
 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ - 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈটি নিল আধুনিক নৈজ্ঞানির সূচিা আধুনিক যুনে, যখি েনিত, পদার্ থনৈজ্ঞাি, 

জ্যানতনৈ থজ্ঞাি, ্ীৈনৈজ্ঞাি (মািুনের শারীরৈনৃিসমূহ সহ) এৈং রসায়নির নৈকাশ প্রকৃনত সম্পনকথ 

সামাজ্ক দৃটিভনিনক রূপান্তনরত কনর। বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ ইউনরানপ িৈ্ােরনির সময়কানলর 

জশনের নদনক শুরু হনয়নিল, এৈং 18 শতনকর জশনের নদনক অৈযাহত নিল, জৈাধক নহসানৈ পনরনচত 

জৈৌজিক সামাজ্ক আনদালিনক প্রভানৈত কনরনিল। এর তানরখগুনল নৈতনকথত হওয়ার পনর, 

নিনকালাস জকাপারনিকানসর জদ নৈপ্লৈীর অনৈ থয়াম জকানয়নলনিয়াম (অি নরভনলউশিস অফ দয 

স্বেীয় জোলনকর) এর 1543 সানল প্রকানশতটি প্রায়শই বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর সূচিা নহসানৈ নচনিত 

করা হয়। 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈটি মধযযুনে প্রাচীি গ্রীক নশক্ষা এৈং নৈজ্ঞানির নভনিনত নিনম থত হনয়নিল, কারি 

এটি জরামাি / ৈাইন্ন্টাইি নৈজ্ঞাি এৈং মধযযুেীয় ইসলামী নৈজ্ঞানির দ্বারা নৈশদভানৈ এৈং আরও 

নৈকনশত হনয়নিল। এনরনিািানলয়াি traditionনতহযটি এখিও 17 তম শতাব্দীনত একটি গুরুত্বপূি থ 

জৈৌজিক কাঠানমা নিল, যনদও ততনদনি প্রাকৃনতক দাশ থনিকরা এর জৈনশরভাে অংশ জর্নক সনর 

এনসনিনলি। শাস্ত্রীয় প্রাচীিতার সানর্ সম্পনকথত মূল বৈজ্ঞানিক ধারিাগুনল ৈিনরর পর 

ৈিরগুনলনত মারাত্মকভানৈ পনরৈনতথত হনয়নিল এৈং অনিক জক্ষনেই তানক অসম্মানিত করা 

হনয়নিল। জয ধারিাগুনল রনয় নেনয়নিল (উদাহরিস্বরূপ, অযানরিিল'স কসনমালজ্, যা পনৃর্ৈীনক 

একটি জোলাকৃনতর জেনিনৈিযানসর জকন্দ্রনৈদনুত স্থাপি কনরনিল, ৈা গ্রনহর েনতর িনলমাইক 

মনেলটি নিল) বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর সময় মূলত রূপান্তনরত হনয়নিল। 

 

 

নৈজ্ঞানির মধযযুেীয় ধারিায় পনরৈতথিটি চারটি কারনি ঘনিনিল: 

 

সপ্তদশ শতাব্দীর নৈজ্ঞািী ও দাশ থনিকেি োনিনতক এৈং জ্যানতনৈ থদযা সংক্রান্ত সম্প্রদানয়র 

সদসযনদর সানর্ সকল জক্ষনে অগ্রেনত প্রভানৈত করনত সক্ষম হনয়নিনলি। 



নৈজ্ঞািীরা তানদর কান্র ্িয মধযযুেীয় পরীক্ষামূলক পিনতর অপ্রতুলতা ৈুঝনত জপনরনিনলি 

এৈং তাই িতুি পিনত বতনর করার প্রনয়া্িীয়তা অিুধাৈি কনরনিনলি (যার মনধয নকিুটি আমরা 

আ্ ৈযৈহার কনর)। 

একানেনমকনদর ইউনরাপীয়, গ্রীক এৈং মধয প্রানচযর বৈজ্ঞানিক দশ থনির উিরানধকানর অযানেস 

নিল যা তারা প্রারনিক পনয়ন্ট নহসানৈ ৈযৈহার করনত পানর (হয় তাজিক নৈেয়গুনলনক অস্বীকার 

কনর ৈা বতনর কনর)। 

প্রনতষ্ঠািগুনল (উদাহরিস্বরূপ, নিটিশ রনয়ল জসাসাইটি) নৈজ্ঞািীনদর কা্ প্রকানশর ্িয একটি 

আউিনলি সরৈরাহ কনর নৈজ্ঞািনক একটি জক্ষে নহসানৈ বৈধকরনি সহায়তা কনরনিল। 

 

িতুি পিনত - 

সপ্তদশ শতাব্দীনত সংজ্ঞানয়ত ও প্রনয়াে করা হনয়নিল এমি বৈজ্ঞানিক পিনতর অধীনি প্রাকৃনতক 

ও কৃজেম পনরনস্থনত পনরতযাে করা হনয়নিল এৈং ধীনর ধীনর বৈজ্ঞানিক সম্প্রদানয়র সৈ থত্র ধীনর 

ধীনর পিনতেত পরীক্ষার একটি েনৈেিা traditionনতহয েহৃীত হনয়নিল। প্রকৃনতর প্রনত প্রনরানচত 

পিনতর ৈযৈহানরর দশ থি (অিুমাি তযাে করা এৈং জখালানমলা মি নদনয় জকৈল পয থনৈক্ষি করার 

জচিা করা) পূনৈ থর অযানরনিািানলয়াি িান়ের পিনতর সানর্ সমূ্পি থ নৈপরীত নিল, যার দ্বারা পনরনচত 

তনর্যর নৈনেেি আরও জৈাঝার ্ন্ম জদয়। অিুশীলনি, অনিক নৈজ্ঞািী এৈং দাশ থনিক নৈশ্বাস 

কনরনিনলি জয উভনয়র একটি স্বাস্থযকর নমেি প্রনয়া্ি question উভয় প্রশ্ন অিুমানির প্রনত 

আগ্রহী হওয়া এৈং নকিুিা বৈধতা র্াকার ্িয ধনর জিওয়া পয থনৈক্ষনির ৈযাখযা জদওয়ার ্িয। 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ চলাকালীি, প্রকৃনতর জক্ষনে নৈজ্ঞানির ভূনমকা সম্পনকথ ধারিার পনরৈতথি, 

প্রমানির মূলয, পরীক্ষামূলক ৈা পয থনৈক্ষি একটি বৈজ্ঞানিক পিনতনত পনরচানলত কনরনিল 

জযখানি অনভজ্ঞতাৈাদ একটি নৈশাল, তনৈ পরম িয়, ভূনমকা পালি কনরনিল। নিটিশ সাম্রা্যৈাদ 

শব্দটি ৈযৈহার করা হনয়নিল এর দুই প্রনতষ্ঠাতা - ফ্রাজিস জৈকিনক, যা াঁনক এনম্পনরয়ানলি নহসানৈ 

ৈি থিা করা হনয়নিল, এৈং জরনিস জেসকািথস, নযনি যুজিৈাদী নহসানৈ ৈনি থত হনয়নিল তানদর মনধয 

দাশ থনিক পার্ থনকযর ৈি থিা নদনত ৈযৈহার হনয়নিল। জৈকনির কা্গুনল বৈজ্ঞানিক অিুসন্ধানির 

্িয প্রনতটষ্ঠত এৈং ্িনপ্রয় ইন্ডাকটিভ পিনতগুনলনক ্িনপ্রয় কনর জতানল, প্রায়শই তানক 

জৈনকানিয়াি পিনত ৈা কখিও কখিও বৈজ্ঞানিক পিনত ৈলা হয়। প্রাকৃনতক নৈেয়গুনলর তদনন্তর 



একটি পনরকল্পিাযুি পিনতর ্ িয তা াঁর দানৈ নৈজ্ঞানির অলঙ্কৃত ও তাজিক কাঠানমার এক িতুি 

জমা়েনক নচনিত কনরনি, যার জৈনশরভােই আ্ও যর্াযর্ পিনতর ধারিানক নঘনর। 

স্বতঃস্ফূত থভানৈ, জেসকানিথস একমাে যুজি (যুজিৈাদী দৃটিভনি) দ্বারা অ্থি করা জযনত পানর 

এমি জ্ঞানির মনধয পার্ থকয কনরনিল জযমি উদাহরিস্বরূপ, েনিনত এৈং পদার্ থনৈদযায় জযমি 

জ্ঞানির যা নৈনশ্বর অনভজ্ঞতা প্রনয়া্ি। 

 

িমাস হৈস, ্্থ ৈাকথনল এৈং জেনভে নহউমই জৈানধর পরম্পরাৈানদর প্রার্নমক প্রকাশক এৈং 

মািৈ জ্ঞানির নভনি নহসানৈ একটি পনরশীনলত অনভজ্ঞতাৈাদী traditionনতহয েন়ে তুনলনিনলি। 

এই পিনতর স্বীকৃত প্রনতষ্ঠাতা হনলি ্ি লক, নযনি আি রচিা সম্পনকথত মািনৈক সমনঝাতা 

(১89৮৯) এ প্রস্তাৈ কনরনিনলি জয মািুনের মনির অযানেসনযােয একমাে সতয জ্ঞাি যা 

অনভজ্ঞতার নভনিনত বতনর হনয়নিল। 

 

 

িতুি ধারিা 

অনিক িতুি ধারিা বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ ৈলা হয় যা অৈদাি। তানদর মনধয কনয়কটি নিল তানদর 

নি্স্ব জক্ষনের নৈপ্লৈ। এর মনধয রনয়নি: 

 

জহনলওনসনিক মনেল যা পনৃর্ৈীর র্্যানেকাল নেসনপ্লসনমন্টনক সূনয থর চারনদনক একটি কক্ষপনর্ 

(মহানৈনশ্বর জকন্দ্র নহসানৈ জদখা যাওয়ার নৈপরীনত) ্ন়েত। জসৌর্েনতর নহনলওনসনিক মনেল 

নিনয় জকাপানি থকাস ’1543 কা্টি প্রমাি করার জচিা কনরনিল জয সূয থই নৈশ্ব্েনতর জকন্দ্র। 

জ্াহানিস জকপলার এৈং েযানলনলওর আনৈষ্কারগুনল তনির নৈশ্বাসনযােযতা জদয় এৈং কা্টি 

আই্াক নিউিনির নপ্রজিনপ জশে হয়, যা েনত এৈং সৈ থ্ িীি অনভকনে থর আইি বতনর কনরনিল 

যা পরৈতী নতি শতাব্দীর ্িয শারীনরক মহানৈনশ্বর নৈজ্ঞািীনদর দৃটিভনিনক প্রাধািয নদনয়নিল। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধনর প্রচনলত প্রািী নৈজিন্নতার জচনয় মািৈনদনহর নৈজিন্নতার উপর নভনি কনর 

মািৈ রচিানৈদযা অধযয়ি করা। 

জচৌম্বকীয়তা এৈং নৈদুযত আনৈষ্কার এৈং অধযয়ি এৈং এইভানৈ নৈনভন্ন উপকরনির বৈদুযনতক 

বৈনশিয। 



জেনন্টনি, নফজ্ওলজ্, জকনমনি ৈা অপটিে সহ শঙৃ্খলার আধুনিকায়ি (তানদরনক আ্নক তারা 

আরও জৈনশ কনর জতানল) যন্ত্রগুনলর আনৈষ্কার যা যানন্ত্রক কযালকুনলির সহ নৈজ্ঞানির 

আন্ডারনিটিংনক আরও েভীর কনর জতানল, ৈাষ্প হ্মকারী (ৈাষ্প ইজিনির অগ্রদতূ), দরূৈীি, 

ভযাকুয়াম পাম্প ৈা পারদ ৈযানরানমিারনক প্রনতনৈনম্বত কনর এৈং প্রনতফনলত কনর। 

 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ এৈং আনলাকায়ি (ENLIGHTENMENT) 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ আনলানকতকরনির যুনের নভনি স্থাপি কনরনিল, যা কতৃথপক্ষ এৈং বৈধতার 

প্রার্নমক উত্স নহসানৈ যুজিনক জকদ্র কনর এৈং বৈজ্ঞানিক পিনতর গুরুত্বনক জ্ার নদনয়নিল। 

অিাদশ শতাব্দীর মনধয, যখি জ্ঞাি আনলাকসজ্জা লাভ কনরনিল, বৈজ্ঞানিক কতৃথত্ব ধমীয় 

কতৃথত্বনক স্থািচুযত করনত শুরু কনরনিল এৈং ততক্ষি পয থন্ত বৈধভানৈ বৈজ্ঞানিক (জযমি, 

আলনকনম এৈং জ্যানতে) নহসানৈ জদখা যায় িা বৈজ্ঞানিক নৈশ্বাসনযােযতা হানরনয় যায়। 

 

নৈজ্ঞাি আনলানকত ৈক্তৃতা এৈং নচন্তাভাৈিায় অগ্রিী ভূনমকা পালি করনত এনসনিল। অনিক 

আনলানকত জলখক এৈং নচন্তানৈদনদর নৈজ্ঞািগুনলনত ৈযাকগ্রাউন্ড নিল এৈং মুি ৈাক ৈিৈয এৈং 

নচন্তার নৈকানশর পনক্ষ ধম থ এৈং traditionalনতহযৈাহী কতৃথনত্বর উত্থানির সানর্ বৈজ্ঞানিক অগ্রেনত 

্ন়েত নিল। নৈস্তৃতভানৈ ৈলনত জেনল, আনলাকায়ি নৈজ্ঞাি জৈাধেমযতা এৈং যুজিৈাদী নচন্তানক 

অতযন্ত মূলযৈাি ৈনল উনেখ কনরনি এৈং অগ্রেনত এৈং অগ্রেনতর আনলানকতকরি আদনশ থর 

সানর্ এনম্বে হনয়নিল। জসই সমনয় নৈজ্ঞানির উপর বৈজ্ঞানিক সমা্ এৈং একানেনমগুনলর 

আনধপতয নিল, যা নৈশ্বনৈদযালয়গুনল বৈজ্ঞানিক েনৈেিা ও নৈকানশর জকন্দ্র নহসানৈ ৈহুলাংনশ 

প্রনতস্থাপি কনরনিল। সনমনত এৈং একানেনমও বৈজ্ঞানিক জপশার পনরপক্কতার জমরুদণ্ড নিল। 

আরও একটি গুরুত্বপূি থ নৈকাশ নিল ক্রমৈধ থমাি নশনক্ষত ্িনোষ্ঠীর মনধয নৈজ্ঞানির ্িনপ্রয়তা। 

শতাব্দীনত নচনকত্সা, েনিত এৈং পদার্ থনৈজ্ঞানির চচথায় উনেখনযােয অগ্রেনত হনয়নিল; ব্নৈক 

নৈভানের নৈকাশ; জচৌম্বকীয়তা এৈং নৈদুযনতর একটি িতুি জৈাঝাপ়ো; এৈং একটি অিুশাসি 

নহসানৈ রসায়নির পনরপক্কতা, যা আধুনিক রসায়নির নভনি স্থাপি কজরনিল। 

 



নিউিনির নপ্রজিনপয়া েনত এৈং সাৈ থ্ িীি মাধযাকে থি আইি বতনর কনরনিল, যা পরৈতী নতি 

শতাব্দীর ্িয শারীনরক মহানৈশ্ব সম্পনকথ নৈজ্ঞািীনদর দৃটিভনি বতনর কনর। জকপলানরর 

গ্রহনৈদযার োনিনতক নৈৈরি জর্নক গ্রহ েনতর নিয়মাৈলী অ্থি কনর এৈং তারপনর ধূমনকতু, 

জ্ায়ার, নৈেুৈস্থার অগ্রেনত এৈং অিযািয ঘিিাগুনলর ্িয অযাকাউনন্টংনয়র ্িয একই 

িীনতগুনল ৈযৈহার কনর নিউিি তার বৈধতা সম্পনকথ সৈ থনশে সনদহগুনল সনরনয় জদি মহা্েনতর 

নহনলওনসনিক মনেল। এই কা্টি আরও প্রমাি কনর জয পনৃর্ৈী এৈং স্বেীয় জদনহর ৈস্তুগুনলর েনত 

একই িীনত দ্বারা ৈি থিা করা জযনত পানর। তা াঁর েনতর আইি জমকানিকনসর দৃ foundation  ্ নভনি 

নিল। 

 

পদার্ থনৈজ্ঞাি এৈং েনিত 

16 এৈং 17 শতাব্দীনত, ইউনরাপীয় নৈজ্ঞািীরা ক্রমৈধ থমািভানৈ পনৃর্ৈীনত শারীনরক ঘিিাগুনলর 

পনরমানপর ্িয পনরমািেত পনরমাপ প্রনয়াে করা শুরু কনরনিনলি, যা েনিত এৈং 

পদার্ থনৈজ্ঞানির দ্রতু নৈকানশর অিুৈাদ কনর। 

 

 

ভূনমকা 

সপ্তদশ শতাব্দীনত সংজ্ঞানয়ত ও প্রনয়াে করা হনয়নিল এমি বৈজ্ঞানিক পিনতর অধীনি প্রাকৃনতক 

ও কৃজেম পনরনস্থনত পনরতযাে করা হনয়নিল এৈং ধীনর ধীনর বৈজ্ঞানিক সম্প্রদানয়র সৈ থে ধীনর ধীনর 

পিনতেত পরীক্ষার একটি েনৈেিা traditionনতহয েহৃীত হনয়নিল। প্রকৃনতর প্রনত প্রনরানচত 

পিনতর ৈযৈহানরর দশ থি um অিুমািনক তযাে করা এৈং জখালানমলা মি নদনয় জকৈল পয থনৈক্ষি 

করার জচিা করা ded পূনৈ থর অযানরনিািানলয়াি িান়ের পিনতর সানর্ এনকৈানরই নৈপরীত নিল, 

যার দ্বারা ্ািা তনর্যর নৈনেেি আরও জৈাঝার ্ন্ম জদয়। অিুশীলনি, অনিক নৈজ্ঞািী (এৈং 

দাশ থনিক) নৈশ্বাস কনরনিনলি জয উভনয়র একটি স্বাস্থযকর নমেি প্রনয়া্ি ass অিুমািগুনল নিনয় 

প্রশ্ন করার আগ্রহী, তৈুও নকিুিা বৈধতা রনয়নি ৈনল ধনর জিওয়া পয থনৈক্ষিগুনলর ৈযাখযা করনত। 

েনিত এৈং পদার্ থনৈজ্ঞানির জক্ষনে জসই িীনতটি নৈনশেভানৈ সতয নিল। জরিা জেসকািথস, যার 

নচন্তাভাৈিা তকথ করার শজির উপর জ্ার নদনয়নিল নকন্তু বৈজ্ঞানিক পিনত প্রনতষ্ঠায় সহায়তা 



কনরনিল, একা যুজি (যুজিৈাদী দৃটিভনি) দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞাি, যা নতনি ভানৈি েনিত, এৈং জয জ্ঞানির 

্িয নৈনশ্বর অনভজ্ঞতা প্রনয়া্ি, তার মনধয পার্ থকয করা যা জস জভনৈনিল পদার্ থনৈজ্ঞাি। 

 

Mathematization 

মধযযুেীয় প্রাকৃনতক দাশ থনিকেি েনিনতর সমসযাগুনল জয পনরমানি ৈযৈহার কনরনিনলি, তারা 

স্থািীয় েনত এৈং ্ীৈনির অিযািয নদকগুনলর তাজিক নৈনেেনির মনধয সামাজ্ক অধযয়িনক 

সীমাৈি কনরনিল। একটি বদনহক পনরমানির প্রকৃত পনরমাপ, এৈং তনির নভনিনত েিিা করা 

মানির সানর্ জসই পনরমানপর তুলিা মূলত ইউনরানপর জ্যানতনৈ থজ্ঞাি এৈং অপটিনের োনিনতক 

শাখার মনধয সীমাৈি নিল। 16 এৈং 17 শতাব্দীনত, ইউনরাপীয় নৈজ্ঞািীরা ক্রমৈধ থমািভানৈ 

পনৃর্ৈীনত শারীনরক ঘিিাগুনলর পনরমানপর ্িয পনরমািেত পনরমাপ প্রনয়াে করা শুরু 

কনরনিনলি। 

 

জকাপারনিকাি নৈপ্লৈ 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর তানরখগুনল নৈতনকথত হনলও নিনকালাস জকাপারনিকানসর জদ নৈপ্লৈ অরনৈয়াম 

জকানয়নলনিয়াম (অি নরভনলউশি অফ দয স্বেীয় জোলনকর) এর 1543-এ প্রকানশত বৈজ্ঞানিক 

নৈপ্লনৈর সূচিা নহসানৈ নচনিত করা হয়। 

ৈইটি জসই সমনয়র ৈযাপকভানৈ েহৃীত জ্ওনসনিক পিনতর নৈপরীনত একটি নহনলওনসনিক 

নসনিনমর প্রস্তাৈ কনরনিল। িাইনকা িনহ জকাপারনিকানসর মনেল গ্রহি কনরনিি তনৈ ভূ-

জকজন্দ্রকতা পুিরায় স্থাপি কনরনিি। যাইনহাক, িাইনকা যখি অযানরনিািানলয়াি মনেলটিনক 

চযানলি কনরনিনলি তখি নতনি গ্রহগুনলর অঞ্চল ্নু়ে চনল আসা একটি ধূমনকতু লক্ষয 

কনরনিনলি। ৈলা হনয় র্ানক জয এই অঞ্চলটিনত জকৈল শি জোলনকর উপর অনভন্ন ৈিৃাকার েনত 

রনয়নি, যার অর্ থ এই নিল জয ধূমনকতুনক এই অঞ্চনল প্রনৈশ করা অসিৈ হনৈ। জ্াহানিস 

জকপলার িাইনকানক অিুসরি কনরনিনলি এৈং গ্রনহর েনতর নতিটি আইি বতনর কনরনিনলি। 

িাইনকার পয থনৈক্ষি ৈযতীত জকপলার তা াঁর আইি বতনর করনত সক্ষম হনতি িা, কারি তারা 

জকপলারনক প্রমাি করনত নদনয়নিল জয গ্রহরা উপৈনৃি ভ্রমি কনরনিি এৈং সূয থ সরাসনর 

কক্ষপনর্র জকন্দ্রস্থনল ৈনস িা, তনৈ একটি জকন্দ্রনৈদনুত। েযানলনলও েযানলনল জকপলানরর পনর 

এনসনিনলি এৈং জভিাস অধযয়ি করনত এৈং আনৈষ্কার করনত জপনরনিনলি জয এর চা াঁনদর মনতা 



পয থায়ক্রনম রনয়নি এমি পয থাপ্ত পনরমানি তার নি্স্ব জিনলনকাপ বতনর কনরনিনলি। 

জ্ওনসনি্ম জর্নক জহনলওনসনি্নম রূপান্তনরত করার অিযতম প্রভাৈশালী কারি শুনক্রর 

পয থায়গুনলর আনৈষ্কার নিল। আই্াক নিউিনির দশ থিশাস্ত্র æ িযাচারানলস নপ্রজিনপয়া 

মযার্নমটিকা জকাপানি থকাি নৈপ্লৈ সমাপ্ত কনর। গ্রনহর েনত এৈং সৈ থ্ িীি মাধযাকে থি সম্পনকথত 

আইিগুনলর নৈকাশ দুটি ৈস্তুর মনধয আকে থিীয় মহাকেীয় শজি জ্ার নদনয় স্বনে থর সানর্ সম্পনকথত 

অিুনমত েনত ৈযাখযা কনরনিল। 

 

পদার্ থনৈজ্ঞাি এৈং গনিতে অিযািয অগ্রগনে 

েযানলনলও প্রর্ম আধুনিক নচন্তানৈদনদর মনধয এক্ি নিনলি যা স্পিভানৈ ৈনলনিনলি জয প্রকৃনতর 

নৈনধগুনল োনিনতক। নৈস্তৃত ভাোয়, তা াঁর রচিাটি দশ থনির ও ধম থ উভয় জর্নক নৈজ্ঞানির 

চূ়োন্তভানৈ পরৃ্কীকরনির নদনক আনরকটি পদনক্ষপ নচনিত কনরনিল, যা মািুনের নচন্তার এক 

ৈহৃত নৈকাশ। েযানলনলও েনিত, তাজিক পদার্ থনৈজ্ঞাি এৈং পরীক্ষামূলক পদার্ থনৈজ্ঞানির মনধয 

যর্াযর্ সম্পনকথর ্িয অসাধারি আধুনিক প্রশংসা জদনখনয়নিনলি। নতনি পরনৈাল ৈুঝনত 

জপনরনিনলি, উভয় শঙ্কু নৈভানের জক্ষনে এৈং অনেথনিনির (y) পনদ অযাৈনসসার (x) ৈে থ নহসানৈ 

পরৃ্ক। নতনি আরও জ্ার নদনয়নিনলি জয পযারানৈালাই হ'ল ঘে থি এৈং অিযািয জোলনযানের 

অভানৈ সমািভানৈ ত্বনরত প্রনক্ষপনির তাজিকভানৈ আদশ থ ট্রান্নটানর। 

 

 

নিউিনির নপ্রজিনপয়া েনত এৈং সাৈ থ্ িীি মাধযাকে থি আইি বতনর কনরনিল, যা পরৈতী নতি 

শতাব্দীর ্িয শারীনরক মহানৈশ্ব সম্পনকথ নৈজ্ঞািীনদর দৃটিভনি বতনর কনর। জকপলানরর 

গ্রহনৈদযার োনিনতক নৈৈরি জর্নক গ্রহ েনতর নিয়মাৈলী অ্থি কনর এৈং তারপনর ধূমনকতু, 

জ্ায়ার, নৈেুৈস্থার অগ্রেনত এৈং অিযািয ঘিিাগুনলর ্িয অযাকাউনন্টংনয়র ্িয একই 

িীনতগুনল ৈযৈহার কনর নিউিি তার বৈধতা সম্পনকথ সৈ থনশে সনদহগুনল সনরনয় জদি মহা্েনতর 

নহনলওনসনিক মনেল। এই কা্টি আরও প্রমাি কনরনি জয পনৃর্ৈী এৈং আকানশর জদনহর 

ৈস্তুগুনলর েনত একই িীনত দ্বারা ৈি থিা করা জযনত পানর। তা াঁর ভনৈেযদ্বািীটি জয পনৃর্ৈীনক একটি 

অপ্রচনলত জোলক নহসানৈ বতনর করা উনচত তা পরৈতীকানল অিযািয নৈজ্ঞািীনদর দ্বারা প্রমানিত 

হনয়নিল। তা াঁর েনতর আইি জমকানিনের শি নভনি নিল; তা াঁর সাৈ থ্ িীি মাধযাকে থি আইি 



নস্থনতকাল ও মহা্ােনতক যানন্ত্রকনক এক দুদথান্ত নসনিনম সংযুি কনরনিল যা জদনখ মনি হনয়নিল 

োনিনতক সূনে পুনরা নৈশ্বনক ৈি থিা করনত সক্ষম হনয়নিল। নিউিি মহাকে থ তিও নৈকাশ 

কনরনিনলি। ইংনর্ প্রাকৃনতক দাশ থনিক, স্থপনত এৈং পনলমযানর্র সানর্ রৈািথ হুনকর সানর্ 

মতনৈনিময় করার পনর, নতনি গ্রনহর কক্ষপনর্র উপৈিৃাকার রূপটি ৈযাসানধ থর ৈযাসানধ থর ৈযাসানধ থর 

ৈযাসানধ থর জকজন্দ্রক নদক জর্নক উত্পন্ন হনৈ ৈনল প্রমাি নিনয় কা্ কনরনিনলি। 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈও আধনুিক আনলাকনৈদযার নৈকাশ প্রতযক্ষ কনরনি। জকপলার 1604 সানল 

অযানিািনম পাস থ অপটিকা (অযানিািনমটির অপটিকাল পািথ) প্রকাশ কনরনিনলি। এনত নতনি 

আনলার তীিতা, সমতল এৈং ৈা াঁকা আয়িা দ্বারা প্রনতনৈম্ব এৈং নপিনহাল কযানমরাগুনলর 

িীনতগুনলর পাশাপানশ জ্যানতনৈ থজ্ঞানির অন্তনি থনহত নিয়নন্ত্রত নৈপরীত-ৈে থ আইিনক ৈি থিা 

কনরনিনলি। অপটিে, জযমি অযাস্প্রালাে এৈং স্বেীয় জদনহর আপাত আকার। উইলৈােথ 

জেনলয়াস 1621 সানল প্রনতনৈনম্বর োনিনতক আইি আনৈষ্কার কনরনিনলি, যা ৈতথমানি জিনলর 

আইি িানম পনরনচত, পরৈতীকানল, জেসকািথস ্যানমনতক নিম থাি এৈং অপসারনির আইিটি (যা 

জেসকািথস আইি নহসানৈও পনরনচত) ৈযৈহার কনর জদনখনয়নিনলি জয একটি রংধিুর জকৌনিক 

ৈযাসাধ থ 42 °। নতনি স্বতন্ত্রভানৈ প্রনতনৈনম্বর আইিও আনৈষ্কার কনরনিনলি। অৈনশনে, নিউিি 

আনলার অপসারনির তদন্ত কনরনিনলি, তা জদনখনয়নিনলি জয জকািও নপ্র্ম সাদা আনলানক 

রনঙর ৈি থালীনত নৈভক্ত করনত পানর এৈং একটি জলি এৈং নদ্বতীয় নপ্র্ম ৈহু ৈনি থর ৈি থালীনক 

সাদা আনলানত পুিরায় সংনেে করনত পানর। নতনি আরও জদনখনয়নিনলি জয রটঙি আনলা জকািও 

রটঙি মরীনচ আলাদা কনর নৈনভন্ন ৈস্তুনত জ্বলজ্বল কনর তার বৈনশিযগুনলনক পনরৈতথি কনর িা। 

 

 

গযানিনিও গযানিনি (1564-1642) দরূৈীিটির উন্ননত কনরনিনলি, যার সাহানযয নতনি ৈহৃস্পনতর 

চার ৈহৃিম চা াঁদ, শুনক্রর পয থায় এৈং শনির আংটি সহ একানধক গুরুত্বপূি থ জ্যানতনৈ থজ্ঞাি 

আনৈষ্কার কনরি এৈং সািস্পিগুনলর নৈশদ পয থনৈক্ষি কনরি। নতনি োনিনতকভানৈ নৈনেেি 

নৈনশি নৈনশি পনরমািেত পরীক্ষাগুনলর উপর নভনি কনর মৃতনদনহর পতনির ্িয আইি বতনর 

কনরনিনলি। 

 



োঃ উইনলয়াম নেলৈািথ, নে মযােনিনি িতুি লযাটিি শব্দ ইনলকটট্রকাস ἤλεκτρον (ইনলকট্রি) 

জর্নক আনৈষ্কার কনরনিনলি, "অযাম্বার" এর গ্রীক শব্দ। নেলৈািথ জৈশ কনয়কটি সাৈধািী বৈদুযনতক 

পরীক্ষা-নিরীক্ষা কনরনিনলি, যার ধারাৈানহকতায় নতনি আনৈষ্কার কনরনিনলি জয অনিক পদার্ থ 

বৈদুযনতক বৈনশিয প্রকানশ সক্ষম। নতনি আরও আনৈষ্কার কনরনিনলি জয একটি উিপ্ত শরীর তার 

নৈদুযৎ হানরনয়নি এৈং জসই আদ্রথতা সমস্ত জদনহর নৈদুযতায়ি জরাধ কনরনিল, ৈতথমানি এই অনত 

পনরনচত কারনি জয আদ্রথতা এই ্াতীয় জদনহর নিনরাধকনক ৈযাহত কনর। নতনি আরও লক্ষয 

কনরনিনলি জয নৈদুযতানয়ত পদার্ থগুনল অিযািয সমস্ত পদার্ থ নিনৈ থচানর আকে থি কনর, জযখানি 

একটি জচৌম্বক জকৈল জলাহানক আকে থি কনর। এই প্রকৃনতর অনিক আনৈষ্কার নেলৈানিথর ্িয 

"বৈদুযনতক নৈজ্ঞানির প্রনতষ্ঠাতা" উপানধ অ্থি কনরনিল। 

 

রৈািথ ৈনয়লও নৈদুযনতর িতুি নৈজ্ঞানি প্রায়শই কা্ কনরনিনলি এৈং নেলৈানিথর বৈদুযনতক 

তানলকায় জৈশ কনয়কটি পদার্ থ যুি কনরনিনলি। 1675 সানল, নতনি ৈনলনিনলি জয বৈদুযনতি 

আকে থি এৈং নৈকে থি একটি শূিযস্থাি ্নু়ে কা্ করনত পানর। তা াঁর গুরুত্বপূি থ আনৈষ্কারগুনলর 

মনধয একটি হ'ল ভযাকুয়ানম নৈদুযতানয়ত সংস্থাগুনল হালকা পদার্ থগুনলনক আকে থি করনৈ, এটি 

ইনিত জদয় জয বৈদুযনতক প্রভাৈ জকািও মাধযম নহসানৈ ৈাতানসর উপর নিভথর কনর িা। নতনি তন়েৎ 

নৈদুযনতর তত্কালীি তানলকায় র্িও যুি কনরনিনলি। সপ্তদশ শতাব্দীর জশনের নদনক, 

েনৈেকরা এনিনলনরািযাটিক জ্িানরিনরর সানর্ ঘে থি কনর নৈদুযৎ উৎপাদনির ৈযৈহানরক 

উপায়গুনল নৈকনশত কনরনিনলি, তনৈ েনয়াদশ শতাব্দী পয থন্ত বৈদুযনতি জমনশিগুনলর নৈকাশ শুরু 

হয়নি, যখি তারা িতুি সম্পনকথ েনৈেিায় জমৌনলক উপকরি নহসানৈ পনরিত হনয়নিল নৈদুযৎ 

নৈজ্ঞাি। নৈদুযৎ শব্দটির প্রর্ম ৈযৈহারটি 1646 রচিায় িমাস িাউিনক জদওয়া হনয়নি। 1729 সানল, 

নিনফি জগ্র প্রদশ থি কনরনিনলি জয ধাতৈ ত্বনকর মাধযনম নৈদুযৎ "সংক্রমি" হনত পানর। 

 

আরএএনসর জট্র্ারার: েযানলনলও েযানলনল রনচত িানর মযানসিার: 1610 সানল, েযানলনলও একটি 

িতুি আনৈষ্কার - জিনলনকাপ সহ আকাশ সম্পনকথ তা াঁর পয থনৈক্ষিগুনল ৈি থিা কনর এই ৈইটি প্রকাশ 

কনরনিনলি। এনত নতনি ৈহৃস্পনতর চা াঁদগুনলর আনৈষ্কানরর নৈৈরি কনরনিি, িক্ষনের দ্বারা চচথা 

হওয়া ও তারা চা াঁনদ পাহান়ের জচনয়ও জৈহুশ তারা of ৈইটি নিল প্রর্ম বৈজ্ঞানিক প্রকাশ যা দরূৈীি 

জর্নক প্রাপ্ত তনর্যর নভনিনত বতনর হনয়নিল। এটি জসৌর্েত সম্পনকথ আমানদর আধুনিক জৈাঝার 



নদনক গুরুত্বপূি থ পদনক্ষপ নিল। লযাটিি নশনরািাম সাইনেয়াস িুিুনসয়াস, যা জিনর মযানসিার ৈা 

সাইনেনরয়াল ৈাতথা নহসানৈ অিুৈাদ কজর। 

 

জ্যানতনৈ থদযা 

যনদও জ্যানতনৈ থজ্ঞাি প্রাকৃনতক নৈজ্ঞানির মনধয প্রাচীিতম, বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর সময় এর নৈকাশ 

ভূ-জকন্দ্রস্থল জর্নক নহনলওনসনি্নম সনর নেনয় প্রকৃনত সম্পনকথ সামাজ্ক দৃটিভনিনক পুনরাপুনর 

রূপান্তনরত কনর। 

 

 

আধুনিক জ্যানতনৈ থজ্ঞানির উত্থাি 

যনদও জ্যানতনৈ থজ্ঞাি প্রাকৃনতক নৈজ্ঞানির মনধয প্রাচীিতম, প্রাচীি কাল জর্নক শুরু কনর, 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর সময়কানল এর নৈকাশ প্রকৃনত সম্পনকথ সমান্র দৃটিভনিনক পুনরাপুনর 

রূপান্তনরত কনর। ১৫৩৩ সানল প্রকানশত জ্যানতনৈ থজ্ঞানির জক্ষনে নিনকালাস জকাপানি থকানসর জদ 

নৈপ্লৈ অরনৈয়াম জকানয়নলনিয়াম (দয নরভনলউশিস অফ দয স্বেীয় জোলক) -এ প্রকানশত 

জ্যানতনৈ থজ্ঞানির জক্ষনে প্রকানশত হনয়নিল, ৈাস্তনৈ প্রায়শই জসই সমনয়র শুরু নহসানৈ নচনিত হত 

যখি বৈজ্ঞানিক শাখাগুনল, জ্যানতনৈ থজ্ঞাি সহ আধুনিক েনৈেিামূলক েনৈেিা পিনত প্রনয়াে 

করা শুরু কনর এৈং ধীনর ধীনর আধুনিক নৈজ্ঞানি রূপান্তনরত হনয়নি জযনহতু আমরা জসগুনল আ্ 

্ানি। 

 

জকাপারনিকাি জহনলওনসনিসম 

জকাপানরকাি জহনলওনসনিসম িামটি নিনকালাস জকাপানি থকাস দ্বারা নৈকানশত জ্যানতনৈ থজ্ঞানির 

মনেলনক জদওয়া হনয়নি এৈং এটি 1543 সানল প্রকানশত হজয়নিল। এটি মহানৈনশ্বর জকনন্দ্রর নিকনি 

সূয থনক নস্থর কনর জরনখনিল, পনৃর্ৈী এৈং অিযািয গ্রহগুনলনক ৈিৃাকার পনর্ জঘারানিা হনয়নিল, 

এনপনসনস দ্বারা পনরৈনতথত এৈং এ অনভন্ন েনত। জকাপারনিকাি মনেল িনলমাইক পিনত জর্নক 

নৈদায় নিনয়নিনলি যা ৈহু শতাব্দী ধনর পজিমা সংকৃনতনত নৈরা্মাি নিল এৈং পনৃর্ৈীনক 

মহানৈনশ্বর জকন্দ্রস্থনল জরনখনিল। জকাপানি থকাস ’নে নৈপ্লৈীৈাস পনৃর্ৈীর জকন্দ্রস্থনল ভূ-জকজন্দ্রক 

(এৈং িতৃাজিক) মহানৈশ্ব জর্নক দনূর সনর যাওয়ার সূচিা কনর। জকাপানি থকাস ৈনলনিনলি জয পনৃর্ৈী 



হ'ল একটি গ্রহ যা ৈিনর একৈার নস্থর সূনয থর চারনদনক জঘানর এৈং নদনি একৈার তার অক্ষটি চালু 

কনর। নকন্তু নতনি যখি সূয থনক আকানশর জোলনকর জকনন্দ্র জরনখনিনলি, তখি নতনি এটিনক 

মহানৈনশ্বর সটঠক জকনন্দ্র স্থাপি কনরিনি, তনৈ এটির নিকনি। িনলনমর নসনিনম অনিনকই প্রধাি 

অসমূ্পি থতা নহসানৈ জদনখনিনলি যা সংনশাধি কনর তার নসনিমটি জকৈল অনভন্ন ৈিৃাকার েনত 

ৈযৈহার কনরনিল। 

 

 

জকাপারনিকাি নৈপ্লৈ 

1543 জর্নক প্রায় 1700 অৈনধ, কনয়ক্ি জ্যানতনৈ থদই জকাপানি থকাি ৈযৈস্থা দ্বারা নৈশ্বাসী নিনলি। 

জদ নৈপ্লৈীৈানসর প্রকানশর পাঁয়তানেশ ৈির পনর, জ্যানতনৈ থদ িাইনকা িানহ জকাপারনিকানসর 

সমািভানৈ সমপনরমানি একটি মহা্ােনতক নিম থাি করনত নেনয়নিনলি, নকন্তু পনৃর্ৈী সূনয থর 

পনরৈনতথ আকানশর জোলনকর জকনন্দ্র নস্থর নিল। যাইনহাক, িাইনকা যখি অযানরনিািানলয়াি 

মনেলটিনক চযানলি কনরনিনলি তখি নতনি গ্রহগুনলর অঞ্চল ্নু়ে চনল আসা একটি ধূমনকতু 

লক্ষয কনরনিনলি। ৈলা হনয় র্ানক জয এই অঞ্চলটিনত জকৈল শি জোলনকর উপর অনভন্ন ৈিৃাকার 

েনত রনয়নি, যার অর্ থ এই নিল জয ধূমনকতুনক এই অঞ্চনল প্রনৈশ করা অসিৈ হনৈ। জকাপানি থকাস 

ও িাইনকানক অিুসরি কনর জ্াহানিস জকপলার এৈং েযানলনলও েযানলনল, উভনয়ই 17 শতাব্দীর 

প্রর্ম দশনক কা্ কনরনিনলি, নহনলওনসনিক তিনক কায থকরভানৈ প্রনতরক্ষা কনরনিনলি, 

প্রসানরত ও সংনশাধি কনরনিনলি। 

 

জ্াহানিস জকপলার 

জ্াহানিস জকপলার নিনলি এক্ি ্াম থাি নৈজ্ঞািী নযনি প্রর্ম নদনক িাইনকার সহকারী নহসানৈ 

কা্ কনরনিনলি। 1596 সানল, নতনি তা াঁর প্রর্ম ৈইটি নমনিনরয়াম কসনমাগ্রানফকাম প্রকাশ 

কনরনিনলি, যা 1540 এর দশক জর্নক প্রর্ম জর্নকই এক্ি জ্যানতনৈ থজ্ঞানির দ্বারা প্রকানশত 

জকাপারনিকাি কসনমালজ্নক প্রকানশয সমর্ থি কনরনিনলি। গ্রনের সংখযা, তানদর অিুপাত এৈং 

তানদর ক্রম ৈযাখযা করার ্িয পাইর্ানোনরয়াি েনিত এৈং পাাঁচটি প্লানিানিক সনলউে ৈযৈহার 

কনর এমি মনেলটি ৈইটিনত ৈি থিা করা হনয়নি। ১00০০ সানল, জকপলার মিল গ্রনহর কক্ষপনর্ 

কা্ শুরু কনরনিনলি, এই সমনয় পনরনচত িয়টি গ্রনহর মনধয নদ্বতীয় সৈ থানগ্র। এই কা্টি তা াঁর 



পরৈতী ৈই অযানিানিানময়া জিাভা (1609) এর নভনি নিল। গ্রেটি মহাকাশগুনলনত পনরৈনতথত 

ৈনৃির পনরৈনতথ গ্রহীয় কক্ষপনর্র ্ িয জহনলওনসনি্ম এৈং উপৈিৃাকার যুজি নদনয়নিল। এটিনত 

গ্রনহর েনতর তার িামকরিকারী নতিটি আইি দুটি প্রর্ম রনয়নি (1619 সানল, তৃতীয় আইি 

প্রকানশত হনয়নিল)। আইিগুনল িীনচ ৈনি থত: 

 

সমস্ত গ্রহ সূয থনক জকন্দ্র কনর উপৈিৃাকার কক্ষপনর্ চনল। 

একটি লাইি যা জকািও গ্রহনক সূনয থর সানর্ সংযুি কনর সমাি সমনয় সমাি অঞ্চলগুনলনক সুযইপ 

কনর। 

একটি গ্রহনক সূনয থর প্রদনক্ষনির ্িয প্রনয়া্িীয় সময়, যার সময়কাল ৈলা হয়, 3/2 শজিনত 

উজত্থত উপৈনৃির দীঘ থ অনক্ষর সানর্ সমািুপানতক। আিুপানতকতার ধ্রুৈকটি সমস্ত গ্রনহর ্িয 

এক রকম। 

 

গযানিনিও গযানিনি 

েযানলনলও েযানলনল নিনলি এক্ি ইতানলয়াি নৈজ্ঞািী যানক কখিও কখিও "আধুনিক পয থনৈক্ষি 

জ্যানতনৈ থজ্ঞানির ্িক" নহসানৈ উনেখ করা হয়। হযাি নলনেনরর িকশাগুনলর উপর নভনি কনর, 

নতনি তার নিন্র দরূৈীি নে্াইি কনরনিি, যা নতনি উন্নত কনর 30x মযােনিনফনকশি কনরনিি। 

এই িতুি যন্ত্রটি ৈযৈহার কনর েযানলনলও জৈশ কনয়কটি জ্যানতনৈ থজ্ঞািী পয থনৈক্ষি কনরনিনলি, যা 

নতনি 1610 সানল সাইনেয়াস িুনিয়ানস প্রকাশ কনরনিনলি। এই ৈইনয় নতনি চা াঁনদর পষৃ্ঠনক রুক্ষ, 

অসম এৈং অসমূ্পি থ ৈনল ৈি থিা কনরনিি। তা াঁর পয থনৈক্ষিগুনল অযানরিিনলর দানৈনক চযানলি 

কনরনিল জয চা াঁদ একটি নিখুাঁত জোলক, এৈং আকাশটি নিখুাঁত এৈং অপনরৈতথিীয় নিল এমি ৈহৃির 

ধারিা। জৈশ কনয়ক নদি ধনর ৈহৃস্পনত পয থনৈক্ষি করার সময় েযানলনলও ৈহৃস্পনতর নিকনি এমি 

চারটি িক্ষেনক লক্ষয করনলি যার অৈস্থািগুনল এমিভানৈ পনরৈনতথত হনয়নিল যা তারা নস্থর তারা 

র্াকনল অসিৈ হত। অনিক পয থনৈক্ষনির পনর, নতনি এই নসিান্ত নিনয়নিনলি জয এই চারটি তারা 

ৈহৃস্পনত গ্রহটি প্রদনক্ষি করনি এৈং তারা নিল িক্ষে িয়, ৈাস্তনৈ চা াঁদ নিল। এটি একটি জমৌনলক 

আনৈষ্কার নিল কারি অযানরনিানিনলয়াি কসনমালজ্র মনত, স্বেীয় সমস্ত জদহ পনৃর্ৈীর চারনদনক 

জঘানর এৈং চা াঁদযুি একটি গ্রহ স্পিতই এই ্িনপ্রয় নৈশ্বানসর নৈনরানধতা কনরনি। 



অযানরনিািানলয়াি নৈশ্বানসর নৈনরানধতা করার সময়, এটি জকাপানি থকাি কসনমালজ্নক সমর্ থি 

কনরনিল, যা ৈনলনিল জয পনৃর্ৈী অিয সকনলর মনতা একটি গ্রহ। 

 

1610 সানল, েযানলনলও আরও জদনখনিনলি জয শুনক্রর চা াঁনদর পয থায়গুনলর মনতা একই ধানপর পুনরা 

জসি রনয়নি, যা আমরা পনৃর্ৈী জর্নক পয থনৈক্ষি করনত পানর। এটি জকাপারনিকাি ৈযৈস্থার দ্বারা 

ৈযাখযানযােয নিল, যা ৈনলনিল জয জিািনলনমক নসনিনমর নৈপরীনত সূনয থর চারনদনক কক্ষপনর্র 

প্রকৃনতর কারনি শুনক্রর সমস্ত পয থায়টি দৃশযমাি হনৈ, জযখানি জকৈলমাে শুনক্রর কনয়কটি পয থায় 

দৃশযমাি হনৈ ৈনল ্ািানিা হনয়নিল। জভিাস সম্পনকথ েযানলনলওর পয থনৈক্ষনির কারনি িনলনমর 

নসনিমটি অতযন্ত সনদহ্িক হনয় ওনঠ এৈং শীে থস্থািীয় জ্যানতনৈ থদনদর জৈনশরভােই 

পরৈতীকানল নৈনভন্ন নহনলওনসনিক মনেনল রূপান্তনরত হনয়নিনলি এৈং তা াঁর আনৈষ্কারনক 

জ্ওনসনি্ম জর্নক জহনলওনসনি্নম রূপান্তনরত করার জক্ষনে সৈনচনয় প্রভাৈশালী কনর 

তুনলনিনলি। 

 

জকাপানি থকাস নিনলি ৈহুনৈৈাহ এৈং ৈহুনৈদ যারা কযািি আইনি েটনরি লাভ কনরনিনলি এৈং 

নচনকত্সক, ক্লানসকস কলার, অিুৈাদক, েভি থর, কূিিীনতক এৈং অর্ থিীনতনৈদ নহসানৈও 

অিুশীলি কনরনিনলি। 1517 সানল নতনি অনর্ থর একটি পনরমানি তি অ্থি কনরনিনলি - 

অর্ থিীনতর একটি মূল ধারিা 15 এৈং 1519 সানল, নতনি পরৈতীকানল জগ্রশনমর আইি 

(অর্ থিীনতনতও) িানম পনরনচত হনয় ওঠার একটি সংকরি রচিা কনরনিনলি। 

 

Itingকযৈি অযানিািনম ও পদার্ থনৈজ্ঞাি: আই্যাক নিউিি 

যনদও অযানরিিল তার জমিানফজ্নে স্বেীয় মুভর এৈং তার অি হযানভিস-এ পঞ্চম উপাদািটির 

প্রচলি করার পনর স্বেীয় জদনহর েনতগুনল গুিেতভানৈ ৈযাখযা কনরনিনলি, তনৈ জ্াহানিস 

জকপলারই প্রর্ম অিুমানিত শারীনরক কারিগুনল জর্নক আকানশর েনতর োনিনতক ভনৈেযদ্বািী 

অ্থনির জচিা কনরনিনলি। এটি গ্রনহর েনতর নতিটি আইি আনৈষ্কার কনরনিল যার ফনল তা াঁর 

িাম ৈহি কনর। 

 



আই্যাক নিউিি তা াঁর সৈ থ্ িীি মাধযাকে থি আইনির মাধযনম পদার্ থনৈজ্ঞাি এৈং 

জ্যানতনৈ থজ্ঞানির মনধয আরও সম্পকথ স্থাপি কনরনিনলি। ৈুঝনত জপনর জয একই শজি যা পনৃর্ৈীর 

উপনরভানের নদনক ৈস্তুনক আকে থি কনরনিল, চা াঁদনক পনৃর্ৈীর চারনদনক কক্ষপনর্ ধনরনিল, 

নিউিি একটি তাজিক কাঠানমায়, সমস্ত ্ািা মহাকেীয় ঘিিাটি ৈযাখযা করনত জপনরনিনলি। 

নিউিনির নপ্রজিনপয়া (১878787) েনত এৈং সৈ থ্ িীি মাধযাকে থি সম্পনকথত আইি প্রিয়ি কনরনি, 

যা পরৈতী নতি শতাব্দীর ্িয শারীনরক মহানৈশ্ব সম্পনকথ নৈজ্ঞািীনদর দৃটিভনি প্রভানৈত কনর। 

জকপলানরর গ্রহনৈদযার োনিনতক নৈৈরি জর্নক গ্রহ েনতর নিয়মাৈলী অ্থি কনর এৈং তারপনর 

ধূমনকতু, জ্ায়ার, নৈেুৈস্থার অগ্রেনত এৈং অিযািয ঘিিাগুনলর ্িয অযাকাউনন্টংনয়র ্িয 

একই িীনতগুনল ৈযৈহার কনর নিউিি তার বৈধতা সম্পনকথ সৈ থনশে সনদহগুনল সনরনয় জদি 

মহা্েনতর নহনলওনসনিক মনেল। এই কা্টি আরও প্রমাি কনর জয পনৃর্ৈী এৈং স্বেীয় জদনহর 

ৈস্তুর েনত একই িীনত দ্বারা ৈি থিা করা জযনত পানর। তা াঁর েনতর আইি জমকানিনের শি নভনি নিল; 

তা াঁর সাৈ থ্ িীি মাধযাকে থি আইি নস্থনতকাল ও মহা্ােনতক যানন্ত্রকনক এক দুদথান্ত নসনিনম 

সংযুি কনরনিল যা জদনখ মনি হনয়নিল োনিনতক সূনে পুনরা নৈশ্বনক ৈি থিা করনত সক্ষম 

হনয়নিল। 

 

জ াহাতিস জকপিার ্ীৈিী (1571-1630): জ্াহানিস জকপলার নিনলি এক্ি ্াম থাি 

জ্যানতনৈ থদ এৈং েনিতনৈদ, নযনি 17 শতনকর বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈ গুরুত্বপূি থ ভূনমকা পালি 

কনরনিনলি। 

 

জমনেনকল জরনিসা াঁ 

জরনিসা াঁর সময়কানল নচনকত্সা নৈজ্ঞানির জক্ষনে যুনোপনযােী নৈকাশ ঘনিনিল, যার মনধয মািুনের 

শারীরৈিৃ, শারীরৈনৃি, সা্থানর, দন্তনচনকত্সা এৈং মাইনক্রাৈানয়ালজ্র অগ্রেনত রনয়নি। 

 

জরনিসা াঁ এৈং জমনেনকল নৈজ্ঞাি 

িৈ্ােরি নিিাি ইউনরানপ নৈনভন্ন কলারনশনপর উপর একটি েভীর মনিানিনৈশ এনিনিল। 

লানতি ভাোয় আরনৈ এৈং গ্রীক বৈজ্ঞানিক রচিাগুনলর অিুৈাদ করার একটি ৈ়ে প্রনচিা উদ্ভূত 

হনয়নিল এৈং ইউনরাপীয়রা ধীনর ধীনর জকৈল জরামাি এৈং গ্রীকনদর প্রাচীি রচিায়ই িয়, ইসলামী 



নৈজ্ঞািীনদর সমসামনয়ক জলখায়ও নৈনশেজ্ঞ হনয় ওনঠ। জরনিসা াঁর পরৈতী শতাব্দীগুনলনত, যা 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ নিনয় প্রিন্ন হনয়নিল, পরীক্ষামূলক তদন্ত, নৈনশেত নৈজিন্নতা এৈং জদহ পরীক্ষার 

জক্ষনে, মািুনের শারীরৈনৃির জ্ঞািনক অগ্রসর কনরনিল। এই সমনয়র অিযািয নৈকাশগুনলও 

নচনকত্সা েনৈেিার আধনুিকায়নি অৈদাি জরনখনিল, মুনদ্রত ৈইগুনল সহ জযগুনল নচনকত্সামূলক 

ধারিা এৈং শারীরৈিৃীয় নচেগুনলর নৈস্তৃত নৈতরি, জরনিসা াঁর মািৈতাৈানদর আরও উনু্মি 

মনিাভাৈ এৈং নচনকত্সার নচনকত্সার নচনকৎসা জপশার নশক্ষার উপর ক্ষনয়ষু্ণ প্রভাৈ এৈং 

নৈশ্বনৈদযালয়। তদুপনর, 17 ম শতাব্দীনত মাইনক্রানকানপর উদ্ভাৈি এৈং ্িনপ্রয়করি নচনকত্সা 

েনৈেিানক আরও উন্নত কনরনি। 

 

নহউমযাি অযািািনম 

প্রাচীি গ্রীক নচনকত্সক েযানলনির জলখা নচনকত্সায় ইউনরাপীয় নচন্তাধারানক প্রাধািয নদনয়নিল। 

েযানলনির অযািািনম ও জমনেনসি সম্পনকথ জৈাঝার নৈেয়টি নহনপানক্রটিনসর মনতা প্রাচীি গ্রীক 

নচনকত্সক জযমি উন্নত, তত্কালীি তাত্ক্ষনিক রসাত্মক তি দ্বারা প্রভানৈত হনয়নিল (চারটি 

জকৌতুক: কানলা নপি, হলুদ নপি, রি এৈং কফ)। তা াঁর তিগুনল 1,300 ৈিনররও জৈনশ সময় ধনর 

পজিমা নচনকত্সা নৈজ্ঞানি আনধপতয নৈস্তার কনরনিল এৈং প্রভানৈত কনরনিল। তা াঁর শারীরৈিৃীয় 

প্রনতনৈদিগুনল, প্রধািত ৈাির এৈং শূকরগুনলর নৈজিন্নতার উপর নভনি কনর, 1543 অৈনধ নৈিা 

প্রনতদ্বজিতায় রনয় জেনি, যখি আনেয়াস জভসানলয়ানসর প্রর্ম কা্টি নে নহউমযানি কনপ থানরস 

জফনিকায় প্রকানশত হনয়নিল, নযনি প্রর্ম েযালানিক মনেলটিনত ভুলগুনল প্রদশ থি কনরনিনলি। 

তা াঁর শারীরৈিৃীয় নশক্ষা েযানলি োইে নহসানৈ ৈযৈহৃত প্রািী নৈজিন্নতার জচনয় মািৈনদনহর 

নৈজিন্নতার উপর নভনি কনর বতনর হনয়নিল। জভসানলয়ানসর কা্ নৈজিন্নতার অগ্রানধকারনক 

গুরুত্ব জদয় এৈং যা শরীনরর "শারীরৈিৃীয়" দৃটিভনি নহসানৈ পনরনচত হনয়নি, এটি মািুনের 

অভযন্তরীি জক্রয়াকলাপনক একটি নহসানৈ জদখনি মূলত জে-মাজেক স্থানি সা্ানিা অিগুনলর 

সানর্ পূি থ জদহ কাঠানমা। এটি পূনৈ থ ৈযৈহৃত অনিক শারীরৈিৃীয় মনেনলর তুলিায় নৈপরীনত নিল। 

 

1628 সানল নে জমািু কনেথস প্রকানশত উইনলয়াম হানভথ আরও গ্রাউন্ডনিনকংনয়র কা্ কনরনিনলি। 

হানভথ হৃৎনপনন্ডর সামনগ্রক কাঠানমার নৈশদ নৈনেেি কনরনিি, ধমিীগুনলর নৈনেেি করনত নেনয় 

জদনখনয়নিি জয তানদর পালস কীভানৈ সংনকাচনির উপর নিভথরশীল? ৈাম জভনিকল, যখি োি 



জভনিকনলর সংনকাচনির ফনল রনির চা্থটি পালনমািানর ধমিীনত প্রৈানহত হয়। নতনি লক্ষয 

কনরনিি জয দুটি জভনিকল এক সানর্ প্রায় একই সানর্ চনলনি এৈং স্বাধীিভানৈ তার পূৈ থসূরীনদর 

দ্বারা আনে ভাৈা হয়নি। হানভথ হৃদনয়র সক্ষমতা, হানিথর প্রনতটি পানম্পর মাধযনম কত রি নিে থত 

হয় এৈং আধা ঘণ্টার মনধয হানিথর হার কতৈার হারায় তাও অিুমাি কনর। এই অিুমািগুনল জর্নক, 

নতনি প্রমাি করনত নেনয়নিনলি জয একটি ৈনৃি রি কীভানৈ প্রচানরত হনয়নিল। 

 

অিযািয জমনেনকল অগ্রেনত 

নচনকত্সা জৈাঝার এৈং অিুশীলনির জক্ষনে অিযািয নৈনভন্ন অগ্রেনত হনয়নিল। ফরানস সা্থি 

অযামিনয়স জপর (নস। 1510-1590) সা্থানর এৈং আধুনিক ফনরিনসক পযার্লজ্র অিযতম ্ িক 

এৈং নৈনশেত ক্ষতগুনলর নচনকত্সার জক্ষনে অনস্ত্রাপচার জকৌশল এৈং যুিনক্ষনের ওেুনধর 

পনর্কৃৎ নহসানৈ নৈনৈনচত হয়। নতনি এক্ি শারীরস্থািনৈদও নিনলি এৈং জৈশ কনয়কটি 

অনস্ত্রাপচার যন্ত্র আনৈষ্কার কনরনিনলি এৈং পযানরনসয়াি িানপত সা্থি নেনের অংশ নিনলি। 

পারাও জো়েশ শতাব্দীর মাঝামাজঝ সমনয় প্রসূনতনৈদযার অগ্রেনতর গুরুত্বপূি থ ৈযজি নিনলি। 

 

োচ উজদ্ভদনৈদ, রসায়িনৈদ, নিিাি মািৈতাৈাদী এৈং ইউনরাপীয় খযানতর নচনকত্সক হারমাি 

জৈায়ারহানভ (1668-1738) নক্লনিকাল নশক্ষার প্রনতষ্ঠাতা এৈং আধুনিক একানেনমক হাসপাতানলর 

প্রনতষ্ঠাতা নহসানৈ নৈনৈনচত। তানক কখিও কখিও "জদহনৈজ্ঞানির ্ িক" নহসানৈ উনেখ করা হয়, 

পাশাপানশ নতনি নভনিনশয়াি নচনকত্সক সযানন্টানরও সযানন্টানরও (1561-1636), নযনি নচনকত্সায় 

পনরমািেত পিনতর পনরচয় নদনয়নিনলি এৈং তা াঁর িাে আলনিট ফি হযালানরর সানর্ (1708-

1777)। নতনি ক্ষতগুনলর সানর্ লক্ষিগুনলর সম্পকথ প্রদশ থনির ্িয সুপনরনচত এৈং এিা়োও, 

নতনিই প্রর্ম মূে জর্নক রাসায়নিক ইউনরয়া নৈজিন্ন কনরনিনলি। নতনিই প্রর্ম নচনকত্সক নযনি 

নক্লনিকাল অিুশীলনি র্ানম থানমিার পনরমাপ কনরনিনলি। 

 

অিু্ীৈনৈজ্ঞানির বৈজ্ঞানিক জক্ষনের সূচিা কনর ১ Leeu76 সানল অযান্টনি ভযাি 

নলউউিনহাইনকর একটি অিুৈীক্ষি যন্ত্র নদনয় ৈযাকটিনরয়া এৈং প্রনতনরাধকারীরা প্রর্ম পয থনৈক্ষি 

কনরনিনলি। 

 



ফরাসী নচনকত্সক নপনয়র ফযাচােথ আ্ আমরা এটি জযমি ্ানি জতমিই জেনন্টনি নৈজ্ঞাি শুরু 

কনরনি এৈং তানক "আধুনিক দন্তনচনকত্সার ্িক" নহসানৈ িামকরি করা হনয়নি। নতনি 1728 

সানল প্রকানশত দন্তনচনকত্সার প্রর্ম সমূ্পি থ বৈজ্ঞানিক নৈৈরি জল নচরুনে থয়াি জেনন্টি ("সা্থি 

জেনন্টি") জলখার ্িয ৈযাপকভানৈ পনরনচত। ৈইটি জমৌনখক অযািািনম এৈং ফাংশি, জমৌনখক 

পযার্লজ্র লক্ষি এৈং লক্ষিগুনল ক্ষয় অপসারনির ্িয অপানরটিভ পিনত ৈি থিা কনর। এৈং 

দা াঁত, নপনরওনেনয়ন্টাল নেজ্্ (পাইনরনরয়া), জো াঁ়ো জরাে, অিুপনস্থত দা াঁত প্রনতস্থাপি এৈং দা াঁত 

প্রনতস্থাপি পুিরুিার। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iনতহয অিুসানর, "বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ" নচন্তাভাৈিা ও নৈশ্বানসর Iনতহানসক পনরৈতথিগুনল, 

সামাজ্ক এৈং প্রানতষ্ঠানিক সংেঠনির পনরৈতথনির নৈেনয় জৈাঝায় যা প্রায় 1550-1700 এর মনধয 

ইউনরানপ উদ্ভূত হনয়নিল; নিনকালাস জকাপানি থকাস (1473-1543) নদনয় শুরু, নযনি একটি 

নহনলওনসনিক (সূয থনকজন্দ্রক) মহানৈনশ্বর উপর ভরসা কনরনিনলি, এটি আই্যাক নিউিি (1642-

1727) নদনয় সমাপ্ত হনয়নিল, নযনি সৈ থ্ িীি আইি এৈং একটি যানন্ত্রক ইউনিভানস থর প্রস্তাৈ 

কনরনিনলি। 

 

'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ' ৈতি নকছু নছি - এৈং যনদ প্রশ্নটি জৈাঝা যায় তনৈ এটি কী, ৈা এটি কী নিল? 

আরও ভাল, ইনতহাসনৈদরা যখি 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ' সম্পনকথ কর্া ৈনলি তখি তানদর অর্ থ কী? 

 

িীনচর নৈেয়গুনল হ'ল জমৌনলক নৈেয়গুনলনক স্পি করার এৈং অিযনদরনক কম স্পি করার পরামশ থ 

জদওয়ার একটি নৈিয়ী প্রনচিা। বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর ধারিার পনরনচনত নহসানৈ, নিম্ননলনখত নৈৈরিটি 

এমি উদাহরি প্রদাি কনর যা কানহিীনক ক্রমৈধ থমাি ্টিল কনর জতানল, তকথাতীতভানৈ, এটি 

একটি বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর ধারিাটিনক িি কনর ৈনল মনি হনত পানর। যাইনহাক, এই সংনক্ষপ্ত 

রচিাটি ইনতহাসনৈদরা আরও সাধারিভানৈ ইনতহাস সম্পনকথ কীভানৈ ভানৈি তার একটি উদাহরি 

নহসানৈ জদখা উনচত। 

 

যা ৈলা যায়, বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ কীভানৈ historicalনতহানসক পয থায়ক্রনমক উত্থাি, নৈকাশ এৈং 

পনরপক্ক হওয়ার নচন্তাভাৈিার ্িয একটি দুদথান্ত অিুশীলি সরৈরাহ কনর। যুজিযুিভানৈ, 

পয থায়ক্রনমকতা নশক্ষার্ী এৈং পজণ্ডতনদর ্ িয একইভানৈ দৃিান্ত নহসানৈ কা্ কনর। তারা নৈতনকথর 

জফারাম নহসানৈও কা্ কনর। ভাল পয থায়ক্রনমক নৈতকথ উত্সানহত কনর, এৈং এর মনধয জসরাগুনল 

আরও েভীরভানৈ সমসযাযুি হনয় ওনঠ, তারা আনের তুলিায় আরও জৈনশ জকন্দ্রীভূত েনৈেিা এৈং 

আরও জৈনশ কাল্পনিক এৈং সনন্তাে্িক ৈযাখযা প্রচার কনর। 

 

ইনতহানসর সমস্ত িাে এই ্াতীয় সমসযাগুনলর মুনখামুনখ হয়। তারা জয জকািও historicalনতহানসক 

পয থায়ক্রনম উপনস্থত র্ানক, তা জস জরনিসা াঁ, সংকার, বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ এৈং আনলানকতকরি, ৈা 

Eপনিনৈনশক সময়কাল, েহৃযুি, জসািার ৈয়স, 'োনির দশক' ৈা হারনলম জরনিসা াঁস। 



 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ সম্পতকথ আরও abÉ 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর একটি traditionalনতহযৈাহী নৈৈরি আমানদর প্রারনিক নমনি-সংজ্ঞাটি 

অিুনমাদনির জচনয় অনিক জৈনশ এনেনয় যানৈ। একটি ভাল জৈনসক নৈৈরনি নিম্ননলনখত নকিু তর্য 

অন্তভুথি করা হনৈ (এৈং অনিৈায থভানৈ) ৈযাখযামূলক দাৈী। জৈনশরভাে নৈনশেজ্ঞরা 'বৈজ্ঞানিক 

নৈপ্লৈ' এর সানর্ Iনতহযেতভানৈ নিম্ননলনখত জমৌনলক ৈযাখযাগুনলনত সম্মত হি 

 

জযমিটি আমরা ৈনলনি, ইউনরাপীয় ইনতহানস 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ' শব্দটি জকাপানি থকাস এৈং 

নিউিনির মধযৈতী সময়নক জৈাঝায়। নকন্তু কালািুক্রনমক সময় েত 50 ৈির ধনর িািকীয়ভানৈ 

পনরৈনতথত হনয়নি। স্বীকৃত নৈস্তৃত সময়টি সাধারিত নিনকালাস জকাপানি থকাস (1473-1543) এৈং 

তা াঁর নে জরনভনয়শিৈাস জর্নক আই্যাক নিউিনি (1642-1727) চনল। নকিু Iনতহানসক এটিনক 

নপিনি জফনল দানৈ কনরনিি জয এটি সটঠকভানৈ জকৈল নিউিনির নপ্রজিনপয়া (1687) ৈা তার 

অপটিে (1704) ৈা নিউিনির মৃতুযর (1727) পয থন্ত প্রসানরত। আরও জমৌনলক প্রস্তাৈ প্রস্তাৈ কনরনি 

জয বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ তর্াকনর্ত আনলানকত 'নিউনিানিয়ািস' এর জক্ষনে প্রায় 1750 অৈনধ প্রনযা্য 

হনত পানর Further আরও, আমরা িীনচ জদখৈ জয নকিু Iনতহানসকরা পূৈ থৈতী সময়টিনক নপিনি 

জফনলনিি। জকউ জকউ জকাপিানরকাসনক তানদর কালািুক্রনমক সংজ্ঞা জর্নক সনরনয় জরনখনিি, 

দানৈ কনরনিি জয 'জকাপানি থকাি নৈপ্লৈ' কায থত েযানলনলও এৈং জকপলানরর কা্ নদনয় 1610 সানল 

শুরু হনয়নিল এৈং জশে হনয়নিল। Iনতহানসকেি ৈহু-নৈতনকথত 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ'-এর সূচিা ও 

সমাপ্ত তানরখগুনলর ধারাৈানহকভানৈ নৈতকথ কনরনিি। 

 

তনৈ জৈনশরভাে Iনতহানসক একমত হি জয Iনতহযৈাহী ৈযাখযাটি (যার নি্স্ব ইনতহাস রনয়নি) একটি 

মূল রূপান্তর নৈশ্বানসর উপর নভনি কনর বতনর হনয়নিল যা মহা্ােনতক এৈং জ্যানতনৈ থদযায় শুরু 

হনয়নিল এৈং পনর পদার্ থনৈদযায় স্থািান্তনরত হনয়নিল (নকিু ইনতহাসনৈদরা যুজি নদনয়নিনলি জয 

শারীরৈনৃিনত এৈং শারীরৈনৃিনত সমান্তরাল নৈকাশ ঘনিনিল) , জভসানলউস এৈং হানভথ দ্বারা 

উপস্থানপত)। 

 



সৈনচনয় েভীরভানৈ নকিু Iনতহানসকনদর যুজি রনয়নি, "প্রাকৃনতক দশ থি" (= নৈজ্ঞাি) -এর এই 

পনরৈতথিগুনল "ৈাস্তৈ" (অযানন্টালজ্) নহসানৈ কী ঘনিনিল এৈং কীভানৈ ইউনরাপীয়রা তানদর 

জ্ঞানির জ্ঞািনক িযাযয ৈনল প্রমানিত কনরনিল (জ্ঞািনৈজ্ঞাি) তার মনধয গুরুত্বপূি থ পনরৈতথি 

ঘনিনি। 

 

জো়েশ শতাব্দীর নচন্তায় জ্নিসগুনলর জ্ঞাত দৃটিভনিটি নিল নৈনশ্বর চারটি গুিাৈলীর 

(অযানরিিনলর আর্ থ, ্ল, ৈায়ু, আগুি) নিনয় েটঠত। নৈপরীনত, নিউিনির জ্ঞািী সমকালীিরা 

নৈশ্বাস করনতি জয পনৃর্ৈীটি পরমািু ৈা মৃতনদহ (জিাি ৈস্তুেত জদহ) দ্বারা বতনর হনয়নিল। নিউিনির 

নদনি জৈনশরভাে নশনক্ষত ইউনরাপ নৈশ্বাস কনরনিল জয পনৃর্ৈী সনর নেনয়নিল, জয বপশানচক দখল 

ৈনল নকিুই জিই, জয জ্ঞানির দানৈ কনর (সুতরাং েল্পটি যায়) আমানদর পরৃ্ক অনভজ্ঞতার কতৃথনত্বর 

উপর নভনি কনর হওয়া উনচত, যুজি এৈং সংনৈদনির নভনিনত প্রমাি. লন্ডনির রয়যাল জসাসাইটির 

মূলমন্ত্রটি নিল: ভাৈ থায় িুনলয়াস, কর্ার নভনিনত (ৈা অিয কারও কতৃথনত্বর) নভনিনত নকিুই গ্রহি 

করনৈি িা 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লতৈর আরও  টিিো - 

পয থায়ক্রনম বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ ক্রমৈধ থমাি ্টিল আকার ধারি কনরনি। এটি জযমি িতুি েনৈেিা 

এৈং নৈকল্প দৃটিনকাি নৈনৈচিার জচিা কনরনি, িতুি সংনযা্ি এৈং পনরৈতথি করা হনয়নি। েত 

৫০ ৈিনর সৈনচনয় সুস্পি সংনযা্িগুনলর মনধয অনিকগুনল সাৈ-নপনরয়নেশি রনয়নি যা 

সাধারিত আরও মনিানিনৈনশত িনপকাল নর্ম ৈা আরও সংকীি থ কালািুক্রনমক সময় জর্নক আরও 

সংকীি থ েনৈেিা নৈেয় দ্বারা উদ্ভূত হনয়নিল। এই সাৈ-নপনরয়নেশনির মনধয আরও ৈযাপকভানৈ 

েহৃীতগুনলর মনধয রনয়নি: জকাপানি থকাি নৈপ্লৈ; েযানলনলয়াি নৈপ্লৈ; জকপলনরয়াি নৈপ্লৈ; 

কানিথনসয়াি সংনেে; নিউিিীয় নৈপ্লৈ এৈং নিউিিীয় সংনেে অন্ততঃ িয়। 

 

Iনতহানসক পয থায়ক্রম নহসানৈ জৈাঝা যায় (যা 'স্থাি, সময় এৈং নর্নমর অনিৈায থ সীমাৈিতা রানখ - 

অর্ থাত্ পয থায়ক্রনমকগুনল জভৌেনলক, কালািুক্রনমক, সামনয়ক উপাদাি দ্বারা সংজ্ঞানয়ত করা হয়) 
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ৈির। এই উন্নয়িগুনল ধারিার, সাংকৃনতক, সামাজ্ক এৈং প্রানতষ্ঠানিক সম্পকথগুনল প্রকৃনত, জ্ঞাি 

এৈং নৈশ্বানসর সানর্ ্ন়েত ্ন়েত। 

 

উনেনখত নহসানৈ, নৈনশেজ্ঞ বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর সটঠক তানরখগুনলর সানর্ একমত িি। 

সাধারিভানৈ ৈলনত জেনল, জৈনশরভাে পজণ্ডত বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর প্রর্ম ৈিরগুনলনক হ্রাস ৈা 

সমূ্পি থভানৈ অস্বীকার কনরনিি, সাধারিত যা দীঘ থকাল ধনর 'জকাপানি থকাি নৈপ্লৈ' িানম পনরনচত নিল 

তার সানর্ যুি। উদাহরিস্বরূপ এক্ি প্রখযাত ইনতহাসনৈদ যুজি নদনয়নিনলি জয যনদ 

জকাপারনিকাি নৈপ্লৈ ঘনি র্ানক তনৈ েযানলনলও এৈং জকপলানরর কা্ নদনয় এটি 1610 সানল শুরু 

হনয়নিল এৈং জশে হনয়নিল। অিযািয নৈনশেজ্ঞরা মূল ধারিােত উপাদািগুনলর নৈকানশর উপর 

জ্ার নদনয় পরামশ থ নদনয়নিনলি জয বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর মূল সময়কাল 1610-1660 নিল। অিযািয 

নৈদ্বািেি, সামাজ্ক এৈং প্রানতষ্ঠানিক উপাদািগুনলনত নৈনশেজ্ঞ, পরামশ থ নদনয়নিি জয 1660 এর 

পনরর কালটি সমানলাচিামূলক নিল, কারি তখি জর্নকই বৈজ্ঞানিক সামনয়কী এৈং রাষ্ট্র-

স্পিসনরত নৈজ্ঞানির উদ্ভৈ হনয়নিল। 

 

 

বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ 

জযমিটি আমরা ৈনলনি, একটি শজিশালী Iনতহযৈাহী দাৈী হ'ল বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ এমি এক 

ধারাৈানহক পনরৈতথিনক জৈাঝায় যা জকাপানি থকানসর 'সাহসী দাৈী' জর্নক পনৃর্ৈী সনর আনস এই দাৈী 

সুস্পিভানৈ Iনতনহযর নৈপরীনত, প্রাচীিনদর কতৃথনত্বর এৈং নৈশ্বনৈদযালয় এৈং জৈনশরভাে নে্থার 

আনধকানরকনদর মনধয মতামত প্রনতষ্ঠার নৈরুনি নিল। জকাপানি থকাস দানৈ কনরনিনলি জয পনৃর্ৈী 

মহানৈনশ্বর (ভূ-জকজন্দ্রক এৈং ভূ-তাজিক) জকনন্দ্র নস্থর এৈং নস্থনতশীল িয় ৈরং এর পনরৈনতথ যুজি 

নদনয়নিল জয এটি প্রনতটি নদিই নিন্র অনক্ষর উপনর জঘানর এৈং প্রনত ৈির সূনয থর চারনদনক জঘানর। 

 

জকাপানি থকানসর সাহসী নকন্তু সাধারি দাৈী জর্নক, তাই েল্পটি উনঠ এনসনি, তা াঁর দৃটিভনি সমর্ থি 

করার ্িয এৈং একই সানর্ পূৈ থৈতী নৈশ্বাসগুনল প্রনতস্থাপনির ্িয একটি ্টিল নসনর্ িতুি 

নৈকাশ প্রনয়া্ি নিল। কমপনক্ষ নৈপরীনত, যা দরকার নিল তা নিল িতুি জ্যানতনৈ থজ্ঞািী 

পয থনৈক্ষি, এগুনল ৈতথমানি িাইনকা িনহ (1546-1601) এর সানর্ সম্পনকথত; গ্রহীয় কক্ষপর্ এৈং 



তানদর েনত সম্পনকথত িতুি তাজিক পনরৈতথিগুনল, এখি জ্াহানিস জকপলানরর সানর্ যুি (1571-

1630); েনতময় পনৃর্ৈীনক সামিসয করনৈ এমি েনতর িতুি তাজিক নৈেয়গুনল িা, এই তিগুনল 

এখি েযানলনলও েযানলনল (1564-1642), জরিা জেসকানিথস (1596-1650), জক্রজিয়াি নহউন্িস 

(1629-1695) এৈং অৈশযই আই্যাক নিউিনির সানর্ যুি (1642-1727)। পরৈতীকানল প্রশংসার 

মাধযনম েনতনৈনের সৈ থ্ িীি আইিগুনলর এক জসনির অধীনি স্থল্ ও আকাশমণ্ডলীয় 

সংস্থাগুনলনক একজেত কনর স্বে থ ও পনৃর্ৈীনত জযােদাি কনরনিনলি। নিউিি মহানৈশ্ব আনৈষ্কার 

কনরনিনলি। এটি Iনতহযৈাহী এনরনিািানলয়াি কসমসনক ৈাস্তুচুযত কজর। এই ৈহুল আনলানচত 

দৃটিভনি মূলত theনতহানসক আনলক্ানন্দ্র কনয়নরর কান্র ্িয নিল é 

 

এই দৃনশয, 'নিউনিািীয় সংনেে' একটি ৈি, সীমাৈি, জেনিৈি, গুিেত মহানৈশ্ব জর্নক একটি 

অসীম, সম্াতীয়, পনরমািেত মহানৈনশ্ব স্থািান্তনরত কনরনি। এই পনরৈতথিটি ইনিত জদয় জয 

সমস্ত জ্নিস এক নিল। এক ধরনির পদার্ থ, এক জসি আইি, এক ধরনির স্থাি, এক প্রকার সময়। 

সৈনকিু সৈ থদা এৈং সৈ থে এক রকম: স্থাি, সময়, নৈেয়, কারি। অতএৈ খুৈ শব্দ: মহানৈশ্ব। 

 

কসমস জর্নক ইউনিভানস থ এই স্থািান্তর একটি ব্ৈ ওয়ােথনভউ জর্নক একটি যানন্ত্রক নৈশ্ব িনৈনত 

রূপান্তর নহসানৈ নচনিত কনরনি। জয, আধুনিক ওয়ােথ জমনশি। Ilনতহযৈাহী সংজ্ঞা অিুসানর এগুনল 

সমস্তই নৈংশ শতাব্দীর সভযতার কানি নৈজ্ঞানির গুরুত্বনক নৈনৈচিা কনর নিন্র মনধয ৈরং 

গুরুত্বপূি থ হনয় উঠত। 

 

নকন্তু দর কোকনেনত, তকথটি চনল যায়, জকৈল প্রকৃনত ্েতই পুনরাপুনর পুিরায় ধারিার মনতা িয়, 

মািৈ জ্ঞানির প্রকৃনতও নিল। এর ফনল Iনতহযৈাহী মািৈ নচরন্তি সতযগুনল সম্পনকথ প্রশ্ন উত্থানপত 

হনয়নিল - কীভানৈ মািুে ' Dশ্বর, প্রকৃনত, এৈং মািুে' এর সানর্ নিন্নক জৈানঝ। 

 

 

এই উনদ্বেগুনল জর্নক প্রকৃনতর সানর্ Dশ্বনরর সম্পকথ এৈং Dশ্ৈর যুজিৈাদী ৈা ইিাকৃত এক্ি 

Iনতহানসক পরামশ থ নদনয়নিি জয Dশ্বর প্রকৃতপনক্ষ মািুনের পনৃর্ৈী জর্নক ৈনহষ্কার হনয়নিনলি - 

মহাকানশর নকিানর িয় (অযানরিিল এৈং অযাকুইিানসর মনতা) তনৈ সমনয়র শুরুনত জসখানিই 



চনল নেনয়নিনলি। এই ্াতীয় নৈতকথ জর্নক (এই আখযাি অিুসানর) িতুি পার্ থকয এনসনিল যা 

Dশ্বরৈাদ জর্নক জদৈতানক অনিৈাদৈাদ এৈং িাজস্তকতার নদনক এনেনয় যায়। কয়নর, অিযনদর মনধয, 

নৈনিদ সম্পনকথ উনদ্বি নিল। 

 

সংনক্ষনপ, একটি সাধারি ওভারনভউ নহসানৈ, বৈজ্ঞানিক নৈপ্লনৈর Iনতহযেত সংজ্ঞা যা নদনয় আমরা 

প্রকৃনতর একটি পাইকানর পুিঃনিধ থারি এৈং মািৈ জ্ঞানির নৈভােগুনলনত মনিানিনৈশ করনত শুরু 

কনর। ফলাফলটি একটি েভীর এৈং স্থায়ী পনরৈতথি নিল যা নকিু Iনতহানসকনক নৈজ্ঞানির প্রর্ম 

উপনস্থনতনক আধুনিক ও পািানতযর সমার্ থক শব্দ নহসানৈ নিনয় আনস। এই Iনতহানসকরা 'নৈজ্ঞাি' 

ৈযতীত তানদর নৈশ্ব সম্পনকথ অর্ থপূি থভানৈ কর্া ৈলনত অসুনৈনধ কনরনিি - আধুনিক ও পািানতযর 

সংজ্ঞানয়ত বৈনশিয, তারা মনি কনরি জয, 'নৈজ্ঞাি' িা়ো অকল্পিীয় নিল। তদুপনর, তারা নৈজ্ঞািনক 

প্রার্নমক যুনের সংজ্ঞানয়ত উপাদাি নহসানৈ জদনখনিল, যুি ৈা ভুনল যাওয়া চুজির জচনয় গুরুত্বপূি থ। 

 

নৈজ্ঞাি নৈপ্লৈ জকি পয থায়ক্রনম নস্থর নিল? জশে পয থন্ত, এর জৈশ কনয়কটি কারি রনয়নি। 

অন্ততপনক্ষ ৈাকযাংশটির সহ্ উপনযানেতা িয়। যনদও দুভথােয্িক এৈং সিাৈয নৈভ্রানন্তকর, এটি 

পাঠযপুস্তক এৈং পাঠযক্রনমর ্িয একটি সুনৈধা্িক নৈভাে নহসানৈ কা্ কনর চনলনি। 

নদ্বতীয়ত, নকিু Iনতহানসকরা নৈশ্বাস কনরি জয এই ্টিল এৈং নৈতনকথত সময়কানল খুৈ িািকীয় 

নকিু উদ্ঘাটিত হনয়নি এর যর্াযর্ প্রমাি রনয়নি, এনক নিউ সানয়ি ৈা িতুি দশ থি ৈনল (তারা যুজি 

জদয়) িামটি যা ঘনিনিল তানত খুৈ কমই িানপনয় যায়। তৃতীয়, এৈং সিৈত কমপনক্ষ, 'বৈজ্ঞানিক 

নৈপ্লৈ' িানম পনরনচনতটি খুৈ নভন্ন নভন্ন শাখাগুনল একজেত করনত কায থকর হনয়নি। িতুি 

Iনতহানসক, দাশ থনিক, মিস্তাজিক এৈং সমা্নৈজ্ঞানির সমসযাগুনল একই নৈশ্বানসর একই জমৌনলক 

সংস্থাি জর্নক উদ্ভূত হনয়নি, ফলস্বরূপ প্রশ্নগুনল সংজ্ঞানয়ত, প্রসানরত, উচ্চারিনযােয এৈং 

প্রায়শই যনর্ি, সংযুি করা হনয়নি। সামনগ্রকভানৈ, 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ' একটি নস্থনতস্থাপক হনয় 

উনঠনি - সমসযাযুি - পয থায়ক্রনম হনলও। 

 

এই নপনরয়নেশনির ইনতহাস সম্পনকথ আরও তনর্যর ্িয, এই ওনয়ৈসাইনির নৈভােগুনলর সানর্ 

পরামশ থ করুি, নৈনশেত দ্রিৈয: 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ Iনতহানসক' এৈং 'বৈজ্ঞানিক নৈপ্লৈ - জম্র 



ইন্টারনপ্রটিভ নর্স' সম্পনকথত নৈভােগুনল - সৈ থানধক উনেখনযােয: 'কনয়র নর্নসস' - 'জমিথি নর্নসস '-

' জহনসি নর্নসস '-' ইনয়িস নর্নসস '- এৈং' জ্লনসল নর্নসস '। 


