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অরিব  পাল 

ভ র কেলজ,  দাঁতন,  পি মব  

 
জ র কবল জীববিৃ  আেছ আর মানেুষর জীববিৃ  এবং বিু বিৃ  উভয়ই বতমান। ব াপক অেথ 

‘মানষু’ বলেত সাধারণত বাঝায় ‘ মনষু  –  জািতর (Homo - Sapiens) অ গত কান সভ  বা 

ব ি ’ । কান সভ  য মনষু  জািতর অ গত তা জানা যায় তার দহ –  কাষ,  দহ –  

কােষর অ গত ােমােজা  পরী া কের। ‘ মানষু’  শ িটেক ব াপক অেথ েয়াগ না কের 

িকছটুা সীিমত অেথ েয়াগ কের ধমত িবদ এবং নীিতিবদ জােস  চার (Joseph Fletcher) 
মানেুষর অথাৎ মনু্ষ ে র কেয়কিট ল েণর উে খ কেরেছন। যমন,  আ –সেচতনতা,  আ –

সংযম,  ভিবষ ত–দিশতা,  অতীত– বাধ,  িবষয়ব র মেধ  স  াপন সামথ,  পরিচ া,  আদান 

–  দান সামথ এবং কৗতহূল। চার এর মেত,  এইসব বিশ  থাকেল তেবই কান ব ি েক 

‘ মানষু’  এবং তার জীবনেক ‘ মনষু  জীবন’  বলা যােব। জীব িবদ াস ত ‘ মানষু;  শে র থম 

অথিটেক অধ াপক িপটার িস ার বেলেছন,  ‘ মানষু জািতর অ গত সভ ’  আর ি তীয় অথিটেক 

বেলেছন,  ‘ ব ি ে র ল ণযু  ব ি ’ । ‘ ব ি ে র ল ণ হল, আ –সেচতনতা ও িবচার সামথ। 

তাহেল ‘ব ি ’ বলেত বাঝায় এমন জীব য আ  –  সেচতন,  িবচারশীল। চার ও ‘ মানষু’  

শ িটর অনু প অথ কেরেছন এবং অ াির টল, জ  ল  ভিৃত খ াত দাশিনকগণও ‘ মানষু’  

শ িটেক অনু প অেথ হন কেরেছন। ‘ মানষু’  শ িটর সং ায় অ াির টল বেলেছন,  ‘ িবচারশীল 

জীব’ । জীব থেক িবচারশীল জীেব পিরনত হেত সময় লেগেছ ায় ২০০ কািট বছর।  

ব ািনকগণ িবিভ  কার পযােলাচনা এবং গেবষণার ারা িস াে  এেসেছন য,  আজ 

থেক ৪০০০ িমিলয়ান বছর আেগ পিৃথবীর জ  হয়।আর পথৃীিবর দহ গেড় তলুেত সময় লােগ 

২০০০ িমিলয়ান বছর। জে র ব  বছর পের পিৃথবীেত বায়মু ল ও জলবায় ু সৃি  হয়। সৃি র পর 

থেক পিৃথবীর জলবায় ু সমেয়র সােথ সােথ পিরবতন হেয়ই চেলেছ। কেখােনা তী  শীত,  কখেনা 

তী  গরম,  আবার কখেনা দীঘ ায়ী তষুার যগু;  সােথ সােথ ভা াগড়ার পালা। চরু পিরমােন 

অ ৎুপাত হওয়ার ফেল সৃি  হয় পবতমালা। থম যিদন আকাশ থেক চ  বিৃ  ঝের পড়েলা 

সিদন জ  হল সাগেরর। সাগের উ ব হয় ােণর ( সামুি ক একেকাষী অেম দ ী াণী) । েল 

কােনা কার াণী িছল না;  জেল জলীমাছ,  তারামাছ,   ও পাকা বাস করত। কাল েম 

সমুে  ম দ ী ণীর ( মােছর পবূপু ষ)  আিবভাব হয় এবং উি দ –  ভাজী অেম দ ী াণী 

( মাইট,  মাকড়সা,  কে া,  কীটপত )  সমু  ত াগ কের েল অভ  হয়। লভােগ জ   ও 

উি েদর সংখ া বােড়,  সামুি ক াণীর আিধপত  শষ হয়। কীটপত  সরীসৃেপরা উৎকষতা লাভ 

কের। সরীসৃপেদর মেধ  থেক উ  র  িবিশ  ন পায়ী াণী থম আিবভতূ হয়। ন পায়ী 

াণীরা বেন বাস করত। কাল েম আিদম বানর ও িগবনেদর আিবভাব হয়। এই বানর িলর 

মেধ  িকছ ু িকছ ু বড় বানেরর লজ িছল না। এই লজহীন বড় বানেরর মেধ  য সব থেক ল া 

এবং তাগড়াই চহারার সই দেলর ধান কতা িছল। স দেলর অন েদর চলার পথ দখাত। 

দেলর বা া–কা া,  মেয়–পু ষ সকেলই তার পছন পছন চলত। কা  জােতর বানর এরা?  
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এরা হল সই জােতর বানর যা থেক গিরলা,  িশ াি ,  ওরাংওটাং,  িগবন এবং মানেুষর জ  

হেয়েছ। িববতেনর মধ  িদেয় বানর থেক মানষু হেত সময় লেগেছ ায় ই কািট বছর। এই 

বানরেদর িবেশষ  হল এরা লজহীন,  সামেনর পা জাড়া ( ই হাত)  বশ ল া,  বেুকর খাঁচা 

চওড়া এবং মাথার খিুল অেপ াকতৃ বড়।িব ানীরা ওই বন  পবূ পু ষেদর হাড় ও দাঁত পিৃথবীর 

নানা দেশ,  নানা ােন খুঁেজ পেয়েছন। িব ানীরা ওেদর নাম িদেয়েছন ােয়ািপেথকাস। 

িব ানীেদর মেত,  া  ােয়ািপেথকাসেদর হাড় িল ায় আড়াই কািট বছর আেগকার। 

অধ াপক  হনির এবং অধ াপক হলেমন নােম ই নিৃব ানী চরু পরী া িনরী া কের িস া  

কেরন য ােয়ািপেথকাসরাই হল বতমান কােলর বনমানেুষর এবং মানেুষর পবূ পু ষ। িব ানী 

াি র মেত ভারেতর উ র িদেক িশবািলক পবতা েল ায় ১ কািট ৪০ ল  থেক ৮০ ল  

বছর আেগ মানষু ও বনমানেুষর পবূ পু েষর ( লজহীন বানর ােয়ািপেথকাস)  ঘেুর বড়ােনার 

অেনক মান পাওয়া গেছ। নিৃব ানী িপলি ম ১৯১০ সােল বানরেদর িতনিট ফিসেলর কথা 

বেলন। যথা থম ফিসলিট িহমাচল েদেশর িবলাসপেুরর হিরতািলনগর অ েল পাওয়া গেছ –  

নাম ােয়ািপেথকাস পা ািবকাশ। ি তীয় ফিসলিট িশবালক অ ল থেক,  বতমােন পািক ােনর 

স  রে র িচি  অ ল থেক পাওয়া গেছ –  নাম িশবািপেথকস ইি কাস। ততৃীয়িট বতমান 

পািক ােনর অশনট অ ল থেক পাওয়া গেছ –  নাম সমেনািপেথকাস অশনট। ১৯৬৫ সােল 

নিৃব ানী সাইমন এবং নিৃব ানী িপলি ম ভারেতর উ রা েল িশবািলক পবতা েলর 

ােয়ািপথাকাসেদর ফিসল িল এবং আি কার া  ােয়ািপেথকাস ফিসল িলর পরী া –  িনরী া 

ও তলুনামূলক িবচার –  িবেবচনা কের বেলন য ভারেত া  ফিসল িলেক রামািপেথকাস এবং 

আি কার া  ফিসল িলেক ােয়ািপেথকাস নােম িচি ত করা হাক। ভারত ছাড়া ইউেরােপর 

ন,  া ,  রািশয়া ও মধ  এিশয়ার কেকসাস তরু  এবং উ র ও পবূ আ কায় এই 

ােয়ািপেথকাস বনমানুেষর দহাবেশষ পাওয়া গেছ। এেদর কান কানটার আকিৃত িগবেনর মত 

ছােটা আবার কান কানটার আকিৃত গিরলার মেতা বড়সড়। 

১৯৫৬ সােল চীেনর িলমটেস  হায় জায়েগে ািপেথকাস ািক নােম লজহীন বানেরর 

িনেচর চায়াল পাওয়া গেছ। িব ানী পাই স িত আরও একিট িনেচর চায়াল এবং কতক িল 

দাঁত পেয়েছন ঐ একই ােন। জায়েগে ািপেথকাসেদর আকিৃত গিরলােদর থেকও বড় িছল,  

উ তায় ায় ১০ ফুট,  এই বানর িল এখনও পয  াত লজহীন বনর িলর মেধ  সবেচেয় 

বহৃৎ আকিৃতর বানর। নিৃব ানী সাইমন ও িপলি ম রামািপেথকাসেদর মুেখর গড়ন,  চায়াল,  দাঁত 

ইত ািদ িবষয় ধের এেদর ােয়ািপেথকাসেদর চেয় উ ত পযােয় ফেলেছন এবং 

অ ােলািপেথকাসেদর চেয় িন  পযােয় রেখেছন। অধ াপক েলর মেত ােয়ািপেথকাসেদর 

চেয় রামািপেথাকাস আকাের ছাট িছল। সামেনর দ  ও ছদকদে র ছাট হেয় যাওয়া ও 

ঠাঁেটর বাইের কম কট হওয়া,  চ াপটা ও বহৃৎ অসমান পষক দাঁেতর পিরবেত ছাট পষক 

দাঁত ও দাঁেতর সমান গড়ন,  শ  বাঁকােনা তালু –  এইসব িবষয় িল এেদর ােয়ািপেথকােসেদর 

চেয় আলাদা কের দয়। যমন বানরেদর মুেখর িনেচর অংশ অেনকটা সামেনর িদেক এগােনা –  

ল া মেতা থােক,  তার বদেল রামািপেথকাসেদর মুখ সামেন অেনকা কম এেগােনা এবং িকছটুা 

চ া া। এেদর দাঁত ও মুেখর অব ান দেখ মেন হয় এরা বড় বেৃ র উচঁতুলা থেক হালকা 

বনভিূম ও দ সংল  সমতলভিূমেত নেম এেস ঘাস ,  জংিল শস ,  বীজ,  ক ,  রসােলা 
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গাছপালা ইত ািদ খােদ  অভ  িছল। অপরিদেক েয়ািপেথকসরা তখনও ঘন জ েলর বড় বেৃ র 

উচঁতুলা তলা থেক পাওয়া ফুলপাতা,  ফল ও বাদােমই অভ  িছল। যেহত ু রামািপেথকাসেদর 

সমভিূম বা িবচরণ ভিূম িছল। তাই এরা মানষু হওয়ার িদেক একটু এিগেয় িছল। আি কায় তখন মানষু 

হওয়ার িদেকর পেরর ধােপর অ ােলািপেথকাসেদর িবকােশর সময়  হেত চেলেছ। অধ াপক ল 

বেলন, রামািপেথকাসরা আি কায় দখা িদেয়িছল ১ কািট ৪০ ল  বছর আেগ আর ভারেত দখা িদেয়িছল 

১ কািট ২০ ল  বছর আেগ। নিৃব ানী এ িড-  র মেত, আি কার রামািপেথকাসরা ভারেতর অন ান  

জায়গায় রামািপেথকাসেদর থেক ২০ ল  বছর পেূব িবকিশত হেয়েছ। এ কারেণ অেনেক মেন কেরন 

আি কা থেকই ভারেত এবং অন ান  ােন রামািপেথকাসরা এেসেছ। 

লজহীন বানর ােয়ািপেথকাস থেক ধীের ধীের িববতেনর মধ  িদেয় িট জািতর সৃি  হল। একিট 

জািত মানেুষর পবূপু ষ আধা–বনমানষু, আধা- মানষু এবং অপর জািত বতমােন জীিবত বনমানষুেদর 

পবূপু ষরা। আধাবনমানষু–আধামানষু মানেুষর পবূপু েষরা যখন উ  ম ল এবং বনজ ল থেক বিরেয় 

এেস ধীর ধীের পােয় দাঁড়ােত িশখেছ, তখনও তােদর িনকট আ ীয় গিরলা, িশ াি , িগবন ও 

ওরাংওটাংরা আেগর মেতাই গােছর ওপের জংিল জীবন যাপন কের চেলেছ। বতমােন িশ াি  ও গিরলােদর 

দখা যায় মধ –আি কার ঘন জ েল, ওরাংওটাংেদর দখা যায় ইে ােনিশয়ার িনর ীয় বনা েল আর 

িগবনেদর দখা যায় ভারেতর উ র–পবূা েলর জ েল ও দি ণ–পবূ এিশয়ার িবিভ  দেশর িবিভ  

জ েল। 

পােয় হাটঁা মানষু –  অ ােলািপেথকাস 

ল  ল  বছেরর িববতেনর ফেল পিৃথবীর নানা দেশর নানা ােন ােয়ািপেথকােসর থেক উ ব হেয়েছ ই 

কােরর আিদ বনমানেুষর –  একদল মানেুষর পবূপু ষ এবং অন দল বনমানষুেদর (িগবন, গিরলা, 

িশ াি , ওরাংওটাং) পবূপু ষ। পােয় হাঁটা মানেুষর পবূপু েষর ব ািনকগণ নাম িদেয়েছন 

অ ােলািপেথকাস। এই অ ােলািপেথকাস থেকই ল  ল  বছর ধের িববতেনর মাধ েম মানেুষর সৃি  

হেয়েছ। ১৯৭৪ সােহ নিৃব ানী জাহানেসন ও তােয়ব ,আি কার ইিথওিপয়ার হাদারেলক বনা াল থেক 

অ ােহািপেথকাসেদর ায় ৩০ ল  বছর আেগকার পরুেনা ফিসল আিব ার কেরন। ফিসল া  উ র হাড় 

এবং পােয়র হাড় থেক বাঝা যায় য এরা ই পােয় হেঁট চেল বড়াত। চায়াল সামেনর িদেক গালাকার 

এবং, সামেনর ও পছেনর দাঁত সমভােব সাজােনা। উ র হােড়র কৗিণক অব ান এবং হাঁটুর জােড়র 

অংেশর সমান অব ান দেখ বাঝা যায় য এরা ইপােয় হাঁটাচলা করত।  

অ ােলািপেথিসন ইিট কেুল িবভ  – (ক) অ ােলািপেথকাস াসাইল এবং (খ) অ ােলািপেথকাস 

রাবা াস। অ ােলািপেথকাস রােবা ােসর আকিৃত অ ােলািপেথকাস াসাইল–এর তলুনায় বড়–উ তা 

৫ফুট, ওজন ৭০ কিজ। এেদর হাড় েলা থেক অনিুমত হয় য এরা খবু সাজা হেয় দাঁড়ােত পারত না। 

কুঁেজা হেয় মাথা িনচ ু কের চলত। ায় ৩০ ল  বছর ধের এভােবই এরা কানও রকম উ ত না হেয় 

গাছপাতা ও ফলফলাির খেয় বনজ েলই থেক গল। অ ােলািপেথকাস াসাইল সাজা িছমছাম চহারার, 

উ তা ৪ফুট, ওজন ৪০ কিজ। দাঁত অেনকটা মানেুষর মেতা। দাঁত দেখ মেন  হয় ওরা আিমষ– িনরািমষ 

সবই খত– এককথায় সবভু । এেদর মুেখর গড়ন, মাথা, –অি  বনমানষুেদর তলুনায় অেনকটা উ ত 

িছল। মাটামুিট খাড়া হেয় পােয় হাঁটেত পারত ওরা। ১৯৬১ সােল িব ানী লুইস ও মির িলিক 

তানজািনয়ার অলডভুাই গজ থেক হােমা হ ােভিলস–এর দহাবেশষ আিব ার কেরন। এেদর আকিৃত ায় 



129 Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. II, December, 2012 
 

৪ফুট উ তা, ওজন ৪০ – ৫০ কিজ, দাঁত দেখ অনিুমত হয় এরা সবভু  িছল। এেদর পােয়র হাড় মানেুষর 

পােয়র হােড়র সােথ িদক থেক িমল আেছ – থমত পােয়র ল া ও বড় বড় আঙেুলর জন  এরা সাজা 

হেয় চলেত িফরেত পারত এবং ি তীয়ত পােয়র গাড়ািল শ েপা  হওয়ার কারেণ এরা িঠকভােব পা ফেল 

চলেত পারত –  যা অন  বনমানেুষরা পাের না। এরা িক  রাতারািত হাঁটেত শেখিন। থম থম মানেুষর 

হাঁটা চলার ভি  বজায় িব ী িছল। ি রভােব পা ফলেত পারত না। এরা মানেুষর মেতা সাজা হেয় না হেঁট 

সামেনর িদেক িকছটুা ঝুঁেক হাঁটত। এরা লাত িদেয় পাথর বা গােছর ডালেক কােজ লাগােত পারত, যা অন  

াণীর পে  স ব নয়। মানষু ছাড়া আর কউই হাত িদেয় কানও কােজর জন  য  বা হািতয়ার ব বহার 

করেত পারত না; তাই এেদরেক াচীনতম মানষু বলা যেত পাের। অ ােলািপেথকাস াসাইলরা কিৃত 

থেক কিুড়েয় পাওয়া পাথর, পাথেরর অ  ব বহার করত। িক  হােমা হ ােভিলসরা কিৃত থেক পাওয়া 

পাথেরর অে র সােথ সােথ িনেজরও িকছ ু িকছ ুঅ  ও হািতয়ার তির করেত পারত। জীবজ েদর সম  

কাজকেমর হািতয়ার তােদর শরীেরর সােথই জ গত ভােব রেয়েছ। একমা  িশ াি েকই মােঝ মােঝ 

পাথেরর টুকেরা বা গােছর স  ডাল হািতয়ার িহসােব ব বহার করেত দখা যায়। তাই কান কান িব ানী 

এেদরেকই মানেুষর সবেচেয় িনকট জীিবত আ ীয় বেল মেন কেরন। 

সাজা হেয় দাড়ঁােনা মানষু – হােমাইেরকটাস 

মধ  জাভার উ রাংেশ সাল নদীর তীের ি নীল নামক ােম ১৮৯১ সােল ওল াজ িচিকসক ডাঃ ইউেজন 

দূ েবায়া (Eugene Dubois) কেয়কিট মানব –  গা ীয় (Hominid) হাড়  দখেত পান। দূ েবায়া এই 

হাড় িলেক াৈগিতহািসক াণীর হাড় বেল মেন কেরন। াণীিটর খিুলর ঢাকনা, িট মািড়র দাঁত ( পষক 

দ ) ও একিট উ র হাড় পাওয়া যায়। াণীিটর খিুলর হােড় ব লাংেশ এ  এর ল ণ বতমান থাকেলও তার 

উ র হাড়িটর গড়ন দেখ বাঝা যায় াণীিট সাজা হেয় চলােফরা করেত পারেতা। াণীিটর মাথার খিুলর 

ধারক  এ  এবং মানেুষর মাঝামািঝ। এ জন  দূ েবায়া াণীিটর নামকরণ কেরন িপেথকানে াপাস 

ইেরকটাস (Piathecanthropus Erectus) অথাৎ সাজা হেয় চলা নর বানর।  

বনমানেুষর তলুনায় অেপ াকতৃ বশী সাজা হেয় হাঁটেত পারত স। দূ েবায়ার আিব ার পিৃথবীর 

িবিভ  াে  ছিড়েয় পড়েতই বাধল মহা গে ােগাল। িগজার পাি  পেুরািহত, তাঁেদর অনগুামীরা এবং পরুেনা 

মেতর পি তরা িজদ ধরেলন য ‘বানর থেক মানেুষর উৎপি ’ এই ত  তাঁরা কানওমেতই ীকার করেবন 

না। দূ েবায়ার আিব ােরর িব ে  বল আপি  তেুল তাঁরা মাণ কেরত চাইেলন য ঐ মাথার খলুুিট 

আসেল কান একিট িগবেনর এবং উ র হাড়িট বতমান কােলর কান মানেুষরই। ঐ জীবা িট ল  ল  

বছর তা দূেরর কথা, মা  কেয়ক বছর আেগ মািটেত চাপা পড়া একােলর মানেুষর হাড়। িব বাদীেদর 

জবােব দূ েবায়া যিু তেকর সাহােয  মাণ করেলন য িপেথকানে াপােসর মাথার খিুল িগবন বা 

ওরাংওটাং–  এর–নয় এেদর খিুলর সামেনর িদেক বর করা চ া া কপাল থােক না। িক  এই 

িপেথকানে াপােসর তা আেছ। –অি  বনমানেুষর মেতা উচঁ–ু িক  মুখম ল বনমানেুষর চেয় সামেন 

এেগােনা কম। বয়স ায় সাত ল  বছর। এরা খাড়া হেয় –পােয় হাঁটেত পারত, উ তা ১.৬৫ থেক ১.৭৫ 

িমটার। মাথার খিুলেত িঘলুর পিরমাণ ৭৭৫ থেক ৯০০ ঘন সিম। দাঁেতর গঠন অেনকটা মানেুষর মেতা এ 

দেখ অনিুমত লয় এরা সবভু  িছল। অ ােলািপেথকাসেদর পের এেদরেক অেনকটা মানেুষর কাছাকািছ 

ফলা যায়। থেম ধারণা করা হেয়িছল, এই াণীিট থেকই আধুিনক এ  এবং আধুিনক মানষু উভেয়রই 

উৎপি  হেয়েছ। পরবতী কােল অন  তথ  পাওয়া স ব হওয়ায় এই ধারণার পিরবতন হেয়েছ। 
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১৯২৭ থেক ১৯৩৯ ী াে র মধবতী সমেয় চীেন আর একিট ণীর জীবা  পাওয়া যায়। থেম 

এেদর ব ািনক নাম দওয়া হয় িসনানে াপাস িপিকেননিসস (Sinanthropus Pekinensis) বা িপিকং এর 

চীনা মানষু। চীেনর ঝাউকাউিতয়ান হায় া  হাড়, পাড়া ছােয়র পু র পাথুের হািতয়ার থেক বাঝা যায় 

িসনানে াপাসরা ব  পু ষ এই হায় বাস কেরিছল এবং আ ন ািলেয় রেখিছল। তেব আ ন ালােত 

শেখিন, জ েহর দাবানল থেক আ ন সং হ কের তা দীঘিদন ািলেয় রাখত। িসনানে াপাস বা িপিকং 

মানেুষর উ তা ১.৫৫ থেক ১.৬০ িমটার, হাড় মাটা, মাথার খিুল বশ শ । মুেখর চায়াল অেপ াকতৃ 

হালকা। বয়স চার থেক পাঁচ ল  বছর। মাথার িঘলুর পিরমাণ ৭৯৫ –  ১২২৫ ঘন সিম। এরা সবভু  িছল। 

িহং  জ জােনায়ােরর হাত থেক বাঁচবার জন , তােদর তাড়ােনার জন  অথবা িশকােরর জন  আ ন ব বহার 

করত। াকিৃতক েযাগ থেক বাঁচবার জন  ওরা হাবাসী িছল। তখন এেদর স ণূ আলাদা ও িকছটুা উ ত 

গণ বেল গণ বেহ মেন করা হত। িক  মবধমান তথ , উ ত পযােলাচনা এবং িবেশষ কের াচীনতর ও 

অিধকতর আিদম অ ােলািপেথিসন আিব ােরর পর থেক এই ধারণা পিরবিতত হয়। বতমােন জাভা মানষু 

চীনা মানষু উভয়েকই একই জািতর আলাদা কার েপ গণ  করা হয়। বতমােন বিশরভাগ িবেশষ ই 

উভয় ণীর াণীেক একই হােমা (Homo) গেণর অ ভু  কেরেছন। এবং িব ানীরা জাভা মানষু এবং 

িপিকং মানেুষর একসােথ নাম িদেয়েছন হােমা ইেরকটাস। জাভা মানষুেক বলা হয় হােমা ইেরকটাস 

জাভােননিসস এবব িপিকং মানষুেক বলা হয় হােমা ইেরকটাস িপিকেননিসস। 

ভারেতর নমদা উপত কায় হায়েনারা ােম হােমা ইেরকটাস মানেুষর মাথার খিুল পাওয়া গেছ। 

নিৃব ানী মানািকয়ার মেত, এরা ি সেটািসন যেুগ নমদা উপত কায় বাস করত। এেদর কেরািটর অভ ের 

মি ে র পিরমাণ ১২০০ ঘন সিম। মাথার খিুল িছল চ া া, অি েকাটেরর ওপর –এর হাড় বনমানষুেদর 

মেতা উচঁু, ঘােড়র পশী খবু শি শালী িছল। এেদর খিুল পযােলাচনার ারা বাঝা যায় য এরা িপিকং মানষু 

অথবা জাভা মানেুষর সমেগা ীয় অথাৎ হােমা ইেরকটাস গা ীর অ গত। এবং এরা সকেলই একই সমেয় 

পিৃথবীেত বতমান িছল, পের উ ত মানষু িববিতত হয়। সব প পািখরাই িনেজেদর আ র ার, খাবােরর বা 

বাসা বাঁধার িজিনেসর স ােন িনেজর দাঁত, ঠাঁট বা থাবা ব বহার কের, িনেজর শরীেরর বাইেরর এমন 

কানও হািতয়ার তারা তরী করেত পাের না। িক  মানষু তার িনেজর েয়াজেন েম েম কাঠ , পাথর 

িদেয় কাদাল , কড়ুুল, ছিুর আরও কত রকেমর হািতয়ার তরী কের চলল। এই িজিনস েলার কানিটর কাজ 

ফুেটা করা, কানিট িদেয় কাটা যায়, কানটা িদেয় পটােনা যায় আবার কানিট িদেয় মািট কাপােনা যায়। 

এসব করেত পেরিছল বেলই মানষু অন  জীবেনর সে  িতেযািগতায় এত ত এিগেয় গল, য মানষুেক 

ধরার সাধ  পিৃথবীেত আর কান জীেবর রইল না। 

নিৃব ানী িপক এবং উর হােমা ইেরকটাসেদর শারীিরক পিরবতন কীভােব তােদর মানষু হেয় 

ওঠার িদেক পিরবিতত করিছল, তার িববরণ িদেয়েছন। মবধমান মি  ধীের ধীের চায়ােলর হাড় ও 

পশীর বিৃ র হার াস া  হওয়া- হােতর ব ধা ব বহার এবং হােতর বেুড়া আঙেুলর ব বহারেযাগ  হেয় 

ওঠা- েচােখর ি র ও চলমান ব েক দখা – কােনর মতা অথাৎ শে র সূ  তারতম বঝুেত পারার 

অনভুিূত –  গভধারেণর সময়কােলর বিৃ  চােখ দখা ও কােন শানার িৃতেক স য় কের রাখা এবং পবূ 

অিভ তােক পরবিতেত কােজ লাগােনা অথাৎ মি ে র মতা বিৃ  এ িলই পিরবতেনর মূল কারণ ও 

চািলকা শি । এ সম  িবষয় িল মশ বিৃ া  ও পিরবিতত হেয় চলিছল হােমাইেরকটােসর সাজা হেয় 

দাঁড়ােনা ও চলােফরার কারেণ। য সকল আধা বনমানষুেদর মেধ  জীবনধারেণর জন  েয়াজনীয় কাজকম 

করার সােথ সােথ সাজা হেয় দাঁড়ােনার বণতা বিৃ  পাি ল ,তারাই ধীের ধীের উপেরা  ণ িল 
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আকিৃতগত ভােব অজন করার িদেক অ সর হি ল –  আরও উ ত হওয়ার িদেক অ সর হি ল। এছাড়াও 

িকছ ু িকছ ুশারীিরক ও চির গত পিরবতন কািশত হি ল, যথা – শরীের লােমর াস–হােতর গঠনগত 

পিরবতন – হাত িদেয় খাবার খাওয়ার ফেল মুখম ল এবং ঠাঁেটর পিরবতন –  আ ন সঁকা মাংস খাওয়ার 

ফেহ মুেখর িভতেরর দাঁত ও তালুর পিরবতন – চায়ােলর কাজ সহজ হওয়ার ফেল িনেচর চায়ালেক উপর 

–  িনেচ ও পাশাপািশ নড়াচড়া করা স বপর হল। চায়ােলর নড়াচড়া করা স বপর হল। চায়ােলর নড়াচড়ার 

মতা বিৃ র সে  সে  মুখ িদেয় শ  উ ারণ অথাৎ কথা বলার মতা বিৃ  পল। বনমানষুেদর 

গভধারেণর কাল (২২০িদন) অেপ া মানেুষর গভধারেণর কাল (২৮০ িদন) বিৃ  পল। ফেল িশ র মাথার 

খিুল পিরণত ও শ  হল। সােথ সােথ দখা ও শানার মতা বিৃ  পল। আমােদর আিদম পবূপু ষেদর 

মিবকাশ বা আকিৃত ও কিৃত পিরবতেনর এখােনই ছদ পড়ল না। কােলর পিরবতেনর সে  সে  স 

আজেকর মানেুষর মেতা হেয় উঠেত লাগল। আিদমতম মানেুষর পের এল নতনু কােলর মানষু 

িনয়ানডারথ াল মানষু। 

উ ত মানষু – িনয়ানডারথ াল 

কিৃতেত আবহাওয়ার পিরবতন দখা িদল। কাথাও তষুার যগু আবার কাথাও িভয়াল বা ঝড় –  ঝ া –  

বিৃ  পােতর যগু। িবশাল িবশাল তষুােরর নদী ও িহমবাহ উ র থেক দি েন নামেত লাগল। িহমবাহ িল 

ইউেরাপ, এিশয়ার মধ  সীমােরখা, জামািনর পাহাড় িলেক ঢেক াে র মাঝামািঝ পয  এেগােলা আর 

ি িটশ ীপপেু র ায় সবটাই ছেয় ফলল। ফেল িফনল া , নরওেয়,  সুইেডন আটলাি ক মলাসাগেরর 

সােথ তষুাের জেম গল। আটলাি ক মহাসাগেরর উ র িদেকর জল জেম বরফ া র আইসল া  হেয় 

ীনল া  ও উ র আেমিরকার কানাডার সােথ জুেড় গল। পিৃথবীেত  হল এক নতনু তষুার যগু। এই 

তষুার যেুগর নাম ‘উর ’ । এই তষুার যেুগর থম িদেক য সম  মানেুষরা িবচরণ করত তােদর বলা হয় 

িনয়নডারথ াহ মানষু। এই তষুার যগু চেলিছল ২৫০০০ বছর। তষুার যেুগর িহমশীতল আবহাওয়ার উৎপােত 

উ ম েলর কান কান গাছপালা ংস হেয় গল। সই সে  জ েলর জীবজ , ও কীটপত রাও ংস হল 

আর যারা পারল অন  জ েল চেল গল। ঠা ায় বল তষুারপােতর মেধ  মানষু িনেজেক এবং তােদর 

বা ােদরেক শীেতর হাত থেক বাঁচােনার জন  সবাই িমেল জড়াজিড় কের একসে  েয় থাকত। ধুা, শীত 

আর িহং  জ রা সব সময় মরেণর ভয় দখাত তােদর। মানষু তার িনজ  জ েল য িনয়মনীিতেত আব  

িছল তা যিদ না ভাঙত, তাহেল জ ল ংেসর সােথ সােথ মানেুষরও িবেলাপ হত। অিত অ  মসেয়র মেধ  

মানষুেক নতনু নতনু খােদ  অভ  আর খাদ  সং হ ও িশকােরর প িত পাে  ফেল আর এক জােতর 

মানেুষ পিরবিতত হেয় উঠেত হি ল। খালা জায়গায় বাস করার পিরবেত তারা শীেতর জন  পাহােড়র হায় 

বা আড়ােল বাস করেত  করল। শীেতর হাত থেক বাঁচা, িহং  জ েদর হাত থেক বাঁচা এবং িশকােরর 

জন  মানেুষর মূল সহায়ক হল আ ন। মানষু আ ন ালেত পারত, রা া কের খত, প েলােম শরীর ঢাকত। 

প র চামড়া সলাই কের পাশাক তরী করত এবং নতনু নতনু হািতয়ার তরী করত। 

১৮৪৮ ী াে  ইউেরাপ মহােদেশর েনর িজ ালটার অ েল সব থম িনয়ান ডারথ াল মানেুষর 

মাথার খিুল পাওয়া যায়। উ র–পি ম জামািনর ডেুসলডফ শহেরর কােছ ডেুসল উপত কায় ছাট িনয়ানডার 

িগিরখােতর (Gorge) সামেন ফলডেহাফর নামক হায় মানেুষর মাথার খিুল ও িকছ ু হাড় পাওয়া যায়। 

এরপর অবশ  পিৃথবীর নানা দেশ নানা ােন, যমন –  ইরান, ইরাক, উ র আি কা, ই ােয়ল, 

যেুগা ািভয়া, হা ারী, া  ,জািস ীেপ, চােকাে াভািকয়া, বলিজয়াম ও েনর অন ান  ােন 

িনয়ানডারথ াল মানেুষর ফিসল আিব তৃ হেয়েছ। 
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এই সব আিব তৃ ফিসল থেক অনিুমত হয় িনয়ানডারথ াল মানষুরা মাটামুিট ৭২০০০ বছর আেগ আি কা, 

ইউেরাপ, পি ম ও মধ  এিশয়ায় িবচরণ করত। শারীিরক গঠেন তারা আকাের খবু ল া নয়, িনেচর িদেক 

ঢালু কপাল, –এর উচঁ ুহাড়, বাঁকা হেয় দাঁড়াত অথাৎ সামেন ঝাঁকা উ র হাড়, এবং ল া খানা হাত ও 

শ েপা  শারীিরক গঠন এই িছল তােদর চহারার িবেশষ । তারা সামেন ঝুঁেক হাঁটত এবং সারা গা ঘন 

লােম ঢাকা িছল। মাথার খিুল বহৃৎ হেলও উ ত িছল না। মাথার খিুলর আয়তন ১৩৫০ থেক ১৭০০ ঘন 

সিম িছল, উ তা ১.৫৫ থেক ১.৬৫ িমটার। আর তােদর শারীেরর িনেচর অংশ বতমান মানেুষর থেক 

অেপ াকতৃ ছাট িছল।  

ই ােয়েলর মাউ  কারেসেলর কােছ মুগহােরত–এট–টাবেুন ৫০০০০ থেক ৬০০০০ বৎসর বয়  

এক মিহলার কাত হেয় শায়া নরক াল আিব তৃ হেয়েছ। এর সে  আিব তৃ হেয়েছ চকমিক পাথেরর উ ত 

অ ও। কানও িব ানী এর নামকরণ কেরেছন প ািলওে াপাস পােল াইেনিসস বা হােমা স াপেয়  

পােল াইেনিসস। এই মিহলার ক ালেক ‘এিশয়ার িনয়নডারথ াল মানষু’ এর অ গত বেল মেন করা হয়। 

এর কেরািট ও িন  চায়ােলর বিশে র সােথ াে  পাওয়া িনয়ানডারথ াল মানষুেদর কেরািট ও চায়ােলর 

সাদৃশ  পাওয়া যায়। এই এলাকায় িনয়ানডারথ াল মানষুেদর ফিসল পাওয়ায়–ইউেরাপ থেক এিশয়ার 

িব ীণ এলাকাব াপী িনয়ানডারথ ালেদর বসিত ল  করা যায়। এ থেক মেন হয় এরা াকিৃতক পিরেবেশর 

সােথ িনেজেদর মািনেয় িনেয়িছল। 

িনয়ানডারথ ালরা তষুার যেুগ িহং  প েদর হাত থেক ও শীেতর হাত থেক বাঁচবার জন  হায় 

বাস করত এবং প র চামড়ায় শরীর ঢাকত। ফলমূল, মাংসই মূল খাদ  িছল। মাংস আ েন রা া কের খত। 

ফলমূল জাগাড় করত ঘেুর ঘেুর এবং ফাঁদ পেত ছাট জীবজ  িশকার করত। বড় বড় জােনায়ারেদর 

িশকার করেত যত দল বেঁধ। এই সময় থেকই িকছটুা মিবভাজন দখা যায়। িশকাির দেল এক এক জন 

এক একটা িবষেয় বিশ পারদশী হেয় উঠল। িশকাির দেল নতৃ  িদত বয়  অিভ  িশকািররা। তােদর অ  

িছল পাথেরর ছুঁচেলা টুকেরা, গােছর শ  ডাল বা কােঠর তির বশার আগায় চকমিক পাথেরর ধারােলা 

টুকেরা। কাথাও কাথাও ধারােলা চকমিকর টুকেরা বসােনা তীরও ব ব ত হত। বড় জ  িশকােরর জন  

দরকার ব ব াপনা, দলগত সংহিত, পিরক না এবং আ মেণর প িত। এখােনই িনয়ানডারথ ালরা 

হােমাইেরকটাস–অথাৎ িসনামে াপাস ইত ািদর চেয় মানষু হওয়ার িদেক অেনকটা এিগেয় িগেয়িছল। 

কারণ পবূবতীরা ব ি গত নপেুণ  িশকার করত। 

িশকােরর জন  এবং অন  েয়াজেন দরকার িবিভ  অ । েয়াজন অনসুাের ছিুর, ব ম, বশা, 

কাটাির, চাঁছবার য , শাবল, হাত–কড়ুুল ভিৃত অ  তির করত তারা চকমিক পাথর থেক। প র হাড় ও 

িশংেকও তারা অ  িহসােব ব বহার করত। মশ ব ল ব বহােরর ফেল চকমিক পাথর লভ হেয় ওঠার জন  

চকমিক পাথেরর খিনেত তারা থম েরর পর ি তীয় র বর করবার জন  খাঁড়াখুঁিড় করত। তারা শাবল 

িদেয় চকমিক পাথেরর ের চাপ িদেয় চাঙড় ভেঙ আনত। এভােবই মানষু খিন থেক েয়াজনীয় কান 

আকিরক উে ালন করেত শেখ। এইসব অ  বানােনার পারদিশতা এবং উে শ  ও পিরক না দেখ মেন 

হয় তারা তােদর অথৈনিতক ও সামািজক েমা িতর জন  আ াণ চ া করত। কাজকেমর এইসব ধারাই 

হল অ গিতর পেথর মূল পদে প, যা তােদর ধীের ধীের াকিৃতক পিরেবেশর ওপর আিধপত  িব ার 

করেত সাহায  কেরেছ। ব ববহািরক জীবন ও কাজকেমর ধারায় িনয়ানডারথ ালরা তােদর পবূবতী পাথেরর 

যেুগর মানেুষর চেয় অেনক এিগেয় িগেয়িছল। এই অ গিত স বপর হেয়িছল তৎকালীন ঃসহ াকিৃতক 

পিরেবেশ বেঁচ থাকার সং ােমর কারেণ– শষ তষুার যেুগর িহমশীতল আবহাওয়ার মাকািবলা করেত 
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হেয়িছল তােদর। চকমিক পাথর িদেয় তরী অ িল িদেয় তারা হািত, গ ার, ভা কু ও অন ান  বড় বড় জ  

িশকার করত। কােঠর ও লতাপাতার ফাঁদ, মাছ ধরার জাল এবং বড়ঁিশ ও কাঁচ ব বহার করত তারা। গােছর 

িঁড় ও ডাল িদেয় বানােনা ভলা বা নৗকা িদেয় নদী ও জলাভিূমেত তারা মাছ ও জলজ পািখ িশকার করত।  

িট হােত া  একিট খাঁড়া ও অন িট চলেত অ ম–অসু  ব ি র ক াল পরী া কের অনিুমত 

হয় য ওই দেলর অন  লােকরা তােদর খাদ  –  পানীয় িদেয় বাঁিচেয় রেখিছল, যতিদন হায় পাথর ধেস 

তােদর মৃতু  হেয়িছল। নিৃব ানী আর.এস. সালি  ওই িবষয়িট পযােলাচনা কের বেলেছন –  এটা মনষু ে র 

িদেক যাওয়ার একিট িবশাল অ গিত। যখােন মানষু তার িনেজর বদেল পিরবােরর িবষয়িট মাথায় রেখেছ 

এবং তােদর বাঁচবার জন  েয়াজনীয় সবিকছ ুকেরেছ। িনয়ানডারথ ালরা মৃতেদহ কবর িদত। তারা মৃেতর 

সে  কবের মৃত ব ি র ব বহায িজিনসপ  িদত এবং খাদ  িহসােব বড় মাংেসর টুকেরা িদত আর িদত ফুল। 

এিদক থেক আমরা িনয়ানডারথ াল মানষুেদর থম ফুল –  ি য় মানষু বলেত পাির।  

িনয়ানডারথ ালরা আকিৃতেত বা চহারায় অথাৎ হােড়র গঠেনর িদক থেক হােমা স ািপেয়  বা সভ  

মানেুষর ায় একই চহারার হেলও, আধুিনক মানষু এবং তােদর মেধ  ভতূ িভ তা বতমান। 

িনয়ানডারথ ালেদর জীবনযাপন প িতেত মূল য পিরবতন িল এই সমেয় সংঘিটত হেয়িছল, স িল হলঃ 

(১) আ ন ালােত শখা–আ ন তষুার যেুগ তােদর উ  রাখত, িহং  বন  জ  জােনায়ারেদর তাড়াবার 

কােজ আ ন ব বলার করা, (২) মাংসেক মূল খাদ  িহেসেব হন–মাংসেক পিুড়েয় ও রা া কের খাওয়া  

করা; (৩) িনেজেদর সুরি ত আবাস তরী করা; এবং (৪) উ ত পাথেরর ও –চারিট হােড়র ও িশেঙর অ  

তরী কেরত শখা। 

পণূা  মানষু – া -  ম াগনন 

তষুার যেুগর শষ পযােয় হােড়র অ  য সময় মানষু তরী করেত িশখল, সই সমেয়র মানষু আেগর 

পযােয়র  িনয়ানডারথ াল মানেুষর চেয় অেনকটা উ ত হেয় উঠল। এই পযােয়র মানষুেদর বলা হয় া –  

ম াগনন মানষু। িনয়ানডারথ াল মানষুরা হােড়র অ  –চারিট তরী কেরিন, তা িক  নয়; তেব তা পাথেরর 

অ শে র তলুনায় িনতা ই কম এবং হােড়র অে র তুলনায় শলীর িদক থেক অেনক িন মােনর। সমেয়র 

সে  সে  মানষু আকিৃত ও কিৃতর িদক থেক অেনক উ ত হেয় উঠল। ায় আধুিনক মানেুষর মেতা হেয় 

উঠল তােদর শরীেরর গঠন। এরা প েদর হাড় ও িশং িদেয় অ শ  তরী করেত খবু পটু িছল 

পাথেরর বাটািল িদেয় হােড়র হা া ছুঁচেলা অংশ কেট সিট গেঁথ িনত একিট ছাট কেনা কােঠর 

লািঠর ডগায়। এইভােব তরী হল ছাঁড়ার উপযু  ছা  অ  ব ম, যা ছুঁড়েল যত অেনক দূর। এই উড়  

অ  ছুঁেড় সহেজই ছটু  প েক িশকার করত তারা। ব কাল এইভােব কেট গল। সমভিূমেত কমেত লাগল 

বন  গ , হিরণ, ঘাড়া, বাইসন ভিৃত জ র সংখ া। ব ম িদেয় আর সহেজ িশকার মেল না। দরকার হল 

অন  অে র। মানষু তরীও করল নতনু অ  বাঁশ বাঁিকেয় চামরার স  ফািল িদেয় িছলা তরী কের বাঁকা 

বাঁেশর ইপােশ বেঁধ িদল – হেয় গল িশকািরর ধনকু। স  লািঠর মাথায় পাথেরর বা হােড়র ছুঁচেলা 

টুকেরা বেঁধ তির হল তীর। হােত ছাঁড়া ছাট ব েমর চেয় ধনকু িদেয় ছাঁড়া তীর যত অেনক দূর; যা 

িদেয় প  িশকার সহজ হল। এমিন কের মানষু তার ছাট বল হাতেক িদগ সারী ও শি ধর কের তলুল। 

িবিভ  জ র িশং, দাঁত িদেয় িবিভ  অ  বািনেয় সই অ  তােদর িব ে ই ব বহার করেত লাগল মানষু। 

ফেল মানষু হেয় উঠল পিৃথবীর সবেচেয় শি শালী জীব। 
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বরফযেুগর শেষর িদেক বরফ গেল যাওয়ার ফেল আে  আে  উ  আবহাওয়া িফের এেলা। বরফ গলার 

ফাঁকা জায়গায় ধীের ধীের ঘন জ েল ভের গল। কড়ুুল িদেয় গাছ কেট, জ ল পির ার কের জিম বর 

করল। ডালপালা ছেঁট ফেল ,কাটা গােছর ডাল ছুঁচেলা কের, পাথেরর হাতিুড় িদেয় ঠেুক ঠেুক মািটেত পুঁেত 

বড়া তির করত তারা। বড়ার মেধ  ডালপালা গােছর ঁিড় িদেয় তির হল মানেুষর বসবােসর ঘর। 

িনয়ানডারথ াল মানেুষর পরবতী পযােয়র া- ম াগনন মানেুষর ফিসল পাওয়া গেছ দি ণ 

াে র ডরেডােজন অ েলর া–ম াগনন ােমর এক হায় ১৮৬৮ সােল। ামিটর নামানসুাের ‘ া–

ম াগনন মানষু’ নােম পিরিচত হয়। এছাড়া এ ফিসল পাওয়া গেছ াে র কে –কেপিল অ েল, জামািনর 

বার কােসল অ েল। মারািভয়ার ডমি , ােডক এবং দালিন ভ িন অ েল, ই ােয়েলর মাই  

কারেমেলর কােছ মুগােরত–এট–টাবনু ও মুগহােরত–এস–সখুল নামক ােন এবং আরও অেনক দেশর 

অেনক জায়গায় । ই ােয়েলর মুগােরও এট–টাবনু ও মুগহােরও এস–সখুল নামক ােন িনয়ানডারথ াল 

যেুগর মানেুষর ফিসল পাওয়া গেছ। া  ফিসল থেক তীয়মান হয় য, এরা আকাের ও চির গত িদক 

িদেয় এেকবাের আধুিনক মানেুষর সমেগা ীয় ও পবূবতী িনয়ানডারথ াল পযােয়র মানেুষর থেক অেনক 

উ ত। ই ােয়েলর এই সম  ফিসল থেক অনিুমত হয় য হােমা স ািপেয়  িনয়ানডারথ াল পযােয়র 

মানেুষর পর থেক কীভােব আজেকর িদেনর হােমা স ািপেয়  স ািপেয়  পযােয়র মানেুষ উ ত হেয়িছল। 

এই উ ত মানেুষরা থম তষুার যেুগর শেষ ায় ৩০০০০ থেক ৪০০০০ বছর আেগ পৃিথবীেত এেসিছল। 

এই যেুগর পণূা  মানেুষর সােথ আধুিনক যেুগর মানেুষর ক াল কেরািটর গঠেনও তমন কানও তফাত 

নই। তােদর কেরািটর আভ রীণ মাপ আধুিনক মানেুষর সমপযােয় পৗঁেছিছল। যিদও তােদর শারীিরক 

গঠন বতমান মানেুষর থেক অেনক শ েপা  িছল। ই ােয়েলর মুগােরত–এট- টাবনু- এ কাত হেয় শায়া 

মিহলার ক ালিটর িন  চায়ােলর বিশ  াে  পাওয়া িনয়ানডারথ াল কারিট এবং িন  চায়ােলর 

বিশে র সদৃশ। অথচ কেয়ক গজ দূের মুগােরত–এট–সখেুলর একিট হার সমািধ থেক া  ১০িট 

নরক ােলর কেরািট এবং িন  চায়ােলর বিশ  বতমান মানেুষর মেতাই। একইভােব অন  একিট হা 

কায়াফজােত ১৫ িট সমািধ আিব তৃ হয়। এেদর কেরািট ও িন  চায়ােলর বিশ  স ণূভােব আধুিনক 

মানেুষর অনু প। আবার আমুড হায় পাওয়া একিট সমািধ  নরক াল শারীিরক বিশে র িদক িদেয় 

িনয়ানডারথ ােলর পযােয় পেড়। িব ানীেদর মেত, আধুিনক মানেুষর পবূপু ষ এবং িনয়ানডারথ ালরা ায় 

৬০০০০ বছর একসে  ায় পাশাপািশ বসবাস কেরিছল। এেদর িনিমত পাথেরর অ িলও িনমাণ কৗশল 

ও ণগত িদক িদেয় তমন কান পাথক  িছল না। যিদও আধুিনক মানেুষর পবূপু েষরা বিু ম ার িদক 

িদেয় অেনক এিগেয় িছল। এত বছর পাশাপািশ থাকেলও তােদর মেধ  কানও সামািজক বা সাং িৃতক 

যাগােযাগ হেয়িছল িকনা, তা জানা যায় না। 

িনয়ানডারথ াল মানেুষর া  ফিসল থেক জানা যায়, এেদর হাড় িছল মাটা, যার ফেল এেদর 

পশীও িছল শ েপা । িক  এরা িঠকভােব –পােয় হাঁটেত পারত না। এেদর উ র হাড় িছল বাঁকা, স 

কারেণই সামেন ঝুঁেক েল– েল হাঁটত তারা। ওইসব কারেণ অনিুমত হয় তােদর জীবনকাল খবু দীঘ িছল 

না। িব ানীরা অনমুান কেরন, শারীিরক গঠেনর কারেণ, অ াত কান রাগ বা পিরবিতত াকিৃতক পিরেবেশ 

িনেজেদর মানােত না পের পথৃীিব থেক তারা অপসৃত হেয় গেছ। অন  িদেক পণূা  বা স ণূ মানেুষর 

উ র হাড় িছল সাজা আর শরীরও অতটা পশীব ল িছল না–হাঁটা–চলা িছল সাজা ও সাবলীল এবং তারা 

কিৃতর সে  িনেজেদর খাপ খাইেয় িনেত পেরিছল। অজানা কারেণ িনয়ানডারথ ালরা অপসৃত হেল তার 

ান িনল া–ম াগনন পযােয়র পণূা  মানেুষরা আধুিনক মানেুষরা বা হােমা স ািপেয়  স ািপেয় রা। 
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পি ম ও মধ  ইউেরােপ া–ম াগনন মানষু পযােয়র ায় ১০০ িট ক ােলর কেরািটর মাপ আধুিনক 

মানেুষর মেতা। মানেুষর মাথার মৈববিতিনক উ িত–যা এেলােমেলা ায়জুিড়ত একদলা িঘলুেক পিরণত 

কেরেছ আধুিনক মানেুষর অত  উ মােনর জিটল মি ে । জ ােকােয়টা হক –এর মেত, মানবসভ তার 

আিদল  থেক বতমান কাল পয  এই সুদীঘ িব ািরত কালব াপী মানবমি ে র আকােরর মবিৃ  ও 

তৎসহ মশ জিটলতর হেয় ওঠাই হল মানবিবকােশর মূল ম । মানেুষর মিববতনেক পিরমাপ করার মূল 

মাপকািঠ হল মানব–কেরািটর মবিৃ র ফিসল মাণ। মানব কেরািটর ফিসেলর মিববতন পযােলাচনা 

করেল দখা যায়–ঢালু কপাল ধীের ধীের উচঁ ুহেয়েছ, মানব–কেরািট আয়তেন মশ বেড়েছ এবং কেরািটর 

অ ব  ধারণ মতাও বেড়েছ। পােশর িদেকর বিৃ  সংকিুচত হেয় উচঁরু িদেক বিৃ  পেয় কেরািট গালাকার 

আকার ধারণ কেরেছ। এই গালাকার কারিটর িভতের পিৃথবীর সবেচেয় মহাঘ য ব  রেয়েছ, তা হল 

পিৃথবীর সবেচেয় অনভুিূতশীল সূ তম জিটল য –যা পিৃথবীর মানবজািতর আিধপেত র থম যগু থেক 

যগুা ের িবিভ  ধারার সমৃি  সাং িৃতক কমকা  সৃি  কের চেলেছ। অতীব মিহমাি ত ব ি গত শি ক 

সৃি সমূহ, মানব ার কাশ এবং িবিভ  িবকাশমান িচ াধারার উে ষ–যিদও এর কানও িকছইু এখনও 

স ণূ বা শষ নয় এইসব সবিকছ ুিমেলই মানবজািত মশ এিগেয় চেলেছ পণূতার িদেক। 

িব ানীরা মািটর িনেচ খুঁেজ পেয়েছন পাড়ােনা মািটর পাে  রাখা শেস র দানা এবং সই শস  

পষাই করার পাথেরর যাঁতা। আর পেয়েছন চাষবােসর জন  মািট খাঁড়ার কাদাল। এ থেক বাঝা যায় য 

প  িশকাির ও মৎস  িশকাির মানেুষর কিৃষকাজও করত। পু েষরা জ ল থেক িশকার কের বািড় িফরত, 

বািড়র বা ারা িশকার করা তীর– বধঁা জ র িদেক অবাক হেয় তািকেয় থাকত। িক  বা ারা সবেচেয় আন  

পত িশকািররা যখন মরা জ র সে  জীব  জ েক িনেয় আসত। জীব  জ েক সে  সে  হত া করত না 

িশকািররা, খাইেয় দাইেয় বড় করত তােদর। মানষু থম থম প েদর আটেক রাখত মাংস ও চামড়ার 

জন । পের বঝুেত পাের গ , েয়ার, ছাগল, ভড়া, ঘাড়া ইত ািদ গবািদ প েদর বাঁিচেয় রাখেলই লাভ 

( ধ, কাজ করােনা, শেষ মাংস) বিশ, তখন তারা প  পালন  করল। আর কিুড়েয় আনা শস  দানা 

ঝিুড়েত বা পাড়া মািটর পাে  রাখেত িগেয় িকছ ুিছটেক পড়ত মািটেত। তা থেক গাছ গজাত, ফসল ফলত 

এবং এটা হত কানও উে শ  ছাড়াই। ধীের ধীের এ থেক িশ া িনেয় গােছর ডাল, কাদাল িদেয় মািট 

কিুপেয় জিম চাষ করেত  করল তারা। চাষবােসর উ িতর জন  েয়াজনীয় য পািতর উ য়ন হল। ধ, 

মাংেসর যাগান হল অেঢল। এইসব নতনু কােজ যমন আন  িছল তমিন িছল ঝােমলাও। বিৃ  না হেল 

গহৃপািলত প েদর চারণভিূমর ঘাস, চােষর শস  পেুড় খাক হেয় যত। আবার অিতবিৃ েত াবেন ভেস যত 

সবিকছ।ু মানষু মােঝ মােঝই অিন য়তার িশকার হেয় পড়ত। আিদম িশকাির মানেুষরা সারািদন চ া কের 

িশকার না তারা বাইসন বা হিরেণর কােছ াথনা করত স যন তােদর চরু মাংস দান কের; বড় বড় গােছর 

কােছ াথনা করত ফুল–ফেলর জন , জেলর কােছ াথনা জানাত চরু ভাল শেস র জন । নতনু নতনু 

াকিৃতক দব– দবী সৃি  করল মানষু। তারা দবেদবীেদর ক না করত জীবজ র মেতা, প র মাথািবিশ  

মানেুষর মেতা অথবা মানেুষর চেয়ও সু র মানষুাকিৃত েপ। এই দবতারা কউ ব  বিৃ র, কউ ঝড়ঝ া 

বাতােসর, কউ াবেনর, কউ বেৃ র দবতা। ভয় ও ভি েত এইসব াকিৃতক শি েক তারা পূজা–অচনা 

করত। প  বিল িদত, হাম করত আ ন ািলেয়–  দবতােদর উে েশ  আ েন অপন করত ি য় 

িজিনসসমূহ। এসব অন ান মানষু িনেজই করত– কান পেুরািহত, যাজক বা মা ার মাধ েম নয়। ধেমর সৃি  

হয় সলজাত বিৃ  এবব আেবেগর সংিম ণ থেক। অনমুান করা হয় িনয়ানডারথ াল মানেুষর সমেয়ই 

াকিৃতক শি র িত আনগুত  এবং তােক স  করার ি য়া  হেয়িছল।  
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খাদ  কিুড়েয় বড়ােনা মানষু থেক িশকাির মানেুষ িশকাির মানষু থেক প পালনকারী মানেুষ, 

প পালনকারী মানষু থেক কিৃষজীবী মানষু পিরবিতত হেয়েছ মানষু ল  ল  বছর ধের–ধীের ধীের নানা 

পিরবতেনর মধ  িদেয়। পরবতী যুেগ মানষু এভােবই এিগেয় চেলেছ এবং এেস পৗঁেছেছ আজেকর সভ  

জগেতর জিটল সমাজ ব ব ায়।  
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