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িববতনীয় মেনািবjান – মেনর নতুন িবjান : 

 
লখাটা r করেত িগেয় ছাট বলায় শানা eকটা  ‘বড়েদর জাk’ মােন pাpবয়s 
কৗতুক মেন পড়ল। কৗতুকটা eiরকম। 

 
eক আধ- পাগলা ব াটা (ধরা যাক তার নাম ম টু িময়া) সারািদন পাড়ায় ঘুের ঘুের gলিত 
িদেয় জানালার কঁাচ ভা ত। eiটাi তার নশা। িকnt বাপ, তুi নশা করিব কর – তার 
নশার চােট তা পাড়া- পড়শীর ঘমু হারাম। আর তা হেব নাi বা কন! কােশম সােহব 
হয়েতা  ভরেপট খেয় দেয় িটিভর সামেন বেসেছন, িকংবা হয়ত িবছানায় যাoয়ার 
পায়তারা করেছন, oমিন দখা গল হরাম কের বডrেমর কঁাচ ভে  পড়েলা।  শাn 
কখেনা বা সকােল uেঠ pাতঃকৃত  সারার নাম কের বাবা- মার কাছ থেক লুিকেয় 
চািপেয় বাথrেম িগেয় কেমােড uপেবশনপূবক eকটা িবিড় ধিরেয় eকখান sখটান 
দবার uপkম কেরেছ – oমিন gলিতর চােট বাথrেমর কঁাচ ছtখান।  নেরndবাবু  
সকােল uেঠ eক রৗdsাত িদন দেখ ‘আিজ e pভােত রিবর কর...’ কিবতার চরণ 
আবৃিt করেত করেত জানালা িদেয় চঁাদমুখখািন বািড়েয় িদেয়েছন, oমিন eক kুd 
isকখ ড আিসয়া জানালা তা ভািঙেলাi, তdপির কপালখািনo বঢপ আকিৃতেত 
ফুিলয়া uিঠেলা। 
 
কাহাতক আর পারা যায়। পাড়া পড়শীরা eকিদন জাট বঁেধ শলাপরামশ কের ম টু 
িময়ােক বগলদাবা কের শহেরর পােশর পাগলা গারেদ িদেয় আসেলা।  
 
স eক িহেসেব ভালi হল। eখন আর বলা নi কoয়া নi – হঠাৎ কের কােরা 
জানালার কঁাচ ভে  পেড় না।  কােশম সােহব ভরেপট খেয় িটিভর সামেন বসেত 
পােরন,  শাn বাবািজ হাগনkিঠেত িগেয় িনিব  মেন িগেয় িবিড় টানেত পাের, আর 
নেরndবাবুo রিবঠাkেরর কিবতা শষ কের জীবনানn দােসo সঁিদেয় যেত পােরন, 
কান রকেমর বাধা িবপিt ছাড়াi।  জীবন জীবেনর মত চলেত থােক িনরপdrেপ।  
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আর an িদেক ম টু িময়ার িচিকৎসাo ভালi চলেছ। pিতিদন িনয়ম কের তােক ঔষধ 
পথ  খাoয়ােনা হে ,  রgলার সাiেকা থরািপ দoয়া হে ,  সমাজ জীবন িনেয় enার 
jানo দয়া হে ।  মাnষ সmেক আর সমাজ সmেক দািয়tেবাধ গেড় তালা হে ।  
আর ম টু িময়ার দািয়t িনেয়েছন দেশর িবখ াত িবেশষj ডঃ আিজম।  তা ei unত 
িচিকৎসা আর পিরেবশ পেয় ম টু িময়ার মনo ধীের ধীের পিরবিতত হেয় uঠেলা। eখন 
আর জানালার কঁাচ দখেলi ম টু িময়ার হাত আেগর মত িনশিপশ কের না।  জb করা 
gলিতর জn মন কমন কমন কের uেঠ না। িনয়ম কের খায় দায়, বi পেড়, ব ায়াম 
কের আর সমাজ আর জীবন িনেয় u মাগীয় িচnা কের।  assতার কান লkণi আর 
ম টু িময়ার মেধ  নi!  িদন, যায়, মাস যায়, বছর যায় ... 
 
বhিদন ধের িচিকৎসার পর eকিদন sেব সািদেক ডাkার সােহব ম টিুময়ার কিবেন 
eেস বলেলন,  
 
-  ‘ম টু িময়া, তুিম সmূণ ss’।  
 
- ‘তাi ? eiটা তা খুবi ভাল সংবাদ িদেলন sার। আিম তা ভাবেতিছলাম ei 
পাগলা গারদ থেক কানিদন ছাড়াi পামু না আর’। ম টু িময়ার চােখ িবsয়।  
 
-  ‘িক য বেলা!  আমােদর িচিকৎসার eকটা ফল থাকেব না!’ -   ডাkার সােহেবর 
ভরাট গলায় eকধরেনর আtpসােদর ছাপ। 
 
-  ‘তা তা বেটi। আপনােগা aেনক ধnবাদ  ডাkার সােহব। আপনারা সবাi িমlা 
আমার জn যা করেলন...’ 
 
-  ‘না না িক য বেলন। আপনার িনেজর pেচ া ছাড়া িক আর e aসাধ  সmব হত 
নািক!’ িবনেয়র aবতার সেজ গেলন ডাkার সােহব।  তারপর  হােতর sটসেকাপ 
িদেয় নাড়ী দখেলন, রেkর চাপ পেলন sাভািবক মাtায়। িজব বর কিরেয় চােখর 
পাতা টেন ধের নীেচ uপর করেলন – কান asাভািবকতাi পেলন না। আেরা িকছু 
ছাট খাট পরীkা সের িনেলন। eকজন sাভািবক মাnেষর যা যা লkণ পাoয়া uিচৎ 
তাi পেলন ডাkার সােহব। ডাkার আজীম বুঝেলন তার িচিকৎসায় ম টু eখন 
পুেরাপুির ss।  aযথা আর হাসপাতােল আটেক রাখার কান মােন হয় না। তােক িরিলজ 
কের দoয়ার যাবাতীয় কাগজ পt হােত িনেলন সi করেবন বেল।  ei কাজটা 
eকদমi ভাল লােগ না ডঃ আিজেমর। সামাn eকটা িরিলজ, aথচ  হাজারটা কগজপt, 
হাজার জায়গায় সi। কাগজgেলােত চাখ বুিলেয় eকটা eকটা কের সi- eর দািয়t 
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সেড় িনে ন ডাkার সােহব।  ফঁােক ফঁােক ম টু িময়ার সােথ কেথাপকথন চালাে ন, 
যােত যতদূর সmব িবরিk  থেক মুk থাকেত পােরন। 
 
-  তা হাসপাতাল থেক ছাড়া পেয় িক করেব ম টু িময়া? সাজা বাসায় চেল যােব? 
 
-  না ডাkার সাব।  ভাবেতিছ সামেনর oi িনষাদ হােটলটায় আেগ যামু।  
 
-  হােটেল? কন? ভাল কের খাoয়া দাoয়া করেব বুিঝ?  তা করেতi পার। 
হাসপাতােলর ঘাষ পাতা খেত খেত arিচ ধের গেছ িন য়। 
 
-  হােটলটায় নািক মদ টদ আর সােথ আেরা িকছু  িজিনস পাoয়া যায় সsায়।  ভাবেতিছ 
aেনকিদন ... 
 
-  hা hা তা তা বেটi। আের eত লjা পা  কন। ফুিত করার eটাi তা বয়স। hা, 
oখােন ধু মদi পাoয়া যায় না, সােথ নািক snর snর মেয়o পাoয়া যায়... মােন 
ei আিম েনিছ আর িক  ... 
(ডঃ আজীম য স সব uিdnেযৗবনা মধুমিkকার লােভ pায়শঃi বাসার নাম কের 
িনষােদ সঁিদেয় যান, আর দীঘ সময় পের মাঝ রােত বাসায় িগেয় বuেক আিল ন কের 
বেলন ...আজেকo িফরেত িফরেত aেনক রাত হেয় গল, বুঝেল eত কাজ থােক... ei 
ব াপারটা ekেণ ম টু িময়ার কাছ হiেত চািপয়া যাoয়াi য় মেন কিরেলন ডঃ 
আজীম)।  
 
-  ‘হ sার oেগা িজিনস ভালা। আিম জািন’। 
 
-  ‘ তা eতিদন পর eরকম eকটা চাn... িন য় aেনক আেমাদ ফুিত করেব’। 
 
-  ‘হ sার। লেটর সব থiক া snর মাiয়াডাের ভাড়া কrম। লেগ eক  বাতল 
কr’। 

 
-  ‘বাহ তারপর?’ ডাkার সi করার কথা ভুেল ম টু িমেয়র িদেক চাiেলন।  কrর pিত 
ডঃ আজীেমর িবndমাt আকষণ না থাকেলo (িতিন আবার িবেদিশ মদ ছাড়া িকছু মুেখ 
দন না), নারীেদেহর pিত তার anহীন আকষণ। ম টু িময়া হােটেল িগেয় িক করেবন, 
তা ভেবi িতিন রামাি ত হেয় uঠেত লাগেলন। 
 
-  ‘তারপর আর িক! eকটা rম বুক িদমু। টকা পয়সা যা আেছ তােত চiলা যাiব’।  
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-  ‘টাকা পয়সা য তামার আেছ তা ত জািন।  িকnt তুিম rেম িগেয় িক করেব?’ ডাkার 
সােহেবর আর তর সয় না। 
 
-  ‘rেম িগয়া দরজাটা ভাল মত লক করমু আেগ। তারপর মাiয়াডাের িবছানায় বহাiয়া 
কrর বাতল খুiলা িদমু চুমুক। তারপর আেsধীের মাiয়াডার িদেক আগামু... 

 
-  ‘তারপর, তারপর?’ ডাkার সােহেবর িশরদঁাড়া খাড়া হেয় uঠেছ।  
 
-  ‘তারপর sার ... মাiয়াডার কাপড় আেs ধীের খুলেত r করমু।  তারপর ...’ 
 
-  ‘তারপর?’ ডাkার সােহব uেtজনায় পারেল eেকবাের দঁািড়েয় যান। 
 
-  তারপর bা টা খুiলা লমু ... 
 
-  ‘hা, তারপর?  তারপর িক করেব?’ ডঃ আজীম eবাের চয়ার ছেড় দঁািড়েয় গেছন 
eেকবাের। 
 
-  ‘তারপর sার,  oi bাটার iলিsকটাের gলিত বানায়া হােটেলর জানালার সমs কঁাচ 
ভা মু!' 
 
-  ‘কী!!!!’ ডঃ আজীম মাথায় হাত িদেয় চয়াের বেস পড়েলন।  
 
 

*** *** 
 
 
 
 
ছাটেবলায় শানা ei ‘বড়েদর’ জাকটা ‘ফালতু’ মেন হেলo eর মমাথ িকnt ব াপক। 

eেত আমােদর মানব মেনর eক anহীন pকৃিতেক তুেল ধরা হেয়েছ। ei বড়েদর 
‘ঈশেপর গেl’র মমাথ হল -  কােরা কােরা মাথার ক ারা eমনi য, যত চ াi করা 
হাক না কন সi ক ারা কান রকেমi বর কের ফলা যায় না ।   যত সাiেকােথরািপi 
দয়া হাক না কন, দখা যায় আবার sেযাগ পেলi eবাuট টান কের রাগী। আিম 

'সমকািমতা িক pকৃিতিবrd' * নােম eকিট িসিরজ িলেখিছলাম, সখােন বh দৃ াn 
                                                 
* সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিত িবrd? , মkুমনা oেয়ব সাiiট,  িল  : http://www.mukto-
mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm  
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হািজর কের দিখেয়িছলাম য,   সমকািমতার ব াপারটা aেনক kেti sফ পিরেবশ 
িনভর নয়,  বরং 'বােয়ালিজকািল হাডoয় াড'।  eকটা সময় িছেলা যখন,  সমকািমতােক 
ঢালাoভােব মেনােরাগ বা িবকৃিত বেল ভাবা হত। ভাবা হত সমাকািমতা বাধ হয় িকছু 
বেখ যাoয়া মাnেষর বলাlাপনা ছাড়া আর িকছু নয়।  আজেকর িদেন সi ধারণা 
( anতঃ পি েম)  aেনকটাi পােlেছ।e pসে  জানােনা যেত পাের য,  ১৯৭৩ 
সােলর ১৫ i িডেসmর American Psychiatric Association ( বh িচিকৎসক 
eবং মেনািবjানীেদর সমnেয় গেড় oঠা সংগঠন)  িবjানসmত আেলাচনার 
মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা কান নাংরা ব াপার নয়,  নয় কান 
মানিসক ব িধ। e হল যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল American 
Psychological Association eকiরকম aধ ােদশ িদেয়িছেলন। সকল আধুিনক 
িচিকৎসকi আজ  e িবষেয় eকমত।  
 
ম টু িময়ার পাগলােমা িকংবা সমকািমতাi িক ‘ক ারা মাথার’ কবল eকমাt uদাহরণ? 
না তা মেন করা ভুল হেব। আমােদর চারপােশ িক আেরা uদাহরণ  চাখ মলেলi আমরা 
মানব pকৃিতর e ধরেনর আেরা মজার মজার uদাহরণ দখেত পাব। eকi রকম িকংবা 
pায় eকi রকম পিরেবশ দয়ার পরo aিভভাবেকরা লk  কেরন -  তােদর কান বা া 
হয় মধাবী,  anটা eকটু থ,  কu বা আবার aিsর,  কu বা চাপা sভােবর, কu 
বা কামল কu বা হয় খুব ডানিপেট। কu বা sুেলর লকচার থেক চট পট aংেকর 
সমsাgেলা বুেঝ ফেল,  কu বা e ধরেণর সমsা দখেলi পািলেয় বঁােচ,  িকংবা 
মাsােরর বেতর বািড় খেয় বাসায় ফের। ছাট বলা থেকi কu িপয়ােনােত খুব দk 
হেয় uেঠ,  কu বা রেয় যায় তাল কানা। কu বা খলাধূলায় হয় মহা চৗকষ,  কােরা 
বা ব ােট বল লাগেতi চায় না। কu ছাটেবলা থেকi গl- কিবতা লখায় খুব 
পারদিশ হেয় uেঠ, তার কu সািহত  শbটা u ারণ করেত গেলi দঁাত খুেল আেস 
িকংবা eকটা চার লাiেনর কিবতা িলখেত গেলi কলম ভে  পেড়। e ধরেনর ব াপার 
sাপােরর সােথ আমরা সবাi কমেবিশ পিরিচত।     
 
কােজi,  আমরা িকছু uদাহরণ পলাম যgেলা হয়ত aেনকাংেশi পিরেবশ িনভর নয়। 
anতঃ পিরেবশ িনয়ntণ কের আমরা সgেলার pকৃিত রাতারািত বদেল িদেত পাির 
না।আiনsাiনেক িশ  বয়েস আেজি টনা বা bািজেল বড় করেলi িক িতিন ম ারােডানা 
বা পেল হেয় uঠেত পারেতন? তা িকnt হলফ বলা যােব না। তার মােন ভাল বা 
' uপযুk'  পিরেবশ দয়ার পরo বাি ত ফলাফল আমরা পাi না বh kেti। তখন 
কপাল চাপড়ােনাi সার হয়।িকnt তার মােন িকnt eটা মেন করা ভুল হেব য,  জীবন 
গঠেন পিরেবেশর কান pভাব নi।  aব i আেছ। জীবন গঠেন পিরেবেশর ভূিমকা য 
aনsীকায, সটা তা আমরা ছাটেবলা থেকi জািন। স জni pেত ক িপতামাতা তার 
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সnানেক eকটা ভাল পিরেবশ িদেয় বড় করেত চান। িশ র মানসপেট  পিরেবেশর 
pভাব আেছ বেলi ভাল eকটা পিরেবশ pদােনর জn িকংবা ভাল eকটা sুেল বা ােক 
ভিত করােনার জn aিভভাবেকরা  aহিনিশ িচিnত থােকন। তারপরo িক তারা সবসময় 
pত ািশত ফল পান? মুিনর ঘের িক শিন জnায় না? িকংবা আিলেমর ঘের জািলম?  
জnায় জnায়। ei আমার uদাহরণটাi ধrন। আমার মা ছাটেবলা থেক কত কের 
চাiেলা তার ছেলটার যন ধম কেম মিত থােক, সবার সােথ যন  ভাল ব বহার কির, 
কােরা সােথ যন ঝগড়া ফ াসােদ না জড়াi। তা আর হাল কi!  ধম কম আর আমার 
ধােত সiেলা না।  মুনােফেকর খাতায় aচীেরi নাম uেঠ গেলা আমার।  সাত বছর 
বয়েস আিম ঘাষণা িদেয় বললাম – ‘মিnেরর pসাদ যন আমােক না খাoয়ান হয় 
কখখেনা’।  আমােদর পাড়ার (মা- বাবার দৃি েত) সবেচেয় aপছেnর আর ‘বেখ 
জাoয়া’ ছেলটার সােথ িমশেত r কের িদলাম। আমার মা নীরেব চােখর জল 
ফেলন-  “কী kkেণ য eiটাের পেট ধেরিছলাম!” aথচ eমন িক হবার কথা িছেলা? 
ভাল পিরেবেশর কান aভাব িছেলা না আমার ... 
 
পাঠকেদর মাথায় িন য়i p  u ঁিক িদেত r কেরেছ – পিরেবশi যিদ মানব pকৃিত 
গঠেনর eকমাt িনয়ামক না হেয় থােক, তাহেল আর বাকী থােক িক?  বাকী থােক eকটা 
খুব বড় িজিনস।  আজেকর িদেনর িবjানীরা বেলন, মানব pকৃিত গঠেন পিরেবেশর 
pভাব যমন আেছ, তমিন আেছ আেরকটা িজিনেসর pভাব। সটা হে  বংশাn বা 
‘িজন’।  মাnেষর pকৃিত িবে ষেণ ‘িজন’ ক িনেয় আসায় aেনেকর চাখi হয়েতা 
কপােল uেঠ যােব। ভুro kঁচেক যেত পাের কােরা কােরা। তেব আিম e pবেn 
দখােনার চ া করব য, ‘পিরেবশ’ eবং ‘িজন’ -  মানব pকৃিত গঠেন কানটার pভাবi 
কানটার চেয় কম নয়।  আমরা pায়শi eক সnানেদর দিখেয় বিল – ‘ ছেলটা বােপর 
মতi বদরাগী হেয়েছ’, িকংবা বিল ‘ মেয় হেয়েছ মার মতi snরী।  চাখgেলা দেখছ 
– িক রকম টানা টানা?’  egেলা িকnt আমরা eমিন eমিন বিল না।  বhিদেনর 
aিভjতা থেকi egেলা বিল, আর সজni ei uপমাgেলা আমােদর সংsৃিতেত 
eমিনভােব িমেশ গেছ।  কবল শারীিরক সৗnয নয়, আেবগ, anরাগ, িহংসাtক 
িকংবা বদরাগী মেনাভাব eমনিক ডায়ােবিটস িকংবা hদেরােগর ঝুঁিক পযn আমরা 
বংশপরmরায় বহন কির ‘ জেনিটক তথ ’ িহসেব আমােদর aজােni।  বাবার 
hদেরােগর uপসগ থাকেল ছেলেকo eকটু বাড়িত সেচতন হেত পরামশ দন আজেকর 
ডাkােররা। কাব আর রড িমট ছেড় িদেত বেলন। পিরবাের কােরা ডায়ােবিটস থাকেল  
িকংবা কােছর কান আtীয়েরর দেহ e রাগ বাসা বেধ থাকেল anাnরাo িনয়িমত 
‘sগার চক’ করা r কের দন।  egেলা িকnt আমরা  সবাi জািন।  শারীিরক গঠন 
িকংবা রাগ- বালাiেয়র kেt তাo না হয় মানা যায়, িকnt মাnেষর চিরt গঠেন ‘িজন’-
eর pভাব থাকেত পাের, e ব াপারটা মেন িনেত aেনেকরi আপিt িছেলা, eখেনা 
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আেছ বhজেনরi।  আর আপিt আেছ বেলi আমরা jােনর ktিটেক পিরsার diভােগ 
ভাগ কের ফেলিছ  -  জীবিবjান আর সমাজিবjান নােমর aিভধায়।  pািণেদেহর eবং 
সেবাপির মাnেষর শারীিরক গঠন, দিহক বিশ , িমuেটশন iত ািদ িনেয় গেবষণা 
করেবন জীবিবjানীরা, আর সমাজ সংsৃিত আর মাnেষর মন  িনেয় গেবষণা করেবন 
সমাজিবjানীরা িকংবা মেনািবjানীরা।  e যন di সতnt বলয়। জীবিবjােনর আhত 
গেবষণা সmেক সমাজিবjানীরা িনরব থাকেবন। আবার সমািজক িবjানীেদর িবিভn 
সামািজক গেবষণা সmেক জীবিবjানীরা uদাসীন থাকেবন। eটাi িচরnন িনয়ম হেয় 
িগেয়েছ যন।  িকnt ei িবেভদ িক যৗিkক? ei di বলেয়র মেধ  িক কানi সmক 
নi? আধুিনক িচnািবদরা িকnt বেলন, আেছ। খুব ভালভােবi সmক আেছ।  আসেল 
সংsৃিত বিল, কৃি  বিল, দশন বিল, িকংবা সািহত  – egেলা িকnt মানব মেনর সিmিলত 
pকাশ ছাড়া আর িকছু নয়। আবার মানব মন িকnt মানব মিsেsরi (Human brain)  
aিভব িk, যটােক হাভাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক িsেভন িপ ার তার ‘হাo মাi ড 
oয়াk’ বiেয় খুব সহজভােব ব াখ া কেরেছন ei বেল – ‘Mind is what the brain does’। 
আর e কথা তা সবারi জানা য,  দীঘকােলর িববতনীয় pিkয়ােতi তির হেয়েছ মানব 
বংশাn যা আবার মিsেsর গঠেনর aিবে দ  িনয়ামক।  কােজi eকধরেনর  সmক 
িকnt থেকi যাে । আমরা চাiেলo আর সামািজক আচার ব বহার িকংবা মানব pকৃিত 
িবে ষেণ জীবিবjানেক আর সমাজিবjান থেক আজেক আলাদা কের রাখেত পাির না। 
e ব াপারটাi s  কেরেছন জন bকম ান তার সাmpিতক ‘সায়n eট eজ’ (২০০৮) 
বiেয়র ভূিমকায় – 
 

Connection do exist: our arts, our philosophies, our literature are the 
product of human minds interacting with one another, and the human mind 
is a product of human brain, which is organized in part by the human 
genome and has evolved by the physical process of evolution.    

 
মানব- pকৃিত িবে ষেন িজন বা বাংশাnেক গানায় ধরা uিচত – e ব াপারিট pথম 
s ভােব ব k কেরন eডoয়াড o uiলসন তার িবখ াত ‘Sociobiology’ (১৯৭৫) 
নামক িবখ াত পুsেক। স সময় uiলসেনর  গেবষণার িবষয় িছেলা িপঁপেড় eবং 
িপঁপেড়েদর সমাজ। িপঁপেড়েদর চালচলন গিতিবিধ eবং সমাজব বsা িনেয় aেনকিদন 
ধেরi ভdেলাক িরসাচ করিছেলন। ১৯৭১ সােল িতিন e িনেয় eকিট snর eকােডিমক 
বio িলেখিছেলন ‘দ  iনেসk সাসাiিট’ নােম। ১৯৭৫ সােলর ‘ সািশoবােয়ালিজ’ 
বiিটেতo িতিন িপঁপেড়েদর আকষণীয় জীবন যাপন আর সমােজর নানা রকেমর 
গিতিবিধi মূলতঃ ব াখ া করিছেলন।  িতিন যিদ সখােনi থেম যেতন, তেব কান 
সমsা িছেলা না।  িকnt িতিন সখােন থেম না িগেয় শষ aধ ােয় তার ধ ান ধারণা 
eেকবাের মানবসমাজ পযn িনেয় যান।  পের সi ধারণােক uiলসন আেরা িবsৃত 
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কেরন তার পরবতী বi ‘On Human Nature' ( ১৯৭৮) - e। িতিন বেলন আজেক আমরা 
যােদর আধুিনক মাnষ নােম aিভিহত কির,  সi হােমাsািপেয়n pজািতিটর মূল 
মানসপেটর িবিনমান আসেল ঘেটিছেলা aেনক আেগ  -  যখন তারা বেন জ েল 
িশকার কের আর ফলমূল kিড়েয় জীবন যাপন করত। eকটু লk  করেলi দখা যােব,  
সi আিদ sভােবর aেনক িকছুi িকছুi eখেনা আমরা আমােদর sভাবচিরেt বহন কির 

-  যমন িবপেদ পড়েল ভয় পাoয়া,  দল বেধ িবপদ মাকােবলা করা,  an 
জািত/ গােtর সােথ যুেd জিড়েয় পড়া,   সবার আেগ িনেজর পিরবােরর বা গােtর 
িনরাপtা িনেয় িচিnত হoয়া iত ািদ। egেলার সােথ eখন যুk হেয়েছ বতমান সভ তার 
জিটল সাংsৃিতক uপাদান। ei িজন eবং সাংsৃিতক uপাদােনর sষম িম েনi গেড় 
uেঠ মানব pকৃিত,  যােক uiলসন তার বiেয় িচিhত কেরন ' িজন- কালচার 
কাeভুলুশন' ( Gene-culture coevolution)  নােম।  

 
যখন aধ াপক uiলসেনর  বiিট pকািশত হয়,  তা eকােডিময়ায় তুমুল িবতেকর জn 
দয়। সমাজিবjানীরা aধ াপক uiলসেনর কাজেক দেখিছেলন তােদর গেবষণার 
kেt ‘aযািচত’ হsেkপ িহেসেব। আর তাছাড়া সামািজক ডারuiিনজম আর 

iuিজিনেkর দগদেগ ঘা তখেনা মাnেষর মন থেক েকায়িন।মানব pকৃিত ব খ া 
করেত িগেয় ' িজন'  বা বংশাnেক িনেয় আসায় uiলসনেক aিভযুk হেত হয় িনo-
সাশাল ডারuiিনs aিভধায়। aিভেযাগ করা হয় -  uiলসন িনেজর জািতিবেdষী 
মেনাভাবেক  িবjােনর মাড়েক পুের uপsাপন করেত চাে ন। uiলসেনর িবrেd 
সবেচেয় সা ার িছেলন স সময়কার ‘আদশবাদী’ িচnািবেদরা। তােদর aিধকাংশi 
aথৈনিতক িবে ষণ ছাড়া an কান িবে ষণ িদেয় মানব- pকৃিতেক ব াখ া করার 
pয়াসেক মেন িনেত বরাবরi aনাgহী িছেলন। Science for the People নােমর বাম 
ভাবাদেশ দীিkত eকিট সংগঠন uiলসেনর িবrেd স সময় সা ার হেয় oেঠ। ১৯৮৪ 
সােল  িরচাড  লoনিটন,  িsেফন রাজ eবং িলoন কািমন -  ei িতন মােsিটয়াস 
১৯৮৪ সােল ' নট iন আoয়ার িজনস' বiেয় uiলসন eবং anাn সামািজক 
জীবিবjানীেদর  আkিরক aেথi তুেলাধুেনা কেরন। তারা তােদর বiেয় দখােনার চ া 
কেরন য,  িবjান eখন জাত ািভমানী পি মা পঁুিজবািদ সমােজর pাপাগা ডা মিশেন 
পিরণত হেয়েছ,  আর uiলসন সi বষম মূলক ‘পুঁিজবাদী িবjান’ ক  pেমাট 
করেছন। তারা uiলসেনর যমজ িনেয় পরীkা, পিরgহণ পরীkা pভৃিতর uপর 
পdিতগত আkমণ পিরচালনা কেরন,  ধু তাi নয় তােদর মাকসবাদী দাশিনক িব াস 
থেক psাব কেরন জীবিবjােনo মাkবােদর মত ‘dািndক’বা ডায়েলিkকাল পdিত 

anসরণ করা uিচত। e িনেয় aধ াপক িরচাড লoনিটন eকিট বio লেখন স সময় 
– ‘ডায়েলিkকাল বােয়ালিজs’ নােম।  
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eর pিতিkয়ায় িববতনবাদী জীবিবjানী িরচাড ডিকn ১৯৮৫ সােল িরচাড  
লoনিটন,  িsেফন রাজ eবং িলoন কািমেনর কােজর তীb সমােলাচনা কের তােদর 
বiেক  ‘sুল, আtািভমানী, প াৎমুখী eবং kিতকর’ িহসেব আখ ািয়ত কের িনu 
সােয়ি টs পিtকায় eকিট pবn† লেখন। aধ াপক ডিকn aিভেযাগ কেরন য,  
লoনিটনরা িনজs দাশিনকিভিt থেক মদদপু  হেয় সামািজক জীবিবjানীেদর uপর 
যসমs aিভেযাগ কেরেছন eবং য ভােব িভিtহীন আkমণপিরচালনা কেরেছন তা 
sTম ান হtাভাষ দােষ d । িতিন বেলন,  িবjােনর কাজ হে  pকৃিতর রহs 
uদঘাটন করা,  কান ‘ বষম মূলক পুঁিজবাদ’ ক pেমাট করা নয়। 
 

 
ছিব:  aধ াপক uiলসেনর সািশoবায়লিজ বiিটর ২৫ বছর পুিত eিডশন (২০০৪) 

 
সািশoবায়লিজ বiিট pকােশর িতনদশক পের আজ e কথা িনিdধায় বলা যায়,  

uiলসন সামািজক িববতনবাদ িনেয় য কাজ r কেরিছেলন তা মৗিলক িছেলা 
িনঃসেnেহ। uiলসন সi কাজিটi কেরিছেলন যিট ডারuiন পরবতী য কান 
জীবিবjানীর জn হেত পাের মাiলফলক। তখন িতিন িবতেকর কndিবndেত পিরণত 
হেলo পের aেনেকi তার কােজর grt anভব করেত পেরিছেলন। uiলসন 
মানবpকৃিত িনেয় তার ব িতkমধমী কােজর কারেণ d- dবার পিুলৎসার পুরsার 
পেয়িছেলন। ধু তাi নয় uiলসন য কাজিট সামািজক জীবিবjানেক  eখন দখা হয় 

                                                 
† Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard Dawkins in 
"Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985, On line link: 
http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/Dawkins/Work/Reviews/1985-01-
24notinourgenes.shtml  
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িববতেনর সাmpিতক গেবষণার anতম সজীব eকিট শাখা িহেসেব,  যা পরবতীেত 
আেরা পূণতা পেয়েছ িববতনীয় মেনািবjান ( evolutionary psychology)  নােমর িভn 
eকিট নােম। uiলসেনর সািশoবায়লিজ বiিটর পর  িববতনীয় মেনািবjােনর জগেত 
anতম uেlখেযাগ  gn হল িরচাড ডিকেnর ‘ সলিফশ িজন’ (১৯৭৬) নােমর 
aনnসাধারণ eকিট বi। ei বiেয়র মাধ েমi ডিকn ss ভােব ব াখ া করেলন কন 
জেনিটক দৃি ভি  থাকা আমােদর জn খুবi pেয়াজনীয়। িতিন তার বiেয় দখােলন 
য, আমরা আমােদর ei দেহর পিরচযা িনেয় যতi িচিnত থািকনা কন-   দহ িকnt 
কান pিতিলিপ তির কেরনা;  pিতিলিপ তির কের বংশাn বা িজন। তার মােন হে  
আমােদর দহ কবল আমােদর িজেনর বাহক (vehicle) িহেসেব কাজ করা ছাড়া আর 
িকছুi কের না। আমােদর খাoয়া, দাoয়া, হািস কাnা, u াস, আনn, িসেনমা দখা, 
খলাধূলা বা গl করা – আমােদর দহ যাi কrক শষ পযn ‘aত n sাথপর’ভােব 
িজনেক রkা করা আর িজনেক পরবতী pজেn পঁৗেছ দয়ােতi  uেd  খুঁেজ িনেত 
বাধ  কের, িববতনীয় দৃি েকান থেক  জীবেনর কান ‘uেd ’ যিদ থেক থােক তেব 
সটাi স uেd । মা বাবারা য সnানেদর sখী দখেত পাবার জn পারেল জানটুk 
িদেয় দয় – eটা িকnt  জিবক তাড়না, আেরা পিরsার কের বলেল িজনগত তাড়না 
থেকi ঘেট। ধু মাnষ নয় an য কান pানীর মেধ i সnানেদর pিত aপত  sহ 

pদশন িকংবা সnানেদর রkা করার জn মা বাবারা সেবা  ত াগ sীকার কের। aথাৎ, 
িনেজর দহেক িবন  কের হেলo পরবতী িজনেক রkা কের চেল।  ‘পরবতী িজন’ রkা 
না পেল িনেজর দহ যত sষম, snর, শিkশালী আর মেনাহর িকংবা নাdস- ndস 
হাক না কন, িববতেনর িদক থেক কান aিভেযািজত মূল  নi।  eক ধরেণর  iঁdর 
আেছ যারা ধু সিঠক স ী খুঁেজ িজন স ালন করার জn বঁেচ থােক।  যৗনিমলেনর 
পর পরi পুrষ iঁdরিট মৃতু বরণ কের। aথচ ei মৃতু kেপর কথা জেনo পুrষ iঁdরিট 
সকল িনেয় বেস থােক ‘সবনােশর আশায়’।  eক pজািতর ‘ক ািনবাল’ মাকড়শা আেছ 
যখােন stী মাকড়শািট যৗনিমলেনর পর পরi পুrষ মাকড়শািটেক খেয় ফেল। সাkাৎ 

ei মৃতু র কথা জেনo দখা গেছ পুrষ মাকড়শাgেলা িজন স ালেনর তাড়নায় িঠকi 
তািড়ত হয়।  aথাৎ, দহ eবং িজেনর  স াত যিদ uপিsত হয় কখেনা – স সমs 
িবরল ktgেলােত দখা গেছ িজনi জয়ী হয় শষপযn। আমােদর দেহ ‘জাংক 
িডeনe’ িকংবা ‘ সেgেগশন িডsরশন িজন’- eর uপিsিত সi সত িটেকi তুেল ধের 
য – শরীেরর kিত কের হেলo িজন aেনক সময় িনেজেক িটিকেয় রােখ – aত n 

‘sাথপর ভােব’i।  ডিকেnর e বiেয়র মূল  eকােডিময়ায় aেনক। ei বiেয়র 
মাধ েমi আসেল জীবিবjানীরা সমাজ eবং জীবনেক িভnভােব দখা r করেলন।  
পরাথতা, আtত াগ, দলগত  িনবাচেনর মত য িবষয়gেলা আেগ িবjানীরা পিরsার 
কের ব াখ া করেত পারেতন না, সgেলা আেরা বিল ভােব জীবিবjােনর দৃি েকান 
থেক ব খ া করেত পারেলন তারা।  তেব তার চেয়o বড় য ব াপারিট ঘটল, সটা হল 

 11

http://www.amazon.com/Selfish-Gene-Anniversary-Introduction-Author/dp/B000SEFL8O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=digital-text&qid=1248963098&sr=1-1


মুkমনা i- বুক িববতনীয় মেনািবjান মানব pকৃিতর জবিবjানীয় ভাবনা 
 
 
মানবসমােজর িবিভn সামািজক প াটান ব খ া করার নতুন eক dয়ার খুেল গল 
জীবিবjানীেদর জn।  সজni ‘Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way 
We Think: Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers’ নােমর eকিট বiেয় 
তার সমসামিয়ক িবjানী eবং দাশিনেকরা বেলেছন, ডারuiেনর ‘aিরিজন aব 
িsিশজ’ –eর পর কান জীবিবjানীর লখা বi যিদ মানসপট eবং দৃি ভি েক 
পিরবতন করার kমতা রােখ, তা সিট ডিকেnর ‘ সলিফশ িজন’।  e ব াপাের ২০০১ 
সােল pকািশত  ‘The Triumph of Sociobiology’ gেn জন a ালেকর মnব িট  aত n 
pাসি ক – 
 

‘pাণীজগেতর আচরণ িনেয় বতমান গেবষণার kেt কu 
‘ সািশoবােয়ালিজ’ িকংবা ‘ সলিফশ িজন’ শbgেলা িনেয় বিশ কথা 
বলার িকংবা নতুন কের ব াখ া করার pেয়াজনেবাধ কেরন না – কারণ 
egেলা eখন িবjােনর aিবে দ  aংশ হেয় িগেয়েছ’। 

 

 
 

ছিব:  ডিকেnর সলিফশ িজন যখন pথম ১৯৭৬ সােল বর হয় -  তখন তার কভার িছেলা eরকম 
িব ঘুেট! 

 
ডারuiন ১৮৫৯ সােল যখন তার সi িবখ াত gn ‘aিরজন aব িsিশজ’ িলেখিছেলন, 
তখন িতিন পুেরা বiিটেত মাnেষর িববতন িনেয় তমন কান u বাচ  কেরনিন। হয়ত 
aনাকাংিখত িবতক eড়ােত িগেয়i ei কৗশল িনেয়িছেলন ডারuiন, যিদo বiেয় 
মানব সমাজ eবং িববতন িনেয় ss  iি ত িদেয়িছেলন ei বেল –‘ Light will be 
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thrown on the origin of man and history’।  eবং eকi প ারাgােফ ভিব dানী 
কেরিছেলন –‘In the distant future… Psychology will be based on a new foundation.’ 
 
মজার ব াপার হল -  ডারuiন যমন তার ‘aিরজন aব িsিশজ’ বiেয় মানবিববতন 
িনেয় আেলাচনা কের ‘িবতিকত’ হেত চানিন, িঠক তমিন তার eকশ বছেররo পের বi 
িলখেত বেস ডিকn  eবং uiলসনরাo তােদর হাটু কঁাপুিন থামােত পােরনিন। তারাo 
তােদর বiেয় মানব সমাজ িনেয় খুব বিশ  আেলাচনা কের ‘িবতক’- eর কndিবndেত 
আসেত হয়ত চানিন।  ডিকেnর ‘ সলিফশ িজন’ ss বjািনক যুিk eবং আেলাচনায় 
ভরপুর, িকnt pায় পুেরাটাi িতিন সীমাবd রেখিছেলন িনmsেরর pানীজগেতর kেt। 
uiলসন তার ৫২৬ পৃ ার ঢাuস আকােরর বiিটর পুেরাটুkেতi িপঁপড়া আর 
পাকামাকড় িনেয়i পেড় িছেলন,  মাnষ িনেয় কথা বেলিছেলন শষ ২৮ পৃ ায় eেস।  
তারপরo ডারuiন যমন িবতক eড়ােত পােরনিন, আধা মাnষ আর আধা বানেরর 
কাটুেনর কিরক াচার হজম করেত হেয়েছ, িঠক তমিন ডারuiেনর utরসূরীেদর নানা 
ধরেণর কটুিk হজম করেত হে   ডারuiেনরi ভিব dানী – ‘সাiেকালিজ uiল িব 
বসড aন e িনu ফাuে ডশন’- ক পূণতা িদেত িগেয়।  

 

 
ছিব:  জন টুিব eবং িলডা কসমাiডস -  িববতনীয় মেনািবjােনর pিত াতা দmিত eকিট কনফােরেn 
আমােদর মানসপটেক siস আিম ছুিরর সােথ তুলনা কের দখাে ন। তারা বেলন,  িববতনীয় pিkয়ায় 
udুত মানব মেনর মিডuলgেলা আমােদর পূবপুrষেদর সi হাNার- গ াদারারেদর সমsা সমাধােনর 
জn িবেশষভােব pstত হেয়িছেলা বেলi তার ছাপ আমরা eখেনা িবিভn িকছুেত খুঁেজ পাi (ছিব – 
সােয়ি টিফক আেমিরকােনর সৗজেn)। 
 
তেব আধুিনক ‘িববতন মেনািবদ া’র জn eেদর কােরা হােত হয়িন, eর জn হেয়েছ 
মূলতঃ eক সিলিbিট দmিত জন টুিব (নৃতttিবদ) eবং িলডা কসমাiডস (মেনািবjানী) 
–eর হাত িদেয়।  তারা ১৯৯২ সােল ‘The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and 
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the Generation of Culture’ য বiিট লেখন সিটেক আধুিনক িববতনীয় মেনািবjােনর 
িভিtমূল িহেসেব িবেবচনা করা হয়।  তারা ei বiেয়র মাধ েম pথমবােরর মত 
সমাজিবjােনর pচিলত মেডলেক (standard social science model, সংেkেপ SSSM)   
p িবd কেরন eবং সামািজক িববতন eবং সংsৃিতর িবিভn rপেরখা জবিবjানীয় 
দৃি েকান থেক ব াখ া কেরন। ei দৃি েকানিটেক আজ aেনেকi aিভিহত করেছন  
‘মেনর নতুন িবjান’ (‘the new science of the mind’) নােম। যারা জন টুিব eবং িলডা 
কসমাiডেসর ei ‘নতুন িবjােনর’   সােথ পিরিচত  হেত চান, তারা  aন লাiেন 
‘Evolutionary Psychology: A Primer’ ‡ pবnিট পেড় িনেত পােরন।  
 
 
১৯৯৪ সােল রবাট রাiট আেরকিট grtপূণ বi িলখেলন ‘The Moral Animal: Why We 
Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary Psychology’ নােম। িববতনীয় 
মেনািবদ ার uপর eকিট পূণাংগ বi। ei বiেয়র লখক pথমবােরর মত ‘সাহস কের’  
ডারuiেনর িববতেনর আেলােক মেনািবjানেক ব াখ া করেত uেদ াগী হন।  ধু তাi 
নয়, ডারuiেনর জীবন থেক aজs দৃ াn হািজর কের দখােলন,  ভd, সৗম , লাজুক 
sভােবর ডারuiনo শষ পযn আমােদর মতi জব তাড়নায় তািড়ত eকধরেণর 
‘eিনেমল’ ছাড়া আর িকছুi িছেলন না। রবাট রাiেটর বiিটর পর ei িবষেয় গNা গNা 
বi লখা হেয়েছ, eখেনা হে । eর মেধ  আমার কােছ সবেচেয় য বiিট ভাল লেগেছ 
সিট হল ম াট  িরডলীর লখা ‘The Red Queen: Sex and the Evolution of Human 

Nature’। বiিট aসাধারণ রকেমর sখপাঠ । আমার লখার পাঠকেদর বiিট sেযাগ eবং 
সময়মত পেড় দখবার আহবান জানাi।  
 
 
মাnষ িক সত i 'b া  sট' হেয় পিৃথবীেত জnায়? 
 
িববতনীয় মেনািবjান নােমর সাmpিতক ei শাখািট তাহেল আমােদর িক বলেত চাে ? 
সাদামাঠা ভােব বলেত চাে  ei য, আমােদর মানসপেটর িবিনমােণ দীঘিদেনর 
িববতনীয় pিkয়ার eকিট ছাপ থাকেব, তা আমরা য দেশর, য সমােজর বা য 
সংsৃিতরi anভূk হi না কন।  ছাপ য থােক, তার pমাণ আমরা দনিnন জীবেনর 
aেনক িকছুেতi িকnt পাi।  িমিsযুk িকংবা চিবযুk খাবার আমােদর শরীেরর জn 
খারাপ, িকnt eটা জানার পরo আমরা e ধরেনর খাবােরর pিত লালািয়ত হi। সমাজ-  
                                                 
‡  Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for 
Evolutionary Psychology. Online link: 
http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html  
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সংsৃিত িনিবেষেশi eটা ঘটেত দখা যায়।  কন? িববতনীয় মেনািবjানীরা বেলন, 
eকটা সময় মাnষ জ েল থাকত, খুব ক  কের খাবার দাবার সংgহ করেত হত। শকরা 
eবং sহজাতীয় খাবার eখনকার মত eত সহজলভ  িছেলা না।  শরীরেক কমkম 
রাখার pেয়াজেনi e ধরেণর খাবােরর pিত আসিk তির হেয় িগেয়িছেলা। তখন তা 
আর কােরা জানার uপায় িছেলা না য, হাজার খােনক বছর পর মাnষ নােমর adুত ei 
‘আiলsা’ pজািতিট ম াকেডানাlেসর িবগ- ম াক আর হািশজ হােত িনেয় 
কিmuটােরর সামেন বেস বেস bগ আর চ াট কের aফুরn aলস সময়  পার করেব আর 
গােয় গতের হাদল kৎkেত হেয় uঠেব।  কােজi খাবােরর য uপাদানgেলা eকসময় 
িছেলা আিদম মাnেষর জn শিk আহরেণর িনয়ামক িকংবা ঠা ডা থেক বঁাচার 
রkাকবচ, আজেকর যািntক সভ তার যুেগ সgেলার মাtািতিরk ব বহার হেয় uেঠেছ 
তােদর জn মরণ- িবষ।  িকnt egেলা জেনo আমরা আমােদর লাভেক সmরণ করেত 
pায়শঃi পাির না; পালাo িবিরয়ািন িকংবা চকেলট বা আiসিkম দখেলi হামেল 
পিড়। আমােদর শরীের আর মেন িববতেনর ছাপ থেক যাবার কারেণi eিট ঘেট।  
eধরেণর আেরা uদাহরণ হািজর করা যায়।   আমরা (িকংবা আমােদর পিরিচত 
aেনেকi)  মাকড়শা, তলােপাকা িকংবা িটকিটিক দখেল আঁতেক uিঠ। িকnt বাস Tাক 
দেখ সরকম ভয় পাi না।  aথচ ক না  জােন, pিত বছর তলােপাকার আkমেণ যত 
মাnষ না মারা যায়, তার চেয় ঢর বিশ মাnষ মের Tােকর তলায় পেড়। aথচ Tাকেক 
ভয় না পেয় আমরা ভয় পাi িনরীহ তলােপাকােক। eটাo িকnt িববতেনর কারেণi 
ঘেট। বেন –জ েল দীঘিদন কাটােনার কারেণ িবষধর কীটপতংগেক ভয় পাবার sৃিত 
আমরা িনেজেদর aজােni আমােদর িজেন বহন কির। স িহেসেব, বাস Tােকর 
ব াপারgেলা আমােদর জn aেপkাকৃত নতুন, তাi egেলােক ভয় পাবার কান sৃিত 
আমরা eখেনা আমােদর িজেন (eখেনা) তির করেত পািরিন। সজni বাধ হয় 
িববতনীয় মেনািবjােনর anতম pিত াতা িলডা কসিমডস eবং জন টুিব আধুিনক 
মাnষেক সংjািয়ত করেত িগেয় বেলন – ‘Our modern skull house a stone age of mind’। 
 
িববতনীয় মেনািবjান aেনক িকছু খুব পিরsার eবং বাধগম ভােব ব াখ া করেলo, 
eর aেনক uপসংহার eবং anিসdাn eতi িবpবাtক (Radical) য eিট aবগাহন করা 
সবার জn খুব সহজ হয়িন, eখেনা হে  না। eর aেনক কারণ আেছ। eকটা বড় কারণ 
হেত পাের -  আমােদর মধ কার জেম থাকা দীঘিদেনর সংsার।  aিধকাংশ মাnষ মেন 
কের, িশ রা জn নয় eকটা s  sেটর মত,  মাnষ যত বড় হেত থােক – তার 
চারপােশর পিরেবশ o পািরপািশকতার মাধ েম ঐ s  sেট মাnেষর sভাব kমশঃ 
িলিখত হেত থােক। aথাৎ, ভাল- মn সবিকছুর জn দায়ী হে  eকমাt পিরেবশ। 
খারাপ পিরেবেশ থাকেল sেট লখা হেব িহংsতা িকংবা পাশিবকতার বীজ, আর ভাল 
পিরেবশ পেল sটo হেয় uঠেব আেলািকত।   িbিটশ দাশিনক লক (১৬৩২ - ১৭০৪ 
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ী াb) ei ‘b া  sট’ মতবােদর pবkা িছেলন। eখেনা aেনেকi (িবেশষতঃ যােদর 
আধুিনক জেনিটk িকংবা িববতনীয় মেনািবjান পড়া হেয় uেঠিন) ei মতবােদ িব াস 
কেরন।  িবেশষ কের রাজনীিতিবদেদর মেধ  ei ধারণািট বাধগম  কারেণi খুবi 
জনিpয়।  ei িকছুিদন আেগo ক ািলেফািনয়ার গভনর আনl শায়াজেনগার তার eক 
বk ৃতায় বলেলন –  
 

‘eকিট িশ  যখন ৬ বছর বয়েস pথম sুেল যেত r কের তার মন থােক  
যন n eক বােsট।  তারপর ধীের ধীের তােদর বােsট ভিত হেত r 
কের।  ১৮ বছর বয়স হেত হেত তােদর শূn বােsট pায় পুেরাটাi ভিত 
হেয় uেঠ। eখন কথা হে  কােক িদেয় িশ িটর ei বােsট পূণ হেব? eটা 
িক ভাল eকজন িশkক, aিভভাবক, বnু নািক aসৎ মাnষজনেদর িদেয়?’ 

 
ei b া  sট তtt সমাজিবjােন খুবi জনিpয় eবং বাধ  কারেনi।  সমাজিবjােনর 
pিত াতা eিমল ডােখiম ১৮৯৫ সােলi বেলিছেলন য, ‘সমাজিবjােনর pধান 
anকli হল pিতিট মাnষেক b া  sট িহেসেব িচnা করেত হেব।  মাnষ হে  b া  
sট – aন hiচ কালচার রাiটস’।  eর পর থেক ‘b া  sট’ দশনিট সমাজিবjােনর 
জগেত  sততঃিসd িহেসেবi পিরগn হয় – ‘সব মাnষ আসেল জnগতভােব সমান, 
খারাপ পিরেবেশর কারেণi মাnষ মূলতঃ  খারাপ হেয় uেঠ’। 
 
 
িকnt ei ‘b া  sট’- eর ধারণা িক আসেল মানবমেনর pকৃত srপেক তুেল ধের? 
eম.আi.িট িব িবদ ালেয়র মেনািবjােনর (বতমােন হাভাড িব িবদ ালেয়র) aধ াপক 
aধ াপক িsেভন িপ ার ২০০৩ সােল eকিট বi লেখন  ‘The Blank Slate: The 
Modern Denial of Human Nature’ িশেরানােম।  িতিন িববতনীয় মেনািবjােনর দৃি েকান 
থেক সমােজ গঁেথ যাoয়া  eবং জনিpয় ei ‘b া  sট’তttেক p িবd কের eেক 

eকধরেণর ‘ডগমা’ িহসেব আখ ািয়ত কেরন (i টারেনেট iuিটuেব aধ াপক িপ ােরর 
িকছু লকচার রাখা আেছ§,  uৎসাহী পাঠকেদর জn িনঃসেnেহ হেব মেনর খারাক)।  
 
িপ ার দাবী কেরন,  আমােদর কােন যতi asিsকর শানাক না কন,  কান িশ i 
আসেল ‘b া  sট’ হেয় জn নয় না। বরং eকটু লk  করেলi দখা যােব য, pিতিট 
িশ  জn নয় িকছু না িকছু  জnগত বিশ েক পঁুিজ কের। ei বিশ gেলার ছাপ 
পিরণত aবsােতo রাজt কের aেনক kেti। ধু মাnষ কন -  pানী জগেতর িদেক 

                                                 
§ aধ াপক িপ ােরর বk ৃতার iuিটuেবর িল  : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c  
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দৃি  িদেলo ব াপারটা খুব ভালমতi বাঝা যােব। gবের পাকােক ধরবার জn iঁdর যত 
তাড়াতািড় ছুটেত পাের, কবুতর তত তাড়াতািড় পাের না।  িবড়াল যত ভালভােব রােত 
দখেত পায়, মাnষ তা পায় না। ei িবষয়gেলা কানভােবi ‘b া  sট’ তtt িদেয় 
ব াখ া করা যায় না। ব াখ া করা যায় না eকi pজািতর মেধ  িবদ মান িবিভn বিশে র 
পাথক gেলাo। eকi pজািতর aংশ হoয়া সেtto কuবা  থ, কuবা িkp, কuবা 
বঁাচাল, কuবা শাn, কuবা aিsর, কu বা রেয় যায় খুব চুপচাপ।  িজনগত পাথক েক 
গানায় না ধরেল  করেল pকৃিতর  eত ধরেণর pকরণেক কান ভােবi সmূণভােব 
ব াখ া করা যােব না।  
 
১৯৮০র দশেক টম iনেসল নােম eক িবjানী piির ভালস eবং মাে টন ভালস 
নােম d’ pজািতর iঁdর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় দেখন piির ভালস নােমর 
iঁdরgেলা িনেজর মেধ  eকগামী সmক গেড় তুেল, যৗনসি র pিত আজীবন িব s 
থােক, বা া হবার পর তােদর পিরচযা কের বড় কের তুলেত aেনকটা সময় eবং শিk 
ব য় কের। আর মাে টন ভালসgেলা sভােব িঠক uলেটা। তারা sভাবত বhগামী, 
eমনিক বা া জnােনার পর সামাn সমেয়র জn বা ােদর পিরচযা করার পর আর 
eেদর িদেক নজর দয় না।  টম iনেসল piির ভালস eবং মাে টন ভালস eর মিss 
িবে ষণ কের তমন কান পাথক i পেলন না, কবল piির ভালস নােমর 
iঁdরgেলার bেন aিkেটািসন নােম eক ধরেণর হরেমােনর আিধক  লk  করেলন। 
িতিন আেরা লk  করেলন মাে টন ভালস iঁdরgেলার bেন ei হরেমান eেকবােরi 
নগn। কবল, বা া জnােনার পর সামাn stী মাে টন ভালেসর মিsেs ei হরেমােনর 
আিধক  সামাn সমেয়র জn বেড় যায়। টম iনেসল দখেলন সi সামাn সময়টােতi 
stী iঁdর আর তার বা ার মেধ  pগাঢ় বnেনর uপিsিত থােক।  টম iনেসল কৃিtমভােব 
iঁdরেদর bেন  aিkেটািসন pেবশ কিরেয় তােদর sভাব eবং pকৃিতেত uেlখেযাগ  
পিরবতন লk  করেলন।  দখা গেলা, ei হরেমােনর pভােব মাে টন ভালস 
iঁdরgেলা তােদর পছেnর বhগামী sভাব পিরবতন কের তার যৗনসি র pিত িব s 
থাকা r কের িদেয়েছ। িবjানীরা e ধরেণর আেরা গেবষণা কের দেখেছন,  িজন 
ম ািনপুেলশন কের িনm sেরর pাণীেদর মেধ  আgাসন,  নমনীয়তা,  িহংsতা,  
িkpতা বা থতা iত ািদ বিশ gিলর তারতম  তারা ঘটােত পােরন। aথাৎ,  
বংশাnর বিশে র তারতেম র কারেণ pাণীেদর sভােবo পিরবতন আেস। eখন কথা 
হে ,  মাnষo িকnt pকৃিতজগত eবং pাণীজগেতর বাiেরর িকছু নয়। aথচ,  
বংশাণুজিনত পাথেক র কারেণ মাnেষ মাnেষ sভাবগত পাথক  হেত পাের -  
মাnেষর kেt ei rঢ় সত িট মানেত aেনেকi আপিt করেবন। 
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বংশাnর বিশে র তারতম  যিদ মাnেষর sভােবর পিরবতেনর বিল  ব খ া হয়,  তেব 
কাছাকািছ বা pায় eকi বংশাnযুk লাকজেনর kেt eকi sভাবজিনত  বিশ  
পাoয়া uিচত। িsেভন িপ াররা বেলন তাi পাoয়া যাে ।  িপ ার তার ‘b া  sট’ 
বiেয় aিভn যমজেদর ( আiেডি টকাল টুiন)  িনেয় সাmpিতক গেবষণার বশ িকছু 
মজার uদাহরণ হািজর কেরেছন। িতিন দিখেয়েছন,  aিভn যমজেদর  eেক anেদর 
থেক সmূণ িবি n কের িভn পিরেবেশ বড় করা হেলo তােদর মেধ  eক 
আ জনক সাদৃ  থেকi যায়,  ধু চহারায় নয় -  আচার,  আচরণ,  aিভrিচ,  
খাoয়া দাoয়া eমন িক ধম কেমর pিত আসিkেতo। iuিনভািসিট aব িমিনেসাটার 
গেবষেকরা eকসময় প াশ জাড়া  aিভn যমজেদর িনেয় গেবষণা কেরন,  য 
যমেজরা জেnর পর পরi কান না কান কারেণ িবি n হেয় িগেয়  িভn ধরেণর 
পিরেবেশ বড় হেয়িছেলা। তােদর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় গেবষেকরা লk  করেলন, 
তারা আলাদা পিরেবেশ বড় হেলo তার িবি n হoয়া সেহাদেরর সােথ আচার- আচরেণ 
adুত িমল থােক। সবেচেয় মজার হে  aিভn যমজ সেহাদর asার eবং জ ােকর 
uদাহরণিট। জেnর পর পরi িবি n হেয় asার বড় হেয়িছেলা চেকা াভািকয়ার eক 
নাৎসী পিরবাের,  আর জ াক বড় হেয়িছেলা িtিনদােদর ihদী পিরবাের। তারপরo 
তারা যখন চিlশ বছর পের pথমবােরর মত  িমিনেসাটায় eেক aপেরর সােথ দখা 
করেত আসেলন,  তখন দখা গেলা তারা dজেনi গাঢ় নীল রেঙর শাট পেড় uপিsত 
হেয়েছন,  তােদর d' জেনর হােতর কিbেতi রাবারব া ড লাগােনা। d' জেনi কিফেত 
বাটার টাs ডুিবেয় খেত পছn করেতন;  তােদর d' জেনi বাথrম ব বহার করেত 
িগেয় টয়েলট ব বহােরর আেগi eকবার কের াশ কের িনেতন,  eমনিক d' জেনরi 
eকিট সহজাত মুdােদাষ িছেলা – d’জেনi eিলেভটের uেঠ হঁািচ দয়ার ভি  করেতন,  
যােত িলফেটর an সহযাtীরা আঁতেক uেঠ d' পাশ থেক সের যায়। থমাস বুচাড 
নােমর আেরক গেবষেকর গেবষনায় িজম ি p ার eবং িজম লুiস নােমর আেরকিট 
aিভn যমেজর চা ল কর িমল পাoয়া িগেয়িছেলা যা িমিডয়ায় রীিতমত হ চ ফেল 
দয়। জেnর পর িভn পিরেবেশ বড় হবার পরo িজম- যমজdয় যখন eকিtত হল, দখা 
গল – তােদর চহারা eবং গলার sের কান পাথক i করা যাে  না। eকi রকম 
বাচনভি , eকi রকম চাহিন, eকi রকম aবসাদgs চাখ। তােদর মিডেকল- িহিsT 
থেক জানা গল, তারা dজেনi u  রkচাপ, হেমারiডস eবং মাiেgেনর সমsায় 
ভুগেছন।  তারা d’জেনi সালীম িসগােরেটর ভk, dজেনরi টনশেন নখ কামড়ােনার 
aভ াস আেছ eবং dজেনর জীবেনর eকi সময় oজন বাড়া r হেয়িছল।  ধু তাi নয় 
– তােদর dজেনর kkেরর নাম ‘টয়’। তােদর dজেনর stীেদর নাম ‘ বিট’, eবং তােদর 
dজেনরi আেগ eকবার িববাহ- িবে দ ঘেটিছল। eবং eেদর pাkন stীেদর নামo 
কাকতালীয় ভােব eক -  ‘িল ডা’। eখােনi শষ নয় -  dজেনর pথম সnােনর নামo 
িছেলা eকi – ‘ জমস a ােলন’; যিদo নােমর বানান িছেলা eকটু িভn। আেরকিট 
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kেt দখা গল di যমজ মিহলা হােত eকi সংখ ার আংিট পেড় eেসিছেলন। তােদর 

eকজন pথম ছেলর নাম রেখিছেলন িরচাড e Dু, আর aপরজন রেখিছেলন e Dু 
িরচাড। সংশয়বাদী দৃি েকান থেক দখেল eসমs িমলgেলােক িনতাni ‘কাকতালীয়’ 
িকংবা ‘aিতর ন’ ভাবার যেথ  aবকাশ থাকেলo  মূল uপসংহার িকnt ফেল দয়ার 
মত নয় – আমরা আমােদর sভাব- চিরেtর aেনক িকছুi হয়ত আসেল বংশাnর মাধ েম 
বহন কির eবং দখা গেছ aিভn যমজেদর kেt ei uপেরর ‘কাকতালীয়’ িমলgেলা 
aসদ যমজেদর থেক সবসময়i বিশ থােক। ধু িমিনেসাটার যমজ গেবষণা নয়;  
ভািজিনয়া, aেsTিলয়া, হল া ড, siেডন eবং িbেটেনর গেবষেকরাo তােদর গেবষণা 
থেক eকi ধরেণর ফল পেয়েছন।  e ধরেনর বশিকছু গেবষণার ফলাফল িলিপবd 
আেছ uiিলয়াম kাক eবং মাiেকল grnেটiেনর ‘Are We Hardwired?: The Role of 
Genes in Human Behavior’ নােমর বiিটেত। লখকdয় বেলেছন – 
 

‘For nearly all measures personality, heritability is high in western society: 
identical twins raised apart are much more similar than the fraternal twins 
raised apart.’।  

 
ছিব -  eকিট মজার কাটুন -  জেnর পর পরi পৃথক হেয় যাoয়া di যমেজর হঠাৎ দখা! (কাটুিনs -  
চালস eডামস); কাটুনিট িsেভন িপ ােরর ‘b া  sট’ বiিট থেক নoয়া।  
 
সাiেকাপ াথ eবং িসিরয়াল িকলারেদর িনেয় সাmpিতক গেবষণাgেলাo আমােদর জn 
asিs বািড়েয় িদেয়েছ পুেরামাtায়। আিম যখন e লখািট িলখেত r কেরিছ, তখন 
আেমিরকান িমিডয়া ‘ kগিলs িকলার’ খ াত িফিলপ মাডফেক িনেয় রীিতমত 
তালপার।  িফিলপ মাডফ বsন মিডেকেলরর ছাt। পড়ােশানায় ভাল।  চুপচাপ শাn 
বেলi পিরিচিত িছেলা তার। eকজন গালে ডo িছেলা তার।  সামেনi িবেয় করার কথা 
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িছেলা তােদর। িফিলপ আর তার ভাবীবধুর ছিব সমিnত oেয়বসাiটo স বািনেয় 
রেখিছেলা। ক জানত য, ei গােবেচারা ধরেণর িনরীহ রামাি টক মাnষিটi রােতর 
বলা কিmuটাের বেস বেস kগিলs থেক মেয়েদর খঁুেজ িনেয় হত া করত!  
পুিলেশর হােত যখন eকিদন িফিলপ ধরা পড়েলা, সহপািঠরা তা aবাক।  eমন 
গােবচরা ছেলিটর মেধ  eমন দানব লুিকেয় িছল? গালে ডিট তখেনা িডনায়ােল – 

‘িফিলেপর তা মািছটা মারেতo হাত কঁাপত, স িক কের eত মাnষেক হত া করেব? 
পুিলশ িন য় ভুল লাকেক ধেরেছ’। আেমিরকায় pিত ২৫ জেন eকজন মেনািবকারgn 
সাiেকাপ াথ আেছ বেল মেন করা হয়।  মেনািবjানী মাথা sাuট তার ‘The Sociopath 
Next Door’ বiেয় anতঃ িতনিট জানাল থেক রফােরn হািজর কের দিখেয়েছন য, 
আপনার pিতেবশীেদর মেধ i হয়ত লুিকেয় আেছ eকজন মেনািবকারgn সাiেকাপ াথ। 
তারা আমার আপনার মত eকi রকম ‘ভাল পিরেবেশ’ বাস করেছ, দনিnন জীবন 
যাপন করেছ িকnt আপনার আমার মত সেচতনতা িজিনসটােক মাথায় ধারণ কের না। 
ei ব াপারটা ব াখ া কেরেছন রবাট হয়ার তার ‘Without Conscience: The Disturbing 
World of the Psychopaths Among Us’ বiেয়। কান িনয়ম, নীিত, ভালবাসা, দািয়tেবাধ 
তােদর মেধ  তির হয় না। আসেল eসমs ‘মানিবক’ বিশ gেলা িদেয় eকজন 
সাiেকাপ ােথর কাজেক ব াখ ার চ াi হেব বাকািম।  aত n sাথপর ভােব 
মেনািবকারgn সাiেকাপ াথ তার মাথায় যটা থােক, সটা কেরi ছােড়।  যখন কান 
সাiেকাপ ােথর মাথায় ঢােক কাuেক খুন করেব, সটা সmn করার আগ পযn তার sিs 
হয় না। িপ ার তার বiেয় জ াক eবT  নামক eক সাiেকাপ ােথর udৃিত িদেয়েছন খুন 
করার আেগর মানিসক aবsা তুেল ধের– 
 

‘তুিম টর পােব য তার জীবন- pদীপ তামার হােত ধরা ছুিরর মেধ  
িদেয় িতর িতর কের কঁাপেছ। তুিম বুঝেত পারেব হত ার িজঘাংসা 
তামােক kমশঃ gাস কের িনে । তামার িশকারেক িনেয় eকটু 
িনরালেয় চেল যােব যখােন িগেয় তুিম তােক eেকবাের শষ কের িদেত 
পােরা। ... মাখেনর মেধ  ছুির ঢুকােনার মতi সহজ eকটা কাজ – কান 
ধরেনর বাধাi তুিম পােব না।  তােদর চােখ শষ মুহূেত eক ধরেণর 
aিnম কাতরতা দখেব, যা তামােক আেরা udীp কের তুলেব’। 

 
আমার pবn r কেরিছলাম ম টু িময়ােক িদেয় য িকনা iলািsক িদেয় জানালার কঁাচ 
ভাংগেতা-  সi ম টু িময়া হয়ত মেনািবকারgnতার eকটু ছাট sেলর uদাহরণ। বড় 
বড় uদাহরণgেলার কথা আমরা সবাi কম বিশ জািন। জ াক দ  িরপার,  ' িবিটেক 
িকলার'  ডিনস রডার, ' gীন িরভার িকলার'  g িরজ oেয়,  ' সন aব sাম'  
ডিভড বােকাuiজ,  ' বুচার aব rsভ'  আেঁd িচকািতেলা,  চালস eং,  ডিরক টড 
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িল,  জন oেয়ন গিস pমুখ। িকnt সবেচেয় asিsকর য িবষয়িট তুেল eেনেছন তার 
বiেয় িপ ার,  সিট হল -  ‘‘মেনািবকারgsেদর aিধকাংশ kেti িনরাময় করা যায় 
না’’। িতিন বেলন,  
 

Psychopaths, as far we know, cannot be 'cured'. Indeed, the psychologists 
Marine Rice has shown that has shown that certain harebrain ideas for 
therapy, such as boosting their self esteem and teaching them social skills, 
can even make more dangerous. 

 
সমােজর নিতকতা eবং মূল েবাধ শখােনার মাধ েম য মেনািবকারgs মাnষেদর 
sভাব aেনক সময়i পিরবতন করা যায়না সi ‘সত িট’ (?) িপ ার তার বiেয় তুেল 
ধেরেছন uপের uিlিখত জ াক eবT - eর eকিট বাsব ঘটনা uেlখ কের।  ঘটনািট 
eরকম :  পুিলতজার পুরsারpাp লখক নমান মiলার জলখানায় বnী দািগ আসামী 
জ াক eবT  - eর  িকছু িচিঠ পেড় eতi মুg হন য,  য িতিন নমান মiলারেক জািমেন 
মুিk পেত সাহায  কেরন। নমান মiলার স সময় গ াির িগলেমার নােমর আেরক 
aপরাধীেক িনেয় eকিট বi লখার কাজ করিছেলন। জ াক eবT   তার িনেজর বাsব 
aিভjতা থেক লখকেক সহায়তা করার psাব দন। জ াক eবT  - eর রচনা eবং িচnা 
ভাবনা নমান মiলারেক eতটাi anpািণত কেরিছল য, িতিন eবT ক ‘pথািবrd 
বুিdজীবী eবং সmাবনাময় লখক’ িহেসেব আখ ািয়ত কেরিছেলন;  ধু তাi নয়,  
তঁােক লখা eবেটর িচিঠgেলা  সংকিলত কের িতিন ১৯৮০ সােল eবেটর eকিট বi 
pকাশ করেত সহায়তাo কেরন, বiিটর নাম িছেলা - ‘In the belly of the beast’ ।   
 

 

বiিট স সময় ব াপক জনিpয়তা পেয়িছেলা। নমান 
মiলােরর তিdের ছাড়া পাoয়ার পর eবT  বশ 
নামীদামী মহেল aেনক িবদg লাকজেনর সােথ 
নশেভােজo আমিntত হেতন। aথচ eর মেধ i -  ছ' 
সpােহর মাথায় িনেজর সাiেকাপ ােথিটক চিরেtর 
পুনঃpকাশ ঘটােলন eবট eক রেsারার বয়ারােক 
ছুিরকাঘাত কের হত া কের।  ভােগ র িক পিরহাস -  
eবট যিদন িdতীয় হত াকা ড সmn কের পুিলেশর 
খাতায় নাম লখাি েলন,  িঠক তার পরিদনi তার 
বi - ‘In the belly of the beast’ - eর চমৎকার eকিট 
িরিভu বিরেয়িছেলা িনuiয়ক টাiমস- e । পিtকার 
সmাদক খুব আgহ ভেরi সিট ছািপেয়িছেলন 
eবেটর আেগর িদেনর হত াকা ড সmেn oয়ািকবহাল 
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না থেক। 

eখােন eকিট কথা বলা pেয়াজন। আমরা খুব sতঃিসdভােব ধের নi মেনািবকারgs 
িকংবা িশ িনপীড়নকারীরা িনেজেদর িশ বয়েস িনপীড়েনর িশকার হেয়িছেলা,  সজni 
বাধহয় তারা বড় হেয় an মাnষেদর মের িকংবা িশ েদর ধষণ কের িনেজেদর 
িজঘাংসা চিরতাথ কের। e ব াপারিট aেনকাংেশi িঠক নয়। আিম য িবিটেক খুিন 
ডিনস রডার, ' gীন িরভার িকলার'  g িরজ oiেয়র uদাহরণ িদেয়িছ,  তারা কui 
িশ  বয়েস িনপীড়েনর িশকার হয়িন। ডিনস রডার ছাটেবলায় খুব ভাল পিরেবেশi 
বড় হেয়িছেলন। িতিন িববািহত িছেলন,  stী,  eবং d ছেল িনেয় আর দশটা সাধারণ 
পিরবােরর মতi জীবন যাপন করেতন।  uৎসাহী পাঠেকরা িবিটেক িসিরয়াল িকলার 
ডিনস রডােরর uপর eকটা ডkেম টরী iuিটuব ** থেক দেখ িনেত পােরন।  

 
গেবষক জায়ান eিলসন রজাস  তঁার ‘Sex: A Natural History’ বiিটেত িলেখেছন য 
বশীর ভাগ িশ  যৗন িনপীড়নকারীেদর িনেজেদর জীবেন  িশ  িনপীড়েনর কান 

iিতহাস নi বেলi pমাণ মেল। বংশাণুিবjানী ড বািলেনর udৃিত িদেয় রজাস তার 
বiেয় বেলেছন য, ‘ িবকৃত যৗন আচরণ শখান নয়,  eটা জিবকভােবi auিরত’। 
aব  িতিন eটাo বলেত ভুেলনিন য, সমাজেক রkা করার জni aপরাধীেদর 
aব i শািs দয়া হয়,  িকnt eকi সােথ ঐ আচরণেক aথাৎ e ধরেণর pকৃিতেক 
বাঝার চ াo আমােদর চািলেয় যাoয়া uিচৎ। িsেভন িপ ারo তঁার বiেয়র ৩১১ 
পৃ ায় বেলন য কানাডীয়রা আেমিরকানেদর মত eকi িটিভ শা দেখ িকnt কানাডায় 
aপরাধজিনত হত ার হার আেমিরকার ১/৪ ভাগ মাt। তার মােন সিহংস িটিভ শা দেখ 
দেখ আেমিরকানরা   সিহংস হেয় uেঠেছ – ei সনাতন ধারণা িঠক নয়।   আমােদর 
দেশ আমরা pায়i বিল ‘িহিn ছিব দখেত দখেত পালাটা বেখ গেছ’ িকংবা বিল 

‘ ছাটেবলায় বাবা মা িপsল জাতীয় খলনা িকেন দয়ােতi আজেক পালা মাsািন কের 
বড়াে ’। িকnt e ধরেণর ‘িবে ষণ’ আসেল কতটুk বjািনক িচnাধারােক তুেল ধের?  
সিত  বলেত িক -  ‘ জেনিটক িডটারিমিনজম’ ঠকােত আমরা িনেজর aজােni 
‘কালচারাল িডটারিমিনজেমর’ আ য় িনেয় নi। খুন খারািবর পছেন জেনিটক কান 
pভাব থাকেত পাের, eটা asীকার কের আমরা দাষােরাপ কির ছাটেবলার খলনােক। 
িকংবা ধষেণর পছেন পণgািফেক। িকnt ei মেনাভাবo য আসেল unত কান িকছু নয় 
তা ম াট রীডলী তার ‘eজাiল িজন’ বiেয় ব াখ া কেরেছন eভােব – ‘Cultural 
determinism can be as cruel as genetic determinism’। eকi কথা বেলেছন নারীবাদী 
ডারuiিনs হেলনা kিনন তার ‘Getting Human Nature Right’ pবেn eকটু 

                                                 
**  িবিটেক িকলার, iuিটuেবর িল  - http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q  
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anভােব-  ‘ কu যিদ বংশাn িনণয়বাদেক ভয় পায়, তেব তার eকi কারেণ পিরেবশ 
িননয়বাদেকo ভয় পাoয়া uিচত’।  িপ ারo তার বiেয় সিহংসতা িনেয় আমােদর 
সনাতন ধারণােক p িবd কের  বেলন, e সমs িশ রা যুd বা সিহংস খলনার সােথ 
পিরিচত হবার aেনক আেগi সিহংস pবণতার লkণ দখায়। কােজi িশ রা আসেল 
আমােদর সমাজিবjানীরা যরকম ভােব aনািদকাল থেক িশিখেয় আসেছন – সরকম 
b া  sট হেয় জnায় না কখনi। আধুিনক িববতনীয় মেনািবjােনর গেবষণার আেলােক 
aেনক kেti eর sপেk সত তা পাoয়া গেছ। তারপেরo ‘b া  sট’ ডগমা 
আমােদর মানসপট আ n কের আেছ বh কারেণi।   বাংলায় ‘b া  sট ডগমােক’ 
খ ডন কের  মানব pকৃিতর uপর জবৈবjািনক দৃি েকান থেক লখা eেকবােরi নi 
বলেলi চেল। মুkােnষার ২য় সংখ ায় ( জাnয়ারী ২০০৮)  pকািশত ‘মানব pকৃিত 
িক জnগত নািক পিরেবশগত?’ নােমর pবnিট e িদক িদেয় uেlখেযাগ  ব িতkম 
বলা যায়।আমার uপেরর পিরসংখ ানgেলার aেনক িকছু aপািথেবর লখােতo পাoয়া 
যােব।  
 
পাঠকেদর মেন হয়ত িচnা আঁিকবুিক করেত r কেরেছ ei ভেব য, eবেটর মত 
uদাহরণgেলা যিদ সিত  হেয় থােক তেব তা আমােদর কপােল ঘার ‘খারািব’ আেছ।  
সব িকছু যিদ ‘িজন’i িনয়ntণ করা r কের তেব তা তা আমােদর ‘ জেনিটক 
িডটারিমেনজম’ বা বংশাn িনণয়বােদর িদেক ঠেল দেব।  িচnা কের দখুন -  সব িকছু 
যিদ িজেনi লখা থােক তাহেল আর আমােদর চ া  কেরi বা িক লাভ? ‘িজেনi লখা 
আেছ ছেল বড় হেয় িসিরয়াল িকলার হেব’, আর ‘মেনািবকারgs মাnষেদর sভাব 
পিরবতন করা যায়না’ -  তা তা uপেরi দখলাম। ei আpবাক dয় মেন হাত পা 
gিটেয়  বেস থাকেল আর ভাগ বাদীেদর সােথ পাথক  থাকল কাথায়?  
 
না রিসকতা করিছ না eেকবােরi। আমার ei কথােক হাlা কথা ভেব ফুঁ িদেয় uিড়েয় 
িদেল িকnt ভুল হেব। আিম হাlাভােব ভােগ র কথা বলেলo জেনিটেkর ei সমs নতুন 
িদক বিরেয় আসার সােথ সােথi eকদল ‘িবেশষj’ মাnেষর আচার ব বহার, আনn, 
হািস কাnা, dঃখ যাবতীয় সবিকছুেকi ‘িজেনর’ মেধ  খুঁেজ পাoয়া r কের িদেলন। 
eক িদেক রiেলা b া  sট oয়ালারা -  যারা সবিকছু পিরেবশ বদল কেরi সমাধান 
কের ফলেত চান, আর  আর anিদেক তির হল আেরক চরমপিn ‘ জেনিটক 
িডটারিমিনs’- eর দল – যারা পিরেবশ asীকার কের সব িকছু বংশাn িদেয়i ব াখ া 
কের ফেলন। ei grেপর eকদল আবার আেরা eক কািঠ সেরস হেয়  ‘িজন কndক 
ভাগ বাদ’ িকংবা ‘বংশাn িনণয়বাদ’ pচার করা r কের িদেলন। যমন,  িজেনাম 
pেজk শষ হবার পর পরi যুগল- সিপেলর আিব ারক aধ াপক জমস oয়াটসন বলা 

r করেলন – 
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‘আেগ মাnষ ভাবত আকােশর তারায় বুিঝ ভাগ  লখা আেছ। eখন মাnষ 
বুঝেব, ভাগ  তারায় লখা নi, তার ভাগ  লখা রেয়েছ িজেন’! 

 
িকnt সত i িক তাi? ব াপারটা িক eতi সরল? oয়াটসেনর কথা মত মাnেষর সমs 
ভাগ  িক তাহেল িজেনi লখা আেছ?   
 
 
eিপেজেনিটk eবং িনuেরাpািsিসিটর িশkা 
 
না eতটা ভাগ বাদী িকংবা নরা বাদী হবার কান কারণ নi। আজেকর িদেনর 
িবjানীরা দেখেছন, বংশাngেলা আমােদর মানসপেটর িবিনমাণ করেলo সgেলা 
aিধকাংশ kেti লাহার দরােজর মত aনড় নয়, বরং aেনকেkেti কাদামািটর মতi 
নরম। পিরেবেশর pভােব eেদর সিkয়করণ (activation) বা িনিkয়করণ (deactivation) 
ঘটােনা যায় -  aেনকটা িবd েতর বািতর siচ aন aফ- eর মতi।  য বংশাngেলােক 
কেয়ক বছর আেগo মেন করা হত eকদমi aনমনীয়, মেন করা হত বংশাnর গঠেনর 
িসংহভাগi rেণ থাকা aবsায় তরী হেয় যায়, ভাবা হত পরবতীকােলর পিরেবেশ eেদর 
রদবদল হয় সামাni,  আধুিনক ‘eিপেজেনিটk’eর গেবষণা হেত পাoয়া ফলাফল eর 
িবrেd রায় িদেয়েছ বেলi eখন মেন করা হে ।  জীবিবjােনর ei নতুন শাখািট 
থেক আমরা kমশঃ জানেত পারিছ পিরেবশ থেক সংেকত িনেয় দহ িকভােব তার 

aভ nরs িজেনর pকাশভি েক (genetic expression)  বদেল ফেল।   eজni aেনক 
িবjানী eেদর িচিhত কেরন ‘নমনীয় িজেনাম’ (Malleable Genome) িহেসেব, কu বা 
নাম িদেয়েছন ‘eজাiল িজন’। সােয়ি টিফক মাiে ডর ‘Determining Nature vs. Nurture : 
Molecular evidence is finally emerging to inform the long-standing debate’ (2006)  
pবেn আধুিনক ‘eিপেজেনিটk’eর বশ িকছু চা ল কর ফলাফল িনেয় আেলাচনা করা 
হেয়েছ।  ডঃ ডাoসন চাচ তার সাmpিতক ‘The Genie in Your Genes’ বiেয় পিরsার 
কেরi বেলেছন – 

‘Science is discovering that while we may have fixed set of genes in 
Chromosomes, which of those Genes is active has great deal to do which 
our subjective experiences, and how we process them’।  

 
িপ ােরর uদাহরেণ আেরকিটবার ফরত যাi। সাiেকাপ াথ জ াক eবেটর aনমনীয় 
মেনাভােবর য uদাহরণ িপ ার তার বiেয় হািজর কেরেছন তা হয়ত aত িধক ‘চরম 
মাtার’ uদাহরণ। আমােদর চারপােশর uদাহরণgেলা eমনতর চরম সীমায় aবsান 
কের না তা িনিdধায় বলা যায়। aিধকাংশ kেti পিরেবশ পিরবতন কের কের িকংবা 
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কড়া সামািজক িনয়ম নীিত pেয়াগ কের মাnেষর ব বহার য পিরবতন করা যায়, তা িকnt 
পরীিkত সত । আমার জীবন থেকi eকটা uদাহরণ হািজর কির-  
 
pথম আেমিরকায় আসার পর নতুন নতুন গািড় চালােনা r কেরিছ। pায় d’বছর বড় 
ধরেণর কান eিkেড ট ছাড়া সময় পার কের দবার পর সাহস গল aিতমাtায় বেড়। 
হাioেয় ছেড় বাসার uপেরর ছাT রাsায় ঢুকেত হেল য eকটু গিত কিমেয় ঢুকেত হেব 
– তা মাথায়i থাকেতা না।  য রাsায় চলাচেলর গিতসীমা সেবা  ৩৫, স রাsায় আিম 
ঢুকতাম pায় ৫০ মাiল বেগ। ফেল যা হবার তাi হল, eক িবেকেল aিফস থেক 
ফরার পেথ ঘাপিট মের বেস থাকা পুিলেশর গাড়ীর খpের পেড় গলাম।  ব াস 
জিড়মানা gনেত হল।  িদন কেয়ক খুব সাবধােন গািড় চালালাম। তারপর ক’িদন বােদi 
আবার যi িক সi। eকিদন সকােল uেঠ দখলাম ঘিড়েত বােজ সােড় আটটা। িঠক 
নয়টায় aিফেস eকটা জrরী িমিটং আেছ। গািড় বর কের দখলাম তল নi। তল 
িনেত িগেয় আেরা িমিনট দেশক ন  হল। eবাের বুঝলাম িমিটং আর ধরা যােব না। 
পTল পাm থেক গাড়ী বর কের সi রাsাটায় uেঠ যi না eিkেলটের পা রেখ 
মেরিছ eক ধুnুমার টান – aমিন পাশ থেক পুিলশ বাবাজীর aভু দয়। আবােরা 
জিড়মানা। eক মােসর ব বধােন eকi রাsার uপের d’dবার িটেকট পাoয়ার পর বাধ 
হয় চতn িফরেলা। িফরেব নাi বা কন -  eমন িটেকট আর বার dেয়ক পেলi আমার 
Dাiিভং লাiেসnটাi চেল যােব। eখন হাioেয় থেক রাsায় uঠেলi দিখ যতi 
আনমনা থািক না কন, sীেডািমটােরর কঁাটা কখনi িtশ aিতkম কের না। শািsর 
ভেয় িকংবা কেঠার িনয়ম নীিত আরেপর ফেল য মাnষ তার বhিদেনর aভ াস পিরবতন 
করেত পাের eটাi তা eকটা ভাল uদাহরণ।  
 
আেরকটা uদাহরণ দi। আমার পিরিচত eক বাংলােদশী ভdেলাক (স ত কারেণi 
নামিট uেlখ করিছনা)  বাংলােদশ থেক িবেয় কের বu িনেয় আেমিরকায় eেসেছন। 
sভােব eকটু বদরাগী। রােগর সময় মাথা িঠক থােক না aেনক সময়i। ঝগড়ার সময় 
বuেকo চড় থাpর মের বেসন। বuo pথম pথম সh করত, িকংবা হয়ত মািনেয় িনেত 
চাiত।  কাuেক বলেতা না। সবাi ভাবেতা sেখর সংসার বুিঝ তােদর।  আর বuেক 
নহাৎ গােবচারা পেয় sামীরo সাহস গল বেড়।  িনযাতেনর মাtা বেড়i চলিছল। 

eকিদন বu থাকেত না পের নাiন- oয়ান- oয়ােন সাজা কল কের িদেলা। পুিলশ eেস 
sামী বাবািজেক ধের িনেয় গল। ভdেলাক বাধ হয় ভেবিছেলন বuেয়র গােয় eকটু 
আধটু হাত তালা আর eমন িক aপরাধ।  দেশ তা সবাi কের! িকnt আেমিরকায় 
egেলা আiন কাnন খুবi কড়া। তারপরo পুিলশ ভdলেকর কাnাকািট দেখ হয়ত মায়া 
কের গারেদ না ঢুিকেয় বকা ঝকা িদেয় শষপযn ছেড় িদেলন। মেন কিরেয় িদেলন 
eরপর যিদ গােয় হাত তালার aিভেযাগ আেস, তাহেল তার কপােল িবপিt আেছ।  
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ভdেলাকo ছাড়া পেয় ভাবেলন ‘যাক! aেlর uপর িদেয় ফঁারা কাটােনা গেছ’। িকছু 
িদন ভাল থাকেলন, সংসার ধম পালন করেলন। িকnt কথায় বেল বu পটানর sভাব 
নািক মjাগত, eকবার য বuেয়র গােয় হাত তুেল, স নািক আবােরা তুেল।  
ভdেলাকo আেরকিদন ঝগড়ার সময় বuেয়র গােল থাpর মের বসেলন।  আর বuo 
কল করেলন পুিলেশ। eবাের ফলাফল হল য়াবহ।  sামী pবরেক ধের িনেয় ঢুিকেয় 
দয়া হল সাজা জল হাজেত।  কu ছাড়ােত eেলা না। eমনিক কােছর বnু- বাnেবরাo 
নয়। d’িদন হাজতবােসর পর শষ পযn sামীর কাnাকািটেত বাধ হয় বuেয়র দয়া হল। 
ভিব েতর কথা ভেব হাক, আর সামািজকতার চােপi হাক শষ পযn িতিন sামীর 
uপর থেক aিভেযাগ তুেল িনেয় sামীেক জল থেক বর কের আনেলন। তেব পুিলেশর 
মন eত সহেজ গলেলা না। eেকবাের িঠkিজ kিঠ সমs বৃtাn ফাiলবnী কের 
রাখেলন।  বেল রাখেলন, তােক নজরবnী রাখা হে । ভিব েত কান ধরেণর uেlা-
পাlা আচরণ দখেলi সাজা িডেপাট কের দয়া হেব।  তা বu- পটােনা sভাব 
মjাগত হাক আর শয াগতi হাক, পুিলেশর ধাতািনর uপর তা আর কােরা কথা নাi, 
কারণ বােঘ ছুেল পেনর ঘা, আর পুিলেশ ছুেল নািক আঠােরা ঘা। আর তাছাড়া িডেপাট 
হবার ভয় আসেলi বা ালীর বড় ভয়। সবিকছু িমিলেয় ভdেলাক eমন চুপসােনা 
চুপসােলন য, তার সi পিরিচত আgাসী চিরti গল বদেল।  কােরা সামেন আর মুখ 
তুেল কথা বেলন না।  বuেয়র uপর eখন রাগ করা তা দূেরর কথা -  বuেক তায়াজ 
করা ছাড়া eক পা চেলন না।  বাংলায় যােক বেল ‘ stণ পুrষ’ – সটােতi  rপ িনেয় 
িনেলন পুেরামাtায়। ei ঘটনার পর বhবছর কেট গেছ। বuেয়র uপর িনযাতেনর আর 
কান খবর পাoয়া যায়িন।  কােজi িজন- oয়ালােদর দাবী anযায়ী বu পটােনার 

aভ াস যিদ কােরা মjাগত িকংবা বংশাnkিমক হেয়o থােক, সামািজক eবং রাTীয় 
চাপ aথাৎ সেবাপির পিরেবশ বাধ  কের তার pকাশভি েক বদেল ফলেত।  
 
 
আমার গািড় চালােনার uদাহরণটা িকংবা uপেরর ‘ভdেলােকর’ বu- পটােনার 
uদাহরনিট নহাৎ খুব ছাট sেল, বড় sেল ঘটা uদাহরণgেলােত eকটু চাখ বুলাi।  
দেশ যখন খুন- খারাবী িকংবা রাহাজািন বেড় যায়, তখন রােTর পk থেক আiন 
শৃংখলা বাড়ােনার pেচ া নয়া হয়, কখেনা িবেশষ আiন pবতন করা হয় বা Tাiবুনােলর 
ব বsা নয়া হয়।  আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ eিসড িনেkেপর হার ভয়ানকভােব 
বেড় িগেয়িছেলা, তখন সরকােরর পk থেক িবেশষ আiন pবতন কের তা বেnর 
ব বsা নয়া হেয়িছেলা, জনসেচতনতা তিরর চ া করা হেয়িছেলা – যন eধরেনর 
aমাnিষকতা বn হয়।  বছর খােনেকর মেধ  দখা গল eিসড িনেkেপর হার aেনক 
কিমেয় আনা িগেয়েছ।  দেশর বাiের e ধরেনর uদাহরণ আেরা aেনক বিশ।   বh 
দাগী আসামী যারা তাrেn সিহংস িকংবা জনিবেরাধী কাযকলােপর  সােথ যুk িছেলা, 
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িকংবা পিরিচত িছেলা গ াংsার িহেসেব তােদর aেনকেকi পরবতীেত sাভািবক জীবেন 
িফিরেয় আনা সmব  হেয়েছ তােদর ব াবহার পিরবতন কেরi।  eেদর aেনেকi তােদর 
aতীেতর কমকা ড িলিপবd কের বio িলেখেছন, কu বা আজ eিkিভs িহসেব কাজ 
করেছন; মাnষেক তােদর aতীত থেক িশkা িনেত anpািণত কেরেছন।  দাবী- দাoয়া 
পূরণ কের kুb িমকেদর কারখানায় িফিরেয় নoয়া, সােরর দাম কিমেয় কৃষকেদর শাn 
করার uদাহরণ আমরা pিতিদেনর পিtকােতi পিড়। সাmpদািয়ক দা ার সময় কাফু 
জাির কের unt জনতােক sাভািবক আর শৃ িলত জীবেন িফিরেয় আনা যায় তা আমরা 
বhেkেti দেখিছ।   
 
 
তাi িজন আমােদর মানিসক কাঠােমার বীজ বপন করেলo কখেনাi আমােদর গnব  
িনধারণ কের না। পিরেবেশর eকটা pভাব থেকi যায়।  চাকিরর টনশন, sTসফুল 
জীবন যাপেনর pভাব শরীের য পেড় সটা পরীিkত সত । ধূমপান, aত িধক মদ পান, 
Dাগ সবেনর pভাব শরীের আেছ বেলi ডাkাররা সgেলা থেক আমােদর মুk থাকেত 
পরামশ দন।  সজni eকi ধরেনর িজন শরীের বহন করার পরo aেনক সময় দখা 
যায়, aিভn যমজেদর eকজন িদিব  ss সবল রেয়েছ, anজন বিহেসবী জীবন যাপেন 
শরীরেক eেকবাের ন  কের ফেলেছ। ২০০৬ সােলর আগাs মােস pকািশত িনuiয়ক 
টাiমস পিtকায় ‘Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes’†† pবেn  
কলািমs িজনা কালাটা di যমজ বােনর uদাহরণ হািজর কের দিখেয়েছন eক বান 
৯২ বছর বয়েসo িদিব  ss সবল eবং রাগমুk জীবনযাপন করেছ, aথচ an যমজ 
বানিটর aবsা আkিরক aেথi ‘ কেরািসন’! সmpিত রাগাkাn বানিটর ‘িহপ 
িরেpসেম ট’ করেত হেয়েছ, ‘িডেজেনেরিটভ িডসaডাের’ দৃি শিk pায় পুেরাটাi চেল 
গেছ। দেহর aিskেয়র পিরমাণo uেlখ করার মতi।  আসেল জীবন- যাপন eবং 

aভ ােসর pভাব য দেহর uপর পেড় তা asীকার করা uপায় নi।  স জni 
িচিকৎসক aধ াপক  মাiেকল রিবনফ বেলন, 
 

‘aিভn যমেজরা eকi ধরেনর িজন িবিনময় করেলo সi িজনgেলা দেহ 
eকi ধরেনর রােগর pকাশ aেনকসময়i ঘটায় না, যিদo সাধারণভােব 
ব াপারিটেক খুবi জেনিটক বেল মেন করা হয় ।’ 

 

                                                 
†† Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes, GINA KOLATA, The NewYork 
Times, August 31, 2006, Online link: 
http://www.nytimes.com/2006/08/31/health/31age.html  
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ছিব -  জােসফাiন তজাuেরা eবং তার জমজ বান -  জেনিটক pকৃিত eক হoয়া সেtto তােদর 
দিহক aবsা eকi রকম নয় ( িনuiয়ক টাiমস,  aগাs ২০০৬)। 

 
 
 

আেরকিট চা ল কর ফলাফল পাoয়া গেছ সmpিত aধ াপক র ◌্যাি ড জােটল eর iঁdর 
িনেয় গেবষণা থেক। িতিন দেখেছন,  Agouti নােমর য িজনিট মাnেষর oিবিসিড eবং 
টাiপ২ ডায়ােবিটেসর জn দায়ী বেল মেন করা হয় সিট eক ধরেণর iঁdেরর মেধ o 
pবলভােব দৃ মান।  হলুদ বেণর ei egিট iঁdর জেnর পরপরi রাkেসর মত কবল 
খেয়i চেল। eবং eেদর aিধকাংশi মাnেষর মত ক াnার eবং ডায়ােবিটেস আkাn 
হয় eবং খুব তাড়াতািড় মারা যায়। eমনিক তােদর বা া জn িনেলo তারা e সমs 
রােগর ঝুঁিক িনেয়i জnায়।  aধ াপক জােটল িকছু iঁdরেক আলাদা কের ল ােবর 
কঁােচর জাের রেখ তােদর খাদ াভােসর পিরবতন ঘটােলন।  িকছুিদেনর মেধ i িতিন 
দখেলন iঁdরেদর জেনিটক pকাশভি েত পিরবতন eেসেছ, eবং বা া যা জn িনে  
তা aিধকাংশi রােগর ঝঁুিকমুk। eমনিক সদ  জnােনা বা ার গােয়র রেঙo 
uেlখেযাগ  পিরবতন পেলন গেবষেকরা। আনিবক sের জেনিটক কােডর কান 
ধরেণর  পিরবতন না কের ধু খাদ াভাস eবং পিরেবশ বদেল িদেয় দহজ বিশ  
পিরবতেনর eক aনn নিজর পেলন তারা।  তারা বুঝেলন মাnেষর kেt 
জেনিটকভােব hদেরাগ  িকংবা ডায়ােবিটস eর ঝুঁিক িনেয় আমােদর aেনেকi 
জnােনার পরo ডাkারেদর কথা েন কম শকরা আর চিবযুk খাবার খাoয়ার aভ াস 
কের, িনয়িমত ব ায়াম কের, ধূমপানমুk জীবন যাপন কের িকভােব আমরা e সমs 
রােগর ঝুঁিক কিমেয় িনেত পাির।    
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ছিব -  কবল মা i ঁdেরর খাদ াভাস পিরবতন কের aধ াপক জােটল দখেলন idঁরিট য বা ার জn 
িদে  তার দিহক বিশ  aেনকটাi আলাদা (িডsভার,  নেভmব,  ২০০৬)। 
 
eখন কথা হে ,  পিরেবশ বদেল িদেয় দহজ বিশ  যিদ পিরবতন করা যায় তা না হয় 
দখলাম, িকnt পিরেবশ বদেল িদেয় eকiভােব মানিসক pকাশভি েকo িক বদলােনা 
সmব? িবjানীরা বেলন aেনক kেti সmব। মােজ িসজফ eবং মাiেকল মিন – e 
dজন িবjানীo জােটেলর মতi iঁdর িনেয় গেবষণা করিছেলন।  তারা দখেলন 
eকধরেণর iঁdর আেছ    যােদর মা iঁdেররা তােদর বা ােদর জn জn কান ধরেণর 
যt- আিt কের না। মা’ দর আেরক দল  আেছ যারা আবার বা া জnােনার পর থেকi 
িজব িদেয় গা চেট আর aিতিরk আদর যt কের বা ােদর বড় কের। দখা গেছ য 
বা াgেলার আদর যt নয়া হয় তারা aেনক সাহসী, সামািজকভােব বnুভাবাপn আর 
শাn হেয় বেড় uেঠ। আর মােয়র aবলায় থাকা বা ারা বেড় uেঠ aিsর আর ভীতু 
sভােবর হেয়। তােদর d দেলর bেনo uেlখেযাগ  পিরবতন লk  করেলন িবjানীরা।  
আদর পাoয়া বা ােদর মিsেsর িহেপাক াmাস নােমর pত িট থােক aেনক িববিধত, 
আর তােদর sTস হরেমান কিটসেলর (cortisol) uপিsিত aেনক কম পাoয়া গল। আর 
aবেহলায় বড় হoয়া বা ােদর kেt ei হরেমান পাoয়া গল aেনক বিশ।  মাnেষর 
kেto দখা গেছ যারা খুব sTsুল জীবন যাপন কের থােক, তােদর দেহ  কিটসেলর 

uপিsিত থােক মাtািতিরk বিশ। তােদর hদেরােগর ঝঁুিকo থােক aেনক pবল।  ডঃ 
সজফ eক adুত কাজ করেলন।  িতিন oi ভীতু iঁdর দেলর bেন eমন eক ধরেণর 
eনজাiম (eিসটাiল grপ) pেবশ করােলন যা কিটসেলর uৎপাদনেক বাধা দয়। দখা 
গল iঁdরেদর sভােব পিরবতন eেসেছ। তারা  eখন aেনক সাহসী হেয় uেঠেছ।  
আবার eকiভােব আদের বড় হoয়া সাহসী iঁdেরর দল থেক iঁdর িনেয় তােদর মাথায় 
িমথাiল grপ pেবশ কিরেয় ভীতু আর aিsর বািনেয় িদেলন তারা। eেদর গেবষণােক 
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িফচার কের সmpিত eকিট িনবn লখা হেয়েছ জনিpয় িবjান পিtকা িডsভার- e। 
pবেnর িশেরানাম -   DNA Is Not Destiny ‡‡।  
 
iঁdেরর kেt (uপেরর uদাহরেণ) দখা গেছ, য সব বা ােক আদর যt নয়া হেয়েছ 
তারা aেনক সাহসী, সামািজকভােব বnুভাবাপn আর শাn হেয় বেড় uেঠেছ। তারা 
থােক anেদর pিত aেনক সংেবদনশীল। আর মা বাবার আদর যt না পেয় বড় হoয়া 
বা াgেলা হেয় uেঠ aিsর,  ভীতু eবং aসামািজক। মাnেষর kেto িক eটা ঘটা 
সmব নয়? য বা ারা মা বাবার আদর যt না পেয় aবেহলায় বড় হয় তােদর মধ  
থেকi eকটা aংশ হয়ত বড় হেয় aসামািজক কাজ কেম জিড়েয় পেড়? ব াপারটা 
সরলীকরাণ মেন হেলo eটা ঘটা সmব খুবi সmব। সজni বাধ হয় pিতিট মা বা 
িশ েক eকটা ভাল পিরেবশ িদেয় আদর যt কের বড় করেত চান। টkাস 
িব িবদ ালেয়র মেনািবjােনর aধ াপক eিরক নsলার দীঘিদন ধের িবষnতায় ভাগা 
রাগীেদর মাথার িভতের িহেপাক াmাস পযেবkণ কের দেখেছন য, তােদর 
িহেপাক াmােসর আকার eবং আয়তন sাভািবেকর চেয় aেনক স ীণ থােক। ধু তাi 
নয়, তােদর িহেপাক াmােসর মধ কার eকধরেণর pািটেন (িহেsান) িমথাiল grেপর 
aিst আিবsার কেরেছন (aেনকটা oi ভীতু iঁdর দেলর মতi)। িবjানীরা eখন 
জােনন িকভােব মাnেষর িবষnতা সারােত হয়। তারা oষুেধর মাধ েম eিসটাiল grপেক 
িহেsােনর সােথ সংযুk কের দন, যা িমথাiল grেপর কাজকমেক বাধা দয়। eজni 
eি ট- িডেpেস ট oষুধgেলা eত সহেজ কাজ কের – িবষnতা দূর কের মনেক ফুরফুের 
কের তােল।  িশকােগার iিলনয় িব িবদ ালেয়র aধ াপক ডিনস gসন 
িsেজাে িনয়ায় আkাn রাগীেদর uপর eিসটাiল grেপর ঔষধ pেয়াগ কের aেনক 
রাগীেকi সািরেয় তুলেত পেরেছন। aেনক িবjানীi eখন মেন কেরন িশ  বেয়েসর 
পিরেবশ, পিরচযা আমােদর মানসজগত গঠেন সাহায  ধু কের না, পরবতীেত িজেনর 
pকাশভি েক বদেল দবার kেt uেlখেযাগ  ভুিমকা রােখ। যতi eিপেজেনিটেkর 
আধুিনক গেবষণার ফলাফল বিরেয় আসেত r কেরেছ, ততi মানব pকৃিতর 
রহেsা ঘাটেন জেনিটেkর পাশাপািশ পিরেবশ eবং পিরচযার grt আেরা বিশ কের 
বাঝা যাে , আর egেলা মানব pকৃিত িবষয়ক িবতেক যাগ কেরেছ নতুন মাtা। 
সােয়ি টিফক আেমিরকান মাiে ডর ২০০৬ সােলর aেkাবর- নেভmর সংখ ায়  e জni 
বলা হেয়েছ – 
 

                                                 
‡‡  DNA Is Not Destiny, The new science of epigenetics rewrites the rules of disease, heredity, and 
identity;  Ethan Watters,  Discover Magazine, Nov. 2006 issue, Online link: 
http://discovermagazine.com/2006/nov/cover/?searchterm=Randy%20Jirtle  
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নতুন গেবষণার ফলাফেলর আেলােক eখন বাঝা যাে  মােয়র 
পিরচযার রীিত িশ র িজেনর pকাশভি র uপর যেথ  pভাব ফেল। 

 
eিপেজেনিটk ছাড়াo bেনর িনuেরাpািsিসিট িনেয় পল ব ািচ িরটা, মাiেকল 
মােজিনচ, িভলায়াnর রামাচndেনর আধুিনক গেবষণাgেলাo খুব পিরsারভােব দিখেয়েছ 
িকভােব পিরেবেশর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর মিsso িনেজেক বদেল ফলেত পাের।  
e pসে  আেরা িবষদভােব জানেত হেল  uৎsক পাঠেকরা নমান দiেজর The Brain 
That Changes Itself (২০০৭) বiিট পেড় িনেত পােরন।  
 
তাহেল পিরেবশ িননয়বাদ বনাম বংশাn িনণয়বােদর ei দিড় টানাটািন থেক তাহেল িক 
uপসংহার বিরেয় eেলা?  বিরেয় eেলা য,  সmূণ বংশাnিনণয়বাদী হoয়া িকংবা 
সmূণ পিরেবশ িনণয়বাদী হoয়া -  di kti ভুল। মানব pকৃিত গঠেন িজন বা বংশাnর 
pভাব যমন আেছ,  তমিন আেছ পিরেবেশর।  িজেনর grt e কারেণ য, আমরা 
বংশগতভােব য সমs িজনগত বিশ  aজন করেত পেরিছ,  তার টান aন বা aেফর 
মাধ েম জেনিটক ekেpশন বদলােত পাির পিরেবশ থেক িবিবধ িসগnাল িনেয়। িকnt 
কান কারেণ সi মুল িজনিটi যিদ আমার মেধ  anপিsত থােক,  আিম যত িসগnাল 
পাঠাi না কন তা বদলােনা সmব হেব না। আবার পিরেবেশর grt সবসময়i থাকেব 
কারণ  িজেনর pকাশভ ী বদলােনার ব াপারটা িনভর করেছ পিরেবশ থেক িক ধরেণর 
িসগnাল পাoয়া যাে  তার uপর §§।  আমােদর আমােদর শরীেরর oজেনর কথাi ধরা 
যাক। aেনক kেti দেহর কাঠােমা মাটা হেব না িচকন হেব -  তার aেনক িকছুi 
িকnt জেনিটক। িকnt তা বেল িজেনর হােত সব িকছু ছেড় িদেয় আমরা বেস থািক না। 
আপনার যিদ eকটুেতi ‘মুিটেয়’ যাবার pবণতা থােক,  তেব আপিন খাবােরর uপর 
আেরা যtবান হেবন,  ব ায়াম করেবন,  চিব জাতীয় খাবার কম খােবন -  eiটাi 
ধতব । তা না কের আপিন যিদ বিহেসবী জীবন কাটােত থােকন,  খানা িপনা পানীয় -
eর pিত লালািয়ত থােকন,  সমােন ভুিরেভাজ কের যেত থােকন-  হয়ত আপনার 
দেহর িজনgেলা আনেn আtহারা হেয় আপনার দহেক নাdস ndস কের তুলেব। 
কােজi িজেনর aভ nরs িজনগত pকাশভি  িকভােব বদলােবন -  তার aেনক িকছুi 
িকnt আপনার দয়া পিরেবেশর uপরi িনভর করেব।  

                                                 
§§  িকছু িকছু ব াপারেক পুেরাপুির জেনিটক বেল মেন করা হয়। যমন, যমন, হািnংটন রাগ - ei 
রাগিট 100% জেনিটক। eটা পিরেবশ িনভর নয়। আবার িশ েদর মাতৃভাষা রp করার িবষয়িটেক 
পুেরাপুির পিরেবশ িনভর িহেসেব দখা হয়। কারণ দখা গেছ যেকান িশ েক য কান দেশ রেখ বড় 
করা হেল – সi দেশর ভাষা রp কের িনেত কান aসুিবধা হয় না। িজনগত বিশ  মখূ  ভুিমকা পালন 
করেল eমনিট হেত পারেতা না। তেব – পুেরাপুির জেনিটক eবং পুেরাপুির পিরেবশ -  ei di 
চরমসীমার মধ কার aিধকাংশ িবষয় আশয়েকi আসেল িজন eবং পিরেবেশর সুষম িমথিskয়ার সাহােয  
ব াখ া করা যায়।  
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eকi কথা মানব pকৃিত eবং মাnেষর aিজত ব বহােরর জno খােট। মানব pকৃিত 
গঠেন িজন যমন ভূিমকা রােখ, তমিন রােখ পিরেবশ। aেনক সময় pকৃিতেক পিরেবশ 
থেক আলাদাo করা যায় না;  আলাদা করার চ াo হয়ত aেনক kেt াn। ম াট 
িরডলী তার  ‘eজাiল িজন’ বiেয়  সজni বেলেছন – 
 

‘আমার কথা আেরা eকবার s  কের বিল। আিম মেন কির, মাnেষর 
ব বহার িবে ষণ করেত হেল pকৃিত eবং পিরেবশ dেটােকi গানায় 
ধরেত হেব। ... নতুন আিবsােরর আেলােক বাঝা যাে  িকভােব 
িজনgেলা মাnেষর ব বহারেক pভািবত কের, আবার িকভােব মাnেষর 
ব াবহার িজনgেলার pকাশভি েক pভািবত কের। কােজi িবষয়টা আর 
pকৃিত বনাম পিরেবশ (nature versus nurture) নয়, বরং পিরেবশ িদেয় 
pকৃিত (nature via nurture)।   

 
বংশাn আর পিরেবশ – আসেল আয়তেkেtর dিট বাhর মত। eকিট দঘ , আেরকিট 
ps। মানব pকৃিত িনমােণ কার ভূিমকা বিশ-  িজন না পিরেবশ? e প  কu করেল 
eর জবাব হেব -  আয়তেkt তিরেত কার ভূিমকা বিশ -  দঘ  নািক ps?  
 
সংsিৃতর ‘ভতু’:  
আেগi বেলিছ িববতনীয় মেনািবjান সমাজ eবং সংsৃিতর aেনক িকছু খুব পিরsার 
eবং বাধগম ভােব ব াখ া করেলo eর aেনক uপসংহার eবং anিসdাn eতi 
িবpবাtক য eিট aবগাহন করা সবার জn খুব সহজ হয়িন, eখেনা হে  না। eর 
aেনক কারণ আেছ। eর মেধ  eকটা কারণ আমােদর মেধ কার জেম থাকা দীঘিদেনর 
সংsার।  
 
তেব oটাi eকমাt কারণ নয়।   িবতেকর মুল কারণ খুঁজেল দখা যােব, িবতকটা যতটা 
না সংsােরর জn, তার চেয় aেনক বিশ িববতনীয় মেনািবjােনর anিনিহত anকl 
আর eর থেক পাoয়া িবিভn anিসdােnর কারেণ।  
  
মূল িবতকটা িনঃসেnেহ মানব মেনর srপ িনেয়।  িববতনীয় মেনািবjানীরা র মে  
হািজর হবার আেগ সাবজনীন ‘মানব pকৃিত’ বেল িকছু আেছ িকনা সটাi িঠকমত 
আমােদর কােছ পিরsার িছেলা না। যমন, s ািনশ িলবােরল দাশিনক হােস oেতগা 
গ ােসট মানব pকৃিতর aিst asীকার কের বলেতন, ‘Man has no nature, what he has is 
history’। িbিটশ- আেমিরকান নৃতttিবদ a াশেল মে টg বলেতন, ‘মাnেষর সহজাত 
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sৃহা (instinct) বেল িকছু নi; কারণ তার সব িকছুi তার চারপােশর সমাজ- সংsৃিত 
থেকi শখা’।  কu বা আবার মানব pকৃিতেক sীকার কের িনেলo তােক eেকবােরi 
কঁাচামােলর মত আিদম মেন করেতন। যমন pখ াত নৃতািttক মাগােরট মীড বলেতন, 
‘Human nature is the rawest, most undifferentiated of raw material’।   
 
িববতনীয় মেনািবjানীরা eেস মানব pকৃিত িনেয় ei pচিলত ছকিটেকi uলেট 
িদেয়েছন।  ব াপারটা eকটু খালাসা করা যাক।  eকজন শলিচিকৎসক যখন 
হাসপাতােল aপােরশেনর জn আসা কান রাগীর পেটর িভতর ছুির চালােবন বেল িঠক 
কেরন তখন িতিন জােনন য,  পট কাটেল eর িভতের িক পাoয়া যােব।  পাকsিল, 
বৃহদাnt, kুdাnt, ag াশয় iত ািদ।  পাকsিলর জায়গায় পাকsিল থােক, আর ag াশেয়র 
জায়গায় ag াশয়। an রাগীর kেto পট কেট িচিকৎসক পাকsিলর জায়গায় 
পাকsিল দখবার pত াশাi কেরন। eটাi sাভািবক।  িবিভn রাগীর পাকsিলেত 
পাথক  থাকেত পাের – কােরাটা মাটা, কােরাটা িচকন, কােরাটা দখেলi হয়ত বাঝা 
যােব ব াটা আমাশা rিগ, কােরাটা আবার sাs কর। বিশে  পাথক  যাi থাkক না 
কন, মাnেষর পাকsিল দেখ কােরা গrর িকংবা ঘাড়ার পাকsিল বেল ভুল হেব না। 
কারণ মাnেষর পাকsিলর eকটা pকৃিত আেছ, যটা গrর পাকsিল থেক আলাদা । 
আিম aব  গrর পাকsিল িবেশষj নi, িযিন িবেশষj – যমন পলািশ বাজােরর 
সিলমুlাহ কসাi-  িতিন খুব ভাল কেরi আমােদর দিখেয় িদেত পারেবন গrর পাকsিল 
কমন হয়, খািসরটা কমন, ভড়ারটা কমন আর মুরগীরটা কমন।  ঠাটািরবাজােরর 
িনত ানn কসাi হেল তার িলেs েয়ােরর পাকsিলo চেল আসেত পাের।  সিলমুlা 
িকংবা িনত ানn কসাiেয়র aিভj চাখেক খািসর পাকsিলর নােম েয়ােরর পাকsিল 
বেল চালােনার চ া কের ধঁাকা দয়া যােব না।  কারণ তারা জােনন, খািসর পাকsিলর 
pকৃিত েয়ােররটা থেক সmূণ আলাদা। eকi কথা মাnেষর পাকsিলর জno 
pেযাজ । eকথা বলা ভুল হেব না য, মাnেষর পাকsিলর pকৃিতi anpানীর পাকsিল 
থেক তােক আলাদা কের িদে ।   

 
িববতনীয় মেনািবjানীরা বেলন, পেটর িভতের পাকsিলর যমন eকটা pকৃিত আেছ, 
তমিন মাnেষর মেনরo আলাদা eকটা pকৃিত আেছ – যটা an pানী থেক আলাদা। 

uদাহরণ দয়া যাক। মাnেষর খুব কাছাকািছ pজািত িশmা ী।  িশmা ীর সােথ মাnেষর 
িজনগত িমল শতকরা ৯৯ ভাগ। কােজi ধের নয়া যায় িশmা ীর সােথ মাnেষর aেনক 
িকছুেতi িমল থাকেব। িকnt যতi িমল থাkক না কন -   সাবজনীনভােব মানব pকৃিত 
িশmা ীর pকৃিত থেক আলাদা হেব বেল আমরা ধের িনেত পাির, aেনকটা uপেরর 
uদাহরেণর পাকsিলর pকৃিতর মতi।  িকছু uদাহরণ হািজর কির। িশmা ী সমােজ 
মেয় িশmা ীরা বhগামী হয় – তারা যত i া ছেলেদর সােথ দিহক সmক sাপন 
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কের – তােদর আসেলi কান বাছ িবচার নi। পুrষ িশmা ীরা আবার an মেয় 
িশmা ী (যােদর সােথ eখেনা দিহক সmক sািপত হয় নাi)  – তােদর বা ােক ধের 
িনেয় মের ফেল।  e ধরেণর কান প াটান আমােদর মানব সমােজ চােখ পেড় না। 
চােখ না পড়াi sাভািবক, কারণ মাnেষর pকৃিত িশmা ীেদর pকৃিত থেক আলাদা। 

 
িববতনীয় মেনািবjানীেদর কথামত আমরা জানলাম ‘মানব pকৃিত’ বেল eকটা িকছু 
তাহেল আেছ, যটা an pাণীেদর থেক আলাদা। িকnt কমন স pকৃিত? সমাজ 
িবjানী  িকংবা নৃতািttকরা aেনকিদন ধেরi eর utর খঁাজার চ া করেছন। তারা 
বেলন ei pে র utর লুিকেয় রেয়েছ মানব সমােজর সংsৃিতেত। সমাজিবjােনর 
pিত াতা eিমল ডােখiম কান সাবজনীন মানব pকৃিতর জnগত pকরণেক asীকার 
কের তােক b া  sেটর সােথ তুলনা কেরিছেলন।  তার মেত সাংsৃিতক িবভাজনi মানব 
pকৃিতেক তুেল ধরার eকমাt িনয়ামক। কােজi মানব pকৃিত িবষেয় য p i করা হাক 
না কন – eর utর আমােদর খুঁেজ িনেত  হেব সংsৃিতেত। মেয়েদর তুলনায় ছেলরা 
বিশ সিহংস কন  -  eর utর হল -  সংsৃিতi eর কারণ। ছেলরা কন সtরু বছেরর 
বুিড়র চাiেত িবশ বছেরর ছঁুিড়র pিত বিশ আকিষত বাধ কের িকংবা লালািয়ত হয় – 
eর utর হে  সংsৃিত।  ছেলরা কন মেয়েদর চেয় বিশ পণgািফ দেখ, িকংবা 
বhগামী – utর eকটাi – ‘সংsৃিত’! Omnia cultura ex cultura! 
 
সমাজিবjােনর পুেরাধা eিমল ডােখiম য iেটর গাথুঁিন িদেয় িগেয়িছেলন তােত 
‘সংsৃিতর pাসাদ’ বানােত eবাের eিগেয় eেলন নৃতািttেকরা। নৃতttিবেদর জনক বেল 
যােক aিভিহত করা হয় সi -  ানজ বায়া eবং মাগােরট মীড িছেলন eেদর মূল 
কা ডারী।  ানজ বায়া য মতবাদ pচার করেলন তােত সকেলর মেন হল, মাnেষর 
pকৃিত বুিঝ eেকবােরi নমনীয়। eেত জnগত কান বিশে র কান ছাপ নi, 
কানিদন িছেলাo না। সব িকছুi সংsৃিতিনভর। আর বায়ার িpয় ছাtী  ‘নৃতেttর রাণী’ 
মাগােরট মীড আিদম ‘sােমায়া’ জািতর মেয়েদর িনেয় eমন eক আদিশক  সমাজ 
কlণা কের ফলেলন, যার বাsব aিst আসেল পৃিথবীর কাথাoi নi।  মীেডর 
‘sােমায়া’ যন আkিরক aেথi হে  sেগর pিতrপ। সখােন কােরা মেধ  নi কান 
ঝগড়া,  নi কান ঘৃণা,  ঈষা িকংবা িহংসা। যৗনতার kেt তােদর আচরণ  eেকবাের 
sতsুত। সখানকার মেয়রা বhগামী, যৗনতার ব াপাের পুেরাপুির sাধীন – যখন iে  
sামীর সােথ িবে দ ঘিটেয় িpয় মাnেষর সােথ সmক কের িনেত পাের। তারা 
sাধীনভােব যটা চায় সটা করেত পাের। মীেডর anকl িছেলা, sােমায়া জািতর 
সংsৃিতi তােদর মেয়েদর eমন sতsুত আর sাধীন কের তুেলেছ। e থেক মীড 
িসdােn আেসন, বংশগিত নয় বরং সংsৃিতi ব িktেক pভািবত কের।   মাগােরট মীড 
তার িচnাধারা ব k কের ১৯২৮ সােল  ‘Coming of Age in Samoa’ নােমর য gn রচনা 
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কেরন সিট ‘সংsৃিতিভিtক pাসােদর’ eক agগn দিলল িহেসেব িবেবিচত হয় 
(pস তঃ sতব , মুkােnষার pথম বষ, িdতীয় সংখ ায় মাগােরট মীডেক িনেয় ফিরদ 
আহেমেদর eকিট চমৎকার pবn pকািশত হেয়েছ) । িকnt পরবতীেত ডেরক 
ি ম ানসহ anাn গেবষকেদর গেবষণায় pমািনত হয় য, মীেডর anকlgেলা sফ 
‘uiশফুল িথংিকং’ ছাড়া আর িকছু িছেলা না।  গেবষেকরা চােখ আ ুল িদেয় দিখেয় 
িদেয়িছেলন য,  মীেডর গেবষণা িছেলা eেকবােরi সরল eবং মীড sােমায়ান মেয়েদর 
dারা িনদাrণভােব pতািরত হেয়িছেলন। ি ম ােনর গেবষণা থেক বিরেয় eেলা, 
sােমায়াn জািতর মেধ  িহংসা, িবেdষ, রাগ, ঘণৃা, হত া লু ঠন-  আর দশটা জািতর মতi 
pবলভােব িবদ মান, সরলমনা মীড সgেলা দখেতi পানিন। সজni ম াট রীডলী 
তার ‘eজাiল িজন’ বiেয় মীেডর গেবষণা সmেn বলেত িগেয় বেলন, ‘Her failure to 
discover the cultural determinism of human nature is like the dog that failed to bark’। 
 
আসেল সংsৃিতর িবভাজেনর কথা ঢালাo ভােব সািহত , সংsৃিতেত আর নৃতেtt uিlিখত 
হয় বেট,  িকnt aেনক সময়i দখা যায় ei িবভাজন মােটi বstিন তার মাপকািঠেত 
utীণ হয় না। ব াপারটা নৃতttিবদ আর সমাজিবদেদর জn eক িনদাrন লjার 
ব াপার। eকটু লk  করেলi দখা যােব,  সংsৃিতর যত িবভাজনi থাkক না কন,  
pেত ক সংsৃিতেতi দখা যায়,  মাnেষরা eকiভােব রাগ anরাগ,  িহংসা,  kাধ 
pকাশ কের থােক। পি মা িবে র আেলা ঝলমেল তথাকিথত ‘আধুিনক’ সভ তা থেক 

r কের পৃিথবীর আনােচ কানােচ যত গহীন aরেnর যত নাম না জানা গােtর মেধ i 
anসnান করা হাক না কন – দখা যােব নাচ, গান, ছিব আঁকার ব াপারgেলা সব 
সংsৃিতেতi কম বিশ িবদ মান। কu হয়ত gহার পাথের হিরণ িশকােরর ছিব আঁকেছ, 
কu পাথের খাদাi কের মূিত বানাে , কu নদীর ধাের বেস পাল তালা নৗকােক 
ক ানভােস uিঠেয় আনেছ, কuবা আবার মািটর পেট গেড় তুলেছ aনবদ  িশlকম।   
সংsৃিতর িবিবধ uপাদান যাগ হবার কারেণ ব িk িকংবা সংsৃিতেভেদ িচtকেlর 
pকাশ ভি েত হয়ত পাথক  আেছ িকnt িচt pকােশর িবমূত sৃহািট সi eকi রকম 
থেক যাে । ধু ছিব আঁকা নয়, নাচ- গােনর kেto আমরা তাi দখব। eক দেশ 
কu eকতারা হােত বাuল গান গেয় চলেছ তা আেরকজন an দেশ িনিব  মেন 
িপয়ােনা বািজেয় চলেছ। কuবা চাখ মুেদ সতার বাজাে  তা কuবা িগটার িকংবা 
কu সntর। য eেকবােরi আলেস স হয়ত পড়া না করার টিবেকi ঢাল বািনেয় তাল 
ঠুকেছ রবীnd স ীেতর সােথ। eক সংsৃিতেত কu হয়ত িডেsা নাচ  নাচেছ, an 
জায়গায় সরকমi eকজন কu ভরত নাট ম, আেরক জায়গায় কu ল ািটন িফuশন, 
কuবা কান aেচনা Tাiবাল ড াn। নােচর রকম ফের িকংবা মূdায় পাথক  থাকেলo 
সংsৃিত িনিবেশেষ নাচ- গােনর aদম  sৃহািট িকnt eক সাবজনীন মানব pকৃিতেকi 
uে  তুেল ধরেছ। ei ব াপারিটর তাৎপয uপলিb কেরi িড. i bাuন তার ‘Human 
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Universals’ gেn বেলেছন – ‘It is the human universals not the differences that are truly 
intriguing’।   
 
 
নারী o পুrষ:  
আধুিনক িববতনীয় মেনািবjানীরা আেরা বেলন, ডারuiেনর ‘ সkুয়াল িসেলকশন’ বা 
‘ যৗনতার িনবাচন’ িববতন pিkয়ায় মূল ভূিমকা রেখ থােক তেব eর eকিট pভাব 
আমােদর দীঘিদেনর মানসপট িনমােণo aব াmাবীrেপ পড়েব। যৗনতার udেবর 
কারেণ সভ তার ঊষালg থেক নারী- পুrষ eকi মানব pকৃিতর aংশ হoয়া সেtto 
তােদর মেধ  pাকৃিতকভােবi তির হয়েছ eক ধরেণর মেনাৈদিহক পাথক  – 
জবৈবjািনক পেথi। নারীেদর জননতেntর pকৃিত পুrষেদর জননতnt থেক আলাদা। 
মেয়েদরেক য ঋতুচk, নয়মাস ব াপী গভধারণসহ হাজােরা ঝুট- ঝােমলা পাহােত হয় 

– পুrষেদর সgেলা কানিটi করেত হয় না। eকিট পুrষ, তািttকভােব হেলo য কান 
সমেয় ei পৃিথবীর বুেক aসংখ  নারীর গেভ aসংখ  সnােনর জn িদেত পাের (kখ াত 
চি স খােনর মত কu কu সটা কের দিখেয়েছo)। িকnt eকিট মেয় eকবছের ধু 

eকিট পুrেষর kাn িদেয়i গভ িনি ত করেত পাের – eর বিশ নয়। আসেল কu 
যিদ বেলন, জবৈবjািনক িদক থেক িবচার করেল যৗনতার udবi হেয়েছ আসেল 
নারী- পুrেষ পাথক  করার জn – eটা বলেল মােটi aতু িk হেব না। ei পাথেক র 
pভাব ছেল মেয়েদর মানস জগেতo  পেড়েছ,  পেড়েছ সমােজo।  কান গেবষকi 
eখন asীকার কেরন না য যৗনতার িবভাজন নারী পুrেষ গেড় িদেয়েছ িবsর পাথক  – 
ধু দহ কাঠােমােত নয়, তার aিজত ব বহােরo।   সজni গেবষক ডানাl িসমn 

বেলন, 
 

‘Men and women differ in sexual natures because throughout the immensely 
long haunting and gathering phase of evolutionary history of sexual desires 
and dispositions that were adaptive for either sex were for either sex were for 
the other tickets to reproductive oblivion.’।  

 
মানব সভ তার য কান জায়গায় খঁাজ িনেল দখা যায় -  ছেলরা সংsৃিত িনিবেশেষ 
মেয়েদর চেয় চিরেt বিশ ‘ভােয়ােল ট’ বা সিহংস হেয় থােক,  ময়রা বাচিনক 
যাগােযােগ (ভাবাল কিমuিনেকশন) ছেলেদর চেয় বিশ পিরপk হয়। ‘পিলগািম’ বা 
বhগামীেtর ব াপারটা মেয়েদর চেয় ছেলেদর মেধ  aিধকতর pবলভােব দৃ মান। 
সmেকর মেধ  pতারণা বা ‘িচT ’ ব াপারটাo িকnt মেয়েদর চেয় ছেলরা বিশ কের 
থােক। আবার মেয়রা pতারণা ধরেত aিধকতর দk।  পেনাgািফর pিত আকষণ 
মেয়েদর চেয় ছেলেদর মেধ  বিশ। িকnt মেয়রা আবার ছেলেদর তুলনায় ‘লাভ 
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sািরর’র বিশ ভk। িসিরয়াল িকলােরর সংখ া ছেলেদর মেধ  বিশ,  মেয়েদর মেধ  
খুবi কম । সংsৃিত িনিবেশেষ পুrষেদর টাকা পয়সা,  s াটাস iত াদর মাপকািঠেত 
িবচার করা হয়,  আর মেয়েদর সৗnেযর। নৃতttিবদ মলিভন কেনার খুব পিরsার 
কেরi বেলন – 
 

‘ ছেলরা মেয়েদর চেয় বিশ সিহংস, আর মেয়রা aেনক বশী 
সংেবদনশীল – anতঃ িশ  eবং নাবালকেদর pিত। ei ব াপারটা uেlখ 
করেল eেক যিদ ‘গতাnগিতক কথাবাতা’ (cliché) বেল কu uিড়েয় 
িদেত চান – সটা e সত েক িকছুমাt দমন করেব না’। 

 
ব াপারgেলা সিঠক নািক ভুল,  িকংবা ‘uিচৎ’ নািক ‘anিচৎ’ সিট eখােন িবচায 
নয়,  িবচায হে  আমােদর সমাজ কন eiভােব গেড় uেঠেছ -  য সংখ াগির  মন 
মানিসকতা eকিট িনিদ  ছেক সবসময় আবd থােক? eখােনi মানব pকৃিত িবে ষেণ 
িববতনীয় মেনািবjান যতটা সফল,  সমাজিবjান ততটা নয়। 
 
কন সংsৃিত- িনিবেশেষ ছেলরা সmেকর মেধ  থাকা aবsায় তার স ীর সােথ বিশ 

pতারণা কের িকংবা কন পণgািফর বিশ ভk -  eিট িজjাসা করেল সমাজিবjানী 
িকংবা নারীবাদীেদর কাছ থেক িনঘাত utর পাoয়া যােব য,  যুগ যুগ ধের মেয়েদর 
সmিt বািনেয় রাখা হেয়েছ,  তারা শািষত -  ei মেনাবৃিt তারi pিতফলন। িকnt য 
সমs সমােজ ছেল- মেয়েদর পাথক সূচক  মেনাভােবর মাtা কম -  সখােন িক তাহেল 
e ধরেণর ঝঁাক নi? না তা মােটo নয়।  eর pত k pমাণ পাoয়া গেছ 
iসরােয়েলর িকবুৎজ (Kibbutz) শহেরর eকিট পরীkামূলক গেবষণায়। সমােজ িবদ মান 
সমs রীিত বা ট াবু আসেল জnগত নয়, বরং সংsৃিত থেকi udুত – ei ধারণা থেক 
সখানকার aিধবাসীরা িঠক কেরিছেলা সমs যৗনতার pেভদমূলক পাথক েক oi শহর 
থেক ঝঁিটেয় িবদায় করা হেব। তার pিkয়া িহেসেব সখানকার মেয়েদরেক ছেলেদর 
মত ছাট ছাট চুল রাখেত uৎসািহত করা হল, আর ছেলেদরেক সখােনা হল সিহংসতা 
ত াগ কের িকভােব শািnপূণভােব বসবাস করা যায়! য সমs মেয়রা ‘টম বয়’ হেয় 
জীবন কাটােত চায়, তােদর  িপঠ চাপের সাধুবাদ জানােনা হল, ছেলরা যন ঘেরর কাজ 
আর মেয়রা যন বাiেরর কােজ দk হেয় oেঠ সজn যথাযথ Tিনং- eর ব বsা করা 
হল। aথাৎ সব িমিলেয় িকবুৎজ স সময় গn হেয়িছল আদশবাদীেদর sগ িহেসেব – 
যখােন ছেল মেয়েদর মেধ  কান িবেভদ নi।  িকnt িতন pজn পের দখা গল সi 

‘আদশ’ িকবুৎজ পিরণত হেয়েছ  সবেচেয় সিks বা যৗনৈবষম বাদী শহর িহেসেব। 
সখানকার মাnষজন আদশবাদীেদর sp ধূিলs াৎ কের িফের িগেয়িছেলা সi িচরnন 
গৎবাধা জীবেন।  aিভভাবকেদর আদশবাদী নীিতর িবrেd িবেdাহ করল পরবতী 
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pজেnর সnােনরা। ছেলরা দখা গল, aিভভাবকেদর দিখেয় দয়া পথ asীকার কের 
বিশ পদাথিবjান, iি িনয়ািরং eবং গিনত পড়েত r কেরেছ, মেয়রা বিশ যাে  
মিডেকেল। তারা নািসং- e িকংবা িশkকতােক পশা িহেসেব বেছ িনে  ছেলেদর 
চেয় aেনক বিশ। ছেলেদর ঘেরর কাজ করার য Tিনং দয়া হেয়িছেলা, িকnt দখা 
গল মেয়রাi শষপযn ঘর দার গাছােনার দািয়t কঁােধ তুেল িনেয়েছ।  দািয়t তুেল 
নয়ার পছেন কারণ িহসেব তারা বলল, ‘আের ছেলরা িঠকমত বাসাবািড় পিরsার 
রাখেত পাের না’।  আর anিদেক ছেলরা বলেলা, ‘আের যত ভালভােবi কির না কন 
বuেয়র মিজ মািফক িকছুেতi হয় না’।   ব াপারটা aিpয় হেলo সত  য, e ধরেণর 
িবভিkgেলােক যতi asীকার কের সােম র পেথ সমাজেক ঠেল দয়া হয়, িবদ মান 
জবৈবjািনক পাথক gেলা স সমােজ তত pকট হেয় uেঠ। iিতহাস তাi সাk  দয়।  

 
 
চািহদায় পাথক , পাথক  মানিসকতােতo 
 
মেনািবjানীরা aেনেকিদন ধেরi লk  করিছেলন য, ছেল মেয়েদর পারsিরক 
চািহদা পছn, aপছেn যমন িমল আেছ, তমিন আবার িকছু kেt আেছ চােখ পড়ার 
মতi পাথক । eটা হবার কথাi।  নারী পুrষ uভয়েকi সভ তার সূচনার pথম থেকi  
ডারuiন বিনত ‘ সkুয়াল িসেলকশন’ নামক বnুর পেথ িনেজেদর িববিতত কের িনেত 
হেয়েছ, ধু দিহকভােব নয় মন মানিসকতােতo। দখা গেছ, ছেলরা আচরণগত িদক 
িদেয়  মেয়েদর চেয় aেনক pিতেযািগতামূলক (competitive) হেয় থােক। ছেলেদর 
sভােব pিতেযািগতামূলক হেত হেয়েছ কারণ তােদর িবিভn  গােtর সােথ pিতেযািগতা 
কের, যুd িবgহ কের বঁাচেত হেয়েছ আিদ কাল থেকi। যারা e ধরেনর pিতেযািগতার 
মধ  িদেয় িটেক থাকেত পেরেছ তারাi aিধক হাের সnান সnিত e পৃিথবীর বুেক রেখ  
যেত পেরেছ।   

 
আধুিনক জীবনযাtােতo পুrষেদর ei pিতেযািগতামূলক মানিসকতােক eকটু চ া 
করেলi ধরা যােব। eকটা মজার uদাহরণ দi। আেমিরকার eকিট জিরপ থেক দখা 
গেছ পিরবার িনেয় লং  Dাiিভং –e বিড়েয়  কখেনা পথ হািরেয় ফলেল পুrেষরা খুব 
কমi পেথর an মাnেষর কাছ থেক চায়। তারা বরং িনেজেদর িবেবচনা থেক দেখ 
িনেজরাi পথ খুঁেজ িনেত তৎপর হয়,  না পারেল বড়েজার ল া ডমাক, ম ােপর দারs 
হয়, িকnt কাuেক িজjাসা কের না । আর anিদেক মেয়রা pথেমi গাড়ী থািমেয় 
কাuেক িজjাসা কের নয়। আসেল পুrেষরা গাড়ী থািমেয় কাuেক িজjাসা করেত 
পছn কের না, কারণ তােদর ‘আtভির’ মানিসতার কারেণ ব াপারটােক তারা ‘যুেd 
পরাজয়’ িহসেব িবেবচনা কের ফেল িনেজেদর aজােni। আর মেয়েদর kেt 
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pিতেযািগতামূলক মেনাভাব তােদর মানসপেট eত pবলভােব রাজt কের না বেল তারা 
সামািজক সmক তির কের  সমাধােন পঁৗছুেত uদgীব থােক।  ধু Dাiিভংi eকমাt 
uদাহরণ নয়; পুrেষরা aথ, িবt আর সামািজক pিতপিtর pিত য বিশ আকৃ  তা য 
কান সমােজi pেযাজ ।  eটাo eেসেছ দীঘিদেনর pিতেযািগতামূলক মানিসকতা 
থেক। 

 
 
 
eখন কথা হে , পুrেষরা মেয়েদর চেয় কন বিশ সিহংস িকংবা কন তােদর মন 
মানিসকতা eত বশী pিতেযািগতামূলক হেয় গেড় uেঠেছ? িববতনীয় িবjানীরা বেলন, 
পুrেষরা eক সময় িছেলা হা টার বা িশকারী,  আর মেয়রা ফলমূল সংgাহক। 
pেয়াজেনর তািগেদi eকটা সময় পুrষেদর eেক aেnর সােথ যুেd জিড়েয় পড়েত 
হেয়েছ; an গােtর সােথ মারামাির হানাহািন করেত হেয়েছ; িনেজর সাmাজ  বাড়ােত 
হেয়েছ;  ast চালােত হেয়েছ।  তােদরেক কািরগরী িবষেয় বিশ জিড়ত হেত হেয়েছ।  
আিদম সমােজ ast চালনা, করা িশকাের পারদশী হoয়ােক বঁেচ থাকার kেt  বঁেচ 
থাকার anতম িনয়ামক িহসেব িচিhত করা হত। যারা egেলােত পারদশী হেয় uেঠেছ 
তারাi aিধক হাের সnান সnিত e পৃিথবীেত রেখ যেত পেরেছ, যারা egেলা পােরিন 
তারা িবলুp হেয় গেছ।  পৃিথবীেত মানব সভ তার iিতহাস ঘাটেল পাoয়া যােব পুrেষরা 
ধু আtরkা করেতi যুd কেরিন, যুd কেরেছ সাmাজ  বাড়ােত আর সmিt আর নারীর 

দখল িনেত।  eখেনা ei মানিসকতার pভাব িবরল নয়।  eর বাsব pমাণ িবjানীরা 
পয়েছন ভিনজুয়ালার  আিদম Tাiব  iয়ােনামােমা (Ya ̧nomamö) দর িনেয় গেবষণা 
কের।  নৃতttিবদ নেপািলয়ন চ াংনন ei Tাiব িনেয় গেবষণা করেত িগেয় খুব aবাক 
হেয়i লk  কেরন,  
 

‘eরা ধু সmদ আহরেণর জn যুd কেরনা, eরা যুd কের নারীেদর 
uপর aিধকার িনেতo’। 

 
দখা গল Tাiেব যতেবিশ  শিkশালী eবং সমর- দk পুrষ  পাoয়া যাে , তত বিশ 
তারা নারীেদর uপর aিধকার িনেত পেরেছ।   
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ছিব -  iয়ােনামােমা গােtর পুrেষরা পা বতী gাম আkমেনর আেগ eভােবi সমরিশkা gহণ eবং 
িনেজেদর মেধ  pদশন কের থােক।  (ছিব – সােয়ি টিফক আেমিরকােনর সৗজেn) 
 
 
আসেল যতi asীকার করা হাক না কন, িকংবা নেত আমােদর জn যতi asিs 
লাgক না কন,  গেবষকরা iিতহােসর পাতা পযােলাচনা আর িবে ষন কের বেলন, 
িবেশষতঃ pাককৃিষপূব সমােজ সিহংসতা eবং আgাসেনর মাধ েম জার কের eকািধক 
নারীেদর uপর দখল িনেয় পুrেষরা িনেজেদর িজন ভিব ত pজেn ছিড়েয় িদেয়িছল।  
পুrষেদর ei সনাতন আgাসী মেনাভােবর পিরচয় পাoয়া যায়  আজেকর সমােজ ঘটা 
যুেdর পিরসংখ ােনo। eখেনা চলমান ঘটনায় চাখ রাখেল দখা যােব -   pিতিট যুেdi 
দখা যায় aসহায় নারীরা হে  যৗনিনযাতেনর pথম eবং pধান িশকার।  বাংলােদেশ, 
বসিনয়া, rয়া ডা, আলেবিনয়া, কে া, বুrি ডয়া, প ােলsাiন, iরাক, iরান সহ pিতিট 
যুেdর ঘটনােতi সi নg সত i বিরেয় আেস য,  eমনিক আধুিনক যুেগo নারীরাi 
থােক যুেdর anতম pধান লk বst।  
 
eিদেক পুrেষরা যখন হানাহািন মারামাির কের তােদর ‘পুrষতািntক’ িজঘাংসা চিরতাথ 
করেত সেচ  হেয়েছ,  an িদেক, মেয়রা দািয়t িনেয়েছ সংসার গাছােনার। গৃহsালীর 
পিরচযা মেয়রা বিশ aংশgগণ করায় তােদর বাচিনক eবং anাn যাগােযােগর 
kমতা ছেলেদর চেয় aেনক বিশ িববিধত হেয়েছ। eকিট ছেলর আর মেয়েদর 
মিss িবে ষণ কের গঠনগত য িবিভn পাথক  পাoয়া গেছ, তােত িববতনীয় 
anকli সিঠক pমািণত হয় । ছেলেদর bেনর আকার গড়পরতা মেয়েদর মিsেsর 
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চেয় anতঃ ১০০ gাম বড় হয়, িকnt oিদেক মেয়েদর bন ছেলেদর চেয় aেনক ঘন 
থােক।  মেয়েদর মিsেs কপাস ক ােলাসাম eবং eে টিরয়র কিমsর নামক pত  সহ 
টেmারাল কেটেkর য eলাকাgেলা ভাষা eবং বাচিনক যাগােযােগর kেt সহায়তা 
কের বেল মেন করা হয়,  মেয়েদর kেt সgেলা ছেলেদর চেয় anতঃ ২৯ ভাগ 
িববিধত থােক। ধু তাi নয়, মেয়েদর মিsেs রkস ালেনর হার ছেলেদর bেনর 
চেয় শতকরা ১৫ ভাগ বিশ থােক।  

 
 
মিsেsর গ নগত পাথেক র pভাব পেড় তােদর aিজত ব বহাের, আর সi ব বহােরর 
pভাব আবার পেড় সমােজ। aিভভাবেকরা সবাi লk  কেরেছন,  মেয় িশ রা ছেল 
িশ েদর চেয় aেনক আেগ কথা বলা িশেখ যায় -  eকi রকম পিরেবশ দয়া সেtto।  
ছেলেদর বাচিনক যাগােযােগর ktgেলা গড়পড়তা মেয়েদর মত unত না হoয়ায় 
ডাkাররা লk  কেরন পিরণত বয়েস ছেলরা সিরbাল পালিস, ডাiেলিkয়া, aিটজম 
eবং মেনােযাগ- slতা সহ িবিভn মানিসক রােগ বিশ আkাn হয়।  e ধরেনর আেরা 
পাথক  আেছ। ব বহািরক জীবেন দখা যায় ছেলরা যখন কাজ কের aিধকাংশ সমেয় 
ধু eকিট কােজ িনবd থাকেত চ া কের, eক সােথ চার পঁাচটা কাজ করেত পাের না,  

pায়শi gবেলট কের ফেল। আর anিদেক মেয়রা  aত n sিনপুন ভােব ছয় সাতটা 
কাজ eকi সােথ কের ফেল।  eটাo হেয়েছ সi হা টার –গ াদারার পিরিsিত দীঘিদন 
মানসপেট রাজt করার কারেণi। িশকারী হবার ফেল পুrষেদর sভাবতi িশকােরর 
pিত দৃি  িনবd রাখেত হত, ফেল তােদর মানসজগত eকিটমাt িবষেয় ‘ ফাকাসD ’ হেয় 
গেড় uেঠিছল, আর মেয়েদর যেহতু ঘরেদার সামলােত িগেয় বা া কােল িনেয় 
হাজারটা কাজ কের ফলেত হত, তারা দk হেয় uেঠিছল eকািধক কাজ eকসােথ 
করােত।  
 
আেরা িকছু পাথক  uেlখ করা যাক। ছেলেদর মিsেsর প ািরেয়টাল কেটেkর আকার 
মেয়েদর মিsেsর চেয় aেনক বড় হয়।  বড় হয়  a ামাগদালা নােমর বাদাম আকৃিতর 

pত ে র আকারo ।  eর ফেল দখা গেছ ছেলরা জ ািমিতক আকার িনেয় িনেজেদর 
মেন নাড়াচাড়ায় মেয়েদর চেয় aেনক দk হয়।  তারা eকিট িtমািtক বstেক সামেন 
থেক দেখi িনেজেদর মেনর আয়নায় নিড়েয় চিড়েয় ঘুিরেয় ঘািরেয় বুেঝ িনেত পাের 
বstিট, পছন থেক, নীচ থেক বা uপর থেক িকরকম দখােত পাের।  জিরপ থেক 
দখা গেছ,   ছেলরা গড়পরতা  িবমূত eবং ‘ sশাল’ কােজর ব াপাের বশী সাবলীল, 
আর মেয়রা aেনক বশী বাচিনক eবং সামািজক কােজর ব াপাের। 
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ছিব – িবjানীরা ছেল eবং মেয়েদর মিss িবে ষণ কের গঠনগত িবিভn পাথক  লk  কেরেছন   
(ছিব – সােয়ি টিফক আেমিরকােনর সৗজেn) 
 
হয়ত eজni ছেলরা aিধক  হাের sাপত িবদ া িকংবা pেকৗশলিবদ া পড়েত uৎsক 
হয়, আর মেয়রা যায় িশkকতা, নািসং, িকংবা সমাজিবদ ায়। ei ঝঁাক সংsৃিত eবং 
সমাজ িনিবেশেষ eকi রকম দখা গেছ।  ei রকম sেযাগ দয়ার পরo বাংলােদেশর 
aিধকাংশ মেয়রা বড় হেয় বুেয়েটর চেয় মিডেকেল পড়েতi u gীব থােক।  কান 
সংsৃিতেতi ছেলরা খুব eকটা যেত চায় না নািসং- e, মেয়রা যমিনভােব eকটা 
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‘গ ােরজ মকািনক’ হেত চায় না aিধকাংশ kেti । eটা িক কবলi মেয়রা শািষত 
িকংবা িপিছেয় পড়া বেল,  নািক িববতনীয়  ‘িসেলকশন pশার’ তােদর মেধ  aজােni 
কাজ কের বেল?  
 
সব টাকমাথা পয়সাoয়ালা লােকর ঘের snরী বu দিখ কন?  
  
কেলজ জীবেন kাস ‘বাং মের’ িনuমােকেট ঘুরার aিভjতা বাধ হয় কমেবিশ সব 
ছােtরi আেছ। আমারo িছেলা পুেরামাtায়। eকটা পুেরা গ াং িনেয় চেল যতাম।  oi 
গ াং eর eকটা aংশ আবার snর মেয় দখায় সদা ব s থাকেতা। িকnt দখেল িক 
হেব, পাড়া কপাল, যত বিশ snরী মেয় – তত বশী টাক মাথা, বয়s,  হাদল 
kৎkেত sামী িনেয় ঘুরেছ। শষ মষ eমন হল য, টাকমাথা ‘আবলুস বাবা’ টাiেপর 
কাuেক বিলuেডর নািকয়ােদর মত মেয় িনেয় ঘুরেত দখেলi আমরা ধের িনতাম – 
ব াটার হয় ম ালা পয়সা, নiেল ব াটা সমােজ িবরাট কuেকটা কu হেব।  মজার 
ব াপার হল -  পের  দখা যত আমােদর anমান িনভুল হত pায় সবেkেti। আসেল 
kমতাবান পুrেষরা য snরী তrনীেদর pিত বিশ লালািয়ত হয়, আর snরীরা পয়সা 
আর s াটাসoয়ালা sামীর pিত – eটা সব সমােজi eত pকট য eটা িনেয় গেবষণা 
করার কu pেয়াজনi বাধ কেরনিন কখেনা।  eজni nািn থনিহল  বেলন, 
  

‘Surely no one has ever seriously doubted that men desire young, beautiful 
women, and that women desire wealthy high status men’.  

 
িকnt সনাতন সমাজিবjানীরা আপিt কেরেছন। তােদর anমান িছেলা সব সংsৃিতেত 
িন য় e ধরেণর ‘ sিরoটাiিপং’ নi।  eখন eেদর anমান সিঠক না িক ভুল তা 
পরীkা কের দখার িসdাn িনেলন িমিশগান িব িবদ ালেয়র aধ াপক  ডিভড বাস।  
িতিন  ৩৩ িট দেশ সমীkা চািলেয় িসdােn uপনীত হেলন য, স ী িনবাচেনর সময়  
ছেলরা গড়পরতা দয়া, বুিdমtা আশা কের, িকnt পাশাপািশ pত াশা কের  তাrn eবং 
সৗnয।  anিদেক ময়ারাo গড়পরতা ছেলেদর কাছ  থেক দয়া, বুিdমtা আশা কের 
িঠকi, পাশাপািশ স ীর কাছ থেক আশা কের ধন সmদ আর s াটাস।  aধ াপক  বাস 
pথেম আেমিরকায় সমীkা চালােলন। দখা গল, আেমিরকায় মেয়রা যত ভাল চাকরীi 
কrক না কন,  তারা আশা কের তার sামী তােদর চেয় বিশ  রাজগার করেব – 
নাiেল ব াপারটা ‘eনাফ kl ’ হেব না।  ম াচ ডট কম –eর মত সাiটgেলােত দখা 
যায় মেয়রা তার হবু স ীর s াটাস eবং pিতপিtর pিত আgহী হয় ছেলেদর  চেয় 
১১ gন বিশ। eমনিক eকিট পরীkায় aধ াপক বাস eকi লাকেক কখেনা বাগার িকং 
বা ম াকেডানাlেসর কমীর পাষাক পিরেয়, কখেনাবা িবরাট কান কাmািনর িসio 
সািজেয় পরীkা করেলন । দখা গল, িনm s াটােসর পাশাক পরা লােকর সােথ 
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মেয়রা pাথিমকভােব কান ধরেণর সmক করেতi রীিতমত asীকৃিত জানাে ।  aথচ 

eকi লাকেক বড় s াটােসর কান পাশাক পিরেয় বাiের নয়া হেলi মেয়রা তার 
pিত uৎsক হেয় uঠেছ।  িকnt ছেলেদর kেt সরকম pবণতা লk করা যায়িন। 
aথাৎ, ছেলরা সি  িনবাচেনর kেt মেয়েদর s াটাস িনেয় খুব বিশ uিdg নয়, 
যতটা তারা uিdg eকিট মেয়র দিহক সৗnেযর ব াপাের।  pথেম যখন বােসর 
ফলাফল  বjািনক সাময়ীিকেত pকািশত হল, সটা uিড়েয় দয়া হল ei বেল – আের 
oটা আেমিরকার পঁেচ যাoয়া ভাগবাদী সংsৃিতর িনদশন।  an জায়গায় িন য় eরকম 
হেব না।  an জায়গার ঘটনা বুঝেত বাস iuেরাপীয় দশgেলােত তার সমীkা 
চালােলন। সখােনo eকi ধরেণর ফলাফল বিড়েয় আসেলা – ছেলরা মেয়েদর 
সৗnেযর pিত বিশ মেনােযাগী, আর মেয়রা ছেলেদর s াটােসর-  তা স হল াে ডi 
সমীkা চালান হাক, aথবা জামানীেত।  eবাের বলা হল iuেরাপীয় সংsৃিত aেনকটা 
আেমিরকার মতi।  সখােন তা eরকম ফলাফল আসেবi।  eরপর aধ াপক বাস  
ছয়িট মহােদশ eবং পঁাচিট dীপপুে র  ৩৭ িট িভn িভn সংsৃিতেত গেড় oঠা ১০০৪৭ 
জন লােকর uপর সমীkা চালােলন – eেকবাের আলাsা থেক r কের সi 
জুলুল া ড পযn।  pিতিট সংsৃিতেতi দখা গল মেয়রা ছেলেদর চেয় আিথক 
pিতপিtেক aেনক বশী grt িদেয় gহণ কের ***।  জাপােন ei পাথক  সবেচেয় 
বশী পাoয়া গল আর হল াে ড সবেচেয় কম – িকnt তারপেরo সংsৃিত িনিবেশেষ 
নারী- পুrেষর চািহদার পাথক  িকnt থেকi যাে ।   
 
নারীপুrেষর e ধরেণর চািহদার পাথক  আেরা pকট হেয়েছ  নারী- পুrষেদর মধ কার 
যৗনতা িনেয় ‘ফ া টািস’ কিndক গেবষনাgেলােতo।  brস eিলস eবং ডন িসমেnর 
করা iuিনভারিসিট aব ক ািলেফািনয়ার গেবষণায় বিড়েয় eেসেছ য, পুrষ eবং 
নারীেদর মধ কার যৗনতার ব াপাের ফ া টািসgেলা যিদ সততার সােথ িলিপবd করা হয়, 
তাহেল দখা যােব িতনজেনর মেধ  eকজন পুrষ eকািধক নারীর সােথ যৗনতার 
ফ া টািসেত ভােগ, eমনিক সারা জীবেন  তােদর পাটনােরর সংখ া হাজার ছািড়েয় 
যেত পাের বেল কlনা কের তারা আেমািদত হেয় uেঠ-  আর মেয়েদর মেধ  স 
সংখ াটা মাt ৮ ভাগ। eিলস eবং িসমেnর সমীkায় aংশgহণ করা aেধক সংখ ক 
নারীরা aিভমত িদেয়েছ, যৗনতা িনেয় কlনার unাতাল সময়gেলােতo তারা কখেনা 
স ী বদল কের না, an িদেক পুrষেদর মেধ  ei সংখ াটা মাt  ১২ ভাগ।  মেয়েদর 
যৗনতার ফ া টািসgেলা তার িনেজর পিরিচত যৗনসি েক কnd কেরi সবসময় 
আবিতত হয়, আর anিদেক পুrষেদর যৗনতার ফ া টািসgেলা সময় সময়  সmূণ 

                                                 
*** Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested 
in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49. 
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aপিরিচত মেয়েক িনেয়o uথেল oেঠ । eকারেণi গেবষক eিলস eবং িসমn তােদর 
গেবষণাপেt ei বেল uপসংহার টেনেছন ††† – 
 

‘পুrষেদর যৗনতার বঁাধন- হারা কlনাgেলা হেয় থােক সবব াপী, 
sতঃsুত, দৃি িনভর, িবেশষভােব যৗনতােকিndক, িনিবচারী, বhগামী 
eবং সিkয়। anিদেক মেয়েদর যৗন aিভলাস aেনক বশী pাসি ক,  
আেবগময়, anরংগ eবং aিkয়।’ 

 

 
ছেল মেয়েদর যৗন- aিভলােসর পাথক সূচক ei pবণতার pভাব পেড়েছ আজেকর 
িদেনর বািনেজ  eবং পn- dেব ।  eমিন eকিট dব  হে  ‘পনgািফ’ anিট হল 
‘ রামাn নেভল’।  পনgািফর মুল kতা িনঃসেnেহ পুrষ। পুrষেদর u g eবং 
িনিবচারী সk kেজর চািহদা পূণ করেত বাজার আর i টােনট সয়লাব হেয় আেছ  
সফট পন, হাড পন, ি  সাম, grপ সk সহ হাজার ধরেণর বােরায়াির িজিনসপেt। 
egেলা পুrেষরাi িকেন, পুrেষরাi দেখ।  মেয়রা স তুলনায় কম। কারণ, মিশেনর 
মত হাডেকার পন পুrষেদর তৃিp িদেলo মেয়েদর মানিসক চািহদােক তমন পুণ করেত 
পাের না। সমীkায় দখা গেছ নারীর নg দহ দেখ পুrেষরা যমন সহেজi আেমািদত 
হয়, মেয়রা তমিন হয় না।  কারণ -  মেয়েদর aবািরত সk জাgত করেত দরকার  
aবািরত iেমাশন!   
 
আর মেয়েদর ei ‘aবািরত iেমাশন’ তির করেত বাজাের আেছ ‘ রামাn নেভল’। 
ei রামাি টক নেভেলর মূল kতাi নারী।  দদারেস pম- পীিরিত- িবে েদর পসরা 
সািজেয়  শ’ য় শ’iেয়  বi সাড়া dিনয়া জুেড় বর করা হয় – আর সgেলা দদারেস 
িবিk হেত থােক সাড়া বছর জুেড়, মূলতঃ মেয়েদর হাত িদেয়।  বাংলােদেশ যমন আেছ 
iমদাdল হক িমলন, তমিন আেমিরকায় sসান eিলজােবদ িফিলp, ভারেত তমিন 
sেবাধ ঘাষ িকংবা নীহার ন gp । pম কত pকার o িক িক তা বুঝেত হেল eেদর 
uপnাস ছাড়া গিত নi।  আিম েনিছ, রামাn নেভেলর জn  pকাশেকরা 
iদািনংকােল িবেশষতঃ ঊঠিত লখকেদর নািক বেলi দয় – িকভােব তার uপnাস 
‘সাজােত’ হেব, আর িক িক থাকেত হেব।  eকটু pম, anরাগ, কিমটেম ট, মান –
aিভমান,  িবে দ, kাiম াk তারপর িমলন। আেবেগর পশরা বিশ থাকেত হেব, স 
                                                 

††† B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary 
Psychological Approach", Journal of Sex Research, Vol. 27 pp.527 - 555.  
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তুলনায় সেkর  বাসনা কম। বiেয়র নািয়কার সেkর সােথ আবার iেমাশন িমিলেয় 
িদেত হেব, iত ািদ। eভােব pিতিদনi তির হে  রামাn নেভেলর ম াnফ াকচািরং।  
মেয়রা দদারেস িকনেছ, আেবেগ ভাসেছ, হাসেছ, কখেনা বা চােখর পািন ফলেছ। 
আর বi uেঠ যাে  বs সলার তািলকায়।  
 
আেরা িকছু আnষি ক মজার িবষয় আেলাচনায় আনা যাক। পি মা িবে  eক সময় ‘ p 
বয়’- eর পাশাপািশ eকসময় p গাল’ চালােনার চ া করা হেয়িছেলা। চেলিন। 
মেয়রা e ধরেণর পিtকা কেনিন, বরং িকেনেছ সমকামী পুrেষরা ঢর বিশ। ছেলরা 
ধু কন বল খলেব আর মেয়রা পুতুল -  ei িশকল ভা ার aিভpােয় িভn ধরেণর 
খলনা pবতেনর চ া হেয়িছেলা -  চেলিন। কারণ িক? কারণ হে ,  আমরা যত 
আড়াল করার চ াi কির না কন,  ছেল মেয়েদর মানিসকতায় পাথক  আেছ -  আর 
সটা দীঘিদেনর িববতনীয় ছাপ থাকার কারেণi। ei ব াপারিটi pকািশত হেয়েছ 
িbিটশ পিtকা iি ডেপে ডে ট eক মােয়র আিতেত। সi মা পিtকায় (নেভmর ২, 
১৯৯২) তার aিভjতা থেক িলেখেছন – 
 

‘আমার খুব জানেত iে  কের আপনার পিtকার িবj পাঠেকরা িক বলেত 
পারেবন কন eকi রকমভােব বড় করা সেtto যতi সময় গড়াে  আমার 
di জমজ বা ােদর মধ কার নারী- পুrষজিনত পাথক gেলা pকট হেয় 
uঠেছ? কােপেটর uপর যখন তােদর খলনাgেলা eকসােথ িমিলেয় িমিশেয় 
ছিড়েয় রাখা হয়, তখন দখা যায় ছেলটা িঠিক Tাক বা বাস হােত তুেল 
িনে , আর মেয়টা পুতুল বা টিড িবয়ার’।  

 
ধু মানব িশ  নয়, মাnেষর কাছাকািছ pজািত ‘ভােভট মাি ’ িনেয় গেবষণা কেরo 

িবjানীরা দেখেছন  তােদর হােত যিদ খলনা তুেল দয়া হয়, ছেল বানেররা Tাক বাস 
গািড় ঘাড়া িনেয় বিশ সময় কাটায় আর মেয় বানেররা পুতুল কােল িনেয়।  মানব 
সমােজ দখা গেছ খবু al বয়েসi ছেল আর মেয়েদর মেধ  খলনা িনেয় eক 
ধরেণর পছn তির হেয় যায়, বাবা মারা সটা চািপেয় িদক  বা না িদক। দাকােন িনেয় 
গেল ছেলরা খলনা- গািড় িকংবা বেলর িদেক  হাত বাড়ােত r কের, আর মেয়রা 
পুতুেলর pিত।  ei মানিসকতার পাথক জিনত pভাব পেড়েছ খলনার pযুিk, বাজার 
eবং িবপনেন।  য কu টয়েসরােসর মত দাকােন গেলi ছেল- মেয়েদর জn 
খলনার হেরক রকম সmার দখেত পােবন।  িকnt খলনা gেলা দখেলi বাঝা যােব – 

egেলা যন di ভুবেনর di বািসnােদর চািহদােক মূল  িদেত িগেয় আলাদা আলাদা 
ভােব বানােনা। 
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ছিব – িবjানীরা ছেল ভােভট মাি  িনেয় গেবষণা কের দেখেছন ছেল eবং মেয়েদর মেধ  খলনার 
pিত পছেnর pকৃিত িভn হয়, যা আমােদর মানব সমােজর ছেল- মেয়েদর খলনা িনেয় 
‘ sিরoটাiিপং’- eর সােথ িমেল যায়   (ছিব – সােয়ি টিফক আেমিরকােনর সৗজেn) 
 
 
ধু িশ  বয়েস নয়, পিরণত বয়েসo ছেল মেয়েদর মধ কার মানিসকতার pেভদমুলক 

পাথক  বজায় থােক পুেরামাtায়। পুrষেদর eকটা বড় aংশ aথ, pিতপিt eবং 
যৗনতার pিত  যভােব লালািয়ত হয়, মেয়রা গড়পরতা সরকম হয় না। িববতনীয় 
মেনািবjান ছেল মেয়েদর ei মানিসক পাথক েক খুব সহেজi ব াখ া করেত পাের ।  
ডিকেnর ‘ সলিফশ িজন’ তtt সিঠক হেল,  আমােদর দহ জীবেনর uেd  খুঁেজ িনেত 
চাiেব ‘িজন স ালেন’। পুrষেদর জn যেহতু নয় মাস ধের গভধারেনর ঝােমলা নi,  
নi an আnষি ক ঝােমলা মেয়েদর যgেলা পাহােত হয় গভ ধারেনর জn,  
সেহতু তােদর মেধ  eকটা aংশ থােকi  যারা মেন কের যত বিশ িজন স ালন করা 
যােব ততi বিশ থাকেব ভিব ত pজn বঁেচ থাকার সmাবনা। তাi iিতহােস দখা 
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যােব শিkশালী পুrেষরা িকংবা গাtািধপিতরা িকংবা রাজা বাদশাহ রা হেরম তির 
কের snরী stী আর uপপিt িদেয় pাসাদ ভিত কের রাখত। পণgািফর pিত আকষণ 
পুrষেদরi বিশ থােক িকংবা পিততাপিlেত পুrেষরাi যায় -  আিদম সi  uদg 
‘ যৗনsৃহা’ মানসপেট রাজt করার কারেণi হয়েতা।  
 
যৗনতার িনবাচন তরািnত কেরেছ নারী- পুrেষর পছn aপছn 

 
যৗনতার িনবাচন ধু মানব pকৃিত গঠেনi সাহায  কেরিন,  কেরেছ নারী- পুrেষর মানস 
জগৎ তিরেত – পেল পেল eকটু eকটু কের। আসেল সিত  বলেত িক যৗনতার 
িনবাচনেক পঁুিজ কের  পুrষ যমন গেড়েছ নারীেক, তামিন নারীo গেড়েছ পুrেষর 
মানসপটেক।  eক লি ক বিশ gেলার আেবদন তির কেরেছ আেরক িলে র চািহদা।  
তির eবং tরািnত হেয়েছ িবিভn িলংগ- িভিtক নানা পছn aপছn।  পুrষ িদঘকাল 
ধের যুdিবgেহর মধ  িদেয় িনেজেক িনেয় গেছ বেল sভােব হেয় uেঠেছ aেনক সিহংস। 
আবার নারীরাo eকটা সময় পুrষেদর ei সিহংসতােক p য় িদেয়েছ, কারণ e ধরেণর 
পুrেষরা িনজ িনজ Tাiবেক রkা করেত পারত বিহঃশtrর হাত থেক।  e ধরেণর সমর 
দk পুrেষরা িছেলা সবার হাট ব – eরা িদেয়িছেলা িনেজর eবং পিরবােরর জn 
বাড়িত িনরাপtা। e ধরেণর সাহসী পুrেষরা িনেজেদর িজন ছড়ােত পেরেছ aেনক 
সহেজ, আমার মত কাপুrষেদর তুলনায়!  ফেল নারীরাo চেয়েছ তার সি িট কাপুrষ 
না হেয় সাহসী হাক, হাক বীরপুrষ!  ei ধরেণর চািহদার pভাব eখেনা সমােজ 
দৃ মান। ডট করেত যাoয়ার সময় কান নারীi চায় না তার সি  পুrষিট u তায় তার 
চেয় খােটা হাক।  সmক রচনার kেt e যন eক aিলিখত িনয়ম, ধু আেমিরকায় 
নয়, সব দেশi! বাংলােদেশ িবেয় করেত গেল পােtর u তা বuেয়র u তার চেয় 
কম দখা গেলi আtীয় sজনেদর মেধ  গাi- gi r হেয় যায় মুহূেতi।  খােটা 
sামীেক িবেয় করেত হেল stীরo মেনাকে র সীমা থােকনা। হাi িহল জুেতা আর তার 
পরা হেয় oেঠ না।  আসেল দীঘিদেনর িববতনীয় pভাব মানসপেট রাজt করার কারেণi 
eিট ঘেট। লmা চoড়া  জামাi সবার আদরনীয়, কারণ eকটা সময় লmা চoড়া sাs বান 
ei সব পূবপুrেষরা রkা করেত পেরিছেলা sীয় গাtেক, রkা কেরিছেলা 
utরপুrেষর িজনেক -  anেদর তুলনায় aেনেক ভালভােব। সi আিদম মানসপট 
আধুিনক মেয়েদর মেন রাজt কের তােদর aজােni! 
 
আবার পুrষেদর মানসজগেতo নারীেদেহর িকছু বিশ  িনেয় u g আgহ দখা যায় 
সmবতঃ িববতনীয় তথা যৗনতার িনবাচেনর মাধ েম মানসপট তির হবার কারেণi। য 
কান দেশর সািহেত র পাতা ulােলi দখা যােব -  নারীর িপেনাnত sন, sেডাল 
িনতm আর kীন ক’িটেদশ িনেয় যুেগর পর যুগ কাব  কেরেছ পুrষ – সকল 
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সংsৃিতেতi।  কারণ নারীেদেহর ei বিশ gেলাi সকল পুrেষর কােছ মহাঘ  বst। 
িকnt কন? কারণ িহেসেব িবjানীরা বেলন, আিদম সমােজ পুrষেদর কােছ বৃহৎ sন 
eবং িনতেmর মেয়রা aিধকতর আদৃত িছেলা pাকৃিতক কারেণi। িবপদ সuল জ ুেল 
পিরবেশ মেয়েদর বা া কােল িনেয় পুrষেদর সােথ ঘুরেত হত, বা ােক বুেকর dধ 
খাiেয় দীঘিদন িটিকেয় রাখেত হত eলাকায় খাদ slতা দখা িদেল।  aিত আধুিনক 
কােলর কৃিষিবpেবর কথা বাদ িদেল মাnষেক আসেলi শতকরা নbi ভাগ  সময় যুd 
করেত হেয়েছ খাদ slতার িবrেd। য নারী দীঘিদন খাদ slতার pেকাপ eিড়েয় 
বুেকর dধ খাiেয় বা ােক বঁািচেয় রাখেত পেরেছ, তােদর িটেক গেছ aেনক বিশ 
হাের। কােজi কান নারীর বৃহৎ sন পুrষেদর  কােছ pিতভাত হেয়েছ ভিব ত-
pজেnর জn ‘aফুরn খ ােদ র ভা ডার’  িহসেব। e eক adুত িব ম যন। ei িব ম 
দীঘিদন ধের পুrষেক কের তুেলেছ পৃtুল sেনর pিত আকিষত। তারা লালািয়ত হেয়েছ, 
লুb হেয়েছ – e ধরেণর দিহক বিশ  সmn নারীর সােথ সmক করেত udুd হেয়েছ 
জিবক তাড়নায়।  িঠক eকi ভােব, বিহঃশtr যখন আkমণ কেরেছ তখন য নারী 
বা ােক কােল িনেয় দৗেড় বঁাচেত পেরেছ, তােদর িজন রkা পয়েছ aেনক সহেজ। 
ei পিরিsিতর সােথ তাল িমলােত িগেয় নারীর কামড় হেয়েছ kীণ, আর িনতm হেয়েছ 
sদৃঢ়।  আর e বিশ gেলা পুrষেদর কােছ হেয় uেঠেছ aেনক বিশ আদরনীয়‡‡‡।  
sদৃঢ় িনতেmর pিত পুrষেদর আgেহর aব  আেরা eকিট বড় কারণ আেছ। িবjানীরা 
দেখেছন িবগত পঁাচ িমিলয়ন বছের  মাnেষর মিsেsর আকার বৃিd পেয়েছ aিব s 
drততায়। ফেল eিট বা ার জেnর সময় তির কেরেছ জnসংkাn জিটলতার।  ei 
িকছুিদন আেগo সাড়া পৃিথবীেতi বা া জn িদেত িগেয় মারা যাoয়া মােয়েদর সংখ া 
িছেলা খুবi uেdগজনকভােব বিশ। আজেকর িদেনর িসেসক aপােরশন eবং 
িচিকৎসািবjােনর unিত ei জিটলতা থেক নারীেক aেনকটাi মুিk িদেয়েছ।  িকnt 
আিদম সমােজ তা আর িসেসকশন বেল িকছু িছেলা না। ধারণা করা হয়,  সভ তার 
uষালেg kীণ িনতmিবিশ  নারীেদর মৃতু  aেনক বিশ হেয়েছ বড় মাথাoয়ালা বা ার 
জn িদেত িগেয়। িটেক থাকেত পেরেছ  sেডাল eবং sদৃঢ় িনতm- িবিশ  মেয়রাi।  
কারণ তারা aিধক হাের জn িদেত পেরেছ sাs বান িশ র। ফেল দীঘিদেনর ei 
িনবাচনীয় চাপ তির কেরেছ নারী দেহর sদৃঢ় িনতেmর pিত পুrষতািntক uদg কামনা! 

                                                 
‡‡‡  পুrেষর চােখ নারীর দহগত সৗnেযর ব াপারটােক eতিদন পুেরাপুির ‘সাংsিৃতক’ ব াপার বেল মেন 
করা হেলo সmpিত  aিsেনর টkাস িব িবদ ালেয়র মেনািবjােনর aধ াপক দেবnd িসং তার গেবষণা 
থেক দিখেয়েছন য, সংsিৃত িনিবেশেষ নারীর কামর eবং িনতেmর aনপুাত 0.6 থেক 0.8 মেধ  
থাকেল  সাবজনীনভােব আকষণীয় বেল মেন করা হয়।  aধ াপক িসং-eর মেত মাটামুিট কামর : িনতm  
= 0.7 - ei aনপুাতi তরী কের মেয়েদর  ‘classic hourglass figure’, যা পুrষেদর মেন তরী কেরেছ 
আিদ aকৃিtম যৗনবাসনা ।  সংsিৃত িনিবেশেষ ei uপােtর পছেন সত তা পাoয়া গেছ বেল দাবী করা 
হয়।  (Singh, D. (2002) Female Mate Value at a Glance: Relationship of Waist-to-Hip Ratio to Health, Fecundity, and 
Attractiveness. Neuroendocrinology Letters. Special Issue, 23, 81-91.) 
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pািnক িকছ ুিবতক 

িববতনীয় মেনািবjান মুলতঃ িবjােনর dেটা িচরায়ত শাখােক eকীভুত কেরেছ; eকিট 
হে  িববতনীয় জীবিবjান (evolutionary biology) eবং anিট বৗিdক মেনািবjান 
(Cognitive Psychology)।  বৗিdক মেনািবjান থেক আমরা জানেত পাির য, আমােদর 
মানসপট িনমােণ দীঘিদেনর eক জিটল পিরকlনার ছাপ আেছ।  আবার িববতনীয় 
জীবিবjান  বেল য, জীবেদেহর ei ‘জিটল পিরকlনা’ বেল যটােক মেন হয় সটা 
আসেল ডারuiন বিণত ‘pাকৃিতক িনবাচন’- eর ফলাফল। কােজi, ei di শাখার 
িম েন গেড় uঠা িববতনীয় মেনািবjােনর uপসংহার হে  –  আমােদর জিটল 
মানসপটo udুত হেয়েছ দীঘিদেনর পথ- পিরkমায় -  pাকৃিতক িনবাচেনর pভােবi। 
eিট দখােনাi ei pবেnর মূল uপজীব ।   

আিম e লখািটেত বাংলােদেশর পাঠকেদর জn িববতনীয় মেনািবjান eবং eর থেক 
পাoয়া আধুিনক গেবষণালb ফলফল িনেয় আেলাচনা করার pয়াস পেয়িছ।  িকছু িকছু 
ব াপার িবতিকত মেন হেত পাের, মেন হেত পাের eখেনা ‘pমািণত’ কান িবষয় নয়। 
আিম তারপরo চ া কেরিছ বjািনক সাময়ীিক eবং pিতি ত িবjানীেদর (যারা e 
িবষেয় িবেশষj) লখা থেক সবাধুিনক তথ gেলা  বstিন ভােব পাঠকেদর সামেন 
হািজর করেত। pািnক গেবষণালb িজিনস pবnাকাের সাধারণ পাঠকেদর কথা ভেব 
হািজর করেল eকটা ভয় সবসময়i থােক য, পরবতীেত aেনক িকছুi িমথ া হেয় যেত 
পাের। তারপরo ei pািnক jানgেলা আমােদর জn জrরী। aধ াপক িsেভন িপ ার 
তার 'হাo মাi ড oয়াk' বiেয়র ভুিমকায় যমিনভােব বেলিছেলন -  'Every idea in the 
book may turn out to be wrong, but that would be progress, because our old ideas were 
too vapid to be wrong!';  আিমo সকথাi বলার চ া করব। িববতনীয় মেনািবjান 
িবjােনর নতুন শাখা। নতুন িজিনস িনেয় গেবষনার kেt -  eর িকছু pািnক anমান 
যিদ ভুলo হয়, সটi হেব পরবতী িবjানীেদর জn 'pেgস'।  আর সi স াত সংঘষ 
থেকi ঘটেব হেব নতুন aজানা jােনর uেtারণ। 

আেরকিট grtপূণ িবষয় না uেlখ করেলi নয়। e লখার িকছু uপসংহার 
নারীবাদীেদর জn 'aপমানজনক' বেল pিতভাত হেত পাের। মেন হেত পাের 'sাটাস 
কা' বজায় রাখার ‘পুrষতািntক’ aপেচ া, িকংবা 'ব ক টু িকেচন' আgেম ট । িবষয়টা 
পিরsার করা যাক। আিম আমার pবেn দিখেয়িছ য পুrেষরা aনািদকাল থেকi 
aসংখ  যুd- িবgেহর মধ  িদেয় িনেজেদর িনেয় যাoয়ায় তারা মন মানিসকতায় aেনক 
pিতেযািগতামূলক eবং সিহংস হেয় uেঠেছ। eর sপেk বশ িকছু uদাহরণ আিম 
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আমার ei pবেn হািজর কেরিছ। আর ময়ারা ঘর- দার সামলােত আর বা া মাnষ 
করার পছেন  তােদর বাচিনক যাগােযােগর kt aেনক unত হেয়েছ।  িকnt কu যিদ 
মেন কের eর মাধ েম দখােনার চ া হেয়েছ য, মেয়রা ঘের থাkক, কবল বা া 
মাnষ কrক, আর ছেলরা বাiের কাজ কrক -  eটi nাচারাল -  eভােব কu দখা 

r করেল পুেরা িবষয়িটেক িকnt ভুল uপsাপনার িদেক িনেয় যােব।  pথমতঃ িববতনীয় 
মেনািবjােনর কাজ  হে  কন সমাজ বা মানবpকৃিতর বড় eকটা aংশ কান eকটা 
িনিদ  ছেক আবd থােক সটা ব াখ া করা, সমাজ িকরকম হoয়া 'uিচৎ' তা নয়।  আেরা 
পিরsার কের বলেল -  'Evolutionary psychology describes what human nature is like - it 
does not prescribe what humans should do'।  আর তাছাড়া কান িকছু 'nাচারাল' বা 
pাকৃিতক মেন হেল সটা সমােজo আiন কের pেয়াগ করেত হেব বেল যিদ কu ভেব 
থােকন, সটা িকnt ভুল হেব। eটা eক ধরেণর হtাভাস, eর নাম, ‘nাচািরিলিsক 
ফ ালািস’। pকৃিতেত মারামাির কাটাকািট আেছ। িসংেহর মত eমন  pানীo pকৃিতেত 
আেছ যারা িনেজর বা ােক খেয় ফেল। কােজi egেলা তােদর জn ‘pাকৃিতক’। িকnt 
তা বেল ei নয় স সমs ‘pাকৃিতক’ আiনgেলা মানব সমােজo pেয়াগ করেত হেব।  
িববতননীয় মেনাবদ া থেক পাoয়া pকl থেক আমরা বলেত পাির কন পুrেষর মন 
pিতেযািগতামূলক হেয় বেড় uেঠেছ, িকংবা anমান করেত পাির য পrুষেদর eকাংশ 
কন মেয়েদর চেয় sভােব বhগামী, িকnt  তা কানভােবi যুd হানাহািনেক nায তা 

pদান কের না িকংবা বhগামীtেক আiন কের িদেত বেল না। মাnষ িনজ pেয়াজেনi 
যুdিবেরাধী আেnালন কের, সামািজক ভােব িকংবা ধমীয়ভােব িবেয় কের,  বা া না 
নয়ার জn িকংবা কম নoয়ার জn পিরবার- পিরকlনা কের, িকংবা eকগামী সmেক 
আsাশীল হয় – যgেলার aেনক িকছুi pকৃিতেত িবরল। ম াট রীডিল তার ' রড kiন' 
বiেয় বেলন -  

It is terribly tempting, as human beings, to embrace such as evolutionary 
scenario because, it 'justifies' a prejudice in favor of male philandering, or 
reject it because it 'undermines' the presence for sexual equality. But it 
does neither. It says, absolutely nothing about what is right or wrong. I am 
trying to describe the nature of humans, NOT to prescribe their morality. 
That something is natural, does not make it right. Murder is 'natural' in the 
sense that our ape relatives commit it regularly, as apparently did our 
human ancestors too. Prejudice, hate, violence, cruelty - all are more or 
less part of our nature, and all can be effectively countered by the right 
kind of nature. Nature is not inflexible, but malleable.  

আেরকিট িবষয়o িকnt মেন রাখেত হেব e pসে , যারা মেয়েদর গৃহবnী কের রাখেত 
চান। মানব সভ তার kমিবকাশ পযােলাচনা aিফেসর চয়ার টিবেল বেস কাজ করার 
ব াপারটা িকnt খুবi আধুিনক ঘটনা। eটা িঠক পুrেষরা eকসময় হা টার িছেলা, আর 
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মেয়রা গ াদারার, িকnt তা বেল িক eটা বলা যােব, মেয়রা যেহতু eকসময় গ াদারার 
িছেলা, সেহতু eখন তারা aিফেস কাজ করেত পারেব না, বা কিmuটােরর চািব িটপেত 
পারেব না? না তা কখেনাi নয়।  িববতনীয় মেনািবjান বেল য, ছেলরা গড়পরতা 
sিসিফক বা sশাল কােজর kেt (সাধারণতঃ) বিশ দk হয়, মেয়রা সামিgকভােব 
মািlটািsং- e।  আমােদর আধুিনক সমাজ বh িকছুর সংিম ন। eখােন সফল হেত 
‘ sিসিফক’ দkতা যমন লােগ, তমিন লােগ ‘মািlটাসিকং’o।  কােজi কানভােবi 
‘ব াক টু দ  িকেচন’ আgেম ট gহনেযাগ   নয়।  আসেল নারী- aিধকারেক িববতনীয় 
মেনািবদ ার িবrেd দঁাড় করােনার খুব বড় কান যুিk নi। জীবিবjানী হেলনা kিনন 
যমন িনেজেক  eখন 'ডারuiিনয়ান ফিফিমিনs' বেলন, সরকম িকছু eকটা টাম 

eখন anাn নারীবাদীেদর জn খুঁেজ নয়া দরকার।   

তেব িববতনীয় মেনািবjান িনেয় aেনেকর মেধ  য ভীিত আেছ তােক eেকবাের 
aমূলক বেল তুিড় মের uিড়েয় দয়া যােব না। ডারuiনবাদেক সামািজক জীবেন 
pেয়াগ করার pেচ া aতীেত sখকর হয়িন আমােদর জn।  সামািজক ডারuiনবাদ, 
iuিজিনk pভৃিত aপিবjােনর চচা গণমাnেষর মেন নানা pিতিkয়ার জn িদেয়িছেলা।  
pস তঃ uেlখ  িভেkািরয়ান যুেগ সামািজক ডারuiনবােদর (social darwinism) udব 
ঘটান হাবাট sনসার নােমর eক দাশিনক, যা ডারuiন pদtt িববতন তtt থেক 
eেকবােরi আলাদা। snর ডারuiন কিথত জীবন সংgাম (struggle for life) ক 
িবকৃত কের িতিন ‘ যাগ তেমর িবজয়’ (survival of fittest)§§§ শbg  সামািজক জীবেন 
ব বহার কের িববতেন eকিট aপলাপমূলক ধারণার আমদানী কেরন। sনসােরর 
দশেনর মূল িনযাসিট িছল – ‘মাiট iজ রাiট। িতিন pচারণা চালান য, গরীবেদর uপর 
ধনীেদর িনরnর শাষণ িকংবা শিkহীনেদর uপর শিkমানেদর দপ egেলা িনতাni 
pাকৃিতক ব াপার। pাকৃিতকভােব িববতেনর ফলrিতেতi egেলা ঘটেছ, তাi egেলার 
সামািজক pেয়াগo যৗিkক। e ধরেনর িব াnকারী দশেনর ফলrিতেতi পরবতীেত 
িবিভn শাষকেগা ী িনেজেদর sােথ ঔপিনেবিশকতাবাদ, জািতেভদ, বণৈবষম েক বধতা 
দান করেত সেচ  হেয়িছেলন িবিভn সময়। িহটলার তার নাৎসীবােদর সমথেন 
iuেজিনk নাম িদেয় eেক ব বহার কেরন। ১৯৩০ সােল আেমিরকার ২৪ িট রােT 
‘বn াকরণ আiন’ পাশ করা হয়, uেd  িছল জনপুে  ‘aনাকাি ত’ eবং ‘anপযুk’ 
dবল িপতামাতার িজেনর anpেবশ বn করা। aথাৎ ‘সামািজকভােব ডারuiনবােদর 

pেয়াগ’-eর মাধ েম ‘ যাগ তেমর িবজয়’ পৃিথবীেত নানা ধরেণর নরাজ জনক 
                                                 
§§§ ডারuiন কখনoi তার তেtt eধরেনর ‘ যাগ তেমর িবজয়’-eর কথা বেলন িন, িকংবা তার pাকৃিতক িনবাচেনর 
তttেক কখনi সামািজকজীবেন pেয়াগ করার কথা ভােবনিন। কােজi e ধরেনর বণবাদী তেttর সােথ ডারuiন বা 
তttেক জড়ােনা িনতাni uেdশ pেণািদত। e pসে  বন া আহেমেদর ‘িববতেনর পথ ধের’ (aবসর, 2007) বiিটর 
eকাদশ aধ ায় d ব । 
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pিতিkয়শীলতার জn িদেয়িছল, আর িব ািn সৃি  কেরিছল, যা থেক aেনেক eখনo 
মুিk পায় িন।  সi সi ঐিতহািসক pkাপেটর কথা ভাবেল,  বলেতi হেব িববতনীয় 
মেনািবjান িনেয় তােদর যুিkgেলা াn, িকnt  তােদর ভীিতটােক  ঐিতহািসকতার 
pkাপেট িবেবচনা করেত হেব।  তােদর ভীিতর aতীত- বাsবতাটুk sীকার কের িনেয়i 
আমােদর egেত হেব।  িকnt e কথাo আমােদর বেল িদেত হেব য, আজেকর 
িববতনবাদী মেনািবjানীরা aতীেতর ভুল থেক িশkা িনেয়i তােদর গেবষণা করেছন।  
তারা খুব ভালভােবi নাৎসী iuিজিনk িকংবা snেরর সামািজক ডারuiনবাদ থেক 
িনেজেদর কাজেক আলাদা করেত পেরেছন। নাৎসীরা ডারuiনবাদেক ভুলভােব pেয়াগ 
কের iuিজিনk নােম aপিবjােনর চচা কেরিছল বেলi ভিব েত ডারuiনীয় দৃি েকান 
থেক আর কখেনাi কান িকছু িবে ষণ করা যােব না – ei িদিব  কu িদেয় যায়িন।  

আসেল িববতনীয় মেনািবjান জবৈবjািনক পdিতেত সমােজর প াটাণ anসnান কের, 
িকnt সামািজক জীবেন eর pেয়ােগর ‘ঔিচত ’িনেয় কখেনাi মাথা ঘামায় না। আজেকর 
িদেনর িবjানীরা আেগকার সমেয়র ‘সামািজক ডারuiিনজম’ সংkাn  জুজুর ভয় 
কািটেয় uেঠ ডারuiনীয় িববতেনর আেলােক িবিভn মেডল বা pিতrপ িনমাণ কেরেছন। 
িবেশষতঃ গত শষ দশেক িববতনীয় মেনািবjান িনেয় খুব ভাল িকছু কাজ হেয়েছ। pিত 
বছরi িবjানীরা নতুন নতুন গেবষণার আেলােক ফলাফল হািজর কেরেছন eবং eর 
pিkেত শাখািট সমৃd থেক সমৃdতর হেয় uঠেছ। সমাজিবjােনর pচিলত মেডেল 
যভােব eতিদন সামািজক িবjান eবং pকৃত িবjানেক কৃিtম eকটা দoয়াল িদেয় 
আলাদা কের রাখা হেয়িছেলা, িববতনীয় মেনািবjান নােম নতুন শাখার আগমন ei 
কৃিtম দoয়ালেক সিরেয় িদেত সফল হেয়েছ। িবjানীরা আজ বলেছন, ডারuiনীয় 
মেডলেক গানায় ধের কাজ r করায় িববতনীয় মেনািবদ া হেয় uেঠেছ মেনািবjানেক 
িবে ষেণর pথম বjািনক anসnান – “Evolutionary Psychology is the first natural 
science of psychology”।  aেনকেkেti সামািজক িবjােনর শাখাgেলার চেয় 
িববতনীয় মেনািবjােনর সাহােয  আেরা বstিন ভােব ভিব dানী করা করেত পেরেছন 
গেবষেকরা।  eিট িনঃসেnহ -  eকটা সময় পর ‘িববতনীয় মেনািবjান’ বেল আলাদা 
িকছু আর থকেব না। পুেরা শাখািটেক sফ মেনািবjান নােমi aিভিহত করা হেব।  সi 
িদন হয়ত খুব বিশ দূের নয়।  
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