ব াড িডজাiন
aিভিজৎ রায়
িস াপুের থাকাকালীন সময়gেলােত সpাহােn eকবার হেলo সরা ুন যতাম। িস াপুের বসবাসরত বাঙালীরা
সবাi সরা ুন জায়গটােক চেনন। বাঙালী খাবার দাবার খেত, িকংবা বাংলা পt-পিtকা পড়েত চাiেল
সরা ুন ছাড়া কােরা গিত নi। ধু খাবােরর দাকান বা বাংলা পিtকাi বা বিল কন, সরা ুেন িক নi!
বাঙালী লুি , গামছা িকংবা ‘হালাল মাংস’ থেক r কের মৗসুমীর ছিব সmিলত ‘ ফান কাড’, িকংবা িবপাশার
ছিবoয়ালা ‘লাk সাবান’, িতbতী কdর তল সবi পােবন সখােন। আমার aবশ কdর তল কনার শখ িছল
না কখনo। আমার kেt যটা হত আমার বাসার পােশ কেমিnর ফুড sেল রাজ রাজ চাiিনজ বা মােল
খাবার খেত খেত eকসময় arিচ ধের যত। হঠাৎ কেরi তখন eকিদন iেc হত ধেন পাতা আর টম ােটা
িদেয় বাঙালী কায়দায় রাnা করা riমাছ িদেয় ভাত খেত। তখন eম.আর.িট (িস াপুেরর পাতাল রেলর নাম)
চেপ সটান চেল যতাম সরা ুেন।
eমিন eকিদন রিববােরর aলস dপুের ঘুম ভেঙ িবছানায় eকটু গিড়েয় িনিc। রাববার ছুিটর িদন।
iuিনভািসিট যাoয়ার তাড়া নi। িবছানা ছাড়েত iেc করেছ না eকদমi। eরকম uঠেবা-uিঠ কের গড়াগিড়
করেত করেতi সকাল পার কের dপুের কের ফললাম। পেট িখেদ মাচর িদেত r করায় গা ঝাড়া িদেয়
uঠেতi হল শষ পযn। ভাবলাম খেত যখন হেবi সরা েু ন িগেয়i খাoয়া যাক। চােখর সামেন ভেস uঠল
riমােছর ঝাল, বgন ভািজ, আলুভতা, ডাল। তড়াক কের িবছানা ছেড় uেঠ পড়লাম। হাতমুখ ধুেয়i
বাiের বিড়েয় পড়লাম, তারপর সাজা eম.আর.িট sশেন। সরা ুেন নেম সখানকার eক বাঙালী খাবােরর
দাকােন ( মাহাmদীয়া রsুেরn) খেয় দেয় তnেয় eকটু ঢু মারার জন uেঠ পড়লাম। তnয় হেc কঁাচা
বাজােরর দাকান। বাঙালীেদর জন মাছ আর ‘হালাল’ মাংেসর আরত। সােথ পুঁi শাক, ডাটা শাক আর
কচুশাক, িঝ া, বgন, লাu সবi পােবন। ভাবলাম eেসিছ যখন বাজারটা সের যাi। িকnt ঢুকেত িগেয় থমেক
দঁাড়ালাম। eক ‘সুলিলত’ কে র oয়াজ-মাহিফেলর আoয়াজ কাথা থেক যন ভেস আসেছ। আমার তা
আেkল grম। ei ভর dপুের eখােন oয়াজ করেছ ক র বাবা! গলাটা বাড়ােতi হল। দখলাম তnেয়র
পােশ নতুন গিজেয় oঠা ক ােসেটর দাকান থেক আসেছ ei আoয়াজ। ক ােসেটর দাকােন বাজেব গান-মাnা
দ, সুমন িকংবা নিচেকতা না বাজুক, anতঃ মমতােজর ‘বুকটা ফাiট া যায়’ তা বাজেত পাের! িকnt সব ছেড়
ছুেড় হের গলায় oয়াজ কন। দাকানদারেক িজjাসা কের জেন িনলাম eটা নািক দেলায়ার হােসনসাঈদীর oয়ােজর ক ােসট। oটা নেল নািক ‘বালা মুিসবৎ’ দূর হয়! ei ধমীয় িজিকর তুেল ‘বালা মুিসবৎ’ দূর
করার ব াপারিট iদািনং সব জায়গােতi বাধহয় ঢুেক গেছ। মেন আেছ ছাটেবলায় ঢাকা থেক দূর পাlার
বােস কের যখন চ gাম যতাম, তখন বােসর াiভার ক ােসট pয়াের চািলেয় িদত িহিn ছিবর গান। আর
আমরা গােনর তােল তােল পা ঠুকতাম - ‘হাoয়া ম uড়েত যােয়, মের লাল দাপা া...’। িকnt নbi দশেকর
পর সi বাসgেলােতi যখন uঠতাম তখন সখােন িহিn গােনর বদেল নেত পতাম kারী হািববুlাহ বলালীর
কারান তেলায়াত (eখন বাধ হয় বাজেত থােক সাঈদীর oয়ােজর ক ােসট, ক জােন!)। কu সgেলা বn
করার সাহসটুকু দখােত পারত না। খাd সৃি কতার বাণী বেল কথা! ধু ei দৃ াn থেকi বাঝা যায়
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িবjানমন সমাজ িনমােণ আমরা কতটুকু egেত পেরিছ। যােহাক, সিদন আিমo তnেয়র পােশ oi
ক ােসেটর দাকােন দঁািড়েয় িনেজর ‘বা মুিসবৎ’ দূর করার মানেসi বাধ হয় সাঈদীর oয়ােজর pিত মেনােযাগী
হলাম। ভdেলাক বয়ান কেরন ভাল। বাংলােদেশর হতদিরd লাকgেলা দূর-দূরাn থেক িকেসর আশায় তার
বয়ান নেত পাগেলর মত সাঈদীর oয়ােজ ছুেট যান, তা বাঝা যায়। মানুেষর ‘আেবগ আর dবলতা’ িনেয়
খলেত পােরন বেট ভdেলাক। কখনo তার িpয় নবীজীর oপর কােফরেদর aত াচােরর িফিরিs িদেত িদেত হাu
মাu কের কঁাদেত থােকন, আবার কখনo বা ihিদ-নাসারােদর oপর pিতেশাধ sৃহায় aিgশমা হন। নামাজরাজার ফিজলত থেক r কের নারীেদর বপদা চলােফরার িবপদ-সবi আেছ তার বয়ােন। e পযn সবi িঠক
ঠাক িছল; বয়ান করেত করেত ভdেলাক ‘সবজাnা শমেশেরর’-eর মতi দশন আর িবjােনর জগেতo ঢুেক
পড়েলন। কঁাপা কঁাপা গলায় িফিরিs িদেত থাকেলন আlাহতালার সৃি কত িনখুত
ঁ , কত ‘পারেফk িডজাiন’।
কাথাo কান খুত
ঁ নi! তারপেরo নািsেকরা কন য আlাহয় িব াস কের না! সাঈদী সােহব খাদা-তালার
সৃি য কত িনখুত
ঁ তা pমাণ করার জন বেছ িনেলন মানবেদেহর grtপূণ a ‘ চাখ’ ক। আিম তা
aবাক। ভাবলাম eকিবংশ শতেকর ‘uiিলয়াম প ােল’র আিবভার হল নািক! মেনােযাগ িদেয় নলাম hজুর িক
বেলন। পাকা দাশিনেকর মত বেল চলেলন, eমন িনখুত
ঁ a নািক কাথাo নi। খাদাতালার aপূব িডজাiন।
িবjানীরা হাজার চ ােতo aমনতর চাখ কখনo তির করেত পােরিন, পারেবo না iত ািদ।
আিম মেন মেন হাসলাম। বুঝলাম আধুিনক িবjান িকছুi তার পড়া হয়িন, যিদo আiিড (ID বা
Intelligent Design) বা ‘বুিdমt পিরকl/নকসা’ নামধারী আধুিনক সৃি বাদীেদর ভুল pচারণােক gহণ
কেরেছন বশ ভালভােবi। িবjানীরা বেলন সাঈদীর মত লােকরা চাখেক যতটুকু িনখুঁত ভােবন, সরকম
মােটi নয়। pাণীেদেহ চােখর udব eকিদেন হয়িন, হেয়েছ দীঘকােলর িববতেনর পথ ধের। আর িববতন বা
pাকৃিতক িনবাচন যেহতু ধুমাt িবদ মান বিশ gেলার oপর িভিt কের দীঘ সময় ধের পিরবিতত eবং
পিরবিধত হয়, তাi খুব যুিkস ত কারেণi pাণীেদেহ aেনক tিটপূণ a pত দখা যায়। মানুেষর চাখo তার
ব ািতkম নয়। মানুেষর চােখর aিkপেটর িভতের eকধরেনর আেলাgাহী কাষ আেছ যারা বাiেরর আেলা gহণ
কের eবং তারপর eকgc aপিটক নােভর মাধ েম তােক মিsে পঁৗেছােনার ব বsা কের, যার ফেল আমরা
দখেত পাi। মানুেষর চাখ যিদ কান বুিdমান s ার ‘সবা সুnর o িনখুত
ঁ নকসা’ (perfect design) হত
তা হেল িন য়i জােলর মত কের ছিড়েয় থাকা ei sায়ুgেলােক আেলাgাহী কাষgেলার সামেনর িদেক বসােনা
থাকত না! কারণ e ধরেনর নকসায় aপিটক নােভর জািলেত বাধা পেয় আেলার eকটা বড় aংশ িফের যায়
আর আমরা eমিনেত যতখািন দখেত পতাম তার থেক কম দখেত পাi eবং eর ফেল আমােদর দৃি র মান
aেনক কেম যােব! িকnt adুত ব াপার হেc, বাsেবi আমােদর চাখ oরকম। আমােদর aিkপেটর িঠক সামেন
ei sায়ুgেলা জােলর মত ছড়ােনা থােক, ধু তাi না, ei sায়ুgেলােক য রkনালীgেলা রk সরবরাহ কের
তারাo আমােদর aিkপেটর সামেনi িবsৃত থােক, eর ফেল আেলা বাধা পায় eবং আমােদর দৃি শিk িকছুটা
হেলo কেম যায়। ধু তাi নয়, sায়ুgেলার ei aসুিবধাজনক aবsােনর কারেণ আমােদর চােখ আেরকিট বড়
সমস া দখা িদেয়েছ। e sায়িবক জালিট মিsে পঁৗেছােনার জন aিkপটেক ফুেটা কের তার িভতর িদেয় পথ
কের নয়। eর ফেল eকিট anিবnুর (blind spot) সৃি হয়।
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িচt : চােখর ভতর তির হoয়া an sট
আমােদর pেত েকর চােখi eক িমিলিমটােরর মত জায়গা জুেড় ei anিবnুিট রেয়েছ, আমরা আপাততভােব
বুঝেত না পারেলo oi sটিটেত আসেল আমােদর দৃি সাদা হেয় যায়। মানুেষর চােখর আরo সমস া আেছ।
বয়স বাড়ার সােথ সােথ দৃি শিk কমেত r কের। দখা দয় দূরদৃি বা kীণদৃি সহ নানা ধরেনর সমস ার।
eর কারণ হেc আমােদর কিনয়ার মেধ সংরিkত তরল সমেয়র সােথ সােথ তার scতা হািরেয় ফেল। চুরnৃ
বা আiিরস eবং লেnর ফাকাস িনয়ntণকারী মাংসেপশীgেলার গিতশীলতা সমেয়র সােথ সােথ aেনক কেম
যায়; লn ঝাপসা হেয় আেস, রেঙর ব িতচার ঘেট। ধু তাi নয়, য রিটনা আমােদর চারপােশর ছিবgেলােক
আমােদর মিsে sানাnেরর জন দায়ী - aেনক সময় aিত সহেজi চােখর পছন থেক িবযুk বা িবিcn হেয়
যায়, যার ফেল eমনিক ant পযn ঘটেত পাের। িবjানীরা দেখেছন সামান ‘ির-iি িনয়ািরং’ eবং ‘িরিডজািনং’ ei ব াড িডজাiন থেক মুিk িদেত পাের। িনেচর ছিবেত pেকৗশলিবেদর দৃি েকাণ থেক চােখর
িডজাiন জিনত সমস ার সমাধান দখােনা হেয়েছ।

সাঈদী সােহব যাi বলুন না কন, aেনক pাণীর চাখi তথাকিথত ‘সৃি র সরা জীব’ মানুেষর চােখর চেয়
unত। কুকুর, িবড়াল িকংবা ঈগেলর দৃি শিk য মানুেষর চােখর চেয় বিশ তা সবাi জােন। মানুষ তা
বলেত গেল রাতকানা, িকnt aেনক pাণীi আেছ রােত খুব ভাল দখেত পায়। আবার aেনক pাণীi আেছ
যােদর চােখ কান anিবnু নi। যমন, sুiড বা aেkাপােসর কথাi ধরা যাক। eেদর মানুেষর মতi
eকধরেনর লn eবং aিkপটসহ চাখ থাকেলo aপিটক নাভgেলা aিkপেটর িপছেন aবsান কের eবং তার
ফেল তােদর চােখ কান anিবnুর সৃি হয়িন।
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িচt : কান সবj s ার িনখুত
ঁ সৃি েত নয়, বরং pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম চােখর udব হoয়ায় আমােদর
চােখ aেনক ধরেনর ‘িডজাiন-জিনত’ trিট রেয় গেছ, যgেলার aেনকgেলাi iি িনয়ােরর দৃি েকাণ থেক
সুচাrভােব ‘ির-িডজাiন’ কের সমাধান করা সmব।
আসেল িববতন তেttর মাধ েম আমােদর চােখর ei সীমাবdতা বা trিটেক খুব সহেজi ব াখ া করা যায়।
িববতন কাজ কের ধুমাt iেতামেধ তির বা িবদ মান গঠনেক পিরবতন করার মাধ েম, স নতুন কের িকছু
সৃি বা বদল করেত পাের না। মানুেষর মত মrদ-◌ী pাণীর চাখ সৃি হেয়েছ মিsে র বাiেরর িদেকর aংশেক
পিরবতন কের যা aেনক আেগi সৃি হেয়িছেলা, বhকাল ধের িববতন pিkয়ায় মিsে র ei সংেবদনশীল
কাষgেলা aিkপেটর আকার ধারণ করেলo মিsে র পুেরােনা মূল গঠনিট তা আর বদেল যেত পােরিন, তার
ফেল ei জােলর মত ছিড়েয় থাকা sায়ুgেলাo তােদর আেগর aবsােনi রেয় গেছ। িকnt aন িদেক sুiড
জাতীয় pাণীর চাখ িববিতত হেয়েছ তােদর চামড়ার aংশ থেক, মিsে র aংশ থেক নয়। eেkেt tেকর
sায়ুgেলা মিsে র মত িঠক বাiেরর sের না থেক িভতেরর sের সাজােনা থােক, আর e কারেণi sায়ুgেলা
মলাে র চােখর aিkপেটর সামেন নয় বরং িপছেনi রেয় গেছ। আমােদর চাখ যিদ eভােব লাখ লাখ বছর
ধের pাকৃিতভােব িববিতত না হেয় কান পূবপিরকিlত িডজাiন থেক তির হত তাহেল হয়েতা চােখর eত
সীমাবdতা িনেয় িবjানীেদর মাথা ঘামােত হত না।
সাঈদী সােহব য বেলেছন িবjানীরা কখেনা চাখ তির করেত পারেব না, eিটo s◌্ে◌রফ িমথ াচার। মানুেষর
চােখর চেয় শিkশালী ‘ চাখ’ aেনক আেগi তির করা হেয়েছ। আসেল মানুেষর চাখ aপিটক াল iেমিজং
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িডভাiস িহসােব খুবi dবল - কবল লাল থেক বgণী বণালীর সীমায় সংেবদনশীল। ফেল মানুষ িবিকরণ
skােমর eক kুd aংশ (400-700 ন ােনািমটার*) মাt দখেত পায় (1 nm = 10-9m)। িবjানীেদর
তির aবেলািহত টিলেsাপgেলা eর চাiেত aেনক বিশ পিরসের সংেবদনশীল। ogেলার কথা না হয় বাদ
িদন, বাজাের পাoয়া য কান সsা দােমর ক ােমরাo মানুেষর চােখর থেক aেনক বিশ শিkশালী। আর য
বjািনক ক ােমরাgেলা জ ািতিবjােনর জগেত ব বhত হেc (িবd ৎ-চুmকীয় তর িকংবা বণালী িবে ষণ o
udাটেন), সgেলা মানুেষর চােখর চেয় হাজারgণ শিkশালী।

িচt: a ােপিnk দেহর কানi কােজ লােগ না, বরং বতমােন a ােপিnসাiিটস রােগর বড় u সi হল ei
a ােপিnk।

মানবেদেহ e ধরেনর ‘trিটপূণ িডজাiেনর’ aেনক pমাণ হািজর করা যায়। eর মেধ uেlখেযাগ pমাণ হল
মানবেদেহ থেক যাoয়া িবলুp pায় aে র aিst¡। যমন, আমােদর পিরপাকতেntর a ােপিnk িকংবা পুrেষর
sনবৃn। egেলা তা দেহর কান কােজ লােগ না, বরং বতমােন a ােপিnসাiিটস রােগর বড় uৎসi হল
a ােপিnk নােমর বাড়িত pত িট। তা হেল egেলা দেহ থাকার পছেন িক ব াখ া? eকজন সবj s া
িকংবা বুিdদীp পিরকlেকর (iেnিলেজn িডজাiনােরর) সৃি eত বুিdহীন (আনiেnিলেজn) হেব কন য
trিটgেলা ছা- পাষা সাধারণ মানুেষর চােখo ধরা পেড়? ধু তা a ােপিnk নয়, আমােদর দেহ রেয় িগেয়েছ
চােখর িনিkেটিটং িঝিl, কান নাড়াবার িকছু পশী, ছদক, পষক eবং আেkল দঁাত, মrদেnর eকদম িনেচ
থেক যাoয়া লেজর হাড়, িসকামসহ শতািধক িনিkয়, aবাnর eবং িবলুp a ািদ। কান মহান ‘সৃি তtt’
িকংবা ‘iেnিলেজn িডজাiন’ িদেয় egেলা ব াখ া করা যায় না। e মুহূেত egেলােক সফলভােব ব াখ া করেত
পাের কবল িববতন তtt। দখা গেছ, eেপিnk eবং িসকাম মানুেষর কােজ না লাগেলo তৃণেভাজী pাণীেদর
খাদ হজম করার জন aত াবশ কীয় a । pাচীন নরবানর যমন Australopithecus robustus তৃণসহ
সলুেলাজ জাতীয় খাদ pচুর পিরমােণ gহণ করত। eখেনা িশmা ীরা মাংশাসী নয়। িকnt মানুষ খাদ াভাস
বদল কের লতা পাতার পাশাপািশ eকসময় মাংশাসী হেয় পড়ায় দহিsত ei a িট ধীের ধীের eকসময়
aেকেজা eবং িনিkয় হেয় পেড়। তাi eখন a ােপিnk eবং িসকাম আমােদর কােজ না লাগেলo রেখ িদেয়

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

ব াড িডজাiন

গেছ আমােদর জন aিত pেয়াজনীয় ‘িববতেনর সাk ’। e ধরেনর মn নকসার দৃ াngেলা িববতন ছাড়া আর
কানভােবi ব াখ া করা যায় না।

িচt: সােয়িnিফক আেমিরকােনর 2001 সােলর মাচ সংখ ায় মানবেদেহর িবিভn ‘dবল িডজাiন’ িনেয়
আেলাচনা করা হয়।

সােযিnিফক আেমিরকােনর 2001 সােলর মাচ সাংখ ায় eস জ oলশ াি , brস কয়ানস eবং রবাট eন
বাটলার িলিখত 'If Humans were build to last' িশেরানােম eকিট pবn pকািশত হয়। স pবেn
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লখকtয় মানবেদেহর িবিভn ‘ব াড িডজাiন’ িনেয় িবsৃতভােব আেলাচনা কেরন। ধু তাi নয়, eকজন দk
pেকৗশলিবেদর দৃি েকাণ থেক তারা স সমs িডজাiনজিনত trিট-িবচু িতgেলার সমাধান িদেয় বেলেছন,
‘eভােব trিটgেলা সািরেয় িনেত পারেল সবারi eকশ বছেরর বিশ দীঘজীবন লাভ সmব।’

িচt: মানবেদেহর িবিভn ‘dবল িডজাiন’ দূর কের শতায়ুর aিধকারী কাঠােমা বানােনা সmব (সােয়িnিফক
আেমিরকান, 2001 সােলর মাচ সংখ ার সৗজেন )।
pবnিট থেক িকছু uদাহরণ হািজর করার লাভ সামলােত পারিছ না। দখা গেছ আমােদর দেহ িtশ বছর
গড়ােত না গড়ােতi হােড়র kয় r হেয় যায়, যার ফেল হােড়র ভ ুরতা বৃিd পায়, eকটা সময়
aিsoপেরািসেসর মত রােগর udব হয়। আমােদর বkিপ েরর য আকার তা দেহর সমs aভ nরীণ a pত gেলা রkা করার জন যেথ নয়। ধু হাড় নয়, আমােদর দেহর মাংসেপশীo যেথ kয়pবণ। বয়েসর
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সােথ সােথ আমােদর পােয়র রগgেলার িবsৃিত ঘেট যার ফেল pায়শi পােয়র িশরা ফুেল oেঠ। সিnsল বা
জেয়ngেলােত থাকা লুিbেকn পাতলা হেয় সিnsেলর kয় tরািnত কের। পুrেষর pােsট g াn সমেয়র
সােথ সােথ বৃিd পেয় psােবর ব াঘাত ঘটায়।
oলশ াি , কয়ানস eবং বাটলার pবnিটেত দিখেয়েছন trিট িবচু িতgেলা দূর করার পর ‘পারেফk িডজাiেনর’
aিধকারী মানবেদেহর চহারা িঠক িকরকম হেত পাের। e ধরেনর দেহ থাকেব িবরাট কান, তারসংযুk চাখ,
বঁাকােনা কঁাধ, সামেনর িদেক ঈষৎ ঝুেঁ ক পড়া কবn, kুdকায় বাh eবং কাঠােমা, সিnsেলর চািরিদেক aিতিরk
আsরণ বা প ািডং, aিতিরk মাংসেপশী, পুr sাiনাল িডs, িরভাসড হঁাটুর জেয়n iত ািদ। িতিন হয়ত
আমােদর বতমান তথাকিথত ‘ সৗnেযর s nাড’ aনুযায়ী ভুবনেমািহনী িpয়দিশনী িহেসেব িবেবিচত হেবন না,
িকnt শতায়ু হবার জন সিঠক কাঠােমার aিধকারী িহেসেব gহণেযাগ হেতi পােরন।
মn o trিটপূণ নকসার uদাহরণ আেরা aেনক আেছ। মিহলােদর জননতnt pাকৃিতকভােব eমনভােব িববিতত
হেয়েছ য aেনকসময়i িনিষk sাম iuেটরােসর বদেল aবাি তভােব ফ ােলািপয়ান িটuব, সািভk বা
oভািরেত গভস ার ঘটায়। e ব াপারিটেক বেল ‘eকেটািপক pগন ািn’। oভারী eবং ফ ােলািপয়ান িটuেবর
মেধ aিতিরk eকিট গহবর থাকার ফেল ei ধরেনর পিরিsিতর সৃি হয়। eিট মানবেদেহ ‘ব াড িডজাiেনর’
চমৎকার eকিট uদাহরণ। আেগকার িদেন e ধরেনর পিরিsিতর udব হেল িশ সহ মােয়র জীবন সংশয় দখা
িদত । eখন িচিকৎসা িবjােনর unিতর ফেল আেগ থেকi গভাপাত ঘিটেয় মােয়েদর জীবনহানীর আশ া
aেনকটাi কািটেয় তালা গেছ।

িচt: ‘eকেটািপক pগন ািn’: মানবেদেহর মn নকসার আেরকিট uদাহরণ।
মানুেষর িড eন e ত ‘জা িডeনe’ নােমর eকিট apেয়াজনীয় aংশ আেছ যা আমােদর আসেল কান
কােজi লােগ না। িডsিফন িজনgেলা ধু apেয়াজনীয়i নয়, সময় সময় মানবেদেহ kিতকর িমuেটশন

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

ব াড িডজাiন

ঘটায়। িড eন e’র িবশৃkkলা ‘হািnংটন িডিজেজর’ eর মত বংশগত রােগর সৃি কের। আমােদর গলায় মুখ
গহb বা ফ ািরংস eমনভােব তির য eকটু aসাবধান হেলi াস নালীেত খাবার আটেক আমরা ‘ চাk’ কির।
egেলা সবi pকৃিতর মn নকসার বা ‘ব াড িডজাiেনর’ uদাহরণ।
ব াড িডজাiেনর uদাহরণ ধু জীবিবjােন নয়, জ ািতিবদ ােতo দৃশ মান। িব াসীরা যিদo সব িকছুর পছেনi
‘মানব সৃি র’ সুমহান uেdশ খঁাজার চ া কেরন, তেব তােদর যুিk কানভােবi ধােপ টেক না। pাণ সৃি র
uেdশ i যিদ মুখ হয়, তেব মহািবেsারেণর পর ঈ র কন 700 কািট বছর লািগেয়িছেলন ei পৃিথবী তির
করেত, আর তারপর আেরা 600 কািট বছর লািগেয়িছেলন ‘মানুেষর uেnষ’ ঘটােত তার কান যৗিkক ব াখ া
পাoয়া যায় না। eিট িনঃসেnেহi মn নকসায়েনর বা ব াড িডজাiেনর uদাহরণ। পৃিথবী সৃি র iিতহােসর
পিরkমায় আমরা আজ জািন, মানুষ তা পুেরা সমেয়র eকশ ভােগর eক ভােগরo কম সময় ধের পৃিথবীেত
রাজt করেছ। তারপরo মানুষেক eত বড় কের তুেল ধের মহািব েক ব াখ া করার িক pেয়াজন? aথচ
তথাকিথত মনুষ েকিndক যুিkর দািবদােররা তা করেতi আজ সেচ । আর তা ছাড়া pাণ িকংবা পিরেশেষ মানব
সৃি র uেdশ i যিদ মুখ হয়, তেব বলেতi হয় মহান সৃি কতা তঁার সৃি র pিkয়ায় সৃি র চেয় aপচয়i
কেরেছন বিশ। িবগ ব াং ঘটােনার কািট কািট বছর পর পৃিথবী নামক eকিট সাধারণ gেহ pাণ স ার করেত
িগেয় aযথাi সারা মহািব জুেড় তির কেরেছন হাজার হাজার, কািট কািট ছাট বড় নানা gহ, uপgহ,
gহাণুপু - যারা আkিরক aেথi আমােদর সাহারা মrভূিমর চেয়o বn া, ঊষর আর pাণহীন। ধু কািট
কািট pাণহীন িনsb gহ-uপgহ তির কেরi ঈ র kাn হনিন, তির কেরেছন aবািরত শূন তা, gp পদাথ
(Dark matter) eবং gp শিk (Dark energy)- যgেলা িনpাণ তা বেটi, eমনিক pাণ সৃি র মহান
uেdেশ র pkাপেট িনতাni বমানান। আসেল e ব াপারgেলােকo িববতনবাদী দৃি ভি েত িবচার না করেল
কান সমাধােন পঁৗছুেনা যােব না। আমরা যতi িনেজেদর সৃি র কndsেল বিসেয় সাn¡না খঁাজার চ া কির
না কন, ei মহািব eবং ei পৃিথবীেত pােণর udেবর পছেন আসেল কান িডজাiন নi, পিরকlনা নi,
নi কান বুিdদীp সtার সুমহান uেdশ । pখ াত জীবিবjানী eবং akেফাড iuিনভািসিটর ‘িবjােনর জনধীশিk িবষয়ক’ িবভােগর aধ াপক ড. িরচাড ডিকn সিটেকi s কেরেছন িনেচর ক’িট aসাধারণ
পঙিkমালায় (সােয়িnিফক আেমিরকান, নেভmর, 1995:85):
‘আমােদর চারপােশর িব জগেত িবদ মান বিশ gেলা দখেলi বাঝা যায় eর মেধ কান
পিরকlনা নi, uেdশ নi, নi কান ভা েভর aিst; আসেল an, কrণাহীন
uদাসীনতা ছাড়া eখােন আর িকছুi চােখ পেড় না’।
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