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িইটি সম্বস্পে 

২০১৩ সাস্পের ১২ লেব্রুয়ারী চােডস ডারউইস্পনর জন্মবদস্পন ধারািাবহকভাস্পি এই লেখাটি 

শুরু কস্পরবেোি বনজস্ব ব্লস্প  (জীিস্পনর বিজ্ঞান)  প্রকাশ করার ইচ্ছা বনস্পয়। ইিুকটি লসই 

লেখাটির পবরিবধডত আর সম্পাবদত একটি রুপ। চােডস ডারউইন ১৮০৯ সাস্পে ১২ 

লেব্রুয়ারী ইংেযাস্পে  জন্মগ্রহন কস্পরবেস্পেন। িতড িাস্পন বদনটি আন্তজড াবতক ডারউইন বদিস 

বহসাস্পি পােন করা হয়।  বিজ্ঞান এিং েুবির আস্পোয় কুসংস্কারিুি জীিন উদোপস্পনর 

বদন বহসাস্পি চােডস ডারউইস্পনর জন্মবদন, ১২ লেব্রুয়ারীস্পক নব্বই দশস্পকর 

শুরুস্পত,আন্তজড াবতক ডারউইন বদিস বহসাস্পি লিস্পে লনয়া হস্পয়বেে ।   

          প্রবতভািান বিটিশ প্রকৃবত বিজ্ঞানী চােডস ডারউইন িানি সভযতার ইবতহাস্পস সম্ভিত 

সিস্পচস্পয় শবিশােী আর তিপ্লবিক ধারণাটির জন্ম বদস্পয়বেস্পেন: প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর 

িাধযস্পি বিিতড ন। জীিবিজ্ঞান লতা িস্পটই বিজ্ঞাস্পনর নানা শাখায় এর প্রভাি সুদূরপ্রসারী। 

১৮৫৯ সাস্পে প্রকাবশত তার িাষ্টারবপস ‘অন বদ অবরবজন অি বেবসস’ (নািটি সম্পাবদত 

সংস্পিবপত একটি রুপ, On the Origin of Species) িইটি, পৃবথিী এিং লসখাস্পন 

আিাস্পদর বনস্পজস্পদর অিস্থান সম্বস্পে আিাস্পদর দৃবষ্টভবঙ্গটিস্পক বচরকাস্পের িত িদস্পে 

বদস্পয়বেে। খুি সরে এই ধারণার িাধযস্পি, ডারউইন জীস্পির সকে জটিেতা আর তিবচস্পত্রযর 

একটি সাধারণ িযাখযা  বদস্পত লপস্পরবেস্পেন । ত লদ়ে শতাব্দী ধস্পর বিজ্ঞাস্পনর বিবভন্ন শাখা 

তার এই ধারণাটির সপস্পি প্রিাণ জুব স্পয়স্পে, ো এখনও অিযাহত আস্পে।    

           বিিতড ন তস্পির বিস্পরাধীতার কারণ কখস্পনাই এর প্রিাস্পণর স্বল্পতা নয়, িরং এর 

সম্বস্পে    অজ্ঞতা। ডারউইনস্পক বনস্পয় ধারািাবহক এই লেখাটি বকেুটা সংবিপ্ত আকাস্পর 

ডারউইস্পনর জীিস্পন লসই গুরুত্বপুণড সিস্পয় কাবহনী। লেখাটির িূে সূত্র কােড বজিাস্পরর 

(Carl Zimmer) এর Evolution, the triumph of an idea র বকেু অধযায়, তস্পি লিশ 

বকেু িা়েবত তথয এস্পসস্পে বিবভন্ন সূত্র লথস্পক।   

কাজী িাহিুি হাসান 

    বডস্পসম্বর ২০১৮ 
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ডারউইন এিং দয বি ে 

 

 

(েবি: তরুণ ডারউইন, বি স্পে বিশ্বিযাপী সিুর োত্রা লশস্পষ বতবন ইংেযাস্পের সিস্পচস্পয় 

প্রবতশ্রুবতশীে তরুণ বিজ্ঞানীস্পত রূপান্তবরত হস্পয়বেস্পেন; এই প্রবতকৃবতর বশল্পী জজড  বরচিে, 

১৮৪০) 

১৮৩১ সাে, অস্পটাির িাস্পসর লশষ সপ্তাহ। ইংেযাস্পের বপ্লিথ (Plymouth) িন্দস্পর দাব়েস্পয় 

আস্পে প্রায় নব্বই েুট দীর্ড  একটি লকাষ্টার (১) এইচএিএস বি ে (HMS Beagle)। উই 

বিবির উইস্পপাকাস্পদর িত এবদক ওবদক েুস্পট লি়োস্পচ্ছ িযস্ত খাোসী আর নাবিকরা; েতটুকু 

করা সম্ভি, জাহাজটিস্পক ততটুকুই লিাঝাই করা হস্পচ্ছ। কারণ বি ে প্রস্তুত হস্পচ্ছ সারা 

পৃবথিী প্রদবিণ করার একটি দীর্ডস্পিয়াদী সিুরোত্রায়, ো প্রায় পাাঁ চ িের স্থায়ী হস্পত পাস্পর। 

জাহাস্পজর লহাল্ড িা লখাস্পের িস্পধয তারা লঠস্পস রাখস্পেন আটা আর রাস্পি (২) ভরা 

বপপাগুস্পো, আর নানা আকাস্পরর কাস্পঠর িাক্স জাহাস্পজর লডক জুস্প়ে েব়েস্পয় বেটিস্পয় 
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আস্পে, লেগুস্পোর বভতস্পর করাস্পত কাটা কাস্পঠর গু়োর উপর িসাস্পনা পরীিািূেক লিশ 

বকেু র্ব়ে। বি স্পের এই সিুর োত্রার িূে কারণ বেে তিজ্ঞাবনক। সাস্পভড য়ার িা 

জবরপকারীরা বিটিশ লনৌিাবহনীর জনয এই র্ব়েগুস্পো বিস্পশষভাস্পি পরীিা করস্পিন।কারণ 

সিূরোত্রার জস্পনয সূক্ষ্ম সিস্পয়র পবরিাপ বিস্পশষভাস্পি গুরুত্বপুণড, এো়োও বি স্পের 

আস্পরকটি কাজ হস্পচ্ছ বিস্তাবরতভাস্পি পৃবথিীর একটি িানবচত্র ততরী করা; নানা ধরস্পনর 

লনবভস্প শন চাটড গুস্পোর রাখার জস্পনয লকবিনগুস্পোয় লিহ বন কাস্পঠর বিস্পশষ বসনু্দকও 

ততরী করা হস্পয়স্পে; জাহাস্পজর দশটি লোহার কািান সবরস্পয় তািার কািানও িসাস্পনা 

হস্পয়স্পে, লেন বি স্পের কম্পাসটির জস্পনয তারা সািানযতি লকাস্পনা সিসযা সৃবষ্ট না করস্পত 

পাস্পর। 

 
(েবি: এইচ এি এস বি ে ইন দয লেইটস অি িযাস্পজোন অযাট িনস্পট সাবরবিস্পয়স্পটা, দয 

ভস্পয়জ অি দয বি ে’ এর (১৮৯০) প্রচ্ছদ লথস্পক, আর. টি. বপ্রটস্পচট এর আাঁকা লথস্পক)  

িাইশ িেস্পরর একজন তরুণস্পক এই িযস্ত প্রস্তুবতর িস্পধয বদস্পয় পথ খুাঁ স্পজ খুাঁ স্পজ হাাঁ টস্পত লদখা 

োয়। অপবরসর লকবিন, সরু কবরস্পডার িা জাহাস্পজর বিবভন্ন জায় ায় লিশ বিিত, ইতস্তত 

হস্পয়ই তাস্পক জাহাস্পজর এবদক লসবদক হাাঁ টস্পত লদখা োয়। তার েয় েুট শারীবরক 

কাঠাস্পিাই শুধুই একিাত্র কারণ নয় িরং লসখাস্পন বনস্পজস্পকই লেন তার লিিানান িস্পন 

হবচ্ছে। জাহাস্পজ তার লকাস্পনা আনুষ্ঠাবনক পদিী লনই, শুধুিাত্র জাহাস্পজর কযাস্পেনস্পক এই 
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দীর্ড  সিুরোত্রায় সঙ্গ বদস্পত এিং অনানুষ্ঠবনকভাস্পি একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী বহসাস্পি তাস্পক 

বি স্পে আিন্ত্রণ জানাস্পনা হস্পয়বেে। সাধারণত জাহাস্পজর সাজড ন এই প্রকৃবত বিজ্ঞানীর 

দাবয়ত্বটি পােন কস্পর থাস্পকন। বকন্তু অপ্রবতভ আনা়েী এই তরুণটির লতিন লকন িযিহাবরক 

দিতা বকংিা অবভজ্ঞতাও বেে না। লিবডস্পকে সু্কস্পের প়ো লশষ না করা, এই তরুণটি, এই 

অবভোন লশস্পষ সন্মানজনক লকাস্পনা লপশা খুাঁজস্পত ব স্পয় অিস্পশস্পষ গ্রাস্পির োজক হিার 

কথা ভািস্পেন। বনস্পজর সস্পঙ্গ আনা নানা ধরস্পনর কাস্পচর পাত্র, িাইস্পরাস্পস্কাপ  আর িাকী 

েন্ত্রপাবতগুস্পো গুবেস্পয় রাখার পর, তার আসস্পে আর বকেুই করার বেে না। সহকারী 

সাস্পভড য়ারস্পক সাহােয করস্পত কস্পয়কটি র্ব়ে কযাবেস্পিট করার জনয লস লচষ্টা কস্পর, বকন্তু 

সাধারণ বকেু লিৌবেক  ণনা করার িত অংকও তার জানা বেে না। 

 
(েবি: অযান্হবন বিস্পথর ইয়ং ডারউইন ভাষ্কেড, রাইষ্ট কস্পেজ, লকিবিজ বিশ্ববিদযােয়)  

এখন বক কাজ করা উবচৎ লসটি বনস্পয় বিিত, এই অপ্রবতভ তরুণটির নাি চােডস ডারউইন 

(চােডস রিাটড  ডারউইন, Charles Robert Darwin. ১৮০৯-১৮৮২)। পাাঁ চ িের পস্পর েখন 

বি ে তার সিুর োত্রা লশষ কস্পর বেস্পর আসস্পি, বিস্পটইস্পনর সিস্পচস্পয় প্রবতশ্রুবতশীে তরুণ 

বিজ্ঞানী বহসাস্পি এই িানুষটি সুপবরবচত হস্পয় উঠস্পিন, আর পৃবথিী প্রদবিণ করা এই 

সিুরোত্রায় সং ৃহীত অবভজ্ঞতা লথস্পকই বতবন জীিবিজ্ঞাস্পনর ইবতহাস্পস সিস্পচস্পয় গুরুত্বপূণড 

ধারণাটি উদর্াটন করস্পিন, বচরকাস্পের জনয ো প্রকৃবতস্পত আিাস্পদর অিস্থান সম্বস্পে 
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প্রবতবষ্ঠত সি ধারণাস্পক আিূে িদস্পে লদস্পি। বি স্পের সিুরোত্রার সিয় তার সংগ্রহ করা 

নিুনাগুস্পো বদস্পয় এই তরুণ ডারউইন একবদন প্রিাণ করস্পিন, আিরা আজ প্রকৃবতস্পক লে 

রুস্পপ লদখবে, সৃবষ্টর সিয় এটি এরকি বেে না, জীিন বিিবতড ত হস্পয়স্পে: ধীস্পর এিং বনরন্তর 

রিান্বস্পয় সংর্টিত একটি প্রবরয়ায় জীিন পবরিবতড ত হস্পয়স্পে অকল্পনীয় বিশাে সিয় জুস্প়ে 

িংশ বতর সুস্পত্রর কেযাস্পণই, লকাস্পনা স্ব ীয় হস্তস্পিপ ো়োই; আর আিরা িানুষরা…. 

ঈশ্বস্পরর সকে সৃবষ্টর সিডস্পেষ্ঠ চূ়োন্ত রুপ হওয়া লতা দুস্পরর কথা, অস্পনক প্রজাবতর িস্পধয 

লকিেই একটি িাত্র প্রজাবত, বিিতড স্পনরই আস্পরকটি সৃবষ্ট িাত্র।   

ডারউইন তার তি প্রস্তািনার িাধযস্পি বভস্পটারীয় েুস্প র ইংেযাণ্ডস্পক বিশাে একটি সিসযার 

িস্পধয লেস্পে বদস্পয়বেস্পেন, বকন্তু বতবন জীিন, ো বনস্পজই এই অসাধারণ তিবচস্পত্রযর সৃবষ্ট 

কস্পরস্পে, তার একটি বিকল্প িযাখযাও বদস্পয়বেস্পেন। আজ সুেষ্ট লে, বিিতড ন আিাস্পদরস্পক 

েুি কস্পরস্পে পৃবথিীর ঊষােস্পের সাস্পথ, উল্কাপাত আর নিত্রস্পদর িরণ বিস্পফারস্পণর 

সাস্পথ। বিিতড নই েসে উৎপাদন কস্পর ো আিরা খাদয বহসাস্পি গ্রহন করবে আিার বিিতড নই 

লপাকািাক়েস্পদর সাহােয কস্পরস্পে তা ধ্বংস করার জনয। এটি বচবকৎসা বিজ্ঞাস্পনর নানা 

রহসযস্পক উস্পন্মাবচত কস্পরস্পে, লেিন, লকিন কস্পর িুবিিত্তাহীন িযাকস্পটবরয়া বিজ্ঞাস্পনর লসরা 

 স্পিষকস্পদর লিাকা িানাস্পত পাস্পর; এটি তাস্পদর জনয লসই সতকড িানীও প্রদান কস্পরস্পে োরা 

সীিাহীন লভা িাদীতায় পৃবথিী লথস্পক শুধুই লনয়। এটি উস্পন্মাচন কস্পরস্পে, লকিন কস্পর 

আিাস্পদর িন  স্প়ে উস্পঠবেে এইপ িা নরিানরস্পদর বিবচ্ছন্ন দেগুস্পোয়। িহাবিস্পশ্ব 

আিাস্পদর অিস্থান বনস্পয় বিিতড ন বক িেস্পে লসটি গ্রহন করা বনস্পয় আিাস্পদর এখনও সিসযা 

থাকস্পত পাস্পর, বকন্তু লসকারস্পণই িহাবিশ্ব আস্পরা লিশী অননয অসাধারণ।  

বিটিশ লনৌিাবহনীর লকাষ্টার এইচএিএস বি েস্পক আজ পৃবথিী িস্পন লরস্পখস্পে তার কারণ 

শুধুিাত্র লসই জাহাস্পজ এই তরুণ ডারউইস্পনরই অবভজ্ঞতা। 

বকন্ত লসই িুহূস্পতড  জাহাস্পজর িাে লিাঝাই করস্পে এিন লকাস্পনা িযস্ত  খাোসী আর 

নাবিকস্পক েবদ আপবন লসটি িোর লচষ্টা কস্পরন, তারা এই লিিানান, বনস্পজর বক কাজ লসটা 

িুঝস্পত না লপস্পর ইতস্তত হাাঁ টাহাটি করা লসই তরুণটির বদস্পক হয়স্পতা না তাবকস্পয়ই লহস্পস 

উব়েস্পয় লদস্পি। 

বপ্লিথ লথস্পক বনস্পজর পবরিাস্পরর কাস্পে বচঠিস্পত ডারউইন বেস্পখবেস্পেন: ‘আিার প্রধান কাজ 

হস্পচ্ছ বি স্পে আস্পরাহন করা, এিং আিার পস্পি েতদুর সম্ভি, নাবিস্পকর িত আচরণ করা। 
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আিাস্পক পুরুষ, নারী বকংিা বশশু বহসাস্পি বকেু িস্পন করা হস্পচ্ছ বকনা লস বিষস্পয় আিার 

কাস্পে আপাতত লকাস্পনা প্রিাণ লনই।” 

লনাটস: 

(১) লকাষ্টার: একধরস্পনর অ ভীর অধিঃশরীর িা হাে বিবশষ্ট িাবণবজযক জাহাজ, এই 

অ ভীর নীস্পচর কাঠাস্পিাটি এই ধরস্পনর জাহাজস্পক সহস্পজ প্রিাে প্রাচীরপূণড  সা স্পরর 

এোকা সহস্পজ োতায়ার করার সুবিধা হয়। এই জাহাজগুস্পো িূেত আন্তস্পদশীয় অথিা 

আন্তিঃিহাস্পদশী িাবণবজযক কিডকাস্পণ্ড িযিহাস্পরর জস্পনয বনিডাণ করা হস্পতা। 

 

(২) রাি: লচাোই করার অযােস্পকাহে জাতীয় পানীয়, ো আস্পখর রস অথিা এর উপজাত 

লকাস্পনা রিয বদস্পয় িানাস্পনা হয়। 
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গুিস্পর লপাকা আর সন্মাস্পনর সোস্পন 

 
(েবি: সাত িের িয়সী ডারউইন ১৮১৬ সাস্পে, এর পস্পরর িেরই হঠাৎ কস্পর িা’স্পক হারান 

ডারউইন।) 

ডারউইস্পনর স্বাচ্ছন্দিয় আর সুস্পখর তশশি লকস্পটবেে ইংেযাস্পের েপশায়াস্পরর লসস্পভয়ানড 

নদীর পাস্প়ে পাবখ আর নু়েী পাথর সংগ্রহ কস্পর; তার িা সুজানা ( সুজানা ওস্পয়জউড 

ডারউইন , Susannah Wedgwood Darwin, ১৭৬৫-১৮১৭) এস্পসবেস্পেন বিত্তশােী 

ওস্পয়জউড পবরিার লথস্পক, োরা এই নাস্পি চীনা িাটির িাসনপত্র আর পটারী ততরী করার 

িযিসায়ী বহসাস্পি ইংেযাস্পণ্ড সুপবরবচত বেস্পেন।েবদও তার িািা রিাটড  (রিাটড  ডারউইন, 

Robert Waring Darwin, ১৭৬৬-১৮৪৮) ওস্পয়জউডস্পদর িত এতটা বিত্তশােী পবরিার 

লথস্পক আস্পসনবন ঠিকই, তস্পি বতবন তার সম্পদ  স্প়েবেস্পেন ডািার বহসাস্পি কাজ কস্পর 

এিং ল াপস্পন তার লরা ীস্পদর টাকা ধার লদিার িাধযস্পি, এিং ধীস্পর ধীস্পর বতবন েস্পথষ্ট 

পবরিান বিস্পত্তরও িাবেক হস্পয়বেস্পেন লে, তার পবরিাস্পরর জনয লসস্পভয়ানড নদীর তীস্পর লোট 

একটি পাহাস্প়ের উপর লিশ বিশাে একটি িাব়ে ততরী কস্পরন: দয িাউট হাউস। 
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(েবি:; দয িাউট হাউজ, ফ্রাঙ্কওস্পয়ে, বেউসিুবর, শপডশায়ার। এখাস্পন জন্মগ্রহন কস্পরবেস্পেন চােডস 

ডারউইন, ১৮৩১ সাে অিবধ এটাই তার িূে ঠিকানা বেে।) 
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(েবি: (িাস্পি) ডারউইস্পনর িািা রিাটড  ডারউইন, লপশায় বচবকৎসক রিাটড  ডারউইন লচস্পয়বেস্পেন 

ডারউইনও বচবকৎসা লপশা লিস্পে বনক; েবদও একসিয় িস্পেবেস্পেন লেস্পে িংস্পশর কেঙ্ক হস্পি, 

তস্পি রিাটড  লিাঁস্পচ থাকস্পতই ডারউইনস্পক বনস্পয়  িড করার সুস্পো  লপস্পয়বেস্পেন; এিং লেস্পেস্পক 

স্বাধীন একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী বহসাস্পি  স্পিষণা করার সি সুস্পো  বদস্পত এিং পৃষ্ঠস্পপাষকতা করস্পত 

লকাস্পনা কাপডণয কস্পরনবন। (ডাস্পন) সুজানা ডারউইন, চােডস ডারউইস্পনর িা, ধনািয িযিসায়ী জশুয়া 

ওস্পয়জউস্পডর লিস্পয়; জশুয়া ওস্পয়জউড বেস্পেন রিাটড  ডারউইস্পনর িািা ইরাসিাস ডারউইস্পনর খুি 

র্বনষ্ঠ একজন িেু; খুি লোটস্পিো লথস্পকই রিাটড  আর সুজানার সখযতা বেে; িা ান করস্পত ভীষণ 

ভাস্পোিাসস্পতন সুজানা, িাস্পয়র কাস্পে উবদ্ভদ বিজ্ঞাস্পনর প্রথি হাস্পত খব়ে হয় ডারউইস্পনর, িাস্পয়র 

িা ান করার লনশাটা তারও বেে; সুজানা আর রিাটড , তাস্পদর িাব়ে িাউস্পট একটা হাটার পথ ততরী 

কস্পরবেস্পেন, বথংবকং পাথ, লসই পস্পথ ডারউইন আর তার ভাইস্পক লরাজ সকাস্পে হাটস্পত িেস্পতন, 

পস্পর ডারউইন তার ডাউন হাউস্পসও একই রকি একটি বথংবকং পাথ ততরী কস্পরবেস্পেন, ো পবরবচত 

বিখযাত সযাে ওয়াক নাস্পি। ডারউইন খুি তশশস্পিই তার িাস্পক হাবরস্পয়বেস্পেন।) 

চােডস এিং তার ি়ে ভাই ইরাসিাস্পসর িধয সম্পকড  বেে খুি র্বনষ্ঠ, িো োয় দুই ভাইস্পয়র 

িস্পধয লেন আসস্পেই লটবেপযাবথক সংস্পো  বেে। তকস্পশাস্পরই দুই ভাই িাউস্পট তাস্পদর জনয 

একটি েযািস্পরটরী িাবনস্পয়বেস্পেন, লেখাস্পন বিবভন্ন ধরস্পনর রাসায়বনক পদাথড েব়েস্পয় 

বেটিস্পয় আর কাস্পচর পাত্র লভস্পঙ্গ বনস্পয় নানা পরীিা বনরীিাও করস্পতন তারা দুজন। 

চােডস্পসর িয়স েখন ১৬, িািার ইচ্ছায় ি়ে ভাই ইরাসিাসস্পক স্কটেযাস্পণ্ডর এবডনিরায় 

পাঠাস্পনা হয় বচবকৎসা বিজ্ঞান প়েস্পত; তাস্পদর িািা অিশয ইরাসিাসস্পক সঙ্গ লদিার জনয 

চােডসস্পকও সস্পঙ্গ পাঠান, উস্পেশয বেে ি়ে ভাইস্পয়র িত লসও ভবিষযস্পত ডািারী প়েস্পি । 
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েবি: ইরাসিাস অযােস্পভ ডারউইন (Erasmus Alvey Darwin, ১৮০৪-১৮৮১), ইরাস িা রাস নাি 

পবরবচত বেস্পেন বতবন। চােডস ডারউইস্পনর ি়ে ভাই; পাাঁ চ িেস্পরর ি়ে বেস্পেন বতবন। িযাবরয়ান, 

কযাস্পরাোইন, সুজান, এবিবে চারস্পিান সহ ডারউইনরা েয় ভাইস্পিান বেস্পেন। ডািারী পস্প়েবেস্পেন 

তস্পি লশষ পরীিা লদনবন। েেস্পন বিখযাত বিজ্ঞানীস্পদর চস্পর ডারউইনস্পক বতবন প্রাথবিকভাস্পি 

পবরচয় কবরস্পয় বদস্পয়বেস্পেন। 

ভাইস্পয়র সাস্পথ লেস্পত চােডস্পসর অিশযই লকাস্পনা আপবত্ত বেে না, িরং বতবন খুশী 

হস্পয়বেস্পেন ভাইস্পক সাস্পথ বনস্পয় নতুন লকাস্পনা অবভোস্পনর সুস্পো  পাওয়ায়। 
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(েবি: িাউস্পটর িা ান লথস্পক লসভয়ানড  নদীর দৃশয।  

ভাই ইরাসিাসস্পক বনস্পয় এখাস্পন অস্পনক অবভোন কস্পরস্পেন ডারউইন।) 

 
(েবি: িা়েীর কাস্পে  ীজড ার (St. Chad's Church) িুস্পখািবখ বডং ে িস্পে পবরবচত এই িা ান 

আর লোট পুকুস্পরর এই পাকড টিস্পত নানা ধরস্পনর লপাকািাক়ে সংগ্রহ করস্পতন ডারউইন তার 

তশশস্পি।) 
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(েবি: Shrewsbury School: এখাস্পন ডারউইন পস্প়েবেস্পেন ১৮১৮ লথস্পক ১৮২৫ সাস্পে 

পেডন্ত;  

সু্কস্পের লকাটড  ইয়াস্পডড  ডারউইস্পনর একটি ভাস্কেড ।) 

অপবরচ্ছন্ন র্নিসবত আর িযস্ত শহুস্পর জীিন লদস্পখ চােডস আর ইরাসিাস এবডনিরায় এস্পস 

লিশ ি়ে একটা ধাক্কা লখস্পেন। গ্রািীন শান্ত পবরস্পিস্পশ, সাধারণত লে পবরস্পিস্পশ লজন 

অস্পেন তার উপনযাস্পসর পটভূবি রচনা কস্পরবেস্পেন, ি়ে হওয়া এই দুই ভাই প্রথিিাস্পরর 

িত শহস্পর এস্পস িবস্ত লদস্পখবেস্পেন, এো়ো এবডনিরায় তখন স্কটিশস্পদর জাতীয়তািাদী 

আস্পন্দােস্পনর উন্মাতাে সিয়, লসই সাস্পথ জযাস্পকািাইট আর কযােবভবনেরা চাচড  আর রাষ্ট্র 

বনস্পয় সংর্স্পষড বেপ্ত। 

উগ্রিাদী বকেু োত্রস্পদর সাস্পথ এবডনিরা বিশ্ববিদযােস্পয় প্রায়ই তাস্পদর িুস্পখািুবখ হস্পত হস্পতা, 

োরা লেকচাস্পরর িস্পধয বচৎকার িা বপস্তে উবচস্পয় গুবে করস্পত বদ্বধা করস্পতা না; এ ধরস্পনর 

অপবরবচত আর বভন্ন একটি পবরস্পিশ চােডস আর ইরাসিাসস্পক পরেস্পরর সাবন্নস্পধয বনস্পয় 

এস্পসবেে আস্পরা  ভীরভাস্পি, লেিন, সা র পাস্প়ে লহস্পট লিব়েস্পয় সিয় কাটাস্পনা, একসাস্পথ 
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নাটক লদখস্পত োওয়া, খিস্পরর কা জ প়ো ইতযাবদ নানা কাস্পজ  তারা পরেস্পরর 

সািডিবণক সঙ্গী বেস্পেন। 

চােডস লিশ তা়োতাব়ে িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন বচবকৎসা বিজ্ঞাস্পনর লেখাপ়ো বতবন রৃ্ণা 

কস্পরন, রস কষহীন লেকচার, শি িযিস্পচ্ছদ তার কাস্পে দুিঃস্বস্পের িত বেে, আর 

অস্পরাপচার, প্রায়শই লরা ীস্পক অজ্ঞান না কস্পরই লসই সিয় ো করস্পত হস্পতা, লসগুস্পো 

ডারউইস্পনর জনয বেে আস্পরা ভীবতকর । বতবন বনস্পজস্পক িযস্ত লরস্পখবেস্পেন প্রাকৃবতক 

বিজ্ঞাস্পনর তার পেস্পন্দর বিষয়গুস্পো বনস্পয়ই। বকন্তু েবদও চােডস ডারউইন জানস্পতন বতবন 

ডািার হস্পত পারস্পিন না কখস্পনাই, বকন্তু তার িািার সািস্পন দাব়েস্পয় লসটা বনস্পয় 

আস্পোচনা করার সাহস আর ইচ্ছা দুস্পটাই তার তখন বেে না। েখনই েুটিস্পত তার িাব়ে 

িাউস্পট লি়োস্পত এস্পসস্পেন, তখনই তার পুস্পরাস্পনা পাবখ সংগ্রহ করার কাজ বনস্পয় লিস্পত 

লথস্পকস্পেন বতবন, িািার সািস্পন বিষয়টি এব়েস্পয় ল স্পেন িারিার; সরাসবর লকাস্পনা তকড  িা 

দ্বন্দ এব়েস্পয় োিার এই অভযাসটি তার আিৃতুয বেে। 

১৮২৬ এর গ্রীস্পে খাবনকটা পবরিতড ন আস্পস, েখন রিাটড  ডারউইন ঠিক কস্পরন এিার তার 

ি়ে লেস্পে ইরাসিাসস্পক বচবকৎসা বিজ্ঞাস্পনর প়োশুনা লশষ করার জনয েেস্পন পাঠাস্পিন। 

অতএি লস িের অস্পটািস্পর বিষণ্ন ডারউইনস্পক অিস্পশস্পষ একাই বেরস্পত হয় এবডনিরায়। 

ভাই ইরাসিাস্পসর সঙ্গ ো়ো কষ্টকর ডািারী প়োর অপেন্দনীয়  লসই জীিস্পন তার সান্ত্বনা 

বেে লকিে বপ্রয় প্রাকৃবতক বিজ্ঞাস্পনর নানা বিষয়গুস্পো। আর লসই সূস্পত্র এবডনিরায় 

সিিনা বকেু প্রকৃবত বিজ্ঞানীস্পদর সাবন্নস্পধয চস্পে আস্পসন চােডস, োস্পদর িস্পধয বেস্পেন 

প্রাণীবিজ্ঞানী রিাটড  গ্রাট (রিাটড  এডিে গ্রাট, Robert Edmond Grant, ১৭৯৩-১৮৭৪); 

বেবন ডারউইনস্পক প্রকৃবত বিজ্ঞাস্পনর নানা িযিহাবরক বদকগুস্পো লশখাস্পনার জনয তার বশষয 

কস্পর বনস্পয়বেস্পেন। 
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(েবি: রিাটড  ই গ্রাট; লপশায় বচবকৎসক গ্রাট তার জীিন উৎস ড কস্পরবেস্পেন জীিবিজ্ঞাস্পনর 

 স্পিষণায়, েরাসী বিজ্ঞানী বজওেরয় এর বিিতড স্পনর ধারনা Unity of Plan এর একবনষ্ট সিথডক 

বেস্পেন; ডারউইনস্পক প্রকৃবত বিজ্ঞাস্পনর নানা িযিহাবরক লকৌশে বতবন বশবখস্পয়বেস্পেন, েখন 

ডারউইন এবডনিরায় বপ্লবনয়ান লসাসাইটির সদসয হস্পয়বেস্পেন; েবদও ডারউইস্পনর বিিতড স্পনর 

ধারনায় লতিন ভরসা বেে না তখন, তাসস্পিও গ্রাটস্পক তার সািুবরক প্রাণীস্পদর নিুনা খুজস্পত 

সাহােয করার সিয়, গ্রাট তাস্পক আধুবনক বচন্তাধারাগুস্পোর সাস্পথ পবরচয় কবরস্পয় বদস্পয়বেস্পেন; 

এো়ো ডারউইস্পনর বপতািহ ইরাসিাস ডারউইস্পনর একজন ভি বেস্পেন বতবন।) 

রিাটড  গ্রাটও ডািারী পস্প়েবেস্পেন, বকন্তু লসই লপশা লেস্প়ে বদস্পয় বতবন লদস্পশর লসরা 

একজন প্রাবণবিজ্ঞানী বহসাস্পি সুপবরবচত হস্পয়বেস্পেন, তার  স্পিষণার লিত্র বেে বস লপনস 

(Sea pens), েন্জ (Sponge); বতবন এো়োও আস্পরা অস্পনক সািুবরক প্রাণীস্পদর িযাখযা 

বদস্পয়বেস্পেন, োস্পদর সম্বস্পে তৎকােীন বিজ্ঞানীস্পদর লকাস্পনা বকেু জানা বেে না; গ্রাট খুি 

ভাস্পো বশিক বেস্পেন লকাস্পনা সস্পন্দহ লনই, ‘আপাতদৃবষ্টস্পত রসকষহীন, আচরস্পন লকতািী 

হস্পেও তার িাইস্পরর আিরস্পনর নীস্পচ উৎসাস্পহর লকাস্পনা অভাি লনই’, ডারউইন পস্পর 

বেস্পখবেস্পেন তার সম্বস্পে; প্রাবণবিজ্ঞাস্পনর নানা লকৌশে বতবন ডারউইনস্পক বশবখস্পয়বেস্পেন, 

লেিন, বকভাস্পি সািুবরক প্রাবণস্পদর িাইস্পরাস্পস্কাস্পপর নীস্পচর সিুস্পরর েিনাি পাবনস্পত 

িযিস্পচ্ছদ করস্পত হয়, এিং েষ্টতই ডারউইনও িুবিিান োত্র বেস্পেন; ডারউইনই প্রথি 
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বিজ্ঞানী িাইস্পরাস্পস্কাস্পপর নীস্পচ  বেবন সিুর তশিাস্পের রী এিং পুরুষ জনন লকাষ একই 

সাস্পথ লদস্পখবেস্পেন।  

১৮২৮ সাস্পে, এবডনিরায় তার বদ্বতীয় িস্পষডর লশস্পষ, িা়েী লেরার পর তার িািাস্পক এ়োস্পনা 

প্রায় অসম্ভি হস্পয় পস্প়েবেে ডারউইস্পনর জনয, অিস্পশস্পষ িাধয হস্পয়ই িািার কাস্পে স্বীকার 

করস্পত হয়, বতবন বকেুস্পতই ডািার হস্পত পারস্পিন না। রিাটড  ডারউইন েথারীবত খুিই রা  

কস্পরবেস্পেন। চােডসস্পক বতবন িস্পেবেস্পেন, ‘তুবি পাবখ িারা, ককুর আর ইদুর ধরা ো়ো আর 

বকেুই কস্পরা না, আর লতািার বনস্পজর জনয লতা িস্পটই, এই পবরিাস্পরর জস্পনযও তুবি একটা 

কেঙ্ক।’ 

তস্পি রিাটড  ডারউইন এস্পকিাস্পর দয়ািায়াহীন িািা বেস্পেন না, উত্তরাবধকার সূস্পত্রই তার 

লেস্পে লিশ বিত্তশােী হস্পি লসটা বতবন জানস্পতন, তস্পি ডারউইন  লকাস্পনা অেস ধনী হস্পয় 

তার জীিন কাটাক, লসটা তার কািয বেে না। চােডস েবদ ডািার না হস্পত পাস্পর, তস্পি তার 

এই লোট লেস্পের জনয রিাস্পটড র পস্পি সম্মানজনক লপশা বহসাস্পি োজস্পকর লপশা ো়ো 

আর বকেু কল্পনা করা কঠিন বেে। ডারউইনরা পুস্পরা পবরিারই বিস্পশষভাস্পি ধাবিডক বেে না। 

রিাটড  ডারউইন িযাবি ত পেডাস্পয় বনস্পজও ঈশ্বস্পরর অবস্তত্ব বনস্পয় সবন্দহান বেস্পেন, বকন্তু 

লসসিয় বিস্পটস্পনর সিাস্পজ ধিড সািাবজক বনরাপত্তা আর সম্মাস্পনর একটি িাহন বেে।  েবদও 

ডারউইস্পনর চাচড  সম্বস্পে লকাস্পনা বিস্পশষ আগ্রহ বেে না, তস্পি বতবন সম্মত হস্পয়বেস্পেন, তাই 

পস্পরর িের ধিডতি প়েস্পত তার  ন্তিয হয় লকিবিজ বিশ্ববিদযােয় । 

প়োশুনার জনয বিস্পশষ পবরেি করার িত োত্র বেস্পেন না ডারউইন। িাইস্পিে প়োর লচস্পয় 

তাস্পক লিশী সিয় লদখা লেত বিটে িা গুিস্পর লপাকা সংগ্রহ করস্পত, বতবন িস্পন জঙ্গস্পে 

লপাকািাকস্প়ের সোন করস্পতন; একজন সহকারীস্পক বনস্পয়া  বদস্পয়বেস্পেন  াস্পের  াস্পয় 

িস িা তশিাে লেস্পচ লেস্পচ িা নেখা ়োয় িাকা জোভূবির কাাঁ দা লর্স্পট লতাোর জনয, 

লেন বতবন দুষ্প্রাপয িা দূেডভ লকাস্পনা প্রজাবত খুস্পজ পান; আর ভবিষযস্পতর জনয, নাহ, 

ডারউইন লকাস্পনা  ীজড ার দাবয়ত্ব লনিার কথা কল্পনা করবেস্পেন না, তার স্বে বেে পুস্পরা 

ইংেযাে লেস্প়েই পাব়ে লদিার। 
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(েবি:Christ College এর িাষ্টার  াস্পডড ন এ ডারউইস্পনর একটি লিস্পিাবরয়াে।) 

ডারউইন হািস্পিাস্পের ( আস্পেক্সাোর ভন হািস্পিাে, Alexander von Humboldt, 

১৭৬৯-১৮৫৯)  িাবজস্পের রান্তীয় অঞ্চস্পের জঙ্গস্পে আর আবন্দজ পিডতিাোয় দুিঃসাহবসক 

বিবচত্র অবভোস্পনর কাবহনী পস্প়ে িুগ্ধ হস্পয়বেস্পেন। হািস্পিাে অস্পনস্পকর িত তাস্পকও প্রকৃবত 

বকভাস্পি কাজ কস্পর লসই রহসযটা সরাসবর প্রকৃবতস্পত ব স্পয় খুস্পজ লির করস্পত উদু্বি 

কস্পরবেস্পেন। কযানারী দ্বীপপুস্পন্জর বিস্পশষ প্রশংসা কস্পরবেস্পেন হািস্পিাে, বিস্পশষ কস্পর র্ন 

জঙ্গস্পে িাকা আস্পেয়বশোর পাথুস্পর উঁচু নীচু জবি। আর ডারউইন এরকি একটি 

অবভোস্পনর পবরকল্পনাই করবেস্পেন িস্পন িস্পন। লকিবিস্পজর একজন বশিক, িারিাবডউক 

রািস্পসস্পক (Marmaduke Ramsay) বতবন খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন; িারিাবডউক রািস্পস, বেবন 

তার সাস্পথ কযানারী োওয়ার জনয রাজীও হস্পয়বেস্পেন, ভূতি বিষস্পয় তার বনস্পজর জ্ঞানস্পক 

ঝাোই কস্পর লনিার জনয লকিবিস্পজর ভূতিবিদ অযাডাি লসজউইস্পকর (Adam 

Sedgwick, ১৭৮৫-১৮৭৩) সহকারী বহসাস্পি ওস্পয়েস্পস কস্পয়ক সপ্তাহ কাজও কস্পরবেস্পেন; 

বেল্ড ওয়াকড  লথস্পক বেস্পর লিশ ভাস্পোভাস্পিই কযানারী দ্বীপপুস্পন্জ তার অবভোস্পনর প্রস্তুবত 

বনস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন, বকন্তু তখন বতবন একটা খির লপস্পয়বেস্পেন, িারিাবডউক রািস্পস 

আর লিাঁস্পচ লনই। 
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(েবি: আস্পেক্সজাোর ভন হািস্পিাে; অতযন্ত বিখযাত এই প্রুবশয়ান ভূস্প ােবিদ, প্রকৃবতবিদ এিং অবভোত্রী 

পরিতীস্পত তার িত অবভোস্পন লেস্পত িহু তরুণস্পক অনুপ্রাবণত কস্পরবেস্পেন, োস্পদর িস্পধয ডারউইন অনযতি; 

দবিণ আস্পিবরকা িহাস্পদস্পশ বতবন িযাপকভাস্পি অবভোন কস্পরন এিং প্রথিিাস্পরর িত তিজ্ঞাবনক দৃবষ্টস্পকাণ 

লথস্পকই তার অবভোস্পনর িণডনা বদস্পয়বেস্পেন প্রায় ২১ িের ধস্পর ধারািাবহকভাস্পি প্রকাবশত হওয়া একটি 

বিশাে ভ্রিন কাবহনীস্পত; ১৮৪৫ সাস্পে তার প্রকাবশত Kosmos এ বতবন বিজ্ঞাস্পনর নানা শাখাস্পক একটি সূস্পত্র 

িাধস্পত লচস্পয়বেস্পেন।) 

ডারউইন ভীষণ হতাশ হস্পয়বেস্পেন, িাউস্পট  বেস্পর োিার োত্রা শুরু কস্পরন ডারউইন। বক 

করস্পিন লস সম্বস্পে লকাস্পনা ধারনাই তার বেে না, বকন্তু েখন বতবন িাসায় লপৌোন, তার 

জনয লসখাস্পন তখন অস্পপিা করবেস্পো লকিবিস্পজর তার অনয আস্পরক প্রস্পেসর জন 

বেস্পভন্স লহন্সস্পলা (Stevens Henslow) র জরুরী একটি বচঠি: লহনসস্পো জানস্পত 

লচস্পয়স্পেন, পৃবথিী প্রদবিণ করার একটি সিুর োত্রার অংশ বনস্পত চান বকনা ডারউইন। 
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বনিঃসঙ্গ এক কযাস্পেন 

 

 
 

(েবি: ১৮৬০ সাস্পে ডারউইন, তখন তার িয়স ৫১, এর আস্প র িের নস্পভম্বস্পর তার On the 

Origin of Species through Natural Selection িইটি প্রকাবশত হস্পয়স্পে। ১৫ বশবেং দাস্পির এই 

িইটি প্রকাস্পশর প্রথি দুই বদস্পনই ১২৫০ কবপর প্রস্পতযকটি বিবর হস্পয় োয়। পস্পরর িাস্পস বদ্বতীয় 

সংস্করণ এর পুস্পরা ৩০০০ কবপও বিবর হয় দ্রুত। পরিতীস্পত িইটির আস্পরা অস্পনক সংস্করণ প্রকাশ 

করা হস্পয়বেে।) 

আসস্পে প্রস্তািটা এস্পসবেে এইচএিএস বি স্পের কযাস্পেন রিাটড  বেৎসরস্পয়র কাে লথস্পক; 

বেৎসরয় উপর এই বিশস্পন দুটি দ্বাবয়ত্ব বেে: সারা পৃবথিী প্রদবিণ করার সিয় নতুন 

প্রজস্পন্মর সূক্ষ্মভাস্পি ততরী করা একট র্ব়ে তাস্পক িযিহার করস্পত হস্পি এিং দবিণ 

আস্পিবরকার উপকুে অঞ্চস্পের একটি সঠিক িানবচত্র ততরী করস্পত হস্পি। আস্পজড বটনা এিং 

কস্পয়কটি প্রবতস্পিশী লদশ তখন লকিেই স্বাধীন হস্পয়স্পে লেস্পনর বনয়ন্ত্রণ লথস্পক, এিং 

বিস্পটস্পনর নতুন িাবণজয পথ উনু্মি করস্পত এই এোকার একটি সঠিক িানবচত্র প্রস্পয়াজন। 
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বি স্পের কযাস্পেন বহসাস্পি, েবদও বেৎসরস্পয়র জনয এটি বদ্বতীয় বিশন, তস্পি তখন তার 

িয়স বেে িাত্র ২৭ িের , ইংেযাে এিং আয়ারেযাস্পে বিশাে ভূসম্পবত্তর িাবেক এিন 

একটি অবভজাত পবরিাস্পর তার জন্ম। রয়যাে লনভাে কস্পেস্পজ বতবন অংক আর বিজ্ঞাস্পনর 

লিধািী োত্রও বেস্পেন, ভূিধযসা র এিং িুস্পয়স্পনাস আয়াসড এ বকেু সিয় দ্বাবয়ত্ব পােন 

করার পর, িাত্র ২৩ িের িয়স্পস বি স্পের কযাস্পেন বহসাস্পি দ্বাবয়ত্ব পান; বি স্পের এর আস্প  

কযাস্পেচনর কাবহনীটা একটু ট্রাবজক, টিস্পয়রা লদে েুস্পয়স্প ার ভীষণ অশান্ত সিুস্পরর িযাপ 

ততরী করস্পত ব স্পয় িূেত বতবন িানবসক ভারসািয হাবরস্পয় লেস্পেবেস্পেন.. তার কাস্পে থাকা 

ভুে িানবচত্র তাস্পক িার িার ভুে পস্পথ বনস্পয় ব স্পয়বেে, জাহাস্পজর নাবিকস্পদর স্কাবভড র 

প্রাদুভড াস্পি বিপেডস্ত কযাস্পেন তার ে  িুস্পক বেস্পখবেস্পেন, তার ‘আত্মা িস্পর ল স্পে’, তারপর 

বনস্পজস্পক গুবে কস্পর বতবন আত্মহতযা কস্পরবেস্পেন।  

িানুষ বহসাস্পি বেৎসরয়স্পক অবভজাত লেণীর ঐবতহয আর আধুবনক বিজ্ঞানিনস্কতা, 

বিশনারীস্পদর িত উদযি আর একাকীস্পত্বর হতাশার একটি অসি বিেণ িো োয়।বি স্পে 

তার প্রথি বিশস্পন টিস্পয়রা লদে েুস্পয়স্প া জবরপ করার সিয় স্থানীয় অবধিাসীরা তার একটি 

লনৌকা চুবর কস্পরবেে; বেৎসরয় এর িদো বহসাস্পি বকেু স্থানীয় অবধিাসীস্পদর িন্দী 

কস্পরবেস্পেন, োস্পদর লিশীর ভা ই অিশয পাবেস্পয় োয় লকিে বতন জন ো়ো, োরা রস্পয় 

ব স্পয়বেে, দুজন পুরুষ এিং একজন নারী, এই বতনজন জাহাস্পজ থাকস্পতই লেন লিশী 

স্বাচ্ছন্দয লিাধ করবেে, লেরার পস্পথ আস্পরা একজন আবদিাসী সহ লিাট 

চারজনস্পকবেৎসরয় তার সাস্পথ ইংেযাস্পে বনস্পয় আস্পসন, তার পবরকল্পনা বেে বতবন তাস্পদর 

লেখাপ়ো লশখাস্পিন এিং আিার পস্পর বেবরস্পয় বদস্পয় আসস্পিন একজন বিশনারীসহ, লেন 

তারা িাকীস্পদর বিে ধস্পিড রূপান্তবরত ও বশবিত কস্পর তুেস্পত পাস্পর।   
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(েবি: রিাটড  বেৎসরয়, এইচ এি এস বি স্পের কযাস্পেন, োর আিন্ত্রস্পণ ডারউইন বি স্পের সিুর 

োত্রায় অংশ বনস্পয়বেস্পেন; এো়োও বতবন প্রথি বদক কার আিহাওয়াবিদ বেস্পেন, বকভাস্পি 

আিহাওয়া আস্প  লথস্পকই অনুিান করা লেস্পত পাস্পর এ িযপাস্পর বতবন অগ্রণী ভুবিকা লরস্পখবেস্পেন; 

ডারউইস্পনর সাস্পথ পরিতীস্পত তার সম্পকড  অিনবত র্স্পটবেে, বিস্পশষ কস্পর ‘অন দয অবরবজন অি 

বেবসস’ প্রকাশনার পর। ল া়ো ধাবিডক বেস্পেন বতবন; পরিতীস্পত বতবন আত্মহতযা কস্পরবেস্পেন, 

বডস্পপ্রশন জবনত কারস্পণ। ডারউইন বিপদগ্রস্থ বেৎসরয় পবরিারস্পক িাাঁ চাস্পত বেৎসরস্পয়র িেুস্পদর 

ডাস্পক সা়ো বদস্পয়বেস্পেন।) 

বেৎসরস্পয়র িস্পন হস্পয়বেে এই আসন্ন সিুরোত্রায় তার আসস্পে একজন সঙ্গীর প্রস্পয়াজন; 

লেস্পহতু কযাস্পেনরা জাহাস্পজর নাবিকস্পদর সাস্পথ সািাবজক ভাস্পি লিোস্পিশা কস্পরন না, এই 

চাবপস্পয় লদয়া বনজড নতা লে কাউস্পক পা ে কস্পর লদিার জনয েস্পথষ্ট; আর এো়ো এর 

আস্প  আত্মহতযা করা বি ে কযাস্পেস্পনর অশরীবর আত্মার ভয়টাস্পতা আস্পেই, উপরন্তু 

বেৎসরস্পয়র আস্পরা একটি িা়েবত বচন্তা বেে, তার বনস্পজর চাচাও, একজন রাজনীবতবিদ, 

সিস্ত কযাবরয়ার লভস্পস্ত োিার পর বনস্পজর  ো লকস্পট আত্মহতযা কস্পরবেস্পেন। 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

হয়স্পতা বেৎসরস্পয়রও লসই ধরস্পনর ভয়ঙ্কর হতাশায় আরান্ত হিার আশঙ্কা বেে ( তার 

আশঙ্কা অিূেক বেে না, কারন এর বতন দশক পর বনস্পজর িযথড হস্পত থাকা লনৌিাবহনীর 

লপশা ত জীিস্পন ভীষণ হতাশ হস্পয় বেৎসরয় বনস্পজও তার  ো লকস্পট আত্মহতযা 

কস্পরবেস্পেন।), তাই বেৎসরয় এই অবভোস্পনর সং ঠক ফ্রাবন্সস লিাস্পোটড স্পক অনুস্পরাধ 

কস্পরবেস্পেন, তাস্পক সঙ্গ লদিার িত কাউস্পক খুাঁ স্পজ বদস্পত। তারা  একিত হস্পয়বেস্পেন লে, 

তার সঙ্গীটি এই অবভোস্পন প্রকৃবত বিজ্ঞানীর দ্বাবয়ত্বটাও পােন করস্পিন, বেবন নানা ধরস্পনর 

প্রাণী আর উবদ্ভস্পদর নিুনা, ো িী স্পের  এই সিুরোত্রায় লচাস্পখ প়েস্পি তার একটি তথয 

সংগ্রহ করস্পিন। বেৎসরয় শুধু চাইবেস্পেন, লস লেন একজন অবভজাত পবরিাস্পরর বশবিত 

ভরস্পোক হয়, লেন তার সাস্পথ দীর্ড  সিুরোত্রার একাকীত্বস্পক লঠকাস্পত বতবন কথা িেস্পত 

পারস্পিন।  

লিাস্পোটড  লকিবিস্পজ তার িেু লহনসস্পোর সাস্পথ লো াস্পো  কস্পরন। েবদও এই পদটি 

লোভনীয়, তা সস্পিও এতবদস্পনর জনয বতবন তার পবরিার লেস্পে োওয়ার লকাস্পনা উপায় 

লহনসস্পোর বেে না, তাই প্রথস্পি বতবন সম্প্রবত লকিবিজ লথস্পক পাশ করা বেওনাডড  

লজনইনসস্পক প্রস্তািটা বদস্পয়বেস্পেন, আর বেওনাডড ও তার কাপ়ে গুবেস্পয় প্রায় প্রস্তুতও 

হস্পয়বেস্পেন, তস্পি লশষ িুহূস্পতড  বতবন তার িত পবরিতড ন কস্পরন, েখন তার পেন্দনীয় একটি 

গ্রাস্পির পযাবরস্পশ োজস্পকর বনস্পয়া  পান বতবন, হঠাৎ কস্পর লসই  ীজড া লেস্প়ে লদওয়াটা তার 

সঠিক িস্পন হয়বন। সুতরাং লহনসস্পো অিস্পশস্পষ প্রস্তািটি বদস্পয়বেস্পেন ডারউইনস্পক। আর 

কযানারী দ্বীপপুস্পি লভস্পস্ত োওয়া অবভোস্পনর িদস্পে এিন সুস্পো  ডারউইন কল্পনাও 

কস্পরনবন। লকাস্পনা পবরিার িা চাকরীর বপেুটান ো়ো ডারউইন এিন একটি দুেডভ সুস্পো  

লপস্পয় রীবতিত উস্পত্তবজত।  

ডারউইস্পনর িািার উৎসাহ অিশয তার িত এত তীি বেে না, বতবন সিুর ািী জাহাস্পজর 

কষ্টকর এিং লনাংরা পবরস্পিস্পশ তার লেস্পে বকভাস্পি থাকস্পত পারস্পি, লস িযাপাস্পর প্রথিত 

বচবন্তত বেস্পেন, এো়ো লেস্পের পাবনস্পত ডুস্পি িারা োিার কল্পনাও তাস্পক শবঙ্কত কস্পর 

তুস্পেবেে।  রিাটড  ডারউইন িস্পন করস্পতন লনৌিাবহনীর চাকরীস্পত ভরস্পোস্পকর জায় া লনই, 

আর ভবিষযস্পতর লে পারী হস্পি তার জনয এধরস্পনর জাহাস্পজ কস্পর অস্পচনা িস্পন িাদাস্প়ে 

অবভোস্পনর বিষয়টি ভবিষযস্পত সন্মানজনক বহসাস্পি না লদখারও সম্ভিনা আস্পে। এিং েবদ 

চােডস এই অবভোস্পন োয়, তাহস্পে তার ভাস্পো লকান সম্মানজনক (তার িািার িস্পত) 

জীিস্পন বথতু হিার সুস্পো  আর নাও আসস্পত পাস্পর। 
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(েবি:জবশয়া ওস্পয়জউড (বদ্বতীয়), োর িতািত ডারউস্পনর িািাস্পক রাবজ কবরস্পয়বেে তার লেস্পের 

সিুরোত্রায় পৃষ্ঠস্পপাষকতা করার জনয। পস্পর ডারউইন তার লিস্পয় এিাস্পক বিস্পয় কস্পরবেস্পেন । 

িািার ওস্পয়জউড পটারী কারখানা লদখা ো়োও বতবন একজন সংসদ সদসয বেস্পেন, দাস প্রথা 

বিস্পোস্পপ বিস্পশষ ভূবিকা লরস্পখবেস্পেন।) 

অতএি বিষণ্ন চােডস তার বশিক লহনসস্পোস্পক বচঠির িাধযস্পি জানাস্পেন, তার িািা তাস্পক 

অনুিবত লদনবন। বকন্তু িাস্তিতা হস্পো, আসস্পে রিাটড  ডারউইন তখনও িনবস্থর করস্পত 

পাস্পরনবন; েখন িনিুণ্ন চােডস নানা িাব়ে লি়োস্পত ল স্পেন এসি ভুস্পে থাকার জনয, রিাটড  

তার শযােক লজাস্পসে ওস্পয়জউডস্পক একটি সংবিপ্ত বচঠি পাঠান তার পরািশড লচস্পয়। 

বচঠিস্পত বতবন এই অবভোস্পনর বিরুস্পি তার িতািতগুস্পো িযাখযা কস্পর লজাস্পসেস্পক 

লেস্পখন, ‘েবদ তুবি আিার লচস্পয় বভন্নভাস্পি িযাপারটা ভাস্পিা, আবি চাই লস লেন লতািার 

উপস্পদশ লিস্পন কাজটা কস্পর’। 

ডারউইনও ওস্পয়জউডস্পক পুস্পরা িযাপারটি িযাখযা কস্পরন এিং লজাবসয়া ওস্পয়জউড ( 

লজাবসয়া ওস্পয়জউড বদ্বতীয় ) তার ভাস্পেস্পক লিশ উৎসাহ লদন, তারপর রিাটড স্পক বচঠিস্পত 
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লেস্পখন, ‘এজন পারীর জনয প্রাকৃবতক বিজ্ঞাস্পনর  স্পিষণা করা খুিই সন্মানজনক কাজ, 

এিং এটি একটি দুেডভ সুস্পো , এভাস্পি অস্পনক বকেু লদখার সুস্পো  খুি কি িানুস্পষর 

ভাস্প যই লজাস্পট।’ লভারস্পিো বচঠিটি পাঠিস্পয় লজাস্পসে তার ভাস্পেস্পক বনস্পয় পাবখ বশকাস্পর 

িযস্ত হস্পয় পস্প়েন, বকন্তু সকাে দশটায় দুজনস্পকই লদখা োয় িাউস্পটর উস্পেস্পশয লর্া়ো 

 াব়েস্পত, কারণ রিাটড  ডারউইস্পনর সাস্পথ িুস্পখািুবখ িযাপারটা বনস্পয় আস্পোচনা করস্পত হস্পি। 

িাউস্পট লপৌস্পে লদস্পখন, রিাটড  ইবতিস্পধযই তার পাঠাস্পনা বচঠিটি লপস্পয়স্পেন এিং তার পূিড 

বসিাস্পন্ত আস্প র িত লতিন দৃঢ় নন আর । 

বতবন এই সিুরোত্রার জনয ডারউইনস্পক প্রস্পয়াজনীয় অস্পথডর িযিস্থা কস্পর লদন, ডারউইস্পনর 

লিানরা ভাইস্পক উপহার লদয় লিশ বকেু নতুন কাপ়ে; ফ্রাবন্সস লিাস্পোটড স্পক ডারউইন বচঠি 

পাঠান দ্রুত, লেন বতবন লহনসস্পোস্পক লেখা তার আস্প র বচঠি লথস্পক লকাস্পনা বসিান্ত না 

লনন, কারণ বতবন বি স্পের সিুর োত্রায় লো  বদস্পচ্ছন । েবদও তখনও তার বেৎসরস্পয়র 

সাস্পথ লদখা হয়বন এিং শীঘ্রই ডারউইন শুনস্পত লপস্পেন কযাস্পেন বিষয়টি বনস্পয় বদ্বতীয়িার 

ভািস্পেন। বেৎসরস্পয়র স্বভািসূচক বিপরীত বদস্পক রু্স্পর দা়োস্পনার তিবশষ্টয অনুোয়ী তাস্পক 

বিবভন্ন জায় ায় িেস্পত লশানা ল ে, বি স্পের লসই পদটা ইবতিস্পধয পূণড হস্পয় ল স্পে তার 

এক িেুর দ্বারা এিং ডারউইস্পনর কাস্পেও লসই সংিাদটি এস্পস লপৌোয়। ভীষণ িুষস্প়ে 

প়েস্পেন ডারউইন, বকন্তু গুজি সস্পিও বতবন েেস্পন  বেৎসরস্পয়র সাস্পথ তার লদখা করার 

বিষয়টি অপবরিবতড ত লরস্পখবেস্পেন। 

িাউট লথস্পক তার োত্রা শুরুর সিয় বতবন বচবন্তত বেস্পেন তার সিুরোত্রার এই স্বেটা লেন 

না আিার খুি দ্রুত উস্প়ে োয়। েখন ডারউইন এিং বেৎসরস্পয়র িুস্পখািুবখ সািাৎ 

হস্পয়বেে, শুরুস্পতই বেৎসরয় এিন একটি সিুরোত্রায় ভয়ঙ্কর বক বক সি হস্পত পাস্পর লসটা 

বদস্পয়ই শুরু কস্পরবেস্পেন, কষ্টকর, িযয়সাধয এিং হয়স্পতা পুস্পরা পৃবথিী প্রদবিণও না হস্পত 

পাস্পর ইতযাবদ ইতযাবদ। বকন্তু ডারউইনস্পক তা বকেুই দিাস্পত পাস্পরবন, িরং উস্পো বতবন তার 

আন্তবরক োজস্পকর িত িযিহার, তার েস্পথষ্ট তিজ্ঞাবনক জ্ঞান ও প্রবশিণ, তার সেস্পে  স্প়ে 

লতাো লকিবিজ সুেভ আচরণ আর লকৌশে ত েিা প্রদশডন কস্পর অনায়াস্পস বেৎসরস্পয়র 

িন জয় কস্পর বনস্পয়বেস্পেন । ঠিক হস্পো ডারউইনই হস্পিন তার োত্রার সঙ্গী; আর ডারউইন 

িস্পন িস্পন িেস্পেন, ‘দবিণ আস্পিবরকার গুিস্পর লপাকারা সািধান, আবি আসবে’। 
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পৃবথিীর  স্প়ে ওঠা… 

অস্পটাির ১৮৩১ সাস্পে েখন ডারউইন তার ট্রাঙ্ক ভবতড  িই আর তিজ্ঞাবনক সরিাি বনস্পয় 

বপ্লিথ লপৌস্পেবেস্পেন, বতবন পৃবথিী এিং জীিজ ত সম্বস্পে তৎকােীন ধারণাস্পক তার সাস্পথ 

বনস্পয় এস্পসবেস্পেন। লকিবিস্পজ তার বশিকরা বশবখস্পয়বেস্পেন, পৃবথিী সম্বস্পে জানার 

িাধযস্পিই আিরা ঈশ্বস্পরর ইচ্ছার কথা জানস্পত পাবর; বকন্তু তা সস্পিও বিটিশ বিজ্ঞানীরা 

েতই আবিষ্কার করস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন, ততই িাইস্পিেস্পক বনভুড ে একটি  াইড বহসাস্পি 

বিশ্বাস করাও তাস্পদর জনয রিশ কঠিন হস্পয় উঠস্পত শুরু কস্পরবেে। বিটিশ ভূতিবিদরা 

লেিন আর লিস্পন বনস্পত রাজী বেস্পেন না লে, পৃবথিী িাত্র কস্পয়ক হাজার িের প্রাচীন; 

লকাস্পনা এক সিয় িাইস্পিস্পের কথা আিবরকাস্পথড  লিস্পন লনয়া হয়স্পতা েস্পথষ্ট বেে, লেিন, 

িানিজাবতর সৃবষ্ট হস্পয়স্পে িহাবিশ্ব সৃবষ্টর প্রথি সপ্তাস্পহ। আরিাস্পর্র আচড  বিশপ লজিস 

আশার, ১৬৫৮ সাস্পে িাইস্পিে এিং বকেু ঐবতহাবসক লরকডড  লর্স্পট গ্রস্পহর িয়স বনবদড ষ্ট 

কস্পরন। বতবন দািী কস্পরবেস্পেন, ঈশ্বর ৪০০৪ খৃষ্টপূিডাস্পব্দ অস্পটাির িাস্পসর ২২ তাবরস্পখ 

পৃবথিী সৃবষ্ট কস্পরবেস্পেন।  

 

 

(েবি:স্পজিস আশার (James Ussher, ১৫৮১-১৬৫৬); আয়ারেযাস্পের এই আচড  বিশপ পৃবথিীর 

িয়স পবরিাপ কস্পরবেস্পেন, তার িস্পত ৪০০৪ বিেপূিডাস্পব্দ ২২ অস্পটাির ঈশ্বর পৃবথিী সৃবষ্ট 
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কস্পরবেস্পেন; বিিয়কর হস্পে সতয এখনও অস্পনস্পক ইয়ং আথড বরস্পয়শবনষ্ট আস্পেন, োরা 

লজস্পনবসস্পস িবণডত সিয়কাে অনুোয়ী পৃবথিীর িয়স িস্পন কস্পরন িাত্র কস্পয়ক হাজার িের।) 

বকন্তু খুি শীঘ্রই েষ্ট হস্পয় োয় সৃবষ্টর শুরুর লসই সিয় লথস্পক পৃবথিী অস্পনকটাই িদস্পে 

ল স্পে, ভূতিবিদরা সািুবরক লিাোস্কস্পদর লশে িা লখােস এিং অনযানয সািুবরক 

প্রাণীস্পদর জীিাশ্ম খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন খা়ো পাহাস্প়ের উনু্মি প্রাস্পন্তর পাথস্পরর স্তস্পর স্তস্পর। 

বনিয়ই ঈশ্বর তাস্পদর লসখাস্পন লরস্পখ লদনবন পৃবথিী সৃবষ্টর সিয়, আস্প র ভূতিবিদরা 

এধরস্পনর জীিাশ্মস্পক িযাখযা করস্পতন িাইস্পিস্পে িবণডত লনায়ার (নুহ) সিয়কাস্পে র্টা 

পৃবথিীিযাপী িহাপ্লািস্পন িৃত প্রাণীস্পদর অিবশষ্টাংশ বহসাস্পি, েখন সিুর পুস্পরা পৃবথিীস্পক 

লিস্পক লরস্পখবেে, তারা সিুর তস্পে কাদার নীস্পচ ডুস্পি ব স্পয়বেে, আর এই কাদার স্তরই 

সিুস্পরর তেস্পদস্পশ পাথস্পরর স্তর ততরী কস্পরবেে এিং েখন িনযার পাবন সস্পর ব স্পয়বেে, 

লিশ বকেু স্তর লভস্পঙ্গ পস্পর, লে প্রবরয়ায় জীিাশ্মপূণড খা়ো পাহা়ে আর নানা পিডতিাোর 

সৃবষ্ট কস্পরবেে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর লশস্পষও, েবদও লিশীর ভা  ভূতিবিদই পৃবথিীর ইবতহাসস্পক কস্পয়ক 

হাজার িেস্পরর িস্পধয সীিািি লরস্পখ, এিন পৃবথিীর পবরিডতন হিার একিাত্র সুস্পো  

বহসাস্পি সিডিযাপী একটি িহাপ্লািস্পনর ধারণায় সি বকেুস্পক িযাখযা করার প্রস্পচষ্টা পবরতযা  

কস্পরন। লকউ লকউ প্রস্তাি কস্পরন, এই গ্রহটি েখন সৃবষ্ট হস্পয়বেে পুস্পরাটাই বনিবিত বেে 

বিশ্বিযাপী সিুস্পর, ো ধীস্পর ধীস্পর গ্রানাইট এিং তার উপর স্তস্পর স্তস্পর অনয পাথস্পররও স্তর 

সৃবষ্ট কস্পরবেে, পস্পর েখন সিুর সস্পর লেস্পত থাস্পক, এটি লসই পাথস্পরর বকেু অংশ উস্পম্মাবচত 

কস্পর, ো িয়প্রাপ্ত হস্পয় আস্পরা স্তস্পরর সৃবষ্ট কস্পর। 

অনয ভূতত্ববিদরা দািী কস্পরন, পৃবথিীর ভূত্বকস্পক পবরিতড ন করার িূে শবি এসস্পে পৃবথিীর 

লকন্দ্র লথস্পকই, লজিস হাটন, স্কটেযাস্পণ্ডর একজন কৃবষবিদ ও ভূতিবিদ প্রস্তাি 

কস্পরবেস্পেন, পৃবথিীর লকস্পন্দ্রর  বেত োভাই নীচ লথস্পক গ্রানাইটস্পদর উপস্পর লঠস্পে লদয়, 

লকাস্পনা জায় ায় তা আস্পেয়ব বরর সৃবষ্ট কস্পর, লকাথাও তা পৃবথিী পৃস্পষ্ঠর বিশাে অংশস্পক 

অস্পনক উপস্পর লঠস্পে উঠিস্পয় বদস্পয় সৃবষ্ট কস্পর পিডতিাো; িৃবষ্ট এিং িাতাস পিডত আর 

অনযানয উঁচু জায় াগুস্পোস্পক িয় কস্পর, এিং এই তোনীগুস্পোই সিুস্পর িস্পয় বনস্পয় োয় 

পাবন, লেখাস্পন আিার লস পাথর ততরী কস্পর এিং পস্পর সিুরপৃস্পষ্ঠর উপস্পর উস্পঠ আস্পস সৃবষ্ট 

আর ধ্বংস্পসর বিশ্বিযাপী একটি চস্পর; হাটন পৃবথিীস্পক লদস্পখবেে চিৎকারভাস্পি ততরী 
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করা, রিশ চেস্পত থাকা  বতিয় একটি েন্ত্র বহসাস্পি, ো সিসিয় িানুস্পষর জনয এস্পক 

িাসস্পো য রাস্পখ। 

 

 

(েবি: লজিস হাটন, James Hutton, ১৭২৬ -১৭৯৭), োর  স্পিষণা আধুবনক ভূতিবিদযার বভবত্ত 

 স্প়ে বদস্পয়বেে; বজওেবজকাে টাইি িা বডপ টাইস্পির ধারণাটিও তার) 

হাটন তার তস্পির সপস্পি প্রিাণও খুস্পজ লপস্পয়বেস্পেন স্কটেযাস্পের বশোস্তস্পরর  ঠস্পনই; 

বতবন লদস্পখবেস্পেন গ্রানাইট পাথস্পরর লভইন িা বশরা বকভাস্পি বিসৃ্তত হস্পয় আস্পে উপস্পরর 

পােবেক বশোর স্তস্পরর বভতস্পর; বতবন ভুপৃস্পষ্ঠর বকেু লখাো জায় ায় লদখস্পত পান উপস্পরর 

পােবেক বশোর স্তর সঠিক আনুভূবিকভাস্পি এস্পকর পর এক সাজাস্পনা রস্পয়স্পে বকন্তু ঠিক 

এর নীস্পচই অনয স্তরগুস্পো সাজাস্পনা আসস্পেই উল্লম্ব ভাস্পি, সিস্পচস্পয় নীস্পচর স্তরটি ,হাটন 

েুবি লদন, হয়স্পতা সৃবষ্ট হস্পয়বেে প্রাচীন লকাস্পনা জোশস্পয়, এিং এরপর এটি একপাস্পশ 

লহস্পে িা কাৎ হস্পয় োয় এিং সিুরপৃস্পষ্ঠর উপস্পর এস্পক লঠস্পে উঠিস্পয় বদস্পয়বেে পৃবথিীর 

বভতস্পরর বকেু শবি, এিং পস্পর তা ধীস্পর ধীস্পর িৃবষ্টর িাধযস্পি িয় হস্পত থাস্পক; পস্পর এই 

লহোস্পনা স্তরগুস্পো আিার পাবনর নীস্পচ িাকা পস্প়ে, এিং এর উপর নতুন এক লসট 

আনৃভূবিক পােবেক বশোর স্তর সৃবষ্ট হয় এিং অিস্পশস্পষ আিাস্পরা পুস্পরা স্তরটি পাবনর 

উপস্পর উস্পঠ আস্পস এিন একটি ভূতাবিক কাঠাস্পিার সৃবষ্ট কস্পরবেে। 
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 ‘একটা প্রশ্ন এখাস্পন স্বাভাবিকভাস্পিই আস্পস, আর লসই প্রশ্নটি হস্পচ্ছ এরকি বকেু হিার 

জনয প্রস্পয়াজনীয় সিয়কাে বনস্পয়’.. হাটন িন্তিয কস্পরবেস্পেন েখন বতবন তার এই তিটি 

সিডসাধারস্পণর জনয প্রস্তাি কস্পরন। কতটুকু সিয়কাস্পের প্রস্পয়াজন বেে এই বিশাে কাজটি 

করার জনয? তার উত্তর বেে, অস্পনক..অস্পনক দীর্ড  সিয়; িাস্তবিকভাস্পি বতবন অসীি 

সিস্পয়র কল্পনা কস্পরবেস্পেন। 

 
(েবি:স্কটেযাস্পে হাটস্পনর িবণডত বশোস্তস্পরর Unconformity) 

বকভাস্পি পৃবথিীর পবরিতড ন হস্পচ্ছ লস বিষস্পয় হাটন একটি লিৌবেক নীবত আবিষ্কার 

কস্পরবেস্পেন: ‘আিাস্পদর লিাধ িযতার িাইস্পর ধীর লসই শবি আস্পজা ো কাজ কস্পর োস্পচ্ছ 

এই গ্রহস্পক এর পুস্পরা ইবতহাস জুস্প়ে নতুন রুপ বদস্পত’। লসকারস্পণই আজস্পকর েুস্প  অস্পনক 

ভূতিবিস্পদর কাস্পে বতবন িরণীয়; বকন্তু তার সিস্পয় সিস্পিস্পত্রই তাস্পক সরাসবর বিস্পরাধীতার 

িুস্পখািুবখ হস্পয় হস্পয়বেে। তার বকেু সিাস্পোচক অবভস্পো  কস্পরবেস্পেন, তার তি িাইস্পিস্পে 

িবণডত লজস্পনবসস্পসর িযাখযা বিস্পরাধী; বকন্তু লিশীর ভা  ভূতিবিদই তার লসই ধারাণটি, 
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পৃবথিীর ইবতহাস্পসর লে লকাস্পনা বদক বনস্পদড শনা লনই, এিং এটি স্বয়ংসমূ্পণড সৃবষ্ট আর 

ধ্বংস্পসর একটি চস্পরর িধয বদস্পয় অগ্রসর হয় োর লকান শুরু িা লশষ লনই… এই বিষয়টির 

বিস্পরাধীতা কস্পরবেস্পেন; বকন্তু েতই িস্পনাস্পো  বদস্পয় তারা ভূতাবিক লরকডড  লদখস্পত শুরু 

কস্পরন, েষ্টতই লদখস্পত লপস্পেন, পৃবথিী সিসিয় একই রকি বেে না।  

আর এর সিস্পচস্পয় ভাস্পো প্রিাণ এস্পসবেে পাথর লথস্পক না, পাথস্পরর িস্পধয িন্দী হস্পয় থাকা 

জীিাশ্মগুস্পো লথস্পক। ফ্রাস্পন্সর তরুণ প্রেতিবিদ জজড  কুবভস্পয় জীবিত হাবতস্পদর িাথার 

খুবের সাস্পথ সাইস্পিবরয়া, ইউস্পরাপ, উত্তর আস্পিবরকা (স্পেখাস্পন এখন আর লকাস্পনা হাবত 

লদখস্পত পাওয়া োয় না) লথস্পক উিার করা জীিাশ্ম হাবতর খুবের সাস্পথ একটি তুেনািূেক 

আস্পোচনা কস্পরন। বভস্পয়র তাস্পদর বিশাে লচায়াস্পের লরখাবচত্র আাঁস্পকন, তাস্পদর দাাঁ ত 

একটার সাস্পথ একটা বিস্পশ আস্পে করুস্প স্পটড স্ল্যাস্পির িা লিউ লখোস্পনা পাথস্পরর টুকস্পরার 

িত; বতবন প্রিাণ কস্পর লদখান লে, এই জীিাশ্ম হাবত ( োস্পদর ‘িযািথ’ িো হয়) িতড িাস্পন 

জীবিত হাবতস্পদর থস্পক লিৌবেকভাস্পি বভন্ন। 

‘েতটা কুকুর বভন্ন বশয়াে িা হাস্পয়না লথস্পক, িা তার লচস্পয়ও লিশী’, বতবন বেস্পখবেস্পেন; 

‘এিন বকেু দািী করা খুিই কঠিন হস্পি লে এই সুেষ্ট সুবিশাে প্রাণীটি রু্স্পর লিব়েস্পয়স্পে 

অথচ কাস্পরা লচাস্পখ পস্প়েবন’; প্রথি িাস্পরর িত একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী প্রদশডন করস্পেন 

লে, অতীস্পত লকাস্পনা প্রজাবত বিেুপ্ত হস্পয়স্পে’। কুবভস্পয় পস্পর আস্পরা প্রিাণ কস্পর 

লদবখস্পয়বেস্পেন, িহু স্তনযপায়ী প্রাণীরাও বিেুপ্ত হস্পয়স্পে। তার আবিষ্কার সম্বস্পে বতবন 

বেস্পখবেস্পেন, ‘আিার িস্পন হয় এটি প্রিাণ করস্পে, আিাস্পদর আস্প  অনয একটি পৃবথিীর 

অবস্তত্ব বেে, ো ধ্বংস হস্পয়স্পে লকাস্পনা ধরস্পনর িহাদুস্পেড াস্প র পবরণবতস্পত; বকন্তু এই বক বেে 

লসই প্রাচীন পৃবথিী? বক লসই প্রকৃবত ো িানুস্পষর কতৃড স্পত্বর িাইস্পর? এিং এটি বিেুপ্ত করার 

িত তিপ্লবিক র্টনাটাই িা বক, বকেু িস্পয় োওয়া হা়ে ো়ো ো আর লকাস্পনা বচহ্নই 

অিবশষ্ট রাস্পখবন’? 
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(েবি: কুবভস্পয় (Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier. ১৯৬৯-১৮২১), েরাসী বিজ্ঞানী 

বহসাস্পি কুবভস্পয় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুস্পত অতযন্ত বিখযাত একজন প্রাণীবিজ্ঞানী বেস্পেন। 

তুেনািূেক শারীরস্থানবিদযা ও জীিাশ্মবিদযা তার লদখাস্পনা পস্পথই িূেত শুরু হস্পয়বেে। বতবন প্রথি 

জীিাশ্ম কংকাস্পের সাস্পথ জীবিত প্রাণীস্পদর কংকাস্পের তুেনািূেক আস্পোচনা কস্পরবেস্পেন। বতবন 

প্রিাণ কস্পরবেস্পেন প্রজাবতর বিেুবপ্ত একটি িাস্তি সতয এিং পৃবথিীিযাপী িহাদুস্পেডা  র্স্পটবেে, ো 

িহু প্রজাবতর বিেুবপ্তর কারণ হস্পয়বেে ( ো পবরবচত Catastrophism নাস্পি)। তস্পি জীিাশ্মবিদ 

হস্পেও বতবন বিিতড ন ধারণার বিস্পরাধী বেস্পেন; োিাকড  ও পস্পর বজওেরয় সন্ত ইবেয়াস্পরর বিিতড স্পনর 

ধারণার বিস্পরাধীতায় লনতৃত্ব বদস্পয়বেস্পেন) 

কুবভস্পয় এিনবক আস্পরা িস্পেবেস্পেন, পৃবথিীস্পত লকিে একটি িাত্র িহাদুস্পেড া  হয়বন, 

লেখাস্পন িযািথ আর স্তনযপায়ী প্রাণীরা বিেুপ্ত হস্পয়বেে, িরং ধারািাবহকভাস্পি এিন র্টনা 

অতীস্পত িহুিারই র্স্পটস্পে। বিবভন্ন েুস্প র জীিাশ্মগুস্পোও এত লিশী তিবশষ্টযসূচক লে, 

কুবভস্পয় এিনবক তাস্পদর িযিহার করস্পত পারস্পতন লকান পাথস্পরর েরস্পিশস্পন তারা পাওয়া 

ল স্পে তা বচবহ্নত করস্পত; িহাদুস্পেডাস্প র সঠিক কারণটি বক বেে তা বনিয়ই তার জানা 

বেে না। তস্পি বতবন ধারণা কস্পরবেস্পেন, হঠাৎ কস্পর সিুরপৃস্পষ্ঠর উচ্চতা লিস্প়ে ওঠা িা 

লকাস্পনা হঠাৎ তুষার েু  হয়স্পতা িা এর কারণ হস্পত পাস্পর। পরিতীস্পত নতুন প্রাণী আর 

উবদ্ভদ আবিভূড ত হস্পয়বেে গ্রস্পহর অনয লকান স্থান লথস্পক লসখাস্পন অবভপ্রয়াস্পনর িাধযস্পি িা 

লকাস্পনা না লকাস্পনাভাস্পি লসখাস্পনই নতুন কস্পর তাস্পদর সৃবষ্ট করা হস্পয়বেে; বকন্তু কুবভস্পয় 

একটা িযপাস্পর বনবিত বেস্পেন, এধরস্পনর তিপ্লবিক পবরিতড ন পৃবথিীর ইবতহাস্পস খুি 
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স্বাভাবিক একটি র্টনা বেে; েবদ লনায়ার িহাপ্লািন সবতয হস্পয় থাস্পক, লসটি বেে এধরস্পনর 

ধারািাবহক ভস্পি র্স্পট আসা িহাদুস্পেড াস্প র সিস্পচস্পয় সাম্প্রবতকতি একটি র্টনা িাত্র। 

প্রবতটি দুস্পেডা ই অসংখয প্রজাবতর বিেুবপ্তর কারণ বেে, এিং িানুস্পষর আবিভড াস্পির িহু 

আস্প ই অবধকাংশ র্টনাগুস্পো র্স্পটবেে । 

 

 

(েবি: ১৮৫৪ সাস্পে ডারউইন -অবরবজন অি বেবসস তখনও লেখা হয়বন। েবিটা বনস্পয় িেু 

লজাস্পসে হুকারস্পক বেস্পখবেস্পেন: if I really have as bad an expression, as my 

photograph gives me, how I can have one single friend is surprising.) 

জীিস্পনর ইবতহাস্পসর সবতযকাস্পরর  বতটা বনণডস্পয়র জনয, বিটিশ ভূতিবিদরা লেিন, অযাডাি 

লসজউইক সিস্ত গ্রস্পহর ভূতাবিক লরকডড  ততরীর একটি কাজ হাস্পত লনন। ভূত্বস্পকর বশোর 

স্তর-বিনযাস অনুোয়ী, বশোস্তস্পরর েরস্পিশনস্পক তারা লে নািগুস্পো বদস্পয় ব স্পয়বেস্পেন, 

তার বকেু এখনও প্রচবেত আস্পে, লেিন, লডস্পভাবনয়ান এিং কযািবিয়ান, েবদও বিটিশ 

ভূতিবিদরা ১৮০০ র শুরু বদস্পক আিবরকভাস্পি িাইস্পিে লথস্পক িহু দূস্পর অিস্থান 

বনস্পয়বেস্পেন ঠিকই, তস্পি ধিীয় কতড িয বহসাস্পিই তারা তাস্পদর কাজস্পক লদখস্পতন। তারা 
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বিশ্বাস করস্পতন বিজ্ঞানই ঈশ্বস্পরর সৃবষ্টর রহসয উস্পন্মাচন করস্পি, এিনবক তার 

উস্পেশযগুস্পোস্পক; লসজউইক বনস্পজ প্রকৃবতস্পক িযাখযা করস্পতন, ‘ঈশ্বস্পরর শবি, জ্ঞান এিং 

িাহাস্পত্মযর’ প্রবতচ্ছবি বহসাস্পি। 

ঐশ্ববরক পবরকল্পনা িা বডজাইস্পনর প্রকাশ 

 

 
(েবি: ১৮৪৯ চবল্লশ িের িয়স্পস চােডস ডারউইন, প্রবতকৃবত টিাস হািডাটড  িযাস্প ায়ার) 

বিটিশ  স্পিষকরা লেিন, অযাডাি লসজউইক, ভািস্পতন ঈশ্বস্পরর িহত্ব শুধু বকভাস্পি বতবন 

পৃবথিী সৃবষ্ট কস্পরস্পেন তার িস্পধযই সীিািি নয়, বকভাস্পি বতবন জীিন সৃবষ্ট কস্পরস্পেন তার 

িস্পধযও আিরা লসটি লদখস্পত পাই। প্রবতটি প্রজাবতস্পক সৃবষ্ট করা হস্পয়স্পে পৃথক প্রথক ভাস্পি, 

এিং সৃবষ্টর পর লথস্পকই তারা অপবরিবতড ত আস্পে, তারপরও সি প্রজাবতস্পক বিবভন্ন লেণীস্পত 

বিনযস্ত করা সম্ভি, লেিন, প্রাণী এিং উবদ্ভদ এিং তার িস্পধযই আস্পরা অস্পনক িুর 

উপস্পেণীস্পত লেিন, ওক  াে এিং স্তনযপায়ী। আর বিটিশ প্রকৃবত বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস 

করস্পতন, এই বিনযাস পৃবথিীস্পত ঈশ্বস্পরর কেযাণিয় পবরকল্পনারই একটি রুপ; এটি বিনযস্ত 

একটি রিাণুসাস্পর, বনজীি িস্তু এিং জীিস্পনর স্ল্াইিী িা আঠাস্পো নানা রুপ লথস্পক ো শুরু 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

হস্পয় বিসৃ্তত হস্পয়স্পে জটিেতর এিং উচ্চিাস্পনর সং ঠস্পনর জীিস্পদর বদস্পক। তাস্পদর ধারণায় 

অিশযই িানুস্পষর সদৃশ হস্পয় ওঠাস্পক লসই ‘উচ্চিাস্পন’র প্রকৃত অথড বহসাস্পি লিাঝাস্পচ্ছ। আর 

জীিস্পনর এই িহাশৃঙ্খস্পের একটি সংস্পো ও সৃবষ্টর আবদ লথস্পক কখস্পনাই পবরিবতড ত হস্পত 

পাস্পরনা; কারণ লতিন লকাস্পনা পবরিতড স্পনর অথডই হস্পি ঈশ্বস্পরর সৃবষ্ট বনাঁ খুত বেে না। কবি 

আস্পেক্সাোর লপাপ লেিন বেস্পখবেস্পেন, ‘প্রকৃবতর শৃঙ্খস্পে লে সংস্পোস্প ই আর্াত করুন 

না লকন/দশ িা হাজারতি,একইভাস্পি লসটি শৃঙ্খেটিস্পক ভাঙ্গস্পি’; জীিস্পনর এই িহাশৃঙ্খে 

শুধু ঈশ্বস্পরর কেযাণিয় সৃজনশীেতাস্পকই প্রকাশ কস্পরনা, প্রবতটি প্রজাবতর অতুেনীয় 

বনাঁ খুত সূক্ষ্ম পবরকল্পনাও প্রকাশ কস্পর: িানুস্পষর লচাখ বকংিা পাবখর ডানা। উইবেয়াি 

পযাবে, একজন ইংস্পরজ োজক, এই েুবিটাই তার একটি িইস্পয় প্রকাশ কস্পরবেস্পেন, ো 

একসিয় লকিবিস্পজ ধিডতি প়েস্পত আসা ডারউইন, বকংিা লসই সিস্পয়র প্রকৃবত বিজ্ঞানী 

ধিডতাবিক হিার ইচ্ছা লপাষনকারী লে কাস্পরার জস্পনযই িাধযতািূেক একটি পাঠয বেে।    

 

 

(েবি: অযাডাি লসজউইক, Adam Sedgwick, ১৭৮৫-১৮৭৩); আধুবনক ভূতিবিদযার অনযতি 

অগ্রদুত; বেবন দুস্পটা গুরুত্বপূণড ভূতাবিক সিয়পিড লডস্পভাবনয়ান ও কযািবিয়ান পিড িযাখযা 
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কস্পরবেস্পেন; ভূতি বিষস্পয় ডারউইস্পনর বশিক বেস্পেন। ওস্পয়েস-এ তার অধীস্পন হাস্পত কেস্পি 

ভূতিবিদযার কাজ বশস্পখবেস্পেন ডারউইন। ঐশ্ববরকভাস্পি ধাস্পপ ধাস্পপ বিবভন্ন প্রজাবতর সৃবষ্ট হস্পচ্ছ, 

এিন ধারণায় তার দৃঢ় বিশ্বাস বেে ।পরিতীস্পত তার োত্র ডারউইস্পনর বিিতড ন তি এিং প্রাকৃবতক 

বনিডাচস্পনর ধারণাটির তীি বিস্পরাধীতা কস্পরবেস্পেন। অবরবজন অি বেবসস প্রকাশ করার সিয় তার 

িতািত বনস্পয় আস্প  লথস্পকই বচবন্তত বেস্পেন ডারউইন।) 

পযাবের েুবি আকষডণীয়, সহস্পজ প্রস্পরাবচত করস্পত পাস্পর এিন একটি তুেনার উপর িূেত 

বভবত্ত কস্পর দাব়েস্পয় বেে। বতবন বেস্পখবেস্পেন ‘স্পকাস্পনা জঙ্গস্পের পস্পথ হাটার সিয়, ধরুন 

একটি পাথস্পরর টুকস্পরার সাস্পথ আিার পা লহাচট লখস্পো আর েবদ প্রশ্ন করা হয় লকিন 

কস্পর পাথরটা লসখাস্পন এস্পো?’, পযাবে েতটুকু জাস্পনন, তার উত্তর বেে, হয়স্পতা লসই 

পাথস্পরর টুকস্পরাটি লসখাস্পন বচরকােই এিনভাস্পি পস্প়েবেে, ‘বকন্তু ধরুন আবি িাটিস্পত 

পস্প়ে থাকা একটি র্ব়ে খুাঁ স্পজ লপোি, এিং তখন বজজ্ঞাসা করা উবচৎ লকিন কস্পর লসটা 

লসখাস্পন আসস্পো’?, লসস্পিস্পত্র পযাবে েুবি বেে লে বতবন খুিই বভন্ন একটি উপসংহাস্পর 

উপনীত হস্পিন। পাথস্পরর িযবতরি, লকাস্পনা একটি র্ব়ে ততরী হয় লিশ কস্পয়কটি েন্ত্রাংস্পশর 

কােডকর সবন্মেস্পন, একটি উস্পেস্পশয লেগুস্পো সবম্মবেতভাস্পি কাজ কস্পর থাস্পক: সঠিক সিয় 

বনণডয়। আর েন্ত্রটি এই অংশগুস্পো লকিে কাজ করস্পত পাস্পর, েবদ তারা সিাই একসাস্পথ 

কাজ কস্পর, অস্পধডক র্ব়ে লতা আর লকাস্পনা সিয় বনণডয় করস্পত পাস্পর না। পযাবে েুবি লদন, 

লসকারস্পণ এই র্ব়েটি অিশযই লকাস্পনা িুবিিান ‘বডজাইনার’ িা পবরকল্পনাকারীর সৃবষ্ট। 

পযাবে এিনবক েবদ নাও জাস্পনন লকিন কস্পর একটি র্ব়ে িানাস্পত হয়, আর এিনবক লে 

র্ব়েটি বতবন লপস্পয়স্পেন েবদ লসটি কাজ নাও কস্পর, তারপরও বতবন একই কথা িেস্পিন। তার 

িস্পত এটাস্পক অসংখয ধাতি টুকরার নানা সম্ভািয বিনযাস সবন্নস্পিস্পশর শুধুিাত্র একটি সৃবষ্ট 

িো অথডহীন হস্পি ।  

পযাবে েুবি বদস্পয়বেস্পেন, আিরা েখন প্রকৃবতর বদস্পক তাকাই, আিরা এই র্ব়ের তুেনায় 

অ বণত আস্পরা জটিে ও সূক্ষ্মভাস্পি ততরী নানা সৃবষ্ট লদখস্পত পাই; দূরিীিণ েন্ত্র আর লচাখ 

একই িূেনীবত অনুোয়ী িানাস্পনা হস্পয়স্পে, লেখাস্পন লেন্সটি আস্পোক রবশ্মস্পদর িাাঁ কা কস্পর 

একটি ইস্পিজ িা দৃশয ততরী কস্পর; পাবনস্পত আস্পোস্পক িাাঁ কা করস্পত আস্পরা লিশী উত্তোকার 

লেস্পন্সর প্রস্পয়াজন, িাতাস্পসর তুেনায়; একারস্পণ লদখুন, স্থেিাসী প্রাণীস্পদর তুেনায় 

সািুবরক প্রাণীস্পদর লচাস্পখর লেন্স আস্পরা লিশী ল াোকৃবতর হস্পয় থাস্পক; পযাবে তাই 

বজজ্ঞাসা কস্পরন, ‘এই পাথডস্পকযর তুেনার লচস্পয় আর বক লকাস্পনা সহজতর উদাহরণ আস্পে, 

ো বকনা স্ব ীয় একজন বডজাইনাস্পরর উপবস্থবতর প্রিাণ কস্পর? 
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একটি বঝনুক, স্পুনবিে িা একটি বকডনী, ো বকেু পযাবে পরীিা কস্পর লদস্পখস্পেন তাই 

তাস্পক বিশ্বাস েুব স্পয়স্পে প্রকৃবতস্পত সিবকেুরই একটি বডজাইনার িা পবরকল্পক আস্পে; 

পদাথডবিদযার নানা সূত্র, ো লজযাবতবিডজ্ঞানীরা িযিহার কস্পরস্পেন ১৭০০ এর লশষ বদস্পক, 

গ্রস্পহর কিপথস্পক িযাখযা করস্পত, তা হয়স্পতা ঈশ্বস্পরর িবহিা খাবনকটা হ্রাস কস্পরবেে 

(‘লজযাবতবিডজ্ঞান’, পযাবে স্বীকার কস্পরবেস্পেন, ‘খুি ভাস্পো লকাস্পনা িাধযি নয়, ো বদস্পয় 

িুবিিান লকাস্পনা সৃবষ্টকতড ার উপবস্থবত প্রিাণ করা োয়’); বকন্তু ধিডতি এই লিস্পত্র এখনও 

খুিই উিডর লিত্র। 

 

(েবি:উইবেয়াি পযাবে; William Paley, ১৭৪৩-১৮০৫; প্রাকৃবতক ধিডতস্পির এই প্রস্পণতা ঈশ্বস্পরর 

অবস্তস্পত্বর প্রিাণ বহসাস্পি লটবেওেবজক িা বডজাইন আগুডস্পিটটি এব স্পয় বনস্পয় ব স্পয়বেস্পেন তার 

র্ব়ে বনিডাতার রুপক িযিহার করার িাধযস্পি।) 

প্রকৃবত লথস্পক, পযাবে তার বসিাস্পন্ত আস্পসন লে, লকাস্পনা স্রষ্টা বডজাইনাস্পরর অবস্তত্ব আস্পে 

তাই শুধু না, বতবন কেযাণিয়; বতবন েুবি লদন, অবধকাংশ লিস্পত্র ঈশ্বস্পরর সৃষ্ট সি বকেুই 

উপকারী।পৃবথিীস্পত ো খারাপ বকেু আস্পে তা দুভড া যজনক পাশ্বড  প্রবতবরয়া। একজন িানুষ 

তার দাাঁ ত িযিহার করস্পতই পাস্পরন কাউস্পক কাি়োস্পনার জনয, বকন্তু িূেত খাদয খাওয়ার 

লিস্পত্র িযিহার করস্পত দাাঁ ত পবরকল্পনা করা হস্পয়স্পে। েবদ ঈশ্বর চাইস্পতন আিরা এস্পক 
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অপস্পরর িবত কবর, তাহস্পে বতবন এর লচস্পয় আস্পরা ভাস্পো অর বডজাইন কস্পর আিাস্পদর 

িুস্পখর িস্পধয বদস্পতন। এধরস্পনর লকাস্পনা কাস্পো োয়া জীিস্পনর সূেড াস্পোক লথস্পক পযাবের 

িস্পনাস্পো  নষ্ট করস্পত পাস্পরবন, ‘সস্পিডাপবর অিশযই আনস্পন্দর পৃবথিী এটি, িাতাস, িাটি 

এিং পাবন পবরপূণড হস্পয় আস্পে তৃপ্ত জীিস্পনর অবস্তস্পত্ব’। 

লকিন কস্পর বজরাে তার েম্বা র্া়ে লপে 

িোিাহুেয লসই সিস্পয় অস্পনস্পকর িতই ডারউইনও িুগ্ধ হস্পয়বেস্পেন পযাবের েুবির 

িাঙিয়তায়, বকন্তু একই সাস্পথ জীিস্পনর িতড িান রুপ বকভাস্পি লপে, লস সম্বস্পে বিদযিান 

অস্পপিাকৃত কি সম্মানজনক বকেু ধারণা সম্বস্পেও বতবন বকেুটা জানস্পতন। এর কস্পয়কটি 

এস্পসবেে তার বনস্পজর পবরিার লথস্পকই, তার দাদা ইরাসিাস ডারউইন, চােডস জন্ম লনিার 

সাত িের আস্প ই বেবন িারা ব স্পয়বেস্পেন, বকন্তু এিনবক তার িৃতুযস্পত তাস্পক উস্পপিা করা 

অসম্ভি। লপশায় বচবকৎসক ইরাসিাস একজন প্রকৃবতবিদও বেস্পেন, এো়ো বেস্পেন একজন 

আবিষ্কারক, উবদ্ভদবিদ এিং লিশ জনবপ্রয় একজন কবি; তার ‘দয লটম্পে অি লনচার’, 

কবিতায় এ বতবন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন িতড িাস্পন জীবিত সি প্রাণী এিং উবদ্ভদ বিিবতড ত 

হস্পয়স্পে আণুিীিণীক একটি রুপ লথস্পক: 

Organic Life beneath the shoreless waves 

Was born and nurs’d in Ocean’s pearly caves; 

First forms minute, unseen by spheric glass, 

Move on the mud, or pierce the watery mass; 

Then as successive generations bloom, 

New powers acquire and larger limbs assume. 

তজি জীিন সীিাহীন লিউ এর নীস্পচ জন্ম বনস্পয়বেে, 

ো সা স্পরর িুস্পিাখবচত গুহায় প্রবতপাবেত হস্পয়স্পে; 

খুিই িুর প্রথি লসই রুপগুস্পো, আতশ কাস্পচর নীস্পচও োরা অদৃশয; 

কাদায় পাব়ে জবিস্পয়বেে িা বের কস্পরবেে পাবনর আিরণ; 

এর পর এস্পসস্পে প্রজন্ম লথস্পক প্রজন্মান্তর, 

নতুন শবি অজড ন আর দীর্ড াকার হাতপা ধারণ কস্পর। 
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তার তিজ্ঞাবনক দৃবষ্টভঙ্গীর িতই ইরাসিাস ডারউইস্পনর িযাবি ত জীিনও লিশ আস্পোবচত 

বেে; তার প্রথি রীর িৃতুযর পর, বিিাহ িবহভুড ত দুটি সন্তাস্পনর বপতা হন; তার লেস্পে 

রিাস্পটড র কাস্পে তার িািা খাবনকটা বিিতকর একটি চবরত্র বেস্পেন এিং লদৌবহত্র চােডস, 

শান্ত ভর িাউস্পট লিস্প়ে ওঠার সিয় তার সম্বস্পে লতিন বকেু জানস্পত পাস্পরনবন। বকন্তু 

চােডস ডারউইন েখন এবডনিরায় ব স্পয়বেস্পেন, লে শহস্পর সি ধরস্পনর তিপ্লবিক ধারণাগুস্পো 

তাস্পদর অনুকুে পবরস্পিশ লপস্পয়বেে, লসখাস্পন ব স্পয় বতবন আবিষ্কার কস্পরন তার বপতািস্পহর 

অস্পনক ভি আস্পে। 

এবডনিরাস্পত ডািারী প়োর সিয় ডারউইন েখন পাোিার উপায় খুাঁজবেস্পেন এই 

অপেস্পন্দর বিষয় লথস্পক, তখন প্রকৃবত বিজ্ঞাস্পন তাস্পক লিটবরং এর দ্বাবয়ত্ব বনস্পয়বেস্পেন 

প্রাবণবিজ্ঞানী রিাটড  গ্রাট। গ্রাট ইরাসিাস ডারউইনস্পক েিা করস্পতন, তার নানা লেখার 

সাস্পথ পবরবচত বেস্পেন; তার কাে লথস্পকই দাদার কথা শুস্পনবেস্পেন ডারউইন; ইরাসিাস 

ডারউইন লপশায় বচবকৎসক বেস্পেন, বকন্তু তার আগ্রস্পহর লিত্র বেে িযাপক, বতবন বেস্পেন 

দাশডবনক, কবি, প্রকৃবত বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক, অনুিাদক, সিাজ সংস্কারক। তার কবিতায় 

বতবন উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন, ট্রান্সবিউস্পটশন িা এক প্রজাবত লথস্পক অনয প্রজাবতর উদ্ভস্পির 

তার বনজস্ব ধারনাগুস্পো, ো েযািাকড  এিং পরিতীস্পত ডারউইস্পনর বিিতড স্পনর ধারণারই 

পুিডসূবর; তার সিস্পচস্পয় বিখযাত কাজটি বেে Zoomania (১৭৯৪-১৭৯৬), চােডস ডারউইন 

পরিতীস্পত িইটি বনস্পয় আস্পোচনা কস্পরবেস্পেন আস্পরকটু ি়ে পবরসস্পর; এই িইটিস্পত 

ইরাসিাস বিিতড ন এিং প্রাকৃবতক বনিডাচন এিং সারভাইভাে অি দয বেস্পটষ্ট সম্বস্পে িন্তিয 

কস্পরবেস্পেন; িইটিস্পত েষ্টভাস্পি বতবন এর আস্প র বিিতড ন এিং প্রাকৃবতক বনিডাচন সম্বস্পে 

প্রাথবিক ধারণার উৎস বহসাস্পি স্কটিশ দাশডবনক লজিস িুরস্পনস্পটর লেখার কথাও উস্পল্লখ 

কস্পরবেস্পেন।এো়ো কযাস্পরাোস বেবনয়াস্পসর লেখা বতবন েযাটিন লথস্পক ইংস্পরজীস্পত অনুিাদ 

কস্পরবেস্পেন প্রায় সাত িের ধস্পর। 
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(েবি: চােডস ডারউইস্পনর দাদা ইরাসিাস ডারউইন (Erasmus Darwin) (১৭৩১-১৮০২).. চােডস 

ডারউইস্পনর বপতািহ, তার জস্পন্মর সাত িের আস্প  বতবন িারা োন; ভীষন িবণডে চবরস্পত্রর এই 

িানুষটিস্পক বনস্পয় ডারউইস্পনর িািা রিাটড  ডারউইন লিশ বিিত বেস্পেন সিসিয়, আর তশশস্পি 

ডারউইনও তার সম্বস্পে লতিন লকাস্পনা েষ্ট ধারণাও পানবন) 

ইরাসিাস ডারউইস্পনর কবিতার িূে বিষয় বেে প্রকৃবত বিজ্ঞান। তার িৃতুযর পর প্রকাবশত 

একটি দীর্ড কবিতা দয লটম্পে অি লনচার প্রকাবশত হয়, লসখাস্পন বতবন অণুজীি লথস্পক 

সভয সিাস্পজর উদ্ভস্পির িযাপাস্পর তার বনজস্ব ধারণাটি উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন; এো়োও 

বিিতড স্পনর ধারণা বনস্পয় তার আস্পরা একটি দীর্ড কবিতা লেিন : The Loves of the Plants 

(১৭৮৯) ; ১৭৯১ সাস্পে তার The Botanic Garden, A Poem in Two Parts: Part 1, 

The Economy of Vegetation এ বি  িযাঙ সম্বস্পে একটি কল্পনার কথা আস্পে, লে 

ধারণাটি িূেত দানা লিস্পধবেে উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীস্পত; নারী বশিার সিথডনকারী, 

দাস িাবণজয বিেুপ্ত করার সপস্পি আস্পন্দােনকারী ইরাসিাস ডারউইন লিশ বকেু 

আবিষ্কারও কস্পরবেস্পেন, তার ১৭৭৯ সাস্পের লনাটিুস্পক প্রথি হাইস্পরাস্পজন অবক্সস্পজন 

বিেস্পনর  যাস লচম্বার সহ একটি সম্ভািয রস্পকট ইবিস্পনর ধারণার কথা বেস্পখবেস্পেন; 

েযাস্পোডড শায়াস্পরর বেচবেস্পল্ডর িীকন েীস্পট বিিতড ন তি এিং ডারউইস্পনর বপতািহ 

বহসাস্পি পবরবচত ইরাসিাস ডারউইস্পনর িাসাটি এখন তার সন্মাস্পন একটি বিউবজয়াি। 
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বচবকৎসক এিং প্রাবণবিজ্ঞানী রিাটড  গ্রাট, অেস লকৌতুহে লথস্পক েন্জ বকংিা বস লপন 

বনস্পয় তার  স্পিষণা শুরু কস্পরনবন। কারণ বতবন ভািস্পতন এই সািুবরক জীিগুস্পো 

জীিজ স্পতর এস্পকিাস্পর বশকস্প়ের বদস্পক অিস্থান করস্পে, পৃবথিীর সকে প্রাণী, তাস্পদর িত 

প্রাণী লথস্পক বিিবতড ত হস্পয় উদ্ভি হস্পয়স্পে। েখন গ্রাট এিং ডারউইন সিুর পাস্পরর ‘টাইড 

পুে’ লথস্পক নিুনা সংগ্রহ করস্পত লেস্পতন, গ্রাট তার তরুণ বশষয ডারউইনস্পক িযাখযা 

করস্পতন লকন বতবন ইরাসিাস ডারউইস্পনর ট্রান্সবিউস্পটশন িা প্রজাবতর বিিতড ন িা লে 

প্রবরয়ায় এক প্রজাবতর প্রাণী অনয প্রজাবতর প্রাণীস্পত রূপান্তবরত হয় এিন ধারণার ভি 

বেস্পেন। এো়ো গ্রাট ইরাসিাস্পসর লদৌবহত্রস্পক েরাসী প্রকৃবত বিজ্ঞানীস্পদর কথা িেস্পতন, 

জীিন অপবরিতড নশীে না হিার সম্ভািনা আস্পে িা জীিন বিিবতড ত হস্পয়স্পে, এিনভাস্পি 

ভািস্পত োরা সাহস লপস্পয়বেস্পেন। 

গ্রাট পযাবরস্পসর নযাশনাে বিউবজয়াস্পি কুবভস্পয়স্পরর একজন সহকিীর কথা িস্পেবেস্পেন, 

োর নাি জযাাঁ  িযাবেে বপস্পয়র আস্পন্তায়ান দয িস্পনট, লশভাবেয়ার দয োিাকড । ১৮০০ সাস্পে 

োিাকড , কুবভস্পয় এিং পুস্পরা ইউস্পরাপস্পক চিস্পক বদস্পয়বেস্পেন প্রস্তাি কস্পরন লে, প্রজাবতর 

অপবরিতড নশীেতার ধারণাটি একটি বিভ্রি িাত্র, সিস্পয়র সুচনায় প্রজাবতরা আস্পদৌ তাস্পদর 

িতড িান রুস্পপ সৃষ্ট হয়বন; পৃবথিীর সিস্ত ইবতহাস জুস্প়ে, স্বতিঃফুতড  সৃবষ্টর িাধযস্পি নতুন 

প্রজাবতর সৃবষ্ট হস্পয়স্পে। প্রস্পতযকটি প্রজাবতর জন্ম হস্পয়স্পে ‘নাভড াস ফু্লইড’ সহ ো তাস্পদর 

ধীস্পর ধীস্পর রূপান্তবরত কস্পরস্পে, প্রজন্মান্তস্পর নতুন রুস্পপ, অনয প্রজাবতস্পত। প্রজাবত েখন 

রূপান্তবরত হয়, তারা ধীস্পর ধীস্পর আস্পরা লিশী জটিে হস্পত থাস্পক; এই বনরন্তর প্রজাবতর 

আবিভড াি এিং তাস্পদর রিশ চেিান রূপান্তর প্রবরয়াটি জীিস্পনর িহান লসই লচইন িা 

শৃঙ্খেটি সৃবষ্ট কস্পর: এই শৃঙ্খস্পের নীম্ন স্তস্পরর সদসযরা শুধুিাত্র তাস্পদর উচু স্তস্পরর বদস্পক 

োত্রা শুরু কস্পরবেে উচ্চস্পেণীর সদসযস্পদর লথস্পক বিেস্পম্ব। 
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(েবি: পবরবচত বেস্পেন োিাকড  নাস্পি, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier 

de Lamarck, ১৭৪৪-১৮২৯); েরাসী এই প্রকৃবত বিজ্ঞানী প্রাকৃবতক বনয়স্পি বিিতড ন হস্পয়স্পে এিন 

ধারণার প্রথি বদককার একজন প্রস্তািক বেস্পেন।) 

জীিন পবরিবতড ত হস্পত পাস্পর অনয আস্পরকটি উপাস্পয়, োিাকড  দািী কস্পরন: একটি প্রজাবত 

তার বনস্পজর পবরস্পিস্পশ খাপ খাইস্পয় বনস্পত পাস্পর, বজরাে, লেিন, এিন একটি জায় ায় িাস 

কস্পর লসখাস্পন তাস্পদর খাদয,  াস্পের পাতার অিস্থান িাটি লথস্পক লিশ উপস্পর; িতড িান 

জীরােস্পদর আবদ পুিডসূরীস্পদর হয়স্পতা খাস্পটা র্া়ে বেে, োরা তাস্পদর র্া়ে উঁচু কস্পর পাতা 

খািার লচষ্টা করস্পতা; আর েত লিশী একটি বজরাে এিন র্া়ে টান টান কস্পরস্পে পাতা 

খািার জনয, তার লসই ‘নাভড াস ফু্লইড’ র্াস্প়ের িস্পধয প্রস্পিশ কস্পরস্পে, এিং েোেস্পে তার 

র্া়েটিও েম্বা হস্পত থাস্পক, এিং েখন এটি িাচ্চা বজরাস্পের জন্ম লদয়, এটিও তার েম্বা 

র্াস্প়ের তিবশষ্টযও তার িস্পধয হস্তান্তর কস্পর। েযািাকড  প্রস্তাি কস্পরন িানুষও হয়স্পতা এইপ িা 

নরিানর লথস্পক বিিবতড ত হস্পয়বেে, োরা লসাজা হস্পয় দাব়েস্পয় সিতস্পের বদস্পক এব স্পয় 

ব স্পয়বেে  াে লথস্পক লনস্পি, দুই পাস্পয় হাটার লসই প্রস্পচষ্টাটি ধীস্পর ধীস্পর তাস্পদর শরীস্পরর 

কাঠাস্পিাটাস্পক িদস্পে বদস্পয়বেে আিাস্পদর িত কস্পর। 
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েবি: োিাকড  প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন সদসযরা তাস্পদর জীিস্পন পবরস্পিস্পশর সাস্পথ খাপ খাইস্পয় লনয়, লে 

তিবশষ্টযগুস্পো তারা অজড ন কস্পর লসটি তাস্পদর উত্তরসূবরস্পদর হস্তান্তবরত কস্পর।োিাস্পকড র ধারণাটি 

িতড িাস্পন আিার আস্পোচনায় আস্পে এবপস্পজস্পনটিক্স সংবেষ্ট নানা  স্পিষণার পবরণবতস্পত। তস্পি 

অবজড ত তিবশস্পষ্টযর িংশানুরস্পি হস্তান্তর িা োিাকড িাস্পদর সাস্পথ এবপস্পজস্পনটিক (পবরস্পিস্পশর কারস্পণ 

বজস্পনর বিথাইস্পেশন পযাটাস্পনডর পবরিতড ন) িংশ বতর শুধু উপবর একটি সদৃশযতা আস্পে, ো প্রায়শই 

সংশয় সৃবষ্ট কস্পর।) 

ফ্রান্স এিং প্রিাস্পস লিশীর ভা  প্রকৃবতবিদরা েযািাস্পকড র ধারণায় বিতৃষ্ণায় আৎস্পক 

উস্পঠবেস্পেন । আরিস্পণর লনতৃস্পত্ব বেস্পেন কুবভস্পয়, বেবন েযািাকড স্পক তার ধারণার সপস্পি 

প্রিাণ লদিার চযাস্পেি েুস্প়ে বদস্পয়বেস্পেন; লে ‘নাভড াস ফু্লইড’ ো বকনা বিিতড নস্পক সম্ভি 

করস্পে, হস্পচ্ছ সমু্পণড কাল্পবনক একটি ধারণা, এিং লকাস্পনা জীিাশ্ম লরকডড  তাস্পক এ বিষস্পয় 

সহায়তা করস্পি না; েবদ েযািাকড  সঠিক হন.. তাহস্পে সিস্পচস্পয় প্রাচীনতি জীিাশ্মস্পক 

অিশযই অস্পপিাকৃত অস্পনক কি জটিেতর হস্পত হস্পি িতড িাস্পন জীবিত প্রজাবতর তুেনায়; 

কারণ আর োই লহাক তারা লতা অস্পনক কি সিয় লপস্পয়স্পে তাদর সাং ঠবনক জটিেতা 

িা়োস্পনার এই ধারািাবহকতায়; বকন্তু তা সস্পি ১৮০০ র লসই সিস্পয় পাওয়া সিস্পচস্পয় প্রাচীন 
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জীিাশ্মও িতড িাস্পন জীবিত প্রাণীস্পদর িতই জটিেতা প্রদশডন কস্পরবেে; কুবভস্পয় আস্পরা 

একটা সুস্পো  লপস্পেন েযািাকড স্পক আরিণ করার জনয, েখন লনস্পপাবেয়স্পনর তসনযরা 

বিসস্পর প্রস্পিশ কস্পর এিং োরাওস্পদর কিস্পর সিাবহত করা িবিকৃত নানা প্রাণীস্পদর নিুনা 

খুাঁ স্পজ পাওয়া ব স্পয়বেে। লসখাস্পন পাওয়া পবিত্র  ‘আইবিস’ এর কংকাে, ো িহু হাজার 

িের পুস্পরাস্পনা, লসটি বিসস্পর িতড িাস্পন পাওয়া আইবিসস্পদর িতই লদখস্পত। 

লগ্রট বিস্পটস্পনর লিশীর ভা  প্রকৃবতবিদ, িস্পজ বেস্পেন পযাবের প্রাকৃবতক ধিডতস্পি, এিং 

োিাস্পকড র প্রস্তাস্পির প্রবত তারা তার স্বস্পদশী কুবভস্পয়-এর লচস্পয় আস্পরা লিশী বিতৃষ্ণা প্রকাশ 

করবেস্পেন। কারণ োিাকড  িানুষস্পক একিাস্পর প্রকৃবতর িাকী সদসযস্পদর স্তস্পর নাবিস্পয় 

এস্পনবেস্পেন, অবনয়বন্ত্রত লকাস্পনা বনস্পদড শনাহীন জা বতক শবির সৃষ্ট একটি সৃবষ্ট বহসাস্পি। 

িূেধারার অল্প বকেু িীপবরত ভািনার বিজ্ঞানী, লেিন গ্রাট, েযািাকড  এিং তার বিিতড স্পনর 

ধারণাস্পক বিস্পশষ প্রশংসা কস্পরবেস্পেন, এিং এই বিরুিাচারস্পণর কারস্পণই তারা বিস্পটস্পনর 

বিজ্ঞানীস্পদর িূে িেয় লথস্পক িবহষৃ্কত হস্পয়বেস্পেন। 

োিাস্পকড র প্রবত গ্রাস্পটর বিস্পশষ প্রশংসা লিশ অিাক কস্পরবেস্পে তরুণ ডারউইনস্পক, ‘বতবন 

একবদন, আিরা েখন একসাস্পথ হাটবেোি, হঠাৎ কস্পরই োিাকড  ও বিিতড ন সংরান্ত তার 

ধারণার প্রবত উচ্ছবসত প্রশংসায় িযস্ত হস্পয় পস্প়েবেস্পেন’। পস্পর ডারউইন তার 

আত্মজীিনীস্পত বেস্পখবেস্পেন; ‘আবি নীরি বিিস্পয় তার কথা শুস্পনবেোি, েতদুর আবি 

িস্পন করস্পত পাবর, আিার িস্পন লস বিষস্পয় লকাস্পনা লরখাপাত করা ো়োই’। 

এর চার িের পর সিুর োত্রা শুরু করস্পত েখন ডারউইন বি ে জাহাস্পজ ওঠার করার জনয 

বপ্লিথ িন্দস্পর আস্পসন, বিিতড ন বিষয়টির উপবস্থবত তার বচন্তায় আস্পদৌ বেে না। শুধুিাত্র 

সিুর োত্রা লথস্পক তার বেস্পর আসার পর, বিষয়টি তার বচন্তার স্তস্পর উস্পঠ এস্পসবেে সমু্পণড 

বভন্ন আর তিপ্লবিক একটি রুপ বনস্পয়। 
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একজন ভূতাবিস্পকর আত্মপ্রকাশ 

 

 

 

 (েবি:  াোপাস্প াস দ্বীপপুস্পির সান বরস্পোিাে দ্বীস্পপ ( ইকুস্পয়ডর) বতস্পহস্পরতা লকাভ এর 

 উপর চােডস ডারউইন িারক ভাস্কেড, বতবন এখাস্পন প্রথি লনস্পিবেস্পেন ১৮৩৫ সাস্পে) 

বি স্পের সিুরোত্রার শুরুটা ভাস্পোভাস্পি হয়বন। ডারউইন ১৮৩১ এর অস্পটািস্পর বপ্লিথ 

িন্দস্পর এস্পসবেস্পেন জাহাস্পজ চ়েস্পত, বকন্তু লিশ বকেু সংস্কার, লিরািত, কস্পয়কিার োত্রা 

শুরুর প্রস্পচষ্টার পর অিস্পশস্পষ বডস্পসম্বর িাস্পসর সাত তাবরস্পখ ঐবতহাবসক সিুর োত্রায় 

বি স্পের পাে খুস্পে লদয়া হয়। িন্দর ো়োর পরপরই ডারউইন ‘বস বসকস্পনস্পস’ কািু হস্পয় 

পস্প়েন, ো বকেু খাবচ্ছস্পেন, সিই তাস্পক জাহাস্পজর লরবেং এর উপর লথস্পক সিূস্পর উ স্পর 

বদস্পত হস্পয়স্পে। েবদও ডারউইন পাাঁ চ িের এই জাহাস্পজই বেস্পেন, তারপরও সিুরোত্রায় 

পুস্পরাপুবরভাস্পি অভযস্ত হস্পত পাস্পরনবন কখস্পনাই।  

এো়োও খুি তা়োতাব়ে ডারউইন আবিষ্কার করবেস্পেন লে, কযাস্পেন বেৎসরয়স্পক সঙ্গ 

লদিার িযাপারটা খুি সহজ কাজ নয়, বিষয়টি লিশ লকৌশস্পেরই িস্পন হস্পয়স্পে তার; 

কযাস্পেস্পনর লিজাজ খুি র চটা, এিং আস্প  লথস্পক তা আচ করার লকাস্পনা উপায় লনই 
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এিং তার অবতিাত্রায় শৃঙ্ক্ষো আর কস্পঠারতা ডারউইনস্পক হতিাক কস্পরবেে।স্পেিন, 

বরসিাস্পসর বদন কস্পয়কজন নাবিক িাতাে হস্পয়বেে, বেৎসরয় পস্পরর বদন সকাস্পে চািুক 

বদস্পয় তাস্পদর লপটাস্পনার বনস্পদড শ লদন; প্রবতবদন বেৎসরস্পয়র সাস্পথ সকাস্পের খািার লখস্পয় 

লির হস্পে, জুবনয়র অবেসাররা তার কাস্পে জানস্পত চাইস্পতা, ‘আজ বক লিশী কবে কাপ 

লথস্পক বেটস্পক পস্প়েস্পে?’ এটি বেে কযাস্পেন এর লিজাস্পজর অিস্থা লিাঝার জস্পনয তাস্পদর 

সাংস্পকবতক িাতড া; বকন্তু ডারউইন বেৎসরস্পয়র শবিশােী িযবিত্ব, তার কিডেৃহা, 

বিজ্ঞাস্পনর প্রবত তার আন্তবরকতা, এিং বিেধস্পিডর প্রবত বনষ্ঠাস্পকও েিা করস্পতন। প্রবত 

রবিিার কযাস্পেস্পনর ধিডিিৃতার সিয় বতবন উপবস্থত থাকস্পতন। 

অধীর আগ্রস্পহ ডারউইন অস্পপিায় বেস্পেন, কখন জাহাজ িন্দস্পর বভ়েস্পি, বতবন শুকস্পনা 

িাটিস্পত পা রাখস্পিন। বকন্তু লসটি করার জনয িহু সপ্তাহ তাস্পক অস্পপিা করস্পত হস্পয়বেে। 

িযাস্পডইরাস্পত লস্রাস্পতর তীিতা এত লিশী বেে লে বেৎসরয় লসখাস্পন জাহাজ লনাঙ্গর না 

করার বসিান্ত লনন, এিং এর পস্পরর িন্দর, কযানারী দ্বীস্পপ, কস্পেরা িহািারীর জনয জাহাজ 

বভব়েস্পয় লকায়রানটাইস্পন আটস্পক থাকার জনয আস্পদৌ রাজী হস্পেন না বেৎসরয়।  

অিস্পশস্পষ িহুবদন পর প্রথি িাস্পরর িত বি ে এস্পস থািস্পো লকপ ভারস্পদ দীপপুস্পি। লসইট 

ইয়াস্প াস্পত (এখন োর নাি সাবটয়াস্প া) ডারইউইন জাহাজ লথস্পক নািস্পেন, নাবরস্পকে 

 াস্পের নীস্পচ ইতস্তত লর্ারাস্পেরা, পাথর,  াে আর প্রাণীস্পদর বনস্পয় িযস্ত থাকস্পেন; এখাস্পন 

বতবন একটি অস্পটাপাস খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন, লে তার রঙ িদোস্পত পাস্পর, লিগুনী লথস্পক 

েরাসী ধূসর রঙ; এিং েখন বতবন এটি একটি কাস্পচর জাস্পর ভস্পর জাহাস্পজর লহাস্পল্ড রাস্পখন, 

তখন অেকাস্পর এটি আস্পোর আভা ে়োবচ্ছে। বকন্তু দ্বীস্পপর ভূতাবিক  ঠন লকিন, 

ডারউইন িূে আগ্রহ বেে এটাই। 

ইংেযাে লথস্পক োত্রা শুরু হিার পর লথস্পকই ডারউইন পুস্পরাপুবর িস্পজ বেস্পেন, ইংবেশ 

আইনজীবি চােডস োইস্পয়স্পের লেখা একটি নতুন িইস্পয়, িইটির নাি Principles of 

Geology; িইটি এই গ্রহ সম্বস্পে ডারউইস্পনর এতবদস্পনর ভািনাটি বচরতস্পর িদস্পে লদয়, 

এিং একসিয় ো চূ়োন্ত পবরণবত োভ কস্পর তার বিিতড ন তিটি িযাখযা করার িস্পধয। 

োইস্পয়ে িহাদুস্পেড া  িা কযাটাস্পোবে-লকবন্দ্রক ভূতিবিদযাস্পক আরিণ কস্পরন, ো লসই 

সিয় জনবপ্রয় বেে, বতবন নতুন কস্পর পুনরুিীবিত কস্পরবেে হাটস্পনর ধারণাটিস্পক। 
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(েবি: চােডস োইস্পয়ে (Charles Lyell, ১৭৯৭-১৮৭৫ লপশায় আইনজীবি োইস্পয়ে তার সিস্পয় 

একজন লসরা ভূতিবিদ বেস্পেন; জীিবিজ্ঞাস্পন গুরুত্বপুণড আবিষ্কারটির আস্প  ডারউইন তার সুখযাবত 

পান ভূতিবিদ বহসাস্পি; চােডস োইস্পের Principles of Geology লিশ প্রভাি লেস্পেবেে 

ডারউইস্পনর উপর, চােডস োইস্পয়ে পরিতীস্পত আিৃতুয ডারউইস্পনর একজন বিশ্বস্ত এিং প্রভািশােী 

সুহৃদ বেস্পেন।) 

বপ্রবন্সপেস অি বজওেবজ শুধু হাটস্পনর লসই ধারণাটির নতুন কস্পর জাব স্পয় লতাোয় িস্পধযই 

সীিািি বেে না, োইস্পয়ে আস্পরা তিজ্ঞাবনকভাস্পি বিস্তাবরত, সিৃি একটি দৃশয রচনা 

কস্পরন, লকিন কস্পর লে পবরিতড নগুস্পোর সািী হস্পত পাস্পর িানুষ, লসগুস্পো ধীস্পর ধীস্পর এই 

গ্রস্পহর আকৃবত বদস্পয়স্পে; বতবন আস্পেয়ব বরর অেুযৎপাস্পতর িাধযস্পি দ্বীপ সৃবষ্ট িা বকভাস্পি 

ভুবিকম্প লকাস্পনা একটি ভূত্বস্পকর অংশ উপস্পর লঠস্পে উঠিস্পয় লদয় ইতযাবদ িাস্তি উদাহরণ 

বদস্পয়বেস্পেন; এরপর বতবন লদবখস্পয়স্পেন বকভাস্পি িয়ীভিন প্রবরয়ার িাধযস্পি এই প্রকাস্পশয 

উস্পন্মাবচত এই ভূপৃস্পষ্ঠর তিবশষ্টযগুস্পো আিাস্পরা বিস্পশ োয়; ভূতাবিক পবরিতড ন র্স্পটস্পে 

ধীস্পর, আিাস্পদর লিাস্পধর আ়োস্পে, োইস্পয়ে েুবি লদন, এিন বক আিাস্পদর িানি 

ইবতহাস্পসর সিয় জুস্প়েও। 

বপ্রবন্সপেস অি বজওেবজ িইটির একটি িূে েবি বেে ইতােীস্পত অিবস্থত প্রাচীন 

লসরাবপস্পসর লরািান িবন্দস্পরর একটি লরখাবচত্র; লেখাস্পন এর বপোরগুস্পোর উপস্পরর প্রান্ত 
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দা াবঙ্কত বেে  াঢ় নীে লিাটা একটি িযাস্পের িত দা  বদস্পয়, োর কারণ হস্পচ্ছ লিাোস্ক 

জাতীয় প্রাবণরা, োরা লকাস্পনা একসিয় এখাস্পন বের কস্পরবেে; এই িবন্দরটি এর জীিেশায় 

পুস্পরাপুবরভাস্পি বনিবিত হস্পয়বেে পাবনর নীস্পচ এিং পস্পর আিার সিুর লথস্পক এটি উপস্পর 

উস্পঠ এস্পসবেে; হাটস্পনর িযবতরি, োইস্পয়ে সৃবষ্ট আর ধ্বংস্পসর একটি বনরন্তর বিশ্বিযাপী 

লকাস্পনা চস্পরর িস্পধয বদস্পয় পৃবথিী অবতরি করস্পে এিনটি ভাস্পিনবন; িরং গ্রহটি 

পবরিবতড ত হস্পয়স্পে স্থানীয়ভাস্পি, লকাথাও িয়, লকাথাও আিার  উদ ীরস্পনর িাধযস্পি লজস্প  

উস্পঠস্পে, একটি বনরন্তর, বনস্পদড শনাহীন প্রিাস্পহ, অকল্পনীয় দীর্ড একটি সিস্পয়র পবররিায়। 

 

 

েবি: ইতােীর লসরাবপস এর িবন্দস্পরর ধ্বংসািস্পশষ; এর কোিগুস্পোর উপস্পরর অংস্পশ নীেস্পচ 

দা গুস্পো কস্পরস্পে সািুবরক লিাোস্করা, চােডস োইস্পয়ে তার িইস্পত এই বিষয়টি উস্পল্লখ কস্পর দািী 

কস্পরন, পৃবথিী পবরিবতড ত হস্পচ্ছ, লকাস্পনা একসিয় এটি পাবনস্পত বনিবিত বেে, পস্পর এটি আিাস্পরা 

পাবনর উপস্পর উস্পঠ আস্পস  ভূত্বস্পকর পবরিতড স্পনর কারস্পণ) 

বপ্রবন্সপে অি বজওেজী িইটি ডারউইনস্পক ভীষণ িুগ্ধ কস্পরবেে, বতবন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন 

এই িইটি পৃবথিী ইবতহাস্পসর শুধু একটি বিশ্বাসস্পো য িযাখযাই লদয়বন, উপরন্তু একটি 

সুস্পো  কস্পর বদস্পয়স্পে এটিস্পক িাস্তি পৃবথিীস্পত পরীিা কস্পর লদখার জনয; েখন বতবন লসট 

ইয়াস্প াস্পত জাহাজ লথস্পক লনস্পিবেস্পেন, ঠিক লসটাই করার সুস্পো টি এস্পসবেে; দ্বীস্পপর 

আস্পেয় বশোর স্তর লর্স্পট রু্স্পট, বতবন প্রিাণ লপস্পয়বেস্পেন োভা আসস্পে পাবনর নীচ লথস্পক 

লিবরস্পয় এস্পসস্পে, প্রিাে এিং লিাোস্কস্পদর লশে িা লখােশ পুব়েস্পয় এটি অগ্রসর হস্পয়স্পে, 
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লির হস্পয়স্পে পৃস্পষ্ঠ; পৃবথিীর বভতস্পর লকাস্পনা শবি বনিয়ই এই পাথরগুস্পোস্পক সিুর পৃস্পষ্ঠর 

উপস্পর লঠস্পে উঠিস্পয় বদস্পয়স্পে; বকন্তু তারা অিশযই আিার পাবনস্পত বনিবিতও হস্পয়স্পে 

এিং আিার এটিস্পক উপস্পর তুস্পে বদস্পয়স্পে; আর ডারউইন িুঝস্পত পারস্পেন, বকেু এই ওঠা 

নািার র্টনাও র্স্পটস্পে সাম্প্রবতক লকাস্পনা সিস্পয়ই; কারণ পাহাস্প়ের িাস্পে একটি স্তস্পর 

বতবন বকেু সািুবরক প্রাবণর লখােশ িা লশে এর জীিাশ্ম খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন, ো লসই দ্বীস্পপ 

এখন িসিাস করস্পে এিন প্রজাবতস্পদর সদৃশ; তাহস্পে পৃবথিী এিনবক পবরিবতড ত হস্পচ্ছ 

১৮৩২ সাস্পে? লেিনটা হস্পয়স্পে িহু িহু েু  ধস্পর.. 

ডারউইন তার আত্মজীিনীস্পত পস্পর বেস্পখবেস্পেন, ‘িূেত লসট ইয়াস্প া, লকপ ভাস্পদড  

দ্বীপপুস্পন্জর প্রথি লে জায় াটাস্পকই আবি পরীিা কস্পরবেোি, লসটি েষ্ট এিং 

চিৎকারভাস্পি অনয লেখকস্পদর, োস্পদর অস্পনস্পকর কাজ আিার কাস্পে বেে অথিা এিন বক 

পস্পর আবি ো পস্প়েবেোি, তুেনায় োইস্পয়স্পের ভূতি সংরান্ত আস্পোচনা আর 

প্রস্তািনাগুস্পোর তুেনািূেক লেষ্ঠত্বস্পক প্রিাণ কস্পর বদস্পয়স্পে’। বতবন োইস্পয়ে পিবত 

িযিহার করার লচষ্টা কস্পরন, এিং লসটি চিৎকারভাস্পি কাজ কস্পরবেে; আর লসই িুহূস্পতড  

ডারউইনই রূপান্তবরত হস্পয়বেস্পেন একজন োইস্পয়বেয়ান বহসাস্পি। 

 

বনরাপত্তাহীনতার একটি অদু্ভত অনুভূবত 

১৮৩২ সাস্পের লেব্রুয়ারী িাস্পসর লশস্পষর বদস্পক বি ে দবিণ আস্পিবরকায় লপৌোয়; বতন 

িাস্পসর জনয বেৎসরয় জাহাজটি বরও বড লজস্পনবরওস্পত লনাঙর কস্পর রাস্পখন। এরপর োত্রা 

শুরু কস্পরন দবিণ আস্পিবরকার উপকূে ধস্পর, পরিতী বতন িের ো স্থায়ী হস্পয়বেে। এই 

পস্পিডর অবধকাংশ সিয়ই ডারউইন কাটিস্পয়বেস্পেন িূেত স্থস্পে, িাবজস্পে থাকার সিয়, 

জঙ্গস্পের িস্পধয একটি কস্পটস্পজ থাকস্পতন ডারউইন, চারপাস্পশ বিসৃ্তত বিশাে তজিবিজ্ঞাবনক 

ইস্পডন তাস্পক অবভভূত কস্পর লরস্পখবেে, পাতাস্প াবনয়ায় বতবন লর্া়োর বপস্পঠ চস্প়ে িাস্পঝ 

িাস্পঝ কস্পয়ক সপ্তাস্পহর জনয িহাস্পদস্পশর আস্পরা  ভীস্পর চস্পে লেস্পতন, এিং বি স্পের পস্পরর 

পেডাস্পয় োত্রা শুরু হিার আস্প  সিসিয়ই সিয় িতন বেস্পর আসস্পতন। ো বকেু বতবন 

লদস্পখবেস্পেন, সি বকেুই তার লনাটিুস্পক বেবপিি কস্পর লরস্পখবেস্পেন, নদী, পিডতিাো, 

রীতদাস, খািারী। তার সস্পঙ্গ থাকা খাবে কাস্পচর নিুনা রাখার পাত্রগুস্পো রস্পিই পুণড হস্পত 

থাস্পক বিবচত্র সি নিুনায়।  
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আস্পজড বটনার উপকূস্পে পুটা আোয় এরকি একটি অবভোস্পন, ডারউইন একটি লোট টিো 

পেডস্পিিণ করস্পত ব স্পয় তার একপাস্পশ বকেু জীিাশ্ম হা়ে খুস্পজ পান; িাবে আর পাথর 

লথস্পক তাস্পদর আোদা করার পর ডারউইন েি কস্পরবেস্পেন লে লসগুস্পো আসস্পে বিশাে 

দাাঁ ত আর উরুর হা়ে, ো বিেুপ্ত বিশাোকৃবতর লকাস্পনা স্তনযপায়ী প্রাণীর শরীস্পরর অংশ বেে 

লকাস্পনা এক সিয়। পরপর কস্পয়কবদন বতবন আিার লসখাস্পন বেস্পর জায় াটা ভাস্পোভাস্পি 

খণন কস্পরন। লসই সিয় পেডন্ত, সিগ্র ইংেযাস্পে সংগ্রস্পহ িাত্র একটি বিেুপ্ত স্তনযপায়ীর 

প্রাণীর জীিাস্পশ্মর অবস্তত্ব বেে, বকন্তু পুটা আোস্পত বতবন লিশ কস্পয়ক টন জীিাশ্ম অবস্থ 

খুস্পজ পান; তখনও বতবন জানস্পতন না এগুস্পোর বক অথড হস্পত পাস্পর, তস্পি তার অনুিান বেে 

লসগুস্পো খুি সম্ভিত বিশাোকৃবতর  োর িা স্ল্থস্পদর; বকন্তু তখনও পেডন্ত ডারউইন বকন্তু 

শুধু একজন সংগ্রাহক। বতবন শুধু জীিাশ্মগুস্পো সংগ্রহ কস্পর ইংেযাস্পে পাঠািার িযিস্থা 

কস্পরন। 

এই জীিাশ্মগুস্পোর িস্পধয একটা ধাাঁ ধা বেে, এই সিুরোত্রায় ডারউইস্পনর িস্পন জন্ম লদয়া 

অস্পনকগুস্পো ধাাঁ ধার প্রথিটি; কুবভস্পয়-এর একবনষ্ঠ োত্র বহসাস্পি, ডারউইন ধস্পর বনস্পয় 

বেস্পেন এগুস্পো অযাস্পটবডেুযবভয়ান পস্পিডর (িাইস্পিস্পে িবণডত লজস্পনবসস িা সৃবষ্ট এিং 

িহাপ্লািস্পনর পূিডিতী সিয়কাে, শব্দটি বভস্পটাবরয়ার েুস্প র বিজ্ঞান এিং আবদ 

ভূতিবিদযায় প্রস্পিশ কস্পরবেে) লকাস্পনা দানিাকৃবতর প্রজাবতর বচহ্ন; বকন্তু তাস্পদর 

হা়েগুস্পোর সাস্পথ বিস্পশ বেে সািুবরক প্রাবণস্পদর জীিাশ্ম লখােশস্পদর সাস্পথ, োরা প্রায় 

হুিুহু আস্পজড বটনার উপকুস্পে তখনও জীবিত প্রজাবতস্পদর িত, আর লসই পাথরগুস্পো ইবঙ্গত 

বদস্পচ্ছ এই দানিাকৃবতর প্রাবণগুস্পোস্পক েতটা প্রাচীন িস্পে িস্পন হস্পচ্ছ, অিশযই তারা ততটা 

প্রাচীন নয়। 

বডস্পসম্বর, ১৮৩২ এ বি ে বতস্পয়রা লদে েুস্পয়স্প ার চারপাস্পশ তার প্রদবিণ সিাপ্ত কস্পর, 

বেৎসরস্পয়র জনয এই বিশস্পন এটাই সিস্পচস্পয় গুরুত্বপূণড র্টনা হিার কথা বেে; কারণ বতবন 

এর আস্প  িন্দী কস্পর বনস্পয় োওয়া বতন আবদিাসীস্পদর তাস্পদর ল াস্পত্র বেবরস্পয় বদস্পয়বেস্পেন, 

সভযতার পবরিতড ন করার শবি প্রদশডন করার েস্পিয। বকন্তু টিস্পয়রা লডে েুস্পয়স্প া তাস্পক 

আিার পরাবজত কস্পরবেে; ওেইয়া লি’স্পত একটা বিশন প্রবতষ্ঠা করার লচষ্টা কস্পরবেস্পেন 

বেৎসরয়, বতবন বতনটি উই ওয়াি (আস্পিবরকার আদীিাসীস্পদর িানাস্পনা তািুর িত র্র) 

আর দুটি িা ান ততরী কস্পরন বিশস্পনর জনয। এো়ো বিশস্পনর জনয েেন লথস্পক সংগ্রহ 

কস্পর আনা নানা সািগ্রী: পান করার পাত্র, চাস্পয়র লট্র, সুপ িানাস্পনার টুবরন, সাদা কাপ়ে 

ইতযাবদ বদস্পয় লসগুস্পো সবিত কস্পরবেস্পেন। বকন্তু কস্পয়ক সপ্তাহ পস্পর েখন বি ে আিার 
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লসখাস্পন পবরদশডন করস্পত বেস্পর এস্পসবেে, বিশনারীস্পদর প্রাণ ভস্পয় জাহাস্পজর বদস্পক লদৌস্প়ে 

আসস্পত লদস্পখন বতবন। েুস্পয় ািাসীরা বিশস্পনর সিবকেু চুবর কস্পর ধ্বংস কস্পর বদস্পয়বেে; 

বি স্পের বেস্পর আসার লসই সিয় েুস্পয় ািাসীরা োজস্পকর দা়েী বঝনুস্পকর লখােশ বদস্পয় 

লকস্পট িজা করবেে। 

 

 

(েবি: বতস্পয়রা লদে েুস্পয়স্প াস্পত বি ে, কনরাড িাস্পটড নস এর আাঁকা,  

বেবন বি স্পে বশল্পী বহসাস্পি লো  বদস্পয়বেস্পেন ১৮৩৩ এ) 

িনিুণ্ন বিষণ্ন বেৎসরয় লকপ হনড অবতরি কস্পর দবিণ আস্পিবরকার পবিি উপকুে 

িরাির োত্রা শুরু কস্পরন। ডারউইন এই সুস্পোস্প  আবন্দজ পিডতিাোয় আস্পরাহন 

কস্পরবেস্পেন, োইস্পয়স্পের কথা লভস্পি, এর উচু শৃঙ্গগুস্পোর সিুস্পরর িধয লথস্পক উপস্পর উস্পঠ 

আসার লসই দৃশযটি বতবন কল্পনা করার লচষ্টা কস্পরন। ভােপারাইস্পসাস্পত বতবন বি স্পে এস্পস 

উস্পঠন আিার এর উত্তর অবভিুস্পখ োত্রায়, পূিডবদস্পক এর বনখুাঁত লকাস্পণর িস্পতা চু়ো িাউট 

ওস্পসারস্পনাস্পক লরস্পখ। নাবিকরা েখন িৃবষ্টর িস্পধয র্ব়ে ঠিক করবেস্পেন তারা এর চু়ো লথস্পক 

িাস্পঝ িাস্পঝ লধায়ার কুণ্ডেী লির হিার দৃশয লদখবেস্পেন। জানুয়ারী এক রাস্পত ওস্পসারস্পনা 

বিস্পফাবরত হস্পয়বেে অেুযৎপাস্পত; পাথস্পরর বিশাে টুকস্পরা আর আগুস্পনর বশখা েব়েস্পয়, 

এিনবক োইস্পয়ে বনস্পজও আস্পেয়ব বরর লকাস্পনা অেুযৎপাত কখস্পনা লদস্পখনবন।  

এই প্রচে দুস্পেডাস্প  পৃবথিী লশষ হস্পয় োয়বন, েবদও; কস্পয়ক সপ্তাহ পর ভােবডবভয়া শহস্পর 

বি ে লনাঙ্গর কস্পর, এিং ২০ লেব্রুয়ারী ১৮৩৫ এ, সিস্ত পৃবথিী লকস্পপ উস্পঠ ডারউইস্পনর 

লচাস্পখর সািস্পন, তখন কাোকাবে একটি জঙ্গস্পে বতবন হাটবেস্পেন, হঠাৎ কস্পর ঠিক কস্পরন 
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একটু বিোি লনস্পিন, আর েখন বতবন িাটিস্পত শুস্পয় পস্প়েবেস্পেন, িাটিস্পক অনঢ় আর শি 

িস্পন হবচ্ছে, বকন্তু বকেুিণ পর এটি লকস্পপ ওস্পঠ: ‘খুিই হঠাৎ কস্পরই িযাপারটা র্স্পটবেে 

এিং িাত্র দুই বিবনট স্থায়ী হস্পয়বেে, বকন্তু িস্পন হস্পয়বেে লেন আস্পরা দীর্ড  সিয় ধস্পর এর 

স্থায়ীত্ব বেে’, পস্পর ডারউইন বেস্পখবেস্পেন। ভূতাবিক বদক লথস্পক শান্ত ইংেযাস্পে অভযস্ত 

ডারউইস্পনর কখনই ভুবিকম্প লদখার অবভজ্ঞতা হয়বন, ‘লসাজা হস্পয় দা়োস্পনার জনয লকান 

সিসযা বেে না, তস্পি এই কম্পন আিাস্পক খাবনকটা ভারসািযহীন কস্পর লেস্পেবেে; এটা 

অস্পনকটা লকাস্পনা িীপবরত বদস্পক আসা লিউ এর সাস্পথ জাহাস্পজর ন়োচ়োর িত, িা আস্পরা 

িো লেস্পত পাস্পর পাতো িরস্পের উপর লস্কটিং করার সিয় লেিন অনুভুবত হস্পত পাস্পর, 

েখন িস্পন হয় শরীস্পরর ভাস্পর তা লডস্পি োস্পচ্ছ’। এই অবভজ্ঞতা বতবন কখস্পনাই ভুেস্পত 

পাস্পরনবন. ‘একটি ভয়ঙ্কর ভুবিকম্প এক িুহূস্পতড  ধ্বংস কস্পর লদয় পৃবথিী সি প্রাচীনতি 

সম্পকড স্পক: এই পৃবথিী, ো বকেু দৃঢ় এিন সি বকেুর প্রতীক নস্প়ে উস্পঠ আিাস্পদর পাস্পয়র 

নীস্পচ, লেন তরস্পের উপর ভাসা লকাস্পনা স্তস্পরর িত; সিস্পয়র িাত্র একটা লসস্পকস্পে তা 

আিাস্পদর িস্পন বনরাপত্তাহীনতার একটি অদু্ভত অনুভূবত জানান বদস্পয় োয়, ো িহু র্টার 

 ভীর বচন্তা হয়স্পতা কখস্পনা সৃবষ্ট করস্পত পাস্পরনা’। 

 
(েবি: বি স্পে লেখা ডারউইস্পনর ১৪ টি অিূেয লনাটিুক) 

ভুবিকম্প লশষ হিার পর, ডারউইন দ্রুত শহস্পর বেস্পর আস্পসন, ো লিাটািুটি অিতই বেে, 

বকন্তু বকেুটা দূস্পর কনস্পসপবসয়ন শহরটি পুস্পরাপুবর ইট, কাস্পঠর স্তুস্পপ পবরণত হয়; শুধু 

ভূবিকম্প না এর েস্পে সৃষ্ট সুনািীও আর্াত লহস্পনবেে, শহস্পরর িুস্পখ অিবস্থত প্রধান 

কযাবথরােটি লভস্পঙ্গ োয়, িস্পন হয় লকউ লেনী বদস্পয় সি দাোনগুস্পো লভস্পঙ্গস্পে, ‘খুি বতি 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

আর অপিানজনক একটি িযপার, েখন লদখস্পত হয়, ো বকেু ততরী করস্পত িানুস্পষর এত 

কষ্ট আর সিয় িযয় হস্পয়স্পে, তা এক বিবনস্পটর িস্পধযই পুস্পরাপুবর ধ্বংস হস্পয়স্পে’। িাটিস্পত 

দীর্ড  োটে ধস্পরস্পে, পাথর বদ্বখবণ্ডত হস্পয়স্পে; ডারউইন অনুিান করস্পত লপস্পরবেস্পেন এক 

শতাব্দীর সাধারণ ভাঙ্গা ়ো আর িয় ো করস্পত পাস্পর, িাত্র দুই বিবনস্পট, ভুবিকম্প তার 

লচস্পয় অস্পনক লিশী িবত কস্পরস্পে। 

ভুবিকম্প এর উপকুে লরখা িরাির আস্পরা িযপক বকেু পবরিতড ন কস্পরবেে, ‘স্পভস্পঙ্গ প়ো 

সি িা়েী র্র িা ডুস্পি োওয়া  িাদী পশুর ধ্বংসািস্পশষ লদস্পখ আিরা েত অনায়াস্পস িুঝস্পত 

পাবর তার লচস্পয় এই পবরিতড নগুস্পো লিাঝা লিশ কষ্টসাধয। অস্পনক জায় া আস্প  বকনা ো 

পাবনর নীস্পচ বেে, এখন লসটি পাবনর উপস্পর উস্পঠ উস্পঠস্পে, োর উপস্পর আিরণ কস্পর আস্পে 

িরণাপন্ন সািুবরক লশেবেশগুস্পো। বেৎসরয় তার সাস্পভড  করার েন্ত্র বদস্পয় পবরিাপ কস্পর 

লদবখস্পয়বেস্পেন, উপকূস্পের বকেু অংশ ভুবিকস্পম্পর সিয় প্রায় আট েুট উপস্পর উস্পঠ ল স্পে। 

দুিাস পস্পর আিার েখন বতবন কনস্পসপবসওস্পন বেস্পর আস্পসন, তখনও লদস্পখবেস্পেন িাটি 

উপস্পর উস্পঠ আস্পে । 

ডারউইন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, বতবন ো চািুষ লদখস্পেন তার িযাখযা তাস্পক োইস্পয়ে 

ইবতিস্পধযই বদস্পয়স্পেন;  বেত পাথস্পরর চাপ বনিয়ই ওসারস্পনা আস্পেয়ব বরর অেুযৎপাস্পতর 

কারণ, ো েস্পথষ্ট শবিশােী বেে একটি ভূবিকস্পম্পর সূচনা করার িত। নতুন  বেত োভার 

এই লির হস্পয় আসাটা সিুর লথস্পক নতুন ভূবির সৃবষ্ট কস্পরস্পে; এিং েস্পথষ্ট পবরিান সিস্পয়র 

িযিধাস্পন এটি পুস্পরা একটি পিডতিাোস্পক অস্পনক উপস্পরর বদস্পক তুস্পে বদস্পত পাস্পর। এর 

বকেুবদন পর ডারউইন তার সিস্পচস্পয় লশষ ি়ে লকাস্পনা অবভোস্পন িহাস্পদস্পশর বভতস্পর োন, 

আিাস্পরা আবন্দজ পিডতিাোর বভতস্পর; পিডস্পতর চু়োয় ো উসপাোটা ব বরপথস্পক বর্স্পর 

বেে, ডারউইন লসখাস্পন একই পাথস্পরর স্তরস্পক শনাি কস্পরন ো বতবন কস্পয়কিাস আস্প  

আস্পরা পূস্পিড সিতে এোকায় লদস্পখবেস্পেন, লে পাথরগুস্পস্পো িূেত সা স্পরর লসবডস্পিট িা 

পবে জিা হিার িাধযস্পিসৃবষ্ট হস্পয়স্পে । বতবন প্রস্তরীভূত হওয়া একটি িনাঞ্চে, ো এখনও 

ঋজু হস্পয় দাব়েস্পয় আস্পে, খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন, পাতাস্প াবনয়ায় তার খুাঁ স্পজ পাওয়া 

জীিাশ্মগুস্পোর িত. ‘এই  ােগুস্পো’, বতবন তার লিান সুসানাস্পক বেস্পখবেস্পেন, ‘লিস্পক বেে 

িাবে, পাথর এিং  বেত োভার স্তস্পরর নীস্পচ, োর পুরুত্ব কস্পয়ক হাজার েুট; এই 

পাথরগুস্পো জিা হস্পয়স্পে পাবনর নীস্পচ, অথচ েষ্ট লে জায় ায় এই  ােগুস্পো লিস্প়ে 

উস্পঠবেে লসটি বেে সিুর পৃস্পষ্ঠর উপস্পর , সুতরাং এটা বনবিৎ এই ভুবি বনিয়ই লসরকিই 
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কস্পয়ক হাজার েুট পাবনর নীস্পচ বেে লকাস্পনা একসিয়, লেকারস্পণ এর উপর জিা পাথস্পরর 

স্তর এত পুরু’।   

 
(েবি: Darwin in the Galapagos Islands, বশল্পী John Harrold এর আাঁকা) 

িৃবতস্পত সাম্প্রবতক ভুবিকম্প আর আস্পেয়ব বরর অেুযৎপাস্পতর র্টনার অবভজ্ঞতাসহ, 

ডারউইস্পনর উপসংহার বেে আবন্দজ পিডতিাো অস্পপিাকৃত সাম্প্রবতক লকাস্পনা সিস্পয়র 

সৃবষ্ট, লকাস্পনা এক সিয় এই ১৪,০০০ েুট উঁচু চূ়ো পুিড বদস্পকর পাম্পাস এর িতই সিতে 

বেে, লেখাস্পন দানিাকৃবতর স্তনযপায়ীস্পদর বতবন খুস্পজ লপস্পয়বেস্পেন, তারা একসিয় 

এখাস্পনও িাস করস্পতা, এিং তারপর এই জায় াটা পাবনর নীস্পচ ডুস্পি োয় এিং আিার 

পাবনর উপস্পর উস্পঠ আস্পস, এর এর নীস্পচর প্রিে শবি এটিস্পক এত উপস্পর লঠস্পে লদয়; 

ডারউইন িুঝস্পত পাস্পরন এই পিডতিাো হয়স্পতা স্তনযপায়ীস্পদর লচস্পয়ও কি প্রাচীন, হয়স্পতা 

এখনও তার পাস্পয়র নীস্পচ এটি আস্পরা উঁচু হস্পচ্ছ। 

 াোপাস্প াস, দানিীয় কচ্ছপস্পদর দ্বীস্পপ 

উপকূেীয় অঞ্চস্পে প্রস্পয়াজনীয় জবরপ লশষ করার পর বি ে উত্তস্পর প্রথস্পি বেিায় (স্পপরু) 

এিং এরপর পবিি বদস্পক োত্রা শুরু কস্পর, দবিণ আস্পিবরকা িহাস্পদশস্পক লপেস্পন লেস্পে; 

টিস্পয়রা লদে েুস্পয়স্প া প্রিে িাতাস আর আবন্দস্পজর তীি ঠাণ্ডার পর, রান্তীয় অঞ্চস্পের 

উষ্ণতার জনয ডারউইন অধীর আগ্রস্পহ অস্পপিায় বেস্পেন। লসখাস্পন োিার পস্পথ তার প্রথি 

োত্রা বিরবত হস্পয়বেে একটি অদু্ভত দ্বীপপুস্পন্জ : োর নাি  াোপাস্প াস ( োর িতড িান 
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আনুষ্ঠাবনক নাি, লকােন আবকড স্পপোস্প া (Archipiélago de Colón), হযাাঁ  কেম্বাস্পসর 

িরণ এই নাি লকােন, এর আস্প  পবরবচত বেে ইকুস্পয়ডর আবকড স্পপোস্প া নাস্পি 

( াোপাস্প াস শব্দটির অথড ি়ে আকাস্পরর কচ্ছপ) । 

 

 

(েবি:  াোপাস্প াস্পস পুস্পয়স্পতড া আস্পয়ারাস্পত চােডস ডারউইন বরসাচড  লসটাস্পর  

ডারউইস্পনর একটি ভাস্কেড , এর বশল্পী ইকুস্পয়ডস্পরর পযাট্রিবসও রুয়াস্পেস) 

ডারউইস্পনর বিিতড ন তস্পির সূবতকা ার বহসাস্পি  াোস্পপাস্প াস দ্বীপপুস্পির খযাবত আস্পে, 

বকন্তু এর গুরুত্বটা ডারউইন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন ইংেযাস্পণ্ড লেরার প্রায় দুই িের পর; 

বতবন েখন  াোস্পপাস্প াস্পস প্রথি পা রাস্পখন, তার বচন্তায় জীিবিজ্ঞান নয়, িরং ভূতি 

বিষয়ক তার লকৌতুহেগুস্পোরই িূেত প্রাধানয বেে, কারণ বতবন অধীর আগ্রস্পহ অস্পপিা 

করবেস্পেন, এখাস্পনই হয়স্পতা এিন লকাস্পনা জায় া বতবন খুস্পজ পাস্পিন, লেখাস্পন োইস্পয়ে 

লেভাস্পি প্রস্তাি কস্পরস্পেন, নতুন ভূবি সৃবষ্টর লসই প্রবরয়াটি বতবন স্বচস্পি লদখস্পত পাস্পিন। 
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(েবি: ১৮৩৫ সাস্পে  াোপাস্প াস দ্বীপপুি জবরপ করা বি ে এর োত্রাপথ; ইংেযাস্পে 

বেস্পর আসার লিশ বকেুবদন পর ডারউইন এখান লথস্পক সংগ্রহ করা বকেু নিুনায় তার 

তস্পির প্রস্পয়াজনীয় িযাখযা খুাঁ স্পজ পান) 

প্রথি লে দ্বীস্পপ ডারউইন পা রাস্পখন, লসটি চযাটহাি দ্বীপ (এখন ‘সান বরস্পোিাে’ নাস্পি 

পবরবচত), একটি সদয সৃষ্ট আস্পেয়বশোর স্তুপ লেখাস্পন তখনও িাটি িা লকাস্পনা উবদ্ভদ 

তাস্পদর অবধকার প্রবতষ্ঠা কস্পর উঠস্পত পাস্পরবন; কুৎবসত দশডন ইগুয়ানা আর অসংখযা 

কাাঁ ক়ো তাস্পক লসখাস্পন অভযথডনা জাবনস্পয়বেে। ডারউইন পস্পর বেস্পখবেস্পেন, ‘এই দ্বীপপুির 

প্রাকৃবতক ইবতহাস খুিই লচাস্পখ প়োর িত, িস্পন হয় লেন এর বনস্পজর িস্পধযই একটি লোট 

জ ৎ’। জ ৎ িেস্পত বতবন িুবঝস্পয়স্পেন, আিাস্পদর িাকী পৃবথিী লথস্পক ো িযবতরি। 

লসখাস্পন বেে বিশাে আকাস্পরর কচ্ছপ, জায়াট টরটস্পয়স, ো উপস্পরর লখােস িা 

কারাস্পপইস এর িযাসই প্রায় ৭ েুট, এিং তাস্পদর খাদয বেে বপ্রকেী বপয়ার (কযাকটাস্পসর 

েে), এিং ডারউইন েবদ এস্পদর বপস্পঠ চস্প়েও িসস্পতন তাহস্পেও এরা বকেু িস্পন করস্পতা না, 

িানুষস্পক বনস্পয় এস্পদর লকাস্পনা ভয়ই বেে না। এো়োও লসখাস্পন খুিই কুৎবসৎ দুটি প্রজাবতর 

ইগুয়ানারাও িসিাস কস্পর, একটি দ্বীস্পপর িস্পধয স্থস্পেই তাস্পদর খাওয়া খুাঁজস্পতা আর অনযটি 
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সা স্পর ডুি বদস্পয় সিুর তশিাে লখস্পতা;  াোপাস্প াস্পসর পাবখরা এত শান্ত প্রকৃবতর লে, 

ডারউইন তাস্পদর খুি কাোকাবে চস্পে লেস্পত পারস্পতন, তারা ভস্পয় উস্প়ে লেতনা। 

 

(েবি: ডারউইস্পনর বেঞ্চ, লঠাাঁ স্পটর প্রকরণ) 

ডারউইন বনয়িিাবেক তাস্পদর সম্বস্পে সািানয বকেু লনাট লনয়া সহ এই পাবখস্পদর নানা 

প্রজাবতর নিুনা সংগ্রহ করস্পত থাস্পকন: কাস্পরা কাস্পরা েম্বা লঠাাঁ ট, ি়ে িীজ লভস্পঙ্গ খািার 

উপস্পো ী; কাস্পরা কাস্পরা আিার লঠাাঁ ট লদখস্পত সরু িাাঁ কাস্পনা, বনডে লনাজ, প্লায়ারস এর 

িত, োরা লোট এিং সহস্পজ না াে পাওয়া োয় না এিন িীজ লখস্পত পারদশী; তাস্পদর 

লঠাাঁ ট লদস্পখ ডারউইন ধারণা কস্পরন, তাস্পদর লকাস্পনাটি হয়স্পতা লরন, লকাস্পনাটি বেন্চ িা 

ওয়ািডোর এিং ব্লযাক িাডড ; তস্পি বতবন লকান পাবখটি লকান দ্বীপ লথস্পক সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন, 

লসটি লনাট কস্পর রাখার লকাস্পনা প্রস্পয়াজন লিাধ কস্পরনবন তখন; কারণ বতবন ধারণা কস্পরই 

বনস্পয়বেস্পেন এই পাবখগুস্পো দবিণ আস্পিবরকা িহাস্পদস্পশরই লকাস্পনা প্রজাবত, োরা লকাস্পনা 

একসিয় এই দ্বীপপুস্পি তাস্পদর িসবত স্থাপন কস্পরবেে। 
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 াোপাস্প াস জায়াট টরটস্পয়স 

 
 াোপাস্প াস লিবরন ইগুয়ানা 

প্রাবণস্পদর নিুনা সংগ্রহ লশষ হিার পর,  াোপাস্প াস দ্বীপ লেস্প়ে বি স্পের োত্রা শুরু করার 

অল্প বকেু বদন আস্প  ডারউইস্পনর িস্পন হস্পয়বেে, তার প্রজাবতস্পদর নিুনা সংগ্রহ আর লনাট 

লনিার িযাপাস্পর আস্পরা সতকড  হওয়ার প্রস্পয়াজন বেে; এ সিস্পয় তার পবরচয় হস্পয়বেে 

বনস্পকাোস েসস্পনর সাস্পথ, বেবর চােডস দ্বীপ ( এখন লেটি সাটা িাবরয়া) একটি লপনাে 

কস্পোনীর ( দ্বীপ কারা ার) পবরচােক বেস্পেন। েসন তার েুস্পের িা াস্পন টি বহসাস্পি 

কচ্ছস্পপর লখােস িযিহার করস্পতন; বতবন েি কস্পরবেস্পেন, প্রবতটি দ্বীস্পপর কচ্ছপ পরের 

লথস্পক এতই বভন্ন তিবশষ্ট সম্পন্ন লে বতবন লখােস্পসর দা  আর  ়েন লদস্পখই িস্পে বদস্পত 

পারস্পিন লসটির উৎপবত্ত লকান দ্বীস্পপ। অনয ভাস্পি েবদ িো োয়, প্রবতটি দ্বীস্পপর 

কচ্ছপগুস্পো অননয তিবশষ্টয সম্পন্ন অথিা তারা হয়স্পতািা এিনবক স্বতন্ত্র লকাস্পনা প্রজাবতর 
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সদসয। আর বিবভন্ন দ্বীস্পপর উবদ্ভদগুস্পো, ডারউইন পস্পর িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, একইভাস্পি 

স্বতন্ত্র। 

 
(েবি:  াোপাস্প াস লথস্পক ডারউইস্পনর সংগ্রহ করা বেঞ্চ) 

হয়স্পতা পাখীরাও লসরকি, বকন্তু লেস্পহতু ঠিক লকাথা লথস্পক তার সংগ্রহ করা অবধকাংশ 

পাবখগুস্পো এস্পসস্পে (তার সঠিক লনাট না লনিার কারস্পণ), ডারউইস্পনরও লসটা জানার 

উপায় বেে না; এিং বতবন লসটা লিাস্পঝনবন, েখন ইংেযাস্পে লেরার িহু বদন পর বতবন তার 

সংগ্রহ কস্পর আনা পাখীগুস্পো বনস্পয় কাজ শুরু কস্পরবেস্পেন, লকিে তখনই বতবন িুঝস্পত 

শুরু কস্পরবেস্পেন, বকভাস্পি জীিস্পনর একটি রুপ অনয একটি রুস্পপ পবরিবতড ত হয়। 

জীিন বনস্পজস্পক বনস্পজই ততরী কস্পর 

 াোপাস্প াস্পস কাজ লশষ করার পর বি ে োত্রা শুরু কস্পর শান্ত প্রশান্ত িহাসা স্পর; লিশ 

দ্রুত, িাত্র বতন সপ্তাস্পহ বি ে লপৌস্পে োয় তাবহবতস্পত; আস্পরা চার সপ্তাহ পর বনউ বজেযাে 

এিং তার দুই সপ্তাহ পর অস্পষ্ট্রবেয়ায়। েখন বি ে ভারত িহাসা র অবতরি করস্পে, তখন 

তার বিশন বেে লকারাে বরে িা প্রিাে প্রাচীরগুস্পো জবরপ করা। প্রিাে প্রাচীর বনস্পজই 

একটি জীিন্ত ভূস্প াে, োর িানবচত্র প্রবতবনয়ত পবরিবতড ত হস্পচ্ছ, িুরকায় প্রিাে পবেস্পপর 

কস্পোনী বদস্পয় ততরী প্রাচীরটি  স্প়ে ওস্পঠ েখন তারা তাস্পদর শরীস্পরর চারপাস্পশ 

এস্পক্সাস্পস্কবেটন িা িবহিঃকঙ্কাে ততরী কস্পর। পবেপরা িূেত িাাঁ চস্পত পাস্পর সিুর পৃস্পষ্ঠর 
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কাোকাবে, ো পরিতীস্পত সািুবরক জীিবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার কস্পরবেস্পেন, কারণ তারা 

একটি সাস্পোকসংস্পেষী তশিাস্পের উপর বনভড র কস্পর োরা তাস্পদর শরীস্পর িসিাস কস্পর। 

ভারত িহাসা স্পর প্রিাে প্রাচীর অবতরি করার সিয়, ডারউইন বিিস্পয়র সাস্পথ 

ভািবেস্পেন, বকভাস্পি তারা এরকি বনখুত ল ােকার রীে ততরী কস্পর; কখস্পনা লকাস্পনা 

দ্বীস্পপর চারপাস্পশ, িা কখস্পনা শুধু সিুস্পর; এিং লকনই এই প্রিাে প্রাচীর পাবনর উপস্পরর 

পৃস্পষ্ঠর খুি কাোকাবে অিস্থান করস্পত লদখা োয়, লেখাস্পনই বকনা ঠিক তাস্পদর থাকা 

প্রস্পয়াজন তাস্পদর সঠিকভাস্পি িৃবির জনয প্রস্পয়াজনীয় সুেড াস্পোক লপস্পত?  

 

 

(েবি: প্রিাে প্রাচীর বকভাস্পি ততরী হস্পত পাস্পর লসই সংরান্ত ডারউইস্পনর প্রস্তাবিত হাইস্পপাবথবসস; 

লদস্পশ লেরার আস্প ই ডারউইস্পনর সুখযাবত লপৌস্পেবেে েেস্পন, একজন প্রবতশ্রুবতশীে ভূতিবিদ 

বহসাস্পি।) 

োইস্পয়স্পের বপ্রবন্সপেস অি বজওেজী িইটিস্পত ডারউইন প্রিাে প্রাচীর বনস্পয় োইস্পয়স্পের 

হাইস্পপাবথবসসটি পস্প়েবেস্পেন: তাস্পদর শুধু পাবনস্পত বনিবিত আস্পেয়ব বরর জ্বাোিুস্পখ জন্ম 

হয়; প্রথিিাস্পরর িত ডারউইস্পনর িস্পন হস্পো, এখাস্পন োইস্পয়ে ভুে িস্পেস্পেন; জ্বাোিুস্পখর 

অনুকল্পটি ঠিক খাপ খায় না, কারণ এর জনয প্রবতটি প্রাচীরস্পক ঠিক এিন জ্বাোিুস্পখর 
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উপর হস্পত হস্পি এিং লসই জ্বাোিুখগুস্পো র্টনাচস্পর ঠিক লসখাস্পন সিুরপৃষ্ঠ লথস্পক 

কাস্পেই, লিশ অ ভীস্পর অিস্থান করস্পি। েস্পে ডারউইন বভন্ন একটি িযাখযা বদস্পেন: 

েবদ োইস্পয়স্পের ভূতি অনুোয়ী আবন্দজ পিডতিাো এখনও উপস্পর উঠস্পত থাস্পক, 

ডারউইস্পনর েুবি লদন গ্রস্পহর অনয লকান অংশস্পক অিশযই নীস্পচ লনস্পি লেস্পত হস্পি, ভারত 

িহাসা স্পরর িত এিন লকাস্পনা জায় ায় এটি অিশযই হস্পত পাস্পর; প্রিাে হয়স্পতা ততরী হয় 

অ ভীর পাবনস্পত, নতুন সৃষ্ট দ্বীস্পপর চারপাস্পশ অথিা িূে ভূখস্পণ্ডর উপকুস্পের কাোকাবে 

লকাথাও, তারপর এটি বনিবিত হস্পত থাস্পক, ধীস্পর ধীস্পর েখন নীস্পচর ভূবিটি আস্পরা পাবনর 

নীস্পচ ডুস্পি লেস্পত থাস্পক, প্রিােও তাস্পদর সাস্পথ নীস্পচ লনস্পি োয় বকন্তু তারা হাবরস্পয় োয় না; 

ডারউইন েুবি লদন, লেস্পহতু নতুন প্রিাে প্রাচীস্পরর উপস্পর পৃস্পষ্ঠ রিা ত সৃবষ্ট হস্পত থাস্পক 

েখন এর নীস্পচর িাটি অস্পরা ডুস্পি লেস্পত থাস্পক; েখন প্রাচীন প্রিাে অেকাস্পর িারা োয়, 

প্রাচীর ঠিকই টিস্পক থাস্পক; এর বকেু কাে পস্পর েখন দ্বীপটি েখন বনস্পজই পুস্পরাপুবর নীচ 

লথস্পক সস্পর োয় বকন্তু প্রাচীরটি পাবনর পৃস্পষ্ঠর কাোকাবে বনস্পজস্পদর ধস্পর রাখস্পত সিি হয়। 

প্রবতটি প্রিাে প্রাচীর োস্পদর বি ে জবরপ কস্পরস্পে, তারা এর লকান না একটি পেডাস্পয় 

আস্পে; বকবেং দ্বীপপুস্পন্জ (এখন লকাস্পকাস দ্বীপপুি) বি স্পের সাস্পভড স্পয়ররা লদখবেস্পেন, 

প্রিাে প্রাচীস্পরর সিুরিুখী প্রাস্পন্ত সা র তে হঠাৎ কস্পর খা়ো ভাস্পি  ভীর হস্পয় আস্পে; 

তারা েখন এস্পকিাস্পর নীস্পচর লথস্পক প্রিাে সংগ্রহ কস্পর পরীিা কস্পর লদস্পখন, তারা লদস্পখন 

লসগুস্পো আসস্পে িৃত প্রিাে; ঠিক লেিনটা ডারউইন আস্প ই ধারণা কস্পরবেস্পেন। 

ডারউইন আর োইস্পয়স্পের শুধু অনুসারী রইস্পেন না িরং বতবন এখন একজন স্বতন্ত্র, 

পূণডবিকবশত বচন্তাবিদ; বতবন োইস্পয়স্পের িূেনীবত িযিহার কস্পরই োইস্পয়স্পের লচস্পয় আস্পরা 

ভাস্পো একটি িযাখযা বদস্পয়বেস্পেন প্রিাে প্রাচীর সম্বস্পে এিং সিস্পচস্পয় গুরুত্বপূণড বতবন লসই 

পন্হাটাও লির কস্পরবেস্পেন বকভাস্পি তার এই ধারণাটি পরীিার িাধযস্পি প্রিাণ করা লেস্পত 

পাস্পর; তিজ্ঞাবনকভাস্পি বকভাস্পি ইবতহাস প়েস্পত হয় ডারউইন লসটা বশখবেস্পেন, এই 

লিস্পত্র পৃবথিীস্পত জীিস্পনর ইবতহাস; তার পস্পি হাজার িের ধস্পর প্রিাে প্রাচীস্পরর  স্প়ে ওঠা 

পুনরািৃবত্ত কস্পর লদখাস্পনা সম্ভি বেে না, বকন্তু েবদ তার প্রস্তাি িতই ইবতহাস র্স্পট থাস্পক, 

বতবন তার প্রাকধারণাটি পরীিা কস্পর লদখস্পত পারস্পিন; বতবন পস্পর বেস্পখবেস্পেন, ‘একিার 

তাকাস্পেই এই প্রবরয়াটি সম্বস্পে আিাস্পদর অন্তদৃডবষ্ট সিৃি হস্পয় উস্পঠ, লেভাস্পি পৃবথিী পৃষ্ঠ 

লভস্পঙ্গ োয় এিন ভাস্পি ো বকেুটা সদৃশয তস্পি অিশযই বনাঁ খুত নয়, লেিনটি লকান ভূতিবিদ 
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হয়স্পতা লদখস্পত লপস্পতন, েবদ বতবন ১০,০০০ িের লিাঁ স্পচ থাকস্পতন এিং বেবন এই সিস্পয়র 

পবররিায় সকে পবরিতড ন বেবপিি কস্পর রাখস্পতন’। 

 
(েবি: ডারউইস্পনর বনস্পজর হাস্পত রঙ করা লকাস্পকাস দ্বীস্পপর প্রিাে প্রাচীস্পরর প্রস্থস্পচ্ছদ দৃশয) 

িস্পন হস্পত পাস্পর এই গ্রহটি অপবরিতড নীয় বকন্তু ডারউইন সিয়স্পক বিবেয়ন িেস্পরর িাত্রায় 

লদখস্পত বশখবেস্পেন এিং লসই দৃবষ্টস্পকাণ লথস্পক গ্রহটি জীিন্ত কম্পিান ল ােস্পকর িত, 

লকাথাও এটি েুস্পে উঠস্পে, লকাথাও লডস্পি োস্পচ্ছ বভতস্পর, এর উপস্পরর পৃষ্ঠ বেস্প়ে োস্পচ্ছ 

এই পবরিতড স্পনর চাস্পপ; ডারউইন আস্পরা বশখস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন, তাহস্পে জীিনও এই 

সিস্পয়র িাত্রায় পবরিবতড ত হস্পত পাস্পর; েস্পথষ্ট পবরিান সিস্পয়, প্রিাে প্রাচীর তাস্পদর নীস্পচ 

সিুস্পরর তেস্পদস্পশর পুস্পরা ডুস্পি োওয়া লথস্পক বনস্পজস্পদর লঠকাস্পত পাস্পর; তারা বিশাে দু ড 

ততরী করস্পত পাস্পর তাস্পদর পুিডসুরীস্পদর শরীস্পরর ধ্বংসািস্পশষ িা কঙ্কাস্পের উপর। 
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(েবি: ডারউইন বতন ধরস্পনর প্রািে প্রাচীর শনাি কস্পরবেস্পেন - atolls, barrier reefs আর 

fringing reefs) 

উত্তিাশা অন্তরীপ রু্স্পর অযাস্পজাস্পরস হস্পয় ইংেযাস্পে বেস্পর আসস্পত বি স্পের সিয় োস্প  

আস্পরা েয় িাস; তস্পি ডারউইস্পনর সুখযাবত তার আস্প ই ইংেযাে লপৌস্পে ব স্পয়বেে; 

লকিবিস্পজ তার বশিক লহনসস্পো, তার কাস্পে লেখা ডারউইস্পনর লিশ বকেু বচঠি লথস্পক 

তথয িাোই কস্পর একটি তিজ্ঞাবনক লপপার ও একটি পযাম্ফস্পেট প্রকাশ কস্পরবেস্পেন; তার 

পাঠাস্পনা স্তনযপায়ী প্রাণীর জীিাশ্মগুস্পো বনরাপস্পদ ইংেযাস্পে লপৌস্পেবেে, এিং তাস্পদর লিশ 

বকেু বিস্পটইস্পনর লসরা বিজ্ঞানীস্পদর নজর লকস্প়েস্পে ইবতিস্পধযই; এিনবক ডারউইস্পনর 

আইডে, োইস্পয়েও অধীর আগ্রস্পহ অস্পপিা করবেস্পেন ডারউইস্পনর বেস্পর আসার। 

 

 

 

(েবি: জন বেস্পভন্স লহন্সস্পো, উত্তিাশা অন্তরীপ রু্স্পর অযাস্পজাস্পরস হস্পয় ইংেযাস্পে বেস্পর আসস্পত 

িী স্পের সিয় োস্প  আস্পরা েয় িাস; তস্পি ডারউইস্পনর সুখযাবত তার আস্প ই ইংেযাে লপৌস্পে 

ব স্পয়বেে; লকিবিস্পজ তার বশিক লহনসস্পো, তার কাস্পে লেখা ডারউইস্পনর লিশ বকেু বচঠি লথস্পক 

তথয িাোই কস্পর একটি তিজ্ঞাবনক লপপার ও একটি পযাম্ফস্পেট প্রকাশ কস্পরবেস্পেন।) 
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বপ্লিথ িন্দর লেস্প়ে োিার পাাঁ চ িের পর একবদন প্রিে িৃবষ্টর বদস্পন ইংবেশ চযাস্পনস্পে প্রস্পিশ 

কস্পর বি ে; ১৮৩৬ সাস্পে অস্পটাির িাস্পসর দুই তাবরস্পখ বেটজরয় তার লশষ সাবভড সটি 

পবরচােনা করস্পেন, লসবদন বদস্পনর লশস্পষ বি ে লেস্প়ে িাব়ের পস্পথ রওয়ানা লদন 

ডারউইন। এরপস্পর আর কখস্পনাই বতবন ইংেযাে লেস্প়ে লির হনবন, এিনবক তার বনস্পজর 

িাসা লেস্প়েই লির হস্পয়বেস্পেন কদাবচৎ। 

ইংেযাস্পের িাটিস্পত পা লরস্পখই ডারউইন িুস্পঝবেস্পেন, বতবন  ভীরভাস্পি, হয়স্পতা আিূে 

িদস্পে ব স্পয়স্পেন। গ্রাস্পির পারী বহসাস্পি এিন লকাস্পনা জীিন বতবন লে আর সহয করস্পত 

পারস্পিন না লসটা েষ্ট হস্পয় উস্পঠবেে। বতবন একজন লপশাজীবি প্রকৃবত বিজ্ঞানী হস্পয়বেস্পেন 

এিং তার িাকী জীিস্পন বতবন শুধু তাই বেস্পেন; এো়োও বতবন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, লকাস্পনা 

বিশ্ববিদযােস্পয় কাজ করার লচস্পয় িরং শুধুিাত্র একজন স্বাধীন  স্পিষক বহসাস্পি, লেিন, 

োইস্পয়ে, কাজ করস্পত না পারস্পে বতবন লকানবদন সুখী হস্পতও পারস্পিন না। বকন্তু তাস্পক েবদ 

োইস্পয়স্পের িত লকান জীিন কাটাস্পত হয়, তাহস্পে বনস্পজস্পক প্রবতষ্ঠা করস্পত তার িািাস্পক 

বকেু অথড সাহােয বদস্পত হস্পি। এিং বচরকাস্পের িতই ডারউইন বচবন্তত বেস্পেন, তার এই 

পবরকল্পনা তার িািা বকভাস্পি লনস্পিন। 

অস্পটািস্পরর চার তাবরখ তার িািার িাব়ে বেউসিারীর দয িাউস্পট এস্পস লপৌোন; পবরিাস্পরর 

সিাইস্পক লদখার জনয উদগ্রীি ডারউইন, েস্পথষ্ট ভর বেস্পেন িধযরাস্পত সিাইস্পক রু্ি লথস্পক 

উঠিস্পয় বিরি না করার জনয, লসই রাতটি বতবন স্থানীয় একটি সরাইখানায় কাটান, পরবদন 

সকাস্পে েখন লকিে তার িািা এিং লিানরা সকাস্পের নাস্তার জনয লটবিস্পে িস্পসস্পেন, বতবন 

কাউস্পক না জাবনস্পয় িাউস্পট প্রস্পিশ কস্পরন; তাস্পক লদস্পখ তারা লিাস্পনরা আনস্পন্দ বচৎকার 

কস্পর উস্পঠবেস্পেন, আর তার িািা শুধু িেস্পেন, ‘লিশ, তার িাথার আকারস্পতা পুস্পরা িদস্পে 

ল স্পে’। তার কুকুরগুস্পো এিন আচরণ করস্পো লেন ডারউইন িাত্র একবদস্পনর জনয িাব়ে 

লেস্প়েবেে, এিং এখন তারা প্রস্তুত তার সকাস্পে হাটার সঙ্গী হস্পত। 

পস্পর তার িািার লরস্প  োওয়ার িযপাস্পর ডারউইস্পনর শঙ্কা অিূেক প্রিাবণত হস্পয়বেে; 

েখন ডারউইন প্রিাস্পস, তার ভাই ইরাসিাসও বচবকৎসা লপশা লেস্প়ে বদস্পয় বনস্পজস্পক 

একজন স্বাধীন  স্পিষক বহসাস্পি প্রবতবষ্ঠত কস্পরস্পেন, ি়েভাই তার লোট ভাই এর জনয 

পথটা সু ি কস্পর বদস্পয়বেস্পেন, ডারউইস্পনর পবরকল্পনায় তারা িািা লকান িাধা বদস্পেন না; 

েখন রিাটড  চােডস এর পযাম্ফস্পেটটি পস্প়েবেস্পেন, বতবন লিশ  বিডত হস্পয়বেস্পেন, বতবন 

িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, প্রকৃবত বিজ্ঞানী বহসাস্পি শুধু খরস্প াস বশকার কস্পর ডারউই্ন তার 
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সিয় নষ্ট করস্পিন না; বতবন তার লেস্পের জনয েক এিং িেস্পর ৪০০ পাউে এর ভাতার 

িযিস্থা কস্পর বদস্পেন, বনস্পজস্পক প্রবতষ্ঠা করার জনয ো বেে েস্পথষ্ট। 

 
(েবি: ২০০৯ সাস্পে জন্ম বদ্বশত িাবষডকীস্পত ডারউইন িারক ডাকটিবকট) 

এরপর চােডস ডারউইন তার িািাস্পক আর লকানবদনও ভয় পানবন, বকন্তু তার িািার বনস্পজর 

সন্মান রিা করার িযাপাস্পর বিস্পশষ নজর লদিার রুবচটি বতবন উত্তরাবধকার সূস্পত্র 

লপস্পয়বেস্পেন, এিং েখনই সম্ভি হস্পয়স্পে বতবন লে লকান ধরস্পণর সংর্ষড এব়েস্পয় চস্পেস্পেন; 

লকাস্পনাবদনই বতবন বিস্পরাহী বেস্পেন না, এিং কখস্পনা তা হস্পত চানবন; বকন্ত তাসস্পি িা়েী 

লেরার কস্পয়ক িাস্পসর িস্পধযই বতবন বনস্পজস্পকই শবঙ্কত কস্পরবেস্পেন একটি তিজ্ঞাবনক 

বিপ্লস্পির সুচনা কস্পর। 

প্রজাবতর উৎপবি ধারণার উৎপবি  

েেস্পন এস্পস ডারউইন আবিষ্কার কস্পরবেস্পেন লে তার ভাই ইরাসিাস েস্পথষ্ট পবরিাস্পন 

বনস্পিবদত একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী নন ;  স্পিষণার েযািস্পরটরীর িাইস্পর ইরাসিাস িরং 

সািেীে বেস্পেন েেস্পনর নানা বডনাস্পরর পাটিড স্পত, ভরস্পোকস্পদর ক্লাস্পি; তস্পি বতবন 

ডারউইনস্পক তার সািাবজক িেস্পয় পবরচয় কবরস্পয় বদস্পয়বেস্পেন, আর ডারউইনও তাস্পদর 

সাস্পথ ভাস্পোভাস্পি বিস্পশ লেস্পত লপস্পরবেস্পেন। বকন্তু ইরাসিাস্পসর িযবতরি, ডারউইন 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

অস্পনক লিশী পবরেিী বেস্পেন তার কাস্পজ, বতবন ভূতিবিদযা বনস্পয় লিশ বকেু তিজ্ঞাবনক 

বনিে বেস্পখবেস্পেন, এো়ো তার বি ে ভ্রিণ বনস্পয় একটি িইও ততরী কস্পর লেস্পেন খুি 

দ্রুত; তার সংগ্রহ কস্পর আনা নিুনাগুস্পো বিস্পশষজ্ঞস্পদর বদস্পয় পরীিা করাস্পনার োিতীয় 

িযিস্থা কস্পরন, লেিন, জীিাশ্ম, উবদ্ভদ, পাবখ এিং ফ্লযাট ওয়ািড ইতযাবদ। 

কস্পয়ক িাস্পসর িস্পধযই ডারউইন তার কস্পঠার পবরেস্পির েেও লপস্পত শুরু কস্পরন, 

বিস্পটস্পনর সিস্পচস্পয় প্রবতশ্রুবতশীে তরুণ ভূতিবিদ বহসাস্পি তার সুনাি ে়োস্পত থাস্পক; বকন্তু 

তখন, একই সাস্পথ একটি ল াপন বিষয় বতবন বনস্পজর িস্পধয োেন করস্পতও শুরু 

কস্পরবেস্পেন, তার িযবি ত লোট লনাটিুকগুস্পোস্পত বতবন বেখস্পত শুরু কস্পরন, না তার বপ্রয় 

বিষয় ভূতি বনস্পয় না, িরং জীিবিজ্ঞান বনস্পয়। খুিই িযবি ত ভাস্পি চিস্পক লদিার িত 

িস্পনাস্পো  বিঘ্নকারী একটি সম্ভািনা বনস্পয় বতবন ভীষণ আচ্ছন্ন বেস্পেন: হয়স্পতা তার 

বপতািহ সঠিকই িস্পেবেস্পেন। 

বিস্পটস্পন তার অনুপবস্থবতর পাাঁ চ িেস্পর জীিবিজ্ঞানও িহু দূর অগ্রসর হস্পয়বেে। 

ধারািাবহকভাস্পি িহু নতুন প্রজাবত আবিষ্কার হস্পয়স্পে এিং লেণীবিনযাস্পসর প্রাচীন রীবতস্পক 

ো চযাস্পেি কস্পরস্পে এিং িাইস্পরাস্পস্কাস্পপর নীস্পচ বিজ্ঞানীরা উদর্াটন কস্পরস্পেন বকভাস্পি 

বডম্বাণু লথস্পক প্রাণীর সৃবষ্ট হয়; বিটিশ প্রকৃবত বিজ্ঞানীরা পযাবের আোদা আোদা প্রবতটি 

লিস্পত্র ঈশ্বস্পরর বডজাইনস্পক প্রশবস্ত কস্পর োওয়া েুবিস্পত আর সন্তুষ্ট বেস্পেন না; কারণ এটি 

জীিন সংরান্ত তাস্পদর গুরুত্বপূণড লকাস্পনা প্রস্পশ্নর উত্তর বদস্পত িযথড হস্পয়বেে। েবদ ঈশ্বর 

স্ব ীয়ভাস্পি জীিস্পনর পবরকল্পনা কস্পর থাস্পকন, ঠিক বকভাস্পি বতবন কাজটি কস্পরবেস্পেন, বকেু 

প্রজাবতর িস্পধয সদৃশযতা আর অনযস্পদর সাস্পথ তাস্পদর তিসাদৃস্পশযর কারণটাই িা বক? সি 

প্রজাবত বক একই সাস্পথ পৃবথিী সৃবষ্টর প্রথি বদন লথস্পকই অবস্তত্বশীে বেে? নাবক সিয় 

অবতরান্ত হস্পে রিান্বস্পয় ঈশ্বর তাস্পদর সৃবষ্ট কস্পরবেস্পেন?   

বিটিশ প্রকৃবত বিজ্ঞানীস্পদর দৃবষ্টভবঙ্গস্পত ঈশ্বর আর লসই অস্পথড ‘িাইস্পরা-িযাস্পনজার’ বেস্পেন 

না, িরং তার দ্বাবয়ত্ব বেে প্রকৃবতর বনয়ি সৃবষ্ট করা এিং লসগুস্পোর সূচনা কস্পর লদয়া, এিন 

লকাস্পনা ঈশ্বর োস্পক তার সৃবষ্টস্পত প্রবতটি িুহুস্পতড  নাক  োস্পত হয়, তাস্পক লে ঈশ্বর বেবন 

এস্পকিাস্পর শুরুস্পত সিবকেু বনখুাঁতভাস্পি এিং বনভূড েভাস্পি সূচনা কস্পর বদস্পয়বেস্পেন, তার 

লচস্পয় েস্পথষ্ট অস্পো য িস্পন হস্পয়বেে তাস্পদর। অস্পনক িৃটিশ প্রকৃবত বিজ্ঞানী লিস্পন 

বনস্পয়বেস্পেন লে এই গ্রস্পহর ইবতহাস্পস জীিন পবরিবতড ত হস্পয়স্পে, অস্পপিাকৃত সরে গ্রুস্পপর 

প্রাণী এিং উবদ্ভদ বিেুপ্ত হস্পয়স্পে এিং তাস্পদর জায় া বনস্পয়স্পে জটিেতর গ্রুপগুস্পো; বকন্তু 
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তারা সুশৃঙ্খে, স্ব ীয় বনস্পদড শনায় পবরচাবেত একটি প্রবরয়া বহসাস্পি বিষয়টি লদখস্পতন। 

লকাস্পনা পাবথডি বিিতড ন না, ো োিাকড  প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন ১৮০০ সাস্পে। পযাবরস্পসর 

নযাশনাে বিউবজয়াস্পির আস্পরক প্রাবণবিজ্ঞানী এবতয়াঁন বজওেরয় সাঁ বতবেয়ার (Etienne 

Geof roy Saint-Hilaire), একটি নতুন বিিতড স্পনর তি প্রস্তাি করার িাধযস্পি ১৮৩০ এর 

দশস্পক প্রকৃবত বিজ্ঞানীস্পদর আস্পরা একিার ি়ে ধাক্কা বদস্পয় নাব়েস্পয় বদস্পয়বেস্পেন। 

 
 

(েবি: এবতয়াঁন বজওেরয় সাঁ বতবেয়ার, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire: ১৭৭২-১৮৪৪); 

োিাস্পকড র বিিতড ন ধারণা প্রস্তাস্পির পস্পর েরাসী এই প্রকৃবতবিদ তুেনািূেক অযানাস্পটাবি এিং 

জািডান ভ্রূণতাবিকস্পদর প্রস্তািনার উপর বভবত্ত কস্পর দািী কস্পরন, সকে প্রাণীস্পদর শারীবরক  ঠস্পন 

সদৃশযতা আস্পে, এক প্রজাবত লথস্পক অনয প্রজাবতর রূপান্তর প্রবরয়ায় ো সুস্পো  কস্পর লদয় ।) 

োিাকড  এিং বজওেরয় কস্পয়ক দশক ধস্পর পযাবরস্পস নযাশনাে বিউবজয়াস্পি সহকিী এিং 

িেু বেস্পেন; বকন্তু বজওেরয় বিিতড স্পনর ধারণাটিস্পক গ্রহন কস্পরবেস্পেন িূেত তার বনস্পজর 

বিবভন্ন প্রাণীর অযানাটবি িা শারীবরক  ঠন ত তিবশষ্টযগুস্পো বনস্পয় তুেনািূেক  স্পিষণার 

উপর বভবত্ত কস্পরই। লসই সিয়কার প্রচবেত ধারণা বেে, লে প্রাণীরা সদৃশয হয় তখনই, 

েখন তারা একই রকিভাস্পি কাজ কস্পর; বকন্তু বজওেরয় এর নজস্পর পস্প়েবেে এই প্রচবেত 

ধারণার িযবতরি বকেু উদাহরণ; লেিন, অবেচস্পদর উ়েস্পত সিি এিন পাবখস্পদর িতই 
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হা়ে আস্পে অথচ তারা উ়েস্পত পাস্পরনা; এিং বজওেরয় আস্পরা লদখান লে, লকাস্পনা 

প্রজাবতর বিস্পশষ একগুচ্ছ িূে তিবশষ্টয ো তাস্পদর জনয অননয একটি বিস্পশষ বচহ্ন বহসাস্পি 

শনাি করা হয়, তারা আসস্পে একক ভাস্পি শুধুিাত্র লসই প্রজাবতর জস্পনয অননযভাস্পি 

লিৌবেক লকাস্পনা তিবশষ্টয নয়; লেিন,  োস্পরর বশঙ তাস্পক বিস্পশষ অননযতা প্রদান করস্পে 

িস্পে িস্পন হয় ঠিকই, বকন্তু আসস্পে এটি র্ন চুস্পের একটি ল াো িাত্র।  

বজওেরয় েখন বিবভন্ন প্রাণীস্পদর িস্পধয ল াপন সংস্পো টি উদর্াটন করার লচষ্টা 

করবেস্পেন, বতবন জািডান জীিবিজ্ঞানীস্পদর কাজ দ্বারা বিস্পশষভাস্পি অনুপ্রাবণত হস্পয়বেস্পেন, 

তারা বিজ্ঞানস্পক লদস্পখবেস্পেন জীিস্পনর ল াপন ঐকযতা লখাাঁ জার অতীবন্দ্রয় একটি প্রস্পচষ্টা 

বহসাস্পি। কবি ( এিং বিজ্ঞানী) ল যস্পট প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন লকাস্পনা উবদ্ভস্পদর বিবভন্ন অংশ, এর 

পাপব়ে লথস্পক কাটা, সিই একটি লিৌবেক েিড িা  ঠস্পনরই নানা রুপ: আর লসটি হস্পচ্ছ 

পাতা; এইসি জািডান জীিবিজ্ঞানীস্পদর িস্পন করস্পতন, জীিস্পনর সকে জটিেতা েুবকস্পয় 

আস্পে বকেু বনবদড ষ্ট বচরন্তন েিড িা িস্পডস্পে, োস্পদর তারা নাি বদস্পয়বেস্পেন: ‘আবকড টাইপ’ 

িা আবদরুপ। বজওেরয় সকে লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর লসই আবদরুপটি লখাাঁ জার প্রস্পচষ্টা 

কস্পরবেস্পেন।   
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(েবি:বজওেরয় এর প্রস্তাবিত বিিতড স্পনর ধারণায় ইউবনেবিডটি অি বডজাইন একটি উদাহরণ; বতবন 

প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন প্রবতটি প্রাণীরই  ঠন ত স্তস্পর লিৌবেক সদৃশযতা আস্পে, লসটাই বিিতড স্পনর কারণ 

হিার সম্ভািনা আস্পে।) 

বজওেরয় প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন, প্রবতটি লিরুদণ্ডী প্রাবণর কংকাে কাঠাস্পিার প্রবতটি অবস্থ 

হস্পচ্ছ একটি আবদরুস্পপর লিরুদণ্ডী প্রাবণর একটি বভন্ন বভন্ন রুপ িা প্রকরণ। বতবন এরপর 

তার ধারণাটি আস্পরা খাবনকটা সািস্পন এব স্পয় লনন, দািী কস্পরন লে অস্পিরুদণ্ডী প্রাবণরাও 

এই সুবিশাে পবরকল্পনারই অংশ। একটি েিোর এিং একটি হাস, তার েুবি অনুোয়ী 

একটি িূে পবরকল্পনা িা বথস্পিরই ভযাবরস্পয়শন িা বভন্নরুপ িাত্র।  েিোররা হস্পচ্ছ সেীপদী 

প্রাণী, লে গ্রুস্পপ আস্পে কীটপতঙ্গ, বচং়েী এিং হসড সু রযাি িা কাক়ো ইতযাবদ প্রাণীরা; 

সেীপদীরা লিরুদণ্ডীস্পদর সাস্পথ খুি হােকা একটি সদৃশযতা িহন কস্পর: তাস্পদর শরীস্পরর 

দীর্ডতি অি িরাির এটি প্রবতসি, তাস্পদর লচাখ আর িুখসহ একটি িাথা আস্পে; বকন্তু 

পাথডকয িরং আস্পরা অস্পনক লিশী, সেীপদীরা তাস্পদর শরীস্পরর িাইস্পর একটি শি লখােস 

িা লশে ততরী কস্পর, আর লিরুদণ্ডীরা কস্পর তাস্পদর শরীস্পরর অভযন্তস্পর; লিরুদণ্ডীস্পদর 

একটি স্নায়ুরিু আস্পে ো তাস্পদর শরীস্পরর ঠিক লপেন িা বপঠ িরাির থাস্পক, এিং 

পবরপাকতন্ত্র ো তাস্পদর শরীস্পরর সািস্পন লথস্পক লপেস্পন বিসৃ্তত;  েিোর বকংিা লেস্পকান 

সেীপদী প্রাণীস্পদর লিস্পত্র এই সিাটি ঠিক উস্পো হস্পয় োয়। লপেন িা বপঠ িরাির তাস্পদর 

পবরপাক-তন্ত্র থাস্পক, এিং তাস্পদর স্নায়ুতন্ত্র থাস্পক পবরপাকতস্পন্ত্রর সািস্পন লপট িরাির; ো 

লদস্পখ িস্পন হস্পত পাস্পর সেীপদীস্পদর সাস্পথ লিরুদণ্ডীস্পদর তুেনা করা সম্ভি না, বজওেরয় 

বকন্তু লতিন কস্পর ভাস্পিনবন; বতবন দািী কস্পরন লে সেীপদীরা একটি একক লিরুদস্পণ্ডর 

িস্পধয িাস কস্পর, এিং এস্পদর লপটস্পক বপস্পঠ পবরিতড ন করা খুি সাধারণ িযপার আর এভাস্পি 

একটি েিোরস্পক হাাঁ স্পসর পযাটাস্পনডও লনয়া োয়। সেীপদীস্পদর লিরুদণ্ডীস্পদর িতই একই 

বডজাইন আস্পে শুধু উস্পো। বজওেরয় দািী কস্পরবেস্পেন ‘দাশডবনক দৃবষ্টভবি চেস্পক িেস্পে, 

শুধুিাত্র একটি িাত্র প্রাণী আস্পে’।  

১৮৩০ সাস্পে বজওেরয় তার তিটিস্পক আস্পরা একধাপ সািস্পন এব স্পয় বনস্পয় োন দািী কস্পর 

চে, এই রূপান্তরগুস্পো শুধুিাত্র জযাবিবতক আর বিিূতড  ধারণা না, বতবন দািী কস্পরন, 

সিস্পয়র সাস্পথ সাস্পথ প্রাণীরাও তাস্পদর আকারও পবরিতড ন কস্পর থাস্পক। বজওেরয় তার 

বিিতড ন তস্পি বকন্তু োিাকড স্পক পুনরুিীবিত কস্পরনবন, বতবন োিাস্পকড র ধারণাটি, লকাস্পনা 

একটি তিবশষ্টয ো লকাস্পনা প্রাণী তার জীিেশায় অজড ন কস্পর, লসটি তার পরিতী প্রজস্পন্মর 
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িস্পধযও বিস্তার োভ করস্পত পাস্পর, এিন হাইস্পপাবথবসসটি গ্রহন কস্পরনবন, তার প্রস্তািনা 

অনুোয়ী, লকাস্পনা প্রাণীর পবরস্পিস্পশর লকাস্পনা পবরিতড নই একটি বডি লথস্পক বকভাস্পি এটি 

লিস্প়ে উঠস্পে লসটিস্পক পবরিতড ন করস্পত পাস্পর এিং এভাস্পি বভন্ন লকাস্পনা রুস্পপর বিবচত্র 

প্রাণীর জন্ম হস্পত পাস্পর, এিং তারাই নতুন প্রজাবত হয়। 

বজওেরয় দািী কস্পরন, আপনারা এই বিিতড স্পনর ইবতহাস লদখস্পত পারস্পিন, েবদ েি 

কস্পরন বকভাস্পি খুি সরে একটি আকার িা েস্পিডর ভ্রূণ লথস্পক ধীস্পর ধীস্পর জটিেতর প্রাণীর 

উদ্ভি হয়। জািডান বিজ্ঞানীরা তখন আবিষ্কার করবেস্পেন বকভাস্পি ভ্রূণগুস্পো িাত্র 

কস্পয়কবদস্পনর িযিধাস্পনই একটি রুপ লথস্পক অনয একটি রুস্পপ রূপান্তবরত হস্পত পাস্পর। 

কখনও লে রুপটি এই ভ্রূণ লথস্পক সৃষ্ট হওয়া পুণড িয়স্ক লকাস্পনা প্রাণীর সাস্পথ লকান সাদৃশযই 

িহন কস্পরনা;  স্পিষকরা েস্পের সাস্পথ তাস্পদর বিবভন্ন অংশ এিং আকৃবতর রূপান্তর 

বেবপিি কস্পর লরস্পখবেস্পেন, এিং েতই তারা েি কস্পরবেস্পেন, এই সংশস্পয়র িস্পধয ততই 

তারা একটি সুশৃঙ্খে ধারািাবহকতা েি করস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন। বিস্পশষ কস্পর তারা িুগ্ধ 

হন লদস্পখ লে বকভাস্পি একটি ভ্রূণ খুি সাধারণ রুপ ও সরে একটি  ঠন লথস্পক তার োত্রা 

শুরু করার পস্পর ধীস্পর ধীস্পর আস্পরা জটিেতর হস্পয় উস্পঠ। 

তারা এিনবক দািী কস্পরন লে এই প্রবতটি রিান্বস্পয় িৃবি লপস্পত থাকা জটিে রুপ তার এই 

রিবিকাস্পশর লিস্পত্র একটি নুতন ধাপ সংেুি করস্পে। েস্পরন্জ ওস্পকন, একজন জািডান 

বিজ্ঞানী এই প্রবরয়াটিস্পক িযাখযা কস্পরবেস্পেন এভাস্পি; ‘ ভ্রূণ রিবিকাস্পশর সিয় লকান 

একটি প্রাণী, প্রাণী জ স্পতর সি পিডগুস্পোই অবতরি কস্পর, এিং নতুন অঙ্গ ধারণ করার 

িাধযস্পি এটি বভন্ন বভন্ন রুস্পপ নতুন ধাস্পপ লির হস্পয় আস্পস;  স্পভড র ভ্রূণ হস্পচ্ছ সিস্পয়র 

প্রবররিায় সকে প্রাণী লেণীরই প্রবতবনবধ।’ প্রথস্পি এটি লদখস্পত নস্পের িত, লেন লকাস্পনা 

লেঁস্পচা িা ওয়ািড; এরপর এটি একটি েকৃত, রি পবরসঞ্চােন তন্ত্র  ঠন কস্পর এিং একটি 

লিাোস্ক জাতীয় প্রাণীস্পত পবরণত হয়, এরপর হৃৎবপে এিং একটি জননাঙ্গ সহ এটি 

রূপান্তবরত হয় একটি শািুস্পক; এরপর েখন এর হাত পা িা বেম্ব লির হস্পয় আস্পস, এটি 

পবরণত হয় একটি পতস্পঙ্গ, এরপর েখন তার অবস্থ ততরী হয়, এটি রূপান্তবরত হয় িাস্পে; 

িাংস্পসর সাস্পথ সরীসৃস্পপ এিং এভাস্পি িানি জাবত অিবধ; ওস্পকন লর্াষণা কস্পরন, ‘িানুষ 

হস্পচ্ছ লসই চূ়োন্ত বশখর, প্রকৃবতর রিবিকাস্পশর রাজ িুকূট।’ 
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(েবি: েস্পরন্জ ওস্পকন (১৭৭৯-১৮৫১) জািডান জীিবিজ্ঞানী, দাশডবনক) 

বজওেরয় প্রস্তাি কস্পরন, ভ্রূণরা শুধুিাত্র প্রকৃবতর এই ধারািাবহক রস্পিান্নবতর ধাপ লিস্পয় 

উপস্পরই উস্পঠ আস্পস না; তারা ইবতহাস্পসর পুনরািৃবত্তও িা এর বিিতড স্পনর নানা ধাস্পপর 

পুনরািৃবত্তও প্রদশডন কস্পর; িানুস্পষর পূিডসূবর প্রাণী আসস্পে িাে, োর প্রিাণ ভ্রূণ 

রিবিকাস্পশর একটি আবদ পস্পিড আিাস্পদর েুেকা সদৃশ উপাঙ্গ থাস্পক। 

েখন বজওেরয় এভাস্পি বিিতড স্পনর পস্পি তার েুবিগুস্পো উপস্থাপন কস্পরন, ইউস্পরাপীয় 

অবভোনকারীরা নানা নতুন প্রজাবত আবিষ্কার কস্পর চস্পেস্পেন ো বতবন দািী কস্পরন তার 

প্রস্তাবিত তস্পির সাস্পথ িানানসই। অস্পষ্ট্রবেয়ার প্লাটিপযাস লেিন, একটি স্তনযপায়ী, এর লঠাাঁ ট 

হাস্পসর িস্পতা এিং এটি বডি পাস্প়ে, ো বজওেরয়স্পক অনুপ্রাবণত কস্পরবেে এটিস্পক 

স্তনযপায়ী এিং সরীসৃস্পপর িধযিতী একটি রাবন্তকােীর অিস্থা বহসাস্পি বচবহ্নত করস্পত; 

এো়ো িাবজস্পে অবভোনকারীরা খুস্পজ লপস্পয়বেস্পেন োঙ বেশ, োরা েুেকার িদস্পে 

েুসেুস্পসর িাধযস্পি শ্বাস বনস্পত পাস্পর, তারা হয়স্পতা িা পাবনস্পত িসিাসকারী লিরুদণ্ডী  

প্রাণীস্পদর সাস্পথ স্থস্পে িসিাসকারী লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর সংস্পো স্পক প্রবতবনবধত্ব কস্পর। 

তস্পি ইংেযাস্পে প্রবতবষ্ঠত সি বিজ্ঞানী োিাস্পকড র িতিাস্পদর িতই বজওেরস্পয়র প্রস্তািস্পক 

আস্পদৌ গ্রহনস্পো য িস্পে বিস্পিচনা কস্পরনবন। অযাডাি লসজউইক, লকিবিস্পজর ধাবিডক 

ভূতাবিক, দুই েরাসীর কাজস্পক উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন, ‘উদ্ভট রকি জর্নয (আবি িেস্পত 

িাধয হবচ্ছ, লনাংরা) শারীরিৃত্তীয় একটি দৃবষ্টভবঙ্গ’। বকন্তু েবদও বিটিশ বিজ্ঞানীরা  ়েপ়েতা 

সিাই বিিতড স্পনর ধারণাটিস্পক প্রকাস্পশযই অপেন্দ করস্পতন, তস্পি এটিস্পক সরাসবর আরিণ 
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করার দ্বাবয়ত্ব পস্প়েবেে একজন িানুস্পষর উপস্পর: বতবন বেস্পেন দুদড ান্ত লিধািী তরুণ 

অযানাস্পটাবিষ্ট বরচাডড  ওস্পয়ন।  

প্রায়শই ওস্পয়নই হস্পতন প্রথি িৃটিশ অযানাস্পটাবিষ্ট, বেবন নতুন প্রজাবত পরীিা কস্পর লদখার 

সুস্পো  লপস্পতন, লেিন োঙ বেশ িা প্লযাটিপাস; এিং বতবন এই সুস্পো গুস্পো কাস্পজ 

োব স্পয়বেস্পেন বজওেরস্পয়র বিিতড স্পনর স্বপস্পি লদয়া দািীগুস্পো খণ্ডাস্পনার জনয; ওস্পয়ন 

লদখান লে প্লাটিপাসরা দুধ বনিঃসরণ কস্পর, ো স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর একটি তিবশষ্টযসূচক 

বচহ্ন; আর োঙ বেস, েবদও তাস্পদর েুসেুস আস্পে, বকন্তু তাস্পদর নাস্পকর লকান বের লনই; 

ো সকে স্থেিাসী লিরুদণ্ডীস্পদর িস্পধয বিদযিান; এিং তাস্পদরস্পক সাধারণ িাে বহসাস্পি 

বিস্পিচনা করস্পত ওস্পয়ন এর জনয এটুকই েস্পথষ্ট। 

তারপরও ওস্পয়ন বনস্পজ বকন্তু লিাস্পটও সন্তুষ্ট বেস্পেন না শুধুিাত্র এটুকু িস্পে লে, ঈশ্বর জীিন 

সৃবষ্ট কস্পরস্পেন এিং এর বডজাইন তার িবহিাস্পক প্রবতেবেত করস্পে। ওস্পয়ন এই সৃবষ্টর 

প্রাকৃবতক প্রবরয়াটিস্পক আবিষ্কার করার লচষ্টা করবেস্পেন। বিিতড ন সম্বস্পে বজওেরস্পয়র 

এধরস্পনর ো াি ো়ো কল্পনাস্পক ওস্পয়স্পনর জনয সহয করা কঠিন বেে, বকন্তু বতবন েস্পথষ্ট 

ভাস্পো িাস্পপর একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী বেস্পেন, সুতরাং অস্বীকার করার উপায় বেে না, 

বতবন বকেু বকেু বিষস্পয় ঠিকই ধারণা কস্পরবেস্পেন; বিবভন্ন প্রজাবতস্পদর িস্পধয সদৃশযতা এিং 

লেভাস্পি তাস্পদর পবরিতড স্পনর নানা ধাস্পপর একটি রিবিনযাস্পস লেণীভুি করা োয় লসই 

বিষয়টা খুি েষ্ট ো অস্বীকার করা কঠিন। 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

 

 

(েবি: অতযন্ত প্রভািশােী িৃটিশ বিজ্ঞানী বরচাডড  ওস্পয়ন (Sir Richard Owen) ১৮০৪-১৮৯২; 

অন্তত দুস্পটা কারস্পণ তাস্পক লকউই ভুেস্পত পারস্পিন না, প্রথিত বতবন ডায়স্পনাসরস্পদর নািকরণ 

কস্পরবেস্পেন এিং বদ্বতীয়ত বতবন তার স্বিডস্ব বদস্পয় ডারউইস্পনর বিিতড ন তস্পির বিস্পরাধীতা 

কস্পরবেস্পেন; বিিতড ন হস্পচ্ছ একিত হস্পেও ডারউইস্পনর প্রস্তাবিত িস্পত বিিতড স্পনর বিস্পরাধী বেস্পেন; 

সাম্প্রবতক কাস্পে evolutionary developmental biology র গুরুত্বপুণড বকেু আবিষ্কার বরচাডড  

ওস্পয়ন এর প্রস্তািটিস্পক নতুন আস্পোস্পক লদখার সুস্পো  কস্পর বদস্পয়স্পে; ১৮৮১ সাস্পে বতবন িূে 

চাবেকা শবি বেস্পেন েেস্পনর অসাধারণ British Museum of Natural History প্রবতষ্ঠা করার 

জনয।) 

ওস্পয়স্পনর ধারণা বজওেরয় এই প্রিাণগুস্পোর িযাখযায় একটু লিশী োে বদস্পয় লেস্পেস্পেন 

তার অনুবসিাস্পন্ত; লেিন ওস্পয়ন জানস্পতন, একটি ভ্রূণ বকভাস্পি  স্প়ে ওস্পঠ লস বিষস্পয় 

বজওেরয় এর ধারণা নতুন বকেু  স্পিষণা েব্ধ তথয ইবতিস্পধয প্রবতস্থাবপত কস্পরস্পে। একজন 

প্রাবশয়ান বিজ্ঞানী কােড ভন িাস্পয়র লেিন তার  স্পিষণায় লদবখস্পয়বেস্পেন, জীিন লকাস্পনা 

সাধারণ িইস্পয়র িত না, লেখাস্পন অস্পপিাকৃত উন্নত প্রাণীস্পদর ভ্রূণ রিবিকাস্পশর সিয় 

অস্পপিাকৃত আবদ প্রাবণস্পদর রিবিকাস্পশর ধাপগুস্পোর বরকযাবপচুস্পেট িা সংবিপ্ত 

আকাস্পর পুনরািৃবত্ত কস্পর; ভ্রূস্পণর সিস্পচস্পয় পুস্পরাস্পনা স্তস্পর লিরুদণ্ডীরা সাধারণত পরেস্পরর 
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িত লদখস্পত হয়, এর কারণ শুধুিাত্র তারা তখন একগুচ্ছ লকাষ ো়ো আর বকেু না, সিয় 

েত অবতরান্ত হয়, এস্পদর রুপও তিবশষ্টযসূচক হস্পত থাস্পক। 

িাে,পাবখ এিং স্তনযপায়ীস্পদর বেম্ব িা হাত পা গুস্পো সিকটি ভ্রূস্পণ বেম্ব িাড বহসাস্পি 

আত্মপ্রকাশ কস্পর, বকন্তু সিস্পয়র সাস্পথ লসই বেম্ব িাডগুস্পোই পবরণত হয় হাত, িুর, ডানা 

এিং অনযানয নানা ধরস্পনর বেম্ব এ, ো লসই লিরুদেী প্রাণীস্পদর জনয তিবশষ্টযসূচক; লকান 

এক ধরস্পনর বকেু অনয লকান ধরস্পনর বকেু ততরী কস্পরনা, ‘বনখুাঁত বকংিা জটিেতি হিার 

ধারািাবহকতায় একটি সরেবরবখক বিনযাস অসম্ভি’ ভন িাস্পয়র বেস্পখবেস্পেন। ওস্পয়স্পনর 

উচ্চাকাঙ্খা বেে ভন িাস্পয়র, বজওেরয় এিং তার সিস্পয়র আস্পরা বিখযাত জীিবিজ্ঞানীস্পদর 

 স্পিষণােব্ধ তিগুস্পোস্পক একটি সুস্পতায় লিস্পধ জীিস্পনর একটি িহান তি প্রস্তাি করার। 

বতবন বিিতড স্পনর ধারণার বিরুস্পি েুি করস্পত লচস্পয়বেস্পেন, বকন্তু লসটা করার জনয প্রাকৃবতক 

সূত্র িা বনয়ি লখাজার লচষ্টা কস্পরবেস্পেন ো জীিাশ্ম এিং ভ্রূস্পণ প্রাপ্ত সি প্রিাস্পণর িযাখযা 

বদস্পত পাস্পর। 

বি ে বেস্পর আসিার বতন সপ্তাহ পর ডারউইস্পনর সাস্পথ তার লদখা হস্পয়বেে, তারা দুজস্পনই 

োইস্পয়স্পের িাসায় একটি তনশস্পভাস্পজর বনিন্ত্রস্পণ এস্পসবেস্পেন, লেখাস্পন ডারউইন বচবেস্পত 

তার ভুবিকস্পম্পর অবভজ্ঞতার কথা িণডনা কস্পর সিাইস্পক বিবিত কস্পরবেস্পেন। তনশস্পভাস্পজর 

পর োইস্পয়ে এই দুই তরুণস্পক ( ওস্পয়ন ডারউইস্পনর লচস্পয় িয়স্পস পাাঁ চ িেস্পর ি়ে বেস্পেন) 

পবরচয় কবরস্পয় লদন, দুজস্পন লিশ চিৎকার লিাঝাপ়োও হয়, এিং ডারউইন িুঝস্পত পাস্পরন 

ওস্পয়ন েস্পথষ্ট পবরিান বিখযাত বেবন তার জীিাশ্মগুস্পোস্পক জাতীয় পেডাস্পয় আস্পোচনা বনস্পয় 

আসস্পত পারস্পিন; বতবন ওস্পয়নস্পক লসই রাস্পত তার জীিাশ্মগুস্পো পরীিা কস্পর লদখার 

আহিান জানান, ওস্পয়নও আনস্পন্দর সাস্পথ রাজী হন, কারণ লকউ লকাস্পনাবদন লদস্পখবন এিন 

জীিাস্পশ্মর উপর তার ধারাণাগুস্পো পরীিা কস্পর লদখার এটা চিৎকার একটি সুস্পো  বেে । 

অিশয লসবদন তার জানা বেে না ডারউইন একবদন তাস্পকও জীিাস্পশ্ম পবরণত করস্পি। 

 

 

সংশয় আর বভন্নিত লেন ধিডস্পরাবহতা 
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বি ে বেস্পর আসার পার চার িাস পর, ডারউইন তার সংগ্রহ কস্পর আনা জীিাশ্ম ও 

প্রাণীস্পদর নিুনাগুস্পোর বিষস্পয় নানা বিস্পশষজ্ঞস্পদর িতািত লপস্পত শুরু কস্পরন। শুরুস্পতই 

তাস্পদর িিিযগুস্পো িূেত তাস্পক সংশয়াচ্ছন্ন কস্পরবেে, লেিন, ওস্পয়ন জীিাশ্ম স্তনযপায়ীর 

নিুনাগুস্পো পরীিা কস্পর প্রস্তাি কস্পরন এগুস্পো দবিণ আস্পিবরকায় িসিাসকারী বকেু 

প্রাণীরই দানিীয় সংস্করণ, ইদুর জাতীয় প্রাণীর আকার প্রায় জেহবস্তর িত আর 

বপপা়োভূক অযাট-ইটার আকাস্পর প্রায় লর্া়োর সিতুেয। লকন? ডারউইন ভািস্পত শুরু 

কস্পরন, একই লভৌ বেক এোকায় িসিাসকারী জীবিত প্রাণীস্পদর সাস্পথ এইসি বিেুপ্ত 

প্রাণীস্পদর িস্পধয লকন এই লো সূত্র িা একটি সম্পকড  বিদযিান। তাহস্পে বক হস্পত পাস্পর লে, 

িতড িাস্পন সি জীবিত প্রাণীরা বিেুপ্ত প্রাণীস্পদর লথস্পক আকাস্পর পবরিবতড ত হস্পয় উদ্ভি 

হস্পয়স্পে? 

ডারউইন  াোপাস্প াস লথস্পক সং ৃহীত পাবখগুস্পো বদস্পয়বেস্পেন জন গুল্ডস্পক, বেবন বেস্পেন 

বিস্পটস্পনর একজন প্রথি সাবরর অরবনথেবজে িা পিীবিশারদ। ডারউইন েখন নিুনাগুস্পো 

সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন, তখন লস বিষস্পয় আোদা কস্পর বকেু ভাস্পিনবন। বকন্তু েখন গুল্ডস্পক 

জুওেবজকযাে লসাসাইটির একটি সভায় কথা িেস্পত লশাস্পনন বতবন, সঠিকভাস্পি লনাট না 

লনয়ার বিষয়টি তাস্পক অনুস্পশাচনায় ভুব স্পয়বেে। তাস্পদর লঠাাঁ ট লদস্পখ ডারউইন এই 

পাবখস্পদর বেন্চ, লরন আর ব্লযাক িাডড  বহসাস্পি বহসাস্পি শনাি কস্পরবেস্পেন। বকন্তু গুযল্ড তার 

পরীিার পর লর্াষণা বদস্পয়বেস্পেন, এগুস্পো সিই আসস্পে বেন্চ পাবখ, শুধু তাস্পদর কাস্পরা 

লঠাাঁ টগুস্পো লরনস্পদর িত আর কাস্পরা ব্লযাক িাডড স্পদর িত লদখস্পত। ো সম্ভিত লকান বনবদড ষ্ট 

ধরস্পনর খাওয়া লখস্পত তাস্পদর সহায়তা কস্পর। 
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(েবি: ডারউইন  াোপাস্প াস লথস্পক আনা পাবখগুস্পো বদস্পয়বেস্পেন জন গুল্ডস্পক (John 

Gould, (১৮০৪-১৮৮১), বেবন বেস্পেন বিস্পটস্পনর একজন প্রথি সাবরর পিীবিশারদ। বতবন 

প্রদশডন কস্পরবেস্পেন  াোপাস্প াস্পস সংগ্রহ করা পাবখরা সিই আসস্পে বেন্চ) 

এিং পস্পর ডারউইন গুস্পল্ডর সাস্পথ লদখা করস্পত োন, গুল্ড তাস্পক লদখান লে বতবন আস্পরা 

ি়ে বকেু ভুে কস্পরবেস্পেন, ডারউইন ঠিক িস্পতা উস্পল্লখ কস্পরনবন, লকান দ্বীপ লথস্পক 

অবধকাংশ নিুনাগুস্পো সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন, কারণ তখন তার কাস্পে লসটি গুরুত্বপূণড িস্পন 

হয়বন; র্টনারস্পি বতবন শুধু লনাট কস্পরবেস্পেন, বতনটি িবকং িাডড  এস্পসস্পে বতনটি বভন্ন দ্বীপ 

লথস্পক; এিং গুল্ড তাস্পক লদখাস্পেন, লে এই িবকংিাডড গুস্পো আসস্পে বতনটি নতুন এিং 

বভন্ন প্রজাবতর সদসয। ডারউইন অনুধািন করস্পত পারস্পেন, বনিয়ই লকাস্পনা একটি িযাপার 

আস্পে। তার ভািনায় তখন প্রশ্ন, এত কাোকাবে একটি জায় ায় লকন বতনটি বভন্ন প্রজাবতর 

িবকং িাডড  থাকস্পি?  

তাহস্পে বক বভন্ন প্রজাবতর বেন্চরাও বভন্ন বভন্ন দ্বীস্পপর অবধিাসী বেে? ডারউইন 

বেৎসরস্পয়র সাস্পথ লো াস্পো  কস্পর অনুস্পরাধ কস্পরন, জাহাস্পজর অনযানয নাবিকরা লে 

পাবখগুস্পো সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন তাস্পদর বকেু নিুনা লেন গুস্পল্ডর কাস্পে পাঠিস্পয় লদয়া হয়। 

লসৌভা যরস্পি জাহাস্পজর অনযানযরা ডারউইস্পনর লচস্পয় সতকড  বেস্পেন নিুনার বিিরণ লনাট 

করার িযাপাস্পর, তারা বেস্পখ লরস্পখবেস্পেন লকান দ্বীপ লথস্পক তাস্পদর সংগ্রহ করা হস্পয়স্পে, 

এিং ঠিকই লদখা ব স্পয়বেে িবকং িাস্পডড র িতই বিবভন্ন দ্বীস্পপর বেন্চগুস্পো বেে বভন্ন বভন্ন 

প্রজাবতর সদসয। 

এই অদু্ভত বিষয়টি ডারউইন অনুধািন করস্পত পারস্পেন, একই ধরস্পনর দ্বীপগুস্পোস্পত লকন 

এতগুস্পো স্বতন্ত্র প্রজাবতর অবস্তত্ব থাকস্পি? বতবন তার লনাটিুক খুেস্পেন এিং 

 াোপাস্প াসস্পদর বেন্চ সম্বস্পে একটি িযাখযা লখাাঁ জার লচষ্টা করস্পত শুরু কস্পরন। 

চারপাস্পশর িানুষগুস্পোর কাস্পে, ভূতি বনস্পয় িযস্ত থাকা ডারউইস্পনর এই পবরিতড ন কাস্পরা 

নজস্পর পস্প়েবন। বতবন একবনষ্ঠ িস্পন প্রিাে প্রাচীর, উবিত সিতে আর আস্পেয়ব বরর 

লকাণাকৃবত শৃঙ্গ বনস্পয়ই বেখবেস্পেন, বকন্তু তার ল াপন িযবি ত জীিস্পন বতবন আচ্ছন্ন 

হস্পয়বেস্পেন একটি অসাধারণ ধারণায়: হয়স্পতা বেন্চগুস্পো িতড িান এই রুস্পপ সৃবষ্ট হয়বন, 

হয়স্পতা তারা বিিবতড ত হস্পয়স্পে।  
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(েবি: বেন্চ (চােডস ডারউইস্পনর 1839 Journal of Researches Into the Natural 

History and Geology of the Countries Visited During the Voyage of HMS 

Beagle Round the World, Under the Command of Captn. FitzRoy, R.N. 

লথস্পক) 

লে ভূবিস্পত প্রজাবতস্পদর িসিাস, লসই ভূখণ্ড অিশযই বচরন্তনভাস্পি অপবরিতড নীয় নয়। 

ডারউইস্পনর বেন্চরা এখন এিন লকাস্পনা দ্বীস্পপ িাস কস্পর প্রাকৃবতক শবিস্পত ো লকাস্পনা 

একসিয় সিুস্পরর িস্পধয লজস্প  উস্পঠবেে। েখনই  াোপাস্প াস সা র পৃস্পষ্ঠর উপস্পর উস্পঠ 

এস্পসস্পে, দবিণ আস্পিবরকা লথস্পক সাধারণ বেন্চরা হয়স্পতা এই দ্বীস্পপ িসবত ল স্প়েবেে 

তারপর লকাস্পনা এক সিয় এিং সিস্পয়র পবররিায় এস্পদর িংশধররাই বিিবতড ত হস্পয়স্পে 

বভন্ন বভন্ন প্রজাবতস্পত, তাস্পদর তিবশষ্টযসূচক শরীরসহ, ো এখন তাস্পদর তিবশষ্টযিূেক 

জীিনাচরস্পণর সাস্পথখাপ খাইস্পয় বনস্পয়স্পে। আবদ বনিাসীস্পদর িংশধররাই পৃথক পৃথক 

িংশধারায় শাখা প্রশাখাগুস্পোর সূচনা কস্পরস্পে। এই একই বভন্ন বভন্ন িংশধারায় শাখা 

প্রশাখা সৃবষ্ট হিার র্টনাও হয়স্পতা র্স্পটস্পে পাতাস্প াবনয়াস্পতও, স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর িস্পধয? 

ডারউইন লে দানিাকৃবতর স্তনযপায়ীস্পদর জীিাশ্ম আবিষ্কার কস্পরবেস্পেন, তারাই লসখানকার 

িতড িান িুরকায় শরীস্পরর স্তনযপায়ীস্পদর উদ্ভস্পির কারণ।  
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(েবি: ডারউইস্পনর B লনাটিুস্পকর ৩৬ তি পাতায় আকা জীিন িৃি, উপস্পর এক চকাস্পণ 

লেখা সতকড  ডারউইস্পনর িন্তিয I think….) 

তার লনাটিুস্পক, ডারউইন একটি  াস্পের লরখাবচত্র আস্পকন, লেখাস্পন পুস্পরাস্পনা প্রজাবত শাখা 

বিভি হস্পয় নতুন প্রজাবতর সৃবষ্টর করস্পে; তার বনস্পজর ধারণাই তাস্পক রীবতিত শবঙ্কত কস্পর 

লতাস্পে, তার এই একাগ্র বচন্তা তার দ্রুত হৃদেন্দন আর লপস্পটর িযাথার কারণ হস্পয় দা়োয়, 

অজানা আশঙ্কায় বতবন ভু স্পত থাস্পকন; িাস্পঝ িাস্পঝ অদু্ভত স্বস্পে তার রু্ি লভস্পঙ্গ লেত 

িাঝরাস্পত; বতবন জানস্পতন লে, প্রাকৃবতক আইন বেন্চ এিং স্তনযপায়ীস্পদর উপর কাজ 

করস্পে, লসই প্রাকৃবতক আইন অিশযই িানুস্পষর উপস্পররও কাজ করস্পে একইভাস্পি; বতবন 

িানুষস্পক জীিজ স্পত শুধু আস্পরা একটি প্রজাবত সদসয বহসাস্পি ভািস্পত শুরু কস্পরন, েবদও 

তাস্পদর িা়েবত বকেু িানবসক দিতা আস্পে। 

 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

(েবি:  াোপাস্পগাস্পসর বেন্চরা, িূে দবিণ-আস্পিবরকার বেন্চ লথস্পকই বিিবতড ত হস্পয়স্পে 

 াোপাস্প াস্পসর বেন্চরা) 

তার লনাটিইস্পত বতবন বেস্পখবেস্পেন, ‘লকান একটি প্রাণীস্পক অনয প্রাণী লথস্পক বিস্পশষ লকান 

উচ্চ অিস্থাস্পন ভািা িা এিনভাস্পি বকেু িো আসস্পেই অথডহীন, িানুষ প্রায়ই িুবিিান 

িানুস্পষর আবিভড াি হিার অসাধারণ চিকপ্রদ র্টনার কথা িস্পে থাস্পকন, বকন্তু পতঙ্গস্পদর 

আবিভড াি অনযাস্পথড আস্পরা লিশী বিিয়কর, সারা পৃবথিীর ভরা অপুিড সুন্দর সাভানা আর 

জঙ্গে লদস্পখ লক িেস্পত সাহস পায় িুবিিত্তাই হস্পচ্ছ এই পৃবথিীর একিাত্র েিয ? হয়স্পতা 

িানুষও, ঠিক বেন্চস্পদর িতই বিিতড ন প্রবরয়ারই েসে’। 

লজবন নাস্পি সদয সংগ্রহ করাএকটি ওরাং উটানস্পক লদখস্পত ডারউইন েেন বচব়েয়াখানায় 

ব স্পয়বেস্পেন এিং লসখাস্পন তার িুস্পখ ঠিক লসই অবভিযবিগুস্পো েিয কস্পরবেস্পেন ো বতবন 

বশশুস্পদর িস্পধযও লদস্পখবেস্পেন। 

তার লনাট িইস্পয় বতবন বেস্পখবেস্পেন একটি প্রশ্নস্পিাধক বচহ্নসহ: এইপ লথস্পক িানুষ? 

েবদও তার সিস্ত ধারণা তখনও ভ্রূণ পেডাস্পয়, বকন্তু ডারউইন জানস্পতন লসগুস্পো েস্পথষ্ট 

বিপদিনক; িানুষ বিিবতড ত হস্পয়স্পে এিন লকাস্পনা একটি লর্াষণা তাস্পক োইস্পয়ে এিং 

অনযানয প্রকৃবত বিজ্ঞানীস্পদর কাে লথস্পক হয়স্পতা বচরতস্পর বিবচ্ছন্ন কস্পর বদস্পত পাস্পর, োস্পদর 

বতবন েিা কস্পরন এিং োস্পদর উপর তার লপশা ত ভবিষযত বনভড র করস্পে। তা সস্পিও তার 

ভািনাগুস্পো ডারউইন তার লনাটিুস্পক বেস্পখ লেস্পত থাস্পকন, ধীস্পর ধীস্পর িুনস্পত থাস্পকন তার 

তিটিস্পক, আর এর সপস্পি প্রস্পয়াজনীয় প্রিাণগুস্পো জস্প়ো করস্পত থাস্পকন।  

ডারউইন লসই বচহ্নগুস্পো খুাঁজস্পত থাস্পকন, বকভাস্পি তিবশষ্টযগুস্পো এক প্রজন্ম লথস্পক অনয 

প্রজস্পন্ম হস্তান্তবরত হয় এিং বকভাস্পি তারা পবরিবতড ত িা বিিবতড ত হয়; োরা িা ান কস্পরন, 

বচব়েয়াখানার পশুপাবখ সংরিক, কিুতস্পরর নানা জাত ততরী কস্পরন আর প্রবতপােন 

কস্পরন, বতবন এিন সিার সাস্পথই কথা িস্পেবেস্পেন। এিনবক তার চুে কাটস্পতন বেবন, তার 

কাস্পে কুকুস্পরর নানা জাস্পতর প্রজনন বনস্পয় বতবন কথা িস্পেস্পেন । েবদও বতবন েষ্ট লদখস্পত 

পাবচ্ছস্পেন প্রজাবত অপবরিতড নশীে লকাস্পনা একটি অিস্থা না; তস্পি তখনও পেডন্ত তার 

জানা বেে না বক উপাস্পয় একটি প্রজাবত নতুন একটি রুপ বনস্পত পাস্পর বিিতড স্পনর িাধযস্পি। 

োিাকড  দািী কস্পরবেস্পেন, লকাস্পনা প্রাণী তার জীিনকাস্পে িদস্পে লেস্পত পাস্পর, এিং তার 
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অবজড ত নানা তিবশষ্টযািেী তার পরিতী প্রজস্পন্ম হস্তান্তবরত হস্পত পাস্পর বকন্তু এটি আসস্পেই 

র্টস্পে বকনা, লতিন লকাস্পনা সািয প্রিাণও বেে না। 

১৭৯৮ সাস্পে থিাস িােথাস, গ্রাস্পির একজন পারী, জনসংখযার িূেনীবত বনস্পয় একটি 

রচনা বেস্পখবেস্পেন, লেখাস্পন বতবন উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন লে, লকাস্পনা একটি লদস্পশর 

জনসংখযা, েবদ লসটি লকাস্পনা ধরস্পনর প্রবতিেকতা না পায়, লেিন, অনাহার িা িযাবধ, 

কস্পয়ক িেস্পরর িস্পধযই তা িহু গুস্পণ লিস্প়ে োস্পি। েবদ প্রবতটি দম্পবত চারটি কস্পর সন্তান 

োেন কস্পরন, তাহস্পে ২৫ িেস্পর জনসংখযা খুিই সহস্পজ বদ্বগুণ হস্পি এিং এরপর লথস্পক এটি 

তার বদ্বগুণ হস্পত থাকস্পি, এটি ৩,৪,৫ এিং এভাস্পি  াবণবতক হাস্পর িা়েস্পি না িরং িা়েস্পি, 

৪,৮,১৬ এভাস্পি বদ্বগুণ হাস্পর। 

 

 

(েবি: থিাস রিাটড  িােথাস, Reverend Thomas Robert Malthus, ১৭৬৬-১৮৪৩); জনসংখযা 

িৃবির উপর একটি লেখা An Essay on the Principle of Population ডারউইনস্পক অনুপ্রাবণত 

কস্পরবেে প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটিস্পত চপৌাঁোস্পত… পস্পর একই প্রিে আেস্পফ্রড রাস্পসে 

ওয়াস্পেসস্পকও অনুপ্রাবণত কস্পরবেে একই উপসংহাস্পর লপৌোস্পত।) 

েবদ লকাস্পনা লদস্পশর জনসংখযা এভাস্পি বিস্পফাবরত হয়, িােথাস সতকড  কস্পরন, লকাস্পনা 

আশা করার উপায় লনই লে লসখাস্পন খাদয সরিরাহ একই হাস্পর িা়েস্পি, নতুন জায় া 

পবরষ্কার কস্পর হয়স্পতা চাষািাদও করা লেস্পত পাস্পর, িা েসস্পের উৎপাদন িা়োস্পনা লেস্পত 

পাস্পর, তস্পি এই িৃবি  াবণবতক, জযাবিবতক না; আর অবনয়বন্ত্রত লকাস্পনা িাধাহীন 

জনসংখযা িৃবি অিশযই দুবভড ি আর দুস্পভড াস্প র কারণ হস্পি। িানিতা লে এখনও বিরািহীন 
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দুবভড িািস্থায় লনই এর একটিিাত্র কারণ হস্পচ্ছ এর িৃবিস্পক সিসিয় লিশ বকেু শবিশােী 

প্রবতিেকতার িুস্পখ প়েস্পত হস্পচ্ছ, লেিন, নানা ধরস্পনর অসুখ, বশশু িৃতুযর হার এিং 

এিনবক শুধুিাত্র িাঝ িয়স অিবধ বিিাহ লঠবকস্পয় রাখার কারস্পণ। 

িােথাস বিস্পশষভাস্পি উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন, লে শবি িা প্রজনন উিডরতা এিং অনাহার 

বকংিা খাদয র্াটবতর লে বনয়ািকগুস্পো িানি জাবতস্পক প্রভাবিত কস্পর, তারা প্রাণী এিং 

উবদ্ভস্পদর উপর একইভাস্পি প্রভাি লেস্পে; েবদ িাবেস্পদর োভড া িা িযা ট উৎপাদন লকাস্পনা 

প্রবতিেকতা ো়ো অিযাহত থাস্পক, বকেুবদস্পনর িস্পধয সারা পৃবথিী আিাস্পদর হাটু অিবধ 

িাবের িযা স্পট ভস্পর োস্পি; লিশীর ভা  িাবে ( এিং প্রবতটি প্রজাবতর লিশীর ভা  সদসয) 

অিশযই লকান উত্তরসূবর না লরস্পখই িারা োয়। 

িযােথাস্পসই এই উৎকণ্ঠা উস্পরককারী রচনাটিস্পত, ডারউইন তার বিিতড ন প্রবরয়াস্পক 

সািস্পনর বদস্পক পবরচােনাকারী শবি িা ইবন্জনটিস্পক খুস্পজ লপস্পেন; লসৌভা যিান অল্প 

বকেু সদসয োরা প্রজনস্পন সেে হয়, তারা শুধুিাত্র ভা য দ্বারা বচবহ্নত হয়বন; লকাস্পনা 

লকাস্পনা সদসযস্পদর বকেু বিস্পশষ তিবশষ্টয িা লট্রইট থাস্পক ো তাস্পদর বিস্পশষ লকাস্পনা অিস্থায় 

ভাস্পোভাস্পি টিস্পক থাকস্পত ( িাাঁ চা এিং প্রজনন) সহায়তা কস্পর; এরা প্রাণী বিস্পশস্পষ 

আকাস্পর ি়ে হস্পত পাস্পর, বকংিা লকাস্পনা পাবখর লিস্পত্র তাস্পদর হয়স্পতা বিস্পশষভাস্পি সরু 

লঠাাঁ ট থাস্পক, িা অনয লকাস্পনা প্রাণীর লিস্পত্র োর  াস্পয় িা়েবত লিাটা লোস্পির স্তর আস্পে; 

এিং এই সি লিত্রগুস্পোস্পত প্রজাবতর লে সদসযরা এই তিবশষ্টযগুস্পো বনস্পয় জন্ম লনস্পি, 

তাস্পদর পরিতী প্রজন্ম িা িংশধর লরস্পখ োিার সম্ভািনা প্রজাবতর অনযানয দুিডে সদসযস্পদর 

তুেনায় অস্পপিাকৃত লিশী, এিং লেস্পহতু িংশধররা তাস্পদর বপতািাতার িত হয়, তারাও 

তাস্পদর টিস্পক থাকার তিবশষ্টযগুস্পো তাস্পদর পরিতী প্রজস্পন্মও হস্তান্তর করস্পি। 

এই ভারসািযহীনতা সম্ভিত খুি সািানয হস্পত পাস্পর, ো এক প্রজন্ম লথস্পক পরিতী প্রজস্পন্ম 

সহস্পজ লচাস্পখ পস্প়েনা; বকন্তু সহস্পজ লিাঝা োয় না এধরস্পনর ভূতাবিক পবরিতড ন ো পিডত 

ততরী করস্পত পাস্পর, তা ডারউইন ইবতিস্পধযই স্বাচ্ছস্পন্দর সাস্পথ িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন। এখাস্পন 

লসই সুবিশাে পিডতই ততরী হস্পচ্ছ, তস্পি তার প্রকৃবত হস্পচ্ছ তজিবিজ্ঞাবনক। েবদ পাবখস্পদর 

লকাস্পনা একটি জনস্প াষ্ঠী  াোপাস্প াস দ্বীস্পপ এস্পস িসবত  স্প়ে, লসই ল াষ্ঠীর লে সদসযরা 

লসই বিস্পশষ দ্বীস্পপর পবরস্পিস্পশর জীিস্পনর সাস্পথ সিস্পচ লিশী িানানসই তারাই টিস্পক থাকস্পি 

এিং পরিতী িংশধর প্রজনস্পন সিি হস্পি; এিং েস্পথষ্ট পবরিান সিস্পয়র পবররিায় এই 

পবরিতড নগুস্পোই সৃবষ্ট করস্পত পাস্পর নতুন লকাস্পনা প্রজাবত। 
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কৃষকরা লেভাস্পি তাস্পদর েসস্পের রিণাস্পিিণ কস্পরন, লসই প্রবরয়ার িস্পধয ডারউইন 

একটি ভাস্পো অযানাস্পোজী িা তুেনা খুস্পজ লপস্পেন; কৃষকরা তাস্পদর েসে িীড িা চাষ 

কস্পরন প্রবতটি শসযিাহী  াে লকিন হয় তাস্পদর পরেস্পরর সাস্পথ তুেনা করার িাধযস্পি, 

তারপর তারা সিস্পচস্পয় ভাস্পো  ােগুস্পো লথস্পকই িীজ সংগ্রহ কস্পরন পরিতী প্রজস্পন্মর 

চাস্পষর সিয়; এিং এই ভাস্পি কৃবত্রি বনিডাচস্পনর িাধযস্পি েস্পথষ্ট পবরিান ধারািাবহক িীবডং 

করার প্রবরয়ায় একটি সিয় অনযানয প্রকাস্পরর েসস্পের লচস্পয় এটি একটি স্বতন্ত্র েসস্পে 

পবরণত হয়; বকন্তু প্রকৃবতস্পত লকান খািারী িা চাষী লনই; লসখাস্পন শুধু প্রাণী আর উবদ্ভস্পদর 

প্রজাবতর নানা সদসযরা আস্পে, োরা এস্পক অপস্পরর সাস্পথ টিস্পক থাকার জনয, আস্পো িা 

পাবন িা খাস্পদযর জনয দ্বন্দ্বরত। এই পবরয়ায় তারা একটি বনিডাচস্পনর িস্পধয বদস্পয়ও 

অবতরি কস্পর; লে বনিডাচন হয় লকাস্পনা একক বনিডাচক ো়োই; েোেস্পে, ডারউইন 

শনাি কস্পরবেস্পেন, জীবিত সি জীস্পির িস্পধয দৃশযিান সি বডজাইন প্রাকৃবতকভাস্পিই সৃবষ্ট 

হস্পত পাস্পর; প্রজাবত সৃবষ্ট করস্পত কেকাঠি না়োস্পনার জস্পনয লেখাস্পন একক সৃবষ্টকতড ার 

লকাস্পনা প্রস্পয়াজন লনই। 

এ লেন হতযার অপরাধ স্বীকার করার িত: 

লনাট িইস্পয় বনস্পজর তিপ্লবিক আর লহস্পরবস িা তিধস্পিডর িত ধারণাগুস্পো বেস্পখ রাখার 

অিসস্পর ডারউইন বকেুটা সিয় বনস্পয়বেস্পেন জীিনসঙ্গী লখাাঁ জার জনয; তার বি ে োত্রার 

লিশ আস্প  ডারউইন তার তকস্পশাস্পর একজস্পনর লপ্রস্পি পস্প়েবেস্পেন, তার নাি বেে েযাবন 

ওস্পয়ন (েযাবন ওস্পয়ন ডারউইস্পনর সু্কস্পের সহপাঠী উইবেয়াি ওস্পয়ন এর লিান); বকন্তু 

ডারউইস্পনর সিুরোত্রার অল্প বকেুবদস্পনর িস্পধয েযাবন অনয একজস্পনর বিস্পয়র প্রস্তাি গ্রহন 

কস্পরবেস্পেন। ইংেযাস্পণ্ড বেস্পর ডারউইন ভািস্পত শুরু কস্পরন, তার বক আস্পদৌ বিস্পয় করা 

উবচৎ হস্পি বকনা; বনয়ি িানা বিজ্ঞানীস্পদর িত বতবন একটি কা স্পজ বিস্পয় করার পস্পি 

বিপস্পি একটি তাবেকা ততরী কস্পরন, উপস্পর িা বদস্পক বিস্পয় করার সুবিধা ( িা টু িযারী), 

ডান বদস্পক অসুবিধা ( নট টু িযারী) এিং িাঝখাস্পন লেস্পখন, বদস ইস দয লকাস্পয়স্পিন, 

তাবেকাসহ একটি িযাোন্স শীট ততরী কস্পরন ডারউইন। এই তাবেকায় লদখায় োয় 

ডারউইন বিস্পয়র বিপস্পি েুবি বহসাস্পি বেস্পখস্পেন, একা থাকস্পে বতবন বিজ্ঞান বনস্পয় 

 স্পিষণা করার লিশী সিয় পাস্পিন, ক্লাস্পি পুরুষ সহকিীস্পদর সাস্পথ লিশী সিয় আস্পোচনা 

কস্পর কাটাস্পত পারস্পিন, এো়ো সন্তান প্রবতপােন করার িত অথড সািথডয তার লনই; 

অনযবদস্পক বিস্পয়র পস্পি েুবি বেে, একজন রী তার িৃি িয়স্পস সারািণ সঙ্গী হস্পি; 
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এধরস্পনর তাবেকার নীস্পচ সি লো  বিস্পয়া  কস্পর বতবন তার উপসংহাস্পর লপৌোন: বিস্পয় –

বিস্পয় –বিস্পয় অতিঃবসি। 

 

 

(েবি: েযাবন ওস্পয়ন, ডারউইস্পনর প্রথি ভাস্পোিাসা, সু্কস্পের এক সহপাঠীর লিান, উচ্ছে, চঞ্চে 

েযাবন ডারউইনস্পক তার িা হারাস্পনার লশাক কাটিস্পয় উঠস্পত সাহােয কস্পরবেস্পেন; ডারউইস্পনর দীর্ড 

সিুর োত্রার সিয় বতবন অনয আস্পরকজস্পনর বিস্পয়র প্রস্তাি গ্রহন কস্পরন, লসকথা অিশয ডারউইনস্পক 

প্রথি জাবনস্পয়বেস্পেন বতবন একটি বচঠিস্পত : “Believe me Charles that no change of name 

or condition can ever alter or diminish the feelings of sincere regard and affection I 

have for years had for you… ) 

জীিন সঙ্গীবন বহসাস্পি ডারউইন বনিডাচন কস্পরন তার িািাস্পতা লিান এিা ওস্পয়জউডস্পক; 

েণ্ডস্পন পবরবচত হওয়া অবভজাত হাে েযাশস্পনর লকাস্পনা নারীস্পক তার জীিস্পন আনার 

লকাস্পনা ইচ্ছা তার বেে না। িরং বতবন তার িাস্পয়র ভাইবঝর বদস্পকই নজর বদস্পয়বেস্পেন, লে 

তার িত গ্রািয পবরস্পিস্পশই ি়ে হস্পয়স্পে; এিা ইবতিস্পধযই ডারউইনস্পক পেন্দ করস্পত শুরু 

কস্পরবেস্পেন, েখন ওস্পয়জউড হাউস্পস প্রায়ই ডারউইন লি়োস্পত লেস্পতন। তার প্রবত 

ডারউইস্পনর এই বিস্পশষ িস্পনাস্পোস্প  এিাও খুশী হস্পতন, েবদও এিার িন জয় করার 

প্রবরয়ায় ডারউইন পস্পরািভাস্পি উচ্চাবরত অেষ্ট বকেু শব্দ িা বিিত ইতস্তত বকেু 
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আচরণ ো়ো লতিন বকেু করস্পত সিি হনবন; লস কারস্পণই এিা পুস্পরাপুবরভাস্পি অপ্রস্তুত 

বেস্পেন, েখন নাভড াস ডারউইন একবদন লকাস্পনা িস্পত সাহস কস্পর িস্পে লেস্পেন লে বতবন 

তাস্পক বিস্পয় করস্পত চান, এিা হযাাঁ  িস্পেবেস্পেন, বকন্তু বতবন এতই অিাক হস্পয়বেস্পেন, এর পর 

লকান কথা না িস্পেই বতবন তার লরািিাস্পরর সু্কস্পে ক্লাস বনস্পত উস্পঠ োন। 

বকন্তু লিশ তা়োতাব়ে এিা ডারউইস্পনর িত পুস্পরাপুবর ‘ভর আর বিবষ্ট স্বভাি’ এর একটি 

িানুষস্পক বিস্পয় করস্পত োস্পচ্ছন লসই আনন্দটা অনুভি করস্পত শুরু কস্পরন; অনযবদস্পক 

বি স্পে তার লসই সিয়টা বিস্পয়র িস্পতা লকাস্পনা সািাবজক আচারস্পণর জনয তাস্পক কতটা 

অসািাবজক কস্পর বদস্পয়স্পে লসই বিষস্পয় ডারউইন বচবন্তত বেস্পেন। বকন্তু এিাস্পক বিস্পয় 

করস্পেন এই লিাধটি তাস্পক লিশ আশািাদী কস্পর তুস্পেবেে; বতবন এিাস্পক বেস্পখবেস্পেন, 

’আবি িস্পন কবর তুবি আিাস্পক িানুস্পষ রূপান্তবরত করস্পত পারস্পি এিং শীঘ্রই আিাস্পক 

লশখাস্পি পারস্পি নীরস্পি এিং একাকীস্পত্ব লকাস্পনা তি বনিডাণ ও তার জনয প্রস্পয়াজনীয় তথয 

প্রিাণ একবত্রত করার লচস্পয় ি়ে অনয লকাস্পনা সুখও আস্পে।’ 

 

 

(েবি: এিা ওস্পয়জউড, ডারউইস্পনর জীিন সঙ্গীবন (Emma Darwin (née Wedgwood), 

১৮০৮-১৮৯৬) ১৮৩৯ সাস্পে ২৯ জানুয়ারী তাস্পদর বিস্পয় হস্পয়বেে; ডারউইন এিং এিা 

লিাট দশটি সন্তাস্পনর জনক জননী বেস্পেন, োস্পদর বতন জন তশশস্পি িারা ব স্পয়বেস্পেন।) 
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এিার বচন্তা শুধু একটাই, েখন ডারউইন প্রকৃবত এিং এটিস্পক বনয়ন্ত্রণ করা সম্ভািয 

বনয়িািেী িা সূত্র বনস্পয় কথা িেস্পতন। এিা একজন বনস্পিবদত প্রাণ ধাবিডক অযাঙবেকান, 

সহস্পজই িুঝস্পত পাস্পরন লে িাইস্পিে বনস্পয় চােডস্পসর সস্পন্দহ আস্পে। বতবন ডারউইনস্পক 

বেস্পখবেস্পেন, ‘আিার জনয একটি কাজ করস্পি?’ বতবন তাস্পক জস্পনর  সস্পপে লথস্পক 

খাবনকটা অংশ প়েস্পত িস্পেন, লসটি বেে এরকি: ‘আবি একটি নতুন আস্পদশ লতািাস্পদর 

উপর নযস্ত করবে, লতািরা এস্পক অপরস্পক ভাস্পোিাসস্পি; লেিন আবি লতািাস্পদর 

ভাস্পোস্পিস্পসবে, লতিন লতািরা এস্পক অপরস্পক ভাস্পোিাসস্পি,’ েবদ ভাস্পোিাসা বদস্পয় শুরু 

কস্পরন, ডারউইন হয়স্পতা সবতযকাস্পরর বিোন হস্পত পারস্পিন। 

বতবন এিাস্পক প্রবতজ্ঞা কস্পরন এিং িস্পেন লে আসস্পেই বিষয়টিস্পক বতবন লিশ 

আন্তবরকভাস্পিই অনুভি কস্পরেন; বকন্তু লসই সিস্পয় তার লনাটিুস্পক লচাখ রাখস্পেই িো 

সম্ভি এিার কাস্পে বতবন বিষয়টি বনস্পয় ঠিক পুস্পরাপুবর সততার সাস্পথ তার িস্পনাভাি িযি 

কস্পরনবন। বতবন ভািবেস্পেন, সবতযকার লকাস্পনা ঈশ্বস্পরর প্রবত ভাস্পোিাসা লচস্পয় িরং ধিড বক 

আসস্পেই প্রিৃবত্ত ত লকাস্পনা িযাপার োস্পক আিরা িবে ইন্সটিংট ? এিার জনয তার 

ভাস্পোিাসাই তার সি বচন্তার কথা এিাস্পক বিস্তাবরতভাস্পি জানাস্পনার লিস্পত্র তাস্পক িাধা 

বদস্পয়বেে। 

বিস্পয়র পর চােডস এিাস্পক বনস্পয় েেস্পন চস্পে আস্পসন, এিং একটি স্বাচ্ছন্দিয় একস্পর্স্পয়িীর 

দাম্পতয জীিস্পন তারা অিস্পশস্পষ বস্থর হস্পয়বেস্পেন; তার স্বািীর আত্মা বনস্পয় এিার বচন্তা 

অিশয অিযাহত বেে। এিং এসিয় বতবন আস্পরা বচঠি বেস্পখবেস্পেন, ১৮৩৯ সাস্পে লসই 

বচঠিস্পত বতবন তার উৎকণ্ঠা প্রকাশ কস্পরন, ‘চােডস প্রকৃবতর লসই অন্ত ডত সতযটাস্পক 

লখাজার জনয এত লিশী লিাহাবিষ্ট ও আচ্ছন্ন হস্পয় আস্পে, লে লস অনয লকাস্পনা সতযস্পকই 

লদখস্পত পাস্পচ্ছনা, শুধুিাত্র ধিডই পাস্পর লে সতযটি উস্পন্মাচন করস্পত’। আর শুধু ো বকেু 

প্রিাণ করা োয় শুধু লসগুস্পোস্পক বিশ্বাসস্পো য ভািার কারস্পণ চােডস, ‘লসই সি বিষয়গুস্পো 

লিস্পন বনস্পত পারস্পে না লেগুস্পো বকনা একইভাস্পি প্রিাণ করা সম্ভি না বকংিা েবদ তা সতয 

হয়, লসগুস্পো আসস্পেই আিাস্পদর লিাঝার িিতারও িাইস্পর।’ বতবন চােডস্পসর কাস্পে 

বিস্পশষভাস্পি অনুস্পরাধ কস্পরন, বতবন লেন ভুস্পে না োন, েীশু বখে তার জনয এিং পৃবথিীর 

িাকী সিার জনয বক কস্পরবেস্পেন; লকাস্পনা উত্তর ো়োই ডারউইন এিার এই লসই বচঠিটাস্পক 

সবরস্পয় রাস্পখন, েবদও বচঠিটির কথা বতবন তার সারা জীিন িস্পন লরস্পখবেস্পেন। 
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১৮৩৯ সাস্পে ডারউইন ”জানডাে অি বরসাস্পচড স ইনটু নযাচারাে বহস্পোরী অযাে বজওেবজ 

অি দয কাবিস বভবসস্পটড বডউবরং দয ভস্পয়জ অি এইচএিএস বি ে অযারাউে দয 

ওয়ােডড,আোর দয কিাে অি কযাস্পেন বেটজরয়, আর এন (Journal of Researches 

into the Natural History and Geology of the Countries Visited During the 

Voyage of HMS Beagle Round the World, Under the Command of Captn. 

FitzRoy, R.N) প্রকাশ কস্পরন। 

প্রকাবশত হিার সাস্পথ সাস্পথই ডারউইস্পনর এই িইটি খুিই আস্পোবচত ও সেে হস্পয়বেে, 

এিং এটি বিস্পটস্পন অনযতি লসরা একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানী বহসাস্পি ডারউইস্পনর সুনাি 

বনবিৎ কস্পরবেে। ততবদস্পন চােডস এিং এিার বিিাবহত জীিন লকস্পটস্পে প্রায় বতন িের 

এিং তাস্পদর দুটি সন্তানও আস্পে, এিং এসিয়টাস্পতই তারা বসিান্ত লনন, এিার েেন 

লেস্প়ে শহস্পরর িাইস্পর লকাথাও চস্পে োস্পিন। েেস্পনর শহুস্পর িযস্ততা, হ্ট্ট্টস্প াে, অপরাধ, 

কয়োর ধুো ো তাস্পদর কাপ়েস্পক কাস্পো কস্পর বদত, িা লর্া়োর ল াির ো তাস্পদর জুতার 

সাস্পথ লেস্প  লেত, লকানটাই তাস্পদর আর সহয হবচ্ছে না, বনস্পজরা লেিন গ্রাস্পির অকেুবষত 

পবরস্পিস্পশ িানুষ হস্পয়বেস্পেন, তাস্পদর সন্তানস্পদরও লসই পবরস্পিস্পশ িানুষ করার বসিান্ত লনন 

ডারউইন দম্পবত। েেন লথস্পক ১৬ িাইে দুস্পর লকস্পট ১৮ একস্পরর একটি োিড, ডাউন 

হাউসস্পক লিস্পে লনন তারা; এখাস্পন এস্পসই ডারউইন পুস্পরাদস্তুর খািারী হস্পয় োন, েসস্পের 

চাষ কস্পরন,  রু এিং লর্া়ো লকস্পনন; তিজ্ঞাবনক সিাস্পজ লিোস্পিশা পুস্পরাপুবর বতবন িে 

কস্পর লদন। 

 
(েবি:ডাউন হাউস, লকট, এখাস্পন ডারউইন তার জীিস্পনর লিশীর ভা  সিয় 
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কাটিস্পয়বেস্পেন,  

িতড িাস্পন এটি একটি বিউবজয়াি।) 

খুি সািধাস্পন িাোই করা সপ্তাহ অস্পন্তর কস্পয়কজন অবতবথ বেে তার েেস্পন লেস্পে আসা 

তিজ্ঞাবনক সিাস্পজর সাস্পথ একিাত্র লো সূত্র, এধরস্পনর র্বনষ্ট বকেু িানুস্পষর িাধযস্পিই বতবন 

বিজ্ঞাস্পনর নতুন বিষয়গুস্পোর খিরাখির লপস্পতন। কাস্পের িানুষ বপ্রয় ি়ে ভাই ইরাসিাস 

েেন লেস্প়ে তার লোট ভাই এর সাস্পথ লদখা করাটা কাজটি এস্পকিাস্পরই পেন্দ করস্পতা না, 

বতবন ডারউইস্পনর বপ্রয় ডাউন হাউসস্পক িাসাটিস্পক ঠাট্টা কস্পর িেস্পতন Down at the 

Mouth; এই পুস্পরা সিয় জুস্প়ে বিিতড স্পনর তিটি বনস্পয় তার ভািনাগুস্পো ল াপস্পন অিযহত 

বেে বকন্তু বনরবিবচ্ছন্নভাস্পি। প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর সপস্পি েুবি তকড  সম্ববেত একটি 

প্রস্তািনাও বতবন লেখা শুরু কস্পরন, ১৮৪৪ সাস্পে লসটি লশষ হিার পর, বতবন িুঝস্পত 

পারবেস্পেন না এরপর বক করস্পিন বতবন; বিষয়টি বনস্পয় বতবন কাস্পরা সাস্পথই আোপও 

করস্পত চাইবেস্পেন না, কারণ বতবন িুঝস্পত পারবেস্পেন বিষয়টা বনস্পয় কাস্পরা সাস্পথ বকভাস্পি 

কথা িেস্পিন। তার তিটির সিথডস্পন বতবন িহু িানুষর কাে লথস্পক তথয প্রিাণ সংগ্রহ 

কস্পরবেস্পেন, বকন্তু বতবন তাস্পদর কাউস্পক জানানবন লকন এসি তথয তার আসস্পে দরকার। 

 
(েবি: ডাউন হাউস্পস ডারউইস্পনর োবড) 
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(েবি: ডাউন হাউস্পসর পাস্পশই ডারউইস্পনর িানাস্পনা হাটা ও বচন্তা করার পথ, সযাে ওয়াক, 

এখাস্পন হাটস্পত লির হস্পয় বতবন ভািস্পতন। এই রাস্তাটি ততরী করা অনুস্পপ্ররণা বেে তার িা, 

োস্পক খুি তশশস্পিই বতবন হাবরস্পয়বেস্পেন।) 

লে িােকটি এক সিয় তার িািাস্পক ভীষণ ভয় লপত িেস্পত লে, লস কখস্পনা ডািার হস্পত 

পারস্পি না, লসই লেস্পেটি তখন রূপান্তবরত হস্পয়বেে প্রাপ্তিয়স্ক একজন িানুস্পষ, বেবন তার 

বিপদিনক ধারণাটিস্পক কাউস্পক জানাস্পত শঙ্কা লিাধ করস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন। 

বকন্তু অিস্পশস্পষ কাউস্পক না কাউস্পক লতা তাস্পক িেস্পতই হস্পি, আর লসটা করস্পত ল স্পে 

তাস্পক বিজ্ঞানিনস্ক এিন কাউস্পক খুাঁ স্পজ লির করস্পত হস্পি োরা তার কাজ সম্বস্পে লো য 

িন্তিয করস্পত পারস্পিন, আর েবদ বতবন লকাস্পনা ি়ে ভুে থাস্পকন ো অিশযই তাস্পদর লচাখ 

এ়োস্পি না। বতবন তরুণ উবদ্ভদবিদ লজাস্পসে হুকারস্পক বনিডাচন করস্পেন, বেবন বি ে 

অবভোস্পন তার বনস্পয় আসা উবদ্ভস্পদর নিুনাগুস্পো পরীিা কস্পরবেস্পেন, এিং োস্পক 

ডারউইস্পনর েস্পথষ্ট লখাো িস্পনর একজনই িস্পন হস্পয়বেে, লে তাস্পক অন্তত ব্লাসস্পেিার িা 

ধিডবনন্দাকারী িস্পন করস্পিন না। বতবন হুকারস্পক বচঠি লেস্পখন: 

‘বেস্পর আসার পর লথস্পকই আজ অিবধ আবি খুি ি়ে একটি সাহসী িা িো োয় ধৃষ্ঠতাপুণড 

কাস্পজর সূচনা কস্পরবেোি এিং আিার আসস্পেই এিন আর কাউস্পক জানা লনই, সি 

শুনিার পর বেবন িেস্পিন না, কাজটি খুি লিশী বনস্পিডাধতুেয হস্পয় ল স্পে;  াোপাস্প াস্পস 

জীিজন্তুস্পদর বিস্তাস্পরর বিষয়টিস্পত এতস্পিশী আিার দৃবষ্ট আকষডণ কস্পরবেে লে, আবি দৃঢ় 

সংকল্পিি বেোি একবনষ্ঠভাস্পি দৃঢ়বচস্পত্ত আবি োিতীয় সি তথয সংগ্রহ করস্পিা ো 
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প্রজাবত আসস্পে বক আিাস্পদর লসই বিষস্পয় গুরুত্বপূণড ধারণা বদস্পত পাস্পর। অসংখয 

কৃবষবিদযা এিং  উদযানবিদযার িই আবি পস্প়েবে এিং কখস্পনাই প্রস্পয়াজনীয় তথয সংগ্রহ 

করা স্তব ত কবরবন। অিস্পশস্পষ আবি বকেুটা আস্পোর লদখা লপস্পয়বে এিং প্রায় বস্থর একটি 

বসি াস্পন্ত লপৌোস্পত লপস্পরবে ( ো শুরুর সিয়কােীন আিার ধারণার সমু্পণড বিপরীত 

প্রিাবণত হস্পয়স্পে) লে, প্রজাবতরা ( এটি অস্পনকটা লকান হতযার দায় স্বীকার করার িত) 

অপবরিতড নীয় নয়, আবি িস্পন কবর আবি একটি সহজ উপায় ( আর এখাস্পনই িস্পন হস্পত 

পাস্পর আিার ধৃষ্ঠতা!) খুাঁ স্পজ লপস্পয়বে বকভাস্পি প্রজাবতগুস্পো এত অসাধারণ সুচারুভাস্পি 

নানা পবরস্পিস্পশর সাস্পথ অবভস্পোবজত হয়। আপবন হয়স্পতা হতাশায় আতড নাদ কস্পর উঠস্পিন 

এিং বনস্পজর িস্পন ভািস্পিন, ‘হায় বক এক িানুস্পষর জনয আবি সিয় আর লেখা অপচয় 

করবে’, পাাঁ চ িের আস্প  এিনবক আবি লেিনটা ভািতাি’। 

ডারউইন লেিন আশা কস্পরবেস্পেন, হুকারও ঠিক লতিনই একজন লখাো িস্পনর িানুষই 

বেস্পেন, ‘আবি খুিই আনবন্দত হস্পিা প্রজাবতস্পত বকভাস্পি পবরিতড ন র্স্পটস্পে লস বিষস্পয় 

আপবন বক ভািস্পেন তা েবদ আবি শুনস্পত পাবর’ বতবন প্রতুযত্তস্পর বেস্পখবেস্পেন,‘লেস্পহতু 

িতড িান প্রস্তাবিত লকাস্পনা ধারণাই এ বিষস্পয় আিাস্পক সন্তুষ্ট করস্পত পাস্পরবন।’  

হুকাস্পরর এই উত্তরটি এর কস্পয়ক িাস পস্পর এিাস্পক তার প্রিেটি প্রথিিাস্পরর িত লদখাস্পত 

সকে ইতস্ততা কাটিস্পয় ওঠার জস্পনয েস্পথষ্ট বেে। বতবন জানস্পতন এটি পস্প়ে এিা লিশ অবস্থর 

হস্পয় প়েস্পত পাস্পরন, বকন্তু বতবন চাইবেস্পেন েবদ তার িৃতুয হঠাৎ কস্পর বকংিা তা়োতাব়ে 

র্স্পট োয়, তাহস্পে লেন এিা তার িৃতুযর পর লেন এই প্রিেটি প্রকাশ করার প্রস্পয়াজনীয় 

িযিস্থা গ্রহন কস্পরন। এিা প্রিেটি পস্প়েবেস্পেন, এিং পস্প়ে বতবন আস্পি  তাব়েতও হনবন, 

শুধু লে জায় াগুস্পোস্পত ডারউইস্পনর লেখা খাবনকটা অেষ্ট হস্পয় ব স্পয়বেে, লস 

জায় াগুস্পো তাস্পক বচবহ্নত কস্পর লদন; পাণু্ডবেবপর লেখাস্পন ডারউইন বেস্পখবেস্পেন, বতবন 

কল্পনা করস্পত পাস্পরন, প্রাকৃবতক বনিডাচন এিনবক লচাস্পখর িত জটিে বকেু ততরী করস্পত 

পাস্পর, লসখাস্পন শুধু এিা বেস্পখবেস্পেন, ‘লিশ ি়ে একটি অনুিান’। 

 

 

 

আিাস্পরা আত্মস্প াপন 
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(েবি: েণ্ডস্পনর নযাচারাে বহবে বিউবজয়াস্পি ডারউইন িারক ভাস্কেড , ১৮৮৫ সাস্পে ৯ জুন বশল্পী 

সযার লজাস্পসে লিাস্পয়ি এর এই বশল্পকিডটি উস্পন্মাচন করা হস্পয়বেে।) 

তার ল াপনীয়তার দুইজন স্বািীসহ, ডারউইন ধীস্পর ধীস্পর েস্পথষ্ট পবরিান আত্মবিশ্বাস 

অজড ন করবেস্পেন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি বিিতড স্পনর ধারণাটি প্রকাশ করার জনয। 

বকন্তু লসই আত্মবিশ্বাস পুস্পরাটাই হাবরস্পয় ব স্পয়বেে এর একিাস পস্পর। এর কারণ ১৮৪৪ 

সাস্পের অস্পটাির িাস্পস Vestiges of the Natural History of Creation নাস্পির একটি 

িই োপাখানা লথস্পক হস্পয় এস্পসবেে, োর লেখক একজন স্কটিশ সাংিাবদক, রিাটড  

লচম্বারস, লসই িুহূস্পতড  বেবন অজ্ঞাত থাকস্পতই স্বাচ্ছন্দয লিাধ কস্পরবেস্পেন, এিং বনস্পজর 

পবরচয় ল াপন রাখার জনয এতটাই লচষ্টা কস্পরবেস্পেন, তার প্রকাশক লকাথায় তাস্পক 

সন্মানী পাঠাস্পিন এিনবক লসই ঠিকানাটিও বতবন েুবকস্পয় লরস্পখবেস্পেন, অিশয এত সতকড তা 

অিেম্বন কস্পর বতবন লে িুবিিত্তার পবরচয় বদস্পয়বেস্পেন তাস্পত লকাস্পনা সস্পন্দহ লনই । 
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(েবি: রিাটড  লচম্বারস (Robert Chambers, ১৮০২-১৮৭১) স্কটিশ ভূতিবিদ, প্রকাশক; লচম্বারস 

১৮৪৪ সাস্পে Vestiges of the Natural History of Creation িইটি প্রকাশ কস্পরন; েবদও বতবন 

তার নাস্পি এটি প্রকাশ কস্পরনবন, তার িৃতুযর পস্পরই লকিে লেখস্পকর িূে পবরচয় জানা ব স্পয়বেে। 

েবদও প্রস্তাবিত বিিতড ন প্রবরয়া সম্বস্পে লচম্বারস এর েুবির দুিডেতা বেে তা সস্পিও বিতবকড ত িহুে 

পঠিত এই িইটি প্রথিিাস্পরর িত ট্রান্সবিউস্পটশন আর সৃবষ্টর সাস্পথ বিজ্ঞাস্পনর লো সূস্পত্রর ধারণাটি 

সাধারণ পাঠকস্পদর কাস্পে লপৌস্পে বদস্পয়বেে।) 

‘স্পভবেস্পজস অি দয নযাচারাে বহবে অি বরস্পয়শন’ িইটি, লসৌরজ ত ও তার বনকটিতী 

নিত্রগুস্পো িণডনা কস্পর ও বকভাস্পি একটি  যাসপূণড বডস্ক লথস্পক পদাথডবিদযা আর রসায়স্পনর 

সূত্র লিাতাস্পিক পৃবথিী সৃবষ্ট কস্পরবেস্পো লসগুস্পো পেডাস্পোচনা করার িাধযস্পি লকাস্পনা 

সিসযা ো়োই তার োত্রা শুরু কস্পরবেে। লসই সিস্পয়র আস্পোস্পক েতটুকু তথয জানা বেে, 

লসই আস্পোস্পক বতবন ভূতাবিক লরকডড  এিং ইবতহাস্পস পবররিায় নানা জীিাস্পশ্মর উিাস্পনর 

কথা উস্পল্লখ কস্পরন। সরে জীিাশ্মগুস্পো প্রথস্পি এিং পস্পর জটিেতর জীিাশ্মগুস্পোর 

আবিভড াস্পি কথা উস্পল্লখ কস্পর িস্পেন, ‘সিস্পয়র পবররিায় রিান্বস্পয় জটিে ও উচ্চ েস্পিডর 

জীিস্পনর আবিভড াি হস্পয়বেে োরা তাস্পদর বচহ্ন লরস্পখ ল স্পে জীিাশ্ম লরকস্পডড ’; এরপর 

লচম্বারস একটি বিতবকড ত দািী কস্পর িস্পসন: ‘েবদ িানুষ লিস্পন লনয় ঈশ্বর িহাজা বতক সি 

িস্তুগুস্পোস্পক বনজ হাস্পত সাবজস্পয়স্পেন প্রাকৃবতক সূত্র লিস্পনই, তাহস্পে তজি সকে সৃবষ্টও 

প্রাকৃবতক বনয়স্পিরই েসে, ো ঠিক তার িস্পনর ইচ্ছারই প্রবতেেন, এিনভাস্পি ভািস্পত 
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আিাস্পদর আসস্পে িাধাটা লকাথায়? প্রবতটি প্রজাবত আোদা আোদাভাস্পি তাস্পক সৃবষ্ট 

করস্পত হস্পয়স্পে এিন বকেু ভািার লচস্পয় এটাই িরং েুবিেুি, বনিয়ই এই ধারণাটি 

খাবনকটা গুরুস্পত্বর সাস্পথ বিস্পিচনা করার খুি লিশী হাসযকর নয়’। 

আর বকভাস্পি এই প্রাকৃবতক বনয়িগুস্পো কাজ কস্পর লস বিষস্পয় লচম্বারস একটি বিে িযাখযা 

বদস্পয়বেস্পেন, রসায়ন আর ভ্রূণতিবিদযা লথস্পক পস্পরাি উপাস্পয় সং ৃহীত তথয বনস্পয় বতবন 

প্রস্তাি কস্পরন, হয়স্পতা তিদুযবতক ফুবেঙ্গ লকাস্পনা বনজীি পদাথডস্পক প্রথস্পি সরে অণুজীস্পি 

রূপান্তবরত কস্পরবেে; এরপর জীিন বিিবতড ত হস্পয়স্পে এর রিবিকাশস্পক পবরিতড ন করার 

প্রবরয়ার িাধযস্পি; লচম্বারস এখাস্পন বনভড র কস্পরবেস্পেন জািডান জীিবিজ্ঞানীস্পদর পবরতযি 

পুস্পরাস্পনা বকেু ধারণাস্পক; বতবন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন, জন্ম ত রটির কারণ হস্পচ্ছ ভ্রূস্পণর 

রিবিকাস্পশর প্রবতটি পেডায় িা ধাপ সঠিকভাস্পি সম্পন্ন করস্পত িযথড হওয়া; একটি বশশুর 

হয়স্পতা জন্ম হস্পত পাস্পর হৃৎবপস্পে চারটির িদস্পে িাত্র দুটি প্রস্পকাষ্ঠ বনস্পয়, লেিন, িাস্পের 

িত; ধারণা করা হস্পতা লে এই রটিগুস্পো হিার কারণ, ‘িাস্পয়র শরীস্পরর এই ভ্রূস্পণর 

রিবিকাস্পশর প্রবরয়ায় লকাস্পনা রটির জনয, ো প্রভাবিত হস্পত পাস্পর িাস্পয়র দুিডে স্বাস্থয িা 

অনয লকান দুস্পভড াস্প র কারস্পণ।’ বকন্তু েবদ এর বিপরীত র্টনা র্স্পট, লকান িা হয়স্পতা এিন 

বশশু প্রসি কস্পর লে বকনা রিবিকাস্পশর আস্পরা একটি নতুন ধাপ অবতরি করস্পত পাস্পর; 

লকান হাস হয়স্পতা এিন লকান োনা বদস্পত পাস্পর োর শরীর ইদুস্পরর িত, এভাস্পি হাস্পসর 

লঠাাঁ ট েুি প্লযাটিপাস্পসর সৃবষ্ট হস্পত পাস্পর’, এভাস্পি নতুন েস্পিডর নতুন সৃবষ্ট, লেিনটা লদখা 

ল স্পে ভূতাবিক লরকস্পডড র পাতায়, আসস্পেই কখস্পনাই  ভড ািস্থায় একটি নতুন ধাস্পপর 

অগ্র বত ো়ো আর বকেু নয়।’ 

তারা িাে লথস্পক ‘বিিবতড ত’ হস্পয়স্পে এিন বকেু তাস্পদর েবদ িো হয়, পাঠকস্পদর বকেু িস্পন 

করা উবচৎ হস্পি এিন বকেু লচম্বারস আস্পদৌ ভাস্পিনবন। র্টনার লে ধারািাবহকতায় বতবন 

প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন: ‘সিস্পচস্পয় ি়ে িাস্পপর বিিয়গুস্পো, তাস্পদর প্রস্পতযকটির িস্পধয আিরা 

একজন সিডশবিিাস্পনর ইচ্ছার প্রবতচ্ছায়া লদখস্পত পাই, প্রবতটি প্রাণীস্পক পবরস্পিস্পশর সাস্পথ 

সািিসযপূণড লরস্পখই বতবন বনখুাঁতভাস্পিই সাবজস্পয়স্পেন’। অতএি তার িইটির িধযবিত্ত িৃটিশ 

পাঠকরা আস্প র িতই তাস্পদর জীিন কাটিস্পয় লেস্পত পাস্পরন লসই একই তনবতকতার 

কম্পাস িযিহার কস্পর: ‘এভাস্পি আিরা েিািয় একটি অভযথডনা জানাই ো বকেু প্রকৃবতর 

িাধযস্পি উস্পন্মাবচত হয় এিং একই সাস্পথ আিরা পুস্পরাপুবর েিাও িজায় রাবখ ো বকেু 

আিরা পবিত্র বহসাস্পি িস্পন কস্পর থাবক, োর লকাস্পনা বকেুই লশষ অিবধ পবরিতড ন করারও 

লকান আিবশযকতার প্রশ্ন হয়স্পতা কখস্পনাই উঠস্পি না।’ 
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লভবেস্পজস অি দয নযাচারাে বহবে অি বরস্পয়শন খুিই িযিসা সেে একটি প্রকাশনা 

হস্পয়বেে, লসই সিয় িইটির প্রায় দশ হাজাস্পররও লিশী কবপ বিরী হস্পয়বেে । প্রথিিাস্পরর 

িত ইংেযাস্পণ্ডর জনস্প াষ্ঠীর একটি ি়ে অংশস্পক বিিতড স্পনর ধারণার পবরচয় কবরস্পয় 

বদস্পয়বেে িইটি। বকন্তু িইটি সম্বস্পে সািস্পনর সাবরর সি িৃটিশ বিজ্ঞানীস্পদর িন্তিয বেে 

অতযন্ত বিরুপ, তারা অস্পনস্পকই িইটিস্পক বতি আর কস্পঠার ভাষায় সিাস্পোচনা 

কস্পরবেস্পেন। বিখযাত অযাডাি লসজউইক লেস্পখন, ‘আিার িস্পন হয় এর লেখক একজন 

িবহো, আংবশকভাস্পি এর কারণ, িইটি িজিুত সি েুবিগুস্পো সম্বস্পে লে পবরিান অজ্ঞতা 

প্রকাশ করস্পে’। লসজউইক আস্পরা সন্ত্রস্ত হস্পয় উস্পঠন, বকভাস্পি জীিস্পনর এিন একটি 

দৃবষ্টভঙ্গী সি েীেতা আর লশাভনতাস্পক অিিুেযায়ন করস্পত পাস্পর; ‘েবদ এই িইটা সবতয 

হস্পয় থাস্পক’, বতবন লর্াষণা কস্পরন,‘তাহস্পে ধিড হস্পচ্ছ বিথযা, িানুস্পষর আইনকানুন 

পা োস্পিা আর িস্পনর লখয়াে আর অতযন্ত বনম্নিাস্পনর অবিচার, তনবতকতা হস্পচ্ছ পা স্পের 

প্রোপ।’ 

িইটির প্রবত বিস্পশষ কস্পর প্রবতবষ্ঠত তিজ্ঞাবনকস্পদর বহংস্র প্রবতবরয়া েি কস্পরবেস্পেন 

ডারউইন, আিার বনস্পজস্পক গুটিস্পয় লনন তার বনজস্ব বিজ্ঞাস্পনর জ স্পত; তার আসস্পে 

ধারণাই বেে না লে, অযাডাি লসজউইকসহ তার অনযানয বশিকরা বিিতড ন সম্বস্পে এত দৃঢ় 

আর প্রিে একটি বিরুি ধারণা লপাষণ কস্পরন। তস্পি বনস্পজর  স্প়ে লতাো তিটিস্পক বতবন 

পবরতযা  কস্পরনবন, িরং ডারউইস্পনর তখন একটাই বচন্তা বেে, েখন বতবন তার প্রস্তািটিস্পক 

জনসিস্পি আনস্পিন, লচম্বাস্পরর সাস্পথ ো হস্পয়স্পে, লসই বনয়বতটাস্পক বকভাস্পি এ়োস্পনা োয়।  

ডারউইন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন েুবি প্রিাস্পণর বদক লথস্পক লচম্বারস-এর িইটির ভুে এিং 

দূিডেতাগুস্পো আসস্পে লকাথায়। লচম্বারস শুধু অনয বিজ্ঞানীস্পদর প্রস্তাবিত ধারণাগুস্পো 

পস্প়েস্পেন এিং লসই সি ধারণাগুস্পো একসাস্পথ বিবশস্পয় একটি অেষ্ট আর দূিডে েুবির 

উপর বভবত্ত কস্পর তার প্রস্তািগুস্পো িযাখযা করার লচষ্টা কস্পরস্পেন। ডারউইন িুঝস্পত 

পারস্পেন, খাবনক বভন্নভাস্পি বতবনও বকন্তু বকেুটা একই লদাস্পষ লদাষী -তার ধারণার বভবত্ত 

লিশ বকেু বিজ্ঞানী আর অবিজ্ঞানীস্পদর ধারণা, ো বতবন তাস্পদর কাে লথস্পক শুস্পনস্পেন িা 

পস্প়েস্পেন।োইস্পয়ে, িােথাস এিনবক তার নাবপতও লসই তাবেকায় আস্পেন; েবদও 

ভূতিবিদযার একজন স্বীকৃত বিস্পশষজ্ঞ বহসাস্পি বতবন সুপ্রবতবষ্ঠত, বকন্তু ডারউইন ভািবেস্পেন 

জীিবিজ্ঞান বিষস্পয় তার লকাস্পনা প্রস্তাি প্রকাশ করস্পে তাস্পক একজন িবহরা ত আনা়েী 

বিস্পশষজ্ঞ বহসাস্পি বিস্পিচনা করা হস্পত পাস্পর। লেন গুরুস্পত্বর সাস্পথ তাস্পক বিস্পিচনা করা হয় 

এিন একটি অিস্থা বনবিৎ করস্পত হস্পে তার বনস্পজস্পক প্রিাণ করস্পত হস্পি প্রথি সাবরর 
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একজন প্রকৃবতবিদ বহসাস্পি, োর প্রকৃবতর নানা জটিেতাস্পক সহস্পজ সািাে লদিার লো যতা 

আস্পে। 

এরপর বতবন বি স্পের সিুরোত্রার সিয় সংগ্রহ করা নানা নিুনা, তার বেস্পর আসার পর 

 ত ৮ িেস্পর ো বতবন বনস্পজ পরীিা কস্পরনবন, লসগুস্পোর বদস্পক নজর বদস্পেন। তার 

সংগ্রস্পহর নিুনার একটি কাাঁ স্পচর লিাতস্পে বেে একটি িানডাকস্পের নিুনা। েবদও লিশীর ভা  

িানুষ এটি িস্পন কস্পরন জাহাস্পজর হাে িা নীস্পচর লে কাঠাস্পিার উপর লনৌকা িা জাহাজ 

ততরী হয়, লসগুস্পোর  াস্পয় লেস্প  থাকা এিন বকেু ো লচস্পে পবরষ্কার করার উপাদান ো়ো 

িানডাকস্পের আর লকাস্পনা গুরুত্ব লনই। বকন্তু আসস্পলই তারা সিুস্পরর সম্ভিত সিস্পচস্পয় 

বিবচত্রতি একটি প্রাণী; প্রথি বদস্পক প্রাণীবিজ্ঞানীরা ভািস্পতন িানডাকে আসস্পে এক ধরস্পনর 

লিাোস্ক, লেিন, ক্লযাি িা বঝনুক, োস্পদর শি লখােসটা আটস্পক থাস্পক লকান একটি 

পৃস্পষ্ঠর উপর, বকন্ত আসস্পে এরা রাষ্টাবসয়ান ল াষ্ঠীভুি, লেিন, েিোর এিং বচং়েী; 

১৮৩০ সাস্পেই বিজ্ঞানীরা লকিে তাস্পদর প্রকৃত তিবশষ্টয খাবনকটা আবিষ্কার কস্পরবেস্পেন, 

বিস্পশষ কস্পর েখন একজন বিটিশ আবিড সাজড ন তাস্পদর োভড া েি কস্পর আবিষ্কার 

কস্পরবেস্পেন তারা আসস্পে অল্পিয়সী বচং়েীর িত; েখন িানডাকে োভড াগুস্পোস্পক সিুস্পরর 

পাবনস্পত লেস্প়ে লদয়া হয়, তারা লকাস্পনা একটি জায় া খুাঁজস্পত থাস্পক লেখাস্পন তারা বস্থর 

হস্পত পারস্পি, লসটা জাহাস্পজর হাে িা লকান ক্লযাস্পির লখােশ োই লহাক না লকন; এিং 

পেন্দ িত লকান বকেুর উপস্পর তারা প্রথস্পি িাথা বদস্পয় বথতু হয়; এরপরই তারা তাস্পদর 

রাষ্টাবশয়ান শারীবরক কাঠাস্পিাটি হাবরস্পয় লেস্পে, তার িদস্পে চারপাস্পশ ততরী কস্পর 

লকানাকৃবতর একটি লখােস, তার বভতর লথস্পক তারা তাস্পদর পােস্পকর িত পাগুস্পো লির 

কস্পর রাস্পখ খাদয োকাই করার জনয। 

১৮৩৫ সাস্পে বচবের উপকুস্পে ডারউইন আেবপস্পনর িাথার সিান একটি িাণডাকে প্রজাবত 

সংগ্রহ কস্পরন ো একটি কঙ্খ িা সািুবরক শািুস্পকর (Conch) লখােস্পসর বভতস্পর আটস্পক 

বেে; এখন তার অণুিীিণ েস্পন্ত্রর নীস্পচ তা লদস্পখ ডারউইন িুঝস্পত পারস্পেন লে প্রবতটি 

িানডাকস্পে দুটি িানডাকে সদসয আস্পে – একটি আকাস্পর ি়ে রী িাণডাকস্পের সাস্পথ খুিই িুর 

পুরুষ, লে তার সাস্পথ আটস্পক আস্পে। লসই সিয় বিজ্ঞানীরা পবরবচত বেস্পেন শুধু উভবেঙ্গ 

িাণডাকস্পের সাস্পথ োস্পদর রী ও পুরুষ দুটি জননাঙ্গই থাস্পক; বপনস্পহড িানডাকে এত অদু্ভত 

লে ডারউইন বনবিৎ বেস্পেন এরা হয়স্পতা বভন্ন নতুন লকাস্পনা বজনাস্পসর অন্তভুড ি হস্পত পাস্পর। 
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িানডাকেস্পদর বনস্পয় ডারউইন আস্পরা একটি দীর্ড  তিজ্ঞাবনক অনুসোন শুরু করস্পেন। তার 

আবিষ্কাস্পরর িণডনা বদস্পয় প্রথস্পি বতবন শুধু একটি লোট বনিে বেখস্পত লচস্পয়বেস্পেন, বকন্তু 

লসটা করস্পত ব স্পয়, তাস্পক আস্প  বনধডারণ করস্পত হস্পি অস্পনকগুস্পো িাণডাকে প্রজাবতর 

িস্পধয এই বপন লহড িাণডাকস্পের অিস্থানটা লকাথায় হস্পি েবদ এর লেণীবিনযাস করস্পত চান; 

বতবন ওস্পয়স্পনর কাস্পে অনুস্পরাধ কস্পরন তাস্পক লেন বকেু িাণডাকস্পের নিুনা ধার লদয়া হয়, 

এিং কাজটা ভাস্পোভাস্পি বকভাস্পি করা োয় এ বিষস্পয় তাস্পক লেন বতবন বকেু উপস্পদশ 

লদন। ওস্পয়ন ডারউইনস্পক জানান লে তার আবিষৃ্কত িাণডাকেটিস্পক, লসটা েতই অদু্ভত লহাক 

না লকন, িূে রাষ্টাবসয়ান আবদরুপ িা আবকড টাইস্পপর সাস্পথ একটি সংস্পো  খুস্পজ লির 

করার লচষ্টা তাস্পক অিশযই করস্পত হস্পি; কারণ ১৮৪০ না াদ ওস্পয়ন বসিান্ত লনন 

আবকড টাইপ িা আবদরুপই হস্পচ্ছ প্রাণীবিজ্ঞাস্পনর িূে চাবিকাঠি।  

ওস্পয়ন বনস্পজও লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর একটি ‘আবকড টাইপ’ ততরী করা লচষ্টা কস্পরবেস্পেন, ো 

বতবন কল্পনা কস্পরবেস্পেন লিরুদণ্ড, পাজর, িুখসহ সািানয বকেু লিশী; এই শারীবরক 

 ঠস্পনর লকাস্পনা অবস্তত্ব প্রকৃবতস্পত লনই, ওস্পয়ন দািী কস্পরন, এটি শুধু িাত্র ঈশ্বস্পরর িস্পন 

বিদযিান একটি নীে নকশা , োর উপস্পর বনভড র কস্পর বতবন আস্পরা বিস্তাবরত শারীবরক  ঠন 

ততরী কস্পরস্পেন। লকউ েবদ বভন্ন বভন্ন লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর তুেনা কস্পরন তাহস্পে এই 

আবকড টাইস্পপর সাস্পথ সম্পকড  এিং সদৃশযতা েষ্ট হস্পি। 

লেিন, একটি িাদু়ে, একটি িযানাবত এিং একটি পাবখ েবদ পরেস্পরর সাস্পথ তুেনা করা 

হয়, িাদুস্প়ের ডানা ততরী হস্পয়স্পে তার দীর্ড াবয়ত হওয়া আঙু্গেগুস্পো েুি করা একটি 

চাি়োর পদড া বদস্পয়, িযানাবতর আস্পে একটি পযাস্পডে এর িত অঙ্গ ো তাস্পদর পাবনস্পত 

সাতার কাটস্পত সহায়তা কস্পর; পাখীস্পদর আস্পে ডানা, বকন্তু লসটা ততরী হাস্পতর হাস্প়ের 

িস্পধয আটস্পক থাকা পােকসহ, োরা একীভূত হস্পয় ততরী কস্পরস্পে একটি বহন্জ িা 

কিজাসহ দীর্ড  একটি দণ্ড। প্রস্পতযকটি লিরুদণ্ডী প্রাণীর হাত-পা আস্পে োরা তাস্পদর 

জীিস্পনর প্রস্পয়াজস্পন খাপ খাইস্পয় বনস্পয়স্পে  ঠস্পন ও কাস্পজ। এিং তারা এস্পকর অপস্পরর সাস্পথ 

সিরুপী বিিয়করভাস্পিই, প্রবতটি অবস্থর লিস্পত্র; তাস্পদর সিার আঙু্গে আস্পে িাস্পিডে সদৃশ 

একটি কবির হাস্প়ের সাস্পথ েুি হস্পয়, োরা সংেুি আিার দুটি েম্বা হাস্প়ের সাস্পথ োর 

কনুইস্পত এস্পস একটি িাত্র েম্বা হাস্প়ের সাস্পথ েুি হস্পচ্ছ; এই সদৃশযতাই ওস্পয়স্পনর একটি 

সাধারণ শারীবরক কাঠাস্পিার পবরকল্পনার বিষয়টি প্রিাণ কস্পর (বিজ্ঞানীরা োস্পক িস্পেন 

লহাস্পিাে  িা সিরুপতা)। 
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ওস্পয়ন ডারউইনস্পক তা়ো লদন িানডাকে এিং অনযানয রাষ্টাবসয়ানস্পদর িস্পধয এিন লকাস্পনা 

লহাস্পিােবজ খুস্পজ লির করস্পত; িযবি তভাস্পি ডারউইন ওস্পয়স্পনর আবকড টাইস্পপর 

ধারণাটিস্পক অথডহীনই িস্পন করস্পতন; বতবন ভািস্পতন বিবভন্ন লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর িস্পধয 

সদৃশযতাগুস্পো একটি সাধারণ পূিডসূবর প্রাণীস্পদর িংশধর বহসাস্পি তাস্পদর বিিতড স্পনর 

িাধযস্পিই উদ্ভস্পিরই বচহ্ন। বকন্তু অস্পপিাকৃত কি অদু্ভত রাষ্টাবশয়ানস্পদর লথস্পক 

িানডাকেস্পদর বিিতড ন িুঝস্পত হস্পে ডারউইনস্পক অস্পনকগুস্পো আসস্পে িানডাকে বনস্পয় 

 স্পিষণা করস্পত হস্পি (প্রায় ১২০০ প্রজাবত আজ পেডন্ত বচবহ্নত হস্পয়স্পে)। বতবন অনয 

প্রকৃবতবিদস্পদর সংগ্রহ লথস্পক আস্পরা িানডাকে লজা া়ে করস্পেন, বতবন জীিাশ্ম িানডাকে 

বনস্পয়  স্পিষণা কস্পরন, এিনবক বিটিশ বিউবজয়াস্পির পুস্পরা সংগ্রহ বতবন লকাস্পনা না 

লকাস্পনাভাস্পি লো া়ে কস্পরবেস্পেন তার  স্পিষণার জনয; প্রায় ৮ িের ধস্পর ডারউইন 

িানডাকে বনস্পয়  স্পিষণা কস্পরন, এই পুস্পরাটা সিয় বিিতড স্পনর িযাখযা সংরান্ত তার তিটি ো 

লকাপাবনডকাস্পসর সূেড-লকন্দ্রীক কসস্পিােজীর ধারণার িতই তিপ্লবিক বেে, তার িুক 

লশেস্পের তাস্পকই িস্পস বেে বসে করা একটি খাস্পি। 

লকন এত লদরী কস্পরবেস্পেন ডারউইন? ভয় হয়স্পতা ডারউইস্পনর দীর্ড সূবত্রতার একটি কারণ 

হস্পত পাস্পর, বিস্পশষ কস্পর তার বশিকস্পদর সাস্পথ সরাসবর দ্বস্পন্দ্ব োিার সুেষ্ট সম্ভািনা বেে, 

ো বতবন এ়োস্পত লচস্পয়বেস্পেন। অনয একটা কারণ হয়স্পতা হস্পত পাস্পর ডারউইন খুি ক্লান্ত 

হস্পয় পস্প়েবেস্পেন; পাাঁ চ িেস্পরর একটি কষ্টকর সিুর োত্রা, এর পস্পর িই আর প্রিে লেখার 

িযস্ত হস্পয় আটটি িের বতবন কাটিস্পয়বেস্পেন, ইংেযাস্পে আসার পর লথস্পক বতবন 

শারীবরকভাস্পিও অসুস্থ হস্পয় পস্প়েবেস্পেন, প্রায়ই বতবন আরান্ত হস্পতন রিা ত হস্পত থাকা 

িবির দ্বারা; লকিে িধয বতবরস্পশ ডারউইন হয়স্পতা বকেুটা শাবন্ত খুজবেস্পেন লকাস্পনা 

অবস্থরতা ো়ো; এিং আস্পরা একটি দীর্ডসূবত্রতার কারস্পণর অংশ তার লশাক; তার বপ্রয় 

লিস্পয় অযানী, িাত্র ১০ িের িয়স্পস ১৮৫১ সাস্পে িৃতুযিরণ কস্পরন, তার এই বনষ্পাপ কনযাটির 

িৃতুয েন্ত্রণা বতবন বনজ লচাস্পখ লদস্পখবেস্পেন. তার লভস্পঙ্গ চুস্পর োওয়া বিশ্বাস বনস্পয় বতবন 

এিার সাস্পথ লকাস্পনা কথা িোরও সুস্পো  পানবন; িানডাকে বনস্পয় কষ্টসাধয  স্পিষণা তার 

লসই তীি কষ্টস্পক িাকার একটি উপায় বহসাস্পি হয়স্পতা লিস্পে বনস্পয়বেস্পেন। 
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(েবি: অযানী, ডারউইন ও এিার বদ্বতীয় সন্তান এিং ি়ে লিস্পয় (Anne Elizabeth 

“Annie” Darwin, ১৮৪১-১৮৫১); দশ িের িয়স্পস বতবন িারা োন স্কারস্পেট বেভাস্পর; 

ডারউইস্পনর খুিই আদস্পরর লিস্পয় বেে অযানী; অযানীর কষ্টকর িৃতুয ডারউইনস্পক বিধ্বস্ত 

কস্পরবেে; তার ডায়রীস্পত ডারউইন বেস্পখবেস্পেন We have lost the joy of the 

household, and the solace of our old age…. Oh that she could now know how 

deeply, how tenderly we do still & and shall ever love her dear joyous face. 

িীণ হস্পয় আসা তার ধিডবিশ্বাসস্পক পুস্পরাপুবর পবরতযা  কস্পরন ডারউইন অযানীর িৃতুযর 

পর।) 

বকন্তু ভয়, ক্লাবন্ত আর লশাক িাদ বদস্পয়ও, িানডাকে ডারউইনস্পক পুস্পরাপুবর লিাহাবিষ্ট কস্পর 

লরস্পখবেে। পরিতীস্পত প্রিাবণত হস্পয়বেে, বিিতড ন বকভাস্পি কাজ কস্পর লসটা িুঝস্পত এই 

গ্রুস্পপর প্রাণীরা আসস্পেই উপস্পো ী; ডারউইন লেিন লদখস্পত লপস্পেন, বকভাস্পি তার 

বচবেস্পত আবিষৃ্কত িানডাকেরা উদ্ভি হস্পয়স্পে তাস্পদর উভবেঙ্গ পূিডসূবরস্পদর লথস্পক; তারা 

বিিবতড ত হস্পয়বেে অন্তিডতীকােীন বকেু েস্পিডর িধয বদস্পয়, েতিণ পেডন্ত তারা রী এিং 

পুরুষ বেস্পঙ্গর আোদা িানডাকে সৃবষ্ট না কস্পর; প্রবতটি প্রজাবতর িানডাকেস্পদর িস্পধয প্রকরণ 

িা ভযাবরস্পয়শনও ডারউইস্পনর দৃবষ্ট আকষডণ কস্পর, িানডাকে অযানাস্পটাবির লকাস্পনা অংশই 

সুষি নয়, এখাস্পন ডারউইন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর কাজ করার জনয 

প্রচুর কাাঁ চািাে আস্পে। প্রথস্পি বতবন লভস্পিবেস্পেন, হয়স্পতা লকাস্পনা একটি বনবদড ষ্ট সিস্পয়ই 
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লকিে প্রজাবতর উপর কাজ কস্পর প্রাকৃবতক বনিডাচন প্রবরয়াটি, লেিন, েখন লকান দ্বীস্পপর 

উিান িা িহাস্পদশ পাবনস্পত ডুস্পি লেস্পত শুরু কস্পর, লেিন; বকন্তু এত ভযাবরস্পয়শন িা প্রকরণ 

থাকার কারস্পণ বতবন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন প্রাকৃবতক বনিডাচন আসস্পেই সিসিয়ই কাজ 

করস্পত পাস্পর। 

বকন্তু এসি লকাস্পনা ধারণাই ডারউইন তার িানডাকে বিষয়ক লকাস্পনা লেখায় সরাসবর বনস্পয় 

আস্পসনবন, বতবন প্রায় ১০০০ পাতার বিশাে একটি একটি বিশাে িই (A monograph on 

the sub-class Cirripedia, with figures of all the species 1854) লেস্পখন, োর জনয 

বতবন প্রশংসা, পুরষ্কার এিং প্রকৃবত বিজ্ঞানী বহসাস্পি লে েিা বতবন আশা কস্পরবেস্পেন লসটা 

লপস্পয়বেস্পেন। 

১৮৫৪ সস্পে, ডারউইন আিার প্রাকৃবতক বনিডাচন বনস্পয় তার বচন্তায় বেস্পর োন। 
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প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর লিা়েক উস্পন্মাচন 

লজাস্পসে হুকাস্পরর উিাবপত বকেু সস্পন্দহ বনস্পয় ভািস্পত শুরু কস্পরন ডারউইন; ডারউইস্পনর 

একটি দািী বেে, উবদ্ভদ এিং প্রাণী োরা লকাস্পনা দ্বীস্পপ িসিাস কস্পর, তারা লসখাস্পনই সৃষ্ট 

হয়বন, তারা হস্পচ্ছ আবদস্পত এখাস্পন িসবত স্থাপনকারীস্পদর পবরিবতড ত িংশধর; েবদ তাই 

সবতয হয়, তাহস্পে লসই দ্বীস্পপ তাস্পদর লপৌোস্পনার জনয একটি উপাস্পয়র প্রস্পয়াজন আস্পে; 

হুকার একজন অবভজ্ঞ উবদ্ভদবিজ্ঞানী, বতবন জাস্পনন িীজ িাতাস্পস িা পাবনস্পত লভস্পস িহু 

িাইে অবতরি করস্পত পাস্পর, বকন্তু ডারউইন লে পবরিান দূরস্পত্বর কথা িস্পেস্পেন, লস 

বিষস্পয় বতবন সবন্দহান বেস্পেন। হুকাস্পরর সস্পন্দহ লিাকাস্পিো করস্পত ডারউইন একটি 

লচৌিাচ্চা ভবতড  েিন পাবনস্পত িীজ েব়েস্পয় লদন, এিং পস্পর পরীিা কস্পর লদস্পখন লে চার 

িাস পরও িীজগুস্পো সবরয় থাস্পক এিং িাটিস্পত লরাপন করস্পে তাস্পদর অঙ্কুস্পরাদ িও 

হয়; বতবন আবিষ্কার কস্পরন পাবখরা তাস্পদর পাস্পয়র সাস্পথ িীজ িহন করস্পত পাস্পর এিং 

লপাঁচাস্পদর অন্ত্রনােীস্পত খাওয়া ও তাস্পদর িস্পের সাস্পথ লিবরস্পয় আসা িীজও সবরয় থাস্পক। 

 

 

(েবি: লজাস্পসে ডােন হুকার (Sir Joseph Dalton Hooker, ১৮১৭-১৯১১) বিস্পটস্পনর অনযতি 

লসরা উবদ্ভদবিজ্ঞানী, বেবন লভৌ বেক উবদ্ভদবিদযার জনক বেস্পেন; প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি 

প্রথি ডারউইন এিা এিং লজাস্পসে হুকারস্পক জাবনস্পয়বেস্পেন; ডারউইস্পনর র্বনষ্ঠ িেু হুকার বকউ 

রয়যাে লিাটাবনকযাে াস্পডড স্পনর পবরচােক বেস্পেন দীর্ড  সিয়কাে।) 
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ডারউইস্পনর তি একটি হাইস্পপাবথবসস সৃবষ্ট কস্পরবেে এিং পরীিার িাধযস্পিই 

হাইস্পপাবথবসসটি সতয প্রিাবণত হয়; ডারউইন আিাস্পরা তার িীবডং িা কৃবত্রি প্রজনস্পনর 

 স্পিষণাও শুরু কস্পরন; তার বকেু িেু বেস্পো োস্পদর সাস্পথ বতবন বজন লখস্পতন িাস্পঝ িাস্পঝ, 

তাস্পদর লকউ লকউ কিুতস্পরর প্রজনস্পনর সাস্পথ জব়েত বেস্পেন, তারাই তাস্পক জাবনস্পয়বেে 

বকভাস্পি লোট লোট প্রকরণ িা বভন্ন বভন্ন তিবশষ্টযািেী িযিহার কস্পর এস্পকিাস্পর নতুন 

জাস্পতর কিুতর প্রজনন করা সম্ভি। ডারউইন বনস্পজই কিুতর পােস্পত শুরু কস্পরন কৃবত্রি 

প্রজনস্পনর পরীিা করস্পত এিং তাস্পদর  ঠন লদখস্পত তাস্পদর লিস্পর  রি পাবনস্পত বসি কস্পর 

কংকােটি আোদা কস্পর পরীিা কস্পর লদস্পখন বক পবরিান বভন্নতা আস্পে বভন্ন বভন্ন এই 

জাতগুস্পোর িস্পধয; বতবন লদস্পখন লে কৃবত্রি প্রজনস্পন িাধযস্পি প্রবতটি সৃষ্ট িীড এত লিশী 

বভন্ন বভন্ন তিবশষ্টযসূচক, েবদ তারা িনয হস্পতা তাহস্পে তাস্পদর আোদা আোদা প্রজাবত 

বহসাস্পি বচবহ্নত করা হস্পতা। কিুতস্পরর অযানাস্পটাবির প্রবতটি অংশই অনয প্রকরস্পণর লথস্পক 

আোদা, তাস্পদর নাস্পকর বের লথস্পক তাস্পদর িুস্পকর পাজর আর এিনবক বডস্পির আকৃবতও। 

বকন্তু সিার জানা প্রবতটি কিুতস্পরর জাত হস্পচ্ছ একটি প্রজাবতর রক লডাস্পভর িংশধর। 

১৮৫৬ সাে না াদ ডারউইন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি বিিতড স্পনর সপস্পি এত লিশী 

প্রিাণ জস্প়ো কস্পরবেস্পেন, লে বতবন আিাস্পরা ১৮৪৪ সাস্পে সীে  াো করা লসই প্রিেটির 

খাি লখাস্পেন এিং নতুন কস্পর লেখা শুরু কস্পরন, খুি দ্রুতই লোট লসই রচনাটি বিশাে 

আকাস্পরর েিাবধক শব্দ সম্ববেত একটি পুণডাঙ্গ  স্পিষনা গ্রস্পন্হ রূপান্তবরত হয়; এতগুস্পো 

িেস্পরর তার সিস্ত অবভজ্ঞতা, তার সিুরোত্রা, তার প়োশুনা, বিবভন্ন জস্পনর সাস্পথ তার 

আস্পোচনা, িানডাকে আর িীজ বনস্পয় তার  স্পিষণা সিবকেু বতবন বিস্তাবরতভাস্পি সাজাস্পেন 

তার তিটির পস্পি; বতবন দৃঢ়সঙ্কল্প বেস্পেন তার তস্পির বিরুিিাদীতাস্পক বতবন অসংখয 

িাস্তি সািয প্রিাস্পণর িনযায় ভাবসস্পয় লদস্পিন। ১৮৪৪ সাস্পে এিাস্পক েখন চােডস তার 

পাণু্ডবেবপটি প়েস্পত বদস্পয়বেস্পেন, তারপর লথস্পক বতবন তার তি বিষস্পয় খুি সািানযই কথা 

িস্পেবেস্পেন, বকন্তু এখন বতবন েস্পথষ্ট আত্মবিশ্বাসী আস্পরা বকেু িানুস্পষর কাস্পে বিষয়টি 

উস্পন্মাচন করস্পত, বিস্পশষ কস্পর তরুণ প্রজস্পন্মর বকেু বিজ্ঞানী, োরা নতুন লকাস্পনা সম্ভািনার 

প্রবত অস্পনক লিশী িুিিনা ও সংস্কারিুি; এরকি একজন বেস্পেন তার সাম্প্রবতক িেু .. 

োর নাি থিাস হাক্সেী। 
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(েবি: থিাস লহনরী হাক্সেী; (Thomas Henry Huxley, ১৮২৫-১৮৯৫) বিটিশ জীিবিজ্ঞানী, 

ডারউইস্পনর বিিতড ন তস্পির প্রবত লজারাস্পো সিথডস্পনর জনয তাস্পক িো হস্পতা ডারউইস্পনর িুে ড । 

১৮৬০ সাস্পে উেিারস্পোস্পসডর সাস্পথ অক্সস্পোস্পডড  তার বিতকড টি বিিতড ন তস্পির গ্রহনস্পো যতা 

িা়োস্পনার লিস্পত্র গুরুত্বপূণড একটি িুহূতড  বেে।) 

ডারউইস্পনর িত সম্ভ্রান্ত সচ্ছে পবরিাস্পরর বিজ্ঞান চচড া হাক্সেীর ভাস্প য লজাস্পটবন; 

কসাইখানার উপস্পরর লোট একটি র্স্পর তার জন্ম হস্পয়বেে। তার িািা, একজন িযথড সু্কে 

টিচার এিং তারপর একটি িযথড িযাস্পঙ্কর পবরচােক, হাক্সেীস্পক প়োস্পনার িত লতিন লকান 

অথড তার বেে না। িাত্র ১৩ িের িয়স্পস একজন ডািাস্পরর সহকারী বহসাস্পি কিডজীিন শুরু 

কস্পরন বতবন, বতন িের পর লসই ডািাস্পরর সাস্পথ েেস্পন আস্পসন হাক্সেী, লেখাস্পন তার 

সুস্পো  হয় সাজড ন বহসাস্পি একটি প্রবশিণ লনিার, শ্বশুরিা়েী লথস্পক বকেু ধার, সািানয 

িৃবত্তর টাকা বনস্পয় কস্পঠার সংগ্রাি কস্পর তাস্পক তার প্রবশিণ লশষ করস্পত হস্পয়বেে। তার ধার 

করা টাকা লশাধ লদিার তখন একটাই উপায় বেে, তাহস্পো বনউ ব বন অবভিূস্পখ 

এইচএিএস র যাটেস্পস্নক নাস্পির একটি জাহাস্পজ অযাবসেযাট সাজড ন বহসাস্পি লো  লদয়া। 

হাক্সেী লসই সিয় প্রাবণবিজ্ঞান সম্বস্পে খাবনক আগ্রহী হস্পত শুরু কস্পরবেস্পেন, এই সুস্পো টা 

তাস্পক তার িস্পনর িত বিবচত্র নিুনা সংগ্রহ করার সুস্পো  কস্পর বদস্পয়বেে। 
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১৮৫০ সাস্পে প্রায় ৪ িের পর হাক্সেী লদস্পশ বেস্পর আস্পসন এিং ডারউইস্পনর িত এই 

সিূরোত্রা তাস্পকও একজন বিজ্ঞানীস্পত রূপান্তবরত কস্পরবেে; এিং ডারউইস্পনর িতই, তার 

সুনািও লদস্পশ লেরার আস্প ই ইংেযাস্পে লপৌস্পে োয়, বিস্পশষ কস্পর পতুড  ীজ িান ও য়ার 

(Portuguese man o’ war) নাস্পির একটি অদু্ভত সািুবরক প্রাবণ সম্বস্পে তার প্রকাবশত 

একটি প্রিস্পের কারস্পণ, লে প্রাবণটি আসস্পে অস্পনকগুস্পো একক প্রাবণর একটি কস্পোনী; 

হাস্কেী রয়যাে লনভীর সাস্পথ একটি বিস্পশষ সিস্পঝাতায় আস্পসন, োরা তাস্পক লিতনসহ বতন 

িেস্পরর েুটি লদয়, তার  স্পিষণা অিযাহত রাখার জনয। লকান ধরস্পনর প্রাবতষ্ঠাবনক বডগ্রী না 

থাকা সস্পিও িাত্র ২৬ িের িয়স্পস বতবন রয়যাে লসাসাইটির সদসয বনিডাবচত হন। 

এর িস্পধয অিশয লনভী লথস্পক আস্পরা বতন িার সিুর অবভোস্পন ডাকা হয়, বতনিার 

প্রতযাখযান করার পর লনভীর চাকরীটি বতবন হারান, েেস্পন অনয কাজ লখাজার জনয তার 

কঠিন সংগ্রাি শুরু হয় এই সিয়, একটি সু্কে অি িাইনস এ খণ্ডকােীন চাকরী লজাস্পট 

তার; পাশাপাবশ পবত্রকায় বনিে আর বরবভউ লেখার কাজ শুরু কস্পরন; সংসার চাোস্পনা 

তার জনয লিশ কষ্টকর হস্পয় লেত। হাক্সেী োরা বিজ্ঞাস্পনর নানা শাখায় আবধপাতয বিস্তার 

করস্পতন শুধুিাত্র তাস্পদর সম্পদ থাকার কারস্পণ, তাস্পদর প্রবত খাবনকটা বতিতার অনুভূবত 

লপাষণ করস্পতন। তারপরও বতবন তার সীবিত সািস্পথডর িস্পধয বনস্পজর জনয বকেু সুনাি 

প্রবতষ্ঠা করস্পত সিি হস্পয়বেস্পেন। সাহসী হাক্সেী তখন ইংস্পরজ জীিবিজ্ঞানীস্পদর পুস্পরাধা 

বরচাডড  ওস্পয়নস্পক আরিণ করস্পত বদ্বধা লিাধ করস্পতন না। 

ওস্পয়ন লস সিয় একটি স্ব ীয় বিিতড স্পনর ধারণা বনস্পয় পরীিা বনরীিা করবেস্পেন, তার 

প্রস্তাি বেে, সিস্পয়র প্রবররিায় ঈশ্বর নতুন প্রজাবত সৃবষ্ট কস্পরন, তস্পি সিসিয়ই তার িূে 

পবরকল্পনার আবদরুপ িা একটি আবকড টাইস্পপর উপর বভবত্ত কস্পর, ওস্পয়ন জীিনস্পক লদখস্পতন 

ধাস্পপ ধাস্পপ সুন্দর একটি স্ব ীয় পবরকল্পনার রিশ উস্পন্মাচন বহসাস্পি, ো সাধারণ লথস্পক 

ধীস্পর ধীস্পর বিস্পশষাবয়ত আর জটিেতর সৃবষ্টর বদস্পক অগ্রসর হস্পত থাস্পক: একটি ‘ঐশ্ববরক 

বনস্পদড শাবয়ত বনরন্তন পবরিতড ন (ordained continuous becoming)। ওস্পয়ন তার অথডিান 

পৃষ্ঠস্পপাষকস্পদর, োরা প্রজাবতর জটিেতা িযাখযা করার জনয ধিডতস্পির আেয় বনস্পত 

স্বাচ্ছন্দস্পিাধ করস্পতন, আশ্বস্ত কস্পরন এই িস্পে লে. ‘জীিবিজ্ঞান এখনও সস্পব্বড াচ্চ তনবতক 

ধারণাগুস্পোর সাস্পথ সম্পকড েুি।’ 

নানা িিৃতা আর পবত্রকার কোস্পি হাক্সেী ওস্পয়নস্পক উপহাস কস্পরন ঈশ্বরস্পক একজন 

রােটসিযান িা নকশা কাবর স্পর রূপান্তর এিং জীিাশ্ম লরকডড স্পক ঈশ্বস্পরর িারিার 
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পুনরািৃবত্ত িা বরবভশন বহসাস্পি লদখাস্পনা এই প্রস্পচষ্ঠাস্পক। হাক্সেী লকাস্পনা ধরস্পনর বিিতড স্পনর 

তি িযাখযা লিস্পন লননবন, তা স্ব ীয় লহাক িা সাধারণ প্রাকৃবতকই লহাক না লকন; বতবন 

পৃবথিীর িা জীিস্পনর ইবতহাস্পসর লকাস্পনা অগ্র বত লদস্পখনবন তখন পেডন্ত, তস্পি তার ধারণাটি 

িদস্পে োয় ১৮৫৬ সাস্পে এক সপ্তাহস্পন্ত, েখন ডারউইন হাক্সেীস্পক তার ডাউন হাউস্পস 

বনিন্ত্রণ জানান। 

ডারউইন তাস্পক বিিতড ন সংরান্ত তার বনজস্ব সংস্করণটি িণডনা কস্পরন, ঐশ্ববরক িা বিস্পশষ 

লকান সিার হস্তস্পিপ ো়োই ো প্রকৃবতর নানা পযাটানডস্পক িযাখযা করস্পত পাস্পর। বতবন 

হাক্সেীস্পক তার কিুতর আর িীজ লদখান, এিং লিশ তা়োতাব়ে হাক্সেী ডারউইস্পনর িযাখযা 

িুঝস্পতও লপস্পরবেস্পেন, এিং পরিতীস্পত বতবনই বেস্পেন ডারউইস্পনর সিস্পচস্পয় কাস্পের এিং 

শবিশােী একজন বিত্র। 

ডারউইস্পনর এই ধীস্পর ধীস্পর সতকড তার সাস্পথ তার তিস্পক জনসিস্পি প্রকাশ করার প্রবরয়া 

ভাস্পোভাস্পিই এব স্পয় চেবেে, একটি বচঠি আসার আ  পেডন্ত। জুন ১৮, ১৮৫৮ সাস্পে 

ডাউন হাউস্পস একটি বচঠি এস্পস লপৌোয়, ডারউইন বচঠিটা পান পৃবথিীর আস্পরক প্রান্ত, 

সুদূর িােয় দ্বীপপুি, লথস্পক প্রকৃবত বিজ্ঞানী আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস্পসর কাে লথস্পক। 

ওয়াস্পেস তখন দবিণ-পুিড এবশয়ায়, নানা ধরস্পনর নিুনা সংগ্রহ কস্পর ইংেযাস্পে পাঠাস্পতন 

তার খরচ চাোস্পত এিং প্রজাবতর বিিতড স্পনর িযাখযা খুজস্পতন তার বনস্পজর তিজ্ঞাবনক 

প্রস্পচষ্টা বহসাস্পি। বতবন লিশ আস্প ই রিাটড  লচম্বারস এর Vestiges of the Natural 

History of Creation িইটি পস্প়েবেস্পেন, এিং সিস্পয়র পবররিায় প্রকৃবতর পবরিতড স্পনর 

এিং রিান্বস্পয় উধডিুখী সরে লথস্পক জটিেতর সৃবষ্টর ধারণাটি তাস্পক িুগ্ধ কস্পরবেে। 

ডারউইস্পনর বি ে ভ্রিস্পনর কাবহনী পস্প়ে বতবনও বসিান্ত লনন, তাস্পকও লেভাস্পি লহাক এিন 

সিুরোত্রায় লেস্পত হস্পি। 

১৮৪৮ সাস্পে তার প্রথি োত্রা বেে আিাজন জঙ্গে অবভিুস্পখ; এরপর বতবন োন ডাচ 

উপবনস্পিশ িাটাবভয়ায়, ো এখন ইস্পন্দাস্পনবশয়া নাস্পি পবরবচত; ওরাঙ উটান সম্বস্পে জানার 

বেে তার উস্পেশয, ও লসই সাস্পথ িানুস্পষর িংশধারা সম্বস্পে বকেু জ্ঞান অজড ন করা। সাধারণ 

পবরিাস্পরর লেস্পে ওয়াস্পেস নানা ধরস্পনর প্রাণী আর উবদ্ভদ নিুনা সংগ্রহ কস্পর েেস্পন তার 

নানা খস্পের এিং লদাকাস্পন পাঠাস্পনার িাধযস্পি তার এই োত্রার িযয়ভার লিটাস্পতন। তার 

নিুনার এরকি একজন খস্পের বেস্পেন ডারউইন, ডারউইন তার কাে লথস্পক পাবখ সংগ্রহ 

করস্পতন, এভাস্পি দুই প্রকৃবতবিস্পদর সাস্পথ বচঠি আদান প্রদান শুরু হয়। 
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(েবি: আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস, ১৮৫৮ সাস্পে ডারউইনস্পক তার রচনাটা পাঠাস্পনার জনয 

লকানবদনও িনস্তাস্পপ ভুস্প বেস্পেন বকনা, তা কখস্পনা প্রকাশ কস্পরনবন।) 

ডারউইন ওয়াস্পেসস্পক আস্পরা িযাপকভাস্পি এিং তাবিকভাস্পি বিিতড ন সম্বস্পে ভািস্পত 

পরািশড বদস্পয়বেস্পেন এিং তাস্পক জানান বকভাস্পি প্রজাবতর সৃবষ্ট হয় লস বিষস্পয় তার 

বনস্পজরও একটি তি আস্পে; পস্পর প্রজাবতর বিিতড ন সম্বস্পে স্বতন্ত্রভাস্পি প্রায় একই ধারণায় 

উপনীত হওয়া ওয়াস্পেস ডারউইনস্পক বতবন তার বনস্পজর তি জাবনস্পয় একটি বচঠি লেখার 

বসিান্ত লনন। আর েখন ডারউইন বচঠি প়েস্পেন বতবন হতিাক হস্পয় ল স্পেন; ওয়াস্পেস 

িােথাস ভাস্পো কস্পর পস্প়েস্পেন, এিং তার িত ওয়াস্পেসও প্রকৃবতর উপর জনসংখযা িৃবি 

প্রভাি বক হস্পত পাস্পর লসটা লভস্পিবেস্পেন; এিং ডারউইস্পনর িত বতবনও উপসংহার টাস্পনন 

এটিও সিস্পয়র পবররিায় প্রজাবতস্পক পবরিতড ন কস্পর নতুন প্রজাবত সৃবষ্ট করস্পত পাস্পর। 

েখন বতবন ওয়াস্পেস্পসর বচঠি লপস্পয়বেস্পেন, তখনও আস্পরা কস্পয়ক িের পর তার তিটি 

প্রকাস্পশর কথা ভািবেস্পেন; বকন্তু এখন তার লচাস্পখর সািস্পনই আস্পরকজন বিজ্ঞানীর হাস্পত 

লেখা তার বনস্পজর আবিষৃ্কত তস্পির অস্পনকটুকু,  েবদও হুিুহু নয় : ওয়াস্পেস একই 

প্রজাবতর সদসযস্পদর পারেবরক প্রবতস্পোব তাস্পক বিস্পশষ গুরুত্ব লদনবন, বতবন শুধু প্রস্তাি 

কস্পরবেস্পেন, অস্পো য িা আনবেট সদসযস্পদর িাোই কস্পর িাদ বদস্পয় লদয় পবরস্পিশ; বকন্তু 

ডারউইন ওয়াস্পেস্পসর প্রাপয স্বীকৃবত লকস্প়ে লননবন, ওয়াস্পেস প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি 

সহ-উদ্ভািক বহসাস্পি এখন স্বীকৃত। তার ভরতা আর সন্মানস্পিাধ অস্পনক  ভীর, বতবন তার 

বনস্পজর িই পুব়েস্পয় লেেস্পিন তস্পি এিন বকেু করস্পিন না লেন লকউ তার বদস্পক আঙু্গে 

তুস্পে িেস্পত পাস্পর, বতবন ওয়াস্পেস এর সাস্পথ প্রতারণা কস্পরস্পেন। সুতরাং ডারউইন 
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োইস্পয়ে সাস্পথ আস্পোচনা কস্পর বেবনয়ান লসাসাইটিস্পত দুস্পটা  স্পিষণাপত্রই পাঠ কস্পর 

লশানাস্পনা উস্পদযা  লনন। 

১৮৫৮ সাস্পে ৩০ জুন, লসাসাইটির সদসযরা প্রথিিাস্পরর িত ডারউইস্পনর ১৮৪৪ সাস্পে লেখা 

প্রিেটির সার সংস্পিপ, এিং ১৮৫৭ সাস্পে তার তস্পির বিষয়টি িযাখযা কস্পর হুকারস্পক 

লেখা একটি বচঠির বকেু অংশ এিং ডারউইনস্পক পাঠাস্পনা ওয়াস্পেস এর প্রিেটি লশাস্পনন। 

তার বিশ িেস্পরর সতকড   স্পিষণা আর এটি প্রকাশ করার বিষস্পয় তার ইতস্ততার ইবত হয় 

হঠাৎ কস্পর। এখন সারা পৃবথিীর বিচার করার পাো। বকন্তু লতিন লকান ধরস্পনর প্রবতবরয়া 

শুরুস্পত আস্পসবন; ডারউইন এিং ওয়াস্পেস এর লপপারটি প়ো হস্পয়বেে বেবনয়ান 

লসাসাইটির দীর্ড  একটি অবধস্পিশস্পন প্রায় তা়োহুস্প়ো কস্পরই, এিং লপপার দুটির ভাস্প য লসই 

িুহূস্পতড  নীরিতাই জুস্পটবেে। হয়স্পতা লসগুস্পো খুিই সংবিপ্ত বেে, িা ডারউইন এিং 

ওয়াস্পেস আসস্পে তাস্পদর েু ান্তকারী দুটি প্রিস্পে বক প্রস্তাি কস্পরস্পেন, লস িুহূস্পতড  সদসযরা 

বিষয়টি অনুধািন করস্পত পাস্পরনবন। 

 

 

 

(েবি: আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস (িাস্পয়) বিিতড ন লকিন কস্পর কাজ করস্পে লস বিষস্পয়ই 

শুধুিাত্র ডারউইস্পনর িত একই উপসংহাস্পরই লপৌোনবন, এিনবক বতবন একই িাকয িযিহার 

কস্পরবেস্পেন তার তিাটস্পক িযাখা করস্পত..) 

এর পর ডারউইন বসিান্ত বনস্পেন একটি তিজ্ঞাবনক জানডাস্পে এ বিষস্পয় তার িূে েুবিগুস্পো 

তুস্পে ধরস্পিন বিস্তাবরতভাস্পি; এর পস্পরর িাস্পস ডারউইন অস্পনক লচষ্টা করস্পেন তার 
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সুবিশাে প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটিস্পক লোট একটি সারসংস্পিপ আকাস্পর বনস্পয় আসার, 

লেন বতবন তা জাণডাস্পে প্রকাশ করস্পত পাস্পরন; বকন্তু েতই বদন লেস্পত ো স্পো তার লসই 

সার সংস্পিপই আিাস্পরা পুণডাঙ্গ একটি িইস্পয়র আকার বনস্পত শুরু করস্পো। বকেু করার বেে 

না তার, ডারউইস্পনর কাস্পে অস্পনক লিশী েুবি তকড  প্রস্তাি এিং প্রিাণ বেে ো লেস্পকান 

সম্ভািয প্রবত আরিস্পণর, ো বতবন জানস্পতন অিশযই আসস্পি, সরাসবর প্রবতদ্ববন্দতা করস্পত 

পাস্পর। বতবন তার আস্প র িইটির েেন বভবত্তক প্রকাশক জন িাস্পরর সাস্পথ লো াস্পো  

কস্পরন,  এিং বজজ্ঞাসা কস্পরন বতবন তার আস্পরকটি নতুন িই প্রকাশ করস্পত আগ্রহী বকনা ; 

তার আস্প র িইটি লিশ জনবপ্রয় হস্পয়বেে, সুতরাং িাস্পর ডারউইস্পনর নতুন িই প্রকাস্পশ 

রাজী হস্পেন সাস্পথ সাস্পথই; এই িইটি নািই On the Origin of Species by Means of 

Natural Selection; 

 
(েবি: অক্সস্পোডড  বিশ্ববিদযােস্পয়র র যাডবক্লে সাস্পয়ন্স োইস্পিরীস্পত দয অবরবজন অি বেবসস এর 

প্রথি সংস্করস্পণর সাস্পথ প্রাবণবিজ্ঞানী বরচাডড  ডবকন্স) 

িইটি লেখার সিয়ই ডারউইন লিশ গুরুতর অসুস্্থ হস্পয় পস্প়েবেস্পেন। অিস্পশস্পষ রাজকীয় 

সিুজ রস্পঙর কাপস্প়ে িাধাই প্রথি কবপটি তার হাস্পত এস্পস লপৌোয়, ১৮৫৯ সাস্পের নস্পভম্বর 

িাস্পস। তখন ইয়কড শায়াস্পরর একটি বিোিা াস্পর বতবন আস্পরা য োভ করবেস্পেন, এর 

পরপরই তার লসৌজনয কবপগুস্পো আস্পস, ডারউইন সিার প্রথস্পিই ওয়াস্পেসস্পক একটি কবপ 

তার ইস্পন্দাস্পনবশয়ার ঠিকানায় পাঠিস্পয় লদন। এিং িইটির সাস্পথ লোট একটি বচরকুট বেস্পখ 

বদস্পয়বেস্পেন, ‘ঈশ্বরই জাস্পনন, িানুষ বক ভািস্পি’। 
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এভাস্পি লদখা জীিনস্পক লদখার িস্পধয আস্পে আস্পরা লিশী আসাধারণত্ব আর িাহাত্ময 

 

‘অন দয অবরবজন অি বেবসস’ িইটিস্পত িূে লে েুবিতকড টি এস্পসস্পে, লসটি বিিবতড ত 

হস্পয়বেস্পো ১৮৪৪ সাস্পের ডারউইস্পনর আস্প র লসই লেখাটির আবদরুপ লথস্পকই, তস্পি এখন 

এটির িযাবপ্ত আস্পরা িবধডত হস্পয়স্পে, ো পৃবথিীর সি জীিস্পনরই একটি সিডিযাপী িযাখযা। িহু 

দূস্পরর লসই  াোপাস্প াস দ্বীপপুি বকংিা প্রিাে প্রাচীস্পর লর্রা সিুস্পরর লসই বিষণ্ন  ভীরতা 

লথস্পক বকন্তু ডারউইন তার প্রস্তাবিত তস্পির পস্পি েুবিগুস্পো শুরু কস্পরনবন। তার 

েুবিগুস্পোর সূচনা বভবত্ত বেে স্বাচ্ছন্দযিয় ইংবেশ জীিনোত্রাের খুি সাধারণ বকেু 

অবভজ্ঞতা। 

বতবন অসংখয আকার আকৃবতর প্রাণী এিং উবদ্ভস্পদর কথা বদস্পয় শুরু কস্পরবেস্পেন, িানুষ 

খািারী িা বিডারস্পদর হাস্পতর লোাঁ য়ায় োস্পদর তিবশষ্টযসুচক লসই িহু বিবচত্র রুপ  স্প়ে 

উস্পঠস্পে। োরা কিুতস্পরর প্রজনন করান, তারাই েযানস্পটইে জাস্পতর কিুতস্পর লেস্পজ 

সাধারণত েতটুকু পােক থাস্পক তা িাব়েস্পয় বদস্পয়বেস্পেন িহুগুস্পণ, বকংিা জাস্পকািাইন 

জাস্পতর কিুতস্পর  োর পােকস্পক রূপান্তবরত কস্পরবেস্পেন লিশ ি়ে একটি আচ্ছাদনী িা 

হুস্পড। এই সি তিবশষ্টযগুস্পো প্রকৃবতস্পত লকাস্পনা পাবখস্পক একটি একক প্রজাবত বহসাস্পি 

বচবহ্নত করার জনয েস্পথষ্ট িস্পে বিস্পিবচত হস্পি, অথচ বিডাররা তাস্পদর সৃবষ্ট কস্পরস্পেন িাত্র 

কস্পয়ক প্রজস্পন্মর িযিধাস্পন ও তারা একই প্রজাবতরই সদসয। 
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(েবি: বচহুয়াহুয়া (Chihuahua) এিং লগ্রট লডন (Great Dane): দুজস্পনই চাি়োর নীস্পচ 

আসস্পে লনকস্প়ে।িাত্র কস্পয়ক শতাব্দীর কৃবত্রি বনিডাচন িা বসস্পেকটিভ বিবডং এর েস্পে সৃষ্ট 

এই দুই জাস্পতর কুকুস্পরর িযাবহযক লচহারা লদস্পখ তা বক অনুিান করা সম্ভি? লগ্র উেে 

(Canis lupus) এর একটি উপপ্রাজাবত িানুস্পষর বপ্রয় প্রাবণ সহচর কুকুর ( Canis lupus 

familiaris); িতড িান সি জাস্পতর কুকুস্পরর িংশধারা ধারণা করা হয় ১৫,০০০ িের আস্প  

লগ্র উেে প্রজাবতস্পক  ৃহপাবেত করন প্রবরয়ার িাধযস্পি সূচনা হস্পয়বেে। েবদও ৩৩,০০০ 

হাজার িের আস্প ও  ৃহপাবেত কুকুস্পরর বচহ্ন বিস্পেস্পে, তস্পি আস্প র বেবনস্পয়জগুস্পো 

লটস্পকবন।) 

ডারউইন তার সিস্পয় বিদযিান তস্পথয িন্দী বেস্পেন, বতবন স্বীকার কস্পর বনস্পয়স্পেন, আসস্পে 

লকউ িুঝস্পত পাস্পরনবন িংশ বত বকভাস্পি বিডারস্পদর এই অতযািেড বিবচত্র রুপগুস্পো সৃবষ্ট 

করস্পত অনুিবত বদস্পচ্ছ। বিডাররা তাস্পদর অবভজ্ঞতায় শুধু িুঝস্পত পারস্পতন এিং জানস্পতন 

লকান লকান বভন্ন তিবশষ্টযগুস্পোর প্রিণতা আস্পে একই সাস্পথ িা একগুচ্ছ হস্পয় প্রজন্ম লথস্পক 

প্রজস্পন্ম হস্তান্তবরত হিার ; নীে লচাস্পখর বি়োে, লেিন অিশযই কাস্পন লশাস্পন না িা িবধর 

হয়। 

েবদও িংশ বত তখনও রহসযিয়, তারপরও এটা সিার কাস্পে েষ্ট বেস্পো, বপতা-িাতা 

এিন সন্তাস্পনর জন্ম লদন, োস্পদর সাধারণত তাস্পদর িতই হিার প্রিণতা থাস্পক, েবদও 
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প্রবতটি প্রজন্মই তার বনজস্ব বকেু না বকেু প্রকরণ বনস্পয়ই জন্মগ্রহন কস্পর। েবদ প্রকৃবতস্পত 

েযানস্পটইে িা জাস্পকািাইন জাস্পতর কিুতর নজস্পর পস্প়ে, আপবন ভািস্পতই পাস্পরন লে তারা 

হয়স্পতা দুটি বভন্ন প্রজাবত, বকন্তু বিিয়করভাস্পি তারা এস্পক অপস্পরর সাস্পথ প্রজননিি এিং 

পরিতী উিডর প্রজস্পন্মর জন্ম বদস্পত পাস্পর। আসস্পেই ডারউইনই লদবখস্পয়বেস্পেন, প্রকৃবতস্পত 

বিবভন্ন প্রজাবত এিং নানা প্রকাস্পরর িস্পধয পাথডকয করা খুিই কঠিন, লেিন, জীিবিজ্ঞানীরা 

তকড  কস্পরন লিশ বকেু ধরস্পনর ওক  াে বক আসস্পে আস্পদৌ একই প্রজাবতর সদসয বকনা। 

ডারউইন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন লে এই প্রকরণগুস্পো বনস্পয় উদু্ভত সংশস্পয়র কারণ হস্পচ্ছ 

প্রজাবত বহসাস্পি এইসি বিবভন্ন প্রকাস্পরর িস্পধয বকেু লিৌবেক সদৃশযতা বিদযিান; এিং এর 

কারণ হস্পচ্ছ নানা প্রকাস্পরর বভন্নতাসহ সদসযরা বনস্পজই ভবিষযৎ প্রজাবতর সূচনাপস্পিডর 

প্রাথবিক একটি অিস্থা, োরা এখনও তিবশষ্টযসূচক বভন্ন প্রজাবতস্পত পুস্পরাপুবরভাস্পি বিিবতড ত 

হয়বন। তাহস্পে বকভাস্পি এখনও সমূ্পণডভাস্পি বভন্ন হয়বন এিন লকাস্পনা প্রজাবত একটি 

তিবশষ্টযসূচক সমূ্পণড বভন্ন প্রজাবতস্পত রূপান্তবরত হয়? 

এখাস্পন ডারউইন িােথাসস্পক তার েুবিস্পত বনস্পয় আস্পসন; এিনবক খুি ধীস্পর প্রজনন করা 

প্রজাবতগুস্পো, লেিন িানুষ বকংিা কনডর (পাবখ) ২০ লথস্পক ৩০ িেস্পরর িযিধাস্পন তাস্পদর 

সংখযা বদ্বগুণ কস্পর লেেস্পত পাস্পর। এিং কস্পয়ক হাজার িেস্পর সারা পৃবথিী তারা পুণড করস্পত 

পাস্পর তাস্পদর সদসয বদস্পয়। বকন্তু িহু উবদ্ভদ আর প্রাণী অকল্পনীয় বিশাে ি়ে একটি সংখযায় 

বনয়বিতভাস্পি িারা োস্পচ্ছ। ডারউইন তার বনস্পজর অবভজ্ঞতা লথস্পকই জানস্পতন বকভাস্পি 

এক িেস্পরই ডাউন হাউস্পসর চারপাস্পশ একিার তীি শীস্পত পাবখর সংখযা কস্পি ব স্পয়বেে 

প্রায় ৮০ শতাংশ। আিাস্পদর দৃবষ্টর অন্তরাস্পে প্রকৃবতর শান্ত প্রবতচ্ছবির লপেস্পনর েুকাস্পনা 

আস্পে বনরন্তরভাস্পি র্টস্পত থাকা বিশাে একটি হতযােজ্ঞ। প্রজাবতর বকেু সদসয লিাঁ স্পচ থাস্পক 

প্রকৃবতর নানা চযাস্পেি লিাকাস্পিো কস্পর, তার বকেু কারণ হস্পচ্ছ ভা য, আর অনযরা, 

োস্পদর বকেু তিবশষ্টযই হয়স্পতা থাস্পক ো তাস্পদর িৃতুযর উচ্চ প্রিণতার কারণ হস্পয় দা়োয়। 

োরা লিাঁ স্পচ থাস্পক তারাই প্রজননিি হিার সিয় আর প্রজনন করার সুস্পো  পায়, 

অনযবদস্পক োরা ভাস্পোভাস্পি খাপ খাইস্পয় বনস্পত পাস্পর না, তারা িারা োয়, প্রজননিি হস্পয় 

উস্পঠ তাস্পদর প্রজনন করার সম্ভািনাও থাস্পক খুি কি। 

প্রকৃবত, অনযভাস্পি েবদ িো হয়, আসস্পে বনস্পজই একজন বিডার িা প্রজনন বনয়ন্ত্রণকারী 

এিং িানি লকাস্পনা িীডাস্পরর লচস্পয় অিশযই োর িিতা আর দিতা অস্পনক লিশী। শুধু 

একটি িা গুটিকস্পয়ক তিবশস্পষ্টযর জস্পনয একজন িানুষ বিডার হয়স্পতা লকাস্পনা বিস্পশষ 
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জাস্পতর কিুতর কৃবত্রি প্রজনন কস্পরন, লেিন, লেস্পজর লিশী সংখযক পােক, বকন্তু প্রকৃবত 

সৃবষ্ট কস্পর অসংখয তিবশষ্টয, শুধু রি-িাংস শরীস্পরর তিবশষ্টযই না, তাস্পদর অন্ত ডত প্রিৃবত্তও: 

‘প্রকৃবত আভযন্তরীণ সকে অঙ্গ,  ঠন ত তিবশস্পষ্টযর লেস্পকাস্পনা পাথডকয, পুস্পরা জীিস্পনর 

েস্পন্ত্রর উপর কাজ কস্পর।’ ডারউইন বেস্পখবেস্পেন,‘িানুষ বনিডাচন কস্পর শুধু তার বনস্পজর 

স্বাস্পথড, আর প্রকৃবত কাজটি কস্পর লে জীিনস্পক লস োেন করস্পে শুধু তার স্বাস্পথডই।’ এো়ো 

িানুষ বিডাররা কাজ কস্পরন িের িা দশস্পকর সিয়কাস্পে, প্রকৃবতর হাস্পত আস্পে অকল্পনীয় 

আর অপবরসীি সিয়: ‘িো লেস্পত পাস্পর প্রাকৃবতক বনিডাচন সারা বিশ্ব জুস্প়ে প্রতযহ , প্রবতটি 

র্টায় িাোই কস্পর প্রবতটি প্রকরণস্পক, এিনবক সািানযতি।’ ডারউইন বেস্পখবেস্পেন; 

‘আিরা এই ধীর পবরিতড স্পনর  বত বকেুই লদখস্পত পাইনা, েতিণ পেডন্ত সিস্পয় র্ব়ের কাটা 

িহু েুস্প র সিয় অবতরি না কস্পর’।  

েবদ প্রাকৃবতক বনিডাচন েস্পথষ্ট পবরিান সিয়িযাপী লকাস্পনা একটি প্রকরস্পণর উপর কাজ 

কস্পর, এটি এস্পক রূপান্তবরত করস্পত পাস্পর একটি নতুন প্রজাবতস্পত; প্রায় এক হাজার 

প্রজন্মান্তস্পর একটি একক প্রজাবতর পাবখ দুটি বভন্ন  প্রকাস্পরর তিবশষ্টয বনস্পয় রূপান্তবরত হস্পত 

পাস্পর দুটি স্বতন্ত্র প্রজাবতস্পত, লেিন কস্পর লকাস্পনা একটি প্রজাবতর সদসযরা বনস্পজস্পদর িস্পধয 

প্রবতদ্ববন্দ্বতা কস্পর টিস্পক থাকার জনয, তারা অনয প্রজাবতস্পদর সাস্পথও সংগ্রাি কস্পর একই 

কারস্পণ; এিং দুটি সিতুেয প্রজাবতর িস্পধয সংগ্রািটি আস্পরা লিশী তীি; ধীস্পর ধীস্পর এস্পদর 

একটির অবস্তত্ব বিেুপ্ত হয়। ডারউইন েুবি লদন এটাই লসই সকে জীিাশ্ম প্রাণীস্পদর 

অনুপবস্থবতর কারণ, োস্পদর অবস্তত্ব আর এই পৃবথিীস্পত পাওয়া োয় না; তারা শুধু অদৃশযই 

হয়বন, তারা অনয প্রাবণস্পদর দ্বারা বনবিহ্ন হস্পয়বেে। 

 

 

(েবি: আপবন বক জাস্পনন, Brassica oleracea িা ওয়াইল্ড কযাস্পিজ িা ওয়াইল্ড িাষ্টাডড  
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নাস্পি পবরবচত এই উবদ্ভদটি আিাস্পদর পবরবচত বপ্রয় অস্পনক সিীর পূিডসূবর। হাজার িের 

ধস্পর কৃষকরা এর উপর তাস্পদর আটিড বেবসয়াে িা কৃবত্রি বনিডাচস্পনর িাধযস্পি জন্ম বদস্পয়স্পে 

আিাস্পদর পবরবচত িাধাকবপ, েুেকবপ আর িকেী। কৃবত্রি বনিডাচস্পনর িাধযস্পি আিরা 

একটি িুস্পনা প্রজাবত লথস্পক লপস্পয়বে একগুচ্ছ সিী। কৃষকরা এই সিীর তিবচত্রয সৃবষ্ট 

কস্পরস্পেন কস্পয়ক হাজার িের ধস্পর, এিার ভািুন কস্পয়কশ বিবেয়ন িের ধস্পর প্রাকৃবতক 

বনিডাচন লকন পারস্পিনা জীিজ স্পতর এত তিবচস্পত্রযর জন্ম বদস্পত।) 

 

 

(েবি: িুস্পনা সূেড িুখী লথস্পক শসয সূেড িুখী (Helianthus annus); বিেপূিড প্রায় ২৬০০ িের 

আস্প  িধয আস্পিবরকার (স্পিবক্সস্পকা) আবদিাসীরা এই েুেটি প্রথি  ৃহপাবেতকরণ 

কস্পরবেে।) 

তার পাঠকস্পদর লসই প্রবরয়াটি লিাঝাস্পত ডারউইন একটি লরখাবচত্র এাঁস্পকবেস্পেন ো তার 

িইস্পত জায় া লপস্পয়বেে, সিস্পচস্পয় নীস্পচ অল্প বকেু িূে প্রজাবত, ো লকান  াস্পের িূে 

কাস্পণ্ডর িত উস্পঠ এস্পসস্পে, এিং সিস্পয়র পবররিায় এটি বিভি হস্পয়স্পে নতুন শাখা 

প্রশাখায়, এই শাখা প্রশাখার অস্পনকগুস্পোই সািানয একটি ডাে িাত্র, োরা প্রবতবনবধত্ব 

করস্পে লসই নানা প্রজাবতর োরা বিেুপ্ত হস্পয়স্পে। বকন্তু তাস্পদর বকেু পৃষ্ঠার উপর পেডন্ত 

অবতরি কস্পরস্পে নানা শাখায় বিভি হস্পয়; জীিন লকান বিশাে জীবিত প্রাণীর রিান্বস্পয় 

সাজাস্পনা শৃঙ্খে িা লচইন না, ডারউইন িেস্পেন, জীিন একটি একটি অসংখয ডােপাো 

ে়োস্পনা লঝাস্পপর িত একটি  াে। 

অবরবজন অি বেবসস অতযন্ত  ভীর একটি তিস্পক সিথডন কস্পর লেখা িূেত 

আত্মরিািূেক িই, ো বেস্পখবেস্পেন এিন একজন িানুষ বেবন িহুবদন ধস্পরই অনয 

বিজ্ঞানীস্পদর বিিতড ন সম্বস্পে তীেডক িন্তিয শুস্পন এস্পসস্পেন, তার প্রবত লসই একই িন্তিয হস্পি 

লসটা লেন বতবন আস্প  লথস্পক কল্পনা কস্পরই বনস্পয়বেস্পেন। বতবন এক একটি কস্পর তাস্পদর 
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সম্ভািয সি প্রবতেুবি খণ্ডন কস্পরন। েবদ পুস্পরাস্পনা প্রজাবত পবরিবতড ত হস্পয় নতুন প্রজাবতর 

সৃবষ্ট কস্পর, তাহস্পে লকন প্রাণীরা এস্পক অপস্পরর লচস্পয় এত লিশী আোদা লদখস্পত হস্পি: ‘এর 

উত্তর হস্পচ্ছ দুটি পরের সদৃশ প্রাণীস্পদর িস্পধয পারেবরক প্রবতদ্ববন্দ্বতা তাস্পদর লে লকাস্পনা 

একটিস্পক বিেুপ্ত কস্পর’, সুতরাং এই িুহূস্পতড  জীবিত সকে প্রাণী আসস্পে সকে প্রজাবত োরা 

একসিয় লিাঁস্পচ বেে তাস্পদর একটি বনিডাবচত বিবচ্ছন্ন ে়োস্পনা বেটাস্পনা সংগ্রহ িাত্র। 

বকন্তু তাহস্পে আিাস্পদর বক জীিাশ্ম বহসাস্পি অন্তিতী িা িাঝািাবঝ েিডগুস্পো লদখা উবচৎ 

না? ডারউইন তার পাঠকস্পদর িস্পন কবরস্পয় লদন লে, জীিাশ্ম এর প্রকৃবত অনুোয়ী জীিস্পনর 

ইবতহাস্পসর অল্প বকেু অংশস্পক প্রবতবনবধত্ব করস্পত পাস্পর শুধু; কারণ জীিাশ্মস্পত রূপান্তবরত 

হস্পত হস্পে, লকান প্রাণীর িৃতস্পদহ পােবেক বশো িা পবের নীস্পচ সঠিকভাস্পি সিাবহত হস্পত 

হস্পি, ো রূপান্তবরত হস্পি পাথস্পর এিং ো ধ্বংস হস্পি না ভুবিকস্পম্প িা অেুযৎপাস্পত বকংিা 

িয়ীভিস্পনর িাধযস্পি; এই পবরিতড নগুস্পো অতযন্ত লিশী িাত্রায় ধীর,এিং প্রজাবতও তাই, লে 

প্রজাবতর একসিয় েি েি একক প্রাণী সদসয বেে, তাস্পদর আিরা জানস্পত পাবর শুধু 

িাত্র একটি িা গুটিকস্পয়ক জীিাশ্ম লথস্পক; জীিাশ্ম লরকস্পডড  তাই শূনযস্থান থাকা আস্পদৌ 

বিিয়কর বকেু িস্পন করা উবচৎ না, লসটাই িরং বনয়ি হওয়া উবচৎ: ‘ভূপৃষ্ঠ হস্পচ্ছ বিশাে 

একটি বিউবজয়াি’, ডারউইন বেস্পখবেস্পেন, ‘বকন্তু প্রাকৃবতক সংগ্রহগুস্পো লসখাস্পন ততরী 

হয় শুধুিাত্র অকল্পনীয় সিস্পয়র িযিধাস্পন।’ 
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(েবি: িবেকুযোর িাস্পয়ােবজর অগ্র বত..ডারউইস্পনর লসই কিন িংশধারার িযাপারটি িহু 

আস্প ই প্রিাবণত কস্পরবেে। িতড িাস্পন জীিন িৃি লদখস্পত এরকি; এটি ততরী কস্পরস্পে ২০০৬ 

সাস্পে ইউস্পরাপীয় িবেবকউোর িাস্পয়ােজী েযাি… এখাস্পন িানুষস্পক খুস্পজ লির করুন।) 

লকিন কস্পর প্রাকৃবতক বনিডাচন লকান জটিে অঙ্গ সৃবষ্ট করস্পত পাস্পর বকংিা সিস্ত শরীর, োর 

অসংখয স্বতন্ত্র অংশ বিদযিান? লকিন কস্পর, লেিন এটি একটি িাদু়ে িা লকান লচাস্পখর িত 

একটি অঙ্গ ততরী কস্পর? পুস্পরা কাবহনী জীিাশ্ম িেস্পি এিন আশা করা ঠিক না, িরং 

ডারউইন জীিন্ত প্রাণীস্পদর উদাহরণ বদস্পয় িযাখযা কস্পরন, বনস্পদনপস্পি এিন লকান রূপান্তর 

আস্পদৌ লে অসম্ভি লকাস্পনা িযাপার নয়; িাদুস্প়ের লিস্পত্র, বতবন কাঠবি়োেীর উদাহরণ লদন, 

অস্পনক  ােিাসী কাঠবি়োেী চারটি সাধারণ পা এিং একটি পাতো লেজ আস্পে, বকন্তু 

এিন প্রজাবতও আস্পে োস্পদর সরু লেজ ও পাতো চাি়োও আস্পে, আিার এিনও 

কাঠবি়োেী আস্পে তাস্পদর লেজ আর পাস্পয়র িাস্পঝ চও়ো চাি়োর পদড াও আস্পে; এিং 

তারা পারাসুযস্পটর িত তাস্পদর িযিহার কস্পর  াে লথস্পক অনয  াস্পে োবেস্পয় লভস্পস লেস্পত; 

এর পর ডারউইন আস্পরা এিন িাতাস্পস গ্লাইড করা স্তনযপায়ীস্পদর কথা িস্পেন, লেিন, 

ফ্লাইং লেিুর, োস্পদর শরীস্পরর দুইপাস্পশ লিশ চও়ো চাি়োর উপাঙ্গ আস্পে, ো লচায়াে 

লথস্পক শুরু হয় লেজ অিবধ; চার লপস্পয় স্তনযপায়ীর এটি একটি হােকা ধাস্পপ ধাস্পপ নানা 

স্তস্পরর তিবশষ্টযর একটি উদাহরণ োর এক প্রাস্পন্ত আস্পে িাদুস্প়ের িত অযানাস্পটাবি সহ 

প্রাণী; সম্ভি হস্পত পাস্পর লে িাদু়েস্পদর পূিডসূবর প্রাণীরাও বিিতড স্পনর এিন ধারািাবহক 

ধাপগুস্পো অবতরি কস্পরবেে এিং আস্পরা বকেু ধাপ অবতরি কস্পরবেে লেখাস্পন তাস্পদর 

সবতযকাস্পরর ও়োর জনয তাস্পদর িাংসস্পপশীর বিিতড ন হস্পয়বেে। 

একই ভাস্পি লকাস্পনা প্রাণীর িাথায় একিাস্পর হঠাৎ কস্পরই লচাস্পখর উদয় হিার লকাস্পনা 

প্রস্পয়াজন লনই; অস্পিরুদণ্ডী লেিন, ফ্লযাট ওয়ািডস্পদর আস্পোক সংস্পিদী বপ স্পিট বদস্পয় 

স্নায়ুর লশষ প্রান্ত আচ্ছাদন কস্পর রাখা স্তর ো়ো আর বকেু লনই, বকেু রাষ্টাবশয়ানস্পদর 

লচাখ আস্পে, ো শুধুিাত্র একটি আস্পোক সংস্পিদী বপ স্পিট স্তর োর উপর একটি পদড া 

আস্পে। সিস্পয়র সাস্পথ সাস্পথ এই পদড াই বপ স্পিট স্তর লথস্পক বিবচ্ছন্ন হস্পয় একটি সু্থে  ঠস্পনর 

লেন্স বহসাস্পি কাজ করস্পত শুরু কস্পর; লোট লোট পবরিতড স্পনর দ্বারা, এিন একটি লচাখ 

রূপান্তবরত হস্পত পাস্পর জটিে একটি সূক্ষ্ম লটবেস্পস্কাস্পপর িস্পতা লচাস্পখ ো পাবখ এিং 

স্তনযপায়ীস্পদর িযিহার কস্পর; কারণ সািানয দৃবষ্টশবি লকাস্পনা দৃবষ্টশবি না থাকার লচস্পয় 
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উত্তি; এিং এই উত্তরস্পণর প্রবতটি নতুন ধাপস্পক টিবকস্পয় লরস্পখ পরিতী প্রজস্পন্ম হস্তান্তস্পরর 

সুস্পো  কস্পর বদস্পয় পুরষৃ্কত কস্পর প্রাকৃবতক বনিডাচন। 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর বিষয়টি আবিষ্কাস্পরর পর, ডার উইন অনয বিজ্ঞানীস্পদর ধারণার বদস্পক 

নজর লেরান এিং প্রিাণ কস্পর লদখান তাস্পদর প্রস্তািগুস্পো তার বনস্পজর তস্পির কাঠাস্পিাস্পত 

িযাখযা করস্পে কত অথডিহ হস্পয় ওস্পঠ; তারুস্পণয ডারউইন উইবেয়াি পযাবের ভি বেস্পেন, 

বকন্তু এখন বতবন লদখাস্পেন বকভাস্পি প্রাকৃবতক বডজাইন লকাস্পনা স্ব ীয় বডজাইনাস্পরর 

বনয়ন্ত্রণ, প্রভাি আর উপবস্থবত ো়োই সৃবষ্ট হস্পত পাস্পর; কােড ভন িাস্পয়র লদবখস্পয়বেস্পেন 

বকভাস্পি বিবভন্ন প্রাণীস্পদর ভ্রূণ পরের সদৃশযতা িহন কস্পর এস্পকিাস্পর সূচনা েস্পে এিং 

ধীস্পর ধীস্পর োরা রিবিকবশত হয় তিবশষ্টযসূচক বভন্ন প্রাণীর আকাস্পর আস্পরা বনবদড ষ্ট হস্পয়; 

ডারউইস্পনর িস্পত এটি সকে জীস্পির একটি সাধারণ িংশ ঐবতস্পহযর বচহ্ন; এিং 

রিবিকাস্পশর পেডাস্পয় তাস্পদর এই পাথডকয আবিভূড ত হস্পয়স্পে তাস্পদর সাধারণ পূিডসূবর প্রাণী 

লথস্পক তাস্পদর বিভাজস্পনর পস্পর। 

ডারউইন এিনবক ওস্পয়স্পনর আবকড টাইপ িা আবদরুস্পপর ধারণাটিও তার িযাখযায় 

আত্মীকরণ করস্পত সিি হস্পয়বেস্পেন: ‘আবি ওস্পয়স্পনর আবদরুপ িা আবকড টাইপস্পদর লদবখ 

আদস্পশডর লচস্পয় আস্পরা লিশী বকেু , সিস্পচস্পয় বনস্পিবদত শবি আর সিস্পচস্পয় িযাবপ্তিয় 

সাধারণীকরস্পণর েত দুর সম্ভি ততটা িাস্তি একটি প্রবতেেন, ো প্রবতবনবধত্ব কস্পর সকে 

লিরুদণ্ডী প্রাণীস্পদর বপতািাতাস্পক।’ এভাস্পি বতবন একিার তার এক সহকিীস্পক 

বেস্পখবেস্পেন। ওস্পয়স্পনর কাস্পে, িাদুস্প়ের ডানা এিং িযানাবতর পযাস্পডস্পের লহাস্পিােজী িা 

সিরুপতা প্রিাণ কস্পর ঈশ্বস্পরর িন বকভাস্পি কাজ কস্পর, বকন্তু ডারউইস্পনর কাস্পে এই 

সিরুপতা একটি কিন িংশধারার ঐবতস্পহযর বচহ্ন; ডারউইন খুি সতকতড ার সাস্পথ তার তি 

িানি জাবতর ইবতহাস সম্বস্পে বক িস্পে লস বিষয়টি বনস্পয় লিশী লকাস্পনা িিিযস্পক এব়েস্পয় 

ব স্পয়বেস্পেন; ‘আবি দূর ভবিষযস্পত লদখস্পত পাবচ্ছ আস্পরা গুরুত্বপূণড  স্পিষণার লিত্র 

উস্পন্মাবচত হস্পয়স্পে। িস্পনাবিজ্ঞান একটি নতুন বভবত্তর উপর বনস্পজস্পক প্রবতবষ্ঠত করস্পি, ো 

হস্পো ধাস্পপ ধাস্পপ পেডায়রস্পি প্রবতটি িানবসক শবি আর িিতা অজড ন করার উপর; এিং 

লসই সাস্পথ িানুস্পষর উৎপবত্ত এিং তার ইবতহাস্পসর বিষস্পয় আিরা জানস্পত পারস্পিা’।  

রিাটড  লচম্বারস তার লভবেজ িইটিস্পত লে ভুে কস্পরবেস্পেন, ডারউইন লসই ভুে করস্পিন না 

বসিান্ত বনস্পয়বেস্পেন; তার েুবি বেে লজারাস্পো, এিং লসখাস্পন বতবন আস্পিস্প র লকাস্পনা 

জায় া রাস্পখন বন; বকন্তু ডারউইন লচষ্টা কস্পরবেস্পেন তার িই পস্প়ে কাস্পরা িস্পন লজস্প  ওঠা 
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বকেু সম্ভািয হতাশাস্পক দুর করস্পত, তার িইস্পয়র লশষ পংবিগুস্পোস্পত বতবন তার অসাধারণ 

লেখণীস্পত লেস্পখন: 

‘এইভাস্পি, প্রকৃবতর েুি, দুবভড ি আর িৃতুয লথস্পকই আিাস্পদর পস্পি ভািা সম্ভি এিন 

সিস্পচস্পয় িেডাদা সম্পন্ন িস্তু, লেিন উন্নত প্রাণীর সৃবষ্ট, সরাসবর জব়েত। জীিনস্পক এইভাস্পি 

লদখার িস্পধয আস্পে একধরস্পনর বিশােতা, (জীিন) তার িহুিূখী িিতা বদস্পয় লস সূচনা 

কস্পরবেে এক বকংিা কস্পয়কটি আকার বনস্পয়; খুি সাধারণ লসই সূচনা লথস্পক লসটাই, এই 

গ্রহটি েখন িাধযাকষডস্পণর ধরািাধা বনয়ি লিস্পন িহাকাস্পশ চরাকাস্পর রু্স্পর চস্পেস্পে, বিিবতড ত 

হস্পয়স্পে ো বকেু বেে আর িতড িাস্পন আস্পে এিন অ বনত সুন্দর আর বিিয়কর নানা 

আকার আর প্রকৃবতর জীিস্পন’। 
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নরিানর িনাি বিশপ এিং একটি ধারণার বিজয় 

লসিার শীস্পত লিশ প্রিে তুষার ঝস্প়ে ইংেযাে েখন  ৃহিন্দী, অন্তত হাজার খাস্পনক িানুষ 

ডারউইস্পনর িইস্পয়ই উষ্ণতা খুস্পজ লপস্পয়বেস্পেন। িইটির প্রথি সংস্করস্পণর ১২৫০ কবপ 

একবদস্পন বিবর হস্পয় ব স্পয়বেে, জানুয়ারী ৩ তাবরস্পখ, আস্পরা ৩০০০ কবপ োপা হস্পো, 

হাক্সেী ডারউইনস্পক বচঠি বেখস্পেন প্রশংসা কস্পর এিং লসই সাস্পথ তাস্পক আসন্ন েুস্পির 

িযপাস্পরও সতকড  কস্পর বদস্পেন, ‘আবি আিার লনাখ আর লঠাাঁ ট শানাবচ্ছ প্রস্তুবতস্পত..’, বতবন 

প্রবতজ্ঞা কস্পরন। িইটি আস্পো়েন সৃবষ্ট করস্পেও িইটির বিষস্পয় সংিাদপত্র লকিে সংবিপ্ত 

একটি প্রিে োবপস্পয়বেে বকন্তু বরবভউ িা পেডাস্পোচনা, োর িাধযস্পি উনবিংশ শতাব্দীস্পত 

নানা বিষয় বনস্পয় তকড  বিতকড  হস্পতা বিজ্ঞানী এিং সাবহবতযক সিাস্পজ, লসখাস্পন ডারউইস্পনর 

িইটি বনস্পয় আস্পরকটু  ভীস্পর আস্পোচনা করা হয়। হাক্সেী এিং অনয বিত্ররা ডারউইনস্পক 

সিথডন কস্পরন প্রশংসা কস্পর, বকন্তু অস্পনক বরবভউ এটিস্পক ব্লাসস্পেিী িা ধিডস্পরাহী বহসাস্পি 

বচবহ্নত কস্পর। দয লকায়াটড াবে বরবভউ পবত্রকাটি দািী কস্পর ডারউইস্পনর তি ‘সৃবষ্টর সাস্পথ 

সৃবষ্টকতড ার সম্পকড  ো উস্পন্মাবচত হস্পয়স্পে ধিডগ্রস্পন্হ’ লসই বিষয়টিস্পকই চযাস্পেি কস্পরস্পে এিং 

বিরুি িত প্রকাশ কস্পরস্পে এিং এটি তার ‘িহান িবহিার সাস্পথ অসািিসযপূণড।’  

 

 

(েবি: বিিতড ন তস্পির লসই শুরুর বদস্পক লে িানুষটি এস্পক প্রবতষ্ঠা করার জনয েস্প়েবেস্পেন বতবন 
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হাক্সেী; ডারউইন কখস্পনাই সরাসবর কাস্পরা সাস্পথ বিতকড  িা দ্বস্পন্দ্ব োনবন, তার হস্পয় লসই কাজটি 

কস্পরবেে তার িেুরা, বিস্পশষ কস্পর হাক্সেী। েেস্পনর নযাচারে বহবে বিউবজয়াস্পি হাক্সেীর ভাস্কেড।) 

বকন্তু লে বরবভউটি ডারউইনস্পক সিস্পচস্পয় িুি কস্পরবেে লসটি প্রকাশ কস্পরবেে ‘বদ 

এবডনিরা বরবভউ’, ১৮৬০ সাস্পের এবপ্রে িাস্পস, লসখাস্পন লেখস্পকর লকাস্পনা নাি বেে, বকন্তু 

োরা ইংেযাস্পের জীিবিজ্ঞাস্পনর প্রভািশােী িযবিত্ব বরচাডড  ওস্পয়স্পনর লেখনীর সাস্পথ 

পবরবচত বেস্পেন, তারা িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, আসস্পে বনস্পজর নাি িযিহার না কস্পর এই 

লেখাটি বতবন বেস্পখস্পেন। লেখাটির িস্পধয চিস্পক লদিার িত শরতাপূণড একটি িস্পনাভাি 

বেে। ওস্পয়ন ডারউইস্পনর িইটিস্পক িস্পেবেস্পেন, ‘বিজ্ঞাস্পনর চূ়োন্ত একটি অপিযিহার’, বতবন 

অবভস্পো  কস্পরন, ‘ডারউইন ও তার বশষযরা এিন একটা ভান করস্পেন লেন প্রাকৃবতক 

বনিডাচনই হস্পচ্ছ একিাত্র সম্ভািয প্রাকৃবতক সৃবষ্টর আইন’। ওস্পয়ন বনস্পজ বকন্তু আসস্পে 

কখস্পনাই বিিতড ন-বিরুস্পি বেস্পেন না, শুধু ো বতবন পেন্দ কস্পরনবন লসটি হস্পচ্ছ ডারউইস্পনর 

প্রস্তাবিত প্রবরয়াটি, ো তার কাস্পে িস্পন হস্পয়স্পে অে িস্তুিাবদতা। বকন্তু তারপরও ডারউইন 

ো করস্পত লপস্পরবেস্পেন,ওস্পয়ন লসটা পাস্পরনবন, ওস্পয়ন লচষ্টা কস্পরবেস্পে জীিবিজ্ঞাস্পনর নানা 

আবিষ্কারস্পক সংস্পেষণ করস্পত, বকন্তু তার েোেে হস্পয়বেে অেষ্ট লর্াোস্পট আবদরুপ 

এিং ঈশ্বস্পরর বনরন্তর সৃবষ্ট ধারণাটি। বকন্তু অনযবদস্পক ডারউইন সেে হস্পয়বেস্পেন 

প্রজাবতস্পদর িস্পধয সদৃশযতাস্পক একটি প্রবরয়ার িাধযস্পি সেেভাস্পি িযাখযা করস্পত, ো  

কাজ কস্পর োস্পচ্ছ প্রবতটি জীবিত প্রজস্পন্ম। ওস্পয়ন আসস্পেই লরাধাবন্বত হস্পয় বেস্পখবেস্পেন 

তার বরবভউটি, তার রা  বেে ডারউইন এিং হাক্সেী, দুজস্পনর উপস্পরই। 

হাক্সেী ওস্পয়নস্পক তার উনু্মি িিৃতার সিয় এিন তীিভাস্পি আরিণ করস্পতন লে বতবন 

হতিাক হস্পয় লেস্পতন; হাক্সেী ওস্পয়নস্পক তীি অপেন্দ করস্পতন, বিস্পশষ কস্পর অবভজাত 

বিত্তিান লেণীর একজন প্রবতবনবধ বহসাস্পি, সিাস্পজর লসই লেণীর িস্পধয ওস্পয়ন লেভাস্পি তার 

কাস্পজর জনয বিস্পশষ অনুগ্রহ আর পৃষ্ঠস্পপাষকতা লপস্পতন িূেত তার জনয। হাক্সেী এস্পক 

রবে িাকড া বিজ্ঞান িেস্পতন; বতবন ওস্পয়স্পনর বনরন্তর সৃবষ্টর প্রবরয়াস্পক অিাস্তি  াে প্প িস্পে 

ঠাট্টা করস্পতন। ওস্পয়ন এত লিশী লরস্প  ব স্পয়বেস্পেন তার ঠাট্টায় লে একিার একটি 

পািবেক িিৃতা চোকােীন সিয় বতবন রি হস্পয় হাক্সেীর বদস্পক তাবকস্পয় িস্পেন, ‘লে 

িযবি বকনা জীিাশ্ম লরকস্পডড  ধারািাবহকভাস্পি স্ব ীয় িুবিিত্তার প্রকাশ লদখস্পত পাস্পরন না, 

তার অিশযই লকানবকেু , হয়স্পতা তার িানবসক িিতায় জন্ম ত সিসযা আস্পে’। 
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সিস্পচস্পয় বহংস্র দ্বন্দ্বটি র্স্পট অবরবজন অি বেবসজ িইটি প্রকাস্পশর ঠিক এক ব্ের আস্প , 

েখন ওস্পয়ন প্রিাণ করার লচষ্টা করবেস্পেন িানুষরা অনয প্রাণীস্পদর লথস্পক বিস্পশষভাস্পি 

আোদা। ১৮৫০ এর দশস্পকই ওরাঙ উটান, বশম্পাবি,  বরো ইতযাবদ প্রাণীস্পদর বনস্পয় 

বিজ্ঞানীস্পদর  স্পিষণা করার সুস্পো  সৃবষ্ট হস্পয়বেে এিং ওস্পয়ন তাস্পদর শরীর িযিস্পচ্ছদ 

কস্পরবেস্পেন, তাস্পদর কংকাে বনস্পয়  স্পিষণা কস্পরবেস্পেন, লসই সি বচহ্ন খুস্পজ লির করস্পত 

লিশ পবরেি কস্পরবেস্পেন ো িানুষ লথস্পক তাস্পদরস্পক আোদা করস্পত পাস্পর: ‘েবদ আিরা 

নরিানর িা এইপস্পদর একটি প্রকরণ হস্পয় থাবক তাহস্পে তনবতকতার ধারণাটির পবরণবত বক 

হস্পি’?  

িানুষস্পক অনয প্রাণীস্পদর লথস্পক লে বজবনসটি সিস্পচস্পয় লিশী আোদা কস্পর, ওস্পয়ন িস্পন 

করস্পতন, লসটি আিাস্পদর িানবসক দিতা, আিাস্পদর কথা িো এিং েুবি প্রদান করার 

িিতা। লসকারস্পণ ওস্পয়ন এইপস্পদর িবস্তষ্ক পরীিা কস্পর দুই ধরস্পনর িবস্তস্পষ্কর  ঠন ত বক 

লিৌবেক পাথডকয আস্পে তা লদখস্পত লচস্পয়বেস্পেন। ১৮৫৭ সাস্পে, একটি গুরুত্বপূণড পাথডকয 

খুস্পজ লপস্পয়স্পেন িস্পে বতবন দািী কস্পরবেস্পেন: তার বিিরস্পণ এইপস্পদর িবস্তস্পষ্কর িযবতরি 

িানুস্পষর িবস্তস্পষ্ক তার উপস্পরর লসবরিাে লহিস্পফয়ারটি লপেন বদস্পন লিশ খাবনকটা 

সম্প্রসাবরত হস্পয় তৃতীয় একটি লোি ততরী কস্পর, ওস্পয়ন োর নাি বদস্পয়বেস্পেন 

বহপস্পপাকাম্পাস িাইনর। ওস্পয়ন দািী কস্পরন এই তিবশস্পষ্টযর অননযতাই িানুস্পষর জনয 

একটি আোদা উপস্পেণী সৃবষ্ট করার দািী রাস্পখ; আিাস্পদর িবস্তষ্ক বশম্পাবি লথস্পক 

আোদা, লেিন বশম্পাবির িবস্তষ্ক প্লাটিপাস লথস্পক আোদা। 

হাক্সেী সস্পন্দহ কস্পরবেস্পেন, ওস্পয়ন বনিয়ই খারাপভাস্পি সংরিণ করা িবস্তস্পষ্কর লকাস্পনা 

নিুনা বনস্পয়  স্পিষণা করার কারস্পণ তার এই ধারণায় লপৌস্পেস্পেন। তার এই বিস্তাবরত 

লেণীবিনযাস  স্প়ে উস্পঠস্পে একটি লিৌবেক ভ্রাবন্তর উপর বনভড র কস্পর (হাক্সেীর ভাষায় লসটি 

খুিই দৃবষ্টকটু, লেিন, ‘স্প ািস্পরর িস্পধয কবরবন্হয়ান লপাটিড স্পকা লেন দাব়েস্পয় আস্পে’); 

আসস্পেই, হাক্সেী েুবি লদন লে,  বরোর িবস্তষ্ক লিিুস্পনর িবস্তস্পষ্কর তুেনায় েতটুকু বভন্ন, 

িানুস্পষর িবস্তস্পষ্কর তুেনায়  বরোর িবস্তষ্ক তার লচস্পয় লিশী বভন্ন নয়: ‘না আবি না, লে 

বকনা িানুস্পষর অিস্থাস্পনর িেড াদাস্পক তার পাস্পয়র িৃিাঙু্গস্পের উপর স্থাপন করার লচষ্ট া 

করস্পেন িা িেস্পত চাইস্পেন, আিাস্পদর লকাস্পনা  বত লনই েবদ লকাস্পনা এইপস্পদর একটি 

বহপস্পপাকাম্পাস িাইনর থাস্পক’, হাক্সেী বেস্পখবেস্পেন, ‘িরং আবি আিার সাধযিত লচষ্টা 

কস্পরবে বিথযা অহংকারস্পক বিদায় করস্পত।’ 
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ডারউইস্পনর িইটি বনস্পয় ওস্পয়স্পনর বহংসাত্মক বরবভউটি হাক্সেীর সাস্পথ তার চেিান 

দ্বন্দ্বটাস্পক আস্পরা উসস্পক বদস্পয়বেে এিং অিস্পশস্পষ এর কস্পয়কিাস পর, ১৮৬০ এর জুন 

িাস্পস এই দ্বন্দ্ব চূ়োন্ত রুপ ধারণ কস্পর। লসিের বিটিশ অযাস্পসাবসস্পয়শন ের বদ 

অযাডভান্সস্পিট অি সাস্পয়ন্স, অক্সস্পোস্পডড  তাস্পদর িাবষডক সভার আস্পয়াজন কস্পরবেে, 

লেখাস্পন জিাস্পয়ত হস্পয়বেস্পেন কস্পয়ক হাজার বিজ্ঞানী। এই অযাস্পসাবসস্পয়শস্পনর সভাপবত 

হিার সুিাস্পদ ওস্পয়ন, জুস্পনর ২৮ তাবরখ একটি িিৃতা লদিার বসিান্ত লনন এিং উস্পেশয 

বকভাস্পি িানুস্পষর িবস্তষ্ক এইপস্পদর লথস্পক আোদা লসখাস্পন বতবন আিাস্পরা িযাখযা করস্পিন। 

এখাস্পন একটি আকবিক প্রবত আরিস্পণর পবরকল্পনা আস্পটন হাক্সেী।ওস্পয়ন এর িিৃতা 

লশষ পেডাস্পয় বতবন উস্পঠ দাব়েস্পয় লর্াষণা কস্পরন লে, বতবন সম্প্রবত স্কটিশ একজন 

অযানাস্পটািী বিস্পশষজ্ঞর কাে লথস্পক বচঠি লপস্পয়স্পেন, বেবন বশম্পাবির িবস্তষ্ক িযিস্পচ্ছদ 

কস্পরস্পেন, এিং লসই অযানাস্পটাবি বিস্পশষজ্ঞ লদস্পখস্পেন, লসটি লদখস্পত বিিয়করভাস্পি 

িানুস্পষর িবস্তস্পষ্কর িত, লেখাস্পন বহপস্পপাকাম্পাস িাইনরও আস্পে। র্র ভবতড  দশডকসহ 

িানুস্পষর সািস্পন ওস্পয়স্পনর আত্মপি সিথডন কস্পর বকেু িোর উপায় বেে না, তাস্পক সিার 

সািস্পন অপিান করার জনয হাক্সেী এর লচস্পয় লকাস্পনা জায় া আর লকাথাও খুাঁ স্পজ লপস্পতন 

না। 

লসই িবস্তস্পষ্কর েুস্পি জয় োভ করার পর হাক্সেী পস্পরর বদন অক্সস্পোডড  বিটিং লেস্প়ে েেস্পন 

বেস্পর োিার বসিান্ত লনন; বকন্তু তখনই তার সাস্পথ লদখা হয় রিাটড  লচম্বারস এর সাস্পথ, 

তখনও বতবন লভবেস্পজর লিনািী লেখক; হাক্সেীর বিটিং লেস্প়ে চস্পে োিার কথা শুস্পন 

লচম্বারস রীবতিত শবঙ্কত হস্পেন, কারণ তার ধারণা লনই আ ািীকাে ওস্পয়ন আিার বক না 

কস্পর িস্পসন। গুজি বেে অক্সস্পোডড  বিশপ সযািুস্পয়ে উইেিারস্পোসড ডারউইনস্পক আরিণ 

করস্পিন; িহু িের ধস্পরই উইেিারস্পোসড বিিতড স্পনর বিরুস্পি ধস্পিডর প্রবতবনবধত্বকারী সিস্পচস্পয় 

উচ্চ কণ্ঠ বেস্পেন। ১৮৪৪ সাস্পে বতবন লচম্বারস এর লেখা লভবেজ িইটিস্পকও আরিন 

কস্পরবেস্পেন, এখন বিশস্পপর লচাস্পখ ডারউইস্পনর এই নতুন িইটি তার িযবতরি বকেু নয়। 

পস্পরর বদন একজন আস্পিবরকার বিজ্ঞানী, জন উইবেয়াি লরপাস্পরর িিৃতা লদিার কথা, 

তার বিষয় বেে, ডারউইনিাদ ও সিাস্পজ তার সম্ভািয প্রভাি। জনসিস্পি ডারউইনস্পক 

আরিণ করার জনয উইেিারস্পোসড বিস্পটস্পনর সিস্পচস্পয় গুরুত্বপুণড তিজ্ঞাবনক সভার এই 

সুস্পো টাই বনস্পত লচস্পয়বেস্পেন। এো়ো অবতবথ বহসাস্পি ওস্পয়নও উস্পঠবেস্পেন এই 

উইেিারস্পোস্পসডর িাসায়, এিং লকাস্পনা সস্পন্দহ লনই বতবন বিশপস্পক লকাবচং বদস্পয়বেস্পেন 

বকভাস্পি আরিণ করস্পত হস্পি। লচম্বারস সহস্পজই হাক্সেীস্পক রাজী করাস্পেন ডারউইস্পনর 

বিরুস্পি আরিণ প্রবতস্পরাধ করার জনযস্পরপাস্পরর ভাষস্পণর পর পেডন্ত সভায় থাকস্পত ।  
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পস্পরর বদন সভার সূচনা কস্পরন ওস্পয়ন, বিেনায়তন ভবতড  লোতাস্পদর বতবন লর্াষণা লদন: 

‘আসুন তিজ্ঞাবনক অনুসোস্পনর কাস্পজ আিরা আিাস্পদর সঠিকভাস্পি বনস্পিদন কবর, এভাস্পি 

আিরা েতই অনুশীেন করস্পত পারস্পিা ততই আিরা বনবিৎ হস্পত পারস্পিা, এিং এই 

অনুশীেস্পনর িাধযস্পি আিরা আিাস্পদর িুবিিত্তার উৎকষড করস্পত পারস্পিা, এিং আিরা 

এভাস্পি েত লিশী লো য হস্পয় উঠস্পত পারস্পিা, আিাস্পদর ঈশ্বস্পরর কাোকাবে আসার তত 

লিশী উপেুি হস্পয় উঠস্পিা আিরা’। লরপাস্পরর িিৃতার বশস্পরানাি বেে, On the 

Intelectual Development of Europe, Considered with Reference to the Views 

of Mr. Darwin and Others, That the Progression of Organisms Is 

Determined by Law; লে িিৃতাটি েস্পথষ্ট বনরস, দীর্ড  আর ভাস্পো েুবি সম্পন্নও বেে 

না। দশডস্পকর আসস্পন লসবদন লজাস্পসে হুকারও বেস্পেন, বেবন লরপাস্পরর ভাষণটিস্পক িণডনা 

কস্পরবেস্পেন, ‘িজাদার েু’ বহসাস্পি। ভাষণটি বিেনায়তস্পনর দশডকস্পদর খাবনকটা উষ্ণ আর 

তন্দ্রাচ্ছন্ন কস্পর তুস্পেবেে ঠিকই, তা সস্পি লকউই হে লেস্প়ে লির হনবন, কারণ তারা 

বিশস্পপর ভাষণ শুনস্পত চান। 

রযাপার লশষ করস্পে, উইেিারস্পোসড উস্পঠ দাব়েস্পয় তার িিিয শুরু কস্পরন। বতবন সম্প্রবত 

ডারউইস্পনর িই বনস্পয় একটি বরবভউ বেস্পখবেস্পেন, এই ভাষণটা লসই লেখাটাস্পক  স্প়ে বপস্পট 

ততরী কস্পর লনয়া হস্পয়স্পে িিৃতা বহসাস্পি িযিহার করার জনয; বতবন লকাস্পনা ভবনতা 

করস্পেন না এই িস্পে লে, িাইস্পিেস্পক বিজ্ঞাস্পনর লকাস্পনা বকেুর িানদণ্ড বহসাস্পি লনয়া উবচৎ, 

বকন্তু বরবভউস্পত বতবন বেস্পখবেস্পেন, ‘তার িাস্পন এই না লে, তিজ্ঞাবনক লিস্পত্র তিজ্ঞাবনক 

ভুেগুস্পোর প্রবত দৃবষ্ট আকষডণ করা লকাস্পনা অংস্পশই কি গুরুত্বপূণড , েখন লসই ভুেগুস্পো 

সৃবষ্টর িস্পধয ঈশ্বস্পরর িবহিাস্পক খিড কস্পর। ডারউইন এিন বকেু ভুেই কস্পরস্পেন, লিশ বকেু 

ো ািহীন কল্পনা আর ধারণার উপর বভবত্ত কস্পরই তার িইটি িবণডত; তার সিস্ত েুবির 

ভারসািযটি বনভড র কস্পর আস্পে প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর নতুন ধারণাটির উপর’। এিং তা সস্পিও 

উইেিারস্পোসড লেস্পখন, ‘এিন লকাস্পনা উদাহরণ বক কখস্পনা পাওয়া ল স্পে? আিরা বনভড স্পয় 

িেস্পত পাবর, একটিও না।’ িরং উেিারস্পোসড পযাবে এিং ওস্পয়স্পনর একটি হােকা বিেণ 

প্রস্তাি কস্পরন, সি সৃবষ্ট হস্পচ্ছ সিস্পচস্পয় লেষ্ট এিং সস্পিডাচ্চ িহান ঈশ্বস্পরর িস্পনর বচরন্তন 

বিদযিান ধারণারই অনুবেবপ –এিং োর সুশৃঙ্খে বিনযাস্পস প্রতীয়িান এর বনখুাঁততা ো তার 

সি সৃবষ্টস্পতও দৃশযিান, কারণ এটির অবস্তত্ব সস্পিডাচ্চ লেষ্ঠ এিং সি বকেুর প্রভুস্পক লকন্দ্র 

কস্পরই’। েখন উইেিারস্পোসড তার ভাষণ লশষ কস্পরন, বতবন হাক্সেীর বদস্পক তাকান, 

খাবনকটা উপহাস কস্পর, তাস্পক বজজ্ঞাসা কস্পরন, ‘তার বপতািহ নাবক বপতািহী, লকান 

বদস্পক, বতবন এইপস্পদর িংশধারায় জন্ম বনস্পয়স্পেন’। 
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(েবি: অক্সস্পোডড  বিশ্ববিদযােয় নযাচারাে বহেী বিউবজয়াস্পি হাক্সবে এিং উইেিারস্পোস্পসডর 

বিতকড টির িারক স্তম্ভ, বিতকড টি ডারউইস্পনর তস্পির গ্রহনস্পো যতা িা়োস্পনার লিস্পত্র লসই সিস্পয় 

খুিই গুরুত্বপূণড একটি ভূবিকা লরস্পখবেে।) 

পস্পর হাক্সেী ডারউইন ও অনযস্পদর িস্পেবেস্পেন, লসই িুহূস্পতড  বতবন তার পাস্পশ িসা িেুর 

বদস্পক তাবকস্পয় তার হাটুর উপর হােকা আর্াত কস্পর িেস্পেন, ‘প্রভু অিস্পশস্পষ আিার 

হাস্পত তাস্পক তুস্পে বদস্পয়স্পেন’। বতবন উস্পঠ দাব়েস্পয়, উইেিারস্পোসডস্পক তার তীি প্রবতবরয়া 

িযি করস্পেন, বতবন িস্পেন, ‘এই বিশপ এিন বকেু িস্পেনবন ো আস্পদৌ নতুন বকেু, শুধুিাত্র 

হাক্সেীর িংশপবরচস্পয়র বিষস্পয় তার প্রশ্নটি ো়ো’; এিনবক তাসস্পিও, আবি িস্পেবেোি, 

‘েবদ আিাস্পক এই প্রশ্ন করা হয় লে, আবি বক লকাস্পনা হতভা য নরিানর িা এইপস্পক 

আিার বপতািহ বহসাস্পি লিস্পে লনস্পিা, নাবক এিন লকাস্পনা িানুষস্পক, োস্পক প্রকৃবত নানা 

িিতায় বিস্পশষাবয়ত কস্পরস্পে, তার অস্পনক বকেু করার এিং প্রভাবিত করার িিতা আস্পে 

বকন্তু তারপরও লস তার লসই লো যতাগুস্পো িযিহার এিং প্রভাবিত কস্পর গুরুত্বপুণড 

তিজ্ঞাবনক লকাস্পনা আস্পোচনায় শুধুিাত্র কাউস্পক পবরহাস করস্পত। আবি লকাস্পনা ইতস্ততা 

ো়োই আিার বপতািহ বহসাস্পি লিস্পে লনস্পিা লসই নরিানরস্পক’। উপবস্থত সিাই হাক্সেীর 

উত্তস্পর লহস্পস উস্পঠন, হাবস দীর্ড াবয়ত হয়, েতিণ না পেডন্্ত একজন িযবি, োস্পক হুকার 

িণডনা কস্পরবেস্পেন, ধুসর চুস্পের লরািানস্পদর িস্পতা নাক বিবশষ্ট এক িয়স্ক ভরস্পোক, 

দশডস্পকর সাবরস্পত উস্পঠ দা়োস্পেন লরাস্পধ কাপস্পত কাপস্পত, িানুষটি ডারউইস্পনর িী স্পের 

সহোত্রী লসই কযাস্পেন বেৎসরয়। 

লদস্পশ লেরার পর লথস্পক কযাস্পেন বেৎসরস্পয়র সাস্পথ ডারউইস্পনর সম্পকড  ধীস্পর ধীস্পর শীতে 

হস্পত থাস্পক; কযাস্পেন ভািস্পতন বি স্পের সিুরোত্রার লে িইটি ডারউইন বেস্পখবেস্পেন লসটা 

লিশী আত্মস্পকন্দ্রীক, ডারউইন তাস্পক বকংিা জাহাস্পজর নাবিকস্পদর োরা তাস্পক লিশ সাহােয 

কস্পরবেে,তাস্পদর েস্পথষ্ট পবরিান স্বীকৃবত লদনবন, েবদও বেৎসরয় োইস্পয়ে এর 

অযানবসস্পয়ট বজওেবজ িইটি খাবনকটা হােকা ভাস্পি পস্প়েবেস্পেন, বকন্তু বতবন পস্পর 

কস্পঠারভাস্পি িাইস্পিস্পে বেস্পর ব স্পয়বেস্পেন, সিুরোত্রা সম্বস্পে তার বনস্পজর িইস্পয় বতবন 

ডারউইন ও তার, লনায়ার লসই িহাপ্লািস্পনর বচহ্ন লদখার কথা িণডনা করার লচষ্টা কস্পরন; 

বকন্তু বতবন খুিই বিতৃষ্ণার সাস্পথ লদস্পখবেস্পেন বকভাস্পি ডারউইন আস্পরা লিশী তিধস্পিডর িা 

লহস্পরবসর বদস্পক অগ্রসর হবচ্ছস্পেন, শুধু প্লািস্পনর বচহ্নই না এিনবক ঈশ্বস্পরর কাজ লথস্পকও। 

কযাস্পেন অক্সস্পোস্পডড  এস্পসবেস্পেন, ঝ়ে বনস্পয় একটি িিৃতা লদিার জনয ( বতবন 

আিহাওয়বিদযা লিস্পত্র গুরুত্বপূণড বকেু অিদান লরস্পখবেস্পেন); বকন্তু বতবন লরপাস্পরর 
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ভাষস্পণর কথাটি জানস্পত পাস্পরন লকাস্পনাভাস্পি; হাক্সেী কথা লশষ করার পর বেৎসরয় উস্পঠ 

দাব়েস্পয় িেস্পত শুরু কস্পরন, বকভাস্পি বতবন অতযন্ত বিবিত এিং অসন্তুষ্ট হস্পয়স্পেন লে 

ডারউইন িাইস্পিে বিস্পরাধী বচন্তাধারা লপাষণ কস্পরস্পেন তার িইস্পত ; বতবন িস্পেন অবরবজন 

অি বেবসস প়েস্পত ব স্পয় তার তীি েন্ত্রণা অনুভূত হস্পয়স্পে, বতবন িাথার উপর িাইস্পিে 

আকস্প়ে ধরা দুই হাত তুস্পে উপবস্থত সিাইস্পক অনুস্পরাধ কস্পরন ঈশ্বরস্পক বিশ্বাস করস্পত, 

িানুষস্পক না। এটা িোর পর সিাই তাস্পক বচৎকার কস্পর থাবিস্পয় লদয় লসখাস্পন।  

পবরস্পশস্পষ লজাস্পসে হুকাস্পরর পাো আস্পস, বতবন িস্পঞ্চ উস্পঠ উইেিারস্পোসডস্পক আরিণ 

কস্পরন; পস্পর বতবন ডারউইনস্পক বেস্পখবেস্পেন তার ভাষণটির বিষস্পয়, ‘আবি এিন ভাস্পি 

অগ্রসর হোি লেন সিাইস্পক লদখাস্পত পাবর, ১) বতবন আপনার লেখা িইটি কখস্পনাই 

পস্প়েনবন ২) বতবন উবদ্ভদবিদযার সািানযতি লকান বিষস্পয় লকাস্পনা জ্ঞান রাস্পখন না; এরপর 

সভার পবরসিাবপ্ত হয়, এই লিস্পত্র আপনার লেষ্ঠত্ব প্রবতবষ্ঠত হিার িাধযস্পি।’ 

েবদ ডারউইন লসই বদন বিজয়ী হস্পয় থাস্পকন, তস্পি বতবন বেস্পেন অনুপবস্থত বিজয়ী। 

পঞ্চাশ িের িয়স্পস বনস্পজস্পক সি বকেু লথস্পক দূস্পর সবরস্পয় বনস্পয়বেস্পেন বতবন, অক্সস্পোডড  

বিটিং লথস্পকও দুস্পর বেস্পেন, েখন তার পস্পি েস্প়েবেস্পেন, হাক্সেী এিং হুকার; বতবন তখন 

কস্পয়ক সপ্তাস্পহর জনয বরচিস্পে, তার দুরাস্পরা য লপস্পটর িযাবধর জনয তার লসখাস্পন 

বচবকৎসা চেবেে, লসখাস্পনই বতবন বিস্তাবরত বিিরণসহ তার িেুস্পদর বচঠি পান, তাস্পদর 

িিৃতা এিং তকড  বিতস্পকড র কথা; অসুস্থ ডারউইন বিিয় প্রকাশ কস্পর হুকারস্পক জানান, 

‘এরকি লকান সভায় বিশস্পপর প্রতুযত্তর করার লচষ্টায় আবি হয়স্পতা দ্রুত িস্পরই লেতাি’। 

অক্সস্পোস্পডড  লসই সভাটি খুি দ্রুতই বকংিদন্তীস্পত রূপান্তবরত হয়; লসখাস্পন বক আসস্পে 

র্স্পটবেে, তা সিই অবতকথস্পনর কুয়াশার লদয়াস্পের বপেস্পন দ্রুত হাবরস্পয়ও োয়; এই 

নাটস্পকর প্রবতটি পাত্র তাস্পদর বনস্পজস্পদর িত কস্পর এর কাবহনী রচনা কস্পরন, লেখান সিাই 

তাস্পদর বনস্পজর লেষ্ঠত্ব দািী কস্পরবেে। উইেিারস্পোসড দৃঢ় বিশ্বাসী বেস্পেন বতবন বিতস্পকড  

বজস্পতস্পেন, অনযবদস্পক হাক্সেী এিং হুকার প্রস্পতযস্পকর লভস্পিস্পেন বিশপস্পক চূ়োন্ত আর্াত 

বতবনই বদস্পয়বেস্পেন। আজও অিবধ, েষ্ট নয় আসস্পে বক র্স্পটবেে লসবদন; এিং 

ডারউইস্পনর বনস্পজরও লিশ পবরেি করস্পত হস্পয়স্পে িুঝস্পত লে বক হস্পয়স্পে জুন িাস্পসর লসই 

বদনটিস্পত; তস্পি একটা বিষয় েষ্ট হস্পয় ব স্পয়বেে তার িস্পন, তার বিশ িেস্পরর এই েুবকস্পয় 

থাকার অিসান র্স্পটস্পে বচরতস্পর। 
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ডারউইস্পনর বনস্পজর জীিেশায়, একজন লেষ্ঠ বিজ্ঞানী বহসাস্পি বতবন স্বীকৃবত লপস্পয়বেস্পেন। 

১৮৭০ এর দশস্পক বিস্পটস্পনর প্রায় সকে গুরুত্বপূণড বিজ্ঞানী বিিতড নস্পক গ্রহন কস্পর 

বনস্পয়বেস্পেন তাস্পদর তিজ্ঞাবনক কিডকাস্পণ্ড ও বচন্তায়, েবদও হয়স্পতা বকভাস্পি এটি র্টস্পে তা 

বনস্পয় ডারউইস্পনর সাস্পথ বদ্বিত থাকস্পত পাস্পর। েেস্পনর নযাচারাে বহেবর বিউবজয়াস্পি িূে 

হে র্স্পর উচু বসব়ের লিদীর তার একটি ভাস্কেড স্থাবপত হস্পয়স্পে, আর বনউটস্পনর কিস্পরর 

কাস্পে, ওস্পয়ষ্ট বিবনষ্টার অযািীস্পত তাস্পক সিাবহত করা হয়। 

 
(েবি: ওস্পয়ষ্ট বিবনষ্টার অযাস্পিস্পত ডারউইস্পনর সিাবধ। ১৮৮২ সাস্পে ১৯ এবপ্রে ৭৩ িের 

িয়স্পস ডারউইন িারা ব স্পয়বেস্পেন।) 

বকন্তু অবরবজন অি বেবসস্পসর লিস্পত্র অদৃস্পষ্টর সিস্পচস্পয় ি়ে পবরহাস হস্পচ্ছ শুধুিাত্র বিংশ 

শতাব্দীস্পত এস্পসই লকিে বিজ্ঞানীরা ডার উইস্পনর েু ান্তকারী ধারণাগুস্পোর প্রকৃত 

িিতাটিস্পক অনুধািন করস্পত লপস্পরবেস্পেন, আর তখনই লকিে জীিাশ্মবিদ এিং 

ভূতিবিদরা সাজাস্পত লপস্পরস্পেন পৃবথিীস্পত জীিস্পনর সিয়পিীর ধারািাবহক বিনযাসটিস্পক। 

শুধুিাত্র তখনই জীিবিজ্ঞানীরা উদর্াটন করস্পত লপস্পরবেস্পেন লসই অণুস্পক, ো িংশ বত 

আর প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর বভবত্ত, এিং শুধুিাত্র তারপরই বিজ্ঞানীরা সবতযকারভাস্পি িুঝস্পত 

শুরু কস্পরবেস্পেন, সাধারণ একটি সবদড  জ্বস্পরর ভাইরাস লথস্পক অকল্পনীয় জটিে িানুস্পষর 

িবস্তষ্ক, বকভাস্পি পৃবথিীর সিবকেুস্পক প্রভাবিত কস্পর তাস্পদর রুপ লদয় শবিশােী এই 

বিিতড ন প্রবরয়াটি। 
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বিিতড স্পনর আধুবনক সংস্পেষণ 

েখন দয অবরবজন অি বেবসস িইটি বেস্পখবেস্পেন, ডারউইন লসই সিস্পয়র জ্ঞাস্পনই িন্দী 

বেস্পেন। িোিাহুেয ১৮৫৯ সাস্পে িইটি প্রকাস্পশর সাস্পথ সাস্পথই বিতস্পকড র ঝ়ে তুস্পেবেে। 

আর ডারউইন লতিন প্রতযাশাও কস্পরবেস্পেন। তস্পি বতবন ধিীয় সিাস্পোচনার বনস্পয় বতবন 

খুি লিশী বচবন্তত বেস্পেন না, তার ভািনা িূেত বেে তার প্রস্তািনার বিরুস্পি উিাবপত হস্পত 

পাস্পর এিন সি তিজ্ঞাবনক সিাস্পোচনাগুস্পো বনস্পয়, কারণ বতবন জানস্পতন ঠিক লসই িুহূস্পতড  

ো তথয তার জানা আস্পে ( আর ডারউইন লসই সিস্পয় তার পস্পি জানা ো বকেু সম্ভি তা 

লজস্পনবেস্পেন, প্রায় দুই দশক ধস্পর বতবন তার েুবিটি সাবজস্পয়বেস্পেন) আর বতবন লে 

প্রিাণগুস্পো জস্প়ো কস্পরস্পেন, লসগুস্পো ো়োও তার প্রস্তাবিত তিটির তিজ্ঞাবনকভাস্পি দুটি 

চযাস্পেস্পির লিাকাস্পিো করস্পত হস্পি, লসই সিয় োর লকাস্পনা সঠিক উত্তর তার জানা বেে 

না। 

 
 

(েবি: (িা বদক লথস্পক) সযার লরানাল্ড বেশার ( ১৮৯০-১৯৬২), ইংবেশ পবরসংখযানবিদ ও 

জীিবিজ্ঞানী। বেবন  বণস্পতর িযিহার কস্পরবেস্পেন লিস্পেবেয় বজনতি আর ডারউইস্পনর প্রাকৃবতক 

বনিডাচস্পনর ধারণাটিস্পক সংস্পেষণ করার জনয , ো সাহােয কস্পরবেে বিিতড স্পনর ডারউইনিাদী 

সংস্পেষস্পণর, ো এখন পবরবচত modern evolutionary synthesis নাস্পি; এো়ো আধুবনক 

পবরসংখযান বিদযারও বভবত্ত স্থাপন কস্পরবেস্পেন বতবন। (২) লজ বি এস হেস্পডন (১৮৯২-১৯৬৪), 

বিটিশ বজনবিজ্ঞানী, পবরসংখযাবিদ পস্পর ভারস্পতর না বরকত্ব বনস্পয়বেস্পেন। জীিবিজ্ঞাস্পন তার 

অসংখয অিদান আস্পে, ১৯১৫ সাস্পে লজস্পনটিক বেংস্পকজ সংরান্ত একটি প্রিে ও অনযানয বজন 

 স্পিষণা বভবত্ত  স্প়ে বদস্পয়বেে পপুস্পেশন লজস্পনটিক্স ও পস্পর modern evolutionary synthesis 

এর। (৩) লসওয়াে রাইট (১৮৮৯-১৯৮৮) আস্পিবরকার বজনতাবিক, বেশার ও হযােস্পডস্পনর সাস্পথ 
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পপুস্পেশন লজস্পনটিক্স এর প্রবতষ্ঠাতা, ো ডারউইনীয় বিিতড নস্পক লিস্পণ্ডবেয় বজনতস্পির সাস্পথ 

সংস্পেষস্পণ গুরুত্বপূণড ভূবিকা লরস্পখবেে।)  

প্রথিটি বেে পৃবথিীর িয়স। লসই সিস্পয়র পদাথডবিদরা লতজবিয় িয় হিার প্রবরয়ায় 

পৃবথিী উষ্ণতা িৃবির বিষয়টি সম্বস্পে জানস্পতন না, সুতরাং তারা িস্পন কস্পরবেস্পেন পৃবথিীর 

িয়স িাত্র একশ বিবেয়ন িের, ডারউইস্পনর প্রস্তাবিত প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িন্হর প্রবরয়ার 

জনয আিশযই ো খুি লিশী সিয় না। আর এিন বিস্পরাধীতার উত্তস্পর সবতযকারভাস্পি তার 

বকেু িোর উপায়ও বেে না। বকন্তু এখন আিরা জাবন পৃবথিীর িয়স প্রায় সাস্প়ে ৪ হাজার 

লকাটি িের।  

বদ্বতীয় ি়ে সিসযাটি বেে িংশ বতর প্রকৃবত, বকভাস্পি জীিরা তাস্পদর তিবশষ্টযগুস্পো 

প্রজন্মান্তস্পর হস্তান্তর কস্পর। েবদ প্রাকৃবতক বনিডাচন িা অনয লকাস্পনা প্রবরয়াস্পক কাজ করস্পত 

হয় লকাস্পনা দীর্ডস্থায়ী প্রভাস্পির জনয, তাহস্পে লসই তিবশষ্টযগুস্পোস্পক লকাস্পনা না লকাস্পনা 

উপাস্পয় সংরবিত হস্পত হস্পি এিং প্রজন্মান্তস্পর হস্তান্তবরত হস্পত হস্পি। দূিঃখজনকভাস্পি 

ডারউইস্পনর কাস্পে এই বিষয়টি সম্বস্পে ভাস্পো লকাস্পনা ধারণা বেে না; লসই সিস্পয় বিদযিান 

প্রস্তািনা বেে লব্লবেং িা বিেস্পণর িা Blending inheritance; বকন্তু ধারণাটি িংশ বতর 

প্রকৃবতটির আস্পদৌ িযাখযা করস্পত পাস্পরবন। ডারউইস্পনর বিষয়টি বনস্পয় সস্পন্দহ বেে, উপরন্তু 

এটি তার প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি বিিতড ন প্রবরয়াটি িযাখযা করস্পত পারস্পতা না। বতবন 

তার খাবনকটা েযািাকড  বনভড র ধারণা পযানস্পজস্পনবসস তিটি প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন। এই তিটির 

ইবতহাস লসই বহস্পপারাবতস্পসর সিয় অিবধ বিসৃ্তত। ডারউইস্পনর এই প্রস্তািনার িূস্পে বেে 

gemmules এর ধারণাটি, অবত িুর িংশ বতর লে কণা (পাটিড কে) ো বপতািাতা লথস্পক 

তার সন্তানস্পদর িস্পধয হস্তান্তবরত হয় প্রস্পয়াজনীয় তিবশষ্টযগুস্পো িহন কস্পর। তার এই 

ধারণাটিস্পক পরিতীস্পত লিস্পেস্পের laws of inheritance প্রবতস্থাবপত কস্পরবেে, েখন 

বিজ্ঞানীরা নতুন কস্পর লিস্পেস্পের  স্পিষণাটির পুনরািৃবত্ত করস্পত লপস্পরবেস্পেন। 
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(েবি: অ াে ভাইসিান - August Friedrich Leopold Weismann ,১৮৪৩-১৯১৪) জািডান 

বিিতড ন জীিবিজ্ঞানী, বেবন জািড প্লাজি তিটি প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন িহুস্পকাষী জীিস্পদর লিস্পত্র। 

উনবিংশ শতাব্দীস্পত ডারউইস্পনর পর তাস্পকই সিস্পচস্পয় সিস্পচস্পয় উস্পল্লখস্পো য বিিতড ন তাবিক িস্পন 

করা হয়।) 

লিস্পেেীয় বজনতস্পির সাস্পথ ডারউইনীয় বিিতড স্পনর প্রথি সংস্পেষণ র্স্পট, বনও-

ডারউইবনজি (Neo-Darwinism) এর ভািনায়, ১৮৯৫ সাস্পে কানাডীয়-ইংবেশ 

জীিবিজ্ঞানী জজড  লরািাস্পনস ‘বনও-ডারউইবনজি’ নািটি প্রস্তাি কস্পরন আেস্পফ্রড রাস্পসে 

ওয়াস্পেস আর অ াে ভাইসিাস্পনর বিিতড ন সংরান্ত ধারণাটিস্পক বচবহ্নত করস্পত, ো 

প্রাকৃবতক বনিডাচন প্রবরয়ায় বিিতড স্পনর ধারণার উপর বনভড রশীে বেে। ভাইসিযান ও 

ওয়াস্পেস েযািাবকড য় ধারণাটি প্রতযাখযান কস্পরবেস্পেন ( অবজড ত তিবশস্পষ্টযর িংশানুরবিক 

হস্তান্তর িা inheritance of acquired characteristics), োর প্রবত ডারউইন ভুেভাস্পি 

খাবনকটা ঝুস্পক পস্প়েবেস্পেন। নিয ডারউইনিাদ প্রস্তাি কস্পরবেে লে, বিিতড ন র্টস্পে শুধুিাত্র 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি, লকাস্পনা অবজড ত তিবশষ্টয িযিহার িা কি িযিহার করার 

িাধযস্পি নয়। আর এই সমূ্পণড প্রতযাখযাস্পনর বভবত্ত বেে ভাইসিযাস্পনর জািড-প্লাজি তিটি। 

ভাইজিযান অনুধািন কস্পরবেস্পেন লে লকাষগুস্পো জািড প্লাজি িা  যাস্পিট ( শুরাণু িা 

বডম্বাণু) লসগুস্পো লসািাটিক ( লে লকাষগুস্পো জীস্পির শরীর  ঠন কস্পর) লকাষ লথস্পক 

আোদা হস্পয় োয় ভ্রূণ বিকাশ প্রবরয়ার শুরুস্পত। লেস্পহতু এই দুটি লকাস্পষর িস্পধয 

লো াস্পোস্প র সুেষ্ট লকাস্পনা উপায় বতবন লদস্পখনবন, বতবন প্রস্তাি কস্পরন লসকারস্পণ লকাস্পনা 
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অবজড ত তিবশস্পষ্টযর প্রজন্মান্তস্পর হস্তান্তর অসম্ভি, ো পবরবচত বেে ভাইজিযান িযাবরয়ার 

(Weismann barrier) বহসাস্পি। 

প্রায় ১৯৩০ এর দশক অিবধ এটাই বেে পযানবসস্পেকশবনষ্ট বচন্তার ধারা, ো দািী কস্পরবেে 

প্রাকৃবতক বনিডাচনই সি বিিতড স্পনর একিাত্র কারণ। ১৯৩৬ লথস্পক ১৯৪৭ সাস্পে লিশ বকেু 

অগ্র বত সূচনা কস্পর modern evolutionary synthesis ( েবদও িতড িান বিিতড ন তিস্পক 

বনও-ডারউইবনজি িো হস্পেও লসটি ঠিক না িস্পে দাবি কস্পরবেস্পেন বিখযাত বিিতড ন 

জীিবিজ্ঞানী আনডে িায়ার, কারণ বতবন দািী কস্পরবেস্পেন শব্দটি লরািাস্পনস িযিহার 

কস্পরবেে শুধু ভাইসিযাস্পনর তিটিস্পক বচবহ্নত করস্পত) িা বিিতড স্পনর আধুবনক সংস্পেষণ, 

এটি এখন পবরবচত synthetic view of evolution িা শুধুিাত্র modern synthesis নাস্পি 

(new synthesis, the modern synthesis, the evolutionary synthesis, millennium 

synthesis), এটি বিংশ শতাব্দীর একটি সংস্পেষণ, ো জীিবিজ্ঞাস্পনর লিশ বকেু লিত্র লথস্পক 

আসা ধারণাগুস্পোস্পক সংস্পেষণ কস্পরবেে, বিিতড স্পনর লে িযাখযাটি এখন িযপকভাস্পি 

স্বীকৃত। বিিতড ন জীিবিজ্ঞাস্পনর এটি িতড িান পযারাডাইি। 

চােডস ডারউইন আর লিস্পেেীয় বজনতস্পির ধারণাগুস্পো সিন্বয় কস্পরন বিখযাত  াবণবতক 

জীিবিজ্ঞানী লরানযাল্ড বেশার, বেবন ১৯১৮ লথস্পক ১৯৩২ এর িস্পধয লজ. বি. এস. হেস্পডন, 

লসওয়াে রাইট এর সাস্পথ পপুস্পেশন লজস্পনটিস্পক্সর লিত্রটি প্রবতষ্ঠা কস্পরবেস্পেন। পপুস্পেশন 

লজস্পনটিক্সই িূেত সূচনা কস্পরবেে িডানড বসনস্পথবসস ধারণাটির। আধুবনক সংস্পেষণ বিংশ 

শতাব্দীর সূচনা পস্পিডর জীিবিজ্ঞানীস্পদর িস্পধয তাস্পদর বিস্পশষাবয়ত লিত্রগুস্পোর িস্পধয দূিডে 

সংস্পো  আর লিাঝাপ়োর সিসযাগুস্পোস্পক সিাধান কস্পরবেে। প্রধান সিসযাটি বেে, 

লিস্পেবেয়ান লজস্পনটিক্সস্পক বক প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি রিান্বস্পয় বিিতড স্পনর ধারণার 

সাস্পথ সিন্বয় করা োয় বকনা, আর বদ্বতীয় সিসযাটি বেে িযাস্পরাইস্পভােুযস্পেশস্পনর ি়ে 

পবরিতড নগুস্পো বক লকাস্পনা স্হানীয় জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয িাইস্পরাইস্পভােুযশস্পনর িাধযস্পি 

িযাখযা করা োয় বকনা। লরানাল্ড বেশার ও তার সহকিীরা ডারউইস্পনর প্রাকৃবতক 

বনিডাচস্পনর ধারণাটিস্পক লিস্পেেীয় বজনতস্পির বভবত্ত বদস্পয়বেস্পেন  াবণবতক িযাখযার 

িাধযস্পি।পস্পরর প্রজস্পন্মর জীিবিজ্ঞানীস্পদর জনয তারা লে প্রশ্নটি লরস্পখ ব স্পয়বেস্পেন, লসটি 

হস্পো বজস্পনর ভাষাটি উদ্ভািন করা, প্রজাবত বক এিং বকভাস্পি প্রজাবতর সৃবষ্ট হয় লসটি 

সিাধান করার জনয। 
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প্রিাণগুস্পো এস্পসবেে লজস্পনটিস্পক্স প্রবশবিত জীিবিজ্ঞানীস্পদর কাে লথস্পক, োরা েযািস্পরটরী 

ও িাঠ পেডাস্পয়  স্পিষণা কস্পরবেস্পেন (স্পেিন, রুশ-আস্পিবরকান বিজ্ঞানী বথওস্পডাবসয়াস 

লডািঝানবস্ক, তার  স্পিষণা বনস্পয় লেখা ১৯৩৭ সাস্পে প্রকাবশত িই Genetics and the 

Origin of Species পপুস্পেশন লজস্পনটিক্স আর বেল্ড নযাচারাবেষ্টস্পদর িস্পধয লসতু িেন 

রচনা কস্পরবচে। আনডে িায়াস্পরর অিদান বেে Systematics and the Origin of 

Species নাস্পির অসাধারণ একটি িই । জুবেয়ান হাক্সেী তার ১৯৪২ সাস্পের Evolution: 

The Modern Synthesis িইটিস্পত এ প্রথি The Modern Synthesis শব্দটি উদ্ভািন 

কস্পরবেস্পেন। আধুবনক সংস্পেষস্পণর প্রধান িযবিরা হস্পেন, বথওডবসয়াস লডািঝানবস্ক, 

আনডে িায়ার, ই. বি লোডড , িানডহাডড  লরনশ, লসস্প ডই লচৎস্পভবরকভ, জজড  ল েডড  বসম্পসন, 

বজ. এে. লেবিন্স প্রিূখ বিজ্ঞানীরা। 

 
েবি: িডানড বসনস্পথবসস্পসর স্থপবতরা। 

১৯৩০ এর দশক লথস্পকই লকিে এই প্রশ্নগুস্পোর উত্তর আসস্পত শুরু কস্পরবেে। আর এই 

প্রশ্নগুস্পোর উত্তস্পরর একটি বসংহভা  এস্পসবেে (১) বথওডবসয়াস লডািঝানবস্কর  স্পিষণা 

লথস্পক। লসই সিস্পয় লিশীর ভা  বিজ্ঞানীরা িস্পন করস্পতন লে লকাস্পনা একটি প্রজাবতর সি 

সদসয হুিহু একই ধরস্পনর বজন িহন কস্পর। বকন্তু তাস্পদর এই ধারণার বভবত্ত বেে েযািস্পরটরী 

 স্পিষণা। বকন্তু লডািঝানবস্ক িাঠ পেডাস্পয় কাজ কস্পরবেস্পেন, বতবন লদস্পখবেস্পেন একই 

প্রজাবতর বভন্ন বভন্ন জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয হুিহু এই ধরস্পনর বজন থাস্পক না। ফু্রট ফ্লাইস্পয়র (D. 

pseudoobscura) উপর  স্পিষণায় বতবন লদবখস্পয়বেস্পেন একই প্রজাবতর দুটি বভন্ন 
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জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয একই লরাস্পিাস্পজাস্পির বভন্ন সংস্করণ থাকস্পত পাস্পর। তাহস্পে প্রশ্ন আস্পস, 

েবদ লকাস্পনা েযাোডড  লসট বজন না থাস্পক ো বদস্পয় আিরা লকাস্পনা প্রজাবত শনাি করস্পত 

পাবর, তাহস্পে প্রজাবতস্পদর পৃথক রাখস্পে লকান বিষয়টি, লডািঝানবস্ক এর সঠিক উত্তরটি 

জানাস্পত লপস্পরবেস্পেন, লসটি হস্পচ্ছ লেৌন প্রজনন।  

১৯৩৭ সাস্পে বতবন তার এই  স্পিষণা প্রকাশ কস্পরবেস্পেন Genetics and the Origin of 

Species, লসখাস্পন বতবন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন বকভাস্পি প্রজাবতর উদ্ভি হয়। বজনতি আর 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িস্পধয সািিসয সৃবষ্ট করার িাধযস্পি বতবন িহু জীিবিজ্ঞানীস্পক 

উৎসাবহত কস্পরবেস্পেন বিিতড ন বকভাস্পি হস্পচ্ছ তার একটি একীভূত িযাখযা লখাাঁ জার জনয। 

তাস্পদর লসই সবম্মবেত  স্পিষণাই পবরবচত The Modern Synthesis নাস্পি। লে িযাখযা 

জীিবিজ্ঞাস্পনর নানা শাখা লথস্পক উপাত্ত সংগ্রহ কস্পর প্রস্তািনা কস্পরবেস্পেন বিিতড স্পনর একটি 

শবিশােী িযাখযা, ো লদবখস্পয়স্পে বকভাস্পি বিউস্পটশন ও প্রাকৃবতক বনিডাচন ি়ে িাস্পপর 

বিিতড নীয় পবরিতড ন র্টাস্পত পাস্পর। পরিতীস্পত এই িযাখযাটি বিিতড ন জীিবিজ্ঞাস্পনর িূে বভবত্ত 

রচনা কস্পরস্পে।  

লডািঝানবস্কর Genetics and the Origin of Species িহু জীিবিজ্ঞানীস্পক িন্ত্রিুগ্ধ 

কস্পরবেে, এিন বজনতস্পি িাইস্পরর লিস্পত্র োরা কাজ করস্পেন তাস্পদর িস্পধয, তাস্পদর 

একজন (২) আনডে িায়ার, পাবখ বিস্পশষজ্ঞ। িায়াস্পরর  স্পিষণার লিস্পত্র বেে নতুন প্রজাবত 

শনাি ও তাস্পদর লভৌ বেক সীিনা বনধডারণ। বকন্তু পাবখস্পদর প্রজাবত বহসাস্পি ভা  করা 

কঠিন একটি কাজ। লকান একটি িাডড  অি পযারাডাইসস্পক হয়স্পতা তাস্পদর পােস্পকর রঙ 

লদস্পখ বচবহ্নত করা োয়, বকন্তু তাস্পদর অনয অস্পনক তিবশস্পষ্টয নানা তিবচত্রয েি করা োয়। 

িায়ার বচবহ্নত কস্পরবেস্পেন লকাস্পনা প্রজাবতর িস্পধয এই বভন্নতা আসস্পে বিিতড ন প্রবরয়া লে 

কাজ করস্পে তারই প্রিাণ। প্রজাবতর িস্পধয এই প্রকরণগুস্পোর উদ্ভি হয়, ো বিবভন্ন 

জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয বভন্নতা সৃবষ্ট কস্পর। আর লকাস্পনা একটি পাবখর িা লেস্পকাস্পনা জীি 

জনস্প াষ্ঠীর প্রজাবত বহসাস্পি আবিভুড ত হস্পত পাস্পর েবদ প্রবতস্পিশী লথস্পক তা বিবচ্ছন্ন হস্পয় 

োয়। ১৯৪২ সাস্পে তার Systematics and the Origin of Species িায়ার েুবি লদন, 

লকাস্পনা একটি জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয বিবচ্ছন্নতা সৃবষ্টর করার একটি উপায় হস্পচ্ছ লভৌ বেক 

বিবচ্ছন্নতা, লেিন, লকাস্পনা বহিিাহ একটি উপতযাকাস্পক ভা  করস্পত পাস্পর, আর এই দুই 

পাস্পশ দুটি জনস্প াষ্ঠীস্পক বিবচ্ছন্ন করস্পত পাস্পর িা লকাস্পনা উপদ্বীপ রূপান্তবরত হস্পত পাস্পর 

একগুচ্ছ দ্বীস্পপ, এই ধরস্পনর বিবচ্ছন্নতা বচরকাে থাকার দরকার লসই, শুধু প্রবতিেকতাটি 

লসই পবরিান সিয় অিবধ থাকস্পত হস্পি েখন তারা বজন তভাস্পি পরেস্পরর অসািিসযপূণড 
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হস্পয় উঠস্পি, পস্পর তারা লভৌ বেকভাস্পি অবিবচ্ছন্ন লকাস্পনা পবরবস্থবতস্পত বিবেত হস্পেও আর 

প্রজনন করস্পত পারস্পি না। তারা পাশাপাবশ থাকস্পি, তস্পি বভন্ন প্রজাবত বহসাস্পি। এখন 

বিজ্ঞানীরা বজন বিস্পেষণ কস্পরই িেস্পত পাস্পরন লভৌ বেক বিবচ্ছন্নতা নতুন প্রজাবত সৃবষ্টস্পত 

কতটা গুরুত্বপূণড বেে। এটি ো়োও প্রজাবত অনযভাস্পি সৃবষ্ট হস্পত পাস্পর। আর এভাস্পিই 

িায়ার িাস্পয়ােবজকাে লেবসস কনস্পসেটি  স্প়ে উঠস্পত প্রধান ভূবিকা লরস্পখবেস্পেন।  

(৩) ই বি লোডড  (১৯০১-১৯৮৮) বিটিশ ইস্পকােবজকাে বজনতাবিক। বেবন প্রকৃবতস্পত 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর প্রিাণ খুস্পজবেস্পেন প্রথি, বিস্পশষ কস্পর িথ ও প্রজাপবতস্পদর িস্পধয। 

ecological genetics লিস্পত্রটি তারই প্রবতষ্ঠা করা। (৪) িাণডাডড  লরনশ (১৯০০-১৯৯০) 

জািডান বিিতড ন জীিবিজ্ঞানী ও পাবখ বিস্পশষজ্ঞ। বতবন লদবখস্পয়বেস্পেন বকভাস্পি পবরস্পিস্পশর 

নানা বনয়ািক বিিতড নস্পক প্রভাবিত করস্পত পাস্পর লভৌ বেকভাস্পি বিবচ্ছন্ন জনস্প াষ্ঠী, 

প্রজাবতর উপস্পরর স্তস্পর। (৫) জুবেয়ান হাক্সবে (১৮৮৭-১৯৭৫) বেস্পেন ডারউইস্পনর িুে ড  

নাস্পি খযাত টি এইচ হাক্সেীর লদৌবহত্র। অ াে ভাইসিযাস্পনর পর বতবন প্রথি গুরুত্বপূণড 

জীিবিজ্ঞানী বিিতড স্পনর প্রাথবিক কারণ বহসাস্পি প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর সিথডক বেস্পেন। (৬) 

জন ল েডড  বসম্পসন (১৯০২-১৯৮৪) িডানড বসনস্পথবসস্পস আস্পরকজন প্রবতষ্ঠাতা বসম্পসন 

জীিাশ্ববিদ বেস্পেন। বতবন প্রথি প্রবতবষ্ঠত কস্পরন জীিাশ্ম লরকডড  ডারস্পউইস্পনর প্রাকৃবতক 

ধারণাস্পক সিথডন কস্পর।জীিাশ্মবিদযায়  বণস্পতর িযিহাস্পর বতবন বেস্পেন অগ্রদূত, বতবন বিশ্বাস 

করস্পত জীিাশ্মবিদযা পৃবথিীস্পত জীিস্পনর দীর্ড  ইবতহাস উস্পন্মাচন করস্পি োর িাধযস্পি আিরা 

বিিতড স্পনর ইবতহাস অধযয়ন করস্পত পাবর। (৭) জজড  লেডইয়াডড  লেবিন্স ( ১৯০৬-২০০০) 

েুিরাস্পষ্ট্র উবদ্ভদবিজ্ঞানী ও বজনতাবিক বজনতি আর ডারউইনীয় প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর 

ধারণাস্পক সিন্বয় কস্পরবেস্পেন উবদ্ভস্পদর প্রজাবতকরণ িযাখযা করার জনয, তার বিখযাত িই 

Variation and Evolution in Plants; (৮) লসস্প ডই লচটস্পভবরকভ (১৮৮০-১৯৫৯), 

অসাধারণ এই রুশ বিজ্ঞানী প্রথি বদককার একজন বজন বিজ্ঞানী। বতবন লডািঝানবস্কস্পক 

প্রভাবিত কস্পরবেস্পেন। বতবন লদবখস্পয়বেস্পেন প্রাকৃবতক পবরস্পিস্পশ জনস্প াষ্ঠীর িস্পধয 

বজনতাবিক বিষয়গুস্পো বকভাস্পি কাজ কস্পর। স্তাবেস্পনর সিয় লসাবভস্পয়ত বিজ্ঞাস্পনর কুখযাত 

চবরত্র বেস্পসস্পঙ্কার দ্বারা বনপীব়েত হস্পয়বেস্পেন। 

এই ধারণাগুস্পো আস্পরা বিকবশত হয় পস্পরর দশস্পক। বিজ্ঞানী ডািবেউ বড. হযাবিেটন, জজড  

বস. উইবেয়ািস, জন লিনাডড  বিথ, রিাটড  ট্রিভাস্পসডর  স্পিষণাগুস্পো বিিতড স্পনর বজন লকন্দ্রীক 

দৃবষ্টভবঙ্গটি  স্প়ে লতাস্পে ষাট ও সত্তস্পরর দশস্পক। িতড িান সংস্পেষণটি ডারউইস্পনর প্রাকৃবতক 

বনিডাচস্পনর ধারণাটিস্পক সম্প্রসাবরত কস্পর এর পস্পর আসা তিজ্ঞাবনক ধারণাগুস্পোর সাস্পথ 
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সিবন্বত করা হস্পয়স্পে, লে ধারণাগুস্পরা ডারউইস্পনর জানার লকাস্পনা উপায় বেে না, লেিন, 

বডএনএ ও লজস্পনটিক্স, আর এর বভবত্ত িজিুত কস্পরস্পে kin selection, altruism, আর 

speciation এর ধারণাগুস্পোর  াবণবতক িযাখযা। 

 
েবি: (িা বদক লথস্পক ) (১) জজড  বস উইবেয়ািস (১৯২৬-২০১০) আস্পিবরকার বিিতড ন 

জীিবিজ্ঞানী, বেবন গ্রুপ বসস্পেকশন ধারণার বিস্পরাধী বেস্পেন। লিনাডড  বিথ ও বিে 

হযাবিেটস্পনর সাস্পথ বজন লকন্দ্রীক বিিতড স্পনর ধারণাটির সূচনা কস্পরন। (২)বিে হযাবিেটন 

(১৯৩৬-২০০০) িৃটিশ বিিতড ন জীিবিজ্ঞানী, বিংশ শতাব্দী লেষ্ঠতি তাবিক জীিবিজ্ঞানী 

বহসাস্পি িস্পন করা হয়। বতবন সুপবরবচত বেস্পেন altruism িা পরাথডিাদীতার তাবিক িযাখযা 

প্রস্তািনা করার জনয, ো গুরুত্বপূণড বেে gene-centric view of evolution, বিিতড স্পনর 

বজন লকন্দ্রীক ধারণাটিস্পক পবরবচত কস্পর তুেস্পত, বতবন বেঙ্গ অনুপাত ও লেৌন প্রজনন 

বিিতড স্পনর তাবিক িযাখযা বদস্পয়বেস্পেন। (৩) জন লিনাডড  বিথ (১৯২০-২০০৪) িৃটিশ তাবিক 

জীিবিজ্ঞানী ও বজনতাবিক, তার বিখযাত অিদান বিিতড স্পনর লিস্পত্র ল ি বথওরী প্রস্পয়া , 

এো়োও লেৌন প্রজনস্পনর বিিতড ন ও বস নাবেং বথওরীর তাবিক বভবত্ত রচনা কস্পরবেস্পেন, 

লেখান evolutionarily stable strategy ধারণাটি এস্পসস্পে। (৪) রিাটড  টিভাসড (১৯৪৩-) 

আস্পিবরকার বিিতড ন জীিবিজ্ঞানী, বতবন reciprocal altruism (1971), parental 

investment (1972), facultative sex ratio determination (1973), আর parent–

offspring conflict (1974) সংরান্ত গুরুত্বপূণড প্রস্তািনা কস্পরবেস্পেন। এো়োও বতবন 

বিিতড নীয় লকৌশে বহসাস্পি self-deception ও intragenomic conflict ধারণাটিও িযাখযা 

কস্পরস্পেন। 
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(েবি: বরচাডড  ডবকন্স, ১৯৭৬ সাস্পে প্রকাবশত দয লসেবেশ বজস্পনর প্রথি সংস্করণ, ৩০ তি 

িাবষডকী ও সম্প্রবত ৪০ তি িাবষ্ডবক সংস্করণ) 

১৯৭৬ সাস্পে বরচাডড  ডবকন্স তার দয লসেবেশ বজন িইটিস্পত এইসি  াবনবতক 

িযাখযাগুস্পোস্পক সিবন্বত কস্পরবেস্পেন  াবণবতক লকাস্পনা ভাষা িযিহার করা ো়োই - 

লসখাস্পন বতবন িযাখযা কস্পরবেস্পেন, বজনই হস্পচ্ছ প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর একিাত্র একক, োর 

উপস্পররই শুধুিাত্র কাজ কস্পর প্রাকৃবতক বনিডাচন। 

 

ডারউইস্পনর বকেু অনুিান 

সিস্পয়র তুেনায় চােডস ডারউইন অস্পনক এব স্পয় বেস্পেন ভািনায়, শুধুিাত্র এই কথাটা 

িেস্পে তার প্রবত খুি একটা সুবিচার করা হস্পি না। ডারউইন লিশ বকেু পূিডধারণা 

কস্পরবেস্পেন। বিিতড নিাস্পদর এই জনস্পকর অস্পনক অনুিানই ১৮৮২ সাস্পে তার িৃতুযর অস্পনক 

িের পর এিং লকাস্পনা লকাস্পনা লিস্পত্র সম্প্রবত, প্রিাবণতও হস্পয়স্পে, আর বিজ্ঞানীরা তার 

ধারণাগুস্পোর সপস্পি খুস্পজ লপস্পয়স্পেন পেডাপ্ত পবরিান সি সািযপ্রিাণ। িতড িাস্পন প্রাপ্ত 

সকে প্রিাণ, ো সুষ্পষ্টভাস্পি তার প্রস্তাবিত প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি বিিতড ন প্রবরয়া 

এিং তার আস্পরা বকেু অনুিানস্পকই সিথডন কস্পর, এস্পসস্পে বিজ্ঞাস্পনর বিবভন্ন শাখা লথস্পক, 

লেিন, জীিাশ্মবিদযা,ভূতি, তজিরসায়ন, বজনতি, অণুজীিবিজ্ঞান এিং ইস্পভােুযশনারী 

লডস্পভােপস্পিটাে িাস্পয়ােজী িা ‘ইস্পভা লডস্পভা’, িাউন বিশ্ববিদযােস্পয়র জীিবিজ্ঞানী 

লকস্পনথ বিোর’এর িস্পত ‘আিরা লকাথা লথস্পক এস্পসবে এই প্রস্পশ্নর একটি সাধারণ উত্তর 

লদিার জনয এস্পতাগুস্পো লিত্র লথস্পক আসা সি প্রিাণ লে একটি বসিাস্পন্ত লপৌোস্পত 

পারস্পে, এই বিষয়টাই লতা অতযন্ত শবিশােী। একারস্পণই বিিতড ন তস্পির সপস্পি তিজ্ঞাবনক 

প্রিাস্পণর পবরিান অস্পনক লিশী।’ 
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বিিতড ন র্টস্পে 

 
(েবি: ডারউইস্পনর লনাটিুস্পক জীিন িৃস্পির লস্কচ) 

ডারউইন বকন্তু সিডপ্রথি বিিতড ন তি প্রস্তাি কস্পরনবন - অথডাৎ পৃবথিীর সকে জীবিত প্রাণীর 

উৎপবত্ত হস্পয়স্পে আবদ পূিডসূবর রুপ লথস্পক আর তাস্পদর িস্পধয শনািস্পো য সকে 

পাথডকযগুস্পোর কারণ প্রজন্মান্তস্পর র্টা পবরিতড নগুস্পো। বকন্তু বিষয়টি বনস্পয় তার িত কস্পর 

লকউই এত ভাস্পিনবন বকংিা এর সপস্পি এত প্রিাণও সংগ্রহ কস্পরনবন িা আিাস্পদর 

সিবষ্ঠ ত লচতনায় চােডস ডারউইস্পনর িত কস্পর আর লকউই বিষয়টিস্পক একটি স্থায়ী 

জায় া কস্পর বদস্পত পাস্পরনবন। িতড িাস্পন  স্পিষকরা ইস্পভা লডস্পভার বজনতাবিক পিবত 

প্রস্পয়া  কস্পর বিবভন্ন ধরস্পনর জীস্পির বিিতড ন িযাখযা করস্পত সিি হস্পয়স্পেন, ডারউইন তার 

আাঁকা জীিন িৃস্পি োস্পদর জায় া কস্পর বদস্পয়বেস্পেন (উপস্পরর েবিটি ১৮৩৭ সাস্পের তার 

একটি লনাটিুক লথস্পক লনয়া, তার হাস্পত আকা বিিতড স্পনর আস্পোস্পক এধরস্পনর একটি প্রথি 

জীিন িৃি। লনাটিই এর ৩৬ নং পাতায় বিিতড নীয় জীিন িৃস্পির উপস্পর তার লেখা ‘I 

think’ িাকযটি েি করুন), বজনতাবিক বথওস্পডাবসয়াস লডািঝানবস্ক 

বেস্পখবেস্পেন,‘বিিতড স্পনর আস্পোস্পক িযাখযা ো়ো জীিবিজ্ঞাস্পন লকাস্পনা বকেুরই অথড হয়না’। 

বিিতড ন প্রবরয়া র্টস্পে প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি 
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(েবি: ডারউইস্পনর বেন্চ) 

জীিরা লে বিিবতড ত হয় শুধু লস কথা িস্পেই ডারউইন সন্তুষ্ট থাস্পকনবন। বতবন বেস্পখবেস্পেন, 

‘বিিতড ন তস্পির দৃঢ় বভবত্ত থাকা সস্পিও এটি সস্পন্তাষজনক হস্পি না, েবদ না তা লদখাস্পত 

পাস্পর, ‘বকভাস্পি’ পৃবথিীস্পত িসিাসকারী অসংখয প্রজাবতর জীি পবরিবতড ত হয় এিনভাস্পি 

লেন তারা তাস্পদর আকার ও আকৃবতস্পত আর সহঅবভস্পোজস্পনর সস্পিডাত্তি রুপ অজড ন কস্পর, 

ো খুি সঙ্গত কারস্পণ আিাস্পদর প্রশংসার দািী রাস্পখ।’, োস্পক িো হয় ‘পৃবথিীর সিডকাস্পের 

সিডস্পেষ্ঠ একটি ধারণা’ - লসখাস্পন ডারউইন এই পবরিতড নগুস্পোর কারণ বহসাস্পি প্রস্তাি 

কস্পরবেস্পেন একটি প্রবরয়াস্পক, োর নািকরণ কস্পরন প্রাকৃবতক বনিডাচন। োর িূে িিিয 

হস্পচ্ছ, লকাস্পনা প্রজাবতর িস্পধয লে সদসযরা তাস্পদর পবরস্পিস্পশর সাস্পথ লিশী সেেতার সাস্পথ 

খাপ খাইস্পয় বনস্পত পারস্পি, প্রজাবতর অস্পপিাকৃত কি সেে সদসযস্পদর তুেনায় লিশী বদন 

িাাঁ চস্পি এিং প্রজনস্পনর সুস্পো ও পাস্পি লিশী এিং এভাস্পি তারা তাস্পদর উপস্পো ী সি 

তিবশষ্টয এিং বজন ত গুণািেী তাস্পদর পরিতী প্রজস্পন্মর িস্পধয বিস্তাস্পর অস্পপিাকৃতভাস্পি 

সেে হস্পি। ডারউইন এই তি প্রস্তাস্পির সিয় লথস্পক আজ, এই িধযিতী সিস্পয়র কথা িণডনা 

করস্পত ব স্পয় জীিাশ্মবিদ নীে এল্ডস্পরজ বেস্পখস্পেন, ‘এই অন্তড িতীকােীন ১৭৫ িেস্পর আিরা 

এিন নতুন বকেুই বশবখবন, ো বকনা প্রাকৃবতক বনিডাচন বকভাস্পি কাজ কস্পর লস বিষস্পয় 

ডারউইস্পনর এর িূে বিিরস্পনর সাস্পথ অসঙ্গবতপুনড’। 

েস্পথাবচতভাস্পি, প্রাকৃবতক বনিডাচন বকভাস্পি কাজ করস্পে তার সিস্পচস্পয় লসরা ও আকষডণীয় 

উদাহরণগুস্পোর একটি :  াোপাস্প াস্পসর বেন্চ পাখীরা, োরা একসিয় ডারউইনস্পক 

বদস্পয়বেে বিশ্বস্পজা়ো খযাবত। ১৯৭৩ সাে লথস্পক, জীিবিজ্ঞানী বপটার এিং লরাজস্পিরী গ্রাট 
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 াোপাস্প াস দ্বীপপুস্পন্জ্ঞর লোট একটা দ্বীপ ডােস্পন লিজস্পর কাজ করস্পেন। তারা একটি 

স্থানীয় বেন্চ প্রজাবত, Geospiza fortis বনস্পয়  স্পিস্পষণা কস্পর আসবেস্পেন। (উপস্পরর 

েবিটি, ১৮৩৯ সাস্পে ডারউইস্পনর বি ে সিুরোত্রার পাাঁ চ িেস্পরর অবভজ্ঞতা বনস্পয় রবচত 

একটি িইস্পয় লেভাস্পি প্রকাবশত হস্পয়বেে)। ১৯৭৭ সাস্পের একটি অনািৃবষ্টস্পত লোট িীজ 

ততরী কস্পর এিন অস্পনক উবদ্ভদ ধ্বংস হস্পয়বেে এই দ্বীস্পপ, েস্পে খাদয বহসাস্পি এর উপর 

বনভড রশীে ১২০০ বজওবেজা েটিড স বেস্পন্চর ১০০০ ই িস্পর োয় লসখাস্পন। গ্রাট েু ে 

আবিষ্কার কস্পরন লে, অস্পপিাকৃত ি়ে আকাস্পরর বজওবেজা েটিড স, োরা ি়ে িীজ লভস্পঙ্গ 

লখস্পত সিি তারা আকাস্পর লোট বজওবেজা েটিড স, অস্পপিা সংখযায় লিশী স্পিাঁ স্পচ োয়। 

১৯৭৮ এ োরা লিাঁ স্পচ বেে তাস্পদর িস্পধয পারেবরক প্রজনন হয়। এিং এস্পদর প্রজস্পন্মর িস্পধয 

লদখা োয় তাস্পদর লঠাাঁ ট পূিডিতী প্রজন্ম অস্পপিা শতকরা ৪ ভা  ি়ে। ২০০৩ আস্পরা একটি 

অনািৃবষ্টস্পত লদখা োয় লোট লঠাস্পটর বজওবেজা েটিড স বেন্চরাই ি়ে লঠাস্পটর বেন্চস্পদর 

লচস্পয় সংখযায় লিশী লিাঁ স্পচ বেে। আংবশকভাস্পি এর কারণ ঐ দ্বীস্পপ িসিাস স্থাপনকারী 

আস্পরকটি ি়ে আকাস্পরর বেন্চ প্রজাবত বজওবেজা িযা বনরসট্রিস্পসর (G. magnirostris) 

সাস্পথ খাদয বহসাস্পি ি়ে িীস্পজর জনয ি়ে লঠাস্পটর বজওবেজা েটিড স বেঞ্চস্পদর কঠিন 

প্রবতস্পোব তা। ২০০৩ লথস্পক ২০০৫, গ্রাটস েু ে আিার আবিষ্কার করস্পেন, বজওবেজা 

েটিড স এর লঠাস্পটর আকার শতকরা ৫ ভা  কস্পি ল স্পে। 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি বিিতড স্পনর অিশযই লকাস্পনা প্রবরয়া আস্পে 

 
(েবি: ফ্রাবন্সস বরস্পকর হাস্পত আকা বডএনএ ডািে লহবেস্পক্সর প্রথি ডায়াগ্রাি।) 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িাধযস্পি লে বিিতড ন হস্পচ্ছ ডারউইন তা খুি ভাস্পো কস্পর জানস্পতন, লে 

প্রশ্নটার উত্তর তাাঁ র জানা বেে না তা হে, লকিন কস্পর লসই প্রবরয়াটি কাজ করস্পে। 

প্রকৃতপস্পি বতবন এর িযাখা বহসাস্পি প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন িংশ বত িা লহস্পরবডটির একটা 
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পিবতস্পক, োর নাি বদস্পয়বেস্পেন পযানস্পজস্পনবসস। ভূে প্রিাবণত হস্পয়বেে তার এই 

পযানস্পজস্পনবসস্পসর ধারণাটি। বকন্তু দুিঃখজনক িযাপারটা হস্পো, িংশ বতর আসে প্রবরয়াটি 

-বজনতি িা লজস্পনটিক্স -বকন্তু ডারউইস্পনর জীিেশায় আবিষৃ্কত হস্পয়বেে, েবদও বতবন তা 

লজস্পন লেস্পত পাস্পরনবন। ১৮৬৫ সাস্পে িটরশুটি  াে বনস্পয়  স্পিষণা কস্পর অবষ্ট্রয়ীয় পারী 

লগ্র র লিস্পেে বকন্তু বজনতস্পির লিৌবেক বনয়িগুস্পো আবিষ্কার কস্পরবেস্পেন। বকন্তু 

লিস্পেস্পের  স্পিষণা ১৯০০ সাে পেডন্ত অিস্পহবেত হস্পয়স্পে, তার কাজ প্রকৃত িূেয লপস্পয়স্পে 

১৯৪০ এর দশস্পক েখন বিজ্ঞানীরা বজস্পনর আসে উপাদান বডএনএ’লক শনাি করস্পত 

সিি হস্পয়বেস্পেন ( েবিস্পত ফ্রাবন্সস বরস্পকর আকা বডএনএ ডািে লহবেক্স এর প্রথি 

লস্কচ); িতড িাস্পন জীবিত প্রাণীর বজস্পনািই হস্পো বজনতি, বচবকৎসাবিজ্ঞান এিং অনযানয 

অস্পনক লিস্পত্রই বজনতস্পির তিপ্লবিক সি  স্পিষণার লকন্দ্রবিনু্দ। 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর প্রবরয়া োই লহাক না লকন, তা অিশযই প্রাকৃবতক,  

লকাস্পনা ভাস্পিই অবতপ্রাকৃত না: 

ডারউউন তার বিিতড ন তি প্রকাশ করা লথস্পক বিরত লথস্পকস্পেন প্রায় ২০ িের, েতিণ না 

পেডন্ত আস্পরকজন প্রকৃবতবিজ্ঞানী আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস, সমূ্পণড স্বতন্ত্রভাস্পি প্রজাবতর 

বিিতড ন সংরান্ত িযাখযায় ঠিক একই ধারণায় উপনীত হন। তার লদরী করার অন্তত একটা 

কারণ বেে, বতবন জানস্পতন ধিডপরায়ন বিোনস্পদর বিশ্বাস্পসর উপর তার তি বক ধরস্পনর 

প্রভাি লেেস্পত পাস্পর। আর এস্পদর িস্পধয একজন বেস্পেন তার বনস্পজর বপ্রয়তিা রী এিা, 

বেবন বিশ্বাস করস্পতন লে, পৃবথিীর সিস্ত জীবিত জীিস্পক সমূ্পণড রুস্পপ আর পরেস্পরর লথস্পক 

পৃথক কস্পর সৃবষ্ট কস্পরস্পেন ঈশ্বর। িোিাহুেয ডারউইস্পনর দৃবষ্টভবঙ্গ বেস্পো বভন্ন। িেু টি. 

এইচ. হাক্সেী বেস্পেন একই িস্পতর, ‘একই ধরস্পনর প্রাকৃবতক প্রবরয়ায় লেভাস্পি িীজ লথস্পক 

িৃি লিস্প়ে ওস্পঠ, িা বডি লথস্পক জন্ম লনয় িুর ী,’ হাক্সেী বেস্পখবেস্পেন, ‘বিিতড ন প্রবরয়া 

বিস্পশষ সৃবষ্টসহ সি ধরস্পনর অবতপ্রাকৃত হস্তস্পিস্পপর ধারণাস্পক পবরতযা  কস্পর।’ অিশযই 

সারা পৃবথিী িহু িানুষ আস্পজা বিশ্বাস কস্পরন সৃবষ্টর লপেস্পন রস্পয়স্পে স্ব ীয় হস্তস্পিপ। 

ভ্রূণতিবিদযা িা এিিাস্পয়ােজী হস্পচ্ছ  

‘আকৃবতর পবরিতড স্পনর স্বপস্পি এককভাস্পি সিস্পচস্পয় শবিশােী লেণীর তথযসম্ভার’: 
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ডারউইস্পনর িস্পত বনবষি একটি বডম্বাণু লে পবরয়ার িধয বদস্পয় িহু সহস্র লকাটি লকাস্পষর 

একটি পুণডিয়স্ক প্রাণীস্পত পবরণত হস্পয় এ বিষয়টি, বিিতড স্পনর সিস্পয় বকভাস্পি প্রাণী এিং 

উবদ্ভস্পদর িূে অঙ্গ বকভাস্পি পবরিবতড ত হয়, তা লিাঝার জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণড। বিজ্ঞাস্পনর 

নতুন শাখা ইস্পভােুযশনারী লডস্পভেপস্পিট িাস্পয়ােজী িা সংস্পিস্পপ ো ‘ইস্পভা লডস্পভা’ নাস্পি 

পবরবচত, আজ ডারউইস্পনর এই ধারণার বপেস্পন সতযস্পক দ্রুততার সাস্পথ উস্পন্মাচন কস্পর 

চস্পেস্পে। অবত সম্প্রবতকাে পেডন্ত বিজ্ঞানীরা লকিে িেস্পত পারস্পতা আকাস্পরর পবরিতড ন 

হস্পচ্ছ, বকন্তু বকভাস্পি হস্পচ্ছ, লসটি তাস্পদর সঠিক জানা বেে না। তস্পি এখন তারা লসটা 

জাস্পনন, বিিয়কর একটা িযাপার েবদও, পৃবথিীর সকে জীি, অণুজীি লথস্পক িানুষ 

(েবিস্পত িানুস্পষর ভ্রূণ) সিাই একই ধরস্পনর ‘টুে-বকট’ িা িাষ্টার বজন িযিহার কস্পর, ো 

বনয়ন্ত্রন কস্পর শরীর এিং অনযানয অঙ্গ বকভাস্পি ততরী হস্পি এিং ভ্রুণািস্থায় কখন লকাস্পনা 

বজনটা সবরয় /বনবিয় িা সুইচ অন/অে হস্পি িা লকিন কস্পর ততরী হস্পি প্রাণীর শরীর। 

লেৌন বনিডাচনও বিিতড ন প্রবরয়ার একটি চাবেকা শবি 
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ডারউইস্পনর কাস্পে িয়ূর বেে একটা ধাাঁ ধার িত। লকিন কস্পর অবতআ়েম্বর সম্পন্ন এিন 

লপখস্পির উৎপবত্ত হস্পো। লকিন কস্পর এই লপখি প্রজাবতর সিস্পচস্পয় সুস্পো য সদসযস্পদর 

লিাঁ স্পচ থাকার সংগ্রাস্পি (survival of the fittest িাকযটি প্রথি িযিহার কস্পরবেস্পেন 

দাশডবনক হািডাটড  লেন্সার) অিদান রাখস্পত পাস্পর। ডারউইন এই পস্পশ্নর উত্তর প্রস্তাি 

কস্পরবেস্পেন তার The Descent of Man িইটিস্পত, লেখাস্পন বতবন একটি নতুন ধারণার 

প্রস্তািনা কস্পরন: লেৌন বনিডাচন, ো িযাখযা কস্পর প্রাণীস্পদর নানা তিবশস্পষ্টযর বিিতড স্পন 

প্রজাবতর িীপবরত বেস্পঙ্গর সদসযরা বক ধরস্পনর গুরুত্বপূণড ভূবিকা রাস্পখ। ডারউইন িুঝস্পত 

লপস্পরবেস্পেন লে আসস্পে লকাস্পনা লেস্পে িয়ূস্পরর লপখি সিস্পচস্পয় সুন্দর, এ বিষস্পয় লিস্পয় 

িয়ূস্পরর পেন্দ িা অপেন্দই সম্ভিত লেস্পে িয়ূরস্পদর এিন জিকাস্পো লপখস্পির কারণ। 

১৯৯০ এর দশস্পক বনউকযাসে-আপন-টাইন বিশ্ববিদযােস্পয়র জীিবিজ্ঞানী িাবরওন লপট্রি 

প্রিাণ কস্পরন লে, আসস্পেই ডারউইস্পনর অনুিান সঠিক।  ়েপ়েতায় লেস্পে িয়ুস্পরর লপখস্পি 

প্রায় ১৫০ টা িত লচাখ থাস্পক, লসখান লথস্পক বকেু লচাখ সবরস্পয় লেেস্পেই ঐ পুরুষ িয়ুস্পরর 

প্রজনন সুস্পো  অস্পনকাংস্পশ কস্পি োয়। ১৩০ টা লচাস্পখর নীস্পচর পুরুষ কিই পাস্পর প্রজনন 

সঙ্গী বহসাস্পি লিস্পয় িয়ুস্পরর দৃবষ্ট আকষডণ কস্পর সেে হস্পত। লপট্রির েুবি হস্পো, েতই একটা 

পুরুষ িয়ুর স্বাস্থযিান হস্পি ততই লস লপখস্পির লচাখ ততরীর িযাপাস্পর প্রস্পয়াজনীয় শবি 

বিবনস্পয়া  করস্পত পারস্পি – লে বিষয়টা লিস্পয় িয়ুররা বনস্পজরাই ভাস্পো িুঝস্পত পাস্পর। 

িানুষসহ প্রস্পতযকটি জীি একটি সাধারণ পূিডসূবরর িংশধর 
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ডারউইন জানস্পতন, িানুষ একটি প্রাণী িাত্র, তার এিন িিস্পিয তৎকােীন বভস্পটাবরয় 

সিাস্পজ  লতিন লকাস্পনা গ্রহনস্পো যতা না পািার সম্ভািনা বেে প্রিে। বকন্তু তাাঁ র Origin of 

species এ বতবন বকন্তু এই িিিযটাস্পক সুেষ্টভাস্পি উস্পল্লখ কস্পর বেস্পখবেস্পেন লে, ‘আবি 

সাদৃশযতা লথস্পক অনুিান করস্পত পাবর লে, সম্ভিত পৃবথিীর সকে জীি, োরা এই পৃবথিীস্পত 

লকাস্পনাবদনও লিাঁ স্পচ বেে, তারা প্রস্পতযস্পক আবদি লকাস্পনা জীি লথস্পক উৎপবত্ত োভ কস্পরস্পে, 

লেখাস্পন জীিস্পনর প্রথি শুরু হস্পয়বেে।’ তখন লথস্পকই তার এই ধারণার পস্পি অস্পনক স্বািয 

প্রিাণ সং ৃহীত হস্পয়স্পে আর সিস্পচস্পয় ি়ে প্রিাণ এস্পসস্পে ইস্পভা লডস্পভা লথস্পক। জীিস্পনর 

বতনটি লডাস্পিন – আরকীয়া, িযাকস্পটবরয়া এিং ইউকযাবরওট ( প্রাণী,উবদ্ভদ, েত্রাক এিং 

লপ্রাটিষ্টরা)- লদর বজস্পনাি তুেনািূেক  স্পিষণায় বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার কস্পরস্পেন লে, 

লিাটািুটি ৫০০ বজন জীবিত সকে প্রাণীস্পদর িস্পধয পাওয়া োয়, সৃবষ্টর শুরু লথস্পক লসই 

অির বজনগুস্পো টিস্পক ল স্পে অপবরিবতড ত রুস্পপ প্রায় ২ বিবেয়ন িের ( েবিস্পত লসরকিই 

বিবভন্ন জীস্পির িস্পধয বিদযিান একটা লপ্রাটিন অনুরস্পির অংশ বিস্পশষ লদখাস্পনা হস্পয়স্পে, 

একই অযািাইস্পনা এবসডগুস্পোস্পক হাইোইট করা হস্পয়স্পে)। িাউন বিশ্ববিদযােস্পয়র লকন 

বিোস্পরর ভাষায় ‘অসাধারণ জীিবিবচত্রয থাকা সস্পিও, প্রস্পতযকটা জীবিত প্রাণীস্পদর িস্পধয 

প্রায় একই ধরস্পনর অতযািশযকীয় বজনগুস্পো বিদযিান, ো সুেষ্টভাস্পি ইবঙ্গত কস্পর তাস্পদর 

উৎপবত্ত হস্পয়স্পে বিিতড স্পনর িাধযস্পি একটি সাধারণ পূিডসূবর প্রাণী লথস্পক।’ 

এইপ সদৃশ পূিডপুরুষস্পদর লথস্পক বিিবতড ত হস্পয়স্পে িানুষ 
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(েবি: ১৮৬৩ সাস্পে প্রকাবশত Evidence as to Man’s Place in Nature (Thomas Henry 

Huxley) লথস্পক িানুষ,  বরো, বশম্পাবি, ওরাং উটান ও ব িস্পনর কংকাে) 

ডারউইস্পনর িস্পন আশঙ্কা বেে, েবদ বতবন প্রস্তাি কস্পর িানুষ এিং এইপস্পদর আবদ 

পূিডপুরুষ বেে এক, তাহস্পে তার সিকােীন সিাস্পজ অস্পনস্পকই  ভীরভাস্পি িিডাহত হস্পত 

পাস্পর। স্বভািতই ডারউইন তার ১৮৫৯ সাস্পে প্রকাবশত Origin of species এ িানি 

বিিতড স্পনর বিষয়টিস্পক িেস্পত ল স্পে প্রায় এব়েস্পয় ল স্পেন। বকন্তু ১৮৭১ এ Descent of Man 

এ বতবন এ বিষস্পয় তার ধারণাগুস্পো েষ্ট কস্পর তুস্পে ধস্পরবেস্পেন। লকাস্পনা রাখ িাক না কস্পর 

বেস্পখবেস্পেন, ‘লোিশ, চতুপডদী,লেজেুি, স্বভাস্পি সম্ভিত িৃিচারী লকাস্পনা প্রাণীর িংশধর 

হস্পো িানুষ।’; বতবন বিশ্বাস করস্পতন, িানুস্পষর িস্পনর সাস্পথ বশম্পাবন্জ্ঞ িা  বরোর িস্পনর 

পাথডকয প্রকাস্পর না িরং প্রকৃবতস্পত’; বতবন বেস্পখবেস্পেন, ‘আিার ো িস্পন হয় তা হস্পো, 

আিাস্পদর অিশযই স্বীকার করা উবচৎ, সকে িহান গুস্পণ গুণাবন্বত িানুষ, তার শারীবরক 

কাঠাস্পিাস্পত খুি সাধারণ উৎপবত্তর অস্পিাচনীয় বচহ্ন িহন কস্পর লি়োয়’। আজ অস্পনক 

সু্কস্পের লেস্পে লিস্পয়রাই লসই পবরসংখযানটি িেস্পত পারস্পি, স্পেটি উস্পল্লখ করা হয় এই 

িতিাস্পদর স্বপস্পি লজারাস্পো একটি েুবি বহসাস্পি- বিিতড স্পনর ধারায় আিাস্পদর সিস্পচস্পয় 

বনকটিতী জীবিত প্রাণী বশম্পাবির বডএনএ‘র সাস্পথ আিাস্পদর বডএনএ’র প্রায় শতকরা ৯৯ 

ভা ই বিে (উপস্পরর েবিটি প্রথি প্রকাবশত হস্পয়বেে টি এইচ হাক্সবে’র ১৮৬৩ সাস্পে 

প্রকাবশত Man’s Place in Nature এ েবিটিস্পক সিডিাস্পি ব িন ো়ো সি প্রাণীস্পদর 

কাঠাস্পিা আনুপাবতক আকাস্পর আাঁকা, ব িস্পনর েবিটি তার তার আকাস্পরর বদ্বগুন অনুপাস্পত 

আকা হস্পয়স্পে) 
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আধুবনক িানুস্পষর উদ্ভি হস্পয়স্পে আবফ্রকায় 

 
 

েবি: বিিতড ন িৃি ( েবি: Pascal Gagneux et al. 1999. “Mitochondrial Sequences 

Show Diverse Evolutionary Histories of African Hominoids.” Proc. Natl. 

Acad. Sci. USA ,Vol. 96, pp. 5077-5082, 27 April লথস্পক পুনঅবঙ্কত) 

ডারউইন জীবিত থাকাকােীন সিস্পয় আবদ িানুস্পষর লতিন লকাস্পনা জীিাশ্ম খুস্পজ পাওয়া 

োয়বন। ো পাওয়া ব স্পয়বেে, তার িস্পধয বেে ১৮৫৬ সাস্পে জািডানীর বনয়ানডার উপতযকায় 

খুস্পজ পাওয়া বনয়ানডাথডাে িানুস্পষর জীিাশ্ম । এো়োও তখন লকউই সুবনবিৎভাস্পি 

লসগুস্পো কত িেস্পরর পুস্পরাস্পনা তা পবরিাপ করস্পত পাস্পরবন। বকন্তু বশম্পাবি িা  বরোস্পদর 

সাস্পথ আিাস্পদর শারীবরক  ঠস্পনর সাদৃশয েি কস্পর বতবন অনুিান কস্পরবেস্পেন লে, Homo 

spaiens রা বিিবতড ত হস্পয়স্পে আবফ্রকায়। তার স্বভািসুেভ সতড কতার সাস্পথ বতবন 

বেস্পখবেস্পেন, ‘আিাস্পদর পূিডপুরুষস্পদর উৎপবত্ত, অনয লকাস্পনা স্থান লথস্পক আবফ্রকা 

িহাস্পদস্পশই হিার সম্ভািনাই লিশী’, িতড িাস্পন সুপবরবচত েুবস শুধুিাত্র, িানুষ িা িানুস্পষর 

িত প্রজাবতস্পদর অসংখয আবিষৃ্কত জীিাশ্মস্পদর একটি িাত্র, োস্পদর লিাঁ স্পচ থাকার সিয়কাে 

এিং তিবশষ্টয তার ধারণাস্পক প্রিাণ কস্পরস্পে, িানুস্পষর প্রথি আবিভড াি হস্পয়স্পে আবফ্রকা 

িহাস্পদস্পশ। (উপস্পরর েবিস্পত ১৯৯৯ সাস্পের বডএনএ সাদৃশযর উপর বভবত্ত কস্পর আাঁকা একটি 

বিিতড ন িৃি ো প্রিাণ কস্পরস্পে আিরা িানুষসহ পাচটি লগ্রট এইপ পবরিার একটি সাধারণ 

পূিডপুরুষ লথস্পক উদ্ভি হস্পয়বেে। ডায়াগ্রাস্পি শাখার তদর্ডয বনস্পদড শ কস্পর প্রস্পতযকটি প্রাণীস্পদর 
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জনস্প াষ্ঠী তাস্পদর বনকটিতী স্বজনস্পদর লথস্পক কতটুকু আোদা হস্পয়স্পে তাস্পদর 

িাইস্পটাকাইন্ড্রয়াে বজস্পনর অনুরস্পি)। 

পৃবথিীর িয়স কি কস্পর হস্পেও কস্পয়কশ বিবেয়ন িের 

 
(েবি: পৃবথিী) 

১৬৫৮ সাস্পে আইবরশ পারী লজিস আশার, িাইস্পিে এিং তার পঠিত ঐবতহাবসক 

লরকস্পডড র উপর বভবত্ত কস্পর লর্াষনা লদন, খৃষ্টপূিড ৪০০৪ এর অস্পটাির িাস্পসর ২২ তাবরখ 

ঈশ্বর পৃবথিী সৃবষ্ট কস্পরস্পেন। ডারউইস্পনর সিসািবয়ক ভূতিবিদরা এর তীি বিস্পরাধীতা কস্পর 

িেস্পেন, প্রিাণ সহ েুবি বদস্পেন লে পৃবথিীর িয়স আস্পরা অস্পনক লিশী। ডারউইন, 

বিিতড স্পনর জনয প্রস্পয়াজন িাত্র েয় হাজার িেস্পরর লচস্পয় আস্পরা অস্পনক লিশী পবরিানএকটা 

লে সিয় দরকার, এই বিষয়টি জানস্পতন, এিং ভূতিবিদস্পদর সাস্পথ বিষয়টি সম্বস্পে এক িত 

লপাষন কস্পরন। Origin of Species এর প্রথি সংস্করস্পণ বতবন আিাস্পদর গ্রহটি িয়স 

কিপস্পি কস্পয়কশ বিবেয়ন িের হস্পি িস্পে দািী কস্পরবেস্পেন। আসস্পে, এখন আিরা সিাই 

জাবন পৃবথিী আস্পরা লিশী প্রাচীন। ১৯০০’র দশস্পক, িাবর এিং বপস্পয়র কুরী লতজবরয়তা 

আবিষ্কার করার পর, পদাথডবিদরা ইউরবনয়াস্পির হাে োইে এিং আস্পরা কস্পয়কটি 

লতজবিয় লিৌে উপাদান িযিহার কস্পর পাথস্পরর িয়স বনণডস্পয়র লকৌশেও উদ্ভািন কস্পরন। 

পৃবথিীস্পত পাওয়া সিস্পচস্পয় প্রাচীনতি খবনজ পদাস্পথডর িয়স প্রায় ৪.১ লথস্পক ৪.২ বিবেয়ন 

িের, ো প্রিাণ কস্পর পৃবথিীর িয়স এর লচস্পয় কি হস্পত পাস্পর না। বকন্তু উল্কাবপে, 
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বিজ্ঞানীরা োস্পদর িস্পন কস্পরন পৃবথিী সৃবষ্টর সিসািবয়ক সিস্পয় সৃষ্ট হস্পয়বেে, বকন্তু 

ভূতাবিকভাস্পি োরা বনবিয়, েস্পে তারা তাস্পদর সৃবষ্ট প্রবরয়ার প্রিাণ এখনও বিদযিান, 

লসই উল্কাবপস্পের উপস্পর িয়স পবরিাস্পপর বিবভন্ন ধরস্পনর পিবত িযিহার কস্পর িার িার 

বিজ্ঞানীরা পৃবথিীর লিাটািুটি একই িয়স পবরিাপ কস্পরস্পেন – তা হস্পো প্রায় ৪.৫ বিবেয়ন 

িের। িতড িাস্পন এটাই পৃবথিীর িয়স বহসাস্পি লিশী স্বীকৃত। 

জীিাশ্ম লরকস্পডড র িাাঁ কা জায় াগুস্পো পুরণ করস্পি গুরুত্বপূণড  

ট্রাবন্জশনাে (অন্তিডতীকােীন) জীিাশ্মগুস্পো 

 
(েবি: আবকড ওপস্পটবরক্স) 

তার লনাটিুস্পক, লসই সিস্পয় জীিাশ্ম লরকস্পডড র িস্পধয বিদযিান োকা জায় াগুস্পো বনস্পয় 

ডারউইন বচন্তার কথা উস্পল্লখ কস্পর বেস্পখবেস্পেন, ‘লেন লকাস্পনা িই লথস্পক পাতা বেস্প়ে 

লেো হস্পয়স্পে’; সম্ভিত সিস্পচস্পয় ি়ে োকা জায় াটা বেস্পো কযািবিয়ান বপবরওস্পডর 

(৫৪৪-৫১৪ বিবেয়ন িের আস্প ) আস্প  লকাস্পনা জীিাশ্ম খুস্পজ না পাওয়ার িযাপারটা, ‘লকন 

আিরা কযািবিয়ান বসস্পেস্পিরও আস্পরা আস্প র বপবরওস্পডর জীিাশ্ম সিৃি বডস্পপাবসট খুস্পজ 

পাবচ্ছনা, এই প্রস্পশ্নর লকাস্পনা সস্পন্তাষজনক উত্তর আিার জানা লনই’ বতবন বেস্পখবেস্পেন; 

েবদ তার তি সঠিক হয়,বতবন জানস্পতন এই সি োকা জায় াগুস্পো ভবিষযস্পত লকাস্পনা 

এক সিয় পুণড হস্পয় োস্পি।  ত অধড শতাব্দীস্পত লকিে িাত্র জীিাশ্মবিদরা বপ্র-কযািবিয়ান 

পস্পিডও জীিাশ্ম খুস্পজ লপস্পত শুরু কস্পরস্পেন এিং এই জীিাশ্ম’র পবরিান বিশাে এিং 

রিা তই তা িা়েস্পে। িতড িাস্পন সিস্পচস্পয় প্রাচীন জীিাশ্মর িয়স প্রায় ৩.৫ বিবেয়ন িের। 

এো়োও জীিাশ্মবিদরা এস্পকর পর এক খুস্পজ লির করস্পেন গুরুত্বপুনড লসই সি ট্রাবন্জশনাে 
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েবসে গুস্পো ো গুরুত্বপূণড বিিতড স্পনর নানা পিডগুস্পোর িস্পধয লসতুিেন ততরী কস্পরস্পে এিং 

ডারউইস্পনর সিস্পয় োস্পদর অনুপবস্থবত তাস্পক বচবন্তত কস্পরবেে (স্পেিন: েবিস্পত এখাস্পন 

একটি আবকড ওপস্পটবরক্স এর জীিাশ্ম)। এক েুট েম্বা লকাস্পনা পতঙ্গ বনিয়ই আস্পে  

এই অবকড স্পডর পরা ায়ন করার জনয 

 
(েবি: অযানস্পগ্রকাি লসসবকস্পপডােী (Angraecum sesquipedale, িাদা াস্কার োর 

অবকড ড) 

ডারউইস্পনর ধারণাগুস্পোর িস্পধয সিগুস্পোই লে ি়ে পবরসস্পরর িা পৃবথিী কাপাস্পনা, তা বকন্তু 

না, বকেু বকেু বেে খুি সাধারণ ভবিষযদ্বাণী। িাদা াস্কাস্পরর অযানস্পগ্রকাি লসসবকস্পপডােী 

(Angraecum sesquipedale) নাস্পির অবকড ড প্রজাবতর কথাই ধরুন ( ো িাদা াস্কার 

োর অবকড ড নাস্পিও পবরবচত)। ১৮৬২ সাস্পে বতবন েখন এই অবকড ডটি প্রথি লদস্পখন, আর 

সিার িত এর োরটির তদর্ডয লদস্পখ অিাক হস্পয় োন (েবিস্পত লপেস্পন সরু সিুজ নােীটিস্পক 

লদখুন); এই অবকড ডটি তার েুস্পের লপেস্পন একটা েম্বা োর িা িধুথবে ততরী কস্পর োর 

তদর্ডয এক েুস্পটরও লিশী (২০-৩৫ লসবি) (েযাটিন ভাষায় লসসবকস্পপডাে িাস্পন লদ়ে েুট) 

এিং এই োস্পরর এস্পকিাস্পর তেস্পদস্পশ এটি লনটার িা েুস্পের িধু ততরী কস্পর। ‘আিেডয’, 

বতবন বেস্পখবেস্পেন, ‘লকান পতঙ্গ এই িধুথেীর িধু পান করস্পত পাস্পর?’ িন্তিয কস্পরন, 

‘এখস্পনা আবিষ্কার হয়বন এিন লকাস্পনা পতঙ্গ বনিই আস্পে োর এক েুট দীর্ড  বজহিা 

আস্পে, ো বদস্পয় এই েম্বা িধুথেীর িধু লখস্পত পাস্পর’। তার সিসািবয়ক কীটপতঙ্গবিদরা 

সবন্দহান বেস্পেন বিষয়টি বনস্পয়, কারণ স্পসরকি লকাস্পনা পতঙ্গস্পতা পাওয়া োয়বন। ডারউইন 

বিশ্বাস করস্পতন লে েুস্পের অবতআ়েম্বরপুণড রং বকংিা আকার বিিবতড ত হস্পয়স্পে িানুস্পষর 

সন্তুবষ্টর জনয না িরং পরা ায়স্পনর জনয পতঙ্গস্পদর আকষডণ এিং তাস্পদর বনস্পজস্পদর সেে 

িংশবিস্তাস্পরর লকৌশে বহসাস্পি। লে পবরবচত লকৌশে ডারউইন শনাি কস্পরবেস্পেন, তা 
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হস্পো েুস্পের িধু খাওয়ার সিয় েুে পতস্পঙ্গর পাস্পয় েুস্পের আঠাস্পো লরণু োব স্পয় লদয়া। 

সুতরাং ডারউইন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন, িাদা াস্কাস্পরর জঙ্গস্পে লকাথাও না লকাথাও লকাস্পনা 

এিন লকাস্পনা পতঙ্গ িাস কস্পর োর বজহিা েস্পথষ্ট পবরিান দীর্ড ,অযানস্পগ্রকাি 

লসসবকস্পপডােী’ এর েুস্পকাস্পনা িধু পান করার জনয। েখনই এই রহসযিয় পতঙ্গটি তার দীর্ড 

বজহিা প্রস্পিশ কস্পর েুস্পের  াস্পয় লচস্পপ িস্পস িধু পান কস্পর, েুস্পের লরণু তখন তার শরীস্পর 

লিস্পখ োয়, ো েুেটি পরা ায়স্পন সহায়তা কস্পর। তার িৃতুযর একুশ িের পর তার 

ভবিষযদ্বাণী সেে হয়, েখন িাদাকাস্কাস্পরর জঙ্গস্পে বিজ্ঞানীরা খুস্পজ পান দীর্ড বজহিার 

লসই পতঙ্গ, ডারউইস্পনর ভবিষযদ্বাণীস্পক সন্মান কস্পর এটির নািকরন করা হয় জযানস্পথাপযান 

ির ানী লপ্রবডটা (েবি ), একিাত্র এই িথটি পাস্পর এই অবকড স্পডর পরা ায়ন করস্পত। আস্পরা 

একিার তার কথা সঠিক প্রিাবণত হস্পো। 

 
(েবি: জযানস্পথাপযান ির ানী লপ্রবডটা িথ,অবকড ডটির পরা ায়স্পনর জনয একিাত্র এই 

প্রাণীটি সিি।) 
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ডারউইস্পনর বেস্প বস 

১৮৮২ সাস্পের ডারউইন ১৯ এবপ্রে হৃদেস্পন্ত্রর বরয়া িে হস্পয় িৃতুযিরণ কস্পরবেস্পেন 

ডারউইন। রী এিাস্পক িো তার লশষ িাকযটি বেে, ‘আবি িৃতুযস্পক একটুও ভয় করবেনা, 

িস্পন লরস্পখা তুবি আিার আদশড সহধবিডনী বেস্পে, আিার লেস্পে লিস্পয়স্পদর িস্পো তারা 

সিসিয় আিার সাস্পথ ভাস্পো িযিহার কস্পরস্পে’। িাসার কাস্পে লসইট লিরী চাস্পচড র 

সিাবধস্পিস্পত্র তার সিাবহত করার কথা বেে, বকন্তু ডারউইস্পনর সহকিী বিজ্ঞানীরা ও রয়যাে 

লসাসাইটির লসই সিস্পয়র লপ্রবসস্পডট উইবেয়াি েটিসউড এর উস্পদযাস্প  ডারউইনস্পক 

সন্মাবনত করা হয় ওস্পয়ে বিবনোর অযাবিস্পত সিাবহত করার িাধযস্পি। ২৬ এবপ্রে তার 

লশষকৃতয অনুষ্ঠাস্পন তাস্পক বিদায় জানাস্পত জস্প়ো হস্পয়বেস্পেন কস্পয়ক হাজার শুভানুধযায়ী। 

ডারউইন প্রায় সি বিজ্ঞানীস্পক তার বিিতড স্পনর ধারণাটি লিাঝাস্পত লপস্পরবেস্পেন, আর আজ 

তাস্পক িরণ করা হয় আিাস্পদর ধারণাস্পক তিপ্লবিকভাস্পি িদস্পে লদয়া িহান একজন 

বিজ্ঞানী বহসাস্পি। ১৯০৯ সাস্পে, ২২ লথস্পক ২৪ জুন ডারউইস্পনর জন্মশত িাবষডকী ও অন বদ 

অবরবজন অি বেবসস িইটির প্রকাশনা পঞ্চাশ িের পূবতড স্পত ১৬৭ লদশ লথস্পক লকিবিস্পজ 

জস্প়ো হস্পয়বেস্পেন ৪০০ বিজ্ঞানী ও  ণযিানয িযবিরা। লকাস্পনা একজন বিজ্ঞানীস্পক সন্মান 

কস্পর আস্পয়াবজত এত ি়ে অনুষ্ঠান এর আস্প  কখস্পনাই অনুবষ্ঠত হয়বন পৃবথিীস্পত। অনুষ্ঠানটি 

আস্পয়াজন কস্পরবেস্পেন লকিবিস্পজর রাইে কস্পেজ, লে কস্পেস্পজ ডারউইন একবদন ধিডতি 

প়েস্পত এস্পসবেস্পেন। এো়ো ডারউইস্পনর নানা িই, লনাটিুক, বচঠি বনস্পয় পুস্পরাস্পনা 

োইস্পিরীস্পত একটি প্রদশডনীও অনুবষ্ঠত হস্পয়বেে, োর কযাটােস্প  প্রদবশডত িারকগুস্পোর 

তাবেকাই বেে ২৫৭ পৃষ্ঠা দীর্ড ।  

িডানড বসনস্পথবসস্পসর আস্প র পিডটিস্পক জুবেয়ান হাক্সেী িস্পেবেস্পেন the eclipse of 

Darwinism, এই সিয় িহু বিজ্ঞানী বিিতড স্পনর িহু বিকল্প প্রস্তািও কস্পরবেস্পেন, োর 

প্রস্পতযকটি িযথড হস্পয়বেে বিিতড নস্পক িযাখযা করস্পত। বকন্তু  াবণবতক জীিবিজ্ঞানী লরানাল্ড 

বেশার লিস্পেবেয় বজনতি ও প্রাকৃবতক বনিডাচনস্পক সিন্বয় কস্পরবেস্পেন ১৯১৮ লথস্পক 

১৯৩০ সাস্পের িস্পধয, োর অসাধারণ লপ্রিাপট আর বিিরণটি আিরা পাই তার েু ান্তকারী 

The Genetical Theory of Natural Selection িইটিস্পত। বেশার, হেস্পডন আর রাইস্পটর 

 স্পিষণা ডারউইস্পনর ধারণাটি বিংশ শতাব্দীস্পত বনস্পয় আসার পথটি উনু্মি কস্পর 
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বদস্পয়বেস্পেন, আজ অসংখয প্রিাণ আর অিযহত  স্পিষণা বিিতড স্পনর ধারণাটি প্রবতবষ্ঠত 

হস্পয়স্পে জীিবিজ্ঞাস্পনর লকন্দ্রীয় িূেনীবত বহসাস্পি। 

ডারউইস্পনর েু ান্তকারী ‘অবরবজন অি বেবসস’ প্রকাশনার লদ়েশ িের (১৮৫৯-২০০৯) 

পূবতড  উদোপন উপেস্পিয এখাস্পন বিিতড নীয় জীিবিজ্ঞাস্পন  ত কস্পয়ক দশস্পকর উস্পল্লখস্পো য 

বকেু অগ্র বতর একটি তাবেকার উস্পল্লখ করা হস্পয়বেে -অিশযই তাবেকাটি লকাস্পনাভাস্পিই 

সমূ্পণড নয় । এই অগ্র বতর তাবেকায় শুধুিাত্র লকাস্পনা বিস্পশষ ধরস্পনর প্রজাবতর উদ্ভি 

সম্বস্পে আিাস্পদর লিাঝার লিস্পত্র লকাস্পনা ইবতিাচক পবরিতড স্পনর কারণই অন্তভুড ি করা 

হয়বন, এই তাবেকায় অন্তড ভুি আস্পে িূে বিিতড স্পনর প্রবরয়া সম্বস্পে আিাস্পদর অন্তড দৃবষ্টর 

বকেু লিৌবেক অগ্র বত। লকাস্পনা লকাস্পনা লিস্পত্র এইসি অন্তড দৃবষ্টগুস্পো ডারউইনস্পকই 

বিিস্পয়র আনন্দিয় ধাক্কা বদস্পত পারস্পতা। 

বিিতড ন প্রবরয়া লে কাজ করস্পে তার প্রতযি প্রিাণ 

ডারউইন ভািস্পতন ‘প্রাকৃবতক বনিডাচন’ এতই িন্হর বতস্পত কাজ কস্পর লে, এর প্রভাি 

িানুস্পষর জীিেশায় প্রতযিভাস্পি পেডস্পিিস্পণর সম্ভািনা লনই িেস্পেই চস্পে। বকন্তু বিংশ 

শতাব্দীর লশস্পষর বদস্পকই বিিতড নীয় জীিবিজ্ঞানীরা িুবষ্টস্পিয় বকেু প্রজাবতর িস্পধয িুর বকন্তু 

গুরুত্বপূণড পবরিতড ন শনাি করস্পত শুরু কস্পরন।  ত দশস্পকই আস্পরা অস্পনক প্রিাণ পাওয়া 

ল স্পে বিস্পশষ বিস্পশষ লিস্পত্র প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর প্রভাস্পির। বিজ্ঞানীরাও িতড িাস্পন িুঝস্পত 

লপস্পরস্পেন লে, বিবভন্ন ধরস্পনর প্রজাবতরা খুি দ্রুতই তাস্পদর পাবরপাবশ্বডক পবরস্পিস্পশর 

পবরিতড স্পনর সাস্পথ খাপ খাইস্পয় বনস্পত সিি। আসস্পে, তারা প্রিাণ লপস্পয়স্পেন িতড িাস্পন 

আিরা িানুষরাই বনস্পজস্পদর অজাস্পন্ত বকেু বকেু দ্রুত বিিতড স্পনর র্টনা র্টাস্পনার জনয দায়ী। 

লেিন, বগ্রন হাউস  যাস্পসর পবরিান িৃবি েখন আিাস্পদর গ্রস্পহর  ়ে তাপিাত্রা িাব়েস্পয় 

বদস্পচ্ছ, তখন এই পবরিবতড ত জেিায়ুস্পত খাপ খাইস্পয় বনস্পচ্ছ বকেু বকেু প্রজাবত। 

কযাবেস্পোবনডয়ায়, টস্পরাস্পটা বিশ্ববিদযােস্পয়র জীিবিজ্ঞানী আথডার ওস্পয়ইস এিং তার 

সহকিীরা প্রিাণ লপস্পয়স্পেন লে, সাত িেস্পরর অনািৃবষ্ট বেল্ড িাষ্টাডড  িা সবরষা প্রজাবতর 

উবদ্ভস্পদর বিিতড ন র্টিস্পয়স্পে। ২০০৭ সাস্পে তারা তাস্পদর  স্পিষণার তস্পথয প্রকাশ কস্পরন লে, 

এই প্রজাবতর উবদ্ভদটিস্পত এখন িসস্পন্ত আটবদন আস্প ই েুে লোটার জনয বজন পেডাস্পয় 

পবরিবতড ত হস্পয়স্পে। 
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(েবি: লিাঁস্পচ থাকস্পে ডারউইন অিশযই অিাক হস্পতন, প্রতযিভাস্পি বিিতড ন প্রবরয়াস্পক কাজ করস্পত 

লদখা সহ বিিতড ন জীিবিজ্ঞাস্পনর নতুন আবিষ্কারগুস্পোর দ্রুততা আর তাস্পদর ধরন লদস্পখ, ১৮৮১ 

সাস্পে লতাো একটি েস্পটাগ্রাস্পে। Charles Darwin photograph by Herbert Rose Barraud, 

1881) 

শবিশােী আর অস্পপিাকৃত সুেভ বডএনএ বসস্পকাস্পয়বন্সং প্রেুবির কেযাস্পণ, বিজ্ঞানীরা 

িতড িাস্পন দ্রুত বিিতড স্পনর কারণ লে লকাস্পনা বজন পেডাস্পয়র পবরিতড নস্পক সুবনবদড ষ্টভাস্পি 

শনাি করস্পত সিি। সান বদস্পয়স্প ার কযাবেস্পোবনডয়া বিশ্ববিদযােস্পয়র িাণডাডড  পযােসন ও 

তার সহকিীরা তাস্পদর েযাস্পি িযাস্পটবরয়ার বিিতড ন লদস্পখস্পেন প্রতযিভাস্পি। তাস্পদর েযাস্পি 

িাত্র কস্পয়ক সপ্তাহর িস্পধয িযাস্পটবরয়াস্পর কস্পোনী সমূ্পণড একটি নতুন ধরস্পনর খাদয ( 

বগ্লসারে নাস্পির একটি রাসায়বনক পদাথড) গ্রহস্পন প্রস্পয়াজনীয় অবভস্পোজন করস্পত সেে 

হয়। বিজ্ঞানীরা আবদ িযাকস্পটবরয়া এিং তার লথস্পক আ ত সকে উত্তরসূবর িযাকস্পটবরয়ার 

বজন বসস্পকাস্পয়ন্স কস্পর তাস্পদর বডএনএ র িস্পধয পাথডকয খুস্পজস্পেন। িযস্পটবরয়ার বজস্পনর িস্পধয 

িস্পধয উদ্ভি হস্পয়স্পে এিন হাস্পত ল ানা বকেু ‘বিউস্পটশন’ িা পবরিতড ন শনাি করস্পত তারা 

সেে হন ো পরীিাধীন সিস্ত িযাস্পটবরয়ার জনসংখযায় বিস্তার োভ কস্পরস্পে। েখন 

বিজ্ঞানীরা লসই ‘বিউস্পটশন’ গুস্পোস্পক পূিডসূবর িা আবদ িযাস্পটবরয়ার বজস্পন সবন্নস্পিশ 

কবরস্পয়স্পেন, তারাও তখন তাস্পদর উত্তরসূবরস্পদর িত নতুন খাদয িযিহার করার িিতা 

অজড ন কস্পর। 
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রাবন্তকােীন জীিাশ্ম 

ডারউইন েুবি বদস্পয়বেস্পেন, েবদও িতড িাস্পন বিবভন্ন ল াষ্ঠীর প্রজাবতর িস্পধয পাথডকয িস্পন 

হস্পত পাস্পর খুিই বিশাে, বকন্ত তারা পরের সংেুি তাস্পদর িংশ ত উৎপবত্তর বদক লথস্পক। 

তার এই তি পূিডাভাস বদস্পয়বেে, এিন ধরস্পনর লকাস্পনা প্রজাবতর অবস্তস্পত্বর িযাপাস্পর, ো 

দুটি আপাতদৃবষ্টস্পত পৃথক প্রজাবত ল াবষ্ঠর িস্পধয িংশ ত লো সুস্পত্রর িাহক। ‘অবরবজন 

অি বেবসস’ প্রকাস্পশর এক িেস্পরর িাথায় ‘আবকড ওপস্পটবরক্স’ নাস্পির একটা পাবখর 

আবিষ্কার ডারউইনস্পক তৃপ্ত কস্পরবেে, কারণ লসটি তার পূিডাভাস অনুোয়ী ঠিকই দুটি পৃথক 

প্রজাবতর ল াবষ্ঠর িস্পধয িংশ ত লো সুস্পত্রর িাহক। ‘আবকড ওপস্পটবরক্স’ এর পাবখস্পদর িত 

লেিন পােক বেে লতিনই িত বকেু তিবশষ্টয বেে সবরসৃস্পপর িত এিং লকাস্পনা লকাস্পনা 

জীবিত পাবখ প্রজাবতর িস্পধয ো লদখা োয় না, লেিন েম্বা লেজ আর এর ‘হাস্পতর’ সুতীক্ষ্ম 

লনাখ। দুভড া য লে ডারউইন  ত দশকগুস্পোস্পত বিবভন্ন ধরস্পনর রাবন্তকােীন জীিাশ্মস্পদর 

আবিষ্কারগুস্পো লদস্পখ লেস্পত পাস্পরনবন, োস্পদর প্রস্পতযকটাই আবকড ওপস্পটবরক্স এর লচস্পয় 

লিশী না হস্পেও লকাস্পনা অংস্পশই কি বিিয়কর না। 

লেিন, ২০০৪ সাস্পে আকড টিক (উত্তর লিরু) অঞ্চস্পে খনন করার সিয় বিজ্ঞানীরা িানুষসহ 

সকে স্থেচর লিরুদেী প্রাণীস্পদর সাস্পথ সম্পকড েুি একটি িাে জাতীয় প্রাণীর জীিাশ্ম 

অবস্থ খুস্পজ পান। োর নাি লদয়া হয় টিকটাবেক (এর অথড ‘সুস্পপয় পাবনর ি়ে িাে’, স্থানীয় 

এস্পেসস্পিয়ার দ্বীস্পপর আবদিাসীস্পদর ইনুকটিটাট ভাষার একটি শব্দ) । ৩৭৫ বিবেয়ন িের 

প্রাচীন এই প্রাণীটির বেে কনুই কবিসহ পুণড হাত, নিনীয় ও স্বাধীনভাস্পি ন়োচ়ো করা 

োয় এিন একটি র্া়ে , লেস্পহতু পাবনর নীস্পচ বেে এস্পদর িসিাস, তখনও েুেকা িযিহার 

কস্পর বনিঃশ্বাস বনস্পত হত তাস্পদর। 
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(েবি: টিকটাবেস্পকর জীিাশ্মসহ বনে শুবিন)  

ডারউইন বিস্পশষ আগ্রহী বেস্পেন বতবি’র িযাপাস্পর, কারণ বতবি লভতস্পর েষ্টতই স্তনযপায়ী 

অথচ িাইস্পর লথস্পক লদখস্পত িাস্পের িত। ১৯৯৪ সাস্পে জীিাশ্মবিদরা প্রথি পা সহ একটি 

বতবি’র জীিাশ্ম খুস্পজ পান, ঠিক ডারউইন লেিনটি ভবিষযদ্বাণী কস্পরবেস্পেন। এভাস্পি  ত 

দশস্পক তারা আবিষ্কার কস্পরস্পেন আস্পরা নতুন বকেু জীিাশ্ম, লে জীিাশ্মগুস্পো বিজ্ঞানীস্পদর 

অস্পনকটুকুই িুঝস্পত সাহােয কস্পরস্পে,লকিন কস্পর ৫০ আর ৪০ বিবেয়ন িের আস্প র 

িাঝািাবঝ লকাস্পনা এক সিয় বতবি স্থেচর প্রাণী লথস্পক সা স্পরর প্রাণীস্পত রূপান্তবরত 

হস্পয়বেে। 

লেিন, ২০০১ সাস্পে বিবশ ান বিশ্ববিদযােস্পয়র বেবেপ বজনস্পজবরখ তার সহকিীরা 

প্রথিিাস্পরর িত বতবির ল া়োেীর হাস্প়ের অবস্তত্ব প্রিাণ কস্পরন। বতবির উৎপবত্ত জানার 

জনয এই হা়েটি বিস্পশষভাস্পি গুরুত্বপুণড, কারণ এর বিস্পশষ তিবশষ্টয ত আকৃবতর সাস্পথ বিে 

পাওয়া োয় শুধু িাত্র একটি ল াস্পত্রর স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর সাস্পথ: ইস্পভন-লটাড (Even-

toed) খুর েুি পাস্পয়র স্তনযপায়ী প্রাণী োরা আটিড ওডাকটাইেস বহসাস্পি পবরবচত। বতবির 

বডএনএ বনস্পয়ও  স্পিষণা ো লশষ হস্পয়স্পে  ত দশস্পক, লসগুস্পোও িারিার ইবঙ্গত বদস্পয়স্পে 

আটিড ওডাকটাইেস এর বদস্পক – বিস্পশষ কস্পর বহপস্পপা িা জেহবস্তস্পদর সাস্পথ- োরা স্থস্পে 

বতবিস্পদর সিস্পচস্পয় র্বনষ্ঠ আত্মীয়। 

জটিে চাবরবত্রক তিবশস্পষ্টযর উৎপবত্ত 

বডএনএ বনস্পয়  স্পিষণা শুধুিাত্র বিজ্ঞানীস্পদর সাহােযই কস্পরবন, লকাস্পনা একটি প্রজাবত সাস্পথ 

অনয একটি প্রজাবতর সম্পকড  কত কাস্পের িা দূস্পরর তা খুস্পজ লির করার জনয। তারা আস্পরা 
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উদ্ভািন করস্পত সিি হস্পয়স্পেন লকিন কস্পর বজনগুস্পো গুরুত্বপূণড অঙ্গপ্রতযঙ্গ বনিডাণ কস্পর 

বিবভন্ন প্রজাবতর শরীস্পর । এই তুেনািূেক আস্পোচনা,  ত দশস্পক বিজ্ঞানীস্পদর গুরুত্বপূণড 

বকেু অন্তড দৃডবষ্ট বদস্পয়স্পে, লেিন লকিন কস্পর এসি জটিে অঙ্গগুস্পো বিিবতড ত হস্পয়স্পে। জটিে 

লচাখ বিিবতড ত হস্পয়স্পে লিশ কস্পয়কটি বভন্ন ধরস্পনর প্রাণীর িংশানুরস্পি, লেিন, আিাস্পদর 

িত লিরুদেী প্রাণী, অস্পটাবপ আর অনযানয লসোস্পোপড এিং কীট পতঙ্গ। দীর্ড  সিয় ধস্পর, 

প্রাপ্ত সি প্রিাণ ইবঙ্গত বদবচ্ছে লে, জটিে লচাখ এই প্রস্পতযকটি প্রাণীস্পদর ল াস্পত্র 

িংশানুরস্পি বিিবতড ত হস্পয়স্পে স্বতন্ত্রভাস্পি। বকন্ত িতড িাস্পন বিজ্ঞানীরা পেডস্পিিণ করস্পেন 

অস্পনক লিশী একটি পারেবরক সম্পকড েুি ইবতহাস। 

 
(েবি: জটিে লচাস্পখর উৎপবত্ত র্স্পটস্পে লিশ কস্পয়কটি প্রাণীর িংশানুরস্পি, বকন্তু প্রস্পতযক 

ধরস্পনর লচাস্পখ আস্পে বরোবেন, ো আ ত আস্পোকরবশ্মস্পক জস্প়ো কস্পর অপবসস্পনর কাস্পে 

বনস্পয় োয় ধরার জনয।) 

লেিন, ২০০৭ সাস্পে, সান্তা িারিারায় কযাবেস্পোবনডয়া বিশ্ববিদযােস্পয়র টড ওকস্পে আর 

সহস্পো ীরা লদবখস্পয়স্পেন লে, বিবভন্ন ধরস্পন আস্পোক-সংস্পিদী লকাষ বিিবতড ত হস্পয়স্পে প্রায় 

৬০০ বিবেয়ন িের আস্প  আিাস্পদর দুরিতী পূিডসূবর প্রাণীস্পদর খুি সাধারণ সংস্পকত শনাি 

করস্পত সিি কস্পয়ক ধরস্পনর লপ্রাটিন অনু লথস্পক। প্রথি প্রাণীরা েখন বিিবতড ত হস্পয়স্পে, লসই 
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সিস্পয় এই সংস্পকত শনািিি অনুগুস্পোও বিিবতড ত হস্পয়স্পে দুটি বভন্ন ধরস্পনর আস্পোক 

সংস্পিদী লকাস্পষ িা বরস্পসপটস্পর। ঐসি আবদি প্রাণীগুস্পোর লচাখ বেে সম্ভিত খুি সাধারণ 

আস্পোক সংস্পিদী েট ো়ো আর লিশী বকেু না। অস্পনক পস্পর জটিে লচাস্পখর আবিভড াি 

র্স্পট বিিতড ন প্রবরয়ায়, এিং দৃশযস্পক ধারণ করস্পত বিবভন্ন ল াস্পত্রর প্রজাবতর প্রাবণরা লিস্পে 

লনয় পৃথক পৃথক আস্পোক সংস্পিদী লকাষ িা বরস্পসপটর। ওকস্পের এই  স্পিষণা প্রিাণ কস্পর 

লে, জটিে লচাখ প্রকৃতপস্পি পৃথক ভাস্পি বিিবতড ত হস্পেও, তারা একই রকি কতগুস্পো 

আবদ লজস্পনটিক িা িংশত বতর টুেস্পক িযিহার কস্পরস্পে তাস্পদর বিিতড স্পনর েস্পিয। পাবখর 

পােক লথস্পক গুিস্পর লপাকার বশং পেডন্তয,  ত দশস্পক অনযানয বিজ্ঞানীস্পদর আবিষ্কার করা 

বিবভন্ন তিবশষ্টযগুস্পোর িস্পধয এই লকৌশেটি খুি বিিয়করভাস্পি একই রকি: বিিতড ন 

আসস্পেই খুিই দি পুনিডযিহারকারী। 

বজস্পনাস্পির অরস্পণয 

ডারউইন লেিন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন, প্রাকৃবতক বনিডাচন হস্পো বিিতড স্পনর একটি গুরুত্বপুণড 

শবি এিং  ত শতাব্দীস্পত বজন বনস্পয়  স্পিষণা করার সিয় বিজ্ঞানীরা এই শবির অসংখয 

উদাহরণও লপস্পয়স্পেন। েখন লকাস্পনা বিউস্পটশন লপ্রাটিন-লকাডকারী লকাস্পনা বজন লেভাস্পি 

কাজ কস্পর তা পবরিতড ন কস্পর -লপ্রাটিস্পনর  ঠনও পবরিবতড ত হয়, উদাহরণ সরুপ, লে 

বস নাে িা সংস্পকত সুইস্পচর িত বজনস্পক সবরয় িা বনবিয় কস্পর লদয় -এধরস্পনর 

বিউস্পটশন লকাস্পনা প্রাণীর প্রজনন সােস্পেযর উপর ইবতিাচক িা লনবতিাচক প্রভাি 

লেেস্পত পাস্পর। উপকারী বিউস্পটশন তার পর বিস্তার োভ কস্পর আর ধীস্পর ধীস্পর সিয় 

অবতরান্ত হস্পে তারা প্রজাবতস্পক নাটকীয়ভাস্পি পবরিতড ন কস্পর। 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

 
(েবি: বডএনএ লত বকন্তু লিশ কস্পয়ক ধরস্পনর পবরিতড ন িা বিউস্পটশন হয় এখাস্পন তার 

কস্পয়কটা লদখাস্পনা হে।) 

বকন্তু প্রাকৃবতক বনিডাচন বকন্তু বিিতড স্পনর একিাত্র কাবহনী না। অস্পনক বিউস্পটশনই সিস্ত 

প্রজাবতর সদসযস্পদর িস্পধয বিস্তার োভ কস্পর তা বকন্তু শুধূ প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর কেযাস্পনই 

না িরং অস্পনকটাই লজস্পনটিক জুয়ার গুটির ভা যিান দাস্পনর িাধযস্পি। এই তথাকবথত 

বনরস্পপি িা `বনউট্রাে’ বিিতড ন বিস্পশষ কস্পর গুরুত্বপুণড আিাস্পদর লজস্পনাস্পির লসই 

অংশগুস্পোর বিনযাস্পস লেখাস্পন লপ্রাটিস্পনর সংস্পকতিাহী লকাস্পনা বজন লনই। আপবন হয়স্পতা 

ভািস্পত পাস্পরন লপ্রাটিন সংস্পকত না করা অংশ বনিই খুি লতিন ি়ে লকাস্পনা অংশ হওয়ার 

কথা না।ঠিক এর িীপবরতটাই বকন্তু সবতয। আিাস্পদর বজস্পনাস্পির প্রায় শতকরা ৯৮.৮ ভা ই 

আসস্পে নন-লকাবডং িা লপ্রাটিন-লকাড না করা অংশ। 

লকিে  ত কস্পয়ক িের ধস্পর বিজ্ঞানীরা বজস্পনর এই অজানা অংশ বনস্পয় বিস্তাবরত  স্পিষণা 

করস্পেন এিং বিিতড নস্পকই তারা তাস্পদর পথপ্রদশডক বহসাস্পি গ্রহন কস্পরস্পে, লেিন, 

আিাস্পদর বডএনএ লত প্রায় ১১,০০০ তথাকবথত ‘বসউস্পডাবজন’ িা বিথযা বজন আস্পে -এরা 

বডএনএ’র লসই অংশ ো লকাস্পনা এক সিয় লকাস্পনা লপ্রাটিনস্পক লকাড করস্পতা, বকন্তু 

লকাস্পনা বিউস্পটশস্পনর িাধযস্পি অিি হস্পয় োিার কারস্পন এখন লসটা আর কস্পর না । এইসি 

অিি বজনগুস্পো লকাস্পনা এক সিয় গুরুত্বপুনড কাজ করস্পতা, লেিন, বভটাবিন ততরী অথিা 

লকাস্পনা বিস্পশষ রাসায়বনক অণুর  ে লনিার িিতা। বিজ্ঞানীরা জাস্পনন এই সি 
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বসউস্পডাবজনরা লকাস্পনা একসিয় পূণডাঙ্গ লপ্রাটিন লকাড করা বজন বেে, কারণ আিাস্পদর 

প্রাইস্পিট আত্মীয়স্পদর িস্পধয এস্পদর সিতুেয এিং কােডযিি বজন পাওয়া ল স্পে। 

েবদও আিাস্পদর বকেু ননস্পকাবডং বডএনএ বনজস্ব বজন বহসাস্পি োত্রা শরু কস্পরবেে, বকন্তু 

লিশীর ভা ই শুরু হস্পয়বেে আগ্রাসী ভাইরাস বহসাস্পি। বকেু বকেু ভাইরাস তাস্পদর বডএনএ 

লক লপাষক লকাস্পষর বডএনএর সাস্পথ এিনভাস্পি সবন্নস্পিশ করাস্পত পাস্পর লে, লপাষস্পকর এক 

প্রজন্ম লথস্পক পস্পরর প্রজস্পন্ম লসটি বিস্তার করস্পত পাস্পর। এিং ধীস্পর ধীস্পর এই আিাস্পদর 

বভতস্পরর এই ভাইরাস্পস এতই বিউস্পটশন হয় লে তারা আর নতুন লকাস্পনা লপাষকস্পক 

সংরিন করার িিতা হাবরস্পয় লেস্পে। বকন্তু অপবরিবতড ত থাস্পক তাস্পদর বনস্পজস্পদর 

সংখযািৃবির িিতা, ো পুরাতন লপাষস্পকর লজস্পনাস্পি েুি হস্পত থাস্পক।িানুস্পষর লজস্পনাস্পির 

প্রায় ৪০ শতাংশ এধরস্পনর ভাইরাস উদু্ভত বডএনএ বদস্পয় ততরী। বিজ্ঞানীরা এই ভাইরাস 

বডএনএ’র উৎপবত্ত ইবতহাস আবিষ্কার কস্পরস্পেন আিাস্পদর আর প্রাইস্পিটস্পদর লজস্পনাস্পি 

তাস্পদর অিবশষ্টাংশর তুেনািূেক  স্পিষণা কস্পর। 

এইসি ভাইরাে বডএনএ িতড িাস্পন এতটাই পবরিবতড ত হস্পয়স্পে লে, বজস্পনাস্পির িস্পধয পযাবডং 

ো়ো তা খুি লিশী বকেু না, তাসস্পিও এই সি বনবিয় ধ্বংশািস্পশস্পষর িস্পধয তাস্পদর অতীত 

সুপ্ত আস্পে। সি িানুষই তাস্পদর লজস্পনাস্পি প্রাচীন একটি ভাইরাস্পসর বিবভন্ন সংস্করণ িহন 

কস্পর, োর নাি এইচইআরবভ-লক (HERV-K) িা বহউিযান এস্পোস্পজনাস লরস্পট্রাভাইরাস -

লক। সংস্করণগুস্পোর িস্পধয পাথডকযগুস্পো বিিবতড ত হস্পয়স্পে িূে ভাইরাসটি প্রথি একজন 

িানুষস্পক সংরিন করার পর এিং পরিতীস্পত িংশানুরস্পি লসই িানুষটির পরিতী প্রজস্পন্ম 

বিসৃ্তত হস্পয়স্পে। েরাসী বিজ্ঞানীরা এই ‘এইচইআরবভ-লক’ এর বিবভন্ন সংস্করণগুস্পো তুেনা 

কস্পর খুস্পজ লির কস্পরস্পেন সংস্করণ প্রবত সিডস্পিাট বিউস্পটশস্পনর সংখযা। এইসি নতুন 

বিউস্পটশনগুস্পোর উপস্পর বভবত্ত কস্পরই বিজ্ঞানীরা বনবিৎ হস্পয়স্পেন লে, এই ভাইরাসটি প্রথি 

িানুস্পষর পূিডসূবরস্পক সংরিন কস্পরস্পে কস্পয়ক বিবেয়ন িের আস্প । 

এটি লে আসস্পে লকাস্পনা এক সিয় একটি পূনডাঙ্গ ভাইরাস বেে তা প্রিাণ করস্পত বিজ্ঞানীরা 

এর বডএনএর বিবভন্ন সংস্করণ কস্পর, এর িূে বজস্পনর রিবিনযাস বক রকি বেে এিন একটি 

আনুিাবনক বসিান্ত গ্রহন কস্পরন। তারা ঠিক লসই বডএনএটিস্পক সংস্পেষস্পণর িাধযস্পি ততরী 

কস্পর িানি লকাস্পষর িস্পধয প্রস্পিশ কবরস্পয় লদন। এই সংস্পেবষত বডএনএটি ভাইরাস্পসর িত 

লকাস্পষর দখে বনস্পয় লকাষটি রূপান্তবরত কস্পর লেস্পে অনুরুপ ভাইরাস ততরীর কারখানায়। 

অনয ভাস্পি িেস্পত ল স্পে, িৃত ভাইরাসস্পক জীিন্ত কস্পর তুেস্পেন বিজ্ঞানীরা। 
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িৃত ভাইরাস্পসর বডএনএ এিং বনবিয় বসউস্পডাবজন এর িস্পধয েব়েস্পয় বেটিস্পয় আস্পে বকেু 

গুরুত্বপুণড ননস্পকাবডং বডএনএ’র বকেু অংশ। এর লকাস্পনা লকাস্পনা অংশ কাজ কস্পর, ‘সুইচ’ 

বহসাস্পি, লেখাস্পন বনবদড ষ্ট লপ্রাটিন সংেুি হস্পয় বনকস্পট অিবস্থত বজনস্পক সবরয় িা বনবিয় 

করার কাজটি কস্পর। আিাস্পদর লজস্পনাস্পি বডএনএ’র বকেু অংশ আস্পে আরএনএ অনু ততরী 

করস্পত সিি। এই আরএনএ অণু আিাস্পদর লদস্পহ তাস্পদর বনস্পজস্পদর বকেু গুরুত্বপুণড কাজ 

কস্পর, লেিন, সংস্পকত শনািকারী এিং বজন বনয়ন্ত্রস্পণ। 

বিজ্ঞানীরা বকন্তু বিিতড স্পনর উপর বনভড র কস্পর এই বিষয়গুস্পো আবিষ্কার কস্পরস্পেন। েবদ 

বজস্পনাস্পি ননস্পকাবডং বডএনএ’ অংস্পশর লকাস্পনা গুরুত্বপুণড কাজ না থাকস্পতা, লসস্পিস্পত্র এর 

বিউস্পটশন, িহনকারী জীস্পির লিাঁ স্পচ থাকার লিস্পত্র সািানযই প্রভাি লেেস্পতা। বকন্তু েবদ 

এটির অপবরহােড  লকাস্পনা কাজ থাস্পক, লে লকাস্পনা ধরস্পনর বিউস্পটশন অনায়াস্পসই ভয়ািহ 

িবতর কারণ হস্পি। েোেস্পে, এধরস্পনর িবতকর বিউস্পটশন িহনকারী প্রাণী অস্পনক কি 

পবরিান পরিতী প্রজন্ম উৎপাদন করস্পি, সুতরাং খুি সহস্পজ এই বডএনএ’র পবরিতড ন হয় 

না। বিবভন্ন ধরস্পনর প্রজাবতর িস্পধয তুেনািূেক  স্পিষনা এিং তাস্পদর ননস্পকাবডং বডএনএ’র 

লে অংশগুস্পো বিবভন্ন প্রজাবতর িস্পধয অস্বাভাবিক রকি সদৃশ, লসগুস্পো লখাজার িাধযস্পিই 

বিজ্ঞানীরা এই সি কােডযকরী অংশগুস্পো খুস্পজ লির কস্পরস্পেন। এিং অস্পনক লিস্পত্রই তারা 

প্রিাণ কস্পর লদখাস্পত লপস্পরস্পেন, এই অংশগুস্পো আসস্পে জীস্পির লিাঁ স্পচ থাকার লিস্পত্র 

অতযন্তয গুরুত্বপূণড ভুবিকা পােন কস্পর। বিিতড ন এভাস্পি বিজ্ঞানীস্পদর সহায়তা কস্পরস্পে 

লজস্পনাস্পির খস্প়ের  াদায় সূাঁচ খুস্পজ লির করস্পত। 

লেৌন বনিডাচস্পনর শবি 

ডারউইন বনস্পজই শনাি কস্পরবেস্পেন, লেৌন বনিডাচন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িতই বিিতড স্পনর 

আস্পরকটি শবি। লকাস্পনা প্রাণীস্পদর েবদ এিন লকাস্পনা তিবশষ্টয থাস্পক, ো িীপবরত বেস্পঙ্গর 

প্রাণীস্পদর কাস্পে িস্পন হয় আকষডণীয়, লসটা তাস্পদর িাথার বশং লহাক না লকন আর পােক 

িা উজ্জ্বে নীে রস্পঙর লপখি লহাক না লকন – এই সি তিবশষ্টযগুস্পো িংশানুরস্পি পরিতী 

প্রজস্পন্মর আস্পরা অবধক পবরিাস্পন দৃশযিান হয়। 

 ত দশস্পকর  স্পিষণা প্রিাণ কস্পরস্পে লেৌন বনিডাচন আসস্পেই বিিতড ন প্রবরয়ার একটি 

অনযতি কােডযকরী একটি শবি। বকন্ত এর শবি প্রদশডস্পনর উপায়টা বকন্তু ডারউইন পস্পি 

পুস্পরাপুবর অনুধািন করা সম্ভি বেে না লস সিয়।  ত কস্পয়ক িেস্পরর  স্পিষনায় প্রিাবণত 
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হস্পয়স্পে, প্রজাবতর অনযানয সিি পুরুষ সদসযস্পদর লচস্পয়, লকাস্পনা বনবদড ষ্ট ধরস্পনর তিবশষ্টয 

সম্পন্ন পুরুষ সদস্পসযস্পদরস্পক প্রজাবতর রী সদসযস্পদর লেৌন সঙ্গী বহসাস্পি পািার ইচ্ছা িা 

অবভরুবচ েস্পথষ্ট শবিশােী, লকাস্পনা একটি প্রজাবত লথস্পক কস্পয়কটি নতুন প্রজাবতর 

উৎপবত্তর জনয। উদাহরণ সরুপ, পূিড আবফ্রকার হ্রদগুস্পোস্পত, লেৌন বনিডাচন সম্ভি কস্পরস্পে 

পাশাপাবশ িসিাস ও িংশবিস্তাররত িাে লথস্পক শত শত নতুন প্রজাবতর িাস্পের উৎপবত্ত । 

লেৌন বনিডাচন বকন্তু কাবঙ্খত তিবশষ্টয সম্পন্ন প্রাণীস্পদর উপকার ো়োও আস্পরা অবতবরি 

অস্পনক বকেু করস্পে। লে লকাস্পনা অবভস্পোজন, ো বকনা প্রজাবতর লকাস্পনা বেস্পঙ্গর সদসযস্পক 

সাহােয কস্পর সিবেঙ্গ অনয লকাস্পনা সদসযস্পদর তুেনায় লিশী পবরিান সন্তান উৎপাদন 

করস্পত, লসই সি ধরস্পনর অবভস্পোজন, বিস্পশষ অগ্রাবধকার পায় লেৌন বনিডাচস্পনর লিস্পত্র ।  

 

 

(েবি: ডারউইন লেৌন বনিডাচস্পনর তি প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন পুরুষ িয়ুস্পরর লপখি সহ বিবভন্ন 

প্রাণীস্পদর িস্পধয লদখা োয় অবত আ়েম্বরপূণড বকেু শারীবরক তিবশস্পষ্টযর উপবস্থবত িযাখযা 

করস্পত।) 

পুরুষ িাবে বিেস্পনর সিয় তাস্পদর শুরাণুর সাস্পথ লেিন আস্পরকটি রাসায়বনক পদাথড 

বনিঃসরণ কস্পর রী িাবের শরীস্পর, ো তাস্পদরস্পক অনয লকাস্পনা পুরুষ িাবের সাস্পথ বিেস্পন 

অনুৎসাবহত কস্পর। দুভা ডযজনকভাস্পি এই পদাথডটি রী িাবের জনয বিষাি। এর প্রতুযত্তস্পর রী 

িাবেরা এই রাসায়বনক পদাস্পথডর বিরুস্পি বিিতড স্পনর িাধযস্পি  স্প়ে তুস্পেস্পে প্রবতস্পরাধ িযিস্থা 

আর আিার পুরুষ িাবেরাও পরিতীস্পত বিিবতড ত হস্পয়স্পে লসই প্রবতস্পরাধস্পক বনবিয় করস্পত। 
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 ত কস্পয়ক দশস্পক বিজ্ঞানীরা এিন অস্পনক তথাকবথত লেৌন দ্বন্দ্ব বিস্তাবরতভাস্পি বেবপিি 

কস্পরস্পেন এিং কত দ্রুত বিবভন্ন বজন পবরিবতড ত হয় তা পবরিাপ কস্পর তারা এর সুষ্পষ্ট 

বিবেয়ন িেস্পরর বিিতড ন প্রবরয়ায়। দ্রুত বিিবতড ত বজনগুস্পোর িস্পধয কস্পয়কটি অস্পনক 

প্রজাবতরই (িানুষ সহ) শুররস্পসর লপ্রাটিন ততরী কস্পর। 

তাো ও চাবির সহবিিতড ন 

ডারউইন তার সিস্পচস্পয় সাহসী ভবিষযদ্বাণী কস্পরবেস্পেন, েখন বতবন িাদা াস্কাস্পরর 

অযানস্পগ্রকাি লসসবকস্পপডােী (কস্পিট / িাদা াস্কার োর অবকড ড) নাস্পির একটা অদু্ভত 

অবকড স্পডর কথা লশাস্পনন। এই অবকড ডটি তার েুস্পের লপেস্পন একটা েম্বা োর িা িধুথবে 

ততরী কস্পর োর তদর্ডয এক েুস্পটরও লিশী (২০-৩৫ লসবি) (েযাটিন ভাষায় লসসবকস্পপডাে 

িাস্পন লদ়ে েুট), এই োস্পরর এস্পকিাস্পর তেস্পদস্পশ এটি লনটার িা েুস্পের িধু ততরী কস্পর। 

ডারউইন বিশ্বাস করস্পতন লে েুস্পের অবতআ়েম্বরপুণড রং বকংিা আকার বিিবতড ত হস্পয়স্পে 

িানুস্পষর সন্তুবষ্টর জনয না িরং পরা ায়স্পনর জনয পতঙ্গস্পদর আকষডণ এিং তাস্পদর 

বনস্পজস্পদর সেে িংশবিস্তাস্পরর লকৌশে বহসাস্পি। একটি পবরবচত লকৌশে ো ডারউইন 

শনাি কস্পরবেস্পেন, তা হস্পো েুস্পের িধু খাওয়ার সিয় পতস্পঙ্গর পাস্পয় েুস্পের আঠাস্পো 

লরণু োব স্পয় লদয়া। সুতরাং ডারউইন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন, িাদা াস্কাস্পরর জঙ্গস্পে লকাথাও 

না লকাথাও লকাস্পনা এিন লকাস্পনা পতঙ্গ িাস কস্পর োর বজহিা েস্পথষ্ট পবরিান দীর্ড 

অযানস্পগ্রকাি লসসবকস্পপডােী’ এর েুস্পকাস্পনা িধু পান করার জনয। েখনই এই রহসযিয় 

পতঙ্গটি তার দীর্ড  বজহিা প্রস্পিশ কস্পর েুস্পের  াস্পয় লচস্পপ িস্পস িধু পান কস্পর, েুস্পের লরণু 

তখন তার শরীস্পর লিস্পখ োয়, ো েুেটি পরা ায়স্পন সহায়তা কস্পর। তার িৃতুযর একুশ িের 

পর তার ভবিষযদ্বানী সেে হয়, েখন িাদাকাস্কাস্পরর জঙ্গস্পে বিজ্ঞানীরা খুস্পজ পান দীর্ড 

বজহিার লসই পতঙ্গ, জযানস্পথাপযান ির ানী লপ্রবডটা নাস্পির একটি িথস্পক, একিাত্র এই 

িথটি পাস্পর এই অবকড স্পডর পরা ায়ন করস্পত। 

তারপর লথস্পক বিজ্ঞানীরা প্রকৃবতস্পত এরকি আস্পরা অস্পনক চূ়োন্ত িানানসই সহবিিতড স্পনর 

নবজর আবিষ্কার কস্পরস্পেন। েবদ তাস্পদর অস্পনকগুস্পোই অবকড ড আর তার দীর্ড বজহিার 

পরা ায়নকারীর িত লসৌহাদড যপূনড না। পবিি উত্তর আস্পিবরকার রাে বস্কে িা অিসৃন 

চাি়োর বনউট তাস্পদর চাি়োয় এিন বিষাি রাসায়বনক পদাথড ততরী কস্পর ো একদে 

িানুষস্পক লিস্পর লেোর জনয েস্পথষ্ট। বিষাি পদাথডটি কাজ কস্পর স্নায়ু লকাস্পষর একটি 

বনবদড ষ্ট বরস্পসপটস্পর সংেুি হস্পয় লকাষটিস্পক বনবিয় করার িাধযস্পি। বনউটস্পদর এই অবত 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

বিষািতার কারণ তার শত্রু, ‘ াটড ার সাপ’, এর প্রতুযত্তস্পর  াটড ার সাপ আিার এর বিরুস্পি 

ততরী কস্পরস্পে এক বভন্ন ধরস্পনর বরস্পসপটর, লেখাস্পন বিষাি পদাথডটি সংেুি হস্পত পাস্পর না, 

েোেস্পে বনবিডচাস্পর রাে বস্কে বনউট লখস্পত  াটড ার সাস্পপর লকাস্পনা সিসযাই হয়না। 

 

 

(েবি: রাে বস্কে বনউট,  াটড ার সাস্পপর সাস্পথ একটা দীর্ডস্পিয়াদী বিিতড নীয় অরেুি চাবেস্পয় 

োস্পচ্ছ েোেস্পে তাস্পদর চাি়ো হস্পয় ল স্পে ভয়ানক বিষাি) 

 ত দশস্পক এধরস্পনর সািস্পন আ াস্পনা আর লপেস্পন লেরার বিিতড ন ো সহবিিতড ন নাস্পি 

পবরবচত বিজ্ঞানীস্পদর বিস্পশষ নজর লকস্প়েস্পে। লেিন বিজ্ঞানীরা অস্পনকবদন লথস্পকই একটা 

ধাাঁ ধার িস্পধয বেস্পেন ঠিক লকিন কস্পর দুটি পৃথক প্রজাবতর িস্পধয একটি র্বনষ্ঠ বিস্পথাজীবি 

সম্পকড   স্প়ে ওস্পঠ, লেিন, ডারউইস্পনর িথ আর অবকড ড। ২০০৫ সাস্পে সাটা রস্পজর 

কযাবেস্পোবনডয়া বিশ্ববিদযােস্পয়র জন থিসন এর উৎপবত্তর কারণ বহসাস্পি একটি তি প্রস্তাি 

কস্পরন, বতবন এর নাি লদন সহবিিতড স্পনর বজওগ্রাবেক লিাজাইক িস্পডে। থিসন প্রস্তাি 

কস্পরন লে, লকাস্পনা লকাস্পনা জায় ায়, দুটি প্রজাবত চরি অবভস্পোজস্পনর েস্পিয এস্পক 

অপস্পরর বিিতড নস্পক প্রভাবিত কস্পর, আিার লকাস্পনা লকাস্পনা জায় ায় তাস্পদর বিিতড স্পনর 

লিস্পত্র পারেবরক প্রভাি ন নয িা এস্পকিাস্পর নাই িেস্পেই চস্পে। আিার একই সস্পঙ্গ, এক 

জনস্প াষ্ঠী লথস্পক অনয জনস্প াষ্ঠীস্পত তাস্পদর সহবিিবতড ত বজন বনস্পয় সস্পর োয় প্রজাবতর 

সদসযরা। শুধুিাত্র এস্পক অস্পনযর অনু ািী হস্পয় বিিবতড ত না হস্পয় িরং সহবিিতড স্পনর সঙ্গী 

প্রজাবতগুস্পো আসস্পে আস্পরা জটিে পিবতর িাধযস্পি বিিবতড ত হয়, োস্পক থিসন িেস্পেন 

বজওগ্রাবেক লিাজাইক।  
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সিস্পচস্পয় আিস্পেডর িযাপারটা হস্পো থিসস্পনর এই িস্পডেটিস্পক পরীিা এিং এর সপস্পি 

প্রিাণ সংগ্রহ করার জনয বিজ্ঞানীস্পদর খুি একটা লিশী সিয় োস্প বন। তাস্পদর লকউ এই 

িস্পডে পেডস্পিিণ করস্পেন পাইন  াে আর পাবখস্পদর িস্পধয, োরা তার িীজ বিস্তাস্পর 

সহায়তা কস্পর, অনযরা, িযাস্পটবরয়া আর তাস্পদর সংরিণকারী ভাইরাসস্পদর িস্পধয, আিার 

লকউ অিসৃন-চাি়োর বনউট এিং তাস্পদর বশকারী  াটড ার সাস্পপর িস্পধয  স্পিষণা কস্পর। এিং 

তারা আবিষ্কার করস্পেন সহবিিতড স্পনর হটেট আর লকাল্ডেস্পটর একটা জটিে দৃশয। 

বিিতড স্পনর লিস্পত্র এধরস্পনর অন্তদৃডবষ্টটি খুিই গুরুত্বপূণড বিস্পশষ কস্পর আিাস্পদর িানিজাবতর 

কেযাস্পণর জনয। আিাস্পদর অস্পনক উপকারী কাস্পজর জনয আিরা সুবনবদড ষ্ট পবরস্পিস্পশর উপর 

বনভড রশীে এিং অস্পনকস্পিস্পত্র প্রকৃবত লথস্পক লনয়া লসই সি উপস্পো ী লসিাগুস্পো সম্ভিপর 

হয় সহবিিতড স্পনর কেযাস্পণ। লেিন আিরা বনভড র কবর এিন অস্পনক উবদ্ভদ োরা আিাস্পদর 

খাদয িা বনিডাণ সািগ্রীর লো ান লদয়, তারা সহবিিবতড ত হস্পয়স্পে বিবভন্ন প্রজাবতর েত্রাস্পকর 

সাস্পথ, োরা তাস্পদর সাহােয কস্পর িাটি লথস্পক প্রস্পয়াজনীয় পুবষ্ট সংগ্রহ করস্পত। উপরন্তু তারা 

প্রজনস্পনর জনয তারা বনভড র কস্পর পরা ায়নকারী নানা প্রজাবতর প্রাণীর উপর। আিরা 

বনস্পজরাও সহবিিবতড ত হস্পয়বে অসংখয উপকারী আর অপকারী অনুজীিস্পদর সস্পঙ্গ 

(বিিতড নীয় বচবকৎসা রষ্টিয)। 

িহাবিেুবপ্তর পদবচহ্ন 

দুভড া যজনকভাস্পি  ত দশস্পক এটা সুষ্পষ্টভাস্পি প্রিাবণত হস্পয়স্পে লে, পৃবথিীর জীিবিবচত্রয 

লে িাত্রায় বিপদাপন্ন তা  ত বিবেয়ন িেস্পরও লদখা োয়বন। িনভূবি হস্পয়স্পে শূনয, সা স্পরর 

পাবনস্পত িৃবি লপস্পয়স্পে অম্লতার পবরিান, বিস্তার পাস্পচ্ছ নানা লরা িযাবধ, তাপিাত্রা িা়েস্পে 

িায়ুিণ্ডস্পের, আর এসি বকেুই অস্পনক প্রজাবতর অবস্তত্বস্পক হুিবকর িুস্পখ লেস্পে বদস্পয়স্পে। 

েবদও এই বিেুবপ্তটির প্রাদুভড াি নতুন, বকন্তু পৃবথিী, জীিস্পনর উৎপবত্তর শুরু লথস্পক আজ 

পেডন্ত অস্পনকগুস্পো িহাবিেুবপ্তর র্টনার সািয িহন কস্পর আসস্পে, োর প্রবতটি র্টনায় 

বনবিহ্ন হস্পয়স্পে অ বণত প্রজাবত। িহাবিেুবপ্তর র্টনা বনস্পয় করা  স্পিষণায় প্রিাণ হস্পয়স্পে, 

প্রজাবতর বিিতড ন প্রবরয়ার উপর এসি িহাবিেুবপ্তর র্টনার প্রভাি অস্পনক সুদূরপ্রসারী। 

বিেুবপ্ত র্টনা সিস্ত প্রাকৃবতক ভারসািযস্পক নতুন কস্পর সং ঠিত কস্পর, সুস্পো  কস্পর লদয় 

জীবিত প্রজাবতস্পদর বিেুপ্ত প্রজাবতর শূনযস্থান দখে কস্পর বনস্পত। 
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(েবি: আনুিাবনক বতন বিবেয়ন িের আস্প  জীিস্পনর উৎপবত্ত লথস্পক িতড িান কাে পেড ন্্ত আিাস্পদর 

পৃবথিীস্পত এ পেডন্ত ৫টি িহাবিেুবপ্তর র্টনা র্স্পটস্পে। অস্পনক বিজ্ঞানীই িস্পন কস্পরন িতড িাস্পন ষষ্ঠ 

িহাবিেুবপ্ত চেস্পে, োর কারণ আিরা িানুষরা।) 

বিস্পশষ কস্পর আস্পেয়ব বর, এসি বিপেডস্পয়র অনযতি একটি কারণ, পৃবথিীস্পক উষ্ণ কস্পর 

তুস্পেস্পে তাপিাত্রা লশাষনকারী  যাস বন ডিস্পনর িাধযস্পি, এো়ো সিস্পরর রাসায়বনক 

তিবশস্পষ্ট নাটকীয় পবরিতড স্পনর কারণ আস্পেয় ব বরর অেুযৎপাত। লকাস্পনা লকাস্পনা লিস্পত্র 

এধরস্পনর র্টনা সূচনা কস্পর পবরস্পিশ বিপেডয়। 

িহাবিেুবপ্তর িত লকাস্পনা বিপেডয় সািস্পে উঠস্পত পৃবথিীর লেস্প  োয় অস্পনক বিবেয়ন িের 

এিং অস্পনক গুরুত্বপূণড লিস্পত্রই পূিডািস্থায় বেস্পর োওয়া সম্ভি হয়না। অস্পনক ধরস্পনর 

প্রজাবত োরা পৃবথিীস্পত প্রাধানয বিস্তার কস্পরবেে সমূ্পণড বিেুপ্ত হস্পয় ল স্পে এধরস্পনর 

িহাবিপেডস্পয়। পৃবথিীর পবরস্পিশ িা ইস্পকাবসস্পেস্পি ইবতিস্পধয ি়ে ধরস্পনর পবরিতড ন শনাি 

কস্পরস্পেন বিজ্ঞানীরা -বিস্পশষকস্পর সিুস্পর -ো ইবঙ্গত কস্পর আিরা িতড িাস্পন আস্পরকটি 

পুন ডঠস্পনর িধয বদস্পয় অগ্রসর হবচ্ছ। লেভাস্পি ‘প্রিাে রীে’ ধ্বংশ হস্পয় োস্পচ্ছ আর সিুর 

লথস্পক লজার কস্পর লতাো হস্পচ্ছ িাে, েোেস্পে, কি পবরবচত প্রজাবত লেিন লজেী বেস 

অথিা এিনবক সােোর বনিঃসরণ করা িযাকস্পটবরয়া সিুস্পর প্রাধানয বিস্তার করার সম্ভািনা 

আস্পে। 

জীিন িৃি এিং জাে 
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িতড িাস্পন আিরা িাস করবে বজস্পনাস্পির েুস্প । বিজ্ঞানীর অভূতপূিড সুস্পো  লপস্পয়স্পেন 

পেডস্পিিণ করার, লকিন কস্পর সাধারণ আবদ পূিডপুরুষ লথস্পক প্রজাবতর উৎপবত্ত হস্পয়স্পে। 

এর কারণ সাধারণ পূিডপুরুষ লথস্পক তাস্পদর আবিভড াি বেবপিি আস্পে তাস্পদর বডএনএ লত। 

ো প্রজন্ম লথস্পক প্রজন্ম বিস্তাবরত হয়। সুপার-কবম্পউটার এিং উন্নত পবরসংখযান িস্পডে 

িযিহাস্পরর িাধযস্পি বডএনএ বিস্পেষণ করার েস্পে বিজ্ঞানীরা প্রজাবতস্পদর িস্পধয 

আন্তসম্পস্পকড র স্বরুপ সংরান্ত পুস্পরাস্পনা হাইস্পপাস্পথবসসগুস্পো পরীিা করার সুস্পো  

লপস্পয়স্পেন। ইবতিস্পধযই তারা সিি হস্পয়স্পেন বকেু পুস্পরাস্পনা প্রস্পশ্নর সিাধাস্পন ো আিাস্পদর 

আস্প র প্রজস্পন্মর পস্পি কাস্পে সিাধান করা বেে প্রায় অসম্ভি । প্রেতিবিদরা িহুবদন 

ধস্পরই বিতকড  করস্পেন, লেিন, বিিতড স্পনর বদক লথস্পক আিাস্পদর সিস্পচস্পয় বনকটিতী 

সম্পকড েুি জীবিত জেজ প্রাণী হস্পো োংবেস আর বসস্পোকান্থ, লে উপসংহারটি সতযতা 

বজনতিবিদরা ইবতিস্পধযই প্রিাণ কস্পরস্পেন বডএনএ প্রেুবির িাধযস্পি। আিাস্পদর প্রাইস্পিট 

জ্ঞাবতস্প াষ্ঠীর িস্পধয বশম্পান্জ্ঞী আর িস্পনাস্পিাসস্পক শনাি করা হস্পয়স্পে আিাস্পদর সিস্পচস্পয় 

বনকটিতী জীবিত আত্মীয় বহসাস্পি। 

 

 

(েবি: জীিন িৃি ো আাঁকা হস্পয়স্পে বডএনএ  স্পিষণা িাধযস্পি, োর তদর্ডয ইবঙ্গত করস্পে বিউস্পটশস্পনর 

সংখযা। েি করুন পৃবথিীর সকে জীস্পির বজন তিবচস্পত্রয প্রাণীরা কত িুর অংশ দখে কস্পর আস্পে) 

েবদও বডএনএ লকাস্পনা োদুর কাঠি না, ো িুহুস্পতড র িস্পধয আিাস্পদর সি প্রস্পশ্নর সিাধান 

লদস্পি। জীিস্পনর বিিতড স্পনর লকাস্পনা একটা পেডাস্পয়, অস্পনকগুস্পো িংশধারা বিিবতড ত হস্পয়স্পে 

অস্পপিাকৃতভাস্পি স্বল্প সিস্পয়র িযিধাস্পন। অস্পনক প্রধান প্রধান ল াস্পত্রর প্রাণী ো িতড িাস্পন 

জীবিত আস্পে তারা লিাটািুটি ৫৫০ বিবেয়ন িের আস্প , প্রায় ৫০ বিবেয়ন িের ধস্পর 

বিিবতড ত হস্পয়স্পে। পৃবথিীস্পত জীিস্পনর ইবতহাস্পস এই সিস্পয়র বিস্তাবরত িযাখযা লদয়া লিশ 
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কঠিন, লেিন লটবেস্পস্কাপ বদস্পয় দূর দ্বীস্পপ দা়োস্পনা লকাস্পনা িানুস্পষর লচহারা সহস্পজ লিাঝা 

োয়না। 

একই সস্পঙ্গ বডএনএ জীিস্পনর ইবতহাস্পস নতুন রুপ উস্পন্মাচন করস্পে। ডারউইনই প্রথি 

লভস্পিবেস্পেন বিিতড ন একটা  াস্পের িতন, নতুন প্রজাবতর জন্ম হয় লেিন  াস্পের নতুন 

শাখার জন্ম হয় পুরাতন শাখা লথস্পক। িতড িাস্পনও এই রুপক অস্পনক বকেু িযাখযা করস্পত 

এখনও শবিশােী। প্রায় ২ বিবেয়ন িের আস্প  বশম্পাবি আর িস্পনাস্পিা, এই দুটি শাখা 

তাস্পদর িুস্পে সংেুি বেে একটি আবদ সাধারণ িা কিন পূিডপুরুস্পষর িাধযস্পি। এস্পদর 

িংশধারা লথস্পক আিাস্পদর শাখা বিবেন্ন হস্পয়বেে আস্পরা আস্প , প্রায় ৭ বিবেয়ন িের 

আস্প । আস্পরা িৃহৎ লিস্পত্র উবদ্ভস্পদর সাস্পথ প্রাণী বকংিা েত্রাক লে সম্পকড  রাস্পখ তা অস্পপিা 

তারা বনস্পজরাই আস্পরা লিশী সম্পকড েুি। 

বকন্তু বজন সিসিয়ই প্রজাবতর সীিানা গ্রাহয কস্পর না। এটি লিশী প্রস্পোজয িযাকস্পটবরয়া এিং 

অনযানয অণুজীস্পির লিস্পত্র, লেখাস্পন বজন এক প্রজাবত লথস্পক অনয প্রজাবতস্পত অনায়াস্পস 

োতায়াত কস্পর। একস্পকাষী প্রাণীস্পদর বিিতড ন লিাঝার জনয, বিজ্ঞানীরা লকাস্পনা একটি 

বনবদড ষ্ট বজস্পনর প্রবত লিশী কস্পর নজর বদস্পচ্ছন, সিস্পয়র সাস্পথ এিং প্রজাবতস্পদর িস্পধয এসি 

জীস্পনর োত্রাস্পক অনুসরন করার উস্পেস্পশয। তাস্পদর োত্রাপথ অস্পনকটাই জাস্পের িত। আর 

লেস্পহতু সকে জীিস্পনর  ঠন, তার উৎপবত্তর প্রথি ২ বিবেয়ন িের ইবতহাস্পস প্রায় 

সমূ্পণডটাই একস্পকাষী বেস্পো, আিরা অিশযই আিাস্পদর জীিবিজ্ঞানীয় ইবতহাস্পসর শুরুর 

অধযায়  াস্পের িতন না লদস্পখ, িরং লদখস্পত হস্পি একটা টযাস্পপষ্ট্রী বহসাস্পি। 

িানুস্পষর লরবসবপ 

 ত দশস্পক বিজ্ঞানীরা শুধু িানুস্পষর বজস্পনাস্পির অনুরিই সিাপ্ত কস্পরবন, সম্পন্ন করা 

হস্পয়স্পে িা বশম্পাবি, িানরসহ অস্পনক প্রাণী ও উবদ্ভস্পদর বজস্পনাস্পির অনুরি। সুতরাং 

বিজ্ঞানীরা এখন বজস্পনর এই আকড াইস্পভ বচরুনী অনুসোন করস্পত সিি, এিং তারা 

ইবতিস্পধয শুরু কস্পরস্পেন লকিন কস্পর আিাস্পদর পূিডপুরুষস্পদর বজস্পনাি পবরিবতড ত হস্পয়স্পে, 

েখন তারা প্রাইস্পিট লথস্পক বভন্ন িংশধারায় বিিবতড ত হস্পত শুরু কস্পরবেে। কাজটা শুরু 

হস্পয়স্পে প্রথিত কযাটােস্প র িাধযস্পি। বিজ্ঞানীরা  ণনা কস্পরস্পেন লসই সি বজনগুস্পো ো 

দুর্ডটনািশত অনুরুপ সদৃশ প্রবতবেবপ বহসাস্পি িানুস্পষর িংশধারায় বিস্তার কস্পরস্পে, অথডাৎ 

প্রাইস্পিটস্পদর বজস্পনাস্পির তুেনায় আিাস্পদর বজস্পনাস্পি লে বজনগুস্পোর িতড িাস্পন একাবধক 
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অনুবেবপ বিদযিান। তারা আস্পরা শনাি কস্পরস্পেন লসইসি বজনগুস্পোস্পক ো পবরিবতড ত 

হস্পয়স্পে ‘বসউস্পডাবজস্পন’ এিং িানুস্পষর বকেু বজন োর শুরু প্রাইস্পিটস্পদর লজস্পনাস্পি 

ননস্পকাবডং অংশ বহসাস্পি।  

সম্প্রবত ডািবেস্পনর ট্রিবনটি কস্পেস্পজর িারবেট লজস্পনটিক ইন্সবেটিউস্পট আওয়াে 

িযাকবেসট এিং তার সহস্পো ী লডবভড লনােস খুস্পজ লপস্পয়স্পেন বতনটি লপ্রাটিন ো িানুষ 

ততরী কস্পর বকন্তু আিাস্পদর সিস্পচস্পয় বনকটিতী আত্মীয় বশম্পাবি বজস্পনাস্পির িস্পধয ো 

অনুপবস্থত। িযাকবেসট এর পর এই বতনটি লপ্রাটিনস্পক লকাড করা বজনস্পক খুস্পজ লির কস্পরন 

ো প্রায় হুিহু বশম্পাবির বজস্পনাস্পির ‘ননস্পকাবডং’ বডএনএ অনুরস্পির বকেু অংস্পশর সাস্পথ 

বিস্পে োয়। আপাতদৃবষ্টস্পত িস্পন হস্পচ্ছ লকাস্পনা বিউস্পটশনই এই ননস্পকাবডং বডএনএ 

অংশস্পক লপ্রাটিন ততরীস্পত সিি সবরয় বজস্পন রূপান্তবরত কস্পরস্পে। 

 
(েবি: িানুস্পষর োইস্পোস্পজবন) 

আিাস্পদর বজস্পনাি আস্পরা অনযভাস্পিও অস্পনক স্বতন্ত্র, েবদও খুি সূক্ষ্ম, তা সস্পিও এই 

স্বতন্ত্রতা গুরুত্বপূণড। েবদও আিাস্পদর লপ্রাটিন ততরীর প্রায় সকে বজন আর বশম্পাবিস্পদর 

অনুরুপ বজস্পনর লকাস্পনা পাথডকয লনই (আিাস্পদর পুস্পরা বজস্পনাস্পির সাস্পথ বশম্পাবিস্পদর 

বজস্পনাস্পির পাথডকয িাত্র আনুিাবনক শতকরা ১.৩ ভাস্প র কাোকাবে), বকেু লিস্পত্র তাস্পদর 

িূে বডএনএ লিস্পসর অনুরস্পির িস্পথয পাথডকয খুিই সািানয। অস্পনক লিস্পত্রই এই পাথডকয 

তজিবিজ্ঞাবনক বদক লথস্পক অথডহীন। বজস্পনর দুটি সংস্করণস্পক সংস্পকত করা লপ্রাটিন 

সিানভাস্পিই কােডকরী দুই প্রজাবতর লিস্পত্র। বকন্তু লকাস্পনা লকাস্পনা লিস্পত্র প্রাকৃবতক 

বনিডাচন তার কাজ কস্পর োয়। বিজ্ঞানীরা ইবতিস্পধয লজা া়ে কস্পর লেস্পেস্পেন বজস্পনর একটা 
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েম্বা তাবেকা লেখাস্পন তারা সুষ্পষ্ট প্রিাণ লপস্পয়স্পেন আিাস্পদর পূিডপুরুষস্পদর িস্পধয লকান 

বিউস্পটশনগুস্পো তাস্পদর প্রজনন সােেযস্পক তরাবন্বত কস্পরস্পে। প্রাইস্পিট লথস্পক আিাস্পদর 

পূিডপুরুষরা েখন লথস্পক পৃথক শাখায় বিিবতড ত হস্পত শুরু কস্পরবেে তখন লথস্পক প্রাকৃবতক 

বনিডাচন তার বচহ্ন লরস্পখ ল স্পে ননস্পকাবডং বডএনএ অংস্পশও। 

অিশযই আিরা লকাস্পনা স্বতন্ত্র বজন উপাদাস্পনর লকাস্পনা কযাটােস্প র লচস্পয় লিশী, 

বিজ্ঞানীরা ইদানীং লকিে খুাঁজস্পত শুরু কস্পরস্পেন আিাস্পদর প্রজাবতর জনয অননয বডএনএর 

অংশগুস্পোর অথড িুঝস্পত। লকাস্পনা লকাস্পনা লিস্পত্র এই অননয অংশগুস্পো বিিবতড ত হস্পয়স্পে 

বিস্পশষ ধরস্পনর ভাইরাস িা লরা জীিাণু ো আিাস্পদর িুস্পখািুবখ হস্পয়বেে। এই সি 

পাথডকযগুস্পোই প্রকাবশত হয় েখন আিরা বিিতড স্পনর িাধযস্পি অজড ন কবর িানি প্রজাবতর 

সেেতার ল াপন সূত্র: আিাস্পদর প্রবতদ্বন্দ্বীহীন িানবসক িহুিূবখতা। বিজ্ঞানীরা ভাষা এিং 

িানুস্পষর অননয বকেু আচার, ো  ত কস্পয়ক বিবেয়ন িেস্পর নাটকীয় পবরিতড ন র্স্পটস্পে লসই 

সি বজনগুস্পো শনাি করস্পত শুরু কস্পরস্পেন। আজ অবরবজন অি লেবসস প্রকাস্পশর প্রায় 

১৫০ িের পর আিরা আিাস্পদর বনস্পজস্পদর বিিতড নস্পক লকিে িুঝস্পত শুরু কস্পরবে। 

বিিতড ন বচবকৎসাবিজ্ঞান 

১৯৯৬ সাস্পে, বচবকৎসা িস্পনাবিজ্ঞানী র যানস্পডােে লনস্পস এিং বিিতড ন জীিবিজ্ঞানী জজড  

উইবেয়ািস, ‘লহায়াই উই ল ট বসক’ নাস্পি একটি িই প্রকাশ কস্পরন। তারা েুবি লদন স্বাস্থয 

আর অসুস্থতাস্পক সািবগ্রক অস্পথড িুঝস্পত হস্পে, বিজ্ঞানীস্পদর অিশযই আিাস্পদর বিিতড নীয় 

ঐবতহযটাস্পকও িুঝস্পত হস্পি। তাস্পদর এই িইটি লিশ বকেু বচবকৎসা বিজ্ঞানী এিং বিিতড নীয় 

জীিবিজ্ঞানীস্পদর অনুপ্রাবণত কস্পরস্পে একটি নতুন অনুসোনী লিস্পত্রর সূচনা করস্পত, োর 

নাি বিিতড ন বচবকৎসাবিজ্ঞান। 

এক অস্পথড িেস্পত ল স্পে বিিতড নীয় জীিবিজ্ঞানীরা বচবকৎসাবিজ্ঞান বনস্পয় অস্পনকবদন ধস্পরই 

 স্পিষণা কস্পর আসস্পেন। লেিন, ১৯৫০ এর লশস্পষর বদস্পক জজড  উইবেয়ািস প্রথি ভািস্পত 

শুরু কস্পরবেস্পেন, লকন আিরা িা অনয প্রাণীরা িৃি হই। বতবন েুবি লদন, প্রাকৃবতক 

বনিডাচন জীিস্পনর শুরুর বদস্পক প্রজনন ও িংশবিস্তার সংরান্ত অবভস্পোজনগুস্পোস্পক 

বনিডাচন কস্পর, েবদও পরিতীস্পত এই অবভস্পোজনগুস্পোর প্রভাি অস্পনক সিয়ই িবতকর । 

সাম্প্রবতক িেরগুস্পোস্পত, বিিতড নীয় জীিবিজ্ঞানীরা লজাট লিস্পধস্পেন বচবকৎসা বিজ্ঞানীস্পদর 

সাস্পথ এই সি ধারণাগুস্পোর িযপক বিস্পেষস্পণর উস্পেস্পশয। িস্পয়ািৃবির এিং িাধডস্পকয বনস্পয় 
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উপর আণবিক জীিবিজ্ঞাস্পনর অস্পনক সাম্প্রবতক  স্পিষণাই উইবেয়ািস্পসর লিৌবেক ধারণার 

সতযতা প্রিাণ কস্পরস্পে। িস্পয়ািৃবি এিং িাধডকয লে উচ্ছে এিং প্রাণচঞ্চে তারুস্পণযর 

পাশ্বডপ্রবতবরয়া লসটা সম্বস্পে েষ্ট ধারণা িতড িাস্পন  স্পিষকস্পদর সাহােয করস্পে নতুন 

লকাস্পনা পথ খুস্পজ লির করান জনয ো িাধডস্পকযর িূে প্রবরয়াস্পক িন্হর করস্পি। 

 

 

(েবি: ইনফু্লস্পয়িা ভাইরাস তার বনরন্তর বিিতড স্পনর িাধযস্পি আিাস্পদর িাধয কস্পর প্রবত িের নতুন 

ধরস্পনর ফু্ল-ভাইরাস লেইস্পনর বিরুস্পি প্রবতস্পষধক ততরী করস্পত। েবিস্পত এইচ১এন১ (H1N1) 

লসায়াইন ফু্ল ভাইরাস ো ২০০৯ এর পযানস্পডবিস্পকর কারণ।) 

বিিতড ন প্রবরয়া ভাইরাস এিং অনযানয লরা জীিাণুস্পক আস্পরা লিশী শবিশােী কস্পর 

লতাস্পে, ো আিাস্পদর অবস্তস্পত্বর জনয হুিবক, এিনবক এিন একটা েুস্প ও, েখন তাস্পদর 

বজস্পনাস্পির বডএনএ’র অনুরি আিাস্পদর লনাখ দপডস্পন । এর কারণ আসস্পে তাস্পদর বডএনএ 

একধরস্পনর চেিান বনশানা, স্বতত পবরিতড নশীে এিং বকভাস্পি আিাস্পদরস্পক তাস্পদর 

লপাষক আর লরা িযাবধর প্রজনন লিস্পত্র রূপান্তবরত করস্পি, লসই অবত পুস্পরাস্পনা প্রস্পশ্নর 

সিাধান খুস্পজ লির করার িযাপাস্পর অতযন্ত দি। বকন্ত আিাস্পদর আণুিীিণীক শত্রুস্পদর 

বিিতড স্পনর ইবতহাস পেডাস্পোচনা বকন্তু তাস্পদর দূিডেতাগুস্পোস্পকও উস্পন্মাবচত কস্পর -লসই সি 

পথগুস্পোস্পক আিরা জানস্পত পাবর বকভাস্পি এিং কখন তারা সঠিকভাস্পি বিিবতড ত হয়না। 

এই দুিডে জায় াগুস্পোই রিান্বস্পয় প্রবতস্পরাধ আর বচবকৎসার নতুন বনশানা হস্পয় উঠস্পে। 

আিরা তাস্পদর বিিতড নস্পক থািাস্পত হয়স্পতা পারস্পিা না, বকন্ত অন্ততপস্পি আিরা বশখস্পত 

পারস্পিা, লকিন কস্পর তা আিাস্পদর পস্পি কাস্পজ ো াস্পনা োয়। 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

 

আেফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস:  

ডারউইস্পনর িত বেবন স্বতন্ত্রভাস্পি প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর কথা লভস্পিবেস্পেন 

(ভূবিকা: িূেত শন বি কযারে এর Great Minds Think Alike: How Alfred Wallace 

came to share Darwin’s revolutionary insights অিেম্বস্পন এটি লেখা । লেখাটির 

একটি সম্পাবদত সংস্করণ,২০১১ সাস্পের ১৩ লেব্রুয়ারী িুিিনা ব্লস্প  প্রথি প্রকাবশত 

হস্পয়বেে। এই সংস্করণটি আস্পরকটু পবরিবধডত করা হস্পয়স্পে শন বি কযারে এর 

Remarkable Creatures: Epic Adventures In The Search For The Origins of 

Species এর তৃতীয় অধযায় Drawing the lines between Monkeys and Kangaroos, 

এডওয়াডড  োরসস্পনর Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory 

ও িাইস্পকে লশরিাস্পরর In Darwin's Shadow) িইগুস্পো লথস্পক তথয বনস্পয়) 

 

 

 

(েবি: েেস্পনর নযাচারাে বহবে বিউবজয়াস্পির প্রাঙ্গস্পন উনবিংশ শতাব্দীর অনযতি লসরা প্রকৃবত 
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বিজ্ঞানী আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস িারক ভাস্কেড । সাত েুট েম্বা এই লিান্জ ভাষ্কেডটির বশল্পী 

অযান্হনী বিথ। ২০১৩ সাস্পে ৭ নস্পভম্বর লডবভড অযাস্পটনিস্পরা এটি উস্পন্মাচন কস্পরবেস্পেন) 

ডারউইন ও ওয়াস্পেস: সিান্তরাে পস্পথ 

 ত দুই শত িেস্পর প্রজাবতর উৎপবত্তর কারণ অনুসোন অনুপ্রাবণত কস্পরবেে িহু অসাধারণ 

তিজ্ঞাবনক অবভোন। পুস্পরা ২০০৯ সাে জুস্প়ে চােডস ডারউইস্পনর দুইশততি জন্মিাবষডকীস্পত 

সারা পৃবথিী েিার সাস্পথ িরণ কস্পরবেে পৃবথিীর অনযতি লসরা প্রকৃবতবিজ্ঞানী আর 

সুদূরপ্রসারী এক তিজ্ঞাবনক বিপ্লস্পির লনতা ডারউইস্পনর অিদান। ডারউইস্পনর বিখযাত 

সিুরোত্রা আর তার  স্পিষণা অবত সুপবরবচত, আর তা অতযন্ত সঙ্গত কারস্পণ, পবরবচত 

হওয়াটাই উবচৎ। বকন্তু বিিতড ন তস্পির সূচনা, শুরুর বদস্পক এর রিবিকাশ আর 

গ্রহনস্পো যতার জনয আিরা বকন্তু আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস্পসর কাস্পেও অস্পনকাংস্পশ 

ঋণী। আস্পরা অস্পনক লিশী কঠিন অিস্থার িধয বদস্পয় ওয়াস্পেস দুটি সূদীর্ড  সিুরোত্রা 

কস্পরবেস্পেন এিং স্বতন্ত্রভাস্পি বতবনও প্রজাবতর উৎপবত্ত সম্বস্পে ডারউইস্পনর িত একই 

ধরস্পনর উপসংহাস্পর লপৌস্পে বেস্পেন। এই পিডটি আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেসস্পক বনস্পয়। 
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(েবিিঃ আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস (িাস্পয়)বিিতড ন লকিন কস্পর কাজ করস্পে লস বিষস্পয়ই 

শুধুিাত্র ডারউইস্পনর িত একই উপসংহাস্পরই লপৌোনবন,এিনবক বতবন একই িাকয িযিহার 

কস্পরবেস্পেন তার তিাটস্পক িযাখযা করস্পত।) 

ওয়াস্পেস্পসর নাটকীয় কাবহনী আর তিজ্ঞাবনক অিদানগুস্পোর পবরবচবত সাধারণত অস্পনক 

কি। লেখক বস. ডবব্লউ. লসরাি তার অবভোনস্পক িযাখা কস্পরবেস্পেন ‘কিড আর প্রাণশবির 

একটা বিেণ’ বহসাস্পি, আর আেস্পফ্রড ওয়াস্পেস্পসর অবভোন ো়ো আর লকাস্পনা 

প্রকৃবতবিজ্ঞানীরই অবভজ্ঞতাস্পক এটি সঠিক সংজ্ঞাবয়ত করস্পত পারস্পি না। তাাঁ র বকেু 

উস্পল্লখস্পো য অবভোন আর আবিষ্কাস্পরর কথা, লেিন বকভাস্পি বতবন সমূ্পণড স্বাধীনভাস্পি 

ডারউইস্পনর িত একই বসিাস্পন্ত লপৌস্পেবেস্পেন আর এো়োও লকিন কস্পর এই দুই িহান 

প্রকৃবতবিজ্ঞানীর িস্পধয উষ্ণ একটা সম্পকড   স্প়ে উস্পঠবেে, নীস্পচর কস্পয়কটি পবরচ্ছদ হস্পো 

লসই অসাধারণ কাবহনীরই বিিরণ। 

ওয়াস্পেস ও ডারউইন, সািাবজক অিস্থান, পাবরিাবরক পবরবচবত আর তাস্পদর িানবসকতায় 

দুজনই খুি বভন্ন বেস্পেন। বকন্তু তাস্পদর িস্পধয বিেগুস্পোও বেে বিিয়কর। গ্রাস্পির একটি 

দবরর পবরিাস্পর জন্মগ্রহন কস্পরবেস্পেন ওয়াস্পেস, বনস্পজই বনস্পজস্পক বশবিত কস্পর 

তুস্পেবেস্পেন, আর অনযবদস্পক লসই সিস্পয় পয়সা বদস্পয় লকনা সম্ভি লসরা সি প্রাবতষ্ঠাবনক 

বশিাই ডারউইন লপস্পয়বেস্পেন। দুজস্পনই প্রকৃবত বিজ্ঞাস্পনর প্রবত আকৃষ্ট হস্পয়বেস্পেন অল্প 

িয়স্পসই, শখ বহসাস্পি শুরু করা এই আগ্রহটি দুজস্পনই রূপান্তর কস্পরবেস্পেন তাস্পদর লপশায়। 

দুজস্পনই লচস্পয়বেস্পেন ইংেযাণ্ড লথস্পক লির হস্পত আর রান্তীয় অঞ্চস্পে অবভোন চাবেস্পয় 

নানা প্রজাবতর প্রাণী ও উবদ্ভদ সংগ্রহ কস্পর বিখযাত হস্পত। দুজস্পনই লসটা কস্পরবেস্পেন তাস্পদর 

তরুণ িয়স্পস, ডারউইন েখন এইচ এি এস বি স্পে ওস্পঠন তখন তার িয়স বেে ২২ এিং 

ওয়াস্পেস প্রথি ইংেযাে লেস্প়ে লির হন তখন তার িয়স বেে ২৫। সস্পিডাপবর দুজস্পনর িস্পধয 

সিস্পচস্পয় ি়ে বিে বেে, তারা দুজনই বিপুে পবরিান প্রজাবতর নিুনা সংগ্রস্পহ দি বেস্পেন 

এিং এই নিুনা সংগ্রহ করার িাধযস্পিই তাাঁ রা অনুধািন করস্পত লপস্পরবেস্পেন প্রস্পতযকটি 

প্রজাবতই পরের লথস্পক কত বভন্ন, তিবচত্রযিয় চাবরবত্রক তিবশষ্টয সম্পন্ন হস্পত পাস্পর। আর 

কষ্টাবজড ত এই জ্ঞাস্পনর িাধযস্পিই তারা নিুনা সংগ্রাহক লথস্পক হস্পয় ওস্পঠন বিজ্ঞানী, তারা 

শুধুিাত্র জানস্পত চানবন, লকাস্পনা একটা বনবদড ষ্ট স্থাস্পন কত ধরস্পনর প্রাণী প্রজাবত িসিাস 

কস্পর িরং লসই বনবদড ষ্ট জায় ায় বকভাস্পি তাস্পদর সৃবষ্ট হস্পয়বেে লসটি তারা জানস্পত 

লচস্পয়বেস্পেন। আর এই প্রশ্নগুস্পোই তাস্পদর দুজনস্পকই পৃথকভাস্পি অননয এিং লেৌথ এক 

তিপ্লবিক আবিষ্কাস্পরর পস্পথ বনস্পয় ব স্পয়বেে।   
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সািাবজক অিস্থান, পাবরিাবরক স্বচ্ছেতা, বিশ্ববিদযােস্পয়র বশিাস্পক পুাঁ বজ কস্পর বি ে 

অবভোস্পনর জস্পনয ডারউইন বনিডাবচত হস্পয়বেস্পেন ও পস্পর স্বাধীন বিজ্ঞানী বহসাস্পি স্বচ্ছে 

জীিস্পন বস্থবতশীে হস্পয়বেস্পেন। তাস্পক কখস্পনাই জীবিকা অজড ন করস্পত কাজ করস্পত হয়বন। 

১৮৪৮ লথস্পক ১৮৬২ ওয়াস্পেস দবিণ আস্পিবরকার আিাজন লিবসস্পন নিুনা সংগ্রস্পহর 

অবভোস্পন ব স্পয়বেস্পেন প্রকৃবত বিজ্ঞানী িেু লহনরী ওয়াোর লিটস এর সাস্পথ, তারপর বতবন 

পাব়ে জিান িােয় দ্বীপপুস্পি; পশুর চাি়ো, কীটপতঙ্গ আর উবদ্ভস্পদর নিুনা বিটিশ 

সংগ্রাহকস্পদর কাস্পে বিবর কস্পর সিুর োত্রার জনয তার বনস্পজস্পকই অস্পথডর লো ান করস্পত 

হস্পয়বেে। সিুরোত্রার জনয তাস্পক িযিহার করস্পত হস্পয়বেে িাবণবজযক জাহাজগুস্পো, এক 

িন্দর লথস্পক অনয িন্দস্পর বতবন লে জাহাজ লপস্পয়বেস্পেন লসটাই ধস্পরবেস্পেন। স্থানীয় 

 াইডস্পদর িযিহার কস্পর বতবন এিন সি এোকায় অবভোন কস্পরবেস্পেন লেখাস্পন 

ইউস্পরাপীয়রা এর আস্প  কখস্পনা োয়বন। ডারউইস্পনর িযবতরি ওয়াস্পেস খুি সহস্পজ 

আবদিাসীস্পদর সাস্পথ বিস্পশ লেস্পত লপস্পরবেস্পেন, বতবন িরং ইউস্পরাপীয় উপবনস্পিশকারীস্পদর 

সঙ্গ এব়েস্পয় চেস্পতন। দুজস্পনই তিজ্ঞাবনক সিাস্পজর নজর লকস্প়েবেস্পেন তাস্পদর সংগ্রহ করা 

নিুনা ইংেযাস্পণ্ড পাঠিস্পয়, বনস্পজস্পদর খযাবতস্পক সংহত কস্পরবেস্পেন তাস্পদর অবভোস্পনর ভ্রিণ 

কাবহনী বেস্পখ।  

প্রজাবতরা বিিবতড ত হস্পচ্ছ এিন একটি ধারণা সম্ববেত ট্রান্সবিউস্পটশন হাইস্পপাবথবসস তখন 

ইউস্পরাস্পপ বিতস্পকড র ঝ়ে তুস্পেবেে, তিপ্লবিক এই ধারণাটি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুস্পত খুি 

কি বিজ্ঞানীই গ্রহন করস্পত লপস্পরবেস্পেন। কারণ এর সাস্পথ সংবেষ্ট বেে রাজনীবত, ধিড ও 

বিজ্ঞাস্পন তিপ্লবিক ধারণাগুস্পোস্পক আবেঙ্গন করা। সহজাতভাস্পি ওয়াস্পেস সিবকেু বিিবতড ত 

হয় এই ধারণাটিস্পক গ্রহন কস্পর বনস্পয়বেস্পেন, বতবন তার নিুন সংগ্রহ করার এোকার পবরবধ 

িাব়েস্পয়বেস্পেন আংবশকভাস্পি লসই হাইস্পপাবথবসসটি পরীিা করার জনয, বিিতড নীয় 

লভৌ বেক বিস্তাস্পর একই রকি িা কাোকাবে সম্পকড েুি প্রজাবতরা পাশাপাবশ এোকায় 

িসিাস করস্পি, বতবন লভস্পিবেস্পেন বিিতড স্পনর স্বপস্পি লসটি লিশ শবিশােী প্রিাণ বহসাস্পি 

উপস্থাপন করা সম্ভি হস্পি। 

বচন্তায় তার লচস্পয় অস্পনক লিশী রিণশীে ডারউইন র্টনাচস্পর প্রজাবতস্পদর ঠিক লসকরিই 

একটি বিনযাস েি কস্পরবেস্পেন ১৮৩৫ সাস্পে  াোপাস্প াস দ্বীপপুস্পি এিং িযবি ত 

পেডাস্পয় বতবন উপসংহাস্পর লপৌোন এই সি প্রজাবতগুস্পো বিিবতড ত হস্পয়স্পে লকাস্পনা একক 

পূিডসূবর প্রজাবত লথস্পক। একিার েখন বতবন িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন এিন বকেু র্টস্পে, বতবন 

ওয়াস্পেস্পসর লচস্পয় লিশী দৃঢ় প্রবতজ্ঞ বেস্পেন এর িূে প্রবরয়াটিস্পক লিাঝার জনয এিং বতবন 
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দুই দশক ধস্পর নানা ভাস্পি তার তিটিস্পক পরীিা কস্পর লদখার প্রস্পচষ্টা কস্পরন। প্রজাবতস্পদর 

লভৌ বেক বিস্তার বনস্পয় দুজস্পনর একই রকি আগ্রহ লথস্পক ওয়াস্পেস্পসর সাস্পথ ডারউইস্পনর 

পত্র লো াস্পো  শুরু হয় ১৮৫৫ সাস্পে, বকন্তু বিিতড নস্পক চাবেত করার শবিটি বক জানার 

জনয তাস্পদর তীি আগ্রস্পহর কথা শুরুর বদস্পক তারা এস্পক অপরস্পক িস্পেনবন। আর তারা 

দুজস্পনই তাস্পদর উত্তর খুস্পজ পান িযােথাস্পসর রচনায়। ডারউইস্পনর ভািনায় লসটি এস্পসবেে 

ডাউন হাউস্পস স্বাচ্ছন্দিয় তিঠকখানায় আর ওয়াস্পেসস্পক ধারণাটি েশড কস্পরবেে, িতড িাস্পন 

ইস্পন্দাস্পনবশয়ার হােিাস্পহরা দ্বীস্পপর লদাবদঙ্গা নাস্পির একটি গ্রাস্পি আবদিাসীস্পদর কুটিস্পর 

শুস্পয় িযাস্পেবরয়ার তীি জ্বস্পর লভা ার সিয়। িযােথাস্পস পপুস্পেশন বেবিস্পটর ধারণাটিস্পক 

উবদ্ভদ ও প্রাণীস্পদর উপর প্রস্পয়া  কস্পর তারা দুজস্পনই স্বতন্ত্রভাস্পি অনুধািন কস্পরবেস্পেন লে 

এই প্রবরয়াটি পূিডিতী লকাস্পনা প্রজাবত লথস্পক নতুন প্রজাবতর জন্ম বদস্পত পাস্পর উপকারী 

আর সহায়ক প্রকরণসহ সদসযস্পদর িাাঁ চার ও প্রজনন করার সুস্পো  বদস্পয়। 

কস্পঠার তশশি 

১৮২৩ সাস্পে ৮ জানুয়ারী ওয়াস্পেস জন্মগ্রহন কস্পরবেস্পেন িনিুথশায়াস্পরর উস্পস্কর কাস্পে 

লকনবসংটন কস্পটস্পজ (িতিডাস্পন এটি ওস্পয়েস এর অংশ) । এর কস্পয়ক িের আস্প ই িািা 

থিাস ও িা িযাবর আন ওয়াস্পেস রিশ তদনযতায় আরান্ত তাস্পদর িধযবিত্ত পবরিারটি 

বনস্পয় েেন লথস্পক লকনবসংটন কস্পটস্পজ এস্পস িসবত  স্প়েন খরচ কিাস্পনার আশায়। তাস্পদর 

নয়টি সন্তাস্পনর িস্পধয ওয়াস্পেস বেস্পেন অষ্টি। পবরিারটি আিার হাটড স্পোস্পডড  এস্পস িসবত 

 স্প়ে েখন ওয়াস্পেস্পসর িয়স পাাঁ চ, এখানকার লহে’স গ্রািার সু্কস্পে ভবতড  হন। ১৮৩৫ সাস্পে 

পবরিারটি তাস্পদর লশষ সম্পদ হাবরস্পয় লেস্পে এক প্রতারস্পকর খপ্পস্পর পস্প়ে, পবরণবতস্পত 

১৮৩৭ সাস্পে সু্কে ো়েস্পত বতবন িাধয হস্পয়বেস্পেন। ১৪ িের িয়স্পস জীবিকার তাব স্পদ বতবন 

েেস্পন আস্পসন তার ভাই জস্পনর সাস্পথ থাকার জনয, জন তখন কাঠ বিরীর বশিানিীশ 

বহসাস্পি কাজ করবেস্পেন। বকন্তু লসখাস্পন বতবন লিশী বদন থাকস্পত পাস্পরনবন, েেন লেস্প়ে 

বতবন তার সিস্পচস্পয় ি়ে ভাই উইবেয়াস্পির কাস্পে আস্পসন লিডস্পোডড শায়াস্পর। 

উইবেয়াি ভূবি জবরস্পপর কাজ করস্পতন। পস্পরর সাস্প়ে েয় িের ওয়াস্পেস ভূবি জবরস্পপর 

কাস্পজর জনয দবিণ ইংেযাণ্ড আর ওস্পয়েস-এর নানা জায় ায় রু্স্পর লি়োন। ১৮৪১ সাস্পের 

লহিস্পন্ত ওস্পয়েস-এর বনয়াস্পথ আসার পর প্রকৃবত বিজ্ঞান সম্বস্পে তার সবতযকাস্পরর একটি 

আগ্রস্পহর জন্ম হয়। কারণ ভূবি জবরস্পপর সিয় বতবন লে উবদ্ভদ প্রজাবতগুস্পো লদখস্পতন 

তাস্পদর শনাি করস্পত চাইস্পতন। এভাস্পিই বতবন প্রথি উবদ্ভস্পদর নিুনা সংগ্রহ করা শুরু 
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কস্পরবেস্পেন। বকন্তু ১৯৪৩ সাে না াদ ভূবি জবরস্পপর কাস্পজর লিশ িন্দা থাকায় লসই 

চাকরীও তাস্পক ো়েস্পত হয়। পস্পর বেোস্পরর একটি সু্কস্পে বতবন অংক, জবরস্পপর বশিক 

বহসাস্পি চাকরী পান । বেোস্পর খুি ভাস্পো একটি োইস্পিরী বেে, লসখাস্পনই প্রকৃবত 

বিজ্ঞাস্পনর নানা িইগুস্পো প়োর সুস্পো  লপস্পয়বেস্পেন বতবন। এই োইস্পিরীস্পত প্রকৃবত 

বিজ্ঞানী লহনরী ওয়াোর লিটস এর সাস্পথও তার লদখা হস্পয়বেে ( পস্পর তার সহস্পো ী িেু 

বেস্পেন বতবন আজীিন), বেবন প্রজাবতর নিুনা সংগ্রহ করার িযপাস্পর ওয়াস্পেস্পসর উৎসাস্পহর 

আগুনটি ধবরস্পয় বদস্পয়বেস্পেন। ওয়াস্পেস বিবিত হস্পয়বেস্পেন শহস্পরর দশ বকস্পোবিটাস্পরর 

িস্পধয এক হাজাস্পররও লিশী বিটে প্রজাবত লদস্পখ।  

 

 

(েবি: লহনরী ওয়াোর লিট (১৮২৫-১৮৯২) ইংস্পরজ প্রকৃবতবিজ্ঞানী ও অবভোত্রী বতবন প্রথি 

প্রাণীস্পদর িস্পধয mimicry ( িা অনুকরণ, লেখাস্পন একটি প্রজাবতর প্রাণী অনয একটি 

প্রজাবতর প্রাণীর িত রুপ লনয় প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর সুবিধা লনিার জনয) । বতবন খযাবত োভ 

কস্পরবেস্পেন ওয়াস্পেস এর সাস্পথ আিাজন অবভোস্পনর জনয। ১৮৫২ সাস্পে লেরার পস্পথ 
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ওয়াস্পেস সি নিুনা হারাস্পেও লিটস এর ভা য ভাস্পো বেে। বতবন বেস্পরবেস্পেন ১১ িের 

পর, প্রায় পস্পনস্পরা হাজার প্রজাবত বতবন েেস্পন পাঠিস্পয়বেস্পেন, োর িস্পধয ৮০০০ বেে 

বিজ্ঞাস্পনর জনয নতুন। The Naturalist on the River Amazons নাস্পির একটি জনবপ্রয় 

িইও বেস্পখবেস্পেন।) 

১৮৪৫ এ বতবন প্রথি রিাটড  লচম্বাসড এর Vestiges of the Natural History of Creation 

িইটি পস্প়েন, বতবন বিিতড স্পনর ধারণায় বিশ্বাস করস্পত শুরু কস্পরন ( লসই সিয় ধারণাটি 

পবরবচত বেে ট্রান্সবিউস্পটশন নাস্পি; A Voyage Up the River Amazon নাস্পির একটি 

িই একসাস্পথ িাবজে অবভোস্পন োওয়ার জস্পনয িেু লিটসস্পক প্রস্তাি করস্পত তাস্পক 

অনুপ্রাবণত কস্পরবেে । উস্পেশয িযবি ত সংগ্রহ ও বিরস্পয়র জনয তারা নানা প্রাণী ও 

উবদ্ভস্পদর নিুনা সংগ্রহ করস্পিন। ওয়াস্পেস্পসর জনয আস্পরকটি উস্পেশয বেে বিিতড স্পনর পস্পি 

বকেু প্রিাণ সংগ্রহ করস্পিন, লচষ্টা করস্পিন িুঝস্পত প্রবরয়াটি বক। ১৮৪৮ সাস্পে ২৫ িেস্পরর 

ওয়াস্পেস আর ২৩ িেস্পরর লিটস বেভারপুে লথস্পক পারা (এখন লিস্পেি) অবভিূস্পখ একটি 

িাবণবজযক জাহাস্পজ োত্রা শুরু কস্পরন। শুরুস্পত একসাস্পথ কাজ শুরু করস্পে, িতাবনস্পকযর 

কারস্পণ দুজন দুবদস্পক োত্রা শুরু কস্পরন। ওয়াস্পেস িূেত বেস্পেন িধয আিাজন ও বরও 

লন স্পরা এোকায়, লেখাস্পন বতবন তার ভূবি জবরস্পপর লকৌশে িযিহার কস্পর একটি িযাপও 

ততবর কস্পরন। কস্পয়ক িের পর এই িযাপটি প্রকাশ কস্পরবেে Royal Geographical 

Society, িহু িের ধস্পর এই এোকার এটাই বেে সিস্পচস্পয় বনাঁ খুত িযাপ। 
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েবি: ওয়াস্পেস্পসর আাঁকা বরও লন স্পরা নদীর িযাপ, ১৮৫৩ সাস্পে এটি প্রকাবশত হস্পয়বেে) 

 ভীর আিাজস্পন 

১৮৪৭ সাস্পে ওয়াস্পেস তার িেু এিং নিুনা সংগ্রাহক লহনরী ওয়াোর লিটসস্পক প্রস্তাি 

বদস্পয়বেস্পেন আিাজস্পন অবভোস্পনর জনয। তার িুখয উস্পেশয বেে প্রকৃবত বিজ্ঞাস্পনর তার 

একটি বনজস্ব সংগ্রহশাো  স্প়ে লতাো। বকন্তু সিসািবয়ক তিজ্ঞাবনক আস্পোচনার বিবভন্ন 

বিষয় সম্বস্পেও ওয়াস্পেস্পসর ভাস্পো ধারণা বেে। ডারউইন লেিন তাাঁ র োত্রা শুরু 

কস্পরবেস্পেন লকাস্পনা িহান ধারণার িা তস্পির পস্পি িা বিপস্পি প্রিাণ সংগ্রহ করার লকাস্পনা 

প্রতযি উস্পেশয ো়োই, ওয়াস্পেস বকন্তু তা কস্পরনবন, বতবন িেু লিটসস্পক সুেষ্ট ইবঙ্গত 

বদস্পয়বেস্পেন, এই অবভোস্পনর সিয় তারা ‘প্রজাবতর উৎপবত্তর সিসযা সিাধাস্পনর েস্পিয 

তথয সংগ্রহ করস্পত পারস্পিন’, সিসযাটি ১৮৪৭ সাস্পের সিসািবয়ক সিস্পয় একটি প্রশ্নস্পক 

লকন্দ্র কস্পরই আিবতড ত হবচ্ছে: প্রজাবতরা বক অপবরিতড নশীে এিং বিস্পশষভাস্পি ঈশ্বর 

কতৃড ক সৃষ্ট, নাবক পবরিতড নশীে এিং বিবভন্ন প্রাকৃবতক প্রবরয়ার িাধযস্পি সৃষ্ট ? 
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(েবি: ১৮৪৮ সাস্পে তরুণ ওয়াস্পেস , িাবজস্পের উস্পেস্পশয োত্রার করার সিসািবয়ক সিস্পয় 

) 

ওয়াস্পেস এিং লিটস দুজস্পনই বেস্পেন স্ববশবিত লসৌবখন প্রকৃবতবিজ্ঞানী, োস্পদর 

ডারউইস্পনর িত না বেে লকাস্পনা পাবরিাবরক অথডসম্পদ, না বেে বিজ্ঞানীস্পদর লকাস্পনা 

সবিবত িা বশিাপ্রবতষ্ঠাস্পনর সাস্পথ প্রতযি িা পস্পরাি লকাস্পনা লো াস্পো  বকংিা বিটিশ 

লনৌ-িাবহনীর জাহাস্পজ সংরবিত লকাস্পনা জায় া। আিাজস্পনর বদস্পক সিুরোত্রার জনয 

তাস্পদর জায় া বনস্পত হয় িাবনবজযক পণযিাহী জাহাস্পজ আর তাস্পদর োতায়াস্পতর খরচ 

লিটান দুষ্প্রাপয িা চাবহদা অনুোয়ী বিবভন্ন নিুনা বিবরর জনয ইংেযাস্পে পাঠাস্পনার 

িাধযস্পি। 
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(েবি: ১৮৪৭ সাস্পে লিটসস্পক লেখা তরুণ ওয়াস্পেস্পসর এর বচঠি, এখাস্পন বিিতড ন সম্বস্পে 

তার আগ্রহটির আভাস আিরা পাই। প্রজাবতর উৎপবত্ত জানার জনয তার আগ্রস্পহর প্রকাশ। 

তখন তার িয়স িাত্র ২৪) 

১৮৪৮ এর লি িাস্পস িাবজস্পের উত্তরপূিড উপকুস্পে পারা’লত এস্পস লপৌোন তারা । বকেুবদন 

এক সাস্পথ (স্পদ়ে িের) লিটস এর সাস্পথ কাজ করার পর আোদা আোদা পস্পথ োত্রা শুরু 

কস্পরন দুইজন, ওয়াস্পেস এব স্পয় োন আিাজস্পনর িূে শাখা ধস্পর, পস্পর বরও লনস্পগ্রা এিং 

এর সিস্পচস্পয় ি়ে শাখা বরও লদাস উয়াউস্পপস ধস্পর। চার িেস্পরর কষ্টকর আর বিপদসঙ্কুে 

োত্রা আর সংগ্রহ লশস্পষ, ১৮৫২ সাে না াদ আটোবটক িহাসা র লথস্পক ২০০০ িাইে 

বভতস্পর বতবন লপৌস্পে োন, এতটা দূস্পর লকাস্পনা ইউস্পরাপীয় এর আস্প  আস্পসনবন। এই চার 

িেস্পরর লশষ আ়োই িের ওয়াস্পেস কাজ কস্পরস্পেন একা একা। সাস্প়ে বতন িাস ইস্পয়াস্পো 

বেভাস্পর আরান্ত হস্পয় ইবতিস্পধয তখন তার শারীবরক অিস্থা খুিই খারাপ। শারীবরক 

পবরেি, পুবষ্টকর খািাস্পরর অভাি, রান্তীয় অঞ্চস্পের অসুখ তাস্পক এিনটাই কািু কস্পর 

লেস্পে লে, বতবন শবঙ্কত হস্পয় পস্প়েন, বেস্পর না ল স্পে হয়স্পতা জঙ্গস্পেই তার িৃতুয হস্পত 

পাস্পর। নদীপস্পথর বিবভন্ন স্থাস্পন তার সংরবিত নিুনা ো়োও ওয়াস্পেস্পসর সাস্পথ বেে অস্পনক 

ধরস্পনর বিবচত্র জীিন্ত প্রাণীর একটি ি়ে ধরস্পনর সংগ্রহ – িানর, িযাকাও, পযারট এিং 

একটি লটাকান, তার আশা বেে এসি বতবন েেন বচব়েয়াখানায় বনস্পয় লেস্পত পারস্পিন। 

এস্পদর লদখাস্পশানা করস্পত ব স্পয় তার অিবশষ্ট সািানয শবিও প্রায় লশষ প্রাস্পন্ত লপৌস্পে োয়। 
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 িাবজস্পে তার সাস্পথ লোট ভাই হািডাটড ও এস্পসবেে, বরও লন স্পরা পেডন্ত দুই ভাই একসাস্পথই 

বেস্পেন। বকন্তু এর পস্পর ওয়াস্পেস একাই িহাস্পদস্পশর আস্পরা লভতস্পর িুস্পক পস্প়েন। ১৮৫২ 

সাস্পে েখন লদস্পশ লেরার প্রস্তুবত বনস্পচ্ছন, তখনও বতবন জাস্পনন না তার ভাই ইংেযাে ািী 

জাহাস্পজ ওঠার আস্প ই িারা ল স্পেন ইস্পয়স্পো বেভাস্পর আরান্ত হস্পয়। ওয়াস্পেস পারায় 

বেরস্পত নদীর িুস্পখর বদস্পক োত্রা শুরু কস্পরন। বতবন েেন অবভিূখী লহস্পেন নাস্পির একটি 

জাহাজ খুাঁ স্পজ পান । এই জাহাস্পজ ৩৪ টা জীিন্ত প্রাণী, আর অস্পনকগুস্পো িাক্স ভরা নিুনা 

আর িাঠ পেডাস্পয়র পেডস্পিিণ আর  স্পিষণার কা জপত্র বনস্পয় বতবন লদস্পশ লেরার জনয 

োত্রা শুরু কস্পরন।  

 
(েবি: আিাজস্পন তার চার িের থাকাকােীন ওয়াস্পেস লজা া়ে কস্পরন লটাকান সহ বিপুে 

পবরিান জীিন্ত প্রাণী। দুিঃখজনকভাস্পি ইংেযাস্পে লেরার পস্পথ তাস্পক হারাস্পত হয় সিবকেু ) 

সিুস্পর বিপেডয় 

োত্রা শুরুর প্রায় ৩ সপ্তাহ পর িারিুডার প্রায় ৭০০ িাইে পূস্পিড , একবদন সকাস্পে খািার 

পরপরই, জাহাস্পজর কযাস্পেন ওয়াস্পেস্পসর লকবিস্পন এস্পস তাস্পক জানান, ‘আবি দুিঃবখত, 

আিার বকেু করার উপায় লনই, জাহাস্পজ আগুন ধস্পর ল স্পে, লদখুন আপবন বক করস্পত 
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পাস্পরন’, কযাস্পেস্পনর সাস্পথ ওয়াস্পেস িােপত্র রাখার জায় ায় এস্পস লদখস্পত পান আগুন 

েব়েস্পয় পস্প়েস্পে অস্পনকখাবন, কুণ্ডেী পাবকস্পয় লির হস্পচ্ছ লধায়া। জাহাস্পজর নাবিকরা িযথড 

হয় লসই প্রচণ্ড আগুন লনভাস্পত, অিস্পশস্পষ োইেস্পিাট পাবনস্পত নািাস্পনার বনস্পদড শ লদন 

কযাস্পেন, ওয়াস্পেস তার  রি আর লধায়া ভরা লকবিস্পন িুস্পক উিার কস্পরন একটা লোট 

টিস্পনর িাক্স, োর লভতস্পর বেে বকেু কা জপত্র, বকেু আাঁকা েবি আর একটি ডাস্পয়রী । 

োইেস্পিাস্পট দব়ে ধস্পর নািার সিয় বপেে লখস্পয় দব়েস্পত লকস্পট োয় তার হাত, সিুস্পরর 

লোনা পাবনর ঝাপটা লসই িস্পতর েন্ত্রণাস্পক িহুগুণ িাব়েস্পয় বদস্পয়বেে। োইেস্পিাস্পট ওঠার 

পর লটর পান, লকাথাও লকাস্পনা বের বদস্পয় পাবন িুকস্পে োইেস্পিাস্পট। ওয়াস্পেস লচাস্পখর 

সািস্পন লহস্পেনস্পক পু়েস্পত আর লসই সাস্পথ তার এত কষ্ট কস্পর সংগ্রহ করা প্রাণী আর 

নিুনাগুস্পো ধ্বংস হস্পয় লেস্পত লদস্পখন। (স্পসৌভা যরস্পি ওয়াস্পেস্পসর এস্পজট তার সি 

নিুনার জনয িীিা কস্পর লরস্পখবেস্পেন, বকন্তু দূভড া যজনকভাস্পি িীিার পবরিান বেে খুি 

কি)। 

 
(েবি: ১৮৮৬ তার লেখা িইস্পয়র একটি অেঙ্করণ, লহস্পেন জাহাজটিস্পত আগুন জ্বেস্পে) 
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িধয আটোবটস্পকর প্রায় বের হওয়া োইেস্পিাস্পট শুস্পয় লখাো আকাস্পশর নীস্পচ একটার 

পর একটা অবনবিৎ বদন অবতরান্ত হয় ওয়াস্পেস্পসর।। তৃষ্ণাতড , সিুস্পরর পাবনস্পত লভজা, 

প্রায় সারািণই োইেস্পিাস্পট জস্পি উঠস্পত থাকা পাবন রিা ত লসাঁচায় ভীষণভাস্পি ক্লান্ত 

আর তীি িুধাতড  ওয়াস্পেস্পসর  াস্পয় সূস্পেডর প্রখর আস্পোয় লোসকা পস্প়ে োয় । অিস্পশস্পষ 

১০ বদস্পনর িাথায় তাস্পদর উিার কস্পর জস্পডড সন নাস্পির আস্পরকটি জাহাজ। উিারকারী এ ই 

জাহাস্পজ িস্পস ওয়াস্পেস, িাবজস্পে তার এক িেুস্পক এই দুর্ডটনা আর িবতর পবরিান িযাখযা 

কস্পর একাট বচঠি লেখা শুরু কস্পরন: 

‘এখন েখন বিপদ লকস্পট ল স্পে, আবিও িুঝস্পত লপস্পরবে আিার িবতর পবরিানটা। 

কতগুস্পো কস্পষ্টর বদন আর সপ্তাহ আবি পার কস্পরবে শুধু একটাই সস্পখর আশা বনস্পয় লে, 

এই সি জঙ্গে লথস্পক নতুন ধরস্পনর আর সুন্দর সি প্রাণীস্পদর লদস্পশ বনস্পয় োস্পিা; অস্পনক 

িৃবত বিজব়েত এরা অস্পনক আপন হত আিার,ো প্রিাণ করস্পতা, আবি আিার সুস্পোস্প র 

সদ্বিযিহার কস্পরবেোি, োরা ভবিষযস্পত আিাস্পক একটা লপশা বদস্পত পারস্পতা, স্বাচ্ছন্দ 

বদস্পত পারস্পতা । এখন সি লশষ, আিার কাস্পে একটা নিুনাও লিাঁ স্পচ লনই ো প্রিাণ করস্পি 

ঐসি অস্পচনা লদস্পশ আবি একবদন রু্স্পর লিব়েস্পয়বে….’; 

আসস্পে ওয়াস্পেস্পসর বিপদ বকন্তু তখনও কাস্পটবন। দুস্পটা ি়ে আকাস্পরর ঝস্প়ের িুস্পখ পস্প়ে 

জস্পডড সন। ওয়াস্পেস তার িেুস্পক বেস্পখবেস্পেন, লদস্পশ লেরার পস্পথ বতবন ‘৫০ িার’ শপথ 

লকস্পটস্পেন ‘ েবদ একিার ইংেযাস্পে লপৌোস্পত পাবর, কখস্পনাই আর সিুরপথ পা িা়োস্পিা 

না’, বতবন েবদ তার লসই প্রবতজ্ঞায় অটে থাকস্পতন, লসখাস্পনই, তার কাবহনী লশষ হস্পয় 

লেত আর খুি অল্পবকেু িানুষই আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেসস্পক বচনস্পতন। বকন্তু তার িেুস্পক 

বতবন লেভাস্পি বেস্পখবেস্পেন ‘অস্পনক কঠিন প্রবতজ্ঞাও দ্রুত ম্লান হস্পয় োয়’, ওয়াস্পেসও 

বসিান্ত লনন লে, অপূরনীয় িবত আর প্রায় িৃতুযর হাত লথস্পক বেস্পর আসা সস্পিও আিার 

সিুরোত্রায় লির হস্পিন। 

 

িােয় দ্বীপপুস্পি 

 

আিাজন লথস্পক তার পাঠাস্পনা নিুনা বিবর করার এস্পজট বেস্পেন সযািুস্পয়ে বেস্পভন্স। প্রায় 

সি হারাস্পনা ওয়াস্পেসস্পক সাহােয কস্পরবেস্পেন সযািুস্পয়ে বেস্পভন্স। বেস্পভন্সই িুবি কস্পর 

২০০ পাউে বদস্পয় ওয়াস্পেস্পস সংগ্রহস্পক িীিা কস্পর লরস্পখবেস্পেন। তার নিুনা বিরী কস্পর 
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ওয়াস্পেস েতটুকু আশা কস্পরবেস্পেন, লস তুেনায় টাকাটা সািানয, বকন্তু টাকাটা বেে িস্পে 

ওয়াস্পেসস্পক অন্তত কাস্পরা কাস্পে হাত পাতস্পত হয়বন। ওয়াস্পেসস্পক লসই সিয় োরা 

লদস্পখস্পেন তারা  অন্তত িুস্পঝবেস্পেন আিাজন লথস্পক লেরার সিস্পয়র িবতটা তার পরিতী 

অবভোস্পন িাধা না হস্পয় িরং আস্পরা নতুন অবভোস্পন লেস্পত তাস্পক আস্পরা লিশী দৃঢ়সংকল্প 

কস্পর তুস্পেস্পে । নতুন লকাস্পনা জায় ায় অবভোন আর নিুনা সংগ্রস্পহর তীি ইচ্ছা অপূণড 

 রস্পয় ব স্পয়বেে ওয়াস্পেস্পসর, এো়োও প্রজাবতর উৎপবত্তর কারণ অনুসোস্পনর প্রবত তার 

িা়েবত উৎসাহ লতা বেেই। ১৮৫২ সাে, সিসািবয়ক তিজ্ঞাবনক জ স্পতর জানা িস্পত 

তখনও এই রহস্পসযর সিাধান হয়বন। েবদও ডারউইন বকন্তু তার উপসংহাস্পর লপৌস্পে 

ব স্পয়বেস্পেন অস্পনক িের আস্প ই, বকন্তু তার লসই তিটির কথা শুধুিাত্র খুি র্বনষ্ঠ 

কস্পয়কজন ো়ো আর কাস্পরারই জানা বেে না, আর এই র্বনষ্ঠজনস্পদর িস্পধয ওয়াস্পেস 

অিশযই বেস্পেন না। 

ওয়াস্পেস তার পরিতী  ন্তিয বনস্পয় ভািা শুরু করস্পেন লদস্পশ লেরার পর পরই। তার কাস্পে 

ি়ে প্রশ্নটা বেে, এিার বতবন লকাথায় োস্পিন? কারণ তাস্পক তার অবভোস্পনর িাবণবজযক 

এিং তিজ্ঞাবনক, দুস্পটা বদকই ভািস্পত হস্পি। বতবন েিজীবি লেণীর িানুষ, তার কাস্পে 

 জীবিকা বনিডাস্পহর িযাপারটা জরুরী। তাস্পক এিন সি প্রাণী িা নিুনা সংগ্রহ করস্পত হস্পি ো 

বিবর করস্পে লিাটা অস্পঙ্কর অথড োভ হস্পি। লসকারস্পণ আিার আিাজস্পন বেস্পর োিার 

বচন্তাটি বতবন িাদ বদস্পেন, েবদও লসখাস্পন তখনও তার ব্েু লহনরী ওয়াোর লিটস বেস্পেন। 

নতুন লকাস্পনা বদস্পক তাস্পক লেস্পত হস্পি। 

 িােয় দ্বীপপুন্জ্ঞ বনস্পয় ভািস্পত শুরু করস্পেন বতবন, দবিণ-পবিি এবশয়া আর অস্পষ্ট্রবেয়ার 

িাঝখাস্পন অসংখয দ্বীস্পপর সিাস্পিশ হে এই িােয় দ্বীপপুন্জ্ঞ, শুধু িাত্র জাভা ো়ো, অনয 

সি দ্বীপগুস্পোর উবদ্ভদ ও প্রাণী বেে অজানা। লসখানকার ওেন্দাজস্পদর িসবত লথস্পক আসা 

েস্পথষ্ট পবরিান তথয, ওয়াস্পেসস্পক িনবস্থর করস্পত সাহােয কস্পরবেে। বতবন িুঝস্পত 

লপস্পরবেস্পেন লে লসখাস্পন ল স্পে লেিন ভাস্পো নিুনা সংগ্রহ করার সম্ভািনা আস্পে, লতিনই 

ভ্রিণকারীস্পদর জস্পনয পেডাপ্ত সুবিধাও আস্পে । িােয় দ্বীপপুন্জ্ঞটির পূিড-পবিস্পি বিসৃ্তবত 

৪০০০ িাইে আর উত্তর দবিস্পন প্রায় ১৩০০ িাইে, আকাস্পর প্রায় পুস্পরা দবিণ 

অযাস্পিবরকা িহাস্পদস্পশর িত ি়ে । রান্তীয় িনভূবি বদস্পয় আিৃত এই দ্বীপগুস্পোস্পক লদখস্পত 

আপাতদৃবষ্টস্পত একই রকি ো স্পেও, জীিবিবচস্পত্রয তারা পরন্পর লথস্পক বভন্ন । এই 
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পাথডকযগুস্পোই আবিষ্কার আর িযাখযা করার িাধযস্পি ওয়াস্পেস আিবরক অস্পথডই বিশ্ব 

িানবচস্পত্র তার নাি লেস্পখন। 

আস্প র অবভোস্পনর অপ্রীবতকর অবভজ্ঞতাগুস্পো দবিস্পয় রাখস্পত পাস্পরবন ওয়াস্পেসস্পক। 

১৮৫৪ সাস্পে িােয় দ্বীপপুস্পির উস্পেস্পশয বতবন বিস্পটন তযা  কস্পরন ( িতড িাস্পন ো বসঙ্গাপুর, 

িােস্পয়বশয়া, ইস্পন্দাস্পনবশয়া ও পূিড বতস্পিার)। এক সহস্পোগী  ালডস অযাস্পলনস্পক বনস্পয় বতবন 

প্রেম বসিাপুস্পর এস্পস চপৌছান।  

 

 

 
েবিিঃ ওয়াস্পেস োইন (Wallace’s Line) হে ইস্পন্দাস্পনবশয়ার িাঝ িরাির একটি অদৃশয 

সীিাস্পরখা, ো সমু্পণড আোদা দুটি প্রানীজ তস্পক পৃথক কস্পরস্পে। 

 

আস্প র অবভোস্পনর অপ্রীবতকর অবভজ্ঞতাগুস্পো দবিস্পয় রাখস্পত পাস্পরবন ওয়াস্পেসস্পক, 

১৮৫৪ সাে িােয় দ্বীপপুস্পির উস্পেস্পশয বতবন বিস্পটন তযা  কস্পরন ( িতড িাস্পন ো 

বসঙ্গাপুর,িােস্পয়বশয়া, ইস্পন্দাস্পনবশয়া ও পূিড বতস্পিার) । িাবজস্পের তুেনায় দূর প্রাস্পচযর এই 

দ্বীপপুস্পন্জ্ঞ োওয়ার পথ অস্পনক দীর্ড । এক সহস্পো ী চােডস অযাস্পেনস্পক বনস্পয় বতবন ১৮৫৪ 
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সাস্পে এবপ্রে িাস্পস বসঙ্গাপুর এস্পস লপৌোন ওয়াস্পেস, লসখান লথস্পক শুরু কস্পরন তার 

অবভোন। এখাস্পন তাস্পক িুস্পখািুবখ হস্পত হয় আিাজন লথস্পক সমু্পড ন বভন্ন এক প্রকৃবতর আর 

বিপস্পদর। 

বসং াপুর লপাকািাক়ে সংগ্রস্পহর জনয খুিই ভাস্পো একটা জায় া। বকন্তু বকেু সিসযাও 

বেে,লেিন: ‘লেখাস্পন লসখাস্পন িাস্পর্র জনয  তড , ডাে পাো বদস্পয় লসগুস্পো এিনভাস্পি 

িাকা থাস্পক, লিশ কস্পয়কিার  আবি তার িস্পধয প়েস্পত ব স্পয় লিাঁ স্পচ ল বে, প্রায় ১৫ িা ২০ 

েুট  তড ,  এর িস্পধয একিার প়েস্পে লকাস্পনা সাহােয ো়ো একা একা ওঠা অসম্ভি একটা 

িযাপার’। বসিাপুস্পর তখন িাঘ ঘুস্পর চিডাত;  স্প়ে প্রবতবদন একজন কস্পর িাবসন্দার িৃতুযর 

কারণ বেে িাস্পর্র আরিণ। মাস্পে মাস্পে ওয়াস্পলসও তাস্পদর গজড ন শুনস্পত চপস্পতন, তস্পি 

বিটিশস্পদর স্বভািসুেভ তিবশস্পষ্টয সিসযাটিস্পক হােকা কস্পর বতবন িন্তিয কস্পরন .. 

’লপাকািাক়ে লখাাঁ জার কাজটা একটু বচন্তার বিষয় িেস্পত হস্পি..েখন এরকি একটা বহংস্র 

প্রাণী আস্পস পাস্পশই লকাথাও েুবকস্পয় থাস্পক… ’। 

এো়ো স্থানীয়স্পদর বহংস্রতাও সম্বস্পে নানা কথা প্রচবেত বেে। ওয়াস্পেস িাাঁ স্পশর র্স্পরর 

লিস্পঝস্পত বিোনা লপস্পত রু্িাস্পতন তা লদস্পখ তার এক িেু তাস্পক লশায়া োয় এিন একটা 

লসাো ধার লদন, কারণ এভাস্পি লিস্পঝস্পত লশায়া বেে বিপিনক, ‘ লেস্পহতু চারপাস্পশ 

খারাপ িানুস্পষর দে, োরা রাস্পতর লিো িশডার েো বদস্পয় লিস্পঝর নীচ লথস্পক আিাস্পক 

এস্পো়ে ওস্পো়ে কস্পর বদস্পত পাস্পর, লসজনয আিাস্পক দয়া কস্পর একটা লসাো ধার লদয়া 

হস্পয়স্পে, োর উপর আবি শুস্পত পাবর, অিশয লসটা আবি িযিহার কবরবন, কারণ এ লদস্পশ 

খুিই  রি’। 
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(েবি: ১৮৬২ সাস্পে বসং াপুস্পর লতাো একটি েবিস্পত আেস্পফ্রড রাস্পসে ওয়াস্পেস (ডাস্পন)) 

ওয়াস্পেস এই এোকায় তার জীিস্পনর পরিতী আট িের কাটিস্পয়বেস্পেন, ষাট লথস্পক 

সত্তরটি অবভোস্পনর িাধযস্পি বতবন ১৪০০০ িাইে অবতরি কস্পরবেস্পেন। তার সংগ্রস্পহর 

পবরিানও বেে বিিয়কর - প্রায় ১১০,০০০ কীটপতঙ্গ, ৭৫০০ বঝনুক, ৮০৫০ পাবখর চাি়ো, 

৪১০ স্তনযপায়ী ও সবরসৃপ প্রজাবত, এস্পদর িস্পধয ৫০০০ টি বেে লসই সিস্পয় বিজ্ঞাস্পনর জনয 

নতুন। িাকান দ্বীস্পপ তার সিস্পচস্পয় পবরবচত আবিষ্কার বেে Golden Birdwing Butterfly 

(Ornithoptera croesus) আর  Standard-Wing Bird of Paradise (Semioptera 

wallacei), এিং লিাবণডও লথস্পক Birdwing Butterfly (Trogonoptera brookiana)। 

তার লসই অবভোস্পনর বিিরণ The Malay Archipelago অতযন্ত জনবপ্রয় হস্পয়বেে পাঠক 

সিাস্পজ, উনবিংশ শতাব্দীর লসরা তিজ্ঞাবনক ভ্রিণকাবহনীর একটি বেে লসটি।  

 

অঙ্কুবরত ধারণাগুস্পো 

 

এধরস্পনর সিসযায় আস্পদৌ বিচবেত না হস্পয় ওয়াস্পেস প্রবতবদন রুটিন িাবেক তার কাজ 

কস্পর লেস্পতন। লভার ৫টা ৩০ বিবনস্পট ঠাণ্ডা পাবনস্পত ল ােে আর কবে বদস্পয় বদন শুরু 

হস্পতা তার। প্রথস্পি আস্প র বদস্পন ো বকেু সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন তা ঠিকিত সাজাস্পতন, 

তারপর তার সংগ্রহ করার সি বজবনসপত্র বনস্পয় আিার লির হস্পয় লেস্পতন জঙ্গস্পের 

উস্পেস্পশয। তার হাস্পত থাকস্পতা লপাকা িাক়ে ধরার জাে, কাস্পধ লঝাোস্পনা ি়ে িাক্স, 

লিৌিাবে, ভ্রির ধরার জনয সা়োবশ, লোট আর ি়ে লপাকািাকস্প়ের নিুনা রাখার জনয 
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র্াস্প়ে পযাচাস্পনা সুস্পতায় িাধা কস্পকড র বেবপ ো াস্পনা দুই িাস্পপর দুস্পটা কাস্পচর লিাতে, আর 

লকাস্পনা লকাস্পনাবদন হাস্পত থাকত রাইস্পেে। তার সংগ্রহ করা নিুনাগুস্পো সংরিণ করার 

জনয বতবন স্থানীয়ভাস্পি ততরী আররাক নাস্পির একধরস্পনর অযােস্পকাহে জাতীয় পানীয় 

িযিহার করস্পতন। বিবভন্ন ধরস্পনর েে,শসযদানা, আখ এিং নাবরস্পকস্পের দুধস্পক 

োস্পিডস্পটশস্পনর িাধযস্পি এই পানীয় ততরী হস্পতা। লেস্পহতু পানীয়টি লিশ জনবপ্রয় বেে, 

ওয়াস্পেস্পসর তাই তার নিুনা সংরিস্পণর জনয এই পানীয় সরিরাস্পহ কখনও টান পস্প়েবন। 

স্থানীয় আবদিাসীস্পদর বিস্পশষ পেন্দ হিার কারস্পণ প্রায়ই তারা ওয়াস্পেস্পসর কযাম্প লথস্পক 

অযাররাক চুবর কস্পর বনস্পয় লেত।  এসি লঠকাস্পত এর িস্পধয ওয়াস্পেস প্রায় িরা সাপ িা 

টিকটিবক ডুবিস্পয় রাখস্পতন। বকন্তু আবদিাসীস্পদর তা আস্পদৌ বিচবেত করস্পতা না। এো়ো 

স্থানীয় আবদিাসীরা এিবনস্পতই িুঝস্পত পারস্পতা না এই িানুষটা লকন এত ভাস্পো পানীয় নষ্ট 

করস্পে এসি জীি জন্তু,  াে ইতযাবদ েে কস্পর সংরিণ কস্পর। তাস্পদর প্রস্পশ্নর উত্তস্পর 

ওয়াস্পেস িেস্পতন, আিাস্পদর লদস্পশ অস্পনক িানুষ এগুস্পো লদখস্পি লসজনয এগুস্পো েে 

কস্পর সংরিণ করা হস্পচ্ছ। স্থানীয় ওয়ানুিিাই আবদিাসীরা োরা ইংেযােস্পক উং োং 

িস্পেস্পতন, তারা  এ কথায় আস্পরা আিেড হস্পয় প্রশ্ন করস্পতন,  বনিয়ই উং োং এ এর 

লচস্পয় ভাস্পো লদখার িত আস্পরা অস্পনক বকেু আস্পে।  

ওয়াস্পেস জানস্পতন এস্পদরও বনজস্ব বকেু সংগ্রস্পহর প্রথা আস্পে, লেিন, ডায়াক আবদিাসীরা 

তাস্পদর শত্রুস্পদর িাথা সংগ্রহ করস্পতন। স্থানীয় অবধিাসীস্পদর বহংস্রতার কুখযাবত থাকা সস্পি 

দ্বীপপুস্পি বকেু বকেু অংস্পশ আবদিাসীরা জঙ্গে সম্বস্পে তাস্পদর অবভজ্ঞতা আর জ্ঞান 

ওয়াস্পেস্পসর সাস্পথ ভা  কস্পর বনস্পয়বেে এিং বতবন ো চাইস্পেন তা খুাঁ জস্পত তাস্পক সাহােয 

কস্পরবেে । দ্বীস্পপর সিস্পচস্পয় সুন্দর আর িুেযিান প্রাকৃবতক ঐশ্বেডয বতবন সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন 

– ওরাং উটান, িানর, অসাধারণ সুন্দর িাডড স অি পযারাডাইস, বিশাে আকাস্পরর উজ্জ্বে 

রস্পঙ্গর প্রজাপবত। ওয়াস্পেস এসি লদস্পখ বেস্পখবেস্পেন: ‘প্রকৃবত িস্পন হয় খুিই সেস্পে 

সািধাস্পন ঠিক কস্পরস্পে ,সহজেভযতার জনয লেন তার সিস্পচস্পয় লসরা ঐশ্বেডযরাবশর িূেয 

লেন কস্পি না োয়, প্রথস্পিই আিরা লদবখ, উনু্মি লপাতােয়বিহীন, অিােি সিুর 

উপকুে,ো প্রশান্ত িহাসা স্পরর প্রচণ্ড লিউস্পয়র সমু্মস্পখ উস্পম্মাবচত; তারপস্পরই জঙ্গস্পে িাকা 

পািডতয লদশ, জোভুবি, খা়ো পিডতিাোর ধারাস্পো বকনার, প্রায় অসম্ভি অনবতরান্ত এক 

প্রবতিেকতা, এিং সিস্পশস্পষ িনয আর বহংস্র একটা জাবত.. ’,  
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েত িেরই বতবন জঙ্গস্পে কাটান না লকন, নতুন বকেু সংগ্রস্পহর উস্পত্তজনা তার এতটুকু 

কস্পিবন। 

তার সংগ্রহ করা বিবভন্ন প্রজাবতর নিুনাগুস্পোর অসাধারণ তিবচত্রয, প্রজাবতর প্রস্পতযকটি 

সদসযর িধযকার বভন্নতা এিং লকাথায় তাস্পদর বতবন খুাঁ স্পজ লপস্পয়বেস্পেন তার প্রবত 

ওয়াস্পেস্পসর তীক্ষ্ণ দৃবষ্ট বেে । এগুস্পো একজন লপশাদার সংগ্রাহস্পকর িযিহাবরক বচন্তার 

বিষয় হস্পত পাস্পর, বকন্তু তার বিজ্ঞানী হস্পয় ওঠার লিস্পত্র অনুর্টস্পকর ভূবিকা লরস্পখবেে। 

 

 

(েবি: বিবভন্ন দ্বীস্পপ িাডড উইং প্রজাবতর প্রজাপবতস্পদর বিবভন্নতা পেডস্পিিণ ওয়াস্পেসস্পক িুঝস্পত 

সাহােয কস্পরবেে লকিন কস্পর প্রজাবতর পবরিতড ন হয়। েবিটি লকয়ানড িাডড উইং এর, অস্পষ্ট্রবেয়ার 

সিস্পচস্পয় ি়ে স্থানীয় প্রজাপবত) 

লেিন, সুন্দর িাডড উইঙ্গ প্রজাপবত, োস্পদর ি়ে ডানা আর উজ্জ্বে রং এর জনয সংগ্রাহকস্পদর 

িস্পধয বিস্পশষ চাবহদা বেে, খুাঁজস্পত ব স্পয় ওয়াস্পেস েি কস্পরবেস্পেন লে, বিবভন্ন ধরস্পনর 

িাডড উইস্পঙ্গর িসিাস দ্বীপপুস্পির সুবনবদড ষ্ট দ্বীস্পপর িস্পধযই সীিািি।  াোপাস্প াস দ্বীপপুস্পির 

পাবখরা ডারউইনস্পক লে ইবঙ্গত বদস্পয়বেে, এই প্রজাপবতগুস্পো তাস্পক ঠিক লসই একই 

ধরস্পনর ইবঙ্গত বদস্পয়বেে, লে প্রজাবতও পবরিবতড ত হয়। ওয়াস্পেস িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন 

বিস্পশষ সৃবষ্টিাদ এই তিবচস্পত্রযর িযাখযা বদস্পত পাস্পরনা। 
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েখন ডারউইন নীরি বেস্পেন তার বিিতড ন তি বনস্পয়, ওয়াস্পেস তখন ভািবেস্পেন সশস্পব্দ, 

বতবন তার বচন্তা বেবপিি কস্পর োবচ্ছস্পেন লনাটিুস্পক,  ইংেযাস্পের বিবভন্ন িযা াবজস্পন 

পাঠাস্পনা এস্পকর পর এক তার লেখায়। এস্পদর িস্পধয লকাস্পনাটা সংবিপ্ত িাঠপেডাস্পয়র লনাট; 

লকাস্পনাটাস্পত সুেষ্ট প্রকাশ পায় তার সুবিশাে ধারণাগুস্পো। বকন্তু ডারউইস্পনর লিস্পত্র নীরি 

থাকার লে সি কারণ বেে, ওয়াস্পেস্পসর তা বেে না । তার হারািার বকেুই বেে না িরং 

তাস্পক সুনাি অজড ন করস্পত হস্পি, বিজ্ঞানীস্পদর িস্পধয তার জায় া কস্পর বনস্পত হস্পি, এটাই 

বেে তার উস্পেশয। 

প্রকৃবতর একটি বনয়ি 

 

১৮৫৫ সাস্পে লিাবনডওর সারাওয়াস্পক িষডার িওসুস্পি অস্পপিা করার সিয়, ওয়াস্পেস ভূতি 

আর প্রাকৃবতক ইবতহাস্পসর নানা সূত্র সংস্পো  কস্পর একটা নতুন সূত্র িা বনয়স্পির প্রস্তাি 

কস্পরন: ‘Every species has come into existence coincident both in space and 

time with pre-existing closely allied species‘ অথডাৎ প্রস্পতযকটি প্রজাবতর উৎপবত্ত 

হয় সিসািবয়ক স্থান ও সিস্পয় ইবতপূস্পিডই বিদযিান বনকট িা প্রায় সিস্প াত্রীয় প্রজাবতস্পদর 

লথস্পক। 

 

ওয়াস্পেস ধারণা কস্পরন, প্রজাবতরা পরোবরক সম্পকড েুি  a branching tree িা  াস্পের 

শাখাপ্রশাখার িত; বতবন প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন নতুন প্রজাবতর উদ্ভি হয় পুরাতন প্রজাবত 

লথস্পক, লেিন কস্পর  াস্পে নতুন শাখার জন্ম হয় পুরাতন শাখা লথস্পক। এই প্রস্তািনাটি 

বিপদিনক না হস্পেও বনিঃসস্পন্দস্পহ সাহসী বেে, এটার সরাসবর েিয বেে  প্রজাবতর 

বিস্পশষ সৃবষ্ট সম্বস্পে প্রচবেত িতিাদ। ওয়াস্পেস্পসর এই প্রস্তাি সরাসবর লসই  ‘বিস্পশষ সৃবষ্টর’ 

প্রচবেত িতিাদস্পক প্রতযাখযান কস্পর, োর িূে ধারণাই বেে প্রস্পতযকটি প্রজাবত সৃবষ্ট হস্পয়স্পে 

বিস্পশষভাস্পি, একই সাস্পথ, লে লভৌ বেক অিস্থাস্পন তাস্পদর িসিাস তার উপস্পো ী কস্পর।  

উপরন্তু, বকেু বকেু লিস্পত্র ওয়াস্পেস তার প্রাকৃবতক বনয়স্পির সপস্পি লসই একই েুবি 

িযিহার কস্পরবেস্পেন, ো ডারউইন দুই দশক ধস্পর তীি িানবসক েন্ত্রণাসহ একা একা 

বনস্পজর িস্পধয লরস্পখবেস্পেন বকন্তু লকাথাও প্রকাশ কস্পরনবন।  

 

ওয়াস্পেস রিশ পবরিতড নশীে পৃবথিীর ভূতি এিং জীিাশ্ম লরকস্পডড  প্রাপ্ত জীিস্পনর সুেষ্ট 

পবরিতড ন সংরান্ত  নানা ধারণার সবন্নস্পিশ কস্পরবেস্পেন তার প্রস্তািনায়। বতবন দািী 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

কস্পরবেস্পেন ো অতীস্পত হস্পয়স্পে তা িতড িাস্পন লকন হস্পি না. ‘িতড িাস্পন পৃবথিীস্পত জীিস্পনর 

লভৌ বেক বিস্তার ও বিনযাস অিশযই এর পৃস্পষ্ঠর এিং এর অবধিাসীস্পদর  অতীস্পতর সকে 

পবরিতড স্পনরই েোেে’, সংস্পিস্পপ পৃবথিী এিং জীিন একই সাস্পথ বিিবতড ত হস্পয়স্পে। লসই 

সিস্পয়র সিাজ লকিে পৃবথিীর ভূতাবিক পবরিতড স্পনর ধারণার সাস্পথ পবরবচত হস্পত বশস্পখস্পে, 

প্রাণীস্পদর পবরিতড ন হস্পয়স্পে এিন ধারণা লিাস্পটও জনবপ্রয় বেে না। 

 

ওয়াস্পেস তার ‘সারাওয়াক সূত্র’ সিথডস্পন বিস্পশষ কস্পর দ্বীপগুস্পোস্পত প্রজাবতর বিস্তার 

সংরান্ত বিবভন্ন ধরস্পনর পেডস্পিিণগুস্পো িযাখযা কস্পরন । লেিন, ‘ াোপাস্প াস্পস’, বতবন 

লেস্পখন, ‘লেখাস্পন অল্পসংখযক স্বকীয় উবদ্ভদ আর প্রানী ল াষ্ঠীসিুহ বিদযিান, বকন্তু লিশীর 

ভা ই দবিণ আস্পিবরকার িূে ভূখস্পে উবদ্ভদ ও প্রাণীর সাস্পথ বনবি়ে সম্পকড েুি, বিষয়টি 

এোিৎ লকাস্পনা ধরস্পনর,এিনবক লকাস্পনা আনুিাবনক িযাখযাও পায়বন।’ ওয়াস্পেস 

ডারউইস্পনর পেডস্পিিস্পণর প্রবত ইবঙ্গত বদবচ্ছস্পেন, োর এখস্পনা লকাস্পনা িযাখযা লদয়া হয়বন। 

বতবন এর সাস্পথ আস্পরা লো  কস্পরন, অনয নতুন সৃবষ্ট হওয়া দ্বীপগুস্পোর িস্পতা এই 

দ্বীপগুস্পোস্পতও িাতাস আর লস্রাস্পতর িাধযস্পি িাবহত হস্পয় অিশযই প্রথস্পি িসবত স্থাপন 

কস্পরবেে প্রাণী এিং উবদ্ভদ, এিং একটা বিশাে সিস্পয়র িযবপ্তস্পত লসখাস্পন আবদ প্রাণী আর 

উবদ্ভদরা একসিয় লশষ হস্পয় োয় তার জায় ায় লথস্পক োয় শুধু  এস্পদর পবরিবতড ত 

লপ্রাস্পটাটাইপ, এর িাস্পন হে, দবিণ আস্পিবরকার িূে ভূখস্পণ্ড  াোস্পপাস্প াস্পসর িত একই 

রকি বেন্চ প্রজাবত না, বকন্তু তাস্পদর সাস্পথ পারন্পবরক বিে এত লিশী লে, দবিণ 

আস্পিবরকার বেন্চ প্রজাবতর পাবখরা বনিয়ই  াোপাস্প াস দ্বীপগুস্পোস্পত িসবত স্থাপন 

কস্পরবেে।  

ওয়াস্পেস েুবি লদন লে, প্রজাপবতর পবরিার, পাবখ আর নানা ধরস্পনর উবদ্ভদ একটি 

সুবনবদড ষ্ট লভৌ বেক এোকায় সীিািি। আিাজস্পন থাকাকােীন সিস্পয় বতবন েি 

কস্পরবেস্পেন লে, বকেু বনবদড ষ্ট প্রজাবতর িানর নদীর একপাস্পশই সীিািি।‘এরকি হওয়ার 

কথা না’ বতবন বেস্পখবেস্পেন ‘েবদ না তাস্পদর সৃবষ্ট আর বিস্তাস্পরর উপর প্রকৃবতর লকাস্পনা 

সুবনবদড ষ্ট বনয়ি কাজ কস্পর থাস্পক।’ ‘ বিস্তার’ শব্দটি বদস্পয় ওয়াস্পেস ো লিাঝাস্পত লচস্পয়স্পেন 

তা হে, একটি প্রজাবতর কতটুকু বিস্তার োভ করস্পত পাস্পর লকাস্পনা এোকায়, ো লভৌ বেক 

বিস্পশষত্ব,  লেিন নদী, পিডতস্পেণী ইতযাবদ দ্বারা সীিািি। েখন এই রচনা প্রথি প্রকাবশত 

হয়, প্রায় লকউই তা পস্প়েবন িা েিই কস্পরবন। ওয়াস্পেস তার প্রস্তাবিত প্রাকৃবতক সূত্র 

সম্বস্পে েেন লথস্পক লকাস্পনা প্রবতবরয়াই শুনস্পত লপস্পেন না শুধুিাত্র বকেু অসস্পন্তাষ ো়ো, 
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লেিন, তার উবচৎ নিুনা সংগ্রস্পহ িস্পনাস্পো ী হওয়া, তি ততরী করা না। বকন্তু বতবন 

পুস্পরাস্পনা িেু লহনরী ওয়াোর লিটস এর কাে লথস্পক ঠিকই একটি বচঠি পান, েবদও 

আিাজস্পনর  ভীস্পর বতবন বেস্পেন তখন, তারপরও জানডাস্পের একটা কবপ বতবন লো া়ে 

কস্পরবেস্পেন, বতবন ওয়াস্পেসস্পক প্রান খুস্পে প্রশংসা কস্পরন তার  এই প্রস্তাস্পির জনয, বেবন তা 

িস্পন কস্পরবেস্পেন, ‘সস্পতযর িত, এতই সহজ এিং েষ্ট লে োরাই এটা পস্প়েস্পে আর িুস্পঝস্পে 

তারা এর সহজস্পিাধযতা লদস্পখ আিেড হস্পিন’। 

১৮৫৫ সাস্পে লিাবনডওর সারাওয়াস্পক থাকার সিয় বতবন তার বিিতড ন সংরান্ত তার প্রথি 

বিখযাত লেখাটি বেস্পখবেস্পেন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি আবিষ্কাস্পরর আস্প । লসটি িূেত 

সারাওয়াক সূত্র বিষয়ক (Sarawak Law) On the Law Which Has Regulated the 

Introduction of New Species; লপপারটি চােডস োইস্পয়েস্পক িুগ্ধ কস্পরবেে, বতবনও 

বিিতড ন সম্বস্পে ভািস্পত শুরু কস্পরন। ১৮৫৬ সাস্পে এবপ্রে োইস্পয়ে ডারউইস্পনর িাসায় 

লি়োস্পত এস্পে ডারউইন প্রথিিাস্পরর িত োইস্পয়েস্পক তার প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর তিটি 

িযাখযা কস্পরবেস্পেন, ২০ িের ধস্পর ল াপস্পন ডারউইন লে তিটি বনস্পয় কাজ করবেস্পেন। 

েণ্ডস্পন লেরা কস্পয়কবদন পরই োইস্পয়ে ডারউইনস্পক বচঠি বেস্পখ অনুস্পরাধ কস্পরন দ্রুত লেন 

বতবন তার তিটি প্রকাশ কস্পরন, কারণ লকউ না লকউ হয়স্পতা তাস্পক লসই লদৌস্প়ে হাবরস্পয় 

বদস্পত পাস্পর ( োইস্পয়স্পের িস্পন িস্পন সম্ভিত তখন ওয়াস্পেস্পসর কথাই ভািবেস্পেন।) সুতরাং 

১৮৫৬ সাস্পে লি িাস্পস ডারউইন তার একটি খস়ো রুপস্পরখা বেখস্পত শুরু কস্পরন, বতবন 

অিশয লসটি লশষ না কস্পর বিিতড ন সংরান্ত একটি িই লেখা শুরু কস্পরবেস্পেন। 
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েবিিঃ লি াস্পপাড, েবিটি ১৮৪৮ সাস্পে ইংবেশ পাবখবিস্পশষজ্ঞ জন গুল্ড এর আকা, 

ইস্পন্দাস্পনবশয়ায় এই পাবখটি শুধুিাত্র ওয়াস্পেস লরখার পূস্পিড পাওয়া োয়। 

লরখা অংকন 

ওয়াস্পেস প্রায়ই এক দ্বীপ লথস্পক অনয দ্বীস্পপ োওয়া আসা করস্পতন। িােয় দ্বীপপুস্পি আট 

িেস্পর বতবন লিাট ১৪,০০০ িাইে পাব়ে বদস্পয়বেস্পেন, এর িস্পধয বকেু বকেু দ্বীস্পপ বতবন লিশ 

কস্পয়কিার অবভোন কস্পরবেস্পেন। তার পথ লকানবদস্পক হস্পি তা বনধডারণ করস্পতা  লনৌকা 

পাওয়া িা না পাওয়ার উপর। বতবন বসিংিাপুর লথস্পক সুোস্পিসী দ্বীস্পপর িাকাস্বার োিার 

লিশ কস্পয়কিার লচষ্টা করবেস্পেন। বকন্তু ১৮৫৬ সাস্পে লি িাস্পসর একবদন একটি চীনা 

জাহাস্পজ বসংঙ্গাপুর লথস্পক িাবে োন, লেখাস্পন োওয়ার লকাস্পনা উস্পেশযই বেে না তার, 

বকন্তু বতবন আশা কস্পরবেস্পেন লসখান লথস্পক সুোস্পিসী দ্বীস্পপ লোস্পম্বাক, পস্পর িাকাস্বার 

োওয়ার একটা িযিস্থা করস্পত পারস্পিন। আকবিক দুর্ডটনার কারস্পণ তার এই বভন্ন পস্পথ 

আসাটাই ওয়াস্পেস্পসর অবভোস্পনর সিস্পচস্পয় গুরুত্বপূণড আবিষ্কাস্পরর পথ কস্পর লদয়। 

িাবেস্পত ওয়াস্পেস এিন বকেু পাবখ খুাঁ স্পজ লপস্পেন, ো বতবন পবিস্পির দ্বীপগুস্পোস্পত 

অবভোস্পনর সিয় লদস্পখবেস্পেন, লেিন, একটি উইভার, একটি কাঠস্পঠাকরা, একটি থ্রাশ, 

একটি োরবেং , ব লতিন বিস্পশষ লকাস্পনা উস্পত্তজনার বিষয় না। বকন্তু ‘তারপর লোস্পম্বাস্পক, 

বিশ িাইস্পেরও কি একটা প্রণােী ো এস্পক িাবে লথস্পক পৃথক কস্পরস্পে, আবি 

স্বাভাবিকভাস্পিই আশা কস্পরবেোি একই ধরস্পনর পাবখস্পদর সাস্পথ আিার লদখা হস্পি, বকস্তু 

লসখাস্পন আিার বতন িাস অিস্থান করার সিয়, আবি তাস্পদর লকাস্পনাটিরই লদখা লপোি 

না। ’, িরং ওয়াস্পেস বভন্ন প্রজাবতর পাবখস্পদর খুাঁ স্পজ লপস্পেন: সাদা কাকাতুয়া, 

হাবনসাকস্পের বতনটি প্রজাবত, একটা লজাস্পর লজাস্পর শব্দ করা পাবখ, োস্পক স্থানীয়রা ডাস্পক 

‘লকায়াইচ-লকায়াইচ’ এিং একটা অদু্ভত পাবখ োর নাি লি াস্পপাড ( বি  েুট িা ি়ে পা), 

লে তার ি়ে পা িযিহার কস্পর বডস্পির জনয ি়ে জায় া ততরীস্পত। এধরস্পনর সিস্প াত্রীয় 

লকাস্পনা পাবখ সুিাত্রা, লিাবনডও িা জাভার পবিস্পির দ্বীপগুস্পোর লকাথাও লদখা োয় না।  

ওয়াস্পেসস্পক বিষয়টি লিশ ভািনায় লেস্পেবেে। ওয়াস্পেস্পসর কাস্পে প্রশ্ন তখন একটাই, বক 

লসই প্রবতিেকতা ো বকনা এক দ্বীপ লথস্পক অনয দ্বীস্পপ এই প্রজাবতগুস্পোর বিস্তার িযাহত 

কস্পরস্পে। বনিয়ই পাবখস্পদর কাস্পে িাত্র ২০ িাইস্পের একটা প্রণােী লকাস্পনা িাধা হিার কথা 
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না। িেু লিটস এর কাস্পে লেখা বচঠিস্পত ওয়াস্পেস এই রহস্পসযর একটি িযাখযা বদস্পয়বেস্পেন, 

লেখাস্পন এর সিাধাস্পন বতবন প্রস্তাি কস্পরন, ‘বনিয়ই িাবে আর লোস্পম্বাস্পকর িস্পধয লকাস্পনা 

অদৃশয ‘সীিাস্পরখা’ আস্পে। লফ্লাস্পরস িা বতস্পিাস্পরর আস্পরা পুিডবদস্পক ল স্পে, লেিন আরু 

দ্বীস্পপ আর বনউ ব বনস্পত, পাবখ প্রজাবতর এই পবরিতড ন আস্পরা সুেষ্ট হয়। সুিাত্রা, জাভা িা 

লিাবনডওস্পত পাবখস্পদর লে পবরিারগুস্পো লদখা োয়, তারা আরু, বনউ ব বন িা অস্পষ্ট্রবেয়ায় 

অনুপবস্থত, একইভাস্পি এর িীপবরতটাও তাই। একইভাস্পি পূিড আর পবিস্পির দ্বীপগুস্পোর 

স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর িস্পধয পাথডকযও েিণীয়। পবিস্পির ি়ে দ্বীপগুস্পোস্পত আস্পে িানর, 

িার্,  োর। বকন্তু আরুস্পত লকাস্পনা প্রাইস্পিট বকংিা লকাস্পনা িাংসাশী প্রাণী লনই। স্থানীয় 

স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর সিাই িারসুবপয়ােস - লেিন, কযাঙ্গারু, কুসকুস ইতযাবদ। 

িাবে আর লোস্পম্বাস্পকর িস্পধয সীিাস্পরখার অবস্তত্ব সম্বস্পে ওয়াস্পেস্পসর িস্পন লকাস্পনা দ্বন্দ্ব 

বেে না িরং এর তার জনয এর তাৎপেডয বেে অস্পনক  ভীর। ওয়াস্পেস েুবি বদস্পয়বেস্পেন 

লে, প্রজাবতর বিস্পশষভাস্পি সৃবষ্টর িতিাদ অনুোয়ী, একই ধরস্পনর জেিায়ুর লদশগুস্পোস্পত 

একই ধরস্পনর প্রাণী এিং বভন্ন জেিায়ুর লদশগুস্পোস্পত বভন্ন রকি প্রাণীস্পদরই উপবস্থবত েি 

করার কথা। বকন্তু এরকি বকেু বকন্তু বতবন আস্পদৌ পেডস্পিিণ কস্পরনবন। পবিস্পি লিাবনডও 

আর পূস্পিড বনউ ব বন’র িস্পধয তুেনা কস্পর বতবন লেস্পখন: ‘খুিই কঠিন হস্পি িযাখযা করা 

লেখাস্পন দুটি লদশ জেিায়ু আর ভূতাবিক প্রকৃবতস্পত সদৃশয, বকন্তু তাস্পদর পাবখরা এিং 

স্তনযপায়ী প্রাণীস্পদর সম্ভার সমূ্পণড আোদা’। 

বনউ ব বন আর অস্পষ্ট্রবেয়াস্পক তুেনা কস্পর বতবন লেস্পখন, এরকি পাথডকয আিরা খুি কিই 

খুাঁ স্পজ পাস্পিা, এক লদস্পশ বিরবতহীনভাস্পি িৃবষ্ট আর আরড তা, আস্পরকটিস্পক তীি শুষ্কতার 

কিস্পিশী প্রস্পকাপ, ওয়াস্পেস েুবি লদন, ‘েবদ কযাঙ্গারুরা শুষ্ক সিতস্পে আর অস্পষ্ট্রবেয়ার 

িস্পন বিস্পশষভাস্পি খাপ খাইস্পয় বনস্পত পাস্পর, তাহস্পে বনিই লকাস্পনা কারণ আস্পে বনউ ব বনর 

র্ন, আরড  জঙ্গস্পে তাস্পদর আবিভড াস্পির। পবিস্পির দ্বীপগুস্পোস্পত িানররা লে জায় া দখে 

কস্পরস্পে পূিড বদস্পকর দ্বীপগুস্পোর রান্তীয় িনভূবিস্পত লসই আিাসস্থে দখে কস্পরস্পে ল স্পো 

কযাঙ্গারুরা। 

ওয়াস্পেস আস্পরা েুবি লদন লে, বনিই প্রজাবতর বিস্তার বনয়ন্ত্রস্পণ অনয লকাস্পনা প্রাকৃবতক 

বনয়ি কাজ করস্পে। লসই বনয়িটাই, ওয়াস্পেস্পসর প্রস্তাি অনুোয়ী বেে, ‘সারাওয়াক সূত্র’, 

ো বতবন এর দুিের আস্প ই উিাপন কস্পরবেস্পেন। আিারও ওয়াস্পেস তার পেডস্পিিস্পণর 

স্বপস্পি ভূতি আর ভূস্প াস্পের উপর বনভড র কস্পরবেস্পেন। বতবন অনুিান কস্পরবেস্পেন লে, বনউ 
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ব বন, অস্পষ্ট্রবেয়া, এিং আরু অিশযই অতীস্পত লকাস্পনা এক সিয় সংেুি বেে আর 

লসকারস্পণই একই ধরস্পনর পাবখ আর স্তনযপায়ী প্রাণী লসখাস্পন পাওয়া োয়, একইভাস্পি 

ওয়াস্পেস িযাখযা কস্পরন লে, পবিস্পির দ্বীপগুস্পোও লকাস্পনা একসিয় এবশয়ার অংশ বেে, 

লসকারস্পণই রান্তীয় এবশয়ার প্রাণীস্পদর লসখাস্পন পাওয়া োয় -লেিন, িানর, িার্ ইতযাবদ। 

 
(েবি: ওয়াস্পেস োইন ও এর িবধডত বকেু সংস্করণ) 

ওয়াস্পেস্পসর ধারণা বেে সঠিক। িাবে আর লোম্বস্পকর িস্পধয দূরত্ব কি হস্পেও লে সা র 

তাস্পদর পৃথক কস্পরস্পে, তা পরিতীস্পত লদখা ল স্পে অস্পনক  ভীর। িাবে লেিন কবটস্পনটাে 

লশেস্পের প্রাস্পন্ত অিবস্থত, লোম্বক ঠিক তার িাইস্পর অিবস্থত। িাবে পবিস্পির অনয 

দ্বীপগুস্পোর সাস্পথ অতীস্পত সংেুি থাকস্পেও েস্পম্বাস্পকর সাস্পথ কখস্পনাই েুি বেে না। 

সুতরাং ২০ বকবি প্রশস্ত লকাস্পনা প্রণােীস্পক অবতরি করার িযাপার নয়, অস্পনক বিবেয়ন 

িের ধস্পর এই পাথডকযটা অস্পনক ি়ে বেে। এিং জীিজ ত লসই দ্বীপগুস্পোস্পত পৃথক 

পৃথকভাস্পিই অবভস্পোবজত হস্পয়স্পে, লসই বনবদড ষ্ট দ্বীস্পপর পবরস্পিশ অনুোয়ী। েবদও আজ 

দ্বীপগুস্পো পাশাপাবশ, বকন্ত ভূতাবিক দৃবষ্টস্পকাণ লথস্পক তারা আসস্পে নতুন প্রবতস্পিশী। 
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(েবি : ল স্পো কযাঙ্গারু, োস্পদর শুধুিাত্র ওয়াস্পেস লরখার পূস্পিড পাস্পশ লদখা োয়, লরখার পবিস্পি 

িানররা লে জায় া দখে কস্পর আস্পে, পুিডবদস্পক লসই জায় াটি দখে কস্পর আস্পে এরা।) 

 

ওয়াস্পেস সেে হস্পয়বেস্পেন, প্রজাবতর উৎপবত্ত এিং বকভাস্পি প্রজাবতর বিস্তার হয়, এই দুটি 

প্রশ্নস্পক সংেুি করস্পত এিং বতবন এবশয়া আর অস্পষ্ট্রবেয়ার প্রাণীজ তস্পক পৃথক করা 

সীিাস্পরখাটির িযাখযা বদস্পয়বেস্পেন। তার এই আবিষ্কার বচরকাস্পের জনয ‘ওয়াস্পেস োইন’ 

বহসাস্পি পবরবচবত োভ কস্পর আর ওয়াস্পেসস্পক প্রবতবষ্ঠত কস্পর তজিভূস্প াস্পের 

(Biogeography) জনক বহসাস্পি, ো উবদ্ভদ আর প্রাণীস্পদর লভৌ বেক বিস্তার বনস্পয় অধযয়ন 

কস্পর। 

দুই িহান িস্পনর সবম্মেন 

অিস্পশস্পষ ওয়াস্পেস েেস্পনর বিজ্ঞানী সিাস্পজ সািানয বকেুটা হস্পেও দৃবষ্ট আকষডণ করস্পত 

সিি হস্পেন। চােডস ডারউইস্পনর সাস্পথ বতবন বচঠির িাধযস্পি লো াস্পো  শুরু করস্পেন । 

লেখাস্পন বতবন দুিঃখ প্রকাশ কস্পরন, তার ‘সারাওয়াক ে’ লতিন লকাস্পনা নজর কাস্প়েবন, 

এিনবক লকাস্পনা বভন্নিস্পতর িুস্পখািুবখও হয়বন। ১৮৫৭ সাস্পে লি িাস্পস ডারউইন তাস্পক 

উত্তর লদন: ‘আবি আপনার প্রিস্পের প্রায় প্রবতটি শস্পব্দর সাস্পথই একিত লপাষণ করবে। 

আবি িস্পন কবর আপবনও আিার সাস্পথ একিত হস্পিন, লে আসস্পে খুি কি সিয়ই আিরা 

লকাস্পনা তাবিক প্রিস্পের সাস্পথ এত লিশী িাত্রায় সিিত লপাষণ কবর’। বচঠিস্পত ডারউইন 

আস্পরা উস্পল্লখ কস্পরন লে প্রজাবতর তিবচস্পত্রযর প্রশ্ন বনস্পয় বতবন তার  স্পিষণার ২০ তি িস্পষড 
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আস্পেন, এিং এ বিষস্পয় বতবন একটি ি়ে আকাস্পরর িই লেখায় লিশ অগ্রসরও হস্পয়স্পেন, 

লেটা বতবন আশা করস্পেন আ ািী দুই িেস্পর লশষ হস্পি না। অস্পনকটা একজন বসবনয়র 

প্রকৃবত বিজ্ঞানীর লনাটিস্পসর িত িযাপারটা, লে বতবন িযাপারটা বনস্পয় দীর্ড বদন ধস্পর ভািস্পেন, 

এিং সিয় হস্পে তার সমূ্পণড িতািত প্রকাশ করস্পিন। বকন্তু আসস্পে লনাটিসটা ডারউইস্পনর 

জনয প্রস্পোজয বেে কারণ ওয়াস্পেস এই উত্তস্পরর কাোকাবে লপৌস্পে োস্পচ্ছন। 

প্রজাবত লে বিিবতড ত হয় ওয়াস্পেস্পসর কাস্পে লসটা আর তখন লকাস্পনা প্রশ্ন বেে না, িরং 

বকভাস্পি হয়, লসটাই বেে প্রশ্ন। ১৮৫৮ র লেব্রুয়ারীস্পত ইস্পন্দাস্পনবশয়ার দ্বীপ লহেিাস্পহরায় 

লডাবডঙ্গা গ্রাস্পির আবদিাসীস্পদর কুটিস্পর আেয় বনস্পয়বেস্পেন তীি জ্বস্পরর প্রস্পকাস্পপ ( সম্ভিত 

িযাস্পেবরয়া), তখনই হঠাৎ কস্পর তার প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি বিিতড স্পনর একটি 

প্রবরয়া বহসাস্পি তার বচন্তায় আস্পস। পেডায়রস্পি জ্বর িা়ো আর কিার িাস্পঝ, ওয়াস্পেস্পসর 

আর বকে্ুই করার বেে না শুধুিাত্র, ‘ আিার পেস্পন্দর বিস্পশষ বকেু বিষয় বনস্পয় িারিার 

বচন্তা করা ো়ো।’ ৮৮ বডগ্রী োস্পরনহাইট তাপিাত্রার বদস্পন কম্বে িুব়ে বদস্পয় লিশ কস্পয়ক 

িের আস্প  প়ো ইংবেশ অথডনীবতবিদ থিাস িযােথাস্পসর জনসংখযার উপর একটা রচনার 

কথা ভািবেস্পেন ওয়াস্পেস। তার িস্পন হস্পো লে, িযােথাস লেিন েুবি বদস্পয়বেস্পেন 

িহািারী, প্রাকৃবতক দুস্পেডা , দুবভড ি িানি জনসংখযার ো ািহীন িৃবিস্পক বনয়ন্ত্রণ কস্পর তা 

আসস্পে প্রাণীজ স্পতর লিস্পত্রও প্রস্পোজয। বতবন লভস্পি লদখস্পেন প্রাণীস্পদর প্রজনন হার 

িানুস্পষর লচস্পয় অস্পনক লিশী দ্রুত আর েবদ তা বনয়ন্ত্রস্পণ না থাকস্পতা, সারা পৃবথিীস্পত 

প্রাণীস্পদর সংখযা িাত্রাহীনভাস্পি লিস্প়ে লেত। বকন্তু তার সিস্ত অবভজ্ঞতা তাস্পক জানাস্পচ্ছ 

প্রাণীজ স্পতর জনসংখযা সীিািি। ‘িনয প্রাণীর জীিন’ ওয়াস্পেস্পসর পেডস্পিিস্পণ ‘হস্পে 

অবস্তস্পত্বর জনয সংগ্রাি (Struggle for existence)’ , ওয়াস্পেস আস্পরা লো  করস্পেন, 

‘সকে ইবন্দ্রয়, শারীবরক এিং িানবসক শবি পূনড িযিহাস্পরর প্রস্পয়াজন হয় তাস্পদর 

বনস্পজস্পদর অবস্তত্ব আর তাস্পদর পরিতী প্রজন্মস্পক প্রবতপােন করস্পত’, খাস্পদযর সোন, বিপদ 

লথস্পক বনস্পজস্পক িাাঁ বচস্পয় চো প্রাণী জীিস্পনর প্রধানতি কাজ, আর দূিডস্পেরা তাই টিস্পক 

থাকস্পত পাস্পর না লসই সংগ্রাস্পি। দি নিুনা সংগ্রহকারী ওয়াস্পেস খুি ভাস্পো কস্পর 

জানস্পতন, একই প্রজাবতর বিবভন্ন সদসযস্পদর িস্পধয তিবচত্রয, “হয়স্পতা এই সি তিবচত্রযগুস্পোর 

িা প্রকরস্পণর…অিশযই প্রজাবতর সদসযস্পদর আচরণ িা িিতার উপর সুবনবদড ষ্ট লকাস্পনা 

প্রভাি আস্পে, েতই তা িুরতি লহাক না লকন… এিন লকাস্পনা তিবচত্রয িা প্রকরণ ো বকনা 

কাউস্পক সািানয শবিশােী কস্পর, …অিশযই সংখযায় তারা লেষ্ঠত্ব অজড ন করস্পি’। 
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জ্বর একটু কিস্পে েখনই বতবন লকাস্পনা িস্পত উস্পঠ িসস্পত লপস্পরবেস্পেন, ওয়াস্পেস তার 

ধারণাগুস্পো িাত্র কস্পয়ক রাস্পতর িস্পধয সমূ্পণড বেস্পখ লেস্পেবেস্পেন। বতবন তার লসই 

প্রিেটির নাি লদন On the Tendency of Varieties to Depart indefintly from the 

Original িা িূে রুপ লথস্পক তিবচত্রতার অবনবদড ষ্টকাস্পের জনয পবরিবতড ত হিার প্রিণতা 

প্রসস্পঙ্গ’, পস্পর বতবন তার ধারণাটিস্পক িস্পেবেস্পেন Survival of the fittest , লে িাকযটি 

বতবন সিাজ বিজ্ঞানী হািডাটড  লেন্সাস্পরর লেখা লথস্পক ধার কস্পরবেস্পেন। ওয়াস্পেস্পসর রচনা 

বেে শুধু একটা খস়ো রুপস্পরখা িাত্র, ইংেযাস্পের বিজ্ঞাস্পনর লকন্দ্র লথস্পক ১০,০০০ িাইে 

দুস্পর, ভূবিকস্পম্প বিধ্বস্ত একটি দ্বীস্পপ আবদিাসীস্পদর কুটিস্পর শুস্পয় জ্বস্পরর প্রস্পকাস্পপর িস্পধয 

পুস্পরা বচন্তাটা অনুধািন কস্পর লেখা। ওয়াস্পেস সরাসবর লেখাটাস্পক জাণডাস্পে পাঠাস্পত 

চানবন, বতবন লচস্পয়বেস্পেন আস্প  তার রচনা লকউ প়েুক। সুতরাং বতবন লেখাটি পাঠাস্পেন 

একজন প্রকৃবত বিজ্ঞানীর কাস্পে, োর সাস্পথ বতবন লকিে পত্র লো াস্পো  শুরু কস্পরবেস্পেন, 

বতবন বেস্পেন চােডস ডারউইন। 

 
েবিিঃ ইস্পন্দাস্পনবশয়ার দূ ডি দ্বীপ লটরনাস্পট (দুস্পর), লেখাস্পন ওয়াস্পেস িযাস্পেবরয়ার সাস্পথ েুি করার 

সিয় তার প্রাকৃবতক ‘বনিডাচন’ বনস্পয় তার জীিস্পনর সিস্পচস্পয় ি়ে তি বনস্পয় ভাস্পিন 
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( েবি: লহেিাস্পহরা দ্বীস্পপ নতুন কস্পর িানাস্পনা কুটির, রাস্পসে ওয়াস্পেস এখাস্পন এ ধরস্পনর 

কুটিস্পর শুস্পয় িযাস্পেবরয়ার জ্বস্পর লভা ার সিয় িযােথাস্পস সূত্র ও বিিতড স্পন চাবেকা শবি 

বহসাস্পি প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটির কথা লভস্পিবেস্পেন) 

ডারস্পউইস্পনর কাস্পে বতবন পাণু্ডবেবপটি পাঠিস্পয়বেস্পেন, েবদ লসটি পস্প়ে ডারউইন ভাস্পো 

বকেু িস্পন কস্পরন বতবন লেন লসটি চােডস োইস্পয়স্পের কাস্পে পাঠিস্পয় লদন। োইস্পয়স্পের সাস্পথ 

ওয়াস্পেস্পসর লকাস্পনা পত্র লো াস্পো  বেে না, বকন্ত লসই সিস্পয় বতবন একজন েস্পিয় 

বিজ্ঞানী বেস্পেন, ওয়াস্পেস হয়স্পতা লভস্পিবেস্পেন বতবন তার তিটি প়েস্পত আগ্রহী হস্পত 

পাস্পরন কারণ এটি লসই সূত্র ো বতবন তার সারাওয়াক ে লপপাস্পর উস্পল্লখ কস্পরবেস্পেন লসটি 

িযাখযা কস্পর । ডারউইনই ওয়াস্পেসস্পক িস্পেবেস্পেন, োইস্পয়ে তার ১৮৫৫ সাস্পের 

লপপারটিস্পক বিস্পশষ উস্পল্লখস্পো য বহসাস্পি বচবহ্নত কস্পরবেস্পেন। আস্পরকটি কারণ হস্পত পাস্পর 

োইস্পয়ে িই Principles of Geologyর বিিতড ন বিস্পরাধী দৃবষ্টভবঙ্গর বিপরীস্পত ওয়াস্পেস 

তার প্রিস্পে বকেু েুবি প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন। ওয়াস্পেস্পসর জানা বেে না লে, ডারউইন িহুবদন 

আস্প ই প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি আবিষ্কার কস্পরস্পেন (১৮৩৮); 

১৮৫৮ সাস্পেন জুন িাস্পসর লকাস্পনা সিয় ডারউইন ওয়াস্পেস্পসর রচনাসহ বচঠিটি হাস্পত পান। 

রচনাটি পস্প়ে, বতবন হতভম্ব হস্পয় োন। এতটা অিাক হস্পতন না েবদ বতবন ওয়াস্পেস্পসর 

পাঠাস্পনা সি িাতড াগুস্পোর বদস্পক আস্পরকটু িস্পনাস্পো  বদস্পতন। োই লহাক ওয়াস্পেস্পসর 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

পাণু্ডবেবপটি পস্প়ে ডারউইন প্রজাবতর উৎপবত্ত সম্বস্পে তার ধারণার প্রথি খস়ো রচনার ১৬ 

িের পর ো ভািস্পেন তা হস্পো: ‘আবি শবঙ্কত লে, আিার তস্পির লিৌবেকতা, েতটুকু তা 

লহাক না লকন, সিই ধ্বংস হস্পয় োস্পি’। 

ডারউইন বিবিত হস্পয়বেস্পেন তার লসই প্রিেটি পস্প়ে। ওয়াস্পেস্পসর প্রিেটি শুরু হয় 

িযােথাস্পসর পপুস্পেশন বপ্রবন্সপেটি পুনিযাখযা কস্পর: ‘িনয প্রাণীস্পদর জীিন হস্পচ্ছ অবস্তস্পত্বর 

জনয সংগ্রাি’, বতবন লেস্পখন, ‘কারণ প্রবতটি প্রজাবতস্পত েতজন িাাঁ চস্পত পাস্পর তারস্পচস্পয় 

অস্পনক লিশী সংখযক সদস্পসযর জন্ম হয়। আর তাস্পদর প্রস্পতযস্পক পরের লথস্পক বভন্ন। 

লকাস্পনা একটি প্রাণীর একক অবস্তত্ব টিস্পক থাকাটি বনভড র কস্পর তার বনস্পজর উপর, এিং 

োরা িারা োয় তারা অিশযই হস্পচ্ছ সিস্পচস্পয় দূিডেতি’। এিন একটি অনুস্পচ্ছদ ওয়াস্পেস 

বেস্পখবেস্পেন, লেন িস্পন হয় বতবন তার বনস্পজর কস্পঠার জীিন লথস্পক উদাহরণ টানস্পেন, 

‘এিং োরা তাস্পদর অবস্তত্ব দীর্ড াবয়ত করস্পত পাস্পর তারা শুধু হস্পত পাস্পর োরা স্বাস্হয আর 

প্রাণশবিস্পত ভরপুর। লকাস্পনা উপকারী প্রকরণই লো ান বদস্পত লসই প্রস্পয়াজনীয় সুবিধাটির 

ো লিাঁ স্পচ থাকস্পত সহায়তা কস্পর এিং লসই প্রকরণটি তার সন্তানস্পদর িস্পধয হস্তান্তবরত হয়’। 

বতবন োিাবকড য় বিিতড স্পনর লসরা উদাহরণটি িযিহার কস্পরন এটি ভ্রান্ত প্রিাণ করার জনয, 

িযাখযা কস্পরন বজরাে তাস্পদর েম্বা র্া়ে পায়বন সারািণ এটি েম্বা কস্পর টানার জনয, কারণ 

লে লকাস্পনা প্রকরণ, এর পূিডসূবরর িস্পধয বেে, লেিন োস্পদর েম্বা র্াঢ় বেে, তারা সুবিধা 

লপস্পয়বেে তাস্পদর লোট র্া়ে সহ সদসযস্পদর লচস্পয় কারণ তারা লিশী খাদয খুাঁ স্পজ 

লপস্পয়বেস্পো, েখন আস্পরা উচু  াস্পের ডাস্পে তারা তাস্পদর খাদয লপস্পয়স্পে। আর এই 

পাথডকযগুস্পো পুিীভূত হস্পয় সিয় অবতরান্ত হস্পয় একসিয় নতুন রুস্পপর সৃবষ্ট কস্পর। 

এখাস্পনই আিরা একটি সাধারণ বনয়স্পি বকভাস্পি প্রজাবত বিকাশ ও বদ্ববিভাবজত হয়, ো 

প্রকৃবতস্পত র্স্পট, তার একটি ধারণা পাই – 

আর ডারউইন ওয়াস্পেস্পসর শব্দগুস্পোস্পক তার তিটির বনখুত একটি সংবিপ্ত রুপ বহসাস্পি 

পাঠ কস্পরন। হতাশ ডারউইন পাণু্ডবেবপটি ওয়াস্পেস্পসর অনুস্পরাধ িতই োইস্পয়স্পের কাস্পে 

পাঠান, সাস্পথ তার একটি বচঠিস্পত লেস্পখন, ‘আপনার কথাই সতয হস্পো’, প্রাকৃবতক 

বনিডাচস্পনর তিটি েখন িযবি ত পেডাস্পয় বতবন োইস্পয়েস্পক জাবনস্পয়বেস্পেন, োইস্পয়ে 

িস্পেবেস্পেন. ‘আপবন েবদ এটি প্রকাশ না করস্পে অনয লকউ লসটি করস্পি’, ডারউইন তাস্পক 

িস্পেবেস্পেন ‘আিার ১৮৪২ এর পাণু্ডবেবপটি হাস্পত লপস্পেও এর লচস্পয় ভাস্পো সার-সংস্পিপ 

করস্পত পারস্পতন না ওয়াস্পেস। আিার ো লিৌবেকত্ব বেে তার সিটাই ল স্পে’। তস্পি 
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ডারউইন তার প্রাথবিক হতাশায় লখাবনকটা অবতরবিত কস্পরই কথাটি িস্পেবেস্পেন, কারণ 

তার খুি বিস্তাবরতভাস্পি ভািা তিটির সাস্পথ ওয়াস্পেস্পসর একটি অন্তদৃডবষ্ট বনভড র ভািনা বকেূ 

পাথডকয বেে। ভাস্পো কস্পর েি্ করস্পে লদখা োস্পি ডারস্পউইন একক সদসযস্পদর িস্পধয 

প্রবতস্পোব তার উপর লজার বদস্পয়বেস্পেন লিশী, আর ওয়াস্পেস প্রকরস্পণর উপর পবরস্পিশ ত 

বনয়ািকগুস্পোর চাপস্পক গুরুত্ব বদস্পয়বেস্পেন তার িযাখযায়। আর োইস্পয়ে দুজস্পনর 

অিদানস্পক শনাি কস্পরবেস্পেন, হুকারস্পক সাস্পথ বনস্পয় বতবন বেবনয়ান লসাসাইটিস্পত একটি 

লসবিনাস্পরর আস্পয়াজন কস্পরন এিং লসখাস্পন ওয়াস্পেস্পসর প্রিেটি ডারউইস্পনর এর আস্প  

দুস্পটা প্রিস্পের সাস্পথ পাঠ করা হয়। ওয়াস্পেস বকেুই জানস্পতন না এ বিষস্পয়, বকন্তু পস্পর বতবন 

সন্তুবষ্ট প্রকাশ কস্পরবেস্পেন। ডারউইন দ্রুত তার তিটি বিস্তাবরতভাস্পি বেখস্পত িস্পসন। 

ওয়াস্পেস্পসর প্রিেটিস্পক ( না তাস্পক জানাস্পনা হয়বন) ডারউইস্পনর অপ্রকাবশত প্রিস্পের সাস্পথ 

একইসাস্পথ ১৮৫৮ সাস্পে ১ জুোই Linnean Society of London এর সভায় পাঠ করার 

বসিান্ত লনন। সবিবতর জানডাস্পে ২০ আ ষ্ট এটি প্রকাবশত হস্পয়বেে On the Tendency of 

Species to Form Varieties; And On the Perpetuation of Varieties and 

Species by Natural Means of Selection", ডারউইস্পনর অিদানস্পক ওয়াস্পেস্পসর 

প্রিস্পের আস্প  রাখা হয় তার অগ্রাবধকার বদস্পয়। ওয়াস্পেস িন্তিয কস্পরবেস্পেন তাস্পক না 

জাবনস্পয় লকাস্পনা প্রুে সংস্পশাধন ো়োই লেখাটি প্রকাশ করা হস্পয়স্পে, ো োইস্পয়ে আর 

হুকাস্পরর সূচনা িন্তিযস্পক প্রশ্নবিি কস্পরবেে। 

এো়ো হতভম্ব হিার কারণটা আস্পরা েষ্ট হয়, েবদ ডারউইস্পনর পবরকবল্পত ি়ে আকাস্পরর 

একটা িইটির সম্প্রবত সিাপ্ত খস়ো দুটি অধযায়, আিরা ওয়াস্পেস্পসর রচনার ভাষার সাস্পথ 

তুেনা কবর। লেব্রুয়ারী, ১৮৫৭ সাস্পে, ডারউইন তার িইস্পয়র ৫ি অধযাস্পয়স্পেস্পখন এিং নাি 

লদন ‘প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর প্রভাস্পি অবস্তস্পত্বর জনয সংগ্রাি’ , এর পস্পরর িাস্পসই বতবন ৬ ষ্ঠ 

অধযায় লশষ কস্পরন লেখাস্পন িযাখযা কস্পরন লে: সিস্ত প্রকৃবত, েুিরত.. এই সংগ্রাস্পি 

প্রায়শই িতড ায় বডি িা িীস্পজর উপর, অথিা চারা াস্পে … লে লকাস্পনা তিবচত্রয িা প্রকরণ, 

তা েতই িুরতি লহাক না লকন, েবদ তা জীিস্পনর লে লকাস্পনা অংস্পশ েবদ সািানযতিভাস্পি 

জীস্পির উপকার কস্পর, লসই তিবচত্রযগুস্পো পরিতী প্রজস্পন্ম সুরবিত হয় িা বনিডাবচত হয়’। 

দুই লেখস্পকর লকউই পরেস্পরর বচন্তা িা রচনা সম্বস্পে জ্ঞাত বেস্পেন না। তাহস্পে আিরা 

বকভাস্পি িযাখযা করস্পিা ভাষার এই েিণীয় সদৃশযতা - অবস্তস্পত্বর জনয সংগ্রাি এিং 

িুরতি তিবচত্র? 
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িহান িবনষীরা একই ভাস্পি বচন্তা কস্পরন। ডারউইন এিং ওয়াস্পেস দুজনই প্রকৃবতস্পক খুি 

কাে লথস্পক লদস্পখস্পেন এিং িুস্পঝস্পেন এটা আসস্পে একটা েুিস্পিত্র। দুজস্পনই একই 

প্রজাবতরই অস্পনক নিুনা সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন লে, প্রজাবতর িস্পধয তিবচত্রযতা িুঝস্পত 

লপস্পরবেস্পেন। দুজস্পনই লদস্পখবেস্পেন সািানয বভন্ন প্রজাবতরা বনবদড ষ্ট দ্বীস্পপ সীিািি এিং 

অনুধািন কস্পরবেস্পেন প্রজাবত পবরিবতড ত হয়। দুজস্পনই িযােথাস্পসর রচনাটি পস্প়েবেস্পেন, 

িুঝস্পত লপস্পরবেস্পেন জনসংখযার উপর এর গুরুত্ব। একই ধরস্পনর সািযপ্রিাণ তাস্পদর প্রায় 

একই ধরস্পনর উপসংহাস্পর বনস্পয় ল স্পে। তা সস্পিও ডারউইন, প্রজাবতর উদ্ভি সম্বস্পে তার 

প্রথি অনুধািস্পনর ২০ িের পরও শবঙ্কত হস্পয়বেস্পেন লে,‘আিার সি লিৌবেকতা, েতটুকুই 

থাকুক না লকন, সি তুচ্ছ হস্পয় োস্পি।’ 

সািানয একটু  বিডত 

ওয়াস্পেস্পসর পাণু্ডবেবপ ডারউইস্পনর হাস্পত আসার পর আসস্পে বক র্স্পটবেে তা বকেু বকেু 

পবণ্ডতস্পদর িস্পধয এখনও বিতস্পকড র বিষয়। িূে সতযটা হস্পো লে, ওয়াস্পেস ডারউইনস্পক তার 

বনিেটি পাণু্ডবেবপটি ভূতিবিদ সযার চােডস োইস্পয়ে িরাির পাঠাস্পত অনুস্পরাধ 

কস্পরবেস্পেন, ো ডারউইন কস্পরবেস্পেন। সযার োইস্পয়ে এিং প্রখযাত উবদ্ভদবিজ্ঞানী লজ. বড. 

হুকার, োরা দুজস্পনই ডারউইস্পনর র্বনষ্ঠ িেু বেস্পেন, োস্পদর কাস্পে আস্প ই ডারউইন তার 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর তি এিং এর সপস্পি লিৌবেক সি েুবিগুস্পো িযবি তভাস্পি প্রকাশ 

কস্পরবেস্পেন। োইস্পয়ে এিং হুকার ওয়াস্পেস্পসর প্রিেটি এিং সাস্পথ ডারউইস্পনর রচনার 

একটি সংবিপ্ত রুপ আসন্ন বেবনয়ান লসাসাইটির সভায় ( ১ জুোই, ১৮৫৮)  লেৌথভাস্পি 

পাঠ এিং প্রকাশ করস্পত উস্পদযা  বনস্পয়বেস্পেন । 

আবিষ্কার করার একক ল ৌরি বক ওয়াস্পেস্পসর কাে লথস্পক বেবনস্পয় লনয়া হস্পয়বেে? লেৌথ 

প্রকাশনার িযপারটা বক সঠিক বেে? (লেৌথ প্রকাস্পশর আস্প  বিষয়টা বকন্তু ওয়াস্পেসস্পক 

জানাস্পনাই হয়বন ), অপরবদস্পক ডারউইনই বকন্তু প্রথি ‘নযাচারাে বসস্পেকশন’ ( প্রাকৃবতক 

বনিডাচন) শব্দটি িযিহার কস্পরবেস্পেন এিং বতবন তার ১৮৪২ সাস্পের ধারণাগুস্পোর প্রাথবিক 

রুপস্পরখা, অন্ততপস্পি িযাবি ত পেডাস্পয় অনানুষ্ঠাবনক ভাস্পি, অনয বিজ্ঞানীস্পদর সািস্পন 

প্রকাশও কস্পরবেস্পেন। 

তস্পি এটি সবতয, আজ ডারউইস্পনর নাি আর তার কিড ওয়াস্পেস্পসর তুেনায় অস্পনক লিশীই 

পবরবচত। বকন্তু একিার লভস্পি লদখুনস্পতা এ বিষস্পয় ওয়াস্পেস্পসর দৃবষ্টভবঙ্গ লকিন হস্পত পাস্পর। 
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বতবন সিসিয় এর কৃবতত্বটা ডারউইনস্পকই বদস্পয়স্পেন। িােয় দ্বীপপুস্পি থাকাকােীন, 

ডারউইস্পনর কাে লথস্পক ‘অবরবজন অি বেবসস’ িইটির একটি কবপ বতবন হাস্পত পান। িার 

িার িইটি বতবন পস্প়েন। তারপর তার প্রবতবরয়া িেু লিটসস্পক িযবি ত একটা বচঠিস্পত 

প্রকাশ কস্পরন: 

‘আবি জাবননা বকভাস্পি এিং কার কাস্পে আবি ডারউইস্পনর এই িইটার প্রবত আিার 

প্রশংসা সমু্পণডভাস্পি প্রকাশ করস্পত পারি … আবি সততার সাস্পথ বিশ্বাস কবর, েতই তধেডয 

বনস্পয় আবি বিষয়টা বনস্পয় কাজ এিং  স্পিষণা কবর না লকন, আবি কখস্পনাই এই িইস্পয়র 

িস্পতা বিষয়টির সমূ্পণডতার কাস্পে লপৌোস্পতই পারস্পিা না, এর সুদৃঢ় েুবি, অপুিড ভাষা আর 

প্রাণশবি … ডারউইন একটা নতুন বিজ্ঞান এিং একটা নতুন দশডস্পনর সৃবষ্ট কস্পরস্পেন, আর 

আবি বিশ্বাস কবর, িানুস্পষর জ্ঞাস্পনর লকাস্পনা শাখাস্পতই এিন পূণডতার আর লকাস্পনা নবজর 

লনই, ো বকনা লকিে একজন িযবির পবরেি আর  স্পিষণার েসে।’ 

 
(েবি: রয়যাে লসাসাইটির ৩৫০ তি িাবষডকীস্পত প্রকাবশত একটি েযাস্পম্প আেস্পফ্রড রাস্পসে 

ওয়াস্পেস) 

এই বচঠিস্পত লেিন না, তার িাকী দীর্ড  জীিস্পন লকাস্পনাবদনও (৯০ িের পেডন্ত লিাঁ স্পচ বেস্পেন 

বতবন) ওয়াস্পেস অনুস্পশাচনা, বিস্পদ্বষ িা লিাস্পভর একটিও শব্দ উচ্চারণ কস্পরনবন। বতবন 

সিসিয় এস্পক ডারউইনীয় তি িস্পেই উস্পল্লখ কস্পরস্পেন। ১৮৬৯ সাস্পে ভ্রিণ বনস্পয় লেখা 

তার সিস্পচস্পয় ি়ে িইটা The Malay Archipelago, বতবন উৎস ড কস্পরবেস্পেন এভাস্পি: 
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‘চােডস ডারউইনস্পক, The Origin of Species এর লেখক, শুধুিাত্র িযবি ত েিা িা 

িেুত্বতার বচহ্ন বহসাস্পি নয়, তার কিড আর প্রবতভার প্রবত আিার  ভীর েিার িবহিঃপ্রকাশ 

বহসাস্পি’। ১৯০৫ সাস্পে তার বনস্পজর আত্মজীিনী My Life এর একটি পুস্পরা অধযায় বতবন 

ডারউইস্পনর সাস্পথ তার িযাবি ত িেুস্পত্বর বিিরণ বদস্পয়স্পেন, লেখাস্পন অনুস্পশাচনার, ঈষডার 

িা লকাস্পনা অসস্পন্তাস্পষর একটি শব্দও বেে না ।  

 
(েবি: ওয়াস্পেস, (েবিস্পত তার জীিস্পনর লশস্পষ). ১৮৫৮ সাস্পে ডারউইনস্পক তার রচনাটা পাঠাস্পনার 

জনয লকাস্পনাবদনও িনস্তাস্পপ ভুস্প বেস্পেন বকনা, তা কখস্পনা প্রকাশ কস্পরনবন) 

হয়স্পতা ওয়াস্পেস্পসর কাস্পে িূে িযাপারটাই বেে বিজ্ঞানী সিাস্পজ তার স্বীকৃবত আর 

গ্রহনস্পো যতা পাওয়া বনস্পয়। ১৮৫৮ সাস্পের আ  পেডন্ত বতবন োরা বচন্তার জ স্পত বিপ্লস্পির 

লনতৃত্ব বদবচ্ছস্পেন এিন সি বিখযাত বিজ্ঞানীস্পদর -আসস্পর বেস্পেন একজন িবহরা ত। েখন 

বতবন জানস্পত পাস্পরন লে োইস্পয়ে এিং হুকার তার প্রিে সম্বস্পে প্রশংসাসূচক িন্তিয 

কস্পরস্পেন, বতবন তার পুরাতন িেু আর সু্কস্পের সহপাঠীস্পক লেস্পখন লে, ‘আবি সািানয 

 িডস্পিাধ করবে..’, ওয়াস্পেস ঐ চস্পরর লকস্পন্দ্র থাকস্পত চানবন. শুধুিাত্র বতবন বিজ্ঞানীস্পদর 

চস্পরর লভতস্পর লিাকার সুস্পো  লচস্পয়বেস্পেন। আর লসটা, এিং আস্পরা অস্পনকবকেু , বতবন 

বনিঃসস্পন্দস্পহ অজড ন কস্পরবেস্পেন। 
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( েবি: ওয়াস্পেস, তার রী অযাবন ও লিস্পয় ভাস্পয়াস্পেট। ওয়াস্পেস িাবরওন লেসেীস্পক 

ভাস্পোস্পিস্পসবেস্পেন একসিয়, এিনবক তাস্পদর বিস্পয়র সি আস্পয়াজনও হস্পয় ব স্পয়বেে, বকন্তু 

িাবরওন লসই বিস্পয় লভস্পঙ্গ বদস্পয়বেস্পেন। ওয়াস্পেস তার আত্মজীিনীস্পত তার সম্ভািয কারণ 

বহসাস্পি িস্পেবেস্পেন, তার অথড উপাজড ন করার অবনিয়তা, তিপ্লবিক দৃবষ্টভবঙ্গ ইতযাবদ। তস্পি 

বতবন খুি িিডাহত হস্পয়বেস্পেন, ডারউইস্পনর কাস্পে একটি বচঠিস্পত লেস্পখন, ‘আপবন হয়স্পতা 

কল্পনা করস্পত পারস্পিন আবি কতটা দূিঃখ লপস্পয়বে, েখন আপনাস্পক আবি িেস্পিা, আিার 

জীিস্পন এর আস্প  আবি লকাস্পনা নারীর লদখা পাইবন োস্পক আবি ভাস্পোিাসস্পত পাবর আর 

এই লিস্পত্র আবি দৃঢ়ভাস্পি বিশ্বাস কস্পরবেোি আবি সবতযকাস্পরর কাস্পরা কাস্পে বিবনিস্পয় 

ভাস্পোিাসাও পাবচ্ছ’। বতবন বিষয়টি খুি লিশী কাউস্পক জানানবন। ডারউইনস্পক তার 

িযবি ত কথা িোর জনয িিা প্রাথডনাও কস্পরবেস্পেন। তার এই হৃদয় ভাঙ্গার েন্ত্রণা বতবন 

ভুেস্পত লপস্পরবেস্পেন েখন তার সাস্পথ অযাবন বিস্পটন এর লদখা হস্পয়বেে। বিখযাত প্রকৃবত 

বিজ্ঞানী উইবেয়াি বিস্পটন এর কনযা অযাবনস্পক বতবন বিস্পয় কস্পরবেস্পেন ১৮৬৬ সাস্পে। িাকী 

জীিন তারা এক সাস্পথই বেস্পেন।) 

ওয়াস্পেস তার িাকী জীিন প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি প্রবতবষ্ঠত করস্পত কাজ কস্পর 

ল স্পেন, এো়ো নানা বিষয় বনস্পয় বতবন বেস্পখস্পেন। প্রায় ১০০০ প্রিে আর ২২ টি িই বতবন 

বেস্পখবেস্পেন ( লেিন The Malay Archipelago, The Geographical Distribution of 

Animals, Island Life , Darwinism), িহু সন্মাস্পন বতবন ভূবষত হস্পয়স্পেন। ১৯১৩ সাস্পের 
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৭ নস্পভম্বর বতবন রু্স্পির িস্পধযই িারা োন।। তার িৃতুযর খির নানা পবত্রকায় প্রকাবশত হয়। 

বনউ ইয়কড  টাইিস তার সম্বস্পে লেস্পখ “the last of the giants belonging to that 

wonderful group of intellectuals that included, among others, Darwin, 

Huxley, Spencer, Lyell, and Owen, whose daring investigations 

revolutionised and evolutionised the thought of the century.”  

ওয়াস্পেস্পসর কস্পয়কজন িেু প্রস্তাি কস্পরবেস্পেন তার সিাবধ ওস্পয়েবিবনষ্টার অযাবিস্পত লদয়া 

লহাক, বকন্তু ওয়াস্পেস্পসর রী তার স্বািীর অনুস্পরাধ অনুোয়ী ডরস্পসস্পটর িডস্পোস্পন িডস্পোন 

বসস্পিট্রিস্পত তাস্পক সিাবধস্থ করার িযিস্থা কস্পরন । ১৯১৫ সাস্পে তার নাস্পির একটি 

লিডাবেয়ন ওস্পয়ষ্ট বিবনোর অযাবিস্পত ডারউইস্পনর লিস্পিাবরস্পয়াস্পের পাস্পশ স্থাপন করা হয়। 

 

 

েবি: িডস্পোন সিাবধস্পিস্পত্র ওয়াস্পেস এর সিাবধ। ২০০০ সাস্পে এটিস্পক জীণডদশা লথস্পক সংস্কার 

কস্পর A. R. Wallace Memorial Fund, ১৯১৩ সাস্পেই লপাটড েযাস্পে পাওয়া একটি জীিাশ্ম 

 াস্পের ৭ েুট দীর্ড  কাে Purbeck োইিস্পোন এর লিদীস্পত স্হাপনা করা হয়। ২০০০ সাস্পে একটি 

সন্মানসুচক লপ্লকও স্হাপন করা হয় িাস্পিডে পাথস্পরর বভবত্তস্পত) 
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পযাট্রিক িযাবথউ,  প্রাকৃবতক বনিডাচন ধারণাটি আবিষ্কাস্পরর আস্পরকজন দািীদার? 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ধারণাটি ডারউইন বকংিা ওয়াস্পেস দুজস্পনই আস্পরকজস্পনর কাে 

লথস্পক সংগ্রহ কস্পরবেস্পেন িস্পে কখস্পনা কখস্পনা দািী করা হয়। র্টনাটির সূচনা হস্পয়বেে 

১৮৬০ সাস্পে অন বদ অবরবজন অি বেবসস িইটির পেডাস্পোচনা কস্পর টি এইচ হাক্সেীর 

লেখা একটি প্রিে Gardeners' Chronicle তাস্পদর ৩ িাচড  সংখযা েখন পুনপ্রকাশ 

কস্পরবেে। পযাট্রিক িযাবথউ লসটি প্রকাবশত হিার পস্পরর িাস্পসই এই পবত্রকাস্পত একটি বচঠি 

পাঠান; লেখাস্পন বতবন দািী কস্পরন, এটাই বতবন িণডনা কস্পরস্পেন এর আস্প  ও েস্পরবেস্পত 

এর প্রস্পয়া  বনস্পয় বতবন আস্পোচনা কস্পরবেস্পেন ১৮৩১ সাস্পে তার On Naval Timber 

and Arboriculture নাস্পির িইটিস্পত। বতবন িইটির অযাস্পপনবডক্স লথস্পক একটি সংবিপ্ত 

অংস্পশর উিৃবত লদন। তস্পি বতবন বিষয়টি বিস্তাবরতভাস্পি লকাস্পনা েুবি িা  স্পিষণা েি 

লকাস্পনা িযাখযা এর সপস্পি েুি কস্পরনবন এো়োও ধারণাটি বনস্পয় বতবন লকাস্পনা কাজও 

কস্পরনবন এরপর। 

 
(েবি: পযাট্রিক িযাবথউ (১৭৯০-১৮৭৪) 

ডারউইন এর উত্তর বদস্পয়বেস্পেন দূিঃখ প্রকাশ কস্পর লে তার এই িইটির এই সংবিপ্ত িাকযটি 

বতবন পস্প়েনবন। ডারউইন অিশয তার িইটির পরিতী সংস্করস্পণ েুি কস্পরবেস্পেন লে 

প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর িূেনীবতটি পযাট্রিক িযাবথউর ১৮৩১ সাস্পে িইটির অযাস্পপনবডস্পক্স 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

সংবিপ্ত িাকযটিস্পত করা হস্পয়বেে। সুতরাং ডারউইন ও ওয়াস্পেস্পসর পর প্রজাবত সৃবষ্টর 

প্রবরয়ায় প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর ভূবিকা থাকস্পত পাস্পর এটি স্বতন্ত্রভাস্পি লভস্পিবেস্পেন আস্পরা 

একজন। তস্পি বতন জস্পনর িস্পধয একিাত্র ডারউইন দীর্ড দুই দশক ধস্পর ধারণাটি বনস্পয় 

িযপকভাস্পি লভস্পিবেস্পেন ও বিকবশত কস্পরবেস্পেন অসংখয সািয প্রিাণসহ। এর আস্প ও 

কস্পয়কজন ধারণাটিস্পক বচবহ্নত কস্পরবেস্পেন লকাস্পনা একটি প্রজাবতর িস্পধয নানা ধরস্পনর 

প্রকরণ সৃবষ্ট করার প্রবরয়া বহসাস্পি, (লেিন ১৭৯৪ সাস্পে লজিস হাটন, ১৮১৩ সাস্পে 

উইবেয়াি চােডস ওস্পয়েস, পস্পর ১৮৩৫ সাস্পে এডওয়াডড  ব্লাইথ)। এই বিতকড টিস্পক সম্প্রবত 

২০১৪ সাস্পে বিতস্পকড  বেবরস্পয় আস্পনন অপরাধ বিজ্ঞানী িাইক সাটন, বিষয়টিস্পক নস্পেজ 

কটাবিস্পনশন বহসাস্পি বচবহ্নত কস্পর। 

বতবন দািী কস্পরন ডারউইন ও ওয়াস্পেস দুজস্পনই পযাট্রিক িযাবথউর ধারণাটি বদস্পয় প্রভাবিত 

হস্পয়বেস্পেন সম্ভিত পস্পরািভাস্পি, বিস্পশষ কস্পর রিাটড  লচম্বাসড এর জনবপ্রয় িই Vestiges of 

the Natural History of Creation িইটি দ্বারা, কারণ লচম্বাসড বনস্পজই প্রভাবিত 

হস্পয়বেে। অিশযই জটিে ও পস্পরাি একটি দািী, বিষয়টি বনস্পয় বতবন লকাস্পনা প্রতযি প্রিাণ 

বদস্পত পাস্পরনবন। এো়োও ডারউইনস্পক েখন িযাবথউর বচঠিটি পস্প়েবেস্পেন, বতবন তার 

পস্পরর সি সংস্করস্পণ তাস্পক স্বীকৃবত বদস্পয়বেস্পে বিষয়টি বনস্পয় সংবিপ্তভাস্পি ধারণাটি প্রকাশ 

করার জনয। আর ডারউইস্পনর এই ভরতাটি উৎসাবহত কস্পরবেে ষ়েেন্ত্র তাবিকস্পদর। 

বিিতড ন তিটি ইবতহাস বনস্পয় কাজ করা ঐবতহাবসকরা একিত লে এ ধরস্পনর প্রস্পচষ্টা 

আসস্পে ডারউইস্পনর অিদানস্পক অিিূেযায়ন করার প্রস্পচষ্টা এিং ো বিজ্ঞাস্পনর ইবতহাস্পসর 

গুরুত্বপূণড একটি বিষয় সম্বস্পে অজ্ঞতা প্রকাশ কস্পর: বনিডাচস্পনর লিৌবেক ধারণাটি িযাবথউ 

তার সংবিপ্ত িাস্পকয ঠিকই প্রকাশ কস্পরবেস্পেন, তস্পি বতবন লসটি েুি কস্পরবেস্পেন জাহাজ 

িানাস্পনার জনয বকভাস্পি ভাস্পো  াস্পের চাষ করা োয় লসই সংরান্ত একটি িইস্পয়র 

অযাস্পপনবডস্পক্স। লকউ তাস্পক গুরুস্পত্বর সাস্পথ গ্রহন কস্পরনবন, ডারউইনিাস্পদর রিবিকাস্পশ 

োর লকাস্পনা অিদানই বেে না। শুধুিাত্র লকউ বকেু সিার আস্প  লভস্পিস্পে এিন দািী তাস্পক 

বিজ্ঞাস্পনর ইবতহাস্পস জায় া কস্পর লদয়না। তাস্পক লসই ধারণাটি বিস্তাবরতভাস্পি িযাখযা 

করস্পত হস্পি আর অনযস্পদর কাস্পে লসটি বিশ্বাসস্পো য কস্পর তুেস্পত হস্পি লকাস্পনা লিস্পত্র 

সবতযকাস্পরর অিদান রাখার জনয। ডারউইস্পনর খুি সতকড  লনাটিুস্পকর লকাথাও ( ডারউইন 

খুিই সতকড  বেস্পেন তথয সংগ্রস্পহর িযাপাস্পর) বিষয়টি উস্পল্লখ লনই। জীিবিজ্ঞানী ও দাশডবনক 

আনডে িায়ার আস্পরা েষ্টভাস্পি িস্পেবেস্পেন, বনিঃসস্পন্দস্পহ পযাট্রিক িযাবথউ সঠিক ধারণাটি 

কস্পরবেস্পেন, ঠিক লেিন ডারউইন কস্পরবেস্পেন ১৮৩৮ সাস্পের ২৮ লসস্পেম্বর, বকন্তু বতবন 



 |র্ারউইন:একটি ধারণার বিজয়|www.hyperspacebd.com| 

 

ডারউইস্পনর িত তার জীিস্পনর পরিতী বিশ িের বনস্পিদন কস্পরনবন এটিস্পক বিিতড স্পনর একটি 

দৃঢ় তস্পি রূপান্তর করার জনয, আর লসকারস্পণ তার লকাস্পনা প্রভাি লনই। সাটস্পনর িযাখযার 

লপ্রবিস্পত ডারউইস্পনর জীিনীকার লজিস িুর িস্পেবেস্পেন, উনবিংশ শতাব্দীস্পত অস্পনস্পকই 

এিন ধারণার সংশস্পয় আরান্ত হস্পয়বেস্পেন, বকন্তু একিাত্র ডারউইন বিষয়টি 

সবতযকারভাস্পি  স্প়ে তুস্পেবেস্পেন। বতবন বেস্পখবেস্পেন, পযাট্রিক িযাবথউ বনস্পয় বিতকড টি 

আসস্পে লকাস্পনা সিসযা নয়। িহু িানুষই প্রাকৃবতক বনিডাচস্পনর বিষয়টি িুস্পঝবেস্পেন, বকন্তু 

একিাত্র ডারউইনই জীিস্পনর একটি সাবিডক দৃবষ্টভবঙ্গ বহসাস্পি এই গ্রস্পহর সি বকেুর উপর 

ধারণাটি প্রস্পয়া  কস্পরবেস্পেন। আর এটাই তার বেস্প সী। 

( সিাপ্ত ) 
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