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অধ্যায় ১ 

সঠিক প্রশ্ন শজজ্ঞাসার গুরুত্ব 
 

আমরা যারা শসতনমা নদখতে  েন্দ কশর োরা নলতর্স্ট শসতনমাগুতলা শনতয় নবি 

আগ্রেী থাশক। আমরা শক শসতনমার্া এখনই নদখতে যাব, নাশক শডশভশড আসার আগ 

 যট ন্ত অত ো করব? নাশক মুশভর্াই নদখব না? অতনক শসতনমাশবতিষজ্ঞ আতেন 

আমাতদর  রামিট  নদওয়ার জন্য। শকন্তু কাতদর মোমে আমরা গ্রেণ করব? মোমে 

নদওয়া খুব সস্তা কাজ; নয নকউই শদতে  াতরন। শকন্তু নকাতনা শবতিষতজ্ঞর শবতিষ 

জ্ঞান আতে, নয জ্ঞাতনর শভশিতে নদওয়া মোমতের ও র আমরা আস্থা রাখতে 

 াশর? 

বইতয়র নলখকদ্বয়– অথট াৎ আমরা দুইজনই শসতনমা াগল। শকন্তু োই বতল যা-

ো শসতনমা নদশখ না, বরাং নবতে নবতে নদশখ। যশদও মে প্রকাতির মাধ্যম শেতসতব 

শসতনমাতক আমাতদর অসাোরণ লাতগ, েবুও এমন অতনক শসতনমা আতে যা নদখার 

শবন্দুমাত্র ইতচ্ছ আমাতদর ননই। েতব নকান শসতনমা ভাতলা আর নকানর্া খারা  ো 

শনণট য় করা সেজ কাজ নয়। কাজর্াতক সেজ করার জন্য আমরা প্রায়ই আমাতদর শপ্রয় 

ওতয়বসাইর্ রতর্ন র্তমতর্াতজর (http://www.rottentomatoes.com.) সাোয্য 

শনই। 

েতব, আ শন যখন নকাতনা শনশদট ষ্ট শসতনমার ডজনখাতনক শরশভউ  েতবন, 

েখন একর্া শবষয় সুস্পষ্টভাতব েরতে  ারতবন নয, নকাতনা শবষয়তক শবিাতরর েমো 

ও েরন এতকক মানুতষর এতকক রকম। নয নকাতনা একর্া শসতনমা নবতে শনন, এর র 

শরশভউগুতলা নিক করুন। অসাংখ্য শরশভউয়ার শসতনমাটিতক অ েন্দ কতর থাকতলও 

আ শন এমন দুই-একজন শরশভউয়ার  াতবন যারা শসতনমাটির ইশেবািক শরশভউ 

শদতয়তেন। একইভাতব, সবতিতয় জনশপ্রয় ও প্রিাংশসে মুশভটির শরশভউতয়র 

োশলকাতেও নদখতবন শকছু শবতিষজ্ঞ মুশভটির িরম শনন্দা জাশনতয়তেন। 

এই অশভজ্ঞোর্া জীবতনর অন্যান্য নেতত্রও খাতর্। ডািার, আইনজীবী, স্থ শে, 

শমশি, নগাতয়ন্দা োতদর প্রে্তকই নকউই শনতজতদর শফতে শবশভন্ন  শরশস্থশেতে 

যথাযথ  দতেত র ব্যা াতর সবট দা একমে েতে  াতরন না। আ শন নদখতবন, একই 

 শরশস্থশেতে দুজন ডািাতরর মে সবট দা শমলতে না। োেতল আমাতদর যাতদর মোমে 

দরকার োরা শক করতব? আ শন নয বইর্া  েতে যাতচ্ছন আমরা নসখাতন এই প্রতশ্নর 
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একর্া নসরা জবাব শদতে যাশচ্ছ। আ নাতক শকছু দেো ও মতনাভাব গতে তুলতে 

েতব যার দ্বারা আ শন শসদ্ধান্ত শনতে  ারতবন নকান মোমেটি আ শন গ্রেণ করতবন। 

একজন শিন্তািীল ব্যশি শেতসতব আ নার কেট ব্য েতচ্ছ, আ শন যা নদখতেন বা 

শুনতেন োর প্রশে আ নার প্রশেশিয়া নকমন েতব, নসর্া শনেট ারণ করা। একর্া শবকল্প 

েতচ্ছ, আ নার সামতন যা আসতব নসর্াই গ্রেণ করতবন; অবশ্য এর দ্বারা অতন্যর 

মোমেই আ নার মোমে েতয় যাতব। েতব আতরকটি শবকল্প েতচ্ছ, আ শন নয 

ঘর্নার মুতখামুশখ েতয়তেন নসর্াতক প্রশ্নশবদ্ধ করতবন নযন আ শন ব্যশিগে শসদ্ধাতন্ত 

ন  ৌঁোতে  াতরন। এই বইটি োতদর জন্য নলখা যারা শদ্বেীয় শবকল্পটি  েন্দ কতরন। 

  

শনতজতক উদ্ধাতর শিটিকাল শথাংশকাং 

শিটিকালভাতব নিানা ও  োর– অথট াৎ আ শন যা শুতনতেন বা  তেতেন ো 

 দ্ধশেগেভাতব শবতেষণ করার জন্য একগুচ্ছ দেো ও মতনাভাব দরকার। এই 

দেোগুতলা গতে উঠতব সম্পশকট ে শকছু শিটিকাল প্রতশ্নর আদতল। আমরা নসগুতলা 

একর্া একর্া কতর শিখব, েতব আমাতদর লে্ েতচ্ছ সবগুতলাতক একসাতথ কাতজ 

লাশগতয় সবতিতয় ভাতলা শসদ্ধান্তটি ননওয়া। 

আমরা আ নাতক আ নার যা যা করা উশিে োর োশলকা েশরতয় শদতে 

 ারোম। শকন্তু এর্া কাযট করী নয়। বরাং একর্া শবষয়তক প্রশ্ন করতে  ারার্া নক তূেল, 

শবস্ময় ও বুশদ্ধবৃশিক অ্াডতভঞ্চাতরর নিেনার সাতথ অশেক সামঞ্জস্যপূণট । আবার এ 

গুণগুতলা শিটিকাল শথাংশকাংতয়র জন্যও অ শরোযট । ‘শিটিকাল শথাংশকাং’ একর্া 

অসমাপ্ত প্রকতল্পর মতো, এর নকাতনা নিষ ননই। কারণ এর শুরু থাকতলও গন্তব্য 

ননই। শিটিকাল প্রশ্নগুতলা শিটিকাল শথাংশকাংতয়র জন্য একটি রাস্তা নদশখতয় নদতব, 

আ নাতক এভাতব শিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করতব। উিম মোমে, শসদ্ধান্ত বা ফায়সালা 

গ্রেতণর শনরবশচ্ছন্ন  তথ আ নাতক এশগতয় শনতে সোয়ো করতব। আমরা এই বইজুতে 

শিটিকাল শথাংশকাং িব্দর্া বারবার ব্যবোর করব। এটি দ্বারা নবাঝাতব: 

১.  রস্পরসম্পশকট ে এক নসর্ শিটিকাল প্রশ্ন সম্পতকট  জানা; 

২. উ যুি সমতয় শিটিকাল প্রশ্ন শজতজ্ঞস করা ও উির নদওয়ার দেো অজট ন; 

৩. শিটিকাল প্রশ্ন করার আগ্রে সৃশষ্ট। 

এই বইটির উতেশ্য েতচ্ছ এই শেনটি নেতত্র আ নার  দা ট ণতক উৎসাশেে করা। 

প্রশ্ন করার অথট  েতচ্ছ যাতক প্রশ্ন করা েতচ্ছ োতক এর জবাতব উির শদতে েতব। 

প্রতশ্নর দ্বারা আমরা জবাবদাো ব্যশিতক বলশে: আশম জানতে আগ্রেী; আশম আতরা 
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জানতে িাই; সাোয্য করুন আমাতক। এই অনুতরাতের দ্বারা প্রশ্নকেট া ব্যশিটিতক সম্মান 

প্রদিট ন কতরন। প্রশ্ন করার অথট ই েতচ্ছ এর উির জানা ও উির নথতক শদকশনতদট িনা 

 াওয়া। নস  শরতপ্রশেতে, শিটিকাল শথাংশকাং শুরু েয় শনতজতদর শিন্তাতিেনাতক উন্নে 

করার আগ্রে শদতয়। আ নার প্রশ্ন করার উতেশ্য েতচ্ছ, আ শন নয ব্যা াতর প্রশ্ন 

করতেন োর ব্যা াতর আতরা গভীর বুঝ অজট ন করতে িান। অথবা আ নাতক জবাতব 

যা বলা েতব োর মাোত্ম্্ নযন অনুোবন করতে  াতরন। 

শিটিকাল প্রশ্নগুতলা আ নাতক একর্া একর্া কতর নদওয়া েতব। েতব সব প্রশ্নতক 

আ শন প্যাতকজ শেতসতব কাতজ লাগাতে  ারতবন, আ শন যা  েতেন বা শুনতেন ো 

শিটিকাশল শবতেষণ করতে। এোো আ নার শনতজর নলখা বা বিব্যতক উন্নে করতেও 

এটি কাতজ আসতব। নযমন: 

১. নর্ক্সর্বই, সামশয়কী বা ওতয়বসাইতর্ শবশভন্ন নলখা ও েথ্যউ াতির শিটিকাল 

শবতেষণ করতে  ারতবন; 

২. নকাতনা নলকিার বা বিতব্যর মান যািাই করতে  ারতবন; 

৩. যুশি দাৌঁে করাতে  ারতবন; 

৪. ক্লাস  ারফরতমতে অাংি শনতে  ারতবন; 

৫. নকাতনা শকছু  তে নসর্ার ও র রিনা শলখতে  ারতবন। 
 

মতনাতযাগ শদন: শিটিকাল শথাংশকাং েতচ্ছ  রস্পরসম্পশকট ে এক নসর্ শিটিকাল প্রতশ্নর 

ব্যা াতর জানা,  াি াশি উ যুি সমতয় নসগুতলা শজতজ্ঞস করা ও োর জবাব নদওয়ার 

দেো। 

একজন নাগশরক ও নভািা শেতসতব শিটিকাল শথাংশকাং আ নার জন্য অে্ন্ত 

কাযট করী েতব। আ নার নকনাকার্া বা নভার্দাতনর শসদ্ধান্তগ্রেতণ সোয়ো করতব। 

 াি াশি আ শন বুশদ্ধবৃশিকভাতব স্বােীন েতবন; এতে আত্ম্শবশ্বাস বােতব। 
  

স্পঞ্জ ও োৌঁকশন: শিন্তাভাবনার শবকল্প স্টাইল 

শিন্তাভাবনার একটি  দ্ধশে েতচ্ছ স্পঞ্জ নযভাতব  াশন শুতষ ননয় োর মতো অথট াৎ 

শিন্তা শুতষ ননওয়া। সাোরণে এই  দ্ধশেটি ব্যবোর করা েয় এবাং এর শকছু সুশবো 

আতে।   

প্রথমে, আ শন শবতশ্বর ব্যা াতর যে েথ্য আেরণ করতে  ারতবন, েেই এর 

জটিলো বুঝতে  ারতবন। আ শন নয জ্ঞানাজট ন করতবন  রবেীকাতল নসর্াতক 

শিটিকাল শথাংশকাংতয় কাতজ লাগাতে  ারতবন। 
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স্পঞ্জ  দ্ধশের আতরকটি সুশবো েতচ্ছ, এটি নকাতনা সশিয় প্রশিয়া নয়। এর জন্য 

মশস্ততের ঘাম ঝরাতে েয় না। বরাং সেতজ ও দ্রুে এটি করা যায়। শবতিষ কতর যখন 

েথ্যগুতলা স্পষ্টভাতব ও ইন্টাতরশস্টাংভাতব উ স্থাশ ে থাতক। োই এই েথ্যগুতলা 

বুঝতে মতনাতযাগ আর স্মৃশেিশির ব্যবোরই যতথষ্ট। 

শিন্তািীল ব্যশিতে  শরণে েওয়ার জন্য েথ্য গ্রেণ করার শুরুতে কাযট করী েতলও 

স্পঞ্জ  দ্ধশের শকছু অসুশবোও রতয়তে। কারণ, আ শন নকান েথ্য ও মোমে গ্রেণ 

করতবন বা বাশেল করতবন নসর্া শনণট তয়র নকাতনা  দ্ধশে এখাতন ননই।  াঠক যশদ 

সবসময় স্পঞ্জ  দ্ধশে কাতজ লাগায় োেতল নস নিতষ নযর্া  তেতে নসর্াই শবশ্বাস 

করতব। শকন্তু এভাতব নয কাতরা মোমে বা েতথ্যর মানশসক দাসত্ব করা শনতজর ও 

সমাতজর জন্য ভীশেপ্রদ বতর্। ফতল নস শসদ্ধান্তগ্রেতণর নেতত্র শনতজর বুশদ্ধশবতবিনা 

প্রতয়াগ না কতর অতন্যর মোমতের ও র শনভট র কতর। 

আমরা মতন কশর, আ নার বরাং শনতজতকই নবতে শনতে েতব আ শন নকানর্া 

গ্রেণ করতবন আর নকানর্াতক ছুৌঁ তে নফলতবন। এই শসদ্ধান্ত গ্রেতণর জন্য আ নাতক 

একটি শবতিষ মতনাভাতবর সাতথ  েতব েতব– প্রশ্নশজজ্ঞাসার মতনাভাব। েতব শিন্তার 

এরকম স্টাইতলর জন্য যা  েতেন নসর্ার সাতথ অে্ন্ত মতনাতযাতগর সাতথ 

সশিয়ভাতব নলতগ থাকতে েতব। নলখক আ নার সাতথ কথা বলার নিষ্টা করতেন। 

োই আ নারও উশিে োর সাতথ কথা বলা, যশদও নলখক উ শস্থে নন। 

আমরা এই অাংিগ্রেণমূলক  দ্ধশেতক বলশে শিন্তাভাবনার োৌঁকশন  দ্ধশে। এ 

 দ্ধশেতে  াঠতকর কাতে একটি মতডল থাকতব যা শদতয়  াঠক ও নরাো শনণট য় 

করতে  ারতবন োরা যা  েতেন বা শুনতেন োর নয শিকো। কাজর্া নবি ি্াতলশঞ্জাং, 

 শররমসাধ্যও। শকন্তু এর উ কাশরোও আকািচুম্বী। নকাতনা নলখা নথতক কাদার মতধ্য 

নথতক নসানাতক আলাদা করতে েতল বারবার এতক প্রশ্ন করা িাই, উির শনতয় ভাবা 

িাই।   

স্পঞ্জ  দ্ধশেতে গুরুত্ব নদওয়া েয় জ্ঞানাজট তনর উ র; োৌঁকশন  দ্ধশেতে জ্ঞাতনর 

সাতথ সশিয় শমথশিয়া ঘর্াতে েয়। এভাতব দুতর্া  দ্ধশে  রস্পতরর  শরপূরক। 

নকাতনা শবষয় ঠিক শক নবঠিক ো শনণট তয়র জন্য শকছু পূবট জ্ঞান থাকা িাই। োৌঁকশন শদতয় 

বুশদ্ধবৃশিক স্বণট  খুৌঁ তজ নবর করতে েতল োৌঁকশনতে আর্কাতনার মতো শকছু নো থাকতে 

েতব।  াি াশি নকাতনা যুশি মূল্যায়ন করার জন্য আমাতদর অবশ্যই পূবট জ্ঞান ও 

শনভট রতযাগ্য মোমে থাকতে েতব। 
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এবার শনশবেভাতব নদখা যাক শকভাতব দুতর্া  দ্ধশের অনুসরণ শভন্ন  তথ োশবে 

করতে  াতর। নয ব্যশি স্পঞ্জ  দ্ধশে অনুসরণ কতর নস নকাতনা ম্যাতর্শরয়াল শকভাতব 

 তে? নস বাক্গুতলা শনশবেভাতব  তে, যের্া সম্ভব মতন রাখার নিষ্টা কতর। নস 

উতেখতযাগ্য িব্দ বা বাক্ দাশগতয় রাতখ। েয়তো মূল র্শ ক বা মূল শবষয়বস্তুর ও র 

নোর্ ননার্ও বানাতে  াতর। নস োর দাগাতনা নলখা বা ননার্ নিক কতর নদতখ নয 

নস গুরুত্বপূণট  শকছু ভুতল যাতচ্ছ কী না। োর উতেশ্য েতচ্ছ নলখক শক বলতেন ো 

নখাৌঁজা ও নবাঝা। নস নলখতকর যুশি মুখস্থ কতর, শকন্তু নসর্াতক মূল্যায়ন কতর না। 

নসর্ার সঠিকো শবতেষণ কতর না। 

অন্যশদতক নয  াঠক োৌঁকশন  দ্ধশে গ্রেণ কতর শেশন শক কতরন? স্পঞ্জ  দ্ধশের 

অনুসারী  াঠতকর মতো শেশনও নতুন জ্ঞাতনর উতেতশ্য  ো শুরু কতরন। েতব োতদর 

উভতয়র শমতলর এখাতনই ইশে। োৌঁকশন  দ্ধশেতে  াঠক শনতজতক নবি শকছু প্রশ্ন 

শজজ্ঞাসা করতবন নযন শেশন সবতিতয় ভাতলা শসদ্ধান্ত বা মোমে গ্রেণ করতে  াতরন। 
  

শনতজতক যািাই: আশম শক োৌঁকশন  দ্ধশে অনুসরণ কশর? 

• আশম শক প্রশ্ন কতরশে ‘নকন’ নকউ আমাতক নকাতনা শকছু শবশ্বাস করাতে 

িায়?   

• নলখার সম্ভাব্য সমস্যাগুতলা শক আশম শিশিে কতরশে? 

• যা বলা েতচ্ছ আশম োর মূল্যায়ন কতরশে? 

• আশম শক র্শ কটির ব্যা াতর শনতজ নকাতনা শসদ্ধাতন্ত আসতে ন তরশে? 

  

োৌঁকশন  দ্ধশের অনুসারী  াঠক সবট দা প্রশ্ন কতরন নয নকন নলখক শবশভন্ন মোমে 

বা দাশব উত্থা ন করতেন। নলখতকর উ স্থাশ ে যুশির সমস্যাগুতলা শেশন মাশজট তন 

ননার্ কতরন। শেশন বারবার নলখার্ার সাতথ শনতজর শমথশিয়া ঘর্ান। োর উতেশ্য 

েতচ্ছ নলখার্া সঠিকভাতব শবতেষণ ও মূল্যায়ন করা এবাং মূল্যায়তনর শভশিতে শনতজ 

একর্া উ সাংোতর আসা। 
  

োৌঁকশন  দ্ধশের উদােরণ 

আতমশরকান সমাতজ একটি গুরুত্বপূণট  সমস্যা েতচ্ছ আমাতদর শক েরতনর অি শনয়ন্ত্রণ 

আইন দরকার। এই সমস্যার ও র একটি শববৃশে নদখা যাক। নদখা যাক যুশির্া 

সতন্তাষজনক কী না।   
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বন্দুক শনশষদ্ধ করার ন েতনর যুশির নবশিরভাগই শমথ। আমাতদর আর নতুন 

নকাতনা অি আইন দরকার ননই, বরাং দরকার আইতনর প্রতয়াগ। একটি শমথ েতচ্ছ, 

অশেকাাংি খুশনই সাোরণ, আইন নমতন িলা নাগশরক। োরা রাতগর মাথায় 

আত্ম্ীয়স্বজন বা নিনাতিানা কাউতক খুন কতর নফতল নকবল োতদর োতের কাতে 

বন্দুক শেল োই। এমনশক, নোশমসাইতডর প্রশেটি গতবষণায় নদখা শগতয়তে নয খুশনতদর 

অশেকাাংিই ক্াশরয়ারজুতে শিশমনাল, যাতদর জীবনজুতে োনাোশনর ইশেোস আতে। 

সাোরণ খুশনতদর অেীতে গতে েয় বের অ রােকতমট  শলপ্ত থাকার ইশেোস আতে। 

গতে িারটি বে অ রােমূলক কমট কাতে জোতনার ইশেোস আতে। 

আতরকটি শমথ েতচ্ছ বন্দুতকর মাশলকতদর অশেকাাংিই অজ্ঞ যারা অযথা সাংঘাতে 

জোয়। অথি শবশভন্ন গতবষণায় বারবার নদখা নগতে নয, গতে অশেকাাংি বন্দুক 

মাশলকই শিশেে এবাং যাতদর বন্দুক ননই োতদর নিতয় সম্মানজনক িাকশর কতর 

োরা। নদখুন কতয়কজন বন্দুক মাশলতকর নাম: এশলনর রুজতভল্ট, নজায়ান শরভারস, 

নডানাে ট্রাম্প এবাং নডশভড রকতফলার। োতদর সবসময় বন্দুক বেতনর অনুমশে 

আতে।   

আতরকটি শমথ েতচ্ছ নয বন্দুক আত্ম্রোর জন্য কাযট করী নয়। অথি এর 

শব রীতে প্রশের্া গতবষণার নদখা নগতে নয, ে্ান্ডগান ব্যবোর কতর অ রাে যের্া 

করা েয় োরতিতয় নবশি নঠকাতনা েয়। অ রােকতমট  বাশষট ক ৫৮১,০০০ বার ে্ান্ডগান 

ব্যবহৃে েতলও অ রাে নঠকাতে ব্যবহৃে েতয়তে ৬৪৫,০০০ বার।   

আর অি আইনগুতলা যশদ বন্দুকসাংিান্ত অ রােগুতলাতক কশমতয়ও নদয়, েবুও 

বেট মাতনর সব আইনতক অবশ্যই বাস্তশবকভাতব প্রতয়াগ করতে েতব। কতঠারের 

আইন কতর লাভ শক যশদ শবিারব্যবস্থা এমন ভাব নদখায় নয োতদর নসগুতলা 

প্রতয়াতগর ইতচ্ছ ননই।       

আ শন এই অনুতচ্ছদটিতে স্পঞ্জ  দ্ধশে ব্যবোর করতল সবার আতগ মতন রাখার 

নিষ্টা করতবন, আমাতদর আর অি শনয়ন্ত্রণ আইন দরকার ননই। এর্া মতন রাখতে 

 ারতল, েতর ননতবন আ শন শকছু জ্ঞান শুতষ শনতে ন তরতেন। েতব, উ তর নদখাতনা 

কারণগুতলা আ নাতক কেটুকু সন্তুষ্ট করতে ন তরতে? নসর্া নবর করার জন্য োৌঁকশন 

 দ্ধশে ব্যবোর করতে েতব। অথট াৎ, শকছু সঠিক প্রশ্ন করতে েতব। 

সঠিক প্রশ্ন করতে  ারতল আ শন অনুতচ্ছদটিতে উ স্থাশ ে যুশিগুতলার অতনক 

দুবট লো খুৌঁ তজ  াতবন। নযমন, শনতির প্রশ্নগুতলা শিন্তা উতিককারী েতে  াতর: 
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1. ‘অশেকাাংি খুশন’ বা ‘সাোরণ খুশন’ দ্বারা নলখক শক নবাঝাতচ্ছন? রাতগর 

মাথায় আত্ম্ীয়তদর খুন করা সাংখ্যালঘু খুশনতদর সাংখ্যা শক অতনক নবশি? 

2. ‘বন্দুক মাশলক’ মাতন শক? অি শনয়ন্ত্রকরা নযসব অি শনশষদ্ধ করার 

নিষ্টা করতেন োরা শক নসসব অি নকতনন? 

3. উদ্ধৃে গতবষণাগুতলা শক গ্রেণতযাগ্য? গতবষণার নমুনা শক  যট াপ্ত এবাং 

শবস্তৃে শেল? 

4. নলখক শক ৫৮১,০০০ ও ৬৪৫,০০০ এর মতো বে বে সাংখ্যা নদশখতয় 

আমাতদর োজ্জব কতর শদতয়  শরসাংখ্যানগে শমথ্যািাতরর নিষ্টা কতরতেন? 

এসব সাংখ্যার শভশি শক? এগুতলার কী ও র ভরসা করা যায়? 

5. অি শনয়ন্ত্রতণর শক শক সম্ভাব্য সুশবো উতেখ করা েয়শন? নলখতকর 

অবস্থাতনর শবরুতদ্ধ যায় এমন গুরুত্বপূণট  নকাতনা গতবষণা শক উশন এশেতয় 

নগতেন? 

6. এর্া শক েতর ননওয়া নয শিক নয নযতেতু শকছু শবখ্যাে মানুষ বন্দুতকর 

মাশলক, োই বন্দুক রাখার্া কাম্য? এসব নলাতকর শক বন্দুক রাখার সুশবো-

অসুশবোর ব্যা াতর শবতিষজ্ঞো আতে? 

7. প্রশে বের ে্ান্ডগান দ্বারা কেজন নলাক মারা যায় যারা ে্ান্ডগান না 

থাকতল মারা  েে না? 

8. নকন নলখক আতলািনা করতলন না নয, শকভাতব আমরা বেট মাতন নযসব 

অি শনয়ন্ত্রণ আইন আতে নসগুতলাতক যথাযথভাতব বাস্তবায়তন উৎসাশেে 

করতে  াশর?   

আ নার যশদ এসব প্রশ্ন করতে ভাতলা লাতগ, োেতল বইটি শবতিষভাতব 

আ নার জন্যই। এর প্রাথশমক লে্ েতচ্ছ, নকাতনা শবষতয় কেটুকু আস্থা রাখতবন 

ো শনেট ারতণর জন্য কখন এবাং শকভাতব শক শক প্রশ্ন করতবন ো জানতে আ নাতক 

সাোয্য করা। 

োৌঁকশন  দ্ধশের সবতিতয় গুরুত্বপূণট  ববশিষ্ট্ েতচ্ছ এর শমথশিয়ো– নলখক ও 

 াঠতকর মতধ্য কতথা কথন; অথবা বিা ও নরাোর মতধ্য। 

শকছু শকছু নেতত্র স্পঞ্জ  দ্ধশে নবশি কাযট করী। আ নারা প্রায় সবাই এর্া ব্যবোর 

কতরতেন এবাং শকছু সাফল্যও ন তয়তেন। আ শন শনয়শমে োৌঁকশন  দ্ধশে ব্যবোর 

কতরন োর সম্ভাবনা কম। এর মূল কারণ আ শন েয়তো যথাযথ নট্রশনাং কতরনশন 
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এবাং প্র্াকটিসও করা েয়শন। এই বইটি আ নাতক নকবল সঠিক প্রশ্ন করতেই সাোয্য 

করতব না, বরাং নসগুতলাতক প্র্াকটিস করার শনয়শমে সুতযাগও নদতব। 

  

োৌঁকশন  দ্ধশে: শিটিকাল প্রশ্ন করা 

মানুষ যা যা বতল ো যশদ সবসময় সেজতবাধ্য েতো, সবশকছু যশদ এমশনতেই বুতঝ 

যাওয়া নযে, োতদর সব গুরুত্বপূণট  শিন্তা যশদ স্পষ্টভাতব েরতে  ারোম, নলখক বা 

নরাোর উ স্থাশ ে যুশিতে যশদ নকাতনা ভুল না থাকতো, যশদ সব জ্ঞানী ব্যশি 

গুরুত্বপূণট  প্রতশ্নর উিরগুতলার ব্যা াতর একমে েতেন, োেতল জীবনর্া সেজই েতো 

বতর্। জগের্া এমন েতল আমরা শনশিয়ভাতব  েোম আর শুনোম, আর অন্যতদর 

ও র িাশ তয় শদতে  ারোম শিন্তার ভারর্া। 

শকন্তু বাস্তবো এর ঠিক উলতর্া। মানুতষর অশেকাাংি যুশিই স্পষ্টভাতব নবাঝা 

যায় না। গুরুত্বপূণট  উ াদান প্রায়ই অনু শস্থে থাতক। উ স্থাশ ে অতনক যুশিও অস্পষ্ট 

থাতক। এ জন্য আ নার শিটিকালভাতব  োর ও নিানার দেো প্রতয়াজন যা দ্বারা 

আ শন মানুতষর নলখা ও কথার মতধ্য যুশির অসারো ও দুবট লোগুতলা শিশিে করতে 

 ারতবন। 

মানুতষর নলখা বা কথার ভুলগুতলা সবসময় শদতনর আতলার মতো  শরোর 

থাতক না। এ জন্য অবশ্যই সশিয়  াঠক বা নরাো েতে েয়। এর জন্য প্রতয়াজন প্রশ্ন 

করা। সবতিতয় ভাতলা নক িল েতচ্ছ শিটিকাল প্রশ্ন করার নক িল। এসব প্রতশ্নর একর্া 

ব্যা ক সুশবো েতচ্ছ, আতলাি্ র্শ ক শনতয় আ নার নেমন জ্ঞান না থাকতলও আ শন 

এসব প্রশ্ন করতে  ারতবন। নযমন, নড-নকয়ার নসন্টাতরর কাযট কাশরো শনতয় প্রশ্ন 

নোলার জন্য আ নার িাইেতকয়াতর শবতিষজ্ঞ েওয়ার প্রতয়াজন ননই।  

  

‘সঠিক উিতরর’ শমথ 

একটি প্রতশ্নর শনশদট ষ্ট উির খুৌঁ তজ  াওয়া শনভট র কতর শজজ্ঞাশসে প্রতশ্নর েরতনর ও র। 

নভ েজগে সম্পতকট  ববজ্ঞাশনক প্রশ্নগুশলর উির  াওয়ার সম্ভাবনা সবতিতয় নবশি 

কারণ যুশিবাদী নলাতকরা সাোরণে এসব উির নমতন ননন। কারণ, নভ েজগেতক 

অনুমান করা যের্া সেজ; সামাশজক জগেতক নসভাতব করা যায় না। নযতেতু সমাজ 

দ্রুে  শরবেট নিীল। পৃশথবী নথতক িাৌঁতদর সুশনশদট ষ্ট দূরত্ব বা নকাতনা প্রািীন সভ্ো 

নথতক নতুন আশবষ্কৃে োত়ের বয়স সম্পতকট  এতকবাতর শনশিে না েওয়া নগতলও 
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আমাতদর নভ ে  শরতবতির মাত্রা কয়টি এ ব্যা াতর নমার্ামুটি সবাই একমে। োই 

নভ ে শবজ্ঞাতন ‘সঠিক উির’  াওয়ার শবষয়র্া প্রায়ই ঘতর্। 

শকন্তু মানব আিরতণর ব্যা াতর প্রশ্নগুতলা এমন নয়। মানব আিরতণর শবষয়গুতলা 

এের্া জটিল নয, কখন বা নকন শক েরতনর আিরণ প্রকাশিে  াতব– এ ব্যা াতর 

সঠিক োরণা করা শনদারুণ কঠিন কাজ। োোো মানুষ সেজােভাতব কামনা কতর 

মানব আিরণ নযন োর শবশ্বাতসর সাতথ শমতল যায়, শবতিষভাতব গভট  াে, নবকারত্ব 

এবাং শিশু শনযট ােতনর মতো সাংতবদনিীল শবষয়গুশলর নেতত্র। োই এসব সমস্যার 

আতলািনায় আমাতদর শবশ্বাতসর স্ব তে নযসব মে  াওয়া যায়, আমরা ো গ্রেণ কশর 

এবাং শভন্ন শবশ্বাতসর মেগুতলা প্রে্াখ্যান বা প্রশেেে কশর। 

মানুতষর আিরণ অে্ন্ত জটিল এবাং এটিতক সবসময় নবাঝাও যায় না। েরুন, 

আমরা জাশন নয মানশসক স্বাতস্থ্র ও র ব্যায়াতমর প্রভাব নকমন েতব। এর  তে 

সমস্ত প্রমাণ আমাতদর কাতে আতে। এর রও সশে্কারাতথট  কাতরা ও র ব্যায়াতমর 

প্রভাব নকমন েতব ো সবট দা শনশিেভাতব বলা যায় না। েবুও আমাতদর শসদ্ধান্ত শনতে 

েয়। েতব এর আতগ স্বীকার কতর শনতে েয় নয, আমরা শনিয়ো নয় বরাং সম্ভাব্যোর 

শভশিতে শসদ্ধান্ত শনশচ্ছ। েতব যখন আমরা শবশ্বাস করব নয, আমরা নযর্া মতন করশে 

নসর্া একদম সুশনশিে শকছু নয় নয আমাতদর শবশ্বাসই সে্, এর বাইতর আর শকছুই 

ননই– েখন অন্যতদর মে ও যুশির প্রশে আমরা সেনিীল েতে  ারব। োতদর মে 

গ্রেতণর মতো শিন্তাোরাও আমার থাকতব। কারণ, অন্যতদর শবশ্বাতসর মতো আমাতদর 

শনতজতদর শবশ্বাতসও ত্রুটি থাকতে  াতর। 

আতলািনার জন্য সবতিতয় গুরুত্বপূণট  শবষয়, নযগুতলাতে আ নার েীক্ষ্ণ 

মতনাতযাগ নদওয়া প্রতয়াজন– নসগুতলা েতচ্ছ এমন শবষয়াশদ নযগুতলা শনতয় ‘যুশিবাদী 

মানুষ’-গুতলা একমে েতে  াতরন না। এই সমস্যাগুতলা ইন্টাতরশস্টাং েওয়ার কারণ 

েতচ্ছ সমস্যাগুতলার সমাোতনর  ন্থা সম্পতকট  শভন্ন শভন্ন মে আতে। সমাোতনর ন েতন 

একাশেক মোমে থাতক, প্রশেটি মোমতের  তে-শব তে িশিিালী যুশি থাতক। 

এমন সামাশজক শবেকট  শবরল নয শবষতয় মানুতষর মতধ্য মোমেগে শভন্নো ননই। 

কারণ শভন্নো না থাকতল নসই শবষতয় শবেতকট র জন্মই েতো না। বইটিতে এই েরতনর 

শকছু সামাশজক শবেতকট র ও র নফাকাস করা েতব নযখাতন স্পষ্টভাতব নকাতনা ঠিক-

নবঠিক শিশিে েয়শন।   

এই বইটি আ নাতক ‘সঠিক উির’ এ ন  ৌঁতে শদতে না  ারতলও আ নাতক 

দে করতব সামাশজক শবেতকট  সতবট ািম এবাং সবতিতয় যুশিসঙ্গে শসদ্ধান্ত শনতে। 
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প্রায়ই শসদ্ধান্ত শনতয় েয় অশনিয়ো এবাং অসম্পূণট  েতথ্যর ও র ভর কতর। কখনও 

কখনও আমাতদর কাতে শসদ্ধান্ত ননওয়ার আতগ সমস্ত গুরুত্বপূণট  েথ্য সাংগ্রে করার 

সময় বা সেমো থাতক না। উদােরণস্বরূ , আ নার শপ্রয়জন যখন বুতক েীব্র ব্যথার 

কথা জানায় এবাং োস াোতলর জরুশর শবভাতগ শনতয় নযতে বতল। 

  

শিন্তাভাবনা ও অনুভব করা 

আ শন যখন নকাতনা নতুন আইশডয়া, শিন্তাোরা শকাংবা শসদ্ধাতন্তর মুতখামুশখ েন, েখন 

মতন রাখা জরুশর নয, আ নার দৃশষ্টভশঙ্গ গঠতন আ নার শনজস্ব শিন্তাোরা ও 

অশভজ্ঞো প্রভাব নফতল। এমন শকছু শবষতয় আতে নযগুতলা আ নার খুব  েতন্দর, 

শকছু শবষতয় আ শন আগ্রেী এবাং শকছু  ে াশেত্ত্বও আতে আ নার। এই কারতণ 

আ শন যখন নতুন নকাতনা উ সাংোর বা মোমতের মূল্যায়ন কতরন েখন নসগুতলা 

আ নার শবদ্যমান শিন্তাোরা এবাং নসসব শিন্তাোরার প্রশে আ নার  ে াশেতত্বর 

শভশিতেই কতরন। 

এ জন্য নকাতনা শবষয় শনতয় শিন্তাভাবনা বা শসদ্ধাতন্তর সময় আ শন নযসব 

ব্যশিগে অশভজ্ঞো, মূল্যতবাে, প্রশিেণ এবাং সাাংস্কৃশেক অভ্াসগুতলাতক আ নাতক 

প্রভাশবে করতে নদন, নসগুতলা সম্পতকট  সতিেন েওয়া অে্ন্ত জরুশর। কারণ এগুতলা 

আ নার দৃশষ্টভশঙ্গ ও শবিারতক প্রভাশবে করতে  াতর।    

নতুন আইশডয়া বা শিন্তাোরার মুতখামুশখ েওয়ার সময় আমাতদর শনতজতদর 

আতবগ ও  ে াে সম্পতকট  সতিেন েতে থাকতব েতব এবাং শবশভন্ন যুশি  যট াতলািনা 

করার সময় এগুতলাতক এক াতি রাখতে েতব। এতে আমরা অন্যতদর দৃশষ্টভশঙ্গ 

মতনাতযাগ সেকাতর শুনতে  ারব। আমাতদর বেট মান শবশ্বাসতক ি্াতলঞ্জ বা শবতরাশেো 

করতে  াতর, এমন শবষতয় কথা নিানার মানশসকোও আমাতদর বেশর েতব। এটি 

গুরুত্বপূণট  েওয়ার কারণ েতচ্ছ, অতনক সময় আমরা নযসব মোমে নদই, োর ন েতন 

যুশির বদতল আতবগ কাজ কতর। যা বেশর েতয়তে শনতজতদর অশভজ্ঞো এবাং অন্যতদর 

মোমতের ও র শভশি কতর। যখন নকউ আমাতদর সামতন এমন মোমে বা শসদ্ধান্ত 

উ স্থা ন কতর যা আমাতদর শবশ্বাতসর শবতরােী, েখন নসর্া ব্যশিগে আিমণ বতল 

মতন েয়। একটি শবষয় শনতয় আতবশগকভাতব জশেতয় যাওয়ার অথট  েতচ্ছ আ শন শভন্ন 

অবস্থাতনর ভাতলার্া নদখতে  ারতবন না, আ নার নিাতখ  েতব না। অথি  শরচ্ছন্ন 

মন শনতয় শভন্ন মোমে শুনতল েয়তো আ শন নসই যুশি দ্বারা প্রভাশবে েতে 

 ারতেন, নতুন দৃশষ্টভশঙ্গ গতে উঠে আ নার। 
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মতন রাখতবন, নকাতনা অবস্থান গ্রেণ বা বজট তনর নেতত্র কখতনা আতবগতক 

প্রাোন্য নদতবন না। বরাং, আতগ যুশি খার্াতবন এর র আতবগ। এ জন্য শকছু  োর 

সময় নলখার সাতথ শনতজর আতবগতক না শমশলতয় নলখক যা বলতেন োর সাতথ 

শদ্বমে লাগতলও নসর্াতক নয শিকভাতব শবতেষণ করুন। প্রকৃে শিোথী নো নস-ই নয 

োর মতনর অবস্থান বদতল প্রস্তুে থাতক। োই শনতজর মনতক বদলাতে েতল নযসব 

আইশডয়া আ নার কাতে প্রাথশমকভাতব অদ্ভুে বা শব দজনক মতন েতচ্ছ নসগুতলাতক 

স্বচ্ছ মন শনতয়, মুি মন শনতয়  যট াতলািনা করুন। 

েতব শিটিকাল শথাংকাররাও নমশিন নয়, মানুষ। োরা শবশভন্ন সমস্যা শনতয় 

সতিেন থাতকন। োরা কের্া সতিেন োর গভীরো নর্র  াওয়া যায় শিটিকাল 

শথাংশকাংতয়র সাতথ সম্পশকট ে োতদর কষ্টসাধ্য সব মানশসক  শররম নদতখ। শিটিকাল 

শথাংকারতদরও দৃঢ় শবশ্বাস বা আগ্রতের শবষয় থাকতে  াতর। েতব োরা এই 

মানশসকোও রাতখন নয, নতুন েথ্য বা দৃশষ্টভশঙ্গর সাত তে োতদর শবশ্বাস 

 শরবশেট ে েতে  াতর। 

  

ভাতলা প্রতশ্নর গুরুত্ব 

ভাতলা প্রশ্ন শজতজ্ঞস করা কঠিন, শকন্তু এর প্রশেদান অতনক। একটি শবষতয়র নিতয় 

অ র শবষয় শনতয় শিন্তা করা অশেক গুরুত্বপূণট  েতে  াতর। যশদ নকাতনা শবষয় আ নাতক 

বা আ নার সমাজতক নেমন প্রভাশবে না কতর, োেতল নসটি শনতয় অশেশরি 

ভাবনাশিন্তা কতর সময় ব্যয় করার নিতয় োর অশেক গুরুত্বপূণট  শবষতয় শিন্তা করা জরুশর। 

নযমন, শবলুপ্তপ্রায় প্রাণীতদর রো করার  তে-শব তের যুশি শনতয় শিন্তাভাবনা করা 

উশিে, কারণ এটি সমাজতক প্রভাশবে কতর। শকন্তু কত ট াতরর্ ব্যশিত্ত্বতদর শপ্রয় রঙ 

নীল কী না, ো শনতয় শিন্তা করা অের্া জরুশর নয়। 

আ নার সময় মূল্যবান। োই এর্াতক যথাযথভাতব ব্যয় করা উশিে। অনথট ক 

প্রতশ্নর বদতল ভাতলা প্রশ্ন করতে েতব।    

  

‘দুবট ল-নবাে’ ও ‘িশিিালী-নবাে’: শিটিকাল শথাংশকাং 

আতগর অাংতি আলা  করা েতয়তে নয, ইশেমতধ্যই নানা ব্যশিগে ও সামাশজক শবষতয় 

আ নার শবশভন্ন মোমে রতয়তে। শিটিকাল শথাংশকাংতয়র আতগই আ নার নসসব 

শবষতয় শনজস্ব মে রতয়তে। এখন আ শন শবশভন্ন প্রতশ্নর নেতত্র একটি অবস্থান গ্রেণ 

করতে ইচ্ছুক। নযমন:  শেোবৃশিতক শক ববেো নদওয়া উশিে? জজট  বুি শক সফল 
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নপ্রশসতডন্ট শেতলন? মদ্য ান শক নরাগ না িতয়স? এসব প্রশ্ন বা র্শ তকর ব্যা াতর 

নতুন েথ্য মূল্যায়ন করার নেতত্র আ নার পূতবট কার মোমেও প্রভাব রাখতব। 

শিটিকাল শথাংশকাংতক দুইভাতব ব্যবোর করা নযতে  াতর। আ নার বেট মান 

শবশ্বাসতক েয় সমথট তনর (১) জন্য অথবা মূল্যায়তনর (২) জন্য। আ শন শিটিকাল 

শথাংশকাং ব্যবোর কতর আ নার মোমতের স্ব তে আতরা যুশি ও প্রমাণ উ স্থা ন 

করতবন। অথবা আ শন শনতজর অবস্থান মূল্যায়তনর জন্য শবকল্প দৃশষ্টভশঙ্গ শবতবিনা 

করতবন, নতুন েথ্য সাংগ্রে করতবন। এতে আ নার প্রাথশমক শবশ্বাস  শরবশেট ে েতে 

 াতর। অধ্যা ক শরিাডট   তলর দুবট ল-নবাে ও িশিিালী-নবাে শিটিকাল শথাংশকাংতয়র 

 াথট ক্ নথতক শবষয়টি আতরা ভাতলামতো নবাঝা যায়। যখন আ শন নকবল শনতজর 

শবশ্বাসতক রো করার জন্য শিটিকাল শথাংশকাং ব্যবোর কতরন নসর্া দুবট ল-নবাে 

শিটিকাল শথাংশকাং। িশিিালী-নবাে শিটিকাল শথাংশকাং েতচ্ছ যখন আ শন শিটিকাল 

শথাংশকাং ব্যবোর কতর আ নার শনতজর শবশ্বাসতক যািাই ও সাংতিােন কতরন। 

আ শন যশদ শনতজর প্রাথশমক শবশ্বাসতক রোর জন্য বা যা শবশ্বাস করার জন্য 

আ নাতক র্াকা নদওয়া েয় নসগুতলাতক প্রমাণ করার জন্য শিটিকাল শথাংশকাং  দ্ধশে 

ব্যবোর কতরন, োেতল আ শন দুবট ল-নবাে শিটিকাল শথাংশকাং ব্যবোর করতেন। নকন 

দুবট ল? কারণ এরকম শিটিকাল শথাংশকাংতয়র সাতথ সতে্ ন  ৌঁোর নকাতনা আগ্রে বা 

ইচ্ছা ননই। দুবট ল-নবাে শিটিকাল শথাংশকাংতয়র অথট ই েতচ্ছ আ নার নিতয় শভন্ন নকাতনা 

মোমেতক দশমতয় রাখা এবাং নসগুতলা শবনাি করা। আ নার সাতথ 

মে াথট ক্কারীতদর ও র শবজয় ও আশে ে্ অজট তনর নিষ্টা যশদ েয় শিটিকাল 

শথাংশকাংতয়র উতেশ্য, োেতল নসর্া শিটিকাল শথাংশকাংতয়র সুফলো ও অগ্রসরোর 

েমোতক নষ্ট কতর। 

িশিিালী-নবাে শিটিকাল শথাংশকাং ব্যবোর কতর আ শন সব শবশ্বাস ও দাশবতক 

প্রশ্ন কতরন, এমনশক শনতজরর্াতকও। এতে আ নার শিন্তা নযন আ নাতক প্রোশরে 

না করতে  াতর,  ািা াশি অন্যতদরও নযন অন্ধভাতব অনুসরণ না কতরন– এই 

শবষয়টি শনশিে েয়। শনতজর শবশ্বাস আঁকতে েতর থাকা সেজ কাজ, শবতিষ কতর যশদ 

অন্যতদরও একই শবশ্বাস থাতক। শকন্তু আ শন নসগুতলাতক প্রশ্নশবদ্ধ না করতল এমন 

ভুল করতে  াতরন যা েয়তো এশেতয় যাওয়া নযে। 

িশিিালী-নবাে শিটিকাল শথাংশকাংতয়র অথট  এই নয় নয আ নার পূতবট র সব 

শবশ্বাস নঝতে নফলতে েতব। বরাং এর দ্বারা শনতজর প্রাথশমক শবশ্বাস দৃঢ়ের েতে 

 াতর, নসগুতলার প্রশে আমাতদর অঙ্গীকার নবতে নযতে  াতর। নবি আতগ জন স্টুয়ার্ট 


