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aেনকিদন ধের aবেহলায় পেড়িছেলা তােদর বাগান। বাগােনর মািলক di বn ু বhিদন পর খঁাজ িনেত eেস 
দখেলন ছাট ছাট আগাছায় ভের গেছ বাগানিট তেব আগাছাgেলার মােঝ িকছু ফুেলর গাছ হেয়েছ 
যgেলা ভারী সুnর। eক বn ু আেরক বnেুক বলেলা, "িন য়i কােনা মালী eখােন আেস eবং ei 
ফুলগাছgেলার পিরচযা কের"। e িবষেয় তারা খঁাজখবর করা r করেলা িকnt কােনা pিতেবিশi eমন 
খবর িদেত পারেলা না য তারা কাuেক ei বাগােন কখনo কাজ করেত দেখেছ। বn ুিট তখন তার মালী 
য আেস সi বkেব র পেk যুিk িদেলা, "যখন সব মানুষ ঘুিমেয় যায় মালীিট িন য় তখন আেস। 
সজন i কu তােক দখেত পায়না"। িdতীয় জেনর পাlা utর, "না, কu না কu িন য়i শb নেত 
পেতা। তাছাড়া, কu যিদ ei ফুলগাছgেলার যt িনেতi eখােন আসেতা, তাহেল স িন য়i 
আগাছাgেলাo কঁেট- ছঁেট রাখেতা"।  

বাগান 

িdতীয় বn ু তার িব ােস aটল। স বলেলা, " দেখা, কীভােব egেলা সাজােনা। বুঝাi যােc eখােন eকিট 
সৗnযেবাধ কাজ করেছ eবং eর eকটা uেdশ  আেছ। সুতরাং আিম িব াস কির কu eকজন আেস। 
হেত পাের eমন কu আেস যােক ন র চােখ দখা যায় না। আিম িব াস কির, যত ভােলাভােব আমরা 
িবষয়িট পরীkা কের দখেবা তেতা বিশ আমরা ei সত  সmেক িনি ত হেবা য কu eকজন আেস"। 
তারপর তারা বাগানিটেক ভােলাভােব পরীkা করা rকরেলা। কখনo কখনo তারা eমন িকছুর সংsেশ 
আসেলা যা iি ত কের য সিত i eকজন মালী ei বাগােন আেস। কখনo কখনo তারা িঠক িবপরীত 
িকছুর pমাণ পেলা। আবার কখনo তােদর eমনo মেন হেলা য, য লাকিট বাগােন চুিপসাের আেস স 

http://www.sachalayatan.com/


মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? বাগােন গাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না 

 
 
kিত করার uেdেশ i ঢােক, স d  লাক। বাগানিটেক িনিবড়ভােব পরীkা তা তারাi করেলাi। 
তাছাড়াo eকিট বাগানেক ফেল রাখেল িক ঘেট তা জানার জন  তারা গেবষণা করেত থাকেলা।  

eiসব পরীkা িনরীkা থেক eকজন যা জানেত পায় তা আেরকজন িশেখ। পরীkা-িনরীkা আর গেবষণার 
শেষ eকজন বলেলা, "আিম eখনo িব াস কির eকজন মালী আেস"। aন জন বলেলা "আিম িব াস 
কির না"। তােদর গেবষণায় বাগান সmেক তােদর পযেবkণ eকiরকম। িকnt তােদর িসdাngেলা িভn 
িভn। pাp তেথ  uপােt কােনা পাথক  িছল না। eমন িক তারা যিদ আেরা বিশ পরীkা-িনরীkা 
চালােতা তােতo কােনা পাথক  তির হেতা না বেলi তারা মেন কের। িকংবা eিবষেয়o তােদর কােনা 
মতপাথক  নi য ফেল রাখেল eকিট বাগান drত aেগাছােলা o জংলা হেয় যায়।  

ei পযােয়, ei পিতত বাগান o তার গাছপালা সmেক "eকজন মালী আেস" িবষয়ক হাiেপািথিসসিট 
আর গেবষণার িবষয় থাকেলা না। eকজন হাiেপািথিসসিট মেন িনেc eবং aন জন মেন িনেc না। 
মজার িবষয় হেলা dজেনর কui বাগােনর kেt eমন িকছু ঘটেব বেল আশা করেছ না যা aন জন 
করেছ। বাsব িবষয়gেলা সmেক dজেনর ধারণাi eকরকম। তাহেল, d'জেনর মেধ  পাথক টা কী? 
eকজন বলেছ, "A gardener comes unseen and unheard. He is manifested only in his works 
with which we are all familiar".। aন জন বলেছ, "No, there is no gardener"। 

মালী সmেক তারা য আলাদা আলাদা কথা বলেছ তার uপর িভিt কের বাগানিটর সmেক তােদর aনুভূিত 
আলাদারকম হেয় যােc। eকi তথ -uপাt িদেয় d'জন diভােব িবষয়িটর ব াখ া িদেc। তােত বাগানিটর 
বতমান aবsা সmেক eকটা িভn িচt পাoয়া যােc। বাগােনর aতীতিটo িভn হেয় যােc ei ব াখ ায়। 
তেব বাগানিটর ভিবষ ত সmেক তােদর আশা-আকা া eকiরকম মেন হেc। d'জনi চায় আগাছামুk 
সাজােনা- গাছােনা eকিট বাগান।  

uপেরর "মালী"-র rপকিট eকিট িবখ াত rপক। জন uiজডম তার ধেমর দশন বiিটর r কেরিছেলন 
ei গl িদেয়। ei গlিটর সারকথা হেলা, িববদমান di পk iিndয় িদেয় aনুভব করা যায় eমন তথ -
uপাt িবষেয় আপিt তােল না, eমনিক ভিবষ েত পরীkা-িনরীkায় িক পাoয়া যেত পাের তা িনেয়o 
কােনা িবেরােধ িলp হয় না। বরং eকi ধরেনর তথ -uপাt িনেয় তারা িভnভােব pিতিkয়া দখায়। 

uভয়পki পৃিথবী িকংবা মহািব  সmেক (িকংবা eর পছেন কান িডজাiনার থাকা বা না থাকা সmেn) 
তােদর মেনর ভাবেকi কথার মাধ েম pকাশ করেছ। তেব কােনা বkেব  ভােবর pকাশ ঘটেলi সিট য 
জগৎ সmেক সত  কথা তা বলা যােব না।  
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