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সব জাগিতক বা মহাজাগিতক বstর মত পৃিথবীরo eকটা iিতহাস আেছ। সi iিতহাস kমপিরবতেনর 
iিতহাস – যুেগ যুেগ নতুন আকাের িবকােশর iিতহাস। ei পিরবতেনর কােনা শষ নi, আজo তা ঘেট 
চেলেছ।  

িবjােনর দৃি েত যিদ পৃিথবীর iিতহােসর পাতায় চাখ রাখা যায়, তাহেল দখা যােব ei iিতহােসর r আজ 
থেক pায় সােড় চারেশা কািট বছর আেগ। eক মহাজাগিতক িবেsারেণ িছটেক আসা eক jলn psরখn 
rেপ আমােদর পৃিথবী aগিণত মহাজাগিতক তারকার মেধ  eকিটর চারিদেক ঘুরেত r কের। সi তারকা হল 
সূয। তারপের আেরা eকেশা কািট বছর eিগেয় গেল দখা যােব পৃিথবী aেনক শীতল হেয়েছ, যিদo বায়ুমnল 
িবষাk গ ােস ভিত, pাণী বা uিdদ কােনািটরi দখা নi। তারi মেধ  সৃি  হেয়েছ আজেকর সকল pাণীর 
পূবপুrষ – িকছু aিত সরল ব াকেটিরয়া জাতীয় জীব। ei জীেবরা জড় পদােথর থেক সামান i আলাদা – eরা 
িনেজেদর pিতrপ বানােত সkম o বিহpকৃিত থেক শিk সংgহ কের জীেবর গঠন uপাদান pািটন সংে ষ 
করেত পাের।  
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পিরবতেনর iিতহাস আর িববতনবাদ 

িকnt pে র িক আর শষ হয়? কেয়কেশা কািট বছের িকভােব সাধারণ ব াকেটিরয়া থেক আমগাছ, হািত বা 
িতিমমােছর মত আলাদা pাণী তরী হল? কন সরল pাণী সরল রেয় গল না? পৃিথবীেত eত জীব বিচেt র 
কারণ িক? কন পৃিথবীেত যত pজািত বাস কেরেছ তােদর নbi শতাংশi আজ িবলুp? কন িকছু িকছু জীব 
তােদর কািট কািট বছর আেগর rেপi বতমান, aথচ তােদর সমসামিয়ক বািক জীেবরা পিরবিতত হেয় নতুন 
rপ ধারণ কেরেছ? িকভােব pাp ফিসল থেক জানা যায় য মানবজািতর আিদ পুrষ বানর জাতীয় pাণী? 

ei সমs pে র utর পাoয়া যায় িববতেনর তেtt। িবjােনর ভাষায়, জীবসমি র বংশানkুিমক পিরবতনেকi 
বলা হয় িববতন। িজন (Gene) হল বংশগিতর eকক, যা জীেবর বিশ েক eক pজn থেক পেরর pজেn 
বহন কের। িজেনর পিরবতেনর মাধ েমi িববতন ঘেট। তেব সামিgক aেথ, িববতন সমs kেti pেযাজ  – 
সং ৃিত, ভাষা, গান-বাজনা বা sাপত  পিরকlনা – সবিকছুi সমেয়র সােথ সােথ িববিতত হয়, egেলা তা 
চােখর সামেনi ঘটেছ। আর িবjােনর িনিরেখ িববতন বতমান জীবিবjােনর eকিট সুpিতি ত শাখা – যার 
কাজ হল ei পিরবতেনর িবিভn িদক gেলা uেnাচন কের pাকৃিতক িনয়মনীিত aনুধাবন করা।  

িকnt িকভােব আমরা জানেত পারলাম য জীবসমি র মেধ  eভােব পিরবতন ঘেট? িকভােব বাঝা যায় য 
কেয়কশ কািট বছর ধের জীব িববিতত হেয়i আজেকর rপ ধারণ কেরেছ eবং eখনo পিরবিতত হেয় চেলেছ? 
কন আমরা মেন কির ei পdিত সmূণ pাকৃিতক শিkর oপর িনভরশীল eবং কােনা দবpভােবর dারা 
িনয়িntত নয়?  

eর utর হল pমাণ। গত di শতক ধের মানুষ িবিভn kt থেক pমাণ সংgহ কেরেছ। সi সমs 
তথ pমােণর সিmিলত তািttক rপ িহসােব সামেন eেসেছ িববতন তtt। দড় শতক আেগ pথম psািবত 
হoয়ার পের, আজ aবিধ ei psােবর সমথেন pমাণ eেসেছ psর sের পাoয়া ফিসল আকাের, eেসেছ 
জীেবর শারীিরক গঠন-সাম েস র মেধ  িদেয়, eেসেছ িজন o DNA আিব ােরর মাধ েম। তাi আজেকর 
িবjানীমহেল িববতনবাদ, মহাকেষর মতi সুpিতি ত eকিট তtt।  

  

pাচীন পৃিথবীর লাকগঁাথায় সৃি তt 

ei pসে  আমােদর মেন রাখা uিচত য মানবসভ তায় eকটা বড় সময় ধের মানুষ জানতi না য জীব আেদৗ 
পিরবিতত হয়। তােদর চােখ পৃিথবী o জীবজগৎ িছল িsিতশীল eবং aপিরবতনীয়। তারা মেন করেতন সৃি র 
আিদ থেক সমs জীবpজািত aপিরবিতত আকাের িবদ মান। eর ফেল তােদর সৃি রহস  ব াখ ায় সাহায  িনেত 
হত কােনা aিতpাকৃিতক শিkর বা কােনা aলীক কlনার, যার sপেk কােনা pমাণ নi। eকারেণi 
পৃিথবীর pায় সমs সভ তায় সৃি র eেককরকম ব াখ া পাoয়া যায়। eেদর aিধকাংশi ঈ র pভািবত সৃি -
pিkয়া।  
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iরােক গেড় oঠা pাচীন ব ািবলেনর লােকরা মেন করত য pােণর uৎপিt হেয়েছ ী পূব dাদশ শতেক। সৃি -
pিkয়ার pারেm পৃিথবীেত ধু জল িছল, আর তােত eক িমি  জেলর দবতা (আpু) আর eক নানা জেলর 
দবী (িতয়ামাত) থাকেতন।বjিবd েতর দবতা (মারdক) িতয়ামাতেক মের তার শরীেরর di aংশ িনেয় sগ-
নরক তরী কের। 

মধ  আেমিরকার মায়া সভ তার সৃি -pিkয়ায় eকািধক দবেদবীর ভূিমকা িছল। তােদর মেত, পৃিথবী হল জেল 
ভাসমান eকিট বৃহৎ কুমীেরর পৃে  aবিsত। sগ o নরেকর eকািধক sেরর মেধ  আেছ সংেযাগরkাকারী 
eকিট িবশাল বৃk, যা pকৃতপেk রাজার pিতমূিত। সমg পৃিথবী 500 বছেরর আবেত ংস o সৃি  হয়।  

দিkণ আেমিরকার iনকােদরo eকiরকম চkাবেত ংস-সৃি র ধারণা িছল। তােদর মেত মৃতরা কােনা 
aিতpাকৃিতক জগেতর বািসnা, তাi তারা মতৃ শরীরেক মিম বািনেয় সংরkণ করত। 

pাচীন িমশের মেন করা হত য সৃি র আিদেত সমg জগৎ জলপূণ িছল, তােত সূযেদব রা সবpথম uিদত হন। 
দবরাজ রা-eর di সnান হল বায়ুমnল যা eক তৃতীয় সnােনর oপর aবিsত। ei তৃতীয় সnান হল পৃিথবী। 
আকাশ হল তার চতুথ সnান। 

আি কায় মাসাi uপজািতর মেত সৃি র আিদেত ঈ র eকিট বৃkেক িচের িতন খn কেরন। pথম খn থেক 
eকিট লািঠ দন মাসাiেদর িপতৃপুrষেক প পালেনর জন , eকিট লাঙল দন িককয়ু িপতৃপুrষেক চাষ করার 
জন  আর eকিট তীরধনুক দন কাmােক িশকার করার জন । 

pাচীন gীকেদর ধারণায় িবশৃ ল anকার শূন তা থেক পৃিথবী, তারা আর পাতাল তির হয়। পের pিমিথuস 
প েদর থেক unততর eক pাণীrেপ মানবজািতর সৃি  কেরন। 

pাচীন ভারতীয় সৃি তtt aনুসাের pজাপিত bmা দব- দবী eবং পরবতীকােল মানুষেক সৃি  কেরন। 

তেব সবেচেয় জনিpয় সৃি তtt হল আbাহািমক ধমgেলার (ihদী, ী  o iসলাম ধম) সৃি  pিkয়া। ei মত 
aনুসাের, কেয়ক হাজার বছর আেগ ঈ র ছয়িদেন sগ, নরক, পৃিথবী, মানুষ আর প েদর সৃি  কেরন। ei মত 
aনুসাের, pথম পুrষ আদম আর pথম নারী iভ, iেডন uদ ােন আর সব pাণীেদর সােথ সহাবsান করেতন। 
eক ধূত সােপর (শয়তানrপী) পরামেশ iভ িনিষd ফল আদমেক খাoয়ােল শািssrপ ঈ র তােদর পৃিথবীেত 
pরণ কেরন। তােদর di ছেল হয় – কন আর আেবল। মানবজািত ei আদম o iেভর বংশধর। 
পরবতীকােল, পৃিথবীেক পাপমুk করার জন  ঈ র পৃিথবী-ব াপী বন া সৃি  কেরন। ঈ েরর কৃপায় নায়া (নূহ) 
তার নৗকয় সমs pজািতর eকেজাড়া pাণী িনেয় বঁেচ থােক। সi বঁেচ থাকা pাণীেদর থেকi সৃি  হেয়েছ 
বতমান সব pাণীর। iসলাম ধম aনুসাের, আদম িছেলন মানবজািতর pথম pথম নবী বা দবj। ঈ র-সৃ  ei 
পৃিথবী সািবকভােব শৃ লাবd, eবং eর সবিকছুi িনখুতঁভােব পিরকিlত। ei শৃ লার মেধ i ঈ েরর aিstt 
pতীয়মান। 
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িবjােনর দৃি েত লাকগঁাথা 

আজেকর িবjােনর দৃি েত ধমgেn বা লাকগঁাথার ei সৃি তtt sীকৃত নয়। কারণ খুবi সাধারণ – eেদর 
sপেk কােনা pমাণ নi। যেকােনা তtt বা ধারণার সত তা যাচাi করার সবেচেয় সহজ পnা হল ধারণািটর 
sপেk pমাণ সংgহ করা eবং পরীkার মাধ েম পযেবkণ করা। ei পdিতেত িশkা gহণ কেরi মানুষ আজ 
pকৃিতেক িনয়ntেণ eেনেছ, aনুধাবন কেরেছ pকৃিতর নীিতমালা। 

িবjান কবলমাt বাsব সত েকi পরীkার মাধ েম pিত া করেত পাের, মানুেষর মন পিরবতন করেত পাের না। 
আমােদর িববতেনর iিতহাস সরকমi eক বাsব সত , যা িবjােনর চােখ pমািণত। িকnt মানুেষর মেন রেয় 
গেছ সi pাচীন লাকগঁাথার রশ। তাi ধািমক মানুেষরা ধমgেn বিণত সবিকছুi p াতীত সত  বেল মেন 
নন - ধের নন eক সবশিkমান ঈ র মানুষ সহ সকল pােণর eকমাt সৃি কতা।  

িকভােব িবjান িসdােn uপনীত হয় য ei লাকগঁাথাgেলার মেধ  সত তা নi? কন মেন কের egেলা 
মানুেষর jান o pমােণর aভােবর ফেল তির িকছু aলীক গl? দখা যাক িবjােনর দৃি েত eেদর trিট 
কাথায়। 

  

মাt সাত িদেন মহািব ? 

সাতিট আkিরক িদেন মহািব  সৃি  হেয়েছ বেল eখন িবjানীরা দূের থাক, সাধারণ িশিkত মানুষo মেন কেরন 
না। িকnt ei মতাবলmীরা সবসমেয়i মত পিরবতন কের চেলন। eকটা সময় ei ধমবাদীরা ধমgেnর সবিকছু 
আkিরক aেথi gহণ করেতন। িকnt যখন থেক তারা বুঝেলন য িবjােনর দখােনা সমেয়র সােথ তাদর 
ধমgেnর বঁেধ দoয়া 'সাত িদন'-eর িবsর ফঁারাক, তারা িনrপায় হেয় িনেজেদর মত কের ঐ সাতিদনেক 
সাজােলন। আপাতত, তােদর ব াখ া aনুসাের সাতিট িদন আসেল সাতিট যুগ, যােত ধােপ ধােপ মহািব  সৃি  
হেয়েছ।  

িকnt িবগ ব াংগ ক যিদ সৃি র আিদ ধের নoয়া যায়, তাহেল মহািবে র r 15 িবিলয়ন বছর আেগ। আর 
পৃিথবী তরী হয় সােড় 4.5 িবিলয়ন বছর আেগ। ei 10 িবিলয়ন বছর যিদ pথম dিট িদন (তৃতীয় িদেন ঈ র 
পৃিথবী সৃি  কেরন) হয়, তেব পরবতী সােড় চার িবিলয়ন বছর িকভােব পরবতী চার িদন হয়? 

ei মতাবলmীরা আবার নতুন ব াখ া িনেয় আেসন, বেলন িদেনর দঘ  য সুষম হেতi হেব তার তা কােনা 
মােন নi। আপাতদৃি েত ei যুিk যেথ  আপিtকর মেন হেলo eর ফেলo িকnt সাত িদেন সৃি র কােনা 
িকনারা হয়না। বরং আেরা বড় িকছু trিট সামেন চেল আেস।  

ঈ র পৃিথবী তৃতীয় িদেন সৃি  করেলo তখনo চnd-সূয িকছiু নi, aথচ পৃিথবীেত uিdদ বতমান। চতুথ িদেন 
িতিন চnd-সূয-তারা গঠন কেরন o আকাশ আেলািকত কেরন। বাsেব, aিধকাংশ তারাi বয়েস পৃিথবীর চেয় 
বড়। তাi পৃিথবী গিঠত হবার পের আকােশ তারার আিবভাব ঘেটেছ, eটা মেন নoয়া সmব নয়। তাছাড়া, 
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সূেযর aনুপিsিতেত uিdেদর বঁেচ থাকার কােনা সmাবনাi নi। তাi, ধু সৃি র সমেয় নয়, সৃি র kেমo 
ei সৃি তtt aৈবjািনক। 

  

পৃিথবীব াপী বন া কেব? 

যিদo pায় সব লাকগঁাথায় pবল বন ায় জীবজগৎ ংেসর কথা লখা আেছ, বাsেব, eখনo পযn কােনা 
পৃিথবীব াপী বন ার ভূতািttক pমাণ পাoয়া যায়িন। িবjানীেদর মেত িকছু pবল sানীয় বন াi লাকগঁাথায় 
eরকম ধারণার uৎস। যিদ পৃিথবীব াপী eকবারo বন া হেয় থাকত, তাহেল সi বন ার বণনায় সারা পৃিথবীর 
মানুেষর মেধ  eকটা সাযুজ  লk  করা uিচত। বাsেব তার িবপরীতi দখা যায়।   

  

জাহােজ pাণীেদর sান সংকুলান হল িকভােব?   

pাচীন ভারেত মৎসপুরােণ, সুেমরীয় o িহbr (আbাহািমক) uপকথায় বলা আেছ eকিট িবশাল জাহােজ পৃিথবীর 
বতমান সব pজািতর যুগল িনেয় বন া থেক pাণ বঁািচেয় রাখার কথা। িকnt বতমান পৃিথবীেত eত aসংখ  
pজািত আেছ তােদর সবাiেক eকi জাহােজ sান দoয়া সmব নয়। সহজ িহসাব কের দখােনা যায়, eরকম 
জাহাজিটর ধারণkমতা হেত হেব কমপেk 10 িমিলয়ন কিজ। eকটা জাহাজ কতটা বড় o মজবুত হেল eত 
oজন িনেত পারেব? আজ থেক কেয়ক হাজার বছর আেগ িক সi unত টকনলিজ মানুেষর কােছ িছল? 

ধু তাi নয়, সব জীবেক eকt করাo িক সহজ কাজ? পৃিথবীর সমs pজািতর যুগল-নমুনা সংgহ করেত 
কেয়কশ বছর লেগ যাoয়ার কথা। যিদ uেlাটাo ধরা যায়, সব pজািতরা িনেজরাi জাহােজ eেসিছল, 
তাহেলo aনুমােন িবেশষ unিত হয় না। ত-ভালুক আর হািত eকi পিরেবেশ বঁেচ থাকেব eটা সmব নয়, 
তাi eকi জাহােজ eকi পিরেবেশ তােদর pাণধারণ করা p াতীত। খাদ সমস ার কথাo ভেব দখার মত। 
িবিভn pজািতর িবিভn খাদ াভ াস – সকলেক সnt  করেত গেল pচুর পিরমােণ eবং িবিভn ধরেণর খাবার 
দরকার। 

আসেল যারা aেনক বছর আেগ ei ধমgngেলা িলেখিছেলন তােদর কােনা ধারণাi িছল না য পৃিথবীটা সিত  
কতটা বড় o কত বিচt ময়। তােদর জীবেন তারা য কেয়কিট জীবpজািতর সm ুখীন হেতন, সgেলা হয়ত 
eকটা pমাণ আকােরর জাহােজ sান কের িনেত পারত। িকnt ভিবষ েত মানুেষর যত jােনর পিরিধ বেড়েছ, 
ততi মানুষ eiসব ধারণােক p  করেত িশেখেছ। আজেকর জগেত ei লাকগঁাথাgেলার iিতহােসর পাতায় 
ছাড়া sান নi। 

  

ডারuiেনর pাকৃিতক িনবাচন তtt 
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sাভািবকভােবi eiসব trিট থাকার কারেণ aনুসিnৎসু মানুেষর কােছ ধমীয় ব াখ া জনিpয়তা কেম চেলিছল। 
a াদশ o ঊনিবংশ শতেক নৗ-িবjােনর pভূত unিত o পৃিথবী সmেক সামিgক ধারণার scতার কারেণ 
eরকম aেনক aনুসিnৎসু ব িk pমােণর খঁােজ িবে র নানা pােn িগেয় হািজর হেলন। eরকমi eকজন 
িছেলন চালস ডারuiন। িতিন পঁাচ বছর ধের িবগল নামক eকিট জাহােজ চেড় িবে র নানাpােn ঘুের 
জীবৈবিচেt র সmেক তথ  সংgহ কেরন। তারo কুিড় বছর পের, 1859 সােল, িতিন ‘aিরিজন aব িsিসস’ 
নামক eকিট বiেত (Origin of Species) তার পযেবkণ o সংগৃহীত তথ  সহ eকিট মূল তেttর আকাের 
pকাশ কেরন। ei তtt ডারuiেনর pাকৃিতক িনবাচন তtt নােম খ াত। বতমােন eিট হল িববতনবােদর 
সবজনsীকৃত মতবাদ। 

pাকৃিতক িনবাচন তtt aনুসাের, eকi pজািতর জীবেগা ীর মেধ  pাকৃিতক সmেদর জন  pিতেযািগতা হয়। 
আর pিতেযািগতায় যাগ তমi বঁেচ থেক বংশিবsার করার সুেযাগ পায়। জীেবর য বিশ  তােক ei 
pিতেযািগতায় সুিবধা pদান কের, সi বিশ  kমাগত িনবািচত হoয়ার ফেল জীবেগা ীর pধান বিশ সমূেহ 
পিরণত হয়। 

pাকৃিতক িনবাচেনর পযায়gেলা হল – 

·         জীেবর pজনেনর মাধ েম aপেত র সৃি  হয়। 

·          eকi জীেবর aপেত র মেধ  জnগত pকরণ  (variation)  বা বিশ -পাথক  থােক। 

·         জীেবর য বিশ  তােক pকৃিতেত মািনেয় িনেত, বঁেচ থাকেত eবং pজনেন (Reproduction) সাহায  
কের, সi বিশে র aিধকারী জীেবর বংশিবsােরর সmাবনাo বােড়। 

·         eর ফেল পরবতী pজেn আেরা বশী-সংখ ক জীেবর মেধ  ei বিশ gেলা দখা যােব। 

·         ei বিশ gেলা জীেবর মেধ  eকিtত হেত থাকেব। 

·         kমাগত পিরবতেনর মাধ েম, কালানুkেম জীবেগা ীর সামিgক ভােব নতুন নীর জীবেগা ীেত পিরণত 
হেব। 

·         আ িলকভােব িবিcn eকািধক জীবেগা ী িনজ-িনজ পিরেবশ aনুসাের িববিতত হেয় eকািধক জীেব 
পিরণত হেব। 

·         eভােবi, পিরেবশগত বিচেt র জন  পৃথক জীবেগা ীর িববতেনর মাধ েম পৃিথবীেত জীব- বিচt  সৃি  
হেয়েছ। 
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kমপুি ত pাকৃিতক িনবাচেনর ফেল জিটল থেক জিটলতর বিশ  জীেবর মেধ  pকাশ পায়। সকারেণ, িরচাড 
ডিকn তার দ  bাin oয়াচেমকার (The Blind Watchmaker) বiেত pাকৃিতক িনবাচনেক an 
পিরকlনাকারী আখ া িদেয়েছন। 

সাmpিতককােল আেমিরকান দাশিনক ড ািনেয়ল ডেনট ডারuiেনর তttেক ‘সবজনীন a ািসড’ বেল বণনা 
কেরেছন, কারণ সব pাচীন ধমমেতর মূল ধারণামূেল eিট আঘাত কের।  

  

িকnt বjািনক pমাণ িক ভুল হেত পাের না? 

িন য়i পাের। িকnt pাকৃিতক িনবাচন বা িববতেনর তেttর sপেk িবjােনর িবিভn শাখা থেক য aপিরসীম 
pমাণ সংগৃহীত হেয়েছ, কােনা নতুন তtt pিতি ত হেত গেল তােক সi সমs pমাণ সহ নতুন pমাণgেলার 
সাথক ব াখ া িদেত হেব। আধুিনক জীবিবjােন িববতনবাদ ছাড়া কােনা জিটল িবষেয়র সমাধান সmব নয়। তাi 
eটা বলেল aতু িk হয় না য িববতন ছাড়া আধুিনক িবjান সmূণ হয় না।  

  

সৃি তtt বা সৃি বাদ 

িববতেনর sপেk eত pমাণ থাকা সেtto বh মানুষ আজo eেত িব াসী নন। তার কারণ, িববতেন বিণত 
সৃি পdিত তােদর িনজ-িনজ ধমgেn বিণত সৃি pিkয়ার থেক সmূণ িভn। ei ণীর মানুষ সাধারণত খুবi 
ধািমক eবং িববতনবাদ িনেয় সিঠক jান eেদর নi। eেদর sীকৃত aিধকাংশ মেতর িবjােন কােনা sান 
নi। যমন ধরা যাক, আেমিরকায় aিধকাংশ ধািমক মানুেষর মেত পৃিথবীর বয়স মাt ছয় থেক দশ হাজার 
বছর। ei মত মেন িনেল িববতন তা দূের থাক, আধুিনক ভূতttিবjােন pিতি ত ধারণাgেলাo পিরবতন 
করেত হেব। ভতূািttকরা (Geologists) মেন কেরন ভূtক বা pট (tectonic plate) সদা তার িনেচর sেরর 
oপর ভাসমান eবং eকিট িনিদ  গিতেত চলমান। তার ফেল কািট কািট বছর ধের মহােদশ o মহাসাগেরর 
মানিচt পিরবিতত হেc, জেগ uেঠেছ নতুন পবত। ধু তাi নয়, দীঘিদন ধের kেয়র ফেল পবত থেক তির 
হয় মালভূিম, তির হয় িগিরখাত। aপরপেk ধািমকরা মেন কেরন eসবi সৃি র পর থেক বছেরর পর বছর 
ধের aপিরবিতত আকাের িবদ মান। 

ei ধমেকিndক মতবাদgেলােকi সিmিলতভােব নাম দoয়া হেয়েছ সৃি তtt বা সৃি বাদ। ei মতবােদর চচা 
হয় িবিভn সংগঠেন – যমন সান িদেয়েগােত িsত ‘inিটিটuট ফর িkেয়শন িরসাচ’ (Institute for Creation 
Research) বা সংলg িমuিজয়াম যােত ঈ েরর িবিভn 'সৃি ' pদিশত হয়। eেদর পেk ঈ েরর aিsttt pমাণ 
করা সmব নয়, তাi eেদর মলূ লk  হল িববতনবােদর মেধ  ফঁাক খুেঁজ বর করা, যােত িববতনবাদ আর 
সবজনgাহ  না হয়। িকnt বাsেব eরা সাধারণ মানুেষর মেধ  িব ািnর ধূmজাল সৃি  ছাড়া িকছুi কের না।  



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান o ধম 

 
 
ei ণীর বkারা জােনন য িবjনীরা িববতেনর sপেk eত pমােণর সm ুখীন হন, eবং তােদর ei িবষেয় 
ধারণাo eত িবsৃত য তােদর সৃি তtt সmেক pত য় আনা সmব নয়। তাi তােদর তেttর লk  হল সাধারণ 
মানুষ, যারা ধািমক মতবাদgেলা utরািধকার সূেt আহরণ কের। পৃিথবীেত যেহতু বh মানুষ আেজা pকৃত 
িশkার আেলা থেক বি ত, তােদর মেনর মেধ  সৃি তtt pািথত কের uেtজনা সৃি  করাi eেদর uেdশ ।  

eক নজের eবার দেখ নoয়া যাক িবিভn সৃি তttgেলা। eেদর মেধ  কেয়কিট িবেশষভােব জনিpয়। 

তtt মানুষ সmেক pজািত সmেক পৃিথবী সmেক মহািব  সmেক 
নবীন পৃিথবী সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ , 

বয়স 10000 
বছেরর কম 

সরাসির ঈ র সৃ , 
বয়স 10000 
বছেরর কম 

pবীণ পৃিথবী সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  িবjানসmত বয়স, 
পৃিথবীব াপী বন ার 
পের পুনগিঠত 

িবjানসmত বয়স 

unিতশীল সৃি তtt সরাসির ঈ র সৃ  সরাসির ঈ র সৃ  
িকছু জীব eবং 
তারপর িববতন, 
িকnt eকi জীব 
থেক সকল 
pজািতর udেব 
িব াসী নয় 

িবjানসmত বয়স িবjানসmত বয়স 

সুপিরকিlত 
সৃি তtt 

মতবাদ জানা যায়না কােনা কােনা 
kেt ঈ েরর 
pভাব – যমন 
hাস-aেযাগ  জিটল 
জীব- বিশ  

মতবাদ জানা যায়না 
(e সmেn কান 
aিফিসয়াল 
sটেমn eখনo 
নi) 

মতবাদ জানা যায়না 

িব াসী িববতনবাদ আিদম মানব থেক 
িববতেনর মাধ েম 

eকi জীব থেক 
kমাগত িববতেনর 
মাধ েম 

িবjানসmত বয়স িবjানসmত বয়স 

  

নবীন পৃিথবী সৃি তtt (Young Earth Creationism) 

ei তেttর pবkারা মেন কেরন ঈ র sয়ং পৃিথবী eবং সকল pজািতর সৃি কতা। তােদর মেত জেনিসস বিণত 
পdিতেত pায় দশ হাজার বছর আেগ মহািব  সহ পৃিথবীর সৃি । সমীkামেত, আেমিরকার 47% বািসnা ei 
তেtt সহমত। সmpিত িসিnনািটেত eরা eকিট িবশাল িমuিজয়ােমর uেdাধন কেরেছ যােত ঈ েরর িবিভn 
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সৃি েক তুেল ধরা হেয়েছ। ী ধম ছাড়াo iসলাম eবং ihদী ধমাবলmীরাo aেনেক ei বkেব র সমথন 
জানায়। 

pবীণ পৃিথবী সৃি তtt (Old Earth Creationism) 

ei তেttর pবkারাo মেন কেরন ঈ র sয়ং পৃিথবী eবং সকল pজািতর সৃি কতা – তেব জেনিসেসর কেয়কিট 
aংেশর aন রকম ব াখ ার ফেল তােদর পৃিথবীর িবjানসmত বয়স মেন িনেত আপিt নi। তারা বেলন sগ-
মত -নরক সৃি র পের aেনককাল সখােন হয়ত িকছুi িছলনা, মাt দশ হাজার বছর আেগ ঈ র সখােন pাণ 
o pজািতর সৃি  কেরন।  

unিতশীল সৃি তtt (Progressive Creationism) 

ei মেতর pবkারা মেন কেরন বাiেবেল (বা কারােণ) বিণত সৃি -pিkয়া পািথব ছয়িদেন সmূণ হয়িন। 
ঈ েরর কােছ eকিদেনর aথ eেককিট যুগ। তেব eরাo িববতনবাদ asীকার কেরন, eবং মেন কেরন পৃিথবীর 
iিতহােস কেয়কিট grtপূণ kেt ( যমন মানবজািতর uৎপিt) ঈ র সরাসির সৃি -pিkয়ােক pভািবত 
কেরেছন। 

িব াসী িববতনবাদ (Theistic Evolutionism) 

ei মেতর pবkারা মেন কেরন িববতন হল ঈ র pভািবত eকিট uপায় মাt, যার মাধ েম পৃিথবীেত eকািধক 
জীব-pজািত সৃি  হেয়েছ। তারা মেন কেরন জেনিসস আkিরক aেথ rব সত  নয়, rপকােথ বিণত। eিট হল 
ক াথিলক চােচর aিফিসয়াল মতবাদ। ei মেত, পৃিথবীেত pােণর সৃি  eবং পরবতী িববতন দবিবিধ dারা 
পিরচািলত। 

  

aন ান  ধেম সৃি তtt 

িহnু সংগঠন isেনর pধান sামী pভুপদ pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতেনর তেtt িবেরাধী। ‘লাiফ কামস 
আফটার লাiফ’ বiেত িতিন ei িববতনবােদর সমােলাচনা কেরেছন। 

বাiেবেলর মত কারােণ বিণত uপােয় জীব o িব  সৃি র িবেরািধতা কের বেল মুসিলম সমােজo সৃি তtt 
জনিpয় হেc। আেমিরকায় ei মতবােদর মলূ pবkা হাrন iয়ািহয়া o তার সংগঠন িব.e.িভ। তুরেs eর 
pধান pচারক ফতুlা gেলন। eছাড়া মালেয়িশয়া o iেnােনিশয়ােতo ei মত জনিpয়তা লাভ কেরেছ। 
সাধারণভােব eেদর pচািরত বkব  সুপিরকিlত সৃি তtt বা নবীন পৃিথবী সৃি তেttর সােথ মেল। 
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সুপিরকিlত সৃি তtt (Intelligent Design) 

kমাগত pমােণর িবrেd ধমীয় চতনায় আঘােতর ফেল পূববিণত pায় সব সৃি তtti eখন mীয়মান। তাi, 
তােদর sান দখল কেরেছ eকদল নতুন সৃি বাদী ‘িবjানী’ – যােদর মূল মতবাদ হল 'সৃি র বুিdদীp aনুকl' বা 
সুপিরকিlত সৃি তtt। 

ei তেttর দাবী হল – “মহািব  o জীবজগেতর িকছু বিশ  কবলমাt কােনা বুিdমান সttার পিরকিlত 
হsেkেপর মাধ েমi ব াখ া করা যায়।” বkেব র sপেk তােদর pমাণ হল িকছু িবিcn জীবৈবিশ , যা, 
তttমেত hাস-aেযাগ  জিটলতা। pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতন ঘটেল সরল a  kমাগত িনবাচেনর 
মাধ েম জিটল o শিkশালী হেব। pকৃিতেত eকi সােথ aে র সরল eবং জিটল rপ পাoয়া যােব। িবেহ তার 
বi ‘ডারuin b াক বk’-e eরকম hাস-aেযাগ  জিটলতার িকছ ুuদাহরণ িদেয়েছন।  

ei ধরেণর সৃি তািttেকরা আপাতদৃি েত যুিkবাদী o িবjানসmত uপােয় সত  যাচাi করার কথা বলেলo 
তারাo pকৃতপেk ছd-ধািমক ধারণা gেলােকi িবjান বেল uপsাপন করার চ া চািলেয় যান।  

  

িববতন-সৃি তtt িববাদ 

pকৃত িবjানীরা sীকৃত বjািনক পdিতেত ধারণা বা তtt গঠন কের তার sপেk তথ pমাণ সংgহ কেরন, 
িনয়িমত পরীkার o পযেবkেণর মাধ েম সi তেttর সত তা যাচাi কেরন। তােদর তেttর দাবীo কখেনা 
eকতরফা হেত পাের না, সমসামিয়ক আেরা িবjানীরা তা পযােলাচনা কের তার ভুলtrিট িনরীkণ কেরন। 
সংেশািধত আকাের তttিট িবjানীমহেল sীকৃত হয়।  

aপরপেk সৃি তািttেকরা, িনেজেদর িবjানী বেল দাবী জানােলo তারা eiধরেণর pিkয়া মেন চেলন না। তারা 
ধের নন য সকেলর সৃি কতা ঈ র। pমাণ aনুসnান কেরন িকভােব মানুষ o ডাiেনাসর eকi পেথ 
হঁেটিছল, কu বা নায়ার জাহােজর ংসাবেশষ খুজঁেত ব s। আসেল তারা সাধারণ মানুেষর মেন াn ধারণা 
সৃি  করেত চান যােত তারা মেন করেত থােক িববতনবাদ হল eকিট বjািনক তtt মাt যার sপেk খুব বিশ 
pমাণ নi। aদূর ভিবষ েত িববতনবাদ িবjান থেক িবতািড়ত হেব। 

  

মানুষ o ডাiেনাসর িক eকi পেথ হঁেটিছল? 

িকছুকাল আেগ সৃি তািttেকরা দাবী জািনেয়িছেলন য মানুষ আর ডাiেনাসর 
eকi সােথ বসবাস করত। pমাণ িহসােব য িশলাsের ডাiেনাসেরর পােয়র 
ছাপ আেছ, সi eকi িশলাsের তারা মানুেষর পােয়র ছাপ দিখেয়িছেলন। 
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ডাiেনাসেরর পােয়র ছাপ সিত  হেলo পের দখা গল মানুেষর পােয়র ছাপ 
মানুেষরi হােত তরী। িতিরেশর দশেক ঐ a েল পােয়র ছাপ মািটেত 
বসােনা eকটা জনিpয় uৎসেবর a  িছল। e থেকi বাঝা যায় 
সৃি তািttেকরা িকভােব তােদর ‘pমাণ’ খুেঁজ বড়ান। 

  

সৃি তািttেকরা িববতনবােদ িব াস না করার কারণ িহসােব ei মতবােদর বশ কেয়কিট grtপূণ ব াখ া o 
pমােণর aনুপিsিতর কথা তুেল ধেরন। eiরকম কেয়কিট aিভেযাগ িনেয় আেলাচনা করা হল। 

  

ভুল ধারণা- eক : িববতন eকিট aনুকl (Hypothesis) বা তtt (Theory) যা pমাণ 
dারা pিতি ত নয় 

িবjােনর দৃি েত aনুকl হল eমন eকিট psাব, সরাসির পযেবkণ বা পরীkার মাধ েম যার সত তা যাচাi 
করা সmব নয়। সাধারণভােব, তtt হল মতবাদ যা ভিবষ েত pমাণ dারা pিতি ত হেত পাের। 

িবjােনর দৃি েত eকিট তtt হল eমন eকিট মত যা – 

·         aেনকgেলা ধারণােক eকিtত কের 

·         কােনা pাকৃিতক ঘটনােক সফলভােব ব াখ া কের 

·         যার িবrেd সুিনিদ  pমাণ নi 

·         uপযুপির িবিভn ধারা থেক pাp pমাণ dারা সমিথত 

ei মতামত aনুসাের, িববতনবাদ o pাকৃিতক িনবাচন মহাকষ তেttর মতi আেরা eকিট বjািনক তtt – 
কােনারকম aনুমানিভিtক নয়। আেপল মািটেত পড়েব িকনা, বা পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘাের িকনা – egেলা 
যমন কােনা aনুমান নয়, িববতনo সরকম।  

তা সেtto যারা বেলন – “তবুo িনি ত হoয়া যায়না” – তারা আসেল দাশিনক আেপিkকতার ফাঁেদ পা দন। 
আমরা কখনi সবj হেত পারব না, তাi চড়ূাn সত  বেল িবjােন িকছ ু নi। িকnt, তা সেtto সত  বেল 
িবjান তােকi মেন নয় যার sপেk জারােলা সাk pমাণ আেছ। ধু তাi নয়, তttিটেক িঠক বেল ধের িনেল 
য aনুিসdাn পাoয়া যায় তারo pমাণ দরকার। সেবাপির, তttিটর ভিবষ তবাচ তা থাকেত হেব। িবjােন 
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কােনা তtt eকিদেন সত  বেল pমািণত হয় না। িববতনতtt গত 150 বছর ধের িবিভn শাখায় িনজ sপেk 
pমাণ সংgহ কের eেসেছ - তেবi তা িবjান-sীকৃত তtt হেয় uেঠেছ। 

যেকােনা বjািনক তttেক ভুল pমাণ করার জন  তার িবrেd িকছু িনি ত pমাণ দরকার হয়। িবjানী 
হালেডেনর মেত, িpক ািmয়ান যুেগ যিদ খরেগােশর জীবা  পাoয়া যায়, তেব িববতন তt তৎkণাৎ ভুল বেল 
pমািণত হেব। eধরেনর কােনা সুিনিদ  pমাণo ei তেttর িবrেd নi।  

িবjানীমহেল িববতনবােদর sীকৃিত সবজনীন। 1991 গ ালপ পাল aনুসাের, আেমিরকায় িবjানীেদর মেধ  
5% সৃি তেtt িব াস কেরন। িকnt eেদর মেধ  কিmuটার বা মকািনকাল iি িনয়ার-রাo সািমল। ধু 
জীবিবjানীেদর মেধ  1995 সােল হoয়া সমীkায় 4,80,000 জেনর মেধ  মাt 700 জন সৃি তেtt িব াসী 
পাoয়া গেছ। ন াশনাল a াকােডমী aব সােয়n, (eকিট সংগঠন 72 জন নােবলজয়ী িবjানী যার সদস ) 
িববতেনর sপেk eকিট িনজs oেয়বসাiট চালু কেরেছন। বতমােন ei সমথন আেরা বাড়েছ।  

  

ভুল ধারণা- di : িববতন eকিট eেলাপাথাির (Random) pিkয়া 

িকছু eেলাপাথাির pিkয়া িববতনেক pভািবত করেলo, সামিgক ভােব pাকৃিতক িনবাচন কখেনাi random 
নয়। pাকৃিতক িনবাচন তেtt িববতেনর মূল িনয়ntক হল pকৃিত o পিরেবশ – pকৃিত যােক িনবাচন কের, সi 
বংশিবsােরর সুেযাগ পায়। সকারেণ aিভpয়াণ বা sান-পিরবতেনর ফেল জীবেগা ী্র িববতন ঘেটেছ। নতুন 
sােন নতুন পিরেবেশ খাপ খাiেয় িনেত য বিশ gেলা বশী কােজ eেসেছ, সgেলাi পের pধান বিশ rেপ 
পিরগিণত হেয়েছ – যার ফেল মূল জীবেগা ীর থেক eরা আলাদা pজািতrেপ গণ  হেয়েছ। 

িববতেনর aন তম a  হল rপাnর বা িমuেটশন (Mutation)। eিট eকিট  র ◌্যাnম pিkয়া। আসেল, 
জনেনর eক ধােপ DNA সjা ভে  িগেয় eক জিটল pিkয়ায় তার pিতrপ তরী হয়। pিkয়ািট সmূণ 
িনখুঁতভােব সmn না হেল pিতrেপ য trিট দখা যায়, তাi িমuেটশেনর কারণ। সমােলাচকেদর মেত 
িমuেটশেনর ফেল সাধারণত িবকলা  জীব uৎপn হেলo তা িববতেন িকভােব ভূিমকা িনেত পাের। আসেল, 
aেনকধরেণর িমuেটশন ঘটেত পাের – িকছু uপকারী, িকছু aপকারী। যমন ধরা যাক, pথম য িdপদ 
(bipedal) o সাজা হেয় দঁাড়ােনা মানুষ িমuেটশেনর ফেল তরী হেয়িছল, গােছ বসবাসরত তার সমসামিয়ক 
pজািতর তুলনায় তার হয়ত aসুিবধাi হত। পরবতীকােল, pকৃিতেত তার ei rপাnিরত বিশ  তােক বশী 
ভালভােব মািনেয় িনেত সাহায  কেরেছ।    

ধু তাi নয়, pথম জড় থেক জীেবর সৃি o র ◌্যাnম pিkয়া নয়। রাসায়িনক ধেমর জন i aনু-পরমাণু 
িনেজেদর মেধ  িবিkয়া কের। কাবন পরমাণুর মেধ  eরকম িনেজেদর শৃ লাবd কের িবিভn আনিবক কাঠােমা 
(Molecular structure) গঠেনর kমতা আেছ। pিতrপ গঠেন সkম eকিট গঠন তির হেল pাকৃিতক 
িনবাচেনর মাধ েম pকৃিতেত আেরা বশীসংখ ায় eকi কাঠােমা পাoয়া যােব। pকৃিতেত ei ধম কাবন পরমাণুর 
বশী কের আেছ, তাi eটা কােনা a ািkেডn নয় য pািণেদেহর মূল uপাদান কাবন, eবং শারীরবtৃীয় 
বিশে র pিতrপকo (DNA) কাবন িদেয়i তির। 
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ei িবষেয় মেন পেড় নােবলজয়ী িবjানী িsেভন oেয়iনবােগর eকিট তুলনার কথা। িতিন বেলন য কu 
eকজন লটারী িজতেল eরকম মেন করাটা ভুল য কােনা দবpভােব স লটারী িজেতেছ। কারণ তার 
পাশাপািশ aসংখ  মানুষ আেছ যারা লটারীর িটিকট কেটিছল, িকnt িকছুi িজতেত পােরিন। সুতরাং ভাগ kেম 
‘ জতা’ মােনi য দবpভােব জতা – eরকম ধারণা াn। সরকমi, পৃিথবীেত যমন pােণর িবকাশ হেয়েছ, 
তমনi uপযুk পিরেবেশর aভােব পযেবkেণ আসা মহািবে র কাথাo হয়ত সরকম বুিdমান pােণর সৃি  
হয়িন। তার কারণ পৃিথবীর মত aনুকূল পিরেবশ হয়ত কাথাo পাoয়া যায়িন। 

  

জীবন pথেম িকভােব সৃি  হেয়িছল 

সৃি তািttকেদর pায় সবাi মেন কেরন pথম জীবন কােনা দবpভােবi r হেয়িছল। তােদর দাবী, সi 
কারেণi িবjানীরা শত pেচ া সেtto আজo পরীkাগাের কৃিtম pাণ সৃি  করেত পােরন িন, বা pাণ সৃি র 
পdিত সmেক সিঠক ধারণা িদেত পােরনিন।  

বাsেব, pথম জীবন সৃি র পের সােড় িতনেশা কািট বছর পিরেয় গেছ, পৃিথবীর পিরেবেশo aজs পিরবতন 
দখা িদেয়েছ। বতমান পৃিথবীেত তাi জড় থেক জীেবর uৎপিt পরীkাগাের কের দখােনা সmব হয় িন।  

ei িবষেয় িবশদ আেলাচনার পূেব জেন নoয়া দরকার জীবেনর সংjা িক ভােব দoয়া হয়। aেনক জিটল 
সংjার পিরবেত আমরা মেন করেত পাির dিট মূল বিশে র কথা – 

·         বিহpকৃিত থেক শিk আহরেণর kমতা 

·         িনেজর pিতrপ গঠেনর kমতা 

বতমােন aিধকাংশ িবjানীর মেত pাথিমক জীিবত সttাgেলা কােনা আবরেণ আcািদত িকছু pিতrপ গঠেন 
সkন pািটন aনু িছল – তা থেকi কািট কািট বছেরর িববতেনর পথ ধের আজেকর িবিভn জীবpজািতর 
সৃি । 

eিবষেয় pথম আেলাকপাত ঘেট s ানিল-িমলােরর িবখ ার পরীkা। ei পরীkায় দখা যায়, িমেথন, 
a ােমািনয়া আর জলীয় বাে র িম েণ িবd তচমেকর মত তিড়ৎ-pবাহ ঘটােল a ািমেনা a ািসড o শকরা 
জাতীয় পদাথ uৎপn হয়। আর ei dিট uপাদানi জীেবর aন তম গঠনমূলক uপাদান। আিদ পৃিথবীেত 
যেহতু পরীkায় ব বhত uপাদানgেলার কােনা aভাব িছল না, eবং ud ূত uপাদােনর কােনা gাহক িছল না, 
তাi িসdাn নoয়া যায় য ei a ািমেনা a ািসড o শকরা রাসায়িনক িম -তরেলর (Chemical Soup) 
আকাের পৃিথবীেত aবsান করত। আেরকিট পরীkায় দখােনা গেছ য eকi পিরেবেশ ei uপাদানgেলা 
িনেজেদর মেধ  শৃ লাবd হেত সkম। খুবসmব ei ধরেণর শৃ লাবd যৗগi রাসায়িনক িম েণর মেধ  pথম 
জীবেনর ছাঁচ তির কেরিছল। 
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সাmpিতককােল আেরা িকছু পরীkায় দখােনা গেছ য ei শৃ লাবd a ািমেনা a ািসড (short chains of 
RNA) কােনা uৎ সচেকর aনুপিsিতেতo pিতrপ গঠেন সkম। সিঠক মাtায় ফ ািট a ািসেডর 
uপিsিতেত   RNA –eর মত শৃ লাবd a ািমেনা a ািসেডর sতঃ সমােবশ ঘেট। ফ ািট a ািসড থেক 
আবরক সৃি  হয়, আর তার মেধ  থােক RNA aনু – eকরকম RNA ভাiরাস বলা যেত পাের eেক।  

সুতরাং পdিতগত মতপাথক  থাকেলo িবjানীমহেল eটা eখন sীকৃত য জড় থেকi pথম জীবেনর সৃি  
হেয়েছ। ei pিkয়ার নাম দoয়া হয় aৈজবজিন (Abiogenesis)। aৈজবজিনর আেরা কেয়কিট মতবাদ 
আেছ যা আিম িবsৃত আকাের আেলাচনা করলাম না। 

সmাব তা 

সৃি তািttকেদর eকিট aন তম ধারণা হল pথম pাণ সৃি র সmাব তা খুবi 
কম। e িবষেয় তারা দখান য eকিট pািটন aনু সংে ষ হবার সmাবনা 1 
eর পের 113িট শূেন র সংখ ার মেধ  eকভাগ। তােদর eকiরকম দাবী 
eকিট পূণ কাষ গঠেনর kেto। 

িবjানীেদর মেত জবরসায়ন কােনা সmাবনা মেন চেলনা, যমন চেল না 
কােনা রাসায়িনক িবিkয়াo। uপযুk পিরেবেশ, স যত কম সমেয়র জন i 
হাক না কন, uপাদানgেলা িবিkয়া করেবi। তাছাড়া, ei িহসাবgেলা 
ধােপ ধােপ িকভােব pাণ সৃি  হেc তা িহসাব কেরনা, সরাসির িকভােব শূন  
থেক কেয়কিট পৃথক ঘটনার মাধ েম সৃি র সmাব তা িহসাব কের। বাsেব, 

eেককিট uপাদান তরী হবার aেনক লk বছর পেরo পিরেবশ পিরবিতত 
হেল পেরর ধােপর uপাদান তির হেয় থাকেত পাের। যমন, a ািমেনা 
a ািসড তিরর aেনক বছর পের pািটন তিরর মত uপযুk পিরেবশ সৃি  
হেল তা সংে িষত হেয়েছ। টক-aিরিজেনর (http://talkoriginis.org) 
পাতায় বjািনক মাসেgভ e িনেয় িবsৃত আেলাচনা কেরেছন। 

সবেশেষ, pাণ গঠেনর সmাবনা সিত i খুব কম বেলi তা দৃশ মান পৃিথবীেত 
ei eকিটমাt gেহ pােণর aিstt রেয়েছ, তাi না? 

  

তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt (Second Law of Thermodynamics) 

তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূt aনুসাের, পদােথর aন তম pবণতা হল বশী িবশৃ ল aবsার িদেক যাoয়া – যােক 
তাপগিতিবদ ার ভাষায় বেল ‘iনিkস iন eন িপ’ (Increase in Entropy)। সমােলাচকেদর মেত, িববতেনর 
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মাধ েম সরল থেক জিটল pাণীেত িববিতত হবার aথ হল kমাগত সুশৃ ল aবsার িদেক যাoয়া – যা 
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূেtর পিরপnী। 

ei সমােলাচনার di ভােব utর দoয়া যায়। তািttক ভােব বলেত গেল, ei সূt কবলমাt বd (Closed) 
িসেsেমর জন i কাযকর। িকnt পৃিথবী বা জীবজগৎ কui বd িসেsেমর বািসnা নয়, সূেযর থেক pিতিনয়ত 
শিk eেস পঁৗছয় – িবিকিরত হেয় যায় িকছু শিk। তাi ei সূt জীবজগেতর kেt pেযাজ  নয়। 

ধু তাi নয়, ei সমােলাচনায় িববতনেক eকিট eকমুখী pিkয়া বেল ধরা হেয়েছ। বাsব িকnt তার িবপরীত। 
uদাহরণsrপ, eকধরেণর মাছ যারা জেলর তলায় gহায় বাস কের। ei মােছরা মূলত an, যিদo তার 
পূবজরা যেথ  জিটল চােখর aিধকারী িছল। িকnt, anকার gহায় চােখর uপিsিত কােনা সুিবধা দয়না বেল 
িনবাচেনর ফেল eখন pজািতগত ভােব eরা an হেয় গেছ।  

িববতন বhমুখী হেলo pকৃিত সবসময় তােকi িনবাচন কেরেছ যার খাপ খাiেয় নবার kমতা বশী। তাi, 
সাধারণত জিটল থেক সরল pাণীেত িববিতত হেলo স িনবািচত না হoয়ায় বংশিবsার করেত পােরিন। 

  

ক ািmয়ান sীিত (Cambrian Explosion) 

আজ থেক 540 িমিলয়ন বছর আেগ, ক ািmয়ান যুেগ খুব drত সরল থেক জিটল জীেবর uৎপিt ঘেট। ফিসল 
রকড aনুসাের eiসমেয় aসংখ  বhেকাষী জীেবর udব ঘেট, যমন – কারাল, মালাs (শামুক জাতীয়), 

a ান পড(সামুিdক আরেশালা)।  

পৃিথবীেত pােণর সৃি  হয় 3.5 িবিলয়ন বছর আেগ। তার eত বছর পের িকভােব হটাৎ কের পৃিথবীেত pােণর 
স ার হল – ei িবষেয় সমােলাচেকরা p  তােলন। সৃি তািttকরা মেন কেরন, কােনা দব pভাব ছাড়া ei 
ঘটনা ঘটা সmব নয়। তারা eমনিক eo দাবী কেরন য পৃিথবীর সব িবিশ  pজািত ei সমেয়i আিবভতূ 
হেয়েছ। 

িবjানীরা dভােব ei ক ািmয়ান sীিতর ব াখ া িদেয়েছন। pথমত, 540 িমিলয়ন বছেররo পুেরােনা জীবা  
পৃিথবীর িবিভn pাn থেক সংgহ করা হেয়েছ। তার মেধ  থেক aেনক বhেকাষী জীবা gেলা থেক pমািণত 
হেc তারাi ক ািmয়ান যুেগর জিটল জীবgেলার পূবপুrষ।  

িdতীয়ত, ফিসল রকেড কাথাo সরলতর জীেবর uৎপিt জিটলতর জীেবর আেগ ঘেটেছ বেল পাoয়া যায়িন। 
ধু তাi নয়, সমসামিয়ক পিরেবেশর সােথ uপেযাগী কের তালার জন  যা িববতন pেয়াজন সবi জীবাে র 

মেধ  দখা গেছ। 

তািttকভােব, ei ঘটনা ব াখ া করা যায় িবরামযুk িববতেনর (Punctuated Equilibrium) তেttর সাহােয । 
sফান গােlর ei তtt aনুসাের িববতন eকিট িবরামযkু pিkয়া, eর ফেল পৃিথবীেত দীঘিদেনর িsিতশীলতার 
পের sl সমেয় drত িববতেনর ঘটনা দখা গেছ। পিরেবেশর আকিsক পিরবতন o pাকৃিতক dেযাগ eর মূল 
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কারণ। ক ািmয়ান sীিতর মূল চািলকাশিk িছল বাতােস aিতিরk aিkেজন, যা জীেবর িবকােশর aনুকূল। 
আজo কম aিkেজনযুk পিরেবেশ বঁেচ থাকা pজািতর সংখ া খুবi কম। 

  

aপিরবতনশীল জীবেদহ 

সমােলাচকেদর মেত কঁাকড়া বা আরেশালার মত pাণী বh বছর ধের aপিরবতনশীল রেয় গেছ, যা িববতন 
তেttর সাহােয  ব াখ া করা যায়না।  

িবjানীরা তািttক ভােব বা uদাহরেণর সাহােয  eর utর িদেয় থােকন। pথমত, পািরপাি ক পিরেবেশর 
পিরবতন না হেল বা জীেবর দেহ পিরবতেনর সােথ খাপ খাiেয় নoয়ার মত kমতা িবদ মান থাকেল জীব 
pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববিতত হেব না, কারণ eক জীব aন  জীেবর তুলনায় বশী সুিবধা পােব না। 
পৃিথবীেত eরকম aেনক aংেশ পিরেবশ বh কািট বছর ধের eকiরকম রেয়েছ, সi aংেশ বসবাসরত 
জীবেগা ীর মেধ  তাi পিরবতনo দখা যায় না। 

িdতীয়ত, িববতেনর মাধ েম জীেবর সব বিশে র পিরবতন ঘটেব তার তা কােনা মােন নi, দেহর বািহ ক 
পিরবতন না হেলo আভ nরীণ ব বsা পিরবিতত হেয় থাকেতi পাের। আরেশালা বা কঁাকড়াo িববিতত হেয়েছ, 
যিদo বািহ কভােব তার কােনা পিরবতন হয় িন। আরেশালার 4000 pজািত তির হেয়েছ িববতেনর মাধ েম। 
কঁাকড়ারo iিমuন িসেsম (Immune system) আিদ কঁাকড়ার eকi িসেsেমর থেক যেথ i আলাদা।  

  

anবতী জীবা  (Transitional Fossil) 

পযাp সংখ ক anবতী জীবাে র aভাব িববতেনর িবrেd সমােলাচকেদর aন তম aিভেযাগ। ei aিভেযােগর 
মূেল আেছ anবতী জীব বা জীবা  সmেক িকছ ু ভুল ধারণা। সৃি তািttকরা দািব কেরন, কােনা pধান 
জীবৈবিশ i aধপূণ aবsায় pকৃিতেত পাoয়া যায় না। ধু তাi নয়, dিট pজািতর মধ বতী জীেবর aিstto 
খুবi কম।  

বাsেব, িববতেন আমরা সবাi anবতী – িনেজর বিশ  কমেবিশ পেরর pজn ক িদেয় চলব। সিত কােরর eক 
pাণী থেক আেরক pাণীেক আলাদা করার কােনা পdিত জানা নi। সাধারণভােব eক pজািত আেরক 
pজািতর সােথ pজনন কেরনা, ei িভিtেত িবjােন pজািতেভদ তির করা হয়। আমােদর ধারণায় িবিভn 
জীেবর মেধ  পাথক  eত pকট, য আমরা eরা eকi পূবপুrষ থেক ud ূত বেল ধারণাi করেত পািরনা। 
তাi, ei ণীিবভাগ মানুেষর আেরািপত, pকৃিত eেক মেন চেল না। আিকoেpিরkেক uড়েত দখেল 
আমরা মেন কের িনi য তা পািখর আেরক pজািত, িকnt আসেল তার য সরীসৃেপর মত শারীিরক বিশ  
আেছ, তা িবে ষণ না করেল বাঝা যায় না।  
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e সেtto িবjানীরা aসংখ  anবতী জীবা  পেয়েছন। uদাহরণsrপ, সরীসৃপ থেক sন পায়ীর িববতেনর 
পেথ 16 ধরেনর sীকৃত anবতী জীবা  পাoয়া গেছ। পৃিথবীেত যত জীব িবচরণ কের গেছ, তােদর খুব 
alসংখ েকরi জীবা  পাoয়া সmব, কারণ জীবা  ktিবেশেষ িবেশষ pাকৃিতক পিরেবেশ ( যমন 
agু ৎপােতর ফেল pাp লাভাsের) গিঠত হয়। তার মেধ o eতধরেণর জীবাে র আিব ার িনিdধায় িববতেনর 
িভিtেকi সুদৃঢ় কেরেছ। 

  

বয়স িনধারণ পdিত o পৃিথবীর বয়স 

িবjােন কাবন ডিটং (Carbon Dating) পdিত aিতpাচীন বstর বয়স িনধারেণর sীকৃত পdিত। কাবেনর 
আiেসােটােপর (Isotope) তজিskয়-kেয়র (Radioactive decay) হার সুষম ধের িনেল তার aধজীবনকাল 
(Half-life) 5730 বছর হয়। জীিবতাবsা জীব পিরেবেশর সােথ কাবন িবিনময় কের। মৃতু র পের তজিskয় 
আiেসােটাপ ধু kিয়ত হয়, আর সi kেয়র হার সুষম। তাi, বstেত তজিskয় কাবেনর aনুপাত থেক তার 
বয়স িনধারণ করা যায়। eকiভােব iuেরিনয়াম- লড aনুপাত থেকo বয়স িনধারণ সmব। ei পdিত 
aনুসাের পৃিথবীর বয়স 4.5 িবিলয়ন বছর eবং eটাi িবjানীমহেল sীকৃত। 

সৃি তািttকেদর মেত তজিskয় kেয়র সুষম হার eকিট aনুমান মাt। ei হার pকৃতপেk pাচীনকােল aেনক 
বশী িছল। তারা ei মেতর sপেk িবিভn িব ািnকর পরীkার কথাo বেলন। 

সৃি তািttকেদর ei দাবীর কােনা pমাণ পাoয়া যায়না। uপরnt, িবjানীরাi iuেরিনয়াম- থািরয়াম aনুপাত 
থেকo পরীkা কেরo eকi বয়স বর কের pমাণ সmেক িনি ত হেয়েছন। সূেযর ভর-ঔjjেল র তুলনা 
থেকo বাঝা গেছ য সৗরজগেতর বয়স তজিskয় বয়েসর কাছাকািছ। 

আনিবক ঘিড় 

সাmpিতককােল জীবিবjােনর আেরা eকিট পdিত সময় বা বয়স িনধারেণ 
জনিpয়তা লাভ কেরেছ। eর নাম আনিবক ডিটং বা মেলকুলার ডিটং 
পdিত। ei পdিত aনুসাের, dিট িবিভn pজািতর DNA সjায় কতgেলা 
িনরেপk rপাnর পাথক  আেছ তা িনণয় করা হয়। যেহতু e ধরেণর 
rপাnর সাধারণত সম হাের ঘেট থােক, তাi dিট pজািতর মেধ  ei পাথক  
থেক তারা pজািতগত ভােব কতিদন আেগ আলাদা হেয় গেছ তা জানা 
সmব। ei পdিতেত িনণীত মানুষ o িশmা ীর শষ পূবপুrেষর বয়স, pাp 
ফিসেলর কাবন ডিটং-eর মাধ েম পাoয়া বয়েসর খুব কাছাকািছ। e থেক 
আবারo দখা যায় িবjােনর eকািধক o সmূণ িভn dিট শাখা থেকo 
িববতেনর sপেk eকi pমাণ সংgহ করা হেয়েছ। 
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hাস-aেযাগ  জিটল জীবৈবিশ  (Irreducible Complexity) 

মাiেকল িবেহ, তার 1996 সােল pকািশত বi ‘ডারuin b াকবk’(Darwin’s Black Box)-e দাবী কেরন 
য জীবজগেত eমন aেনক বিশ  আেছ যgেলার সরলীকরণ সmব নয়। ei বিশ gেলা িকছ ুসাধারণ 

aে র সাম স পূণ সংযুিkর ফেল কাযকরী, যােদর য কােনা eকিটেক তােদর মেধ  থেক সিরেয় িনেল তার 
কাযকািরতা শষ হেয় যায়। তার ei দািবর পেরাk iি ত হল, কােনা দব pভাব ছাড়া ধুমাt িববতেনর 
মাধ েম eধরেণর বিশ  গেড় oঠা সmব নয়।  

uদাহরণsrপ িতিন দিখেয়েছন ব ােkিরয়ার ােজলা (flagella), eকিট ঁেড়র মত a , যা ব ােkিরয়ােক 
তরেলর মেধ  চলােফরা করেত সাহায  কের। তার দািবমেত, ােজলা মূলত িতনিট aংশ িনেয় গিঠত – eকিট 
রাটর, eকিট মাটর eবং eকিট প াডল - আর ei সmূণ িসেsমিটর সরলীকরণ সmব নয়। 

িকnt eকট ু গভীের দখেল বাঝা যায় ােজলার িতনিট aংশi িনেজরা িকছ ু pািটন িদেয় তরী। আর 
ােজলার pধান 42িট pািটন uপাদােনর মেধ  40িটi aন ান  ােজলাহীন ব ােkিরয়ার মেধ o uপিsত। 

তাi, ােজলােক খুব সহেজi িবিভn pািটেনর সংযুিkর ফেল udূত a  বেল মেন করা যায়।  

ােজলা আসেল যেথ  জিটল eকিট a , pকৃিতেত ব ােkিরয়ার মেধ  eর পূববতী সরলতর a  দখা যায় – 
তার নাম টাiপ ী িসেkসন িসেsম (Type III Secretion System)। eিট eকিট সr িটuেবর মত a , যা 
ব ােkিরয়ােক pািটন বা আয়ন িবিনমেয় সাহায  কের।  

িববতেনর দৃি েত দখেল, ােজলার িববতেনর ধাপgেলা খুব সহেজi িচিhত করা যায়। ব ােkিরয়ার যেকােনা 
pবধক তােক পািরপাি ক পিরেবেশর oপর বিশ িনয়ntণ রাখেত সাহায  করেব, pবধেকর আেnালন বিশ 
খাদ সংgেহ সাহা◌্য  করেব। pবধেকর সােথ রাটর o মাটর যুk হেল তা সঁাতার কাটার uপেযাগী হয়। আর 
pাকৃিতক িনবাচন aনুসাের, বশী সুিবধার কারেণ বিশ যুk জীেবর বশী হাের বংশবৃিd ঘটেব। 

িবেহর hাস-aেযাগ  জিটলতা তttমেত, রাটর o মাটর ছাড়া pকৃিতেত ােজলা-জাতীয় a  কাযকর হেবনা। 
িকnt জীবাণুরা িবেহর কথা েন চলেত aভ s নয়। তাi eকধরেণর a ািমবা (Raphidiophrys pallida) ধু 
িসিলকা-িনিমত pবধক ব বহার কের চলােফরা করেত বা িশকার করেত পারদশী হেয় uেঠেছ – িঠক যমনটা 
িববতন তtt aনুসাের হoয়া uিচত।  

eকiভােব, িবেহর আেরা কেয়কিট জিটলতার uদাহরণo (iিমuিনিট, রk-জমাট বঁাধার পdিত) িবjানীরা 
aসার pমািণত কেরেছন। কন িমলার, তার 2000 সােল pকািশত বi ‘ফাiিnং ডারuin গড’ বiেত e িনেয় 
িবsৃত আেলাচনা কেরেছন।  

  



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjান o ধম 

 
 
সবজনীন জেনিটক কাড 

সৃি তািttকেদর eকিট বড় aংেশর ধারণা পৃিথবীর জীবৈবিচt  eত সরল pাকৃিতক pিkয়ায় uৎপn হেত 
পােরনা। বাsেব, পৃিথবীেত আজ পযn যত জীব আিব তৃ হেয়েছ, সরল বা জিটল, সকেলi কাষযুk। 
eকেকাষী বা বhেকাষী সব pাণীর কাষi িনিদ  pিkয়ায় কােষ pািটন uৎপাদন কের o বংশগিত বহন কের। 
কােষ aবিsত kােমােজাম গিঠত হয় DNA aনুর শৃ লা িদেয়। জেনিটক কাড হল eকদল িনয়ম যা মেন 
জীবেকাষ ei DNA বা RNA শৃ লায় আবd সংেকতেক pািটন গঠেনর সময় ব বহার কের। aন ভােব বলা 
যায়, pিতিট pািটেনর মূল uপাদান a ািমেনা a ািসড য নীিত মেন DNA শৃ লা থেক গিঠত হয়, তােকi 
জেনিটক কাড বেল। ei কাড সকল জীবেদেহ eকi ভােব কাজ কের। জীবেকাষ গঠেনর eকািধক সmাব  
পdিতর মেধ  ei eকমাt পdিতi কন সারা পৃিথবীেত সবজনীন? কন িবিভn জীব িবিভn uপােয় কােষ 
pািটন uৎপাদন কের না? কারণ হল আমরা সবাi eকi পূবপুrষ থেক িববতেনর মাধ েম ud ূত। আিদ 
পৃিথবীর পিরেবশ o uপাদান সমূহ ei pিkয়ার পেk uপযুk িছল, তাi aন  সবিকছ ু িববিতত হেলo ei 
eকিটমাt পdিতi সকল জীবেদেহ sান কের িনেয়েছ। আর pজেনেনর মাধ েম eক জীব থেক আেরক জীেব 
তা pবািহত হেয় চেলেছ। সবশিkমান ঈ র সকল জীব তির কের থাকেল তােদর মেধ  গঠনগত বিচেt র eত 
aভাব হত িক? 

  

সুপিরকিlত সৃি তtt না পিরকlনার aভাব? 

সৃি তািttকরা aেনকসমেয়i যুিk িদেয় থােকন য সৃি কতা সবশিkমান ঈ র না হেল eত িনখুতঁভােব eত 
জিটল থেক জিটলতর জীবেদহ গিঠত হত না। ধু তাi নয়, ঈ র সকলেক িনজ িনজ পিরেবেশ বঁেচ থাকার 
মত uপেযাগী কের গেড় তুেলেছন, eবং তােদর pিতিট a  কােনা না কােনা ভােব কাযকর। 

িকnt ei িনখুতঁ গঠন কতটা িনখুতঁ? মানুেষর শারীিরক গঠন পযেবkণ করেল িবিভn apেয়াজনীয় aে র aিstt 
পাoয়া যায়। যমন a ােপিnk। ei a gেলা কােনা কােজ আেসনা, aথচ সব মানুেষর শরীেরi uপিsত। 
uপরnt, ktিবেশেষ aসুিবধার সৃি  কের। িনখুতঁ গঠন হেল য eরকম কােনা aে র কােনা aিstt থাকত না 
মানবেদেহ, তা বলাi বাhল । 

সমs sন পায়ী pাণী য rণাবsায় সরল থেক জিটল pাণীর আকাের পিরবিতত হয় সটা িকভােব িনখুতঁ হেত 
পাের? সামিয়কভােব মােছর মত কানেকা বা বানেরর মত লজ থােক মানবrেণর – িকnt eর কাযকািরতা 
কাথায়? utরটা sাভািবক, িববতেনর পেথ ঐ সব pাণী মানুেষর পূবপুrষ, তােদর বিশ  মানুষ rণাবsায় বহন 
কের। িকnt িনখুতঁ পিরকlনার তেtt eর কােনা ব াখ া নi। 

মানুেষর িববতন সmিকত কেয়কিট াn ধারণা - 
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* মানুষ যিদ বানেরর utরপুrষ হয় তাহেল কািট বছের 
বানর gেলা কেনা িকছটুা মানুেষর মত হলনা? 

সহজ utর, আমরা গােছ য বানর ঝুেল থাকেত দিখ, সi বানর থেক 
আমােদর সৃি  নয়। আমরা ধু eকi পূবপুrষ থেক তির। আজেকর 
গিরলা, oরাং oটাং বা িশmা ী সবাi আন পেয়ড থেক িববিতত হেয় তির 
হেয়েছ – eরা সবাi আধুিনক eেককিট pজািত। সহজ কথায়, আজ থেক 
12 িমিলয়ন বছর আেগ কােনা বানর িছল না, তেব যারা িছল তােদর সােথ 
বানেরর সাদৃশ i বিশ। তােদর মেধ  কেয়কিট িবিcn দল থেক গিরলা, 
িশmা ী বা মানুষ তির হেয়েছ। ei দলgেলা ছিড়েয় িগেয় eক eক 
a েল চেল যাoয়ায় eকদেলর পিরবতন আেরকদেলর মেধ  pভাব ফেলিন – 
কােনা িজন িবিনময় হয়িন। জীবিবjােনর ভাষায় eকi pজািতর eরকম 
dিট গা ীকরণেক বলা হয় জনন-িনরেপkতা (Reproductive 
Isolation)। আর eক eক a েল পিরেবশ eেককরকম হoয়ায় তােদর 
িববতনo eেককরকম ভােব হেয়েছ। 

  

* মানুষ আর িশmা ীর 95-99% িজনগত িমল আেছ, মাt 
1-5% মানুষ আর িশmা ীর মেধ  eতটা পাথক  কন 
কের? 

িজন আমােদর জnাবsা িনয়ntন করেত পাের, িকnt পরবতীেত আমরা িকভােব 
চলব সটা আমােদর পূববতী pজেnর oপর িনভর কের। মানব-সভ তার 
eকটা িবেশষ বিশ  হল eক pজেn aিজত jান আর সmেদর oপর 
পেরর pজn কাজ r কের – eটাi মানুষেক aেন র থেক আলাদা 
কেরেছ। ei 1-5% িজন-পাথক  মানুেষর মিsে র aিতিরk িবকােশ 
সাহায  কেরেছ যা আমােদর পুrষানুkেম jান বহন করেত সাহায  কেরেছ। 
ভাল কের ভেব দখেল, আমােদর jােনর aিধকাংশi পুrষানুkেম পাoয়া 
মানবসমােজর দান, িঠক না? সকারেণi আমােদর সভ  সমােজ আমরা 
যভােব বাস কির, আি কায় জ েল আিদবাসীরা তার তুলনায় আলাদা ভােব 
জীবনযাপন কের, কারণ তারা পুrষানুkেম aন  ধরেণর jান আহরণ কের। 
আি কায় জ েল আিদবাসীেদর তুলনায় আমােদর যতটা পাথক , তােদর সােথ 
িশmা ীেদর মেধ o সরকমi পাথক  আেছ। 
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ঈ েরর icায় আপাতদৃি েত িববতন ‘বেল মেন হয়’ 

সবেথেক িভিtহীন যুিkgেলার মেধ  eকটা হল ঈ র eমনভােবi সবিকছ ুসৃি  কেরেছন যােত আমােদর মেন 
হয় পৃিথবী aেনক পুেরােনা eবং জীবজগৎ িববিতত হেয়েছ। ei ণীর মানুষ আসেল di নৗকায় পা রেখ 
চলার eকটা শষ চ া কেরন। eেদর সmেক বkব  রাখাo aসmব।  

  

িবকেlর aভাবজিনত সৃি কতা 

uপেরাk আেলাচনা থেক eকটা িবষয় সুs  হয়, য সৃি তািttকরা সৃি কতার পিরবেত িবjােনর আিব াের 
ফঁাক খুেঁজ বর করেতi ব s। যুিkটা eরকম, যিদ সমসামিয়ক িবjােনর সাহােয  িবষয়িটর ব াখ া না করা যায়, 
তার মােন ধের িনেতi হেব য তা সৃি কতার aবদান ছাড়া িকছুi নয়। eর আদশ uদাহরণ হল সৃি তািttক 
দাশিনক uiিলয়াম ডmিsর ‘িডজাiন িফlার’। ei তtt মেত, pথমত যেকােনা জিটল বst বা pাকৃিতক 
িবষয়েক pথেম pাকৃিতক সূtgেলা িদেয় ব াখ া করেত হেব। যিদ সmব না হয়, তাহেল দখেত হেব িবষয়িট 
ঘটনাচেk ঘেট থাকেত পাের িকনা। যিদ স সmাবনাo কম হয়, তাহেল ধের নoয়া sাভািবক য িবষয়িটর 
পছেন কােনা বুিdমান শিkর গূঢ় পিরকlনা কাজ করেছ।  

eরকম তেttর বjািনক কােনা িভিt নi। যসমs িবষেয়র কােনা ব াখ া নi, বা pচিলত ব াখ ায় যেথ  
trিট আেছ, িবjােনর aন তম uেdশ  বjািনক বা pাকৃিতক ব াখ া িদেয়i সi ফঁাকgেলা পূরণ কের মানুেষর 
pকৃিত সmেক ধারণা সুs  করা – যােত pকৃিতেক মানুষ আেরা বশী কের িনয়ntণ করেত পাের। তাi 
আজেকর মানুেষর ধারণা কালেক পিরবতন হেতi পাের। যিদ কােনা বুিdমান শিkর uপিsিত ধেরi নoয়া 
হয়, তাহেল সi িবষেয় aনুসিnৎসার aভাব দখা যেত পাের। আর ei aনুমােনর সাহােয  িক মূল ব াখ ায় 
পঁৗছেনা যােব? কােনাভােবi না। 

  

aকামস রজর 

aনুমােনর কথা বলেত চেল আেস aকামস রজেরর কথা। চতুদশ শতেকর iংেরজ তকশাstিবদ uiিলয়াম aব 
aকাম। তার বkব  িছল যেকােনা pাকৃিতক িবষেয়র ব াখ া নূ নতম সংখ ক aনুমােনর িভিtেত দoয়া uিচত। 
aন ভােব বলেল – 

“সরলতম (নূ নতম সংখ ক aনুমােনর িভিtেত) সমাধানi সেবাtম সমাধান।” 

ei তtt িববতনবাদ o সৃি তেttর oপর pেয়াগ করা যেত পাের, কারণ eরা dিট pিতেযাগী তtt, যারা eকi 
pাকৃিতক িবষেয়র ব াখ া দয়। িববতনবােদর kেt কােনা aনুমানi করেত হয়না, কারণ ei তtt pাকৃিতক 
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িবষয়েক দৃশ মান pাকৃিতক শিkর pভাব িদেয় ব াখ া কের। aন িদেক সৃি তtt rেতi aদৃশ  মহাশিkমােনর 
aিst aনুমান কের নয়। সুতরাং, সহেজi বাধগম  য িবjােন িববতনবাদi sীকৃত হেব। 

  

সেত র সnােন িবjান 

িববতনবাদ o সৃি তেttর পাথক  সmেক বলেত িগেয় িবখ াত িবjানী ডগলাস ফুতুয়ামা বেলেছন – 

“সৃি তািttকেদর িকছু িকছু দাবী িবjানীরা ভলু বেল pমাণ করেত পােরন, যমন – পৃিথবীব াপী বন া বা পৃিথবীর 
সৃি  আজ থেক দশ হাজার বছর আেগ। িকnt িবjানীরা কখনi পরীkা কের দখােত পােরন না য ঈ েরর 
aিst আেছ, eবং িতিনi সবিকছু সৃি  কেরেছন। কারণ সi সৃি র কােনা িনিদ  িবন াস নi যা থেক 
aনুমান করা যেত পাের য সৃি  িকরকম হেব। তাi, সৃি তািttকেদর মূল দাবী – সবi কােনা aিতpাকৃিতক 
শিkর dারা সৃ  – eর কােনা পরীkার মাধ েম pিত া সmব নয়। ei বkব  সুপিরকিlত সৃি তেttর kেto 
pেযাজ , eবং ei তtto িবjােনর পিরিধেত আেস না।” 

িবjান o সৃি তেttর মূল পাথক  হল পdিতগত। িবjান pিতিনয়ত সেত র সnান কের, আর aপরিদেক 
সৃি তtt িবিভn ধমীয় লাকগঁাথা, uপকথাgেলােক "rব সত " ভেব িনেয়  তার sপেk pমাণ সnান কের। 
pকৃত িবjানীরা িনেজেদরেক িনuটেনর "jােনর বালুকােবলায় ছাট নঁুিড় কুরােনার" মত সত সnানী মেন কের 
আর pমােণর সnােন ঘুের বড়ায় আর সৃি তেttর ধারেকরা iিতমেধ i (ধমgেnর মাধ েম) সত  পেয় যাoয়া 
"সবজাnা শমেশর"  ভেব িনেয় সi সেত র িনদশন পযেবkণ কেরন।  

িবjােনর ei পdিত সময়-পরীিkত, সত  সnােন eর তুলনা নi। কােনা সমেয় মানুষ সমতল পৃিথবীর 
uপলিbেত িনমিjত িছল, তখন িবjানীরাi মানুষেক তা থেক মুk কেরেছন। eখন আর কu সমতল 
পৃিথবীর কlনায় িব াn হয় না। আশা করা যায় aদরূ ভিবষ েত kমাগত pমাণ o পরীkার সাহােয  
িববতনবাদo জনমানেস eকi ভােব sান কের নেব। 

  

 

সূt – 

1.        http://www.talkorigins.org

2.       ‘The Science of Evolution and the Myth of Creationism’ by Ardea Skybreak 

3.       www.mukto-mona.com

4.       Various Internet Resources 

http://www.talkorigins.org/
http://www.mukto-mona.com/
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aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
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