
ডারউইন : িবেশੴ ও মহািবেশੴ 

িਦেজন শমગা

অািম অেনক িদন োথেকই পઝকৄিত ও পিরেবশ িনেয় িলখিছ„ যখন ੂরઔ কেরিছলাম তখন একা িছলাম„ এখন 

অেনেকই িলখেছন„ োকউ োকউ অামার োলখায় অনઓপઝািণত হেয় থাকেবন এবং তােত অািম অানি੯দত„ োকননা সবাই 

িনেজর কােজর ফল োদখেত চান„ একসময় ডারউইন ও িববতગনবাদ িনেয়ও অেনক িলেখিছ৵ ੂরઔ িবশੴিবদઘালেয় 

ছাਠজীবন োথেক„ অামরা োসখােন পেড়িছ িববতગনবােদর ঢাউস সব বই এবং ইংেরিজেত„ পের কমગজীবেন কেলেজ 

ডারউইন ও তঁার তਡં পিড়েয়িছ এবং অাশা কেরিছ, অামার পাঠদান বা বই পেড় োকউ উਦઓਤ হেয় এ িবষেয় পઝবਬ ও 

বইপਠ িলখেবন„ োকননা িবষয়িটর পিরসর িবšােনর োਉਠ অিতਠઙম কের দশગন, সমাজতਡં, রাজনীিত, সািহতઘসহ 

মানবিবদઘার পઝায় সব শাখায়ই িবએ æতৄ„ িকੰ੫ অামার োসই অাশা পূরণ হয়িন„ ইদানীং উ੧চ মাধઘিমক োথেক 

ডারউইনবাদ বাদ পেড়েছ, বদিল িহেসেব এেসেছ জীবপઝযઓিਡઙিবদઘা„ োকন এই পিরবতગন জািন না, তেব 

ডারউইনবােদর পઝিত অািদઘকােলর অনীহা যিদ কারণ হেয় থােক, তেব বলেতই হয়, পিরকઈপেকরা ভઓল কেরেছন„ 

োকননা জীবপઝযઓিਡઙ অাসেল ডারউইনবােদরই সઃপઝসারণ, োখাদার ওপর োখাদকািরর জઁলੰ æ দৃੈাੰ æ„ অামার 

কমગজীবেনর োগাড়ার িদেকর ছাਠরা এখন অবসর িনেয়েছন, তঁারা অামােক জািনেয়েছন, কেলেজ জীবিবদઘার অেনক 

িশਉক নািক ডারউইনবাদ পড়ােত চান না, িকংবা পড়ােলও ੂরઔেতই ছাਠেদর এই তਡંিট িবশੴাস না করেত বেলন„ 

অথচ পািকએ æািন জামানায় অামরা ডারউইনবাদ পেড়িছ„ অামােদর োকােনা িশਉক এমন কথা বেলনিন„ বরং তাঁরা 

এই তেਡંর যথাথગতা পઝমােণর োচੈাই কেরেছন„ তঁারা োকউ নািએæক িছেলন না„ ডারউইেনর সহেযাগী সমথગেকরাও 

(লােয়ল, ਗ਼কার, ওয়ােলস পઝমઓখ) পઝায় সবাই িছেলন ধািমગক„ তাহেল অামােদর এই পઉচাদ্গিত োকন? উਡরিট 

অামােদর িশਉাপিরকઈপেকরা জানেত পােরন„  

ডারউইনিবষয়ক অামার পઝথম বই ডারউইন: িপতামহ সઓহખদ সহযাਠীÕ োবেরায় ১৯৭৫ সােল„ তারপর অারও দઓিট„ 

অামার বਬઓ, ঢাকা িবশੴিবদઘালেয়র অধઘাপক ম় অাখতারઔŒামান িযিন িববতગনিবদઘা (১৯৯৮) নােমর একিট োমৗিলক 

পাঠઘবইেয়র োলখক ও ডারউইেনর অিরিজন অব োએপিসজ (পઝজািতর উਅপিਡ, ২০০০) গઝে ઐੰর অনઓবাদক„ িতিন এক 

সভায় দઓঃখ কের বেলিছেলন, োগাটা কমગজীবনটাই ছাਠছাਠীেদর িববতગনবাদ পিড়েয় কাটােলন, অথচ অাজও তারা 

বেল, পઝজািত সিৃੈ হেয়েছ, উਅপনੱ হয়িন„ অািম অতঃপর ধেরই িনেয়িছলাম, অামােদর সব োচੈাই বઘথગ, োদশ উেઈটা 

পেথ চলেছ„ ভઓলিট ভাঙল অকએੱাਅ, মািকગন মઓলઓেকর িতন বাঙািলর োলখা িববতગনিবষয়ক দઓিট বই হােত এেল„ অারও 

িবએੱেয়র বઘাপার, তঁােদর দઓজন পઝেকৗশলী, একজন সমাজিবšানী„ অািম অিভভકত ও অানি੯দত„ তঁারা োকউই 

অামার বই পেড়নিন, অামার পઝভাববলেয়র মানઓষও নন, িকੰ੫ তঁারা িনিઉচত অামার উਡরসકির„ তঁারা বাংলােদেশ 

পড়ােশানা কেরেছন৵ োদেশর পিরিએઐিত সઃপেকગ যেথੈ ওয়ািকবহাল„ তেব তঁােদর জনઘ স਼বত অােমিরকায় একিট 

ÔশকÕ অেপিਉত িছল, অার তা হেলা, šােনিবšােন অতઓઘনੱত একিট োদেশ িবদઘমান পઉচাਅমઓিখনতা, সমােজর একিট 

অগઝসর অংেশর িববতગনবাদ তথা ডারউইনিবেরািধতা„ বઘাপারটা অাসেল ওই োদেশর পઓেরােনা বઘািধ„ অেনক বছর 

অােগ ઓੌেল িববতગনবাদ পড়ােনা িনেয় এক িশਉেকর িবরઔেਤ মামলা হয়, শািએ æ হয়„ োশেষ িতিন মઓিਡઙও পান এবং এ 

িনেয় নাটক োলখা ও চলি੧চਠ িনিমગত হয়„ িকੰ੫ সবই এখন ইিতহাস„  

সৃিੈতেਡওં িবশੴােসর এই ধারা োয অাজ োসখােন অাইিড (ইনেটিলেজ੯ট িডজাইন) নােম একিট নতઓন তেਡંর অাশઝেয় 

োবশ পাকােপাਡઙ হেয়েছ এবং ઓੌেল িববতગনবােদর পাঠদােন বাধা সৃিੈ করেছ িবিভনੱ ੌઓল োবাডગ, অিভভাবক ও 

সৃিੈবাদী োগাੋীরা, োসই খবরিট জানান অামার অােরক বਬઓ, যઓਡઙরােੈચর ওহাইেয়া রােজઘর িময়ািম িবশੴিবদઘালেয়র 

অণઓজীবিবদઘার অধઘাপক šােন੯দઝ কઓমার ভটাচাযગ (ইেমইল-bhattajk@muohio.edu)„ িতিন অারও জানান, 

তঁারা তঁােদর িবশੴিবদઘালেয় সমসઘািট োমাকািবলার জনઘ ੌઓল-িশਉকেদর সামার োকােসગ িববতગনিবদઘার পઝিশਉণ 

িদে੧ছন, ডারউইনবােদর পেਉ কઆািসকઘাল সাਉઘপઝমােণর সেŠ বংশানઓিবদઘার অধઓনাতম অািবઊকার†েলা োশখাে੧ছন„  

এবার মূল পઝিতপােদઘ োফরা যাক„ োয দઓিট বইেয়র কথা বেলিছলাম োস†েলা হেলা িববতગেনর পথ ধের এবং 
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মহািবেশੴ পઝাণ ও বઓিਤমਡার োখঁােজ ৵ িলেখেছন যথাਠઙেম বনઘা অাহেমদ (ই-োমইল bonna ga@yahoo.com) 

এবং অিভিজਅ রায় (charbakbd@yahoo.com) ও ফিরদ অাহেমদ৵ পઝকাশকাল োফবચઔয়াির ২০০৭, পઝকাশক 

ঢাকার অবসর„ 

দઓিট বই পরએপর সઃপકরক„ পઝথমিটর পઝধান অােলাচઘ িববতગনবাদ, িਦতীয়িটর পઝােণর উਅপিਡ„ স਼বত তঁারা 

পরએপর ঘিনੋ এবং পઝকઈপিট োযৗথ„ তােত অামােদর লাভই হেলা, একেਠ জানা োগল পৃিথবীেত পઝােণর উਅপিਡ, 

িববতગন এবং গઝহাੰ æের পઝােণর উਅপিਡ, িবকাশ ও সভઘতার স਼াবઘতা িনেয় িবએæািরত„ 

দઓিট বইই তথઘসমৃਤ, অাধઓিনক অািবઊকােরর নানা সহেযাগী সােਉઘ ভরপઓর„ িববতગেনর পেথ বইেয়র োলখক িবেশষ 

†রઔতં িদেয়েছন িববতગেনর সাਉઘ পઝমােণর ওপর এবং নৃতেਡં, িবেশষত মানઓেষর উਅপিਡ িবষেয়„ এটা সহজেবাধઘ, 

োকননা অামরা যিদওবা জীবিববতગেনর সতઘতা সীંকারও কির, িকੰ੫ অিভনੱ ধারায় মানઓেষর উਅপিਡ মানেত রািজ 

নই„ মানઓেষর সেŠ বানরসদশৃ বনઘজীেবর অাতઅীয়তা সંীকাের অামােদর অপার লŒা„ অথচ িবশੴখઘাত জীবিবšানী 

ও োলখক োগলডગ িসએপসন এই সহজ সতઘিট োবাঝােত বেলেছন োয, অামােদর পবূગপઓরઔষ খઓঁজেত বাইের োচাখ োমেল 

তাকােনাই যেথੈ„ িকੰ੫ োসখােনই যত ঝােমলা„ সয়ંং ডারউইন, অামরা সবাই জািন, পઝজািতর উਅপিਡ (১৮৫৯) 

োলখার পর অেনক চাপ সেਡওં মানઓেষর উਅপিਡ (১৮৭১) িলেখেছন অারও বােরা বছর পর„ অার রােচল ওয়ােলস, 

িযিন পઝজািতর উਅপিਡতেਡંর অনઘতম শিরক, িতিনও মানઓেষর উਅপিਡেত পઝাকৄিতক িনবગাচেনর বদেল অাইিডেক 

সীંকৄিত িদেয়িছেলন„ অাসেল এটা অামােদর একটা দৃঢ়বਤ সংੌার এবং তা োথেক মઓিਡઙ সઓকিঠন„ বনઘা সমসઘািট 

ভােলাই োবােঝন, োয জনઘ মানব িববতગনেক সবગজনগઝাহઘ করার জনઘ পઝদਡ িববরেণর সেŠ হািজর কেরেছন পઝচઓর 

ছিব, অামােদর মানবসদৃশ পূবગ পઓরઔষেদর স਼াবઘ োদহকাঠােমা ও নানা চাটગ„ বইেত অাইিড তেਡંর সমথગকেদর 

কাযગকলােপর িবએ æািরত অােলাচনা অােছ„ 

ইউেরােপ এিট োনই, অথচ অােমিরকায় অােছ, োস এক রহসઘ„ অােমিরকা িক তাহেল ইউেরাপীয় ঐিতেহઘর 

সઃপઝসারণ নয়, িকংবা অােমিরকার ইিতহােসর এমন োকােনা দઓবગলতা অােছ, োযজনઘ োসখােন এমন পઉচাਅপদতা એઐান 

কের িনেত োপেরেছ? নািক সামચাজઘবােদর োনতৄতંদাতা এ োদেশর এখন অািতઅক অবਉয় ੂরઔ হেয়েছ? বনઘাও তাই 

ভাবেছন„ যઓਡઙরােੈચর উਦাએ੫-চািরਠઘও অনઘতম কারণ হেত পাের„  

পাঠকেদর সઓিবধার জনઘ বইেয়র অধઘায়†েলার নাম উেলઇখ করিছ, োকননা িবએ æািরত অােলাচনার অবকাশ এখােন 

োনই: 

এলাম অামরা োকাথা োথেক?, িববতગেন পઝােণর એপ੯দন, অনੰ æ সমেয়র উপহার, োচােখর সামেনই িববতગন ঘটেছ!, 

ফিসল এবং পઝাচীন উপাখઘান†েলা, ফিসল†েলা োকাথা োথেক এল, এই পઝােণর োমলা কত পઓেরােনা?, 

িমিসং িল‰†েলা অার িমিসং োনই, অামােদর গઈপ, ইে੯টিলেজ੯ট িডজাইন: সৃিੈতেਡંর িববতગন, োয গেઈপর োশষ োনই, 

িববতગনতਡં সઃপেকગ পઝচিলত ভઓল ধারণা†েলা„ এসব নাম োথেকই એপੈ োয বনઘার বইিট ੂઊকং কাੋং নয়, অতઘੰ æ 

সহজেবাধઘ ৌশলীেত সઓলিলত ভাষায় োলখা„  

মহািবেশੴ পઝাণ ও বઓিਤমਡার োখঁােজ বইিট পড়েত পড়েত মেন হি੧ছল, অামরা যখন কেলজ িবশੴিবদઘালেয় পেড়িছ, 

োসই প—ােশর দশেক, এমন োকােনা বই বাংলায় িছল না„ বনઘার মেতা অািমও োদবীপઝসােদর জনিপઝয় িবšানলহরী 

পেড়িছ„ অার ইংেরিজ োপপারবઘাক, োসও সহজলভઘ িছল না„ ওপািরেনর োহায়াট ইজ লাইফ োপেয়িছ অেনক পের„ 

ওয়াটসন বা িਠઙকরা োসৗভাগઘবান, তঁারা োছেলেবলায়ই োশઝািডংগােরর বই পড়ার সઓেযাগ োপেয়েছন„ 

পিઉচেম িবখઘাত িবšানীরা পাঠઘবই ও জনিপઝয় িবšােনর বই োলেখন„ অামােদর োদশ তথা ভারেতও এমন দৃੈাੰ æ 

দઓলગভ„ একিট গઝੰઐ একজন মানઓষেক অবশઘই বদেল িদেত পাের৵ একজন তরઔণেক জীবেনর লਉઘ িনধગারণ কের 

িদেত পাের„  

তেব এটઓকઓই যেথੈ নয়, চাই অনઓকકল পিরেবশ, যা অামােদর োনই„ বনઘা, অিভিজਅ, ফিরদ িক োদেশ থাকেল এসব 

বই িলখেতন? অািম ৯৯ ভাগ িনিઉচত োয িলখেতন না„  

পઝাণ োযেহতઓ পদােথગর ੂઊক কাঠখড় িদেয় ৌতির, হয়েতা োস জনઘ োলখেকরা তঁােদর বইিট ੂরઔ কেরেছন মৃতઓઘর 

সšাথગ ও নানা োকৗতકহলজনক কািহনী িদেয় এবং পের এেসেছন জড় োথেক জীবেন, জীবেনর ধমગ বઘাখઘা এবং োশষ 

পযગੰ æ পদাথગিবšানী ও োকলাসিবদ োজিড বানગােলর সšােথગ: 

Ôজীবন হে੧ছ একিট অিতজিটল োভৗত-রাসায়িনক তੰ੬ যা এক†੧ছ সઓসংহত বা একীভકত ও সিંনয়িੰ੬ত রাসায়িনক ও 

োভৗত িবিਠઙয়ার মাধઘেম তার পিরপােশੴગর বએ੫ ও শিਡઙেক সંীয় বৃিਤর কােছ বઘবহার কের„Õ 

এই পঙ্িਡઙমালা একটઓ জিটল বেট, তেব োগাটা অধઘায়িট এতটাই সহজ ও সরলভােব োলখা োয িবšােনর দশম 
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োশઝণীর ছােਠর পেਉও োবাঝা কিঠন হেব না„ ੂধઓ একিট োকন, োগাটা বইিট এভােব োলখা„  

পઝােণর উਅপিਡ িবষেয় ডারউইেনর ধারণার একিট উਤৄিত বইেত অােছ, যা অামােদর অেনেকরই অজানা এবং োসই 

সেŠ িবએੱয়করও„ ডারউইন তঁার বਬઓ ডালটন ਗ਼কারেক এক িচিঠেত িলেখেছন: Ôএকটা োছাট উষ੨ পઓকઓের িবিভনੱ 

ধরেনর অઘােমািনয়া, ফসফিরক লবণ, অােলা, তাপ, তিড়ਅ সবিকছઓ িমেলিমেশ়়় োপઝািটন োযৗগ উਅপনੱ হেয়েছ„Õ 

অথગাਅ অৈজব পদাথગ োথেকই ৌজব পদাথગ উਅপনੱ হেয় পઝােণর উਧব ও িবকাশ ঘটেছ„ অনઓেময়, গઝহাੰ æের পઝােণর 

অিએ æতં থাকেল তাও ঘেটেছ এই এক ও অিভনੱ পઝিਠઙয়ার„ পেরর ঘটনা অামরা জািন, ওপািরন ও হালেডন পઝােণর 

সšাথગ োদন, ইউের ও িমলার ডারউইেনর ধারণারই োযন বাએ æবায়ন কেরন পরীਉাগাের অઘামাইেনা এিসেডর সংেশઇষ 

ঘিটেয়„ বইেয়র ৫৮ পৃੋা পযગੰ æ অােছ পઝােণর উਅপিਡর অােলাচনা, বািক ৫০ পৃੋায় রেয়েছ িভন গઝেহ পઝাণ ও 

বઓিਤমਡার সਬান„ এই কািহনী বড়ই িচਡাকষગক, গেઈপর মেতাই সেমઅাহক„ এেত অােছ কালગ সাগানসহ িবšানীেদর 

নানা পরীਉার কথা, এনিরেকা ফািমગর োগালকধঁাধা, োডચেকর সমীকরণ, উেফা বা উড়ও চািক ইতઘািদ„ িবએæািরত 

িনઊপઝেয়াজন„ বািকটা পাঠেকর জনઘ„  

পিরেশেষ োসই পઓেরােনা পઝসŠ: বই†েলার পઝভাব িক ঈিੳসত ফল ফলােব, অামােদর োਉেਠ যা ঘেটিন, অੰ æত দৃশઘত, 

োসটা িক ওেদর োਉেਠ ঘটেব? বই†েলা িক নতઓন পઝজੰੱ লઓেফ োনেব? অািম িনিઉচত নই, োকননা অামােদর 

িশਉাবઘবએઐা অবਉেয়র চরম সীমায় োপঁৗেছেছ„ িশਉেকরা বাইেরর বইেয়র োখঁাজ রােখন না, ছাਠরা োকািচংেয়র 

ঘકণગাবেতગ িদেশহারা„ এই তরઔণ োলখকেদর তবઓ অাশা না হারােত বিল„ তঁােদর োযেত হেব অেনক দકর, মাইলস টઓ 

োগা়়় এবং িবঘੱসংকઓল পেথ„ 

 

িববতગেনর পথ ধের৵ বনઘা অাহেমদ৵ োফবચઔয়াির ২০০৭৵ অবসর, ঢাকা৵ পઝ੧ছদ: পઝতীক ডট িডজাইন৵ ২৫৬ পৃੋা৵ 

৩৫০ টাকা„ 

মহািবেশੴ পઝাণ ও বઓিਤমਡার োখঁােজ৵ অিভিজਅ রায় ও ফিরদ অাহেমদ৵ োফবચઔয়াির ২০০৭৵ অবসর, ঢাকা৵ পઝতীক ডট 

িডজাইন৵ ১১২ পৃੋা৵ ১৩০ টাকা„
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