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Abstract 

Stephen Hawking has been the greatest inquisitive mind, the brightest star in the sky 

of the philosophical arena where scientists strive to find the root of the existence of 

our Universe and its origin. At the wake of the demise of the great physicist, the 

present article outlines the work of Hawking - his attempts to grasp the universality 

of time and the mystery of the Big Bang, his attempts towards the grand unification, 

the search for truth, both subjective and objective. The article attempts to review the 

ground of his statement ‘philosophy is dead’ over and above the common notion that 

scientific temperament emanates from philosophical foundation.      
 

     অনুসষ্টিৎসু মনশ্চক্ষু ষ্টনফয় অজানাফ  িুঝার, অনষ্টধ্গফময পপ ৌঁছুফনার উদগ্র তাড়নায়  ারা  ল্পনার জাল 

িুনফত পাফরন তারাই প্র ৃষ্টতর লু ফনা রহসয উদ ঘাটন  ফর মানিজাষ্টতফ  প্র ৃষ্টতর আফরাও  াফছ ষ্টনফয় 

প ফত পাফরন। ষ্টিফেন হষ্ট িং এমনই এ  প্রিাদপুরুষ। প্র ৃষ্টতফ  খুি  াফছ পর্ফ  অনুভি  রার ষ্টিফর্ষ 

ইষ্টিফয়র অষ্টধ্ াষ্টর ষ্টছফলন ষ্টতষ্টন। সতয অনুসিাফন, সতয উদ ঘাটফন প্রমাণ-সাফপক্ষ পফর্র পার্াপাষ্টর্ ষ্টিজ্ঞান 

প  দার্শষ্টন  িযাখযার মাধ্যফমও এষ্টগফয় চফল- হষ্ট িং তার জীিন ও  ফমশর মাধ্যফম পসষ্টট প্রমাণ  ফর পগফছন। 

প্র ৃতপফক্ষ আইনিাইফনর পফর হষ্ট িং-ই এ মাত্র ষ্টিজ্ঞানী  ার ষ্টচন্তার িযষ্টি ও িযাপ তা তাৌঁফ  ষ্টিফের 

সিশ াফলর অনযতম সিশজনশ্রফেয় তাষ্টি -ষ্টিজ্ঞানী ষ্টহফসফি প্রষ্টতষ্টিত  ফরফছ।  
 

     তফি হষ্ট িং আর পাৌঁচজন ষ্টিজ্ঞানীর মত ষ্টছফলন না। এ ুর্ িছর িয়ফস মটর ষ্টনউরন পরাফগ আক্রান্ত হফয় 

 ার র্রীর অসাড় হফয় পফড়, িা র্ষ্টি পলাপ পায়, চলাফেরা হুইলফচয়াফর সীমািে হফয়  ায়- পসই িযষ্টি 

অদময ইচ্ছার্ষ্টির পজাফর ষ্টছয়াত্তর িছর িয়স প শন্ত, দীঘশ অধ্শ-র্তফ রও পিষ্টর্ সময় ধ্ফর, ষ্টিজ্ঞান সাধ্নায় 

ষ্টনফয়াষ্টজত পর্ফ ফছন, সৃষ্টিতফির গুঢ় রহফসযর চাদর অনািৃত  রার পচিা  ফর পগফছন।  
 

     আসফল ষ্টিজ্ঞানচচশার মূল র্ষ্টি হফচ্ছ দর্শন। আর, দর্শফনর-মতিাদ গড়ার র্ষ্টি প াগায়  ল্পনা। সতয 

সন্দর্শফনর পফর্ এই ষ্টিজ্ঞান-দর্শন- ল্পনার  র্ার্শ প াগসূত্র আমরা পদখফত পাই ষ্টিফেন হষ্ট িং-এর 

সৃষ্টি ফমশ। প্র ৃষ্টতর রৃ্ঙ্খলা ও ছফন্দর মফধ্য সুি র্া া ব্রহ্মাফের পরম সতয অফেষফণর পফর্ ষ্টিচরফণ হষ্ট িং 

প ায়ান্টাম তফির অপষ্টরসীম গুরুফের  র্া অনুধ্ািন  ফরষ্টছফলন, প  প ায়ান্টাম তি আইনিাইনফ  সদাই 

খুি ষ্টিচষ্টলত  রত। ষ্টিন্দু পর্ফ  ষ্টসিু, ক্ষুদ্রতম প ায়া শ- ণা পর্ফ  অসীম মহা ার্ স ল সৃষ্টির রহফসযর 
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মূল প  এ  পসষ্টট িার িার িলার পচিা  ফরফছন হষ্ট িং। ষ্টিষ্টভন্ন মহাজাগষ্টত  ঘটনার হষ্ট িং-এর গাষ্টণষ্টত  

ষ্টিফেষণ পর্ফ ও পিষ্টর্ গুরুে পপফয়ফছ ব্রহ্মাফের সৃষ্টিতি ষ্টনফয় তাৌঁর দার্শষ্টন  দৃষ্টিভষ্টি। ষ্টিজ্ঞান প  ষ্টিিতশফন 

ষ্টিোস  ফর আর এই ষ্টিিতশফনর মূলসূত্র প  হফচ্ছ প্রার্ষ্টম  দার্শষ্টন  িযাখযা তা হষ্ট িং-এর ষ্টচন্তা ও সৃষ্টি মশ 

পর্ফ  প্রষ্টতেষ্টলত হয়। হষ্ট িং-এর ‘আ ষ্টব্রে ষ্টহষ্টি অি টাইম’ মহাজগফতর অপার রহসয সম্পফ শ আমাফদর 

পচাখ খুফল ষ্টদফয়ষ্টছল। অফন ািংফর্ দুফিশাধ্য গষ্টণত-সিশস্ব ষ্টিজ্ঞানফ  জনফিাধ্য ও জনষ্টপ্রয় স্তফর পষ্টরফির্ফন 

হষ্ট িং-এর এষ্টট ষ্টছল প্রর্ম প্রয়াস–  া ষ্টিজ্ঞাফনর িই ষ্টহফসফি ষ্টিফের স ল পর ডশ পভফি ষ্টদফয়ষ্টছল। এই 

িইফত হষ্ট িং িফলষ্টছফলন ‘আমরা  ষ্টদ ব্রম্মাে সৃষ্টির এ ষ্টট চূড়ান্ত তি  খফনা আষ্টিষ্কারও  ষ্টর তাহফল 

সমফয়র সাফর্ পসষ্টট, শুধ্ু ষ্ট ছু ষ্টিজ্ঞানীফদর জনয নয়, সিার জনযই পিাধ্গময হফয় উঠফি। তখন আমরা 

স ফলই– দার্শষ্টন , ষ্টিজ্ঞানী এিিং আমজনতা ষ্টনষ্টিশফর্ফষ সিাই এই মহাজগফতর অষ্টস্তে ষ্টিষয়  আফলাচনায় 

প্রিৃত্ত হফত পারি।  আমরা  ষ্টদ এ-ধ্রফনর সৃষ্টির রহফসযর উত্তর পপফয়  াই তাহফল পসটাই হফি মানিপ্রজ্ঞার 

সফিশাত্তম ষ্টিজয়–  ারণ তাহফলই আমরা িুঝফত পারি ঈেফরর মন।’ এই ‘ঈের’ র্ব্দষ্টট ষ্ট ন্তু ষ্টচরাচষ্টরত 

ধ্মশীয় অফর্শ উপস্থাষ্টপত নয়। এখাফন ঈের িলফত িঝুাফনা হফয়ফছ পসই সৃষ্টির পরম সুি রহসযফ   া জানফল 

‘ঈেরফ ’ জানা হফয়  ায়। ‘ঈের ষ্ট  পৃষ্টর্িীফ  সৃষ্টি  ফরফছন?’– এই প্রশ্ন ষ্টিজ্ঞাফনর ভাষায় গুরুেহীন িফল 

হষ্ট িং মন্তিয  ফরফছন। ষ্টতষ্টন িফলফছন ‘ষ্টিে-ব্রহ্মাফের সৃষ্টিতি জানফত হফল ঈেফরর প্রফয়াজন হয় না। 

ষ্টিেব্রহ্মাফের  া শপ্রণালীফত এ  সুসিংহত ন র্া রফয়ফছ,  ার পপছফন এ  সুসিংহত তি অির্যই র্া া 

প্রফয়াজন।’ এই তি অনুসিাফন দীঘশ অধ্শর্তফ রও পিষ্টর্ সময় হষ্ট িং ষ্টনফজফ  ষ্টনফয়াষ্টজত  ফরফছন। ষ্টতষ্টন 

মফন  রফতন ষ্টিেফ  গভীরভাফি িুঝফত হফল শুধ্ু  ীভাফি প্র ৃষ্টত আচরণ  রফছ তা জানাই  ফর্ি নয়, 

জানফত হফি প ন ষ্টঠ  ঐ-ভাফিই ষ্টিফের ষ্টিিতশন হফচ্ছ। আর এই পিাফধ্র এ দম পগাড়ায় ষ্টনশ্চয়ই রফয়ফছ 

‘ষ্টর্ওষ্টর অি এষ্টিষ্টর্িং’-এর অনুসিান। এষ্টট এমন এ   াষ্টিত তি  া দৃর্যমান মহাষ্টিফের প্রায় স ল 

প্রপঞ্চফ  িযাখযা  রফত সক্ষম হফি। এই এ ীভূত তফির সিাফন অনন্ত  াত্রার ষ্টভত গফড় ষ্টদফয়ষ্টছফলন 

আলিাটশ আইনিাইন। ষ্ট ন্তু আইনিাইন পভ তিাস্তিতার ষ্টিষফয় ‘সম্ভািনার’ গ্রহণফ াগযতা সম্পফ শ ততটু ু 

আর্ািাদী ষ্টছফলন না। আর তাই ষ্টতষ্টন িফলষ্টছফলন প  ঈের পার্া পখফলন না। আইনিাইফনর এই ঈেফরর 

ধ্ারণা িস্তু-ষ্টনরফপক্ষ সফতযর উপর ষ্টনভশরর্ীল  ার উৎস প্র ৃষ্টতর রৃ্ঙ্খলা ও ছন্দ। ষ্টতষ্টন ষ্টিোস  রফতন 

প্র ৃষ্টতর এই রৃ্ঙ্খলার পপছফন সুস্পি ষ্টনয়ম িা ষ্টিষ্টধ্ রফয়ফছ প খাফন ‘সম্ভািনার’ স্থান সীষ্টমত।  
 

     ষ্ট ন্তু আধ্ুষ্টন  প ায়াণ্টাম-তি এই ‘সম্ভািনার’ উপর অফন ািংফর্ ষ্টনভশরর্ীল, প ষ্টট ছাড়া আমাফদর সত্তার 

গভীফর ষ্টিচরণ প্রায় অসম্ভি। প ায়াণ্টাম-তফির এই আষ্টধ্পতয হষ্ট িং  র্ার্শ অনুধ্ািন  রফত পপফরষ্টছফলন। 

তাৌঁর সিশফর্ষ  ালজয়ী গ্রন্থ ‘দা গ্রান্ড ইউষ্টনভাফসশ’ ষ্টতষ্টন িফলফছন ‘প িল ষ্টিমূতশ  ুষ্টির প্রফয়াফগ আমরা এমন 

এ  অসাধ্ারণ তি পপফত পাষ্টর  া এই অপূিশ বিষ্টচত্রযময় ষ্টিপলুা ষ্টিফের সার্শ  িযাখযা ষ্টদফত পাফর। 

প শফিক্ষফণর সাহাফ য  ষ্টদ এই তফির সষ্টতযই প্রমাণ পাওয়া  ায়, তাহফল পসটা হফি গত ষ্টতন হাজার 

িছফরর পুরফনা এ  মহাষ্টজজ্ঞাসার সার্শ  উত্তর। আর তা-হফলই িলা  াফি প  আমরা ষ্টিফের মূল ন র্াষ্টট 

খুৌঁফজ পপফয়ষ্টছ’। 
 

     প্রর্ম জীিফন হষ্ট িং-এর গফিষণার মলূ ষ্টিষয় ষ্টছল তিীয়  সফমালষ্টজ আর প ায়ান্টাম মাধ্যা ষশ। 

১৯৬০-এর দর্ফ   যামষ্টব্রফজর িিু-সহ মশী রজার পপনফরাফজর সফি ষ্টমফল হষ্ট িং আইনিাইফনর 

আফপষ্টক্ষ তার তি পর্ফ  এ ষ্টট নতুন মফডল বতষ্টর  ফরন। এই মফডফলর ওপর ষ্টভষ্টত্ত  ফর ১৯৭০-এর 

দর্ফ  হষ্ট িং ও তাৌঁর সহ মশী তাফদর প্রর্ম তি প্রমাণ  ফরন। এষ্টট পপনফরাজ-হষ্ট িং তি নাফম পষ্টরষ্টচত। এই 
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তি প্রর্মিাফরর মফতা প ায়ান্টাম মহা ফষশ এ  ফের প শাি র্তশসমূহ পূরণ  ফর। এই তফির মাধ্যফমই 

পিাঝা  ায় এ  ফের িীজ লুষ্ট ফয় রফয়ফছ আফপষ্টক্ষ তার সাধ্ারণ তফি। হষ্ট িং-এর আফর  িড় অিদান 

 ৃষ্ণষ্টিির িা ব্ল্যা  পহাল সিংক্রান্ত তাৌঁর গফিষণা। এই  ৃষ্ণষ্টিির িস্তুষ্টট িড় ষ্টিষ্টচত্র। তাফ  সরাসষ্টর প শফিক্ষণ 

 রা  ায় না-  ারণ তার আ ষশণ পভদ  ফর আফলা রষ্টিও পিরুফত পাফরনা। তার অষ্টস্তে জানা  ায় প িল 

পফরাক্ষ প শফিক্ষণ পর্ফ । ষ্ট ন্তু প ায়ান্টাম-ষ্টক্রয়া িযিহার  ফর হষ্ট িং তাষ্টি ভাফি পদষ্টখফয়ফছন  ৃষ্ণষ্টিির 

পর্ফ ও ষ্ট ভাফি ষ্টিষ্ট রণ ষ্টনগশত হফত পাফর। এই ষ্টিষ্ট রণফ  সাধ্ারণভাফি হষ্ট িং-ষ্টিষ্ট রণ িলা হয়। হষ্ট িং-

এর এই তিফ  পফর পিফ নিাইন ও অনযানযরা সম্প্রসারণ  ফরফছন এিিং  ৃষ্ণষ্টিির ষ্টিষ্ট রফণর সূত্রষ্টটর 

নামই এখন ‘হষ্ট িং-পিফ নিাইন েমুশলা ের ব্ল্যা ফহাল পরষ্টডফয়র্ন’। তফি  সফমালষ্টজ আর প ায়ান্টাম 

মাধ্যা ষশফণর গষ্টে পপষ্টরফয় পরিতশীফত হষ্ট িং ষ্টিচরণ  ফরফছন মানিজাষ্টতর ষ্ট ছু পম ষ্টল  প্রফশ্নর সমাধ্াফনর 

পখাৌঁফজ- আমাফদর অষ্টস্তফের উৎসষ্টট ষ্ট ? প ন আমাফদর এই ব্রহ্মাে এর ম প র ম আমরা পদখফত পাই? 

ব্রহ্মাফের মূল চাষ্টল ার্ষ্টি ষ্ট ? 
 

     মহাষ্টিফের জন্ম-মুহূফতশর মাফহিক্ষণ ‘ষ্টিগ িযািং’ ষ্টনফয় প শাফলাচনা  রফত পদখা  ায় হষ্ট িং-প । প্রর্ম 

ষ্টদফ  ষ্টতষ্টন আফপষ্টক্ষ তািাদ (ফজনাফরল ষ্টরফলষ্টটষ্টভষ্টট) এিিং প ায়াণ্টাম িলষ্টিদযার সিংষ্টমশ্রফণ ষ্টিেসৃষ্টির 

নতুন তফির সিাফন ষ্টনফয়াষ্টজত র্া ফলও পফর ষ্টতষ্টন ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টরফ   াফজ লাষ্টগফয় ষ্টিেসৃষ্টির তফি 

িহুমাষ্টত্র তার ধ্ারণাফ  প্রফয়াগ  ফরফছন। ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টরফত সি পম ষ্টল   ষ্টণ াই আসফল অষ্টভন্ন ষ্টিিং িা 

তার ষ্টদফয় বতষ্টর। ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টর মফত এ মাত্র পম ষ্টল  স্বো হল পসই সকূ্ষাষ্টতসূক্ষ ষ্টিিং,  া পর্ফ ই মহাষ্টিফের 

স ল িস্তু ও র্ষ্টির সৃষ্টি। ষ্টিিং তাষ্টি  ড. ষ্টমষ্টচও  া ুর মফত, আমাফদর মহাষ্টিফের গঠন সিীফতর সাফর্ 

অফন  সিষ্টতপূণশ। তার ভাষায় ‘আমাফদর পদখা প্রষ্টতষ্টট অষ্টত-পারমানষ্টি   ষ্টণ াই এ  এ ষ্টট ষ্টমউষ্টজ যাল 

পনাট, আমরা হাজার িছর ধ্ফর পদার্শষ্টিজ্ঞাফনর প  সূত্রগুফলা আষ্টিষ্কার  ফরষ্টছ এগুফলা প ন তাফরর 

 ম্পফনর েফল িাজাফনা হারফমাষ্টন- সুন্দর প ান পমফলাষ্টড, আর সমগ্র মহাষ্টিে প ন এ ষ্টট ষ্টসফফাষ্টন’। ষ্টিিং 

ষ্টর্ওষ্টরফত মাত্রার ষ্টিষয়ষ্টট খুি গুরুেপূণশ। সকূ্ষাষ্টতসূক্ষ  ষ্টণ ার মত ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টরর তারগুফলা মাত্রা-ষ্টিহীন নয়, 

িরিং এ -মাষ্টত্র । এই এ -মাষ্টত্র  তারগুফলা িহুমাত্রার পমমফব্রন িা ষ্টঝষ্টির ( াফ  িলা হয় পব্রন) সাফর্ 

 ুি র্া ফত পাফর। ষ্টিিংগুফলা চলাফেরার পক্ষফত্র স্থান- াল সাফপক্ষ ষ্ট ছু সুষ্টনষ্টদশি গাষ্টণষ্টত  ষ্টনয়ম রফয়ফছ 

প গুফলা ষ্টনফয়ই ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টর। আমরা জাষ্টন প , আইনিাইফনর সাধ্ারণ-আফপষ্টক্ষ তার তি ও আধ্ুষ্টন  

প ায়ান্টাম তফির সাহাফ য প ফ াফনা পভ ত ঘটনার িযাখযা  রা  ায়। গ্রহ-নক্ষত্র, গযালাষ্টির ঘূণশন, ব্ল্যা  

পহাল, পহায়াইট পহাল, ওয়ামশফহাল িা ষ্টিগ িযািং-এর মত িৃহৎ প ফ াফনা ঘটনা সাধ্ারণ আফপষ্টক্ষ তার 

তফির সাহাফ য িণশনা  রা সম্ভি। অনযষ্টদফ  পরমাণ,ু অষ্টত-পারমানষ্টি   ষ্টণ া ও এফদর আচরণ িযাখযা 

 রার জনয প ায়ান্টাম তফির উপর ষ্টভষ্টত্ত  ফর ষ্টি ষ্টর্ত ‘িযান্ডাডশ মফডল অি পাষ্টটশফ ল ষ্টেষ্টজি’ খুিই 

সেল। িযান্ডাডশ মফডল হফচ্ছ এ  সিশজনগ্রাহয তি  া িফল পদয় আমাফদর মহাষ্টিফের সমস্ত পদার্শ আসফল 

প ান প ান  ণাগুফলা ষ্টদফয় গষ্টঠত, প ান  ণারা আসফল এই মহাষ্টিফের ষ্টিষ্টডিং ব্ল্ ,  ীভাফি মহাষ্টিফের 

পম ষ্টল  র্ষ্টিগুফলা চালনা  রফছ এই  ণাগুফলাফ । ষ্ট ন্তু মাধ্যা ষশণ এখফনা এই িযান্ডাডশ মফডফল 

অন্তভুশি  রা সম্ভি হয় ষ্টন। আর তাই িযান্ডাডশ মফডল ষ্টদফয় ‘অফন  ষ্ট ছু’ জানা পগফলও ‘সিষ্ট ছু’ জানা 

এখনই সম্ভি হফচ্ছ না। এখাফনই িযান্ডাডশ মফডল এ ষ্টট সয়িংসম্পূণশ ‘ষ্টর্ওষ্টর অি এভষ্টরষ্টর্িং’ হফত পাফরষ্টন। 

ষ্ট ন্তু আশ্চফ শর ষ্টিষয় হল, আইনিাইফনর সাধ্ারণ আফপষ্টক্ষ  তফির মত িযান্ডাডশ মফডলফ ও শুধ্ুমাত্র 
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ষ্টিিং তফির নীষ্টতগুফলা পর্ফ ই প্রষ্টতপাদন  রা  ায়। আর তাই ষ্টিিং তফির ষ্টনয়মগুফলাফ  প্র ৃষ্টতর 

সিফচফয় পম ষ্টল  ষ্টনয়ম িফল পদার্শ-ষ্টিজ্ঞানীরা আজ মানফত  ুণ্ঠাফিাধ্  ফরন না।  
 

     হষ্ট িংও িুঝফত পপফরষ্টছফলন ষ্টিন্দুিৎ পম ষ্টল   ণাফ   খন ক্ষুদ্রাষ্টতক্ষুদ্র  ম্পমান ‘সুতা িা তার’ রূফপ 

 ল্পনা  রা  ায় তখন িাস্তিতার নানা পরত খুফল  ায়। ষ্টিিং ষ্টর্ওষ্টরর উপর ষ্টভষ্টত্ত  রা ‘এম-ষ্টর্ওষ্টর’ নাফম 

অষ্টত সাম্প্রষ্টত  এ  গাষ্টণষ্টত  তিফ  হষ্ট িং সিচাইফত গ্রহণফ াগয এ ীভূত তি িা ষ্টর্ওষ্টর অে এষ্টিষ্টর্িং 

ষ্টহফসফি মফন  ফরফছন। সাধ্ারনত ষ্টর্ওষ্টর িলফত আমরা প মনটা িুফঝ র্াষ্ট , এম ষ্টর্ওষ্টর পসর ম ষ্ট ছু নয়। 

িরিং এষ্টট হল পরৃ্  পৃর্  তফির সমাফিফর্ এ টা সিং ুি ৃত তিসমগ্র। এষ্টট মহাষ্টিফের স ল অিস্থা 

এ সাফর্ িযখযা  রার িদফল এর ষ্টিষ্টভণ্ণ অিংফর্র ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন পভ ত অিস্থার িযাখযা প্রদান  ফর। এর প্রষ্টতষ্টট 

িিফিযর মফধ্য রফয়ফছ স্বচ্ছ িণশনা। প ায়ান্টাম পদার্শষ্টিদযা অনু ায়ী এ ষ্টট ঘটনার ষ্টভন্ন ষ্টভন্ন মফডল 

র্া াটাও অস্বাভাষ্টি  নয়। তফি তাফদর মাফঝ এ টা সাধ্ারণ ষ্টমল ষ্টঠ ই র্া ফি। এই এম ষ্টর্ওষ্টর এর ম 

ষ্টমলগুফলাফ  সঙ্ঘিে  ফর এ ষ্টট এ ীভূত তফির ষ্টদ ষ্টনফদশষ্টর্ া পদয়। হষ্ট িং িফলফছন ‘এই তি  ষ্টদ 

প্রমাষ্টনত হয় তফি এষ্টট আমাফদর অষ্টস্তফের সুসিংহত ন সা খুৌঁফজ পির  রফত সক্ষম হফি।’  
 

     আসফল, মহাষ্টিে ষ্টনফয় হষ্ট িং-এর িযাখযা িা ষ্টসোন্তসমূহ  ত পিষ্টর্ বিজ্ঞাষ্টন  ততটু ুই দার্শষ্টন । এই 

দর্শন প্র ৃষ্টতিাদী দর্শন  ার চচশা এষ্টরিটল পর্ফ  আইনিাইন-হাইফজনিাগশ স ল ষ্টিজ্ঞানীরা  ফরফছন। 

হষ্ট িং-ও সমফগাত্রীয়। আর তাই ষ্টতষ্টন এম-ষ্টর্ওষ্টরর উপর আস্থা পদখাফত পপফরফছন। ষ্টতষ্টন মহাষ্টিফের স্বাধ্ীন 

অষ্টস্তফের ধ্ারনাফ  পমফন মাষ্টিভাসশ িা িহুষ্টিফের তি ষ্টনফয় চচশা  ফরফছন, প  চচশায় ষ্টতষ্টন সমান্তরাল এ  

(িা এ াষ্টধ্ ) ষ্টিফের অষ্টস্তফের  ল্পনাফ  প্রশ্রয় ষ্টদফয়ফছন। 
 

     মহাজাগষ্টত  র্ােত সফতযর অনুসিাফন হষ্ট িং এ ষ্টিিংর্ র্তফ র এ  নায় , ষ্ট ষ্টন প্র ৃষ্টতফ  খুি  াফছ 

পর্ফ  অনুভি  রার পচিা  ফরফছন। আইনিাইন িফলষ্টছফলন ‘ষ্টিেব্রহ্মাে সম্পফ শ সিচাইফত দুফিশাধ্য ষ্টিষয় 

হফচ্ছ প  এষ্টট সহজফিাধ্য।’ আইনিাইফনর এই ‘সহজফিাধ্য’ ষ্টিষয়ফ  সহজ পচাফখ পদখার সাহসী পচিা 

 ফরফছন হষ্ট িং। তাষ্টি  পদার্শষ্টিদ ষ্টহফসফি আফর ষ্টট গুরুেপূণশ প  ষ্টিষয় হষ্ট িং অনুধ্ািন  রফত পপফরফছন 

পসষ্টট হফচ্ছ ষ্টিজ্ঞানচচশার মাধ্যফম তিফ  প্রষ্টতষ্টিত  রফত প শফিক্ষফণর ষ্টদফ ও গুরুে পদওয়ার প্রফয়াজন 

রফয়ফছ। এ সময় দার্শষ্টন  িা তাষ্টি  মতিাফদরও প  সীমািেতা এফস  ায় তা িুঝফত পপফর ষ্টতষ্টন এও 

মন্তিয  ফরফছন প  ‘দর্শন আজ মৃত’।  ষ্টদও এই মন্তিয িযাখযা-সাফপক্ষ। এ-ধ্রফনর ষ্টচন্তাধ্ারার পপছফনও 

আফর  দর্শন রফয়ফছ িফল িারট্রান্ড রাফর্ল মন্তিয  ফরষ্টছফলন। তফি হষ্ট িং পরীক্ষামলূ  ষ্টিজ্ঞান ও তাষ্টি  

ষ্টিজ্ঞাফনর মফধ্য গফড় উঠা োরাফ র ষ্টদফ  ঈষ্টিত ষ্টদফয়ফছন এই মন্তফিযর মাধ্যফম। 
 

     হষ্ট িং এ  উদার মানষ্টস তা ও ধ্ী-গত উচ্চতা পর্ফ  মানিজাষ্টতফ  পদখার পচিা  ফরফছন। িস্তুিাদী িা 

িস্তু-ষ্টনরফপক্ষ সতয উফন্মাচফনর পর্ ষ্টভন্ন পহা , ষ্ট ন্তু সতয প  ষ্টস্থর এিিং ব্রহ্মাে সৃষ্টির গুঢ় রহফসযর সতয 

প্র াফর্ তাষ্টি , গাষ্টণষ্টত  এিিং প শফিক্ষণ-ষ্টভষ্টত্ত  গফিষণার প  মূল উফের্য এ ই এিিং এগুফলা এফ  

অপফরর পষ্টরপরূ  পসষ্টট হষ্ট িং-এর পর্ষ-জীিফনর ষ্টচন্তা পর্ফ  পষ্টরস্ফুট হফয়ফছ। হষ্ট িং তাৌঁর ষ্টিজ্ঞান-মনফ  

পসই ঈেফরর অষ্টত ষ্টন ফট ষ্টনফয়  াওয়ার পচিা  ফরফছন প  ঈের ষ্টস্পফনাজা-দর্শফনর ষ্টভষ্টত্ত পর্ফ  সৃি, প  

ঈের ব্রহ্মাফের এ ীভূত তফির পতা া-িাহ , প  ঈের গষ্টণফতর সূত্র পর্ফ  জন্ম ষ্টনফয় আমাফদর 

ষ্টনফজফদরফ  পচনার, জানার পর্ পদখায়। পনাফিল-ষ্টিজয়ী পদার্শষ্টিদ পল ষ্টডরাফ র ভাষায় এই ঈের 

এ জন সুপটু গষ্টণতজ্ঞ, ষ্টতষ্টন গষ্টণফতর ভাষায় ব্রম্মাফের ন র্া গাৌঁফর্ন। আমরা এই ন র্ার ষ্টিনযাস 
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অনুধ্ািফনর প্রয়াফস ষ্টনফজফদর ষ্টচফত্তর খাদয সিংগ্রহ  ষ্টর। এইভাফিই আমরা প্র ৃষ্টতর  াফছ  াওয়ার প্রয়াস 

চাষ্টলফয়  াই। এটাই ষ্টিজ্ঞান, এটাই ধ্মশ–  াফলর অসীম  াত্রায়  ার রূপ ষ্টিেজনীন। এই  াফলর ঘফরর এ  

অক তি তপস্বী ষ্টছফলন ষ্টিফেন হষ্ট িং। ষ্টিোন্তষ্টরত এই ষ্টচন্তাষ্টিফদর সৃজন মশ মহাষ্টিে সৃষ্টির রহসযফভফদর 

লফক্ষয জ্ঞান-সাগর মন্থফনর মধ্য ষ্টদফয় এষ্টগফয় প ফত মানিজাষ্টতফ  ষ্টনতযষ্টদন সাহস  ুষ্টগফয়  াফি। 
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