ$ীয় সুগে]র �সারণ এবং পরম �ভুর পিবW 
বােক/র  েগৗরব গান করা চিলেব। এই শত$^িলেক তাহারা যথাযথভােব পালন কিরেল তেবই তাহারা পিবW েচতনার আশীষ  
�া[ হইেব এবং েসই পিরষদ ৈদব আশীব$াদ �া[ হইেব, তাহােদর সাহায/ােথ$ অসংখ/ ৈদবদূতগণ আগত হইেব, তারা 
িদেন িদেন নব েচতনার উxলতা �া[ হইেব।”

আধ/ািqক পিরষেদর কম$-২

২৩েশ এি!ল তািরেখ রামপুেরর আধ-ি.ক পিরষেদর সদস-রা আবার একে4 িমিলত হেলা। সভাপিত সভার কেয়কজনেক 
!াথ<না করেত অনুেরাধ করেলন। এ>েলা িছল বাহা’উAাB্ এবং আবুল-বাহা রিচত !াথ<না, তার মেধ- কতক>েলা িবেশষভােব 
সভাসমূেহ পাঠ করার জন- িনিদ<K। উেLাধনী !াথ<নার পর সভাপিত মেহাদয় সNাদকেক বলেলন গত সভার িলিখত িববরণীিট 
সভার সকলেক পেড় েশানােত। সNাদক পেড় েশানােলন-

২২েশ এি!ল সূয<ােTর িঠক এক ঘVা পের রামপুর আধ-াি.ক পিরষেদর সভা WX হয়। উেYাধনী !াথ<নার পের Z বাবুলাল 
সভার !থম অংশিট পিরচালনা কের। সভাপিত িনব<াচন অনুি[ত হয়; Z লালচাঁদেক সভাপিত িনব<াচন করা হয়; বাবুলাল 
তােক সভার অবিশKাংশ পিরচালনার জন- আহবান জানায়। পিরষেদর কম<কত<া িনব<াচন চলেত থােক এবং িন^িলিখত পেদ 
সদস-েদরেক িনব<ািচত করা হয়ঃ 

Zমিত শাি`েদবী সহ-সভাপিত 
Z বাবুলাল সNাদক 
জনাব হাসান আিল েকাষাধ-a 

সভায় িbর করা হয় েয, ২৩েশ এি!ল পিরষেদর পরবত<ী সভা বসেব। সূয<ােTর িতন ঘVা পের সমািc-!াথ<নার Lারা সভা 
েশষ করা হয়।
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স�াদেকর পড়া েশষ হবার পর সভাপিত জানেত চাইেলন েয, সভায় উপি5ত সদেস6রা িবগত সভার িববরণীিটেক অনুেমাদন 
কের িক না? সকেলই >ীকার কের িনল েয, িবগত সভার িববরণীিট িনভু@ল হেয়েছ, এবার বাবুলাল িলেখ িনেলন েয, িবগত 
সভার িববরণীিট সভায় পাঠ কের েশানান হয় এবং সভার মাধ6েম অনুেমািদত হয়।

এরপর সভাপিত েঘাষণা করেলন েয, Iিতিট আধ6ািKক পিরষেদর Iধান উেLশ6 হেলা >গ@ীয়-বাণী Iচার করা, সুতরাং এ 
িবষেয়ই তারা সভায় আেলাচনা করেত চায়।

এবার সভাপিত সভায় উপি5ত Iিতিট সদস6 েক এই িবষেয় তােদর ব6িNগত মতামত ব6N করেত বলেলন। সকেলই 
তােদর মতামত জানাবার পর সভাপিত েসOেলােক িনPিলিখতভােব সংিQR কের িদেলন। 

১। এই >গ@ীয় কায@িট স�েক@ আমােদর িনেজইেদরই অেনক-িকছুই জানবার আেছ।
২। আমােদর এ-স�েক@ িকছু বই-পেUর Iেয়াজন।
৩। আমােদর অথ@ চাই।
৪। িনকটবত@ী YামOেলােত আমােদর িশQাদান Z[ করেত হেব।

এখন িবষয়Oেলােক িনেয় এেকর পর এক আেলাচনা Z[ হেলা। সদস6েদর েভতর একজন I\াব করেলা েয, এই O[]পূণ@ 
কত@ব6িট স�েক@ সমােজর সবাইেক জানােনা যাক এবং েদখা যাক েয, তােদর িশQাদান-অিভযােন েকউ েযাগ েদয় িক না। আর 
একজন সদস6 I\াব িদল েয, >গ@ীয় কায@ স�েক@ আেরা েবশী জানার জন6 এবং অনুশীলন করার জন6 Iিত শিনবার একিট 
কের সাRািহক সভার আেয়াজন করা েহাক। তা হেল এই শিনবােরর সাRািহক সভাOেলােকও এই উেLশ6 সাধেন কােজ লাগােনা 
যােব। অন6 একজন সদস6 আেরা বলেলা েয, িনকটবত@ী Yােমর বাহা’ই িবদ6ালেয়র িশQক েখাদা বখশ সােহবেক বলা যাক এই 
িশQাদান িবষয়ক aাসOেলােক পিরচালনা করার জন6। 

সভাপিত জানেত চাইেলন েয, এই I\াবিট েক সমথ@ন করেছ। রিহমা েবগম I\াবিট সমথ@ন করেলা। সামান6 আেলাচনার 
পর সভাপিত এই I\াবিটেক েভাট bারা যাচাই করেত চাইেলন। সভাপিত েঘাষণা করেলন, আলীনগর Yাম েথেক েখাদা বখশ 
সােহব তােদর শিনবােরর aাশ চালােত আসুক- এই I\াব যারা সমথ@ন করেব তারা হাত তুলুক। সাতজন সদস6 হাত ওঠােলা। 
দু’জন সদস6, আিcক এবং লালচাঁদ হাত ওঠােলা না, কারণ, তােদর মতামত হেলা েয, অেতা দূর েথেক েখাদা বখশ আসেত 
পারেব না, তাই তারা হাত ওঠািন। 

সভাপিত আবার সব@সেম েঘাষণা করেলন েয, I\াবিট গৃহীত হেলা এবং সভার কায@fমিট স�াদকেক িলেখ রাখেত বলেলন। 

এইবার সভাপিতর আর একিট েঘাষণায় জানা েগল েয, েখাদা বখশেক তার Yাম েথেক এখােন আসেত হেল বােস আসেত 
হেব, তাছাড়া িবেকল েবলায় েখাদা বখশ েয পাট@-টাইম ওয়াক@ বা আংিশক কাজ কের, েসটাও তােক েছেড় আসেত হেব। েসেহতু 
অথ@ সংYহ করেত হেব, েখাদা বখশ যােত রামপুের এেস aাস পিরচালনা করেত পাের। সভাপিত ইহা স�েক@ সকেলর মতামত 
জানেত চাইেলন। আিcক বলল, “এই পিরষেদর সদস$েদর উিচত হেলা সমােজর সামেন ধেম/র 0িত তােদর ভি2র অঘ/$িট 
উদাহরণ78প তুেল ধরা। আিম আমার একিদেনর উপািজ/ত অথ/ পিরষেদর েকাষাগাের 0িত মােস জমা েদবার 0িতAা করিছ। 
আিম সানেC পিরষদেক এই অথ/ 0দান করিছ।’’ সদস6রা সকেলই উৎফুi হেয় উঠল এবং তারা সবাই সমােজর কােজ এইভােব 
মুN হে\ দােনর জন6 আিcকেক ধন6বাদ জানাল। সবাই িবেশষভােব আনিjত হেলা েয, আিcক I\াবিটেক সমথ@ন না করেলও 
পিরষদ I\াবিটেক Yহণ কেরেছ বেল েস সাহায6 করার জন6 এিগেয় এেসেছ। কারণ ব6িNগতভােব েকােনা I\াব আমােদর মেনর 
মেতা হেলা, িক হেলা না- েসটা বড় কথা নয়, পিরষদ েয-I\াবেক সমথ@ন কেরেছ, েস-I\াবেক আমােদরও সমথ@ন করেত হেব, 
কারণ সব@ািধক সংখ6ক মৈতেক6র Iিত আমােদর lmাশীল হেত হেব। আধ6ািKক পিরষেদর আেরা কেয়কজন সদস6 আিথ@ক 
সাহায6 িদল। স�াদক দাতােদর নাম এবং তােদর Iিতnা অনুসাের অoিটও িলেখ রাখেলন। সেp সেp েকাষাধ6ও এই দােনর 
অo টুেক িনেয় েঘাষণা করেলা েয, আধ6িKক পিরষেদর সদস6রা পিরষদেক মািসক ৬০০ টাকা দান করেত Iিতsত হেয়েছ।

ি5র করা হেলা েয, আগামী ২৮েশ এিIেল অনুিuত ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুuােনর িদনিটেত সমােজর সকেলর কােছ এই 
সংবাদিট েঘাষণা করা হেব এবং এ িবষেয় বwুেদর কােছ সাহায6 Iাথ@না করা হেব।
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সভাপিত তখন িশ$াদান ব'াপাের *েয়াজনীয় বই-প0 স1ক3ীয় *4িটেক আবার তুেল ধরেলন সকেলর সামেন এবং 
আেলাচনার পর সকেলই এই িস>াে? উপনীত হেলা েয, এ িবষেয় জাতীয় আধ'ািFক পিরষেদর কােছ সাহায' চাওয়া হেব।

এই ব'বJা Kহেণর পর সভাপিত েঘাষণা করেলন, এবার িনকটবত3ী KামNেলােত ধম3*চার স1েক3 আেলাচনা করা হেব।

বাবুলাল *Oাব করেলা েয, *িত েরাববার রামপুেরর পাP3বত3ী KামNেলােত তারা দল েবঁেধ যােব। অেন'রাও এই *Oােব 
সSিত জানােলা।

সদস'েদর েভতর েথেক আর একজন বলল েয, েরাববার িদনটাই তােদর এই কােজর পে$ ভােলা হেব, কারণ শিনবার তারা 
ধম3িশ$া Uাশ করেব এবং পরিদন েরাববার েখাদা বখশও তােদর সেW িশ$া অিভযােন েযাগ িদেত পারেব।

বাবুলাল স1াদক িহেসেব এই ব'বJাNেলা খাতায় িলেখ িনল।

সভাপিত জানেত চাইেলন, আর কােরা েকােনা *Oাব আেছ িক না?

হাসান আলী বলল েয, পিব0 িদবসNেলােত এবং বাৎসিরক উৎসেবর িদেন বড় ধরেনর সভার ব'বJা করা ভােলা হেব এবং 
েসখােন অ-বাহা’ইেদর এবং তােদর আFীয়-\জনেক কাছাকািছ KামNেলা েথেক সভায় েযাগদােনর জন' িনম]ণ করা উিচত।

এ *Oাব সমথ3ন করা হেলা এবং েভাট ^ারা পিরষদ কতৃ3ক অনুেমাদন করা হেলা। িJর করা হেলা েয, বাহা’ই সমােজর 
কােছ আগামী উনিবংশ িদবেসর েভাজানু`ােন এই *OাবNেলােক উপJাপন করা হেব, এবং রামপুেরর বাহা’ইেদর কােছ অথ3 
সাহায' চাওয়া হেব এবং িনকটবত3ী KামNেলােত িশ$াদান কােজ েযাগ েদবার জন' তােদর আaান জানােনা হেব।

েশেষ িঠক হেলা ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানু`ােনর পেরর িদন, ২৯েশ এি*ল তািরেখ Jানীয় আধ'ািFক পিরষেদর সভা বসেব, 
কারণ উনিবংশ িদবেসর েভাজানু`ােনর িদেন বাহা’ই সমােজর কােছ েয-*OাবNেলা উfাপন করা হেব েসNেলােক িনেয় আবার 
আেলাচনা করা যােব।

সমািg-*াথ3নার পর পিরষেদর সদস'রা সকেলই আনhিচেi *েয়াজনীয় িস>াে? েপৗছেত পারার জন' এবং সমােজর মWল 
িবধােনর আশায় ঈPরেক ধন'বাদ িদেত িদেত বািড় চেল েগল।

এই সভার কায3ধারািট আধ'ািFক পিরষেদর কায3ধারার উদাহরণ\lপ। এখােন েদখা েগল, িকভােব আেলাচনা করা হেব এবং 
িকভােব *েয়াজনীয় িস>াে? েপmছােনা যােব। িবিভn সমােজর সমস'া এক নয়, এমন িক সকেলর *েয়াজনও এক নয়। *িতিট 
পিরষেদর উিচত হেলা *িতিট িবিভn সমােজর *েয়াজন এবং Nop অনুসাের িবচার-িবেবচনার সেW কত3ব' কম3 িJর করা।

আধ�াি�ক পিরষেদর কম(-৩
(উনিবংশ িদবেসর েভাজানু6ান উপলে8)

এ-িটেক েসৗhেয3র িমলেনাৎসব (জামাল) বলা হয়, রামপুেরর বাহা’ইরা এই উনিবংশ িদবেসর েভাজানু`ান পিরচালনা কের 
থােকন, েকােনা কারেণ সভাপিত অনুপিJত থাকেল সহ-সভাপিত সভার কায3 পিরচালনা কেরন। সভার *থম অংশিট *াথ3না 
এবং ‘বা’ব, ‘বাহা’উsাt্’ এবং ‘আবুল-বাহা’ িলিখত িলখনাবলী পাঠ করার মাধ'েম wo করা হয়। সভাপিতর অনুেরাধ অনুসাের 
েয-েকােনা সদস'ই এই *াথ3নাNেলা বা িলখনাবলী পাঠ করেত পাের। েসই সময় অন' সদস'রা মেনােযাগ সহকাের সযেx 
বাক'Nেলা wনেব। বy *াথ3না পাঠ বা িলখনাবলী অধ'য়ন *েয়াজন েনই, কারণ তার ফেল সদস'েদর ৈধয3চু'ত ঘটেত পাের।

রামপুর বাহা’ই পিরষেদর সভার *থম অংশিট সমাg হবার পর সভাপিত লালচাঁদ স1াদক বাবুলালেক পিরষেদর িববরণী 
পাঠ করেত বলেলন। তখন বাবুলাল সভায় উপিJত সকলেক পিরষেদর কম3কত3া িনব3াচেনর ফলাফল |াত করােলন এবং পাP3বত3ী 
এলাকাNেলােত \গ3ীয় বাণী *চার করার জন' িJরকৃত িশ$াদান-অিভযােনর কথাও জানােলন; িশ$া সং~া? ব'াপাের এবং 
িশ$ক িনেয়াগ স1েক3ও সভার আেয়াজন করার জন' *েয়াজনীয় অেথ3র আেবদনও জানােলন।
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স�াদেকর িববরণী পােঠর পর সভাপিত সমােজর উপি-ত সকল সদস/েক তােদর মতামত এবং েক িকভােব সাহায/ 
করেত পারেব, েস-কথা ব/8 করেত বলেলন। ;িতিট সদস/ই েকােনা না েকােনাভােব সাহায/ করার জন/ ;িত>িত িদল। 
একজন বলল, েস ;িতিট সভায় আধা েসর পিরমাণ গম দান করেব; িDতীয় একজন সদস/ ;িতEা করেলা, েস 
িশGেকর রামপুর আসার জন/ মােস একবার যাতায়ােতর ভাড়া েদেব। তৃতীয় জন বলল, েস িশGাদােনর জন/ সKােহর 
একিট পুেরা িদন কাজ করেব। রামপেুরর বাহা’ইরা সবL;কাের সহেযািগতার অNীকার করার পর একিট িবেশষ িবষেয় 
পিরষেদর দৃিP আকষLণ করেলা, এই ব/াপারিট স�েকL পিরষদ আেগ িচRাই কেরিন। েযমন, সাKািহক Sাস করা এবং 
িশGাদান অিভযান ছাড়াও পিরষদেক এমনভােব ;Vত থাকেত হেব েযন সময়মেতা তারা Wাম/ েমলায় এবং হােট িগেয় 
XগLীয় বাণী ;চার করেত পাের। এই েমলা এবং হােট যাবার সময় সকেলই বাহা’ই ধেমLর ;চার-পুিYকাZেলাও িবতরণ 
করার জন/ িনেয় েযেত পাের। ব/য় সে[াচন কের কাজ চালাবার জন/ও ব\ মূল/বান ;Yাব তারা উ^াপন করেলা। 
আধ/াি_ক পিরষেদর পরবতLী সভায় িস`াR Wহেণর জন/ স�াদক বাবুলাল উনিবংশ িদবেসর েভাজানুaােনর 
;YাবZেলােক  িলেখ রাখেলা।

সভাপিত কথা িদেলন েয, ;YাবZেলােক আধ/াি_ক পিরষদ সযেc িবেবচনা কের েদখেব এবং িস`ােRর ফলাফল 
আগামী উনিবংশ িদবেসর েভাজানুaােন সদস/েদর জানােনা হেব।

উনিবংশ িদবেসর েভাজানুaােনর তৃতীয় অংশিট হেলা আনe অনুaােনর পবL। রামপেুরর চারিট বাহা’ই পিরবার েথেক 
মুিড় এেসেছ সকেলর জন/! সভাপিতর আেদশ অনুসাের অেনকZেলা েছেলেমেয় সুeর গান করল, অেন/রাও তােদর সেN 
গলা িমিলেয় গান গাইেত লাগল। একিট েমেয় তার gুেল একিট কিবতা মুখ- কেরিছল, সভায় আবৃিh কের েস সবাইেক 
েশানাল এবং সকেলরই কিবতািট খুবই ভােলা লাগল।

একতা এবং আনেeর মেনাভাব িনেয় উনিবংশ িদবেসর েভাজানুaান পালেনর মাধ/েম রামপুেরর বাহা’ইরা আধ/াি_ক 
আশীবLাদ উপলিব করেলা। সমািK-;াথLনার পর সকেল আনeময় jদয় িনেয় বািড় িফের েগল।

ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানু*ান স+েক- কিতপয় িবষয়

-ানীয় পিরষেদর সদস/ এবং বkুরা ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুaান পালন কের িক না, েসিদেক লG/ রাখাও পিরষেদর 
কতLব/Zেলার মেধ/ অন/তম। ;িত ১৯ িদন অRর ;িতিট নগর এবং Wােমর বাহা’ইেদর এই ঊনিবংশ িদবেসর েভাজনুaান 
পালন করেত হেব। পরম পূজনীয় ‘বা’ব এই সভার িনেদLশ েদন এবং ‘বাহা’উoাp্’ এ-িটেক অনুেমাদন কেরন, ফেল এই 
অনুaানেক অত/R ZrsপূণL বেল িবেবচনা করা হয়।

23ঃ  ঊনিবংশ িদবেসর েভাজনানু*ােনর উে6শ7 িক?

ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুaােনর স�েকL ‘আবুল-বাহা’ বেলেছন, “মনুষ7গণ একি<ত হইেত পািরেব এবং ব@ুA ও 
ে2ম 2দশ-ন কিরেব ও ৈদব রহেস7র 2কাশ ঘিটেব। ইহার উে6শ7 হইল িমলন, এই ব@ুAপূণ- অবKার মাধ7েম সকল 
Mদয় পিরপূণ-ভােব ঐক7বO হইেব এবং সকেলর মেধ7ই এক পারPিরক সহেযািগতার মেনাভাব ও বাধ7বাধকতা 2িতি*ত 
হইেব”।

23ঃ ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানু*ােন আমরা িক করব?

এই মেহাৎসব হেলা বাহা’ই িনয়মতেvর একিট অংশ এবং আমােদর ি;য়তম ধমL-অিভভাবেকর ব/াখ/া অনুসাের এই 
েভাজানুaান িতনিট অংেশ িবভ8 করা হেয়েছ। ;থম অংশিট হেলা ভি8মূলক অনুaান। এই অংেশ কেয়কজন বাহা’ই 
বkু Dারা সভার ;ারেw ;াথLনািদ পাঠ ও পিবx িলখনাবলী েথেক অধ/য়ন করা হয়। িDতীয় অংশিটেত ;শাসিনক যখন 
িবিভy িবষেয় আেলাচনা ও পরামশL করা হয়। আধ/াি_ক পিরষেদর স�াদক কতৃLক কাযL িববরণী পাঠ করার পর -ানীয় 
বাহা’ই বkুেদর মতামত আzান করা হয় এবং ‘বাহা’উoাp্’র কাযLেক এিগেয় িনেয় যাওয়ার জন/ ;Yাব Wহণ করা হয়। 
তৃতীয় অংশিট সামািজক আনe অনুaােনর। বkু-বাkেবরা গান কের। সwব হেল সাধারণ েভাজ/বV িবতরণ করা হয় 
সকেলর মেধ/।
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�� ঃ েক েভাজানু%ােনর আ)ায়ক ? 

েযখােন পিরষদ আেছ েসখােন েসই পিরষেদর স*াদক বাহা’ই িদনপ.ী অনুসাের সময় এবং তািরখ িঠক কের এবং 
8ান িনিদ9: কের সবাইেক আ;ান কের। েয-ে>ে? পিরষদ থােক না, েসখােন বাহা’ইরা িমেল িনেজেদর েভতর েথেকই 
একজনেক স*াদক িনব9াচন কের। উG সা*দকই সবাইেক ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুJােন েযাগ েদওয়ার জনM আ;ান 
কের (বা মেহাৎসব সPেQ Rরণ কিরেয় েদয়)।

�� ঃ ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানু%ান েক পিরচালনা কের ?

পিরষেদর সভাপিত এই েভাজানুJান পিরচালনা কেরন। সভাপিত সভায় উপি8ত কেয়কজনেক উেUাধনী-Wাথ9না করেত 
বেলন সভার Wথম অংেশ। এবং সভার িUতীয় অংেশ বQুেদর আেলাচনায় েযাগ িদেত আমXণ জানান। 

�� ঃ েক অিতিথ েসবক হয় ?

সাধারণতঃ Wিতিট সভায় এক একজন বাহা’ই অিতিথেসবক হয়। কখেনা কখেনা 8ানীয় আধMাি[ক পিরষেদর 
অথ9ভা\ার েথেকই আপMায়ন করা হয়। কখেনা আবার কেয়কজন বাহা’ই িমেল েভাজানুJােন আপMায়ন কের। সামািজক 
পেব9 িকছু খাদMব] িবতরেণর বMব8া করেত পারেল ভােলা হয়। ‘বাহা’উ^া_্’ বেলেছন েয, েকবলমা? এক aাস পানীয় 
জল িদেয়ও আপMায়ন করা যায়। ঊনিবংশ িদবেস েভাজানুJােনর bcdপূণ9 িবষয়িট হেলা বাহা’ইেদর আধMাি[ক উfিত 
িবধান করা এবং তােদর মেধM একতা এবং Wশাসিনক সুসাম.সMতা স*াদন করা। আেলাচনা এবং সহেযািগতার Uারা 
gগ9ীয় কােয9র উfিতর জনM েসবা করাই আধMাি[ক পিরষদ-এর কত9বM। 

Wিতিট বাহা’ই সভায় িক ধরেনর মেনাভাব িনেয় আসেব, েস স*েক9 আবুল-বাহা’র েলখা েথেক এখােন তুেল ধরা 
হেলা ঃ

“এই সভা;িলেত বািহেরর িবষয় লইয়া আেলাচনা করা সব=েতাভােব পিরহার কিরেত হইেব, এবং সভা@ সকলেকই 
একমাB �াথ=না এবং Cগ=ীয় বাণী;িলেক পাঠ কিরেত হইেব, এবং েকবলমাB ঈIর িবষয়ক কােয=র কথাই আেলািচত 
হইেব, যথাযত-�মাণ বKাখKা করা হইেব, তাহােক পিরMারভােব �দশ=ন কিরেত হইেব এবং তথK;িলেক �কাশ 
কিরেত হইেব ও সব=জীেব েসই ি�য়তেমর িচO-সকল অনুসQান কিরেত হইেব। সভায় �েবেশর পূেব= উUমVেপ 
পিরMার-পিরWX হইয়া এেকর পর এক ‘আবহা’ সাZােজKর �িত অবেলাকন কিরয়া পরম িবনয় ও নZতার সিহত 
সভা@েল �েবশ কিরেত হইেব; এবং অনুশাসন;িল চলাকালীন সময় সকলেক ি@র িন\ব থািকেত হইেব; কাহারও 
কথা বিলেত হইেল পরম েসৗজনK সহকােরই তাহা কিরেত হইেব, সভা@ সকেলর অনুমিত _হণপূব=ক এবং তৃিa 
িবধানপূব=ক পিরMারভােব আপন বcবK েপশ কিরেত হইেব।” 
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েকা� েকা� তািরেখ েভাজানু(ান অনুি(ত হেব তার একিট তািলকা এখােন েদয়া হেলাঃ

বাহা’ই মােসর ১ম িদন বাহা’ই মােসর আরবী নাম বাংলােত নােমর অথ.
       

২১েশ মাচ7 বাহা’ িবরাট 8ভা
৯ই এি8ল জালাল ঐ<য7
২৮েশ এি8ল জামাল েসৗAয7
১৭ই েম আজমৎ মহE
৫ই জুন নূর আেলাক
২৪েশ জুন রহমৎ কIণা
১৩ই জুলাই কািলমাৎ বাণী
১লা আগN কামাল পূণ7তা 
২০েশ আগN আQা নামাবলী
৮ই েসেRSর ইTত েগৗরব
২৭েশ েসেRSর মিশয়ৎ ইUা
১৬ই অেWাবর ইX্ Zান
৪ঠা নেভSর কুদরৎ \মতা
২৩েশ নেভSর ]াওয়াল ব_ৃতা
১২ই িডেসSর মাসাইল 8bাবলী
৩১েশ িডেসSর শরফ ময7াদা
১৯েশ জানুয়ারী সুলতান 8ভুE
৭ই েফdয়ারী মুe সাfাজg
২রা মাচ7 আ’লা উiতা  

* * *

ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানু(ােনর পরিদন রামপুর mানীয় আধgািoক পিরষদ আবার সভায় িমিলত হেলা এবং 
গত সভার কায7িববরণী পাঠ এবং অনুেমাদেনর পর েভাজানু(ােন সমাজ কতৃ7ক 8qািবত মতামতrেলােক িনেয় 
আেলাচনা করা হেলা। যেথu িবচার-িবেবচনার পর সকেল একিট 8qাব ছাড়া অনgrেলােক অনুেমাদন করেলা।

পিরষদ িmর করেলা, িরজওয়ান উৎসেবর েশষ িদনিটেত সমq বাহা’ইেদরেক এক বনেভাজন অনু(ােন িনমzণ 
করা হেব এবং েসইিদন েথেকই পিরষেদর ব{ুেদর জানােনা হেব েয, িশ\াদান কায7|েম অংশ}হণ করার জনg 
িকভােব তারা এক একিট দেল িবভ_ হেয় কােজ যােব। পিরষেদর িতনজন সদসgেক িনেয় একিট কিমিট গঠন 
করা হেলা। িরজওয়ান উৎসেবর েশষ িদেন েয-সভা অনুি(ত হেব, েস স~েক7 একিট উপযু_ অনু(ানিলিপ 8�ত 
করাই হেলা কিমিটর কাজ।

সভা েশষ হবার আেগ আেরা একিট িবষেয়র 8িত পিরষেদর নজর েদওয়ার 8েয়াজন িছল। দুই ব{ু েকােনা 
একিট িবষেয় একমত হেত না পারার জনg মত-িবেরাধ েদখা িদেয়েছ, তারা দু’জেনই তােদর বgি_গত সমসgা 
সমাধােনর জনg পিরষেদর সাহাযg 8াথ7না কেরেছ। পিরষদ সমসgা সমাধােনর একিট 8qাব উ�াপন করেলা।
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পরিদন পিরষেদর স#াদক তার িলিখত িববরণীিট পয.ােলাচনা কের জাতীয় আধ4াি5ক পিরষেদর কােছ িচিঠ 
মারফত পািঠেয় িদলঃ

স#াদক,
জাতীয় আধ4াি5ক পিরষদ,
ঢাকা, বাংলােদশ।

ি@য় বাহা’ই বCুগণ,
আমরা আনেFর সােথ জানািH েয, বাহা’উKাL্’র কৃপায় আমরা রামপুের আমােদর আধ4াি5ক পিরষদ গঠন 

কেরিছ। আপনারা আমােদর িনব.ািচত পিরষেদর সদস4েদর এবং কম.কত.ােদর নাম-িঠকানা পাঠাবার জন4 েয িনেদ.শপQ 
ে@রণ কেরিছেলন, তা পূরণ কের িনব.াচেনর পেরই আপনােদর িনকট পািঠেয় িদেয়িছ।

@থমতঃ আমােদর Sােম @িত শিনবাের সাTািহক অধ4য়ন সভা পিরচালনার জন4 আমরা আলীনগেরর বাহা’ই 
িশWক েখাদা বখশ সােহবেক অনুেরাধ জািনেয়িছ। 

আরও িZর করা হেয়েছ েয, @িত রিববার একদল বCু িনকটবত.ী Sাম[িলেত িগেয় নতুন এলাকা[িলেত ধম. 
িশWাদান করেব। 

আমরা পিরষেদর িভতর অথ. সংSহ কের একিট িবেশষ অথ.ভা\ার গঠন কেরিছ এবং এখন পয.] বCুগণ ১৪৫ 
টাকা অথ. দান কেরেছন। @িত মােস এই পিরমাণ অথ. দােনর @িতaিত িদেয়েছন। এই পিরষেদর তbাবধােন এই 
অথ. িশWাদান সংcা] ব4াপাের ব4য় করা হেব।

@চুর সংখ4ক পিুdকািদর @েয়াজন হওয়ােত আমরা আপনােদর িনকট েবশী সংখ4ক পুিdকািদর এবং 
েঘাষাণাপQ আমােদর পিরষেদ পাঠাবার জন4 অনুেরাধ জানািH।

আশা কির, পরবত.ী পেQ আমােদর fগ.ীয় কােয.র অSগিত স#েক. িকছু আনF-সংবাদ িদেত পারব। 

বাহা’উKাL্ আমােদর সহায়ক েহান!

তাঁহারই েসবায় িনেয়ািজত 

আপনার একা] িবiাd,

বাবুলাল
স#াদক

জাতীয় আধ"াি$ক পিরষদ

আমােদর েদেশর সমd Zানীয় আধ4াি5ক পিরষদ জাতীয় আধ4াি5ক পিরষেদর েভতর িদেয় িমিলত হেয়েছ।

এই জাতীয় পিরষদেক েদেশর িনব.ািচত @িতিনিধ বাহা’ইরা এক সেjলেন িমিলত হেয় িনব.ািচত কেরেছ। জাতীয় 
আধ4াি5ক পিরষদ িনব.াচেনর জন4 েদেশর সমd Zানীয় আধ4াি5ক পিরষদ েথেক @িতিনিধ পাঠােনা হয়। আধ4াি5ক 
পিরষদ িনব.াচেনর মূল িবধান[েলােক জাতীয় আধ4াি5ক পিরষদ িনব.াচনকােলও মেন রাখেত হেব। বাহা’ইেদর পেW 
এই িনব.াচন হেলা এক পিবQ কত.ব4 এবং এই িনব.াচন আধ4াি5ক চিরেQর kারা সুষমামি\ত হয়। িনব.াচন স#েক. 
আেগ েথেক েকােনা মেনানয়ন বা @চােরর ব4বZা কখনই েনই।
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সম� েদেশর বাহা’ইেদর কম()েলার ঐক,িবধান করা এবং তােদর কাজ-কেম( উৎসাহ েদওয়াই হেলা জাতীয় 
আধ,াি;ক পিরষেদর  উে>শ,। বাহা’ই সমাজ তােদর িনেজেদর @ানীয় আধ,াি;ক পিরষেদর েভতর িদেয়ই জাতীয় 
আধ,াি;ক পিরষেদর সেB সহেযািগতা কের। জাতীয় পিরষদ িচিঠ এবং িবGিHর Iারাই েদেশর সমJ বাহা’ই-এর 
সেB েযাগােযাগ রKা কের। এই পিরষদ অন,ান, বাহা’ই-এর িMয়াকলােপর খবর এবং িবOব,াপী বাহা’ই ধেম(র 
অ�গিত সPেক( সমJ বাহা’ই সমাজেক অবিহত রােখ। এই জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদ বাহা’ইেদর সহেযািগতা 
কামনা কের এবং তােদর কাছ েথেক SJাব এবং মতামত আহTান কের।

জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদ েথেক েয-িবGিH)েলা পাঠােনা হয়, েস)েলা সমJ @ানীয় আধ,াি;ক পিরষেদর 
সPাদেকরা ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুXােনর িদেন সভায় উপি@ত সদস,েদর পেড় েশানায়। এই িবGিHেত যিদ 
মতামেতর জন, এবং আেলাচনার জন, আZান জানােনা হয়, তেব সমJ বাহা’ই-এর মতামত এবং কেম(র SJাব 
�হণ করার জন, সাদর আZান জানােনা হয়। ঊনিবংশ িদবেসর েভাজানুXােন গৃহীত SJাব)েলােক জাতীয় 
আধ,াি;ক পিরষেদর কােছ পািঠেয় েদওয়া হয় Sিতিট @ানীয় পিরষেদর তরফ েথেক। জাতীয় পিরষদ তখন েসই 
SJাব)েলােক অনুশীলন কের এবং সযে_ ও িবেবচনার Iারা SJািবত িবষয়)েলােক ি@র করা হয়।

েযখােন @ানীয় আধ,াি;ক পিরষদ েনই; িকa ৯ জেনরও কম বাহা’ই-এর একিট েছাট দল আেছ, েসখােন 
জাতীয় পিরষদ তােদর মেনানীত সPাদেকর সেB েযাগােযাগ কের। েযখােন েকবলমাc একজন বাহা’ই বাস কের, 
েসখােন জাতীয় পিরষদ তার সেB সরাসির েযাগােযাগ রােখ।

জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদেক নানা কত(েব,র Sিত নজর রাখেত হয়, কােজর সাহােয,র জন, জাতীয় পিরষদ 
কিমিট িনযুd কের। জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদই এই কিমিটর কায(করী সদস,েদর মেনানীত কের এবং Sিতিট 
কিমিটেক িবেশষ ধরেণর কায(ভার েদওয়া হয়। উদারহণ efপ ধরা যাক েয, বাংলােদেশর জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদ 
ি@র করেলা েয, েদেশ একিট Sাথ(না-গৃহ িনম(াণ করেত হেব; েসজন, তখন তারা একিট িবেশষ কিমিট গঠন করেব 
এবং েসই কিমিটর কাজ হেব Sাথ(না-গৃহিট িনম(াণ সPেক( সকল িবষয় েদখােশানা করা এবং মতামত েদয়া। অবশ, 
এই কিমিটর মতামত)েলা �হণ, বজ(ন বা পিরবত(ন করা জাতীয় পিরষেদর ইgাধীন। @ানীয় আধ,াি;ক পিরষদও 
িনেজর কােজর সুিবধােথ( এভােব কিমিট গঠন করেত পাের। জাতীয় পিরষদ বা @ানীয় পিরষদ কতৃ(ক িনযুd কিমিট, 
@ানীয় আধ,াি;ক পিরষদ)েলা েকবলমাc জাতীয় আধ,াি;ক পিরষেদর কােছই দায়বh থাকেব; জাতীয় আধ,াি;ক 
পিরষদই হেলা Sিতিট েদেশর বাহা’ইেদর সেব(াi িবিধসBত Kমতাশালী সং@া।

@ানীয় আধ,াি;ক পিরষেদর মেতাই, জাতীয় আধ,াি;ক পিরষদও একজন সভাপিত, একজন সহ-সভাপিত, 
একজন সPাদক এবং একজন েকাষাধ,K িনব(াচন কের। @ানীয় পিরষেদর কত(ব, এবং জাতীয় পিরষেদর 
কত(ব,)েলা একই, তেব জাতীয় পিরষেদর কত(ব, জাতীয় মানদj অনুসাের সPািদত হয়।

�িতিনিধ-সে!লন

পেরাK িনব(াচন Iারা জাতীয় আধ,াি;ক পিরষেদর সদস, িনব(াচন করা হয়, অথ(াৎ Sিতিট @ানীয় বাহা’ই সমাজ 
িনেজেদর েভতর েথেকই Sিতিনিধ িনব(াচন কের পাঠায় এবং েসই সমJ Sিতিনিধ েদেশর িবিভk @ান েথেক এেস 
একেc িমিলত হেয় জাতীয় আধ,াি;ক পিরষেদর সদস, িনব(াচন কের।
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�িত �ােন বসবাসকারী বাহা’ইেদর সংখ,ানুসােরই �িতিনিধ িনব/াচন করা হয়। েযমন রামপুের প7াশ জন বাহা’ই 
বসবাস কের, তােদর েভতর েথেক মা= একজন �িতিনিধেক বাংলােদেশর জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদ িনব/াচন কের পাঠােত 
বলা হেলা, আবার ঢাকােত একশ’জন বাহা’ই বাস কের, তােদর বলা হেলা দু’জন �িতিনিধ পাঠাবার জন, এবং চEFােম 
িতনশ’জন বাহা’ই বাস কের, সুতরাং তারা পাঠােব ছ’জন �িতিনিধ। িবিভH েকIJেলা েথেক কতজন কের �িতিনিধ 
পাঠােনা হেব েসটা জাতীয় পিরষদ ি�র কের েদেব। এই �িতিনিধরা জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর দফতের িরজওয়ান 
উৎসেবর ১২ িদেনর মেধ, (২১েশ এি�ল েথেক ২রা েম) একে= িমিলত হেব। এই �িতিনিধ সেTলেনর আসল উেUশ, হেলা 
বাৎসিরক সদস, িনব/াচন করা। িবিভH �ান েথেক এই �িতিনিধরা একে= িমিলত হেল জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর সেV 
আলাপ আেলাচনার সুেযাগ পােব এবং িনজ িনজ েদেশ েকাথায় কতটা কাজ এJেX, পরYর আেলাচনার মাধ,েম েসটাও 
জানেত পারেব। 

�াথ/না Zারা সেTলন [\ হবার পর সদস,গণ সব/�থম সভাপিত িনব/াচন করেব। এখােনও সভাপিতর কত/ব, হেলা 
�কৃত বাহা’ই মেনাভাব িনেয় সুশৃ_লভােব যােত আেলাচনা চেল েসিদেক ল`, রাখা। সেTলেনর  সদস,রাও একজন 
সaাদক িনব/াচন কের এবং িতিনই এই সেTলেনর কায/িববরণী ও সদস,েদর �bাবJেলা িলিপবc কেরন এবং সদস,েদর 
ইXানুসাের জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর হােত তুেল েদয়।

সেTলন সaেক/ কেয়কিট J\dপূণ/ িবষয় সfেg আমােদর জানা উিচত; েসJেলা এখােন উেiখ করা হেলাঃ

(১) সেTলেন উপি�ত �িতিনিধরা েদেশর িবিভH �ান েথেক আগত বাহা’ইেদর েভতর েথেকই জাতীয় আধ,ািAক 
পিরষেদর সদস, িনব/াচন করেব। েকবলমা= ে�িরত �িতিনিধর েভতর েথেকই েয সদস, িনব/াচন করেত হেব, এমন েকােনা 
কথা েনই। তারা সমF েদেশর বাহা’ই সমাজ েথেক েয-েকােনা ৯ জনেক িনব/ািচত করেত পাের।

(২) যারা এই সেTলেনর �িতিনিধ িনব/ািচত হেব, তােদর জাতীয় আধ,ািAক পিরষদ িনব/াচন এবং সেTলেন েযাগদান 
করা ছাড়া আর অন, েকােনা কত/ব, বা সুেযাগ-সুিবধা থাকেব না। সেTলন েশষ হবার পর �িতিনিধ িহেসেব তােদরও কত/ব, 
েশষ হয়। অন,ভােব বলা েযেত পাের েয, সেTলন েকােনা �ায়ী কিমিট নয়, সুতরাং সেTলন েশষ হেয় েগেল সদেস,র 
�ািয়dও থােক না।

(৩) সেTলন হেলা পরামশ/ সভা। জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর কােছ এই সেTলন �bাব সfেg সুপািরশ করেত 
পাের; িকp েসই সুপািরশ করা �bাব Fহণ করা বা বজ/ন করা জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর ইXাধীন।

(৪) জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর ওপর সেTলেনর েকােনা কতৃ/d েনই। �িতিট েদেশই জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর 
অব�ান িবিধসVত `মতাশালী সং�া িহেসেব সবার ওপের এবং সমb �ানীয় আধ,ািAক পিরষদ এবং �িতিট বাহা’ই-এর 
ওপর এই সং�ার কতৃ/d রেয়েছ।

          

সাব�জনীন িবচারালয়

বাহা’ই ধেম/র একিট সব/rs �িতsান হেলা সাব/জনীন িবচারালয় পিৃথবীর সমb জাতীয় আধ,ািAক পিরষেদর মাধ,েম 
সমF িবেtর বাহা’ইেদর েভতর েথেকই এই �িতsােনর সদস, িনব/াচন করা হয়। বাহা’উiাu্ আমােদর কথা িদেয় েগেছন 
েয, যতিদন বাহা’ই ধম/িবধান বত/মান থাকেব, ততিদন িতিন এই সাব/জনীন িবচারালয়-এর মাধ,েম আমােদর পিরচালনা 
করেবন।

‘বাহা’উiাu্’ বত/মান যুেগর জন, সৃিwকত/ার িশ`া এবং মূল িবধানJেলােক আমােদর কােছ িদেয় েগেছন; িকp এ 
কথাও িতিন বেলেছন েয, আমােদর পিরবত/নশীল �েয়াজেনর সেV সেV উপযুx সামািজক িনয়ম-শৃ_লােকও ধীের ধীের 
�াপন করেত হেব। ‘বাহা’উiাu্’ আেরা বেলেছন, পরম �ভুর িনভু/ল পিরচালনায় সাব/জনীন িবচারালয়ই এই সামািজক িনয়ম 
ও নীিতJেলােক �িতsা করেব।
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সাব�জনীন িবচারালয় স'েক� আবুল-বাহা বেলেছন ঃ
“...পরম �ভুর �ত"# অিভভাবকে* এবং সংর#েণ এই সাব1জনীন িবচারালেয়র সকল সদস" সকল অব9ার �েয়াজন 
অনুসাের এই িনয়ম-নীিতর �িত;া কিরেব। যাহা পিব? �ে� উেAখ করা হয় নাই, েসইEপ েকানও �G যিদ 
িবচারালয় সব1সHিতIেম অথবা সব1ািধক মতLাহ" হয়, তেব েসই িসMাNেক এবং িনেদ1শেক Iিট-িবচু"িত হইেত র#া 
করা হইেব।” 

েসেহতু, সাব�জনীন িবচারালেয়র সম5 িস6া7েকই 9ত:;ভােব উৎসািহত করা হেব এবং েয-েকােনা িনয়মই সংBািপত 
েহাক না েকন, েসDেলা কােলর 9েয়াজেন সমেয়াপযুE হেব।  িকG এ-কথা কখনই আমােদর িচ7া করা উিচত নয় েয, 
বাহা’উKাL্ আমােদর েয-মূল তODেলা িদেয় েগেছন, েসDেলােক পিরবত�ন করার েকােনা ;মতা সাব�জনীন িবচারালেয়র 
আেছ। বাহা’উKাL্ িনেদ�িশত িবধানDেলােক আমরা যােত পালন করেত পাির, েসই ধরেনর িনয়ম-শৃTলা 9বত�ন করাই এ 
9িতUােনর কত�ব:। উদাহরণWXপ বলা েযেত পাের েয, বাহা’ই ধেম�র একিট মূল তO হেলা জগেত অত:িধক ঐ\য� এবং 
দাির]তার অবসান ঘটােনার। িকG েক কত কর েদেব, েস কথা অবশ: বাহা’উKাL্ বেলনিন। েস ভারিট সাব�জনীন 
িবচারালেয়র ওপর েছেড় িদেয়েছন, তারাই এমন একটা 9ণালী 9aত করেব, যার bারা সকেলই আরােম জীবনযাcা িনব�াহ 
করেত পাের এবং েসই সেd অ9েয়াজনীয় অথ� মওজুদ করােক বe করা েযেত পাের।

এ ছাড়াও বাহা’উKাL্ আমােদর একিট আ7জ�ািতক ভাষা ব:বহার করার আেদশ িদেয়েছন; িকG েকান ভাষািটেক 
আ7জ�ািতক ভাষাXেপ ব:বহার করা হেব, েস-কথা িতিন বেলনিন। ভাষা িনণ�য় করার এ ভারিটও সাব�জনীন িবচারালয় 
ওপর ন:5 হেয়েছ। এ স'েক� বাহা’উKাL্ িলেখেছন-

“আমােদর পে?, আমরা সাব1জনীন িবচারালেয়র অিছবগ1েক এই আেদশ িদয়ািছ েয, তাহারা বত1মােন �চিলত েকানও 
একিট ভাষােক Lহণ কিরেব অথবা একিট নুতন ভাষার সৃিV কিরেব এবং একই বণ1মালাও Lহণ কিরেব, এবং 
পৃিথবীর িবদ"ালয়Wেলােত তাহা িশXিদগেক িশ#া েদওয়া হইেব, ফেল পৃিথবী একই ভূিম ও একই পিরবার িহেসেব 
পিরণত হইেব।”

যিদ সাব�জনীন িবচারালয় বাহা’উKাL্ bারা 9কািশত েকােনা বাক:ই পিরবত�ন করেত পারেব না এবং আবুল-বাহা’ ও 
েশৗগী এেফjীর েকােনা ব:াখ:ােকই পিরবত�ন করার অিধকার েনই, তবু 9েয়াজন অনুসাের তারা িনেজেদর িস6া7েক রদ 
অথবা পিরবত�ন করেত পারেব। মেন করা যাক েয, সাব�জনীন িবচারালয় িস6া7 করেলা-কােক কত কর িদেত হেব। 
সময়ানুসাের িস6া7িট উপযুE হেলা; িকG পkাশ বছর পের হয়েতা এই ব:বBা সময়ানুগ নয়।

‘আবুল-বাহা’ তার ইlাপেc িলেখেছন-

“েসই পরম পিব? পু[েকর �িত সকলেকই দৃিV িনব\ কিরেত হইেব এবং েয িবষয়Wিল তাহােত �কাশ করা হয় 
নাই- েস স]ে\ সাব1জনীন িবচারালয়েক জানাইেত হইেব। সাব1জনীন িবচারালয় সব1সHিতIেম বা সব1ািধক সংখ"ক 
মতLাহ" েয-নীিত �চলন কিরেব তাহাই �কৃত সত"Eেপ পিরগিণত হইেব এবং তাহাই ^য়ং ঈ`েরর উেaশ"। 
েয-ব"িb উহার অন"থা কিরেব, েস �কৃতই ে�ম-িবমুখ হইেব, েস �কাশ কিরেব এবং েস �ভুর িনয়মপে?র হীন 
উেaশ" িবপরীতমুখী হইেব।”

আমােদর ি9য়তম ধম�-অিভভাবক তাঁর জীবেনর ৩৬ বছরকাল যাবত এ ধম�ানুশাসন পিরচালনার সময় সাব�জনীন 
িবচারালেয়র 9িতUার পথিটেক 9aত কের িদেয়েছন। ধম�-অিভভাবক বেলেছন েয, সাব�জনীন িবচারালেয়র হেলা অpািলকার 
চূড়ার মেতা, েয চূড়ািট অেনকDেলা 5েqর ওপর অবBান কের থােক। পিৃথবীর জাতীয় আধ:ািrক পিরষদDেলাই হেলা এই 
চূড়ািটর 5q সমূহ WXপ। আমােদর ধম�-অিভভাবেকর ৈদব পিরচালনায় বাহা’ইরা িশ;া লাভ কেরেছ েকমন কের 
দলব6ভােব কাজ করেত হয় এবং Bানীয় পিরষদ ও জাতীয় আধ:ািrক পিরষেদর েভতর িদেয় েদেশ েদেশ কীভােব কাজ 
করেত হয়। এতদূর পয�7 অtসর হবার পর িতিন একিট দশ-বষ� পিরকuনা িদেলন, েযিটর bারা সম5 জাতীয় আধ:ািrক 
পিরষদ আ7জ�ািতক ে;েc একেc কাজ করার িশ;া লাভ করেলা এবং ইহার bারা বাহা’ইরা পরবত�ীেত সাব�জনীন 
িবচারালয় 9িতUা করার জন: সাহায: লাভ করেলা। ১৯৬৩ সােল দশ-বষ� পিরকuনার েশষ বছরিটেত পিৃথবীর সব�c বx 
জাতীয় আধ:ািrক পিরষেদর সমyেয়র মাধ:েম সাব�জনীন িবচারালয় 9িতিUত হেলা।

আবুল-বাহা ভিবষ:bাণী কেরিছেলন েয, পিৃথবীব:াপী বাহা’ই ধম� 9চািরত হেল িবচারালয় সংগিঠত হেব এবং ১৯৬৩ 
সােলর েশষভােগ দশ-বষ� পিরকuনার সমাি{ সমেয় েসই ভিবষ:bাণী সেত: পিরণত হেয়েছ।
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বাহা’ই �শাসিনক িনয়মত( স)েক+ কিতপয় -./পূণ+ িবষয়

১।  পিরষেদর িস7াে8র �িত বাধ:তা।
�গ�ীয় িশ"ার িভি&েত এই আধ-াি.ক পিরষদ গেড় উেঠেছ বেল বাহা’ই মাে;ই এই পিরষদেক তােদর পিব; সং>া 
িহেসেব মেন কের। েসেহতু পিরষেদর সকল িসCাDেকই আমােদর পালন করেত হেব। আবুল-বাহা বেলেছন েয, পিরষেদর 
েকােনা িসCাDেক ভুল বেল মেন হেলও িতিন িনেজ পিরষেদর িসCাDেকই �ীকার কের েনেবন। এর েথেকই েবাঝা যায় 
েয, পিরষেদর িসCাD পালন করেলই আমােদর সৃিNকত�ার আেদশ পালন করা হেব।

২।  <ানীয় আধ:াি?ক পিরষেদর েকােনা িস7া8 সিঠক হয়িন বেল মেন হেল তখন আমরা িক করেবা?
Oথেম আমােদর কত�ব- হেলা েসই িসCাDেক �ীকার কের েনওয়া, কারণ েসটাই আমােদর Oিত সৃিNকরত�ার আেদশ। 
িকS >ানীয় আধ-াি.ক পিরষেদর িসCাDিটেক পুনঃিবেবচনার জন- আমরা জাতীয় আধ-াি.ক পিরষদেক অনুেরাধ করেত 
পাির। >ানীয় এবং জাতীয় আধ-াি.ক পিরষেদর িসCাD পালন কের আমরা বাহা’ই Oশাসিনক িনয়মতেWর  িভি&েক 
আেরা দৃঢ় কের তুলেত পাির। আমরা যিদ এক একজন আধ-াি.ক পিরষেদর িকছু িকছু িসCাDেক অনুসরণ কির, তেব 
আমােদর মেধ- েকােনা Oকার ঐক-ই সZব হেব না।

৩। এ-কথা কী আমরা বলেত পাির েয, পিরষেদর েকােনা েকােনা সদস:েক আমরা পছL কির না বেল পিরষেদর িস7া8েক 
পালন করেবা না?
না। এ মেনাভাব িঠক নয়। সদস-েদরেক পছ[-অপছ[ করার ওপর আধ-াি.ক পিরষেদর Oিত আমােদর বাধ-তা িনভ�র 
কের না। পিরষেদর সদস- েয-ই েহাক না েকন- তােত িকছুই যায় আেস না। কারণ এই Oিত\ান বাহা’উ]া^্’র এবং 
আমরা এই Oিত\ােনর Oিত বাধ-। অন-ান- সদস- স`েক� িচDা না কের আমরা যিদ এই সং>ার Oিত আমােদর পিরপূণ� 
সহেযািগতা অপ�ণ কির, তেবই বাহা’ই সমােজর ঐক- সুরি"ত হেব।

৪।  আমরা িক আধ:াি?ক পিরষেদর সদস:েদর সদস:পদ ত:াগ করেত পাির?
 না। েকােনা িবেশষ এবং উপযুb কারণ না থাকেল আমরা েকােনা পিরষেদর সদস-পদ ত-াগ করেত পাির না। িনরিবিcd 
অসু>তা, বাস>ান পিরবত�ন অথ�াৎ েকােনা একিট নগর বা fাম েথেক অন- েকাথাও চেল েগেল তেব েকােনা পিরষদ 
েথেক আমােদর সদস-পদ Oত-াহার কের িনেত পারেবা। েকােনা পিরষেদর সদস-পেদ িনব�ািচত হেল আমােদর মেন রাখেত 
হেব েয, সমােজর েসবা করার জন- ঈiর আমােদর এই সুেযাগ িদেয়েছন। বাহা’উ]া^ র িশ"ার Oিত আমােদর 
ভিb-বাধ-তা এবং তাঁর Oিত আমােদর গভীর েOম, তাঁরই কেম�র েসবায় আমােদর েয-েকােনা দািয়kভার fহণ করেত 
উCুC করেব।

৫। ব:িPগত সমস:া স)েক+ আমরা িক আধ:াি?ক পিরষেদর সেQ আেলাচনা করেত পাির?
হ-াঁ, আমরা পাির। বাহা’ইরা যােত তােদর ব-িbগত সমস-া িনেয় আধ-াি.ক পিরষেদর সেl আলাপ-আেলাচনা চালােত 
পাের, েস স`েক� আবুল বাহা বাহা’ইেদর যেথN উৎসািহত কেরেছন। েখাদা না কmন, যিদ দু’জন বাহা’ই িবiাসীর মেধ- 
েকােনা িবষেয় মতাDর েদখা েদয়, তেব েসই সমস-ার সমাধােনর জন- তারা আধ-াি.ক পিরষেদর সাহায- Oাথ�না করেব 
এবং ে�cায় পিরষেদর িসCাDেক েমেন েনেব!

৬। িনব+াচনকারী বাহা’ইেদর �িত আধ:াি?ক পিরষদ িক দায়ব7?
না। >ানীয় আধ-াি.ক পিরষদ েকবলমা; সৃিNকত�ার কােছ দায়বC এবং Oশাসিনক িনয়মতW পিরচালনার ব-াপাের েদেশর 
জাতীয় আধ-াি.ক পিরষেদর Oিত দায়বC। �গ�ীয় কায�েক সুস`ািদত করার জন-ই Oিতিট পিরষদই িসCাD fহণ করেব। 
সমােজর মানুেষর সমস-াoেলােক প"পাতহীন সততার সেl সমাধান করেব। যত"ণ পিরষদ সততার pারা পিরচািলত হেব, 
তত"ণ পিরষেদর িসCােDর pারা সমােজর যার েযমনই Oিতিqয়া েহাক না েকন, তােত িকছু যায় আেস না।

৭।  আধ:াি?ক পিরষেদর কতৃ+ে/র েচেয় িক েকােনা বাহা’ই ব:িPর কতৃ+/ েবশী হেত পাের?
না। সৃিNকত�ার এই কােজ ব-িb েনতৃk নাই। পিরষেদর সভাপিত বা স`াদক বেল তােদর েকােনা িবেশষ অিধকার েনই। 
পিরষেদর সভার বাইের সমােজর অন- বাহা’ইেদর সেl তােদরও অিধকার এক হেয় যায়। এবং অন- বাহা’ইেদর মেতা তােদরও 
পিরষেদর িসCাDেক অনুসরণ করেত হয়। তাহেল এভােবই বাহা’ই ধেম� পিরপূণ� একতা এবং সাম- িবরাজ করেব।
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বাহা’ই উপাসনালয়

বাহা’ই ধম! হেলা িব%জননী ধম!, তাই বাহা’ই উপাসনালয় (মাশিরফুল আজকার) হেলা 7ভু উপাসনার িব%জনীন 
উপাসনা-গৃহ। বাহা’ইরা যখন উপাসনালয় িনম!াণ কের, তখন তােক তারা পিৃথবীর মানুেষর উেBেশC সমপ!ণ কের। জািত, 
ধম!, বণ! িনিব!েশেষ সকেলই বাহা’ই উপাসনালেয় সু-Dাগত। সকল ধেম!র পিবE ���েলা বাহা’ই উপাসনালেয় পাঠ 
করা হয়। বাহা’ই উপাসনালেয় জনতা একই পিরবারভুH মানুষ িহেসেব, একই ছােদর নীেচ- এক পরম 7ভুর উপাসনা 
করার জনC একিEত হয়।

বাহা’ই উপাসনালেয়র সংগঠনই ঐেকCর 7তীক।  এই গৃেহর নয়িট িদক থােক। এবং নয়িট িদেকই 7েবশ-Oার 
আেছ। 7েবশ-Oােরর েয-েকােনা একিট িদেয় 7েবশ করেলই মধCবত!ী 7ধান কেQ 7েবশ করা যায়, এই কQিটর 
ওপেরই রেয়েছ অপূব! সুUর গVুজিট। বাহা’ই উপাসনালেয়র ন’িট Oার এবং ন’িট গঠনরীিত Oারা পিৃথবীর 7ধান নয়িট 
ধেম!র 7তীকWপ েবাঝােনা হেয়েছ। এর েভতর িদেয় সকল ধেম!র মূল ঐকCই 7কািশত হেয়েছ। 7ধান কেQর মাঝখােন 
এেস দাঁড়ােলই সব িদেক অপূব! সুUর Oার[েলােক েদখা যায়। বাহা’ই উপাসনালেয়র েকােনা সামেনর দরজা বা েপছেনর 
দরজা বেল িকছু েনই। চারিদেকর েখালা দরজা[েলা িদেয় েভতের আেলা 7েবশ কের 7ধান বৃহৎ কQিটেক আেলায় 
ভিরেয় েতােল এবং েসই আেলাকময় 7াথ!না কেQ সকল মানুেষরা এেস ]^ার উপাসনা কের। একই গৃেহ সব! ধেম!র 
ঐকC এবং সামC 7দশ!ন কের, ইহা এক অপূব! সুUর ভােবর মূত! 7তীক।

বাহা’ই উপাসনালয় েকবলমাE 7ভুর উপাসনার _ানই নয়, এ[েলা 7িত`ানDWপ। নয়িদক িবিশ^ উপাসনালেয়র 
নয়িট িদেকই মানব েসবা 7িত`ান অথ!াৎ িবদCালয়, অনাথ আaম, হাসপাতাল ইতCািদ 7িতি`ত হয়; এর নয়িট দরজা 
েথেক নয়-মুখী মানবিহৈতষী 7িত`ান[েলা পয!d সুUর পথ[েলা মেনারমভােব সাজােনা রেয়েছ। 7িতিট পথ িদেয়ই 
ঈ%রর ভবেন েপfছােনা যায়। এ বCব_ািট কী সুUর নয়? এিট এক অপূব! সুUর বCব_া, বCব_ািট এত সুUর হেত 
েপেরেছ তার কারণ Dয়ং আবুল-বাহা তার েলখা অনুশাসেন বাহা’ই উপাসনালেয়র পিরকiনা রচনা কেরেছন।

বত!মােন পিৃথবীর পাঁচিট মহােদেশ আমােদর পাঁচিট 7াথ!না-গৃহ আেছ। একিট আেছ এিশয়ায় ভারেত। একিট মািক!ন 
যুHরােjর উইলেমেট, তৃতীয়িট আিkকা মহােদেশর কাlালায়, অপরিট অেmিলয়া মহােদেশর িসডনীেত এবং 
পoমািট জাম!ানীর kাpফুট!-এ। পাঁচিট মহােদেশর পাঁচিট বাহা’ই উপাসনালয়েক মাতৃমিUর বলা হয়, কারণ ভিবষCেত 
এ[েলােক িঘের 7িতিট মহােদেশই অসংখC উপাসনালয় গেড় উঠেব। বr েদেশ উপাসনালয় িনম!ােণর জনC জিম েনওয়া 
হেয় েগেছ।

[এই বই েলখার পের আর কেয়কিট 7াথ!না-গৃহ িনিম!ত হেয়েছ েযমন- দিQণ আেমিরকা মহােদেশর জনC 
িচিল-েত..........]
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বাহা’ই অথ!ভা#ার
মেন কর, েয "ােম তুিম বাস কর েসই "ােম *চ- বন.ায় একজেনর বািড়-ঘর সব েভেস েগেছ; 8ী-পু<, পিরবার 

গৃহহারা হেয় েগেছ; এমন সময় তুিম জানেত পারেল েয, ব@ েলাক গৃহহীন পিরবারিটেক গৃহ িনমBােণ সাহায. করেছ, তখন 
তুিম কী করেব? তুিম দািরGেক েদেখ সের যােব, না েতামার যৎসামান. সাহায. িনেয় এিগেয় যােব এবং পিরবারিটেক জল-ঝড় 
েথেক বাঁচাবার জন. মাথার ওপর ছােদর ব.বNা, আPয় কের েদেব? েতামার সাহায. যা-ই েহাক না েকন, এক গাড়ী পাথরই 
েহাক আর সামান. অথBই েহাক, অন. সকেলর সাহােয.র সেR একে< যুS হেয় এই গৃহহারা পিরবারিটর জন. আPয় গেড় 
েতালা সTব হেব।

আজ সারা মানবজািত *চ- যুেVর *বােহ এবং শত শত দূঘBটনায় জিড়েয় পেড়েছ, মানব-সমাজ যিদ শািY এবং আনZ 
চায়, তেব বাহা’ই ধমBই তােদর একমা< আPয়। িব\ময় বাহা’ইরা মানবতার জন. শািY এবং আনZাPয় গঠেনর জন. 
*াণপান েচ^া করেছ। আমরা কী এ কােজ সাহায. করেত এিগেয় আসেবা না?

পরম *ভুর কােজর জন. আমােদর সংNা গেড় তুলেত হেব, আমােদর *িত_ান সমূহ এবং *াথBনা-গৃহ িনমBাণ করেত 
হেব, পিৃথবীর সবBভাষায় বাহা’ই ধেমBর িশaাbেলােক অনুবাদ করেত হেব, *চার-পুিcকা আর পুcক *কাশ করেত হেব। 
এ কােজর জন. এবং অন.ান. ধরেণর কােজর জন. আমােদর জাগিতক সdদ এবং আধ.ািeক সাহােয.র *েয়াজন। এজন.ই 
Nানীয় এবং জাতীয় আধ.ািeক পিরষদbেলােত অথBভা-ােরর ব.বNা আেছ, বাহা’ইরা এই অথBভা-াের দান *দান করেত 
পাের।

িনেজর ইfানুসাের দান করেত হেব; আমরা g-ইfায় দান না করেল অন. েকউ আমােদর দান করেত বাধ. করেত 
পাের না। িকi আমােদর অথBভা-াের দান করার েভতর একটা আধ.ািeক বাধ.বাধকতা রেয়েছ, এর েভতর িদেয়ই আমােদর 
ধমB িব\ােসর পরীaা হেব। মানুেষর েসবা করার bjkেক েয-বাহা’ই উপলিV করেত পারেব, েস বাহা’ই সংNা গঠেনর কােজ 
এবং পীিড়ত পিৃথবীর মানুষেক এই lভ সংবাদ জানাবার কােজর lভ সুেযাগ েথেক িনেজেক বিmত করেব না।

বাহা’ই অথBভা-াের কত পিরমাণ অথB দান করা হেলা-েসটা বড় কথা নয়, কী মেনাভাব িনেয় দান করা হেলা, েসটাই 
বড় কথা। বাn’াইরা যখন আেমিরকায় ‘মাশিরকুল আজকার’ *িত_ার ইfা *কাশ করেলা, তখন আবুল বাহা িবে\র সবB< 
বাহা’ইেদর কােছ দান ে*রেনর জন. অনুেরাধ জানােলন। এক ইংেরজ ভGমিহলা এই উপাসনালয় িনমBােণ সাহায. করার জন. 
বড় ব." হেয় ওঠেলা; িকi বড়ই দিরG েস। পিৃথবীেত িবিp করার মেতা তার িকছুই েনই, আেছ একমা< লqা লqা েসানালী 
চুল। এেতা সুZর চুলbেলা দান করা ক^কর হেলও ভGমিহলা েসই চুলbেলা েকেট িবিp কের িদেয় েসই অথB মহান 
*াথBনালয় িনমBাণকেr বাহা’ই অথBভা-াের পািঠেয় িদেলন। এভােব েসই ভGমিহলা এই সুZর উপাসনালয়িটর িনমBাণ-কেমB 
অংশ"হণ করেলন।

আমােদর ি*য়তম ধমB-অিভভাবক বেলেছনঃ
“েয ঝরণা অদৃশ, উৎস হইেত আপনা হইেতই ভিরয়া উেঠ এবং আপনা হইেতই খািল হইয়া যায়, আমািদগেক েসই@প 
ঝরণা সদৃশ হইেত হইেব। ঐCেয!র এবং সকল সততার সুিনিEত আশীব!ােদর উৎেসর উপর িবCাসী হইয়া ও দািরেH,র 
ভেয় ভীত না হইয়া পেরাপকারােথ! আপনার সকল িকছুই অব,াহতভােব দান কিরেত হইেব- ইহাই সিঠক জীবেনর 
LM রহস,।”

*িতিট আধ.ািeক পিরষেদই অথBভা-ার সৃি^ করেত হেব। *িতিট বাহা’ইেক ইfামেতা gাধীনভােব এই অথBভা-াের 
সাধ.মেতা দান করেত হেব। ঈ\র আমােদর যা িদেয়েছন- তার একাংশ সমপBণ করেলই পরম কjণাময় সৃি^কতBােক আমােদর 
কৃতuতা জানােনা হেব।

আবুল বাহা’র কথাbেলা মেন রাখেত হেবঃ

“েহ সৃিNকত!ার বOুগণ, িনিEত জািনেব েয, দােনর মাধ,েম েতামািদেগর বািণজ,, কৃিষ ও িশR Sচুর আশীব!াদ লাভ 
কিরেব। েয-ব,িU মাV একিট সৎকম! কিরেত আিসেব, ঈCর তাহােক দশLণ িদেবন। দয়াময় Sভু সুিনিEতভােব উদার 
আYার Sিত অনুেমাদনশীল হন এবং তাহােক সাহায, কেরন।”
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ও

বাধ'বাধকতা



পির��তা

আকদাস �ে� বাহা’উ$া%্’ বেলেছন-

“মনুেষ&র মােঝ েতামরা পির��তার িনয+াস হইেব।

সব+ অব2ায় েতামরা িনেজেদরেক িব78তার সিহত িনযু9 রািখেব...

েতামরা িব78তার র<ু এমনভােব আঁকেড় ধরেব েযন েতামািদেগর পির�েদও অপির��তার েলশমাG না থােক...

পিবG বািরেত অবগাহন কিরেব; ব&বJত জল ব&বহার কিরেব না। ...Kকৃতই আমরা েতামািদেগর িভতর পৃিথবীেত 
Nগ+ভুিম েদিখেত ই�া কির, তাহা হইেল েতামািদেগর িভতর হইেত ইহা Kকািশত হইয়া িKয়তম ব&ি9গেণর 
Jদেয় সুবাস িব�ুিরত কের আনQপূণ+ কিরয়া তুিলেব।”

বাহা’উ$া%্’র এই িনেদ0েশর েভতেরই আমরা পির78তার 9:; উপলিব করেত পাির। ঈ@র চান, আমরা েযন 
সব সময় সুF এবং আনHময় থািক। পির78 না থাকেল আমােদর শরীর সুF থাকেব না এবং শরীর সুF না থাকেল 
আমরা উপযুK আনH লাভ করেত পারেবা না।

    

িবLান Mমাণ কের িদেয়েছ েয, অপির78তার জনQই পিৃথবীেত অিধকতর েরােগর উৎপিV হয়। েনাংরা হােত খাবার 
েখেল আমােদর শারীিরকভােব অসুFতার সXাবনা থােক, কারণ ওভােব খাওয়ার ফেল নানা েরাগ আমােদর েদেহ Mেবশ 
করেত পাের। েনাংরা হাত েচােখ লাগােল েচােখর বQিধ হেত পাের। পিৃথবীেত এমন অেনক [াম আেছ, েযখােন মানুষ 
ময়লা জেলই কাপড় কােচ, বাসন-প^ ধুেয় পির_ার কের। অেনক সময় তারা অপির_ার জল পান কের, ফেল নানা 
রকম েরােগর উৎপিV হেয় অতQ` অশাি`র সৃিa কের।

বাহা’উ$া%্র িনেদ0শ অনুুসাের আমরা বাহা’ইরা আমােদর েদহ, েপাশাক-পির7দ এবং ঘর-বািড় সব0দাই পির78 
রাখেবা, এ িনেদ0েশর Mিত আমােদর 9:; েদয়া িবেশষ Mেয়াজন। আবুল বাহা বেলেছনঃ

“ৈদিহক পির��তা বািহ&ক হইেলও, আধ&ািTক অব2ার উপর ইহার KচW Kভাব রিহয়ােছ- পিবG এবং পির�� 
েদহ মানুেষর আTােক সত&ই Kভািবত কের।”

Kাথ+না
“এক ব[ু অপর এক ব[ুেক ভােলাবািসেল, েস তাহার সােথ কথা বিলেত চায়। ব[ুিট ভােলাবাসার কথা জািনেলও 
তাহােক ভােলাবাসার কথা বিলেত ই�া কের। সকল Jদেয়র ই�াই সৃি]কত+ার ^াত, (িক` Kাথ+না করার 
আকাaা মানুেষর Nাভািবক ই�া) সৃি]কত+ার Kিত েKমভাব হইেতই ইহা উৎপ� হয়...।”

আবুল-বাহা বেলেছন েয, Mাথ0নাই হেলা সৃিaকত0ার সেe কথা বলা। আর এক জায়গায় িতিন বেলেছনঃ

“আমােদর Nগ+ীয় ভাষায় কথা বিলেত হইেব- আTার ভাষায় কথা বিলেত হইেব- কারণ আTার এবং Jদেয়র 
ভাষা আেছ। প7-পাখীর ভাষা হইেত আমােদর ভাষা েযdপ পৃথক, আমােদর ভাষা Nগ+ীয় ভাষা হইেত েসইdপ 
পৃথক, প7-পeীগণ নানা Kকার শব এবং gিনর মাধ&েম তােদর ভাষা ব&9 কিরয়া থােক।

আTার ভাষাই ঈiেরর সিহত কথা বেল। Kাথ+নার সময় আমরা যখন সব+Kকার বিহমু+খী িচjা ত&াগ কিরয়া 
Kভু-মুখী হই, েকবল তখনই আমােদর Jদেয় আমরা সৃি]কত+ার কkNর 7িনেত পাই। বাক& িবহেনই আমরা কথা 
বিল, আমরা েযাগােযাগ কিরয়া থািক, আমরা সৃি]কত+ার সিহত কেথাপকথন কিরয়া থািক এবং সৃি]কত+ার কkNর 
lবণ কির।... সত& সত&ই যখন আমরা েসই আধ&ািTক অব2া Kাm হইব, েকবলমাG েসই সময় আমরা পরম 
Kভুর কkNর 7িনেত পাইব।”
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�াথ�নাই আ"ার খাদ&। �াথ�না িবনা আমােদর আ"া কখনই শি.শালী এবং 3া4&বান হেত পাের না। েসেহতু আমােদর 
ধেম� �াথ�না করা বাধ&তামূলক এবং কত�ব&। বাহা’উ>া?্ তাঁর পরম পিবB �� আCদাস-এ িলেখেছন-

“�িত �ভােত ও স#$ায় &গ(ীয় বাক$াবিল আবৃি/ কিরেব। েয-ব$ি5 ইহার অন$থা কের, েস-ব$ি5 ঈ=েরর নীিতর ও 
আদেশ(র �িত িব=াসী ও একমত নেহ। েয-ব$ি5 অদ$ এই নীিতিবমুখ হইেব েস �ভু িবমুখ ব$ি5গেণর মেধ$ গণ$। েহ 
আমার েসবক বৃF, সৃিGকত(ােক ভয় কিরেব। অত$ািধক পিবI �� পাঠ কিরয়া অথবা িদবারািIর সৎকেম( েযন 
গিব(তেবাধ কিরও না। সব(শি5মান �ভূ কতৃ(ক �কািশত পিবI িলখনাবলী অযM-সহকাের পাঠ করা অেপNা একিট 
েPাকও যিদ আনFিচে/ পাঠ করা হয়, তেব তাহাই �কৃG। &গ(ীয় েPাক সমূহ এমনভােব পাঠ কিরেব যাহােত 
েতামােদর কািR ও মানিসক অবদমন না ঘেট। আTােক ভারাUাR কিরও না, কারণ তাহা হইেল কািR এবং 
অবসWতা আিসেব; আTােক আনিFত রািখেব, তাহা হইেল &গ(ীয় �কােশর উপর ভর কিরয়া সেত$র উদয়াচেল 
আেরাহণ কিরেত পািরেব। ইহাই েতামািদগেক সৃিGকত(ার িনকটZ কিরেব, যাহারা ইহা উপলিব কের, তাহািদেগর মেতা 
হও।”

বাহা’উ>া?্’র পিবB বাক& হেতই আমরা বুঝেত পাির েয, বাহা’ই �াথ�নাIেলা বাধ&তামূলক হেলও েসIেলােক 
আনুKািনকতা অথবা আচরণ িবিধ িহেসেব ব&বহার করা আমােদর উিচত নয়। এমন বPেলাক েদখেত পাওয়া যায়, যারা 
সাধারণত মােন না বুেঝই েQাক পাঠ কের আর মেন কের েয, তারা মহা সৎ কাজ করেছ। েকউ েকউ মেন কের েয, এক 
িদেনর মেধ& একখািন পিবB ধম "�� পাঠ করেত পারেলই সৃিVকত�ার WভদৃিV লাভ করেব এবং েকােনা না েকােনা ভােব 
পুরYৃত হেব।

হাজার হাজার মানুষ সংYৃত, ল&ািটন এবং আরবী ভাষায় িলিখত পিবB ধম "�� সমুহ ঘ]ার পর ঘ]া পাঠ কের, 
িক^ উ. ভাষার একিট বণ�ও বুঝেত পাের না। তারা মেন কের, েকবলমাB পিবB বাক& উ_ারণ করেলই তােদর মুি.লাভ 
হেব- এ মেনাভােবর ফেলই তারা ৈপতৃক ধারািটেক অbভােবই অনুসরণ কের থােক। বাহা’ই ধেম� েমৗিখক �াথ�নােক 
অনুেমাদন কের না।

‘বা’ব, ‘বাহা’উ>া?্ এবং ‘আবুল-বাহা’ eারা শত শত সুfর �াথ�না অবতািরত করা হেয়েছ। বাহা’ইেদর �াথ�নার সময় 
এই সমg �াথ�না পাঠ করেত উৎসািহত করা হয়। বাহা’ই সভাIেলাও সাধারণত উেeাধনী এবং সমািh �াথ�নার eারা 
সij হয়। বাহা’ই সভায় একজন পিবB েলখনীIেলা েথেক কেয়কিট উ_ারণ করেত থােক এবং সভার বাকী সদস&রা 
বাক&Iেলা মেনােযাগ সহকাের েশােন এবং ধ&ান কের। �াথ�নাIেলা বড়ই উৎসাহব&mক এবং ওই Iেলা উ_ারণকােল 
েnাতােদর মহা আনf উপলিব হয় এবং তােদর আধ&াি"ক উjিত ঘেট। এIেলা বাধ&তামূলক �াথ�না নয়, �াথ�নাকারী 
ইpামেতা এ �াথ�নাIেলা পাঠ করেত পাের। িক^ বাহা’ইেদর জন& বাধ&তামূলক �াথ�নাও আেছ। বাহা’উ>া?্ এ ধরেনর 
িতিনিট বাধ&তামূলক �াথ�না �কাশ কেরেছন। এ িতনিটর মেধ& েয-েকােনা একিটেক ইpামেতা েবেছ েনয়ার 3াধীনতা 
আমােদর আেছ; িক^ আমােদর �াত&িহক �াথ�নার জন& েকােনা একিটেক rহণ করেতই হেব। িতনিটর েভতর একিট 
�াথ�নােক �িত চিsশ ঘtা অuর বাহা’ইেদর িনিvতভােব পাঠ করেতই হেব। এিটেক বাধ&তাামূলক দীঘ� �াথ�না বলা হয়। 
এছাড়া আেরা একিট েছাট �াথ�নাও আেছ, এিটেক িদেনর মেধ& িতনবার অথ�াৎ সকাল, দুপরু এবং সb&ায় পাঠ করেত হয়। 
এর েচেয় আেরা একিট েছাট �াথ�না আেছ, েয-িট মাB একবার দুপুরেবলায় পাঠ করেত হয়।

বাহা’ই �াথ�না-পুgেক এ �াথ�নাIেলােক েতামরা েদখেত পােব। এই �াথ�না পাঠ করা ি4র করেল মুখ4 কের েনওয়া 
ভােলা। িক^ েয-েকােনা �াথ�নাই পাঠ কর না েকন, মেন রাখেত হেব েয, আমােদর �াথ�না িনেবদেনর মেনাভাবিটই 
সব�ােপwা Ixyপূণ� িবষয়।

আবুল-বাহা বেলেছনঃ   
“মানবগণ েকবলমাI মেহা/ম �াথ(না ঈ=রর ে�মলাভ কিরবার জন$ই কিরয়া থােক, �ভু বা নরেকর ভেয় ভীত হইয়া 
অথবা আশীব(াদ বা &গ( লােভর �ত$াশায় �াথ(না কের না... মানবগণ যখন ে�েম পিতত হয় তখন েস ে�িমেকর কথা 
উে^খ না কিরয়া থািকেত পাের না। েয-ব$ি5 ঈ=েরর ে�েম পিতত হইয়ােছ, তাহার পেN তাঁহার নাম উে^খ না করা 
কী কGকর...আধ$ািTক NমতাসaW ব$ি5 একমাI �ভু bরণ ব$িতেরেক অন$ েকানও ব$াপােরই আনF লাভ কের না।”
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উপবাস
বাহা’ই িদন-পি#কায় ১৯ মােস বছর হয়, েযখােন ১৮তম ও ১৯তম মােসর েভতর চার িদন বা কখনও পাঁচ িদনেক 

আইয়9ােম-হা অথবা অিধবষ> িদবস বলা হয়। এ িদনBেলােত বাহা’ইরা বCু-বাCব এবং আFীয়-Hজেনর আনJবধ>ন কের, 
তােদর মেধ9 যারা দিরK তােদর আপ9ায়ন কের। ১৯তম মােসর LMেতই, ‘আলা’ অথ>াৎ ‘উPতা’র মাস েথেকই উপবাস 
পয>ায়িট LM হয়।   

ঊনিবংশ িদবস উপবাস উপলেT আমরা সূেয>াদয় েথেক LM কের সূয>াV পয>W েকােনা Xকার খাদ9 বা পানীয় Yহণ 
কির না। আমরা ঊষাকােল ঘুম েথেক উেঠ ]^ার কােছ Xাথ>না কির, তারপর তাঁর সকল সাহায9 এবং আশীব>াদ লাভ 
করার জন9 তাঁেক ধন9বাদ জানাই। এরপর সূয> উদয় হবার আেগই আমরা েখেয় িনই, তারপর সূয> অV না যাওয়া পয>W 
আমরা সারা িদেন আর িকছুই খাই না। সূয> অV যাবার পর Xথেম ঈaরেক Xাথ>না জািনেয় আমরা খাদ9 Yহণ কির।

উনিবংশ িদবস উপবােসর িদনBেলােত অন9ান9 সময় অেপTা আমরা সৃি^কত>ার অিধক িনকটবত>ী হই। উপবাস হেলা 
Xভু েXেমর Xতীক এবং তাঁহার আেদশ পালেন আমােদর িবaVতা Xদশ>ন কির।

উপবাস সcেক> ‘আবুল-বাহা’ বেলেছন-
“উপবাস হইল এক &তীক )*প। উপবাস ,ারা কামনা-বাসনা ত1াগ বুঝায়। ৈদিহক উপবাস েসই ত1ােগরই &তীক 
এবং পূব=>ৃিত েগাচরীভূত কের; অথ=াৎ, ৈদিহকGুধা ত1ােগর সেI সেI আK-বাসনা সবই ত1াগ হইয়া যায়। িকM 
েকবলমাN খাদ1 ত1াগ ,ারা আKার েকানও উেQশ1 সািধত হয় না। ইহা এক &তীক মাN, ইহা পূব=>ৃিত েগাচরীভূত 
কের। ইহা ব1িতেরেক অন1 েকানও STU নাই। উেQশ1মূলক এই উপবাস ,ারা সVূণ=ভােব খাদ1ত1াগ বুঝায় না। 
খাদ1 সXYীয় )ণ=মিZত মহামূল1 িবধানিট হইল, অিধক খাদ1 বা অ\ খাদ1 ]হণ কিরও না- সংযম &েয়াজন। 
ভারতবেষ= এক ধম= স`দােয়র মানুষ খাদ1 ]হেণ চূড়াb িনবৃিc অভ1াস কিরয়া থােক এবং েশষ পয=b ধীের ধীের 
খাদ1 ]হণ এতই কিময়া যায় েয, তাহােদর খাদ1 ]হণ না করাটা খাদ1 ত1ােগর পয=ােয় িগয়া েপdছায়। িকM এভােব 
তাহােদর বুিfবৃিc কিময়া যায়। খাদ1াভােব দুব=ল েদহ বা দুব=ল মিgেh &ভু েসবা উিচত নেহ। কারণ েস ব1িi 
পিরhার*েপ েদিখেত পায় না।”

সূয> উদয় হবার আেগই আমরা Xাথ>না এবং ধ9ানারাধনার জন9 XVত হেয় যাই। িবেশষ কের এ সময়িটর জন9 
বাহা’উeাf্ অেনকBেলা সুJর সুJর Xাথ>না Xকাশ কের েগেছন। সূেয>াদেয়র িকছু আেগই আমরা Xাতঃকালীন আহার 
সমাধা কের েফিল। সূেয>াদয় েথেক সূয>াV পয>W আমরা আহার করেবা না। অন9ান9 সমেয়র েচেয় এই উপবােসর সমেয় 
বাহা’উeাf্’র Xিত আমােদর েXম আেরা েবেড় যায়, আমরা বুঝেত পাির এবং আমােদর মেন পেড় েয, তাঁর েXেমর 
জন9ই আমােদর এই উপবাস পালন। সূয>ােVর পর আমরা উপবাস ভl কির। উপবাস ভেlর আেগ ও পের আমরা Xাথ>না 
িনেবদন কির। উপবাসকােলর জন9 ‘বাহা’উeাf্’ অসংখ9 Xাথ>না Xকাশ করেলও আমরা পিরm বাহা’ই �ে�র েয-েকােনা 
Xাথ>না পাঠ করেত পাির, এ Hাধীনতা আমােদর েদওয়া হেয়েছ। যােহাক, আমােদর িXয়তম পাঠকেদর সুিবধার জন9 আমরা 
এখােন একিট Xাথ>নার উেeখ করলাম, এ Xাথ>নািট উপবাসকােল পাঠ করা েযেত পাের-

েহ &ভু, আমার ঈkর, েতামার gবগােন চতু=িদক মুখিরত হউক। এই ৈদব &কােশর সাহােয1ই যাহা ,ারা অYকার 
আেলােক পিরণত হইয়ােছ, যুেগ যুেগ ধেম=র পুনঃব1বmাপনা হইয়ােছ, িলিপবf ঐশী-বাণী &কািশত হইয়ােছ এবং 
বাgব কম=জীবেনর িবgৃতoমপN আববরণমুi হইয়ােছ- আিম অনুনয় কিরেতিছ েয, আমার এবং আমার সহচরেদর 
উপর তাহাই আিদp কর, যাহা েতামার সেব=াৎকৃp &ভাব েগৗরব-রােজ1 আমােদর উrীত হইেত সাহায1 কিরেব এবং 
েসই সমg সংশেয়র কলs হইেত মুi কিরেব, যাহা সিtuিচcগণেক েতামার একেUর ছNছায়ায় &েবশ কিরেত 
বাধা &দান কিরয়ােছ। 

েহ আমার &ভু, আিমই েতামার েসই েসবক, েয েতামার কTণার রvু দৃঢ়ভােব ধারণ কিরয়া রিহয়ােছ- েতামার 
অনুকVার আঁচল আঁকড়াইয়া ধিরয়ােছ। আমার এবং আমার ি&য়জেনর জন1 ইহেলাক ও পরেলােকর মIলময় সমg িকছুর 
ব1বmা কর। অতঃপর তাহািদগেক সৃp জগেত েতামার অিত ি&য় ভiগেণর জন1 িনধ=ািরত Sy উপহার &দান কর। 
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েহ আমার !ভু, এই িদবস*িলেত তুিম েতামার েসবকেদর উপবাস পালেনর আেদশ কিরয়াছ। েস !কৃতই অিত 
েসৗভাগ;শালী েয স>ূণA িনBা সহকাের উপবাস পালন কিরয়ােছ এবং েতামা ব;তীত অন; সমD িকছু হইেত িনরাসE 
হইয়ােছ। েহ !ভু, আমােক এবং তাহািদগেক েতামার আFা পালন কিরেত, েতামার িনয়মপেGর আেদশানুHপ চিলেত 
সাহায; কর। সত;ই ইJামেতা কাযA কিরেত তুিম সমথA। েতামা ব;তীত অন; েকান ঈMর নাই, তুিম সবAF, সবA 
বুিNমান, েহ সবA েলাকOামী। েতামার সািবAক Dিত হউক।  - বাহা’উQাR্

বাহা’ই বষ�প"ীর েশষ িদনিট পয�, এই উপবাসকালিট চেল। ২১েশ মাচ�, নব বেষ�র িদনিটেত এই উপবাস সমা: হয়- 

বাহা’ইরা এই িদনিটেত নববষ� উৎসব উ= যাপন কের।

কমAই উপাসনা

বাহা’উ>া?্’র িবধান অনুসাের সকলেকই কাজ করেত হয়। িভFা করা বা অলসতা মহাপাপ, বাহা’ই ধেম� িভFা করা 
এবং অলসতার Hিত িনেষধাIা আেরাপ করা হেয়েছ। Lগ�ীয় ধেম� বাধNতামূলকভােব সকলেকই কাজ করেত হয় এবং 
পিৃথবীেত মানব-েসবার মেনাভাব িনেয় এই কম� সSাদন করেল বাহা’ইেদর পেF েসই কম� উপাসনার তুলN হয়। বাহা’উ>া?্ 
বেলেছন-

 

“অপিরহাযAHেপ েতামািদগেকই িশT, বািণজ; ইত;ািদ েকানও একিট বৃিX Yহণ কিরেত হইেব। আমরা েতামািদেগর 
জন; এই সকল বৃিXেক েসই মহাসত; এক ঈMরেক উপাসনার সিহত একইHেপ গণ; কিরয়ািছ। েহ মানববৃZ, ঈMরর 
ক[ণা এবং তাঁহার আশীবAাদেক িচ]া কর, অতঃপর !ভােত-স_;ায় তাঁহােক ধন;বাদ Fাপন কর।”

আবুল-বাহা এ সSেক� পিরUারVেপ বুিঝেয়েছন-

“বাহা’ই ধেমA কলা, িবFান ও অন;ান; িশTকলােক !ভুর উপাসনা িহেসেব গণ; করা হয়। েয-ব;িE এক টুকরা 
িলিখবার কাগজও দbতার সিহত, !Fােনর সিহত ও মেনােযােগর cারা পিরপূণAভােব সুZর কিরয়া ৈতয়ার কের, 
েস-ব;িE কেমAর িভতর িদয়াই !ভুর উপাসনা কিরয়া থােক। সংেbেপ বিলেত েগেল, যিদ সমD !েচeা এবং উদ;ম 
মানব fদয় হইেত উৎসািরত হয়, যিদ ইহা উh িচ]া cারা পিরচািলত হয় এবং মানবতার েসবাই যিদ একমাG কাম; 
হয়, তেব তাহাই উপাসনা। মানবতার েসবা এবং মানুেষর !েয়াজন িমটােনাই উপাসনা। েসবাই !াথAনা।

কমAই উপাসনা! েসবাই !াথAনা! ইহাই হেJ এক অপূবA িবধান!”

Hভুর উপাসনার ইXা হেল তাঁেক আনিZতিচে[ এবং পিরপুণ� িব]ােসর সােথ উপাসনা করেত হেব। বাহা’ইরা িব]াস 
কের- েযই কৃষক িনেজর জনN এবং অেনNর ম^েলর জনN জিম চাষ করেছ, েসই কৃষক Hভুর উপাসনা করেছ। েযই 
ছুেতার অেনNর বাড়ীর দরজািট ৈতরী করেছ িকংবা েযই দিজ� তার দFতা এবং িনপুণতার সে^ অেনNর আনZবধ�েনর জনN 
সুZর পিরেXদ ৈতরী করেছ, েস-ই সৃিaকত�ার উপাসনা করেছ।

সুতরাং আমরা েদখেত পাই েয, বাহা’উ>া?্র আশীব�ােদ Hিতিট কৃিষেFcই সৃিaকত�ার মিZর হেয় উঠেত পাের, Hিতিট 
কারখানাই উপাসনা-গৃহ হেয় উঠেত পাের। েসেহতু, যত কিঠন কাজই েহাক না েকন, বাহা’ই মােcই েসই কাজ আনেZর 
সে^ সSাদন কের, কারণ েস জােন তার কােজর েভতর িদেয়ই েস সৃিaকত�ার উপাসনা করেছ। েয আনZ, িব]াস এবং 
সততার সে^ বাহা’ইগণ Hাথ�না িনেবদন কের, একইভােব েস তার কম�ও সSাদন কের থােক।

েয সfNাসী পব�ত gহায় িকংবা গভীর জ^েল বাস কের েস সব�Hকার কৃ"ছ" সাধেন Hiত থােক, কারণ েস মেন কের 
েয, এভােবই Hভুর উপাসনা করেছ। বাহা’উ>া?্ বেলেছন, সfNাসীবােদর ও িভুবােদর যুগ চেল েগেছ। েসেহতু িতিন এ Hথার 
পিরবেত� সব�Hকার কম�েকই Hভুর উপাসনার সে^ সমান কের িদেয়েছন। আমরা যিদ কম�েক Hাথ�না বেল মেন কির এবং 
পিরপূণ� ভিj সহকাের কম� সSাদন কির, তেব কম� কখনও আমােদর কােছ কাি,কর হেত পাের না। পিৃথবীেক ঘৃণা কের 
একাকী জীবন যাপনেক আমােদর ধেম� Hশংসনীয় কাজ বেল মেন করা হয় না। েসজনN বাহা’ইেদর েভতর িভFু বা সfNাসী 
বেল িকছু েনই।
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বাহা’উ�া�্’ বেলেছন-
“েহ পৃিথবীর মানববৃ'! একক জীবন িকংবা -চ/ িনয়মানুবিত3তা সৃি5কত3ার অনুেমাদন সােপ নেহ। উপলিব -া= 
এবং >ানী ব?ি@র উিচত হইল এমন িবষেয়র -িত দৃি5পাত করা, যাহার ফেল আনে'র উেGক হয় এবং সব3H 
সুরিভত হইয়া উেঠ। েয সকল অভ?াস কুসংKােরর কিটেদশ হইেত জাত হইয়া এবং কNনার গভ3 হইেত বািহর 
হইয়া -চািরত হয়, ওইেসেবর -িত আকৃ5 হওয়াটা >ানী ব?ি@র উপযু@ নেহ। অতীেতর এবং পরবত3ীকােলর িকছু 
সংখ?ক মানব পব3ত Sহায় বাস কিরত এবং অেন?রা রািHকােল সমািধSিলেত পুনঃ পুনঃ যাওয়া-আসা কিরত। বল, 
েশািষত ব?ি@র উপেদশ Wবণ কর। যাহা সংYহ কিরয়াছ, তাহা পিরত?াগ কর এবং িবZাসভাজন উপেদ5ার আেদশ 
পালন কর। যাহা েতামািদেগর জন? সৃ5 হইয়ােছ, উহা হইেত িনেজেক বি[ত কিরও না।” 

এেসা, আমােদর কৃিষে2ে3 এবং কারখানায় আমরা ঈ8েরর উপাসনা কির। এেসা, আমােদর অব<াহত ৈচতন<ময় কম@ 
Aারা পরম Bভুর Bশংসাঘ@< িনেবদন কির। এেসা, মানবতার েসবার েভতর িদেয় আমােদর সৃজনকত@ােক পিরপূণ@ িব8ােসর 
সেK Bাথ@না জানাই। এেসা, বত@মান যুেগর ঈ8েরর িবধানিট Rরণ কির।

“আলস? এবং Wমিবমুখ হইয়া েতামািদেগর সময় ন5 কিরও না। এমন কেম3 িনয@ু হও, যাহা ]ারা েতামািদেগর 
আপন িহত হয় এবং েতামা ব?তীত অন?িদেগরও িহতসাধন হয়। >ানসূয3 এবং ৈদববাণী েয-িদগে` উদয় হয় এবং 
উaল হইয়া উেঠ, েসই িদগে`র অনুশাসন- িলিপেত েতামািদেগর জন? এই আেদশ িলিপবb কিরয়ািছ। েয বিসয়া 
বিসয়া িভcা কের েস ব?ি@ পরম -ভুর সdুেখ পরম ঘৃিণত। েতামরা জাগিতক সfেলর বাgেক শ@ভােব আকেড় 
ধেরা এবং সৃি5কত3ার উপর িনভ3র কেরা, িযিন সকল উপােয়র েযাগানদাতা। েয আiা িনেজেক িশN ও বািণেজ? 
িনযু@ রািখয়ােছ েস সৃি5কত3ার সdুেখ উপাসনা কিরেতেছ বিলয়া গণ? হইেব। -কৃতই ইহা তাঁহার মহান এবং 
অেশষ কkণা ব?িতেরেক অন? িকছুই নেহ!”

ঐZিরক ধেম3র িশcাদান 
বাহা’ইেদর কত@ব< িক? যিদ েকউ আমােদর এ BT কেরন, তখন আমরা জবাব িদই, বাহা’ইেদর কত@ব< হেলা ঃ (১) 

ধম@ানুশীলন; (২) ইহার িশ2াভ<াস এবং (৩) ইহার বাণী Bচার। বাহা’উ�া�্ বেলেছন-

“ঈZর -িতিট আiােকই এমনভােব সৃি5 কিরয়ােছন েয, তাহারা আপিরহায3ভােবই িনেজর েযাগ?তানুসাের তাঁহার 
কায3 কিরয়া যাইেব।”

]গ@ীয় কােয@র িশ2া আমােদর কােছ এত Bেয়াজনীয় েকন? 

েকােনা েলাক যখন ভয়^র অসুেখ ভুগেত থােক এবং েসই সময় যিদ এমন একটা ওষুধ পায়, যার Aারা সেK 
সেKই তার সম` েরাগ-যaণা িনমূ@ল হেয় যায়, তখন েস িক কের? ওষুধিট েস িনbয়ই মহাযেc তুেল রােখ। িকd েস 
যিদ েদেখ, তারই এক বeু েসই একই েরাগ যaণায় কf পােg, তখন েস ওষুধিটেক িক কের? েস কী তখন ]াথ@পেরর 
মেতা ওষুধিট লুিকেয় রােখ? বeুেক েরাগ-যaণায় কf েপেত েদয়? বeু িনbয় তা কের না। সুh বeুিট তার অসুh 
বeুিটর জন< আনেiর সেK েসই ওষুধিট িনেয় তােক েদয় এবং তােক িনভ@য় হেত বেল। কারণ ওষুধিট Bেয়াগ করার 
সেK সেKই তার যaণার উপশম হেব, ওষুধিট েস িনেজই পরী2া কের েদেখেছ। 

বাহা’উ�া�্ হেলন েসই “সব@jানী িচিকৎসক” এবং িতিন আমােদর জন< এমন এক অপূব@ ওষুধ এেনেছন, েযিট 
আমােদর সব@েরাগ িনরাময় করেব। ঘৃণা, কুসংlার, হতাশা, অৈনক< হেg েরাগ]nপ যা পিৃথবীর মানুষেক oংস করেছ। 
Bকৃত বাহা’ই, েয এ েরাগ-যaণা েথেক মুিp লাভ কেরেছ এবং ওষুধিটেক জােন- েস েকমন কের অেন<র েরাগ- যaণার 
সময় মুখ ঘুিরেয় রাখেব? সৃিfকত@ার কাছ েথেক েস েয-িশ2ালাভ কেরেছ, েস িশ2ােক িনbয়ই তার চতুপাে8@র পীিড়ত 
rাতৃসম মানুেষর মেধ< ভাগাভািগ করেব।

সৃিfকত@ার বাণী Bচার করার জন< এবং িশ2াদান করার জন< বাহা’ই ধেম@ েকােনা িবেশষ েsণীর মানুষ েনই। েসেহতু 
ধম@ কােয@ মানুষেক পিরচালনার দািয়t Bিতিট ধম@ িব8াসীর ওপর ন<` হেয়েছ।
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সৃি�কত ার বাণী মানুেষর কােছ েপ/েছ িদেয় আমােদর কী লাভ হয়? আমরা েসনাদল গঠেনর েচ�া করিছ না। :গ ীয় বাণী 
িশ<া িদেয় আমরা েকােনা রকম জাগিতক :াথ  স@েয়র আশা কির না। অেনBর Cিত আমােদর ভােলাবাসা আেছ বেলই 
আমরা ধম  িশ<া িদেত চাই। কারণ বত মান যুেগর জনB ঈHর আমােদর েয মহান আশীব াদ দান কেরেছন, েসই আশীব াদ 
েথেক আমরা তােদর বি@ত করেত চাই না। আমােদর িশ<াসমূহেক আমরা েজার কের অেনBর ঘােড় চািপেয় িদেত চাই না। 
আমরা তােদর সেM তক যুN OP করেত চাই না। আমােদর িশ<া তারা Qহণ না করেলও আমরা তােদর ভােলাবাসেবা। 
তারা ভুল করেছ িকংবা আমরা িঠক করিছ, েস-কথাও আমরা কাউেক বিল না। বাহা’উVাW্’র মাধBেম পরম Cভু আমােদর 
যা দান কেরেছন, আমরা েকবলমাY েসটােকই সকেলর সামেন উপ[াপন কির। Qহণ করা না করা তােদর ওপর। বাহা’ই ধম  
Qহেণর ওপর আমােদর মানুষেক ভােলাবাসা িনভ র কের না। বাহা’উVাW্ আমােদর এভােব কাজ করেত আেদশ কেরেছন -

“কাহারও �িত অিভশাপ বাক( বা ঘৃণা �েয়াগ /ারা েতামার িজ3ােক কুলিষত কিরও না এবং যাহা দশ<েনর উপযু> 
নেহ, তাহা হইেত আপন চCুেক রCা কিরও। �কাশ কর, যাহা তুিম ধারণ কিরয়াছ (তাহা হইল সত()। তাহা 
Jীকৃত হইেলও িনিদ<L বM লাভ হইেব। Jীকৃত না হইেল, অJীকারকারীর সিহত বচসা বৃথা। তাহােক তাহার িনকট 
সমপ<ণ কিরয়া ঈQেরর িদেক, রCাকারীর িদেক, সেব<সব<া সRার িদেক অSসর হও। েকানও �কার িবেTাহ বা 
েগালেযােগই দুঃেখর কারণ হইও না। আশা করা হয় েয, েস ৈদবাশীব<াদ বৃCিটর ছায়াতেল লািলত-পািলত হইেব, 
েতামরা �ভুর আিদL কম< কিরয়া যাও। েতামরা সকেলই একই বৃেCর পYJZপ, একই সাগেরর জলিব[ুসম।”

বাহা’উVাW্ আশা কেরন েয, আমরা অপরেক িশ<া েদবার আেগ েযন িনেজেদর িশি<ত কের তুিল। অথ াৎ তাঁর 
িশ<া_েলােক আেগ আমােদর ভােলাভােব জানা দরকার এবং অনBরা এই িশ<া Qহণ করেব এ আশা করার আেগ েসই 
িশ<া_েলােক আমােদর বBি`গত জীবেনই চচ া করা উিচত। বাহা’উVাW্’র কথায় জানা যায়-

“বাহা’র জনগণ \ােনর /ারা �ভুর েসবা কিরেব, জীবন /ারা অন(েদর িশCা িদেব এবং তাহােদর কেম<র িভতর িদয়া 
�ভুর আেলাক িব]ুিরত হইেব। বাক( অেপCা কম< সত(ই অিধক শি>শালী।”

“িশCক /ারা উ^ািরত িশCা-বােক(র ফলাফল তাহার িব`a উেbশ( এবং তাহার পাথ<েক(র উপর িনভ<র বােক(র 
ফলাফল তাহার িব`a উেbশ( এবং তাহার িনরাস>তার উপর িনভ<র কের। েকহ েকহ বােক(ই সcL থােক, কম< 
এবং জীবেনর িনভ<রতার /ারাই বােক(র সত(তা �মািণত হয়। কম< /ারাই মানুেষর েCY িনধ<ািরত হয়। েয-কd হইেত 
�ভুর ই]ায় তাঁহার বাণী উ^ািরত হইয়ােছ, এবং ফলক-িলিপেত যাহা িলিপবa রিহয়ােছ, বাক(ও েসই অনুসাের 
উ^ািরত হইেব।”

“ধম< িশCাদােনর মূল িভিR িহসােব: েতামরা েজেন রাখ েয, বাত<া �দােনর সফলতা েকবলমাY ভােলা কম< ও 
আধ(ািhক ৈবিশL(াবলীর মাধ(েমই অিজ<ত হেত পাের, এZপ অবiায় িশCাদানকারীর মুখিনঃসৃত কথামালা কাঁেচর ন(ায় 
J] হেয় থােক এবং তার মুখমjেল সুখ এর েজ(ািত �িতফিলত হয়। িশCেকর কথামালা তার কম< /ারা সত(ািয়ত 
হওয়া অত(াবশ(ক। ইহাই হইেতেছ েসই দশা েয অবiায় ঈQেরর সুিমL সুগk এবং তাঁর ধেম< িবQl ব(ি>র mণাবলী 
চতুিদ<েক ছিড়েয় পেড়।”

“েতামার �িতপালক যখন েতামােক এই অবiা অজ<েন সCম কেরেছন, তখন তুিম িনিoত হও েয িতিন েতামােক 
সেত(র বাণী /ারা অনু�ািণত করেবন এবং পিবY আhার িনQাস এর মাধ(েম কথা বলার সামথ<( �দান করেবন।”

আমরা এক পরম সুেযাগ লাভ কেরিছ, কারণ আমােদর েভতর িদেয়ই মানুেষর কােছ আশীব াদ েপ/েছ িদেত েপেরিছ, 
তােদর আধBািaক অQগিতর উৎস:bপ হেয়িছ। আধBািaক জগেত মানুষেক তােদর জীবেনর উেcশB বুিঝেয় েদওয়া এবং 
তােদরেক িবHজনীন ধেম  একেY িমিলত করার েচেয় মূলBবান আর িকছুই েনই। আবুল-বাহা বেলেছন েয, বাহা’ই মােYই 
Cিত বছর অfতঃপে< একজন মানুষেকও বাহা’উVাW্’র ধেম র িদেক পিরচািলত করার েচ�া চালােনা উিচত। আমােদর 
বত মান িবদBািশ<ার উপর বাহা’উVাW্’র ধম িশ<া আিhত নেহ। আবুল-বাহা বেলেছন েয, িলখেত-পড়েত না জানেলও 
মানুষ তার কীিত  এবং কেম র েভতর িদেয় Cমাণ কের েয, েস মানবজািতর Cকৃত েসবক। আমরা যিদ Cকৃত 
বাহা’ই-জীবন অনুসরণ কির, তেব মানুষ িনেজরাই েদখেত পােব আমােদর পাথ কB, কারণ বত মান যুেগ Cভুর িশ<া jারা 
আমােদর জীবনযাYা িনব াহ করিছ আমরা।
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আবুল-বাহা-িলিখত এ ফলকিলিপেত ধম, িশ/ার মাধ1েম আমােদর আশীব,াদ লােভর 567িট পির9ারভােব বুঝেত 
পাির-

“ইহা পির!ার"েপ $াত আেছ েয, যাহারা *গ-ীয় বাণী 2চার কিরেব, অদৃশ9 ৈদব সাহায9 তাহারা লাভ কিরেব। বাণী 
2চাের অবেহলা হইেল েসই ৈদব সাহায9 স?ূণ-"েপ িবিAB হইয়া যাইেব; কারণ *গ-ীয় বাণী 2চাের িনযুF না হইেল 
সৃিGকত-ার বHুগণ েসই ৈদব সাহায9 লাভ কিরেব না। সকল অবIার িভতর িদয়াই 2$ানসহ বাণী 2চার কিরেত হইেব। 
... আKাসমূহেক িশMা িদবার জন9 সকল বHুেক িনযুF হইেত হইেব এবং আধ9ািKক আনR এবং েসৗরভ লাভ 
কিরবার জন9 পৃিথবীর উপায়*"প হইয়া সাহায9 কিরেত হইেব। উদাহরণ*"প যিদ 2েত9ক ধম-িবVাসী বHুেক 
অবেহিলত আKাগেণর সিহত বHুWপূণ- স?ক- Iাপন কিরেত হয়, তাহািদেগর সিহত সদাচারণ কিরেত হয়, তাহা 
হইেল তাহািদেগর সিহত যুF থািকয়া, দয়াবান Xদয় লইয়া বসবাস কিরেত হইেব এবং েসই সময় সদাচারণ এবং 
ৈনিতক ব9বহার Yারা ৈদব িশMার পেথ পিরচালনা কিরেত হইেব যাহােত তাহারা *গ-ীয় উপেদশ এবং িশMা লাভ 
কিরেত পাের, এই"েপই িনিZতভােব েসই অবেহিলত ব9িFর উBিত হইেব, তাহার অ$তা $ােন "পা[িরত হইেব।”

মদ9জাতীয় পানীেয়র উপর িনেষধা$া

আমরা েদেখিছ মানুষেক তার িচ@ এবং আBার জন1 িকভােব পDর সেF পথৃক করা হেয়েছ। ঈLর চান েয, আমরা 
মনুষ1 জািত েযন আশীব,াদOPপ তাঁর এ মহান দান5েলােক যথাযথভােব যR কির। আমােদর িচ@ এবং আBােক যতদূর 
সTব সুU রাখার জন1 আমােদর Vাণপণ েচXা করা উিচত।

মদ1পােনর Zারা মানুেষর মন এতই িবষা\ হেয় যায় েয, মানুষ িনেজর ময,াদা ও মনুষ1ে7র কথা ভুেল িগেয় ম@ 
অবUায় পDর পয,ােয় েনেম যায়। েসজন1ই, বাহা’উ`াa্ আমােদর েকােনা Vকার মদ1জাতীয় পানীয় ব1বহার করেত িনেষধ 
কেরেছন।

এমন অেনক বাহা’ই আেছ, যারা বাহা’ই ধম, cহেণর আেগ িনয়িমত মদ1পান করেতা। িকd বাহা’উ`াa্’েক তারা 
ঈLরর অবতার বেল Oীকার েনবার পর, তাঁর Vিত তােদর েVম ও বাধ1তা Vমাণ করার জন1 এ /িতকর অভ1াস 
পিরত1াগ কেরেছ। এ অভ1ােসর Zারা তারা েকবলমাe আিথ,ক, ৈদিহক এবং আধ1ািতক /িত ছাড়া িকছুই লাভ কেরিন। 
আজ তারা আনh পাবার জন1 িকংবা ৈদিহক যiণা এবং সমস1া ভুেল থাকার জন1 মদ1 পান করার Vেয়াজন েবাধ কের 
না- আজ তারা বাহা’উ`াa্’র িশ/ার মাধ1েম জীবন জল পান করেছ।

পিৃথবীেত এমন অেনক আিদবাসী আেছ, যােদর উৎসব ও অনুkােন Vথা িহেসেব মদ1জাতীয় পানীয় িবতরণ করা হয়। 
বাহা’ই ধম, cহণ করার পর এখন তারা েস সব উৎসব- অনুkােন মদ1জাতীয় পানীেয়র বদেল সুOাদু ফেলর রস িবতরণ 
কের, এেত মদ1জাতীয় পানীেয়র মেতা /িতকারক িকছু েনই।

বাহা’ই ধেম, েয েকবল মদ1জাতীয় পানীেয়র ওপর িনেষধাlা আেরাপ করা আেছ, তাই নয়- আিফেমর মেতা সকল 
Vকার মাদকmব1, যা নািক মনেক এবং েদহেক িবষা\ কের েতােল, েসই ধরেনর সব,েnণীর মদ1কmব1 েসবেনর ওপরও 
িনেষধাlা আেরািপত হেয়েছ।

পিব] িদবস পালন

সারা বছেরর েভতর ন’িট পিবe িদন আেছ, েয-িদন5েলােত বাহা’ইরা েকােনা কাজ করেব না। এই িদন5েলােক 
আলাদা কের েনওয়া হেয়েছ, কারণ এই িদন5েলােত বাহা’ই ধেম,র কতক5েলা িবেশষ 567পূণ, ঘটনা ঘেটিছল েসেহতু 
এই িদন5েলােক অন1ান1 সাধারণ িদেনর মেতা ব1বহার করা হয় না। নয় িদেনর েভতর সাতিদন হেলা পিবe মেহাৎসেবর 
িদন এবং বাকী দু’িট িদন হেলা- মহান বা’েব’র শহীদ-িদবস এবং বাহা’উ`াa্’র Oগ,ােরাহন িদবস।

Vথম উৎসেবর িদনিটেক নববষ, বলা হয়, এই িদনিটেত উপবাসকালিট সমাp হয় এবং নববেষ,র সূচনা হয়।
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িরজওয়ান উৎসব উপলে) পরবত+ী িতনিদনেক পিব/ িদবস বেল ধরা হয়। এিট হেলা বাগদােদ বাহা’উ6া7্’র েঘাষণা 
উপলে) বাৎসিরক উৎসেবর িদন। =াদশ িদবসকাল আমরা এই িদবসBেলােক “িরজওয়ান” িদবস বেল থািক, কারণ 
কEটািFেনাG ল চেল যাবার আেগ বাহা’উ6া7্ ‘িরজওয়ান’ নােম একিট অপূব+ সুMর ফুেলর বাগােন অবOান কেরিছেলন, 
এখােনই তাঁর বSুরা এবং সহগামীরা েশষবােরর মেতা তাঁর সেU েদখা করেত আসেতন। বাহা’উ6া7্’েক েসই সময় বাগদাদ 
েথেক িনব+াসেন পাঠােনা হিWল, এই সময় বাহা’উ6া7্’র অনুগামীরা এবং শত শত েলাক, যারা তাঁেক XYা এবং ভি[ 
করেতা- তােদর \দয়Bেলা িবরহ-েবদনায় েশাকাত+ হেয় উেঠিছল। িক^ েবদনা-ভারা_া` \দয়Bেলা শীaই অন` আনেM 
ভের েগল, কারণ ‘িরজওয়ান’ উদbােন বাহা’উ6া7্ সকেলর কােছ পিরcারভােব েঘাষণা করেলন েয, িতিনই হেলন েসইজন, 
যাঁর কথা পূব+বত+ী সকল অবতারগণ ভিবষb=াণী কের িগেয়েছন; িতিনই হেলন েসইজন, যাঁর জনb আশীব+াদ ধনb ‘বা’ব তাঁর 
অমূলb জীবন দান কের েগেছন। েসই অপূব+ =াদশ িদবেসর eরেণ আমরা fিত বছর ‘িরজওয়ান’ উৎসব পালন কির এবং 
এই বােরািট িদেনর মেধb fথম িদনিট, নবম িদনিট এবং =াদশ িদনিটেক আমরা পিব/ িদবস বেল গণb কির এবং এই 
িতনিদন েকােনা কাজ কির না।

এরপর ‘বা’েব’র েঘাষনা-িদবসিটেকও আমরা বািষ+ক উৎসব িহেসেব পালন কির, এই িদনিটেত িসরােজ ‘বা’ব সব+fথম 
তাঁর gগ+ীয় কায+ােদেশর কথা েমা6া hেসনেক বেলিছেলন।

আমােদর মেহাৎসেবর ষi এবং সjম িদন দু’িট হেলা ‘বা’ব এবং ‘বাহা’উ6া7্’র জk িদবস।

এই হেলা পিব/ িদনBেলা ঃ

১। ২১েশ মাচ+ নববেষ+র মেহাৎসব।

২। ২১েশ এিfল ‘িরজওয়ান’ উৎসেবর fথম িদবস।
  ১৮৬৩ সােলর উ[ িদেন অপরাr ৩ ঘিটকায়  ‘বাহা’উ6া7্্’র  েঘাষণা।

৩। ২৯েশ এিfল ‘িরজওয়ান’ উৎসেবর নবম িদবস।

৪। ২রা েম ‘িরজওয়ান’ উৎসেবর =াদশ িদবস।

৫। ২৩েশ েম ‘বা’েব’র েঘাষণা। ১৮৪৪ সােলর ২২েশ েম সূয+ােvর দু’ঘFা   ১১ িমিনট পের।

৬। ২৯েশ েম ‘বাহা’উ6া7্্র’ gগ+ােরাহণ। ১৮৯২ সােল েশষ রাত ৩টায়।

৭। ৯ই জুলাই ‘বা’েব’র শহীদ িদবেস। ১৮৫০ সােল ি=-fহের। 

৮। ২০েশ অেyাবর ‘বা’েব’র জkিদন। ১৮১৯ সােল।

৯। ১২ই নেভzর ‘বাহা’উ6া7্র’ জkিদন। ১৮১৭ সােল।

বাহা’ইেদর কােছ সূয+ােvই িদেনর সমািj হয় এবং আর একিট িদেনর {| হয়। েসেহতু, fিতিট পিব/ িদেনর {| হয় 
িবগত িদেনর সূয+ােvর সময় েথেক। েযমন, ২২েশ েম সূয+ােvর দু’ঘFা এগােরা িমিনট পের ‘বা’েব’র েঘাষনা িদবসিট, ২৩েশ েম 
সূয+ােv সমাj হেW। ‘বাহা’উ6া7্’র gগ+ােরাহেণর িদবসিট {| হেW ২৮েশ েম সূয+ােvর পর এবং সমাj হেW ২৯েশ েম 
সূয+ােvর সেU সেU।

‘আবুল-বাহা’ এই পিব/ িদবসBেলােক অনbানb সাধারণ িদনBেলা হেত পথৃক কের েদখেত বেলেছন এবং িদনBেলােত 
এমন B|�পূণ+ কাজ করেত বেলেছন যােত আমরা ধেম+র অ�গিত এবং মানবতার েসবা করেত পাির। এই িদনBেলােত 
আমরা বাহা’ই েক�, িকংবা বাহা’ই িশ)ার �াশ অথবা িবদbালয় এবং হাসপাতাল fিতiা কির, অবশb িবিভ� সমাজ আপন 
আপন সামথ+bের fেয়াজন অনুসাের এBেলা fিতiা কের। এই িদনBেলােত আমরা বbি[গতভােব িOর করেত পাির েয, 
আমােদর বbি[-জীবেন আমরা িকভােব ভােলা বাহা’ই হেয় উঠেত পাির এবং বাহা’ই সমােজর উৎকৃ� সদসb িহেসেব 
পিরগিণত হেত পাির। েসেহতু, ‘আবুল-বাহা’র িনেদশ+ অনুসাের সুখাদb আহার করা এবং আনেMর েভতর িদেয় িদবস পালন 
করা- মেহাৎসেবর অU হেলও আমােদর পে) েকবল আহার-আনেMর মধb িদেয় এই িদবস পালেনর উে�শb নয়।
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‘বা’েব’র শহীদ িদবস িকংবা ‘বাহা’উ(া)্র’ +গ-ােরাহণ িদবস0েলােত +াভািবকভােব েবদনােবাধ হেলও আমরা বেস 
বেস দুঃখ <কাশ কির না, কারণ আমরা জািন েয, +গ-ীয় অবতারগেণর <িত আমােদর ভিB <দশ-েনর একমাD 
উপায় হেলা, তাঁরা েয-কেম-র জনH জীবন ধারণ কেরিছেলন এবং জীবন িবসজ-ন িদেয়িছেলন, েস কেম- আJসমপ-ণ 
করা।

বাহা’ইরা এই পিবD িদবস0েলােত পরMেরর সেN িমিলত হবার জনH এবং িবেশষ <াথ-না িনেবদেনর জনH 
একিDত হয়। এই সেQলন0েলার যেথR 0ST আেছ, কারণ তােদর Uারাই সমােজর সদসHেদর েভতর ঐকH 
<িতিWত হয় এবং ঐকHবX বাহা’ইরা ৈদব আশীব-াদ লাভ কের। ‘আবুল-বাহা’ বেলেছন ঃ

“ঈ�েরর ই�ায় ি$রীকৃত হইয়ােছ েয, পরম 0ভুর ব4ুগণ এবং পরম ক9ণামেয়র েসিবকাগেণর মেধ< িদেন িদেন 
ঐক< এবং সুসাম@স<তা Aমাগত বৃিB পাইেব। এই উপলিব না হওয়া পযHI এই অব$ার উKিত হইেব না। 
এবং আধ<ািMক সেNলেনর মাধ<েমই 0কৃO উপােয় আমরা ঐক< এবং সুসাম@স<তা লাভ কিরয়া থািক। ইহা 
অত<I Q9RপূণH িবষয়, ইহা চুVেকর মেতা ৈদব অনুXহেক আকষHণ কিরয়া থােক।”

িববাহ

আমরা েদেখিছ, বাহা’ই ধেম- স[Hাস জীবন বেল িকছূ েনই। িবেয় বাহা’ই ধেম- একিট 0STপূণ- <িতWান। 
আকদাস নামক পিবD �ে� বাহা’উ(া)্ বেলেছন ঃ

“েহ মানববৃY, িববাহ ব4েন আবB হও, েতামািদেগর হইেত েয সৃিজত হইেব- েস আমার Qণগান কিরেব।”

‘আবুুল-বাহা’ বেলেছন ঃ

“বাহা’ই িববােহর অথH হেলা \ী এবং পু9েষর আিMক এবং ৈদিহক ঐক< সাধন, েসই]েপ তাহারা সৃিOকতHার 
সকল জগেত অনI ঐক< লাভ কিরেব এবং পর^েরর আধ<ািMক জীবেনর উKিত সাধন কিরেব। ইহাই বাহা’ই 
িববাহ-ব4ন।”

িকভােব বাহা’ই িবেয় অনুিWত হয়? বাহা’ই িবেয়র জনH িনে_াB িদক0েলা একা` <েয়াজনঃ 

১) েছেল এবং েমেয় পরMরেক িবেয় করেব বেল মত িদেত হেব। কাউেক কােরা সেN েজার কের িবেয় েদওয়া 
যােব না। 

২) বর এবং কেনর িপতা-মাতা যিদ েবঁেচ থােক তেব তােদর িনeয়ই এেদর িবেয়র জনH মত িদেত হেব। 

বাহা’উ(া)্ বেলেছন ঃ
“েযেহতু আমরা মানুেষর মােঝ বgুT এবং ঐকH সাধেনর ইhা কির, েসেহতু শDiতা এবং অসjাব দূর কিরবার 

জনH আমরা িপতা-মাতার মতামত <দানেক শত-াধীন কিরয়ািছ।”

<েয়াজনীয় সQিত পাওয়ার পর তারা আধHািJক পিরষদেক তােদর িবেয়র ইhা kাপন কের এবং িবেয়র তািরখ 
এবং সময় জািনেয় েদয়। কারণ তােদর িবেয়েত সাlী থাকার জনH পিরষদ িনেজর পl েথেক <িতিনিধ পাঠােত পাের।

তারপর কেয়কজেনর উপিnিতেত তারা দু’জেনই বাহা’উ(া)্ িলিখত-পরম পিবD �� েথেক িন_িলিখত 
পংিB0েলােক পাঠ করেব ঃ “আমরা সকেল 0কৃতই 0ভুর ই�া অনুসরণ কিরয়া চিলব।”

তখন কেন বলেব ঃ “আমরা সকেল 0কৃতই 0ভুর ই�া অনুসরণ কিরয়া চিলব।”

এই কথা0েলা উoারণ করার পর েছেল-েমেয় দু’জন +ামী এবং pীqেপ পিরগিণত হয় এবং তােদর িবেয়র 
তািরখিট আধHািJক পিরষেদর খাতায় েলখা হয়। আধHািJক পিরষদ না থাকেলও পাD ও পাDী কেয়কজন সাlীর 
উপিnিতেত তােদর সামেন পরMরেক িবেয় করেত পাের।
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আবুল-বাহা বেলেছন ঃ 

“বাহা’ই পিরণয় হইল দুই পে(র পিরপূণ* ঐক- ও পূণ* স0িত। তাহািদগেক পিরপূণ* মেনােযাগ 7দশ*ন কিরেত হইেব 
এবং পর;েরর চির= স>ে? অবিহত হইেত হইেব। দৃঢ় িনয়ম-নীিতর ব?েন তাহারা অনEকােলর জন- আবH হইেব 
এবং িচরIায়ী িমলন, ব?ুK, ঐক- এবং জীবনই তাহােদর কাম- হইেব।”

এই িশ*ার আেলােক িবেয় েকবলমা1 জাগিতক ব5 নয়, িবেয় আধ8াি9ক ঘটনাও বেট। আমােদর েছেল-েমেয়েদর 
িবেয়েত আমরা বািণজ8 কির না। আমরা তােদর পুনিমAলেন একি1ত কির। েকাথাও েকাথাও মানুেষর মােঝ এমন Eথা আেছ, 
েযখােন পা1ীপ* পা1প*েদর িকংবা পা1প* পা1ীপ*েদর উপেঢৗকন িদেত বাধ8 থােক। বাহা’ই িবেয়েত এমন েকােনা 
উপেঢৗকেনর বাধ8বাধকতা েনই।

বাহা’উMাN্ এবং আবুল-বাহা িবেয় অনুQােনর জন8 বR অিত সুTর EাথAনা Eকািশত কেরেছন, এই EাথAনাUেলা 
বাধ8তামূলক নয়, তেব িবেয়র সময় ইWা হেল এই EাথAনাUেলা পাঠ করা যায়।

িবেয় এবং অন8ান8 আনTানুQানUেলার মেতা সকল জািত এবং বেণAর মানুেষরাই পরYরেক িনেজেদর সামািজক 
সংZৃিত অনুসাের উৎসেবর মাধ8েম আনT উৎসব করেত পাের। এই EথাUেলা েযন সৃি]কতAার িশ*ানুসাের চিরে1র 
িব_`তা র*া এবং মানুেষর মহa র*ার ব8িতbম না হয়। বR সুTর সুTর cাম8 নৃত8 এবং cাম8 সংগীত আেছ, েযUেলা 
এই সিdিলত নব সংZৃিতেক ঐfযAময় কের তুলেব। বাহা’ইরা এই পূবAতন সংZৃিতেক উৎসািহত কের। েসেহতু মানুেষর 
অপূবA সুTর সাংZৃিতক অনুQানUেলা িবেয় এবং অন8ান8 উৎসব উপলে* পিরেবশন করা েযেত পাের।

েকউ হয়েতা Eg করেত পাের, েকােনা বাহা’ই অ-বাহা’ইেক িবেয় করেত পাের িক না? বাহা’ই েছেল বা েমেয় 
েয-েকােনা ধমAাবলiীেকই িবেয় করেত পাের। Eকৃতপে*, এ সjেকA বাহা’উMাN্র একিট আেদশ আমােদর কােছ আেছঃ

“আনL এবং সুরিভেত িবেভার হইয়া সকল ধেম*র সিহত ৈববািহক সPক* কিরেব; পব*তশীেষ* বSার েঘাষণানুসাের 
আপনােক 7দশ*ন কিরেব; এবং সকল কেম* সততা 7দশ*ন কিরেব। সততা এবং িবVWতার অনুগামীরা পৃিথবীর সব*= 
আনেL এবং েসৗরেভ িববাহ ব?েন আবH হও; কারণ পার;িরক েযাগােযাগ ঐক- ও িমলেনর অনুকূল এবং 
জাগিতক নীিত ও জাতীয় জীবেনর কারণ হইল এই ঐক- ও িমলন। যাহারা শZতা এবং ঘৃণা হইেত িনেজেক 
সরাইয়া লইয়ােছ এবং দয়া ও ক\ণার র]ুিটেক শS হােত ধিরেত পািরয়ােছ, তাহারাই আশীব*াদপুত।’’

েকােনা বাহা’ই যিদ েকােনা অ-বাহা’ইেক িবেয় করেত চায়, তেব েসই অ-বাহা’ই kী বা পুlষ তার জীবন-সmী বা 
সিmনীর কােছ এই কথািট পিরnার কের েনেব েয, তােক বাহা’ই িনয়ম অসুসাের িবেয়েত সdিত িদেত হেব। কারণ বাহা’ই 
মাে1ই ইWা কের েয, তার সmী বা সিmনী সরল অথচ গাoীযAপূণA বাহা’ই অনুQােন অংশcহণ কlক, আবার বাহা’ই kী 
বা পুlষেকও অপর পে*র ধমAানুসাের িবেয়র অনুQােন েযাগ েদবার জন8 E5ত থাকেত হেব।

বাহা’ই িববাহ হেলা আর একিট মানব-ঐেক8র  Eতীক। এ েথেক েবাঝা যায় েয, বাহা’ই ধমA েকােনা িবেশষ ধমA 
সpদায় বা দেলর জন8 নয়। এই নীিত সমc মাবনজািতর জন8।

সরকােরর 7িত আনুগত-

সমােজর *িত হেত পাের, এমন েকােনা কােজ আমােদর েযাগ িদেত বাহা’উMাN্ িনেষধ কেরেছন। অিন] এবং অসৎ 
কাযA েথেক আমােদর দূের সের থাকেত হেব। Eায় একশ বছর আেগ বাহা’উMাN্ এই মূল তaিটেক তাঁর েলখার মেধ8 েপশ 
কেরেছনঃ 

‘‘7িতিট েদেশ এবং সরকােরর অধীেন েযখােনই বাহা’ই সমাজ বসবাস কের, েসখােনই তাহারা সরকােরর 7িত সততা, 
িবVWতা এবং সত-বািদতার পরাকা`া 7দশ*ন কিরেব।”
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বাহা’ইরা সরকােরর #িত িব&াসী না হেল ধেম,র #িতও কখনই িব&াসী হেত পাের না। আবুল-বাহা বেলেছনঃ

“বাহা’ই েচতনার িনয&াস অনুসাের সরকােরর ,িত আনুগত/ হইল একা2 ,েয়াজনীয় আধ/াি7ক এবং 
সামািজক ত:। আমরা েয-েদেশ বাস কিরব, েসই েদেশর িবধান অনুসরণ কিরব এবং েসই সরকােরর মAল 
,াথ&না কিরব।... বাহা’ই মেনাভােবর সারাংশিট হইল অিধকতর সুFর সামািজক নীিত ,িতGার জন/ এবং 
অথ&ৈনিতক অবIার জন/ রাJ-সরকােরর আইন ও শাসনতেLর ,িত অনুগত হইেত হইেব।”

সরকােরর #িত আনুগত8েবাধ চিরে:র একিট অংশ, এই েবাধিটেক আমােদর মাঝখােন গেড় তুলেত হেব। েয-েকােনা 
িব&াসঘাতকতাই মহাপাপ। বাহা’উHাI্ বেলেছন ঃ

“পিবNতা এবং ন/ায়পরায়ণতাই েতামািদেগর সকল কম&েক মিহমািOত কPক। েহ মানববৃF, েতামািদেগর িজRােক 
সততার Sারা সুFর কর এবং আপন আ7ােক িবTােসর অলUাের ভূিষত কর। সাবধান েহ মানবগণ, কাহারও ,িত 
িবTাসঘাতকতা কিরও না। পরম ,ভুর সৃজনকুেলর িভতর তাহােদর অিছZ[প হও এবং তাঁহার মানবগেণর মেধ/ 
সৃি]কত&ার উদারতার িচ_Z[প হও।”

এই সKেক, আেরা একিট LMNপূণ, িবষয় এখােন উেHখ করা হেলা, েযিট  বাহা’ই মাে:ই পালন করা উিচত। 

আমােদর ধেম,র সেS রাজনীিতর েকােনা সংUব েনই এবং েকােনা বাI’াই রাজৈনিতক কােজর সেS যুW হেব 
না। এর Xারা আমরা রাজৈনিতক দেলর সেS যারা যুW, তােদর #িত িবেরাধী ভাবাপZ নই, িকংবা েকােনা িবেশষ 
রাজৈনিতক দেলর #িত আমােদর েকােনা ঈষ,া েনই। আমরা িব&াস কির েয, ঈ&র আমােদর জন8 এ\প একিট 
পিরক]না ি^র কেরেছন, যার Xারা আমরা আমােদর উদ8ম এবং _মতা সকল ৈদব িব&নীিত #িতaা করার জন8 
#েয়াগ করেত পারেবা। আমােদর কােছ এমন একিট bcার পিরক]না আেছ, যার েভতর বত,মান রাজৈনিতক 
দলLেলার সdুণLেলা িনিহত রেয়েছ এবং েদােষর পিরবেত, উeম Lেণর সমােবশ হেয়েছ।

ঈ&র আমােদর চলার জন8 একিট েসাজা পথ িদেয়েছন। এ পথিট ডােন-বাঁেয় অথবা পূব,-পিiম েকােনা 
িদেকই যায়িন। এই পথিট হেলা িবে&র সব,: সমj মানবতার জন8 ঐেক8র পথ, িবিভZ জািত, ধম, ও বেণ,র 
একতার পথ। এছাড়া, বাহা’উHাI্ িবে&র জন8 েয-নীিত #িতaা কেরেছন, েসিট ৈদবসূে: #াl; এবং এর #কৃিত, 
সুেযাগ-সুিবধা এবং মানুেষর ৈতরী মত-িবেরাধী আদশ,বাদ েথেক এর অব^া অবশ8ই িভZ ধরেনর।  

এমন আেরা একিট কারণ আেছ, েযিটর জন8 েকােনা বাহা’ই রাজৈনিতক আেoালেন েযাগ িদেত পাের না। 
ধম,-অিভভাবক েশৗগী এেফoী তাঁর একিট িচিঠেত এই িবষয় ব8াখ8া কেরেছন ঃ

“িবTব/াপী আমরা বাহা’ইগণ সকেলই এক; আমরা এক নব িবTনীিত সৃি]র েচ]া কিরেতিছ, ইহা ৈদবসূেN 
,াb। যিদ বাহা’ইরা সকেলই িবিভc রাজৈনিতক দেল যুd হইয়া যায়, যাহা আমােদর কম& হইেত সeূণ& 
িবপরীতমুখী, তাহা হইেল এই মহান কম& িক[েপ সec হইেব? তাহা হইেল আমােদর একতা েকাথায়? 
রাজনীিতর জন/ আমােদর িনেজেদর মেধ/ই িবেভদ আিসয়া যাইেব, ইহা হইল আমােদর উেhেশ/র িবেরাধী। 
Zভাবতই যিদ অিJয়াবাসী েকােনা বাহা’ইেক সৎ আদশ&সec েকােনা রাজৈনিতক দেল েযাগদােনর অনুমিত 
েদওয়া হয়, তেব জাপান, আেমিরকা িকংবা ভারতবেষ& বাহা’ইেদরও রাজৈনিতক সjদােয় েযাগ েদওয়ার 
অিধকার থািকেব, ফেল ওই েদশlেলার বাহা’ইরা হয়েতা এমন একিট দলভুd হইেব, েযিটর সেA অিmয়ান 
বাহা’ই রাজৈনিতক মতবাদ সeূণ&[েপ িবেরাধী। তখন ধেম&র একতা েকাথায় থািকেব? তখন রাজৈনিতক 
িবেরােধর জন/ দুইিট আধ/াি7ক সeেক& nাতা পরoেরর িবPেp কায& কিরেব (েযমন ইউেরােপর rী]ানগণ 
অসংখ/ nাতৃহ2ারক যুেp িলb রিহয়ােছ)। বাহা’ই-এর জন/ েদশ এবং পৃিথবীর সেব&াৎকৃ] েসবা হইল 
‘বাহা’উtাu্’র িবTনীিত ,িতGার জন/ কাজ কিরয়া যাওয়া, তাহাই সমw মানবতােক ধীের ধীের একিNত 
কিরেব এবং িবেxদকারী রাজৈনিতক নীিত ও ধম&ীয় নীিতlেলােক সরাইয়া িদেব।”
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েকমন কের বাহা’ই হওয়া যায়?

এ ��িট �ায়ই আমরা &নেত পাই, “আিম বাহা’ই হব িক কের? েয েকউ মেন কেরন েয, বাহা’ই ধম3 একিট সিমিত 
িবেশষ, েয সিমিতর কাজ হেলা সদস: সং<হ করা। একথা িঠক নয়। আবার েকউ েকউ মেন কেরন, ধম3ীয় েBেC 
বাহা’ইরা েলাকেদর নাম বদেল িদেয় নতুন নামকরণ করেত চায়। এ িচGাও িঠক নয়। 

বাহা’ই হেত হেল, এক সৃিJকত3ােক, এক ধেম3 এবং মানবতার একতায় �ত:য়বান হেত হেব; ধম3েক �গিত এবং 
অিবিNO বেল উপলিব করেত হেব এবং এ-কথা মেন-�ােণ িবRাস করেত হেব েয, ধম3 অৈনক: সাধন কের না, ধম3 ঐক: 
সাধন কের। এ ছাড়াও, পিৃথবীর অন: ধম3Wেলােকও ৈদবসূেC �াZ একক বেল িবRাস কের। বাহা’ইরা িবRাস কের েয, 
বাহা’উ[া\্ (ঈRেরর েজ:ািত) হেলন বত3মান যুেগর ঈRেরর অবতার। আমরা িবRাস কির েয, অতীত যুেগর অবতারগেণর 
মেতা বাহা’উ[া\্ বত3মান যুেগর জন: এক আনaময় ও ঐেক:র নবযুগ সৃিJর জন: অবতীণ3 হেয়েছন। বাহা’ই ধম3 <হণ 
করেল বাহা’উ[া\্’র ে�েম bদয় ভের ওেঠ। এই দৃঢ়তাই আমােদর বাহা’ই কের েতােল। বাহা’ই ধম3 <হেণর জন: েকােনা 
উৎসব, দীBা বা নাম পিরবত3েনর �েয়াজন হয় না। অথ3াৎ আমরা �ত:য় ছাড়া ধম3াGর হওয়ােক িবRাস কির না এবং 
�ত:য়বান হেল উৎসেবর �েয়াজন হয় না। আবুল-বাহা বেলেছন ঃ

বাহা’উ)া*্’র িশ.ানুসাের েয জীবন যাপন কের েস-ই বাহা’ই।”

বাহা’ই মােCই লB: হেলা মানুেষর েসবা করা এবং পিৃথবীেত ঐক: এবং আনa িবধান করা। বাহা’ইরা মানুেষর 
bদয়েক পিরবত3েনর জন: েচhা করেছ। iগ3ীয় বাণীর সাহায: ব:িতেরেক মানব-bদয় পিরবত3ন সjব নয়।

আবুল-বাহােক একবার িজkাসা করা হেয়িছল, বাহা’ই কােক বেল? িতিন উlর িদেয়িছেলন-

“বাহা’ই কথািটর সরল অথ: হইল সম; পৃিথবীেক ভােলাবাসা; সম; মানবতােক ভােলাবাসা এবং তাহার েসবা কিরবার 
েচDা করা; িবEশািF এবং িবEGাতৃেHর কায: কিরয়া যাওয়া।”

“যিদ েকােনা একজন বাJিবকপে. বাহা’ই িবEাসী হয় তাহেল তার কম: এবং কায:Kম অননL Mমাণ িহেসেব েদখা 
যােব। েসিটর জনL Mেয়াজন রেয়েছ মানবজািতর জনL েMম, সকেলর Mিত িবEJ থাকা, িবE মানবজািতর একতার 
Mিত একা;তা, জনেসবামূলক কায:Kেম, ঈEেরর ভােলাবাসার অিT Uারা উVলভােব MWিলত হওয়া, ঈEেরর Xান 
অজ:ন করা এবং উহা হেত হেব মানব কলLােণর জনL ফলদায়ক।”

আয়নািট পিরmার হেল আেলা �িতফিলত হয়। আয়নািট অপিরNO হেল িকছুই �িতফিলত হয় না। যিদ বাহা’ইরা 
অন:েদর ধম3 িশBা েদবার �েচhা কের, তা হেল ইহা oারা বাহা’ইরা অন:েদর আয়নাpপ bদয় েথেক কুসংqােরর ধূিলকণা, 
ঘৃণা এবং শsভাবেক পিরmার কের েদবার েচJাই কের। পিবC-bদেয়র মানুষWেলা যখন সেত:র সূেয3র সমীপবত3ী হয়, 
তখন তারা �চুর পিরমােণ আেলাক�াZ হয় এবং েসই আেলা অন:েদর ওপর �িতফিলত হয়।

আজেকর বu বাহা’ই বত3মান যুেগর জন: এক নতুন িশBার �েয়াজন অনুভব করেছ তােদর bদেয়; িকv েকমন কের 
তােদর bদেয়র অনুভূিতেক কােয3 পিরণত করা যােব, েস কথা তােদর জানা িছল না। তারা জানেতা না েয, এমন একিট 
ধম3 পিৃথবীেত আেছ, েয-ধম3িটর েভতর তােদর সমw �েয়াজনীয় উপাদানWেলা বত3মােন রেয়েছ। বাহা’ই ধেম3র কথা &নবার 
সেx সেxই এেক iগ3ীয় কেyর িনেদ3শ বেল তারা িবRাস করেলা, কারণ বাহা’উ[া\্’র কথা না জানেলও তারা তােদর 
bদেয়র েভতর সৃিJকত3ার কyzিন আেগই &নেত েপেয়িছল। এরাই হেলা পিরNO bদয় দপ3ণWেলা- েয-Wেলােক সেত:র  
সূয3রি{র সামেন |াপন করা হেয়েছ এবং েসই েজ:ািতম3য় �ভা �িতফিলত হেN। bদেয়র দপ3ণWেলােক পিরmার করা 
সে}ও অ~কারাNO হেয় থাকেব, যিদ তােক সূেয3র িদেক ঘুিরেয় না েদওয়া হয়।
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এ স�েক� দৃঢ় $ত&য় এবং সেত&র উপলিব হেলই েস বাহা’ই হেয় যায়। যাই েহাক, একিট ছাপােনা আেবদন প; 
আেছ, এই পে; বাহা’ইরা তােদর নাম, িঠকানা িলেখ েদয় এবং তারা েয বাহা’উ?া@্েক িবBাস কের- েসই কথা জািনেয় 
েদেশর জাতীয় আধ&ািHক পিরষেদর কােছ েসই আেবদন-প;িট পািঠেয় েদয়। এভােবই েস িবB বাহা’ই সমাজেক জািনেয় 
েদয় েয, েস বাহা’উ?া@্’র $িত আLাশীল। আেবদন-পে; MাNর করেলই েস বাহা’ই হেয় যায়। বাহা’ই হেলই েস মানুেষর 
েসবক হেয় যায়। েঘাষনা-পে; MাNর করার সেQ সেQই েস অQীকার কের েয, েস বত�মান যুেগর জন& ঈBেরর $দU 
িনয়মতেVর মাধ&েম মানবতার েসবা কের যােব। $িত েদেশর জাতীয় আধ&ািHক পিরষেদই এই েঘাষণাপ; পাওয়া যায় 
এবং েসই েদেশর বাহা’উ?া@্র’ $িত িবBাসীেদর MাNর করার জন& েদওয়া হয়। MাNিরত আেবদন-প;িটেক Lানীয় 
আধ&ািHক পিরষেদর মাধ&েম জাতীয় আধ&ািHক পিরষেদর কােছই েফরত পািঠেয় েদওয়া হয়। েয-েNে; েকাথাও Lানীয় 
পিরষদ থােক না, েস-েNে; সরাসির জাতীয় আধ&ািHক পিরষেদর কােছই তােদর বাহা’ই ধম� Zহেণর কথা েঘাষণা করা 
হয়। বাহা’ই মাে;ই মানুেষর েসবা কের এবং তােদর জন& $াথ�নাও কের। অসংখ& সু[র $কািশত $াথ�না\েলার েভতর 
িনে]া^\েলা পড়া যাক ঃ

“েহ দয়ালু "ভু! তুিমই একই মৃি,কা হইেত সম/ মানবজািতেক সৃি3 কিরয়াছ, তুিম এই ভাগ8 িবধান কিরয়াছ েয, 
সকেল একই পিরবারভু< হইেব এবং েতামার পিব> উপি@িতেত সকেলই েতামার েসবক হইেব এবং সম/ 
মানবজািত েতামার উপাসনালেয় আিBত হইেব। েতামারই আশীবFাদ-@ানেক িঘিরয়া তাহারা একি>ত হইয়ােছ এবং 
েতামারই IগFীয় বদান8তার আেলােক দীJ হইয়া উিঠয়ােছ। 

েহ "ভু, তুিমই সকেলর "িত কLণাময়, তুিমই সকেলর "েয়াজনেক পূণF কিরয়াছ, তুিমই সকলেক আBয়দান 
কিরয়াছ, তুিমই সকলেক জীবন দান কিরয়াছ। নগণ8 জীবনেক তুিম দOতা এবং "িতভা দান কিরয়াছ এবং সম/ 
মানবজািতেক েতামারই কLণার সাগের িনমিPত রািখয়াছ। 

েহ তুিম দয়াময় "ভু! সকলেক ঐক8বS কেরা, সকল ধমFসমূহ ঐক8মেত আসুক এবং সকল জািতেক একিট জািতেত 
পিরণত কLক, যােত তারা এেক অপরেক একই পিরবােরর সদস8 িহেসেব েদখেত পাের এবং পৃিথবীেক একিট 
আবাস@ল িহেসেব িবেবচনা কের এবং তারা সকেলই পিরপূণF সােম8র মােঝ বসবাস করেত পাের। 

েহ "ভু, মানবজািতর একতার পতাকািটেক সেবFাYZেপ উে,ািলত কর। 

েহ "ভু, মহাশাি[ "িত\া কর। 

েহ "ভু, সকল ]দয়েক এক কিরয়া দাও। 

েহ "ভু পরম দয়ালু িপতা! েতামার ে"েমর েসৗরেভ আমািদগেক উ`িসত কর; েতামার আেলাক িনেদFেশ আমােদর 
দৃি3েক উbল কর; েতামার বােক8র মধুর cিনেত আমােদর কণFেক আনিdত কর এবং আমািদগেক েতামার আBয় 
কর। 

তুিমই মহাশি<শালী ও সবFশি<মান তুিমই একমা> Oমাশীল এবং একমা> তুিমই েসই, িযিন মানবজািতর 
eিটfিলেক েঢেক রাখ।”
                                                                 -‘আবুল-বাহা’ 

॥ সমাJ ॥
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কৃত�তা �াপন

মধ� �েদেশর (ভারত) বাহা’ই িশ,াদান সং0ার জন� িলিখত আমার সংেশািধত পা6ুিলিপর উপর িভি9 কিরয়া 
এই ‘নব-িন>ু?’ পু@কিট �কািশত হেলা। এই পু@েকর িহCী অনুবাদ ইেতামেধ� �কািশত হেয়েছ। ইংেরজী 
সংGরণিটর জন� আিম ‘ধমI-বাJ’ ডাঃ আর. েমাহােজরেক সবIাOঃকরেণ আমার ধন�বাদ জানাইেতিছ। িতিন েয 
েকবলমাQ এই পু@ক রচনায় আমােক উৎসািহত কের, তাহাই নেহ বরং িতিন তাঁহার VানদীW মOেব� এবং 
সমুিচত পযIেব,ণ ও যথাযথ সংেশাধন Zারা ইহােক অেনক মূল�বান কের তুেলেছন যার ফেল েয সকল েদেশর 
মানুেষর িভতর ঈ_েরর বাণী সি`য়ভােব �চািরত হইেতেছ, েসই সকল েদেশ এই পু@ক কাযIকরী ভূিমকা রাখেব। 

আমার এই �েচaা। জনাবা েbািরয়া ফাইিজর িনকট তাঁহার মহৎ সহেযািগতার জন� সকৃতV িতিন �চুর ৈধযI 
সহকাের পাfুিলিপিট পাঠ কেরেছন এবং ইহার উhিত িবধান কেরেছন।

‘নব-িনকু?’ পু@কিট �কােশর সiিতদােনর জন� ভারতীয় বাহা’ইেদর জাতীয় আধ�ািjক পিরষেদর িনকট 
আমার একাO।  ধন�বাদ রইেলা।

"# মা% ফােতয়াজ*
নয়া িদ-ী 

িরজওয়ান ৭ (১৯৬৩-৬৪)
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ÒwbðqZvi wkïw`‡Mi wbKU †NvlYv Ki †h, cweÎZvi iv‡R¨...GK 
be-wbKz‡Äi Avwefv©e n‡q‡Q, hv‡K †K›`ª K‡i D”P iv‡R¨i 
AwaevwmMY Ges cig †MŠievwš^Z ¯^M©f‚wgi Agi AvZ¥vMY evm 
Ki‡Q| hv‡Z †mB ¯’vb jvf Ki‡Z cvi †mB Rb¨ cÖvYcY †Póv Ki 
hv‡Z Zzwg AvewZ©Z Kzmyg (Wind flower) n‡Z †cÖ‡gi inm¨‡K 
D‡b¥vPb Ki‡Z cvi Ges ¯^Mx©q ¸ßZË¡ wkÿv Ki‡Z cvi Ges Gi 
AbšÍ dj mg~n n‡Z weÁvb jvf Ki‡Z cvi|Ó

evnvÕDjøvn&&
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