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মhল কামদার

aনুবাদ: তানবীরা তালুকদার

aেনক aেনক বছর আেগ ভারেত আমার ছা েবলার eক ঘটনা। আিম তখন আমার দাদাবািড়েত। খুব ক
কের আমার দাদা বািড় তথা তার চশমার শাrম-eর ছােদ uেঠিছলাম। eমিন eমিন ছােদ uিঠিন, মেন ধাnা
িছেলা eকটা। ভাবিছলাম, সিদেনর iিতহাস kােশ পড়ােনা আিকিমিডেসর eকটা পরীkা হােত নােত করা যায়
িকনা। আসেল sুেলর স ার সিদন আমােদরেক আিকিমিডস িকভােব সূযরি র সাহােয “পািশয়ান নৗযান
পুিড়েয়” িদেয়িছেলন স সmেn পিড়েয়িছেলন। আর বেলিছেলন আমরা িনেজরাi চশমার কাচ ব বহার কের
eকi পdিতেত ছাট কাগজ পাড়ােত পারব। আিম দাকােন রাখা িবশাল বাk থেক খুেজ পেত দশ
ডাiapােরর eকিট কঁাচ বর কের িনলাম eবং সটা িনেয় মাdােজর তীb রাদ uেপkা কের বাiের চেল eলাম
হােত eকটা শk কাগজ িনেয়। তখনo আিম sুেলর পাষাক পাlাiিন, আিম pচn মেনােযাগ িদেয় চ া
চািলেয় যািcলাম কঁােচর ভতর িদেয় সূযরি েক কঁােচর মধ িদেয় কndীভূত কের কাগজটােক পুিড়েয় িদেত।
িকছুটা সময় aেপkার পর আিম দখেত পলাম, কাগেজর মাথায় যখােন আেলা পেড়িছল সখানটায় eকটা
কােলা দাগ পেড়েছ, eবং eকটা মৃd ধঁায়ার কুnলী uঠেছ। আেলাক রি র dারা কাগজটা পুেড়েছ। eটা
আমার জন eকিট দম বn করা মুহূত - আিম কােচর ভতেরর রি র সাহােয আেs আেs বােডর uপড়
আমার নাম লখার চ া করিছলাম, pথম িতনটা akর লখা হেতi আিম আনেn আমার হােতর কাপুিন eবং
আমার uেtজনা টর পেত লাগলাম। িঠক সসময় আমার মা আমােক ছােদর লােগায়া রাnাঘর থেক ডাক
পাড়েলন, “ মhল, তুিম ei রােদর মেধ ছােদ বেস িক করছ”? আিম মােয়র িদেক না তািকেয়i সানেn
িচৎকার utর িদলাম, “আিম কঁাচ িদেয় সূেযর আেলা িদেয় কাগেজ আমার নাম িলখিছ”। আিম িকছু বুেঝ uঠার
আেগi মা দৗেড় eেস খপ কের আমার হাত থেক সব কেড় িনেলন। আিম হতভm চােখ তািকেয় মাt
িজেjস করেত যািcলাম আিম িক িকছু ভুল কেরিছ, িঠক তখনi আমার গােল কেষ eকটা চড় পড়ল। চেড়র
সােথ বলা মােয়র কথাgেলাo eখনo আমার মেন আেছ, যিদo gজরািট থেক aনুবাদ করেল ভাষাটা
aেনকটাi তার মাধুয হারােব। িতিন আমােক বলেলন, “সূয দবতা রেগ যােবন”, আম সজল নেt মােক
বlাম, সূয রি ব বহার করেল সূযেদব যিদ রেগi যেতন তাহেল িতিন পািশেদর িবrেd gীকেদর যুেd
তােদরেক জতার জন রি িদেয় সাহায করেতন না। pায় সােথ সােথi আর eকিট চড় aবধািরত ভােব গােল
নেম eেলা। আিম বুঝেত পারলাম ধমীয় aিতকথা িনেয় p করা িবপদজনক - যা আিম সi িকেশার বয়েস
বুেঝিছ aেনেকi তা হয়ত তােদর জীবন িদেয় িশেখেছন।

তারপরo ধমকথা আমােক pবল ভােব আকষণ কের। মােয়র কােছ pত েক বার চড় খাoয়া মােনi ভারেতর
সংsৃিতেত দাদীর কােছ pেত কবার আদর পাoয়া। আমােদর দাদী যখন আমরা ছাট িছলাম তখন আমােদরেক
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গান গেয় ভালােতন আর যখন বড় হলাম তখন গl বেল ভালােতন। দাদীর িবশাল গেlর ভাnাের আমােদর
pেত েকরi পছেnর আলাদা গl িছল, eবং দাদী খুব খুিশ মেনi স সব গl আমােদরেক বারবার িনেয়
যেতন। দাদীর গl আমােক eেতাটাi মুg কেরিছল য aেনক aেনক বছর পেড় আিম িব িবদ ালেয় সািহত
পড়েত আgহী হi। যাক সটা aন আর eকিট গl। িকnt যখন মুkমনােত ডারuiন ড’র uপর লখা দয়ার
জন সবাiেক আমntন জানােনা হেলা, আিম aিত সহেজi সিটেক eিড়েয় যেত পারতাম ei ভেব য ei
িবষেয়র uপরেতা pািত ািনকভােব আিম পিড়িন। য e ােমিরকায় বাস কের aতীেত ihদী- ী ানেদর মেধ
ধেমর rপকথােক কnd কের (যােদর aধুনা aবতার হেলা “Intelligent Design” বা 'সৃি র বুিdদীp aনুকl')
sরন রাখার মেতা যুেdর কথা জেনিছ, eবং তােদর স যুd eখেনা নানাভােব দখিছ, িবিভn দেশর সংsৃিতর
আেলােক ei সৃি তেttর uপকথাgেলা িনেয় আেলাচনা করাটা আমার জন বাধহয় apাসি ক হেব না।

িবিভn দেশর শত শত uপকথার নানা রকম তথ িদেয় শত শত oেয়ব সাiট তরী হেয়েছ। যমন আশা করা
যায় কu কu আেছন ধেমর গl gেলা ধু েনেছন eবং সi শানা গlgেলাi মানব জাতীর জন িলেখ
ফেলেছন, আবার কােরা কােরা কােছ হয়েতা ei গlgেলা ধুi uপেভাগ কিlত গl মাt, িবিভn যুেগর গl
gেলােক eক সােথ জাড়া িদেল মানুেষর িচnা ভাবনার িবকােশর sরgেলা পাoয়া যায়। তােদর কথানুযায়ী ধেমর
uপকথা থেক মূল বkব নয়া pেয়াজনীয় বেল আিম িসdাn িনলাম eমন কান আজgবী oেয়ব সাiট থেক
গl নেবা যারা ei গlgেলােক সিত বেল pমান করেত uেঠ পেড় লেগেছন। কান িনর রবাদী িকংবা sাধীন
িচnা ভাবনার oেয়ব সাiট থেক যিদ তথ সংgহ কির তাহেল হয়েতা তােদর তেথ লখায় আমার িনজs িচnা
ভাবনার ছাপ পেড় যেত পাের। আর য oেয়ব সাiট gেলা িব াস কের য ei গl gেলা ভিবষ েতর কান
eকিট িবরাট iি ত বহন করেছ তারা aেনক রঙ চঙ িদেয় সi gেলােক িবsািরত ভােব পিরেবশন কেরেছ।

ihদী- ী ানেদর িমথ িদেয়i r কির। িবjানী চালস ডারuiেনর মতবােদর সােথ pথেমi যােদর মতবােদর
সরাসির dnd - তারা হেলন মূসা- ীে র aনুসারীরা। বাiেবেলর সৃি তেtর জেনিসস aধ ায়িট মেনােযাগ িদেয়
পড়েল eিট খুব সহেজi বাঝা যায় -

rেতi s া pথেম sগ তরী কেরেছন আর পৃিথবী। পৃিথবী তখন িছল আকারহীন eবং aকাযকর eকটা
জায়গা। eর মুখায়ব িছল anকাের ঢাকা। s ার িচnা তখন পািনর িদেক ঘুরল। s া তখন বলেলন, আেলা
হাক, জগত আেলায় ভের uঠল। s া আেলা দেখ মুg হেলন, িতিন aতঃপর আেলােক anকার থেক আলাদা
করেলন। আেলােক s া নাম িদেলন িদবা আর anকারেক নাম িদেলন রািt। আর সn া eবং সকাল হেলা
িদেনর pথম সূচনা। তারপর িতিন বলেলন সমুেdর িঠক মাঝখােন eকিট মহাকাশ তরী হাক, eবং eরপর
পািন পািন থেক পৃথক হাক। eরপর িতিন মহাকাশ তরী কেরন, তারপর িতিন মহাকােশর uপেরর পািন থেক
নীেচর পািন আলাদা কেরন। eবং eভােবi ei জগেতর সৃি হেয়েছ।
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a াপািচ rপকথার সােথ ei rপকথার গেlর পাথক কেতা :
rেত িকছুi িছল না, না পৃিথবী, না আকাশ, না চাদ, না সূয, ধুi anকার িছল চািরধাের। হঠাৎ কের
anকার থেক eকিট হালকা গালাকার সমতল eকটা চাকিত বিরেয় আসল, যার eক পাশ হলুদ আর
aন পাশ সাদা, মধ কােশ ঝুলn aবsায় eিটেক দখা গেলা। সi পাতলা গালাকার চাকিতর মেধ eকজন
সেফত পাষাক পড়া দািড়oয়ালা s া বেস আেছন । যেনা eiমাt িতিন লmা ঘুম থেক diহােত চাখ
মুখ কচেল uেঠ বসেলন।
যখন িতিন aসীম anকােরর িদেক তাকােলন, uপেড় আেলা jেল uঠল। িতিন নীেচর িদেক তাকােলন
সখােনo আেলার সমুd তরী হেলা। পূব িদেক িতিন aত n drত ujল হলুদাভ pতু ষ তরী করেলন। পি ম
িদেকর চারপাশ জুেড় ছিড়েয় িদেলন aেনক রেঙর আনােগানা। নানা রেঙর মঘo িছল aবশ ।

আর কারা eসব rপকথায় িব াস কের বেল আপিন ভাবেছন :

লk লk aগিনত বছর ধের য anকার ছিড়েয় দয়া হেয়েছ, যখন sগ - মত িকছুi িছল না, ধু িছল
সীমাহীন sগীয় িবিধ িবধান। তখন িদন আর রাত িছল না, সূয বা চাদ িছল না। যেনা s া সীমাহীন eক aতল
িনdায় তিলেয় িছেলন। সৃি র কান সংjা িছল না, কান বানী িছল না, আেলা - বাতাস িকছুi িছল না। জn,
মৃতু বা পরকােলর জীবেনর কান aিst িছল না। কান মহােদশ, কান a ল, কান বহতা নদী বা সাত
সমুেdর সীমােরখা িছল না। iহকাল - পরকাল, sগ - মত , পৃিথবী ংস হেয় যাoয়ার সমেয়র কান িকছুরi
কান aিst িছল না। জn - মৃতু তখন আেসoিন, িফেরo যায় িন।
(eটা িশখ সৃি তtt থেক নoয়া হেয়েছ)
সারা িব জুেড় আমােদর পূব পুrষেদর করা আpান চ া থেক eটা s তঃi বাঝা যায় য, জীবেনর সৃি
িকংবা ei িব জগৎ সৃি িক কের হেলা সটা বুঝেত eবং জানেত তারাo খুবi আgহী িছেলন eবং e িনেয়
তারা িবsর িচnা ভাবনাo কেরেছন। আিদম যুেগর মানুেষরা িবjান িকংবা িশkার jান ছাড়া বাধাহীন কlনা
শিkর dারা udুd হেয় আেশ পােশর পিরেবশ বা পািরপাি ক জগৎ থেক যা তােদর কােছ যুিkযুk মেন হেতা
তারা সভােবi তার eকটা ব াখা দাড় করােতা। যখন তারা মািটর ঘের বসবাস করেতা, প িদেয় টানা বাহন
ব বহার করেতা, সi সমেয়র মানুষেদর পেk আজেক আমােদর কােছ যা খুবi নিমিtক বা সহজ কাজ তা
তােদর কlনায়o aসাধ ঘটনা িছল। পািখর মত uেড় বড়ােনা িনেয় মানুেষরা কlণাpবন িছল pথম থেকiআিদম মানুষেদর কlনায় pথেম uড়n দবতা তরী হেতা তারপর তােদর uপকথায় pবশ করত তােক uড়ােনার
কৗশলগত রঙ বরঙ-eর গl । ববর যুেগ নানা জরা ব ািধ eবং যুd িবgেহর কারেন মানুেষর জীবন slsায়ী
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হেতা, pিত িদেনর জীবন যুেdর যntনাgেলা ভুেল থাকার uপায় িছল পরকােলর সুখ্ শািnর গl শানা। eবং
যখন ei p িট আসেতা িকভােব মানুেষর eবং aন ান pানীর সৃি হেলা তখন মানুেষর eকজন sগীয়
সৃি কতার সৃি করেত হেতা িযিন ei িবদ মান সমs িকছুi সৃি কেরেছন। সৃি কতার srপ িকরকম হেব
eেতা দূর মানুষ কlনা করেত পােরিন তাi স তার িনেজর পছেnর সৃি কতার aবয়ব তরী কের িনেয়েছ।
আরবীয় ধমgেলােত পিরsারভােব সৃি কতার aবয়েবর iি ত আেছ, যখােন িহnু ধম, pাচীন িমশরীয় ধম, gীস
eবং রােমর ধমgেলা eেতা pা লভােব eিনেয় িকছু বেলিন, িকnt আেছ তােদর পিরপূন িনজs আদেল যুdরত
রাজার মেতা দবতা, আদালেতর গlসহ পৗরিনক কািহনী, uপপtী, kীতদাস, িবদূষক eবং তােদর সমেয়
মানুষেক শাষন করার aন ান সকল ফািকবাজী গl।

eiসব পৗরিনক গlgেলােত পিরবতন আসেত aেনক সময় লেগেছ, ঐশীgn gেলা পিরবতন হেত পােরিন
কারন তােদর ধেম পিরবতেনর কান সুেযাগ নi। তােদরেক পিরপূন বেল ধের নয়া হয় সখােন কান p
করার eমনিক িকছু িকছু জায়গায় ভাষার ব াখা িনেয়o কথা বলার সুেযাগ নi, আেগর শতাbীgেলা থেক e
ধরেনর বশ কেয়কিট uৎপথগামী ঘটনার কথা জানা যায়। আর eখন, মানুেষর jােনর uৎকষতা সীমাহীন।
িবjানী জমস হাটেনর ভূতািttক গেবষনা eবং চালস ডারuiেনর িববতেনর uপর গেবষনা শী i সবাiেক
যথাযথ িববরেনর সােথ জানােব, িকভােব pথেম জীবেনর udব হেলা eবং তােদর িনখূত গেবষনার সi পdিত
যার dারা িবjানীরা সমs ঘটনাgেলােক eক সােথ যৗিkকভােব সািরবd কের সবার সামেন আেনন, যিদo তারা
ধেমর লাকজেনর কারেন আতংিকত থােকন, িবেশষ কের গীজার aনুসারীেদর dারা। i র তার কlনা থেক
মানুেষর সৃি কেরনিন, বরং মানুষ পৃিথবীেত eেসেছ িববতেনর ধারাবািহকতায় - e ধরেনর সত কথায় চােচর
grt কেম যায়। যারা ভীিত pদশেনর মাধ েম মানুষেক শারীিরক o মানিসকভােব kীতদাস বািনেয় রেখ শাসন
কের চেলেছ যুগ যুগ ধের আর জার কের পয়সা কিড় হািটেয় িনেc - মানুেষর কােছ তােদর আসল rপo
pকাশ পেয় যায়। মাটামুিট পিরsার কেরi, eরা জনগনেক বাঝায় য ধম বiেত যা লখা আেছ, তাi সত ।
পৃিথবীর বশীরভাগ লাকi আেগ িkি য়ান বাiেবেলর aনুসারী িছেলন, তারা eকিট বাsব দৃি েকান থেক
সকেলi ভুল িছেলন। aেনক আেগ িkি য়ান সমাজ িবjানী গ ািলিলoেক তার সৗরজগত সmেক দয়া
মতামত pত াহার করার জন জারপূবক ধের িনেয় যায়। িকnt পের iংল াn রাম, sনেক e িনেয় pকােশ
িবতেকর আhবান জািনেয়েছ eবং পের াnেক বাধ কেরেছ নতুন বjািনক তttেক সমাধান িহেসেব িনেত,
তখন কান চােচর সাহস হয়িন e িনেয় কান ucবাচ করেত। তেব eেkবাের pথম িদেক, iংল ােnর সরকারী
pেট াn চাচ eর তরফ থেক বাধা দয়ার জন pচn চ া করা হেয়িছল, িবশp স াম uiলিবেফাস চ া
কেরিছল ডারuiেনর eবং তার aনুসারী িবjানীেদরেক টমাস হাkিল’র মুেখামুখী করেত , যখােন হাkিলেক
িজেjস করা হেয়িছল স িক utরািধকার সুেt তার মােয়র বংেশর নািক বাবার বংেশর বানরকুল থেক জngহন
কেরেছ। হাkেলর জবাব িছল খুবi নিতবাচক, িতিন বলেলন, আিম eমন eকজন িশিkত ব িk িযিন তার
pাকৃিতক শিk, বাগপটুতােক, পkপাতd , িমথ াকথন eর কােজ ব বহার কের তার ঔরসেথেক জn নয়ার
পিরবেত বরং eকিট িশmা ী থেক জngহন করেত পছn করব। সi সমেয়র সংবাদপtgেলা e িনেয় িবশাল
িবশাল কাটুন ছােপ স সময় ei বেল য, হাkিল বেলেছন, িতিন িবশপ হেয় জn নয়ার পিরবেত eকিট
িশmা ী হেয় জngহন করেত চেয়িছেলন। eরপর আর কান চাচ িববতনবাদীেদর িবরk করার কান sধা
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দখায়িন। তারা বরং িববতনবাদেক িনি h কের দয়ার জন aেনক ধরেনর প াচােনা ঘারােলা পdিত aবলmন
কেরেছ। pথেম তারা, মৃতু শয ায় ডারuiেনর িkি য়ান হেয় যাoয়ার িমেথ gজব রিটেয়েছন, তারপর তারা
িববতনবাদ পড়ােনার uপের িবিভnভােব িনেষধাjা pেয়ােগর চ া চািলেয়েছন, eবং aবেশেষ তারা পিরপূন
pতারনামূলক ধম তt “iিnেলেজn িডজাiন” িনেয় eেসেছন, eবং আবােরা চ া চালােcন e ােমিরকার uc
িবদ ালয়gেলােত িববতনবােদর পিরবেত eিটেক বাধ তামূলক িবষয় িহেসেব পড়ােনার জন । eবং িকছু িকছু
আরব দশ সহ িবিভn জায়গায় িববতনবাদ পড়ােনা বn করার ব াপাের চাচgেলা সফলo হেয়েছ িবেশষ কের
আরেবর uপসাগেরর পরামশ দাতা দশgেলা তােদর দেশর sুলgেলােত িববতনবাদ পড়ােনা িনিষd কের
িদেয়েছন।

যিদo শষ পাপ িdতীয় জন পল sীকার কেরেছন য, িববতনবাদ িছল িবjােনর সিঠক তt, eবং তার
utরসূরী বনিডk তার সােথ eকমত, তারপেরা dজেন িমেল সৃি তেtর গেlর “ নিতকতা” pচার কের িবরাট
হ চ ফেল িদেয়েছন চারধাের। যেনা লk লk মানুেষর uপর হoয়া aত াচােরর iিতহাস, aতীেত চলা
গীজার sরতnt বাiেবেলর ব খ া যার পর নাi ' নিতক', আর aন িদেক জীবিবjানীেদর সতক eবং মসাধ
বjািনক aনুসnান, যারা ডারuiেনর িববতেনর তtেক সামেন eিগেয় িনেয় যাoয়ার জন আেরা গেবষনা কের
চলেছন eবং মুল uৎ সর িদেক kমস ধািবত হেয় aিnম রহেস র সমাধােনর িদেক িনেয় যােcন - তােদর
সবিকছুi কান না কানভােব aৈনিতক। যেনা িবjােনর বাsব িশkা, িকংবা িববতনবাদ সত হেলo বাiেবল
ছাড়া কান না কানভােব “aৈনিতক”। ei হেলা পেরাk ভােব িববতনবাদেক gহন করার সi নমুনা যখােন
তারা সারাkন বাঝােত চাiেছন িববতনবাদেক ধেমর সােথ িমিশেয় পড়ােত হেব, রাজৈনিতকভােব eেদরেক
dমুেখা সাপ বলা i বাধ হয় সবেচেয় যুিkযুk হেব।

ধেমর যুিkনুসাের eেদর কথাgেলা pে র aতীত, eর িবrেd যেকান ধরেনর সমােলাচনা শািsেযাগ aপরাধ।
বশীরভাগ ঐশী gngেলােতi যারা eর িবrdাচারণ করেব তােদরেক ভয়ানক hিশয়ারী দয়া আেছ, pায়শi
দখা যায় ধািমকগন eসব কlকািহনীেত eেতাটাi জিড়েয় যান য যারা তােদর ei মৗলবাদী মেতর সােথ
eকমত পাষন কের না, তােদরেক খুন, aত াচার eমনিক প ু কের িদেতo িdধা বাধ কেরন না। যসব
পিরিsিতেত তারা eধরেনর িকছু করেত aপারগ হয়, যমন e ােমিরকার িকছু uc িশিkত ভd eলাকায়
সখােন তারা আiেনর আ য় িনেয় আiেনর মুgর িদেয় িবjানেক থামােনার চ া কের। িকnt সিত হেলা
িবjােনর গেবষনা কান িsর হেয় থাকা জড় িবষয় নয়, আর িবjানীেদরেক তােদর গেবষনার পেk যুিk pমান
দাড় করােত pচুর পির ম করেত হয়, যখান থেক নতুন সmাবনার uদয় হেব। িবjানীেদর িশkা, গেবষনা o
তেথ র pিত য udীপনা দখা যায় িঠক সi রকম udীপনা মৗলবাদীেদর মেধ o দখা যায় লাকেক িবশৃংখল,
িব াn o িমেথ র িদেক িনেয় যেত। আমরা eকটা চলমান eেলাপাতািড় pিkয়ার মাধ েম পৃিথবীেত eেসিছ ei
তথ িট জানার পর পৃিথবীর pিত আমােদর dািয়t আেরা বেড় যায়। দীঘ জব-রাসায়িনক িkয়া িবিkয়ার ফেল
eক সময় pােনর সৃি হেয়েছ। য কান ধরেনর aিবমৃশ কারীতা আবার eটােক শষo কের িদেত পাের।
িববতেনর ei jানi আমােদরেক পৃিথবী, পিরেবশ িকংবা জীবনেক সmান করেত িশখায়। িবjানীেদর িকংবা
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মানবতাবাদীেদর পরকােলর নরেকর ভেয় িকংবা sগলােভর আশায় “ নিতক” জীবন যাপেনর দরকার নi।
যেহতু কান সৃি কতাi নi, তাi সাধারন মানুেষর নিতক জীবন যাপেনর ভার তার িনেজর uপর। sগ বলেত
যেহতু িকছু নi, তাi জীবেনর সৗnয uপেভাগ করার জন আনn ucােস জীবন ভিরেয় তালার খুবi
দরকার আেছ, eবং যখন আমরা জানব িকভােব আমরা ei সুnর জীবন পেয়িছ সটােক আেরা বশী কের
uপেভাগ করব। ডারuiন িদবস সi জন i সমs পৃিথবী জুেড় uৎসব করার মেতা eকিট সকু লার িদবস
কারন ei িদেনর মাধ েমi সমs কুসংsার, ববরতা eবং মাথার uপর জার কের চেপ থাকা ajতার aবসান
জানােনা হেয়েছ।

মhল কামদার : ভারেতর তািমলনাড়ুর aিধবাসী। বতমােন মািকন যুkরাে িশকােগা শহরবাসী। মুkমনা

ফারােমর সহ মডােরটর eবং pয়াত eম. িড. গাপাল কৃে র pিতি ত ‘মডান র◌্যাশনািলs’ পিtকার
সmাদক। ভারেত থাকাকালীন aেনক যুিkবাদী আেnালেনর সােথ যুk িছেলন। iেমiলmehulkamder@yahoo.com

তানবীরা তালুকদার, লখক eবং নৃত িশlী।

নদারল াnস-e বসবাসরত মুkমনার কা মডােরটর।
aেনকিদন ধেরi inারেনট-e িলখেছন। বশ িকছু pবn দেশর দিনক পিtকােতo ছাপা হেয়েছ।
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