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অনুবাদকের েথা  

সষৃ্টিের্তা, এই ভ্রমাকের যা ষ্টেছু আমাকদর গোচকর এবং এখকনা অকনেষ্টেছু যা আমাকদর অকোচকর রকে গেকছ সবষ্টেছুর রুপোর, সৃজনোর। ষ্টর্ষ্টন আল্লাহ 

সুবহানা ওোর্াোলা, মানুষকে সৃষ্টি েকরকছন র্াাঁর সৃষ্টির গেি জীব ষ্টহকেকব (আষ্টম সৃষ্টি েকরষ্টছ মানুষকে সুন্দরর্র অবেকব, (েুর’আন ৯৫, ৪)। সবষ্টেছু 

ষ্টযষ্টন সৃষ্টি েকরকছন র্াাঁকে ষ্টনকে পৃষ্টথবীকর্ প্রচষ্টলর্ ধমতগুকলার মকধে গোন সকন্দহ গনই। সকন্দহ গনই সৃষ্টি ের্তার সৃষ্টির উকেেে ষ্টনকেও।  

ডারউইনবাদ এর ববজ্ঞাষ্টনে র্কের উপর রকেকছ ষ্টবোল ষ্টবর্েত দুষ্টনো জুকে ষ্টেন্তু এরও উপকর ডারউইন এর র্েবাদীকদর ধমতবীরুদ্ধ গয অবস্থান বা 

র্াকদর নাষ্টিের্া, সমাকজ গসটার প্রভাবটাই মুলর্ গজারাকলা। এরা নানাভাকব এবং েক্তভাকব সমাকজ প্রভাব ষ্টবিার েরকছ। ষ্টনউটন, আইনস্টাইন এাঁকদর 

র্েকে সমাজ গ্রহন েকরকছ ষ্টবজ্ঞাকনর আকলাকে এবং এখাকন গোন গজার জবরদষ্টি গনই এবং গোন অযাষ্টচর্ গোষ্টিও গনই এইসব র্কের প্রসার ও 

প্রচারণার জনে। ডারউইনবাদীকদর গবলাে র্া ষ্টভন্ন। গেন ষ্টভন্ন র্ার মুল োরণই গহাল এরা ডারউইনবাদকে ধমত ষ্টহকেকব প্রষ্টর্ষ্টির্ েরকর্ চাে।  আর এটা 

ষ্টনকে সব ধকমতর ষ্টবশ্বাসীকদর মকধে রকেকছ অস্বষ্টি এবং প্রষ্টর্বাদ। এই প্রষ্টর্বাদ যুষ্টক্ত র্কেতর- র্াষ্টেে এবং ববজ্ঞাষ্টনে পষ্টরভাষাে।  

বাংলা ভাষাে নাষ্টিের্া ষ্টবষকে ষ্টেছু প্রোেনা গদকখষ্টছ (দুই বাংলা ষ্টমষ্টলকে) ষ্টেন্তু ডারউইন এর ষ্টববর্তন এর র্কের উপর গোন গমৌষ্টলে গলখা বা অনুবাদ 

আকছ ষ্টেনা জাষ্টন না। গসই ধারণাে হারুন ইহাষ্টহোর এই সাধারন, প্রাঞ্জল এবং েষ্টক্তোলী যুষ্টক্তর উপর ষ্টলষ্টখর্ বইষ্টট বাংলাে ভাষান্তকরর গচিা শুরু েষ্টর এ 

ষ্টনকে গোন পুবত অষ্টভজ্ঞর্া ছাোই, গেবলই আমার ষ্টবশ্বাস এবং আমাকদর সমাকজ এর প্রকোজকনর েথাষ্টট মাথাে ষ্টনকেই উকদোেষ্টট গেষও েষ্টর। র্কব সর্ে 

গহাল উকেকেের ষ্টদে গথকে উকদোেষ্টট শুরু গহাল মাত্র, এর ধারণা এবং আদকেতর বেষ্টি ও প্রসারটাই গহাল মলু োমে। ইংকরজী ভাষাে হারুন ইোষ্টহোর 

প্রাঞ্জলর্া, সরলীেরণ বাংলা ভাষাে এেইভাকব সাধারষ্টনেরন আমার জনে ষ্টছল দুরুহ োজ। বার বার পকেও এর প্রাঞ্জলর্া ষ্টনকে ষ্টবোল সকন্দহ ষ্টনকেই 

গেষ েরলাম।       

(ষ্টিষ্টলপ ই জনসন এর বই োঠেোে ডারউইন – Darwin on Trial এর মুখবকে মাইকেল গবকহ ষ্টলকখকছন – “সাধারনভাকব গযসব প্রমাণাষ্টদ 

উপস্থাষ্টপর্ হকেকছ ডারউইনএর ষ্টববর্তন র্কের পকে,  গসসব গযভাকব উৎসাষ্টহর্ েরা হকেকছ বা প্রচার গপকেকছ র্া র্ার গথকে অকনে েম পষ্টরমাকপর। 

যষ্টদ ডারউইনবাদ সর্েই হকে থাকে, র্াহকল দুই প্রজাষ্টর্র ষ্টিকে পাষ্টখর সামানে গঠাকটর ষ্টভন্নর্া মকন হে দুদতান্ত স্বীেৃষ্টর্ এই র্কের পকে। আর যষ্টদ র্া 

সর্ে না হে, র্াহকল ধকর ষ্টনকর্ হকব গয দুষ্টট আলাদা পাষ্টখই গেবল ষ্টবদেমান যাকদর গঠাকটর মকধে আকছ সামানে পাথতেে, আর র্াহকল এই প্রশ্ন গথকে যাে 

গয প্রথমর্ র্াহকল ষ্টে োরকন ষ্টিকে পাষ্টখর উৎপষ্টি গহাল। ষ্টেঘ্রই ডারউইনবাকদর উপর সষ্টন্দহানরা এই ষ্টসদ্ধাকন্ত উপনীর্ হন গয আধুষ্টনে দুষ্টনোর 

গবেীরভাে মানুকষর দৃষ্টিভষ্টে েক্ত ববজ্ঞাষ্টনে প্রমাণাষ্টদর উপর ষ্টনভতরেীল নে, বরং ষ্টনভতর সামাষ্টজে েুসংস্কার প্রভাবাষ্টির্ পেপার্মে দেতকনর উপর।  

র্ে ও র্কথের উপাি ষ্টহকেকব ডারউইনবাদ গমাটামুষ্টটভাকব ষ্টর্নষ্টট ষ্টবষকের উপর গজার গদে -  পষ্টরবর্তন বা ষ্টমউকটেন, জীবাশ্ম – িষ্টসল, আর জীকবর 

উৎস – অষ্টরষ্টজন অব লাইি।  

ডারউইন এর ষ্টববর্তনবাদ র্কের মুল গখারাে হকে - যকথে পষ্টরবর্তন – র োনডম ষ্টমউকটেন। প্রজনন োকের েভীকর ষ্টেছু ষ্টেছু জীকবর পষ্টরবর্তন জন্মের্ 

ভাকবই পাথতেে আকন পুবতপুরুষ আর উিরাষ্টধোরকদর মকধে। সাধারণভাকব এই পষ্টরবর্তন পষ্টরবধতন এর গচকে ষ্টনম্নমাকনর ষ্টদকেই এগুকর্ থাকে মুলর্ গযকহরু্ 

জীকবর মকধে ষ্টডএনএ’র োযতক্রম গবে সষ্টক্রে। সমকের আবকর্ত এই দুবতল জীব প্রেৃষ্টর্র ষ্টনবতাচকন – নোচারাল গসকলেেন, অবেষ্টের্ হকে হাষ্টরকে যাে। 

১৯৯০ সাল পযুতন্ত এই ধারনাটা ষ্টছল মলুর্ েল্পনাষ্টভষ্টিে ষ্টেন্তু এই সমকের পকর নুর্নভাকব আষ্টবস্কৃর্, ষ্টডএনএকে অনুক্রম েরার প্রষ্টক্রো যা ষ্টববর্তন এর 

পদ্ধষ্টর্কে ষ্টনেমমাষ্টিে েকবষণাোকর পষ্টরচালনা েরা যাে, আর অষ্টবেল পষ্টরবর্তন (এক্সাক্ট ষ্টমউকটেন) যা জীবকে উিরণ ঘটাে র্ার এেষ্টট প্রেৃর্ রূপ 

অনুসরণ েরা যাে। আর এই পরীোে র্াহকল ষ্টে পাওো গেল? ষ্টমষ্টেোন গিট ষ্টবশ্বষ্টবদোলকের ষ্টরচাডত গলনষ্টস্ক – Richard Lenski, এেজন জীবাণু 

ষ্টবজ্ঞানী, ষ্টসদ্ধান্ত ষ্টনকলন গয র্ার ষ্টবোল েকবষণাোকর ষ্টর্ষ্টন সাধারন বোেকটষ্টরো ই-েষ্টল’র চাষ েরকবন। গযকহরু্ এটা খুবই গছাট এর প্রজনন েমর্া 

অকনে দ্রুর্ (১ ঘণ্টারও েম) এবং বহুল সংখোে বর্রী হে (কোষ্টট গোষ্টট মাত্র এেষ্টট গটস্ট ষ্টটউকব)। গলনষ্টস্ক এবং র্ার সহোরীরা এেষ্টট গথকে আর এেষ্টট 

ষ্টটউকব স্থাপন েকর এসকবর গবকে উঠাকে পনুারাবৃষ্টির মাধেকম অসংখে বোেকটষ্টরোর জন্ম েরাষ্টির্ েকরন। আর বোেকটষ্টরো ষ্টহকেকব এখাকন প্রাে 
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৫০,০০০ প্রজকন্মর ক্রমসষ্টির্ বংকের সংখো দাাঁোে প্রাে হাজার হাজার গোষ্টট! এটা  আষ্টদম গোন পুবতপুরুকষর আধুষ্টনে মানকবর ষ্টববর্তকনর সমেোল 

ষ্টহকেকব ধকর গনো যাে। 

এই অনুক্রষ্টমে ধারাে গলনষ্টস্ক ও র্ার সহেষ্টমতরা গদখকলন বোেকটষ্টরোগুষ্টলর উন্নষ্টর্ হকে এবং গসসব শুরুর গুকলার গথকে আরও দ্রুর্েষ্টর্কর্ বংে ষ্টবিার 

েরকছ। র্কব র্াে লাোকনার বোপার গহাল উন্নীর্ বোেকটষ্টরোগুকলা গভকে অকনে ষ্টজনস( প্রাকনর েঠন সংকের্) বর্রী েকরকছ এবং অনেকদরকে সষ্টরকে 

ষ্টদকেকছ বা ষ্টনেতর্ েকরকছ। গযমনষ্টট ডুবন্ত জাহাজ গথকে মুলেবান এবং দরোরী অথচ ভারী েষ্টিউটার বা গমষ্টেনপত্র সমকুে গিকল গদো হে। এই দরোষ্টর 

বা োযতের বোেকটষ্টরোর ষ্টনেতমন পষ্টরবর্তনেীল বোেকটষ্টরোর গবকে উঠাকে েরাষ্টির্ েকর র্াকদর সহপাষ্টঠকদর গথকে ষ্টেন্তু এটা গোন ভাকবই োযতের বা 

দরোরী ষ্টজন এর উৎপষ্টির উৎকসর োরণ খুকজ গদে না, ষ্টেভাকব বা গোথা গথকে এটা আসল! অবকেকষ, ৫০,০০০ প্রজকন্মর পরও, না এেষ্টট নুর্ন 

জীকবর উদ্ভব গহাল, বরং উকটা মুল জীকবর অবেকব ঘাটষ্টর্ ঘকট গেল। আর এই মুহুকর্ত আমাকদর উিম উধাহরন গহাল গয যকথে পষ্টরবর্তন এর সামথতটা 

ষ্টেিঃ যার গবেীরভােই েষ্টর্ের আর অল্প যা উপকযােী গসসব ষ্টজন গভকে গিলকছ”। 

জীবাশ্ম বা িষ্টসল ষ্টনকে ষ্টিষ্টলপ জনসন যা র্ার বই ‘ডারউইন োঠেোে’ উকল্লখ েকরন র্া বলকর্ ষ্টেকে মাইকেল গবকহ র্ার মুখবকন্দ আরও গলকখন 

এভাকবিঃ  “িষ্টসল ষ্টনকে ডারউইন র্ার বই দা অষ্টরষ্টজন অি গেষ্টসস এ যা বুঝাকর্ গচকেকছন ১৯৯০ পযুতন্ত জীবাশ্ম র্কথের মকধে র্ার প্রর্োোর প্রষ্টর্িলন 

গনই। ষ্টববর্তনোলীন সমকের অবেকবর দুষ্প্রাপের্া, অসামের্া এবং অষ্টস্থষ্টর্েীল ষ্টবর্েত, েোষ্টরিোন এক্সপ্লোন, অনবরর্ বদকল যাওো অবস্থান এবং 

গেকলঙ্কারী- যা দাষ্টব েরা হষ্টেল আষ্টদম মানকবর জীবাশ্ম ষ্টহকেকব সবষ্টেছুই েষ্টঠন সকন্দকহর উকেে েকর, আসকল ডারউইনবাদ হকে ববজ্ঞাষ্টনে দুকেতর 

গচকে  প্রর্ারনার ববজ্ঞাষ্টনে গ্রাম। এর পকরও যারা খবকরর োেজ এবং গটষ্টলষ্টভেন গদকখন র্ারা জাকন গয প্রষ্টর্ষ্টনের্ ের্ েকেে দেে ধকর এসব প্রচার 

েরা হকে।  

সাম্প্রষ্টর্ে দুষ্টট জীবাশ্ম আষ্টবষ্কারকে ষ্টবোলভাকব প্রচাষ্টরর্ েরা হকেকছ। ২০০০ সাকলর মাঝামাষ্টঝ গবে ষ্টেছু জীবাশ্ম উির-োনাডাে আষ্টবষ্কৃর্ হে, যা ষ্টছল 

অদ্ভুদ মাকছর মর্ গদখকর্ যাকে বলা গহাল ‘ষ্টটেটাষ্টলে’। বলা গহাল এই জীবাশ্ম ের্ ের্ ষ্টমষ্টলেন বছর আকের, যখন ভাবা গহার্ গমরুদণ্ড সিন্নে ডাোে 

বাসেৃর্ প্রাণী ‘গটট্রাপড’ আষ্টবভুতর্ হে নাই। অকনে বছর ধকর ষ্টটেটাষ্টলে গে মাছ এবং জষ্টমকনর গমরুদণ্ড সিুনত প্রাণীর মকধে ষ্টববর্তকনর িকর গিলা 

গহাল, ষ্টেন্তু ২০১০ সাকল গপালাকে যখন আসল ষ্টটেটাষ্টলে এর পাকের ছাকপর জীবাশ্ম পাওো গেল যার বেস ধরা গহাল ১০ ষ্টমষ্টলেন বছর আকের, 

োনাষ্টডোন জীবাকশ্মর মানব ষ্টববর্তকনর দাষ্টবকে ষ্টবনা গখাাঁচাে র্া হষ্টটকে ষ্টদল। আর ৯১ এ যখন জনসন যুষ্টক্ত ষ্টদল র্া মুলর্ ষ্টটকেই গেল গয জীবাশ্ম র্ার 

ষ্টনকজর ইষ্টর্হাস বলকর্ পাকর না আর এরই উকটা দাষ্টবর উপকর ডারউইন র্কের  ৯৯ ের্াংে ভর েকর আকছ। 

২০০৯ সাকলর মাঝামাষ্টঝ, ডারউইন এর ২০০ জন্ম বাষ্টষতেী এবং  ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অি গেষ্টসস এর ১৫০ বছর পুষ্টর্ত উপলকে এে ষ্টবোল জীবাশ্ম 

আষ্টবষ্কাকরর ঘটনাকে ষ্টবোল প্রচারনার সাকথ মাইকেল ব্লুরােত, ষ্টনউ ইেেত েহকরর গমের, উকবাধন েরকলন বছরটাকে ডারউইন এর জকন্মর উৎসব ষ্টহকেকব। 

সাইন্স মোোষ্টজকন এেষ্টট ষ্টনবে, বই এবং ওকেবসাইট গবরূকলা সাকথ র্থেষ্টচত্র। ঈডা – প্রাি ষ্টজবাকশ্মর নাম,যাকে মানকবর আষ্টদম পুবতসুষ্টর বলা গহাল। 

অল্পষ্টদকনর মকধেই ষ্টেছু এেষ্টনি ববজ্ঞাষ্টনে এটাকে আবার নুর্ন ষ্টববরণ ষ্টদকলন গয এই জীকবর মানকবর মর্ হওোর গোন গযােসুত্র গনই। আবাকরা, ঈডার 

উকিজনার েকেে মাকসর মকধে পাওো প্রাে এেই রেম আর এে জীবাশ্ম নাম ‘আরষ্টড’ আর এইসব জনসন (োঠেোে ডারউইন বই এর গলখে) এর 

যুষ্টক্তগুকলাকেই আকরা প্রষ্টথর্ েরকছ। 

পৃষ্টথবীকর্ জীবকনর প্রথম ষ্টদকে, যখন বোেকটষ্টরো এবং এে গোষী জীব প্রধাকনে ষ্টছল, ডারউইনওোলাকদর ধারনার সকে র্া গেবলই অদ্ভুদ গথকে 

অদ্ভুদর্র। ষ্টবের্ ষ্টবে বছকর ডীএনএ ক্রমানুসার ষ্টবকেষন এর ষ্টবোল অগ্রেষ্টর্র িকল ষ্টবজ্ঞানীকদর এই ষ্টচন্তার আষ্টধেেও অকনোংকে ষ্টবেষ্টের্ হকেকছ।  

ক্রকমই বেপোোকর জীবষ্টবজ্ঞানীরা এই ষ্টসদ্ধাকন্ত আসকছন গয ডারউইন এর ‘জীবন বৃকের’ ধারণা – গযখাকন এে এেে আষ্টদম গোষ পরবষ্টিত সব জীকবর 

উদ্ভব ঘটাে – মৃর্ অষ্টর্র্। ডীএনএ ক্রমানুসার ষ্টবকেষণ এই ধারণার মকধে খাপ খাে না। োকজই এসব উধাহরন বা সােে প্রমাণ এর বোপার নে, এসব 

হকে ধৃির্া বা োপটে ধারনা।  
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গবকহ আরও ষ্টলকখন, যষ্টদ আমরা েখনও এর মীমাংসাে আষ্টস, র্াহকল মানব উদ্ভব প্রকশ্নর উিকরর অকিষণ গসইখান গথকেই শুরু েরকর্ হকব গযখান গথকে 

এটা উদ্ভব হকেকছ।  

ষ্টিষ্টলপ জনসন এর বই এ ২৭ পার্ার এেষ্টট যুষ্টক্ত অোটে – যারা ষ্টনকজরাই (ডারউইনবাদীরা) গজার গদে ষ্টবজ্ঞান এবং ধমতকে আলাদা অবস্থাকন গদখকর্ 

র্ারাই উৎসাকহর সকে র্াকদর ষ্টবজ্ঞানকে ধকমতর বোপাকর দৃঢ়ষ্টচকি বোবহার েরকছ। ডারউইনবাদী গলখাকলষ্টখ অধমত বা ধমতষ্টবরুদ্ধ উপসংহারপুণত, গযমন -

এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে গোন পষ্টরেল্পনার ছকে আকস নাই এবং এর গপছকন গোন উকেেে গনই, আর আমরা মানবসেল অে প্রােৃষ্টর্ে ছলনা বা প্রষ্টক্রোর িসল 

গযখাকন আমাকদর জনে গোন ভাবনা গনই। বেষ্টক্ত মর্ ষ্টহকেকব এইসব ষ্টববরন আকস নাই বরং ষ্টববর্তন ষ্টবজ্ঞাকনর গযৌষ্টক্তে অথতপ্রোকের ষ্টভষ্টি ষ্টহকসকবই 

একসকছ। ষ্টরচাডত ডষ্টেন্স, অক্সকিাকডতর এে প্রাণীষ্টবজ্ঞানী র্ার ১৯৮৬’র বই ষ্টদ ব্লাইে ওোচকমোর এ গলকখন – ডারউইন বুষ্টদ্ধবৃষ্টিে এবং এেজন সিুণত 

নাষ্টিে হওোকে সম্ভব েকরকছন।  

অনে গয ষ্টবষেষ্টট ষ্টববর্তন ষ্টবজ্ঞানকে ষ্টবরাট েকর ধকমতর মর্ স্থাপন েকর গসটা গহাল ডারউইন বাদীরা গয উেীপনাে পৃষ্টথবীকর্ র্াকদর সুসমাচার প্রচাকরর 

সােী রাখকছ। গজার দাষ্টবকর্ র্ারা বলকছ এমনষ্টে অষ্টবজ্ঞানীরাও র্াকদর র্কের সর্েকে গ্রহন েরকছ বনষ্টর্ে দােীে ষ্টহকেকব। ষ্টরচাডত ডষ্টেন্স-, ষ্টযষ্টন ষ্টববর্তন 

ষ্টবজ্ঞাকনর গবে প্রভাবোলী বেষ্টক্তে, অেুণ্ঠষ্টচকি ষ্টযষ্টন ডারউইন বাকদর ধকমতর ষ্টদেটাে উচ্চেন্ঠ।“)  

ইসলাম নোে, সামে, যুষ্টক্ত ও জ্ঞাকনর প্রসাকরর আহ্বান জানাে। সমাকজ জ্ঞান ও ষ্টবচেণর্ার আহ্বান গথকেই ইসলাকমর শুরু – “পে গর্ামার পালনের্তার 

নাকম ষ্টযষ্টন সৃষ্টি েকরকছন। সৃষ্টি েকরকছন মানবকে জননকোষ গথকে” (েূর’আন ৯৬, ১-২)।  মানকবর ভ্রুণ গথকে ষ্টববর্তকনর উকল্লখ রকেকছ এর মকধে যা 

েীর েকভত ষ্টবেষ্টের্ হে। আর এইভাকব মানকবর ষ্টজবর্াষ্টেে উৎস বা প্রারকম্ভর প্রমাণ আকস যার সাকথ আকছ এর প্রজ্ঞা এবং আধোষ্টিে েষ্টক্তর সম্ভাবের্া 

আর যা পষ্টরষ্কারভাকব ষ্টনকদতে েকর এেজন স্বকচর্ন রুপোকরর (সৃষ্টিের্তার) অষ্টিি এবং র্াাঁর অন্তষ্টনতষ্টহর্ উকেেে- এই সৃষ্টির সন্মকে।  

ববজ্ঞাষ্টনে পষ্টরভাষা, উদ্ধৃষ্টর্ এসবকে সাধারণ ভাষাে রূপান্তর সহজ নে, আমার জনে র্া ষ্টছল আরও েষ্টঠন। অকনে গেকত্র অনুবাকদর পাোপাষ্টে মুল 

ইংকরষ্টজ েব্দ বা উদ্ধৃষ্টর্ষ্টট হুবহু রু্কল গদো হকেকছ, যাকর্ পাঠে সুষ্টবধামর্ ষ্টবষেষ্টটর উপর আকরা অনুেীলন েরকর্ পাকরন।   

ধনেবাদ এবং েৃর্জ্ঞর্া র্ারই প্রষ্টর্ ষ্টযষ্টন আমাকে বর্রী েকরকছন এবং এই প্রকচিাে উজ্জীষ্টবর্ েকরকছন - আল্লাহ রাব্বলু আল আমীন ( আল্লাহ অষ্টধের্তা 

ষ্টবশ্ব ভ্রমাকের) এাঁর সন্তুষ্টির জনেই এই বই। এর প্রচাকর ও প্রসাকর সবার সহকযাষ্টের্া োমে। 

আহ্বান জানাও গর্ামার প্রভুর ষ্টদকে ষ্টবজ্ঞর্া এবং পষ্টরশুদ্ধ প্রচারণার বা ষ্টবকেষকণর মাধেকম এবং যুষ্টক্ত র্েত ের যাহা উিম এবং অমাষ্টেে। Q 16:125  

‘Invite to the Way of thy Lord with wisdom and with beautiful preaching, and argue with them in ways that are 

best and most gracious’ 

আল্লাহ র নবীর েথাে – গয গেহ যারা ষ্টবজ্ঞর্ার ষ্টবচাকর প্রকচিা (ইজকর্হার্) চালাে এবং েৃর্োযতে হে (সর্ে অনুসোকনর সিলর্াে) র্াকদর জনে রকেকছ 

দুই দুইষ্টট পুরস্কার, আর যারা প্রকচিা চালাে ষ্টেন্তু েৃর্োযত হে না র্াকদর জনে রকেকছ এেষ্টট পুরস্কার (গচিা েরার জনে)। আজ, গযকোন সমকের গচকে, 

মসুলমান সমাকজর গসই আিার উদ্ধাকর সকচি হওোর প্রকোজন গবেী।  

আর এই সংকযাকে ষ্টবজ্ঞান ষ্টে এবং দেতন এর সকে এর ষ্টে সিেত এ ষ্টনকে মলু (িাোকমন্টাল) ষ্টেছু েথা উদ্ধৃর্ েরকর্ চাই ষ্টবকেষ েকর যুবে যুবর্ীকদর 

উজ্জ্বল মকনর চিলর্ার েথা গভকব।  

অষ্টর্কর্ ইসলাম এটা অষ্টধষ্টির্ েরকর্ সিুণতরুকপ সেম হেকছ ববজ্ঞাষ্টনে জ্ঞানকে র্ার আপন ষ্টবশ্ব দেতকন উপস্থাষ্টপর্ েরকর্ এবং ষ্টবষ্টভন্ন গুরুেপুনত ষ্টবষে 

এবং গেকত্র আপন অবদান রাখকর্ সমথত হকেকছ। দােতষ্টনেেন – আল োষ্টন্দ গথকে ইবন রুেদ সবাই গ্রীে দেতনকে (কহকলনষ্টিে) সিুনতরুকপ আিস্থে 

েরকর্ গপকরকছন; ববজ্ঞাষ্টনে েন গযমন ইবন আল-হাইথাম, আল-বীরুষ্টন গথকে আল-টুষ্টস এবং ইবন আল-োষ্টর্র পযুতন্ত সবাই গববীলন এবং ষ্টগ্রে 

ষ্টবজ্ঞাকনর সাকথ এেই োজ েকরকছন ষ্টবকেষ েকর জুষ্টর্ষ্টবতদোে এবং এেইভাকব ষ্টচষ্টেৎসা শ্বাকে, ইবন ষ্টসনা (৯৮০ – ১০৩৭) গথকে ইবন আল-নাষ্টিস 

(১২১৩ – ৮৮) সবাই অবদান গরকখকছন। 
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সাধারনভাকব বলকর্ গেকল, আমাকদর সমাকজ েদর গনই ষ্টবজ্ঞাষ্টনরা যুষ্টক্তোসন বা ষ্টবচারবুষ্টদ্ধর গয অনুেীলন েরকছন বা সমাকলাচনামলূে ষ্টচন্তার প্রষ্টেেকন 

বা যুষ্টক্তষ্টবদোর উন্নেকন গয অবদান রাখার গচিা েরকছন। 

ষ্টবজ্ঞান ষ্টে? এটা ষ্টেভাকব োজ েকর? ষ্টবজ্ঞান গহাল যা ববজ্ঞাষ্টনেরা েকর। ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টে? ববজ্ঞাষ্টনে প্রষ্টক্রো ষ্টে বা এর মুল ববষ্টেি ষ্টে? ষ্টভষ্টিমুকলর এই সব 

ধারণার উকন্মাচন সহজ নে এবং এই পষ্টরসকর সম্ভবও নে। র্কব সাধারণভাকব ষ্টেছু এর ববষ্টেি উকল্লখ েরব (ষ্টবকেষ েকর ষ্টনদাল গুশুম, Nidhal 

Guessoum এর বই ইসলাম’স েুোন্টাম েকুচচন, Islam’s Quantum Question- Reconciling Muslim Tradition and Modern 

Science (2011) গথকে উদ্ধৃর্ েকর - প্রকিসর, ষ্টিষ্টজক্স এে একরানষ্টম আকমষ্টরোন ইউষ্টনভাষ্টসতষ্টট অি োরজাহ, সংযুক্ত আরব আষ্টমরার্) এজনে গয 

যাকর্ পুকরা বইএ গযভাকব যুষ্টক্ত র্েত গুকলা উপস্থাপন েরা হকেকছ গসগুকলার পষ্টরষ্টধ পষ্টরমাপ পদ্ধষ্টর্ সহজ হেিঃ 

সাষ্টমর ওোো র্ার ষ্টবজ্ঞাকনর দেতন গ্রকে ষ্টলকখকছনিঃ অবেেই ষ্টবজ্ঞান গহাল এই পৃষ্টথবী গযখাকন আমরা বাস েষ্টর র্াকে বুঝা,বোখো এবং পুবতাভাস গদোর 

প্রষ্টক্রো। আমাকদর সাবধান থােকর্ হকব সব ধরকনর প্রেৃষ্টর্র উপর অনুসোন, এবং প্রষ্টর্ষ্টট সিল উদ্ভাবন বা আষ্টবস্কার ষ্টবজ্ঞান নে। ষ্টবজ্ঞান গহাল 

ষ্টনেমানুে, অভীি লে সিন্ন, পষ্টরমাপ গযােে, সর্ে ষ্টমথো প্রমান সিন্ন এরেম সবষ্টেছু ষ্টমষ্টলকে এেষ্টট প্রণালী যার ষ্টভষ্টিকর্ প্রেৃষ্টর্কে অধেেন েরা যাে। 

এইসব েরকর্ ষ্টেকে মানুকষর ষ্টনজস্ব ববষষ্টেে বোপারগুকলা অকনে সমে প্রভাষ্টবর্ হকে যাে যা মানুকষর গচাকখ ধরা পকে না, ষ্টেন্তু র্া গথকেই যাে। অকনে 

সমে গদখা যাে যা গস গদখকর্ চাে গসটাই গস গদকখ এবং প্রেৃর্ িলািল অভীি না হওোে অজানকর্ই গসই ষ্টদকে অে গথকে যাে।  ইবন রুেদ এর 

‘িাসল আল-মাোল’ গথকে এষ্টনকে বনতনাটা এরেমিঃ ‘Divine Law combines Revelation whith Reason. It is to be 

understood on the basis of causes, means and goals. The Revelation is completed by the element of 

Reason, and Reason is completed by the element of Revelation’. ষ্টনদাল গুকেম এটাকে বোখো ষ্টদকেকছন -  ‘Indeed, Ibn 

Rushd starts his discourse by emphasizing the importance of Philosophy as a way to reach divine truths 

and shows by logical steps that it must then not only be an exercise that is fully allowed for Muslims to 

practice but in fact it must be an obligation upon at least an elite group, for God has called upon humans 

to seek truths using the mind and the senses’. 

সোর োলত পপার যা উপস্থাষ্টপর্ েকরকছন যাকে বলা হে গোন ববজ্ঞাষ্টনে অনুমান (হাইপষ্টথষ্টসস) সষ্টঠেভাকব বণতনা েরার মুল ববষ্টেিসিন্ন, ষ্টবজ্ঞান এবং 

অষ্টবজ্ঞাকনর মকধে পাথতেে। সাধারণভাকব উকল্লখ েরকল,পপার গজার ষ্টদকেকছন গয গোন অনুমানকে ববজ্ঞাষ্টনে হকর্ গেকল, অবেেই র্া সর্ে বা ষ্টমথোর 

ষ্টবচাকর উিীনত হকর্ হকব, র্ার মাকন এর িলািল অবেেই পষ্টরস্কার হকর্ হকব বা এটা গথকে অনুষ্টমর্ ষ্টবষেষ্টট যাচাই এর মকধে ষ্টদকে প্রমাষ্টনর্ হকব হে 

সর্ে অথবা অসর্ে। গয গোন অনুমান যষ্টদ পরীো েরা না যাে বা অপ্রমাণ েরা না যাে র্া েখকনাই ষ্টবজ্ঞান হকর্ পাকর না।  

ষ্টনউটন এর মাধোেষতন এর র্ত্ত্ব এেষ্টট দৃিান্ত (পোরাডাইম) ; যা পরবষ্টর্তকর্ প্রষ্টর্স্থাষ্টপর্ (বদকল যাে) হে আইনকস্টইকনর আরও ষ্টবোল র্ত্ত্ব ষ্টদকে।  

আমরা আমাকদর ষ্টবশ্বাস (ঈমান) এবং আল্লাহ র সৃষ্টির ষ্টবোলর্া গুকলাকে ষ্টবজ্ঞাকনর পষ্টরভাষাে বা ববষ্টেকি সবসমে ষ্টনরীষ্টের্ েরা গথকে ষ্টবরর্ থােব। 

মসুার লাষ্টঠর সাপ হকে যাওো, গলাষ্টহর্ সােকরর পাষ্টন সকর ষ্টেকে মুসার গবকচ যাওো বা ষ্টিরাউন এর ধ্বংস হওো, নুহ এর মহাপ্লাবন, ঈসা’র অেকে দৃষ্টি 

গদো বা েুি বেষ্টধ গথকে ষ্টনরামে গদো এসব ষ্টেছুকে ষ্টবজ্ঞাকনর আকলাকে ষ্টনরীেন েরকর্ গেকল আমাকদর ষ্টবশ্বাকসর মুল যােোটাই গুষ্টেকে যাকব। আমরা, 

ইহুদী, খৃিান বা মুসলমান আর থােব না। আল্লাহ সুবহানাওোর্াোলার বহু সৃষ্টিকে মানুষ সীষ্টমর্ বুষ্টদ্ধ বা যাচাই এর েমর্াে ষ্টবকেষণ েরকর্ সেম 

হকেকছন এবং হকেন। এখনও অকনেষ্টেছুই মানুকষর অজানা রকে গেকছ। ভ্রুণর্ে ষ্টনকে েুর’আকনর ষ্টববরণ (েুর’আন ২৩-১৪), মহাোে এর ষ্টবিার আর 

পবতকর্র োরন (েুর’আন ৭৮-৬,৮), ষ্টমঠা পাষ্টন আর লবণ পাষ্টনর গরাকর্র ষ্টববরণ (েুর’আন ২৫-৫৩) ৭ম ের্াষ্টব্দকর্ মানুষ গযভাকব আিস্থ েকরকছ ষ্টবংে 

ের্াষ্টব্দকর্ র্ার বোখোর পষ্টরষ্টধ সুপষ্টরসর ভাকব ববজ্ঞাষ্টনে (র্বুও সবটাই ষ্টবজ্ঞান বলা যাকব না)। েুর’আকনর ষ্টববরণকে ষ্টবষ্টভন্ন পরকর্ (কলোর) ষ্টবষ্টভন্ন যুকে 

মানুষ আিস্থ েকরকছ সমে এবং জ্ঞাকনর পষ্টরষ্টধকর্ এবং সষ্টঠেভাকব।   প্রকিসর েীথ মূর (োনাডার টকরকন্টা ষ্টবশ্বষ্টবদোলে এনাটষ্টমর প্রকিসর), ডিঃ মষ্টরস 

বুোষ্টল(িরাষ্টস ষ্টচষ্টেৎসে) এবং আকরা অকনকে ষ্টবষ্টভন্নভাকব এসকবর ষ্টবজ্ঞানষ্টভষ্টিে বেখো গদোর গচিা েকরকছন। বুোষ্টল গযভাকব বকলকছন গয ১৪ ের্ বছর 

আকে গোন মানুকষর োকছই এইধরকনর জ্ঞাকনর সম্ভাবর্া ষ্টছল না –এর গথকে ধকর ষ্টনকর্ হকব েুর’আন ঐশ্বষ্টরে বাণী। মহাজেকর্র অকনেষ্টেছুই মানুকষর 

নাোকলর বাইকর। মহাোকে গ্রহ নেত্র গেনই বা এে মহােষ্টর্কর্ ষ্টনজস্ব েেপকথ, আজকের মানুকষর ষ্টহকসকব, প্রাে েকেে বা ের্ ের্ ষ্টবষ্টলেন বছর ধকর 
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ঘুকরই চকলকছ গোন রেম সঙ্ঘষত বা আছকে পো ছাোই? (এই প্রশ্ন ষ্টিকিন হষ্টেন র্ার ষ্টবখোর্ বই এ ষ্টিি ষ্টহসটষ্টর অি টাইম এও গরকখকছন)  গেনই বা 

আবহাওো মেকল এর্রেম রাসােষ্টনে পদাথত (অষ্টক্সকজন, নাইকট্রাকজন, ষ্টহষ্টলোম, োবতন ডাই অক্সাইড ইর্োষ্টদ) প্রষ্টর্ষ্টনের্ আবষ্টর্তর্ হকে যার গয গোন 

এেষ্টটর স্বল্পর্াে বা আরও প্রসাকর আমাকদর, এই ষ্টবশ্বভ্রমাকের অষ্টিকির বোপাকরই মহা সঙ্কা গজকে উঠকব। এই েষ্টর্, এই ষ্টনেম এবং এই ষ্টবনোস বা 

সামঞ্জসের্ার পষ্টরষ্টধ মানুষ অকনেটা ষ্টবকেষণ েরকর্ ষ্টেকখকছ সমকের এবং জ্ঞাকনর পষ্টরষ্টধকর্। র্কব এে মহােষ্টক্তর অষ্টিিকে উষ্টেকে গদবার মর্ ষ্টেছু 

পোরাডাইম গেউ গেউ বর্রী েরকলও গসটা সর্ে অসকর্ের যাচাই এ ষ্টটেকছ না।  

আমরা আমাকদর ষ্টবশ্বাকসর র্াষ্টেকদই জ্ঞাকনর আহরণ েরব আর গসই ইষ্টর্হাস আমাকদর পুবত ষ্টবশ্বাসীরা একেবাকর শুরুকর্ই (যখন পষ্টিমারা র্খকনা বেি 

অনে ষ্টেছুকর্) র্ার উদাহরণ গরকখকছন। ঈবন রুেদ, আল োষ্টন্দ, িারাষ্টব, ইমাম োজ্জাষ্টল একদর েথা এই আকলাচনার শুরুকর্ই েকরষ্টছ। র্কব ষ্টবজ্ঞাকনর 

আকলাচনা ষ্টবজ্ঞান ষ্টভষ্টিে হকর্ হকব এটা অবেেই োমে।         

আপনাদের যে য ান মতামত  ৃতজ্ঞতার সাদে গৃহিত িদে। 

mhaque18@gmail.com 

 

মহুাম্মদ গমািাোউসুল গহাে মুেুল 

গজো 

২৭ গম ২০১৫ 

পাঠেকদর জনে 

গলখকের সমি বই এ ধমত বা ষ্টবশ্বাকসর ষ্টবষেগুকলা শুধুমাত্র েুর’আকনর আোকর্র আকলাকে ষ্টবকেষ্টষর্ হকেকছ আর মানুষকে আহবান েরা হকে আল্লাহ র 

বানী সমহুকে জানার জনে আর গসই গমার্াকবে জীবন ষ্টনবতাকহর জনে। সমি ষ্টবষকে গযখাকন আল্লাহ র বাণী উকল্লষ্টখর্ হকেকছ র্া এমনভাকব বনতনা েরা 

হকেকছ যাকর্ পাঠকের মকন এ ষ্টনকে গোন অেির্া, সকন্দহ বা গোন ষ্টজজ্ঞাসা না থাকে। আন্তষ্টরে, সাধারন এবং সাবলীল রীষ্টর্কর্ গলখা ষ্টনষ্টির্ েকর গয 

প্রকর্েকে গয গোন বেকসর, গয গোন সামাষ্টজে অবস্থাকনর সহকজই বইগুষ্টল বুঝকর্ পাকর। ষ্টনমতল এবং োযতের বনতনা এে বাকরই পকে গিলা সম্ভব েকর 

গর্াকল। এমনষ্টে যারা দৃঢ়ভাকব আধোষ্টিের্ার ষ্টবরুদ্ধবাদী র্ারাও প্রভাষ্টবর্ হকে যাে গযভাকব প্রেৃর্ সর্ে গুকলাকে এইসব বই এ ষ্টবিাষ্টরর্ভাকব আকলাষ্টচর্ 

হে এবং এইসব সর্ে ষ্টবষেকে আর খণ্ডন েরকর্ পাকর না। 

হারুণ ইোষ্টহো েরৃ্ে ষ্টলষ্টখর্ এই বই অথবা অনে গয গোন বই এেেভাকব পো গযকর্ পাকর আবার গোন গ্রুপ ষ্টভষ্টিে আকলাচনার জনে পো গযকর্ 

পাকর। গয সব পাঠে যারা এর গথকে উপেৃর্ হকর্ আগ্রহী র্ারা এর ষ্টববরণকে খুবই োযতের এবং বেবহাষ্টরে ষ্টহকেকব পাকব আর যার মাধেকম র্ারা 

র্াকদর ষ্টনকজকদর অষ্টভজ্ঞর্া এবং অনুষ্টচন্তা আর এেজকনর সকে সহকজই ভাোভাষ্টে েরকর্ পারকব।  

সবতপষ্টর আমাকদর ধকমতর জনেও ষ্টবকেষ অবদান রাখকব এই বই এর প্রচার এবং প্রসারকণ সাহাযে েরার জনে, যা গেবল আল্লাহ র্াোলার সন্তুষ্টির জনেই 

গলখা হকেকছ। গলখকের প্রমাণাষ্টদগুষ্টল গজারাকলাভাকব ষ্টবশ্বাস উপস্থাপন েকর, সুর্রাং যারা ধমত প্রসাকরর জনে োজ েরকর্ চাে, র্াকদর জনে অকনে 

োযতের উপাকের মকধে এেষ্টট গহাল এইসব বই পোর জনে র্াকদর অনুপ্রাষ্টণর্ েরা। 

এইসব বইকের মকধে র্ারা গলখকের ষ্টনজস্ব বা বেষ্টক্তের্ গোন মর্ামর্ পাকব না, সকন্দহজনে গোন উৎস গথকে ষ্টবকেষণও পাকব না, ধাষ্টমতে বা পষ্টবত্র 

ষ্টবষেগুকলার প্রষ্টর্ অসন্মান বা অগ্রহণকযােে গোন রীষ্টর্ও গনই, অথবা গনই আোহীন, সকন্দহ উকেেমে হর্াোজনে ষ্টববরন যা মকনর মকধে বর্রী েকর 

ববরীর্া বা ষ্টবভাজন।    

 

mailto:mhaque18@gmail.com


 

 

7 

 

 

 

ডারউইনবাদ ধমত 

 

আষ্টদেোকলর এে গপৌিষ্টলে মর্বাদ আজ অবষ্টধ ষ্টবরাজমান। 

 

 

 

 

হারুন ইোষ্টহো  
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ভুষ্টমো  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

েল্পনা েরুন এেষ্টট ধমত যার প্রষ্টর্িার্া ষ্টনকজকে এেজন ষ্টবজ্ঞানী ষ্টহকেকব দাষ্টব েকরন, এর পষ্টবত্র গ্রে যাকর্ সষ্টন্নকবষ্টের্ হকেকছ 

সষু্টবনেি এবং সসুঙৃ্খলভাকব অকনে ষ্টবকেষণ এবং যা ষ্টবজ্ঞানষ্টভষ্টিে ষ্টহকেকব অনুমান েরা হে। আর এর অনুসারী ভক্তরা যারা 

ষ্টনকজকদর প্রজ্ঞাসিন্ন মকন েকর। এই ধমত প্রাে সব সভের্াে অনুপ্রকবে েকরকছ,  সব ধী গোিী ও সব ভাবাদকেতর মকধে; এর 

অনুসারীকদর সংখো ের্ গোষ্টট। গয গোন ধরকনর ষ্টবকেষাষ্টের্ জ্ঞাকনর পষ্টরষ্টধকর্ – ইষ্টর্হাস, সমাজষ্টবজ্ঞান, দেতন, মকনাষ্টবজ্ঞান, 

জীবষ্টবজ্ঞান এবং আকরা – এটা গহাল মুল মর্বাদ, ‘আকলা যা সর্েকে উদ্ভাষ্টসর্ েকর’ ( light that illuminates truth). 

 

আসকল, আপনারা সবাই পষ্টরষ্টচর্ উপকর আকলাষ্টচর্ এই ধমত সন্মকে।  প্রষ্টর্ষ্টদকনর ষ্টজবনাভোকস আপষ্টন এর মুকখামুষ্টখ হন, এর প্রচার 

খবকরর োেকজ পকেন আর এর প্রভাব গটষ্টলষ্টভেকন গদকখন। এই ধমত পকদ পকদ আপনার প্রার্েষ্টহে জীবকন অনুপ্রকবে েকর; আর 

এইভাকবই এটা হকে উকঠকছ জীবকনর অনষুে। সম্ভবর্ আপনাকদর মকধে অকনকে, জ্ঞার্সাকর বা অনেথাে, এর সরাসষ্টর প্রভাকবর 

ষ্টেোর হকেকছন। আর এটা গহাল ডারউইনবাদ ধমত (religion of Darwinism).  

আবার এটাও মকন েরকর্ পাকরন, ‘ডারউইনবাদ গোন ধমত নে, এটা গহাল ববজ্ঞাষ্টনে র্ে!’ ষ্টেন্তু এই পৃষ্টথবীকর্ বহু গলাে আকছ 

যারা এই র্কে উৎসষ্টেতর্। অকনকেই ষ্টবশ্বাস েকরন ষ্টববর্তনবাদ ববজ্ঞাষ্টনেভাকব প্রমাষ্টনর্ ষ্টবষে আর দুষ্টনোে এই র্থােষ্টথর্ 

ববজ্ঞাষ্টনে অবস্থাকনর ষ্টবিার গবে প্রসাষ্টরর্। 

ا َكانُواْ يَۡعَملُوَن )  ِطل ٌ۬ مَّ ـٰ ا هُۡم فِيِه َوبَ ُٰٓؤََلِٰٓء ُمتَبَّر ٌ۬ مَّ ـٰ (١٣٩إِنَّ َه  

এরা গয োকজ ষ্টনকোষ্টজর্ রকেকছ (জীবন প্রণালী) র্া ধ্বংস হকব এবং যা ষ্টেছু র্ারা 

েকরকছ র্া গয ভুল (মুলেহীন)! 

(সুরা আল-আরাি, ৭-১৩৯ 
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এই মর্বাকদর ভীর্ ভুকলর সুকত্র োাঁথা মালার উপর প্রষ্টর্ষ্টির্। আর আমাকদর এই বই গলখার উকেেেই গহাল গসইসব ভুকল োাঁথা 

মালার এেষ্টট এেষ্টট গজাো উকম্মাষ্টচর্ েরা র্াকদর সামকন যারা এর প্রভাকবর ষ্টেোর হকেকছন। র্াকদরকে গদষ্টখকে গদো গয 

ষ্টবজ্ঞাকনর ছদ্মরূকপ, দৃিবাদ গমাহ অথবা ষ্টবভ্রকমর গবেী ষ্টেছু নে। ষ্টববর্তকনর র্ে, এর োে, এর অনুরােী, এর েষ্টথর্ জবাব এবং 

ষ্টবকেষণ জীবকনর শুরু আর উৎপষ্টির উৎস, এর উপাসে এবং ষ্টবশ্বাস, এর সমাকলাচনা ও ববজ্ঞাষ্টনে প্রবৃষ্টদ্ধর প্রষ্টর্ বদ্ধ মুল ষ্টচন্তা সবই 

গহাল অ- ইিাহীকমর ধমত (ইহুষ্টদ, খৃিান বা মুসলমান বষ্টহভুতর্) যা সষৃ্টিের্তা বা আল্লাহ’র অষ্টিিকে অস্বীোর েকর। 

এটা সর্ে গয ডারউইনবাদ প্রষ্টর্িাই হকেকছ আল্লাহ’র অষ্টিকির অস্বীোকরর উপর ষ্টভষ্টি েকর, আর আসকল এটা এমন এে ষ্টনেৃি 

ধমত (pagan) যা বহু গলাে - এমনষ্টে এর অকনে অনুসারী- সম্প্রষ্টর্ গখালাখুষ্টলভাকব ষ্টবষ্টভন্ন প্রবকে, বই এবং এইধরকনর গলখাকলষ্টখর 

মাধেকম উকল্লখ েরকর্ শুরু েকরকছ; অর্এব, আপষ্টন সম্ভবর্ এই বই পকে ষ্টবষ্টির্ হকে গযকর্ পাকরন। আর আপষ্টন যখন উপলষ্টি 

েরকবন ষ্টেরেম েুট োষ্টটকলের ষ্টবোল ষ্টবিষৃ্টর্ এই ধকমতর মকধে র্খন ষ্টনকজকে ষ্টজজ্ঞাসা েরকবন গেন আষ্টম অকনে  আকেই এই 

সর্েকে উপলষ্টি েরকর্ পাষ্টর নাই।  

ডারউইনবাদ এে ভ্রান্ত ধমত; এরপরও, এটা  বৃহির এবং ষ্টবোলভাকব ষ্টবিাষ্টরর্ এে ধমত এই পৃষ্টথবীকর্। ষ্টবষ্টভন্ন ধরকনর প্রচারণার 

েক্ত প্রভাকব মানুকষর উপর যকথি প্রভাব গিলকর্ সেম হকেকছ, যার মকুলই রকেকছ ষ্টবভ্রাষ্টন্ত এবং অসর্েভাষন। ষ্টবষ্টভন্ন প্রজকন্ম এর 

অনুসারীকদর সংখো ক্রমািকে বৃষ্টদ্ধই পাকে। অস্বকচর্নভাকব, মানুষ এই ভ্রান্ত ধকমতর মাধেকম প্রভাবাষ্টির্ হকে এবং সমকের বেবধাকন 

হকর্ পাকর েষ্টঠন ডারউইনবাদী। 

ষ্টেন্তু সর্ে ক্রমাের্ভাকব উকন্মাষ্টচর্ হকে ষ্টবজ্ঞাকনর এই যুকে যা এই সৃষ্টিের্তা ষ্টবহীন ধমত সহে েরকর্ পারকছ না। প্রষ্টর্ষ্টট নুর্ন 

উদ্ঘাটকনর মাধেকম মানুষ আবারও সষ্টর্েোকরর সৃষ্টির মুকখামুষ্টখ অবস্থান ষ্টনকে। ডারউইনবাদ ধকমতর েষ্টক্ত অবেে হকে সষৃ্টির প্রথম 

আষ্টবভতাকবর প্রকশ্নর সামনা সামষ্টন েরকর্ ষ্টেকে, জীকবর ষ্টনখুর্ পষ্টরেল্পনাে এর অষ্টর্ জষ্টটল োঠাকমাে এবং একদর প্রজাষ্টর্ের্ 

ষ্টবষ্টভন্নর্াে এরেম আকরা প্রকশ্নর আঘাকর্। প্রষ্টর্ষ্টদনই এেটা এেটা েকর জীবন োষ্টঠ হারাকে, গেননা এই ধমত অে ষ্টবশ্বাকসর উপর 

স্থাষ্টপর্ আর বজবানষূ্টবজ্ঞান, প্রজননোে, জীবাশ্ম ষ্টবজ্ঞান এবং বজবেষ্টণর্ এসকবর আষ্টবষ্কাকরর সামকন থােকছ অেম ও অসহাে।  

ষ্টবজ্ঞাকনর এই সব পষ্টরোখাে ষ্টনর্ে নরু্ন আষ্টবস্কার অষ্টর্পষ্টরস্কার এবং সেুিভাকব প্রমান েরকছ ষ্টববর্তনবাদ সষ্টঠে বা সর্ে নে।  

আর এেমাত্র সর্ে ষ্টজষ্টনসগুকলা বার বার ষ্টবজ্ঞাকনর অগ্রযাত্রার মাধেকম সষৃ্টির গুে র্েকে আকরা উদ্ভাষ্টসর্ েরকছ। এমন ষ্টে খাষ্টল 

গচাকখই যষ্টদ আকেপাকের জীবন্ত ষ্টজষ্টনষগুকলা অবকলােন েরা যাে র্াহকল গদখা যাকব এে অসাধারন বুষ্টদ্ধমিা, গেৌেল আর নেসা। 

যষ্টদ অণুবীেণ যকে গোন সামুষ্টেে অনু েণা সমান জীব, এেষ্টট এেে েণা, এেষ্টট গোষ অথবা গোন জীবন্ত অবেব ষ্টনরীেণ েরা 

যাে র্াহকল গদখা যাকব িষ্টম্ভর্োরী েঠন বা সংকজাযন। আর এই ষ্টবোল বুষ্টদ্ধমিা, ষ্টনখুর্ পষ্টরেল্পনা এবং সিুনত ষ্টনভুতল নেসা 

প্রেৃষ্টর্র পরকর্ পরকর্ যা গেবল একসকছ আল্লাহর োছ গথকে, ষ্টর্ষ্টনই হকেন সব েষ্টক্ত এবং সামকথতর আাঁধার।  
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১ অধোে 

ডারউইনবাদিঃ 

েুসংস্কাকরর ধমত 
 

পষ্টরবষ্টর্তর্ ,ষ্টেন্তু চাষ্টরষ্টত্রেভাকব এেই ডারউইন র্ে ,আর এর অনুসাষ্টররা এটাকে এে গোাঁো মর্বাদ  ষ্টহকেকব প্রচার েরকছ ধষ্টমতে আবকের সাকথ ,আর 

র্ারা মকন েকর  ,অল্প ষ্টেছ ুগলাে যারা  একে সকন্দহ েকর র্ারা মুলর্ ষ্টবেৃঙ্খল োদা গছাোছুষ্টে োরী, ষ্টবজ্ঞাকনর অনুপযুক্ত।      (Marjorie Grene, 

Encounter, November 1959, p.48) 

 

 চনাে গযভাকব উকল্লখ েরা হকেকছ, ষ্টববর্তন বাকদর র্েকে ষ্টবজ্ঞানীকদর পষ্টরষ্টধকর্ই অবমলুোেন েরা হকেকছ। যখন গথকে এই 

র্কের উদ্ভাবন র্খন গথকেই অকনে ববজ্ঞাষ্টনে উদ্ভাবন একে একে এর দাষ্টব গুকলাকে বাষ্টর্ল েকরকছ । পরমাণু অণুবীেণ 

(electron microscope) যকের উদ্ভাবন,  সষৃ্টি-সিষ্টেতর্ ষ্টনেকমর নুর্ন জ্ঞান, ষ্টডএনএ  (Deoxyribonucleic acid – এেটা অনূ 

যা জীবন্ত জীব এবং ভাইরাকসর উৎপষ্টি (সষৃ্টি) সন্মষ্টেে োঠাকমার ষ্টভষ্টি, এর েঠন এবং ষ্টক্রোেকমতর পষ্টরক্রমকে সকঙ্কর্ােকর 

(encode)  উদ্ভাবন েকর) োঠাকমার উদ্ভাবন,  প্রষ্টর্ষ্টট জীকবর েঠন রহকসের  জষ্টটলর্ার উকন্মাচন, এভাকব আধুষ্টনে অগ্রযাত্রা গুকলা 

ডারউইনবাদকে পরাষ্টজর্ েকর চকলকছ এবং একে অস্বীোর েরকর্ই থােকব। এই গলখকের অনোনে বইকে ডারউইনবাকদর পর্কনর 

উপর আপষ্টন পেকর্ পাকরন,  ববজ্ঞাষ্টনে সর্ে এবং প্রমাকনর আকলাকে  ষ্টববর্তনবাকদর র্েকে ষ্টেভাকব অোযতেের ষ্টহকেকব পযুতবষ্টসর্ 

েকরকছ।
১
     

ষ্টেন্তু ষ্টবজ্ঞাকনর দ্রুর্ ও ক্রমাের্ অগ্রযাত্রা স্বকেও এবং প্রষ্টর্ষ্টনের্ আমাকদর জীবকন নুর্ন ষ্টেছুর সংকযাজন েরকছ, ষ্টেছু অস্বে, 

ষ্টবকবষমে এবং রেণেীল মনকনর ষ্টবজ্ঞানী অষ্টবরামভাকব উনষ্টবংে ের্াষ্টব্দর এই সব র্েকে স্বমথতন ষ্টদকে যাকে। গযসব র্ে শুরুর 

গসই আষ্টদম ববজ্ঞাষ্টনে ধারণাে ষ্টবকেষন েরা হকেকছ, যার অেভীরর্া এবং সারলে বার্সলে সলুভ।  

র্াহকল ডারউইনবাদ এখকনা ষ্টেছু ববজ্ঞাষ্টনে বকৃিের মকধে জনষ্টপ্রে গসটার ষ্টবকেষণ ষ্টে হকর্ পাকর? এমনষ্টে এেষ্টটও েক্ত ববজ্ঞাষ্টনে 

প্রমান নাই এই জােোে; বরং উকটাটা, এটা খুবই পষ্টরস্কারভাকব সােে গদে গয প্রষ্টর্ষ্টট জীকবর সৃষ্টি হকেকছ এে ষ্টনখরু্ নেোে বা 

বেলীকর্, এবং গোন ষ্টেছুই র্ার অষ্টিকে বদবক্রকম আকস নাই, গযভাকব ষ্টববর্তকনর র্ে দাষ্টব েকর।   র্াহকল এটা ষ্টে েকর হে, 

অকনে গলাে এরপরও এই র্কের েক্ত সমথতে ষ্টহকেকব প্রচার চালাকে?  
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র্ার োরন গহাল এইিঃ এই র্ে গহাল সবতপষ্টর ষ্টেছু মানষ্টসে ভাবাকবে এবং ষ্টবশ্বাকসর অষ্টভবেষ্টক্ত বই অনে ষ্টেছু নে আর এর মকধে 

ববজ্ঞাষ্টনে বৎুপষ্টির ষ্টেছুই নাই। এই ভাবাকবে ষ্টববর্তনকে ষ্টনছে র্ে ষ্টহকেকব গদকখ না যার ববধর্া ববজ্ঞাষ্টনেভাকব অনুসোন েরা 

গযকর্ পাকর, ষ্টেন্তু র্ারা এটাকে এে ষ্টবশ্বাকসর উপর গরকখ গয গোন মকুলে র্া খেন েরকর্ বদ্ধ পষ্টরের। োরন র্াকদর ষ্টবশ্বাস 

ষ্টবজ্ঞাকনর সর্ে ষ্টদকে প্রমান েরা যাকব না, আর এইসব মানব যাকদর ষ্টচন্তাধারার ঔদ্ধর্ে র্াকদরকে গযভাকব র্াকদর মর্বাকদর সকে 

এেীভূর্ েকর গসখাকন সামানের্ম ববজ্ঞাষ্টনে প্রমান বা যুষ্টক্ত যা এসবকে খোকর্ পাকর র্ার গোন প্রভাব গিলকর্ পাকর না।  

ষ্টববর্তকনর ষ্টবপকে যর্ অোটে প্রমান বা যুষ্টক্তই থােুে না গেন, ষ্টববর্তনবাদীরা র্া উকপো েকরই যাকব এবং র্াকদর ষ্টবশ্বাসকে 

গজারাকলাভাকব প্রষ্টর্রো গদকব। 

ডারউইনবাদীকদর জনে ষ্টববর্তকনর র্ে ববজ্ঞাষ্টনে প্রিাবনার গথকেও আকরা ষ্টেছু। আর এই মর্বাদ যখনই আকলাচনার জনে 

উত্থাষ্টপর্ হে, ষ্টববর্তনবাদী ষ্টবজ্ঞানীরা চটজলষ্টদ র্াকদর পেপার্ শুনের্া গথকে গমাে গনে এবং র্াকদর ববজ্ঞাষ্টনে বস্তুষ্টনির্া হাষ্টরকে 

গিকল। র্ারা এর্ই ভেঙ্করভাকব এই র্কের সকে এেীভূর্ গয এমনষ্টে ষ্টবরাট ষ্টবষ্টেি জীবষ্টবজ্ঞানীও “বরং র্াাঁর ডান হার্ হারাকব 

ষ্টেন্তু এইটেুু বলকর্ রাজী হকব না গয, ‘যষ্টদ ষ্টববর্তনবাকদর র্ে সষ্টঠে হে ......”২
  র্ারা এমনষ্টে এইটুেুও মানকর্ নারাজ গয 

ষ্টববর্তনবাদ হের্বা সর্ে নে।  

ষ্টবজ্ঞানীকদর মকধে এরেম ভাবাকবে মানুকষর োকছ বেষ্টর্ক্রম। র্ারা সাধারণভাকব মকন েকর ববজ্ঞাষ্টনে মর্ামর্  গোন ষ্টবজ্ঞানীর 

ষ্টনজস্ব দােতষ্টনে বা বনষ্টর্ে পেপার্ গথকে সিুনত স্বাধীন আর ষ্টবজ্ঞানীরা গহাল বস্তুষ্টনি বেষ্টক্তর্ে যারা গোন র্থেকে বািব এবং 

ষ্টনষ্টদতি উপাি ষ্টদকে হাষ্টজর ও প্রমান েকর আর অনুসোন বা েকবষণা ষ্টদকে র্া প্রষ্টর্িা েকর। আর এইজনেই র্ারা ষ্টববর্তকনর 

মর্বাকদর সষ্টঠের্াকে ক্বষ্টচৎ সকন্দহ েকর।  

আর এইখাকনই গহাল মলু এবং ষ্টবোল েলদটা, যাইকহাে, এইোরকনই ষ্টববর্তনবাদী ‘ষ্টবজ্ঞানীরা’ যখন ষ্টববর্তকনর র্ে ষ্টনকে 

আকলাচনা েকর, ববজ্ঞাষ্টনে মানদণ্ড র্খন র্ারা ষ্টনকে আকস না। ষ্টবখোর্ ডারউইনবাদী, ষ্টপকেকর ষ্টটলহাডত ষ্টড চাষ্টডতন ( Pierre Teilhard 

de Chardin)  ডারউইনবাদীকদর দৃষ্টিভষ্টেকর্  ‘ষ্টবজ্ঞাকনর’ অবস্থানকে এখাকন উকন্মাচন েকরকছনিঃ  

ষ্টববর্তনবাদ এেষ্টট র্ে, এেষ্টট পদ্ধষ্টর্ না এেষ্টট অনুমান? এটা এসকবর গথকে অকনে ষ্টেছু। এটা গহাল 

এেষ্টট গমৌষ্টলে নীষ্টর্ যা সব র্ে, সব অনুমান, সব পদ্ধষ্টর্ এখন গথকে অবেেই এটাকে ষ্টেরধাযতে েরকব, 

একে অবেেই সর্ে এবং সম্ভব ষ্টহকেকব গমকন গনকব। ষ্টববর্তন হকে এে আকলা যা আকলাষ্টের্ েকর সব 

র্থে, আবক্রপথ যা সব গরখা অনুসরণ েরকব। আর এটাই গহাল ষ্টববর্তন। 
৩     উপকরর উদ্ধৃষ্টর্কর্ 

আমরা গদখকর্ পাই, ষ্টে রেম প্রোেভষ্টে ডারউইনবাদীরা বেবহার েকর যখন র্ারা র্াকদর 

র্ে ষ্টনকে েথা বকল, এখাকন র্াকদর উদ্ধর্ মকনাভাব এবং অে আনেুকর্ের মলু সতু্রষ্টট 

পাওো যাে। আকরা উদাহরণ গনো যাে, পৃষ্টথবীকর্ আর এেজন ষ্টবখোর্ ষ্টববর্তনবাদী, জী, 

ডাষ্টব্লঊ, হারপার - G. W. Harper, ষ্টববর্তনবাকদর র্েকে বকলকছন এেষ্টট অধোষ্টিে 

ষ্টবশ্বাস 
৪
 ( metaphysical belief), হাভতাকডতর  ষ্টবখোর্ ষ্টববর্তনবাদী জীবষ্টবজ্ঞানী আনতি গমের 

- Ernst Mayr এটাকে বকলন “ ষ্টবশ্বজনীন মানুকষর আজকের ভাবনা” –man’s 

world view today। ৫ 
হপদেদর যেইলিার্ড  ো চারহর্ন 
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যখন ডারউইকনর র্ে উপস্থাষ্টপর্ েরা হকেষ্টছল র্খন ষ্টবজ্ঞাকনর সমেোলটা ষ্টছল গোোর িকরর। র্খনোর সমকের ষ্টবজ্ঞানীরা খুবই সাধারণ যেপাষ্টর্ বেবহার েরকর্ন, 

আর এখন েষ্টিউটার এবং পরমাণু অনকুবেন যে বেবহৃর্ হকে। এইসব যকের উদ্ভাবন গযমন অনকুবেন যে গথকে অনেসব োষ্টরেষ্টর সরঞ্জাম বা হাষ্টর্োর, শুরু 

হকেকছ মাত্র ষ্টবংে ের্াব্দীকর্। ষ্টবজ্ঞাকনর অগ্রযাত্রা ডারউইকনর সব গসকেকল ববজ্ঞাষ্টনে অষ্টভজ্ঞাকনর ির অষ্টর্ক্রম েকর ক্রমািকে গসসব েরকছ প্রর্োখার্।  

সোর জুষ্টলোন হাক্সষ্টল – Sir Julian Huxley, সম্ভবর্ ষ্টবংে ের্াষ্টব্দর খুবই গনরৃ্স্থানীে ষ্টববর্তনবাদী, ষ্টযষ্টন ষ্টববর্তনবাদকে গদকখকছন 

এভাকব গয “এটা এেষ্টট ষ্টবশ্বজনীন সবতবোষ্টপ প্রষ্টক্রো” (a universal and all-pervading process)  আর আসকল, ‘সিুণত 

বািব’
৬ (whole of reality) বই ষ্টেছু নে। আজকের ষ্টদকনর এেজন গনরৃ্স্থানীে ষ্টববর্তনবাদী প্রজননবীদ, থীওকডাসীোস 

ডবঝানষ্টস্কর (ষ্টযষ্টন ষ্টনকজ সম্ভবর্  ১৯৭৫ সাকলর ষ্টদকে যখন র্াাঁর মৃরু্ে হে গসই সমেটাকর্ ষ্টবখোর্ ষ্টববর্তনবাদীকদর  এেজন 

ষ্টহকসকবই পষ্টরষ্টচর্ ষ্টছকলন) জনে গোেবানীকর্ বকলন গয  ডবঝানষ্টস্কর ষ্টববর্তনবাকদর দিৃভষ্টে মুলর্ ষ্টড চারষ্টডনকেই অনুসরণ েকর। 

োলত পপার – Karl Popper, দুষ্টনোর ষ্টবখোর্ ববজ্ঞাষ্টনে দেতনবীকদর মকধে এেজন, উকল্লখ েকরকছন ষ্টববর্তন এেষ্টট ববজ্ঞাষ্টনে 

র্ে (theory) নে, এটা বরং অষ্টধষ্টবদোর এেষ্টট েকবষণা োযতক্রম।
৭
  আর এই বণতনা বা উকল্লষ্টখর্ সংজ্ঞাকে অনুসরণ েকর এইস, 

এস, ষ্টলপসন – H.S. Lipson, ষ্টনকম্নাষ্টল্লষ্টখর্ ষ্টসদ্ধাকন্ত উপষ্টনর্ হনিঃ  

আসকল, ষ্টববর্তন এেভাকব হকে গেকছ ববজ্ঞাষ্টনে ধমত, প্রাে সব ষ্টবজ্ঞানীরা এটাকে গ্রহন েকরকছ এবং অকনকে র্াকদর মর্ামর্কে এর সকে উপকযােী েরার 

জনে ‘মার পোাঁচ’ এর আেে ষ্টনকর্ও েুষ্টন্ঠর্ ষ্টছকলন না। 
৮
   

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWW_L2ahcgCFckPGgodPtgJrA&url=https://theoldreader.com/profile/51432a37da564df781000017&psig=AFQjCNEMURqDXRnG9JhEZBFAT6c1s7RyeQ&ust=1442824469336911
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-     

 থীওডসীোস ডবঝানষ্টস্ক,                    আনতি গমের,                                   োলত পপার 

যখন উপকরষ্টল্লষ্টখর্ েরৃ্তেোরী বেষ্টক্তেন ডারউইনবাদ ষ্টনকে আকলাচনা েকর, র্াকদর েথাবলা ও প্রোেভষ্টে লেণীে। র্ারা েখনই 

োষ্টণষ্টর্ে বা ববজ্ঞাষ্টনে র্থে উকল্লখ েকর না এমনষ্টে গোন পরীো  ষ্টনরীো বা েকবষণা প্রমান স্বরূপ গস সকবর পকে উপস্থাপন েকর 

না। বরং সব অদ্ভুর্ বনতনার আেে গনে, ষ্টববর্তনকে বকল  “সিুণত বািব’ (whole of reality)”,  “এটা এেষ্টট ষ্টবশ্বজনীন সবতবোষ্টপ 

প্রষ্টক্রো” (a universal and all-pervading process)”, “এে আকলা যা আকলাষ্টের্ েকর সব সর্েকে”। 

অষ্টধষ্টবদেে বোখো - metaphysical interpretation অথবা অষ্টর্রষ্টঞ্জর্ অনুমান– মাধোেষতন আইন, ঘুনতমান পৃষ্টথবী অথবা 

র্াপেষ্টর্ষ্টবদোর আইন  এইসকবর  বোপাকর উকল্লকখর জনে  গেহই এধরকনর অনুোসন মলুে বক্তবে গদে না। এইসব গহাল 

ববজ্ঞাষ্টনে বোপার আর সহকজই গমকন গনোর ষ্টবষে, এরপরও গেহই এরেম অর্োষ্টধে  দাষ্টব েকরনা ষ্টনউটন, আইনস্টাইন অথবা 

অনে গোন ষ্টবজ্ঞানীর বোপাকর। গেহই এরেম বকল না গয মাধোেষতন আইন এেষ্টট ‘ষ্টনষ্টির্ ষ্টবশ্বাস – convincing belief’, 

এবং র্াপেষ্টর্ষ্টবদোর আইন সরকে এরেমভাকব গেহই বকল না গয “আষ্টম  বরং আমার ডান হার্ হারাকবা ষ্টেন্তু এইটুেু উকল্লখ 

েরকর্ও রাজী হকবা না গয বাকেের শুরুটা ‘যষ্টদ এই র্ে সষ্টঠে হে ......” 

যাহাইকহাে,  ষ্টববর্তনবাদীকদর ষ্টনেমটাই সিুনত ষ্টভন্ন। র্ারা গযভাকব বকল, র্ারা েপথ েকরকছ র্াকদর ধমতকে র্ারা গযকোন ভাকব 

সরুো গদকব এই রেম ভাবই র্ারা প্রোে েরকর্ চাে। অর্এব, র্ারা ববজ্ঞাষ্টনে প্রমাণাষ্টদ বা আকলাচনা অনুসরণ েকর না। র্ারা 

গোন েকবষণা বা আষ্টবষ্কার এসকবর গোন উকল্লখ েকর না শুধুমাত্র র্াকদর অষ্টধষ্টবদোর সংজ্ঞার আেে গনে। আর এইসব েথাগুষ্টলকে 

যষ্টদ শুঙ্খ ষ্টবকেষণ েরা যাে র্াহকল গেৌরূ্হকলােীপেভাকব যা গবষ্টরকে আকসিঃ  “ষ্টববর্তনবাদী অনুোসন বা মর্বাদ!,” “ববজ্ঞাষ্টনে 

ষ্টবশ্বাস!,” “এেষ্টট প্রর্োষ্টের্ ষ্টবশ্বাস!,” “মানুকষর আজকের ভাবনা!,”  “প্রচাকরর প্রষ্টক্রো!,” “সকর্ের সবটুেু!,” “এেষ্টট আকলা 

যা সব র্থেকে আকলাষ্টের্ েকর!,” “অষ্টধষ্টবদো ষ্টবষেে ষ্টবশ্বাস!,” “অষ্টধষ্টবদোর েকবষণা েমতসুচী!,” “এে েেপথ গযটাকর্ সব 

ষ্টচন্তা ভাবনার েমতযজ্ঞ অবেেই অনুসরণ েরকব!”...... 

যষ্টদ ষ্টববর্তনবাকদর র্থোষ্টদ আকরা ষ্টনরীো েরা হে, গয গেউ এর ধমতীে ষ্টবশ্বাকসর ধরকনর আকরা অকনে উদাহরকণর গমাোষ্টবলা 

েরকব এবং গদখকর্ পাকব গয সমাকজর যা ষ্টেছু বা েরীরবৃষ্টিে ইষ্টিেগ্রাহে উপসেত সবষ্টেছুকেই ষ্টববর্তকনর দষৃ্টিকোণ গথকেই 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=vVh9o7Wrc-kHuM&tbnid=dPqncNhzCw0B9M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.biography.com/people/theodosius-dobzhansky-40839&ei=8AnzUtjuLqSM0AXZg4CgDg&psig=AFQjCNGIZDYQ5mut4ZjuUB8D0s0c60Xvug&ust=1391745904879112
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2HLECqPSvdEDeM&tbnid=UsIrw08oO4UMrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discoverynews.us/DISCOVERY MUSEUM/DinosaurWorld/tracks2.html&ei=vArzUp67G-eH0AX22IDwAQ&psig=AFQjCNGQEeb4I982RH4f62iCUzA3Fk5sYg&ust=1391746046835173
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অবকলােন েরকছ। এল, ষ্টস, বাসত – L.C. Birch, এেজন জীবষ্টবজ্ঞানী ষ্টসডনী ষ্টবশ্বষ্টবদোলকের, এবং ষ্টপ, আর, এহরলীে – 

P.R.Ehrlich,  িানকিাডত  ষ্টবশ্বষ্টবদোলকের এেজন জীবষ্টবজ্ঞানী,  ষ্টববর্তনবাকদর মর্ামর্কে এইভাকব বনতনা েকরনিঃ 

আমাকদর ষ্টববর্তকনর র্ে পষ্টরণর্ হকেকছ ... যা গোনই সম্ভাবে পযতকবেন ষ্টদকে বাষ্টর্ল বা খণ্ডন েরা যাকব না। গয গোন গবাধেমে অনুমানই এর সকে খাপ 

খাওোকনা যাকব। আর এইজনেই এটা “পরীোমলূে ষ্টবজ্ঞাকনর েষ্টণ্ডর বাইকর” ষ্টেন্তু গনহাৎ ভুল বলা যাকব না। গেহই ষ্টচন্তা েকর গোন রািা গবর েরকর্ 

পারকব না এটাকে গোন পদ্ধষ্টর্কর্ পরীো েরকর্। ধারণাগুকলা হে গোন ষ্টভষ্টি ছাো অথবা অল্পষ্টেছু েকবষণাোকরর পরীোে, যা েরা হকেষ্টছল অর্েন্ত 

সাধারণ পদ্ধষ্টর্কর্  এবং র্া গ্রাহের্া গপকেকছ এর ববধর্ার গথকেও  অকনে গবেী। গসসব ষ্টববর্তন মর্বাকদ অষ্টেভুর্ হকে গেকছ এবং আমাকদর অকনকের 

োকছ গ্রাহের্া গপকেকছ আমাকদর প্রষ্টেেকণর অংে ষ্টহকসকব।৯   

 

বিতমাকনর ষ্টববর্তনবাদীরা ডারউইকনর গথকেও অকনে অনমনীে। 

উদ্ধর্ মর্বাকদর োরকন সমসামষ্টেে ষ্টববর্তনবাদীকদর এমষ্টনই মকন হে গয র্ারা ডারউইকনর গথকেও অকনে অনমনীে। ডারউইন 

যখন এই র্ে উপস্থাপন েকরন, ষ্টর্ষ্টন এইরেম অবোে গরকখষ্টছকলন গয হের্বা ষ্টর্ষ্টন ভুলও েকর থােকর্ পাকরন। র্াাঁর বই – ষ্টদ 

অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস এ (প্রজাষ্টর্র উৎপষ্টি) ষ্টর্ষ্টন প্রােই র্াাঁর প্রোেভেী বা ষ্টববরণ শুরু েকরকছন এইভাকব গয  – “যষ্টদ আমার র্ে 

সষ্টঠে হে।” র্াাঁর েকবষনাে এটা লেণীে গয ডারউইন ষ্টেছু ববজ্ঞাষ্টনে মানদণ্ড গমকন ষ্টনকেকছন এবং র্াাঁর র্েকে ষ্টনরীেকণর জনে 

ষ্টেছু ষ্টদে ষ্টনকদতেনা ষ্টদকেকছন। উদাহরণ স্বরূপ,  জীবাকশ্মর  র্থে সরকদ্ধ ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখনিঃ  

     যষ্টদ আমার র্ে সর্ে হে, অসংখে মধেবষ্টর্ত প্রজাষ্টর্, গযগুকলা খুবই ষ্টনেটবষ্টর্তভাকব এেই   প্রজাষ্টর্কর্ অবেেই অষ্টিকর্ে ষ্টছল... এরই িল স্বরূপ, 

আষ্টদ প্রজাষ্টর্র অষ্টিকর্ের সােী ষ্টহকেকব একদর জীবাকশ্মর অষ্টবষ্টেকির মাকঝ র্া পাওো গযকর্ পাকর।১০  

ডারউইন উকল্লষ্টখর্ অসংখে অন্তবতিতী প্রজাষ্টর্র সোন েখনই পাওো যাে নাই, আর আজ অকনে ষ্টববর্তনবাদী জীবাি ষ্টবজ্ঞানীকে এই 

সর্ে গমকন ষ্টনকর্ হকেকছ।  আর যখন ডারউইকনর “যষ্টদ আমার র্ে সর্ে হে” এই ের্তকে ষ্টহকসকবর মকধে গনো হে র্খন র্াাঁর এই 
মর্বাদকে অবেেই প্রর্োখান েরা দরোর। আর যষ্টদ গস জীষ্টবর্ গহার্ আজ, সম্ভবর্ ডারউইন ষ্টনকজই শুধু এই এেষ্টট োরকন 

ষ্টনকজর র্েকে পষ্টরর্োে েরকর্ন । 

ষ্টেন্তু আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীরা ষ্টবিেের উকপো এবং অের্ে প্রোে েকর এবোপাকর। ষ্টবষ্টলম ষ্টভ ইউকটাষ্টপো’ে  (ষ্টবজ্ঞান এবং 

েল্পকলাে) রু্েতীর ষ্টবখোর্ ষ্টববর্তনবাদী সামেীষ্টে গুষ্টলর এেষ্টট, ডক্টর উষ্টমট সােীন এর  এেষ্টট প্রবে প্রোে পাে, ষ্টযষ্টন রু্ষ্টেতকর্ 

এেজন গনরৃ্স্থানীে ষ্টববর্তনবাকদর ষ্টবকেষজ্ঞ ষ্টহকসকবই স্বীেরৃ্। ডারউইকনর অন্তবতিতী প্রজাষ্টর্র সন্মকে ষ্টর্ষ্টন যা বকলন,  “যষ্টদ আমার 

র্ে সর্ে হে... আষ্টদ প্রজাষ্টর্র অষ্টিকর্ের সােী ষ্টহকেকব একদর জীবাকশ্মর অবষ্টেকির মাকঝ র্া পাওো গযকর্ পাকর,”  ডক্টর সােীন 

ষ্টলকখনিঃ 

এটা সর্ে গয আষ্টেতওকেষ্টরক্স  – Archaeopteryx, ষ্টছল উেন্ত ডাইকনাসর যার সামানেই গুরুে আকছ ষ্টববর্তকনর র্কের সষ্টঠের্া বা ববধর্ার সকে। 

এমনষ্টে যষ্টদ গোন পষ্টরবর্তনোলীন সমকের গোন জীবাশ্ম নাও পাওো যাে, ষ্টববর্তনবাকদর র্ে একর্ প্রভাষ্টবর্ হকব না... ধরা যাে আমরা গোন জীবাশ্মই 

গপলাম না; এটা প্রমান েকর গয সমি মধেবিতীোষ্টলন প্রজাষ্টর্ গুকলা হাষ্টরকে ষ্টেকে প্রেৃষ্টর্র মকধেই ষ্টবলীন হকে গেকছ। ধরা যাে প্রষ্টর্ষ্টট জীবাশ্মই এেষ্টট 
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গধাো! এরপরও র্া ষ্টববর্তকনর মর্বাদকে প্রভাষ্টবর্ েরকব না, গেননা ষ্টজবাশ্মগুষ্টল, আষ্টেতওকেষ্টরক্স এবং অনোন্ন পষ্টরবর্তনোলীন সমকের রুপগুষ্টলর 

দরোর শুধুমাত্র প্রষ্টক্রোটা বনতনা েরার জনে।১১  

        অনেভাকব বলকর্ গেকল, 

এই গলখে বকলন ‘ যষ্টদ 

আমরা গোন জীবাশ্ম নাও 

পাই র্বুও আমরা আমাকদর 

ষ্টববর্তকনর ষ্টবশ্বাসকে রো 

েরব’। যষ্টদও স্বেং ডারউইকনর জনে এই ষ্টবষেটা ষ্টছল এেষ্টট গুরুেপুণত মাপোষ্টঠ 

র্াাঁর র্কের জনে। গযটা এই গলখে উকপো েকরকছন র্াাঁর ষ্টনকজর ষ্টববর্তকনর উপর 

ষ্টবশ্বাসকে সমিুর্ রাখার জনে, আর গযটা খুবই এেটা চমেপ্রদ বোপার। আর এটা 

এই প্রমান েকর গয ডারউইনবাদ এেষ্টট ঔদ্ধর্ ষ্টবশ্বাস গযখাকন ববজ্ঞাষ্টনে প্রষ্টক্রোকে অসের্ েরা হকেকছ। 

 

এে বষু্টদ্ধবষৃ্টিে গস্বোচারীে 

ষ্টমি উচ্চারকণর ভাষাে ষ্টববর্তনবাদীরা উপকর গযসব উকল্লখ েকরকছন র্া র্াকদরকে এে ষ্টবভ্রম মাোে আষ্টবি েকর গযকোন 

ধমতানুসারীকদর অবস্থাকনর গথকে অকনে উপকর স্থাষ্টপর্ েকর রাকখ। পেপাকর্ ঘুষ্টণতর্ র্াকদর ষ্টচন্তাধারাে ষ্টববর্তন হকে এেমাত্র 

‘অষ্টভি সর্ে’, আর ষ্টববর্তনবাদীরা এই গমাহকর্ই উৎসাষ্টহর্ হকে সবাইকে ডাে ষ্টদকে এই ষ্টববর্তনবাদী ষ্টচন্তাধারাে উৎসষ্টেতর্ 

হওোর জনে। অনে ধমতানুসারীরা যষ্টদ ষ্টববর্তনবাদ এবং এর প্রিাষ্টবর্ র্েকে গ্রহন েকর, র্াকদরকে র্খন ‘বনষ্টর্ে মর্বাদ’ ষ্টহকেকব 

গমকন গনো হে। নব ডারউইন ষ্টচন্তাধারার ষ্টবখোর্ এে নাম গহাল জজত গেলডত ষ্টসিসন – George Gaylord Simpson, 

এইভাকব বনতনা েকরনিঃ 

অবেেই ষ্টেছু ষ্টবশ্বাস চষ্টলর্ আকছ গযগুকলাকে ধমত ষ্টহকেকব আখো গদো হে এবং ধষ্টমতে ভাবাকবকে জষ্টের্, গসগুকলা সিুনতভাকব ষ্টববর্তনবাকদর সকে গবমানান 

আর এ জনেই গসগুকলা বুষ্টদ্ধবৃিীেভাকব অগ্রাহে র্াকদর আকবেমে আকবদন সকর্েও। র্থাষ্টপ, আষ্টম এখন একে স্বর্িঃপ্রমান ষ্টহকেকব ষ্টনকেষ্টছ, আর এজনে 

বােষ্টর্ আকলাচনার গোন অবোে রাকখ না গয ষ্টববর্তনবাদ এবং সষ্টর্েোকরর ধকমতর মকধে গোন সেষ্টর্ আকছ। ১২  

এর মাকন ষ্টববর্তনবাদ এবং ‘ববজ্ঞাষ্টনে’ মর্বাদগুকলা এখান গথকেই উষ্টন্নর্ হকেকছ গসজনেই অনে  ধমতগুকলাকে ষ্টবচার েরার 

অষ্টধোর রাকখ। ষ্টববর্তনবাদ র্ে েিৃতি েকর ধমতগুকলার উপর, আর ষ্টসদ্ধান্ত গদে গোন ধমতগুকলা এবং ষ্টে ধরকনর বোখো সর্ে ষ্টহকেকব 

েৃহীর্ হকব। আর এইধরকনর পেপার্মূলে ষ্টচন্তাধারার মকর্ ধমত হকে গেবলই ষ্টেোর অষ্টধের্তা যার উকেেে গহাল মানুকষর বনষ্টর্ে 

ষ্টবষেগুকলা ষ্টনধতারণ েরা। েরৃ্তেোরী মকনাভাব যা মানুষকে চাষ্টলর্ েকর অনেকদর ষ্টবশ্বাসকে গজার েকর প্রভাবাষ্টির্ েরার যা 

েুরআন এ উধাহরন সহ বনতনা েরা হকেকছ। অষ্টর্ প্রাচীন ষ্টমেরীে গিরাউনকে এখাকন উদ্ধৃর্ েরা হকেকছ।  

 َقاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإَّلا َما أََرٰى َوَما َأْهِديُكْم ِإَّلا َسِبيَل الراَشاِد 

অষ্টর্ সাম্প্রষ্টর্ে জীবাি ষ্টবজ্ঞাকনর গেকত্র গয আষ্টবষ্কার র্াকর্ এটা 

েিভাকব প্রমান েকর গয আষ্টেতওকেষ্টরক্স এেষ্টট পষ্টরবর্তনোলীন 

রুপ নে বরং এষ্টট এেষ্টট পাখী গয প্রেৃর্ই উের্। ষ্টেন্তু, 

ষ্টববর্তনবাদীরা এরপরও র্াকদর মর্বাদ পষ্টরহার েকর নাই। র্াকদর 

নানারেম র্থােষ্টথর্ প্রমানগুষ্টল গযমন -  আষ্টেতওকেষ্টরক্স, ষ্টবজ্ঞাকনর 

আষ্টবষ্কাকরর মাধেকম বাষ্টর্ল হকে যাে।   
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গিরাউন বলল, আষ্টম যা বষু্টঝ, গর্ামাকদরকে র্াই গবাঝাই, আর আষ্টম গর্ামাকদরকে মেকলর পথই গদখাই। 
১৩ 

  আর এেইভাকব সমসামষ্টেে ষ্টববর্তনবাদীকদর ষ্টচন্তাধারার ববষ্টেি প্রোে পাে। র্াকদর অষ্টভমুখ গিরাউকনর সকে খবুই ষ্টমকল যাে; 

যখন র্ারা র্াকদর ষ্টববর্তনবাকদর র্ে মানুকষর উপর আকরাষ্টপর্ েকর, র্ারা ববজ্ঞাষ্টনে বিৃকে রাকখ ষ্টনরীকের বাইকর আর ষ্টববর্তনকে 

েকর গিকল পূর্ পষ্টবত্র ষ্টবষে। যারা এসবকে ষ্টবশ্বাস েকর না চটজলষ্টদ র্াকদরকে বাদ গদো হে। ষ্টবখোর্ েরীর ষ্টবদোর প্রকিসর 

ডক্টর থমাস ডুোইট – Thomas Dwight, এই অবস্থাকে বকলকছন ‘বুষ্টদ্ধবৃষ্টির গস্বোচার’১৪       

       ষ্টববর্তকনর গেকত্র এই ভাবধারার গয অষ্টর্মাত্রার অপপ্রকোে এটা গয গোন মাত্রাে গপৌাঁকছকছ গসটা বাষ্টহকরর োকরার  গবাধেকমের বাইকর। এটা শুধু 

আমাকদর ষ্টচন্তাধারার পদ্ধষ্টর্কর্ই প্রভাব গিকল না (আষ্টম স্বীোর েষ্টর আমার  ষ্টনকজর গেকত্র যা ঘকটকছ),  এর আগ্রাসন সোসী সমেগুকলার মর্। ষ্টেভাকব 

অষ্টর্ অল্প ষ্টেছু ষ্টবজ্ঞাকনর পুকরাধারা দুিঃসাহস েকর সকর্ের বোপাকর র্াকদর ষ্টনজস্ব ষ্টচন্তাধারা প্রোে েরার।১৪   

       

অবেেই, ষ্টববর্তন মর্বাদ গহাল এেষ্টট েুসংস্কারােন্ন ধমত যা মানুষকে আকন্দাষ্টলর্ েকর, র্কব ষ্টনষ্টির্ভাকব এটা গোন ষ্টবজ্ঞান নে। 

যষ্টদ ষ্টববর্তনবাদীরা যা ষ্টেছু বকল বা র্াকদর গলখাে প্রোে েকর গসটা যষ্টদ েভীরভাকব খুষ্টটকে পরীো েরা হে, র্াহকল অবেেই 

আপষ্টন পঙষ্টক্তগুকলার মকধে উপলষ্টি েরকর্ পারকবন গয র্ারা এে ধকমতর েথা বলকছ। আর এই অবকলােন গথকে যষ্টদ গদখা হে, 

র্াহকল প্রখোর্ ষ্টবজ্ঞাকনর ইষ্টর্হাসবীদ, মারজরী গ্রীন – Marjorie Grene, ষ্টে বকল গসটা আিযতেকবাধে মকন হকব নািঃ  

এটা ববজ্ঞানীে ধমত যা ডারউইনবাদীরা সিাভাকব ধকর গনে এবং ষ্টেছু মানুষ র্া মকনও েকর। জীবকনর উৎপষ্টি, মানকুষর ষ্টবষেগুকলা,  মানুকষর েভীর আো 

এবং উচ্চর্র সািলে, যা হকেকছ বষ্টহরাের্ এবং অপ্রর্েে প্রর্েকের সামানে েরষ্টমকল, প্রর্ীেমান হে গয এটাই হকে  প্রােৃষ্টর্ে জেকর্র মলু চাষ্টব ...... 

আজ এই ধারণাে অষ্টিসংকযাে হকেকছ। পষ্টরবষ্টিতর্, ষ্টেন্তু চষ্টরত্রের্ভাকব ডারউইন’এর র্ে পযতবষ্টসর্ হকেকছ এে গোাঁোষ্টম যা র্াাঁর অনুসারীরা প্রচার েরকছ 

এে ধষ্টমতে উন্মাদনাে,  আর র্ারা মকন েকর অল্প ষ্টেছু যারা একে সকন্দহ েকর র্ারা গহাল োদা গঘালাোরী, ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টবশ্বাকস এরা ষ্টবভ্রান্তমে। ১৫                                                                                                                  

সরু্রাং, এটা র্াই, সব ধরকনর ধষ্টমতে উপাদান ডারউইনবাদীকদর েকথাপেথকন থাো স্বকেও, র্ারা এরপরও দাবী েকর গয র্ারা 

এেষ্টট ববজ্ঞাষ্টনে র্ে উত্থাপন েরকছ, আর মানুষ, গোন ববজ্ঞাষ্টনে সােেপ্রমান এর পকে না থাোর পরও এটাকে সর্ে ষ্টহকেকব 

গমকন গনোর ষ্টদকে র্াকদরকে গঠকল ষ্টদকে। এই মর্বাকদর আকবদকনর গপছকন োরন গহাল সর্েকে পাে োটাকনা যা গবষ্টরকে আসকব 

যষ্টদ র্ারা ষ্টববর্তনকে পষ্টরর্োে েকর। আর সর্েটা গহাল গয আল্লাহ  (সষৃ্টিের্তা) এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে এবং সমি জীবকে সৃষ্টি েকরকছন। 

এটাকে েখনই র্াকদর োকছ গ্রহনকযােে হকব না যারা পৃষ্টথবীকে গদকখ বস্তুবাদী এবং নাষ্টিের্ার আবরকণ। 

আর এই োরকনই এটা অর্েন্ত গুরুেপুনত গয সকচর্ন, নীষ্টর্কবাধ সিন্ন এবং বুষ্টদ্ধমান গলােজন এই েুসংস্কারপুনত ধকমতর ষ্টবপদজনে 

প্রভাব দুষ্টনোর উপর রাখকছ র্ার গথকে সাবধান থােেু এবং যা সর্ে এবং সষ্টঠে গসটার সকে থােেু। গসই লকে প্রথম পদকেপ যা 

হকব র্া গহাল সষ্টঠে গবাঝাপো এই গপৌিষ্টলে অকযৌষ্টক্তে ধষ্টমতে মর্বাদ সন্মকে। এরপর, জীবসষৃ্টির সর্েকে উপস্থাপন েরা প্রেৃর্ 

উধাহরকনর সকে যা এই েুসংস্কারকে েরকব ষ্টনষ্টবযত, আর আল্লাহ  মহান েুরআকন গযভাকব বকলকছনিঃ 

  ۚ  َبْل نَ ْقِذُف ِِبْلَْقِ  َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق  

(না, আমরা সর্েকে ষ্টমথোর ষ্টবরুকদ্ধ প্রকেপণ েষ্টর, আর এইভাকবই ষ্টমথো ধ্বংস হে, লেে ের, ইহা (ষ্টমথো) ষ্টনষ্টিহ্ন হকে যাে।)  ১৬  
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২ অধোে 

ডারউইনবাদী ধকমতর উৎপষ্টি 

 

যষ্টদও রীষ্টর্মাষ্টিে এই র্কের উদ্ভাবকনর জনে চালতস ডারউইন ও র্াাঁর পরবষ্টর্ত অনুসারীকদর েৃষ্টর্ে গদো হে, র্কব  এর খুবই প্রাথষ্টমে ধারনাটা ষ্টলষ্টখর্ 

ইষ্টর্হাকসর আষ্টদকর্ই খুকজ পাওো যাকব। আসকল, জীবকনর উৎপষ্টি এেে সাধারণ গোষ গথকে এই ষ্টবশ্বাস পৃষ্টথবীকর্ অকনে মানুকষর মকধেই চাল ুষ্টছল, 

আষ্টদম এবং সভের্ার সমকে, যা আমরা ধকর ষ্টনকর্ পাষ্টর গয সাবতজষ্টনন ভাকব এই ধারনা মানুকষর েল্পনা েষ্টক্তর ইষ্টর্হাকস ষ্টবরাষ্টজর্ ষ্টছল। 

(আকনতি এল আকবল, ancient views on the Origin of Life, Farleigh; Dickinson University press, 1973, p. 15.) 

যষ্টদ োউকে প্রশ্ন েরা হে, “ধমত ষ্টে” গস উির ষ্টদকর্ পাকর গয ধমত গহাল আসমানী আইন এর সংষ্টমেণ যা মানুষকে আল্লাহর ষ্টনকদতষ্টের্ পকথ চলার পথ 

গদখাে এবং যার মকধে অসীম মেল বা েলোণ ষ্টবদেমান। ষ্টেন্তু এই সংজ্ঞা বা ববষ্টেি আজকের দুষ্টনোর অকনে ধকমতর মকধে প্রকোে হে না। আর 

এগুকলাকে দুইষ্টট মুল দকল অন্তভুতক্ত েরা যােিঃ এেেবাকদর ধমতগুষ্টল গযমন ইসলাম, খৃষ্টিেধমত এবং ইহুষ্টদধমত গযগুকলা আল্লাহর বাণী হকে মানকবর জনে 

একসকছ নবীকদর মাধেকম, আর গহাল েুসংস্কারসিন্নে ধমত যা মানুষ ষ্টনকজরাই উদ্ভাবন েকরকছ, গযগুকলা ষ্টেছু বেস্ক েৃহবধুকদর োল েকল্পর বাইকর ষ্টেছু 

নে।  

একেশ্বরবাদী ধমতগুষ্টল মানুষকে আহ্বান জানাে এেে আল্লাহর প্রষ্টর্ ষ্টবশ্বাকসর, র্াাঁর নবীকদর প্রষ্টর্, র্াাঁর পষ্টবত্র গ্রকের প্রষ্টর্ এবং গেষষ্টবচাকরর ষ্টদকনর প্রষ্টর্ 

গযখাকন আকছ জান্নার্ এবং জাহান্নাম (স্বেত এবং নরে)। েুসংস্কারমে ধমতগুষ্টল অনে ষ্টদকে, মানুষকে সকর্ের উকটাষ্টদকে গুষ্টিবদ্ধ েকর, বেষ্টক্তপূজার ষ্টদকে 

ষ্টনকে আকস, গপৌিষ্টলে উপাসনার অবেষ্টের্ গোকত্রর মকধে ষ্টনমষ্টজ্জর্ েকর যার মকধে থাকে অদ্ভুদ সব মর্বাদ এবং ষ্টবশ্বাস, র্েমকের আেষতণ, ষ্টনেমাবলী 

এবং আচার অনুিান। এসকবর মকধে যারা এধরকনর ধমতকে সমথতন েকর র্ারা বৃেরাষ্টজকে উপাসনা েকর, অনেরা েকর সুযতেকে, ষ্টেছু ষ্টবশ্বাস েকর 

বষ্টহরাের্কদর, অনেরা পাথর বা োকঠর বর্রী মুষ্টর্তর সামকন েকর নানা ধরকনর েৃর্ে, র্াকদরকে উপক ৌেন গদে র্াকদর সন্তুষ্টির জনে আর আো েকর র্ারা 

গোন িােদা বা সুিল পাকব এর গথকে। যখন ষ্টবদুেৎ চমোে র্ারা মকন েকর র্াকদর গদবর্া ক্রধাষ্টির্ হকে আকছন; যখন আবার বৃষ্টি হে, র্ারা গসটাকে 

মকন েকর গদবর্ার ক্রন্দন। গযসব বেষ্টক্তরা এসকবর উপকর ষ্টবশ্বাস রাকখ েুরআন’এ র্াকদরকে বলা হে মষু্টর্তপুজে,  এর অথত এই গয র্ারা আল্লাহর সৃষ্টির 

ষ্টেছুকেই র্াাঁর সমেে েরকছ, আর যাকে পািাকর্ের সাষ্টহকর্ে বলা হে মুষ্টর্তউপাসে বা নীচু ধমতাবলষ্টর (pagan)।  

জীবকনর েঠন এবং এসকবর অষ্টিকের বোপাকর গয ধারনা র্ারা ছোে গসসব র্াকদর মলু অজ্ঞর্ারই বষ্টহিঃপ্রোে। র্ারা সাধারণভাকব ষ্টবশ্বাস েকর গয এই 

ভ্রমাে এবং যাবর্ীে প্রানী বর্রী হকেকছ, বার্াস, পাষ্টন ও আগুন গথকে অথবা র্ারা একসকছ বষ্টহজতের্ গথকে। আকরেষ্টট সাধারণ ধারনা গহাল গয এই ষ্টবশ্ব 

সব সমে ষ্টছল আর অষ্টবনশ্বর হকেই থােকব। নীচু ধমতাবলষ্টররা ষ্টবশ্বাস েকর গয এই ষ্টবশ্ব ভ্রমােকে অষ্টিকে একনকছ বৃে এবং পাথর এর ঈশ্বর যাকদরকে 

র্ারা উপাসনা েকর। আর এই ভ্রান্ত ষ্টবশ্বাসীকদর মকর্ প্রকর্েে ঈশ্বর ষ্টবকশ্বর একেেষ্টট অংকের সৃষ্টিের্তা গয অংেকে র্ারা ষ্টনেেন েকর; আোেকে এে 

ঈশ্বর, আকরেজন সমেু এবং আর এেজন পৃষ্টথবী এবং মানব জের্। 

ধমত ষ্টনকে রু্লনামলূে আকলাচনাে গদখা যাে গয েুসংস্কারােন্ন ধমতগুকলার গবষ্টের ভাকের মকধে রকেকছ পারেষ্টরে  প্রভাব এবং অকনে সদৃের্া র্াকদর 

ষ্টবশ্বাস এবং মর্বাকদর মকধে ষ্টচষ্টহ্নর্ েরা যাে। আষ্টদম মষু্টর্তপুজার ধমতগুকলা গযমন গ্রীে এবং গমকসাপকটষ্টমে বা গবষ্টবলনীোন এসব ধমত গথকেই আজকের 
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অকনে আধুষ্টনে ধমতগুকলা র্াকদর ষ্টবশ্বাস এবং মর্বাদগুকলা সামঞ্জস্বর্াে গ্রহন েকরকছ। এেষ্টট েুসংস্কারমে ধমত যা এসকবর গথকে উদ্ভুর্ হকেকছ গসষ্টট 

গহাল ডারউইনবাকদর ধমত। 

অনোন্ন েুসংস্কারমে ধমতগুকলার সকে ডারউইনবাকদর অকনে সামঞ্জসে রকেকছ ষ্টবশ্বভ্রমাকের উৎপষ্টি এবং জীব ও প্রাণীর বোপাকর এবং র্াকদর অকনে 

সাধারণ ষ্টবশ্বাস এবং মর্বাদ গুকলার মকধে। ষ্টবরাট এেদল মানুকষর ষ্টবশ্বাকসর ষ্টবপরীকর্, ডারউইনবাদ প্রষ্টর্ষ্টির্ গোন ববজ্ঞাষ্টনে র্ে নে যা সর্ে, পরীো 

ষ্টনরীোে পযতকবেণ এর মাধেকম প্রষ্টর্ষ্টির্ বরং ষ্টনছে যুষ্টক্তবাদী প্রোস, যার ষ্টভষ্টিই গহাল অববজ্ঞাষ্টনে, যখন র্ারা ষ্টবশ্ব-ভ্রমাে ষ্টনকে পযতাকলাচনা েকর। 

এই বই এর পষ্টরষ্টধকর্ ডারউইনবাদকে অনেন্ন মানবসৃি ধমতগুকলার সকে রু্লনাে আকলাচনা েরা হকব - এর উৎপষ্টি, এর প্রষ্টর্িার্া, এর বাণী, দুষ্টনো 

সন্মকে এর ধারনা এবং এর ধমত প্রচাকরর োযতক্রম ষ্টনকে।  

 

ডারউইনবাদ এবং অনোন্ন মানবসিৃ ধমতগুকলার মকধে গোনই পাথতেে গনই 

ঊনষ্টবংে ের্াব্দীকর্ চালতস ডারউইন এবং আকরা গেৌখীন ষ্টেছু ববজ্ঞাষ্টনেকদর পযতকবেন বা েকবষণার র্ে গথকেই ডারউইনবাদ প্রষ্টর্িা পাে নাই বা শুরু 

হে নাই। এর উৎপষ্টি আকরা অকনে আকে বস্তুবাদী দেতন গথকে। ডারউইনএর ষ্টবশ্বাস প্রথম আষ্টবভুতর্ হে গবে েকেে হাজার বছর আকে গ্রীে এবং 

সুকমরীে বহু ঈশ্বরবাদী এবং বস্তুবাদী ধমতগুকলার মকধেই। সুর্রাং, চালতস ডারউইন প্রথম বেষ্টক্ত নন ষ্টযষ্টন ষ্টববর্তন এর ধারণা উপস্থাপনা েকরন; ষ্টর্ষ্টন 

ষ্টছকলন এেজন নষ্টবে েকবষে ষ্টযষ্টন এই মলু ষ্টবশ্বাকসর রুপকরখাগুকলাকে সষ্টন্নকবে েকরকছন, একে মর্বাকদর ধারাে েকেকছন আর পকর র্াাঁর র্েকে 

প্রষ্টর্িা েকরকছন। 

েুসংস্কারবাদী সুকমরীেকদর গখাদাইষ্টলষ্টপকর্ গদখা যাে র্ারা আল্লাহকে অস্বীোর েরর্ এবং ষ্টবশ্বাস েরর্ জীবন একসকছ ষ্টববর্তন এর ধারাে আর গসটাই 

হকেকছ ডারউইন এর ধকমতর মুল িম্ভ বা গমরুদণ্ড। ১৭  সুকমরীেকদর গখাদাইষ্টলষ্টপ পরীো েকর গদখা যাে, এে শ্রুষ্টর্ যার মকধে পাওো যাে জলীে 

ষ্টবেৃঙ্খলা গথকে উদ্ভব হকেকছ দুই ঈশ্বকররিঃ লাহমু এবং লাহামু। আর এই ষ্টবশ্বাস অনুযােী, এই দুই ঈশ্বর প্রথকম ষ্টনকজকদর বর্ষ্টর েকরন এবং পকর র্ারা 

ষ্টববষ্টর্তর্ হকে বস্তু এবং জীবন সমুহকে অষ্টির্ে গদন। অনেভাকব গদখকল, জীবকনর আষ্টবভতাব গহাল এেবাকরই হটাৎ েকর জে গথকে, জলীে ষ্টবেৃঙ্খলা।  

   

 

 

 

 

আষ্টদ যেু গথকেই েুসংস্কারমে (pagan) গলােজন বাস 

েরর্। আর প্রষ্টর্ষ্টট যুকেই মানুষ র্াকদর গদবমষু্টর্ত বা উপাসে 

বস্তু ষ্টনকজরাই বর্রী েকরকছন। আর এেইভাকব 

ডারউইনবাদীরা এই সষ্টন্নপার্কে গমকন গনে, আর জে বস্তুকে 

উদ্ভাবে েষ্টক্ত বা সৃষ্টিমে েকর গর্াকল, আষ্টদম যুকে ভ্রান্তমে 

ষ্টবশ্বাকস এইধরকনর বস্তুকেই সষৃ্টিের্তা ষ্টহকসব উপাসনা েরা 

গহার্। 

প্রথম ছষ্টবিঃ সুকমরীে িলে যার মকধে র্াকদর েুসংস্কারমে 

ষ্টবশ্বাকসর ষ্টভষ্টিকর্ বনতনা েরা হকেকছ মানকবর জন্ম বা 

উৎপষ্টির ষ্টবষ্টভন্ন ধাপ জল গদবর্ার ষ্টনকদতকে। 

২ে ছষ্টবিঃ সুযতে গদবর্া ও ষ্টবেৃঙ্খলার গদবর্া।  

৩ে ছষ্টবিঃ সুকমরীে জল গদবর্ার অনসুারী বা প্রষ্টর্ভূ।   
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ষ্টববর্তনবাদীরা ষ্টবশ্বাস েকর গয প্রথম প্রাকণর উৎপষ্টি হে জে বা প্রাণহীন ষ্টজষ্টনষ গথকে আর যার ষ্টবরাট সাদৃেে রকেকছ সুকমরীেকদর ষ্টবশ্বাকসর সকে যারা 

মকন েকর এই ষ্টবকশ্বর সৃষ্টি হকেকছ ষ্টববর্তন প্রষ্টক্রোর মাধেকম।  

আষ্টদম ষ্টমেরীে ধমতগুকলা ষ্টবকেষণ েরকল গদখা যাকব গয এেই ধরকনর ষ্টবশ্বাস লাষ্টলর্ হকেকছ, “সাপ, বোঙ, েীট পর্ে এবং ইদুর এই সবষ্টেছুকে বলা 

হকেকছ গয নীল নকদর প্লাবন গথকে জকম যাওো র্লানী গথকে এসকবর সৃষ্টি।”১৮  অনে ভাকব বলকল, সৃষ্টিোরকের অষ্টিেকেই অস্বীোর েরা, ষ্টমসরীেরা 

আকরা ষ্টবশ্বাস েরর্ গয সব জীব োাঁদা মাষ্টট গথকে এমষ্টনকর্ই সৃষ্টি হকেকছ। সৃষ্টির 

‘আষ্টদম সমেু রূপেথাে ষ্টমসরীে এবং গবষ্টবলনীে ধারণাে আরও গযাে আকছ, 

গথকেই পৃষ্টথবী এবং মানুষ আষ্টবভুতর্ হকেকছ।‘১৯  

এটা ভাবকল ভুল হকব গয এইসব ধারনা ইষ্টর্হাকসর েুজ্ঝষ্টটোে ষ্টবলীন হকে 

গেকছ এবং আষ্টদম সভের্ার সকে নি হকে গেকছ। আজকে ষ্টববর্তনবাষ্টদরা 

এেই ধারনা গপাষণ েরকছ; র্ারা ববজ্ঞাষ্টনে দুষ্টনোকে ষ্টবশ্বাস েরকর্ বকল গয 

শুরুকর্ ষ্টছল গসই সমেু, এরপর জলীে ষ্টবেৃঙ্খলা, অথবা র্ারা গয ভাকব বকল, 

‘আষ্টদে সুরুো’ –primeval soup. ষ্টববর্তনবাকদর র্ে অনুযােী, ৪ ষ্টবষ্টলেন বছর 

পুকবত ষ্টনকির্ন ষ্টেছু রাসােষ্টনে উপাদান আষ্টদম আবহমেকল জীবন 

উৎপাদকনর জনে জরুষ্টর গযমন োবতন এবং িসিরাস, হটার্ সুকযাকের  

ষ্টক্রোেীলর্াে সংেকষত আকস জলীে পষ্টরমণ্ডকল এবং খুবই পষ্টরষ্টমর্ 

পষ্টরমাকপ। এর মকধে ষ্টবদেমান ষ্টছল ঝে সহ বজ্রপার্ আর ভূষ্টমেি, আর এই সমকেই জীবকনর প্রথম উপাদান অোমাইকনা এষ্টসড আকস অষ্টিকি। 

এইভাকব এেইপ্রষ্টক্রোে এই  অোমাইকনা এষ্টসড প্রষ্টটন (কদহসার) এ পষ্টরবষ্টর্তর্ হকে যাে, গদহসার পষ্টরবষ্টিতর্ হে গোষ এ (কসল) এবং এই চলমান 

প্রষ্টক্রোর আবকর্ত একলাকমকলাভাকব উদ্ভুর্ অবস্থার মকধেই অবকেকষ মানকবর উৎপষ্টি বা সৃষ্টি ঘকট ...। 

যাহাই গহাে, জেপদাকথতর সকে এেসকে গবকে উকঠ জীবন েষ্টঠর্ হওোর দাবী েখনই যাচাই বা প্রষ্টর্পন্ন েরা হে নাই পরীো বা ষ্টনরীেণ এর মাধেকম; 

এটা এেষ্টট ষ্টবজ্ঞান অষ্টনসৃর্ দাবী। প্রর্েেষ্টট প্রানী গোষ অষ্টিকি আকস আর এেষ্টট প্রাণী গোকষর ষ্টবভাজকনর মাধেকম। এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাকে গেহই, এমনষ্টে 

গোন অষ্টর্ আধুষ্টনে পরীোোকর, জে পদাথত গথকে গোন প্রাকণর আষ্টবভতাব ঘটাকর্ সেম হে নাই, আর এটাই প্রমান েকর গয প্রথম গোষষ্টট ষ্টনিই 

সুষ্টনষ্টদতি ইোে বা উকেকেে বর্রী হে।  

ষ্টহন্দুধমত, দষ্টেণ এষ্টেোে এই জষ্টটল গপৌিষ্টলে আচার ষ্টবধান এর প্রচুর অনুসারী আকছ, আর এই ধমতও প্রষ্টর্ষ্টির্ হকেকছ এেই ষ্টবশ্বাকস গয সব জীবন 

আষ্টবভুতর্ হকেকছ সমেু গথকে। এই ষ্টবশ্বাস উদ্ভাষ্টসর্ হকেকছ রীে গভদা এবং অথবত গভদা ধমতোকে গয সকবর মকধে ষ্টহন্দু মর্বাকদর ষ্টবষ্টভন্ন গপৌরাষ্টণে 

চষ্টরকত্রর অকনে েকল্পর ষ্টববরণ রকেকছ। ষ্টহন্দুধমত এেজন সৃষ্টিের্তার ধারণাকে প্রর্োখোন েকর, আর এর দেতন অনুযােী, পুকরা ষ্টবশ্ব ভ্রমাে আষ্টবভুতর্ হকেকছ 

এে ষ্টবোল গোলােৃষ্টর্র বস্তুের্ পদাথত  ‘প্রেৃষ্টর্’ গথকে। সবষ্টেছু, জীব ও জে, ষ্টববষ্টর্তর্ হকেকছ এই আষ্টদম বস্তু গথকে। আর প্রষ্টর্ষ্টট মহাজােষ্টর্ে 

মহাোকলর গেকষ প্রষ্টর্ষ্টট বস্তু আবার র্াাঁর পুকবতর অবস্থাে ষ্টবলীন হকে যাকব প্রেৃষ্টর্কর্, এর পর আবার পুকরা ষ্টববর্তন বেবস্থা  ষ্টিকর যাকব শুরুকর্।২০  র্ার 

মাকন, এই ষ্টবশ্ব আবার সংকোষ্টধর্ হকব এই আষ্টদম জীব হীন অবস্থা গথকে। 
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 ডারউইনবাদী ধকমতর সবকচকে ষ্টবোল গয অচলাবস্থা র্া হকে প্রাণ ষ্টেভাকব প্রথম আষ্টবভুতর্ হে এই 

প্রকশ্ন। ষ্টববর্তনবাদীরা সাধারণভাকব এই প্রশ্নষ্টট এষ্টেকে চকলন োরন খুব সম্ভাবে স্থলু উিরষ্টট র্ারা 

ষ্টদকর্ পারকবন গসটা ের্ ের্ বছকরর পুরকনা ধমতগুকলার উিকরর গথকে ষ্টভন্ন নে। গয সমেটাকর্ 

ডারউইনবাকদর উৎপষ্টি, প্রাকণর েঠন সংক্রান্ত ভ্রান্ত ষ্টবশ্বাস র্খনও অকনে প্রচষ্টলর্; মাষ্টছ একসকছ 

ষ্টমষ্টি গথকে, বোঙ এর উদ্ভদ হকেকছ োাঁদা গথকে আর ষ্টপপোরা একসকছ ষ্টচষ্টন গথকে। 

এই সব অথতহীন এবং অসম্ভব ষ্টবশ্বাস গুকলার মকধে হকে ‘আোমে বদর্ে’ – hopeful monster,  

ষ্টববর্তনবাকদর ইষ্টর্হাকস এে অষ্টর্ অদ্ভুদ র্ে। আসল েথা গহাল গয আোে অকপোে থাো 

পষ্টরবর্তন োলীন জীবাশ্ম (fossil) আর পাওো গহাল না, র্খন অকনে ষ্টববর্তনবাদীরা গবে চাকপর 

মকধে ষ্টছকলন। এর পর র্ারা ষ্টসদ্ধান্ত ষ্টনকলন গয পষ্টরবর্তন োলীন সমকের গোন ষ্টেছুর দরোর গনই 

গেননা এেষ্টট প্রজাষ্টর্ গথকে আকরেষ্টট প্রজাষ্টর্র উদ্ভব হটার্ েকরই হকেকছ। গসইপ্রষ্টেকর্ই র্ারা 

‘আোমে বদকর্ের’ ধারনা প্রিাব েকর। এই র্ে অনুযােী, , ষ্টপাঁপোরা গযমন একসকছ ষ্টচষ্টন গথকে, 

প্রাণীর েঠন গোনভাকবই এই দাষ্টব গথকে ষ্টভন্ন নে। প্রথম পেী একসকছ হটার্ েকর গোন সরীসৃপ 

এর ষ্টডম গথকে; পকর, এেই ভাকব আর এে পেী বদবক্রকমই হটার্ আর এেষ্টট ষ্টডম গথকে 

একসকছ। আর এই দুই পাখীর সংষ্টমেকণ পষ্টেেকুলর জন্ম হে। এই এেই র্ে চালতস ডারউইন 

প্রিাব েকরন গয পাষ্টনকর্ গবেী সমে অষ্টর্বাষ্টহর্ েকরকছ গস হকে গেকছ ষ্টর্ষ্টম সমকের বোবধাকন। 

যাহাইকহাে, আজকের ববজ্ঞাষ্টনে সর্ে পষ্টরস্কারভাকব গদষ্টখকে গদে গয ের্খাষ্টন অববজ্ঞাষ্টনে আর 

প্রর্ারণা পুনত এই দাবী।২১    

  

 

এেই ষ্টনম্নধারনা চলকর্ই থােল 

েুসংস্কারমে এসব ধকমতর এেষ্টট লেণীে ববষ্টেি হকে প্রাণহীন প্রষ্টর্মা এবং অনোন্ন বস্তু গযমন োঠ আর পাথর এসকবর সকে েষ্টক্ত বা েমর্ার গুণাবলী 

ষ্টেভাকব সংষ্টেি েরা হকেকছ, গযসকবর েথা বলার উপাে গনই বা গোন েষ্টক্ত আকছ। এরপরও মানুষ এসকবর োছ গথকে আনুেূলে বা সুষ্টবধা প্রর্োো েকর 

এমনষ্টে ষ্টবশ্বাস েকর গয এইসব প্রাণহীন জে মুষ্টর্ত পৃষ্টথবী এবং প্রাণী সমহুকে সৃষ্টি েকরকছ, এই ষ্টবশ্বকে ষ্টদকেকছ েষ্টর্, আর গযাোে ষ্টদকে ষ্টনর্ে 

প্রকোজনীে যাবর্ীে ষ্টেছুর মানুকষর প্রকোজকন, ষ্টদকে স্বাস্থে এবং অনুেিা। মজার বোপার গহাল, এেই ধারনা এবং ষ্টবশ্বাস আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীকদর 

মকধেও লে েরা যাে। গযভাকব গপৌিষ্টলেরা (pagan) যুকে যুকে ষ্টবশ্বাস েরকছ জে মুষ্টর্তকদর মকধে রকেকছ সৃষ্টির েষ্টক্ত, ষ্টববিতনবাদীরা ষ্টবশ্বাস েকর গয 

প্রাণহীন পদাথত যার ষ্টনকজর গোন গচর্না বা হুস নাই এইসব অনু পরমাণুর রকেকছ সৃষ্টির েমর্া। র্ারা দাবী েকর গয প্রানহীন এইসব বস্তু বদবক্রকম 

এেষ্টত্রর্ হে, ষ্টনকজকদর সংেষ্টঠর্ েকর এবং বর্রী েকর জীবন্ত বস্তুর যার মকধে আকছ ষ্টনখুর্ এবং অষ্টর্ জষ্টটল সব ববষ্টেি। এর মকধে অষ্টর্ ষ্টবখোর্ গসই 

উপাসে বস্তুষ্টট গহাল, যা শুধু গসই আষ্টদম যুকের নামষ্টটই বদষ্টলকেকছ – ‘প্রেৃষ্টর্’ অথবা ‘মা প্রেৃষ্টর্’ (mother nature)। 

ঘুষ্টণতঝে, ভুেিন এবং বনো এসবকে সিৃক্ত েরা হে মা প্রেৃষ্টর্র গক্রাধ অথবা প্রেৃষ্টর্র ষ্টললা গখলা ষ্টহকেকব, ষ্টেন্তু গেহই বুঝাকর্ পাকর না এই েষ্টক্তটা ষ্টে 

যাকে বলা হকে ‘প্রেৃষ্টর্’ । আর ষ্টঠে এেই ধারনা পুরকনা সমাজগুষ্টলকর্ও ষ্টবদেমান ষ্টছল র্কব র্া ষ্টছল এেটু ষ্টভন্ন নাকম। গ্রীে গপৌরাষ্টণকে মা প্রেৃষ্টর্কে 

বলা গহার্ ‘োইো’ এবং মুষ্টর্ত উপাসে ধমতগুকলাকর্ এটাকে জানকর্া প্রাচুকযতর গদবী ষ্টহকেকব। আর ষ্টববর্তনবাদীরা ষ্টে েকরকছ, র্ারা শুধু এসকবর নাম এবং 

প্রর্ীে গুষ্টলকে পষ্টরবর্তন েকরকছ, সিৃক্ত েকরকছ এেই েষ্টক্তকে অসকচর্ন অণুর সকে।  

আসকল, ষ্টববর্তনবাদীরা এটাকে গখালাখূষ্টল ভাকবই গমকন গনে। এেজন ষ্টববর্তনবাদী ষ্টবজ্ঞানী যার নাম গজমস লাভলে – James Lovelock, প্রিাব 

েকরন যা পষ্টরষ্টচর্ ‘োইো র্ে’ নাকম আর এই র্ে অনুসাকর পৃষ্টথবী গ্রহ গহাল জীবন্ত বস্তু। এটাই গহাল উদাহরন যা প্রোে েকর গয ষ্টববর্তনবাদীরা যাকে 

‘র্ে’ ষ্টহকেকব জাষ্টহর েরকছ গসটা গহাল মলুর্ মষু্টর্তউপাসে ষ্টচরাের্ ধমত গুকলারই ষ্টবশ্বাস।   

নদী দদবী -হিন্দ ুধর্ ম 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=24L_GGQMKLppLM&tbnid=Femg-VFAXVy4DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.exoticindiaart.com/product/paintings/river-goddess-ganga-HM71/&ei=Lk02U5yKKPKY0QWC6oCYDQ&psig=AFQjCNEqqkPROLLMLXVX26zRyjcfOorXeA&ust=1396154028170689
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হুট েকর বা এমষ্টনকর্ বর্রী হওোর গসই েষ্টক্ত ও জীবহীন বস্তু অথবা অস্বকচর্ন অণু’র উপর ষ্টবশ্বাস স্থাপন েরাটা অবেেই যুষ্টক্ত বা সকর্ের অপলাপ।  

ষ্টঠে গযমন গপৌিষ্টলে ধমতাবলষ্টররা গযভাকব মানকর্ন গয জীবহীন মুষ্টর্ত সৃষ্টি েকরকছ সবষ্টেছু, গসইভাকব ষ্টববর্তনবাদীরা মকন েকর প্রাণহীন বস্তুই সৃষ্টি েকরকছ 

জীকবর। আর এইসব ষ্টবশ্বাকসর উৎস ষ্টনষ্টহর্ রকেকছ এই ষ্টচন্তাে গয সবষ্টেছুই গোনভাকব স্বেতীে, এজনে জেবস্তুরও বুষ্টদ্ধ আকছ, রকেকছ ইো েষ্টক্ত আর 

এইসকবর সামথতে আকছ ষ্টসদ্ধান্ত গনোর আর গসসব বািবােন েরার। 

 

ষ্টববর্তনবাদী ববজ্ঞাষ্টনে লাভলে, ষ্টযষ্টন প্রিাব েকরন গয পষৃ্টথবী গ্রকহর জীবন আকছ। ষ্টর্ষ্টন বকলকছন 

‘োইো’ গথকে উবদু্ধ হকেই ষ্টর্ষ্টন এটা উকল্লখ েকরকছন। গ্রীে গপৌরাষ্টণে অনযুােী োইো ষ্টছকলন 

ধষ্টরত্রীর গদবী  

েুরআকনর মকধে আল্লাহ  র্াকদর সন্মকে বকলকছন যারা র্াাঁকে বেষ্টর্র্ অনে োউকে উপাসনা 

েকর এবং ষ্টনকজ মষু্টর্ত বাষ্টনকে র্াাঁকে ঈশ্বর ষ্টহকেকব গ্রহন েকর। ষ্টর্ষ্টন বনতনা েকরন র্াাঁর 

রসুল এবং এই ধরকনর গলােকদর সকে র্াকদর সংঘকষতর েথা। এই রেম এেষ্টট ষ্টনেৃি 

গোকত্রর েথা েুরআকন উকল্লখ েকরকছন ইিাহীকমর সমেিঃ  

ٰٓأَبَِت ِلَم تَۡعبُُد َما ََل يَۡسَمُع َوََل يُۡبِصُر َوََل يُۡغنِى َعنَك   ـٰ إِۡذ قَاَل ِِلَبِيِه يَ

ا ) (٤٢َشۡيـ ٌ۬   

“(উকল্লখ ের) যখন গস র্াাঁর ষ্টপর্াকে বলল, ‘ও আমার বাবা, গয শুনকর্ পাে না এবং গদখকর্ও 

পাকর না আপষ্টন গেন র্াাঁর উপাসনা েকরন এবং গয আপনার গোন উপোকরও আকস না?”২২   

এই আোকর্ গযভাকব উকল্লখ েরা হকেকছ, ইিাহীকমর ষ্টপর্া এবং র্াাঁর গোত্র প্রাণহীন 

েষ্টক্তষ্টবহীন এইসব মষু্টর্তর অবেব ষ্টনজ হাকর্ অলংেৃর্ েরর্ এবং গসসবকে ঈশ্বর ষ্টহকেকব 



 

 

23 

 

গ্রহন েরর্। র্াকদর উপাসনা েরর্ এবং মকন েরর্ গয র্ারা র্াকদর আো আোঙ্ক্ষা এবং প্রকোজন গমটাকব, র্াকদর জরা বা অসুস্থর্াকে ষ্টনরামে েরকব 

এবং র্াকদরকে হে োষ্টঠনে অথবা মষ্টহমাষ্টির্ েরকব।  

 

সযুতে উপাসনা 

অনে আর এে ধরকনর সাদৃেে গহাল আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদী এবং অষ্টর্কর্র গসই সব মুষ্টর্ত উপাসে সমাকজর মকধে গয এরা সবাই সুযতে উপাসে। সুযতে 

উপাসনা ইষ্টর্হাকসর আষ্টদ পবত গথকেই চকল আসকছ। মানুষ জানর্ সুযতে র্াকদর আকলা এবং উষ্ণর্া সরবরাহ েকর, সুর্রাং র্ারা ষ্টনকজকদর এর জনে 

নকভামেকলর এই বস্তুর োকছ ঋণী মকন েরর্ আর মকন েরর্ এই ঈশ্বর। অষ্টর্কর্ এই ভ্রান্ত ধারনা অকনে গলােকে আল্লাহ র সর্ে ধমত গথকে দূকর 

গরকখকছ। েুরআন এই ষ্টবষকের উপর আকলােপার্ েকর আর উকল্লখ েকর সকলামন নবীর (সুলাইমান) সমে ষ্টেভাকব গসবা’র গলােজন সুযতেকে উপাসনা 

েরর্িঃ   

ِ َوَزيََّن لَُهُم ٱل لَُهۡم فََصدَُّهۡم َعِن ٱلسَّبِيِل فَُهۡم ََل َيۡهتَُدوَن َوَجدتَُّها َوقَۡوَمَها يَۡسُجُدوَن ِللشَّۡمِس ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ـٰ ُن أَۡعَم ـٰ شَّۡيَط

َوٲِت َوٱِۡلَۡرِض َوَيۡعلَُم َما تُۡخفُوَن َوَما تُۡعِلنُ ٢٤) ـٰ ِ ٱلَِّذى يُۡخِرُج ٱۡلَخۡبَء فِى ٱلسََّم (٢٥وَن )( أََلَّ يَۡسُجُدواْ َّلِلَّ  

আষ্টম র্াাঁকে ও র্াাঁর সম্প্রদােকে গদখলাম র্ারা আল্লাহ র পষ্টরবকর্ত সযুতকে গসজদা েরকছ। েের্ান র্াকদর দষৃ্টিকর্ র্াকদর োযতাবলী সকুোষ্টভর্ েকর ষ্টদকেকছ। অর্িঃপর র্াকদরকে সৎপথ গথকে 

ষ্টনবরৃ্ েকরকছ। অর্এব র্ারা সৎপথ পাে না। র্ারা আল্লাহ কে গসজদা েকর না গেন, ষ্টযষ্টন নকভামেল ও ভুমেকলর গোপন বস্তু প্রোে েকরন এবং জাকনন যা গর্ামরা গোপন ের ও যা 

প্রোে ের। 
২৩ 

এটা সর্ে গয সুযত পৃষ্টথবীকে আকলা এবং উষ্ণর্া সরবরাহ েকর, ষ্টেন্তু গয এর জনে েৃষ্টর্ে দাবী েরকর্ পাকর গস গহাল আল্লাহ , ষ্টযষ্টন এই সুযতকে বর্রী 

েকরকছন। সুযত গহাল বস্তুমে ষ্টজষ্টনস যার গোন গচর্না নাই; এেসমে ষ্টছল যখন এর অষ্টিি ষ্টছল না এবং এে সমে এর জ্বালাষ্টনর উৎস ষ্টনিঃকেষ হকে যাকব 

এবং এটা ষ্টনকভ যাকব। সম্ভবর্ আল্লাহ  র্াোলা গসই ষ্টদকনর আকেই এটাকে ধ্বংস েকর গদকবন। স্বেতীে অনেসব ষ্টেছুর মর্ ষ্টর্ষ্টন সুযতকে বর্রী েকরকছন 

গোন ষ্টেছু ছাোই (েূনে গথকে) এবং গসজনেই শুধু আল্লাহরই প্রেংসা এবং র্াাঁকেই মষ্টহমাষ্টির্ েরা উষ্টচর্ এসকবর অষ্টিকির জনে। এে আোকর্ এই 

সর্েকে এসব েথাে প্রোে েরা হকেকছিঃ  

تِِه ٱلَّۡيُل َوٱلنََّهاُر َوٱلشَّۡمُس َوٱۡلقََمرُ  ـٰ ِ ٱلَِّذى َخلَقَُهنَّ إِن ُڪنتُۡم إِيَّاهُ  َۚوِمۡن َءايَ  ََل تَۡسُجُدواْ ِللشَّۡمِس َوََل ِلۡلقََمِر َوٱۡسُجُدواْ َّلِلَّ

(٣٧وَن )تَۡعبُدُ   
 “র্াাঁর ষ্টনদেতন সমকুহর মকধে রকেকছ ষ্টদবস, রজনী, সযুত ও চি। গর্ামরা সযুতকে গসজদা েকরা না, চিকেও না, আল্লাহকে গসজদা ের, ষ্টযষ্টন এগুকলা সষৃ্টি েকরকছন, যষ্টদ 

গর্ামরা ষ্টনিার সাকথ শুধমুাত্র র্ারই এবাদর্ ের।২৪  (েরুআন এক্সকপ্লারার গথকে ে গনো) 

 

এটা খুবই মজার বোপার গহাল গয আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীরা পুরকনা সুযত উপাসেকদর মলু ষ্টবশ্বাসকেই ঝাষ্টলকে এইভাকব প্রোে েকর গয র্ারা র্াকদর 

অষ্টিকির জনে সুকযতর োকছ ঋণী।  
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অষ্টর্কর্ ষ্টবষ্টভন্ন সমাজ সযুত পজুাে ষ্টবশ্বাস েরর্। এেইভাকব আজকের ষ্টববর্তনবাদীরা মকন েকর গয সযুতই প্রাণ েঠকনর গনপকথে। গেউ গেউ আবার এর গথকে আরও এষ্টেকে 

ষ্টেকে বকলন গয সযুত উপাসনা আমাকদর পবুতসরুীর এেষ্টট অষ্টর্ বষু্টদ্ধমান ষ্টবশ্বাস।  

 যখন ষ্টববর্তকনর শুরুটা ধরা হে র্খন সুযতকেই এই ধষ্টরত্রীর সমি জীকবর উৎস ষ্টহকেকব গমকন 

গনো হে। র্াকদর মকর্, সুকযতর আকলার োরকণই প্রথম জীবকনর উৎপষ্টি হে এই পৃষ্টথবীকর্। 

পরবষ্টিতকর্ এই সুকযতর আকলার েষ্টক্তকর্ই ষ্টবষ্টভন্ন জীকবর েঠন এবং পষ্টরবর্তন সূষ্টচর্ হে। এই 

গেকত্র ষ্টববর্তনবাদীকদর অষ্টভেমনটা উিম ভাকব সারসংকেপ েকরকছন আকমষ্টরোর নাষ্টিে 

ষ্টববর্তনবাদী এবং ধকমতর েত্রু, োলত সাোন – Carl Sagan. র্াাঁর বই েসমস’এ সাোন বকলন, 

“যষ্টদ আমাকদর উপাসনা েরকর্ই হে আমাকদর গথকে বে গোন েষ্টক্তর র্াহকল এটা ষ্টে অথতবহ 

নে গয সুযত এবং নেত্রগুকলাকে আমরা ভষ্টক্ত েষ্টর?” এেই বই এ ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখন, “ আমাকদর 

পবুতপরুুষরা সযুতকে উপাসনা েরর্ যা একেবাকরই গবাোমী নে”।২৫  

োলত সাোন’এর ষ্টেেে, ষ্টববর্তনবাদী গজাষ্টর্ষ্টবতদ হাকলতা গেপষ্টল – Harlo Shapley, র্াাঁর 

অষ্টভমকর্র জনে পষ্টরষ্টচর্ হকেকছন, “ষ্টেছু ধমতষ্টনিরা বকল, ‘শুরুকর্ই, ঈশ্বর...’ ষ্টেন্তু আষ্টম বষ্টল, 

‘শুরুকর্ই, হাইকরাকজন’”। গেপষ্টল ষ্টবশ্বাস েরর্ গয প্রথম উপাদান যার অষ্টিি ষ্টছল র্া হকে 

হাইকরাকজন এবং এই েোস, সমকের বেবধাকন, আপনা গথকেই উৎপাদন েকরকছ মানব জাষ্টর্, 

পশু এবং বৃেরাষ্টজ।  
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োলত সাোন এবং র্াাঁর বই েসমস, যার মকধে ষ্টর্ষ্টন সযুত পজুাকে প্রেংসনীে েকরকছন 

এইসব ষ্টেম্ভূর্ সব ষ্টববর্তনবাদী ধারনার মুকল রকেকছ ববষষ্টেে বস্তুের্ ষ্টবষে এবং প্রেৃষ্টর্; ষ্টববর্তনবাদীরা মলুর্ পুজা েকর ববষষ্টেে বস্তু এবং প্রেৃষ্টর্র। 

ষ্টেন্তু গয গেহ র্ার বুষ্টদ্ধমিাে এটুেু বুঝকর্ সেম গয এই ভ্রমাে গোন প্রাণহীন এবং অকচর্ন ষ্টবষকের উৎপাদন নে, বরং, গস গদখকর্ পাকব এে অসাধারণ 

বুষ্টদ্ধমিার এে ষ্টবোল েকলবর প্রষ্টর্ষ্টট ববষ্টেকি এবং একর্ রকেকছ বেষ্টল্পে উৎেষতর্া এবং ষ্টবরাট এে অষ্টভপ্রাে। গস উপলষ্টি েরকর্ পাকর আল্লাহ র অষ্টিি 

র্াাঁর ষ্টনখুর্ এবং সিুনত ষ্টনভুতল সৃষ্টিকর্। ষ্টেন্তু আজ ষ্টেছু গলাে এই বািবর্াে রকেকছ অেোকর এবং রাণী গেবা’র আমকলর গলাকের মর্ বস্তু বা পদাকথতর 

উপাসনা েকরই চলকছ।  

لَُهۡم فََصدَُّهۡم َعِن ٱلسَّبِيِل فَ   ـٰ ُن أَۡعَم ـٰ (٢٤ُهۡم ََل يَۡهتَُدوَن )َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَط                

“এবং েের্ান র্াকদর দষৃ্টিকর্ র্াকদর োযতাবলী সকুোষ্টভর্ েকর ষ্টদকেকছ। অর্িঃপর র্াকদরকে সৎপথ গথকে ষ্টনবিৃ েকরকছ। অর্এব র্ারা সৎপথ পাে না” ২৬ 

  

ভ্রান্ত ধমতগুলীর ষ্টবেষৃ্টর্িঃ  ঈশ্বরকে অস্বীোর 

ষ্টববর্তনবাদী ভাবধারার ধমতগুকলার মকধে হকে েনিষু্টসোস, র্াও এবং বুদ্ধ একদর ধমত। অনেসব পুিষ্টলো উপাসে ধমতগুকলার মর্, বুদ্ধ ধমত সৃষ্টিের্তা আকছ 

এই ধারণাকে অস্বীোর েকর, ষ্টবশ্বাস েকর গয এই ভ্রমাে োরও সৃষ্টি নে, ষ্টচরন্তনভাকব এর আষ্টবভতাব হকে এবং সমোলীন বুদ্ধবাদ এই ধারনাকেই গ্রহন 

েকর।২৭  

এই সেল  ষ্টবশ্বাস ডারুউইনবাদী ধকমতর মর্ এেই সমান্তরাকল পষ্টরলষ্টের্ হেিঃ সৃষ্টি ের্তা হীন, পাষ্টন গহাল প্রথম পদাথত যা প্রাণী বা জীবকে উদ্ভাবন 

েকরকছ এই এে ষ্টবশ্বাস, আবার ষ্টবশ্বাস গহাল জীব আষ্টবভুতর্ হকেকছ জে বস্তু গথকে এবং  ষ্টবেষ্টের্ বা উষ্টন্নর্ হকেকছ অনোনে প্রানবাষ্টহ প্রজাষ্টর্কর্, আরও 

ষ্টবশ্বাস েকর গয গোন ষ্টেছুই বুষ্টদ্ধমর্া ষ্টদকে বর্রী হে নাই বরং একলাপাথাষ্টে ষ্টেংবা হঠার্ সঙ্ঘষ্টটর্ হকেকছ। 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zpVev1i_fcS0UM&tbnid=ZPoo_gNJP4RxyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://thegeneralist.me/tag/carl-sagan/&ei=rzNEU5GFNqOr0AXv7oHICA&psig=AFQjCNGQSVcgacyKkoQitR2elX0dUT-WIA&ust=1397065006788127
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বদু্ধ ধমতাবলষ্টররা বদু্ধার মষু্টর্তর পজুা েকর যা র্ারা ষ্টনজ হাকর্ বর্রী েকর এইকভকব গয র্ারা র্াকদরকে শুকন এবং গদকখ।  

 

এই সমকে, গোন ষ্টবজ্ঞানীই যাকদর বািব ষ্টবচার েমর্া রকেকছ র্ারা উপকরর র্াষ্টলোে গযসব ষ্টবশ্বাসীকদর উকল্লখ েরা হকেকছ র্াকদর পে ষ্টনকর্ পাকর না 

গেননা ষ্টবজ্ঞান প্রদেতন েকরকছ গয প্রানবাহী জীবকদর বর্রী েরা হকেকছ এে চমৎোর  ববষ্টেকি এবং অসাধারণ গমধাে এবং পষ্টরেল্পনাে। প্রষ্টসদ্ধ 

নামগুষ্টলর মকধে এেজন যার প্রষ্টসষ্টদ্ধ ষ্টবিার লাভ েকরই চলকছ ‘বুষ্টদ্ধমান পষ্টরেল্পনা’ intelligent design, র্কে ষ্টর্ষ্টন হকেন আকমষ্টরোর জীব 

রসােনষ্টবদ ষ্টমখাকেল গজ গবকহ – Michael J. Behe,  ষ্টযষ্টন ষ্টলকখকছনিঃ উভেসংেট গহাল এই গয যখন এেপে এই বোপারটা আখো ষ্টদকে বষু্টদ্ধমান 

পষ্টরেল্পনা, অনে পকের আখো হকে ঈশ্বর। ২৮ 

 

বািব হকে, ষ্টববর্তনবাদী মন েখনই গ্রহন েরকর্ পাকর না গয আল্লাহ’র অষ্টিে আকছ, এবং ষ্টর্ষ্টন এই ষ্টবশ্বকে ষ্টনখুাঁর্ভাকব এবং ষ্টনষ্টদতি উকেকেে বর্রী 

েকরকছন। যাহাইকহাে, এই অবেে সষ্টর্েকে গবাঝার জনে মহুুকর্তর গবেী সমে লাকে না। েুরআকনর মকধে ষ্টবষ্টভন্ন আোকর্ আল্লাহ  মানুষকে আহ্বান 

জাষ্টনকেকছন র্াাঁর সৃষ্টি ষ্টনকে ষ্টচন্তা েরার জনেিঃ 

َها َوَما لََها ِمن فُُروج ٌ۬ ) ـٰ َها َوَزيَّنَّ ـٰ اْ إِلَى ٱلسََّمآِٰء فَۡوقَُهۡم َكۡيَف بَنَۡينَ َها َوأَۡلقَۡينَا فِيَہا َرَوٲِسَى َوأَۢنبَۡتنَا فِيَہا ِمن ٦أَفَلَۡم يَنُظُروٰٓ ـٰ ( َوٱِۡلَۡرَض َمَدۡدنَ

نِيب ٌ۬ )٧ َزۡوجِِۭ بَِهيج ٌ۬ )ُكل ِ   َوِذۡكَرٰى ِلُكل ِ َعۡبد ٌ۬ مُّ
ا فَأَۢنبَ ٨( تَۡبِصَرة ٌ۬

َرك ٌ۬ ـٰ بَ ۡلنَا ِمَن ٱلسََّمآِٰء َمآٰء ٌ۬ مُّ ت ٌ۬ َوَحبَّ ٱۡلَحِصيِد )( َونَزَّ ـٰ ( ٩ۡتنَا بِِهۦ َجنَّ

ت ٌ۬ لََّها َطۡلع ٌ۬ نَِّضيد ٌ۬ ) ـٰ ا ١٠َوٱلنَّۡخَل بَاِسقَ ۡزق ٌ۬ ۡلِعبَادِ ( ر ِ ا ۖل ِ ۡيت ٌ۬ (١١ َكَذٲِلَك ٱۡلُخُروُج ) ۚ َوأَۡحيَۡينَا بِِهۦ بَۡلَدة ٌ۬ مَّ  

র্ারা ষ্টে র্াকদর উপষ্টরষ্টস্থর্ আোকের পাকন দষৃ্টিপার্ েকর না – আষ্টম ষ্টেভাকব র্া ষ্টনমতান েকরষ্টছ এবং সকুোষ্টভর্ েকরষ্টছ, যার মকধে গোনই অসংেষ্টর্ গনই।৬ আর জষ্টমন – 

আষ্টম ষ্টবিরৃ্ েকরষ্টছ সপুষ্টরসকর, র্াকর্ পবতর্মালা েকরষ্টছ গ্রষ্টথর্ েক্তভাকব, এবং গসখান গথকে সব ধরকনর নেনাষ্টভরাম উষ্টদ্ভদ উদ্ভকবর বোবস্থা েকর ষ্টদকেষ্টছ।৭ আর 

এইভাকব প্রদান েকরষ্টছ এে অন্তষ্টনতষ্টহর্ ধারনা এবং যা িরণ েষ্টরকে গদে প্রষ্টর্ষ্টট মানবকে যারা স্ব-অনরুাকে আল্লাহ’র প্রষ্টর্ আেিৃ হে।৮  এবং আষ্টম আোে গথকে 

েলোণমে বষৃ্টি প্রদান েষ্টর যার োরকন বাোন বর্রী হে এবং হে েকসের গের্।৯  এবং দীঘত গখজুর োছ যাকর্ আকছ ভরা গখজুর,১০ এইভাকব মানব সেকলর জনে আকস 

জীষ্টবো; আর এসকবর মাধেকম আষ্টম মরৃ্ জষ্টমনকে ষ্টিষ্টরকে আষ্টন জীবকনিঃ এমষ্টনভাকব ঘটকব পনুরুত্থান (মানকুষর মরৃ্ অবস্থা গথকে)১১  
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চাষ্টরষ্টদকের অগুষ্টনর্ জীকবর প্রমান সকর্েও, ষ্টবজ্ঞানীরা যারা র্াকদর সকচর্নর্া গথকে বুঝকর্ পাকর এবং 

উদ্ধর্ ষ্টচন্তার খপ্পর গথকে গবষ্টরকে আসকর্ পাকর যা অস্বীোর েকর আল্লাহ কে, র্ারা সরাসষ্টর সৃষ্টি ের্তার 

অষ্টিকি ষ্টবশ্বাস েকর গিকল। ষ্টেন্তু ডারউইনবাদীরা, যারা র্াকদরকে এই ধরকনর ষ্টচন্তার ধারা গথকে 

অনাোষ্টদর্ েরকর্ পাকর না, গপৌিষ্টলে সংস্কাকরর  অদ্ভুদ সব ষ্টবশ্বাসকে র্ারা মযতাদা ষ্টদকেই যাে, এছাোও 

ষ্টনকজকদরকে উপস্থাপন েরার গচিা েকর ষ্টবজ্ঞান এবং গযৌষ্টক্তে ষ্টচন্তার আাঁধার ষ্টহকেকব।  

 

 

 

গপৌিষ্টলে গ্রীে ষ্টচন্তাষ্টবদ্গনই ডারউইনবাকদর প্রথম বীজ বপন েকরষ্টছকলন 

ডারউইনবাদী ধারনার পুবতমর্ উপস্থাপনা েকরন দােতষ্টনে গ্রীে ষ্টমকলষ্টসোন – Milesian (খৃিপুবত ৬ি ের্াষ্টব্দর দােতষ্টনে যারা প্রেৃষ্টর্কে ষ্টবকেষণ 

েকরকছন নুর্ন এে গযৌষ্টক্তে ধারনাে এবং র্খন এটাকেই বলা গহার্ প্রথম ববজ্ঞাষ্টনে দেতন) যার পদাথত, রসােন বা জীবষ্টবজ্ঞাকনর ষ্টনেম নীষ্টর্র গোন 

ধারনাই ষ্টছল না। এইসব দােতষ্টনেকদর ষ্টচন্তার এে ষ্টবষ্টেি দাষ্টব হকে, যাকদর মকধে রকেকছন, গথলস -Thales , আনাষ্টক্সমাকন্দর - Anaximander, 

এবং এমকপওডেকলস – Empedocles, গসটা গহাল জীবন্ত বস্তুর (প্রাণী, মানব এবং উষ্টদ্ভদ) জন্ম হকেকছ আপনা গথকেই জে পদাথত গযমন, বার্াস, 

আগুন এবং পাষ্টন গথকে। এই র্ে অনুযােী প্রথম জীকবর আষ্টবভতাব হকেকছ হটার্ েকর এবং আপনা গথকেই পাষ্টনর মকধে এরপর ষ্টেছু জীব পাষ্টন গছকে 

ডাোর বসবাকস ষ্টনকজকদর খাপ খাইকে গনে।  

প্রথম ষ্টমকলষ্টসোন ষ্টচন্তাষ্টবকদর মকধে ষ্টছকলন গথলস। ষ্টর্ষ্টন বাস েরকর্ন এে উপেুলবর্তী েহকর এবং ষ্টমেকর বহু সমে বেে েকরন গযখাকন ষ্টর্ষ্টন নীল নদী 

র্ীকরর অষ্টধবাসীকদর উপর এর গুরুকে প্রভাষ্টবর্ হকে পকেন। ষ্টর্ষ্টন আষ্টবি হকে পকেন এই ধারনাে গয জীবন্ত বস্তুর উদ্ভব হকর্ পাকর পাষ্টনর গথকে। র্ার 

এই ষ্টসদ্ধাকন্ত গপৌছাকনাকর্ গোন পরীো বা ববজ্ঞাষ্টনে গোন ষ্টবকেষণ ষ্টছল না ষ্টছল সাধারণ যুষ্টক্তর সমাহার। পকর, অনোন্ন ষ্টমকলষ্টসোন দােতষ্টনেেন অকনে 

র্ে গদন এেই ধারনার উপর ষ্টভষ্টি েকর। 

গথলস এর পকর খুবই গুরুেপুনত ষ্টচন্তাষ্টবদ ষ্টছকলন র্ারই ছাত্র আনাষ্টক্সমাকন্দর, ষ্টযষ্টন বস্তুবাদী মর্বাকদ দুষ্টট গুরুেপুনত 

উপাদান গযাে েকরন পষ্টিমা দুষ্টনোর ষ্টচন্তাধারার ইষ্টর্বৃকি। প্রথমষ্টট গহাল এই ষ্টবশ্ব আকেও ষ্টছল এবং থােকব ষ্টচরন্তন 

এবং অষ্টবনশ্বর। ষ্টবর্ীেষ্টট গহাল, যা গথলস এর সমে গথকেই সংেষ্টঠর্ হষ্টেলিঃ গয জীকবর উদ্ভব হকেকছ একে অপকরর 

গথকে।  আনাষ্টক্সমাকন্দর এমনষ্টে এেষ্টট পদেও ষ্টলকখষ্টছকলন যার নাম ষ্টছল ‘প্রেৃষ্টর্’, গযটা হকে প্রথম সাষ্টহর্ে যার 

মকধে ষ্টববর্তকনর র্ে সষ্টন্নকবষ্টের্ রকেকছ। এই েষ্টবর্াে ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখকছন জীকবর উদ্ভব হকেকছ আঠাকলা ষ্টজষ্টনষ গথকে যা 

সুকযতর আকলাকর্ শুষ্টেকে যাে। ষ্টর্ষ্টন গমকন গনন গয প্রথম প্রাণীষ্টট োাঁটা বা সুকচর মর্ ষ্টজষ্টনষ ষ্টদকে আবৃর্ ষ্টছল এবং 

সমকুে বাস েরর্। আর এই মাকছর মর্ গদখকর্ জীবষ্টট আবষ্টর্তর্ হে, র্ারা ডাোে চকল আকস, র্ারা র্াকদর োকের 

োটাগুষ্টল গিকল গদে এবং এইভাকব অবকেকষ মানুকষর রুপ ধারণ েকর।৩০ দেতকনর বই গুষ্টল ষ্টবকেষণ েকর ষ্টেভাকব 

আনাষ্টক্সমাকন্দর ষ্টববর্তন র্কের গোোর আোর প্রদান েকরনিঃ 

আমরা গদখকর্ পাই ষ্টমকলষ্টসোন আনাষ্টক্সমাকন্দর (৬১১-৫৪৬ খৃিঃপুবত) বুষ্টনোদী ষ্টববর্তন র্েকে এষ্টেকে গনন, যা র্াাঁর সমকে 

গমাটামষু্টট ভাকব চালু ধারনা, গয জীকবর প্রথম আষ্টবভতাব ঘকট এেধরকনর প্রাণ পুবত সুরুো –pre- biotic soup, জার্ীে পদাকথত, সুকযতর আকলার সাহাকযে এর পষ্টরবর্তন 

মাইকেল গবকহ 

একিডকেলস 
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ঘকট। ষ্টর্ষ্টন ষ্টবশ্বাস েকরন গয প্রথম প্রাণী উৎপন্ন হে সামষু্টেে আঠাকলা পোাঁে গথকে যা সুকযতর আকলার 

সাহাকযে জলীে অংে ষ্টনিঃকেষ্টষর্ েকর (শুষ্টেকে যাে)। ষ্টর্ষ্টন আকরা ষ্টবশ্বাস েকরন গয মানষু মাকছর গথকেই 

অবর্ীনত হকেকছ।
৩১ 

আমরা আনাষ্টক্সমাকন্দর ধরকনর বেখোর সাোর্ পাই চালতস ডারউইকনর বই – প্রজাষ্টর্র উৎস – 

The Origin of Species এ। মলুর্ এখাকন গোনই পাথতেে গনই  ষ্টববর্তকনর গয র্ে গসখাকন 

প্রিাব েরা হকেকছ (অসাে ববজ্ঞাষ্টনে দাষ্টব সকর্েও) ও প্রাচীন গ্রীকের গপৌিষ্টলে সংস্কাকরর মকধে বাস েরা ষ্টমকলষ্টসোন  

দােতষ্টনেকদর গয ষ্টবকবচনা বা বনতনা, র্ার মকধে।   

ডারউইন এর র্কের আসল উপাদান গহাল, ‘প্রােৃষ্টর্ে ষ্টনবতাচন বা বাছাই’ এর ধারনা, এটার মুকলও আকছ প্রাচীন গ্রীে সংকযাে। েকবষণা মলুে ষ্টনবকে 

যাকর্ বলা হকে প্রােৃষ্টর্ে ষ্টনবতাচকনর োরন হকে ষ্টবষ্টভন্ন প্রজাষ্টর্র মকধে অষ্টিকির লোই যা প্রথম পষ্টরলষ্টের্ হে গ্রীে দােতষ্টনে ষ্টহরাষ্টিটাস – 

Heraclitus, এর োকজ। ষ্টহরাষ্টিটাস এর প্রবে অনুযােী, প্রানীেুকলর মকধে রকেকছ অনন্ত লোই। আর ধরকর্ গেকল এটাই হকে ডারউইকনর প্রােৃষ্টর্ে 

ষ্টনবতাচকনর র্কের উৎপষ্টি সুত্র ২,৫০০ বছর পকর। 

একিডকেলস – Empedocles, (৪৯৫-৪৩৫ খৃিঃপুিঃ), যার জীবনোল গথলস এবং  আনাষ্টক্সমাকন্দর 

এর পর, ষ্টযষ্টন ষ্টবশ্বাস েরকর্ন পৃষ্টথবীকর্ সবষ্টেছুরই উদ্ভদ হেকছ একলাপাথােীভাকব পাষ্টন, বার্াস, 

আগুন এবং মাষ্টটর ষ্টবষ্টভন্ন পষ্টরমাকপ সংষ্টমেকনর মাধেকম। গলখে গডষ্টভড স্কজাএরলনু্দ – David 

Skjaerlund, ষ্টযষ্টন অনুসোন েকরকছন ষ্টববর্তন র্কের দােতষ্টনে ষ্টভষ্টির উপকর র্াাঁর বই 

Philosophical Origins of Evolution – ‘ষ্টববর্তকনর দােতষ্টনে উৎস’ এর মকধে, ষ্টর্ষ্টন 
উকল্লখ েকরন একিডেকলস এর ষ্টেছু চমৎোর ধারনা ষ্টছল; ষ্টর্ষ্টন “ষ্টবশ্বাস েরকর্ন শুধু বদবর্া বা 

সুকযােই (chance) পুকরা প্রষ্টক্রোটার জনে দােী আর মানুকষর উদ্ভদ হকেকছ উষ্টদ্ভকদর প্রাণ 

গথকে,”৩২ বদবর্া বা সুকযাকের এই ধারনা প্রাচীন ধমতগুকলাকর্ এেষ্টট গমৌল ষ্টবষকের েঠন গপকেকছ 
আর  ডারউইনবাদী ধকমতও গপকেকছ খুবই গুরুেপুণত প্রষ্টর্মষু্টর্ত।  

গডকমাষ্টক্রটাস হকলন আকরেজন গ্রীে দােতষ্টনে ষ্টযষ্টন ষ্টববর্তন র্কে অকনে সংকযাে একনকছন  এবং 

ঐসব বস্তুবাদী দেতকনও গযসব এই র্েকে ষ্টভষ্টি ষ্টহকেকব পষ্টরেষ্টনর্ েকর। গডকমাষ্টক্রটাস এর মকর্, 

এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে েষ্টঠর্ হকেকছ অষ্টর্ েুে েণা ষ্টদকে যার নাম হকে ‘এটম’ এবং এর বাইকর ষ্টেছুরই 

অষ্টিি গনই। এটম সবসমে ষ্টছল – সৃষ্টি েরা হে নাই এবং অষ্টবনশ্বর। গসইকহরু্, এই পদাথত সবসমে ষ্টবরাজমান এবং ষ্টচরন্তন ভাকব এর অষ্টিি থােকব। 

গডকমাষ্টক্রটাস গয গোন ধরকনর আধোষ্টিে ষ্টবশ্বাসকে প্রর্োখোন েকরকছন এবং দাষ্টব েকরকছন আধোষ্টিে মূলেকবাধ, এমনষ্টে বনষ্টর্ের্া, এসবকেও এটকম 

অবমলুোেন সম্ভব (can be reduced to atoms)। এইভাকব,  গডকমাষ্টক্রটাসকে বলা গহার্ সষ্টর্েোকরর প্রথম বস্তুবাদী দােতষ্টনে; যার োকছ এই 

ষ্টবকশ্বর গোন উকেেে গনই, সবষ্টেছু চকল এে অে অপষ্টরহাযতর্াে এবং সবষ্টেছুই অষ্টিকি একসকছ স্বর্সু্ফর্তভাকব আপনা গথকেই। এখাকন আবার িরণ হকে 

যাে আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীকদর েৃষ্টিম ঈশ্বর – অকচর্ন এটম – unconscious atoms.  

অকচর্ন এটমগুষ্টল ষ্টদকে দুষ্টনো েষ্টঠর্ হকেকছ – এই পৃষ্টথবী, বার্াস যা ষ্টদকে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গনই, আমরা যা খাই এবং পান েষ্টর, আমাকদর েরীর – 

সংকেকপ, যা ষ্টেছুই আমরা অনুভব েরকর্ পাষ্টর সব ষ্টেছুর গেকি রকেকছ ডারউইকনর র্ে। এটা সবতজন ষ্টবষ্টদর্ গয প্রকর্েে জীবন্ত বস্তু, মানব সহ, েষ্টঠর্ 

হকেকছ োবতন, হাইকরাকজন, অষ্টক্সকজন, েোলষ্টসোম, মোেকনষ্টসোম, গলৌহ এবং অনোন্ন পদাকথতর এটম বারা। ডারউইনবাদ দাষ্টব েকর গয এইসব এটম 

সংেষ্টঠর্ হকেকছ একলাপাথাষ্টে ভাকব এবং বদবক্রকম। এই অেেতোর্র, অথতহীন দাষ্টব অনুযােী, ষ্টবষ্টভন্ন এটম যা সংেষ্টঠর্ হে অজানা এে আেষ্টিে েষ্টক্ত 

বা ধাক্কাে, পকর এেষ্টত্রর্ হে বদবক্রকম এবং বর্রী েকর গ্রহ, র্ারা এবং স্বেতীে অবোঠাকমার। আরও পকর অকনে এটম এেষ্টত্রর্ হে বদবক্রকম এবং বর্রী 

েকর অষ্টর্ জষ্টটল প্রাণ গোকষর োঠাকমা। এরপর এই প্রাণ গোষ এে লরা ষ্টববর্তন প্রষ্টক্রোর মধে ষ্টদকে অষ্টর্বাষ্টহর্ হকে জীবন্ত বস্তু েঠন েকর যার মকধে 

গডকমাষ্টক্রটাস, আধষু্টনে বিবাদীকদর মর্ই ভলু ষ্টবশ্বাস েরকর্ন গয 

বস্তু গহাল ষ্টচরষ্টঞ্জব এবং বস্তু ছাো আর ষ্টেছরুই অষ্টিে গনই। 

দেলস দাবী করেন দে জীব 

ো পাহন দেরক হনরজোই 

উদ্ভুত িরত পারে 
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থাকে অস্বাভাষ্টবে সষ্টবির এে পদ্ধষ্টর্ এবং পষ্টরকেকষ আকস মানবেুল যার মকধে আকছ অষ্টর্ উচ্চমাকনর 

গচর্না আর আিজ্ঞান। উপরন্তু, মানুষ যার উদ্ভব হে শুধুই হটার্ সংঘষ্টটর্ োরকন, হটার্ েকর আষ্টবষ্কৃর্ 

যকের (কযমন ইকলক্ট্রন অণুবীেণ যে) সাহাকযে আষ্টবষ্কার েকর গসই এটম (অণু) যার গথকে র্াাঁর উৎপষ্টি! 

আর এইটাকেই ববজ্ঞাষ্টনে েকবষনালি উপাদান ষ্টহকেকব চাষ্টলকে গদো হে! 

এইভাকব, ষ্টববর্তন র্ে সর্ে ষ্টহকেকব গ্রহন েকর গয প্রষ্টর্ষ্টট পরমাণু এেষ্টট ঈশ্বর যার মকধে রকেকছ সৃষ্টির 

েষ্টক্ত এবং উেীপনা।  ষ্টেন্তু গয পরমাণু গুষ্টল েঠন েকর আিজ্ঞান সিনে বুষ্টদ্ধমান মানুষ, ষ্টনকজরাই 

স্বকচর্নর্া এবং উষ্টেমর্াহীন। র্া সকেও ষ্টববর্তনবাদীরা দাবী েকর গয এইসব প্রাণ হীন পরমানূ সংেষ্টঠর্ 

হে, বর্রী েকর মানুষ আর এর পকর পরমানুকদর এই সংষ্টমেণ ষ্টসদ্ধান্ত গনে গয র্ারা মহাষ্টবদোলকে যাকব 

এবং ষ্টনজস্ব গপো েেকব। যাহাইকহাে, প্রষ্টর্ষ্টট েকবষণা এবং পযতকবেন গদষ্টখকে গদে গয স্বকচর্ন সংেঠন 

ছাো, বস্তু েখনই ষ্টনকজকে সংেষ্টঠর্ েরকর্ পাকর না; বরং এসব ছত্রভে এবং ষ্টবেৃঙ্খলার ষ্টদকেই এষ্টেকে 

যাে। আর এই োরকন এটা অবসেম্ভাষ্টব গয গোন ষ্টেছুই এই ষ্টবকশ্ব সুকযাকে বা হটার্ েকর ঘকট নাই বরং 

এসবকে অষ্টিকে ষ্টনকে একসকছ এেষ্টট স্বকচর্ন উেষ্টম, জ্ঞাষ্টন এবং ষ্টবজ্ঞ গেউ। আর এইসব হকে আল্লাহ র গুণাবলী, দুষ্টনোর এবং স্বকেতর প্রভু। 

ষ্টববর্তনবাদীরা দাবী েকর গয পরমাণরুা হটাৎ েকরই বর্রী হে এবং পকুরা ষ্টবশ্বভ্রমােকে উষ্টত্থর্ েকর। গসটা এরেম, গয এেদল জে পরমাণ ুআোকের র্ারাকদর জন্ম 

গদে,কদে গ্রহ এবং পষৃ্টথবীর; আর এে দল জন্ম গদে প্রাণী সেকলর। এরপর আর এে দল অসকচর্ন পরমাণ ুবর্ষ্টর েকর গচাখ, হৃদে, স্নােষ্টবে পদ্ধষ্টর্র, মেজ বা বষু্টদ্ধর 

এবং সমি ষ্টনখরু্ গদহর্ে মানকুষর জনে। পকর, এই মানষু অধোপে হে এবং পরমাণ ুষ্টনকে পরীো বা েকবষণা শুরু েকর যা র্াাঁকে সষৃ্টি েকরকছ। এটা সেুি গয এই 

ধরকনর দাবী অ-প্রর্েেকযােে এবং ববজ্ঞাষ্টনে পদ্ধষ্টর্র গথকে বহু দকূর। পরুা ষ্টবশ্ব এবং এর মকধে প্রষ্টর্ষ্টট প্রাণী ষ্টনখরু্ভাকব বর্রী হকেকছ মষ্টহমাষ্টির্ ও সবতচ্চ জ্ঞানী আল্লাহ র 

বারা।    

পুকবত গয সব দােতষ্টনেকদর উকল্লখ েরা হকেকছ, আকরেজন ডারউইনবাদী ধকমতর উকল্লখকযােে সহকযােী হকেন গ্রীকসর দােতষ্টনে এষ্টরস্টটল। এষ্টরস্টটকলর 

মকর্, ষ্টবষ্টভন্ন প্রজাষ্টর্গুকলাকে সাজাকনা বা সুষ্টবনেি েরা যাে এেষ্টট ক্রকমাচ্চ গেণীষ্টবভাকে- সহজ গথকে খুব জষ্টটল এবং সাজাকনা যাকব গরখাষ্টক্রষ্টর্র ষ্টসষ্টের 

ধাকপ ধাকপ; ষ্টর্ষ্টন এই র্েকে বকলকছন স্কালা নেচাষ্টর – Scala Naturae। এষ্টরস্টটকলর এই ধারনা পষ্টিমা ধোন ধারণাে েভীর প্রভাব গিকল অিাদে 

ের্াব্দী পযুতন্ত এবং এরপর রুপ গনে মহান অষ্টিকির সিেত  - The Great Chain of Being, এই  ষ্টবশ্বাকসর মুল সুকত্র যা পযতােক্রকম আষ্টবভুতর্ হে 

ষ্টববর্তনবাকদর র্কে।  

 

প্রাচীন েসুংস্কারমে সংস্কষৃ্টর্র অনে আর এে ষ্টবশ্বাসিঃ 

মহান অষ্টিকির সিেত   

ডারউইনবাকদর অন্তষ্টনতষ্টহর্ ধারনা – প্রষ্টর্ষ্টট জীবই ষ্টববষ্টর্তর্ হকেকছ পদাথত গথকে – আর মহান অষ্টিকির সিেত এই ধারনা প্রথম সন্মুষ্টেন হে গ্রীকসর 

দােতষ্টনে এষ্টরস্টটল এর মাধেকম। এই ষ্টববর্তকনর ষ্টবশ্বাস আজও জনষ্টপ্রে গসইসব দােতষ্টনেকদর োকছ যারা আল্লাহ র অষ্টিিকে অস্বীোর েকর। 

মলু গ্রীস ধারণাে, প্রথম জীব (জীষ্টবর্ বস্তু বা প্রাণী) স্বর্সু্ফর্তভাকব বা আপনা আপষ্টন ভাকব ষ্টনকজকে বর্রী েকর পাষ্টন গথকে আর যা সমকের আবকিত মহান 

অষ্টিকির সিেত  এই মর্বাকদ পষ্টরনর্ হে। স্কালা নোচারী’র মকর্ যা ২০০০ বছর ধকর েৃহীর্ হকর্ থাকে, সেল জীব ষ্টনকজরাই েষ্টঠর্ হে, খষ্টনজ পদাথত 

গথকে আবষ্টর্তর্ হকে বজব পদাকথত রুপ গনে, জীবন্ত অবেব গথকে এরপর উষ্টদ্ভদ, জন্তু, মানব এবং অবকেকষ গদবর্ােুকলর উদ্ভব ঘকট। প্রাথষ্টমেভাকব, এই 

ধারণা প্রিাকব আকস গেবল দােতষ্টনে দৃষ্টি গোন গথকে। আর এই ষ্টবশ্বাস অনুযােী নুর্ন নুর্ন অে প্রর্কের জন্ম গনে প্রেৃষ্টর্র চাষ্টহদা অনুযােী। প্রেৃর্ভাকব, 

এই ধারনার প্রিাব আকস গেবলই দােতষ্টনে দৃষ্টি গোন গথকে। আর এই ষ্টবোল যুষ্টক্ত পকট, েুে েুে জীবগুকলা ক্রকম এবং ধাকপ ধাকপ বে বে প্রানীকর্ 
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েষ্টঠর্ হে; সব জীব এই ক্রম প্রষ্টক্রোে ষ্টনকজর ষ্টনকজর অবস্থান েকর ষ্টনকেকছ। এটা আরও সুদৃঢ় ভাকব প্রোে েকর গয, পাথর, ধারু্, পাষ্টন এবং বার্াস 

জীকব পষ্টরণর্ হে, জীব পষ্টরবষ্টর্তর্ হে জন্তু গর্ এবং জন্তু পষ্টরণর্ হে মানকব এই প্রষ্টক্রোে গোন রেম প্রষ্টর্বেের্া ছাোই । গয োরকন এই ষ্টবশ্বাস ( যার 

গোন ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টভষ্টি গনই, ষ্টবজ্ঞাকনর সব ষ্টভষ্টির যা ষ্টবপরীকর্ যাে এবং শুধুই অমুর্ত বা ভাবমলুে যুষ্টক্তর উপকর দাাঁষ্টেকে থাকে) এর্ লরা সমে ষ্টনকে এর 

স্বীেৃষ্টর্ জকের োরনটা ষ্টেন্তু ষ্টবজ্ঞান নে বরং আদেতের্। যা এই ভ্রান্ত ষ্টবশ্বাসকে সুকযাে েকর গদে র্া হকে এর মর্বাদ বা উদ্ধর্ অষ্টভেমন যা মুলর্ 

আল্লাহ র অষ্টিেকে অস্বীোর েকর। আর এই ষ্টবশ্বাস সমকে সমকে এর নাম বদলাে, ষ্টবকেষ্টষর্ হে আর অবকেকষ পষ্টরষ্টচষ্টর্ পাে ‘ষ্টববর্তন র্ে’ ষ্টহকেকব। 

বস্তুবাদী গ্রীকের প্রভাব এবং গজাষ্টর্ষ্টবতজ্ঞাকন গরামকদর দেতন  

বস্তুবাদী ধারণার বস্তু উপাসে গ্রীে এবং গরাম দােতষ্টনেরা শুধ ুষ্টববর্তন র্কের উজ্জীবনই েকরন নাই বরং বস্তুবাদী ষ্টবকশ্বর ও গজাষ্টর্ষোকে  বস্তুবাদী ধোন 

ধারনারও প্রবর্তন েকরকছন। উষ্টনে ের্কের গজাষ্টর্ষ্টবতজ্ঞাকনর ভ্রান্ত ধারণা গহাল ষ্টবশ্ব ভ্রমাে সব সমেই অষ্টিকি ষ্টছল এটা গহাল বস্তুবাদী মর্বাদ যার গেেে 

রকেকছ গ্রীে এবং গরামকদর গপৌরাষ্টণে েল্পোথাে। যাহাই গহাে, ষ্টবে ের্কে একস ষ্টবে বোঙ র্কের গ্রহনকযােের্ার পকর, এটা এখন বদ্ধমলূ হকেকছ গয এই 

ভ্রমাকের এেষ্টট শুরু ষ্টছলিঃ র্াাঁর মাকন, এর সষৃ্টি েরা হকেকছ েনূে গথকে। 

আষ্টদম ষ্টগ্রে প্রভাব এবং গরামকদর গজাষ্টর্ষোকের েসুংস্কাকরর উদাহরন র্াকদর অল্প ষ্টেছ ুপ্রষ্টর্ষ্টে নাম েরন গথকে সহকজই গবাঝা যাে। গ্রহ নেত্র এবং 

স্বেতীে ষ্টজষ্টনকষর নাম েরন েরা হকেকছ গ্রীে এবং গরামীে গপৌরাষ্টণে েল্পোথা অনযুােী। মারেরুী গ্রীে-করাম ধমত অনযুােী গহাল বেবসা বা বাষ্টনকজের গদবর্া; 

গভনাস গহাল ভালবাসার গদবর্া, মারস গহাল যকুদ্ধর গদবর্া, আর যষু্টপটার গহাল সবকচকে পরুকনা সকবতাচ্চ গদবর্া, েষ্টন ষ্টছল েষৃ্টষ গদবর্া, ইউকরনাস ষ্টছল 

আষ্টদম অননে গদবর্া এবং আোকের এেছত্র অষ্টধপষ্টর্, গনপচনু গহাল সােকরর গদবর্া এবং প্লুকটা ষ্টছল মরৃ্কদর গদবর্া এবং গপ্রর্কলাে বা যমপরুীর 

অষ্টধোরী। একরাকমডা ছাোপথ বা নেত্রপকুঞ্জর নাম গনো হকেকছ গ্রীে গপৌরাষ্টণে েকল্পর  একরাকমডার 

েল্প অনযুােী। ষ্টর্ষ্টন ষ্টছকলন হাবাষ্টস রাজেনো যাকে র্থােষ্টথর্ সাের গদবর্া গপাছাইডন হর্ো েরার 

গচিা েকরষ্টছল। 

গযকহর্ ুবস্তুবাদী দেতকনর উৎস গহাল গপৌরাষ্টণে গ্রীে, বস্তুবাদী ষ্টবজ্ঞানীরা যারা গজাষ্টর্ষ্টবতজ্ঞানএর প্রষ্টর্িার্া 

র্ারা র্াকদর মলু অনকুপ্ররণাই গ্রহন েকরকছন গ্রীে এবং গরামকদর গপৌরাষ্টণে েল্প োথা গথকে। 

‘অষ্টবনশ্বর ধষ্টরষ্টত্র’র মকডল, গযভাকব ১৮ এবং ১৯ ের্াব্দীকর্ প্রবলভাকব প্রষ্টর্রোর আবকর্ত রষ্টের্ 

হকেকছ, ষ্টবংে ের্াষ্টব্দর ববজ্ঞাষ্টনে উদ্ভাবন গস সবকে নােচ ও অমলুে েকর ষ্টদকেকছ । এটা উদঘাাঁষ্টটর্ 

হকেকছ গয ষ্টবশ্ব ভ্রমাকের অষ্টিে সব সমকেই ষ্টছল এটা এেটা ভ্রম ধারণা, গযমনষ্টট ষ্টবশ্বাস েরা গহার্ 

র্থােষ্টথর্ ঈশ্বর গ্রীে – গরাম একদর গপৌরাষ্টণে েল্পোষ্টহনীকর্ । বািকব, আল্লাহ  এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে সষৃ্টি 

েকরকছন – স্বেতীে বস্তু গথকে সঙু্খ উপেরন পযুতন্ত সবষ্টেছ ু– এবং েনূে গথকে ।     

 ষ্টেন্তু এটা অবেেই পুনারাবৃষ্টির প্রকোজনিঃ এই র্থােষ্টথর্ ক্রষ্টমে আকোজন ষ্টবজ্ঞানকে ষ্টহকসকবর মকধে 

গনে না। এর মকধে জীষ্টবর্ বস্তুর োরীষ্টরে গুণাবলীর গোন ষ্টবকবচনা গনই বা গনই জীবন ষ্টেভাকব জে 

পদাথত গথকে উদ্ভব হকর্ পাকর অথবা পাষ্টনকর্ ষ্টবচরণোরী প্রাণী ষ্টেভাকব সমর্ল এর জীবকন খাপ 

খাইকে গনে। পষ্টরবিতন োলীন অবেব, যা ষ্টে না প্রজাষ্টর্কদর মকধে উদ্ভকবর পারেষ্টরে সিেতকে 

উপস্থাপন েকর যা আজকে ষ্টববর্তন র্কের মকধে েঠন েকর চরম সংেকটর গেননা গসসব র্থে জীবাকশ্মর র্কথে পাওো যাে নাই। ষ্টেভাকব প্রজাষ্টর্গুকলা 

অনেপ্রজাষ্টর্কর্ রূপান্তষ্টরর্ হে গসটা এে ষ্টবরাটা রহসে হকে আকছ গেননা গয েৃঙ্খল বা সংকযােমালা গসটা মলুর্ ভাসাভাসা অবািব ষ্টেছু  যুষ্টক্ত  যা মলুর্ 

আষ্টবষ্কৃর্ হকেকছ প্রাষ্টচন ষ্টেছু দােতষ্টনেকদর েকল্পর গটষ্টবকল।  

গ্রীস দােতষ্টনে এষ্টরস্টটলিঃ র্াাঁর রচনা, স্কালা নাচাষ্টর ষ্টছল 

আধষু্টনে ষ্টববর্তনবাদীকদর গপ্ররনার মলু উৎস 



 

 

31 

 

এষ্টরস্টটল সৃষ্টিের্তার অষ্টিিকে অস্বীোর েকরকছন ষ্টযষ্টন সবষ্টেছুর সৃষ্টি েকরকছন েনূে গথকে বরং উকটা এই ধারণা প্রচার েকরকছন গয ঈশ্বর আবষ্টর্তর্ 

হকেকছ মলুর্ মানব গথকেই। আর এই ষ্টভষ্টিহীন ধারণা সৃষ্টির মাধেকমই এষ্টরস্টটল ষ্টবোলভাকব বস্তুবাদী গ্রীে দােতষ্টনেকদর প্রভাষ্টবর্ েকরকছন। গয 

সমেোকল Scala Nature পষ্টিমা ষ্টচন্তা গচর্নাে আকস গসটা ষ্টছল মানবর্াবাদ ও 

নবজােরকণর সষ্টেেণ। ১৫ ের্াষ্টব্দর শুরুকর্ গ্রীে এবং লোষ্টটন মর্বাদু্গকলা ইউকরাকপ 

আকস এবং পষ্টিমা ষ্টচন্তা গচর্নাে এবং দেতকন অনুপ্রকবে েকর। আর এই সকবর অগ্রভাকে ষ্টছল 

বস্তুবাদ এবং েিার অষ্টিি অস্বীোকরর মর্বাদ।   

আর এই েিা বা ঈশ্বর ষ্টবহীন ভাবনাে, মানুষ র্াাঁর ষ্টনকজর উপর এবং এই ধরাধকমর উপর সিুনত 

ষ্টনেেকনর সামথত গপকেকছ বকল মকন েকর আর মকন েকর গয এই জীবকনর পকর বা মৃরু্ের 

পর আর গোন জীবন থােকব না। সুর্রাং গগ্রট গচইন অি গবইং এই ষ্টবশ্বাকসর ষ্টভষ্টি ষ্টহকেকব 

পষ্টরেষ্টনর্ হে এই উকল্লখ েকর গয মানবেুল আসকল বদবক্রকম অষ্টিকি আকস বা সৃষ্টি হে 

ষ্টববর্তন প্রষ্টক্রোর মকধে এবং এেষ্টট সাধারণ ঘটনা বই এর বাইকর মুলর্ আর ষ্টেছু  গনই। 

আর এই জনে, বনষ্টর্ে মূলেকবাধ এবং মানব ভাবাকবে গুরুেপুনত নে; এেজন বেষ্টক্তর উষ্টচর্ প্রষ্টর্ষ্টট ষ্টদন উপকভাে েরা যর্ষ্টদন গবকচ থােকব এবং োরও 

োকছ র্াাঁর গোন দাে বদ্ধর্া উপলষ্টি েরকব না। এষ্টরস্টটকলর ধমতর্ে বা অমরর্া যা র্াাঁর স্কালা নাচাষ্টর’র েীকষত ষ্টছকলা র্া প্রষ্টর্স্থাষ্টপর্ গহাল মানুকষর 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://harunyahya.com/image/darwinizmin_dini/varoluszinciri.jpg&imgrefurl=http://www.harunyahya.com/en/Books/2675/the-religion-of-darwinism/chapter/3679&h=236&w=300&tbnid=XyfazYru8Dv-PM:&zoom=1&docid=sy7jWYguHHzFJM&ei=7NjlU-qtIuSo0AXnloDgCg&tbm=isch&ved=0CF8QMyhXMFc4rAI&iact=rc&uact=3&dur=3588&page=15&start=371&ndsp=27
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মানবর্াই সবতচ্চ এই ধারণাে। গগ্রট গচইন অব গবইং  ষ্টছল গবে জনষ্টপ্রে গরকনসাস গথকে ১৮ ের্াব্দী পযুতন্ত এবং গসই সমে োকলর গভােবাদী ষ্টবজ্ঞানীকদর 
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মকধে ষ্টবোল প্রভাব ষ্টবিার েকর । িরাষ্টস ষ্টবজ্ঞানী, বুরকনাো ডু গমকল – Benoit de Maillet, ষ্টপোর ডু মকপাোটুস -  Pierre de Maupertuis, 

গোন্ট ডু বুকিাাঁ -  Comte de Buffon, এবং জ’ বোষ্টটস্ট লামােত -  Jean Baptiste Lamarch ও আরও অকনকে যাকদর ষ্টবরাট প্রভাব ষ্টছল চালতস 

ডারউইন এর উপর আর এসব বেষ্টক্তরাই গ্রীে মর্বাদ  গগ্রট গচইন অব গবইং অষ্টধোর েকর গনে । র্াাঁরা র্াকদর ববজ্ঞাষ্টনে েকবষণাকে ষ্টববর্তকনর এই 

ধারার উপর ষ্টভষ্টি েকর গনে। একদর মকধে সামঞ্জসে এে জােোে গয ষ্টবষ্টভন্ন প্রজাষ্টর্ আলাদাভাকব সৃি নে বরং আপনাআপষ্টন েষ্টঠর্ হে ষ্টববর্তকনর 

প্রষ্টক্রোর মকধে পাষ্টরপাষ্টেতে অবস্থা এবং পষ্টরকবকের উপর ষ্টভষ্টি েকর। আর যা ডারউইন এর আদকেতর সকে ষ্টমকল যাে। আর এই োরকনই বলা যাে গয 

আধুষ্টনে ষ্টববর্তন ভাবনার জন্ম হে িরাসীকর্।  

দেট দেইন অব দবইং এই ধােনার্রত, ো এহেস্টটরলে সর্য়কারল হনরয় োয়, জীবন্ত বস্তু সকল কু্ষদ্র কু্ষদ্র প্রাণী দেরক হবোট প্রাণীরত হববহতমত 

িরয়রে। আে আধুহনক হবজ্ঞান দদহিরয়রে দে এই দাহব হভহিিীন; হবহভন্ন জীরবে র্রধে সাদৃশ্ে হববতমরনে প্রর্ান নয়; েহবে প্রাহন গুহল অনে প্রানীে 

হববহতমত রুপ নয় বেং প্রহতটট প্রাণীই তারদে বতমর্ান অবয়রবই সটৃি িরয়রে।  

িরাসী ষ্টববর্তনবাদী গোন্ট ডু বুকিাাঁ ১৮ ের্াব্দীর প্রষ্টর্থযো ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টছকলন। ৫০ বছকররও গবেী সমে ধকর ষ্টর্ষ্টন পোষ্টরকসর রোল গবাটাষ্টনোল 

োকডতকনর পষ্টরচালে ষ্টছকলন। ডারউইন গবেীরভাে র্েই এাঁর োকজর উপকর ষ্টভষ্টি েকর েকে রু্কলন। র্াাঁর ৪৪ খকের  ষ্টহসটেকর নাসারাকল – Histoire 

Naturelle ডারউইন যা ষ্টেছু বেবহার েকরকছন র্ার গবেীর ভােই পাওো যাকব।  

  গগ্রট গচইন অব গবইং ষ্টববর্তকনর মলু ষ্টভষ্টি ষ্টছল ডু বুকিাাঁ এবং লামােত দুজকনর ধারনার মকধেই। আকমষ্টরোর ষ্টবজ্ঞাকনর 

ইষ্টর্হাসষ্টবদ ষ্টড, আর, ওল্ডরেড – D.R. Oldroyd, একদর দুজকনর সিেতকে এভাকব ষ্টনধতারন েকরকছনিঃ –  

র্াাঁর ষ্টহসটেকর নাসারাকল, বুকিাাঁ ষ্টনকজকে প্রোে েকরকছন গগ্রট গচইন অব গবইং এই মর্বাকদর এেজন উবোর্া 

ষ্টহকেকব, গযখাকন এই গচইকনর সবতাকগ্র মানুষকে গরকখকছন... লামােত এেই মর্বাকদর (কগ্রট গচইন অব গবইং) পুরকনা 

ধারার অনুসারী ষ্টছকলন। এরপরও, এটাকে েষ্টঠন বা স্থীর গোন েঠন প্রষ্টক্রো ষ্টহকেকব গমকন গনো হে  নাই। র্ারা 

সংগ্রাম েকরকছন পষ্টরকবে বা প্রেৃষ্টর্র ষ্টহকসব ষ্টনকেকে সামঞ্জসেপুনত  

ষ্টেছুকর্ গপৌছাকর্ ও বংেেষ্টর্ হকর্ অষ্টজতর্ গুণাবষ্টলর ষ্টনষ্টর্মালার সাহাকযে, ষ্টজবসোগুষ্টল ষ্টনকজরাই এই গচইকনর 

উপকরর ষ্টদকে অবস্থান েকর ষ্টনকর্ পাকর বকল অনুষ্টমর্ েরা গহার্ – জীবাণু গথকে মানকব, এইভাকবই বলা যাে... 

সবতপষ্টর, নুর্ন নুর্ন জীবসো গুষ্টল প্রষ্টর্ষ্টনের্ই এই গচইকনর শুরুকর্ একস গদখা ষ্টদষ্টেল, গেননা র্াকদর উদ্ভব 

হষ্টেল স্বর্সু্ফর্তভাকব অবজব পদাকথতর মকধে গথকে... গচইকন আকরাহকনর এই চলষ্টর্ প্রষ্টক্রো ষ্টছল জষ্টটল এর োরন 

গহাল র্থােষ্টথর্ ‘জীবকনর েষ্টক্ত – power of life’. 33  

গয গেউ পষ্টরস্কারভাকব এটা গদখকর্ পাকর, “ষ্টববর্তকনর র্ে – theory of evolution’ যাকে বলা হে, আসকল এটা প্রাচীন গ্রীে েল্পোথা – গগ্রট 

গচইন অব গবইং এরই আধুষ্টনে সংস্করণ। ডারউইন এর আকেও ষ্টববর্তনবাদীরা ষ্টছকলন  এবং র্াকদর অকনে ধোন ধারণা এবং র্থােষ্টথর্ প্রমান ইষ্টর্মকধেই 

Pierre de Maupertuis 

http://scienceworld.wolfram.com/biography/photo-credits.html#Maupertuis
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গগ্রট গচইন অব গবইং এর মকধে পাওো গেকছ। ডু বুকিাাঁ এবং লামােত এর মাধেকম গগ্রট গচইন অব গবইং ববজ্ঞাষ্টনে জেকর্র োকছ গপে েরা হে এে নুর্ন 

ভাকব আর যা ডারউইনকে প্রভাষ্টবর্ েকর।  

অবেেই, ডারউইন এই ধারণাে এপযুতন্ত প্রভাষ্টবর্ ষ্টছকলন গয র্াাঁর পুকরা র্কের যুষ্টক্তর মলু ষ্টভষ্টিই 

Darwin’s Century, এই বই’এ লকরন ঈকজষ্টল – গহাল এই ভাবধারা। ডারউইন এর ের্াব্দী -  

১৮ ের্াব্দীর অষ্টিকির ষ্টসাঁষ্টে’র ধারণা র্াাঁর বই দা Loren Eiseley উকল্লখ েকরন গয ডারউইন 

অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস- The Origin of Species  বেবহার েকরন এবং এই ধারনা গয বজব সব 

বস্তু অবধাষ্টরর্রূকপ ধাষ্টবর্ হকে ‘উর্েষতর্ার ক্রমবৃষ্টদ্ধর ষ্টদকে’- progress towards perfection, 

গসখাকনই এর উর্স খুকজ পান। ৩৪  

র্াহকল গদখা যাকে, ডারউইন নুর্ন গোন র্ে প্রিাব েকরন ষ্টন। ষ্টর্ষ্টন গযটা েকরকছন গসটা গহাল  ষ্টর্ষ্টন 

তা নুর্ন অষ্টভবেষ্টক্তকর্ প্রোে েকরকছন সমসামষ্টেে ববজ্ঞাষ্টনে ভাষাে, এর গবেী ষ্টেছু নে। ষ্টেছু 

ষ্টবভ্রাষ্টন্তের বা চারু্যতপুনত ষ্টনরীেকণর উপর ষ্টভষ্টি েকর, এেষ্টট ধমত ষ্টিকর গেকছ সুকমষ্টরোন এবং প্রাচীন 

গ্রীেকদর েল্পোথার গপৌিষ্টলের্াে। এটাকে আরও বষ্টদ্ধতর্ েকরকছন ১৭ এবং ১৮ ের্াব্দীর অকনে 

পরবষ্টিতকর্, ডারউইকনর বই দা অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস – ষ্টবজ্ঞানী র্াকদর নুর্ন নুর্ন ধারণা গযাে েকর। 

The Origin of Species এর মাধেকম এই র্ে ববজ্ঞাষ্টনে বেহোবরন গ্রহন েকর যা ষ্টবজ্ঞাকনর 

ইষ্টর্হাকস এে ষ্টবোল ষ্টমথোভাষণ এ পষ্টরেষ্টনর্ হে।      

 

  

 

        

আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীরা অেভাকব আজও ষ্টবশ্বাস েকর গয এে মাোমে (অলীে) ঈশ্বর যাকে বলা হে মা প্রেৃষ্টর্ – mother nature, র্াকদর সৃষ্টি 

েকরকছন, যা প্রোে েকর এেই অজ্ঞানর্া ও ষ্টবকবেহীনর্া প্রাচীন গ্রীে বা সুকমষ্টরোনকদর মর্ যারা ষ্টনকজর মকনর মকধে সৃি েষ্টল্পর্ ঈশ্বকরর উপাসনা 

এবং আরাধনা েরর্।  এই ধমত ের্খাষ্টন খাপছাো এবং অকযৌষ্টক্তে গসটা বুঝকর্ হকল শুধু দরোর চাষ্টরষ্টদকে পযতকবেন েরা, সব ষ্টেছুর মকধে গয 

শুঙ্খাষ্টর্শুঙ্খ বণতনা রকেকছ  যা এসকবর গসৌন্দযতে, নেো এবং মহান বেষ্টল্পে গুণাবলীকে প্রোে েকর। খুবই সাধারণ জ্ঞাকন এই ধারণা আিস্থ েরা যাে গয 

এই ষ্টবমুর্ত, ষ্টনভুতল ও ষ্টনখুর্ সৃষ্টি গুকলা এমষ্টনকর্ই অষ্টিকি আকস নাই বা অে গোন সুকযাকে গোন েমর্াহীন গদবর্ার মাধেকম বা প্রেৃষ্টর্র সমাহাকর যার 

শুরু ধরা হে এে ধরকনর আষ্টদম  সুপ বা সুরুো এবং ষ্টবজলী চমকের স্বাষ্টন্নকদ্ধ। ঈশ্বরহীন অে ভাবনাে ষ্টনমষ্টজ্জর্ হৃদেগুকলা েখনই এসব ষ্টবশ্বাস েরকব 

না গযমষ্টন েুর’আন এ বষ্টনতর্ হকেকছিঃ  

De Buffon and his 44 volume work 
Histoire Naturelle, which takes its 
inspiration from ancient pagan 
mythology. 

জজন বোহিিস লার্াকম  

 লরেন এইরজহল 
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  لََك بُِمۡؤِمنِينَ َوقَالُواْ َمۡهَما تَۡأتِنَا بِِهۦ ِمۡن َءايَة ٌ۬ ل ِتَۡسَحَرنَا بَِہا فََما نَۡحنُ 
র্ারা আরও বলকর্ লােল, আমাকদর উপর জাদু েরার জনে র্ষু্টম গয ষ্টনদেতনই ষ্টনকে আস না গেন আমরা ষ্টেন্তু গর্ামার উপর ঈমান আনষ্টছ না। ৩৫  

ٰٓٮَِٕڪةَ َوَكلََّمُهُم ٱۡلَمۡوتَٰى َوَحَشۡرنَا َعلَۡيِہۡم ُكلَّ َشىۡ  ـٰ ٰٓ إِلَۡيِہُم ٱۡلَملَ ۡلنَا ٰٓ ۞ َولَۡو أَنَّنَا نَزَّ اْ إَِلَّ ا َكانُواْ ِليُۡؤِمنُوٰٓ  مَّ
ء ٌ۬ قُبُل ٌ۬

ِكنَّ أَۡڪثََرُهۡم يَۡجَهلُونَ  ـٰ ُ َولَ  أَن يََشآَٰء ٱَّللَّ
 আষ্টম যষ্টদ র্াকদর োকছ গিকরিাকদরকে অবর্ারণ েরর্াম এবং র্াকদর সাকথ মরৃ্রা েথাবার্তা বলর্ এবং আষ্টম সব বস্তুকে র্াকদর সামকন জীষ্টবর্ েকর ষ্টদর্াম, র্থাষ্টপ 

র্ারা েখনও ষ্টবশ্বাস স্থাপনোরী নে; ষ্টেন্তু যষ্টদ আল্লাহ  চান । ষ্টেন্তু র্াকদর অষ্টধোংেই মখুত । ৩৬  

َن ٱلسََّمآِٰء فََظلُّواْ فِيِه يَۡعُرُجوَن ) ا م ِ ُرنَا بَۡل نَۡحُن قَۡوم ٌ۬ ١٤َولَۡو فَتَۡحنَا َعلَۡيِہم بَاب ٌ۬ ـٰ َرۡت أَۡبَص اْ إِنََّما ُسك ِ ( لَقَالُوٰٓ

ۡسُحوُرونَ   مَّ
যষ্টদ আষ্টম ওকদর সামকন আোকের গোন দরজাও খকুল গদই আর র্াকর্ ওরা ষ্টদনভর আকরাহণও েরকর্ থাকে। র্বওু ওরা এেথাই বলকব গয, আমাকদর দষৃ্টির ষ্টবভ্রাট 

ঘটাকনা হকেকছ না বরং আমরা যাদুগ্রস্থ হকে পকেষ্টছ। ৩৭
 
 

نِس  َن ٱۡلِجن ِ َوٱۡۡلِ ا م ِ َلَّ يَۡفقَُهوَن بَِہا َولَُهۡم أَۡعيُن ٌ۬ َلَّ يُۡبِصُروَن بَِہا   لَُهۡم قُلُوب ٌ۬  َۖولَقَۡد َذَرۡأنَا ِلَجَهنََّم َڪثِير ٌ۬

 َلَّ يَۡسَمعُوَن بَِہآٰ 
ِم بَۡل هُۡم أََضلُّ  َۚولَُهۡم َءاَذان ٌ۬ ـٰ ٰٓٮَِٕك َكٱِۡلَۡنعَ ـٰ ِفلُونَ  ۚ أُْولَ ـٰ ٰٓٮَِٕك هُُم ٱۡلغَ ـٰ   أُْولَ

আর আষ্টম সষৃ্টি েকরষ্টছ গদাযকখর জনে বহু ষ্টজ্বন ও মানষু । র্াকদর অন্তর রকেকছ, র্ার বারা ষ্টবকবচনা েকর না, র্াকদর গচাখ রকেকছ, র্ার বারা গদকখ না, আর র্াকদর োন 

রকেকছ, র্ার বারা গোকন না। র্ারা চর্ষু্পদ জন্তুর মর্; বরং র্াকদর গচকেও ষ্টনেিৃর্র । র্ারাই হল োকিল, বেষ্টথলেপরােণ। ৩৮   

এইসব আোকর্ গযভাকব বষ্টণতর্ হকেকছ, যারা আল্লাহ র অষ্টিিকে অস্বীোর েকর র্ারা সিুণতভাকব ষ্টনজ্ঞতানর্াে বাস েকর। র্ারা গযকোন ধরকনর অসর্েকে 

মানকর্ রাষ্টজ আকছ ষ্টেন্তু সকর্ের বোপাকর থাকে অনে এেগুাঁকে। র্ারা ববজ্ঞাষ্টনে যুষ্টক্তে ভাবনাকে না ষ্টবশ্বাস েরকর্ই থাকে অগ্রোমী আর ষ্টবভ্রমকে েকর 

অগ্রেণে আর একর্ই র্াকদর প্রোষ্টন্ত। আষ্টদম োল গথকে ষ্টববর্তন এর এই ষ্টবশ্বাস ঈশ্বর ষ্টবহীন মানষ্টসের্ার িল স্বরূপ। সবতপষ্টর, এই মানষ্টসের্া সব সমে 

থােকব, আল্লাহ র ষ্টের্াকবও এভাকব বলা আকছ।  
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৩অধোে  

ডারউইনবাষ্টদ ধমতকে আকরা োছ গথকে পযতকবেন 
 

“... বছকরর পর বছর ধকর মানষু নানা ধরকনর বোপার ষ্টনকে ষ্টবভ্রম বা মাোর ষ্টপছকন ছুকটকছ এই 

ভাবনা আমার মকধে এে েীর্ল োাঁপুষ্টন একন গদে আর আষ্টম ষ্টনকজকে ষ্টজকজ্ঞস েষ্টর আষ্টমও ষ্টে আমার 

জীবনটাকে এে গখাে গখোকল বা উদ্ভট ভাবনাে পার েরলাম”।  
(চালতস ডারউইন এর ষ্টচষ্টঠ ষ্টস ষ্টলকেল – C. Lyell গে গলখা, নকভরর ২৩, ১৮৫৯, উকল্লখ – ফ্রাষ্টন্সস ডারউইন, চালতস ডারউইন এর জীবন এবং ষ্টচষ্টঠ – The Life 

and Letters of Charles Darwin, vol. II, ষ্টনউ ইেেত; D. Appleton and Company, 1888, p. 25,) 

ডারউইনবাদী ধমতকে বুঝকর্ হকল, প্রথকমই গযটা প্রকোজন গসটা গহাল পুবতেষ্টল্পর্ বদ্ধমলূ ধারনাগুকলাকে মন গথকে অপসারণ েরকর্ হকব। এপযুতন্ত পাঠে 

গযটা পকেকছন র্া আসল গুণাবলী এবং এই ধকমতর উকেেে গুকলাকে রু্কল ধকর নাই,  শুধুই ঐ ধারণাগুকলা গযসব মানুষকে প্রভাষ্টবর্ েকরকছ। 

ডারউইনবাদকে উপাস্থপন েরা হে ষ্টববর্তনবাদীকদর মাধেকম এইভাকব গয এটা এেষ্টট ববজ্ঞাষ্টনেভাকব প্রষ্টর্ষ্টির্ প্রমাষ্টনর্ সর্ে যা চালতস ডারউইন েরৃ্তে 

প্রণীর্ হকেকছ; যাহাইকহাে, ষ্টবজ্ঞান অষ্টর্ সম্প্রষ্টর্ ডারউইনবাকদর দাষ্টবগুকলাকে এে এে েকর খণ্ডন েকর বাষ্টর্ল েকর ষ্টদকেকছ। ৩৯  গযকহরু্ ষ্টববর্তন র্কের 

আর গোন ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টভষ্টি গনই, এটা এখন শুধুই ষ্টবষ্টভন্ন রেম প্রচার এর উপর ষ্টনভতর েরকছ আর ষ্টববর্তনবাদীরা মকন েরকছ এখনও সমসামষ্টেে 

মানুষকদর মকধে ববজ্ঞাষ্টনে সর্ে  ষ্টহকসকবই আকরাপ েরা গেকছ। আর ডারউইনবাকদর প্রষ্টর্ষ্টট ষ্টবষেকে জানকর্ প্রথকমই গযটা দরোর গসটা গহাল 

ষ্টববর্তনবাকদর প্রচার এর প্রভাব গথকে গবর হকে একস সর্েকে উদ্ঘাটন ের।  

 

চালতস ডারউইনিঃ এেষ্টট ধকমতর প্রষ্টর্িার্া 

ষ্টববর্তকনর উকল্লকখ প্রথকমই গয নামষ্টট মকন আকস গসটা গহাল চালতস ডারউইন এর। যষ্টদও প্রাণী জেকর্র ষ্টববর্তকনর মলু ধারণার উৎপষ্টি প্রাচীন গপৌিষ্টলে 

ষ্টেছু ধমত, গসসবকে অমানে েকর ষ্টববর্তনকে ষ্টযষ্টন আজকের ধারণাে ষ্টনকে একসকছন ষ্টর্ষ্টন হকেন ডারউইন। যখন গেউ ডারউইনবাদী ধকমতর সন্মকে জানকর্ 

থােকব, ১৫০ বছর ধকর গয েল্পোথা বর্রী হকেকছ ডারউইনকে ষ্টঘকর গসটাকে গস ষ্টেভাকব পরাি েরকর্ পারকব গসটাই মলু। চালতস ডারউইনকে বছকরর 

পর বছর ধকর এেজন গমধাবী, সিল ষ্টবজ্ঞানী এবং েকবষে ষ্টহকসকবই উপস্থাপন েরা হকেকছ। আসকল ষ্টববর্তনবাদীকদর মকধে র্াকে মকন রাখা হে এেজন 
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‘মহান ষ্টবজ্ঞানী’ এবং ‘ের্াব্দীর প্রষ্টর্ভা’ ষ্টহকসকব , মলুর্ এসব প্রচারণা ছাো ষ্টেছু নে। যাহাইকহাে, ডারউইকনর জীবন বৃিান্ত এবং র্াাঁর ধারণা গুষ্টল 
খুাঁষ্টটকে গদখকল এটা পষ্টরস্কার হকে যাে গয ষ্টবষেটা আলাদা। 

ডারউইন, সবাই গযভাকব মকন েকর বরং র্াাঁর উলকটা, না ষ্টর্ষ্টন ষ্টছকলন গুরুেপুনত ষ্টবজ্ঞানী, না ‘প্রজাষ্টর্র অষ্টধের্তা’ ষ্টযষ্টন প্রেৃষ্টর্র রহসেকে উকন্মাচন 

েকরকছন। এই ধকমতর প্রষ্টর্িার্া ষ্টছকলন এেজন অ-ষ্টবকেষজ্ঞ যার ষ্টছল ষ্টিি ধকমতর ষ্টেো এবং ষ্টযষ্টন ষ্টচষ্টেৎসা শ্বাে অধোেকন অেৃর্োযতে হকেষ্টছকলন । ষ্টর্ষ্টন 

ষ্টছকলন এেজন গেৌখীন বা অকপোদার েকবষে এবং আক্রান্ত ষ্টছকলন অকনে ধরকনর বোষ্টধকর্ যার অকনেগুষ্টলর লেণ অ-আষ্টবস্কৃর্ ষ্টছল, ষ্টর্ষ্টন ষ্টছকলন 

গমৌনশ্বভাকবর এবং েেতকে পষ্টরহার েকর চলকর্ন, যার মকনর মকধে ষ্টছল নানা রেম সকন্দহ এবং র্াাঁর ষ্টছল গযৌষ্টক্তে ষ্টচন্তার সমসো, ষ্টর্ষ্টন ষ্টছকলন এোেী 

এবং এে ষ্টবহ্বল আধোষ্টিে । র্াাঁর েনোর মৃরু্েকর্ র্াাঁর আকবেপ্রবন প্রষ্টর্ষ্টক্রোে ষ্টর্ষ্টন ঈশ্বর এবং ধকমতর বীরুদ্ধাচারন শুরু েকরন। আর এইধরকনর অসুস্থে 

মানষ্টসে এবং আধোষ্টিে অবস্থাে ষ্টর্ষ্টন র্াাঁর র্ে উপস্থাপন েকরন যা পকর পষ্টরেষ্টনর্ হে ‘ষ্টনরীশ্বরবাকদর বুষ্টনোদ’ ষ্টহকেকব।       

ডারউইন প্রথম এই র্কের মলু ষ্টবষে ষ্টনকে পষ্টরষ্টচর্ েষ্টণ্ডর গুরুেপুনত ষ্টেছু ষ্টবজ্ঞানীর সকে েথাবর্তা, প্রবে এবং বেষ্টক্তের্ পকত্রর মাধেকম র্াাঁর প্রচার শুরু 

েকরন।  ডারউইন গয োজগুকলা অসিুনত গরকখ যান, বা পযতািভাকব বনতনা েকরন নাই গসসব র্াাঁর অনুসারীরা সিুনত েকরন এবং র্ারা এই র্কের  পুনত 

বোখো ষ্টদকর্ই থাকেন। 

ডারউইন এর ‘ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস’, এমনভাকব সন্মাষ্টনর্ হকর্ থাকে গয মকন হকব এষ্টট এেষ্টট পষ্টবত্র গ্রে, আসকল র্া মর্াবনেে ও অসেষ্টর্কর্ পুনত 

এবং সেষ্টর্হীন যুষ্টক্ত ষ্টনভতর মুলর্ সম্ভাবের্া এবং অনুমান এর উপরই গস সকবর ষ্টভষ্টি। ডারউইন ষ্টনকজই র্াাঁর বইকে যর্খাষ্টন না ববজ্ঞাষ্টনে উপেরন 

ষ্টহকেকব মকন েরকর্ন র্াাঁর গথকে একে ‘এে লরা যুষ্টক্তর – a long argument’ সমাহার মকন েরকর্ন।  ডারউইন  র্াাঁর বেুকদর োকছ ষ্টলষ্টখর্ 

পত্রাষ্টদকর্ স্বীোর েকরন দুবতলর্াগুকলা, অসেষ্টর্, সঙ্কট এবং সমসোগুকলা র্াাঁর র্কের মকধে। এমষ্টন এেষ্টট ষ্টচষ্টঠকর্ ষ্টর্ষ্টন স্বীোর েকরন গয র্াাঁর র্কের 

মকধে আকছ ভীষন ত্রুষ্টট যা র্াাঁকে এমনষ্টে আি হর্ো েরার অবস্থাে পযুতন্ত ষ্টনকে যােিঃ  

র্ুষ্টম আমার বইএর সন্মকে ষ্টজকজ্ঞস েকরছ আর এ ষ্টনকে যা আষ্টম বলকর্ পাষ্টর গয আষ্টম আিহর্োর জনে প্রস্তুর্; গভকবষ্টছলাম সনু্দরভাকবই ষ্টলকখষ্টছ ষ্টেন্তু গদখষ্টছ প্রচুর 

ষ্টেছুই পুনকলতখকনর  প্রকোজন ... ৪০    

অনে আর এেষ্টট ষ্টচষ্টঠকর্ ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখনিঃ    

আো েষ্টর র্ুষ্টম ভাবছনা আষ্টম এর্ অে হকে গেষ্টছ গয আমার ধারণার মকধে অকনে েষ্টঠন সমসো গুকলা আষ্টম গদখকর্ 

পারষ্টছ না। ৪১  

লীএল – Charles Lyell এর োকছ ষ্টলখা ষ্টচষ্টঠকর্ ষ্টর্ষ্টন পষ্টরস্কার ভাকব র্াাঁর ষ্টবকেষ েকর র্াাঁর বেু, চালতস 

সকন্দহ প্রোে েকরন র্াাঁর র্ে সন্মকেিঃ   বছকরর পর বছর ধকর মানুষ নানা ধরকনর বোপার ষ্টনকে ষ্টবভ্রম বা 

মাোর ষ্টপছকন ছটুকছ, প্রােেই এই ভাবনা আমার মকধে এে েীর্ল োাঁপুষ্টন একন গদে আর আষ্টম ষ্টনকজকে ষ্টজকজ্ঞস 

েষ্টর আষ্টমও ষ্টে আমার জীবনটাকে এে গখাে গখোকল বা উদ্ভট ভাবনাে পার েরলাম। ৪২ 

উপরন্তু, ডারউইন র্াাঁর ভুলগুকলা এবং ষ্টভষ্টিহীন দাষ্টব গুকলা সন্মকে স্বকচর্ন  ষ্টছকলন। ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখনিঃ আমার 

োকজর এই ভাকে আসার অকনে আকেই, আমার পাঠেকদর মকধে অকনেগুকলা সমসো গদখা গদকব। এরমকধে 
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ষ্টেছু ষ্টেছু এমনই ভোনে গয আষ্টম গসসব ভাবকর্ই টাল গখকে যাষ্টে। ৪৩      

র্াাঁর ঘষ্টনি বেু, আসা গগ্র’র – Asa Gray োকছ ষ্টলষ্টখর্  এে পকত্র ষ্টর্ষ্টন র্াাঁর র্েকে উকল্লখ েকরন ষ্টবজ্ঞান বষ্টহভুতর্ জল্পনা ষ্টহকসকবিঃ  ‘আষ্টম গবে সকচর্ন 

গয আমার জল্পনাগুকলা সষ্টর্েোর ষ্টবজ্ঞাকনর েষ্টের অকনে বাষ্টহকর।‘ ৪৪     

পকরর ষ্টদকের ষ্টেছ ুষ্টবজ্ঞানীও ডারুইকনর সামঞ্জসেহীন আধোষ্টিের্া এবং ষ্টভষ্টিহীন যুষ্টক্তর উকল্লখ েকরন।  

সর্ে গহাল গয র্েকে পরম বািবর্া ষ্টহকসকব দুষ্টনোর সামকন উপস্থাপন েকরন 

র্ার প্রষ্টর্িার্ার মন ষ্টছল নানা ববপষ্টরকর্ে এবং সকন্দকহ ভরপুর আর যা জন্ম 

গদে এই র্কের ষ্টভষ্টিমুল ষ্টনকে গুরুর্র আেংোর। আকমষ্টরোর পদাথত 

ষ্টবজ্ঞানী ডারউইকনর ভীষ্টর্ ষ্টনকে এেথা বকলনিঃ ডারউইকনর ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব 

গেষ্টসস পকে আষ্টম গদখলাম ডারউইন ষ্টনকজই খুব ষ্টনষ্টির্ না গযভাকব র্ার সন্মকে 

বলা হকে; ষ্টবকেষ েকর ‘ষ্টডষ্টিোষ্টটজ অব দা ষ্টথওরী’ এই অনকুেকদ র্ার ষ্টনকজর 

সকন্দহগুকলা রীষ্টর্মকর্া প্রোে গপকেকছ। এেজন পদাথত ষ্টবজ্ঞানী ষ্টহকসকব, আষ্টম ষ্টবকেষ 

গচাকখর ষ্টেভাকব উদ্ভব গহাল। ৪৫    েকর  ষ্টবহ্বল হকেষ্টছ র্ার এই মন্তকবে গয র্াহকল 

ডারউইন ষ্টেভাকব র্াহকল এই ‘এে গখােকখোল’ এর প্রকম পেল? ষ্টেশু 

োকলর এে ষ্টবরাট সমে ধকর র্ার হকেকছ ধষ্টমতে ষ্টেো যা র্াকে ষ্টদকেকছ জ্ঞান –ষ্টবশ্বাস, মর্বাদ এবং 

প্রাচীন সভের্ার ধষ্টমতে ইষ্টর্হাস। আবার অনে ষ্টদকে, ষ্টর্ষ্টন আেৃি হকেষ্টছকলন যখন ষ্টর্ষ্টন বাস েরষ্টছকলন 

গসই ের্াব্দীর প্রর্েেেবাদী, বস্তুবাদী ষ্টচন্তাধারাে। ষ্টবকেষ েকর, র্ার ষ্টপর্ামহ – এরাসমসু ডারউইন, যার 

ষ্টছল ধমত ষ্টবকরাধী ধোন ধারনা যা র্াাঁকে সিুনতভাকব প্রভাষ্টবর্ েকর।  

 

এরাসমুস ডারউইন এর ‘প্রেষৃ্টর্র মষ্টন্দর’    

          ষ্টেকোর ডারউইন র্ার দাদা - এরাসমসু এর গথকে শুনকর্ন গছাটকবলা গথকেই।৪৬ আসকল, এরাসমসু 

ডারউইনই প্রথম ষ্টববর্তকনর ধারনা প্রিাব েকরন ষ্টবকলকর্। র্ার পষ্টরচে ষ্টছল এেজন পদাথতষ্টবদ, মকনাষ্টবজ্ঞানী এবং 

এেজন েষ্টব ষ্টহকসকব আর র্াাঁর ষ্টছল যকথি প্রভাব, যষ্টদও ষ্টর্ষ্টন বেষ্টক্তের্ভাকব েলষু জীবকনর অষ্টধোরী ষ্টছকলন এবং 

েমপকে র্ার দুইজন জারজ সন্তান ষ্টছল ।৪৭ ষ্টেন্তু ইংলোকে এরাসমুস ডারউইন ষ্টছকলন এেজন সুপষ্টরষ্টচর্ প্রেৃষ্টর্ 

ষ্টবজ্ঞানীকদর এেজন । প্রেৃষ্টর্বাদীরা ষ্টবশ্বাস েকর এই ষ্টবশ্বকলাকের সবষ্টেছুর মুকলই হল প্রেৃষ্টর্ আর এর আকছ সৃষ্টি 

েরার েমর্া। যষ্টদও এই মর্াবাকদর মলূধারা একসকছ প্রাচীন গ্রীে  এবং সুকমষ্টরোন েল্পকলাকের প্রেৃষ্টর্বাদী দেতন 

গথকে । আর ১৯ ের্াব্দীকর্ এর মুল প্রবক্তাই ষ্টছল মোকসাষ্টনে সংস্থা। আর এই সর্েষ্টট ষ্টনষ্টির্ েকরন ১৮৮৪ সাকল 

গপাপ ত্রকোদে লীও, পৃষ্টথবীকর্  েোথষ্টলেকদর ধমতগুরু, র্ার বহুল প্রচাষ্টরর্ Humanum Genus – (The 

Human Race - মানব সম্প্রদাে), যা ষ্টবকেষ েকর এই মোসনকদর উকেকেেই ষ্টলষ্টখর্ হেিঃ  

এই সমকে, যাহাইকহাে, ষ্টবভক্ত অপেষ্টক্তরা মকন হকে এেষ্টত্রর্ হকে সষ্টন্মষ্টলর্ েষ্টক্তর প্রচের্া ষ্টদকে লোই এর জনে। আর এটাকে গনরৃ্ি ষ্টদকে অথবা 

সাহাযে েরকছ েষ্টক্তোলী এবং বহু ষ্টবিৃর্ সংস্থা যার নাম ফ্রীমোসন্স। র্ারা এখন আর র্াকদর উকেেে ষ্টনকে গোন রাখ  াে েরকছ না, প্রোকেে র্ারা স্বেং 

ঈশ্বর এর বীরুকদ্ধ গজকে উকঠকছ।  

গপাপ এই সংস্থা এবং প্রেৃষ্টর্বাদীকদর মকধে সিেত ষ্টনকে আকরা উকল্লখ েকরনিঃ    

আর এজনেই, আমরা এর আকে পষ্টরষ্কারভাকব গদষ্টখকেষ্টছ গয র্াকদর চুোন্ত উকেেে ষ্টনকজ ষ্টনকজই প্রোে গপকেকছ – গযমন, ধষ্টমতে এবং রাজবনষ্টর্ে গয ষ্টবশ্ব 

ঈরাসমুস ডারউইন 

Charles Lyell 

Asa Gray 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.religionofdarwinism.com/images/asa.jpg&imgrefurl=http://www.religionofdarwinism.com/founder.html&h=200&w=128&tbnid=CWcLGIuHmI8QdM:&zoom=1&docid=Laq34YYheCNlSM&ei=Bs3yU6KSDqes0QXptYCAAQ&tbm=isch&ved=0CD8QMygaMBo&iact=rc&uact=3&dur=643&page=2&start=26&ndsp=31
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বেবস্থা খৃিান ষ্টেো গথকে বর্রী হকেকছ গসটাকে র্ারা উলষ্টটকে ষ্টদকর্ চাে আর এর ষ্টবেল্প ষ্টহকসকব গয নুর্ন রাষ্ট্র র্ারা োকেম েরকর্ চাে র্াকদর 

মর্বাকদ যার আইনোনুকনর ষ্টভষ্টিই বর্রী হকব এই প্রেৃষ্টর্বাদ গথকে। ৪৮  

আর মোসন্স, যারা প্রেৃষ্টর্বাদকে আিস্থ েকরকছ গসটার ষ্টবোল প্রষ্টর্ষ্টনষ্টধেই একসকছ ঈরাসমুস ডারউইকনর গথকে, ষ্টযষ্টন স্কটলোকের এষ্টডনবারার 

েোননকেট ষ্টেলউইষ্টনং মোসন্সকদর প্রাসাকদর- Canongate Kilwinning Masonic lodge, এেজন অষ্টধের্তা ষ্টছকলন। ৪৯  এর বাইকরও, এটা 

মকন হে গয ষ্টর্ষ্টন গোন ভাকব সিৃক্ত ষ্টছকলন ফ্রাকন্সর জোকোষ্টবন িাকবর – Jacobin clubs সাকথ, অথবা ইলুষ্টমনাষ্টট’র – Illuminati সাকথ যা 

সংযুক্ত ষ্টছল ফ্রাকন্সর ষ্টেছু মোকসাষ্টনেকদর সকে গোন পযতাকে, যাকদর প্রধান োজই ষ্টছল ধমতকে প্রষ্টর্করাধ েরা বা এর বীরুকদ্ধ দাাঁোকনা।৫০   ঈরাসমুস র্ার 

গছকল রবাটত ডারউইনকে (চালতস ডারউইকনর ষ্টপর্া) র্ার মর্ েকর বর্রী েরার দীো গদন এবং র্াাঁকে মোকসাষ্টনে সংস্থার সদসে েকর গদন। ৫১  সুর্রাং 

চালতস ডারউইন মোসষ্টনে মর্বাদ র্ার ষ্টপর্া এবং ষ্টপর্ামকহর োছ গথকে উিারাষ্টধোর ষ্টহকসকবই গপকেষ্টছকলন।   

ডারউইন এর র্কের মুল ষ্টবষেটা, আসকল, র্াাঁর ষ্টপর্ামহই ষ্টঠে েকরষ্টছকলন যার প্রেৃষ্টর্র উপর োজগুষ্টলই র্াাঁকে পথ গদখাে। ঈরাসমসু ডারউইন 

– The Temple ডারউইনবাকদর মলু ষ্টবর্েতগুকলা বর্রী েকরন এবং যা ষ্টর্ষ্টন র্াাঁর বই ষ্টদ গটিল অব গনচার 

of Nature, ও যুনষ্টমো – Zoonomia গর্ ষ্টবেদভাকব বনতনা েকরন। প্রেৃষ্টর্র সৃষ্টির েমর্া আকছ এই 

প্রাচীন গপৌিষ্টলেকদর ষ্টবশ্বাসকেই ষ্টর্ষ্টন নবােন েকরন। ১৭৮৪ সাকল এেষ্টট প্রষ্টর্িান এইধরকনর 

ষ্টবষেগুকলাকে প্রচার েরার জনেই স্থাষ্টপর্ হে – ষ্টদ ষ্টিলসষ্টিোল গসাসাইষ্টট -  The Philosophical 

Society – যা, েকেে দেে পকর, এেষ্টট বৃহৎ এবং অষ্টর্ আগ্রহী প্রষ্টর্িান ষ্টহকসকব আিপ্রোে েকর 

চালতস ডারউইন এর মর্বাকদর পৃিকপাষে ষ্টহকেকব। ৫২  ডারউইন এর ষ্টববর্তনবাকদর উপর ষ্টনজস্ব র্ে অবেে 

প্রথম প্রিাষ্টবর্ হে েোলাপােস বীকপ – Galapagos Islands.  

 

এে অেোর ধমত জীবন পাে েোলাপােস বীকপ 

েল্পনা েরুন সমকুের মাঝখাকন এে েন্দনেীল সবুজ বীপ মালাে ভ্রমকণর। আর এই স্বল্প এেটু যােো 

মলু ভুখে গথকে যা প্রাে হাজার হাজার ষ্টেকলাষ্টমটার দূকর অবষ্টস্থর্, আর গসখাকন রকেকছ সুন্দর, বহু জার্ীে উষ্টদ্ভদ এবং প্রানী যা পৃষ্টথবীর গোথােও পাওো 
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যাে না। অকনে প্রানী, অকনে প্রজাষ্টর্র গেউ যা অনে গোথাও এই প্রাচুযতর্াে গদখকর্ পাকব না। 

আর আপষ্টন যষ্টদ ষ্টনকজকে এইরেম এে যােোে আষ্টবস্কার েকরন, সামকন মকনামগু্ধের ছষ্টব র্খন 

ষ্টে মকন হকব আপনার? 

আর এমন ষ্টবিেের রকঙর সমাহার, পষ্টরপুনত প্রাণবন্তর্া এবং ববষ্টচত্র গচাকখর সামকন, ষ্টনিঃসকন্দকহ 

আপষ্টন েভীর এে ভাবনাে আপ্লুর্ হকে ষ্টনকজকে ষ্টজকজ্ঞস েরকবন এমনসব অপরূপ ষ্টজষ্টনস 

ষ্টেভাকব, গোথা গথকে আসল। আপষ্টন মকন েরকবন সমকুের মাঝখাকন এমন এেষ্টট গছাট্ট ভুষ্টম 

খকে সৃষ্টির এে ষ্টবোল এবং ষ্টবষ্টচত্র বেষ্টল্পে উপস্থাপন যার সবষ্টেছুই অসাধারন সৃষ্টির এে 

অংে।        

যাই গহাে, যখন ডারউইন ষ্টবিেের এর্সব প্রজাষ্টর্ প্রেৃষ্টর্কর্ গদখকর্ গপকলন ষ্টর্ষ্টন গবেীরভাে 

মানুষ গযভাকব প্রষ্টর্ষ্টক্রো বেক্ত েরর্ 

গসভাকব না েকর বরং ষ্টসদ্ধাকন্ত আসকলন গয 

সব জীব পৃষ্টথবীকর্ একসকছ বদব খটনাে বা 

োের্ালীে এে সামঞ্জকসে। ষ্টর্ষ্টন মকন 

েকরন নাই গয এর সবষ্টেছুই গসই ষ্টচরন্তন 

েষ্টক্ত আল্লাহ র সৃষ্টি; ডারউইন এর যুষ্টক্তবাদ 

র্াাঁকে উকটা ষ্টদকে পষ্টরচাষ্টলর্ েকরকছ। 

ডারউইন প্রচুর জীব বা প্রাণীর সন্মুখীন হন 

র্াাঁর ৫ বছকরর এই যাত্রাে যা পাকিকর্ের 

গবেীরভাে গলােই েখকনা  গদকখষ্টন, ষ্টবকেষ 

েকর এই োলাপােস বীকপ ষ্টর্ষ্টন যা গদকখন। 

আর এই বীপ হকে অসংখে প্রজাষ্টর্র প্রাণীর 

বাসস্থান যা এেজন ষ্টবজ্ঞানী েকবষনা েরকর্ 

পাকরন। ষ্টর্ষ্টন র্াাঁর যাত্রা পকথ (যষ্টদও ষ্টর্ষ্টন 

হাজার হাজার জীব সংগ্রহ েকরকছন, 

গযগুকলা ষ্টর্ষ্টন এলকোহল এর মকধে সংরেণ 

েরকর্ন) খুবই মকনাকযাে ষ্টদকেষ্টছকলন 

ষ্টবষ্টভন্ন ধরকনর ষ্টিকে’র (ষ্টবকেষ োেে 

পাখী) প্রষ্টর্। একদর সবার গঠাাঁকটর মকধে পাথতেেগুকলা ষ্টর্ষ্টন অবকলােন েকরন আর এখান গথকেই র্াাঁর মর্বাদ ষ্টবেষ্টের্ হকর্ শুরু েকর।  

ডারউইন প্রিাব েকরন গয ষ্টিকের মকধে ষ্টবষ্টভন্ন ধরকনর গঠাটই হকে প্রেষৃ্টর্র ষ্টনজস্ব 

ষ্টনবতাচকনর প্রমান। ষ্টেন্তু অধনুা ষ্টবজ্ঞান গদষ্টখকেকছ গয এটা প্রজাষ্টর্র মকধে ষ্টভন্নর্া বব 

অনে ষ্টেছ ুনে। এটা ষ্টববর্তনবাকদর প্রমান বহন েকর না।  

 ষ্টবেল গয জাহাকজ েকর ডারউইন র্াাঁর ভ্রমন সিন্ন েকরন। 

 োলাপােস বীপ গযখাকন ডারউইন র্াাঁর র্কের উপর োজ েকরন। 
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ডারউইন সষ্টর্েই গযটা েকরকছন গসটা গহাল ষ্টনষ্টদতি ষ্টেছু পযতাকলাচনার অষ্টর্রঞ্জন জল্পনা। এটা সষ্টর্ে গয ষ্টিকে গদর মকধে এেটা ষ্টবোল ববষ্টচত্র আকছ 

যর্খাষ্টন এই বংোনুক্রম অনুষ্টমর্ েরকর্ পাকর। র্াাঁর মাকন এই নে গয ষ্টিকেরা অনে প্রজাষ্টর্ গথকে ষ্টববষ্টর্তর্ হকে একসকছ অথবা একদর গথকে অনে প্রজাষ্টর্ 

গবষ্টরকে আসকর্ গপকরকছ। আধুষ্টনে ষ্টববর্তনবাদীরা স্বীোর েকরকছন বা গমকন ষ্টনকেকছন ষ্টিকের গঠাকটর ববষ্টচত্র ষ্টনকে ডারউইকনর গয দাবী র্া অষ্টর্রষ্টঞ্জর্ 

অববজ্ঞাষ্টনে অনুমান। ৫৩  

 অবেেই, গোন ষ্টচন্তােীল বেষ্টক্ত ষ্টিকের গঠাকটর ববষ্টচকত্রর উপর ষ্টভষ্টি েকর  সমি প্রাণীর উৎকসর এই মর্ামর্কে গমকন ষ্টনকর্ পাকর না। এটা ষ্টেভাকব- 

ষ্টবোল ষ্টর্ষ্টম মাকছর উদ্ভব, হাষ্টর্ যাকদর রকেকছ ষ্টনজস্ব সুষ্টনদৃি ববষ্টেি, মাষ্টছ যাকদর রকেকছ ষ্টবিেের ষ্টনপুনর্া, প্রজাপষ্টর্কদর ডানার চমৎোর সামঞ্জসে, 

ষ্টবোল রেমাষ্টর মাকছর প্রজাষ্টর্, োাঁেো, পাষ্টখ, সরীসৃপ এবং ষ্টবকেষ েকর বুষ্টদ্ধমিা এবং আিজ্ঞান সিন্নে মানুষ, এসকবর উদ্ভকবর ষ্টসদ্ধান্তকে প্রষ্টর্ষ্টির্ 

েকর? 

এেজন সষ্টর্েোকরর ষ্টবজ্ঞানী যখন প্রানী ষ্টনকে অনুসোন েকর, ববষ্টচত্রই এেমাত্র ষ্টবকবচে ষ্টবষে হকর্ পাকর না। বরং, এটা প্রষ্টর্েমান গয অকনে গবেী 

গুরুেপুনত ঘটনার মুকল গহাল অসাধারণ এে অবেব এবং েঠনবেলী যা পাওো যাে এইসব জীকব। ষ্টিকের আকলাচনাে, র্াাঁকে ষ্টবকবচনা েরকর্ হকব র্ার 

ষ্টনভুতল উেবার গেৌেল, এে অদ্ভুদ ভাকব বর্রী পাখনা এবং ষ্টনখুাঁর্ প্রযুষ্টক্ত, এইসব। র্াাঁকে ষ্টবকেষণ েরকর্ হকব একেেষ্টট পাখার বােুেষ্টর্ষ্টবদো বেলী, এর 

সুকেৌেকল েৃর্ নমনীে েঠন যা পাখীকে উোে, আর লাখ লাখ গছাট গছাট আাঁেো গযসব একদরকে এেকত্র গোঁকথ রাকখ।  এেজন ষ্টবজ্ঞানী যার মকধে মুক্ত 

বুষ্টদ্ধ এবং উদার গচর্না ষ্টবদেমান, গয গোন পুবতপষ্টরেষ্টল্পর্ ধারনা ধারন েকর নাই, গদখকর্ পাকব এে অষ্টর্ সাধারন এবং চােুষ সর্ে; এই ষ্টনখুাঁর্ নেো, 

অপ্রষ্টর্বষ্টি গসৌন্দযতে আর এর অসংখে প্রজাষ্টর্ শুধু সৃষ্টিের্তাই সৃষ্টি হকর্ পাকর।  

      

গয োরকন ডারউইন এবং র্াাঁর অনুসারীরা এই সর্েকে গরকখকছ অকোচকর র্া গহাল বস্তুবাদী দেতকন র্াকদর মনিাষ্টত্ত্বে সংষ্টেির্া,
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 ডারউইন এর এই আধোষ্টিে অবস্থান খুবই পষ্টরষ্কার। র্াাঁর চেু এবং মেুকরর পাখার োঠাকমার বণতনা  র্ার সুন্দর উদাহরণিঃ  

আমার সমেটা গবে মকন আকছ যখন চেু ষ্টনকে আমার ভাবনা ষ্টেভাকব আমাকে পুকরাপষু্টর েীর্ল েকর ষ্টদকেষ্টছল, ষ্টেন্তু আষ্টম এই ষ্টবলাকপর অবস্থা গথকে ষ্টনকজকে উদ্ধার 

েকরষ্টছ এবং সামানে ও র্ুে েঠন প্রনালীগুকলা আমাকে প্রােেই গবে অস্বষ্টি গদে। মেূর পুকের গপখকমর দৃেে, যখষ্টনই আষ্টম র্া অবকলােন েষ্টর আমাকে গসটা অসুস্থ 

েকর গর্াকল! ৫৪   

এটা অবেেই ডারউইকনর েুসংস্কারগ্রস্থর্ারই বষ্টহিঃপ্রোে গসই গেকত্র যখষ্টনই ষ্টর্ষ্টন প্রেৃষ্টর্র এই ষ্টবষেগুষ্টলর সন্মুষ্টেণ হন। এর োরন গয ষ্টবোল ববষ্টচকত্রর 

জীবন্ত প্রাণী ষ্টর্ষ্টন েোলাপােস বীকপ পযতকবেন েকরকছন, ষ্টর্ষ্টন গসসবকে এলকোহকলর মকধে সংরেণ েকরই সন্তুি ষ্টছকলন এবং এসকবর মকধে গয 

অসাধারণ গুণাবলীগুষ্টল ষ্টর্ষ্টন পযতকবেন েকরকছন গসসব ষ্টনকে ভাবনা ষ্টচন্তা ষ্টর্ষ্টন প্রর্োখোন েকরকছন। এরপকরও, োউকে োলাপােস বীপ মালাে ষ্টেকে 

এইসব ববষ্টেিমে সৃষ্টির প্রমান খুাঁজকর্ হকব না যা গোটা দুষ্টনোে রকেকছ। শুধু আোকের ষ্টদকে র্াষ্টেকে অবকলােন েরকলই গস গদখকর্ পারকব অসংখে 

প্রমান আল্লাহ র অষ্টিকির, েষ্টক্তর, ষ্টবজ্ঞর্া এবং বুষ্টদ্ধমিার।  

                                           

চে,ু যার ভাবনা এেদা ডারউইনকে সিুনতভাকব েীর্ল েকরষ্টছল, অগুনষ্টর্ প্রমাকনর মকধে এষ্টট এেষ্টট। গচাকখর েঠন োঠাকমা যা অকনে গবেী জষ্টটল এবং 

ষ্টনখুাঁর্ র্া ষ্টে োের্ালীে বা বদবক্রকম বর্রী হকর্ পাকর। এর মকধে রকেকছ ৪০ ষ্টটর গবেী ষ্টভন্ন রেম অে; এসকবর মকধে আসল এবং গুরুেপুনত গহাল এর  

জষ্টটলর্া যাকে েেনই সরলীেরণ েকর গছাট বা সাধারন েরা যাকব না। এর মাকন গচাখ যখন োজ েকর র্খন এর ৪০ষ্টট অকের সবগুষ্টলকেই এে সকে 

স্বষ্টক্রে হকর্ হকব। এর এেষ্টট অকের ষ্টবেলর্াে বা অসিুনতর্াে পুকরা গচাখই হকে যাকব গবোর বা ষ্টনস্কৃে।  এছাোও, এই ৪০ষ্টটর প্রষ্টর্ষ্টট অংকের রকেকছ 
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ষ্টনজস্ব জষ্টটল ষ্টনমতান বেলী। উদাহরণ স্বরূপ, অষ্টেপট- retina – গচাকখর মষ্টণর ষ্টপছকনর আকলােসংকবদী পদতা, যার মকধে রকেকছ ১১ ষ্টট ষ্টভন্ন ির আর 

যার মকধে এেষ্টট হকে রক্তবাহী জাল-web of blood vessels এই িরষ্টট, যা ষ্টেনা েরীকরর সবকচকে ঘন রক্তবাহী স্থান, আর র্া সরবরাহ েকর 

অষ্টক্সকজন যার মাধেকম অষ্টেপকটর, গোষগুষ্টল আকলাকে রুপান্তর বা বোখো েকর। অনোন্ন প্রকর্েেষ্টট িকরর রকেকছ ষ্টনজস্ব েমত ষ্টক্রো। গোন ষ্টববর্তনবাদীই 

প্রর্েেজনে উির ষ্টদকর্ পারকব না এই প্রকশ্নর- ষ্টেভাকব এর্ জষ্টটল অকের উদ্ভদ হকেকছ, আর এটাই গহাল আল্লাহ র ষ্টনখুাঁর্ সৃষ্টির এেষ্টট লেণ। আল্লাহ 

র্াোলা মহান েুরআকন বকলকছনিঃ  

رُ  ِ ِلُق ٱۡلبَاِرُئ ٱۡلُمَصو  ـٰ ُ ٱۡلَخ َوٲِت َوٱِۡلَۡرِض  يَُسب ُِح لَهُ ۥ َما فِى  ۚ لَهُ ٱِۡلَۡسَمآُٰء ٱۡلُحۡسنَىٰ  ُۖهَو ٱَّللَّ ـٰ  َوُهَو  ۖٱلسََّم

(٢٤ٱۡلعَِزيُز ٱۡلَحِكيُم )   

“ষ্টর্ষ্টনই আল্লাহ র্াোলা, েিা, উদ্ভাবে, রূপদার্া, উিম নাম সমহু র্াাঁরই। নকভামণ্ডকল ও ভমূণ্ডকল যা ষ্টেছ ুআকছ, সবাই র্াাঁর পষ্টবত্রর্া গঘাষণা েকর। ষ্টর্ষ্টন পরাক্রান্ত 

প্রজ্ঞামে।“ 
৫৫

       

যারা অেভাকব ষ্টনকজকে উৎসেত েকর ডারউইকনর অনুসারী ষ্টহকেকব আর গঘাষণা েকর গয ষ্টর্ষ্টন হকলন ‘প্রজাষ্টর্কদর নৃপষ্টর্’-lord of species এ পযুতন্ত 

র্াাঁর চাষ্টরষ্টত্রে ববষ্টেি সন্মকে যা ষ্টেছু বলা হকেকছ র্া অবেেই ষ্টহকেকব গনকবন। র্াকদরকে অবেেই গদখকর্ হকব গয ডারউইন এর র্ে এে পরী োষ্টহনী 

ষ্টনভতর ‘প্রেৃষ্টর্র মষ্টন্দর –Temple of Nature’ সন্মকে যা ষ্টর্ষ্টন র্াাঁর দাদার োছ গথকে শুকনষ্টছকলন, গসটার উপর ষ্টভষ্টি েকর, জীব ষ্টবজ্ঞাকনর উপর 

অকপোদার জ্ঞান গথকেই ভ্রান্ত এই  অনুমান মুলর্ একসকছ, যা হকে েল্পনা প্রসুর্ ভ্রান্ত অনুমান ও চরম ষ্টবকবষ বা সৃষ্টির বীরুকদ্ধ পেপার্ মলূে এবং 

উনষ্টবংে ের্াব্দীর ভাসা ভাসা এে সংস্কার যা ষ্টবশ্বাস েকর নাষ্টিের্া গহাল ষ্টবজ্ঞান। আষ্টদম গপৌিষ্টলে েসুংস্কার গথকে সংেৃহীর্ এর গপ্রোপট যা হকে 

অমলুে ষ্টবশ্বাস, যার পষ্টরষ্টচষ্টর্ একসকছ এষ্টরস্টটল প্রণীর্ ‘স্কালা নোচার’ এর প্রিাবনা গথকে ের্ ের্ বছর আকে।  

এই অমলুে ধকমতর এেগুকে সমথতকনর এেমাত্র োরন গহাল এষ্টটকে বোবহার েরা হে অে ষ্টহকেকব সষ্টর্েোকরর ধকমতর বীরুকদ্ধ, গসটা গহাল,  আল্লাহর 

উপর ষ্টবশ্বাস। ষ্টেোকো ষ্টবশ্বষ্টবদোলকের  ষ্টিষ্টলপ ই জনসন – Phillip E. Johnson,  ষ্টববর্তনবাকদর র্কের ষ্টবকরাষ্টধর্া সকর্েও ষ্টযষ্টন পষ্টের্কদর মকধে 

এেষ্টট েদ্ধামে অবস্থান েকর ষ্টনকেষ্টছকলন, ষ্টর্ষ্টন ষ্টবকেষণ েকরনিঃ 

সংকেকপ, ডারউইন বাদ মুলর্ ঈশ্বরকেই ষ্টর্করাষ্টহকর্র (ঈশ্বর এর উপর ষ্টবশ্বাস) মাকন বুঝাে এবং যােো আকোজন েকর র্াাঁর প্রষ্টর্স্থাপকনর ...... ধমতকে 

এেষ্টট নুর্ন ষ্টবশ্বাস ষ্টদকে যার গোোে রকেকছ ক্রমষ্টবোে সন্মষ্টেে প্রেৃষ্টর্বাদ। 
৫৬    

অনে আর এে বই এ জনসন ডারউইনবাকদর এই ষ্টদেটার এইভাকব বনতনা েকরনিঃ  

পেপার্ গহাল এে ষ্টবরাট সমসো, যাহাইকহাে, গযকহর্ু ষ্টবজ্ঞাকনর পুকরাধারা ষ্টনকজকদরকে ধমতীে মলূনীষ্টর্ বাষ্টদকদর বীরুকদ্ধর দুদতান্ত লোইকের পে ষ্টনকেকছন, 

যাকদর সব্বাইকে র্ারা এই এেই ভাকব আখো গদোর প্রবণর্াে ষ্টনষ্টবি থাকে যারা সৃষ্টিের্তাে ষ্টবশ্বাসী এবং যারা দুষ্টনোর বোপারগুকলা ষ্টনকেও সষ্টক্রে থাকেন। 

এই মলুনীষ্টর্বাদীকদর গদখা হে উদার স্বাধীনর্ার জনে হূমষ্টে স্বরূপ, আর ষ্টবকেষ েকর ষ্টবজ্ঞাকনর েকবষনাে সাধারন মানকুষর সমথতকনর জনে হুমষ্টে মুলে। 

ববজ্ঞাষ্টনে প্রেৃষ্টর্বাকদর গয শ্রুষ্টর্ সৃষ্টির বোপাকর, ডারউইনবাদীরা গমৌলবাদীকদর ষ্টবরুকদ্ধর লোইকে অপষ্টরহাযতে এে বনষ্টর্ে ভুষ্টমো পালন েকর। আর এই 

োরকণই, ববজ্ঞাষ্টনে সংস্থাগুষ্টল ডারউইনবাদ রোর জনে উৎসষ্টেতর্, একে আরও পরীোর জনে নে, আর ববজ্ঞাষ্টনে অনুসোন বা র্দকন্তর নীষ্টর্মালাও এই 

ধাকচ েকে উঠাকনা হকেকছ র্াকদর সিলর্ার আনেুুকল্ল। 
৫৭
     

ষ্টিষ্টলপ ই জনসন গযইভাকব উকল্লখ েকরকছন, বস্তুবাদী দেতন র্াকদর পকে ষ্টববর্তনবাকদর র্েকে সাহাযেোরী ষ্টহকেকব গপকেকছ এবং ধকমতর বীরুকদ্ধর 

প্রচারেরা েষ্টক্ত গনে ডারউইন বাদ গথকে। গসইকহরু্, ধমত ষ্টবকরাধীরা ডারউইনবাকদর অগ্রেষ্টর্কে র্াকদর ষ্টবকেষ লকেে পষ্টরণর্ েকরকছ এবং 

ডারউইনবাকদর উকল্লখকযােে প্রবক্তারা হকে ধকমতর এবং এর যারা অনুসারী র্াকদর প্রষ্টর্পে।  
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ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস – The Origin of Species: 

গমেী ধকমতর ভ্রান্ত গ্রে  

ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস গ্রেষ্টট ডারউইনবাদীরা পষ্টবত্র গ্রে ষ্টহকেকব মকন েকর এবং গসই সন্মানই গদে। ষ্টেন্তু, আমরা আকেই গযভাকব গদকখষ্টছ, ষ্টদ অষ্টরষ্টজন 

অব গেষ্টসস হকে ষ্টবোল এে অসামঞ্জসেপুনত পযতকবেন, সকন্দহ এবং অষ্টনষ্টির্ ষ্টবষকে ভরা আর এটা হকে ডারউইন এর গনষ্টর্বাচে আধোষ্টিে অবস্থার 

িলািল। বইষ্টট আসল ষ্টবজ্ঞাকনর গোন োজ নে বরং গেবল অনুমান ষ্টনভতর; এমনষ্টে চালতস ডারউইকনর ষ্টনকজরই ষ্টছল গুরুর্র অননুকমাদন এর ববজ্ঞাষ্টনে 

ববষ্টেি ষ্টনকে। র্াাঁর বেু এল, ব্লমষ্টিল্ড গে – L. Blomefield, এে ষ্টচষ্টঠকর্ ষ্টর্ষ্টন ষ্টলকখনিঃ               

ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস বইষ্টটর প্রোেনার পর অকনে ষ্টেছুই প্রচাকর একসকছ যা আমার মকধে যকথি সকন্দহ জাোে গয আষ্টম আমার মকনাবল এবং েষ্টক্ত বজাে গরকখ 

এইসব ষ্টেছুকে আিস্থ েকর এর সারসংকেকপ আসকর্ পারব ...... ৫৮     

বইএর ষ্টবষেবস্তু ষ্টনকে ডারউইকনর এে ঘষ্টনি বেু এ, গসজউইে- A Sedgwick, প্রষ্টর্উিকর বকলনিঃ  

আষ্টম গর্ামার বই পকেষ্টছ আনকন্দর গচকে বরং অকনে েকি। ষ্টেছু অংকে আষ্টম খুবই মুগ্ধ হকেষ্টছ , আর অকনে গেকত্র আষ্টম 

গহকসষ্টছ যর্েন পযুতন্ত গসটা যেনার োরন হকেকছ; অনোন্ন অংে পকেষ্টছ খুবই আকেকপ গেননা আষ্টম মকন েষ্টর গসসব জঘনে 

ষ্টমথো এবং গুরুের অষ্টনিের। গর্ামার অকনে ষ্টসদ্ধান্তই অনুমান ষ্টনভতর যা প্রমাণ গযমন েরা যাকব না আবার অপ্রমাণ েরাও 

যাকব না।  র্ুষ্টম ষ্টলকখছ ‘প্রেৃষ্টর্র ষ্টনবতাচন’ এটা এমন গযন এে উৎসাহী ষ্টনবতাচনী প্রষ্টর্ষ্টনষ্টধ এসব েকরকছ। ৫৯     

অসংখে ভুল নীষ্টর্মালার উপর ষ্টনভতর, অকযৌষ্টক্তে েল্পনা এবং অসিুনত দাবী এর্সব সকেও এই বই আজও 

সাধারনভাকব গথকে গেকছ গোন ধরকনর অষ্টভকযাে বা আপষ্টির বাইকর। এর মলু োরন গহাল ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব 

গেষ্টসস বস্তুবাদী এবং নাষ্টিেকদর দেতকনর মলু ষ্টভষ্টির গযাোন গদে। এটাকে োল্পষ্টনে যুষ্টক্তবাদী, ষ্টবপথোমী 

ষ্টবশ্বাসী এবং গমেী ধমত, সারা দুষ্টনোর যাকদর জীবন বস্তুবাদী ভাবনার উপর ষ্টনভতরেীল র্াকদর রোের্তা ষ্টহকেকব 

েৃহীর্ হকে আসকছ।  যষ্টদও অকনকে এই বই পকেও গদকখষ্টন, অকনে ষ্টেো প্রষ্টর্িান এটাকে আধুষ্টনে ভাবনার মুল 

গসাপান ষ্টহকেকব মকন েকর। জোে বারযুন – Jack Barzun ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস এর গুরুেকে 

এইভাকব বনতনা েকরনিঃ  

এটা পষ্টরষ্কার গয, ষ্টবশ্বাসী এবং অষ্টবশ্বাসী উভকেই প্রেৃষ্টর্র ষ্টনজস্ব ষ্টনবতাচন এর বোপাকর ডারউইনএর গোাঁো মর্াদেত 

বর্রীর সিলর্াে এেমর্, অসংখে ববজ্ঞাষ্টনে, দােতষ্টনে এবং সমাজ সংস্কারেকদর যা এেষ্টত্রর্ েকরকছ। ডারউইন 

হকে গেকছন গদবর্া এবং ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস যাকে গেি েকর ষ্টববর্তন দুষ্টনোকে োষ্টপকে ষ্টদকেকছ”। ৬০       

ডারউইন এবং র্াাঁর বই যখন প্রচুর প্রেংসা পাষ্টেল, গহনষ্টর এম মষ্টরস – Henry M Morris র্াাঁর বই 

ঈশ্বর এর বীরুকদ্ধ দীঘতে যুদ্ধ – The Long War Against God, গদষ্টখকে গদন গয The Origin of 

Species ষ্টবজ্ঞান গথকে ের্ দুকরিঃ  

      এ গসজউইে 
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আসকল, গয গেহ এই বই এ ষ্টববর্তকনর উপকর সষ্টর্েোকরর গোন ববজ্ঞাষ্টনে  প্রমান খুজকবন ষ্টনস্ফল ভাকব…… গোন প্রমানই গোথাও গদো হে নাই – 

গোন উদাহরণও গদো হেষ্টন এমন গোন প্রজাষ্টর্ যা প্রেৃষ্টর্র ষ্টনবতাচন গথকে সষৃ্টি হকেকছ, ষ্টববর্তকনর মকধে ষ্টদকে পার হকে এমন 

গোন প্রজাষ্টর্ও গদখাকনা হে নাই, ষ্টববর্তকনর গোন র্থেও সংেৃহীর্ হেষ্টন। বস্তুর্পকে সমি বইষ্টটকর্ই উকল্লখকযােে ভাকব দলীল 

বা র্কথের অভাব। সবটাই অনমুান বা িটোবাজী, ষ্টবকেষ আরষ্টজ অথবা প্রষ্টর্বাদ, অপষ্টরেষ্টল্পর্ োপটে। গোন ষ্টেছুরই 

উৎপষ্টির গোন নষ্টজর বা যুষ্টক্ত আধুষ্টনে ষ্টবকেষকণ গধাকপ গটকে না, এমনষ্টে অনে ষ্টববর্তনবাদীকদর োকছও।  র্কব গেহ ষ্টবিে 

প্রোে েরকবন গয এমন এেষ্টট বই মানব জীবকনর চলমান ইষ্টর্হাকস এবং ভাবনাে এেষ্টট েভীর প্রভাব গিলকর্ পারর্। 

অবেেই এখাকন যা গদখা যাে র্ার গথকেও গবেী ষ্টেছু আকছ! 
৬১    

গহনষ্টর মষ্টরস গযভাকব গভকবকছন, ষ্টদ অষ্টরষ্টজন অব গেষ্টসস মানব ইষ্টর্হাকসর উপর প্রভাকবর ষ্টবষ্টভন্ন রেম োরন 

রকেকছ। ষ্টবজ্ঞাকনর সাষ্টবতে ইষ্টর্হাকস, গোন ববজ্ঞাষ্টনে েকবষণা গহাে র্া সষ্টঠে অথবা গবষ্টঠে, এর্ আকবে আর 

অেষ্টবশ্বাকস েৃষ্টহর্ হে নাই। ষ্টনউটন বা আইনস্টাইকনর দুষ্টনো োপাকনা ববজ্ঞাষ্টনে উদ্ভাবনী েখনই ষ্টবজ্ঞানীকদর  

      

আলবাটত আইনস্টাইন                                                                                    আইজাে ষ্টনউটন   

দুষ্টনোে এই রেম আগ্রহ ষ্টনকে অনুসাষ্টরর্ হে নাই। এখাকন গোন ববজ্ঞাষ্টনে ধারণার গমাোষ্টবলা েরা হে নাই, বরং এেষ্টট ধকমতর প্রসার ঘটাকনা হকেকছ 

অর্েন্ত েষ্টক্তোলী উপকদে বা পরামকেত। আর ডারউইন হকে এই ধকমতর প্রষ্টর্িার্া, আর ষ্টর্ষ্টন পেদা েকরকছন ষ্টববর্তকনর উপকর এেষ্টট ‘পষ্টবত্র’ গ্রকের।   

 

ডারউইন এর ধমত হকে এেষ্টট েসুংস্কারমে ধমত (Pagan Religion) 

এে ষ্টবোল জনকোিী আল্লাহ প্রদি ধকমত ষ্টবশ্বাস েকর। অকনকে ষ্টবশ্বাস েকর ভ্রান্ত ধকমত যা র্াকদর সমাজ বর্রী েকর ষ্টদকেকছ; র্ারা উপাসনা েকর 

টকটম’এর, প্রাথতনা েকর সুকযতের োকছ, ইউ এি ও’র োকছ সাহাযে চাে। এরাই পোোন বা েুসংস্কারােন্ন ষ্টহকসকব পষ্টরষ্টচর্। এ পযুতন্ত আমরা যা গদষ্টখকেষ্টছ, 

একর্ এইভাকব বলা যাে ষ্টববর্তকনর র্ে এইসব সংস্কারমে ধকমতর মর্ই গযখাকন বহু ঈশ্বর এর উপাসনা েরা হে।            

ডারউইন বাকদর আসল গদবর্া গহাল  ‘coincidence,  োের্ালীের্া’ ।  ডারউইকনর গয গোন ষ্টেছু পেকলই গেহ লেে েরকব এই গদবর্ার েষ্টক্ত, 

এর সামথতে, অষ্টভজ্ঞর্া এবং দুরদষ্টেতর্া গেননা ডারউইন এর অনুসারীরা ষ্টবশ্বাস েকর গয এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে এবং যা ষ্টেছু এর মকধে আকছ, জীব অথবা জে, 

সব ষ্টেছুই অষ্টিকি  একসকছ বা সৃষ্টি হকেকছ বদবক্রকম ।  এই প্রভুর নাম ‘োের্ালীে’ এটাই সবষ্টেছুর মুকল আর যা ডারউইনবাকদর রক্ত সিালে।  আর 

গহনষ্টর ম মষ্টরস র্াাঁর বই ষ্টদ লং ওোর এেোইনেট 

েড, ষ্টববর্তনবাদীকদর ধকমতর ষ্টবরুকদ্ধ ভলুপকথ 

পষ্টরচাষ্টলর্ সংঘকেতর সমাকলাচনা েকরন 
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গযটা গহাল আগ্রহ উষ্টেপে ষ্টেছু ডারউইনবাদী যারা ষ্টনকজরা ‘ববজ্ঞাষ্টনে’ এর গলবাস ধারন েকর র্ারাও এেই বস্তুর উপাসনার এবং মর্বাকদর গুণোন 
েকর এই েুসংস্কারমে ধমত ষ্টনকে। গযমন, িরাসী জীবষ্টবজ্ঞানী ষ্টপকেকর ষ্টপ গ্রাকস -  Pierre P. Grasse,  ষ্টযষ্টন ষ্টনকজ এেজন েট্টর ষ্টববর্তনবাদী, এই 

সকর্ের উপর দৃষ্টি আেষতন েকরনিঃ “ঘটনাচক্র হকে গেকছ এেধরকণর ঈশ্বকরর রোেবচ, যা, নাষ্টিেকদর আবকর্ত পষ্টরষ্টচর্ না েকরই যাকে প্রেন্নভাকব 

উপাসনা েরা হকে”। ৬২     

অনে গপৌিষ্টলে ধমতগুষ্টলও এেই গদবর্ার মুখাকপেী হকে। গ্রীে, চীন এবং ভারর্ীে ধমতগুষ্টলকর্ জীবন্ত বস্তুর আষ্টবভতাবকে বনতনা েরা হকে এই বদব ঘটনার 

সকে। দজলা, গিারাকর্র পালষ্টলে ভুষ্টমকর্ (কমকসাপকটষ্টমো) গবষ্টবলষ্টনে, অোষ্টসরীে সভের্াে ষ্টবষ্টভন্ন গদব গদবীর পুজা েরা গহার্, পাথকরর এই স্তুপগুষ্টল 

গথকে সাহাযে প্রর্োো এবং প্রাথতনা েরা গহার্ আর এটাও ভাবা গহার্ গয এসব মুষ্টর্তর মকধে রকেকছ মহােষ্টক্ত। আর এইসব ধমত অনুযােী, হটার্ েকরই বা 

োের্ালীেভাকব জীকবর উদ্ভব ঘকটকছ। উদাহরণ স্বরূপ, এেষ্টট নদীর দুেুল গভকে বনো বা অনোন্ন প্রােৃষ্টর্ে ঘটনা। নুর্ন নুর্ন অেপ্রর্েে বা নুর্ন 

প্রজাষ্টর্র জীকবর আষ্টবভতাব ডারউইনবাদ অনুযােীও প্রেৃষ্টর্র বোপার, গযমন হটার্ েকর র্াপমাত্রার পষ্টরবর্তন অথবা উচ্চ মাত্রার ষ্টবষ্টেরণ ইর্োষ্টদ। 

যাহাইকহাে, ডারউইনবাকদর ‘োের্ালীে’ ধারনা অনোন্ন ঈশ্বরকদর গথকে ষ্টভন্ন; গেননা এটাকেই র্ারা র্াকদর োযতবস্তু এবং লকের গেি ষ্টবন্দু মকন েকর!  

এটা গবর হকেকছ গয, ‘োের্ালীে’র এেটা অভীি লে আকছ; এটা যকথেভাকব সংঘষ্টটর্ গোন প্রষ্টক্রোকেই আমকল গনে নাই।  এই ষ্টবগ্রহ এর্ই দুরদেতী 

ষ্টছল গয, একেবাকরই গছাট্ট জীব বা জীবকদহ গথকে শুরু েকর, এটা দুষ্টনোকর্ প্রকর্েে জীবকে অষ্টিকি একনকছ বা জীবন ষ্টদকেকছ এবং গোষ্টট গোষ্টট বছর 

আকেই একদর ভষ্টবষেৎ প্রকোজন এবং দরোরগুকলার পষ্টরেল্পনা েকর গরকখকছ। এমনষ্টে গোষ্টট গোষ্টট বছর পকর ষ্টে ঘটকর্ যাকব গসসবও র্ার জানা এবং 

প্রষ্টর্ষ্টট শুক্ষ্মাষ্টর্ শুক্ষ্ম ষ্টববরকনর স্থান েকর গরকখকছন যার মকধে গোন ষ্টেছুই বাদ যােষ্টন।  

আর এইসব ষ্টেছুর বেবস্থাপনা েরকর্, ‘োের্ালীে’ ঈশ্বর নানান পদ্ধষ্টর্ বেবহার েকরন; যার মকধে এেষ্টট গহাল পষ্টরবর্তন - mutation। পষ্টরবর্তন বলকর্ 

এখাকন রদবদল বা পুনেতঠন অথবা ষ্টডএনএ (DNA) অণুর পষ্টরবর্তন (যা থাকে ষ্টজবকোকষর অণুর মকধে, যা সংেৃহীর্ েকর সৃষ্টি বা উদ্ভকবর র্থেগুষ্টল – 

Genetic) ষ্টবষ্টেরণ বা রাসােষ্টনে প্রষ্টক্রোর প্রভাকব। পষ্টরবর্তন সাধারনভাকব নি বা েষ্টর্র োরন হে যা গোষগুষ্টল গমরামর্ বা পুনেতঠন েরকর্ পাকর না। 

উধাহরন স্বরূপ, মকোলজাষ্টর্ে অবেব, বামুনােৃষ্টর্, ষ্টসেল গসল একনষ্টমো (রকক্তর গলাষ্টহর্ েষ্টণোর পষ্টরবর্তন যা োকির আোর ধারণ েকর বকল একে 

ষ্টসেল গসল বলা হে। এইসব গোষ রকক্তর সিালনকে গরাধ েকর এবং অষ্টক্সকজকনর অভাব বর্রী েকর) মানষ্টসে এবং োরীষ্টরে ষ্টবেলাের্া এবং 

েোনসার বোষ্টধ এসবকে েষ্টেষু্ণ পষ্টরবর্তন পদ্ধষ্টর্র (mutation) উদাহরণ ষ্টহকেকব ধরা হে। পষ্টরবর্তন পদ্ধষ্টর্ এমন গোন যাদু নে যা উর্েষতর্া বা 

পুনতাের্া বর্রী েকর। পষ্টরষ্কারভাকব এটা এেষ্টট েষ্টর্ের প্রষ্টক্রো যা মৃরু্ে, ষ্টবেলাের্া এবং অসুখ বা বোষ্টধর োরণ। আর এই সর্েকে ষ্টবজ্ঞানীরা স্বীোর 

েকরকছন এইভাকব গয পষ্টরবর্তন প্রষ্টক্রো হকে ভূষ্টমেি স্বরূপ। ৬৩  

পষ্টরবর্তন এর প্রভাবটা সবসমেই ঋণািে; যাহাইকহাে, ‘োের্ালীে’ ষ্টে ষ্টনেমর্াষ্টেে বা ইষ্টর্বাচে িলদােে! আর এটা ষ্টবশ্বাস েরা হে গয এই ঈশ্বর 

গসৌন্দকযতর সৃষ্টিোরী, ষ্টনভুতল এবং চমৎোর ধারাবাষ্টহের্াে। গযমন, মানুকষর েরীকরর মকধে ১০০ ষ্টট্রষ্টলেন গোষ বর্রী েরকর্ পাকর গোন রেম ত্রুষ্টট বা 

খুাঁর্ ছাোই। ষ্টেংবা গযমন োরখানাে বর্রী হকে গোষ, বর্রী হকে েষ্টক্ত বা বল, এনজাইম এবং হরকমান, র্থে সংরেণ েরা হকে  ষ্টনউষ্টিোকসর র্থে 

ভাণ্ডাকরর মকধে, ষ্টেধরকনর র্থে উৎপাদন বা বর্রী হকে, অথবা ষ্টেধরকনর োাঁচামাল বা উৎপাষ্টদর্ সামগ্রী সরবরাহ হকে োরখানার ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবভাকের 

পরীোোর বা গোধনাোর প্রষ্টক্রোে যা ষ্টবকেষণ েকর যা ষ্টেছু বাষ্টহকরর গথকে প্রকবে েরকছ আর এে ষ্টঝষ্টল্ল বা পদতা ষ্টনষ্টির্ েরকছ যা ষ্টেছু ষ্টনেতর্ হকে 

গসসকবর গুনাগুকনর, এই ঈশ্বর েখনই ভুল েকরন না আর র্াাঁর পষ্টরেল্পনা েখনই ষ্টবেৃর্ হে না।  

আর এই ঈশ্বকরর অরু্লনীে েমর্ার উধাহরন গুকলা সংখোর্ীর্। গযমন, বদব বা হটার্ ঘকট যাওো জীবনকে েকরকছ ষ্টনভতরেীল এর হৃদষ্টপকণ্ডর উপর এবং 

এর সিালন বেবস্থার উপর। আর এই হৃদষ্টপকণ্ডর সেম োযতক্রকমর জনে বর্রী হকেকছ ধমনীর যা সিালন েকর রক্ত েরীকরর প্রষ্টর্ষ্টট অে প্রর্কে; আর 

এইভাকব যখন োজ চকল, ভুল হেনা ধমনীর বেবস্থাে এইসব রক্তকে হৃদষ্টপকে ষ্টিষ্টরকে আনকর্। এরই মকধে, যেৃর্ গযাে হকেকছ এই বেবস্থাে  রক্ত গথকে 

োবতন ডাই অক্সাইড ষ্টনস্কাসকনর জনে যা আবার পুরা বেবস্থাটাকে হৃদষ্টপকণ্ডর সকে সংযুক্ত েকরকছ। একর্ উপলষ্টি ষ্টছল গয অনেসেল অষ্টবশুদ্ধ বা 

অপ্রকোজনীে েবোষ্টদর পষ্টরষ্কাকরর জনে চাই ষ্টেডষ্টন বা মতূ্রােে আর সকে সকে র্া বর্রী হকে গেল ......। 
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আর এই র্াষ্টলো প্রলষ্টরর্ েরা যাে অনাোকস। গয গোন জীকবর প্রান যাপকনর জনে, ষ্টবোল সংখোর অে প্রর্েেকে ষ্টনখুাঁর্ভাকব র্াকদর োযত সিাদন 

েরকর্ হে পুনত র্াৎেষ্টণে সমিকের মাধেকম। এমনষ্টে যষ্টদ এর মকধে সামানে এেষ্টট অে বকস যাে বা বেথত হে োযত সিাদকন, জীকবর মৃরু্ে হে অল্প 

সমকের মকধে বা গবেী হকল ে’ষ্টদকনর মকধে। ষ্টেন্তু ষ্টববর্তনবাদীকদর দাবী অনুযােী, ঈশ্বর, বদবর্া গহাল উচ্চমাকনর সংকবদনেীল আর সকচর্ন, পষ্টরেল্পনা 

হকে আর সকে সকে র্া বািবাষ্টের্ হকে লে গোষ্টট পুনত এবং ষ্টনখুাঁৎ জীব। ইহা মানকবরও সৃষ্টি েকরকছন লরা প্রষ্টক্রোর বেবধাকন। অথচ শুধু মানব 

সৃষ্টিকর্ই সন্তুি হে নাই, এটাও ভাবা হকেকছ যা ষ্টেছু সম্ভাবে প্রকোজন র্াকদর এবং র্াকদর আের্ বংেধরকদর হাজার বছকরর চাষ্টহদার, েমকে বর্রী েরা 

হকেকছ হাজার বছর আকে; পরবষ্টর্ত বংেধরকদর েষ্টক্ত বা জ্বালানীর প্রেকোজকন বর্রী েকরকছ গর্ল।  সুযতেকে েষ্টক্তর উৎস েরা হকেকছ এরই সকে এর 

েষ্টর্ের রষ্টশ্মর প্রষ্টর্রোর বোপারটাও উকপো েরা হেষ্টন, আোেমেকল বর্রী েরা হকেকছ ষ্টবষ্টভন্ন িকরর আবরণ মানুষকে এর মারািে েষ্টর্ের রষ্টশ্ম 

গথকে রো েরার জনে।  

      

ষ্টববর্তনবাদীরা দাবী েকর গয আরাষ্টধর্ গদবর্া, বদবর্া, যার সামথতে আকছ উপকরর ছষ্টবর সবষ্টেছ ুষ্টবশ্মেের ষ্টজষ্টনকসর সষৃ্টির। র্াকদর ষ্টবশ্বাস মকর্, এই গদবর্া এর্ই দে 

গয, গচাখকে  অদ্ভদু গসৌন্দযতমেভাকব বর্রীর জনে গস ভকুল নাই প্রথকমই এর জনে দুষ্টট েহ্বর বর্রী েরা দরোর। আবারও একদর ষ্টবশ্বাস অনযুােী, এই েষ্টক্ত এর্ই বষু্টদ্ধমান 

এবং জ্ঞানসিন্নে গয িলমলূ োে সবষ্টজ এসবও সষৃ্টি েরকর্ সেম ষ্টছল মানষু এবং জীকবর প্রকোজকন।     

মানুকষর শ্বাস প্রশ্বাস বেবস্থার নেসাে ষ্টনিঃশ্বাস গনোর জনেও বর্রী েকরকছন দরোষ্টর পষ্টরকবে এবং আবহাওো। এখাকন সামঞ্জসে এমন এে বেবস্থাপনাে 

েরা হকেকছ গয এে জীকবর জীবন আর এে জীকবর জীবকনর উপর ষ্টনভতরেীল; োকছর সকে অষ্টক্সকজকনর অষ্টিকির ষ্টনভতরর্া, উষ্টদ্ভদ গযমন পাষ্টনর উপর, 

পাষ্টন আবহমেকলর উিাপএর উপর; আর এইসব প্রষ্টক্রোই ষ্টনভতর েকর ভূমণ্ডকলর আবর্তন বা পষ্টরক্রম এর উপর, এই পষ্টরক্রমন, যা ষ্টনভতর েকর স্বেতীে 

বস্তুর গথকে আের্ মহােষ্টষতে েষ্টক্তর আেষতকনর উপর, সুযতে এবং চকির দূরে, এরেম হাজাকরা নানারেম ষ্টবেদ ষ্টবষে। প্রষ্টর্ষ্টট বস্তুই লাষ্টলর্ হে অনে 

বস্তু েরৃ্তে এইজনে এেষ্টটর লুি হওো মাকন আর এেষ্টটর েষ্টর্ সাধন। ষ্টববর্তনবাদীরা মকন েকর, বদবর্ার স্বকচর্নর্ার ির এমন পযতাকে গয সামানে 

ষ্টবষেও এর আেকের বাইকর হে না! 

উপযুতপষ্টর, সমকের আবকর্ত এই গদবর্া লে গোষ্টট জীকবর সৃষ্টি েকরকছন এবং প্রষ্টর্ষ্টটকে ষ্টদকেকছ ষ্টবকেষ ববষ্টেি। ষ্টববর্তনবাদীকদর মকর্, এই গদবর্া এমন 

গয যা ষ্টেছুই গস েরকর্ চাে র্া গস েরকর্ পাকর। যষ্টদ গস গচাখ বর্রী েরকর্ চাে, গস র্া বর্রী েকর; বাহু বর্রী েরকর্ চাে র্াও পাকর। গস ধারনা েকর যা 
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ষ্টেছ ুগস বর্রী েরকর্ চাে এবং ষ্টেভাকব েরকর্ চাে, ষ্টনভুতল িলািলও র্ার আেকি। গচাকখর যখন অষ্টিি ষ্টছল না, যখন দৃষ্টি বকল ষ্টেছু ষ্টছল না, বদবর্া 

খুষ্টলর মকধে দুষ্টট েহ্বর বর্রী েকরন, এর মকধে র্রল পদাথত ভকর গদন যার মকধে ষ্টদকে আকলা প্রষ্টর্িষ্টলর্ হকর্ পাকর। পকর, দুষ্টট গলন্স প্রষ্টর্স্থাপন েকরন 

র্রল পদাকথতর উপকর যা সহকজই আকলার প্রষ্টর্সরণ ঘটাে আর গচাকখর পিাদভাকের গদোকল প্রষ্টর্ষ্টবষ্টরর্ েকর। এরও পকর, গযন গচাখ চারপােটা গদখকর্ 

পাে, গস বর্রী েকর অপষ্টটে গপেী। এরপকরও গচাখ থাকে অসিুণত, সুর্রাং গস বর্রী েকর অষ্টেপট (করষ্টটনা) গপছন গথকে যা আকলা ধারণ েকর, এর 

সকে থাকে স্নােুর্েী যা মেকজর সাকথ থাকে সংযুক্ত, গচাকখর পাষ্টনর গ্রষ্টে শুষ্কর্া গথকে রো েরার জনে এবং গজাো গজাো চাকখর পার্া ও এর গলাম 

গচাখকে ধুষ্টল বাষ্টল বা বাষ্টহকরর অনেষ্টেছু গথকে রো েরার জনে। আর, ডারউইন এর গদবর্া এর্সব ষ্টনখুাঁর্ অকের সবই েকরন পষ্টরবর্তন প্রষ্টক্রোে – এই 

প্রষ্টক্রোে, সাধারন অবস্থাে, বর্রী েকর অেষ্টবেৃষ্টর্, প্রেে গদে ত্রুষ্টট এবং অসুস্থর্া যার গোন ষ্টনভুতল সুিল প্রভাব মানুকষর মকধে গিকল না।  

ষ্টববর্তনবাদীকদর ধারনামকর্, ডারউইনবাকদর গদবর্ার মকধেও আকছ ষ্টবকেষ গসৌন্দযতকবাকধর পষ্টরমাপ যা ষ্টর্ষ্টন সৃষ্টির সমে গখোল রাকখন। জীব অথবা জে, 

গস গখোল রাকখ এর বণত, গচহারা, রুষ্টচ, েে এবং আোর সবই উপযুক্তভাকব গসৌন্দযতমে। যখন গোন সবষ্টি বা িল বর্রী েকরকছন, গখোল গরকখকছন এর 

স্বাদ, েে, আোর, এর ষ্টভটাষ্টমন, খষ্টনজ, েেতরা, েোকলাষ্টর এবং ষ্টচষ্টনর পষ্টরমাকপর উপর। শুধু রকবরী বর্রী েকরই সন্তুি হন নাই, ষ্টর্ষ্টন এর মকধে 

ষ্টদকেকছন গলাভনীে েে ও আেষতণীে আেৃষ্টর্। আর অবেেই মানুকষর োকছ এই স্বাদ এবং েকের আকবদন ষ্টদকেকছন যাকর্ র্ারা র্া গভাে েকর। ষ্টবখোর্ 

িরাষ্টস প্রানীষ্টবদ, ষ্টপোর পল গ্রাকস এই ধারণা সন্মকে এই ভাব প্রোে েকরনিঃ 

পষ্টরবর্তন প্রষ্টক্রোর মকধে সষু্টবধাজনে বা সমকোষ্টচর্ সমকে জন্তু বা উষ্টদ্ভকদর প্রকোজনকে গমটাকনার অনকুমাদন েরাটা গনহাকের্ই ষ্টবশ্বাস েরা েষ্টঠন। এরপরও 

ডারউইকনর র্ে হকে আকরা চাষ্টহদাপ্রবনিঃ এেে এেষ্টট উষ্টদ্ভদ, এেে এেষ্টট জন্তুর প্রকোজন হাজার হাজার গসৌভােেমে যরু্সই ঘটনার। আর এইভাকব 

অকলৌষ্টেে বোপারই হকে উঠকব ষ্টনেমিঃ েেুাষ্টর্েেু ঘটনাচকক্রর সম্ভাবের্া ষ্টবিল নাও হকর্ পাকর... ষ্টদবাস্বকের ষ্টবপকে গোন আইন নাই, ষ্টেন্তু ষ্টবজ্ঞান এর 

উপর ষ্টনভতর েরকর্ পাকর না বা অবেেই এসবকে প্রেে ষ্টদকর্ পাকর না। ৬৪   

 সুর্রাং ডারউইকনর ধকমতর মুকল হকে এই ষ্টবশ্বাস যা হকে ষ্টবজ্ঞান ষ্টবকরাধী, বুষ্টদ্ধমিা ষ্টবকরাধী এবং অসংকবদনেীল। যষ্টদ মানুকষর বুষ্টদ্ধমিাে এই েমর্া 

থাকে গয এেষ্টট অষ্টর্ জষ্টটল েঠন প্রষ্টক্রো বদবভাকব ঘটকর্ পাকর না আর র্া অবেেই গোন বুষ্টদ্ধমান পষ্টরেল্পনার িসল বা প্রষ্টর্িলন, র্াহকল 

ডারউইনবাদ সিুনতভাকব মানুকষর যুষ্টক্ত বা বুষ্টদ্ধর ষ্টবপরীর্ অবস্থাকন। ষ্টেন্তু গসই আষ্টদম অষ্টবশ্বাসী বা মষু্টর্তউপাসেকদর মর্, যারা যুষ্টক্ত বা বুষ্টদ্ধর বাষ্টহকর 

উপাসনা েরর্ মুষ্টর্তর যা র্ারা ষ্টনকজর হাকর্ বর্রী েরর্, ডারউইন এর র্ে এেইভাকব মানুকষর যুষ্টক্তগুকলাকে অবজ্ঞা েরকছ এবং র্াাঁকদর ষ্টেোই গমকন 

চলকছ। প্রখোর্ আণষ্টবে জীবষ্টবজ্ঞানী মাইকেল গডন্টন – Michael Denton (British-Australian Biochemist, Author, born in 1947),  এই চমেপ্রদ 

অবস্থার ষ্টববরণ ষ্টদকেকছন এইভাকবিঃ  ,  

সকন্দহবাদীকদর োকছ প্রিাবনাে  গয  উন্নর্ অে প্রর্কের সষৃ্টির েমতযকজ্ঞ রকেকছ হাজার হাজার গোষ্টট র্থে এেকের  সমাহার, যার সমেে হকর্ পাকর 

হাজার হাজার খকের এেষ্টট গছাট্ট বইঘকর েকেে অের এর পংষ্টক্ত, যার মকধে আকছ সকঙ্কর্ােকর ষ্টলখা অগুনষ্টর্ হাজাকরা জষ্টটল োষ্টণষ্টর্ে-Algorithms, 

পষ্টরভাষা যা ষ্টনেেন েরকছ, উকল্লখ েরকছ এবং আকদে ষ্টদকে লে লে গোষ্টট গোকষর জষ্টটল অবেকবর সষৃ্টি এবং উন্নেকনর। আর এর সবষ্টেছুই সষু্টবনেি 

হকছ গেবলই লেেহীন বা যকথে এে প্রষ্টক্রোে - ষ্টনেম নীষ্টর্র এ এে অষ্টর্ সাধারন অপমান। ষ্টেন্তু ডারউইনবাদীকদর োকছ গোন রেম সকন্দহ বেষ্টর্করকেই 

এই ধারণা গ্রহনকযােের্া গপকেকছ – এই দৃিান্তই র্াকদর োকছ অগ্রোমী! ৬৫   
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গেহ এই ষ্টসদ্ধাকন্ত আসকর্ই পাকর গয ডারউইন এবং আষ্টদম েুসংস্কারমে ষ্টবশ্বাসীকদর সকে রকেকছ ষ্টবোল সামঞ্জসের্া। গযমন গপৌিষ্টলে উপাসেরা ষ্টবশ্বাস 

েকর গয প্রাণহীন প্রষ্টর্মাগুকলাই সৃষ্টি েকর, ষ্টববর্তন আর বস্তুবাদীরা মকন েকর প্রাণহীন বস্তুই, ষ্টবষ্টভন্নরেম যকথেভাকব ঘকট যাওো ঘটনার মাধেকম, প্রাকনর 

আষ্টবভতাব ঘষ্টটকেকছ যার মকধে র্ারা ষ্টনকজরাও রকেকছ। 

সুর্রাং ডারউইনবাদী ধকমতর ষ্টভষ্টিই হকে এে ষ্টবভ্রম, মাো। যাহাইকহাে, এমনষ্টে এর প্রষ্টর্িার্া, চালতস ডারউইন এটা জানকর্ন গয জষ্টটল জীব সমকুহর 

অষ্টিকি আসাটা গোন বদবর্ার োরকন হকর্ পাকর না। প্রেৃষ্টর্র ষ্টনখুাঁর্ ষ্টবনোস র্াাঁকে গদষ্টখকেকছ গয প্রকর্েেষ্টট জীবন্ত বস্তুর মকধে রকেকছ এে অপুবত 

নেোবেষ্টল আর পষ্টরেল্পনা। ডারউইন র্ার এই সকন্দহ এইভাকব প্রোে েকরকছনিঃ  

যাহাইকহাে আষ্টম এই ষ্টবিেের পৃষ্টথবী অবকলােন েকর সন্তুি হকর্ পাষ্টর না ষ্টবকেষ েকর মানকুষর প্রােৃষ্টর্ে ষ্টবষ্টেির্াে...... আষ্টম প্রবৃষ্টিষ্টবষ্টেি হকেই 

সবষ্টেছুকে গদখকর্ চাই যা ষ্টেছুই এই পষ্টরেল্পনার আইকনর িসল...... এই সেল আইনই এেষ্টনিভাকব পষ্টরেষ্টল্পর্ হকেকছ এেজন সবতদেতী েিার বারা, 

ষ্টযষ্টন ভষ্টবষেকর্র সবষ্টেছু ঘটনা এবং এসকবর পষ্টরণাম জাকনন। ষ্টেন্তু এসব আষ্টম যর্ই ভাষ্টব র্র্ই হর্ভর হকে যাই। 
৬৬ 

 

আষ্টম সকচর্ন গয আষ্টম দারুণভাকব এে আোহীন োদাজ্বকলর মকধে অবস্থান েরষ্টছ। আষ্টম ভাবকর্ পাষ্টরনা গয এই ষ্টবশ্ব, গযভাকব একে আমরা গদখকর্ পাই, 

র্া গোন হটার্ দুঘতটনার িসল; এরপরও আষ্টম প্রকর্েেষ্টট আলাদা আলাদা বস্তুকে পুবত পষ্টরেল্পনার িল ষ্টহকেকব গদখকর্ পাষ্টর না। 
৬৭
     

খুবই আেষতণীে এবং অনুসষ্টেৎসু অকনে বণতনা আষ্টম ষ্টদকর্ পাষ্টর ষ্টবষ্টভন্ন গেনীর সব ষ্টেছুর (জীব); এর্কবেী গয আমার মকন হে গয এটা গোন 

বদবকযাে বা ঘটনাচক্র নে। ৬৮     

 

ধকমতর উপর ষ্টমেনাষ্টর োযতক্রকমর প্রভাব 

যারা গোন ভাবাদেত অথবা ধমত প্রচার েকর সাধারণভাকব র্ারা এসকবর ষ্টবশ্বাসী বা অনুসারী। দুষ্টনো জুকে ডারউইনবাকদর প্রভাব ষ্টবিার েকর মলুর্ যারা এর 

প্রচার প্রষ্টক্রোকে দাষ্টেে ষ্টহকেকব মকন েকর ধাষ্টমতে োরকন, আর এই ধারণা অকনে ধকমতই আকছ। ধমতপ্রচারে গলাকেরা এে যােো গথকে অনে যােোে ভ্রমন 

েকর প্রচার েকর র্াকদর ধমত, অনুসারী সংগ্রহ েকর আর প্রকচিা চালাে প্রষ্টর্ষ্টট গলাোলকে  গোন সংস্থা স্থাপকনর। ধমতপ্রচারেকদর মলু উকেেেই হকে পথ 

বাৎকল গদো যা র্াকদর ধকমতর সকে খাপ খাে, এই উকেকেেই অনেকে ষ্টনকজকদর পষ্টরমেকল গ্রহন েকর মুলেকবাধ,  ষ্টবচার  এইসব আদানপ্রদাকনর জনে।  

ডারউইনবাদী ধমতপ্রচারেকদর ষ্টবরাট লেই হকে এেষ্টট সমাজ েঠকনর গযখাকন জীবন সন্মকে সবাই এেই ভাবধারাে উজ্জীষ্টবর্, প্রেৃর্পকেই, এেষ্টট সমাজ 

গযখাকন সব প্রষ্টর্িান, ষ্টবকেষ েকর ষ্টেো পদ্ধষ্টর্ র্াকদর বনষ্টর্ের্াে স্থাষ্টপর্ হকব। র্াকদর লে এেষ্টট প্রজন্মকে প্রষ্টেষ্টের্ েকর গর্ালা এইভাকব গয র্ারা 

ঈশ্বর বা সৃষ্টি ের্তার অষ্টিকির ষ্টবরুদ্ধবাদী হে, জীবন সন্মকে বস্তুবাদী ধারনা গ্রহন েকর, উপাসনা েকর এর বিতমান উপাসেকদর এবং অেভাকব এই ষ্টভষ্টিহীন 

ধমতকে অনুসরণ েকর এর অকবাধেমের্া ও অকযৌষ্টক্তের্া স্বকেও। এই সব ষ্টেছু ধারণাে গরকখ  যাকদরকে পছন্দ েরা হে র্াকদর মকধে ধমতপ্রচারেকদর 

গুনাবষ্টলর এইসব ষ্টনযতাস প্রাধাকনে থাকে। র্ারাই গহাল এইসব গলাে যারা ধকমতর জনে বস্তুবাদী এবং আধোষ্টিে সহাের্া প্রদান েরকব এবং যারা ভষ্টবষেকর্ 

মানুষকে প্রভাষ্টবর্ েরার েষ্টক্ত অজতন েরকব এবং বে বে সমাকবকে অংে গনকব। 

ডারউইনবাদী এই ধমতপ্রচারেরা হকর্ পাকর গয গোন গপো অথবা ষ্টেোের্ গপোপট গথকে, আর দরোর গনই র্াকদর ববজ্ঞাষ্টনে প্রষ্টেেকণর অথবা উচ্চমাত্রার 

জ্ঞানাজতকনর। যথার্তই, চালতস ডারউইন ষ্টনকজ সষ্টর্েোকরর ষ্টবজ্ঞানী ষ্টছকলন না, ষ্টর্ষ্টন ষ্টছকলন মলুর্ ধমতর্কের ষ্টেন্তু ধমত গথকে ষ্টর্ষ্টন দূকর সকর ষ্টেকেষ্টছকলন। 

যারা র্ার র্েকে ছষ্টেকে গদোর বোপাকর গুরুেপুণত ভুষ্টমো রাকখন র্ারা হকলন, চালতস লীল ষ্টছকলন উষ্টেল, উইষ্টলোম ষ্টিথ এেজন জষ্টরপ ষ্টনরীেে, গজমস 
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হাট্টন এেজন েৃষ্টষষ্টবদ, জন গপ্লকিোর এেজন েষ্টণর্জ্ঞ, রবাটত গচরারস এেজন সাংবাষ্টদে আর আলকফ্রড রাকসল ওোকলস জরীপ োকজর জনে ষ্টেছুষ্টদন 

ষ্টেোনষ্টবষ্টে েকরন।৬৯   

ডারউইন এইসব গলােকদর র্াাঁর ষ্টসপাহী ষ্টহকেকব েনে েরকর্ন যারা সামাষ্টজে গেকত্র লোই েকর যাকব গেননা ষ্টর্ষ্টন ষ্টনকজ এসকব সংষ্টেি হকর্ পছন্দ েকরন 

নাই। সাধারকণর মকধে েথা বলা বা র্েত েরার ধারণাে ষ্টর্ষ্টন অসুস্থর্া অনুভব েরকর্ন। ষ্টরচাডত ষ্টমলনার, পকরর ষ্টদকের এেজন সুপষ্টরষ্টচর্ ষ্টববর্তনবাদী, ষ্টযষ্টন 

অকনে েকবষণা েকরকছন ডারউইন এর জীবন এর উপর, এইসব গলাে সন্মকে ষ্টর্ষ্টন বনতনা ষ্টদকেকছন এইভাকব গয এরা “ডারউইন এর ষ্টবকোহী দল”। 

সমকে ধমত প্রচারোরীকদর সংখো ক্রমািকে বােকর্ থাকে, এবং ডারউইন এর ধকমতর প্রসার দুষ্টনোে এেষ্টট আদেত ষ্টহকেকব চকল আকস, যার সমথতকন সমাকজর 

ষ্টবষ্টভন্ন অংকের গলােজন এষ্টেকে আসকর্ থাকে। যাকদর মকধে প্রথকমই যার েথা মকন আকস গস হকে থমাস হাক্সকল – Thomas Huxley, যার পষ্টরষ্টচষ্টর্ 

ষ্টছল ডারউইন এর বুলডে ষ্টহকেকব। র্াাঁর গছকল জুষ্টলোন হাক্সষ্টল-  Julian Huxley, ও ষ্টথওডষ্টসইোস ডবঝনষ্টস্ক- Theodosius Dobzhansky;  আধুষ্টনে 

োকলর ষ্টরচাডত ডষ্টেন্স- Richard Dawkins এবং গিকিন গজ গুল্ড-  Stephen Jay Gould। একদর সবার মকধে গয বোপারটা গবে উকল্লখকযােে গয 

র্াকদর মকধে অসেষ্টর্ সকর্েও (যা র্ারা স্বীোর েকর), ডারউইন বাকদর প্রষ্টর্ র্াকদর আনুের্ে প্রর্োহাকর র্াাঁরা অস্বীেৃষ্টর্ প্রোে েকর। র্াকদর জীবকনর 

সবষ্টেছুকর্, র্াকদর গলখাে, র্াকদর েকথাপেথকন র্ারা সবসমে ষ্টববর্তন র্েকে সুরো ষ্টদকে গেকছন। অকনে সমে গখালাখুষ্টলভাকব র্াকদরকে এর অোটের্া 

ষ্টনকে আপষ্টি গদো হকেকছ ষ্টেন্তু র্াকদর অে অনুসরণ এেগুাঁকে েকর গরকখষ্টছল র্াকদর, বরং র্ারা বক্তৃর্াবাষ্টজর আেে গনে এবং র্কেত ষ্টজর্বার জনে পাে 

োষ্টটকে যাে আসল ঘটনা। প্রষ্টর্ষ্টট ষ্টবর্কেত র্ারা ষ্টবপকের ষ্টবরুকদ্ধ আক্রমনািে ভুষ্টমো গনে যার সাকথ গযাে েকর অপমান আর উপহাস।    

র্াকদর ষ্টবোল সমথতন আসকর্ থাকে েণসংকযাে সংস্থা গুকলা গথকে যারা ষ্টববর্তনবাদী ভাবধারাে অনুপ্রাষ্টণর্।এইসব সংস্থা ডারউইনবাকদর এই বার্তা সবার 

োকছ সম্প্রচার বা ছষ্টেকে গদোকে র্াকদর ের্তবে বকল মকন েকর; বস্তুর্ এই েণমাধেমই ষ্টববর্তন এর ষ্টবশ্বাকসর ষ্টবরাট প্রভাকবর গপছকনর োরণ। আর এইসব 

ষ্টববর্তনবাদী ষ্টবজ্ঞনীরা যারা এইসব েণমাধেমকে সহাের্া েকর র্াকদর মর্ামর্ এবং র্থােষ্টথর্ ববজ্ঞাষ্টনে র্থে ষ্টদকে, আর র্ারা ষ্টবজ্ঞানীকদর প্রষ্টর্ মানুকষর 

সন্মান এবং আস্থা এসকবরই সুকযাে ষ্টনর্। 

প্রষ্টর্ষ্টট গদকেই ডারউইনবাদী প্রচারেকদর ভুষ্টমো এবং পদ্ধষ্টর্গুষ্টলর মকধে সামঞ্জসে রকেকছ। মানুকষর েল্পনা বা দেতনকে গঘালাকট েরকর্ র্ারা দুষ্টট ষ্টভন্ন 

েমত পদ্ধষ্টর্ বোবহার েকর। প্রথমষ্টট হকে ডারউইনবাকদর গখালাখুষ্টল উদ্ভাসন বা বোখো েরা আর এই মর্বাকদর উপস্থাপন পুিে বা েণমাধেকমর মাধেকম। 

ডারউইকনর ষ্টবষে গুষ্টলর উপর গমলা প্রবে অনবরর্ প্রোে গপকর্ থাকে সামষ্টেেী এবং খবকরর োেকজ, এইসব প্রবকে ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টবশ্বির্া বা শুদ্ধর্া অল্পই 

গুরুে বহন েরর্; মলু ষ্টবষে ষ্টছল মানুষকে সৃষ্টির মুল সর্ে গথকে দূকর সষ্টরকে গনো এবং র্াকদরকে এই ধারণাে সহজার্ েকর গর্ালা।  

    

উইহলয়ার্ স্মীে                                           দজর্স িাট্টন                                  আলরেড োরসল ওয়ারলস 
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Darwin’s Bulldog – Thomas Huxley and his son Julian Huxley, Stephen Jay Gould and Richard Dawkins  

 

ডারউইনবাকদর ভ্রি বনষ্টর্ের্ার গচর্না 

ষ্টবর্ীে পোষ্টট গহাল পকরােভাকব জ্ঞার্ েরাকনা। গয পরামেত ডারউইনবাদীরা গলােজনকদর গদে র্া গহাল, “গর্ামার োরও োকছই গোন দােবদ্ধর্া গনই 

গেননা গর্ামার জীবন গর্া ষ্টনকজই অষ্টিকি একসকছ বদবক্রকম। ষ্টটকে থাোর এই সংগ্রাকম হের্বা অনেকে দমন বা নাে েরকর্ হকব; এই দুষ্টনো হকে বে 

সঙ্ঘার্ এবং স্ব প্রকোজকনর যােো”। ডারউইনবাকদর জীবষ্টবদোর ধারনার মকধে এই বাণীই গদো হে গযমন “প্রােৃষ্টর্ে ষ্টনবতাচন –natural selection”, 

“যকথে বা একলাপাথাষ্টে পষ্টরবর্তন-random mutation”, “ষ্টটকে থাোর সংগ্রাম- struggle for survival”, “গযােের্মকদর ষ্টটকে যাওো – 

survival of the fittest” ইর্োষ্টদ। ষ্টবষ্টভন্ন সমাকজ আজোল এইসব ভাবনার গবে েদর এবং গসখাকন র্ারা এই মকনাভাকবই জীবন চাষ্টলর্ েকর। র্ারা 

বাস েকর এই দুষ্টনোে এেষ্টট ভাল চােুরীর প্রর্োো ষ্টনকে, সিদ অজতকনর জনে, টাো েষ্টে আে েরার জনে, ষ্টবকনাদকনর জনে এবং জীবকনর এই সংগ্রামকে 

উন্নীর্ েরার জনে। যাকদর ষ্টচন্তা েষ্টক্তর পষ্টরমাপটা এইরেম র্াকদর মকন প্রশ্ন আকস না র্াকদর অষ্টিকির োরণ অথবা অল্লাহর অষ্টিকির েথা। র্াকদর 

আল্লাহর বোপাকর গোন আগ্রহ বা দাষ্টেেকবাধ গনই ষ্টযষ্টন র্াকদর সৃষ্টি েকরকছন। গবেীরভােই ষ্টববর্তনবাকদর র্কের বেপাকর একেবাকরই অজ্ঞ অথবা ডারউইন 

এর ষ্টচন্তাধারা বা ষ্টবশ্বাস সন্মকেও গোন পোশুনা গনই ষ্টেন্তু র্ারা জীবনকে ডারউইন এর দৃষ্টিভষ্টে গথকেই অবকলােন েকর। 

ডারউইনবাকদর গুি বা গচারাকোিা পরামেতই র্াকদর বনষ্টর্ের্ার আদেত বা ধমত ষ্টহকেকব সমাকজ সাধারণভাকব প্রভাব ষ্টবিার েকরকছ। এমনষ্টে যষ্টদ প্রচারেকদর 

সংখো সমাকজ অল্পও হে, র্ারাই প্রভাব ষ্টবিার েকর এইসব ধারণার। এই দলষ্টট েষ্টক্তোলী এবং প্রভাবোলী থাকে ষ্টবশ্বষ্টবদোলে, ববজ্ঞাষ্টনে সংস্থাগুষ্টলকর্ 

এবং সমাকজর প্রাে প্রষ্টর্ষ্টট ষ্টবভাকে। এরা সমাকজ ষ্টনকদতেনা গদে, ষ্টেোর রাজষ্টনষ্টর্ ষ্টনষ্টদতি েকর, এবং সাধারকণর মকধে ষ্টবকবে বর্রী েকর েণমাধেকমর 

সাহাকযে। আর এর মকধে ষ্টবোলভাকব রষ্টচর্ হে নাষ্টিের্ার ষ্টববর্তনবাদ।  

যষ্টদও অকনকের মকন, র্ারা গোথা গথকে একসকছ এই প্রকশ্ন ষ্টনষ্টলতির্া থাকে, একদর গবেীরভােই আবার ছাোছষ্টবর ষ্টনমতার্া, খবকরর োেজ এবং সামষ্টেেী 

প্রোেে, নাটেোলা গুষ্টলকর্ প্রভাব ষ্টবিারোরী, একদর অবস্থান েলা ষ্টেকল্পর গেিগুষ্টলকর্, প্রোেনা ভবনগুষ্টলকর্ আর োন বাজনার ষ্টেকল্প, এরা ষ্টনকজকদর 
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‘আকলাষ্টের্’ ষ্টহকেকব েণে েকর আর এইসব গলাে ডারউইনবাদকে ধমত ষ্টহকেকব ষ্টবশ্বাস েকর। অর্এব, যখন এেষ্টট যুবে ষ্টবশ্বষ্টবদোলকে যাে, গস থাকে 

এেজন ডারউইনবাদী ষ্টেেকের প্রভাকব; যখন গস গোন বই গমলাে যাে, গসখাকন গস পাে ডারউইনবাদ এবং নাষ্টিের্ার বই; নাটেমকি বা ষ্টেল্প েলার 

প্রদেতষ্টনকর্ এেই বার্তা র্াাঁর মেজ গধালাই েকর। আর এইভাকব, এে অধাষ্টমতে ধারণােষ্টক্ত, বুষ্টদ্ধবৃষ্টি ষ্টেো এবং সমাকজ প্রভাব ষ্টবিার েকর এবং এইভাকব 

এে প্রজন্ম গথকে অনে প্রজকন্ম সিাষ্টলর্ হে।  

যারা এই নীষ্টর্বাদী ধারণার প্রভাব বলকে েমন েকর র্ারা ষ্টবশ্বাস েকর গয ডারউইনবাদ গহাল এে ববজ্ঞাষ্টনে সর্ে। র্ারা এটাকে অেভাকব গ্রহন েকর এবং 

সর্ে ধমতকে মকন েকর এে ঐষ্টর্হেের্ ষ্টবশ্বাস যা গেবলই অষ্টেষ্টের্ গলাকের গোিী বারা পষ্টরচাষ্টলর্, যা েুরআনএ এইভাকব বষ্টনতর্ হকেকছিঃ  

اَذآٰ أَنَزَل َربُُّكمۡ  ِلينَ  َۙوإَِذا قِيَل لَُهم مَّ ِطيُر ٱِۡلَوَّ ـٰ اْ أََس    قَالُوٰٓ

যখন র্াকদরকে বলা হে, গর্ামাকদর পালনের্তা ষ্টে অবর্ীণত েকরকছন? র্ারা বকল, পবুতবর্তীকদর ষ্টেসসা-োষ্টহনী।  
৭০ 

যাহাই গহাে, প্রেৃর্ ধমত, যা গহাল ইসলাম, যার সকে প্রথা বা ঐষ্টর্হে এসকবর গোন সিেত গনই; এ গহাল প্রেৃর্ সর্ে আল্লাহ র্াোলা েিেৃ আকদষ্টের্, 

ষ্টযষ্টন মানুষকে সৃষ্টি েকরকছন ও ষ্টনকদতষ্টেো ষ্টদকেকছন। যারা ডারউইনবাদ বারা প্রর্াষ্টরর্ হকেকছন আসকল র্াকদর রকেকছ ষ্টনষ্প্রভ গচর্না যা র্াাঁকদর সর্েকে 

অষ্টধগ্রহণ েরার স্বামথত গদে না। আর এই ষ্টমথো ধকমতর মকুখাস উকন্মাচন েরকর্ ও ঔদাষ্টসকনের পদতাকে খুকল গিলকর্ - যা সমাজকে আবৃর্ েকর গরকখকছ, 

ডারউইনবাদ এবং বস্তুবাদী দেতনকে অবেেই পরাি েরকর্ হকব ববজ্ঞাষ্টনে পদ্ধষ্টর্কর্। 

 

ডারউইনবাদী ধমত এমন গবোজাকল গঘরা এ ষ্টনকে প্রশ্ন গর্ালাও ষ্টনষ্টষদ্ধ   

ডারউইনবাদী ধমত ষ্টনছে বক্তৃর্াবাষ্টজর িসল এই সর্ে সকর্েও, এটা মানুকষর মকন প্রভাব ষ্টবিার েকর রকেকছ। র্ারা এষ্টনকে প্রশ্ন েরকর্ পাকর না গেননা 

প্রশ্ন গর্ালা ষ্টনষ্টষদ্ধ েরা হকেকছ; এই ধমত চাে ষ্টনস্বর্ত সাষ্টবতে ষ্টবশ্বাস।  

এেজন ডারউইনবাদী হকর্ হকল এটা দরোর গয গস ষ্টবশ্বাস েরকব জীবসেল বর্রী হকেকছ জে পদাথত গথকে, সরীসৃপগুকলা উেকর্ শুরু েকর গোন পদ্ধষ্টর্র 

গযােসাজকের িল বের্, গয খুবই জষ্টটল জীবসিা বা অে গযমন গোষ এবং অবকেকষ গচাখ এবং োন, অষ্টিকি একসকছ একলাপাথাষ্টে ঘটনাচকক্র, গয 

সামুষ্টেে প্রাণী গযমন ষ্টর্ষ্টম’র উৎপষ্টি হকেকছ ভালুকের মর্ িনেপােী জীব গয ষ্টেনা সমকুে ষ্টেকেষ্টছল খাবাকরর অকণেষাে, গয ডাইকনাসরগুষ্টল মাষ্টছর গপছকন 

গদৌোকনার িকল ষ্টনকজকদর পাখার ষ্টবেষ্টের্ েকর এবং পাষ্টখকর্ রুপান্তষ্টরর্ হকে যাে।  

এই সবই প্রমান েকর গয এইসব পুবতধারণা ের্খাষ্টন অকযৌষ্টক্তে ও অসের্। যারা এসব পকে র্ারা মকন েকর গয গযকহরু্ নামেরা ও সন্মানজনে সব 

ববজ্ঞাষ্টনেরা এসব ষ্টবশ্বাস েকর অর্এব র্াকদর োকছ ষ্টনিে এসকবর প্রমান আকছ। ষ্টেন্তু র্াকদর োকছ সামানের্ম প্রমাণও গনই – শুধুই অনুমান, যুষ্টক্তর্েতহীন 

পুবতানুমান, সম্ভাবের্া এবং গখোল।  এইসকবর ষ্টসদ্ধান্ত আকেই গনো হকেকছ; এখন দরোর এসবকে ষ্টবশ্বাস েরার। 
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সব গথকে গযটা মানুষকে এই ধকমত ষ্টবশ্বাস েরাকনার জনে দরোর গসটা গহাল  শুধু এেষ্টট প্রবে গোন সামষ্টেেীকর্ বা বইএ অথবা এেষ্টট সংষ্টেি র্থেষ্টচত্র। 

এমনষ্টে যষ্টদ গেউ ইোও েকর, গস না প্রশ্ন েরকর্ পাকর বা না পরীো ষ্টেংবা অনুসোন েরকর্ পাকর এরেম জীবাশ্ম (িষ্টসল) যা ষ্টনষ্টির্ েরকর্ পাকর 

পষ্টরবর্তন োলীন অবস্থার যা মনেোভাকব অষ্টঙ্কর্ বা বষ্টনতর্ আাঁোকজাোে গযসবকে সর্ে ষ্টহকসকব উপস্থাপন েরা হকে। গস ষ্টনকজ গোন পরীোও চালাকর্ 

পারকব না, গযমন ষ্টমলার’র (Miller) েকবষণা যাকে ববজ্ঞাষ্টনে উন্নেন বা ক্রমষ্টবোকের পষ্টরপেী ষ্টহকেকব বাষ্টর্ল েরা হকেকছ।৭১  যারা এই ধরকণর প্রেকল্প 

সংযুক্ত হকর্ চাে র্াকদরকে সকে সকে ষ্টবজ্ঞানীকদর েষ্টণ্ড গথকে সষ্টরকে গদো হে আর যারা এসব েকর র্ারা হকে এই ডারউইনবাদী ধমতপ্রচারে; আসকল, 

র্াকদরকে ‘সমাজচুের্’ েরা হে। র্ারা যষ্টদ এইসব সর্ে ষ্টনকে এেটুও গভকব গদকখ র্খনই র্াকদর সামকন প্রেৃর্ বোপারষ্টট অনুধাষ্টবর্ হকব। 

যাকদর সামানের্ম ববজ্ঞাষ্টনে জ্ঞান আকছ র্ারা জাকন গয এেষ্টট মাকছর জনে যকথি সমে থাকে না ডাোে একস নুর্ন পষ্টরকবকে খাপ খাইকে গনোর মর্, 

গেননা অল্প সমকেই গস মারা যাে। যারা পোশুনা েকরকছন গোকষর জষ্টটল েঠন প্রষ্টক্রো ষ্টনকে র্ারা বুঝকর্ পারকব গয র্া গেবল বদব ঘটনা বা 

একলাপাথাষ্টেভাকব বর্রী হকর্ পাকর না। ষ্টর্ষ্টন বুঝকর্ পারকবন এেষ্টট সরীসৃকপর েখনই অকহরু্ে বদবক্রকম পাখা েজাকর্ পাকর না এবং গস উকে গবোকব। 

সাধারণ জ্ঞাকনর আওর্ােই এসব গবাঝা যাে, আর যা ষ্টে না গয গোন ধরকনর পরীো বা েকবষণার বারাই প্রমাষ্টণর্ হকর্ পাকর। ষ্টেন্তু গয সব গলাকের 

ষ্টচন্তাভাবনা ডারউইনবাদী ভাবধারাে আোষ্টদর্ র্ারা এসব ভাবকর্ই চাে না; র্ারা ভে পাে এসব ষ্টনকে ভাবকর্। 

যাহাইকহাে, মানুষ ষ্টচন্তাে মনকন, অনুসষ্টেৎসাে এবং অবকলােকনর মাধেকমই গেবল সকর্ের উকন্মষ ঘটাকর্ পাকর, ষ্টনকজকে েুসংস্কার বা পুবতানুমান গথকে 

পাকর রো েরকর্ আর অষ্টর্ক্রম েরকর্ পাকর ষ্টনকষধাজ্ঞার (taboo) গবোজাল। ভূমণ্ডকলর সৃষ্টি গয আল্লাহ র্াোলা েকরকছন এটা বুঝকর্ হকল, মানুষকে 

েভীরভাকব ভাবকর্ হকব এই দুষ্টনো এবং আসমাকনর (স্বেত) উদ্ভব বা বর্রীর েথা। আর যখন গেহ ষ্টনকজকে েুসংস্কার বা আবদ্ধ ধারণা গথকে মকু্ত েকর, 

র্খনই গেবল এই ষ্টনষ্পষ্টিকর্ আসকর্ পাকর গয এেজন সকবতাচ্চ সৃষ্টিের্তা রকেকছন গসখাকন। েুরআন এর মকধে আল্লাহ গদষ্টখকেকছন মানুকষর ষ্টনকজর ষ্টবকবে 

বুষ্টদ্ধর বেবহাকরর গুরুেিঃ  

ِف ٱلَّۡيِل َوٱلنََّهاِر َوٱۡلفُۡلِك ٱلَّتِى تَۡجِرى فِى ٱۡلبَۡحِر بِمَ  ـٰ َوٲِت َوٱِۡلَۡرِض َوٱۡختِلَ ـٰ ا يَنفَُع إِنَّ فِى َخۡلِق ٱلسََّم

 ُ آٰء ٌ۬ فَأَۡحيَا بِِه ٱِۡلَۡرَض بَ  ٱلنَّاَس َوَمآٰ أَنَزَل ٱَّللَّ ۡعَد َمۡوتَِہا َوبَثَّ فِيَہا ِمن ُڪل ِ َدآٰبَّة ٌ۬ ِمَن ٱلسََّمآِٰء ِمن مَّ

ت ٌ۬ ل ِقَۡوم ٌ۬ يَۡعِقلُوَن ) ـٰ ِر بَۡيَن ٱلسََّمآِٰء َوٱِۡلَۡرِض َِلَيَ حِ َوٱلسََّحاِب ٱۡلُمَسخَّ ـٰ يَ (١٦٤َوتَۡصِريِف ٱلر ِ  
“ষ্টনিেই আসমান ও যমীকনর সৃষ্টিকর্, রার্ ও ষ্টদকনর ষ্টববর্তকন এবং সােকর জাহাকজর চলাচকল মানুকষর জনে েলোণ রকেকছ। আর আল্লাহ র্াোলা আোে 

গথকে গয পাষ্টন বষতন েকরকছন, র্দ্দ্বারা মৃর্ যমীনকে সজীব েকর রু্কলকছন এবং র্াকর্ ছষ্টেকে ষ্টদকেকছন সবরেম জীব-জন্তু। আর আবহাওো পষ্টরবর্তকন 

http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/images/2009/03/02/ape_2.jpg&imgrefurl=http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2009/03/did-ancient-vir.html&h=335&w=740&tbnid=Q1KCMOwk22_3KM:&zoom=1&docid=3VXAGwCrsGCshM&ei=CO2vVNaIOZPzaoifgtAD&tbm=isch&ved=0CGEQMyhZMFk4yAE&iact=rc&uact=3&dur=10365&page=15&start=284&ndsp=23
http://www.google.com.sa/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2010/10/28/article-1324243-0BCB8805000005DC-203_468x286.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1324243/Human-evolution-started-Asia-Ancient-ancestor-walked-Sahara-39m-years-ago.html&h=286&w=468&tbnid=MOE9azfGfYRGyM:&zoom=1&docid=CtK5AKMVMmQjoM&ei=hOWvVJGWK8-u7Aaq4oDoCA&tbm=isch&ved=0CDgQMygHMAc&iact=rc&uact=3&dur=16818&page=1&start=0&ndsp=8
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এবং গমঘমালা যা র্াাঁরই হুেুকমর অধীকন আসমান ও যষ্টমকনর মাকঝ ষ্টবচরণ েকর, ষ্টনিেই গস সমি ষ্টবষকের মাকঝ ষ্টনদেতন রকেকছ বুষ্টদ্ধমান সম্প্রদাকের 

জকনে”। ৭২  

َوٲِت َوٱِۡلَرۡ  ـٰ ُروَن فِى َخۡلِق ٱلسََّم ا َوَعلَٰى ُجنُوبِِهۡم َويَتَفَڪَّ ا َوقُعُود ٌ۬ م ٌ۬ ـٰ َ قِيَ َما  ِض َربَّنَاٱلَِّذيَن يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ

نََك فَِقنَا َعَذاَب ٱلنَّاِر ) ـٰ  ُسۡبَح
ِطل ٌ۬ ـٰ َذا بَ ـٰ (١٩١َخلَۡقَت َه  

“যারা দাাঁষ্টেকে, বকস, ও োষ্টের্ অবস্থাে আল্লাহকে িরণ েকর এবং ষ্টচন্তা েকবষণা েকর আসমান ও জষ্টমন সৃষ্টির ষ্টবষকে, (র্ারা বকল) আমাকদর প্রভু! 

এসব রু্ষ্টম অনথতে সৃষ্টি েরষ্টন। সেল পষ্টবত্রর্া গর্ামারই, আমাষ্টদেকে রু্ষ্টম গদাযকখর োষ্টি গথকে বাাঁচাও”। ৭৩     

ডারউইনবাদী গনরৃ্বৃন্দ অবের্ গয ষ্টচন্তার স্বাধীনর্া মাকনই র্াকদর ষ্টববর্তনবাষ্টদ ষ্টচন্তার অবসান, আর এই োরকনই র্ারা ষ্টনরুৎসাষ্টহর্ েকর ষ্টচন্তাকে। গয 

পদ্ধষ্টর্কর্ র্ারা মানুষকে উপকদে গদে গয র্াকদর গসই র্থােষ্টথর্ ববজ্ঞাষ্টনে ষ্টবষেষ্টট আসকল খুবই জষ্টটল এবং বুকঝ উঠাটা সহজ নে বা েষ্টঠন। র্ারা 

বেবহার েকর অকবাধে পষ্টরভাষা, প্রাচীন গরাকমর ভাষা (লোষ্টটন ভাষা) এবং ববজ্ঞাষ্টনে উপমা আর গজার গদে গয এই ষ্টজষ্টনষগুষ্টল সাধারন মানুষরা েখনই 

বুকঝ উঠকর্ পারকব না। এইভাকবই গলােজনকে প্রকরাষ্টচর্ েকর প্রর্েে জন্মাকনা হে শুরু গথকেই গয র্ারা এসব হৃদেেম েরকর্ পারকব না আর ডারউইন 

বাকদর মলু সুত্র গুকলা গেবলই ষ্টবজ্ঞাকনর অষ্টধপষ্টর্রাই বুঝকর্ পাকর। ষ্টবির্ের অবস্থা এোকর্ গযটা এেমাত্র গযৌষ্টক্তে ঊপাে, গযভাকব র্ারা গদকখ, শুধু 

গসসব গ্রহন েরা র্ারা গযসব বকল। সুর্রাং, ধমতযাজে এবং র্াকদর অনুসারীকদর মকধে এেষ্টট গেণীষ্টবভাে বা যাজের্ে প্রষ্টর্িা গপকে গেকছ আর এখাকন 

সবাই র্াকদর ষ্টনজস্ব অবস্থানটা সন্মকে ওোষ্টেবহাল। 

ষ্টেেু এর্সব সাবধানর্া, ষ্টবষ্টধষ্টনকষধ এবং বাধা স্বকর্েও ডারউইনবাদীরা র্াকদর অনুোমীকদর প্রষ্টর্করাধ েরকর্ পাকর না যখন র্ারা সকেহ েরকর্ থাকে 

গেননা র্াকদর পষ্টরকবে র্াকদরকে হাজাকরা প্রমাণ গদে সৃষ্টি সন্মকে। ডারউইনবাকদর র্েকে সকন্দহ েরার জনে এটুেু ভাবাই যকথি এই ভ্রমাকের ষ্টনভুতল 

েৃঙ্খলা, প্রষ্টর্ষ্টট জীকবর আেষতনীে সব ববষ্টেি, সিুনত ষ্টনভুতলর্াে বীষ্টিমান সব সৃষ্টি - এেষ্টট অনু বা পরমাণু গথকে নেত্রপুঞ্জ,  প্রষ্টর্ষ্টট জীকবর জষ্টটল সব 

অে প্রর্েে, অপরূপা প্রেৃষ্টর্, গোলাকপর সুবাস, অথবা িকলর স্বাদ।  

ষ্টবজ্ঞাকনর উন্নষ্টর্ যখন ষ্টববর্তকনর র্েকে বাষ্টর্ল েকর ষ্টদল, অকনে ববজ্ঞাষ্টনে র্খন এটাকে ষ্টবষ্টভন্নভাকব স্বীোর েকর ষ্টনল। ডারউইনবাদীরা সাধেমর্ 

সবষ্টেছুই েরল ষ্টেন্তু সর্েকে র্ারা োদা ষ্টদকে  ােকর্ পারলনা। যর্ গবেী র্ারা এসবকে দষ্টমকে বা চাপা ষ্টদকর্ চাে, আকলাচনা, বই এবং েকবষনা 

প্রোেনা যা ডারউইনবাদকে বাষ্টর্ল ষ্টহকেকব উপস্থাপন েকর র্া সব সমকে প্রোে হকে আর এসকবর প্রচারকে আটকে গদো অসম্ভব। এরপর, 

ডারউইনবাদী প্রচারেরা ষ্টিকর আকস র্াকদর ষ্টবকেষ জরূরী উপােগুকলার এেষ্টট,  র্া গহাল – জাষ্টলোষ্টর্।  

 

ষ্টববর্তনবাদীরা মকন েকর জাষ্টলোষ্টর্ েরাটা অনকুমাষ্টদর্  

র্াকদর র্কের সমথতকন এবং এর মুল দাষ্টব গুকলার লকে, ষ্টববর্তনবাদীরা অকনে সমে জাষ্টলোষ্টর্র আেে ষ্টনকেকছ। আর এটাই গহাল এেমাত্র ষ্টবশ্বাসকযােে 

পথ সকন্দহ দূর েরার গেননা র্ারা অনুধাবন েরকর্ পাকর গয এেটা ষ্টনষ্টদতি সীমার বাইকর র্াকদর অসার েথামালা এবং বক্তৃর্াবাজীর গোন মলুে গনই। 

ষ্টববর্তনবাদী র্কের সমথতেকদর োছ গথকে  মানুষ অকপো েকর আকছ র্থে প্রমাকণর, ষ্টেন্তু শুধু গযসব প্রমাণ র্ারা ষ্টদকর্ পাকর র্া হকে ভুল বা  জাল 
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প্রমাণাষ্টদ। র্াকদর োকছ আর গোন উপাে গনই যারা এে োল্পষ্টনে প্রষ্টক্রোর েথা প্রচার েকর, নুর্ন নুর্ন আষ্টবস্কারকে লুষ্টেকে রাখা ছাো, বা ষ্টববর্তকনর 

র্েকে সমথতন েরার জনে প্রমাণাষ্টদকে ধ্বংস অথবা ষ্টবেৃর্ েরা ।  

এসকবর মকধে এেষ্টট পদ্ধষ্টর্ গহাল আজগুষ্টব সব অংেন ষ্টদকে র্ারা র্াকদর র্থােষ্টথর্ েষ্টরলা-মানকবর প্রিাব সমথতন েরাকর্ চাে। ষ্টবের্ ষ্টদনগুকলাকর্ 

র্ারা একেকছ ষ্টবষ্টচত্র নেো বা ছষ্টব, আর এখন, েষ্টিউটাকরর সাহাকযে বর্রী েকর নুর্ন েষ্টরলা-মানকবর নেো। ষ্টেন্তু র্াকদর উৎসাকহর এেমাত্র উৎস 

গহাল েল্পনা গেননা র্াকদর োকছ গোন ববজ্ঞাষ্টনে প্রমাণ গনই। সুর্রাং, র্ারা আষ্টবস্কার েকর ‘প্রমাণ’ র্াকদর র্কের সমথতকন।  

ِدُل ٱلَّ   ـٰ ِطِل ِليُۡدِحُضواْ بِِه ٱۡلَحقَّ َويَُج ـٰ ا ) ِۖذيَن َڪفَُرواْ بِٱۡلبَ تِى َوَمآٰ أُنِذُرواْ ُهُزو ٌ۬ ـٰ اْ َءايَ (٥٦ َوٱتََّخذُوٰٓ   

যারা সর্েকে অস্বীোর েকর র্ারাই ষ্টমথো অবলরকন ষ্টবর্েত েকর, র্া বারা সর্েকে বেথত েকর গদোর উকেকে এবং র্ারা আমার ষ্টনদেতনাবলী ও হুষ্টেোষ্টর গুকলা, গসগুকলাকে 

ঠাট্টারুকপ গ্রহণ েকরকছ। 
৭৪
  

অবেেই, ইষ্টর্হাস সােী হকে আকছ গয ডারউইনবাদীরা প্রচুর পষ্টরমাণ জাষ্টলোষ্টর্র আেে ষ্টনকেকছ এবং গসসব গেকলঙ্কাষ্টর ষ্টহকেকবই গমকন গনো হকেকছ। 

গযমন, ষ্টপটডন মানুকষর মাথার খুষ্টল যা আষ্টবস্কার েরা হে ১৯১২ সাকল এবং দুষ্টনো শুদ্ধ মানুষকে র্া গধাো ষ্টদকর্ থাকে ১৯৫৩ সাল পযুতন্ত। যা পকর 

বুঝকর্ পারা যাে গয এটা এেটা নেল জীবাশ্ম যাকে এেজন ষ্টববর্তনবাদী বর্রী েকরষ্টছল মানুকষর মাথার খুষ্টল গথকে এবং ওরাংওটাং এর গচাোল র্ার 

মকধে লাষ্টেকে ষ্টদকেষ্টছল। খুষ্টলর মকধে দাাঁর্ পকর লাোকনা হকেষ্টছল এবং এমন মসৃণভাকব সাজাকনা হকেষ্টছল গয মকন গহার্ এসব মানুকষরই; যােো মর্ 

এগুকলাকে এমনভাকব বসাকনা হকেষ্টছল গয গচাোকলর সকে র্া গবমালুম গলকে ষ্টছল। এরপর সব অংকে পটাষ্টসোম ডাইকক্রাকমট এর আবরণ ষ্টদকে এর 

প্রাচীনকের প্রমাণ আনা হকেষ্টছল। ষ্টববর্তনবাদীরা এটাকে জীবাশ্ম ষ্টহকেকব ষ্টবকলকর্র জাদুঘকর, দুষ্টনোর মকধে ষ্টবখোর্,  প্রদেতন েকর চষ্টল্লে বছর। চষ্টল্লে 

বছর ধকর ববজ্ঞাষ্টনে দুষ্টনোকে এইভাকব গধাো গদো হকেষ্টছল। ৭৫  

আকরেষ্টট চমেপ্রদ জাষ্টলোষ্টর্ যার মকধে জামতাষ্টনর এেজন জীবষ্টবজ্ঞানীর নাম সংযুক্ত হকেকছ, আনতি হোকেল – Ernst Haeckel, ডারউইন এর 

সমসামষ্টেে এবং বেু। র্ার র্কের – অন্টকজষ্টন ষ্টরেোষ্টপটুকলটস ষ্টিকলাকজষ্টন -  Ontogeny Recapitulates Phylogeny, সমথতকন গস ষ্টেছু 

অবািব ও অলীে আাঁোকজাো বর্রী েকর যার মাধেকম গস গদখাে মানুষ এবং মাকছর ভ্রূণ, গযন র্ারা এেই রূপ ধারী। গস এইসব ভ্রূণ এর ছষ্টবর মকধে 

আকরা ষ্টেছু সংযুক্ত েকর এবং ষ্টেছু অংে সষ্টরকে গিকল অনেষ্টট গথকে। যখন এটা জানাজাষ্টন হকে যাে, গস র্খন ষ্টনকজকে সমথতন েকর এই বকল গয 

অকনেরাও এইরেম ষ্টবভ্রাষ্টন্তের ষ্টজষ্টনষ েকরষ্টছলিঃ 

‘জাষ্টলোষ্টর্র’ এইরেম সমকঝার্া মুলে স্বীোকরাষ্টক্তর পর আমার উষ্টচর্ ষ্টনকজকে এইভাকব ভাবা গয আষ্টম ষ্টনষ্টন্দর্ এবং পষ্টরর্োক্ত যষ্টদ না আষ্টম গদখকর্ গপর্াম আমার 

পাোপাষ্টে ের্ ের্ অষ্টভযুক্ত েকেদী োঠেোে যাকদর মকধে আকছ অকনে সূষ্টবষ্টদর্ এবং নামেরা সব জীবষ্টবজ্ঞানী, আমার জনে এ এে সান্তনা । এসকবর মকধে ষ্টবরাট 
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সংখেে ছষ্টব সবকচকে ভাল পাঠেপুিকে, প্রবে এবং সামষ্টেেী গুকলাকর্ ঘটকর্ই থােকব এেই ধরকনর জাষ্টলোষ্টর্র অষ্টভকযাে ষ্টনকে গেননা সবগুকলাই ষ্টনখুাঁর্ নে, এবং 

েমকবষ্টে অদলবদল েরা, প্রনাষ্টলষ্টসদ্ধ েরা এবং বানাকনা। 
৭৬   

 

 

'Piltdown gang' painting by John Cooke, 1915,  showing a famous gathering of men who studied the Piltdown skull. 

© Geological Society of London  

In 1912 Piltdown Man hit the headlines. Evidence of the evolutionary 'missing link' between apes and humans had 

been found, in England. For the next 40 years this momentous discovery influenced research into human evolution.  

Then in 1953 Piltdown hit the headlines again, this time revealed as a hoax, a scientific fraud of shocking proportions.  

এর্সব জাষ্টলোষ্টর্র অল্প ষ্টেছুই েণমাধেকম প্রোে েরা হকেকছ, ষ্টেন্তু ষ্টববর্তনবাদীকদর ইষ্টর্হাস এর গথকে অকনে গবেী জাষ্টলোষ্টর্র প্রমাণ গদেিঃ 

োল্পষ্টনে ছষ্টব, ভণ্ডাষ্টম েকর পুনেতঠন, জীবাশ্ম পষ্টরবর্তন ... এসব জাষ্টলোষ্টর্র উকেেেই হকে র্াকদর র্েকে সুদৃে েরা, এইসকবর মাধেকম যর্খাষ্টন 

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ofallarts.blogspot.com/2010/12/piltdown-man.html&ei=HyPcVPfeJIvrUr2JgoAL&psig=AFQjCNE9hdOEi-xuh2RcQmfbWqVW130aHQ&ust=1423799365550213
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সাহাযে েরা যাে – যা র্ারা ববজ্ঞাষ্টনে প্রমাণাষ্টদর মাকধেকম েরকর্ পাকর নাই। আর এইসব ষ্টবভ্রাষ্টন্তের এবং গবষ্টঠে উধাহরনই হকে আসল প্রমাণ গয 

ষ্টববর্তনবাদ উদ্ধর্ বা প্রমাণাষ্টদ ছাোই এে ধমত আর এর অনুসারীরা হকে অেষ্টবশ্বাসী যারা একে রো েরকর্ গোন ষ্টেছু েরকর্ই ষ্টপছু পা হে না।   

 

 

 

 

সারসংকেপ 

 

ا َكانُواْ يَۡعَملُوَن ) ِطل ٌ۬ مَّ ـٰ ا ُهۡم فِيِه َوبَ ُٰٓؤََلِٰٓء ُمتَبَّر ٌ۬ مَّ ـٰ (١٣٩إِنَّ َه  
এরা গয োকজ ষ্টনকোষ্টজর্ রকেকছ র্া ধ্বংকসর জনেই ষ্টনধতাষ্টরর্ হকে আকছ এবং মলূেহীন যা ষ্টেছ ুর্ারা েরকছ!  সুরা আল আ’রাি, ৭:১৩৯  

 

ডারউইনবাদী ধকমতর র্কে উদ্ভাষ্টসর্ এেজন ষ্টনকজকে প্রশ্ন েরকর্ পাকরিঃ এই ধকমতর উকেেেটা ষ্টে? ডারউইনবাদীরা, একদর সন্মাষ্টনর্ প্রষ্টর্িার্া, এর 

‘পষ্টবত্র’ গ্রে, এর যাজে প্রচারোরী এবং  এর েষ্টক্তোলী দুষ্টনো বোষ্টপ প্রষ্টর্িানগুষ্টল আসকল ষ্টে বািবােন েরকর্ চাে? 

এই ধকমতর গেবল এেষ্টটই লেেিঃ আসল ধকমতর যােোটা অষ্টধোর েরা – ষ্টবকেষ েকর অের্ ও ষ্টনষ্কলঙ্ক ধমত ইসলাম এবং এর ধ্বংস। অনে েথাে, 

ডারউইন বাদ গহাল সষ্টর্েোকরর ধকমতর ষ্টবরুদ্ধবাদী, ও ষ্টবেল্প ষ্টহকেকব দাষ্টবোরী। প্রষ্টর্ষ্টট েুসংস্কারমে ধকমতরই এেই উকেেে ষ্টছল। 

আকেই বষ্টণতর্ হকেকছ, ‘গসবা’র গলােজন  সুযতেকে গসজদা েরর্, ষ্টেন্তু েুর’আন এেষ্টট গুরুেপুনত সকর্ের প্রষ্টর্  মকনাকযাে গটকনকছন, েুসংস্কারমে এই 

ধকমতর প্রষ্টর্িার্া, গয ষ্টেনা একে েকর মানুকষর োকছ আেষতনীে আর র্াকদরকে সর্ে পথ গথকে সষ্টরকে ষ্টনকে যাে, গস েের্ান।  

لَُهۡم فََصدَّهُۡم َعِن ٱلسَّبِيِل فَُهمۡ َوَجدتَُّها َوقَۡومَ  ـٰ ُن أَۡعَم ـٰ ِ َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّۡيَط  َها يَۡسُجُدوَن ِللشَّۡمِس ِمن ُدوِن ٱَّللَّ

 ََل يَۡهتَُدونَ 
আষ্টম র্াকে ও র্ার সম্প্রদােকে গদখলাম র্ারা আল্লাহ র পষ্টরবকিত সযুতেকে গসজদা েরকছ। েের্ান র্াকদর দষৃ্টিকর্ র্াকদর োযতাবলী সকুোষ্টভর্ েকর ষ্টদকেকছ। 

অর্িঃপর র্াকদরকে সৎপথ গথকে ষ্টনবিৃ েকরকছ। অর্এব র্ারা সৎপথ পাে না। ৭৭  

অর্এব, েুসংস্কারমে ধমতগুষ্টল আল্লাহ র গপ্রষ্টরর্ ধমত বাণীর উকটা অবস্থাকন থাকে আর র্ারা ষ্টনভতর েকর েের্াকনর প্রকরাচনা উপর, গয সবটুেু েষ্টক্ত ষ্টদকে 

সবষ্টেছুই েকর আল্লাহ র প্রষ্টর্ মানুকষর সমপতকনর ষ্টবরুকদ্ধ। ষ্টেন্তু েের্ান ষ্টনকজ জাকন সুযতে আল্লাহ নে যাকে উপাসনা েরা যাে আর আল্লাহই সৃষ্টি েকরকছন 

সুযতেকে গযমনভাকব ষ্টর্ষ্টন পুকরা ষ্টবশ্ব ভ্রমােকে বাষ্টনকেকছন।  
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আর এইভাকব, ডারউইনবাদী ধমত বর্ষ্টর হকেকছ ‘ষ্টববর্তন প্রষ্টক্রো’ বা ববজ্ঞাষ্টনে েকবষণার প্রকোজকন নে। আসকল, ষ্টবকেষকণর জনে ‘ষ্টববর্তন প্রষ্টক্রো’ বকল 

ষ্টেছু গনই। এই ভ্রান্ত ধকমতর আসল উকেেে গহাল মানুষকে আল্লাহ র প্রষ্টর্ ষ্টবশ্বাস গথকে সষ্টরকে রাখা। আর এই জনেই এর এেজন ষ্টবকেষ সমথতে, জুষ্টলোন 

হাক্সষ্টল, এই র্কের ববষষ্টেে উকেেেকে এইভাকব ষ্টববরন গদনিঃ  

ধমত হকে মলুর্ এই দুষ্টনোর প্রষ্টর্ মানকুষর সাষ্টবতে দৃষ্টিভষ্টে। আর এইজনে ষ্টববর্তন, উদাহরণ ষ্টহকেকব, মানকুষর ষ্টবশ্বাস ও আোঙ্খাে আল্লাহ র্াোলা বা সষৃ্টিের্তা 

গয এেষ্টট ষ্টবের্ বোপার র্ার এেষ্টট েষ্টক্তোলী বনষ্টর্ে আবহ বর্রী েরকর্ পাকর। 
৭৮  

এই র্কের মলু এবং গুরুেপুণত লেে হকে মানবেুকলর ষ্টচন্তােষ্টক্তর মকধে এই প্রর্ারণার আষ্টবভতাব ঘটাকনা গয এই ষ্টবশ্ব ভ্রমাে আল্লাহ র বারা সৃষ্টি হে নাই 

োকজই মানুকষর মকধে এই অধীনর্া গবাকধর দােীে জাোর গোন োরণ নাই আর ঐশ্বষ্টরে আইন বা নীেম নীষ্টর্ মানারও গোন প্রকোজন গনই। ষ্টববর্তনবাদীরা 

প্রােেই গজার গদে গয মানুষ র্ার ষ্টনকজর ‘প্রভু’ এবং র্ার ষ্টনকজর ‘বোবস্থাপে বা রেে’ র্ার দাষ্টেে শুধুই র্ার ‘ষ্টনকজর উপর’।  

গয সর্ে মানবজাষ্টর্র োকছ উকন্মষ ঘটাকনা হকেকছ ইসলাম এবং অনোন্ন ধকমতর মাধেকম ঐশ্বষ্টরে বাণীকর্ র্া গহাল আল্লাহ র্াোলা মানবেুলকে সৃষ্টি েকরকছন 

এে োরকণিঃ 

 

ُن أَن يُۡتَرَك ُسد ى ) أَيَۡحَسبُ  ـٰ نَس   يَكُ  أَلَمۡ ( ٣٦ٱۡۡلِ
ن نُۡطفَة ٌ۬ نِى  ٌ۬  م ِ   َكانَ  ثُمَّ ( ٣٧) يُۡمنَىٰ  مَّ

ىٰ  فََخلَقَ  َعلَقَة ٌ۬  فََسوَّ
ۡوَجۡينِ  ِمۡنهُ  فََجعَلَ ( ٣٨) ِدر   َذٲِلكَ  أَلَۡيسَ ( ٣٩) َوٱِۡلُنثَٰىٰٓ  ٱلذََّكرَ  ٱلزَّ ـٰ ِىَ  أَن َعلَٰىٰٓ  بِقَ ـ   ( ٤٠) ۡوتَىٰ ٱۡلمَ  يُۡح

 
মানষু ষ্টে মকন েকর গয, র্াকে এমষ্টন গছকে গদো হকব? গস ষ্টে স্খষ্টলর্ বীযত ষ্টছল না? অর্িঃপর গস ষ্টছল রক্তষ্টপে, অর্িঃপর আল্লাহ র্াকে সষৃ্টি েকরকছন এবং সষু্টবনেি 

৭৯
? ম ননর্বওু ষ্টে গসই আল্লাহ মরৃ্কদরকে জীষ্টবর্ েরকর্ সে। েকরকছন। অর্িঃপর র্া গথকে সষৃ্টি েকরকছন যেুল নর ও নারী

 

 

আল্লাহ র্াোলা মানুষকে সৃষ্টি েকরকছন এবং জীবন ষ্টদকেকছন এই পৃষ্টথবীকর্ এেষ্টট ষ্টনষ্টদতি সমকের জনে গযখাকন র্ারা পষ্টরষ্টের্ হকব। আর এই সমেোকল 

মানুষ সমি েমত যকজ্ঞর জনে দােীে গনকব, সমি বােে ষ্টবষ্টনমে অথবা যা ষ্টেছূ ষ্টলষ্টখর্ আোকর প্রোে েরকব,  প্রষ্টর্ষ্টট ভাবনা ষ্টচন্তা যা র্ার মকন আবষ্টর্তর্ 

হকব; অবেেই মানুষ র্ার সৃষ্টি ের্তার োকছ দােী থােকব। 

অর্এব, যারা এই ষ্টববর্তনবাদী ধকমতর প্রভাকবর মকধে একসকছ, এমনষ্টে যারা এর উদগ্র পৃিকপাষে বা সহাের্াোরী হকেকছ, র্াকদরকে অষ্টবলকর এর মকধে 

গথকে গবষ্টরকে আসকর্ হকব। এটা প্রকোজন গয র্ারা র্াকদর মহৎ দােীে উপলষ্টি েকর, মাথা অবনর্ েকর আর আল্লাহ র্াোলা বা আমাকদর প্রভুর োকছ 

সমপতন েকর ষ্টনকজকে। নরু্বা র্ারা গোোমীর আবকর্ত বদ্ধ ধারণাে রকে যাকব, এে ভ্রাষ্টন্তমে জীবন ষ্টনবতাহ েরকব এে েুসংস্কারমে ধকমতর অধীকনিঃ 

  

 َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ٱۡلغَى ِ َوإِن يََرۡواْ ُڪلَّ َءايَة ٌ۬ َلَّ يُۡؤِمنُواْ 
َِّخذُوهُ َسبِيل ٌ۬ ۡشِد ََل يَت  بَِہا َوإِن يََرۡواْ َسبِيَل ٱلرُّ

ِفِليَن ) ۚيَتَِّخذُوهُ َسبِيل ٌ۬  ـٰ تِنَا َوَكانُواْ َعۡنَہا َغ ـٰ (١٤٦ َذٲِلَك بِأَنَُّہۡم َكذَّبُواْ بِـَٔايَ  
আর যষ্টদ গহদাকেকর্র পথ গদকখ, র্কব গস পথ গ্রহণ েকর না। অথচ গোমরাষ্টহর  ৮০র্া ষ্টবশ্বাস েরকব না।  যষ্টদ র্ারা সমি ষ্টনদেতন প্রর্ে েকর গিকল, র্বু 

৮১গবখবর (অবকহলা) রকে গেকছ।  থো বকল মকন েকরকছ এবং র্া গথকেআমার ষ্টনদেতনসমুহকে ষ্টম টাই গ্রহণ েকর গনে। এর োরণ, র্ারাগসপথ গদখকল  

 

অপ্রর্োষ্টের্ বা অযাষ্টচর্ভাকব এেষ্টদন র্ারা র্াকদর ষ্টহকসব চুোবার ষ্টদকন একস উপষ্টনর্ হকব, আর গয ষ্টহকসবকে র্ারা বরাবরই অস্বীোর েকর আসকছ র্ার 

মকুখামুষ্টখ র্াকদর হকর্ হকব, আর এর িলািলও র্াকদর গভাে েরকর্ হকব।  
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