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=লখক পিরিচিত 
 

 
অিভিজৎ রায় (১৯৭১- ২০১৫) 

 
অিভিজৎ রায় যুিkবাদী =লখক, bগার এবং মুkমনা ওেয়বসাইেটর 

pিতPাতা। িবjােনর সবRেশষ তেথVর sসংবd িবেYষেণর আেলায় =লখা ‘আেলা হােত 
চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’, ‘মহািবে` pাণ ও বুিdমtার =খাঁেজ’, 'সমকািমতা:একিট 
.বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান’, শূn =থেক মহািব`’ বইgেলা  তাঁেক 
pিতিPত কেরেছ বতRমান সমেয়র িবjানমনs পাঠেকর অnতম িpয় =লখক িহসােব। 
তার =লখা dিট বই  ‘অিব`ােসর দশRন’ এবং ‘িব`ােসর ভাইরাস’ মুkমনা মহেল 
বVাপকভােব আেলািচত ও pশংিসত হয়। sসািহিতVক, অnসিnৎs, সমাজ-সেচতন 
এবং সতV সnান ও pকােশ আেপাষহীন অিভিজৎ রােয়র sp িছেলা িবjান, 
মানবতাবাদ ও যুিkবােদর আেলােক সমাজ pিতPার। =সই অজRেনর পেথর 
সমমনােদর িনেয় ir কেরিছেলন মুkমনা bগ যা আজও বাংলাভাষী িবjানকমRী, 
যুিkবাদী, মানবতাবাদী ও িনধRািমকেদর সবেচেয় বড় অনলাইন সংগঠন।   

 
অিভিজৎ রােয়র জn ১২ =সেpmর, ১৯৭১ সােল। তখন বাবা অধVাপক 

অজয় রায় সিkয়ভােব =যাগ িদেয়েছন মুিkযুেd, আর পািকsািন =সনাবািহনীর 
গণহতVা =থেক রkা =পেত তাঁর মা =শফািল রায় আrয় িনেয়েছন ভারেতর আসােম। 
sাধীনতার পের বাবার কমRসূেt ঢাকা িব`িবদVালয় এলাকায় .শশব-.কেশার কােট 
অিভিজৎ রােয়র। িতিন যntেকৗশেল sাতক িশkা সmn কেরন বাংলােদশ pেকৗশল 
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িব`িবদVালয় =থেক। এরপের nাশনাল ইউিনভািসRিট অব িসŋাপুর =থেক 
বােয়ােমিডকVাল ইি|িনয়ািরং-এ িপএইচিড িডিg অজRন কের সফটওয়Vার আিকRেটk 
িহেসেব কমRরত িছেলন আেমিরকার আটলা�টা শহের। 

 
অনলাইেন অজs =লখােলিখ ও pকািশত দশিট বইেয়র মেধV িদেয় অিভিজৎ 

অnিব`াস আঁকেড় থাকা সমাজবVবsার িভিtমূেল আঘাত কের কের অিবরাম তুেল 
ধেরেছন মানবতার কথা। সাহস যুিগেয়েছন িবjান ও যুিk'=ত আsা রাখেত। 
‘সমকািমতা: একিট .বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান’ বইিট pকািশত হয় 
২০০৯ সােল যার মাধVেম িতিন বাংলােদেশর সমাজচুVত কের রাখা সমকামী মাnেষর 
পােশ দাঁিড়েয়েছন। িবjান ও যুিk িদেয় =বাঝােত =চেয়েছন মাnেষর kুd একিট 
অংেশর মেধV সমকামী pবৃিt থাকা অপরাধ বা kিতকর নয়, বরং তা pাণীজগেতর 
sাভািবক িচt। এর মাt dই বছর পর pকািশত হয় ‘অিব`ােসর দশRন’ (সহ-=লখক: 
রায়হান আবীর) বইিট যা িবjানিpয় ও মুkমনা মহেল বVাপক আেলািচত ও pশংিসত 
হয়। এই বইিটেত আধুিনক িবjান ও দশRেনর আেলােক নািsকতােক pিতPা করা 
হেয়েছ সবেচেয় =যৗিkক ও মানিবক অবsােন। ‘িব`ােসর ভাইরাস’ (২০১৪) বই 
খািনেত িতিন ধমRেক তুলনা কেরেছন ভাইরােসর সােথ এই বেল =য, 'ধমR' বVপারিট 
মাnষেক অেযৗিkক ঈ`র ও অমানিবক pথায় িব`াস sাপন =থেক ir কের 
আtঘাতী পযRn কের তুলেত পাের।  

 
মানব মনেনর kমাগত উnিতেত িব`াসী অিভিজৎ রায় উৎসাহী িছেলন 

িবিভn িবষেয়। রবীndনােথর কিবতায়, িচtকলায়, ও নারীর সামািজক অবsান 
উnয়েনর ভাবনািচnায় sসািহিতVক এবং মানবতাবাদী িভেkািরয়া ওকােmার pভাব 
িনেয় =লখা ‘িভেkািরয়া ওকােmা: এক রিব-িবেদিশনীর =খাঁেজ’, অসামাn এই বইিট 
pকাশ হেয়িছল ২০১৫ সােল। একই বছের মহািবে`র উৎপিt ও অিsেtর 
সাmpিতকতম ধারণা িনেয় গিণতিবদ অধVাপক মীজান রহমােনর সােথ =লখা 'শূn 
=থেক মহািব`' বইিটও pকাশ পায়। িবjান, দশRন, সািহতV, সমাজিচnা, ধমR ও আেরা 
বh িবষেয় অিভিজৎ রায়'এর =লখা =কৗতূহলী-অnসিnৎs-িজjাs মাnষেক =যাগান 
িদেয়েছ বstবাদী িচnার িবপুল রসদ, যা আঘাত কেরেছ আজেকর প�াৎগামী ও 
অnকারা�n সমােজর সাmpদািয়ক ধমRবVবসায়ী এবং অসৎ রাজৈনিতক 
sিবধাবাদীেদর'=ক।  
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যুিk িদেয় যুিkর =মাকােবলা করেত বVথR হেয় ইসলািম জিŋরা ২০১৫ 
সােলর ২৬'=শ =ফbrয়াির িনমRমভােব আkমণ কের অিভিজৎ রায় ও তাঁর stী বnা 
আহেমদেক। বnা আহেমদ grতর আহতাবsা =থেক =বঁেচ উঠেলও =সই রােতই 
অিভিজৎ রায় মৃতুVবরণ কেরন ঢাকা =মিডেকল কেলেজ। এমন নৃশংস পিরণিতর বা 
সmাবনার কথা অিভিজৎ জানেতন না তা নয়, তবু িতিন দৃঢ়ভােব িব`াস করেতন 
‘পাNুিলিপ =পােড় না’। তাঁর =সই িব`ােসর অেমাঘ pমাণ তাঁর রচনাসমূহ, =য সব 
আজও মানবতাবাদী, ধমRিনরেপk, pগিতশীল এবং মুkমনা pিতিট মাnেষর জn 
=pরণার উৎস হেয়েছ। বাংলােদেশর মুিkবুিdর আেnালেন অিভিজৎ রায় 
আেলাকবিতRকা হেয় থাকেবন।  
 
তাঁর =লখা ও সmািদত বই:  
 
• আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ (২০০৫, অŋuর pকাশনী) 
• মহািবে` pাণ ও বুিdমtার =খাঁেজ (২০০৭, অবসর pকাশন সংsা, সহেলখক: 
ফিরদ আহেমদ) 

• sতnt ভাবনা: মুkিচnা ও বুিdর মুিk (২০০৮, অŋuর pকাশনী, মুkমনা pবn 
সংকলন) 

• সমকািমতা: .বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান (২০১০, idsর) 
• অিব`ােসর দশRন (২০১১, idsর, সহেলখক: রায়হান আবীর) 
• িব`াস ও িবjান (২০১২, অŋuর pকাশনী, মুkমনা pবn সংকলন) 
• ভালবাসা কাের কয় (২০১২, idsর) 
• শূn =থেক মহািব` (২০১৪, idsর, সহেলখক: অধVাপক মীজান রহমান) 
• িব`ােসর ভাইরাস (২০১৪, জাগৃিত pকাশনী) 
িভেkািরয়া ওকােmা: এক রিব-িবেদিশনীর =খাঁেজ (২০১৫, অবসর pকাশনা সংsা) 
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সারা িবে`র অগিণত সংখVালঘু =যৗনpবৃিtর মাnষেদর মুিkসংgােম যারা িনভRেয় আtতVাগ 
কেরেছন, তােদর পুেরাধা আেমিরকার িgনউইচ gােমর =sানওয়াল ইন-এর  সংgামী 
মজdরেদর 
এবং 
বাংলােদেশ িবjান ও .বjািনক িচnার pসাের, মুkবুিdর চচRা এবং মনেনর িবকােশ 
আtিনেবিদত সকল =লখক, িশlী, সািহিতVক, বুিdজীবী এবং সমাজকমRীেদর উেdে�  
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"এখােন ছাড়েত হেব সকল অিব`াস 

এখােন  ংস হেব সকল ভীr হতা`াস।" 
 

দােnর  িডভাইন কেমিডেত বিণRত নরেকর pেবশdাের উৎকীণR পদাবিল, যা পরবতRীকােল মনীষী কালR 
মাকRs িবjােনর pেবশdাের =খািদত কের রাখেত =চেয়িছেলন আজীবন। 
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[িনিদR£ =কান অধ Vােয় যাওয়ার জন V =স অধ Vােয় িkক কrন। 
=যেকান পৃPা =থেক সূিচপেt আসার জন V পৃPা নাmাের িkক কrন।] 

 
সূিচ 

 
ভূিমকা ১০ 

 

pথম অধVায় 
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িdতীয় অধVায় 
rপাnরকািমতা আর উভকািমতার  জগৎ ৩১ 

 

তৃতীয় অধVায় 
উভিলŋt ৪২ 

 

চতুথR অধVায় 
িববতRেনর দৃি£েত সমকািমতা ৫৭ 

 

প¦ম অধVায় 
গেবষণার rd dয়ার খুলেলন যারা ৭৯ 

 

ষP অধVায় 
=গ মিs§ এবং =গ িজেনর =খাঁেজ ৯৬ 

 

সpম অধVায় 
সমকািমতা িক =কােনা =জেনিটক =রাগ? ১২০ 

 

অ£ম অধVায় 
সমকািমতা : সমাজ, ইিতহাস এবং সািহেতV  ১৩৩ 

 

নবম অধVায় 
উপাসনা ধেমR সমকািমতা ১৭২ 

 

দশম অধVায় 
সমকািমতা ও মানবািধকার ১৯৯ 

 

পিরিশ£ ২২১ 
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ভূিমকা 
 

সময় পাlাে�। নতুন যুেগর সােথ তাল িমিলেয় পাlাে� আমােদর সনাতন মন 
মানিসকতা। খেস পড়েছ দীঘRিদেনর নীিত ও .নিতকতার কােলা চাদের ঢাকা মিলন 
আবরণgেলা। =ভেŋ পড়েছ শতাbীর ঘুেণ ধরা সমােজর pাচীন সামnতািntক 
মূলVেবােধর অচলায়তন।  irটা হেয়িছল পি�েম অেনক আেগই, এর =ঢউ এখন 
আছেড় পড়েত ir কেরেছ পূেবর উপkেলও।  আমােদর পা`RবতRী =দশ ভারেত 
সmpিত নয়ািদিlর হাইেকাটR  সমকািমতা অপরাধ নয় বেল রায় িদেয়েছ (জুলাই, 
২০০৯)1। ১৪৮ বছেরর পুেরােনা ঔপিনেবিশক আইেন সমকািমতােক =যভােব 
'pকৃিতিবrd =যৗনতা' িহেসেব গণV কের িনিষd কের রাখা হেয়িছল -  এ রােয়র মধV 
িদেয় =সিটর অবসান ঘটল।  সমকািমতা নামক =যৗনpবৃিtিট ভারেতর মেতা =দেশ  
pথমবােরর মেতা =পল =কােনা ধরেনর আইিন sীকৃিত।  
 

 
িচtঃ  িদlী হাইেকােটRর ঐিতহািসক রােয়র পর সমকামী অিধকার কমRীেদর উlাস 
(=সৗজn – িনউইয়কR টাইমস) 

 
িদিl হাইেকাটR সমকািমতা িনিষd আইনেক .বষমVমলূক আখVা িদেয়েছ, 

ss£ভােব এেক মাnেষর '=মৗিলক অিধকােরর লŋন' বেল রায় িদেয়েছ। িনঃসেnেহ 
এ এক ঐিতহািসক যাtা, iধ ুসমকামীেদর জn নয়, সািবRকভােব মানবািধকােরর 
জnও।  কিৃষিবpব, িশlিবpেবর ধারাবািহকতায় =যৗনতার িবpব সিূচত হেয়িছল 
িবংশ শতাbীর মাঝামািঝ সমেয় – =সই নবজাগরেণর =য =ঢউ আজ ভারেত এেস 
                                                
1 Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009 
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পেড়েছ, িকnt তারঁ =ছায়ঁা বাংলােদেশ এখেনা =তমনভােব দ�ৃমান নয়। বাংলােদেশর 
সমকামী =যৗনতা আজ এক অিনি�ত সিnkেণ দািঁড়েয়। =দেশর pধান pগিতশীল 
রাজৈনিতক দলgেলা িকংবা সেচতন বিুdজীবী সমাজ নারী অিধকার, িহnd, =বৗd, 
িµ£ান িকংবা বড়েজার পাহািড় িকংবা আিদবাসীেদর অিধকােরর িবষেয় আজ িকছটুা 
সেচতনতা =দখােলও তারা এখেনা =যৗনতার sাধীনতা িকংবা সমকামীেদর অিধকার 
িনেয় একদমই ভািবত নয়।  pকাে� =কােনা =s�ােসবী সংগঠনেকও =দখা যায় না 
ইsVিট িনেয় কাজ করেত।  বতRমান রাজৈনিতক =pিkেত তােদর জn এ ধরেনর 
আেnালন বা সেচতনতা .তিরর pয়াস =নয়া =য ক£সাধV, তা সহেজই অnেময়। 
সমকািমতা অsীকৃত iধু নয়, অেনক জায়গায় আবার এিট শািsেযাগV অপরাধ।  
এখােন সমকামীেদর হয় লিুকেয় থাকেত হয়, িকংবা অভVs হেত হয় ‘=kােসেটড =গ’ 
হেয় ‘িববািহত’ জীবন যাপেন। তােদর অিধকার হয় পেদ পেদ লিŋত। এর sেযাগ 
িনেয় অেনক সময় খবু কােছর বnু-বাnব বা আtীয় sজনেদর কাছ =থেক ঘেট আkমণ 
আর নানা পেদর =হনsা। ‘সনাতন বাঙািল িকংবা ধমRীয় সংsিৃত’র ধারক এবং বাহেকর 
দল আর অnিদেক ‘অপসংsিৃত’র িবrেd সদা-=সা·ার sেঘািষত অিভভাবকবnৃ; 
কােরা কাছ =থেকই সমকামীরা িবndমাt সহাnভিূত pতVাশা করেত পাের না। আসেল 
সমকামীেদর pিত =নিতবাচক দিৃ£ভিŋর একটা বড় কারণ আমােদর িবjানমনsতার 
অভাব। আর এ কথা বেল =দয়া িন¸pেয়াজন =য–সব পরুােনা সংsিৃতর মেতাই 
আমােদর সংsিৃতরও অেনকটা জেুড়ই িবছােনা আেছ অjতার পrু চাদর।  আমােদর 
সংsিৃতেত grভিk =যমন pবল =তমিন লkণীয় ‘মাn কের ধn হেয় যাবার’ অnহীন  
pবণতা। আমরা grজনেদর বh বVবহাের জীণR আদেশRর বাণী আর অিভভাবকেদর 
=শখােনা বিুল =তাতাপািখর মেতা আজীবন আউের =যেত ভােলাবািস। আমােদর ভয় 
অেনক। সীমাহীন sিবেরাধ আর বংশপরmরায় চেল আসা pথা মাn কের যাওয়ােকই 
আমােদর সমােজ ‘আদশR’ বেল িচিhত করা হয়। এর বাইের পা =ফলেলই িবপদ। িকnt 
তারপরও কাউেক না কাউেক =তা ‘িবড়ােলর গলায় ঘNা বাধঁার’ দািয়t কােঁধ তেুল 
িনেতই হেব।  এই বইেয়র মাধVেম pথমবােরর মেতা বাংলাভাষীেদর জn অjতার 
চাদর সরােনার pয়াস =নয়া হেয়েছ, সবRাধিুনক .বjািনক তথV-pমাণ হািজর কের 
=দখােনার =চ£া করা হেয়েছ =য, সমকািমতা =কােনা িবকিৃত বা মেনােরাগ নয়, এিট 
=যৗনতারই আেরকিট sাভািবক pবিৃt।  pাণীজগেত এখন পযRn পেনরশ’র =বিশ 
pজািতেত িবjানীরা সমকািমতার সnান =পেয়েছন। তারঁ আংিশক তািলকা এ বইেয় 
িলিপবd হেয়েছ। পাশাপািশ আমােদর সাংsিৃতক ইিতহাস খুেঁজ =দখােনা হেয়েছ 
সমকািমতােক যতই ‘অপসংsিৃত’ িকংবা ‘পি�মা িবকিৃত’ বেল িচিhত করা =হাক না 
=কন, এর pকাশ pাচীনকাল =থেকই আমােদর সংsিৃতেতও অতVn pবলভােবই আেছ। 
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এ িদেক, বhিদন হেত চলেলা, =জ�ডার সেচতন pগিতশীল সমাজবVবsায় 
সমকািমতােক মেনােরাগ িকংবা িবকিৃত িহেসেব িচিhত করা হয় না। পি�েমর আধিুনক 
িচিকৎসেকরা এবং মেনািবjানীরা এখন সমকািমতােক একিট sাভািবক =যৗনpবিৃtই 
মেন কেরন। উেlখV ১৯৭৩ সােলর ১৫ই িডেসmর American Psychiatric Association 
িবjানসmত আেলাচনার মাধVেম একমত হন =য সমকািমতা =কােনা =নাংরা বVাপার 
নয়, নয় =কােনা মানিসক বVিধ। এ হেলা =যৗনতার sাভািবক pবিৃt। ১৯৭৫ সােল 
American Psychological Association-ও একইরকম অধVােদশ িদেয়িছল। তারপেরও =য 
সমকামীেদর জীবন ksমাsীণR হেয় =গেছ বলা যােব না।  আেমিরকার sলুgেলােত 
একট ু=মেয়িল =গােছর =ছেলেদর ‘ =গ’  pিতপn কের আtহনেনর পেথ =ঠেল =দয়া 
হেয়েছ – এ ধরেনর =বশ কেয়কিট ঘটনা সাmpিতক সমেয় পt-পিtকা এবং িমিডয়ার 
আেলায় উেঠ এেসেছ। iধ ুসমকামী হবার কারেণই হতVা করা হেয়েছ ওয়াইেয়ািমং 
িব`িবদVালেয়র মVাথ ু=শফােডRর মেতা =মধাবী ছাtেক।  আেমিরকায় এখেনা =গ এবং 
=লসিবয়ানরা সামািজক sীকিৃত ও আইনগত .বধতার জn আেnালন করেছন, অংশ 
িনে�ন ‘ =গ-pাইড’  মােচR। তােদর আেnালেনর ফেল আেমিরকার =বশ কেয়কিট 
রােজV সমকামী িবেয় আজ sীকতৃ। িbেটেনও িবগত টিন =bয়ােরর সরকার কেয়ক বছর 
আেগ pথম সমকামী যগুলেদর sীকিৃত িদেয়েছ। কানাডায় আজ সমকামী, 
rপাnরকামী, উভকামী এবং উভিলŋ মাnেষরা =সখানকার অnাn নাগিরকেদর 
মেতাই সমান sিবধা =ভাগ কের থােক, এমনিক তােদর মধVকার িবেয়ও ‘ িসিভল 
মVােরজ’  িহেসেব রাTীয়ভােব sীকতৃ।  পি�েম সমকামী-অিধকার আেnালেনর 
সাফলV এখন উnয়নশীল =দশgেলার ওপর pভাব =ফলেত ir কেরেছ। এিশয়া, 
লVািটন আেমিরকা ও আি¿কার কেয়কিট pধান =দশও তােদর আইন সংsাের এিগেয় 
এেসেছ। চীেন আেগ মাও =স তুংেয়র আমেল মেন করা হেতা, সমকািমতা হে� 
‘পুিঁজবােদর িবকিৃত’ । িকnt আিশর দশক =থেক তােদর =সই দিৃ£ভিŋ বদেল =গেছ। 
=নলসন মVানেডলার =নতেৃt সাউথ আি¿কায় বণRবাদ =শষ হেয় যাওয়ার পর =য নতনু 
সংিবধান হয় তােত iধ ুধমRই নয়, =যৗনতা িবষেয় =কােনা .বষমV করা হেব না এমন 
ধারা সংেযািজত হয়। পািকsােনর মেতা রkণশীল রােTও উভিলŋ নারী-পrুষেদর 
জn সমানািধকােরর আইন পাশ করা হেয়েছ2। আমরা আশা করব, যেুগর দািবর সােথ 
তাল িমিলেয় বাংলােদশও একটা সময় সমকািমতা এবং অnাn =যৗনpবিৃtর pিত 
সিহÀ ুমেনাভাব গেড় উঠেব, একটা সময় পের সংখVাগিরP ষাড়ঁেদর যাতাকেল িনয়ত 
িপ£ সংখVালঘ ু=যৗনpবিৃtর মাnষgেলার আইিন অিধকার sীকতৃ হেব।  আর =সজn 
                                                
2 Historic Decision: Pakistan’s Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, 
Dawn, Wednesday, 15 Jul, 2009 
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দরকার আমােদর সবার িবjানমনs উদারৈনিতক দিৃ£ভিŋ।  
এ বইিটর pথম িদককার িকছু অংশ িসিরজ আকাের3 মুkমনা (www.mukto-

mona.com) এবং সচলায়তন bেগ  (www.sachalayatan.com) pকােশর সময় 
পাঠকেদর কাছ =থেক উেlখেযাগV সাড়া =পেয়িছ।  =স সময় বh পাঠক তােদর 
মূলVবান মতামত িদেয় ধারাবািহক িসিরজিটর মােনাnয়েন সহায়তা কেরেছন। িকছু 
=kেt আমােক িবতেকRও জড়ােত হেয়েছ। বলা বাhলV, =স সমs িবতেকRর ফেল =য 
সমs নতুন নতুন তেথVর সমnয় আমার বইেয় ঘেটেছ  তার জnও সংিY£ পাঠক 
এবং bগারেদর কােছ আিম কৃতj। মুkমনা এবং সচলায়তেন pবnিট pকােশর 
আেগ ই�টারেনেট সমকািমতার উপর .বjািনক দৃি£েকাণ =থেক =কােনা গঠনমূলক 
আেলাচনাসমৃd রসদ বাংলায় িছল না। বh পাঠক আমােক ই-=মইল কের জািনেয়েছন 
=য, িসিরজিট তােদর সমকািমতা সmেn িচnাভাবনা আমূল বদেল িদেত সাহাযV 
কেরেছ। =লখক িহেসেব িনঃসেnেহ এিট আমার এক িবরাট pািp।  ২০০৭ সােল 
সচলায়তন bেগ পাঠকেদর =ভােট এই িসিরজিট অnতম বষRেসরা =লখা িহেসেব 
তািলকায় sান =পেয়িছল। এছাড়া আেমিরকার িসিলকন ভVািল =থেক pকািশত মািসক 
পড়শী পিtকায় এই িসিরেজর িকছু অংশ pকািশত হেয়িছল 'সমকািমতা িক 
pকৃিতিবrd?' িশেরানােম। মুkমনার অnতম shৎ কানাডার অেটায়ায় বসবাসরত 
কালRটন িব`িবদVালেয়র গিণেতর এিমিরটাস অধVাপক এবং sেলখক ড. মীজান 
রহমান আমার পাNুিলিপিট আgহ িনেয় পেড়েছন এবং sিচিnত মতামত িদেয়েছন। 
তাঁর অতVn তথVবhল মতামত 'িবকৃিত না pকৃিত' িশেরানােমর বইেয়র =শেষ অnভুRk 
হেয়েছ। কেনRল িব`িবদVালেয় সমাজিবjােন িপএইচিডরত িsgা আলী িনেজর 
অnভূিত pকাশ কের একিট বVিkগত মতামত িদেয়েছন। িsgার =লখািটও  তাঁর 
অnমিত িনেয়  gেn সিnেবিশত হেয়েছ। =Åািরডা আnজRািতক িব`িবদVালেয়র 
অধVাপক ইরিতশাদ আহমদ পাNুিলিপিট আেদVাপাn পাঠ কের =বশ িকছু grtপূণR 
পরামশR িদেয়েছন, যা পাNুিলিপিটর মােনাnয়েন grtপূণR ভূিমকা =রেখেছ। sইেডন 
িনবাসী মুkমনা সদs এবং মানবািধকারকমRী মাহবুব সাঈদ সমকািমতার উপর =বশ 
িকছু =কস sািড সংgহ কের এই বইেয়র জn িদেয়েছন। বইিটর =শষ পযRােয় এেস 
আলী ইশিতয়ােকর সাহাযV এবং সহেযািগতা আমােক দাrণভােব উপকৃত কেরেছ। 
এেদর সকেলর কােছ আিম ঋণী।   

আমার জীবনসিŋনী বnা (=য িনেজও একজন জনিpয় িবjান =লখক)  তার শত 

                                                
3 সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিতিবrd? ১ম, ২য়, ৩য় এবং চতুথR পবR;  অিভিজৎ রায়; মুkমনা এবং 
সচলায়তন।  
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বVsতার মেধVও পাNুিলিপর pিতিট অধVায় পেড়  তার sিচিnত মতামত িদেয়েছ। 
=যখােন =যখােন পছn হয়িন =সসমs জায়গায় sুল িশিkকােদর মেতাই লাল কািল 
িদেয় দািগেয় সংেশাধেন বাধV কেরেছ। তার মতামত আমার পাNুিলিপ পিরমাজRেন 
উেlখেযাগV ভূিমকা =রেখেছ - তা বলাই বাhলV। pুফ রীডার িহেসেব অ|ন আচােযRVর 
অবদান সতVই আমােক িবিsত কেরেছ। =জ�ডার িবষয়ক তার =বশ িকছু grtপূণR 
সংেশাধনী আমার পা�ডুিলিপর iধু rীবৃিdই কেরিন, আমার িনেজর মানসজগৎেকও 
ঋd কেরেছ পুেরামাtায়।  সবেশেষ idsেরর আহেমdর রশীেদর =pরণা এবং 
তাগাদা ছাড়া এ বই আেলার মুখ =দখেতা না কখেনাই।  কােজই এই বই পাঠকেদর 
ভােলা লাগেল =সই কৃিতেtর িসংহভাগই  বাংলােদেশর এই তrণ এবং উদVমী 
pকাশেকর pাপV। 

আিম মেন কির আমার এ বইিট বাংলােদেশ িবjানমনs উদারৈনিতক দৃি£ভিŋ 
গেড় তুলেত আর এ িবষেয় সেচতনতা বৃিdেত সহায়ক ভূিমকা পালন করেব।  
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pথম অধVায় 
pকৃিত ও সমকািমতা  

 
রহsময় আমােদর এই pকৃিত আর pকৃিতর অংশ sিবশাল জীবজগৎ, আর আেরা 
রহsময় =বাধ হয়  আমােদর চারপােশর মাnষgেলা। অn pাণীেদর মেতাই 
দীঘRিদেনর িববতRনীয় পথ পািড় িদেত িগেয় িটেক থাকার সংgােম মাnষেক 
অিবরতভােব যুd কের =যেত হেয়েছ –খাদV, বst, বাসsান িকংবা িনরাপtার জn।  
িকnt এgেলার পাশাপািশ মাnষ pকৃিতজগেতর অnাn pানীেদর মেতাই িববিতRত 
হেয়েছ আেরা একিট .জিবক তাড়নায়, =সিট হেলা =যৗনতা।  সিতV বলেত িক 
িববতRেনর মূল চািলকা শিkর কথা ভাবেল dেটা িজিনস আমােদর =চােখর সামেন 
pথেমই উেঠ আেস – pজনেনর মাধVেম বংশিবsার এবং িটেক থাকা।  তাই, =যৗনতা  
িনঃসেnেহ pকৃিতর এক িবেশষ শিk। iধু pকৃিত =কন, আমােদর সভVতা এবং 
সংsৃিতর পাতায় পাতায় ছিড়েয় রেয়েছ =যৗনতা। =যৗনতােক আrয় কের সারা dিনয়ার 
কিব-সািহিতVেকরা সািহতV রচনা কেরেছন pিতিট যুেগই। iধু তাই নয়, ইিতহােসর 
পাতা উlােল =দখা যায়, =যৗনতার কারেণ পৃিথবীেত যুd-িবgহ এবং রkপাতও কম 
হয়িন। তার উেlখ পাওয়া যায় সািহেতV, ইিতহােস, আর িশlীর ভাsেযR। পি�মা 
িবে` =হামােরর =সই pাচীন সািহতV ইিলয়াড irই হেয়িছল একিট যুdেক =কnd কের, 
আর =সই যুd আবার হেয়িছল একিট নারীেক অপহরেণর কারেণ – =সই =হেলন; 
=হেলন অব Tয়। আমােদর সংsৃিতেতও pাচীন রামায়েনর কািহনী আমরা জািন – 
রাম-রাবেণর যুd হেয়িছল সীতােক অপহরেণর জn।  pাচীন ভারতীয় মিnেরর 
ভাsেযR অজs .মথুনরত মূিতRর আিধকV pাচীন ভারেত =যৗনতার pতীকী শিkেক s£ 
কের তুেল।  আপিন যিদ কখেনা ভারেতর পুরী িগেয় থােকন, তাহেল =সখােন  
=দখেবন – পুরীর মিnেরর খুব উঁচুেত – =কানাকR, ভুবেন`র, খাজুরােহা pভৃিত 
মিnেরর সবRtই আেছ =যৗনিkয়ারত নারী-পুrষ আর পiর মুিতR। আবার =সই সব 
মূিতRর পােশ লতা পাতা ফল ফুল িtভুজ িদেয় িনিমRত হেয়েছ অসংখV =যৗনতার 
pতীক। ইেnােনিশয়ার =সিলিবস dীেপর পুরেনা মিnেরর  চারপােশ পাওয়া যায় sন, 
stী-অŋ এবং নg পুrষেদেহর পুrষােŋর অসংখV মূিতR।  iধু pাচীন মিnর নয়, 
=যৗনতার pতীক অতVn pকট আকাের ধরা আেছ বh আধুিনক মিnেরও – =গৗিরপT 
এবং িশবিলেŋ।  পুরীর মেতা িঠক একইভােব আপিন যিদ পVািরস =রাম িকংবা 
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ভVািটকানিসিট4 Ìমণ কেরন, =দখেবন রাsায় রাsায় অসংখV =যৗন আেবদনময় 
আেবগঘন নg নারী-পুrেষর মূিতR। নgতা আর =যৗনতা গােয় গা =ঠিকেয় আেছ 
মাইেকল এে|েলার =ডিভেড, রিডেনর চুmেন, =ভনােস িকংবা িপকােসার বh ছিবেত। 
=যৗনতা আেছ বাৎsায়েনর কামসূেt, =যৗনতা আেছ কালীদােসর =মঘদূেত িকংবা 
kমারসmবম-কােবV। =যৗনতা আেছ হাল আমেলর hমায়ুন আজাদ, ইমদাdল হক 
িমলন, =শাভা =দ  িকংবা তসিলমা নাসিরেনর =লখায় । =যৗনতা =কাথায় =নই? বানRাড 
শ সতVই বেলেছন –  ‘ =যৗনতা সব জায়গােতই কম =বিশ পাওয়া যায় – =কবল 
=টিলেফান িডেরkির ছাড়া’ ।  সিতV বলেত িক, যতই আড়াল রাখার =চ£া করা =হাক 
না =কন, =যৗনতাও আসেল মাnেষর pধান চািহদাgেলারই একিট।  iধু চািহদা বেল 
=থেম =গল ভুল হেব – =যৗন pবৃিt হেলা সৃি£শীলতা, িচnন ও মনেনর এক অnভূবন। 
এখােন নানা =sােতর =খলা pিতিনয়তই চেল। চেল নানা টানােপােড়ন। িকnt চািহদা 
িকংবা সৃি£শীলতা =যমন আেছ, =যৗনতার অবদমনও খুব উৎকটভােবই দৃ�মান, 
অnত আমােদর সমােজ। =যৗনতার এমিন অবদিমত এবং অ�ুৎ এক অধVােয়র নাম 
হে� সমকািমতা।  

অেনেকই সমকািমতা িনেয় =বজায় িবbত থােকন। নাম iনেলই আঁতেক উেঠন। 
কাঠেমাlারা =তা গািল িদেয় খালাস- সমকািমরা হে� খ·র sভােবর, kৎিসত 
rিচপূণR, মানিসক িবকারgs। এমনিক  pগিতশীলেদর মেধVও রেয়েছ নানা রকম 
ওজর আপিt।  যারা িশিkত, ‘আধুিনক’  িশkায় িশিkত হেয়েছন, =গ, =লসিবয়ন 
ইতVকার তথাকিথত ‘পি�মা’  শেbর সােথ কমেবিশ পিরিচত হেয়েছন, তারাও খুব 
কমই বVাপারিটেক মন =থেক ‘sাভািবক’  বেল =মেন িনেত পােরন।  তােদর অেনেকই 
এখেনা বVাপারিটেক ‘pকৃিত িবrd’  মেন কেরন, আর নয়ত ভােবন – পুেরা বVাপারিট 
উৎকট ধরেনর বVািতkমধমRী িকছু, এ িনেয় ‘ভd সমােজ’  যত কম আেলাচনা করা 
যায় ততই মŋল। উপের উপের না বলেলও িভতের িভতের িঠকই মেন কেরন  
সমকামীরা =তা হে� গা িঘন িঘেন িবPাকৃিম জাতীয় এঁেদা জীব।  মের যাওয়াই মেন 

                                                
4 ভVািটকান িসিটর মূিতRgেলার িদেক তাকােল =দখা যােব =সখানকার বh মূিতRর =যৗনােŋ কৃিtম পাতার 
আsরণ (fig leaves)  পিড়েয় রাখা আেছ। মূিতRর রেঙর সােথ পাতার রেঙর .বসাদৃ� উৎকটভােব 
লkনীয়। কিথত আেছ, =পাপ পায়াস ৯ মাইেকল এে|েলাসহ অnাn িশlীেদর িশlকেমRর মধVকার 
অবািরত নgতা =দেখ অিতশয় ভীত হন, এবং ঈ`র িব`াসীেদর এই ভয়াবহ নgতার হাত =থেক রkা 
করেত  তার অnচরেদর সােথ িনেয় হাতুরী শাবল সহেযােগ ভVািটকােন অবিsত মূিতRgেলার িলŋ ধবংস 
কেরন। তারপর ওgেলােত পাতার আsরণ লািগেয় =দন যােত িশlকমRgেলার =সৗnযR ‘অটুট’  থােক। 
এই ঘটনা ইিতহােস Great Castration নােম পিরিচত। ঔপnািসক ডVান bাউন তার ‘এে|লস এ�ড 
িডমনস’   বইেয় তা উেlখ কেরেছন।  
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হয় এেদর জn ভােলা।  সমাজ সভVতা রkা পায় তাহেল।  িকnt সতVই িক 
‘সমকািমতা’  এরকম ঘৃণV =কােনা িকছু?  

 
সমকািমতা িক? 

 
বাংলায় ‘ সমকািমতা’  শbিট এেসেছ িবেশষণ পদ –‘ সমকামী’  =থেক।  আবার 
'সমকামী' শেbর উৎস িনিহত রেয়েছ সংsৃত ‘ সমকািমন’  শbিটর মেধV। =য বVিk 
সমৈলিŋক বVিkর pিত =যৗন আকষRণ =বাধ কের তােক ‘ সমকািমন’  বলা হেতা।  সম 
এবং কাম শেbর সােথ ইন pতVয় =যাগ কের ‘ সমকািমন’  (সম + কাম + ইn) শbিট 
সৃি£ করা হেয়েছ।  সমকািমতা নােমর বাংলা শbিটর বVাবহারও খুব একটা pাচীন নয়। 
pাচীনকােল সমকামীেদর =বাঝােত  ‘ঔপিরsক’  শbিট বVবhত হেতা। =যমন, 
বাৎsায়েনর কামসূেtর ষP অিধকরেণর নবম অধVােয় সমকামীেক িচিhত করেত 
‘ঔপিরsক’  শbিট বVবhত হেয়েছ। যিদও পরবতRীকােল এ শেbর বhল বVবহার আর 
লk্ করা যায়িন, বরং ‘ সমকাম’  এবং ‘ সমকামী’  শbgেলাই কােলর পিরkমায় 
বাংলাভাষায় sান কের িনেয়েছ।  =কউ =কউ আজ সমকািমতােক আেরকটু ‘ শালীন’  
rপ িদেত ‘ সমেpম’  শbিটর pচলন ঘটােত চান 5। 
 
সমকািমতার ইংেরিজ pিতশb '=হােমােসkুয়ািলিট' .তির হেয়েছ gীক ‘ =হােমা’  এবং 
লVািটন ‘ =সkাস’  শেbর সমnেয়। gীক ভাষায় ‘ =হােমা’  বলেত =বাঝায় ‘ সমধমRী’  বা 
‘একই ধরেনর’ ।  আর =সkাস শbিটর অথR হে� =যৗনতা।  কােজই একই ধরেনর 
অথRাৎ, সমিলেŋর pিত আকষRণ =বাধ করার (=যৗন) pবৃিtেক বেল  =হােমােসkুয়ািলিট।  
আর যারা সমিলেŋর pিত এ ধরেনর আকষRণ =বাধ কেরন, তােদর বলা হয় 
=হােমােসkুয়াল।  ‘ =হােমােসkুয়াল’  শbিট pথম বVবহার কেরন কালR মািরয়া কাটRেবির 
১৮৬৯ সােল। িতিন একিট =ছাট পুিsকায় (Pamphlet) pুিসয়ার সমকামীেদর pিত 
িনবতRনমূলক আইেনর সমােলাচনা কেরন। পরবতRীেত এই শbিটেক তােদর বইেয় 
বVবহার কেরন জীবিবjানী  gsভ =জগার এবং িরচাডR =¿ইহার ভন kাফট ইিবং 
১৮৮০সােল ইিবং-এর Psychopathia Sexualis বইিট  সাধারণ মাnষ এবং 
িচিকৎসকেদর মােঝ জনিpয় হেয় উেঠ অচীেরই এবং =সই সােথ ‘ =হােমােসkুয়াল’  
এবং ‘ =হটােরােসkুয়াল’  শbdিটও =যৗনpবৃিt =বাঝােত ইংেরিজ পিরভাষায় sান কের 
=নয়।  

 

                                                
5 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, দীপ pকাশন, কলকাতা, ২০০৫। 
 



mgKvwgZv 18 

আিম এই  বইেয় .বjািনক (মূলত জীবিবjান ও =জেনিটেkর দিৃ£ভিŋ =থেক)  
এবং আধিুনক সামািজক ও মনsািttক ধVান-ধারণা =থেক আেলাচনা কের একিট 
উপসংহাের =পৗছেুত =চ£া করব। বাংলা সহ  পিৃথবীর তাবৎ সািহতVgেলােত 
সমকািমতার উেlখ এবং পিরেশেষ িবিভn খVাতনামা সমকামীেদর জীবন িনেয়ও 
খািনকটা গভীের যাওয়ার ইে� আেছ। তেব =সgেলা আসেব ধীের ধীের।  pথম িদেকর 
পবRgেলা মূলত .বjািনক পিরমNেলই সীমাবd থাকেব।  আিম এই পবRgেলােত 
.বjািনক দিৃ£েকাণ =থেকই =দখার =চ£া করব সমকািমতা বVাপারিট সতVই 
‘অsাভািবক’  বা ‘pকিৃতিবrd’  =কােনা িকছ ুিকনা।  আমার িবেYষেণর িভিt হেব  এ 
মহুেূতR িবjানী এবং গেবষকেদর কাছ =থেক পাওয়া সবRাধিুনক তথV।  

আিম ir করিছ ভুলভােব বVবhত িকছু মnবV িদেয়, যা সমকািমতার িবrেd 
pায়শই বVবহার করা হয় : 

 “সমকািমতা pাকৃিতক =কােনাভােবই হেত পাের না মূলত (নারী-পুrেষ) 
কামটাই pাকৃিতক”  

 িকংবা অেনেক এভােবও বেলন – 
“নারী আর পুrেষর কামই একমাt pাকৃিতক যা পৃিথবীর সকল পi কের। যার 

মূল লkV হেলা বংশ বৃিd”  
 আিম ই�টারেনেটর িবিভn =ফারাম এবং bগসাইটgেলােত sশRকাতর এ িবষয়িট 

আেলাচনা করেত িগেয় এ ধরেনর অসংখV মnেবVর সmুখীন হেয়িছ। উিkgেলা =sফ 
উদাহরণ িহেসেব =বেছ =নওয়া হেয়েছ।  অেনেকই সমকািমতােক  ‘pকৃিতিবrd’  বা 
‘অsাভািবক’  িহেসেব pিতপn করার জn উপেরাk ধরেনর যুিkর আrয় =নন।  
আিম এই উিkর =পছেনর যুিkgেলা িনেয়ই মূলত এখােন আেলাচনা করব। 

আসেল ‘pকৃিতিবrd’ , ‘অsাভািবক’ , ‘pাকৃিতক নয়’ –এই ধরেনর শbচয়ন 
করার আেগ  এবং ঢালাওভােব তা pেয়াগ করার আেগ  িকnt =খালা মেন পুেরা িবষয়িট 
আেলাচনার দািব রােখ।  এই বাংলােতই এমন একটা সময় িছল যখন বালVিববাহ 
করা িছল ‘sাভািবক’  (রবীndনাথ, বিŋমসহ অেনেকই বালVিববাহ কেরিছেলন) আর 
=মেয়েদর বাইের কাজ করা িছল ‘pকৃিত িবrd’ ।  sয়ং রবীndনাথ পযRn =মেয়েদর 
বাইের কাজ করার িবপেk একটা সময় যুিk িদেয় বেলিছেলন  এই বেল 6  – 

‘ =যমন কেরই =দখ pকৃিত বেল িদে� =য, বাইেরর কাজ =মেয়রা করেত পারেব 
না। যিদ pকৃিতর =সরকম অিভpায় না হেতা, তা হেল =মেয়রা বিলP হেয় জnােতা। 

                                                
6 রমাবাই এর বkৃতা উপলেk, .জP, ১২৯৬,  রবীnd রচনাবলী, িব`ভারতী sলভ সংsরণ। এছাড়া 
মুkমনায় রাখা ‘Tagore without Illusion’ পাতািটও =দখা =যেত পাের।  
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যিদ বল, পুrষেদর অতVাচাের =মেয়েদর এই dবRল অবsা হেয়েছ, =স =কােনা 
কােজরই কথা নয়।' 

অথRাৎ,   রবীndনােথর যুিk এখন মানেত =গেল কপােল িটপ িদেয়, হােত d-গািছ 
=সানার বালা পের গৃহেকাণ উjjল কের রাখা রাবীিndক নারীরাই সিতVকােরর 
‘pাকৃিতক’ । আর  শত সহs আিমনা, রিহমারা যারা pখর =রাdুের িকংবা বৃি£েত 
িভেজ ইট =ভেŋ, ধান =ভেন সংসার চালাে�, িকংবা =পাশাকিশেl িনেয়ািজত হেয় 
পুrষেদর পাশাপািশ ঘােম rেম িনেজেদর উজার কের চেলেছ – তারা সবাই আসেল 
‘pকৃিত িবrd’  kকেমR িনেয়ািজত – কারণ, ‘pকৃিতই বেল িদে� =য, বাইেরর কাজ 
=মেয়রা করেত পারেব না’ ।  বাংলােদেশর অখVাত আিমনা, রিহমােদর কথা বাদ =দই,  
নাসার মহাজাগিতক রেকট উৎেkপন =থেক ir কের মাইিনং িফl পযRn এমন 
=কােনা =kt =নই =যখােন =মেয়রা পুrষেদর পাশাপািশ আজ কাজ করেছন না।   
তাহেল? তাহেল আর িকছুই নয়।  িনেজর যুিkেক তালগােছ =তালার =kেt ‘pকৃিত’  
অেনেকর কােছই খুব সহজ একিট মাধVম ।  তাই pকৃিতর =দাহাই পাড়েত আমরা 
‘ িশিkত জেনরা’  বD ভােলাবািস।  pকৃিতর =দাহাই =পেড় আমরা =মেয়েদর গৃহবিn 
রািখ, জািতেভদ বা বণRবােদর পেk সাফাই গাই, অথRৈনিতক সােমVর িবেরািধতা কির, 
=তমিন সময় সময় সমকামী, উভকািমেদর বানাই অ�ুৎ।  িকnt যারা যুিk িনেয় একটু 
আধটু পড়ােশানা কেরেছন তারা জােনন =য, pকৃিতর =দাহাই পাড়েলই তা যুিkিসd 
হয় না। বরং pকৃিতর কাঁেধ বndক =রেখ মািছ মারার অপেচ£া জn =দয় এক ধরেনর 
kযুিk বা =হtাভােসর (logical fallacy)।  ইংেরিজেত এই =হtাভােসর পুিথগত নাম 
হেলা -   ‘ফVালািস অব nাচারাল ল’  বা  ‘অVিপল টু =নচার’  7 ।   এমিন িকছু 
‘অVিপল টু =নচার’  =হtাভােসর উদাহরণ  =দখা যাক – 
 

১। িমsার কিলেnর কথােক এত পাtা =দওয়ার িকছু =নই। কিলn বVাটা =তা 
কােলা। কােলােদর বুিd sিd একটু কমই হয়। কয়টা কােলােক =দেখছ বুিd 
sিd িনেয় কথা বলেত? pকৃিত তােদর পাঁঠার মেতা গােয় গতের =যটুk 
বািড়েয়েছ, বুিd িদেয়েছ =সই অnপােত কম। কােজই তােদর জnই হেয়েছ iধু 
কািয়ক rেমর জn, বুিdবৃিtর চচRার জn নয়। 

 

২। মারামাির, কাটাকািট  হানাহািন, অসামV pকৃিতেতই আেছ =ঢর। এgেলা 

                                                
7 "হ$াভাস িনেয় িব-ািরত জানার জন1 
http://www.infidels.org/library/modern/mathew/logic.html  d£বV 
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জীবজগেতর sভাবজাত .বিশ£V। কােজই আমােদর সমােজ =য অসামV আেছ, 
মাnেষর উপর মাnেষর =য =শাষণ চেল তা খারাপ িকছু নয়, বরং ‘কmিলটিল 
nাচারাল’ । 

 

৩। pকৃিত বেল িদে� =য, বাইেরর কাজ =মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর 
=সরকম অিভpায় না হেতা, তা হেল =মেয়রা বিলP হেয় জnােতা। 

 

৪। সমকািমতা pকৃিতিবrd। pকৃিতেত তিুম কয়টা =হােমােসkুয়ািলিটর উদাহরণ 
=দেখছ? এমিন উদাহরণ =দওয়া যায় বh। 

 
উপেরর উদাহরণgেলা =দখেল =বাঝা যায়, ওেত যত না যিুkর =ছায়ঁা আেছ, তার 

=চেয় =ঢর =বিশ লkনীয় ‘pকিৃত’  নামক মহাstেক পুিঁজ কের পাহাড় =ঠলার pবণতা। 
কােজই =বাঝা যাে� সংখVাগির£ মাnষেদর sভাবজাত অVিপল ট ু=নচার-এর িশকার  
হে� সমকামীরা। সমকামীেদর pিত sপিরকিlত উপােয় এবং সাংগিঠকভােব ছিড়েয় 
=দওয়া হেয়েছ ঘণৃা। সমকািমতােক একটা সময় =দখা হেয়েছ মেনািবকার, মেনাৈবকলV 
বা িবকিৃত িহেসেব।  সমকামীেদর অ�ৎু বািনেয় এেদর সংsব =থেক দেূর থাকার 
pবণতা অেনক =দেশই আেছ। শারীিরক এবং মানিসক অতVাচার =তা আেছই, কখেনা 
এেদর =ঠেল =দওয়া হেয়েছ আtহনেনর পেথ। কখেনা বা =sফ সমকামী হবার কারেণ 
করা হেয়েছ হতVা। আর এgেলােত পেুরামাtায় ইnন যিুগেয় চেলেছ ধমRীয় সংগঠন এবং 
রkণশীল সমাজ।  সমকামীেদর pিত িহংসাtক মেনাবিৃtর কারেণ ইংেরিজেত সিৃ£ 
হেয়েছ নতনু একিট শb–=হােমােফািবয়া (Homophobia)। মানবািধকােরর দিৃ£েকাণ 
=থেক এিট িনতাn অnায়। তেব মানবািধকার এবং সমানািধকােরর =pkাপেট যাবার 
সমকািমতা বলেত আসেল িক =বাঝায় তা আমােদর সকেলর ভােলা কের জানা দরকার। 

আমরা =জেনিছ সমকািমতার ইংেরিজ pিতশb =হােমােসkুয়ািলিট .তির হেয়েছ 
gীক ‘ =হােমা’  এবং লVািটন ‘ =সkাস’  শেbর সমnেয়। সমকামী মাnেষরা সমিলেŋর 
pিত আকষRণ =বাধ কের বেল তােদর (=যৗন)pবৃিtেক বেল  =হােমােসkুয়ািলিট।  আর 
যারা সমিলেŋর pিত এ ধরেনর আকষRণ =বাধ কেরন, তােদর বলা হয় 
=হােমােসkুয়াল।  বতRমােন  =হােমােসkুয়াল শbিট একােডিময়ায় িকংবা 
িচিকৎসািবjােন বVবhত হেলও সাড়া িব` জুেড় সমকামীেদর আেnালেনর 
পিরেpিkেত ‘ =গ’  এবং =লসিবয়ান’  শbdিট অিধক হাের িমিডয়ায় বVবhত হয়।  =গ 
এবং =লসিবয়ান শbdিটরও ইিতহাস আেছ। গালভরা এবং বhল pচিলত 
‘ =হােমােসkুয়াল ’  শেbর বদেল পি�েম ‘ =গ’  শbিট  pথম বVবhত হেত =দখা যায় 
১৯২০ সােল। তেব =স সময় এিটর বVবহার এেকবােরই সমকামীেদর িনজs 
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=গাtভুk িছল। িpে�টড িমিডয়ায় শbিট pথম বVবhত হেত =দখা যায় ১৯৪৭ সােল। 
িলসা =বন  নােম এক হিলউড =সেkটাির  ‘ Vice Versa: America’s Gayest Magazine’  
নােমর একিট পিtকা pকােশর সময় সমকািমতার pিতশb িহেসেব ‘ =গ’  শbিট  
বVবহার কেরন, যিদও =স সময় ‘ =গ’  শbিট ‘ হািস খুিশ’  অেথRই বVবhত হেতা।   =গ 
শbিট যথাথR অথR িনেয় আসেল বVাপকতা পায় ১৯৬০ সােলর িদেক যখন সমকামীেদর  
অিধকার রkায় সেচতন =লাকজন ‘ Gay is good’  জাতীয় িবিভn =Yাগান সmিলত 
pVাকাডR বহন করেত থােক।  তারপর =থেকই ‘ =গ’  শbিট ‘ =হােমােসkুয়াল’  শেbর 
pিতশb িহেসেব drত ইংেরিজ পিরভাষায় sান কের =নয়।  তেব সমকািমতার সােথ 
যুk সবাই =য সািবRকভােব ‘সমকামী’ =দর =বাঝােত ‘ =গ’  শbিট বVবহার কেরন  তা 
অব� নয়।  =যেহতু পিরভাষায় ‘ =গ’  শbিট অেনকেkেtই পুrষবাচক শb িহেসেব 
গৃহীত হয়, নারী সমকামীেদর অেনেকই তােদর িনেজেদর =যৗনpবৃিtেক তুেল ধরেত 
‘ =লসিবয়ান’  শb বVবহােরর পkপাতী।  এই শbিট এেসেছ gীস =দেশর ‘ =লসেবা’  
নােমর dীপমালা =থেক।  কিথত আেছ, িµ£পূবR ছয় শতেক sােপা নােম =সখানকার 
এক িশিkকা  =মেয়েদর মধVকার =pমময় জীবন িনেয় কাবV রচনা কের ‘কিবতা 
উৎসব’  পালন কেরিছেলন।  pথম িদেক =লসিবয়ান  বলেত ‘ =লসেবা dীেপর 
অিধবাসী’  =বাঝােলও, পরবতRীেত নারীর সমেpেমর সােথ যুk হেয় যায়।   তেব এ 
বVাপাের একিট িজিনস পির§ার কের বলা pেয়াজন। যিদও সমকািমতা িনেদRশক 
শbgেলা পিরভাষায় sান =পেয়েছ খুব =বিশ িদেন আেগ নয়, িকnt =যৗনpবৃিt িহেসেব 
সমকািমতা মানব সভVতায় সব সময়ই িছল, pাচীনকাল =থেকই। বানR =ফান তাঁর 
‘=হােমােফািবয়া’ gেn  এ pসেŋ বেলন 8,  

 

‘Though the term is of recent invention, the behavior it describes has 
always been part of sexual activity. That human beings have desired, 
loved, and had sex with members of their own sex over time is abundantly 
demonstrated in visual art and medical, philosophical and literary texts of 
all historical periods’. 

 

তাহেল sভাবতই pÖ উেঠ =য,=কন তাহেল সমকািমতা িনেদRশক শb আেগ 
পিরভাষায় িছল না? এর কারণ হে�,অnাn =যৗনpবৃিtর মেতা সমকািমতাও অিত 
sাভািবক =যৗনpবৃিt িহেসেবই পৃিথবীর বh জায়গায় sীকৃত িছল। =কউ আলাদাভােব 
=সটােক ‘=rণীকরণ’ করার pেয়াজনীয়তা অnভব কেরনিন। =কােনা =কােনা 
সংsৃিতেত সমকািমতা বVাপারিটর মূল এেতাটাই গভীরভােব =pািথত িছল =য,এিট 

                                                
8 Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador , November 3, 2001 
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িনেয় আলাদাভােব িচnা করারও কােরা অবকাশ িছল না9। ফরািস ঐিতহািসক ফুেকার 
মেত10,’=সkুয়ািলিট’ বVাপারটাই আসেল ঊনিবংশ শতাbীর িবjান এবং 
িচিকৎসািবjােনর আিবsার। আধুিনক সমকামীেদর pবৃিtেক আলাদাভােব 
=rণীকরণ করার আেগ তােদর আলাদা নােম ডাকার =কােনা pয়াস কােরা মেধV =দখা 
যায়িন। =স সময় pবৃিt িহেসেব সমকািমতা িছল, িকnt আলাদাভােব ‘সমকামী’বেল 
িকছু িছল না। অেনক িবেYষকই মেন কেরন,সমকামীেদর িনেয় আলাদা =rণীকরণ না 
থাকায় তােদর উপর =কােনা শারীিরক বা মানিসক িনবতRন বা িনপীড়নও =সভােব িছল 
না।  

 
 

সমকািমতা িক =কবল পি�মা িবে`র িবকৃিত? 
অেনেকই সমকািমতােক ভুলভােব =কবল পি�মা =বলাlাপনা বেল মেন কেরন। 
তােদর অেনেক ভােবন, সমকািমতা হে� আধুিনক  পুঁিজবাদী সমােজর িবকৃিত।  এটা 
িঠক নয়। সমকািমতার ইিতহাস আসেল অেনক পুরেনা। pাচীন gীেসর ধমRশাst ও 
পুরােণ সমকািমতার sৃহার কথা জানা যায়। ধমRীয়ভােব সমেpম এখােন sীকৃত িছল। 
‘=ভনাস’ িছেলন তােদর কামনার =দবী। এই =দবীই আবার সমকািমেদর উপাs 
িছেলন। এছাড়া ‘িpয়াpাস’ নােমও আেরক =দবীেকও সমকািমরা আরাধনা করেতা 
বেল =শানা যায়। তািহিতর িবিভn জায়গায় সমকােম আসk বVিkেদর আরাধV 
=দবতার মূিতRর সnান পাওয়া =গেছ। আনােতিলয়া, gীস এবং =রামার িবিভn মিnের 
‘িসিবিল’ এবং ‘ডাইওিনসস’-এর পুেজা বVাপকভােব ir হেয়িছল। িসিবিলর 
পুেরািহেতরা গািl নােম পিরিচত িছেলন। এরা নারীেবশ ধারণ করেতন। মাথায় নারীর 
মেতা দীঘR =কশ রাখেত পছn করেতন। এরা সমকামী িছেলন বেলও অnিমত হয়। 
পের এিশয়া মাইনর =থেক িসিবিল পুেজা পারs =দেশও ছিড়েয় পেড়। পারs সাmাজV 
িবsােরর ফেল এ সমs pথা পৃিথবীর িবিভn িদেক pসািরত হয়।  

পারs সািহেতV অেনক কিব তােদর =pিমকােক পুrষ নােম ডাকেতন –তেব এিট 
সmবতঃ  অ¦ল িভিtক =কােনা pথা। আরব সমােজ বয়§ পুrষ এবং বালেকর মেধV 
=যৗন সmকR gহণেযাগV =তা বেটই মধVযুেগ (ইসলােমর িবsৃিতর সময়) বhল pচিলতও 
িছল।  সাকী বলেত এখন আমােদর =চােখর সামেন sরাপাt হােত =য =মাহনীয় 
লাsময়ী নারীর ছিব =ভেস উেঠ, pাচীন আরেব সাকী বলেত তা =বাঝােনা হেতা না। 
গেবষকরা বেলন, সাকী বলেত আরেব নারীর পাশাপািশ sদশRন িকেশারও =বাঝােনা 
হেতা।  তারা iধু পানপােt dাkারসই পিরেবশন করেতা না, পাশাপািশ অnাn পািথRব 
=সবাও পিরেবশন করেতা। এর উেlখ পাওয়া যায় আরেবর বh সমকামী কিবেদর 

                                                
9 Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University 
Press; 1 edition. 
10 Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, Vintage,  April 14, 1990 
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রচনায়11।   এমনিক =কারােনর িকছু আয়ােত (৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) =বেহেs 
উিdnেযৗবনা hরীর পাশাপািশ ‘মুkা-সদৃশ’ িকেশার বালেকর =সবা পাওয়ার কথা বলা  
হেয়েছ।  

আসেল সভVতার ঊষালg =থেকই সমকািমতা সবসময়ই মানব সমােজ িছল। 
gীক, =রামান, .চিনক, পাপুয়া িনউ িগিন অথবা উtর আেমিরকার pাচীন সভVতায় 
সমকািমতার অজs উদাহরণ আেছ। সমকািমতা িছল অVাজেটক ও মায়া সভVতায়। 
িহnd পুরােণও উেlখ পাওয়া যায় পুrষীনী অথবা তৃতীয় pকৃিতর। বতRমােন gজরােটর 
সŋলপুের বhেচারা মাতার =য মূিতR আেছ তা অেনকটা ‘িসিবিলর’ আদেল রিচত। 
ভারতবেষR .বÀব ধেমRর একিট িবেশষ শাখা আেছ। এরা একসােথ রাধা-কৃেÀর ভজনা 
কের থােক। এেদর অেনেক stীেবশ ধারণ কের। এই সmpদােয়র অnতম সাধক 
গদাধর =গাsামী নাম িনেয়িছেলন রািধকা। আবার =গািবn =ঘাষ রŋেদবী িহেসেব 
পিরিচত হেয় উেঠিছেলন। আসেল মূল কথা হে�, সমকািমতা, rপাnরকািমতা, 
উভকািমতা – এgেলা =কােনাটাই আধুিনক পি�মােদর আিব§ার িকংবা িবকৃিত নয়, 
বরং এিট pাচীন সভVতা =থেক আমােদর সংsৃিতর মেধVই িছল; পt-পিtকা, 
ইেলকTিনক িমিডয়া ই�টারেনেটর কারেণ বVাপারgেলা সামেন চেল এেসেছ । 

 
এখন কথা  হে� সমকািমতা িক  জnগত নািক  আচরণগত?  এিট বুঝেত হেল 

আমােদর =যৗনpবৃিtেক বুঝেত হেব। আজেকর িদেনর মেনািবjানীরা মেন কেরন 
=যৗন-pবৃিtর কVানভাস আসেল sিবশাল। এখােন সংখVাগিরেPর িবপরীত িলেŋর 
pিত আকষRণ (িবষমকািমতা) =যমন দৃ£ হয়, =তমিনভােবই =দখা যায় সম িলেŋর 
মাnেষর মেধV =pম এবং =যৗনাকষRণ।  এই িdতীয় ধারার মাnেষরা িবপরীত িলেŋর 
মাnেষর pিত =কােনা =যৗন-আকষRণ =বাধ কের না, বরং িনজ িলেŋর মাnেষর pিত 
এরা আকষRন =বাধ কের।  এেদর =যৗনrিচ এবং =যৗন আচরণ  এgেত থােক িভn 
ধারায় ।  বVাপারিট অsাভািবক নয়। সংখVাগিরেPর বাইের অথচ sাভািবক এবং 
সমাnরাল ধারায় অবsােনর কারেণ এধরেনর =যৗনতােক অেনক সময় সমাnরাল 
=যৗনতা (parallel sex) নােমও অিভিহত করা হয়।  সমাnরাল =যৗনতার =kt িকnt খুবই 
িবsৃত।  এেত সমকািমতা =যমন আেছ =তমিন আেছ উভকািমতা, িকংবা dেটাই, 

                                                
11 pসŋত আরবীয় কিব আবু nয়ােসর (৭৫৬ - ৮১৪) একিট কিবতা উেlখ করা =যেত পাের – 
O the joy of sodomy!/ So now be sodomites, you Arabs./ Turn not away from it⎯/ therein is wondrous 
pleasure./ Take some coy lad with kiss-curls/ twisting on his temple/ and ride as he stands like some 
gazelle/ standing to her mate./ A lad whom all can see girt with sword/ and belt not like your whore who 
has/ to go veiled./ Make for smooth-faced /boys and do your/ very best to mount them, for women 
are/ the mounts of the devils. 
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এমনিক কখেনা rপাnরকািমতাও।  আিম আমার বkবV মূলত ‘সমকািমতা’  িবষেয়ই 
সীমাবd রাখার =চ£া করব, যিদও অnাn =যৗন-pবৃিtgেলা (=যমন 
rপাnরকািমতা)ও িবিভn সময় আেলাচনায় উেঠ আসেব।   আজেকর িদেনর 
িবjানীরা বেলন, সমকািমতা িনঃসেnেহ =যমন আচরণগত হেত পাের, =তমিন হেত 
পাের জnগত বা pবৃিtগত।  এেত পরsরিবেরািধতা =নই।  যােদর সমকামী 
=যৗনpবৃিt জnগত, তােদর =যৗন-pবৃিtেক পিরবতRন করা যায় না, তা =স =থরািপ 
িদেয়ই =হাক, আর ঔষধ িদেয়ই =হাক।  মাnেষর মিsে§ হাইেপাথVালমাস নােম 
একিট অŋ রেয়েছ, যা মাnেষর =যৗন pবৃিt িনয়ntণ কের।  িসমন িলেভর শরীরবৃtীয় 
গেবষণা =থেক জানা =গেছ এই হাইেপাথVালমােসর  interstitial nucleus of the anterior 
hypothalamus, বা সংেkেপ  INAH3 অংশিট সমকামীেদর =kেt আকাের অেনক িভn 
হয়12।  আেরকিট ইিŋত পাওয়া =গেছ িডন hামােরর সাmpিতক গেবষণা =থেক।  িডন 
hামার তাঁর গেবষণায় আমােদর =kােমাজেমর =য অংশিট (Xq28) সমকািমতা 
tরািnত কের তা শনাk  করেত সমথR হেয়েছন13।  এছাড়াও আেরা িবিভn গেবষণায় 
মনsািttক নানা অবsার সােথ িপটুইটির, থাইরেয়ড, পVারা-থাইরেয়ড, থাইমাস, 
এিDনালসহ িবিভn gিnর সmকR  আিবsৃত হয়।  যিদও ‘ =গ িজন’  বেল িকছু এখেনা 
আিব§ৃত হয়িন, িকnt =বশ িকছু .জিবক ফVাkর সমকামী pবণতা .তির এবং তরািnত 
করেত পাের (আিম এেদর গেবষণা িনেয় পরবতRী একিট অধVােয় আেলাচনা করব)। 
এই ধরেনর গেবষণা সিঠক হেয় থাকেল বলেতই হয় সমকামী মেনাবৃিt হয়ত 
অেনেকর মােঝই জnগত না =জেনিটক, আেরা পির§ার কের বলেল, 
‘ বােয়ালিজকািল হাডR-ওয়VাডR’ । জnগত সমকািমরা ‘ বােয়ালিজকVািল হাডR-ওয়VাডR’  
হেলও আচরণগত সমকামীরা তা নয়। এরা আসেল িবষমকামী। এরা =কােনা বVিkেক 
িবষমিলেŋর মাnষ িহেসেব িবেবচনা কের তােদর সােথ =যৗন-সংসেগR িলp হয়। 
=যমন, =জলখানায় দীঘRিদন আটেক থাকা বিnরা =যৗনসŋীর অভােব সমিলেŋর 
কেয়িদেদর সােথ =যৗন সmকR sাপন কেরত পাের।  িকnt, =জলখানা =থেক =বিরেয় 
এেলই =দখা যায়, এেদর আচরেণর পিরবতRন ঘেট। এই ধরেনর =যৗন pবৃিtর 
বাইেরও আেছ উভকািমতা, িকংবা আেছ উভকািমতার সমকািমতা। আলে¿ড িকেn 
এই ধরেনর িবিভn =যৗনতােক পিরমাপ করার জn ‘ =যৗনতা িবষয়ক =sল’  উdাবন 
কেরন। এই =sেলর এক pােn আেছ পিরপূণR িবষমকাম, অnpােn পিরপূণR সমকাম। 
                                                
12 Simon Levay and Dean H. Hamer,  Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, 
Scientific American, May 1994. 
13 যিদও সাmpিতক সমেয় এই পরীkার ফলাফল িকছু =kেt pÖিবd হেয়েছ। এ িনেয় িবsৃত আেলাচনা 
করা হেয়েছ ষP অধVােয়।  
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dই =মrর মাঝামািঝ রেয়েছ িবিভn পযRায়- pধানত িবষমকাম, তেব pায়ই সমকাম; 
সমান সমান িবষমকাম এবং সমকাম; pধানত সমকাম তেব pায়ই িবষম কাম; 
pধানত সমকাম, তেব মােঝ মেধV িবষমকাম ইতVািদ। িকেnর এ =sল14 িনেয় িকছু 
িবতকR থাকেলও এিট অnত =বাঝা যায় =য, আমােদর =যৗন-pবৃিtর কVানভাস আসেল 
খুবই িবsৃত, এবং =যৗন pবৃিt একইভােব সকেলর মােঝ িkয়াশীল হয় না।  
 

 

সমকািমতা pবনতা আসেল সমাnরাল =যৗনতারই অংশ 
 

আজেকর িদেনর মেনািবjানীরা মেন কেরন =যৗন-pবৃিtর কVানভাস 
আসেল sিবশাল। এখােন সংখVাগিরেPর িবপরীত িলেŋর pিত আকষRণ 
(িবষমকািমতা) =যমন দৃ£ হয়, =তমিনভােবই =দখা যায় সমিলেŋর 
মাnেষর মেধV =pম এবং =যৗনাকষRণ। এই িdতীয় ধারার মাnেষরা িবপরীত 
িলেŋর মাnেষর pিত এরা =কােনা =যৗন-আকষRণ =বাধ কের না, বরং িনজ 
িলেŋর মাnেষর pিত এরা আকষRন =বাধ কের। এেদর =যৗনrিচ এবং =যৗন 
আচরণ  এgেত থােক িভn ধারায় । বVাপারিট অsাভািবক নয়। 
সংখVাগিরেPর বাইের অথচ sাভািবক এবং সমাnরাল ধারায় অবsােনর 
কারেণ এধরেনর =যৗনতােক সমাnরাল =যৗনতা (parallel sex) নােমও 
অিভিহত করা হয়।  
 
=যৗন pবৃিt িনেয় আেলাচনা করেত =গেল pাসিŋকভােবই =সk বা =যৗনতার  

উdব িনেয় িকছু না িকছু বলেত হয়। িরচাডR ডিকেnর ‘  িববতRনীয় sাথRপর িজন’  
(selfish gene)  তtt সিঠক হেয় থাকেল বলেতই হেব =যৗনতার উdব িনঃসেnেহ 
pকৃিতর একিট মn অিভলাষ15।  কারণ =দখা =গেছ অেযৗন জনন (asexual) pিkয়ায় 
িজন স¦ালেনর মাধVেম যিদ বংশ িবsার করা হয় (pকৃিতেত এখেনা অেনক 
একেকাষী জীব, িকছু পতŋ, িকছু সিরসৃপ এবং িকছু উিdদ- =যমন bVাক =বির  অেযৗন 
জনন pিkয়ায় বংশবৃিd কের থােক) তেব বাহেকর পুেরা িজনটুk অিবকৃত অবsায় 
ভিবÝত pজেn স¦ািলত করা যায়।  িকnt =স বাহক যিদ =যৗন জনেনর মাধVেম বংশ 
বৃিd কের থােক, তেব  তার িজেনর অেধRকটুkমাt ভিবÝত pজেn স¦ািলত হয়।  
কােজই =দখা যাে� =যৗনিkয়ার মাধVেম বংশিবsার করেল এিট বাহেকর িজনেক 

                                                
14 িকেnর =sল িনেয় িবsৃতভােব এই বইেয়র চতুথR অধVােয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  
15 Dylan Evans & Howard Selina, Introducing Evolution, Icon Books, UK, 2001 
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ভিবÝত pজেn sানাnিরত করবার সmাবনােক সরাসির অেধRেক নািমেয় আেন16 ।  
এই অপচয়ী pিkয়ার আসেল =কােনা অথRই হয় না। কারণ, pাকৃিতক িনবRাচেনর 
মাধVেম িববতRন pিkয়ার মূল িনযRাসিটই হেলা – pকৃিত তােদরই িটেক থাকার =kেt 
তােদরেকই বাড়িত sিবধা =দয় যারা অতVn ফলpsভােব িনজ িজেনর =বিশ সংখVক 
অnিলিপ  ভিবÝত pজেn স¦ািলত করেত পাের17 । =স িহসােব িকnt  অেযৗন 
জননধারীরা (আিম এখন =থেক এেদর ‘অেযৗনpজ’  িহেসেব উেlখ করব) বh ধাপ 
এিগেয় আেছ =যৗনধারীেদর (এেদর উেlখ করা হেব ‘ =যৗনpজ’  নােম) =থেক। 

 

 

রয়, িসেলা আর টVাংেগা  - িতেন িমেল িছল এক =পŋুইন পিরবার 
 

 
 

মVানহাটেনর =স�Tাল পােকRর িচিড়য়াখানা। =সখােন এক =পŋুইন 
                                                
16 এই বইেয়র পিরিশে£ ‘=যৗনতার বVয়’ নােম একিট গািনিতক মেডল উপsাপনা কের  =যৗনpজ এবং 
অেযৗনpজেদর মধVকার pিkয়ার তুলনামূলক আেলাচনা করা হেয়েছ।  
17 Joann C. Gutin, Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of 
reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on? Discover, June, 1992. 
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দmিতর বাস। এেকবাের =pিমক দmিত যােক বেল। ৬ বছর ধের তারা 
একসােথ আেছ। তােদর আলাদা করাই মুশিকল। এরা এেক অেnর 
গলা জিড়েয় ধের রােখ। এক সােথ গলা =ছেড় =ডেক উেঠ। আর 
শারীিরক =যৗনসmকR =তা আেছই। একিট িদেকই =কবল বVিতkম- এই 
=পŋুইন দmিতর dজেনই পুrষ। িচিড়য়াখানার কতৃRপk বVাপারটা 
pথেম বুঝেত পােরনিন। পের যখন বুঝেলন তখন =তা তােদর আেkল 
grম। কার ভুেল pথম =থেকই এই পুrষ =পŋুইন dেটােক একসােথ 
রাখা হেয়িছল =ক জােন। তেব এই ‘অsাভািবক’  সmকR =তা আর =বিশ 
িদন চলেত =দয়া যায় না। কােজই িচিড়য়াখানা কতৃRপk িঠক করেলন, 
তােদর খাঁচায় িকছু নারী =পŋুইন =ছেড় =দয়া হেব। তারা ভাবেলন, নারী 
সŋ =পেয় িন�য় তারা এই ‘ =বলাlাপনা’  তVাগ করেব। িকnt রয় আর 
িসেলা খাচাঁর নতুন =মেয়েদর িদেক ভােলা মেতা তািকেয় =দখেলাই না, 
সmকR .তির করা =তা দূেরর কথা!  তারা িনেজেদর =pেম িনেজরাই 
মশgল।  কতৃRপkই আর িক বা করেবন । তাই =সইভােবই রেয় =গল 
তারা।  

এর মধV আেরক ঘটনা ঘটেলা। রয় িসেলা দmিত18 তােদর বাসার 
পােশ পেড় থাকা একিট বড় পাথেরর টুকেরা তােদর বাসায় িনেয় এেস 
িনয়ম কের তা িদেত ir করেলা।  এটা =দেখ =বাধ হয় িচিড়য়াখানা 
কতৃRপেkর মেন একটু দয়া হেলা।  তারা আেরক ‘ =হটােরােসkুয়াল’  
=পŋুইন দmিতর কাছ =থেক একিট িডম ধার কের িনেয় এেস রয় আর 
িসেলার বাসায় =রেখ িদেলা।  =সই িডেম মাস খােনক ধের িনয়ম কের 
তা িদেয় রয় আর িসেলা বা·া ফুটােলা। জn হেলা এক ফুটফুেট =মেয় 
=পŋুইন িশiর – টVাংেগা। তারা =সই বা·ােক িনজেদর বা·া িহেসেবই 
আদর যt কের বড় কের তুলেলা। বড় হেয় টVাংেগা িনেজও সমকামী 
=পŋুইন িহেসেব আtpকাশ কের ‘তাnিজ’  আেরক নারী =পŋুইেনর 
সােথ সmকR sাপন কের।  

রয়-িসেলা-টVাংেগার এই বVিতkমধমRী ঘটনা িনেয় ২০০৫ সােল 
আেমিরকায় pথম বা·ােদর জn একিট বই pকািশত হয় And Tango 
Makes Three নােম19। আেমিরকায় িশi সািহেতVর ইিতহােস 

                                                
18 ছয় বছর এক সােথ থাকার পের এই সমকামী দmিত আলাদা হেয় =গেছ বেল সাmpিতক খবের 
pকািশত হেয়েছ। 
19 And Tango Makes Three, Peter Parnell  and Justin Richardson, Simon & Schuster Children's 
Publishing, April 26, 2005 
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সমকািমতােক গঠনমূলকভােব উপsাপনার pথম দৃ£াn এিট।  িকnt 
আেমিরকার রkণশীল মহল এেত খুিশ হনিন। তারা বইিটেক ‘ িশiেদর 
জn kিতকর’  িহেসেব আখVািয়ত কের sুেলর লাইেbিরgেলােত এই 
বইেয়র অnpেবশ িনিষd করেত চান।  িকnt আেমিরকার আদালেতর 
রােয় =সটা আর সmব হয়িন।  

 
 

 
 

িচtঃ সাধারণ িনেষক pিkয়া এবং পােথRেনােজেনিসস pিkয়ার পাথRকV =দখােনা 
হেয়েছ 

কারণ অেযৗনpজেদর =যৗনpজেদর মেতা সময় ন£ কের সŋী খেুজ =জাড় বাধঁেত 
হয় না।  সŋম কের কের শিk িবন£ করেত হয় না।  িনেজর বা সŋীর বnVাt িনেয় 
মাথা ঘামােত হয় না। বেুড়া বয়েস ভায়াgা =সবন করেত হয় না। িকংবা সnােনর আশায় 
hজরু সাঈদাবাদীর কােছ ধণRা িদেত হয় না। যথাসমেয় এমিনেতই তােদর বা·া পয়দা 
হেয় যায়।  কীভােব? আমরা এখন =য =kািনং –এর কথা =জেনিছ, এেদর pিkয়াটা 
অেনকটা =সরকম। এক ধরেনর ‘pাকিৃতক =kািনং’  এর মাধVেম এেদর =দেহর  
অভVnের িনেষক ঘেট চেল অিবরত।  ফেল =কােনা রকম ikাnর সংেযাগ ছাড়াই =দেহর 
িডpেয়ড িডmাণরু িনেষক ঘেট চেল।  জীবিবjােন এর একিট গালভরা নাম আেছ- 
পােথRেনােজেনিসস (Parthenogenesis)।  

কােজই পােথRেনােজেনিসস নামধারী অেযৗনpজরা সিতVকার অেথRই অপারােজয়, 
অnত =যৗনpজেদর তুলনায়। এেদর =কােনা পুrষ সŋীর দরকার =নই। সবাই এক 
একজন মাতা মিরয়ম – সয়mু যীi উৎপাদেন পারŋম। =যৗনpজরা =য সময়টা বVয় 
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কের সŋী খুঁেজ =তাষােমাদ, আদর =সাহােগর পশরা খুেল ধুঁকেত ধুঁকেত িজন স¦ালন 
কের, =স সমেয়র মেধV অেযৗনpজরা গNায় গNায় বা·া পয়দা কের =ফলেত পাের – 
এবং বাইেরর কােরা সাহাযV ছাড়াই।  ফেল ‘sাভািবক পিরিsিতেত’  এরা বাড়েত 
থােক gেনাtর হাের।  নীেচ এরকম একিট অেযৗনpজ pজািত “hইপেটল িগরিগিট”র 
ছিব =দওয়া হেলা।  

 
 

িচtঃ hইেpল িগরিগিট – অেযৗনpজ pজািতর হাটRàব। এেদর বংশিবsােরর জn =কােনা 
পুrষ সŋীর pেয়াজন =নই। 

 
মজার বVাপার হেলা এই  hইপেটল িগরিগিটkেলর সবাই মিহলা, আর তা হেব নাই 
বা =কন! তােদর =তা =কােনা পুrষ শযVাসŋীর দরকার =নই। পুrেষরা তােদর জn 
‘ বাhলVমাt’ ।  িকnt তারপরও তােদর মেধV =সk- সদৃশ একধরেনর বVাপার ঘেট।  
=দখা =গেছ এক িগরিগিট আেরক িগরিগিটেক যিদ জিড়েয় ধের রােখ তাহেল তােদর 
িডম পাড়ার হার =বেড় যায়20 ।  pকৃিতর সমকামী =pেমর এক উjjল দৃ£াn21! 
আমােদর কােছ যত অsাভািবক বা pকৃিতিবrdই মেন =হাক না =কন,  hইপেটল 
িগরিগিট বা এ ধরেনর সরীসৃপেদর কােছ িকnt এিট অিত sাভািবক ঘটনা, এবং এরা 
এভােবই pকৃিতেত িটেক আেছ, এবং িটেক আেছ খুব ভােলাভােবই। ২০০৬ সােল 
সরীসৃপkেলর আেরক pজািত কেমােডা Dাগন (Komodo Dragon) =কােনা পুrষসŋী 
ছাড়াই ল�ডেনর িচিড়য়াখানায় বা·া জn িদেয় রীিতমেতা আেলাড়ন =ফেল =দয়22।  

                                                
20 David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994 
21 িবjানী =জায়ান রাফগােডRন তাঁর ‘ ইভলুশন =রইনেবা’  (২০০৪) বইেয়  hইপেটল িগরিগিটেদর 
‘ =লসিবয়ান িলজাডR’  িহেসেব উেlখ কেরেছন।  
22 এনােয়ত রিহম, কেমােডা Dাগেনর িবsয়কর pজনন, িনসগR, ২৪ =সেpmর, ২০০৬; আেরা =দখুন, 
Susan Milius,  No-Dad Dragons: Komodos reproduce without males, 
http://www.sciencenews.org/articles/20061223/fob1.asp 
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িচtঃ ২০০৬ সােল ল�ডেনর িচিড়য়াখানায় কেমােডা Dাগন 

 

িবjানীরা ২০০১ সােল =নbাsার ডরুিল িচিরয়াখানার হাতরুীমেুখা হাŋেররও 
(Hammerhead shark) pজনন লk কেরেছন =কােনা পrুষসŋীর সাহাযV ছাড়াই23। 
এgেলা সবই পােথRেনােজেনিসস-এর খবুই sাভািবক উদাহরণ। এ ছাড়াও iধইু =মেয় 
pজািতর মাধVেম পােথRেনােজেনিসেসর উদাহরণ আেছ িবিভn মােছ24এবং বh =মrদNী 
pাণীেতও25। পােথRেনােজেনিসেসর আেরা ভােলা উদাহরণ খুজঁেত চাইেল বাংলােদেশর 
=খাদ ঢাকা শহেরর কVা�টনেম�ট এলাকায় চেল =যেত পােরন। iেনিছ, আশঁ =পাকা নােম 
এক বদখদ =পাকায় নািক =ছেয় =গেছ কVা�টনেম�ট এলাকার গাছপালা। কVা�টনেমে�টর 
বািসnারা রীিতমেতা অিsর। pথম আেলােত এ িনেয় িরেপাটR পযRn হেয়িছল। বংশবিৃdর 
জn এ =পাকার =কােনা পুrষ লােগ না, মাদী =পাকািট একাই হাজাের হাজার িডম =পেড় 
পŋপােলর মেতা বংশবিৃd কের আর আেশপােশর গাছপালাgেলােক িছবড়া বািনেয় 
=ফেল।  

  

                                                
23 Captive shark had 'virgin birth', BBC News, May 23, 2007, 
http://www.nova.edu/ocean/ghri/bbc_virginshark.html  
24 Vrijenhoek RC, 1984. The evolution of clonal diversity in Poeciliopsis In: Evolutionary genetics 
of fishes (Turner BJ, ed). New York: Plenum Press; 399–429. 
25 Vrijenhoek, R. C., R. M. Dawley, C. J. Cole and J. P. Bogart, 1989 A list of known unisexual 
vertebrates, In Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates, edited by R. Dawley and J. 
Bogart. Bulletin 466, New York State Museum, Albany, New York, pp. 19-23. 
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িdতীয় অধVায় 
rপাnরকািমতা আর উভকািমতার  জগৎ 

 
rপাnরকািমতার জগৎ 

rপাnরকািমতার26 একটা উদাহরণ িদেয় ir কির। আই আইিটর এক 
ভdেলােকর কথা জানতাম। খুব =মধাবী এক ছাt। িকnt পুrষ হেয় জnােল িক হেব, 
িতিন িনেজেক সবসময় নারী মেন করেতন।  নারীেদর সােথ থাকেত বা বnুt করেতই 
sা�nV =বাধ করেতন িতিন। ভdেলােকর নাম নৃিসংহ মNল। .দিনক আজকাল ১৯৯৯ 
সােলর ১২ই আগাs তােক িনেয় একিট pিতেবদন .তির কেরিছল এই িশেরানােম- 
“ছয় বছর ধের =মেয় হেত চাইেছ আই আইিট-র কৃিত ছাt”।  সনাতন িচিকৎসা 
পdিতেত মেন করা হয়, এধরেনর =লােকরা িন�য় মেনােরাগী। ভারেতর নামকরা 
ডাkােররা তাঁেক পরীkা করেলন, তাঁর শরীের হরেমানগত =কােনা তারতমV =চােখ 
পড়েলা না, মানিসক িবকােরর িচh খুঁেজ পাওয়া =গল না।  ডাkােররা িক করেবন 
=ভেব =পেলন না।  iধু িচিকৎসা =kেt নয়, pশাসিনক =kেt .তির হেলা একধরেনর 
অsিsকর পিরিsিতর এবং জিটলতার।  নৃিসংহ ম�ডলও =ছেড় =দবার পাt নন। িতিন 
মানবািধকার কিমশেনর মধVেম িনেজর “নারী হবার অিধকার” অিধকার pিতPা করার 
আেnালন চািলেয় যাবার িসdাn িনেলন।  =মিডেকল =বােডRর সামেন িdধাহীন ভিŋেত 
বলেলন – “=ছেলেবলা =থেকই আমার মেন হেতা আিম =ছেল নই, =মেয়। বাবা =রেগ 
=যত। মা িকছু বলেতন না। =ছেলেবলা =থেকই =মেয়েদর =পাশাক পরেত পছn 

                                                
26 rপাnরকািমতার ইংেরিজ pিতশb হে� Tােnkুয়ািলিট (Transexuality)। Tােnkুয়াল মাnেষরা =ছেল 
হেয় (বািhক .বিশে£V) জnােনা সেttও মনমানিসকতায় িনেজেক নারী ভােবন (িকংবা কখেনা আবার 
উেlািট- নারী িহেসেব জnােনার পরও মানিসক জগেত থােকন পুrষsলভ)। এেদর =কউ =কউ 
িবপরীত িলেŋর =পাশাক পিরধান কেরন, এই বVাপারিটেক বলা হয়  (Tাnেভিsজম / kসেDস), 
আবার =কউ =সk িরঅVাসাইনেম�ট  সাজRািরর মাধVেম rপাnিরত মানেব (Transexual)পিরণত হন।  এরা 
সকেলই বৃহৎ rপাnরpবণ সmpদােয়র (Transgender) অংশ িহেসেব িবেবিচত।  বইেয়র =শেষ 
Tাnেজ�ডার, Tােnkুয়ািলিট এবং Tাnেভিsজম সংkাn পিরভাষা d£বV। বাংলাভাষায় এেদরেক 
পিরিচত করার সিঠক .বjািনক পিরভাষা =নই। এ বইেয়র মাধVেম =চ£া করা হেয়েছ িকছু নতুন 
পিরভাষা .তিরেত। 
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করতাম। িচরকালই আমার =ছেলবnুর =চেয় =মেয় বnু =বিশ। তােদর সেŋ =মলােমশা 
করেতই =বিশ sা�nV =বাধ কির”। িচিকৎসেকরা তােক =বাঝােলন, “একবার =ছেল 
=থেক =মেয় হেয় =গেল ভিবÝেত =কােনা পিরিsিতেত চাইেলও আবার =ছেল হওয়া 
যােব না”।  নৃিসংেহর পালটা pÖ =মিডেকল =বাডRেক – “=স পিরিsিত আসেব =কন? 
আমার যেথ£ বুিd-িবেবচনা আেছ। আিম =ভেবিচেnই =মেয় হেত চাই”। তার pিত 
pÖ িছল – “সামািজক অsিবধা হেত পাের, চাকির-বাকিরর অsিবধা হেত পাের”। 
তাঁর জবাব িছল – “এখন sলারিশপ পাই। গেবষণার পের =দেশ িবেদেশ চাকির 
পাবই। আর সামািজক =কােনা অsিবধা আমার হেব না। আর হেলও আমার িকছু যায় 
আেস না”27।   

আেরকটা উদাহরণ =দই। এ pসেŋ আেমিরকার পুrষ rপাnরকামী 
জরেগেnেনর =লখা “Christine Jorgensen: A Personal Autobiography” বইিটর কথা 
বলা যায়।  িkিsন জরেগেnেনর আেগর নাম িছল জজR জরেগেnন। িতিন 
=সনাবািহনীেত কাজ করেতন।  িতিন িনেজেক নারী ভাবেতন। তার rপাnরকামী 
মানিসকতার জn চাকির চেল যায়।  পের ১৯৫২ সােল অstpচােরর মাধVেম িতিন 
নারীেত rপাnিরত হন। িkিsন জরেগেnন ছাড়াও আরকজন িবখVাত rপাnরকামী 
বVিkt হে�ন ডঃ =রিন িরচাডRস। চkুিচিকৎসক, এক সময় িছেলন =পশাদার =টিনস 
=খেলায়াড়। ১৯৭২ সােল পুrষেদর gVা�ড sVাম টুনRােমে�টর ফাইনােলও 
=পৗঁেছিছেলন। একসময় িববািহত িছেলন, িছেলন এক সnােনর িপতা। =স সময় তাঁর 
নাম িছল িরচাডR রাসিক�ড।  িকnt সব সময়ই িতিন িনেজেক নারী ভাবেতন। =শষপযRn 
িনেজর অিভpায়েক মূলV িদেয় =সk িরএসাইনেম�ট অstpচােরর মাধVেম িতিন নারীেত 
rপাnিরত হন এবং =রিন িরচাডRস িহেসেব আtpকাশ কেরন । তাঁর এই rপাnরকরণ 
=টিনস জগেত জিটলতা সৃি£ কের। ইউনাইেটড =sটস =টিনস এেসািসেয়শন তােক 
নারী িহেসেব ১৯৭২ সােল ইউএস ওেপন pিতেযািগতায় অংশgহণ করেত বাধা =দয়। 
=রিন এই িসdােnর িবrেd আদালেত মামলা কেরন এবং আইিন লড়াইেয় িবজয়ী 
হেয় অবেশেষ ১৯৭৭ সােল মিহলা িহেসেব pিতেযািগতায় অংশ gহণ কেরন। িতিন 
তার জীবেনর নানা জিটলতার কািহনী উেlখ কের বই =লেখন 'No Way Renee: The 
Second Half of My Notorious Life (২০০৭)'। এ ধরেনর অজs ঘটনার উদাহরণ 
হািজর করা যায়। এgেলার =পছেন সামািজক ও মনsািttক কারণেক অsীকার না 
কেরও বলা যায় – এ ধরেনর চািহদা বা অিভpায় pকৃিতিবrd নয়। আর =স জnই, 
pখVাত rপাnরকামী িবেশষj =হনরী =ব|ািমন বেলন, আপাত পুrেষর মেধV নারীর 
                                                
27 আজকাল, ১২ ই আগ?, ১৯৯৯। 
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sp সtা িবরাজমান থাকেত পাের। আবার আপাত নারীর মেধV পুrেষর অেনক 
.বিশ£V sp অবsায় থাকেত পাের। িতিন বেলন – “Every Adam contains the element 
of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically.” 
=হনির =ব|ািমন  ছাড়াও  এ িনেয় গেবষণা কেরেছন রবাটR =sালার, এেথল পারসন, 
িলওেনল ওেভেস pমুখ।  এেদর গেবষণায় উেঠ এেসেছ dই ধরেনর 
rপাnররকামীতার কথা। .শশেবর pথমাবsা =থেক যােদর মেধV িবপরীত িলেŋর 
মাnষ হবার sতীb বাসনা থােক তােদর মুখV rপাnরকামী বলা হয়। অnিদেক যারা 
দীঘRিদন সমকািমতায় অভVs হেয়ও নানারকম সমsায় পেড় মােঝ মেধV নারীsলভ 
ভাব অnকরণ করার =চ£া কের তােদর বেল =গৗন rপাnরকামী। ১৯৬০ সােল 
মেনািচিকৎসক ওয়ািলnার rপাnরকামীেদর উপের একিট সমীkা চালান। তাঁর এই 
সমীkা =থেক জানা যায়, pিত ৩৭,০০০ এ একজন পুrষ rপাnরকামীর জn হে� 
অnিদেক pিত ১০৩,০০০-এ একজন stী rপাnরকামীর জn হে�। ইংলVাে�ড এ 
সমীkািট চািলেয় =দখা =গেছ =য =সখােন pিত ৩৪,০০০-এ একজন পুrষ 
rপাnরকামী ভূিম£ হে� আর অnিদেক pিত ১০৮,০০০-এ একজন জn িনে� 
একজন stী rপাnরকামী। অেsTিলয়া আর িনউিজলVাে�ড গেবষণা চািলেয় =দখা =গেছ 
=সখােন ২৪,০০০ পুrেষর মেধV একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মেধV একজন 
rপাnরকামীর জn হয়28।  ইিতহােসর পাতায় =চাখ রাখেল  =দখা যায়, =জায়ান অব 
আকR =থেক ir কের আজেকর pিথতযশা জীবিবjানী =জায়ান (জনাথন) রাফগােডRন 
িকংবা বােsটবল িলেজ�ড =ডিনস রডমVান সহ অেনেকর মেধVই যুেগ যুেগ rপাnর 
pবণতা িবদVমান িছল এবং এখেনা আেছ29।  উইিকেপিডয়ােতও খVািতমান 
rপাnরকামীেদর একিট আংিশক তািলকা পাওয়া যােব30। 

এখন কথা হে� মানবসমােজ rপাnরকামীতার আিst আেছ =কন?  এ িবষয়িট 
বঝুেত হেল আমােদর ‘ =সk’  এবং ‘ =জ�ডার’  শbdিটর  অথR এবং বV|না আলাদা কের 
বঝুেত হেব।  =সk এবং =জ�ডার িকnt সমাথRক নয়। বাংলা ভাষায় শbdিটর আলাদা 
=কােনা অথR =নই, এেদর সিঠক pিতশbও আমােদর ভাষায় অnপিsত। =সk একিট 
শরীরবtৃীয় ধারণা।  আর =জ�ডার মলূত নারী ও পrুেষর সমাজ-মনsািtক অবsা।  এই 
pসেŋ ‘এনসাইেkািপিডয়া অব সাইেকালিজেত’  বলা হেয়েছ – 

Sex refers to the physiological, hormonal and genetic makeup (XX or XY 

                                                
28 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, পূেবRাk। 
29 Leslie Feinberg,  Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, 
Beacon Press, 1997. 
30 List of transgender people, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/ 
List_of_transgender_people 
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chromosome) of an individual; Gender is a cultural category that contains roles, 
behaviors, rights, responsibilities, privileges and personality traits assigned by 
that specific culture to men and women.  

=হনির =ব|ািমন তারঁ ‘ Tােnkয়ুাল =ফেনােমনন’  বইেয় অেনকবারই বেলেছন – 
Gender is located above, and sex is below the belt.  অথRাৎ =সাজা কথায়, =সk সমg 

িবষয়িটেক ‘ =দহ কাঠােমা’  নামক =ছাT =চৗহিdর মেধV আটেক =ফলেত চায়, =যখােন 
=জ�ডার িবষয়িটেক িনেয় =যেত চায় সাংsিৃতক নীিলমায়।  আমরা আধিুনক িচnাধারার 
সােথ তাল িমিলেয় এই বইেয় ‘ =সk’  বলেত শারীিরক িলŋ বঝুব, আর ‘ =জ�ডার’  
বলেত বঝুব মানিসক িকংবা সাংsিৃতক িলŋেক31।  

 

মািরয়ার কথা 
 

 
 

১৯৮৮ সােলর অিলmেকর আেয়াজেন =যাগদােনর pstিত চলেছ।  মািরয়া পVািতেনা 
নােমর =sেনর শীষRsানীয় মিহলা হাডRলার অিলিmেক =যাগদােনর =শষ pstিতটুk 
=সের িনে�ন।  =মেয়েদর ইেভ�টgেলােত =যাগদােনর িনয়ম িহেসেব তােক একিট 
=ছাT পরীkা =সের =ফলেত হেব। =সই পরীkায় =দখা হেব মািরয়া সতV সতVই =মেয় 
িকনা।  

=সটা িনেয় অব� মািরয়ার িচnা =নই। িতিন =য =মেয় তা জেnর পর =থেকই 
িতিন জােনন। =য =কউ তােক =দখেলই =মেয় বেলই মেন করেব। =দহকাঠােমা, 
কাঁেধর আকার, কিটেদশ িনতm সব িকছুই বেল =দয় িতিন নারী।  আেগ নারী 
kীড়ািবদেদর গায়েনাকলিজsেদর পVােনেলর সামেন িদেয় নg হেয় =হেট =যেত 
হেতা। এখন পিরিsিত বদেলেছ। এই অপমানজনক বVাপােরর মধV িদেয় তােদর 
=যেত হয় না। গােলর পাশ =থেক সামাn চামড়া িনেয় =জেনিটক =টs কের 
িকছুkেণর মেধVই ফলাফল জািনেয় =দয়া যায়।  

                                                
31 বইেয়র পিরিশে£ =সk এবং =জ�ডােরর পাথRকVসূচক আেলাচনা d£বV।    
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মািরয়া িনিবRã িচেtই sাmল িদেয় এেলন। িকnt ঘNাখােনক পেরই ডাkােরর 
অিফস =থেক =ফান এেলা। িকছ ুএকটা ঝােমলা হেয়েছ। মািরয়ােক আবােরা পরীkা 
িদেত হেব।  মািরয়া আবােরা =গেলন। আবােরা =টs হেলা। এবাের আেরকট ুিবsতৃ 
পরীkা। ডাkারেদর মুখ =দেখ =বাঝার উপায় =নই ঝােমলািট িক িছল। 

মািরয়া যখন পরিদন অিলিmেকর TVােক pথমবার =দৗড়ােনার pstিত িনে�ন, 
িঠক তখনই খবরিট ফাসঁ করা হেলা।  মািরয়া ‘ =সk =টs’ -এ =ফল কেরেছন। িতিন 
=মেয়র মেতা =দখেত হেলও =kােমাজেমর গঠন অnযায়ী িতিন পrুষ।  তার 
=দহেকােষ Y-=kামেজােমর অিst রেয়েছ। তার =দেহর িভতের sp অবsায় 
পrুষােŋর উপিsিত আেছ।  উপরnt,  তার =কােনা িডmাশয় এবং জরায়ু =নই। 
ই�টারnাশনাল অিলিmক কিমিটর (IOC) ‘সংjা’  অnযায়ী িতিন নারী নন।  কােজই 
তােক অিলিmেক অংশgহণ করেত =দয়া হেব না। 

হতাশ মািরয়া =sেন িফের এেলন। =sেন আসার পর তার জীবেন আkিরক 
অেথRই =কয়ামত =নেম এেলা। sVািনশ কতৃRপk মািরয়ার আেগর সমs টাইেটল এবং 
পদক =কেড় িনেলা আর পরবতRী সকল pিতেযািগতায় িনিষd =ঘাষণা করেলা।  তার 
বয়ে¿�ড তােক =ছেড় চেল =গেলা। তার sলারিশপ  বািতল করা হেলা; হঠাৎ কেরই  
মািরয়া িনেজেক =দখেত =পেলন অnকােরর এক অৈথ সমেুd। পের মািরয়া =সই 
সময়কার dিবRষহ অবsার কথা বণRনা কের বেলিছেলন এভােব - ‘আমােক মানিচt 
=থেক =sফ মুেছ =ফলা হেলা – এমন একটা ভাব =যন আিম  কখেনা িছলামই না। অথচ 
আিম বােরা বছর ধের =খলাধূলার সােথ জিড়ত িছলাম, আর এই িছল তার pিতদান’ 32।  

এর পেরর ঘটনা আেরা নাটকীয়।  মািরয়া তার গাঁেটর হাজার হাজার টাকা খরচ 
কের ডাkােরর sরণাপn হেলন। বh ডাkােরর সােথ তার সাkাত হেলা। 
ডাkােররা অবেশেষ তার এই অdুতুের ‘ =রােগর’  কারণ খুঁেজ =পেলন।  তােক 
জানােনা হেলা,  =মিডেকেলর পিরভাষায় এই অবsািটেক বলা হয় - Androgen 
Insensitivity । যিদও মািরয়া অn সব sাভািবক =ছেলেদর মেতা Y-=kামেজাম 
িনেয়ই জেnিছেলন, এবং অn সব পুrেষর মেতা  তার অ�ডেকাষ =থেকও pচুর 
পিরমাণ পুrষ হরেমান =টেsাসেটেরান (এে�Dােজন হরেমােনর একিট =sরেয়ড 
=rণী) িনঃসৃত হেয়িছল, িকnt তার =কাষgেলা িশi বয়েস =সই িনঃসৃত হরেমানেক 
সনাk করেত পােরিন। িবjানীরা বেলন পৃিথবীেত িবশ হাজার পুrষ িশiর মেধV 
অnত একজন এরকম ‘এে�Dােজন gাহক’  (Androgen Receptors)-জিনত সমsা 
িনেয় পৃিথবীেত জnায়33, যােদর =কাষ এই িনঃসৃত এে�Dােজন সনাk করেত পাের 
না।  মািরয়ারও তাই হেয়িছল। এর ফেল মািরয়ার =দেহ ‘পুrষsলভ’  .বিশ£gেলা 
অnপিsত িছল pথম =থেকই, যিদও তার =kােমাজেমর গঠন িছল পুrেষরই।  

                                                
32 Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Anne Fausto-Sterling, 
Basic Books , November, 2000 
33 Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New 
York, 1994. 
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তারপর বয়ঃসিnকােল এে�Dােজন িনঃসৃত হেলও তার =দেহ এে�Dােজেনর pিত 
=কােনা সংেবদনশীলতা না  থাকায় তার sন বৃিd =পল, কিটেদশ কেম আসেলা, আর 
িনতm ভারী হেয় উঠেলা, চারপােশর অnাn নারীেদর মেতাই। কােজই মািরয়া 
=দখেত iনেত এবং মন মানিসকতায়ও নারীই হেয় উেঠিছেলন, তার =kামজেম 
যাই থাkক না =কন। নারীেtর দািব িনেয় তার িনেজর মেনও কখেনাই সেnেহর 
সৃি£ হয়িন। 

 

মািরয়া আইওিস’ র িসdােnর িবrেd লড়াই চািলেয় যাবার িসdাn িনেলন। 
কারণ, িতিন জােনন িতিন নারী, িতিন বড়ও হেয়েছন িনেজেক নারী িহেসেবই =দেখ।  
হঠাৎ কের =কউ এেস বলেলা –িতিন পুrষ, আর হেলা নািক! িতিন sVামেফাডR 
ইউিনভািসRিটর জীবিবjানী এিলসন কালRসেনর সােথ িমেল  তার িনজs যুd চািলেয় 
=যেত  থাকেলন।  িবjানীরা আজ জােনন নারী িকংবা পুrষ হবার বVাপারটা iধু 
=kােমাজেমর গঠেনর উপরই িনভRরশীল নয়, তার =চেয় =বিশ িনভRর কের হরেমােনর 
উপর 34। অথচ অিলিmক কিমিটর পরীkায় হরেমান সংkাn বVাপারই =নই।  
মািরয়া দািব করেলন, তার =পলিভক কাঠােমা এবং কাঁেধর কাঠােমার গঠন এবং 
অnাn =দহজ .বিশ£gেলা =দেখ =যন িসdাn =নয়া হয় নারীেদর ইেভ�টgেলােত 
pিতেযািগতা করা জn তার মেধV যেথ£ পিরমােণ  ‘ নারীt’  আেছ িকনা! pায় 
আড়াই বছর ধের যুd চালােনার পর ই�টারnাশনাল অVােমচার এথেলিটক 
=ফডােরশন35 (IAAF) মািরয়ােক পূেবRকার পেদ পুনবRহাল করেলা এবং ১৯৯২ সােল  
মািরয়া আবার sVািনশ অিলিmক দেল =যাগদান করেত পারেলন।   ইিতহােস এই 
pথম বােরর মেতা =কােনা নারী আইওিসর ‘ =সk =টs’  সংkাn িসdাnেক চVােল| 
কের িনেজর পিরিচিত িনেয়ই অিলিmক দেল =যাগদােনর =যাগVতা অজRন করেলন।  
তেব আইএএফ মািরয়ার বVাপাের উদারতা =দখােলও আইওিস এখনও =সই 
সনাতন Y =kােমাজম =দেখ =সk =টs-এর রীিতেত িব`াসী।  

মািরয়ার মেতা ঘটনাgেলা আমােদর সামািজক =kেt .তির কেরেছ =যমন 
অsিsকর পিরিsিতর, =তমিন pÖিবd কেরেছ ‘ =সk’  িনেয় আমােদর সনাতন ধVান 
ধারণাgেলােক। এ ধরেনর বh ঘাত-pিতঘােতর মধV িদেয় চলেত চলেত আমরা 
অবেশেষ বুঝেত িশেখিছ =য, iধু বািhক .বিশ£V =দেখ এমনিক =kামেজােমর গঠন 
িদেয় নারী-পুrষেক সংjািয়ত করার িদন আর =নই। মাnেষর .লিŋক পিরিচিত 
তুেল ধরেত হেল বািhক pকৃিতর পাশাপািশ গণV করেত হেব মাnেষর সমাজ-
মনsািttক অবsােকও।  আর এ জnই =সk িজিনসটার পাশাপািশ =জ�ডােরর ধারণা 

                                                
34 “Sex is much more a matter of hormones than of chromosomes. Indeed, the small Y 
chromosome, the root of all maleness, seems to do little besides turn on the "master male switch" 
to start the flow of hormones” see for details, Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of 
Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994. 
35 বতRমােন International Association of Athletics Federations নােম পিরিচত। 
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থাকা, এবং =জ�ডার-সেচতনতা থাকা এই একিবংশ শতাbীেত খুবই pেয়াজনীয়। 
 

 
=যৗনতার শরীরবৃtীয় িবভাজন =মেন িনেয়ও বলা যায়, সামািজক অবsার 

(চােপর) মধV িদেয়ই আসেল এখােন একজন নারী ‘ নারী’  হেয় উেঠ, আর পুrষ হেয় 
ওেঠ ‘পুrষ’ ।  আমােদর রkণশীল সমাজ নারী আর পুrেষর জn জেnর পর 
=থেকই dই ধরেনর দাওয়াই বাৎেল =দয়। নানা রকম িবিধ-িনেষধ ও অnশাসন 
আেরাপ কের।  =পাশাক =থেক ir কের কথা বলার sাইল পযRn সবিকছুই এখােন 
.লিŋক .বষেমV িনধRািরত হয়।  এর বাইের পা =ফলা মােনই =যন িনজ িলেŋর 
অমযRাদা। =কােনা =ছেল একটু নরমভােব কথা বলেলই তােক =খাঁটা =দওয়া হয় 
‘ =মেয়িল’  বেল, আর নারীর উপর হাজােরা রকম িবিধ-িনেষধ আর িনয়েমর পাহাড় 
=তা আেছই।  ফেল dই িলŋেক আrয় কের .তির হয় d’ িট িভn বলয়। িকnt সমsা 
হয় rপাnরকামী মাnষেদর িনেয়। এরা আেরািপত বলয়েক অিতkম করেত চায়।  
তারা =কবল ‘ =যৗনােŋর গঠন অnযায়ী’  িলŋ িনধRারেনর সনাতনী pচিলত ধারণােক 
মন =থেক =মেন িনেত পাের না।  তারা শারীিরক িলŋেক অsীকার কের িবপরীত 
সাংsৃিতক বা মানিসক িলেŋর সদs হেত চায়। তারা মেন কের =দহ নামক বািhক 
কাঠােমািট তােদর জn সিঠক .লিŋক পিরচয় তুেল ধরেছ না;  মেন কের =সk নয়, 
আসেল =জ�ডার অnযায়ী তােদর িলŋ িনধRািরত হওয়া pেয়াজন। িবংশ শতাbীর পর 
=থেক (বstত িবগত কেয়ক দশেক) পি�মা িবে` =জ�ডার সmিকRত ধারণা যত ঋd 
হেয়েছ ততই .লিŋক .বষেমVর pাচীর =ভেঙ পড়েছ।  িচিকৎসািবjােনর অভাবনীয় 
উnিতেত =সkেচ| অেstাpচাের এেসেছ িবpব36। কানাডা, হলVা�ড, =ডনমাকR, 
=বলিজয়াম, bািজল, =মিkেকা pভৃিত =দেশ rপাnরকামী মাnেষর চািহদােক মূলV 
িদেয় =সkেচ| অপােরশনেক আইনিসd করা হেয়েছ।  আমােদর মেতা 
সংখVাগির£েদর জn বVাপারটা ‘অsাভািবক’  িকংবা ‘pকৃিতিবrd’  =শানােলও =খাদ 
pকৃিতেতই বh pজািতর মেধV =সk =চ| বা rপাnরpবণতা একিট sাভািবক ঘটনা। 
এমিন িকছু উদাহরণ পাঠকেদর জn হািজর করিছঃ 

উtর আেমিরকার সমুেdােপাkেল এক ধরেনর kুd pাণী খুঁেজ =পেয়েছন 
িবjানীরা। এরা আটলাি�টক িsপার  =শল (Atlantic Slipper Shell) নােম পিরিচত। 
িবjােনর পিরভাষায় এেদর নাম িkিপডুলা ফরিমকVাটা (Crepidula Fornicata)। এই 
                                                
36 কােরা চািহদা বা অিভpায়েল মূলV িদেয় =সk =চ| অপােরশন সামািজকভােব gহণেযাগVতা =পেলও 
পিরণত বয়েস =পৗছুেনার পূেবRই  অিভভাবকেদর বা ডাkারেদর ই�ােক মূলV িদেত িগেয় =সkেচ| 
কের উভিলŋt =থেক িশiেক ‘মুিk =দয়ার’ =চ£া আজেক িবতিকRত এবং মূলVেবােধর কি£পাথের 
pÖিবd। এ িনেয় পরবতRী িবশদভােব আেলাচনা করা হেয়েছ।  
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pজািতর পুrেষরা একা একা ঘুের =বড়ায়। তারপর তারা =কােনা stী সদsেদর 
সংsেশR এেল সŋেম িলp হয়। =যৗন সংসেগRর িঠক পর পরই পুrষেদর পুrষাŋ 
খেস পেড় এবং এরা রাতারািত stীেত rপাnিরত হয়। এই rপাnেরর পর এরা আর 
একাকী ঘুের =বড়ায় না, বরং sায়ী হেয় বসবাস করেত ir কের। pকৃিতেত পুrষ 
=থেক নারীেত পিরণত হবার এ এক িবিচt দৃ£াn। িkিপডুলা িনেয় গেবষণায় =বিড়েয় 
এেসেছ আেরা নানা ধরেনর িবিচt তথV।  িবjানীরা এই pজািতর একিট সদsেক 
খুব =ছাট অবsায় অn সদsেদর =থেক িবি�n কের রােখন। এবার পরীkা চািলেয় 
=দখা যায়, এর মেধV stী জননােŋর িবকাশ ঘটেত ir কেরেছ। িকnt যিদ এেক =কােনা 
পিরণত িkিপডুলার সােথ রাখা হয়, তেব =স ধীের ধীের পুrেষ rপাnিরত হেত 
থােক।  

উtর আেমিরকার ওই একই অ¦েলর ‘ িkনার িফশ’  নােম পিরিচত এক ধরেনর 
মােছর মেধV গেবষণা চািলেয় িবjানীরা rপাnরকামীতার পির§ার pমাণ =পেয়েছন।  
এ মাছgেলার .বjািনক নাম লVাবািরেডস িডিমিডয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ 
pজািতর পrুেষরা সাধারণত পাচঁ =থেক দশজন stী িনেয় ঘর বােঁধ (নািক ‘ হােরম বােঁধ’  
বলা উিচৎ?)। =কােনা কারেণ পrুষ মাছিট মারা পড়েল  stীেদর মেধV =য =কােনা একজন 
(সmবত সবেচেয় বলশালী জন) সংসার পিরচালনার দািয়t =নয়। খবুই আ�েযRর 
বVাপার হেলা, এই দািয়t gহেণর পর =থেকই ওই stীমাছিটর মেধV .দিহক পিরবতRন 
ir হেয় যায়। d সpােহর মেধV =স পিরপণূR পrুেষ rপাnিরত হেয় যায় (তার গভRাশয় 
িডmাণ ুউৎপাদন বn কের =দয়, এবং নতনু কের পrুষাŋ গজােত ir কের) এবং এবং 
অnাn stী মাছেদর সােথ সŋেম িলp হয়। pাকিৃতক িনয়েম stী =থেক পrুেষ rপাnেরর 
এও একিট মজার দ£ৃাn। rপাnরকািমতার উদাহরণ আেছ এিনেমান (Anemone) বা 
‘kাউন মাছ’ =দর (Clown Fish) মেধVও।  িবjানীরা =দেখেছন সামিুdক pবাল pাচীেরর 
কাছাকািছ =বেড় ওঠা মাছেদর মেধV পিরেবশ এবং পিরিsিত অnযায়ী =যৗনতার 
পিরবতRন অিত sাভািবক ঘটনা37।  
 

                                                
37 Sex change? Something Fishy, Release from Philadelphia Inquirer. 
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িচtঃ এিনেমান  বা kাউন মাছেদর মেধV =সk =চ| অিত সাধারণ একিট ঘটনা।  pাকৃিতক 
Tােnkুয়ািলিটর বাsব উদাহরণ।  
 
ইউেরািপয়ান =Å অেয়sার (European Flay Oyster) ও অsTা এডুিলস (Ostrea 

edulis) pজািতর িঝnেকরা =যৗনিkয়ার সময় পযRায়kেম stী ও পুrেষর ভূিমকায় 
অবতীণR হয়। বstত এেদর একই শরীের stী ও পুrষ জনন অেŋর অবsান লkV করা 
=গেছ।  .বjািনক অnসnান =থেক জানা =গেছ, এই pজািতর িঝnেকরা পুrষ িহেসেব 
=যৗনজীবন ir করার পর ধীের ধীের stীর ভূিমকায় rপাnিরত হয়। ইংলVাে�ডর সমুd 
উপkেল  এই ধরেনর িঝnক pচুর পিরমােণ =দখেত পাওয়া যায় =যgেলা pিতবছর 
একবার কের তােদর =যৗনতার পিরবতRন ঘটায়। িকnt ভূ-মধVসাগরীয়  উÀ অ¦েল 
ওই একই িঝnেকর দল pিত ঋতুেতই তােদর =যৗন rেপর পিরবতRন ঘিটেয় থােক। 
নারী =থেক পুrষ িকংবা পুrষ =থেক নারীেত rপাnেরর pায়শই pমাণ পাওয়া =গেছ 
ইউেনা মািজRনািলস (Uno marginalis) নােমর আেরা একিট pজািতর িঝnেকর মেধVও।  
সামুিdক =পাকা বিলিনয়ার মেধVও এ ধরেনর rপাnর ঘেট থােক। =যৗনতার পিরবতRন 
হরহােমশাই ঘেট চেলেছ িকছু মািছ, =কঁেচা, মাকড়শা এবং জলজ িÅ ডাফিনয়ােদর 
মেধVও, এমনিক এেদর অেনেকই পিরেবশ ও পিরিsিতর s্েযাগ িনেয় ‘ =যৗনpজ’  
=থেক ‘অেযৗনpজ’ =তও rপাnিরত হয়38 । 

তাহেল এখন pÖ হেলা, এই সমs উদাহরণ এখােন =দওয়ার উেd� কী? 

                                                
38 David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994 
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উেd� হেলা, pকৃিতর .বিচtVময় জীবজগেতর সােথ পিরিচত হওয়া।  =সই সােথ 
এটাও বুঝা =য বVাপারgল এেতা =সাজাসাpা নয়, =য আমরা হলফ কের বেল িদেত 
পারব iধু =যৗনpজরাই pাকৃিতক, আর বািকরা সব ‘ বােনর জেল =ভেস এেসেছ’  । 
এরকম ভাবার আেগ আমােদর =বাঝা উিচৎ =য, সাদা-কােলা এরকম চরম সীমার 
মােঝ সবসময়ই িকছু ধুসর এলাকা থােক। আর =সই ধুসর এলাকায় িনিবRেã বাস কের 
সমকািমতা, উভকািমতা, উভকােমর সমকািমতা, rপাnরকািমতার মেতা 
=যৗনpবৃিtgেলা।  

 
উভকািমতার জগৎ 
মেনািবjানী িসগমু�ড ¿েয়ড অেনক আেগই =যৗনpবৃিt িহেসেব উভকািমতার অিst 
sীকার কের বেলিছেলন39 - 

 

"পৃিথবীর সব মাnষই আসেল উভকামী... এবং তােদর িলিবেডা থােক dই 
িলেŋর পিরসীমায় িবns ...।' 

আমরা চতুথR অধVােয় যখন িকেnর =sেলর সােথ পিরিচত হব তখন =দখব =য, 
সমকািমতা এবং িবষমকািমতা  - মানব জীবেনর এই dই =যৗনpবৃিt থােক =sেলর 
dই িদেকর dই pাnসীমায়। মাঝামািঝ অংশিটেত থােক উভকািমতার অনn ভূবন। 
=কােনা বVিk যখন একই সােথ সমিলŋ ও িবষমিলেŋর pিত যুগপৎ =যৗনাকষRণ 
অnভব কেরন, তখন তােক উভকামী (Bisexual) বলা হয়। উভকামী বVিkর 
=যৗনজীবন খিNতভােব =দখা হেল কখেনা তােক িবষমকামী কখেনা বা সমকামী বেল 
মেন হেত পাের। িকnt আধুিনক গেবষেকরা উভকািমতােক আলাদা একিট =যৗনpবৃিt 
িহেসেব গণV করারই পkপািত।  এটা িনি�ত =য, বVিkর =যৗনজীবেনর 
সামিgকrপিট যিদ উেnািচত হয়, তেব তােক উভকািমতার পযRােয় =ফলাই হেব 
সŋত। িকnt মুশিকল হেলা, উভকািমতােক sীকৃিত িদেত =গেল নারী-পুrেষর 
‘sাভািবক’  pথািসd জীবন অেনক সময়ই =ভেঙ পেড়।  কারণ, উভকািমতা নামক 
pবৃিtিট িবষমকামী সmেকRর সনাতন  ‘ মেনাগািমতার িমথ’ িটেক  pÖিবd কের 
=ফেল খুব sাভািবকভােবই। অsার ওয়াইেlর উদাহরনিট এখােন উেlখV। pখVাত 

                                                
39 ¿েয়েডর সmূণR উিkিট িছল এরকম - 
'We have come to learn, that every human being is bisexual in this sense, and that his libido is 
distributed, either in a manifest or a latent fashion, over objects of both sexes'  
(Ref.  Steven Angelides , A History of Bisexuality, University Of Chicago Press; 1 edition 
(September 15, 2001)  
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ইংেরজ সািহিতVক অsার ওয়াইl িছেলন উভকামী। িতিন িববািহত জীবন যাপেনর 
পেরও একজন পুrেষর সােথ মেনাৈদিহক সmেকR জিড়েয় পেরিছেলন।  ওয়াইেlর 
এই pবৃিtেক ‘sাভািবক’  িহেসেব  =মেন িনেত =গেল তার stীর বাইের ওই পুrষিটর 
সmকRিটেকও =মেন িনেত হয়। ফেল ‘ িববাহ’  নামক pিতPানিটর িভত dবRল হেয় 
যায়। তৎকালীন িbিটশ সমাজ এেক sাভািবক বেল =মেন িনেত পােরিন। অsার 
ওয়াইlেক =সজn =পাহােত হয় কারাদN। iধু ওয়াইl =কন িকছুিদন আেগ   =জমস 
মVাকিgিভ তাঁর িনভৃত সমকােমর কথা sীকার কের িনউজািসRর গভনRর পদ =থেক 
পদতVাগ কেরন ২০০৪ সাল । িতিন িববািহত িছেলন, িছেলন dই কnার িপতা। তার 
সমকািমতার pবণতার কথা pকািশত হবার আগ পযRn সবাই তােক িবষমকামীই 
=ভেবিছেলন।  তাঁর সমকািমতার ঘটনা pকািশত হবার পর stীর সােথ তার 
িববাহিবে�দ ঘেট। iধু তাই নয়, তার stী এও বেলন, ‘ মVাকিgিভ সমকামী জানেল 
তাঁেক আিম কখেনাই আমার সnােনর িপতা হেত িদতাম না’ । আসেল উভকামীরা 
অেনক সময়ই iধু pথাগত সমাজ নয়, সমকামী এবং িবষমকামী – d দল =থেকই 
ব¦নার sীকার হয়। িবষমকামী =তা বেটই এমনিক সমকামী মাnষেদরও এমন 
ধারণাই বdমূল =য, িবষমকািমতার বাইের ‘সমাnরাল =যৗনpবৃিt’  বলেত =কবল 
সমকািমতােকই =বাঝায়। সমকামীরা উভকামীেদর সমsােক বুঝেত চায় না। তােদর 
অেনেকর কথা হেলা – উভকামী বেল িকছু =নই; আেমিরকার pাkন =pিসেডে�টর 
িবখVাত উিkর মেতা উিk উভকামীেদর pিতিনয়ত হজম করেত  হয় -  ‘ =s আইদার 
উইথ আস অর উইথ =দম’ 40। আর =কােনা তৃতীয় সtােক =কােনা দলই gহণ করেত 
চায় না। বVাŋােলােরর ‘ িপপলস ইউিনয়ন অব িসিভল িলবািটR’ র  =kt-সমীkা =থেক 
=দখা =গেছ সমকামীরা উভকামীেদর iধু pতVাখVানই কের না, ঘৃণাও কের41। ফেল 
pািnকািয়ত =যৗন pবৃিtর সদsেদর মেধVও উভকামীরা িdতীয়বার pািnক িহেসেব 
িচিhত হয়। তারা হেয় ওেঠ সিতVকার সংখVালঘু।  এেদর জীবন-যntণা হয় আেরা 
মমRািnক, এবং  =ktিবেশেষ ভয়াবহ।  

 
  

                                                
40  ' You are either with us or against us' , Bush's speech in 20001 for Combating 
terrorism; http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/   
41 অজয় মজমুদার ও িনলয় বসু, সমেHম, পূেবKাL। 
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তৃতীয় অধVায় 
উভিলŋt 

 
১৮৪৩ সাল। =সলসবুিরর অিধবাসী  ২৩ বছেরর =লিভ sেয়দাম নগর িনবRাচকেদর 
কােছ sানীয় িনবRাচেন hইেগর42 pাথRী িহেসেব =ভাট =দয়ার অnমিত pাথRনা করেলন। 
সােথ সােথই িতিন িবেরাধী দল =থেক =ঘারতর সমােলাচনার সmুখীন হেলন। 
সমােলাচনার কারণিট আজেকর যুেগ iনেল হয়ত অেনেকরই অবাক লাগেব। না 
সমােলাচনার =পছেন =লিভ sেয়দােমর =কােনা dনRীিত, চািরিtক dবRলতা িকংবা 
pশাসিনক =kেt অেযাগVতা বা এই ধরেনর িকছু িছল না।  িবেরাধী দেলর pধান 
আপিt িছল – =লিভেক =দখেল যতটা পুrষsলভ মেন হয়, তার =চেয় =বিশ নারী 
sলভ।  আর =স সময় নারীেদর =কােনা =ভাটািধকার িছল না। কােজই =লিভ 
sেয়দামেক ‘ নারী’  pমাণ করেত পারেলই হয়ত ‘কm সাবার’ ।  িনবRাচেকরা এই 
dেndর sরাহা করেত একজন ডাkারেক =ডেক িনেয় আসেলন।  িবj ডাkার  
উইিলয়াম =বরী sেয়দােমর =দেহ িলŋ এবং অNাশেয়র অিst সনাk কের রায় িদেলন 
=লিভ sেয়দাম পুrষ।  কােজই =লিভ =ভাট =দয়ার =যাগV। =লিভ sেয়দােমর =ভােট 
hইগ িনবRাচেন িজতেলা এক =ভােটর বVবধােন। 

িকnt িকছুিদন পের ডাkার  উইিলয়াম =বরী =লিভ sেয়দামেক পরীkা করেত 
এেস হতভm হেয় =দেখন তার িনয়িমত মািসক হয়, এবং তার উnুk =যানীdার 
রেয়েছ।  তার কাঁধ =মেয়েদর কাঁেধর মেতাই  অpশs,  িনতm =মেয়েদর মেতাই ভারী।  
iধু তাই নয়, =লিভ সব সময়ই একটু রঙ চŋা কাপড় =চাপড় পছn করেতন, কািয়ক 
rম অপছn করেতন ইতVািদ।  তার এই ‘ =মেয়লী .বিশ£Vgেলা’ 43  ডাkােরর =চােখ 
ধরা পেড় যাবার পের িতিন আবােরা =ভােটর অিধকার  হািরেয়িছেলন িকনা তা =কউ 
বলেত পাের না44। ফলাফল যাই =হাক না =কন =লিভ sেয়দাম িকংবা মািরয়া  
পVািতেনার মেতা  (পুবRবতRী অধVায় dঃ) ঘটনাgেলা  =চােখ আŋুল িদেয় =দিখেয় 
িদেয়েছ =য মাnষেক =কবল ‘ নারী’  এবং ‘পুrষ’  এই dইভােগ িবভk কের সমsা 
                                                
42 One of the political party in the United States from about 1829 to 1856, opposed in politics to 
the Democratic party. 
43 উেlখV, ঊনিবংশ শতেকর ডাkারেদর মাথায় ‘=সk’ এবং ‘=জ�ডােরর’ মেধV =কােনা  পাথRকV িছল 
না। 
44 Two Sexes Are Not Enough, Anne Fausto-Sterling, NOVA Online, 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/gender/fs.html , Also see Sexing the body, Anne Fausto-Sterling, 
পুেবRাk। 
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সমাধােনর =চ£া অেনকেkেtই খুব সরল।  =যখােন িবভিk এত s£ নয়, =সখােন 
=জার কের িলŋ আেরাপকরণ সমsা hাস কেরিন, বরং আেরা জিটল কের তুেলেছ।  

আিম আেগর অধVােয় rপাnরকািমতা িনেয় িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। 
বেলিছলাম, সমকািমতা, উভকািমতা, উভকােমর সমকািমতা, rপাnরকািমতার মেতা 
=যৗনpবৃিtgেলােক ঢালাওভােব  ‘pকৃিতিবrd’  অিভধায় অিভিহত করার আেগ 
আমােদর আেরকিটবার =চাখ =মেল pকৃিতর িদেক তাকােনা উিচৎ।  এরপর 
সামিgকভােব =বাঝা উিচৎ =যৗনতার উdবেক। pানীজগেতর এেকবাের =গাড়ার িদেক 
িকছু পবR হেলা – pেটােজায়া, পিরেফরা, িসেলনেটেরটা, pািটেহলিমনিথস, 
অVািনিলডা, =মালাsা ও কডRাটা। এই সমs pাণীেদর =বিশরভাগই উভিলŋ বা 
হামRাে¿াডাইট (Hermaphrodite)45, কারণ এেদর শরীের stী ও পুrষজননােŋর 
সহাবsান লk করা যায়। এেদর জn উভিলŋt =কােনা শারীিরক tr িট নয়, বরং এিট 
পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’ । এরা এেদর উভিলŋt িনেয়ই sাভািবক বংশিবsাের সkম46।  
অথRাৎ, =য =যৗনতার িবভাজেনর জn আমরা =যৗনpজরা আজ গবRেবাধ কির, 
অবলীলায় অnেদর ‘অVাবনরমাল’ , ‘আনেনচারাল’ -এর তকমা এঁেট =দই-  =গাড়ার 
িদেক িকnt  pকৃিতেত =যৗনতার =সরকম =কােনা ss£ িবেভদ িছল না।  ইিতহাস 
খুঁজেল =দখা যায়, মানব সমােজও উভিলŋt িবরল নয়।  pাচীন gীেস সমকািমতা, 
pাচীন =রােম =খাজা pহরী (Eunuch), =নিটভ ইি�ডয়ানেদর মেধV ‘ .dতসtা’  (two-

spirits), আরব ও পািসRয়ায় ‘ বাদRাশ’  এবং ভারতবেষR ‘ িহজড়া’ =দর অিst  =সই 
সাkVই =দয়। এ ছাড়া আেছ ভারেতর =কািত, ওমােনর জািনথ, ইেnােনিশয়ার 
লুডrক বা�টুট, মাসির এবং রায়গ, মালয়িশয়ায় আহkয়া, বাপুক, =পানদান িকংবা 
নাকিনয়া। তুরেs নসŋা, মুsাk েনৎ, আরেবর মুখাnাথুন,  =নপােলর =মিট, 
থাইলVাে�ডর কােথাই, িচেনর তাংিঝ, মালাগািসর তিসকাত্, িমশেরর খাওয়াল, 
অVােŋালার িচবােদাs, =কিনয়ার ওয়ােসাগা, পতুRগােলর িজmাদা, পিলেনিশয়ার 
ফাফািফিন, =মিkেকার =জােতা/পুেতা,  bািজল এবং ইসরােয়েলর tােভিs এবং 

                                                
45 হামRাে¿াডাইট শbিট এেসেছ gীক উপকথা =থেক। হামRাে¿ািডটসও িছেলন pাচীন gীেসর একজন 
=দবতা। তাঁর বাবার নাম িছেলন হােমRস, আর মা িছেলন আে¿াডাইট। একিদন psবেণ sােনর পর 
িতিন উভিলংগ িহেসেব আtpকাশ কেরন।  হামRাে¿ািডটস =থেকই ইংেরিজেত হামRাে¿াডাইট 
(hermaphrodite) শbিট এেসেছ। =Yষাtক হেলও সিতV =য, পি�মা িব` gীক িমথেলািজর সােথ তাল 
িমিলেয় pািণজগেতর সমnয় করেলও, pািণজগেতর উভিলŋt =কােনা িমথলিজ িকংবা rপকথা নয়, 
বরং কিঠন বাsবতা। 
46 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs,পূেবRাk। 
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tাnফরিমsাসহ িবিভn জনেগাPীর মেধV ছিড়েয় থাকা rপাnরকামী িকংবা উভিলŋ 
সtা47।  িহndেদর পুরােণ আমরা =পেয়িছ বৃহnলা িকংবা িশখNীর মেতা চিরt। আেছ 
িশেবর অধRনারী`র মুিতR। পি�মা িবে` =শিরল =চজ, এিরক =শিনগার, িজম 
িসনkায়ােরর মেতা ই�টারেসk –=সিলিbিটরা sাভািবকভােব জীবন-যাপন করেলও 
সংখVাগিরPরা এেদর অেনকেকই ‘অsাভািবক’  িহেসেব িচিhত করেবন।  আমরা 
বরং ‘sাভািবক’  মাnষেদর কথা বিল।  

মজার বVাপার হে�, িববতRেনর দীঘR পথ-পিরkমায় আমরা গিবRত ‘sাভািবক’  
মাnেষরাও িনেজেদর =দেহই উভিলŋেtর বh আলামত বহন কের চেলিছ – িনেজেদর 
অজােnই।  =যমন, নারী জননাŋ পrুেষর মেতা না হেলও,  পrুেষর িশেÖর অnrপ 
একিট kdু ও অতVn সংেবদনশীল অেŋর অবsান লk করা যায়, যােক ভগাŋuর বা 
kাইেটািরস বেল।  আবার অnিদেক পrুষ শরীের sীত sন না থাকেলও sন ও 
sনবেৃnর sp উপিsিত সব সময়ই লkণীয়। বলাবাhলV, বংশিবsাের এসমs অংেগর 
=কােনা ভিূমকা =নই, তবুও আমরা এসমs ‘এবনরমািলিট’  বহন কের চেলিছ ‘pাকিৃতক 
ভােবই’  – িববতRেনর পথ ধের।  আেরা িকছ ুউদাহরণ =দই। পrুষ শরীেরর =থেক বVাপক 
পিরমােণ অVাে�Dােজন (Androgen) =যমন িনঃসতৃ হয়, =তমিন অl পিরমােন হেলও 
এেsTােজন (Estrogen) িনঃসতৃ হেয় থােক।  এই এেsTােজন ‘stী হরেমান’  িহেসেব 
পিরিচত। িঠক =তমিন, =মেয়রা stী হরেমান িনঃসরেণর পাশাপািশ সামাn পিরমােণ 
হেলও পrুষ হরেমানও িনঃসরণ  কের থােক। এইভােব িবপরীত িলেŋর অেনক িকছইু 
আমরা pােণর উৎপিtর ঊষালg হেত ধারণ কের চেলিছ – এবং তা pাকিৃতকভােবই।   
iধ ুমাnষ =কন অেনক pাণীর মেধVই এমনিট লkণীয়। আি¿কার িনশাচর মাংশাসী 
হায়নােদর (spotted hyena) কথা বলা যায়, যােদর নারী সmpদায়েক =দখেল পrুষ বেলই 
িবÌম হবার কথা। সােয়ে�টিফক আেমিরকােন pকািশত pবেn অধVাপক =ডিভড kসু 
বেলন48 – “The large erectile clitoris of a female spotted Hyena  closely resembles a male’s 
penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting 
displays and dominance interactions”. এ ধরেনর ‘পুrষাŋ সদৃশ’  দীঘR ভগাŋuর iধ ু
sেটড হায়নােদর মেধV নয়, আেছ কাঠিবড়ালী সদশৃ িনশাচর pাইেমট ‘ বশু =ববী’  
এবং ‘sাইডার মািŋ’  এবং ‘উিল মািŋ’ র মেধVও49 ।  আবার িবপরীতটাও (=মেয়েদর 

                                                
47 বইইেয়র পিরিশে£ পৃিথবীর িবিভn জািত এবং সমােজর মেধV ছিড়েয় থাকা  rপাnরকামী এবং 
উভিলŋ সtা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।   
48 David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994 
49 Joan Roughgarden,  Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, 
University of California Press, May 17, 2004। 
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মেতা =যৗনাŋ) dলRভ নয়।  পুrষ ডলিফন এবং িতিমেদর =kেt =চােখ পড়ার মেতা 
=কােনা ‘ বিহs পুrষাŋ’  =দখা যায় না।  এই জলজ snপায়ীেদর (Cetaceans) =কােনা 
অNাশয়ও =নই50 । 

 

 
 

িচtঃ আি¿কার িনশাচর মাংশাসী sেটড হায়নােদর নারী 
সmpদােয়র পুrষাংগ সদৃশ দীঘR kাইেটািরস =দেখ অেনেকই 
িবÌাn হেয় যােবন।  
 
এ pসেŋ অেsTিলয়ার কVাŋাrেদর কথাও একটু 
বেল =নই। =মেয় কVাŋাrরা =পেটর বাইেরর িদেক 
লাগােনা একিট থিলেত বা·া িনেয় ঘেুর =বড়াে� – 
এ ধরেনর ছিব আমরা বই-পt, িসেনমায় pায়শই 

=দিখ।  =পেটর আলগা চামড়া িদেয় .তির থিলটা (ইেরিজেত পাউচ) আসেল কVাŋাrেদর 
গভRাশেয়র িবকl; কারণ =মেয় কVাŋাrেদর ওই থিলটা  অপিরণত বা·ােক এর মেধV 
=রেখ ধীের ধীের বড় কের তেুল।  অপিরণত বা·ােক অn pাণীর মােয়রা িনেজেদর 
ইউেটরােস =যভােব বড় কের, িঠক =সভােবই কVাŋাrরা বা·ােক িনেজর থিলেত pায় 
নয় মাস =রেখ বড় কের তেুল।  কােজই এটা হয়ত =ভেব =নওয়া অpাসিŋক হেব না =য, 
iধ ু=মেয় কVাŋাrেদর =পেট ওইরকম থিল থাকার কথা, =ছেল কVাŋাrেদর নয়।  িকnt 
=গাল বাধঁােলা ইsানR =g কVাŋাrরা। এেদর মেধV পrুষাŋ এবং থিলর সহাবsান লk 
করা যায়।  iধ ুতাই নয়, =kােমাজম িবেYষণ কেরও িকnt =দখা =গেছ এরা stী জননেকাষ 
(XX) এবং পrুষ জননেকাষ (XY)-এর সমnেয় অিভনব ধরেনর  XXY পVাটানR িদেয় 
.তির51 ।  এধরেনর উভিলŋ সtা এবং অdতুেুর =kামেজাম পVাটানR আেছ ি¿মািটRন 
নােম এক ধরেনর গrজাতীয় pাণীর মেধVও। এেদর =kামজেমর পVাটানR XXY, XXX, 
XXYY, XO =থেক ir কের নানা ধরেনর িবnাস এবং সjা থাকেত পাের।  এেকক 
ধরেনর িবnাস জn িদেত পাের নারী-পrুষ সমnেয় এেকক ধরেনর িমrেণর।  আবার 
িকছ ুিকছ ুpাণী আেছ যােদর =দেহর অেধRকটা পrুষ আর অেধRকটা নারী; আেরা s£ 
কের বলেল- =দেহর ডানিদকটা (সাধারণত) থােক পrুেষর আর বাম িদকটা থােক 
=মেয়েদর। িকছ ুpজাপিত, কাকড়া, মাকড়শা, পািখ, ভালকু সহ =বশ িকছ ুsnপায়ী 

                                                
50 Joan Roughgarden,  পূেবRাk। 
51 Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, 
Stonewall Inn Editions, 2000 
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pানীেদর মেধV িবjানীরা এই “অধRনারী`র” pিতমিূতRর সnান =পেয়েছন।  িবjােনর 
ভাষায়, =য সমs  pিkয়ার মাধVেম এরকম pজািতর জn হেত পাের =সgেলা হেলা 
িচমািরজম (chimerism), =মাজাইক (Mosaic) িকংবা গVানােDামরিফজম 
(Gynandromorphism)।  এ বVাপারিট iধ ুপi-পািখ নয়,  বh মাnেষর মেধVও লkণীয়। 
অেনেকই হয়ত িলিডয়া =ফয়ার চাইl এবং কVােরন িকগােনর কথা িমিডয়ার =দৗলেত 
=জেন =ফেলেছন।  এরা মাnেষর মেধV ‘ িসমািরজম’এর বাsব উদাহরণ। িনউসােয়ি�টs 
পিtকার ২০০৩ সােলর একিট িরেপাটR =থেক জানা যায়,  অতVn sাভািবকভােবই িবিভn 
সমেয় এ ধরেনর মাnেষর জn হেত পাের, এবং এখন পযRn অnত ৩০-৪০িট এ ধরেনর 
‘ডkেমে�টড =কস’  আেছ52।  

 

 

 

িচtঃ িবjানীরা  pজাপিত, কাঁকড়াসহ বh pজািতেত উভিলŋ সtার (গVানােDামরিফজম) সnান 
=পেয়েছন।  

িশi বয়েস =সk =চ|ই িক  উভিলŋ সtা =থেক মুিkর এক মাt সমাধান?  
িকছুিদন আেগও এমনিক পি�েমর হাসপাতােল উভিলŋ মানবিশi (অথRাৎ, একই 
=দেহ নারী-পুrেষর .বিশ£V সmn সnান) জnােল ডাkােরর একটাই কাজ িছল– 
অিভভাবকেদর  তােদর সnানেদর এই ‘ বাথR িডেফk’  অবিহত কের ‘ =সk =চ|’  
(িচিকৎসািবjােনর ভাষায় ‘ =সk িরএসাইনেম�ট’ ) অপােরশন53 কের হয় =ছেল নয়ত 
=মেয় বািনেয় =ছেড় =দয়া।  অিভভাবেকরাও =যেহতু উভিলŋ সnান িনেয় সমােজ 
ঝােমলা =পাহােত চায়েতন না, তােদর কােছও এটা একটা সব সমইয়ই খুবই 
আকষRণীয় একটা সমাধান  িহেসেব িবেবিচত হেতা।  িকnt আেমিরকায় =ডিভড 
=রইমার নােম এক =রাগীর  িবেয়াগাnক পিরণিত =সkেচ| সংkাn সাmpিতক সমেয়র 
ধVান ধারণা িচিকৎসকেদর মেধV অেনকটাই পােl িদেয়েছ। 

                                                
52 The Stranger Within, New Scientist vol 180 issue 2421 - 15 November 2003, p 34, On line: 
http://www.katewerk.com/chimera.html  
53 পিরিশে£ =সkেচ| অপােরশন িনেয় িবsৃত আেলাচনা করা হেয়েছ। 
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=ডিভড =রইমারেক িনেয় িবতেকRর =কndিবnd িছেলন dইজন =যৗনিবেশষj। 
এেদর একজন হেলন জন মািন, অnজন িমlন ডায়ম�ড।  িচিকৎসািবদVায়  এেদর 
িবতকR  পিরিচত হেয় আেছ ‘ মািন –ডায়ম�ড’ / ‘জন–=জায়ান’  িবতকR নােম 54।  জন 
মািন িছেলন =সসময়কার জগিdখVাত =যৗন-িবেশষj; অধVাপনা করেতন আেমিরকার 
জন হপিকn িব`িবদVালেয়।  ষাট এবং সtেরর দশেক  ‘ =জ�ডার আইেডি�টিট’  িনেয় 
কাজ করার =kেt িতিনই িছেলন =সসময়কার শীষRsানীয় কাNাির।  তার ধারণা িছল, 
মাnষ এ পৃিথবীেত জnায় ‘ =জ�ডার িনরেপk’  িহেসেব। =জ�ডার িজিনসটা =যেহতু 
পুেরাটাই সাংsৃিতক, এর সােথ শরীরবৃtীয় মনsেtর =কােনা =যাগ =নই। অথRাৎ 
=জ�ডার পিরচয় জnগত নয়, পুেরাপুির পিরেবশগত।  কােজই জেnর সময়  .লিŋক 
জিটলতা সmn =কােনা িশiেক যিদ খুব কম বয়েসই =সk =চ| অপােরশেনর মাধVেম 
একিট িনিদR£ =জ�ডার pদান করা হয়,  তাহেল িশiিটর ভিবÝত মানসগঠন ওই pদt 
=জ�ডােরর সােথ সহেজই খাপ খাইেয় িনেব =কােনা ধরেনর অsিবধা ছাড়াই।  তাঁর 
তেttর সােপেk  ডঃ মািন  =ডিভড =রইমার নােম এক =রাগীর দৃ£াn হািজর করেতন। 
=রইমােরর সিতVকােরর পিরচয় pকাশ না কের ‘জন' িহেসেব অিভিহত কের িতিন 
তাঁর গেবষণাপt এবং পাঠVবইেয় বেলিছেলন,  জন নােমর িশiিট জীবেনর irেতই 
একিট dঘRটনায় =যৗনােŋর একটা বড় অংশ হািরেয় =ফেল।  তাঁর ভিবÝেতর কথা 
িচnা কের =সk িরএসাইনেম�ট সাজRািরর মাধVেম অবিশ£ পুrষাŋিট =ছদন কের 
তােক নারীেত rপাnিরত কের =ফলা হেয়িছল।  অিভভাবকেদরেক পরামশR =দয়া 
হেয়িছল তােক ‘ =জায়ান’  িহেসেব =যন বড় করা হয়।  =জায়ােনর অিভভাবেকরা জন 
মািনর কথামেতা তাইই কের যাি�েলন।  আর ডঃ জন মািনও তাঁর এই সাফলV ফলাও 
কের .বjািনক সামিয়কীgেলােত pচার কের যাি�েলন। মািন তাঁর =পপার আর 
বইgেলােত =দিখেয়িছেলন - =জায়ান িহেসেব বড় হেত জেনর =কােনা অsিবেধই হে� 
না।  কােজই ডঃ মািন তকRাতীতভােব সবার সামেন pমাণ কেরিছেলন – ‘ মাnেষর 
=জ�ডার িনধRারেণ  pকৃিতর =কােনা pভাব =নই, pভাব পুেরাটুkই পিরেবশ স|াত’ । 
জন মািন তার তেttর ‘pমােণর’  জn বh পুরsােরও ভূিষত হেয়িছেলন।  
 

                                                
54 The Case Of John/Joan; John Colapinto. The Rolling Stone, December 11, 1997; 
http://www.infocirc.org/rollston.htm 
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িচtঃ  বা িদেকর gাফিট জন মািনর ‘=জ�ডার িনরেপk’ মেডল, এবং  ডানিদেকর মেডলিট ডায়মে�ডর 
অিনরেপk বা =ঝাকঁযkু মেডল। 

 
তেব সবাই =য জন মািনর কথা =চাখ বুেজ িব`াস করিছেলন তা নয়।  এমিন 

একজন সংশয়ী িছেলন িমlন ডায়ম�ড।  িতিন =স সময় কানসাস িব`িবদVালেয় 
িপএইচিড করিছেলন। িতিন এবং তার অধীkক (supervisor)  গেবষণার মাধVেম 
=দখােলন =য মাnেষর মধVকার =যৗনতার পাথRকV আসেল পিরেবশ dারা সূিচত হয় না, 
সূিচত হয় ‘ হরেমান’  িদেয়।  অথRাৎ, ডায়ম�ড দািব করেলন, জন মািন =যভােব জেnর 
সময় ‘ =জ�ডার িনরেপk’  থােক বেল মেন করেছন, তা =মােটই িঠক নয়। =ছেল 
=মেয়র পাথRকVসূিচত বVাপারgেলা অেনক আেগই গভRকালীন (Prenatal)  হরেমােনর 
pভােব িনধRািরত হেয় যায়।  নীেচর ছিবর মাধVেম মািন-ডায়মে�ডর মতাদশRগত 
পাথRকVেক তুেল ধরা যায়। বা িদেকর gাফিট মািনর ‘ =জ�ডার িনরেপk’  মেডলেক 
িনেদRশ করেছ, আর ডানিদেকর মেডলিট ডায়মে�ডর অিনরেপk বা =ঝাঁকযুk 
মেডলেক (িচt d£বV)।  

iধু ডায়ম�ডই নন, তখন  ডঃ বানRাড জুগাডR নােম আেরক মেনািবjানীও তাঁর 
বVিkগত পযRেবkণ ও গেবষণা =থেক =দখাি�েলন =য,  ডঃ মািনর অnমান =মােটও 
সতV নয়।  

িকnt ডঃ মািন ডায়ম�ড িকংবা জুগােডRর গেবষণােক gাh না কের িনেজর pচারণা 
চািলেয়ই যাি�েলন। এমনিক ১৯৮২ সােলর  =পপােরও িতিন জন/=জায়ান =কেসর 
কথা উেlখ কের িলেখিছেলন – ‘ to support the connection that sex roles and sexual 

identity are basically learned’ ।  জন মািনর এই দৃি£ভিŋ =সসময় pগিতশীল মহেল 
দাrন সমথRন =পেয়িছল, এমনিক িনউইয়কR টাইমেসর মেতা পিtকা pায়ই জন 
মািনেক উdৃত কের পাঠকেদর িব`াস করােত চাইেতা =য আমােদর pবৃিtর সবিকছুই 
পিরেবশগত, জnগত িকছু =নই।   

এ সময় িবিবিস =থেক জন-=জায়ান =কেসর উপর িফচার কের  একিট ডkেম�টির 
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করার পিরকlনা করা হয়। িবিবিসর মূল লkV আসেল িছল  জন মািনর কাজেক তুেল 
ধরা, এবং সামাn সমেয়র জn িবপরীত ধারণা িহেসেব ডায়মে�ডর কথাবাতRা  
হাlাভােব =দখােনা। িকnt িফচার করেত িগেয় িবিবিসর অnসিnৎs দল এক অdুত 
িজিনস আিবsার করেলন।  জন মািন তাঁর তেttর sপেk =ডিভড =রইমােরর =য 
=কসেক ‘সফল’  িহেসেব pিতপn কের এেসেছন, =সটা =মােটই সফল নয়।  তারা 
লkV করেলন ‘ =b�ডা =রইমার’  নােম বড় হওয়া =মেয়িট হােট =ছেলেদর মেতা, গলার 
sরও =মেয়লী নয়। অিভভাবেকর সােথ কথা বেল জানা =গল, =মেয় িহেসেব বড় হেত 
িগেয় তােক নানা ধরেনর অsিবধার সmুখীন হেত হেয়েছ। কখনই =স =মেয়েদর পুতুল 
পছn করেতা না, =মেয়েদর =Dস d'=চােখ =দখেত পারেতা না, এমনিক বাথrেম 
িগেয় দাঁিড়েয় psাব করেত চাইেতা।  একটা সময় ‘ =মেয়িল’  সমs িকছু করার pিত 
িবতৃÀ হেয় পড়েলা =স।  d িতন বার আtহতVার pেচ£াও িনেয়িছল =স।  জন মািনেক 
এ িবষেয় িবিবিস-র সাংবািদেকরা pÖ করেল  জন মািন সাংবািদকেদর সােথ এ িনেয় 
=কােনা ধরেনর আেলাচনা করা =থেক িবরত থাকেলন। 

এর পেরর ঘটনা আেরা নাটকীয়। একটা সময় পর =b�ডার অিভভাবেকরা  তাঁর 
মানিসক অিsরতা সh না করেত =পের তাঁর  িশi বয়েস =সk =চ| সংkাn 
অপােরশেনর কথা  বেল িদেলন।  =সটা iেন  =bডা বুঝেত পারেলা – =কন তাঁর =মেয় 
িহেসেব খাপ খাইেয় িনেত বরাবরই সমsা হি�েলা।  =স আসেল মানিসকভােব 
=ছেলই িছল–। বাবা মার কাছ =থেক আসল ঘটনা =শানামাt =স তৎkণাৎ তাঁর =bডা 
নাম পিরতVাগ কের পুনরায় =ডিভড হেয় =গল।  চুল =ছেট =ফলল pথেমই।  সািজRকাল 
অপােরশন কের sেনর আকার কিমেয় আনেলা। পের তাঁর অnেরােধ ডাkােররা তাঁর 
=দেহ নতুন কের পুrষাŋ পুনঃsািপত করেলা, এমনিক পরবতRীেত =জন নােম 
চমৎকার একিট =মেয়র সােথ পিরণয়সূেt পযRn আবd হেয় পড়েলন =ডিভড।    
 

  
 

এিদেক িমlন ডায়ম�ড এই ঘটনা =লাকমুেখ জানেত =পের তাঁর সােথ একসময় =দখা 
কেরন, এবং সব িকছু িনেজর =চােখ =দেখ হতভm হেয় যান। িতিন =ডিভডেক অnেরাধ 

িচtঃ   
ক) =মেয় িহেসেব বড় হেত 
থাকা =ডিভড =রইমার খ) 
বড় হেয় পুনরায় =ডিভেড 
pতVাবতRন 
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কেরন ভিবÝত =রাগীেদর কথা =ভেব িতিন =যন তাঁর ঘটনা িমিডয়ায় pকাশ কেরন।  
=ডিভড pথমিদেক অsীকৃিত জানােলও পরবতRীেত রািজ হন এবং ১৯৯৭  সােল 
িমlন ডায়ম�ড  =ডিভড =রইমােরর sপারভাইিজং সাইিkয়ািTs =কইথ 
িসgু�ডসেনর সােথ িমেল একিট =পপার pকাশ করেল =ডিভডেক িনেয় সমs জািরজুির 
জনসnুেk ফাঁস হেয় যায়। িঠক একই সমেয় িবjান =লখক জন কলািপে�টা 
=রািলংেsান মVাগািজেন =ডিভড =রইমারেক িনেয় একিট pবn55 িলেখন এবং 
পরবতRীেত =সিটেক আেরা িববিধRত কের একিট বই রচনা কেরন – ‘ As Nature Made 
Him: The Boy Who Was Raised as a Girl’  িশেরানােম56।  

=ডিভেডর এই ঘটনা একােডিমক জগত iধু নয়, সাধারণ মাnেষর =যৗনpবৃিt 
িনেয় িচnাভাবনা বদেল দাrনভােব pভাব িবsার কের। ডায়ম�ড জন মািন'র তেttর 
মূল িভিt পুেরাপুির  িসেয় =দন আর pমাণ কেরন =য,  কােরা মেনােযৗনতার 
কVানভাস ‘ িনরেপk’  হেয় জnায় না57। iধু তাই নয়, পুrষাŋ িকংবা kাইেটািরেসর 
িকংবা আকার, আকৃিত িকংবা ‘ িবকৃিত’  =দেখ  িচিকৎসকেদর তাৎkিনক িসdােn  
‘ =সk =চ|’  =রাগীর পরবতRী জীবেন িবrপ pিতিkয়ার সৃি£ হেত পাের।  তেব 
অেনেকই মেন কেরন =যৗনpবৃিt িনেয় মািন এবং অnাn ‘ িবেশষj’ =দর  ভুেলর  
=পছেন pধান কারণ িছল িবjানমনs =যৗনসেচতনতার অভাব।  তারা সjাতভােব 
ধেরই িনেয়িছেলন – 

১। pকৃিতেত iধুমাt dইিট =সk থাকেব – নারী এবং পুrষ।  
২। pকৃিতেত iধুমাt ‘ =হটােরােসkুয়ািলিট’  বা িবষমকামীতাই ‘sাভািবক’ । 
৩। জn মূহূেতRই হামRাে¿াডাইট বা িমিrত =যৗনতা সmn িশiর =জ�ডার 

পিরবিতRত কের িদেয় মানিসক এবং শারীিরকভােব ss এবং sাভািবক মাnষ 
.তির করা যায়।   

=ডিভড =রইমােরর িবেয়াগাnক পিরণিত58 ডাkারেদর এই সনাতন 
মনমানিসকতাgেলা বদলােনার =পছেন ভীষণভােব pভাব =ফেলেছ। আেগ মেন করা 

                                                
55 "The True Story of John/Joan", Colapinto, John, Rolling Stone, 1997, pp. 54-97.   
56 As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, John Colapinto, Harper Perennial. 
ISBN 0-06-092959-6.  Revised in 2006 
57 According to Dr. Diamond, far from being sexually neutral, the brain was infact prenatally 
generated. For Details, check,  Clinical implications of the organizational and activational effects 
of hormones, Milton Diamond, Hormones and Behavior 55 (2009) 621–632. 
58 =ডিভড =রইমার পরবতRীেত ভাইেয়র মৃতুV, িনেজর িববাহ িবে�দ এবং চাকিরগত সমsাসহ নানা 
কারেণ জজRিরত হেয় আtহতVা কেরন। =ডিভেডর অিভভাবেকরা =ডিভেডর এই িবেয়াগাnক পিরণিতর 
জn জন মািনর সারা জীবেনর  ভুল িচিকৎসােক দায়ী কেরেছন।   
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হেতা, মাnেষর pবিৃt িকংবা =জ�ডার গঠেন িজন িকংবা হরেমােনর =কােনা pভাব =নই, 
পেুরাটাই পিরেবশ িনভRর। িকnt =রইমােরর ঘটনার পর এই সংkাn িচnাধারা অেনকটাই 
বদেল =গেছ 59। এর pভাব পেড়েছ নারীবাদী, সমকামী, উভকামী, rপাnরকামীেদর 
আেnালেনও। নথR আেমিরকান ই�টারেসk =সাসাইিট িশi বয়েস =সk =চ| 
অপােরশেনর তীb িবেরািধতা কের মতামত বVk কের =য, =ডিভড =রইমােরর 
িবেয়াগাnক দ£ৃাn =থেক সামািজক জিটলতাgেলা বঝুেত ডাkারেদর িশkা =নয়া উিচৎ।  
তােদর মেত, একিট িশi বড় হেয় যখন িনেজর =জ�ডার আইেডি�টিট সেচতন হেয় উেঠ, 
তারঁ আেগ ‘ =সk অপােরশন’  করা আসেল িশi িনপীড়েনর সমতলুV।  =যৗনতা 
পিরবতRেনর =চেয় =যটা আেরা =বিশ দরকার =সটা হেলা - নারী-পrুেষর বাইেরও 
অnাn .লিŋক পিরচয় এবং =যৗনতাgেলা সmেকR জনসেচতনা এবং এgেলার 
সামািজক sীকিৃত। এটাই এখন যেুগর দািব। 

 
=কমন আেছ বাংলােদেশর  উভিলŋ মানেবরা?  
বাংলােদেশর রাজৈনিতক =নতা আর কলমজীবী বুিdজীবীরা =যমন =যৗনpবৃিt িহেসেব 
সমকািমতার sীকৃিত িনেয় ভািবত নয়, =তমিন ভািবত নয় ‘ িহজড়া’ 60 নােম কিথত 
বাংলােদেশর উভিলŋ মানবেদর সমsা িকংবা তােদর অিধকার িনেয়। উভিলŋ মানবরা 
সমােজ অপাংেkয়, পিরতVk। বাংলােদেশ উভিলŋ মানবেদর সংখVা pায় =দড় লাখ 
বেল অnিমত হয়61। তেব এই সংখVািট িনেয় িবতকR আেছ। কারণ অpকািশত উভিলŋ 
মানবেদর সংখVা =বর করা কিঠন। আিথRক সŋিত  =য সমs পিরবাের আেছ তােদর 
অেনেকই িবিভn উপােয় এই পিরিচিত সযেt =ঢেক রাখেত পােরন বেল বাইেরর মাnষ 
তা অেনক সময়ই জানেত পাের না। =য সমs জায়গায় িলŋ .বষেমVর কারেণ  পিরিচিত 
আর =ঢেক রাখা যায় না িকংবা বাইের =থেক pকািশত হেয় পেড়, তখন তােদর সামেন 
আর =কােনা উপায় =খালা থােক না। =কবল তখনই তারা ‘ িহজড়া’  িহেসেব সমােজ 
আtpকাশ করেত বাধV হয় এবং পিরবার =থেক =বর হেয় =যেত হয়। রাজধানী ঢাকােত 

                                                
59  িবsািরত আেলাচনার জn =দখুন পিরিশ£:  মানব pকৃিত এবং pবৃিtgেলা িক জnগত নািক 
আচরণগত? 
60 'িহজড়া' শbিট আমােদর =দেশ খুব তু�ােথR বVবhত হয় বেল আিম তােদর =বাঝােত এই বইেয় 
'উভিলŋ মানব' শbিট চয়ন কেরিছ। তারপেরও িকছু িকছু =kেt মূল শbিটই বহাল =রেখিছ বাsবতা 
িবেবচনায়। =যমন িহজড়া-পlী, িহজড়া সমাজ ইতVািদ। তেব এ কথা মেন রাখা pেয়াজন =য, 
িহজড়ােদর সবাই বািhক .বিশে£V 'উভিলŋ' নাও হেত পাের, অেনেকই হয়ত =কবল মানিসকভােব 
rপাnরকামী।     

61 িহজড়া: pকৃিতর িবিচt =খয়ােলর এক dভRাগা িশকার, রণদীপম বs, মুkমনা।  
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উভিলŋ মানেবর সংখVা pায় পেনর হাজার বেল মেন করা হয়62।  
িকnt সংখVাগিরP নাগিরকেদর অবেহলা আর ব¦নার িশকার হেলও =বঁেচ থাকার 

তািগেদ উভিলŋ মানবরা .তির কেরেছ িনেজেদর এক িনজs জগৎ।  =সখােনই তারা 
যায়, =যখােন তােদর িনজs জগতটা িনেজেদর মেতা কেরই সাজায়, অবVk 
=বদনাgেলা ভাগাভািগ কের =নয় িনেজেদর মেধVই। তারা িনেজরা বসবােসর জn 
িবিভn জায়গায় .তির কের িহজড়া পlী। ‘পlী’  মােন হে� আসেল ‘ িহজড়ােদর 
বিs’  =যখােন সংঘবd হেয় =গাPীবdভােব বাস করেত পাের উভিলŋ মানবরা। 
=যখােন তােদর িনজs সমাজ, িনজs িনয়ম, িনজs শাসন পdিত, সবই িভn pকৃিতর।  
=কাথাও =কােনা বািড়েত =কােনা উভিলŋ সnান জেnর খবর =পেলই তারা দল =বেধ 
চেল যায়, বািড়র সামেন নাচ গান কের, তারা িশiিটেক িনেজেদর পlীেত িনেয় 
আসেত চায়।  অেনক সময় পিরণত বয়েসও  অেনেক িহজড়া-পlীেত =যাগদান কের। 
=দখা =গেছ =য অস�ল িনmেrণীর পিরবার =থেকই বাইের =বিরেয় যাবার pবণতা 
=বিশ। তেব =য সময়ই বা =যখান =থেকই =যাগদান কrক না =কন, তােদর সাদের 
িহজড়া সমােজ অভVথRনা জানােনা হয়। অnাn উভিলŋ মানেবরা আগামী িদেনর 
সহচরী তােদর বরণ কের =নয়। এরা নতুন সাথীেক কখেনাই ভুেল না, বরং উৎফুl 
হয় আেরকজন সŋী বাড়েছ বেল। অেনক সময় নানা কারেণ পlীেত =যাগদান করেত 
ই�ুক rপাnরকামী িকংবা উভিলŋ মানবেদর পথ =দিখেয় তারাই িনেয় যায় তােদর 
িনেজেদর পlীেত, =শখায় তােদর িনয়ম কাnন। =য সমs উভিলŋ মানবরা 
শারীিরকভােব পুrষ, িকnt মানিসকভােব নারী sভােবর =স সমs উভিলŋ 
মানবেদরেক পlীেত ডাকা হয় ‘অkয়া’  িহেসেব। অn িদেক =য সমs উভিলŋ 
মানবরা শারীিরকভােব নারী, িকnt মানিসকভােব পুrষ, তােদর বলা হয় ‘ =জনানা’ । 
এছাড়া সামািজক pথার িশকার হওয়া মnÝসৃ£ উভিলŋ মানবেদরেক (এরা আসেল 
rপাnরকামী) বলা হয় ‘ িচিn’ । 

িহজড়া বেল কিথত বাংলােদেশর উভিলŋ মানবেদর সামািজক িনয়মকাnনgেলা 
িভn pকিৃতর। রাজধানীর pিতিট এলাকায় একজন কের সদRার থােক। তারা সাধারণ 
উভিলŋ মাnষেদর িনয়ntণ কের। রাজধানীেত পাঁচ grমার আওতায় pায় পেনর হাজার 
'িহজড়া' রেয়েছ। একজন উভিলŋ মানেবর কােছ তাঁর রেkর সmকR বড় নয়। রেkর 
=চেয় অেনক বড় হে� gr িশÝ সmকR। িশেÝর কােছ grমাই সব। দেল িভেড় যাবার 
পর =স gহণ কের তারঁ পছnমেতা =কােনা বয়s উভিলŋ মানেবর িশÝt। সদRােরর বা 
grমার আেদশ ছাড়া =কােনা =দাকােন িকংবা কারও কােছ হাত =পেত টাকা চাইেত 
                                                
62 পূেবRাk।   
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পারেব না। grমাই িশÝেদর এলাকা ভাগ কের =দয়। pিতিট grমার অধীেন ৮/১০িট 
দল থােক। একিট দেল ৫/৬ জন থােক। pিতিদন সকােল grর সেŋ =দখা কের িদক-
িনেদRশনা iেন pিতিট দল টাকা =তালার জn =বর হেয় পেড়। িবকাল পযRn =য টাকা 
=তালা হয়। pিতিট দল ওই টাকা সদRােরর সামেন এেন =রেখ =দয়। gr ওই টাকার 
অেধRক িনেয় =নয় আর বািক টাকা িশÝরা ভাগ কের =নয়। pিত সpােহ উভিলŋ 
মানবেদর সািলিশ .বঠক হয়। ১৫/২০ সদেsর সািলিশ .বঠেক grমার িনেদRশ 
অমাnকারী উভিলŋ মানবেদর কেঠার শািs পযRn =দওয়া হয়। =বত িদেয় =পটােনাসহ 
িবিভn ধরেনর শারীিরক িনযRাতন এবং কেয়ক সpােহর জn টাকা =তালার কাজ বn 
কের =দওয়া হয়। জিরমানা হয় অপরােধর ধরন অnযায়ী ৫ =থেক ২০ হাজার টাকা। 
দিNত উভিলŋ মানবেক তাঁর িনধRািরত এলাকা =থেক তেুল এই টাকা পিরেশাধ করেত 
হয়। grমার এ শািs উভিলŋ িশÝরা সাধারণত মাথা =পেত =মেন =নয়63। 

 

উভিলŋt  - আধুিনক .বjািনক ধারণা 
 
উভিলŋ মানবেদর ইংেরিজেত অিভিহত করা হয় হামRে¿াডাইট িহেসেব। =সাজা বাংলায় 
উভিলŋ। উভিলŋtেক আবার dই ভােগ ভাগ করা হয় - pকৃত উভিলŋt (True-
hermaphrodite) এবং অpকৃত উভিলŋt (Pseudo-hermaphrodite)। pকৃত উভিলŋ 
হে� যখন একই শরীের stী এবং পুrষ =যৗনােŋর সহাবsান থােক। তেব pকৃিতেত 
pকৃত উভিলŋেtর সংখVা খুবই কম। =বিশ =দখা যায় অpকৃত উভিলŋt। সাধারণত 
ছয় ধরেনর অpকৃত উভিলŋt দৃ�মান64 – কনেজিনটাল এেDনাল হাইপারpািসয়া 
(CAH), এে�Dােজন ইেসিnিটিভিট িসে�Dাম (AIS), =গানাডাল িডসেজেনিসস, 
হাইেপাsািডয়াস, টানRার িসে�Dাম (XO) এবং  kাইেনেফlার  িসে�Dাম (XXY) ।  
উভিলŋেtর িবিভn  pপে¦র উdব িবিভn কারেণ হয়। =যমন, মািরয়ার =kেt হেয়েছ 
এে�Dােজন ইেসিnিটিভিট িসে�Dাম - িশi বয়েস তাঁর =দহেকাষ এে�Dােজন সনাk 
করেত পােরিন। এ ছাড়া =kামজেমর .বসাদৃ�তার কারেণও উভিলŋt pকাশ =পেত 
পাের। =যমন =kইনেÅয়ার িসে�Dােমর =kেt পুrষ িশi একিট বাড়িত =kােমাজম 
িনেয় জnায় (অথRাৎ, XY এর বদেল XXY))। টানRার িসে�Dােম আবার =মেয় িশiর 
একিট এk =kােমাজম কম থােক (XO)। এ gেলা ছাড়াও িবেশষ িকছু হরেমােনর 
অভােব উভিলŋt pকাশ =পেত পাের। িকছু =kেt জীবন ঝুঁিকর সmাবনা থাকেলও 
অিধকাংশ pকরণgেলাই িচিকসািবjােনর মাপকািঠেত kিতকর িকছু নয়। =য সমs 

                                                
63 িহজড়া সmpদায় তৃতীয় িলŋ নয় =কন?, ঝনRা রায়, সাpািহক ২০০০ িবেশষ pিতেবদন, নেভmর ১৪, 
২০০৮।  
64 সারণী ৩.১ d£বV।  
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=kেt সিতVকার জীবন ঝুঁিক .তির হয়, =সgেলােত pচিলত িনয়মাnযায়ী িচিকৎসা করা 
অপিরহাযR, অngেলা িনতাnই কসেমিটক। pচিলত দৃি£েকাণ =থেক উভিলŋtেক 
অsাভািবক বেল মেন করা হেলও আমােদর মেন রাখেত হেব =য, pািণজগেতর 
এেকবাের =গাড়ার িদেক িকছু পবR হেলা - pেটােজায়া, পিরেফরা, িসেলনেটেরটা, 
pািটেহলিমনিথস, অVািনিলডা, =মালাsা ও কডRাটা। এই সমs pাণীেদর =বিশরভাগই 
উভিলŋ বা হামRাে¿াডাইট (Hermaphrodite), কারণ এেদর শরীের stী ও পুrষ জননােŋর 
সহবsান লk করা যায়। এেদর জn উভিলŋt =কােনা শারীিরক tr িট নয়, বরং এিট 
পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’ । pকৃিতেত এখেনা পালেমােনট, =sইল এবং sােগেদর 
অিধকাংশই হামRাে¿াডাইট। তেব মাnেষর সমােজ =যেহতু =জ�ডার ইsV খুব pবল 
=সেহতু উভিলŋ মানবেদর নানা সমsার মুেখামুিখ হেত হয়। তারপেরও ধVান ধারণা 
সাmpিতক সমেয় িকছুটা পােlেছ। পি�মা িবে`র বh জায়গায় ইেতামেধVই =কবল 
নারী-পুrষ – এই িdিলŋিভিtক সমাজ ঘুিচেয় িদেয় বhিলŋিভিtক সমাজ pিতিPত 
করার pয়াস =নয়া হে� 65।  পি�েম =শিরল =চজ, এিরক =শিনগার, িজম িসনkায়ােরর 
মেতা ই�টারেসk -=সিলিbিটরা িনজ পিরচয়ই বাস কেরন। ভারেতও ‘ শবনম =মৗিস’  
িনবRািচত pিতিনিধ হেত =পেরেছন। বাংলােদেশই বা উভিলŋ মানবরা তৃতীয় িলŋ বেল 
িবেবিচতা হেব না =কন - যুেগর দািবর =pkাপেট এ অিত sাভািবক pÖ আজ।  

 
সারণী ৩.১  pকৃিতেত ঘটা উভিলŋেtর সবেচেয় সাধারণ pকরণgেলাঃ 
 

নাম কারণ .বিশ£ 
কনেজিনটাল এেDনাল 
হাইপারpািসয়া (CAH) 

সাধারনত CYP2I 
িজেনর অnপিsিত 
িকংবা বাধা জিনত 
কারেণ  =দেহ 
এেDােজেনর তারতমV 
ঘেট।  

=মেয়েদর (XX সnােনর) =kেt ‘পুrষt’ 
বৃিdর লkণ =যমন -দীঘR ভগাŋuর দৃ�মান 
থােক। িকছু =kেt =দেহ লবন slতা =দখা 
িদেত পাের এবং জীবন মৃতুV ঝুঁিকর িদেক 
এিগেয় =যেত পাের। সাধারণত =sTস 
হরেমান কিটRেসান িদেয় িচিকৎসা করা হয়।  

এে�Dােজন 
ইেসিnিটিভিট িসে�Dাম 
(AIS) 

=দহs =কােষ 
‘এে�Dােজন gাহক’ -
জিনত সমsার ফেল 
উdুত।   

XY সnােনর =মেয়িল .বিশ£V =দখা যায়। 
বেয়াসিnকােল sন বৃিd পায়, নারী কাঠােমার 
আদেল =দহ বৃিd পায়। 

=গানাডাল িবিভn কারেণ ঘেট, XY সnােনর জননতnt সিঠকভােব িববিধRত 

                                                
65 উদাহরণ srপ, সmpিত  জীবিবjানী Anne Fausto-Sterling  ‘ নারী’  এবং ‘পুrষ’  এই dই 
িলেŋর পাশাপািশ হামRস ( Tু হামRাে¿াডাইট), নামRস (=মল sেডা হামRাে¿াডাইট) এবং ফামRস (িফেমল 
sেডা হামRাে¿াডাইট) -এর psাব কেরেছন।  A. Fausto-Sterling (1993). "The Five Sexes: Why male 
and female are not enough". The Sciences (May/April 1993): 20–24. এ ছাড়া অনলাইেন =দখুন, Two 
Sexes Are Not Enough, Nova Online.  
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নাম কারণ .বিশ£ 
িডসেজেনিসস িকছু =kেt =জেনিটক। হয় না।  
হাইেপাsািডয়াস এিটও িবিভn কারেণ 

ঘেট, এর মেধV 
অnতম একিট কারণ 
হেলা এে�Dােজেনর 
তারতমV। 

মুtনালীর dার িলেŋর মুেখ না হেয় নীেচ 
গিঠত হয়। চরম িকছু =kেt মুtdার িলেŋর 
একদম =গাড়ায় .তির হেত পাের। 

টানRার িসে�Dাম জnােনার সময় =মেয় 
িশiর একিট 
=kােমাজম কম থােক 
(XO)।  

=মেয়েদর জননতেntর সমsা িহেসেব 
িচিhত। িডmাশয় সিঠক আকাের গিঠত হয় 
না। =গৗন জননগত .বিশ£Vgেলা অnপিsত 
থােক।      সাধারনত এেsTােজন এবং 
অnাn বৃিdসূচক হরেমান িদেয় িচিকৎসা 
করা হয়।  

kাইেনেফlার  িসে�Dাম পুrষ িশiর একিট X 
=kােমাজম =বিশ থােক 
(XXY)। 

জননতেntর সমsা =থেক বnVাt সংkাn 
সমsা .তির হেত পাের। বেয়াসিnকােলর 
পর sেনর বৃিd ঘেট। =টেsােsেরান িদেয় 
িচিকৎসা করা হয়। 

 
তেব এত িকছুর মেধVও আশার কথা =য, িবগত িনবRাচেনর  (২০০৯) =ভাটার 

তািলকায় এই pথম উভিলŋ মানবেদরেক অnভুRk করার pশংসনীয় একটা উেদVাগ 
িনেয়িছেলন িনবRাচন কিমশন। িনবRাচন কিমশেনর এই উেদVাগ িবেবকবান মাnেষর 
সমথRেনর পাশাপািশ আnজRািতক মানবািধকার সংsারও pশংসা kিড়েয়েছ। এই 
উেদVাগ অব�ই সাধুবাদ পাওয়ার =যাগV। তবু pায় এক লাখ উভিলŋ মানবেক 
এবােরর =ভাটার তািলকায় অnভুRিkর =kেt =বশ িকছু জিটলতা এখেনা রেয় =গেছ 
বেল জানা যায়। =কননা,  
 

§ তােদরেক তােদর িনেজর পিরচয় উভিলŋ মানব িহেসেব অnভুRk করা হয়িন 
বা করা যায়িন; হেয়েছ =ছেল বা =মেয়র .লিŋক পিরচেয়, =যখােন =যটা 
sিবধাজনক মেন হেয়েছ =সভােবই। ফেল সবিকছু =থেক বি¦ত এই 
সmpদােয়র আদেত =কােনা সামািজক sীকৃিত =মেলিন।  

 

এ ছাড়াও  pাসিŋক =য  বVাপারgেলা  আেছ, তার মেধV 66 
§ বাংলােদেশ নারীর তুলনায় পুrেষর অnপাত =বিশ হবার কারেণ 

মানবiমািরেত =বিশরভাগ উভিলŋ মানবেকই  =দখােনা হয় পুrষ িহেসেব।  
§ এেদর িনেয় িবেদশ Ìমেণ নানা জিটলতা। িভসা ফমRgেলােত এেদর জn 

                                                
66 মাহবুব লীেলন, রণদীপম বsর pবেnর pাসিŋক মnবV, সচলয়ায়তন।  
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=কােনা ঘর বরাd করা হয়িন।  এেদরেক হয় পুrষ িকংবা নারীর ঘের িটক 
িদেত হয়,  ইিমেgশেন িগেয় পড়েত হয় অsিsকর পিরিsিতর মুেখামুিখ।  

§ বাংলােদেশ এেদর জn পাসেপাটR করেত হেলও পিরচয় িদেত হয় পুrষ 
অথবা নারী িহেসেব। 

§ ভাসমান জীবেন অভVs হওয়ায় আর sায়ী িঠকানা না থাকায় অেনেকই আবার 
পাসেপাটRও পায় না। 

 

এই জিটলতার কারণ হে� ‘ নারী’  ‘পুrষ’  ছাড়া আর =কােনা .লিŋক পিরচয় 
আমােদর সমােজ gহণেযাগV না হওয়া বা sাভািবক না মেন করার pবণতা। আসেল  
নারী-পrুেষর বাইের অn িলŋgেলাও সমােজ পিরিচত করার pেয়াজন হেয় পেড়েছ 
আজ। পি�েম সনাতন িলেŋর বাইের অnাn .লিŋক sীকিৃত অl হেলও িকছটুা 
আদায় করা =গেছ। বh ই�টারেসk =সিলিbিট =সখােন িনজ পিরচয়ই সমােজ বাস 
কেরন। এমনিক ভারেতও উভিলŋ সmpদায় =থেক িনবRািচত pিতিনিধ (শবনম =মৗিস) 
আমরা =দেখিছ। আমােদর =দেশ উভিলŋ মানবেদর pাপV অিধকার ও মাnষ িহেসেব 
পনুবRাসেনর জn িবেশষ আইেনর দরকার হেয় পেড়েছ আজ, pেয়াজন হেয়েছ সনাতন 
.লিŋক বলয় ভাŋার। এজেnই আজ অিনবাযR হেয় উেঠেছ ‘ িহজড়া’ =দরেক ততৃীয় িলŋ 
িহেসেব sীকিৃত =দয়ার মানিবক দািবটাও। 

কেয়কিট সংগঠন খুব =ছাT পিরসের হেলও বাংলােদেশর উভিলŋ মানব সমােজর 
জn কাজ করার =চ£া কের যাে�। এেদর মেধV বnু =সাsাল ওেয়লেফয়ার 
এেসািসেয়শন, ss জীবন, বাঁধন িহজড়া সংঘ, লাইট হাউস, িদেনর আেলা ইতVািদ 
সংগঠেনর নাম উেlখV। এেদর কাযRkম তেতাটা pচােরর আেলােত না এেলও এইডস 
pিতেরাধসহ িকছু উnয়ন কাযRkেম এরা যুk রেয়েছ বেল জানা যায়। িকnt এেদর 
কাজকেমRর =পছেন রােTর =কােনা অnদান =নই। আসেল উভিলŋ মানবেদর 
সমsাgেলা িনেয় িচnা এবং সমাধান করার জn =কােনা রাTীয় বােজটও বরাd =নই। 
তাই রােTর কােছ উভিলŋ মানবেদর pধান দািব আজ, তৃতীয় িলেŋর sীকৃিত। =কননা 
এই িলŋsীকৃিত না =পেল =কােনা মানবািধকার অজRেনর sেযাগই তারা পােব না বেল 
অেনেক মেন কেরন। iধু বাংলােদশ নয়, সাড়া িব` জুেড়ই এই দািব কাযRকর হওয়া 
pেয়াজন। 
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চতুথR অধVায় 
িববতRেনর দৃি£েত সমকািমতা 

 
pাকৃিতক িনবRাচন এবং সমকািমতা 
এ অধVােয় আমরা আবােরা =যৗনpজ এবং অেযৗনpজেদর গেl িফের যাব। 
িববতRেনর দৃি£ভিŋ =থেক =দখেল =যৗনpজেদর যাবতীয় কাজ-কমR =য  িব ংসী 
রকেমর অপচয়ী তা আেগই উেlখ কেরিছ (pথম অধVায় dঃ)।  িবখVাত জীবিবjানী 
pেফসর িরচাডR ডিকn এই অপচয়ী pিkয়ার ‘তাNব’  =দেখ এক সময় মnবV 
কেরিছেলন, =কােনা pজািত যিদ একবার =কােনাভােব =যৗনpজ =থেক অেযৗনpজয় 
rপাnিরত হেয় যায়, তেব =স pজািতেত আর মেন হয় না =সk আবার কখেনা =ফরৎ 
আসেব- ‘sVািটিsকািল ইেmpাবােবল’ । ফরািস ফিসলিবদ লুইস =ডােlার অnকl 
যিদ সিঠক হেয় থােক (িববতRেনর =কােনা ধারা যিদ একবার =ভেŋ যায়, তা আর  নতুন 
কের কখেনা গজােব না), তেব অপচয়বpবণ =সেkর আবার =সই pজািতেত =ফরৎ 
না আসারই কথা। এখন, =যৗনpজেদর =যৗনতার বVাপারটা যিদ এত িনকৃ£ এবং 
অপচয়pবনই হেয় থােক তেব তারা এত ঢালাওভােব pকৃিতেত িটেক আেছ িক কের? 
=যৗনpজেদর নােম এত গীবৎ গাওয়ার আর অেযৗনpজেদর এত gণগান করার পরও 
=দখা যাে� pকৃিতর উ·েrণীর জীবজগেতর শতকরা িনরানbই ভাগই ‘অেযৗনpজ’  
নয়, বরং ‘ =যৗনpজ’ । =কন এমন হেলা? বVাপারটা জীবিবjানীেদর কােছ অেনকটা 
ধাঁধার মেতা। ধাঁধার উtর বh গেবষক অেনকভােব িদেত সেচ£ হেয়েছন। =কউ 
বেলেছন, িনিদR£ =কােনা বVিkর =kেt খারাপ =দখােলও হয়ত =যৗনতার বVাপারটা 
দলগতভােব =সরকম খারাপ নয়, বরং িটেক থাকার =kেt এিট =কােনা বাড়িত sিবধা 
=দয়। অেনক িবjানীর মেত, =সk িজিনসটা জীবজগেত pজn =থেক pজnাnের 
=জেনিটক pকারণ (Variation) বা িভnতা .তির কের, যা িববতRেনর অnতম 
চািলকাশিk।  কথাটার মােঝ =য িকছুটা হেলও সতVতা =নই তা নয়। এটা িঠক 
পােথRেনােজেনিসস নামধারী অেযৗনpজেদর pাকৃিতক =kািনং pিkয়ায় =কােনা রকম 
বংশগত িভnতা বা .বিচt থােক না, কারণ, এরা =কবলমাt মােয়র একই =জেনিটক 
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.বিশ£ িনেয়ই জnায়। যার ফেল জnােনা সবাই - =ছেল, নািত, পুিত,  jািতেগাPী - 
বংশগতভােব একই হয়, যতkণ পযRn =সখােন =কােনা িমউেটশন না ঘেট এবং তা 
বংশ পরপmরায় চািলত না হয়। িবjানীরা ধারণা কেরন, =জেনিটক pকারণ না 
থাকায়, হঠাৎ কের পিরেবেশ =কােনা পিরবতRন ঘটেল তারা এর সােথ সহেজ খাপ 
খাওয়ােত পাের না। ফেল =কােনা pাকৃিতক dেযRােগ =যমন খাদVাভাব বা 
=রাগবালাইেয়র আগমেন এরা িনেজেদর সহেজ রkা করেত নাও পারেত পাের যা 
হেত পাের pজািতর িবলুিpর কারণ।  আবার,  কখেনা =কােনা কারেণ এেদর 
বংশধারার মেধV একবার =কােনা kিতকর িমউেটশেনর জn হেল, (=জেনিটক pকারণ 
না থাকায়) তারা এই kিতকর িমউেটশনিট বহন কের যােব pজn =থেক pজnাnের।  
িকnt তারপরও iধুমাt ‘ =জেনিটক ভVািরেয়শেনর’  ধুয়া তুেল িনতাn অপচয়ী এই 
মাধVেমর িটেক থাকার বVাপারটােক বVাখVা করােক আেনক গেবষকই =মেন িনেত 
পােরনিন।  সােসk ইউিনভািসRিটর জীবিবjােনর অধVাপক জন মায়নাডR িsথ , =সই 
১৯৭৮ সােল একিট বই িলেখিছেলন –‘ ইভলুVশন অব =সk’ 67 নােম।  =সখােন িতিন 
=সk বা =যৗনতার বVাপাের জীবিবjােনর িচরায়ত বVাখVােক pÖিবd কেরন এই বেল 
=য, iধু =জেনিটক pকারণ =যৗনতার িটেক জn উপযুk বVাখVা হেত পাের না।  
মায়নাডR িsেথর মেতা ইউিনভািসRিট অব অVািরেজানার িববতRনীয় জীবিবদVার 
অধVাপক িরচাডR িমক�ডও মেন কেরন, iধু  =জিনিটক pকারণ িদেয় =সkেক বVাখVা 
করার সনাতন pেচ£া সিঠক নয়68।  তাহেল =সেkর উেd� কী? =হায়াট ইজ দV 
পারপাস অব =সk? সিতV বলেত িক বVাপারিট এখেনা জীবিবjানীেদর কােছ ধাঁধা 
হেয়ই রেয়েছ, িকnt =সখােন যাবার আেগ =সk বা =যৗনতার অপচয়ী মেনাবৃিtর 
নমুনাটা আমরা আেরকবার =দিখ, এবার একটু অnভােব।  

মাnেষর কথাই ধরা যাক।  একিট ss ‘ =যৗনpজ’  দmিত তােদর দীঘR জীবেন 
গেড় pিত সpােহ একবার কের িতিরশ-চিlশ বছর ধের সŋম কের থােক।  িকnt =স 
িহেসেব তােদর বা·া কা·ার সংখVা থােক িনতাnই নগn – dইিট িক িতনিট।  উnত 
িবে` এখন এমন দmিতও আেছ যারা বা·া কা·া এেকবােরই =নয় না।  =স সব বh 
=দেশই জnহার এখন পড়িতর িদেক। বুঝলাম, আজকাল কৃিtম জn িনয়ntণ পdিতর 
মাধVেম সnােনর সংখVা কিমেয় আনা হেয়েছ। িকnt প¦াশ বা একশ বছর আেগর 
উদাহরণ =দখেলও =দখা যায় =য, =কােনা জnিনয়ntণ পdিত ছাড়া ও =কােনা মানব 
দmিতর খুব =বিশ হেল ১২-১৪টা =ছেলেমেয় হেতা। তােদর মেধV অেনেকই আবার 

                                                
67 John Maynard Smith, The Evolution of Sex, Cambridge University Press; 1978। 
68 Richard E. Michod, Eros and Evolution: A Natural Philosophy of Sex, Perseus Books, 1996 
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বড় হওয়ার আেগই িবিভn =রােগ মৃতুVবরণ করেতা। কােজই =যৗনতার ‘একমাt’  
উেd� যিদ =কবল  পরবতRী pজেn ‘ িজন স¦ালন’  হেয় থােক,  তেব বলেতই হয় 
এই আনািড় পdিতিট িনসেnেহ একিট ‘অকমRার ধািড়’ । iধু মাnষ নয়, হািত, গিরলা, 
শূকর, =ঘাড়ােদর =kেtও লk করেল =দখা যােব, তারা =যৗন সংসেগR  =য পিরমােণ 
সময় ও শিk বVয় কের =স তুলনায় ভিবÝত pজn .তির করেত পাের একদমই কম।  
িবjানীরা বেলন, সারা জীবেনর নbইভাগ =যৗনসংসেগRই =কােনা ধরেনর অযািচত 
গভRধারেণর ভয় থােক না। আর  সমকািমতার উদাহরণ হািজর করেল =তা =সেkর 
মূল উেd�েকই pÖিবd করেত হয়। =সেkর একমাt উেd� যিদ =কবল  ভিবÝত 
pজn িটিকেয় রাখার উেdে� ‘ িজন স¦ালন’  হেয় থােক, তেব  সমকামীরা 
িনঃসেnেহ “বােয়ালিজকাল =ডড এ�ড”-এ। আর অেনক িববতRনবাদীরাই =সজn খুব 
যািntকভােব ডারউইনবাদেক সমকািমতার িবrেd হািতয়ার িহেসেব বVবহার কেরন। 
আর এমন ‘ যুিk’  উপsাপন করা ir কেরন যখন মেন হয় তােদর জায়গা ওই ধমRাn 
=মৗলবাদীেদর সােথ একই জায়গায়!  অিধকাংশ =kেtই ওই ‘ যািntক’  
ডারউইনবাদীরা =সkুয়াল িসেলকশন বা =যৗন-িনবRাচেনর ধুঁয়া তুেল সমকািমতােক 
অsীকার কেরন, িকংবা বলার =চ£া কেরন এরা pকৃিতর এক ধরেনর িবচুVিত 
(Aberration)। ভাবখানা =যন, ওই d’ চারটা সমকামীেদর িনেয় অতটা িচnা আমােদর 
না করেলও চলেব! 

িকnt সতVই িক তাই? তারা সমকামীেদর সংখVা ‘ d-চারিট’  বেল তুিড় =মের 
উিড়েয় িদেলও বাsবতা িকnt িভn। ইি�ডয়ানা িব`িবদVালেয়র জীবিবjানী আলে¿ড 
িকেnর িরেপাটR অnযায়ী pিত দশ জন বVিkর একজন সমকামী69। অথRাৎ, 
জনসংখVার শতকরা pায় দশভাগই ওই যািntক ডারউইনবাদীেদর আিভলােস ছাই 
িদেয় অথRাৎ িজন স¦ালেনর ‘ মহৎ’  pবৃিtেক অsীকার কের িটেক আেছ। িকেnর 
গেবষণা িছল =সই চিlেশর দশেক।  সাmpিতককােল (১৯৯০) মVাকহটার, =sফািন 
sা�ডাসR এবং জুন মVাকেহাভােরর গেবষণা =থেক জানা যায়, পৃিথবীেত শতকরা pায় 
=চাd ভােগর মেতা সমকামী রেয়েছ70। ১৯৯৩ সােলর ‘ =জনাস িরেপাটR অন =সkুয়াল 
িবেহিভয়ার’  =থেক জানা যায়, পুrষেদর মেধV pায় শতকরা নয় ভাগ এবং নারীেদর 

                                                
69 Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual Behavior in 
the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. Saunders Company , 1953 
70 David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, 
Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation, Oxford University Press, USA,  
1990 
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মেধV শতকরা ৪ ভাগ সমকামী রেয়েছ71।  কােজই সংখVা িহেসেব সমকামীেদর 
সংখVাটা িকnt এ পৃিথবীেত খুব একটা কম নয়। সােয়ি�টিফক আেমিরকান মাইN-এর 
২০০৬ এর একিট ইsVেত সমকামীেদর সংখVা সমg জনসংখVার ৩ =থেক ৭ ভাগ 
উেlখ করা হেয়েছ72।  িকnt এ কথা বলেতই হেব, পিরসংখVানgেলার পিরসীমা এেক 
অেnর খুব কাছাকািছ (=মাটামুিট ৫-১৫ ভাগ) হেলও =কােনাটাই হয়ত pকৃত অবsা 
িনেদRশ করেছ না।  কারণ সামািজক একটা চাপ সবসময়ই =থেক যায় সমকািমতােক 
িনrৎসািহত কের িবষমকািমতােক উৎসািহত করার। রkণশীল সমােজ এই চাপ 
আেরা pবল। ফেল অেনক সময়ই =দখা যায় সমােজর চােপ একজন pকৃত সমকামী 
িবষমকামী হেয় জীবন যাপন করেত বাধV হে�ন।  sামী িকংবা বউ বা·া িনেয় সংসার 
করেছন। এেদর বলা হয় িনভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলােদেশর একজন pখVাত 
মানবািধকারকমRীর কথা জািন িযিন িনভৃত সমকামী হেয় তাঁর stীর সােথ িববািহত 
জীবন যাপন করেছন।  

আেরকজন ‘ িববািহত সমকামীর’  কথা পেড়িছলাম একিট =কস sািডেত। উিন 
িদিlেত বসবাসরত দn িচিকৎসক। নাম রেমশ মNল। িনেজ সমকামী। িকnt 
পািরবািরক চােপ পেড় তাঁেক একসময় িবেয় করেত হয়। িকnt stীর সােথ তাঁর সmকR 
=sফ যািntক।  িতিন তাঁর =যৗনচািহদা িনরসন কেরন =গাপেন তাঁর এক সমকামী বnুর 
সােথ। কখন জbলপুর, =কালাপুেরও চেল যান। তাঁর stী আজও এ বVাপারিট জােনন 
না।  সmূণR িমথVার উপের দাঁিড়েয় আেছ রেমেশর দাmতV জীবন।   আেরক সমকামী 
ভdেলাক নীিতন =দশাই stীেক ফাঁিক িদেয় pায়ই চেল যান মুmই-এর =চৗপািTর  সমুd 
.সকেত।  কারণ সহেজই অnেময়। 

 

 
 

 

িচt: আমােদর সমােজ সবসময়ই একটা চাপ 
থােক সমকামীেদর িনrৎসািহত কের 
িবষমকােমর িদেক =ঠেল =দওয়ার।  

                                                
71 Samuel S. Janus and Cynthia L. Janus, The Janus Report on Sexual Behavior, Wiley, March 
1994. 
 
72 Robert Epstein, Do Gays Have a Choice? Science offers a clear and surprising answer to a 
controversial question, Scientific American Mind, February 2006। 
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অেনক পাঠক হয়ত পািকsািন সমকামী কিব ইফিত নািসেমর73 বVিkগত 
জীবেনর সমেpেমর মমRntদ কািহনী জােনন। কিব নািসম =ছাটেবলা =থেকই তাঁর 
সমবয়সী একিট =ছেলর সােথ =pেমর সmেকR জিড়েয় পেড়ন। তারপর dই িকেশার 
.কেশারকাল অিতkম কের বড় হেলা। পড়াiনার পাঠ চুিকেয় তারা তখন pিতিPত 
হবার পেথ। তখন sাভািবকভােবই বাসা =থেক এেলা িবেয়র চাপ। এমন িক ইফিতর 
বnুিটর বাসার =লাকজন =মেয় =দেখ তাঁর িবেয় পযRn িঠক কের =ফলল। ইফিতর বnু 
=সিদন তাঁর সমকামী মানিসকতার কথা বাসায় খুেল বলেত পােরনিন। আর তাছাড়া 
পািকsািন =গাড়া মুসিলম সমােজ বড় হবার কারেণ =কারােনর সমকামীেদর pিত ঘৃণা-
উেdককারী আয়াতgেলার কথাও তাঁর ভােলাই জানা িছল।  ফেল যা হবার তাই হেলা। 
=বশ ধূম ধাম কের িবেয় হেলা ওই বnুর। =স িবেয়েত ইফিতও আমিntত হেয়িছেলন 
এবং হািজরও িছেলন। ফুল শযVার রােত বnুর বািড়েত ইফিত িছেলন। =য মাnষিটর 
সােথ তাঁর এতিদেনর =pেমর সmকR, =স মাnষিট সমােজর চােপ পেড় এক অেচনা 
নারীর বাhলg হেবন, এ িচnা তােক kত িবkত কের =ফলল – ‘আজেক রােত তুিম 
অেnর হেব, ভাবেতই =চাখ জেল িভেজ যায়’ ! সারা রাত িতিন ঘুমােত পারেলন না। 
এপাশ ওপাশ কের কাটােলন। =শষ রােত হঠাৎ দরজায় ধাkা। hড়মুড় কের িবছানায় 
উেঠ বসেলন ইফিত। দরজা খুেল ইফিত =দখেলন- অসহায়ভােব বাইের তাঁর বnু 
দাঁিড়েয় আেছ। d’জেনই িনবRাক।  

নােসর আকবর নােম আেরকজন বাংলােদশী ভdেলােকর কথা জািন। উিন 
আেমিরকার একিট নামী িব`িবদVালেয়র gVাজুেয়ট।  আেমিরকায় সাফেলVর সােথ 
আইিটেত কাজ কেরেছন pায় পনর-িবশ বছর।  আেমিরকায়  থাকাকালীন সময় pথম 
বাংলােদশী িহেসেব pকাে� =গ মVােরজ কের সংবােদর িশেরানাম হন। িবেয় কেরন 
পল gsাভসন নােমর এক িমউিজিশয়ানেক।   তােদর এই িবেয় এবং দাmতV 
জীবনেক িফচার কের এেলন িলউিয়ন একিট gn রচনা কেরন – ‘Recognizing 
Ourselves’ নােম। আমােদর “জনিpয় কথািশlী’ hমায়ূন আহেমদ ‘=হােটল =gভার 
ইন’-এ  ঐ ভdেলােকর উদাহরণ হািজর কের কটাk কের িলেখ িদেলন- hমম, 
‘বাংলােদশীরা ভােলাই এgে� বেট! সমকামী িবেয় করা আর =p বয় মVাগািজেনর 
মেডল হওয়া ছাড়া বাংলােদশ আর িবেদেশ িগেয় করেত =পেরেছ কী!’  

হাrণ নােম (আসল নাম নয়) আমােদর খুব কােছর একজন মুkমনা সদs 

                                                
73 পািকsানী কিব, নরমানসহ অnাn কাবVপুsক pেণতা। এই বইেয়র নবম অধVােয় ইফিত নািসেমর 
কিবতা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  এ ছাড়া =দখুন,  
http://www.glhalloffame.org/index.pl?todo=view_item&item=91 
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সমকামী। খুব =ছাটেবলায় পাড়ার এক সমকামী hজুেরর  পাlায় পেড়ন। িকছুিদন 
পের =স সmকR =থেক =বিরেয় এেলও পের .কেশােরাtীণR যুবক বয়েস তাঁর খুব কােছর 
এক বnুর সােথ সমকািমতার সmেকR জিড়েয় পেড়ন।  িকnt বাংলােদেশর পিরেবশ 
পিরিsিত এবং সামািজক আইন কাnেনর কথা  িবেবচনা কের  তাঁরা এক সােথ থাকেত 
পােরনিন। =সই বnু তারপর তাঁর =বানেক িবেয় কেরন। িবেয়র কারণ িহেসেব বnুিট 
হাrণেক =বাঝান =য, এর ফেল তারা ‘ .বধভােবই’  সmকR .তির কের বাসায় থাকেত 
পারেবন। sাভািবকভােবই =সই সmকRও =টেকিন। বnুিট তারপর =থেকই হেয় ওেঠন 
চরম pিতিহংসাপরায়ণ। হাrণ হেয় ওেঠন pিতিহংসার pধানতম টােগRট।  খুেনর 
hমিক, সmিt দখলসহ নানা িজঘাংসার sীকার হন িতিন।  =শষ পযRn =দশতVাগ। 
আজেক িতিন ইউেরােপর একিট =দেশ বসবাস করেছন তাঁর এক সমকামী সাথীর 
সােথ।   

iধু বাংলােদশ, ভারত বা পািকsােন =কন, =খাদ আেমিরকােতও একই অবsা। 
অেনক পাঠকই হয়ত ২০০৮ সােল মুিkpাp 'িমl' ছিবিট =দেখেছন। ছিবিট 
আেমিরকার pথম িনবRািচত সমকামী  রাজনীিতিবদ হােভR িমেlর (১৯৩০-১৯৭৮) 
জীবেনর উপর িভিt কের রিচত।  এ ছিবিট =দখেল =বাঝা যায়, কত pিতkল অবsা 
অিতkম কের িমlেক =স সময় িনবRািচত হেত হেয়িছল; িকnt িনবRািচত হেত িগেয় 
িতিন আেপাস কেরনিন, সমকািমতােক ‘ িনভৃত কেk’  আটেক রােখনিন, বরং 
মানবািধকােরর দৃি£েকাণ =থেক  এেক আেnালেনর এক হািতয়াের পিরণত 
কেরেছন74। ‘ িমl’  চিরেt অিভনয় কের শন =পন =rP অিভেনতা িহেসেব অsার 
=পেয়েছন।   সমােজ ইফিত নািসম বা িমেlর মেতা =লাকেদর ‘কািমং আউট অব 
=kােসট’  িহেসেব িবেবচনা করা হয়।   

মাnেষর কথা বাদ =দই, pািণজগেতও িকnt সমকামীেদর সংখVা =নহাৎ মn নয়। 
গেবষকরা অেনকিদন ধেরই এ িনেয় গেবষণা করেছন।  pসŋত  লু hিজ, কেণRল লক, 
িজউনার, জুেরর, হাবাক, উইিলয়ামস, =শর জং, =জন gেডায়ল pমুখ িবjানীেদর 
অkাn পিরrমলb গেবষণার  কথা উেlখ করা যায়75। এেদর গেবষণার মধV িদেয় 
উেঠ আসেত থােক pািণজগেতর নানা অজানা তথV।  আবার অnিদেক অVােলন, 
=pনিটস, অVােলন িলস, =জমসন, মারিফ pমুখ িবjানীরা pািণজগেতর =যৗনতা 
িবষেয় বVাপক গেবষণা চািলেয়েছন। তােদর গেবষণায় pািণজগেত সমকািমতার 

                                                
74 হােভR িমl সmpিত (২০০৯ সােল) মরেণাtর =pিসেডনিশয়াল =মেডল অব ি¿ডেম ভূিষত হেয়েছন।  
75 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, পূেবRাk। 
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ss£ িনদশRন ধরা পের। =স িনদশRনgেলার নমুনা জানেত চাইেল পাঠেকরা 
জীবিবjানী brস বVাগিমেলর =লখা ‘ বােয়ালিজকাল এkুবােরn : এিনেমল 
=হােমােসkুয়ািলিট এ�ড nাচারাল ডাইভািসRিট’ 76 বইিট পেড় =দখেত পােরন ।    
বইিটেত  brস বVাগিমল pকৃিতেত =য সমs pজািতেত সমকািমতা এবং 
rপাnরকািমতার অিst সনাk কেরেছন, =সgেলা নীেচ =দওয়া হেলা  : 

 
সারণী ৪.১  pকৃিতজগেতর সমকামী এবং  rপাnরকামী pজািতর আংিশক তািলকা 

Homosexual / Transgender Species 
1. Acanthocephalan 

Worms  
2. Acorn 

Woodpecker  
3. Adelie Penguin  
4. African Buffalo  
5. African Elephant  
6. Agile Wallaby  
7. Alfalfa Weevil  
8. Amazon Molly  
9. Amazon River 

Dolphin  
10. American Bison  
11. Anna's 

Humminbird  
12. Anole sp.  
13. Aoudad  
14. Aperea  
15. Appalachian 

Woodland 
Salamander  

16. Asiatic Elephant  
17. Asiatic Mouflon  
18. Atlantic Spotted 

Dolphin  
19. Australian 

Parasitic Wasp 
sp.  

20. Australian Sea 
Lion  

21. Australian 
Shelduck  

22. Aztec Parakeet  
23. Bank Swallow  
24. Barasingha  
25. Barbary Sheep  

161. Gorilla  
162. Grant's Gazelle  
163. Grape Berry 

Moth  
164. Grape Borer  
165. Gray-breasted 

Jay  
166. Gray-capped 

Social Weaver  
167. Gray-headed 

Flying Fox  
168. Gray Heron  
169. Grayling  
170. Gray Seal  
171. Gray Squirrel  
172. Gray Whale  
173. Great 

Cormorant  
174. Greater Bird of 

Paradise  
175. Greater Rhea  
176. Green Anole  
177. Green Lacewing  
178. Green Sandpiper  
179. Greenshank  
180. Green Swordtail  
181. Greylag Goose  
182. Griffon Vulture  
183. Grizzly Bear  
184. Guiana Leaffish  
185. Guianan Cock-

of-the-Rock  
186. Guillemot  
187. Guinea Pig 

(Domestic)  
188. Hamadryas 

322. Przewalski's Horse  
323. Pukeko  
324. Puku  
325. Purple Swamphen  
326. Pygmy Chimpanzee  
327. Queen Butterfly  
328. Quokka  
329. Rabbit (Domestic)  
330. Raccoon Dog  
331. Raggiana's Bird of Paradise  
332. Rat (Domestic)  
333. Raven  
334. Razorbill  
335. Red Ant sp.  
336. Red-backed Shrike  
337. Red Bishop Bird  
338. Red Deer  
339. Red Diamond Rattlesnake  
340. Red-faced Lovebird  
341. Red Flour Beetle  
342. Red Fox  
343. Red Kangaroo  
344. Red-necked Wallaby  
345. Redshank  
346. Red-shouldered Widowbird  
347. Red Squirrel  
348. Red-tailed Skink  
349. Reeve's Muntjac  
350. Regent Bowerbird  
351. Reindeer  
352. Reindeer Warble Fly  
353. Rhesus Macaque  
354. Right Whale  
355. Ring-billed Gull  
356. Ring Dove  
357. Rock Cavy  

                                                
76 Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn 
Editions, 2000 
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26. Barn Owl  
27. Bean Weevil sp.  
28. Bedbug and 

other Bug spp.  
29. Beluga  
30. Bangalese Finch 

(Domestic)  
31. Bezoar  
32. Bharal  
33. Bicolored 

Antbird  
34. Bighorn Sheep  
35. Black Bear  
36. Black-billed 

Magpie  
37. Blackbuck  
38. Black-crowned 

Night Heron  
39. Black-footed 

Rock Wallaby  
40. Black-headed 

Gull  
41. Black-rumped 

Flameback  
42. Black-spotted 

Frog  
43. Black Stilt  
44. Blackstripe 

Topminnow  
45. Black Swan  
46. Black-tailed 

Deer  
47. Black-winged 

Stilt  
48. Blister Beetle 

spp.  
49. Blowfly  
50. Blue-backed 

Manakin  
51. Blue-bellied 

Roller  
52. Bluegill Sunfish  
53. Blue Sheep  
54. Blue Tit  
55. Blue-winged 

Teal  
56. Bonnet Macaque  
57. Bonobo  
58. Boto  
59. Bottlenose 

Dolphin  
60. Bowhead Whale  
61. Box Crab  

Baboon  
189. Hammerhead  
190. Hamster 

(Domestic)  
191. Hanuman Lanur  
192. Harbor Porpoise  
193. Harbor Seal  
194. Harvest Spider 

sp.  
195. Hawaiin Orb-

Weaver  
196. Hen Flea  
197. Herring Gull  
198. Himalayan Tahr  
199. Hoary-headed 

Grebe  
200. Hoary Marmot  
201. Hooded Warbler  
202. Horse 

(Domestic)  
203. House Fly  
204. House Sparrow  
205. Houting 

Whitefish  
206. Humboldt 

Penguin  
207. Ichneumon 

Wasp sp.  
208. Incirrate 

Octopus spp.  
209. Inagua Curlytail 

Lizard  
210. Indian Fruit Bat  
211. Indian Mantjac  
212. Indian 

Rhinoceros  
213. Ivory Gull  
214. Jackdaw  
215. Jamaican Giant 

Anole  
216. Japanese Scarab 

Beetle  
217. Japanese 

Macaque  
218. Javelina  
219. Jewel Fish  
220. Jumping Spider sp.  
221. Kangaroo Rat  
222. Kestrel  
223. Killer Whale  
224. King Penquin  
225. Kittiwake  
226. Koala  

358. Rock Dove  
359. Rodrigues Fruit Bat  
360. Roe Deer  
361. Roseate Cockatoo  
362. Roseate Tern  
363. Rosechafer  
364. Rose-ringed Parakeet  
365. Rove Beetle spp.  
366. Ruff  
367. Ruffed Grouse  
368. Rufous Bettong  
369. Rufous-naped Tamarin  
370. Rufous Rat Kangaroo  
371. Saddle-back Tamarin  
372. Sage Grouse  
373. Salmon spp.  
374. San Blas Jay  
375. Sand Martin  
376. Satin Bowerbird  
377. Savanna Baboon  
378. Scarab Beetle, Melolonthine  
379. Scarlet Ibis  
380. Scottish Crossbill  
381. Screwworm Fly  
382. Sea Otter  
383. Senegal Parrot  
384. Serotine Bat  
385. Sharp-tailed Sparrow  
386. Sheep (Domestic)  
387. Siamang  
388. Side-blotched Lizard  
389. Sika Deer  
390. Silkworm Moth  
391. Silver Gull  
392. Silvery Grebe  
393. Slender Tree Shrew  
394. Snow Goose  
395. Sociable Weaver  
396. Sooty Mangabey  
397. Southeastern Blueberry Bee  
398. Southern Green Stink Bug  
399. Southern Masked Chafer  
400. Southern One-Year Canegrub  
401. Southern Platyfish  
402. Speckled Rattlesnake  
403. Sperm Whale  
404. Spinifex Hopping Mouse  
405. Spinner Dolphin  
406. Spotted Hyena  
407. Spotted Seal  
408. Spreadwinged Damselfly spp.  
409. Spruce Budworm Moth  
410. Squirrel Monkey  
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62. Bridled Dolphin  
63. Broad-headed 

Skink  
64. Broadwinged 

Damselfly sp.  
65. Brown Bear  
66. Brown Capuchin  
67. Brown-headed 

Cowbird  
68. Brown Long-

eared Bat  
69. Brown Rat  
70. Budgeriger 

(Domestic)  
71. Buff-breasted 

Sandpiper  
72. Rush Dog  
73. Cabbage (Small) 

White  
74. Calfbird  
75. California Gull  
76. Canada Goose  
77. Canary-winged 

Parakeet  
78. Caribou  
79. Caspian Tern  
80. Cat (Domestic)  
81. Cattle 

(Domestic)  
82. Cattle Egret  
83. Chaffinch  
84. Char  
85. Checkered 

Whiptail Lizard  
86. Checkerspot 

Butterfly  
87. Cheetah  
88. Chicken 

(Domestic)  
89. Chihuahuan 

Spotted Whiptail 
Lizard  

90. Chiloe Wigeon  
91. Cliff Swallow  
92. Clubtail 

Dragonfly spp.  
93. Cockroach spp.  
94. Collared Peccary  
95. Cammerson's 

Dolphin  
96. Common 

Ameiva  
97. Common 

227. Kob  
228. Larch Bud Moth  
229. Laredo Striped 

Whiptail Lizard  
230. Larga Seal  
231. Largehead 

Anole  
232. Large Milkweed 

Bug  
233. Large White  
234. Laughing Gull  
235. Laysan 

Albatross  
236. Least Chipmunk  
237. Least Darter  
238. Lechwe  
239. Lesser 

Bushbaby  
240. Lesser Flamingo  
241. Lesser Scaup 

Duck  
242. Lion  
243. Lion-tailed 

Macaque  
244. Lion Tamarin  
245. Little Blue 

Heron  
246. Little Brown Bat  
247. Little Egret  
248. Livingstone's 

Fruit Bat  
249. Long-eared 

Hedgehog  
250. Long-footed 

Tree Shrew  
251. Long-legged Fly 

spp.  
252. Long-tailed 

Hermit 
Hummingbird  

253. Mallard Duck  
254. Markhor  
255. Marten  
256. Masked 

Lovebird  
257. Matschie's Tree 

Kangaroo  
258. Mazarine Blue  
259. Mealy Amazon 

Parrot  
260. Mediterranean 

Fruit Fly  
261. Mew Gull  

411. Stable Fly sp.  
412. Stag Beetle spp.  
413. Steller's Sea Eagle  
414. Striped Dolphin  
415. Stuart's Marsupial Mouse  
416. Stumptail Macaque  
417. Superb Lyrebird  
418. Swallow-tailed Manakin  
419. Swamp Deer  
420. Swamp Wallaby  
421. Takhi  
422. Talapoin  
423. Tammar Wallaby  
424. Tasmanian Devil  
425. Tasmanian Native Hen  
426. Tasmanian Rat Kangaroo  
427. Tengger Desert Toad  
428. Ten-spined Stickleback  
429. Thinhorn Sheep  
430. Thomson's Gazelle  
431. Three-spined Stickleback  
432. Tonkean Macaque  
433. Tree Swallow  
434. Trumpeter Swan  
435. Tsetse Fly  
436. Tucuxi  
437. Turkey (Domestic)  
438. Urial  
439. Vampire Bat  
440. Verreaux's Sifaka  
441. Vervet  
442. Victoria's Riflebird  
443. Vicuna  
444. Walrus  
445. Wapiti  
446. Warthog  
447. Water Boatman Bug  
448. Waterbuck  
449. Water Buffalo  
450. Water Moccasin  
451. Water Strider spp.  
452. Wattled Starling  
453. Weeper Capuchin  
454. Western Gray Kangaroo  
455. Western Gull  
456. Western Rattlesnake  
457. West Indian Manatee  
458. Western Banded Gecko  
459. Whiptail Lizard spp.  
460. Whiptail Wallaby  
461. White-faced Capuchin  
462. White-fronted Amazon Parrot  
463. White-fronted Capuchin  
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Brushtail 
Possum  

98. Common 
Chimpanzee  

99. Common 
Dolphin  

100. Common Garter 
Snake  

101. Common Gull  
102. Common 

Marmoset  
103. Common Murre  
104. Common 

Pipistrelle  
105. Common 

Racoon  
106. Common 

Shelduck  
107. Common 

Skimmer 
Dragonfly spp.  

108. Common Tree 
Shrew  

109. Cotton-top 
Tamarin  

110. Crab-eating 
Macaque  

111. Crane spp.  
112. Creeping Water 

Bug sp.  
113. Crested Black 

Macaque  
114. Cuban Green 

Anole  
115. Cui  
116. Dall's Sheep  
117. Daubenton's Bat  
118. Desert Grassland 

Whiptail Lizard  
119. Desert Tortoise  
120. Digger Bee  
121. Dog (Domestic)  
122. Doria's Tree 

Kangaroo  
123. Dragonfly spp.  
124. Dugong  
125. Dusky Moorhen  
126. Dwarf Cavy  
127. Dwarf 

Mongoose  
128. Eastern Bluebird  
129. Eastern 

Cottontail Rabbit  

262. Mexican Jay  
263. Mexican White  
264. Midge sp.  
265. Migratory 

Locust  
266. Mite sp.  
267. Moco  
268. Mohol Galago  
269. Monarch 

Butterfly  
270. Moor Macaque  
271. Moose  
272. Mountain Dusky 

Salamander  
273. Mountain Goat  
274. Mountain Tree 

Shrew  
275. Mountain Zebra  
276. Mourning 

Gecko  
277. Mouse 

(Domestic)  
278. Mouthbreeding 

Fish sp.  
279. Mule Deer  
280. Mustached 

Tamarin  
281. Musk Duck  
282. Musk-ox  
283. Mute Swan  
284. Narrow-winged 

Damselfly spp.  
285. Natterer's Bat  
286. New Zealand 

Sea Lion  
287. Nilgiri Langur  
288. Noctule  
289. North American 

Porcupine  
290. Northern 

Elephant Seal  
291. Northern Fur 

Seal  
292. Northern Quoll  
293. Ocellated 

Antbird  
294. Ocher-bellied 

Flycatcher  
295. Olympic 

Marmot  
296. Orange Bishop 

Bird  
297. Orange-footed 

464. White-handed Gibbon  
465. White-lipped Peccary  
466. White Stork  
467. White-tailed Deer  
468. Wild Cavy  
469. Wild Goat  
 
470. Wisent  
471. Wolf  
472. Wood Duck  
473. Wood Turtle  
474. Yellow-backed (Chattering) 

Lorikeet  
475. Yello-footed Rock Wallaby  
476. Yellow-rumped Cacique  
477. Yellow-toothed Cavy  
478. Zebra Finch (Domestic)  



mgKvwgZv 67 

130. Eastern Giant 
Ichneumon  

131. Eastern Gray 
Kangaroo  

132. Egyptian Goose  
133. Elegant Parrot  
134. Elk  
135. Emu  
136. Eucalyptus 

Longhorned 
Borer  

137. Euro  
138. European Bison  
139. European 

Bitterling  
140. European Jay  
141. European Shag  
142. Fallow Deer  
143. False Killer Whale  
144. Fat-tailed 

Dunnart  
145. Fence Lizard  
146. Field Cricket sp.  
147. Fin Whale  
148. Five-lined Skink  
149. Flamingo  
150. Fruit Fly spp.  
151. Galah  
152. Gelada Baboon  
153. Gentoo Penguin  
154. Giraffe  
155. Glasswing 

Butterfly  
156. Goat (Domestic)  
157. Golden Bishop 

Bird  
158. Golden Monkey  
159. Golden Plover  
160. Gopher (Pine) 

Snake 
 

Parakeet  
298. Orangutan  
299. Orca  
300. Ornate Lorikeet  
301. Ostrich  
302. Oystercatcher  
303. Pacific Striped 

Dolphin  
304. Parsnip Leaf 

Miner  
305. Patas Monkey  
306. Peach-faced 

Lovebird  
307. Pere David's 

Deer  
308. Pied Flycatcher  
309. Pied Kingfisher  
310. Pig (Domestic)  
311. Pigeon 

(Domestic)  
312. Pig-tailed 

Macaque  
313. Plains Zebra  
314. Plateau Striped 

Whiptail Lizard  
315. Polar Bear  
316. Pomace Fly  
317. Powerful Owl  
318. Prea  
319. Pretty-faced 

Wallaby  
320. Proboscis 

Monkey  
321. Pronghorn 

 
 
=ভড়ার জীবন যাtা খুব কাছ =থেক পযRেবkণ কের িবjানীরা সমকামী pবণতার 

pচুর উদাহরণ =পেয়েছন।  তেব =মষপালেকরা =ভড়ার এই pবণতার কথা অেনক 
আেগ =থেকই জানেতন। এই ধরেনর =ভড়ার পাল সবসময়ই =মষপালকেদর জn 
হতাশা বেয় আেন।  কারণ এরা বংশিবsাের =কােনা সাহাযV কের না।  তারা pথম 
=থেকই =ভড়ীেদর pিত থােক এেকবােরই অনাgহী। এেদর  আgেহর পুেরাটা জুেড়ই 
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থােক আেরকিট পুrষ =ভড়া বা =মষ। অেরগন  =হলথ এ�ড সােয়n িব`িবদVালেয়র 
চালRস রেসিলর মেত শতকরা ৮ ভাগ =ভড়া এরকম সমকামী pবৃিtসmn হেয় 
থােক77।  এই ধরেনর সমকামী =ভড়া সŋেমর সময় আেরকিট পুrষ =ভড়ার  িদেক 
অgসর হয় তােদর আদর =সাহাগ জানােত থােক আর =যৗনাŋ iঁকেত থােক। অবেশেষ 
=পছন িদক =থেক =ভড়ার উপর আেরাহন কের =ভড়ার উেলর উপর বীযR িনেkপ কের 
(এরা কখেনাই পায়ুকােম pবৃt হয় না)।  চালRস রেসিল এ সমs =ভড়ার মিs§ 
িবেYষণ কের =দখান =য এেদর মিsে§র িকছু অংেশর আকার ‘sাভািবক’  =ভড়ােদর 
=থেক অেনকাংেশই িভn। িতিন ‘ =সkুয়ািল ডাইমরিফক িনউিkয়াস’  বেল মাথার 
হাইেপাথVালমােসর একটা অংেশ উেlখ করার মেতা পাথRকV পান78।  একই ধরেনর 
পাথRকV আেরক গেবষক িসমন =লিভ লk কেরেছন সমকামী মাnেষর মিsে§ও (িসমন 
=লিভর গেবষণা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ  এই বইেয়র ষP অধVােয়) ।  

=ভড়া ছাড়াও সমকামী আচরণ লkV করা =গেছ  িবিভn snপায়ী জীেবর =kেtও। 
এেদর মেধV হািত, িসংহ, িচতাবাঘ, হায়না, কVাŋাr, হিরণ, িজরাফ,  আেমিরকা, ইউেরাপ 
ও আি¿কার =মাষ, =জbা উেlখেযাগV। পািখেদর মেধV =পŋইুন, ধসুর পািতহাসঁ, কানাডা 
পািতহাসঁ, কােলা রজহাসঁ, বরফী পািতহাসঁ, িমউট রাজহাসঁ, শkন সহ অেনক pাণীর 
মেধV সমকািমতার ss£ উপিsিত লkV করা =গেছ।   সরীসেৃপর মেধV সমকািমতার 
আলামত আেছ কমন অVািমভা, অVােনাল,  িগরিগিট, িsনক, =গেকা মাউিরং, ক�প, 
রােটল =sক pভিৃতেত। সমকািমতার অিst আেছ  িবিভn pজািতর বVাঙ, 
sালামVা�ডােরর মেতা উভচর এবং িবিভn মােছও।  

িবjানীরা =দেখেছন pাইেমট বেগRর মেধV সাধারণ িশmাি|েদর মেধV pজননহীন 
=যৗনতা (non-reproductive sex) খুবই pকট। মাnেষর মেতাই তারা =কবল ‘ িজন 
স¦ালেনর’  জn সŋম কের না, সŋম কের আনেnর জnও। কােজই তােদর মেধV 
মুখ-.মথুন, পায়ু .মথুন =থেক ir কের  চুmন, দংশন সব িকছুই pবলভােব লkVনীয়।  
তারা খুব সেচতনভােবই সমকাম, উভকাম এবং িবষমকােম িলp হয়।  িশmা|ীেদর 
আেরকিট pজািত বেনােবা িশmা|ী (pচিলত নাম িপগমী িশmা|ী)=দর মেধV 
সমকামী pবণতা এতই =বিশ =য, বVাগিমল বেলন, এই pজািতিটর =kেt ‘সমকামী 
=যৗনসংসগR, িবষমকািমতার মেতাই sাভািবক।  এেককিট =গােt এমনিক শতকরা ৩০ 

                                                
77 John Schwartz, Of Gay Sheep, Modern Science and Bad Publicity,  NY Times, January 25, 
2007 
78 Roselli C, Stadelman H, Reeve R, Bishop C, Stormshak F (2007). "The ovine sexually dimorphic 
nucleus of the medial preoptic area is organized prenatally by testosterone". Endocrinology 148 (9): 
4450–4457; এছাড়া =দখুন, Faye Flam, The Score: How The Quest For Sex Has Shaped The Modern 
Man, Avery, 2008 



mgKvwgZv 69 

ভাগ সদs সমকািমতা এবং উভকািমতার সােথ যুk থােক এবং =দখা =গেছ ৭৫ ভাগ 
=যৗনসংসগRই pজননহীন। এেদর মেধV pবলভােব আেছ নারী সমকািমতাও। এমনিক 
িশiেদরও তারা =রহাই =দয় না79।  =কউ যিদ এ ধরেনর সমকােম অনীহা pকাশ কের 
তেব, তাহেল বেনােবা সমােজ =স ‘অ�ুৎ’  বেল পিরগিণত হয়, অnাn সদsরা 
তােক এিড়েয় চেল80। িবিভn রকেমর সমকামী এবং  উভকামী pবণতা লkV করা 
=গেছ গিরলা, ওরাং-ওটান, িগবন, িসয়ামাং, লŋুর হnমান, নীলিগির লŋুর, sণR 
হnমান, pেবািসk মািŋ, সাভানা =ববুন ইতVািদ pাইেমটেদর মেধVও।  

 

 
 

িচt : বেনােবা িশmা|ীেদর মেধV সমকামী 
pবণতা খুবই =বিশ। িবjানীরা এরকম ৪৫০িটরও 
=বিশ pজািতেত সমকািমতার উপিsিত লk 
কেরেছন।  
 

 
 

১৯৭২ সােল িল�ডা উলিফ নােমর এর তrণ গেবষক লVাবেরটিরেত জাপািন 
মVাkিয় নােমর একধরেনর pাইেমট িনেয় গেবষণা করেত িগেয় =দেখন, তােদর মেধV 
নারী সমকািমতার বVাপারিট pকটভােব দৃ�মান।  িল�ডা ভাবেলন িন�য়ই 
লVাবেরটিরর বিn পিরেবেশ  থাকার ফেল তােদর =যৗনতার পিরবতRন ঘেটেছ 
(=জলখানায় থাকার ফেল আসামীেদর মেধV =য ধরেনর সমকামী মেনাবৃিt =জেগ উেঠ 
অেনকটা =সরকম)। িতিন আসল বVাপারিট বুঝেত জাপােন িগেয় বn পিরেবেশ  
মVাkিয় পযRেবkণ করার িসdাn িনেলন।  িগেয় িতিন কী =দখেলন? =সখােনও নারী 
সমকািমতা রাজt কের চেলেছ।  iধু িল�ডা উলিফ নয়  পল ভVািস নােম আেরক 
গেবষকও জাপািন মVাkিয়েদর উপর দীঘRিদন ধের গেবষণা করেছন।  িতিনও 
মVাkিয়েদর মধVকার সমকামী pবণতা অতVn কাছ =থেক =দেখেছন এবং িবsৃতভােব 
িলিপবd কেরেছন।  অেনক গেবষক আেগ =ভেবিছেলন,  মVাkিয় সমােজ নারীেত-
নারীেত =pম আসেল পুrষেদর আকষRেণর জn। িন�য়ই =চােখর সামেন এই 
‘ =লসিবয়ন পনR’  =দেখ পুrষ  মVাkিয়রা উেtিজত হেয় ওেঠ এবং নারী মVাkিয়েদর 

                                                
79 Frans de Waal, author of Bonobo: The Forgotten Ape, calls the bonobo species a "make love, 
not war" primate. 
80 Faye Flam, পূেবRাk  
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সােথ সŋেম িলp হয়। িকnt পল ভVািস তাঁর গেবষণায় পির§ার ভােবই =দখােলন 
নারী মVাkিয়রা যখন সমকােম মt থােক তখন তারা =কােনা পুrষ  মVাkিয়র pিত 
=কােনা রকম আgহই =দখায় না। তােদর জn সমকািমতার বVাপারিট ‘ হট বাথ’ 81 
=নওয়ার মতন =কবলই আনেnর।  

=যৗনতার মাধVেম বংশবিৃdর বVাপারিট =যেহত ুিববতRেনর মলূ চািলকা শিk, =সেহত ু
বh িবjানীই pািণজগেতর মােঝ িবদVমান সমকািমতােক pথমিদেক =তমন grt িদেয় 
িবেবচনা কেরনিন। তারা =য pকিৃতেত সমকািমতা =দেখনিন তা নয়, অেনকবারই 
=দেখেছন – িকnt অবধািরতভােব =ভেব িনেয়িছেলন এিট িববতRেনর িবচুVিত, এ িনেয় 
গেবষণার =কােনা দরকার =নই। =যমন, লVািরএস িগs নােমর এক িবjানী কVানািডয়ান 
রিক পবRতমালায় পাহািড় =মষেদর মধVকার সমকািমতা পযRেবkণ কেরও =সটা grt 
িদেয় গেবষণায় িলিপবd কেরনিন। আজ িতিন =সই ‘ বVথRতার’  জn pকাে�ই dঃখ 
pকাশ কেরন। আসেল  িকnt brস বVাগিমেলর ‘ বােয়ালিজকাল এkেুবেরn’  বইিট 
pকািশত হবার পর িবjানীেদর িচnাভাবনা অেনকটাই বদেল =গেছ।  তারা 
সমকািমতােক grt িদেয়ই জীবিবjােন গেবষণার  দিৃ£েকাণ =থেক িবেবচনা কেরন। 
brস বVাগিমেলর গেবষণার পর অnাn গেবষেকরাও িবষয়িট িনেয় গেবষণা চািলেয় 
=গেছন । িবjানীরা এখন মেন কেরন, পিৃথবীেত এমন =কােনা pজািত =নই =যখােন 
সমকািমতা =দখা যায় না। এ pসেŋ জীবিবjানী িপটার বকমVােনর উিkিট 
pিণধানেযাগV 82 - 

"No species has been found in which homosexual behaviour has not 
been shown to exist, with the exception of species that never have sex 
at all, such as sea urchins and aphids. Moreover, a part of the animal 
kingdom is hermaphroditic, truly bisexual. For them, homosexuality 
is not an issue." 

 
২০০৬ সােলর িহেসব অnযায়ী িবjানীরা pািণজগেত ১৫০০‘ রও =বিশ 

pজািতেত সমকািমতার সnান =পেয়েছন83। আর =মrদNী pাণীর িতনশ’ রও =বিশ 
pজািতেত সমকািমতার অিst খুব ভােলাভােবই নিথবd84। সংখVাgেলা িকnt 

                                                
81 হট বােথর বVাপারিট িকnt উপমা বা rপক নয়। এই মVাkিয়gেলা উÀ psবেণ গা ডুিবেয় আরাম 
করেত বড়ই পছn কের।  
82 a b c News-medical.net (2006) 
83 1500 animal species practice homosexuality, www.news-
medical.net/news/2006/10/23/20718.aspx  
84 Joan Roughgarden, The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness, University of 
California Press,  2009 



mgKvwgZv 71 

pিতিদনই বাড়েছ 85।  
nাশনাল িজওgািফক চVােনেল সmpিত ‘Out in Nature: Homosexual Behavior in the 

Animal Kingdom’ নােমর একিট ডkেমি�Tেত pািণজগেতর অসংখV সমকািমতার 
উদাহরণ তেুল ধরা হয়86। brস বVাগিমল এবং =জায়ান রাফগােডRেনর কােজর উপর িভিt 
কের অসেলার nাচারাল িহিsT যাdঘের  ‘এেগইনs =নচার?’  নােম একিট pদশRনীর  
বVবsা করা হেয়িছল। pদশRনীিট ২০০৬ সােলর =সেpmর মােস ir হেয় আগেsর 
২০০৭ সাল পযRn চেল। এেত জীবজগেতর সমকািমতা, উভকািমতা সহ pকিৃতর নানা 
ধরেনর .বিচtVময় উদাহরণ হািজর কের বVািতkমধমRী উপsাপনার বVবsা করা হয়।  
pদশRনীিট সাড়া বছর জেুড় =দশ িবেদেশর অসংখV দশRেকর আgহ এবং মেনােযাগ 
আকষRেণ সমথR হয়87।    

 
 

 

িচtঃ নরওেয়র অসেলা nাচারাল 
িহিsT িমউিসয়ােম ‘এেগইনs 
=নচার?’  নােম একিট pদশRনী 
দশRকেদর মেধV আgহ সৃি£ কের। 

 
 
 

এত িকছুর পরও  সমকািমতার পুেরা বVাপারিটেক ‘pাকৃিতক’  বেল =মেন িনেত 
অেনেকরই pবল অনীহা আেছ। pানীজগেতর অসংখV উদাহরণ হািজর করা হেলও 
মাnষেক এgেলা =থেক আলাদা রাখেতই পছn কেরন সবাই।  িকnt যতই আলাদা 
কের রািখ না =কন, আমরা ‘সৃি£র =সরা জীব’  বেল কিথত গিবRত মাnেষরাও িকnt 
ঘুের িফের =সই pকৃিতরই (আেরা ভােলাভােব বলেল pাইেমটেদর) অংশ।  
ইংলVাে�ডর িলভারপুল িব`িবদVালেয়র অধVাপক রিবন ডানবার এ pসেŋ বেলন - 

সব কথার =শষ কথা হেলা, অnাn pাইেমটেদর মেধV িবেশষতঃ এপেদর 
মেধV =কােনা িকছু ঘটেল, এর একটা িববতRনীয় ধারাবািহকতা হয়ত 
মাnেষর মেধVও থাকেব বেল =ভেব িনেল হয়ত =সটা অেযৗিkক হেব না।  

 
                                                
85 এই বইেয়র পিরিশে£ উইিকেপিডয়া =থেক ২০০৯ সাল পযRn =দয়া তািলকা িলিপবd করা আেছ।  
86 ইউিটউেব পুেরা িফlিট ছয় পেবR রাখা আেছ। http://www.youtube.com/watch? 
v=LFeXwKnCUNI  
87 Oslo gay animal show draws crowds, BBC News, Thursday, 19 October 2006.  
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আমরা বেনােবা িশmা|ী িকংবা জাপািন মVাকাkিয় pজািতেত সমকািমতার pকাশ 
=দেখিছ। িববতRেনর =চাখ িদেয় =দখেত ir করেল মাnেষর অবsানও িকnt হেব এেদর 
খবু কােছিপেঠই।  তাহেল মাnেষর মেধV িবদVমান সমকািমতার িক বVাখVা? ওেয়ল - 
হয়ত আসেল =কােনা গঢ়ূ কারণ  =নই।  মVাkিয় pাইেমটেদর কােছ বVাপারটা =যমন 
‘ =sফ আনেnর’ 88 , মাnষেদর মেধVও তা =য =সরকম িকছ ুনয়, তা =ক বলেব?  আর 
আনেnর বVাপারটা অেনকাংেশই মখুV বেলই মানব সমােজও pজননহীন =যৗনতা খবু 
ভােলাভােবই দ�ৃমান89।  অবািðত গভRেক দেূর রাখেত মাnষ জnিনয়ntেণরও কিৃtম 
নানা পnা আিবsার কের িনেয়েছ, িকnt =যৗনতার আনn উপেভাগ করােক কখেনাই বাদ 
=দয়িন।  সমকািমতা হয়ত  কােরা কােরা মেধV =সই আনn pকাশ এবং উদযাপেনরই 
একিট উদg rপ বই িকছ ুনয়।  িকnt তারপেরও আমােদর ডারউইনীয় পটভিূমকায় 
বVাখVা করেত হেব =য,  এই হাের pজননহীন =যৗনতা সmn সমকামীরা পিৃথবীেত িটেক 
থাকল িক কের।  
 
ডারউইেনর িববতRন তtt িক সমকািমতােক বVাখVা করেত পাের? 
ডারউইনীয় িববতRেনর িদক =থেক িচnা করেল সমকািমতার বVাপারিট 
জীবিবjানীেদর জn সব সময়ই একটা িবরাট চVােল|।  কারণ ‘ওটা বােয়ালিজকাল 
=ডড এ�ড’ - অnত এভােবই ভাবা হেতা িকছুিদন আেগও। িববতRেনর কথা ভাবেল 
pথেমই pজনেনর মাধVেম বংশ িবsােরর কথািটই মাথায় সবার আেগ চেল আেস। 
=স িদক িদেয়  িচnা করেল সমকািমতার লkV =য বংশিবsার নয় - তা =য =কউ বুঝেব। 
তাহেল .জবৈবjািনক দৃি£েকাণ =থেক সমকািমতার উেd� িক? আেগ এমনিক 
জীবিবjানীেদর মেধVও সমকািমতােক ঢালাওভােব 'অsাভািবকতা' িকংবা 'বVিতkম' 
=ভেব =নওয়াটাই িছল sাভািবক,তেব সাmpিতক সমেয় এই ধVান ধারণা অেনকটা 
বদেলেছ। 

  pথম কথা হে�, সমকািমতার বVাপারিট িকnt িনখাঁদ বাsবতা। iধু মাnেষর 
=kেt  নয়, পুেরা pািণজগেতর =kেtই। জীবিবjানী brস বVাগিমল তাঁর 
‘বােয়ালিজকাল এkুবােরn : এিনেমল =হােমােসkুয়ািলিট এ�ড nাচারাল 

                                                
88 According to Paul Vasey, " Japanese macaques 're engaging in the behavior because it's 
gratifying sexually or it's sexually pleasurable," he says. "They just like it. It doesn't have any sort 
of adaptive payoff”.  
Matthew Grober, biology professor at Georgia State University, agrees, saying, "If [sex] wasn't 
fun, we wouldn't have any kids around. So I think that maybe Japanese macaques have taken the 
fun aspect of sex and really run with it." 
89 Jared Diamond, Why Is Sex Fun?: The Evolution Of Human Sexuality, Basic Books, 1998 
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ডাইভািসRিট’ বইেয় pায় পাঁচশ pজািতেত সমকািমতার অিsেtর উদাহরণ িলিপবd 
কেরেছন। সামিgকভােব জীবজগেত ১৫০০-রও =বিশ pজািতেত সমকািমতার অিst 
পাওয়া =গেছ। মাnেষর মেধV শতকরা pায় ৫ ভাগ =থেক ১২ ভাগ সমকািমতার সােথ 
যুk বেল পিরসংখVােন পাওয়া =গেছ। কােজই সমকািমতার এই বাsবতােক অsীকার 
করার =চ£া =বাকািম। এখন িমিলয়ন ডলােরর pÖ হেলা, সমকািমতােক বVাখVা করার 
সিঠক .বjািনক মেডল জীবিবjােন আেছ িকনা, নািক =কবল ‘সমাকািমতা 
অsাভািবক’ িকংবা ‘বVিতkম’  ইতVািদ বেলই =ছেড় =দয়া হেব? এ pসেŋ 
জীবিবjানী অধVাপক =জায়ান রাফগােডRেনর উিkিট খুবই pাসিŋক – 

‘My discipline teaches that homosexuality is some sort of anomaly. But 
if the purpose of sexual contact is just reproduction, then why do all 
these gay people exist? A lot of biologists assume that they are somehow 
defective, that some development error or environment influence has 
misdirected their sexual orientation. If so, gay and lesbian people are 
mistake that should have been corrected a long time ago (thru Natural 
selection), but this hasn't happened. That's when I had my epiphany. 
When a scientific theory says something wrong with so many people, 
perhaps the theory is wrong, not the people’. 

 
সমকািমতােক যিদ বাsবতা িহেসেব =মেন =নয়া হয়, তেব আমােদর =বর করেত 

হেব - ডারউইনীয় দিৃ£েকাণ =থেক এর উপেযািগতা কী। বVাপারটা িনঃসেnেহ কিঠন। 
তেব কিঠন বেল =কউ হাত-পা gিটেয় বেস =নই। িবjানীরা এ িনেয় কাজ কের যাে�ন 
pিতিদনই। িকছ ু =যাগst পাওয়া =গেছ pািণজগেত ‘ =sরাইল ওয়াকRার’  বা ‘ বnVা 
.সেnর’ -এর উদাহরণ =থেক। িপপঁেড়, =মৗমািছ, উইেপাকা িকংবা =বালতার মেতা 
pজািতেত এই ধরেনর ‘ বnVা .সেnর’  উপিsিত িবেশষভােব লkণীয়। এরা 
বংশবিৃdেত =কােনা ভূিমকা রােখ না।  িকnt িনেজেদর =গাtেক বিহঃশtrর হাত =থেক 
রkা কের জনপ|ু িটিকেয় রােখ। মাnেষর জnও িক এটা খােট? িববতRনীয় মেনািবদVার 
আেলােক একট ুিচnা করা যাক। এমন িক হেত পাের =য, সমকামী পrুেষরা আমােদর 
পবূRপrুষেদর =সই আিদম িশকাির-সংgাহক সমােজ (hunter gatherer societies) বা·া 
লালন পালেন =কােনা িবেশষ ভূিমকা =রেখিছল? িনেজেদর মেধV মারামাির না কের যখন 
একািধক পrুষ দলবd হেয় =গােtর দািয়t িনেতা আর িশকােরর সnান করত, =সই 
=গাt হয়ত অেনক =বিশ খাবােরর =যাগান =পত, িকংবা হয়ত বিহঃশtr র হাত =থেকও 
রkা =পেতা অnেদর =চেয় =বিশ। ফেল িটেক থাকার =pরণােতই হয়ত =কােনা =কােনা 
=kেt পrুেষ পrুেষ সmকR .তির হেয়িছল –যা =গােt এেন িদেয়িছল বাড়িত িনরাপtা। 
িকংবা হয়ত এমনও হেত পাের - যখন শিkশালী পrুষ িশকাের =যত, হয়ত =সই =গােtর 
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=কােনা ‘ =গ চাচা’  রkা করার দািয়t িনেতা =ছাট =ছাট =ছেলিপেলেদর। আর পrুষিটও 
িশকাের =বর হেয় stীর ‘পরকীয়া’ র আশŋায় ভািবত থাকেতা না! ইিতহােসর পাতা 
খলুেল =দখা যায়, বh রাজা বাদশাহরা তােদর হােরম sরিkত রাখেত ‘ =খাজঁা 
pহরী’ =দর িনেয়াগ িদেতা। আেরা সমীkায় =দখা =গেছ  পি�েম =মেয়রা অিফেস 
সমকামী পrুষেদর সােথ কাজ করেত অেনক িনরাপtা অnভব কের। এটার কারণও 
অেবাধV নয়। হয়ত িজন স¦ালন ছাড়াও অnাn িকছ ু=kেt িনরাপtা িনি�ত কের 
আমােদর pজািতিটেক িটিকেয় রাখেত সমকামী সদsেদর একটা ভিূমকা িছল। =সজn 
এডয়াডR ও উইলসন ‘ িকন িসেলকশন’ -এর মাধVেম =হােমােসkয়ুািলিটেক বVাখVা করার 
=চ£া কেরিছেলন =সই ১৯৭৮ সােলই90।  

আেরকটা grtপূণR িদক িচnা করা =যেত পাের। সমকামী pবৃিtিট হয়ত িববতRন 
pিkয়ার উপজাত বা সাইড ইেফk। িববতRেনর অেনক িকছুর  কথাই আমরা জািন 
=যgেলা =কােনা বাড়িত উপেযািগতা .তির কের না। িকnt এgেলা উৎপn হেয়েছ 
িববতRেনর উপজাত িহেসেব। এই .বিশ£gেলা যিদ িটেক থাকার =kেt বাড়িত =কােনা 
অsিবধা .তির না কের তাহেল তারা উপজাত িহেসেব রেয় =যেত পাের বংশ 
পরmরায়। িবjানী িsেফন =য gl  এিট =বাঝােত আমােদর বািড়র উদাহরণ হািজর 
করেতন। =য =কােনা বড় বািড় িকংবা ইমারেতর িদেক =দখেল =দখা যােব – এর 
ধnকাকৃিতর d’ িট িখলােনর মােঝ sান কের িনেয়েছ ইংেরিজ ‘ িভ’  আকৃিতর 
sVাে�Dল বা মাঝখােনর একটা =খালা জায়গা। বািড়র ইমারত বানােত িখলান থাকা 
অতVাবশক, িকnt িখলান বানােত =গেল বাড়িত উপজাত িহেসেব sVাে�Dল এমিনেতই 
.তির হেয় যায়, যা ইমারতিটর িভিtর জn অতVাবশকীয় =কােনা িকছু হয়ত নয়, িকnt  
এিট এিড়েয় যাওয়াও সmব নয়। এ pসেŋ আমােদর শরীেরর হািDর সাদা রেঙর 
কথা ধরা =যেত পাের। এই সাদা রঙ িববতRেন =কােনা বাড়িত উপেযািগতা =দয় না। 
এই সাদা রঙ .তির হেয়েছ হােড় কVালিসয়াম থাকার উপজাত িহেসেব। =তমিন কােরা 
কােরা =চােখর নীল িকংবা বাদামী রঙও হয়ত আমােদর =কােনা বাড়িত উপেযািগতা 
=দয়া না - এটা pকৃিতেত আেছ িববতRেনর সাইড ইেফk িহেসেব। সমকািমতাও 
িববতRেনর =সরকম =কােনা উপজাত  হেত পাের91।  

ইতািলর একিট সমীkায় (২০০৪) =দখা =গেছ, =য পিরবাের সমকামী পুrষ আেছ 
                                                
90 Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007 
91 =যমন, ইংলVাে�ডর িলভারপুল িব`িবদVালেয়র িববতRনীয় মেনািবjান িবভােগর অধVাপক রিবন 
ডানবার মেন কেরন, মাnেষর মেধV  সmবত িববতRেনর বাই-=pাডাk। িতিন বেলন, ‘homosexuality 
doesn't necessarily have to have a function. It could be a spin-off or by-product of something else 
and in itself carries no evolutionary weight’।  



mgKvwgZv 75 

=স সমs পিরবাের =মেয়েদর উবRরতা (fertility) িবষমকামী পিরবােরর =চেয় =বিশ 
থােক । আিndয়া কVােmিরও-িসয়ািনর ওই গেবষণা92 =থেক জানা যায়, িবষমকামী 
পিরবাের =যখােন গড় সnান সংখVা ২.৩ =সখােন =গ সnানিবিশ£ পিরবাের সnােনর 
সংখVা ২.৭।  তাঁর মােন =য =জেনিটক pভাব =মেয়েদর উবRরা শিk বাড়ায় - =সই 
একই িজন আবার হয়ত =ছেলেদর মেধV সমকামী pবণতা ছিড়েয় =দয় - িববতRেনর  
উপজাত  িহেসেব। =সজnই ডঃ কVােmিরও কVািন বেলন 93 –  

"We have finally solved the paradox ... the same factor that influence 
sexual orientation in males promotes higher fecundity in females' 

 

িবjানী ডীন hামারও pায় একই কথা বেলেছন একটু অnভােব94 –  
‘The answer is remarkably simple : the same gene that causes men to 
like men, also causes women to like men, and as a result to have more 
children’ 

 
িববতRন তেttর =pkাপেট আেরকিট grtপূণR িবষয় হেত পাের সামািজক 

িনবRাচন। আমরা =দেখিছ pািণজগেত সমকািমতার pবৃিt একিট বাsবতা। iধু 
মাnেষর =kেt সমকািমতা =নই, ছিড়েয় আেছ pািণজগেতর সকল pজািতর মেধVই।  
আসেল pকৃিতেত সবসময়ই খুব =ছাট হেলও একটা অংশ িছল এবং থাকেব যারা 
=যৗনpবৃিtেত সংখVাগিরP অংেশর =চেয় িভn। িকnt =কন এই িভnতা? এর একিট 
উtর =দওয়ার =চ£া কেরেছন  sVানেফাডR িব`িবদVালেয়র িববতRনীয় ইেকালিজs 
=জায়ান রাফগােডRন =রাথসবগR তাঁর “Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and 
Sexuality in Nature and People.”  বইেয়95 ।  িতিন বেলন, =যৗনতার উেd� 
সনাতনভােব =য =কবল ‘ িজন স¦ালন কের বংশ িটিকেয় রাখা’  বেল ভাবা হয়, তা 
িঠক নয়। =যৗনতার উেd� হেত পাের =যাগােযাগ এবং সামািজকীকরণ।   িতিন 
বেলন : 

‘ যিদ আপিন =সk বা =যৗনতােক =যাগােযােগর একিট কাযRকর মাধVম 
িহেসেব =দেখন, তাহেল আপানার কােছ অেনক িকছুই পির§ার হেয় 

                                                
92 Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors 
favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 
271: 2217-2221. 
93  How Sex Works: Why We Look, Smell, Taste, Feel, and Act the Way We Do, Sharon Moalem, 
Harper; First Edition, April 28, 2009 
94 পূেবRাk। 
95 Joan Roughgarden,  Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and 
People, University of California Press, May 17, 2004। 
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যােব, =যমন সমকািমতার মেতা বVাপারgেলা– যা জীব িবjানীেদর  
বছেরর পর বছর ধের িবÌাn কের =রেখিছল।  বেনােবা িশmা|ীেদর 
মেধV সমকামী সংrব িবষমকামীেদর মেতাই =দদারেস ঘটেত =দখা 
যায়। আর বেনােবারা িকnt pকটভােবই =যৗনািভলাসী।  তােদর কােছ 
=যৗনসংেযােগর (Genital contact) বVাপারটা আমােদর ‘hােলা’  বলার 
মেতাই সাধারণ।  এভােবই তারা পরsেরর সােথ =যাগােযাগ কের 
থােক।  এিট iধ ুদলগতভােব তােদর িনরাপtাই =দয় না, =সই সােথ 
=বঁেচ থাকার জn খাদV আহরণ এবং সnানেদর লালন পালনও সহজ 
কের তুেল’ ।  

 

iধু বেনােবা িশmা|ীেদর কথাই বা বিল =কন, বাংলােদেশই আমরা =যভােব বড় 
হেয়িছ =সখােন =ছেলেদর মেধV গভীর বnুt  হেল একজন আেরকজনেক sশR কের, 
হােত হাত ধের িকংবা ঘাের হাত িদেয় =ঘারাঘুির কের। ঝগড়া-ঝািট হেল বুেক জিড়েয় 
ধের আsা পুনpRিতিPত কের। =মেয়রাও তাই। এই আচরণ একটু পVািসভ তেব এ 
ধরেনর =pরণা িকnt মেনর =ভতর =থেকই আেস।  বলা বাhলV, এই =pরণার মেধV 
=কােনা িজন স¦ালনজিনত =কােনা উেd� =নই, পুেরাটাই =যাগােযাগ  এবং 
সামািজকীকরেণর pকাশ।  

=যাগােযাগ আর সামািজকীকরেণর কথা মাথায় =রেখই =জায়ান রাফগােডRন তারঁ 
িববতRনিবদVা সংkাn ‘ ইভVলশুনস =রইনেবা’  (পেূবR উিlিখত) বইেয়  ‘ =যৗনতার 
িনবRাচন’  (sexual selection)-এর বদেল ‘সামািজক িনবRাচন’  (social selection) – এর 
pচলন ঘটােনার psাব কেরেছন। িতিন বেলন, pািণজগেতর সাংগঠিনক িভিt দািঁড়েয় 
আেছ তােদর খাবার, সŋী pভিৃতর সিঠক িনবRাচেনর উপর।  pািণজগেতর এই 
িনবRাচনই কখেনা rপ =নয় সহেযািগতায়, কখেনা  বা  pিতেযািগতায়।  এবং এটাই 
=শষ পযRn  সমs পািরবািরক িবিবধ সmেকRর িভিt .তির কের।  =কােনা =কােনা িবেশষ 
পিরিsিতেত =সই সmকR একগািমতা বা মেনাগািমেত rপ িনেত পাের (মাnষ ছাড়াও 
িকছ ুরাজহাসঁ, =খকঁিশয়াল, িকছ ুপািখর মেধV একগামী সmকR আেছ), কখেনা বা rপ 
=নয় বh(stী)গািমতা বা পিলগািমতা (িসংহ, বh pজািতর বেনর মেধV এরকম হােরম 
.তির কের =ঘারার pবণতা আেছ), কখেনাবা বh(পুrষ)গািমতা বা পিলঅVাি�D (িকছ ু
িসংহ, হিরণ এবং pাইেমটেদর মেধV)=ত। এমনিক অেনকসময় দেল একািধক 
‘ =জ�ডােরর’  মেধVও সmকR sািপত হয়।  =যমন, b ুgীন সানিফশ  নােমর একpজািতর 
মাছ আেছ =যখােন এক একিট ঝােঁক  dই পrুষ মােছর মেধV সমধমRীেযৗনতার বnন 
(same-sex courtship) গেড় উেঠ। এখােন মখুV পrুষ মাছিট (এেদর ‘আলফা =মল’  বলা 
হয়) একিট বহৃৎ সাmাজV গেড় তেুল আর তারপর অপর পrুষ মাছিটেক সােথ িনেয় 
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তােদর =যৗথ সাmােজV  stীমাছgেলােক িডম পাড়েত আমntণ জানায়। অেনকসময় 
িdতীয় পrুষ মাছিট stী মােছর অnকরণ কের stী মােছর ঝােকর সােথ িমেশ যায়- যা 
অেনকটা আমােদর সমােজ িবদVমান kস-=জ�ডার pিতিনিধেদর মেতাই।  ড. 
রাফগােডRেনর মেত, =যৗন-pকারণ এবং সমধমRী =যৗনতা এভােব pকিৃতেত িবিভn 
ধরেনর সামািজক সmকR .তির কের, যা অেনক সময়ই =মাটাদােগ =কবল ikাণরু 
sানাnর নয়।  সামািজক িনবRাচন  হে� =সই িববতRন যা সামািজক সmকRgেলােক 
িটিকেয় রােখ।  ড. রাফগােডRেনর মেতা সামািজক িনবRাচেনর ধারণােক সমথRন কেরন 
brস বVাগিমল এবং পল ভVািসসহ অেনক িবjানীই। 

তেব =বিশরভাগ জীবিবjানীই এখনই ‘ =যৗনতার িনবRাচনেক’  সিরেয় িদেয় 
‘সামািজক িনবRাচন’ =ক gহণ করার পkপািত নন, কারণ  pকিৃতজগেতর =বিশরভাগ 
ঘটনােকই ‘ =যৗনতার িনবRাচন’  িদেয় বVাখVা করা সmব। িশকােগা িব`িবদVালেয়র 
িববতRনবাদী জীবিবদ =জির কেয়ন রাফগােডRেনর সমােলাচনা কের বেলন96:  

‘ She ignores the much larger number of species that do conform to 
sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if 
she denies the generalization that Americans are profligate in their use 
of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to 
work.’ ।  

 
=নচার পিtকায় রাফগােডRেনর  বইিটর ভয়ূসী pশংসা করার পরও তারঁ ‘সামািজক 

িনবRাচন’   তেttর সমােলাচনা  কের নতৃttিবদ সারাহ হিডR বেলন97 – ‘ (তাঁর) এ 
(উদাহরণ) gেলা =যৗনতার িনবRাচনেক pতVাখVান করার জn উপযkু কারণ নয়, বরং 
এgেলা হেত পাের জীব-.বিচtেক (সামািজকভােব) gহণেযাগV করার অnেpরণা’ ।  এর 
কারণ আেছ। অেনক িবjানীই মেন কেরন, =যৗনতার িনবRাচেনর মাধVেমই 
=হামেসkয়ুািলিটেক বVাখVা করা সmব। সমকািমতার িজন (যিদ =থেক থােক) 
=যাগােযাগ ও সামািজকতার উnয়েনর =kেt =য উপেযাগী তা বেনােবা িশmা|ীেদর 
=kেt pমািণত হেয়েছ। মাnেষর =kেtও এিট সতV হেতই পাের98।  আবার এমেনা 
হেত পাের মাnেষর মেধV ‘ =গ িজন’ -এর ভিূমকা পrুষ এবং stীেত িভn হয়। ইতািলর 
একিট সমীkার (২০০৪) কথা আমরা আেগই =জেনিছ – যা =থেক =বিরেয় এেসেছ,  =য 
বVাপারিট পrুষেদর মেধV সমকািমতা ছড়ায় =সটাই হয়ত =মেয়েদর =kেt উবRরাশিk 

                                                
96 A Review by Jerry Coyne,  http://www.powells.com/review/2004_08_15.html 
97 Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 
2004 
98 The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropololgy 39(1): 385-413. 
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বাড়ায়। এছাড়া ‘ িকন িসেলকশন’ -তেttর সাহােযVও সমকািমতােক িববতRনীয় দিৃ£েকাণ 
=থেক বVাখVা করা সmব বেল অেনক িবjানীই মেন কেরন।  ই�টারেনেটর বhল-pচািরত 
টক-অিরিজেনর99 একিট িলেŋও100 িববতRেনর আধিুনক তেttর মাধVেম সমকািমতার 
সmাবV বVাখVা =দওয়া হেয়েছ।  কােজই =য কারনণই সমােজ =হােমােসkয়ুািলিটর অিst 
থাkক না =কন, এবং =সgেলােক উপsাপেনর সিঠক মেডল িনেয় িববতRনবাদীেদর মেধV 
যত িবতকRই থাkক না =কন (বলা বাhলV, িবjােন এধরেনর িবতকR খবুই sাভািবক),  
এিট এখন =মাটামিুট সবাই sীকার কের িনেয়েছন =য,  সমকািমতার মেতা =যৗন-
pবিৃtgেলা ‘অsাভািবক’  বা ‘pকিৃতিবrd’  নয়, বরং .বjািনক উপাt ও তেttর 
সাহােযVই এই ধরেনর =যৗন-pবিৃtgেলােক বVাখVা করা =যেত পাের;  জীবিবjােনর 
আধিুনক গেবষণা িকnt =সিদেকই ইিŋত করেছ।  আজ আিম যখন এ বইিট িলখেত 
বেসিছ তখন  সারা পিৃথবী জেুড় চারশ’ রও =বিশ গেবষণা pিতPােন ‘ =গ িজন’  িনেয় 
গেবষণা হে�।  কােজই সমকািমতার বVাপারিট জীবিবjানীেদর জn গেবষণার সজীব 
একিট িবষয়–এ =য =কােনা  সmাবনার এক অবািরত dয়ার! 

                                                
99 Talk.Origins  is a moderated Internet discussion forum concerning the origins of life and 
evolution. The group includes detailed and reasoned rebuttals to creationist claims. There is an 
expectation that any claim is to be backed up by actual evidence, preferably in the form of a peer-
reviewed publication in a reputable journal. 
100 Index to Creationist Claims Claim CB403: Evolution does not explain  homosexuality: 
Response: http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html   
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প¦ম অধVায় 
গেবষণার rd dয়ার খুলেলন যারা 

 
=যৗনতা মানব-সমােজর অতVn =গাপনীয় িদক। মাnেষর ‘pাইেভট-লাইফ’-এর সােথ 
এর িনিবড় সmকR। ফেল pকাে� =যৗনতা িনেয় আমরা আেলাচনা কির না। নানাভােব 
বVাপারটা এিড়েয় চিল। কখেনা =বাধ কির অsিs। =সজn =যৗনতা িনেয় ভােলা =কােনা 
গেবষণা আঠােরা শতেকর আেগ irই হয়িন, যিদও রগরেগ ‘=সk মVাnয়াল’-এর 
অভাব সমােজ কখেনাই িছল না। বাৎsায়েনর কামসূেtর কথা =তা আমরা সবাই 
জািন।  এিট =লখা হেয়িছল =বাধ হয় =সই িdতীয় িµ£ােb।  তাঁরও আেগ িছল =রামান 
কিব অিভেডর (Ovid) =লখা  ‘আরস আমােতািরয়া’ বা ‘Arts of Love’।  এছাড়া ১১৭২ 
িµ£ােb =লখা ভারতীয় লাভ মVাnয়াল  ‘অনŋ রাŋা’ িকŋা gীক ‘এিলফািnস’-এর 
কথাও হয়ত অেনেক জােনন।  এgেলােত নানাপেদর আশন-kশন আর ‘কVামেন 
stীেক বেশ রাখা যায়’ – এ িনেয় রগরেগ উপাদান আেছ =ঢর, িকnt এgেলার 
=কােনািটেতই =যৗনতা িবষয়িটেক .বjািনক গেবষণার দৃি£েকাণ =থেক =দখা হয়িন।   

=যৗনতার উপর pাথিমক গেবষণা বলেত আমরা অেনেক ¿েয়েডর গেবষণাই  
বুেঝ থািক, যিদও ¿েয়েডরও আেগ িরচাডR =¿ইহার ভন kাফট ইিবং এ িনেয় =বশ 
িকছু কাজ কেরিছেলন। িরচাডR =¿ইহার মানবজীবেন =যৗনতার িবিভnrপেক িলিপবd 
কের ১৮৮৬ সােল ‘সাইেকাপVািথয়া =সkুয়ািলস’ (Psychopathia Sexualis) নােম 
লVািটন ভাষায় একিট যুগাnকারী বই িলেখিছেলন ।  বইিটেত িতিন সমকামী 
pবণতােক এক ধরেনর ‘মানিসক =রাগ’ বেল আখVািয়ত কেরন।  সমকািমতা িছল 
তাঁর =চােখ উtরািধকােরর অধঃপতন101। িতিন আেরা মেন করেতন হsৈমথুেনর 
                                                
101 অধঃপতন  তেttর (“Degeneracy” theory) মূল উdব ঘেটিছল আঠােরা শতেক,িকnt  উিনশ 
শতেক এিট পূণRতা পায়। মাnেষর  =য =কােনা অsাভািবকতা - তা =স িনবুRিdতাই  =হাক, িকংবা মানিসক 
pিতবিnt িকংবা =হাক না খুন খারািবর মেতা =কােনা অপরাধ - সবই এই 'অধঃপতন' তtt িদেয় বVাখVা 
করা হেতা । িচিকৎসািবjােনর জগেত এই  তtt pেবশ কের ১৮৫৭ সােল িব.এ =মােরল নােম এক 
'িবেশষেjর'হাত িদেয়।িতিন িকছু িবেশষ শারীিরক অবsা -  =যমন kয়েরাগ (যkা) এবং =kিটিনজম 
(এক ধরেনর মানিসক pিতবিnt) সহ িবিভn =রােগর উৎস িহেসেব এই অধঃপতন তেttর pেয়াগ 
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pভােব মানব জীবেন সমকািমতার pভাব বৃিd পায়। বইিট =স সময় iধু িচিকৎসক 
িকংবা সাজRনেদরই দৃি£ আকষRণ কেরিন, সাধারণ মাnষেদর মােঝও এিট িবপুল 
জনিpয়তা পায়। িরচাডR =¿ইহােরর জীবdশােতই এই বইিটর pায় ডজন খােনক মুdণ 
pকািশত হয়, অnিদত হয় পৃিথবীর িবিভn ভাষায়।  এই বইিট =লখার আেগ িবে` 
ইিবং-এর =তমন =কােনা পিরিচিত িছল না।  িকnt এই একিট বই-ই তােক িনেয় আেস 
এেকবাের খVািতর উjjল আেলায়। অখVাত এক জামRান িনউেরালিজs রাতারািত 
পিরণত হন িভেয়না িব`িবদVালেয়র মেনািবjান িবভােগর  pধােন। আর তাঁর বই 
‘সাইেকাপVািথয়া =সkুয়ািলস’ =দশ িবেদেশ মুিড় মুরিকর মেতাই িবিk হেত থােক।  
এই বইিটই মূলত  pথম বােরর মেতা ‘.বjািনক দৃি£েকাণ’ =থেক সমকািমতােক 
সবRসাধারেণর কােছ এক ধরেনর ‘মানিসক =রাগ’ এবং ‘অssতা’ িহেসেব  িচিhত  
কেরিছল, যার pভাব বজায় িছল  পরবতRী একশ বছর পযRn102।  আর তাঁর বইেয়র 
সূেtই িবjানীরা খুঁেজ =পেলন ‘পাগল সারাবার’ নানা িচিকৎসা;  অn িদেক ধেমRর 
 জাধারী চাচR খুঁেজ =পল সমকামীেদর =হনsা করার sদৃঢ়  ‘.বjািনক িভিt’।   যিদও 
=সসমেয়র jােনর =pkাপেট সমকািমতার =কােনা .জবৈবjািনক িভিt িরচাডR ইিবং-
এর জানা িছল না, িকnt ‘িনঃসংশয়ী এবং pতVয়ী’ ইিবং ঢালাওভােব তাঁর বইেয় 
অিভমত বVk কেরন =য, সমকামীরা িবকৃত মেনাভাবাপn, কােরা সােথ সmকR গেড় 
তুলেত অkম এবং তারা মেনােরাগী103। বলা বাhলV, সমকামী pবৃিt িনেয় ইিবং-এর 
গৎবাঁধা বুিলgেলা  আধুিনক িচিকৎসাশােst পিরতVk হেয়েছ অেনক আেগই104। িকnt 
িতিন pথম অpচিলত ‘=হােমােসkুয়ািলিট’ শbিটেক (যা কালR মািরয়া কাটRেবির অেনক 
আেগ ১৮৬৯ সােল একিট পVাm েÅেট বVবহার কেরিছেলন) একােডিময়ায় iধু নয়,  
সবRসাধারেণর মেধV জনিpয় কের =তােলন এবং এ সংkাn গেবষণার dয়ার উেnাচন 
কেরন।  ইিবং-এর এ ধরেনর গেবষণায় অnpািণত হন আেরক িবখVাত =যৗনগেবষক 
                                                
ঘটান। তখন =যেহতু িচিকৎসািবjােনর jান এত উnত  পযRােয়র িছল না,ডাkাররা এই অdুতুের 
তttিটেক grt িদেয়ই gহণ কেরিছল বলা যায়। িরচাডR ভন kাফট ইিবং =মােরেলর এই তtt তাঁর 
=যৗনতার তtt বVাখVার কােজ বVবহার কেরন এবং সমকািমতােক এক ধরেনর 'অধঃপতেনর 
pকাশ'িহেসেব বVাখVা কেরন। 
 
102 Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins 
University Press; 1 edition, 1996 
103 Krafft-Ebing, R. [1886] 1999. Psychopathia Sexualis. Reprinted by Bloat Books. 
104 Today, most contemporary psychiatrists no longer consider homosexual practices as 
pathological (as Krafft-Ebing did in his first studies): partly due to new conceptions, and partly 
due to Krafft-Ebing's own self-correction. From Wikipedia. 
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing 
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– যার নাম আমরা সবাই জািন - িবখVাত মেনািবjানী িসগমু�ড এস. ¿েয়ড।  
িবশ শতেকর pথম িদেক িসগমু�ড ¿েয়ড তাঁর িবিভn মেkলেদর সােথ 

কেথাপকেথান এবং তােদর =যৗন জীবেনর িবিভn ঘটনা অধVয়েনর িভিtেত =যৗনতার 
=য তtt pদান কেরিছেলন তাঁর pভাব পরবতRী কেয়ক দশক ধের বজায় িছল।  তেব 
পরবতRীেত ¿েয়েডর অেনক গেবষণাই Ìাn বেল pমািণত হয়।  =যমন, =কােনা আবd 
পিরবাের বাবার দূের থাকার কারেণ =কােনা =ছেল =কন সমকামী মেনাভাবাপn হেয় 
উঠেত পাের তা বVাখVা করেত িদেয় ¿েয়ড বেলন, =ছেলিট ‘ইিডপাস কmেলk’ 
=থেক মুk হেত চাে�।  আবার একই পিরিsিতেত একিট =মেয়িশi =কন সমকামী 
হেয় উঠেত পাের তা বVাখVা করার =kেt  ¿েয়ডীয় বVাখVা হেলা, এেত থােক তাঁর 
pিত তাঁর মার অবেচতন ঘৃণা  (unconscious hatred of their mothers) িকংবা তাঁর 
ভাইেয়র িলেŋর pিত ঈষRা (envy of a brother’s penis)।   ¿েয়েডর এ ধরেনর বVাখVােক 
‘.বjািনক’ না বেল এখন ‘¿েয়ডীয় kসংsার’ বলাই =rয়।  ড. hমায়ুন আজাদ তাঁর 
‘নারী’ gেn এধরেনর ¿েয়ডীয় kসংsার সmেn বেলেছন105,  

‘... ¿েয়েডর সমs িসdাn এখন গণV হে� অৈবjািনক বেল; iধু 
অৈবjািনক নয়, চূড়াn pিতিkয়াশীলও : একরাশ িপতৃতািntক, =গাtীয় ও 
বVিkগত kসংsার =পশ কেরিছেলন মেনািবেYষনrেপ। ¿েয়ড যখন 
উòঘাটন ও pকাশ কের চেলিছেলন মেনর ‘অদৃ�’ সূt, =শানাি�েলন 
িলিবেডা, অহম, অবেচতনা, ইিডপাস-ইেলkTা গূৈঢ়ষা, িশÖাসূয়ার পূরাণ; 
কামেক কের তুেলিছেলন িবশ শতেকর আlা ... ¿েয়েডর 
মাnষধারণােকই ভুল মেন হয় আজ;  িপতৃতেntর, =গােtর ও িনেজর dঃsp 
মাnষ নােম িতিন উপিsত কেরিছেলন িবjােনর মুেখাশ পিরেয়।’  

 

ড. hমায়ুন আজােদর কথায় আেবেগর আিতশযV থাকেলও অিতশেয়ািk =নই 
=কাথাও।  তেব তারপরও বলেত হয়,  ¿েয়ডর grt এখােনই =য িতিনই pথম 
=যৗনতা িনেয় pথাগত গেবষণার dার উেnাচন কেরিছেলন।  আেরা একটা বVাপার 
=সই সােথ grtপূণR। ¿েয়ড তার পূবRsরী গেবষক ইিবং এর মেতা সমকািমতােক 
=কােনা ‘ =রাগ’  বেল মেন করেতন  না। িতিন =ভিনেসর Die Zeit পিtকায় সমকািমতা 
সmেn িনেজর অিভমত বVk কেরিছেলন সরাসির – ‘সমকামী বVিkরা অss নয়’ 106। 
একবার এক আেমিরকান মিহলা তার =ছেলর সমকািমতা সmেn উিdg হেয়  ¿েয়েডর 

                                                
105 hমায়ুন আজাদ,  নারী, আগামী pকাশনী, তৃতীয় সংsরণ, এিpল ২০০২  
 
106 His exact comment was – “Homosexual persons are not sick”. (Ref. Francis Mark Mondimore, 
A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996) 
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সাহাযV কামনা করেল, ¿েয়ড তােক িচিঠেত জানান- 
‘আিম আপনার িচিঠ =থেক যা বুঝলাম তা হেলা আপনার সnান সমকামী। 
িকnt আপিন =সই কথা আপনার িচিঠেত সরাসির =কাথাও উেlখ কেরনিন। 
আিম িক জানেত পাির =কন আপিন এটা এিড়েয় =গেলন? সমকািমতার হয়ত 
=কােনা উপকািরতা =নই, িকnt এেত লিjত হবারও িকছু =নই।  এিট =কােনা 
অssতা নয়, িকংবা নয় =কােনা ধরেনর অধঃপতন।  এটােক =কােনা =রাগ 
িহেসেব িচিhত করা যায় না, বরং আমরা এেক =যৗনতার এক pকারণ  
(variation) িহেসেব =দিখ, যা =কােনা বVিk সttার মেধV িবিভn কারেণ জn 
িনেত পাের।  pাচীন এবং আধিুনক যেুগর বh jানী gনী এবং rেdয় 
মাnষজন সমকামী িছেলন  (=যমন =pেটা, মাইেকলএে|েলা, িলওনােদRা দা 
িভি¦ pমুখ)।  সমকািমতােক অপরাধ িহেসেব িচিhত কের  এর উপর িনPুর 
হওয়া িনঃসেnেহ অৈনিতক হেব’ ।  

 
তেব ¿েয়েডর এ ধরেনর ‘pথাগত’  গেবষনার অেনক আেগই আঠােরা শতক 

=থেকই – িকছু দাশRিনক সমকািমতার বVাপাের িনেজেদর বVিkগত অিভমত 
জািনেয়িছেলন। =যমন দাশRিনক ভলেটয়ােরর (১৬৯৪ -১৭৭৮) কথা বলা যায়। 
ভলেটয়ার  ১৭৬৪ সােল =লখা একিট বইেয় সমকািমতােক pকৃিতিবrd অৈনিতক 
pবৃিt বেল অিভিহত কেরিছেলন; িকnt আবার এই আচরেণর বVাপক pসার =দেখ 
িবিsতও হেয়িছেলন107। িতিন মেন করেতন, এই মানিসকতার উপর মাnেষর =কােনা 
িনয়ntণ =নই।  gীôpধান =দেশ িকংবা ‘গরম =বিশ পড়েল’ সমকািমতার pেকাপ বৃিd 
পায় বেল িতিন ভাবেতন।  আেরক ফরাসী দাশRিনক rেশা (১৭১২ -১৭৭৮) মেন 
করেতন সমকািমতা মূলত এেসেছ আরব =দশgেলা =থেক।  তেব =যেহতু সারা 
পৃিথবীর সকল =দেশই সমকািমতা ছিড়েয় =গেছ, তাই এর অিst sীকার কের 
=নওয়াই সŋত।   

ইিবং-এর ‘সাইেকাপVািথয়া =সkুয়ািলস’ pকািশত হবার আেগ ১৮৬২ সােল  
জামRািনর মেনািবjানী কালR =হনিরখ উলিরচস ‘উরািনসম’108 নােমর একিট ধারণার 
জn =দন।  সমকািমতার ইিতহােস উলিরচেসর নাম খুবই grtপূণR; িতিন িছেলন 
সমকামী মানবািধকােরর pাথিমক pবkা এবং একজন িবেdাহী =লখক।  pথম িদেক 

                                                
107 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, দীপ pকাশন, কলকাতা, ২০০৫। 
108 উরািনজম উনিবংশ শতেকর একিট মতবাদ। এই মতবােদ মেন করা হত সমকামী পুrেষরা আসেল 
পুrষ =দেহ বিn নারী আtার অতৃp pকাশ। এরা উলিরচেসর =চােখ িছল তৃতীয় িলŋ।   
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িতিন Numa Numantius নােমর ছdনােম িলখেলও পরবতRীেত িনজ নােমই আtpকাশ 
কেরন, এবং pকাে� িনেজেক ‘উরািনয়ান’ িহেসেব অিভিহত করেতন (তাঁেক এখন 
ইিতহােসর pথম ‘আউট অব =kােজট’ বেল মেন করা হয়)।  িতিন আইেনর যাতাকেল 
িপ£ সমকামী বVিkেদর অিধকার সmেn জনগণেক সেচতন কের তুেলন এবং 
সমকািমতার pিত িবেdষমূলক সমs আইনকাnন =লাপ করার আhান জানান। 
সমকািমতা তাঁর কােছ  =কােনা ‘অপরাধ’ িছল না, বরং তাঁর =চােখ এেকবােরই 
‘pাকৃিতক’ এবং খুবই ‘sাভািবক’ একিট pবৃিt।  িতিন তাঁর =লখায় =সজnই বেলন, 
“There is no such thing as unnatural love. Where true love is, there nature is also” 

সমকািমতা সmেn সরাসির িকছু না বলেলও ফরািস িচnািবদ িদেদেরার (১৭১৩-
১৭৮৪) দৃি£ভিŋ পরবতRীেত সমকামীেদর pিত =নিতবাচক দৃি£ভিŋ পাlােত সাহাযV 
কেরিছল।  িতিন মাnেষর =যৗন pবৃিt িনেয় অেহতুক নীিত কপচােনার বVাপাের চােচRর 
ভূিমকার সমােলাচনা কেরন।  িদেদেরার মতামতেক gহণ কের িনেয় পরবতRীেত 
িবিভn সািহিতVক ও দাশRিনক চােচRর অসিহÀু মেনাভােবর িনnা কেরেছন। এর মেধV 
ফরািস সািহিতVক মাkRইস =দ সাদ এবং এিমল =জালার কথা আলাদা কের বলা যায়।  
এরা সমকামী মেনাবৃিtেক জnগত বেল মত িদেয়েছন, এবং এও বেলেছন, এই 
মানিসকতােক পিরতVাগ করা যায় না।  

এখন একিবংশ শতাbীেত দাঁিড়েয় বলা যায় =য, সমকািমতা িনেয় শরীরবৃtীয় 
এবং মনsািttক গেবষণা ir হেয়েছ অেনকিদন ধেরই। iধু সমকািমতা নয়, 
পাশাপািশ rপাnরকািমতা, উভকািমতা এবং অপরাপর =যৗনpবৃিt িনেয়ও 
সামিgকভােব গেবষণা হে� =ঢর। এর ফেল =য =যৗন-pবৃিtgেলা একসময় িনকষ 
অnকােরর কােলা চাঁদের ঢাকা িছল, তা  ধীের ধীের উেঠ আসেছ িদেনর আেলােত।   
সমকািমতা িবষেয় িলখেত িগেয় যােদর কথা না বলেলই নয়, তাঁরা হেলন িbিটশ 
ডাkার =হনির hাভলক এিলস (১৮৫৯-১৯৩৯), জন এিডংটন িসম�ডস (১৮৪০-
১৮৯৩) এবং জামRান মেনািবjানী মVাগনাস হাচRিফl (১৮৬৪ - ১৯৩৫)।  এরা 
সকেলই িছেলন ইিবং এর pায় সমসামিয়ক িকnt ইিবং-এর মতামেতর সােথ তাঁরা 
একমত িছেলন না।  

জন এিডংটন িসম�ডস িবjােনর =কােনা গেবষক িছেলন না, িতিন িছেলন 
উনিবংশ শতেকর অnতম pধান ইংেরজ কিব।  সাত খেN pকািশত ‘ইতািলর 
=রেনঁসা’ (Renaissance in Italy) বইিট তাঁর pিতভার অnতম িনদশRন। িতিন iধু 
কিবতাই =লেখনিন, =শিল এবং িসডিনর মেতা ইংেরজ কিব, নাটVকার =বন জনসন 
এবং মাইেকল এে|েলার মেতা িশlীেদর জীবনীও িলেখিছেলন।  এ ছাড়াও িতিন 
িছেলন সািহেতVর এক উঁচুমােনর সমােলাচক।   
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িকnt যত িবখVাত মাnেষর জীবনীই িতিন িলখনু না =কন িনেজর জীবনী িকnt িতিন 
আমতৃুV pকািশত হেত =দনিন। তারঁ মতৃুVর d’ বছর পের ১৮৯৫ সােল তারঁ pকাশক 
এইচ. এফ. bাউন তারঁ sিৃতকথার িভিtেত িসম�ডেসর  একিট জীবনী pকাশ কেরন, 
িকnt িসম�ডেসর মলূ পাNিুলিপিট িতিন কাউেক =দখেত =দনিন।  bাউন সােহব ‘ যেkর 
ধেনর’  মেতা  িসম�ডেসর পাNিুলিপিট িনেজর কােছ আমতৃুV আগেল রােখন, iধ ুতাই 
নয় ১৯২৬ সােল মতৃুVর সময় িতিন পাNিুলিপিট ল�ডন লাইেbিরেক দান কের িদেয় 
িনেদRশ িদেয় যান =য মতৃুVর প¦াশ বছেরর মেধV =যন পাNিুলিপিট  =খালা না হয় – 
=সিটেক =যন িনভতৃ একিট জায়গায় আবd কের =রেখ =দয়া হয়। 

ল�ডন লাইেbির তাই করেলা;  bাউন সােহেবর পVােকটিটেক এেকবাের িসল গালা 
কের  লাইেbিরর িসndেক তুেল রাখল।  এর ২৩ বছর পের ১৯৪৯ সােল িসম�ডেসর 
কnা =ডম কVােথিরন তাঁর িপতার পাNুিলিপিট পড়েত চাইেল ল�ডন লাইেbির ‘ িবেশষ 
িবেবচনায়’ কVােথিরেনর pাথRনা ম|ুর কেরন।  কVােথিরেনর সামেন উেnািচত হেলা 
সবুজ এক বােk রাখা ৬  বাই ১২  বাই ১৮ ইি¦ এক খাতা,  যার উপেরর পৃPায় 
=লখা িছল – ‘J A Symond’s papers’109।  িকnt =ডম কVােথিরন লাইেbির =থেক িফের 
এেস এ িবষেয় কাউেক িকছু বলেলন না, বাবার পাNুিলিপ িনেয় =কােনা ধরেনর 
উ·বাচV পযRn করেলন না।  ফেল িসম�ডেসর পাNুিলিপ রহs হেয়ই রইেলা 
আমজনতার কােছ। 

১৯৫৪ সােল লাইেbিরর উপকিমিট একিট িমিটং কের বাছাই করা িকছু 
িবেশষjেক (=বানাফাইড sলার) পাNুিলিপ পড়বার অnমিত িদেলন, তাও িবেশষ 
pহরায়।  িক িছল =সই পাNুিলিপেত? =কন এই সতকRতা? =কনই বা এত লুেকাচুির? 
লুেকাচুিরর কারণ =বাঝা =গল পাNুিলিপটার ‘ইেমােশানাল =ডেভলপেম�ট’ নােম একটা 
অধVােয়র pথম অnে�দ পেড়ই110 – 
 

‘আিম যখন কােরা জীবনী িলিখ, তখন =চ£া কির সততার সােথ আর 
অতVn বstিনPভােব চিরtিটেক ফুিটেয় তুলেত। আিম মেন কিরনা  আমার 
িনেজর জীবনীর =kেtও =সটা =কােনা বVিতkম হেব। িকnt িবিভn 
=বাধগমV কারেণ আমার জীবেনর সবgেলা বVাপার আমার পেk আেগ 
িঠক মেতা িবেYষণ করা সmব হয়িন।  আিম ভিবÝত মেনািবjানী এবং 
সাইেকালিজর ছাt-ছাtীেদর জn এমন একিট উপকরণ =রেখ =যেত 

                                                
109 John Addington Symonds, The Memoirs of John Addington Symonds, Univ of Chicago Pr, 
1986  
110 পূেবRাk। 
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চাইিছলাম =যটা পেড় তারা বুঝেত পাের, এমন মাnষও আেছ যার =কােনা 
অsাভািবকতা িকংবা মেনাৈবকলV িছল না, আগােগাড়া একিট ss্, snর,  
sাsVকর জীবন উপেভাগ কেরেছ, িকnt এমন একিট অnভূিতময় কামনায় 
মt িছল – যা বতRমান সমােজর =চােখ আপিtকর। আর =সই অnভূিতর 
নাম – পুrেষ পুrেষ =pম – সমকািমতা!’ 

 
জন এিডংটন িসম�ডস বড় হেয়িছেলন ইংলVাে�ডর এক মধVিবt পিরবােরর সnান 

িহেসেব। আর দশটা ছােtর মেতাই sুেল িগেয়িছেলন, বnু বাnেবরও অভাব িছল না। 
িকnt িতিন =ছাটেবলায় =খলাধূলা =তমন পছn করেতন না, তাঁর =চেয় =ঢর =বিশ পছn 
করেতন বই পড়েত।  পের অkেফােডR িগেয় gীক সািহেতVর সােথ পিরচয় ঘেট। gীক 
সািহতV এবং ইিতহাস পেড়ই িসম�ডস বুঝেত পােরন সমকািমতা পৃিথবীর ইিতহােস 
সবসময়ই িছল, কখেনা pকাে�, কখেনাবা অpকাে�।  িবেশষত =হামােরর ইিলয়াড 
পেড় িতিন অিভভূত হন।  gীক =দবতা হােমRেসর কািহনীও তাঁেক উdীp কেরিছল 
দাrণভােব, উপnােস বিণRত হােমRেসর =সৗnযR তাঁর গভীের .তির করেলা ‘=ফায়ারার 
এক অিবনাশী ফlুধারা’111 । সব িমিলেয় gীক সািহতV িসম�ডেসর সামেন খুেল 
িদেলা pবৃিtর এক অজানা dয়ার। 

এর মেধV িব`িবদVালেয় ছুিটকালীন একটা সমেয় িনেজর বািড়েত যান অবসর 
কাটােত। =সখােন িতিন তাঁর =চেয় বছর িতেনেকর =ছাট এক =ছেলর সােথ =pেমর 
সmেকR জিড়েয় পেড়ন। িকnt অিচেরই বুঝেলন এই সmকRেক িতিন sায়ী করেত 
পারেবন না। িতিন যতই gীক সািহতV পড়ুন না =কন, িতিন জােনন  gীক সমােজর 
সােথ িভেkারীয় ইংলVাে�ডর িবsর ফারাক। িভেkারীয় ইংলVাে�ড সমকািমতা iধু 
অsীকৃত নয়, দNনীয় অপরাধ।   িতিন িলখেলন - 

I could not marry him; modern society provided no bond of 
comradeship whereby we might have been united. So my first love 
flowed to waste… 

 

      ১৮৬১ সােল িসম�ডস আেরকিট সমকািমতার সmেকR জিড়েয়িছেলন, 
আলে¿ড brক নােমর এkশ বছেরর এক যুবেকর সােথ - িকnt =স সmকRও sায়ী 
হয়িন। এ সময় িবিভn মানিসক dেnd তাঁর sাsV =ভেŋ পড়েত থােক। =যৗন হতাশায় 
ভুগেত থােকন িসম�ডস। এর মেধV িতিন =বশ কেয়কজন ডাkােরর শরণাপn হন। 

                                                
111 জন এিডংটন তার জীবনীেত এ pসেŋ িলেখিছেলন - 'Hermes, in  his prime and bloom beauty, 
unlocked some deeper fountains … in my soul' (source: The Memoirs of John Addington 
Symonds, পূেবRাk)  
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এেদর মেধV একজন 'রিkতা' রাখারও পরামশR =দন, িকnt িসম�ডেসর তা মনঃপূত 
হয়িন। 

১৮৮৪ সােল বাবার চােপ পেড় জVােনট কVােথিরন নােমর এক নারীেক িবেয় 
কেরন িসম�ডস। ভাবেলন এর ফেল িতিন 'অsাভািবকতা' =থেক মুিk পােবন। বছর 
খােনেকর মেধVই িতিন চার সnােনর িপতা হন। িকnt ধীের ধীের তাঁর উপলিb হেত 
ir করল =য, িবেয় করাটা িছল তাঁর জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল। িতিন তাঁর জীবনীেত 
িলখেলন - 'Perhaps the great crime of my life was my marriage.'।  

ধীের ধীের আবােরা একাকী হেয় উঠেলন িসম�ডস। =রাগ =শাক pায়শঃই হানা 
িদেত থােক আেগর মেতাই। তাঁর ডাkার িপতা িসম�ডেসর =রাগ সনাk কের বলেলন 
তাঁর িটিব হেয়েছ। বায়ু পিরবতRন কের sাsV উdােরর জn =বিশরভাগ সময়ই িতিন 
ইতািল এবং sইজারলVাে�ড কাটােত থােকন। িতিন  িনেজেক িনেয় dেটা sতnt জগৎ 
.তির কের =ফলেলন - একটা িনেজর stী-কnােদর জn, আর অnিট তাঁর বnু জগৎ 
িনেয়। তাঁর ফুসফুেসর অবsার আেরা অবনিত ঘটেল িতিন stীেক বেলন =য, তােদর 
একসােথ আর থাকা উিচৎ নয় - এেতা =রাগ-=শাক িনেয় ঘর সংসার কের বউেক 
িবপেদ =ফলা খুবই অৈনিতক। বলাবাhলV সমকািমতার ইিতহােস িসম�ডসই pথম 
িকংবা সবRেশষ বVিk নন- যােক 'সংসার' নামক এই িdচািরতার সােথ pিতিনয়ত 
লড়াই করেত হেয়েছ। এখেনা সমােজর চােপ বh সমকামীেদরই 'সংসার ধমR'পালন 
করেত হয়, অিভনয় চলেত হয় সমােজর আর দশিট 'sাভািবক' মাnেষর মেতাই। 
সমকামীেদর জীবেনর এ এক িনPুর িবড়mনা। 

এ সময় িসম�ডস আবােরা gীক সািহতV এবং সংsৃিত িনেয় পড়াiনা ir কেরন। 
িতিন =pেটা, অVািরেsােফন, =জেনাফন এবং অnাnেদর িনেয়  গভীর িচnায় ডুেব 
=যেত থােকন। এ সমেয়ই িতিন  নীরেব, িনভৃেত রচনা কেরন ৮৮ পৃPার একটা পুিsকা 
- 'A Problem in Greek Ethics'। ১৮৮৩ সােল বVিkগত উেদVােগ পুিsকািটর মাt দশ 
কিপ  ছািপেয়িছেলন আর িবতরণ কেরিছেলন তাঁর খুব কােছর বnুমহেল। এ বইেয় 
িতিন gীক সংsৃিতর  পাইদােরিsয়া বা িকেশার =pম, ইেরােমেনাস - ইরােsসসহ বh 
হািরেয় যাওয়া িবষয় আশয় অnকার =থেক িদেনর আেলায় তুেল আেনন। িতিন তাঁর 
বইেয় s£ কের =লেখন - 
 

বh =মিডেকল ডাkার এবং আইিন =লখেকরা =মােটও অবগত নন 
=য,ইিতহােসর পাতায় বh মহান এবং উnত জািতর অিst আেছ যারা 
সমকািমতার pিত িবেdষ =পাষণ করেতা না, বরং িছল পুেরাপুির 
সহাnভূিতশীল। এমনিক, তাঁরা সমকািমতার চচRা কের আিtক এবং 
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সামািজকভােব লাভবান হেয়িছল।   
      

বছর খােনক পের িতিন আেরকিট বই =লেখন - The problem in Modern Ethics 
(১৮৯১)। িতিন এ বইেয় সমকািমতার তৎকালীন ধVান ধারণা এবং .বjািনক এবং সমাজ-
মনsািttক কারণ িলিপবd কেরন। এই বইেয় িতিন psাব কেরন =য, সমকািমতা সmেকR 
িনবতRনমলূক ধVান-ধারণা আর আইন-কাnন রিহত করা pেয়াজন। এই বইিট প¦াশ কিপ 
ছািপেয়িছেলন িসম�ডস এবং খবু ঘিনP বnবুাnবেদর মােঝ িবতরণ কেরন।  তােদর বেল 
=দয়া হয় =য, তারা  বইিট পড়ার সময় বইেয়র পােশ =নাট িলেখ =যন =লখকেক আবার 
=ফরৎ =দন।  িঠক এ সময়ই িবখVাত ইংেরজ কিব অsার ওয়াইlেক সমকািমতার 
অপরােধ dই বছেরর দN =পাহােত হয়।  

সমকািমতার ইিতহােসর =pkাপেট ‘এ pবেলম অব gীক এিথk’ এবং ‘pবেলম 
অব মডাণR এিথk’ – বই dেটার grt অপিরসীম। এ dেটা বইেক বতRমােন ইংেরিজ 
সািহেতVর জগেত pথম িদককার পুsক িহেসেব িবেবচনা করা হয় =যখােন পুrেষ-
পুrেষ =pেমর সরাসির তথVসূt িব`sভােব সিnেবিশত হেয়িছল।  তা সেttও 
িসম�ডেসর  মেন হেয়িছল সমকািমতা সmেn মাnষজনেক .বjািনকভােব সেচতন 
করেত হেল  িচিকৎসাশােstর দৃি£েকাণ =থেক বVাপারgেলােক বVাখVা করেত হেব। 
িকnt িসম�ডস িনেজ িচিকৎসাশােstর =কােনা িবেশষj না হওয়ায় এিদক =থেক সntি£ 
পাি�েলন না। িঠক এসময়ই ১৮৯০ সােল তাঁর সােথ পিরচয় ঘেট িbিটশ ডাkার 
hাভলক এিলেসর সােথ। এ =যন িছল সিঠক সমেয় সিতVকার মিন-কা¦ন =যাগ।  

এ pসেŋ পাঠকেদর জn hাভলক এিলস সmেnও িকছু বেল িনেত হয়। =স সময় 
এিলস িছেলন িসম�ডেসর =চেয় pায় বছর িবেশক =ছাট। িনেজ সমকামী না হেলও 
hাভলক এিলেসর stী িছেলন সমকামী112। ফেল িতিন খুব কাছ =থেক সমকামীেদর 
জীবন pতVk করার sেযাগ পান।  িতিন িব`াস করেতন, সমকািমতার আইিন 
sীকৃিতর আেগ এই pবৃিtসmn মাnষেদর সামািজকভােব gহণেযাগVতা পাওয়া 
দরকার ।  ১৮৯৭ সােল িতিন pকাশ কেরন ‘Sexual Inversion’ নােমর একিট 
অনnসাধারণ gn।  gnিট এিলেসর বলা হেলও আসেল gnিট িলেখিছেলন এিলস 
এবং িসম�ডস d’জেন িমেল।  hাভলক এিলস িলেখিছেলন বইিটর মূল অংশ – 
                                                
112 =য =কােনা িবচাের hাভলক এিলস এবং তাঁর stী এিডথ লীেজর িবেয় িছল =স সমেয়র =pkাপেট 
খুবই বVিতkমী। এিলেসর stী এিডথ লীজ িছেলন নারীবাদী কিব (তাঁর অn চার =বােনরা িছেলন 
আবার সবাই অিববািহত)।  তাঁরা পারsিরকভােব িববাহবnেন আবd হেলও d’জেনই সাড়াজীবন 
মুk সmেকR (Open relationship) আsাশীল িছেলন, এবং এেক অেnর =যৗনsাধীনতায় হsেkপ 
করেতন না । =যৗনতার বVাপাের তাঁরা িছেলন সমs সামািজক সংsােরর ঊে R।  
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িচিকৎসাশাst এবং জীবিবjােনর দৃি£েকাণ =থেক, আর ঐিতহািসক, সামািজক এবং 
সাংsৃিতক তথV সরবরাহ কেরিছেলন জন এিডংটন িসম�ডস।  এ ছাড়াও িসম�ডস 
‘উলিরচেসর দৃি£ভিŋ’ নােম একিট অধVায়  বইিটেত িনেজর নােমই সংযুk কেরন 
এবং তাঁর পুেবRকার =লখা ‘pবেলম ইন িgক এিথk’ সিnেবিশত কেরন বইেয়র 
পিরিশে£।  বইিটর pথম মুdণ d’জেনর নােমই pকািশত হেয়িছল ১৮৯৭ সােল।  
িকnt বইিট pকােশর পর  িসমে�ডেসর পিরবােরর পk =থেক আপিt জানােনা হেলা 
– pকাশেকর কােছ দািব করা হেলা =যন, বইিট =থেক িসম�ডেসর নাম এবং সমs 
=রফােরn তুেল =নয়া হয়।  িসম�ডেসর  বইেয়র সmাদক =হারািশও bাউন সব জায়গা 
খুঁেজ খুঁেজ বইিটর কিপ সংgহ কের বাজার =থেক তুেল =নয়ার pেচ£া চালান, যিদও 
িকছু কিপ তাঁর হাত গেল িঠকই পাঠকেদর হােত =পৗঁেছ িগেয়িছল।  এই চাপ সামলােত 
িগেয় এিলসেক মহািবপেদ পড়েত হয়। অবেশেষ, বইিটর  িdতীয় মুdণ pকােশর  
সময় এিলস িসম�ডেসর নাম তুেল =নন,  ‘pবেলম ইন gীক এিথk’ অংশিট পিরিশ£ 
=থেক বাদ =দন ‘উলিরচেসর দৃি£ভিŋ’ অধVায়িটর =লখক িহেসেব অjাত ‘Z’ অnভুRk 
কেরন; এবং িসম�ডেসর =দওয়া তথVসূtেক ‘িব`s সূেt’ পাওয়া বেল উিlিখত 
কেরন113।  বইিটর এই পিরবিতRত মুdণিট িচিকৎসকেদর মেধV gহণেযাগVতা 
=পেয়িছল, =যটা িছল আসেল তাঁেদর বইিট =লখার =পছেন মূল =pরণা।   

এই বইেয়ই pথমবােরর মেতা ইিবং-এর সমকািমতােক ‘িবকৃিত’ বা ‘বVািধ’ 
িহেসেব pচার করার pেচ£ার িবেরািধতা করা হয় – .বjািনক ও সামািজক দৃি£েকাণ 
=থেক। এিলস বইিটেত  ইিবং-এর ‘অধঃপতন’ তেttর িবপেk শিkশালী যুিk হািজর 
কেরন, িতিন বইিটেত হsৈমথুেনর সােথ সমকািমতার সmকR সmেn ইিবং-এর ধVান-
ধারণাও বািতল কের =দন।  আর তারপর ১৯১৫ সােল এিলস pকাশ কেরন আেরকিট 
gn ‘Psychology of Sex’। এিলস =য সময় এ ধরেনর গেবষণা ir কেরিছেলন =স 
সময়টায় ইংলVা�ড িছল পুেরামাtায় রkণশীল।  ফেল গেবষণা করেত িগেয় এিলসেক 
dিবRসহ অবsার মেধV পড়েত হেয়িছল।  তাঁর pথম বই pকােশর পর বইেয়র সবgেলা 
কিপ পুিড়েয় =ফলা হয়।  pকাশকেক =পেত হয় কিঠন শািs।  পের তাঁর 
গেবষণাকােজর  অিধকাংশই আেমিরকা =থেক pকািশত হেয়িছল114।  
                                                
113 Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, পূেবRাk। 
114 কিথত আেছ,  এক পুিলেশর =গােয়nা ১৮৯৮ সােলর ২৭ =শ =ম ল�ডেনর একিট বইেয়র =দাকান 
=থেক দশ িশিলং িদেয় ‘ =সkুয়াল ইনভারশন’  নােম একিট বই kয় কেরন।  এর চারিদন পের  পুিলশ 
=দাকােন এেস জজR =বডbাউ নােম =দাকােনর এক কমRচারীেক =gফতার কেরন =দাকােন  ‘অYীল’  
বইপt রাখার অজুহােত। এিলসেক =gফতার করা না হেলও এিলস এবং pকাশেকর উপর িদেয় 
রীিতমেতা ঝড় বেয় যায় =স সময়। পt-পিtকােতও নানা রকেমর রং-=বরেঙর =ক�া কািহনী =লখা 
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সমকািমতার গেবষণায়  আেরকজন গেবষক -যার  grt অপিরসীম; িতিন হেলন 
জামRািনর মেনািবjানী মVাগনাস হাচRিফl।  িতিন সমকামীেদর ‘তৃতীয় িলŋ’ নােম 
অিভিহত কের সমােজ িবদVমান িলŋ সংkাn সনাতন ধারণা খNন করেত pয়াসী হন।  
iধু গেবষণাই নয়, িতিন =স সময় ‘সােয়ি�টিফক এ�ড িহউমVািনেটিরয়ান কিমিট’ নােম 
একিট সংsা pিতPা কেরন।  হাচRিফl িছেলন  যুিkিনP একজন মাnষ। িতিন 
যুিkিনভRর কথা বলেতন এবং সব ধরেনর িবjানসmত গেবষণা এবং বkবVেক 
sাগত জানােতন।  সমকািমতার নানান িদক িবেYষণ করার জn িতিন =দেশর িবিভn 
pােnর িবিশ£ সমাজতািttক, ঐিতহািসক, মেনািবjানী, নৃতািttক এবং আইনjেদর 
তাঁর সংsায় sান কের িদেয়িছেলন।  তাঁর কিমিটর =Yাগান িছল – ‘জািsস  r 
সােয়n’।   

বstত এই সংsার উেদVােগ জামRািনেত pথমবােরর মেতা .বjািনকভােব সমকামী 
মানিসকতার কারণ িনণRয় করা ir হয়।  iধু তাই নয়, সমকািমতার আইিন sীকৃিতর 
বVাপাের এই সংsা সেচ£ হয়। তখনকার জামRান =ফৗজদাির দNিবিধর ১৭৫ অnে�েদ 
বিণRত সমকািমতা িবষয়ক আইন সংেশাধেনর জn হাচRিফl পাঁচ হাজার বুিdজীবীর 
sাkর সmিলত দরখাs সরকােরর কােছ =পশ কেরন। ১৯১৩ সাল =থেক সহেযাগী 
গেবষক ইভান =bােচর সােথ িমেল সমকামী মাnষেদর sPু পুনবRাসন এবং =যৗনতা 
সmেn দৃি£ভিŋ পাlােনা্র জn আেnালন গেড় তুেলন, এবং এই আেnালনেক 
এিগেয় িনেয় যাওয়ার জn ‘Institut für Sexualwissenschaft’ নােম আেরকিট সংগঠনও 
গেড় তুেলন। ১৯৩৩ সােল নাৎসীরা kমতায় এেস হাচRিফেlর কাজ বn কের =দয় 
এবং এই pিতPানিট  ংস pাp হয়।  হাচRিফl এবং সমমনা সমs =লখকেদর বই 
পt পুিড়েয় =দওয়া হয়। আজেক ই�টারেনেট নাৎসী বািহনীর বই-=পাড়ােনার =য সমs 
ছিব পাওয়া যায়, তার অিধকাংশই আসেল হাচRিফেlর িবিভn লাইেbিরর115 ।     
 

                                                
হেত থােক। =বডbাউেক অYীলতার দােয় অিভযুk করা হয় এবং শািs =দয়া হয়। এিলস সব িকছু 
=দেখ এতই kুb হন =য িতিন তাঁর পরবতRী বই আর ইংলVা�ড =থেক pকাশ করেবন না বেল মনs 
কেরন। 
 
115 ‘The press-library pictures & archival newsreel film of Nazi book-burnings seen today are 
usually pictures of Hirschfeld's library ablaze’, wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld 
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িচtঃ নাৎসী বািহনী ১৯৩৩ সােল kমতা 
দখেলর পর হাচRিফl এবং সমমনা সমs 
=লখকেদর বইপt পুিড়েয় =দয়।  

 
 
 
 

এত িকছ ুকেরও িকnt এ সংkাn গেবষণা থািমেয় রাখা যায়িন। ফািডRnা�ড hাক, 
এিডংটন সায়ম�ডস, ইভান =bাচ, kারা থমসন, িথডর =হনিরখ,  ইরিভং =বইবার, অেটা 
gস, hকার, িমলার, =sািফl, =হনির =ব|ািমন pমখু গেবষেকর  বhমখুী গেবষণা গহীণ 
আধঁার =থেক সমকািমতােক িনেয় আসেলা িদেনর আেলায়।  এেদর মেতা গেবষকেদর 
জnই সহমিমRতা আর সিহÀতুার =ঢউ এেস লােগ সমােজ। একিদন যােদর অ�ৎু বেল 
গণV করা হেতা, =দখা  হেতা সমােজর ‘িনক£ৃতম জীব’ িহেসেব, তােদর pিত বািড়েয় 
=দওয়া হেলা সাহােযVর হাত। পিৃথবী জেুড় বhসংগঠন গেড় উঠেলা এই সংখVালঘ ুএবং 
pািnক মাnষেদর সাহাযV করার এবং তােদর মানিবক অিধকার রkার তািগেদ। 
রkণশীলতা, pগিতশীলতা, িবjান ও বাsবতার pিতিনয়ত সংঘষR আর pিতসংঘেষR 
একটা সময় =যৗনতা সংkাn সনাতন ধারণাই =গল পােl।  পিৃথবীেত িশlিবpব, 
pযিুkর িবpব, এনলাইটেমে�টর পাশাপািশ হাত ধের িবংশ শতাbীেত pেবশ করল 
‘=যৗনতার িবpব’ – যা  মাnেষর =যৗনতাসংkাn সামািজক এবং মনsািttক ধVান 
ধারণােকই আমলূ পােl িদেলা।  আর =য বVিkিটর গেবষণা এই =যৗনতার িবpবেক 
tরািnত কেরিছল সবেচেয় =বিশ, িতিন হেলন আেমিরকার ইি�ডয়ানা িব`িবদVালেয়র 
pািণিবjান িবভােগর অধVাপক আলে¿ড িকেn (১৮৯৪ -১৯৫৬)।   

কিথত আেছ, pকৃিতেpিমক এই তrণ pেফসর িকেn গল ওয়াs নােম 
একধরেনর =বালতার উপর kােস একিদন =লকচার িদি�েলন। =সখান =থেক  
আেলাচনা =কােনা একভােব চেল =গল =বালতােদর =যৗনpবৃিtর িদেক।  kােসর 
অেনক ছাt sেযাগ =পেয় এ সময় নানাধরেনর pÖ করা ir করল। কখনও বা তা 
চেল =গল চড়াই উৎরাই =পিরেয় মাnেষর =যৗনpবৃিtর িদেকও।  িকেn তাঁর 
জীবিবjােনর সীিমত jােনর আেলােক ছাt-ছাtীেদর =কৗতুহল =মটােত থাকেলন।  
পুেরা kাস পিরণত হেলা এক ‘সরস’ আেলাচনার =কndিবndেত।  এমনিক এর =জর 
পুেরামাtায় বজায় রইেলা kােসর বাইেরও।  অেনক ছাt-ছাtী  িকেnর কেk এেস 
বVিkগতভােব =যৗনতা িবষেয় নানা ধরেনর পরামশR চাওয়া ir করেলা। িকেn 
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=দখেলন, এই িবষয়িট িনেয় ছাt-ছাtীেদর আgহ রেয়েছ pচুর, িকnt পুেরা িবষয়িটেক 
=ঢেক রাখা হেয়েছ নীিত-.নিতকতার অদৃ� কােলা চাঁদের।  িতিন বুঝেত পারেলন, 
‘=সk িনেয় pকাে� আেলাচনা না করার’ এই িচরায়ত সনাতনী pথাটা =য কেরই 
=হাক ভাংেত হেব।  িতিন ছাtেদর ডীেনর কােছ ধরনা িদেলন, এবং ছাt-ছাtীেদর 
মেধV =যৗনিশkার একিট =কাসR চালু করার পেk যুিk =দখােলন। বলেলন, ছাt-
ছাtীরা =য হাের  আমােদর =দেশর মেতা ‘রসময়gp মাকRা’ চিট বই পেড় =সk সmেn 
ভুল ধারণা পাে�, তাঁর =থেক আমরা একােডিমকভােব িকছু পড়াই না =কন!  িকেn 
=শষ পযRn তাঁর আেবদন ম|ুর কিরেয় ছাড়েলন।  িতিন ফুল হাউজ অিডেটািরয়ােম 
একােডিমকভােব pথম ‘=সk =কাসR’ –এর উপর kাশ িনেত ir করেলন।  তেব =স 
kাস উnুk িছল =কবল িশkকবৃn, gVাজুেয়ট িকংবা িসনয়র ছাt, িকংবা িববািহত 
ছাt-ছাtীেদর জn। িকেn  আেগর মেতাই ছাt-ছাtীেদর িবিভn pেÖর উtর িদেয় 
=কৗতুহল িমটােত লাগেলন। িকnt তা করেত িগেয় খুব আ�যR হেয় =দখেলন, মাnেষর 
=যৗনpবৃিt এবং =যৗনজীবেনর উপর িবjানিভিtক =কােনা ভােলা সমীkাই  বাজাের 
=নই।  ফেল একটা সময় িকেnর িনেজেকই =যৗনpবৃিt িনেয় গেবষণায় নামেত হেলা।  
সmূণR বVিkগত উেদVােগ সমীkার pেয়াজেন pÖাবলী .তির করেলন, এবং দীঘR সময় 
ধের এ কােজ িনেজেক িনেয়ািজত করেলন। সmূণR িনরেপk ও িনেমRাহভােব এ 
গেবষণা  চািলেয় ১৯৪৮ সােল িলখেলন ‘Sexual Behavior in the Human Male’ নােম 
একিট যুগাnকারী বই; এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সােল =বর কেরন  ‘Sexual 
Behavior in the Human Female’।  gn dিটর মধV িদেয় মানব জীবেনর এমন িকছু িদক 
উেnািচত হেলা যা সংখVাগিরP মাnেষর জn নতুন, এবং অেনেকর কােছই খুব 
‘অsিsকর’। এমনিক এসব তথV =দেখ িকেn িনেজও খুব িবিsত হেয়িছেলন। =সই 
প¦ােশর দশেকর irেতই িকেnর গেবষণা =থেক =বিরেয় এেলা, মাnষেক 
সামািজকভােব =কবল িবষমকামী বলা এেকবােরই িঠক নয়, বh মাnষ আেছ যারা 
=যৗনpবৃিtগত িদক িদেয় সমকামী। iধু তাই নয়, িতিন বলেলন, =যৗনpবৃিtেক 
=কবল িবষমকাম আর সমকাম –  =মাটা দােগ এই d’ভাগ করাটাও =বাকািম। 
=যৗনতার সmূণR কVানভাসেক .বjািনক উপােয় পিরমাপ করার জn িকেn উdাবন 
করেলন তাঁর িবখVাত ‘িকেn =sল’ ।   এ =sল সমেn িকেn তার বইেয় বেলন116,  

 ‘পুেরা জনসমি£েক =কবল সমকামী আর িবষমকামী – এ dই িনিদR£ 
ভূবেনর বািসnা মেন করা ভুল হেব। পৃিথবীটা =কবল – ছাগল আর =ভড়ায় 

                                                
116 Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual 
Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. 
Saunders Company , 1953 
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িবভk নয়। pকৃিতেত খুব কম =kেtই এ ধরেনর চরমসীমার রাজt =দখা 
যায়, এর =চেয় বরং এখােন থােক িবিবধ উপাদােনর sষম বNন।’ 

 

িকেnর =sেলিট িনেয় িকছু কথা বলা যাক। =sেলর dই pাnেক ‘০’ এবং ‘৬’ 
িহেসেব িচিhত হয়।  ০ দােগ অবিsত বVিkরা পিরপূণRভােব িবষমকামী, আর ৬ দােগ 
অবিsত বVিkরা সmূণRভােব সমকামী।  dই pােnর মধVবতRী অবsা পাঁচিটভােগ 
িবভk; এবং ওই পাঁচিট অবsার মধV িদেয় =যৗনতার =য rপ pিতভাত হে� তােক 
উভকািমতা বলাই =rয়, যিদও উভকািমতার রকমেফর আেছ।   নীেচর ছকিট =দখেল 
এ সmেn আেরকটু ভােলা =বাঝা যােব : 

 

=রিটং বণRনা 

০ পিরপূণRভােব িবষমকামী 

১ মূখVত িবষমকামী, কদািচৎ সমকামী 
২ মূখVত িবষমকামী, িকnt pায়শই সমকামী 

৩ িবষমকািমতা এবং সমকািমতার pভাব সমান  

৪ মূখVত সমকামী, িকnt pায়শই িবষমকামী  

৫ মূখVত সমকামী, কদািচৎ িবষমকামী  

৬ পিরপুণRভােব সমকামী  

X অেযৗনpজ (Asexual) 

 
উপেরর ছকিট িকেnর =sেলর সারমমR বলা =যেত পাের, যিদও িকেn বইিট িলখার 

সময় অেযৗনpজেদর তািলকায় অnভুRk কেরনিন। এিট =sেল অnভুRk হয় পের।  
আেগই বলা হেয়েছ ‘০’ দাগািŋত কkিট থােক পিরপণূRভােব িবষমকামীেদর দখেল। 
এই কেk থাকা =লােকরা কখেনাই সমকােমর সােথ যkু হয় না। ‘১’ িচিhত কেk 
অবsানরত বVিkরা মলূত িবষমকামী হওয়া সেttও কােলভেd সমকািমতার সােথ যkু 
হেয় পেড়। এরা পিরেবশ-পিরিsিতর কারেণ িকংবা =কৗতহুলবশত হঠাৎ কের সমকামী 
সmেকR জিড়েয় পড়েলও এর সােথ =কােনা গভীর মানিসক সmকR গেড় উেঠ না। ‘২’ 
িচিhত কেkর =লােকরা pবিৃtগত িদক িদেয় এেদর মেতাই, িকnt এেদর সমকামী 
pবণতা আেরকট ু=বিশ ; িকnt তারপরও তা কখেনাই িবষমকামীতােক ছািপেয় যায় না।  
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‘৩’ নmর কেkর আিধবাসীরা হয়ত সিতVকার উভকামী। এেদর সmেকR িকেn বেলন117, 
‘তারা সমানভােব dই ধরেনর সংrবই gহণ এবং উপেভাগ কের থােক।  =কােনািটর 
উপেরই তােদর =কােনা িনিদR£ পkপািতt =নই।’ ‘৪’ নং কেkর সদsরা সমকামী 
হওয়া সেttও pায়ই িবষমকােমর সােথ যkু হেয় পেড়। একইভােব ‘৫’ নং কেk এমন 
িকছ ুমাnেষর সnান িমলেব যারা সমকামী হেয়ও মােঝ মেধV িকংবা কদািচৎ িবষমকােম 
জিড়েয় পেড়। ‘৬’ নং কেkর বািসnারা পিরপণূR সমকামী।  ছকিট ভােলাভােব =দখেল 
=বাঝা যায় =য, ০ এবং ৬ িবপরীত =মrেত। =তমিনভােব  ১ এবং ৫ পরsেরর িবপরীত। 
িঠক একইভােব ২-এর িবপরীেত ৪-এর অবsান।  অথRাৎ, ০ এবং ৬ –এই চরমসীমা 
বাদ িদেল  বািক পাচঁিট কেkর অিধবাসীরা কমেবিশ উভকামী। 

 
 

িচt : িকেn =sল =থেক =বাঝা যায়,  =যৗনpবৃিtেক =কবল 
সমকামী আর িবষমকামী – এ dই ভােগ ভাগ করা ভুল 
হেব ।  

 
 

 
=যৗনpবিৃt িনেয় িকেnর যগুাnকারী গেবষণা বই আকাের pকােশর পর পরই ড. 

িকেn তৎkণাৎ =সিলিbিটেত পিরণত হেয় =গেলন।  ১৯৫৩ সােলর অগােsর ২৪ 
তািরেখ  ড. িকেnেক িনেয় টাইম মVাগািজেন p�দ pিতেবদন =বর হেলা, এবং তােত 
=লখা হেলা – ‘িকেn =সেkর =kেt =সই কাজিটই করেলন =য কাজিট অেনকিদন আেগ 
=কাপািনRকাস কেরিছেলন পদাথRিবদVার =kেt’। এমনিক তােঁক িনেয় একিট কিমকস বই 
পযRn বাজাের =বর হেয় =গল – “ওহ! ড. িকেn’।  মাথRাের’র =লখা এই কিমক বই-এর 

িবিk =স সময়ই আধা িমিলয়েন ছািড়েয় িগেয়িছল।  
  

 
টাইম মVাগািজেনর (আগs ২৪, ১৯৫৩); p�েদ 
ড. িকেn 

 
িকেn তাঁর যুগাnকারী গেবষণার মাধVেম  নতুন ধারা 

.তির করার পর আেরা বh গেবষক  এ ধরেনর কােজ 
এিগেয় এেলন। এর মেধV সা�Dা =বম, জVােনট =snর, 

                                                
117 পূেবKাL। 
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রবাটR =হলিmখ pমুেখর নাম উেlখ করা =যেত পাের। সারা পৃিথবী জুেড় =যৗন 
মেনািবjানীেদর নানা পেদর গেবষণায় নতুন নতুন তেttর আগমন ঘটেত লাগল। এর 
সােথ =যাগ িদেলন জীবিবjানীরাও।  মনsািttক, আচরণগত, সমাজ-সাংsৃিতক, এবং 
=যৗন অিভjতার পাশাপািশ  =জেনিটক, কগিনিটভ,  হরেমানাল, শরীরবৃtীয়, 
মিs§েকিndক এবং িববতRনীয় নানা রকেমর গেবষণা =যৗনpবৃিtর নানা আকষRণীয় 
িদক উেnাচন কের চলল।  pিতিদনই নতুন নতুন jােনর আেলােক আমরা ঝালাই 
কের িনেত থাকলাম আমােদর পািরপাি`Rকতােক।  

১৯৮০ সােল কVানসাস িব`িবদVালেয়র অধVাপক মাইেকল sমRস-এর একিট 
গেবষণা পেt মত pকাশ করেলন118,  =যৗন pবিৃt িনধRািরত হওয়া উিচৎ =কােনা বVিkর 
ফVা�টািস এবং কামpবণতার (Eroticism) উপর িনভRর কের, কােরা .দনিnন =যৗনকেমRর 
উপর িভিt কের নয়।  িতিন =দখােলন,  =কােনা =কােনা সময় উভকামীর ফVা�টািসর  
জগৎটা  এমনভােব আ�n থােক =য, তা =কবলমাt পিরপণূR িবষমকােমর সােথই 
তুলনীয়। আবার িবপরীত ছিবটাও কখেনা সখেনা pকট হেয় উেঠ। অথRাৎ,  উভকামীর 
মেধV =দখা িদেত পাের তীb সমকািমতার pকাশ।  

এরপর ১৯৮৫ সােল ি¿ৎস =kইন তাঁর সহেযাগী =সেপকফ এবং উলেফর সােথ 
িমেল =যৗনতা পিরমােপর একটু িভnধমRী =sল উdাবন কেরন; এেক ‘Klein Sexual 
Orientation Grid’ নােম অিভিহত করা হয়।  িকেnর =sলিট িছল সরল .রিখক এবং 
একমাtার। =kইন এেক িdমাtার ছক (=মইিTk) আকাের pকাশ কেরন।  িতিন 
=যৗনতােক  sিবর নয়,  বরং ‘গিতশীল’ এবং ‘বh চলক সমৃd’ জিটল বVাপার বেল 
মেন কেরন।   িতিন তাঁর =kইন-=sল িনমRােণর =kেt িকছু grtপূণR উপাদান =যাগ 
কেরন  এবং মত pকাশ কেরন - =যৗনতার  বVাপারিট পুেরাপুির বুঝেত হেল িকছু 
grtপূণR িবষেয় সেচতন হওয়া pেয়াজন; এgেলা হেলা, =যৗনpবৃিt, =যৗন আচরণ, 
=যৗন আকষRণ, =যৗনতা সmেn ফVা�টািস, আেবগ, =যৗনসŋী, জীবনধারা, আtপিরচয় 
ইতVািদ। এইভােব নতুন-নতুন গেবষণায় pিতিনয়ত উেnািচত হেত থােক =যৗনতা 
িবষয়ক নানান িদক।   তেব তারপরও িকেnর grt কখেনাই mান হয়িন। বরং বলা 
=যেত পাের, =যৗনতা িবষেয় সমs গেবষণার িভত িহেসেব িকেnর গেবষণােক িচিhত 
করা হয়।  =সজn িকেnর গেবষণার pায় ষাট বছর পের আজও গেবষক  রবাটR 
এপেsইন সােয়ি�টিফক আেমিরকান মাইে�ডর একিট বইেয় (২০০৬) =লেখন : 
 

“Ever since the late 1940s, when biologist Alfred Kinsey published his 

                                                
118 Michael D. Storms, Theories of sexual orientation. Journal of Personality and Social 
Psychology 38: 783-792, 1980. 
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extensive reports on sexual practices in the U.S., it has been clear, as 
Kinsey put it, that people “do not represent two discrete populations, 
heterosexual and homosexual....The living world is a continuum in each 
and every one of its aspects.” A recent position statement by the APA, 
the American Academy of Pediatrics and eight other national 
organizations agrees that “sexual orientation falls along a continuum.” In 
other words, sexual attraction is simply not a black-and-white matter, and 
the labels “straight” and “gay” do not capture the complexities.” 

=যৗনpবৃিt =য =কবল সাদা- কােলা এই dই চরমসীমায় িবভk নয় – মানবসমােজ 
এমন িচnা-=চতনার kেমাtরণ ঘটােনার জn =য বVিkিটর গেবষণা সবেচেয় =বিশ 
pভাব =ফেলেছ িতিন হেলন জীবিবjানী আলে¿ড িকেn।  মূলত িকেnর গেবষণাই 
ষােটর দশেক সূিচত কের =যৗনতার িবpেবর (sexual revolution) এবং পরবতRীেত 
উেnাচন কের =দয়  =লসিবয়ন, =গ, বাইেসkুয়াল এবং Tাnেজ�ডারেদর মেতা 
সংখVালঘু মাnেষর ‘এলিজিবিট119 আেnালেনর’ dয়ার।  তেব =স সমs মানবািধকার 
সংkাn িবষেয় ঢুকবার আেগ আমােদর আধুিনক জীব িবjান আর  =জেনিটেkর 
বইেয়র পাতায় একটু ভােলামেতা =চাখ রাখা দরকার।  কারণ  হরেমান, শরীরবৃtীয় 
এবং িজন সংkাn িবিভn গেবষণা  ধীের ধীের কাটােত সাহাযV কেরেছ =ধাঁয়াশার 
অs� =মঘ। আগামী অধVায়gেলােত আিম =সgেলা িনেয় আেলাচনা করব।  এ 
সংkাn আধুিনক গেবষণার ফলাফেল =চাখ রাখেলই আমরা উপলিb করেত পারব 
সমকািমতা কতটুk =জেনিটক, আর কতটুkই বা পিরেবশগত।  
 
 

  

                                                
119 LGBT (or GLBT) is an acronym referring collectively to lesbian, gay, bisexual, and 
transgender people.  
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ষP অধVায় 

=গ মিs§ এবং =গ িজেনর =খাঁেজ 
 
সমকামীেদর =যৗনpবৃিt আমােদর পিরিচত সংখVাগিরP িবষমকামী =লাকজেনর =থেক 
আলাদা, এটা আমরা জািন। কারণ তারা িবপরীত িলেŋর pিত আকৃ£ না হেয় আকষRণ 
অnভব কের সমিলেŋর pিত।  =যেহতু িবjােনর কাজই হে� pিতিট ঘটনার =পছেন 
যুিkিনP কারণ অnসnান, তাই .বjািনক =পশায় িনেয়ািজত অেনক গেবষকই 
অnমান  করেলন সমকািমতার =পছেনও িন�য় =কােনা .বjািনক কারণ থাকেত হেব। 
িকnt কারেণর উৎসটা =কাথায়? তােদর মিsে§র আকার, আকৃিত বা গঠন িক 
সাধারণেদর =থেক একটু আলাদা? এ বVাপারিট িবjানীেদর ভািবেয়েছ পুেরামাtায়। 
ভাবনার কারণ আেছ।  কারণ =যৗন-pবৃিtর =কndীয় উৎস হেলা মিs§।  মিs§ই 
িনয়ntণ কের আমােদর নানা পছn, অপছn, ঘৃণা, অিভrিচ আর ফVা�টািস। মিs§ই 
জীবেনর িবিভn চড়াই-উৎরাই =পিরেয় িসdােn আেস আমােদর ঐ`িরয়ােক ভােলা 
লাগেত হেব, নািক শাহrখেক। মিs§ই িসdাn =নয় এই মুহূেতR আমােদর ভূেতর 
গl ভােলা লাগেব, নািক আেবগময় =রামাি�টক উপnাস।  কােজই =যৗনpবৃিt 
.তিরেত মিsে§র ভূিমকা িক =সটা িবjানীেদর জn খুব ভােলা কের =বাঝা চাই।  
িকnt সমকামী মিs§ িবেYষেণর আেগ িবjানীরা আেরকিট িজিনস খুব grt িদেয় 
লk কেরেছন। =সটা হে� নারী পুrেষর মিs§ আর অিজRত  বVবহাের পাথRকV।  
 
মিsে§র =যৗনতা : নারী বনাম পুrষ 
িবjানীরা pথম এধরেনর গেবষণা ir কেরিছেলন লVাবেরটিরেত ইdঁরেদর মিs§ 
িবেYষণ কের।  ১৯৭৮ সােল কVািলফিনRয়া িব`িবদVালেয়র রজার =গািকR ইdঁর িনেয় 
গেবষণা করেত িগেয় =দেখন =ছেল ইdঁেরর মিsে§র হাইেপাথVালমাস (Hypothalamus) 
নােমর pতVŋিট =মেয় ইdঁেরর =থেক িতনgণ বড়।  িঠক একই ধরেনর পাথRকV িবjানীরা 
পরবতRীেত =পেলন  মাnেষর মিs§ িবেYষণ কেরও। পrুষ মিsে§র spািকয়ািsক 
িনউিkয়ােসর (Suprachiasmatic Nucleus) আকার =মেয়েদর =চেয় pায় ২.৫ gণ বড় হয়। 
আবার =মেয়েদর =kেt কপRাস কােলাসাম (Corpus Callosum) এবং এি�টিরয়র 
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কিমsেরর (Anterior commissure) নােম dইিট pতVেŋর আকার পrুষেদর pতVŋgেলার 
তলুনায় িববিধRত পাওয়া =গেছ। িকnt এgেলার =কােনা pভাব িক pাতVিহক জীবন যাtায় 
আেছ? এক কথায় জবাব =দয়া মশুিকল। জীবিবjানীরা =যমন পrুষ-নারীর মিsে§র 
আকার আয়তন আর গঠন িনেয় গেবষণা কেরেছন, =তমিন তােদর অিজRত বVবহার িনেয় 
নানা ধরেনর =কৗতহুেলাdীপক কাজ কের চেলেছন  িববতRনীয় মেনািবjানীরা120। তারা 
বেলন, ডারউইেনর ‘=যৗনতার িনবRাচন’ (Sexual Selection) িববতRন pিkয়ায় মূল ভিূমকা 
=রেখ থােক তেব এর একিট pভাব আমােদর দীঘRিদেনর মানসপট .তিরেতও পড়েব। 
=যৗনতার উdেবর কারেণ সভVতার ঊষালg =থেক নারী-পrুষ একই মানব pকিৃতর 
অংশ হওয়া সেttও তােদর মেধV pাকিৃতকভােবই .তির হয়েছ এক ধরেনর মেনাৈদিহক 
পাথRকV – .জবৈবjািনক পেথই।  মেনািবjানীরা অেনেকিদন ধেরই লk করিছেলন =য, 
=ছেল =মেয়েদর পারsিরক চািহদা পছn, অপছেn =যমন িমল আেছ, =তমিন আবার 
িকছ ু =kেt আেছ =চােখ পড়ার মেতাই পাথRকV। এটা হবার কথাই।  নারী পুrষ 
উভয়েকই সভVতার সচূনার pথম =থেকই  ডারউইন বিণRত ‘=সkয়ুাল িসেলকশন’ নামক 
বnরু পেথ িনেজেদর িববিতRত কের িনেত হেয়েছ, iধ ু .দিহকভােব নয় মন 
মানিসকতােতও। =দখা =গেছ, =ছেলরা আচরণগত িদক িদেয়  =মেয়েদর =চেয় অেনক 
pিতেযািগতামলূক (Competitive) হেয় থােক। =ছেলেদর sভােব pিতেযািগতামলূক হেত 
হেয়েছ কারণ তােদর িবিভn  =গােtর সােথ pিতেযািগতা কের, যdু িবgহ কের বাচঁেত 
হেয়েছ আিদকাল =থেকই। যারা এ ধরেনর pিতেযািগতার মধV িদেয় িটেক থাকেত 
=পেরেছ তারাই অিধকহাের সnান সnিত এ পিৃথবীর বেুক =রেখ  =যেত =পেরেছ।   

আধুিনক জীবনযাtােতও পুrষেদর এই pিতেযািগতামূলক মানিসকতােক একটু 
=চ£া করেলই ধরা যােব। একটা মজার উদাহরণ =দয়া যাক। আেমিরকার একিট জিরপ 
=থেক =দখা =গেছ  গািড় চালােনার সময়  কখেনা পথ হািরেয় =ফলেল পুrেষরা খুব 
কমই পেথর অn মাnেষর কাছ =থেক সাহাযV চায়। তারা বরং িনেজেদর িবেবচনা 
=থেক িনেজরাই পথ খুঁেজ িনেত তৎপর হয়, না পারেল বড়েজার পথ-িচh বা 
মানিচেtর dারs হয়, িকnt কাউেক িজjাসা কের না । আর অnিদেক =মেয়রা pথেমই 
গািড় থািমেয় কাউেক িজjাসা কের =নয়। আসেল পুrেষরা গািড় থািমেয় কাউেক 
িজjাসা করেত পছn কের না, কারণ তােদর ‘আtভির’ মানিসতার কারেণ 
                                                
120 িববতRনীয় মেনািবjান মুলতঃ িবjােনর dেটা িচরায়ত শাখােক একীভুত কেরেছ; একিট হে� 
িববতRনীয় জীবিবjান (Evolutionary Biology) এবং অnিট =বৗিdক মেনািবjান (Cognitive Psychology)। 
িববতRনীয় মেনািবjান িবষেয় আমার একিট ই-বুক মুkমনা ওেয়ব সাইট =থেক ডাউন =লাড করা 
যােব। িঠকানা - http://www.mukto-mona. com/ Articles/ avijit/ Manob prokriti Avijit.pdf । এ অধVায়িটর 
=বশ িকছু অংশ আমার িববতRনীয় মেনািবjােনর উপর করা ই-বুক =থেক =নওয়া হেয়েছ। 
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বVাপারটােক তারা ‘যুেd পরাজয়’ িহেসেব িবেবচনা কের =ফেল িনেজেদর অজােnই। 
আর =মেয়েদর =kেt pিতেযািগতামূলক মেনাভাব তােদর মানসপেট এত pবলভােব 
রাজt কের না বেল তারা সামািজক সmকR .তির কের  সমাধােন =পৗঁছুেত উদgীব 
থােক।  iধু গািড় চালােনাই একমাt উদাহরণ নয়; পুrেষরা নারীেদর =চেয় অথR, িবt 
আর সামািজক pিতপিt এবং pিতPার pিত =য =বিশ আকৃ£ তা =য =কােনা সমােজই 
pেযাজV।  এটাও এেসেছ দীঘRিদেনর pিতেযািগতামূলক মানিসকতা =থেক। 

মানব ইিতহােসর পাতায় এবাের একট ু =চাখ রািখ। িববতRনীয় মেনািবjানীরা 
বেলন, পrুেষরা এক সময় িছল হা�টার বা িশকাির, আর =মেয়রা ফলমূল সংgাহক। 
pেয়াজেনর তািগেদই একটা সময় পrুষেদর এেক অেnর সােথ যেুd জিড়েয় পড়েত 
হেয়েছ; অn =গােtর সােথ মারামাির হানাহািন করেত হেয়েছ; িনেজর সাmাজV বাড়ােত 
হেয়েছ;  অst চালােত হেয়েছ।  তােদরেক কািরগির িবষেয় =বিশ জিড়ত হেত হেয়েছ।  
আিদম সমােজ অst চালনা, করা িশকাের পারদশRী হওয়ােক =বেঁচ থাকার অnতম 
িনয়ামক িহেসেব িচিhত করা হেতা। যারা এgেলােত পারদশRী হেয় উেঠেছ তারাই 
অিধকহাের সnান সnিত এ পিৃথবীেত =রেখ =যেত =পেরেছ, যারা এgেলা পােরিন তারা 
িবলpু হেয় =গেছ।  পিৃথবীেত মানব সভVতার ইিতহাস ঘাটেল পাওয়া যােব পুrেষরা 
iধ ুআtরkা করেতই যdু কেরিন, যdু কেরেছ সাmাজV বাড়ােত, আর সmিt এবং 
নারীর দখল িনেত।  এখেনা এই মানিসকতার pভাব িবরল নয়।  এর বাsব pমাণ 
িবjানীরা =পেয়েছন =ভিনজয়ুালার  আিদম =গাPী  ইয়ােনামােমা (Yanomamo)=দর িনেয় 
গেবষণা কের।  নতৃttিবদ =নেপািলয়ন চVাংনন এই আিদম =গাPী িনেয় গেবষণা করেত 
িগেয় খবু অবাক হেয়ই লk কেরন,  

‘এরা iধু সmদ আহরেণর জn যুd কের না, এরা যুd কের নারীেদর 
উপর অিধকার িনেতও।’  

 

=দখা =গল =গাPীেত যতেবিশ  শিkশালী এবং সমর-দk পুrষ  পাওয়া যাে�, 
তত =বিশ তারা নারীেদর উপর অিধকার িনেত =পেরেছ।  

 

 
 

িচtঃ ইয়ােনামােমা =গােtর পুrেষরা 
পা`RবতRী gাম আkমেনর আেগ এভােবই 
সমরিশkা gহণ এবং িনেজেদর মেধV 
pদশRন কের থােক।  (ছিব – সােয়ি�টিফক 
আেমিরকােনর =সৗজেn) 
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আসেল যতই অsীকার করা =হাক না =কন, িকংবা iনেত আমােদর জn যতই 
অsিs লাgক না =কন, pাককৃিষ সমােজ =য সিহংসতা এবং আgাসেনর মাধVেম =জার 
কের একািধক নারীেদর উপর দখল িনেয় পুrেষরা িনেজেদর িজন ভিবÝত pজেn 
ছিড়েয় িদেয়িছল, এটা িনঠুর বাsবতা।  পুrষেদর এই সনাতন আgাসী মেনাভােবর 
পিরচয় পাওয়া যায়  আজেকর সমােজ ঘটা যুেdর পিরসংখVােনও। এখেনা চলমান 
ঘটনায় =চাখ রাখেল =দখা যােব -  pিতিট যুেdই অসহায় নারীরা হে� =যৗনিনযRাতেনর 
pথম এবং pধান িশকার।  বাংলােদেশ, বসিনয়া, rয়া�ডা, আলেবিনয়া, কেŋা, 
বুrি�ডয়া, পVােলsাইন, ইরাক, ইরানসহ pিতিট যুেdর ঘটনােতই =সই নg সতVই 
=বিরেয় আেস =য,  এমনিক আধুিনক যুেগও নারীরাই থােক যুেdর অnতম pধান 
িশকার।   

এিদেক পুrেষরা যখন হানাহািন মারামাির কের তােদর ‘পুrষতািntক’ িজঘাংসা 
চিরতাথR করেত সেচ£ হেয়েছ, অnিদেক, =মেয়রা দািয়t িনেয়েছ সংসার =গাছােনার। 
গৃহsািলর পিরচযRা =মেয়রা =বিশ অংশgহণ করায় তােদর বাচিনক এবং অnাn 
=যাগােযােগর kমতা =ছেলেদর =চেয় অেনক =বিশ িববিধRত হেয়েছ। একিট =ছেলর 
আর একিট =মেয়র মিs§ িবেYষণ কের গঠনগত =য িবিভn পাথRকV পাওয়া =গেছ, 
তােত িববতRনীয় অnকlই সিঠক pমািণত হয় । =ছেলেদর =bেনর আকার গড়পরতা 
=মেয়েদর মিsে§র =চেয় অnত ১০০ gাম বড় হয়121, িকnt ওিদেক =মেয়েদর মিs§ 
=ছেলেদর =চেয় অেনক ঘন থােক।  =মেয়েদর মিsে§ কপRাস কVােলাসাম এবং 
এে�টিরয়র কিমsর নামক pতVŋ সহ =টেmারাল কেটRেkর =য এলাকাgেলা ভাষা এবং 
বাচিনক =যাগােযােগর =kেt সহায়তা কের বেল মেন করা হয়, =মেয়েদর =kেt 
=সgেলা =ছেলেদর =চেয় অnত ২৯ ভাগ িববিধRত থােক। iধু তাই নয়, =মেয়েদর 
মিsে§ রkস¦ালেনর হার =ছেলেদর =bেনর =চেয় শতকরা ১৫ ভাগ =বিশ বেল জানা 
=গেছ।  

আেরা িকছু পাথRকV উেlখ করা যাক। =ছেলেদর মিsে§র পVািরেয়টাল কেটRেkর 

                                                
121 একিট বVাপার এখােন পির§ার করা pেয়াজন। বইেয়র এই অংেশ .জবৈবjািনক দৃি£েকােনা 
=থেক নারী-পুrেষর মিsে§র গঠনগত পাথRকV =দখােনার =চ£া করা হেয়েছ, এিট =কােনা িলŋিভিtক 
=rPt pমােণর pেচ£া নয়। =ছেলেদর মিsে§র আকার বড় হবার অথR এই নয় =য, =ছেলেদর বুিd 
=মেয়েদর =থেক =বিশ িকংবা =ছেলরা =য =কােনা কােজ =মেয়েদর =থেক অিধকতর দk।  অতীেত 
পুrষতািntক pথা িটিকেয় রাখেত এ ধরেনর ভুল =sিরওটাইিপং এর =চ£া করা হেয়িছেলা।  =ছেল 
আর =মেয়েদর মিsে§র গঠেন .জবৈবjািনক িকছু পাথRকV রেয়েছ, যার কারণ িবিবধ। এইিট 
বstিনPভােব তুেল ধরাই মূল উপজীবV।  
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আকার =মেয়েদর মিsে§র =চেয় অেনক বড় হয়।  বড় হয়  অVামাগদালা (Amygdala) 
নােমর বাদাম আকৃিতর pতVেŋর আকারও ।  এর ফেল =দখা =গেছ =ছেলরা 
জVািমিতক আকার িনেয় িনেজেদর মেন নাড়াচাড়ায় =মেয়েদর =চেয় অেনক দk 
হয়122।  তারা একিট িtমািtক বstেক সামেন =থেক =দেখই িনেজেদর মেনর আয়নায় 
নিড়েয় চিড়েয় ঘুিরেয় ঘািরেয় বুেঝ িনেত পাের বstিট, =পছন =থেক, নীচ =থেক বা 
উপর =থেক িকরকম =দখােত পাের।  জিরপ =থেক =দখা =গেছ, =ছেলরা গড়পরতা  
িবমূতR এবং ‘=sশাল’ কােজর বVাপাের =বিশ সাবলীল, আর =মেয়রা অেনক =বিশ 
বাচিনক এবং সামািজক কােজর বVাপাের। 

মিsে§র গঠনগত পাথRেকVর pভাব পেড় তােদর অিজRত বVবহাের, আর =সই 
বVবহােরর pভাব আবার পেড় সমােজ। অিভভাবেকরা সবাই লk কেরেছন, =মেয় 
িশiরা =ছেল িশiেদর =চেয় অেনক আেগ কথা বলা িশেখ যায় - একই রকম পিরেবশ 
=দয়া সেttও।  =ছেলেদর বাচিনক =যাগােযােগর =ktgেলা গড়পড়তা =মেয়েদর মেতা 
উnত না হওয়ায় ডাkাররা লk কেরন পিরণত বয়েস =ছেলরা =সিরbাল পালিস, 
ডাইেলিkয়া, অিটজম এবং মেনােযাগ-slতাসহ িবিভn মানিসক =রােগ =বিশ আkাn 
হয়।  এ ধরেনর আেরা পাথRকV আেছ। বVবহািরক জীবেন =দখা যায় =ছেলরা যখন কাজ 
কের অিধকাংশ সমেয় iধ ুএকিট কােজ িনবd থাকেত =চ£া কের, এক সােথ d-িতনটা 
কাজ করেত পাের না,  pায়শই িবশŋৃল কের =ফেল। আর অnিদেক =মেয়রা  অতVn 
sিনপণু ভােব ছয় সাতটা কাজ একই সােথ কের =ফেল।  এটাও হেয়েছ =সই িশকারী 
–সংgাহক পিরিsিত দীঘRিদন মানসপেট রাজt করার কারেণই। িশকাির হবার ফেল 
পrুষেদর sভাবতই িশকােরর pিত দিৃ£ িনবd রাখেত হেতা, ফেল তােদর মানসজগত 
একিটমাt িবষেয় িনবd  হেয় গেড় উেঠিছল, আর =মেয়েদর =যেহত ুঘরেদার সামলােত 
িগেয় বা·া =কােল িনেয় হাজারটা কাজ কের =ফলেত হেতা, তারা দk হেয় উেঠিছল 
একািধক কাজ একসােথ করােত।  'মািl টািsং' এই মjাগত দkতার কারেণই =বাধ 
হয় আজেকর এই pিতেযািগতামলূক 'কেপRােরট জগেত'ও বVবsাপনা কতৃRপk িহেসেব 
=মেয়রা ভােলা করেছ, এবং তােদর অিধকহাের =স সব জায়গায় িনেয়াগ =দয়া হয়। 
একটা িজিনস এখােন পির§ার কের বলা দরকার। িববতRনীয় মেনািবjান বেল =য, 
=ছেলরা গড়পরতা িবেশষ এবং িনিদR£ কােজর =kেt (সাধারণত) =বিশ দk হয়, আর 
=মেয়রা সামিgকভােব বhমািtক কােজ (Multitasking)।  আমােদর আধিুনক সমাজ বh 
িকছরু সংিমrেন। এখােন সফল হেত ‘=sিসিফক’ দkতা =যমন লােগ, =তমিন লােগ 

                                                
122 Linn, M. C., & Peterson, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in 
spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.;  
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‘মািlটাসিকং’ও।  কােজই, =কউ যিদ নারীেদর গহৃবিn করার অিভpােয় =সই পুরাতণ 
‘বVাক ট ুদV িকেচন’ আgRেম�ট িনেয় আসেত চান =সটা =মােটই gহণেযাগV হেব না।  
মানব সভVতার kমিবকাশ পযRােলাচনায় অিফেসর =চয়ার =টিবেল বেস কাজ করার 
বVাপারটা িকnt খবুই আধিুনক ঘটনা। এটা িঠক পrুেষরা একসময় িশকাির িছল, আর 
=মেয়রা সংgাহক, িকnt তা বেল িক এটা বলা যােব, =মেয়রা =যেহতু একসময় সংgাহক 
িছল, =সেহত ুএখন তারা অিফেস কাজ করেত পারেব না বা কিmউটােরর চািব িটপেত 
পারেব না, এমন িদিবV =তা =কউ িদেয় =দয়িন।=সজnই আধিুনক িবে`র িদেক 
তাকােল =দখা যােব =মেয়রা অিফস আদালেত =তা বেটই, =ছেলেদর সােথ পাlা িদেয়ই 
কাজ কের চেলেছ মাইিনং িফl =থেক ir কের এেকবাের নাসার বিহজRাগিতক 
গেবষণাগারসহ =মাটামিুট সব জায়গােতই।  

 

 
 

িচtঃ িবjানীরা =ছেল এবং =মেয়েদর মিs§ 
িবেYষণ কের গঠণগত িবিভn পাথRকV লk 
কেরেছন। 
(ছিব – সােয়ি�টিফক আেমিরকােনর =সৗজেn) 

 
 
 

িকnt তারপেরও =ছেল-=মেয়েদর =পশাগত কােজর =kেt পছn অপছেn =বশ 
িকছু পাথRকV লk করা =গেছ। =ছেলরা গড়পরতা sিনিদR£ এবং িবেশষ কােজর 
বVাপাের দk বেলই সmবত অিধকহাের sাপতVিবদVা, গিণত িকংবা pেকৗশলিবদVা 
পড়েত উৎsক হয়, আর =মেয়রা যায় িশkকতা, নািসRং, ডাkাির িকংবা সমাজিবদVায়। 
এই =ঝাঁক সংsৃিত এবং সমাজ িনিবRেশেষ একই রকম =দখা =গেছ।  এই রকম sেযাগ 
=দয়ার পরও বাংলােদেশর অিধকাংশ =মেয়রা বড় হেয় বুেয়েটর =চেয় =মিডেকেল 
পড়েতই উògীব থােক। =কােনা সংsৃিতেতই =ছেলরা খুব একটা =যেত চায় না নািসRং-
এ, =মেয়রা =যমিনভােব কখেনাই ‘গVােরজ =মকািনক’ হেত চায় না অিধকাংশ =kেtই 
। 

iধু তাই নয়, মিs§ কীভােব সমিnত হেব =সই pিkয়ােতও আেছ নারী-পুrেষ 
পাথRকV।  এর pমাণ পাওয়া =গেছ ফাংশনাল মVাগেনিটক =রেজােনn ইেমিজং (FMRI) 
িবেYষণ কের। একিট পরীkায় এক দল =মেয় এবং =ছেলেদর আলাদা কের বিসেয় 
তােদর ‘=লT’, ‘=জT’ pভৃিত অথRহীন শb উ·ারণ করেত =দয়া হেয়িছল। শbgেলা 



mgKvwgZv 102 

উ·ারেণর সময় FMRI বVবহার কের তােদর মিsে§র িkয়া-pিkয়াgেলার ছিব তুেল 
=নয়া হেলা। ফলাফল যা পাওয়া =গল তা সতVই িবsয়কর। =দখা =গল একই কাজ 
করেত িগেয় =ছেলেদর মাথা আর =মেয়েদর মাথা কাজ করেছ সmূণR িভn পdিতেত।  
=ছেলরা শb উ·ারণ করেত িগেয়  মিsে§র =কবল একিট অংেশর (বাম ইনেফিরও-
র ¿�টাল গাইরাস) উপর িনভRরশীল থােক, িকnt =মেয়েদর =kেt মিsে§র dই অংশই 
( বাম এবং ডান ইনেফিরওর ¿�টাল গাইরাস ) সমানভােব আেnািলত হয়। এর =থেক 
=বাঝা যায় =য, =মেয়েদর মিs§ =ছেলেদর তুলনায় অেনক sষমভােব িবns হেয় 
কাজ কের। FMRI-র মাধVেম =তালা ছিবgেলা সতVই নাটকীয় – িবjানীরা =দেখেছন 
শেbা·ারেণর সােথ সােথ মিsে§র িবিভn অংশ আেলািকত হেয় উেঠ এবং নারী 
পুrেষ সmূণR িভnভােব এবং িভn িভn জায়গায়123।  

নারী-পুrেষর মিsে§র গঠনগত পাথRেকVর ছাপ আেছ তােদর  িভn িভn 
চািহদায়। িমিশগান িব`িবদVালেয়র অধVাপক =ডিভড বাস ছয়িট মহােদশ এবং পাঁচিট 
dীপপুে|র  ৩৭িট িভn িভn সংsৃিতেত গেড় ওঠা ১০০৪৭ জন =লােকর উপর সমীkা 
চািলেয় িসdােn উপনীত হেয়েছন =য, সŋী িনবRাচেনর সময়  =ছেলরা গড়পরতা দয়া, 
বুিdমtা আশা কের, িকnt পাশাপািশ pতVাশা কের  তাrণV এবং =সৗnযR।  অnিদেক 
=মেয়রাও গড়পরতা =ছেলেদর কাছ  =থেক দয়া, বুিdমtা আশা কের িঠকই, 
পাশাপািশ সŋীর কাছ =থেক আশা কের ধন সmদ আর sVাটাস124।  এ ধরেনর 
চািহদার পাথRকV আেরা pকট হেয়েছ  নারী-পুrষেদর মধVকার =যৗনতা িনেয় 
‘ফVা�টািস’ =কিndক গেবষণাgেলােতও।  brস এিলস এবং ডন িসমেnর করা 
ইউিনভারিসিট অব কVািলেফািনRয়ার গেবষণায় =বিড়েয় এেসেছ =য, পুrষ এবং 
নারীেদর মধVকার =যৗনতার বVাপাের ফVা�টািসgেলা যিদ সততার সােথ িলিপবd করা 
হয়, তাহেল =দখা যােব িতনজেনর মেধV একজন পুrষ একািধক নারীর সােথ 
=যৗনতার ফVা�টািসেত =ভােগ, এমনিক সারা জীবেন  তােদর পাটRনােরর সংখVা হাজার 
ছািড়েয় =যেত পাের বেল কlনা কের তারা আেমািদত হেয় উেঠ- আর =মেয়েদর 
মেধV =স সংখVাটা শতকরা মাt ৮ ভাগ। এিলস এবং িসমেnর সমীkায় অংশgহণ 
করা অেধRক সংখVক নারীরা অিভমত িদেয়েছ, =যৗনতা িনেয় কlনার উnাতাল 
সময়gেলােতও তারা কখেনা সŋী বদল কের না, অnিদেক পুrষেদর মেধV এই 

                                                
123 Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, 
Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L, et al., Sex differences in the functional organization of the 
brain for language, Nature. 1995 Feb 16;373(6515):561-2. 
124 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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সংখVাটা শতকরা মাt ১২ ভাগ। =মেয়েদর =যৗনতার ফVা�টািসgেলা তার িনেজর 
পিরিচত =যৗনসŋীেক =কnd কেরই সবসময় আবিতRত হয়, আর অnিদেক পুrষেদর 
=যৗনতার ফVা�টািসgেলা সমেয় সমেয় সmূণR অপিরিচত =মেয়েক িনেয়ও উথেল ওেঠ 
। একারেণই গেবষক এিলস এবং িসমn তােদর গেবষণাপেt এই বেল উপসংহার 
=টেনেছন 125 – 

‘পুrষেদর =যৗনতার বাঁধন-হারা কlনাgেলা হেয় থােক সবRবVািপ, 
sতঃsুতR, দৃি£িনভRর, িবেশষভােব =যৗনতােকিndক, িনিবRচারী, বhগামী 
এবং সিkয়। অnিদেক =মেয়েদর =যৗন অিভলাষ অেনক =বিশ pাসিŋক, 
আেবগময়, অnরŋ এবং অিkয়।’ 

 

=ছেল =মেয়েদর =যৗন-অিভলােষর পাথRকVসূচক এই pবণতার pভাব পেড়েছ 
আজেকর িদেনর বািণেজV এবং পণV-dেবV।  এমিন একিট dবV হে� ‘পণRgািফ’ 
অnিট হেলা ‘=রামাn নেভল’। পণRgািফর মূল =kতা িনঃসেnেহ পুrষ। পুrষেদর 
উg এবং িনিবRচারী =সk =kেজর চািহদা পূণR করেত বাজার আর ই�টারেনট সয়লাব 
হেয় আেছ  সফT পণR, হাডR পণR, িà সাম, grপ =সkসহ হাজার ধরেনর বােরায়াির 
িজিনসপেt। এgেলা পুrেষরাই িকেন, পুrেষরাই =দেখ।  =মেয়রা =স তুলনায় কম। 
কারণ, =মিশেনর মেতা হাডRেকার পণR পুrষেদর তৃিp িদেলও =মেয়েদর মানিসক 
চািহদােক =তমন পূণR করেত পাের না। সমীkায় =দখা =গেছ নারীর নg =দহ =দেখ 
পুrেষরা =যমন সহেজই আেমািদত হয়, পুrেষর নg =দহ =দেখ =মেয়রা =তমিন হয় 
না।  কারণ - =মেয়েদর অবািরত =সk জাgত করেত দরকার  অবািরত ইেমাশন!   

আর =মেয়েদর এই অবািরত আেবগ জাgত করেত বাজাের আেছ ‘=রামাn 
নেভল’। এই সমs =pেমাপnােসর মূল =kতাই নারী।  =pম-িবে�েদর পসরা 
সািজেয়  শ’=য় শ’=য়  বই সাড়া dিনয়া জুেড় =বর করা হয় – আর =সgেলা অনায়ােস 
িবিk হেত থােক সাড়া বছর জুেড়, মূলত =মেয়েদর হাত িদেয়।  বাংলােদেশ =যমন 
আেছ ইমদাdল হক িমলন, =তমিন আেমিরকায় sসান এিলজােবথ িফিলp, ভারেত 
=তমিন sেবাধ =ঘাষ িকংবা নীহার|ন gp । =pম কত pকার ও িক িক তা বুঝেত হেল 
এেদর উপnাস ছাড়া গিত =নই।  আিম iেনিছ, =রামাn নেভেলর জn pকাশেকরা 
ইদানীংকােল িবেশষত উঠিত =লখকেদর নািক বেলই =দয় – কীভােব তার উপnাস 
‘সাজােত’ হেব, আর িক িক থাকেত হেব।  একটু =pম, অnরাগ, কিমটেম�ট, মান–

                                                
125 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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অিভমান,  িবে�দ, kাইমVাk তারপর িমলন। আেবেগর পশরা =বিশ থাকেত হেব, 
=স তুলনায় =সেkর  বাসনা কম। বইেয়র নািয়কার =সেkর সােথ আবার আেবগ 
িমিলেয় িদেত হেব, ইতVািদ। এভােব pিতিদনই .তির হে� =রামাn নেভেলর 
মVাnফVাকচািরং।  =মেয়রা অনায়ােস িকনেছ, আেবেগ ভাসেছ, হাসেছ, কখেনা বা 
=চােখর পািন =ফলেছ। আর বই উেঠ আসেছ =বs =সলার তািলকায়।  

আেরা িকছ ুআnষিŋক মজার িবষয় আেলাচনায় আনা যাক। পি�মা িবে` এক সময় 
‘=p বয়’-এর পাশাপািশ একসময় =p গালR’ চালােনার =চ£া করা হেয়িছল। চেলিন। 
=মেয়রা এ ধরেনর পিtকা =কেনিন, বরং িকেনেছ সমকামী পrুেষরা =ঢর =বিশ। =ছেলরা 
iধু =কন বল =খলেব আর =মেয়রা পুতুল - এই িশকল ভাŋার অিভpােয় িভn ধরেনর 
=খলনা pবতRেনর =চ£া হেয়িছল - চেলিন। কারণ িক? কারণ হে�, আমরা যত আড়াল 
করার =চ£াই কির না =কন, =ছেল =মেয়েদর মানিসকতায় পাথRকV আেছ- আর =সটা 
দীঘRিদেনর িববতRনীয় ছাপ থাকার কারেণই। এই বVাপারিটই pকািশত হেয়েছ িbিটশ 
পিtকা ইি�ডেপে�ডে�ট এক মােয়র আিতRেত। =সই মা পিtকায় (নেভmর ২, ১৯৯২) তার 
অিভjতা =থেক িলেখেছন – 

‘আমার খুব জানেত ইে� কের আপনার পিtকার িবj পাঠেকরা িক 
বলেত পারেবন =কন একই রকমভােব বড় করা সেttও যতই সময় গড়াে� 
আমার dই জমজ বা·ােদর মধVকার নারী-পুrষজিনত পাথRকVgেলা pকট 
হেয় উঠেছ? কােপRেটর উপর যখন তােদর =খলনাgেলা একসােথ িমিলেয় 
িমিশেয় ছিড়েয় রাখা হয়, তখন =দখা যায় =ছেলটা িঠকই Tাক বা বাস 
হােত তুেল িনে�, আর =মেয়টা পুতুল বা =টিড িবয়ার’।  

 

 
িচtঃ – িবjানীরা =ছেল ভােভRট বানর িনেয় 
গেবষণা কের =দেখেছন =ছেল এবং =মেয়েদর 
মেধV =খলনার pিত পছেnর pকৃিত িভn হয়, 
যা আমােদর মানব সমােজর =ছেল-=মেয়েদর 
=খলনা িনেয় ‘=sিরওটাইিপং’-এর সােথ 
িমেল যায়   (ছিব – সােয়ি�টিফক 
আেমিরকােনর =সৗজেn) 

 
iধু মানব িশi নয়, মাnেষর কাছাকািছ pজািত ভােভRট বানর (Vervet Monkeys) 

িনেয় গেবষণা কেরও ি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 খুব অl বয়েসই =ছেল আর =মেয়েদর 
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মেধV =খলনা িনেয় এক ধরেনর পছn .তির হেয় যায়, বাবা মারা =সটা চািপেয় িদক  
বা না িদক। =দাকােন িনেয় =গেল =ছেলরা =খলনা-গািড় িকংবা বেলর িদেক  হাত 
বাড়ােত ir কের, আর =মেয়রা পুতুেলর pিত।  এই মানিসকতার পাথRকVজিনত 
pভাব পেড়েছ =খলনার pযুিk, বাজার এবং িবপণেন। =য =কউ আেমিরকার টেয়স 
আর আেসর(Toys r us) মেতা =দাকােন =গেলই =ছেল-=মেয়েদর জn =খলনার হেরক 
রকম সmার =দখেত পােবন।  িকnt =খলনাgেলা =দখেলই =বাঝা যােব – এgেলা =যন 
dই ভুবেনর dই বািসnােদর চািহদােক মূলV িদেত িগেয় আলাদা আলাদাভােব 
বানােনা। 
 
=গ মিsে§র =খাঁেজ 
িবjানীরা ইঁdর আর বানর িনেয় পরীkা করেত িগেয় =দেখেছন, মিsে§র অভVnের 
হাইেপাথVালমােসর মেধV ‘=মিডয়াল িpঅিpক’ বেল =য এলাকাটা (Medial Preoptic 
Area) আেছ, =সটা =কােনা কারেণ kিতgs হেল  =যৗনতার পিরবতRন ঘেট। এর ফেল 
=ছেল ইঁdেররা =মেয় ইঁdেরর pিত আকষRণ হািরেয় =ফেল।  বানর িনেয় গেবষণা কেরও 
িবjানীরা একই ধরেনর ফল =পেয়েছন। kিতgs হাইেপাথVালমাস-িবিশ£ বানরেদর 
আচরণ হেয় থােক অেনকটা ‘=যৗন-pিতবnী’র মেতা।  =মেয় বানরেদর pিত তােদর 
=কােনা আকষRণই থােক না। এ =থেক =যৗনpবৃিt িনবRাচেনর =kেt হাইেপাথVালমােসর 
grt =বাঝা যাে�।  মাnেষর =kেtও হাইেপাথVালমাস নােমর grtপূণR pতVŋিটর 
সােথ =যৗনpবৃিtর সরাসির সmকR আেছ বেল িবjানীরা মেন কেরন।  তারা 
হাইেপাথVালমােসর এলাকােক অিভিহত কেরন ই�টারিsয়াল িনউিk অব দV 
এে�টিরয়র হাইেপাথVালমাস (INAH) নােমর এক অdুত নাম িদেয়। pিতিট  
িনউিkয়াসেক আবার তারা িবিভn নmর িদেয়েছ– INAH1, INAH2, INAH3, INAH4,।  
কVািলেফািনRয়া িব`িবদVালেয়র রজার =গািকR এবং তাঁর এক ছাtী লরা এেলন আিশর 
দশেক মাnেষর মিs§ িবেYষণ কের =দখেলন =ছেলেদর মিsে§র তৃতীয় 
ই�টারিsয়াল িনউিk অব দV এে�টিরয়র হাইেপাথVালমাস  (INAH3)-এর আকার 
=মেয়েদর =থেক অnত িতনgণ বড় পাওয়া যাে�।   

১৯৯০ সােল িসমন =লিভ নােমর এক আেমিরকান pখVাত sায়িুবjানী  িচnা 
করেলন নারী-পrুেষর হাইেপাথVালমাস িনেয় যখন এত কথা হে�, =সেkেt সমকামী 
বVিkেদর  হাইেপাথVালমােসর িক অবsা =সটা একট ু=মেপ =দখা দরকার। িতিন ১৬ 
জন সমকামী পrুেষর এবং ছয় জন সমকামী মিহলার হাইেপাথVালমােসর নমনুা সংgহ 
কের পরীkা চালােলন। িতিন =দখেলন, =গািকRর মেতাই িতিনও =ছেলেদর  INAH3-এর 
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আকার =মেয়েদর =চেয় আকাের d’gন বড় পাে�ন। িকnt =সই সােথ আেরা একটা 
িজিনস =পেলন। =সটা হেলা - INAH3-এর আকার িবষমকামীেদর পrুষেদর =চেয় 
সমকামী পrুষেদর =kেt d =থেক িতনgণ =ছাট। অথRাৎ, সমকামী পrুষেদর  িনউিk 
অব দV এে�টিরয়র হাইেপাথVালমাস এর আকার =মেয়েদর  INAH3-এর  সমান!  =লিভ 
পরবতRীেত একিট হাসপাতােলর ৪১ জন =রাগীর উপর একই পরীkা কেরন। =সখােনও 
িতিন একই ফলাফল =পেয়িছেলন। =লিভর এই পরীkার পনুরাবিৃt পরবতRীেত 
উইিলয়াম বাইন নােমর আেরকজন িবjানী কেরিছেলন126। িতিনও একই ফলাফল 
=পেয়েছন, অথRাৎ, সমকামী পrুষেদর িনউিk অব দV এে�টিরয়র হাইেপাথVালমাসিট 
আকাের িবষমকামী পrুষেদর =চেয় =ছাট এবং অেনকটা =মেয়েদর সমান।   

 
 

িচtঃ িবjানীরা =দেখেছন 
মিsে§র তৃতীয় ই�টারিsয়াল 
িনউিk অব দV এে�টিরয়র 
হাইেপাথVালমাস (INAH3)এর 
আকার িবষমকামীেদর পুrষেদর 
=চেয় সমকামী পুrষেদর =kেt d 
=থেক িতনgণ =ছাট হয়।   

 
তার মােন িক? এর মােন িক এই =য সমকামী পুrষেদর মিs§ অেনকটা 

নারীsলভ?  বলা মুশিকল। িবjানীরা  এই অnকlিটেক আেরকটু িবsৃতভােব 
পরীkা করার =চ£া করেলন। তারা জােনন, iধু INAH3-এর আকােরই নয়, মিsে§র 
আেরা অnাn pতVেŋর আকােরও পাথRকV পাওয়া =গেছ। =যমন, =মেয়েদর ভাষাগত 
দkতা =যেহতু =ছেলেদর =চেয় =বিশ এবং একটু িভnভােব কাজ কের,  তােদর  কপRাস 
কােলাসাম (Corpus Callosum) এবং এি�টিরয়র কিমsর (Anterior Commissure) নােম 
dইিট pতVেŋর আকার পুrষেদর তুলনায় বড়। তাহেল সমকামীেদর =kেt িক 
অবsা?  hা, আপিন যা সেnহ কেরেছন তাই – সমকামী বVিkেদর কপRাস কােলাসাম 
এবং এি�টিরয়র কিমsেরর আকার িবষমকামী পুrষেদর =চেয় আকাের বড় হয়, এবং 
=মেয়েদর আকােরর সােথ িমেল যায়।  ১৯৯২ সােল লরা এেলন এবং রজার =গািকR 
এি�টিরয়র কিমsর িনেয় পরীkা কের =দেখেছন =য, সমকামীেদর =kেt pতVŋিটর 

                                                
126 Byne W, Tobet S, Mattiace LA, et al. (September 2001). "The interstitial nuclei of the human 
anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status". 
Horm Behav 40 (2): 86–92. 
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আকার িবষমকামীেদর =চেয় বড়127।  আবার কপRাস কােলাসাম িনেয় পরীkা কের 
আেরকদল িবjানী =দেখেছন, সমকামীেদর =kেt এই pতVŋিটর আকার 
িবষমকামীেদর =থেক pায় শতকরা ১৩ ভাগ =বিশ128।  

তাহেল িক দাড়ঁােলা? একসময় উলিরচস (প¦ম অধVায় dঃ) =যমনিট =ভেবিছেলন, 
– ‘সমকামী পrুেষরা আসেল পrুষ =দেহ বিn নারী আtার অতpৃ pকাশ’ – =সটাই িক 
তেব িঠক?। অেনক িবjানী পেূবRকার সীিমত পরীkা =থেক পাওয়া িসdােn তাই =ভেব 
িনেয়িছেলন। ঢালাওভােব =ভেব =নয়া হেয়িছল- সমকািমতার pকাশ মােন ‘A female 
spirit in a male body’। সামািজকভােবও আমরা =দিখ সমকামী =ছেলেদর ‘=মেয়িল’ বেল 
=খাটঁা =দয়া হয়। তাহেল সিতVই িক এই ‘=sিরওটাইিপং’ gেলার =কােনা .বjািনক 
িভিt আেছ? িকnt এখােন এেসই দাবার ছক আবােরা উলেট =গেলা।  মাnেষর মিsে§র 
হাইেপাথVালমােস spািকয়ািsক িনউিkয়াস (VIP SCN Nucleus) নােমর  =য এলাকািট 
আেছ, =যটার আকার =ছেলেদর =kেt =মেয়েদর =চেয় বড় থােক।  তাহেল সমকামীেদর 
=kেt এই pতVŋিটর আকার কী রকম হবার কথা? িন�য় =ছাট এবং =মেয়েদর সমান 
তাই না? না, =মােটই তা নয় – সমকামীেদর =kেt VIP SCN Nucleus এর আকার  পাওয়া 
=গল অেনক বড়, =ছেল =মেয় d’দেলর =চেয়ই129।   =স জnই =জায়ান রাফগােডRন তার 
‘ইভলুVশন =রইনেবা’ বইেয় =Yেষর সােথ িলেখেছন –‘So much for the belief that gay man 
have female brains!’ তেব এ বVাপাের =শষ কথা বলার সময় এখেনা আেসিন, হয়ত 
ভিবÝৎ গেবষণা এ বVাপাের আেরা ভােলাভােব পথ =দখােব। আেরা একিট বVাপারও 
এই সােথ লkVণীয়। নারী সমকামীেদর মিsে§ এ ধরেনর =কােনা পVাটানR খুেঁজ পাওয়া 
যায়িন। 

 
সমকামী পািরবািরক ধারার =খাঁেজ 
আমার বাবা িkেকট =খলেত পছn করেতন। আিমও =ছাটেবলায় তাই =খলতাম। এ 
ধরেনর অেনক .বিশ£Vই আমরা ঐিতh িহেসেব বেয় িনেয় যাই, পািরবািরক পিরেবশ 
=থেক িশেখ িনেয়।  মা ভােলা রাnা করেল =মেয়েকও =সই gণ =পেত সাহাযV কেরন। 
আবার িকছু িজিনস না চাইেলও আমােদর বহন করেত হয় =জেনিটক তথV িহেসেব 
                                                
127 Allen LS, Gorski RA (1992). "Sexual orientation and the size of the anterior commissure in 
the human brain". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89 (15): 7199–202. doi:10.1073/pnas.89.15.7199.   
128 Scamvougeras, A., Witelson, S.F., Bronskill, M., Stanchev, P., Black, S., Cheung, G., Steiner, 
M., Buck, B. Sexual orientation and anatomy of the corpus callosum. Society for Neuroscience 
Abstracts, 1994, p 1425. 
129 Swaab DF, Zhou JN, Ehlhart T, Hofman MA (1994). "Development of vasoactive intestinal 
polypeptide neurons in the human suprachiasmatic nucleus in relation to birth and sex". Brain 
Res. Dev. Brain Res. 79 (2): 249–59. 
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বংশ পরmরায়। =চােখর  এবং  চুেলর রঙ, নােকর গঠন, শরীর sাsV, hদেরােগর 
ঝুঁিকসহ অেনক িকছুই।  সমকািমতার বVাপারিটও আমরা পিরবাের বািহত হেত =দিখ। 
িকnt এটা িক =জেনিটক তথV িহেসেব পিরবােরর ধারায় বেয় চেল, নািক পিরেবশ 
=থেক =শখা .বিশে£Vর pকাশ?  

িবjানীরা এর উtর খুঁজেত pিতিনয়ত গেবষণা কের চেলেছন। তারা ইেতামেধVই 
=দেখেছন একিট জনেগাPীেত =কােনা ভাই িবষমকামী হেলও অnত শতকরা ৪ ভাগ 
সmাবনা থােক তার পরবতRী ভাইেয়র সমকামী হেয় জnাবার।  িকnt পিরবােরর 
একভাই সমকামী হেল অnত ২২ ভাগ সmাবনা .তির হয় অপর ভাইও সমকামী 
হবার।  অথRাৎ পিরবাের সমকামী ভাই থাকেল পিরবাের সমকামী ধারা .তির হবার 
সmাবনা অnত চারgণ =বেড় যায়।  িকnt ভাই সমকামী হেল =বান =লসিবয়ান নািক 
=sTট হেব িকনা – এ সংkাn =কােনা সmাবনার =ঝাঁক পাওয়া যায়িন130।  =কােনা 
পিরবাের =বান সমকামী (=লসিবয়ান) হেল, অপর =বােনরও সমকামী হবার pবণতা 
িdgন =বেড় যায়, িকnt ভাইেয়র উপর এর =কােনা সmাবVতার pভাব জানা যায়িন131।  

যমজেদর িনেয় পরীkা কেরও =কৗতুহেলাdীপক ফলাফল পাওয়া =গেছ। ১৯৮৫ 
সােল িরচাডR িস িপlাডR এবং =জমস িড ওেয়ইনিরচ তােদর গেবষণায় =দিখেয়েছন 
সমকািমতার ধারািট সmবতঃ =জেনিটক তথV িহেসেব pবািহত হয়।  তারা =দখােলন 
=য, সদৃশ যমজেদর (Identical Twins) =kেt এক ভাই সমকামী হেল অnত প¦াশ 
ভাগ সmাবনা থােক অপর ভাইও সমকামী হবার। আর অসদৃশ যমজেদর (Fraternal 

Twins) =kেt এর সmাবনা থােক চিbশ ভােগর মেতা।  এরপর =থেক অnত পাঁচিট 
যমজেদর িনেয় =যৗন-pবৃিt সংkাn গেবষণার খবর িলিপবd হেয়েছ132।   ১৯৯১ 
সােল তােদর একিট গেবষণা =থেক জানা যায় সমকামী pবণতা সদৃশ যমজেদর মেধV  
৫৭ ভাগ, অসদৃশ যমজ =দর মেধV ২৪ ভাগ, এবং অযমজেদর মেধV ১৩ ভাগ 
সমকামীভাবাপn হেয় থােক133।  একইভােব =মেয়েদর =kেt =দখা =গেছ নারী 
সমকািমতার pবণতা সদৃশ যমেজ থােক শতকরা ৫০ ভাগ, অসদৃশ যমেজ থােক ১৬ 
ভাগ, এবং অnাnেদর =kেt থােক ১৩ ভাগ।  ১৯৯৩ সােল এ ধরেনর আেরকিট 

                                                
130 Pillard RC, Weinrich JD., Evidence of familial nature of male homosexuality, Arch Gen 
Psychiatry. 1986 Aug;43(8):808-12. 
131 Bailey JM and Benishay DS, Familial aggregation of female sexual orientation, Am J 
Psychiatry 1993; 150:272-277 
132 Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male 
Homosexuality, Scientific American, May 1994. 
133 Bailey JM, Pillard RC, A genetic study of male sexual orientation., Arch Gen Psychiatry. 1991 
Dec; 48 (12) pp1089-96.. 
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গেবষণা =থেক পাওয়া যায়, =ছেলেদর সদৃশ যমজেদর মেধV শতকরা ৬৫ ভাগ  
সমকামী pবৃিtসmn হেয় থােক আর অসদৃশ যমজেদর =kেt =সটা ২৯ ভাগ134।  
একইভােব নারীেদর =kেt =দখা যায়, সদৃশ যমেজর =kেt শতকরা ৪৮ ভাগ 
সমকামী  হয়, আর অসদৃশ যমেজর =kেt =সটা মাt ৬ ভাগ135। 

উপেরর জিরপ gেলা সবই িছল আেমিরকার।  ১৯৯২ সােল ইংলVাে�ড এই 
ধরেনর একিট জিরপ চালােনা হয়।  =সখানকার জিরেপও pায় একই ধরেনর ফলাফল 
=বিরেয় আেস, যিদও সংখVাটা অেনক কম।  সদৃশ যমজেদর মেধV শতকরা ২৫ ভাগ 
এবং অসদৃশ যমজেদর =kেt  মাt ২.৫ ভাগ সমকামী পাওয়া =গেছ136।  অেsTিলয়ায় 
একটু িভn পdিতেত জিরপ চালােনা হেয়েছ।  =সখােন অnাn পdিতর মেতা 
পিtকায় িবjাপন িদেয় যমজ সেহাদর বাছাই করা হয়িন, বরং বাছাই করা হেয়েছ 
িনবRাচেনর িভিtেত। তােদর জিরপ =থেক =য ফলাফল এেসেছ তাহেলা – =সখােন 
সদৃশ যমজেদর মেধV শতকরা ২০ ভাগ এবং অসদৃশ যমজেদর =kেt  মাt ০ ভাগ 
সমকামী পাওয়া =গেছ; সদৃশ =মেয় যমজেদর  শতকরা ২৪ ভাগ  =লসিবয়ান হয় এবং 
অসদৃশ যমজেদর =kেt  =সটা pায় ১১ ভাগ137। 

উপেরর পরীkাgেলা =থেক একিট িজিনস s£ ; সদৃশ যমেজ  dই ভাই-ই 
সমকামী হবার  সmাবনা অসদৃশ যমেজর িdgণ পাওয়া যাে�। পরীkা =থেক =দখা 
যাে� সদৃশ যমেজ dই ভাইেয়র dজেনই সমকামী  হবার সmাবনা শতকরা ২৫ =থেক 
৫০, এই ফলাফল িনভRর কের কীভােব বা =কাথায় পরীkা করা হে�  তার উপর।   
তার মােন =জেনিটক ফVাkর যিদ আমরা ২৫ =থেক ৫০ বেল রায় =দই, তেব পিরেবশ 
এবং অnাn ফVাkেরর pভাব ৫০ =থেক ৭৫ ভাগ =থেকই যাে�। 

এমনিক সদৃশ যমজেদর dই ভাইেয়র মেধVই সমকািমতা পাওয়ার =য 
বVাপারিটেক পুেরাপুির ‘=জেনিটক’ বেল ভাবা হে�, =সই দািবও কতটুk যুিkযুk 
=সটাও =খালা মেন িবেYষেণর দািব রােখ।  dই সদৃশ যমজ ভাই সাধারণত একই 
পিরেবেশ একই ভােব বড় হয় এবং একজেনর পছn, অপছn অিভrিচ অেনক সময় 

                                                
134 Frederick L. Whitam, Milton Diamond  and James Martin, Homosexual orientation in twins: 
A report on 61 pairs and three triplet sets, Archives of Sexual Behavior, 22(3), 1993, pp 187-206. 
135 Bailey J M; Pillard R C; Neale M C; Agyei Y Heritable factors influence sexual orientation in 
women. Archives of general psychiatry 1993;50(3):217-23 
136 M King and E McDonald, Homosexuals who are twins. A study of 46 probands, The British 
Journal of Psychiatry 1993,  160: 407-409. 
137 Bailey, J. M., & Martin, N. G.  A twin registry study of sexual orientation. Paper presented at 
the twenty-first annual meeting of the International Academy of Sex Research, Provincetown, 
MA, 1995. 
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অপরজনেকও দাrণভােব pভািবত কের।  কােজই, =য =কউ দািব করেতই পাের =য, 
সদৃশ যমেজ  অসদৃশ যমজেদর =চেয় অিধক হাের সমকামী ভাতৃযুগল পাওয়া যাে�। 
এর কারণ ‘অিভn িজন’ নয়, বরং তােদর =বেড় উঠার ‘অিভn পিরেবশ’।  িথওেডার 
িলজ নােম এক মেনািবjানী এই বVাপারিট উেlখ কের তার pিতিkয়াও 
জািনেয়িছেলন একিট জানRােল138।  এ উদাহরণিট আমােদর সামেন এ ধরেনর 
পরীkার জিটলতা s£ কের তুেল। ¿েয়ড =য কথাটা অেনক আেগই বেলিছেলন 
একটু অnভােব, =স কথাটাই হয়ত সতV হেয় িফের আসেছ – 
 

'সমকািমতার =kেt সমsাটা আেরা গভীর। … কারণ [সদৃশ] যমেজরা 
=যন আয়নার pিতিবm িহেসেব =বেড় ওেঠ এবং তােদর মধVকার sকাম 
(narcissism) আেরা িববিধRত কের তুেল'। 

 

তেব এই সমsার সমাধােনর জn আেরক ধরেনর পরীkা করা =যেত পাের। 
যিদ =কােনা সদৃশ যমজ জেnর সমেয়ই আলাদা হেয় িভn িভn পিরেবেশ বড় হয়, 
এবং =সই উপাt যিদ িবেYষণ করা যায়, তেব হয়ত ‘অিভn’ পিরেবেশর ফVাkরিট 
বাদ িদেয় iধু =জেনিটক ফVাkর আেলাচনায় আনেত পারব, এবং বলেত পারেবা 
সমকামী pবৃিt সতVই =জেনিটক িকনা।  

১৯৮৬ সােল এ ধরেনর একিট পরীkার কথা জানা যায়139। ছয়িট সদশৃ যগুেলর 
(চারিট ভিg যগুল, এবং dিট ভাতযৃগুল) সnান পাওয়া যায় যারা আলাদা আলাদা 
পিরেবেশ বড় হেয়িছল এবং যুগলেদর মেধV একজন অnত সমকামী।  চারিট ভিg 
যগুেলর pিতিট =kেt একজন সদs িছেলন িবষমকামী, এবং অnজন সমকামী।  
একিট ভাতযৃগুেলর =kেt dই ভাইই িছেলন সমকামী। একিট ‘=গ বার’ এ পিরচয় হবার 
আগ পযRn এমনিক তারা এেক অপরেক িচনেতনও না।   আেরকিট ভাতযৃগুেলর =kেt, 
dই ভাই জেnর পেরই িবি�n হেয় আলাদা আলাদা পিরেবেশ বড় হেয়িছেলন। এক 
ভাই ১৯ বছর পযRn উভকামী িহেসেব জীবন যাপন কেরিছেলন, এবং তারপর পিরপণূR 
সমকামী িহেসেব আtpকাশ কেরন।  আর অn ভাই পেনর =থেক আঠােরা বয়স পযRn 
সমকামী িছেলন। তারপর িবেয় কের িনেজেক িবষমকামী িহেসেব সমােজ পিরিচত 

                                                
138 Theodore Lidz, Md, Reply to 'A Genetic Study of Male Sexual Orientation', Arch Gen 
Psychiatry. 1993;50(3):240.  
139 ED Eckert, TJ Bouchard, J Bohlen and LL Heston , Homosexuality in monozygotic twins 
reared apart, The British Journal of Psychiatry, 1986,  148: 421-425 
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কেরন। এই =kেt, অnত সীিমত সমেয়র জn হেলও উভয় সদsই সমকািমতার pবিৃt 
pদশRন কেরিছল। 

কােজই উপেরর পরীkা =থেক একিট িজিনস বুঝা যাে� =য, জেnর সময় িবি�n 
হওয়া  এবং িভn পিরেবেশ বড় হওয়া ভাতৃযুগেল সমকািমতার উেnেষর =পছেন 
=জেনিটক উপাদান থাকেত পাের। িকnt এই =জেনিটক pভাব ভিgযুগেল  পাওয়া 
=গেছ অেনক কম।  

িকnt এই পরীkাই  =শষ কথা নয়। সমকািমতার উপর পিরেবেশর pভাব আেদৗ 
আেছ িকনা, আর থাকেল কতটুk – =সটা জানার জn আেরক ধরেনর পরীkার বVবsা 
করা হয়। =বইিল এবং িপlােডRর ১৯৯১ সােলর =সই পরীkায় (আেগ উিlিখত) দtক 
=নয়া সদৃশ যমজ সnানেদর উপর জিরপ চালােনা হয়।   =দখা =গেছ =কােনা সমকামী 
পিরবার বা বVিk দtক িনেল =সই ভাইেয়র সমকামী িহেসেব =বেড় উঠার সmাবনা  
(১১%) অেনক =বিশ থােক িবষমকামী পিরবার দtক =নেয়র =চেয় (৫%)।  কােজই 
এ সমs পরীkা =থেক =বাঝা যাে�, =জেনিটক ফVাকটেরর পাশাপািশ পিরেবেশর 
pভাবিটও =থেক যাে� পুেরামাtায়।  একিটেক বাদ িদেয় অপরিটেক মুখV কারণ 
িহেসেব pিতপn করাটা এই মুহূেতR আসেল সরলীকরণই হেব ।  
 
=গ িজেনর =খাঁেজ 
১৯৯৩ সােল nাশনাল ইnিটিটউট অব =হলেথর সমকামী িবjানী িডন hামার এবং  
এেŋলা পVাতাউিচর একিট =যৗথ গেবষণাপt িবjােনর সmাn জানRাল ‘সােয়n’-এ 
pকািশত হয়140। িডন hামােরর =সই গেবষণাপেt iধু সমকামী ধারাই নয়, =সই 
সােথ সমকািমতার উৎস িহেসেব =kােমাজেমর  মধVকার =জেনিটক একিট মাকRােরর 
সnান পাওয়া =গেছ বেল pকািশত হয়। এই বVাপারিটেক  পরবতRীেত িকছু পtপিtকা 
এবং িমিডয়া ‘=গ িজন’ বেল pচার ir কের। ফেল এর পেk িবপেk নানা ধরেনর 
িবতকR ir হয়।  এই গেবষণাপtিট তাই খুব সতকRভােব পযRােলাচনার দািব রােখ।  

িডন hােমেরর আেলািচত গেবষণােতও আেগর অnাn গেবষকেদর মেতাই 
পিরবােরর মেধV সমকামী ধারা =খাঁজার একিট =চ£া করা হেয়েছ; এবং  এ গেবষণা 
=থেকও =সই  একই উপসংহার =বিরেয় আেস – পিরবাের সমকামী ভাই থাকেল 
সমকামী ধারা .তির হবার pবণতা =বেড় যায় । hামার তার গেবষণা =থেক =য 
ফলাফল =পেলন তাহেলা –  যিদ এক ভাই সমকামী হয়, তাহেল ১৪ ভাগ সmাবনা 

                                                
140 Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). "A linkage between DNA 
markers on the X chromosome and male sexual orientation". Science, 261 (5119): 321–7 
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থােক অn  ভাইেয়রও সমকামী হবার, আর ভাই সমকামী না হেল সমকামী হবার 
সmাবনা থােক শতকরা মাt ২ ভাগ।   িকnt hামার এ পযRn িগেয়ই =থেম =গেলন না। 
িতিন সমকামী পিরবােরর দূরবতRী আtীয় sজনেদর পািরবািরক ধারাও িবেYষেণ 
আনেলন। আর এটা করেত িগেয়ই =বিরেয় এেলা অজানা এক নতুন িদক। িতিন 
=দখেলন,  সমকামী =ছেলর মামােদর মেধV শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুপােতা ভাইেদর 
মেধV শতকরা ৮ ভাগ সমকামী pবণতা সmn পাওয়া বVিk খুঁেজ পাওয়া যাে�। িকnt 
বাবার িদেক অথRাৎ চাচা িকংবা চাচােতা ভাইেদর মেধV =সরকম =কােনা পVাটানR 
পাওয়া =গল না।  

 
িচtঃ সমকামী পিরবােরর দূরবতRী আtীয় 
sজনেদর পািরবািরক ধারা িবেYষণ কের িডন  
hামার =দখেলন, সমকামী =ছেলর মামােদর 
মেধV শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতােতা ভাইেদর 
মেধV শতকরা ৮ ভাগ সমকামী pবণতা সmn 
পাওয়া বVিk খুঁেজ পাওয়া যাে�। িতিন ধারণা 
করেলন সমকামী pবণতা মােয়র িদক =থেকই 
=জেনিটক ভােব pবািহত হয়।  

 

তাহেল এর বVাখVা কী? সমকামী pবণতা িক তাহেল মােয়র িদক =থেকই =জেনিটক 
ভােব pবািহত হয়? িডন hামােরর গেবষণা =স িদেকই ইিŋত কের।  আমরা জািন 
একিট =ছেলর =দেহ d’ ধরেনর =kােমাজম থােক। একিট হেলা  Y  যা =স বাবার কাছ 
=থেক সরাসির পায়, আর অnিট X =kােমাজম -যা =স মােয়র িদক =থেক পায়। কােজই 
=জেনিটক pবণতা মােয়র িদক =থেক পরবতRী pজেn pবািহত হবার অথR হে� X 
=kােমাজেম তার ছাপ থাকা।  hামার এবং তারঁ গেবষক-দল জানােলন X =kােমাজেমর 
একদম pাnসীমার একিট এলাকা – যােক Xq28 িহেসেব িচিhত করা হয়,  এটাই 
সমকামী pবণতা .তিরর জn দায়ী।  hামার ৪০ জন সমকামী ভাতযৃগুেলর উপর 
পরীkা কের =দখেলন তােদর মেধV ৩৩িট যগুেলর মেধV  এই Xq28 মাকRােরর অিst 
পাওয়া যাে�।  ৭িটেত  পাওয়া যায় িন (িবষমকামীেদর =kেt এই মাকRারিট ইতঃsত 
িবিkp থােক)।  বলা হেলা যিদও নমনুােkt খবু একটা বড় িছল না, তdপির ৪০ জেনর 
মেধV ৩৩ জেন মাকRার খুেঁজ পাওয়াটা আসেলই ‘sVািটিsকািল িসগিনিফেক�ট’141।  
এইটাই হেলা িডনhামােরর সমকািমতা িনেয় মাইলফলক গেবষনার সারসংেkপ।  তার 
পরীkায় পাওয়া এই Xq28 মাকRারিট ‘=গ িজন’ িহেসেব ‘pচােরর আেলায় উেঠ আেস। 
                                                
141 Simon Levay and Dean H. Hamer,  Evidence for a Biological Influence in Male 
Homosexuality, Scientific American, May 1994. 
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আর অেনেকই িডন hামােরর কাজেক এভােব বVাখVা কের িদেলন =য, ‘=kােমাজেমর 
Xq28 এলাকায় একিট িজন পাওয়া =গেছ যা সমকািমতােক tরািnত কের’।   

 
 
 
 

িচtঃ িডন hামােরর hামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগেলর 
উপর পরীkা কের X =kােমাজেমর একদম pাnসীমার 
একিট এলাকা – যােক Xq28 িহেসেব িচিhত করা হয়, 
সমকামী pবণতার উৎস িহেসেব িচিhত কেরেছন।  

 

 
 
 

িকnt বVাপারিট =মােটই এত সহজ সরল নয়। এই ফলাফল খুব িনিবড়ভােব 
িবেYষেণর দািব রােখ।  pথম কথা হেলা  ৪০িট যুগেলর মেধV ৭িট যুগেল এই Xq28 
মাকRারিট পাওয়া যায়িন। সমকািমতার pবৃিt .তিরেত যিদ Xq28 মাকRার থাকা 
‘অতVাবশকীয় িনয়ামক’ হেতা,  তাহেল ৪০িট যুগেলর sাmেলর সবgেলােতই এিট 
পাওয়া যাওয়ার কথা িছল।  িকnt =সটা হয়িন।  যিদ ৪০িট sাmেলর মেধV =মাটামুিট 
২০িটেত পাওয়া =যত, আর বািক ২০ িটেত না পাওয়া =যত, তেব আমরা বলেত 
পারতাম সমকািমতার pবৃিtর সােথ এই মাকRােরর =কােনা সmকR =নই।  িকnt =সটাও 
হয়িন। মাকRার পাওয়া =গেছ চার-প¦মাংশ =kেt। ৪০িট sাmেলর মেধV ৩৩িটেত 
মাকRার পাওয়ার =ktিট িনঃসেnেহ ফলাফেলর পািরসাংিখVক grtেক তুেল ধের। 
িডন hামার িহসাব কের =দিখেয়েছন iধুমাt সmাবনার িনিরেখ িহেসব করেল এমিন 
এমিন (িনিবRচাের) এটা ঘটার সmাবনা ২০০ ভােগর  মেধV ১ ভােগরও কম। =স 
িহেসেব  =জেনিটক pভাব  থাকার pবণতাটােক অsীকার করা হয়ত যাে� না, িকnt 
এটা কখেনাই =শষ কথা বলার িন�য়তাও িদেয় িদে� না।  =মাটা দােগ বলেল, =যেহতু 
যমজ ভাতৃযুগেলর dজনই সব সময় সমকামী ভাবাপn হয় না, =সেহতু  মাকRার 
থাকেলই সমকামী  হেব– এটা হলফ কের বলা যাে� না। আবার উেlা িদক =থেক 
=দখেল, =কােনা মাকRার না থাকা সেttও ৭িট ভাতৃযুগেল  সমকামী pভাব  পাওয়া 
=গেছ। তার মােন, মাকRােরর সােথ িকংবা িজেনর সােথ সমকামী pবৃিtর সরাসির 
সmকR শতভাগ িন�য়তা িদেয় বলা যাে� না। আর তেকRর খািতের যিদ ধেরও =নই 
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মাকRােরর সােথ =জেনিটক একটা pভাব আেছই, তবুও =সিট একিটমাt িজেনর সােথ 
কখেনাই নয়। িডন hামার িনেজই =স কথা বেলেছন এভােব142 – 

 

‘=কােনা একিট িজনেক (এ পরীkায়) পথৃক করা যায়িন।  পরীkার মাধVেম 
যা করা হেয়েছ তা হেলা - =kােমাজেমর একিট অংশ সনাk করা, =য অংশিট 
.দেঘRV চার িমিলয়ন =বস যগুেলর সমান।  এই অংশিট সমg মানব িজেনােমর 
শতকরা ০.২ ভােগরও =ছাট, িকnt তারপেরও এই অংশিটেত অবলীলায় 
কেয়কশত িজন এঁেট =যেত পাের। এই এলাকায় িনয়ামক িজনিট খুেঁজ =বর 
করা অেনকটা খেড়র গাদায় সূচঁ =খাজঁার মেতাই। সূচঁ =পেত হেল হয় 
আমােদর হয় আেরা অেনক =বিশ পিরবার দরকার হেব, অথবা সmVাবV 
সকল এলাকার িড.এন.এ-র অnkেমর সmূণR তথV জানা চাই’। 

 

hামার িনেজ ১৯৯৫ সােল পরীkািট পুনবRার পিরচালনা কেরন h, পাtাউিচ এবং 
অnাnেদর সােথ িমেল।  এই পরীkািট সmn হয় ৩২িট sাmল িনেয়, এবং এর 
মেধV ২২িট =kেt িতিন আেগর পরীkার মেতাই Xq28 মাকRার খুঁেজ =পেলন143। 
অথRাৎ, শতকরা pায় ৬৮ ভাগ =kেt  িতিন িন�য়তা িদেয় বলেত পারেলন =য, 
মাকRােরর সােথ সমকািমতার একটা p�n সmকR আেছ।  এছাড়া sা�ডার এবং 
pমুেখর ১৯৯৮ সােলর গেবষণায়ও  ৫৪িট sাmল িনেয় পরীkা করা হয়, এবং এর 
মেধV শতকরা ৬৬ ভাগ =kেt সমকািমতার সােথ Xq28 মাকRােরর সmকR পাওয়া 
যায়144।   

১৯৯৯ সােল কVানাডায় জজR রাইেসর =নতৃেt  গেবষেকর একিট দল  িডন 
hামােরর পরীkািটই করার =চ£া করেলন নমুনা =kt আেরা বািড়েয় িদেয়।  এই 
পরীkায় সমকামী ভাতৃযুগল সংgহ করার জn কানাডার =গ মVাগািজন  Xtra=ত 
িবশাল িবjাপন =দওয়া হয়, =শষ পযRn ৪৬িট যুগল িনেয় কাজ ir করা হয়।   এই 
যুগলgেলা িনবRািচত হয় ‘সমকামী সাkাৎকারgহণকারী’ (Gay Interviewer)-=দর 
মাধVেম।   

                                                
142 Simon Levay and Dean H. Hamer,  Evidence for a Biological Influence in Male 
Homosexuality, Scientific American, May 1994. 
143 Hu S, Pattatucci AM, Patterson C, et al. (November 1995). "Linkage between sexual 
orientation and chromosome Xq28 in males but not in females". Nat. Genet. 11 (3): 248–56.  
144 Wilson, G.D., & Rahman, Q. (2005). Born Gay: The Biology of Sex Orientation. London: 
Peter Owen Publishers. 
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এই পরীkায় ৪৬িট যুগেলর মেধV মাt ২০িট যুগেল মাকRার পাওয়া =গল145, 
পািরসাংিখVক িহেসেব যা অেধRেকরও কম। যিদ সমকািমতার সােথ মাকRােরর িনি�ত 
সmকR থাকেতা তেব ৪৬িটর মেধV ৪৬িটেতই মাকRার পাওয়া =যত। তা =তা হয়ইিন, 
বরং যিদ hামােরর মেতা ‘sVািটিsকািল িসগিনিফেক�ট’ ৬৮% ফলাফেলরও 
পুনরাবৃিtর কথা িবেবচনা কির, তেব মাকRার  পাওয়া যাওয়ার কথা িছল অnত ৩২িট। 
যিদ এেলাপাথািড় ভােব ঘটা সmাবনার হার শতকরা প¦াশভােগর কথাও িচnা কির, 
তাহেলও মাকRােরর  সংখVা আসা উিচৎ িছল ২৩িট। িকnt ২০িট মাt মাকRার পাওয়ােক 
=কােনাভােবই =কােনা ধরেনর সmেকR =ফলা যায় না।  কােজই অেনক িবেশষjই মেন 
কেরন এই পরীkািট  Xq28 মাকRােরর সােথ ‘=গ  িজন’ পাওয়ার আেগর দািবgেলােক 
ভুল pমাণ কের =দয়146।  কVানািডয়ান গেবষেকরা তার ফলাফল সmেn উপসংহার 
=টেন  বেলন, 

আমােদর ফলাফল hামােরর মূল পরীkার ফেলর সােথ এত পাথRকV =কন  
.তির করেলা তা পির§ার নয়।  ... =স যাই =হাক, আমােদর এই পরীkার 
উপাt =যৗনpবৃিtর উপর Xq28 এলাকায়  অবিsত একিট িজেনর pভাব 
থাকার দািবেক সমথRন কের না। ... (যিদও) এই ফলাফল িজেনােমর অn 
=কােনা জায়গায় সমকািমতার উপর িজেনর pভাবেক বািতল কের =দয় 
না।  

 
এই ‘=গ িজন’ পাওয়ার  সাmpিতক এই পরীkাগত বVথRতা অব�ই একিট 

ময়নাতদn দািব কের। সারা িমিডয়া জুেড় ‘=গ িজন’ িনেয় এত .হ .চ হেলা, অথচ 
dইিট বড় পরীkায় dই রকম ফলাফল =বিরেয় এেলা =কন? তেব িক hামার পরীkায় 
=কােনা বড় ভুল কেরিছেলন, িকংবা ভােলা ফলাফল =পেত =ডটা পিরবতRন 
কেরিছেলন? নািক কVানািডয়ান গেবষেকরা  সমকামী যুগল িনবRাচেনর সময় 
সনাkকরেণ ভুল কেরিছেলন? এই =শষ িবচােরর সমাধান এখেনা হয়িন। hামার 
অব� কVানািডয়ীয় গেবষকেদর ফলাফল pতVাখান কেরেছন এই বেল147 –  

‘তারা (কVানাডীয় গেবষেকরা) pথেমই ধের িনেয়িছেলন =গ িজন বেল 
িকছু =নই, এবং তােদর পরীkা িছল পkপাত d£, কারণ পরীkেকর 

                                                
145 Rice, Anderson, Risch and Ebers (1999) Male Homosexuality: Absence of Linkage to 
Microsatellite Markers at Xq28. Science 23(5414): pp. 665-667. 
146 ‘The result demonstrates that there is no gay gene in Xq28’ (ref. Joan Roughgarden,  
Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of 
California Press, May 17, 2004)। 
147 Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007 
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একজন pথম =থেকই ‘ =গ িজন বেল িকছু =নই’  - =সটা pমােণই তৎপর 
িছেলন। তােদর =সই (সমকামিবেdষী) মেনাভােবরই pিতফলন ঘেটেছ 
তােদর  পরীkায়’ । 

 

তেব hামার যাই বলুক না =কন  =গ-িজন িনেয় পরীkার ফলাফল একটা বড় 
pÖেবাধক িচh হেয় আেছ সাধারণ মাnষ এবং িনরেপk গেবষকেদর কােছ।  তােদর 
কােছ  িবষয়িট এখেনা  ‘অমীমাংিসত মামলা’ই। তেব ‘অমীমাংিসত’ বেল এিড়েয় 
যাবার উপায় =নই। এ সংkাn গেবষণা িকnt =থেম =নই। িজেনর পথ ধের সমাধােনর 
পথ খুঁজেত এবাের এিগেয় এেসেছ এিপেজেনিটk148।  এই এিপেজেনিটk উপেরর 
সমsার একটা  আকষRণীয় সমাধান  হািজর করেছ, যা kমশ িবjানীেদর কােছ s£ 
হেত ir কেরেছ। তারা =দেখেছন,  িজন =কবল একা একা কাজ করেত পাের না, 
কাজ কের পিরেবশ =থেক পাওয়া সংেকেতর িমথিskয়ায়। .বdVিতক বািতর sইেচর 
=যমন টানR অন বা অফ করা যায়, িঠক =তমিন পিরেবশ =থেক পাওয়া সংেকেতর 
pভােব িজেনর সিkয়করণ (Activation) বা িনিkয়করণ (Deactivation) ঘেট। 
িবjানীরা এর নাম িদেয়েছন িমথাইেলশন। =দখা =গেছ আমােদর চারপােশর বh 
িকছুই -পিরেবশ, খাদVাভাস, পানীয় বা ধূমপােন আসিk, মানিসক পীড়নসহ 
বhিকছুেতই এই pিkয়ািট pভািবত হয়। এই িমথাইেলশন হয় বেলই সদৃশ যমজ 
ভাতৃযুগেল  =জেনিটক =কােড শতভাগ িমল থাকেলও তােদর আচরেণ, মন 
মানিসকতায় িকংবা কাজকেমR িবsর পাথRকV থােক অেনক সময়ই।  িমথাইেলশেনর 
pভােব  =জেনিটক =কােডর একাংশ বা একািধক অংশ টাণR  অফ হেয় =যেত পাের। 
কােজই একই =জেনিটক =কাড  থাকা সেttও =জেনিটক sইেচর টাণR অন বা অেফর 
কারেণ একভাই িবষমকামী, আেরকভাই হয়ত সমকামী ভাবাপn হেয় উঠেত পাের।  
এ iধু তtt কথা নয়, এই ধারণার sপেk িকছুটা pমাণ পাওয়া =গেছ  সেভন 
বকলVাে�ডর গেবষণায়। িতিন যমজ ভাইেয়র িঠক =কােনা জায়গায় িজন টাণR অন বা 
অেফর কারেণ pবৃিtর পিরবতRন ঘেট তার হিদস এখেনা না =পেলও সাmpিতক একিট 
গেবষণাপেt =দিখেয়েছন, সমকামী =ছেলর জn =দয়া মােয়র এk =kােমাজেমর 
সিkয়তা অn মােয়েদর =চেয় িভn হয়। 149 িকnt কীভােব একিট িজন পিরেবেশর 
pভােব সিkয় বা অিkয় হেয় যায়?  একিট ভােলা উদাহরণ হেত পাের =sTস হরেমান 
                                                
148 এিপেজেনিটk িনেয় িবsািরত জানেত এই বইেয়র পিরিশে£ অnভুRk ‘মানব pকৃিত এবং 
pবৃিtgেলা িক জnগত নািক আচরণগত?’ অংশিট d£বV।  
149 Bocklandt S, Horvath S, Vilain E, Hamer DH (February 2006). "Extreme skewing of X 
chromosome inactivation in mothers of homosexual men". Hum. Genet. 118 (6): 691–4. 
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করিটেসাল।  ইঁdর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় িবjানীরা =দেখেছন, কিটRেসাল 
sায়ীভােব িজেনর একাংশেক িনিkয় (turn off) কের িদেত পাের এবং এর ফেল 
ইঁdেরর sভােব পিরবতRন ঘেট।  মাnেষর =kেtও িবjানীরা একই রকম ফলাফল 
লk কেরেছন। তারা =দেখেছন, মানিসক চােপর মেধV থাকেল মানবেদেহ এই 
হরেমােনর আিধকV বৃিd পায়।  চাপময় পিরেবেশ =বিশ িদন কাটােল =দেহর pিতরkা 
বVবsা dবRল হেয় যায় – ফেল =দহ সহেজই সিদR কািশেত  আkাn  হয় =স সময়।  
িকnt ‘ধান ভানেত শীেবর গীেতর মেতা’ এই কিটRেসাল িনেয় পেড় যাওয়া হেলা =কন? 
এই =sTস হরেমােনর সােথ সমকািমতার িক =কােনা সরাসির সmকR আেছ? িবjানীরা 
বেলন, থাকার যেথ£ সmাবনা আেছ। জামRান ডাkার গা�টার ডনRােরর একিট সমীkায় 
=দখা =গেছ িdতীয় িব`যুেdর চাপময় পিরেবেশ =য সমs মা গভRবতী হেয়িছেলন, 
তােদর সnানেদর একটা বড় অংশ নািক সমকামী িহেসেব গেড় উেঠিছল ইিতহােসর 
অn সমেয়র =চেয় অেনক =বিশ150।  এমনিক ইঁdর িনেয় গেবষণা করেত িগেয়ও 
িবjানীরা =দেখেছন, =য সমs ইঁdেররা গেভRর সময় চাপময় পিরেবেশ িদন কাটায়, 
তােদর সnােনর মেধV পরবতRীেত সমকািমতার আিধকV তুলনামূলকভােব =বিশ থােক।  
অেনক সময় আবার িবিভn এলািজRক pিতিkয়ায় =দেহ =টেsাসেটেরান হরেমােনর 
(পুrষ হরেমান) pিত সংেবদনশীলতা কেম যায়। =য সমs মােয়রা সারা জীবেন 
অিধক সংখVক সnােনর জn =দয়, তােদর =kেt =শেষর িদককার সnানেদর জেnর 
সময় এ ধরেনর পা`Rpিতিkয়া .তির করেত পাের বেল জানা =গেছ। =র bVানচােডRর 
একিট  গেবষণায় =দখা =গেছ,  =কােনা পিরবাের বড় ভাই থাকেল তার পেরর ভাইেদর 
সমকামী =যৗনpবৃিt .তির করার সmাবনােক শতকরা ২৮ =থেক ৪৮ ভাগ বািড়েয় 
=দয়151। অথRাৎ, একিট পিরবাের বড় ভাইেদর সংখVা যত =বিশ হেব, তত =বিশ হেব 
পরবতRী সnােনর সমকামী হবার সmাবনা (এেক জনিpয়ভােব ‘ওlার bাদার ইেফk’ 
িহেসেবও িচিhত করা হয়)। কারণ =দখা =গেছ, যত =বিশ সnােনর জn হয়, তত 
=বিশ মােয়র =টেsাসেটেরান হরেমােনর pিত এলািজRক pিতিkয়াও বাড়েত থােক।  
হরেমান িনেয় এই সাmpিতক পরীkাgেলা grtপূণR হেলও =কােনা িকছুই আসেল 
িনি�ত নয়। বh নারীেকই আসেল িবিভn সমেয় চাপযুk পিরেবেশ সnান জn িদেয় 
থােকন, িকnt তার মােন এই নয় =য তােদর সবার সnান বড় হেয় সমকামী হয়। আমার 
িনেজর জnও হেয়িছল একাtেরর dিবRষহ অবsার মেধV,আমার  বাবা যখন =দেশর 

                                                
150 Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Harper Perennial, 2003. 
151 Blanchard, R. (1997). Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual 
males and females. Annual Review of Sex Research, 8, 27-67. 
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সীমােn িছেলন যুdরত। এমন পিরিsিতেত জn িনেয়ও িকnt আিম সমকামী িহেসেব 
=বেড় উিঠিন। িকংবা আমার জেnর কারেণ  =কােনা ‘ওlার bাদার ইেফk’ আমার 
=ছাট ভাইেয়র উপরও পেড়িন । এমন উদাহরণ চারপােশ অজsই আেছ।  সাmpিতক 
একিট গেবষণায় সমকামী সnােনর জnেদয়া মােয়েদর িনেয় একিট সমীkা চালােনা 
হেয়েছ। তােদর pÖ করা হেয়েছ =য, িবষমকামী সnােনর জn =দয়ার তুলনায় 
সমকামী সnােনর জn =দয়ার সময়িটেত িক তারা অিধক চাপযুk পিরিsিতেত িছেলন 
িকনা। তােদর মতামত =থেক এমন =কােনা আলামত পাওয়া যায়িন =য,সমকামী 
সnােনর জেnর সময় =কােনা চাপময় পিরিsিত তারা অিতবািহত 
কেরিছেলন152।কােজই মােয়র মানিসক চােপর সােথ সnােনর সমকািমতার =কােনা 
pতVk =যাগসূt  আসেল pিতিPতই হয়িন। এছাড়া, গা�টার ডনRােরর মূল পরীkার 
'উেd�'ও pÖিবd হেয়েছ িবিভn মহেল। গা�টার তাঁর গেবষণাপেt সমকািমতােক 
'মানিসক pিতবিnt' (Psychic Disability) িহেসেব িচিhত কেরিছেলন এবং 
বেলিছেলন, 'অদূরভিবÝেত সমকািমতার িবsার =রাধ করা সmব হেব।’  তার এই 
মেনাভাব িনেয় .বjািনক মহেলই তুমুল pিতবাদ হেয়েছ, তার সমকািমতার pিত 
িবেdষমূলক মনমানিসকতােক ইিতহােসর কলŋজনক ইউিজিনেkর (Eugenics) 
সােথও তুলনা করা হেয়েছ।  

 
=গ িজন িনেয় িমিডয়ায় এত ঔতsকVই বা =কন? 
.বjািনক গেবষণার বাইেরও রাজৈনিতক একটা মতাদশRগত লড়াই =য চলেছ তার 
pভাব িকছুটা হেলও .বjািনক =ktgেলােতও পড়েছ।  রkণশীল সমােজর চােপ 
সাড়া dিনয়া জুেড়ই সমকামীেদর অিধকার আদােয়র জn লড়েত হে�। এই সমকামী 
অিধকার কমRীেদর অেনেকই ভােবন, যিদ কখেনা pমাণ পাওয়া যায় =য সমকামী 
pবণতা .জিবকভােব অŋuিরত হয় –=সটা সমকামীেদর দািব আদােয়র জn অেনক 
উপকাের  আসেব। কারণ তারা তখন আেরা বিলPভােব মাnষজনেক =বাঝােত 
পারেবন =য, ‘সমকামীরা জnগতভােবই সমকামীpবণতা িনেয় জnায়’, এেত তােদর 
=কােনা ‘=দাষ’ =নই।  ‘এডেভােকট’ নােম একিট মািকRন =গ এবং =লসিবয়নেদর 
পিtকায় এ িনেয় ১৯৯৬ সােল একিট জিরপ চালান হয়, =সখানকার শতকরা ৬১ ভাগ 
পাঠক মত িদেয়িছল =য, ‘যিদ সমকািমতার =পছেন =কােনা =জেনিটক কারণ  আেছ 

                                                
152 Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins 
University Press, 1996 
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বেল জানা যায়, =সটা তােদর অিধকার আদােয়র =kেt উপযুk পিরেবশ .তির 
করেব’153। 

তেব এই দেলর মেধV িবপরীত মতও আেছ। যিদ সমকামী pবণতা ‘=জেনিটক’ 
বেল pমািণত হয়,  তেব এেক ‘=জেনিটক =রাগ’ িহেসেব িচিhত কের =দবার pবণতাও 
হয়ত বৃিd পােব।  এ ধরেনর ভয় =থেক অেনেক আবার িজেনর সােথ সmকR না  
পাওয়া =গেলই বরং ভােলা বেল মেন কেরন। তারা আশŋা কেরন আেগ ডাkােররা 
=যভােব সমকািমতােক  ‘মানিসক বVািধ’ িহেসেব িচিhত কের  নানা উপােয় =রাগমুk 
করার বVথR =চ£া চািলেয়েছন, =সরকম pবণতা হয়ত  =জেনিটsেদর মেধVও ভিবÝেত 
=দখা যােব। তারা হয়ত  হাি�টংটন িডিজজ, আলসাইমাসR, মাইেgন, িসেকল =সল 
এিনিময়ার মেতা সমকািমতােকও =জেনিটক =রাগ িহেসেব =দিখেয় তার িচিকৎসার 
দাওয়াই তখন বাৎেল িদেত চাইেবন। Xq28 এলাকার িঠক পােশই =kােমাজেমর 
িভnতার কারেণ অkলার এলেবিনজম এবং =মনিকস িডিজস নােম dিট dলRভ 
=জেনিটক =রাগ .তির হয় বেল িবjানীরা pমাণ =পেয়েছন।  সমকািমতাও িক =স 
ধরেনর =কােনা =জেনিটক =রাগ? এর জবাব আমরা খুঁজেত =চ£া করেবা পরবতRী 
অধVােয়। 

 
 
 
 
 
 

                                                
153 "it would mostly help gay and lesbian rights if homosexuality were found to be biologically 
determined" ;  The Advocate (1996, February 6). Advocate Poll Results. p. 8. 
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সpম অধVায় 

সমকািমতা িক =কােনা =জেনিটক =রাগ? 
 
মানিসক অথবা =জেনিটক  =রাগ? 
সমকািমতার  ইিতহাস =থেক s£ই =দখা যায় =য, ইিতহােসর একটা বড় সময় জুেড়ই 
সমকামীেদর অিবরতভােব যুd করেত হেয়েছ ‘সমকািমতা এক ধরেনর মানিসক =রাগ’ – 
সমােজ =গঁেথ বসা এই িমথVা িব`াসিট ভাঙেত। উg ধমRবাদীরা =তা pথম =থেকই নানা 
পেদর =ঘাট পাকােত সব সময়ই মিুখেয় থাকেতা, তার উপর মরার উপর খাড়ার ঘা হেয় 
রŋমে¦ হািজর হেয়িছেলন ‘মেনািবjানী’ নােমর িবjানীরা। িরচাডR =¿ইহার ইিবং =সই 
১৮৮৬ সােল ‘সাইেকাপVািথয়া =সkয়ুািলস’ বইিটর মাধVেম সমকামীেদর গােয় =য 
‘মানিসক =রােগর’ তকমা লািগেয় িদেয়িছেলন, তারপর =থেক pায় একশ বছর ধের সকল 
‘িডgীধারী’ মেনািবjানী আর ডাkােররা =যৗনতার এই sাভািবক pবিৃtেক ‘অsাভািবক’ 
িহেসেব িচিtত কের =গেছন। iধ ুতাই নয়, তারা সমকামীেদর ‘=রাগমkু’  করেত পেুরা 
উিনশ শতক জুেড় নানাধরেনর িনPরু পরীkা-িনরীkা কেরেছন, অতVাচার কেরেছন, 
িনযRাতন কেরেছন এবং =শষ পযRn একটা সময় =মেন িনেত বাধV হেয়েছন =য,তারা =যমনিট 
আেগ =ভেবিছেলন - সমকািমতা আসেল  =কােনা =রাগ নয়। আসেল s£ কের বলেল বলেত 
হয় -dিনয়া জেুড় সমকামী মানবািধকারকমRীরাই ডাkার এবং মেনািবjানীেদর মেন =গেঁথ 
যাওয়া ‘.বjািনক kসংsার’ =ভেŋেছন, তারা =চােখ আŋলু িদেয় =দিখেয় িদেয়েছন  
সমকামী হেয়ও sাsVকর এবং sখী জীবন যাপন করা যায়। তার পেরও সমকািমতােক 
এখেনা অেনেকই ভুলভােব এক ধরেনর ‘=রাগ’ বেল মেন কের থােকন। তারা ভােবন 
িচিকৎসার মাধVেম এই ধরেনর =রাগ আসেলই ভােলা কের =ফলা সmব। সতVই িক তাই?  
বVাপারটা বুঝেত হেল আমােদর =রাগ বা ‘িডিজস’ িজিনসটা িক  =সটা ভােলা কের বঝুেত 
হেব। =মিডেকেলর অিভধােন =রােগর =য সংjা =দয়া আেছ তা হে�154  

Disease is an impairment of the normal state of the body 
that interrupts function, causes pain, and has identifiable 
charecteristics.  

এই সংjাnযায়ী সমকািমতা =কােনাভােবই =রাগ নয়, কারণ এিট শরীের =কােনা 
বVাথা =বদনা ঘটাে� না, িকংবা শরীেরর =কােনা ‘ফাংশন’ িবন£ কেরেছ না। তারপরও 
sাভািবক বা ‘নরমাল’ শbিট িনেয় =ধাঁয়াশা =থেকই যাে�। কারণ  =কােনাটা sাভািবক 

                                                
154 See for example Medical dictionaries available on MedLine; 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html  
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আর =কােনাটা অsাভািবক .বিশ£V তা উপেরর সংjায় s£ করা হয়িন। একিট বVাপার 
এেkেt পির§ার কের বলা দরকার =য,  সমকািমতা আসেল একিট =যৗন-pবৃিt। আর 
=যৗন-pবৃিt িজিনসটা =কােনা =রাগ নয়, =যটা িচিকৎসা কের  ‘িনরাময়’ করা =যেত পাের। 
তারপেরও  লাইেসnধারী ডাkাররা সমকািমতােক একটা সময় ‘=রাগ’ িহেসেব িচিhত 
কের তা ‘িনরাময় করার =চ£া কেরিছেলন এবং সমকািমতা-িচিকৎসার =য সমs দাওয়াই 
তারা িদেয়িছেলন তা =কবল ‘িপচাশ কািহনী’ আর  ‘হরর মুিভ’ gেলােতই =দখা যায়। 
তারা িচিকৎসার নােম কখেনা =রাগীেদর ইেলিkTক শক িদেতন, কখেনা মিsে§ সাজRাির 
কের একটা অংশেক অেকেজা কের িদেতন, কখেনাবা =দেহ ইে�মেতান হরেমান pেবশ 
করােতন এমনিক =খাঁজা পযRn কের িদেতন155। তেব সবেচেয় জনিpয় পdিতিট িছল 
‘অrিচ বা বিম িচিকৎসা’(Aversion therapy)। এই িচিকৎসায় সমকামী পুrষেক 
=চয়াের বিসেয় নানা ধরেনর =যৗনকামনা উেdককারী সমকাম-িনভRর ছিব =দখােনা হেতা, 
আবার =সই সােথ তার পুrষােŋ .বdVিতক শক pেয়াগ  কের বিম করােনার =চ£া করা 
হেতা। জামRািনেত আবার একিট িচিকৎসায় কবর =থেক মরা লাশ তুেল িনেয়  পুrষাŋ 
=ছদন কের সমকামী =রাগীর =দেহর অভVnের sাপন করা হেতা  =টেsােsরন =লেভল 
বাড়ােনার জn, এিট করা হেতা =রাগীেক না জািনেয়ই156। একবার কVােpন িবিল =kগ 
িহল নােমর ২৯ বছেরর এক =রাগীেক  ১৯৬২ সােল এই বিম িচিকৎসার নােম এমন 
অতVাচার করা হয় =য =রাগী রীিতমেতা =কামােত চেল যান এবং হাসপাতােলর িবছানায় 
মৃতুVবরণ কেরন। হাসপাতাল কতৃRপk পুেরা িবষয়িট ধামাচাপা =দয়ার লেk এটােক তখন 
‘sাভািবক কারেণ মৃতুV’ িহেসেব উপsাপন কের। pায় িtশ বছর পের পুনঃ তদেn =বর 
হেয় আেস =য,  বিম িচিকৎসায় বVবhত এেপামরিফেনর pভােব  িবিল =স সময় অেচতন 
হেয় =কামায় চেল িগেয়িছেলন। অnিদেক িপটার pাইস নােমর এক বVিkেক সমকািমতা 
=থেক মুk করার জn একিট জানালািবহীন =ছাT খুপিড়েত িতনিদন ধের আটেক রাখা 
হয়। তােক বাইের =থেক গািলগালাজ সমৃd =টপ =শানােনা হয়, আর ঘNায় ঘNায় 
ইে|কশন িদেয় বিম করােনা হয়। =সই বিম, prাব আর িনেজর িবPার মেধVই তােক 
থাকেত বাধV করা হয়। তার এই অতVাচােরর কািহনী হয়ত আজ নাৎসী বািহনীর 
কনেসে�Tশন কVােmর সােথ তুলনীয় মেন হেব। িকnt পাথRকV একটাই - বVাপারিট 
ঘেটিছল  িbেটেনর সmাn এনএইচএস হাসপাতােল157। এ ধরেনর বh .নরাজVজনক ঘটনার 
সাkী হেয় আেছ সমকািমতার কৃÀ ইিতহাস। সমােজর এই ধরেনর টVাবু =ভেঙ =ভেঙই 
pিতিনয়ত এgেত হেয়েছ  সমকামীেদর।  =শষ পযRn ১৯৭৩ সােলর ১৫ই িডেসmর 
                                                
155 Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & 
Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005 
156 Brian Wheeler, When gays were 'cured', BBC News Online Magazine; 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3258041.stm 
157 Peter Tatchell, Aversion Therapy Exposed, Guardian 13 September 1997 
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আেমিরকান সাইিকয়ািTক এেসািসেয়শন  sীকার কের =নয় =স সমকািমতা =কােনা =রাগ  
নয়, এিট =যৗনতার sাভািবক pবৃিt।  এিট সমকািমতার আইিন অিধকার এবং সামািজক 
sীকৃিত আদােয়র লড়াইেয় এক িবরাট মাইলফলক, এক ঐিতহািসক িবজয়। আজ ২০০৯ 
সােল  দাঁিড়েয় এ কথা বলা যায় সমকািমতা =য =যৗনতার একিট sাভািবক pবৃিt এ 
বVাপাের pায় সকল িচিকৎসক এবং িবেশষjরাই একমত =পাষণ কেরন (এই অধVােয়র 
pাসিŋক বk =দখুন –‘  সমকািমতা িক =কােনা =রাগ বা মেনািবকৃিত?’ )। pসŋত,  
আেমিরকান সাইেকালিজকাল এেসািসেয়শন ১৯৯৪ সােল ‘ =sটেম�ট অন 
=হােমােসkুয়ািলিট’  িশেরানােম =য িববৃিত জনসমেk pকাশ কের, তার pথম dেটা 
অnে�দ এখােন pিণধানেযাগV158 – 

‘ সমকািমতা িনেয় গেবষণার ফলাফল খুবই পির§ার। সমকািমতা 
=কােনা মানিসক =রাগ (Mental Illness) নয়, নয় =কােনা .নিতকতার 
অধঃপতন। =মাটা দােগ এিট হে� আমােদর জনপুে|র সংখVালঘু 
একটা অংেশর মানিবক ভােলাবাসা এবং =যৗনতা pকােশর একিট 
sাভািবক মাধVম। একজন =গ এবং একজন =লসিবয়েনর মানিসক 
sাsV বh গেবষণায় নিথবd করা হেয়েছ। গেবষণার িবচার, দৃঢ়তা, 
িনভRরেযাগVতা, সামািজক এবং জীিবকাগত িদক =থেক অিভেযািজত 
হবার kমতা – সব িকছু pমাণ কের =য, সমকামীরা আর দশটা 
িবষমকামীর মেতাই sাভািবক জীবন যাপেন অভVs হেত পাের। 

এমনিক সমকািমতা িবষয়িট কােরা পছn বা চেয়েসর বVাপারও 
নয়। গেবষণা =থেক =বিরেয় এেসেছ =য, সমকামী pবৃিtিট জীবেনর 
pাথিমক পযRােয়ই .তির হেয় যায়, এবং সmবত .তির হয় জেnরও 
আেগ।  জনসংখVার  pায় দশভাগ অংশ সমকামী, এবং এিট সংsৃিত 
িনিবRেশেষ একই রকমই থােক, এমনিক .নিতকতার িভnতা এবং 
মাপকািঠেত িবsর পাথRকV থাকা সেttও। =কউ =কউ অnথা ভাবেলও, 
নতনু .নিতকতা আেরাপ কের জনসমি£র সমকামী pবিৃt পিরবতRন করা 
যায় না। গেবষণা =থেক আেরা =বিরেয় এেসেছ =য, সমকািমতােক 
‘সংেশাধন’ -এর =চ£া আসেল সামািজক ও মনঃsািt !ক kসংsার িভn 
আর িকছু নয়’ । 

 
সমকািমতা িক =কােনা =রাগ বা মেনািবকৃিত? 

 

                                                
158  A statement from  The American Psychological Association, July 1994 
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িবjানীরা আজ =মেন িনেয়েছন =য, iধু মাnেষর মেধV নয় সব pাণীর মেধVই 
সমকািমতার অিst আেছ। কােজই সমকািমতা pকৃিতজগেতর একিট বাsবতা। 
আেরা জানা িগেয়েছ =য, সমকািমতার বVাপারটা =কােনা =জেনিটক িডেফk নয়। 
একটা সময় সমকািমতােক =কবল মেনােরাগ িহেসেব িচিhত করা হেতা। 
িচিকৎসেকরা িবিভn =থরািপ িদেয় তােদর িচিকৎসা করেতন। এর মেধV শািররীক 
িনযRাতন, শক =থরািপ, বিম =থরািপ সব িকছুই িছল, িকছু =kেt =জার কের এেদর 
আচরণ পিরবতRন করেলও পের =দখা =গেছ অিধকাংশই আবার তারা 
সমকািমতায় িফের যায়। এ ধরেনর অসংখV pমাণ আেছ। আসেল বh ঘাত 
pিতঘােতর মধV িদেয় যাবার পর ডাkাররা এবং অnাn অেনেকই আজ =মেন 
িনেয়েছন, সমকািমতা =যৗনতার একিট sাভািবক pবৃিt। =সজnই িকnt ১৯৭৩ 
সােলর ১৫ই িডেসmর আেমিরকান সাইিকয়ািTক এেসািসেয়শন িবjানসmত 
আেলাচনার মাধVেম একমত হন =য সমকািমতা =কােনা =নাংরা বVাপার নয়, নয় 
=কােনা মানিসক বVিধ। এ হেলা =যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল 
আেমিরকান সাইেকালিজকাল এেসািসেয়শন  একইরকম অধVােদশ pদান কের। 
ওয়াlR =হলথ অরগানাইেজশন ১৯৮১ সােল সমকািমতােক মানিসক =রােগর 
তািলকা =থেক অবVহিত =দয়।  আেমিরকান ল ইnিটিটউট তােদর মেডল =পনাল 
=কাড সংেশাধন কের উেlখ কের –‘কােরা বVিkগত =যৗন আসিk এবং 
pবৃিtেক অপরােধর তািলকা হেত বাদ =দয়া হেলা’ । আেমিরকান বার 
এেসািসেয়শন ১৯৭৪ সােল এই মেডল =পনাল =কােডর pিত সমথRন বVk কের 
সমকািমতােক সামািজকভােব sীকৃিত pদান কের। এর ফেল সমকামীরা পায় 
অপরাধেবাধ =থেক মুিk। আেমিরকান   ১৯৯৪ সােল আেমিরকান 
সাইেকালিজকাল এেসািসেয়শন তােদর ‘ =sটেম�ট অন =হােমােসkুয়ািলিট’  
িশেরানােমর একিট =ঘাষণাপেt সমকািমতােক একিট sাভািবক =যৗনpবৃিt 
িহেসেব উেlখ কের এবং  কােরা =যৗনpবৃিtেক পিরবতRন করার =য =কােনা 
pেচ£ােক অৈনিতক বেল উেlখ করা হয়। আেমিরকান =মিডেকল এেসািসেয়শন 
১৯৯৪ সােলর একিট িরেপােটR সমকািমতােক sাভািবক =যৗনpবৃিt িহেসেব 
sীকৃিত =দয়, এবং অিভমত বVk কের =য, সমকামীেদর =যৗনতার pবৃিt 
পিরবতRেনর =চ£া না কের বরং তারা =যন সমােজ ভােলাভােব =বঁেচ থাকেত পাের 
আমােদর =সই =চ£া করা উিচৎ।   একােডমী অব =পিডইয়ািTk এবং কাউিnল 
অব চাইl এ�ড এেডােলেস�ট =হলথ s£ কেরই বেল =য সমকািমতা =কােনা 
চেয়স বা পছেnর বVাপার নয়, এবং এই pবৃিtেক পিরবতRন করা যায় না।   
১৯৯৮ সােল মVানহাটেন কনফােরেn সাইেকাএনািলিটক এেসািসেয়সন তােদর 
পূবRবতRী =হােমােফািবক বVবহােরর জn pকাে� kমা pাথRনা কের। ১৯৯৯ সােল 
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আেমিরকান একােডমী অব =পিডয়ািTk, আেমিরকান কাউিnিলং এেসািসেয়শন, 
আেমিরকান এেসািসেয়শন অব sুল এডিমিনেsTটরস, আেমিরকান =ফডােরশন 
অব িটচাসR, আেমিরকান সাইেকালিজকাল এেসািসেয়শন, আেমিরকান sুল =হলথ 
এেসািসেয়শন, ই�টারেফইথ এলােয়n ফাউে�ডশন, nাশনাল এেসািসেয়শন অব 
sুল সাইেকালিজs, nাশনাল এেসািসেয়শন অব =সাশাল ওয়াকRার এবং 
nাশনাল এডুেকশন এেসািসেয়শন একিট =যৗথ িববৃিতেত সমাকািমতােক একিট 
sাভািবক pবৃিt িহেসেব উেlখ কের তােদর উপর =য =কােনা ধরেনর আkমণ, 
আgাসন এবং .বষেমVর িনnা কেরন। পি�মা িবে` =কােনা আধুিনক িচিকৎসকই 
সমকািমতােক এখন আর ‘ =রাগ’  বা িবকৃিত বেল আর িচিhত কেরন না। 

 
মেনািবjানীরা রেণ ভŋ িদেলও পরবতRীকােল =ঘাট পাকােত আবােরা এিগেয় 

আসেলন   আেরকদল িবjােনর তকমা লাগােনা এক দল - আধিুনক =জেনিটk-ওয়ালারা। 
িজনগত গেবষণার বVাপারgেলা রŋমে¦ আসার পর আবার নতনু কের সমকািমতােক 
‘=জেনিটক িডেফk’ িহেসেব =দখােনার =চ£া ir কেরিছেলন িকছু িকছু ‘িবেশষj’। িকnt 
সমকািমতার pবণতা =য =কােনা =জেনিটক িডেফk নয় এটা অেনক ভােবই pমাণ করা 
=যেত পাের। কীভােব =সটা? pথমকথা,  সমকািমতােক ‘িজনগত িবকিৃত’ বলার আেগ 
িজেনর সােথ সমকািমতার সতVই সmকR আেছ িকনা – তা পির§ার করেত হেব। িকnt 
বVাপারটা এখেনা আমােদর কােছ =ধাঁয়াশা। আমরা আেগর অধVােয় সমকািমতা িনেয় 
িজনসংkাn গেবষণার কথা =জেনিছ। িজেনর সােথ সমকািমতার একটা =যাগসূt sাপেনর 
=চ£া হেলও এটা িকnt আমােদর পির§ার কের বঝুেত হেব =য -  ‘=গ িজন’ বেল =কােনা 
িকছরু অিst িবjানীরা (এখেনা) =বর করেত পােরনিন।   ‘িজনগত’ =কােনা ফVাকটর যিদ 
=থেকও থােক =সটা হয়ত =বশ কেয়কিট িজেনর pভােবর সিmিলত ফল হেব। আর iধ ু
িজনেক =গাণায় ধরেলই হেব না, এর সােথ আসেত হেব পিরেবেশর pভাব।  এিপেজিনিটk 
িনেয় গেবষণা করেত িগেয় িবjানীরা =দেখেছন, বh িজন পিরেবেশর pভােব িনেজেদর 
সিkয়করণ (Activation) বা িনিkয়করণ (Deactivation) ঘটায় - অেনকটা িবdVেতর 
বািতর sইচ অন অফ-এর মেতাই।  এই নতনু শাখািট =থেক আমরা জানেত পারিছ 
পিরেবশ =থেক সংেকত িনেয় =দহ কীভােব তার অভVnরs িজেনর pকাশভিŋেক (Genetic 
expression)  বদেল =ফেল159।  কােজই িজন এবং পিরেবেশর িমথিskয়ার বVাপারিট 
পেুরাপিুর পির§ার না হেল আমরা সমকািমতােক এখনই ‘=জেনিটক’ বেল রায় িদেত পাির 
না, আর =জেনিটক =রাগ বলা =তা আেরা পেরর কথা। যিদ আমরা তেকRর খািতের ধেরও 
=নই িজেনর সােথ সমকািমতার  সরাসির একটা সmকR রেয়েছই, তারপরও এটােক  

                                                
159 বইেয়র পিরিশে£ মানব pকৃিত এবং pবৃিtgেলা িক জnগত নািক আচরণগত? d£বV। 
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জনপেু|র pকারণ বা ভVািরেয়শন না বেল ‘=রাগ’ বলাটা বালিখলVই হেব। আসেল আমরা 
যিদ িববতRেনর পটভূিমকায় িচnা কির, তাহেল =য =কােনা =দহজ .বিশ£Vই আসেল =কােনা 
না =কােনা ‘=জেনিটক িমউেটশন’-এর ফল। =কউ লmা, =কউ =বেঁট,  কােরা চুল কােলা, 
কােরাটা বাদামী, কােরা =চাখ কােলা, কােরাটা আবার কটা। এgেলা =কােনািটেকই 
আমােদর সমােজ ‘=জেনিটক =রাগ’ বেল িচিhত করা হয় না। আমার এক বnরু =চােখর 
রঙ পুেরাপিুর নীল। এবং =স এই রঙ িনেয় যার পর নাই গিবRত। িকnt =যেহত ুআমার 
চারপােশর সবার =চােখরই রঙই আিম =দিখ কােলা বা বাদামী, কােজই আমার বnুর  
=চাখেক িক আিম ‘=রাগাkাn’ বেল রায় িদেয় িদেত পাির? আিম িক তােক িগেয় বলেত 
পাির =য, =যেহত ুআমার =দখা চারপােশর সবার =চােখর রেঙর সােথ তার রঙ =মেল না 
=সেহত ুতার =চােখর রঙ বদল কের অnেদর মেতা কের =ফলা উিচৎ? না, আিম তা =মােটই 
বলেত পাির না, আর বলেলও বnিুট =সটা =মেন =নেব =কন? কারণ =জেনিটক িমউেটশেনর  
ফেল স£ৃ =চােখর এই নীল রঙ তার =কােনা সমsা করেছ না।  বরং তার =চােখর এই নীল 
রঙ িনেয় =স চলেন বলেন এেকবাের =কতাdরs।  তার কােছ এই িমউেটশন অপছnনীয় 
নয়, বরং দাrণ গেবRর।  

সমকািমতার বVাপারিটেকও আমার বnুর নীল =চােখর সােথ তুলনা করা =যেত পাের। 
ধরা যাক, =চােখর নীল রেঙর মেতাই সমকািমতাও =কােনা এক =জেনিটক িমউেটশেনর 
ফল। িকnt িমউেটশন হেয়েছ বেলই িক আমরা তােক =জেনিটক =রাগ বেল অিভিহত কের 
=দব, আর সকল সমকামীেদর বলব =য সমকািমতা =ছেড় িবষমকািমতার জগেত চেল 
=যেত? আমার নীল =চাখা বnুিট =যভােব আপিt জানােতা তার =চােখর রঙ পিরবতRেনর 
কথা বলেল, বh সমকামীই =সভােব আপিt জানােব, তােদর =যৗনpবৃিt পিরবতRেনর কথা 
বলেত =গেল। তােদর অেনেকই িকnt এই সমকামী pবৃিt িনেয় হীনমnতায় =ভােগ না, 
বরং তারা গেবRর সােথই pিতবছর ‘=গ-pাইড’160 মােচR অংশ িনে�। তারা মেন কের, 
তােদর এই সমকামী pবৃিt কােরা =কােনা সমsা করেছ না, sাভািবক =কােনা কাজকেমRর 
=kেtও এিট বাধা হেয় দাড়াে� না।  কােজই সমকামী pবৃিt তােদর কােছ =কােনা =রাগ 
নয়, বরং একিট sাভািবক pকারণ (Variation) মাt। আর এ কথা =তা বলাই বাhলV =য, 
pাকৃিতক িনবRাচন pিkয়ায় একিট pকারণ যখন ‘অnপযুk’ বা ‘kিতকর’ িহেসেব 
িবেবিচত হয়, তখন তা আপনা আপিনই বািতল হেয় যায়।  কারণ kিতকর িমউেটশনবাহী  
এ সমs জীব বংশবৃিd করার আেগই মৃতুVবরণ কের ফেল তারা উtরািধকার িটিকেয় 
রাখেত বVথR হয়। িকnt =য িমউেটশন gেলা বাড়িত উপেযািগতা =দয় (=যমন, d’পােয়র 
উপর ভর কের দাড়ােনার kমতা, িকংবা মিsে§র বৃিd ইতVািদ) িকংবা থােক আপাত 

                                                
160 LGBT pride or gay pride is the concept that lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) 
people should be proud of their sexual orientation and gender identity. The modern "pride" 
movement began after the "Stonewall riots" in 1969. 
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িনরেপk (=যমন, সাদা হাড় িকংবা নীল =চাখ ইতVািদ) =সgেলা pকৃিতক িনবRাচন pিkয়ায় 
িবলুp হয় না, বরং pজn =থেক pজnাnের =জেনিটক .বিশ£V িহেসেব বািহত হয়। এ 
কথা িনঃসেnহ =য সমকািমতা iধু মাnেষর মেধVই নয়, সমs pাণী জগেতই pবলভােবই 
দৃ�মান।  সমকািমতা যিদ সতVই ‘=জেনিটক িডেফk’ হেতা, তা হেল pাকৃিতক 
িনবRাচেনর ছাকিনর মধV িদেয় িমিলয়ন বছর ধের যাবার ফেল বh আেগই বািতল হেয় 
যাবার কথা িছল।  pকৃিতেত হাজার হাজার িজিনস িবলুp হেয় =গেছ – িকnt  সমকামী 
pবণতা হয়িন। সমকািমতা নামক pবণতািট pাণী জগেত তবুও আেছ রাজt করেছ 
অনািদকাল =থেকই। কােজই সমকািমতােক pকারণ না বেল =রাগ বলাটা যুিkযুk নয়। 

=জেনিটক =রােগর িবপরীেত সমকািমতার অবsােনর আর একিট বড় কারণ হেলা 
সংখVািধকV।  আমরা আেগর একিট অধVােয় =দেখিছ, ইি�ডয়ানা িব`িবদVালেয়র 
জীবিবjানী আলে¿ড িকেnর িরেপাটR অnযায়ী pিত দশ জন বVিkর একজন সমকামী 
।  খুব রkণশীল িহসাবও যিদ ধরা হয় =সটা =কােনাভােবই পৃিথবীর সামিgক জনসংখVার 
শতকরা ৫ ভােগর কম হেব না।  আর =জেনিটক িডেফk =স তুলনায় অেনকটাই dলRভ 
ঘটনা।  বVাপারটা বVাখVা করা যাক।   িবjানীরা বেলন, =জেনিটক =রােগর dলRভতার 
পিরমাপ (Degree of rarity) িনধRািরত হয় dইিট িবদVমান pিkয়ার সাংঘিষRক 
িমথিskয়ায়। এেদর মেধV একিট হেলা পিরবVিk বা িমউেটশেনর মাধVেম সৃজন  
(Formation by mutation) এবং অnিট হেলা pাকৃিতক িনবRাচেনর মাধVেম বজRেনর হার 
(Rate of elimination by natural selection)।  এই dইেয়র pিতেযািগতায় িনধRািরত 
হয় dলRভতার sর যােক িবjােনর পিরভাষায় বলা হয় পিরবVিk-িনবRাচন ভারসামV 
(mutation-selection equilibrium)161।  নীেচর সারণী =থেক =জেনিটক =রাগ এবং 
pকারেণর একটা সmকR sাপন করা =যেত পাের – 

 
সারণী ৭.১  dলRভতা এবং =রােগর pেকােপর মধVকার পার"িরক সmকR 

জn ডারউইনীয় 
িফটেনেসর hাস 

=জেনিটক =রাগ 
নািক pকারণ? 

pিত ১০ জেন ১ ০.০০১%   
pকারণ pিত ১০০ জেন ১ ০.০১%  

pিত ১০০০ জেন ১ ০.১%  
pিত ১০,০০০ জেন ১ ১% 
pিত ৫০,০০০ জেন ১ ৫%  

                                                
161 James F. Crow and Motoo Kimura, Introduction to Population Genetics Theory, Harper & 
Row Publishers, June 1, 1970 



mgKvwgZv 127 

জn ডারউইনীয় 
িফটেনেসর hাস 

=জেনিটক =রাগ 
নািক pকারণ? 

pিত ১০০,০০০ জেন ১ ১০% =জেনিটক =রাগ 
pিত ১,০০০,০০০ জেন 
১ 

১০০% 

যিদ =কােনা =জেনিটক .বিশ£V kিতকর বেল pমািণত হয় তেব =সিট এক িমিলয়েন 
একিট ঘটেত =দখা যায় (সারনী ৭.১ এর সবRেশষ সাির dঃ )। =দখা =গেছ, যিদ ডারউইনীয় 
িফটেনেসর hােসর হার শতকরা ১০ ভােগ =নেম আেস তেব  =জেনিটক  .বিশ£V =বেড় 
pিত একশ হাজাের  একিটেত উেঠ আেস। যিদ িফটেনেসর hাস শতকরা পাঁচ ভাগ থােক 
তেব =সই =জেনিটক .বিশ£V ঘটেব pিত প¦াশ হাজাের একিট।  িবjানীরা =দিখেয়েছন,  
pিত প¦াশ হাজাের একিট .বিশ£V থাকার হারেক =জেনিটক =রাগাkাn হবার pাnসীমা 
িহেসেব গণV করা =যেত পাের162।  অথRাৎ, =সাজা কথায় - িমউেটশেনর মাধVেম =কােনা 
=জেনিটক .বিশ£V সংঘটেনর হার যিদ pিত প¦াশ হাজাের একিট বা তারও কম ঘেট, 
তেব =সিটেক =জেনিটক =রাগ িহেসেব গণV করা =যেত পাের, তার =বিশ হেল নয়। 
উদাহরণ িহেসেব এখােন হাি�টংটন িডিজজ – নােম একিট =জেনিটক =রােগর কথা উেlখ 
করা =যেত পাের। এিট ঘেট pিত ১০০,০০০ জেন ৪ =থেক ৭িট।  সŋত কারেণই এিট 
=জেনিটক =রাগ িহেসেব গণV হেব। এরকম আেরা =জেনিটক িডেফk আেছ  =যgেলা ঘেট 
খুব =বিশ হেল pিত ৫০,০০০ জেন একিট কের ঘেট। এর সােথ তুলনা করেল =বাঝা যায় 
-  =জেনিটক িডেফk ( ৫০, ০০০ এ ১িট) এর তুলনায় সমকািমতার এই হার ২৫০০ gণ 
=বিশ  (১০০ জেন ৫ জন ধের িহেসব করেল)।  তাই িবjানীরা আজ বেলন163 - 

সমকািমতা =কােনা ধরেনর ‘মVালফাংশািনং’  নয়... এটা িনেয় =কােনা 
সেnহই =নই। সমকািমতা =কােনা =জেনিটক িবকৃিতও নয়, নয় =কােনা 
=জেনিটক =রাগ। 

 
তারপেরও =কউ যিদ =জেনিটক িডেফেkর কথা বেলন, তাহেল তােদর pাণীজগেত 

সমকািমতার বVাপারটাও িকnt বVাখVা করেত হেব। কারণ আমরা আেগর অধVায়gেলােত 
=দেখিছ pাণীজগেতও িকnt সমকামী pবণতার হার এেকবাের =ফলনা নয়।  বনেবা 
িশmাি|েদর সমকািমতা pবণতা এতই =বিশ =য  এটা =হটােরােসkুয়াল িরেলশনিশেপর 
সােথই তুলনীয়।  জাপানী মVাkিয় নােমর এক ধরেনর বাদঁর িনেয় গেবষকরা গেবষণা কের 

                                                
162 Joan Roughgarden,  Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and 
People, University of California Press, May 17, 2004 
163 Joan Roughgarden,  পূেবKাL। 
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সমকািমতার উেlখেযাগV pবণতা লk কেরেছন। এছারা হািত, িসংহ, িচতাবাঘ, হায়না, 
কVাŋাr, হিরণ, িজরাফ, পাহািড় =ভড়া, আেমিরকা, ইউেরাপ ও আি¿কার =মাষ, =জbা 
উেlখেযাগV। পািখেদর মেধV =পŋইুন, ধসুর পািতহাসঁ, কানাডা পািতহাঁস, কােলা রজহাঁস, 
বরফী পািতহাঁস, িমউট রাজহাঁস, শkনসহ অেনক pাণীর মেধV সমকািমতার ss£ উপিsিত 
লk করা =গেছ। সরীসৃেপর মেধV সমকািমতার আলামত আেছ কমন অVািমভা, অVােনাল, 
িগরিগিট, িsনক, =গেকা মাউিরং, ক�প, রােটল =sক pভৃিতেত।  িবjানীরা এখন পযRn 
১৫০০-র =বিশ pজািতেত সমকািমতা এবং rপাnরকািমতার অিst সনাk কেরেছন, এই 
বইেয়র চতুথR পেবR িবsৃতভােব উেlখ করা হেয়েছ।  কােজই ধের =নয়া হয়ত ভলু হেব না 
=য, pকিৃতেত সমকািমতার অিst সবসময় িছল, আেছ, এবং থাকেব।  কােজই =জেনিটক 
িডেফেkর কথা যারা বেলন তােদর বVাখVা করেত হেব =কন এই ‘=জেনিটক িডেফk’ 
pকিৃতেত এত সফলভােব িটেক আেছ। বলা বাhলV, এর =কােনা সdtর পাওয়া যায়িন।  
 
আর ‘=রাগ’ সারােতই বা চায় =ক? 
যিদও সমকামী-rপাnরকামী-উভকামীেদর আর এখন  আর পি�মা িবে` =জেনিটক এবং 
মানিসক =রাগাkাn িহেসেব আর গণV করা হয় না, িকnt একটা সময় =রাগ সারাবার নাম 
কের যাবতীয় k-িচিকৎসা আর অপিচিকৎসা কের রীিতমেতা অতVাচার আর িনপীড়ন করা 
হেতা। ইেলিkTক শক, মিsে§ সাজRাির, হরেমান িচিকৎসা িকংবা বিম িচিকৎসা’র নােম 
কীভােব ‘মেনািবেশষj’রা =সসময় =রাগীেদর উপর ভয়াবহ সব অতVাচােরর কথা যার 
িকছু উেlখ আিম কেরিছ এই অধVােয়র pথম িদেক। ইিতহােসর পাতা খুঁজেল =দখা যােব, 
িবেশষjেদর এ ধরেনর ‘িচিকৎসা’র িশকার iধু সমকামীরাই হয়িন, হেয়েছ অnাn 
উপসগRধারী =রাগীরাও। িকছু উদাহরণ হািজর করা যাক। 

এক সময় মৃগীেরাগ বা িহেsিরয়ার িচিকৎসা করেত িগেয় =মেয়েদর ভগাŋuর =কেট 
=ফেল িদেতন ডাkােররা164।  তারা ভাবেতন িহেsিরয়াgs =মেয়রা =যৗেনাnাদ। এেদর 
ভগাŋরু =কেট =মেয়েদর ‘ওভারেসkড’ হবার হাত =থেক রkা করেলই িহেsিরয়াও কেম 
যােব।  ফেল ১৮৬০ সােলর িদেক িহেsিরয়া িচিকৎসার নােম অসংখV =মেয়েদর kায়েটািরস 
=কেট =ফেল =যৗন-pিতবnী বািনেয় =ছেড় িদেতন ‘িবেশষj’ িচিকৎসেকরা।  আর =সই 
কােজর সপেk কথা বলেতন এভােব165 – 

‘আমােদর ধারণা kাইেটািরস =কেট =ফলা =মেয়রা থােক অেনক sিখ।  
তারা ঘমুায় ভােলা কের, খায় ভােলা কের, আর থােক সারািদন হািসখুিশ। 

                                                
164 Theatres of Madness, Deviant Bodies, edited by J.Terry and J. Urla, Bloomington, Indiana 
University Press 
165  Rachel P. Maines, The Technology of Orgasm: "Hysteria," the Vibrator, and Women's Sexual 
Satisfaction, The Johns Hopkins University Press, 2001 
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আর তাছাড়া িহেsিরয়া িচিকৎসা কের ভােলা করার মেতা =রাগ নয়। 
কােজই =রাগীেক যতদূর শািn =দয়া যায়, =সটাই ভােলা’। 

 
ভাবেছন iধু =মেয়েদর ভগাŋুরই ডাkারেদর জn সমsা িছল? পুrেষর দেলর 

কপােলও শািn রােখনিন sনামখVাত ডাkােররা। তােদর জn সমsা কেরেছ পুrষেদর 
িলেŋর নীেচ ঝুেল থাকা বাড়িত চামড়াটুkও। অথRাৎ =ছেলেদর খৎনা করা িনেয়ও =ঘাট 
পািকেয়েছ  ডাkােররা িবsর। ১৯৬০ সােলর িদেক আেমিরকায় জn =নয়া শতকরা ৯৫ 
ভাগ িশiর tকে�দ করা হেতা।  তারপর ১৯৭০  সােলর িদেক  আেমিরকান একােডমী 
অব =পিডয়ািTk =ঘাষণা কের =য – খৎনা করায় =কােনা ‘িচিকৎসাগত sিবধা’ =নই।  
তারাই আবার ১৯৮৯ সােল গেণশ উলেট িদেয় বলা ir করেলা – এেত দাrণ 
‘=পােটনিশয়াল =বেনিফট’ আেছ।  তারপর ১৯৯৯ সােল একােডমীর প¦াশ হাজার সদs 
উপসংহাের =পৗঁছন =য,  এই ‘=বেনিফট’ =কােনা ‘িবেশষ grtপূণR িকছু নয়’166। 

সমকািমতার বVাপারিট িনেয়ও িঠক একইভােব জল =ঘালা করা হেয়েছ িবsর। 
=জেনিটk িবjােনর রŋমে¦ আসার পর সমকািমতা =জেনিটক =রাগ িকনা =সটাও 
গেবষণা কের =বর করেত =চেয়িছেলন গেবষেকরা। আমরা িdতীয় অধVােয় মািরয়ার 
‘এে�Dােজন ইনেসিnিটিভিট িসে�Dাম’  এর সােথ পিরিচত হেয়িছলাম – যার ফেল XY 
=kােমাজম িবিশ£ ‘পুrষ’ সnান নারী কাঠােমার আদেল =দহ িনেয় =বেড় উেঠ। 
গেবষকদল =দখেত =চেয়েছন সমকামীেদর িজেনর িরেসpের ‘এে�Dােজন 
ইনেসিnিটিভিট িসে�Dাম’  এর মেতা =কােনা ‘সমsা’ আেছ িকনা। তারা সমকামী 
ভাতৃযুগেলর =টেsােsরন িরেসpেরর িজন পযRেবkণ কের তা িবেYষণ কের =দখেলন। 
=তমন উেlখেযাগV িকছুই তারা খুঁেজ =পেলন না167। =টেsােsরন িরেসpেরর িজন 
সমকামী িবষমকামী উভয় দেলই ইতsত িবিkpভােব ছিড়েয় িছল, =কােনা পVাটানR 
ছাড়াই। ফেল সমকািমতার বVাপারিট =য ‘এে�Dােজন ইনেসিnিটিভিট িসে�Dাম’  এর 
মেতা =কােনা িকছু নয়, তা পির§ারভােব =বাঝা =গল।  এর আেগ, =জেনিটk যখন জানা 
িছল না -কখেনা িবকৃিত, কখেনা মানিসক =রাগ, কখেনা অধঃপতন... এ ধরেনর নানা sর 
পার হেয় =শষ পযRn আেমিরকান সাইিকয়ািTক এেসািসেয়শন  ১৯৭৩ সােল যখন sীকার 
কের িনেলা =য  সমকািমতা =কােনা =রাগ  নয়। হেলা এক নতুন যুেগর সূচনা।  িকnt 
তারপেরও =য সবাই এিট =মেন িনেয়েছন তা নয়। ধমRীয় মদদপু£ িকছু িচিকৎসকেদর 
সংগঠন =যমন NARTH এk-=গ িমিনশিT নামধারী িকছু ধমRীয় সংগঠন =যমন, ইেkাডাস 
                                                
166 Deborah Stead, Circumcision's Pain and Benefits Re-Examined, New York Times, March 2, 
1999 
167 J P Macke, N Hu, S Hu, M Bailey, V L King, T Brown, D Hamer, and J Nathans, Sequence 
variation in the androgen receptor gene is not a common determinant of male sexual orientation, 
Am J Hum Genet. 1993 October;  53(4): 844-652. 
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ই�টারnাশনােল, এভারgীন ই�টারnাশনাল pভৃিত সংগঠন িবি�nভােব এখেনা 
িচিকৎসার মাধVেম সমকামীেদর ‘ =রাগমুk’  করেত বd পিরকর।  তারা পুrষেদর আেরা 
পুrষািল আর =মেয়েদর আেরা =মেয়িল কের গেড় =তালার =চ£া কের আর পাশাপািশ 
অrিচ িচিকতৎসার মেতা অপিচিকৎসা চালাে� এখেনা। পাশাপািশ আবার পিরচালনা 
কের ধমRীয় pাথRনা সভার। এই িচিকৎসার নাম িদেয়েছ ‘ িরপােরিটভ =থরািপ’ (pচিলত 
ভােব অিভিহত করা হয় ‘কনভারশন =থরািপ’  িহেসেব)।  তারা মেন কের এ ধরেনর 
িচিকৎসা কের তারা সমকামী pবৃিt =থেক মাnষেক মুk করেত পারেছ। িকnt বাsবতা 
উলেটা। গেবষক এিরেয়ল িশডেলা এবং মাইেকল =rাডার ২০০২ সােলর একিট গেবষণা 
পেt168 =দিখেয়েছন, শতকরা মাt ৩  ভাগ =kেt  ‘ িরপােরিটভ =থরািপ’ র মাধVেম 
=যৗনpবৃিt বদল করা সmব হেয়েছ, শতকরা ৮৮ ভাগ =kেt এিট পুেরাপুির বVথR, এবং 
বািকরা =কােনা অিভমত =দনিন।  িkিনকাল মেনািবjানী ডগলাস হাlমVান এ ধরেনর 
িচিকৎসােক ‘ sেডা সােয়n’  বেল অিভমত িদেয়েছন169। বলা বাhলV, মূল ধারার =কােনা 
িচিকৎসেকরাই এই ‘ িরপােরিটভ =থরািপ’ =ক এখন অnেমাদন কের না।   

অেনক সময় আবার শেষRর মেধVই লুিকেয় থােক ভূত। আিশর দশেক আেমিরকায় 
একজন এস-=গ িমিনিsTর পিরচালনায় একিট সংগঠন .তির করা হয় 'হেমােসkুয়ালস 
এেনািনমাস' নােম। সংগঠেনর উেd� সমকািমতার হাত =থেক জনগনেক মুিk =দয়া। 
িকnt =সই সংগঠেনর d জন সদs িমিডয়ায় অিভেযাগ কেরন =য, তােদর =যৗনpবৃিtর 
পিরবতRন =তা হয়িনই বরং, সংগঠেনর পিরচালক তােদর সােথ =যৗন সmকR sাপন 
কেরিছেলন । ‘এk =গ িলবােরশন ইন =জসাস kাইs’ নােম আেরকিট সংগঠেনর 
পিরচালেকর িবrেdও =সখানকার সদsেদর উপর =যৗন আgাসেনর অিভেযাগ উেঠ এবং 
তােক পিরচালেকর পদ =থেক অবVহিত =দয়া হয়। একই বVিk তখন ১৯৮৬ সােল 
আেরকিট ‘=গ িমিনিsT’ .তির কের এবং =সখােনও তার উপেদ£ােদর সােথ =যৗন-
সংসেগRর অিভেযাগ উেঠ। তার পিরেpিkেত িতিন =সই সংগঠন =থেকও পদতVাগ কের 
আেরকিট এk-=গ িমিনিsT sাপন কেরন ১৯৯৩ সােল এবং =সখােনও তার সহকমRীেদর 
সােথ সমকামী =যৗন সmেকRর অিভেযাগ উtািপত হয়170।  
আমােদর মেতা উnয়নশীল =দশgেলােত অবsা আেরা ‘খারাপ'। সmpিত সমকািমতা িনেয় 
জনগেণর মেধV আgহ সৃি£ হবার পিরেpিkেত, িবিভn পt-পিtকায় বVিkগত জীবেনর 
সমsা সমাধােনর জn 'অjাতkলশীল িবিশ£ বVিkেদর' িদেয় কলাম =লখােনা হে�, 

                                                
168 Shidlo, Ariel; Schroeder, Michael, "Changing Sexual Orientation: A Consumers’ Report", 
Professional Psychology: Research and Practice 33 (3), 2002 
169 "The Pseudo-science of Sexual Orientation Conversion Therapy". ANGLES, the policy journal 
of the Institute for Gay and Lesbian Strategic Studies (IGLSS), www.iglss.org. 1999.  
170  Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins 
University Press; 1 edition, 1996 
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কখেনা বা িবেশষেjর অিভমত =দয়ােনা হে�। এই সমs 'কলািমs িবেশষjরা'সমsা 
সমাধােনর নােম এমন পরামশR িদে�ন =য, তােত iধু তােদর jােনর দীনতাই ফুেট উঠেছ 
না, =সই সােথ সামিgক পিরিsিতেক িনেয় যাওয়া হে� হতাশাবV|ক িদেক।  =যমন, 
কলকাতার িবখVাত আনnবাজার পিtকায় ২০০৩ সােলর ২৯=শ নেভmর জৈনক .মনাক 
িমেtর একিট িচিঠ pকািশত হয়। িচিঠেত .মনাক বেলন171, 

'আিম পুrষ হেয়ও আেরক পুrেষর pিত আকৃ£। শারীিরকভােব আমরা 
এেক অপরেক =ভাগ করিছ। িকnt একটা সময় পর =ছেলিট পািলেয় 
যায়। ওর কথা মেন পড়েল খুব খারাপ লােগ…' 

 
এর উtের পিtকার 'িবেশষj' ঋতা িভমানী  সমsার সমাধান িদেত িগেয় বেলন - 

‘এই ধরেনর বVাপাের জিড়েয় পড়ার একটা নতুন =T�ড এেসেছ। িকnt 
বVাপারটার মেধV =য অসmূণRতা আেছ তা িন�য়ই বুঝেত পারেছন। 
অnিদেক িনেজেক বVs রাখুন। =ছেলিট =য চেল =গেছ জানেবন তা 
আশীবRাদ হেয়েছ। সাঁতার কাটুন, ফুটবল =খলুন। =মেয়েদর সােথ 
=মলােমশা কrন। =য সব বn-ুবাnব =pম করেছন তােদর কােছ 
জানেত চান =মেয়েদর মেনর কথা। নারীশরীেরর মেধV =যৗনতার আঁচ 
িনন। পুrষািল কাজকমR কrন। সমকামী =গ হেয় =বঁেচ থাকার sp 
=দখাটা আপনার বVিkগত বVাপার, িকnt জানেবন এর মেধV =য িনয়েম 
সৃি£ চেলেছ =সই আনn =নই।’     

 
সমকািমতােক ‘নতুন =T�ড’ িহেসেব আখVািয়ত কের ঋতা িভমানী iধু সমকািমতা 

িবষেয় iধু তার jােনর দীনতাই pকাশ কেরনিন, =সই সােথ রkণশীল মহেলর হাতেকও 
শিkশালী করেলন। আর বািড়েয় তুলেলন সমকামীেদর মানিসক যntণােক। উtর চিbশ 
পরগনার সীমাnবতRী সােপাটR grেপর অnতম সদs sখেদর সাধুখাঁ এ বVাপাের তার 
pিতিkয়া জািনেয় বেলন172, 

'দশ লk মাnষ =য পিtকা পেড়, =সখােন এই ধরেনর =লখা যিদ ছাপা 
হয়, তাহেল সমকামীেদর অবsাটা কী হেব একবার ভাবুন। বািড়েক 
=বাঝােবা িক কের? সবাই =ভেব =নেব,আমরা ইে� কেরই বুিঝ এমন 
আচরণ কির। =ছাট =থেক =তা অেনক =চ£া কেরিছ। িকnt িকছুেতই 
িনেজর pকৃিতেক বদলােত পািরিন। তাহেল এবার আমরা মির, তাই 

                                                
171 আনnবাজার ২৯/১১/০৩ 
172 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, দীপ pকাশন, কলকাতা, ২০০৫। 
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িক আপনারা চান? িবষ িকেন িদন, =খেয় মির। তাহেল আপনারা 
বাঁচেবন। পরামশR =দবার নােম আমােদর িনেয় =খলা হয়ত বn হেব।'     

 
বাংলােদেশর অেনক পিtকােতই আবার একই কায়দায় উপেদশ িদেয় ইসলামী 

মূলVেবাধ অnসরণ করেত পরামশR =দয়া হয়। বলা হয়, এেত সমকািমতার মেতা িবকৃিত 
=থেক রkা পাওয়া যােব। পt-পিtকার পাতায় িবেশষj নামধারী অনিভj বVিkেদর 
মতামত কীভােব সমsােক জিটল ও ভয়াবহ কের তুলেত পাের তার িকছু বাsব উদাহরণ 
এgেলা।  

এর বাইেরও বh ‘িবেশষেjর’ অিবেশষjীয় মতামত আেছ। ২০০৩ সােলর এিpল 
মােস িসডিন sার পিtকায় pকািশত ‘Why Gay Men Flee Bangladesh’ নােমর 
pবেn ঢাকা িব`িবদVালেয়র সমাজিবjান িবভােগর সহকারী অধVাপক ডঃ শিফউল 
আজেমর বরাত িদেয় বলা হয়,  বাংলােদেশ pিতবছর শতকরা ৩.৫ ভাগ হাের সমকািমতা 
pেকাপ বাড়েছ, আর এর =পছেন দায়ী করা হয় আেসRিনেকর ক�টািমেনশনেক।  
আেরকজন ‘িবেশষj’ সমকািমতার =পছেন দায়ী কেরন িহিn ছিবর pসারেক।  বলা 
বাhলV পৃিথবীর আর =কােনা গেবষণােতই আেসRিনক িকংবা িহিn ছিবেক  সমকািমতার 
=পছেন কারণ িহেসেব উেlখ করা হয়িন। সমকািমতা বৃিdর কারণ িহেসেব =কবল 
আেসRিনক এবং বিলউড ছিবেক দায়ী কের অধVাপক আজেমর =য িরেপাটRিট pকািশত 
হেয়িছল, =সই গেবষণার সােথ এই gেnর =লখক িdমত =পাষণ কের। তপন রিব নােম 
এক ভdেলাক এককসময় মুkমনায় এ বVাপাের ২০০৬ সােল আমােদর দৃি£ আকষRণ 
করেল আমােদর একটা pিতিkয়া আমােদর =ফারােম pকািশত হেয়িছল।  
আমরা মেন কির, সমকািমতা =কােনা =রাগ নয়, বরং এিটেক =রাগ িহেসেব িচিhত কের 
এেক সারাবার =চ£ার ‘অিভpায়’িটেকই বরং =রাগ িহেসেব িচিhত করা উিচৎ। গেবষক 
এিরক মােকRাস তাঁর ‘ইস ইট এ চেয়স’ বইেয় =য মnবV কেরেছন173 তার সােথ আমরাও 
একমত =পাষণ কির – 

=য সমs =থরািপsরা সমকামীেদর =যৗনpবিৃt পিরবতRন করেত চান, 
তােদর ধের =জেল ভরা উিচৎ। মেনািবjানীেদর =যটা করা উিচৎ তা 
হেলা – =রাগী =য pবিৃtরই =হাক না =কন, তার অsিs দরূ কের 
সামািজক িনরাপtার বVবsা কের মেনাবল বািড়েয় =তালা।  

  

                                                
173  Eric Marcus, Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & 
Lesbian People, HarperOne; 3 Revised edition, 2005 
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অ£ম অধVায় 

সমকািমতা : সমাজ, ইিতহাস এবং সািহেতV   
 
সমকািমতার সামািজক এবং ঐিতহািসক =pkাপট জানা আমােদর জn খুবই 
grtপূণR।  সমকািমতা =কাথাও =থেক উেড় এেস জেুড় বেসিন, বরং সমকািমতার 
বVাপারিট সব সভVতায় সব সময়ই িছল। সমকামীেদর সnান িমলেব পিৃথবীর সবRt।  
সমকািমতা িছল gীক এবং =রামান সাmােজV, সমকািমতা িছল সাইেবিরয়ান সামানেদর 
(Shaman) মেধV, সমকািমতা িছল =নিটভ আেমিরকানেদর মেধV, সমকািমতা িছল 
আি¿কান Tাইেব, সমকািমতা িছল .চিনক রাজবংেশ, সমকািমতা িছল আরব িকংবা 
ভারতীয় সভVতায়। এমন =কােনা সভVতার অিst পাওয়া যায়িন, =যখােন সমকািমতা 
=নই, িকংবা িছল না। =সই pাচীনকাল =থেক আজ পযRn পিৃথবীর তাবৎ সািহতV, কিৃ£, 
সংsিৃত, িশlকলা, দশRন, পরুাণ িকংবা ptতtt িবেYষণ কেরই গেবষেকরা =জেনেছন, 
সমকামী মেনাবিৃtসmn মাnেষরা ইিতহােসর pিতিট kেণ, pিতিট মহুেূতR এবং pিতিট 
sােনই িছেলন। িনরেপkভােব ইিতহাস পাঠ করেল =দখা যােব, পিৃথবী িবখVাত বhজনই 
সমকামী, িনভতৃ সমকামী, উভকামী, rপাnরকামী িকংবা সমাnরাল =যৗনতাসmn 
pবিৃtর মাnষ িছেলন। =সই তািলকায়  sােপা, সেkিটস, =pেটা =থেক ir কের 
আেলকজা�ডার দV =gট, আব ুnয়াস, sলতান মাহমদু, হািফজ, বিtেচিল, িলওনােদRা দV 
িভি¦, মাইেকলএে|েলা, ¿ািnস =বকন, উইিলয়াম =সkিপয়র, আইজাক িনউটন, 
মVাির উওলেsানkাফট, =নেপািলয়ন =বানাপাটR, লডR বাইরন, hাn িkিsয়ান 
এ�ডারসন, িনেকালাই =গােগাল, আbাহাম িলŋন, sসান িব এnিন, কালR উলিরচস, জন 
এিডংটন িসম�ডস, অsার ওয়াইl, মsুফা কামাল আতাতকুR,  ভািজRিনয়া উলফ, 
মাগRােরট মীড, সালভাদর দািল, =জায়ান kVােফাডR, হাওয়াডR িহউেজস, জন ডVােরা, 
অVােলন টিুরং, িলটল িরচাডR, মVােডানা, বয় জজR,  অVা�D ুsিলভান, এ�ডারসন kপার, 
=রেচল মVােডা,  মািটRনা নাÌািতেলাভা,  এে|িলনা =জািলসহ অেনেকই আেছন174।  
কােজই সমকািমতা পিৃথবীর =কােনা িনিদR£ =দশ, কাল, জািত বা জনেগাPীর মেধV 
আবd িছল না, আজও =নই। সমকািমতার অিst সব সবসমইয়ই িছল, pিতিট সভVতায় 
ছিড়েয় িছিটেয়।  তারপরও সমকািমতার ইিতহাস বstিনPভােব িলখেত হেল =কােনা 

                                                
174 Keith Stern, Queers in History: The Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, 
Lesbians and Bisexuals, BenBella Books, 2009. 
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=কােনা সভVতার কথা একট ু=বিশ grt পােব। সমকািমতার ইিতহাস এবং =pkাপট 
বঝুেত হেল এ সব pাচীন সভVতার কথা িবsতৃভােব জানেত হেব।  এ pসেŋ pথেমই 
চেল আসেব pাচীন gীক সভVতার কথা। তারপর তাকােত হেব পরবতRী =রামান সভVতার 
িদেকও। সমকািমতার ইিতহােসর =pkাপেট এই সভVতা dিট grtপণূR।   gীেসা-
=রামান সভVতার ইিতহাস পযRােলাচনা কের পাওয়া যায় =য, =স সময় সমকািমতােক 
একিট sাভািবক =যৗনpবিৃt িহসেবই িবেবচনা করা হেয়িছল।  সামািজক িকছ ুpচিলত 
িনয়ম নীিত ভŋ না করেল সমকািমতােক gীেস িনজs সংsিৃতর অংশ িহেসেবই =দখা 
হেতা,  এবং সবার কােছই এিটর উেlখেযাগV .বধতা িছল175।  িµ£ ধেমRর উtােনর 
আগ পযRn সমকািমতােক সামািজকভােব =হয় করার pেচ£াও ir হয়িন। এই অধVােয় 
pাচীন gীক সভVতা =থেক ir কের আধিুনক সভVতা পযRn সমকািমতার ইিতহােসর 
একিট ধারাবািহক ছিব আকঁার =চ£া করা হেয়েছ।  
 
gীক সভVতায় সমকািমতা 
pাচীন gীেস সমকািমতােক িচিhত করার জn আলাদা =কােনা শb িছল না176।  তেব 
কাছাকািছ একিট শb gীক সভVতা এবং সংsৃিতর সােথ সmৃk িছল – Paiderastia177। 
আkিরক অেথR  অnবাদ করেল এর মােন দাঁড়ােব ‘ িকেশার =pম’  (boy love)।  gীেস 
বয়s বVিkর সােথ .কেশােরাtীণR (েচাd =থেক িবশ বছর বয়s) যুবেকর =pম করার 
রীিত িছল178।  বয়s বVিkিটেক বলা হেতা এরােsস (erastes) বা =pিমক, এবং 
যুবকিটেক বলা হেতা এেরােমেনাস (eromenos) বা =pমাsদ179। 

gীেসর  সmকRgেলা িলŋেভেদর উপর =মােটই িনভRরশীল িছল না। আসেল 
সmকR .তিরর =kেt =ক নারী িকংবা =ক পুrষ – এ িনেয় gীেসর =লাকজন =মােটও 
িচnা করেতা না। সmকR .তির হেতা পার"িরক আgহ এবং আকষRেনর িভিtেত।  

                                                
175 Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador , November 3, 2001 
176 Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins 
University Press; 1 edition. 
177 শbিটেক আধুিনক '=পেডােফিলয়া' বা নাবালকেদর pিত =যৗন-আকষRেনর সােথ িমিলেয় না =ফলাই 
বাðনীয় হেব। এpসেŋ বানR =ফান তার '=হােমােফািবয়া' gেn বেলন -' Paiderastia, which should 
not be confused with pedophilia, did not involve sexual use of children, a practice that antiquity 
viewed with as much horror as we do today. When men pursued younger males, those they 
perused were theoretically ready for the chase - that is they had reached puberty.'   
178 To be noted that marriages in Ancient Greece between men and women were also age 
structured, with men in their 30s commonly taking wives in their early teens. 
179 Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, Belknap Press, 2003. 
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নারী-পুrষ ছাড়াও অnাn সব =pেমর সmকRেকই ‘sগRীয়’ িহেসেব =দখা হেতা180, 
এবং =pেমর =kেt =য =কােনা ধরেনর =জার-জবরদিsেক =হয় করা হেতা।  এ pসেŋ 
গেবষক ¿ািnস মাকR মি�ডেমার তার ‘nাচারাল িহিsT অব =হােমােসkুয়ািলিট’ 
gেn181 উেlখ কেরন –  
 

‘pাচীন gীেস =pমময় সmকRেক উদযাপন iধু নয়, =ktিবেশেষ 
মিহমািnত করা হেতা। এই ধরেনর সmকRেক =দখা হেতা সামািজক 
িবnােসর গভীরতম pিkয়া িহেসেব।  ... gীক সমােজ =যৗনতা এবং 
pজননেক (সnােনাৎপাদন) এক কের =দখা হেতা না।  =যৗনতা িছল 
সমােজর একটা sাভািবক pবৃিt, আর pজনেনর মাধVেম উtরািধকার 
.তির করা হেতা িবেয়র মাধVেম।  িকnt িবেয় িছল বেলই =যৗনতার অnাn 
অিভলাষ বা অপরাপর =যৗনতা-েকিndক আনn =থেক =কউ, অnত 
পুrেষরা – িনেজেদর িবচুVত করেতা না।  gীক সমােজ =যৗনতার 
সামািজক sীকৃিত =জ�ডার dারা িনধRািরত হেতা না, বরং িনধRািরত হেতা 
সামািজক kমতার ভারসােমVর িনিরেখ ।’  

 
এ =থেক =বাঝা যাে�, pাচীন gীেস =যৗন সmকR sাপেনর বVাপারটা  িলŋেভেদর 

=চেয় সামািজক পিরচেয়র উপর িনভRরশীল িছল =বিশ।  =সখােন ‘আদশR সmকR’ গণV 
করা একজন বয়s পুrষ এবং .কেশার উtীণR যুবেকর মেধV।  সmিটRর মেধV বয়s 
পুrষিট সিkয় (active)  এবং যুবকিট অিkয় (passive) ভূিমকা পালন করেতন।  এ 
pসেŋ =ডিভড হাlারইন বেলন182, 
 

‘pাচীন gীেস =যৗনসামgী dই ভােগ িবভk হেয় উপিsত হেতা; নারী 
িকংবা পুrষ নয় , িবভিkিট িছল সিkয় না অিkয় তার উপর িভিt কের’।  

 
এরােsস বা =pিমক পুrষিট সmকRিটর মােঝ সিkয় ভূিমকা পালন করেতন। 

িতিন অেনকটা পথpদশRক বা দীkাgrর আসন িনেতন। িতিন িছেলন সাহস এবং 
jােনর স¦ালক। অপরিদেক এেরােমেনাস িছেলন =সৗnযR, তাrn, =শৗযR এবং 
বীেযRর pিতভূ।  িতিন iধু সmেকR উ$াস এবং উদVেমরই =যাগান িদেতন না, =সই 
                                                
180 =যমন, =pেটা তার িবখVাত Symposium gেn ‘common love’ এর বদেল ‘heavenly love’ বVবহার 
কেরিছেলন।  
181 পূেবRাk। 
182 David Halperin, One Hundred Years of Homosexuality: And Other Essays on Greek Love, 
Routledge, 1989 
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সােথ =সবা srষা pভৃিতর দািয়t িনেতন। এরােsস বVিkজীবেন িববািহত থাকেত 
পারেতন, িকnt .ববািহক সmেকRর বাইেরও তার একটা ঘিন£ সmকR গেড় উঠেতা 
এেরােমেনাসেক িঘের। এেরােমেনাস হেয় উঠেতন এরােsেসর =pমাsদ।  গেবষক 
=ডিভড হাlারাইন তার  'One Hundred Years of Homosexuality' gেn বেলন, '.কেশার 
এবং =যৗবেনর মাঝামািঝ  উtাল করা সময়টাই িছল  এেরােমেনাস হবার =kেt 
সবেচেয় উপযুk কাল - অেনেকটা আজেকর িদেনর  কেলজ পাশ করা 
িব`িবদVালেয়র ভিতR�ু ছােtর বয়ঃসিnকালীন সমেয়র মত'।  এেরােমেnােসর =সই 
উ$াসময় রিkম সময়টা =পিরেয় =গেল পাইদােsিরয়া সmেকRর সমািp ঘিনেয় 
আসেতা। এেরােমেনাস তখন ইে� করেল িবেয় করেত পারেতন, আর পের বয়s 
সŋী বা এরােsস িহেসেব নতুন =কােনা তrেণর সােথ সmকR .তির করেত পারেতন। 
 

 
িচtঃ  ছয় শতেকর একিট মৃৎপােt আঁকা এরােsস বা =pিমক 
এবং এেরােমেনাস বা =pমাsেদর pিত�িব। 

 



mgKvwgZv 137 

gীেসর এই পাইেদsািরয়ার সmেকRর আলামত পাওয়া যায় =স সময়কার অসংখV 
িচtিশl, ভাsযR এবং মৃৎিশেl। ‘gীক সমকািমতা’183 নােমর বইেয় =ক. =জ.=ডাভার 
িবশ পৃPা ধের বণRনা কেরেছন পেট আঁকা িচtকমR আর মৃৎিশেl সমকািমতার নানা 
কৃি£ এবং ঐিতেhর। তেব পেট আঁকা িশlকেমRর সােথ তৎকালীন gীক সমােজর 
বাsবতার িমল সতVই িছল িকনা এই িবতেকR184 না িগেয়ও বলা যায় =য,  সমকািমতার  
.বধতা সমােজ িছল pবলভােবই185।  iধু পটুয়ােদর িশlকেমR নয়, gীক সািহতV 
এবং সংsৃিতর pিতিট শাখােতই সমকািমতার বVাপক উেlখ িছল। সমকািমতার 
উেlখ আেছ ‘gীক  অVােnালজী’=ত186 এবং gীক িথেয়টারgেলােত।  
ইউিরিপিডেসর187 sাটায়ার নািটকা ‘সাইেkাপস’-এ বিণRত সাইেkাপস চিরtিট খুব 
পির§ারভােবই বেল – ‘আমার কােছ =মেয়র =চেয় =ছেলই =বিশ পছেnর’188।  

সমকািমতার িবsৃত উেlখ পাওয়া যায় ৮০০ িµ£পূবRােb =হামােরর রিচত 
ইিলয়ােড। িবখVাত =যাdা আিকিলস এবং =পেTাkুেসর মধVকার বnুtেক বh 
গেবষকই ‘পাইেদরািsক’ বেল অিভমত িদেয়েছন189।  আিকিলস আর =পেTাkুস 
িছেলন সmেকR কািজন, িকnt এেদর মধVকার আেবগময় সmকR সmেn =হামার সরাসির 
িকছু না িলখেলও তার =লখা =থেক ইিŋত অnধাবন করা =মােটই ক£কর নয়।  
পরবতRীেত Aeschines190-এর =লখা =থেক এর pমাণ =মেল – 
 

“[েহামার] বh জায়গায় =পেTাkুস এবং আিকিলেসর সmেকRর কথা উেlখ 
করেলও িতিন সmবতঃ ইে� কেরই তােদর মধVকার অnরŋ অnরাগ 
=গাপন কেরেছন। সmকRিটেক িতিন =sফ ‘বnুt’ িহসেবই িচিtত করেত 

                                                
183 K. J. Dover, Greek Homosexuality, MJF Books, May 1997 
184 John Boswell, Same-Sex Unions in Premodern Europe, Vintage (May 30, 1995) 
185 Byrne Fone, Homophobia, পূেবRাk। 
186 The Greek Anthology (also called Anthologia Graeca or, sometimes, the Palatine Anthology) 
is a collection of poems, mostly epigrams, that span the classical and Byzantine periods of Greek 
literature.  
187 Euripides (480 BCE–406 BCE) was the last of the three great tragedians of classical Athens 
(the other two being Aeschylus and Sophocles). 
188 “I prefer boys to girls” – Euripides, The Cyclopes, quoted in David F. Greenberg, The 
construction of Homosexuality, Chicago: University of Chicago press, 1948 
189 Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, পূেবRাk। 
190 Aeschines (389–314 BC) was a Greek statesman and one of the ten Attic orators. 
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pয়াসী হেয়েছন; =ভেবেছন =য, সmেকRর বVিp =কবল অিভj =চােখই ধরা 
পড়েব ।”  

যত অpতVkভােবই =লখা =হাক না =কন, সমকািমতার উেlখ করা এিটই পিৃথবীর 
সmবতঃ pথম সািহতVকমR।  িকnt এই সমকািমতােক gীেসর িচরায়ত এরােsস – 
এেরােমেnােসর ছােঁচ =ফলেত =গেল আমােদর একট ুসমsাই হেব। তেব সমsাটা 
আমােদর বলা হেলও, সমsার মলূ =হাতা =হামার িনেজই।  তার বণRনা =থেক জানা যায়,  
আিকিলস-েপেTাkেুসর সmকRিটেত আিকিলেসরই pভাব িছল =বিশ।  সmকRিটর মলূ 
িনয়ntক িছেলন িতিন। আিকিলেসর =যাdা িহেসেব খVািত =তা িছলই, =সই সােথ িতিন 
িছেলন খVািতমান মlিবদ। আিকিলস যখন বাইের যdু এবং kীড়া িনেয় বVs থাকেতন  
তখন গহৃsািলর আnষিŋক কাজgেলা =সের =ফলেতন =পেTাkসু। তােদর এই 
পার"িরক rমিবভাজন =দেখ মেন হেত পাের 'সংসােরর কতRা' আিকিলসই িছেলন 
এরােsস আর 'sগিৃহনী' =পেTাkসু িছেলন এেরােমেনাস।  িকnt =গাল বািঁধেয় িদল 
=হামারীয় সািহতV-রহs।  =হামার  তার =লখায় =পেTাkসুেকই বয়s বVিk িহেসেব 
িচিtত কেরেছন, আর আিকিলসেক =দিখেয়েছন =পTkুুেসর তrন সাথী িহেসেব (এবং 
রেkর সmকR িহেসেব মামােতা ভাই)।  আমরা আেগই =জেনিছ =য, gীক সংsিৃতেত 
বয়s বVিkই হেতন এরােsস এবং  অেপkাকতৃ তrণ সাথীিট  হেতন এেরােমেনাস, 
অেনকটা নীেচর ছিবর মেতা। বয়স এবং সামািজক অবsান িবেবচনা করেল 
=পেTাkেুসরই এরােsস হবার কথা।  

  

 
 

িচtঃ  যুেdর পর আিকিলস =পেTাkুেসর kতsােন বVাে�ডজ লািগেয় িদে�ন। ঐিতহািসেকরা 
মেন কেরন আিকিলস =পেTাkুেসর মধVকার সmকRিট িছল সাধারণ বnুেtর বাইেরও অেনক 
=বিশ িকছু।  
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আিকিলস এবং =পেTাkুসেক িঘের এরােsস – এেরােমেনাস =কিndক যত রহsই 
আমরা আজেক .তির কির না =কন, =হামার িনেজ =তমন িকছু পির§ার কের =লেখনিন 
বেলই মেন হয়। তেব =হামার সরাসির িকছু না িলখেলও আিকিলস এবং =পেTাkুেসর 
মধVকার সmেকRর মানিসক আেবগ কােরা কােছ অবVk থােকিন। তােদর মধVকার 
সmকR িছল গভীর, সজীব এবং আেবগঘন।  তাrেnর উdামতা এবং মjাগত উdত 
sভাব আিকিলেসর  মেধV pবলভােবই pকিটত থাকেলও =পেTাkুেসর pিত িতিন 
বরাবরই িছেলন অsাভািবক রকেমর নm এবং িবনীত।  =পেTাkুস  আিকলেসর বমR 
পিরিহত অবsায় একিট যুেd িনহত হেল, আিকিলস অতVn িবমষR এবং =সই সােথ kুd 
হন আর =পেTাkুেসর হতVাকারী =হkরেক খুঁেজ =বর কের তােক dndযুেd হতVা কেরন।  
এই Tেয়র কািহনীর উপর িভিt কের ২০০৪ সােল হিলউেড ঊলফগVাং িপটারসেনর 
পিরচালনায় একিট ছিব িনিমRত হেয়েছ ‘Tয়’ নােম।  ছিবিটেত আিকিলেসর চিরেt 
অিভনয় কেরন bVাড িপট, =পেTাkুেসর চিরেt গVােরট =হডলা�ড এবং =হkেরর 
ভূিমকায় িছেলন এিরক বানা।  যিদও =পেTাkুসেক ছিবেত =কবল আিকিলেসর 
‘কািজন’ িহেসেবই িচিtত করা হয়, তােক =দখােনা হয় আিকিলেসর =চেয় বয়েস =ছাট 
িহেসেব, এবং তােদর মধVকার সমেpম উh রাখা হয় পুেরাপুির। আিকিলস এবং 
=পেTাkুেসর সmকR ছাড়াও pাচীন gীক সািহেতV উিlিখত আেছ অnাn সমেpমী 
দmিতর কথা – হােমRািডয়াস এবং এিরেsািগটন, অেরেsস এবং পাইেলডস িকংবা 
=ডমন এবং পাইিথয়াস – যারা সমেpমী সাথীর জn জীবন িদেতও কাপRণV করেতন 
না।  

সমকািমতার িবsতৃ উেlখ পাওয়া যায় =pেটার দাশRিনক gn িসেmািজয়ােম 
(Symposium)। আnমািনক ৩৮৫ িµ£পবূRােb =লখা এ gেn sান =পেয়েছ pকিৃত, 
রাজনীিত, সমাজ এবং মাnেষর মধVকার সmেকRর িবিচt অিভবVিk। মাnেষ মাnেষ 
=pমময় সmেকRর িবিবধ pকাশ ঘেটেছ ফায়ােডরাস (Phaedrus), পসািনয়াস 
(Pausanias), এগাথন (Agathon), অVািরেsােফেনস (Aristophanes), এিরিkমা- চেুসর 
(Eryximachus) নানা বkেবV।  সৃি£ রহs িনেয় অVািরেsােফেনেসর বণRনা =থেক জানা 
যায়, মাnেষর pকৃিত pথম =থেকই িছল িতন ধরেনর – নারী পুrষ এবং তৃতীয় pকৃিত 
বা এে�Dাজাইেনাস191। এই তৃতীয় িলেŋর সদsরা সমকািমতায় আসk হয় বেল  
অVািরেsােফেনস মেন কেরেছন। তার বিণRত উপকথা অnযায়ী, সৃি£র ঊষালg 
=থেকই নারী, পুrষ এবং তৃতীয় pকৃিত নামক সttার অিst িছল। িকnt =সই সttাgেলা 
                                                
191 Greek word Androgynous consists of two words - ανήρ (anér, meaning man) and γυνή (gyné, 
meaning woman), thus refers to the concepts about the third gender that has a mixing of masculine 
and feminine characteristics. 
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আমােদর মেতা =দখেত িছল না। এেদর সকেলরই িছল চারটা কের হাত, চারটা পা 
এবং dই =সট কের =যৗনাŋ।  এই অdুতুের অsরkল sেগRর =দব-েদবীেদর  আkমণ 
করা ir কের িদেল  =দবতা িজউস  তােদর kমতােক dবRল করার লেkV অেনকটা 
‘িসd িডমেক একিট সr চুল িদেয় =যমন িবভk কের =দয়া যায়’ িঠক =তমিন ভােব  
ফািল কের তােদর dই ভােগ িবভk কের =দন।  =য ভােগ iধুই পুrেষর আিদ উপাদান 
িছল, তারা পিরণত হেলন পিরপূণR পুrেষ,  তারা যুবক বয়েস =pমাসk হেতন =কবলই 
=মেয়েদর pিত। আর =য ভােগ িছল =কবলই stী উপাদান – তারা  পরবতRীেত হেলন 
নারী। এরা পিরণত বয়েস পুrেষর pিত pণয়াসk হন।   আর তৃতীয় সttার মেধV 
থােক নারী-পুrেষর িমrণ।  ফেল তােদর =কউ সমধমRী, =কউবা িবপরীতধমRী িলেŋর 
pিত আকৃ£ হন আিদ উপাদানgেলার িভnতার রকমেফের।  এই তৃতীয় pকৃিতেদর 
িনেয় এিরেsােফন বেলন 192– 

“তারা যখন পিরণত পুrষ হেয় উেঠ, তারা অn যুবেকর pিত আকৃ£ হয়।  
অেনক সময় তােদর িববাহ এবং সnােনাৎপাদেনর কােজ জিড়ত করার 
জn =জার করেত হয়। তারা pকৃিতগতভােবই িনজধমRী মাnেষর pিত 
আজীবন আকষRণ =বাধ কের থােক”।  

 

িসেmািজয়ােম  আমরা gীেসর িবখVাত দাশRিনক সেkিটেসরও উেlখ পাই। এক  
=ভাজন সভায় আলিকিবয়াডস নােমর এক sদশRন তrণ মদVপান কের কীভােব 
সেkিটেসর pিত =pম িনেবদন কেরিছল তার িবsৃত বণRনা আেছ।  আলিকিবয়াডেসর 
=সৗnেযRর খVািত িছল চািরিদেক, আর অnিদেক সেkিটেসর =চহারায় আর যাই 
থাkক =সৗnযR বেল িকছু িছল না, িকnt সেkিটস পিরিচত িছেলন তার অতুলনীয় jান 
এবং pjার জn =ঢর =বিশ। আলিকিবয়াডস =ভাজন =শেষ তােক িনরালায় িনেয় 
=যেত চাইেল সেkিটস তােত rেkপ কেরনিন।  একসময় সেkিটস ঘুিমেয় পড়েল 
আলিকিবয়াডস তােক জািগেয় বেলন, ‘আমার জীবেন যত =pিমক এেসিছল, তার 
মেধV তুিমই একমাt পূণRgণ সmn’। যিদও সেkিটেসর িকেশার =pেমর pিত 
আকষRণ এবং পূবR অিভjতা dইই িছল, িকnt িতিন আলিকিবয়াডেসর psােব =কােনা 
সাড়া =দনিন।  সেkিটেসর এই ‘সংযম’  সভাসদেদর মােঝ দাrণভােব pশংিসত 
হয়। =শষ পযRn =দখা যায় আলিকিবয়াডস পরবতRীেত এক dনRীিতgs রাজনীিতিবেদ 
পিরণত হন  এবং তােক pতারণা এবং িব`াসঘাতকতার দােয় শহর =থেক =বর কের 

                                                
192 Plato, The Symposium, Christopher Gill trans., Penguin Classics, 2003. 
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=দয়া হয়।  বh গেবষক193 মেন কেরন, =সই রােত আলিকিবয়াডস যিদ সেkিটেসর 
hদয় জয় করেত সমথR হেতন, তার ভােলাবাসা এবং pjা হয়ত dিবRনীত 
আলিকিবয়াডেসর বVিkগত ইিতহােসর চাকােক অnিদেক =ঘারােত পারেতা।  

gীক সংsৃিতেত িজমেনিশয়াম বা শরীরচচRােকnd িছল সমকামীেদর সমাকািমতা 
পিরsুটেনর  একিট অnতম grtপূণR sান। gীক ভাষায়  িজমেনিশয়াম এেসেছ 
gীক শb িজমেনাs =থেক – যার আিভধািনক অথR হেলা – নgতা194।  এমিনেতই 
নgতার একিট gহণেযাগVতা সব সময়ই gীক সমােজ িছল। নg gীক বীরেদর 
মlযুেdর িচtায়ণ বh মৃৎপােt kুিদত আমরা আজও =দখেত পাই।  আর 
িজমেনিশয়ামgেলা িছল =স সমs মlিবদেদর িpয় আsানা -  তারা নg হেয় এ সমs 
িজমেনিশয়ােম শরীরচচRা করেতন।  তেব এই িজমেনিশয়ােম =স সময় =কবল  
শারীিরক কসরৎই pদিশRত হেতা না,  =সই সােথ এিট হেয় উেঠিছল মাnেষ মাnেষ 
সামািজক আেলাচনা এবং দশRেনরও তীথRsান। বh বািðত =pিমক িজমেনিশয়ােম =যত 
=সখান =থেক তার বািðতােক খুঁেজ িনেত।   

gীক সংsৃিতেত যিদও িকেশার এবং নারীেদর =দখা হেতা =যৗনতা উভেভােগর 
pতীক িহেসেব, িকnt তারপেরও ইিতহাস ঘাটেল =দখা যােব বh বVিk =কবল পুrেষর 
pিত pণয়াসk =থেকেছন। তােদর কােছ ‘=যৗনতা উপেভাগ’ এবং ‘=যৗনতার দািয়t’ 
িছল আলাদা।  ‘=যৗনতার দািয়t’ পালন করেত তারা হয়ত একসময় িবেয় করেতন, 
িকnt =যৗনতা উপেভােগর জn তারা অেনকসময়ই দারs হেতন তার পছেnর পুrষ 
সŋীর কােছ।   gীক ইিতহাস =থেক =দখা যায়  িবয়ন এবং =জেনার মেতা দাশRিনক 
িকংবা আেলকজা�ডার িদ =gেটর মেতা সmাট সমেpেম আসk িছেলন195। 
আিকিলেসর =যমন িছল =পেTাkুস, িঠক =তমিন আেলকজা�ডােরর =pমাsদ িছেলন 
তার িpয় =যাdা =হফােয়শন (Hephaestion)। gীক সভVতায় খুঁজেল পাওয়া যােব বh 
সমেpিমক দmিতর অিstও। এর মেধV সািহিতVক ইউিরিপেডস এবং  TVািজক কিব 
এগাথেনর ঘিন£ সmেকRর কথা উেlখ করা যায়।  
 
sােপার কথা 

                                                
193 Simon Goldhill, Love, Sex & Tragedy: How the Ancient World Shapes Our Lives, University 
Of Chicago Press 2005 
194 Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, পূেবRাk। 
195 David F. Greenberg, The Construction of Homosexuality, University Of Chicago 
Press, 1990 
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gীক সভVতার সমকািমতার উেlখ করেল sােপার কথা আমােদর আলাদা ভােব 
উেlখ করেতই হেব। কারণ gীক সভVতার পাইেদরািsয়া আর এরােsস-এেরােমেনাস 
সহ =য সমকািমতার উদাহরণgেলা আমরা এই অধVােয় =দেখিছ তা সবই পুrষ 
সমকািমতা িনভRর।  sােপা িছেলন  এই ছাঁেচর এেকবােরই বাইের।  িতিন µীsপূবR 
ছয় শতেকর gীেসর =লসেবা dীেপর উেlখেযাগV বািসnা, আর =পশায় িছেলন 
িশিkকা ।  তার কিবতা =pেটার মেতা দাশRিনকেক অnpািণত কেরিছল, =pেটা তােক 
অিভিহত কেরিছেলন ‘দশম  মুেসস’196 িহেসেব।  তেব =সেপা সmেn ঐিতহািসকভােব 
খুব কমই আমরা জানেত =পেরিছ। অিধকাংশ তথVই এেসেছ তৃতীয় সূt, িকংবা 
কখেনা অgিnত পরsরিবেরাধী তথV =থেক। তেব তারপেরও =যটুk তথV আমরা 
িনি�তভােব বলেত পাির, তা হেলা – sােপা গান আর কিবতা িলখেতন ফুেলর 
=সৗnযR, sণR, সূযRােলাক, মিnেরর বাগান আর সেবRাপির নারীর =সৗnযR িনেয়।  তার 
একিট কিবতা এরকম197 – 
 

He seems as fortunate as the gods to me,  
The man who sits opposite you  
And listens nearby to your sweet voice and lovely laughter.  
Truly that sets my heart trembling in my breast.  
For when I look at you for a moment,  
Then it is no longer possible for me to speak:  
My tongue has snapped,  
At once a subtle fire has stolen beneath my flesh, 
I see nothing with my eyes, my ears hum, sweat pours from me,  
A trembling seizes me all over,  
I am greener than grass,  
and it seems to me that I am little short of dying. 

 

=pিমক =সেপার িpয় gীক =দবী =য আে¿ািদিত হেবন – এেত আর আ�যR িক !  
sােপা অেঢল কিবতা িলেখেছন আে¿ািদিতেক উৎসগR কের;  একিট নমুনা এরকম 
– 

Thorned in bright colors, deathless  Aphrodite, 
Zeus’ most subtle daughter, now I pray you, 
Do not violate my soul with sorrow, 
And pain, O Goddess!  

                                                
196 মুেসস -gীক উপকথা অnযায়ী কিবতা এবং সািহেতVর =pরণা িছেলা gীক =দবীরা, যােদর সংখVা 
িছেলা নয়িট।   
197 Ellen Greene, Reading Sappho: Contemporary Approaches (Classics and Contemporary 
Thought), University of California Press; August 1999 
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তারপেরও আজেক- একিবংশ শতেক দাঁিড়েয় sােপার বhিকছু িনেয়ই িবতকR সৃি£ 
করা যােব। কারণ তার জীবেনর =কােনা িকছুই িনি�ত কের আজ আর বলা সmব 
নয়।  তবু, sােপার জীবন এবং কমR =থেক অnত একিট িজিনস s£ হয় =য, =স সময় 
gীেসর নারী-পুrেষরা =খালােমলা ভােবই তােদর ভােলালাগাgেলার pকাশ ঘটােত 
পারেতন।  sােপা  িনেজ হয়ত সমকামী িছেলন না (আেগই বলা হেয়েছ =য, আধুিনক 
কায়দায় =ক সমকামী আর =ক িবষমকামী -এ ধরেনর =লেভল আেরাপ তৎকালীন 
gীক সমােজ pচিলত িছল না), িকnt নারীেদর িনেয় =pমময় কাবV িতিন রচনা 
কেরিছেলন sতsুতR ভােবই198।  
 
=রামান সভVতায় সমকািমতা 
=রামান সভVতা িছল gীক সভVতারই ধারাবািহক kমিবকাশ।  ফেল gীেসর 
সমকািমতার ঐিতh =রামােনরা আtীকরণ কের =নয় তােদর সংsৃিতর অংশ 
িহেসেবই।  মূলত িµ£ধেমRর উtােনর আগপযRn সমকািমতার pিত =কােনা িবেdষমূলক 
মেনাভাব =রামান সমােজ গেড় উেঠিন। বাইেবেলর ওl =টsােমে�ট বিণRত আেছ 
সমকািমতােক prয় =দয়ার অযুহােত ঈ`র কীভােব সেডাম নগরী  ংস কের 
িদেয়িছেলন।  বাইেবলেক পুঁিজ কের  সমকািমতার উপর িবেdষ সৃি£ করার =চ£া হয় 
কনsানিটেনর হাত িদেয় =রােম িµ£ধেমRর িভিt sািপত হবার পর =থেক। তার আগ 
পযRn =রামান সমােজ সমেpেমর .বধতা িছল অেনকটা gীক সমােজর আদেলই। তেব 
সংsৃিতর িনিরেখ gীক সভVতার সােথ =রামান সভVতার সােথ ir =থেক িকছুটা 
পাথRকV িছলই।  gীক সভVতায় আমরা =দেখিছ সমেpম সাধারণত আবিতRত হেতা 
=pিমক-েpমাsদ (erastes- eromenos)  সmেকRর উপর িভিt কের, একজন =pৗঢ় 
এবং তrেণর মেধV।  অnিদেক =রামান সভVতায়  এ ধরেনর =কােনা ধরা-বাঁধা িনয়ম 
িছল না।  pাpবয়s পুrষেদর মেধV সমকািমতার সবধরেনর সmকRেকরই 
gহণেযাগVতা িছল সমােজ199।  তেব এই িনয়েমর বাইেরও সামািজক অবsানগত 
িদক িদেয় সমকািমতার একটা আলাদা =pkাপট িছল। এিটেক =রামান সমােজ 
অেনকসময়ই =দখা হেতা সামািজক kমতা এবং pিতপিtর বিহঃpকাশ িহেসেব। 

                                                
198 এ pসেŋ Dolores Klaich  তার Woman Plus Woman gেn বেলন, ‘Sappho was a poet who 
loved women. She was not probably a lesbian who wrote poetry’ 
199 Louis Crompton, Homosexuality and Civilization, Belknap Press of Harvard University 
Press, 2006.  
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সমকািমতােকিndক এক ধরেনর সmকR pচিলত িছল মিনব-ভৃেতV িকংবা kীতদােসর 
মােঝও।  িµ£পূবRাb িdতীয় =থেক তৃতীয় শতেকর মেধV =রামান সাmােজV kীতদােসর 
সংখVা নাটকীয়ভােব বৃিd পায়। এমনিক =কােনা =কােনা িবেশষেjর মেত জনসংখVার 
শতকরা চিlশভাগই িছল কৃতদাস।  এেদর একটা বড় অংশেকই s s মিনবেদর তৃিp 
=দয়ার জn িনেয়াগ =দয়া হেতা।  =স সময় একজন sদশRন kীতদােসর চািহদা 
এেতাটাই =বিশ িছল =য, কােরা কােরা মূলVমান আবািদ জিমেকও ছািড়েয় =যত। =স 
সময়কার =রামান শাসেকরা রীিতমত সমকািমতােক উদযাপন করেতন।  িবথVািনয়ার 
(Bithynia) তrণ রাজা িনেকােমডেসর pিত সmাট জুিলয়াস িসজােরর অnরাগ িনেয় 
তার .সnরা পযRn িনেজেদর মেধV ঠাTা করেতা এই বেল – ‘Caesar may have 

conquered the Gauls, but Nicomedes conquered  Caesar’200।   িসজার ছাড়াও  হািDয়ান, 
কেমাডাস, এলাগাবালাস, িফিলপ দV এরািবয়ান সহ অেনক সmােটরই সমকােমর 
pিত আসিk িছল। এডওয়াডR িগবন তার ‘দV িহিsT অব দা িডkাইন এ�ড ফল অফ 
দV =রামান এmায়ার’ gেn বেলন201, ‘pথম পেনরজন সmােটর মেধV kিডয়াস ছাড়া 
অn সকেলরই সমকােমর pিত আসিk িছল’। সমকােমর আসিk িছল  বh 
রাজনীিতিবদেদর মেধVও। তার মেধV িসেসেরা, মাকR এে�টািন, অkািভয়াস pমুখ 
উেlখেযাগV।  মেনািবjানী এবং =যৗন-ইিতহাসিবদ নরমান সাসমVান =রামান 
সাmােজV সমকািমতার =pkাপট বণRনা কের বেলন – 

‘gীক সভVতায় =যমন sতsুতRভােব সমকািমতােক মিহমািnত করা হেতা, 
তার সােথ তুলনা কের বলা যায়, =রামােনরা এেক =যৗন-জীবেনর 
অিবে�দV অংশ িহেসেবই =মেন িনেয়িছেলন।  বh গণমাn =রামােনরাই 
pকৃত সমকামী না হেলও উভকামী =য িছেলন তা িনি�ত। জুিলয়াস 
সীজারেক =তা বলাই হেতা িতিন pিতিট নারীর পুrষ এবং pিতিট পুrেষর 
নারী’।   

 
রাজনীিতিবদ ছাড়াও =রামান কিব সািহিতVকেদর রচনায় বVাপক হাের 

সমকািমতার উেlখ পাওয়া যায়।  =রামান সািহেতV সমকািমতার pথিমক উেlখ 
পাওয়া যায়  ৩০ িµ£পূবRােb রিচত ভVােলিরয়াস মVািkমােসর ‘=মেমােরবল ফVাkস 
এ�ড =সিয়ং’ নােমর একিট পুিsকায়। পরবতRীকােল সমকািমতার ss£ উেlখ আেছ 
িµ£পূবRাb pথম শতেক ভািগRেলর  =লখা কাবVgn এেনেনইড (Aeneid)-এ। এ ছাড়া 
                                                
200 Suetonius, Tr. J. C. Rolfe. 2 vols. Cambridge: Harvard University press, 1913-1933. 
201 Edward Gibbon. History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 1, London. 1898, 
p. 313. 
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সমকামী সািহেতVর সnান িমলেব =মিলগার এবং কVািলেমচাস, কVাটাlাস এবং 
তাইবুlাস, িথওিkটাস এবং =কািরডন এবং =হােরস pমুেখর রচনায়। কVাটাlােসর 
একিট কিবতার ইংেরিজ অnবাদ এরকম - 

If I should be allowed to go so far as kissing 
Your sweet eyes, Juventius, 
I would go on kissing them three hundred thousand times; 
Nor would it ever seem I had enough, 
Nor if I harvested 
Kisses as numerous as the ears of standing corn 

পুrষ সমকািমতার পাশাপািশ এ সময় =রামান সািহেতV নারী সমকািমতারও 
সnান =মেল, যিদও পিরমাণগত িদক =থেক এিট নগnই বলা চেল।  তার মেধV 
উেlখেযাগV হেলা ইিফস, আয়ািnর গl, =ফডারােসর রচনা pভৃিতেত।  

৩১২ সােল সmাট কnটানিটন মVােkি�টয়ােসর িবrেd জয়ী হেয় িµ£ধমRgহণ 
করেল, =রােম িµ£ধমR রাজৈনিতক িভিt লাভ কের। এই সময়টা িµ£ধেমRর ইিতহােস 
খুবই grtপূণR একিট সময়। িµ£ধেমRর pথম শাসক িহেসেব =রামান চাচRেক pভুত 
kমতা pদান কেরন কnটানিটন। পূবRবতRী সমs পVাগান রীিত নীিত রােT িনিষd করা 
হয়। =শষ পVাগান সmাট জুিলয়ান ৩৬৭ সােল মারা =গেল পVাগানেদর pভাব 
এেকবােরই কেম আেস। সমকািমতার pিত উদারৈনিতক দৃি£ভিŋও ধীের ধীের 
সমােজ =লাপ =পেত ir কের এসময় =থেকই।  
 
মধVযুগ এবং =রেনসাঁর সময় সমকািমতা 
কnটানিটন মারা যান ৩৩৭ সােল ।  কnটানিটেনর মৃতুVর পর তার উtরসূরী িতন 
=ছেল পরবতRীেত =রামান শাসক িহেসেব আtpকাশ কেরন।  কnটাি�টয়াস এবং 
কnটাn  ৩৪২ সােল সমেpম এবং সমিলেŋর িবেয়েক অৈবধ =ঘাষণা কেরন202। 
একই ধারাবািহকতায় ৩৯০ সােল িµ£ান সmাট ভVােলি�টিনয়ান ২, িথওেডািসয়াস ১ 
এবং আকRািডয়াস সমকামেক িনিষd =ঘাষণা কেরন এবং সমকােমর শািs িহেসেব 

                                                
202 Theodosian Code 9.8.3: "When a man marries and is about to offer himself to men in womanly 
fashion (quum vir nubit in feminam viris porrecturam), what does he wish, when sex has lost all 
its significance; when the crime is one which it is not profitable to know; when Venus is changed 
to another form; when love is sought and not found? We order the statutes to arise, the laws to be 
armed with an avenging sword, that those infamous persons who are now, or who hereafter may 
be, guilty may be subjected to exquisite punishment. 
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অপরাধীেক জীবn পুিড়েয় মারার িবধান চালু কেরন203।  িµ£ান সmাট জািsিনয়ান 
ভূিমকm, dিভRk এবং মহামারীর জn সমকািমতােক দায়ী কেরন204 এবং iধু তাই 
নয় সমকািমতার শািs =য মৃতুVদN তা ৫৩৩ সােল পির§ার কের =দন এই বেল – 

The Lex Julia … punishes with death not only those who violate the 
marriages of others, but those who dare to commit acts of vile lust 
with other man  

=রামান সাmাজV পরবতRী িµ£ান সভVতা এবং মধVযুেগর ইিতহাস মূলত 
সমকামীেদর উপর িনপীড়ন এবং িনযRাতেনর ইিতহাস।  সাধারণ মাnষ =থেক ir 
কের বh খVাতনামা কিব সািহিতVকেদর সমকািমতার অযুহােত এ সময় পুিড়েয় মারা 
হয়। এই পীড়ন অবVাহেতা িছল =রঁেনসার সময়ও pবল pতােপর সােথই।  =Åােরেn 
=pেগর কারেণ জনসংখVা ১২৫০০০ =থেক কেম ৪০০০০০-এ =নেম আেস ১৩৪৮ 
সাল =থেক ১৪২৭ সােলর মেধV।  ধমRবাদীরা এর =পছেন সমকািমতােক দায়ী কের; 
তারা pচার কের সমকািমতার কারেণ সেডাম এবং =গামরাহর উপর =যমন ঈ`েরর 
অিভশাপ =নেম এেসিছল (বাইেবেল বিণRত উপকথা অnযায়ী), িঠক একই ভােব তারা 
দািব কের =pেগর =পছেনও আেছ একই কারেণ ঈ`েরর অিভশাপ।  ইতািলেত এ 
সময় সমকািমতা ধরার জn  িবেশষ ধরেনর আদালেতর বVবsা করা হয়, যােদর  
.নশ pহরী (Officers of the Night) িহেসেব িচিhত করা হেতা।  এেদর কাজই িছল 
শহের সমকামী খুঁেজ =বর করা। শহেরর িবিভn জায়গায় সবার জn কােঠর =খালা 
বাk (tamburos) =রেখ =দয়া হেতা, আর নাগিরেকরা সেnহভাজন কােরা নাম =পেলই 
এই বােk এেস জমা িদেয় =যেতন। এ সমs অjাত অিভেযাগ, অnেযােগর িভিtেত 
এই .নশ pহরীর দল অnসnান চালােতন।  অেনকটা আজেকর িদেনর বাংলােদেশর 
র Vাব বািহনীর আদেল .তির ইতািলর এই =sশাল bা¦-এর কাযRkম ১৪৩২ সাল 
=থেক ir হেয়  ১৫০২ সাল পযRn  চেল, এবং এই সমেয়র মেধV pায় সেতর হাজার 
মাnষেক সেnেহর তািলকায় আনা হয়।  pথম সমকামীর িবচার কের হতVা করার 
নিথবd দিলল আমরা পাই ১৭৪২ সােল =ভিনেস এবং এর পেরর ছয় বছের অnত 
=তরিট সমকািমতার মামলা পিরচালনা =সই একই শহের করা হয়।   =রালািnেনা 
র¦াইয়া (Rolandino Ronchaia) নােমর এক বVিkেক সমকািমতার অিভেযােগ ১৩৫৪ 
সােল পুিড়েয় মারা হয়। একই রকম ভাগV বরণ কের িনেত হয় িগওভািn িদ িগওভািnর 
(Giovanni di Giovanni) ১৩৬৫ সােলর িদেক।  িকnt তার =kেt িনPুরতার মাtা িছল 

                                                
203 (Theodosian Code 9.7.6): All persons who have the shameful custom of condemning a man's 
body, acting the part of a woman's to the sufferance of alien sex (for they appear not to be different 
from women), shall expiate a crime of this kind in avenging flames in the sight of the people. 
204 Justinian Novels 77, 144 
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আেরা অেনক =বিশ।  তােক গাধার িপেঠ কের সারা শহর =ঘারান হয়, তারপর তার 
িলŋে�দন কের =খাঁজা কের =দয়া হয়। iধু তাই না, তারপর =লািহত তp  =লৗহ-
শলাকা তার প�াত =দশ িদেয় ঢুিকেয় =দয়া হয়। এেহন শািsর বVাপাের  যুিk =দয়া 
হেয়িছল =য, তােদর =দেহর এই pতVŋিট ‘সমকািমতায় বVবhত’ হেয়িছল।  
(Dominique Phinot)।  

১৪৯৪ সােল =ডািমিসয়ান পাdী িগেরালােমা sােভানােরালার (Girolamo 
Savonarola) রাজৈনিতক kমতা বিৃd =পেল সমকািমতার উপর িনবতRন 
আশŋাজনকভােব বিৃd =পেত থােক। ১৪৯৫ =থেক ১৪৯৭ সােলর মেধV ইতািলেত ৭৩১ 
জনেক ‘সেডামী আইেন’ অিভযkু হেত হয়। এেদর অিধকাংশেকই pহসনমলূক 
িবচােরর সmখুীন কের হতVা করা হয়।  সমকািমতামলূক সmকR থাকার  কারেণ  
িবচােরর pহসেন হতVা করা হয় ওয়াটারেফাডR এবং িলসেমােরর িবশপ জন এেথরণেক 
(John Atherton) ১৬৪০ সােল,   িশেরাে�দ করা হয় ইতািলর মানবতাবাদী ইিতহাসিবদ 
জVােকােপা =বানফািডও (Jacopo Bonfadio)েক। হতVা করা হয় ওয়াlার হাŋারেফাডRেক, 
sইিডশ rপাnরকামী িলসেবথা ওলসডটারেক (Lisbetha Olsdotter) এবং ১৫৫৬ সােল 
ফরাসী কেmাজার ডিমিনক িফেনাটেক। 

 

 
=ডিভড, মাইেকল এে|েলা 
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সনাতন =ডিভড 
 

=ডিভড, =দানােতেlা 

 
িকnt পাশাপািশ ইতািলর সমােজ ধমRীয় pথা এবং সংsােরর িবপরীেত একধরেনর 

নবজাগরেণর সচূনাও পিরলিkত  হেত থােক। এই নব জাগরেণর =নতtৃ =দন 
=দানােতেlা, বিtেচlী, িলওনােদRা দV িভি¦, মাইেকেলে|েলার মেতা িশlীরা, আর 
=সই সােথ =কাপািনRকাস, গVােলিলও, =কপলােরর মেতা িবjানীরা আর ¿ািnস =বকন 
এবং িজওদRােনা brেনার মেতা তেুখার দাশRিনেকরা।  এ সময় µীি£য় =গাড়ঁামীেক উেপkা 
কের িশl সািহতV এবং ভাsেযR হািরেয় যাওয়া পVাগান িবিভn রীিতেক িফিরেয়  আনার 
pেচ£া =নয়া হয়।  িবjােনও এই সময়ই সিূচত হয় =কাপািনRকাসীয় িবpব, যা দশRেনও 
=যাগ কের নতনু মাtা। pকিৃত এবং মহািব` সmেn মাnেষর ধারণাgেলা যায় বদেল। 
এমনিক ধমRীয় চিরtgেলারও িভnধমRী rপ =দয়া ir হয় এ সময় =থেকই।  =যমন, 
সনাতন ভােব বাইেবল বিণRত পয়গmর =ডিভড বা দাউদেক সলটাির হােত দািঁড় 
=গাফওয়ালা =pৗঢ় িহসেবই িচিtত করা হেতা।  িকnt এই pথা =ভেŋ =রেঁনসার িশlীরা 
আিবsার করেলন =ডিভেডর  অn আেরক rপ।  =যমন, sপিত =দানােতেlা =ডিভডেক 
=মষপালেকর টিুপ পিরিহত নgেদহী যবুক িহেসেব িচিtত কের একিট =bাে|র মিূতR 
িনমRাণ কেরন ১৪৪০ সােল।  =স সময় অেনক িদক =থেকই এই মিূতRিট িছল 
বVিতkমধমRী।  pথমতঃ এিটই =রেনসারঁ ইিতহােস পrুেষর নgেদেহর pথম িশlকমR। 
iধ ুতাই নয়, =ডিভেডর বটু জেুতা =থেক দীঘR পালক =বিড়েয় =যভােব মিূতRর পদযগুল 
pদিkণ কেরেছ, ঐিতহািসকেদর মেত =সিট =স সময়কার সমকািমতার সাkর বহন 
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কের205।  িনঃসেnেহ এ ধরেনর মিূতR .তির =দানােতেlার জn যেথ£ ঝুিঁকপণূR িছল। 
কারণ =রেনসারঁ =য সমেয় এই মিূতRিট িনমRাণ করা হেয়িছল তখন =খাদ =Åােরেnই pায় 
=চৗd হাজার  =লাকেক সমকািমতার আইেন িবচােরর সmখুীন করা হয়206। পরবতRীেত 
১৫০৪ সােলর িদেক =রেনসারঁ আেরক িদকপাল মাইেকলএে|েলাও মােবRল পাথের 
=ডিভেডর নgেদেহর আেরকিট ভাsযR িনমRাণ কেরন।  pায় ১৭ ফটু লmা  sঠামেদহী 
=ডিভেডর অপবূR এই pিতমূিতRিটও যেথ£ সমকািমতার =যৗন উেdগকারী (homoerotic), 
এবং =রেনসারঁ সময়কার অnতম =rP িশlকমR িহেসেব িবেবিচত।   িশlকমRgেলার 
পাশাপািশ =দানােতেlা, বিtেচlী, িলওনােদRা এবং মাইেকেলে|েলার জীবনী =থেকও 
পির§ার আলামত পাওয়া =গেছ =য, তারা বVিk জীবেনও সমকািমতােক তােদর 
িশlকমRgেলার মতই উদযাপন করেত পছn করেতন।  
 
িলওনােদRা দা িভি¦ 
িলওনােদRা দা িভি¦ =রেনসাঁর সমেয়র pধানতম বVিkt এবং পৃিথবীর অnতম =rP 
pিতভা –=সটা =বাধ হয় pায় সবারই জানা ।  িকnt =যটা হয়ত অেনেকরই জানা =নই 
=য, িলওনােদRা িছেলন সমকামী।  মেনািবjানী ¿েয়ড মেন করেতন, িলওনােদRার 
সমকােমর pিত আgহ =থেকই .বjািনক এবং িশl pিতভার জn হেয়িছল।  ১৯১০ 
সােল একিট বইেয় িলওনােদRার মেনাজগত িনেয় আেলাচনা pসেŋ ¿েয়ড 
বেলিছেলন207, ‘খুব কম বয়স =থেকই িলওনােদRা তার =যৗনpবৃিtেক jানাnেষেণর 
িদেক ধািবত কেরন ’।  

¿েয়েডর  কথায়  সতVতা কতটkু  তা িনেয়  িবতকR না কেরও বলা যায়, 
সমকািমতার pভাব িলওনােদRার মানসপেট =সই িকেশার বয়স =থেকই িছল।  তােক 
এজn =জেলও =যেত হেয়িছল dবার।   pথমবার শহেরর রাsায় রাখা কােঠর বােk  
=কােনা এক অjাত বVিk =কােনা এক সমকামী =যৗনকমRীর িবrেd অিভেযাগ কেরন। 
এর ফেল .নশ pহরীর দল (Officers of the Night) ১৪৭৬ সােলর ৮ই এিpল চার বVিkেক 
=gফতার কেরন, =সই তািলকায় িলওনােদRাও িছেলন। িকnt তার িবrেd অিভেযাগ 
pমািণত না হওয়ায় মিুk পান।  িdতীয় ঘটনাটা ঘেট এর dমাস পেরই। এবাের 
                                                
205 David was a very controversial statue for many reasons. One reason was the fact that it 
depicted a nude young man, with much detail on the genitals. Also, a long feather coming from 
David's boot that caressed his leg and thigh, had, at the time, implied that David and/or Donatello 
(the artist), was homosexual (Ref. David , Donatello, wikipedia) 
206 PBS documentary "The Medici", 2003 
207 Sigmund Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, (1910), as cited by Daniel 
Arasse in his prologue Leonardo and Freud, Leonardo da Vinci. 
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িলওনােদRােক =সাজা =জেল ঢিুকেয় =দয়া হয়। এমনিক িলওনাদRর বাবাও =কােনা ধরেনর 
সাহাযV করেত অsীকিৃত জানায়।  িকnt তার কােছর এক pভাবশালী চাচার তিdের 
িলওনােদRা d মাস =জল =খেট মিুk লাভ কেরন208।  

এরপেরর ঘটনা তার আটিtশ বছর বয়েস যখন িলওনােদRা  িছেলন খVািতর 
িশখের। িবখVাত ভািজRন অন দV রk এবং লাs সাপার িতিন এর মেধVই এঁেক 
=ফেলেছন, এবং রহsময়ী =মানািলসাও সmবতঃ তার মাথায় ঘুরেছ। িঠক এ সময়ই 
িতিন িগয়ান িগয়ােকােমা কVােpািত নােম এক িকেশারেক তার বাসায় রাখার জn 
িনেয় আেসন।  িকেশােরর ডাক নাম িছল সালাই (Salai)। িলওনােদRা ‘তrণ 
সালাইেয়র =কাঁকড়ােনা চুল, িন"াপ মুখয়ব এবং সেবRাপির .দিহক =সৗnেযR’ অতVn 
মুg হন209।  িকnt এক বছেরর মাথায় িলওনােদRা বুঝেত পােরন সালাই এেতা সহজ 
সরল িন"াপ নয়, তার  ‘ইধার কা মাল উধার’ করার বদ-অভVাস আেছ।  িলওনােদRা 
এ সময় তার িবিভn =লখায় সালাইেক ‘ladro, bugiardo, ostinato, ghitto’  - মােন ‘=চার 
িমেথVবাদী, =গাঁয়ার এবং =লাভী’ বেল আখVািয়ত কেরন। সালাইেয়র আলমারী ভিতR 
িছল দামী =পাষাক পির�দ আর িছল পিচশ =জাড়া জুেতা। অnত  পাঁচিট ঘটনায় 
িলওনােদRা সালাইেয়র চুির দাির হােত নােত ধের =ফেলন। িকnt তারপেরও সালাইেয়র 
=সৗnযR এবং  আেবদনঘন চাহিন  িলওনােদRােক সালাইেয়র বদভVােসর কথা =বমালুম 
ভুিলেয় িদেয়িছল বেলই মেন হয়। =সজnই হাজারটা বদভVােসর সnান =পেলও তােক 
বািড় =থেক =বর না কের িদেয় পরবতRী পিচশ বছর ধের িলওনােদRা সালাইেক িনেজর 
কােছই =রেখ িদেয়িছেলন।   

িলওনােদRার িবিভn ছিবেত এ সময় =কাকঁড়ােনা চেুলর যবুেকর নg =দেহর উপিsিত 
লkVনীয়। =স সময়কার আঁকা ‘এে|ল ইনকােনRট’ সহ বh =sচই তার pমাণ।  আেরকিট 
ছিবেত =কাকঁাড়ােনা চেুলর অিধকারী এক নg যবুকেক =পছন িদক হেত আকঁা হয়। 
িলওনােদRার আকঁা ‘জন দV বVািps ’ ছিবেত সালাইেয়র মখু�িব বVবhত হয়। এ 
ধরেনর আেরা ছিব হয়ত িছল, িকnt =ষাড়শ শতাbীর পাdীরা ধেমRর =দাহাই িদেয় 
িলওনােদRার =বশ িকছ ু‘=যৗন-উেdগকারী’ ছিব  ংস কের =ফলায় আমরা এ সংkাn 
grtপূণR িদেকর হিদস পাওয়া =থেক বি¦ত হেয়িছ।  

সালাই িলওনােদRােক =ছেড় যান যাওয়ার িবশ বছর পের  িলওনােদRার সােথ 

                                                
208 Keith Stern, Queers in History: The Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, 
Lesbians and Bisexuals, BenBella Books, 2009 
209 A graceful and beautiful youth with fine curly hair, in which Leonardo greatly delighted, from 
Giorgio Vasari, The Life of the Artist. 
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¿ােnেsা =মলিজ নােম আেরক িমলােনর অিভজাত বVিkর সােথ sসmকR গেড় উেঠ।  
িলওনােদRা তখন বৃd, কােজই তােদর সmেকRর মেধV তাrেণVর =pমময় উ$াস 
অnপিsত থাকেলও তােদর সmকR িছল  অেনক pগাঢ়। =মলিজ িলওনােদRার =শষ 
িদনgেলােতও  িলওনােদRােক পযRাp সŋ =দন এবং তার =দখভাল কেরন। িলওনােদRার 
=নাটবইgেলাও =মলিজর পিরচযRােতই থাকেতা। িলওনােদRা তার ভাইেয়র কােছ =লখা 
িচিঠেত তােদর সmকR সmেn বেলন210 – ‘deeply felt and most ardent love’।   
 
মাইেকলএে|েলা 
মাইেকলএে|েলা িছেলন =রেনসাঁর সমেয়র আেরকজন sনামধn sপিত, এবং 
িচtকর।   =ডিভড নােম তার অসামাn sাপতVকমRিট নরেদেহর =সৗnেযRর অিnম 
pকাশ এবং সমকামী =যৗনpবৃিt .শিlকভােব pকােশর এক অভুতপূবR সাkর। তা 
সেttও =সসময়কার সেবRা· ধমRবাদী সংগঠেনর পৃPেপাষকতা =পেত 
মাইেকলএে|েলার  কখেনাই =কােনা অsিবধা হয়িন। িসsাইন চVােপেলর ছাঁেদ 
িচtাŋেনর জn =পাপ জুিলয়াস ২ কতৃRক মাইেকলএে|েলার এর মেনানয়ন  pদান 
এমিন একিট উদাহরণ।  

মাইেকলএে|েলার সারা জীবেনই অসংখV পুrেষর সােথ সািnধV িছল। এেদর 
অেনেকই মাইেকলএে|েলার sাপতVকেমRর জn মেডল িহেসেব কাজ কেরিছেলন। 
মাইেকল এে|েলার এই pণয়াsদেদর তািলকায় িছেলন =ঘরােদRা =পিরিন, 
=নােবলমVান তমােসা কVাভািলির, =চিচেনা =দই bািk, =ফেবা িদ =পািগও সহ 
অেনেকই।=পিরিন মাইেকলএে|েলার সােথ দশ বছর একসােথ িছেলন, আর 
মাইেকলএে|েলা তােদর মধVকার সmকRেক 'sগRীয়' িহেসেব আখVািয়ত 
কেরিছেলন।মাইেকলএে|েলা bািkর =pেম পেড়িছেলন যখন bািkর বয়স িছল মাt  
=তর। তার d বছেরর মাথায়  bািk মারা যান। bািkর এই অকাল pয়ােণ 
মাইেকলএে|েলা অতVn মমRাহত হেয় =ভেŋ পেড়ন। bািkর সমািধেত 
মাইেকলএে|েলা িনেবদন করেলন এই পিkমালা - 

The early flesh and here my 
bones deprived 
Of their  charming face and beautiful eyes, 
Do yet attest for him how gracious  
I was in bed  
When he embraced and in what  
the soul doth live. 

                                                
210 Robert Payne, Leonardo, Doubleday, 1978 
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মাইেকলএে|েলার ডায়ির িকংবা িচিঠ =থেক তার সমেpেমর বh আলামত পাওয়া 

যায়। =স সসs আলামত ইে� কেরই =গাপন করা হয়। এমনিক কVাভািলিরেক উেd� 
কের িচিঠেত মাইেকলএে|েলা =য আেবগময় কিবতাgেলা িলেখিছেলন, =সgেলা পের 
যখন pকািশত হয় =সgেলার =জ�ডার বদেল িদেয় pকািশত হয়। 
 
.চিনক সভVতায় সমকািমতা 
চীন =দেশও সমকািমতার একিট grtপূণR ইিতহাস আেছ।  চীেন সমকামী, উভকামী, 
rপাnরকামী মাnষেদর তংিঝ নােম অিভিহত করা হয়। শbিট বতRমােন সমাnরাল 
=যৗনতার সকল মাnষেক বুঝােলও এর বুৎপিtগত অথR =গানায় িনেল এিট মূলত 
সমকামী pবৃিtসmn মাnষেদরই  =বাঝােতা।   ‘তং’ শেbর অথR ‘সম’ এবং ‘িঝ’ 
শেbর অথR হে� pবৃিt বা pবণতা। কােজই বুৎপিtগত অেথR ‘তংিঝ’ বলেত 
সমিলেŋর মাnষেদর pিত =যৗনাকষRণ এবং pবৃিtেক =বাঝােনা হয়।  চীনা গেবষক 
িজয়াওিমংিজয়ং-এর pায় পাঁচ বছেরর গেবষনায় িলিখত ‘দV িহিsT অব 
=হােমােসkুয়ািলিট ইন চায়না’211 চীেন সমকািমতার এক pামাn দিলল।  এই gn 
=থেক জানা যায় =য pাচীন কােলর চীেনর রাজা এবং অিভজাত পিরবােরর সদsরা 
তংিঝেদর সােথ =যৗন সmেকR িলp হেতন।  এছাড়াও ‘দV িDম অব িদ =রড =চmার’212 
এবং ‘আউট ল অব দা মাশR’213 dেটা িবখVাত চীনা উপnােসও তংিঝ সেmােগর উেlখ 
রেয়েছ। =সই সময় চীেন অেনক তংিঝই রাজা এবং সmাn পুrষেদর কােছ উপপtীর 
মযRাদা =পেয়িছেলন। gােমর দিরd মাnেষরা অেনক সময় তােদর সবRকিনP 
পুtসnানিটেক ‘=মেয় িহেসেব’ বড় করেতন, তারপর রাজnবগR বা অিভজাত 
পিরবােরর কােছ উপপtী িহেসেব িবিk কের িদেতন।  িবিভn নাটেকও তংিঝেদর 
=মেয়েদর ভূিমকায় অিভনয় করেত =দখা =যত। িবখVাত ‘=বইিজং অেপরার’ িবিভn 
নাটেক এরাই নারী চিরেt অিভনয় করেতা। ১৯২৯ সােল =মইলান =ফং নােমর এক  
তংিঝ নারীর ভূিমকায় অিভনয় কের সাংহাই শহের সাড়া =ফেল িদেয়িছেলন।  

চীনা গেবষক িল ইনহীর (Li Yinhe) গেবষণা =থেক জানা যায় - চীেনর pাচীন 
�াং রাজবংেশ (িµ£পূবR =ষাড়শ শতাbী  =থেক িµ£পূবR এগােরা শতাbী) সমকািমতার  

                                                
211  Xiaomingxiong , History of Homosexuality In China, Ng, Siuming (Wu Xiaoming) & Rosa 
Winkel Press; Revised Edition edition (1997) 
212 Tsao Hsueh-Chin, Dream of the Red Chamber, Anchor; Abridged edition (October 20, 
1958) 
213 Shi Nai'An, Outlaws of the Marsh, Foreign Languages Press (January 1, 2001) 
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ss£ অিst িছল। এিটেক তখন .চিনক ভাষায় 'লুয়ান =ফং'বেল অিভিহত করা হত। 
.চিনক সমকািমতার আিদতম সাkV এিট।   

পরবতRী িবিভn রাজবংেশ সমকািমতার নানা ধরেনর উেlখ পাওয়া যায়। িডউক 
িলং এর =pিমক িমিজ িশয়া এবং আেরক সmাট ওেয়ইেয়র িpয়পাt  লডR লং  য়Vাং 
এর কথা আমরা .চিনক সভVতার ইিতহােস পাই। গেবষক পVান gয়ানদােনর গেবষণা 
=থেক জানা যায় =য, hান ডায়েনিsর pিতিট রাজার এক বা একািধক পুrষ =যৗনসŋী 
িছল। সmাট আই (Emperor Ai) নােম পিরিচত িলউ িসং এর সােথ দন িজয়াং-এর 
সমকািমতার সmকR িছল। কিথত আেছ একবার ডন িজয়াং সmােটর গাউেনর উপর 
ঘুিমেয় পড়েল ঘুমn =pিমকেক জাগােনার বদেল িতিন জামার আিsন =কেট =ফেল 
বািক গাউনিটেক =বর কের পিরধান কেরন। =স সময়কার ইিতহােস আমরা নারীর 
সমকািমতারও িকছুটা হেলও হিদস পাই। সমকািমতা জনিpয় িছল সং, িমং এবং িচং 
রাজবংেশও।  

১৯১৪ সােল গেবষক সান িসহাও (Sun Cizhou) তার গেবষণা =থেক =দখান =য 
চীেনর িবখVাত pাচীন কিব চ ুউয়ান (Qu Yuan) িছেলন তার রাজার =pিমক । সান িসহাও 
চ ুউয়ােনর 'িলসাও' এবং 'লংিগং ফর িবউিট' সহ =বশ িকছ ুকিবতা িবেYষণ কের =দখান 
=য, =স সমs কিবতায়  কিব =যভােব রাজার =সৗnযR বণRনা কেরেছন =সটা =সসময় মূলত 
নারীরাই করেতন তােদর িনজ িনজ =pিমকেদর =সৗnযR তেুল ধরেত। চীেনর ইিতহােস  
চ ুউয়ান ছাড়াও আেরা =নক সমকামী কিব যগুেলর উেlখ পাওয়া যায়।  কিব িশ কVাং 
(Xi Kang) এবং rয়ান িজ (Ruan Ji)’র মধVকার সmকRও ইিতহােস pিসd হেয় আেছ।  
তােদর বnনেক উপমায় আখVািয়ত করা হেতা এভােব – ‘ইsােতর =চেয় দঢ়ৃ, এবং 
অিকRেডর মেতাই sরিভত’।  কিথত আেছ একজন কিবর stী লিুকেয় লিুকেয় একিদন  
তােদর আেবগঘন অবsায় =দেখ =ফেলন এবং তােদর =যৗনsহৃার  =সৗnেযR িশহিরত 
হেয় উেঠন214।  
 

                                                
214 Bret Hinsch, Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, The 
University of California Press, 1990 
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িচt: পুrষ =pিমকেদর =pম লুিকেয় =দখেছ একজন নারী – 
িচং রাজবংেশর সময় আঁকা একিট িচtকমR। 

 
িমং রাজবংেশর রাজtকােল (১৩৬৮-১৬৪৪) িশl কারখানা িবsার লাভ কের, =সই 
সােথ নাগিরক িবিবধ চািহদাও। সমকািমতা iধু তখন রাজবংশ িকংবা সmাটেদর 
মেধVই সীমাবd িছল না, তা বVাপক আকাের ছিড়েয় িগেয়িছল সাধারণ মাnষেদর 
মেধVও। তার উেlখ পাওয়া যায় ফুিজয়ান রােজVর =শন =দফু (১৫৭৮-১৬৪২)র 
বণRনায়215 – 

‘ফুিজয়ািনস =লােকরা িছল পুrষেদর =সৗnেযRর িবরাট সমঝদার। =ক কত 
বড়েলাক িকংবা গরীব, িকংবা sদশRন নািক kৎিসৎ এgেলা িদেয় নয়, 
তােদর মেধV বnন .তির হেতা সামািজক পদমযRাদার িনিরেখ। বয়sেদর 
মেধV সmকRেক বলা হেতা িচিজয়ং, আর তrণেদর মধVকার পারsিরক 
সmকRেক বলা হেতা িচিদ। যখন বড় ভাই =ছাটভাইেয়র বাসায় =যেতন, 
তােক অিভভাবেকরা অিবকল জামাইেয়র মেতা আপVায়ন করেতন। িবেয় 
সহ =ছাট ভােয়র অnাn সকল বVয় বড় ভাই বহন করেতন।  তারা dজন 

                                                
215 Vitiello, Giovanni, "The Dragon’s Whim: Ming and Qing Homoerotic Tales from the Cut 
Sleeve. T’oung Pao 78 (1992), 341-372. 
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dজনেক গভীরভােব ভােলাবাসেতন এবং এমনিক িtশ বছর বয়স পযRn 
তারা একই িবছানায় শয়ন  করেতন  sামী-stীর মেতাই। 

 
িমং সাmােজVর সময় পিততাবৃিt িবsৃিত লাভ কের এবং =সই সােথ বৃিd পায় 

উেlখেযাগVমাtায়  পুrষ =যৗনকমRীর  (এেদরেক অিভিহত করা হেতা িগেগােলাস 
নােম) সংখVাও। িকnt এ সময় =থেকই চীেন কনফুিসয়ােসর উদারপিn দশRন =থেক 
সের এেস পািরবািরক িনয়ম কাnন =জারদার করার pেচ£াও =নয়া হয়, এবং তার 
ফেল এ সময় =থেকই মূলত  সমকািমতােক =দখা হেত লাগেলা নীিত-.নিতকতার 
িনিরেখ িনয়েমর বVিতkম িহেসেব।  

pাpবয়s পুrেষ পুrেষ সmকRেক চীেন pথম আইনগতভােব অৈবধ =ঘাষণা করা 
হয় ১৭৪০ সােল, যিদও আইেনর pেয়াগ =তমন উেlখেযাগVভােব পিরলিkত 
হয়িন।তারপেরও এিট একারেনই grtপূণR =য সমকািমতােক অবদমেনর pথম 
আইিন pয়াস িছল এিট।  

সমকামীরা সবেচেয় =বিশ অতVাচািরত হয় চীেনর সাংsৃিতক িবpেবর 
সময়gেলােত (১৯৬৬-১৯৭৬)। সরকােরর পk =থেক =স সময় সমকািমতােক =দখা 
হেয়িছল সামািজক অধঃপতন এবং মানিসক =রাগ িহেসেব। পুিলশ pিতিনয়ত 
সমকামীেদর আsানায় হানা িদেত ir করেলা, আর হি�েলা সমােন ধরপাকর। িকnt 
=স সময় সমকািমতার =কােনা আইনগত উেlখ =সসময় না থাকায় পুিলশ অিধকাংশ 
=kেtই =gফতার করেতা আইনশৃŋলা িবন£ কের নাগিরক িsিতশীলতা ন£ করার 
অযুহােত।  

তেব আিশর দশেকর পর =থেক পিরিsিত ধীের ধীের বদেল যায়।সমকামীেদর 
অিধকার ধীের ধীের সমােজ sীকৃত হেত ir কের। ১৯৯৭ সােল চীেন অপরােধর 
তািলকা হেত সমকািমতােক অবVহিত =দয়া হয় এবং ২০০২ সােল মানিসক অssতার 
তািলকা হেত।  

 
pাচীন ভারতীয় সািহতV,সংsৃিত এবং সমােজ সমকািমতা 
ভারতবেষR সমেpম সmেn অnসnান করেত হেল pথেম ভারতবষRর আথR-সামািজক 
ইিতহােসর pিত দিৃ£ =ফলেত হেব। আর ভারতবেষRর সামািজক ইিতহাস আবার জিড়েয় 
আেছ ভারতীয় সািহেতVর সােথ। ভারতীয় সািহতV বলেত pথেমই আসেব pাচীন .বিদক 
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সািহতVকীিতR216, পুরাণ217, sানীয় উপাখVান218 এবং িবিভn ঐিতহািসক gn219 । 
তাছাড়াও অnসnান =যাগV অnাn =kt হে� -  ptতtt, sাপতV, ভা'কযR, 
িশলােলখা, তাmশাসন ও মূdা।  

ভারতবেষRর সভVতাgেলার কথা বলেল িসnুসভVতার কথাই চেল আসেব সবার 
আেগ। িসnু-সভVতাই হে� ভারতবেষRর pাচীনতম সভVতা। আর িসnু-সভVতার 
সাংsৃিতক উৎকেষRর একিট বড় িনদশRন হে� হরpা ও মেহে|াদােরােত অিবsৃত 
মূিতR, সীল, ভাsযR ইতVািদ। িসnু-সভVতায় pাp =পাড়ামািটর মূিতRgেলার মেধV 
উেlখেযাগV হে� একিট পুrষ মূিতR। লmা নাক, মাংসল িচবুক, দািড়েগাঁফিবহীন 
পুrষ মূিতR220। গােয় অলংকার। মুখম�ডেল নারীsলভ =কামলতা ফুেট আেছ। অেনেক 
মেন কেরন =য, শহরবাসীরা নৃতV ও নৃতVিশlীর pিত অnরাগী িছল বেলই 
ভা§যRিশlী তার দksেশR অতVn িনপুনভােব এ পুrষ-মূিতRিট সৃি£ কেরিছেলন। 
িনখুঁতভােব .তির এ পুrষ-মূিতRিটই িসnু-সভVতার পুrষ-=সৗnযRনnেনর একিট 
উjjল উদাহরণ। এ-মূিতRিট হয়ত মাইেকলএে|েলার ‘=ডিভড’ মমRরমূিতRর কথাই 
অেনকেক মেন কিরেয় =দেব। 

এ ধরেনর অেনক আলামত =থেকই =বাঝা যায় =য, আমােদর pাচীন অনাযR 
সভVতায় সমেpম িছল। িকnt আযR .বিদক-িহndধমR সমেpম সmেকR অsাভািবক 
নীরবতা অবলmন কেরেছ; কখেনা বা এ ধরেনর িবতকR sিনপূণভােব এিড়েয় যাওয়া 
                                                
216 এই সািহতVকীিতRর অnভুRk - .বিদক সািহতV (এর অnভুRk রেয়েছ bাhণ, আরণVক, সূt সািহতV 
ও উপিনষদ), মহাকাবV (মূলত রামায়ণ ও মহাভারত), =বৗd সািহতV (পািল বা pাকৃত ভাষায় রিচত 
‘জাতক’, অ`েঘােষর বুdচিরত ইতVািদ) ও .জন সািহতV (pাকৃত ভাষায় রিচত ভগবতী-সূt, 
আচারাŋ-সূt ইতVািদ), আইন এবং কামকলা সংkাn gn (=কৗিটেলVর অথRশাst এবং বাৎsায়েনর 
কামসূt সহ অnাn gn), জীবনী সািহতV ও রাজ-pশিs (হষRচিরত, িবkমাŋেদবচিরত, 
নবসাহসাŋচিরত, রামচিরত, =গৗড়বেহা, কৃমারপালচিরত, হািমর-কাবV, =ভাজ-pবn ইতVািদ) 
এবং অnাn সংsৃত সািহতV (পত|িলর বVাকরণ, মুdা-রাkস, =দবীচndgpম, গাগRী-সংিহতা 
ইতVািদ)।  
217 পুরাণ – অিত pাচীনকােলর pিসd বVিk, সমাজ ও ধমR ইতVািদ অবলmেন রিচত আখVািয়কা। 
সাধারণতঃ পুরাণ বলেত বুঝায় বVাসািদ মুিন pনীত শাst। পুরাণ আবার dই ভােগ িবভk। মহাপুরাণ 
ও উপপুরাণ। মহাপুরােণর সংখVা ১৮।   
218 sানীয় উপাখVােনর অnভুRk  - dীপবংশ, রাজতরিŋণী, মহাবংেশর উপাখVানসহ অnাn 
উপাখVান।   
219 পারিসয়া, ইি�ডকা, তহিকক-ই-িহn সহ অnাn pামাn gn।  
220 সমেpম একটু আভাস, িহেমল সাগর, মুkমনা। http://www.mukto-mona.com/ 
Articles/himel_shagor/shomokaam.pdf   
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হেয়েছ, যা সূচনা কেরেছ এক অনাব�ক অsিsর। .বিদক ধমRসূেt িবেয় (বংশরkা), 
ধমR (কতRবVপালন) ও রিত (সাহচযR) এ-িতন উেdে�র িবেধয় বেল িবধৃত করা 
হেয়েছ। অnিদেক .বিদক-িহndর pধান শাstgেলা সরাসির সমেpম বা সমকািমতােক 
ঈ`র িবেরািধতা বেল গণV কেরিন; বা এর জn কেঠার শািsর িবধানও বািতেয় 
=দয়িন, যিদও মnsৃিতর একিট =Yােক নারী সমকািমতােক =হয় করা হেয়েছ বেল 
pতীয়মাণ হয়।  তারপেরও ভারতীয় pাচীন (খৃ£পূবR ৮ =থেক খৃ£পর ৬ শতাbী পযRn) 
.বিদক-িহnd, =বৗd ও .জন সািহেতV সমেpম বা বর-বnুর উদাহরণ পাওয়া যায়। কৃÀ 
িছেলন অজুRেনর িpয় সখা। মহাভারেত বিণRত কৃÀ ও অজুRেনর ঘিনP সmকRই pমাণ 
কের =য, পুrেষর মেধV বnুt কত গভীর িছল =সসময়। অজুRনেক উেd� কের 
ভগবান rীকৃÀ বলেছন221,  

 
Thou art mine and I am thine, while all that is mine is thine also! 
 He that hateth thee hateth me as well, and he that followeth thee 
 followeth me! … O Partha, thou art from me and I from thee. 

 

ডাকRা =থেক িফের আসার সময়, =শষ রােত, ভগবান rীকৃÀ উপিsত হন ধন|েয়র 
(অজুRেনর অn নাম) এর আrেম  রািtযাপেনর উেdে�। মহাভারেত এ pসেŋ বলা 
হেয়েছ222,  

…worshipped duly and furnished with every object of comfort and 
enjoyment, Krishn of great intelligence, passed the night in happy 
sleep with Dhananjay as his companion. 

 

এ সমেয় বর-বুnt খুবই pিবt িছল। এেক আরও পিবt করার উেdে� 
সpমচkর =দওয়া হেতা ‘পিবt অিg’ pদিkণ কের, অেনকটা =যমন ‘সাত পাক’ 
=দওয়া হয় .বিদক-িহnd িবেয়েত। আর পুrষ-পুrেষর এ-বnনেক বলা হয়ত 
‘সpমপদ িমt’ বা বnুর সেŋ একতােল সাত পাক =দওয়ার বnুt। রাম ও sgীভ 
তাঁেদর বnুtেক sগভীর করার উেdে� অিg pদিkণ কের সাত চkর 
িদেয়িছেলন223। ভীô224 বলেছন =য, পুrষ iধু নারীর কােছ যায় বংশরkা করার 
                                                
221 Vana Parva, Mahabharat, Sage Vyas. 
 
222 Aswamed Parva, Mahabharat, Sage Vyas. 
223 Ramayan, Sage Valmiki 
224 মহাভারেতর একিট pধানতম চিরt।  রাজা শাnnর ঔরেষ এবং গŋার গেভR তার জn হয়। kr-
পা�ডবেদর মধVকার jািত-ৈবিরতা আরm হেল  ভীô তা িনবারণ করার =চ£া কেরও বVথR হন। 
=কৗরবভবেন বাস কের তােদর অেn pিতপািলত বেল ভীô krেkেtর যুেd অিন�াসেttও =কৗরবপk 
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উেdে�। আর এ তখনই যায় যখন পৃিথবীর বুক =থেক বংশধর কমেত থােক।225 
অnিদেক প¦তেnt =দখা যায় =য, iধু পiপািখ বVিতত সবgেলা =পৗরািণক চিরtই 
পুrষ; এেদর মেধV সমেpম আেছ, এমনিক সংসার ধমRও। 

নারী-পুrষর ‘শারীিরক’ িমলন ছাড়াও সnান জn =নওয়ার উপকথার সnান িমেল 
রামায়ন এবং মহাভারেতর মেতা .বিদক সািহতVgেলােত। এসব কািহনীেত বিণRত 
িবিভn চিরেtর জেnর =kেt কখনও সখেনা সমকািমতারও আভাস =মেল, আবার 
কখনও এেকবােরই pকৃিত িনভRর; =যমন, সীতার226 জn মািট =থেক আর =dৗপদীর227 
জn যেjর অিg =থেক। জরাসেnর জn হয় d-জন পৃথক নারীর গেভR জn =নয়া  অধR 
অংগিবিশ£ পৃথক সnােনর সংিমrেণ। ইnd এবং sেnর মেধV যুেdর সময় ইেndর 
বjাঘােত sেnর দিkন পা`R হেত জn হয় িবশােখর। কািতRেকর228 জn হয় িশেবর 
পুrষরস অিg পান করার ফেল। অয়াpােনর জn হয় িশব ও িবÀুর িমলেন।229 
গেণেশর জn হয় আবার জnsিলর বাইের230। =dান িকংবা কৃপ-কৃপী কােরা জnই stী 
পুrেষর ‘sাভািবক’ িমলেন হয়িন।  বালিখলV মুিনেদর231 জn হেয়িছল bhার =লাম 
=থেক।  নারী সমকািমতার pতVk pমাণ আেছ রামায়েন।  সগরবংশীয় অংiমােনর 
পুt মহারাজা িদলীপ232 িনঃসnান হেয় মৃতুVবরণ করেল  জn রkায় সমsা =দখা 
                                                
অবলmন কেরন। িতিন দশ িদন ধের যুd কের pিতিদন পা�ডবেদর দশ সহs .সn ও সহs রথীেক 
বধ কেরিছেলন। যুেdর দশম িদেন পা�ডেবরা িনrপায় হেয় ভীেôর কােছ িগেয় তােক বেধর উপায় 
জানেত চাইেল িতিন পা�ডবেদর িনেজর মৃতুর উপায় বাতেল =দন।  
225 Mahabharat, Sage Vyas. 
226 রাজা রােমর stী এবং িমিথলার রাজা জনেকর কnা। হাল িদেয় যjভূিম কষRণ করার সময় জনক 
এেক সীতা বা লাŋেলর =রখায় pাp হন বেল তার নাম রােখন সীতা।  
227 প¦পা�ডেবর stী িহেসেব মহাভারেত িচtািয়ত। িতিন পা¦ালরাজ drপেদর যjেবদী =থেক উdুত 
কnা।    
228 কািতRক হেলন মহােদব এবং পাবRতীর পুt। কিথত আেছ মহােদব অিgর শরীের pেবশ কের এই 
পুt উৎপাদন কেরিছেলন। bhৈববতRপুরােণ কািতRেকর জn সmেn িলিখত আেছ =য, পাবRতীর সােথ 
িবহার কােল মহােদেবর =তজ পৃিথবীেত পিতত হয়। পৃিথবী এই =তজ ধারণ করেত না =পের অিgেত 
িনেkপ কেরন। অিg আবার ভেয় এই =তজ শরবেন িনেkপ কেরন। শরবেন এই বীযR একিট snর 
বালেকর সৃি£ কের। িতিনই কািতRক। 
229 িবÀু অব� তখন =মািহনী rেপ িছেলন। িকnt িশব =তা সবই জানেতন; কারণ িতিন মহাশিkর 
অংশ। তাঁর অজানা িকছুই থাকেত পাের না। িবÀু (হির) এবং িশেবর (হর) িমলেনর ফসল অয়াpানেক 
হিরহরপুt নােমও সেmাধন করা হয়।  
230 Shiv Puran dঃ. 
231 অŋুPpমাণ ষাট হাজার ঋিষ। ঋগেবেদর উেlখ-অnসাের এরা bhার =লাম হেত উdুত মানসপুt। 
232 মহারাজা িদলীপ িছেলন রামচেndর পূবRপুrষ। 
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=দয়। িশব =স সময় আিবভূRত হেয় রাজার d-জন িবধবা stীেক আেদশ কেরন সnান 
লােভর জn পর"র =দহিমলন করেত। তােদর িমলেন সnান জnায় বেট িকnt =স 
সnান িছল অিsহীন। পের ঋিষ অ£াবেkর বের =সই সnান ss এবং উtমাŋ হন 
এবং ভগীরথ নােম রাজVশাসন কেরন। নারী সমকািমতার আেরা অেনক দৃ£াn আেছ 
রামায়েন। কিথত আেছ লŋা পিরÌমেনর সময় হnমান রাবেনর stীগেনর আিলŋনাবd 
অবsা চাkুষ =দেখিছেলন। সমকািমতার উেlখ ছাড়াও  .বিদক সািহেতV আমরা পাই 
িলŋ-পিরবতRেনর কািহনী। িবÀুর =মািহনী অবতারrেপ233 ধরাধােম এেস িশবেক 
আকিষRত করার কািহনী এর একিট উjjল দৃ£াn। এ ছাড়াও =য dেটা চিরt সবার 
আেগ আেলাচনায় আসেব  তা হে�- মহাভারেতর িশখ�ডী ও বৃহnলা। drপদপুt 
িশখ�ডী পূবRজেn িছেলন অmা নােমর এক নারী। মহােদেবর বের িতিন পুrষেবেশ 
আবার মতRেলােক জn িনেলন। krেkেtর যুেd ভীô যখন তােক িচনেত পারেলন 
তখন ওর িবrেd অst তুলেত িতিন নারাজ হন। কারণ ভীô pতীjা কেরিছেলন, িতিন 
িনরst, ভূপািতত, বমR ও  জহীন, িবকেলিndয়, stী িকংবা stী নামধারী কােরা সােথ যুd 
করেবন না।  িশখ�ডীেক সামেন =রেখ অজুRন তার রথ পিরচালনা কেরন এবং শরাঘােত 
ভীôেক ভূতেল ‘শরশযVায়’ শািয়ত কেরন।  

আর বৃহnলা হে� kীবrপী অজুRন। এই ‘তৃতীয় pকৃিত’র rপ অজুRন পিরgহ 
কেরন যখন িতিন বনবােস িছেলন। িতিন বাইের নারী, অnের নর, আধুিনক 
Tাnেজ�ডােরর উদাহরণ =যন। এভােবই িতিন িবরাট রােজর নগের রাজকnা উtরা 
এবং অnাn kমারীেদর জn নৃতVগীেতর িশkক িনযুk হন। এই সময় তার কােন 
দীঘR k�ডল, হােত শাখা আর sবণRিনিমRত বলয় থাকেতা।  dেযRাধন িবরাটরাজV =থেক 
=গা-হরণ করেল বৃহnলা =সই =গা-সmদ পুনrdার করেত উtেরর সারথী িহেসেব 
যুেd যান। িকnt যুেdর সময় এত িবপুল kr-ৈসn =দেখ উtর পািলেয় =যেত চাইেল 
বৃহnলা তােক িনবৃt কেরন এবং উtরেক তার সারথী কের িনেজই যুেd অবতীণR হন  
এবং =গা-সmদ উdার কেরন234।  

=বৗd সািহেতV িবমলাকৃিতিনেদRেশ একিট কািহনী আেছ, =সখােন বলা হেয়েছ 
একজন =বৗdিভkু =দবীর দয়ালােভ নারীর rপ gহণ কেরন। তারপর তােক আবার 
পুrেষ পিববতRন করা হয়। =দবী তখন তাঁেক িজেjস কেরন =য, নারীrপ অিধকার 

                                                
233 Callisto Radiant , Mohini - Lord Vishnu in female form, 
http://www.transpiritual.com/25.html  
234 মহাভারত, িবরাট পবR।  
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করার পর =বৗdিভkু িক =কােনাও রকম পিরবতRন লkV কেরেছ? =বৗdিভkু উtের 
জানােলন =য, িতিন =তমন আলাদা িকছুই উপলিb কেরন িন। =দবী তখন বলেলন, 

‘তুিম =যমন pকৃত নারী নও, =কবল নারীর rেপ িছেল, =তমিন সকল 
নারীই =সরকম নারী rেপ থােক, হয়ত আসেল সিতVকার নারী নয়। তাই 
বুd বলেতন,  সিতVকার নারী পুrষ বেল িকছু =নই। ... সকল িজিনসই 
আসেল এরকমই – অিst এবং অনিsেtর িমলনেমলা’।  

 
উপেরর বkবV =থেক অnমান করা যায় =য,  iধু নারী-পুrেষর সmকRিটই 

‘sাভািবক’ বেল =মেন =নয়া হয়িন, তারপাশাপািশ সমেpমেকও grt িদেয় =দখার 
=চ£া করা হেয়েছ। তাই হয়ত =থরােবেদ235 বলা হেয়েছ, সমকািমতা িকংবা 
িবপরীতরিত পুেরাটাই d-জন বVিkর ই�া-অn�ার উপর িনভRরশীল, এ তােদর 
বVিkগত অিভrিচর বVাপার। যিদ এ সmকR তােদর মেধV আনn ও িনভRরতা pদান 
করেত পাের তাহেল এেক সবারই =মেন =নওয়া উিচত। 

.জন সািহেতV stীিনরবাণpকারণ (Strinirvanaprakaran) মহা-দাশRিনক সকতয়ন 
বেলেছন, =য-=কােনাও মাnষ সমেpম উপলিb করেত পাের। িতিন আরও বেলেছন, 
পিৃথবীেত িতন pকার আকাংkা আেছ- পুrষ, নারী ও তৃতীয়-িলŋ। তৃতীয়-িলŋ সmেn 
পতা|িুলর বVাকরণ ও .জন সািহেতV =বাঝােনা হেয়েছ =য, এরা kীব, পNক ও 
নাপু|ক; িতন হাজার বছর ধের ভারতবেষR সামািজক pথা িহেসেব এেদর অিst 
sীকার কের =নয়া  হেয়েছ। পািল ভাষায় রিচত মিণকN জাতকেক এক রাজার 
ধমRাrেমর এক তrণ িভkরু সেŋ =pেম পড়ার কািহনী উিlিখত আেছ236 । 
বাৎsায়েনর ‘কামসূt’ =ত সমকািমতার ওপর একিট =গাটা অধVায় িনিদR£ করা 
হেয়েছ। কামসেূtও িলŋেক িতন ভােগ ভাগ করা হেয়েছ- পুং-pকিৃত, stী-pকিৃত ও 
ততৃীয়া-pকিৃত; অথRাৎ পুrষ, নারী ও তৃতীয়-িলŋ। ততৃীয়া-pকিৃত বলেত বাৎsায়ন 
সমকািমতা বা সমেpমেক বিুঝেয়েছন। িতিন আরও বেলেছন কীভােব =স-সমেয়র 
সমকামী পুrষরা চলু-কাটার =দাকােন উপিsত হেয় িনেজর আকাংখা িমটােতা। 
সমকািমতার উেlখ পাওয়া যায় সংsতৃভাষায় রিচত িবÀশুমRার প¦তেntও237। 

                                                
235 Theravada =বৗdধেমRর একিট  pাচীন শাখা। আkিরক অথR –‘pাচীন jান’।  ভারেত এক সময় 
এর উেnষ ঘেট িবলুp হেয় =গেলও কেmািডয়া, লাওস, থাইলVা�ড, বামRা এবং চীেনর িকছু অংেশ এই 
শাখার অnসারী এখেনা িবদVমান।  
236 Ruth Vanita and Saleem Kidwai, Same-Sex Love in India Reading from Literature and 
History, Macmillan India Ltd. 
237 Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূেবRাk। 
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খাজরুাহ সহ ভারতবেষRর িবিভn মিnের =স-সময়কার িমথনুমিূতRgেলা পিরদশRন করেল 
=বশ িকছু সমেpম িবষয়ক বh মিূতRর সnান পাওয়া যায়। iধ ুসমেpম নয়, পাওয়া 
=গেছ িশব এবং dগRার সমnেয় গিঠত একক মিূতR। এই মিুতRর মেহ`র অধR িদেক নারী 
এবং অপর িদেক নর।  

 

 
 
 

 

 
 
 
 

িচtঃ ভারেতর pাচীন খাজুরাহ মিnেরর গােয় সমকািমতার বh িনদশRন পাওয়া =গেছ। 

 
 

িচtঃ  ভারেতর pাচীন gহায় pাp িশেবর অধRনারী`র মুিতR 
 

iধু ধমRীয় পুরাণ িকংবা gেnই নয়, pাচীন ভারতীয় সািহেতVও সমকািমতার pচুর 
উদাহরণ ছিড়েয় আেছ।  সমকািমতার উেlখ পাওয়া যায় উdR এবং পাশRী ভাষায় =লখা 
বh রচনায়। তার মেধV আমীর খসr, িজয়াউিdয়া রারািন, জামেশদ রাজিগির, মুিtিব, 
হািককাত-আল-ফুকারা, মুহmদ আকরাম, িসরাজ আbুল হাই, দরগাহ kয়ািল খান, 
মীর তািক pমুখ অnতম238।    

আমীর খসr (১২৫৩-১৩২৫) িছেলন ভারেতর িবখVাত আধVািtক কিব এবং 
গীিতকার। তােক কাওয়ালী গােনর জনক িহেসেব অিভিহত করা হয়। আমীর খসrর 

                                                
238 Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূেবRাk। 
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িহnাভী কােবV সমকািমতার pভাব s£। তার অেনক কিবতায় =pেমর .নবদV 
উৎসগRীকৃত হেয়েছ পুrষেক উেd� কের। আমীর খসrর একিট কিবতার ইংেরিজ 
অnবাদ এরকম – 

Tonight I heard that he whom I want to see will come– 
May my head be sacrificed to the road you will take. 
The gazelles in the desert carry their heads in their hands, 
Hoping that you will come hunting them one day. 
The attraction of love will not leave you unaffected – 
If you don’t come to my funeral you will come to my grave. 
My soul has reached the edge; come so that I may live. 
Once I am no more, what use will it be if you come. 

 

আমীর খসr িছেলন িনজামউিdন আউিলয়ার িpয়িশÝ। তােদর মেধV সmকR 
িছল sাভািবক বnুেtরও অেনক =বিশ। িতিন gr আওিলয়ার মৃতুVেত যথাথRই =ভেঙ 
পেড় িলেখিছেলন - 

The beauty sleeps on the bridal bed, her tresses all over her face; 
Come Khusro, let's go home, for darkness settles all around. 
Looking at the empty bed, I weep day and night 
Every moment I yearn for my beloved, cannot find a moment's 
peace. 
He has gone, my beloved has crossed the river,  
He has gone across, and I am left behind. … 

 

িনজামুিdন আউিলয়ার সােথ hদেয়র িবে�দ সামলােত না =পের আমীর খসrও 
মারা যান িনজামউিdন মারা যাওয়ার কেয়ক মােসর মেধVই।   

মুিtিব (আসল নাম সামারকাn) সmাট জাহািŋেরর আমেল (১৬০৫-১৬২৬) 
পারs =থেক ভারেত আেসন। তার কিবতােতও সমকািমতার pসŋ ধরা পেড়েছ খুব 
পির§ার ভােবই – 

A Hindu boy stole my wretched heart 
He stole its tranquility and its calmness 
My reason, my judgment, any endurance, my patience 
All of these he stole with his laugh  

 

ভারতবেষRর মুসিলম শাসনামেল িদিlেত সমেpিমকেদর রাজ-দরবাের অবাধ 
গিতেত আসা-যাওয়া িছল। সমাnরাল =যৗনতা এ সময় সািহতV ও সংsৃিতর অংশ হেয় 
উেঠ। উদাহরণ িহেসেব উেlখ করা =যেত পাের কিব মুকারম বk ও =মাkােরাম এর 
pসŋ। কিবর মৃতুVর পর ৪০ িদন তাঁর =pিমক =শাকযাপন কেরিছেলন, িবধবার মেতা। 
আর সূিফেদর pসŋ সmেn সকলই =মাটামুিট অবগত। তােদর আধVািtক গান ও 



mgKvwgZv 163 

সািহতV sণRsবক হেয় আেছ। সূিফ কিব আবr239 =তা িবপরীতরিতেক পিরহার কের 
সমকািমতােক সাদের gহণ কেরিছেলন। িতিন বেলেছন,  

ÔHe who prefers a slut to a boy, is no lover, only a creature of lust.Õ 
 

 =শখ খলnর বk নারীর সমেpমেক কিবতায় sান িদেত িগেয় িলেখিছেলন240, 
I'd sacrifice all men for your sake, my life, 
I'd sacrifice a hundred lives for your embraces 
How beautiful is it when two vulvas meet – [...] 
The way you rub me, ah! […] 
 
When you join your lips to my lips, 
If feels as if new life pours into my being, 
When breast meets breast, the pleasure is such 
That from sheer joy the words rise to my lips: 
The way you rub me, ah! […] 
 
How can I be happy with a man – as soon as he sits by me 
He starts showing me a small think like a mongoose -- 
I'd much rather have a big dildo 
And I know you know all that I know […] 

 
ভারতবেষRর ইিতহােসর পাতা খুঁেজ আরও িকছু উদাহরণ করা যাক - 

§ sলতান মাহমুদ (৯৭১ – ১০৩০) িছেলন গজনীর sলতান এবং ইিতহােসর 
অnতম =rP =যাdা। এক সময় আফগািনsােনর =গাঁড়া মুসিলম পিরবাের 
জnােনা এই অসম সাহসী .সিনক ১০০১ =থেক ১০২৬ সােলর মেধV 
সেতেরা বার ভারত আkমণ কের লােহার, =সামনাথ এবং পা|াব এলাকা 
িনজেদর দখেল িনেয় আেসন। =ছাT এলাকা =থেক যাtা ir কের একটা 
সময় িতিন বতRমান কােলর আফগািনsান, ইরান এবং পািকsান পযRn রাজt 
িবsার কের =ফেলন।  তেব িতিন =কবল িবরাট =যাdাই িছেলন না, =সই সােথ 
িছেলন িশl সংsৃিতর িবরাট সমঝদার। বড় বড় কিব সািহতVক নবােবর 
পৃPেপাষকতা =পেতন। তেব সব িকছু ছািপেয় মূতR হেয় উেঠিছল sলতােনর 
সােথ আয়াজ মািলক নােম এক িকেশার ভৃেতVর =pেমর সmকR।  তােদর 
মধVকার সmকR ইসলামী সািহেতVর এক pিসd উপাখVান।  কিথত আেছ,  
আয়ােজর pিত pগাঢ় ভােলাবাসা sলতান মাহমুদেক পিরণত কেরিছল 

                                                
239 Pen name of Najmuddin Shah Mubarak. He came from a family of Sufi saints and scholars. A modern 
critic described him as the chief of boy-worshippers. 
240 সমেpম একটু আভাস, িহেমল সাগর, পূেবRাk। 
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‘দােসরও দাস’ (a slave to his slave) িহেসেব241। ভােলাবাসার sীকৃিত srপ 
sলতান আয়াজেক ভৃতV =থেক িনেজর =সনাবািহনীেত sান কের =দন, এবং 
আয়াজ যুেd পারদশRীতা =দিখেয় এক সময় িসপাহসালাহেরর পেদ উnীত 
হন। ১০২১ সােল sলতান আয়াজেক লােহােরর নবােব ভূিষত কেরন। iধু 
তাই নয়, sলতান তার জীবেনর =শষ িদনgেলার =বিশরভাগই আয়ােজর 
সােথ কািটেয়িছেলন242। িবখVাত কিব আtার =নশপুরী (১১৪৫- ১২২১) তার 
ইলাহীনামায় বিণRত আটিট গেl sলতান এবং আয়ােজর এই =pেমর কািহনী 
তুেল ধেরন। এছাড়া কিব =শখ সাদী এবং আলাmা ইকবােলর কিবতােতও 
এর উেlখ পাওয়া যায়।  

§ sলতান kতুবুিdন িখলিজ, তার িপতা আলাউিdন িখলিজর মেতা কৃতদােসর 
সেŋ সমেpেম আবd হন। kতুবুিdেনর সমেpিমক িছেলন খসr খান। সভা-
কিব িলেখেছন,  

He often wanted to put a sword through the Sultan and kill him while 
he was doing the immoral act of publicly kissing him. This vile 
murderer of his father was always thinking of ways to kill the Sultan. 
Publicly he offered his body to the Sultan like an immoral and shameless 
woman. But within himself he was seething with anger and choking on 
a desire for revenge at the way the Sultan forced himself upon him and 
took advantage of him. 

 

§ বৃহ"িত িমেrর ‘sৃিতরtহার’ gn =থেক জানা যায় =য, =সৗnেযR মুg হেয় 
জগদেtর পুtেক =সনাপিতর পেদ িনযুk কেরিছলন জলালুিdন। আর 
তােদর বnুt sগভীর ও দীঘRsায়ী করার উেdে� জলালুিdন িবরাট 
অnPােনর আেয়াজন কেরিছেলন। উপহার সrপ হাতী, =ঘাড়া, =সানা, rপা 
pভৃিত pদান কেরিছেলন। এমনিক শŋ িনেত সংবধRনা জানােনা হেয়িছল। 

 

§ sলতান =মাহাmদ মীজRা সmেn সmাট বাবেরর আtজীবিনেত243 বলা হেয়েছ 
=য, িতিন তাঁর snর =ছেল সnানgেলােক তাঁর ‘hর-হােরেম’ ভিতR কেরন। 
বাবর িনেজও snর যুবক দেলর সŋ পছn করেতন। এ pথা তাঁর রাজV 
জুেড় উঁ·িবt সমােজ  pচিলত িছল। সmাট বাবর িলেখেছন244, 

                                                
241 Encyclopædia Britannica. 2006. Encyclopædia Britannica Online, 2006; Also see Malik Ayaz in Wiki 
http://en.wikipedia.org/wiki/Malik_Ayaz 
242 Čištī, `Abd al-Rahmān, The History of India, Volume 2, chpt. 134 
243 Tuzk-I-Baburi, autobiography of Babur, founder of the Mughal Empire in India (15th 
century). 
 
244 Tuzk-I-Baburi, পূেবRাk।  
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I maddened and afflicted myself for a boy in the camp-bazaar, his 
very name, Baburi, fitting in. Up till then, I had had no inclination 
for any-one, indeed of love and desire, either by hear- say or 
experience, I had not heard, I had not talked. … One day during 
that time of desire and passion when I was going with companions 
along a land and suddenly met him face to face. I got into such a 
state of confusion that I almost went right off. To look straight at 
him or to put words together was impossible. With a hundred 
torments and shames, I went on. 

 
§ আলী আেদল শাহ snর সমেpিমক পুrষ ও যুবক sংgহ করেত খুব 

ভােলাবাসেতন। িতিন তােদর সŋ খুব পছn করেতন। একিদন িতিন আিমর 
আল-বুরাইদেক িচিঠ িদেয় অnেরাধ জানান =য, আিমেরর দরবাের রিkত 
snর dেটা সমেpিমক =ছেলেক =যন অিত তাড়াতািড় তাঁর কােছ পাঠােনা 
হয়। িকnt আিমর তাঁর =ছেল dেটােক আলী আেদল শাহেক পাঠােত অnি�ক 
থাকায় পাঠানিন। পরবিতRেত যখন =মারতাজাহ নািজম শাহ =বহািরর সেŋ 
যুd বােধ আিমর আল-বুরাইেদর, তখন d-হাজার .সn িদেয় আলী আেদল 
শাহ তাঁেক সাহযV করেন। যুd =শেষ আিমেরর দরবাের রিkত ‘snর dেটা 
=ছেল’=ক উপহার =দন আেদল শাহেক245 । 

 
আধুিনক বাংলা ও অnাn সমসামিয়ক সািহেতV সমকািমতা  
বাংলা সািহেতV সবRpথম =কােনা =লখক ‘সমকািমতা’=ক সািহেতVর িবষয়বst কের 
তুেলিছেলন তা আজ িনণRয় করা অতVn কিঠন কাজ। বাংলা আধুিনক সািহেতV 
pথমসািরর =লখকেদর মেধV যারা সpRথম সমেpম িনেয় িলেখেছন তােদর মেধV 
অnতম হে�ন =যােগndচnd চেTাপাধVায়246। তাঁর ‘dই বnু’ (১৮৫৬) গেl sখ-sশR, 
িবরহ-িবধুর, hদয়-িsg করা d-জন বnুর =pেমর কথা বলা হেয়েছ। গেবষক ফয়জুল 
লিতফ =চৗধুরীর গেবষণা =থেক জানা যায়, ১৯২৫ সােল কেlাল পিtকার কািtRক 
সংখVায় নীিলমা বs  'ঝরাফুল' নােম একিট গেl  সমকািমতােক উপজীবV কের 
তুেলিছেলন247। এরপর বাংলােদেশর মাহবুব উল হেকর আtৈজবিনক উপnাস 
'মিফজন' এ সমকািমতা অতVn সূkভােব হেলও উেঠ এেসেছ। ১৯৫১ সােল কমল 
kমার মজুমদার চতুরŋ পিtকার .বশাখ-আি`ন সংখVায়  'মিlকা বাহার' গেl stী-
                                                
245 Tarekh-I-Farishtah, Mohammed Qasam Farishtah, 16th century. 
 
246 সমেpম একটু আভাস, িহেমল সাগর,পূেবRাk। 
247 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, দীপ pকাশন, কলকাতা, ২০০৫। 
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সমকািমতােক িবষয় িহসেব িনেয় আেসন। এখােন গlিটর =শষাংশ পাঠকেদর জn 
তুেল ধরা হেলা - 
 

=শাভনা আপনার মেধV মিlকােক এেনেছ, =সাহাগ কের মালা পিরেয় 
িদেয়েছ, =স মালা তার কে�ঠ িবলিmত চুmেন চুmেন =শাক ভুিলেয় িদেয়েছ। 
এবার শভনা খােদর গলায় বলেল, 'কই তুিম =তা আমায় =খেল না। তুিম 
আমায় ভােলাবােসা না?' 'বািস!' মিlকা =শাভনােক গভীর অpুতার সেŋ 
গভীর ভােব চুmন করেল। =শাভনা িজjাসা করেল - 'আেগ কাউেক কখেনা 
এমনভােব ...' 'hা ... আ�া, আপিন?' 'আমায় তুিম বেলা, আিম তমার =ক? 
বেলা?' 'আ�া, তুিম?' 'না', দৃঢ় কে�ঠ =শাভনা বলেল, বধ হয় িমথVা। =হেস 
বলেল, 'আিম =তামার sামী তুিম-' 'বউ' iেন =শাভনা আেবেগ চুmন করেল। 
... 

কমল মজুমদােরর আেগও stী সমকািমতােক িনেয় গl িলেখিছেলন জগদীশ 
gp। বstত সমেয়র সােথ সােথ সমকািমতা নানাভােব বাংলা সািহেতV sান কের 
িনেয়েছ। d-পার বাংলােতই সািহিতVেকরা অতVn বিলPভােব =যৗনতার এই িবেশষ 
pবৃিtিট সািহেতV তুেল এেনেছন। এ pসেŋ sনীল গেŋাপাধVায়, ইমদাdল হক িমলন, 
শামsর রাহমান, পারেভজ =হােসন, আbুল মাnান .সয়দ, মহmদ nrল hদা, =রাকন 
রহমান, sমন লািহড়ী, আbুর রউফ =চৗধুরী pমুেখর নাম উেlখV। এ ছাড়া 
আখতাrjামান ইিলয়ােসর 'উৎসব' গেl সমকামী পুrষ =যৗনকমRীেদর  জীবেনর 
কথা িবধৃত হেয়েছ। পি�মবেŋ নিলনী =বরার অেপৗrেষয়, কিবতা িসংেহর =পৗrষ, 
সমেরশ মজুমদােরর 'আমার আিম' এবং sনীল গেŋাপাধVােয়র 'pকা� িদবােলাক' 
pমুখ সািহতVকেমR সমকািমতা sান কের িনেয়েছ। সmpিত িতেলাtমা মজুমদার 
‘চাঁেদর গােয় চাঁদ’ উপnােস নারী সমকািমতার সমsাgেলা snরভােব উপsাপন 
কেরেছন। 

বাংলা কিবতােতও িবিkpভােব এেসেছ সমকািমতা pসŋ। বাংলােদেশর 
'িনবRািসত কিব' দাউদ হায়দােরর 'সমকামী কেয়দী' এই িবষেয় একিট উেlখেযাগV 
কিবতা। অসীম সাহিসকতার সােথ কিব দাউদ হায়দার গরােদর অভVnের সমকামী 
জীবেনর এক বাsব িচt এঁেকেছন কিবতািটেত - 

অতঃপর গরাদ =বেয় রািt গভীর হেলা। =য যার মেতা ঘিুমেয় পেড়েছ। 
কখন =যন িনেভ =গেছ বািত। আেশ পােশর রাsায় চীৎকার =নই। 
=কালাহল মাnেষরা িফের =গেছ ঘের। িনঃশb চািরিদেক; 
=কবল মােঝ মােঝ d একটা hইেসল; ঘNার ঢং ঢং দীঘR`াস! 
রািt গভীর হেলা; সমকামী-কলVােন কেয়কজন তখেনা =জেগ- 
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=যন তীb মধুর সেmােগ ভের =দেব ভুবন! -আর =চােখ =চােখ =বেছ 
িনল পু£ বালক; রািt গভীর =হাক চিরতাথR করা যােব অমল বাসনা। 
মূলত এই আমােদর ইিndয় sেদশ, িবরাট বVািp -আমােদর  
মিsে§ অিবরাম িবsয় আর অিতরŋ সীমানা; অথRাৎ pেয়াজন 
=নই =কােনা নারী নাভীমূল sন সমুdদীিp -আমােদর =চােখর তারায়  
হা-মুখ =যানী নয়, iধুমাt চপল .সকত। 
 

=কােনা  কথা =নই, =কবল rপাnেরর লাsময় ড়ুেপর বাউল রাkস আর, 
হঠাৎ রিkম চুmেন ভের =তােল অমল gNন, =শািনেকর গn আর  
ঘূিণRত িপছল ছুিরকা! 
 

বালক ঘুিমেয়িছল, হঠাৎ =জেগ =দেখ ঈ`র iধু উtান 
পতেন -আদশR-দংশেন িবkত করেছ =নপথV গহবর - িকছুই বলার 
=নই, চিকত =কবল বাhপােশ আবd কের িন,ল িনিখল, বnী  
=যৗবন! 

 
একইভােব কিব দাউদ হায়দােরর মেতা সাইফlুাহ মাহমদু dলাল, শিফক শাহীন 

এবং =সিলম =মাজাহােরর কিবতায় িবি�nভােব সমকািমতা ধরা পেড়েছ। নারী 
সমকািমতা এেসেছ তসিলমা নাসরীেনর িকছ ু =লখায় এবং কিবতায়। ‘আমার 
=মেয়েবলা’ নােমর আtৈজবিনক উপnােস তসিলমা িকেশার বয়েস তার বািলকা বn ু
rিণর pিত গভীর ভােলাবাসার ইিŋত পাওয়া যায়। পrুষেদর =যৗন অতVাচার আর 
.লিŋক .বষেমV অতী£ পা�ােতVর অেনক নারীবািদরা এক সময় পrুেষর  =যৗনাŋেক 
দেূর =ঠেল িদেয়িছেলন। তারা =যৗনসŋেম পrুেষর =যৗনাŋ নারীর =যািনেত অnpেবশেক 
pভেুtর সমাথRক মেন কেরিছেলন248। =সই একই pেনাদনা লkV করা যায় তসিলমার 
=লখনীেতও। পrুষেদর =থেক মখু িফিরেয় িনেয় 'নারীবাদী তসিলমা' নারীেদর জn 
ভােলাবাসা pকাশ কেরন তার কিবতায় এভােব- 
 

=যেহতু নারীরাই =দখেত জােন পালেকর মেতা খুেল খুেল kত, 
নারীেকই নামােত হেব =ঠাঁট চুmেনর জn sেন 
নারীেকই =মলেত হেব =যািনফুল নারীর সজল আŋুেল 
নারী ছাড়া কার সাধV নারীেক আমূল ভােলাবােস।  

 
                                                
248 যেশাধরা বাগচী, =যৗনতা : নারীবােদর আেলায়, =যৗনতা ও সংsৃিত; সmাদক sধীর চkবতRী; পুsক 
িবপনী, ২০০২ 
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নারীসমকািমতা pসেŋ অিনবাযRভােব এেস পেড় উdR =লখক ইসমত চুঘতাইেয়র 
অিব`রনীয় =ছাটগl 'িলহফ' (=লপ) -এর কথা। একিট বা·া =মেয়র জবািনেত বলা 
এই  কািহনীিট উপমহােদেশর =লসিবয়িনজম সংkাn হােত =গানা গেlর একিট। 
গেlর =শষ অেŋ এক িবরাট =লেপর তলায় মিনিবনী ও পিরচািরকার =যৗনিkয়ার 
রহsময় ওঠাপড়া =দেখ ভীত বািলকার মেন হয় =যন =কােনা মtহsীর আsালন। 
ভারতীয় সংsৃিতর জগেত সমকািমতার অবsাও অেনকটা চুঘতাইেয়র =লেপর তলায় 
হাতীর মেতাই - রহsময়, ভীিতpদ ও সmূণR =লাকচkুরিহত249।  

সমকামী উdR সািহেতVর কথা বলেল পািকsািন সমকামী কিব ইফিত নািসেমর 
অবদােনর কথা বলেতই হেব। pথেম উdR ভাষায় কিবতা =লখা ir করেলও বতRমােন 
ইংেরিজ ভাষায় িলখেত ir কেরেছন। সমকামী জীবেনর নানা অবsা এবং সŋেটর 
কথাই তার কিবতায় sান পায়। =যমন তার বাবােক িনেয় ‘=মের বাবা’ নােম একিট 
কিবতায় ইফিত বেলন – 
 

Mere Baba 
sab kahte haiN merii shakl aap se miltii jultii hai 
merii aaNkheN, merii peshaanii, mere hoNT 
meraa lahjaa, baateN karne kaa andaaz 
uThne, baiThne, chalne phirne ka andaaz 
mere hoNToN kii harkat 
sab kuchh aap hii jaisaa hai 
maiNne sunaa hai beTaa 
baap kii nasl kaa vaaris hotaa hai 
mere zehn meN ek savaal ubhartaa hai 
maiN jo bilkul aap par huuN 
to phir merii tarjiih-e-jins 
aapse kyuuN is darja alag hai? 

 
 অnবাদ – 

বাবা আমার, সবাই বেল আমার =চহারার সােথ নািক =তামার অdুত িমল 
আমার =চাখ, কপাল, =ঠাঁট, আমার উ·ারণ, আর =যভােব আিম কথা বিল 
=যভােব বিস, =যভােব হািট 
আমার হােতর নড়াচড়া, সবিকছুই নািক =তামার মেতা। 
আিম iেনিছ সnােনর মেধV নািক বয় বাবার রেkর =sাতধারা 
আমার মেন pÖ আেস – সব িকছুই যিদ আমার =তামার মেতাই হেব 

                                                
249 অিভিজৎ gp, সমকািমতা ও সংsৃিত: =দেশ ও িবেদেশ, =যৗনতা ও সংsৃিত; সmাদক sধীর 
চkবতRী; পুsক িবপনী, ২০০২ 
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তেব আমার =যৗনpবৃিt =তামার =চেয় এতটাই আলাদা হেলা =কন? 
 

সমকামী কিব িহেসেব িনেজেক pিতPা করেত ইফিতেক =য চড়াই-উৎরাই =পrেত 
হেয়েছ =সই অিভjতা =মােটও sখকর িছল না। ১৬ বছর বয়স =থেক ইফিত অতVn 
দkতার সােথ গজল =লখা ir কেরন। িকছ ুিকছ ুগজেলর মধV িদেয় িতিন তার সমকামী 
মনেনর যntণা ও অসহায়tেক তেুল ধেরন।  িকnt পািকsািন সমােজর রkণশীলতা 
অেনক =kেt বাধা হেয় দাড়ঁায়।  তারপেরও কিবতা এবং গজলেক হািতহার কের নািসম 
সমs pিতবnকতা জয় করেত সেচ£ হেয়েছন। ‘নারমান’ নােম একg� কিবতা িনেয় 
একিট বই pকািশত হেয়েছ। ‘নারমান’ ফািসR শb। এর অথR অধRনারী`র। এই বইেয়র 
কিবতার dই-ততৃীয়াংশ হে� সমকািমতা আর সমেpম।  ‘আhান’ (come) নােম একিট 
ইংেরিজ কিবতা এ’রকম-  

Come 
and lie down next 
to me 
play with my hardy chest 
and let me 
search for the gazelles 
I lost with time 
in the thick jungle of hair 
On your chest; in my search 
I crossed the line of childhood 
to puberty. 
 
Come look to me 
and look into my eyes 
We are the rescuers of 
Noah’s ark thrown back into 
the sonny sea, guilty of  
same-sex love. 
 

তাছাড়া কথাসািহিতVক সাদাত হাসান মাে�টার কথাও বলা যায় িযিন তার সািহেতV 
=যৗনতার অিভেযােগ বhবার আদালেতর সmুখীন হন এবং অথR জিরমানাসহ কারাদN 
পযRn =ভাগ কেরন।  

উনিবংশ শতাbীর উdRভাষার =রখিত কিবতায় (Rekhti Poetry) নারী সমকািমতার 
ঢালাও উেlখ পাওয়া যায়।  তেব গেবষকরা সেnহ কেরন এ সমs কিবতার অিধকাংশই 
সmবতঃ পrুষেদর =লখা – এgেলা =লখা হেয়েছ পrুষ কিবেদর dারাই - ‘নারীsলভ 
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অলŋার’ বVবহার কের250। সমকািমতার pতVk বা পেরাk িনদশRন আেছ নািজর 
আকবরাবািদর উdR কিবতায় িকংবা উিড়য়া ভাষায় =লখা =গাপাবnদুােসর =জলখানায় 
=লখা কিবতায়।  পrুষ সমকািমতার pাথিমক pকাশ পাওয়া যায় ১৯২০ সােল pকািশত 
পাে�ড =বচান শমRা (ছdনাম উg)’র  িহিn =ছাট গl ‘চকেলট’-এ251।  এই 
=ছাটগlgেলা =স সমেয়র পিরেবশ এবং পিরিsিত িবেবচনা করেল অনnসাধারণ 
িহসেবই গn হবার =যাগV।  তার =ছাটগlgেলা =সসময় ভারেতর বিুdজীবীেদর মেধV 
তমুলু িবতকR .তির কের – =স িবতেকR অংশgহণ করা =থেক  মিুn =pমচাদঁ =থেক ir 
কের মহাtা গাnী পযRn =কউই বাদ যায়িন।  সমকািমতা আেছ িফরাক =গারাখপিুরর 
কিবতায়,  সযূRকাn িtপাঠী ‘িনরালা’র উপnাস ‘খিুল ভাট’-এ।  সমকািমতার িনদশRন 
আেছ িহিn ভাষায় =লখা রােজnd যাদেবর ‘pতীkা’ =ত,   িচtিশlী ভেূপন খাkেরর 
gজরািত =ছাটগেl, আর িকেশারী চরণ দােসর উিড়য়া গেl।  সমকািমতার উেlখ 
আেছ মালায়ান ভাষায় =লখা িভ.িট নnkমােরর ‘dই নারী’=ত।  রাজsানী ভাষায় =লখা 
‘=দাহির জনু’ (dই জীবন) নােমর =ছাটগেl নারী সমকািমতা এবং উভকািমতােক িনেয় 
এেসেছন পdrী পরুsারpাp রাজsানী =লখক িবজয় দান =দtা।  সমকািমতা এবং 
উভকািমতােক িবষয়বst কের িলেখেছন  ভারতীয় কিব এবং ঔপnািসক িবkম =শঠ। 
তার একিট ইংেরিজ কিবতা Dubious এরকম252 – 
 

Some men like Jack  
and some like Jill; 
I'm glad I like  
them both; but still  
 
I wonder if  
this freewheeling  
really is an  
enlightened thing –  
  
or is its greater  
scope a sign  
Of deviance from  
some party line?  
 

                                                
250 Ruth Vanita, "Married Among Their Companions": Female Homoerotic Relations in 
Nineteenth-Century Urdu Rekhti Poetry in India, Journal of Women's History - Volume 16, 
Number 1, Spring 2004, pp. 12-53 
251 Pandey Bechan Sharma 'Ugra' Translated from Hindi and with an Introduction by Ruth Vanita 
Chocolate and Other Writings on Male-Male Desire, Hardcover (Edition: 2006), 
252 Ruth Vanita and Saleem Kidwai, পূেবRাk। 
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In the strict ranks  
of Gay and Straight  
What is my status:  
Stray? Or Great? 

 
সমকািমতা pসŋ pকা� এবং অpকা�ভােব এেসেছ মারািঠ ভাষায় িনমRলা 

=দশপাে�ড  িকছু =ছাটগেl।  মারািঠ ভাষায় =লখা িবজয় =ত�ডুলকােরর নািটকা 
িমtাচিব =গাsা (িমtার গl) নারী সমকািমতােক pাধাn িদেয় =লখা উপমহােদেশর  
gিটকয় নািটকার অnতম।  সমকািমতার উেlখ আেছ িস.এস. লkী (আmাই)-এর 
তািমল সািহেতV আর sিকরােতর পা|াবী সািহতV ‘িনবRাসন’-এ। পি�েমর মেতা 
বVাপক আকাের না হেলও  উপমহােদেশর =লখক এবং সািহিতVেকরা সব সময়ই 
সমােজর বাsবতা তুেল ধরেত সমকািমতা সহ অnাn =যৗনpবৃিtেক তােদর সািহেতV 
তুেল এেনেছন।  সমকামী মাnষেদর অিধকার pিতPার জn িব`বVাপী আেnালেনর 
হাওয়াও  kমশ লাগেত ir কেরেছ আমােদর সািহেতVর বাতায়েন।  ই�টারেনট এবং 
বাংলা bগিsয়ারgেলােত এ সংkাn =লখা এবং আেলাচনা আেগর তুলনায় অেনক 
=বেড়েছ। আশা করা যায় আগামী বছরgেলােত এ সািহতV =চারা =গাpা পেথ না চেল 
সািহেতVর মূল =sাতধারায় pেবশ কের যােব।  
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নবম অধVায় 

উপাসনা ধেমR সমকািমতা 
 
ধমR নামক িবষয়িটর বVাপকতা আজেকর িদেন বhমািtক এবং  িবশাল। এেকক ভাষায় 
এর ভাবাথR এেকক রকম। ইংেরিজেত =pাপািটR অেথR =য ভােব এিটেক বVবহার কির,  
বাংলায়ও অnrপ ‘বstর gণ’ =বাঝােত আমরা ধমRেক বVবhত হেত =দেখিছ 
বhেkেtই। =যমন আমরা বিল, আেলার ধমR ‘ঔjলV’, আgেনর ধমR ‘দহন’ 
ইতVািদ।ধমR শbিটর বুৎপিt ঘেটেছ সংsৃত 'ধৃ' ধাতু =থেক। ধৃ ধাতুর সােথ 'মn' 
pতVয় =যাগ কের ধমR শেbর উৎপিt হেয়েছ।  কােজই আkিরক অেথR সংjািয়ত 
করেত =গেল ‘যা ধারণ কের থােক তাই ধমR’। তেব এই ‘ধারণ করার’ সংjােতই 
ধেমRর বVিp আটেক থােকিন।  ইংেরিজ ‘িরিলিজয়ন’ শbিটর বাংলাও আমরা কেরিছ 
–ধমR, যার অথR  =pাপািটR হেত িভn। কােজই বাংলাভাষায় =pাপািটR এবং িরিলিজয়েনর 
জn আলাদা আলাদা শb বVবhত হয়িন। dেটােকই ‘ধমR’ িহেসেব িচিhত করা 
হেয়েছ। তেব অধুনা এ dিট শেbর পাথRকV =বাঝােত অেনেক িরিলিজয়েনর শbাথR 
কেরেছন ‘উপাসনা ধমR’। অথRাৎ ঈ`র উপাসনা, ধমRীয় আচার অnPােনর সােথ জিড়েয় 
থাকা মাnেষর =য আধVািtক িkয়াকাN তােকই বলা হেয়েছ মাnেষর উপাসনা ধমR বা 
িরিলিজয়ন। এই অেথR ইসলাম, µীিsয়, িহnd এমন িক =বৗd ও .জন ধমRেকও 
উপাসনা ধমR বা িরিলিজয়ন িহেসেব গণV করেত পাির। তেব ‘িরিলিজয়ন’  তথা ধেমRর 
মূল িভিt হেলা বVিk ঈ`েরর অিsেt িব`াস, যিদও =বৗd এবং .জন ধেমRর মত 
‘িনরী`রবাদী’ দশRনgেলা এই সংjার  বাইেরই পড়েব। 

ধেমRর উৎপিtর একটা ইিতহাস আেছ। pাৈগিতহািসক যুেগ আিদম মাnষ িছল 
অসহায়। pাকৃিতক dেযRাগ, িহংs পiর দাপাদািপ সব িকছু িমিলেয় =স িছল সিতVকার 
অেথRই িনরাrয়। =সই সােথ খােদVর অপযRাpতা, =রাগ বVািধ ও মহামারী িছল 
িনতVসিŋ। জীবন রkার pেয়াজেনই একটা সময় সূযR, ঝড়, ঝ/া, আgন, িবdVৎ, 
পবRত, পi ইতVািদেক বশ করার উপােয়র কথা মাnষ িচnা কের। হয়ত কখেনা 
দাবানেল জŋেল গােছর পর গাছ  ধংস হেত থাকেলা, আgেনর এই শিk =দেখ 
হতিবহবল হেয় মাnষ আgেনর উপাসনা ir করল, যােত অিgেদব সnt£ থাকেল 
ভিবÝেত এ ধরেনর িবপযRয় এড়ােনা যায়। এভােবই মাnেষর অসহায়t এবং 
pেয়াজেনর  তািগেদ ধেমRর pাথিমক rপ িহেসেব pকৃিত এবং pতীেকর উপর 
অেলৗিকক শিk আেরাপ কের তােদর পূজা অচRনা ir হয়। মায়াবী  =কৗশল বা 
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ইndজােলর মাধVেম অশরীরী শিkেক িনয়ntণ বা বশ করার =চ£া চেল। kমশ চেল 
আেস sব, stিত, পুজা ও pাথRনা। এইভােবই ঐndজািলক কাজকমRেক আrয় কের 
গেড় উঠেত থােক মাnেষর ধমRিব`াস। িনি�n ও িনrপdপ জীবেনর আkিতেক =কnd 
কের সৃি£ হেত থােক নানা ধমRীয় আচার অnPান। এইসব অnPান ও পুেজা-পাবRনেক 
sPুভােব সmাদন করারা জn আবার গেড় উঠেলা পুেরািহত =rিণ। পুেরািহত =rিণ 
আবার িনেজেদর কােয়মী sাথR sেকৗশেল রkা করেত আrয় িনেলা ধেমRর। 

সমাজিববতRেনর এক িবেশষ পযRােয় এেলা রাT। ধমRও kমশ pািতPািনক rপ 
িনেলা। =য অnায় ও অিবচার =শািষত মাnষ অসহায় ভােব =ভাগ কের, তার পিরপূরক 
িহেসেব  sগR, নরক, পারেলৗিকক িবচার pভৃিতর মাধVেম মাnেষর আশা এবং 
আকাংখােক শাসক =rিণ কােজ লাগােলা sীয় sােথR। সাধারণ মাnেষর আধVািtকতা 
এবং কlণােক রাTযnt িবিভnভােব িব`াসেযাগV এবং sায়ী কের রাখার pয়াস পায়।  
এক সময় মাnেষর আধVািtক চািহদা এবং অজানােক বVাখVা করার উদg আgহ 
=থেক =য ধেমRর জn হেয়িছল, =সই ধমRই ধীের ধীের pচিলত সামািজক অnশাসন ও 
প�াৎপদ রীিতনীিতেক নীিত .নিতকতার =মাড়েক পুেড় পিরেবশন  ir কের। ধমR 
পিরণত হয় পুrষতnt এবং =শাষকেrিণর এক ধরেনর pিতিkয়াশীল হািতয়াের।  
রkণশীল মাnেষরা ধমR রkার নােম .তির কের নানা রকেমর টাবু।  নারী অিধকার 
অবদমন, সমকামীেদর pিতিবেdষ, জািতেভদ,  বণRবাদ, সতীদাহ, িজহাদ ইতVািদ 
নানা ধরেনর ধমRীয় সংsার এেস pগিতশীলতার চাকােক =পছেনর িদেক চািলত কের।  

এক বছর আেগ ভারেতর তাজ =হােটল যখন সntাসবাদী হামলায় আkাn হেলা, 
তখন ‘িব`ােসর ভাইরাস’ নােম একিট =লখা মkুমনায় িলেখিছলাম253।  =লখািটেত 
িববতRনবাদী দিৃ£ভিŋ =থেক ধেমRর pােয়ািগকতােক বVাখা করার একিট pয়াস =নয়া 
হেয়িছল।  =লখািটেত আিম বVাখVা কের বেলিছলাম =য,   ‘িব`ােসর’ একটা pভাব 
সবসময়ই সমােজ িবদVমান িছল।  না হেল এই িবংশ শতাbীেত এেসও pাচীণ 
ধমRgেলা =sফ মাnেষর িব`াসেক পুঁিজ কের এভােব কখেনাই িটেক থােক থাকেত 
পারেতা না।  এটা মেন করা ভুল হেব না =য, ‘িব`াস’ বVাপারটা মানব জািতর =বঁেচ 
থাকার =পছেন হয়ত =কােনা বাড়িত উপাদান =যাগ কেরিছল একটা সময়।   মাnষ 
আিদমকাল =থেক বh সংঘাত, মারামাির এবং রkkয়ী যুেdর মেধV িদেয় িগেয় আজ 
এই পযRােয় এেস =পৗেছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যুd করাটা িছল মানব 
জািতর িটেক থাকার =kেt অেনক বড় িনয়ামক। =য =গােt িব`াস ঢুিকেয় িদেত পারা 
িগেয়িছল =য =যাdারা সাহেসর সােথ যুd কের মারা =গেল পরেলােক িগেয় পােব 

                                                
253 অিভিজৎ রায়, িব`ােসর ভাইরাস, মkুমনা,http://mukto-mona.com/banga_blog/ ?p=290  
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অফুরn sখ, সা$nV, hর পরী উিdnেযৗবনা িচরkমারী অpরা, (আর =বঁেচ থাকেল 
=তা আেছই সাহসী =যাdার িবশাল সmান আর পুরsার) - তারা হয়ত অেনক 
সাহিসকতার সােথ যুd কেরেছ এবং অিধক হাের উtরািধকার .তির করেত =পেরেছ। 
িববতRেনর িনয়েমই হয়ত িব`াসিনভRরতার িবিভn িবষয়gেলা আমােদর মেধV 
এমিনভােব ঢুেক =গেছ =য পুেরা pিkয়ািট আমােদর কােছ খুব sাভািবক একিট 
বVাপার বেল মেন হয়। মুkমনায় pকািশত ইবুক ‘িবjান ও ধমR : সŋাত নািক 
সmনয়’254 এ িরচাডR ডিকেnর একিট চমৎকার pবn অnভুRk  হেয়েছ ‘ধেমRর 
উপেযািগতা‘255 নােম । pবnিটেত  অধVাপক ডিকn একজন িববতRনবাদী িবjানীর 
দৃি£ভŋী =থেক িব`েসর িবিভn িদক িনেয় িবsৃত আেলাচনা কেরেছন।   

অধVাপক ডিকেnর =লখািট =থেক একটা grtপুণR িবষয় উেlখ করা =যেত 
পাের। মানব সভVতােক অেনেক িশiেদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরন। 
িশiেদর =বঁেচ থাকার pেয়াজেনই একটা সময় পযRn অিভভাবকেদর সমs কথা 
িনিdRধায় =মেন চলেত হয় –এ আমরা জািন। ধরা যাক একটা িশi চুলায় হাত িদেত 
=গল, ওমিন তার মা বেল উঠল - চুলায় হাত =দয় না - ওটা গরম! িশiটা =সটা iেন 
আর হাত িদল না, বরং সােথ সােথ হাত সিরেয় িনেলা। মার কথা iনেত হেব - এই 
িব`াস পরmরায় আমরা বহন কির - নইেল =য আমরা িটেক থাকেত পারেবা না, 
পারতাম না। এখন কথা হে� - =সই ভােলা মা-ই যখন অসংখV ভােলা উপেদেশর 
পাশাপািশ আবার িকছু মn বা kসংsারা�n উপেদশও =দয় – ‘শিনবার ছাগল বিল 
না িদেল অমŋল হেব’, িকংবা ‘রসেগাlা =খেয় অংক পরীkা িদেত =যও না – =গেল 
=গাlা পােব’ জাতীয় - তখন িশiর পেk সmব হয় না =সই মn িব`াসেক অn দশটা 
িব`াস িকংবা ভােলা উপেদশ =থেক আলাদা করার। =সই মnিব`াসও বংশপরmরায় 
=স বহন করেত থােক অবলীলায়। সব িব`াস খারাপ নয়, িকnt অসংখV মn িব`াস 
হয়ত অেনক সময় জn =দয় ‘িব`ােসর ভাইরােসর‘। এgেলা একটা সময় pগিতেক 
থামােত চায়, সভVতােক  !ংস কের। =যমন, ডাইিন =পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধমRী এবং 
কােফরেদর pিত ঘৃণা,  মুরতাদেদর হতVা এgেলার কথা বলা যায়।   =ডিনেয়ল 
=ডেনেটর সাmpিতক ‘=bিকং দV =sল‘256 বইেয় এর ধরেনর  িপঁপেড়র মাথায় 
লVাnÅুক পVারাসাইেটর উদাহরণ হািজর কেরেছন। লVাংেসট Åুক  নােমর 
পVারাসাইেটর কারেণ িপঁপেড়র মিs§ যখন আkাn হেয় পেড়, তখন িপঁপেড় =কবল 
                                                
254 িবjান ও ধমR: সংঘাত নািক সমnয়? (২০০৮): মুkমনা ইবুক, http://www.mukto-
mona.com/project/Biggan_dhormo2008/  
255 ‘িবjান ও ধমR: সংঘাত নািক সমnয়’ বইেয়র ষP অধVায় dঃ 
256 Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 2006 



mgKvwgZv 175 

=চাখ বn কের কলুর বলেদর মেতা =কবল পাথেরর গা =বেয় উঠা নামা কের। ধমRীয় 
িব`াসgেলােকও  অধVাপক =ডেনট মাnেষর জn এেককিট পVারাসাইট বেল মেন 
কেরন।  মাnেষর এই পVারাসাইট আkাn  মনন sীয় িব`াস রkার জn =চাখ বুেজ 
pাণ =দয়, িবধমRীেদর হতVা কের, টুইন টাওয়ােরর উপর হামেল পেড়, সতী নারীেদর 
পুিড়েয় আtতৃিp পায় ইতVািদ…।  মেনািবjানী =ডেরল =র তার   ‘The God Virus: 
How religion infects our lives and culture’ বইেয় বেলন, জলাতেŋর জীবাণু =দেহর 
িভতের ঢুকেল =যমন মাnেষর =কndীয় sায়ুতnt িবকল হেয় যায়, িঠক =তমিন ধমRীয় 
িব`াসgেলাও মাnেষর িচnা =চতনােক আ�n কের =ফেল, .তির হয় ভাইরাস আkাn 
মনেনর। =ডেরল =র তার বইেয় বেলন -  
 

Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as the 
prime infection strategy… Biological virus strategies bear a 
remarkable resemblance to method of religious propagation. 
Religious conversion seems to affect personally. In the viral 
paradigm, the God virus infects and takes over critical thinking 
capacity of individual with respect to his or her own religion, much 
as rabies affects specific parts of the central nervous system   

  
িকছু pাচীন সভVতার ইিতহাস =থেক জানা যায়, যখন =কােনা নতুন pাসাদ িকংবা 

ইমারত .তির করা হত, তার আেগ =সই জায়গায় িশiেদর জীবn কবর =দওয়া হেতা 
- এই ধারণা =থেক =য, এিট pাসেদর িভিt মজবুত করেব। অেনক আিদম সমােজই 
বnা িকংবা অnাn pাকৃিতক dেযRােগর হাত =থেক রkা পাওয়ার জn kমারী উৎসগR 
করার িবধান িছল; =কউ =কউ সদVজnলাভ করা িশiেদর হতVা করত, এমনিক =খেয়ও 
=ফলত। =কােনা =কােনা সংsৃিতেত =কােনা িবখVাত মাnষ মারা =গেল অn মিহলা 
এবং পুrষেদরও তার সােথ জীবn কবর =দওয়া হত, যােত তারা পরকােল িগেয় 
পুrষিটর কােজ আসেত পাের। িফিজেত ‘ভাকােতাকা’ নােম এক ধরেনর িবভৎস 
রীিত pচিলত িছল =যখােন একজেনর হাত-পা =কেট =ফেল তােক =দিখেয় =দিখেয় 
=সই কিতRত অংগgেলা খাওয়া হত। আি¿কার বh জািতেত হতVার রীিত চালু আেছ 
মৃত-পূবRপুrেষর সােথ =যাগােযাগ sাপেনর উেd�। ভারেত সতীদােহর নােম হাজার 
হাজার মিহলােদর হতVা করার কথা =তা  সবারই জানা। এgেলা সবই মাnষ কেরেছ 
ধমRীয় রীিত-নীিতেক pাধাn িদেত িগেয়, অদৃ� ঈ`রেক তু£ করেত িগেয়। এধরেনর 
‘ধমRীয় হতVা' সmেn আেরা িবsৃতভােব জানবার জn =ডিভড িনেগেলর ‘Human 
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Sacrifice: In History And Today’ বইিট পড়া =যেত পাের257।  এgেলা সবই সমােজ 
‘িব`ােসর ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর িকছু নয়। সমকােমর pিত 
অেহতুক ঘৃণা-িবেdষ .তিরেতও ধেমRর িবশাল ভুিমকা আেছ।  pথম িদেকর pাচীন 
জনেগাPীর মধVকার ধমRgেলা এত pািতPািনক rেপ িছল না বেল সমকােমর pিত 
িবেdষ এেতা তীbভােব অnভূত হয়িন। ধমR pািতPািনক rপ পাওয়ার পর =থেকই 
পাdী, পুেরািহত =মাlারা  ঢালাওভােব সমকািমতােক ‘ধমRিবrd =যৗনাচার’, 
‘মহাপাপ’, ‘ pকৃিতিবrd িবকৃিত’  pভৃিত িহেসেব আখVা িদেত ir কের এবং এর 
ধারাবািহকতায় ir হয় পৃিথবী জুেড় সমকামীেদর উপর লাগাতার িনgহ এবং 
অতVাচার।  এই অধVােয় পৃিথবীর pধান pধান ধমRমত gেলার দৃি£েত সমকািমতা 
বVাপারিট িকরকম তা িবsৃতভােব বVাখVা করার pয়াস =নয়া হেয়েছ।  

 
pাচীন জনেগাPীর ধমR  
pাচীন কােলর অেনক ধমR এবং সংsৃিতেত pথম =থেকই সমকািমতার sাভািবক 
pকাশ ঘেটিছল। pচিলত িছল সমকািমতােক িঘের নানা ধরেনর আচার অnPান। 
pাচীন gীেসর ধমRশাst ও পুরাণ এবং সংsৃিতেত সমকাম-sৃহার কথা জানা যায় (এই 
বইেয়র অ£ম অধVােয় gীক সভVতায় সমকািমতা  অংশ d£বV)। ধমRীয়ভােব সমেpম 
এখােন sীকৃত িছল। ‘=ভনাস’ িছেলন তােদর কামনার =দবী। এই =দবীই আবার 
সমকামীেদর উপাs িছেলন। এছাড়া ‘িpয়াpাস’ নােমও আেরক =দবীেকও 
সমকামীরা আরাধনা করত বেল =শানা যায়। তািহিতর িবিভn জায়গায় সমকােম 
আসk বVিkেদর আরাধV =দবতার মূিতRর সnান পাওয়া =গেছ। আনােতিলয়া, gীস 
এবং =রামার িবিভn মিnের ‘িসিবিল’ এবং ‘ডাইওনীসস’ এর পুেজা বVাপকভােব ir 
হেয়িছল। িসিবিলর পুেরািহেতরা গািl নােম পিরিচত িছেলন। এরা নারীেবশ ধারণ 
করেতন। মাথায় নারীর মেতা দীঘR =কশ রাখেত পছn করেতন। এরা সমকামী িছেলন 
বেলও অnিমত হয়। িµ£পূবR ১৫০০ =থেক ১২০০ সােলর মেধV  িসিবিল পুেজা ছিড়েয় 
পেড় এিশয়া মাইনেরর িহটটাইট নােমর ইেnা ইউেরাপীয় জনেগাPীর মেধV। এর পর 
এিশয়া মাইনর =থেক িসিবিল পুেজা পারs =দেশও ছিড়েয় পেড়। পারs সাmাজV 
িবsােরর ফেল এ সমs pথা পৃিথবীর িবিভn িদেক pসািরত হয়।  ptতািttেকরা 
আফগািনsােন খননকাযR চািলেয় একিট =রৗপV ফলেকর উপর িসিবিলর মূিতR আিবsার 
কেরন।   

                                                
257 Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co, 1981 
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অnমান করা =যেত পাের =য, আফগািনsান হেয় এই =দবীর পুেজা =কােনা এক 
সমেয় ভারেত ছিড়েয় পেড়িছল।  বতRমােন gজরােটর সŋলপুের বhেচারা মাতার =য 
মূিতR আেছ তা অেনকটা ‘িসিবিলর’ আদেল রিচত। িµ£ীয় িdতীয় শতেকর মাঝামািঝ 
সমেয় পারেs ‘মিনিকজম’ (manichaeism) নােম এক িবেশষ ধমRমেতর উেnষ ঘেট। 
pেফট মািন িছেলন এই ধমRমেতর pবkা। মািনর অnগামীরা তােদর পুrষাŋ =ছদন 
কের নপুংসেক rপাnিরত হেতন। এরপর ভVােলিরয়াস এর =নতৃেt ভVােলিস নােম 
এক িµ£ান ধমRীয় সmpদােয়র আিবভRাব ঘেট। এরাও িছেলন নপুংসক। আঠােরা 
শতেকর মধVভােগ রািশয়ার =sাpিস (Skoptsy) নােম আেরা এক নপুংসক িµ£ান 
ধমRীয় সmpদােয়র আিবভRাব ঘেট। পের এই সmpদােয়র আদশR =রামািনয়ােতও ছিড়েয় 
পেড়িছল।  এই সব িµ£ান যাজকেদর =যৗনজীবন সmেকR িবেশষ িকছু জানা না 
=গেলও তােদর জীবেনর সােথ সমেpেমর একটা সূk সmকR অnিমত হয়258। 

আেমিরকার মায়া এবং এজেটক সভVতার ধমRীয় সংsিৃতেত সমেpেমর সnান পাওয়া 
যায়। এখােন ধমRীয় pথা অnযায়ী িবিভn মিnেরর পেুরািহেতরা অিববািহত অবsায় জীবন 
কাটােতন। তারা অিববািহত জীবেন বালক সেmােগ অভVs হেয় পেড়িছেলন।  
সমকািমতার এই িবেশষ rপ ধমRীয়ভােব =সখানকার সমােজ sীকতৃ িছল। pখVাত 
সমাজিবjানী gীনবােগRর গেবষণা =থেক জানা যায় =য, =জVািচিপিl (Xochipilli) নামক 
এক =দবতােক ত£ু করার জn পেুরািহেতরা সমকােম pবtৃ হেতন।  তেব ধমRীয়ভােব 
সমকািমতার চচRা  িবি�nভােব করা হেলও সািবRকভােব মায়া এবং এজেটক সভVতা 
সমকািমতার pিত অসিহÀ ুিছল বেলই মেন করা হয়।  মায়া সভVতায় সমকােমর িকছটুা 
gহণেযাগVতা থাকেলও এজেটক সভVতার আইনকাnন সমকািমতার pিত িছল অতVn 
কেঠার।  সমকািমতার অপরােধ সমকামীেদর jলn অিgkে�ড িনেkপ করা হেতা, নয়েতা 
পজুার =বদীেত উৎসগR করা হেতা ।  

আেমিরকার উtর-পি�ম উপkেল ‘তািলংিগৎ’ (Tlingit) নােম এক উপজািত বাস 
করেতা। তােদর মেধV উপকথা pচিলত িছল =য, উপজািতর এক নারীেক সূযRেদব িবেয় 
কেরন। এই নারীর গেভR সূযRেদেবর ঔরেস আট সnােনর জn হয়।  অ£ম সnান িছল 
এক অধRনারী`র। তারা িব`াস কের এর পর =থেক মানব মানবীর িমলেনও 
অধRনারী`েরর জn হেত থােক। এই উপজািতর সকেল িব`াস করেতা =য, এই িবেশষ 
ধরেনর মাnেষরা ঐ`িরক kমতা সmn িছল।  এছাড়া উtর আেমিরকার আলাsােসর  
অVািলয়ুট, কVািলেফািণRয়ার =লিচ এবং কানাডার কাসকা জনেগাPীর মেধVও পুrষ 
                                                
258 অজয় মজুমদার, িনলয় বs, সমেpম, পূেবRাk। 
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rপাnরকামীেদর  এবং সমকামীেদর সnান পাওয়া যায়। এরা বয়s িববািহত পুrেষর 
সেŋ িববাহবnেন আবd হত, এবং উপপtীর মযRাদা =পত।  এ সমs সামািজক 
রীিতনীিতর =পছেন িছল pচিলত ধমRীয় অnশাসেনর সমথRন।  
 

 

বাদRাশেদর কথা 
আঠােরা শতেকর =গাঁড়ার িদেক ফরাসী পিরbাজেকর দল উtর আেমিরকায় পদাপRন 
কের =নিটভ ইি�ডয়ান জনেগাি£েদর মেধV এক অdুত িজিনস লkV করেলন। এই 
=গােtর অেনক পুrষ নারীেবশ ধারণ কের এবং সিŋ িহেসেব পুrষেদর চয়ন কের।  
তারা এেদরেক বাদRাশ (Berdache)  নােম অিভিহত কেরন।  
ফরাসী পিরbাজেকরা হতিবহবল হেয় লkV কেরন, এই rপাnরকামী এবং সমকামী 
pবৃিtেক iধু সহনশীল দৃি£ =থেকই =দখা হয় না,  =সই সােথ rdা এবং সmানও করা 
হয়।   
পুrষ বাদRােশরা  সাধারণত  রাnা বাnা, কাপড় =চাপড় =গাছােনা এবং গৃহsািলর মেতা  
‘=মেয়লী’  কােজ িনেয়ািজত থােক, অnিদেক  =মেয় বাদRােশরা অst সst বানােনা এবং 
িশকােরর সর|াম .তিরেত িনেজেদর িনেয়ািজত কের।  তারা এমনিক যুেdও অংশ 
িনেয় থােক। =নিটভ ইি�ডয়ানেদর অেনক =গােt পুrষ বাদRাশেদর ‘নারী’ িহেসেব =দখা 
হেলও(এবং তােদরেক নারী িহেসেব গn কের িবিভn ধমRীয়  আচার-অnPােনরও 
আেয়াজন করা হয়), তেব অিধকাংশ =গােtই এেদরেক নারী িকংবা পুrেষর বাইের 
‘তৃতীয় pকৃিত’ িহসেবই িবেবচনা করা হয়।  
বাদRাশেদর সমকামী িহেসেব িচিhত করার কারণ আেছ। pধাণ কারণ হেলা বাদRােশরা 
িবপরীত িলেŋর =পাষাক পিরধান করেলও এরা শযVাসŋী িহেসেব =বেছ =নয় 
সমিলেŋর সদsেদর। পুrষ বাদRাশরা সাধারণত =ছেলেদর সােথই সmকR sাপন 
কের। অnিদেক =মেয় বাদRাশেদর মেধV ‘stী রাখার’ িকংবা দীঘRিদন ‘নারী সŋী’ রাখার 
=রওয়াজ আেছ।  তেব এই =রওয়ােজর বাইেরও বয়s পুrেষরা অl বয়সী =মেয়লী 
sভােবর =ছেলেদর সেŋ =যৗনসmকR sাপন কের। এই সmকR গেড় উেঠ সামািজক 
অnমদেনর িভিtেত। তেব এক বাদRাশ কখেনাই আেরক বাদRােশর সােথ =যৗন সmকR 
sাপন কের না, বVাপারিটেক সামািজকভােব অগমV বVিভচার (incest) িহেসেব িচিhত 
করা হয়।  
 

 
ধমRীয় আচার-অnPােনর অnষŋ িহসেব অেsTিলয়ার উtের পাপয়ুা িনউিগিনেত 

সমকািমতা এবং উভকািমতার বVাপক pকাশ লkV করা যায়।  নতৃttিবদ িগলবাটR হাডR 
১৯৭০ সাল =থেক ir কের pায় িবশ বছর ধের এই অ¦েল আিদম জনেগাPীর মেধV 



mgKvwgZv 179 

=যৗnা সংkাn গেবষণা চালান259। তার গেবষণা =থেক =বিরেয় আেস অিভনব িকছ ু
তথV।  এই অ¦েল সািmয়া নােম এক আিদম জনেগাPীর বাস কের।  এই জনেগাPীর 
মেধV ‘পrুষt িনমRােণর’ জn এেদর মেধV এক ধরেনর সামািজক pথা pচিলত আেছ। 
বীযRেক এরা পrুষেtর আধার বেল মেন কের। অিতমাtায় বীযRsলেনর ফেল পrুষt 
hাস =পেত পাের িকংবা মতৃুVও হেত পাের বেল তারা িব`াস কের। তাই িববািহত জীবেন 
পrুেষরা এক িবেশষ ধরেনর গােছর রস =সবন কের।  সািmয়ারা মেন কের নারী এবং 
পrুষ pাp বয়s হয় িভn িভn যাtাপেথর মধV িদেয়।  =মেয়েদরেক  pকিৃতকভােবই 
‘নারী’ বেল মেন করা হয়, িকnt =ছেলরা sাভািবকভােব ‘পুrষ’ হেয় উেঠ না, তােদরেক 
পrুষ হেয় উঠবার জn ধমRীয় এবং সামািজক আচােরর মধV িদেয় =যেত হয়।  .কেশার 
=পrেলই =ছেল সnানেদর মােয়র কাছ =থেক আলাদা কের =ফলা হয়। এই সময় 
pাpবয়s যবুকেদর সােথ .মথেুন িলp হেত হয়।  সািmয়া =গাPীর মাnেষরা িব`াস কের 
=ছেলেদর =দেহ বাইের =থেক বীযR pেবশ না করেল তারা সিতVকার পrুষ হেয় উঠেব 
না।  তারা মেন কের সাহস, শিk, িশকােরর দkতা pভিৃত এভােবই =দেহ স¦ািলত হয়। 
বীযRেক তারা মাতdৃেgর সমান উপকারী বেল মেন কের। বীযR এভােব pেবশ না করােল 
িকেশারেদর =দহ kdুকায় =থেক যােব বেল তারা আশংকা কের।  এ সমs বীযRদানকারী 
যবুেকরা পরবতRীকােল িববািহত জীবেন pেবশ কের। িশi িকেশােররাও বড় হয়। একই 
পdিতেত তারা তখন অn িকেশােরর =দেহও বীযR pেবশ করায়। তারপর এরাও পের 
িবেয় কের নারী সংসগR উপেভাগ কের। কােজই =দখা যাে�, তারা িবষমকামী হেলও 
জীবেনর একিট সমেয় pািতPািনকভােব সমকােমর চচRা কের। এেদরেক তাই িবেশষ 
ধরেনর উভকামীও260 বলা =যেত পাের।  

পাশাপািশ, আি¿কার =বিনেনর ফন এবং তানজািনয়ার িনয়াkসা জনেগাPীর 
মেধV সমেpেমর সnান পাওয়া =গেছ।  ঘানার পি�মা¦েল ধমRীয় অnেমাদন সােপেk 
সমিলেŋর িবেয় pচিলত িছল। নারী-পুrষ উভেয়ই সমিলেŋর িববাহ-বnেন আবd 
হেত পারেতা।  sদােনর আজািn সমােজ িকেশার বয়সী বালকেদর বয়s পুrেষর 
সােথ িবেয় =দয়া হত। এ ছাড়া দিkণ আি¿কার জুলু এবং =জাসা আিদবাসীেদর 
মেধVও এই একই ধরেনর pথা pচিলত িছল।  দিkণ আি¿কার =ছাট =দশ =লাসােথা 

                                                
259 Gilbert Herdt, Sambia Sexual Culture: Essays from the Field, University Of Chicago Press 
, 1999 
260 িবখVাত =যৗনিবেশষj জন মািন এই উভকািমতােক  )sequential bisexuality( িহেসেব অিভিহত 
কেরেছন (Ref. John Money, Gay, Straight, and In-Between: The Sexology of Erotic Orientation, 
Oxford University Press, USA, 1988)।  
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এবং বা�টু ভাষাভাষী জনেগাPীর মেধVও সমকািমতার ধমRীয় অnেমাদেনর সnান 
পাওয়া যায়।  জািmয়ার ইলা নামক আিদবাসীেদর মেধV ‘মাওয়ামী’ নােমর এক 
পুেরািহত =rিণর মেধV rপাnরকািমতা এবং সমকািমতা দৃ�মান।  অVােŋালার 
অVােmা, উগা�ডার লুগবারা pভৃিত আিদবাসী সমােজও rপাnরকামী পুেরািহত 
সমােজর অিst লkV করা যায়। গেবষেকরা rপাnরকািমতা আর সমকািমতার 
উপিsিত লkV কেরেছন নাইেজিরয়ার হাউসা, =সেনসাল ও গািmয়ার উেলাফ ও =লবউ 
আিদবাসী সমােজও।  
 
িহnd ধমR  
িহnd ধমR আদেপ =কােনা ধমR নয়।  এিটেক এক ধরেনর সংsৃিত বলাই ভােলা। িহnd 
ধমR আসেল নানা মুিনর নানা মেতর সমnেয় গেড় উঠা জগািখচুিড় ছাড়া আর িকছু বলা 
যায় না। এেত এেক`রবাদ আেছ, বhঈ`রবাদ আেছ, আেছ এমনিক িনরী`রবাদও 
(যিদ চাবRাক দশRনেক এর অnভুRk ধির)। এেত বhেদব =দবীর অিst =যমন আেছ, 
=তমিন পাশাপািশ আবার আেছ ‘অৈdত bেhর’ ধরাণা।  এেত মূিতRপুজারী ভk =যমন 
আেছ, =তমিন আবার আেছ মূিতRহীন শাk এবং bাhরা।  এ ধরেনর নানা ধরেনর 
পর"রিবেরাধী িবিচt ধVান ধারণার সমnেয়ই গেড় উেঠেছ িহnু ধমR।  এই .বিচেtর 
কারণ ধমRিটেত সমnয় ঘেটেছ  আযR, অনাযR, pাগাযR, বাhীক, gীকসহ নানা pাচীণ 
সংsৃিতর িমrণ। জহরলাল =নেহr ‘The Discovery India’ বইেয় িহnd ধেমRর  =য সংjা 
িদেয়েছন, তা আমার কােছ সবসময়ই অতVn pাসিŋক মেন হয়  – 
 

"HINDUISM as a faith is vague, amorphous, many sided, all things 
to all men. It is hardly possible to define it, or indeed to say definitely 
whether it is a religion or not, in the usual sense of the word. In its 
present form, and even in the past, it embraces many beliefs and 
practices, from the highest to the lowest, often opposed to or 
contradicting each other." 

 
িহnd শbিট পারsেদশীয় ‘িসnু’ =থেক এেসেছ বেল অnিমত হয়। বলা হেয় 

থােক, পারsভাষায় ‘স’ শbিটেক ‘হ’ এর মেতা উ·ারণ করা হয়। তারা িসnু 
অববািহকার =লাকেদর ‘িহnু’ বেল অিভিহত করেতা। কােলর পিরkমায় এই ‘িহnু’ 
শbিটই ‘িহnd’=ত rপাnিরত হয়।  আরবীয় ‘আল িহn’ শbিটর মাধVেমও ‘িহnd’ 
শbিট জনিpয় হয় বেল ধারণা করা হয়। এই শbিটর মাধVেম ‘িসnু নেদর তীের 
বসবাসকারী জনগণ’=ক =বাঝােনা হত। একসময় িহndsান বলেত iধু উtরভারতেক 
=বাঝােনা হেলও পরবতRীেত িহndsােনর মাধVেম সারা ভারতবষRেকই িচিhত করা হয়। 
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িহndধেমR সমকােমর বVাপাের আেলাচনা করা একট ুকিঠনই, কারণ সমকািমতা 
িকংবা সমেpেমর sিনিদR£ সমাথRক শb সংsতৃ শbভা�ডাের িছল না। িবিভn  ধমRশাst 
অnযায়ী সমকামী =যৗনিkয়ােক চারিট ভােগ ভাগ করা যায় – (ক) পrুেষ পrুেষ =যৗন 
সmকR (খ) নারীর সেŋ নারীর =যৗনিkয়া (গ) পায় ুসŋম (ঘ) মখুৈমথনু। pথম dিট 
ভাগেক সমিলেŋর =যৗনসmিকRত িহেসেব গn করা =গেলও পেরর dেটা সমকািমতার 
সােথ সmকRযkু নাও হেত পাের। িবষমকামী সmেকRও পায় ুএবং মখুৈমথেুনর =যাগ 
থাকেত পাের।  িকnt আ�যR বVাপার হেলা pাচীন িহndধমRীয় দিৃ£েকাণ =থেক এমনিক 
িবষম =যৗনসmেকRর মখু ও পায় ুসŋমেকও সমকািমতার পযRায়ভkু ধরা  হেতা।  বstত 
pাচীন িহnd ধেমRর সমকািমতা আর আজেকর সমকািমতার মেধV িবsর ফারাক। এমনিক 
pাচীন gীেস =য ধরেনর সমকাম pচিলত িছল =সটার সােথও িহnd ধেমR বিণRত সমকােম 
পাথRকV রেয়েছ। 

িহndধেমRর pাচীনতম gngেলার মেধV মnসংিহতা অnতম।  কিথত আেছ এটা 
pথম মানব সায়mব মn কতৃRক িলিখত হয়।  মn bhার কাছ =থেক sিৃতশাst পাঠ কের 
এিট মরীিচ pমখুেক পাঠ করান।  ভgৃ মnর আেদেশ এই ধমRশাst ঋিষেদর িনকট বVাখVা 
কেরন। এিটই মnসংিহতা।  মnসংিহতােক িহnd আইেনর িভিt িহেসেব িবেবচনা করা 
হয়। অতVn পrুষতািntক এবং নারীেদর জn pচ�ড অবমাননাকর gেnর নাম 
মnসংিহতা। এই gেnর ছেt ছেt বণRবাদ, id সহ িনmবিণRয় িহndেদর মাnষ িহসেবই 
গn কেরিন gnিট261। সমকামীেদর pিতও gnিট অnদার, যিদও এেদর িনেয় খবু =বিশ 
আেলাচনা gnিটেত sান পায়িন। =য d’চারিট =kেt সমকািমতার pসংগ এেসেছ, তার 
মেধV অিধকাংশই নারী সমকািমতােকিndক।  মnসংিহতায় উিlিখত আইেন, ‘যিদ 
=কােনা বয়sা নারী অেপkাকতৃ কম বয়সী নারীর (kমারীর) সেŋ .দিহক সmকR sাপন 
কের, তাহেল বয়sা নারীর মsক মNুন কের dিট আŋলু =কেট গাধার িপেঠ চিড়েয় 
=ঘারােনা হেব’262। যিদ dই kমারীর মেধV সমকািমতার সmকR sািপত হয়, তাহেল 

                                                
261 মnসংিহতার দৃি£েত  িহnd নারীর অবsান সmকR িবsািরত জানেত ক) skমারী ভTাচাযR, pাচীন 
ভারেত নারী ও সমাজ, nাশনাল বুক এেজিn pাইেভট িলিমেটড, কলকাতা, ২০০৬  খ)  skমারী 
ভTাচাযR, pাচীন ভারত : সমাজ ও সািহতV, আনn পাবিলশাসR, কলকাতা, ২০০১;  (গ) কŋর িসংহ, 
মnসংিহতা এবং নারী, র VািডকVাল ইেmpশন, কলকাতা, ২০০৫; (ঘ) কŋর িসংহ, আিম শূd, আিম 
মntহীন, র VািডকVাল ইেmpশন, কলকাতা pভৃিত gn d£বV। এ ছাড়া মুkমনা ওেয়ব সাইেট রাখা ই-
সংকলন ‘িবjান ও ধমR – সংঘাত নািক সমnয়?’ এ রাখা অনn িবজয় দােশর 'সনাতন ধেমR'র দৃি£েত 
নারী’ pবnিট d£বV।  
262 Manu Smriti chapter 8, verse 370. 
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তােদর শািs িছল dইশত মdূা জিরমানা এবং দশিট =বtাঘাত263।  =সতলুনায় পrুষেদর 
মেধV সmেকRর শািs তলুনামলূকভােব অেনক কম। বলা হেয়েছ  d’জন পুrষ 
অpকিৃতক কােযR pবtৃ হেল তােদরেক জািতচুVত করা হেব264 এবং  জামা পের তােক 
জেল ডবু িদেত হেব265।  ‘irত’ নামক pাচীন ভারতীয় িচিকৎসাশােst stী-সমকািমতার 
কথা বিণRত হেয়েছ। =সখােন বলা হেয়েছ =য, dই নারী যিদ =যৗনসmেকR িলp হয় তাহেল 
অিsহীন সnােনর জn হেব। মহাভরেত ভগীরেথর জnকািহনীেত (এই বইেয়র অ£ম 
অধVায় dঃ) এই ধরেনর সংsােরর সমথRন =মেল।  

উপেরর d-চারিট =kেt ছাড়া িহndেদর অnাn ধমRgngেলােত পির§ারভােব িকছ ু
না থাকেলও উg িহndtবাদীরা ধেমRর =দাহাই িদেয় সমকািমতােক ভারতবেষR অ�ৎু 
বািনেয় =রেখেছ।  িহnd ধমR সমকামীেদর বVাপাের অn ধমR =থেক তলুনামলূক িবচাের 
‘উদার’ িহেসেব =দখা হেলও ধমRবাদীেদর আচরেণ তার pকাশ পাওয়া যায় না।  অn 
সব ধমRাnেদর মতই তারা সমকািমতােক িবকিৃত এবং িনnনীয় িহেসেব =দেখ।   তােদর 
চােপ সমকামী এবং rপাnরকামী বVিkেদর সামািজকভােব =হয় কের রাখা হয়। তােদর 
ধেমRাnািদতার pকাশ ঘেট িবিভn িবি�n ঘটনায়। pসŋত   ১৯৯৭ সােল  দীপা 
=মেহতার ‘ফায়ার’ ছিবিট মিুk =পেল ধমRnািদতার ঘেৃত =যন আgন jালা হয়। নারী 
সমকািমতােক উপজীবV কের বানােনা এই ছিবিট িসেনমা হলgেলােত মিুk পাওয়া 
মাtই িহndtবাদী দলgেলার =তােপর মেুখ পেড়।  তারা দািব কের এই িসেনমা 
‘ভারতীয় কিৃ£ এবং সংsিৃত পিরপিn’266।  িশবেসনা =নতা বাল থVাকাের নারী 
সমকািমতােক ‘সামািজক এইডস’ িহেসেব বনRনা কের এেক ‘মহামারী’ িচিhত 
কেরন267।  

                                                
263 Manu Smriti chapter 8, verse 369. 
264 Manu Smriti Chapter 11, Verse 68. 
265 Manu Smriti Chapter 11, Verse 175. 
266 Kidwai, Saleem. "Sena fury on Fire," The Independent'', 5 February 1999. Accessed 12 March 
2008. 
267 Bearak, Barry (1998-12-24), "A Lesbian Idyll, and the Movie Theaters Surrender", New York 
Times,  
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িচtঃ  ১৯৯৭ সােল দীপা =মহতার ‘ফায়ার’ 
ছিবিট মুিk =পেল িহndtবাদীেদর =রােষর 
মুেখ পেড় 
 

 
 
 
 
 

iধু তাই নয়, িশব =সনারা দািব কের =য,  িহnd ধমRেক বVŋ করার জn ইে� 
কেরই ছিবর নািয়কােদর নাম সীতা  এবং রাধা রাখা হেয়িছল। সমকামী অিধকার 
কমRীরা অব�  িহndtবাদীেদর দািব pতVাখVান কের জািনেয়িছল =য =খাদ িহnd ধেমRর 
বh পুরাণ আর মহাকাবVgেলােত সমকািমতার অজs উপাদান আেছ, আর 
সমকািমতােক অপরােধর পযRােয় িনেয় িগেয়েছ ভারেত বলবৎ িbিটশ ঔপিনেবিশক 
আইন, যা µীি£য় মতাদশR িদেয় =বিশ অnpািণত268। তারা দািব কেরন সমকািমতা 
িহnd ধেমRর এবং সেবRাপির ভারতীয় সংsৃিতর অিবে�দV অŋ।  

তেব সাmpিতককােল পিরিsিতর িকছটুা  উnিত হেয়েছ বেল অnিমত হয়।  ফায়ােরর 
পরবতRীকােল িনিমRত ‘=দাsানা’ িকংবা ‘=মন নট এলাউড’ ছিবgেলার বVাপাের ভারেত  
=তমন =কােনা pিতিkয়া লkV করা যায়িন। ২০০৮ সােল ভারেতর চারিট রােজV (িদlী, 
বVাŋােলার, কলকাতা এবং পি�ডেচরী) pথমবােরর মেতা =গ pাইড পVােরড অnিPত 
হয়। d হাজােররও =বিশ =লাক এই পVােরেড অংশ =নয়। এর পেরর বছর ২০০৯ সােলর 
২৭ =শ জনু ওিরÝা রাজV pথমবােরর মেতা =দখেলা =গ pাইড পVােরেডর দ�ৃ।  ২৮ 
=শ জনু িদlী এবং বVাŋােলাের অnিPত হয় =গ পVােরড। =চnাইেয় হয় এর পেরর িদন।  
২০০৯ সােলর জলুাই মােসর ২ তািরেখ নয়ািদিlর হাইেকাটR  সমকািমতা অপরাধ নয় 
বেল রায় িদেয় ১৪৮ বছেরর পেুরােনা ঔপিনেবিশক আইেনর অবসান ঘটায়, ir হয় 
এক নতনু িদগেnর সচূনা। 
 
=বৗd ধমR   
৫৬৬ µীsপবূRােb =গৗতম বেুdর জn। িতিন =বৗd ধেমRর pিতPাতা। এই ধমR (িকংবা 

                                                
268 Activists slam attacks on lesbian film, Hindus vow to widen protest," Agence France-Presse, 
3 December 1998.  
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দশRন) ঈ`েরর অিst িনেয় =তমন মাথা ঘামায়িন, বরং বেুdর মেত অতpৃ বাসনাই 
জাগিতক dঃেখর অnতম কারণ। এই অতpৃ বাসনার জnই মাnষেক পনুজRেnর 
মাধVেম পনুরায় ধরাধােম জn িনেত হয়। তাই বাসনা িনবিৃtর মেধVই রেয়েছ dঃখ 
দরূীকরেণর উপায়। িতিন এই অবsােক বেলেছন ‘িনবRাণ লাভ’ । তেব িনবRাণ লােভর 
জn সব িকছ ুবাদ িদেয় =কবল ক�ৃসাধনােক =বৗd ধেমR িনrৎসািহত করা হেয়েছ। 
pচরু =ভাগিবলাস =যমন কামনা বাসনার িনবিৃt ঘটােত পাের না, =তমিন কেঠার 
ক�ৃতাসাধেনর মধV িদেয়ও তা সmব হয় না। =যৗনতার সােথ কামনা বাসনার সmকR 
গভীরভােব যkু। অিতিরk =যৗনসেmাগেক তাই =বৗdধেমRর অnসারীেদর অেনেকই 
িনবRান লােভর পেথ অnতম বাধা বেল মেন কের।  সমকািমতা =যৗনতারই একিট িবেশষ 
িদক। তা সেttও =বৗd ধমR সমকািমতা সmেn আ�যRজনক ভােব নীরব। 
িবমলাকৃিতিনেদRেশ বিণRত িকছ ু কািহনী ছাড়া (অ£ম অধVায় dঃ) =বৗd সািহেতV 
সমকািমতার =তমন =কােনা উেlখ আমরা পাইনা। িকnt ধমR বা সািহেতV খবু =বিশ িকছ ু
না থাকেলও pায় সব =দেশই  =বৗd ধমRীয়েদর মেধV সমকািমতার অিst =দখা যায়। 
এমনিক আেছ মঠবাসী সnVাসীেদর মেধVও।  

ধমRীয় অnশাসন অnযায়ী মঠবাসী সnVাসী এবং সnVািসনীেদর িচরেকৗমােযRর bত 
পালন করেত হয়।  জীিবকার pেয়াজেনই তারা সমিলেŋর সদsেদর সােথ একসােথ 
বসবাস কের। একসােথ  বাস করেত িগেয় অেনেকর মেধV সমকামী মানিসকতার 
পিরsুটন ঘেট। ফেল িচরেকৗমােযRর bত পালেনর কথা pকাে� থাকেলও, সnVাসী 
এবং সnVাসীিনরা =গাপেন িভnপেথ =যৗনজীবেনর sাদ =পেয় থােক। বstত 
মঠজীবেনর ওপর সমীkািভিtক =বশ িকছু গেবষণার মধV িদেয় =বৗd ধমRবলাmীেদর 
=যৗনজীবেনর িবিভn rপ উdািসত হেয়েছ269।  

জাপােনর =বৗd সংsৃিতেত সমেpেমর ss£ উপিsিত পিরলিkত হয়। 
সমিলেŋর =pম-ভােলাবাসা এখােন অেনক =kেt iধু সমিথRত হয়িন, pশংিসতও 
হেয়েছ।  =চাd শতক =থেক জাপানী =বৗdশােst সমেpম িবষয়িট আেলাচনায় উেঠ 
আেস। মেঠর বয়s সnVাসীরা অেনকেkেtই কম বয়সী সnVাসীেদর সােথ .দিহক 
সmেকR জিড়েয় পড়েতন। এই সব কমবয়সী সnVাসীরা ‘িছেগা’ (chigo) বেল পিরিচত 
িছল। সমেpেমর এই সmকR অিধকাংশ =kেtই দীঘRsায়ী হেতা।  অেনক সময় আমৃতুV 
এই ভােলাবাসা অটুট থাকেতা। dজেনর =কােনা একজেনর মৃতুV হেল =বশ কেয়কিদন 
ধের ‘.বধবV’ পালন কের।  জাপােনর বীর =যাdা সামুরাইেদর মেধVও সমেpেমর নানা 
দৃ£াn খুঁেজ পাওয়া যায়। সেতেরা শতেক িকতামুরা িকিগেমর (Kitamura Kigim) =লখা 

                                                
269 অজয় মজুমদার ও িনলয় বs, সমেpম, দীপ pকাশন, কলকাতা, ২০০৫। 
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‘Iwatsusji’ এবং  ইহারা সাইকাkর Nashoku Okagami নামক কাবVgেn পুrষ সমকামী 
=যৗনসmেকRর নানা কািহনী িবধৃত হেয়েছ।  জাপােনর মেতা চীন এবং িতbেতর  =বৗd 
সnVাসীেদর মেধVও সমকািমতার উপিsিত লkV করা =গেছ।  ১৯০০ =থেক ১৯৫০ 
সােলর মেধV চীেন =বৗd ধেমRর অবsা িনেয় গেবষণা করেত িগেয় =হামস ওেয়লস 
তার ‘The practice of Chinese Buddhism’ gেn চীেনর িবিভn মেঠ বয়s এবং কম 
বয়সী সnVাসীেদর মেধV িবদVমান =যৗনসmেকRর উেlখ কেরেছন। অnিদেক মািকRন 
সমাজিবjানী =মলিভন =গাlেsইেনর গেবষণা =থেক লাডাব এল ডব নােম পিরিচত 
িতbতী সnVাসীেদর সমকােমর িবsৃত বণRনা িদেয়েছন। এ সব িকছুই =বৗd ধেমR 
সমকািমতার pামাণV দিলল।  
 
ইhিদ ধমR   
ইhিদরা খুবই pাচীন জািত।  আর ইhিদ ধমR হেলা পৃিথবীর অnতম pাচীণ ধমR। িহbr 
বাইেবল বা ওl =টsােম�ট হেলা এেদর pধান ধমRgn। িযেহাভা এেদর একমাt 
উপাs =দবতা।  িহbr বাইেবল =থেক সেডাম নামক নগরীর কথা জানা যায়। 
এখানকার পুrেষরা নারীেদর পিরতVাগ কের পুrেষ উপগত হেলা বেল বিণRত আেছ। 
এই ‘ঘৃণV =যৗনাচরেণর’ কারেণ ঈ`র তােদর উপর r£ হন, এবং িতিন এই নগরীেক 
 ংস কেরন।  

এ বVাপাের ধমRgেn বিণRত কািহনীিট এরকম  (আিদপsুক ১৯ =থেক বিণRত)270 : 
১) সnVায় সেডাম নগের dজন দূত (angel) এেসিছেলন (সাধারণ মাnেষর 

ছdেবেশ)। লুত তখন নগেরর pেবশপেথ  বেসিছেলন। 
২) লুত উেঠ িগেয় অিভবাদন জািনেয় বলেলন, 'মহাশয়গন একবার অngহ কের 

আমার বািড়েত আsন এবং =সবা করার sেযাগ কের িদন'। 
৩) দূত dজন =সখােনই রািtবাস করেত চাইেল লুত িনেজর বারীেত িনেয় 

যাওয়ার জn িবেশষ পীড়াপীিড় করেত লাগেলন। দূেতরা =শষ পযRn লুেতর বািড় 
পযRn =গেলন, লুত তােদর পানীয় এবং rিট িদেলন। 

৪) সnVায় ঘুমােত যাবার িঠক আেগ শহেরর নানা pাn =থেক =লাকজন  এেস  
লুেতর বািড় িঘের =ফলেলা, এবং লুতেক িচৎকার কের ডাকেত লাগেলা। 

৫) তারা বলেলা, 'আজ সnVায় যারা এেসেছ, =কাথায় তারা? তােদর বাইের িনেয় 
এস। আমরা তােদর সােথ =যৗন সহবাস করেত চাই।  

                                                
270 Bengali New Testament Downloads, World Bible Translation Center, 
http://www.wbtc.com/downloads/bible_downloads/Bengali/Bengali_Bible_01)_Genesis.pdf  
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৬) লুত বাইের =বিরেয় এেস দরজা বn কের দাঁড়ােলা। 
৭) আর জনতার উেdে� বলল, 'না বnুরা আিম িমনিত করিছ, এমন খারাপ কাজ 

কেরা না'।  
৮) লুত আেরা বলেলা, '=দেখা আমার  dিট =মেয় আেছ,=কােনা পুrষ তােদর 

sশR কেরিন। তােদর বরং তমরা িনেয় যাও। িকnt দয়া কের এই অিতিথ dজেনর pিত 
=তামরা িকছু কেরা না। এই dজন আমার ঘের এেসেছ, এবং আমার অব�ই এেদর 
রkা করা উিচৎ। 

৯) =য সব =লােকরা লুেতর বািড় িঘের =রেখিছল তারা উtর িদেলা, 'আমােদর 
পথ =থেক সের যাও'।… জনতা লুেতর িদেক এিদেয় =যেত থাকল, kেম দরজা =ভেŋ 
=ফলার উপkম হেলা। 

১০) িকnt =য dজন =লাক (দূত) লুেতর বািড়েত আrয় িনেয়িছল, তারা হঠাৎ 
দরজা খুেল লুতেক =টেন িভতের িনেয় িগেয় দরজা আটেক িদেলা। 

১১) তারপর তারা বাইেরর মারমুেখা জনতার উেdে� এমন িকছু করেলা =য 
তারা অn হেয় =গল। ফেল যারা বািড়র =ভতের =জার কের ঢুকার =চ£া করিছল, তারা 
দরজাই খুঁেজ =পেলা না।  

১২) অিতিথ dজন রােত লুতেক বলল, তার পিরবার পিরজন িনেয় =যন শহর 
=থেক চেল যায়। 

১৩) আমরা ঈ`েরর আেদেশ এই শহর  ংস কের =দব। এই নগর =য কত খারাপ 
তা pভু iেনেছন। তাই এই নগর  ংস করার জn িতিন আমােদর পািঠেয়েছন … 

ইhিদেদর ধমRীয় আইন ও উপেদশ gেnর সংিkpসার হেলা Talmud।  এই gেn 
সমকামী পrুষেদর গিহRত আচরেণর জn িকছ ু ss£ শািsর িবধােনর কথা বলা 
হেয়েছ। সাধারণত dই ধরেনর শািsর কথা জানা যায় – এক, সংিY£ বVিkেক সমg 
ইhিদ জািত =থেক িবি�n করা হয়। চরম শািs িহেসেব এই িবি�nতা আসেব মতৃুVর 
মধV িদেয়। তেব ‘মতৃুVর মধV িদেয় শািs’ মােন কাউেক ধের =মের =ফলার কথা =বাঝােনা 
হয়িন, মেন করা হেয়েছ শািs আসেব সয়ং ঈ`েরর কাছ =থেক। িdতীয় ধরেনর শািs 
িহেসেব অব� মতৃুVদে�ডর কথা বলা হেয়েছ।  িকnt তারপেরও কাউেক সমকােমর জn 
শারীিরককভােব =মের =ফলােক উৎসািহত করা হয় না।   এর কারণ হেলা, ইhিদেদর 
জn =মােসস (মসূা) =য দশিট উপেদশাবলী  =রেখ িগেয়েছন, তার মেধV সpমিটেত 
বVিk হতVা িনিষd করা হেয়েছ।  

তেব মূসার অnশাসনাবলীেত সমেpম সmিকRত িকছু কথা s£ভােবই িবধৃত 
আেছ। বলা হেয়েছ সমকািমতার অিভেযােগ যিদ =কােনা বয়s পুrষ ধৃত হয়, তেব 
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তার উপর মৃতুVদN বিষRত হেব। যিদ dজেনর মেধV একজন বয়s পুrষ ধৃত হয়, তেব 
তার উপর মৃতুVদN বিষRত হেব। যিদ dজেনর মেধV একজন বয়s এবং অপর জেনর 
বয়স নয় বছর =থেক =তর বছেরর মেধV হেয় থােক, তেব বয়s বVিkিটর জn মৃতুVদN 
এবং অপরজনেক =বtাঘােতর িবধান =দওয়া হেয়েছ। িকnt সমকামী বVিkর বয়স যিদ 
নয় বছেরর কম হেয় থােক, তেব নাবালক িহেসেব =স =কােনা শািsর আওতায় পেড় 
না। িকnt বয়s বVিkর জn =বtাঘােতর িবধান বলবৎ থােক।  

ইhিদ ধেমR নারী সমকািমতার িবষেয়ও িকছু কথা উেlখ করা হেয়েছ। =যেহতু stী 
সমকািমতায় িলŋ-pিব£করেণর (Penile penetration) বVাপার থােক না, তাই stী 
সমকািমতােক এতটা িনnনীয় বVাপার িহেসেব অেনেকই গণV কেরন না।  ইhিদ ধমRীয় 
আইন কাnেনও এর pিতফলন ঘেটেছ। এখােন stী সŋমেক আেদৗ pকৃত সŋম বেল 
মেন করা হয় না। ফেল িববাহ বিহভুRত =যৗন িমলেনর তুলনায় তােদর কােছ এই 
জাতীয় সmকR অেনক মম =দাষাবহ।  

ধমRgn ছাড়াও ইhিদ ধমRgrেদর কথা এক সময় ইhিদরা যেথ£ই  pাধাn 
িদেতা।  িলভাই নােম এক pাচীন ধমRgr িছেলন। তাঁর বংশধরেদর  বলা হেতা Levite 
। এরা িবিভn সমেয় ইhিদেদর =যৗনজীবন িনেয় নানা মতামত pদান করেতন। এই 
মতামেতর মেধV সমেpমেক অতVn িনnনীয় কাজ িহেসেব গণV  করা হেতা। তােদর 
শািs িছল =সাজাsিজ মৃতুVদN।  তারা মেন করেতা, =যেহতু সমকামী সmেকRর মধV 
িদেয় =কােনা সnােনর জn =দয়া যায় না, =সেহতু এই সmেকRর মধV িদেয় =কােনা 
চরম পিরতৃিpর পযRােয় =পৗঁছােনা যায় না।  আবার Rabbai Acha নােম আেরক ধমRgr 
ফেতায়া =দন সমকািমতার কারেনই ঈ`র নািক পৃিথবীেত ভূিমকm সৃি£ কেরন।  তেব 
সাmpিতক সময়gেলােত এই ধমRgrেদর pভাব ইhিদ সমােজ অেনক কেম এেসেছ। 
ইhিদরা =যেহতু jান িবjােন  অgসর একিট জািত, তারা ধমRgrেদর =চেয় 
িবjানীেদর কথােকই grt িদেত ir কেরেছন =বিশ।  

=সজnই ধমRীয় আইন কাnেন যাই থাkক না =কন, িকংবা ধমRgrরা একটা সময় 
যাই pচারণা চালাক না =কন, বতRমানকােল ইhিদেদর জীবনচচRায় অেনক পিরবতRন 
আসেত ir কেরেছ। িবিভn ইhিদ সংগঠেনও =লেগেছ ‘নতুন িদেনর হাওয়া’।  ১৯৮৪ 
সােল  Reconstructionist Rabbinical College এর কতৃRপk সমেpমী =কােনা বVিkেক 
তার িবেশষ =যৗনpবৃিtর কারেণ এই সংsায় ভিতR =থেক িবরত রাখা যােব না বেল 
িনেদRশ জাির কের। এর পর Hebrew Union College এ ধমRতtt িবষেয় পড়েত ই�ুক 
ছাtেদর =যৗনপিরচয়েক ভিতRর মানদN িহেসেব =দখা হেব না বেল =ঘাষণা করা হয়। 
এিদেক ১৯৮৮ সােলর মাচR মােস ইসরােয়লী পালRােম�ট নতুন আইন pণয়েনর মধV 
িদেয় dই পুrেষর সমকামী সmকRেক আইনিসd বেল =ঘাষণা কের। ফেল ইসরােয়েল 
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sলািমত এলিন সহ অnাn মানবািধকার কমRীরা =য সংসেদ দশ বছর ধের সমকােমর 
sপেk আেnালন গেড় তুেলিছেলন তা অবেশেষ পূণRতা =পল।  

 
িµ£ ধমR  
একটা সময় ইhিদ ধেমRর মধV =থেকই িµ£ধেমRর জn হয়।  যিদও ইhিদ এবং 
µীsানেদর সmকR =কােনা সময়ই মধুর িছল না, তা সেttও িµ£ানরা ইhিদেদর 
ধমRgngেলােক বাইেবেলর অংশ িহেসেব =মেন =নয়।  ফেল ওl =টsােমনে�ট  
(Genesis 19:4-8) সমকািমতার জn সেডাম নামক  ংেসর বVাখVা িµ£ধমRাবলmীরাও 
gহণ কের =নয়, এবং সমকািমতােক ‘িবকৃত পাপাচার’ িহেসেব pচার কের। এ pসেŋ 
বানR =ফান তার =হােমােফািবয়া gেn বেলন271 – 
 

The Sodom story is popularly believed to demonstrate God’s 
abhorrence of homosexual acts and to embody his most profound 
prohibition against them. It is also generally accepted as a dire 
warning to mankind, detailing what calamities will befall a society 
that allows homosexual behavior to flourish, and as scriptural 
justification for the belief that the extreme punishment is just 
recompense for the sin. The authority of the Church has supported 
this reading and has considered it sufficient justification for 
condemning those whose sin is believed to be like that of the men of 
Sodom.  

 

এ ছাড়াও সমকািমতার উপর িনেষধাjা এবং িবেশòগার আেছ =লিভিটকােসর 
‘=হািলেনস =কাড’ অধVােয়।  বলা হেয়েছ – 

‘=যভােব =মেয়েদর সােথ শয়ন কর, =সভােব =কােনা পুrেষর সােথ শয়ন 
=কার না। এটা িনিষd’ (Leviticus 18:22)। 
িকংবা, 
‘যিদ =কােনা পুrষ অn পুrেষর সােথ শয়ন কের, =যrপ অn stীর সােথ 
কের থােক, তেব তােদরেক মৃতুVদN =দয়া হেব’।  (Leviticus 20:13)।  

 
সমকািমতা িনেয় িবেষদগার আেছ =স�ট পেলর অেনক সূেtও (Romans 1:26-2:1, 

I Corinthians 6:9-11, I Timothy 1:10)।  তেব আ�যRজনক হেলও সতV =য, যীi 
সমকািমতা সmেn =তমন িকছুই =কাথাও বেলনিন।  

                                                
271 Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador,  2001 



mgKvwgZv 189 

ইিতহাস =থেক =দখা যায় সমেpম িবষেয় িµ£ধমR সবসময়ই খড়গহs272। 
সমেpমেক িµ£ধমR pথম =থেকই সমথRন করেত পােরিন। িµ£ান ধমRবাদীেদর হােত 
pিতিট যুেগ িনমRম িনযRাতন এবং িনপীড়েনর িশকার হেয়েছ সমেpমীরা। বstত 
pজননহীন =যৗনসmকRেক কVাথিলক িµ£ধমR সmূণR বজRন কেরেছ। =যেহতু সমকামী 
সmেকRর মধV িদেয় সnান উৎপাদেনর =কােনা সmাবনা =নই, তাই এই জাতীয় সmকR 
ধমRীয় নীিত িবrd। =পাপ জন পল ২ (অধুনা মৃত)  pায়শঃই বলেতন, =pম ভােলাবাসা 
সmূণR বVিkগত, তাই এই বVাপাের চােচRর খবরদারী করাটা আেদৗ সŋত নয়। িকnt 
এই =পাপ জন পলই সমকািমতােক =মেন িনেত পারিনিন, =সটাও িতিন বhভােবই 
বVk কেরেছন। িতিন এেক ‘ধমRিবrd কাজ’ বেল বণRনা কেরেছন।  ১৯৭৫ সােলর 
২৯ এ িডেসmর =রােমর pধান কVাথিলক চাচR =থেক ‘পারেসানা িহউমVানা’ নােম একিট 
ধমRবাতRা pকািশত হয়। pাকৃিতক আইন এবং .নিতকতার নানা িদক িনেয় এখােন 
আেলাচনা হয়। আেলাচV িবষেয় সমেpমও িছল। তেব সমেpম (Homosexual love or 

romance) িবষেয় খুব একটা উ·বাচV না করা হেলও সমকািমতােক (Homosexuality) 
sীকার করা হয়িন, যিদও =দহজ এবং =pমজ সmেকRর পাথRকVও ধমRবাতRায় 
ss£ভােব উেlখ করা হয়িন। আর এই অs�তার sেযাগ িনেয় অেনেক সমেpেমর 
=পছেন বাইেবেলর সমথRন আেছ বেল pচার করেত ir কের। এই ধরেনর =ঘালােট 
পিরিsিতেত চাচR তার ‘সিঠক’ ভূিমকা pকাশ করার pেয়াজনীয়তা  অnভব কের। এর 
পিরেpিkেত ১৯৮৬ সােলর ১লা অেkাবর িµ£ান ধমRাবলmীেদর উেdে� চাচR =থেক 
‘অন =পেsারাল =কয়ার অব =হােমােসkুয়াল পারসন’ শীষRক একিট পt pকাশ কের। 
এখােন সমেpমেক =সাজাsিজ এক ধরেনর ‘কাম িবকৃিত’ িহেসেব িচিhত করা হয়। 
আেরা বলা হয়, নারী-পুrেষর =যৗন সmকR ছাড়া অn সমs ধরেনর সmকR অতVn 
গিহRত =যৗন আচরণ।  অব� ‘সিঠক’ ভূিমকা =নয়ার পেরও =বশ িকছু জায়গার 
=ঘালােট অবsা চাচR দূর করেত পােরিন। .নিতক িদক িদেয় সমেpেমর অিধকােরর 
িবষয়িট pিতিkয়াশীল চাচRও এিড়েয় =যেত পােরিন। তারা =সই পেt উেlখ কের =য, 
সমেpমী বVিk যিদ িনgেহর sীকার হয়, তেব তােক সাহাযV করা pেয়াজন।  

pাচীন  gীক ও =রামান সভVতায় সমকােমর gহনেযাগVতা থকেলও িµ£ ধেমRর 
উtােনর সােথ সােথ =সখােন এই gহণেযাগVতা কেম আসেত ir কের। dাদশ 
শতেকর =শষ িদেক  সমেpমেক সমেpমেক µীি£য় সংsৃিত িবrd আচরণ িহেসেব 
                                                
272 “For homosexuals the Judeo-Christian tradition has meant nothing but ostracism and punishment, 
exile and death….” (Encyclopedia of Homosexuality) 
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গn করা ir কের। এ সময় =থেকই কVাথিলক চাচR pজননহীন =যৗনতােক ‘অপরাধ’ 
িহেসেব pচার করেত ir কের।  

মধVযুেগর =শষ িদেক িµ£ান ধমRযাজেকরা নানারকম dনRীিত ও অnােয়র সােথ 
যুk হেয় পেড়িছেলন। আেতRর =সবা করা তােদর কােছ =গৗণ হেয় িগেয়িছল। তVাগ 
িতিতkার পিরবেতR তারা অবVs হেয় পেড়িছেলন আেমাদ pেমাদ ও অসৎ 
জীবনধারায়। চতুদRশ শতেক জন ওয়াই িkফ, জন হাস ও মািটRন লুথােরর =নতৃেt 
ir হেলা ধমR সংsার আেnালন। বstত =রেনসাঁ বা নবজাগরেণর সূt ধের jান-
িবjােনর িবকাশ মাnেষর মেন =য পির2তন আেন, ধমR সংsােরর পথ sগম কের। 
=পােপর অনাচােরর pিতবােদ .তির হেয়িছল বেল এই নতুন ধারার িµ£ধমRেক 
‘pেটsVা�ট’ নােম অিভিহত করা হয়।  pিতিkয়াশীল ধমRীয় শিkর িবপরীেত 
pেটsVা�ট শিk মাথা তুেল  দাঁড়ায়। pগিতশীল নানা ভাবনার কথা উেঠ আসেত 
থােক। িকnt তারপেরও অতVn dঃখজনক হেলও সতV =য, সমেpম সmেn =স 
সময়কার ধমRসংsার আেnালেনর =নতৃবেগRর দৃি£ভিŋ িছল খুবই রkণশীল। সমেpম 
বা সমিলেŋর ভােলাবাসােক মািটRন লুথার শয়তােনর সৃ£ িবকৃত মনমানিসকতা বেল 
অিভিহত কেরিছেলন। =স সময়কার অnতম সংsারক জন =কলিভন মেন করেতন 
সমেpম বVিkজীবনেক কলুিসত কের   ংেসর িদেক =ঠেল =দয়। তাই িতিন 
সমেpমেক সমথRন করেত পােরনিন।  আসেল কVাথিলক িµ£ানেদর মেতা 
pেটsVা�টরাও পায়ুকামেক সমেpেমর সমাথRক মেন করেতন। তারাও পূবRসূরী 
িµ£ানেদর মেতা মেন করেতন পায়ুকােমর মেতা ঘৃণV =যৗনpবৃিtর কারেণ ঈ`র 
সেডাম এবং =গামরাহ নগরী dিটেক  ংস কেরন। ১৯৫৫ সাল =থেক ১৬৮০ সােলর 
মেধV iধু জন =কি3ভেনর অnগামীেদর =নতৃেt িtশ জন সমকামীেক হতVা করা হয়। 
সমেpমীেদর উপর পাথর িনেkেপর ঘটনা ঘটেত থােক অহরহ। বলপূবRক তােদর 
হাসপাতােল ‘িচিকৎসার জn’ পাঠােনা ir হয়।  অেনকেক কারাবnীও কের রাখা 
হয়। 

িকnt এত িকছরু পেরও সমকামীেদর অিধকার বি¦ত কের রাখা যায়িন। আসেল 
সমকািমতার বVাপারটা =য pাকিৃতক, তা িµ£ধেমRর মধV =থেকই =বিরেয় আসেল ir 
কের। ধীের ধীের pকািশত হেত থােক চােচRর যাজকেদর মেধV অেনেকই সমকামী 
আেছন। সামািজক মান সmােনর ভেয় এই যাজেকরা িনেজেদর =যৗনpবিৃt pকাে� 
জানােত পারেতন না। এমনই একজন যাজক হেলন িkস =gসার (Chris Glaser)। ‘চাচR 
এ�ড =সাসাইিট’ (জনু ১৯৯৭) নােমর এওিট পিtকায় ‘এ িনউিল িরিভl িµ£ান 
এkেপিরেয়n’ শীষRক একিট pবেn সরাসির বেলন, চােচRর অভVnের সমকামী িহেসেব 
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আtpকাশ করা মােন চাচR =থেক িবতািরত হওয়া। িতিন pÖ কেরন, মাnেষর ব¦নার 
হাত =থেক মিুk =দয়াই যিদ চােচRর একমাt উেd� হয়, তেব সমকামীেদর pিত চাচR 
এত িবrপ =কন। িতিন চাচRেক ‘কবরখানা’ বেল আখVািয়ত কেরন। িতিন =স সময় 
বেলন, সমকামী আেnালনেক tরািnত করেত হেল সমকামী যাজকেদর চাচR পিরতVাগ 
কেরই এgেত হেব। 

সtেুরর দশেকর পর =থেকই ইউেরােপর িবিভn pেটsVা�ট চােচRর যাজেকরা 
িবিkpভােব হেলও িনেজেদর =যৗনপিরচয়েক pকাশ করার =চ£া কেরন। এই =চ£া ধীের 
ধীের আেnালেনর আকার ধারণ কের। তারঁা একথাই বলেত চান =য, µীি£য় ধমRতেttর 
সােথ সমেpেমর =কােনা িবেরাধ =নই। এেদর অেনেকই মত =দন =য, pেটsVা�টরা সব 
সময়ই অnােয়র িবrdাচরণ কের এেসেছ, তাই সমকািমতার অিধকার আেnালন 
তােদর জn বVিতkম হেত পাের না। তারা দািব, কেরন িবংশ এবং একিবংশ শতেক 
মাnেষর চািহদা আর মলূVেবাধেক সামেন =রেখ িµ£ধমRেক নতনু িদেক পিরচািলত 
করেত হেব।  তেব সবাই =য এই দািব সমথRন করেলন তা নয়। বstত সমকামেক সামেন 
=রেখ pেটsVা�টরা dিট পর"রিবেরাধী ধারায় িবভk হেয় যায়। একিট ধারা সমেpমেক 
সmণূR উৎখাত করেত চায়। অnধারা সমেpেমর =পছেন ধমRীয় সমথRন খুজঁেত থােক।  
ফেল চােচRর অভVnের যাজকেদর বVিkগত জীবন িনেয় তকR িবতকR ir 5য়। চােচRর 
উপর সামািজক চাপ বাড়েত থােক।  এর ফেল িবভn =দেশ দািব =মেন =নয়ার pিkয়া 
ir হয়। ১৯৮৮ সােল কানাদার ‘ইউনাইেটড চাচR’ কতৃRপk সমকামী পিরচয়যkু 
বVিkেদর যাজক িহেসেব মেনানীত করেত রািজ হয়। এরপর ‘ইউনােটড চাচR অব 
kাইs’, ‘ইউিনেটিরয়ান ইউিনভাসRািলs এেসািসেয়সন’ সহ বh চাচR এবং িµ£ধমRীয় 
সংগঠণ সমকামী যাজকেদর অিধকার এবং পদমযRাদা =মেন =নয়। তারপেরও 
সামিgকভােব pেটsVা�টরা সমেpমেক sাভািবক =যৗনpবিৃt িহেসেব sীকার কের 
=নয়িন। 

এসময় চােচRর রkণশীল ভূিমকােক সমােলাচনা করেত এিগেয় আেসন উদারপিn  
িµ£ান বুিdজীবীরাও। তারা দািব কেরন সমকািমতা সmেn বাইেবেলর বkবV ss£ 
নয়। এেক =তা  যীi িµ£ =কাথাও সমকািমতা সmেn টু শb কেরনিন, অnিদেক 
বাইেবেলর =য অংশgেলােক  সমকািমতার pিত িনবতRন মূলক বেল অিভিহত করা 
হেয়েছ, =সgেলােক িভn দৃি£েকাণ =থেক বVাখVা করা সmব।  =যমন, তারা বVাখVা 
কেরন - সেডাম এবং =গামরা নামক শহর dেটা সমকােমর জn  ংস হয়িন, হেয়েছ 
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অিতিথবৎসল না হবার কারেণ273।  অেনেকই বVাখVা কেরেছন =য, সেডাম নগরবাসীর 
লুেতর বািড় =ঘরাও কের dজন অিতিথেক =জার কের =বর কের =যৗনসŋম করার  
আিতRর মেধV 'ধষRকামী মেনাবৃিt' pকাশ =পয়েছ। সমকািমতা এখােন =গৗন। ঈ`র 
সেডাম নগরী  ংস কেরেছন এই ধষRকামী মেনাবৃিtর জn, সমকািমতার জn নয়। 
pসŋতঃ বাইেবেল বিণRত িযবূষ (Gibeah)নগরীেতও একইভােব অিথিতবৎসল না 
হওয়া এবং ধষRেণর শািs িহেসেব ঈ`র এক সময় পুেরা নগর  ংস কের িদেয়িছেলন  
(Judges 19:22-30)। =সখােন গৃহকতRার দাসী এবং উপপtীেক সারা রাত ধের ধষRণ 
করা হেয়িছল।সমকািমতােক =সেkেt এিড়েয় যাওয়া হেয়িছল, িকnt তারপেরও নগর 
রkা পায়িন। কােজই উদারপিn ধমRতািttেকরা দািব কেরন, সেডােমর =kেtও  
ঈ`েরর কাছ =থেক শািs এেসেছ  ধষRকািমতার কারেণ, সমকািমতার কারেণ নয়। 
আর তাছাড়া বাইেবেলর =য সমs জায়গায় সমকািমতােক িনিষd করা হেয়েছ বেল 
মেন করা হে�, =স সমs জায়গােত কাঁচা মাংস খাওয়া, একই জিমেত িভn িভn 
ধরেনর বীজ বপণ করা =থেক ir কের  গাইেয় টVাটু আঁকা, মািসক অবsায় stীর 
সােথ সŋম করা সহ অেনক িকছুই 'িনিষd' করা হেয়েছ। এgেলার =বিশরভাগই 
আজেকর jােনর সােপেk হাsকর iনােব। কােজই =সgেলা যিদ কােরা জীবেন 
সমsা না কের থােক, সমকািমতাই বা করেব =কন =সটাও একিট grtপূণR pÖ বেল 
তারা মেন কেরন। =সজnই জন বসওেয়ল তার ' Christianity, Social Tolerance, and 

Homosexuality ' gেn বেলন274, 
The New Testament takes no demonstrable position on 
homosexuality. To suggest that Paul's references to excesses of sexual 
indulgence involving homosexual behavior are indicative of a general 
position in opposition to same-sex erorticism is as unfounded as 
arguing that his condemnation of drunkenness implies opposition to 
the drinking of wine. 

 
১৯৯৮ সােল 'ইউনািটং চাচR অব অেsTিলয়া' একিট িরেপাটR pকাশ কের জানায় 

=য, বাইেবেলর যুেগ সমকািমতা িনেয় =কােনা s£ ধারণা িছল না, তাই এেক িবকৃিতর 
পযRায়ভুk কের রাখা হেয়িছল। বstত আচরণগত সমকাম এবং pবৃিtগত সমকােমর 

                                                
273 Bailey, Derrick Sherwin. Encyclopedia of Homosexuality. Dynes, Wayne R. (ed.), 
Garland Publishing, 1990. 
274 John Boswell, Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in 
Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century, 
University Of Chicago Press; 8th Edition. edition (November 1, 2005) 
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মেধV এই সময় পাথRকV করা দূrহই িছল। ফেল বাইেবেল বিণRত =সসময়কার 
শািsgেলােক আkিরক অেথR িনেল চলেব না। ১৯৭৩ সােল আেমিরকান সাইিকয়ািTক 
এেসািসেয়শন সমেpম এবং সমকািমতােক sাভািবক pবৃিt িহেসেব রায় =দয়ার পর 
এর pভাব পড়েত ir কের চােচRর উপের।চাচR কতৃRপk সমকােমর বVাপাের অেনক 
নমনীয়তা pদশRন করেত ir কের। বতRমােন িবিভn কVাথিলক এবং =pােটsVা�ট চাচR 
সমকামী নারী এবং পুrষেদর অিধকােরর কথা বলেত ir কেরেছ।     
 
ইসলাম ধমR  
ইসলােম সমকািমতার িবষেয় জানেত হেল pথেম আমােদর পিবt =কারান শিরেফর 
িদেক তাকােত হেব। মুসিলমরা িব`াস কের =কারান সৃি£কতRা আlাহর বাণী। =কারান 
আlাহর কাছ =থেক নবী মুহmদ (দঃ) এর িনকট নািজল হেয়িছল িজবরাইল =ফেরsার 
মাধVেম।  =কারােন সমকািমতােক '=জনা'র সমতুলV িহেসেব গn করা হেয়েছ, এবং 
=কারান, হািদস এবং শিরয়া অnযায়ী কেঠার শািsর িবধান =দয়া হেয়েছ275। =কারােনর 
সমকাম-িবrd আইেনর িভিt হে� পূবRতন ইhিদ-িµ£ ধমRgেn বিণRত লুেতর কািহনী।  
=কারানও ইhিদ এবং µীs ধেমRর অnকরেণ লুেতর বVািভচােরর কািহনীেক িনেজেদর 
ধমRgেn আtীকরণ কেরেছ276। কােজই =কারান অnসাের সেডামী হে� হযরত লুেতর 
(আঃ) সmpদায় কতৃক আচিরত একিট pথা। লুত িছেলন ইসলােমর আিদ পুrষ হযরত 
ইবরাহীেমর (আঃ) Ìাতঃ"ুt। লুেতর সmpদােয়র বাসsান =কাথায় িছল =কারােন তার 
ss£ উেlখ নাই। তেব ইিতহােসর িবিভn =রফােরn =থেক যা বুঝা যায় তােত মেন 
হয় =য pাচীন সেডাম বা =গামরাহ নগরীেত িছল তােদর বাস । বাইেবল বিণRত pাচীন 
এই শহর dিট =যৗনিবচুVিতর জn kখVাত িছল। =কারােনর িবিভn আয়াত =থেক জানা 
যায়, এই শহর dিটর সমকামী অিধবাসীগণ আlাহর গজেব  ংসpাp হয়। আসমান 
হেত িনিkp bাইমে£ােনর (গnক বা সালফারিনিমRত psরখN) আঘােত মৃতুVবরণ 

                                                
275 Abul Kasem, Sex and Sexuality in Islam, Part 6 
276 লুেতর কািহনী বণRনায় =কারােনর  এবং বাইেবলীয় বVাখVা  pায় একই রকম। =কবল একিট জায়গায় 
বড় পাথRকV আেছ। লুত বাইেবলীয় দৃি£েকােনা =থেক =কােনা পয়গmর না হেলও =কারােনর দৃি£েত 
িতিন একজন পয়গmর।  বাইেবল অnযায়ী লুেতর সােথ তার dই কnার অৈবধ সmকR িছেলা, এবং 
মদVপানরত অবsায় লুত তার কnােদর সােথ িমিলত হন এবং কnাd গভRবতী কের =ফেলন 
(Genesis, 19:30-36)। =কারােন লুেতর সmেn এরকম =কােনা িকছু পাওয়া যায় না, তােক ধািমRক 
িহেসেব বণRনা করা হেয়েছ।  
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কের সেডামবাসীরা। িনহতেদর মেধV লুেতর stীও িছেলন277। লুত-সmpদােয়র 
 ংসিবষয়ক বণRনা =কারােন বh sরায় আেছ (৭:৮০-৮৪, ২১:৭৪-৭৫, ২৬:১৬০-
১৬৫, ২৭:৫৪-৫৮, ২৯:২৮-৩৫ ইতVািদ dঃ)।  

আমরা এই বইেয় =কবল  সূরা আ'রাফ এর pাসিŋক আয়াতgেলা  (৭:৮০-
৮৪)উেlখ করব278 - 

৭:৮০- আর আিম লুতেক নবুয়ত দান কের পািঠেয়িছলাম, যখন =স তার 
সmpদায়েক বেলিছলঃ =তামরা এমন অYীল kকমR কেরেছা যা =তামােদর 
পুেবR িবে` =কউ আর কেরিন। 
৭:৮১- =তামরা stীেলাকেদর বাদ িদেয় পুrষেদর dারা =তামােদর =যৗন 
ই�া িনবারণ কের িন�।pকৃতপেk =তামরা হে�া সীমালŋনকারী 
সmpদায়। 
৭:৮২- উtের তার সmpদায় iধু বলেলা, এেদর (লুত এবং তার সŋীেদর) 
জনপদ হেত বিহ§ৃত কর, এরা িনেজেদরেক বড় পিবt =লাক বেল pকাশ 
করেছ। 
৭:৮৩- পিরেশেষ আিম লুতেক এবং তার পিরবােরর =লাকেদরেক শািs 
হেত রkা কেরিছলাম তার stী ছাড়া, তার stী িছল  ংসpাp =লাকেদর 
অnভুRk। 
৭:৮৪- অতঃপর আিম তােদর উপর মুষলধারায় বৃি£ বষRণ কেরিছলাম, sতরাং 
অপরাধী =লাকেদর পিরনাম িক হেয়িছল তা লkV কর। 

 
আল-িতবরািন এবং আল-বায়হািকর বণRনায় =দখা যায়, হযরত মুহmদ (দঃ) 

বেলেছন-  
চার ধরেনর =লাক আেছ যারা আlাহর তীb =kাধ মাথায় িনেয় সকােল 
ঘুম হেত জােগ এবং আlাহর অসntি£ মাথায় িনেয়ই রােত ঘুমােত যায়। 
তােক িজেjস করা হেলা- 'তারা =ক, =হ আlাহর রাsল'? নবী বেলন- 
'=সই সমs পুrষ যারা =মেয় সাজেত =চ£া কের এবং =সই সমs =মেয় 
যারা পুrষ সাজেত =চ£া কের (=পাষাক-পিরে�দ এবং আচার আচরণ 
dারা) এবং =সই সমs =লাক যারা পiর সােথ সŋম কের এবং =সই সমs 
পুrষ যারা পুrেষর সােথ সŋম কের'279। 

                                                
277 বাইেবল অnযায়ী অব� লুেতর stী লুেতর সােথ পালােনার সময় =পছেন তাকােত িগেয় লবেনর 
sেm পিরনত হন।  
278 নরূ নরূানী =কারান শরীফ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ),=সােলমািনয়া বকু হাউজ 
279 Sharia the Islamic Law, 1998 by Abdur Rahman I. Doi; Publisher A.S. Noordeen, G.P.O. Box 
No. 10066, Kuala Lumpur, Malaysia. 
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িবিভn  ইসলামী =সােসRর উেlখ কের আbুর রহমান ডইেয়র শািরয়া দV ইসলািমক ল 
(১৯৯৮) নামক gnিটেত িসdাn টানা হেয়েছ =য সমকামীতা কিবরা gনাh বা 
মহাপাপ। উk gেn বলা হেয়েছ - 

"=কােনা বVিk যিদ লালসাভের =কােনা বালকেক চুমা =দয়, মহান আlাহ 
তােক এক হাজার বছর =দাজেখর আgেন পুিড়েয় শািs =দেবন।” 280 

আbুর রহমান ডইেয়র gেn আরও দািব করা হেয়েছ =য নবী বেলেছন-  
"=কােনা বVিk যিদ লালসাভের =কােনা বালকেক sশR কের, তার উপর 
আlাহ তার =ফেরশতাবগR ও সমs মানব জািতর অিভশাপ বিষRত হয়” ।  

 
তেব আbুর রহমান ডইেয়র এই বVাখVার সােথ সবাই =য একমত হেয়েছন তা 

নয়। বh ইসলামী িবেশষj শািরয়া আইনেক  ইসলােমর অংশ বেলই মেন কেরন না, 
তারা মেন কেরন শািরয়া আইন =কারান িবেরাধী281। শািরয়া আইেনর িবেরািধতা কের 
উদারপিn মুসিলম সংগঠন =যমন আল ফািতহা ফাউে�ডশন, কVানািডয়ান মুসিলম 
কংেgস সহ অেনক সংগঠনই সমকািমতােক sাভািবক pবৃিt বেল রায় িদেয়েছ। তারা 
মেন কের সেডামবাসীরা মারা িগেয়িছল dনRীিত এবং লালসার কারেণ, সমেpেমর 
কারেণ নয়। লালসামূলক pবৃিtেক =কারান মূখVত সমেpম সmেn =কারান িনরবতা 
পালন কেরেছ বেল তারা মেন কেরন। উদারপিn =লিখকা ইরাশাদ মানজী, িযিন 
িনেজও একজন সমকামী, িতিন মেন কেরন ইসলােম সমকািমতা gহণীয়। =সজnই 
pিতিট যুেগ মুহmদ ইবেন আbাদ আল মুতািদদ, অয়াবু nহাস, ইফিত নািসেমর মেতা 
কিব সািহিতVক মুসিলম িবে` সব সময়ই খুঁেজ পাওয়া যারা সমকািমতােক উদযাপন 
কেরেছন।  

=কারােন সমকািমতার বVাপাের িকছু =kেt পর"র-িবেরািধতা আেছ। =কারান 
=থেক একিদেক আমরা =যমন =দখেত পাই আlাহ সমকািমতার কারেণ =গাটা একটা 
শহরেক  ংস কের =ফলেছন, অnিদেক  িতিন আবার তার পিবt gnিটর কেয়কিট 
সূরার =বশ িকছু আয়ােত (=যমন, ৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) ধািমRকেদর জn =বেহেs 
উিdnেযৗবনা hরীর পাশাপািশ ‘মুkা-সদৃশ’ িকেশার বালেকর =সবা পাওয়ারও 
আ`াস িদেয়েছন। =কারােনর বনRনা মেত, এই মুkা সদৃশ িকেশার বালেকরা হেব 
                                                
280 Also see, "Narated By Abdullah ibn Abbas : The Prophet (pbuh) said:  If you find anyone 
doing as Lot's people did, kill the one who does it, and the one to whom it is done." - Abu Dawud 
38:4447 
281 এ pসেŋ পড়ুন হাসান মাহমুদ,  ইসলাম ও শািরয়া (৩য় সংsরণ), শbৈশলী 
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িচরতrণ (৭৬:১৯), তােদর আভরণ হেব s� =রশেমর কাপড় (৭৬:২১), এবং তারা 
অলŋৃত থাকেব =রৗপV িনিমRত কŋেণ (৭৬:২২)। এেদরেক সাধারণভােব অিভিহত হয় 
িগলমান িহেসেব। =বেহেs িগলমানেদর সিতVকার দািয়t িনেয় িবেশষjেদর মেধV 
মতপাথRকV থাকেলও এেদর কাজ =য =কবল পানীয় িবতরেণ সীমাবd থাকেব না,তা 
অেনক sলারই মেন কেরন282। আসেল gীক সভVতার মেতািকেশার বালকেদর সােথ 
=pম করার রীিত পারs এবং আরব =দশgেলােত =স সময় pচিলত িছল। =স 
সময়কার সািহতV-সংsৃিতর অেনক উপকরেণই এর উেlখ পাওয়া যায়।  আর 
=সজেnই =বেহেsর বণRনায় আয়তেলাচনা hরেদর পাশাপািশ মুkাসদৃ� 
িচরিকেশারেদর আ`াস =দয়া হেয়েছ বেল অেনেকই মেন কেরন।   

এই ধরেনর পর"রিবেরািধতা থাকার কারেনই সমকািমতার বVাপাের শািspদােনর 
=kেt ইসলামী পি�ডতগণ একমত হেত পােরনিন, িবিভn িবেশষjরা িবিভn সমেয় িভn 
িভn শািs িনধRারণ কেরেছন। =কােনা =কােনা আইনিবেদর মেত ইসলািম আইনাnযায়ী 
এই অপরােধর জেn =কােনাpকার িনধRািরত শািs (hdদ) =নই, বরং ঘটনার তা'িজর বা 
grt িবেবচনা কের শািs িনধRারণ করেত হেব। =যমন, ইমাম আব ুহািনফার মেত 
সেডািম বVিভচােরর সমতলুV নয়, sতরাং সেডািমর জেn কারও উপর hdদ শািs 
pেয়াগেযাগV নয়, এেkেt অপরাধীেদর উপর তা'িজেরর মাধVেম শািs pদান করেত 
হেব। িকnt আবার ইমাম মািলেকর মেত সেডািমর জেn অপরাধীেক hdদ আইনাnযায়ী 
শািs pদান করেত হেব, অপরাধী িববািহত না অিববািহত তা িবচার করা চলেব না। =য 
হািদেসর st ধের ইমাম মািলক মতৃুVদN  pদােনর পkপািত, =স হািদসিট িনmrপ283 
- 

আবু hরাইরা হেত বিণRত =য রাsলুlাহ (দঃ) বেলেছনঃ 'যিদ =তামরা এমন 
কাউেক পাও যারা লুেতর =গােtর কাজ কেরেছ (অথRাৎ সমকািমতা), 
তােদর উপেরর জন এবং নীেচর জন উভয়েকই হতVা কেরা'।  
আেরক বণRনায় িতিন বেলেছন =য -'=য করেছ এবং যার সােথ করেছ- 
উভয়েক হতVা কর'284। 

 

                                                
282 Anwar Shaikh, Islam: Sex and Violence,  
http://iranpoliticsclub.net/library/english-library/islam-sex01/index.htm; Also see, Syed Kamran 
Mirza, Islamic Heaven, http://mukto-mona.com/wordpress/?p=396 etc.  
283 Sharia the Islamic Law, 1998 by Abdur Rahman I. Doi; Publisher A.S. Noordeen, 
G.P.O. Box No. 10066, Kuala Lumpur, Malaysia. 
284 Narrated by al-Tirmidhi, 1456; Abu Dawud 38:4447; Ibn Maajah, 2561:; Classed as 
saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, no. 6589 
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আবু ইউsফ, ইমাম শােফিয় এবং মহmেদর মতাnযায়ী অপরাধী যিদ িববািহত 
হয়, তার শািs হেব পাথর িনেkেপ মৃতুV, তেব অিববািহত হেল তা'িজর pেয়াগেযাগV। 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

িচtঃ ২০০৫ সােল সমকািমতার 'অপরােধ ' এমিনভােবই dই িকেশারেক 
ফাঁিসেত ঝুিলেয় হতVা করা হয়। 

তেব িবেশষjেদর শািs িনেয় যতই মতাnর থাkক না =কন, অিধকাংশ ইসলামী 
রােT সমকািমতার শািs এখেনা িনমRম। উদাহরণ srপ,  ইরােন বছর কেয়ক আেগ 
(২০০৫ সােল) dজন িকেশারেক সমকািমতার অপরােধ ফাঁিস =দয়া হয় তারপর =সই 
লাশ শহেরর সাড়া রাsায় Tােক কের =ঘারােনা হয়।  =সই ছিব ই�টারেনেট pকািশত 
হেল সারা িব`বVাপী pিতবােদর ঝড় ওেঠ285।  তািলবান িনয়িntত সময়কার 
আফগািনsােন ১৯৯৮ সােল কাnাহাের িতনজন পুrষেক জীবn মািটেত পুঁেত হতVা 
করা হয়।  তােদর অপরাধ িছল সমকািমতা286। ২০০৯ সােল ইরােক gp হতVায় সাত 
মােস িবরািশজন সমকামী pাণ হারায়287।  সমকািমতােকিndক িবিভn নৃশংসতার 
ঘটনা মেরােkা, ইেnােনিশয়া, তুরs, sদান, বাংলােদশ সহ pায় pিতিট মুসিলম 
pধান =দেশ অহরহই ঘটেছ।  

গেবষক খােলদ dরােনর সাmpিতক িকছ ুগেবষণায় ইসলামী িবে` সমকািমতার 
নানা িদক উদভািসত হেয়েছ288। তার মেত, পিৃথবীর িবিভn রােTর অিধকাংশ মসুিলম 
সমােজ =ছেল ও =মেয় sতntভােব লািলত হয়, এবং এেদর পরবতRী জীবনচচRায় এই 

                                                
285 Execution of two gay teens in Iran spurs controvers; Saturday, July 23, 2005;  
http://en.wikinews.org/wiki/Execution_of_two_gay_teens_in_Iran_spurs_controversy  
286 Three Men Buried Alive Under a Pile of Stones & a Wall Pushed on Top of Them, For 
Sodomy in The Town of Kandahar; http://www.rawa.org/handcut.htm 
287 Militias target some Iraqis for being gay, USA TODAY, 
http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2009-07-28-gays-in-iraq_N.htm?csp=34 
288 Khalid Duran, Homosexuality in Islam. Homosexuality and World Religions. Valley Forge, 
Pennsylvania: Trinity P International, 1993. 181-197 
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sাতntV নানাভােব pিতফিলত হয়। কTর মসুিলম রােT এমনিক নারী-পrুষ একেt 
পড়ারও sেযাগ =নই। =সৗদী আরব, তািলবানী আমেলর আফগািনsান, ইরাণ pভিৃত 
=দশgেলার কথা এেkেt উেlখ করা যায়।  এই িলŋ িবভিkকরণ (gender segragation) 
সমােজর উপর অেনক সময় sায়ী pভাব .তির কের বেল িতিন মত িদেয়েছন। িতিন 
মেন কেরন কমRেkেt নারী-পrুেষর  িলŋিভিtক িবেভেদর pাচীর তেুল রাখায় এর 
pভােব সমকািমতা সামিয়ক সমেয়র জn হেলও বাড়েত সহায়তা কের। মরেkার 
ইসলাম ধমRাবলmীরা একটা সময় একারেণই গভীরভােব সমেpেম আসk হেয় পেড় 
বেল তার গেবষণায় উেlখ করা হেয়েছ। dরােনর =kt সমীkা =থেক জানা যায় =য, 
=তর =থেক িবশ বছর বয়সী =ছেলরাই ইসলামী িবে` =বিশ সমকামী হেয় উেঠ। তেব 
িববািহত জীবেন pেবেশর পর এই অভVাস অেনেকরই ধীের ধীের =কেট যায়।  

তেব =য কারেণই সমকািমতার উেnষ ঘটুক না =কন, সামািজকভােব 
সমকািমতােক ইসলামী িবে` =হয় কেরই =দখা হয়। =হামেসkুয়ািলিট িবষেয় ইসলামী 
আইন এখন পযRn মানিবক এবং যুেগাপযুগী নয় বেলই িবেশষjরা মেন কেরন। অn 
সবার মেতােগ এবং =লসিবয়ানেদরও =য একাnভােবই িনজs জীবন থাকেত পাের, 
তােদর অিধকার থাকেত পাের িনেজেদর পছnাnযায়ী জীবন পিরচালনা করার,  =সই 
বVাপারটাই ইসলামী িবে` এখেনা অsীকৃত। সমকামীেদর জীবনধারা যতkণ পযRn 
সমােজর অপর অংেশর pিত kিতকর না হে�, ততkণ পযRVn তােদর অিধকারেক 
পদদিলত করা িকংবা িকছু ধমRীয় অnশাসেনর নােম তােদর উপর অতVাচার করার 
িকংবা তােদরেক হতVা করার অিধকার কারও =নই বেলই আজেকর িবে`র সেচতন 
নাগিরেকরা এবং মানবািধকার কমRীরা মেন কের।   আশার কথা এই =য, িবি�nভােব 
হেলও মুসিলমমেদর মেধV =থেকই িকছু সংগঠন মানিবক িদকিট সামেন =রেখ এ 
বVাপাের  উেদVাগ িনেয়েছ, ই�টারেনেটও গেড় উেঠেছ =বশ িকছু ‘=গ মুসিলম 
কিমউিনিট’। আশা করা যায় অnাn ধেমRর মেতাইসলােমও ধীের ধীের উদারৈনিতক 
হাওয়া লাগেব এবং সমকামীেদর pিত অেহতুক িবেdষ =পাষণ না কের বরং সমােজর 
িবেবকেবাধেক তারা মানবতার পেথ পিরচািলত করেব।  
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দশম অধVায় 
সমকািমতা ও মানবািধকার 

 
িবjানমনs pগিতশীল মননই পাের সংখVালঘু মাnেষর অিধকার িবষেয় জনগণেক 
সেচতন কের তুলেত। ইিতহােসর পাতা =থেক আমরা =দেখিছ অিধকার-বি¦ত 
অসহায় মাnেষরা কীভােব দািব আদােয়র জn সংgাম কেরেছ। একটা সময় নারীেদর 
মাnষ িহেসেবই গণV করা হেতা না। তােদর িছল না =কােনা =ভাটািধকার। একইভােব 
পাি�েম একটা সময় কােলা মাnষেদর অিধকার িছল না সাদা চামড়ার মাnষেদর সােথ 
এক যানবাহেন উঠবার, িকংবা একই =ভাজনসভায় =যাগদােনর। সাদা কােলা িবেয় 
=তা িছল িচnারও বাইের।  িকnt মাnষই =পেরেছ এই সমs পুেরােনা িনয়মgেলা উপেড় 
=ফেল মানিবকতা pিতPা করেত।  ভারতবেষRও একটা সময় দিলত এবং শূdেদর 
একঘের কের রাখা হেতা বণRাrেমর নােম।  তােদর হােতর =ছাঁয়া লাগেলই গŋাজেল 
sান করার জn =দৗড় লাগােতা উ·বেণRর িহndরা।  চাকির বাকিরসহ নানা জায়গায় 
=তা =হনsা আর ব¦না িছলই। এখেনা =য পরিsিত পুেরাপুির বদেলেছ তা নয়, িকnt 
তারপরও আেগর মেতা আর িনিবRচাের অতVাচার করা অেনকেkেtই আর সmব হয় 
না। আসেল িব`জুেড় সংখVালঘুরা তােদর অিধকােরর িবষেয় সেচতন হেয়েছ বেলই 
এটা সmব হেয়েছ।  

সমকামীরা আজেকর িবে` সংখVালঘু, খুব pকটভােবই সংখVালঘু।  আমােদর 
মেতা =দশ gেলােত =তা বেটই, সাড়া িবে`ই =মাটামুিট তােদর অবsা সংকটাপn। 
তােদর গােয় ‘িবকৃত rিচর’ তকমা এঁেট =দয়া =তা হে�ই, অেনক =দেশই তােদর 
দাঁড়ােত হে� আদালেত। অিভযুkেদর ওপর kমাগত এবং যtতt চলেছ িনযRাতন। 
কখেনাবা রাTীয়ভােবই =দয়া হে� মৃতুVদN িকংবা িনবRাসন।  সমকামীেদর একটা বড় 
অংশেকই =সজn লুিকেয় থাকেত হয়, তােদরেক িশেখ িনেত হয় িবষমকামী িহেসেব 
জীবন যাপেনর অিভনেয়র, িকংবা সামািজকভােব অভVs হেত হেয় ‘িববািহত জীবন 
যাপেন’।  ১৯৫১ সােল =ডানাl ওেয়বsার =কাির ‘দা =হােমােসkুয়াল ইন আেমিরকা’ 
নােমর ইিতহাস-pিসd gেn pথমবােরর জn =য কথাgেলা বেলিছেলন, =সgেলা 
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এমনিক আজেকর িদেনর সমােজর জnও খুবই pাসিŋক 289 – 
‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but 
also as a result like status in society… Our minority status is similar, 
in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic 
groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and 
quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social 
position; in the exclusion from the mainstream of life and culture’  

 
যিদও =pkাপট িবচাের ১৯৫১ সােলর সােথ আজেকর িব` পিরিsিতর িবsর 

ফারাক, তারপেরও সংখVালঘুর তকমা সমকামীেদর গােয় িকnt রেয়ই =গেছ – িক পূেব, 
িক পি�েম। আর রkণশীল সমােজ =তা সমকামীেদর অিst sীকারই করা হয়না 
এেকবাের। =খাদ ইরােনই ১৯৭৯ সােলর পর =থেক এখন পযRn ৪০০০ বVিkেক 
সমকািমতার অযুহােত হতVা কের হেয়েছ290। পি�মা 'উnত িবে`' মানবািধকার হয়ত 
এরকম রাTীয় সntােসর পযRােয় আর =নই, িকnt তারপেরও সমকামী এবং 
rপাnরকামীরা =য =সখােন পিরপূণR শািnেত বসবাস করেত  পারেছ তা বলা যােব না। 
আেমিরকার pায় চিlশিট রােজV সমকামীেদর =কােনা কারণ না =দিখেয় িবিভn সমেয় 
চাkিরচুVত করা হেয়েছ। ১৯৯৪ সােলর একিট জিরেপ পাওয়া িগেয়েছ =য, 
কমRচারীেদর মেধV =কােনা সমকামী থাকেল শতকরা pায় ১৮ শতাংশ মVােনজার 
তােক চাkির =থেক বিহsার করেবন, শতকরা pায় ২৭ শতাংশ মVােনজার চাkিরেতই 
তােক =নেবন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ  তােক =কােনা রকম pেমাশন =দেবন না291। 
১৯৮৪ সােল আেমিরকার একিট িরেপােটR pকািশত হেয়িছল =য সমকামীpবৃিt সmn 
ছাt-ছাtীরা সাধারণ ছাt-ছাtীেদর =থেক অnত পাঁচgন =বিশ sুল =থেক ঝের পেড়, 
কারণ তারা সবসময়ই িনরাপtাজিনত আতেŋ =ভােগ292। ১৯৯৮ সােলর একিট 
িরেপাটR =থেক জানা যায়, আেমিরকায় এখেনা pায় শতকরা ৫৪ ভাগ =লাক মেন কের 
সমকািমতা হে� ‘পাপ’, এবং ৫৯ ভাগ মেন কের এিট .নিতক িদক িদেয় অপরাধ, 
৪৪ ভাগ মেন কের সমকামী সmকRেক অৈবধ =ঘাষণা করা উিচৎ293। আর এ সেবর  
বাইের =তা িনgহ, িনযRাতন এবং =kt িবেশেষ হতVার উদাহরণ =তা কমেবিশ 

                                                
289  Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub. 
290 Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,  
291 A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% 
would refuse to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and 
O'Hanlan, "Anti-Gay Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay 
and Bisexual Physicians," San Francisco, 1994. 
292 National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984. 
293 The Advocate, Feb 4, 1997. 
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আেছই।২০০৩ সােলর িরেপাটR =থেক জানা যায়, আেমিরকায় iধু =সই বছেরই ছয় 
জন পুrষ এবং নারীেক সমকািমতার অযুহােত =মের =ফলা হেয়িছল।  

তেব সাmpিতককােল িব`েক সবেচেয় আেলািড়ত কেরেছ আেমিরকায় মVাথু 
=শফাডR নােমর ২১ বছর বয়সী এক ছাtেক হতVার ঘটনা। ওয়াইিমং িব`িবদVালেয়র 
এই ছাt ১৯৯৮ সােলর ৭ই অেkাবর রােত বার =থেক =ফরার পেথ পিরচয় ঘেট একই 
িব`িবদVালেয়র dই ছাt =জমস মVাকিকিন এবং রােসল hা�ডারসেনর। মVাকিকিন 
এবং hা�ডারসন তােদর গািড়=ত কের মVাথু =শফাডRেক ছাtাবােস =পৗঁেছ =দবার 
িন�য়তা িদেয় তােদর গািড়=ত উঠায়। গািড়েত উঠার পর যখন  মVাকিকিন এবং 
hা�ডারসন জানেত পাের =য  মVাথু =শফাডR সমকামী, তখন  তারা মVাথুর উপর চড়াও 
হয়, িপsেলর বাট িদেয় তার মাথায় আঘাত কের, মারেধার কের মাথা ফািটেয় িদেয় 
রাsায় অেচতন অবsায় =ফেল =রেখ চেল যায়।  তারপর তারা অেচতন মVাথু =শফােডRর 
কাগজপt =থেক পাওয়া িঠকানা =দেখ গািড় িনেয়  মVাথু =শফােডRর বািড় লুট কের।  
pায় আঠােরা ঘNা পের  মVাথুেক রাsা =থেক উdার করা হয় এবং পা`RবতRী 
হাসপাতােল =নয়া হয়।  মVাথু তখেনা মারা যানিন, িকnt অেচতন িছেলন। ডাkােরর 
িরেপােটR =দখা =গেলা তার মিsে§র একটা বড় অংশ (েbন =sম) মারাtকভােব 
kিতgs হেয়েছ। তার hৎিপে�ডর স¦ালন, তাপমাtা ইতVািদও মারাtকভােব 
আkাn হেয়েছ।  তােক কৃিtম জীবন স¦ালন যnt িদেয় বাঁিচেয় রাখার =চ£া করা 
হেলা।  িকnt   মVাথুর jান আর িফের আেসিন। =শষ পযRn ১৯৯৮ সােলর ১২ই 
অেkাবর মVাথুেক ডাkাররা মৃত =ঘাষণা করেলন।  মVাথুর এই ঘটনার pভাব পেড় 
আেমিরকা জুেড়।  pিতবােদর ঝড় উেঠ সমকামী অিধকার সংগ7নgেলার তরফ 
=থেক।  এই একিবংশ শতেকও =কবল সমকামী হবার কারেণই মVাথু =শফাডRেক 
=যভােব pাণ িদেত হেয়েছ, =সিট আসেল কlনােকও হার মানায়।  

আর আমােদর =দেশ =তা সমsা আেরা  ভয়াবহ। যিদও িনরেপk গেবষণায় 
উেlখ করা হেয়েছ =য সারা =দেশ ৬ =থেক ১২ িমিলয়ন সমকামীর অিst রেয়েছ294, 
তারপেরও =সখােন বলেত =গেল সমকামীেদর অিstই অsীকার করা হয়।  কারণ 
বাংলােদেশর রাTীয় আইেন এটােক ‘অপরাধ’ িহেসেব গণV করা হয়, এই অপরােধর 
শািs ১০ বছেরর সrম কারাদN =থেক ir কের যাবjীবন কারাদN295 -  যিদও এই 

                                                
294 Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona :  
http://www.mukto-mona.com/ Articles/tapan_rabi/ gay_bangla 210106.htm  
295 According to Article 377 (Section 377 of the Penal Code) private, adult homosexual sex acts 
are illegal and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life 
imprisonment. 
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আইেনর বVাপক pেয়াগ =দেশ খুব একটা লkণীয় নয়। এর কারণ,  সমকামীরা 
িনেজেদর =যৗনpবৃিtেক সাধারণত pকািশত হেত =দয় না।  সামািজক বাধার কারেণই 
এিট ঘেট।  একটা উদাহরণ =দই। আমার খুব কােছর এক পিরিচত বnু িছল সমকামী। 
িকnt কখেনাই আিম তা জানেত পািরিন। হঠাৎ একিদন iনলাম অেsTিলয়া চেল 
=গেছ।  এখন থাকেছ এক সমকামী পাটRনােরর সােথ।  তার এই সমকামী pবৃিtর 
কথা আিম =দেশ থাকেত জানেতও পািরিন। আিম িনঃসেnহ অেনেকই এ ধরেনর কম 
=বিশ ঘটনার সােথ সমVক পিরিচত।  =দেশ অিধকাংশ সমকামীেদর আসেল লুিকেয় 
থাকেত হয়, িকংবা অn সবার মেতা িববািহত জীবন-যাপেন অভVs হেত হয়। যারা 
এটা পােরন না, তারা অেনেক অিববািহতই =থেক যান। আমােদর মুkমনা সাইেট 
বছর কেয়ক আেগ িপŋu নােম এক ভdেলাক তার িনেজর অিভjতার িভিtেত একিট 
িবেYষণধমRী =লখা িলেখিছেলন, তার pবেnর িশেরানাম িছল  'Gays and Lesbians: the 
hidden minorities of Bangladesh'।  তার =সই pবnিটর উপসংহার িছল এরকম296 – 
 

আিম বh সমকামী =লাকজনেদর জািন যারা িবেয় কের stী-পুt-কnা িনেয় 
সংসার কের চেলেছন। অিধকাংশ সমেয়ই তারা জীবনভর =গাপনীয়তা 
অবলmন কের কাটান।  তারা এমনিক তােদর খুব ঘিন£জন – stী, বnু 
বাnব, অিভভাবক, সnান – সবার =থেকই িনেজর pবৃিt সারাটা জীবন 
ধের =গাপন কের চলেত বাধV হন।  আসেল তারা =বেড় উেঠন একদম 
একাকী হেয়।  তােদরেক =কউ জােন না, যিদও =চেন তােদর সবাই। অnত 
এভােবই আমােদর সমাজ তােদরেক িচনেত চায়। 

  

িহেমল মVাগািজেন pকািশত আফসান =চৗধুরীর িরেপােটR এ িবষেয় উেlখ করা 
হয়297 – 
 

Being gay in Bangladesh isn’t easy because society responds 
differently to sexuality in public and in private … People involved 
with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is 
homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, 
more than the total population of many countries, prefer the same sex. 
Even if that estimate is considered to be on the higher side and is 
reduced by half, the number left would still be significant … One of 
the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the 
country’s Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or 

                                                
296 Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; 
http://www.mukto-mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm  
297 Afsan Chowdhury’s report in Himal Magazine, পূেবRাk। 
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advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence 
… Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite 
common in Bangladeshi society. Those practising it are not 
ostracised, although if caught, are ridiculed …  

 
‘িনভৃত সমকামী’=দর =বদনাময় জীবন কািহনী অেনকসময় =কবল বVŋ-িবdrেপ 

সীমাবd থােক না। সমকামী pবৃিt pকািশত হেয় পড়েল অেনক সময় পিরবােরর 
পk =থেকই =নেম আেস িনযRাতন এবং িনপীড়ন। =যমন, ই�টারেনেট =গ-বাংলা 
ইয়াhgrেপর =কা-মডােরটর জন এশেলর -এর একিট মমRntদ ই-=মল pকািশত হয় 
২০০৯ সােল298 । ই-=মইলিট এরকম - 
 

িpয় বnুরা, 
আশা কির =তামরা ভােলা আছ, িকংবা অnত ভােলা থাকার  অিভনয় কের 
=যেত পারছ। আিম জন, বাংলােদেশর বVাগ (বাংলােদশ এেসািসেয়শন 
ফর =গ'স)-এর =কা-মডােরটর। আিম সমকামী এবং এজn আিম গিবRত। 
িকnt আিম =মােটই sিখ নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী 
pবৃিtর বVাপারটা  =জেন =গেছ। তারা pথেম এ বVাপারিটেত =তমন গা 
কেরিন। িকnt ধীের ধীের তােদর মুেখাশ খুেল =গেছ। আিম =তামােদর 
grেপ =বশ অেনকিদন হেলা িলখেত পারিছ না। কারণ আমােক আমার 
পিরবার =থেক শারীিরকভােব আkমণ করা হেয়েছ। আিম আহত হেয়িছ। 
িনrপায় হেয় আিম একিদন পুিলশ =sশেন =গলাম। িকnt পুিলশ =কােনা 
=কস ফাইল করেত িকংবা িজিড করেত =দয়িন। আমােক উেlা বলল -
'তুিম =তা =দখিছ একটু =মেয়িল ধরেনর। িঠক কের বল - তুিম িক 
=কািত299,Dাগেসবী নািক =ব�া? আমরা =তামােক =কােনা ফাইল-টইল 
িকংবা িজিড করেত =দব না।এgেলা =তামােদর মামুিল পািরবািরক 
বVাপার। এ সমs ফালতু িবষয়ািদ িনেয় আমরা মাথা ঘামাইনা।'তারপর 
তারা আমার বাবােক =ফান কের  বলল আমােক বাসায়  (মােন নরেক) 
িনেয় =যেত। বাসায় িনেয় যাওয়ার পেথই আমার বাবা, মা =বান এমনিক 
আমার =ছাটভাই পযRn আমােক মারেত ir কের। আিম হয়ত মেরই 
=যতাম যিদ না আমার পােশর বাসার এক বnু এেস বাঁচােতা। এখন আমার 
অবsা একটু ভােলার িদেক। তারা আমােক এখন বলেছ বাসা =ছেড় চেল 
=যেত। আমােক সাত িদন সময় িদেয়েছ বাসা ছাড়ার। আমার পাটRনার এ 

                                                
298 Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,  
299 ভারেত এবং বাংলােদেশ পুrষ rপাnরকামীেদর চলিত ভাষায় বলা হয় =কািত।   
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=দেশ থােক না। sতরাং =স এ বVাপাের এেকবােরই িনrপায়। এখন 
আমােক =তামরা বেলা - সমকামী মােন িক sখী নািক অsখী? =তামােদর 
মেধV িক =কউ বলেত পাের, কেব এই গৃহsািলর অতVাচার আর িনপীড়ন 
বn হেব? কখন আমরা =সানার বাংলা আর =গ-বাংলা পাব, বলেতা? 
বnুরা, আমােদর অেনক পথ =যেত হেব। আমােদর যাtা িকnt =শষ হয়িন 
বরং =কবল ir, এবং আমরা এখেনা আমােদর গnবV =কাথায় তা জািন 
না। বnুরা =তামরা িনেজেদর যt িনও, আর ভােলা থাকার অিভনয় কের 
=যও  এমনিক =তামার িনেজর পিরবার, সমাজ, ধমR এবং রাT dারা 
িনযRািতত হবার =শষ সময়gেলােতও। এখন যাই। =তামােদর িপŋ sালুট, 
 

সিলডািরিট 
জন, =কা-মডােরটর।        

 
িবি�nতা এবং আtহনন 
সামািজক িনযRাতন এবং িনপীড়েনর পাশাপািশ কেয়কিট িবষয় সমকামীেদর জীবেনর 
সােথ অŋাŋীভােব জিড়ত তা হেলা সমাজ =থেক িবি�nতা, িবষnতা এবং আtহনন। 
বVাপারিট সব =দেশর জnই কমেবিশ pেযাজV। আমােদর মেতােদশgেলােত এিট 
আেরা =বিশ।  সমকািমতা, rপাnরকািমতা এবং সেবRাপির =জ�ডার ইsV িনেয় আমােদর 
সমােজ =কােনা s� ধারণা না থাকায়  সমকামীেদর জীবন হেয়  ওেঠ dিবRসহ।  .কশেরর 
=গাড়া =থেকই সমsা ir হয়। এ সময় =স লk কের =য, সমবয়সী অnাn বnেুদর 
মেতা =স নারীেদর pিত আকষRণ অnভব কের না, কের =ছেলেদর pিত। অপরিদেক 
একজন rপাnরকামী =ছেলর মেধV িবপরীতিলেŋর আচরণ অnকরণ করার তীb sহৃা 
জােগ। =ছেলর আচরণ ও =পাষাক-পির�েদর মেধV িবপরীতিলেŋর ভাব ফেুট ওঠায় মা-
বাবা অsিsকর অবsার মেধV পেড়ন, নানা ভােব তােক িবরত রাখেত চান। সমg 
আচরেণর মেধV =মেয়িলভাব pকট হেয় উঠায় সহপাঠী এবং সহেযাগীেদর কাছ =থেক 
kমাnেয় আসেত থােক নানারকেমর বVাŋ-িবdrপ এবং লাðনা।  পরবতRীকােল এর 
=থেক .তির হয় নানা ধরেনর Tমা। এই Tমাই .তির কের নানা ধরেনর মানিসক সংকেটর 
বীজ। ধীের ধীের তারা অnমুRখী হেত থােক। তারপর একটা সময় যখন শরীের এবং মেন 
=যৗনতার উেnষ ঘটেত থােক তখন মানিসক পিরিsিত হয় আেরা ভয়াবহ। এই সময় 
তার সমিলেŋর মাnেষর সােথ িমিলত হবার বাসনা জােগ।  সংখVাগিরPরা =যখােন 
িবপরীত িলেŋর সদsেদর pিত আসk এবং আকিষRত হেয় চেলেছ, =সখােন িনেজেক 
বVিতkম িহেসেব =দেখ মষুেড় পেড়। ভােব, তার িন�য় শরীের বড় =কােনা অsখ আেছ, 
ফেল তার =যৗন চািহদা আর দশটা মাnেষর মেতা নয়। জn হেয় সংশেয়র তারপের 
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হীনmnতার। মলূেsােতর িবষমকামী জীবেন অভVs সকেলর =থেক অেনক সময়ই কথা 
=চেপ =যেত বাধV হয়।  

ধরা যাক, কেয়কজন =ছেল কেলেজর সামেন অnাn বnুেদর সােথ িমেল চােয়র 
sেল বেস আDা মারেছ। এমিন সময় sেলর সামেন িদেয় =কােনা snরী =মেয় 
=হেট =গেলা। আর সােথ সােথই ir হেলা =মেয়িটেক িনেয় দেলর মেধV তুমুল 
আেলাচনা। িকnt সমকামী =ছেলিট ওই দেলর মেধV =থেকও আেলাচনায় অংশ িনেত 
অkম । =স অn সবার মেতাপাের না ওই চেল যাওয়া তnী তrনীর =দহ-=সৗPব িনেয় 
বািক সদsেদর মেতা আেমািদত হেত। হয়ত =স আেমািদত হয় দেলরই অn একিট 
=ছেলেক =দেখ। িকnt িনেজর এই 'অsাভািবক' ভােলা লাগার কথািট =স কখেনাই বেল 
উঠেত পাের না। আর এই না-পারা =থেক .তির হয় ভয়াবহ অndRেndর। সৃি£ হয় নানা 
রকম মানিসক সংকট। ধীের ধীের তার মেধV িবি�nতা =বাধ =জেগ উেঠ। 
মানিসকভােব =স িনঃসŋ হেয় পেড়। তার সােথ সােথ পাlা িদেয় আেস িবষnতা। 
িনেজর =যৗনপিরচেয়র তীb সংকট তােক িবষnতার িদেক =ঠেল =দয়। এর উপর মড়ার 
উপর খারার ঘা হেয় =নেম আেস পািরবািরক ব¦না, উেপkা,  অবেহলা এমনিক 
=ktিবেশেষ িনযRাতন।    

িনেজর =যৗনপিরচেয়র সংকট  এবং তার পাশাপািশ কােছর  মাnষ এবং সমােজর 
=নিতবাচক মেনাভাব  এবং অবমাননাকর পিরিsিত  তােক িনদাrণ িবষnতার মেধV 
ডুিবেয় =দয়। আর এই িবষNতার পথ ধের =শষ পযRn আেস আtহনেনর িচnা, অnত 
অেনেকর মেধVই। pিতবছর আেমিরকােত গেড় পাঁচ হাজার =লাক আtহতVা কের, 
আর এর মেধV pায় িtশ শতাংশই সমাnরাল =যৗনতার মাnষ।   ১৯৮৯ সােল 
pকািশত এ িরেপােটR300 এর উেlখ পাওয়া যায়। সমাnরাল =যৗনতার মাnেষরা 
সামািজক অবেহলার কারেণ  িবষn এবং উিdg থােক তা এই িরেপােটR উেlখ করা 
হয়। িরেপােটR আেরা উেlখ হয় =য, .কেশার এবং =যৗবেনই সমকামীরা সবেচেয় =বিশ 
আtহতVা কের। এর কারণ সহেজই অnেময় এবং উপেরর আেলাচনােতও এ িনেয় 
=বশ িকছু ইিŋত =দয়া হেয়েছ। বলা বাhলV এ িরেপাটRিট সহেজ জনসমেk pকািশত 
হয়িন। মািকRন আইনসভার িরপাবিলকান দেলর সদsরা এই িরেপাটRিট যােত 
pাকািশত না  হয়, তার জn নানা রকেমর =চ£া কেরিছেলন। =স সময় চােপ পেড় 
তৎকালীন বুশ pশাসন এই িরেপাটR pকােশ িবলm ঘটায়301। এর =pিkেত িবিভn 

                                                
300 Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989 
301 In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth 
suicide, with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the 
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পtপিtকায় সমােলাচনামূলক =লখা pকািশত হেত থােক। তাই একসময় সরকার 
িরেপাটR pকােশ বাধV হয়।  এ ছাড়া =g =রমােফিডর ১৯৯১ সােল =লখা  ‘Death by 
Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers’ বইেয় ১৫০ জন 
stী ও পুrষ সমকামীর উপর সমীkার ফলাফল pকািশত হয়। এ =থেক জানা যায়, 
এেদর মেধV শতকরা ৩০ ভাগ .কেশােরর =কােনা না =কােনা সময় আtহনেনর 
pবনতা pদশRন কের।  

এ pসেŋ আেরা একিট pাসিŋক গেবষণার কথা উেlখ করা যায়।  
সান¿ািnেsার কVািলেফািনRয়া িব`িবদVালেয়র ‘=স�টার ফর এইডস িpজারেভশন 
sািডস’ এর গেবষেকরা ১৯৯৬ সাল =থেক ১৯৯৮ সােলর মেধV লস এে|েলস, 
সান¿ািnসেকা, িশকােগা এবং িনউইয়কR শহেরর ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীkা 
চালান। সমীkায় =দখা =গেছ, সমকামীেদর মেধV যােদর বািষRক আয় ২০,০০০ 
ডলােরর কম, তােদর শতকরা ৩৩ ভােগর মেধV =কােনা না =কােনা সমেয় আtহনেনর 
pবণতা জােগ। আর শতকরা ২২ ভাগ আtহনেনর =চ£া কের। অnিদেক যােদর 
বাৎসিরক আয় ৮০,০০০ ডলােরর =বিশ, তােদর মেধV শতকরা ১৯ ভাগ 
আtহতVাpবণ হেয় উঠেলও শতকরা ৯ ভাগ আtহনেনর =চ£া কেরও =বঁেচ যায়।  

এ ছাড়া ১৯৯৮ =থেক ১৯৯৯ সােলর মেধV আেমিরকার ‘=স�টারস ফর িডিজস 
কে�Tাল’ (িসিডিস) আেমিরকার কেয়কিট বড় শহের িকেশার িকেশারীেদর উপর একিট 
সমীkা চািলেয় =দেখ =য, pিত বছর =য সব কম বয়সীরা আtহতVার =চ£া কের =বঁেচ 
যায় তােদর মেধV শতকরা িtশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সােলর সাmpিতক একিট 
গেবষণােতও সমািমতার সােথ উ·হাের আtহনেনর সmকR খুঁেজ পাওয়া =গেছ302।  

িবষnতা এবং আtহনন সমকামীেদর জn সমsা হেলও এgেলা =মােটই 
িবভীিষকা নয়। সামািজক পিরেবেশর মােনাnয়ন কের এgেলা =থেক আkাn 
বVিkেদর মুk করা সmব। =দখা =গেছ, সমাnরাল =যৗনpবৃিtর মাnেষরা =য 
পিরেবেশ  িনেজেদর ‘sাভািবক মাnষ’ িহেসেব ভাবেত পাের, =স পিরেবেশ 
এমিনেতই আtহনেনর pবণতা অেনক কেম আেস। এিট িনঃসেnহ =য, সমকামীেদর 
অিধকাংশ =kেtই িনদাrণ .বরী পিরেবেশর মেধV িদেয় =যেত হয়।  আমােদর মেতা 
=দশgেলােত =যখােন সমকািমতােক সামিজকভােব =হয় করা হয়, আর আইনগতভােব 
                                                
Bush/Quayle administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of 
the entire report; www.leaderu.com/jhs/labarbera.html 
302 Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. “The assessment, diagnosis, and treatment of 
psychiatric disorders in lesbian, gay, and bisexual clients,” in Julia D. Buckner, Yezzennya 
Castro, Jill M Holm-Denoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of 
Diverse Backgrounds. Radcliffe Publishing, 2007, p. 52 
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অnায় িহেসেব =দখা হয়, =সখােন আtহনেনর pবণতােক pিতহত করা দূrহ 
বVাপার।  =ছাট =বলায় আমােদর sুেল মাsদ রানা নােম আমােদরই kােস একিট 
=ছেল পড়েতা পের কVােডট কেলেজ চেল যায়। তার ঘিন£ বnুেদর কাছ =থেক iনতাম 
মাsদ নািক সমকামী।  এর িকছুিদন পেরই মাsেদর আtহতVার খবর পাই।  আিম 
=ছেলেবলায় =য এলাকােত বড় হেয়িছ, =সখােনও একিট =ছেল িছল, আমার =চেয় d 
চার বছেরর বড়। =ছেলিটেক এলাকায় ‘একটু =মেয়িল’ বেল =খাঁটা =দয়া হেতা।  
=ছেলিট =ছেলেদর =চেয় =মেয়েদর সােথ থাকেত এবং তােদর সােথ =খলাধূলা করেতই 
sা�nVেবাধ করেতা। আিম যখন kাস এইেট পিড় =ছেলিট  গলায় দিড় িদেয় 
আtহতVা কের।  এ ধরেনর বh ঘটনাই  =লাকচkুর অnরােল =থেক যায়।  ২০০৪ 
সােল আিম ভারেতর একিট পিtকায় একিট আtহতVার খবর =দেখিছলাম, পের 
আেরকিট বইেয় এর উেlখ পাই 303 - 
 
 

  
২৬ =শ নেভmর ২০০৪ তািরেখ সকাল ১০ টা নাগাদ উtর ২৪ 
পরগণার বনঁগা =sশেনর িকছু দূের অপণRা িব`াস (২০) এবং 
কাজলী =ঘাষ (১৮) নােম dই তrণী একসেŋ =Tেনর নীেচ মাথা 
িদেয় আtহতVা কেরন। এই dই তrণী িছেলন সমেpমী। এরা এেক 
অপরেক ভােলাবাসেতন গভীরভােব।  
তােদর =লখা sইসাইড =নাট =থেক সমেpেমর মমRািnক পিরণিতর 
কথা জানা যায় – 
 
মা আমার তুিম kমা কেরা। 
আিম কাপুrেষর মেতা পািলেয় =গলাম। িকnt িক করেবা মা, আিম 
=য কাজলীেক খুব ভােলাবািস, ওেক =ছেড় আিম থাকেত পারব না। 
এমনিক ও আমােক =ছেড় থাকেত পারেব না; তাই আমরা dইজেন 
মৃতুVপথ =বেছ িনলাম। আমােদর মৃতুVর জn =কউ দায়ী নয়।  
 
ইিত 
অপণRা ও কাজলী 
 

                                                
303 অজয় মজুমদার, িনলয় বs, সমেpম, পূেবRাk।    
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আমােদর একটাই অnেরাধ আমােদর ভােলাবাসার দািব িহেসেব 
একটাই অnেরাধ আমােদর d’জনেক একই শ9ােন দাহ করেব, এই 
আমােদর =শষ ই�া। 
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সমকািমতা এবং এইডস 
আtহতVা ছাড়াও আেরা একিট sাsVগত িমথVা pচারণার িবষেয় সমকামীেদর 
pিতিনয়ত যুঝেত হয়। =সিট হেলা এইডেসর সােথ সমকািমতার অnিমত সmকR। 
অেনেকই ভুলভােব মেন কেরন, সমকািমতার মেতা িবকৃত =যৗনতার কারেণই =বাধহয় 
এইডস হেয় থােক। আমার এই বইেয়র িকছু অংশ যখন ধারাবািহকভােব মুkমনা 
এবং সচলায়তন bেগ pকািশত হি�ল তখন d এক জন পাঠক তােদর pিতিkয়া 
জািনেয় বেলিছেলন সমকািমতার মাধVেম =যেহতু এইডস ছড়ায়, =তা আিম এ 
বVাপারটা কীভােব =দিখ।  এর =pিkেত আিম =য কথাgেলা বেলিছলাম তা এখােনও 
বVk করা  pেয়াজনেবাধ করিছ।  

এইডস ছড়ায় এইচ. আই. িভ (এইডস ভাইরাস িহেসেব pচিলত) =থেক। বাহক 
এবং তার =যৗনসŋীর =দেহ এইডস ভাইরাস না থাকেল বাহক সমকামী =হাক আর 
িবষমকামী =হাক, এইডস ছড়ােব না। সমকািমতার কারেণ, কােরা =দেহ ‘এইডস’-
এর জীবাn জn =নয় না। কােজই সমকািমতােক আলাদাভােব অেহতুক =দাষােরাপ 
করার =কােনা কারণ =নই। আর sরিkত =যৗনজীবন না থাকেল সমকামী এবং 
িবষমকামী -=য =কউই এইডেস আkাn হেত পাের। =সজnই আমরা =দিখ 
পিততাপিlেত এইডেসর সংkমণ =বিশ, যিদও =সখােন খুব কম বাহকই সমকামী।  

সমকািমতার সােথ এইডেসর সরাসির সmকR না থাকেলও এইডসেক 
সমকািমতার সােথ টVাগ কের =দওয়ার একিট ইিতহাস আেছ।  আিশর দশেকর pথম 
িদেক যখন এইডেসর কথা pাথিমকভােব  িমিডয়ায় pকািশত হেত ir করেলা, 
তখন, সাধারণ মাnষ =তা বেটই, এমনিক িচিকৎসক এবং গেবষকরাও এই =রােগর 
মূল কারণ  সmেn বলেত =গেল অjই িছেলন। আেমিরকায় সমকামীেদর মেধV এই 
=রােগর হার =বিশ লk কের  ‘িবেশষj’রা ধের িনেয়িছেলন এটা =বাধ হয় ‘সমকািমতা 
সংkাn’ =কােনা =রাগ হেব।  =রাগিটর নামও তারা িঠক কের =রেখিছেলন – Gay-
related immune disorder (GRID)। pচিলত নাম িছল ‘Gay plague’304।  তথাকিথত 
িবেশষjেদর এই অিবেশষjীয় এবং অিবেবচনাsলভ অিভমেতর পিরেpিkেত  =স 
সময় সাধারণ মাnষেদর মেন সমকামীেদর সmেn একটা Ìাn ধারণা .তির হয়। 
এমিনেতই =তা সমকামীেদর উপের ‘িবকৃত =যৗনাচরেণর’ তকমা লাগােনাই িছল, 
তখন এইডেসর সােথ সমকািমতার সmকR ‘খুঁেজ পাওয়ার’ ফেল সমকামীসহ সকল 
সমnরাল =যৗনতার মাnষেদর উপর =নেম আসেত থােক অবণRনীয় িনযRাতন।  িবেশষ 

                                                
304 Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall 
Inn Editions, 2000 
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মহল =থেক সমকামীেদর একঘের কের =ফলার pেচ£াও চেল। িকnt পরবতRীেত 
গেবষণার অgগিতর সােথ সােথ িচিকৎসেকরা জানেত পােরন =য, এইডস নামক 
মরণবVািধিটর =পছেন কারণ হেলা একিট ভাইরাস - Human Immunodeficiency Virus 
বা সংেkেপ  ‘এইচ.আই.িভ’।  এই এইচ. আই. িভ. ছড়ায়  রk, বীযR (semen), =যািন 
pবহ (vaginal fluid),  এমনিক বুেকর snপােনও।  =দখা =গেছ, বাহেকর =দেহ 
এইচ.আই.িভ’র জীবাণু থাকেল সমকামী =যৗনসংসেগR  =রাগাkাn হবার সmাবনা িঠক 
ততটুkই যা  িবষমকামী =যৗনসংসেগRও ঘটেত পাের।           

এটা িঠক আেমিরকায় সমকামীেদর মেধV এইডস =রােগর হার =বিশ, এখেনা305। 
িকnt এর =পছেন সমকািমতা যতটা না দায়ী, তার =চেয় =বিশ দায়ী আথR-সামািজক  
=pkাপট306। পৃিথবীর অn অেনক =দেশই সমকামীেদর =চেয় িবষমকামীেদর মেধV 
এইডেসর হার =বিশ। আি¿কা মহােদশিটর কথা ভাবা যাক। হতদিরd মহােদশ - 
অথচ এইডেসর pেকাপ সবেচেয় =বিশ। ওখােন সমকািমতার জn এইডস ছড়ায়িন। 
বতেসায়ানার শতকরা pায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আkাn। সাউথ 
আি¿কায় শতকরা pায় ১৯ ভাগ। তা|ািনয়ায় এমন gামও আেছ =যখােন gােমর pায় 
সবাই এইডস-এ আkাn। =সই হতভাগV িশiিটর কথা ভাবুন, =য িকনা এইচ. আই. 
িভ. জীবাণু িনেয় জেnেছ, =কবল তার বাবা মােয়র এইডস সংkমেণর কারেণ। আিম 
িক =সই িশigেলার ভাগVহীনতার জn বাবা-মা’র িবষমকামেক দায়ী করব? =সই 
এইডস আkাn হতভাগV িশigেলার বাবা মা =তা আর সমকামী িছল না। তাহেল gাম 
=ক gাম এইডেস উজার হেয় যাে� =কন? যুিk মানেত =গেল আি¿কার এইডেসর 
িবsােরর =পছেন তাহেল িবষমকামেক দায়ী করা উিচৎ। কারণ,  আি¿কায় 
িবষমকামীেদর মেধVই এইডস সংkমণ অেনক =বিশ।  iধু আি¿কা নয়, িব` জুেড়ই 
িবষমকামীেদর মেধV এইডেসর pেকাপ সমকামীেদর =থেক অেনক =বিশ =দখা যায়। 
সিতV বলেত িক - এইডস আসেল সমকািমতা-িবষমকািমতায় =কােনা বাছ িবচার কের 
না। আেগই বলা হেয়েছ, এইডস সংkমেণর কারণ এইচ.আই.িভ ভাইরাস। আপনার 

                                                
305 As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, 
during the year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were 
among men who were infected through sexual contact with other men 
306 পাশাপািশ সমকামীেদর সmেকRর .বধতা এবং আইিন অিধকার অেনক জায়গােতই না থাকায়, 
তােদর অেনকেকই িনিবRচারী এবং বhগামী জীবন যাপেন অভVs হেত হয়।  পিরিsিতর কারেণই তােদর 
অেনেকরই =যৗনজীবন অিধকাংশ িবষমকামীেদর মেতা sরিkত থােক না। sাভািবকভােবই তােদর 
মেধV এইডেসর হার তুলনামূলকভােব =বিশ থাকেত পাের। এর জn সমকািমতা দায়ী নয়, দায়ী 
সমকািমতােক =কnd কের মানবসৃ£ সামািজক পিরেবেশর জিটলতা।    
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বা =যৗনসŋীর =দেহ এই জীবাণু না থাকেল এইডস আপনার মাধVেম ছড়ােব না, তা 
আপিন সমকামীই =হান, আর িবষমকামীই =হান।  =সজnই এিরক মােকRাস তার ‘ইস 
ইট এ চেয়স’ gেn বেলন – 

Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have 
been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It’s 
an equal opportunity disease that infects people who fail to use the 
well-understood methods to prevent its spread.  

 
=sান ওয়াল রায়ট 
সমকািমতার ইিতহােস =sান ওয়াল রায়ট একিট ঐিতহািসক মাইলফলক।  এই 
রায়িটর কথা না জানেল িকংবা না উেlখ করেল সমকািমতার ইিতহাস অপূণRই =থেক 
যােব। িনউইয়কR িসিটর gীনউইচ gােমর িksপার =রােডর ৫১-৫৩ নাmাের 
“=sানওয়াল ইন” নােম একটা =রsরা সমকামীেদর বার ও আDা =দয়ার তীথRsান 
িহেসেব পিরিচত িছল বhিদন ধেরই।  ষাট-সtুেরর দশেক এ ধরেনর ‘=গ বার’ gেলা 
িছল পুিলিশ হামলা এবং ধরপাকেরর পয়লা নmর লkVবst।  বলা নাই,কওয়া নাই 
হঠাৎ কেরই পুিলশ এ ধরেনর বাের এেস সমকামীেদর ওপর চড়াও হেয় গণহাের 
এVােরs কের গািড়েত তুেল িনেয় =যত আর ফাটেক ঢুিকেয় িদেয় িনপীড়ন িনযRাতেন 
=মেত উঠত। আর =স সময় যাবতীয় আইন-কাnন সবই িছল সমকামীেদর িবপেk।  
 

 
 

িচt: ১৯৬৯ সােলর  =sানওয়াল ইন =রsরা 
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িচt: ১৯৬৯ সােলর  =sানওয়াল ইন =রsরায় গণিবেkােভর িকছু ঐিতহািসক মুহূতR 
 

িদনটা িছল ১৯৬৯ সােলর ২৮ =শ জুন। পুিলশ খুব sাভািবক িনয়েমই gীন 
উইেচর gােমর =গ-বারিটেত হানা =দয়।  সাধারণত ধরপাকেরর বVাপারটা =যটা 
ঘটেতা – খুবই গতাnগিতক এবং িনয়ম মািফক।  বাের হানা িদেয় বােরর সবাইেক 
বাইের িনেয় এেস গািড়েত তুেল িনেয় চেল =যত।  সােলর ২৮ =শ জুন িদনটা =বাধ 
হয় অnরকম িছল। পুিলশ বারিটেত হানা িদেল =সখানকার =লােকরা িপছু না হেট  
সরাসির পুিলেশর সােথ সmুখ- লড়াইেয় িলp হয়।  থালা বাসন,  gাস, =বাতল – যার 
সামেন যা িকছু িছল তাই িনেয়ই পুিলেশর =মাকােবলা কের। একটা পযRােয় সব 
পুিলশেদর  =রsরার িভতের আবd কের  =ফেল বাইের =থেক তালা লািগেয় =দয়।  
=সই পুিলশেদর উdার করেত আেরা িনরাপtারkীেদর পাঠােনা হয়।  িকnt তারা 
আবd সহকমRীেদর dরাবsা =দখা ছাড়া খুব একটা sিবধা করেত পারেলন না। জনগণ 
ততkেণ =রsরার আেশ পােশর রাsাgেলা দখল কের িনেয়েছ। পুিলশেদর ওভােবই 
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আবd কের =রেখ  িদনভর আর রাত জুেড় রায়ট চলেত থােক।  এ ধরেনর পিরিsিত 
িছল পুিলেশর িচnারও বাইের। 

এর পরিদন  সমকামীেদর সমথRেন gীনউইচ gােমর আশপাশ =থেক আেরা বh 
=লাক এবং  সংগঠন  এিগেয় আেস।  পুিলশেদর উেd� পাথর =ছাঁড়া =থেক আgন 
jালােনা, =পাড়ােনা – =কােনা িকছুই বাদ  যায়িন।  pায় চারশ পুিলশ-এর সােথ যুd 
করিছল pায় d হাজার সমকামী।  এ এক অভাবনীয় দৃ�। =য সমকামীেদর এতিদন 
=কবল =মেয়িল, ফVাগ pভৃিত =খাঁটা হজম কের  লুিকেয় ছািপেয় পািলেয় =বড়ােত 
হেতা, তারা একেজাট হেয়  সূচনা করেলন নতুন এক আেnালেনর –  জn হেলা 
সমকািমতা মুিkর বা ‘=গ িলবােরশন’ (Gay Liberation) -এর। বstত =sানওয়াল ইন-
এর এই আেnালেনর মেধVই িনিহত িছল ভিবÝেতর আেnালেনর শিk এবং সাহস। 
কিব এেলন িগnবাগR পের ‘িভেলজ ভেয়স’ ইsVেত িলেখিছেলন – 

You know, the guys there were so beautiful. They’ve lost that 
wounded look that fags all had ten years ago.  

 
=sানওয়াল ইন-এর pভাব পরবতRীকােলর আেমিরকান রাজনীিতেত বVাপক। 

িনউইইয়েকRর =ময়র  জন িল�ডেসর =pিসেড�টিশয়াল কVেmইেনর সামেন সমকামীরা 
দল =বঁেধ িবেkাভ pদশRন কের।  তােদর আেnালেনর মুেখ =ময়র পুিলশেক িনেদRশ 
িদেত বাধV হন – সমকামী বাের হানা িদেয় =লাকজনেক =gpার এবং =হনsা না 
করেত।  সংখVালঘু  =যৗনpবৃিtর কারেণ সমকামীরা  রাTীয়ভােব =য িনপীড়েনর 
sীকার হি�েলন, তা =থেক িকছুটা হেলও মুিk =পেলন তারা।   

সমকামী অিধকার কমRীরা এ সময় নজর িদেলন মেনািবjানীেদর িদেক, যারা 
বhিদন ধেরই সমকািমতােক এক ধরেনর ‘=রাগ’ িহেসেব িচিhত কের এেসিছেলন।  
এ সময় ডঃ এেভিলন hকার এবং িকেnর গেবষণার ফলাফল pকািশত হেত থােক। 
তােদর এই গেবষণা =থেক িচিকৎসেকরা বুঝেত পােরন =য, =যৗনতার কVানভাস 
আসেল sিবশাল। মানবজীবেনর =যৗনতার এই কVানভােস িবষমকামীতা =যমন 
পিরদৃ£ হয়, =তমিন সমকািমতাও।  িবপরীত িলেŋর pিত আকষRেণর মেতা সমিলেŋর 
pিত আকষRেণর বVাপারটাও কােরা কােরা মেধV খুবই sাভািবক।  সমকামী হেয়ও বh 
=লাকই sখী জীবন যাপন কেরেছ – এ ধরেনর বh উদাহরণ সমকামী অিধকার কমRীরা  
সামেন িনেয় আেসন। এর পিরেpিkেত ১৯৭৩ সােলর ১৫ই িডেসmর আেমিরকান 
সাইিকয়ািTক এেসািসেয়শন িবjানসmত আেলাচনার মাধVেম একমত হন =য 
সমকািমতা =কােনা মানিসক বVিধ নয়, বরং এিট =যৗনতার sাভািবক pবৃিt। তারা 
=রােগর তািলকা =থেক সমকািমতােক বাদ িদেয় =দন।  এিট =য সমকািমতার আইিন 
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অিধকার এবং সামািজক sীকৃিত আদােয়র লড়াইেয় এক িবরাট মাইলফলক, এক 
ঐিতহািসক িবজয় তা এ বইেয় আেগই উেlখ করা হেয়েছ ( সpম অধVায় dঃ)। 
মানবািধকার সংগঠন এবং সােপাটR grপ 
=sানওয়াল রায়েটর pভাব iধ ুআেমিরকােতই পেড়িন, এর pভাব পেড়েছ িব` জেুড়ই। 
আেমিরকার মেতাই ইউেরাপ এবং এিশয়ার সমকামী pবিৃtর =লােকরা িনেজেদর 
অিধকার িবষেয় সেচতন হেয় উঠেত থােক। সারা dিনয়া জেুড়ই আনােচ কানােচ 
জায়গায় .তির হেত থােক সমকামীেদর নানা ধরেনর সংগঠণ।  সমকামী, উভকামী এবং 
rপাnরকামীেদর মানবািধকার রkায় আজ এিগেয় এেসেছ অVামেনিs 
ই�টারnাশনােলর মেতা খVাতনামা সংগঠন। িবে`র িনপীিড়ত, বি¦ত, অসহায় 
মাnষেদর =সবায় ও পনুবRাসেন  অVামেনিs তার কাযRkেমর ধারােক অবVাহত =রেখেছ 
পেুরামাtায়।  মানবািধকার বাsবায়েন উেlখেযাগV অবদােনর কারেণ অVামেনিsেক 
=নােবল পরুsাের ভিূষত করা হয় ১৯৯৭ সােল। পিৃথবীর অিধকাংশ রােT যখন 
সমকািমতা  তথা সমাnরাল =যৗনতার মাnষেদর উপর বh িনয়ম িনেষধ শািsর 
=বড়াজােল িছn িভn হেত হে� =সখােন পুেরা বVাপারটােক মানিবক দিৃ£েকাণ =থেক 
=দখবার পkপাতী অVামেনিs। তারা সমকািমতার কারেণ িবিভn রােT সংগিঠত 
িনযRাতন এবং িনপীড়েনর কড়া pিতবাদ জানায়।  সমকািমতা .নিতক নািক অৈনিতক – 
=সটা তােদর কােছ িবেবচV িবষয় নয়,  তােদর কােছ grtপণূR হেলা – সমকামী 
=যৗনpবিৃt থাকার কারেণ =কন িকছ ুমাnষ িনgহ এবং িনপীড়েনর sীকার হেব।  ১৯৯১ 
সােলর সভায় তােদর আnজRািতক কাউিnেলর িমিটং-এ তারা িসdাn =নয় =য িবিভn 
রােT সমকািমতার কারেণ যােদর কারাবরণ করেত হেয়েছ, তােদর মিুkর দািবেত 
অVামেনিs =সা·ার হেব।  তারা আেরা মত pকাশ কের =য, =sানওয়াল ইন-এ =য 
মমRািnক অতVাচার চালােনা হেয়িছল ১৯৬৯ সােল, তার বিলP =কােনা pিতবাদ তখন 
জানােনা সmব হয়িন।  তার pিতদান =দবার সময় হেয়েছ আজ, আর =সই লেkVই 
অVামেনিs কাজ কের যােব। ১৯৯৮ সােল দিkণ আি¿কায় অVামেনিs 
ই�টারেনশনােলর কাযRিনবাহী কিমিটর সভার আেয়াজন করা হেয়িছল। =সখােনও 
সমকািমতার জn যারা পিৃথবীজেুড় িনগহৃীত হে�,  তােদর জn সহমিমRতার হাত 
বািড়েয় =দবার সংকl =নয়া হয়। pাসিŋকভােব, ওই সময় bািজেল dজন আইনজীবী 
এক rপাnরকামী মাnেষর হতVাকােNর pিতবাদ জািনেয়িছেলন, এ কারেণ তােদর 
জীবননােশর hমিক =দয়া হয়।  অপর একিট ঘটনায় িজmাবেুয়র একজন stী সমকামী 
এিkিভs একই ধরেনর িনgেহর sীকার হেয়িছেলন। অVামেনিs সাংগঠিনকভােব এই 
ঘটনাgেলার  =সা·ার pিতবাদ জানােনার িসdাn =নয়। 



mgKvwgZv 215 

পিরবিতRত পিরিsিতর pভাব ধীের ধীের মািকRন মুlুেকও পড়েত ir কের।  
আেমিরকা িসdাn =নয় =য, িবে`র িবিভn =দেশ সমকামী, উভকামী এবং 
rপাnরকামীরা অতVাচািরত এবং িনযRািতত হেল =স =দেশ আrয় gহণ করেত পারেব। 
এ সংkাn আইন মািকRন িসেনেট পাশ হেয়েছ। িকnt তারপেরও এর ধরেনর িবষেয় 
আrয় gহণ করার জn আেবদনকারীেক িবsর কাঠখড় =পাড়ােত হয়, কখেনা বা হেত 
হয় সরকাির কমRচারী িকংবা কতRাবVিkেদর dারা =হনsা। এ ছাড়া এ ধরেনর মামলায় 
জিড়ত আইনজীবীেদর রেয়েছ pিশkেণর অভাব। এ বVাপাের সামেন এিগেয় 
এেসেছন dই pখVাত আইনজীবী রজার ডিট (Roger Doughty)  এবং sােরা ডালেবির 
(Sarrow Dulberry)। =য সব আইনজীবীরা সমকামীেদর sপেk দাঁিড়েয় সাওয়াল 
করেত চান, তােদরেক িবেশষভােব pিশkণpাp হেত হেব বেল ডিট এবং ডালেবির 
মেন কেরন। তারা িবগত কেয়ক বছর ধের শতািধক আইনজীবীেক এ বVাপাের  
pিশkণ িদেত =পেরেছন। pিশkণpাp আইনজীবীরা অসংখV =গ এবং =লসিবয়নেদর 
আেমিরকায় আrয় gহেণর আইনগত sীকৃিত আদায় করেত সkম হেয়েছন।  iধু 
আেমিরকায় নয় - ভারেতও আেছ ‘ইি�ডয়া =স�টার ফর িহউমVান রাইটস ল’ (India 
Center for Human Rights and Law) নােমর একিট সংগঠন।  ইউেরােপর িবিভn =দেশও 
.তির হেয়েছ িবিভn আইিন সংগঠন।  তারা সমকামীেদর আইিন অিধকােরর লড়াইেয় 
কাজ কের যাে� িনরলস ভােব।   

একটা সময় পি�েম সমকািমতােক অপরাধ িহেসেব গণV করা হেতা। অsার 
ওয়াl-এর মেতা খVাতনামা সািহিতVক  িকংবা এবং অVােলন টুিরেনর মেতা খVাতনামা 
িবjানীেক সমকািমতার জn দN =পাহােত হয় একটা সময়।  ১৮৯৫ সােল 
সমকািমতার দােয়  অsার ওয়ােlর িবচার ও দNpদান পা�াতV সমকািমতার 
ইিতহােস অতীব grtপূণR মাইলফলক।  লডR আলে¿েডর সােথ ওয়াইেlর সমকামী 
সmেকR িkp ডগলােসর বাবা মাkRেয়স অব kইnেবির ওয়াইেlর িবrেd পায়ুকাম 
বা ‘সেডািম’র অিভেযাগ আেনন। িতন িতনবার মামলা আদালেত ওেঠ। ওয়াইl 
আtপk সমথRন করেত িগেয় বেলন - 
 

"The Love that dare not speak its name" in this century is such a great 
affection of an elder for a younger man as there was between David 
and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, 
and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. 
It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It 
dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and 
Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in 
this century misunderstood, so much misunderstood that it may be 
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described as the "Love that dare not speak its name," and on account 
of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the 
noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is 
intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger 
man, when the elder man has intellect, and the younger man has all 
the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the 
world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts 
one in the pillory for it." 

 

এেহন বgীতা সেttও ওয়াইl =সসময় দN এড়ােত পােরনিন। ওয়াইেlর 
অnাn =যৗনসŋীেদর সােkVর িভিtেত তােক d’ বছেরর সrম কারাদেN দিNত 
করা হয়।  

অVােলন টুিরন (Alan Turing) িছেলন আঠােরা শতেকর িবখVাত গিণতিবদ এবং 
কিmউটার িবjানী। তার আিটRিফিশয়াল ইে�টিলেজেnর ‘টুিরন =টেsর’ জn িবখVাত 
হেয় আেছন, তােক সমকামীতার জn =দাষী pমাণ কের সায়ানাইড খাইেয় 
আtহতVার পেথ =ঠেল =দয়া হয়।  তখন তার বয়স িছল মাt চিlশ বছর। তার 
অসামাn pিতভােক অŋuেরই িবন£ কের =দয়া হয় এভােবই এবং তা করা হয় 
রাTীয়ভােবই।  =বাঝাই যায়, কী dিবRষহ অবsার মেধV িদেয় সমকামী মেনাবৃিt সmn 
মাnষেদর একটা সময় =যেত হেয়েছ।  =য দNধারায় =স সময় ওয়াইl বা টুিরনেক 
দN =পাহােত হেয়িছল তা পিরিচত িছল ‘িkিমনাল ল এেম�ডেম�ট অVাk’ নােম। এই 
আইন অnযায়ী dই pাpবয়s পুrেষর মেধV =যৗন সmকR িনিষd িছল। এই িনেষধাjা 
১৯৬৭ সাল পযRn বলবৎ িছল।  

=স িহেসেব আজেকর িদেন পি�মা িবে`র অবsা অেনকটাই পােlেছ।  টুিরেনর 
ওপর =স সময়কার অমাnিষক অতVাচােরর জn এেতািদন পর ২০০৯ সােল িbিটশ 
সরকার pকাে� kমা =চেয়েছ307।  আজেকর িদেন পি�মা িবে`র সমকামী এবং 
rপাnরকামী মানবািধকার সংগঠনgেলা =য সমs লেkV কাজ কের চেলেছ =সgেলা 
হেলা – 

১। সাংsৃিতক িলŋ পিরচেয়র অিধকার,  
২। সাংsৃিতক িলŋ পিরচয়েক pকােশর অিধকার, 
৩। সমকামী িকংবা rপাnরকামী মেনাবৃিtর জn িনগৃহীত না হবার অিধকার, 
৪। সাংsৃিতক িলŋাnযায়ী সামািজক িkয়া সmাদেনর অিধকার, 
৫। িনেজর শরীরেক িনয়ntণ ও পিরবতRন করার অিধকার, 

                                                
307 PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's 
mistreatment by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm  
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৬। িলŋ পিরবতRেনর pেয়াজেন উপযুk িচিকৎসা পাওয়ার অিধকার, 
৭। মানিসক =রাগী িহেসেব পিরিচত না হবার অিধকার, 
৮। =যৗনিkয়ার মধV িদেয় =যৗন pকৃিতেক pকাশ করার অিধকার, 
৯। িববােহর অিধকার, 
১০। দtক gহণ এবং িপতা-মাতা িহেসেব িশi পালেনর অিধকার ইতVািদ। 

iধ ু পি�েম নয়, আমােদর উপমহােদেশও সমকামীসহ সমাnরাল =যৗনতার 
মাnষgেলার অিধকার সংরkেণর জn গেড় উেঠেছ নানা সংগঠন। পিtকা pকাশ, 
সেmলন আেয়াজন এবং জনমত গঠেনর মধV িদেয় তােদর কমRকাে�ডর ধারা pবািহত 
হে� নানা িদেক। গেড় উঠেছ মানবািধকােরর sপেk বিলP আেnালেনর rপেরখা। 
রেয়েছ উভিলŋ মানবেদরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সােলর জনু মােস মmুই =থেক ভারত 
সমেpমীেদর pথম পিtকা ‘=বােm =দাs’ pকািশত হয়। এই পিtকার সmাদক অেশাক 
রাও কিব। িতিন ১৯৮৫ সােলই sািভ (Savvy) পিtকায় িনেজেক সমকামী িহেসেব 
=ঘাষণা কেরন। পের ১৯৯৩ সােল িতিন একিট সাkাৎকার =দন – যা জনসাধারেণর 
মেধV আেলাড়ন সিৃ£ কের।  অেশাক রাও কিবর এই সাkাৎকার সমকামীেদর 
অিধকােরর িবষয়িটেক সামেন এিগেয় =নয়।  এিদেক ১৯৯১ সােলর অেkাবর মােস 
লNেন .তির হয় নাজ ফাউে�ডশেনর (Naz Foundation International)। এই সংsার 
উেদVােগ ভারেতর িবিভn শহের সমকামীেদর sাsVসেচতনতার জn নানা pকl চাল ু
হয়। ঐ একই বছর িদlীর ‘এইডস =ভদভাব িবেরাধী আেnালন’ (ABVA) নােম একিট 
=s�ােসবী সংগঠন ভারেতর সমেpমীেদর জীবন ও সমsার ওপর ‘Less than Gay’ 
নামক একিট gn pকাশ কের। এই gnিট সমকামীেদর সমানািধকােরর পাশাপািশ 
সমাnরাল =যৗনতার মাnষেদর জn আেnালেনর মজবতু তািttক িভিt pদান কের। 
১৯৯১ সােলই =বােm =দাs পিtকার অnসরেণ কলকাতায় pকািশত হয় ‘pবতRক’ এবং 
১৯৯৩ সােল িদlীেত pকািশত হয় ‘আরm’। এরপর কলকাতা =থেক rপাnরকামীেদর 
(েকািতেদর)  জn pকািশত হয় ‘pতVয়’।  বতRমােন ভারেতর িবিভn শহর =থেক 
pকািশত হে� সমেpমীেদর অসংখV পিtকা।  pবাশ =থেক pকািশত  ‘িtেকাণ’ নােম 
একিট পিtকা উপমহােদেশর সমকামী মাnেষর আিতR, =বদনা এবং সমsা তেুল ধের 
এবং =সইসােথ সংখVালঘ ুসমাnরাল =যৗনতার মাnষেদর pিত সামািজক সমথRন ও 
সহেযািগতার হাত বািড়েয় িদেয়েছ।  িpে�টড িমিডয়ায় সমকামীেদর অিধকার িনেয় gn, 
pবn ও মVাগািজন pকািশত হেলও ই�টারেনেট বাংলায় ভােলা িরেসাসR =তমিনভােব 
িছল না। একিবংশ শতেক  সচলায়তন এবং মkুমনাসহ বাংলা ইউিনেকাডিভিtক bগ 
সাইটgেলা জনিpয়তা পাওয়ার ফেল ইউিনেকােড বাংলায় এ ধরেনর =লখা pকািশত  
হওয়ার sেযাগ সিৃ£ হয়।  এ সময় ২০০৬ সােল িসিরজ আকাের pকািশত হেত থােক 
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আমার ‘সমকািমতা িক pকিৃত িবrd?’ নােমর িসিরজিট। এই িসিরজিটর মাধVেম 
সমকািমতােক িভn দিৃ£েত =দখবার sেযাগ .তির হয়।  pাণীজগেতর মেধV সমকািমতা, 
উভকািমতা এবং rপাnরকামীতার অজs উদাহরণ pদােনর পাশাপািশ আধিুনক 
গেবষণার আকষRণীয় ফলাফলgেলা pথমবােরর মেতা হািজর করা হয় বাঙািল পাঠকেদর 
সামেন। বh পাঠক িসিরজিট পড়েত পড়েতই মত িদেয়িছেলন =য, pবnিট সমকািমতা 
সmেn তােদর সনাতন মেনাভাব বদেল িদে�। পাশাপািশ অnাn bগ সাইটgেলােতও 
িবি�nভােব =বশ িকছ ুসেচতন =লখকেদর অংশgহণ sশRকাতর এই িবষয়িটেক িনেয় 
.তির কের আেলাচনা এবং িবতেকRর  নতনু পিরেবশ।  =য িবষয়িটেক এতিদন অjতার 
অপশাসেন দীণR কের রাখা হেয়িছল, bগিsয়ােরর  িবিভn =লখকেদর সাহসী 
=লখােলিখgেলা তার বstিনP উেnাচন ঘটােলা।  

এর মেধV ১৯৯৪ সােলর িডেসmের উপমহােদেশর মানবািধকার আেnালন এক 
নতুন িদেক বাঁক =নয়। ২০০৯ সােলর জুন মােস ভারতীয় দNিবিধ ৩৭৭ নং ধারা – 
যা সমকামেক ‘pকৃিতিবrd =যৗন আচরণ’ িহেসেব অিভিহত কেরেছ - ‘এইডস 
=ভদভাব িবেরাধী আেnালন’ (ABVA)  নােমর সংগঠনিট  এই ধারােক চVােল| কের 
হাইেকােটR মামলা কের।  ABVA-এর পেk রােজশ তালওয়ার এবং =শাভা 
আগারওয়াল সাওয়াল কেরন। এই মামলার তখন িন"িt না হেলও এর pভাব পেড় 
=দশজুেড়।  ১৯৯৪ সােলর ২৭-৩১ িডেসmের  মুmাইেয় অnিPত হয়  দিkণ এিশয়ার 
সমেpমীেদর সেmলন। এই সেmলেনর উেdাধন কেরন মহারােTর মুখV sাsV 
আিধকািরক sভাষ সালুিŋ। িতিন বেলন – 

Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our 
character. We do not wish to accept that we are like any other culture 
on earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from 
mainstream heterosexual societies. 

 
সালুিŋর এই সাহসী বkবV সমকািমতার আইিন sীকৃিত অজRেনর আেnালনেক 

ঋd কেরিছল।  যা =হাক বh চড়াই উৎরাই =পিরেয় ২০০৯ সােলর জুলাই মােস 
ভারেতর হাইেকাটR  সমকািমতা অপরাধ নয় বেল এক যুগাnকারী রায় =দয়, এবং এর 
ফেল pায় =দড়শ বছেরর পুেরােনা ঔপিনেবিশক আইেন সমকািমতােক =যভােব 
'pকৃিতিবrd =যৗনতা' িহেসেব গণV কের িনিষd কের রাখা হেয়িছল -  এ রােয়র মধV 
িদেয় =সিটর অবসান ঘেট।  পািকsােনর sিpম =কাটRও সmpিত উভিলŋ মানবেদর 
জn সমানািধকােরর আইন পাশ কেরেছ।  িকnt বাংলােদেশ এখনও সমকািমতার 
আইিন অিধকার খুব একটা আশাpদ নয়।  =দেশর সংিবধােনর =পনাল =কাড ৩৭৭ 
নং =সকশেন  সমকািমতােক ‘pকৃিতিবrd =যৗনতা’ িহেসেব অিভিহত কের উেlখ 
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করা হেয়েছ –  
“Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature 
with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for 
life, or with imprisonment of either description for a term which may be 
extend to ten years, and shall also be liable to fine”. 

এই =পনাল =কাড ৩৭৭ নং =সকশেনর অংশিট সংিবধােনর মূলনীিত – ‘সকল 
নাগিরেকর জn সমানািধকার’ (Part II Article 19)  এবং ‘সকল নাগিরেকর জn 
সমান আইন’ (Part III Article 27)-এর পির§ার লŋন। iধু তাই নয় আজেকর 
পৃিথবীর িব`মানবািধকােরর দৃি£েকাণ =থেকও এিট চরম অnায়। সারা পৃিথবী আজ 
পুেরা িবষয়িটেক =যভােব =দখেছ, তার িছেটেফাটাও রাTপিরচালনার কণRধােররা 
অnধাবন কেরিন। বাংলােদেশর এক মntী সmpিত মত pকাশ কেরেছন =য, পি�মা 
িবে`র সােথ তাল িমিলেয় =দেশর আইন সংেশাধন করার =কােনা আgহ আপাততঃ 
তােদর =নই।  িজয়াউর রহমােনর শাসনামেল সংিবধােন 'িবসিমlািহর রাহমািনর 
রািহম' মুলনীিত িহেসেব sািপত হেলা – ধমRিনরেপkতার বদেল সংযুk হয় 
'সবRশিkমান আlাহর উপর আsা আর িব`াস'=ক। উে�দ ঘেট সংিবধােনর ১২ নং 
অnে�দ-এর;  ফেল ধমRিভিtক রাজনীিত করার sেযাগ =দেশ পুনঃ pিতিPত হেলা।  
এরশাদ রাTপিত থাকাকালীন সমেয় ‘ইসলাম’=ক রাTধমR িহেসেব sীকৃিত =দবার পর 
সমsা আেরা =ঘারােলা হেয়েছ।  তার পরবতRী বছরgেলােত অবsা =কবল খারাপই 
হেয়েছ বলা যায়।   িবগত =জাট সরকােরর আমেল ধমR এবং =মৗলবাদেক মাtািতিরk 
=তাষণ করার ফেল srপ কীভােব বাংলা ভাইেয়র উtান হেয়িছল, কীভােব সংখVালঘু 
সmpদােয়র উপর পিরকিlতভােব িনযRাতন চালােনা হেয়িছল, কীভােব pিতিট 
=জলায়, িসেনমা হেল, মাজাের, উদীচীর অnPােন =বামাবািজর মহড়া চালােনা 
হেয়িছল তা আমরা সবাই =দেখিছ। =স সময় =দেশ =মৗলবাদ এবং জিŋবােদর উtান 
এবং িবকাশ সাmpিতক সময়gেলােত অবেলাকন কেরেছ সবাই। একই ধারায় 
‘ইসলামী আইন বাsবায়ন সিমিত’ এবং ‘ইসলামী ঐকVেজাট’-এর মেতা চরম 
রkণশীল িকছু =গাPী =দেশ শািরয়া আইন বাsবায়েনর পায়তারা চািলেয় যাে�। 
জামােত ইসলামীর মেতাদলgেলাও শািরয়ার িনরিবি�n সমথRক। এেদর =পছেন 
আেছ মধVpাচV এবং আরবেদেশর p�n মদদ এবং অথRশিk। শািরয়ােকিndক 
রাTgেলােত সমকািমতার শািs মৃতুVদN। =সৗিদ আরব, ইরান, বাহারাইন, 
মাউিরতািনয়া, নাইেজিরয়া, িসেয়রািলওন এর pতVk pমাণ। কােজই, ওই  সমs 
=দেশর মেতা শািরয়া আইন =দেশ কখেনা বাsবািয়ত হেল =সৗদী আরব এবং ইরােনর 
মেতা pকা� রাsায় সমকামীেদর হতVা করার kৎিসৎ রীিত =দখেত হেব বেল 
অেনেকই মত pকাশ করেছন। সব িকছু িমিলেয় বাংলাদেশ সমকামী আেnালেনর 
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কমRীরা নানা ঘাত-pিতঘাত এবং সংকেটর মুেখামুিখ।  তারপেরও আশার কথা এই 
=য,  বেয়স অব বাংলােদশ (বব), বাংলােদশ এেসািসেয়শন ফর =গস (বVাগ) নােম 
dিট grপ বাংলােদেশ সমকািমতার উপর মানিবক দৃি£েকাণ =থেক কাজ কের যাে�। 
সিখনী নােমর একিট সংগঠন কাজ করেছ নারী সমকািমতার উপর। 'বাঁধন' িহজড়া 
সংগঠন কাজ করেছ উভিলŋ মানবেদর পি�মবেŋ sােফা, pতVয়, pাস, পাম, 
=কামল গাnার, pািnক বনগাঁসহ বh সংগঠন সমকামীেদর অিধকার িনেয় কাজ কের 
যাে�। ই�টারেনেট LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com,   
pভৃিত সাইট বাংলােদশী সমকামীেদর অিধকার িনপীড়ন, বVথা =বদনা িনেয় িলখেছ।  
তেব আমরা মেন কির সমেpমীেদর মানবািধকার অজRেনর লড়াই, iধু তােদর একারই 
নয়, এ লড়াইেয় িবষমকামীেদরও সািমল হওয়া pেয়াজন। আসেল সমােজর 
সংখVাগির£ মাnষেদর এই আেnালেনর সােথ যুk করেত না পারেল আেnালন 
পূণRতা পােব না। =স জnই মুkমনার মেতা মানবতাবাদী সংগঠনgেলা বািড়েয় 
িদেয়েছ তােদর জn সহমিমRতার হাত, গেড় িদেত চাইেছ আেnালেনর তািttক িভিt। 
আমরা আশা করব এই বইিটর মাধVেম বাংলােদেশর সমেpমীেদর মানবািধকারেক 
spিতিPত করার =kt অেনক pসািরত হেব।  হাওয়ার pিতkেল দাঁড় বাইেত থাকা 
সংখVালঘু =যৗন-pবৃিtর মাnেষরা তখন লডR বাইরেনর মেতা উ·ারণ করেব – 

Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,  
streams like the thunderstorm against the wind. 
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পিরিশ£ 

 
=যৗনতার বVয়  
 
বইেয়র এই অংেশ গািণিতক মেডেলর সাহােযV =দখােনা হেব =য, =যৗনতার বVয় িহেসব করেল 
অেযৗনpজরা, =যৗনpজেদর =চেয় অতVn dই gন এিগেয়।  
 

 
 

িচt: উপেরর ছিবিটেত =যৗনতার বVেয়র একিট িহেসব তুেল ধরা 
হেয়েছ।  যিদ pিতিট বVিk সমান সংখVক (dই) উtরািধকার 
.তির কের, তেব  (a)  =যৗনpেজরা pিতিট pজেnর পর সমান 
আকােররই থােক, এবং  অnিদেক (b) অেযৗনpেজরা  িdgণ 
আকাের পরবতRী pজেn বৃিd পায়।  

 
এখােন ধের =নয়া হে�  sােমRর একমাt কাজ হে� িডmাণুর িনেষক ঘটােনা।  যিদ 

sামR উৎপাদন এবং িডmাণুর উৎপাদেনর বVয় যথাkেম cs  এবং ce হয়, এবং অিভভাবেকর 
সীিমত সmদ Q =ক sামR  V  এবং  W =ত  ভাগ করা হয়, তেব,  

QWcVc es ≈+  
সেবRা· সংখVক িডmাণু যা একজন বVিk কতৃRক  উৎপািদত হেত পাের – 

e
m c

QW ≈  

িকnt এই পিরমাণ িডmাণু উৎপাদেনর অথR হেলা – পুেরা সmদ Q =কবল মাt িডmাণু  
উৎপাদেনই বVিয়ত হেব, এবং =কােনা sামR এখােন থাকেব না। িকnt pকৃত অবsায় sামR 
এবং িডmাণুর িমথিkয়া বজায় থােক। আমােদর কাজ হে� pাকৃিতক িনবRাচন pিkয়ার জn 
কতিট sােমRর জn কতgেলা িডmাণু লাগেব তা িসমুেলশন কের =বর করা।  িডmাণুর একিট 
অপিটমাম সংখVা আমরা পাব, যার মান mW   এর =চেয় =ছাট হেব।  ধরা যাক এই অপিটমাম 
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সংখVা হেলা oW  । 
যিদ এখােন িবেবিচত িডpেয়ড বVিkর =জেনিটক িসেsম একিট =লাকাস িবিশ£ dিট 

অVােলল - 1A  এবং 2A এর সমnেয় গিঠত হেয় থােক, তেব t  সমেয় =জেনাটাইপ ijA এর 

ি¿েকােয়িn tijX , । =যখােন, 1,22,12,11 =++ ttt XXX ।  t  সমেয় সমg জনপুে|র 

আকার tN , এবং এর গিতpবাহ যিদ =কবল িডmাণুর উৎপাদন dারা িনধRািরত হয়, তেব – 

ttt NWN =+1  
এখােন t সমেয় বVিk কতৃRক গড়পরতা িডmাণু উৎপাদেনর পিরমান – 

tttt XWXWXWW ,2222,1212,1111 ++=  

ধরা যাক, একিট জনপুে| িবি�nভােব (randomly) sােমRর dারা একিট বVিkর িডmাণুর 
িনেষক ঘটেত পাের। t সমেয় একজন বVিkর গড়পরতা sামR উৎপাদন – 

tttt XVXVXVV ,2222,1212,1111 ++=  

sামR পুেল 1A -এেলেলর ি¿েকােয়িn  - 

t
t

t
tt

ts X
V
VX

V
Vp ,12

12
,11

11
, 2

1
+=  

একই ভােব 2A -এেলেলর ি¿েকােয়িn  - 

t
t

t
tt

ts X
V
VX

V
Vq ,12

12
,22

22
, 2

1
+=  

িডmাণুর =kেtও একই ভােব =লখা যায় – 

t
t

t
tt

te X
W
WX

W
Wp ,12

12
,11

11
, 2

1
+=  

এবং, 

t
t

t
tt

te X
W
WX

W
Wq ,12

12
,22

22
, 2

1
+=  

িনিবRচারী বhগামী (Promiscuous) সmেকRর =kেt িনmিলিখত সmকRgেলা pেযাজV – 

tetst ppX ,,1,11 =+  

tetstetst qppqX ,,,,1,12 +=+  

tetst qqX ,,1,22 =+  

যিদ 1A অVােলল-িবিশ£ একিট জনপুে| একিট িবরল অVােলল 2A  িবsৃত হেত থােক, 
তেব =দখা =গেছ – 
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0)()( 111212111211 >−+− VVWWWV  
এবং =সেkেt – 

VV =11  
dVVV +=12  

WW =11  
dWWW +=12  

তাহেল জনপুে| িবরল এেলল বৃিdর শতR দাঁড়ােব – 
0>+WdVVdW  

সmূণR িডফােরনিশয়াল (total differential) আকাের সমীকরণিটেক িলখেল =লখা যায় 
– 

0][ >VWd  
−V এর মান pথম সমীকরেণ বিসেয় পাওয়া যায় – 

eC
QW

2
1

0 =  

Or, mWW
2
1

0 =  

অথRাৎ, pাকৃিতক িনবRাচেনর মাধVেম িডmাণু উৎপাদেনর হার সেবRা· িডmাণুৎপাদেনর 
হােরর অেধRক।  অn কথায়,  অেযৗনpজেদর িডmাণু উৎপাদেনর হার  =যৗনpজেদর িডmাণু 
উৎপাদেনর িdgন হাের বৃিd পায়।  
 
=সk এবং =জ�ডার 308 
 
=সk 
=সk বা ‘.জব িলŋ’ হে� নারী ও পুrেষর মধVকার .বিশ£সূচক িভnতা যা শারীিরক 
.বিশে£Vর িভিtেত নারী-পুrেষর sাতntV িনেদRশ কের। এিট শারীরবৃtীয়ভােব িনধRািরত নারী-
পুrেষর pাকৃিতক pাকৃিতক .বিশ£V বা .জিবক কারেণ সৃ£ এবং অপিরবতRনীয়।  তেব =সk 
বলেত iধু ‘নারী’ বা ‘পুrষ’ এই dই ভােগ ভাগ করার সাবRজনীন বVাপারিট সmpিত pÖিবd 
হেয়েছ309।  পি�মা িবে`র বh জায়গায় ইেতামেধVই =কবল নারী-পুrষ – এই িdিলŋিভিtক 
সমাজ ঘুিচেয় িদেয় বhিলŋিভিtক সমাজ pিতিPত করার pয়াস =নয়া হে�। এই ধারণার 
                                                
308 এ অংশিট =গৗতম রােয়র ‘=সk এবং =জ�ডার- পাথRকVটা =যখােন’ (সচলায়তন, বুধ, ২০০৯-০৮-১৯ ১৩:৩৫) 
=থেক উdৃত এবং এই বইেয়র =লখক কতৃRক সংেযািজত এবং পিরমািজRত। এ ছাড়া িকছুটা অংশ সংেযািজত হেয়েছ 
=সিলনা =হােসন এবং মাsdjামান সmািদত ‘=জ�ডার িব`েকাষ’ (pথম খN) =থেক। 
309 এ pসেŋ ই�টারেনেট =দখুন, ‘চাই নারী পুrেষর বাইেরও অnাn িলেŋর সামািজক sীকৃিত’ (অিভিজৎ রায়, 
মুkমনা, ২০০৯)।  
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সােথ সŋিত =রেখ তােদর গেবষণাপt pকাশ জীবিবjানীই। =যমন, এ pসেŋ ১৯৯২ সােল 
সােয়n পিtকায় pকািশত Anne Fausto-Sterling এর The Five Sexes: Why Male and Female Are 

Not Enough pবnিট উেlখV। িতিন 'নারী' এবং 'পুrষ' এই dই পেদর পাশাপািশ হামRস ( Tু 
হামRাে¿াডাইট), নামRস (=মল sেডা হামRাে¿াডাইট) এবং ফামRস (িফেমল sেডা হামRাে¿াডাইট) 
-এর psাব কেরেছন310। এ pসেŋ =লখেকর '=সিkং দV বিড' বইিট পেড় =দখা =যেত পাের। 
 
=জ�ডার  
=জ�ডার বা ‘সাংsৃিতক িলŋ’ হে� নারী ও পুrেষর সামািজক বা সাংsৃিতক পিরচয় যা 
একইসােথ সামািজকভােব নারী-পুrেষর সmকR ও ভূিমকােক িনেদRশ কের। এেত নারী ও 
পুrেষর সােথ সmিকRত মনsািtক, সামািজক ও সাংsৃিতক =বাধিট pাধাn পায় =বিশ। ফেল 
সমাজ, পিরেবশ ও sান বদেলর সােথ সােথ =জ�ডার-ধারণা পিরবিতRত হেত পাের। 
 
=সk বনাম =জ�ডার : পাথRকV =কাথায়? 
সমাজিবjানী অVান ওকেলর মেত, =সk শারীিরক .বিশ£V বহন কের। আর =জ�ডার একিট 
িনিদR£ সমােজ সামািজক ও মনsািttকভােব িনধRািরত িবিশ£তা িনেদRশ কের। একজন নারী ও 
পুrেষর কার কী রকম =পাশাক-পির�দ হেব; =ক কী রকম আচার-আচরণ করেব; আশা-
আকাŋkা, pতVাশা কার কী রকম হেব; সমােজর নানা ধরেনর কােজ একজন নারী বা একজন 
পুrেষর ভূিমকা কী হেব;মানিসক গঠেনর িদক িদেয় একজন নারী বা পুrষ কী রকম হেব; 
সমাজ ও সংsৃিত িনধRািরত এই িবষয়gেলার বVাখVাদাতা হে� =জ�ডার। 

উপযুRk বkবV অnযায়ী, =সk িবষয়িট পুেরাপুির শরীেরর উপর িনভRরশীল িকnt =জ�ডার 
িনভRরশীল সমােজর উপর। =যেহতু নারী বা পুrেষর দািয়t, কাজ ও আচরণ =মাটামুিট সমাজ 
কতৃRক িনধRািরত হয়, তাই সমাজ পিরবতRন বা সময় পিরবতRেনর সােথ সােথ =জ�ডার ধারণা 
বদেল =যেত পাের। উদাহরণsrপ- আমরা যখন কাউেক ‘নারী’ বা ‘পুrষ’ িহেসেব িচিhত 
কির, তখন =সখােন .জব-িলŋ িনেদRশ করাটাই মূল উেd� হেয় দাড়ায়। িকnt ‘=মেয়িল’ বা 
‘পুrষািল’ ইতVািদ শb বVবহােরর মাধVেম =জ�ডার pপ¦েক যুk করা হয় =যখােন নারী বা 
পুrেষর িলŋীয় .বিশ£Vেক ছািপেয় sভাব-আচরণগত ইতVািদ =বশ িকছু .বিশ£V pকাশ পায়। 
আর এ কারেণ =সkেক .জবিলŋ এবং =জ�ডারেক সামািজক বা সাংsৃিতক িলŋ বেল অেনেক 
অিভিহত কেরন।  এই বইেয় =জ�ডার বলেত সাংsৃিতক িলŋ িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ।  

=সেkর সােথ সmকRযুk .বিশ£Vgেলা শারীিরক বা .জিবক, সবRজনীন, অপিরবতRনীয় 
এবং pাকৃিতকভােব সৃ£ বেল িবেবিচত হয়, আর অnিদেক =জ�ডােরর সােথ সmিকRত 
িবষয়gেলা সামািজক, সাংsৃিতক ও মনsািtক; সমাজ ও সংsৃিতেভেদ তা িভn হেত পাের 
এবং এিট পিরবতRনীয়। 

                                                
310 িকছু সমােলাচনার পিরেpিkেত ফাউেsা sারিলং তার সােয়n পিtকায় pকািশত pবnিট সmpিত িকছুটা 
পিরমািজRত কেরেছন। The five sexes, revisited (Sciences (New York) 40 (4): 18–23. PMID 
12569934) dঃ 
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rমিবভাজেনও =সk ও =জ�ডােরর মধVকার পাথRকVgেলা ss£। নারী ও পুrষ তার 
শারীিরক গঠেনর কারেণ =য কাজ বা ভূিমকা পালন কের, =সgেলােক =সkিভিtক rম 
িবভাজন বলা হয়। =যমন- বংশরkায় নারী িডmাণু সরবরাহ কের,িশiেক sন পান করায়, 
অপরিদেক পুrষ ikাণু সরবরাহ কের। অnিদেক নারী ও পুrষ সামািজক বা সাংsৃিতক 
রীিতনীিত ও িব`ােসর কারেণ =স কাজ বা ভূিমকা পালন কের =সgেলােক বলা হয় 
=জ�ডারিভিtক rম িবভাজন। =যমন- খুব pচিলতভােব অেনেকই আমােদর =দেশ ধের =নন, 
নারী ঘেরর িভতের কাজ করেব, পুrষ কাজ করেব ঘেরর বাইের ইতVািদ এবং অেনক সময় 
দািব কেরন এটাই ‘pাকৃিতক’। নারীবাদীরা এই ধরেনর  মেনাভাবেক ‘িপতৃতািntক’  =শাষণ 
িহেসেব িচিhত কেরন এবং .লিŋক .বষমV দূর করেত চান। বলা বাhলV, এখােন .লিŋক 
.বষমV দূর করা বলেত সামািজক এবং সাংsৃিতক .বষমVgেলাই দূর করার কথা বলা হয়।  
অথRাৎ, নারী পুrেষ .জিবক বা ‘=সkুয়াল’ পাথRকV =মেন িনেয়ই =জ�ডারগত .বষমVgেলা দূর 
করার জn কাজ কেরন।  

sতরাং শbগত িদক িদেয় dেটা শb পুেরাপুির িভnাথR বহন কের। বাংলােদেশ একসময় 
=সk ও =জ�ডার- উভয়েkেtই িলŋ শbিট বVবহার করা হেলও বতRমােন অথRগত িদক িদেয় 
িভnতা বহন করায় =সেkর pিতশb িহেসেব িলŋ এবং =জ�ডােরর জn আলাদা =কােনা 
pিতশb বVবহার না কের =জ�ডার শbিটই hবh বVবহার করা হে�। শারীিরক বা .জিবক 
.বিশে£Vর সােথ সmিকRত =কােনা আেলাচনায় িলŋ এবং এর বাইেরর সব ধরেনর আেলাচনায় 
=জ�ডার শbিট বVবহার করাই =rয় বেল মেন করা হয়। বাংলা সািহতV এবং সংsৃিতেত 
=জ�ডার সmিকRত ধারণার অণুpেবেশর pেবেশর ফেল নতুন দৃি£েকাণ =থেক নারী-পুrেষর 
সmকRেক িবচার িবেবচনা করা সmব হে�।  
 
=সkেচ| বা =সk িরএসাইনেম�ট অপােরশন 
=সk =চ| আসেল খুব জিটল pািsক সাজRাির অপােরশন। এই অপােরশেন যারা নতুন 
িদগেnর সnান িদেয়েছন তােদর মেধV আেছন hাির =ব|ািমন, িsনাক, আbাহাম, জন মািন 
pমুখ।  rপাnরকামী এবং উভিলŋ মানবেদর চািহদােক মূলV িদেয় ডাkাররা সাজRািরর 
মাধVেম =সkেচ| অপােরশন কের থােকন। =যেহতু rপাnরকামীতােক  =কােনা অsখ মেন 
করা হয় না, তাই ঔষধ pেয়াগ কের এই মানিসকতাসmn বVিkেদর বদেল =ফলা সmব নয়। 
একমাt =সkেচ| অপােরশেনর মধV িদেয়ই অেনেক মানিসক পিরতৃিp =পেয় থােকন। পুrষ 
rপাnরকামী অথRাৎ যারা পুrষ =থেক নারীেত rপাnিরত হেত চায়, তােদর জn এক ধরেনর 
অপােরশন, আর নারী rপাnরকামীেদর জn িভn অপােরশন। মুলতঃ শরীেরর িবিভn অংশ 
=থেক চামড়া ও িটsV িনেয় gাফিটং এর মাধVেম =যািনpেদশ গঠন করা হয়, হরেমান =থরািপর 
সাহােযV sন gিnর hাস/ বৃিd ঘটােনা হয়, িসিলকন =টিsেকেলর সাহােযV অ�ডেকাষ .তির 
করা হয়, ইতVািদ।  

অেনক =kেtই =সk =চে|র পর পিরপূণR পুrষ বা নারী িহেসেব জীবন অিতবািহত করেত 
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পােরন, এমনিক সnানও ধারণ করেত পােরন। তেব অেনক জিটল পিরিsিতেত তা সmব নাও 
হেত পাের।   

পিরণত বয়েস কােরা চািহদােক মূলV িদেয় =সkেচ| অপােরশন পি�মা িবেশ 
gহণেযাগVতা =পেলও জেnর পর পরই উভিলŋ িকংবা অjাত =যৗনতািবিশ£ িশiেক 
=সkেচ| কের একিট িনিদR£ =জ�ডােরর বলেয় =জার কের pেবশ করার =চ£ােক সmpিত 
.নিতক িদক িদেয় pÖিবd করা হেয়েছ।  এর =পছেন অেনকgেলা কারণ রেয়েছ।  িশiিটর 
=বাধ বুিd িকংবা =জ�ডার সংkাn ধারণা জাgত হবার আেগই তােক =জার কের একিট িনিদR£ 
=জ�ডারাবd করােক অেনক সামািজক এবং মানবািধকার িবষেয় =সা·ার সংগঠনgেলা ‘িশi 
িনপীড়ন’ বেল অিভিহত কেরেছন।  বhেkেtই =দখা =গেছ িশi বয়েস =জার কের =জ�ডার 
বদল করার পিরনিত পরবতRীেত =মােটই iভ হয়িন।  =ডিভড =রইমােরর িবেয়াগাnক 
পিরনিতর (মূল বইেয়র তৃতীয় অধVায় dঃ) পর এবং =যৗনতা সংkাn ধVান ধারণা পালেট 
যাবার পিরেpিkেত বhিচিকৎসক তােদর সনাতন মেনাভাব তVাগ কেরেছন।  
 
মানব pকৃিত এবং pবৃিtgেলা িক জnগত নািক আচরণগত? 
আমরা যিদ pাতVিহক জীবেনর িবিভn উপকরেণর িদেক তাকাই তা হেল =দখব, এর মেধV 
অেনকিকছইু জnগত – আচরণ িদেয় আমরা =সgেলা বদেল িদেত পািরনা রাতারািত। =চােখর 
রঙ, আŋুেলর ছাপ, ডান হািত নািক বাঁ হািত – এgেলা  =সরকম িকছ ুউদাহরণ। আধুিনক 
িবেশষjরা মেন কেরন, =যৗনpবৃিtও অেনকসময়ই কােরা ‘চেয়স’ এর বVাপার থােক না 311, 
বরং এিট .জিবকভােবই অŋuিরত। আমরা িবষমকামীরা =যভােব িবপরীত িলেŋর মাnেষর .দিহক 
=সৗnযR =দেখ উেdিলত হই, হই কামািয়ত, =তমিন সমকািমরাও একই তাড়নায় =ভােগন – তেব 
তারা িবপরীত িলেŋর pিত আকষRণ =বাধ কের না, বরং আকিষRত হন সমিলেŋর pিত। আিম 
আমার কােছর সমকামী বnুেদর সােথ কথা বেল =দেখিছ, বVাপারটা =কউ তােদর িশিখেয় =দয় 
িন। এই pবিৃt বয়ঃসিnকােল তােদর মেধV জn িনেয়িছল আপনা আপিন। বছর কেয়ক আেগ 
'সমকািমতা িক pকিৃতিবrd' 312 নােম একিট িসিরজ িলেখিছলাম মkুমনায়, =সখােন বh দৃ£াn 
হািজর কের =দিখেয়িছলাম =য,   সমকািমতার বVাপারটা অেনক =kেtই =sফ পিরেবশ িনভRর 
নয়,  বরং 'বােয়ালিজকািল হাডRওয়VাডR'।  একটা সময় িছল যখন, সমকািমতােক ঢালাওভােব 
মেনােরাগ বা িবকৃিত বেল ভাবা হত। ভাবা হেতা সমাকািমতা =বাধ হয় িকছু বেখ যাওয়া মাnেষর 
=বলাlাপনা ছাড়া আর িকছু নয়।  আজেকর িদেন =সই ধারণা (অnত পি�েম) অেনকটাই 
পােlেছ।এ pসেŋ জানােনা =যেত পাের =য, ১৯৭৩ সােলর ১৫ ই িডেসmর American Psychiatric 

Association (বh িচিকৎসক এবং মেনািবjানীেদর সমnেয় গেড় ওঠা সংগঠন) িবjানসmত 
আেলাচনার মাধVেম একমত হন =য সমকািমতা =কােনা =নাংরা বVাপার নয়, নয় =কােনা মানিসক 

                                                
311 Is It a Choice? Answers to the Most Frequently Asked Questions About Gay & Lesbian People, Third 
Edition, Eric Marcus, HarperOne; 3 Revised edition, August 30, 2005 
312 সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিত িবrd? , মুkমনা ওেয়ব সাইইট,  িলŋ : http://www.mukto-
mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm  
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বVিধ। এ হেলা =যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল American Psychological Association 
একইরকম অধVােদশ িদেয়িছেলন। সকল আধুিনক িচিকৎসকই আজ  এ িবষেয় একমত।  

তেব সমকািমতাই একমাt উদাহরণ নয়।  আমােদর চারপােশ =চাখ =মলেলই আমরা 
মানব pকৃিতর এ ধরেনর আেরা মজার মজার উদাহরণ =দখেত পাব। একই রকম িকংবা pায় 
একই রকম পিরেবশ =দয়ার পরও অিভভাবেকরা লk্ কেরন - তােদর =কােনা বা·া হয় 
=মধাবী, অnটা একটু Yথ, =কউ বা আবার অিsর, =কউ বা চাপা sভােবর, =কউ বা =কামল 
=কউ বা হয় খুব ডানিপেট। =কউ বা sুেলর =লকচার =থেক চট পট অংেকর সমsাgেলা বুেঝ 
=ফেল, =কউ বা এ ধরেনর সমsা =দখেলই পািলেয় বাঁেচ, িকংবা মাsােরর =বেতর বািড় 
=খেয় বাসায় =ফের। =ছাট =বলা =থেকই =কউ িপয়ােনােত খুব দk হেয় উেঠ, =কউ বা রেয় 
যায় তাল কানা। =কউ বা =খলাধূলায় হয় মহা =চৗকষ, কােরা বা বVােট বল লাগেতই চায় না। 
=কউ =ছাটেবলা =থেকই গl-কিবতা =লখায় খুব পারদশRী হেয় উেঠ,তার =কউ সািহতV শbটা 
উ·ারণ করেত =গেলই দাঁত খুেল আেস িকংবা একটা চার লাইেনর কিবতা িলখেত =গেলই 
কলম =ভেŋ পেড়। এ ধরেনর বVাপার sাপােরর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত।     

কােজই, আমরা িকছু উদাহরণ =পলাম =যgেলা হয়ত অেনকাংেশই পিরেবশ িনভRর নয়। 
অnত পিরেবশ িনয়ntণ কের আমরা =সgেলার pকৃিত রাতারািত বদেল িদেত পাির 
না।আইনsাইনেক িশi বয়েস আেজRি�টনা বা bািজেল বড় করেলই িক িতিন মVারােডানা বা 
=পেল হেয় উঠেত পারেতন? তা িকnt হলফ বলা যােব না। তার মােন ভােলা বা 'উপযুk' 
পিরেবশ =দয়ার পরও বািðত ফলাফল আমরা পাই না বh =kেtই। তখন কপাল চাপড়ােনাই 
সার হয়।িকnt তার মােন িকnt এটা মেন করা ভুল হেব =য,  জীবন গঠেন পিরেবেশর =কােনা 
pভাব =নই।  অব�ই আেছ। জীবন গঠেন পিরেবেশর ভূিমকা =য অনsীকাযR, =সটা =তা 
আমরা =ছাটেবলা =থেকই জািন। =স জnই pেতVক িপতামাতা তার সnানেক একটা ভােলা 
পিরেবশ িদেয় বড় করেত চান। িশiর মানসপেট  পিরেবেশর pভাব আেছ বেলই ভােলা 
একটা পিরেবশ pদােনর জn িকংবা ভােলা একটা sুেল বা·ােক ভিতR করােনার জn 
অিভভাবেকরা  অহিনRিশ িচিnত থােকন। তারপরও িক তারা সবসময় pতVািশত ফল পান? 
না, অেনক সময়ই পান না।  

এখন কথা হে� - পিরেবশই যিদ মানব pকৃিত গঠেনর একমাt িনয়ামক না হেয় থােক, 
তাহেল আর বািক থােক িক?  বািক থােক একটা 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 িবেYষেণ ‘িজন’=ক িনেয় আসায় 
অেনেকর =চাখই হয়ত কপােল উেঠ যােব। ভুrও kঁচেক =যেত পাের কােরা কােরা। তেব 
আিম এখােন  =দখােনার =চ£া করব =য, ‘পিরেবশ’ এবং ‘িজন’ - মানব pকৃিত গঠেন 
=কােনাটার pভাবই =কােনাটার =চেয় কম নয়।  আমরা pায়শই এক সnানেদর =দিখেয় বিল 
– ‘=ছেলটা বােপর মতই বদরাগী হেয়েছ’, িকংবা বিল ‘=মেয় হেয়েছ মার মতই snরী।  
=চাখgেলা =দেখছ – িক রকম টানা টানা?’  এgেলা িকnt আমরা এমিন এমিন বিল না।  
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বhিদেনর অিভjতা =থেকই এgেলা বিল, আর =সজnই এই উপমাgেলা আমােদর 
সংsৃিতেত এমিনভােব িমেশ =গেছ।  =কবল শারীিরক =সৗnযR নয়, আেবগ, অnরাগ, 
িহংসাtক িকংবা বদরাগী মেনাভাব এমনিক ডায়ােবিটস িকংবা hদেরােগর ঝুঁিক পযRn আমরা 
বংশপরmরায় বহন কির ‘=জেনিটক তথV’ িহসেব আমােদর অজােnই।  বাবার hদেরােগর 
উপসগR থাকেল =ছেলেকও একটু বাড়িত সেচতন হেত পরামশR =দন আজেকর ডাkােররা। 
কাবR আর =রড িমট =ছেড় িদেত বেলন। পিরবাের কােরা ডায়ােবিটস থাকেল  িকংবা কােছর 
=কােনা আtীয়েরর =দেহ এ =রাগ বাসা =বেধ থাকেল অnাnরাও িনয়িমত ‘sগার =চক’ করা 
ir কের =দন।  এgেলা িকnt আমরা  সবাই জািন।  শারীিরক গঠন িকংবা =রাগ-বালাইেয়র 
=kেt তাও না হয় মানা যায়, িকnt মাnেষর চিরt গঠেন ‘িজন’-এর pভাব থাকেত পাের, এ 
বVাপারটা =মেন িনেত অেনেকরই আপিt িছল, এখেনা আেছ বhজেনরই।  আর আপিt আেছ 
বেলই আমরা jােনর =ktিটেক পির§ার dইভােগ ভাগ কের =ফেলিছ  - জীবিবjান আর 
সমাজিবjান নােমর অিভধায়।  pািণেদেহর এবং সেবRাপির মাnেষর শারীিরক গঠন, .দিহক 
.বিশ£V, িমউেটশন ইতVািদ িনেয় গেবষণা করেবন জীবিবjানীরা, আর সমাজ সংsৃিত আর 
মাnেষর মন  িনেয় গেবষণা করেবন সমাজিবjানীরা িকংবা মেনািবjানীরা।  এ =যন dই 
সতnt বলয়। জীবিবjােনর আhত গেবষণা সmেকR সমাজিবjানীরা িনরব থাকেবন। আবার 
সমািজক িবjানীেদর িবিভn সামািজক গেবষণা সmেকR জীবিবjানীরা উদাসীন থাকেবন। 
এটাই িচরnন িনয়ম হেয় িগেয়েছ =যন।  িকnt এই িবেভদ িক =যৗিkক? এই dই বলেয়র মেধV 
িক =কােনাই সmকR =নই? আধুিনক িচnািবদরা িকnt বেলন, আেছ। খুব ভােলাভােবই সmকR 
আেছ।  আসেল সংsৃিত বিল, কৃি£ বিল, দশRন বিল, িকংবা সািহতV – এgেলা িকnt মানব 
মেনর সিmিলত pকাশ ছাড়া আর িকছু নয়। আবার মানব মন িকnt মানব মিsে§রই (Human 

brain) অিভবVিk, =যটােক হাভRাড িব`িবদVালেয়র অধVাপক িsেভন িপŋার তার ‘হাও মাই�ড 
ওয়াkR’ বইেয় খুব সহজভােব বVাখVা কেরেছন এই বেল – ‘Mind is what the brain does’। আর 
এ কথা =তা সবারই জানা =য,  দীঘRকােলর িববতRনীয় pিkয়ােতই .তির হেয়েছ মানব বংশাn 
যা আবার মিsে§র গঠেনর অিবে�দV িনয়ামক।  কােজই একধরেনর  সmকR িকnt =থেকই 
যাে�। আমরা চাইেলও আর সামািজক আচার বVবহার িকংবা মানব pকৃিত িবেYষেণ 
জীবিবjানেক আর সমাজিবjান =থেক আজেক আলাদা কের রাখেত পাির না। এ বVাপারটাই 
s£ কেরেছন জন bকমVান তার সাmpিতক ‘সায়n এট এজ’ (২০০৮) বইেয়র 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 িবেYষেন িজন বা বাংশাnেক =গানায় ধরা উিচত – এ বVাপারিট pথম 

s£ভােব বVk কেরন এডওয়াডR ও উইলসন তার িবখVাত ‘Sociobiology’ (১৯৭৫) নামক 
িবখVাত পুsেক। =স সময় উইলসেনর  গেবষণার িবষয় িছল িপঁপেড় এবং িপঁপেড়েদর সমাজ। 
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িপঁপেড়েদর চালচলন গিতিবিধ এবং সমাজবVবsা িনেয় অেনকিদন ধেরই ভdেলাক িরসাচR 
করিছেলন। ১৯৭১ সােল িতিন এ িনেয় একিট snর একােডিমক বইও িলেখিছেলন ‘দV 
ইনেসk =সাসাইিট’ নােম। ১৯৭৫ সােলর ‘=সািশওবােয়ালিজ’ বইিটেতও িতিন িপঁপেড়েদর 
আকষRণীয় জীবন যাপন আর সমােজর নানা রকেমর গিতিবিধই মূলত বVাখVা করিছেলন।  
িতিন যিদ =সখােনই =থেম =যেতন, তেব =কােনা সমsা িছল না।  িকnt িতিন =সখােন =থেম 
না িগেয় =শষ অধVােয় তার ধVান ধারণা এেকবাের মানবসমাজ পযRn িনেয় যান।  পের =সই 
ধারণােক উইলসন আেরা িবsৃত কেরন তার পরবতRী বই ‘On Human Nature' (১৯৭৮)-এ। 
িতিন বেলন আজেক আমরা যােদর আধুিনক মাnষ নােম অিভিহত কির, =সই 
=হােমাsািপেয়n pজািতিটর মূল মানসপেটর িবিনRমান আসেল ঘেটিছল অেনক আেগ  - যখন 
তারা বেন জŋেল িশকার কের আর ফলমূল kিড়েয় জীবন যাপন করত। একটু লkV করেলই 
=দখা যােব, =সই আিদ sভােবর অেনক িকছুই িকছুই এখেনা আমরা আমােদর sভাবচিরেt 
বহন কির - =যমন িবপেদ পড়েল ভয় পাওয়া, দল =বেধ িবপদ =মাকােবলা করা, অn 
জািত/=গােtর সােথ যুেd জিড়েয় পড়া,  সবার আেগ িনেজর পিরবােরর বা =গােtর িনরাপtা 
িনেয় িচিnত হওয়া ইতVািদ। এgেলার সােথ এখন যুk হেয়েছ বতRমান সভVতার জিটল 
সাংsৃিতক উপাদান। এই িজন এবং সাংsৃিতক উপাদােনর sষম িমrেনই গেড় উেঠ মানব 
pকৃিত, যােক উইলসন তার বইেয় িচিhত কেরন 'িজন-কালচার =কাএভুলুশন' (Gene-culture 

coevolution) নােম।  
যখন অধVাপক উইলসেনর  বইিট pকািশত হয়, তা একােডিময়ায় তমুলু িবতেকRর জn 

=দয়। সমাজিবjানীরা অধVাপক উইলসেনর কাজেক =দেখিছেলন তােদর গেবষণার =kেt 
‘অযািচত’ হsেkপ িহেসেব। আর তাছাড়া সামািজক ডারউইিনজম আর ইউিজিনেkর দগদেগ 
ঘা তখেনা মাnেষর মন =থেক iেকায়িন।মানব pকিৃত বVখVা করেত িগেয় 'িজন' বা বংশাnেক 
িনেয় আসায় উইলসনেক অিভযkু হেত হয় িনও-=সাশাল ডারউইিনs অিভধায়। অিভেযাগ 
করা হয় - উইলসন িনেজর জািতিবেdষী মেনাভাবেক  িবjােনর =মাড়েক পুের উপsাপন করেত 
চাে�ন। উইলসেনর িবrেd সবেচেয় =সা·ার িছেলন =স সময়কার ‘আদশRবাদী’ িচnািবেদরা। 
তােদর অিধকাংশই অথRৈনিতক িবেYষণ ছাড়া অn =কােনা িবেYষণ িদেয় মানব-pকিৃতেক 
বVাখVা করার pয়াসেক =মেন িনেত বরাবরই অনাgহী িছেলন। Science for the People নােমর 
বাম ভাবাদেশR দীিkত একিট সংগঠন উইলসেনর িবrেd =স সময় =সা·ার হেয় ওেঠ। ১৯৮৪ 
সােল  িরচাডR  =লওনিটন, িsেফন =রাজ এবং িলওন কািমন - এই িতন মােsিটয়াসR ১৯৮৪ 
সােল 'নট ইন আওয়ার িজনস'বইেয় উইলসন এবং অnাn সামািজক জীবিবjানীেদর  
আkিরক অেথRই তেুলাধেুনা কেরন। তারা তােদর বইেয় =দখােনার =চ£া কেরন =য, িবjান 
এখন জাতVািভমানী পি�মা পুিঁজবািদ সমােজর =pাপাগা�ডা =মিশেন পিরণত হেয়েছ, আর 
উইলসন =সই .বষমVমূলক ‘পুিঁজবাদী িবjান’=ক  pেমাট করেছন। তারা উইলসেনর যমজ 
িনেয় পরীkা,পিরgহণ পরীkা pভিৃতর উপর পdিতগত আkমণ পিরচালনা কেরন, iধ ুতাই 
নয় তােদর মাকRসবাদী দাশRিনক িব`াস =থেক psাব কেরন জীবিবjােনও মাkRবােদর 
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মেতা‘dািndক’বা ডায়েলিkকাল পdিত অnসরণ করা উিচত। এ িনেয় অধVাপক িরচাডR 
=লওনিটন একিট বইও =লেখন =স সময় – ‘ডায়েলিkকাল বােয়ালিজs’ নােম।  

এর pিতিkয়ায় িববতRনবাদী জীবিবjানী িরচাডR ডিকn ১৯৮৫ সােল িরচাডR  =লওনিটন, 
িsেফন =রাজ এবং িলওন কািমেনর কােজর তীb সমােলাচনা কের তােদর বইেক  
‘sুল,আtািভমানী,প�াৎমুখী এবং kিতকর’ িহসেব আখVািয়ত কের িনউ সােয়ি�টs 
পিtকায় একিট pবn313 =লেখন। অধVাপক ডিকn অিভেযাগ কেরন =য,  =লওনিটনরা িনজs 
দাশRিনকিভিt =থেক মদদপু£ হেয় সামািজক জীবিবjানীেদর উপর =যসমs অিভেযাগ 
কেরেছন এবং =য ভােব িভিtহীন আkমণপিরচালনা কেরেছন তা sTমVান =হtাভাষ =দােষ 
d£। িতিন বেলন, িবjােনর কাজ হে� pকৃিতর রহs উদঘাটন করা, =কােনা ‘.বষমVমূলক 
পুঁিজবাদ’=ক pেমাট করা নয়। 

=সািশওবায়লিজ বইিট pকােশর িতনদশক পের আজ এ কথা িনিdRধায় বলা যায়, 
উইলসন সামািজক িববতRনবাদ িনেয় =য কাজ ir কেরিছেলন তা =মৗিলক িছল িনঃসেnেহ। 
উইলসন =সই কাজিটই কেরিছেলন =যিট ডারউইন পরবতRী =য =কােনা জীবিবjানীর জn 
হেত পাের মাইলফলক। তখন িতিন িবতেকRর =কndিবndেত পিরণত হেলও পের অেনেকই 
তার কােজর grt অnভব করেত =পেরিছেলন। উইলসন মানবpকৃিত িনেয় তার 
বVিতkমধমRী কােজর কারেণ d-dবার পুিলৎসার পুরsার =পেয়িছেলন।iধু তাই নয় উইলসন 
=য কাজিট সামািজক জীবিবjানেক  এখন =দখা হয় িববতRেনর সাmpিতক গেবষণার অnতম 
সজীব একিট শাখা িহেসেব, যা পরবতRীেত আেরা পূণRতা =পেয়েছ িববতRনীয় মেনািবjান 
(evolutionary psychology) নােমর িভn একিট নােম। উইলসেনর =সািশওবায়লিজ বইিটর পর  
িববতRনীয় মেনািবjােনর জগেত অnতম উেlখেযাগV gn হেলা িরচাডR ডিকেnর ‘=সলিফশ 
িজন’ (১৯৭৬) নােমর অনnসাধারণ একিট বই। এই বইেয়র মাধVেমই ডিকn ss£ভােব 
বVাখVা করেলন =কন =জেনিটক দৃি£ভিŋ থাকা আমােদর জn খুবই pেয়াজনীয়। িতিন তার 
বইেয় =দখােলন =য, আমরা আমােদর এই =দেহর পিরচযRা িনেয় যতই িচিnত থািকনা =কন-  
=দহ িকnt =কােনা pিতিলিপ .তির কেরনা;  pিতিলিপ .তির কের বংশাn বা িজন। তার মােন 
হে� আমােদর =দহ =কবল আমােদর িজেনর বাহক (vehicle) িহেসেব কাজ করা ছাড়া আর 
িকছুই কের না। আমােদর খাওয়া, দাওয়া, হািস কাnা, উ$াস, আনn, িসেনমা =দখা, 
=খলাধূলা বা গl করা – আমােদর =দহ যাই কrক =শষ পযRn ‘অতVn sাথRপর’ভােব িজনেক 
রkা করা আর িজনেক পরবতRী pজেn =পৗঁেছ =দয়ােতই  উেd� খুঁেজ িনেত বাধV কের, 
িববতRনীয় দৃি£েকাণ =থেক  জীবেনর =কােনা ‘উেd�’ যিদ =থেক থােক তেব =সটাই =স 
উেd�। মা বাবারা =য সnানেদর sখী =দখেত পাবার জn পারেল জানটুk িদেয় =দয় – এটা 
িকnt  .জিবক তাড়না, আেরা পির§ার কের বলেল িজনগত তাড়না =থেকই ঘেট। iধু মাnষ 
                                                
313 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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নয় অn =য =কােনা pানীর মেধVই সnানেদর pিত অপতV =sহ pদশRন িকংবা সnানেদর রkা 
করার জn মা বাবারা সেবRা· তVাগ sীকার কের। অথRাৎ, িনেজর =দহেক িবন£ কের হেলও 
পরবতRী িজনেক রkা কের চেল।  ‘পরবতRী িজন’ রkা না =পেল িনেজর =দহ যত sষম, snর, 
শিkশালী আর মেনাহর িকংবা নাdস-ndস =হাক না =কন, িববতRেনর িদক =থেক =কােনা 
অিভেযািজত মূলV =নই।  এক ধরেনর  ইঁdর আেছ যারা iধু সিঠক সŋী খুঁেজ িজন স¦ালন 
করার জn =বঁেচ থােক।  =যৗনিমলেনর পর পরই পুrষ ইঁdরিট মৃতুVবরণ কের। অথচ এই 
মৃতুVkেপর কথা =জেনও পুrষ ইঁdরিট সকল িনেয় বেস থােক ‘সবRনােশর আশায়’।  এক 
pজািতর ‘কVািনবাল’ মাকড়শা আেছ =যখােন stী মাকড়শািট =যৗনিমলেনর পর পরই পুrষ 
মাকড়শািটেক =খেয় =ফেল। সাkাৎ এই মৃতুVর কথা =জেনও =দখা =গেছ পুrষ মাকড়শাgেলা 
িজন স¦ালেনর তাড়নায় িঠকই তািড়ত হয়।  অথRাৎ, =দহ এবং িজেনর  সংঘাত যিদ উপিsত 
হয় কখেনা – =স সমs িবরল =ktgেলােত =দখা =গেছ িজনই জয়ী হয় =শষপযRn। আমােদর 
=দেহ ‘জাংক িডএনএ’ িকংবা ‘=সেgেগশন িডsরশন িজন’-এর উপিsিত =সই সতVিটেকই 
তুেল ধের =য – শরীেরর kিত কের হেলও িজন অেনক সময় িনেজেক িটিকেয় রােখ – অতVn 
‘sাথRপর ভােব’ই।  ডিকেnর এ বইেয়র মূলV একােডিময়ায় অেনক। এই বইেয়র মাধVেমই 
আসেল জীবিবjানীরা সমাজ এবং জীবনেক িভnভােব =দখা ir করেলন।  পরাথRতা, 
আtতVাগ, দলগত  িনবRাচেনর মেতা =য িবষয়gেলা আেগ িবjানীরা পির§ার কের বVাখVা 
করেত পারেতন না, =সgেলা আেরা বিলPভােব জীবিবjােনর দৃি£েকাণ =থেক বVখVা করেত 
পারেলন তারা।  তেব তার =চেয়ও বড় =য বVাপারিট ঘটল, =সটা হেলা মানবসমােজর িবিভn 
সামািজক পVাটানR বVখVা করার নতুন এক dয়ার খুেল =গল জীবিবjানীেদর জn।  =সজnই 
‘Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think: Reflections by Scientists, 
Writers, and Philosophers’ নােমর একিট বইেয় তার সমসামিয়ক িবjানী এবং দাশRিনেকরা 
বেলেছন, ডারউইেনর ‘অিরিজন অব িsিশজ’ –এর পর =কােনা জীবিবjানীর =লখা বই যিদ 
মানসপট এবং দৃি£ভিŋেক পিরবতRন করার kমতা রােখ, =তা =সিট ডিকেnর ‘=সলিফশ 
িজন’।  এ বVাপাের ২০০১ সােল pকািশত  ‘The Triumph of Sociobiology’ gেn জন অVালেকর 
মnবVিট  অতVn pাসিŋক – 

‘pাণীজগেতর আচরণ িনেয় বতRমান গেবষণার =kেt =কউ ‘=সািশওবােয়ালিজ’ 
িকংবা ‘=সলিফশ িজন’ শbgেলা িনেয় =বিশ কথা বলার িকংবা নতুন কের বVাখVা 
করার pেয়াজনেবাধ কেরন না – কারণ এgেলা এখন িবjােনর অিবে�দV অংশ 
হেয় িগেয়েছ’। 

 
ডারউইন ১৮৫৯ সােল যখন তার =সই িবখVাত gn ‘অিরজন অব িsিশজ’ িলেখিছেলন, 

তখন িতিন পুেরা বইিটেত মাnেষর িববতRন িনেয় =তমন =কােনা উ·বাচV কেরনিন। হয়ত 
অনাকাংিখত িবতকR এড়ােত িগেয়ই এই =কৗশল িনেয়িছেলন ডারউইন, যিদও বইেয় মানব 
সমাজ এবং িববতRন িনেয় ss£ ইিŋত িদেয়িছেলন এই বেল –‘ Light will be thrown on the 

origin of man and history’।  এবং একই পVারাgােফ ভিবÝdানী কেরিছেলন –‘In the distant 
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future… Psychology will be based on a new foundation.’ 
মজার বVাপার হেলা - ডারউইন =যমন তার ‘অিরজন অব িsিশজ’ বইেয় মানবিববতRন 

িনেয় আেলাচনা কের ‘িবতিকRত’ হেত চানিন, িঠক =তমিন তার একশ বছেররও পের বই 
িলখেত বেস ডিকn  এবং উইলসনরাও তােদর হাটু কাঁপুিন থামােত পােরনিন। তারাও তােদর 
বইেয় মানব সমাজ িনেয় খুব =বিশ  আেলাচনা কের ‘িবতকR’-এর =কndিবndেত আসেত হয়ত 
চানিন।  ডিকেnর ‘=সলিফশ িজন’ ss .বjািনক যুিk এবং আেলাচনায় ভরপুর, িকnt pায় 
পুেরাটাই িতিন সীমাবd =রেখিছেলন িনmsেরর pানীজগেতর =kেt। উইলসন তার ৫২৬ 
পৃPার ঢাউস আকােরর বইিটর পুেরাটুkেতই িপঁপড়া আর =পাকামাকড় িনেয়ই পেড় িছেলন,  
মাnষ িনেয় কথা বেলিছেলন =শষ ২৮ পৃPায় এেস।  তারপরও ডারউইন =যমন িবতকR এড়ােত 
পােরনিন, আধা মাnষ আর আধা বানেরর কাটুRেনর =কিরকVাচার হজম করেত হেয়েছ, িঠক 
=তমিন ডারউইেনর উtরসূরীেদর নানা ধরেনর কটুিk হজম করেত হে�  ডারউইেনরই 
ভিবÝdানী – ‘সাইেকালিজ উইল িব =বসড অন এ িনউ ফাউে�ডশন’-=ক পূণRতা িদেত িগেয়।  

তেব আধুিনক ‘িববতRন মেনািবদVা’র জn এেদর কােরা হােত হয়িন, এর জn হেয়েছ 
মূলত এক =সিলিbিট দmিত জন টুিব (নৃতttিবদ) এবং িলডা কসমাইডস (মেনািবjানী) –
এর হাত িদেয়।  তারা ১৯৯২ সােল ‘The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the 

Generation of Culture’ =য বইিট =লেখন =সিটেক আধুিনক িববতRনীয় মেনািবjােনর িভিtমূল 
িহেসেব িবেবচনা করা হয়।  তারা এই বইেয়র মাধVেম pথমবােরর মেতা সমাজিবjােনর 
pচিলত মেডলেক (standard social science model, সংেkেপ (SSSM)  pÖিবd কেরন এবং 
সামািজক িববতRন এবং সংsৃিতর িবিভn rপেরখা .জবিবjানীয় দৃি£েকাণ =থেক বVাখVা 
কেরন। এই দৃি£েকাণিটেক আজ অেনেকই অিভিহত করেছন  ‘মেনর নতুন িবjান’ (‘the new 

science of the mind’) নােম। যারা জন টুিব এবং িলডা কসমাইডেসর এই ‘নতুন িবjােনর’   
সােথ পিরিচত  হেত চান, তারা  অন লাইেন ‘Evolutionary Psychology: A Primer’ 314 pবnিট 
পেড় িনেত পােরন।  

িববতRনীয় মেনািবjান নােমর সাmpিতক এই শাখািট তাহেল আমােদর িক বলেত চাে�? 
সাদামাঠা ভােব বলেত চাে� এই =য, আমােদর মানসপেটর িবিনমRােণ দীঘRিদেনর িববতRনীয় 
pিkয়ার একিট ছাপ থাকেব, তা আমরা =য =দেশর, =য সমােজর বা =য সংsৃিতরই অnভূRk 
হই না =কন।  ছাপ =য থােক, তার pমাণ আমরা .দনিnন জীবেনর অেনক িকছুেতই িকnt 
পাই।  িমিsযুk িকংবা চিবRযুk খাবার আমােদর শরীেরর জn খারাপ, িকnt এটা জানার 
পরও আমরা এ ধরেনর খাবােরর pিত লালািয়ত হই। সমাজ- সংsৃিত িনিবRেষেশই এটা ঘটেত 
=দখা যায়।  =কন? িববতRনীয় মেনািবjানীরা বেলন, একটা সময় মাnষ জŋেল থাকত, খুব 
ক£ কের খাবার দাবার সংgহ করেত হত। শকRরা এবং =sহজাতীয় খাবার এখনকার মেতা 
এত সহজলভV িছল না।  শরীরেক কমRkম রাখার pেয়াজেনই এ ধরেনর খাবােরর pিত 
                                                
314  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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আসিk .তির হেয় িগেয়িছল। তখন =তা আর কােরা জানার উপায় িছল না =য, হাজার খােনক 
বছর পর মাnষ নােমর অdুত এই ‘আইলsা’ pজািতিট মVাকেডানাlেসর িবগ-মVাক আর 
হািশRজ হােত িনেয় কিmউটােরর সামেন বেস বেস bগ আর চVাট কের অফুরn অলস সময়  
পার করেব আর গােয় গতের =হাদল kৎkেত হেয় উঠেব।  কােজই খাবােরর =য উপাদানgেলা 
একসময় িছল আিদম মাnেষর জn শিk আহরেণর িনয়ামক িকংবা ঠা�ডা =থেক বাঁচার 
রkাকবচ, আজেকর যািntক সভVতার যুেগ =সgেলার মাtািতিরk বVবহার হেয় উেঠেছ তােদর 
জn মরণ-িবষ।  িকnt এgেলা =জেনও আমরা আমােদর =লাভেক সmরণ করেত pায়শঃই 
পাির না; =পালাও িবিরয়ািন িকংবা চকেলট বা আইসিkম =দখেলই হামেল পিড়। আমােদর 
শরীের আর মেন িববতRেনর ছাপ =থেক যাবার কারেণই এিট ঘেট।  এধরেনর আেরা উদাহরণ 
হািজর করা যায়।   আমরা (িকংবা আমােদর পিরিচত অেনেকই)  মাকড়শা, =তলােপাকা 
িকংবা িটকিটিক =দখেল আঁতেক উিঠ। িকnt বাস Tাক =দেখ =সরকম ভয় পাই না।  অথচ =ক 
না  জােন, pিত বছর =তলােপাকার আkমেণ যত মাnষ না মারা যায়, তার =চেয় =ঢর =বিশ 
মাnষ মের Tােকর তলায় পেড়। অথচ Tাকেক ভয় না =পেয় আমরা ভয় পাই িনরীহ 
=তলােপাকােক। এটাও িকnt িববতRেনর কারেণই ঘেট। বেন –জŋেল দীঘRিদন কাটােনার 
কারেণ িবষধর কীটপতংগেক ভয় পাবার sৃিত আমরা িনেজেদর অজােnই আমােদর িজেন 
বহন কির। =স িহেসেব, বাস Tােকর বVাপারgেলা আমােদর জn অেপkাকৃত নতুন, তাই 
এgেলােক ভয় পাবার =কােনা sৃিত আমরা এখেনা আমােদর িজেন (এখেনা) .তির করেত 
পািরিন। =সজnই =বাধ হয় িববতRনীয় মেনািবjােনর অnতম pিতPাতা িলডা কসিমডস এবং 
জন টুিব আধুিনক মাnষেক সংjািয়ত করেত িগেয় বেলন – ‘Our modern skull house a stone 

age of mind’। 
িববতRনীয় মেনািবjান অেনক িকছু খুব পির§ার এবং =বাধগমVভােব বVাখVা করেলও, 

এর অেনক উপসংহার এবং অnিসdাn এতই িবpবাtক (Radical) =য এিট অবগাহন করা 
সবার জn খুব সহজ হয়িন, এখেনা হে� না। এর অেনক কারণ আেছ। একটা বড় কারণ 
হেত পাের - আমােদর মধVকার জেম থাকা দীঘRিদেনর সংsার।  অিধকাংশ মাnষ মেন কের, 
িশiরা জn =নয় একটা s$ =sেটর মত, মাnষ যত বড় হেত থােক – তার চারপােশর পিরেবশ 
ও পািরপািশRকতার মাধVেম ঐ s$ =sেট মাnেষর sভাব kমশ িলিখত হেত থােক। অথRাৎ, 
ভােলা-মn সবিকছুর জn দায়ী হে� একমাt পিরেবশ। খারাপ পিরেবেশ থাকেল =sেট 
=লখা হেব িহংsতা িকংবা পাশিবকতার বীজ, আর ভােলা পিরেবশ =পেল =sটও হেয় উঠেব 
আেলািকত।   িbিটশ দাশRিনক লক (১৬৩২ -১৭০৪ িµ£াb) এই ‘bVাŋ =sট’ মতবােদর 
pবkা িছেলন। এখেনা অেনেকই (িবেশষতঃ যােদর আধুিনক =জেনিটk িকংবা িববতRনীয় 
মেনািবjান পড়া হেয় উেঠিন) এই মতবােদ িব`াস কেরন।  িবেশষ কের রাজনীিতিবদেদর 
মেধV এই ধারণািট =বাধগমV কারেণই খুবই জনিpয়।  এই িকছুিদন আেগও কVািলেফািনRয়ার 
গভনRর আনRl =শায়াজRেনগার তার এক বkৃতায় বলেলন –  

‘একিট িশi যখন ৬ বছর বয়েস pথম sুেল =যেত ir কের তার মন থােক  =যন 
in এক বােsট।  তারপর ধীের ধীের তােদর বােsট ভিতR হেত ir কের।  ১৮ 
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বছর বয়স হেত হেত তােদর শূn বােsট pায় পুেরাটাই ভিতR হেয় উেঠ। এখন কথা 
হে� কােক িদেয় িশiিটর এই বােsট পূণR হেব? এটা িক ভােলা একজন িশkক, 
অিভভাবক, বnু নািক অসৎ মাnষজনেদর িদেয়?’ 

এই bVাŋ =sট তtt সমাজিবjােন খুবই জনিpয় এবং =বাধV কারেনই।  সমাজিবjােনর 
pিতPাতা এিমল ডােখRইম ১৮৯৫ সােলই বেলিছেলন =য, ‘সমাজিবjােনর pধান অnকlই 
হেলা pিতিট মাnষেক bVাŋ =sট িহেসেব িচnা করেত হেব।  মাnষ হে� bVাŋ =sট – অন 
hইচ কালচার রাইটস’।  এর পর =থেক ‘bVাŋ =sট’ দশRনিট সমাজিবjােনর জগেত  
sততঃিসd িহেসেবই পিরগn হয় – ‘সব মাnষ আসেল জnগতভােব সমান, খারাপ 
পিরেবেশর কারেণই মাnষ মূলত  খারাপ হেয় উেঠ’। 

িকnt এই ‘bVাŋ =sট’-এর ধারণা িক আসেল মানবমেনর pকৃত srপেক তুেল ধের? 
এম.আই.িট িব`িবদVালেয়র মেনািবjােনর (বতRমােন হাভRাড িব`িবদVালেয়র) অধVাপক 
অধVাপক িsেভন িপŋার ২০০৩ সােল একিট বই =লেখন  ‘The Blank Slate: The Modern Denial 
of Human Nature’ িশেরানােম।  িতিন িববতRনীয় মেনািবjােনর দৃি£েকাণ =থেক সমােজ =গঁেথ 
যাওয়া  এবং জনিpয় এই ‘bVাŋ =sট’তttেক pÖিবd কের এেক একধরেনর ‘ডগমা’ িহসেব 
আখVািয়ত কেরন (ই�টারেনেট ইউিটউেব অধVাপক িপŋােরর িকছু =লকচার রাখা আেছ315,  
উৎসাহী পাঠকেদর জn িনঃসেnেহ হেব মেনর =খারাক)।  

িপŋার দািব কেরন, আমােদর কােন যতই অsিsকর =শানাক না =কন, =কােনা িশiই 
আসেল ‘bVাŋ =sট’ হেয় জn =নয় না। বরং একটু লkV করেলই =দখা যােব =য,pিতিট িশi 
জn =নয় িকছু না িকছু  জnগত .বিশ£Vেক পুঁিজ কের। এই .বিশ£Vgেলার ছাপ পিরণত 
অবsােতও রাজt কের অেনক =kেtই। iধু মাnষ =কন - pানী জগেতর িদেক দৃি£ িদেলও 
বVাপারটা খুব ভােলামতই =বাঝা যােব। gবের =পাকােক ধরবার জn ইঁdর যত তাড়াতািড় 
ছুটেত পাের, কবুতর তত তাড়াতািড় পাের না।  িবড়াল যত ভােলাভােব রােত =দখেত পায়, 
মাnষ তা পায় না। এই িবষয়gেলা =কােনাভােবই ‘bVাŋ =sট’ তtt িদেয় বVাখVা করা যায় না। 
বVাখVা করা যায় না একই pজািতর মেধV িবদVমান িবিভn .বিশে£Vর পাথRকVgেলাও। একই 
pজািতর অংশ হওয়া সেttও =কউবা  Yথ, =কউবা িkp, =কউবা বাঁচাল, =কউবা শাn, =কউবা 
অিsর, =কউ বা রেয় যায় খুব চুপচাপ।  িজনগত পাথRকVেক =গানায় না ধরেল  করেল pকৃিতর  
এত ধরেনর pকরণেক =কােনা ভােবই সmূণRভােব বVাখVা করা যােব না।   ১৯৮০র দশেক 
টম ইনেসল নােম এক িবjানী =pইির =ভালস এবং =মাে�টন =ভালস নােম d’ pজািতর ইঁdর 
িনেয় গেবষণা করেত িগেয় হরেমােনর pভােব তােদর =যৗন-pবৃিtর পিরবতRন করেত 
=পেরিছেলন।  িবjানীরা এ ধরেনর আেরা গেবষণা কের =দেখেছন, িজন মVািনপুেলশন কের 
িনm sেরর pাণীেদর মেধV আgাসন, নমনীয়তা, িহংsতা, িkpতা বা Yথতা ইতVািদ 
.বিশ£Vgিলর তারতমV তারা ঘটােত পােরন। অথRাৎ, বংশাnর .বিশে£Vর তারতেমVর কারেণ 
pািণেদর sভােবও পিরবতRন আেস। এখন কথা হে�, মাnষও িকnt pকৃিতজগত এবং 

                                                
315 অধVাপক িপŋােরর বkৃতার ইউিটউেবর িলŋ : http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c  
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pাণীজগেতর বাইেরর িকছু নয়। অথচ, বংশাণুজিনত পাথRেকVর কারেণ মাnেষ মাnেষ 
sভাবগত পাথRকV হেত পাের - মাnেষর =kেt এই rঢ় সতVিট মানেত অেনেকই আপিt 
করেবন। 

বংশাnর .বিশে£Vর তারতমV যিদ মাnেষর sভােবর পিরবতRেনর বিল£ বVখVা হয়, তেব 
কাছাকািছ বা pায় একই বংশাnযুk =লাকজেনর =kেt একই sভাবজিনত  .বিশ£ পাওয়া 
উিচত। িsেভন িপŋাররা বেলন তাই পাওয়া যাে�।  িপŋার তার ‘bVাŋ =sট’ বইেয় অিভn 
যমজেদর (আইেডি�টকাল টুইন) িনেয় সাmpিতক গেবষণার =বশ িকছু মজার উদাহরণ হািজর 
কেরেছন। িতিন =দিখেয়েছন, অিভn যমজেদর  এেক অnেদর =থেক সmূণR িবি�n কের িভn 
পিরেবেশ বড় করা হেলও তােদর মেধV এক আ�;জRনক সাদৃ� =থেকই যায়, iধু =চহারায় 
নয় - আচার, আচরণ, অিভrিচ, খাওয়া দাওয়া এমন িক ধমR কেমRর pিত আসিkেতও। 
ইউিনভািসRিট অব িমিনেসাটার গেবষেকরা একসময় প¦াশ =জাড়া  অিভn যমজেদর িনেয় 
গেবষণা কেরন, =য যমেজরা জেnর পর পরই =কােনা না =কােনা কারেণ িবি�n হেয় িগেয়  
িভn ধরেনর পিরেবেশ বড় হেয়িছল। তােদর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় গেবষেকরা লkV 
করেলন, তারা আলাদা পিরেবেশ বড় হেলও তার িবি�n হওয়া সেহাদেরর সােথ আচার-
আচরেণ অdুত িমল থােক। সবেচেয় মজার হে� অিভn যমজ সেহাদর অsার এবং জVােকর 
উদাহরণিট। জেnর পর পরই িবি�n হেয় অsার বড় হেয়িছল =চেকাYাভািকয়ার এক নাৎসী 
পিরবাের, আর জVাক বড় হেয়িছল িtিনদােদর ইhিদ পিরবাের। তারপরও তারা যখন চিlশ 
বছর পের pথমবােরর মেতা  িমিনেসাটায় এেক অপেরর সােথ =দখা করেত আসেলন, তখন 
=দখা =গেলা তারা dজেনই গাঢ় নীল রেঙর শাটR পেড় উপিsত হেয়েছন, তােদর d'জেনর 
হােতর কিbেতই রাবারবVা�ড লাগােনা। d'জেনই কিফেত বাটার =টাs ডুিবেয় =খেত পছn 
করেতন; তােদর d'জেনই বাথrম বVবহার করেত িগেয় টয়েলট বVবহােরর আেগই একবার 
কের ÅVাশ কের িনেতন, এমনিক d'জেনরই একিট সহজাত মুdােদাষ িছল – d’জেনই 
এিলেভটের উেঠ হাঁিচ =দয়ার ভিŋ করেতন, যােত িলফেটর অn সহযাtীরা আঁতেক উেঠ 
d'পাশ =থেক সের যায়। থমাস বুচাডR নােমর আেরক গেবষেকর গেবষনায় িজম ি=pŋার এবং 
িজম লুইস নােমর আেরকিট অিভn যমেজর চা¦লVকর িমল পাওয়া িগেয়িছল যা িমিডয়ায় 
রীিতমেতা .হ .চ =ফেল =দয়। জেnর পর িভn পিরেবেশ বড় হবার পরও িজম-যমজdয় যখন 
একিtত হল, =দখা =গল – তােদর =চহারা এবং গলার sের =কােনা পাথRকVই করা যাে� না। 
একই রকম বাচনভিŋ, একই রকম চাহিন, একই রকম অবসাদgs =চাখ। তােদর =মিডেকল-
িহিsT =থেক জানা =গল, তারা dজেনই উ· রkচাপ, =হেমারইডস এবং মাইেgেনর সমsায় 
ভুগেছন।  তারা d’জেনই সালীম িসগােরেটর ভk, dজেনরই =টনশেন নখ কামড়ােনার 
অভVাস আেছ এবং dজেনর জীবেনর একই সময় ওজন বাড়া ir হেয়িছল।  iধু তাই নয় – 
তােদর dজেনর kkেরর নাম ‘টয়’। তােদর dজেনর stীেদর নাম ‘=বিট’, এবং তােদর 
dজেনরই আেগ একবার িববাহ-িবে�দ ঘেটিছল। এবং এেদর pাkন stীেদর নামও 
কাকতালীয় ভােব এক - ‘িল�ডা’। এখােনই =শষ নয় - dজেনর pথম সnােনর নামও িছল 
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একই – ‘=জমস অVােলন’; যিদও নােমর বানান িছল একটু িভn। আেরকিট =kেt =দখা =গল 
dই যমজ মিহলা হােত একই সংখVার আংিট পেড় এেসিছেলন। তােদর একজন pথম =ছেলর 
নাম =রেখিছেলন িরচাডR এ�Dু, আর অপরজন =রেখিছেলন এ�Dু িরচাডR। সংশয়বাদী দৃি£েকাণ 
=থেক =দখেল এসমs িমলgেলােক িনতাnই ‘কাকতালীয়’ িকংবা ‘অিতর|ন’ ভাবার যেথ£ 
অবকাশ থাকেলও  মূল উপসংহার িকnt =ফেল =দয়ার মেতা নয় – আমরা আমােদর sভাব-
চিরেtর অেনক িকছুই হয়ত আসেল বংশাnর মাধVেম বহন কির এবং =দখা =গেছ অিভn 
যমজেদর =kেt এই উপেরর ‘কাকতালীয়’ িমলgেলা অসদ যমজেদর =থেক সবসময়ই =বিশ 
থােক। iধু িমিনেসাটার যমজ গেবষণা নয়; ভািজRিনয়া, অেsTিলয়া, হলVা�ড, sইেডন এবং 
িbেটেনর গেবষেকরাও তােদর গেবষণা =থেক একই ধরেনর ফল =পেয়েছন।  এ ধরেনর 
=বশিকছু গেবষণার ফলাফল িলিপবd আেছ উইিলয়াম kাকR এবং মাইেকল grnেটইেনর ‘Are 

We Hardwired?: The Role of Genes in Human Behavior’ নােমর বইিটেত। =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.’।  

 
সাইেকাপVাথ এবং িসিরয়াল িকলারেদর িনেয় সাmpিতক গেবষণাgেলাও আমােদর জn 

অsিs বািড়েয় িদেয়েছ পুেরামাtায়। আেমিরকায় pিত ২৫ জেন একজন মেনািবকারgn 
সাইেকাপVাথ আেছ বেল মেন করা হয়।  মেনািবjানী মাথRা sাউট তার ‘The Sociopath Next 

Door’ বইেয় অnত িতনিট জানRাল =থেক =রফােরn হািজর কের =দিখেয়েছন =য, আপনার 
pিতেবিশেদর মেধVই হয়ত লুিকেয় আেছ একজন মেনািবকারgn সাইেকাপVাথ। তারা আমার 
আপনার মেতা একই রকম ‘ভােলা পিরেবেশ’ বাস করেছ, .দনিnন জীবন যাপন করেছ িকnt 
আপনার আমার মেতা সেচতনতা িজিনসটােক মাথায় ধারণ কের না। এই বVাপারটা বVাখVা 
কেরেছন রবাটR =হয়ার তার ‘Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths 

Among Us’ বইেয়। =কােনা িনয়ম, নীিত, ভােলাবাসা, দািয়tেবাধ তােদর মেধV .তির হয় না। 
আসেল এসমs ‘মানিবক’ .বিশ£Vgেলা িদেয় একজন সাইেকাপVােথর কাজেক বVাখVার 
=চ£াই হেব =বাকািম।  অতVn sাথRপর ভােব মেনািবকারgn সাইেকাপVাথ তার মাথায় =যটা 
থােক, =সটা কেরই ছােড়।  যখন =কােনা সাইেকাপVােথর মাথায় =ঢােক কাউেক খুন করেব, 
=সটা সmn করার আগ পযRn তার sিs হয় না। িপŋার তার বইেয় জVাক এবT নামক এক 
সাইেকাপVােথর উdৃিত িদেয়েছন খুন করার আেগর মানিসক অবsা তুেল ধের– 

‘তুিম =টর পােব =য তার জীবন-pদীপ =তামার হােত ধরা ছুিরর মেধV িদেয় িতর 
িতর কের কাঁপেছ। তুিম বুঝেত পারেব হতVার িজঘাংসা =তামােক kমশ gাস কের 
িনে�। =তামার িশকারেক িনেয় একটু িনরালেয় চেল যােব =যখােন িগেয় তুিম 
তােক এেকবাের =শষ কের িদেত পােরা। ... মাখেনর মেধV ছুির ঢুকােনার মতই 
সহজ একটা কাজ – =কােনা ধরেনর বাধাই তুিম পােব না।  তােদর =চােখ =শষ 
মুহূেতR এক ধরেনর অিnম কাতরতা =দখেব, যা =তামােক আেরা উdীp কের 
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তুলেব’। 
 

জVাক দV িরপার, 'িবিটেক িকলার' =ডিনস =রডার,'gীন িরভার িকলার' =g িরজ ওেয়, 'সন 
অব sাম' =ডিভড বােকRাউইজ, 'বুচার অব rsভ' আঁেd িচকািতেলা, চালRস এং, =ডিরক টড 
িল, জন ওেয়ন =গিস pমুখ বড় সাইেকাপVােথর উদাহরণgেলার কথা আমরা সবাই কম =বিশ 
জািন। । িকnt সবেচেয় অsিsকর =য িবষয়িট তুেল এেনেছন তার বইেয় িপŋার, =সিট হেলা 
- ‘‘মেনািবকারgsেদর অিধকাংশ =kেtই ি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 এবং মূলVেবাধ =শখােনার মাধVেম =য মেনািবকারgs মাnষেদর 

sভাব অেনক সময়ই পিরবতRন করা যায়না =সই ‘সতVিট’ (?) িপŋার তার বইেয় তুেল 
ধেরেছন উপের উিlিখত জVাক এবT-এর একিট বাsব ঘটনা উেlখ কের।  ঘটনািট এরকম 
: পুিলতজার পুরsারpাp =লখক নমRান =মইলার =জলখানায় বnী দািগ আসামী জVাক এবT 
-এর  িকছু িচিঠ পেড় এতই মুg হন =য,  =য িতিন নমRান =মইলারেক জািমেন মুিk =পেত 
সাহাযV কেরন। নমRান =মইলার =স সময় গVাির িগলেমার নােমর আেরক অপরাধীেক িনেয় 
একিট বই =লখার কাজ করিছেলন। জVাক এবT  তার িনেজর বাsব অিভjতা =থেক =লখকেক 
সহায়তা করার psাব =দন। জVাক এবT -এর রচনা এবং িচnা ভাবনা নমRান =মইলারেক 
এতটাই অnpািণত কেরিছল =য, িতিন এবT=ক ‘pথািবrd বুিdজীবী এবং সmাবনাময় 
=লখক’ িহেসেব আখVািয়ত কেরিছেলন;  iধু তাই নয়, তাঁেক =লখা এবেটর িচিঠgেলা  
সংকিলত কের িতিন ১৯৮০ সােল এবেটর একিট বই pকাশ করেত সহায়তাও কেরন, বইিটর 
নাম িছল -‘In the belly of the beast’ ।   

বইিট =স সময় বVাপক জনিpয়তা =পেয়িছল। নমRান =মইলােরর তিdের ছাড়া পাওয়ার 
পর এবT =বশ নামীদামী মহেল অেনক িবদg =লাকজেনর সােথ .নশেভােজও আমিntত 
হেতন। অথচ এর মেধVই - ছ' সpােহর মাথায় িনেজর সাইেকাপVােথিটক চিরেtর পুনঃpকাশ 
ঘটােলন এবট এক =রেsারার =বয়ারােক ছুিরকাঘাত কের হতVা কের।  ভােগVর িক পিরহাস - 
এবট =যিদন িdতীয় হতVাকা�ড সmn কের পুিলেশর খাতায় নাম =লখাি�েলন, িঠক তার 
পরিদনই তার বই -‘In the belly of the beast’ -এর চমৎকার একিট িরিভউ =বিরেয়িছল 
িনউইয়কR টাইমস-এ । পিtকার সmাদক খুব আgহ ভেরই =সিট ছািপেয়িছেলন এবেটর 
আেগর িদেনর হতVাকা�ড সmেn ওয়ািকবহাল না =থেক। 

এখােন একিট কথা বলা pেয়াজন। আমরা খবু sতঃিসdভােব ধের =নই মেনািবকারgs 
িকংবা িশiিনপীড়নকারীরা িনেজেদর িশiবয়েস িনপীড়েনর িশকার হেয়িছল, =সজnই =বাধহয় 
তারা বড় হেয় অn মাnষেদর =মের িকংবা িশiেদর ধষRণ কের িনেজেদর িজঘাংসা চিরতাথR 
কের। এ বVাপারিট অেনকাংেশই িঠক নয়। আিম =য িবিটেক খুিন =ডিনস =রডার,'gীন িরভার 
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িকলার' =g িরজ ওইেয়র উদাহরণ িদেয়িছ, তারা =কউই িশi বয়েস িনপীড়েনর িশকার হয়িন। 
=ডিনস =রডার =ছাটেবলায় খুব ভােলা পিরেবেশই বড় হেয়িছেলন। িতিন িববািহত িছেলন, stী, 
এবং d =ছেল িনেয় আর দশটা সাধারণ পিরবােরর মতই জীবন যাপন করেতন।  উৎসাহী 
পাঠেকরা িবিটেক িসিরয়াল িকলার =ডিনস =রডােরর উপর একটা ডkেম�টরী ইউিটউব 316 =থেক 
=দেখ িনেত পােরন।  

গেবষক =জায়ান এিলসন রজাসR  তাঁর ‘Sex: A Natural History’ বইিটেত িলেখেছন =য 
=বিশর ভাগ িশi =যৗন িনপীড়নকারীেদর িনেজেদর জীবেন  িশi িনপীড়েনর =কােনা ইিতহাস 
=নই বেলই pমাণ =মেল। বংশাণিুবjানী =¿ড বািলRেনর উdিৃত িদেয় রজাসR তার বইেয় 
বেলেছন =য, ‘ িবকৃত =যৗন আচরণ =শখান নয়, এটা .জিবকভােবই অŋuিরত’। অব� িতিন 
এটাও বলেত ভেুলনিন =য, সমাজেক রkা করার জnই অপরাধীেদর অব�ই শািs =দয়া হয়, 
িকnt একই সােথ ঐ আচরণেক অথRাৎ এ ধরেনর pকিৃতেক =বাঝার =চ£াও আমােদর চািলেয় 
যাওয়া উিচৎ। িsেভন িপŋারও তাঁর বইেয়র ৩১১ পPৃায় বেলন =য কানাডীয়রা 
আেমিরকানেদর মেতা একই িটিভ =শা =দেখ িকnt কানাডায় অপরাধজিনত হতVার হার 
আেমিরকার ১/৪ ভাগ মাt। তার মােন সিহংস িটিভ =শা =দেখ =দেখ আেমিরকানরা   সিহংস 
হেয় উেঠেছ – এই সনাতন ধারণা িঠক নয়।   আমােদর =দেশ আমরা pায়ই বিল ‘িহিn ছিব 
=দখেত =দখেত =পালাটা বেখ =গেছ’ িকংবা বিল ‘=ছাটেবলায় বাবা মা িপsল জাতীয় =খলনা 
িকেন =দয়ােতই আজেক =পালা মাsািন কের =বড়াে�’। িকnt এ ধরেনর ‘িবেYষণ’ আসেল 
কতটkু .বjািনক িচnাধারােক তেুল ধের?  সিতV বলেত িক - ‘=জেনিটক িডটারিমিনজম’ 
=ঠকােত আমরা িনেজর অজােnই ‘কালচারাল িডটারিমিনজেমর’ আrয় িনেয় =নই। খনু 
খারািবর =পছেন =জেনিটক =কােনা pভাব থাকেত পাের, এটা অsীকার কের আমরা =দাষােরাপ 
কির =ছাটেবলার =খলনােক। িকংবা ধষRেণর =পছেন পণRgািফেক। িকnt এই মেনাভাবও =য 
আসেল উnত =কােনা িকছ ুনয় তা মVাট রীডলী তার ‘এজাইল িজন’ বইেয় বVাখVা কেরেছন 
এভােব – ‘Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism’। একই কথা বেলেছন 
নারীবাদী ডারউইিনs =হেলনা kিনন তার ‘Getting Human Nature Right’ pবেn একট ু
অnভােব- ‘=কউ যিদ বংশাn িনণRয়বাদেক ভয় পায়, তেব তার একই কারেণ পিরেবশ 
িননRয়বাদেকও ভয় পাওয়া উিচত’।  িপŋারও তার বইেয় সিহংসতা িনেয় আমােদর সনাতন 
ধারণােক pÖিবd কের  বেলন, এ সমs িশiরা যdু বা সিহংস =খলনার সােথ পিরিচত হবার 
অেনক আেগই সিহংস pবণতার লkণ =দখায়। কােজই িশiরা আসেল আমােদর 
সমাজিবjানীরা =যরকম ভােব অনািদকাল =থেক িশিখেয় আসেছন – =সরকম bVাŋ =sট হেয় 
জnায় না কখনই। আধিুনক িববতRনীয় মেনািবjােনর গেবষণার আেলােক অেনক =kেtই এর 
sপেk সতVতা পাওয়া =গেছ। তারপেরও ‘bVাŋ =sট’ ডগমা আমােদর মানসপট আ�n কের 
আেছ বh কারেণই।   বাংলায় ‘bVাŋ =sট ডগমােক’ খNন কের  মানব pকিৃতর উপর 
.জবৈবjািনক দৃি£েকাণ =থেক =লখা এেকবােরই =নই বলেলই চেল। মkুােnষার ২য় সংখVায় 
                                                
316  িবিটেক িকলার, ইউিটউেবর িলŋ - http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q  
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(জাnয়ারী ২০০৮) pকািশত ‘মানব pকিৃত িক জnগত নািক পিরেবশগত?’ নােমর pবnিট এ 
িদক িদেয় উেlখেযাগV বVিতkম বলা যায়।আমার উপেরর পিরসংখVানgেলার অেনক িকছ ু
অপািথRেবর =লখােতও পাওয়া যােব।  

পাঠকেদর মেন হয়ত িচnা আিঁকবুিক করেত ir কেরেছ এই =ভেব =য, এবেটর মেতা 
উদাহরণgেলা যিদ সিতV হেয় থােক তেব =তা আমােদর কপােল =ঘার ‘খারািব’ আেছ।  সব 
িকছু যিদ ‘িজন’ই িনয়ntণ করা ir কের তেব =তা তা আমােদর ‘=জেনিটক িডটারিমেনজম’ 
বা বংশাn িনণRয়বােদর িদেক =ঠেল =দেব।  িচnা কের =দখুন - সব িকছু যিদ িজেনই =লখা 
থােক তাহেল আর আমােদর =চ£া  কেরই বা িক লাভ? ‘িজেনই =লখা আেছ =ছেল বড় হেয় 
িসিরয়াল িকলার হেব’, আর ‘মেনািবকারgs মাnষেদর sভাব পিরবতRন করা যায়না’ - তা 
=তা উপেরই =দখলাম। এই আpবাকVdয় =মেন হাত পা gিটেয়  বেস থাকেল আর 
ভাগVবাদীেদর সােথ পাথRকV থাকল =কাথায়?  

না রিসকতা করিছ না এেকবােরই। আমার এই কথােক হাlা কথা =ভেব ফুঁ িদেয় উিড়েয় 
িদেল িকnt ভুল হেব। আিম হাlাভােব ভােগVর কথা বলেলও =জেনিটেkর এই সমs নতুন 
িদক =বিরেয় আসার সােথ সােথই একদল ‘িবেশষj’ মাnেষর আচার বVবহার, আনn, হািস 
কাnা, dঃখ যাবতীয় সবিকছুেকই ‘িজেনর’ মেধV খুঁেজ পাওয়া ir কের িদেলন। এক িদেক 
রইেলা bVাŋ =sট ওয়ালারা - যারা সবিকছু পিরেবশ বদল কেরই সমাধান কের =ফলেত চান, 
আর  আর অnিদেক .তির হেলা আেরক চরমপিn ‘=জেনিটক িডটারিমিনs’-এর দল – যারা 
পিরেবশ অsীকার কের সব িকছু বংশাn িদেয়ই বVাখVা কের =ফেলন। এই grেপর একদল 
আবার আেরা এক কািঠ সেরস হেয়  ‘িজন =কndক ভাগVবাদ’ িকংবা ‘বংশাn িনণRয়বাদ’ pচার 
করা ir কের িদেলন। =যমন,  িজেনাম pেজk =শষ হবার পর পরই যুগল-সিপRেলর 
আিব§ারক অধVাপক =জমস ওয়াটসন বলা ir করেলন – 

‘আেগ মাnষ ভাবত আকােশর তারায় বুিঝ ভাগV =লখা আেছ। এখন মাnষ বুঝেব, ভাগV 
তারায় =লখা =নই, তার ভাগV =লখা রেয়েছ িজেন’! 

 
িকnt সতVই িক তাই? বVাপারটা িক এতই সরল? ওয়াটসেনর কথা মেতা মাnেষর সমs 

ভাগV িক তাহেল িজেনই =লখা আেছ?   
না এতটা ভাগVবাদী িকংবা .নরা�বাদী হবার =কােনা কারণ =নই। আজেকর িদেনর 

িবjানীরা =দেখেছন, বংশাngেলা আমােদর মানসপেটর িবিনমRাণ করেলও =সgেলা অিধকাংশ 
=kেtই =লাহার দরােজর মেতা অনড় নয়, বরং অেনকেkেtই কাদামািটর মতই নরম। 
পিরেবেশর pভােব এেদর সিkয়করণ (activation) বা িনিkয়করণ (deactivation) ঘটােনা যায় - 
অেনকটা িবdVেতর বািতর sইচ অন অফ-এর মতই।  =য বংশাngেলােক কেয়ক বছর আেগও 
মেন করা হেতা একদমই অনমনীয়, মেন করা হেতা বংশাnর গঠেনর িসংহভাগই rেণ থাকা 
অবsায় .তরী হেয় যায়, ভাবা হেতা পরবতRীকােলর পিরেবেশ এেদর রদবদল হয় সামাnই,  
আধিুনক ‘এিপেজেনিটk’এর গেবষণা হেত পাওয়া ফলাফল এর িবrেd রায় িদেয়েছ বেলই 
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এখন মেন করা হে�।  জীবিবjােনর এই নতনু শাখািট =থেক আমরা kমশ জানেত পারিছ 
পিরেবশ =থেক সংেকত িনেয় =দহ কীভােব তার অভVnরs িজেনর pকাশভিŋেক (genetic 

expression)  বদেল =ফেল।   এজnই অেনক িবjানী এেদর িচিhত কেরন ‘নমনীয় িজেনাম’ 
(Malleable Genome) িহেসেব, =কউ বা নাম িদেয়েছন ‘এজাইল িজন’। সােয়ি�টিফক মাইে�ডর 
‘Determining Nature vs. Nurture : Molecular evidence is finally emerging to inform the long-
standing debate’ (2006)  pবেn আধিুনক ‘এিপেজেনিটk’এর =বশ িকছ ুচা¦লVকর ফলাফল 
িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  ডঃ ডাওসন চাচR তার সাmpিতক ‘The Genie in Your Genes’ বইেয় 
পির§ার কেরই 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’।  

িপŋােরর উদাহরেণ আেরকিটবার =ফরত যাই। সাইেকাপVাথ জVাক এবেটর অনমনীয় 
মেনাভােবর =য উদাহরণ িপŋার তার বইেয় হািজর কেরেছন তা হয়ত অতVিধক ‘চরম মাtার’ 
উদাহরণ। আমােদর চারপােশর উদাহরণgেলা এমনতর চরম সীমায় অবsান কের না তা 
িনিdRধায় বলা যায়। অিধকাংশ =kেtই পিরেবশ পিরবতRন কের কের িকংবা কড়া সামািজক 
িনয়ম নীিত pেয়াগ কের মাnেষর বVবহার =য পিরবতRন করা যায়, তা িকnt পরীিkত সতV। 
আমার জীবন =থেকই একটা উদাহরণ হািজর কির- 

pথম আেমিরকায় আসার পর নতুন নতুন গািড় চালােনা ir কেরিছ। pায় d’বছর বড় 
ধরেনর =কােনা এিkেড�ট ছাড়া সময় পার কের =দবার পর সাহস =গল অিতমাtায় =বেড়। 
হাইওেয় =ছেড় বাসার উপেরর =ছাT রাsায় ঢুকেত হেল =য একটু গিত কিমেয় ঢুকেত হেব – 
তা মাথায়ই থাকেতা না।  =য রাsায় চলাচেলর গিতসীমা সেবRা· ৩৫, =স রাsায় আিম ঢুকতাম 
pায় ৫০ মাইল =বেগ। ফেল যা হবার তাই হল, এক িবেকেল অিফস =থেক =ফরার পেথ 
ঘাপিট =মের বেস থাকা পুিলেশর গািড়র খpের পেড় =গলাম।  বVাস জিড়মানা gনেত হল।  
িদন কেয়ক খুব সাবধােন গািড় চালালাম। তারপর ক’িদন বােদই আবার =যই িক =সই। 
একিদন সকােল উেঠ =দখলাম ঘিড়েত বােজ সােড় আটটা। িঠক নয়টায় অিফেস একটা জrির 
িমিটং আেছ। গািড় =বর কের =দখলাম =তল =নই। =তল িনেত িগেয় আেরা িমিনট দেশক ন£ 
হল। এবাের বুঝলাম িমিটং আর ধরা যােব না। =পTল পাm =থেক গািড় =বর কের =সই 
রাsাটায় উেঠ =যই না এিkেলটের পা =রেখ =মেরিছ এক ধুnুমার টান – অমিন পাশ =থেক 
পুিলশ বাবাজীর অভুVদয়। আবােরা জিড়মানা। এক মােসর বVবধােন একই রাsার উপের 
d’dবার িটেকট পাওয়ার পর =বাধ হয় .চতn িফরেলা। িফরেব নাই বা =কন - এমন িটেকট 
আর বার dেয়ক =পেলই আমার Dাইিভং লাইেসnটাই চেল যােব। এখন হাইওেয় =থেক রাsায় 
উঠেলই =দিখ যতই আনমনা থািক না =কন, sীেডািমটােরর কাঁটা কখনই িtশ অিতkম কের 
না। শািsর ভেয় িকংবা কেঠার িনয়ম নীিত আরেপর ফেল =য মাnষ তার বhিদেনর অভVাস 
পিরবতRন করেত পাের এটাই =তা একটা ভােলা উদাহরণ।  

আেরকটা উদাহরণ =দই। আমার পিরিচত এক বাংলােদশী ভdেলাক (সŋত কারেণই 
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নামিট উেlখ করিছনা)  বাংলােদশ =থেক িবেয় কের বউ িনেয় আেমিরকায় এেসেছন। sভােব 
একটু বদরাগী। রােগর সময় মাথা িঠক থােক না অেনক সময়ই। ঝগড়ার সময় বউেকও চড় 
থাpর =মের বেসন। বউও pথম pথম সh করত, িকংবা হয়ত মািনেয় িনেত চাইত।  কাউেক 
বলেতা না। সবাই ভাবেতা sেখর সংসার বুিঝ তােদর।  আর বউেক =নহাৎ =গােবচারা =পেয় 
sামীরও সাহস =গল =বেড়।  িনযRাতেনর মাtা =বেড়ই চলিছল। একিদন বউ থাকেত না =পের 
নাইন-ওয়ান-ওয়ােন =সাজা কল কের িদেলা। পুিলশ এেস sামী বাবািজেক ধের িনেয় =গল। 
ভdেলাক =বাধ হয় =ভেবিছেলন বউেয়র গােয় একটু আধটু হাত =তালা আর এমন িক অপরাধ।  
=দেশ =তা সবাই কের! িকnt আেমিরকায় এgেলা আইন কাnন খুবই কড়া। তারপরও পুিলশ 
ভdলেকর কাnাকািট =দেখ হয়ত মায়া কের গারেদ না ঢুিকেয় বকা ঝকা িদেয় =শষপযRn =ছেড় 
িদেলন। মেন কিরেয় িদেলন এরপর যিদ গােয় হাত =তালার অিভেযাগ আেস, তাহেল তার 
কপােল িবপিt আেছ।  ভdেলাকও ছাড়া =পেয় ভাবেলন ‘যাক! অেlর উপর িদেয় ফাঁরা 
কাটােনা =গেছ’। িকছু িদন ভােলা থাকেলন, সংসার ধমR পালন করেলন। িকnt কথায় বেল বউ 
=পটানর sভাব নািক মjাগত, একবার =য বউেয়র গােয় হাত তুেল, =স নািক আবােরা তুেল।  
ভdেলাকও আেরকিদন ঝগড়ার সময় বউেয়র গােল থাpর =মের বসেলন।  আর বউও কল 
করেলন পুিলেশ। এবাের ফলাফল হেলা ?য়াবহ।  sামী pবরেক ধের িনেয় ঢুিকেয় =দয়া হেলা 
=সাজা =জল হাজেত।  =কউ ছাড়ােত এেলা না। এমনিক কােছর বnু-বাnেবরাও নয়। d’িদন 
হাজতবােসর পর =শষ পযRn sামীর কাnাকািটেত =বাধ হয় বউেয়র দয়া হল। ভিবÝেতর কথা 
=ভেব =হাক, আর সামািজকতার চােপই =হাক =শষ পযRn িতিন sামীর উপর =থেক অিভেযাগ 
তুেল িনেয় sামীেক =জল =থেক =বর কের আনেলন। তেব পুিলেশর মন এত সহেজ গলেলা 
না। এেকবাের িঠkিজ kিঠ সমs বৃtাn ফাইলবnী কের রাখেলন।  বেল রাখেলন, তােক 
নজরবnী রাখা হে�। ভিবÝেত =কােনা ধরেনর উেlা-পাlা আচরণ =দখেলই =সাজা 
িডেপাটR কের =দয়া হেব।  তা বউ-েপটােনা sভাব মjাগত =হাক আর শযVাগতই =হাক, 
পুিলেশর ধাতািনর উপর =তা আর কােরা কথা নাই, কারণ বােঘ ছুেল পেনর ঘা, আর পুিলেশ 
ছুেল নািক আঠােরা ঘা। আর তাছাড়া িডেপাটR হবার ভয় আসেলই বাŋালীর বড় ভয়। সবিকছু 
িমিলেয় ভdেলাক এমন চুপসােনা চুপসােলন =য, তার =সই পিরিচত আgাসী চিরtই =গল 
বদেল।  কােরা সামেন আর মুখ তুেল কথা বেলন না।  বউেয়র উপর এখন রাগ করা =তা 
দূেরর কথা - বউেক =তায়াজ করা ছাড়া এক পা চেলন না।  বাংলায় যােক বেল ‘.stণ পুrষ’ 
– =সটােতই  rপ িনেয় িনেলন পুেরামাtায়। এই ঘটনার পর বhবছর =কেট =গেছ। বউেয়র 
উপর িনযRাতেনর আর =কােনা খবর পাওয়া যায়িন।  কােজই িজন-ওয়ালােদর দািব অnযায়ী 
বউ =পটােনার অভVাস যিদ কােরা মjাগত িকংবা বংশাnkিমক হেয়ও থােক, সামািজক এবং 
রাTীয় চাপ অথRাৎ সেবRাপির পিরেবশ বাধV কের তার pকাশভিŋেক বদেল =ফলেত।  

আমার গািড় চালােনার উদাহরণটা িকংবা উপেরর ‘ভdেলােকর’ বউ-েপটােনার 
উদাহরনিট =নহাৎ খুব =ছাট =sেল, বড় =sেল ঘটা উদাহরণgেলােত একটু =চাখ বুলাই।  
=দেশ যখন খুন-খারাবী িকংবা রাহাজািন =বেড় যায়, তখন রােTর পk =থেক আইন শৃংখলা 
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বাড়ােনার pেচ£া =নয়া হয়, কখেনা িবেশষ আইন pবতRন করা হয় বা Tাইবুনােলর বVবsা 
=নয়া হয়।  আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ এিসড িনেkেপর হার ভয়ানকভােব =বেড় 
িগেয়িছল, তখন সরকােরর পk =থেক িবেশষ আইন pবতRন কের তা বেnর বVবsা =নয়া 
হেয়িছল, জনসেচতনতা .তিরর =চ£া করা হেয়িছল – =যন এধরেনর অমাnিষকতা বn হয়।  
বছর খােনেকর মেধV =দখা =গল এিসড িনেkেপর হার অেনক কিমেয় আনা িগেয়েছ।  =দেশর 
বাইের এ ধরেনর উদাহরণ আেরা অেনক =বিশ।   বh দাগী আসামী যারা তাrেn সিহংস 
িকংবা জনিবেরাধী কাযRকলােপর  সােথ যুk িছল, িকংবা পিরিচত িছল গVাংsার িহেসেব 
তােদর অেনকেকই পরবতRীেত sাভািবক জীবেন িফিরেয় আনা সmব  হেয়েছ তােদর বVাবহার 
পিরবতRন কেরই।  এেদর অেনেকই তােদর অতীেতর কমRকা�ড িলিপবd কের বইও িলেখেছন, 
=কউ বা আজ এিkিভs িহসেব কাজ করেছন; মাnষেক তােদর অতীত =থেক িশkা িনেত 
অnpািণত কেরেছন।  দািব-দাওয়া পূরণ কের kুb rিমকেদর কারখানায় িফিরেয় =নওয়া, 
সােরর দাম কিমেয় কৃষকেদর শাn করার উদাহরণ আমরা pিতিদেনর পিtকােতই পিড়। 
সাmpদািয়ক দাŋার সময় কাফুR জাির কের উnt জনতােক sাভািবক আর শৃŋিলত জীবেন 
িফিরেয় আনা যায় তা আমরা বhেkেtই =দেখিছ।   

তাই িজন আমােদর মানিসক কাঠােমার বীজ বপন করেলও কখেনাই আমােদর গnবV 
িনধRারণ কের না। পিরেবেশর একটা pভাব =থেকই যায়।  চাকিরর =টনশন, =sTসফুল জীবন 
যাপেনর pভাব শরীের =য পেড় =সটা পরীিkত সতV। ধূমপান, অতVিধক মদVপান, Dাগ 
=সবেনর pভাব শরীের আেছ বেলই ডাkাররা =সgেলা =থেক আমােদর মুk থাকেত পরামশR 
=দন।  =সজnই একই ধরেনর িজন শরীের বহন করার পরও অেনক সময় =দখা যায়, অিভn 
যমজেদর একজন িদিবV ss সবল রেয়েছ, অnজন =বিহেসবী জীবন যাপেন শরীরেক 
এেকবাের ন£ কের =ফেলেছ। ২০০৬ সােলর আগাs মােস pকািশত িনউইয়কR টাইমস 
পিtকায় ‘Live Long? Die Young? Answer Isn’t Just in Genes’317 pবেn  কলািমs িজনা 
=কালাটা dই যমজ =বােনর উদাহরণ হািজর কের =দিখেয়েছন এক =বান ৯২ বছর বয়েসও 
িদিবV ss সবল এবং =রাগমুk জীবনযাপন করেছ, অথচ অn যমজ =বানিটর অবsা আkিরক 
অেথRই ‘=কেরািসন’! সmpিত =রাগাkাn =বানিটর ‘িহপ িরেpসেম�ট’ করেত হেয়েছ, 
‘িডেজেনেরিটভ িডসঅডRাের’ দৃি£শিk pায় পুেরাটাই চেল =গেছ। =দেহর অিskেয়র 
পিরমাণও উেlখ করার মতই।  আসেল জীবন-যাপন এবং অভVােসর pভাব =য =দেহর উপর 
পেড় তা অsীকার করা উপায় =নই।  =স জnই িচিকৎসক অধVাপক  মাইেকল =রিবনফ 
বেলন, 

‘অিভn যমেজরা একই ধরেনর িজন িবিনময় করেলও =সই িজনgেলা =দেহ একই 
ধরেনর =রােগর pকাশ অেনকসময়ই ঘটায় না, যিদও সাধারণভােব বVাপারিটেক 

                                                
317 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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খুবই =জেনিটক বেল মেন করা হয় ।’ 
 

আেরকিট চা¦লVকর ফলাফল পাওয়া =গেছ সmpিত অধVাপক র Vাি�ড জােটRল এর ইঁdর 
িনেয় গেবষণা =থেক। িতিন =দেখেছন,  Agouti নােমর =য িজনিট মাnেষর ওিবিসিড এবং 
টাইপ২ ডায়ােবিটেসর জn দায়ী বেল মেন করা হয় =সিট এক ধরেনর ইঁdেরর মেধVও 
pবলভােব দৃ�মান।  হলুদ বেণRর এই এgিট ইঁdর জেnর পরপরই রাkেসর মেতা =কবল 
=খেয়ই চেল। এবং এেদর অিধকাংশই মাnেষর মেতা কVাnার এবং ডায়ােবিটেস আkাn হয় 
এবং খুব তাড়াতািড় মারা যায়। এমনিক তােদর বা·া জn িনেলও তারা এ সমs =রােগর 
ঝুঁিক িনেয়ই জnায়।  অধVাপক জােটRল িকছু ইঁdরেক আলাদা কের লVােবর কাঁেচর জাের 
=রেখ তােদর খাদVাভােসর পিরবতRন ঘটােলন।  িকছুিদেনর মেধVই িতিন =দখেলন ইঁdরেদর 
=জেনিটক pকাশভিŋেত পিরবতRন এেসেছ, এবং বা·া যা জn িনে� তা অিধকাংশই =রােগর 
ঝুঁিকমুk। এমনিক সদV জnােনা বা·ার গােয়র রেঙও উেlখেযাগV পিরবতRন =পেলন 
গেবষেকরা। আনিবক sের =জেনিটক =কােডর =কােনা ধরেনর  পিরবতRন না কের iধু 
খাদVাভাস এবং পিরেবশ বদেল িদেয় =দহজ .বিশ£V পিরবতRেনর এক অনn নিজর =পেলন 
তারা।  তারা বুঝেলন মাnেষর =kেt =জেনিটকভােব hদেরাগ  িকংবা ডায়ােবিটস এর ঝুঁিক 
িনেয় আমােদর অেনেকই জnােনার পরও ডাkারেদর কথা iেন কম শকRরা আর চিবRযুk 
খাবার খাওয়ার অভVাস কের, িনয়িমত বVায়াম কের, ধূমপানমুk জীবন যাপন কের কীভােব 
আমরা এ সমs =রােগর ঝুঁিক কিমেয় িনেত পাির।    

এখন কথা হে�,  পিরেবশ বদেল িদেয় =দহজ .বিশ£V যিদ পিরবতRন করা যায় তা না 
হয় =দখলাম, িকnt পিরেবশ বদেল িদেয় একইভােব মানিসক pকাশভিŋেকও িক বদলােনা 
সmব? িবjানীরা বেলন অেনক =kেtই সmব। =মােজ িসজফ এবং মাইেকল =মিন– এ dজন 
িবjানীও জােটRেলর মতই ইঁdর িনেয় গেবষণা করিছেলন।  তারা =দখেলন একধরেনর ইঁdর 
আেছ যােদর মা ইঁdেররা তােদর বা·ােদর জn জn =কােনা ধরেনর যt-আিt কের না। 
মা’=দর আেরক দল  আেছ যারা আবার বা·া জnােনার পর =থেকই িজব িদেয় গা =চেট আর 
অিতিরk আদর যt কের বা·ােদর বড় কের। =দখা =গেছ =য বা·াgেলার আদর যt =নয়া 
হয় তারা অেনক সাহসী, সামািজকভােব বnুভাবাপn আর শাn হেয় =বেড় উেঠ। আর মােয়র 
অবলায় থাকা বা·ারা =বেড় উেঠ অিsর আর ভীতু sভােবর হেয়। তােদর d দেলর =bেনও 
উেlখেযাগV পিরবতRন লkV করেলন িবjানীরা।  আদর পাওয়া বা·ােদর মিsে§র 
িহেপাকVাmাস নােমর pতVŋিট থােক অেনক িববিধRত, আর তােদর =sTস হরেমান কিটRসেলর 
(cortisol) উপিsিত অেনক কম পাওয়া =গল। আর অবেহলায় বড় হওয়া বা·ােদর =kেt এই 
হরেমান পাওয়া =গল অেনক =বিশ।  মাnেষর =kেtও =দখা =গেছ যারা খুব =sTsুল জীবন 
যাপন কের থােক, তােদর =দেহ  কিটRসেলর উপিsিত থােক মাtািতিরk =বিশ। তােদর 
hদেরােগর ঝুঁিকও থােক অেনক pবল।  ডঃ সজফ এক অdুত কাজ করেলন।  িতিন ওই ভীতু 
ইঁdর দেলর =bেন এমন এক ধরেনর এনজাইম (এিসটাইল grপ) pেবশ করােলন যা 
কিটRসেলর উৎপাদনেক বাধা =দয়। =দখা =গল ইঁdরেদর sভােব পিরবতRন এেসেছ। তারা  
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এখন অেনক সাহসী হেয় উেঠেছ।  আবার একইভােব আদের বড় হওয়া সাহসী ইঁdেরর দল 
=থেক ইঁdর িনেয় তােদর মাথায় িমথাইল grপ pেবশ কিরেয় ভীতু আর অিsর বািনেয় িদেলন 
তারা। এেদর গেবষণােক িফচার কের সmpিত একিট িনবn =লখা হেয়েছ জনিpয় িবjান 
পিtকা িডsভার-এ। pবেnর িশেরানাম -  DNA Is Not Destiny 318।  

ইঁdেরর =kেt (উপেরর উদাহরেণ) =দখা =গেছ, =য সব বা·ােক আদর যt =নয়া হেয়েছ 
তারা অেনক সাহসী, সামািজকভােব বnুভাবাপn আর শাn হেয় =বেড় উেঠেছ। তারা থােক 
অnেদর pিত অেনক সংেবদনশীল। আর মা বাবার আদর যt না =পেয় বড় হওয়া বা·াgেলা 
হেয় উেঠ অিsর,  ভীতু এবং অসামািজক। মাnেষর =kেtও িক এটা ঘটা সmব নয়? =য 
বা·ারা মা বাবার আদর যt না =পেয় অবেহলায় বড় হয় তােদর মধV =থেকই একটা অংশ 
হয়ত বড় হেয় অসামািজক কাজ কেমR জিড়েয় পেড়? বVাপারটা সরলীকরাণ মেন হেলও এটা 
ঘটা সmব খুবই সmব। =সজnই =বাধ হয় pিতিট মা বা িশiেক একটা ভােলা পিরেবশ িদেয় 
আদর যt কের বড় করেত চান। =টkাস িব`িবদVালেয়র মেনািবjােনর অধVাপক এিরক 
=নsলার দীঘRিদন ধের িবষnতায় =ভাগা =রাগীেদর মাথার িভতের িহেপাকVাmাস পযRেবkণ 
কের =দেখেছন =য, তােদর িহেপাকVাmােসর আকার এবং আয়তন sাভািবেকর =চেয় অেনক 
সŋীণR থােক। iধু তাই নয়, তােদর িহেপাকVাmােসর মধVকার একধরেনর =pািটেন (িহেsান) 
িমথাইল grেপর অিst আিবsার কেরেছন (অেনকটা ওই ভীতু ইঁdর দেলর মতই)। িবjানীরা 
এখন জােনন কীভােব মাnেষর িবষnতা সারােত হয়। তারা ওষুেধর মাধVেম এিসটাইল grপেক 
িহেsােনর সােথ সংযুk কের =দন, যা িমথাইল grেপর কাজকমRেক বাধা =দয়। এজnই 
এি�ট-িডেpেস�ট ওষুধgেলা এত সহেজ কাজ কের – িবষnতা দূর কের মনেক ফুরফুের কের 
=তােল।  িশকােগার ইিলনয় িব`িবদVালেয়র অধVাপক =ডিনস =gসন িsেজাে¿িনয়ায় আkাn 
=রাগীেদর উপর এিসটাইল grেপর ঔষধ pেয়াগ কের অেনক =রাগীেকই সািরেয় তুলেত 
=পেরেছন। অেনক িবjানীই এখন মেন কেরন িশi বেয়েসর পিরেবশ, পিরচযRা আমােদর 
মানসজগত গঠেন সাহাযV iধু কের না, পরবতRীেত িজেনর pকাশভিŋেক বদেল =দবার =kেt 
উেlখেযাগV ভুিমকা রােখ। যতই এিপেজেনিটেkর আধুিনক গেবষণার ফলাফল =বিরেয় 
আসেত ir কেরেছ, ততই মানব pকৃিতর রহেsাòঘাটেন =জেনিটেkর পাশাপািশ পিরেবশ 
এবং পিরচযRার grt আেরা =বিশ কের =বাঝা যাে�, আর এgেলা মানব pকৃিত িবষয়ক 
িবতেকR =যাগ কেরেছ নতুন মাtা। সােয়ি�টিফক আেমিরকান মাইে�ডর ২০০৬ সােলর 
অেkাবর-নেভmর সংখVায়  এ জnই বলা হেয়েছ – 

 

নতুন গেবষণার ফলাফেলর আেলােক এখন =বাঝা যাে� মােয়র পিরচযRার রীিত 
িশiর িজেনর pকাশভিŋর উপর যেথ£ pভাব =ফেল। 

 

                                                
318  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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এিপেজেনিটk ছাড়াও =bেনর িনউেরাpািsিসিট িনেয় পল বVািচ িরটা, মাইেকল 
মােজRিনচ, িভলায়াnর রামাচndেনর আধুিনক গেবষণাgেলাও খুব পির§ারভােব =দিখেয়েছ 
কীভােব পিরেবেশর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর মিs§ও িনেজেক বদেল =ফলেত পাের।  
এ pসেŋ আেরা িবষদভােব জানেত হেল  উৎsক পাঠেকরা নমRান দইেজর The Brain That 

Changes Itself (২০০৭) বইিট পেড় িনেত পােরন।  
তাহেল পিরেবশ িননRয়বাদ বনাম বংশাn িনণRয়বােদর এই দিড় টানাটািন =থেক তাহেল 

িক উপসংহার =বিরেয় এেলা?  =বিরেয় এেলা =য, সmূণR বংশাnিনণRয়বাদী হওয়া িকংবা সmূণR 
পিরেবশ িনণRয়বাদী হওয়া - dই =ktই ভুল। মানব pকৃিত গঠেন িজন বা বংশাnর pভাব 
=যমন আেছ, =তমিন আেছ পিরেবেশর।  িজেনর grt এ কারেণ =য, আমরা বংশগতভােব 
=য সমs িজনগত .বিশ£V অজRন করেত =পেরিছ, তার টানR অন বা অেফর মাধVেম =জেনিটক 
এkেpশন বদলােত পাির পিরেবশ =থেক িবিবধ িসগnাল িনেয়। িকnt =কােনা কারেণ =সই 
মুল িজনিটই যিদ আমার মেধV অnপিsত থােক, আিম যত িসগnাল পাঠাই না =কন তা 
বদলােনা সmব হেব না। আবার পিরেবেশর grt সবসময়ই থাকেব কারণ  িজেনর 
pকাশভŋী বদলােনার বVাপারটা িনভRর করেছ পিরেবশ =থেক িক ধরেনর িসগnাল পাওয়া 
যাে� তার উপর 319।  আমােদর আমােদর শরীেরর ওজেনর কথাই ধরা যাক। অেনক =kেtই 
=দেহর কাঠােমা =মাটা হেব না িচকন হেব - তার অেনক িকছুই িকnt =জেনিটক। িকnt তা বেল 
িজেনর হােত সব িকছু =ছেড় িদেয় আমরা বেস থািক না। আপনার যিদ একটুেতই ‘মুিটেয়’ 
যাবার pবণতা থােক, তেব আপিন খাবােরর উপর আেরা যtবান হেবন, বVায়াম করেবন, চিবR 
জাতীয় খাবার কম খােবন - এইটাই ধতRবV। তা না কের আপিন যিদ =বিহেসবী জীবন কাটােত 
থােকন, খানা িপনা পানীয় -এর pিত লালািয়ত থােকন, সমােন ভুিরেভাজ কের =যেত থােকন- 
হয়ত আপনার =দেহর িজনgেলা আনেn আtহারা হেয় আপনার =দহেক নাdস ndস কের 
তুলেব। কােজই িজেনর অভVnরs িজনগত pকাশভিŋ কীভােব বদলােবন - তার অেনক িকছুই 
িকnt আপনার =দয়া পিরেবেশর উপরই িনভRর করেব।  

একই কথা মানব pকৃিত এবং মাnেষর অিজRত বVবহােরর জnও খােট। মানব pকৃিত 
গঠেন িজন =যমন ভূিমকা রােখ, =তমিন রােখ পিরেবশ। অেনক সময় pকৃিতেক পিরেবশ 
=থেক আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার =চ£াও হয়ত অেনক =kেt Ìাn। মVাট িরডলী 
তার  ‘এজাইল িজন’ বইেয়  =সজnই বেলেছন – 

 

‘আমার কথা আেরা একবার s£ কের বিল। আিম মেন কির, মাnেষর বVবহার 

                                                
319  িকছু িকছু বVাপারেক পুেরাপুির =জেনিটক বেল মেন করা হয়। =যমন, =যমন, হাি�টংটন =রাগ - এই =রাগিট 
১০০% =জেনিটক। এটা পিরেবশ িনভRর নয়। আবার িশiেদর মাতৃভাষা রp করার িবষয়িটেক পুেরাপুির পিরেবশ 
িনভRর িহেসেব =দখা হয়। কারণ =দখা =গেছ =যেকােনা িশiেক =য =কােনা =দেশ =রেখ বড় করা হেল – =সই =দেশর 
ভাষা রp কের িনেত =কােনা অsিবধা হয় না। িজনগত .বিশ£V মূখV ভুিমকা পালন করেল এমনিট হেত পারেতা 
না। তেব – পুেরাপুির =জেনিটক এবং পুেরাপুির পিরেবশ -  এই dই চরমসীমার মধVকার অিধকাংশ িবষয় 
আশয়েকই আসেল িজন এবং পিরেবেশর sষম িমথিskয়ার সাহােযV বVাখVা করা যায়।  
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িবেYষণ করেত হেল pকৃিত এবং পিরেবশ dেটােকই =গানায় ধরেত হেব। ... 
নতুন আিবsােরর আেলােক =বাঝা যাে� কীভােব িজনgেলা মাnেষর বVবহারেক 
pভািবত কের, আবার কীভােব মাnেষর বVাবহার িজনgেলার pকাশভিŋেক 
pভািবত কের। কােজই িবষয়টা আর pকৃিত বনাম পিরেবশ (nature versus nurture) 
নয়, বরং পিরেবশ িদেয় pকৃিত (nature via nurture)।   

 

বংশাn আর পিরেবশ – আসেল আয়তেkেtর dিট বাhর মেতা। একিট .দঘRV,আেরকিট 
ps। মানব pকৃিত িনমRােণ কার ভূিমকা =বিশ- িজন না পিরেবশ? এ পÖ =কউ করেল এর 
জবাব হেব - আয়তেkt .তিরেত কার ভূিমকা =বিশ - .দঘRV নািক ps?  

 
তাহেল সমকািমতার বVাপারিট জnগত নািক  পিরেবশ িনয়িntত? 
এখােন pÖ হে� ‘জnগত’ =বালেত আমরা িঠক িক বুঝব।  =জেনিটক ফVাকটরেক যিদ 
‘জnগত’ ধরা হয়, তাহেলও অsীকার করার উপায় =নই =য, পাশাপািশ পিরেবেশর pভাবিটও 
=থেক যাে� পুেরামাtায়।  একিটেক বাদ িদেয় অপরিটেক মুখV কারণ িহেসেব pিতপn করাটা 
এই মুহূেতR আসেল সরলীকরণই হেব  ।  এ িনেয় মূল বইেয়র ষP অধVােয় আেলাচনা করা 
হেয়েছ। অেনেকই মেন কেরন  এিপেজেনিটk িনেয় অিত সাmpিতক পরীkা-িনরীkাgেলা 
ভিবÝেত এ বVাপাের ভােলা পথ =দখােব। iধু একিট িজেনর টাণR অন বা অেফর মাধVেমই 
=য জীবেদেহ খুব বড় ধরেনর পিরবতRন হেত পাের এটা আমরা উপেরর গেবষণাgেলা =থেকই 
=দেখিছ। =নাভা চVােনেল একবার একটা একটা ডkেম�টরী pদিশRত হেয়িছল - ‘=গাs ইন 
ইেয়ার িজনস’ নােম। =সই ডkেম�টরীেত সদৃশ যমজেদর একটা ঘটনা =দখােনা হেয়িছল  
=যখােন একই আইেডি�টকাল টুইন (যারা ১০০% সদৃশ িজন =দেহ বহন কের) হওয়া সেttও 
, তােদর মেধV একজন খুব sাভািবক হেয় =বেড় উেঠিছল, অnজন হেয়েছ মানিসক pিতবnী। 
সব িকছুই যিদ িজনেকিndক হেতা, তেব এটার আসেলই =কােনা বVাখVা =নই। সব িকছু আসেল 
িজনেকিndক নয়, আসেল খুব পির§ার কের বলেল- একই িজন হয়ত এেকক জেনর =দেহ 
এেকক ভােব িkয়া কের - পিরেবশ =থেক পাওয়া িসগnােলর উপর িভিt কের। 
এিপেসেনিটk =সই রহেsর dয়ারই উেnাচন করেছ ধীের ধীের। অেনক =kেtই =দখা =গেছ 
- সদৃশ যমজ dই ভাইেয়র =kেt =কেনা একজন সমকামী, আর অnজন আবার িবষমকামী 
- এিপেজেনিটেkর pভাব =গানায় না ধরেল এর ভােলা =কােনা বVাখVা পাওয়া যােব না।  
এিপেজেনিটেkর এই পরীkাgেলা =থেক =বাঝা যায় =য, িজনগত উপাদােনর পাশাপািশ 
পিরেবেশর pভাবও pবলভােবই রাজt কের pবৃিt িনমRােণ।  পিরেবেশর pভাব আেছ বেলই 
=জলখানায় িকংবা বিn পিরেবেশ অেনেক সমকামী pবৃিt pদশRন করেলও =জল =থেক ছাড়া 
=পেল তােদর আচরেণর পিরবতRন ঘেট।  iধু মাnষ নয়, িচিড়য়াখানায় িকংবা বিn পিরেবেশ 
বh pজািত মুk অবsার =চেয় অেনক =বিশ সমকামী আচরণ কের থােক বেল pমাণ 
=পেয়েছন।  কােজই সমকামী আচরণ িনমRােণ পিরেবশ অেনেকর মেধVই একটা খুব বড় 
িনয়ামক।   
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িকnt সবার =kেtই =য পিরেবশ বদেল িদেয় =যৗনpবৃিt িনয়ntণ করা যােব =ভেব িনেল 
ভুল হেব। সমকািমতার বVাপারটা আসেল এেককজেনর কােছ এেকক রকম। সমকামীেদর 
সােথ কথা বলেলই =দখা যােব,  এেদর অেনেকই =ছাটেবলা =থেকই তারা িবপরীতধমRী 
=লাকজেনর pিত =কােনা আকষRণ অnভব করেতা না। এেদর অেনেকই =চ£া কেরও 
=যৗনpবৃিt পিরবতRন করেত পােরিন। অেনেক আবার হতাশায় আtহতVাও কেরেছ এমন 
উদাহরণও আেছ অেনক  ।  

আমােদর মেধV অিধকাংশই ডানহিত, তারা ডান হােতই অিধকাংশ কাজ কেরন ? 
সংখVাগিরPতার =দাহাই িদেয় =কউ এটােক sাভািবক বলেত পােরন। িকnt যারা =ছাটেবলা 
=থেকই বা হােত =লেখ বা কাজকমR কের, তারাও িক sাভািবক নয়? তােদর এই বা হােত 
=লখার pবৃিt িক জnগত নািক পিরেবেশর ফল বলা যােব? অিধকাংশই এটােক জnগত 
বেলই রায় =দেবন। তারা =চ£া করেলই dই হােতই সমান দkতা অজRন করেত পারেবন বেল 
মেন হয় না, যিদও খুঁজেল =চ£ায় সবVসাচী মাnষ  হেয়েছন – এমন উদাহরণ পাওয়াও dলRভ 
হেব না। =যৗনpবৃিtর বVাপারটাও অেনেকই ডান হািত- বা হািতর মেতা pবৃিtর বVাপার মেন 
কেরন।  =কউ =কউ =চ£ায় বদলােত পােরন, তেব অিধকাংশই =বাধহয় পােরন না।   

এমেনা হেত পাের =য, =যৗনpবৃিt িনয়ntণকারী িজনgেলা অেনক =ছাটেবলােতই 
(অেনেকর মেধV) sায়ী হেয় যায়, অেনকটা আমােদর =চােখর রঙ এর মেতা। আমরা পিরেবশ 
পিরবতRন কের পের আর তা আর পের বদলােত পাির না। =চ£া কেরও যারা পরবতRী জীবেন 
=যৗনpবৃিtর পিরবতRন ঘটােত পােরন না তােদরটা হয়ত এজnই।  তেব, অেনেক =যমন 
ক�টাk =লn পের =চােখর কােলা মিনেক নীল কের =ফেলন, =সরমকম =চ£া =য =যৗনpবৃিt 
িনেয়ও অেনেক কেরন না  তা নয়। অেনেক সফল হন, অেনেক হন না। আেরা একটা ভােলা 
উদাহরণ =দয়া যাক।  আমরা যারা পিরণত বয়েস আেমিরকায় পািড় জিমেয়িছ, তােদর 
ইংেরিজ উ·ারেণ মাতৃভাষার একটা টান =থেকই যায়।  ভারত =থেক যারা পািড় জমান তােদর 
থােক ইি�ডয়ান এেk�ট। যারা =ছেলেবলায় bািজেল বড় হেয়েছ, তােদর আেছ bািজিলয়ান 
উ·ারণ। এখন পরবতRী জীবেন আমরা =দশ বদল কের আেমিরকায় এেসও আমােদর 
একেস�ট খুব =বিশ পিরবতRন করেত পাির িক? bািজিলয়ােনর =সই sVািনশ-bািজলান 
একেসে�টর টান রেয়ই যায়, আমােদর অেনেকর মেধV =যমন ইি�ডয়ান এেkে�টর pভাব। 
তেব লk্ করেলই =দখা যােব =য, আমােদর মেধV =কউ =কউ হয়ত ‘আেমিরকানাজড’ 
হওয়ােত অেnর =চেয় =বিশ পারদশRী। এরা মাতৃভাষার উ·ারণগত pিতবnকতা অেনকদূর  
অিতkম কের পরেদশী ভাষাটা ভােলাই রp করেত পােরন,  তারপেরও যারা খুব =কউেকটা 
তারা ধের =ফেলন। আবার অেনেকর =kেt এই pিতবnকতা একদমই অিতkম করা হেয় 
উেঠ না - একটা শb উ·ারণ করেলও তা িনেজর িটিপকাল মাতৃভাষার এেk�ট িনেয় =বিড়েয় 
আেস। =যৗনpবৃিtর বVাপারটাও হয়ত =সরকম।  উ·ারেণর মতই =সই =ছাটেবলাকার টান 
=থেকই যায় কােরা কােরা, =কউ =কউ হয়ত এটা অিতkেম =বিশ পারদশRী,  =কউবা একদমই 
কম।  



mgKvwgZv 248 

আেরা একটা grtপূণR  িবষয় এেkেt মেন রাখেত হেব।  সমকািমতােক িনrৎসািহত 
কের িবষমকািমতােক উৎসািহত করার সামািজক একটা চাপ সবসময়ই আমােদর সমােজ 
=থেক যায় । অনgসর সমােজ এই চাপ  অেনক =বিশ pবল। এই চাপ অিতkম কেরও যারা 
িনেজেদর সমকামী িহেসেব িনেজেদর পিরিচত কের রাখেত পােরন, তােদর =kেt বVাপারটা 
.জিবক হবার সmাবনাই =বিশ। সােয়ি�টিফক আেমিরকান মাইে�ডর ‘ডু =গস hাভ এ চেয়স’ 
pবেn (২০০৬) একিট তাৎপযRপূণR মnবV করা হেয়েছ যা হয়ত অেনক পাঠকেক ভাবনার 
=খাড়াক =যাগােব  –  

 

‘=যেহতু =ছাটেবলা =থেকই িবষমকামী সমােজর সদsেদর কাছ =থেক আসা 
অবVাহেতা চাপ সh কের সমকামীেদর বড় হেত হয়, এেদর মেধV যারা =শষ পযRn 
সমকামী িহেসেব িটেক থােকন, এবং িনেজেদর সমকামী িহসেবই সমােজ 
পিরিচত কেরন তারা =য সমকােমর pিত একটা িজনগত তাড়না =থেকই এিট 
কেরন  তা =বাধ হয় =বাঝা যায়। যিদও সমকামীেদর একটা অংশ তােদর 
=যৗনpবৃিt পিরবতRন করেত পােরন বেল =জারােলা pমাণ পাওয়া =গেছ, 
তারপেরও সমকামীেদর একটা বড় অংশই তা পােরন না, িকংবা পারেলও 
sা�েnVর সােথ নয়।‘   

 


