
আমােদর   �দশেক   ঈ�র   �কন   আেরাগ�   করেবন?  
 

িলেখেছন   :   �রভাঃ   জয়সন   �ক.িস.  
অনুবাদ    :   �কাশ   পাল।  

২রা   এি�ল,   ২০২০  
 
আমরা  জাতীয়  সং�ীত  গাইেত  খুব  ভােলাবািস  এবং  এেত  আমােদর  গেব �  বুক  ভের  ওেঠ।              
যখনই  �িন  আমার  �দয়  আনে�  �নেচ  ওেঠ।  জাতীয়  সং�ীত�ট  রচনা  কেরেছন  িব�কিব             
কিব��  রবী�নাথ  ঠাকুর।  এই  জাতীয়  স�ীেতর  উপর  িকছ�   বলেত  চাই  এবং  এর  অথ �  �রণ               
কিরেয়   িদেত   চাই।  
 

“জন   –   গণ   –   মন   অিধনায়ক   জয়   �হ!  
ভারত   ভাগ�িবধাতা!”  

জনগেণর   �দেয়র   অিধনায়ক   ত� িম,   �তামারই   জয়   �হাক!   ত� িমই   ভারেতর   ভাগ�িবধাতা!  
 

“তব   �ভ   নােম   জােগ  
তব   �ভ   আশীষ   মােগ  
গােয়   তব   জয়-গাথা”।  

�তামার   �ভ   নাম   �নেত   �নেত   �জেগ   উ�ঠ   ও   �তামার   তের   আশীষ   যাচনা   কির,   �তামার  
হােতই   সকল   মানুেষর   সুর�ার   ভার   ন��   রেয়েছ।  

 
“জন   –   গণ   –   ম�ল-দায়ক   জয়   �হ   

ভারত   ভাগ�   িবধাতা”  
মানুষেক   সকল   �কার   ম�ল   ত� িমই   �দান   করেব   ও   ত� িম   ভারেতর   ভাগ�িবধাতা।  

 
এই  �াথ �নাই  ি��  িব�ািসরা  �দেশর  জন�  কের ।  িব���াে�র  মািলেকর  কােছ  আমরা            
�াথ �না  কির  িযিন  ভারেতরও  ভাগ�িবধাতা।  আমরা  �াথ �না  কির  �যন,  ভারেতর  উপর  �সই             
আশীব �াদ  ঝেড়  পেড়।  �াথ �না  কির  �যন  ি��  তারঁ  আশীব �াদেক  ভারতবেষ �র  উপর  �ঢেল  �দন              
ও  �দেশর  মানুষেক  র�া  কেরন।  আমরা  �াথ �না  কির  �যন  িতিন  আমােদর  �দশেক  সুর�া              
কেরন,   কারণ   িতিন   আমােদর   �দেশর   ভাগ�িবধাতা।  

িক�  ঈ�র  িক  আমােদর  �াথ �না  �নেবন?  আমােদর  জািত  িক  অন�েদর  �থেক            
���তর?  অন�ান�েদর  �থেক  িক  আমােদর  বু��ম�া  �বশী?  �নিতকভােব  িক  আমরা           
অন�েদর   �থেক   অিধক   ভােলা?  

ি�তীয়  িব�যুে�র  সময়  ডঃ  িপটার  মাশ �াল  মািক�ন  অিধবাসীেদর  ��  কেরিছেলন  তার            
�চাের,    “ �কন     ঈ�র     মািক�ন     যু�রা�েক     আিশব �াদ     করেবন ? ”  

যিদও  যুে�র  স�খুীন  আমরা  হয়িন  বেট,  তেব  পিরি�িত  আেরা  ভয়ংকর  কারণ  ি�তীয়             
িব�যুে�র  �থেকও  অেনক  �বশী  সংখ�ক  মানুষ  যারা  িবে�  এক  অিতমহামারীর  (Pandemic)            
কবেল  পেড়েছ।  তার  ঐ  ���ট  বত�মান  জ�টল  পিরি�িতেতও  আেরা  একবার  �াসি�ক  হেয়             
উেঠেছ  ভারতীয়  ম�লী�িলর  কােছ।  সিত�  কথা  বলেত  িক,  এই  ���ট  পিৃথবীর  �য  �কান              
�দেশর  ম�লীর  উে�েশ�  করা  �যেত  পাের।  িন�িলিখত  িচ�া�িলর  জন�  আিম  ডঃ  িপটার             
মাশ �ােলর   িনকট   িবেশষ   কৃত�।  

ঈ�র  �কন  আমােদর  �াথ �না  �নেবন?  �কন  িতিন  আমােদর  কা�ার  উ�র  �দেবন?            
অনুক�ার  সােথ  �কন  িতিন  ভারতবেষ �র  �িত  তাকােবন?  �কন  িতিন  আমােদর  �দশেক  সু�             
করেবন?   নািক   আমরা   ভাবিছ   �য   আমরা   ঈ�েরর   আেরাগ�তার   পাওয়ার   �যাগ�?  
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এই  মুহ� েত �  আমােদর  মেনােযাগ  ি�তীয়  বংশাবলী  ৭:১৪য়  িদই  �যখােন  �লখা  আেছ  “ যিদ             
আমরা �জারা , যাহােদর উপের আমার নাম কীিত� হইয়ােছ , তাহারা িনেজেদরেক           
ন� কের �াথ �না কের ও আমার মুেখর অে�ষণ কের , এবং আপনার – হইেত িফের ,               
তেব আিম �গ � হইেত তাহা �িনব তাহােদর পাপ �মা কিরব ও তাহােদর �দশ              
আেরাগ�     কিরব” ।  
বাইেবল  হল  এমনই  শা�  যা  সম�  জািতর  কােছ  এই  মুহ� েত �  িনেয়  আসেত  হেব।  ভ�ল  করেবন                
না  সম�  ভারতীয়েদর  কােছ  এ�ট  এক�ট  আ�ান  �য  যতই  তােদর  িবিভ�  আ�িলক  আনুগত�              
থাকুক   না   �কন   কারণ   আমরা   গাই  

“পা�াব   ও   িসন্ধ,ু   �জরাট   ও   মারাঠা   ,  
�ািবড়   –   উৎকল   –   ও   ব�  

িব��   –   িহমাচল   –   যমুনা   –   গ�া”  
পা�াব,  িসন্ধু,  �জরাট,  মারাঠা,  �ািবড়,  উিড়ষ�া  ও  বাংলা,  িব��  পাহােড়  �িন-�িত�িন  ও             
িহমালয়  পব �েতর  সুেরর  মু� �না  যমুনা  –  গ�ার  সােথ  িমেলিমেশ  একাকার  হেয়  �গেছ।  িহ�,ু              
মুসিলম,  �বৗ�,  �জন,  িশখ  ও  যরাথু�  অনুগামী  সকেলই  ঈ�েরর  স�ৃ� ।  তাই  সব �ধম �  িনিব �েশেষ              
সকেলর  কােছই  এই  আ�ান।  �ধু  �য  ঈ�ের  িব�াসী,  তােদর  িনকেট  তা  নয়,  বরং  ঈ�েরর               
অ��ে�  িব�াস  কের  না  এমন  মানুেষর  কােছও  একই  আ�ান  রেয়েছ।  এই  আ�ান  আেরা              
সুিনিদ��   কের   ভারতীয়   ি��িব�াসীেদর   কােছ   যারা   ি�ে�র   নাম   ধের   ডােক।  
 
চার�ট     শেত�র     িদেক     তাকান   :  
 
(১)   �থম     শত�   :      িনেজেদরেক     ন�     করা    :  
বত�মান  িবে�  মানুষ  এক  অত�লনীয়  সাফেল�র  যুেগ  বসবাস  করেছ,  এ  এমন  এক  সময়  যখন               
মানুষ  (পু�ষ  ও  নারী  উভেয়ই)  “িনেজেদর  ব�����া  �াপেন”  ভীষন  য�বান,  আমরা            
আমােদর  সাফল�  ও  কৃিতে�র  �নশায়  �মেত  উেঠিছ।  তাই  ন�তা  ও  কৃত�তােবাধ  আজ             
আমােদর  জীবেন  ড� মুেরর  ফুল  হেয়েছ।  িক�  যিদ  আমরা  চাই  �য  ঈ�র  আমােদর  �দশেক              
আেরাগ�  ক�ন,  তেব  িনেজেদরেক  নত  করেতই  হেব।  অহংেবােধর  নীেচ  আমােদর           
�দাষ-ত্��ট  �িল  এমনভােব  চাপা  পেড়  যাে�  �য  �সশ�িল  অসংেশািধত  অব�ায়  রেয়            
যাে�।  ফলতঃ  পতন  অিনবায �।  �কৃত  ন�তা  িনেজেদর  স�েক�  সত�তােক  �কাশ  কের,            
যার  ফেল  িন��তভােব  মানুষ  ব�ৃ�  পােব।  এফ.িব.  �ময়ােরর  উ���ট  এিবষেয়  িবেশষ            
আেলাকপাত  করেত  পাের।  �ময়ার  একবার  বেলিছেলন “ আিম ভাবতাম ঈ�েরর �দওয়া           
বরদান �েলােক অপেরর উপর রাখা রেয়েছ এবং একজন যখন অেন�র �চেয়            
চির�ায়েণ �বশী উচঁ�  হেয় যােব , তখন সহেজই �সই বরদান �েলােক ছ� ঁ েত পারেব।              
িক� এখন আিম উপলবি� করলাম আ��ক বরদান �েলা এেক অপেরর উপর নয় ,             
বরং নীেচ আেছ। তাই বরদান �েলা নাগাল �পেত �গেল উচঁ�  নয় , িনেজেক নত              
করেত     হেব ” ।  1

নত  হওয়ার  অথ �  িনেজেক  খােটা  করা  বা  অপমািনত  হওয়া  �বাঝায়  না,  িক�  ঈ�েরর              
�িত  িনেজেক  সানে�  সমপ �ণ  করা  �বাঝায়  �যন  জীবনকত�ার  িনকেট  িনেজেক  সেঁপ  িদ��।             
আমােদর  ব���গত  জীবেনর  পিরি�িতর  উপর  ঈ�েরর  সামথ �েক  যখন  আমরা  �ীকার  কের            
িনই  তখন  আমরা  আমােদর  ন�তােকই  �কাশ  কির।  শা�  বেল “ �ভ�র সা�ােত নত হও ,               
তাহােত     িতিন     �তামািদগেক     উ�ত     কিরেবন ”    (যােকাব   ৪   :   ১০)  
 
(২)   ি�তীয়     শত�    :    ঈ�েরর     লেকরা     অবশ�ই     �াথ �না     করেব    :   
 
1 ��থ,  িরচাড�  িল।  ফ্�ট  অব  দ�া  ��িরটঃ  িডসারিনং  গডস  এ�েপে�শন  ইন  দ�া  �লাকাল  চাচ�  (ই��য়ানা  �ােফাড�  পাবিলিশং                   
হাউসঃ   ২০১৬)  
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�াথ �না  ছাড়া  ঈ�েরর  নাগাল  পাওয়া  যায়  না।  �াথ �নার  উ�র  না  পাওয়াটা  �মােটই  দুঃখজনক              
নয়,  বরং  �াথ �না  না  করাটাই  অিত  কে�র।  �াথ �নােক  সিরেয়  �রেখ  অেনক  িকছ�   কাজই              
আমরা  কের  থািক।  আমােদর  মেধ�  অেনেকই  আেছন  যারা  �াথ �না  করার  ই�া  বা  তািগদ              
অনুভব  কেরন  না।  যিদ  আমরা  মেন  কির  �য  ম�লী  পূেব �র  মেতা  সমােজ  তার  �ভাব  িব�াের                
ব�থ �  হে�,  তেব  এর  মূল  কারণ  হল  ম�লী  �াথ �না  করা  ভ� েল  �গেছ।  যাইতেহাক,  আজেক               
যিদ  আমরা  হাটঁ�   ভাজঁ  কের  বেস  আিছ  তেব  আমরা  এেকবাের  স�ঠক  অব�ায়  আিছ,  হাটঁ�                
ভাজঁ  থাকেল  পিরচয �ার  চােপ  কখেনাই  �ভেঙ  পড়ব  না।  �াথ �না  দুব �ল  ব�া��েক  শ��  �যাগায়              
ও  ভীতেক  সাহস  �দয়।  িত�তা  সমস�া  ব�ৃ�  কের  িক�  �াথ �না  ঈ�েরর  মিহমা  ব�ৃ�  কের।               
আমরা  বত�মােন  এমন  এক  সময়  জীবন  যাপন  করিছ  যখন  আমরা  ভীষন  অসহায়  অব�ায়              
রেয়িছ।  তাই  এখন  �াথ �না  করার  উপযু�  সময়  এটাই।  �াথ �নার  মাধ�েম  আমরা  �ীকার  কির              
�য  ঈ�রই  আমােদর  সকল  আশীব �ােদর  উৎস।  তারঁ  উপের  �য  আমরা  িনভ�রশীল  এটা  তারই              
�ঘাষনা।  �কউ  বেলেছন-যখন  আমরা  কাজ  কির,  তখন  আমরাই  কির,  িক�  যখন  আমরা             
�াথ �না  কির,  তখন  িতিন  কাজ  কেরন।  যিদ  আমরা  হাটঁ� েত  বিস,  তেব  আমরা  িনেজর  পােয়               
ভর   িদেয়   দাড়ঁােত   পারব।  
 
(৩)   তৃতীয়     শত�     :    ঈ�েরর     �ীমুেখর     দশ �ন     করা    :  

এর  অথ �  ঈ�েরর  িনকেট  পুনরায়  িফের  যাওয়া,  িতিন  �যিদেক  িনেদ�শ  করেছন  �সই  িদেক              
অ�সর  হওয়া ।  এই  মুহেূত �  সারা  �দেশ  ‘���ার’  (Lockdown)  পিরি�িত  চলেছ  অথ �াৎ  মানুষ             
মানুেষর  �থেক  িনরাপদ  দরূ�  বজায়  �রেখ  চলেছ । িক�  ঈ�েরর  অনুস�ান  করেত  �কাথাও             
কােরার  কােছ  যাওয়ার  �েয়াজন  আেছ  বেল  মেন  হয়  না।  যিদও  ঈ�র  আমােদর  িনকটব�� ,              
িক�  জাগিতক  ও  �বষিয়ক  আকষ �ন  তারঁ  �থেক  আমােদরেক  দেূর  সিরেয়  �রেখেছ।  িতিন  িক              
কেরন  বা  আমােদর  চারপােশ  িক  কের  চেলেছন  আমরা  �যন  �স  স�েক�  এেকবােরই             
উদাসীন।  [তাই]  এসমেয়  ঈ�র  আমােদরেক  সকল  �কার  বািহ�ক,  জাগিতক  ও  �বষিয়ক            
িবষয়ব�  �থেক  িবরিত  িনেয়  ঈ�েরর  �িত  দৃ��  িনব�  রাখেত  আ�ান  জানােনা  হে�।  এই              
সময়  িব�াসীরা  �যন  বািহ�কভােব  সাহায�  �াথ�  না  হেয়  ঈ�েরর  িনকট  সাহায�  �াথ �না  কের।              
বাইেবল  বেল  ঈ�র  আমােদর  মহান  িচিকৎসক  (যা�া  ১৫  :  ২৬)।  বাইেরর  ঘের  দািঁড়েয়              
থাকেলই  আেরাগ�তা  আপনা  হেত  চেল  আসেব  না,  আেরাগ�তার  জন�  আপনােক  িভতেরর            
ঘের  �েবশ  কের  ডা�ােরর  সােথ  কথা  বলেত  হেব।  ঈ�েরর  �ীমুখ  দশ �ন  করার  অথ �  �কবল               
ঈ�র  স�ে�  জানা  নয়,  বরং  ঈ�রেক  গভীরভােব  জানার  ঐকাি�ক  ই�া  বা  আকা�া।             
আমােদর  ব���গত  জীবন  ও  আচরন  িবিধর  জন�  ঈ�েরর  ই�া  ও  তারঁ  িনেদ�শ।  ব���গত              
নীিত  �নিতকতার  ��ে�  ঈ�েরর  মানদ�  �ক  �মেন  চলার  �য়াসই  হল  �সই  গভীর  সু�              
বাসনার  বিহঃ�কাশ।  একিদেক  �যমন  এটা  সিত�  �য  আমরা  এটা  জািন,  আবার  অন�িদেক             
�সটােক  অনুশীলন  করার  ��ে�  পিব�  আ�ার  সাহায�  যাচনা  করেত  হেব ।  ঈ�েরর            
�ীমুেখর  অে�ষন  করেত  করেত  তারঁ  �জ�ািত  �ভার  �িতফলন  ঘটােবা  �ঠক  �যমন  রােতর             
চাদঁ  সূেয �র  তী�  আেলার  �িতফলন  ঘটায় ।  তেবই  �দেশর  কােছ,  জািতর  কােছ  এবং  িবে�র              
দরবাের   আমরা   আশীব �াদ��প   হেয়   উঠেত   পাির।  

(৪)   চত�থ �     শত�   :     আমরা     �যন     দ�ুতার     পথ     �থেক     সের     দাড়ঁাই    :  

বত�মান  সমেয়  আমরা  পির�ার  পির��তা  স�েক�  অেনক  �বশী  সেচতন  হেয়  উেঠিছ।            
আমরা  হাত  ধু��,  স�ােনটাইজার  িদেয়  জীবানু  নাশ  করার  �চ�া  করিছ,  ি�িচং  পাওডার  িবিভ�              
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�জিনেসর  উপর  ছিড়েয়  িদ��,  কারণ  আমরা  জীবানুর  �ারা  �যমন  আ�া�  হেত  চাই  না,              
�তমন  তার  বাহকও  হেত  চাই  না । িক�  আমােদর  অ�ের  �য  মলীনতা  রেয়  �গেছ  তার  িক                
হেব ?  যিদ  আমরা  �ত�াশা  কির  �য  তারঁ  ই�ানুসাের  �ভ�   আমােদর  আশীব �াদ  ক�ন,  তেব              
আমরা  �যন  আমােদর  �দেয়র  অনুস�ান  কির  এবং  কুপথ  �থেক  িফের  আিস।  আমােদর             
�দেশ  �য  পাপ  ও  ভ�তা  আেছ  �স  িবষেয়  আর  কাউেক  বলার  �েয়াজন  �নই।  জািত  �ভদ                
�থা,  দাির�তা,  অনাচার,  �মতার  চরম  অপব�বহার,  নারী  ও  িশ�েদর  লা�না  ও  �যৗন  িন�হ              
�যন  ভারতীয়েদর  পােয়  �বিড়  হেয়  ঝুলেছ।  এ�েলা  আমােদর  জাতীয়  জীবনেক  আে�পেৃ�            
�বেঁধ  ব�ৃ�র  পথেক  ক�কময়  ও  সংকীণ �  কের  �ফেলেছ।  জাতীয়  জীবেনর  পাশাপািশ            
মা�লীক  জীবনেকও  পাপমু�  কের  ত�লেত  হেব।  পােপর  নাগপাশ  �থেক  ম�লী  �যন  স�ূণ �             
মু�  হয়  তা  �দখেত  হেব।  ঈ�েরর  অনু�হেক  আমরা  খুব  হা�াভােব  িনেত  �ায়  অভ��  হেয়               
পেড়িছ।  [�যটা  বত�মান  ��ি�েত  আ�  �েয়াজন]  তা  হল  আ�-সমী�া  ও  অনুতােপর  পব �             
যােত  �ভ�র  চরেণ  পেড় ।  আমরা  আমােদর  কৃত  কেম �র  জন�  অনুতাপ,  অনুেশাচনা  ও             
পাপ�ীকার  করেত  পাির  এবং  পােপর  �মা  �পেত  পাির,  কারণ  শা�  বেল, “ �য আপন অধম �               
ঢােক , �স কৃতকায �� হইেব না ; িক� �য তাহা �ীকার কিরয়া ত�াগ কের , �য ক�ণা                
পাইেব ” ,   (   িহেতাপেদশ   ২১   :   ১৩) ।  

Covid-19  জীবানুর  কবল  মু�  হওয়ার  জন�  �ধু  ঈ�েরেত  ন�  হেত,  �াথ �না  করেত,  ঈ�েরর              
�ীমুখ  দশ �ন  করেত  বা  দু�  পথ  পিরত�াগ  করেত  বলেছন  না,  বরং  আমােদর  �দশ  জািতেক               
িতিন  এর  মাধ�েম  বলবান  ও  সম�ৃশালীও  কের  ত�লেত  চাইেছন।  �সই  জাতীয়  জীবনেক             
�গতীশীল  ও  সম�ৃশালী  হেত  �গেল  রাজৈনিতক  ���য়া,  িশ�ামূলক  স্ুেযাগ  সুিবধা,           
�যু��গত  অ�গিত,  নাগিরকেদর  িন�াথ �  �সবা  সবই  ভীষন  তাৎপয �পুণ �।  অন�িদেক,  ঐ  সকল            
িবষয়  িদেয়  জগেতর  সমস�া  �মটান  যায়  না।  �দশেক  আেরাগ�  করেত  �গেল  ঈ�েরর  সাহায�              
িবেশষ  �েয়াজন।  ভােলািদন  হয়েতা  আসেব  �ঠকই,  িক�  �সটা  িনভ�র  করেছ  আপিন            
িনেজেক  ন�  করেছন  িকনা  বা  �াথ �না  করেছন  িকনা  তার  উপর।  িক�  �নিতক  অধঃপতন              
এতটাই  হেয়েছ  যা  হয়েতা  আয়ে�র  বাইের  চেল  �গেছ  এবং  পুনঃিনম �ান  হয়েতা  স�ব  নয়  বেল               
মেন  হে�!  এটা  আমােদর  �নিতক  িবচার  বু��র  শ��েক  খব �  কের,  জাতীয়  সেচতনােক             
মতৃ�ায়  কের  �ফেল,  এবং  �য  আশীব �াদ  ঈ�র  আমােদর  উপর  �ঢেল  িদেত  চান  তা  িদেত  িতিন                
বাধা   পাে�ন।  

িকভােব  আমরা  িফের  আসব,  িক  করব  তার  জেন�,  �কাথা  �থেক  ��  করব?  এটা  আমােদর               
�েত�েকর  মাধ�েম  ��  হয়।  িনেজেদর  মেধ�  িদেয়  �যন  ��  কির  ও  অন�েদর  িদেক  আমরা               
�যন  না  তাকাই । �ধু  �নেল  হেব  না,  কাজটা  করেত  হেব  যিদ  আমরা  িনেজেদরেক  নত  কির,                
�াথ �না  কির,  ঈ�েরর  �ীমুখ  দশ �ন  কির  ও  দু�তার  পথ  �থেক  সের  আিস  তেব  ঈ�র  আমােদর                
�দশেক  আেরাগ�  করেবন।  আমােদরেক  এ  িবষেয়  িস�া�  িনেত  হেব,  �য  মূল�ই  আমােদর             
�ক   িদেত   �হাক   না   �কন   তার   জন�   িক   আমরা   ��ত?  

ঈ�র   ভারতেক,   ম�লীেক   ও   আপনােক   আিশব �াদ   ক�ন।  

ঈ�রত�   ও   দশ �ন  
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(Joyson  K.C.-র,  �ােতাক�র  িডি�  রেয়েছ।  বত�মােন  পুেন  িব�িবদ�ালেয়  িতিন  P.hd.-র           
Scholar  িহেসেব  গেবষনা  করেছন,  EFI  সং�ার  অধীেন  Manna  পিরচয �ার  একজন  অিভিষ�            
পিরচয �াকারী,  পালকীয়  পিরচয �ার  পাশাপািশ  িতিন  CLFA-র  যুবকআে�ালন  �ক  িতিন  �নতৃ ��           
িদে�ন।   িন�িলিখত   mail   Id   �ত   তার   সে�   �যাগােযাগ   করা   �যেত   পাের,  

(    joysermonsntalks@gmail.com     )  
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