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കണ�ുകൾകഥ പറയുേ�ാൾ
(മനുഷ�ചരി�തം: ഒരു പരിണാമസ �ൂതം)

ഭൂമി പരിണമി���ായി�് 460 േകാടി വർഷമാെയ
�ും, മനുഷ�ൻ ഭൂമിയിൽ ഉ�ായി�� അേ�ാ ആേറാ
ദശല�ം വർ�ളായി എ�ുംശാസ്�തം പറയു� .ു "�ഗീ
സ്: മനുഷ�േ�െത�് സംശയി�ു� കാലടി�ാടുകള�

െട േഫാസിൽ �ഗീസിെല '�കീ�ിൽ' കെ��ി. ആ�ഫി
�യിെല മനുഷ�രുെട പരിണാമവുമായി ബ�െ�� സി
�ാ��െള എതിർ�ു�താകും ഈ േഫാസിലുകെള

� സംശയം ഉയർ�ി���.് 5.7 ദശല�ം വർഷം പഴ
�മുളളെത�് സംശയി�ു� വലിയ കാലടി�ാടുകളാ

ണ് കെ��ിയത.്" (malayalam.indianexpress.com
02/09/2017). "തിക��ം മനുഷ�െന�് വിളി�ാവു�
ജീവി ഭൂമിയിൽ �പത��െ��ി�് അേ�ാ ആേറാ ദശല
�ം വർഷ�േളആയി���� എ�ാണ് വിശ�സി�െ�

ടു�ത.്" (പി.ഏസ്. േവലായുധൻ. (1985). േലാകച
രി�തം-ഒ�ാം ഭാഗം, പ�ാം പതി�)്. "എേത�ാപ�: 400,
000 വർഷം പഴ�മു� േഹാേമാസാ�ിയൻസ് മനുഷ�

െ� താടിെയ�ാണ് എേത�ാപ�യിൽ നി�ും കെ��ി

യത.് നരവംശ ശാസ്�ത�ിെല വി��േപായ �പധാന ക
�ിയാണ് ഇെത�് ശാസ്�ത��ാർ പറയു� .ു അരി
േസാണ േ��ിെല വിദ�ാർ�ിയാണ് പുരാതന മനുഷ�

െ�താടിെയ�് കെ��ിയത.്അ�് പ��കള�� ഇട
ത് താടിെയ�ാണ് കെ��ിയത.് 2013-ൽഅഫാർ േമ
ഖലയിൽ പഠനം നട�ിയിരു� 'ചലാേ��ാ െസയ്മൺ'
എ� വിദ�ാർ�ി�ാണ് താടിെയ�് ലഭി�ത.്" (dev.th-
ekeralapost.com, 06/03/2015). "നാല് ല�ം വർഷം
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പഴ�മു� മനുഷ� േഫാസിൽ േപാർ��ഗലിൽ കെ�

�ി േപാർ��ഗീസ് പുരാവസ്തുശാസ്�ത�നായ Jo-
ao Zilhao-െ� േനതൃത��ിലു� Binghamton Univ-
ersity-യിെല നരവംശശാസ്�ത�നായ Rolf Quam ഉ
ൾെ�ടു� ഒരു അ�ർേദശീയ ഗേവഷണ സംഘം േപാ
ർ��ഗലിെല ഏ�വും പഴയ മനുഷ� േഫാസിൽ തലേയാ

ട് കെ��ി." (neritam.com, 03/05/2017). "െമാേറാ
േ�ാ: െമാേറാേ�ായിൽ നി�് കെ��ിയ മനുഷ�
േഫാസിൽ ഇതുവെര കെ��ിയതിൽ ഏ�വും പഴ

�മു�െത�് ശാസ്�ത�ർ. േഹാേമാസാ�ിയൻ ജ
നുസിലു� ഈ േഫാസിൽ 3 ല�ം വർഷം പഴ�മു
�താണ.് ഇതുവെര കാല�ഴ�ം നിർണയി�വയിൽ
ഏ�വു പഴ�മു�തായി േരഖെ�ടു�ിയിരു�ത് 1,95,
000 വർഷം പഴ�മു�തായിരു� .ു ആ�ഫി�ൻ ഭൂഖ
��ിെ� വിവിധ �പേദശ�ളിലാണ് മനുഷ�വംശം
രൂപം െകാ�െത�ാണ് ഈ ക�ുപിടി�ം വ��മാ

�ു�ത.്" (newsmoments.in, 11/06/2011). "�പാചീന
ശിലായുഗ�ിെ� �കി.വ 1,7 50,000 -.�കി.വ 10,000) മു
�ാലും പൂർ�കാലഘ�മായിരു� .ു ഈ കാലഘ��ി

ൽ ജീവി�ിരു� മനുഷ�ജീവിെയആ�ഫി�യിെല മഹാ

റിഫ്�് താഴ�രയിൽ നി�് കെ�ടു�ി���.് ഇതിന് 'സി
ൻജേ��ാ�സ്' (Zinganthropus)എ�ാണ് േപര.് നീ�ു
നിവർ�ു നട�ുകയും �പാകൃതമായആയുധ�ൾ ഉപ
േയാഗി�ുകയും െചയ്തിരു�തിനാൽ ഇവെയ മനുഷ�

വംശ�ിെ� ഏ�വും പൂർ�ികെര�് കരുതു� .ു" (എ
�്.ജി. െവൽസ്, േലാകചരി�ത സം�ഗഹം). "എേത�ാ�ിയ
യിെല െഹർെ�ായിൽ നി�ും 1,60,000 വർഷം പഴ�
മു� േഹാെമാ സാപിയൻസ് േഫാസിൽ കി�ിയേതാെട,
ആധുനിക മനുഷ�ൻ ഉ�വി�ത് ആ�ഫി�യിലാെണ
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�് സംശയാതീതമായി െതളിയി�െ��തായി കരുതാം.
ആ�ഫി�യുെട െതെ�അ��് ക്ളാസീസ് റിവർ മൗ

�് എ��ല�ുനി�ും 1,20,000 വർഷം പഴ�മു
� ആധുനിക മനുഷ�െ� അവശിഷ്ട�ൾ കി�ിയി��

�.്" (1922-ൽ ജർ�ൻ നരവംശ ശാസ്�ത�നായ

'െഫലിക്സ് േഫാൺ ലസ്�ാൻ'എഴുതിയ, 'വംശ�ൾ,
രാഷ്�ട�ൾ, ഭാഷകൾ' എ� പുസ്തക�ിൽനി�)്.
"പൂർ�ഘ��ിൽ ജീവി�ിരു� �പാചീന മനുഷ�െ� മ

െ�ാരു ഉദാഹരണം ജാവാ ദ�ീപുകളിൽ നി�് കെ�ടു

�െ�� 'ജാവാ മനുഷ�ൻ'ആണ.് ശരി�ും നീ�ു നിവ
ർ� നട�ാൻ കഴിവി�ാ� �പകൃതം, വലിയ തല, െച
റിയ താടി,അ�ടിആറി�ു െപാ�ം എ�ിവയായിരു
�ു ജാവാ മനുഷ�െ� �പേത�കതകൾ. ജാവാമനുഷ�നു
േശഷം ആവിർഭവി� വർ�മാണ് 'െപ�ി�് മനുഷ�ൻ'
ൈചനയിെല െപ�ി�്എ��ല�ുനി�ുംകി�ിയ

അവശിഷ്ട�ൾകെ��ിയതിനാലാണ്ഈ േപർ. ജ
ർ�നിയിെല നിയാ�ർ താഴ�രയിൽ നി�ുംകെ��ി
യഅവശിഷ്ട�ളിൽ നി�ാണ് നിയാ�ർ�ാൽ മനു

ഷ�െന��ി വിവരം ലഭി�ു�ത.് ഇവരാണ് ഇ�് ഏ�
വും കൂടുതൽ അറിയെ�ടു� വർ�ം. അവർ 1,20,000
വർഷ�ൾ�ു മുൻപു വെര അഥവാ അവസാന ഹിമ

നദീയ കാല�ിനും മു�് (ആദ�െ�ഹിമനദീയ കാലം

പ�ു ല�ം െകാ��ൾ�ു മുൻപും ര�ാമേ�ത്
ഏഴു ല�ം െകാ��ൾ�ു മുൻപും അവസാനേ�

ത് ഒരു ല�ം െകാ��ൾ�ു മുൻപുമാണ)് ജീവി�ിരു
െ��് കരുതു� .ു അ�ടി അ�ി�ു ഉയരം, െമലി
� ശരീരം, െചറിയ മസ്തിഷ്കം, വികൃതരൂപം എ�ി
വയായിരു�ു �പേത�കതകൾ. നട�ു�തിൽ ൈവക
ല��ൾ ഉ�ായിരു� .ു എ�ാൽ ഇവർ കാല�കേമണ
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സംസാരി�ാൻ പഠി�തായി വിശ�സി�െ�ടു� .ു" (H-
omo neanderthalensis, സ്മിേ�ാണിയൻ ഇൻ�ി���
ഷൻ, 2000).

ശാസ്�ത�ിെ� കണ�നുസരി�� ഇ�ു കാണു�
രീതിയിലു� ആധുനീക മനുഷ�ൻ ഭൂമിയിൽ ഉ�ായി�്

ഏ�വും കുറ�ത് ഒരുല��ി ഇരുപതിനായിരം (1,
20,000) വർഷ�ളായി. 2011-െല കണ�നുസരി��
േലാക�ിെല ആെക ജനസംഖ� 7.4 ബില�ൻ അഥവാ
740 േകാടിയായിരു� .ു 2018-ൽ അതു 763 േകാടിയാ
യി ഉയർ� .ു ഒരു തലമുറെയ�ാൽ ഒരു പുരുഷെ�

ജനനം മുതൽ അന�രാവ കാശിെയ ജനി�ി�ു�

�പായം വെരയാണ.് ഒരു തലമുറ ഇരുപ��ു വർഷ
െമ�ുകണ�ു കൂ�ിയാൽ, മു�തു വർഷംെകാ�് ജന
സംഖ� ഇര�ിയാകും. നമു�തു അൻപതു വർഷെമ�്
കണ�ുകൂ�ാം. സ�ാഭാവീകമായും, അപകട�ിൽെ�
��ം, പകർ�വ�ാധിയിലും, �പകൃതി ദുര��ളിലും മരി�
വെര കിഴി�ാലും നൂറു വർഷംെകാ�് ജനസംഖ� ഇര�ി

യാകുെമ�തിൽ ആർ�ും തർ�മു�ാകി�. അ�
െന േനാ�ിയാൽ, 1,20,000 വർഷംെകാ�ു 763 േകാ
ടിേയാ 800 േകാടിേയാ ജന�ൾ മതിേയാ? ഇെതാരു
സാധാരണ മനുഷ�െ�സംശയം മാ�തമാണ.് ഇനി കണ
�ുകൾ പരിേശാധി�ാം: "1804 വെര േലാക ജനസം
ഖ� 100 േകാടി എ�ിയിരു�ി�. എ�ാൽ 1927-ൽ
200 േകാടിയായും 1959-ൽ 300 േകാടിയായും ഇത് വ
ർ�ി��. 1974-ൽ 400 േകാടിയായും 1987-ൽ 500 േകാ
ടിയായും വർ�ി� ജനസംഖ� 1998-ലാണ് 600 േകാടിയി
െല�ിയത.്" (World population to hit 7 billion". the
hindu online. 2011-10-16). "വാഷിംഗ്ടൺ: 2050 ആ
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കുേ�ാൾ േലാകജനസംഖ� 9.9ബില�ണിേല�് കട�ു

െമ�ാണ് പുതിയ പഠന�ൾ വ��മാ�ു�ത.്അതാ
യത് നിലവിെല 7.4ബില�ൻ ജനസംഖ�യിൽ നി�് 33ശ
തമാന�ിെ� വർ�നവാണ് 2050-ൽ ഉ�ാവുകെയ
�് േപാ��േലഷൻ റഫറൻസ് ബ��േറായുെട (പി.ആർ.
ബി) റിേ�ാർ�ിൽ ചൂ�ി�ാണി�ു�ത.്" 2018ജൂൈല
11-െല േലാക ജനസംഖ�ാദിന�ിൽ മേനാരമ പ�ത�ി
ൽ വ� കണ�നുസരി�്; എ.ഡി. 1000-ൽ േലാകജന
സംഖ� 40 േകാടിയും 2018-ൽ 763 േകാടിയുമാണ.് പ�ത
�ിൽ െകാടു�ിരി�ു� പ�ികയനുസരി�� ആയിരം
വർഷ�വളർ�ാനിര�് പരിേശാധി�ാൽഓേരാ നൂറു

വർഷം കൂടുേ�ാഴും ശരാശരി 34.4 ശതമാനമാന�ി
െ�വർ�നവുെ��്കാണാൻകഴിയും.

എ.ഡി. 2018-ൽ 763 േകാടി ജനം േലാക�ുെ�
�ും, 34.4ശതമാനം വർ�നവാണ് ഓേരാ നൂറു വർഷം
കൂടുേ�ാഴും ഉ�െത�് നാം കെ��ി�ഴി� .ു ഇ
നി ഇേത കണ�ിൽ പരിണാമവാദികൾ പറയു� മനു

ഷ�ചരി�തം നമുെ�ാ�ു പരിേശാധി�ാം. പരിണാമ
�ിലൂെട എ�െന സ്�തീപുരുഷ ലിംഗവ�ത�ാസമു�ാ

യി എ�ു അവർ ഇതുവെര നിർ�ചി�ി�ി�. അതുേപാ
െ� നമു�വെര സഹായി�ാം. 1,20,000 വർഷം മു�ു
ഒരുആധുനീക കുടുംബം (പുരുഷനും സ്�തീയും) ഉ�ാ
യിരു�ു എ�ിരി�െ�. ഓേരാ നൂറുവർഷം കൂടുേ�ാ
ഴും 34.4 ശതമാനം ഇവർ വർ�ി��െകാ�ിരു�ു എ
�ു കണ�ു കൂ�ിയാൽ, പ���ായിരം (12,000) വർ
ഷമാകുേ�ാൾ േലാക�ു 1600 ല�ം േകാടി മനുഷ�
രു�ാകണം. ഇേ�ാൾ ഉ�താകെ� 763 േകാടിയും. ഇ
നിയുംകിട�ു�ുഒരുല��ിഎ�ായിരം വർഷം. ഭൂ
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മിയുെട ഉപരിതല വിസ്തീർ�ം ആെക 50,97,00000
ച.കി.മീ�ർ ആണ.് അതിൽ കരയുെട വിസ്തീർ�ം

29℅ (14,84,00000)-ഉം, ജല�ര�് 71℅ (36,13,00000)-
ഉം ആണ.്അഥവാ മനുഷ�ർ�ു താമ�േയാഗ�മായ ക
രയുെട വിസ്തീർ�ം ആെക 14 േകാടി 84 ല�ം ച.
കി.മീ�ർ മാ�തമാണ.് ഇതിൽ ഒരു മനുഷ�നു നിവർ�ു
നില്�ാൻ ഒരു ചതുര�ശ അടി �ലം േവണെമ�ു ക

ണ�ു കൂ�ിയാൽ, ഒരു ച.കി.മീ�റിൽ 1,07,63,910 േപർ
നില്�ും. 14 േകാടി 84 ല�ം x 1,07,63,910 = 1597,
36424,40,00000എ�ുകി��ം.അതായത് ഭൂമിയുെട ക
രഭാഗ�ു മുഴുവൻ ഒരു വലിയ സേ�ളന�ിനു ജന

�ൾ തി�ി നില്�ു�തുേപാെല നി�ാൽ, ആെക
1597 ല�ംേകാടി 36424 ആയിര�ി 40 ല�ം േപർ
�് നില്�ാൻ കഴിയും. കുറ��കൂടി വ��മായി പറ
�ാൽ േലാക�ു� െക�ിട�ൾ, കു�ുകൾ, മലക
ൾ, െമതാന�ൾ തുട�ി, സമു�ദനിര�ിൽനി�ു 8848
മീ�ർ ഉയരമു� എവറ�� െകാടുമുടിയുെട മുകളിൽവ

െര, ഭൂമിയുെട കരഭാഗം മുഴുവൻ മനുഷ�െര മ��ംഅ
ടു�ു�തുേപാെല േചർ�ുെവ�ാൽ 1600 ല�ംേകാ
ടി മനുഷ�െര െകാ��കയു��. അതായത് ഭൂമി മുഴു
വൻ മനുഷ�െരെ�ാ�ു നിറയാൻആെക 12,000 വർ
ഷം മതി. അടു� നൂറു വർഷംെകാ�ു 552 ല�ം
േകാടി ജന�ൾ വർ�ി�ും. അവെര നമു�ു ഭൂമിയു
െട ഉപ�ഗഹമായ ച��നിേല�് അയ�ാം. ഭൂമിയുെട
മൂ�ിെലാ�ു വലി�ംമാ�തം ച��നു�തുെകാ�ു അ

േതാെട ച��നും നിറയും. അതിനുേശഷം െസൗരയൂഥ
�ിെല മ�� �ഗഹ�ളിേല�് േപാകാം. അതിനടു�
നൂറു വർഷമാകുേ�ാൾ 742 ല�ം േകാടി ജനം വർ
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�ി�ും. അേ�ാൾ ഭൂമിേയ�ാൾ 18/1 മാ�തം വി�മു
� ബുധനും, 10/1 വലി�മു� െചാ�യും നിറ�ു ക

ഴിയും. അതിനടു� 5000 വർഷം കഴിയുേ�ാൾ ഭൂമി
േയ�ാൾ 14 മട�ു� യുറാനസിലും, 17 മട�ു�
െനപ്���ണിലും, 29.5 മട�ു� ശനിയിലും, 318 മട�ു
� വ�ാഴ�ിലും മനുഷ�ർ നിറ�ു കവിയും.അടു�
ത് നമു�ു ഗ�ാലക്സികളിേല�് േപാകാം. �പപ��ി
ൽ പതിനായിര�ിൽ�രം ഗ�ാലക്സികള�ം ഓേരാ ഗ�ാ
ക്സിയിലും ഒരു േകാടി മുതൽ ഒരുല�ം േകാടിവെര

ന��ത�ള�മുെ��ാണ് കണ�ാ�ിയിരി�ു�ത.്
ഒരു ല�ം വർഷമാകുേ�ാൾ ഈ ന��ത�ളിെലാ

െ�യും മനുഷ�ർ നിറയും. പരിണാമവാദികള�െട മനു
ഷ�ചരി�തം ശരിയാെണ�ിൽ അഥവാ 1,20,000 വർഷം
മു�ുമുതൽ മനുഷ�ൻ ഭൂമിയിൽ ഉ�ായിരുെ��ിൽ,
മനുഷ�ർ ഇ�ു �പപ�ം മുഴുവൻ ഇ�ാംപാ�കൾ േപാ

െല നിറയുമായിരു� .ു പെ� നിർഭാഗ�കരെമ�ു പറ

യെ�; ഭൂമിയില�ാെത മ�� �ഗഹ�ളിേലാ, ന��ത�ളി
േലാ, �പപ��ിെല മെ�വിെടെയ�ിലുേമാ ജീവജാല
�േളാ, ജീവെ� സാ�ി��േമാ ഇ�. ഇതിൽനി�ു ത
െ� പരിണാമവാദികള�െട മനുഷ�ചരി�ത�ിെ� ഈ

കണ�ു െത�ാെണ�ുെതളിയു� .ു

േലാക ജനസംഖ�ാ ദിന�ിൽ പ�ത�ിൽ വ� ക

ണ�ു �പകാരം; "കഴി�ആയിരം വർഷെ�ജനസം

ഖ�ാ വർ�നവ് നൂറു വർഷം കൂടുേ�ാൾ ശരാശരി 34.4
ശതമാനമാണ.് ഇ��യിെല ജനസംഖ�യുെട വാർഷീക
വളർ� നിര�ു 1.11 ശതമാനമാെണ�ും പറ�ി��

�.്" (11/07/2018, മലയാള മേനാരമ). വാർഷീക വളർ
� 1.11℅ എ�ു പറയുേ�ാൾ നൂറു വർഷെ� കണ
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�ാ�ിയാൽ അതു ഇര�ിയിൽ അധികം അഥവാ 100
ശതമാന�ിൽ കൂടുതൽ വരും. ഈ ര�ു കണ�ു

െവ�� 1,20,000 വർഷെ�കണ�ു കൂ�ിയാൽ ക���

�ർ വെര അടി��േപാകുെമ�ു നാം മുകളിൽ ക�താ

ണ.് പ�ുകാല�് വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ താമസ�ി
നും കൃഷി�ും ആവശ��ിനു �ലമു�ായിരു�തി
നാൽ കുടുമബാസൂ�തണെ��ുറി��ം മനുഷ�ാവകാ

ശെ��ുറി��ംആരും ചി�ി�ിരു�ി�.അതിെ�ആ
വശ�വുമി�ായിരു� .ു ജനെ�രു�വും അേത�ുടർ�ു
�താമസെസൗകര��ള�െടഅഭാവം, െതാഴിലി�ായ്മ,
ദാരി�ദ�ം, േപാഷകാഹാര�ുറവ്, േരാഗ�ൾ, മലിനീകര
ണം തുട�ിയവ നിയ��ി�ു�തിനു കഴി� നൂ�ാ
�ു മുതലാണ് കുടുംബാസൂ�തണം പല രാജ��ള�ം നട

�ാ�ി തുട�ിയത.് അ�െന േനാ�ിയാൽ പഴയകാ
ലെ�വളർ�ാനിര�ു ഇ�േ�തിലും കൂടുതലാെണ

�ു ആരും സ�തി�ും. എ�ിലും നമു�ു നൂറു വർ
ഷം കൂടുേ�ാൾ പ�ു ശതമാനം വളർ�െയ� ഏ�

വും കുറെ�ാരു കണ�ുകൂടിേനാ�ാം. (നൂറു വർ
ഷം കൂടുേ�ാൾ പ�ു ശതമാനം വർ�നെവ�ു പറ

യുേ�ാൾ, വാർഷിക ശരാശരി 0.1℅-ൽ താെഴയാെണ
േ�ാർ�ണം. നിലവിെല വർ�നവ് 1.11%-വും). ഒരുല
��ി ഇരുപതിനായിരം വർഷംമു�ു ഒരാധുനീക സ്

�തീയും പുരുഷനും ഉ�ായിരു�ു എ�ിരി�െ�. ആദ�
െ�ആയിരം വർഷമാകുേ�ാൾ അവർ 5 േപരാകും.
ര�ായിരം വർഷമാകുേ�ാൾ 13 േപരും, മൂവായിരം വ
ർഷമാകുേ�ാൾ 34 േപരും, നാലായിരം വർഷമാകു
േ�ാൾ 90 േപരും, അ�ായിരം വർഷമാകുേ�ാൾ 234
േപരും, പതിനായിരം വർഷമാകുേ�ാൾ 27,561 േപരും,
പതിന�ായിരം വർഷമാകുേ�ാൾ 32,3 5,511 േപരും,
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ഇരുപതിനായിരം വർഷമാകുേ�ാൾ 37,98,19,415 േപ
രും, ഇരുപ�ിര�ായിര�ി ഇരു�ുറു വർഷമാകു
േ�ാൾ 801,94,22,338 േപരുംഅഥവാ 802 േകാടി ജനം
ഭൂമിയിൽ ഉ�ാകും. ഇനിയും കിട�ു�ു െതാ��േ�ഴാ
യിര�ി എ��റു വർഷം. ഇതു കണ�ു കൂ�ാൻ ഗൂ
േഗാൾ (googol) സംഖ� മതിയാവി�. (ഒ�ിനു േശഷം
നൂറു പൂജ��ൾ വരു� സംഖ�യാണ് ഗൂേഗാൾ). എ�ാ
ശാസ്�ത�ള�േടയും റാണിെയ�ുഅറിയെ�ടു�തു ഗ

ണിതശാസ്�തം (mathematics) ആണ.് േമൽവിവരി�
കണ�ുകള�ം ഗണിതശാസ്�ത�ിെ� പരധി�ക�ു

വരിേ�? ആധുനീക മനുഷ�ചരി�തം ഒരുല��ി ഇരു
പതിനായിരം വർഷെമ�തു മനുഷ�െ� ബു�ി�ും യു

�ി�ും നിര�ു�താേണാ? ഇതു പരിണാമ സി�ാ
�മ�; പരിണാമസൂ�തമാണ.് ൈദവ�ിെ�അ�ിത�

െ�നിേഷധി�ാനു�സാ�ാന�ത��ം.

ഇനി നമു�ു ൈബബിൾ പറയു� സൃഷ്ടിവിവരം

േനാ�ാം: "ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും ഭൂമിയും

സൃഷ്ടി��." (ഉ�,1:1). എ�ാരംഭി�ു� ൈബബിൾ തു
ടർ�ുആറു ദിവസെ�സൃഷ്ടിവിവര�ള�ം വ��മാ

യി േരഖെ�ടു�ിയി���.് (ഉ�, 1:2-31). 'ആദിയിൽ'എ
� പദം ൈദവം സകലവും സൃഷ്ടി� സൂ�്മ സമയ

െ� സൂചി�ി�ു� .ു അെത�ത വർഷം മു�ാെണ�ു
ൈബബിളിൽ പറ�ി�ി�. ഇ�ു നാം കാണു� �പപ
�വും അധിവസി�ു� ഭൂമിയും േകാടി�ണ�ിേനാ
ല��ണ�ിേനാ വർഷം പഴ�മു�താെണ�ു വി
ശ�ാസേയാഗ�മാംവ�ം ശാസ്�തം െതളിയി�ാലും അതു

ൈബബിളിനു വിരു�മാകി�. കാരണം ആദാമിെന
ൈദവം സൃഷ്ടി�ു�തിനുംആദാം പാപം െച���തി
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നും ഇടയിൽ ഒരു ഇടേവള ഉ�.് അതിെന നിഷ്പാപ
യുഗംഅഥവാ നിഷ്��ഷയുഗംഎ�ാണ് പറയു�ത.്
അെത�ത വർഷമാെണ�ു ൈബബിളിൽ പറ�ി�ി�.
പെ� ഇ�ു കെ�ടു�ിരി�ു� േഫാസിലുകൾ�ു
ല��ണ�ിേനാ േകാടി�ണ�ിേനാ വർഷെ�
�പായമുെ��ു പറ�ാൽ ൈബബിൾ അതിെന അ

നുകൂലി�ു�ി�. എ�ു മാ�തമ� വിശ�ാസികൾ അതി
െന എതിർ�ുകയും െച��ം. കാരണംആദാമിെ� ലം
ഘനം മുലമാണ് ഭൂമിയും സകല ചരാചര�ള�ം ശാപ

�ിനും നാശ�ിനും വിേധയമായത.് (ഉ�, 3:14-19).
ആദാം പാപം െച���തുവെര ഭൂമിയിൽ കാലമി�ായി

രു� .ു കാല�ിെ� ൈനര�ര�മാണ് ജീർ�ത ഉളവാ
�ു�ത.് ൈബബിൾ പറയു� ;ു "ഏകമനുഷ�നാൽ പാ
പവും പാപ�ാൽ മരണവും േലാക�ിൽ കട� .ു"
(േറാമ, 5:12). അഥവാ ആദാം പാപം െച���തുവെര
ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവിയും മരി�ിരു�ി�.ആദാം െതാ�ാ
യിര�ിമു�ത് വയ��വെര ജീവി�ിരു�ുെവ�് േവദ

പുസ്തകം പറയു� .ു (ഉ�, 5:5). െസപ്��ജി� ് ൈബബി
ൾ �പകാരം; ഹാേനാ�ിെ�അ���നായ യാെരദ് ജനി
�ു�തിനും മു�തു വർഷം മു�ാണ് ആദം മരി�ു�

ത.്ആദം മരി�� എഴു�ൂ�ി പ���ു വർഷമായേ�ാഴാ
ണ് േനാഹ ജനി�ു�ത.് േനാഹയുെട ജനന�ിെ�
അ�ൂറാം വർഷം മ�ള�െട ജനനവും,അറു�ൂറാം വ
ർഷം ര�ാംമാസം ഇരുപേ�ഴാം തീയതി ജല�പളയ

വും തുട�ു� .ു (ഉ�, 5:3-32, 7:6). ജല�പളയ�ിനു
േശഷം ആയിര�ി ഒരു�ൂ�ി എഴുപ�ിര�ാം വർഷം

അ�ബഹാം ജനി�ു� .ു (ഉ�, 11:26).ആദാം മുതൽഎ
ഴുപ�ിനാലാം തലമുറ േയശുവിെ�അ�യായ മറിയ

യിലും എ�ു� .ു ഇതിൽ വളെരേ�രും അന�രാവ
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കാശികെള ജനി�ി�ു� �പായവുംൈബബിളിലു�.് മ
�ായി സുവിേശഷ�ിെല തലമുറകളിൽ അ�പധാന

രായ ചിലെര വി��കള�ി���.് ലൂെ�ാസിെ� സുവി
േശഷ�ിൽ ഇടമുറിയാെതയാണ് േരഖെ�ടു�ിയിരി

�ു�ത.് (3:24-38). ഇതിൽനി�ു ജീവജാല�ൾ ഭുമി
യിൽ നാശ�ിനു വിധായമാകാൻ (മരി�ുവാൻ) തുട
�ിയി�� ഏകേദശം ബി.സി.യിൽ 6000 വർഷവും, ഇ
േ��ു 8000 വർഷവുേമആയി���� എ�ു മന�ിലാ
�ാം.ത�ൂലം 8000വർഷ�ിൽകൂടുതലു� േഫാസി
ലുകെളാ�ുംൈബബിൾ വിശ�സി�ു�വർ�ുഅംഗീ

കരി�ാൻകഴിയി�.

"െവ�െ�ാ��ിൽ മെ�ാലി�� എ�ലുകൾഅടി
�ുകൂടി കാല�ൾ കഴിയുേ�ാൾ അതു ക�ിയായാ

ണ് എ�ൽ പാറകളായി മാറു�ത.് എ�ൽ അടിയു
േ�ാൾ ച�ടി� ജീവികള�ം അവശിഷ്ട�ള�ം അ

തിനടിയിൽെ��� എ�ലിെ� ഭാഗമായി മാറു� .ു കാല
�കേമണ ഈ ജീവികള�െട �പതിരൂപം എ�ൽ പാറയാ

യി രൂപാ�രെ�ടു� .ു ഇതിെനയാണ് േഫാസിലുകൾ
അഥവാ ജീവാംശ�ൾ എ�ു പറയു�ത.്" ഇ�ു ക
െ�ടു�ിരു�ു� േഫാസിലുകൾ എ�ാംതെ�എ�

ൽ പാറകളിൽനി�ു കെ�ടു�ി���താണ.് നാം അ
ധിവസി�ു� ഭൂമി�ു ചു��ം പലയിട�ും മ�ിനടിയി
ലും പുറ�ുമായി എ�ൽ പാറകൾ പലഅടു�ുകളാ

യി കാണെ�ടു�ു�.് ഈ പാറകൾ�ു ദശേകാടി�

ണ�ിനു വർഷെ� പഴ�മുെ�� നിഗമന�ിലാ

ണ് പരിണാമവാദികൾ എ�ിനില്�ു�ത.് "പുരാതന
ത�ം നിർ�യി�ാൻഏ�വും സാധാരണയായി ഉപേയാ
ഗി�ു�കാലഗണനാ രീതി േറഡിേയാ െമ�ടിക് രീതിയാ
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ണ.് പാറകള�െട �പായം നിർ�യി�ാൻ യുേറനിയം-
േതാറിയം-ഈയം, െപാ�ാസ�ം-ആർഗൺ സ��ദായമാ

ണ് ഉപേയാഗി�ു�ത.് �പായം കുറ� പുരാവസ്തു

�ള�െട കാര��ിൽ കാർബൺ - 14 രീതിയും ഉപേയാ
ഗി�ു� .ുഈപഴ�നിർ�യ രീതികെളാ�ുംകൃത�ത

യു�തെ��ു അേനകർ െതളിയി�ി���.് creation.c-
omഎ� െവബ്ൈസ�ിൽ (101 evidences for a youn-
g age of the earth and the universe) �പപ��ിനും
ഭൂമി�ും കെ�ടു�ിരു�ു� േഫാസിലുകൾ�ും
േകാടി�ണ�ിനു വർഷെ� �പായമിെ��ു െതളിയി

�ി���.് Young Earth creationismഎ�ൈസ�ിലും പ
രിണാസി�ാ��ിന് എതിരായ െതളിവുകള��.് ജൂ
ൈല 11-െല പ�ത�ിൽ വെ�ാരു വാർ� പ�ുേകാ

ടി വർഷം പഴ�മു� തവള േഫാസിലിെന�ുറി�ാണ;്
"ആചാ�ം ഒരി�ലുംആരും വിചാരി�ാ��തസംഭവ

ബഹുലമായ ചരി�ത�ിേല�ാെണ�് ഈ െകാ�� ത

വള �പതീ�ി�ി�. അത് ഉ�ംെവ� �പാണിയുെട അടു
െ��ാൻ െസ���െ� െചറിെയാരംശം വ�ത�ാസമു

�ായി.അേതനിമിഷ�ിൽഅടുെ�ാരു മരെ�ാ�ി
ൽ നി�ുഊറിവീണ പശ ര�ുേപെരയുംഅതിൽ കുടു

�ിയി��. കഴി� നാള�കളിൽ അതു കെ��ി. മ�ാ
ൻമറിൽ നി�ു കെ��ിയഈ കു�ൻ തവള പശ

യിൽ കുടു�ിയി�� പ�ുേകാടി വർഷം കഴി� .ു"
(11/07/2018, മലയാള മേനാരമ). ഇെതെ�ാരു വിേരാ
ധാഭാസമാണ.് ല��ണ�ിനു വർഷം െകാ�ു അ
തിജീവന�ിനു േവ�ി െപാരുതി ഒരു ജീവി മെ�ാരു ജീ
വിയായി പരിണമി�ുെമ�ാണ് പരിണാമവാദികൾ പറ

യു�ത.് മനുഷ�രുെട പൂർ�ീകരാകെ� എഴുപതു ല�ം
വർഷം മു�ു�താെണ�ും ഇവർ പറയു� .ു എ�ി��ം
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പ�ു േകാടി വർഷ�ൾകഴി�ി��ം ഒരു തവള മ��
േമാ പ�ിേയാ ആകാെത ന�ുെട തവളയായി�െ�

ഇരി�ു� .ു അ�ും തവള �പാണിയാണ് ഭ�ി�ിരു�
ത.് ഇ�െ� തവളകള�ം പുേ�ാ ൈവേ�ാേലാ ഭ�ി

�ാെത �പാണിെയ തെ�യാണ് ഭ�ി�ു�ത.് ഇതു
പരിണാമസി�ാ�മ�; ൈദവ�ിെനതിരായ സാ�ാ
െ�പരി�ഭാ�സി�ാ�മാണ.് ഇതിൽനിെ�ാെ� സ്പ
ഷ്ടമായി െതളിയു� ഒരു വസ്തുതയു�.് പരിണാമ
�ാർ പറയു�തുേപാെല ഭൂമിയുെട ഉപരിതല�ിനു

േകാടി�ണ�ിേനാ ല��ണ�ിേനാ �പായമി�;ആ
യിര�ണ�ിനു വർഷെ� �പായമാണു�ത.്ത�ൂലം
ഭൂമിയുെട ഉ�ിലും പുറ�ുമായി ഇ�ു കാണു� എ
�ൽ പാറകൾ േനാഹയുെട കാലെ� ജല�പളയ�ി

ലു�താണ.് ൈബബിളിെ� െവളി��ിൽ അത് ഏക
േദശം ബി.സി. 3000-�ിൽഅഥവാ ഇേ��ു 5000 വ
ർഷം പഴ�മാണു�െത�ുമന�ിലാ�ാം.

േനാഹയുെട കാലെ� ജല�പളയം ഒരു ഐതിഹ�

േമാ, െക��കഥേയാ, ദൃഷ്ടാ�കഥേയാ, നാേടാടി�ഥ
േയാ, അ�. അെതാരു സംഭവചരി�തമാെണ�ു ൈബ
ബിളിൽനി�ു മന�ിലാ�ാം. പ�ുപെ�ാരു ജല�പള
യമു�ായിരു�ുഎ�� പറയു�ത.് "േനാഹയുെടആ
യു�ിെ� അറുനൂറാം സംവ�ര�ിൽ ര�ാം മാസം

പതിേനഴാം തി�തി, അ�ുതേ� ആഴിയുെട ഉറവുക

ൾ ഒെ�യും പിളർ� ;ു ആകാശ�ിെ� കിളിവാതിലു
കള�ം തുറ� .ു നാ�തു രാവും നാ�തു പകലും ഭൂമിയി
ൽ മഴ െപയ്തു." (ഉ�, 7:11-12). ഇെതാരു �പാേദശിക
�പളയമായിരു�ു എ�ു കരുതു�വരു�.് എ�ാൽ
ആേഗാള ജല�പളയമായിരു�ു എ�ു ൈബബിൾ വ�
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�മാ�ു� .ു "െവ�ം ഭൂമിയിൽ അത�ധികം െപാ�ി,
ആകാശ�ിൻ കീെഴ�മു� ഉയർ� പർ�ത�െളാ

െ�യും മൂടിേ�ായി. പർ�ത�ൾ മൂടുവാൻ ത�വ
�ം െവ�ം പതിന�ു മുഴം അെവ�ു മീെത െപാ

�ി." (ഉ�, 7:19-20). "ഞാൻ സൃഷ്ടി�ി��� മനുഷ�െന
ഭൂമിയിൽ നി�ു നശി�ി��കളയും; മനുഷ�െനയും മൃഗ
െ�യുംഇഴജാതിെയയുംആകാശ�ിെലപ�ികെള

യും തേ�;അവെയ ഉ�ാ�ുകെകാ�ു ഞാൻഅനു
തപി�ു�ു എ�ു യേഹാവ അരുളിെ�യ്തു." (ഉ�,
6:7). ഭൂമിയിെല ഉയർ�പർ�ത�േള�ാൾ 22.5അടി
ഉയര�ിൽ െവ�ം െപാ�ുകയും,ആകാശ�ിെലപ
�ികൾവെര നശി��േപാകുകയും െചയ്ത �പളയം �പാ

േദശികം മാ�തേമാ? "പറവകള�ം ക�ുകാലികള�ം കാ��
മൃഗ�ള�ം നില�ു ഇഴയു� എ�ാ ഇഴജാതിയുമായി
ഭൂചരജഡെമാെ�യും സകലമനുഷ�രും ച�ുേപാ

യി." (ഉ��ി 7:21). െപ�ക�ിൽ കയറിയ എ�� മനു
ഷ�രും പ�ിമൃഗാദി ഇഴജാതികള�ം അ�ാ� ഭുജരജ
ഡെമാെ�യും ച�ുേപായി എ�ു പറ�ാൽ അ

െതാരു സാർ��തിക �പളയമ�ാെത എ�ാണ?് ജല�പള
യം സാർ��തികമായിരു�ു എ�തിനു മെ�ാരു െതളി
വാണ് �പളയാന�രം േനാഹേയാടു ൈദവം െച���

ഉട�ടി. (ഉ�, 9:9-17). "ഇനി സകലജഡവും ജല�പളയ
�ാൽ നശി�യി�; ഭൂമിെയ നശി�ി�ാൻ ഇനി ജല�പ
ളയം ഉ�ാകയുമി� എ�ുഞാൻ നി�േളാടു ഒരു നിയ

മം െച��� .ു" (ഉ�, 9:11). "ഇനി സകല ജഡെ�യും
നശി�ി�ാൻ െവ�ം ഒരു �പളയമായി തീരുകയുമി�."
(ഉ�, 9:15).ഈഉട�ടി�ു േശഷവും േലാക�ിൽഅ

േനകം �പാേദശിക െവ�െ�ാ��ൾ ഉ�ായി���.്
േനാഹയുെട കാലെ� െവ�െ�ാ�ം �പാേദശികമാ
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യിരുെ��ിൽ ൈബബിൾ വിേരാധികൾ അട�ിയിരി

�ുമായിരുേ�ാ? 'േനാൈഹക ഉട�ടിയാണ് ൈബബി
ളിനു പ�ിയ ഏ�വും വലിയ �പമാദം' എ�ു പറ�വർ

മുറവിളി കൂ��മായിരു� .ു ഇനി െപ�ക�ിെ� നിർ�ി
തി േനാ�ുക; "അതു ഉ�ാേ��തുഎ�െനഎ�ാ
ൽ: െപ�ക�ിെ� നീളം മു�ൂറു മുഴം (137 മീററർ); വീ
തി അ�തു മുഴം (23 മീ�ർ); ഉയരം മു�തു മുഴം (14
മീ�ർ)." (ഉ�, 6:15). നീളവും വീതിയും ഉയരവും ത�ിലു
� അനുപാതം േനാ�ുക. ഒരു വർഷമായിരു�ു െവ
�െ�ാ��ിെ�കാലാവധി. (ഉ�, 7:11 - 8:13,14).എ
�ിനും ക�ി�ാനും ഇ�ാെത ഒരുവർഷം മുഴുവനും മ
റിയാെത െവ��ിൽ സ�രി�ാൻഈഅനുപാതം
കൃത�മാെണ�ു േലാക�ിലു� ഏെതാരു വിദഗ്� എ

�ിനീയറും സ�തി�ിേ�? ബി.സി. 3000-�ിേനാടടു
�ു നട� േനാഹയുെടയും ജല�പളയ�ിെ�യും ചരി

�തം സത�മാെണ�ു �കിസ്തുവിനും 700 വർഷംമു�ു
ജീവി�ിരു� �പവാചകനായ െയശ�ാവു െരഖെ�ടു

�ിയി���.് (54:9). ബി.സി. ആറാം നൂ�ാ�ിൽ ജീവി
�ിരു� െയെഹസ്േ�ലും (14:14,20), എ.ഡി. ഒ�ാം
നൂ�ാ�ിൽ േയശുവിെ� ശിഷ�നായ പെ�താസും (1പ
േ�താ, 3:20, 2പെ�താ, 2:5), മെ�ാരു ശിഷ�നായ െപൗ
െലാസും (എ�ബാ, 11:7) േനാഹയുെട ചരി�തം സത�മാ
െണ�് േരഖെ�ടു�ിയി���.് അതിലുപരി കർ�ാ
വായ േയശു�കിസ്തു തെ� പുനരാഗമനം േനാഹയുെട

കാലം േപാെല ആയിരി�ുെമ�ു പറ�ി���.് "േനാ
ഹയുെട കാലംേപാെല തേ� മനുഷ�പു�തെ� വരവും
ആകും ജല�പളയ�ി�ു മു�ു� കാല�ു േനാഹ
െപ�ക�ിൽ കയറിയനാൾവെര അവർ തി�ും കുടി
��ം വിവാഹം കഴി��ം വിവാഹ�ി�ു െകാടു�ും
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േപാ� ;ു ജല�പളയം വ�ുഎ�ാവെരയും നീ�ി�ളയു
േവാളം അവർ അറി�തുമി�; മനുഷ�പു�തെ� വര
വും അ�െന തേ� ആകും." (മ�ാ, 24:37-39, ലൂ
െ�ാ, 7:26-27). േനാഹയുെട ജല�പളയം സത�മാെണ
�ു�തിനു ഇതിൽ�ൂടുതൽ െതളിെവ�ിനാണ.്

ഇനി �പളയാന�രമു� ജനവർ�നവ് േനാ�ാം.
േനാഹയുെട കാലെ� ജല�പളയം ഏകേദശം ബി.സി.
3000-ലാണ.് അ�ുമുതൽ ഇ�ുവെര 5018 വർഷം.
ജല�പളയ�ിനു േശഷം അവേശഷി�ത് എ��േപർ അ

ഥവാ നാലു കുടുംബം. ഉ��ി പ�ാമ��യ�ിൽ
േനാഹയുെട പു�ത�ാരായ േശം , ഹാം, യാെഫ�് എ
�ിവരുെട പതിനാറു പു�ത�ാരും,അവരിൽ ഏഴു േപരി
ലൂെട അ��ിമൂ�ു പു�തെപൗ�ത�ാരുെടയും വിവര

�ള��.് പതിനാറുേപരിൽ ഒൻപതു പു�ത�ാരുെട തല
മുറകള�ം, പു�തീെപൗ�തിമാരുെട വിവര�ള�ം അതിൽ
േചർ�ി�ി�. ഭൂമിയിൽ ജാതികള�ം, വംശ�ള�ം, േഗാ
�ത�ള�ം, ഭാഷകള�മായി പിരി�ുേപായവരുെട വിവ

രം മാ�തമാണു�ത.് (ഉ�, 10:32). തുടർ�ുഅ�ബഹാം
വെരയു�ആയിരം വർഷം പരിേശാധി�ാൽ ഓേരാരു

�രും 'ജീവി�ിരി�ുപു�ത�ാെരയും പു�തിമാെരയും ജ
നി�ി��'എ�ുകാണാൻകഴിയും. (ഉ�, 11:13,15,17,19,
21,23,25,26). ഓേരാരു�െരയും ജനി�ി� േശഷം ജീ
വി�ിരു�ു പു�തീപു�ത�ാെര ജനി�ി�� എ�ു പറ�ി

രി�ു�തിനാൽ, ഓേരാരു�ർ�ും ഏ�വും കുറ�
തു അ�ു മ�െള�ിലും ഉ�ായിരു�ുെവ�ു മന�ി

ലാ�ാം. യു��ളിലും �പകൃതി േ�ാഭ�ളിലും സ�ാ
ഭാവിക മരണ�ളിലും മരി��േപാകു�വെര കിഴി�ാ

ലും ഇ�െ� 34:4℅ എ�തിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ�ാ
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വർ�നവ് അ�ാല�ളിൽ ഉ�ായിരു�ുെവ�് ആ

രും സ�തി�ും. ജനസംഖ�ാ നിയ��ണം അ�ാല
െ�ാ�ും ഇ�ായിരു�ു എ�തും ഒരു കാരണമാണ.്
ബി.സി. 3000 മുതൽ എ.ഡി. 1000 വെര ഓേരാ നൂറു
വർഷം കൂടുേ�ാൾ ശരാശരി 56 ശതമാനം ജനസംഖ�ാ
വർ�നവ്എ�ുകണ�ാ�ിയാൽ,എ.ഡി.ആയിരമാ
കുേ�ാൾ േലാക�് നാ�തു േകാടി ജനമു�ാകും. ക
ണ�ുഇ�െന;ബി.സി. 3000-�ിൽ 8 േപരും,ബി.സി.
2000-�ിൽ 677 േപരും, ബി.സി. 1000-�ിൽ 57,762
േപരും, ബി.സി. 1-ൽ 49,30,481 േപരും, എ. ഡി. 1000-
�ിൽ 40 േകാടി േപരുമാകും.ബാ�ി കണ�ു ചരി�ത
�ിലു�.് എ.ഡി. 1000-മുതൽ 2018-വെര 34.4 ശത
മാനം വർ�നവ് എ�ു കണ�ിൽ 763 േകാടി ജനം
ഇ�ു ഭൂമിയിൽ ഉ�.് ഇതേ� മനുഷ�രുെട ബു�ി�ും
യു�ി�ും നിര�ു� കണ�്. അർ�ാൽ ആധുനി
ക മനുഷ�ചരി�തം ഏകേദശം അ�ായിരം വർഷമാെണ

�ു ൈബബിൾ പറയു� ;ു അതുമതി. അതിലധികമു
െ��ു വിശ�ാസേയാഗ�മാംവ�ം െതളിയി�ാൻ പരി

ണാമവാദികൾകുെറ പണിെ�ടും.

ഇ�ുകാണു� �പപ��ിനും ഭൂമി�ും സമസ്തച
രാചര�ൾ�ും ആദികാരണമായ ഒരു ൈദവമുെ�

�ുൈബബിൾ വ��മാ�ു� .ു "ആകാശം ൈദവ�ി
െ� മഹത�െ� വർ�ി�ു� ;ു ആകാശവിതാനം അ
വെ� ൈകേവലെയ �പസി�മാ�ു� .ു" (സ�ീ, 19:1).
േലാകബു�ിജീവികൾ വിചാരി�ു�ത് ഭൂമി താമസി

യാെതനിറ�ുകവിയും; പിെ�മ�� �ഗഹ�ളിൽ േപാ
യി താമസി�ാെമ�ാണ.് ച�� പര�േവഷണ�ിനു പ
ണം കെ��ാൻഅൻപതു വർഷമായി�� നാസ ച��
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നിൽ�ലം ക�വടം െച���ു�.് ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഉൾ
െ�െടയു� പല ഇ���ാരും ച��നിെല ജ�ിമാരാണ.്
2008 െമയ് 30-ന് കാസർേകാട് സ�േദശി 'േമല�് മണി
കണ്ഠൻ'എ� മലയാളിയും പ�ു ഏ�ർ�ലം വാ

�ിയിരു� .ുഎ�ാൽ �പപ�ശി�ിയും ഏ�വും വലിയ
ശാസ്ത്�നുമായ ൈദവം ഭൂമി മാ�തമാണ് മനുഷ�ർ

�ു െകാടു�ിരി�ു�ത.് "സ�ർ�ം യേഹാവയുെട സ�
ർ�മാകു� ;ു ഭൂമിെയ അവൻ മനുഷ�ർ�ു െകാടു�ി
രി�ു� .ു" (സ�ീ, 115:16). വാസേയാഗ�മായ മെ�ാരു
�ഗഹവും ഇതുവെര കെ��ിയി�ിെ��ു�തും �ശ

േ�യമാണ.് ഭൂമിയിൽ ആെക 14 േകാടി 84 ല�ം ച.
കി.മീ�ർ �ലവും, 763 േകാടി ജന�ള�മാണു ഇേ�ാ
ഴു�ത.് അതായത് ഓേരാ മനുഷ�നും താമസി�ാൻ
ഏകേദശം 2000 ച.മീ�ർ �ലം ഭൂമിയിൽ ഇേ�ാഴുമു

�് എ�ർ�ം. ഭൂമി നിറ�ുകവിയുെമ�ുആരും വി

ചാരി��. ഇനിയും വളെര താമസിയാെത േയശു�കി
സ്തുവിെ� പുനരാഗമനമു�ാകും. പുനരാഗമനാന�
രം ഒ�ാമെ�ആകാശവും ഭൂമിയും െവ��ാൽ ന
ശി�ി�േപാെല ഇേ�ാഴു� ആകാശവും ഭൂമിയും തീ
െകാ�ു നശി�ി�ുകയും ൈദവവിശ�ാസികെള പുതി

യ ആകാശഭൂമിയിൽ പാർ�ി�ുകയും െച��ം. അ�ു
ൈദവനിേഷധികെള�ാം ൈദവേകാപ�ിൽ പ��േപാ

കുകയും െച��ം. �കിസ്തുവിെ� പുനരാഗമനെ� നി

േഷധി�ു� പരിഹാസികൾ�ു� മറുപടിയും ൈബ

ബിളിലു�;് "അവെ� �പത��തയുെട വാഗ്ദ�ം എ
വിെട? പിതാ��ാർ നി�ദെകാ�േശഷം സകലവും സൃ
ഷ്ടിയുെട ആരംഭ�ിൽ ഇരു�തുേപാെല തേ� ഇരി
�ു�ു എ�ു പറ�ു സ��േമാഹ�െള അനുസരി
��നട�ു� പരിഹാസികൾ പരിഹാസേ�ാെട അ��
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കാല�ു വരുെമ�ു വിേശഷാൽ അറി�ുെകാൾവി

ൻ. ആകാശവും െവ��ിൽനി�ും െവ��ാലും ഉ
ളവായ ഭൂമിയും പ�ു ൈദവ�ിെ� വചന�ാൽ ഉ
�ായി എ�ുംഅതിനാൽഅ�ു� േലാകം ജല�പളയ
�ിൽ മു�ി നശി�� എ�ും ഇേ�ാഴെ� ആകാശ
വും ഭൂമിയുംഅേത വചന�ാൽതീ�ായി സൂ�ി��ം
ന�ായവിധിയും ഭ�ിെക� മനുഷ�രുെട നാശവും സംഭ
വി�ാനു� ദിവസേ��ു കാ�ുമിരി�ു�ു എ�ും

അവർ മനേ�ാെട മറ�ുകളയു� .ു" (2പെ�താ, 3:3-7).

"ആദിയിൽ ൈദവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടി

��." (ഉ�, 1:1). ൈബബിളിെല ഈ �പാരംഭ വാക�െ�

ഖ�ി�ുവാൻ ശാസ്�ത�ിനു ഇതുവെര കഴി�ി�ി

�; ഇനിെയാ�� കഴിയ�ുമി�. നിരീശ�രവാദ�ിെ� വ
�ാ�ളാണ് ഭൂമി�ു േകാടി�ണ�ിന് വർഷം �പാ
യം ആേരാപി�ു�തും തുടർ�ു എ�ാം പരിണമി��

�ായതാെണ�ു വാദി�ു�തും. ശാസ്�തീയ ക�ുപി
ടു��ൾ ഒ�ുംതെ�ൈദവാസ്തിത�ം നിരാകരി�ു

വാൻ പര�ാപ്തമായവയ�. യഥാർ�ശാസ്�ത��ാ

ർ�് അ�െനെയാരു ഉേ�ശ�വുമി�. ജനിതകശാസ്�ത
�ിൽ ജീനുകെള�ുറി��ം ഡിഎൻഎ ഘടനെയ�ുറി
��മു� പഠന�ിൽ വിദഗ്ദരായ ഒരു ഗേവഷകസംഘ

�ിെ� േനതൃത�ം ഒരു ദശക�ിലധികം വഹി� 'േഡാ.
�ഫാൻസീസ് േകാളിൻസിെ� വാ�ുകളിേല�്; "എെ�
ശാസ്�തഗേവഷണ�ിൽ ഞാൻ ൈദവെ� കെ�
�ാൻ �ശമി�ി� എ�ു�തുെകാ�ുൈദവം ഇെ��ു

വരുേമാ? സൂര�െ� േനെര ക�ട�� ഇരു�ാ�ിയതു
െകാ�ു സൂര�ൻ ഇ�ാതാകുേമാ? ൈദവെ��ുറി��
� ചി�യിൽ മുഴുകിയേ�ാൾ അ�ിത�േബാധം എ

�ിൽ ശ�മായി. �പപ��ിെ� പി�ിലു� പരാശ
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�ിെയ��ി വ��മായ ചി� ഉയർ� .ു ജീനുകെള��ി
യും ഡിഎൻഎെയ കുറി��മു� എെ� ക�ുപിടു�

�ൾ ൈദവ�ിലു� വിശ�ാസെ� ബലെ�ടു�ി.
അവസാനം ഇരുപെ��ാം വയ�ിൽ േയശു�കിസ്തു

വിലു� ദൃഢമായ വിശ�ാസ�ിൽ വെ��ി." 'ഹാർ
വാർഡ് യൂണിേവഴ്സി�ിയിൽ' േഡാക്ടർ േകാളിൻസ് ഒ
രു �പഭാഷണ പര�ര നട�ി. വിഷയം 'ഒരു ജനിതക
ശാസ്�ത�നു വിശ�ാസിയാകാേമാ'എ�തായിരു� .ു
േ�ശാതാ�ളിൽ നി�ുയർ� േചാദ��ൾ�ു സ��ം
അനുഭവ�ിെ� െവളി��ിൽ വ��മായ മറുപടി

അേ�ഹം നൽകി. അേ�ഹം െവളിെ�ടു�ിയ ഒരു വ
ലിയ സത�ം ഇതായിരു� ;ു "ൈദവമാണ് ഏ�വും വലിയ
ശാസ്�ത�ൻ" ശാസ്�തസത��െള നിേഷധി�ാെത
തെ� പരമപിതാവായ ൈദവ�ിലു� വിശ�ാസ�ി
ൽ തുടരാൻ കഴിയുെമ�് ഒരു ന�പ�ു ശാസ്�ത�

�ാരുംസമർ�ി�ു� .ു 'ബിൽ�ി�ൻ' േഡാക്ടർ േകാ
ളിൻസിെന അനുേമാദി�േ�ാൾ �പസ്താവി�ത.് "ശാ
സ്�തവും വിശ�ാസവും ത�ിൽ ബ�െ��� നിൽ�ു
�ു എ�ും ശാസ്�ത സത��െള�ുറി�� ൈദവ�ിനു

ഭയെമാ�ുമി�" എ�ുമായിരു� .ു (17/12/ 2017, മല
യാളമേനാരമ). ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിെല പുതിയ െചയ
ർമാെ� വാ�ുകളിേല�്; "ശാസ്�തം പഠി�� എ�തു
െകാ�് എ�ാ കാര��ള�ം അറിയു�വൻ എ�ർ�

മി�. ശാസ്�തം എ�ത വികസി�ി��ം നമു�ു ഇനിയും
അറിയാ� എ�തേയാ കാര��ൾ �പപ��ിൽ നട

�ു�ിേ�? അതു നട�ു� ശ�ിയിൽ ഞാൻ വിശ�

സി�ു� .ു ആ ശ�ിെയ ബഹുമാനി�ു� .ു" (ഐഎ

സ്ആർഒ െചയർമാൻ േഡാ.െക. രാജൻ. 15/01/2018,
മലയാള മേനാരമ). എ�ാൽ ൈദവ�ിൽനി�് മനു
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ഷ�െന െത�ി�ാൻ കാലാകാല�ളിൽ സാ�ാൻ നട
�ു� ത���ള�െട പരിണിതഫലമാണ് മഹാവിസ്

േഫാടനപരിണാമസി�ാ�ം. ശാസ്�ത��ാർ കഴി

�കാല�ളിൽ കെ��ിയിരി�ു� �പപേ�ാ�
�ിെയ കുറി��� അേനക ശാസ്�ത നിഗമന�ളിൽ
ചിലതു മാ�തമാണ് മഹാവിസ്േഫാടനസി�ാ�വും തു

ടർ�ു� പരിണാമസി�ാ�വും. വിശ�ാസേയാഗ�മാംവ
�ം ഒ�ും ഇതുവെര െതളിയി�െ��ി��മി�. എ�ിലും
നിരീശ�രവാദ�ിെ� വ�ാ�ളായ പരിണാമവാദിക
ൾ ഇതിെന ൈദവെ� നിേഷധി�ുവാനു� കെ�

�ലുകളായി ഉപേയാഗി�ു�ുഎ�ുമാ�തം.ൈബബി
ൾ ഇവർെ�ാരു �പേത�ക വിേശഷണം നല്കു�ു�;്
"ൈദവം ഇ� എ�ു മൂഢൻ തെ� ഹൃദയ�ിൽ പറ
യു� ;ു അവർ വഷള�ാരായി മ്േള�ത �പവർ�ി�ു
� ;ു ന�െച���വൻ ആരുമി�." (സ�ീ, 14: 1). ൈദ
വെ�അേന�ഷി�ു�വർ�ും ഒരു വിേശഷണമു�;്
"ൈദവെ� അേന�ഷി�ു� ബു�ിമാനുേ�ാ എ�ു

കാ�ാൻ യേഹാവ സ�ർ��ിൽനി�ു മനുഷ�പു�ത

�ാെര േനാ�ു� .ു" (സ�ീ, 14:2).

ൈദവം ഒരു മനുഷ�െനയും െവറു�ു�ിെ��ു മാ

�തമ� എ�ാവെരയും സ്േനഹി�കയും െച��� .ു കാ
രണം; ൈദവം സ്േനഹം ആകു� .ു (1േയാഹ, 4:8,16).
പഴയനിയമ�ിൽ യേഹാവയായ ൈദവം അരുളിെ�

��� ;ു "ജീവനും മരണവും, അന �ുഗഹവും ശാപവും നി
�ള�െട മു�ിൽ െവ�ിരി�ു�ു എ�തി�ു ഞാൻ
ആകാശെ�യും ഭൂമിെയയും ഇ�ു സാ�ിെവ�ു

� .ു" (ആവ, 30:19). �ാനികളിൽ�ാനിയായ ശ

േലാേമാെ� വാ�ുകൾ; "മരണവും ജീവനും നാവിെ�
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അധികാര�ിൽ ഇരി�ു� ;ുഅതിൽ ഇഷ്ടെ�ടു�വ
ർ അതിെ� ഫലം അനുഭവി�ും." (സദൃ, 18:21). പുതി
യനിയമം പറയു� ;ു "േയശുവിെന കർ�ാവു എ�ു
വായിെകാ�ു ഏ��പറകയും ൈദവം അവെന മരി�വ
രിൽ നി�ു ഉയിർെ�ഴുേ��ി�� എ�ു ഹൃദയംെകാ

�ു വിശ�സി�യും െചയ്താൽ നീ ര�ി�െ�ടും."
(േറാമർ, 10:9). മാനവകുല�ിെ� ര�യ്�ായി കർ
�ാവായ േയശുവിെ� നാമമ�ാെത മെ�ാ�ി�; "മെ�ാ
രു�നിലും ര� ഇ�; നാം ര�ി�െ�ടുവാൻആകാ
ശ�ിൻ കീഴിൽ മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ നല്കെ�� േവ

െറാരു നാമവും ഇ�." (�പവൃ, 4:12). "ൈദവെ�മറ�ു

� സകലരുമായുേ�ാെര; "ഇരു�ാകു�തി�ും നി�
ള�െട കാൽ അ�കാരപർ�ത�ളിൽ ഇടറിേ�ാകു�
തി�ും മുെ� നി�ള�െട ൈദവമായ യേഹാവയ്�ു

ബഹുമാനം െകാടു�ിൻ; അെ��ിൽ നി�ൾ �പകാശ
�ി�ു കാ�ിരിെ� അവൻ അ�തമ��ം കൂരിരു

��ം വരു�ും" (യിെര,13:16) എ� ൈബബിൾവാക�ം
മു�റിയി��െകാ�ും, "േലാകവും അതിെ� േമാഹവും
ഒഴി�ുേപാകു� ;ു ൈദേവഷ്ടം െച���വേനാ എ
േ��ും ഇരി�ു� "ു (േയാഹ, 1 2:17) എ� �പത�ാശാ
വചനം ഉ�രി��െകാ�ും, "കാലം തിക�ു ൈദവരാ

ജ�ം സമീപി�ിരി�ു� ;ു മാനസാ�രെ��� സുവിേശഷ
�ിൽ വിശ�സി�ിൻ" (മർെ�ാ,1:15) എ�ു �പേബാധി
�ി��െകാ�ും; അതിനായി എ�ാവെരയും ൈദവം സ
ഹായി�െ�െയ�് �പാർ�ി��െകാ�ുംനിർ�ു� .ു

02/08/2018 �കിസ്േതശുവിെ� ബ�ൻ

േഫാർ�്െകാ�ി േറായിആൻ�ഡൂസ്


