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জন নিউটন সাহেবের চরিত্র।
১ অধ্যায় ।

নিউটনের শৈশব ও বাল্যকালের বিবরণ।
ই^ সন ১৭ ২৫

১৭ ৪২ ।

১৭২৫ সালে জুলাই মাসের ২৪ তারিখে আমার জন্ম
হয়। অতি শিশুকালাবধি আমার প্রতি ঈশ্বরের দয়” ।
প্রকাশ হইয়াছে, এই জন্যে, “ হে প্রভো, আমি তোমার

“দাস বটি, আমি তোমার দাসীর পুত্র, তুমি আমার বন্ধন
“মুক্ত করিল ,” দায়ূদের এই কথা আমি নানা সময়ে
অাহলাদ পূর্ব্বক স্মরণ করি। অামি এক প্রকার প্রভুর
গৃহে জন্ম পাইয়া শিশুকালে তঁাহার স্থানে সমর্পিত হই
য়াছিলাম। আমার মাতা আপন অন্তঃকরণে প্রভুর
প্রেমের প্রমাণ পাইয়া তঁাহার শরণাগতা ছিলেন, এই

কথা আমি অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি। পাদরি
জেনিৎস সাহেব তঁাহার উপদেশক ছিলেন। আমার মাতা

কিঞ্চিৎ দুর্বল হওয়াতে নিভৃত স্থানে থাকিতে ভাল বা
সিতেন, এব` অামি তঁাহার এক সন্তান মাত্র, তাহাতে তিনি
অামাকে শিক্ষা দেওন ভিন্ন প্রায় অন্য কর্ম করিতেন না।

তঁাহার তত্ত্বাবধারণ ও শিক্ষা দেওন অদ্যাবধি আমার
স্মরণে আছে। অামার তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তিনি

২

নিউটন শিশুকালে স্বমাতা কর্তৃক শিক্ষা পান।

আপনি আমাকে ই…রাজি পড়া শিক্ষণ দিতে আরম্ভ করি

লেন , তাহাতে আমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রযুক্ত
তঁাহার শিক্ষা এমত ফদলায়ক হইয়া উঠিল, যে এক বৎ
সরের মধ্যে আমি প্রায় সকল পুস্তক শুদ্ধরূপে পড়িতে

পারিতাম। পরে তিনি আমাকে অতি মেধাবি দেখিয়া ধর্ম

গ্রন্থের নানা বচন ও ধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও গীত এব^
কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। মাতা যে রূপ চরিত্র ভাল
বাসিতেন, তৎকালে আমার সেই রূপ চরিত্র ছিল , ফলতঃ

বালকদের সহিত থেলিতে আমার বড় একটা ইচ্ছা ছিল
না, বরণ\ তঁাহারি নিকটে থাকিতে অধিক ভাল বাসি
· তাম ; এব^ তিনি আমাকে শিক্ষা দিতে যেমন ইচ্ছুক
ছিলেন, আমিও তেমনি তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র
হইতাম । কিন্তু অামার অাগত বিবরণেতে জানা যাইবে,
যে ছেল্যারা অতি উত্তমরূপে উপদেশ পাইলেও তাহা

সর্ব্বদা অন্তঃকরণে স্থান দেয় না, তথাপি যে ধার্মিক
পিতামাতা আপন সন্তানদিগের মন ভাল করণার্থে উত্তম

রূপে উপদেশ দিতে ক্লান্ত হয়, তাহারা আমার বিবরণ

পাঠ করিয়া দেখিলে উদ্যোগ পূর্বক সর্ব্বদা শিক্ষা দিতে
সাহস পাইবে। অামি সময়ানুক্রমে নানাবিধ দুষ্কর্ম করাতে

অামার বাল্যাবস্থার উত্তম শিক্ষা প্রায় নিষ্কল হইল বটে,
কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই উপদেশদ্বারা সুশাসিত হই
য়াছিলাম। অামি তাহা পুনঃ২ স্মরণ করিয়া অনেক দিন

পর্য্যন্ত নিতান্ত বিস্মৃত হইতে পারিলাম নাই। এবণ শেষে
যখন প্রভু আমার মানসিক চক্ষু প্রসন্ন করিলেন, তথন
ঐ সকল উপদেশ স্মরণ করাতে তাহা আমার প্রতি বড়

তঁাহার মাতার মৃতু্য।

৩

ফলদায়ক হইল। অধিকন্তু আমার প্রিয় মাতা অামাকে
শিক্ষা দিতে কেবল পরিশ্রম করিতেন তাহা নয়, কিন্তু

বারম্বার অশ্রুপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া আমাকে ঈশ্ব
রের নিকটে সমর্পণ করিতেন। অামি তঁাহার প্রার্থনার
ফল অদ্য পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে ভোগ করিতেছি।

মাতা আমার বাল্যকালীন শিক্ষার ফল আহলাদপূর্ব্বক

দেখিয়া মনে করিলেন, প্রভু ইহার মন আকর্ষণ করিলে
এ বালক তঁাহার ভক্ত হইয়া অবশ্য ধর্মোপদেশকের পদ
প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই

অামি লাটিন ভাষা শিক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু

ঐ ভাষা অল্প শিক্ষা হইলে পর আমার বিষয় যে পরামর্শ

স্থির হইয়াছিল তাহা ভঙ্গ হইল, কারণ প্রভুর অভিপ্রায়
ঐহিক পিতা মাতার অভিপ্রায়হইতে অনেক বিভিন্ন

ছিল। ঈশ্বর আমার প্রতি ধৈর্য্যতা ও তত্ত্বাবধারণ ও
অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আমাকে বিশেষ প্রমাণ
স্বরূপ করিয়া রাখিলেন। বিশেষতঃ, আমার সাত বৎসর

বয়ঃক্রম না হইতেই প্রভু আমার প্রিয় মাতাকে আপনার
নিকটে লইলেন, তাহাতে আমাকে বিদ্যা শিক্ষা দেওন
বিষয়ে আত্মীয় লোকদের অভিপ্রায় নিষ্কল হইল। আমার

মাতা ১৭৩২ সালে জুলাই মাসের ১১ তারিখে পরলোক
পুাপ্ত হইলেন।
সেই সময়ে আমার পিতা ঘরে ছিলেন না । তিনি

জাহাজের কর্ত্ত হইয়া মেডিটেরেনিয়ন * নামক সাগরের
* ইউরপ এবং আফ্রিকার মধ্যে যে সাগর, তাহার নাম মেডি

টেরেনিয়ন অর্থাৎ ভূমধ্যস্থ।
B 2

8

তিনি দূরস্থ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন।

সমীপস্থ নানা নগরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। অাগত

বৎসরে তিনি বাটীতে ফিরিয়া অাইলেন, এবণ অল্প দিন
পরে পুনরায় বিবাহ করিলেন । অামি বিমাতাদ্বার।
কোন প্রকারে ক্লেশ পাইতাম না বটে, কিন্তু আমার
আপন মাতার বর্ত্তমান কালে যে রূপ শিক্ষা পাইতাম,
এক্ষণে সেই রূপ শিক্ষা অার পাইলাম না , বরঞ্চ পথে
খেলাকারি অন্যান্য ধর্মহীন বালকদিগের সহিত মিলন

করিতে নিষিদ্ধ না হইয়া আমি শীঘু তাহাদের রীতি
চরিত্র শিক্ষ্য করিলাম ।
পিতার পুনর্বিবাহের অল্প দিন পরে তিনি আমাকে

এলেকুম জিলার কোন এক বোর্ডিং স্কুলে • পাঠাইয়া
দিলেন। ইহার পূর্ব্বে অামি পুস্তক পড়িতে বড় ভালবা

সিতাম, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের কর্ত্তার নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বারা
আমার মন ভঙ্গ হইলে অার পাঠ করিবার ইচ্ছা থাকিত
না ।

অামি মাতার নিকটে যে যৎকিঞ্চিৎ অস্কবিদ্যা

শিথিয়াছিলাম, তাহা ঐ বিদ্যালয়ে থাকিয়া ভুলিয়া
গেলাম । সেই স্থানে আমি দুই বৎসর ছিলাম। দ্বিতীয়

বৎসরে এক জন নূতন উপশিক্ষক পাঠশালায় নিযুক্ত হই
লেন , তিনি আমার স্বভাব বুঝিয়া আমার প্রতি উপযুক্ত
রূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমি লাটিন
ভাষা শিক্ষা করিতে অতিশয় উদ্যোগী হইলাম । অামার দশ
বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই অামি দ্বিতীয় শ্রেণির প্রথম

স্থানে উঠিয়া টলি ও বর্জিল নামক পুস্তুক পড়িতে লাগি
* যে পাঠশালায় ছাত্রগণ কেবল বিদ্যা শিক্ষা নয়, বর− অা'

হারাদি ও বাসস্থান পায়, তাহাকে বোর্ডিং স্কুল বলা যায়।

পিতার সহিত নাবিকের কর্ম করেন।

৫

লাম। কিন্তু বোধ হয়, অতি ত্বরায় শিক্ষা পাওয়াতে ঐ

ভাষার মূল আমার মনে স্থাপিত হইল না, কারণ অনেক
দিন পরে আমি পুনরায় কোন লাটিন পুস্তক লইয়া পাঠ
করিতে গিয়া দেখিলাম যে সকলি ভুলিয়া গিয়াছি।
আমার এগার বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পিতা আমাকে

নাবিকের কমু শিখাইবার নিমিত্তে অাপনার সহিত জা

হাজে লইয়া গেলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান এবং এই
জগতের অনেক বিষয় দেখিয়া বড় জ্ঞানী ছিলেন। তিনি

আমাকে সৎ ও ধম্মাচারি করিবার নিমিত্তে অতি সচেষ্ট
ছিলেন বটে , কিন্তু সৎপথে লওয়াইতে আমার মাতা
যেমন গুণবতী, পিতা তদ্বিষয়ে তেমনি গুণবান ছিলেন

না। তিনি স্লেন দেশে বিদ্যাদি পুাপ্ত হওয়াতে * আ
মার প্রতি কঠিন ব্যবহার করিতেন, তাহাতে আমার ভয়
ও অপ্রীতি জন্মিল। অামি সব্বদা তাহার সাক্ষাতে ভয়েতে

কম্নবান ছিলাম , এই জন্যে আমি আন্তরিক প্রেম প্রযুক্ত
তঁাহার আজ্ঞাবহ না হইয়া, কেবল ভয় প্রযুক্ত তা

হার বশীভূত থাকিতাম। ঐ সময়াবধি ছয় বৎসর পর্য্যন্ত
আমি পিতার সহিত সমুদ্রের উপরে গমনাগমন করিতাম।
আমার পোনের বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আমাকে স্লেন।

দেশের অালিকান্ট নগরে গিয়া কিছু দিন থাকিতে হইল।
তাহাতে আমার ঐহিক মঙ্গল হইতে পারিত বটে, কিন্তু

আমার মন অস্থির পুযুক্ত বন্ধু লোকদের সেই ভরসা
মিথ্যা হইল।

*কম্বিত，আছে ঘেঁস্পেনদেশীয় লোকেরা স্বভাবতঃ অন্তি
গম্ভীর ও অহংকৃত এবং অনালাপী হয়।
B 3

৬

বাল্যকালে ধর্মাধর্মের প্রতি মনের ভাব

আমি শিশুকালাবধি নানা পুস্তক পাঠ করিতে ভাল

বাসিতাম। অন্য ২ পুস্তকগণের মধ্যে “খৃীষ্টিয়ান অর
টরি ” নামক একথান প্রার্থনা পদ্ধতি অনেকবার আা

মার হস্তে পড়িত। ঐ পুস্তকের সকল কথা আমি বুঝিতে
পারিতাম না , কিন্তু মনুষ্যদের কি পুকার আচরণ কর।

উচিত, তাহা বুঝিয়া আমি সেই রূপ চেষ্টা করিতে লা
গিলাম। বিশেষতঃ পুার্থনা ও ধম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে ও আ
পনার দিবসিক ঘটনা এবণ\ মনের ভাবনা লিথিতে অারম্ভ

করিয়া বোধ করিলাম, এখন আমি বড় ধার্মিক হইয়াছি।

হায় ২! এই রূপ সদ্ব্যবহারের মূল কিছু মাত্র ছিল না,
তাহাতে আমার স্বকল্পিত সাধুতা পুাতঃকালীন মেঘের ও
প্রতৃষের শিশিরের ন্যায় শীঘু গত হইল। কিঞ্চিৎকাল
পরে অামি বিদ্যালয়ে কিম্বা যাত্রার সময়ে ধর্ম বিষয়ে কিছু
মনোযোগ করিতাম না, বরণ ঈশ্বরের নাম লইয়া অভি
শাপ ও দিব্য করিতে শিখিলাম, এবণ পিতামাতার

অবন্তমানে নানা কুৎসিত কর্ম করিতাম। এই রূপ করিতে২
অামার বারো বৎসর বয়ঃক্রম হইল। সেই সময়ে আমার

একটা বড় বিপদ ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ আমি ঘোড়াহইতে
কোন এক বেড়ার পার্শ্বে পড়িলাম, কিন্তু আমার শরীরে
কোন আঘাত লাগিল না । সেই বেড়া তৎকালে ছাট।

গিয়াছিল, তাহাতে যদি তাহার উপরে পড়িতাম তবে

বাচিতাম না। আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা রক্ষা পাইয়া
মনে২ এই ভাবনা করিলাম, যদি এখন মরিয়া ঈশ্বরের

নিকটে যাইতাম, তবে আমার কিরূপ গতি হইত? ইহা
চিন্তা করিয়া অামি তৎক্ষণাৎ অসদ্ব্যবহার সকল পরি

ও দৈবাৎ মৃতু্যুহইতে রক্ষা ।

৭

ত্যাগ করিলাম, তাহাতে অনেকে বোধ করিতে লাগিল,

যে উহার চরিত্র পরিবত্তন হইয়াছে। কিন্তু আমি বহুদিবস
এই রূপ না থাকিয়া পাপিলোকদ্বারা আকর্ষিত হওয়াতে
পুনরায় তাহাদের মত ব্যবহার করিতে লাগিলাম, তাহা
তে অারবার অাপন বিবেক জ্ঞান ও ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা

চেতনা পাইয়া আমি ভয় করত পুনরায় সাধু লোকদের
ন্যায় সদাচরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। কতক দিন এই

রূপ হইলে আমার মনের অস্থিরতা প্রযুক্ত শেষে আরও মন্দ

কম্মে পুরুত্ত হইলাম। এমন সময়ে আমার এক জন পুিয়
বন্ধু নৌকা ডুবিয়া মরিলেন। তৎপূর্ব্বে অামরা এক যুদ্ধ

জাহাজ দেখিতে যাইবার পরামর্শ করিয়াছিলাম, (বোধ
হয় সেই দিন রবিবার ছিল) কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাতে
নৌকা গেলে পর আমি ঘাটে গিয়া পৌঁছিলাম। ইহা
দেথিয়া অতি রাগান্বিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পরে শুনিলাম

সেই নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে ও তাহার মধ্যে যত লোক
ছিল, সকলেই মারা পড়িয়াছে। তাহাদের কবর দি
বার সময়ে আমি তথায় উপস্থিত হইয়া মনে ২ ভাবি
লাম, “ ঈশ্বর আমাকে বিলম্ব করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা

“ করিয়াছেন।” সে যাহা হউক, ইহাও আমি শীঘু ভুলিয়া
গেলাম । অার এক সময়ে আমি “ফামিলি ইনষ্ট্রক্টর ”
অর্থাৎ পরিবারের উপদেশক নামে পুস্তক পাঠ করিয়া

মনস্থ করিলাম, এখন অবধি আমি ঈশ্বরের কর্ম করিব।
কিন্তু সে চেষ্টাও কেবল অল্প দিনের নিমিত্তে, ফলতঃ আমার

ষোল বৎসর বয়ঃক্রম হইবার অগ্রে অামি তিন চারিবার

এই রূপে ধম্ম পথে চলিতে মনস্থ করিয়া পুনরায় বিপথে

৮

পাপে নিবৃত্ত না হইয়াও

ফিরিয়া আইলাম। সুতরা” তখন আমার অন্তঃকরণ
সরল ছিল না । অামি কথন ২ এমন মনে করিতাম ;

নরকহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আমার ধম্মপথ গ্রহণ
করা আবশ্যক, কিন্তু পাপের প্রতি প্রেম প্রযুক্ত তাহা
ত্যাগ করিতে পারিতাম না । অামি ধম্মালয়ে প্রার্থনা ও

উপদেশ শ্রবণ ও ধম্মগ্রন্থ পাঠকরণ ইত্যাদি ধর্ম বিষয়ে
বাহ্যিক ব্যবহার অনুসারে চলিতে সতর্ক ছিলাম বটে ;
কিন্তু এ সকল করিয়া অামি বোধ করিতাম, কিঞ্চিৎ২
পাপও করিলে ক্ষতি নাই। আমি কোন কর্ম করিতে

ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি জানিতাম তাহা করিলেই পাপ
হইবে, তথাপি তাহাহইতে ক্ষান্ত হইতাম না , কেবল
অামার মন পাছে আমাকে দোষি করে, এই জন্যে
অামি অগ্রে প্রার্থনা করিতাম। অামি এমত জ্ঞানান্ধ ও

নির্বোধ ছিলাম, যে প্রার্থনা করিলে পর আমার মন এক
প্রকার সান্ত্বনা পাইয়া অামাকে অার দোষি করিত না ।

শেষে আমি এই মনস্থ করিলাম, “এখনাবধি পূর্ব্বমত
কমু আর না করিয়া যাহাতে ঈশ্বরের অাজ্ঞা পালন

ও আমার স্বর্গ ভোগ হয়, এমত কমু্য করিব।” এইবার
অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি এই রূপ চেষ্টা করিতাম , তাহা
তে প্রেরিত পৌল যেমন আপনার বিষয়ে বলিলেন, যথ।

“ সকলহইতে শুদ্ধসত্ত্ব যে আমাদের ফিরূশি মত, আমি
তদবলম্বী হইয়া কাল যাপন করিলাম,” আমিও আপ
নার বিষয়ে তদ্রুপ বলিতে পারিতাম । আমি ঈশ্বরের

দত্ত পুণ্য না জানিয়া আপনার গুণে পুণ্যবান হইতে চেষ্টা

পাইতাম। ধম্মগ্রন্থ পাঠ ও তদ্বিষয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা

স্বক্রিয়াতে পূণ্যবান হইতে চেষ্টা করেন
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করিয়া প্রতিদিন অনেক কাল ক্ষয় করিতাম, আর অনেক
বার উপবাস করিতাম, ও তিন মাস পর্য্যন্ত কিছুই মাৎস
অাহার করিতাম না। আমাকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ।
আমি উত্তর দিতে প্রায় ভয় করিতাম, পাছে কোন

অনুপযুক্ত কথা মুখহইতে বাহির হয়। ফলতঃ সন্ন্যাসির।
যেমন অন্য ২ লোকহইতে পৃথক হইয়া নির্জনে বাস করে,
তেমনি অামাকে যেন কেহ পরীক্ষণ করিতে না পারে এই
জন্যে আমি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সাধ্য পর্য্যন্ত
একাকী থাকিতাম । কিন্তু এরূপ করাতেও কোন উপকার

হইল না, কারণ তাহাতে আমার পাপ দমন দূরে থাকুক,
বরঞ্চ অামি তদ্দ্বারা অনালাপী হইয়া সুখ ও জ্ঞান হারা

ইলাম, এব^ সকল বিষয়ে অকর্মণ্য হইয়া রহিলাম ।
প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই অবস্থাতে ছিলাম ।
আমার মন এইরূপ অস্থির অাছে, এমত সময়ে আমি

হলাণ্ড দেশস্থ মিডিলবর্গ নামক নগরের কোন পুস্তক
বিক্রেতার দোকানে গিয়া এক জন প্রসিদ্ধ ইৎরাজ নাস্তি
কের পুস্তক দেখিতে পাইলাম। তাহা দেখিবামাত্র আমি
ক্রয় না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঐ পুস্তকের
দ্বিতীয় অংশ পাঠ করিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম ;
কারণ তৎকালে অামার মন যে রূপ আণশ্চর্য্য বিষয়
ভাল বাসিত, তেমনি কথা ঐ পুস্তকে দেখিতে পাইলাম ।
ফলতঃ তাহার অভিপ্রায় কি, আর তাহা পাঠ করিলে

আমার মনের কি প্রকার ভাব হইবে, তাহা আমি কিছুই

জানিতাম না। বরণ এই গ্রন্থরচক অতি ধম্মপরায়ণ, ও
তাহার উপদেশ অনুসারে চলিলে অামার মঙ্গল হইবে,

*১ ০

জামেকা দ্বীপে যাইতে উদ্যত হইয়া

* এমন বোধ করিলাম | এইরূপে তাহার মিষ্ট বাক্যদ্বারা

অামার অবোধ মন ভুলিয়া গেল। সেই পুস্তক সব্বদ।
আমার হাতে থাকিত, বিশেষতঃ রাপসডি নামক তাহার
এক অ৭শ বারম্বার পাঠ করাতে তাহা আমার মুখস্থ
হইয়াছিল। সে সময়ে তাহাতে আমার কিছু মন্দ হয়
নাই বটে, কিন্তু তাহা বিষস্থরূপ হইয়া ক্রমে ২ আমার

আন্তরিক সূখ নষ্ট করিতে লাগিল।
১৭৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে অামি জাহাজ অারো
হণ করিয়া আপন দেশে ফিরিয়া আইলাম। পরে

আমার পিতা জাহাজীয় কম্মের জন্যে পুনরায় অামা
কে সঙ্গে না লইয়া আমার নিমিত্তে অন্য কম্মের চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে কোনই কর্ম করিতে
আমার বড় মন ছিল না। অামি সা”\সারিক বিষয়ে

অজ্ঞান ও বিরত ছিলাম ; বরণ\ ধর্ম চিন্তা ও নানা
বিদ্যার অালোচনা এবণ\ কাল্পনিক বিষয়ে ধ্যান ও অা

লস্য করিতে ভাল বাসিতাম , কিন্তু যাহাতে আমি মানুষ

হইয়া প্রতিপালিত হই, এমত শ্রম করিতে আমার ইচ্ছা
হইত না । শেষে লিবরপুল নিবাসী অামার পিতার মিত্র

এক মহাজন তঁাহাকে কহিলেন , “ আমি তোমার পুত্রকে
জামেক দ্বীপে পাঠাইয়া মানুষ করিব।” তাহাতে পিতা

এব•\ অামি সন্মত হইলে সেই স্থানে যাইবার নিমিত্তে
সকল প্রস্তুত করা গেল। এক সপ্তাহ পরে আমি সেই

দ্বীপে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম , ইতোমধ্যে পিতা

কোন কর্ম উপলক্ষে ক্যান্ট জিলার মেড়ষ্টন নামক নগ
রের নিকটস্থ এক স্থানে পাঠাইয়া দিলেন । তথায় যা

ক্যাণ্ট জিলাতে গিয়া স্থগিত হন।

১ ১

ইয়া দুই তিন দিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিব, এমত মনস্থ
করিয়াছিলাম, কিন্তু “ গমন করিয়া আপন পাদ বিক্ষেপ

স্থির করিতে মনুষ্যের অধিকার হয় না,” ধর্ম গ্রন্থের এই
কথা আশ্চর্য্য রূপে তখন অামাতে পূর্ণ হইল। কিরূপে
হইল তাহা এই ক্ষণে বিস্তারিত করিয়া লিখিতেছি।

২ অধ্যায়।

· নিউটনের যৌবনাবস্থার দুশ্চরিত্র ও আফ্রিকা
দেশে দাসত্ব এবং তাহাহইতে মুক্ত
হওনের বিবরণ ।
ই^ সন ১৭৪৩-–১৭৪৭ ।

ক্যান্ট জিলায় যাত্রা করিবার কতক দিন পূর্ব্বে আমি
তথাকার এক বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তঁাহারণ

আমার প্রিয় মাতার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, এবং তিনি
তঁাহাদের ঘরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তঁাহারা
আমাদের কুটুম্ব হইয়াও আমার অপরিচিত ছিলেন।

আমার পিতার পুনর্বিবাহ প্রযুক্ত তাহাদের প্রেমের
শৈথিল্য হওয়াতে আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত তঁাহাদের
কোন স^বাদ পাই নাই। এক্ষণে আমাকে তঁাহাদের

বাটীর নিকট দিয়া যাইতে হইল, তাহাতে তাহাদের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে পিতা অনুমতি দিলেন। আমি

একবার মনস্থ করিলাম “সেখানে যাইব না,” অারবার
মনে করিলাম, “ যাইব,” শেষে গেলাম। তঁাহারা আমার
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কন্যাকে দেখিবামাত্র প্রেমাসক্ত হন।

পরিচয় না লইয়াও আমাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন, এবণ

অতি প্রিয়া মৃত বন্ধুর সন্তান জানিয়া আদর পূর্ব্বক গ্রহণ
করিলেন। তঁাহাদের দুই অবিবাহিতা কন্যা ছিল। আল
মার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেওনের বিষয়ে তা
হার জন্মাবধি আমার মাতার সহিত তাহার মাতা বার

বার কথোপকথন করিয়াছিলেন, ইহা আমি পরে শুনিতে
পাইলাম। অনেক ই^রাজ লোকেরাও অতি শিশুকালে

নিজ পুত্র ও কন্যাগণের বিবাহের বিষয় আপন ভাই বন্ধু
লোকদের সহিত কথাবার্ত্ত স্থির করে। কিন্তু এমত কর।
ভাল নয়, কেননা বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে তাহাদের

সে কল্পনা প্রায় সর্ব্বদা মিথ্যা হয়। সে যাহা হউক, ইহার
পর ঐ কন্যার সহিত আমার বিবাহ অবশ্য হইবে,
তাহা যে আমার মাতা নিশ্চয় জানিতেন, এমন কথা আমি
বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি যেমন মনস্থ করিয়া
ছিলেন, পরে তাহাই আশ্চর্য্যরূপে সিদ্ধ হইল। দেখ,
উক্ত কুটুস্থদের সহিত অামাদের অালাপ অনেক দিন
বধি ভঙ্গ হইয়াছিল , আরও যখন দেশত্যাগ করিয়া

আমার বিদেশে যাওনের পরামর্শ স্থির হইয়াছিল, ঘট
নাক্রমে তাহার পূর্ব্বে অামি তঁাহাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া

সেই বাটীতে গিয়া পৌঁছিলাম। এবিষয়ে আমাদের
কথাবার্ত্ত কিছু ছিল না, তথাপি সে কন্যাকে দেখিবা
মাত্র তাহার প্রতি আমার মন এমত দৃঢ়রূপে আকর্ষিত
হইয়াছিল, যে সেই অবধি আমার মনে প্রেমরূপ আমি
কথন নির্ব্বাণ হইল না। তখন ঐ কন্যার বয়ঃক্রম প্রায়
চৌদ্দ বৎসর ছিল । এই সময়াবধি সাত বৎসর পর্য্যন্ত

সেই অনুরাগের সৎ ফল।
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আমার ধর্মবিষয়ক চিন্তা ও ঈশ্বরের প্রতি ভয় দূরে গেল
তাহাতে আমি নানা দুঃখ ও ক্লেশভোগ করিতাম, তথাপি
আমি সেই কন্যার প্রেমেতে মোহিত হইয়া তাহাকে এক

দণ্ডও বিস্মৃত হই নাই। ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায়
ব্যতিরেকে সেই কন্যার প্রতি আমার মন ঐ রূপ অাক

র্ষিত হইত না। আমার বোধ হয় তাহার অভিপ্রায় দুই

প্রকার, যথা প্রথমতঃ ; তদ্বারা অামি অাপন একগুঁয়ামি ও
অনাজ্ঞাবহত্ব প্রযুক্ত যে সকল ক্লেশ পাইয়াছিলাম, তাহ।
শুনিয়া অন্য ২ লোকেরা যেন চেতনা পাইয়া সে রূপ ন

করে। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর আপন পরাক্রমদ্বারা সেই সকল
মন্দহইতে আমাকে রক্ষা করিলেন, ইহা শুনিয়া তাহারণ

যেন সাহস পূর্ব্বক তাহার প্রতি ভরসা রাখে ।
সেই কন্যার দ্বারা মুগ্ধ হওয়াতে আমার এক বিষয়ে
লাভ হইল, যথা, পূর্বে আমার কোন প্রকার শ্রম করিবার ।

ইচ্ছা হইত না, কিন্তু তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমি
তাহাকে বিবাহ করিবার ভরসাতে আলস্য ত্যাগ করি
য়ণ পরিশ্রম করিতে উদ্যোগী হইলাম। অারও ঈশ্বরের
প্রতি আমার বিশ্বাস ও পাপ করিবার ভয় লোপ হইলে

যথন সকল প্রকার মন্দ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতাম, তখনি
আমি ঐ কন্যাকে স্মরণ করিয়া নানা কুকর্মহইতে ক্ষান্ত

হইতাম। ফলতঃ আমি কোন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া মনে
করিতাম, “কি জানি ইহা করিলে লোকে আমাকে মন্দ
বলিবে, অার তাহাতে অামি ঐ কন্যাকে পাইব না,”
এই ভয় করিয়া সাবধানে থাকিতাম। ইহাতে আমার বড়
উপকার হইয়াছিল।
C
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সেই অনুরাগের মন্দ ফল ।

কিন্তু অার এক বিষয়ে সেই প্রেম আমার বড় যন্ত্রণাদায়ক

ছিল , যেহেতুক আমার অল্প বয়ঃক্রম প্রযুক্ত ঐ কন্যাকে

বিবাহ করিতে অনেক দিন বিলম্ব করণের সম্ভাবনা হইল,
আর বিলম্ব করিয়াও তাহাকে পাইব কি না, ইহাও নিশ্চয়
ছিল না । বর কন্যার মন মিলিত হইলে উভয়ের পিতা

মাতা ও সকল বন্ধু লোকদের অনুমতি পাইয়া বিবাহের
পূর্ব্বে যদি বর কন্যার ঘরে গিয়া তাহার সহিত বারম্বার
কথোপকথন করে,এবণ\ সকল কমু ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে
জ্ঞানপূর্ব্বক করা যায়, তবে অন্য সময়াপেক্ষা সেই সময়
পরম সুখদায়ক বটে ; কেননা সেই সময়ে তাহারা দুই জন
প্রেম ও ভরসাতে পূর্ণ হয় । কিন্তু বর কন্যার পরম্নর প্রেম
জন্মিলে পরে যদি তাহাদের বিবাহ হওনের কোন বাধা

জন্মে, তবে সেই প্রেম অতি যন্ত্রণাদায়ক হয় । ঐ কন্যার
প্রতি আমার অত্যন্ত প্রেম হইয়াছিল বটে, কিন্তু তৎকালে
তাহাকে পাইবার কোন অাশা ছিল না । এই বিষয়ে
অামি কন্যাকে কিম্বা অাপনার ও তাহার অাত্মীয়গণকে

কিছুই বলিতে পারিতাম না, তাহাতে সে প্রেম আমার
অন্তঃকরণে অপ্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ হইয়া আমাকে সর্ব্বদ।

অস্থির করিত। অামি এই রূপে একটি সৃষ্ট বস্তুকে শ্রেষ্ঠ
জ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বোধ হারাইয়া প্রায় নাস্তিক
হইয়া উঠিলাম। যদ্যপি আমি সেই কন্যার প্রেমে অা

সক্ত হইয়া আলস্য ত্যাগ পূর্ব্বক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক
হইতাম, তথাপি সেই ইচ্ছাতে কিছু হইত না , কারণ
তাহার নিকট থাকিয়া আমি আপন কর্তৃব্য কমু সকল

ভুলিয়া যাইতাম, অথচ নানা অকর্তৃব্য কর্ম করিতেও কিঃ

প্রেমাসক্ত হইয়া পিতার তানাজ্ঞাবহ হন ।

১৫

বাধা পাইতাম না । শেষে ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা সকলই
ভাল হইয়াছে বটে , কিন্তু এখন নিশ্চয় বলিতেছি, আমি
সমস্ত জগৎ প্রাপ্ত হইলেও এই প্রকার প্রেমের পথে আর

কখন যাইব না । পাঠকের চেতনা পাইয়া এরূপ যেন

না করে, এই জন্যে আমি ঐ বিষয় বিস্তারিত করিয়া
লিথিয়াছি, কারণ যাহারা সেরূপ করে, তাহাদের প্রতি

ধম্মপুস্তকের এই কথা অবশ্য পূর্ণ হইবে, যথা, “ তাহার।

বায়রূপ বীজ বপন করিয়া ঘুর্ণবায়ুরূপ শস্য কাটবে।”
অামি পূর্ব্বে যেমন বিবেচনা করিতাম, প্রেমে বদ্ধ হইয়া
আর তেমনি করিতে পারিলাম না, কারণ পিতার অা
জ্ঞানুসারে অামি জামেকা দ্বীপে যাইতে প্রস্তুত হইয়া

ছিলাম , কিন্তু এখন তথায় যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া মনেং
ভাবিলাম, অামি কী প্রকারে এই প্রিয়া কন্যাকে ছা

ড়িয়া দূর দেশে যাইব, ও কেমন করিয়া তথায় তিন চারি
বৎসর থাকিব ? অতএব আমি মনস্থ করিলাম, কোন
প্রকারে যাইব না ; কিন্তু কী কারণে যাইব না, তাহা
পিতাকে ল্পষ্টরূপে বলিতে পারিলাম না, ও তঁাহাকে

মিথ্যা কথা বলিতেও অনিচ্ছুক ছিলাম। তাহাতে আমি
ক্যাণ্ট দেশে তিন দিনের বদলে তিন সপ্তাহ থাকিয়া মনে
করিলাম, এখন জাহাজ গিয়া থাকিবে, ও আমার যাই

বার আর কোন উপায় হইবে না , সেইরূপও ঘটিল।
পরে অামি লণ্ডন নগরে ফিরিয়া আাইলাম। এমত অনা
জ্ঞাবহ হইয়া অামি পিতাকে অতিশয় ক্রোধান্বিত করি

য়াছিলাম , কিন্তু তিনি আমার অপরাধ শীঘু ক্ষমা করি
লেন। অল্প দিন পরে আমি পিতার ইচ্ছুানুসারে তঁাহার
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১৬ জাহাজে আরোহণ করিয়া ব্যানিস নগরে গমন করেন ।

এক জন বন্ধুর সহিত জাহাজারোহণ করিয়া ইটালি
দেশস্থ ব্যানিস নগরে যাত্রা করিলাম । এই যাত্রাতে
অামি জাহাজীয় খালাসিদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহা

দের মন্দ ব্যবহার দেখিলাম। তখন অামি ধম্ম বিষয়ে
কোন উপদেশ না পাইয়া বরঞ্চ অনবরত অধমু বিষয়ক

শিক্ষা পাওয়াতে সদ্ব্যবহারহইতে বিমুখ হইয়া অসদ্ব্য
বহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাতে অামি অাপন
বিবেক জ্ঞানদ্বার। কথনং দোষীকূত হইয়া ভীত হইতাম,
এব^ ধার্মিক লোকদের ন্যায় কমু করিতে চেষ্টা করিতাম ;
কিন্তু পূর্ব্বে যেমন তাহা করিতাম, এইক্ষণে তেমনি অার
করিতে পারিলাম না । আমি যে নিতান্ত দুষ্ট হইয়া উঠি

লাম তাহা নয় ; কিন্তু যাহাতে ঈশ্বরকে একেবারে বিস্মৃত
হই, এমন পথে গমন করিতে তৎকালে অারম্ভ করিলাম ।
ইতোমধ্যে অামি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেথিয়া ভয় পাই

লাম, কিন্তু সে বিষয়ও পুনর্ব্বার শীঘু বিস্মৃত হইলাম।
ধম্মগ্রন্থ পাঠকবর্গেরণ জ্ঞাত আছেন, যে ঈশ্বর নান৷
সময়ে পূর্বে আপন লোকদিগকে স্বপ্নদ্বারা উপদেশ দিতেন
ও ভাবি ঘটনা প্রকাশ করিতেন। অতএব অামি অাপন
স্বপ্নের বিষয় লিথিলে মহাশয়েরা অসম্ভব জ্ঞান করিবেন

না । আমি এই বিষয়ে কিছু সন্দেহ না করিয়া ধম্মগ্রন্থের
বচন লইয়া বলি , “ স্বপ্ন সত্য, এবণ তাহার অর্থও নিশ্চয়
আছে।” কারণ আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তদনু
সারে আমার প্রতি পরে ঘটিল। সে অবধি এখন পর্য্যন্ত
অনেক বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি ঐ স্বপ্ন আমার

ভাল স্মরণে আছে। তাহার কিছু দিন পূর্বে আমাদের

নিউটনের আশ্চর্য্য স্বপ্ন ।

১৭

জাহাজ ব্যানিস নগরের কোলে লাগিয়াছিল। পরে সে

স্থানহইতে যাত্রা করিয়া আমি এক রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম,
যেন সেই কোলে এখনও অাছি ; তাহাতে অামি জাহা

জের উপরে গিয়া আমার পালানুক্রমে প্রহরিকম্মে নিযুক্ত
হইয়া গমনাগমন করিতেছি, এমত সময়ে এক জন লোক

কোথাহইতে আসিয়া আমাকে একটি অঙ্গুরী দিয়া বলি
লেন, “তুমি ইহা লইয়া সাবধান পূর্ব্বক রাখিও।” অারে।
নিশ্চয় রূপে বলিলেন, “তুমি যত দিন এই অঙ্গুরী রাখিবা,
তত দিন তুমি কুশলে থাকবা, ও তোমার কৃত সমস্ত কর্ম
সফল হইবে , কিন্তু যদি তাহা হারাও, কিম্বা কাহাকে

দেও, তবে তোমার বড় বিপদ ঘটিবে।” ইহা শুনিয়া

আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক সেই অঙ্গুরী গ্রহণ করত তাহ।
সাবধানে রাথিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার সুখী হই
বার উপায় আপন হাতে অাছে, ইহা বোধ করিয়া

অামি কিছু মাত্র ভয় করিলাম না যে তাহা অসাবধান

হইয়া হারাইব। আমি এই বিষয় ভাবিতেছি এমত
সময়ে আর এক জন অামার নিকটে অাইল, এবণ\ সেই

অঙ্গুরী আমার অঙ্গুলিতে দেখিয়া আমাকে তাহার বিষয়

জিজ্ঞাসা করিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গুরীর গুণ
বিস্তারিত করিয়া তাহাকে বলিলাম, তাহাতে সে অামা
কে বিদ্রুপ করিয়া কহিল, “আঃ! তুমি কেমন অবোধ

লোক; অঙ্গুরীর এইরূপ গুণ আছে, ইহা কি তুমি বিশ্বাস
করিতেছ ? ” পরে সেই ব্যক্তি অনেক ক্ষণ আমার সহিত

বিতর্ক করিয়া শেষে স্নষ্টরূপে বলিল,“ তুমি তাহা ফেলিয়া
দেও।” ইহা শুনিবা মাত্র আমার মনে দুঃখ উপস্থিত হইল,
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১৮

আশ্চর্য্য স্বপ্ন।

কিন্তু শেষে তাহার কথানুরোধে আমি অঙ্গুরী অাপন

অঙ্গুলিহইতে খুলিয়া জাহাজের পার্শ্ব দিয়া জলে ফেলিয়া
দিলাম । তাহা জলে পড়িবামাত্র ব্যানিস নগরের ওপার

স্থিত পব্বত শ্রেণিহইতে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ;
তাহাতে অামি জাগ্রৎ মনুষ্যের ন্যায় স্লষ্ট দেখিলাম, যে
পব্বত সকল অগ্নিময় হইয়াছে। তখন মনে করিলাম, অামি

বড় অবোধের কর্ম করিয়াছি, এবণ অামার পরীক্ষক

আমাকে উপহাস করিয়া বলিল, “তুমি অঙ্গুরী রাখিলে
ঈশ্বরহইতে অনুগ্রহ পাইতা, কিন্তু তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক
সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া এমন উপায় হারাইয়াছ ; অতএব
ঈশ্বরহইতে তুমি আর অনুগ্রহ পাইবা না। তুমি অণ
মার সহিত ঐ অগ্নিময় পর্বতে চল, তোমারি জন্যে তাহ।
প্রজ্বলিত হইয়াছে।” তখন আমি অতিশয় ভয়েতে কন্না
ম্বিত হইলেও আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না, বরণ অারও
স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। আমি পরীক্ষকের কথা শুনিয়৷

অার কোন উপায় না দেখিয়া তাহার সঙ্গে ঐ প্রজ্ব
লিত অগ্নিতে যাইতে উদ্যত হইলাম , ইতিমধ্যে অার

এক ব্যক্তি আমার নিকটে অাইলেন, কিন্তু যিনি আমাকে

অঙ্গুরী দিয়াছিলেন, তিনি সেই ব্যক্তি কি না, তাহা আমি
জানিতে পারিলাম না। তিনি আমার শোক ও দুঃখ দে

থিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তাহাকে

বলিলাম, “আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আপনাকে নষ্ট করিয়াছি,
এই জন্যে কোন কাহারও দয়ার যোগ্য নহি।” তিনি ইহ।

শুনিয়া কহিলেন, “ হায় ২! কী অবোধের কর্ম করিয়াছ।

এখন সেই অঙ্গুরী যদি তুমি পুনরায় পাইতে পার, তবে

সেই স্বপ্নের তাৎপর্য্য ।

১৯

তোমার চেতনা হইবে কি না, ইহার বিষয়ে কী মনে

কর ?” তাহাতে আমি কিছু উত্তর দিতে পারিলাম না,
কেননা আমার বোধ হইল, তাহা অারবার পাওয়া

যাইবে না । ফলতঃ উত্তর করিবার সময়ও ছিল না, কারণ

যে স্থানে আমি অঙ্গুরী ফেলিয়া দিয়াছিলাম, সেই স্থানে

ঐ অনপেক্ষিত বন্ধু তৎক্ষণাৎ ডুব মারিয়া তাহা তুলিয়।
লইয়া অামার নিকটে অাইলেন। তিনি জাহাজে উঠিবা

মাত্র পব্বতের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাণ হইল, অার তৎ
ক্ষণাৎ পরীক্ষক অামাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

“বলবানহইতে লুটিত দ্রব্য নীত হইবে, ও জয়কারিহইতে
ধৃত দ্রব্য মুক্ত করা যাইবে”; তখন ধর্মগ্রন্থের এই বচন
আমার বিষয়ে পূর্ণ হইল। তাহাতে আমার ভয় ঘুচিয়।
গেলে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া আহলাদপূর্ব্বক সেই

অঙ্গুরী পুনর্গহণ করিতে আপন মুক্তিদাতার নিকটে
গেলাম । কিন্তু তিনি তাহা দিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন,

“ যদি এই অঙ্গুরী তোমাকে পুনর্দন্ত হয়, তবে তুমি অতি
শীঘু সেই রূপ বিপদগ্রস্ত হইব, কারণ তাহা রাখিতে
তোমার সাধ্য নাই । অতএব আমি তোমার জন্যে তাহ।
রাথিব, এব^ অাবশ্যক মতে তোমাকে দিব।” পরে

অামার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সেই সময়ে আমার মনের ভাব

কী প্রকার ছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না । আমি
দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অাহার ও নিদ্রা ইত্যাদি আবশ্যক
কমু করিতে পারিলাম না । কিন্তু এই স্বপ্নদ্বারা অামি যে

উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা শীঘু ভুলিয়া গেলাম,
এবণ\ কতক বৎসর পর্য্যন্ত পুনরায় তাহা আমার মনে

২০

রণ জাহাজে বলপূর্বক নীত হন।

অাইল না । সে যাহা হউক, আমি যেমন স্বপ্ন দেথিয়া
ছিলাম, পরে আমার তেমনি গতি হইল, ইহা পশ্চাল্লিখিত
বিবরণঘারা ক্রমে ২ প্রকাশ হইবে। ফলতঃ, সেই সময়ে

আমি বহুমূল্য অঙ্গুরী স্বরূপ ধর্ম পথ ত্যাগ করিয়া পরীক্ষ
কের পরামর্শানুসারে নানা কর্ম করিয়াছিলাম, এবণ
সেই পরীক্ষক অামাকে যন্ত্রণাচ্ছ্বানে লইয়া যাইতে প্রস্তুত

ছিল , তাহাতে যদি প্রভু যীশু আমাকে বিপদগ্রস্ত দেখি
য় রক্ষা না করিতেন, তবে সে আমাকে লইয়া গেলে
অামি একেবারে নষ্ট হইতাম। কিন্তু ঈশ্বর বলিলেন,

“ শত্রুর হস্তহইতে তাহাকে মুক্ত কর, কারণ আমি তাহার
জন্যে প্রায়শ্চিত্ত পাইয়াছি।”

আমি ১৭৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ যাত্রাহইতে পিতৃ
গৃহে অাইলাম। তাহার অল্প দিন পরে ক্যান্ট জিলায় গিয়া
সেই স্থানে পুনরায় অবোধের ন্যায় অনেক দিন থাকি

লাম , তাহাতে পিতা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে
ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন, কারণ আমার মঙ্গল করিতে

তাহার চেষ্টা সকল অামার অবাধ্যতা প্রযুক্ত নির্মূল

হইল। আমি পুনরায় কোন উপযুক্ত কমু না পাওয়াতে
কতক দিন বসিয়া থাকিলাম। তাহাতে এক দিবস কোন
ই^লণ্ডীয় রণ জাহাজের এক দল নাবিকেরা আসিয়া হঠাৎ

আমাকে ধরিয়া বলপূর্বক জাহাজের কর্ম করণার্থে লইয়া
গেল। সেই সময়ে ফুান্সদেশের কতক গুলিন যুদ্ধ জাহাজ

অামাদের নিকটস্থ হওয়াতে পিতা আমাকে মুক্ত করিয়া
লইতে পারিলেন না । অল্প দিন পরে তাহারা অামাকে

হারিছ নামক যুদ্ধ জাহাজে পাঠাইয়া দিল। আমি এই

ক্রমে ২ ধর্মভয় ত্যাগ করেন।
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জাহাজের কম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া এক মাস পর্য্যন্ত বড় ক্লেশ

পাইলাম, কেননা তখন সকলি আমার পক্ষে নূতন ছিল।
অামার পিতা যুদ্ধ সম্ভবনার কথা শুনিয়া অনুরোধ পত্র
দ্বারা ঐ জাহাজের কর্তার নিকটে আমাকে অপর্ণ করিলে

তিনি আমাকে মিড়সিপমান * পদে নিযুক্ত করিলেন। ঐ
পদ প্রাপ্ত হইয়া থালাসির ন্যায় আমাকে কঠিন শ্রম

করিতে হইত না, তাহাতে আমার এক প্রকার সুত্থাবস্থা
হইল, এবণ অামি মান্য হইতে পারিতাম, কিন্তু আমার
মন বড় অস্থির ছিল, ও অামি ভদ্র মনুষ্যের ন্যায় আচরণ
করিতাম না। এই জাহাজে থাকিয়া আমি যে লোকদের

সহিত মিলিত হইয়াছিলাম, তাহারা আমার ধর্ম বিষয়ক

মূল সূত্র একেবারে নষ্ট করিল। আমি ধার্মিক মনুষ্যের
ন্যায় কথা কহিতে পারিতাম, এব^ পরে যেমন দুষ্ট হই
লাম, তৎকালে তেমনি দুষ্ট ছিলাম না, তথাপি দুষ্টতাতে
অামার অামোদ ছিল। সেই জাহাজে এক জন অামার

অন্তরঙ্গ অতিচতুর বন্ধু ছিল, সে অনেক বিষয় দেথিয়।
শিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু বড় নাস্তিক প্রযুক্ত তাহার কি
ঞ্চিৎও পারমার্থিক বোধ ছিল না । সে ব্যক্তি অন্য লোক

দিগকে আপনার মত শিক্ষা দিতে অতিনিপুণ ও যত্নবান
হইত ; ধোধ হয়, যদ্যপিও তাহা করাতে স্বর্গ প্রাপ্ত হইত
তথাপি তদধিক শ্রম করিতে পারিত না। যাহা হউক,
সেই সময়ে আমি তাহাকে অতি মান্য করিয়া তাহার
ন্যায় ব্যবহার করিতে চেষ্টান্বিত হইতাম। সে ব্যক্তির
* বৃহৎ জাহাজস্থ মালিমের কর্মে যে শিক্ষানবিস তাহাকে
মিড়সিপমান বলা যায়।
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নাস্তিক মতাবলম্বী হন।

সঙ্গে থাকিতে অামার বড় সন্তোষ হইত , অার যে

কএকথান পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম তদ্বিষয়ে তাহার
সহিত বাদানুবাদ করিতে ভাল বাসিতাম। অামি তৎকালে

ঈশ্বরকে ভয় করণহইতে সর্ব্বতোভাবে ক্ষান্ত হই নাই,
তাহা দেখিয়া সে আমাকে ধমু বিষয়ে তথনই কোন মন্দ

কথা বলিল না, কিন্তু আমার মনের অবস্থা বুঝিয়া সে
অামাকে স্নষ্টরূপে অাপন অান্তরিক অভিপ্রায় জানাইল।

সে পূর্ব্ব লিথিত নাস্তিক পুস্তকের প্রতি আমার আদর ও
প্রেম দেখিয়া তাহার বিষয়ে প্রমাণ দিয়া বলিল, “ তুমি

ঐ পুস্তকের অর্থ জান না।” শেষে তাহার কথাতে আ
মার মন ভুলিয়া যাওয়াতে আমি সর্ব্বতোভাবে তাহার
মতাবলম্বী হইলাম । অতএব আমি এক জন অবোধ
নাবিকের ন্যায় ঝড় বাতাসের লক্ষণাদিতে অমনোযোগী

হইয়া ঘাটহইতে আপন নৌকা ভাসাইলাম ; কারণ অামি
সকল ঐহিক বিষয়ে নিরাশ হইবার সময়ে ধর্মের প্রতি
সান্তুনাজনক বিশ্বাসও ত্যাগ করিলাম। অামি শুনিয়াছি,

কিছুকাল পরে সেই ব্যক্তি লিসবন নগরহইতে সমুদ্র পথে
যাইতে ২ বািড় উঠিয়া জাহাজে লাগিল, তাহাতে জাহাজ

ও নাবিকেরা সকলই বাচিল, কিন্তু হঠাৎ এক বড় ঢেউ

আসিয়া তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এইরূপে প্রভূ
আপন ইচ্ছাতে কোন ২ পাপি লোকদিগকে শাস্তি দেন
ও অন্য ২ লোকদের রক্ষা করেন।

১৭৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হারিচ জাহাজ ভারত

বর্ষে যাইতে প্রস্তুত ছিল, তাহাতে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ

আমাকে বেড়াইতে এক দিনের ছুটি দিলেন। আমি তা

এক দিনের ছুটি লইয়া কন্যাকে দেখিতে যান ।
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হার অনুমতি পাইয়া তীরে গিয়া উঠিলাম ; পরে আমার
কী হইবে, এ বিষয় কিছু বিবেচনা না করিয়া এক ঘোড়াতে
অারোহণ করত অামার প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইতে
ক্যাণ্ট দেশে গেলাম ।
যথন সেই কন্যার প্রতি আমার অনুরাগ প্রথমতঃ প্রকাশ

হইয়াছিল, তখন আমরা দুই জন অল্প বয়স্ক ছিলাম।
অামরা যে পরে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইব, বোধ হয়, সেই

কন্যা এবং তাহার আত্মীয়বর্গ এ বিষয় তৎকালে কিছুই
চিন্তা করিত না, কিন্তু আমার এমত ইচ্ছা তখনই জন্মিয়াছিল,
এবণ\ দুই বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকে না দেখিলেও আমার মনে

প্রেমাগ্নি নির্ব্বাণ না হইয়া ক্রমে ২ বাড়িতে লাগিল। এই

প্রযুক্ত অামি অাপন পিতার বিরুদ্ধে নানা অজ্ঞানের কর্ম
করিতাম। কন্যার পিতা মাতার সহিত অামার পিতার
অালাপ না থাকাতে তাহার সহিত আমার বিবাহ হও

নের কিছুই সম্ভাবনা ছিল না ; অতএব তাহার মাতা এক ।
দিন আমাকে বলিলেন, “আমি তোমার মনের অভিপ্রায়
জানি, কিন্তু তোমার এখন অল্প বয়ঃক্রম, আর তোমার

কমু কার্য্যের বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির নাই। তুমি যে
অামার কন্যাকে কথন বিবাহ করিতে পাইবা না, এমত

কথা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু এক্ষণে তাহার বিষয়ে
কিছুই চেষ্টা করিও না, এবণ\ এখনাবধি আমার ঘরে

অার অাসিও না। সুতরাং কন্যা ঘরে না থাকিলে কিম্ব।
তাহার বিষয়ে কোন চিন্তা যদি তোমার মনে না থাকে,
তবে তুমি আসিতে পার , অার তুমি বয়সাদি প্রাপ্ত হইলে
যদি তোমার পিতা সম্মত হন, তবে আমরা তোমার
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ভারতবর্ষ গমনার্থে প্রস্থান করেন।

বিবাহের বাধা দিব না।” তিনি আমাকে প্রিয়া মাতার
ন্যায় এই রূপে সৎ পরামর্শ দিলেন। অপর সে কন্যার

বয়ঃক্রম অল্প হইলেও সে আমার প্রতি অতিজ্ঞানপূর্ব্বক
ব্যবহার করিয়া মনের কথা বলিতে সাবকাশ দিল না ;
এবণ\ যাহাতে অামি ভরসা পাই এমন কথা আমাকে

কিছুই বলিল না, কোন লক্ষণও দেখাইল না। পরন্তু

যাহাতে আমার আশা সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গ হয়, এমন কথাও
কিছু বলিল না। ফলতঃ সে আমাকে প্রথমে প্রেম করিতে

না পারিলেও মনে করিল, আমি কোন দিন অবশ্য উহার
বশীভূত হইব।
এইবার তাহাকে দেখিয়া আমার সুখবোধ হইল না,
কারণ আমি নিশ্চয় জানিলাম ইহাতে কেবল আমার
ঔদাস্য অারও বাড়িবে । অামি যে ক্ষণেক কাল তা

হার নিকট ছিলাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় গত হইল ;
পরে ১৭৪৫ সালের প্রথম দিনে আমি তাহার নিকটে
বিদায় লইয়া জাহাজে ফিরিয়া অাইলাম। জাহাজের
অধ্যক্ষ অনেক প্রার্থনাম্বারণ এবার আমাকে শাস্তি দিতে

ক্ষান্ত হইলেন বটে , কিন্তু পূর্ব্বেও আমি এইরূপ দোষ
করিয়াছিলাম, একারণ তিনি এখন আমার প্রতি অতিশয়
অসন্তুষ্ট হইলেন, সুতরা… আমি তাহার অনুগ্রহ হারাইয়া
শেষে ঘৃণার পাত্র হইলাম।

আমরা এক বৃহৎ বহরের সঙ্গে পাইল তুলিয়া প্পিটহেড়
নামক নগরহইতে যাত্রা করিতে লাগিলাম। পরে বিপরীত

বাতাস প্রযুক্ত অামরা টর্বে নামক কোলে গিয়া অাশ্রয়
লইলাম, কিন্তু পর দিনে সুবাতাস বহিলে আমরা পুনরায়

ঝড় বাতাস প্রযুক্ত জাহাজ সকল স্থগিত হয়।
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পাইল তুলিয়া প্রস্থান করিলাম। টর্বেহইতে নির্গমন করি
বার সময়ে আমাদের মধ্যে কতক গুলিন জাহাজ মারণ

পড়িল, এবণ অাগত রাত্রিতে দক্ষিণ পশ্চিম দিগহইতে

অতিশয় ঝড় বাতাস আসাতে সকল বহর কর্ণওয়াল জি
লার তীরে অতি বিপদগ্রস্ত হইল। একে ঘোর অন্ধকার
রাত্রি, তাহাতে অনেক জাহাজ এক স্থানে থাকা প্রযুক্ত বড়
গোলমাল ও ক্ষতি হইল। অামাদের জাহাজে কতবার অন্য

জাহাজের ধাক্কা লাগাতে ভূবিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল ;
তথাপি তাহার কোন অনিষ্ট হইল না। কিন্তু অাড়মিরাল
অর্থাৎ বহরাধ্যক্ষের জাহাজের অতিশয় ক্ষতি হওয়াতে
অামরা প্লিমৌথের কোলে যাইতে আজ্ঞা পাইলাম।

সেই সময়ে আমার পিতা টর্বে নামক নগরে আসি

য়াছেন, ইহা আমি শুনিলাম। আফ্রিকান কম্ানি নামক

মহাজন সমূহের সঙ্গে তাহার আলাপ ও ব্যাপার থাকাতে
অামি মনে করিলাম, যদি এক্ষণে আপন পিতার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে পারি, তবে কি জানি তিনি সেই মহা

জনদের অাফ্রিক দেশগামি কোন জাহাজে আমাকে
কমু দেওয়াইবেন। ফলতঃ আমি বোধ করিলাম, ভারতবর্ষ

অতি দূরস্থ, তথায় যাওনাপেক্ষা নিকটস্থ আফ্রিকা দেশে
কমু করিলে আমার পক্ষে ভাল হইবে। সেই সময়ে সকল

দোষের মধ্যে আমার এই একটি প্রধান দোষ ছিল, যে
আমার মনে যাহা ইচ্ছা হইত, তাহার বিষয় কিছু বিবে
চনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে প্রবর্ত্ত হইতাম।

অতএব আমি মনে স্থির করিলাম, কোন সুযোগে জাহাজ

ছাড়িয়া পিতার নিকট যাইব । কিছু কাল পরে কতক

২৬

নিউটন রণজাহাজহইতে পলাইয়া পুনর্মূর্ত হইয়া

গুলিন নাবিকেরা কোন কর্মের উপলক্ষে ডাঙ্গায় গেল,
তাহাতে পাছে তাহারা পলায়ন করে এইজন্যে আমি

তাহাদিগকে তত্ত্বাবধারণ করিতে তাহাদের সহিত প্রেরিত
হইলাম । তীরে উঠিয়া আমি অবিশ্বাসী হইয়া আপনি

পলায়ন করিলাম । কিন্তু কোন পথে যাইব, তাহ।

কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না, আর পাছে আমাকে
কেহ চিনে, এই ভয়ে আমি কাহাকেও পথের বিষয় জি
জ্ঞাসা না করিয়া কেবল অনুমান করত কতক ক্রোশ অগ্রে
গেলাম । শেষে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যে আমি এখন
ডার্টমৌথের পথে আছি,তাহাতে বড় আহ্লাদিত হইয়া

এই দিন ও পর দিনের দুই প্রহর পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাপন
করিলাম । অার দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে আপন পিতার

নিকট পৌঁছিব, এই ভরসা করিয়া দীর্ঘ পাদ বিক্ষেপ
করত গমন করিতেছি, এমত সময়ে হঠাৎ এক দল সৈন্যকে
দেখিতে পাইলাম । অামি তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে
কিম্বা প্রবঞ্চনা করিতে না পারিলে তাহারা আমাকে

ধরিয়া প্লিমৌর্থ নগরে আনিল ; পরে অতি অপরাধি
ব্যক্তির ন্যায় অর্ণমাকে উক্ত নগরের পথ দিয়া চালান

করিল। এইরূপে ভগ্নাশ হইয়া অামার অন্তঃকরণ ক্রোধ

ও লজ্জা ও ভয়েতে পূর্ণ হইল। অামি প্লিমৌথ নগরস্থ
কারাগারে দুই তিন দিন বদ্ধ থাকিয়া পূনরায় জাহাজে
প্রেরিত হইলাম।

জাহাজে গিয়া সেখানেও কতক্ষণ

শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম, পরে তাহারা আমার গাত্রের বস্ত্র

ঘূলিয়া আমাকে প্রহার করত মিড়সিপমান পদহইতে চু্যত

করিল, এবং আমার বন্ধুগণ আর অন্য ২ লোক সকল

শৃঙ্খলে বন্ধ ও প্রহারিত ও পদচু্যত হন।

২৭

আমার প্রতি দয়া করিতে কিম্বা আমার সহিত কথা

কহিতে দৃঢ়রূপে নিষিদ্ধ হইল। পূর্ব্বে আমি ঐ পদ প্রযুক্ত

কিছুং কর্তৃত্ব ভার পাইয়া অহঙ্কারপূর্বক জাহাজীয় থা
লাসিদিগকে শাসন করিতাম , কিন্তু এক্ষণে আমি সকলের
নীচে পতিত হইয়া তাহাদের হাস্যাল্পদ হইলাম।

তৎকালে আমার অবস্থা বড় মন্দ হইলেও পরে
অারও মন্দ হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল । মিড়সিপমান
সকল এব^ জাহাজের মালিমেরা যাহাদের সঙ্গে আমি

পূর্ব্বে কর্ম করিতাম, তঁাহারা আমার দুর্ঘটনা হওনের
কিছু দিন পরে আমাকে অপমানহইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক

হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা অতি অল্প দিন
থাকিল, কারণ কাপ্তান সাহেব (অর্থাৎ জাহাজের প্রধান

অধ্যক্ষ) জাহাজস্থ লোকদিগকে অাজ্ঞা করিয়াছিলেন,
সাবধান, তোমরা উহার প্রতি কেহ দয়া প্রকাশ করিও না।
সেই জাহাজাধ্যক্ষ স্বভাবতঃ অতি উত্তম লোক ছিলেন,
এব^ যাহারা তাহার অাজ্ঞাবহ ছিল, তাহাদের প্রতি তিনি

সুশীলতা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু যাহারা আমার ন্যায়
তঁাহার অনাজ্ঞাবহ হইত, তিনি তাহাদিগকে দয়া না
করিয়া সর্ব্বদা কঠিনরূপে শাসন করিতেন। কিন্তু যদ্যপিও

সকলই জানিত, এই যাত্রাতে পাচ বৎসর লাগিবে,
তথাপি আমি জাহাজাধ্যক্ষের এইরূপ ঘৃণার পাত্র হইয়াও
তাহ， বড় ক্লেশদায়ক বোধ করিতাম না , বরঞ্চ ইহারা

আমার প্রিয়তমার দেশহইতে আমাকে বলপূর্বক জাহাজে

লইয়া যাইতেছে, কি জানি পুনরায় সেই কন্যাকে আর
দেখিতে পাইব না, আর যদিও দেখিতে পাই তবে
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২৮ নিউটন শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিয়া
আমি এতাদৃশ লজ্জাস্লদ হওন প্রযুক্ত পাছে তাহাকে
বিবাহ করিতে না পাই, আমি এই সকল বিষয় ভাবিতে ২
দুঃখসাগরে মগ্ন ছিলাম। সেই সময়ে আমি ঐ কন্যার জন্যে

অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত ও জাহাজাধ্যক্ষের প্রতি ক্রোধান্বিত
হইয়া অতিশয় বিমর্ষ হইয়াছিলাম। নাবিকেরা দণ্ডে ২
অামাকে অপমান করিয়া আমার প্রতি কঠিনতা প্রকাশ

করিত, তাহাতে আমার ক্লেশের নূ্যন হওন সম্ভাবনা ছিল
না , অার যাহাকে অামি মনের দুঃখ বলিতে পারি, এমন
এক জনও ছিল না। এরূপে অামার অন্তরে ও বাহিরে

অন্ধকার মাত্র রহিল, তাহাতে যে জন পাপপ্রযুক্ত ঈশ্ব
রের নিগ্রহপাত্র হইয়াছে, তাহার যেমন ভয়জনক গতি,
তেমনি প্রায় আমারও হইল । অামরা যাত্রা করিতে ২

ইংলণ্ড দেশের তীরহইতে যত দূরস্থ হইলাম, তত অা
মার মনের দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তাহাতে যখন পশ্চা

দিগে দৃষ্টি করিয়া ইংলণ্ড দেশ আর দেখিতে পাইলাম

না, তখন মনস্থ করিলাম, জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরি।
ফলতঃ আমি তৎকালে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক প্রযুক্ত জানি

তাম, মরিলে পর সকল দুঃখহইতে একেবারে মুক্ত হইব।
কিন্তু ঈশ্বর আপন অদৃশ্য হস্তদ্বারা আমাকে ধরিয়া
রক্ষা করিলেন।

হারিচ জাহাজে অামার প্রতি আরও কী ২ ঘটনা
হইল, তাহা এক্ষণে বলি। মাদেরা উপদ্বীপ পর্য্যন্ত যাই

তে ২ অামার কিছু সুখ ছিল না, বরঞ্চ মনেতে নানা কুচিন্তা
ও কুভাবনা উপস্থিত হওয়াতে আমি অতি বিমর্ষ ছিলাম।

যে সকল ক্লেশ অামার প্রতি ঘটিয়াছিল, তাহা আমার

কেবল কন্যার ভয়েতে আত্মহত্যাহইতে রক্ষা পান।

২১

কুব্যবহারের প্রতিফল বটে ; তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ যদি
আমার প্রতি আরও কঠিন ব্যবহার করিতেন, তথাপি তাহা
অন্যায় হইত না। এইরূপ হইলেও আমার দাম্ভিক মন

অামাকে বলিল, “তোমার প্রতি যত ঘটনা হইয়াছে
সকলি অন্যায়।” এই প্রকার চিন্তা ক্রমেং বৃদ্ধি পাওয়াতে
শেষে আমি মনস্থ করিলাম যে কোন সুযোগ পাইয়া
জাহাজাধ্যক্ষকে মারিয়া ফেলিব। এই ভরসায় অামি তৎ

কালে একেবারে জলে ডুবিয়া মরিতে ক্ষান্ত হইলাম, কিন্তু
উহাকে নষ্ট করিব, কিম্বা অাপনাকে নষ্ট করিব, ইহার

কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সুতরা” মুতু্যর পরে
কী হইবে, এ বিষয়ে আমার ভাবনা ছিল না, কারণ ঈশ্ব

রের প্রতি ও পারলৌকিক শাস্তির বিষয়ে আর কিছু
মাত্র ভয় থাকিল না । “ তাহারা যেন মিথ্যা কথাতে বিশ্বাস

করে, এই জন্যে ঈশ্বর তাহাদের নিকট ভুান্তিজনক মায়া
পাঠাইয়া দিবেন,” ধম্মপুস্তকের এই বাক্য অামাতে তথন
সফল হইল। কিন্তু আমি মিথ্যাতে বিশ্বাস করিলেও ঈশ্বর
অামাকে রক্ষা করিতেন। ইতোমধ্যে কথন ২ অামার

মনে কোন ভাল চিন্তা উপস্থিত হইলে, আমি ভাবিতাম,
যদি নিতান্ত আত্মঘাতী না হই, তবে সকল বিপদহইতে
রক্ষা পাইয়া এক দিন ই^লণ্ড দেশে পুনরায় পৌছিতে

পারিব, তখন আমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। সূতরা»
সেই কন্যা ব্যতীত আর কিছুতে আমার মন বদ্ধ ছিল না।
আমি ঈশ্বরকে ভয় করিতাম না ও মনুষ্যকেও মানিতাম না;

এব^ পরকালের বিষয়ে আমার কোন ভাবনা ছিল না,
কিন্তু আমি আত্মঘাতী হইলে পাছে সে আমাকে তুচ্ছ
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তিনি মাদের উপদ্বীপে পৌছিয়া

বোধ করে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।

অতএব সেই কন্যা যেন আমাকে কোন কম্মহেতু তুচ্ছ
জ্ঞান না করে, এই জন্যে আমি অতি সাবধান হইয়া ।

থাকিতাম। এইরূপে ঈশ্বর কথন ২ অতি ক্ষুদ্র উপায় দ্বারা
মনুষ্যদিগকে রক্ষা করেন, ফলতঃ যেমন কোন ২ ভারি রোগ

অকস্মাৎ ভয়ঙ্কারা সুস্থ হয়, তেমনি তিনি কোন একটি তুচ্ছ
নীয় উপায়ছারা ভারি কমু নিব্বাহ করেন। দেখ, ঐ এক
ক্ষুদ্র ভাবনামাত্র আমার মনে ছিল, এবং তাহা আমাকে
অার ২ পাপহইতে রক্ষা করিতে না পারিলেও মৃতু্য
জনক ভারি পাপহইতে রক্ষা করিত। অামার কুমতির
সহিত অামাকে কত দিন যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা অামি
জানিতাম না, কিন্তু যাহার বিষয়ে অামি তথন অমনো

যোগী ছিলাম, সেই প্রভু আমার বিপদ জানিয়া আমাকে

রক্ষার্থে এক উপায় প্রস্তুত করিলেন।
অামি প্লিমৌথের কোলে থাকিয়। এই মনস্থ করিয়া

ছিলাম, ভারতবর্ষে না গিয়া গিনি দেশে যাইব , এব…

· প্রভুরও এমত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা আমার নিজ কৃত
উপায়দ্বারা না হইয়া তাহারই নিরূপণানুসারে সম্নন্ন
হইল। অামরা কতক দিন মাদেরা উপদ্বীপে থাকিয়া বহ
রের সকল কমু সমাপ্ত হইলে পর অাগত দিনে পাইল

তুলিয়া যাত্রা করিবার আজ্ঞা পাইলাম । সেই দিনে
যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বদা আমার মনে থাকিবে।
যথা, অামি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত শষ্যাতে শুইয়াছিলাম,
তাহাতে আমার এক জন সহকারি মিডসিপমান আসিয়া

যদি আমাকে জাগ্রত্ব না করিতেন, তবে আরও অনেক ক্ষণ

রণজাইজিহইতে বিদায় প্রাপ্ত হন ।
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পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতাম। তিনি আমাকে উঠিতে বলিলেও
আমি একেবারে না উঠাতে রহস্য করিয়া আমার দোল

না থাটের দড়ি কাটিয়া দিলেন, তাহাতে অামি খাট সুদ্ধ
নীচে পড়াতে আমাকে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বস্ত্র

পরিধান করিতে হইল। তখন আমি বন্ধুর প্রতি অত্যন্ত রণ
গান্বিত হইয়াও তঁাহাকে ইহার প্রতিফল দিতে পারিলাম

না। এই প্রকার বিদ্রুপদ্বারা আমার কি ফল হইবে, তাহ।

আমি তৎকালে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আর আ
মাকে ঈশ্বরের দূতের ন্যায় এই কর্ম করিতে হইবে, তাহ।
তিনিও জানিলেন না । পরে আমি তাহাকে কিছু না

বলিয়া জাহাজের উপর তালায় শীঘু গিয়া দেখিলাম, এক
জন খালাসি জাহাজের পার্শ্বস্থ এক নৌকায় আপনার বস্ত্র
রাথিতেছে। অামি জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, নিকটবর্ত্তি
গিনি জাহাজহইতে দুই জন খালাসি হারিছ জাহাজে
আসিয়াছে; তাহাদের বদলে বহরের অধ্যক্ষ সর জর্জ
পোকক সাহেব আমাদের জাহাজহইতে দুই জন থালা
সিকে ঐ জাহাজে যাইতে অাজ্ঞা দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া

আমি তথায় যাইবার জন্যে বড় ব্যগ্র হওয়াতে লফট্র্যা
নান্ট অর্থাৎ মালিমদের নিকটে দৌড়িয়া গিয়া এই প্রার্থ

না করিলাম, “আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের
নিকট গিয়া অামাকে বিদায় করিবার অনুমতি আনুন।”

তাহাতে তাহারা আমার বন্ধু না হইলেও এই সময়ে
আমার প্রতি দয়া করিয়া উপকার করিলেন । প্লিমেীথ
কোলে থাকন সময়ে ম্যাড়লি নামক এক জন বহরাধ্যক্ষ

তঁাহার কাছে আমাকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে
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অন্য জাহাজে গিয়া আরও দুষ্ট হন।

তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিতে না চাহিলেও এক্ষণে অনা

য়াসে সম্মত হইলেন। দেখ, অামি নিদ্রাহইতে উঠিয়া অদ্ধ
ঘণ্টার মধ্যে বিদায় হইয়া অন্য জাহাজে গিয়া নিরুদ্বিগ্নে

রছিলাম। আমার প্রতি এই রূপ অনেক বার ঘটিয়াছে,
ফলতঃ প্রভু দয়া করিয়া নান অনপেক্ষিত ঘটনা উপস্থিত
করাইয়া আমাকে হঠাৎ দুরবস্থাহইতে উদ্ধার করত অন্য

অবস্থায় রাখিয়াছেন , তাহাতে আমার সকল বিষয়
একেবারে অকস্মাৎ পরিবত্ত হইল।
এখন অামি যে জাহাজে কমু পাইয়াছিলাম, সেই

জাহাজ আফ্রিকার পশ্চিম সীমাস্থ সিয়েরা লেওনে নামক
দেশে ও তাহার নিকটবর্তি স্থানে যাত্রা করিতেছিল।
আমার পিতার সহিত জাহাজাধ্যক্ষের অালাপ থাকাতে

তিনি দয়া পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিলেন, অার তঁাহার
ব্যবহার দেখিয়া আমার বোধ হইল তিনি আমাকে
সাহায্য করিবেন । যদি আমি সাবধানে থাকিতাম তবে

তিনি আমার বন্ধু অবশ্য হইতেন, কিন্তু উক্ত সকল ক্লেশ
দায়ক ঘটনাস্থার। অামার চেতনা না হওয়াতে আমি

পূর্বের ন্যায় অবোধ থাকিলাম। তাহা কেবল নয়, বরণ
ক্রমে ২ অারও মন্দ হইয়া উঠিলাম ;

কারণ হারিচ

জাহাজে আসিবার সময়ে আমার যৎকিঞ্চিৎ ধর্মুভয় ছিল,

ইহা মনে করিয়া আমি তাহাদের সাক্ষাতে সম্পূর্ণরূপে
দুষ্টামি প্রকাশ করিতে না পারিয়া আাপন ব্যবহার বিষয়ে

সাবধান থাকিতাম। কিন্তু এই জাহাজস্থ লোকদের নিকট
অামি এক প্রকার অপরিচিত ব্যক্তি স্বরূপ হইয়া ইহার।
আমাকে ভাল বলুক, কিম্বা মন্দ বলুক, এই বিষয়ে

রহস্য গীত রচিয়া অধ্যক্ষকে বিদ্রুপ করেন।
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কিছু ভাবনা করিতাম না । অামি মনে করিতাম, হারিছ
জাহাজ ত্যাগ করাতে আমার ভাল হইয়াছে, কারণ

এখন অামি কাহারও তত্ত্বাবধারণের অধীনে না থাকিয়া

অাপন ইচ্ছানুসারে কমু করিতে পারিব । আর তত্রুপও
ঘটিল, তাহাতে আমি অতি অধম হওয়াতে প্রেরিত পিতরের
দ্বিতীয় পত্রের ২ অধ্যায় ১৪ পদে যেমন লিথিত আছে,
তেমনি আমার দশা হইতে লাগিল । আর আমি কেবল

আপনি কুকর্ম করিতাম, তাহা নয় ; বরণ\ অন্য ২ লোক

দিগকেও কুকর্মকারী হইতে প্রবৃত্তি দিতাম।
এইরূপ করাতে নূতন অধ্যক্ষও অামার প্রতি অসন্তুষ্ট
হইলেন। তিনি যে ধাম্মিক প্রযুক্ত আমার দুষ্ক্রিয়া সহ্য
করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এমত নয়, কিন্তু আমি অনাজ্ঞাবহ

হইলে তাহার কর্মের ক্ষতি হইত এই প্রযুক্ত। আমার
প্রতি তাহার অসন্তুষ্ট হওনের অন্য কারণ এই, তঁাহার
চরিত্র আমার মনে ভাল না লাগাতে অামি তঁাহাকে

সন্তুষ্ট করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতাম না। অধিকন্তু
অামার পদ্য রচনা করিবার শক্তি থাকাতে অামি তঁাহার

জাহাজ ও আকৃতি এবণ তঁাহার অভিপ্রায় ইত্যাদি বিষয়ক
একটি রহস্য গীত রচনা করিয়া ক্রমে ২ সকল নাবিক
লোকদিগকে শিখাইয়া দিলাম। এইরূপে তাহার অনু

গ্রহের পরিবর্ত্তে অামি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম। সেই
গীতে কাহারও নাম না থাকিলেও তিনি অনায়াসে

জানিতে পারিলেন, ইহা আমার বিষয়ে রচিত হইয়াছে

এই দুষ্কর্মের বৃত্তান্ত বাহুল্য লিখনের প্রয়োজন নাই, বরণ
প্রভুর রক্তেতে মনুষ্যেরা সকল প্রকার পাপে মুক্ত হইতে
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জাহাজ ছাড়িয়া আফ্রিকায় থাকিতে স্থির করেন ।

পারে, এই বিষয় সর্ব্বদা বর্ণনা করিব ; কেননা ঐ দোষ
তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, আমার এমত ভরসা অাছে ।
ইহার পর ছয় মাসের মধ্যে আমার প্রতি আর কোন

বিশেষ ঘটনা হইল না , শেষে আমাদের জাহাজ ফিরিয়া
যাইবার জন্যে প্রস্তুত করা হইল। ইহার অল্প দিন পূর্বে
অধ্যক্ষ সাহেব পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে
প্রথম মেট অর্থাৎ জাহাজের বড় মালিম অধ্যক্ষের পদ

গ্রহণ করিলেন। তাহার সঙ্গে আমার বড় অালাপ ছিল
না । তিনি কথন ২ অামার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন,
তাহাতে তাহার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল না , বরঞ্চ
আমার নিশ্চয় বোধ হইল, উহার সঙ্গে গিয়া ওয়েষ্ট

ইণ্ডিয়া দ্বীপে পৌছিলে তিনি আমাকে কোন যুদ্ধ জাহা
জে পাঠাইয়া দিবেন। সুতরাণ হারিছ জাহাজে যাহ।
দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়ণ শিথিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ

করিয়া আমি মরণ অপেক্ষা যুদ্ধ জাহাজের নাম অধিক
ভয়ানক জ্ঞান করিতাম | এইরূপ ঘটনা আমার প্রতি

আর যেন না হয়, এই জন্যে আমি তাহার সঙ্গে না গিয়া
আফ্রিকা দেশে থাকিতে স্থির করিলাম। তাহাতে আমার
এই ভরসা হইল যে এন্থানে থাকিলে আমি নানা উপায়
দ্বারা ধনী হইতে পারিব।

আফ্রিকা দেশের পশ্চিম সমুদ্রতীরে এখনও কতক গুলিন
গোরা লোক বাস করিতেছে , কিন্তু আমি যখন সেই স্থানে
গিয়াছিলাম, তখন অনেক ছিল। তাহারা নদীতে ও নদীর

নিকটস্থ দেশে বেড়াইয়া বন্দিদিগকে ক্রয় করিত, ও

জাহাজে লইয়া গিয়া লাভজনক মূল্যে তাহাদিগকে বিক্রয়

গোলাম ব্যবসায়ির নিকটে দাসত্ব স্বীকার করেন।
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করিত , এই তাহাদের ব্যবসায় ছিল। তাহাদের মধ্যে
এক জন অামাদের জাহাজে আসিয়াছিল , সে প্রথমে

আমার মত নির্ধনী হইয়া আফ্রিকা দেশে পৌঁছিয়া অল্প
দিনের মধ্যে অনেক লাভ করিয়া ইশ্লণ্ড দেশে ফিরিয়া

গিয়া পুনরায় সেই স্থানে অাইল । সে আমাদের জা
হাজের চতুর্থ অ•\শের মহাজন ছিল। তাহার চেষ্টা সফল
হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম, এ রূপে
অামারও সফল হইতে পারিবে | এই ভরসা করিয়া
অামি জাহাজাধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া উক্ত ব্য

ক্তির সঙ্গে গিয়া তাহার কাছে দাসত্ব স্বীকার করিলাম ,
কিন্তু তাহার ভদ্রতা দেখিয়া তাহার সহিত মাহিয়ানার

বিষয় কিছুই স্থির করিলাম না । অার অামি জাহাজে

যে কর্ম করিয়াছিলাম, তাহার বেতন না পাইয়া জা

হাজাধ্যক্ষ কর্তৃক ইংলণ্ডীয় মহাজনের কাছে একটি হুন্তি
মাত্র পাইলাম , কিন্তু তাহাতেও আমি কখন টাকা পাইলাম

না, কারণ ইংলণ্ডে পৌছনের পূর্ব্বে সেই কুঠী দেউলিয়া
পড়িয়াছিল। যে দিনে জাহাজ প্রস্থান করিল, সেই দিনে
আমি বেনানোস উপদ্বীপে গিয়া উঠিলাম। তখন ভগ্ন

জাহাজহইতে উদ্ধৃত ব্যক্তির ন্যায় গাত্র বস্ত্র বিনা অামার
অার কিছু ছিল না।

অামি সেই সময়ে প্রভুর শিষ্য না হইলেও প্রভূর এমন
ইচ্ছা ছিল, যে আমি এক দিন তঁাহার শিষ্য হই , কিন্তু তা
হার সময় তখন উপস্থিত হয় নাই। এখনাবধি দুই বৎসর
পর্য্যন্ত আমার জীবৎ থাকনের অভিপ্রায় আমি তৎকালে

কিছুই বুঝিতে পারিতাম না । বোধ হয়, প্রভুর এক
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অতি নীচ অবস্থায় পতিত হন।

অভিপ্রায় এই, আমি যেন জানিয়া ঠেকিয়া শিক্ষা পাই যে

মনুষ্যেরা আপনং ইচ্ছানুসারে কর্ম করিতে পাইলে কি
পর্য্যন্ত দুষ্ট হইয়া উঠে। প্রভু এই দূরস্থ উপদ্বীপে
আমাকে উদাসীনের ন্যায় অানাতে তঁাহার অনুগ্রহ
প্রকাশ হইল, কেননা সেই স্থানে জাতি হারাণ ব্যক্তির
ন্যায় অন্য লোকদের সহিত অামার চলন না থাকাতে

তাহাদিগকে আপনার মত দুষ্কমু করিতে শিক্ষা দিতে
পারিলাম না। সুতরাং আমি যদি স্বদেশে থাকিতাম, তবে

নানা দুষ্কর্ম করিতে এবং লোকদিগকে শিক্ষা দিতে সুযোগ
পাইতাম , কিন্তু এই নির্জন স্থানে তাহা করা অসাধ্য, কারণ
অামি যেমন অধার্মিক আমার সঙ্গিরাও তেমনি ছিল, আর
অামি ক্রমে ২ এমনি নীচাবস্থাতে পড়িয়াছিলাম, যে সকলের

নিকট ঘৃণিত হইলাম, অতএব তাহারা আমার অনুবন্তী
না হইয়া, বরং আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিত। সেই দেশত্ত্ব

নীগ্রেী অর্থাৎ কাঙ্কুি জাতীয় লোকদের মধ্যেও অনেকে
অামার সহিত কথাও কহিত না, কারণ তাহারা অাপনা
দিগকে অামাহইতে বড় জ্ঞান করিত । যেমন কোন লোক

দসু্যুকর্তৃক অাঘাতিত হওত নিজ রক্তেতে গড়াগড়ি দিয়া
পথের পার্শ্বে পড়িয়া থাকে, অামি তৎকালে তেমনি ছি
লাম। অার কোন লোক আমার নিকট দিয়া যাওন কালে
আমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্তে স্লশও করিত না ।

যিহিষ্কৃেলের ১৬ । ৬ পদে যেরূপ লিথিত আছে,
যথা “তুমি রক্তে লিপ্ত হইয়াও জীবিত হও” তদ্রুপ

সময়ানুক্রমে প্রভু আমাকে বলিলেন, ফলতঃ

তিনি আা

পন নিরূপিত কালে অামার পাপ সকল ক্ষমা করিয়া

গোলাম ব্যবসায়িদের স্থান নির্ণয় ।
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অামাকে অাপনার দত্ত পুণ্যরূপ বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত করিয়া
বলিলেন, “ তুমি জীবিত হও ,” আর যত দিন পর্য্যন্ত এই
শুভ সময় উপস্থিত হয় নাই, তাবৎ তিনি কেবল অাপন
পরম দয়া হেতু আমাকে বাচাইয়া রাখিলেন। অতএব
তঁাহার দত্ত সহায়তা প্রযুক্ত অামি অকথ্য দুঃখভোগ

করিয়াও একেবারে হতবুদ্ধি না হইয়া তদ্দ্বারা আপন
কুপ্রবৃত্তিহইতে কিছু ২ মুক্ত হইতাম।
অামি এক্ষণে যে দেশে ছিলাম, সেই দেশ ও তন্নিকটস্থ

সকল স্থানের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া লিথিলে
ভাল হয়। কেপ ডিব্যার্ড নামক আফ্রিকা দেশস্থ পশ্চিমতম

অন্তরীপন্থইতে কেপ মোষ্ট পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ যত দেশ
তাহাতে অনেক নদী অণছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান ২ নদী

এই,গাম্বিয়া, রিও গ্রাণ্ডে, সিয়েরা লেওনে, ও স্যাব্র। রিও

গ্রাণ্ডে নদী গঙ্গার ন্যায় সমুদ্রের নিকটে অনেক মুখে
বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের একের নাম কাচেও, তাহার

নিকটে পটুর্গাল দেশৗয়ের এক বাসস্থান করিয়াছে।
দক্ষিণস্থ মুখের নাম রিও মুন, এই স্থান পর্য্যন্ত গোরা
লোকেরা আসিয়া বাণিজ্য করিত। সিয়েরা লেওনে এক

পৱতময় প্রায়দ্রৗপ আছে, তাহাতে বসতিশূন্য এবং নিবিড়
অরণ্য প্রযুক্ত লোকেরা সহজে যাতায়াত করিতে পারে

না। সিয়েরা লেওনের নদী অতিবৃহৎ প্রযুক্ত তাহা দিয়া
জাহাজ গমনাগমন করিতে পারে। সেই স্থানহইতে

দক্ষিণ দিগে অাঠার ক্রোশ দূরস্থ বেনানোস নামে তিন
উপদ্বীপ এক স্থানে অাছে, অনুমান হয় তাহার বেষ্টন
দশ ক্রোশ হইবে। এই উপদ্বীপে এর… তাহার নিকটবর্ক্সি
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নিউটনের কব্জা ও কক্রীর বিষয় ।

দেশে গোরণ লোকদের বাসস্থান ছিল। ইহার দক্ষিণ

দিগে সাড়ে দশ ক্রোশ দূরে ও আফ্রিকাহইতে এক ক্রোশ

অন্তর ও স্যাব্রু নদীর সম্মুথবত্তী প্লান্টেক্স নামক অন্য তিন
ক্ষুদ্র উপদ্বীপ অাছে । এই স্থানে অন্য ২ কতক বড় নদী

অাসিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে; কাব্যকর্তারা ইহাদের প্র
শ^সী রচনা না করিলেও, ইটালি দেশস্থ অতিপ্রসিদ্ধ
পো কিম্বা টাইবর নদী অপেক্ষা সেই সকল অামার

মনে লাগিয়া রহিয়াছে। ঐ সকলের দক্ষিণস্থ কিটাম

নামক নদী অনেক দূর পর্যন্ত সমুদ্রের ধারেং বহিয়।
কথনং দেড় ক্রোশ কথন বা এক পদ মাত্র অন্তর হই

য়া শেষে তাহাতে মিলিত হয়। আফ্রিকা দেশের নকসা
তে এই সকল স্থান দেখিলে আমি কেমন দেশে বাস করি
তাম, তাহা পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

আমার নূতন কর্ত্ত পূর্বে কেপ মৌন্টের নিকটে বাস
করিতেন ; কিন্তু এখন প্লান্টেন্সের মধ্যে বড় উপদ্বীপে বাস
করিতে আসিয়াছিলেন।

বড় প্লান্টেন্সের বেড় এক

ক্রোশ মাত্র, সে বালুকাময় ও নিমু, এব… বিস্তর তালগাছ
তাহাতে উৎপন্ন হয়। অামরা এই স্থানে অাসিবামাত্র

গৃহাদি নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলাম।
যদ্যপি কেহ কর্তার নিকটে আমার গ্লানি করিয়া তঁাহার

মন ভঙ্গ না করিত, তবে আমি তাহার সহিত সুখে বাস
করিতে পারিতাম । কিন্তু তাহার এক জন কৃষ্ণবর্ণ উপ
পত্নী ছিল, সে স্বদেশে মান্যমান, এবং তাহাদ্বারা কর্ত্ত
কিছু ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার বশী
ভূত হইলেন। সেই স্ত্রীলোক প্রথমাবধি কী কারণে আমা

তাহার প্রতি কত্রীর নিষ্ঠুরতা।
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কে দেখিতে পারিত না, তাহা জানি না। কিন্তু আমি

কী কমু করিতে পারি, অার কত্তার জন্যে কী বা করিতে
ইচ্ছুক হই, তাহা প্রকাশ করণের অগ্রে আমার অতিশয়
পীড়া হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক আমাকে

অারও ঘৃণা করিতে লাগিল। সে সময়ে কর্ত্ত আমাকে
তাহার নিকট রাখিয়া নৌকারোহণ করিয়া রিও নুনাতে

গেলেন। কত্রী প্রথমে আমাকে তত্ত্বাবধারণ করিত, কিন্তু
অামি শীঘ্র সুস্থ না হওয়াতে আমার সেবা করণে বিরক্ত।

হইয়া সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিতে লাগিল। আমি কথনং
জ্বরের দাহেতে অতিশয় পিপাসিত হইলেও কেহ আমাকে
এক ফোটা শীতল জল দিত না । অামার বিছানার

নিমিত্তে সিন্দুকের উপরে একটী মাজুর, ও বালিশের
পরিবর্তে এক খণ্ড কাষ্ঠ ছিল। জ্বর ত্যাগ হইলে আমার

বড় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা লাগিল, তাহাতে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক
ভোজন পান করিতে পারিতাম , কিন্তু কেহ কিছুই আমার
নিকটে আনিত না। কত্রী আপনি পরিতোষরুপে ভোজন

পান করিত, কিন্তু যাহাতে আমি একেবারে না মরিয়া
কেবল প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, এমন কিঞ্চিৎ ২ অাহার আ
মাকে দিত। সে কথন ২ কোন কারণে অাহলাদিত হইলে

আপনার ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট পাত্রে করিয়া আমার

নিকট কিছু খাদ্য পাঠাইত, তাহাতে আমি অতি দীনহীন
ভিক্ষুকের ন্যায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক নমু মনে তাহ।
লইয়া আহার করিতাম , এই প্রকারে আমার অহঙ্কার
শাসিত হইয়াছিল। এক দিন সে আপনার হস্তহইতে

ঐ অনুগ্রহরূপ ভোজন পাত্র লইবার নিমিত্তে আমাকে
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নিউটন ক্ষুধা প্রযুক্ত অত্যন্ত কাতর হন।

ডাকিল, তাহাতে আমি গিয়া তাহা হস্তে লইলাম, কিন্তু

দুব্বলতা প্রযুক্ত সেই পাত্র হাতহইতে পড়িয়া গেল।
ইহাতে অামি কী পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম, তাহা
অনায়াসে বলা যায় না , কিন্তু আমার কত্রী তাহ।
দেখিয়া অতিশয় হাস্য করিল, আর তাহার মেজের উপর
যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী থাকিলেও সে আমাকে আর কিছু
দিল না । অামি কথনং এমন ক্ষুধিত হইতাম, যে রাত্রিতে
বাগানে গিয়া কতক গুলিন শিকড় গোপনে তুলিয়া

অমনি কাঁচাই খাইতাম, কিন্তু তাহা আমার উদরে না
থাকিয়া উঠিয়া পড়িত। ঐ শিকড় সিদ্ধ করিলে অতি

উত্তম খাদ্য হয়, নতুবা কাচা আলুর ন্যায় পীড়াজনক
হয়। ইহা জানিয়াও আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া বার ২
বাগানে গিয়া ঐ শিকড় উপড়াইয়া থাইতাম, তাহাতে
ধরা পড়িলে বোধ হয় চোরের ন্যায় শাস্তি পাইতাম।
কথন ২ অামার অপরিচিত লোকেরা এবণ\ গোলাম

অর্থাৎ বন্দিগণ গুপ্তরূপে অাসিয়া আমাকে দয়া করিয়া

কিঞ্চিৎ ং আহার দিত। শেষে যখন সুস্থ হইতে লাগি
লাম, তথন কত্রী মধ্যে ২ অামাকে দেখিতে অাসিত ।
কিন্তু সে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে কিম্বা কোন

উপকার করিতে নয়, বরণ অামার অপমান করিতে
অাসিত। সে আমাকে অকর্মণ্য ও অলস লোক বলিয়া

জ্বর থাকিতেও গমনাগমন করাইত ; অার অামি দুব্ব
লতা প্রযুক্ত তাহা করিতে না পারিলে সে আপন দাস
দিগকে অামাকে বিদ্রুপ করিতে ও হাততালি দিতে ও

আমার গাত্রে লেবু ফেলিতে অনুমতি দিত , আর আ

তিনি কর্ষার সঙ্গে যাত্রা করেন।
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মাকে তাহারা পাথর ফেলিয়া মারিলেও সে তাহাদিগকে
বারণ করিত না । গোলামেরা কদ্রাঁকে সন্তুষ্ট করিবার

জন্যে এমত করিত , কিন্তু সে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার।
আমার প্রতি কঠিনতা প্রকাশ না করিয়া প্রায় সকলে

দয়া করিত। শেষে কর্ত্ত ঘরে ফিরিয়া আইলে আমি
তঁাহার নিকটে আপন কক্রীর নামে আদাশ করিলাম ;
কিন্তু তিনি আমার কথাতে বিশ্বাস করিলেন না । তাহ।

কেবল নয়, বরণ\ কত্রীর সাক্ষাতে তাহার নামে অাদাশ
করিবাতে সে স্ত্রী আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া অারও

নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিত।
পুনৱার যথন কত্তা যাত্রা করিলেন, তখন তিনি আমাকে
সঙ্গে লইলেন, তাহাতে আমি এক প্রকার সূথে ছিলাম।

কিন্তু অল্প কাল পরে তাহার এক জন বন্ধু তাহার সহিত
সাক্ষাৎ করিয়া তঁাহাকে বলিল , “ ঐ নিউটন অবিশ্বাসি
লোক , দেখ,রাত্রিতে কিম্বা তুমি জাহাজহইতে তীরে গেলে
সে তোমার দ্রব্যাদি চুরি করিয়া থাকে।” এই অপবাদ
নিতান্ত মিথ্যা, কেননা যদ্যপিও অামি তৎকালে প্রায়
অন্য ২ সকল প্রকার দোষে দোষী হইয়াছিলাম, তথাপি

এইরূপ কমু কথন করি নাই। আমি পূর্ব্বে যে উপদেশ
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহার এইমাত্র ফল হইল, যে আমি

কোন বিষয়ে অবিশ্বাসী হইতাম না ; বরণ\ অামার কর্ত্ত
অামাকে যে কোন কষ্মের ভার দিতেন, তাহাতে আমি
সব্বদা বিশ্বস্ত ছিলাম। আমার দুঃথাবস্থার সময়েও অতি
• ক্ষুদ্র বিষয়ে কর্ত্তার ক্ষতি কখনই করিতাম না; তথাপি তিনি
বিনা প্রমাণে ঐ অপবাদ সত্য জ্ঞান করিয়া আমাকে
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কক্কাও তাহার প্রতি কঠিন ব্যবহার করেন।

দোষি জানিয়া সেই সময়াবধি আপন উপপত্নীর ন্যায়
আমার প্রতি সুকঠিন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ
যখন তিনি জাহাজহইতে উত্তীর্ণ হইতেন, তখন আমাকে
উপর তালাস্থ কুঠরীতে বদ্ধ রাখিয়া আহারার্থে কেবল
এক পালি চাউল দিয়া যাইতেন , আর সেই দিনে যদি
ফিরিয়া না আণসিতেন তবে আমাকে উপবাসে থাকিতে
হইত । আামি কথনং মৎস্য ধরিতে সাবকাশ পাইতাম,

নতুবা বোধ হয় অনাহারে মরিয়া যাইতাম। কত্তার

আহারার্থে মুর্গি মারা গেলে আমি তাহার আশা করি
তাম না, কেবল বড়শীতে টোপ দিবার জন্যে তাহার নাড়ী

ভূড়ি পাইতাম। যোয়ার ভাট পরিবর্ত্তন কালে জল
স্থির থাকিলে আমি মৎস্য ধরিতে যাইতাম ; আর যেমত
কোন লোক আপন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইলে অাহলাদিত
হয়, তেমনি বড়শীতে একটা মৎস্য উঠিলে আমি অতি আ

হলাদিত হইতাম, পরে তাহা শীঘ্র অগ্নিতে ঝলসিয়া কিম্ব।

পোড়াইয়া লবণ ও রুটী বিনা খাইয়া বড় সুখদায়ক
অাহার জ্ঞান করিতাম। যোয়ার ও ভাটার পরিবত্তন

সময়ে যখন জল স্থির হইত, তখন যদি আমি কিছু
মৎস্য ধরিতে না পারিতাম, তবে সাধ্যানুসারে নিদ্রা
যাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতাম। এই রূপে কেবল আহা

রাভাবে ক্লেশ পাইতাম, তাহা নয় ; কিন্তু বর্ষাকাল উপ
স্থিত হইলে বস্ত্রাভাব প্রযুক্ত অারও ক্লেশ ভোগ করি
তাম । বস্ত্রের মধ্যে আমার কেবল একটা কামিজ, ও

একটা পাজামা, ও টুপির বদলে একখান গামচ, এব^
চারি হাত লম্বা একখান চাদর ছিল। আমার কর্ত্ত কিনা

নিউটন অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়াও পরামনন করেন না । ৪৩

রায় থাকিতে২ অামি অন্য কোন আশ্রয় না পাইয়া

৩০/৪০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টিতে বাহিরে থাকিতাম,
তাহাতে আমার বাতের পীড়া জন্মিলে তাহা অদ্যাবধি

নিঃশেষে সুস্থ হয় নাই। আমি এই প্রকারে শীত ও
বর্ষাদ্বারা অত্যন্ত ক্লেশ পাইয়া শারীরিক পীড়া ও আন্ত
রিক দুঃখ প্রযুক্ত একেবারে নিরাশ হইলাম। পুনরায়

আমার মনের উৎসাহ শীঘু জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন
পর্য্যন্ত আমি শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিয়া পাপের
সেবা ও তাহার বেতন স্মরণ করিতেছি।

দুই মাসের মধ্যে আমরা ফিরিয়া আইলাম, পরে যত

দিন অামি ঐ কর্ত্তার নিকট রহিলাম, তত দিন প্লান্টেক্স
উপদ্বীপে ছিলাম, কিন্তু আমার দুরবস্থার কিছু হ্রাস
হইল না। তাহাতে আমার গর্বিত অন্তঃকরণ নমু হইলেও
অামি হারাণ পুত্রের ন্যায় পরামনন করিয়া পিতার
নিকটে না গিয়া একেবারে ভগ্নাশ হওয়াতে সকল কর্মুে

অনিচ্ছুক ও নিরুদ্যোগী হইলাম। রণ জাহাজে থাকিয়া

আমি চালাক হওয়াতে নানা দুষ্কর্ম করিতে অগ্রসর
হইতাম, কিন্তু এখন তাহা করিবার ইচ্ছাঅার থাকিল

না । ফলতঃ যেমন ব্যাম্বু খাঁচার মধ্যে থাকিয়া আহার
না পাইলে নমু হয়, তেমনি আমিও নমু হইলাম , কিন্তু

যেমন ঐ ব্যাঘ্র মুক্ত হইলে শীঘু আপন পূর্ব স্বভাব প্রাপ্ত
হয়, তেমনি আমিও দুঃখহইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুরাতন দুষ্ট
স্বভাব প্রকাশ করিতে লাগিলাম।
এক আশ্চর্য্য অথচ সত্য বিষয় এই যে আমি অন্নবস্ত্রা

ভাবে এত ক্লেশ পাইলেও কথন ২: মাথিমাটিকস অর্থাৎ
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নিউটনের কর্ষ তঁাহাকে বিদ্রুপ করেন ।

অস্কাদি বিদ্যা মনোযোগপূর্ব্বক অভ্যাস করিতাম I আমি
প্লিমৌথ নগরে থাকন সময়ে ইউক্লিড় নামক পুস্তক ক্রয়

করিয়াছিলাম, ইহা ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক আমার সঙ্গে

ছিল না। আমি কথনং বেড়াইতে গিয়া সমুদ্রের তীরে
বালির উপর ছড়িদ্বারা নানা চিত্র করত ঐ বিদ্যা শিক্ষা

করিতাম , তাহাতে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইতাম।
এইরূপে অন্য উপায় ব্যতিরেকে ঐ পুস্তকের প্রথম ছয়

খণ্ড সমুদয় অভ্যাস করিলাম।

যাকূব যখন আপন দেশে ফিরিয়া আইলেন, তখন
তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, “আমি যষ্টিমাত্র
লইয়া এই যর্দন নদী পার হইয়াছিলাম, এখন অামি
দুই দলের কর্তা হইয়াছি,” অাদিপুস্তক ৩২ । ১০ পদ।

এই কথা সাদু অন্তঃকরণে আমার স্মরণ করা উচিত।
উপরি লিখিত দুঃখের সময়ে আমি এক দিন বাগানে

গিয়া কতক গুলিন লেবুর চারা রোপণ করিতেছিলাম।
সেই সকল চার। তৎকালে নূ্যূনাধিক এক হস্ত পরিমাণ
উচ্চ ছিল। আমি তাহা রোপণ করিতেছি এমত সময়ে

আমার কর্তৃপ এব^ কত্রী দুই জন ভুমণ করিতেং অা
মার নিকট গিয়া ক্ষণেক কাল দাড়াইয়া কর্তৃণ অামাকে

কহিলেন , “ কি জানি, তুমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া কোন
জাহাজের অধ্যক্ষ হওত পুনরায় এখানে আসিয়া এই

বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিব।” তিনি আমাকে বিদ্রূপ
করিয়া এই কথা কহিলেন, কেননা যেমন পোলগু দেশের
রাজপদ অামার অপ্রাপ্য তদ্রুপ কোন জাহাজাধ্যক্ষ

হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব জ্ঞান করিলেন। তথাপি

তিনি বস্ত্রাভাবে অতি ক্লেশ পান।
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কালানুক্রমে তঁাহার সেই কথা সফল হইল , বিশেষতঃ,
অামি জাহাজাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় ফিরিয়া গিয়া

সেই বৃক্ষের ফল পাড়িয়া খাইলাম! তখন কর্তা মরিয়া
গিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু কত্রী জীবিত থাকিয়া তাহা
দেখিতে পাইল। কথন২ এই রূপ অাশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া

থাকে। আহা! প্রভুর ধন্যবাদ করা আমার নিতান্তই
উচিত । পাঠকেরা যদি সেই সময়ে আমাকে দেথিতে

পাইতেন, তবে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেন। তখন আমার
কেবল একটি কামিজ থাকাতে আমি ভাবিতে ২ রাত্রে

উঠিয়া একাকী সমুদ্রের তীরে তাহা ধৌত করিতে যাই
তাম, পরে ভিজা থাকিতে ২ গায়ে দিতাম, যেন নিদ্রা

সময়ে দেহের তাপেতে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। যদি
কোন জাহাজহইতে নৌকা নিকটে আসিত, তবে পাছে
কেহ আমাকে দেখে, এই লজ্জাতে অামি বনের মধ্যে

কোন গুপ্ত স্থানে গিয়া লুকাইতাম। আর যেমন শারীরিক
বিষয়ে দীনহীন, তেমনি আন্তরিক বিষয়েও ধর্মহীন ছি
লাম। অামি ঘৃণিত হইয়া সকলকে ঘৃণা করিতাম। এরূপ
দশ হইলেও ঈশ্বর আমার প্রতি অাপন অনুগ্রহ প্রকাশ
করিবার জন্যে আমাকে কেমন করিয়া রক্ষা করিলেন,
তাহা মহাশয়েরা শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। ধর্ম

ও যুক্তির অবিরুদ্ধে আমার কেবল একমাত্র বাঞ্ছা ছিল,

কিন্তু আমার অপরিমিত দুষ্টামি প্রযুক্ত তাহা পূর্ণ হওয়া
অসম্ভব হইল, তথাপি প্রভূ অনুগ্রহ করিয়া সময়ানুক্রমে
তাহাই সিদ্ধ করিলেন, অর্থাৎ সেই কন্যার সহিত আমার
বিবাহ দেওয়াইলেন। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই অনুগ্রহ

৪৬ পিতার নিকটে পত্র পাঠাইয়া আপনার দুঃখ জানান।

মহান বটে, কিন্তু তদপেক্ষা আমি তাহার নিকটহইতে

আরও বহুমূল্য ধন প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ ঈশ্বর যীশু
খুঁষ্টদ্বারা অামাকে অাপনার বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান দিবার
নিমিত্তে রক্ষা করিলেন। হা, তিনি আমাকে প্রেম করিয়া

ভুষ্টতারূপ গর্তহইতে তুলিয়া অামার সকল পাপ মার্জ্জন
করিলেন। তিনি আমাকে শান্তির পথে চালাইলেন,এই
প্রধান বিষয় বটে ; কিন্তু তাহা কেবল নয়, আরও নানা

অনুগ্রহও করিলেন। তিনি আমাকে গ্রাহ্য করিলে পর,আমি
তঁাহার লোকদের নিকটেও অনুগ্রহ পাইতাম। সেই অবধি

তিনি আমার নিমিত্তে অনেক নূতন বন্ধু করিয়া দিয়াছেন, ও
নানা বিপদহইতে আমাকে রক্ষা করিয়া দিনে ২ অামার

প্রতি নূতন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আহা! প্রভু যদি
অামাকে রক্ষা না করিতেন, তবে আমি এখন পর্য্যন্ত আ
হার ও বস্ত্রহীন হইয়া থাকিতাম, অথবা অসহ্য ক্লেশে মরিয়া

যাইতাম। আমি আপন দোষে এতাদৃশ বিপদগ্রস্ত হই
লেও তিনি আমাকে রক্ষা করিয়া ভাল অবস্থায় রাখি
য়াছেন। অামি জানিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া মঙ্গল সমাচার

বিষয়ক জ্ঞান পাইয়াছি। অনেক ধনি ও ভদ্র এবণ ধা

স্মিক লোক আমার বন্ধু হইয়াছেন, তাহাতে আমি পূর্ব্বে
যেমন দুরবস্থায় ছিলাম, এখন তেমনি মঙ্গলে অাছি।

আমার সেই দুর্দশা কত দিন থাকিল, তাহা আমার

ঠিক স্মরণ হয় না, বোধ হয় প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত
ছিল। ইহার মধ্যে আমি দুই তিন বার আপন পিতার
নিকটে পত্র লিখিয়া আমার দুর্দশার বিষয় তঁাহাকে
জানাইয়া উপকার করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম ।

অন্য কর্ত্তার সেবাতে প্রবন্ত হন ।
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অারও লিথিলাম, “ অামি অাপনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া
যাইব না, কিন্তু মদি আপনকার ইচ্ছা হয়, তবে অনুগ্রহ
করিয়া কোন সুযোগে জাহাজ পাঠাইয়া আমাকে এস্থান
হইতে লইয়া যাউন।” সেই দুর্দশার সময় কেবল পি

তার নিকটে নয়, কিন্তু উক্ত কন্যার নিকটও পত্র লিখি

য়াছিলাম। ইহাতে জানা যায় যে এতাদৃশ দুর্দশাতেও
অামি তাহাকে দেখিবার আশা ত্যাগ করিতাম না।.লিবর

পুল নিবাসি এক মহাজন আমার পিতার বন্ধু ছিলেন, এ
কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। পিতা আমার পত্র পাইয়া অামা
কে আানিতে তঁাহাকে লিথিলেন । সেই সময়ে ঐ মহাজ
নের এক জাহাজ গাম্বিয়া ও সিয়েরা লেওনে যাইবার

জন্যে প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে তিনি আমাকে সঙ্গে
লইয়া আনিতে জাহাজাধ্যক্ষকে অাজ্ঞা করিলেন ।
ইতোমধ্যে অামি অার এক জন বাণিজ্যকারির নিকটে

কম্ম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, শেষে আপন কর্তার
অনুমতি পাইয়া তাহার কাছে গেলাম । সেই ব্য

ক্তিও প্লান্টেন্স উপদ্বীপে বাস করিতেন ।

আমার

অবস্থা এই রূপ পরিবর্তিত হইলে আমার বড় লাভ
হইল, বিশেষতঃ অবিলম্বে অামি উপযুক্তমতে বস্ত্রান্বিত

হইয়া যথেষ্ট আহারাদি পাইতাম , আর নূতন কত্তা
আমাকে এক জন সহকারি জ্ঞান করিয়া আপনার

ঘরের প্রতি তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া আমার নিকটে
বিশ, ত্রিশ হাজার টাকার দ্রব্যাদি অপর্ণ করিলেন।
এই ব্যক্তির নানা কুঠী ছিল, এবং তিনি নানা স্থানে

বিশেষতঃ পূর্রলিথিত যে কিটাম নদী সমুদ্রের তীরের
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স্বচ্ছন্দে অন্নবস্ত্রাদি পাইয়া সুর্থী হন।

পার্শ্বেবহিয়া যায়, সেই নদীর নিকট তঁাহার বড় কুষ্ঠীতে

তিনি কতক জন গোরাদিগকে আপনার কর্মে নিযুক্ত
করিয়া রাখিতেন। অামিও তথায় থাকিতে প্রেরিত হই

য়া সেখানে পৌছিয়া তঁাহার অন্য এক ভৃত্যের সহিত

কম্মের ভাগী হইলাম। অামরা দুই জন আপন ২ ইচ্ছা
মতে চলিতাম, অার অামাদের কমু ফলদায়ক হওয়াতে

কর্ত্ত সন্তুষ্ট হইতেন। এখন আমি অতি অধমের ন্যায়
আপনাকে সুথি বোধ করিতে লাগিলাম। সেই দে
শের লোকেরা কোন২ গোরা লোকদের বিষয়ে বলি

য়া থাকে, “ ইহারা কাল হইয়াছে; ” অর্থাৎ তাহা

দের বর্ণ কাল হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু তাহাদের

স্বভাব কৃষ্ণবর্ণ লোকদের স্বভাবের ন্যায় হইয়াছ। এমন
লোক অামি অাপনি দেখিয়াছি, যাহার ত্রিশ চল্লিশ

বৎসর বয়ঃক্রম গতে আফ্রিকাতে আসিয়া তদ্দেশীয় লো
কদের চরিত্র ও ব্যবহার ও পূজাদির রীতি গ্রহণ করত
ই^লণ্ড অপেক্ষা তাহা ভাল বোধ করিত , অার যে সকল
স্বাদু ও ভৌতিক বিদ্যা ও নানা বিপদ নিবারণার্থে মিথ্যা
ঔষধ ও দৈবাদেশ ইত্যাদি সেই দেশের জ্ঞানি লোকের।
তুচ্ছজ্ঞান করিত, তাহারা অজ্ঞান নীগ্রো লোকদের ন্যায়

সে সকলের বশীভূত হইত। এই ভূমেতে আমিও ভুান্ত হইতে
লাগিলাম ; সুতরা… সেই দেশীয় লোকদের সহিত নিত্য

ক্সালাপ করিতাম, তাহাতে প্রভু যদি আমার মঙ্গলার্থে
অামাকে তত্ত্বাবধারণ না করিতেন, তবে আমি তাহাদের
ন্যায় অতি অধম হইয়া মরিতাম। স্বদেশে থাকন সময়ে

অামার যে ২ বাঞ্ছ হইত, তাহা এই স্থানে থাকাতে যে

ঈশ্বর দাসতঘহইতে মুক্ত হওনের পথ করেন।
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ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এমত নয় ; কিন্তু সেই বাঞ্ছা পূর্ণ
করণার্থে নানা বাধা দেখিয়া অামি ভগ্নাশ হইয়া আফ্লুি
কাতে চিরকাল থাকিতে সম্মত হইয়াছিলাম । ফলতঃ
সেই কন্যা বিষয়ক অামার অাশা ভঙ্গ হইলে আমি বোধ

করিতাম, এই দূরস্থ স্থানে থাকিয়া তাহা এক প্রকার
সহজে সহ্য করিতে পারিব। কিন্তু এই রূপ কল্পনা মনে

স্থির হইবামাত্র প্রভূ অনুগ্রহ করিয়া তাহাতে বাধা দিয়।
আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে রক্ষা করিলেন।
এমত সময়ে যে জাহাজ অামাকে স্বদেশে লইতে প্রেরিত

হইয়াছিল, তাহা সেয়েরা লেওনেতে আসিয়া পৌঁছিল।
সেই জাহাজের কর্ত্ত তথায় ও বেনানোস উপদ্বীপে অা
মাকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু আমি সেথানহইতে স্থানা

ন্তরে যাওয়াতে তিনি আমার তত্ত্ব করিতে ক্ষান্ত হইলেন।
সেই সময়ে আমি যে কিটামে ছিলাম, ইহা নিঃসন্দেহে
ঈশ্বরের নিরূপণানুসারে হইয়াছিল ; কারণ জাহাজ বেনা

নোস পর্য্যন্ত আসিয়া অল্প দিনমাত্র সেই স্থানে থাকিল,
তাহাতে সেই সময়ে আমি যদি প্লান্টেক্স উপদ্বীপে থা

কিতাম, তবে কি জানি ঐ জাহাজ অাইসনের স^বাদ

পাইতাম না। অার অামার কর্ত্ত নদী তীরস্থ অাপন
কুঠী সকলের মধ্যে যদি অন্য কোন কুঠাঁতে আমাকে
পাঠাইতেন, তবে জাহাজের বিষয় আমি কিছু শুনিতে
পাইতাম না। যদ্যপিও অামি তথন প্লান্টেন্সহইতে ৫০

পঞ্চাশ ক্রোশের অধিক দূরে ছিলাম, তথাপি সমুদ্র আ
মার নিবাস স্থানহইতে কেবল অদ্ধ ক্রোশ অন্তর ছিল।

ঈশ্বরের নির্বন্ধদ্বারাই যে এরূপ ঘটিয়াছিল, ইহা অারও

৫০

পিতাকতৃক প্রেরিত জাহাজ আসিয়া পৌঁছে।

স্লষ্টরূপে ব্যক্ত হইল, বিশেষতঃ সেই সময়ে আমি সমুদ্র
তীর ছাড়িয়া দেশের মধ্যে বাণিজ্য করণার্থে যাইতে মনস্থ
করিয়াছিলাম, কিন্তু যাহাতে বিলাতীয় দ্রব্যাদি পাওয়া

যায়, এমন কোন জাহাজ অাইসনের অপেক্ষায় আমি
দুই এক দিন বিলম্ব করিলাম। ইহার মধ্যে জাহাজ
গতায়াতের সময় উপস্থিত না হইলেও আমরা তাহার

অপেক্ষা করিয়া কথন ২ সমুদ্রতীরে গিয়া বেড়াইতাম।
রাত্রিতে কতক জাহাজ অামাদের নিকট দিয়া আর

দিবসে কতক গুলিন তীরহইতে অনেক দূর দিয়া গিয়া
ছিল, তাহাতে কাহারো সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইত

না । পূর্ব্বে জাহাজ সকল তীরস্থ নিশান দেথিয়া স্থগিত
হইত বটে, কিন্তু যত দিন আমি সেই স্থানে ছিলাম, তত
দিন একখানও তীরে লাগিল না । পরে ১৭৪৭ সালের

ফেব্রুয়রি মাসে এক দিন আমার সহদাস পূর্বাহ্ন সময়ে
সমুদ্রের নিকট গিয়া এক জাহাজ দেথিল, এব^ তাহাকে

তীরে আনাইবার জন্যে কাষ্ঠ জ্বালাইয়া ধূয়া করিল।
জাহাজের কর্ত্ত সেই সময়ে সুবাতাস পাইয়া কিছু দূরে
যাওয়াতে প্রথমে জাহাজ স্থগিত করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন,
কিন্তু শেষে তাহা ফিরাইয়া আনিয়া লঙ্গর ফেলিলেন।
তথন অামার সহদাস তাহা দেখিয়া এক ডোঙ্গায় চড়িয়া

জাহাজের নিকটে গিয়া শুনিল, যে আমার পিতা সেই
জাহাজ অামাকে অানিবার জন্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

অামার সহদাস জাহাজে উঠিয়া কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ
করিবামাত্র তিনি তাহাকে অামার বিষয় জিজ্ঞাসা করি

লেন। নিউটন নিকটে অাছে, ইহা শুনিয়া তিনি তাঁরে

নিউটন ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে স্থির করেন ।

৫ ১

আসিয়া আমাকে পিতার অভিমত জানাইয়া আপনার
সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্তে অনেক চেষ্টা করিলেন ।
যখন অামি পীড়িত ও অন্নবস্ত্রহীন ছিলাম, তখন এরূপ

কথা শুনিলে আপনাকে মৃতু্যহইতে জীবনে উত্তীর্ণ বোধ

করিতাম, কিন্তু এক্ষণে সেই দুঃখহইতে মুক্ত হওয়াতে এই
স^বাদ আমার বড় আমোদজনক হইল না | জাহাজাধ্যক্ষ

আমাকে যাইতে অনিচ্ছুক দেখিয়া নানা প্রবৃত্তিজনক কথা
বলিতে লাগিলেন, যথা “ আমি তোমার পিতা এব`

মহাজনের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে অল্প দিন হইল এক
জন ধনী মরণকালে

তোমাকে অাপনার ধনাধিকারি

করিয়া গিয়াছেন ; তাহাতে তোমার বার্ষিক ৪০০০ টা

কা অায় হইবে। তুমি যদি এ স্থানে ঋণগ্রস্ত কিম্বা কোন
কারণে বন্ধ থাক, তবে তোমাকে মুক্ত করিতে আমার
'জাহাজস্থ দ্রব্যের মধ্যে যদি অদ্ধেক দিতে হয়, তবে
তাহাও দিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে তোমার পিতা

হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি।” আমার পিতার কথা
শুনিয়া আমি বড় অাহলাদিত হইলাম না, কিন্তু সেই
কন্যার বিষয় মনে করিয়া ভাবিলাম, তাহাকে পুনরায়
দেখিয়া কি জানি বিবাহ করিতে পাইব , এই ভরসায়
যাইতে মনস্থ করিলাম। জাহাজাধ্যক্ষ অারও কহিলেন ;
“ তুমি আমার কুঠরীতে থাকিয়া আমার সহিত অাহারাদি
করিব, এব^ তোমাকে কোন কম্ম করিতে হইবে না।”
অামি তঁাহার এই সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া তঁাহার
সহিত জাহাজে উঠিয়া চলিলাম। এই রূপে আমি জাহাজ
দেখিলে পর এক ঘণ্টার মধ্যে অধ্যক্ষের সহিত কথোপ
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তিনি আফ্রিকা ছাড়িয়া জাহাজারোহন করেন।

কথন করিয়া তাহার সঙ্গে যাইতে স্থির করিলাম, এবণ\
জাহাজে উঠিয়া বিদেশ ত্যাগ করত স্বদেশে যাইতে প্রবৃত্ত

হইলাম। পূর্বে আমি কিছুই জানিতাম না, যে এপ্রকার
ঘটনা হইবে, সুতরা… ইহা নিঃসন্দেহে ঈশ্বরের নিরূপিত।
কিন্তু নাম্ভিক লোকেরা যেরূপ বলিয়া থাকে, “অমনি
হইয়াছে,” আমিও তৎকালে তাহাই ভাবিলাম। ফলতঃ

যেমন সমুদ্রের এক ঢেউ অন্য ঢেউর উপরে লাগে, তেমনি
আমি কেবল বর্ত্তমান ঘটনাস্বারাই চালিত হইতাম ;

বিশেষতঃ ঐ সকল ঘটনার মূল কর্ত্ত এক জন আছেন,
এতদ্বিষয়ে কিছুই বিবেচনা করিতাম না। আমি এরূপ
জ্ঞানান্ধ হইলেও যে পথ চিনিতাম না, সেই পথে অন্ধের
চক্ষুস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে গমন করাইলেন।
এক্ষণে আমার আন্তরিক চক্ষু প্রসন্ন হওয়াতে আমি
দেখিতে পাইতেছি, যে ক্ষুদ্র বিষয়ও ভারি বিষয়ের কারণ

হইয়া থাকে , কিন্তু ঈশ্বর তাহার মূল হন, যেন ভবিষ্যৎ
কালে মনুষ্য সন্তানদের প্রতি তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

যুষফের বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা উক্ত রূপ অনেক
দৈব ঘটনা দেখিতে পাই। যথা, তিনি যে স্বপ্ন দেথিয়া

ছিলেন, তাহা অতি ক্ষুদ্র বিষয় বটে, আর তাহার অনেক

শত বৎসর পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশোপরি মরিলেন,
এ অতি ভারি বিষয় , আমরা বিবেচনা করিয়া দেখি, এই

দুই ঘটনার পরপ্পর কেমন সম্বন্ধ আছে। দেখ, যুষফ
যদি স্বপ্ন না দেখিতেন, ও দেখিয়া যদি না বলিতেন, ও

তিনি যে গন্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নিকট দিয়া
মিদিয়নীয় বাণিজ্যকারিরা যদি এক দিন অগ্রে কিম্বা

ঈশ্বরের আশ্চর্য্য তত্ত্বাবধারণের দৃষ্টান্ত।

৫৩

পরে যাইত, কিম্বা অন্য কোন পথে যাইত , ও তাহারণ
তঁাহাকে ক্রয় করিয়া পেটিফর ছাড়া যদি অন্য কোন

লোকের নিকট বিক্রয় করিত,ও তঁাহার কর্ত্রী যদি সতী স্ত্রী
হইত, ও ফিরৌণ রাজার দাসেরা যদি তাহাকে অসন্তুষ্ট

না করিত, কিম্বা এই সকল ঘটনা ঐ সময়ে যদি না ঘটিত,
অথবা অন্য কোন প্রকারে যদি ঘটিত, তবে তৎসম্বন্ধীয়
অার ২ ঘটনা সকলও হইত না। বিশেষতঃ ইস্রায়েলীয়
লোকদের মিসর দেশে দাসত্ব ও তাহাহইতে মুক্তি, এব…
তাহাদের কিনান দেশে বসতি, ইত্যাদি বিষয়ক ঈশ্বরের

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ না হইয়া বৃথা হইত ; অার সকল দেশীয়

লোকদের বাঞ্ছিত এবণ ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্ত যীশু
খৃীষ্ট যাহার বিবরণের সহিত ঐ সকল ঘটনার যোগ
আছে, তিনিও অাসিতেন না ; এবণ পাপিষ্ঠ লোকদের
প্রতি ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ হইত না, ও তাহারা পরি
ত্রাণ পাইত না । অতএব এরূপ জ্ঞান বিশ্বাসি ব্যক্তিদের

অতি সান্তুনাজনক হয়, কারণ তাহারা জানে, অামাদের
প্রতি যাহা ২ ঘটে, তাহা বিপরীত বোধ হইলেও শেষে
সকলে মিলিয়া অামাদের মঙ্গলদায়ক হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।
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নিউটন মুক্ত হইয়াও দুষ্টতা ত্যাগ করেন না ।
৩ অধ্যায়।

নিউটনের দাসত্বহইতে মুক্ত হওন অবধি
তাহার বিবাহ পর্যন্ত।
ই• সন ১৭৪৭—১৭৫০ ।
যে জাহাজে অামি এক্ষণে উঠিয়া স্বদেশে যাইতে
ছিলাম, সেই জাহাজে স্বর্ণ ও হস্তির দন্ত ও বিশেষ ২
রঙ্গদায়ক কাষ্ঠ এবণ মোম, এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার

জন্যে আফ্রিকা দেশে আসিয়াছিল। গোলাম ব্যবসায়ি
জাহাজ শীঘু বোঝাই হয়, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যেতে বো
ঝাই করিতে অনেক দিন লাগে | আমাদের জাহাজা

ধ্যক্ষ অামার আসিবার চারি পাঁচ মাস পূর্ব্বে গাম্বিয়া
নদীর নিকটে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ;
অামি জাহাজে উঠিলে পর কমু সিদ্ধ করণার্থে আরও এক

বৎসর লাগিল। ইহার মধ্যে আমরা কেপ লোপেস্
নামক অন্তরীপ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতাম , ঐ অন্তরীপ

বিষুব রেখার দক্ষিণে ৩০ ক্রোশ, এবং কিটামহইতে পাঁচ
শত ক্রোশের অধিক হইবে। এ বড় ক্লেশজনক যাত্রা

ছিল , ফলতঃ আমার কোন কম্ম না থাকাতে আমি নিশ্চিন্ত
হইয়া কথন ২ অস্কাদি বিদ্যাভ্যাস করণে কথন বা নান৷

অধর্ম কর্মে ও দুষ্ট গল্পেতে কাল কাটাইতাম। তৎকালে
অামি যেমন ঈশ্বরনিন্দক ছিলাম, তেমনি অার কাহাকেও
দেখি নাই। আপন মন্দ অভিলাষ পূরণার্থে যদি সাধারণ

অভিশাপের কথা না থাটিত, তবে আমি নূতন শপথ রচনা

মাতওয়ালদের সঙ্গে কৌতুক করেন ।
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করিতাম , তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ আপনি অধার্মিক ও
ক্রোধী হইলেও কথন ২ অামাকে অনুযোগ করিতেন।

তিনি আমার প্রমুখাৎ আমার পূর্ব্বাচরণের বিষয় শুনিয়া
এব^ বর্ত্তমান কালের আচার ব্যবহার দেখিয়া বলিতেন,

“ আমি আপনার দুঃখের জন্যে এই মুনসকে জাহাজে
তুলিয়া লইয়াছি।” পরে জাহাজ নানা বিষয়ে বিপদগ্রস্ত
হইলে তিনি আমাকে অারও স্নষ্ট করিয়া বলিতেন,“তুমি
যেং স্থানে যাইবা, সেই২ স্থানে অমঙ্গল তোমার সঙ্গে থা

কিবে ; তোমারই জন্যে আমার এই সকল বিপদ ঘটিতে
ছে।” এই বিষয় বাহুল্য লিথিবার প্রয়োজন নাই, অতএব

প্রভূকে অমান্য করিলেও তিনি কেমন করিয়া আমাকে
রক্ষা করিতেন, কেবল এমত দুই এক ঘটনার কথা লিখিব।
যদ্যপি আামি প্রায় কোন পাপহইতে ভিন্ন ছিলাম

না, তথাপি এক বিষয়ে নির্দোষ থাকিতাম, অর্থাৎ মদ্য
পানে বড় আসক্ত ছিলাম না । পিতা আমার দোষের

কথা শুনিয়া বলিতেন, “ যত দিন পর্য্যন্ত আমার সন্তান
মদ্যপানে আসক্ত না হয়, তত দিন তাহার মনঃপরি
বর্ত্তনের ভরসা অাছে।” কিন্তু অামি অাপনি মদ্যপান
করিতে ভাল না বাসিলেও অন্য লোককে এই পাপ করিতে

দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতাম। অামি কৌতুক করণার্থে কথনং
কতক গুলিন মাতালকে একত্র করিয়া মদ্যপান করাইতাম।

আমার শেষ কৌতুক এই রূপে হইয়াছিল। অামরা গেবন
নদীতে থাকিয়া জাহাজের উপরিভাগে চারি পাচ জন একত্র

হইয়া বসিয়া এই পণ করিয়াছিলাম, “ জিন ও রম এ দুই
প্রকার মদ অাছে, অাইস, কে কত পান করিতে পারে,
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তিনি মৃত্যুহইতে দৈবক্রমে রক্ষিত হন।

তাহা দেখি।” তখন গ্লাস না থাকাতে আমরা সমুদ্রের এক
থান বড় ঝিনুক লইয়া তাহাতে পান করিতে লাগিলাম।

অামি এই কর্মে অশিক্ষিত ইহা জানিলেও অগ্রে আপনি
এক ঝিনুক ভরিয়া পান করিয়া বলিলাম, “ যে প্রথমে

ক্ষান্ত হইবে সে শাপগ্রস্ত হউক।” হায় ২! এই শাপ প্রায়

আমারই প্রতি বর্জিল। আমার মস্তক শীঘু অগ্নির ন্যায়
জ্বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি উঠিয়া পাগলের মত নৃত্য
করিতে আরম্ভ করিলে অামার সঙ্গিরা অতি সন্তুষ্ট হইল।

এই রূপ নাচিতে ২ আমার টুপি মস্তকহইতে জাহাজের
পার্শ্ব দিয়া জলে পড়িল। তাহাতে চন্দ্রের আলোদ্বার।

একখান নৌকা দেখিয়া টুপি তুলিয়া লইবার নিমিত্তে
আামি লম্ফ দিয়া নৌকায় পড়িতে চেষ্টা করিলাম ।

কিন্তু আমি তাহাকে নিকটবর্তি বোধ করিলেও সে নূ্যু
নাধিক ১৩ হাত পরিমাণ দূর ছিল, তাহাতে আমি
জাহাজহইতে লম্ফ দিলে জলেতে পড়িয়া মরিতাম, কিন্তু
তাহা করিতে ২ এক জন হঠাৎ আমার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া
রাখিল। এমত আশ্চর্য্যরূপে অামি মৃতু্যহইতে রক্ষা

পাইলাম। ফলতঃ আমি মত্ত না হইলেও সমুদ্রে পড়িলে
রক্ষা পাইতাম না, কারণ সাঁতার দিতে জানিতাম না,
ও আমার সহকারিরা মত্তপ্রযুক্ত অতিপ্রবল শ্রোতহইতে

অামাকে ভুলিতে পারিত না, এবণ অন্য ২ নিকটস্থ
জাহাজের লোকেরা নিদ্রিত প্রযুক্ত আমাকে বাচাইতে
পারিত না । এই রূপে অামি অাপনাকে শাপগ্রস্ত করি

য় সেই ভয়ানক অবস্থাতে প্রায় ডুবিয়া মরিতাম।
অার এক সময়ে লোপেস অন্তরীপে থাকিয়া হঠাৎ

বনের মধ্যে শিকার করিয়া ফাঁদে পড়েন।
আমার প্রাণ হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল।
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সেই

স্থানে অামরা কএক জন বনের মধ্যে শিকার করিতে

গিয়াছিলাম, পরে একটি মহিষকে গুলি মারিয়া তাহার

একা«শ জাহাজে আনিয়া অন্য অপশ আনিতে পুনর্ব্বার
তথায় গেলাম। অামি অগ্রেং চলিলাম , কিন্তু প্রস্থান করি

তে বিলম্ব করাতে রাত্রি হইল, তাহাতে অন্ধকার প্রযুক্ত
পথ হারাইয়া আমরা সেই স্থানে পৌছিতে না পারিয়া
কথন ২ কদম ও কথনং এক কমর জলের মধ্য দিয়া গমন

করিতাম; আর যখন শুষ্ক ভূমি পাইতাম, তথন জাহা
জের দিগে কিম্বা তাহাহইতে দূরে যাইতেছি, ইহা অামা

দের মধ্যে কেহ জানিত না, এ প্রযুক্ত যত পাদ বিক্ষেপ
করিয়া অগ্রে চলিলাম, ততই অামাদের সন্দেহ বাড়িল।
ক্রমে ২ রাত্রি ঘোর হওয়াতে যেখানে মনুষ্যের গতায়াত

কথন ছিল না, এমন কুকাপ বনের মধ্যে গিয়া অামরা

ফাঁদে পড়িলাম। সেই দেশ কেবল বন্য পশুদের বাসস্থান
প্রযুক্ত আমাদের বড় ভয় জন্মিল, কারণ আমাদের সঙ্গে

আলো বা খাদ্যদ্রব্য কিম্বা অন্ত্রাদি কিছুই ছিল না। আমরা
মধ্যে ২ মনে করিতাম, “ কোন সময় ব্যাঘু আসিয়া অামা
দিগকে গ্রাস করিবে,” কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা কোন
বন্য পশু নিকট অাইল না ।

তৎকালে তারাগণও মেঘা

চ্ছন্ন ছিল, এবং আমাদের সঙ্গে কমাস অর্থাৎ দিক
নিরূপক যন্ত্র ছিল না, তাহাতে আমরা কোথায় যাইতেছি,

ইহা কিছুই টের পাইতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রিই
এরূপ অন্ধকার থাকিলে অামাদের বাচা অসাধ্য হইত,

কিন্তু কতক ঘণ্টার পরে চন্দ্র উদয় হইল, তাহাতে আমরা
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জাহাজ ইংলণ্ডের অভিমুখে প্রস্থান করে ।

পূর্ব দিক নির্ণয় করিয়া নিশ্চয় জানিতে পারিলাম, যে স

মুদ্র দিগে না গিয়া তাহাহইতে দেশের মধ্যে অনেক দূরে
ভুমিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চন্দ্র অামাদের পথদর্শক হও

য়াতে আমরা শেষে সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়া জাহাজে গিয়৷
উঠিলাম । এরূপে ঈশ্বর আমাদিগকে সকল বিপদহই

তে রক্ষা করিলেন, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইল
না, কেবল অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলাম।
এই রূপ আমার প্রতি অনেকবার ঘটলেও আমি ধর্ম
বিষয়ে অমনোযোগী থাকিতাম। অামার বিবেক জ্ঞান আা

মাকে আর প্রায় দোষি করিত না,কারণ অামি তাহার অনু
যোগ অবহেলা করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার হিতাহিত
জ্ঞান আছে কি না, ইহা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার বোধ
হইত না । আমি কথন ২ অতিশয় পীড়িত হইয়া মনে

করিতাম, “ এবার বাচিব না,” কিন্তু মরণের পরে আমার
কী হইবে, এই বিষয় কিছু মাত্র বিবেচনা করিতাম না।
ফলতঃ অথিদ্যমান ও ঈশ্বরত্যক্ত লোকের ন্যায় হইয়া

। অামি তঁাহার কোপ ও অনুগ্রহ এই উভয়ের প্রতি অনেক

কাল পর্যন্ত কিছুই মনোযোগ করিতাম না।
অবশেষে জাহাজ বোঝাই হওয়াতে আমরা লোপেস
অন্তরীপ ত্যাগ করিয়া অানাবোনা নামক উপদ্বীপে যাত্র।

করিলাম। এই স্থানে কতক দিন থাকিয়া আমরা খাদ্য
দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিয়া ১৭৪৮ সালে জানু্যয়রি মাসের

আরম্ভেতে স্বদেশের অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। অা

নাবোনাহইতে ইংলণ্ডে যাইতে সুবাতাস পাইবার নিমিত্তে
অনেক দূর বেড়িয়া ভূমণ করিতে হয়, তাহাতে সে পথ

নিউটনের পাপ বিষয়ক জ্ঞাণোদয়।
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নূনাধিক সাড়ে তিন সহস্র ক্রোশ হইবে। আমরা পাইল
তুলিয়া প্রথমে পশ্চিম দিকস্থ ব্রেজিল দেশের নিকটপর্য্যন্ত
গমন করিলাম , তাহার পর স্বচ্ছন্দে উত্তর দিকস্থ নিউ
ফৌণ্ডলণ্ডের চড়া পর্য্যন্ত গেলাম। এই স্থানে অামরা লঙ্গর
ফেলিয়া কতক গুলি কড় নামক মৎস্য ধরিতে লাগিলাম।
তথন অামাদের খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট থাকাতে আমরা আহা

রার্থে নয়, কেবল কৌতুকের নিমিত্তে তাহাই করিতাম।
সূতরাণ আমরা মনে করিতাম না, যে কতক দিন পরে এই

মৎস্য ব্যতিরেকে আমাদের আর কিছু খাদ্যদ্রব্য থাকিবে না।

মার্চ মাসের ১ তারিখে পশ্চিম দিগহইতে প্রবল বায়ু
বহিলে আমরা জাহাজ খুলিয়া বেগে স্বদেশাভিমুখে চলি
লাম। অামাদের জাহাজ অনেক দিন গ্রীষ্ম দেশে থাকাতে
সারিবার যোগ্য হইয়াছিল, বিশেষতঃ পাইল ও দড়ী

সকল অতি জীর্ণ, তাহাতে বড় আপদ সম্ভাবনা হইল। এক
দিন (বোধ হয়, মার্চ মাসের ৯ তারিথে) আমার মনে
একটা অপূর্ব এবং আশ্চর্য্য ভাবনা উঠিল , জাহাজে অ
তি অল্প পুস্তক থাকিল, তাহার মধ্যে থোমাস অাকেম্নিস

নামক এক খান পুস্তক ছিল। আমি পূর্ব্ব রীত্যনুসারে

তাহা খুলিয়া নিশ্চিন্ত রূপে কোন অংশ পাঠ করিতে
লাগিলাম। পূর্বে আমি তাহা গল্লমাত্র জ্ঞান করিয়া আম
নোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আমার
সেইরূপ জ্ঞান না হইয়া মনে করিলাম, কি জানি এই সকল
বিষয় সত্য হইবে। এই ভাবনাতে আমার ভয় জন্মিলে

আমি শীঘ্র পুস্তক বন্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ আমি
নিশ্চয় জানিতাম, এই বিষয় সত্য হইলে আমার সর্বনাশ
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প্রচণ্ড ঝড় উপস্থিত হয়।

ঘটিবে। এই রূপে আমার বিবেক জ্ঞান অার এক বার
আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল, তাহাতে অামি চিন্তা করিলাম,

ইহা সত্য কিম্বা মিথ্যা হউক, আমার কম্মের ফল অামা
কে অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। এই দুর্ভাবনা দূর কর
ণার্থে আমি নিকটস্থ লোকদের সহিত কথোপকথনদার।
অাপনাকে অাপ্যায়িত করিলাম।

কিন্তু এক্ষণে আমার মনঃপরিবর্ত্তন করণার্থে প্রভুর সময়
নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাহাতে যে উপদেশ আমি

গ্রহণ করিতে বারম্বার অনিচ্ছুক হইয়াছিলাম, তাহা ভয়া

নক ঘটনাদ্বারা আমার মনে দৃঢ়রূপে মূলীভূত হইল।
সে রাত্রিতে অামি রীত্যনুসারে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করি

য়াছিলাম, কিন্তু হঠাৎ জাহাজে বড় ঢেউ লাগাতে ঘোর
তর নিদ্রাহইতে জাগ্রত হইলাম। যে কুঠরীতে আমি নিদ্রা

যাইতেছিলাম, তাহা একেবারে জলেতে পূর্ণ হইল, আর
“জাহাজ ডুবিয়া গেল! ২” উপরহইতে এমন শব্দ শুনিতে
পাইলাম। অামি নিদ্রাহইতে চেতনা পাইবামাত্র উপরে
দৌড়িয়া যাওয়াতে জাহাজাধ্যক্ষ সিঁড়িতে নামিয়া আ

মাকে বলিলেন, “ শীঘু ছুরি লইয়া অাইস।” ছুরি অt
নিতে যাওন সময়ে অন্য এক জন আমার বদলে উপরে

গেল, সেই ব্যক্তি তরঙ্গদ্বারা সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিল।
অামরা তাহার নিমিত্তে শোক করিতে সাবকাশ পাইলাম
না ; বরণ\ “ এইরূপ ঝড় থাকিলে আমরা বিস্তর ক্ষণ

বাঁচিব না,” এমত ভাবনা সকলের মনের মধ্যে উপস্থিত
হইল, কারণ জাহাজ অতি শীঘু জলে পূর্ণ হইতে লাগিল।
জাহাজের উপরিভাগের চতুর্দিগে যে সকল কাষ্ঠের

ঝড়েতে জাহাজ ভগ্ন হয়।
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বন্ধন থাকে, তাহা ঢেউদ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাতে
অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে জাহাজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইল।

অামি নাবিক লোকদের ভাষাতে এই দুর্ঘটনার বিষয় বর্ণন

করিব না, কারণ সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না;

সুতরা… যেমন বাস্তবিক ঘটিয়াছিল, তাহা যথাসাধ্যক্কপে
জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে যাহাতে জাহাজহইতে

জল বাহির হয়, অামরা সকলে এমন চেষ্টা করিলাম ।
কেহ ২ বোমাকলদ্বারা ও কেহ ২ বালতিদ্বারা জল বাহির

করিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও জল না কমিয়া
আরও বাড়িয়া উঠিল। এই কর্ম করণার্থে কেবল এগার
কি বারো জন ছিল। অন্য বোঝাই থাকিলে জাহাজ

জলে পূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যাইত, কিন্তু কাষ্ঠ ও মোমদ্বার।
বোঝাই হওয়াতে জাহাজ জলে পূর্ণ হইলেও ভাসিয়া
রহিল। আমাদের এইরূপ ঘোর বিপদ হইলে ঈশ্বরের

অনুগ্রহদ্বারা বাতাস আর বাড়িল না, তাহাতে অল্প ভরসা
থাকিলেও আমাদের চেষ্টা সফল হইতে লাগিল। এক

ঘণ্টার পর প্রভাত হইল, তখন বাতাস থামিলে আমরা
পরিধেয় বস্ত্র ও শয্যার চাদর ইত্যাদি যে কিছু ছিল, তাহ।
লইয়া জাহাজের ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া তাহার উপর
প্রেক দিয়া তক্তা মারিলাম, তাহাতে জাহাজে অার জল

উঠিল না । কিন্তু আমরা অনেক দিন গ্রীষ্ম দেশে বাস
করিয়াছিলাম, তাহাতে এক্ষণে বন্ত্রাভাব প্রযুক্ত শীতেতে
বড় ক্লেশ পাইলাম ।

এই বিপদ উপস্থিত হইলে আমি প্রথমে বড় চিন্তা
যুক্ত হই নাই। আমি বোমাকলদ্বারা অধিক পরিশ্রম
G
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ঝড়ের সময়ে নিউটনের ভাবনা।

করিয়া জল ফেলিতেং অাপনার সহকারিদিগের সাহস

দিবার নিমিত্তে তাহাদের এক জনকে বলিলাম, “ অল্প
দিন পরে যখন আমরা মদ্যপান করিয়া আমোদ করিব,
তথন এই সকল বিপদের বিষয়ে কথোপকথন করিতে
পারিব।” কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ আমার ন্যায় কঠিন

না হওয়াতে সে অশ্রুপাত পূর্ব্বক বলিল, “ নাং ! এমন

অবকাশ আমাদের অার হইবে না।” আমি শীত প্রযুক্ত
ও শ্রম করণদ্বারা শক্তিহীন হইয়া এক প্রহরের সময়ে
কোন বিশেষ কারণে জাহাজাধ্যক্ষের নিকটে গিয়াছি

লাম , সেখানহইতে ফিরিয়া আসিয়া অামি বলিলাম,

“ইহাতে যদি না হয়, তবে প্রভু আমাদের প্রতি দয়া
করুন !” আমি এই কথা অতি অল্প বিবেচনাতে বলিলেও

অনেক দিন পরে প্রভুর দয়ার নিমিত্তে এক প্রকার অন
কাঞ্জী হইতে আরম্ভ করিলাম। উক্ত কথা আমার মুখ
হইতে নির্গত হইলে পর অামি তদ্বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম।
যেমন যিহ্ বলিলেন , “ মঙ্গলেতে তোমার কার্য্য কী?” তে
মনি আমিও তৎক্ষণাৎ মনে ২ বলিলাম, “আমি কি দয়ার
পাত্র হইতে পারি ?” পরে অামাকে বোমাকলের নিকট
ফিরিয়া যাইতে হইল, সেখানে গিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত
শ্রম করিলাম। ইহার মধ্যে প্রায় সকল ঢেউ আমার মস্তু

কের উপর দিয়া গেল ; কিন্তু যেন ঢেউতে ভাসিয়া না যাই,
এই জন্যে আমরা কাছিদ্বারা আপনাদিগকে জাহাজের

সঙ্গে বান্ধিলাম । ঢেউর মধ্যে জাহাজ যতবার নামিল,
ততবার আমি বোধ করিলাম, এ অার উঠিবে না ।
তখন আমার মরিবার ভয় উপস্থিত হইলে, অামি মনে ২

নিউটনের চিরস্মরণীয় দিবস।
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ভাবিতে লাগিলাম, অনেক দিনাবধি ধম্মপুস্তককে অবহেলা
করিয়াছি ; যদি তাহা সত্য হয়, তবে মরিলে পর অা
মার নিশ্চয় অতি দুর্গতি হইবে। কিন্তু আমার অল্প বি
শ্বাস ছিল, এই জন্যে নিরাশ না হইয়া ক্ষণেক কাল

অমনি ছিলাম। ফলতঃ অামি মনে করিলাম, খ্রীষ্টিয়ান
ধর্ম যদি সত্য হয়, তবে আমার পাপ ক্ষমা হইতে
পারে না , অারও ভাবিলাম, এখন শীঘু মরিয়া গিয়া
ইহার সত্য মিথ্যা জানিতে পারিলে ভাল হইবে ।

১৭৪৮ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখ (অর্থাৎ

নূতন * গণনানুসারে ২১ তারিখ) আমার চিরস্মরণীয়।
সে অবধি প্রতি বৎসর আণমি ঐ দিবসকে বড় করিয়া

মানিয়াছি , কারণ সেই দিনে প্রভূ অনুগ্রহ করিয়া আ
মাকে গভীর জলহইতে রক্ষা করিলেন । অামি রাত্রি

তিনটা অবধি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যথাসাধ্য বোমা
কলদ্বারা জাহাজহইতে জল তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম, তা
হাতে অতিক্লান্ত হইয়া জাহাজের নীচে তালায় গিয়া

শয্যাতে পড়িয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, “কি জানি
* ই^রাজী ১৭৫২ সালে বিলাতের রাজসভার অাজ্ঞাতে তারি

খাদির প্রাচীন গণনাক্রম পরিবর্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে একে

বারে ১১ দিবসের লোপ হইলে পুরাতন গণনার ১০ তারিখ লুতন
গণনার ২১ তারিখের সহিত ঐক্য হইত । ফলতঃ এদেশের লো

কেরা যেমন খত পত্রাদির মধ্যে ইংরাজি ও বাঙ্গলা দুই সন ও
তারিখ লিখে, তেমনি যে পর্য্যন্ত নুতন মত উত্তমরূপে প্রচলিত
না হুইল, সেই পর্য্যন্ত লোক সকল প্রাচীন ও নূতন উভয় গণনার
বৎসর ও মাস ও তারিখ আপন ২ পত্রে ও খতে ও আইন ইত্যা
দির মধ্যে লিখিয়া রাখিত ।
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নিউটন ধর্মপুস্তকের কথা স্মরণ করিয়া

এই শয্যাহইতে অামাকে অার উঠিতে হইবে না।” এক

ঘণ্টার পরে কোন ব্যক্তি আমাকে কমু করিতে পুনরায়
ডাকিল , কিন্তু বোমাকলদ্বারা জল ফেলিতে আর না পা
রিয়া অামি হাইল ধরিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত জাহাজ

চালাইলাম। ইহার মধ্যে ধর্মবিষয়ে বিবেচনা করিতে
অনেক অবকাশ পাইয়া আমি কতবার আপনাকে

ধার্মিক বলিয়া জানাইয়াছিলাম, এবণ\ আমার প্রতি যে
সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, ইত্যাদি আমার পূর্ব্ব

লিথিত সমুদয় বিবরণ তখনি মনে পড়িল; বিশেষতঃ, সেই

ঘটনাদ্বারা আমি কতবার ধর্মের প্রতি আহ্বান ও পাপ
বিষয়ে চেতনা এবণ মরণহইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম,
ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে ধম্মপুস্তক সত্য, কিম্বা
মিথ্যা, এই উভয়ের মধ্যে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়াও
অামি লোকদের নিকটে তদ্বিষয়ে কী রূপে হাস্য ও কৌ

তুক করিতাম, আমার সেই স্বেচ্ছাচারি ব্যবহার স্মরণে
আইল। এই সকল ভাবিয়া আমি মনে স্থির করিলাম, ধর্ম
গ্রন্থ সত্য হইলে আমার ন্যায় দুরাচার আর কেহ নাই।
অামি ধর্ম বিষয়ে অন্য লোক অপেক্ষা অনেক উপদেশ
প্রাপ্ত হইয়া তাহা অবহেলা করাতে আমার পাপ এমত
গুরুতর হইয়াছে, যে তাহা ক্ষমা হইতে পারে না ।

অামি ধম্মপুস্তক ভালরূপে জানাতে এক্ষণে তাহার অনেক
বচন অামার মনে পড়িল, ও তদ্বারা অামার ঐ ভাবনা
সত্য জ্ঞান হইল। হিতোপদেশের ১ অধ্যায় ২৪ অবধি

৩১ পদ পর্য্যন্ত লিথিত আছে, যথা “ আমি ডাকিলে
তোমরা উত্তর দিল না, ও হস্ত বিস্তার করিলে তোমরা

পরিত্রাণের বিষয়ে নিরাশ হন।

৬৫

কেহ মানিলা না , কিন্তু আমার তাবৎ পরামর্শ তুচ্ছ
করিলা, ও আমার অনুযোগ শুনিতে ইচ্ছা করিল না;
এই নিমিত্তে তোমাদের বিপদ কালে আমি হাসিব, ও
তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পারিহাস করিব,” ইত্যা
দি। অার ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৬ অধ্যায় ৪ পদে লি
থিত আছে, যথা “যাহারা একবার দীপ্তিময় হইয়াছে,
ও পবিত্রাত্মার সহভাগী হইয়া স্বর্গীয় দানের ও ঈশ্বরের
উত্তম বাক্যের এবণ\ ভবিষ্যৎ কালের শক্তির রসাস্বাদন

করিয়াছে, তাহারা যদি মনে ২ পুনর্ব্বার ঈশ্বরের পুত্রকে

ক্রুশে বধ করিয়া তাহাকে লজ্জাস্নদ করিয়া আরবার
পতিত হয়, তবে পুনরায় তাহাদের মন ফিরাইয়া

নূতন করা অসাধ্য।” এবণ প্রেরিত পিতরের দ্বিতীয়
পত্রের ২ অধ্যায় ২০ পদে লিখিত অাছে, যথা, “ তাহা

র। যদি ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানদ্বারা একবার
স^সারের অশুচি ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা

তে বদ্ধ হইয়া পরাস্ত হয়, তবে প্রথম অপেক্ষা তাহাদের
শেষ গতি আরও মন্দ হয়।” এই সকল ভয়ানক কথা

স্মরণ করিয়া আমি মনে করিলাম, ইহা যদি ঈশ্বরের বাক্য
না হইত, তবে অামার অান্তরিক বিষয় এমত স্লষ্টরূপে
প্রকাশ করিতে পারিত না । এইরূপে ঈশ্বরের বাক্যদ্বার।

আমি দোষীকূত হইয়া ভয়েতে অস্থির হওত কেবল সর্ব্ব
নাশ অপেক্ষা করিলাম । কিন্তু এমত ভাবনা থাকিলেও

অামি তৎকালে উপযুক্ত মতে তাহাতে মনোযোগ করি

লাম না। কতক বৎসর পরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম ও
তঁাহার অনুগ্রহের মাহাত্ম্য আমার নিকটে প্রকাশ হইলে
G 3
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অামি ইহার বিষয়ে স্নষ্টতর জ্ঞান পাইলাম । অগ্রে যদি
অাপনার পাপের ভার সম্পূর্ণরূপে জানিতাম, তবে বোধ

হয় তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না। প্রভু আমাদের
দুর্ব্বলতা জানিয়া আমাদের পাপ কত বড়, তাহা একে
বারে আমাদিগকে দেখান না ; ও তাহার অনুগ্রহ কেমন
মহান তাহাও একেবারে প্রকাশ করেন না, কারণ আমরা

যদি তাহার বিচার ও পরাক্রম হঠাৎ জানিতে পারিতাম,
তবে বর্ণচিতাম না ।
ঝড়েতে অামাদের প্রাণ রক্ষা হওয়া প্রথমে অসম্ভব

জ্ঞান হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যাকালে এমন জনরব হইল,
যে “ জাহাজে অার কিছু জল নাই,” তাহাতে অামি
ভরসা করিলাম, এখন কি জানি অামরা এ দায়ে রক্ষা

পাইতে পারিব। ঈশ্বরই আমাদের প্রতি অনুগ্রহ
করিয়া এরূপ উপকার করিয়াছেন, ইহা মনে করিয়া
অামি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু ভক্তের ন্যায়

বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে পারিলাম না , এবণ ঈশ্বর
আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছেন, ইহা জ্ঞান করিয়া তাহাকে
পিতা বলিয়া যাহ্রা করিতে সাহস ছিল না । ফলতঃ
আমার প্রার্থনা কণকগণের ডাকের ন্যায় হইল, কিন্তু

ঈশ্বর কাকের রবও শুনিতে তাচ্ছল্য করেন না। আমি
যে প্রভু যীশুকে অনেকবার বিদ্রুপ করিয়াছিলাম, তা
হার বিষয়ে এক্ষণে বিবেচনা করিতে আরম্ভ করি
লাম ; বিশেষতঃ তঁাহার জন্ম ও উপদেশ কথা ও
আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল এব` তাহার মরণের বিষয়
অামার মনে পড়িল। তিনি আপনি নিষপাপী হইয়া

প্রার্থনা করিতে সাহস পান।
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স্বকৃত পাপের জন্যে প্রাণ দিলেন না, বরণ\ অন্য লোক

দের নিমিত্তে, অর্থাৎ যাহারা দুঃখের সময়ে তাহার প্রতি
ভরসা রাখে, তাহাদেরই পাপের নিমিত্তে প্রাণত্যাগ

করিলেন , ইহা স্মরণ করিয়া, অামি তাহার সত্যতার প্রমাণ
চাহিলাম। সে কথা ফলে যেন সত্য হয় এক্ষণে এমন বাঞ্ছা
করিলাম , কিন্তু নাস্তিকের অসান্ত্বনাজনক মত আমার
মনে মূলীভূত হওয়াতে অামি তাহা সত্য বিশ্বাস করিতে

পারিলাম না , পরন্তু ধম্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য বটে, ইহা
জানিতে চেষ্টা করিয়া তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে

লাগিলাম। লুকলিথিত মুসমাচারের ১১ অধ্যায় ১৩ পদে
লেখা আছে, “তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপনং সন্তান

দিগকে উত্তম দ্রব্য দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ
পিতা কি অাপন যাচকদিকে পবিত্র অাত্মা দিবেন না ?”

ইহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিলাম, ঈশ্বরের বাক্য যদি
সত্য হয়, তবে এই কথাও সত্য হইবে , আর আমি যেন

সেই গ্রন্থ বুঝিতে পারি এ নিমিত্তে যে আত্মাদ্ধারা তাহ।
দত্ত হইয়াছে, তাহাকেই পাওয়া আমার অত্যাবশ্যক।
আর যাহারা পবিত্র আত্মার নিমিত্তে প্রার্থনা করে, তাহা

দের প্রতি ঈশ্বর তঁাহাকে দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন ;
অতএব অামি তঁাহার নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে তিনি অাপন

অঙ্গীকারানুসারে আমাকে দিবেন, ইহা মনে স্থির করি
লাম। পুনশ্চ যোহন লিখিত সুসমাচারের ৭ অধ্যায় ১৭

পদ পাঠ করিয়া তাহার ঐ অঙ্গীকারে অারও দৃঢ় বিশ্বাস
করিলাম। সে কথা এই, “ যে জন ঈশ্বরের অভিমত কর্ম
করিতে চাহে, আমার উপদেশ অামাহইতে হয় কি
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তিনি বিশ্বাস করিতে অতি ইচ্ছুক হন।

ঈশ্বরহইতে হয়, সেই জন তাহা জানিতে পারিবে।”

সুতরা… আমি এইরূপ বিবেচনা করিলাম, ধম্মগ্রন্থ যে
সত্য, ইহা একান্ত মনে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও তাহ।
সত্য মানিয়া অভ্যাস করিব, তাহাতে আমার বিশ্বাসের
বৃদ্ধি হইবে। বোধ হয়, নাস্তিকেরা ইহা পাঠ করিয়া

বলিবে, নিউটন এইরূপ বিশ্বাস আপনার মনে জন্মাইতে
বড় চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাতে আমি স্বীকার করিতেছি,

যে আমার সেই ইচ্ছা ও চেষ্টা হইয়াছিল বটে , ফলতঃ
যাহাতে ধর্মুময় ঈশ্বরের সহিত পাপিষ্ঠ প্রাণির মিলন হয়

এমন এক উপায় অতি আবশ্যক, ইহা প্রভু যেমন আমাকে
সেই সময়ে দেখাইয়াছিলেন, যদি নাস্তিক লোকদিগকেও

সেইরূপ দেখাইতেন, তবে তাহারাও ধম্মপুস্তকে বিশ্বাস
করিতে যত্ন করিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি
মঙ্গল সমাচারের নিয়মেতে পাপ মোচন হওনের পথ

দেখিয়াছিলাম , বাস্তবিক চতুদ্দিগে ঘোরতর ভাবনায় ও

অগাধ নৈরাশরূপ সমুদ্রে বেষ্টিত হইয়া আমি এতভিন্ন
অন্য কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না ।

বাতাস নরম পড়িলে আমরা সুযোগ পাইয়া স্বদেশের
দিগে চলিয়া গেলাম। এক্ষণে আমাদের অবস্থা ভাল ছিল

এমত নহে, কেবল অতিশয় ভয়হইতে কিঞ্চিৎ সুস্থির
হইয়াছিলাম। কিন্তু অাহারীয় দ্রব্য রাখিবার পিপা
ইত্যাদি পাত্র সকল জাহাজের মধ্যে ভাসিয়া পরম্নর

আঘাত করত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবণ মেষ ও শূকর

ও মুর্গি হাস ইত্যাদি সকল সমুদ্রেতে পড়িয়া ভাসিয়া
গেল। তাহাতে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যে

ঝড়ের শেষ কথা ।
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কিছু রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা অল্পং করিয়া খাইলেও
এক সপ্তাহ কুলাইত না ।

এতদ্ভিন্ন যে কড় মৎস্যের বি

ষয়ে আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, সেই লোণা মৎস্য এব`

কিছু শূকরের খাদ্য এক প্রকার ডাইল আমাদের সঙ্গে
ছিল। সুবাতাস বহিলেও আমরা শীঘু যাইতে পারি
লাম না, কারণ জাহাজের প্রায় সকল পাইল বাতাসের
জোরে ছিড়িয়া উড়িয়া গিয়াছিল। আমরা সে সময়ে

স্বদেশহইতে অনেক দূরে ছিলাম, কিন্তু ইহা না জানিয়া
মনে করিলাম, কেবল দেড় শত ক্রোশ যাইতে বাকী
অাছে ।

এই রূপে যাইতেং কথন অামাদের এমন ভয়

হইত, যে ই^লণ্ডে পৌছিতে পারিব না, এবণ কথন ব।
ভরসাও হইত যে পৌছিতে পারিব। ইহার মধ্যে অামি

সাবকাশক্রমে ধম্মপুস্তক পাঠ ও ধ্যান করিয়া উপদেশ এবণ

পাপমোচনের নিমিত্তে প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতাম।
এইরূপে কতক দিবস যাপন করিয়া এক দিন প্রাতঃকালে

আমরা এক আনন্দজনক শব্দদ্বারা জাগৃত হইলাম, অর্থাৎ

প্রহরিগণ চেচাইয়া বলিল, “ ভূমি দেখা যাইতেছে।” এই
কথা শুনিয়া আমরা সকলে অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া

দেখিলাম অরুণোদয় হইতেছে, তাহাতে আকাশ অতি

নিমুল প্রযুক্ত দূরস্থ বস্তু স্লষ্ট দেখা গেল। তখন আমরা
দশ ক্রোশ দূরে পর্বতময় এক দেশাতৃতি দেখিতে পাই
লাম। তাহার এক দিগে অন্তরীপ ছিল, এবণ\ অল্প

দূরে সমুদ্রের মধ্যে দুই তিন অতি ক্ষুদ্র অথচ নিম্ন উপ
দ্বীপ দৃষ্ট হইল। তাহা দেখিয়া আমরা পরম্নর বলিতে

লাগিলাম, এই অামাদের অপেক্ষিত আয়র্লণ্ড দেশ,
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আকাশে কালপনিক ভূমি দর্শন।

কারণ আমরা যেমন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তেমনি সেই
স্থান ও তাহার রূপ দেখা গেল। এই জন্যে,ইহাতে কিছুই
সন্দেহ না করিয়া আমরা পরম্নর আনন্দ করত বলিতে লা

গিলাম, এমত সুবাতাস থাকিলে এক দিন পরে অামরা অা

শ্রয় ও প্রচুর আহার পাইব। তাহাতে আমাদের যে যৎ
কিঞ্চিৎ ব্রাপ্তি ছিল, তাহা অধ্যক্ষ সকলকে দেওয়াইয়া
বলিলেন, “ আমরা অল্পক্ষণ পরে যথেষ্ট ব্রাণ্ডি পাইব।”

পরে অামাদের যে কিছু রুটী ছিল, তাহাও অাহ্নাদ
প্রযুক্ত খাইয়া ফেলিলাম। অামরা এইরূপে মৃতু্যর মুখহই
তে রক্ষিত লোকদের তুল্য আনন্দ করিতেছি, এমত সময়ে
জাহাজের দ্বিতীয় মেট অর্থাৎ ছোট মালিম আমাদিগকে

গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, “ঐ যে সত্য ভূমি, ইহা
এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চয় হয় নাই,” ইহা শুনিয়া আ
মরা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম । এ কথা যুক্তির বিরুদ্ধ
বোধ হওয়াতে যদি সামান্য থালাসিদের মধ্যে কেহ তাহ।

বলিত, তবে অন্যেরা তাহাকে মারিত I সে যাহা হউক,

তাহা ভূমি কি না, এবিষয়ে আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ

উপস্থিত হইল, কিন্তু সে বিষয় শীঘ্র নিস্পত্তি হইল, কারণ
ঐ কাল্পনিক দ্বীপের পিছে সূর্য্য ক্রমে ২ প্রকাশ হওয়াতে
তাহা লালবর্ণ হইল, ইহাতে জানা গেল সে মেঘই বটে,

ভূমি নয়। অল্পক্ষণ পরে সেই দেশ ও উপদ্বীপ অদৃশ্য
হইয়া গেল। নাবিক লোকেরা এইরূপে অনেক বার

বঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা দুর্দশাগ্রস্ত হওয়াতে তাহা যে
কাল্পনিক মাত্র, ইহা শীঘ্র বিশ্বাস করিতে পারিলাম না ।
সে যাহা হউক, এই রূপ সুবাতাস থাকিলে শীঘু ভূমি

অল্পাহার প্রযুক্ত অতিশয় ক্লেশ।
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দেখিতে পাইব, ইহা বলিয়া অামরা অাপনাদিগকে সান্তু
না করিতে লাগিলাম । হায় ২! অামাদের এই অাশাও

শীঘু ভঙ্গ হইল। সেই দিনে সুবাতাস থামিলে পরদিবস
প্রাতঃকালে অগ্নিকোণহইতে আমাদের বিপরীতে প্রবল

বায়ু উঠিয়া চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত বহিল , তাহাতে জাহাজের

ভগ্ন পার্শ্ব বায়ুর দিগে রাথিয়া তাহাকে চালাইতে হইল।
এইরূপে অামরা অায়র্লণ্ড দেশে না পৌছিয়ণ অারও

উত্তরদিগে গিয়া লুইস নামক স্কটলণ্ড দেশের পশ্চিম উপ
দ্বীপের নিকটে চালিত হইলাম। তাহাতে আমাদের
অন্য কোন জাহাজদ্বারা রক্ষা পাওনের আশা থাকিল
না, কারণ শীতের সময়ে জাহাজ সকল সেখানে কথন
যাইত না ।

এক্ষণে খাদ্যদ্রব্যাদির অকুলান হওয়াতে বারোজন

লোক এক দিবসের আহারার্থে কেবল একটি লবণাক্ত কড়
মৎস্যের অর্দ্ধেক পাইত । অামাদের খাইবার জল অধিক

ছিল বটে, কিন্তু মদ কিম্বা রুটী ইত্যাদি অার কিছুই
ছিল না ; আর শীত প্রযুক্ত বস্ত্রাভাবে আমাদের অতিশয়

ক্লেশ হইল। জাহাজ যেন না ভুবে, এই জন্যে বোমাকল
দ্বারা জল ফেলিতে আমাদের অনবরত শ্রম করা আবশ্যক

ছিল। সুতরাং একতঃ অধিক শ্রম তাহাতেও অল্প আহার,
এ প্রযুক্ত ক্রমে ২ আমাদের শক্তি হ্রাস শীঘু হইল, ও এক

জন খালাসী মরিয়া গেল। শেষে আমাদের ইহাপেক্ষ।
ও অধিক মন্দ হইবে, এই ভয়েতে অামরা অারও যন্ত্রণা পা
ইলাম । ফলতঃ স্লষ্টরূপে জানিতে পারিলাম, অল্প অাহা

রেতে অনেক দিন বাঁচিতে পারিব না, সুতরাং অনাহারে
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নিউটন আপন মনদ্বারা দোষীকৃত হন।

মরিতে হইবে, কিম্বা এক জনকে অন্য জনের মাৎস

অাহার করিতে হইবে । অামাদের এই দুর্ভাবনা প্রতিদিন
বাড়িতে লাগিল । অন্য লোকাপেক্ষা অামার অার এক

দুঃখ ছিল, অর্থাৎ জাহাজের অধ্যক্ষ এই দুর্দশাধারা
অতিশয় ত্যক্তচিত্ত হওয়াতে আমাকে বিপদের হেতু মানি

য়া আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া সর্ব্বদা আমাকে তির
স্কার করিতেন। ফলতঃ তিনি ইহা মনে স্থির করিয়াছি

লেন, মূনসের মত ইহাকে জলে ফেলিয়া না দিলে আমরা

মৃতু্যহইতে রক্ষা পাইব না। তিনি এই নিষ্ঠুর কর্ম করি
তে প্রস্তুত ছিলেন না বটে, কিন্তু আমার সাক্ষাতে পুনঃ ২
ইহা বলাতে আমার অতিশয় ভয় জন্মিল , বিশেষতঃ,
আমি আপন বিবেক জ্ঞানদ্বারা দোর্ষীকৃত হওয়াতে মনে
করিলাম, জাহাজাধ্যক্ষ সত্য বলিয়াছেন, কি জানি, অা
মার জন্যেই বা এসকল বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে।
এই রূপে আমি ঈশ্বরের পরাক্রান্ত হস্তদ্বারা আপনার

দোষ প্রকাশরূপে জানিয়া আপনাকে শাপগ্রস্ত মানি
লাম। তথাপি আমি নিতান্ত নিরাশ না হইয়া ভরসা

করিলাম, কি জানি, ঈশ্বর আমাকে সাম্প্রসারিক ও
পারমার্থিক বিষয়ে রক্ষা করিবেন । অামাদের রক্ষার

' আর কোন উপায় নাই, ইহা যখন সকলের মুখা
কৃতিদ্বারা প্রকাশ পাইল, তখন যে দিগহইতে ইচ্ছা
করিয়াছিলাম, সেই দিগহইতে বাতাস বহিতে লাগিল।

কিন্তু সে বাতাস মন্দং বহাতে অল্প পাইল প্রযুক্ত
জাহাজ না ভাঙ্গিয়া ধীরে ২ চলিল। তখন অসময় হইলেও

ঐ বাতাস অনবরত থাকিল, তাহাতে এইরূপে চলিতে ২

তিনি আয়র্লপ্ত দেশে নিরাপদে পৌঁছেন।
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আমরা শেষে যথার্থ ভূমি দেখিতে পাইলাম , ফলতঃ
সে টোরি নামক উপদ্বীপ ছিল । পরদিনে ১৭৪৮ সালের

এপ্রিল মাসের ৮ তারিখে অামরা অায়লগু দেশের লক্

সুইল্লি নামক কোলে লঙ্গর ফেলিলাম। এই স্থানে পৌছি
বার সময়ে আমাদের শেষ আহারীয় দ্রব্য পাত্রেতে

সিদ্ধ করা যাইতেছিল , এবণ তথায় পৌছিলে দুই ঘণ্টা
পরে বাতাস অতি প্রবলরূপে বহিতে লাগিল। যত দিন

অামরা নিরাপদ স্থানে না পৌছিলাম, তত দিন ঈশ্বরের

অনুগ্রহদ্বারা এই প্রবল বায়ু নিবারিত হইয়াছিল, নতুবা
আমাদের রক্ষা পাইবার কোন উপায় হইত না। এই
সময়াবধি আমি জানিতে পারিলাম যে এক ঈশ্বর আা

ছেন, যিনি লোকদের প্রার্থনা শুনিয়া প্রার্থিত বিষয় প্র
দান করেন, এবণ\ এখন পর্য্যন্ত পুনঃ ২ তাহার প্রমাণ
পাইয়া আসিতেছি। হায় ! অামি এখনও তঁাহার প্রতি

সর্ব্বতোভাবে ভরসা রাখিতে ও তঁাহার নিকটে কৃতজ্ঞ
হইতে পারি না।

আয়র্লণ্ড দেশে পৌঁছন পর্য্যন্ত আমি এইরূপে আত্ম

বিবরণ সমুদয় লিথিয়াছি। কিন্তু তাহার পর কী হইল,
তাহা এক্ষণে ছাড়িয়া বিপদগ্রস্ত হওন সময়ে আমার মনের
অবস্থার বিষয় কিঞ্চিৎ লিখিব। সেই সময়ে যাহারণ আ
মার সঙ্গে ছিল, তাহারাও অামার ন্যায় শারীরিক ক্লেশ

ও মৃতু্যুভয় পাইল বটে, কিন্তু তাহা ব্যতীত আমার বি
শেষ আন্তরিক ভাবনা ছিল , এ বিষয় তাহারা কিছুই

টের পাইত না। যদ্যপি প্রভূ মনুষ্যদের অন্তঃকরণে
কোন ঘটনাদ্বারা চৈতন্য না দেন, তবে তাহারা নিদ্রিত
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পূর্বলিখিত ঘটনার সময়ে মনের ভাব।

' থাকে , এই জন্যে আমি আপন বিপদে ঈশ্বরের কমু
দেথিলেও আমার সঙ্গিগণ তদ্বিষয়ে নিদ্রিত ছিল। আমি
যে তাহাদের অপেক্ষা ভাল তাহা বলা যায় না, বরণ

কি জানি, তাহাদের অপেক্ষা অধিক দুষ্ট ছিলাম , কিন্তু

এইরূপ হইলেও প্রভু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া অt
মাকে আপন দয়া ও শক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ করিলেন।
অামি যাহার নিকটে মনের কথা বলিয়া সৎপরামর্শ
লইতে পারি, এমন কোন লোক জাহাজে ছিল না ।

পুস্তকগণের মধ্যে অন্তভাগ ও পূর্বোক্ত থোমাস অাকেম্নিস
নামক পুস্তক এবণ\ বিশপ ব্যাবিরিজ সাহেবের উপদেশ

কথা অামার নিকটে ছিল। এই ধম্মাধ্যক্ষের উপদেশ

সকলের মধ্যে প্রভূর দুঃখভোগের বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ
অাছে, তাহা পাঠ করিয়া আমি অন্তঃকরণে অতিশয়

ভাবনাযুক্ত হইলাম। অন্তভাগের মধ্যে ডুম্বুর বৃক্ষের
দৃষ্টান্ত, ও প্রেরিত পৌলের বিবরণ, এবণ অপব্যয়ি
পুত্রের বিষয় পাঠ করিয়া আমার বোধ হইল, যে অামিও
ঠিক সেইরূপ অাছি। বিশেষতঃ, অপব্যয়ি পুত্রের কথা
আমার মনে অতিশয় লাগিল । সে নিকটে অাইসন সময়ে
পিতা আপনি বাহির হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
দৌড়িয়া গেলেন , ইহাতে পাপি লোকদের প্রতি পিতা
পরমেশ্বরের দয়ার দৃষ্টান্ত পাইলাম, তাহাতে আমার মন

প্রভুর প্রতি আকর্ষিত হওয়াতে আমি প্রার্থনায় প্রবৃত্ত
থাকিলাম। ফলতঃ প্রভূ যে আমারই বিষয়ে মনোযোগী
হইয়াছেন, আমি তাহার প্রমাণ পাইয়া বাহিক ঘটনা
দ্বারা অারও যত্নবান হইলাম। তখন আমি এইরূপ বোধ

নিউটনের মনঃপরিবর্তন ও পুনর্জন্ম।
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করিলাম, বিশ্বাসী হইয়া যদ্যপি অনাহারে মরি, তবে
সেও আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে। অায়লণ্ড দেশে পৌছি

বার পূর্ব্বেই অামি অাপন অন্তঃকরণের প্রয়োজনীয় বিষয়

মঙ্গল সমাচারেতে পাইয়াছিলাম, কেননা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
দুঃখভোগেতে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের যাথার্থ্য ও দয়া
এই উভয় ব্যক্ত অাছে, ইহা জানিতে পারিয়াছিলাম।
“ ঈশ্বর মনুষ্য দেহে সপ্রকাশ হইয়া আপনার সহিত জগ

তের মিলন করাইতেছেন,” ধম্মপুস্তকে লিথিত এই বচন
আমি সর্ব্বদা ধ্যান করিতাম । এক সর্বশক্তিমান ত্রাণ

কর্ত্ত অামার অাবশ্যক, ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলাম ; এবণ

অন্তভাগে তঁাহাকে সুপ্রকাশ রূপে দেখিয়াছিলাম, তাহা
তে আমি দিব্যকরণ প্রভৃতি নানা কুব্যবহার পরিত্যাগ

করিয়া এক প্রকার নূতন মনুষ্য হইয়া উঠিলাম।
এইরূপে অামার মন যে পবিত্র আত্মাদ্ধারা পরিবর্তন

হইয়াছিল, ইহার কোন সন্দেহ নাই , তথাপি সে

সময়ে আমার অনেক বিষয়ে ক্রুটি ছিল । অামি অাপন
অন্তঃকরণের নানা পাপ জানিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু
তাহা যে স্বভাবতঃ মন্দ, ইহ তৎকালীন জানিতাম না ।
অারও ঈশ্বরের ব্যবস্থা যে কেমন পারমার্থিক, এবণ
তিনি সদাত্মাদ্বারা মনুষ্যের অন্তঃকরণে বাস করিয়া সকল

কম্ম সিদ্ধ করেন, ইত্যাদি ধর্মের নিগূঢ় বিষয় সকল তৎকালে
অণমার বোধের অগম্য ছিল। অতএব প্রভু দয়া করিয়
অামার অপরাধ সকল ক্ষমা করত আমাকে গ্রাহ্য করি
য়াছেন, ইহা আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করিতাম , কিন্তু

দণ্ডে ২ তাহার সহায়তা যে আমার আবশ্যক, তখন
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ধর্মজ্ঞান বিষয়ক তঁাহার ক্রুটি।

তাহা জানিতাম না ; বরঞ্চ অামি তৎকালে মনে করি
তাম, আমার যাহা বাকী আছে, তাহা আপন শক্তি
দ্বারা অামাকেই সিদ্ধ করিতে হইবে । তখন যদি আমি

এক জন বিজ্ঞ থ্রীষ্টিয়ান উপদেশককে পাইতাম, তবে
আমার পক্ষে ভাল হইত । আমি উত্তম পুস্তকের বি

ষয়ে অতিশয় চেষ্টান্বিত হইলেও অজ্ঞান প্রযুক্ত তাহ।
চিনিয়া মনোনীত করিতে পারিতাম না। ইহার পরে

ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অামি শাস্ত্রানুযায়ি ধর্মোপদেশ কিম্বা
পারমার্থিক কথোপকথন প্রায় কথনই শুনিতে পাই

তাম না , অার কথন ২ ভাল উপদেশ শুনিলেও তাহা

বুঝিতে পারিতাম না । আমি এইরূপে পারমার্থিক
উপায়হীন হইয়া এবণ\ সতত সা•\সারিক লোকদের সঙ্গে

থাকিয়া কেবল প্রভুরই শাসনদ্বারা ক্রমে ২ ধর্মের বিষয়
শিথিয়াছিলাম , তাহাতে আমি যে তৎকালে সম্পূর্ণ
বিশ্বাসী ছিলাম, ইহা বলিতে পারি না ।
সে যাহা হউক, আমাদের দুঃখের সময়ে যথেষ্ট খাই

বার জল ছিল, ইহা আমি পূর্ব্বে লিথিয়াছি। আহারার্থে
লবণাক্ত মৎস্য ব্যতিরেকে আর কিছু না থাকাতে ঐ
জল অামাদের বড় উপকারক হইল । অামরা অনেক জল

পান করিলেও কথন ভাবনা করিতাম না, যে তাহা

কমিবে, তথাপি আয়র্লণ্ড দেশে পৌঁছিয়া দেখিলাম সকল

জল প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। সমুদ্রে থাকিয়া আমরা
যদি তাহা জানিতে পারিতাম, তবে ভয়েতে অারও ক্লেশ
পাইতাম, তাহাতে বোধ হয় অল্প ২ পান করিলে আামা
দের মধ্যে অনেকে মরিয়া যাইত।

তিনি লণ্ডনডেরিতে প্রবাস করেন ।
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লক সুইল্লিতে অামাদের জাহাজ সারিবার সময়ে আমি

লণ্ডনডেরি নগরে গিয়া অতি উত্তম এক সরাইতে বাস
করিলাম। সেই স্থানের লোকেরা আমার প্রতি দয়াপূর্বক
ব্যবহার করাতে আমি শীঘু সুস্থ হইয়া শক্তি পাইলাম।
এক্ষণে অামি এক জন সরল ভক্ত হইয়া দিবসের মধ্যে

দুইবার ভজনালয়ে গিয়া প্রার্থনা করিতাম, আর প্রভুর
ভোজ হইলে আমি তাহা গ্রহণ করিব, এই মনস্থ করি

লাম। ভোজের অল্প দিন পূর্ব্বে আমি নিয়মানুসারে মণ্ড

ল্যধ্যক্ষকে তাহা বলিয়াছিলাম। পরে প্রভুর ভোজের দিন
উপস্থিত হইলে আমি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া গোপনে দৃঢ়
রূপে প্রার্থনা করিয়া মরণ পর্য্যন্ত প্রভুর বিশ্বাস্য সেবক
হইতে অঙ্গীকার করিলাম ।

তৎকালে এই অামার

আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমি
শয়তানের পরীক্ষাদ্বারা পুনর্ব্বার ক্লান্ত হইয়ণ ঐ অঙ্গীকার

বিস্মৃত হইলাম। সে যাহা হউক, যে দিনে আমি প্রভুর
ভোজ লইলাম, সেই দিনে আমি মনে অপূর্ব্ব সান্ত্বনা
ও আহলাদ পাইলাম ।

পরদিনে আমি নগরাধ্যক্ষ ও কএক জন ভদ্র লোকদের
সঙ্গে শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তাহাতে বন্দুক লইয়ণ

অতি কষ্টে উচ্চ তীরের উপর যাইতেছি, এমত সময়ে বন্দু

কের কল ভূমিস্থ কোন বস্তুতে লাগিয়া ছুটিয়া যাও
য়াতে, আমার টুপির এক ভাগ পুড়িয়া গেল। আহা !
আমরা নির্বিঘ্নে থাকন সময়েও যেন এমন মনে না করি,
যে আমাদের এখন কোন বিপদ সম্ভবে না | বরণ\ ঝড়

ও বিদু্যৎ এবৎ তরঙ্গ ইত্যাদি পঞ্চভূত চতুর্দিগে ঘেরি
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নিউটনের পিতা দেশান্তরে গিয়া মরেন।

লে আমরা যেমন বিপদগ্রস্ত হই, তেমনি গৃহে থাকি

লেও ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ ব্যতিরেকে হইতে পারি ।
সুতরাগ বিপদের সময়ে আমাদের রক্ষার্থে ঈশ্ব
রের শক্তি যেমন আবশ্যক, তেমনি সর্বকালেও তাহ।
প্রয়োজনীয় হয়।

আমার কুটুম্বের এক বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত আ
মাদের কোন স°৯বাদ না পাওয়াতে বোধ করিয়াছি

লেন, যে জাহাজ নষ্ট হইয়া থাকিবে ; তাহাতে আমি যে
জীবৎ অাছি, ইহা আমার পিতা অনুমান করিতেন না ।

কিন্তু আমি আয়র্লণ্ড দেশে পৌছিয়া বাটীতে পত্র লিথি
লাম। তৎকালে আমার পিতা লণ্ডন নগরে ছিলেন বটে,
কিন্তু আমার পত্র পাইয়া তিন দিন পরে সেই স্থানহইতে

প্রস্থান করিলেন। তিনি হড়সন বে স্থিত ইয়র্ক নামক কি

ল্লার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিতে উদ্যত
ছিলেন । অামাকে অাপন সঙ্গে লইতে তাহার অভিপ্রায়

ছিল, কিন্তু আমি ইংলণ্ডে না পৌছিতেই তিনি জাহাজ

খুলিয়া চলিয়া গেলেন। ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আ
মি বাধা পাইয়া অায়র্লণ্ড দেশে বিলম্ব করিলাম, এই
জন্যে পিতার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না । পরে তিনি

অামাকে স্নেহ প্রকাশক দুই তিন পত্র লিথিয়াছিলেন ;

কিন্তু তাহার মুখ আর দেখিতে পাইলাম না। আমি
তিন বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব, পূর্ব্বে তাহার এমন
কথা ছিল, তাহাতে মনে স্থির করিয়াছিলাম, অামি
অনাজ্ঞাবহ হইয়ণ পিতাকে যে ক্লেশ দিয়াছি, তজু

জন্যে তিনি বাটীতে আইলে তাহার নিকটে গিয়া ক্ষমা

তৎপরিবর্বে ঈশ্বর আর এক পরম বন্ধুকে দেন।
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প্রার্থনা করিব । ফলতঃ, তিন বৎসর পরে সেই জাহাজ

আইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে ছিলেন না। অামুদ্রা তত্ত্ব
করিয়া শুনিতে পাইলাম, যে তিনি স্নান করিতে ২ হঠাৎ

ধনুষ্টঙ্কার রোগ হওয়াতে জলে ডুবিয়া মরিলেন।
অামার মঙ্গলার্থে যাহা ২ অাবশ্যক ছিল, পিতা তাহ।

করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন , এই জন্যে তিনি ই^লণ্ড

হইতে প্রস্থান করণের পূর্ব্বে ক্যান্ট নিবাসি বন্ধু লোক
দের নিকটে গিয়া আমার বিবাহের বিষয় সকল নিষপত্তি

করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে আমি সেই স্থানে পৌছিয়া
দেখিলাম সকলই প্রস্তুত, কেবল কন্যার সম্মতি অপেক্ষা
অাছে । কিন্তু যেমন প্রথমে তেমনি তখনও তাহার মন

আমি জানিতে পারিলাম না ।

-

১৭৪৮ সালের মে মাসে যে দিনে আমার পিতা নোর

নামক লঙ্গর করিবার স্থানহইতে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছি
লেন, সেই দিনে আমি লিবরপুল নগরে আসিয়া পৌঁছি

লাম। তথায় প্রভু আমার নিমিত্তে পিতাস্বরূপ এক জনকে

রাথিয়াছিলেন ; অর্থাৎ যে মহাজনের জাহাজে আমি
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রেমপূর্ব্বক

গ্রহণ করিয়া সকল বিষয়ে উপকার করিতে প্রতিজ্ঞা করি
লেন। আর তিনি তৎকালে যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,
পরে তেমনি সকল সিদ্ধও করিয়াছেন ; কারণ ঈশ্বর তা
হাকে আমার উপায়স্বরূপ করাতে আমার যে কিছু আছে,
তাহা তঁাহারি দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি। তথাপি যখন আমি

পথেতে ছিলাম, তখন প্রভু যদি আমার মন নমু করিয়া

দিব্যজ্ঞান প্রদান না করিতেন, তবে আমার বন্ধুর সকল
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নিউটন এক জাহাজের বড় মালিম হন।

চেষ্টাই বিফল হইত। এই সময়ের পূর্ব্বে অামি বাহিনী

ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় হইয়া কোন কাহারও সৎপরামর্শ
বা মঙ্গলদায়ক উপদেশ শুনিতাম না, কিন্তু এক্ষণে আমি

চেতন পাওয়াতে সদুপদেশ গ্রহণ করিলাম। অামি অাসি

বামাত্র উক্ত বন্ধু আমাকে এক জাহাজের কর্ত্ত করিতে
মনস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া তখন
সেই বিষয়ে ক্ষমা চাহিলাম ; কেননা মনে স্থির করিলাম,
অামি এই পর্য্যন্ত অনাজ্ঞাবহ এবণ অবোধ হইয়াছি, এ
নিমিত্তে অার একবার জাহাজে যাত্রা করিয়া অাজ্ঞাবহ
হওন এব^ অন্য ২ সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া শিক্ষা

করিব। যে জাহাজে আমি স্বদেশে আসিয়াছিলাম, তাহার

প্রধান মেট এক্ষণে এই জাহাজের অধ্যক্ষ হইলেন, তাহা
তে অামি তঁাহার সঙ্গে গিয়া প্রধান মেটের পদে নিযুক্ত
হইলাম। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আমি লণ্ডন নগরে ও
ক্যান্টে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার গমনের অভিপ্রায় সিদ্ধ
হইল না। অামি কেবল একবার সেই কন্যাকে দেখিয়া ভয়

প্রযুক্ত সে সময়ে মনের কথা ভাঙ্গিয়া তাহাকে বলিতে
পারিলাম না , কিন্তু লিবরপুলে ফিরিয়া আাইলে পত্রদ্বার।
তাহাকে স্নষ্টরূপে আপনার ইচ্ছা জানাইলাম, তাহাতে

সে জ্ঞানপূর্ব্বক উত্তর দিলে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে
সে অন্য কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত নহে, বরণ\ এই
যাত্রাহইতে আমার ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষা করিতেছে,
ইহাতেই ভরসা পাইলাম।

সত্য খুঁষ্টিয়ানদের গতি সমুদ্র যাত্রার সহিত তুলনা
দেওয়া যাইতে পারে, আমি জাহাজে গমনাগমন করিয়া

সমুদ্র যাত্রার সহিত খুঁীষ্টিয়ান গতির তুলনা।
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অনেকবার ইহ বোধ করিয়াছি। দেখ, কতক গুলিন জা
হাজ নানা স্থানহইতে আসিয়া একই কোলে যাইতেছে,এই
সকলের অনেক বিষয়ে পরম্নর ঐক্য আছে, যথা, প্রত্যেক
জাহাজের কম্পাস অর্থাৎ দিকনিরূপক কল থাকে, যদ
দ্বারা নাবিকেরা পথ জানিতে পারে , আর সকলের এক

প্রকার নিয়ম আছে, যদনুসারে তাহাদিগকে চলিতে হয়,
ইত্যাদি। কিন্তু ঐ জাহাজ সকল নানা বিষয়ে বিভিন্নও
অাছে । ঐ সকল জাহাজ দৈবাৎ পথের মধ্যে মিলিলেও

এক সঙ্গে থাকে না , কি জানি কোন জাহাজ ভালরূপে
চলে, ও অন্য জাহাজ ধীরে ২ যায় ; কোন ২ জাহাজ
ভাল বাতাস পায়, ও কোন ২ জাহাজ তাহা পায় না ;

কোন ২ জাহাজ সুবাতাস পাইয়াও বিপদগ্রস্ত হয়; অন্য
কোন জাহাজ সুবাতাস পাইয়া বিপদ এড়ায় ; কোন
জাহাজ অগ্রে চলিয়া প্রায় কোলে পৌছিয়া বিপদগ্রস্ত হয়,
তাহাতে অনেক দিন ক্লেশ পাইয়া শেষে আশ্রয়ে পৌছে;
অন্য কোন জাহাজ প্রথমে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে।

ভাল বাতাস পাইয়া নির্বিঘ্নে কোলে গিয়া পেঁৗছে ; কি
জানি কোন ২ জাহাজকে পথের মধ্যে ডাকাইতগণের

কিম্বা শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় , আর অন্য কোনং
জাহাজ পথের মধ্যে এইরূপ ভয়ঙ্কর কোন বিষয় না

দেথিয়া স্বচ্ছন্দে আসিয়া পৌঁছে। পারমার্থিক বিষয়ে
ও কি এইরূপ ঘটে না ? দেখ, সকল সত্য বিশ্বাসিরা এক
নিয়মে অাচরণ করে, ও এক বিষয়ে মনোযোগী হয়।

ধর্মগ্রন্থ তাহাদের দিক্ নিরূপক কলস্বরূপ, প্রভু যীশু

খুঁষ্ট তাহাদের সূর্য্য এবং ধ্রুব তারা স্বরূপ। এই প্রকারে
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খুঁীষ্টিয়ানদের গত্যাদি বিভিন্ন।

তাহারা সকলেই এক শরীরের ন্যায় এক অাত্মাদ্বারা

পারমার্থিক ভাবে সজীব হইয়া তাহাদের গমনীয় স্থান

সিয়োন পৰত, অর্থাৎ স্বর্গের দিগে মুখ করিয়া চলিতেছে।
উক্ত সকল বিষয়ে তাহাদের পরম্নর ঐক্য অাছে। কিন্তু

তাহা হইলেও সকলের গতি এক প্রকার নহে; প্রভু তাহা
দিগকে একই রূপে পাপহইতে জাগ্রত করিয়া আপনার

নিকট আনয়ন করেন না , বিশেষতঃ, তিনি কোনং ব্যক্তি

কে প্রেম রঞ্জুদারা আপনার নিকটে আকর্ষণ করেন,ও অন্য
কোন লোককে ক্লেশদ্বার। নমু করিয়া আপনার বশীভূত
করেন, ও কাহাকে তাহার কোন বন্ধুদ্বারা প্রাপ্ত হন, ও
কাহারও কঠিন মনকে ধম্মপুস্তকের কোন বিশেষ কথাদ্ধারা
অাঘাত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করেন, এবণ কাহী
কে ২ শিশুকালে পিতা মাতা ও শিক্ষকের উপদেশ এবণ\
অন্য ২ উপায়দ্বারা জগৎহইতে বিভিন্ন করিয়া রক্ষণ

করেন। তদ্ভিন্ন সকলের স্বভাব ও বুদ্ধি এবং অবস্থা এক

প্রকার নয়। কতক লোক প্রভুর পথে আসিয়া নির্বিঘ্নে ও
অবিলম্বে স্বর্গে পৌছে, অন্য কোন লোক ধর্ম পথে নান৷
পরীক্ষণ ও তাড়নাদ্বারা আঘাত ও বাধা পাওয়াতে তাহা

দের তথায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না । অারও

কতক লোক আপনাদের ভুস্টতা প্রযুক্ত কথন ২ লোটের
স্ত্রীর ন্যায় ফিরিয়া চায়, কিম্বা ঈশ্বরের স্লষ্টবাক্য বিপ

রীতরূপে বুঝিয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়াও শেষে স্বর্গে পৌছে।
সুতরা` প্রভুর দয়া যদি না থাকিত, তবে কেহই তথায়
পৌছিতে পারিত না।

খুঁীষ্টিয়ান লোকদের পরামননের ধারা ও ধর্ম গতি ও

নিউটন আপনি ইহার প্রমাণস্বরূপ হন।
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শিক্ষা এই প্রকারে বিভিন্ন হইলে এক জন অন্যের প্রতি

অবিকল অাদর্শ স্বরূপ হইতে পারে না। দেখ, আমার
নিজ শিক্ষাদি অন্য লোকদের নিয়মানুসারে ছিল না।

কতক লোক মনে করে, প্রভু কেবল এক প্রকার ঘটনাস্থার।
মনুষ্যদের মনকে পরিবর্তন করিয়া স্বর্গার্থে প্রস্তুত করেন ;
কিন্তু এইরূপ বোধে মণ্ডলীর নানা বিতণ্ডা জন্মে। অামার

গতি অন্যং থ্রীষ্টিয়ান লোকদের গতিহইতে বিভিন্ন, ফলতঃ
প্রভু আমাকে আশ্চর্য্যরূপে আপন পথে আনয়ন করি
য়াছিলেন । অামি যেমন অবিশ্বাস ও পাপেতে মগ্ন হই

তাম, তেমন অনেকে হয় না ; যদিও হয়, তবে তাহারণ
অামার ন্যায় রক্ষা না পাইয়া প্রায় নষ্ট হইয়া যায়।

আর কেহ আমার সদৃশ দুষ্ট হইয়াও যদি রক্ষা পায়,
তবে তাহারা পশ্চাৎ আমা অপেক্ষা ধমূবিষয়ে অধিক

যত্নবান হইয়া থাকে। আমি প্রভুকে আশ্রয় করিলেও
বিশ্বাস অতি অল্প হওয়াতে আমার মন চঞ্চল হইত ;
অার মন এই প্রকার থাকাতে অামার অাচরণেও অনেক

ক্রুটি ছিল। যিরিমিয়ের ২ অ। ২ পদে লিখিত আছে,
“ পরমেশ্বর এই কথা কহেন, তোমার যৌবনাবস্থার
যে প্রণয় ও বিবাহ কালে যে প্রেম, বিশেষতঃ আমার

পশ্চাতে প্রান্তরে অর্থাৎ চাষশূন্য দেশে তোমার যে

গমন, তাহা তোমার অনুকূলে আমার মনে হয়।” আর
প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্যের ২। ৪ পদে লিখিত অাছে,

“ তুমি আপন আদ্য প্রেম পরিত্যাগ করিয়াছ।” এই দুই
স্থানে যে প্রেমের কথা লিখিত অাছে, তাহা অনেক ভক্ত
লোকেরা প্রথমে মনে প্রাপ্ত হইয়া তদ্বিষয়ে ব্যাখ্যা করিতে
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ধর্মের প্রতি তাহার শৈথিল্য ভ্রষ্মে।

পারেন, আর তাহাদের যে এইরূপ প্রেম আছে, ইহা
তঁাহাদের অাচরণদ্বারা জানা যাইতেছে , কিন্তু আমি

সে প্রেমের বিষয় কথন জানিতাম না। সে যাহা হউক,
আমি অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষণ

করিয়া তাহার বাক্য বহুমূল্য জ্ঞান করাতে আমার পা

পেচ্ছ আর থাকিল না বটে, তথাচ যেমন দায়ূদ অা
পনার বিষয়ে বলিলেন, “ আমার প্রাণ ধূলাতে সংলগ্ন
অাছে,” তদ্রুপ তথনও সাৎসারিক বস্তুর প্রতি আমার

অনুরাগ ছিল। এই হেতুক লিবরপুলহইতে প্রস্থান
করণাবধি পারমার্থিক বিষয়ে আমার যে যত্ন তাহা ক্রমেং

হ্রাস হওয়াতে, আমি প্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতে প্রায়
বিরত হইলাম, তাহাতে অাচরণ ও কথার প্রতি বড়
সতর্কও হইতাম না । অামার বিবেক জ্ঞান অনেকবার

আমাকে দোষি করিত বটে, কিন্তু সে ভোতা অস্ত্রের

ন্যায় হওয়াতে আর কাটতে পারিত না, অর্থাৎ তাহার
অনুযোগে আমার আর ভয় হইত না; তাহাতে আমি

শীঘু ধর্ম বিষয়ে দুর্বল হইলে গিনি দেশে না পৌছিতেই

প্রভূর নানা অনুগ্রহ ও ধর্মবিষয়ক আপন প্রতিজ্ঞা সকল
ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহাতে আমি আপনার সঙ্গিদের
ন্যায় হইলাম, কেবল কুবাক্য ও কুব্যবহারে তাহাদের
সহিত আমার ঐক্য ছিল না । ইহা দেখিয়া শয়তান

আমার নিমিত্তে এক ফাঁদ পাতিয়া রাখিল, তাহাতে
সে অনায়াসে আমাকে শিকার করিল ।

প্রথমে সে

আমাকে মন্দ গতিদ্বারা পারমার্থিক বিষয়ে নিদ্রিত করা

ইয়া যে সকল পাপ করণে আমার মতি ছিল না, তাহা

নিউটন পূনরায় পলান্টেস উপদ্বীপে পৌঁছেন।
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করিতে প্রবৃত্তি দিল। “সাবধান, পাপের বঞ্চনাতে যেন

তোমাদের কেহ কঠিনীভূত না হয়,” প্রেরিতের এই কথা
যে কেমন উপযুক্ত, তাহা আমি তখন বুঝিতে পারিলাম
না। হায়! এমন লোক কে আছে, যে যথোচিতরূপে
সাবধান থাকিতে পারে ? পাপদ্বারা মনুষ্যের মন প্রথমে

বঞ্চিত হয়, তৎপরে অন্তঃকরণে চেতনরহিত হয় , আমার
সেরূপ হওয়াতে আমি পুনরায় শয়তানের শৃঙ্খলে বদ্ধ

হইলাম, এবং তাহাহইতে এড়াইবার শক্তি ও ইচ্ছা প্রায়

থাকিল না। আমি কথন ২ মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়া
ছটফট করিতাম বটে, তাহাতে শিমশোন যেমন পিলে
করিল, “ আমি অন্যান্য সময়ের ন্যায় বাহিরে যাইয়ণ

আপনাকে মুক্ত করিব,” কিন্তু পরমেশ্বর যে তাহাকে
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা সে জানিল না, এই জন্যে আপন

শত্রুদের হস্তে বদ্ধ থাকিল , তদ্রুপ আমারও প্রতি ঘটিল।
সেই সময়ের বৃত্তান্ত মনে করিয়া পরে দেখিতে পাই

য়াছি, যে আমি অতি দুর্বুল, এবং প্রভুর সাহায্য ব্যতি
রেকে ধমুপথে এক দণ্ডও থাকিতে পারি না , ইহার
অনেক প্রমাণ এখনও পাইতেছি।

শেষে প্রভু দয়া পূর্ব্বক আপন হস্ত বিস্তার করিয়া আ
মাকে রক্ষণ করিলেন । অামি জাহাজকে সিয়েরা লেওনেতে ,

রাখিয়া তাহার বৃহৎ নৌকাতে চড়িয়া স্থানেং বন্দি
লোকদিগকে ক্রয় করিতে গিয়াছিলাম, কারণ তৎকালে
ইহাই আমার বিশেষ কমু ছিল। তাহাতে অামি প্লান্টেক্স
উপদ্বীপে এবণ যে সকল স্থানে পূর্ব্বে দাস্যভাবে বাস
I
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তিনি জ্ঞর দ্বারা মৃতপ্রায় হুইয়া

করিতাম, তাহা দেখিলাম। অামি তথায় থাকন সময়ে।

প্রভুর প্রতি যে নানা অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিয়াছিলাম,
তাহা তখন আমার মনে পড়িল। পূর্ব্বে যাহারা আমাকে
নিন্দা করিত, তাহারা এইক্ষণে আমার সুত্থাবস্থা দেথিয়া

সমাদর পূর্ব্বক অামার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইল।
আমি যে লেবু গাছ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহার বৃদ্ধি
দেখিয়া মনে করিলাম, অাগত বৎসরে কোন জাহাজের
অধ্যক্ষ হইয়া এই স্থানে অাসিয়া ইহার ফল ভোগ করিতে

পারিব। এই রূপ বিবেচনাছারা আমার নমু হওয়া উচিত
ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া আমি চেতনরহিত থাকিলাম।

আমার মনকে নমু করিতে অন্য এক উপায় আবশ্যক

ছিল, তাহা প্রভূ এখন প্রস্তুত করিলেন , অর্থাৎ আমার
অতিশয় জ্বর হইল, তাহাতে পুনরায় চেতনা পাওয়াতে

যে শৃঙখলে বদ্ধ হইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে অামি।
মুক্তি পাইলাম। হায়! এখন অামার বড় ভাবনা হইতে

লাগিল ; কেননা প্রভু আমাকে হিসাব দিতে তলব করি
য়াছেন, ইহা জানিয়া আমি গত বিপদ সকল, ও তাহা
হইতে মুক্ত হওন, ও তৎসময়ে আমার প্রার্থনা, ও প্রভুর
ভোজ লওনে আমার প্রতিজ্ঞা, এবণ অকৃতজ্ঞ আচরণ,
ইত্যাদি সকল স্মরণ করিলাম। আমি মনে ২ বলিলাম,

প্রভুর নিকটে যখন প্রথমে পাপের ক্ষমা চাহিয়াছিলাম,
তথন তিনি আমাকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দিলেন না কেন?
এখন অার কোন ভরসা নাই। কিন্তু আমার এইরূপ মন

বিস্তুর ক্ষণ থাকিল না। অামি পীড়াদ্বারা অতিদুর্বল ও

প্রায় মতিচ্ছন্ন হইলেও শয্যাহইতে উঠিয়া হামাগুড়ি দিয়া

খুঁীষ্টের আশ্রয় লইয়া স্বাস্থ্য ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন ।

৮৭

উপদ্বীপের এক নিজ্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করিলাম,

তাহাতে পুনরায় প্রভুর নিকটে যাচ্ঞা করণে সাহস পাই
লাম। কিন্তু এবার পূর্ব্বমত কোন প্রতিজ্ঞা না করিয়া আমি
এই মাত্র প্রার্থনা করিলাম, “ হে প্রভে! তোমার ইচ্ছা
নুসারেই আমার গতি করাও ।” সেই সময়াবধি আমি

ক্রুশে হত যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি
ভরসা রাখিতে পারিলাম । অামার পাপরূপ বোঝা মন

হইতে উঠিয়া যাওয়াতে আমি শান্তি প্রাপ্ত হইলাম, তাহা
কেবল নয়, শারীরিক স্বাস্থ্যও পাইলাম , তাহাতে দুই দিন

পরে জাহাজে যখন ফিরিয়া গেলাম, তখন সম্পূর্ণ রূপে
সুস্থ ছিলাম। সেই সময়াবধি এখন পর্য্যন্ত আমি অন্তবত্তি
পাপদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছি বটে, কিন্তু পাপ

অামার উপরে অার কর্তৃত্ব করিতে পারে না। তখন
অবধি অামি সরলরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম , অার

প্রভুহইতে কখন ২ বিমুখ হইলেও আমি পূর্ব্বমত তঁাহাকে
একেবারে ত্যাগ না করিয়া তঁাহার প্রতিজ্ঞাতে ভরসা

করিতেছি, যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত অামার রক্ষক ও পথ
দর্শক হইবেন।

আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে লাটিন ভাষণ বাল্যকালে
শিক্ষা করিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই যাত্রা সময়ে
অবকাশ পাইয়া তাহা পুনর্ব্বার শিথিতে প্রবর্ত্ত হইলাম ;

কিন্তু যাহাতে শীঘু শিখিতে পারি, এমন কোন সহজ

উপায় গ্রহণ না করিয়া লাটিন কাব্যের মধ্যে সকলের
কঠিন যে হরেস নামক পুস্তক, তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ

করিলাম। অামি ই^রাজি ভাষায় তাহার একটি তজ্জম।
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গোলাম ক্রেতাদের নানা বিপদের সম্ভাবনা ।

পাইয়াছিলাম, তাহা এবণ লাটিন ভাষায় ধম্মপুস্তক ছাড়া
আমার কাছে অভিধান ইত্যাদি আর কোন উপায় ছিল

না, তথাচ অামি শিক্ষা করিতে ক্লান্ত হইতাম না। এই
উপায়দ্বার দিবারাত্রি শ্রম করিয়া ক্রমেং ঐ পুস্তকের ভাব

কিঞ্চিৎ ং বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে তাহা অতি উত্তম
দেখিয়া শিক্ষা করণে আরও যত্নবান হইলাম।

আমরা আফ্রিকা দেশের সমুদ্র তীরে আট মাস থাকি
লাম ; সেই সময়ে আমি নৌকারোহণ পূর্বক স্থানে ২
গিয়: গোলামদিগকে ক্রয় করিয়া জাহাজে অনিতাম ।
নৌকার ছই না থাকাতে অতিশয় উত্তাপ ও শীত ও

কুয়াসা ও বৃষ্টি ও বিদু্যৎ এবণ ঝড় বাতাস এই সকলদ্বার।
আমার বড় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইল। অার ডেঙ্গায়
নামিয়া কথন ২ দূর পথে জঙ্গলের মধ্য দিয়া আমাদিগকে

যাইতে হইত। সেই দেশের লোকের অতি নিষ্ঠুর ও বি
শ্বাসঘাতক, এবণ\ হি`সা করিতে সর্বদা প্রস্তুত, তাহাদের
নিকট দিয়া আমাদিগকে যাইতে কিম্বা তাহাদের মধ্যে

থাকিতে হইত। ইহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাহারা কতক
গুলিন গোরা লোককে বিষ খাওইয়া প্রাণে মারিয়া তাহা

দের নৌকা সকল নষ্ট করিয়াছিল । অামার নৌকাতে ছয়
জন জ্বরদ্বারা মরিল। অামি ঐ দেশস্থ লোকদের ডো
ক্লাতে উঠিয়া তীরে যাইবার ও ফিরিয়া আাইসনের সময়ে

ঢেউদ্বারা কতবার জলে নিক্ষিপ্ত হওত মৃতপ্রায় হইয়া

ভূমিতে আনীত হইতাম, কেননা আমি সাতার জানিতাম
না । এই সকল ঘটনার বিষয় বাহুল্য প্রযুক্ত লিথিতে
পারিলাম না, তথাপি এক বিষয় কিঞ্চিৎ বিস্তারিত

নিউটনের মৃত্যুহইতে রক্ষা।
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রূপে লিথিব, তাহাতে পিতা পরমেশ্বর আমার মঙ্গলের

জন্যে সর্বদা কেমন তত্ত্বাবধারণ করিতেন, অাহী পাঠক
মহাশয়েরা জানিতে পরিবেন ।
বাণিজ্য কমু সকল সমাপ্ত হইলে অামরা ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া

দ্বীপে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলাম, কেবল কিনারাহই
তে কাষ্ঠ এব^ জল আনিবার অপেক্ষা ছিল। অামি ঐ

কম্মের ভার পাইয়া নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রীয় বাতাসের
সাহায্যদ্বারা রিও সেষ্টর নামক নদীর উজনেতে যাইতাম ;

এবণ আবশ্যকীয় দ্রব্য বোঝাই করিয়া রাত্রিতে সেই স্থানে
থাকিয়া প্রাতঃকালে ভূমির বাতাসদ্বারা জাহাজে পুনরায়

ফিরিয়া আসিতাম। আমি কত বার সেই কম্মার্থে স্বচ্ছন্দে
গিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমে ২ নৌকা পুরাতন হইয়া প্রায়
কম্মের অযোগ্য হইয়াছিল। এক দিন আমি জাহাজে

অাহার করিয়া পুনর্ব্বার কিনারায় যাইতে প্রস্তুত ছিলাম ;
তাহাতে অধ্যক্ষের নিকট বিদায় লইয়া নৌকাতে নামিয়া
ষাইবার জন্যে পাইল তুলিতেছি, এমত সময়ে আমাদের
অধ্যক্ষ অাপন কুঠরৗহইতে বাহির হইয়া আমাকে ফিরিয়া
অাসিতে অাজ্ঞা করিলেন। তিনি আমাকে অারও কোন

অাজ্ঞা দিবেন, ইহা মনে করিয়া আমি জাহাজে উঠিলাম ,
কিন্তু তিনি কেবল আমাকে সে দিন থাকিতে বলিয়া অন্য

এক ব্যক্তিকে আমার বদলে পাঠাইলেন। পূর্ব্বে আমি
সর্ব্বদা এই কর্ম করিতাম, অতএব তঁাহার ঐ কথাতে
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

তিনি বলিলেন, “ইহা অামার ইচ্ছা, অন্য কোন কারণ
নাই।” পরে সেই নৌকা চলিয়া গেল, কিন্তু আর
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তিনি চার্লস্টন নগরে গিয়া পেঁৗছেন।

ফিরিয়া আাইল না, কাবণ ঐ রাত্রিতেই সে নৌকা নদীতে
মারা পড়িল, তাহাতে আমার পরিবত্ত্বে যে লোক গিয়া

ছিল, সেও ডুবিয়া মরিল। পর দিন প্রাতঃকালে আমি এই
স^বাদ পাইয়া বড় ভাবনা করিলাম ; অার জাহাজা

ধ্যক্ষ ধর্মের প্রতি বড় মনোযোগী না হইলেও এ বিষয়ে
ভাবিত হইয়া অারবার আমাকে বলিলেন, “ আমি কোন

কারণ প্রযুক্ত তোমাকে যাইতে বারণ করি নাই , কেবল

হঠাৎ মনে করিলাম, নিউটনকে অাজি জাহাজে থাকিতে
হইবে ।”

এই ঘটনার অল্প দিন পরে আমরা পাইল তুলিয়া

অ্যান্টিগুয়াতে প্রস্থান করিলাম। তথাহইতে দক্ষিণ কার
লীনার চার্লসটন নামক নগরে গেলাম। এই নগরে অনেক

খ্রষ্টভক্ত লোক থাকিলেও আমি কেমন করিয়া তাহাদের

দেখা পাই, তাহা জানিতাম না। অার ট্রষ্টিয়ানদের মধ্যে
যে দুই প্রকার লোক আছে, তাহা আমি জ্ঞাত না হইয়া
বোধ করিতাম, যাহারা ভজনালয়ে অাসিয়া থাকে, তাহা

রা সকলেই ভাল থ্রীষ্টিয়ান। উপদেশের বিষয়েও আমি
সেই রূপ অজ্ঞান ছিলাম ; অর্থাৎ সকল উপদেশকেরাই

ঈশ্বরের সত্য বাক্য প্রচার করেন, এমন বোধ করিতাম।

এই স্থানে স্মিথ নামক এক জন ধম্মোপদেশক ছিলেন,
তঁাহার প্রচারিত উপদেশ অামি কএকবার শুনিলাম, কিন্তু

তঁাহার কথা স্লষ্ট এবং উত্তম হইলেও আমি সম্পূর্ণরূপে
বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, আমি আপন ধ্যান ও
পরীক্ষাদ্বারা যে জ্ঞান পাইয়াছিলাম, তদ্ভিন্ন অামাকে

আর শিক্ষা দিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। সে সময়ে আ

তঁাহার ধর্মজ্ঞান ও আচরণে ক্রুটি।
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মার অাচরণও কিঞ্চিৎ বিপরীত ছিল। অামি ব্যবহা

রানুসারে জাহাজের কর্তব্য কমু সকল সাঙ্গ করিয়া প্রায়
প্রতিদিন জঙ্গল ও ক্ষেত্রের মধ্যে একাকী গিয়া ঈশ্বরের

বিষয়ে ধ্যান এবং তাহার স্থানে প্রার্থনা করিতাম। তাহ।
করিলেও আমি রাত্রিতে ঐহিক সঙ্গিদের নিকট গিয়া
তাহাদের সহিত বৃথা কালযাপন করিতাম। আমি

তাহাদের সহিত থেলা করিতাম না বটে, কিন্তু তাহাদের
হইতে যে আমার পৃথক থাকা উচিত, ইহা তখন জানিতাম
না। ব্যবহার এবণ\ রীতি বিষয়ে তাহাদের সহিত আমার

ঐক্য ছিল, কারণ আমি তখন প্রভুর পথ স্নষ্টরূপে জানিতে
পারিতাম না , কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া কোন পাপে
পতিত হইতাম না, এই জন্যে আমার মন ঈশ্বরের প্রতি
স্থির থাকাতে শান্তি ভোগ করিত। “ পাপের ছায়া

হইতেও নিবৃত্ত হও,” প্রেরিত পৌলের এই কথার ভাব

তৎকালে না বুঝিয়া কথন ২ শয়তানের ফাদের অতি
নিকটে গেলেও ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করাতে আমি তাহাতে
পতিত হইতাম না। এইরূপে অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি

আপন অন্তরস্থ ঐশ্বরীয় আদেশানুসারে সম্পূর্ণরূপে না
চলিয়া মনুষ্যের পরামর্শানুসারে অাচরণ করিতাম , কিন্তু

প্রভুর সাহায্য পাইয়া ক্রমে ২ ঐহিক রীতি ব্যবহারাদি
হইতে মুক্ত হইয়াছি।
আমরা এই যাত্রার শেষ করিয়া লিবরপুলে স্বচ্ছন্দে
পৌছিলাম। পরে জাহাজের সকল কর্ম সমাপ্ত হইলে
অামি লণ্ডন মহা নগরে এবণ\ তথাহইতে অবিলম্বে

ক্যান্টে গেলাম। আমার সেই স্থানে প্রথম যাওন
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নিউটনের শুভ বিবাহ।

অবধি এখন পর্য্যন্ত সাত বৎসর গত হইয়াছিল । তৎ
কালে অামার অাশা সকলের নিকটে অতি অসম্ভব বোধ

হইত, পরেও অনেকবার ঈশ্বরের বিশেষ তত্ত্বাবধারণ
ব্যতিরেকে তাহ! রক্ষা করা অসাধ্য হইত , কিন্তু যখন

অামি জ্ঞানান্ধ হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্বনাশের পথে যাই
তেছিলাম, তখনই তিনি আমার হস্ত ধরিয়া অজ্ঞাত পথে

গমন করাইয়া আমার ঐ আশা পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে

সকল বাধা দূরীকৃত হইল; বিশেষতঃ আমি কুরীতি সকল
ত্যাগ করিয়া লাভজনক কর্মে নিযুক্ত হওয়াতে উভয়

পক্ষের জ্ঞাতি কুটুম্ব লোক সকল সম্মত হইলেন, কেবল
কন্যার সম্মতির অপেক্ষা ছিল। এ বিষয়ও অবিলম্বে

সম্নন্ন হওয়াতে ১৭৫০ সালের ফেব্রুয়রি মাসের ১ তারিখে
অামি ব্যবস্থানুসারে তাহাকে বিবাহ করিলাম।

৪ অধ্যায় ।

নিউটনের বিবাহ অবধি তাহার ধর্মোপদেশক

পদে নিযুক্ত হওন পর্য্যন্ত।
ই^ ১৭৫০—১৭৬৪ ।

এই কমু আমার অতি সন্তোষজনক হইল, ইহাতে
পাঠক মহাশয়েরা কোন সন্দেহ করিবেন না । এক্ষণে

আমার মন সুস্থির হইল। অামার পূর্ব্বকালীয় অবস্থা
বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিলে অামাকে অন্তঃ

করণের সহিত আহ্বাদ পূর্ব্বক প্রভুর ধন্যবাদ করিতে

ভাষ্যার প্রতি তাহার অত্যন্ত প্রেম।

৯৩

হয় । তিনি সকলি ভাল করিয়াছিলেন, কেননা মনঃপরি

বর্ত্তনের অগ্রে যদি আমি এই কন্যাকে বিবাহ করিতাম,
তবে দুই জনেরই আশা ভঙ্গ হওয়াতে আমরা কখন শান্তি
পাইতাম না ।

আমি সকল বিষয়ে আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু
হায় ২! উপযুক্তরূপে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া

তঁাহার দত্ত বস্তুতে মনোনিবেশ করিয়া অনুগ্রহদাতাকেই

শৗস্তু ভুলিয়া গেলাম। কষ্মের সময় উপস্থিত হইলে
আমাকে জুন মাসে লিবরপুলে যাইতে হইল। ইহা আ
মার পক্ষে এক প্রকার ভাল ছিল, কেননা তাহাতে অামি

যেন স্বপ্নহইতে জাগ্রৎ হইলাম । আমি ভার্য্যাহইতে
পৃথক থাকিতে অতিশয় ক্লেশ বোধ করিতাম ; বিশে
ষতঃ আমার মন অামাকে দোষি করিয়া বলিল, “তুমি
তাহাকে পুনরায় দেখিবার যোগ্য নহ |” কিন্তু আমি

প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলাম, অতএব তাহাতে

প্রবর্ত্ত হইলে আমার মন সুস্থির হইত। ভার্য্যার প্রতি
আমার প্রেম এক বিষয়ে কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিল, কিন্তু
সেই প্রেম প্রযুক্ত আমি অন্যান্য লোকদের সহিত আলাপ

তুচ্ছজ্ঞান করিয়া আপনার ও তাহার জন্যে প্রভুর নিকটে
নিরন্তর প্রার্থনা করিতাম ।

অামি ইংলণ্ডে থাকিয়া প্রতিদিন তাহাকে ডাকযোগে
পত্র পাঠাইতাম, এবণ তাহারও পত্র পাইতাম ; পরে

যথন বাটী ছাড়িয়া জাহাজে উঠিলাম, তখন বািড় ও বা
তাসদ্বারা বিষু না পাইয়া পত্র প্রেরণের উপায় অনেক
মাস পর্য্যন্ত না হইলেও আমি সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন
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নিউটন জাহাজাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

বার পত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম । আমার ডা

কের পুলিন্দা প্রায় সর্ব্বদা ভারী ছিল।

সে সময়ের লি

থিত নূ্যূনাধিক দুই শত পত্র এখন পর্য্যন্ত আমার নিকটে
অাছে । এ ক্ষুদ্র বিষয় বটে, তথাপি আমি তাহা লিথিতে

বিহিত বুঝিলাম, কারণ আমার পৃথক হওনের অসুখ
তদ্বারা কিঞ্চিৎ নিবারণ হইত । অারও ইহণ নানা বিষয়ে
অামার উপকারক ছিল ; বিশেষতঃ তাহাতে আমি

সাহস পূর্ব্বক লিথিয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করি

তে শিক্ষা পাইলাম ।

সময়ানুক্রমে অামি ধম্মজ্ঞানে বৃদ্ধি

পাইলে ঐ পত্র সকল উত্তরোত্তর উত্তম হইয়া উঠিল,
তাহাতে এখন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করত লাভ প্রাপ্ত হইয়া

থাকি , বিশেষতঃ তদ্বারা তৎকালীন অনেক দৈবঘটনা ও
মনের ভাব ইত্যাদি সকল বিষয় ঐ পত্রেতে পাঠ করিলে

এখন পর্য্যন্ত তাহা স্মরণ হওয়াতে আমার বিশ্বাস ও
সান্ত্বনা জন্মে ।

১৭৫০ সালের আগষ্ট মাসে আমি এক উত্তম জাহাজের

অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া লিবরপুলহইতে যাত্রা করি
লাম। এবার কোন আশ্চর্য্য বিষয় ঘটিল না ; অতএব
এই সময়াবধি ১৭৫৫ সাল পর্য্যন্ত অামি অাত্মবিবরণ
অতি স^ক্ষেপরূপে লিথিব । এক্ষণে অামি এক উত্তম

জাহাজের কর্ত্ত হইলাম, তাহাতে ত্রিশ জন লোক আ
মার তত্ত্বাবধারণে ছিল। আমি তাহাদের সহিত ভদ্র
ব্যবহার করিতে ও আপন অাচরণদ্বারা তাহাদিগকে

উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতে চেষ্টা করিতাম , এবণ\ বিশ্রাম
বারকে পবিত্রকুপে মানিয়া সেই দিবসে তাহাদিগকে দুই

তিনি যাত্রাকালে ল.টিন ভাষা অভ্যাস করেন।

১৫;

বার একত্র করিয়া ই^লণ্ডীয় মণ্ডলীর রীত্যনুসারে ঈশ্ব
রের ভজনা করিতাম। ফলতঃ যত দিন অামি জাহাজের

অধ্যক্ষ কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তত দিন পর্য্যন্ত প্রার্থনা ও
ধম্মপুস্তক অধ্যয়ন ব্যতিরেকে আর কিছু করিতাম না ।
এক্ষণে অনেক অবকাশ পাইয়া আমি লাটিন ভাষা
উত্তমরূপে শিথিতে লাগিলাম ।

এই যাত্রাতে আমি

একখান অভিধান ও দুই তিন লাটিন পুস্তক, বিশেষতঃ
জুবিনাল নামে কাব্য, ও লিবি ও সীজার এবণ\ সালষ্ট,
এই সকল গদ্য পুস্তুক মনোনীত করিয়া সঙ্গে লইলাম।
ঐ সকল পুস্তক যে কেমন কঠিন তাহা আমি তখন জা

নিতাম না, কিন্তু এই নিয়ম করিলাম, যে প্রথম পদ ন

বুঝিতে পারিলে আমি দ্বিতীয় পদ পড়িতে আরম্ভ করিব
না। ইহা স্থির করিয়া লিবির পুস্তক পড়িতে লাগি

লাম। তাহাতে অনেক কষ্টপূর্ব্বক ক্রমে ২ তাহা অভ্যাস

করিয়া শেষে ইংরাজি পুস্তকের মত প্রায় সমুদয় বুঝিতে
পারিতাম | এইরূপে লিবির ইতিহাস শিক্ষা করাতে

অামি অন্য ২ লাটিন পুস্তক সকল বিন ক্লেশে পাঠ করিতে

পারিতাম। তৎপরে সমুদ্রের উপর দুই তিন বার যাত্রা
করণ সময়ে আমি টেরেন্স ও বর্জিল ও সিসিরেণ ইত্যাদি

নানা পুস্তক পাঠ করিয়া লাটিন ভাষায় সুপারগ হইলাম।
পরে আমি মনে করিলাম, যাহাতে অাপনি লাটিন ভা
ষায় কোন বিষয় উত্তমরূপে রচনা করিতে পারি, এমন

চেষ্টা করিব। কিন্তু প্রভু আমাকে আকর্ষণ করিয়া এই
সময়ে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বহুমূল্য মুক্তা এবং আচ্ছাদিত ধন
দেখাইলেন, তাহাতে আমি ইহা প্রাপণার্থে পূর্ব প্রাপ্ত জ্ঞান

৯৩

ঐহিক বিদ্যার প্রতি তাচ্ছিল্য করেন।

রূপ ধন সকল এক প্রকার তুচ্ছ করিলাম। ফলতঃ উক্ত

সকল গদ্যপদ্যে রচিত লাটিন পুস্তকের মধ্যে যীশু খ্রী
ষ্টের বিষয় কিছুই লিথিত নাই ; অতএব যে ২ ভাষার
পুস্তকে তাহা লিথিত আছে, সেই ভাষণ আমি অভ্যাস

করিতে অতি ইচ্ছুক হইলাম। ইহা স্থির করিয়া আমি
সপ্তাহের মধ্যে কেবল এক দিন প্রাতঃকালে লাটিন ভাষায়
লিথিত উক্ত প্রাচীন পুস্তক সকল পাঠ করিতাম। এইক্ষণে

তাহাদের প্রতি প্রায় দৃষ্টিপাত করি না; বস্তুতঃ অন্য
সকল লাটিন পুস্তকহইতে আমি বু্যুকানন কর্তৃক সেই
ভাষায় অনুবাদিত দায়ূদের গীত পুস্তককে অধিক প্রিয়
জ্ঞান করিতেছি। অামি এই পর্য্যন্ত সত্থ্যা পরিমাণাদি

বিদ্যা অভ্যাস করিয়াও তখন ছাড়িয়া দিলাম ; কারণ
এই সকল বিদ্যাতে মনুষ্যের অন্তঃকরণকে গর্বিত এবণ\

স্ত্রীষ্টের প্রতি প্রেমশূন্য করে, ইহা বুঝিয়া তাহার প্রতি আ
মার অনুরাগ নিবৃত্ত হইল। যীশু খ্রীষ্টের চরিত্রে এবণ
পৌলের পত্রেতে আমি ঐ রূপ জ্ঞানের চেষ্টা কিছুই

দেখিতে পাই না । আমি যে ঐ বিদ্যার মূলসূত্র কিঞ্চিৎ
শিথিয়াছিলাম, তাহা আমার অনেক বিষয়ে ফলদায়ক

হইয়াছে বটে , কিন্তু প্রভু আমাকে তাহার প্রতি মনো
নিবেশ করিতে বাধা দিয়াছেন, ইহাতেই তঁাহার ধন্যবাদ
করিয়া থাকি। অামি “ অথাদ্য দ্রব্যের নিমিত্তে অর্থব্যয়

ও অতৃপ্তিকর সামগ্রীর নিমিত্তে পরিশ্রম” করিতেছি

লাম, এমত সময়ে প্রভু আমাকে “অর্থ ও মূল্য ব্যতিরেকে
দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ” পান করিতে দিলেন। যিশায়িয়
৫৫। ১, ২ পদ।

নিউটনের ধর্ম বৃদ্ধির উপায় ।

৯৭

অামি জাহাজাধ্যক্ষ হইলে, প্রথম যাত্রাতে চৌদ্দ মাস
লাগিল, অার তাহাতে নানা প্রকার কষ্ট পাইলেও
নিরাপদে রক্ষিত হইলাম। যাহারা আমার সঙ্গে ছিল,

তাহাদের মধ্যে অনেকে মরিল বটে, কিন্তু আমার কোন
মন্দ ঘটিল না । ১৭৫১ সালের নোবেম্বর মাসের ২ তারি
থে আমি শান্তিতে অাপন বাটীতে ফিরিয়া আইলাম।

উক্ত যাত্রার পর আমার প্রতি যথন যাহা ঘটিত,
তাহা তখন অবধি প্রতিদিন এক পুস্তকের মধ্যে লিথিতে
অারম্ভ করিলাম। ইহাতে আমার অনেক উপকার হই

য়াছে। ঐ সময়ের পূর্ব্বে অামি অাপন অকৃতজ্ঞতা এবণ
অান্তরিক পাপের বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলাম ;

ফলতঃ আমি বন্ধুগণের মধ্যে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে মনোভি
লাষ পূর্ণ করিলে তাহা পবিত্র অাচরণের বাধাস্বরূপ হইল,
তাহাতে প্রতিদিন অনেক বিষয়ে অামার খেদ জন্মিত ।

তথাচ ধম্ম পথে দিনে ২ অামি কিছু ২ অগ্রসর হইতে লাগি

লাম। পরে যাহাতে ট্রষ্টিয়ান ধর্মের বিষয়ে আমার ভুম
নাশ হইয়া উত্তম জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এমত অনেক পুস্তক

আমি প্রাপ্ত হইলাম ; বিশেষতঃ স্কগল রচিত “মনুষ্যের
অাত্মাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান,” ও “ হেবির ধ্যান,” এব^

“ কর্ণেল গার্ডনরের চরিত্র বর্ণন” ইত্যাদি নানা পুস্তক আণ
মার বড় লাভজনক ছিল । অামি ভজনালয়ের মধ্যে অনেক

দিন পর্য্যন্ত ধম্মবদ্ধক উপদেশ শুনিতে পাইতাম না, এবণ
সে উপদেশ যে কেমন তাহাও জানিতাম না, অার মনঃপরি
বন্তিত লোকদের সহিত আলাপ করিতেও পাইতাম না ।

আমি ধমূবিষয়ে বড় ভীরু ছিলাম, এই প্রযুক্ত যাহাতে
K

৯৮

নাবিক লোকদের অনেক অবকাশ ।

লোকেরা আমাকে খুঁৗষ্ট ভক্ত জ্ঞান করে, এমন ব্যবহার
করিতে লজ্জা বোধ করিতাম , এবণ\ যদ্যপি প্রার্থনা না

করিয়া থাকিতে পারিতাম না, তথাচ যে পর্য্যন্ত আমার
স্ত্রী আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করিতে না বলিত, সে পর্য্যন্ত
অামি তাহা করিতে সাহসিক হইতাম না। আমার অনেক

পাপের ক্ষমা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভক্তের কর্ত্তব্য কমু
করিয়াও তাহা প্রকাশ করিতে অতি বিলম্ব করিলাম।
পরে বাণিজ্যের সময় উপস্থিত হইলে আমি ১৭৫২

সালের জুলাই মাসে নূতন জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া লি
বরপুলহইতে পুনৱার যাত্রা করিলাম।
যাহারা সমুদ্রের উপর গতায়াত করে, তাহারা ভঙ্গ

নালয়ে উপদেশ পাইতে এবং খ্রীষ্টিয়ান ভাই লোকদিগের
সহিত মিলিত হইতে পারে না , কিন্তু আমি তাহা এখন
বড় ক্ষতি বোধ করিতাম না। অন্যান্য বিষয়ে নাবিকের।
যেমন ঈশ্বরের প্রতি মন দিতে ও তঁাহার বিষয় ধ্যান করিতে

অবকাশ ও সুযোগ পায়, তেমনি ভূমিস্থ লোকদের প্রায় হয়
না , যে নাবিক লোকেরা পাপহইতে জাগ্রত হইয়া ধর্মু
বিষয়ে চেষ্টান্বিত অাছে, তাহারা অনায়াসে ইহার প্রমাণ

পাইবে । বিশেষতঃ যদি জাহাজাধ্যক্ষের এইরূপ মন হয়,
তবে তাহার পক্ষে ধর্মের প্রতি মনোযোগ করা অারও
সহজ, কারণ যাহারা তাহার অধীনে থাকে, তাহাদি
গকে নিয়মিতরূপে অাচরণ করাইতে এবং ইচ্ছামতে
কাল ক্ষেপণ করিতে তাহার ক্ষমতা অাছে । অতএব

যে সময়ে আমি সমুদ্র যাত্রা করিতাম সেই সময়ে পার
মার্থিক বিষয়ে আমার অল্প জ্ঞান থাকিলেও তাহা স্মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে নিউটনের ভক্তি ভাব।

৯৯

করিয়া এখনও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি। বিশেষতঃ, গিনি
দেশে আমার শেষ দুই যাত্রার সময়ে জাহাজে থাকিয়া

কিম্বা কিনারায় গেলে ঐ দেশস্থ লোকদের মধ্যে বাস
করিয়া আমি ঈশ্বরের নিকটে যেরূপ মিত্রভাবে সব্বদা প্রা

থনায় প্রবন্ত হইতাম, তেমনি প্রায় অার কদাচ হই নাই।
কথন ২ জঙ্গলের মধ্যে একাকী ভুমণ কালে এই কথা আমার

মনে পড়িত, কি জানি ইহার চতুর্দিকৃস্থ লোকদের মধ্যে
কেহই সত্য পরমেশ্বরের তত্ত্ব পায় নাই, কিন্তু আমি
তঁাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি , ইহা ভাবিয়া আপনাকে ধন্য

বোধ করিতাম। তখন প্রপের্ষিয়স কর্তৃক লাটিন ভাষাতে
রচিত পশ্চাল্লিখিত কবিতা স্মরণ করিয়া আমি সৃষ্টিকর্ত্ত
ঈশ্বরের প্রতি তাহা অারোপ করত মনের মধ্যে পরম
সান্তুন প্রাপ্ত হইতাম।
Sie ego desertis possim bene wiwere sylwis,
Quo nulla humano sit wia trita pede:
Tu mihi curarum requies, in noete vel atr
Lumen, et in solis Tu mihi turba loeis.

অস্যার্থ।
যদ্যপিও থাকি আমি বনময় স্থানে ।
মনুষ্যের নাহি গতি কখন যেখানে।

তথাপি হে ঈশ্বর আমি সদা হৃষ্ট মন ।
কারণ তুমি কর মোর চিন্তা নিবারণ ।
ঘোর অন্ধকারে তুমি মম দীপ্তি হও ।

নির্জুনেও মোর সঙ্গ কভু ছাড়া নও ।
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নিউটন নানা প্রকার ভয়ঙ্কর

এই যাত্রার সময়ে আমি অনেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য
বিপদহইতে অাশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইলাম। এক সময়ে

নাবিক লোকেরা আমার প্রতি বিদ্রোহাচরণ পূর্ব্বক জাহাজ
লইয়া দসু্য হইবার পরামর্শ করিয়াছিল। এই কুমন্ত্রণা
নুসারে কমু করিতে উদ্যত হইলে তাহাদের মধ্যে দুই

জন এক দিনে পীড়িত হইল, তাহাতে এক জন মরিলে
তাহাদের চেষ্টা স্থগিত হইল , পরে তাহ। ক্রমে ২ প্রকাশ

পাইল, নতুবা বড় বিপদ ঘটিত। তদ্ভিন্ন জাহাজে গোলামে
রাও কথনং কুমন্ত্রণ করিয়া আমাদের মন্দ করিতে প্রস্তুত
হইত, কিন্তু তাহা না করিতেই পূর্ব্বে প্রকাশ পাইত।

অামি এক্ষণে নির্বিঘ্নে অাছি, ইহা যখন মনে করিতাম,
তখনই হঠাৎ বিপদের সংবাদ পাইতাম ; এবণ\ বিপদগ্রস্ত
হইয়া যখন মনে করিতাম, অার এড়াইবার পথ নাই,
তখন অাশ্চর্য্য রূপে একেবারে রক্ষা পাইতাম। বাণিজ্য
করণার্থে আমাকে অনেক দিন কিনারায় থাকিতে হই

য়াছিল, তাহাতে আমি অনেকবার প্রায় মৃতু্যর মুখগত
হইয়াও রক্ষা পাইয়াছিলাম। যথা ;

এক সময়ে আমি মৌল্ট অন্তরীপের নিকট মানা নামক
স্থানে ভারি বাণিজ্য করিয়াছিলাম , সেই সময়ে আমার
হিসাবের বিষয় নির্ধার্য্য করিতে বাকী ছিল, তাহাতে
আমাকে আপনি যাইয়া উপস্থিত হইতে হইল। অতএব
অামি কিনারায় যাইতে স্থির করিয়া পরদিন প্রাতঃ
কালে উঠিয়া জাহাজহইতে নৌকাতে নামিয়া কিনারায়

চলিলাম , কিন্তু তীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বড় উচ্চ

লহরী দেখিয়া কিছু ভয় পাইলাম। পূর্ব্বে কথন ২ ইহা

বিপদ হইতে রক্ষা পান।

১• ১

হইতে উচ্চ লহরী হইলেও আমি তীরে গিয়া উঠিতাম,
কিন্তু এই সময়ে যাইতে অন্তঃকরণে বাধা পাইয়া জাহাজে
ফিরিয়া গেলাম । পরে অামি ইহার কারণ জানিতে

পারিলাম। পূর্ব দিনে কিনারায় কোন লোক আমার

মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম করিয়াছিল, তাহাতে আফ্রিকা
এব•\ ই^লণ্ড উভয় দেশে অামার ধন ও সমুমের হানির
সম্ভাবনা ছিল ; এবণ\ সেই দিনে যদি আমি কিনারায়

উঠিতাম, তবে কি জানি আমার প্রাণেরও হানি হইত,
কিন্তু না যাওয়াতে রক্ষা পাইলাম । এই ঘটনার বিষয়

অার অধিক লিথিব না । যে ব্যক্তি কুমন্ত্রণাকারিদের

মধ্যে প্রধান, সে আমার নিকট এক সহসু টাকার অধিক
ঋণী ছিল, তাহা সে লজ্জা পাইয়া তৎক্ষণাৎ অামার কাছে
পাঠাইয়া দিল। বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যদি এইরূপ

কুমন্ত্রণ না হইত, তবে আমি সে টাকা কথন পাইতাম
না । এ বিষয় ভাবিয়া অামি কতক ক্ষণ পর্য্যন্ত অতিশয়

অস্থির ছিলাম, কিন্তু কিছু কাল পরে প্রভুর অনুগ্রহদ্বার।
সান্ত্বনা পাইলাম ।

অামি পুনরাগমন পর্য্যন্ত এই কু

· মন্ত্রণার বিষয়ে আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, আর
যখন ফিরিয়া আইলাম, তখন আমার নির্দোষিতা সর্বত্র
প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাতে সকলে জানিল যে তাহারা
কেবল হিৎসা করিয়া আমার দুর্নাম করিয়াছে।

এইরূপ নানা দুর্ঘটনা আমার চতুর্দিগে হইলেও প্রভু
অামাকে রক্ষা করিতেন।

তদ্বারা আমার বিশ্বাস ও

ধৈর্য্যের কথন২ এমত ভারি পরীক্ষা হইত, যে আমি বোধ

করিতাম, তাহা আর সহ্য করিতে পারিব না , কিন্তু প্রভুর
k 3

১•২

নিউটনের সময় ক্ষেপণের ধারা ।

অনুগ্রহ পাইয়া আমি তাহাও পরাজয় করিতাম । সে

যাহা হউক, আমি যেমন পূর্ব্বে লিখিয়াছি, অবকাশ ক্রমে
লাটিন ভাষণ অভ্যাস করিতাম। সময় যাপনের বিষয়ে
আমি অতি সাবধান হইয়া আাহার ও নিদ্রা করিবার
কারণ অাট ঘণ্টা, ও বেড়ান ও প্রার্থনা করিবার কারণ

অাট ঘণ্টা, এব^ বিদ্যাভ্যাস করিবার নিমিত্তে আট
ঘণ্টা স্থির করিলাম। এইরূপ করাতে সময় শীঘ্র বহিয়।
যাইত, কেননা আমি এক ঘণ্টাও নিষ্কর্মে না থাকিয়া
উক্ত কম্মে নিবিষ্ট থাকিতাম। আমি যে বিদ্যায় ব্যস্ত
ছিলাম, তাহা যে সর্বাপেক্ষা ভাল এমন বোধ করি না ;

কারণ ঐ ভাষার মিথ্যা মূল সূত্র শিক্ষা করিয়া সেই
গ্রন্থকন্তুদিগকে বড় সমাদর করিতাম , তথাপি লিবির
দ্বারা লাটিন ভাষা শিক্ষণ করণ ব্যতিরেকে অামি অার
কোন উপকার প্রাপ্ত হই নাই।

আফ্রিকাহইতে আমি সিন্ট কৃষ্টফর নামক ওয়েষ্ট ইন্তি
য়ার এক দ্বীপে গেলাম। সেই স্থানে পৌছিয়া আমি
অাপন স্ত্রীকে ঈশ্বরাপেক্ষা অধিক প্রেম করণরূপ দোষের
শাস্তি পাইলাম , অর্থাৎ তাহার পত্র সকল এখানে আসি

য়াছে, ইহা মনে করিয়া আমি আইলাম, কিন্তু সেই পত্র

ভল ক্রমে আন্টিগুয়াতে গিয়াছিল। এইক্ষণে তাহার পত্র
না পাইয়া ও তাহার নিয়মিত ব্যবহার জানিয়া আমি মনে

করিলাম, সে মরিয়া থাকিবে , তাহাতে অতিশয় ভা

বিত হইলে ক্রমে ২ আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আর কিছু থা
কিল না। পরে আমার পেটে অতিশয় বেদনা হইল,
তাহাতে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই দুর্ভাবনাতে আমি বড়

ভার্মার পত্র না পাওয়াতে অতি উদ্বিগ্ন হন।
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কাহিল হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম। মনুষ্যেরা যেমন কথন২
কাহারও প্রতি প্রেম প্রকাশ করিয়া তাহার প্রেমপাত্র

না হইলে ভগ্নাশ হইয়া অহঙ্কার এবণ\ উন্মত্ততাঘার।
নষ্ট হয়, তেমনি আমারও হইবার সম্ভাবনা হইল । কিন্তু

স্ত্রীর বিয়োগে যে আমার পীড়া জন্মিয়াছিল, তাহা কে
বল নয়, বরঞ্চ আমার মন অামাকে দোষি করিয়া বলিত,

তোমারই পাপপ্রযুক্ত তাহার মৃতু্য হইয়াছে। পরে
অামি মনে ২ ভাবিলাম, কি জানি সে পাপের ক্ষমা ন

পাইয়া এবণ গ্রীষ্টেতে ভরসা না রাথিয়া মরিয়া থা
কিবে , এইরূপ যদি হয়, তবে তাহা আমার দোষ বটে,

কারণ আমি ধর্ম বিষয়ে তাহার সহিত প্রায় কিছু কথোপ
কথন করি নাই। এখন সে বাচিয়া আছে, এই স্বাদ
কেহ যদি সে সময়ে আমাকে শুনাইত, তবে অামি তা
হাকে কী না দিতাম ? তাহা হইলে যদ্যপিও তাহাকে
দেখিবার অার ভরসা না থাকিত, তথাপি অামি পত্র
দ্বারা ঐ সকল বিষয় তাহাকে জানাইয়া আপনার কর্ত্তব্য
কমু করিতাম । এই ভয়জনক পরীক্ষাতে আমি অনেক
ক্লেশ পাইয়া বিলক্ষণ রূপে শিক্ষিত হইলাম । কএক

সপ্তাহের পরে একটি ক্ষুদ্র জাহাজকে অান্টিগুয়ায় পাঠা
ইতে স্থির করিলাম। সে তথায় গিয়া পত্রের কতক
গুলিন পুলিন্দা লইয়া আইল। ঐ পত্র পাইয়া আমার

দেহ ও মন উভয়ই শীঘ্র সুস্থ হইল, তাহাতে আমি প্রভুর
অনুগ্রহ এবং আপনার অকৃতজ্ঞতা ও অবিশ্বাস মনে
করিয়া লজ্জিত হইলাম ।

১৭ ৫৩ সালের আগষ্ট মাসে আমি লিবরপুলে ফি
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তিনি এক জন নাস্তিকের সহিত তর্ক করেন।

রিয়া আইলাম। এইবার অামি বাটীতে ছয় সপ্তাহের
অধিক থাকিতে পারিলাম না , তাহার পর জাহাজা
রোহণ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম ।

আমার পূর্ব্ব সকল যাত্রী অপেক্ষা তৃতীয় যাত্রায় অল্প
বিপদ ঘটিলে, অল্প দিন লাগিয়াছিল। প্রস্থান করিবার
পূর্ব্বে হারিচ রণ জাহাজস্থ অামার অন্তরঙ্গ এক জন মিড়
সিপমানের সাক্ষাৎ পাইলাম । প্রথমে যখন ঐ জাহাজে

থাকিয়া তাহার সহিত আমার আলাপ হইত, তখন তিনি

ভাল যুবক , কিন্তু আমার মিথ্যা শিক্ষাদ্বারা তিনি নাস্তিক
হইয়া উঠিলেন। অামি পূর্ব্বের মিত্রতাপ্রযুক্ত এখনও পুন
রায় তঁাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। সে ব্যক্তি

জ্ঞানবান, এবণ\ নানা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন । এথন

অামরা পুনঃ ২ ধমূবিষয়ে কথোপকথন করিতাম, তাহা
তে অামি পূর্ব্বে তাহাকে যে মিথ্যা শিক্ষা দিয়াছিলাম,
তাহা শুধরাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম , এবণ কী কারণে

ও কী প্রকারে আমার মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহার
বিবরণ তঁাহাকে স্লষ্ট রূপে জানাইয়া নাস্তিক মত ত্যাগ

করাইতে অতি যত্ন করিলাম। অামি তঁাহাকে মন ফিরা
ইতে পুনঃ ২ নিবেদন করাতে তিনি আর কোন উত্তর দিতে

না পারিয়া অামাকে বলিতেন, “ তোমারি দ্বারা আমি

নাস্তিকের উপদেশ পাইয়া আপনাকে মুক্ত করিয়া জানি
য়াছি।” ইহা শুনিয়া আমি বারং বড় দুঃখিত হইতাম। তিনি
তৎকালে এক জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া গিনি দেশে যাত্রা

করিতে প্রস্তুত ছিলেন , কিন্তু তাহার জাহাজ খুলিবার অগ্রে
তঁাহার মহাজন দেউলিয়া হইলেন, তাহাতে তিনি যাইতে

ঐ নাসূিকের শেষ বিবরণ ।
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পারিলেন না। তখন তাহার অন্য জাহাজ পাইবার আশা
না থাকাতে তিনি গিনি দেশের তীরের বিষয়ে যেন শিক্ষা

পান, এই অভিপ্রায়ে আমি তাহাকে আপন জাহাজে সঙ্গে

লইতে মনস্থ করিলাম , এবণ অামরা ফিরিয়া আাইলে
পর অামাদের কর্ত্ত তঁাহাকে কমু দিতে অঙ্গীকার করি
লেন। তঁাহার সা«সারিক বিষয়ে উপকার করা আমার

অভিপ্রায় ছিল তাহা কেবল নয়, বরং অবকাশক্রমে
তঁাহার সহিত ধমু বিষয়ে কথোপকথন করিলে তঁাহার

মন পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এই বিশেষ ভরসায় অামি
তঁাহাকে সঙ্গে লইলাম । এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায়

অামার বিবেচনাহইতে ভাল ছিল, কেননা সে ব্যক্তি বড়
কদর্য্য ব্যবহার করিয়া আমার কথা কিছু মাত্র মানিতেন
না, বরণ\ উত্তরোত্তর মন্দ হওয়াতে অামি তঁাহাকে সঙ্গে

লওন হেতু থেদ করিতাম। অামি অাপনি পূর্ব্বে কেমন
ছিলাম, তাহা তাহাকে দেখিয়া বিলক্ষণরূপে জানিতে
পারিলাম , কিন্তু প্রতিদিন তাহা দেখিয়া ত্যক্ত হইতাম।
তিনি অামার কথা শুনিতেন না, তাহা কেবল নয়, কিন্তু
জাহাজস্থ অন্য লোকেরাও যেন তাহা না শুনে, এমন

পরামর্শ দিতেন। সেই ব্যক্তি বড় স্বেচ্ছাচারী ও ইন্দ্রি
য়ের বশ হওয়াতে তাহাকে অধীনে রাখা অতি কঠিন ছিল,
তাহাতে তিনি আমার পার্শ্বে কণ্টকের ন্যায় হইয়া উঠি

লেন। শেষে আমি একটি ছোট জাহাজ ক্রয় করিয়া
তঁাহাকে অামাদের মহাজনের নিমিত্তে বাণিজ্য করিতে

পাঠাইলাম। তঁাহার প্রস্থান করণ কালে অামি তঁাহাকে
পুনরায় সৎপরামর্শ দিলে, তিনি তাহা শুনিয়া প্রায় ক্রন্দন
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নাস্তিকের ভয়ানক মৃত্যু ।

সম্বরণ করিতে পারিলেন না কিন্তু আমার শেষ উপদেশও
তঁাহার পক্ষে বিফল হইল, কেননা তিনি স্বাধীন হইয়া

শৗস্তু আপনার কুঅভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন।
এইরূপ নানা কুব্যবহার ও দেশের গ্রীষুদ্বারা তাহার জ্বর
হওয়াতে তিনি অল্পকালের মধ্যে মরিলেন। মরণ সময়ে

তিনি আপনার দোষ স্বীকার করিলেন বটে , কিন্তু তঁাহার
মনের পরিবর্ত্তন হইল না । তৎকালে যাহারা তঁাহার

সঙ্গে ছিল তাহাদের প্রমুখাৎ আমি শুনিলাম যে তঁাহার
মৃতু্য বড় ভয়ানক ছিল। তঁাহার পাপের ক্ষমা পাইবার
অাশা না থাকাতে তিনি তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন না , বরঞ্চ
স্লষ্টরূপে বলিলেন, “আমাকে নরকে যাইতে হইবে।”

ঈশ্বর আমারই প্রতি কেমন দয়া করিয়াছেন, তাহা যেন
পাঠকবর্গেরণ জানিতে পারেন এই জন্যে আমি এ বিষয়

বিস্তার করিয়া লিখিলাম ,

কেননা অামি তঁাহারি মত

বরণ\ তঁাহাপেক্ষাও মন্দ ছিলাম।

চারি মাস পরে আমি আফ্রিকা ত্যাগ করিয়া সিন্ট
কৃষ্টফর দ্বীপে প্রস্থান করিলাম। আমি অনেক দিন
বধি এখন পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্যটন করিলেও শারী

রিক সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছিলাম , কিন্তু এক্ষণে
সমুদ্র তীর ত্যাগ করিলে পর আমার অত্যন্ত জ্বর হইল,
তাহাতে আমার পরলোক প্রাপ্ত হওনের সম্ভাবনা ছিল।
পীড়াদ্বারা আমার দেহ ক্ষীণ ও আন্তঃকরণ নিরাশ হও

য়াতে আমি তখন প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে
পারিতাম না, কিন্তু ভয় হইলেও ভরসা অধিক থাকাতে
মৃতু্যর অপেক্ষায় অস্থির হইতাম ন। । অামার ভরসা

নিউটন ঘরগুস্ত হইলে অদ্ভুত ভাবনা করেন।
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দুর্ব্বল ছিল বটে, কিন্তু প্রভু যীশুর রক্তে নির্ভর দিয়া বিশ্বাস
করিতাম, তাহার দ্বারা পুণ্যবান গণিত হইব। “তিনি শেষ
পর্য্যন্ত ত্রাণ করিতে সমর্থ হন,” ধম্মপুস্তকের এই কথাদ্ধার।
অামি প্রবোধ পাইলাম । এই সময়ে আমার অদ্ভুত এক

ভাবন হইতে লাগিল ; কিন্তু তাহা জ্বরপ্রযুক্ত হইল কি
কিসের দ্বারা হইল, ইহা আমি বলিতে পারি না । সে ভা
বনা এই, পরলোকে সব্বক্ষণ লক্ষ২ লোক পৌছিতেছে, আ
মি তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গেলে পাছে কেহ অামার

তত্ত্ব না করে, ঈশ্বরের কোপে ভয় না করিয়া বরণ ইহাতে
অামার ভয় হইত। এত লোকদের আত্মার মধ্যে অামার

আত্মা অতি ক্ষুদ্র, তাহাতে কি জানি প্রভু আমার বিষয়ে
কিছু চিন্তা করিবেন না, এই ভাবনাতে আমি অতিশয় অ
স্থির হইতাম। এইরূপ ভাবনা কতক দিন পর্য্যন্ত থাকিল,

শেষে “প্রভু আপন লোকদিগকে চিনেন,”ধম্মগ্রন্থের এই
কথা স্মরণ করিলে তাহা একেবারে দূর হইল। আমার
পীড়া অতি প্রবল হওয়াতে যাহারণ নিকটবর্ত্তী ছিল, তা
হারা আমার বাচনের ভরসা করিত না , কিন্তু দশ দি
নের মধ্যে অামি অারাম হইতে লাগিলাম, এবৎ ওয়েষ্ট

ইণ্ডিয়া দ্বীপে পৌছন সময়ে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ছিলাম। এই
পীড়াদ্বারা অামার পারমার্থিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মিল।

প্রায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত প্রভু আমাকে এইরূপে গুপ্ত
পথে গতি করাইতেন । ইহার মধ্যে আমি আাপন
আন্তঃকরণের মন্দ ভাবনা ও চেষ্টার বিষয়ে কিঞ্চিৎ জা

নিতে পারিয়াছিলাম, এবণ\ বাইবল শাস্ত্র ও অন্য ২
পুস্তক পুনঃ ২ পাঠ করিয়া মঙ্গল সমাচারের সৎক্ষেপ
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এক জন ধার্মিক মিত্রলাভের ফল ।

উপদেশ জ্ঞাত হইয়াছিলাম। কিন্তু সত্যতার অন্বেষণ কালে
অামার সাহায্য করণার্থে কোন লোক না থাকাতে ধর্ম

বিষয়ে আমার নানা ভুান্তি রহিল। পরে সিন্ট কৃষ্টফর
দ্বীপে পৌছিয়া অামি কাপ্টেন

কুনি নামক এক জাহাজা

ধ্যক্ষের সহিত আলাপ করিলাম, তঁাহার সহিত কথোপ
কথনদ্বারা আমার অনেক উপকার হইল। ধমু বিষয়ে
তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়। জ্ঞাত হইয়াছিলেন, ও
ভাল কথক ছিলেন । অামি কোন এক সাধারণ সভাতে

তাহার কথাম্বারা তাহাকে খুঁৗষ্টভক্ত করিয়া জানিলাম,
এব^ তিনিও আমার কথাম্বারা অামাকে জানিতে পা

রিলেন , তাহাতে আমাদের দুই জনের বড় মিত্রতা
জন্মিল। এক মাস অবধি অবকাশক্রমে আমরা প্রতি দিন
সন্ধ্যাকালে পরম্নর সাক্ষাৎ করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত
কথোপকথন করিতাম । তিনি এক দিন অামার জা

হাজে অাসিতেন, আমিও এক দিন তাহার জাহাজে যাই
তাম। তিনি কথা কহিলে অামি মন দিয়া শুনিতাম, এব^
তাহার কথাতে যে আমার জ্ঞান হইল, তাহা কেবল নয়,
কিন্তু তাহাদ্বারা আমি একান্তঃকরণে ধম্মবিষয়ে অতি

শয় যত্নবান হইলাম। তাহার উপদেশদ্বার। অামি লো
কদের সাক্ষাতে প্রার্থনা করিতে সাহস পাইতাম ।

সত্য

ভক্তদের সহিত মিলন আলাপ করা কেমন ফলদায়ক,

ইহা আমি তাহাদ্বারা বুঝিতে পারিলাম। তিনি আমাকে
আপনার মনের ভাবনা স্বীকার করিতে ও লোকদের

সাক্ষাতে ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া কথা কহিতে পরামর্শ দি

তেন। প্রভু তাহার সাহায্য করাতে তাহাদ্বারা আমার

নিউটন শেষ যাত্রাহইতে বাটীতে আসিয়া পৌঁছেন।
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জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে আমি মঙ্গল সমাচারের বিষয়ে স্নষ্ট
তর বোধ পাইয়া অাত্মাতে সবল হইলাম, তাহাতে পুন

রায় পূর্বের ন্যায় নাস্তিকাবস্থায় পতিত হইব, এই ভয়

হইতে মুক্তি পাইলাম। এই অবধি অামি অাপনার দুর্বু
লতা জানিয়া নিজ শক্তি বা পুণ্যের উপর ভরসা না রাখিয়া

ঈশ্বরের প্রতি ভরসা করিতাম, বিশেষতঃ তিনি যীশু খ্রীষ্ট
দ্বারা অামাকে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাতে

দৃঢ় বিশ্বাস করিতাম । খুঁৗষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে যে ভিন্ন ২ দল
অাছে, তাহাদের বিষয়ে আমি ক্লনি সাহেবের কথাবাত্তা
দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞান পাইলাম , অার লণ্ডন নগরে পৌছি
য়া কোন ২ স্থানে এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে জানিতে
পারিব, তাহাও তিনি আমাকে বলিলেন। এই সকল
উপকার প্রাপ্ত হইয়া অামি তঁাহার নিকটহইতে বিদায়
হইয়া স্বদেশে যাত্রা করত পথের মধ্যে তদবিষয় বিবে

চনা করিতে অবকাশ পাইলাম। বাটী যাইতে আমার
সাত সপ্তাহ লাগিল , ইহার মধ্যে অামি এই সকল বিষয়

জ্ঞাত হইয়া যথেষ্ট পারমার্থিক সুখ ভোগ করিতাম।
পরে

১৭৫৪ সালের আগষ্ট মাসে আমি লিবরপুলে

স্বচ্ছন্দে আসিয়া পৌঁছিলাম।
এবার আমি অনেক দিন ঘরে থাকিতে পারিব না,

এমন বোধ করিয়া নোবেম্বর মাসের অারম্ভে পুনরায়

প্রস্থান করিতে প্রস্তুত হইলাম , কিন্তু এক্ষণে আমার

যাওয়া প্রভুর ইচ্ছা ছিল না, এই হেতু তিনি তাহাতে
বাধা জন্মাইলেন । গোলামদের ক্রয় বিক্রয় করুণ রূপ

বাণিজ্যে প্রবৃত্ত থাকন সময়ে আমার এমন বোধ হইত না
L
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তিনি গোলাম ব্যবসায় হইতে মুক্ত হন ।

যে ইহা প্রভুর আজ্ঞার বিরুদ্ধ; বরঞ্চ ঈশ্বর এই কর্ম
দ্বারা অামাকে প্রতিপালন করিতেছেন, ইহা জানিয়া আমি
তাহা করিতে স্বীকৃত হইতাম। এই বাণিজ্যেতে প্রায়
বহু লাভ হইত, তজ্জন্য অনেক ভদ্র লোকেরা তাহা করি
তেন ; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে লাভজনক হইত না, কারণ

প্রভু জানিতেন, বিস্তর ধন থাকিলে আমার পক্ষে ভাল
হইবে না । সে যাহা হউক, এই কমু আমার মনোনীত ছিল
না, কেননা আমাকে কারারক্ষকের ন্যায় বন্দি লোক

দিগকে ক্রয় করিতে ও শৃঙখল ও চাবি ইত্যাদিদ্বারা
জাহাজে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইত, ইহা অামি কোন

প্রকারে উত্তম জ্ঞান করিতাম না । অতএব এই নিষ্ঠুর
কমূহইতে প্রভু যেন আমাকে মুক্ত করিয়া অন্য কর্ম
দেওয়ান, ইহা অামি তঁাহাকে অনেকবার নিবেদন করি
য়াছিলাম , এবণ\ যাহাতে অামি ভজনালয়ে গিয়া সর্ব্বদা

প্রার্থনাদি করিতে, ও প্রভুর লোকদের সহিত আলাপে
থাকিতে পারি, এমন উপায় তাহার নিকটে যাচ্ঞা করি
য়াছিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন বটে,
তথাচ অামি যেমন মনস্থ করিতাম, সেইরূপ হইল না ।
ফলতঃ আমার অবস্থা হঠাৎ অন্যরূপ হইল, কিন্তু এরূপ যে

হইবে, ইহার বিষয় পূর্বে কিছুই টের পাইতাম না।
আমি জাহাজে অারোহণ করিতে প্রস্তুত ছিলাম, কেবল

যাত্রা করণার্থে নিরূপিত দিবসের দুই দিন বাকী ছিল ;
তৎকালে আমি সমপূর্ণরূপে শারীরিক সুস্থ ছিলাম, তাহা
তে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে ভার্য্যার সহিত মেজের কাছে

বসিয়া চা খাইতে ২ গত নানা ঘটনার বিষয়ে কথোপ

নিউটনের ও তঁাহার স্ত্রীর ভয়ানক পীড়া ।
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কথন করিতেছি, এমত সময়ে আমি হঠাৎ অচেতন হইয়া
পড়িলাম, এবণ\ নিশ্বাস ত্যাগ করণ ব্যতিরেকে জীবৎ
থাকনের আর কোন চিহ্ন রহিল না। বোধ হয়, অামার

মৃগীরোগ হইয়াছিল।

এই রূপে এক ঘণ্টা থাকিলাম ,

পরে সুস্থ হইয়া যখন উঠিলাম, তখন আমার মস্তকে

কিছুং বেদনা ছিল, ও মস্তক ঘুরিতে লাগিল; তাহা সুস্থ ন
হওয়াতে কবিরাজ আমাকে সমুদ্রে যাত্রা করিতে নিষেধ
করিলেন। জাহাজ খুলিবার এক দিন অগ্রে আমি আপন
বন্ধু মানেষ্টি সাহেব অর্থাৎ জাহাজের মহাজনের সম্মতি
অনুসারে এ কমু ত্যাগ করিলাম। ইহাতেও অামার মঙ্গল
হইল, কারণ সেই যাত্রাতে জাহাজ অতিশয় বিপদগ্রস্ত
হইলে যিনি আমার পরিবত্ত্বে গিয়াছিলেন তিনি এবণ\

প্রায় মেট সকল অার খালাসিগণের মধ্যে অনেকে মরিল ;
তাহাতে জাহাজ অতি কষ্টে ফিরিয়া আাইল ।
আমার কোন কমু না থাকাতে অাগামি বৎসরে লিবর

পুলহইতে প্রস্থান করিয়া আমি প্রথমে লণ্ডনে পরে ক্যান্টে

বাস করিলাম। কিন্তু আমাকে কিছুকাল নূতন ক্লেশ ভোগ
করিতে হইল ; কারণ যে সময়ে আমি মৃতবৎ হইয়া পড়ি

লাম, সেই সময়ে আমার স্ত্রী মনে করিল, ইহার এথনি কাল
হইবে, এই ভয়েতে সে তৎক্ষণাৎ কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইল।
পরে আমি ক্রমে ২ সুস্থ হইলাম, কিন্তু সে উত্তরোত্তর ২
পীড়িত হইতে লাগিল, তাহাতে কোন চিকিৎসক তাহাকে
সুস্থ করিতে পারিল না। তাহার কাসী কিম্বা শ্লেষ্মা রোগ
না থাকিলেও সে দিনে ২ অতিশয় কাহিল হইয়া এমন

দুর্ব্বল হইয়াছিল, যে আপন কুঠরীর নিকট দিয়া লোকের
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তিনি লণ্ডনে থাকিয়া মিত্র লাভ করেন,

গমন শবদ সহ্য করিতে পারিত না । এগারো মাস পর্য্যন্ত

তাহার রোগের কিছু উপশম না হইয়া বরণ ক্রমে বৃদ্ধি
হইতে লাগিল, তাহাতে আমি প্রতি দণ্ডে তাহার মৃতু্য
অাশঙ্কা করিয়াছিলাম। পরে যখন লিবরপুল নগরে
বাস করিতাম, তখন অন্য ২ সকল উপায় নিষ্কল হইলেও

প্রভু তাহাকে আপন অনুগ্রহদ্বারা সুস্থ করিলেন। কিন্তু
ইহার পূর্ব্বে অামাবিষয়ক নানা ঘটনা অাছে, তাহা এখন
কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া লিথিব ।

সিন্ট কৃষ্টফর নামক দ্বীপে থাকন সময়ে আমার বন্ধু কা
প্তেন ফ্রুনি সাহেবহইতে যেমত শুনিয়াছিলাম, তদনুসারে
অামি লণ্ডন নগরে পৌছিয়া কতক গুলিন ধার্মিক লোক

দিগের তত্ত্ব পাইলাম। প্রথমে আমি পাদরি ক্রয়র সাহে
বের নিকটে গেলাম, আর সে নগরে থাকিয়া প্রতি রবি
বারে তঁাহার ভক্তনালয়ে প্রার্থনা করিয়া তঁাহার উপ
দেশ শুনিতাম । তঁাহার দ্বারা আমি নানা উপকার প্রাপ্ত

হইয়াছি, ফলতঃ প্রথমাবধি তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ
প্রকাশ করিয়া এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত মিত্রতা করিয়া

আসিতেছেন , তাহাতে সকল বন্ধুগণ অপেক্ষা তাহার
নিকট প্রাপ্ত নানা উপকারের জন্যে অধিক বাধ্য অাছি ।
হেওয়ার্ড সাহেব আমার দ্বিতীয় বন্ধু হইলেন। তিনি প্রভুর

কম্মে অতি যত্নবান হইয়া নানা উত্তম গুণে গুণবন্ত হইয়া
ছিলেন । প্রায় তাহার মৃতু্যুকাল পর্য্যন্ত আমরা পরম্নর

পত্রাদি লিখিতাম। তাহার পরে পাদরি হুইটম্ফালু সাহেব
আমেরিকাহইতে ফিরিয়া আইলে আমার ঐ দুই জন বন্ধু
তঁাহার সহিত আমার আলাপ করাইয়া দিলেন । যদ্য

পরে ক্যান্ট জিলাতে গিয়া বাস করেন।
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পিও প্রথমে তাহার সহিত আমার বড় অালাপ ছিল না,
তথাপি তাহার উপদেশদ্বারা আমি অনেক উপকার
পাইতাম।

এইরূপে লণ্ডন নগরে বাস করিয়া পার

মার্থিক ভাবে উনুইর নিকট থাকাতে আমার অনেক

ধম্ম লাভ হইত ; কারণ অনেক সত্যভক্ত লোকদের গৃহে
অামি যাতায়াত করিতাম, এবণ তাহাদের ধর্ম সভাতেও

স্থান পাইতাম। ক্যান্টে বাস করিবার সময়ে এইরূপ
উপায় না থাকিলেও আমি কতক ধার্মিক লোকদের সঙ্গ

করিতাম, এবণ সে দেশের সৌন্দর্য্যদ্বারা নানা সুর্থ প্রাপ্ত
হইতাম । অামি প্রতি দিন কোন নিজ্জন স্থানে বনের মধ্যে
কিম্বা পাহাড়ের উপরে একাকী থাকিয়া প্রার্থনা করিতাম।

অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার এই রীতি, আমি সুযোগ
পাইলেই নগরের বাহিরে গিয়া ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়া

থাকি, তাহাতে আমার মন সুস্থির হইয়া পারমার্থিক

বিষয়ে নূতন শক্তি প্রাপ্ত হয় ; এবং দেশের সৌন্দর্য্য
দেখিয়া আমার মনে অাহ্নাদ জন্মে ।

ফলতঃ যখন মনু

ষ্যদের কর্ম ও শব্দহইতে দূরে গিয়া নিজ্জন স্থানে থাকি,
তথন বোধ করি যে প্রভু এই সকল বস্তু আপনার মন্দির
স্বরূপ নিম্মাণ করিয়াছেন।

মেড়ওয়ে নদীর তীরস্থ রচিষ্টর এবণ মেড়ষ্টন নগরের
মধ্যবত্তি দেশ অামার বড় মনোরমা ছিল , তাহাতে যে ২

স্থানে আমি প্রভুর অনুগ্রহ তত্ত্ব করিয়া পাইতাম, সেই সকল
স্থান এখনও স্মরণ করিতেছি। এইরূপে আমি কখন ২
লণ্ডন মহানগরে ও কথনং ক্যান্ট প্রদেশের মধ্যে বাস

করিতাম । সে সময়ে আমি দুই বিষয়ে বড় পরীক্ষিত
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১১৪ তিনি জুয়ার ভাটার তত্ত্বাবধারক পদে নিযুক্ত হন।
হইয়াছিলাম । প্রথম পরীক্ষা আমার ভার্য্যার পীড়া ;

তাহা বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি মনে ভয় করিতাম, যে সে
অার বিস্তর দিন আমার সহিত থাকিবে না । যখন

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইত, তখন সকল বিষয় প্রভুর হস্তে
সমর্পণ করিতে পারিতাম , কিন্তু কথনং অামি দুর্ব্বল হই

য়া বিশ্বাস করিতে এবং প্রভুর বশীভূত থাকিতে অতি কষ্ট
বোধ করিতাম । দ্বিতীয় পরীক্ষা এই, ভাবি জীবিকার

বিষয়ে বড় চিন্তা করিতাম, কারণ সেই সময়ে আফ্রিকা
দেশের বাণিজ্যে লাভ না থাকিলে আমার মহাজন মানেষ্টি

সাহেব ও বন্ধু সকল জাহাজ পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিলেন না।
কিন্তু “প্রভুই আমাকে অন্নবস্ত্র দিবেন,” এ বিষয়ে আমার
কোন সন্দেহ ছিল না, ও তন্নিমিত্তে প্রায় ভাবনাও করি

তাম না । তাছাও আমার বিশ্বাসানুসারে ঘটিল , ফলতঃ
' যে কম্মের নিমিত্তে লোকেরা অধিক শ্রম ও ব্যয় করে,

এমন এক কর্ম অর্থাৎ জুয়ার ভাটার তত্ত্বাবধারক পদ
অামি অাগষ্ট মাসে বিনা চেষ্টায় ও সহজে প্রাপ্ত হইলাম।

বন্ধুগণ আমার নিমিত্তে লিবরপুলের মধ্যে অন্য এক কম্মের
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অার এক জনকে দত্ত
হইল , পরে আমি টের পাইলাম যে সে কম্ম অামার
উপযুক্ত নয়, বরঞ্চ ষে পদে নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা
অামার পক্ষে ভাল, কারণ তাহাতে আমার অনেক অব

কাশ আছে, এবং আপন ইচ্ছানুসারে কমু করিতে

পারি । অন্য লোকদের অগোচর নানা বিষয়ও ঘটিল,

যাহাম্বারা আমি পূর্বের ন্যায় আপনার প্রতি প্রভুর
আশ্চর্য্য অনুগ্রহ জানিতে পারিয়াছি।

তঁাহার ভার্মার আরোগ্য হওন।
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উক্ত কম্ম পাইয়া আমার এ বিষয়ের ভাবনা ঘুচিয়।
গেলে অন্য ভাবনা বাড়িতে লাগিল : কারণ যখন অামাকে

বাটীহইতে কম্মে যাইতে হইল, তখন আমার ভার্য্যা অতি
শয় বেদনাকুল ছিল, এবণ বৈদ্যুগণ তাহার কিছুই উপ
কার করিতে পারিল না , তাহাতে আমি যে ফিরিয়া
অাসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইব, এমন ভরসা আর

থাকিল না। যাহা হউক, প্রভুর নিকটে কোন কর্ম অসাধ্য
নহে, ইহা বোধ করিয়া প্রস্থান করিলাম। এইরূপে
আমার মনে বড় দুঃখ হইলেও আমি বিশ্বাসঘারণ সুস্থির
হইলাম । “ সময়ানুসারে তাহার শক্তি হইবে,” ধম্ম।
গ্রন্থের এই বচন অামার বিষয়ে সে সময়ে আশ্চর্য্যরূপে

পূর্ণ হইল , ফলতঃ আমার অন্তঃকরণ ভারগ্রস্ত হইলে

প্রভু সেই ভার আপনি লইয়া গেলেন, তাহাতে আমি
সুস্থির মনে তাহার হস্তে আপনাকে এবং ভার্য্যাকে
সমর্পণ করিয়া বিদায় লইলাম । আমি প্রস্থান করিবামাত্র
সে সুস্থ হইতে লাগিল, তাহাতে দুই মাস পরে সে
আমার সঙ্গে লিবরপুলে বাস করিতে অাইল।

১৭৫৫ সালের অকটোবর মাস অবধি আমরা লিবর
পুলে নির্বিঘ্নে বাস করিয়া সাৎসারিক ও পারমার্থিক

অপূর্ব্ব মঙ্গল পাইয়া আসিতেছি। আমার পরীক্ষা অল্প।
এব^ লঘু হইয়াছে, তথাপি প্রতি দিন বিশ্বাসের অাব।
শ্যকতা জানিয়াছি। “ হায় ২ দুর্ভাগ্য মনুষ্য যে আমি !”
অামার পাপিষ্ঠ দেহ থাকাতে প্রেরিত পৌলের এ কথা
অামাকেও বলিতে হয় , কিন্তু, “ আমাদের প্রভু যীশু

থ্রীষ্টের দ্বারা আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি,” তাহার মত
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নিউটনের লিবরপুলে বাস করণ।

এমন কথাও বলিতে পারি। আমি যে স্থানে বাস করিতেছি

সে স্থানে প্রভুর মঙ্গল সমাচার বিষয়ক জ্ঞান অল্প বটে,
তথাপি প্রভুর কতক লোক এখানেও আছে ; এব^ লণ্ডন
নগরে যে সকল সত্যতার বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা
এই পারমার্থিক প্রান্তরের মধ্যে থাকিয়া অালোচনা করা

তে আমার অতি মঙ্গলজনক হইয়াছে । বহু শিক্ষকদ্বার।
অামি নানা প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ঈশ্বর
ব্যতিরেকে যথার্থ শিক্ষক আর কেহ নাই, ইহা এখন

বুঝিতে পারিয়াছি, ফলতঃ ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আামা
দিগকে যে উপদেশ দেন, তাহার অধিক আমরা কাহারও

নিকটে গ্রহণ করিতে পারি না ; সুতরাণ মনুষ্যেরা দে
থিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া যাহা শিক্ষণ করে তাহা ছাড়া
আর কোন জ্ঞান ফলদায়ক হয় না । মনে করিয়াছি

লাম, আমি অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছি , কিন্তু যে
পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতাদ্বারা তাহা অভ্যাস না করিয়াছিলাম,
সে পর্য্যন্ত পরীক্ষা সময়ে তাহাদ্বারা কোন উপকার হইল
না। ১৭৫৭ সাল অবধি অামি ইয়র্কসিয়র জিলাতে

ওয়েষ্ট রাইডিঙের মধ্যে অনেক ধার্মিক লোকের সঙ্গে
অালাপ করিয়া বিস্র উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই

স্থানে নানা ধর্ম সম্রদায়ের সহিত কথোপকথন করি
য়াছি, কিন্তু কোন দলের সহিত মিলিত হই নাই ।

আমি ধর্মবিষয়ক মধ্যস্থিত স্বর্ণময় পথ দিয়া গমন করি
তে অনেক চেষ্টা করিয়াও কথন ২ তাহার পার্শ্বস্থ

পথে আকর্ষিত হইয়াছি , কিন্তু যে বিষয়ে ভুান্ত হইয়া

ছিলাম, সেই ভুমও প্রভুর অনুগ্রহদ্বারা আমার মঙ্গলজনক

তিনি গ্রীক ও ইস্ত্রীয় ভাষা শিক্ষা করেন।
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হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা হউক, আমি এখন পর্য্যন্ত

শিক্ষাকারী অাছি, এবং প্রভু দয়া করিয়া এখনও অামা
কে শিক্ষা দিতেছেন । অামি যাহা শিখিয়াছি, তাহা অতি

অল্প বটে ; কিন্তু তিনি আমার আত্মাতে যে কমু অারম্ভ
করিয়াছেন তাহা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন, ইহাতে আমার
সন্দেহ নাই।

এই স্থানে পৌঁছিয়া যখন দেখিলাম, যে অনেক অব
কাশ পাইব, তথন আমি বিবেচনা করিলাম, এ সময়
অামার কীরূপে লাভজনক হইতে পারে ?

তাহাতে

“ক্রুশাপিত যীশু খ্রীষ্ট ব্যতিরেকে আমি আর কিছু জা
নিব না,” প্রেরিত পৌলের ন্যায় ইহা মনে স্থির করিয়া
ধমু বিষয়ে সকল সময় ক্ষেপণ করিতে মানস করিলাম ।

এই নিয়মপ্রযুক্ত অামি লাটিন ভাষা এবং অস্কাদি বিদ্যা
অভ্যাসকরণহইতে একেবারে ক্ষান্ত হইলাম। পরে যেন

ধম্মপুস্তকের অন্তভাগ ও সেঞ্চুয়াজ্জিন্ট নামক গ্রীক ভা
ষায় অনুবাদিত অাদিভাগ পাঠ করিতে পারি, এ নি
মিত্তে ঐ ভাষা অভ্যাস করিতে চেষ্টা পাইলাম ; এব^

অাগত বৎসরে ইব্রীয় ভাষাও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি
লাম। দুই বৎসর পরে আমি বিবেচনা করিলাম, সিরি

য়াক ভাষান্বারা ধম্মপুস্তককে আরো ভাল রূপে বুঝিতে
পারিব, এই জন্যে ঐ ভাষাও শিক্ষা করিতে লাগিলাম। এই
তিন ভাষাতে আমি যে পণ্ডিত হইয়া উঠি, অামার এমন

বাঞ্ছা ছিল না; কেবল ধর্মগ্রন্থ ভাল রূপে বুঝিবার নিমিত্তে
এসকল কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম। সুতরা…

লাটিন ভাষায় রচিত যেমন নানা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম,
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তিনি ধর্ম বিষয়ক নানা প্রস্তুক পড়েন ।

তেমনি গ্রীক ভাষার অনেক পুস্তক পড়িতে ইচ্ছুক না

হইয়া কেবল ধম্মগ্রন্থ ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টিত হইলাম,
কারণ সে সময়ে অামার বয়ঃক্রম অধিক ছিল । অামি

আসল ধর্মগ্রন্থের শব্দ সকল এবং তাহার ভাবার্থ বুঝিতে
যত্ন করিতেছি, ইহার নিমিত্তে “স্কাপু্যুলার গ্রীক অভিধান”
এব^ অন্য ২ পুস্তকদ্বারা অামার বড় উপকার হইয়াছে।

এখন আমি ইব্রীয় ভাষাতে ইতিহাস পুস্তক ও দায়ূদের
গীত সহজে পাঠ করিতে পারি, কিন্তু অন্য ২ পুস্তক

অভিধান বিন বুঝিতে পারি না । সে যাহা হউক, ঐ
সকল উপায় দ্বারা আমি যে কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি,

তাহাদ্বারা অাবশ্যক ক্রমে ধম্ম পুস্তকের কোন স্থানের
অর্থ স্থির করিতে পারি। ইহার অধিক আমার আবশ্যক
নাই , কারণ আমি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি করণাপেক্ষ।
অন্য লোকদের হিত চেষ্টা করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি ।
উক্ত সকল ভাষা শিক্ষণ করণ ব্যতিরেকে অামি অব

কাশক্রমে ইংরাজি ও লাটিন এবং ফ্রানসীয় ভাষাতে
রচিত ধর্মবিষয়ক নানা উত্তম পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলাম।
কিন্তু গত দুই বৎসরের মধ্যে আমি অনেক লিখনে ব্যস্ত

হইয়া ধম্মগ্রন্থ ব্যতিরেক অন্যপুস্তক পাঠ করিতে প্রায় অব
কাশ পাই নাই । আমি এই সকল বিষয় পাঠক মহা
শয়দিগকে বিশেষরূপে জানাইয়াছি, কারণ দশ বৎসর

বয়ঃক্রম অবধি শিক্ষক অথচ সহকারি না পাইয়া যে
কিছু বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছি, তাহা কেবল পুস্তক দে

থিয়া ২ অাপন যত্নদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছি।

এক্ষণে ধর্মোপদেশক পদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিথিয়া

তঁাহার ধর্মোপদেশক পদ প্রাপ্তির ইচ্ছোদয়।
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শেষ করিব। অামার মাতার বড় ইচ্ছা ও ভরসা ছিল,
যে আমি এই পদে নিযুক্ত হই, ইহা এই বিবরণের
অারম্ভেতে লিথিয়াছি। কিন্তু তঁাহার মৃতু্য হইলে পর

অামি সাংসারিক কর্মে নিযুক্ত হইলাম, তাহাতে ঐ ধম্ম
পদ প্রাপ্ত হওনের সম্ভাবনা থাকিল না । পরে অনেক

দিন হইল আমি এক সময়ে গালাতীয় ১ | ২৩, ২৪ পদের

বিষয় ধ্যান করিলে ধর্মোপদেশক পদ প্রাপণেচ্ছ উদয়
হইল। সেই কথা এই ; “ যে জন পূর্ব্বে আমাদের
প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া ধর্মের নাশ করিয়াছিল, সে এখন
ঐ ধর্মের প্রচার করিতেছে, তাহারা কেবল এ কথ।
শুনিয়াছিল, তাহাতে আমার বিষয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ
করিতে লাগিল ।”

ইহা পাঠ করিয়া অামি পৌলের ন্যায় সর্ব্বসাধারণের

নিকটে পরমেশ্বরের অনুগ্রহরূপ ধন প্রকাশ করণের সুযোগ
পাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিলাম ; সুতরাং “ খুঁীষ্ট যীশু
পাপিদের পরিত্রাণ করিতে জগতে আসিয়াছেন, তাহা
দের মধ্যে অামি প্রধান পাপী,” ইহা ভাবিয়া মনে ২
বলিলাম, অন্য সকল জীবৎ মনুষ্যগণ অপেক্ষা আমি এই
বিশ্বসনীয় কথা প্রচার করিবার যোগ্য পাত্র ; কেননা আমার

গত বিবরণে অনেক আশ্চর্য্য ও দৈব ঘটনাস্থার প্রভু আ
মাকে বারম্বার রক্ষা করিয়া আপনার দয়া ও পরাক্রম
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার ভরসা হইল যে তিনি

শীঘু অথবা কিছু বিলম্বে আমাকে এই সেবাতে আহ্বান করি

বেন। আমিও এক সময়ে এই পরম পদ পাইতে পারিব,
বোধ হয় এই ভরসা প্রযুক্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও অভ্যাস কর
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তিনি আর্চবিশপাদির নিকটে অগ্রাহ্য হন ।

ণার্থে ইব্রীয় ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিয়াছিলাম।

কিন্তু কোন খুঁষ্টিয়ান বন্ধু লোকেরা আমাকে এই পদ
পাইবার পরামর্শ না দেওন পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা সিদ্ধ
হইল না, বর°\ তাহারা আমাকে প্ররোচনা করিলেও

আমার ভয় হইত, যে অামি ইহার যোগ্যপাত্র নহি। পরে

আমি কতক দিন এই বিষয় অনবরত প্রভুর নিকটে প্রার্থনা
করিলাম, তিনি যেন আপন ইচ্ছা আমার নিকট স্লষ্টরূপে

প্রকাশ করেন। শেষে বন্ধু লোকদের পরামর্শ পাইয়া এই
পদের চেষ্টা করিতে স্থির করিলাম ।

অামি অনেক

বিবেচনা পূর্ব্বক চর্চ অফ ইংলণ্ড নামক সমুদ্রায় মনোনীত
করিলে সি সাহেব আমাকে এক গীর্জা দিতে প্রতিজ্ঞা করি
লেন। তাহাতে অামি ইয়র্ক নগরের আর্চবিশপের নিকটে
গিয়া উক্ত পদে নিযুক্ত হওনের প্রার্থনা করিলাম , কিন্তু
তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে অন্য স্থানে এই
রূপ প্রার্থনা করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইল না, তজ্জন্য

এক্ষণে আমি ক্ষান্ত হইয়াছি। এই পদে থাকিয়া প্রভুর
সেবা করিতে আমার যে ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা অদ্যাপিও
অাছে, কিন্তু আমি সাহসপূর্ব্বক আপনাকে অগ্রগামি
করিতে ইচ্ছুক নহি। অামার জন্যে যাহা ভাল, তাহ।

প্রভু করিবেন , তাহার ইচ্ছা এবং আমার মঙ্গল, এ
উভয় কদাচ পৃথক হইবে না, ইহা আমি মনে ২ স্থির
করিয়াছি। তঁাহার নামের প্রশàসা চিরকাল হউক!

১৭৬৩ সাল ২ কিক্রয়রি।
ইতি | নিউটনের অাত্মবিবরণ সমাপ্তঃ ।

নিউট:নর কর্মের নির্ণয়।
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নিউটন সাহেব আপনি উপরি লিখিত বিবরণ

অর্থাৎ আজন্মকাল অবধি ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম

পর্য্যন্ত রচনা করিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন । অত
এব সে সময়াবধি তাহার মরণকাল পয্যন্ত পা

দরি সেসিল সাহেব তদ্বিষয়ে যে চরিত্র বর্ণনা
করেন, তাহা দেখিয়া আমরা পশ্চাল্লিখিত অব

শিষ্ট ঘটনা সকল সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।
নিউটন আপনার প্রাচীন বন্ধু মানেষ্টি সাহেবদ্বার।
জুয়ার ভাটার তত্ত্বাবধারণপদে নিযুক্ত হইয়া লিবরপুলে
অাট বৎসর কাটাইলেন ।

তিনি এই কর্মের বিষয়ে

অাপন স্ত্রীকে লিখেন , “ আমি গত কল্য কমু অারম্ভ

করিলাম। এক সপ্তাহ আমাকে জুয়ার ভাটার সময় এব…
নূতন অাগত ও নদৗস্থিত জাহাজ সকলের তত্ত্বাবধারণ
করিতে হয় , পর সপ্তাহে যে জাহাজ সকল শুদিতে
সারাণ যাইতেছে, তাহার তত্ত্ব করিতে হয়। এই রূপ
আমার সাম্বৎসরিক কমু হইবে। জাহাজ দেথা অতি অল্প

বিষয়, কিন্তু জুয়ার ভাটা দেখিতে হইলে দিবারাত্রি উপ
স্থিত থাকিতে হয়। আমার একটি ভাল অফিস (অর্থাৎ
কমুাগার) অাছে, এবণ পঞ্চাশ ষাইট জন অামার অধীনে
কর্ম করে , আর অতি সুন্দর ছয় দাড়ের এক নৌকা ও
এক জন মাজী অামার জন্যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।”
তিনি অার এক পত্রে লেখেন, “ এই কম্ম অামার পক্ষে
কেমন উত্তম, তাহা বিবেচনা করিলে আমাকে ঈশ্বরের

১২২

মনুষ্যদের বিষয়ে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধারণ ।

ধন্যবাদ করিতে হয় , কারণ তিনি আমার প্রার্থনা শুনিয়া

আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। সি সাহেব যিনি আমার
পূর্বে এই কর্মে ছিলেন, তিনি আপন পিতার মৃতু্য সময়ে
তাহা ত্যাগ করিবেন,এই রূপ মিথ্যা জনরব প্রকাশ হওয়াতে

অামি তাহা পাইলাম , কারণ মানেষ্টি সাহেব ঐ জনরব শুনি
য়ণ বিশ্বাস করিলেন, এই হেতু র্যাহার সেই কমু দিবার ক্ষম

তা অাছে, তাহার নিকটে আমার জন্যে পত্র লিথিলেন ।
তিনি সেই পত্র পাইবা মাত্র আমাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গী
কার করিলেন ; সেই দিনে সি সাহেবের হঠাৎ প্রাণত্যাগ

হইল.। নগরাধ্যক্ষ তাহার মৃতু্যর সংবাদ পাওনের এক

ঘণ্টা পরে আপনার এক জন কুটুম্বকে এই কর্ম দিবার
জন্যে আবেদন করিলেন, কিন্তু তাহার দুই এক ঘণ্টা অগ্রে
আমি তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। ইহা আশ্চর্য্য ঘট

না বটে, আর সেই রূপ আমার অনেক বার ঘটিয়াছে।
ইহার পূর্ব্বে আমি অন্যান্য পদ পাইতে চেষ্টা করিয়া
ছিলাম, কিন্তু তাহা নির্মূল হইল। সেই সকল কর্মাপেক্ষ।

এই আমার অতি উপযুক্ত, ইহা দেখিয়া আমি প্রভুর
অনুগ্রহের প্রমাণ পাইলাম।”
ঈশ্বর যে মনুষ্যদিগের তত্ত্বাবধারণ করিয়া হিত চেষ্টা
করেন, এই বিষয়ে নিউটনের কিছু সন্দেহ হইত না ;
ইহাও অাশ্চর্য্য নয়, কারণ তিনি তাহার অনেক প্রমাণ

পাইয়াছিলেন। সেই সকল প্রমাণের মধ্যে এ স্থলে একটি
মাত্র লিথি। তাহার মন পরিবর্তনের পরে তিনি নিরূপিত
সময়ের বিষয়ে সর্ব্বদা অতি মনোযোগী ছিলেন , তাহাতে

পাছে কোন কম্মে এক মিনিট বিলম্ব হয়, এই ভয়ে

নিউটন পারমার্থিক কর্মকাণ্ডক্ষী।
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তিনি হাতে ঘড়ি রাখিয়া বার ২ দেথিতেন । বিশেষতঃ

যখন তিনি লিবরপুলে এই কর্ম সম্নাদন করিতেন, তখন
তঁাহার এই রূপ ব্যবহার ছিল। কিন্তু এক দিন তিনি

কোন কর্মপ্রযুক্ত যাইতে অনেক বিলম্ব করিয়াছিলেন,
তাহাতে যাহারা পূর্ব্বে তাহাকে সময়ের বিষয়ে এমত ঠিক
জানিত, তাহারা আশ্চর্য্যজ্ঞান করিল। তিনি অাসিবামাত্র

নৌকায় উঠিয়া যে জাহাজ দেখিতে গেলেন, পৌছনের

অগ্রে সেই জাহাজস্থ বারুদে অগ্নি লাগিয়া নাবিক লোক
সুদ্ধ সকলে নষ্ট হইল। দেখ, তিনি যদি আপন রীত্যনু
সারে ঠিক নিরূপিত সময়ে সেই জাহাজে যাইতেন, তবে
তাহাদের সহিত নষ্ট হইতেন।
সাৎসারিক কমুর্গপেক্ষণ পারমার্থিক কমু করিতে নিউ

টনের বড় ইচ্ছা ছিল, তাহাতে তিনি পূর্ব্বে ইহার বিষয়ে
সচেষ্ট হইয়া কীসৃশ বাধা পাইয়াছিলেন, ইহা পাঠকের।
জ্ঞাত অাছেন । ১৭৫৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে

পাদরি সি সাহেব তাহাকে এক কু্যরেসি পদ দিতে অঙ্গী
কার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ডাক্তর গিলবার্ট নামক
ইয়র্কের আর্চবিশপ সাহেবের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার
প্রার্থনা করিলেন । তৎসময়ে চেষ্টরের বিশপ অাপনি

তঁাহার উপরোধ পত্রে সহি দিয়া তাহাকে অার্চবিশপের

চাপলেনের নিকটে পাঠাইলেন, পরে আর্চবিশপের
সেক্রেটরির নিকট যাইতে অনুমতি হইলে তিনি বলিলেন ,
আমি তোমার বিষয় আর্চবিশপকে জ্ঞাত করিয়াছি, তা
হাতে তিনি কহিলেন, আমি নিয়মাতিরিক্ত কাহাকে কোন

পদে নিযুক্ত করিব না।
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নিউটন স্বীয় গৃহে ধর্মোপদেশ করেন ।

পরে নিউটন ওয়েলিন নগরে উপস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধ
কাব্যকন্ত ডাক্তর ইয়•\ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ।
তঁাহাদের পরম্নর কথোপকথন উভয়েরি অানন্দজনক

হইল। তিনি যে ধমূঘোষক কর্মের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা
শুনিয়া ডাক্তর ইয়•\ বড় সন্তুষ্ট হইলেন , অার বিদায় হই

বার সময়ে নিউটনকে বলিলেন, আপনি এই পথ দিয়া
যখনই যাইবেন, তখন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।
নিউটন সাহেব লিবরপুল নগরে থাকিয়া কথন ২ স্বীয়

বন্ধু লোকদিগকে একত্র করিয়া ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতেন।
ইহাই তঁাহার মনোনীত কমু, আর অনেকেরও এমত

ইচ্ছা ছিল যে তিনি পুনঃ ২ তন্মত করেন। কিন্তু তাহার স্ত্রী

এই বিষয়ে কিছু আপত্তি করাতে তিনি তাহার নিকট
লিথিলেন, যথা , “ আমি এস্কানে কএক জানবিৎ লোকদের

নিকটে যে প্রকার সুসমাচার প্রচার ও ধম্মপুস্তকের ভাবার্থ
করিয়া থাকি, তদপেক্ষা বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করিতে

ইচ্ছুক হইতেছি। আমার ক্ষুদ্র বিচারে এই রূপ করা

কর্ত্তব্য বটে ; এব^ এখানকার ও অন্যান্য স্থানের বন্ধু
লোকেরাও আমাকে এই মত পরামর্শ দেন , কিন্তু এবিষয়ে
তোমাকে অনিচ্ছুক দেখিয়া আমি স্থগিত হইয়া রহিলাম।
আমি প্রভুর সেবার নিমিত্তে আপনার কায়মনোবাক্য
তাহার নিকট সমর্পণ করিয়াছি, অতএব তঁাহার দত্ত গুণা
নুসারে তাহা সাধন করা অামার নিতান্ত কত্তব্য। এবিষয়

তুমি আপনার মনের মধ্যে বার ২ আন্দোলন করিয়া প্রভুর
নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগকে গন্তব্য পথে
গমন করান। অবশেষে লিখি, তুমি আমার প্রতি যে

নিউটনের প্রথম বক্তৃতা।
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সকল অনুগ্রহ ও প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, তন্নিমিত্তে প্রভু
তোমাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন !”
ইহার অনেক বৎসর পরে নিউটন সাহেব আপনার

প্রথম বক্তৃতার বিষয়ে কোন বন্ধুকে লেখেন, “আমি
১৭৫৮ সালে ইয়র্ক জিলাস্থ লীডস নামক নগরের এক ভজ
নালয়ের মধ্যে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তখন যে
স্বীয় ক্ষমতার প্রতি আমার শ্লাঘা ছিল ইহা বোধ হয় না,
বরঞ্চ অতিশয় ভয়াব্রুান্ত হইয়া কাপিতেছিলাম । কিন্তু

বিনাভ্যাসে বক্তৃতা করিতে দৃঢ় মানস করিয়া কথা কহিতে

লাগিলাম। অামি যথাযোগ্য ভূমিকা পূর্ব্বক উপদেশের
বক্তৃতারস্থ করিয়া মনে ২ মূল বাক্য চারিভাগে বিভাগ
করিলাম, এবণ প্রত্যেক ভাগের উপভাগও করিলাম। তা
হাতে আমার বোধ হইল,উত্তম বক্তৃতা করিব , কিন্তু অল্প
ক্ষণের মধ্যেই ভূমান্ধকারে মগ্ন হইয়া আমি সমস্ত ভাব্য

ভাবনা বিস্মৃত হইলাম। পর্বত চূড়াস্থিত মনুষ্য যেমন স্থির
থাকিয়া পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না, তদ্রুপ অামিও

স্থগিত হইলাম। অামি শ্রোতৃবর্গের প্রতি একদৃষ্টে রহি
লাম, তাহারাও আমার প্রতি তদনুরূপে রহিল। সুতরা»

স্কুায়র বেকন কৃত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় অবাক থাকিয়া আবি
লম্বে মঞ্চহইতে অবতরণ করিলাম । । নামিবামাত্র অা

মার অপকৃষ্ট দুই শত্রু অর্থাৎ শ্লাঘা ও শয়তান উভয়ে
অামাকে অাক্রমণ করিল। ভরসা করি তৎকালীন উপ

স্থিত অামার কুভাবনা সকল পরমেশ্বর মার্জনা করি
য়াছেন। যাহা হউক, আমার মাৎসর্য্য ও আত্মশ্লাঘা
নিতান্ত দমন হইল , তাহাতে আমি দুই বৎসর পর্য্যন্ত
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নিউটনের দ্বিতীয় বক্তৃতা।

উক্তস্থান মনোবেদনার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া অাপ
নাকে ধিক্কার দিতাম ।

“ ঈদৃশ দুর্ঘটনা হওয়াতে আমি স্থির করিলাম যে লেখা

না দেখিয়া বক্তৃতা করা আমার সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য। অতএব
তদবধি উপদেশ সকলকে সম্যক প্রকারে রচনা করিতে

লাগিলাম, তাহাতে পুনর্ব্বার ঘোষণার্থে প্রতিষ্ঠিত হইলে

অধিক ভীত হইলাম না, কেননা স্বীয় বক্তৃতা সমভিব্যাহারে
লইয়া তাহা পঠনার্থে বিশেষ রূপে আপনাকে অশক্ত
বোধ করিলাম না । কিন্তু আরম্ভ করিবামাত্র এই ভয়

হইল, যদ্যপি আমি অন্যদিগে দৃষ্টি করি, তবে নির্দিষ্ট
স্থানে পুনরায় শীঘ্র নিরীক্ষণ করিতে পারিব না ; অতএব

লেখার প্রতি একদৃষ্টে রহিলাম। আমি দূরে থাকিয়া
পড়িতে অশক্ত হেতুক মস্তক নত করিয়া প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়
স্থির হইয়া থাকিলাম, এবণ শিক্ষাকাঞ্জি বালকের মত

বক্তৃতা পাঠ করিতে লাগিলাম, আর শেষ না করিয়া
স্থগিত হইলাম না । বোধ হয়, অন্যবার অপেক্ষা এ সময়ে

অামার অহঙ্কার আরো খবরঁ হইল ৷ এইরূপে দুই বার
চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম। পুনঃ কী কর্তৃব্য? অার

কোন মধ্যস্থ পথ দৃশ্য হইল না, তাহাতে আমি দুঃথার্ণবে

মগ্ন হইয়া পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম,
JVec tecum, mec sine te.

“ তোমার সহিতও নয়, তোমা বিনাও নয়।” তথন
বোধ করিলাম যে ধমূঘোষক পদের প্রতি আমার

অাকাণ্ডু' কত্তব্য নহে , তথাচ অামি এই মনে করি

লাম; যদ্রুপ ঈশ্বর উদ্দেশে দায়ূদ রাজার গৃহ নির্মাণ

নিউটন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১২ ৭

করণের ইচ্ছা পরমেশ্বর গ্রাহ করিয়াও তঁাহাকে বহু
রক্তপাতকারি বলিয়া তদ্বারা সে কমুনিষ্ণপাদন করিলেন
না ; তদ্রুপ যদ্যপিও পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ক

আমার ইচ্ছা তাহার নিকটে গ্রাহ্য হয়, তথাপি তিনি
আমার পূর্ব দুষ্টামি ও অধম ব্যবহার প্রযুক্ত অামার
সেবা গ্রহণ করিবেন না। ঈদৃশ হতাশ্বাস ও নিরুৎসাহ অা
মার মনে জন্মিলেও পরমেশ্বর অবশেষে আপনার দ্রা

ক্ষাক্ষেত্র মধ্যে আমাকে স্থান দিয়া রাখিলেন। আমার লি
বরপুলে শেষ থাকন সময়ে প্রায় তিন বৎসরাবধি প্রত্যেক
রবিবারে সন্ধ্যাযোগে কতক গুলীন মনোনীত বন্ধুর সহিত

নিজ বাটীতে সভা করিতে তিনি আমাকে প্রবৃত্তি দিলেন।
এরূপ অভ্যাসানন্তর আমি সহজে বক্তৃতা করিতে পারক
হইয়া উঠিলাম।”

১৭৬৪ সালে লর্ড ডার্টমৌর্থ সাহেব আলনী নামক এক
কু্যুরেসি নিউটনকে দিতে মনস্থ করিয়া লিনকনের বিশপ
ডাক্তর গ্রীণ সাহেবকে পত্রদ্বারা উপরোধ করিলেন। ঐ

ধর্মাধ্যক্ষ মহাশয় নিউটনের প্রতি দয়া এবং সুশীলতা
প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিযুক্ত হওনের ভরসা দিলেন।
এতদ্বিষয়ে নিউটন আপনার স্ত্রীকে লেখেন, “ এক ঘণ্টার

মধ্যেই ধর্মের প্রধান ২ বিষয়ে আমার পরীক্ষা সাঙ্গ
হইল। কোন ২ বিষয়ে বিশপের সহিত আমার কিছু

অনৈক্য ছিল, কিন্তু তিনি যেন আমাকে পরে কপটি জ্ঞান
না করেন, এই জন্যে আমি তাহা স্লষ্ট করিয়া বলিলাম ;
ইহাতে তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না । অাইস অা

মরা প্রভুর ধন্যবাদ করি।” ইতি।

১ ২৮

নিউটন ধর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।

৫ অধ্যায় ।

নিউটন অলনীর ধর্মাধ্যক্ষ।
ই^ ১৭৬৪—১৭৭৯ ।

১৭৬৪ সালে এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে নিউটন সাহেব

চর্চ অব ইংলণ্ড মতানুসারে ধম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন।
মে মাসের ২৬ তারিখে পাদরি নিউটন সাহেব অল

মীতে পৌছিয়া অবিলম্বে স্বীয় কর্মে প্রবর্ত্ত হইলেন, এব…

যতকাল সে গ্রামে বাস করিলেন (অর্থাৎ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত)

বোধ হয় তাহাতে কথন ক্রুটি করিতেন না। অল্প দিন
পরে তিনি রবিবাসরীয় নিয়মিত উপাসনা অপেক্ষা বৃহ
স্নতিবার বৈকালে বালক বালিকাদের উপদেশের নিমিত্তে
এক সময় নিশ্চয় করিলেন , তাহাতে প্রথম দিবসে ৮৯ জন

পরে প্রায় ২০০ দুই শত যুব লোক প্রতি দিন আসিয়া

উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর

শিখাইয়া অতি সহজ কথাতে ধম্মপুস্তকের ভাবার্থ বুঝা
ইয়া উপদেশাদি করিতেন, আর এবিষয়ে তাহাদের যত্ন
জন্মাইবার কারণ উত্তম বালক বলিকাদিগকে পুরস্কার দি
তেন। তদ্ভিন্ন তিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে এক প্রার্থনা

সভা স্থাপন করিলেন , তাহাতে নূ্যূনাধিক ৪০ জন বয়ঃ
প্রাপ্ত লোক আণসিত। রবিবারে এত লোক ভজনালয়ে

অাসিত যে স্থানের কুলান হইত না, এবণ\ প্রচারিত বাক্যে

প্রভুর আশীর্ব্বাদ হইলে কতক জন পাপিদের মন ফিরিল ;
তাহাতে নিউটন আপনার কম্মের সফলতা দেখিয়া পরম

তিনি অল্প বৃত্তিতে নিশ্চিন্ত হন।

১ ২৯

আহলাদিত হইলেন । ফলতঃ যাহারা মঙ্গল সমাচারের

সত্য উপদেশ জ্ঞাত হইয়া তদনুসারে অাচরণ করিত,
তিনি অলনী মণ্ডলীতে এমন কএক জন পারমার্থিক লো
কের দেখা পাইলেন ।

-

নিউটন সাহেব লিবরপুলে থাকিয়া সাৎসারিক কর্ম
করত উত্তম বেতন পাইতেন , কিন্তু তিনি তাহা ত্যাগ

করিয়া প্রভুর সেবাতে অনুরাগ প্রযুক্ত ধর্মোপদেশক
পদে অতি অল্প বৃত্তিতে স্বীকৃত হইলেন । বিশেষতঃ প্রতি
মাসে তঁাহার ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক উপাজ্জন হইত

না ; তাছাতে বিবি নিউটন ভরণ পোষণের বিষয়ে কথন ২
বড় ভাবনা করিতেন। কিন্তু নিউটন সাহেব তদ্বিষয়ে

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ঐ সালে জুলাই মাসের ৮
তারিখে তাহার নিকটে লেখেন, যথা, “জীবিকার বিষয়ে
আমি উদ্বিগ্ন নহি, কেননা যখন সর্ব্বস্বহীন হইয়া অা

ফুিক দেশে কাল কাটাইতেছিলাম, তখনই প্রভু কৃপা

দৃষ্টিপূর্ব্বক আমাকে স্বদেশে আনাইয়া তোমাযূদ্ধ এ
পর্য্যন্ত অনেকানেক মঙ্গল দান করিয়া আসিতেছেন।
তিনি অামাদের কোন যথার্থ উত্তম বস্তুর অভাব রাথি

বেন না । প্রভু আমাকে অলনীতে আনিয়াছেন, ইহাতে
অামার কিছু সন্দেহ নাই ; অতএব তঁাহার এমত ইচ্ছা
স্লষ্ট রূপে প্রকাশ না হইলে আমি স্থানান্তরে যাইব না ।
অলনীনিবাসিরা আমার প্রতি অনেক প্রেম দেখাইয়া

অামাকে এন্থানে থাকিতে প্ররোচনা করে, এবণ উপদে

শাদির সময়ে ভজনালয় লোকেতে পরিপূর্ণ হয় , ইহাতে

বোধ হয়, প্রভু আমার ঘোষণা সফল করিতেছেন।”

১৩ ০

থ র্ণটন সাহেবের বদান্যতা ।

ঈশ্বর তত্ত্বাবধারণ করিয়া আমাদিগকে অবশ্য প্রতিপা
লন করিবেন, নিউটনের এই দৃঢ় বিশ্বাসানুসারেই ঘটিল।
তাহার মণ্ডলীস্থ লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্বক চাঁদা করিয়া
তাহার মাহিয়ানার কিছু বৃদ্ধি করিত, এবং সময়ানুক্রমে
উপঢৌকনাদি দিযা তঁাহার সাহায্যও করিত ।

বিশে.

ষতঃ থণটন সাহেবের সহিত পাদরি নিউটনের বড় বন্ধুতা
হওয়াতে যত দিন তিনি অলনৗর মণ্ডলীতে থাকিলেন, তত
দিন তিনি তঁাহাদ্বারা দানরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া

অনেক দরিদ্র লোকের দুঃখ নিবারণ করিতেন। থর্ণটন
সাহেব সকল প্রকার উত্তম কম্মের জন্যে সর্বদা দান করিতে
প্রস্তুত ছিলেন। তাহার নিকটে নিউটন সাহেব অাত্মলিখিত
বিবরণ পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর দিবার

কালে আপন রীত্যনুসারে পত্রের মধ্যে বহু মূল্যের
একখানি ব্যাস্ক নোট পাঠাইলেন , এবণ\ কতক মাস
পরে আলমীতে নিউটনের নিকট গিয়া তাহার সহিত

সাক্ষাৎ করিলেন । থর্ণটন সাহেব সেই স্থানহইতে যাওন
কালে পাদরি নিউটনের নিকট কতক টাকা রাখিয়া

কহিলেন , “ অাপনকার অাবশ্যকমতে এবং দরিদ্র লোক

দের দীনতা দূর করণার্থে ইহা ব্যয় করিবেন।” তিনি

অারও কহিলেন, “আপনি মুক্ত হস্তে অতিথি সেবা
করিয়া যাহারা আতিথ্য ব্যবহারের যোগ্য তাহাদিগ

কে আপনার গৃহে স্থান দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন,
বিশেষতঃ দুঃথি লোকদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন।
ইহার জন্যে অামি অাপনকাকে প্রতি বৎসর ২০০০

দুই হাজার টাকা দিব, এতদ্ভিন্ন অাপনকার অাবশ্যক

ধর্মোপদেশক পদের শ্রেষ্ঠতা।
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মতে আমাকে লিথিলে আামি পাঠাইয়া দিব।” এরূপ সা

হায্য পাইয়া পাদরি নিউটন ১৬ বৎসরের মধ্যে উক্ত

কম্মে ৩০,০০০ টাকার অধিক ব্যয় করিলেন।”
পাদরি সাহেবেরা গুণ ও জ্ঞান ও ধর্মু আর শিক্ষক
পদ প্রযুক্ত মান্যমান হইলেও প্রায় ধনবান নহেন, এবং
কথন ২ তাহাদের সন্তান সন্ততি অনেক থাকাতে তঁাহারা

দরিদুদিগকে ইচ্ছামতে দান করিতে পারেন না; তা

হাতে তাহাদের শ্রোতৃবর্গের মধ্যেও কোন ২ লোকের।
সৎকর্মের জন্যে তাহাদের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে

সমর্থ হন। থর্ণটন সাহেবের সহিত নিউটনের বন্ধুতা যদি
না থাকিত, তবে তাহার সেই রূপ দশা হইত। কিন্তু

বিবেচ্য এই, ধর্মোপদেশকদের কমু ইহাপেক্ষা গুরুতর
অাছে, অতএব আমরা সিংহের ন্যায় বলবান নহি, ও

শকুনের ন্যায় উড়িতে পারি না, ইহা বলিয়া তাহা
রা যেমন দুঃখিত হয়েন না, তেমনই দানশক্তির অভা

বে যেন দুঃখিত না হন । ধম্ম বিষয়ে যাহারা দরিদ্র

তাহাদিগকে ধর্ম জ্ঞান ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পথ দেখা
ওন, এই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম কমুে র্তাহাদিগের বিশেষ
ক্ষমতা আছে। যিনি তাহাদিগকে এই শক্তি দেন, তিনি

ধনিদিগকেও দানশক্তি দিয়া থাকেন , ফলতঃ তিনি স্বেচ্ছা

নুসারে মনুষ্যদিগকে তাবৎ সদগুণ প্রদান করেন। ঈশ্বর
মনুষ্যদিগের অবস্থানুসারে নয় বরং তাহাদের কর্মানু
সারে বিচার করেন , ইহার প্রমাণ দেখ, এক জন

বিধবা স্ত্রীলোক যে দুই পয়সা ঈশ্বরোদেশে দান করি
য়াছিল, তাহা অনেকানেক ধনবানদের ভারি দানাপেক্ষ।

১ ৩২

কবি কৌপর ও পাদরি টমস স্কট ।

ঈশ্বরের নিকটে অধিক গ্রাহ্য হইল। থর্ণটন সাহে
বের এক প্রকার ক্ষমতা এবণ\ পাদরি নিউটনের অন্য

প্রকার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু উভয়েই ঈশ্বরহইতে সেই
ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে তদনুসারে তঁাহার নিকট উৎসর্গ

করিলেন। তাহাতে তাহারা দুই জনই দায়ূদের ন্যায়
ঈশ্বরকে কহিতে পারিতেন, “ তোমাহইতে সকলি পাওয়া
যায়, এব… আমরা তোমারই দ্রব্য তোমাকে দিলাম।”
উক্ত বদান্যবর ভিন্ন নিউটন সাহেব আলনীতে বাস

করণ সময়ে কৌপর নামক সুখ্যাত্যাপন্ন গ্রীষ্টিয়ান কবি,

অার ধম্মপুস্তকের টীকাকত্তা পাদরি টমস স্কট, অতি
প্রসিদ্ধ এবং চিরস্মরণীয় এই দুই জন সাহেবের সহিত
বড় অাত্মীয়তা রাখিতেন । নিউটন সাহেব পারমার্থিক
বিষয়ে উভয়েরই পরমোপকারী ছিলেন , বিশেষতঃ তিনি

পাদরি স্কট সাহেবের মনঃপরিবর্তনের হেতু হইলেন,
এব^ কৌপর সাহেব কোন কারণ বশতঃ অনেক কাল
পর্য্যন্ত মানসিক দুঃথার্ণবে মগ্ন হইলে তিনি তাহাকে
সান্ত্বনা করিতেন ।
১৭৭৬ সালে নিউটন সাহেব উরুদেশের ফোড়াতে

বড় ক্লেশ পাইলেন , তাহাতে ক্রমে ২ তাহার বৃদ্ধি দে
থিয়া তিনি কাটাইবার মানসে লণ্ডন মহানগরে গিয়া
অকূটোবর মাসের ১০ তারিখে তাহাকে ভালরূপে অস্ত্র
করাইলেন ।

অনেক দিন

পরে

তিনি কখন ২ এই

কঠিন বিষয়ের কথা কহিতেন , “ অামি ঐ ক্লেশকে ক্ষুদ্র

জ্ঞান করিতাম, কিন্তু খুঁষ্টিয়ান লোকের ন্যায় তাহা ধৈর্য্য
করিতে পারিব কি না, এ বিষয়ে আমার মনে কিছু

নিউটন উত্তম ঘোষণার নির্ণয় করেন ।
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ভয় ছিল। আমি যে সেই রোগহইতে মুক্তি পাইয়াছি,
ইহাতে আমার প্রতি প্রভূর বড় অনুগ্রহ বটে, কিন্তু
তাহা কাটিবার সময়ে তিনি আমার মনকে ভরসাতে
সুস্থির করিলেন, ইহাতে তাহার অারও অনুগ্রহ বোধ

করিলাম।” পরে নিউটন শীঘ্র সুস্থ হইয়া বাটীতে আণ
সিয়া পুনরায় আপন কর্মে প্রবর্ত্ত হইলেন ।

· নিউটনের এক জন যুব বন্ধু ধর্মোপদেশক পদে নিযুক্ত
হইলে তাহার নিকটে তিনি পত্রদ্বারা এই রূপ লেখেন ;

“ধর্ম প্রচারকেরা যখন আপনাদের বক্তৃতাতে সন্তুষ্ট হন,
তথন যে তাহা অন্য সময়াপেক্ষা সফল হয় এমত নয়,

বরঞ্চ তদ্বিপরীতও হইতে পারে। কোন সময়ে মৎস্য

ধারিদের উত্তম শিকার হয় ? তাহাদের সুন্দর ছিপ ও ভাল
বড়শী বা উত্তম জাল থাকিলে হয় না , কিন্তু অনেক
মৎস্য ধরিতে পারিলেই তাহাদের উত্তম শিকার বলা
যায় ।

তদ্রুপ যখন ঘোষণা

ভাল হয় নাই বলিয়া

আমরা শ্রোতৃগণের প্রতি দৃষ্টি করিতে ভীত বা লজ্জিত
হই, তখন কী জানি প্রভু আমাদের প্রচারিত বাক্যে
অাশীর্ব্বাদ দিয়া আপন মহিমা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু

যখন আমরা মনে করি, ঘোষণা ভাল হইয়াছে, তখন
হইতে পারে শ্রবণকারিরা আমাদের বক্তৃতায় প্রশংসা।

করিলেও তদ্বারা তাহাদের কিছু পারমার্থিক ফল জন্মে না,
অর্থাৎ তাহাতে পাপিদের মনও ফিরে না এবণ\ ধার্মিক

গণের ধর্মু বৃদ্ধিও হয় না।

-

: “ ঈশ্বরহইতে অভয়ে ঘোষণা করিবার ক্ষমতা অনেক+ :

কাল প্রাপণের পরেও আমি এক দিবস অল্নীস্থ ভজমা- N
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নিউটনের প্রতি আল্লী নিবাসিদের কৃতঘ্নতা ।

লয়ে আপনার লোকদের নিকটে উপদেশ দিতেছি, এমত

সময়ে আমার মুখ বন্ধ হইয়াছিল, অর্থাৎ মন বিগড়িয়া
যাওয়াতে আমি অনর্থক বাক্য কহিতে লাগিলাম।

ইহা

দেখিয়া শ্রোতাগণকে বলিলাম, এইক্ষণে অামি অার ঘো

ষণ করিতে পারি না, কেননা প্রভু আমার প্রতি সাহায্য
করিতেছেন না ।

এ প্রকার স্বীকার করণের পরে অামি৷

অবিলম্বে উপদেশ দিবার শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলাম , কিন্তু

পূর্ব্ব বক্তব্য কথা অার অামার স্মরণে আইল না। এই রূপ
হওয়াতে আমার অহঙ্কার বশীভূত হইল, তাহা কেবল
নয়, বর” সভাস্থ লোক সকল বক্তৃত্বে ধন্যবাদ দিলে যেমন

অামার সন্তোষ হইত তদ্রুপ তখনও ছিল, তাহাতে আমি

সুশান্তমনা হইয়া বাটীতে গেলাম।”
১৭৭৭ সালের অকটোবর মাসে অলনী নগরে এক
ভয়ানক অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহাতে পাদরি নিউটন দুঃখি
লোকদিগকে প্রবোধ দিতে অতিশয় চেষ্টা করিয়া তা

হাদের জন্যে ২০০০ দুই হাজারের অধিক টাকা সঞ্চয়
করিলেন । এই রূপে তিনি সকলের ঐহিক ও পারত্রিক
মঙ্গল চেষ্টা করিতে ও তাহাদিগকে ভাল উপদেশ দিতে

প্রবর্ত্ত থাকিতেন , অতএব সকলে আমার উপদেশ

নুসারে কদাচরণ ছাড়িয়া দিবে, তিনি এমন অপেক্ষ।

করিলে করিতে পারিতেন , কিন্তু অনেকের মন কঠিন
থাকাতে সেই বিষয়ে তঁাহার আশা ভঙ্গ হইল। নোবেম্বর

মাসের ৫ তারিখে নগরস্থ দুষ্ট লোকেরা কোন পর্ব্বোপ
লক্ষে মত্ত হইয়া নিউটনের বিনয় বাক্যে অবধান ন।

করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল ;

নিউটন রচিত পূস্বকের নাম ।
তাহাতে অাপনার ঘর

লুটহইতে
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রক্ষা করিবার নিমিত্তে

তঁাহাকে তাহাদের নিকটে টাকা প্রেরণ করিতে হইল।

এইরূপ প্রতিবন্ধকতা দেখিলেও, “ বাকযুদ্ধ করা প্রভুর
দাসের কর্ত্তব্য হয় না, কিন্তু সকলের প্রতি শান্ত ও শিক্ষা

দানে প্রস্তুত ও সহিষ্ণু হওয়া এবং মৃদুভাবে বিরোধিগণকে
চেতনা দেওয়া তাহার কত্তব্য, কেননা কিজানি যদি ঈশ্বর
সত্য মতের জ্ঞানার্থে তাহাদিগকে মনঃপরিবর্ত্তনরূপ বর
দেন ;” নিউটন এই কথা স্মরণ করিয়া আপন কর্মের
প্রতিরোধকারিদিগকেও অাশীর্ব্বাদ করিতেন । শেষে তা
হাদের এমত মনঃকাঠিন্য দেখিয়া তিনি অলনী ছাড়িয়া

স্থানান্তরে যাইতে স্থির করিলেন ।
পাদরি নিউটন সাহেব মণ্ডলীর অধ্যক্ষের সাধারণ

কম্ম ভিন্ন ধম্মসূচক নানা পুস্তকও রচনা করিতেন। বিশে
যতঃ ১৭৬০ সালে তিনি লিবরপুল নগরে থাকিয়া উপদেশ
কথার এক পুস্তক ছাপাইলেন। ১৭৬২ সালে “ অমিক্রণ”
এব^ * বিজিল” সাক্ষরিত কতকগুলীন পত্র ছাপাইলেন ।

'১৭৬৪ সালে তঁাহার * অাত্মবিবরণ ” প্রকাশ করি
লেন। ১৭৬৭ সালে তিনি অলনী মণ্ডলীতে প্রচারিত কএক

উপদেশ কথা মদ্রাঙ্কিত করাইলেন। ১৭৬৯ সালে স্বলিখিত

“ খুঁীষ্টিয়ান মণ্ডলীর সংক্ষেপ বিবরণ” প্রকাশ করিলেন,
এব^ ১৭৭০ সালে এক গীত পুস্তক ছাপা করাইলেন, তা

হার মধ্যে কৌপর সাহেব কৃত কতক গুলিন গীতও আছে।
অধিকন্তু ১৭৮১ সালে নিউটন * কার্ডিফোনিয়া ” নামে

মহোপকারক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।
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নিউটনের লণ্ডন নগরে বাস ।

৬ অধ্যায়।

· নিউটনের লণ্ডন নগরে বাস করণাবধি তাহার
স্ত্রীর মরণ পর্য্যন্ত।
ই^ ১৭৭৯—১৭৯০ ।

লণ্ডন মহানগরের লম্বার্ড রাস্তাতে সিন্ট মেরী উলনগ্ধ
ও সিন্ট মেরী উলচর্চ নামক স^মিলিত দুই মণ্ডলী অাছে ;
থর্নটন সাহেব ঐ মণ্ডলীর অধ্যক্ষপদ পাদরি নিউটনকে
দেওয়াতে তিনি অলনী ত্যাগ করিয়া সেখানে অাইলেন ।
১৭৭৯ সালে ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখে তিনি তথায়

উপস্থিত হইয়া ইফিষীয় ৪ অ । ১৫ পদে লিখিত বাক্য,
অর্থাৎ :“ প্রেমেতে সত্য কথা কহ,” এই বিষয়ে আপন

মণ্ডলীর লোকদিগকে প্রেম পূর্ব্বক উপদেশ দিয়া প্রচার
করিলেন , এবণ অল্পকাল পরে সেই উপদেশ কথা তা

হাদের উপকারার্থে মুদ্রিত হইল ।

-

এক্ষণে নিউটন সাহেব লণ্ডন রাজধানীর মধ্যবক্তি মণ্ড
লীর অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহার চতুর্দিগে বহু ধনি
লোক ছিল, ফলতঃ সেখানেও তঁাহার অালাপীয় অনেক

লোক হইল। সুতরাং তিনি অলনী মণ্ডলীতে যে রূপ
করিতেন, তাহাহইতে অনেক বিষয়ে তঁাহাকে ভিন্নমত কর্ম
করিতে হইল , কিন্তু ধর্মশাস্ত্র এবণ মনুষ্যদের অন্তঃকরণ
ভালরূপে জানাতে তিনি পাপের ও শয়তানের দুর্গ
অাক্রমণ ও ভগ্ন করণার্থে অন্য কোন অস্ত্রের আবশ্যকতা

বোধ করিতেন না।

আপনার মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে

: … … … নিউটনের লণ্ডনস্থ মণ্ডলী ।:

*

১৩৭

অনেকে বাণিজ্য কর্ম ও ধন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে ব্যস্ত

প্রযুক্ত আপনাদের নূতন উপদেশকের বিয়য়ে অল্প
মনোযোগী হইতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি সময়ানুক্রমে

তাহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক অালাপাদি করিতেন ।

অারও তিনি প্রথমতঃ তাহাদের কর্ত্তব্য কর্মের বিষয়ে,
পরে মঙ্গল সমাচারের প্রতি মনুষ্যদের :বিঘ্ন বিষয়ে
পত্র ছাপাইয়া তাহাদের নিকটে পাঠাইলেন। । র্তা

হার এইরূপ পত্র লিখনে ফল হইয়াছিল, কি না,

তাহা কিছু জানা গেল না , কিন্তু যখন উক্ত লোকেরা
পরকালে অাপনাদের সাংসারিক কর্ম সকল বিস্মৃত
হইবে, কিম্বা তন্নিমিত্তে অনুতাপ করিবে, তথন তা
হারণ আপনাদের এই হিতৈষি ধর্মোপদেশকের পত্র

এব^ তৎকৃত অন্য ২ নানী, উত্তম কমু অবশ্য স্মরণ
করিবে । .
, ， ， , , ，
তিনি যে এই অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা মনে ২
-

অত্যাশ্চর্য্য বিষয় জ্ঞান করিয়া বারম্বার বলিতেন, “পূর্ব্বে

আফ্রিকার তীরনিবাসি নির্ব্বোধ ও দুর্দশাগ্রস্ত এক বন্দী
ছিলাম যে আমি, আমাকে ঈশ্বর সেই দাসত্বহইতে মুক্ত
করিয়া জগতের প্রধান নগরের প্রথম বিচারকক্তার মণ্ড

লীতে ধর্মোপদেশক করিয়াছেন, যেন এই স্থানে থাকিয়া

প্রভুর অনুগ্রহের বিষয়ে প্রমাণ দিতে ও তাহার এক দৃষ্টান্ত
স্বরূপ হইতে পারি , এবণ\ এই বিষয় অামার বিবরণে ও

প্রচার করণে এব…লিথুনেতে , য়েন ， জগতিস্থ সমুদার
লোকের নিকটে প্রকাশ পায়, ইহা এমত আশ্চর্য্য বিষয়,
যে ধ্যান করিতে কখন ক্লান্ত হই না |” ফলতঃ তিনি
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নিউটন সদালাপী ও সৎপরামর্শ দায়ক।

ঈশ্বরের এই মহানুগ্রহের বিষয় কোন স্থানে উত্থাপন না
করিয়া প্রায় এক দিনও যাপন করিতে পারিতেন না।

নিউটন সাহেব সদালাপী এবণ\ মনোহর স্বভাববিশিষ্ট

হওয়াতে নানা মণ্ডলীস্থ ধনি এব^ দরিদ্র খুঁৗষ্টপরায়ণ
লোকেরা তঁাহার নিকটে সর্ব্বদা অাসিত। ইহাতে তিনি
পিতাস্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে অতিথি করিতেন, অার
প্রয়োজন মতে পরামর্শ দিয়া প্রবোধ কথা বলিতেন। বি

শেষতঃ তিনি যুব উপদেশক ও তৎপদাকাড়ি, লোকদিগকে

উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন। তদ্ভিন্ন দরিদ্র ও বিপদগ্রস্ত এব`
পরীক্ষিত লোকেরা নিউটনের নিকট যেমন সাহায্য পা

ইত, ও তঁাহাকে পরদুঃখে দুঃখিত দেথিত, সেইরূপ অন্য
কোন স্থানে কাহাকেও দেখিতে পাইত না।
পাদরি নিউটন অাপনার অালাপকারি লোকদিগকে

সময় বিশেষে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে অতিনিপুণ ছিলেন।
“ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃদ্ধি পায়, প্রথমে পত্র, তৎপরে
মঞ্জরী, তাহার পর মঞ্জরীর মধ্যে পরিণত শস্য উৎপন্ন

হয়।” মার্ক ৪ । ২৮। এই কথা লইয়া তিনি “অমিক্রণ,”
নামক পুস্তকে মনুষ্যের অন্তঃকরণের মধ্যে ধম্মরূপ বীজের

বৃদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিয়া A, B, c, এই তিন অক্ষর দ্বারা
তিন সময়ের বিশেষ ২ অবস্থা জানাইয়াছেন। যথা;
প্রথম অক্ষরদ্বারা অর্থাৎ A দিয়া প্রকাশ করেন, ধর্ম

রূপ বীজ মনুষ্যের অন্তরে কী প্রকারে অঙ্কুরিত হয় ;
দ্বিতীয়তঃ, B দ্বারা জানান সে কেমন করিয়া শীষ বিশিষ্ট
হইয়া উঠে, এব… c দ্বারা কী , রূপে সেই শীষ পক্ব

হুইয়া শস্যেতে পূর্ণ হয়। এই পুস্তক প্রকাশ হইলে পর,

তিনি ধর্মাধ্যক্ষের কর্ম নির্বাহ করেন ।

১৩৯

এক জন যুব ধর্মোপদেশক নিউটনকে পত্র লিখিয়া বলি
লেন, আমার অবস্থা c অক্ষরের সহিত ঠিক মিলিতেছে।
তাহাতে নিউটন সাহেব তঁাহাকে আত্মশ্লাঘি জানিয়া

প্রত্ন্যুত্তর দিয়া কহিলেন, “ আমি C এর একটি বিশেষ গুণ

বর্ণনা করিতে ভুলিয়াছিলাম, অর্থাৎ c আপনার মুখ
আপনি চিনিতে পারে না।”

অার এক সময়ে তিনি বলিলেন, “ধনি ব্যক্তিদের
মধ্যে অতি অল্প লোক ভজনালয়ে অাসিয়া থাকে, ইহাতে
আমি মনে বড় দুঃখ পাইতেছি। কারণ ভজনালয়ে

ধনবান কিম্বা দরিদ্র উভয়ই সমানরূপে সত্য বাক্য স্ত
নিতে পায়, ইহাতে কাহারো এড়াইবার পথ নাই , কিন্তু
ধনিরা যখন নিজালয়ে থাকে, তখন তাহাদিগের সাক্ষাৎ
পাওয়া কঠিন, অার সাক্ষাৎ হইলেও তাহারা সাশ্সা

রিক নানা প্রকার সুখ বা চিন্তাতে ব্যস্ত প্রযুক্ত ধর্ম বিষয়ক
· কোন কথা তাহাদিগকে শ্রবণ করান অতি দুষ্কর হয় । ।

নিউটন সাহেব পুলপিট অর্থাৎ মঞ্চে থাকিয়া যদি
কোন দৈব অথচ সাধারণ ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া

উপযুক্তরূপে বলিতে পারিতেন, তবে তাহা লইয়া তিনি
লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। যথা , এক দিন সন্ধ্যা
কালে ভজনালয়ে যাইবার সময়ে তিনি দ্বারের নিকটবর্ত্তি

দেওয়ালের উপরে টাঙ্গান এক পত্র দেখিলেন , তাহাতে
একথা লেখা ছিল, “ এক যুব মানুষ বহু ধনের অধিকারী
হইয়াছেন, অতএব যেন ধনরূপ ফাদ সকলহইতে রক্ষা পান
এই জন্যে তিনি মণ্ডলীস্থ লোকদিগকে প্রার্থনা করিতে

বিনতি করিতেছেন।” পাদরি নিউটন, ঘোষণা করণের

(১৪ •

নিউটনের ধর্মাধ্যক্ষতা সাধন করণের রীতি ।

সময়ে সেই কথা উত্থাপন করিয়া লোকদিগকে বলিলেন,
“ এই যুব মনুষ্য যদি ধন হারাইয়া এমত প্রার্থনা করি
তেন, তবে তাহাতে কেহ অাশ্চর্য্যান্বিত হইত না, কিন্তু
তিনি ধন প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করাতে অামরণ

জানিতে পারি, তিনি ভালরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন।”

*

আর এক দিন বুধবারে যখন তিনি ভজনালয়হইতে
বাহির হইতেছিলেন, তখন এক জন স্ত্রীলোক নিকটে

আসিয়া বলিল , “ মহাশয়, আমাদের টিকিটে এক লক্ষ
টাকা উঠিয়াছে, তাহার চতুর্থাংশ আমার, ইহাতে বোধ
হয়, অাপনি অামাকে ভাগ্যবতী বলিতে পারিবেন ।” কিন্তু
নিউটন সাহেব উত্তর করিলেন, “মা গো ! তুমি ইহাদ্বার।

পরীক্ষাতে পড়িয়াছ,অতএব আমি তোমাকে বন্ধু জ্ঞান
করিয়া তোমার জন্যে প্রার্থনা করিব ।”

· লণ্ডনে অাইসনের কিছু কাল পরে তিনি কহিলেন ,
“ অামি রবিবার প্রাতঃকালে অন্য২ সময়াপেক্ষা সম্পক্ষেপ

রূপে এবণ অতি সাবধানপূর্ব্বক সুসমাচার প্রচার করি, তা
হার কারণ এই, কি জানি ঐ সময়ে কতক ধনিলোক এব…

যাহারা আমার উপদেশ পূর্ব্বে শুনে নাই এমন কতক নূতন
শ্রোতৃগণ উপস্থিত অাছে, তাহাতে প্রেরিত পৌলের
ন্যায় কতক লোকের পরিত্রাণ যেন অামাদ্বারা হয়, এই
'আভিপ্রায়ে অামি তাহাদের নিকটে তাহাদের মত হই ।
১.ক ১ | ২০—২২। পক্ষি শিকার করিবার জন্যে শি

কারি লোকদিগকে অতি সাবধান পূর্ব্বক তাহাদের
নিকটে যাইতে হয়, তথাপি তাহারা বারুদ ও ছিটা গুলি

লইতে বিস্মৃত হয় না। “ আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ পান

ধর্মাধ্যক্ষতা সাধন করণের রীতি।

১8 ১

করাইয়াছি,” এই কথাও পৌল করিন্থীয়দিগকে বলিয়া
ছিলেন ; কিন্তু কতক লোকেরা শিশুগণকে শক্ত মাৎসও

গিলাইতে চেষ্টা করে, তাহা কেবল নয়, বরং হাড় শুদ্ধ
গিলাইতে চেষ্টা করে । ফলতঃ যেমন শিশুদিগকে অণহার

দিতে গেলে অতি ধৈর্য্য করিতে হয় , তদ্রূপ তাহাদিগকে

শিক্ষা দিবার উপযুক্ত পুস্তক ও সহজ উপদেশের প্রয়োজন

আছে। যদ্রুপ প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণের ধারণশক্তি
বুঝিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তেমনি প্রেরিতেরাও
লোকদের জ্ঞানানুসারে করিতেন।”
এক দিন নিউটন সাহেব কোন এক ধর্মোপদেশককে
রাজ্যশাসন বিষয়ে অধিক মনোযোগি দেখিয়া দুঃখিত

হইয়া বলিলেন, “আমি রাজ্যশাসন বিষয়ে কখন ব্যস্ত
হই না । দেখ, কোন জাহাজের ছিদ্র দিয়া জল উঠন
সময়ে জাহাজস্থ লোকেরা পরম্নর বিবাদ করিয়া অধ্য
ক্ষের অনধীন হইলে তাহাদের মধ্যে যদি এক জন জ্ঞানী
থাকেন, তবে তিনি তাহাদিগকে অবশ্য বলিবেন, * অাইস

ভাই, আমরা সকলে এক্ষণে বাদানুবাদে ক্ষান্ত হইয়া
বোমাকলদ্বারা জাহাজের জল ফেলি, নতুবা আমরা
কেহই বঁাচিব না ।” আমি লোকদের মন গৌণ কারণহইতে

মুখ্য কারণ ঈশ্বরের প্রতি ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি।
অামাদের দেশে রাজনীতি প্রায় ভালরূপে চলিতেছে,

ইহা যদি কেহ অস্বীকার করে, তবে সে রুশিয়া কিম্বা
প্রশিয়া দেশে গিয়া বাস করিলে দেখিতে পাইবে।”

পাদরি নিউটনের চরিত্রের মধ্যে যুবকালে যেমত নানা
অাশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল, তদ্রূপ আর হয় না , ফলতঃ

১৪২

নিউটন সন্ধর্মোপদেশক।

এক দিন অন্য দিনের ন্যায় স্বীয় কর্মে যাপন করিয়া
তিনি আনন্দকারিদের সহিত আনন্দ ও রোদনকারিদের
সহিত রোদন করিতেন। গোলড়স্মিথ সাহেব এক জন

সদ্ধর্মোপদেশকের বিষয় কল্পনা করত যে কবিতা রচনা
করিয়াছিলেন, তাহা পাদরি নিউটনের চরিত্রকে যথার্থ
রূপে প্রকাশ করে।

যথা ;

ফুসলাইতে অজ্ঞ তিনি স্বার্থচেষ্ট ভিন্ন,
উপদেশ সদা করেন পক্ষপাত হীন।

গুরুতর কমু করণ তঁার অভিপ্রায়,
পরের উন্নতি দেখি মনে তুষ্টি হয়।
দুঃখি লোকের সাহায্য করণে চেষ্টিত,
তৎকৃত দোষ সুকৃতি তুল্য প্রতিষ্ঠিত।
প্রার্থনাদি স্বীয় কর্মে সদা উপস্থিত,
সজল নয়নে চাহেন সকলের হিত।

যাদৃশ উৎক্রোশ পক্ষী অাকাশ পথেতে,
নানা চেষ্টা করে নিজ ছানা উড়াইতে ।

শ্রোতৃদের উদ্যোগ তিনি করিয়া তেমন,

স্বর্গ পথে লওয়ানার্থে অগ্রগামী হন।
অনেকেই তঁাহার সহিত আলাপ করিতে আসাতে নিউ
টন বারম্বার অাপন কম্মেতে ব্যাঘাত দেথিয়াও বিরক্ত

হইতেন না, বরঞ্চ তদ্বিষয়ে বলিতেন, “ আমি পৃথিবীতে
সুখ ও দুঃখ এই দুই রাশি দেখিতেছি , যদি দুঃখের

রাশি কিঞ্চিৎ কমাইয়া সুখের রাশির বৃদ্ধি করিতে পারি,

তবে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। যথা , আমি বাটী যাও
নকালে কোন বালককে পথের মধ্যে পয়সা হারাইয়াছি

নিউটন

আলাপেঙ্গু লোকদের প্রতি অবিরক্ত ।

১৪৩

বলিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিলে যদি তাহাকে আর একটি

পয়সা দিয়া তাহার অশ্রুপাত মুছাইতে পারি, তবে বোধ
হয় এক প্রকার উত্তম কমু করিলাম , ইহা অপেক্ষা কোন

অতি বৃহৎ কর্ম করিতে ইচ্ছুক হই বটি, তথাপি ইহাও
অবহেলা করিব না। সুতরা” অামি অাপন দপ্তর থানায়
থাকিয়া যদি দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিতে পাই, তবে

মনে করি, ঈশ্বর আমাকে এক সৎবাদ দিতেছেন, তাহাতে
কি জানি, আমি কেবল ধৈর্য্য করিতে শিক্ষা পাইব, কিম্বা
অন্য কোন শিক্ষা পাইব , সে যাহা হউক, ঈশ্বর তাহা
পাঠাইয়াছেন বলিয়া তাহাতে অবশ্য আমাকে মনো
যোগ করিতে হয়।”

পাদরি নিউটন প্রতি বৎসর দুই এক মাস বায়ু সেবনার্থে

পল্লীগ্রামে যাইয়া কোন বন্ধু লোকের গৃহে থাকিতেন।
যাওনের অগ্রে তিনি আপন মণ্ডলীস্থ লোকদিগের নিকটে
প্রেম পূর্ব্বক বিদায় লইতেন। তত্তৎ কালে তিনি এইরূপ

কথা বলিতেন, “ কি জানি, কোন ঘটনাস্বারা বিল্লু পাইয়া
অামি তোমাদের নিকটে অার ফিরিয়া আসিতে পারিব

না।” তিনি ছোট বড় সকল কর্মুেই ঈশ্বরের হস্ত দেখি
তেন, এবণ\ গুপ্ত কিম্বা প্রকাশ্য তাবৎ বিষয়েতেই হনোকের
মতন ঈশ্বরের সহিত যাতায়াত করিতেন। তিনি ভজনালয়ে।

যাওনকালে এই কথা বলিতেন, “ মনুষ্যের গতি তাহার
বশে নয় , অাপনার পাদ বিক্ষেপ স্থির করা গমনকারি
মনুষ্যের সাধ্য নয় । অামার ভজনালয়ে যাইবার কতক

পথ অাছে, কিন্তু এক পথ ছাড়িয়া অন্য পথ দিয়া গেলে,
কি জানি তাহাতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ফলদায়ক কোন
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ইলাইসা কনিঙ্গামের মৃত্।

ঘটনা হইতে পারে । দেখ,জাহাজে থাকন সময়ে এক জন
অামার শয্যার দড়ি কাটিয়াছিল , সেই ব্যক্তি যদি কিঞ্চিৎ

বিলম্ব করিয়া তাহা কাটিত, তবে অামি এই স্থানে থাকি
তাম না। পরে এক জাহাজ অাফ্রিক দেশস্থ তীরের নিকট

দিয়া যাইতেছিল, এমত সময়ে এক ব্যক্তি সমুদ্র কিনারায়

হঠাৎ অগ্নি জ্বালাইয়া ধূয়া করিল, তাহা দেখিয়া জাহাজস্থ
লোকেরা অাসিয়া আমাকে স্বদেশে লইয়া গেল। *

ইলাইস কনিঙ্গাম নাম্নী নিউটন সাহেবের এক কুটুম্ব
শিশুকালাবধি তঁাহার বাটীতে পালিত হইয়াছিল। সেই

কন্যা ধাম্মিকা ও অতি উত্তম চরিত্র প্রযুক্ত নিউটন ও তঁা
হার স্ত্রীর বড় প্রিয়া ছিল।

দৈবাৎ তাহার পীড়া হইলে

তঁাহারা অতিশয় চিন্তিত হইয়া তাহার নানা চিকিৎসাদি

করাইলেন , কিন্তু লণ্ডন নগরে অাইসনের কিঞ্চিৎ কাল
পরে সে চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ১৭৮৫ সালের অক্

টোবর মাসে লোকান্তরগত হইল। এই কন্যার মৃতু্যতে।
পাদরি নিউটন মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া কিছু কাল পরে

তাহার চরিত্র লিখিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিলেন।

যেমন বৃষ্টির পরে পূনর্ব্বার মেঘ হয়, তেমনি নিউ

টনের দুঃখের উপরে দুঃখ ঘটিল , অর্থাৎ তাহার কুটুম্ব।
পরলোক প্রাপ্তা হওনের পরে তঁাহার প্রিয়া ভার্য্যারও
পীড়া হইল।

· নিউটন সাহেব বৃদ্ধাবস্থাতেও আপন স্ত্রীতে অতিশয়
প্রেমাসক্ত হইতেন,এই প্রযুক্ত তঁাহার পীড়া দেখিয়া কেমন?

শোক পাইয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তঁাহার মুতু্যর
কিছুকাল পরে তিনি তত্ত্বত্তান্ত এইরূপ লিখেন । . . . »

নিউটনের স্ত্রীর শেষ পীড়ার বৃত্তান্ত।

১৪৫

“ আমার স্ত্রী স্বভাবতঃ সুস্থ শরীরবিশিষ্ট ও জন্মকালা
বধি হর্ষমন ছিলেন। কিন্তু ১৭৫৪ সালে যখন আমি হঠাৎ
অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন অবধি তিনি ভয়েতে

নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত হইতে লাগিলেন,তাহাতে কথন ২
দৌর্বল্য প্রযুক্ত ছয় মাস পর্য্যন্ত শয্যাহইতে উঠিতে পারি

তেন না। তিনি যে চল্লিশ বৎসর আমার নিকটে ছিলেন,
তন্মধ্যে বোধ হয়, প্রায় দশ বৎসর এরূপ ক্লেশে যাপন
করিয়াছিলেন ।

“লিবরপুলহইতে আমাদের প্রস্থান করণের অগ্রে তা
হার এক স্তনে আঘাত লাগিয়াছিল , কিন্তু অনেক দিন

পর্য্যন্ত তঁাহার বড় বেদনা বোধ হইত না, তাহাতে পাছে
অামি মনে ক্লেশ পাই, এই ভয়ে তিনি আমাকে তদ্বিষয়ে

কিছু বলিতেন না । পরে ১৭৮৮ সালের অকৃটোবর মাসে

সেই স্থানে এক কর্রট ক্ষত হওয়াতে আমি যখন গৃহে
ছিলাম না, তখন তিনি গোপনে এক জন ডাক্তরকে ডা
কাইয়া তাহা কাটাইতে চাহিলেন , কিন্তু ডাক্তর সাহেব

কহিলেন, অনেক দিন এই কঙ্কট ক্ষত হইয়াছে, এক্ষণে
তাহা কাটিলে প্রাণের হানি হইতে পারে। অতএব তাহা
অস্ত্র না করিয়া কেবল যাহাতে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম

হয়, এমত ঔষধ খাইতে পরামর্শ দিলেন।
“ পর দিনে আমার স্ত্রী এই সকল বিষয় আমাকে জানা

ইলেন। এই কথা শুনিয়া আমি মনেতে কী পর্য্যন্ত দুঃখ
পাইলাম, তাহা বলিতে পারি না । তৎক্ষণাৎ আমার বোধ

হইল ; প্রভু অপেক্ষা ইহাকে অধিক প্রেম করণরূপ দো
ষের শাস্তি অামাকে এখন ভোগ করিতে হইবে ।
©
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এই দুঃখ সহ্য করণের নিমিত্তে প্রার্থনা করাতে প্রভু
অামাকে শক্তি দিলেন, নতুবা আমি অবশ হইয়া ফাদে
পতিত ষাড়ের ন্যায় ছটফট করিতাম।

“ইহার অল্প দিন পরে প্রভুর ইচ্ছা মতে আমাদের এক
পোষ্যপুত্রীর ভারি জ্বর হওয়াতে সে প্রায় মৃতবৎ হইল,
তাহাতে আমরা দুই এক বার মনে করিলাম, উহার প্রাণ
বিয়োগ হইয়াছে। সেই পীড়া সমস্ত শীতকাল থাকিল , কিন্তু

ঈশ্বর দয়াপূর্ব্বক তাহাকে সুস্থ করিয়া আমার বৃদ্ধাবস্থায়
সাহায্য করণের জন্যে এখন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন।

“ অামার স্ত্রী যেন সুস্থির থাকেন, ডাক্তরের এমন ইচ্ছা
ছিল , কিন্তু উক্ত কন্যার পীড়াপ্রযুক্ত তিনি অতিশয় ব্যা
কুল হওয়াতে সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। এই হেতু

তিনি কন্যার তত্ত্বাবধারণে এবং তদ্বিষয়ের ভাবনা
প্রযুক্ত কথন ২ বড় শ্রান্ত হইতেন , ফলতঃ আমি যেমন
ঐ কন্যাকে ভাল বাসিতাম, তেমনি তিনিও তাহাকে অতি
শয় ভাল বাসিতেন। বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, এই রূপ
পরিশ্রম ও জাগরণ প্রযুক্ত আমার স্ত্রীর ব্যামোহের

বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি এমনি বেদনাকুলা হইয়াছিলেন, যে
এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পা
রিতেন না । অাঃ, অামার মন! সেই সময়ে তুমি কত
দুঃখ পাইয়াছিল।

“ এপ্রিল মাসে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়া দয়া পূর্ব্বক

সুস্থ করণার্থক উপায়েতে আশীর্ব্বাদ দিলে আমার স্ত্রীর
বেদনা নিবৃত্ত হইতে লাগিল। সেই অবধি ২০ মাস (অর্থাৎ
তঁাহার মৃতু্যু কাল) পর্য্যন্ত তিনি এক প্রকার সুস্থির।
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ছিলেন। তঁাহার বেদনা যে সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়াছিল,
এমত নয়, তথাপি ঈশ্বর তঁাহার ও আমার প্রতি যে অনুগ্রহ

করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে তঁাহার ধন্যবাদ করিতেছি।

“গ্রীষ্মকাল গত হইলে তিনি সৌথীমটন নগরে যাইতে
শক্তি পাইলেন , সেই স্থানে থাকিয়া অনেক উপশম

হইলে বাটীতে ফিরিয়া আাইলেন। তাহার পরে প্রথম
সপ্তাহে তিনি দুই বার ভজনালয়ে গিয়াছিলেন ; অন

ন্তর গাড়ি চড়িয়া বায়ু সেবনার্থে বেড়াইতেন, কিন্তু অার
কোন স্থানে যাইতে পারিতেন না। তথাচ তিনি হর্ষযুক্ত
ও সুস্থিরমনা হইয়া রাত্রিতে সুস্থ লোকের ন্যায় নিদ্রা
যাইতেন, এবণ\ সাক্ষাৎকারি লোকদের সহিত স্বচ্ছন্দে
কথোপকথন করিতেন।

“ কিছুকাল পরে তঁাহার খাদ্যের প্রতি অরুচি হওয়াতে
তিনি ক্রমে ২ অাহার ত্যাগ করিলেন , তাহাতে বোধ হয়

ঐ ব্যামোহদ্বারা নয়, বরঞ্চ আহার করিতে না পা

রিয়া অতি দৌর্বল্য প্রযুক্ত মরিলেন। প্রথমে গো ভেড়ী

ইত্যাদির মা-সেতে তৎপরে হাস মুর্গিতে তাহার অরুচি
জন্মিল; শেষে তিনি কেবল ক্ষুদ্র পক্ষির মাণস অাহার

করিতেন, তৎপ্রযুক্ত বন্ধুগণ তাহা কিনিয়া পাঠাইয়া দি
তেন, কিন্তু ঐ পক্ষির অধিক অামদানী হইলে তাহা

: তেও তঁাহার ঘৃণা জন্মিল।
“ দরিদ্রতা প্রযুক্ত যাহাদের অরুচিরূপ পীড়ার বৃদ্ধি হয়,
তাহাদিগের প্রতি দয়া করিতে আমি এই দুঃখের সময়ে

শিথিয়াছি। যে ২ উপায়দ্বারা আমার স্ত্রী কিঞ্চিৎ তৃপ্ত।
হইতে পারিতেন, সেই সকল পাইবার কিছু বাধা ছিল
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না ; এবণ অামাদের সঙ্গে কএক জন বিশ্বাসি ও প্রেমি
দাস দাসীরা সাধ্যানুসারে দিবারাত্রি সেবা করিতে প্রস্তুত

ছিল , তথাপি আমাদের দুঃখ অল্প ছিল না । হায় ২!
যাহারা এইঝপ পীড়া প্রযুক্ত ক্রমে ২ শুকিয়া যায়, তা
হাদের প্রতি যদি কেহ কোন উপকার কি দয়া বা

তত্ত্বাবধারণ না করে, তবে তাহাদের কী পর্য্যন্ত দুঃখ হয়?

ইহা বিবেচনা করিয়া আমার মন সুস্থির হইলে দেখি
লাম, আমাদের বচসা করিবার হেতু নাই, বরণ ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করণের অনেক কারণ আছে।

“ পীড়া প্রযুক্ত এক বৎসর পর্যন্ত আমার স্ত্রীকে সর্বদা
শুইয়া থাকিতে হইত ; সেই সময়ে তিনি হর্ষমন হইয়া

অতিধীরতা পূর্ব্বক সকলের সহিত সদালাপ করিতেন।

যখন আমরা তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া মনের দুঃখ প্রযুক্ত
প্রায় ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতাম না, তখনও তঁাহার
হৃষ্ট বাক্য শুনিয়া আমাদিগকে হাস্য করিতে হইত।

ধম্মপুস্তক পাঠ করণার্থে তঁাহার নিরূপিত সময় উপস্থিত
হইলে তিনি অতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পড়িয়া
ধ্যান করিতেন, তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ে কথন মন

দিতেন না। তঁাহার ধর্ম পুস্তক এখন পর্য্যন্ত অামার
সঙ্গে অাছে, আর অধিক মূল্য পাইলেও আমি তাহা
কাহাকে দিব না ; কারণ তিনি সেই গ্রন্থে প্রথমাবধি শেষ

পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বিশেষ ফলদায়ক মূলবচন স্বহস্তে
পেনসিলদ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যদবধি

তিনি পাঠ করিতে পারিতেন, ততক্ষণ তাহা তাহার ভক্ষ্য
এব^ ঔষধস্বরূপ ছিল। তিনি আরও ডাক্তর ওয়াটস রচিত
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কোন ২ গীত এবণ\ যে ২ গীত আমি অলনীতে থাকিয়া ছা

পণ করিয়াছিলাম, তাহাও মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া
অনেক ২ স্থানে চিহ্ন দিয়াছিলেন।
“ অকৃটোবর মাসে কতক দিন পর্য্যন্ত শারীরিক দুর্বলতা

প্রযুক্ত শয়তান আমার স্ত্রীর ধৈর্য্য এবং সান্ত্বনা নাশ
করিতে অনুমতি পাইলে তাহার মনে অতিশয় গোলমাল

উপস্থিত হইতে লাগিল। ধর্মশাস্ত্রেতে যে তাহার নিজ
পরিত্রাণের উপায় আছে, তাহাতে ক্রমে ২ দ্বিধা হইল ;
তাহা কেবল নয়, কিন্তু সেই শাস্ত্র যে সত্য, ইহাতেও তিনি
সন্দেহ করিলেন। এবণ\ যেমন ধম্মপুস্তকের সত্যতাতে তঁা
হার সংশয় জন্মিল, সেইরূপ সত্য পদার্থ কোথাও নাই,
এই ভাব তাহার মনের মধ্যে উদয় হইল। তাহা হইলে
তিনি মরণের বিষয়ে ভয় করিতে লাগিলেন, এবণ\ যদ্যপি
আমরা প্রতিদিন ও প্রতিঘণ্টায় তঁাহার পরলোক প্রাপ্তির
অপেক্ষা করিতেছিলাম, তথাপি তদ্বিষয়ে তিনি কোন
কথা সহিতে পারিতেন না । আমার সকল পরীক্ষার মধ্যে
এই ভারি পরীক্ষণ এবণ\ প্রায় সহের অতিরিক্ত ছিল।

“পরে আমি দেখিলাম, যে আমার প্রতি তাহার মনের

ভাব ক্রমে ২ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি আমাকে স্নেহ
হীন কথা কথন বলিতে পারিতেন না, তৎকালে আমার

প্রতি কিছু মাত্র প্রেম দর্শাইলেন না, তথাপি ইহাদ্বারাই
অামি কিঞ্চিৎ প্রবোধ পাইয়াছিলাম। পাঠক মহাশয়েরা

ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত না হউন, কারণ তিনি প্রভুর বাক্য
দ্বারা সান্ত্বনা না পাইয়া যদি আমার কথা শুনিয়া কিম্বা

অামাকে দেথিয়া পাইতেন, তবে তাহাতে আমার গুরুতর
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দুঃখ হইত। সুতরা… যাহার সহিত অামি চল্লিশ বৎসর

পর্য্যন্ত প্রেমেতে বাস করিয়া তাহার প্রীতির ভূরি ২
প্রমাণ পাইয়াছিলাম, তাহা ক্ষণেক কাল অপ্রকাশ হও

য়াতে আমার মন কিছু অস্থির হইল না ; কেননা আমি
বোধ করিলাম, “ এইক্ষণে তাহার দেহ দুব্বল ও মন
পরীক্ষিত হইতেছে।”

তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত

এই রূপ দুরবস্থায় থাকিয়া তৎপরে শান্তি প্রাপ্ত হইলেন।

তথন তিনি আমার প্রতি পূর্বের ন্যায় প্রেম প্রকাশ করি
তে লাগিলেন, এবং নিকটবর্ত্তি পরলোক গমনের কথা
স্বচ্ছন্দে কহিয়া অাপনার কবর দেওন আর অন্য ২ বি

ষয়ে মনের ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু পরকালের বিষয়ে
তঁাহার কী প্রকার বোধ ও ভরসা, তাহা পূর্ব্বে যেমন স্লষ্ট
রূপে বলিতেন, তেমনি অার বলিতে শক্তি পাইলেন না ;

ফলতঃ তাহার নিদানকাল উপস্থিত হইলে তিনি তাহ।
বলিতে ইচ্ছা করিয়াও কথা কহিতে পারিলেন না।
“এস্থলে অারও এক কঠিন পরীক্ষা আমাকে প্রকাশ
করিতে হয়। যখন তঁাহাকে কৌচহইতে উঠিয়া শয়না

গারে যাইতে হইত, তখন তিনি অামাকে সান্ত্বনা দিবার
জন্যে আপনি চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ক্রমেং

তঁাহার পৃষ্ঠের হাড়ে অধিক বেদনা হওয়াতে অাপনি অার

লড়িতে পারিতেন না, এবং তাহাকে লড়ানও বড় কঠিন
হইত । তঁাহাকে শয্যার এক পার্শ্বহইতে অন্য পার্শ্বে
ফিরাইবার নিমিত্তে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় পাচ জন
লোককে যত্ন করিতে হইত, এব^ কথনং তাহাতেও না
পারিলে তঁাহাকে এক স্থানে সাত দিন পর্য্যন্ত থাকিতে

বিবি নিউটনের শেষ পীড়া ।
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হইত। আমাকে শিক্ষা দিবার জন্যে এই সকল দুঃখের

আবশ্যকতা ছিল , ইহাদ্বারা প্রভু আমাকে স্নষ্টরূপে বলি
তেন, “ এখন তোমার ঈশ্বরকে দেখ! তুমি যাহাকে অাম।
অপেক্ষা অধিক প্রেম করিতা, এইক্ষণে তাহার কীরূপ
অবস্থা, ইহা বিবেচনা কর।” কিন্তু এই দুঃখের সময়েও

প্রভূ তঁাহাকে ধীরতা দিতেন, তাহাতে আমি প্রবোধ পাই
তাম। “তুমি অধিক দুঃখ পাইতেছ,” অামি তঁাহাকে এই
কথা বলিলে তিনি উত্তর দিতেন, “ আমি দুঃখ পাইতেছি

বটে, কিন্তু অধিক দুঃখ নয়।” শেষে যখন তাহার সমস্ত
শরীর অবশ হইলে তিনি আর ফিরাইতে পারিতেন না,

তখন কেবল হস্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ প্রযুক্ত ঈশ্বরের
ধন্যবাদ করিতেন।

“তিনি সাৎসারিক বিষয়ে আর মনোযোগ করিতেন না,

কেবল থর্ণটন সাহেবের মৃত্যুর কথা কিছু ২ বলিতেন।
ফলতঃ তিনি যেমন সেই সাহেবকে মান্য করিতেন, সেই
রূপ পৃথিবীতে আর কাহাকেও করিতেন না , অার যেমন

তঁাহার আচার ব্যবহার জানিতেন, তেমনি অার কেহ
জানিত না ; এবণ অামরা উভয়ই যেমন তঁাহার বাধ্য

ছিলাম, তেমনি অার কাহারও হই নাই। তিনি থর্ণটন
সাহেবের পীড়ার বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু

তঁাহার মরণের কি বঁাচনের লক্ষণ আছে, ইহা ভয় প্রযুক্ত
কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন না। পরন্তু সে সাহে
বের পরলোক প্রাপ্তির পর অামি তঁাহাকে কবর দিতে

আহূত হইয়াছিলাম, তাহাতে সেই কর্মে পাঁচ ঘণ্টা বিলম্ব
হইবে, ইহা জানিয়া তাহার কারণ আমার স্ত্রীকে বলিয়া
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বিবি নিউটনের শেষ পীড়া।

বিদায় লইতে হইল। পরে অামি তঁাহার নিকটে বিদায়
লইয়া কহিলাম,” কি জানি ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে
অার দেখিতে পাইব না।” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,
“ সে যাহা হউক, অাপনকার সেখানে যাওয়া উচিত।”

আমাকে দত্ত থর্ণটন সাহেবের মৃতু্য স্মারক অঙ্গুরী আমি
অাপন ভার্য্যার হাতে দিলে তিনি তাহা প্রথমে আপন

ওষ্ঠাধরে রাখিলেন, পরে চক্ষুর নিকটে দিয়া অশ্রুজলে
ভিজাইলেন। থণটন সাহেবের মৃতু্য পরে আমার স্ত্রী কেবল
এক মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলেন।

“ তঁাহার মস্তকের দুর্বলতা প্রযুক্ত তিনি কথা কহি
তে না পারাতে আমি নিকটে বসিয়া কেবল তঁাহার প্রতি

দৃষ্টি করিয়া থাকিতাম। তিনি শয়নাগারে লোকদের
গমনাগমনের কিম্বা কথনের শব্দ কিছুই সহ্য করিতে
পারিতেন না । ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে রবিবারে
যখন অামি দপ্তর থানায় বসিয়া ভজনালয়ে প্রার্থনা করি

বার নিমিত্তে প্রস্তুত হইতেছিলাম, এমন সময়ে তিনি হঠাৎ

অামাকে ডাকিলেন, তাহাতে আমি নিকটে গিয়া তাহার
আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া চিরকালের মত তঁাহাহইতে
বিদায় লইলাম। তখন তিনি আমার হস্তে আপন হস্ত

দিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে একটি প্রিয় বাক্য বলিলেন, পরে
আমি তাহার শয্যার নিকট হাটু গাড়িয়া প্রার্থনা করি
লাম , তাহাতে আমাদের দুই জনেরই অশ্রুপাত হইল,

ফলতঃ তঁাহার ন্যায় অামিও দুঃখ প্রযুক্ত কথা কহিতে

পারিলাম না। তৎপরে আমি শীঘু ফিরিয়া তাহাকে
জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার মনে সান্ত্বনা আছে, কি

বিবি নিউটনের মৃত্।
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না ? তাহা তুমি হস্ত তুলিয়া সঙ্কেতর্ারা আমাকে বল।”
তাহাতে তিনি হস্ত তুলিয়া দুই তিন বার লাড়াইলেন।
“সেই দিন সন্ধ্যাকালে তাহার কথন ও দর্শন এবণ\ শ্রবণ

শক্তি সর্বতোভাবে লুপ্ত হইল। সেই সময়াবধি বুধবারের
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তঁাহার বেদনা আছে কি না, তাহা

কিছুই জানা গেল না ; কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাস ব্যতিরেকে
তাহার জীবৎ থাকনের আর কোন চিহ্ন ছিল না। তখন
তঁাহার নিশ্বাস ত্যাগ করণে বড় শব্দ হইতে লাগিল, সেই
শব্দ ক্রমে ২ এমত বাড়িল যে তাবৎ ঘর হইতে তাহা শুন।
গেল। এই রূপে তিনি কিঞ্চিৎও না লড়িয়া প্রাণত্যাগ

করিলেন। তঁাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমি বাতী লইয়া
তিন ঘণ্টা র্তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়াছিলাম। তিনি
১৭১০ সালে ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে রাত্রি দশ

ঘণ্টার কিঞ্চিৎ অগ্রে পরলোক পুাপ্ত হইলেন।
“আমার স্ত্রী পূর্বে যে রূপ আমাকে বারম্বার বলিয়া
ছিলেন, সেই রূপ তঁাহার মৃতু্য হইবামাত্র অামি তঁাহার

অঙ্গুলৗহইতে অঙ্গুরী খুলিয়া আপন অঙ্গুলীতে দিলাম।
অনন্তর দাস দাসীদিগকে লইয়া হাটু গাড়িয়া প্রভু যে
তঁাহাকে মুক্ত করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাহার ধন্যবাদ
করিলাম ।

“আঃ! মৃতু্যর পর তঁাহার কেমন আশ্চর্য্য গতিও বিভিন্ন
অবস্থা হইয়া থাকিবে। তখন তিনি একেবারে পাপ ও

তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ ক্লেশহইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নিকট
বন্তি স্বর্গীয় দূতগণের সহিত মিলিত হইলেন।
“ তাহার মৃতু্যর দুই তিন মাস পরে আমি আপন কুঠরীর
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স্ত্রীবিয়োগে নিউটনের ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা।

মধ্যে ভূমণ করিতে২ অতি দুঃখিত ও ভাবিত হইয়া মনে ২

প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে “ ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত
বাক্য অবশ্য সত্য,” এ কথা আমার স্মরণে পড়িল। অতএব

আমার ইচ্ছা হইলে প্রভু নিশ্চয় আমার উপকার করিবেন,
ইহা জানিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, “ হে প্রভো!
আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার সাহায্য কর ।”
“ আমি ধর্মোপদেশক, এই নিমিত্তে অাপন স্ত্রীর শেষ
পীড়ার অারম্ভাবধি মনে করিতাম, অনেকে আমার প্রতি

নিরীক্ষণ করিতেছে। বিশেষতঃ সুসমাচার সমুদয় দুঃখের
প্রতিকারক বলিয়া আমি দুঃখিত লোকদিগকে সান্ত্বনা

দিতে চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে বলিতাম, থ্রীষ্টিয়ান
লোকেরা যদি ক্লেশ পাইয়া নিরাশ হয়, তবে তাহা

দের বিশ্বাসের ক্রুটি বলিতে হইবে। বরঞ্চ পরীক্ষার সময়
তাহাদের পক্ষে

সম্ভমজনক হয়, কারণ তৎকালে তাহার।

আপন ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তি ও মহিমা
প্রকাশ করিতে পারে । অতএব এই দুঃখের সময়ে আমি

যেন অস্থির ও নিরাশ না হইয়া আপন ব্যবহার দ্বারা

ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা প্রকাশ করিতে পারি, প্রতিদিন
এই প্রার্থনা করিতাম । ফলতঃ “তুমি বহু লোককে শিক্ষা
দিয়াছ, ও দুব্বল হস্তকে সবল করিয়াছ, ও পতিত লোক

তোমার বাক্যদ্বারা উত্থাপিত হইয়াছে,ও তুমি দুর্ব্বল হাটু
সবল করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে দুঃখ তোমার নিকটবর্ত্তী
হইলে তুমি কি ক্লান্ত হইল? ও তোমাকে স্নশ করিলে কি

ব্যাকুল হইলা?” আয়ুর ৪।৩—৫। এই কথা স্মরণ করিয়া
পাছে আমারও তদ্রুপ ঘটে, এই জন্যে আমি নিয়ত

নিউটনের ধৈর্য্য ও মনঃশান্তি।
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প্রার্থনা করিলে প্রভু আমার মনোবাঞ্ছা শুনিয়া আমাকে
শক্তি দিলেন। বিশেষতঃ প্রভুর সাহায্যার্থে যে সময়া
বধি অামি এই প্রার্থনা করিলাম, সেই সময়াবধি তাহার
উপর ভরসা রাখিতে পারিলাম।

তাহাতে এ সমস্ত

দুঃখের সময়ে আপন নিরূপিত কমু এইরূপে নির্বাহ

করিয়াছিলাম, যে কোন অজানিত লোক আমার মুখাকৃতি
কিম্বা কথাদ্বারা অামার মনের দুঃখ জানিতে পারিত

না। অামার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই বোধ
করিতেন যে ইনি এই দীর্ঘকালীন ক্লেশ ও প্রিয় ভার্য্যার
মৃতু্য সহ্য করিতে পারিবেন না , কিন্তু তাহা আমাকে
লোকদিগের উপদেশ দেওন কমুে বাধা দিতে পারিত

না। যে দিনে আমার স্ত্রী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, সেই
দিনেই অামি ভজনালয়ে গিয়া প্রচার করিলাম ।

“ প্রভু যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা অন্য
লোকে যেন দেখে, ইহা আমার বড় ইচ্ছা ছিল , এই জন্যে
রীত্যনুসারে অনেকের ন্যায় শোক করণার্থে একাকী থা

কিতাম না। তঁাহার মৃতু্যর পরদিনে আমি কোন ধাম্মিক

বন্ধু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেলাম।
তঁাহার শব গৃহে থাকন সময়ে আমি তিনবার ভজনালয়ে

প্রচার করিলাম। ধম্মোপদেশক কএক জন বন্ধু সাহায্য
করণাভিপ্রায়ে আমার কর্ম করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু

প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি
দেওয়াতে অামি তঁাহাদের সাহায্যে অনিচ্ছুক হইয়া পূর্ব্বের
ন্যায় আপন স্থানে দাড়াইয়া প্রার্থনাদি করিলাম। অামার
ভার্য্যাকে কবর দেওন সময়ে যে নিরুপিত উপদেশ তাহ।

১৫৬

স্ত্রীর মৃত্যু বিষয়ক নিউটনের মনের ভাব ৷

অামি অাপনি দিলাম , তৎকালে আমার মনে শোক উপ

স্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহ তাহা জানিতে পারিল
না। আমার প্রতি প্রভুর এই রূপ অনুগ্রহ দেখিয়া অনেকে
সান্ত্বনা পাইয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।
“ আমি যে এই সময়ে কোন দৈববাণীদ্বারা সান্ত্বন।

যুক্ত হইলাম, তাহা নয়, কিন্তু ধর্মগ্রন্থের বিশেষ ২ বচনের
সত্যতার প্রমাণ অাপন অন্তঃকরণে পাইলাম ।

অামি

পাপী, অতএব ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কচকচি করিবার আমার
কোন ক্ষমতা ছিল না, এবং বিশ্বাসী প্রযুক্ত তাই করি

বার আমার কিছুই হেতু ছিল না, ইহা আমি অনেক
দিনাবধি জানিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপন মনে তাহার
নিশ্চয় প্রমাণ পাইলাম। এইরূপ আমি মনে করিলাম;
অামি অাপন স্ত্রীকে ঈশ্বরের নিকটহইতে ঋণস্বরূপ পাই

য়াছিলাম, অতএব তাহার ইচ্ছানুসারে তঁাহাকে পুনরায়
লইতে তাহার অধিকার অাছে । তিনি তাহাকে দেও

নের এক দিন পরেই আমার নিকটহইতে লইলে লইতে
পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অনেক দিন অামার

নিকটে রাখিয়াছিলেন ; অতএব কচকচি করণাপেক্ষ কৃত
জ্ঞতা স্বীকার করা আমার নিতান্তই কত্তব্য। অারও ঈশ্বর

অসীম অনুগ্রহ এবণ জ্ঞানপূর্ব্বক অাপন অভিপ্রায় সিদ্ধ
করেন, আমি তাহা কোন ক্রমে অন্যরূপ করিতে পারিলে

কেবল সেই অভিপ্রায়ের নাশ হয়। অার অামি সৃষ্ট বস্তু
ও ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র, আমার ইচ্ছার ফল কী হইবে, ইহা না
জানিয়া আপনার নিমিত্তে কোন বিষয় ভালরূপে মনো

নীত করিতে পারি না , প্রভু আমার নিমিত্তে মনোনীত

স্ত্রীবিয়োগে নিউটনের মনের ভাব ৷

১৫ ৭

করিয়া আপন ইচ্ছানুসারে আমার বিষয় সাধিলেন, এমন
বোধ করা আমার সুখজনক হয়। পাঠকদেরও যেন এমত

জ্ঞান জন্মে, তন্নিমিত্তে এই সকল বিশেষরূপে লিথিলাম।
“যথন আমার স্ত্রী মরিলেন, তখন তাহার সহিত আমার
সা^সারিক অভিলাষ সকলও মরিল, অার ভরসা হয়,

তাহা পুনরায় সজীব হইবে না। আমি প্রভুর শিষ্য, এবণ
প্রভূর কম্মের ভার আমার হস্তে অর্পিত অাছে, এই নি
মিত্তে জীবিত থাকতে ইচ্ছা করি, নতুবা আমার মরণ
ভাল | স^সার যদি আমার ভার্য্যাকে ফিরাইয়া দিতে

না পারে, তবে সে আমার নিমিত্তে আর কিছু করিতে

পারিবে না। তাহার মৃত্যু হওয়াতে আমি এমন ক্ষতি

বোধ করিলাম, যে তাহা শোধন করিতে ব্যাঙ্ক অব ই…
লণ্ডও অপারক। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা হইবা মাত্র আমার
সান্তুনা হইল। যাহারা ঈশ্বরকে জানে এবণ\ তঁাহার

উপর ভরসা রাখে, তাহারা যেন সাহসিক হয়, কারণ
আাবশ্যক মতে তিনি তাহাদিগকে দুঃখের সময়ে ধৈর্য্য
করিতে শক্তি দিবেন , এবণ\ যদি তাহাদের পরীক্ষার

বৃদ্ধি হয়, তবে ধৈর্য্য করণের শক্তিও বৃদ্ধি করিতে পা
রিবেন। ফলতঃ তিনি যাহা ২ করিতে পারেন, তাহা সকল
করিতেও অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে শক্তিদ্বারা দিবারাত্রি

হইতেছে, এবণ সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি স্ব ২ পথে গমনাগমন
করে, সেই শক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সেবকগণ অগ্নি ও জলের
মধ্য দিয়া অানীত হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত রক্ষিত হইবে।
যে শয্যার উপর আমার স্ত্রী শয়ন করিয়া অনেক দিনাবধি

দুঃখ ভোগ করিতেন, সেই শয্যার উপরে এখন আমি শয়ন
P
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নিউটনের বিশ্বাসজাত ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা।

করি, এবণ জাগ্রৎ থাকন সময়ে প্রতি দণ্ডেই তঁাহাকে স্মরণ

করিয়া থাকি , তথাপি আমি প্রভুর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়াতে
দিবসে প্রবোধহীন এবণ\ এক রাত্রিতে নিদ্রাচু্যত হই না।
অামি অাপন দক্ষিণ হস্ত হারাইয়াছি, তাহাতে নিয়তই

আমার ক্ষতি বোধ হইতেছে, তথাপি প্রভুর সাহায্য পা
ইয়া স্বচ্ছন্দে স্বীয় কর্ম চালাইতেছি। অনন্তকাল পর্য্যন্ত

প্রভুর সম্ভ্রম ও প্রশংসা এবণ গৌরব হউক! আমেন।”

নিউটন সাহেব আপনার ভার্য্যার স্মরণার্থক বক্তৃতা
করিলে পর ভজনালয়স্থ লোকেরা তঁাহার রচিত একটী
গীত গান করিল ।

নিউটন কিছু কাল পরে কোন বন্ধুগণকে এই রূপ কহি.
লেন ; “ আমার স্ত্রীর পীড়া যথন আতি ভাবনাজনক ছিল

না, তখন অামি মিসর দেশস্থ নদীর জল রক্ত হওনের
বিষয় প্রচার করিয়া বলিলাম , তত্রস্থ লোকেরা যে নদীকে

দেবতা জ্ঞান করিত, সেই নদীকে প্রভু এইরূপে তাহা
দের ঘৃণাজনক করিলেন। তৎকালে মনে ভয় হইল পাছে
আমার প্রতি তদ্রুপ ঘটে।”

যখন তাহার ভার্য্যার অাসন্নকাল প্রায় উপস্থিত হই

য়াছিল, তখন তিনি দায়ূদের ন্যায় রোদন ও প্রার্থনা

করিলেন। তঁাহার মৃত্যুর পর তিনি আরবার দায়ূদের ন্যায়
উঠিয়া ভজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলে তাহার

বন্ধুগণ তাহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন।
-

হান্না মোরের প্রতি নিউটনের পত্র।

১৫ ৯

৭ ' অধ্যায়।

বিবি নিউটনের মরণ অবধি নিউটন সাহেবের

মৃতু্যুকাল পর্যন্ত।
ই^ ১৭৯•—১৮ • ৭ ।

নিউটন সাহেব ৪০ বৎসর অবধি অাপন স্ত্রীর সহিত
পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন , তাহার মৃতু্যর
পরে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত তঁাহাকে একাকী জীবনরূপ পথে
গমন করিতে হইল ।

অন্য সকল দুঃখ অপেক্ষা এ দুঃখ নিউটনের পক্ষে বড়

ভারী বোধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি মনেতে ধর্মাত্মাজাত
সান্ত্বনা পাইয়া স্বীয় কর্মে কথন

ত্রুটি করিতেন না, ইহ।

পূর্ব্ব লিথিত বৃত্তান্তদ্বারা পাঠকগণেরা জ্ঞাত হইবেন।

হান্না মোর নাম্নী তাহার এক জন বন্ধুর নিকটে তিনি
পত্রদ্বারা আপনার স্ত্রীর বিষয় লিখেন ।

যথা ;

“আমি আপনার বন্ধু সকলের নিকটে নিবেদন করি,
তোমরা আমার নিমিত্তে ঈশ্বরের স্থানে প্রার্থনা কর তাহ।
কেবল নয়, বরণ\ তাহার ধন্যবাদও কর । অামি প্রতি ।
↑

পত্রের আরম্ভে দায়ূদের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছুক হই,
“ তোমরা আমার সহিত পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর,
অাইস অামরা একত্র হইয়া তাহার নামের প্রশ`সা

করি।” আপনি জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন, স্ত্রীর প্রতি আ
মার কী পর্য্যন্ত স্নেহ ছিল। ফলতঃ আমার পরামন

নের পূর্ব্বে আমি তাহাকে ঈশ্বরবৎ জ্ঞান করিয়া প্রেম
ও অাদর করিতাম। সব্বদা সকল স্থানে তাহা ছাড়া
P 2
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হান্না মোরের প্রতি পত্র ।

আমার অন্য কোন চিন্তা ছিল না, বরণ যাহা ২ করি
তাম সে সকল তাহারই নিমিত্তে করিতাম ; এব^ তাহার
বিরহে কিছুতে সন্তোষ পাইতাম না । তৎকালে বোধ

করিতাম, তাহার সঙ্গ অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় অন্য কোন বস্তু
নাই , কিন্তু ক্রমে ২ আমার মনের একাধিপতি ও তৃপ্তি
কারি ঈশ্বর আমার মানসিক চক্ষু উন্মীলন করিয়া আপনার

পরম শ্রেষ্ঠতা দর্শাইলেন, তাহাতে আমার দেবতার গৌরব
পূব্বাপেক্ষা কিছু হাস হইল। সে যাহা হউক, ঈশ্বরদত্ত

আমার তাবৎ ঐহিক মঙ্গলের মধ্যে ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠরূপে
সর্ব্বদা মান্য করিতে হইবে। অামার জীবনের গুরুতর

ঘটনা সকলেতে তঁাহার বিশেষ সম্নক হইয়াছিল। অামার

সম্পূর্ণ চারি বৎসর বয়ঃক্রম না হইতেই জীবনরূপ পথের
সঙ্গী হওনার্থে তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
পরে আমাদের বিবাহ হওনের এত বাধা জন্মিয়াছিল,

যে তাহাতে বোধ হইল একমু কদাচ সিদ্ধ হইবে না;
তথাপি ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে তাহা সম্নন্ন হইল। আর
পরমেশ্বরের বিশেষ তত্ত্বাবধারণে যে প্রকার আমাদের

দুই জনের হস্ত বিবাহরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ
তঁাহার গুপ্ত অাশীর্ব্বাদদ্বারা উভয়ের অন্তঃকরণও একত্রী

কৃত ছিল ; তাহাতে পরম্নরের প্রেম পরম্নরের প্রতি
দিনে ২ বাড়িতে লাগিল। আমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রত্যহ

যে পাপ করিয়াছিলাম, তৎপ্রযুক্ত অামার স্ত্রীবিয়োগ
রূপ দণ্ড হইলে যথার্থ শাস্তি হইত বটে ; কিন্তু তাহা না
হইয়া ৪০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত আমার উপকা

রার্থে প্রভু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাও

হাস্না মোরের প্রতি পত্র ।

১৬১

কেবল নয়, বরঞ্চ অাপন বস্তু পুনর্গহণ কালে তিনি পরম
অনুগ্রহ পূর্বক আমার মনে এমন সম্ভাবের উদয় করাই
লেন, যে আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আপন স্ত্রীকে তাহার হস্তে
সমর্পণ করিলাম।

“ তাহার ব্যামোহ অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু সে
সকল সময়ে প্রভু আমার মনকে সুস্থির করিয়া রাখিতেন ;
তাহাতে দূরস্থ লোকেরা ভজনালয়ে আমার উপদেশ
শুনিয়া কিম্বা কোন সভাতে সাক্ষাৎ পাইয়া কথাদ্বারা

আমার বাটীর দুঃখ কিছুই বোধ করিতে পারিত না।
১৫ তারিখ সন্ধ্যার পরে আমি বাতী হস্তে লইয়া কতক
ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেও তাহার
প্রাণ বিয়োগের ঠিক সময় নিশ্চয় করিতে পারি নাই ।

কিন্তু উহার মরণ হইয়াছে, ইহা জানিবা মাত্র আমি

সঙ্গি লোকদের সহিত তাহার খাটের কাছে হাটু গাড়িয়া
একান্ত মনে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলাম। সেই
রাত্রিতে আমি রীত্যনুসারে নিদ্রাগত হইলাম : এবণ লো
কাচাররূপ দুষ্ট রাজার অনাজ্ঞাবহ হইয়া আমার স্ত্রীর

মৃত দেহ বাটীতে থাকিলেও উপদেশাদি করিতে ক্ষান্ত
হইলাম না। ২৩ তারিখে তাহার দেহ আমার নিজ কবরে
পোতা গেল ; এব^ গত রবিবার সন্ধ্যার পরে আমি

পুল্লিটে দাড়াইয়া হবকৃকৃকের ৩।১৭, ১৮ পদের কথা
লইয়া আপনি তৎমরণার্থক বক্তৃতা করিলাম।
“ এ সমস্ত বিষয়ে শক্তি প্রাপণের নিমিত্তে আমার পুনঃ ২

প্রার্থনা পরমেশ্বর শ্রবণ করিলেন। প্রত্যেক ধমূঘোষকের

বিশেষ ২ প্রচার করণের ধারা আছে; বোধ হয়, দুর্ভাগ্য
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লোকদিগকে সান্ত্বনা করিতে অামারই বিশেষ চেষ্টা ছিল।

আমি তাহাদিগের নিকট বহুমূল্য রত্ন সব্বরোগ বিয়োগ
কারি ধন্বন্তরি ও সর্ববিষয় সন্তোষদায়িস্বরূপ ধম্মপুস্তকের

উপাখ্যান বিজ্ঞাপন করিলাম, এবং যাহারা প্রভু যীশু
দ্বারা পাপের ক্ষমা পাইতে ও ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য হই
বার সদাশ্বাস পাইয়াছে, তাহারা অতি দুঃখী হইলেও তা
হাদের কোন রূপে অসন্তুষ্ট হওনের কারণ নাই ; ইহার

বোধ জন্মাইবার জন্যে আমি সব্বদা চেষ্টিত ছিলাম। এই
ক্ষণে আমার নিজ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হওয়াতে
আমি ইচ্ছুক হইলাম যেন অধৈর্য্যের বা হতাশ্বাসের

কোন চিহ্ন না দর্শাই, পাছে ধর্মের নিন্দ হয়। বিশেষতঃ,
অামি বিবেচনা করিলাম, যদ্যপি ঈদৃশ দুঃথকালীন এমত
ব্যবহার করি যদ্বারা আমার সুখ ও সান্তুনাকালীন প্রচা
রিত উপদেশ সাব্যস্থ হইলে শ্রোতাগণের শ্রদ্ধা স্থিরীকৃত
হইবে, তবে স্বীয় দুঃখের উপযুক্ত প্রতিফল প্রাপ্ত হইব।
কারণ আপনার জন্যে জীবন ক্ষেপণ না করিয়া যিনি

আমাকে আফ্রিকার দাসত্বহইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং
ঘোরতর পাপরূপ অন্ধকারহইতে আহ্বান করিয়া অত্যা
শচর্য্য দীপ্তি দর্শাইয়াছেন, তাহারই জন্যে সাধ্য পর্য্যন্ত
অামার জীবন যাপন করা উচিত।

“ হে মান্য ঘ্রি! অার অধিক কী লিখিব ? অামার ভা

র্য্যার লোকান্তর গতি হইয়াছে, এবণ হইতে পারে যে

আমারও আয়ুর শেষ সন্নিকট হইতেছে। যেহেতুক
যদ্যপিও বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা অন্য কোন সময়ে অধিক
শারীরিক স্বাস্থ্যভোগ করি নাই, তথাপি বয়ঃক্রম প্রায় ৬৬

নিউটনের ধৈর্য্য ও মনঃশান্তি।

১ ৬৩

বৎসর হইল। এখন জগৎ সংসার আমার পক্ষে তুচ্ছনীয়।
ই^লণ্ডীয় রাজকোষের সমস্ত সম্নক্তি ঈদৃশ ক্ষোভের সা
জ্বনা করিতে অসাধ্য। জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করি, পৃথিবীর

সহিত আমার সম্নকের প্রায় শেষ হইলেও, তিনি আমাকে
যে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন কেবল তাহা সাধন করিবার
জন্যে অার জীবৎ থাকিতে বাঞ্ছা করি। সে যাহা হউক,
তাহার ধন্যবাদ করি যে আমার কোন প্রকারে অভাব বা

ক্লেশ নাই। তিনি সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে নির্বাহ করেন,
তাহাতেই সন্তুষ্ট আাছি। যদ্যপিও কতক মাহ গত হইল
অামার স্ত্রীকে সুস্থ করণার্থে সন্তুষ্টমন হইয়া আপনার

কোন এক অঙ্গ ছেদন করিতে উদ্যত ছিলাম, তথাপি

ঈশ্বরের অভিমত কী, তাহা জানিয়া এখন সর্বান্তঃকরণের
সহিত কহিতে পারি, যে রূপ ঘটিয়াছে তাহার অন্যথা
করিতে আমার যৎকিঞ্চিৎও চেষ্টা করণের ইচ্ছা নাই।

অবশিষ্ট সময় অত্যল্প। নূতন অথচ অচিন্তনীয় এক জগতে
অামরা ত্বরায় প্রবিষ্ট হইব , অতএব ইহকালে যদ্যপি
অামরা ক্রন্দন করত রোপণ করিয়া আনন্দে ছেদন করি,
তবে রোদন কালেও হাস্য করিতে পারিব ।”

নিউটন সাহেব অার এক পত্রে লেখেন, “ধর্মরূপ সূর্য্য
কিরণদ্বারা আমি এক্ষণে পরলোকে অর্থাৎ স্বর্গের দিগে

যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টি করিতে সক্ষম হই। সে যাহা হউক,এই ঈষ
দর্শন পৃথিবীস্থ তাবৎ ঐশ্বর্য্যহইতেও অধিক বাঞ্ছনীয়। অা!

ঈশ্বরীয় সিংহাসনের চতুর্দিকস্থ মূল্যে ক্রীত নরাত্মাগণ!
দেথ, উহারা কেমন তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে! শুন, কী রূপে

গান করিতেছে! উহারা পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় পাপ

১৬৪

নিউটন কর্মে উদ্যোগী ও বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী !

প্রযুক্ত দুঃখ ও শোক ভোগ করিত; কিন্তু এক্ষণে তিনিই

তাহাদিগকে পাপহইতে স্বীয় রক্তদ্বারা প্রক্ষালনপূর্বক

স্বহস্তে তাহাদের নেত্র জল মুছাইয়া ফেলিয়াছেন। ঐ
অাশৗঃপ্রাপ্ত সভার মধ্যে এমন অনেক ২ লোকও আছে,

যাহাদের দুঃখের দুঃখী এবণ সুখের সুখী আমরাই হই
য়াছিলাম। ফলতঃ সেখানেই আমার প্রিয়তমা আছেন,
এমত ভরসা হয়। অাহা ! যে রাত্রিতে অামি তঁাহার

চিরকালীন পীড়ার শয্যার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম,
তিনি এখানে নাই, সেই রাত্রিতে কেমন দুঃখ পাইয়াছি
লাম। অাঃ! তিনি এস্থানে নহেন, আমি তাহার কোকানি

আর শুনি না, ও তাহার ক্লেশ অার দেখিতে পাই না ;
কারণ তিনি উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন ; এরূপ ভাবনা
করিয়া আমি মনেতে সান্ত্বনাযুক্ত হইয়াছিলাম। এখন

অবিলম্বে তাহার পশ্চাদগামী হইতে বাঞ্ছা করিতেছি।”

পরে তিনি তদ্বিষয় আর এক জন বন্ধুকে লেখেন,
যথা , “ অামার ক্ষত প্রথম দিবসের ন্যায় দুঃখদ হয় তথাপি
অামি অনায়াসে কাল কাটাইতেছি, এই নিমিত্তে ঈশ্বরের

ধন্যবাদ হউক। প্রভুর অনুগ্রহেতে যৎপ্রযুক্ত আমার কৃতজ্ঞ
হওয়া উচিত, এমন অনেক কারণ এখনও রহিয়াছে।
বিশেষতঃ অণহারাদির প্রতি আমার রুচি এবণ\ আত্মীয়

বন্ধুগণের সঙ্গে সন্তোষ হয়। ফলতঃ আমি প্রভুর লোক,
এপ্রযুক্ত তাহারি নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত বাঁচিতে ইচ্ছা

করিতেছি, নতুবা ধম্মসেবারূপ শৃঙ্খল ব্যতিরেকে আর
কিছুদ্বারা পৃথিবীতে বদ্ধ নহি। অামি এক জন শস্যছেদকের

মত, দিবসের ফুরাণ কর্ম সাঙ্গ না করিলে ক্ষেত্র ত্যাগ

ডক্তর বু্যুকানন সাহেব।
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করিতে চাহি না, তথাপি বাটী গিয়া বিশ্রাম করিবার
আশয়ে বার ২ সূর্য্যের দিগে নিরীক্ষণ করত সন্ধ্যার আ
গমনে সন্তুষ্ট হই।” ইতি।
নিউটন সাহেবের স্ত্রী বত্তমান থাকিতে তিনি আপন
গৃহে দরিদগণের দুঃখ নিবারণ ও ভাবিত লোকদিগকে

সুস্থির করিতেন, এবণ\ ভুমণকারিদিগকে পথ দেথাই
তেন, তঁাহার মৃত্যুর পরেও সে রূপ করিতেন। তাহাও
কেবল নয় , বরঞ্চ যে ২ স্থানে এমত লোকদের সাক্ষাৎ

পাইতেন, সেই সকল স্থানেই তিনি সাধ্যানুসারে সর্ব্ব

সাধারণের উপকারে চেষ্টিত হইতেন। ইহার এক দৃষ্টান্ত
পরে লেখা যাইতেছে ।

-

ক্লডিয়স বুকানন সাহেব নানা গুণে গুণযুক্ত এবং
সুশিক্ষিত এক জন যুব লোক ছিলেন। তিনি স্বীয় জ্ঞান

বৃদ্ধি করিবার জন্যে স্কটলণ্ড দেশস্থ আপন পৈতৃক বাটী
ও বন্ধু সকলকে পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থানে যাত্রা করি
বার মানস করিলেন। শেষে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলে
তিনি নিউটনের নাম শুনিয়া এক রবিবাসরীয় সন্ধ্যাকালে
তাহার ভজনালয়ে গিয়া তৎপ্রচারিত উপদেশাদি শ্রবণ
করিলেন। পরে ঐ সপ্তাহের মধ্যে আপনার পরিচয় ও

মনের অবস্থার বিষয় এক পত্রে লিখিয়া পাদরি নিউটনের
নিকট পাঠাইলেন ।

“আমি আপনি দুঃখ জানিয়া দুঃথিগণের উপকার
করিতে শিখিয়াছি , নিউটন সাহেবের এই নিয়ম কেবল
বাক্যেতে নয়, কিন্তু কার্য্যেতেও ছিল। এই জন্যে আগামি

রবিবার সন্ধ্যাকালে তিনি পুলপিটে থাকিয়া বলিলেন,
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তৃকানন সাহেবের ভারতবর্ষে আমল।

“যে ব্যক্তি আমাকে এই পত্র লিথিয়াছেন, তাহার সাক্ষাৎ
পাইলে আমি সন্তুষ্ট হইব ।”

বু্যুকানন সাহেব আহ্লাদ পূর্ব্বক ঐ আহ্বান শুনিয়া
পাদরি নিউটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, তাহাতে

সেই অবধি যাবজ্জীবন দুই জনের পরম বন্ধুতা হইল।
তৎকালে সেই যুবকের যে ২ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া
অাবশ্যক ছিল, তাহা নিউটন সাহেব দিলেন , তাহা কেবল

নয়, কিন্তু তাহার বৃদ্ধির প্রাথর্য্য এবং সদভিপ্রায় জানিয়া
তিনি তঁাহাকে হেনরি থর্ণটন সাহেবের নিকটে লইয়া
তাহার পরিচয় দিলেন। এই সাহেব যেমন আপন পি

তার ধনাধিকারী ছিলেন, তেমনই সৎকম্মে তাহার দান
শীলতাও প্রাপ্ত হইয়া সেই বিদেশি যুবকের তত্ত্বাবধারণ

করিতে লাগিলেন । বু্যুকানন সাহেব তঁাহারি দানরূপ
সাহায্যদ্বারা প্রতিপালিত

এবণ\ ই^লণ্ডদেশের প্রধান

বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হইলে পর ধর্মোপদেশকের পদে
নিযুক্ত হইয়া নিউটন সাহেবের কু্যরেট, অর্থাৎ তঁাহার
মণ্ডলীর উপাধ্যক্ষ হইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর তদ্বারা

ইহাপেক্ষা গুরুতর কমু সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ;
তাহাতে বু্যুকানন সাহেব ভারতবর্ষে অাসিয়া স্বদেশীয়
এব^ এতদ্দেশীয় তাবতের নিকটে সুসমাচার প্রকাশ
করণার্থে অনেক শ্রম স্বীকার করত বহুকাল যাপন করি

লেন। শেষে নিউটন সাহেবের মৃতু্যর কতক মাস পরে
ডক্তর বু্যুকানন স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

বু্যুকানন সাহেবের বিদ্যাভ্যাসার্থে থর্ণটন সাহেব যে
অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত

নিউটন ডক্তর উপাধি অগ্রাহ্য করেন।
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হইলে পরে সকল ফিরাইয়া দিলেন, তাহা কেবল নয়,

বরঞ্চ অাপনার ন্যায় উপযুক্ত দুই এক যুবক যেন তদ্রুপে

শিক্ষা পায়, এই জন্যে তিনি থর্ণটন সাহেবের নিকটে
যথেষ্ট অর্থ গচ্ছিত করিলেন।

১৭৯০ সালে আমেরিকা দেশঙ্ক নিউ জের্সেনামক বিদ্যা
লয়হইতে পাদরি নিউটনকে D. D. অর্থাৎ ডক্তর অব ডি

বিনিটি উপাধি দত্ত হইয়াছিল। কিন্তু নিউটন সাহেব এই
উপাধি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিলেন , “ আমি

অকাল জাতের ন্যায় এক জন। আমি যে এই সম্ভান্ত উপাধি
গ্রহণ করি, এমন বিদ্যাদি গুণ আমার নাই ; এব^ তাহা
গ্রহণ করিতেও আমার বাঞ্ছা নাই। যদ্যপিও ঐ বিদ্যা
লয়ের অধ্যক্ষেরা আমাকে বিদ্বান জ্ঞান করিয়া মান্য

করেন, তথাপি আমি আপনার অযোগ্যতা কথন ভুলিব
না। সেই উপাধি গ্রহণ করা অামার অনুচিত, কেননা
তাহাতে কেবল আপনার দাম্ভিকতা প্রকাশ হইবে ।”

নিউটন সাহেবের বন্ধুগণ উক্ত উপাধির বিষয় শুনিয়া
তঁাহাকে “ডক্তর ” বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবণ
পত্রের শিরোনামাতেও তদ্রুপ লিথিতেন। কিন্তু তিনি

তাহাতে দুঃখিত হইয়া বার ২ নিষেধ করাতে তঁাহার'
কিছু কাল পরে ক্ষান্ত হইলেন।
১৭৯৬ সালে লিথিত নিউটন সাহেবের এক পত্রেতে

স^সারে দুঃখিনী অথচ বিশ্বাসে ধনবতী এক জন স্ত্রীলো

কের বার্ত্তা পাওয়া যায়, তাহা পাঠগণের হর্ষার্থে এস্থলে
লেথা কর্ত্তব্য।

“লিবরপুলের সান্নিধ্য ওয়েবরটুী গ্রীণ নামক গ্রাম নি
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বিবি ক্রসের উপাখ্যান ।

বাসিনী.বিবি ক্রস নাম্নী এক বৃদ্ধা স্ত্রীর বিষয় আপনি অনু
সন্ধান করিতেছেন। বোধ করি, সে যাবৎ জীবন (বিশেষতঃ

তাহার সহিত আমার পরিচয় হওনাবধি,) দুঃখিনী ছিল,
কিন্তু সাধারণ দরিদ্রগণের মধ্যে মান্য। সে স্বভাবতঃ সদ

গুণালঙ্কতা ও বুদ্ধিমতী এবণ প্রিয়বাদিনী ছিল, তাহাতে
ভদ্র লোকেরাও তাহাকে মান্য করিত ।
**ধমু বিষয়ক বিবি ক্রসের প্রথম ভাবনা উদয় হইলে সে
একেবারে পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লা

গিল , কিন্তু শীঘু দেথিল যে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা দূরে
থাকুক, সে আপনাকেই সন্তুষ্ট করিতে পারিত না। ইহাতে
চমৎকৃত হইয়া সে এই বোধ করিল, “অামি অাপন বিষয়ে
প্রকৃত পক্ষপাতী হইলেও যদ্যপি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে
না পারি, তবে পবিত্র ও অন্তর্যামি পরমেশ্বর, যিনি আমার
প্রকৃত স্বভাব নিরীক্ষণ করেন এবণ\ মম অজানিত গুপ্তদোষ
পর্য্যন্ত জ্ঞাত অাছেন, তাহাকে কী রূপে তুষ্ট করিব ?'

ঈদৃশ ভাবনা তাহাকে অতিশয় ব্যাকুলান্তঃকরণ করিত।

কিন্তু ঐযুক্ত হারবি সাহেব কর্তৃক রচিত থিরন ও আম্নে
সিও নামে পাপির যাথার্থীকৃত হওন বিষয়ক গ্রন্থ তা
হার হস্তগত হওয়াতে সে ঈশ্বর নিক্কপিত পরিত্রাণের

উপায় বুঝিবার সাহায্য পাইল।
“ সে ধম্মপুস্তকের প্রধান ২ বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিল।

আমি ধম্মঘোষক হইবার পূর্ব্বে এক সময়ে তাহাকে
সাত দিবস পর্য্যন্ত অতিথি করিয়াছিলাম। বোধ হয়

তৎকালে গৃহের প্রার্থনা সময় ব্যতীত সে আর কথন
মঙ্গলসমাচার শুনে নাই | ভোজনকালীন আামি কথন ২

বিবি ক্রসের উপাখ্যান।
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পাপিদের প্রতি প্রভু যীশুর প্রেমের ও মহিমাদি বিষয়ের
কথা বলিতাম , তৎশ্রবণে তাহার নেত্রদ্বয় নীরে পরিপূর্ণ
হইলে, সে অার অাহার করিতে পারিত না। অতএব
পাছে তাহার ভোজন না হয়, এজন্যে অধিক সাবধান

পূর্ব্বক কথা কহিবার অাবশ্যক ছিল।
* বিবি ক্রস মণ্ডলীর রীতি ব্যবহারাদিকে বড় আদর

করিত। বিশেষতঃ পাদরি সাহেবদিগকে এবং তাহাদের

পরিচ্ছদকেও সম্মান করিত। সে সকল ধর্মূঘোষণাকে
উত্তম জানিত, সুতরাং তাহার পক্ষে সকলি উত্তম ছিল,
কারণ সে বক্তৃতা বুঝিতে অক্ষম হইয়াও মূলপদ চি
ন্তাদ্বারা

অধিক উপকার

পাইত ।

অামার

পক্ষেও

পূর্বে এরূপ হইয়াছিল। তাহার নানা ভুম ও অনভ্যাস,

প্রযুক্ত ধম্মঘোষণা বুঝিবার উপযুক্ত জ্ঞান ছিল না বটে;
তথাচ নমুতা, দানশীলতা, ঈশ্বরাভিমতে সন্তোষ, দৃঢ়ভক্তি,
এব^ পরমার্থ মন, এ সকল যদি খুঁৗষ্টাশ্রিতগণের প্রধান

গুণ হয় , তবে আমার জানিত গ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে সে
এক জন প্রধান এবং উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, ইহাতে
সন্দেহ নাই।

“ তাহার এক কুটুম্ব আপনার জীবনকালাবধি ১০০ এক
শত মুদ্রা তাহাকে প্রত্যেক বৎসরে দান করিতে চাহিয়া
ছিল, তাহাতে সে অস্বীকৃত হইয়া কহিল, “যদ্যপি তিনি

আমারই সমস্ত জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারিতেন, তবে
তাহা লইতাম।” ফলতঃ সে মনে করিল, “এরূপ সাহায্য
পাইয়া যদি এথনাপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তবে সাহায্য

কারির মৃতু্যু অগ্রে হইলে পূর্বাবস্থাহইতে আমার পরা
Q
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বস্থা আরো মন্দ হইবে।” এজন্যে সে তাহা গ্রাহ্য করিতে
অনিচ্ছুক হইল।
“বিবি ক্রস এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে কএক জন ছেল্যাগণকে
শিক্ষণ দিত । ছেল্যাগণের পিতামাতাদের মধ্যে অনে

কেই তাহার ন্যায় দরিদ্র হইয়া রীতিমত বেতন দিতে

অশক্ত প্রযুক্ত, নিজ ২ সন্তানগণকে স্কুলে আর আসিতে
দিত না । ইহা দেখিয়া সে তাহাদের নিকট যাইয়া মি

নতি পূর্ব্বক কহিল, “তোমরা বেতন দিতে পারিলে আমি
সন্তুষ্ট হই, কিন্তু তাহা দেও বা না দেও তোমাদের
সন্তানগণকে আমার নিকটে আসিতে দিও। কি জানি
তাহারা এমত শিক্ষা পাইবে যদ্বারা আমার মৃতু্যর পরে
তাহাদের বহু উপকার হইতে পারিবে।'

“এক দিবস অামি প্রতু্যষে তাহার ঘরে গিয়া দেখিলাম,
সে কেবল শুষ্ক রুটী ও অল্প চা লইয়া ভোজন করিতেছে।
তাহাতে আমি জিজ্ঞাসিলাম, "ও গো ! তুমি কি মাথন থা

ইতে ভাল বাস না ?” সে প্রতু্যত্তর করিল, “হণ মহাশয়,

আমি ভাল বাসি বটে, কিন্তু অতি মহার্ঘ্য প্রযুক্ত তাহ।
কিনিতে পারি না। যাহা হউক, আমার প্রভু আমাকে
প্রত্যহ রুটী যোগাইয়া দেন, ইহাই অতু্যত্তম এবণ যথেষ্ট,
এজন্যে তাহাকে ধন্যবাদ করি।”
* অার এক দিবস তাহার নিকট যাইয়া কতক গুলিন

মুরগী ও তাহাদের শাবক তাহার কাছে দেখিয়া জিজ্ঞা
সিলাম , *হণ গো, এ সমস্ত কি তোমার ?” সে বলিল, “ন।

মহাশয়, ইহাদের একটীও আমার নহে। সকলেই আমার
প্রতিবাসিদের। ইহারা আমার দ্বারের নিকটে অাসিয়া

বি বি ক্রসের উপাখ্যান ।
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থাকে, তাহাতে আমি অবশিষ্ট গুঁড়া ও টুকর। ইহাদের
জন্যে রাখি। আমার সৃষ্টিকর্ত্তার প্রাণী বলিয়া ইহাদিগকে
ভোজন করাইতে ভাল বাসি।”
“ যখন তাহার বয়ঃক্রম অাশি বৎসর অপেক্ষাও অধিক

ছিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি অতি বৃদ্ধা;
যদ্যপি রাত্রিযোগে তোমার পাড়া উপস্থিত হয়, তবে
তোমাকে সাহায্য করে ঘরে এমত কেহ নাই ; অতএব

একাকিনী থাকিতে কি তোমার কিছু চিন্তা নাই? তাহাতে
সে প্রত্যুত্তর করিল, “মহাশয় কি মনে করেন যে আমার

প্রভু জানেন না আমি বৃদ্ধ, ও একাকিনী থাকি ? আমি
এবিষয়ে চিন্তিত নহি, বোধ করি তিনিই আমার সহায়

হইবেন।” আর একবার সে আমাকে কহিয়াছিল, “আমার

বিশ্বাস আছে, প্রভু আহারাভাবে আমাকে কখন মরিতে
দিবেন না। কিন্তু যদ্যপিও তাহার এমত ইচ্ছা হয়, তবে
তাহাতে সম্মত অাছি । বোধ হয় ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সুখে

জীবন কাটাইয়া মৃত্যুকালে যত দুঃখ পায়, অনাহারে

মরিলে আমার তত হইবে না। প্রভুর হস্তে আমি আপন
জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তিনি যাহা বিহিত বোধ করেন
: তাহাই করিবেন।”

“সেই গ্রামে কতক গুলীন ভদ্র লোক বাস করিত। তা
হারা বিবি ক্রসের উৎকৃষ্ট চরিত্র দেখিয়া তাহাকে অধিক

মান্য করত কথন ২ তাহার নিকটে খাদ্য দ্রব্যাদি পাঠা
ইত। পরিশেষে দুই জন মান্য স্ত্রীলোক তাহার নিকটে

আসিয়া কহিলেন, “আমরা কএক জন বন্ধুগণ সমভি
ব্যাহারে তোমাকে মৃতু্যু পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তা রাথিতে বান্থ
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করিতেছি। অতএব বৎসরে কত ব্যয় হইলে তোমার

কুলান হইবে, তাহা বল।” সে উত্তর করিল, “আমি বৃদ্ধ।
ও একাকিনী বাস করি , পরে নিকটস্থ এক গৃহ দেখাইয়া
সে কহিল, “যদ্যপি ঐ ঘরের এক কুঠরীর ভাড়াও বার্ষিক

, পাঁচ পৌণ্ড (অর্থাৎ ৫০ পঞ্চাশ মুদ্রা) আমাকে দেন,
তবে আমার যথেষ্ট হয়।” তাহারা তদপেক্ষা দ্বিগুণ
তাহাকে দিতে চাহিল, কিন্তু সে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া

কহিল , “প্রতি বৎসর পঞ্চাশ মুদ্রাতেই যথেষ্ট।” আমি
ঐ দুই জন স্ত্রীকে চিনিতাম ; অতএব সাহসপূর্ব্বক বলি

তেছি, যদ্যপি সে বার্ষিক ৩০০ মুদ্রা চাহিত, তবে তাহার।
স্বচ্ছন্দে তাহাকে দিতেন।

“বিবি ক্রস আপনার নূতন অাবাসে আসিয়া অল্প দিন
নের মধ্যেই মরিল । সে এক দিবস রাত্রিযোগে সহজে

শয্যায় নিদ্রাগত হইয়াছিল, পর দিবস প্রাতঃকালে প্রতি
বাসিরা আসিয়া দেখিল, যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনুমান
হয়, নিদ্রা সময়েই বিনা ক্লেশে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া

ছিল , যেহেতু মুখাকৃতি ইত্যাদিঘারা যাতনা ভোগের কিছু
মাত্র চিহ্ন বোধ হইল না । এই রূপে বিবি ক্রস একাকিনী
থাকিয়াই মরিল ; কেননা যদ্যপিও সেই গৃহে তাহার
সাহায্য করণ জন্য অনেকে প্রস্তুত ছিল, তত্রাচ কোন
সাহায্যের অাবশ্যক হইল না । যে মহান পরমেশ্বর

দূতগণেরও সেবা গ্রহণ করিতে আপনাকে নত করেন,

তিনি এক অনাথিনী বৃদ্ধা স্ত্রীর এতাদৃশ তত্ত্ব করিলেন;
ফলতঃ সে তাহার প্রতি ভরসা রাখিতে ও তাহার অভি
মতে সন্তুষ্ট থাকিতে উপদিষ্ট হইয়াছিল ।

রোম নগর যাত্রি বন্ধুর প্রতি নিউটনের পত্র।
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“ আমার বোধ হয় ৪০ বৎসর হইল বিবি ক্রস পৃথিবী
ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে।” ইতি।
ফবির্স সাহেব নামক নিউটনের এক বন্ধু রোম নগর

দর্শনার্থে যাত্রা করিলে, তিনি ১৭৯৬ সালের ৫ ডিসে
স্বরে তাহাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কতক
অ«শ এস্থলে লেখা যাইতেছে।

“সত্য খুঁষ্টিয়ান এই জগতে এক জন বিদেশী এবণ যা
ত্রিকের ন্যায়। তাহার বাটী ও অধিকার স্বর্গেতে আছে,
এই সৎসারে নহে। যথার্থ কহিতে গেলে সে পূর্ব বা
পশ্চিম কিম্বা অন্য কোন দিগে প্রস্থান করিলেও অাপন

পৈতৃক বাটীতে যাত্রা করিতেছে। কিন্তু যেখানে ২ খ্রীষ্টি
য়ান অাপন কত্তব্য কমু করে, সে সকল স্থানকেও এক
প্রকার তাহার পিত্রালয় বলিতে হয় , কারণ তাবৎ পৃথি

বীই প্রভুর অধিকার, এবং যেমন ইংলণ্ড ও ইটালি দেশে
কি আফ্রিকাতে ও আমেরিকাতে একই সূর্য্যকে দেখিতে

পাই, তেমনি সকল স্থানেই একই প্রভুর দর্শন হয়, এবং
তঁাহার করুণাসি`হাসন সর্বত্র সন্নিকট। ঈশ্বর সর্ব্বস্থানে
বিরাজমান হওয়াতে সে আপন ক্রাণকর্ত্তার প্রতি বিশ্বাস
দ্বারা ঈশ্বরেতে থাকে, ও ঈশ্বর তাহাতে থাকেন।

“প্রাচীন যাকুব যখন আপন পিতার গৃহ ত্যাগ পূর্বক
-পাদান অারামে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তিনি মানত
করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন , যদি ঈশ্বর আমার সহায়
· হইয়া আমার গন্তব্য পথে আমাকে রক্ষা করেন, এবণ\

.আাহারার্থে অন্ন ও পরিধানার্থে বস্ত্র দেন, এবং পুনর্ব্বার

, আমাকে কুশলে পিত্রালয়ে ফিরিয়া.অানেন, তবে পর
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নিউটনের গ্রীষ্মকালীন ব্যবহার ।

মেশ্বর আমার প্রভু হইবেন। হে প্রিয় মহাশয়! ভরসা
হয়, আপনিও এরূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন ।

“আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার স্বাস্থ্যের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিতেছেন। আমি সপরিবারে শারীরিক সুস্থ আছি বটে,
কিন্তু আমার বৃদ্ধাবস্থারূপ এক পীড়া অাছে, তাহা প্রতিদিন
বাড়িতেছে। ইহাকে আমি মৃতু্যজনক পীড়া করিয়া
জানি, কিন্তু তদ্বিষয় ভাবিত নহি ; কারণ যাহাদের অনন্ত
জীবন পাইবার ভরসা আছে, তাহারা কেমন করিয়া এই

সংসারে থাকিতে ইচ্ছুক হইবে? আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে
৭২ বৎসর , বোধ হয়, অামার ইহাই প্রচুর। এই জগতের
মন্দ বিষয় আমি অনেক দেখিয়াছি, এবং তাহার অধি
কা^শ উত্তম বিষয়েরও ভোগ করিয়াছি। স^সার যাহা ২

করিতে পারে ও না পারে, তাহ। অামি বিলক্ষণরূপে জানি
য়াছি |

সে তাপিত ব্যক্তির মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে

না, অার পাপিকে শান্তিপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করাইতে পারে

না। আর বুদ্ধির অগম্য যে ঈশ্বরের শান্তি, জগৎ তাহাও
দিতে পারে না, এবণ হরণ করিতেও পারে না। মঙ্গল

সমাচার যে সর্ব্ব সাধারণ লোকদের পরিত্রাণজনক, এব`
অামাদের সকল অাবশ্যকতার নিবারণকারি উপায়, ইহার
প্রমাণ আপনি যেন পান, এই আমার প্রার্থনা।” ইতি।

পাদরি নিউটন প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে পল্লীগ্রামে যা

ইয়া কিছু কাল বন্ধুদিগের গৃহে থাকিতেন, যে কোন গৃহে
প্রবেশ করিতেন সেই স্থানে লাভজনক ও শিক্ষাদায়ক
কথা বলিতেন । সেই সময়ে প্রান্তে ও সন্ধ্যাকালে যখন

তিনি ধর্ম গ্রন্থ পাঠ করত উপদেশ দিয়া প্রার্থনা করিতেন,

মিস কাটলেট তঁাহার শুশ্রুষাদি করেন।
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তথন নিকটস্থ প্রতিবাসিরাও অাসিয়া তঁাহার উপদেশ
শ্রবণ করিত, ও তদ্বারা কতক লোকের মনঃপরিবর্ত্তন হই
য়াছিল। যত দিন মিস কনিঙ্গাম ও বিবি নিউটন জীবিত।

ছিলেন, তত দিন তাহারা তাহার সঙ্গে যাইতেন, তৎপরে

তঁাহার আত্মীয় কুটুম্ব মিস কাটলেট। মিস কনিঙ্গমের
ন্যায় এই কন্যাও নিউটনের গৃহে পালিত হইয়াছিলেন,
এব^ নিউটন সাহেব তাহাকেও অতিশয় ভাল বাসি

তেন। তিনি বৃদ্ধ হইলে সেই কন্যা তাহার অনেক শুশ্রুষাদি

করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, নিউটন সাহেব বায়ু সেবনার্থে
কিম্বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহিরে গেলে, মিস

কাটলেট তঁাহার সঙ্গে যাইতেন , তিনি দৃষ্টিহীন হইলে
সেই কন্যা তঁাহার কর্ণগোচরে পাঠ করিতেন, তঁাহার
ভক্ষ্যদুব্য প্রস্তুত হইলে তিনি পরিবেষণ করিতেন ; এরূপে

আপন কন্যার ন্যায় তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন।
নিউটন সাহেব জলে ও স্থলে নানা দুঃখ ভোগ করি
য়াছিলেন, এখনও অার এক দুঃথরূপ ঝড় উঠিয়া তঁাহার

প্রতি আক্রমণ করিল। মিস কাটলেট ১৮০১ সালে এক
ভারি পীড়ায় পীড়িত হইলেন, তাহাতে চিকিৎসা করা
ইবার জন্যে তিনি স্থানান্তরে নীতা হইলে সাহেব অতিশয়
দুঃখিত হইলেন। সেই পীড়া এক বৎসর পর্য্যন্ত থাকিল।

নিউটন সাহেবের বৃদ্ধাবস্থা এই ক্লেশদ্বারা অারও দুঃসহ্য
হইল। তৎকালে তঁাহার মনের ভাব কী রূপ ছিল, তাছা
তিনি পশ্চাল্লিথিত কথাতে প্রকাশ করেন ।

“ অামার বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৭৭ বৎসর হইবে। এই

সালে অামার অবস্থার যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বড়

১ ৭ ৬ মিস কাটলেটের ব্যামোহোপলক্ষে নিউটনের প্রার্থনা।

দুঃখজনক, কিন্তু হে প্রভো! তুমি অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞানবান

এবং দয়ালু। তুমি আমাকে এই প্রিয় পোষ্যপুত্রী
দিয়াছিল। আমি তোমার জন্যে তাহাকে পালন করিতে

চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এবং তুমি আমার সেই চেষ্টা সফল

করিয়াছ। তাহার মন যে তোমার অনুগ্রহদ্বারা পরি

বর্ত্তর্ন হইয়াছে,ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। সন্তান
যেমন আপন পিতা মাতার সেবা করে, ততোধিক তিনি

আমাকে প্রেম করিয়া অদ্যাবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার

তত্ত্বাবধারণ ও সেবা করিয়া আসিয়াছেন , এই জন্যে
আমি তোমার ধন্যবাদ করি। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ ও দৃষ্টি
হীন হইলে তুমি ইব্রাহীমের ন্যায় আমার পরীক্ষা করি
তেছ। যিনি তোমার অনুগ্রহদ্বারা এখন পর্য্যন্ত আমার
সন্তান এবণ\ অবলম্বন যষ্টিস্বরূপ হইয়াছেন, আমার সেই
ইসহাকৃকে তুমি আমার ঠাই লইতে চাহিতেছ। এক্ষণে

তিনি পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, আমি তাহাকে তোমার তত্ত্বা
বধারণে সমর্পণ করিয়া আপনার জন্যে প্রার্থনা করি, যেন
অামি ধর্মের বিরুদ্ধে অধৈর্য্য কিম্বা বিমর্ষ না হই । তুমি
এই পর্য্যন্ত আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিয়াছ,
এব^ ইহার পরেও করিব, এমন ভরসা হয়। আমার

বন্ধুগণ ও শ্রোতা সকল যেন দেখিতে পান, কী রূপে এই
পরীক্ষা কালে আমি সাম্বনাযুক্ত হই, তাহাতে পরিণামে

.তোমারই গৌরব সুপ্রকাশ হইবে। এজন্যে আমার দুর্জ্জ
লতাতে তোমার শক্তি প্রকাশ এবণ\ আমার প্রতি তো

মার অনুগ্রহ প্রচুর হউক , এ সকল ঘটনা মিলিয়া যেন
অামাদের উভয়েরই - মঙ্গল জন্মায় । - অামি সান্তঃকরণে

নিউটনের বৃদ্ধাবস্থা ।
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কহিতে চেষ্টা করিতেছি, হে পিতঃ! আমার ইচ্ছা নয়,
বরঞ্চ তোমারই ইচ্ছা সফল হউক! অামেন।”

ইহার কিছুকাল পরে মিস কাটলেট নিউটনের বাটীতে
অাসিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা ক্রমে ২ সুস্থ হইলেন।

নিউটন ৮০ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রায় দৃষ্টি ও শ্রবণ
হীন এব•\ কথোপকথন করিতে অশক্ত হইলেও পূর্ব্বমত
সতর্ক হওত আপনার ব্যবহার্য্য কমু নিব্বাহ করিতেন।

তিনি প্রাচীনাবস্থাতেও এইরূপে সৎকর্মের ফলেতে ফল
বান হওয়াতে তাহার বন্ধুগণ অতি আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া
ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেন। তঁাহার ধারণ শক্তি ক্রমে ২

হ্রাস হইল বটে, কিন্তু ধর্ম বিষয়ে তাহার বিচার শক্তি
থাকিল, এবং তাহার প্রতি পূর্বের ন্যায় তঁাহার উপলব্ধি
ও রুচি ও যত্ন ছিল, তাহাতে প্রথমাবধি যেমন উপদেশাদি
করিয়াছিলেন, অতি প্রাচীন হইলেও তাহা করিতেন।

ফলতঃ তিনি শিমিয়োনের ন্যায় প্রভুর কৃত পরিত্রাণ
দেথিয়া শান্তিতে প্রস্থান করণের অপেক্ষাতে থাকিলেন।

তঁাহার এক জন বন্ধু লেখেন ;

•

·

“ ১৮০৩ সালের ২৬ অকটোবর তাণ\ প্রাতঃকালে
আমি নিউটন সাহেরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া
দেখিলাম, তিনি পুস্তক পড়িতেছেন। অামি অাপনার নাম

তঁাহাকে বলিলে তিনি কহিলেন, কিঞ্চিৎকাল থাক, অামি

' স্মরণ করিয়া দেখি। অল্পক্ষণ পরে আপনার হস্ত বিস্তার
করিয়া কহিলেন, আমি আপনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট
হইলাম। আমি অতি দুর্বুল , ৭১ হওয়া কাহাকে বলে,
ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।
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নিউটনের বৃদ্ধাবস্থা।

“ অামরণ ভোজনে বসিয়া পাপের ফলের বিষয়ে

কথোপকথন করিলে তিনি কহিলেন, আহা! ইহকালে
পাপের ফল অত্যল্প দৃষ্ট হইতেছে, পরকালে তাহা

সম্পূর্ণরূপে দেখা যাইবে।
“পরে কহিলেন , শয়তান ঐশ্বরীয় লোকদের ক্ষতি
-

করে, অর্থাৎ তাহাদের মানসিক চক্ষু অপ্রসন্ন করাতে

তাহার সত্যতা এবং প্রভুর সহিত আপনাদের সম্নক
স্লষ্টরূপে দেখিতে পায় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই ; অামি
নিদ্রিত হইলে কোন লোক যদি অামার চষ্ণুাতে হরিদ্বর্ণ
গ্লাস দেয়, তবে প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা চক্ষে দিলে সকল

বস্তুই সবুজ দেখিতে পাই।
“ যখন দাস তঁাহার পায়ে পাদুকা দিতেছিল, তখন

তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া কহিলেন, আফ্রিকা দেশে
অামাকে কেহ এরূপ ব্যামোহ দিত না, ফলতঃ সেখানে

অামার পাদুকা ছিল না। মহাশয়, আমি প্রাতঃকালে
উঠিয়া কুকুরের মত গা ঝাড়িয়া মনে করিতাম, আমার বস্ত্র
পরিধান হইল। গত ৪০ বৎসরাবধি জাগ্রত থাকিয়া প্রতি
দণ্ডে সেই সময়ের ক্লেশভোগকে স্মরণ করিয়া আসিতেছি।”

সেই বন্ধু ১৮০৪ সালে জানুয়রি মাসের পত্রেতে
অারও লেখেন ।

“নিউটন সাহেব আমাকে কহিলেন , আমি যখন অলনী
মণ্ডলীর অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলাম, তখন ছয় বার ঘোষণা
করিয়া মনে করিলাম, আমার বক্তব্যের শেষ হইল ;
অার উপদেশ দিতে পারিব না। ইহা ভাবিয়া আমি

অতিশয় দুঃখিত হইতে লাগিলাম , কিন্তু এক দিবস

নিউটনের বৃদ্ধাবস্থা ।
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বৈকালে ঔস নদীর কিনারায় ভুমণ করত আমি মনে ২

কহিলাম, আমার জন্মের পূর্বাবধি এই নদীর স্রোত
অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত বহিতেছে; বোধ হয়, আমার

মৃত্যুর পরেও তদ্রুপ অনেক ২ বৎসর বহিবে। ইহার
উনুইতে কে জল যোগাইয়া দেন ? ঈশ্বর । তবে কি আা

মার ঘোষণারূপ নদীর উনুই তদ্রুপ নহে? হা অবশ্য;
কেননা ঈশ্বরের বাক্য অক্ষয়ণীয়। অতএব আমার উপ-'

দেশ শক্তি যে ফুরাইয়া যাইবে, ইহাতে আমার সেই
অবধি আর চিন্তা হয় না |”
১৮০৫ সালে মে মাসে সেই বন্ধু আরও লেখেন।

“অামি নিউটন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি
কেমন আছেন? তিনি উত্তর করিলেন, আমার শরীর সুস্থ
আছে বটে, কিন্তু আমার মন বড় তেজহীন। জিজ্ঞাসা ;
আপনি কি রীত্যনুসারে পল্লীগ্রামে গিয়া কিছুকাল থা
কিবেন না ? সেখানকার বাতাসে অাপনার মনের সবলতা

পুনরায় হইতে পারে। তিনি কহিলেন, না মহাশয়, এক্ষণে
লণ্ডন নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে মানস নাই।
জীবনকাল অত্যল্প বাকী অাছে , এক্ষণে আমাকে দশ

সহসু মুদ্রা দিলেও আমি আপন লোকদিগকে ছাড়িয়া
কোথাও যাইব না । পরে অামি তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করি

লাম, ৮০ বৎসরের মানুষ আপনার গত জীবনের প্রতি
দৃষ্টি করিলে তাহা কেমন বোধ হয় ? তিনি উত্তর করি
লেন, তাহা স্বপ্নের ন্যায়।”

-

পাদরি নিউটন রবিবার পূর্বাহ্নে ও সন্ধ্যার পরে, এবণ

বুধবার পূর্বাহ্ন কালে আপনার ভজনালয়ে উপদেশাদি

১৮০ নিউটন অতিবৃদ্ধ হইলেও ঘোষণাদি কর্মে উদ্যোগী।

দিতেন, তদ্ভিন্ন তিনি ৭০ বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলেও
অন্য ২ ধর্মোপদেশকগণের সাহায্য করিয়া সপ্তাহের মধ্যে
কথন ২ ছয়বার ঘোষণা করিতেন । পরে তঁাহার ৮০

বৎসর বয়ঃক্রম অতীত হইলে যখন তিনি বক্তৃতার মূল
বচন দেখিয়া আর পড়িতে পারিতেন না, তখনও উক্ত
রীত্যনুসারে স্বীয় মণ্ডলীস্থ লোকদের নিকটে উপদেশ
দিতেন। তৎকালে তঁাহার মেধা ও কথা কহিবার শক্তির

কিঞ্চিৎ নূ্যূনত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুলপিটস্থ হইবামাত্র
তঁাহার শারীরিক ও মানসিক তেজ অন্য সময়াপেক্ষা
অধিক বোধ হইত।
পাদরি নিউটনের বয়ঃক্রম অাশী অপেক্ষা অধিক হইলে

তঁাহার কতক বন্ধুগণ তাহার দুর্বলতা জানিয়া মনে করি
লেন, তিনি যদি এখন আপন ব্যবহার্য্য কমুহিইতে ক্ষান্ত
হন, তবে ভাল হয়। সেসিল সাহেব ১৮০৬ সালে জানুয়রি
মাসে তাহার সহিত এই বিষয়ে কথোপকথন করিলে

তিনি বলিলেন, আমি যে কথন ২ মনে ক্লিষ্ট হই, তাহা

অস্বীকার করি না । কিন্তু এই কেবল আমার বৃদ্ধাবস্থার

দুব্বলতা প্রযুক্ত হইতেছে। ফলতঃ যৌবন কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায়
কিম্বা অন্য কোন সময়ে সত্য ধম্মে চিত্ত নিবেশ করাতে

যে অাহলাদ হয়, তাহাও ঈশ্বরের দান। সেসিল সাহেব
বলিলেন; এক্ষণে আপনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এই হেতু

ধর্মঘোষণা কম্হইতে নিবৃত্ত হওয়া কি ভাল নয়? তাহাতে
তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “আমি তাহা করিতে পারি

না। হা! আফুিক দেশস্থ প্রাচীন নিন্দকের বাক্শক্তি
থাকিতে সে কি ঘোষণা করিতে ক্ষান্ত হইবে?”

নিউটনের অন্তিমকালের বৃত্তান্ত।

১৮ ১

পাদরি সেসিল অারও লেখেন, যথা ;
ইহার পরে আমি যে ২ সময়ে তাহার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে যাইতাম, তখনই তঁাহার বাদ্ধক্যের লক্ষণ দেখি
তাম। শেষে তাহার দৃষ্টি ও শ্রবণ এবণ স্মরণ শক্তি প্রান্ত

কিছুই থাকিল না, এবং তাহার বন্ধুগণ কোন কথা বলি
লেও তিনি প্রায় বুঝিতে পারিতেন না, কিন্তু তাহার শরীরে
কোন পীড়া কিম্বা বেদনা বোধ হইত না, এব^ মনেতেও
নিরুদ্বেগ থাকিতেন। তিনি অনেক দিনাবধি যে ধর্ম প্রকাশ

করিয়াছিলেন, তাহার সহিত এক্ষণে তাহার কথা সকল

উত্তমরূপে মিলিত। তঁাহার মৃতু্য হওনের কতক দিন পূর্বে

আমি তাহার এক জন আত্মীয় বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া তাহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম , কিন্তু তিনি আমাদের
মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না । পরে আর এক
দিন অাপন চৌকিতে বসিয়াছিলেন এমত সময়ে অামি

তঁাহার নিকট গেলে তিনি কথোপকথনে অশক্ত হইলেও

চৈতন্য ও প্রেমপূর্ব্বক দুই এক কথার উত্তর করিলেন।

এইরূপে নিউটন সাহেবের শক্তি ক্রমে ২ হ্াস হও
য়াতে শেষে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করণ বা কোন

বিষয় বুঝান ক্লেশ বোধ হইত, তাহাতে তাহার বন্ধুগণ
দুই একটি কথা শুনিতে পাইলে অতি লাভ জ্ঞান করি
তেন। বোধ হয় এমত লোকের মৃত্যু কী প্রকারে হয়,
তাহা জানিতে পাঠকগণ বড় ইচ্ছুক হইবেন। কিন্তু
ইহা না জানিলেও ক্ষতি নাই। কোন এক উত্তম বিশ্বাসি

লোকের মৃতু্যর বিষয় পাদরি নিউটন জিজ্ঞাসিত হইয়া

বলিয়াছিলেন, “ তাহার মৃতু্যর কথা আমাকে বলিও
R

১৮২

নিউটনের অন্তিমকালের বৃত্তান্ত ।

না, কিন্তু তিনি জীবনকালে কী প্রকার ব্যবহার করি
তেন, তাহাই বল।”

সে যাহা হউক, নিউটনের মৃতু্যর বিষয় অনুসন্ধান

কুরিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা এক্ষণে লিথিতে
বিহিত ও ফলদায়ক বুঝিলাম।

তাহার মৃত্যুর এক মাস পূর্বে কোন এক কুটুম্ব নিকটে
বসিলে তিনি তাহাকে কহিলেন, “প্রাণত্যাগ করা ভারি
বিষয় ; কিন্তু যখন আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি

হ্রাস হয়, তখন ঈশ্বর যদি আমাদের অন্তঃকরণের পরা
ক্রম এব•\ অ«শ হন, তবেই আমরা ধন্য। আমি যাহাতে

বিশ্বাস করিয়াছি তাহাকে জানি, এবং তাহার নিকটে
আমার যাহা গচ্ছিত আছে, তিনি সেই দিন পর্য্যন্ত তাহা

রক্ষণ করিতে পারেন। অদ্যাবধি আমার নিমিত্তে পুণ্য

মুকুট রক্ষিত আছে, যথার্থ বিচারকর্তা প্রভু সেই দিনে
আমাকে তাহা দিবেন।”

তঁাহার আর এক জন আত্মীয় কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ
করিলে তিনি বলিলেন, “আমি এক বিষয় ধ্যান করিয়াছি,
যথা , হে ঈশ্বর ভয়কারি সকল! আসিয়া শ্রবণ কর,

প্রভু আমার আত্মার নিমিত্তে যাহা করিয়াছেন তাহ।
তোমাদিগকে জ্ঞাত করিব।”

তিনি অন্য সময়ে বলিলেন , “ অারও দীপ্তি, অারও

প্রেম, আরও মুক্তি চাহি। ইহার পর যখন আমি ঐহিক
বস্তুর প্রতি আপন দৃষ্টি রোধ করি, তখন ইহা অপেক্ষা
উত্তম জগতে গিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিব, অামার এমন ভরসা
হইতেছে। অাহ ! সর্বশক্তিমানের পক্ষছায়াতে বাস করা

;-

-

নিউটনের মৃত্যু ও কবর প্রাপ্তি।

১ ৮৩

কেমন উত্তম! অামি পৃথিবীস্থ তাবৎ লোকের পথে গমন
করিতেছি।”

এক জন তাহাকে বলিলেন, প্রভু দয়ালু। ইহা শুনিয়া
তিনি উত্তর করিলেন, “ তাহা না হইলে আমি কী সাহসে
তঁাহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারিতাম।”

আর এক বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনকার
মন সুস্থির আছে কি না ? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করি
লেন , “ আমি প্রভুর ইচ্ছাতেই সন্তুষ্ট।”
নিউটন সাহেব আপন মরণ পর্য্যন্ত চৈতন্যযুক্ত ছিলেন,
কিন্তু এ কথার পরে আর কোন বিশেষ স্মরণীয় কথা
প্রকাশ করিলেন না। তিনি ১৮০৭ সালের ২১ ডিসেম্বর

তারিখে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন, এবণ দশ দিন পরে
আপন ভজনালয়ের মেজ্যার নীচে নির্মিত কবরে তাহার
দেহ পোতা গেল। এবিষয়ে তিনি পত্র লিথিয়া আপনার

ইচ্ছা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যথা , “ অামি অাপনার
জন্যে এক এপিটাফ * লিথিতে মানস করিলাম , কি জানি
তাহা এক মম্মর প্রস্তরে খোদিত হইয়া ভজনালয়ের
দেওয়ালে টাঙ্গান যাইবে ।

এতভিন্ন মৎস্মারক আর কোন স্তম্ভ বা এপিটাফ কেহ
না করে, এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা ।”

* কবরস্থ প্রস্তরে খোদিত মৃত ব্যক্তির নাম ও গুণাদির ,

সৎক্ষিপ্ত বৃত্তান্তকে এপিটাফ বলা যায় ।

পাদরি জন নিউটন

এক সময়ে নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী

।

অার অাফ্রিক দেশস্থ বন্দিলোকদের দাস ।
হুইলেও

আমাদের প্রভূ ও ত্রাণকর্ত্য যীশু খ্রীষ্টের
প্রচুর অনুগ্রহদ্বার।

রক্ষিত ও স্বদেশে অানীত এবং ক্ষমা প্রাপ্ত হইলেন।
তিনি

যে ধম্মু অনেক দিন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে চেষ্টিত ছিলেন,|
সেই ধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত হইলে
প্রায় ১৬ বৎসর বকিঙ্গাম জিলাস্থ অল্নী মণ্ডলীতে
তৎপরে

বৎসর পর্য্যন্ত এই ভজনালয়ে
উপদেশাদি করিতেন।
-•°®e•

১৭৫০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি

ক্যান্ট জিলাস্থ চাটম নগর নিবাসি

জর্জ কাটলেট সাহেবের কন্যা
মেরীকে
বিবাহ করিয়া
১৭১০ সালের ১৫ ডিসেম্বরে তদাতা প্রভূর হস্তে

তাহাকে পুনরায় সমর্পণ করিলেন।

নিউটনের দানপত্রের প্রথমাংশ ।
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১৮০৩ সালে জুন মাসের ১৩ তারিখে পাদরি নিউটন
সাহেব যে উইল (অর্থাৎ শেষ দান পত্র) লিখিয়াছিলেন,
তাহার প্রথম ভাগ এই ।
* ঈশ্বরের নামে অামেন।

“ লণ্ডন নগরের কোলমেন রাস্তা সম্নকীয় সিন্ট স্তীফেন

পল্লীস্থ কোলমেন রাস্তার বাটী নিবাসি ধর্মোপদেশক
জন নিউটন যে আমি, আমার ৭৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও

এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক সুস্থাবস্থাতে থাকিয়া অনু
গ্রহশীল প্রভুর দত্ত আপন সাংসারিক বিষয় বিভাগ
করণের এই রূপ নিয়ম স্থির করিতেছি।
“ আমি ধমূর্ত্যিাগী ও নাস্তিক এবণ\ নিন্দক হইলেও যিনি

পরম দয়া পূর্ব্বক আমার প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণুতা করত আমাকে
রক্ষা করিতেন, এবণ আপন অবাধ্য দুষ্টতাদ্বারা অাফ্রিকা
দেশে যে দুরবস্থায় মগ্ন হইয়াছিলাম, তাহাহইতে উদ্ধার
করিয়া স্বীয গৌরবান্বিত মঙ্গল সমাচারের প্রচারক কর্মে

নিযুক্ত করিয়াছেন, এমন মহানুগ্রাহক ও ত্রাণকারি ঈশ্ব
রের নিকটে আপন আত্মাকে সমর্পণ করি। নরেশ্বর

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকৃত প্রায়শ্চিত্ত ও তাহার মধ্যস্থালী কর্মের
উপর অামি নমুতাপূর্ব্বক নির্ভর দি; ফলতঃ এই পরিত্রাণের

একই ভিত্তিমূল, যাহার প্রতি পাপিষ্ঠ লোকেরা ভরসা
রাখিতে পারে, ইহা আমি বারম্বার অন্য ২ লোকদিগকে
জানাইয়াছি। এবণ ভরসা হয় তিনি অবশিষ্ট জীবনকাল

পর্য্যন্ত আমার রক্ষক ও পথদর্শক হইয়া শেষে আপনার

স্বর্গীয় রাজ্যেতে আমাকে গ্রহণ করিবেন। সিন্ট মেরী
উলনথ মণ্ডলী নামক ভজনালয়ের মধ্যে আমার প্রিয়তমা

১৮৬

নিউটনের বিবরণ সমাপ্তি।

ভার্য্যা ও প্রিয়। কুটুম্ব ইলাইসা কনিঙ্গামের কবরের
নিকটে যেন আমার দেহ পোতা যায়, এবং আমাকে
কবর দিবার সময়ে উচিত ব্যয়ের অধিক না হয়, এই
আমার বাঞ্ছা।” ইত্যাদি।

· পাদরি জন নিউটন সাহেবের বৃত্তান্ত
সমাপ্ত।

