
জুিলেয়েটর জন  

 িরচাড ডিকn 
aনুবাদ: aিg aিধrঢ় 

  

িpয় জুিলেয়ট, 

eখন তামার বয়স দশ হেয়েছ। eকটা জrরী িবষয় জানােনার জন  ei িচিঠ িলখিছ। আমরা যা জািন তা 
িকভােব জািন- ei সমস া িক কখেনা তামােক aবাক কেরিন? আমরা কান িকছু জািন িকভােব? যমন 
ei তারাgেলার কথা ধরা যাক। eরা ছা  িবnুর মত আকােশ jলjল করেছ। িকnt আসেল egেলা 
সূেযর মত eক eকটা িবরাট আgেনর গালা। eর কান কানটা aেনক aেনক দূের aবিsত। আর eরকম 
eক নkt সূযেক িঘের আমােদর পৃিথবী বেলর মত বনবন কের ঘুরেছ - eটাiবা আমরা িকভােব জািন।  

p gেলার utর হেc ’pমাণ’। কান িকছুেক pমািণত বা সত  বলার sপেk িকছু সহজ uদাহরণ আেছ। 
যমন দখা, শানা, গn বা sাদ iত ািদ iিndয়গত aনুভূিতেক pমাণ িহেসেব gহণ করা হয়। নেভাচারীরা 
পৃিথবী থেক শত শত মাiল দূেরর মহাকাশ মণ কেরেছন। সখান থেক eকািধক পযেবkেণ দখা গেছ 
পৃিথবী গাল। খািল চােখi তা দখা যায়। নেভাচারীরা িনেজর চােখ আমােদর সুnর ei নীল পৃিথবীেক 
গাল দেখেছন। আমােদর চাখ সবসময় য সব িকছু দখেত পাের তা নয়। িনখুতঁভােব দখেত গেল 
চােখর আরo িকছু িজিনেসর সাহায  pেয়াজন। ঝকঝেক, িমটিমেট, ujjল আেলার সn াতারা আকােশ 
খািল চােখ দখা যায়। িকnt যিদ তুিম টিলেsাপ িদেয় দেখা, তাহেল দখেব সn াতারা আসেল eকিট 
সুnর গালক। eেক ভনাস ( kgহ) বেল। eরকম কের সরাসির দেখ, েন বা aনুভব কের তথ gহণ 
করােক বেল পযেবkণ।  

সাধারণত pমাণ িনেজ পযেবkণ নাo হেত পাের। িকnt pমােণর িপছেন পযেবkণ aবশ i থাকেব। কu 
’খুন’ হেল সাধারণত তার চাk ুষ সাkী থােকনা। খুেনর ঘটনা খুিন িনেজ o আkাn ব িk ছাড়া আর কu 
দেখনা। িকnt গােয়nারা িবিভn িদক o uপাদান পযেবkণ কের eমন সব pমাণ সংgহ কেরন যgেলা 
ধু eকিট িদেকi আ ুল তােল। য ছুিরটা ব বহার করা হেয়িছল তার গােয় aপরাধীর আঙুেলর ছাপ থেক 

যায়। e থেক pমাণ হয় য খুিন ছুিরটা িনজহােত ধেরিছল। ধুমাt ei িচh দেখ বলা যােবনা য যার 
আঙুেলর ছাপ পাoয়া গেছ সi খুিন। বরং আরo aন  aেনক pমাণ পাoয়া গেল তাহেল তার সােথ 
eেক মলােনা যেত পাের। eকজন গােয়nা িবিভn িবষয় পযেবkণ কেরন। aেনক রকম pমাণ সংgহ 
করার চ া কেরন। ei pমাণgেলােক িবিভnভােব তুলনা কের, িবে ষণ কের eকটা সমাধান বর কেরন।  
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যারা মহাকাশিবjানী তােদর কাজকম aেনকটা গােয়nােদর মত। তারা ei পৃিথবী o িব bhাn িনেয় 
নানারকম পযেবkণ শেষ িসdাn gহণ কেরন। িঠক কানটা সিত  e িবষেয় তারা pথেম eকিট সেnহ বা 
ধারণা িচnা কেরন (eেক Hypothesis বেল)। eরপর িবষয়িট িনেয় তারা িনেজেদর মেধ , aন ান  
িবjানীেদর সােথ আেলাচনা কেরন। যিদ তারা সত েক বুঝেত পােরন তাহেল eকিট সmাব  মnব  কেরন। 
eেক বেল ভিবষ ৎবাণী করা। মেন কেরা, যিদ পৃিথবীটা সিত  সিত  গাল হয় তাহেল িক ঘটা uিচত? 
eকজন ব িk যিদ eকিদেক মুখ কের kমাগত যেত থােক তাহেল eকসময় সারা পৃিথবী ঘুের তার আেগর 
জায়গায় চেল আসা uিচত। যিদ তামার হাম হয় তাহেল ডাkার িক কেরন? িতিন pথম দখােতi বেল 
দন না য তামার হাম হেয়েছ। িতিন pথেম তামােক দেখ মেন মেন ধারণা কেরন য তামার হয়েতা 
হাম হেয়েছ। eরপর িতিন চাখ িদেয় তামােক িবিভnভােব পযেবkণ করেবন। িতিন দখেবন তামার মুেখ 
বা হােত কান দাগ আেছ িক না? তারপর তামার কপাল গরম িক না তা হাত িদেয় sশ কের বুঝেবন। 
তামার বুেকর িভতর কফ জেম কান শb হেc িক না তা কান িদেয় নেবন ( sেথেsােপর সাহােয )। 

ei ধরেণর িবিভn iিndয়gাহ  pমাণ পাoয়ার পর িতিন িসdাn ঘাষণা করেবন য তামার হাম হেয়েছ। 
ডাkাররা কখনo কখনo রাগীেক আরo নানারকেমর পরীkািনরীkা করেত বেলন। রাগীর রk পরীkা বা 
ekের করার পর িতিন িনি ত হন। ei পরীkাgেলা ডাkােরর চাখ, কান eবং হাতেক রাগীর সমস া 
বুঝেত সাহায  কের।  

িবjানীরাo ei পdিতেত কাজ কেরন। তারাo ডাkারেদর মত িবিভn পরীkা িনরীkা কের জিটল o 
dেবাধ  মহািব েক বুঝেত চ া কেরন। আcা, eখন eiসব সেnহ, পযেবkণ, iত ািদর কথা থাক। 
কান িকছু িব াস করার sপেk আরo ভাল িকছু কারণ আেছ। আিম সiসব িনেয় তামােক িকছু কথা 
বলেত চাi। egেলা হল ঐিতহ , pথা, বয়s বা দািয়tpাp ব িk কতৃক pদt িসdাn বা কতৃপেkর 
আেদশ eবং pত ােদশ বা ঐশী বাণী।  

pথেম ঐিতহ  বা pথার কথা বিল। কেয়ক মাস আেগ টিলিভশেনর eক aনু ােন আিম 50 জন িশ র 
সােথ গl কেরিছলাম। খুব সেচতনভােব ei িশ েদরেক বাছাi করা হেয়িছল। িবিভn আলাদা আলাদা ধম 
থেক ei িশ েদরেক িনবাচন করা হেয়েছ। কu ি sান, কu ihদী, কu মুসলমান িকংবা কu িহnু 
বা িশখ ধেমর। uপsাপক তােদর ধমিব াস জানার জন  pেত েকর কােছ িগেয়িছেলন। তারা pথার কথা 
বেলিছল। আিমo সi pথার কথা বলিছ। িশ রা তােদর িব ােসর sপেk কান pমাণ দখােত পােরিন। 
কান pমাণ ছাড়াi িপতা বা িপতামেহর কাছ থেক পাoয়া ধমেক তারা gহণ কেরেছ। তারা িঠক eভােব 
বেলেছ-”আমরা িহnুরা eটা িব াস কির, মুসলমানরা বেলেছ আমরা oটা িব াস কির, ি sানরা িব াস কির 
aন িকছুেত”- eরকম।  

যিদo তারা িবিভn িজিনেস িব াস কের তারপরo তারা কu সিঠক না। uপsাপক eটােকi sাভািবক ভেব 
িনেয়েছন। িতিন oেদরেক িনজধম িনেয় পরsেরর সােথ আেলাচনা করেতo বলেলন না। িকnt তােদর 
িব াস কােtেক eেসেছ ei কথা আিম িজjাসা করেত চেয়িছলাম। eর মূল uৎস আসেল pথা। তার 
মােন িপতামহ থেক িপতা, িপতা থেক সnান eভােব িব াস pবািহত হেয়েছ। aথবা শতাbীকালব াপী 
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হাতবদল হoয়া বi থেক তােদর িব াস eেসেছ। আর পূবপুrষরা eকi িজিনস শতাbীর পর শতাbী 
িব াস কের গেছন। কানরকম সেnহ পাষণ না কেরi তারা িব াসেক মেন িনেয়েছন। eটােকi বেল 
pথা (Tradition)।  

pথােক িনেয় eকটা সাধারণ সমস া আেছ। কতিদন আেগ মূল গlটা তির হেয়েছ সটা কান িবষয় না। 
বতমান কাল পযn সিত  বা িমথ া যাi হাক তা pথার মাধ েম চেল eেসেছ। মানুষ p  না কের চাখ বn 
রেখi তা gহণ কের eবং মেন চেল। িকnt তার মােন ei নয় য তা সিত  হেয় গল। কান eকটা গl 
শত কন হাজার বছর বয়স হেলo সত  হেয় যায় না।  

iংল ােnর বিশরভাগ মানুষ চাচ aব iংল ােnর dারা ব াpাiজ হেয়েছ। িকnt eটা ি িsয় ধেমর eকটা 
শাখা মাt। eছাড়াo আরo aেনক শাখা আেছ। যমন রািশয়ার aেথাডk, রামান ক াথিলক eবং 
মেথািডs চাচ। তােদর pেত েকর িব াস িভnরকম। eখনo ihদী ধম eবং iসলাম ধম পরsেরর চাiেত 
আলাদারকম। আবার ihিদ o মুসলমানেদর মেধ o িবিভnতা আেছ। eসব ধমিব াসীরা সামান  
মতপাথেক র কারেণ যুd করেত িপছুপা হয়না। aতeব তুিম হয়েতা ভাবেত পােরা য তােদর িনজ িনজ 
িব ােসর sপেk সামান  হেলo িকছু ভাল pমাণ আেছ। িকnt আসল ঘটনা হল, তােদর িব ােসর uৎস 
িবিভn রকম সংsৃিত বা pথা।  

আেরকিট িবেশষ ঘটনা সmেক বিল। রামান ক াথিলকগন মেন কেরন মা মির eমনi িবেশষ সmানীয় 
িছেলন য িতিন মারা যেত পােরন না। তােক সশরীের sেগ িনেয় যাoয়া হেয়েছ। aন  ি sানরা  eটা 
মােনন না। তারা বেলন য মির aন ান  মানুেষর মত ei পৃিথবীেতi মারা গেছন। ei ি sানরা eর 
বিশ আর িকছু বেলন না। রামান ক াথিলকেদর মত মা মিরেক sেগর রাণী বেলননা। মিরর সশরীের 
sগােরাহেনর গlটা খুব eকটা পুরেনা নয়। কারণ বাiেবেল e সmেক কান তথ  নi। আসেল বাiেবেল 
মা মির সmেক খুব eকটা বিশ িকছু বলা হয়িন। ষ  শতাbীর আেগ মা মিরর সশরীের sগােরাহেনর 
গlিট িছল না। pথেম eটা aন ান  সব গl যমন ’তুষার রাজকন া’ গlিটর মত তির করা হেয়িছল। 
পরবতীেত কেয়কশত বছর পর eটা িব ােস পিরণত হেয়েছ। শত শত বছরব াপী গlটা pচিলত থাকার 
কারেণ মানুষ eেক মূল  িদেয়েছ। eকিট গl যত পুরেনা হয় মানুষ তেতাi তােক বিশ gহণেযাগ  বেল মেন 
কের। সবেশেষ রামান ক াথিলকেদর dারা আনু ািনকভােব ei গlটা িলিখত হয়। eটা খুব বিশিদন 
আেগর কথা নয়। ei তা সিদন 1950 সােল। আমার বয়স তখন তামার মত িছল। িলিখত হoয়ার aথ 
ei নয় য গlটা সিত । বরং মিরর মৃতু র ছয় বছর পের যখন গlটা তির হয় তখন যমন বানােনা িছল, 
1950 সােলo তমন িছল।  

আিম ei pথা বা ঐিতহ  সmেক পের ei িচিঠর শেষ আেলাচনা করব। িকnt তার আেগ িব ােসর aন  
di খারাপ aজুহাত ’কতৃপেkর আেদশ’ o ’pত ােদশ’ সmেক িকছু বেল নi।  

‘কতৃপk’ (Authority) ei িজিনসটােক আমরা খুব মািন। কারণ eখান থেক grtপূণ িসdাngেলা 
আমােদর কােছ আেস। আiন বা নীিতগত সমথন আমরা eখান থেক পেয় থািক। রামান ক াথিলক চােচ 
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পাপ হেcন সবচাiেত grtপূণ ব িk। যেহতু িতিন eকজন পাপ সেহতু মানুষ িব াস কের য িতিন 
কান ভুল করেত পােরন না। iসলাম ধেমর মেধ o তমিন দািড়oয়ালা বৃd আয়াতুlাহ হেলন eকজন 
grtপূণ ব িk বা মান বর কতপৃk। ei দেশর aেনক মুসলমান খুন করার জন  তির হেয় আেছ। কারণ 
eর aনুমিত তারা ঐ আয়াতুlাহর কাছ থেক পেয়েছ।  

eর আেগ আিম তামােক বেলিছলাম, রামান ক াথিলকরা 1950 সােল ঘাষণা কের য মিরর শরীর sেগ 
তুেল নয়া হেয়েছ e কথা তারা আেগ থেক িব াস কের আসিছল। আসেল আিম বলেত চািc য পাপ 
িনেজi eকথা বেলেছন। িতিন িনেজ eকথা pকােশ  ঘাষণা কেরেছন। আর পাপ যেহতু বেলেছন 
সেহতু তা aবশ i সত  eবং মান । eর কান যথাথ কারণ নi, তারপরo পাপ বেল কথা। aন  আর 
কারo কথার চাiেত পােপর কথােক তামার বিশ িব াস করেতi হেব। বতমান পাপ (1995) তার 
aনুসারীেদরেক eকািধক সnান নবার িনেদশ িদেয়েছন। মানুষ যিদ ei কতৃপkীয় িনেদশেক িবনাবাক ব েয় 
মেন িনত তাহেল তা পিরণােম ভয়াবহ dিভk বেয় আনত। aিতিরk জনসংখ ার কারেণ রাগ-ব িধ, যুd-
িবgহ iত ািদ লেগi থাকত।  

হঁ া, িবjােনর িবিভn িসdাn নবার সময় আমরা aেন র uপর িনভর কের থািক। যমন, আিম িনেজ আেলা 
য eক লk িছয়ািছ হাজার মাiল বেগ ছুটেছ তার pমাণ কখেনা দিখিন। আিম e কথা বiেত পেড়িছ। 

eখােন বiেক আিম ’কতৃপk’ বেল মেন কেরিছ। তেব eটা oi কতৃপেkর চেয় ভাল। কারণ কতৃপkেক 
তুিম কান p  করেত পারেবনা। িকnt যথাযথ pমাণসােপেk বi লখা হয় আর iেc করেল য কu ei 
pমাণgেলা িনেজ িনেজ পরীkা করেত পাের। eটা খুবi sিsদায়ক। িকnt মিরর শরীর sেগ তুেল নয়া 
হেয়েছ e ঘটনার sপেk eকটা ছাট pমাণo কান িps (ধমেনতা) িদেত পারেব না।  

িব ােসর পেk তৃতীয় খারাপ কারন হল pত ােদশ বা ঐশী বাণী। মিরর সশরীের sগােরাহন িবষেয় যিদ 
পাপেক 1950 সােল িজjাসা করা হত তাহেল িতিন pত ােদেশর কথা বলেতন। িতিন িকভােব ei 

pত ােদশ পেয়েছন? eকটু কlনা কের িনেত হেব। eকিদন িতিন িনেজর ঘেরর দরজা জানালা বn কের 
pাথনায় বেসিছেলন। ঈ েরর কােছ বারবার সাহায  চাiেলন। িনেজ িনেজi aেনক িচnা করেলন। তারপর 
িনেজi eক aিনেদশ গভীর িব াসেবাধ থেক িনজ ধারণােক িব াস করা r কেরন। িব াসী মানুষ যখন 
িনেজর anেরর an:sেল eক গভীর িব াস বহন কেরন, যখন িনেজর মেনর গহীেন eক িভnরকম 
aনুভূিতেক িচিhত করেত পােরন আর তখন তারা কানরকম pমাণ ছাড়াi তােক সত  বেল মেন নন। 
eটােক তারা ’pত ােদশ’ বা ’ঐশী aনুভূিত’ বেল থেকন। pত ােদেশর দাবী ধুমাt পাপ কেরেছন তা 
নয়, aন  ধেমর মানুষরাo pত ােদেশর দাবী কেরন। িব ােসর sপেk pত ােদশেক তারা খুব জারােলা pমাণ 
বেল মেন কেরন। িকnt সিত i িক eটা ভােলা কারণ?  

ধেরা, তামােক বললাম য তামার িpয় কুকুরটা মারা গেছ। তাহেল pথেম তামার মন খুব খারাপ হেয় 
যােব। হয়েতা তুিম িজjাসা করেব ‘তুিম িক িনি ত? িকভােব তুিম জানেল? িকভােব eটা ঘটল?’ eখন 
ধির, আিম বললাম -‘আিম আসেল িঠক জািননা য কুকুরটা মেরেছ। eর কান pমাণ আমার কােছ নi। 
আমার মেনর িভতের eকটা aনুভূিতর সৃি  হল য হয়েতা স মারা গেছ।’ তাহেল ভয় দখােনার জন  
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তুিম আমার uপর িকি ৎ রেগ যােব। কারণ তুিম জােনা কােরা মেনর aনুভূিত কu মারা যাবার ঘটনা 
িব াস করার মত যেথ  জালােলা o gহণেযাগ  নয়। eজন  তামার সিঠক তথ  pমাণ দরকার। আমােদর 
pেত েকi সমেয় সমেয় মেনর গভীের িবিভnরকম aনুভূিত বাধ কির। কখনo সgেলা সিঠক হয় কখনoবা 
হয় না। িবিভnরকম মানুষ pেত েকর চাiেত িভnরকম aনুভূিত বাধ কের। তাহেল কমন কের তুিম কার 
aনুভূিতেক সত  বেল gহণ করেব? তাহেল কুকুেরর মারা যাবার ঘটনা আমরা িকভােব িব াস করেত পাির? 
য িনজেচােখ মৃত দেখেছ তার কাছ থেক েন aথবা িনেজ কুকুেরর hদিপে র বn হoয়া পরীkা কের 
িকংবা িযিন কুকুরটা মারা যাবার সময় uপিsত িছেলন eমন কােরা কাছ থেক জেন িনেয়। 

  

মানুষ কখনo কখনo বেল য িনেজর মেনর গভীর aনুভবেক িব াস করেত হেব। না হেল stীর ভােলাবাসার 
uপর আsা রাখা সmব হেব না। িকnt eটা ভুল যুিk। কারণ কu কাuেক ভােলাবােস িক না তা বাঝার 
aেনক uপায় আেছ। চােখ দেখ o কােন েনo ভােলাবাসার pমাণ পাoয়া যায়। ধমীয় নতারা যমন 
বেলন তমন eটা ধুমাt মেন গভীের aনুভেবর িবষয় নয়। বািহ ক বশ িকছু িচh দেখ মেনর aনুভূিত 
বাঝা যায়। চােখর চাহনী, কথার কামলতা, সহানুভূিত, সhদয়তা, egেলা সবi সিত কােরর pমাণ।  

কখনo কখনo মানুষ কান pমাণ ছাড়াi মেন কের তােক aন  কu ভােলাবােস। শষ পযn যিদo তা 
িমথ ায় পযবিসত হয়, তবুo তারা িনেজেদর িব ােস aটল থােক। কu কu মেন কের য িসেনমার নায়ক 
(বা নািয়কা = Actor)  তােক ভােলাবােস। যিদo তােদর কখনo দখা হয়িন। তবুo eমন িব াস থেক 
তােক টলােনা যায় না। ei ধরেণর মানুেষরা আসেল মানিসকভােব aসুs। anগত aনুভূিতেক বাiেরর 
িকছু uপাদােনর pিkেত pমাণ সােপk হেত হেব, না হেল তােক কানkেমi িব াস করা যােব না।  

মেনর গভীেরর aনুভূিত বjািনক গেবষণার kেto খুব pেয়াজন। িকnt eটা ধুমাt পরবতীেত pমােণর 
জন  পরীkণেযাগ  তেব eমন সব আiিডয়ার kেt pেযাজ । কান eকটা ধারণা যখন খুব সিত  বেল মেন 
হয়, তখন িবjানীরাo স সmেক দৃঢ় ধারণা পাষন কেরন। িকnt eটা তারা দীঘসময়ব াপী পরীkা 
চালােনার সুিবধার জন  কের থােকন। তারা ঐ দৃঢ় ধারণােক িভিt কের িবিভn পরীkা িনরীkার মাধ েম 
eকিট যথাথ pমাণ খঁাজার চ া কেরন। িবjানীরা িবিভn আiিডয়া খুেঁজ পাবার জন  িনেজর মেনর 
aনুভূিতেক ব বহার কেরন। িকnt যতkণ পযn কান pমাণ খুেঁজ পান না ততkণ িনেজর মেনর ভাবনার 
জন  কান দায়বdতা sীকার কেরন না।  

আবার pথার কথায় আিস। eবার আমরা eেক িভnপdিতেত দখেবা। pথা বা ঐিতহ  কন আমােদর কােছ 
খুব grtপূণ সটা ব াখ া করার চ া কির। িনেজেদর জন  uপেযাগী পিরেবেশ যন সুsভােব বেচবেত 
থাকেত পাির সজন  pাণীরা িববিতত হেয়েছ। আি কার সমভূিমেত িসংহরা খুব ভালবােব বঁাচেত পাের। 
kমাস sাd জেলর মাছ, আবার কঁাকড়ারা লবনাk জল ছাড়া থাকেত পাের না। মানুষo eকরকম pাণী। 
আমরা ei পৃিথবীেত aন  মানুষেদর সােথ িমেলিমেশ বঁাচার uপেযাগী কের তির হেয়িছ। আমরা িসংহ বা 
কঁাকড়া মত সাধারণত কান খাবার িশকার কির না। বাজার থেক িবেkতার কাছ থেক িকেন নi। তারা 
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আবার uৎপাদেকর কাছ থেক িকেন আেন। মাছ যমন পাখনা িদেয় জেলর মেধ  ভেস বড়ায় আমরা 
তমন মানুেষর সমুেd সঁাতার কাটিছ। aন  মানুেষর সােথ আমরা িবিভnরকম সmক তির কির। আর ei 
সmক তিরেত সাহায  কের আমােদর বুিd। সমুd যমন লবনাk জল িদেয় ভিত, মানুেষর পৃিথবীেতo 
তমন জানার মত িবিভn জিটল িবষয় আেছ। যমন ভাষা।  

তুিম iংেরিজেত কথা বল, িকnt তামার বnু a ান ক াথিরন কথা বেল জামান ভাষায়। তুিম তামার িনজs 
’মানব সমুেd’ সঁাতার কাটার uপেযাগী ভাষায় কথা বল। আর কান uপায় নয় ধুমাt pথা বা ঐিতেহ র 
মাধ েমi ভাষােক আমরা পেয়িছ। iংল ােn িপপ/ পপ (Pepe) বলেত কুকুরেক বাঝায়। িকnt জামানীেত 
বেল ’eiন হাn’(ein Hund)। eর মেধ  কানটাi সিঠক নয় আবার কানটাi aন টার চেয় বিশ 
সিত  নয়। dেটা শbi utরািধকারসূেt পাoয়া। িনেজর মত মানব সমুেd সঁাতার কাটার সুিবধার জন  
িশ েদরেক িনেজেদর দেশi ভাষা িশখেত হেব। িনেজর মত মানুষেদর সােথ আরo নানািকছু করেত হেল 
তােক aন  আরo aেনক pথা o ঐিতহ েক bিটং পপােরর মত আts করেত হেব। মেন রাখেব pথাগত 
তথ  বলেত যা দাdর কাছ থেক িপতা, িপতার কাছ থেক নতুন pজn পযn চেল eেসেছ তােক বাঝায়। 
িশ র মগজেক সব ধরেণর pথাগত তথ gেলােক িপপাসােতর মত গলাধকরণ করেত হেব। কানটা ভাল বা 
মn তা বাছাi করার সামথ িশ েদর কাছ থেক আশা করা যায় না। তাi তারা ভূত- পtী, িjন-পরী, 
ডািকনী, দত  iত ািদ িব াস করা সহ িবিভn আেজবােজ শb িশেখ ফেল।  

eটা আসেলi d:খজনক। িকnt করার িকছু নi। কারণ িশ রা তােদর চারপােশর সবরকেমর তথ েক খুব 
drত িশেখ ফেল। িবেশষ কের বড়রা যা বেল তা সত -িমথ া, িঠক- বিঠক যাi হাক তােক গভীরভােব 
িব াস কের। বড়েদর aেনক কথা বশ তথ বhল eবং িবিভn pমাণসােপেk সিত  eকথা িঠক। িকnt তারা 
যখন িবিভn aথহীন বা বােজ কথা বেল তখন তা শখা থেক িশ েদর িবরত রাখার কান uপায় নi। 
eখন oi িশ  যখন বড় হেব তখন স িক করেব? সo ছাটেদরেক eকi কথা বলেব। তাi বলিছলাম, 
যখন কান িকছু গভীরভােব িব াস করা হয় তা স যতi িমথ া হাক িকংবা িব াস করার মত কান কারণ 
থাক বা না থাক, তা ছিড়েয় পেড়। pজn থেক pজnাnের বািহত হেয় যায়।  

ধেমর kেto িক eমনটাi ঘেটেছ? সৃি কতা, sগ, মিরর মারা না যাoয়া , িয র িপতা কান মানুষ নয়, 
pাথনার utর পাoয়া যায়, oয়াiন রেk পিরণত হয় - eসেবর কানটার িপছেন কান ভাল pমাণ নi। 
তারপরo লk লk মানুষ eেত িব াস কের। eর কারণ হয়েতা শশব কেশাের যখন সবিকছু িব াস করার 
মত তােদর বয়স িছল, তখন বড়রা eসব িব াস করেত বেলিছল।  

লk লk মানুষ িভn িভn ধারণায় িব াস কের কারণ শশেবi তারা িভn িভn ধারণার কথা েনেছ। eকিট 
ি sান িশ র চাiেত মুসিলম িশ র aিভjতা িভnরকম। dজনi eমনভােব pভািবত হেয় বড় হেয়েছ য 
তারা িনেজেক সিঠক o aন েদরেক বিঠক বেল মেনpােণ িব াস কের। eমনিক ি sান, রামান 
ক াথিলক, চাচ aব iংল াn,  িবশপশািশত িগজা, মরমন pমুেখরা সmূণ িভn িভn ধারণায় আsা রােখ। 
আবার তারা িনেজেক সmূণ সিঠক o aন েদর pেত কেক ভুল বেল মেন কের। তুিম য কারেণ iংেরিজ 
আর a ান য কারেণ জামান বেল িঠক eকi রকম কারেণ তারা িভn িভn ধারণায় িব াস কের। িনজ িনজ 

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? জুিলেয়েটর জন  

 
 
দেশ iংেরিজ বা জামানভাষা সিঠক। িকnt িভn িভn ধম িনেজর দেশ সিঠক নাo হেত পাের। কারণ 

pেত ক ধম aন  ধমেক িমথ া বেল pচার কের। কান দেশ মির মরেত পােরনা আবার কান দেশ মির 
সmূণভােব মৃত। মির আয়ারল ােnর দিkেণর ক াথিলক শািসত dীেপ aমর নন, িকnt utেরর pেটsাn 
মতাবলmীেদর কােছ মৃত।  

আমরা ei সব িবষয় িনেয় িক করব? আসেল আমােদর করার তমন িকছুi নi। তুিমo িকছু করেত 
পারেব না। িকnt তুিম eকটা িজিনস করেত পার। eরপর থেক কu যিদ তামার সামেন কান িকছুেক 
grtপূণ বেল, তাহেল তুিম িনেজেকi p  করেব-"eটা িক pমাণ সােপk বkব ? নািক, pথা বা 
কতৃপেkর িনেদশ aথবা pত ােদেশর কারেণ িব াসেযাগ ।" eর পের কu যিদ তামার সামেন 
কানিকছুেক সত  বেল, তাহেল তুিম িজjাসা করেব -‘িক ধরেণর pমাণ আপনার কােছ আেছ?’ তারা যিদ 

eর কান সdtর িদেত না পাের, তাহেল আিম আশা করেবা তােদর কথা িব াস করার আেগ খুব সতকভােব 
িবচার করেব। 

  

তামার বাবা 

  

uপেরর লখািট তঁার মেয় জুিলেয়েটর দশম জnিদন uপলেk িরচাড ডিকেnর লখা িচিঠর aনুবাদ। 
Good and bad reasons for Believing িশেরানােমর মূল iংেরজী লখািট পের ডিকেnর বi 

A Devil’s Chaplain- e anভুk হয়।    

 
ড. িরচাড ডিকn, আজেকর dিনয়ার সবেচেয় pভাবশালী িবjানী, গেবষক eবং দাশিনকেদর aন তম। 
পশায় িববতনবাদী জীবিবjানী, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক। যুিkবাদী eবং সমাজসেচতন 
লখািলিখর কারেণ সাধারণ মানুেষর মেধ  ড. িরচাড ডিকেnর খ ািত আজ আkিরক aেথi তু sশী। 

‘bাin oয়াচেমকার’, ‘ সলিফশ িজন’, ‘আেনােয়িভং দ  রiনেবা’, ‘kাiিmং মাun iেmpােববল’, ‘ ডিভলস 
চ ােpiন’ eবং ‘a ােnসটর টল’ সহ aসংখ  পাঠকনিnত জনিpয় ধারার িবjানিভিtক বiেয়র রচিয়তা।  
সmpিত িনজ uেদ ােগ তরী কেরেছন ‘িরচাড ডিকn ফাuেnশন’। তঁার সবেশষ বi - ‘দ  গড িডলুশন’ 
eখন পযn িবগত বাiশ সpাহ ধের িনuয়ক টাiমেসর ‘ বs সলার’ তািলকায় রেয়েছ। 
 
aিg aিধrঢ়, বাংলােদেশ বসবাসরত মুkমনার িনয়িমত লখক। বাংলােদেশর িবিভn পিtকায় লখা 
pকািশত হেয়েছ। iেমiল - agniadhirurho@gmail.com
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