
মা ষ িক সিত  িভন েহর ানী! 
 

িব ানী এিলস িসলভােরর চা কর দািব: মা ষ িথবীর জীব নয় িব িব াত িব ানী ি েফন হিকং অেনক 
আেগই বেলিছেলন, “এিলেয়ন আেছ, অব ই আেছ।” নাসার গেবষেকরা কপলার টিলে ােপর সাহাে  এমন ২০  

েহর স ান পেয়েছন, যােদর মে  স বত াণ আেছ। নাসার থম সািরর িব ানী অ ােলন ফান, িব ানী 
িসলভােনা িপ কল ােনা, িব ানী থমাস রিবউেকন িবিভ  সময় বেলেছন এিলেয়নেদর থেক নাসা আর বিশ ের 
নই। কেয়ক বছেরর মে ই নাসা এিলেয়নেদর কােছ পৗেঁছ যােব। 

 
িক  স িত নাসার এই ব ে  জল ঢেল িদেয়েছন এক িব ানী। ত র চা কর মতবাদ িনেয় ঝড় উেঠেছ 
িব ানে মীেদর মে । িতিন দাবী কেরেছন মা ষই এিলেয়ন বা িভন েহর জীব। অথচ িব ান বেলিছল, ায় ১৮ ল  
বছর আেগ আি কায় ি  হেয়িছল থম মানব জািত হােমা ইেরকটাস। 
 
এিলেয়নরা িক আেদৗ এরকম দখেত? 
ডঃ এিলস িসলভার বলেলন, মা ষই িভন েহর জীব আেমিরকার াত ইেকালিজ  ডঃ এিলস িসলভার। িতিন ত র 
‘িহউ ান আর নট ম আথ: এ সােয়ি িফক ইভ া েয়শন অফ  এিভেড ’ বই েত রীিতমেতা ি  িদেয় মাণ 
করেত চেয়েছন, ‘মা ষ িথবীর জীব নয়’। ব িদন ধের গেবষণা করার পর ত র িস া , অ  জীবেদর মেতা 
মা েষর ি  িথবীেত হয়িন। 
 
কেয়ক ল  বছর আেগ অ  হ থেক মা ষেক িথবীেত ছেড় যাওয়া হেয়িছল। ডঃ িসলভার বেলেছন, মা েষর 
শরীের থাকা অেনক  িঝেয় দয়, িথবী আমােদর িনেজর হ নয়। িথবীর অনা  উ ত াণীর সে  মা েষর 
শরীেরর এত পাথ ক কন! এই র ওপেরই দ িড়েয় আেছ ডঃ এিলস িসলভােরর মতবাদ । 
 
ডঃ িসলভােরর সই চা কর িথেয়ািরর িক  ঝলক 
● ডঃ িসিলভােরর মেত, িথবীেত মা ষ ছাড়া থাকা সব জািতর উি দ ও াণী পিরেবশ থেকই সরাসির তােদর 

েয়াজন িম েয় নয়। উি দ তার গােয় এেস পড়া য ােলাক, বাতােসর কাব ন-ডাই-অ াইড আর মা  থেক জল 
িনেয় িনেজর খাবার তির কের নয়। িবিভ  জািতর াণীরা সরাসির উি দেক খেয়, বা অনা  াণীেক খেয় 

িথবীেত েচ থােক। িক  মা ষ িতেত াভািবকভােব পাওয়া বা গিজেয় ওঠা খাবার সরাসির খেত অপছ  
কের কন! 
 
ডঃ িসিলভােরর মেত, সরাসির পিরেবশ থেক নওয়া খাবার হজম করেত পাের না একমা  মা ষই। তাই স 
অ ভােব তার খাে র েয়াজন মটায়। মা ষ যিদ িথবীরই জীব হেতা, তাহেল স বািক াণীেদর মেতাই পিরেবশ 
থেক পাওয়া খাবার সরাসির খেয় হজম করেত পারত। 

 
● মা ষেক এই েহর সবেচেয় উ ত াণী বেল মেন করা হয়। িক  ডঃ িসলভােরর মেত মা ষই হল  িথবীর 
সবেচেয় খাপছাড়া জীব। মা ষই  হল িথবীর জলবা েত েক থাকার পে  সবেচেয় অ প  জীব। কারণ, িথবীর 
বািক সব জীব সারাজীবন খালা আকােশর নীেচ, খর রৗ , ল ঝড় ি  সহ  কের েচ থাকেত পাের। মা ষ 
কন িথবীর বািক সব াণীর মেতা ি েত ঘ ার পর ঘ া িভজেত পাের না! কেয়কঘ ার বিশ ে র খর রৗে  

থাকেল একমা  মা েষরই কন ‘সান াক’ হয়! ে র আেলায় বিশ ণ থাকেল আমােদর েকর চামড়া কােলা 



হেয় যায় কন! ! কন েয র আেলায় মা েষরই চাখ ধ িধেয় যায়! অ  াণীেদর তা তা হয় না। এ িল িক মাণ 
কেরনা য রি  মা েষর পে  উপ  নয় এবং মা ষ থাকত কানও নরম আেলায় ভরা হেত। 
 
● মা েষর ম ই র দীঘ ায়ী রাগ বা িনক িডিজজ দখা দয় কন! ডঃ িসলভােরর মেত াক পন (back 
ache) হল মা েষর অ তম দীঘ ায়ী রাগ। িথবীর বিশরভাগ মা ষ এই রােগ ভােগন। কারণ মা ষ িথবীর 
অনা  াণীর মেতা চারপােয় হ েট না। ফেল হ টা চলা ও িবিভ  কােজ মা াকষ েণর সাহা  পায় না। িথবীর বািক 

াণীেদর িক ঘােড়, িপেঠ, কামের াথা হয়! মা েষর এই ‘ াক পন’ রাগ ই মাণ কের, মা েষর দহ অ  
কানও েহ বসবােসর উপ  হেয ় ি  হেয়িছল। য েহর মা াকষ ণ িছল িথবীর লনায় অেনক কমেজাির। 

 
● িথবীেত থাকা িক  দীঘ জীবী াণী, যমন আি কার হািত, অ ালডাবরা ও ালাপােগাস ক প, বা- হড িতিম, 

টার িমে া, ি ন-উইং াকাওেদর চােখও িক চি েশর পর চালেস (হাইপার মে ািপয়া) পেড়! বেয়েসর সে  
সে  তােদর বণ মতা কেম যায়! 
 
● িথবীর কানও মা ষই ১০০%  নয় কন! েত েকই এক বা একািধক রােগ ভােগ কন! 
 
● মানব িশ র মাথা বড় হওয়ার জ  নারীেদর াভািবক উপােয় সব করেত বল য ণা ভাগ করেত হয়। সব 
করেত িগেয় আজ পয  িথবীেত ল  ল  মা ও িশ র  হেয়েছ। মা ষ ছাড়া িথবীর অ  কানও জািতর 
ল  ল  ী াণী ও শাবক সবকােল মারা িগেয়েছ িক? মানব িশ  জে র পেরই িথবীর উ ত াণী িলর 
শাবকেদর মেতা হ টেত শেখ না কন? 
 
● মা েষর দেহ কন ২২৩  অিতির  িজন আেছ! িথবীর অনা  াণীেদর দেহ অিতির  িজন নই কন! 
 
● মা েষর ম িনেয় গেবষণা কের গেবষকরা বলেছন িথবীেত িদন ২৪ ঘ ার, িক  আমােদর দেহর অভ রীণ 
ঘিড় (body clock) বলেছ, আমােদর িদন হওয়া উিচত িছল ২৫ ঘ ার। মানবজািতর ি ল  থেকই দহঘিড়েত 
এক  িদেনর জ  কন ২৫ ঘ া বরা  করা হেয়িছল! 
 
িবিভ  িব ানী ডঃ িসলভােরর িথওির র িব র সমােলাচনা কেরেছন। িক  অেনেক আবার ত র পােশ এেস 
দ িড়েয়েছন। ত রা বেলেছন ডঃ িসলভার য ি িল হািজর কেরেছন, স িল িক  এেকবােরই ফেল দওয়ার মেতা 
নয়। সিত ই তা িথবীর অনা  জািতর জীেবর চেয় আমরাই কন আলাদা হলাম। সিত ই িক আমরা িথবীর 

াণী! নািক আমরা িভন েহর াণী হেয ় িথবীেক শাসন করিছ!  
 
তাহেল বেলন ঘটনা কান িদেক মাড় িনে । নাসা ি িলয়ন ি িলয়ন ডলার খরচ কের এিলেয়ন েজ বরাে , সখােন 
আমরাই িক এিলেয়ন নই? 
 


