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আমার বাবা, অধDাপক অজয় রায়
িযিন বনsিতর ছায়া িদেলন সারা জীবন

আমার মা, >শফালী রায়
িযিন সারা জীবন আমােদর অেগাছােলা সংসার আর
বাউNুেল জীবন সামলােলন তাঁর িনপুণ হােত

আমার জীবনসিŋনী, বnা আহেমদ
>য না থাকেল সকালটা এত িমিW হেতা না,
আর ভালবাসার জিটল pXgেলার উtর >থেক >যত অধরাই।

এবং আমােদর একমাt >মেয়, তৃষা
sুেলর নানা pেজk করেত িগেয় িববত_ন মেনািবjান
এখনই হেয় উেঠেছ তার >বশ বড় রকেমর আgেহর >কndিবnd ।
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ভূ িম কা
কিবgr রবীndনাথ যখন তার গােন pX কেরিছেলন, ‘সিখ, ভালবাসা কাের কয়?’
তখন িক িতিন একিট বােরর জnও ভাবেত >পেরিছেলন, এর উtর লুিকেয় আেছ
তার সমসামিয়ক একজন শেখর pকৃিতিবেদর গেবষণার িভতর?1 hা, >pম
ভালবাসা, রাগ, অিভমান, ঈষ_া িকংবা >সৗnেয_র অিsেtর সবেচেয় আধুিনক
তttgেলার জn আমরা যার কােছ ঋণী, িতিন >pম-িপরীিত বা মান অিভমান
িনেয় গেবষণা করা >কান >কউেকটা দাশ_িনক, মেনািবjানী বা আট_ কালচােরর
িবশাল >বাdা বা >পাsমডািন_s সমােলাচক নন, িতিন িছেলন এক িনিবড়
pকৃিতেpিমক, িযিন িবশাল আকােরর পািরবািরক বাগােন ঘtটার পর ঘNা পেড়
থাকেতন- চরম আgহ আর পরম িবsয় িনেয় অবেলাকন করেতন যত রােজDর
ফুল,পািখ, >ছাট বড় উিdদ আর >পাকামাকড়, যt কের পালেতন gবের >পাকা,
>কঁেচা আর কবুতর। িতিন চাল_স ডারউইন।
বলেত িdধা >নই, আধুিনক পদাথ_িবjান আর দশ_েনর টুিকটািক িবষয় আমার
আgেহর এবং >লখািলিখর >কndিবnd হেলও আিম বhিদন ধেরই চাল_স
ডারউইেনর িববত_নতেttর িবেশষ কের >যৗনতার িনব_াচেনর এক িবশাল
অnরাগী। এ অnরাগ এক িদেন জেnিন, গেড় উেঠেছ পেল পেল একটু একটু
কের। আর এ অnরাগ >কবল আমার একার নয়, আমার মত এই জামানার
িবjান >লখকেদর অেনকরই। এ pসেŋ একিট বDাপার মেন পড়েছ। আমার
জীবনসিŋনী বnা আহেমদ তার বhল pচািরত ‘িববত_েনর পথ ধের’ বইিট >লখার
সময় বইেয়র একদম pথেমই একিট উিk বDবহার কেরিছল2। উিkিট pখDাত
জীবিবjানী ও বংশগিতিবদ িথওডিসয়াস ডবঝানিsর⎯
‘িববত_েনর আেলােক না >দখেল জীবিবjােনর >কান িকছুরই আর অথ_ থােক
না’।
1
2

১৮৮২ সােল চাল_স ডারউইন যখন মারা যান, তখন রবীndনােথর বয়স মাt এkশ বছর।
বnা আহেমদ, িববত_েনর পথ ধের, অবসর pকাশনী,২০০৭,পুনমূ_dণ ২০০৮।
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ডবঝানিsর এ উিkিট মূলতঃ জীবজগতেক >কnd কেরই আবিত_ত হেয়িছল।
এিট িনঃসেnহ⎯িববত_েনর আেলােক না >দখেত পারেল সতDই জীবজগতেক
>বাঝা আর বDাখDা করা সmব নয়। ডবঝানিs এই মহামূলDবান কথাটা
বেলিছেলন তার ১৯৭৩ সােল >লখা একিট গেবষণাপেtর িশেরানােম।
ডবঝানিs >য কথাটা আমােদর চারপােশর জীবজগেতর জn সিঠক বেল মেন
কেরিছেলন, আিম তার pায় চিlশ বছর পের আমার এ বইিট িলখেত িগেয়
>দখিছ >সটা মানব সমাজেক বDখDা করার জnও সমানভােব কায_কর। সিতD
কথা বলেত কী⎯মানব সমােজর িবিভn পDাটাণ_ বDাখDা করেত >গেল
িববত_নতttেক আর বাইের >রেখ আমােদর পেk এgেনা সmব নয়। এেতািদন
ধের সমাজিবjানী আর মেনািবjানীরা িববত_নতttেক বাইের >রেখ মানব
সমােজর নানা সামািজক বDাখDা pিতবDাখDা জািহর কের চেলিছেলন। তােদর
বDাখDায় ডারউইনীয় িবে‰ষণ অnপিsত থাকায় >সgেলা >থেক >গেছ
অেনকাংেশই অসmূণ_ নয়েতা হেয় উেঠেছ 4বjািনক িদক িদেয় এেকবােরই
অপাংেkয়। >সই সমsাgেলার অসmূণ_ সমাধােনর পূণ_তা িদেত িববত_ন তtt
কীভােব অgসর িবে‰ষণ হািজর করেত পাের তার >বশ িকছু নমুনা হািজর কেরিছ
আমার এ বইেয়।
ডারউইনীয় িবে‰ষণেক সমাজ বDাখDার একিট হািতয়ার িহেসেব বDবহােরর
বDাপারটা সহেজ হয়েতা অেনেকই >মেন >নেবন না। যিদও অn সকল pাণীেক
জীবজগেতর অংশ িহেসেব মানেত তােদর আপিt >নই, এমনিক ডারউইনীয়
িববত_েনর pেয়াগ ছাড়া >য িপঁপেড়েদর সমাজ >থেক •r কের িশmািŽেদর
সমাজ পয_n >কান িকছুরই বDাখDা >দয়া সmব নয়⎯>সিটও অেনেকই মােনন, িকnt
মাnষেক ডারউইনীয় িবে‰ষেণর বাইের রাখেতই অেনেক পছn কেরন। হয়েতা
তারা ভােবন, হািত, গNার, িশmািŽ িকংবা গিরলা⎯এ সকল pাণীরা যতই উnত
>হাক না >কন, তারা >তা আর মাnেষর মেতা কিবতা িলখেত পাের না, পােরনা
গলা >ছেড় গান >গেত, িকংবা পােরনা sাপতDকম_ বা >কায়াtটাম িফিজk িনেয়
পড়া•না করেত, তাই মাnষ >বাধ হয় অn pাণীেদর >থেক এেকবাের আলাদা,
অনn। এ >থেক তারা িসdাn টােনন >য, ডারউইনীয় িবে‰ষণ মানব সমােজর
জn pেযাজD নয়। আিম আমার এ বইেয় এই ধরেনর দৃিWভিŋর dব_লতাgেলা
তুেল ধেরিছ। আিম >দিখেয়িছ, অনn 4বিশWD থাকাটা ডারউইনীয় িবে‰ষণেক
বািতল কের না। আসেল >খয়াল করেল >দখা যােব, সব pাণীরই িকছু না িকছু
4বিশWD আেছ, যার িনিরেখ মেন হেত পাের >য তারা হয়েতা অনn। >যমন,
বাdেড়র আ“Tাসিনক বা অিতশb 4তির কের িশকার ধরার এবং পথ চলার kমতা
আেছ, যা অেনক pাণীরই >নই। >মৗমািছর আবার >পালারাইজড বা সমবিত_ত
আেলােত >দখার িবরল kমতা আেছ, যা আমােদর >নই। এধরেনর অনn
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4বিশWD থাকার পেরও >কউ িকnt বলেছ না >য বাdড় বা >মৗমািছেক জীবিবjােনর
বাইের রাখেত হেব। তাহেল মাnেষর >kেtই বা অযািচত বDিতkম হেব >কন?
আসেল আমরা অেনেক িনেজেদর ‘আশরাফুল মাখলুকাৎ’ >ভেব িনেয় অn
pাণীেদর >থেক এেকবােরই আলাদা >ভেব pবল আtতৃিp অnভব কির। এই
অযািচত আtতৃিpই অেনক সময় >যৗিkক িচnায় বাধা হেয় দাঁড়ায়। হেয় উেঠ
অচলায়তন 4বjািনক ভাবনার িবকােশ। আিম এ বইেয় >জারােলা দািব উtাপন
কের বেলিছ⎯মানব সমােজর িকছু অনn 4বিশWD িকংবা জিটলতা িবদDমান থাকা
সেttও আমরা মাnেষরা >শষ পয_n জীবজগেতরই অংশ। মানব সমােজ >pম,
ভালবাসা, আtতDাগ, ঘৃণা,সŋাত, পরাথ_পরায়ণতা, সৃজনশীলতা এমনিক
4নিতকতা এবং মূলDেবােধর মত উপাদানgেলাও িববত_েনর পথ ধেরই সৃW
হেয়েছ, কখেনা pাকৃিতক িনব_াচনেক পুঁিজ কের, কখেনাবা >যৗনতার িনব_াচেনর
কাঁেধ ভর কের।
>যৗনতা •নেলই আমােদর অেনেকর মাথায় ›েয়ড চেল আেস। আসাটা
sাভািবক। িকnt sাভািবক হেলও সব সময় সিঠক নয়। >যৗনতার মাধDেম ›েয়ড
একসময় আমােদর মানসজগেতর িকছু বDাখDা িদেত উদDত হেয়িছেলন বেট,
িকnt ›েয়েডর >যৗনতার বDাখDা আর ডারউইেনর >যৗনতার িনব_াচন িকnt একই
ইমারেত দাঁিড়েয় >নই। বরং, ›েয়েডর সােথ ডারউইেনর ধারণা এবং তেttর
পাথ_কD িবsর। ›েয়ড তার বDাখDায় pািণজগেতর িববত_ন এবং িনব_াচনী pিkয়া
>গানায় ধেরনিন, অেনক >kেtই িনেজর মেনামত বDাখDা হািজর কেরিছেলন
িলিবেডা, অহম, িশXাসূয়া >খাজাগূেঢষা, ইিদপাস-ইেলkTা গূেঢ়ষার নানা রসােলা
তtt আর ধারণার মাধDেম⎯যার অেনকgেলাই আবার পরবত_ীেত অৈবjািনক
এবং বািতল িহেসেব গণD হেয়িছল। িকছু িকছু আবার পিরগিণত হেয়িছল চূড়াn
pিতিkয়াশীল ধারণা িহেসেবও। ডারউইন বিণ_ত >যৗনতার িনব_াচন িকnt
›েয়ডীয় এ সমs kসংsার >থেক একদমই আলাদা। ডারউইেনর এ তেttর
একিট 4বjািনক ইিতহাস আেছ, আেছ তেttর সপেk >জারােলা pমাণ।
ডারউইন pকৃিতক িনব_াচেনর মাধDেম ঘটা িববত_ন িনেয় িনি¡ত হেলও pকৃিত
জগত পয_েবkণ করেত িগেয় লkD কেরিছেলন, pািণজগেত >বশ িকছু 4বিশWD
পাওয়া যাে¢ যা >কবল pাকৃিতক িনব_াচন িদেয় বDাখDা করা যাে¢ না। কারণ এ
4বিশWDgেলা pাকৃিতক িনব_াচেনর ফলrিতেত িটেক থাকার কথা নয়। এgেলা
িটেক আেছ, কারণ এই 4বিশWDgেলা িবপরীত িলেŋর >যৗনসŋীর dারা
বংশপরmরায় িদেনর পর িদন আদৃত হেয়েছ বেলই। একিট চমৎকার উদাহরণ
হে¢ পুrষ ময়ূেরর দীঘ_ >পখম। এমন নয় >য দীঘ_ >পখম পুrষ ময়ূরেক
pকৃিতেত িটেক থাকেত >কান বাড়িত উপেযািগতা িদেয়িছল। বরং দীঘ_ >পখম
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sাভািবক জীবনযাtােক বDহতই কেরেছ পেদ পেদ। দীঘ_ >পখম থাকেল >দৗঁড়ােত
অsিবধা হয়, িশকারীেদর হােত মারা পড়ার সmাবনাও থােক >বিশমাtায়।
কােজই িটেক থাকার কথা িবেবচনা করেল দীঘ_ >পখম ময়ূেরর জn >কান বাড়িত
উপেযািগতা >দয়িন িববত_েনর পথ পিরkমায়। তাই pাকৃিতক িনব_াচেনর
সাহােযD ময়ূেরর দীঘ_ >পখমেক বDাখDা করা অসmবই বলা যায়। তাহেল ময়ূেরর
দীঘ_ >পখম 4তির হবার >পছেন রহsটা িক? এখােনই চেল আেস >যৗনতার
িনব_াচেনর বDাপারিট। দীঘ_ >পখম িটেক >গেছ মূলতঃ নারী ময়ূর বা ময়ূরীর
পছnেক pাধাn িদেয়। এই 4বিশWD >sফ অলংকািরক। আসেল পুrষ ময়ূেরর
লmা >পখমেক ভাল বংশাণুর িনেদ_শক িহেসেব >দখত ময়ূরীরা। কােজই দীঘ_
>পখেমর >ঢউ >তালা s§ী ময়ূেররা >যৗনসŋী িহেসেব িনব_ািচত হেত >পেরিছল।
এভােবই দীঘ_ >পখেমর 4বিশWD বংশপরmরায় িটেক >থেকেছ। িঠক একইভােব
>কািকেলর sেরলা গলা, বাবুই পািখর বাসা বানােনার kমতা, ›ুট ¨াইেয়র নাচ,
উইেডাবােড_র দীঘ_ >লজ িকংবা হিরেণর িশং -এgেলাও উdূত হেয়েছ >বঁেচ
থাকার pেয়াজেন নয়, বরং িবপরীতিলেŋর িবিভn পছn অপছn তথা >যৗনতার
িনব_াচনেক pাধাn িদেয়। আিম আমার এ বইেয় >দিখেয়িছ, ময়ূেরর >পখেমর
মতই মানবসমােজও অেনক 4বিশWD আেছ >যgেলা অন_ােমtটাল বা অলংকািরক।
কিবতা >লখা, গান করা >থেক •r কের গl বলা, আDা মারা, >কৗতুক করা,
ভাsয_ বানােনা⎯pভৃিত হাজােরা 4বিশWD মানব সমােজ >দখা যায় >যgেলা >sফ
অলংকািরক⎯এgেলা >বঁেচ থাকায় >কান বাড়িত উপাদান >যাগ কেরিন, িকnt
এgেলা িটেক >গেছ >যৗন িনব_াচেনর >pিkেত পছn অপছnেক grt িদেয়।
ময়ূর দীঘ_ >পখেমর যাdেত িবেমািহত কের সŋীেদর pলুb কের, হিরণ >যটা
আবার কের থােক তার বণ_াঢD িশং এর যাdেত। একটু >খয়াল করেল >দখা যােব,
•ধু ময়ূর বা হিরণ নয়, মানব সমােজও অলংকািরক 4বিশWD িকnt এেকবাের কম
>নই। বড় চুল রাখা, দািম সানgাস পরা, >কতাdরs কাপেড়র ফDাশন করা >থেক
•r কের দািম গািড়, বািড়, িশkা, বাকচাতুয_, pিতভা, নাচ, গান, বুিdমtা
সবিকছুই মাnষ কােজ লাগায় িবপরীত িলŋেক আকষ_েণর কােজ। আসেল মানব
সমােজর নারীপুrেষর বh 4বিশWD এবং অিভবDিkই >মাটাদােগ সmবত
>যৗনতার িনব_াচেনর ফলাফল িহেসেবই উdূত⎯আশা করিছ পাঠেকরা বhভােব
এই সেতDর উেnাচন অেবালকন করেবন এই বইেয়।
>যৗনতার িনব_াচন এই বইিটর বড় অংশ অিধকার কের থাকেলও >সটাই
বইেয়র একমাt উপজীবD নয়। বইিটর মূল লkD ডারউইনীয় দৃিWভিŋ >থেক
জীবন, জগৎ এবং সমাজেক বDাখDার pেচWা; আর >সই সােথ এ সংkাn িবিভn
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আধুিনক গেবষণার সােথ বাঙািল পাঠকেদর পিরচয় কিরেয় >দয়া। সাড়া িব®
জুেড় জন টুিব, িলডা কসমাইডস, িsেভন িপŋার, িরচাড_ ডিকn, >ডিভড বাস,
মDাট িরডলী, িজওি› িমলার, i¨vিtড থন_ িহল, রবাট_ িটভাস_, মােগ_া উইলসন,
সারাহ bDাফার হািড_, >হেলন িফশার, রিবন >বকার সহ বh গেবষকেদর িববত_ন
মেনািবjান সংkাn গেবষণা আজ িবjােনর অnতম আকষ_ণীয় এবং গেবষণার
সজীব >kেt পিরণত কেরেছ।
তােদর >সই কWািজ_ত আধুিনক
গেবষণাgেলােকই সহজ ভাষায় বাঙািল পাঠাকেদর কােছ তুেল ধরার ঐকািnক
pয়াস িনেয়িছ আিম আমার এই বইেয়র মাধDেম। এই বইেয়র >বশ িকছু অংশ
ধারাবািহকভােব মুkমনা bেগ এবং িকছু িকছু মুkােnষা পিtকায় ছাপা হেয়িছল।
পাঠকেদর গঠনমূলক সমােলাচনা এবং pাŽল তক_ িবতক_ নতুন jােনর dয়ার
উেnাচন কেরিছল। আিম এেkেt মুkমনায় সংশpক, আlাচালাইনা, িবpব
পাল, ফিরদ আহেমদ, জওশন আরা, গীতা দাস, ইরিতশাদ আহমদ, অপািথ_ব
সহ বh bগারেদর অবদানেক §dার সােথ sরণ করিছ। >ফসবুেকও >পেয়িছ
অসংখD মnবD। আমার >লখােক >কnd কের তােদর গঠমূলক আেলাচনা আমার
বইিটেক নতুনভােব সাজােত বাধD কেরেছ বh >kেtই। পাশাপািশ আমার
জীবনসিŋনী বnা আহেমেদর তীk সমােলাচনাgেলাও আমার পাNুিলিপর
পিরবত_ন পিরবধ_েন অবদান >রেখেছ অেনক। বnা িনেজ িববত_েনর অnরাগী
পাঠক এবং >লখক হওয়া সেttও িববত_ন মেনািবjােনর বh ধারণার বDাপাের
িনরnর সংশয়ী •ধু নয়, তীb সমােলাচকও। তেব, এ বDাপারটা আমার জn >যন
‘শােপ বর’ িহেসেবই >দখা িদেয়েছ। আমার মেন আেছ, যখন আিম বইিটর
িবিভn অংশ িলখিছলাম, বh >kেtই আমার >লখােলিখ এমনিক নাওয়া খাওয়া
সিরেয় >রেখ আর সােথ তক_যুেd নামেত হেয়েছ। আমার >চৗd বছর বয়সী কnা
তৃষা আমােদর এই তক_ িবতক_ >দখেত >দখেত হতাশ হেয় বেলেছ⎯ ‘>তামরা
এত অথ_হীন িবষয় িনেয় এভােব িদেনর পর িদন ঝগড়া কর, >য অবাক লােগ’!
বnা আর আিম d’জনই তখন তােক >বাঝােনার >চWা কির⎯ ‘আের আমরা >তা
ঝগড়া করিছ না, এটা এক ধরেনর ইেtটেলকচুয়াল িডসএিgেমtট অDাtড
িডsাশন’। তােত অব¸ আমার কnার অবাক হবার মাtা কেম না, আমরাই
বরং >শষ পয_n তেক_ kাn >দই। যা >হাক, >লখাgেলা >শষ পয_n বnার সংশয়ী
দৃিW পার হেয়ই >যেত হেয়েছ বেল এর মান িনেয় আমার >কানই সেnহ >নই।
তারপেরও একটা িবষয় আিমও মাথায় >রেখিছ। এেকবাের pািnক গেবষণালb
িজিনস gnাকাের হািজর করেল একটা ভয় সবসময়ই থােক >য, পরবত_ীেত
অেনক িকছুই িমথDা হেয় >যেত পাের। তারপরও এই pািnক jানgেলা আমােদর
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জn,এবং আমার বইেয়র পাঠকেদর জn জrরী বেল আিম মেন কেরিছ। হাভ_াড_
িব®িবদDালেয়র অধDাপক িsেভন িপŋার তার ‘মন িকভােব কাজ কের?’
বইেয়র ভুিমকায় বেলিছেলন3 –
‘এই

বইেয়র pিতিট ধারণা সমেয়র সােথ সােথ ভুল pমািণত হেয়
>যেত পাের। িকnt >সটাই হেব আমােদর জn অgগিত। কারণ
পুেরান ধDান ধারণা gেলা এেতাই িনরস >য ভুল হবারও >যাগD নয়।‘

আিমও >সকথাই বলার >চWা করব। িববত_নীয় মেনািবjান িবjােনর নতুন
শাখা। নতুন িজিনস িনেয় গেবষনার >kেt - এর িকছু pািnক অnমান যিদ ভুলও
হয়, >সটাই হেব পরবত_ী িবjানীেদর জn pগিতর সূচক। >স কথা মাথায় >রেখই
আমার এ বইিট >লখা।
আমার >শষ কিট বইেয়র pকাশক িছেলন •dsেরর আহেমdর রশীদ টুটুল।
তার হােত বই তুেল >দওয়ার আলাদা আনn আেছ। ‘িবজয় অধুDিষত’ ছাপার
বাজাের আহেমdর রশীদ টুটুলই একমাt pকাশক িযিন অºেত কেmাজকৃত
(ইউিনেকােড >লখা) পাNুিলিপ অবলীলায় pকাশ কের চেলেছন। ইেমইল,
>ফসবুক এবং >যাগােযােগর আধুিনক কািরগরী উপকরণgেলা তার নখদপ_েণ
থাকায় বাংলােদশ >থেক pায় অধ_েগালাধ_ দূরেt অবsান কেরও তার সােথ
>যাগােযােগ কখেনাই খুব একটা >বগ >পেত হয় না। তার >চেয়ও বড় কথা, আিম
আমার বইেয় ছাইপাশ যাই িলিখ না >কন, টুটুেলর মেনারম p¢দ, বাঁধাই, ভাল
কাগজ এবং যt িনেয় ছাপােনার gেণ তার pকািশত বইgেলা হােত িনেলই
একধরেনর আলাদা আনn হয়, 4তির কের অনািবল মুgতা। >সই মুgতাটুkর
>রশ এখেনা না কাটায় এই বইিটও তার িব®s হােতই তুেল >দয়া হল। বইিট
পাঠকেদর ভাল লাগেল এর সামিgক কৃিতtটুk কার⎯>লখেকর নািক এই তrণ
pকাশেকর এ বDাপাের আিম >মােটই িনি¡ত নই।
অিভিজৎ রায়
>ফbrয়াির, ২০১২।
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pথম অধDায়

িববত_নীয় মেনািবjান–মেনর নতুন িবjান
মুkমনায় (www.mukto-mona.com) এক বছর আেগ িববত_নীয় মেনািবjান িনেয়
একটা িসিরজ •r কেরিছলাম; •r কেরিছলাম একটা ‘বড়েদর >জাক’ মােন
pাpবয়s >কৗতুক িদেয়। >কৗতুকটা এইরকম।
এক আধ-পাগলা বDাটা (ধরা যাক তার নাম মtটু িময়া) সারািদন পাড়ায় ঘুের ঘুের
gলিত িদেয় জানালার কাচ ভাঙত। এটাই তার >নশা। িকnt বাপ, তুই >নশা করিব
কর⎯>তার >নশার >চােট >তা পাড়া-পড়িশর ঘুম হারাম। আর তা হেব নাই বা >কন!
কােশম সােহব হয়েতা ভরেপট >খেয়েদেয় িটিভর সামেন বেসেছন, িকংবা হয়েতা
িবছানায় যাওয়ার পাঁয়তারা করেছন, অমিন >দখা >গল দড়াম কের >বডrেমর কাচ
>ভেঙ পড়েলা। শাn কখেনা বা সকােল উেঠ pাতঃকৃতD সারার নাম কের বাবা-মার
কাছ >থেক লুিকেয় চািপেয় বাথrেম িগেয় কেমােড উপেবশনপূব_ক একটা িবিড়
ধিরেয় একখান sখটান >দবার উপkম কেরেছ⎯ অমিন gলিতর >চােট বাথrেমর
কাচ ছtখান। নেরndবাবু সকােল উেঠ এক >রৗdsাত িদন >দেখ ‘আিজ এ pভােত
রিবর কর...’ কিবতার চরণ আবৃিt করেত করেত জানালা িদেয় চাঁদমুখখািন বািড়েয়
িদেয়েছন, অমিন এক kুd ইWকখN ‘আিসয়া জানালা >তা ভািঙেলাই, তdপির
কপালখািনও >বঢপ আকৃিতেত ফুিলয়া উিঠেলা’।
কাহাতক আর পারা যায়। পাড়া পড়িশরা একিদন >জাট >বঁেধ শলাপরামশ_ কের
মtটু িময়ােক বগলদাবা কের শহেরর পােশর পাগলা গারেদ িদেয় আসেলা।
>স এক িহেসেব ভােলাই হেলা। এখন আর বলা >নই কওয়া >নই⎯হঠাৎ কের
কােরা জানালার কাচ >ভেঙ পেড় না। কােশম সােহব ভরেপট >খেয় িটিভর সামেন
বসেত পােরন, শাn বাবািজ হাগনkিঠেত িগেয় িনিবW মেন িগেয় িবিড় টানেত পাের,
আর নেরndবাবুও রিবঠাkেরর কিবতা >শষ কের জীবনানn দােশও >সঁিধেয় >যেত
পােরন, >কােনা রকেমর বাধা-িবপিt ছাড়াই। জীবন জীবেনর মেতা চলেত থােক
িনrপdেপ।
আর অn িদেক মtটু িময়ার িচিকৎসাও ভােলাই চলেছ। pিতিদন িনয়ম কের
তােক ঔষধ পথD খাওয়ােনা হে¢, >রgলার সাইেকােথরািপ >দওয়া হে¢, সমাজ
মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 15

জীবন িনেয় এnার jানও >দয়া হে¢। মাnষ সmেক_ আর সমাজ সmেক_
দািয়tেবাধ গেড় >তালা হে¢। আর মtটু িময়ার দািয়t িনেয়েছন >দেশর িবখDাত
িবেশষj ড. আিজম। >তা এই উnত িচিকৎসা আর পিরেবশ >পেয় মtটু িময়ার মনও
ধীের ধীের পিরবিত_ত হেয় উঠেলা। এখন আর জানালার কাচ >দখেলই মtটু িময়ার
হাত আেগর মেতা িনশিপশ কের না। জb করা gলিতর জn মন >কমন >কমন কের
উেঠ না। িনয়ম কের খায় দায়, বই পেড়, বDায়াম কের আর সমাজ আর জীবন িনেয়
উÄমাগ_ীয় িচnা কের। অssতার >কােনা লkণই আর মtটু িময়ার মেধD >নই! িদন
যায়, মাস যায়, বছর যায়...
বhিদন ধের িচিকৎসার পর একিদন sেব সািদেক ডাkার সােহব মtটু িময়ার
>কিবেন এেস বলেলন,
- ‘মtটু িময়া, তুিম সmূণ_ ss। ’
-‘তাই? এইটা >তা খুবই ভােলা সংবাদ িদেলন sার। আিম >তা ভাবেতিছলাম
এই পাগলা গারদ >থেক >কােনািদন ছাড়াই পামু না আর। ’ মtটু িময়ার >চােখ
িবsয়।
- ‘কী >য বেলা! আমােদর িচিকৎসার একটা ফল থাকেব না!’ - ডাkার
সােহেবর ভরাট গলায় একধরেনর আtpসােদর ছাপ।
- ‘তা >তা বেটই। আপনােগা অেনক ধnবাদ ডাkার সােহব। আপনারা সবাই
িমlা আমার জn যা করেলন...’
- ‘না না কী >য বেলন। আপনার িনেজর pেচWা ছাড়া কী আর এ অসাধD সmব
হেতা নািক!’ িবনেয়র অবতার >সেজ >গেলন ডাkার সােহব। তারপর হােতর
>sটসেকাপ িদেয় নািড় >দখেলন, রেkর চাপ >পেলন sাভািবক মাtায়। িজব >বর
কিরেয় >চােখর পাতা >টেন ধের নীচ-উপর করেলন⎯>কােনা অsাভািবকতাই
>পেলন না। আরও িকছু >ছাটখােটা পরীkা >সের িনেলন। একজন sাভািবক
মাnেষর যা যা লkণ পাওয়া উিচত তাই >পেলন ডাkার সােহব। ডাkার আিজম
বুঝেলন তার িচিকৎসায় মtটু এখন পুেরাপুির ss। অযথা আর হাসপাতােল আটেক
রাখার >কােনা মােন হয় না। তােক িরিলজ কের >দওয়ার যাবতীয় কাগজপt হােত
িনেলন সই করেবন বেল। এই কাজটা একদমই ভােলা লােগ না ড. আিজেমর।
সামাn একটা িরিলজ, অথচ হাজারটা কগজপt, হাজার জায়গায় সই।
কাগজgেলােত >চাখ বুিলেয় একটা একটা কের সই-এর দািয়t >সের িনে¢ন
ডাkার সােহব। ফাঁেক ফাঁেক মtটু িময়ার সােথ কেথাপকথন চালাে¢ন, যােত যতদূর
সmব িবরিk >থেক মুk থাকেত পােরন।
- ‘তা হাসপাতাল >থেক ছাড়া >পেয় কী করেব মtটু িময়া? >সাজা বাসায় চেল
যােব?’
মুkমনা ইবুক
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- ‘না ডাkার সাব। ভাবেতিছ সামেনর ওই িনষাদ >হােটলটায় আেগ যামু। ’
- ‘>হােটেল? >কন? ভােলা কের খাওয়া দাওয়া করেব বুিঝ? তা করেতই পার।
হাসপাতােলর ঘাস পাতা >খেত >খেত অrিচ ধের >গেছ িন¡য়। ’
- >হােটলটায় নািক মদ-টদ আর সােথ আরও িকছু িজিনস পাওয়া যায় সsায়।
ভাবেতিছ অেনকিদন ...
- hাঁ hাঁ তা >তা বেটই। আের এত লjা পা¢ >কন। ফুিত_ করার এটাই >তা
বয়স। hাঁ, ওখােন •ধু মদই পাওয়া যায় না, সােথ নািক snর snর >মেয়ও পাওয়া
যায়... মােন এই আিম •েনিছ আর কী...
(ড. আিজম >য >সসব উিdnেযৗবনা মধুমিkকার >লােভ pায়শই বাসার নাম
কের িনষােদ >সঁিধেয় যান, আর দীঘ_ সময় পের মাঝরােত বাসায় িগেয় বউেক
আিলŋন কের বেলন...আজেকও িফরেত িফরেত অেনক রাত হেয় >গল, বুঝেল এত
কাজ থােক... এই বDাপারটা এkেণ মtটু িময়ার কাছ হইেত চািপয়া যাওয়াই >§য়
মেন কিরেলন ড. আিজম)।
- ‘হ sার ওেগা িজিনস ভালা। আিম জািন’।
- ‘>তা এতিদন পর এরকম একটা চাn...িন¡য় অেনক আেমাদ ফুিত_ করেব’।
- ‘হ sার। লেটর সব >থইকDা snর মাইয়াডাের ভাড়া কrম। লেগ এক
>বাতল >কr’।
- ‘বাহ তারপর?’ ডাkার সই করার কথা ভুেল মtটু িময়ার িদেক চাইেলন।
>কrর pিত ড. আিজেমর িবndমাt আকষ_ণ না থাকেলও (িতিন আবার িবেদিশ মদ
ছাড়া িকছু মুেখ >দন না), নারীেদেহর pিত তার অnহীন আকষ_ণ। মtটু িময়া >হােটেল
িগেয় কী করেবন, তা >ভেবই িতিন >রামাি¿ত হেয় উঠেত লাগেলন।
- ‘তারপর আর কী! একটা rম বুক িদমু। >টকা পয়সা যা আেছ তােত চইলা
যাইব’।
- ‘টাকা পয়সা >য >তামার আেছ তা ত জািন। িকnt তুিম rেম িগেয় কী করেব?’
ডাkার সােহেবর আর তর সয় না।
- ‘rেম িগয়া দরজাটা ভােলা মেতা লক করমু আেগ। তারপর মাইয়াডাের
িবছানায় বহাইয়া >কrর >বাতল খুইলা িদমু চুমুক। তারপর আেs ধীের মাইয়াডার
িদেক আগামু...
- ‘তারপর, তারপর?’ ডাkার সােহেবর িশরদাঁড়া খাড়া হেয় উঠেছ।
- ‘তারপর sার...মাইয়াডার কাপড় আেsধীের খুলেত •r করমু। তারপর...’
- ‘তারপর?’ ডাkার সােহব উেtজনায় পারেল এেকবাের দাঁিড়েয় যান।
- তারপর bাটা খুইলা লমু...
- ‘hাঁ, তারপর? তারপর কী করেব?’ ড. আিজম এবাের >চয়ার >ছেড় দাঁিড়েয়
মুkমনা ইবুক
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>গেছন এেকবাের।
- ‘তারপর sার, ওই bাটার ইলিsকটাের gলিত বানায়া >হােটেলর জানালার
সমs কাচ ভাŋুম!'
- ‘কী!!!!’ ড. আিজম মাথায় হাত িদেয় >চয়াের বেস পড়েলন।
>ছাটেবলায় >শানা এই ‘বড়েদর’ >জাকটা ‘ফালতু’ মেন হেলও এর মম_াথ_ িকnt
বDাপক। এেত আমােদর মানব মেনর এক অnহীন pকৃিতেক তুেল ধরা হেয়েছ। এই
বড়েদর ‘ঈশেপর গেl’র মম_াথ_ হেলা⎯কােরা কােরা মাথার কDারা এমনই >য, যত
>চWাই করা >হাক না >কন >সই কDারা >কােনা রকেমই >বর কের >ফলা যায় না। যত
সাইেকােথরািপই >দয়া >হাক না >কন, >দখা যায় আবার sেযাগ >পেলই এবাউট টান_
কের >রাগী। আিম ‘সমকািমতা িক pকৃিতিবrd’4 নােম একিট িসিরজ িলেখিছলাম
(পের এিট •dsর >থেক বই আকাের pকািশত হয়5), >সখােন বh দৃWাn হািজর কের
>দিখেয়িছলাম >য, সমকািমতার বDাপারটা অেনক >kেtই >sফ পিরেবশিনভ_র নয়,
বরং 'বােয়ালিজকািল হাড_ওয়Dাড_'। একটা সময় িছল যখন, সমকািমতােক
ঢালাওভােব মেনােরাগ বা িবকৃিত বেল ভাবা হেতা। ভাবা হেতা সমকািমতা >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 ১৫ই িডেসmর American Psychiatric Association (বh িচিকৎসক এবং
মেনািবjানীেদর সমnেয় গেড় ওঠা সংগঠন) িবjানসmত আেলাচনার মাধDেম
একমত হন >য সমকািমতা >কােনা >নাংরা বDাপার নয়, নয় >কােনা মানিসক বDিধ।
এ হেলা >যৗনতার sাভািবক pবৃিt। ১৯৭৫ সােল American Psychological
Association একইরকম অধDােদশ িদেয়িছেলন। সকল আধুিনক িচিকৎসকই আজ এ
িবষেয় একমত।
িববত_নীয় মেনািবjান কী?
িববত_নীয় মেনািবjান মূলত িবjােনর dেটা িচরায়ত শাখােক একীভূত
কেরেছ; একিট হে¢ িববত_নীয় জীবিবjান (Evolutionary Biology) এবং
অnিট >বৗিdক মেনািবjান (Cognitive Psychology)। >বৗিdক
মেনািবjান >থেক আমরা জানেত পাির >য, আমােদর মানসপট িনম_ােণ
দীঘ_িদেনর এক জিটল পিরকlনার ছাপ আেছ। আবার িববত_নীয়
জীবিবjান বেল >য, জীবেদেহর এই ‘জিটল পিরকlনা’ বেল >যটােক
4

সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিত িবrd? , মুkমনা ওেয়ব সাইইট, িলŋ : http://www.mukto-

5

অিভিজৎ রায়, সমকািমতা : একিট 4বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান, •dsর, ২০১০

mona.com/Articles/avijit/shomokamita1.htm
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মেন হয় >সটা আসেল ডারউইন বিণ_ত ‘pাকৃিতক িনব_াচন’ এবং িকছু
>kেt >যৗনতার িনব_াচেনর ফলাফল। কােজই, এই dই শাখার িম§েণ
গেড় উঠা িববত_নীয় মেনািবjােনর উপসংহার হে¢⎯আমােদর জিটল
মানসপটও
উdূত
হেয়েছ
দীঘ_িদেনর
িববত_নীয় পথপিরkমায়⎯pাকৃিতক িনব_াচন এবং >যৗনতার িনব_াচনেক পুঁিজ কেরই।

মtটু িময়ার পাগলােমা িকংবা সমকািমতাই িক ‘কDারা মাথার’ >কবল একমাt
উদাহরণ? না তা মেন করা ভুল হেব। আমােদর চারপােশ >চাখ >মলেলই আমরা
মানবpকৃিতর এ ধরেনর আরও মজার মজার উদাহরণ >দখেত পাব। একই রকম
িকংবা pায় একই রকম পিরেবশ >দয়ার পরও অিভভাবেকরা লk কেরন⎯তােদর
>কােনা বাÄা হয় >মধাবী, অnটা একটু ‰থ, >কউ বা আবার অিsর, >কউ বা চাপা
sভােবর, >কউ বা >কামল >কউ বা হয় খুব ডানিপেট। >কউ বা sুেলর >লকচার
>থেক চটপট অেŋর সমsাgেলা বুেঝ >ফেল, >কউ বা এ ধরেনর সমsা >দখেলই
পািলেয় বাঁেচ, িকংবা মাsােরর >বেতর বািড় >খেয় বাসায় >ফের। >ছাটেবলা >থেকই
>কউ িপয়ােনােত খুব দk হেয় উেঠ, >কউ বা রেয় যায় তাল কানা। >কউ বা
>খলাধুলায় হয় মহা >চৗকস, কােরা বা বDােট বল লাগেতই চায় না। >কউ >ছাটেবলা
>থেকই গl-কিবতা >লখায় খুব পারদশ_ী হেয় উেঠ, তার >কউ সািহতD শbটা
উÄারণ করেত >গেলই দাঁত খুেল আেস িকংবা একটা চার লাইেনর কিবতা িলখেত
>গেলই কলম >ভেঙ পেড়। এ ধরেনর বDাপারsাপােরর সােথ আমরা সবাই
কমেবিশ পিরিচত।
কােজই, আমরা িকছু উদাহরণ >পলাম >যgেলা হয়েতা অেনকাংেশই
পিরেবশিনভ_র নয়। অnত পিরেবশ িনয়ntণ কের আমরা >সgেলার pকৃিত রাতারািত
বদেল িদেত পাির না। আইনsাইনেক িশ• বয়েস আেজ_িtটনা বা bািজেল বড়
করেলই িক িতিন মDারােডানা বা >পেল হেয় উঠেত পারেতন? তা িকnt হলফ কের
বলা যােব না। তার মােন ভােলা বা ‘উপযুk’ পিরেবশ >দয়ার পরও বািÊত 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 অনsীকায_, >সটা >তা আমরা
>ছাটেবলা >থেকই জািন। >স জnই pেতDক িপতামাতা তার সnানেক একটা ভােলা
পিরেবশ িদেয় বড় করেত চান। িশ•র মানসপেট পিরেবেশর pভাব আেছ বেলই
ভােলা একটা পিরেবশ pদােনর জn িকংবা ভােলা একটা sুেল বাÄােক ভিত_
করােনার জn অিভভাবেকরা অহিন_িশ িচিnত থােকন। তারপরও িক তারা সবসময়
pতDািশত ফল পান? মুিনর ঘের িক শিন জnায় না? িকংবা আিলেমর ঘের জািলম?
জnায় জnায়। এই আমার উদাহরণটাই ধrন। আমার মা >ছাটেবলা >থেক কত
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কের চাইেলা তার >ছেলটার >যন ধম_কেম_ মিত থােক, সবার সােথ >যন ভােলা
বDবহার কির, কােরা সােথ >যন ঝগড়া ফDাসােদ না জড়াই। তা আর হেলা কই!
ধম_কম_ আর আমার ধােত সইেলা না। মুনােফেকর খাতায় অিচেরই নাম উেঠ >গল
আমার। সাত বছর বয়েস আিম >ঘাষণা িদেয় বললাম⎯‘মিnেরর pসাদ >যন
আমােক না খাওয়ােনা হয় কkেনা’। আমােদর পাড়ার (মা-বাবার দৃিWেত) সবেচেয়
অপছেnর আর ‘বেখ যাওয়া’ >ছেলটার সােথ িমশেত •r কের িদলাম। আমার মা
নীরেব >চােখর জল >ফেলন- “কী kkেণ >য এইটাের >পেট ধেরিছলাম!” অথচ
এমন িক হবার কথা িছল? ভােলা পিরেবেশর >কােনা অভাব িছল না আমার ...
পাঠকেদর মাথায় িন¡য়ই pX উঁিক িদেত •r কেরেছ⎯পিরেবশই যিদ
মানবpকৃিত গঠেনর একমাt িনয়ামক না হেয় থােক, তাহেল আর বািক থােক কী?
বািক থােক একটা খুব বড় িজিনস। আজেকর িদেনর িবjানীরা বেলন, মানবpকৃিত
গঠেন পিরেবেশর pভাব >যমন আেছ, >তমিন আেছ আেরকটা িজিনেসর pভাব। >সটা
হে¢ বংশাণু বা ‘িজন’। মাnেষর pকৃিত িবে‰ষেণ ‘িজন’>ক িনেয় আসায় অেনেকর
>চাখই হয়েতা কপােল উেঠ যােব। ভুrও kঁচেক >যেত পাের কােরা কােরা। তেব আিম
এ pবেn >দখােনার >চWা করব >য, ‘পিরেবশ’ এবং ‘িজন’⎯মানবpকৃিত গঠেন
>কােনাটার pভাবই >কােনাটার >চেয় কম নয়। আমরা pায়শই সnানেদর >দিখেয়
বিল⎯‘>ছেলটা বােপর মেতাই বদরাগী হেয়েছ’, িকংবা বিল ‘>মেয় হেয়েছ মার
মেতাই snরী। >চাখgেলা >দেখছ⎯কী রকম টানা টানা?’ এgেলা িকnt আমরা এমিন
এমিন বিল না। বhিদেনর অিভjতা >থেকই এgেলা বিল, আর >সজnই এই
উপমাgেলা আমােদর সংsৃিতেত এমিনভােব িমেশ >গেছ। >কবল শারীিরক >সৗnয_
নয়, আেবগ, অnরাগ, িহংসাtক িকংবা বদরাগী মেনাভাব এমনিক ডায়ােবিটস িকংবা
hদেরােগর ঝুঁিক পয_n আমরা বংশপরmরায় বহন কির ‘>জেনিটক তথD’ িহেসেব
আমােদর অজােnই। বাবার hদেরােগর উপসগ_ থাকেল >ছেলেকও একটু বাড়িত
সেচতন হেত পরামশ_ >দন আজেকর ডাkােররা। কাব_ আর >রড িমট >ছেড় িদেত
বেলন। পিরবাের কােরা ডায়ােবিটস থাকেল িকংবা কােছর >কােনা আtীেয়র >দেহ এ
>রাগ বাসা >বঁেধ থাকেল অnাnরাও িনয়িমত ‘sগার >চক’ করা •r 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
বDাপারটা >মেন িনেত অেনেকরই আপিt িছল, এখনও আেছ বhজেনরই। আর
আপিt আেছ বেলই আমরা jােনর >ktিটেক পিরÌার dইভােগ ভাগ কের
>ফেলিছ⎯জীবিবjান আর সমাজিবjান নােমর অিভধায়। pািণেদেহর এবং
সেব_াপির মাnেষর শারীিরক গঠন, 4দিহক 4বিশWD, িমউেটশন ইতDািদ িনেয় গেবষণা
করেবন জীবিবjানীরা, আর সমাজসংsৃিত আর মাnেষর মন িনেয় গেবষণা করেবন
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সমাজিবjানীরা িকংবা মেনািবjানীরা। এ >যন dই sতnt বলয়। জীবিবjােনর
আhত গেবষণা সmেক_ সমাজিবjানীরা নীরব থাকেবন। আবার সমািজক
িবjানীেদর িবিভn সামািজক গেবষণা সmেক_ জীবিবjানীরা উদাসীন থাকেবন।
এটাই িচরnন িনয়ম হেয় িগেয়েছ >যন। িকnt এই িবেভদ িক >যৗিkক? এই dই
বলেয়র মেধD কী >কােনাই সmক_ >নই? আধুিনক িচnািবদরা িকnt বেলন, আেছ। খুব
ভােলাভােবই সmক_ আেছ। আসেল সংsৃিত বিল, কৃিW বিল, দশ_ন বিল, িকংবা
সািহতD⎯এgেলা িকnt মানব মেনর সিmিলত pকাশ ছাড়া আর িকছু নয়। আবার মানব
মন িকnt মানব মিsেÌরই (Human brain) অিভবDিk, >যটােক হাভ_াড_ িব®িবদDালেয়র
অধDাপক িsেভন িপŋার তার ‘হাউ মাইtড ওয়াক_স’ বইেয় খুব সহজভােব বDাখDা
কেরেছন এই বেল⎯ ‘Mind is what the brain does’। আর এ কথা >তা সবারই জানা
>য, দীঘ_কােলর িববত_নীয় pিkয়ােতই 4তির হেয়েছ মানব বংশাণু যা আবার মিsেÌর
গঠেনর অিবে¢দD িনয়ামক। কােজই একধরেনর সmক_ িকnt >থেকই যাে¢। আমরা
চাইেলও আর সামািজক আচার-বDবহার িকংবা মানবpকৃিত িবে‰ষেণ জীবিবjানেক
সমাজিবjান >থেক আজেক আলাদা কের রাখেত পাির না। এ বDাপারটাই sW
কেরেছন জন bকমDান তার সাmpিতক ‘সােয়n 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.

মানবpকৃিত িবে‰ষেণ িজন বা বংশাণুেক >গানায় ধরা উিচত⎯এ বDাপারিট pথম
sWভােব বDk কেরন এডওয়াড_ ও উইলসন তার িবখDাত ‘সামািজক জীবিবjান’
(Sociobiology) নামক পুsেক6। >স সময় উইলসেনর গেবষণার িবষয় িছল িপঁপেড়
এবং িপঁপেড়েদর সমাজ। িপঁপেড়েদর চালচলন গিতিবিধ এবং সমাজবDবsা িনেয়
অেনকিদন ধেরই ভdেলাক িরসাচ_ করিছেলন। ১৯৭১ সােল িতিন এ িনেয় একিট
snর একােডিমক বইও িলেখিছেলন ‘দD ইনেসk >সাসাইিট’ নােম। ১৯৭৫ সােলর
‘>সািশওবােয়ালিজ’ বইিটেতও িতিন িপঁপেড়েদর আকষ_ণীয় জীবনযাপন আর
সমােজর নানা রকেমর গিতিবিধই মূলত বDাখDা করিছেলন। িতিন যিদ >সখােনই
>থেম >যেতন, তেব >কােনা সমsা িছল না। িকnt িতিন >সখােন >থেম না িগেয় >শষ
অধDােয় তার ধDানধারণা এেকবাের মানবসমাজ পয_n িনেয় যান। পের >সই
6

Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Twenty-Fifth Anniversary Edition, Belknap
Press of Harvard University Press, 2000 (The book was first published in 1975, then reprinted in
1976. A twenty-fifth anniversary edition was published in 2000 by the Belknap Press of Harvard
University Press).
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ধারণােক উইলসন আরও িবsৃত কেরন তার পরবত_ী ‘মানবpকৃিত িনেয়’ (১৯৭৮)
নােমর বইেয়7। িতিন বেলন আজেক আমরা যােদর আধুিনক মাnষ নােম অিভিহত
কির, >সই >হােমাsািপেয়n pজািতিটর মূল মানসপেটর িবিন_মাণ আসেল ঘেটিছল
অেনক আেগ⎯যখন তারা বেন-জŋেল িশকার কের আর ফলমূল kিড়েয়
জীবনযাপন করত। একটু লk করেলই >দখা যােব, >সই আিদ sভােবর অেনক
িকছুই এখনও আমরা আমােদর sভাবচিরেt বহন কির⎯>যমন িবপেদ পড়েল ভয়
পাওয়া, দল >বঁেধ িবপদ >মাকােবলা করা, অn জািত->গােtর সােথ যুেd জিড়েয়
পড়া, সবার আেগ িনেজর পিরবােরর বা >গােtর িনরাপtা িনেয় িচিnত হওয়া
ইতDািদ। এgেলার সােথ এখন যুk হেয়েছ বত_মান সভDতার জিটল সাংsৃিতক
উপাদান। এই িজন এবং সাংsৃিতক উপাদােনর sষম িম§েণই গেড় উেঠ
মানবpকৃিত, যােক উইলসন তার বইেয় িচিhত কেরন 'িজন-কালচার সহিববত_ন'
(Gene-culture coevolution) নােম।
যখন অধDাপক উইলসেনর বইিট pকািশত হয়, তা একােডিময়ায় তুমুল
িবতেক_র জn >দয়। সমাজিবjানীরা অধDাপক উইলসেনর কাজেক >দেখিছেলন
তােদর গেবষণার >kেt ‘অযািচত’ হsেkপ িহেসেব। আর তাছাড়া সামািজক
ডারউইিনজম আর ইউিজিনেkর দগদেগ ঘা তখেনা মাnেষর মন >থেক •েকায়িন।
মানবpকৃিত বDাখDা করেত িগেয় 'িজন' বা বংশাণুেক িনেয় আসায় উইলসনেক
অিভযুk হেত হয় িনও->সাশাল ডারউইিনs অিভধায়। অিভেযাগ করা
হয়⎯উইলসন িনেজর জািতিবেdষী মেনাভাবেক িবjােনর >মাড়েক পুের উপsাপন
করেত চাে¢ন। উইলসেনর িবrেd সবেচেয় >সাÄার িছেলন >স সময়কার
‘আদশ_বাদী’ িচnািবেদরা। তােদর অিধকাংশই অথ_ৈনিতক িবে‰ষণ ছাড়া অn
>কােনা িবে‰ষণ িদেয় মানবpকৃিতেক বDাখDা করার pয়াসেক >মেন িনেত বরাবরই
অনাgহী িছেলন। Science for the People নােমর বাম ভাবাদেশ_ দীিkত একিট
সংগঠন উইলসেনর িবrেd >স সময় >সাÄার হেয় ওেঠ। ১৯৮৪ সােল িরচাড_
>লওনিটন, িsেফন >রাজ এবং িলওন কািমন⎯এই িতন মােsিটয়াস_ ১৯৮৪ সােল
‘নট ইন আওয়ার িজনস’ বইেয় উইলসন এবং অnাn সামািজক জীবিবjানীেদর
আkিরক অেথ_ই তুেলাধুেনা কেরন। তারা তােদর বইেয় >দখােনার >চWা কেরন >য,
িবjান এখন জাতDািভমানী পি¡মা পুঁিজবািদ সমােজর >pাপাগাtডা >মিশেন পিরণত
হেয়েছ, আর উইলসন >সই 4বষমDমূলক ‘পুঁিজবাদী িবjান’>ক pেমাট করেছন।
তারা উইলসেনর জমজ িনেয় পরীkা, পিরgহণ পরীkা pভৃিতর উপর পdিতগত
আkমণ পিরচালনা কেরন, •ধু তাই নয় তােদর মাক_সবাদী দাশ_িনক িব®াস >থেক
psাব কেরন জীবিবjােনও মাk_বােদর মেতা ‘dািndক’ বা ডায়েলিkকাল পdিত
অnসরণ করা উিচত। এ িনেয় অধDাপক িরচাড_ >লওনিটন একিট বইও >লেখন >স
7

Edward O. Wilson, On Human Nature: Revised Edition, Harvard University Press; Revised Edition,
2004
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সময়⎯ডায়েলিkকাল বােয়ালিজs নােম।
এর pিতিkয়ায় িববত_নবাদী জীবিবjানী িরচাড_ ডিকn ১৯৮৫ সােল িরচাড_
>লওনিটন, িsেফন >রাজ এবং িলওন কািমেনর কােজর তীb সমােলাচনা কের
তােদর বইেক ‘sূল, আtািভমানী, প¡াৎমুখী এবং kিতকর’ িহেসেব আখDািয়ত
কের ‘িনউ সােয়িtটs’ পিtকায় একিট pবn8 >লেখন। অধDাপক ডিকn অিভেযাগ
কেরন >য, >লওনিটনরা িনজs দাশ_িনকিভিt >থেক মদদপুW হেয় সামািজক
জীবিবjানীেদর উপর >য সমs অিভেযাগ কেরেছন এবং >যভােব িভিtহীন আkমণ
পিরচালনা কেরেছন তা sTমDান >হtাভাস9 >দােষ dW। িতিন বেলন, িবjােনর কাজ
হে¢ pকৃিতর রহs উদঘাটন করা, >কােনা ‘4বষমDমূলক পুঁিজবাদ’>ক pেমাট করা
নয়।
>সািশওবােয়ালিজ বইিট pকােশর িতন দশক পের আজ এ কথা িনিd_ধায় বলা
যায়, উইলসন সামািজক িববত_নবাদ িনেয় >য কাজ •r কেরিছেলন তা >মৗিলক
িছল িনঃসেnেহ। উইলসন >সই কাজিটই কেরিছেলন >যিট ডারউইন পরবত_ী >য
>কােনা জীবিবjানীর জn হেত পাের মাইলফলক। তখন িতিন িবতেক_র
>কndিবndেত পিরণত হেলও পের অেনেকই তার কােজর grt অnভব
করেত >পেরিছেলন। উইলসন মানবpকৃিত
িনেয় তার বDিতkমধম_ী কােজর কারেণ ddবার পুিলৎসার পুরsার >পেয়িছেলন। •ধু
তাই নয় উইলসন >য কাজিট সামািজক
জীবিবjানেক এখন >দখা হয় িববত_েনর
সাmpিতক গেবষণার অnতম সজীব একিট
শাখা িহেসেব, যা পরবত_ীেত আরও পূণ_তা
>পেয়েছ
িববত_নীয়
মেনািবjান
(Evolutionary Psychology) নােমর িভn
একিট
নােম।
উইলসেনর
>সািশওবােয়ালিজ বইিটর পর িববত_নীয়
িচt : অধDাপক উইলসেনর
মেনািবjােনর
জগেত
অnতম
>সািশওবােয়ালিজ বইিটর ২৫ বছর পুিত_
উেlখেযাগD gn হেলা িরচাড_ ডিকেnর
এিডশন (২০০৪)
‘sাথ_পর
িজন’
(১৯৭৬)
নােমর
8

9

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/198501-24notinourgenes.shtml
A straw man argument is an informal fallacy based on misrepresentation of an opponent's position.
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অনnসাধারণ একিট বই 10। এই বইেয়র মাধDেমই ডিকn ssWভােব বDাখDা
করেলন >কন >জেনিটক দৃিWভিŋ থাকা আমােদর জn খুবই pেয়াজনীয়। িতিন তার
বইেয় >দখােলন >য, আমরা আমােদর এই >দেহর পিরচয_া িনেয় যতই িচিnত থািক না
>কন⎯>দহ িকnt >কােনা pিতিলিপ 4তির কের না; pিতিলিপ 4তির কের বংশাণু বা
িজন। তার মােন হে¢ আমােদর >দহ >কবল আমােদর িজেনর বাহক (vehicle) িহেসেব
কাজ করা ছাড়া আর িকছুই কের না। আমােদর খাওয়া-দাওয়া, হািসকাnা, উÑাস,
আনn, িসেনমা >দখা, >খলাধুলা বা গl করা⎯আমােদর >দহ যাই কrক >শষ পয_n
‘অতDn sাথ_পর’ভােব িজনেক রkা করা আর িজনেক পরবত_ী pজেn >পৗঁেছ
>দয়ােতই উেd¸ খুঁেজ িনেত বাধD কের, িববত_নীয় দৃিWেকাণ >থেক জীবেনর >কােনা
‘উেd¸’ যিদ >থেক থােক তেব >সটাই >স উেd¸। মা বাবারা >য সnানেদর sখী
>দখেত পাওয়ার জn পারেল জানটুk িদেয় >দয়⎯এটা িকnt 4জিবক তাড়না, আরও
পিরÌার কের বলেল িজনগত তাড়না >থেকই ঘেট। •ধু মাnষ নয় অn >য >কােনা
pাণীর মেধDই সnানেদর pিত অপতD >sহ pদশ_ন িকংবা সnানেদর রkা করার জn
মা বাবারা সেব_াÄ তDাগ sীকার কের। অথ_াৎ, িনেজর >দহেক িবনW কের হেলও
পরবত_ী িজনেক রkা কের চেল। ‘পরবত_ী িজন’ রkা না >পেল িনেজর >দহ যত sষম,
snর, শিkশালী আর মেনাহর িকংবা নাdসndস >হাক না >কন, িববত_েনর িদক >থেক
>কােনা অিভেযািজত মূলD >নই। এক ধরেনর ইঁdর আেছ যারা •ধু সিঠক সŋী খুঁেজ
িজন স¿ালন করার জn >বঁেচ থােক। >যৗনিমলেনর পর পরই পুrষ ইঁdরিট মৃতুDবরণ
কের। অথচ এই মৃতুDkেপর কথা >জেনও পুrষ ইঁdরিট সকল িনেয় বেস থােক
‘সব_নােশর আশায়’। এক pজািতর ‘কDািনবাল’ মাকড়শা আেছ >যখােন stী
মাকড়শািট >যৗনিমলেনর পর পরই পুrষ মাকড়শািটেক >খেয় >ফেল। সাkাৎ এই
মৃতুDর কথা >জেনও >দখা >গেছ পুrষ মাকড়শাgেলা িজন স¿ালেনর তাড়নায় িঠকই
তািড়ত হয়। অথ_াৎ, >দহ এবং িজেনর সংঘাত যিদ উপিsত হয় কখেনা⎯>স সমs
িবরল >ktgেলােত >দখা >গেছ িজনই জয়ী হয় >শষপয_n। আমােদর >দেহ ‘জাংক
িডএনএ’ িকংবা ‘>সেgেগশন িডsরশন িজন’-এর উপিsিত >সই সতDিটেকই তুেল
ধের >য⎯শরীেরর kিত কের হেলও িজন অেনক সময় িনেজেক িটিকেয় রােখ⎯অতDn
‘sাথ_পরভােব’ই। এই বইেয়র মাধDেমই আসেল জীবিবjানীরা সমাজ এবং জীবনেক
িভnভােব >দখা •r করেলন। পরািথ_তা, আtতDাগ, দলগত িনব_াচেনর মেতা >য
িবষয়gেলা আেগ িবjানীরা পিরÌার কের বDাখDা করেত পারেতন না, >সgেলা আরও
বিলÁভােব জীবিবjােনর দৃিWেকাণ >থেক বDাখDা করেত পারেলন তারা। তেব তার
>চেয়ও বড় >য বDাপারিট ঘটল, >সটা হেলা মানবসমােজর িবিভn সামািজক পDাটান_
বDাখDা করার নতুন এক dয়ার খুেল >গল জীবিবjানীেদর জn। >সজnই ‘িরচাড_
10

Richard Dawkins, The Selfish Gene. New York City: Oxford University Press, 1976.
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ডিকn : কীভােব একজন িবjানী আমােদর িচnাভাবনার গিতপথেক সমূেল বদেল
িদল’ নােমর একিট বইেয় তার সমসামিয়ক িবjানী এবং দাশ_িনেকরা বেলেছন11,
ডারউইেনরঅিরিজন অব িsিশজ⎯এরপর >কােনা জীবিবjানীর >লখা বই যিদ
মানসপট এবং দৃিWভিŋেক পিরবত_ন করার kমতা রােখ, >তা >সিট ডিকেnর
>সলিফশ িজন। এ বDাপাের ২০০১ সােল pকািশত ‘সামািজক জীবিবjােনর সাফলD’
নােমর gেn জন অDালেকর মnবDিট অতDn pাসিŋক 12⎯
‘pািণজগেতর আচরণ িনেয় বত_মান গেবষণার >kেt >কউ ‘>সািশওবােয়ালিজ’
িকংবা >সলিফশ িজন শbgেলা িনেয় >বিশ কথা বলার িকংবা নতুন কের বDাখDা
করার pেয়াজনেবাধ কেরন না⎯কারণ এgেলা এখন িবjােনর অিবে¢দD অংশ
হেয় িগেয়েছ’।

ডারউইন ১৮৫৯ সােল যখন তার >সই িবখDাত gn অিরিজন অব িsিশজ
িলেখিছেলন, তখন িতিন পুেরা বইিটেত মাnেষর িববত_ন িনেয় >তমন >কােনা
উÄবাচD কেরনিন। হয়েতা অনাকািŋkত িবতক_ এড়ােত িগেয়ই এই >কৗশল
িনেয়িছেলন ডারউইন, যিদও বইেয় মানবসমাজ এবং িববত_ন িনেয় ssW ইিŋত
িদেয়িছেলন এই বেল⎯‘Light will be thrown on
the origin of man and history’। এবং একই
পDারাgােফ ভিবÕdাণী কেরিছেলন⎯‘In the
distant future… Psychology will be based on a new
foundation.’

মজার বDাপার হেলা⎯ডারউইন >যমন তার
অিরিজন অব িsিশজ বইেয় মানবিববত_ন িনেয়
আেলাচনা কের ‘িবতিক_ত’ হেত চানিন, িঠক
>তমিন তার একশ বছেররও পের বই িলখেত বেস
ডিকn এবং উইলসনরাও তােদর হাটু কাঁপুিন
থামােত পােরনিন। তারাও তােদর বইেয়
মানবসমাজ িনেয় খুব >বিশ আেলাচনা কের
‘িবতক_’-এর >কndিবndেত আসেত হয়েতা চানিন।
ডিকেnর ‘>সলিফশ িজন’ ss 4বjািনক যুিk
এবং আেলাচনায় ভরপুর, িকnt pায় পুেরাটাই িতিন
সীমাবd >রেখিছেলন িনmsেরর pািণজগেতর

িচt : ডিকেnর >সলিফশ িজন
যখন pথম ১৯৭৬ সােল >বর হয়
- তখন তার কভার িছল এরকম
িবদঘুেট!

11

Alan Grafen, Mark Ridley, Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think:
Reflections by Scientists, Writers, and Philosophers, Oxford University Press, 2006
12
John Alcock, The Triumph of Sociobiology, Oxford University Press, USA, 2001
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>kেt। উইলসন তার ৫২৬ পৃÁার ঢাউস আকােরর বইিটর পুেরাটুkেতই িপঁপড়া
আর >পাকামাকড় িনেয়ই পেড় িছেলন, মাnষ িনেয় কথা বেলিছেলন >শষ ২৮ পৃÁায়
এেস। তারপরও ডারউইন >যমন িবতক_ এড়ােত পােরনিন, আধা মাnষ আর আধা
বানেরর কাটু_েনর >কিরকDাচার হজম করেত হেয়েছ, িঠক >তমিন ডারউইেনর
উtরসূরীেদর নানা ধরেনর কটূিk হজম করেত হে¢ ডারউইেনরই ভিবÕdাণী –
‘সাইেকালিজ উইল িব >বসড অন এ িনউ ফাউেtডশন’->ক পূণ_তা িদেত িগেয়।

িচt : জন টুিব এবং িলডা কসমাইডস - িববত_নীয় মেনািবjােনর
pিতÁাতা দmিত একিট কনফােরেn আমােদর মানসপটেক sইস আিম_
ছুিরর সােথ তুলনা কের >দখাে¢ন। তারা বেলন, িববত_নীয় pিkয়ায়
উdূত মানব মেনর মিডউলgেলা আমােদর পূব_পুrষেদর >সই িশকািরসংgাহকেদর সমsা সমাধােনর জn িবেশষভােব pstত হেয়িছল বেলই
তার ছাপ আমরা এখনও িবিভn িকছুেত খুঁেজ পাই (ছিব – সােয়িtটিফক
আেমিরকােনর >সৗজেn)।

তেব আধুিনক ‘িববত_ন মেনািবদDা’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 ‘অিভেযািজত মনন’ নােম >য
বইিট >লেখন >সিটেক আধুিনক িববত_নীয় মেনািবjােনর িভিtমূল িহেসেব িবেবচনা
করা হয়13। তারা এই বইেয়র মাধDেম pথমবােরর মেতা সমাজিবjােনর pিমত
মেডলেক (standard social science model, সংেkেপ SSSM) pXিবd কেরন এবং
সামািজক িববত_ন এবং সংsৃিতর িবিভn rপেরখা 4জবিবjানীয় দৃিWেকাণ >থেক
13

Jerome H. Barkow, Leda Cosmides and John Tooby, The Adapted Mind: Evolutionary Psychology
and the Generation of Culture, Oxford University Press, USA, 1995
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বDাখDা কেরন। এই দৃিWেকাণিটেক 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’ 14 pবnিট পেড় িনেত পােরন (আমােদর মুkমনা সদs
িশkানিবস জন টুিব এবং িলডা কসমাইডেসর pবnিট িনজs িবে‰ষণ সহেযােগ
অnবাদ কেরেছন। তার অnবাদিট রাখা আেছ মুkমনায় 15 )। জন টুিব আর িলডা
কসমাইডস >লখািটেত িববত_নীয় মেনািবjােনর মূলনীিত িহেসেব কতgেলা সূেtরও
psাব কেরন। >সgেলা হেলা ⎯
pথম সূt:
মিsÌ একিট >ভৗত যnt যা অেনকটা কিmউটােরর মেতা কাজ কের। এর
বত_নীgেলা পিরেবশ উপেযাগী sভাব 4তির কের।
িdতীয় সূt:
pাকৃিতক িনব_াচেনর মাধDেম আমােদর sায়িবক বত_নীgেলা গেড় উেঠেছ।
িববত_েনর ইিতহােস আমােদর পূব_পুrেষরা >যসব সমsার সmুখীন হেয়িছল
>সgেলা সমাধান করার জnই pাকৃিতক িনব_াচন কাজ কেরেছ।
তৃতীয় সূt:
আমােদর মনন বা >চতনােক িহমৈশেলর চূড়ার সােথ তুলনা করা >যেত পাের।
িহমৈশেলর >বিশরভাগ অংশই থােক পািনর নীেচ লুকােনা, িঠক >তমিন আমােদর
মেনর মেধD যা িকছু ঘেট তার অিধকাংশই >গাপন থােক। sতরাং >চতনা আমােদর
এই বেল িবºাn করেত পাের >য, মিsেÌর বত_নী >বাধ হয় খুব সরল। আমরা
pতDহ >যসব সমsার সmুখীন হই >সgেলা সমাধান করা আপাতদৃিWেত সহজ
মেন হেলও pকৃতপেk তার জn অেনক জিটল sায়িবক বত_নীর জিটল
>যাগসােজােশর pেয়াজন পেড়।
চতুথ_ সূt:
pিতিট অিভেযাজনগত সমsা সমাধােনর জn পৃথক পৃথক sায়িবক বত_নী
আেছ। pিতিট বত_নী >কবল িনজ কাজ করার জnই িবেশষািয়ত।
প¿ম সূt:
14

15

Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for Evolutionary
Psychology. Online link: http://www.psych.ucsb.edu/ research/cep/primer.html

িশkানিবস, িববত_নীয় মেনািবjান: একিট ভূিমকা – ১,

http://mukto-mona.com/

banga_blog/?p=5036
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আমােদর আধুিনক কেরািটর িভতের বাস কের আিদম psরযুেগর মিsÌ16।
িশকাির-সংgাহক পিরিsিত এবং সাভানা অnকl
িববত_নীয় মেনািবjান মেন কের pায় ৬ িমিলয়ন বছর আেগ িশmািŽ
>থেক আলাদা হওয়ার পর >সখান >থেক •r কের আজ >থেক দশ হাজার
বছর পয_n আমরা⎯মাnেষরা মূলত বেন জŋেলই কািটেয়িছ। >সই সময়
>থেক •r কের আধুিনক সময়কাল িববত_েনর পিŽকায় িহেসব করেল
খুবই kুd একটা সময়। আর কৃিষ কােজর উdব িকংবা তােরা পের িশl
িবpব ইতDািদ >তা আরও তু¢। সিঠকভােব বলেত >গেল, মাnষ িশকািরসংgাহক িছল pাইেsািসন যুেগর পুেরা সময়টােত: ২৫ লk বছর পূব_
>থেক ১২,০০০ বছর পূব_ পয_n। ‘>হােমা’ গণ এর উdেবর সময়কালটাও
২৫ লk বছর পূেব_র িদেক। তার মােন মাnেষর ২৫ লk বছেরর
িববত_েনর ইিতহােস ৯৯% সময়ই তারা িছল িশকাির-সংgাহক। অথ_াৎ,
ইভলুDশনাির >sেল মাnেষরা ‘মানব সভDতার’ শতকরা িনরানbই ভাগ
সময়টাই বেন জŋেল আর ফলমূল িশকার কের কািটেয়েছ। কােজই
আমােদর মিsেÌর মূল িনয়ামকgেলা হয়েতা 4তির হেয় িগেয়িছল
তখনই, >স সময়কার িবেশষ িকছু সমsা >মাকােবলার জn⎯আজেকর
িদেনর অতDাধুিনক সমsাgেলার জn নয়। এখনও অেনেকই মাকড়শা,
>তলােপাকা িকংবা িটকিটিক >দখেল আঁতেক উেঠ, িকnt বাস Tাক >দেখ
>সরকম ভয় পায় না। এটা িববত_েনর কারেণই ঘেট বেল মেন করা হয়।
বেন-জŋেল দীঘ_িদন কাটােনার কারেণ িবষধর কীটপতŋেক ভয়
পাওয়ার sৃিত আমরা িনেজেদর অজােnই বহন কির। >সজnই িলডা
কসমাইডস এবং জন টুিব আধুিনক মাnষেক সংjািয়ত করেত িগেয়
বেলন⎯আমােদর আধুিনক কেরািটর িভতের বাস কের আিদম
psরযুেগর মিsÌ।

এই আধুিনক কেরািটর িভতের আিদম psরযুেগর মিsÌ বাস করার
বDাপারটােক িববত_নীয় মেনািবjােন 'সাভানা অnকl' িহেসেব
িচিhত করা হয়। এই িpিnপলিটর মূল কথা হেলা17⎯
মানব মিsেÌর মিডউলgেলা যখন 4তির হেয়িছল, তখন আধুিনক
সমােজর িবদDমান উপকরণgেলার অেনকgেলাই িছল না। ফেল
আধুিনক পিরিsিত >মাকােবলার জn আমােদর মিsÌ সmূণ_ pstত নয়,
বরং মিsেÌ অেনকাংেশই রাজt কের আিদম পিরবেশর উপজাতসমূহ।

১৯৯৪ সােল রবাট_ রাইট নােম একজন গেবষক একিট grtপূণ_ বই িলখেলন
16

17

এই সূtিটেক 'সাভানা অnকl' িহেসেবও িববত_নীয় মেনািবjােন িচিhত করা হয়, ' িশকারীসংgাহক পিরিsিত এবং সাভানা অnকl' বাk dWবD।
Alan S Miller, Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating,
Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary
Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade, 2008
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‘মরাল এিনেমল’ নােম18 । িববত_নীয় মেনািবদDার উপর একিট পূণ_াŋ বই। এই
বইেয়র >লখক pথমবােরর মেতা ‘সাহস কের’ ডারউইেনর িববত_েনর আেলােক
মেনািবjানেক বDাখDা করেত উেদDাগী হন। •ধু তাই নয়, ডারউইেনর জীবন >থেক
অজs দৃWাn হািজর কের >দখােলন, ভd, >সৗমD, লাজুক sভােবর ডারউইনও >শষ
পয_n আমােদর মেতাই 4জব তাড়নায় তািড়ত একধরেনর ‘এিনেমল’ ছাড়া আর
িকছুই িছেলন না। রবাট_ রাইেটর বইিটর পর এই িবষেয় গNা গNা বই >লখা হেয়েছ,
এখনও হে¢। গেবষেকরা এই ‘মেনর নতুন িবjান’ িনেয় pিতিনয়ত গেবষণা কের
যাে¢ন। গেবষকেদর মেধD িsেভন িপŋার, >ডিভড বাস, >হেলন িফশার, িজওি›
িমলার, রিবন >বকার, মDাট িরÚলী, িভkর জnটন, সােতািস কানাজাওয়া, ডনাl
সায়মn সহ অেনেকই আেছন। িববত_নীয় মেনািবjােনর িবিভn আকষ_ণীয় িবষয়
উপজীবD কের িবগত কেয়ক বছের িবjানী এবং গেবষেকরা িলেখেছন ‘হাও মাইtড
ওয়াk_’19, ‘এtট এtড দD িপকক’20, ‘দD >রড kইন’21, ‘এনাটিম অব লাভ’22 ‘>মিটং
মাইtড’ 23 , sাম_ ওয়াস_ 24 সহ অসংখD জনিpয় ধারার বই। এছাড়া সফল িটিভ
>pাgােমর মেধD আেছ ‘ দD সােয়n অব >সk’, ‘>জtডার ওয়াস_’ ইতDািদ।
ইংেরিজেত িববত_ন মেনািবjান িনেয় pচুর কাজ হেলও বাংলাভাষায় এ িনেয় >লখা
একদমই >চােখ পেড় না। মুkমনায় আমার িসিরজিটর আেগ এ িনেয় >কােনা পূণ_াŋ
িবে‰ষণও >চােখ পেড়িন আমার। আমার এ িসিরজিট pকািশত হবার পর অপািথ_ব,
বnা, sাধীন, পৃিথবী, িবpব পাল, সংসpক, মুহmদ (িশkানিবস) সহ অেনেকই
এিনেয় আেলাচনা কেরেছন, pবnও িলেখেছন অেনেকই25।
িববত_নীয় মেনািবjান নােমর সাmpিতক এই শাখািট তাহেল আমােদর কী
বলেত চাে¢? সাদামাটাভােব বলেত চাে¢ এই >য, আমােদর মানসপেটর িবিনম_ােণ
দীঘ_িদেনর িববত_নীয় pিkয়ার একিট ছাপ থাকেব, তা আমরা >য >দেশর, >য
সমােজর বা >য সংsৃিতরই অnভু_k হই না >কন। ছাপ >য থােক, তার pমাণ আমরা
18

19
20

21
22

23

24
25

Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of
Evolutionary Psychology, Vintage, 1995.
How the Mind Works, Steven Pinker, W.W. Norton & Co., 1999
Helena Cronin and John Maynard Smith, The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection
from Darwin to Today, Cambridge University Press, 1993.
The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Matt Ridley, Penguin, 1995.
Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray,
Ballantine Books 1994
Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature,
Anchor, 2001.
Robin Baker, Sperm Wars: Infidelity, Sexual Conflict, and Other Bedroom Battles

এ pসেŋ মুkমনায় আক_াইভ >থেক পড়ুন িববত_ন, িববত_ন মেনািবjান এবং মেনািবjান
কDাটাগিরেত রাখা কDাটাগিরেত রাখা িবিভn pবngেলা।
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4দনিnন জীবেনর অেনক িকছুেতই িকnt পাই। িমিWযুk িকংবা চিব_যুk খাবার
আমােদর শরীেরর জn খারাপ, িকnt এটা জানার পরও আমরা এ ধরেনর খাবােরর
pিত লালািয়ত হই। সমাজ-সংsৃিত িনিব_েশেষই এটা ঘটেত >দখা যায়। >কন?
িববত_নীয় মেনািবjানীরা বেলন, একটা সময় মাnষ জŋেল থাকত, খুব কW কের
খাবারদাবার সংgহ করেত হেতা। শক_রা এবং >sহজাতীয় খাবার এখনকার মেতা
এত সহজলভD িছল না। শরীরেক কম_kম রাখার pেয়াজেনই এ ধরেনর খাবােরর
pিত আসিk 4তির হেয় িগেয়িছল। তখন >তা আর কােরা জানার উপায় িছল না >য,
হাজার খােনক বছর পর মাnষ নােমর অdুত এই ‘আইলsা’ pজািতিট
মDাকেডানাlেসর িবগ-মDাক আর হািশ_জ হােত িনেয় কিmউটােরর সামেন বেস
বেস bগ আর চDাট কের অফুরn অলস সময় পার করেব আর গােয় গতের >হাঁদল
kতkেত হেয় উঠেব। কােজই খাবােরর >য উপাদানgেলা একসময় িছল আিদম
মাnেষর জn শিk আহরেণর িনয়ামক িকংবা ঠাtডা >থেক বাঁচার রkাকবচ,
আজেকর যািntক সভDতার যুেগ >সgেলার মাtািতিরk বDবহার হেয় উেঠেছ তােদর
জn মরণ-িবষ। িকnt এgেলা >জেনও আমরা আমােদর >লাভেক সংবরণ করেত
pায়শই পাির না; >পালাও িবিরয়ািন িকংবা চকেলট বা আইসিkম >দখেলই হামেল
পিড়। আমােদর শরীের আর মেন িববত_েনর ছাপ >থেক যাওয়ার কারেণই এিট ঘেট।

িচt : চিব_জাতীয় খাবার আমােদর sােsDর জn খারাপ >জেনও আমরা >সgেলার
pিত অহরহ লালািয়ত হই; আমােদর মানসপেট >sহজাতীয় খাবােরর pিত
আসিkসূচক িববত_েনর ছাপ রেয় যাওয়ার কারেণই এিট ঘেট।

এ ধরেনর আরও উদাহরণ হািজর করা যায়। আমরা (িকংবা আমােদর পিরিচত
অেনেকই) মাকড়শা, >তলােপাকা িকংবা িটকিটিক >দখেল আঁতেক উিঠ। িকnt বাস
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Tাক >দেখ >সরকম ভয় পাই না (উপের িশকাির-সংgাহক পিরিsিত bক dWবD)।
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 িববত_েনর কারেণই ঘেট। বেন –জŋেল
দীঘ_িদন কাটােনার কারেণ িবষধর কীটপতŋেক ভয় পাওয়ার sৃিত আমরা িনেজেদর
অজােnই আমােদর িজেন বহন কির। >স িহেসেব, বাস Tােকর বDাপারgেলা
আমােদর জn অেপkাকৃত নতুন, তাই এgেলােক ভয় পাওয়ার >কােনা sৃিত আমরা
এখনও আমােদর িজেন (এখনও) 4তির করেত পািরিন। >সজnই >বাধ হয়
িববত_নীয় মেনািবjােনর অnতম pিতÁাতা িলডা কসিমডস এবং জন টুিব আধুিনক
মাnষেক সংjািয়ত করেত িগেয় বেলন⎯‘Our modern skull house a stone age of
mind’।

িববত_নীয় মেনািবjান : >চনা সমীকরেণর ভুেল যাওয়া অংশটুk

মাnেষর pকৃিত গঠেন পিরেবশ এবং িজন dইেয়রই >জারােলা ভূিমকা আেছ।
পিরেবেশর >য ভূিমকা আেছ >সটা সবারই জানা। বড় বড় সমাজিবjানী >থেক •r
কের রাজনীিতিবদ, §িমক, িশkক, অিভভাবকসহ সবাই পিরেবেশর grেtর কথা
জােনন। িকnt >সই তুলনায় মানবpকৃিত গঠেনর >পছেন >য িজেনরও >জারােলা
ভূিমকা আেছ >সটা িকnt বh >লােকই জােন না। সামািজক এবং সাংsৃিতক অŋেন
>তা বেটই, এমনিক িশkায়তেনও বDাপারাটা উhই িছল এতিদন। এখন সময়
পােlেছ। িববত_নীয় মেনািবjানীরা আকষ_ণীয় গেবষণায় pিতিদনই হািরেয় যাওয়া
অংেশর >খাঁজ পাে¢ন। এই বইেয় পিরেবশ এবং িজন িনেয় কমেবিশ আেলাচনা
করা হেলও, pাj পাঠকেদর দৃিW এড়ােব না >য, অনাদের উপিkত অংশিটর
উপেরই >বিশ >জার >দয়ার >চWা করা হেয়েছ, এবং তা করা হেয়েছ সŋত কারেণই।
আমার মেত িজন তথা 4জবিবjােনর অংশটুk আমােদর অিত >চনা সমীকরেণর
‘ভুেল যাওয়া’ অংশ। আধুিনক গেবষণার িনিরেখ নতুন নতুন তথD আমরা জানেত
পারিছ, তা বstিনÁভােব বাঙািল পাঠকেদর কােছ তুেল ধরাই এই বইেয়র মূল
উেd¸।
>য কথািট এই বইেয় বাের বাের আসেব তা হেলা, িববত_ন মেনািবদDা •ধু নতুন
দৃিWভিŋ >থেক সমাজ এবং জীবনেক বDাখDা করেছ না, >সই সােথ সামািজক
িবjােনর বh pচিলত অnকl এবং ধারণােকও pXিবd কের >ফেলেছ। সারমম_
করেল বDাপারgেলা দাঁড়ােব অেনকটা এরকম⎯
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ক) মাnষ িবি¢n িকছু নয়, জীবজগেতরই অংশ: িববত_ন মেনািবjােনর pথম
sীকায_ই হে¢ মাnষেক জীবজগেতরই অংশ িহেসেব িচnা করা। যতই অsিs লাgক
আমােদর •নেত, জীবিবjােনর দৃিWেকাণ >থেক >দখেল মাnষ এক ধরেনর প• 4ব
আর িকছু নয়26 । তার মােন িকnt এই নয় >য মানবসমােজ >কােনা অনn 4বিশWD
>নই। িন¡য় আেছ। >স জnই >তা মাnষ আলাদা একিট pজািত। kkর, িবড়াল,
হািত, গিরলা >যমন আলাদা pজািত, িঠক >তমিন মাnষও একিট pজািত। আর
মাnেষর মেতা সব pজািতেতই অনn 4বিশWD খুঁজেল পাওয়া যােব। >মrভlুেকর
>লামশ শরীর, >মৗমািছেদর ফুল >থেক মধু আহরেণর kমতা, kkেরর Üাণ শিk
িকংবা িচতা বােঘর kীpতা িনঃসেnেহ তােদর িনজ িনজ pজািতর জn অনn
4বিশWD। >সই 4বিশWDgেলা আমরা 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেকই বDাখDা কির।
অথচ মানবpকৃিতেক বDাখDা করেত >গেলই জীবিবjান বাদ িদেয় >কবল সামািজক
মেডলgেলার শরণাপn হন সমাজিবjানীরা। এমন একটা ভাব >য, মাnষ অn
pািণজগৎ >থেক আলাদা বা িবি¢n িকছু, জীবিবjান এখােন অচল। না, এই
দৃিWিভিŋিটেকই ভুল বেল মেন কেরন সামািজক জীবিবjানী এবং িববত_ন
মেনািবjানীরা। িবখDাত সামািজক জীবিবjানী িপয়াির এল ভDান >দন বািগ_ (Pierre
L. van den Berghe) >সজnই বেলন⎯
িনঃসেnেহ আমরা অনn। িকnt আমরা >sফ অনn হবার জn অনn নই।
4বjািনকভােব িচnা করেল⎯pিতিট pজািতই আসেল অনn, এবং তােদর অনn
4বিশWDgেলা পিরেবেশর সােথ অিভেযাজন করেত িগেয় দীঘ_িদেনর িববত_েনর
ফলrিতেতই উdূত হেয়েছ।

মানবসমােজর িকছু অনn 4বিশWD িকংবা জিটলতা িবদDমান থাকা সেttও মাnষ
>শষ পয_n জীবজগেতরই অংশ। অথচ, সমাজিবjােনর pচিলত pিমত মেডল
মাnষেক অn pািণজগৎ >থেক এেকবােরই আলাদা কের >ফেল >দখার পkপািত।
অতীেত বh সমাজিবjানীই 4জিবক বDাখDার মাধDেম মানবসমােজর গিত pকৃিত
বDাখDার বDাপাের অনাসিk এবং >ktিবেশেষ তীb আপিt উtাপন কেরেছন।
গেবষক এিলস লী দািব কেরেছন 4জিবক বDাখDার বDাপাের সমাজিবjানীেদর
অনীহা, িবরিk এবং ভীিত >যটােক এিলস 'বােয়ােফািবয়া' বেল আখDািয়ত
কেরেছন, ধীের ধীের শাখািটর পতন >ডেক আনেছ27।
খ) মানব মিsÌ sগ_ীয় িকছু নয়, িববত_ন pিkয়ারই উপজাত: pিতিট জীব⎯>সটা
মাnষই >হাক আর >তলােপাকাই >হাক, কতgেলা কম_kম অংেশর (functional parts)
সমাহার। জীেবর অভDnরীণ অŋ, >যমন⎯hৎিপN, ফুসফুস, >চাখ, রk, হাড়,
মাংশেপশী, যকৃত, চামড়া, অnt, জননgিn সবgেলারই আলাদা কাজ আেছ।
26

27

Laura Betzig, People are Animals, Human Nature: A Critical Reader, New York: Oxford University
Press, 1997
Ellis Lee, A Discipline in Peril: Sociology's Future Hinges on Curing Biophobia, American
Sociologist 27, : p 21–41, 1996
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িচt : এিলস লী সহ অেনক গেবষকই মেন করেছন >য, সমাজিবjানীেদর 4জবভীিত বা
‘বােয়ােফািবয়া’ তােদর শাখািটর kমশ পতন >ডেক আনেছ।

বলা বাhলD, আধুিনক িচিকৎসািবদDা পুেরাটাই দাঁিড়েয় আেছ এই কম_kম
অংশgেলার কাজেক আলাদাভােব >দখার এবং সিঠকভােব িবে‰ষেণর উপেরই।
িববত_নীয় মেনািবjােনর পিরভাষায় িবিভn অেŋর আলাদা কাজ করার kমতােক
বেল অিভেযাজন বা এডােpশন। আর এই অিভেযাজন ঘেট ‘pাকৃিতক িনব_াচন’
নােম একিট ধীর িsর এবং দীঘ_কালীন একিট pিkয়ার মাধDেম। িববত_নীয়
মেনািবjােনর মেত pাকৃিতক িনব_াচন >দেহর অnাn অেŋর িবকােশ >যভােব
pভাব >রেখেছ, িঠক >সরকমভােবই pভািবত কেরেছ মিsÌেক এবং এর সােথ
জিড়ত sায়িবক বত_নীেকও। কােজই মিsÌেকও িববত_েনর উপজাত িহেসেবই
>দখেত হেব, িচnা করেত হেব অিভেযাজেনর িমথিskয়ার সমিnত pিতrপ
িহেসেবই28।
সমাজিবjানীেদর একটা বড় অংশই ভুলভােব মেন কেরন িববত_ন >বাধ হয়
28

Edward H. Hagen, Institute for Theoretical Biology, Berlin, Is evolutionary psychology another
form
of
genetic
determinism?,
The
Evolutionary
Psychology
FAQ,
http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/epfaq/determinism.html
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ঘােড়র কােছ এেস >থেম >গেছ, এর উপের আর উেঠিন29। িববত_ন মেনািবjান িনেয়
গেবষণারত িবjানীরা সমাজিবjানীেদর এই দৃিWভিŋেক এেকবােরই ভুল মেন
কেরন। মাnেষর হােতর আঙুল িকংবা পােয়র পাতা 4তিরেত যিদ pাকৃিতক িনব_াচন
এবং >যৗনতার িনব_াচনসহ িববত_েনর নানা pিkয়াgেলা ভূিমকা >রেখ থােক, মিsÌ
4তিরর বDাপােরও এিট ভূিমকা রাখেব এটাই sাভািবক। িববত_নীয় মেনািবjানীরা
িববত_েনর >য সূtgেলা শরীেরর অnাn অŋpতDেŋর গঠন এবং অিভবDিk pকােশর
জn সিতD মেন কেরন, >সgেলা মিsেÌর িkয়া-pিতিkয়া >বাঝার জnও বDবহার
করেত চান। তারা (>যৗিkকভােবই) মেন কেরন, িববত_ন কখেনাই ঘােড়র কােছ হঠাৎ
কেরই এেস >শষ হেয় যায়িন, বরং উেঠ >গেছ একদম উপর পয_n।
গ) মানবpকৃিত >কােনা bDাŋ >sট নয়: সমাজিবjানীেদর একটা বড় অংশ
মানবpকৃিতেক একিট bDাŋ >sট বা তাবুলা রাসা (Tabula rasa) িহেসেব >দখেত
পছn কেরন30। তারা মেন কেরন, pিতিট মাnষ একটা s¢ >sেটর মেতা pকৃিত
িনেয় জnায়, আর তারপর মাnষ যত বড় হেত থােক তার চারপােশর পিরেবশ ও
পািরপাি®_কতার মাধDেম ঐ s¢ >sেট মাnেষর sভাব kমশ িলিখত হেত থােক।
িকnt িববত_ন মেনািবjান সংkাn >বশ িকছু সাmpিতক গেবষণায় সমাজিবjানীেদর
এই sতঃpবৃt িবrেd >বশ িকছু >জারােলা pমাণ পাওয়া >গেছ। এ িনেয় িবsৃত
আেলাচনা করা হয়েছ এই বইেয়র িdতীয় অধDােয়। >সজnই জীবিবjানী উইিলয়াম
hািমলটন >জােরর সােথ বেলন31, ‘The tabula of human nature was never rasa and
it is now being read’।
ঘ) মানবpকৃিত এবং সংsৃিত বংশাণু এবং পিরেবেশর িমথিskয়ার ফলাফল : এই
29

30

31

Anne Campbell, Staying alive: Evolution, culture, and women’s intrasexual aggression, Behavioral
And Brain Sciences 22, 203–252, 1999. গেবষণাপtিটর pসিŋক অংশ িবেশষ "...Presumably they (social scientists) would acknowledge that such physical differences are
the result of evolution. However, their argument suggests that natural selection “stopped at the
neck,” having no impact upon the minds of the two sexes. It seems arbitrary to exclude from
the purview of evolution the most expensive and behaviorally critical organ of the body (and
one incidentally that is intimately involved in the endocrinological processes that maintain the
physical differences they do acknowledge). The products of the mind which differ between the
sexes (e.g., fear, aggression) are suggested to be acquired during socialization yet behavioral
genetic studies strongly suggest that psychological traits are only minimally influenced by the
home rearing environment."
Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature,
Viking; 2002
Endorsement of cover of Laura Betzig's book, People are Animals, Human Nature: A Critical
Reader, New York: Oxford University Press, 1997.
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বইেয়র একিট grtপূণ_ আেলাচনা বDাপৃত হেয়েছ পিরেবশ িনণ_য়বাদ বনাম বংশাণু
িনণ_য়বাদেক >কnd কের। অিধকাংশ >kেtই সমাজিবjানীর >যেহতু ধেরই >নন >য,
মানবpকৃিত অেনকটা bDাŋ >sেটর মেতা, তাই তারা >কবল পিরেবশ এবং
সামািজকীকরেণর উপরই >জার >দন, অsীকার কেরন বংশগিত সংkাn >য >কােনা
উপাtেক যা মানবpকৃিতেক িনয়ntণ করেত পাের। িকnt এই বইেয় আধুিনক
িবjােনর সাmpিতক গেবষণা >থেক pাp তেথDর আেলােক >দখােনা হেয়েছ >য,
>জেনিটক এবং সাংsৃিতক উপাদােনর sষম িম§েণই মূলত গেড় উেঠ মানবpকৃিত।
মানবpকৃিত গঠেন িজন বা বংশাণুর pভাব >যমন আেছ, >তমিন আেছ পিরেবেশর।
তাই সmূণ_ বংশাণুিনণ_য়বাদী হওয়া িকংবা সmূণ_ পিরেবশ িনণ_য়বাদী হওয়াটা চরম
এবং ভুল অবsান, এবং pায় সকল >kেtই। পাঠেকরা বইেয়র িdতীয় এবং তৃতীয়
অধDােয় এ িনেয় িচnার উেdককারী grtপূণ_ িকছু আেলাচনার সnান পােবন বেল
আশা করিছ।
pিতিট অধDােয়ই উপের উিlিখত িবষয়gেলা নানাভােব উেঠ আসেব,
>দখােনার >চWা থাকেব >য, মানবpকৃিত আসেল িজন-কালচার >কাএভুলুশেনরই
ফল, এবং এ dেয়র sষম সংিম§ণ। িকnt >সখােন যাওয়ার আেগ grtপূণ_ >য
কেয়কিট >হtাভাস (fallacy) িনেয় সতক_ থাকা দরকার, তা িনেয় একটু আেলাচনা
pেয়াজন।

িববত_নীয় মেনািবjান : >য >হtাভাসgেলা িনেয় সতক_ থাকা pেয়াজন

কী বনাম উিচত এর >হtাভাস ("Is" vs. "Ought" fallacy): এই বইিট পড়েল পাঠেকরা
মানবpকৃিতর সংখDাগিরÁ অংেশর একটা পDাটােন_র বDাখDা পােবন >বিশরভাগ
জায়গােতই। িকnt তার মােন এই নয় >য, >সই পDাটান_টাই আপনার আমার সবার
জnই pেযাজD, িকংবা >সটাই সেব_াtম। >কন সমাজ বা মানবpকৃিতর বড় একটা
অংশ >কােনা একটা িনিদ_W ছেক আবd থােক >সটা িববত_নীয় মেনািবjােনর সাহােযD
বDাখDা করা যায়, সমাজ কী রকম হওয়া ‘উিচত’ তা নয়। আরও পিরÌার কের বলেল
িববত_ন >কােনা অেথািরিট দািব কের না। কােজই িববত_েনর মাধDেম পাওয়া তথD >কউ
বDিkগত জীবেন িকংবা সমােজ pেয়াগ করার ঔিচেতDর আhান জানােল >সটা
িনঃসেnেহ একিট ºািn বা >হtাভাস হেব। কী বনাম উিচত এর kযুিkেক >হtাভাস
িহেসেব সব_pথম তুেল ধেরন আঠােরা শতেকর িবখDাত sিটশ দাশ_িনক এবং
ইিতহাসিবদ >ডিভড িহউম32।
32

David Hume, A Treatise of Human Nature, London: John Noon. p. 469, 1739.
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pাকৃিতক >হtাভাস (Naturalistic fallacy) :আেগই বেলিছ, এই বইেয় বh
4জিবক পDাটােন_র pাকৃিতক বDাখDা পােবন পাঠেকরা। িকnt >কােনা িকছু pাকৃিতক
হেলই >সটা ‘ভােলা’⎯এরকম িসdােn উপনীত হওয়াটা একিট বড় ধরেনর ºািn।
>যমন, িববত_েনর মাধDেম আমরা একটা pাকৃিতক বDাখDা পাই >কন পুrষেদর মন
মানিসকতা pিতেযািগতামূলক হেয় >বেড় উেঠেছ, িকংবা >কন তারা অেপkাকৃত
সিহংস আর >কন >মেয়রা গড়পড়তা পুrষেদর >চেয় 4জিবকভােব >বিশ
>sহপরায়ণ। িকnt তার মােন >কউ যিদ মেন কেরন >য, তাহেল >মেয়রা >কবল
গৃহsািলর কাজ করেব, িশ• আর তার sামীpভুর যt-আিt করেব, আর >ছেলরা
বাইের ডাNাgিট >মের >বড়ােব⎯>সটা হেব একিট pাকৃিতক >হtাভােসর উদাহরণ।
আমরা জািন এই বাংলােতই এমন একটা সময় িছল যখন বালDিববাহ করা িছল
‘sাভািবক’ (রবীndনাথ, বিŋম সহ অেনেকই বালDিববাহ কেরিছেলন) আর
>মেয়েদর বাইের কাজ করা িছল ‘pকৃিত িবrd’। sয়ং রবীndনাথ পয_n >মেয়েদর
বাইের কাজ করার িবপেk একটা সময় যুিk িদেয় বেলিছেলন এই বেল33 ⎯
>যমন কেরই >দখ pকৃিত বেল িদে¢ >য, বাইেরর কাজ >মেয়রা করেত পারেব
না। যিদ pকৃিতর >সরকম অিভpায় না হেতা, তা হেল >মেয়রা বিলÁ হেয়
জnােতা। যিদ বল, পুrষেদর অতDাচাের >মেয়েদর এই dব_ল অবsা হেয়েছ, >স
>কােনা কােজরই কথা নয়।

অথ_াৎ, রবীndনােথর যুিk এখন মানেত >গেল কপােল িটপ িদেয়, হােত d-গািছ
>সানার বালা পের গৃহেকাণ উjjল কের রাখা রাবীিndক নারীরাই সিতDকােরর
‘pাকৃিতক’। আর শত সহs আিমনা, রিহমারা যারা pখর >রাdুের িকংবা বৃিWেত
িভেজ ইট >ভেঙ, ধান >ভেন সংসার চালাে¢, িকংবা >পাশাক িশেl িনেয়ািজত কের
পুrষেদর পাশাপািশ ঘােম §েম িনেজেদর উজাড় কের চেলেছ⎯তারা সবাই
আসেল ‘pকৃিত িবrd’ kকেম_ িনেয়ািজত⎯কারণ, ‘pকৃিতই বেল িদে¢ >য,
বাইেরর কাজ >মেয়রা করেত পারেব না’। বাংলােদেশর অখDাত আিমনা, রিহমােদর
কথা বাদ >দই, নাসার মহাজাগিতক রেকট উৎেkপন >থেক •r কের মাইিনং িফl
পয_n এমন >কােনা >kt >নই >যখােন >মেয়রা পুrষেদর পাশাপািশ আজ কাজ
করেছন না। তাহেল? তাহেল আর িকছুই নয়। িনেজর যুিkেক তালগােছ >তালার
>kেt ‘pকৃিত’ খুব সহজ একিট মাধDম, অেনেকর কােছই। তাই pকৃিতর >দাহাই
পাড়েত আমরা ‘িশিkত জেনরা’ বD ভােলাবািস। pকৃিতর >দাহাই >পেড় আমরা
>মেয়েদর গৃহবিn রািখ, জািতেভদ বা বণ_বােদর পেk সাফাই গাই, অথ_ৈনিতক
সােমDর িবেরািধতা কির, >তমিন সময় সময় সমকামী, উভকামীেদর বানাই অ¢ুৎ।
33

রমাবাই এর বkৃতা উপলেkD, 4জDÁ, ১২৯৬, রবীnd রচনাবলী, িব®ভারতী sলভ সংsরণ।
এছাড়া মুkমনায় রাখা ‘ Tagore without Illusion’ পাতািটও >দখা >যেত পাের।
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ি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
অপেচWা জn >দয় এক ধরেনর kযুিk বা >হtাভােসর (logical fallacy)।
ইংেরিজেত এই >হtাভােসর পুঁিথগত নাম হেলা⎯‘ফDালািস অব nাচারাল ল’ বা
‘অDিপল টু >নচার’34। এমিন িকছু ‘অDিপল টু >নচার’ >হtাভােসর উদাহরণ >দখা
যাক⎯
১। িমsার কিলেnর কথােক এত পাtা >দওয়ার িকছু >নই। কিলn বDাটা >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 •ধু কািয়ক §েমর
জn, বুিdবৃিtর চচ_ার জn নয়।
২। মারামাির, কাটাকািট হানাহািন, অসামD pকৃিতেতই আেছ >ঢর। এgেলা
জীবজগেতর sভাবজাত 4বিশWD। কােজই আমােদর সমােজ >য অসামD আেছ,
মাnেষর উপর মাnেষর >য >শাষণ চেল তা খারাপ িকছু নয়, বরং ‘কমিpটিল
nাচারাল’।
৩। pকৃিত বেল িদে¢ >য, বাইেরর কাজ >মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর
>সরকম অিভpায় না হেতা, তা হেল >মেয়রা বিলÁ হেয় জnােতা।
৪। সমকািমতা pকৃিতিবrd। pকৃিতেত তুিম কয়টা >হােমােসkুয়ািলিটর
উদাহরণ >দেখছ?
৫। pকৃিতেত pায় pিতিট pজািতেতই বhগািমতা দৃ¸মান, কােজই মানবসমােজ
বhগািমতা gহণ কের >নওয়াই সমীচীন।

উপেরর উদাহরণgেলা >দখেল >বাঝা যায়, ওেত যত না যুিkর >ছাঁয়া আেছ, তার >চেয়
>ঢর >বিশ লkনীয় ‘pকৃিত’ নামক মহাstেক পুঁিজ কের পাহাড় >ঠলার pবণতা। এমিন
উদাহরণ >দওয়া যায় বh। আিম আমার সমকািমতা (২০১০) বইেয়35 এ ধরেনর বh
pাকৃিতক >হtাভােসর উেlখ কেরিছলাম। >সgেলা এই বইেয়র জnও pেযাজD।
pাকৃিতক >হtাভােসর বDাপারিট >হtাভাস িহেসেব সব_pথম তুেল ধেরন িবশ শতেকর
pথমভােগ ইংেরজ দাশ_িনক জজ_ এডওয়াড_ মুর36।
>হtাভাস িনেয় িবsািরত জানার জn http://www.infidels.org/ library/modern/ mathew/logic.html
dWবD
35
অিভিজৎ রায়, সমকািমতা : একিট 4বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান, •dsর, ২০১০
34

36

G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press., 1903
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4নিতক >হtাভাস (Moralistic fallacy) :4নিতক >হtাভাস হে¢ pাকৃিতক
>হtাভােসর িঠক উলেটা। এর pবkা হাভ_ােডর মাইেkাবােয়ালিজs বান_াড
>ডিভস37। এই ধরেনর ºািn যারা কেরন, তারা ‘উিচত’>ক ‘কী’ িদেয় pিতsাপেনর
>চWা কেরন। >কােনা িকছু 4নিতকভােব সিঠক বেল মেন হেলই >সই বDাপারটােক
pাকৃিতক মেন করাটাই এই ºািnর >মাdাকথা। >যমন, ‘ধষ_ণ করা অৈনিতক, ফেল
pকৃিতেত জীবজগেত >কাথাও ধষ_ণ >নই’⎯এটা একিট 4নিতক >হtাভােসর
উদাহরণ। িকংবা >কউ যিদ বেলন, ‘মানবসমােজর িশkায়তেন >কােনা ধরেনর
4বষমD লালন করা হয় না, ফেল pকৃিতেতও >কােনা ধরেনর 4বষমD >নই’⎯এটাও
4নিতক >হtাভােসর উদাহরণ হেব।
এই বইেয় যতদূর সmব এ ধরেনর >হtাভাসgেলা এিড়েয় চলার >চWা করা
হেয়েছ। এই বইেয়র উেd¸ >কবল িনেম_াহ 4বjািনক িবে‰ষেণ >দখােনা কীভােব
pকৃিত িকংবা সমােজর িবিভn পDাটান_ কাজ কের, িকnt সমাজ িকংবা pকৃিত >কমন
হওয়া উিচত তা িনেয় >কােনা মতামত >দয়া হয়িন। আমার pতDাশা থাকেব আমার
এই বইেয়র পাঠেকরাও এই বই >থেক >কােনা ধরেনর 4বধতাসূচক >কােনা িসdােn
উপনীত হবার আেগ উপেরর >হtাভাসgেলােক sরণ করেবন।

37

B. D. Davis ,The moralistic fallacy, Nature. 30;272(5652):390, 1978
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িdতীয় অধDায়

bDাŋ >sট
মাnষ িক সতDই ‘bDাŋ >sট’ হেয় পৃিথবীেত জnায়?
িববত_নীয় মেনািবjান অেনক িকছু খুব পিরÌার এবং >বাধগমDভােব বDাখDা
করেলও, এর অেনক উপসংহার এবং অnিসdাn এতই িবpবাtক (Radical) >য
এিট অবগাহন করা সবার জn খুব সহজ হয়িন, এখনও হে¢ না। এর অেনক কারণ
আেছ। একটা বড় কারণ হেত পাের⎯আমােদর মধDকার জেম থাকা দীঘ_িদেনর
সংsার। অিধকাংশ মাnষ মেন কের, িশ•রা জn >নয় একটা s¢ >sেটর মেতা,
মাnষ যত বড় হেত থােক⎯তার চারপােশর পিরেবশ ও পািরপাি®_কতার মাধDেম ঐ
s¢ >sেট মাnেষর sভাব kমশ িলিখত হেত থােক। অথ_াৎ, 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 দাশ_িনক লক (১৬৩২-১৭০৪ áীWাb) এই ‘bDাŋ >sট’
মতবােদর pবkা িছেলন। এখনও অেনেকই (িবেশষত যােদর আধুিনক >জেনিটk
িকংবা িববত_নীয় মেনািবjান পড়া হেয় উেঠিন) এই মতবােদ িব®াস কেরন। িবেশষ
কের রাজনীিতিবদেদর মেধD এই ধারণািট >বাধগমD কারেণই খুবই জনিpয়।
িকছুিদন আেগও আেমিরকায় কDািলেফািন_য়ার গভন_র আন_l >শায়াজ_েনগার তার
এক বkৃতায় বলেলন⎯
‘একিট িশ• যখন ৬ বছর বয়েস pথম sুেল >যেত •r কের তার মন থােক >যন
•n এক বােsট। তারপর ধীের ধীের তােদর বােsট ভিত_ হেত •r কের। ১৮
বছর বয়স হেত হেত তােদর শূn বােsট pায় পুেরাটাই ভিত_ হেয় উেঠ। এখন
কথা হে¢ কােক িদেয় িশ•িটর এই বােsট পূণ_ হেব? এটা িক ভােলা একজন
িশkক, অিভভাবক, বnু নািক অসৎ মাnষজনেদর িদেয়?’

এই bDাŋ >sট তtt সমাজিবjােন খুবই জনিpয় এবং >বাধD কারেণই।
সমাজিবjােনর pিতÁাতা এিমল ডুখ_াইম ১৮৯৫ সােলই বেলিছেলন >য,
‘সমাজিবjােনর pধান অnকlই হেলা pিতিট মাnষেক bDাŋ >sট িহেসেব িচnা
করেত হেব। মাnষ হে¢ ‘bDাŋ >sট-অন hইচ কালচার রাইটস’। এর পর >থেক
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‘bDাŋ >sট’ দশ_নিট সমাজিবjােনর জগেত sতঃিসd িহেসেবই পিরগণD হয়⎯‘সব
মাnষ আসেল জnগতভােব সমান, খারাপ পিরেবেশর কারেণই মাnষ মূলত খারাপ
হেয় উেঠ’।
িকnt এই ‘bDাŋ >sট’-এর ধারণা িক আসেল মানবমেনর pকৃত srপেক তুেল
ধের? হাভ_াড িব®িবদDালেয়র মেনািবjান অধDাপক িsেভন িপŋার ২০০২ সােল
একিট বই >লেখন ‘bDাŋ >sট’ নােম38। িতিন িববত_নীয় মেনািবjােনর দৃিWেকাণ
>থেক সমােজ >গঁেথ যাওয়া এবং জনিpয় এই ‘bDাŋ >sট’তttেক pXিবd কের
এেক একধরেনর ‘ডগমা’ িহেসেব আখDািয়ত কেরন39।
িপŋার দািব কেরন, আমােদর কােন যতই অsিsকর >শানাক না >কন, >কােনা
িশ•ই আসেল ‘bDাŋ >sট’ হেয় জn >নয় না। বরং একটু লk করেলই >দখা যােব
>য, pিতিট িশ• জn >নয় িকছু না িকছু জnগত 4বিশWDেক পুঁিজ কের। এই
4বিশWDgেলার ছাপ পিরণত অবsােতও রাজt কের অেনক >kেtই। •ধু মাnষ
>কন⎯pািণজগেতর িদেক দৃিW িদেলও বDাপারটা 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 ‘bDাŋ >sট’ তtt িদেয় বDাখDা করা যায় না। বDাখDা
করা যায় না একই pজািতর মেধD িবদDমান িবিভn 4বিশেWDর পাথ_কDgেলাও। একই
pজািতর অংশ হওয়া সেttও >কউবা ‰থ, >কউবা িkp, >কউবা বাচাল, >কউবা শাn,
>কউবা অিsর, >কউ বা রেয় যায় খুব চুপচাপ। িজনগত পাথ_কDেক >গানায় না ধরেল
করেল pকৃিতর এত ধরেনর pকরণেক >কােনা ভােবই সmূণ_ভােব বDাখDা করা যােব
না।
১৯৮০র দশেক টম ইনেসল নােম এক িবjানী >pইির >ভালস এবং >মােtটন
>ভালস নােম d’ pজািতর ইঁdর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় >দেখন >pইির >ভালস
নােমর ইঁdরgেলা িনেজর মেধD একগামী সmক_ গেড় তুেল, >যৗনসŋীর pিত
আজীবন িব®s থােক, বাÄা হবার পর তােদর পিরচয_া কের বড় কের তুলেত
অেনকটা সময় এবং শিk বDয় কের। আর >মােtটন >ভালসgেলা sভােব িঠক
উলেটা। তারা sভাবত বhগামী, এমনিক বাÄা জnােনার পর সামাn সমেয়র জn
বাÄােদর পিরচয_া করার পর আর এেদর িদেক নজর >দয় না। টম ইনেসল >pইির
>ভালস এবং >মােtটন >ভালস এর মিsÌ িবে‰ষণ কের >তমন >কােনা পাথ_কDই
>পেলন না, >কবল >pইির >ভালস নােমর ইঁdরgেলার >bেন অিkেটািসন নােম এক
ধরেনর হরেমােনর আিধকD লk করেলন। িতিন আরও লk করেলন >মােtটন >ভালস
38

Steven Pinker,
Viking; 2002

39

ইtটারেনেট ইউিটউেব অধDাপক িপŋােরর িকছু >লকচার রাখা আেছ, উৎসাহী পাঠকেদর জn
িনঃসেnেহ হেব মেনর >খারাক। অধDাপক িপŋােরর বkৃতার ইউিটউেবর িলŋ :
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Nature,

ইঁdরgেলার >bেন এই হরেমান এেকবােরই নগণD। >কবল, বাÄা জnােনার পর stী
>মােtটন >ভালেসর মিsেÌ এই হরেমােনর আিধকD সামাn সমেয়র জn >বেড় যায়।
টম ইনেসল >দখেলন >সই সামাn সময়টােতই stী ইঁdর আর তার বাÄার মেধD pগাঢ়
বnেনর উপিsিত থােক। টম ইনেসল কৃিtমভােব ইঁdরেদর >bেন অিkেটািসন pেবশ
কিরেয় তােদর sভাব এবং pকৃিতেত উেlখেযাগD পিরবত_ন লk করেলন। >দখা >গল,
এই হরেমােনর pভােব >মােtটন >ভালস ইঁdরgেলা তােদর পছেnর বhগামী sভাব
পিরবত_ন কের তার >যৗনসŋীর pিত িব®s থাকা •r কের িদেয়েছ। িবjানীরা এ
ধরেনর আরও গেবষণা কের >দেখেছন, িজন মDািনপুেলশন কের িনm sেরর pাণীেদর
মেধD আgাসন, নমনীয়তা, িহংsতা, িkpতা বা ‰থতা ইতDািদ 4বিশWDgিলর তারতমD
তারা ঘটােত পােরন। অথ_াৎ, বংশাণুর 4বিশেWDর তারতেমDর কারেণ pাণীেদর
sভােবও পিরবত_ন আেস। এখন কথা হে¢, মাnষও িকnt pকৃিতজগৎ এবং
pািণজগেতর বাইেরর িকছু নয়। অথচ, বংশাণুজিনত পাথ_েকDর কারেণ মাnেষ মাnেষ
sভাবগত পাথ_কD হেত পাের⎯ মাnেষর >kেt এই rঢ় সতDিট মানেত অেনেকই
আপিt করেবন।
বংশাণুর 4বিশেWDর তারতমD যিদ মাnেষর sভােবর পিরবত_েনর বিলÁ বDখDা হয়,
তেব কাছাকািছ বা pায় একই বংশাণুযk
ু >লাকজেনর >kেt একই sভাবজিনত
4বিশWD পাওয়া উিচত। িsেভন িপŋাররা বেলন তাই পাওয়া যাে¢। িপŋার তার
‘bDাŋ >sট’ বইেয় অিভn যমজেদর (আইেডিtটকাল টুইন) িনেয় সাmpিতক গেবষণার
>বশ িকছু মজার উদাহরণ হািজর কেরেছন। িতিন >দিখেয়েছন, অিভn যমজেদর এেক
অnেদর >থেক সmূণ_ িবি¢n কের িভn পিরেবেশ বড় করা হেলও তােদর মেধD এক
আ¡âজ_নক সাদৃ¸ >থেকই যায়, •ধু >চহারায় নয়⎯আচার, আচরণ, অিভrিচ,
খাওয়া দাওয়া এমনিক ধম_কেম_র pিত আসিkেতও। ইউিনভািস_িট 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 লk করেলন,
তারা আলাদা পিরেবেশ বড় হেলও তার িবি¢n হওয়া সেহাদেরর সােথ আচারআচরেণ অdুত িমল থােক। সবেচেয় মজার হে¢ অিভn যমজ সেহাদর অsার এবং
জDােকর উদাহরণিট। জেnর পর পরই িবি¢n হেয় অsার বড় হেয়িছল
>চেকা‰াভািকয়ার এক নাৎিস পিরবাের, আর জDাক বড় হেয়িছল িtিনদােদর ইhিদ
পিরবাের। তারপরও তারা যখন চিlশ বছর পের pথমবােরর মেতা িমিনেসাটায় এেক
অপেরর সােথ >দখা করেত আসেলন, তখন >দখা >গল তারা dজেনই গাঢ় নীল রেঙর
শাট_ পেড় উপিsত হেয়েছন, তােদর dজেনর হােতর কিbেতই রাবারবDাtড লাগােনা।
dজেনই কিফেত বাটার >টাs ডুিবেয় >খেত পছn করেতন; তােদর dজেনই বাথrম
বDবহার করেত িগেয় টয়েলট বDবহােরর আেগই একবার কের ¨Dাশ কের িনেতন,
এমনিক dজেনরই একিট সহজাত মুdােদাষ িছল⎯dজেনই এিলেভটের উেঠ হাঁিচ
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>দয়ার ভিŋ করেতন, যােত িলফেটর অn সহযাtীরা আঁতেক উেঠ d'পাশ >থেক সের
যায়। থমাস বুচাড_ নােমর আেরক গেবষেকর গেবষণায় িজম িäpŋার এবং িজম লুইস
নােমর আেরকিট অিভn যমেজর চা¿লDকর িমল পাওয়া িগেয়িছল যা িমিডয়ায়
রীিতমত 4হৈচ >ফেল >দয়। জেnর পর িভn পিরেবেশ বড় হবার পরও িজম-যমজdয়
যখন একিtত হেলা, >দখা >গল⎯তােদর >চহারা এবং গলার sের >কােনা পাথ_কDই
করা যাে¢ না। একই রকম বাচনভিŋ, একই রকম চাহিন, একই রকম অবসাদgs
>চাখ। তােদর >মিডেকল-িহিsT >থেক জানা >গল, তারা dজেনই উÄ রkচাপ,
>হেমারইডস এবং মাইেgেনর সমsায় ভুগেছন। তারা dজেনই সালীম িসগােরেটর
ভk, dজেনরই >টনশেন নখ কামড়ােনার অভDাস আেছ এবং dজেনর জীবেনর একই
সময় ওজন বাড়া •r হেয়িছল। •ধু তাই নয়⎯তােদর dজেনর kkেরর নাম ‘টয়’।
তােদর dজেনর stীেদর নাম ‘>বিট’, এবং তােদর dজেনরই আেগ একবার িববাহিবে¢দ ঘেটিছল। এবং এেদর pাkন stীেদর নামও কাকতালীয় ভােব এক⎯‘িলtডা’।
এখােনই >শষ নয়⎯dজেনর pথম সnােনর নামও িছল একই⎯‘>জমস অDােলন’;
যিদও নােমর বানান িছল একটু িভn। আেরকিট >kেt >দখা >গল dই যমজ মিহলা
হােত একই সংখDার আংিট পেড় এেসিছেলন। তােদর একজন pথম >ছেলর নাম
>রেখিছেলন িরচাড_ এtDু, আর অপরজন >রেখিছেলন এtDু িরচাড_। সংশয়বাদী
দৃিWেকাণ >থেক >দখেল এসমs িমলgেলােক িনতাnই ‘কাকতালীয়’ িকংবা
‘অিতরŽন’ ভাবার যেথW অবকাশ থাকেলও মূল উপসংহার িকnt >ফেল >দয়ার মেতা
নয়⎯আমরা আমােদর sভাব-চিরেtর অেনক িকছুই হয়েতা আসেল বংশাণুর মাধDেম
বহন কির এবং >দখা >গেছ অিভn যমজেদর >kেt এই উপেরর ‘কাকতালীয়’
িমলgেলা অসদ যমজেদর >থেক সবসময়ই >বিশ থােক। •ধু িমিনেসাটার যমজ
গেবষণা নয়; ভািজ_িনয়া, অেsTিলয়া, হলDাtড, sইেডন এবং িbেটেনর গেবষেকরাও
তােদর গেবষণা >থেক একই ধরেনর ফল >পেয়েছন। এ ধরেনর >বশিকছু গেবষণার
ফলাফল িলিপবd আেছ উইিলয়াম kাক_ এবং মাইেকল grnেটইেনর ‘আমরা িক
িনয়িntত? মানব আচরেণ িজেনর ভূিমকা’ নােমর বইিটেত40। >লখেকরা 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.’।

40

William R. Clark and Michael Grunstein, Are We Hardwired?: The Role of Genes in Human
Behavior, Oxford University Press, USA, 2004
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িচt : একিট
মজার কাটু_ন জেnর পর পরই
পৃথক হেয় যাওয়া
dই যমেজর
হঠাৎ >দখা!
(কাটু_িনs চাল_স এডামস);
কাটু_নিট িsেভন
িপŋােরর ‘bDাŋ
>sট’ বইিট >থেক
>নওয়া।

সাইেকাপDাথ এবং িসিরয়াল িকলারেদর িনেয় সাmpিতক গেবষণাgেলাও আমােদর
জn অsিs বািড়েয় িদেয়েছ পুেরামাtায়। আিম যখন এ >লখািট িলখেত •r
কেরিছ, তখন আেমিরকান িমিডয়া ‘>kগিলs িকলার’ খDাত িফিলপ মাড_ফেক িনেয়
রীিতমত >তালপার। িফিলপ মাড_ফ বsন >মিডেকেলর ছাt। পড়ােশানায় ভােলা।
চুপচাপ শাn বেলই পিরিচিত িছল তার। একজন গাল_ে›tডও িছল তার। সামেনই
িবেয় করার কথা িছল তােদর। িফিলপ আর তার ভাবীবধূর ছিব সমিnত
ওেয়বসাইটও >স বািনেয় >রেখিছল। >ক জানত >য, এই >গােবেচারা ধরেনর িনরীহ
>রামািtটক মাnষিটই রােতর >বলা কিmউটাের বেস বেস >kগিলs >থেক
>মেয়েদর খুঁেজ িনেয় হতDা করত! পুিলেশর হােত যখন একিদন িফিলপ ধরা পড়েলা,
সহপাঠীরা >তা অবাক। এমন >গােবচরা >ছেলিটর মেধD এমন দানব লুিকেয় িছল?
গাল_ে›tডিট তখেনা িডনায়ােল⎯‘িফিলেপর >তা মািছটা মারেতও হাত কাঁপত, >স
কী কের এত মাnষেক হতDা করেব? পুিলশ িন¡য় ভুল >লাকেক ধেরেছ’।
আেমিরকায় pিত ২৫ জেন একজন মেনািবকারgs সাইেকাপDাথ আেছ বেল মেন
করা হয়। মেনািবjানী মাথ_া sাউট তার ‘বািড়র পােশই িবকারgs খুিন’ বইেয়
অnত িতনিট জান_াল >থেক >রফােরn হািজর কের >দিখেয়েছন >য, আপনার
pিতেবশীেদর মেধDই হয়েতা লুিকেয় আেছ একজন মেনািবকারgs সাইেকাপDাথ41।
তারা আমার আপনার মেতা একই রকম ‘ভােলা পিরেবেশ’ বাস করেছ, 4দনিnন
জীবনযাপন করেছ িকnt আপনার আমার মেতা সেচতনতা িজিনসটােক মাথায় ধারণ
কের না। এই বDাপারটা বDাখDা কেরেছন রবাট_ >হয়ার
41

Martha Stout, The Sociopath Next Door, Three Rivers Press, 2006

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 43

তার ‘িবেবকহীন : আমােদর মােঝ
সাইেকাপDাথেদর অশাn পৃিথবী’ নােমর
বইেয়42। >কােনা িনয়ম, নীিত, ভােলাবাসা,
দািয়tেবাধ তােদর মেধD 4তির হয় না।
আসেল এসমs ‘মানিবক’ 4বিশWDgেলা
িদেয় একজন সাইেকাপDােথর কাজেক
বDাখDার >চWাই হেব >বাকািম। অতDn
sাথ_পর ভােব মেনািবকারgs সাইেকাপDাথ
তার মাথায় >যটা থােক, >সটা কেরই ছােড়।
যখন >কােনা সাইেকাপDােথর মাথায় >ঢােক
কাউেক খুন করেব, >সটা সmn করার আগ
পয_n তার sিs হয় না। িপŋার তার বইেয়
জDাক এবT নামক এক সাইেকাপDােথর
উdৃিত িদেয়েছন খুন করার আেগর মানিসক
অবsা তুেল ধের⎯
তুিম >টর পােব >য তার জীবন-pদীপ
>তামার হােত ধরা ছুিরর মেধD িদেয় িতর িতর কের কাঁপেছ। তুিম বুঝেত পারেব
হতDার িজঘাংসা >তামােক kমশ gাস কের িনে¢। >তামার িশকারেক িনেয় একটু
িনরালেয় চেল যােব >যখােন িগেয় তুিম তােক এেকবাের >শষ কের িদেত পােরা।
...মাখেনর মেধD ছুির ঢুকােনার মেতাই সহজ একটা কাজ⎯>কােনা ধরেনর বাধাই
তুিম পােব না। তােদর >চােখ >শষ মুহূেত_ এক ধরেনর অিnম কাতরতা >দখেব,
যা >তামােক আরও উdীp কের তুলেব।

pথম অধDায় •r কেরিছলাম মtটু িময়ার গl িদেয় >য িক না ইলািsক িদেয়
জানালার কাচ ভাঙেতা⎯>সই মtটু িময়া হয়েতা মেনািবকারgsতার একটু >ছাট
>sেলর উদাহরণ। বড় বড় উদাহরণgেলার কথা আমরা সবাই কম >বিশ জািন।
জDাক দD িরপার, ‘িবিটেক িকলার’ >ডিনস >রডার, ‘gীন িরভার িকলার’ >g িরজ
ওেয়, ‘সন অব sাম’ >ডিভড বােক_াউইজ, ‘বুচার অব rsভ’ আঁেd িচকািতেলা,
চাল_স এং, >ডিরক টড িল, জন ওেয়ন >গিস pমুখ। িকnt সবেচেয় অsিsকর >য
িবষয়িট তুেল এেনেছন তার বইেয় িপŋার, >সিট হেলা⎯‘‘মেনািবকারgsেদর
অিধকাংশ >kেtই িনরাময় করা যায় না’’। িতিন বেলন,
আমরা যতদূর জািন, িবকারgs খুিনেদর (সাইেকাপDাথ) িনরাময় করা যায় না।
42

Robert D. Hare, Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us, The
Guilford Press; 1999.
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বরং মDািরন রাইস >দিখেয়েছন, িকছু >kেt মানিসক িচিকৎসা pদান - >যমন
আtিব®াস বাড়ােনা, সামািজক দkতা বাড়ােনার >চWা িহেত িবপরীত হেয়
িবকারgs খুিনেদর আরও িবপjনক কের তুেল।

সমােজর 4নিতকতা এবং মূলDেবাধ >শখােনার মাধDেম >য মেনািবকারgs মাnষেদর
sভাব অেনক সময়ই পিরবত_ন করা যায় না >সই ‘সতDিট’ (?) িপŋার তার বইেয়
তুেল ধেরেছন উপের উিlিখত জDাক এবT-এর একিট বাsব ঘটনা উেlখ কের।
ঘটনািট এরকম : পুিলতজার পুরsারpাp >লখক নম_ান >মইলার >জলখানায় বিn
দািগ আসািম জDাক এবT-এর িকছু িচিঠ পেড় এতই মুg হন >য, >য িতিন নম_ান
>মইলারেক জািমেন মুিk >পেত সাহাযD কেরন। নম_ান >মইলার >স সময় গDাির
িগলেমার নােমর আেরক অপরাধীেক িনেয় একিট বই >লখার কাজ করিছেলন।
জDাক এবT তার িনেজর বাsব অিভjতা >থেক >লখকেক সহায়তা করার psাব
>দন। জDাক এবT-এর রচনা এবং িচnা ভাবনা নম_ান >মইলারেক এতটাই অnpািণত
কেরিছল >য, িতিন এবTেক ‘pথািবrd বুিdজীবী এবং সmাবনাময় >লখক’ িহেসেব
আখDািয়ত কেরিছেলন; •ধু তাই নয়, তাঁেক >লখা এবT-এর িচিঠgেলা সংকিলত
কের িতিন ১৯৮০ সােল এবT-এর একিট বই pকাশ করেত সহায়তাও কেরন,
বইিটর নাম িছল ‘জােনায়ােরর উদের’ (In the belly of the beast)43।
বইিট >স সময় বDাপক জনিpয়তা >পেয়িছল। নম_ান >মইলােরর তিdের ছাড়া
পাওয়ার পর এবT >বশ নািমদািম মহেল অেনক িবদg >লাকজেনর সােথ
4নশেভােজও আমিntত হেতন। অথচ এর মেধDই ছ’সpােহর মাথায় িনেজর
সাইেকাপDােথিটক চিরেtর পুনঃpকাশ ঘটােলন এবট এক >রেsারার >বয়ারােক
ছুিরকাঘাত কের হতDা কের। ভােগDর কী পিরহাস⎯এবট >যিদন িdতীয় হতDাকাN
সmn কের পুিলেশর খাতায় নাম >লখাি¢েলন, িঠক তার পরিদনই তার
‘জােনায়ােরর উদের’ বইিটর চমৎকার একিট িরিভউ >বিরেয়িছল িনউইয়ক_
টাইমস-এ । পিtকার সmাদক খুব আgহ ভেরই >সিট ছািপেয়িছেলন এবেটর
আেগর িদেনর হতDাকাN সmেn ওয়ািকবহাল না >থেক।
এখােন একিট কথা বলা pেয়াজন। আমরা খুব sতঃিসdভােব ধের >নই
মেনািবকারgs িকংবা িশ•িনপীড়নকারীরা িনেজেদর িশ•বয়েস িনপীড়েনর িশকার
হেয়িছল, >সজnই >বাধহয় তারা বড় হেয় অn মাnষেদর >মের িকংবা িশ•েদর
ধষ_ণ কের িনেজেদর িজঘাংসা চিরতাথ_ কের। এ বDাপারিট অেনকাংেশই িঠক নয়।
আিম >য িবিটেক খুিন >ডিনস >রডার, ‘gীন িরভার িকলার’ >g িরজ ওইেয়র
উদাহরণ িদেয়িছ, তারা >কউই িশ• বয়েস িনপীড়েনর িশকার হয়িন। >ডিনস >রডার
>ছাটেবলায় খুব ভােলা পিরেবেশই বড় হেয়িছেলন। িতিন িববািহত িছেলন, stী, এবং
43

Jack Henry Abbott, In the Belly of the Beast: Letters From Prison, Vintage, 1991
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d’ >ছেল িনেয় আর দশটা সাধারণ পিরবােরর মেতাই জীবনযাপন করেতন44।
গেবষক >জায়ান এিলসন রজাস_ তাঁর ‘>যৗনতা : একিট pাকৃিতক ইিতহাস’
বইিটেত িলেখেছন >য >বশীর ভাগ িশ• >যৗন িনপীড়নকারীেদর িনেজেদর জীবেন
িশ• িনপীড়েনর >কােনা ইিতহাস >নই বেলই pমাণ >মেল45। বংশাণুিবjানী >›ড
বািল_েনর উdৃিত িদেয় রজাস_ তার বইেয় বেলেছন >য, ‘িবকৃত >যৗন আচরণ >শখান
নয়, এটা 4জিবকভােবই অŋuিরত’। অব¸ িতিন এটাও বলেত ভুেলনিন >য,
সমাজেক রkা করার জnই অপরাধীেদর অব¸ই শািs >দয়া হয়, িকnt একই সােথ
ঐ আচরণেক অথ_াৎ এ ধরেনর pকৃিতেক >বাঝার >চWাও আমােদর চািলেয় যাওয়া
উিচত। িsেভন িপŋারও তাঁর বইেয়র ৩১১ পৃÁায় বেলন >য কানাডীয়রা
আেমিরকানেদর মেতা একই িটিভ >শা >দেখ িকnt কানাডায় অপরাধজিনত হতDার
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 ‘িবে‰ষণ’ আসেল কতটুk 4বjািনক িচnাধারােক
তুেল ধের? সিতD বলেত কী⎯‘>জেনিটক িডটারিমিনজম’ >ঠকােত আমরা িনেজর
অজােnই ‘কালচারাল িডটারিমিনজেমর’ আ§য় িনেয় >নই। খুন-খারািবর >পছেন
>জেনিটক >কােনা pভাব থাকেত পাের, এটা অsীকার কের আমরা >দাষােরাপ কির
>ছাটেবলার >খলনােক। িকংবা ধষ_েণর >পছেন পেন_াgািফেক। িকnt এই মেনাভাবও
>য আসেল উnত >কােনা িকছু নয় তা মDাট রীডলী তার ‘এজাইল িজন’ বইেয় বDাখDা
কেরেছন এভােব⎯‘সাংsৃিতক িনণ_য়বাদ বংশাণু িনণ_য়বােদর মেতাই ভয়ŋর হেত
পাের’ 46 । একই কথা বেলেছন নারীবাদী ডারউইিনs >হেলনা kিনন তার
‘মানবpকৃিতর সিঠক পিরিচিত’ pবেn একটু অnভােব⎯‘>কউ যিদ বংশাণু
িনণ_য়বাদেক ভয় পায়, তেব তার একই কারেণ পিরেবশ িনণ_য়বাদেকও ভয় পাওয়া
উিচত’47। িপŋারও তার বইেয় সিহংসতা িনেয় আমােদর সনাতন ধারণােক pXিবd
কের বেলন, এ সমs িশ•রা যুd বা সিহংস >খলনার সােথ পিরিচত হবার অেনক
আেগই সিহংস pবণতার লkণ >দখায়। কােজই িশ•রা আসেল আমােদর
সমাজিবjানীরা >যরকম ভােব অনািদকাল >থেক িশিখেয় আসেছন⎯>সরকম bDাŋ
44
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উৎসাহী পাঠেকরা িবিটেক িসিরয়াল িকলার >ডিনস >রডােরর উপর একটা ডkেমtটরী ইউিটউব
>থেক >দেখ িনেত পােরন। িবিটেক িকলার, ইউিটউেবর িলŋ http://www.youtube.com/watch?v=OZ7BwKOA_7Q
Joann Ellison Rodgers, Sex: A Natural History, W. H. Freeman, 2002
‘Cultural determinism can be as cruel as genetic determinism’, Quoted from Agile Gene, Matt Ridley,
2003
Helena Cronin, Getting Human Nature Right; John Brockman (Editor), Science at the Edge, Union
Square Press, 2008
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>sট হেয় জnায় না কখনই। আধুিনক িববত_নীয় মেনািবjােনর গেবষণার আেলােক
অেনক >kেtই এর sপেk সতDতা পাওয়া >গেছ। তারপেরও ‘bDাŋ >sট’ ডগমা
আমােদর মানসপট আ¢n কের আেছ বh কারেণই। বাংলায় ‘bDাŋ >sট ডগমােক’
খNন কের মানবpকৃিতর উপর 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক >লখা এেকবােরই
>নই বলেলই চেল। মুkােnষার ২য় সংখDায় (জাnয়ারী ২০০৮) pকািশত
‘মানবpকৃিত িক জnগত নািক পিরেবশগত?’ নােমর pবnিট এ িদক িদেয়
উেlখেযাগD বDিতkম বলা যায়।
পাঠকেদর মেন হয়েতা িচnা আঁিকবুিক করেত •r কেরেছ এই >ভেব >য,
এবেটর মেতা উদাহরণgেলা যিদ সিতD হেয় থােক তেব >তা আমােদর কপােল >ঘার
‘খারািব’ আেছ। সব িকছু যিদ ‘িজন’ই িনয়ntণ করা •r কের তেব >তা তা আমােদর
‘>জেনিটক িডটারিমেনজম’ বা বংশাণু িনণ_য়বােদর িদেক >ঠেল >দেব। িচnা কের
>দখুন⎯সব িকছু যিদ িজেনই >লখা থােক তাহেল আর আমােদর >চWা কেরই বা িক
লাভ? ‘িজেনই >লখা আেছ >ছেল বড় হেয় িসিরয়াল িকলার হেব’, আর
‘মেনািবকারgs মাnষেদর sভাব পিরবত_ন করা যায় না’ - তা >তা উপেরই
>দখলাম। এই আpবাকDdয় >মেন হাত পা gিটেয় বেস থাকেল আর ভাগDবাদীেদর
সােথ পাথ_কD থাকল >কাথায়?
না রিসকতা করিছ না এেকবােরই। আমার এই কথােক হাlা কথা >ভেব ফুঁ
িদেয় উিড়েয় িদেল িকnt ভুল হেব। আিম হাlাভােব ভােগDর কথা বলেলও
>জেনিটেkর এই সমs নতুন িদক >বিরেয় আসার সােথ সােথই একদল ‘িবেশষj’
মাnেষর আচার বDবহার, আনn, হািস কাnা, dঃখ যাবতীয় সবিকছুেকই ‘িজেনর’
মেধD খুঁেজ পাওয়া •r কের িদেলন। এক িদেক রইেলা bDাŋ >sটওয়ালারা⎯যারা
সবিকছু পিরেবশ বদল কেরই সমাধান কের >ফলেত চান, আর আর অnিদেক 4তির
হেলা আেরক চরমপিn ‘>জেনিটক িডটারিমিনs’-এর দল⎯যারা পিরেবশ অsীকার
কের সব িকছু বংশাণু িদেয়ই বDাখDা কের >ফেলন। এই grেপর একদল আবার
আরও এক কািঠ সেরস হেয় ‘িজন >কndক ভাগDবাদ’ িকংবা ‘বংশাণু িনণ_য়বাদ’
pচার করা •r কের িদেলন। >যমন, িজেনাম pেজk >শষ হবার পর পরই ডাবল>হিলেkর আিবÌারক অধDাপক >জমস ওয়াটসন বলা •r করেলন⎯
আেগ মাnষ ভাবত আকােশর তারায় বুিঝ ভাগD >লখা আেছ। এখন মাnষ বুঝেব,
ভাগD তারায় >লখা >নই, তার ভাগD >লখা রেয়েছ িজেন!

িকnt সতDই িক তাই? বDাপারটা িক এতই সরল? ওয়াটসেনর কথা মেতা মাnেষর
সমs ভাগD িক তাহেল িজেনই >লখা আেছ?

এিপেজেনিটk এবং িনউেরাpািsিসিটর িশkা

না এতটা ভাগDবাদী িকংবা 4নরা¸বাদী হবার >কােনা কারণ >নই। আজেকর িদেনর
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িবjানীরা >দেখেছন, বংশাণুgেলা আমােদর মানসপেটর িবিনম_াণ করেলও >সgেলা
অিধকাংশ >kেtই >লাহার দরজার মেতা অনড় নয়, বরং অেনকেkেtই কাদামািটর
মেতাই নরম। পিরেবেশর pভােব এেদর সিkয়করণ বা িনিkয়করণ ঘটােনা যায়⎯
অেনকটা িবdDেতর বািতর sইচ অন/অফ-এর মেতাই। >য বংশাণুgেলােক কেয়ক
বছর আেগও মেন করা হেতা একদমই অনমনীয়, মেন করা হেতা বংশাণুর গঠেনর
িসংহভাগই rেণ থাকা অবsায় 4তির হেয় যায়, ভাবা হেতা পরবত_ীকােলর পিরেবেশ
এেদর রদবদল হয় সামাnই, আধুিনক ‘এিপেজেনিটk’এর গেবষণা হেত পাওয়া
ফলাফল এর িবrেd রায় িদেয়েছ বেলই এখন মেন করা হে¢। জীবিবjােনর এই
নতুন শাখািট >থেক আমরা kমশ জানেত পারিছ পিরেবশ >থেক সংেকত িনেয় >দহ
কীভােব তার অভDnরs িজেনর pকাশভিŋেক বদেল >ফেল। এজnই অেনক িবjানী
এেদর িচিhত কেরন ‘নমনীয় িজেনাম’ (Malleable Genome) িহেসেব, >কউ বা নাম
িদেয়েছন ‘চপল িজন’ (Agile Gene)। সােয়িtটিফক আেমিরকান মাইtড মDাগািজেনর
২০০৬ সােলর অেkাবর সংখDায় ডগলাস >sইনবাগ_ আধুিনক ‘এিপেজেনিটk’এর
>বশ িকছু চা¿লDকর ফলাফল িনেয় িবsৃত আেলাচনা কেরেছন 48 । ফলাফলgেলা
একিদেক >যমন িচnা জাগািনয়া, >তমিন অnিদেক এর আেবদন sদূরpসারী। আসেল
িজেনর গঠন আর 4বিশWD যাই >হাক না >কন, িজেনর pকাশভিŋ যিদ আমরা পিরেবশ
িদেয় িনয়ntণ করেত পাির, তেব লাটাইেয়র sতা অেনকটাই িনেজেদর কbায় রাখেত
পারেবা। ড. ডাওসন চাচ_ তার সাmpিতক ‘আপনার িজেনর িভতের িjন’ বইেয়
>সজnই বেলেছন49 ⎯
িবjান kমশ খুঁেজ >বর করেছ⎯আমােদর >kামেজাম কতকgেলা িনধ_ািরত
িজেনর সমnেয় 4তির হেয় থাকেত পাের, িকnt >স িজনgেলার সিkয়তা িনভ_র
কের আমােদর আtগত অিভjতা এবং কীভােব >সgেলােক আমরা pিkয়াজাত
করব, তার উপর।

িপŋােরর বইেয়র এবেটর উদাহরেণ আেরকিটবার >ফরত যাই। সাইেকাপDাথ জDাক
এবেটর অনমনীয় মেনাভােবর >য উদাহরণ িপŋার তার বইেয় হািজর কেরেছন তা
হয়েতা অতDিধক ‘চরম মাtার’ উদাহরণ। আমােদর চারপােশর উদাহরণgেলা
এমনতর চরম সীমায় অবsান কের না তা িনিd_ধায় বলা যায়। অিধকাংশ >kেtই
পিরেবশ পিরবত_ন কের কের িকংবা কড়া সামািজক িনয়ম নীিত pেয়াগ কের
মাnেষর বDবহার >য পিরবত_ন করা যায়, তা িকnt পরীিkত সতD। আমার জীবন
>থেকই একটা উদাহরণ হািজর কির⎯
pথম আেমিরকায় আসার পর নতুন নতুন গািড় চালােনা •r কেরিছ। pায়
d’বছর বড় ধরেনর >কােনা এিkেডtট ছাড়া সময় পার কের >দবার পর সাহস >গল
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অিতমাtায় >বেড়। হাইওেয় >ছেড় বাসার উপেরর >ছাT রাsায় ঢুকেত হেল >য একটু
গিত কিমেয় ঢুকেত হেব⎯তা মাথায়ই থাকত না। >য রাsায় চলাচেলর গিতসীমা
সেব_াÄ ৩৫, >স রাsায় আিম ঢুকতাম pায় ৫০ মাইল >বেগ। ফেল যা হবার তাই
হেলা, এক িবেকেল অিফস >থেক >ফরার পেথ ঘাপিট >মের বেস থাকা পুিলেশর
গািড়র খpের পেড় >গলাম। বDস জিরমানা gনেত হেলা। ি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 আরও িমিনট দেশক
নW হেলা। 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 বাবািজর অভুDদয়। আবােরা জিরমানা। এক মােসর
বDবধােন একই রাsার উপের d’dবার িটেকট পাওয়ার পর >বাধ হয় 4চতn
ি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, িsেডািমটােরর কাঁটা কখনই িtশ অিতkম কের না। শািsর
ভেয় িকংবা কেঠার িনয়ম নীিত আেরােপর ফেল >য মাnষ তার বhিদেনর অভDাস
পিরবত_ন করেত পাের এটাই >তা একটা ভােলা উদাহরণ।
আেরকটা উদাহরণ >দই। আমার পিরিচত এক বাংলােদিশ ভdেলাক (সŋত
কারেণই নামিট উেlখ করিছ না) বাংলােদশ >থেক িবেয় কের বউ িনেয় আেমিরকায়
এেসেছন। sভােব একটু বদরাগী। রােগর সময় মাথা িঠক থােক না অেনক সময়ই।
ঝগড়ার সময় বউেকও চড় থাpড় >মের বেসন। বউও pথম pথম সh করত, িকংবা
হয়েতা মািনেয় িনেত চাইত। কাউেক বলেতা না। সবাই ভাবেতা sেখর সংসার বুিঝ
তােদর। আর বউেক >নহাৎ >গােবচারা >পেয় sামীরও সাহস >গল >বেড়।
িনয_াতেনর মাtা >বেড়ই চলিছল। একিদন বউ থাকেত না >পের নাইন-ওয়ানওয়ােন >সাজা কল কের িদল। পুিলশ এেস sামী বাবািজেক ধের িনেয় >গল।
ভdেলাক >বাধ হয় >ভেবিছেলন বউেয়র গােয় একটু আধটু হাত >তালা আর এমন
কী অপরাধ। >দেশ >তা সবাই কের! িকnt আেমিরকায় এgেলা আইনকাnন খুবই
কড়া। তারপরও পুিলশ ভdেলােকর কাnাকািট >দেখ হয়েতা মায়া কের গারেদ না
ঢুিকেয় বকাঝকা িদেয় >শষপয_n >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 ধম_ পালন করেলন। িকnt কথায় বেল বউ >পটােনার sভাব
নািক মjাগত, একবার >য বউেয়র গােয় হাত তুেল, >স নািক আবােরা তুেল।
ভdেলাকও আেরকিদন ঝগড়ার সময় বউেয়র গােল থাpড় >মের বসেলন। আর
বউও কল করেলন পুিলেশ। এবাের ফলাফল হেলা ðয়াবহ। sামী pবরেক ধের
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িনেয় ঢুিকেয় >দয়া হেলা >সাজা >জল হাজেত। >কউ ছাড়ােত এল না। এমনিক
কােছর বnু-বাnেবরাও নয়। d’িদন হাজতবােসর পর >শষ পয_n sামীর
কাnাকািটেত >বাধ হয় বউেয়র দয়া হেলা। ভিবÕেতর কথা >ভেব >হাক, আর
সামািজকতার চােপই >হাক >শষ পয_n ি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 ফাইলবিn কের রাখেলন। বেল
রাখেলন, তােক নজরবিn রাখা হে¢। ভিবÕেত >কােনা ধরেনর উেlা-পাlা
আচরণ >দখেলই >সাজা িডেপাট_ কের >দয়া হেব। তা বউ-েপটােনা sভাব মjাগত
>হাক আর শযDাগতই >হাক, পুিলেশর ধাতািনর উপর >তা আর কােরা কথা নাই,
কারণ বােঘ ছুেল পেনেরা ঘা, আর পুিলেশ ছুেল নািক আঠােরা ঘা। আর তাছাড়া
িডেপাট_ হবার ভয় আসেলই pবাসী বাঙািলর 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 ‘4stণ
পুrষ’⎯>সটােতই rপ িনেয় িনেলন পুেরামাtায়। এই ঘটনার পর বh বছর >কেট
>গেছ। বউেয়র উপর িনয_াতেনর আর >কােনা খবর পাওয়া যায়িন। কােজই িজনওয়ালােদর দািব অnযায়ী বউ >পটােনার অভDাস যিদ কােরা মjাগত িকংবা
বংশাণুkিমক হেয়ও থােক, সামািজক এবং রাTীয় চাপ অথ_াৎ সেব_াপির পিরেবশ
বাধD কের তার pকাশভিŋেক বদেল >ফলেত।
আমার গািড় চালােনার উদাহরণটা িকংবা উপেরর ‘ভdেলােকর’ বউ-েপটােনার
উদাহরণিট >নহাৎ খুব >ছাট >sেল, বড় >sেল ঘটা উদাহরণgেলােত একটু >চাখ
বুলাই। >দেশ যখন খুন-খারািব িকংবা রাহাজািন >বেড় যায়, তখন রােTর পk >থেক
আইন-শৃŋলা বাড়ােনার pেচWা >নওয়া হয়, কখেনা িবেশষ আইন pবত_ন করা হয় বা
Tাইবুনােলর বDবsা >নওয়া হয়। আিশর দশেক যখন বাংলােদেশ এিসড িনেkেপর
হার ভয়ানকভােব >বেড় িগেয়িছল, তখন সরকােরর পk >থেক িবেশষ আইন pবত_ন
কের তা বেnর বDবsা >নওয়া হেয়িছল, জনসেচতনতা 4তিরর >চWা করা
হেয়িছল⎯>যন এধরেনর অমাnিষকতা বn হয়। বছর খােনেকর মেধD >দখা >গল
এিসড িনেkেপর হার অেনক কিমেয় আনা িগেয়েছ। >দেশর বাইের এ ধরেনর
উদাহরণ আরও অেনক >বিশ। বh দািগ আসািম যারা তাrেণD সিহংস িকংবা
জনিবেরাধী কায_কলােপর সােথ যুk িছল, িকংবা পিরিচত িছল গDাংsার িহেসেব
তােদর অেনকেকই পরবত_ীেত sাভািবক জীবেন িফিরেয় আনা সmব হেয়েছ তােদর
বDবহার পিরবত_ন কেরই। এেদর অেনেকই তােদর অতীেতর কম_কাN িলিপবd কের
বইও িলেখেছন, >কউ বা আজ এিkিভs িহেসেব কাজ করেছন; মাnষেক তােদর
অতীত >থেক িশkা িনেত অnpািণত কেরেছন। দািব-দাওয়া পূরণ কের kুb
§িমকেদর কারখানায় িফিরেয় >নওয়া, সােরর দাম কিমেয় কৃষকেদর শাn করার
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উদাহরণ আমরা pিতিদেনর পিtকােতই পিড়। সাmpদািয়ক দাŋার সময় কাফু_ জাির
কের উnt জনতােক sাভািবক আর শৃŋিলত জীবেন িফিরেয় আনা যায় তা আমরা
বh >kেtই >দেখিছ।
তাই িজন আমােদর মানিসক কাঠােমার বীজ বপন করেলও কখেনাই আমােদর
গnবD িনধ_ারণ কের না। পিরেবেশর একটা pভাব >থেকই যায়। চাকিরর >টনশন,
>sTসফুল জীবনযাপেনর pভাব শরীের >য পেড় >সটা পরীিkত সতD। ধূমপান,
অতDিধক মদDপান, Dাগ >সবেনর pভাব শরীের আেছ বেলই ডাkাররা >সgেলা
>থেক আমােদর মুk থাকেত পরামশ_ >দন। >সজnই একই ধরেনর িজন শরীের
বহন করার পরও অেনক সময় >দখা যায়, অিভn যমজেদর একজন িদিবD ss সবল
রেয়েছ, অnজন >বিহেসিব জীবনযাপেন শরীরেক এেকবাের নW কের >ফেলেছ।
২০০৬ সােলর আগs মােস pকািশত িনউইয়ক_ টাইমস পিtকায় ‘Live Long? Die
Young? Answer Isn’t Just in Genes’50 pবেn কলািমs িজনা >কালাটা dই যমজ
>বােনর উদাহরণ হািজর কের >দিখেয়েছন এক >বান ৯২ বছর বয়েসও িদিবD ss
সবল এবং >রাগমুk জীবনযাপন করেছ, অথচ অn যমজ >বানিটর অবsা আkিরক
অেথ_ই ‘>কেরািসন’! সmpিত >রাগাkাn >বানিটর ‘িহপ িরেpসেমtট’ করেত হেয়েছ,
‘িডেজেনেরিটভ িডসঅড_াের’ দৃিWশিk pায় পুেরাটাই চেল >গেছ। >দেহর
অিskেয়র পিরমাণও উেlখ করার মেতাই। আসেল জীবনযাপন এবং অভDােসর
pভাব >য >দেহর উপর পেড় তা অsীকার করা উপায় >নই। >স জnই িচিকৎসক
অধDাপক মাইেকল >রিবনফ বেলন,
অিভn যমেজরা একই ধরেনর িজন িবিনময় করেলও >সই িজনgেলা >দেহ একই
ধরেনর >রােগর pকাশ অেনকসময়ই ঘটায় না, যিদও সাধারণভােব বDাপারিটেক
খুবই >জেনিটক বেল মেন করা হয় ।

50

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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িচt : >জােসফাইন >তজাউেরা এবং তার জমজ >বান - >জেনিটক pকৃিত এক হওয়া সেttও তােদর
4দিহক অবsা একই রকম নয় (িনউইয়ক_ টাইমস, অগাs ২০০৬)।

আেরকিট চা¿লDকর ফলাফল পাওয়া >গেছ সmpিত অধDাপক i¨vwÛ জােট_ল এর
ইঁdর িনেয় গেবষণা >থেক। িতিন >দেখেছন, Agouti নােমর >য িজনিট মাnেষর
ওিবিসিট বা sূলt এবং টাইপ-২ ডায়ােবিটেসর জn দায়ী বেল মেন করা হয় >সিট
এক ধরেনর ইঁdেরর মেধDও pবলভােব দৃ¸মান। হলুদ বেণ_র এই এgিট ইঁdর
জেnর পরপরই রাkেসর মেতা >কবল >খেয়ই চেল। এবং এেদর অিধকাংশই
মাnেষর মেতা কDাnার এবং ডায়ােবিটেস আkাn হয় এবং খুব তাড়াতািড় মারা
যায়। এমনিক তােদর বাÄা জn িনেলও তারা এ সমs >রােগর ঝুঁিক িনেয়ই জnায়।
অধDাপক জােট_ল িকছু ইঁdরেক আলাদা কের লDােবর কাঁেচর জাের >রেখ তােদর
খাদDাভােসর পিরবত_ন ঘটােলন। িকছুিদেনর মেধDই িতিন >দখেলন ইঁdরেদর
>জেনিটক pকাশভিŋেত পিরবত_ন এেসেছ, এবং বাÄা যা জn িনে¢ তা
অিধকাংশই >রােগর ঝুঁিকমুk। এমনিক সদD জnােনা বাÄার গােয়র রেঙও
উেlখেযাগD পিরবত_ন >পেলন গেবষেকরা। আণিবক sের >জেনিটক >কােডর
>কােনা ধরেনর পিরবত_ন না কের •ধু খাদDাভাস এবং পিরেবশ বদেল িদেয় >দহজ
4বিশWD পিরবত_েনর এক অনn নিজর >পেলন তারা। তারা বুঝেলন মাnেষর >kেt
>জেনিটকভােব hদেরাগ িকংবা ডায়ােবিটস এর ঝুঁিক িনেয় আমােদর অেনেকই
জnােনার পরও ডাkারেদর কথা •েন কম শক_রা আর চিব_যুk খাবার খাওয়ার
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অভDাস কের, িনয়িমত বDায়াম কের, ধূমপানমুk জীবনযাপন কের কীভােব আমরা
এ সমs >রােগর ঝুঁিক কিমেয় িনেত পাির।
এখন কথা হে¢, পিরেবশ বদেল িদেয় >দহজ 4বিশWD পিরবত_ন 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 জােট_েলর মেতাই ইঁdর িনেয় গেবষণা
করিছেলন। তারা >দখেলন একধরেনর ইঁdর আেছ যােদর মা ইঁdেররা তােদর
বাÄােদর জn >কােনা ধরেনর যt-আিt কের না। মা’>দর আেরক দল আেছ যারা
আবার বাÄা জnােনার পর >থেকই িজব িদেয় গা >চেট আর অিতিরk আদর যt
কের
বাÄােদর
বড়
কের।
>দখা
>গেছ
>য
বাÄাgেলার

িচt : >কবল মা ইঁdেরর খাদDাভাস পিরবত_ন কের অধDাপক জােট_ল >দখেলন ইঁdরিট >য বাÄার
জn িদে¢ তার 4দিহক 4বিশWD অেনকটাই আলাদা (িডsভার, নেভmর, ২০০৬)।

আদর যt >নওয়া হয় তারা অেনক সাহসী, সামািজকভােব বnুভাবাপn আর শাn
হেয় >বেড় উেঠ। আর মােয়র অবেহলায় থাকা বাÄারা >বেড় উেঠ অিsর আর ভীতু
sভােবর হেয়। তােদর d দেলর >bেনও উেlখেযাগD পিরবত_ন লk করেলন
িবjানীরা। আদর পাওয়া বাÄােদর মিsেÌর িহেপাকDাmাস নােমর pতDŋিট থােক
অেনক িববিধ_ত, আর তােদর >sTস হরেমান কিট_সেলর (cortisol) উপিsিত অেনক
কম পাওয়া >গল। আর অবেহলায় বড় হওয়া বাÄােদর >kেt এই হরেমান পাওয়া
>গল অেনক >বিশ। মাnেষর >kেtও >দখা >গেছ যারা খুব >sTsুল জীবনযাপন
কের থােক, তােদর >দেহ কিট_সেলর উপিsিত থােক মাtািতিরk >বিশ। তােদর
মুkমনা ইবুক
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hদেরােগর ঝুঁিকও থােক অেনক pবল। ড. সজফ এক অdুত কাজ করেলন। িতিন
ওই ভীতু ইঁdর দেলর >bেন এমন এক ধরেনর এনজাইম (এিসটাইল grপ) pেবশ
করােলন যা কিট_সেলর উৎপাদনেক বাধা >দয়। >দখা >গল ইঁdরেদর sভােব
পিরবত_ন এেসেছ। তারা 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 51।
ইঁdেরর >kেt (উপেরর উদাহরেণ) >দখা >গেছ, >য সব বাÄােক আদর যt
>নওয়া 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 বাÄাgেলা হেয় উেঠ অিsর, ভীতু এবং অসামািজক। মাnেষর
>kেtও িক এটা ঘটা সmব নয়? >য বাÄারা মা বাবার আদর যt না >পেয়
অবেহলায় বড় হয় তােদর মধD >থেকই একটা অংশ হয়েতা বড় হেয় অসামািজক
কাজ কেম_ জিড়েয় পেড়? বDাপারটা সরলীকরণ মেন হেলও এটা ঘটা সmব খুবই
সmব। >সজnই >বাধ হয় pিতিট মা বা িশ•েক একটা ভােলা পিরেবশ িদেয় আদর
যt কের বড় করেত চান। >টkাস িব®িবদDালেয়র মেনািবjােনর অধDাপক এিরক
>নsলার দীঘ_িদন ধের িবষNতায় >ভাগা >রাগীেদর মাথার িভতের িহেপাকDাmাস
পয_েবkণ কের >দেখেছন >য, তােদর িহেপাকDাmােসর আকার এবং আয়তন
sাভািবেকর >চেয় অেনক সŋীণ_ থােক। •ধু তাই নয়, তােদর িহেপাকDাmােসর
মধDকার একধরেনর >pািটেন (িহেsান) িমথাইল grেপর অিst আিবÌার কেরেছন
(অেনকটা ওই ভীতু ইঁdর দেলর মেতাই)। িবjানীরা এখন জােনন কীভােব মাnেষর
িবষNতা সারােত হয়। তারা ওষুেধর মাধDেম এিসটাইল grপেক িহেsােনর সােথ
সংযুk কের >দন, যা িমথাইল grেপর কাজকম_েক বাধা >দয়। এজnই এিtটিডেpেসtট ওষুধgেলা এত সহেজ কাজ কের⎯িবষNতা দূর কের মনেক ফুরফুের
কের >তােল। িশকােগার ইিলনয় িব®িবদDালেয়র অধDাপক >ডিনস >gসন
িsেজাে›িনয়ায় আkাn >রাগীেদর উপর এিসটাইল grেপর ঔষধ pেয়াগ কের
অেনক >রাগীেকই সািরেয় তুলেত >পেরেছন। অেনক িবjানীই এখন মেন কেরন
িশ• বেয়েসর পিরেবশ, পিরচয_া আমােদর মানসজগৎ গঠেন সাহাযD •ধু কের না,
পরবত_ীেত িজেনর pকাশভিŋেক বদেল >দবার >kেt উেlখেযাগD ভুিমকা রােখ।
যতই এিপেজেনিটেkর আধুিনক গেবষণার ফলাফল >বিরেয় আসেত •r কেরেছ,
ততই মানবpকৃিতর রহেsাõঘাটেন >জেনিটেkর পাশাপািশ পিরেবশ এবং
পিরচয_ার grt আরও >বিশ কের >বাঝা যাে¢, আর এgেলা মানবpকৃিত িবষয়ক
51

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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িবতেক_ >যাগ কেরেছ নতুন মাtা। সােয়িtটিফক আেমিরকান মাইেtডর ২০০৬
সােলর অেkাবর-নেভmর সংখDায় এ জnই বলা হেয়েছ⎯
নতুন গেবষণার ফলাফেলর আেলােক এখন >বাঝা যাে¢ মােয়র পিরচয_ার রীিত
িশ•র িজেনর pকাশভিŋর উপর যেথW pভাব >ফেল।

এিপেজেনিটk ছাড়াও >bেনর িনউেরাpািsিসিট িনেয় পল বDািচ িরটা, মাইেকল
মােজ_িনচ, িভলায়াnর রামাচndেনর আধুিনক গেবষণাgেলাও খুব পিরÌারভােব
>দিখেয়েছ কীভােব পিরেবেশর সােথ তাল িমিলেয় আমােদর মিsÌও িনেজেক
বদেল >ফলেত পাের। এ pসেŋ আরও িবষদভােব জানেত হেল উৎsক পাঠেকরা
নম_ান দইেজর ‘মিsÌ⎯যা িনেজ >থেকই িনেজেক বদেল >ফলেছ’ (২০০৭) বইিট
পেড় িনেত পােরন52।
bDাŋ >sট বনাম জুক বk

তাহেল পিরেবশ িনণ_য়বাদ বনাম বংশাণু িনণ_য়বােদর এই দিড় টানাটািন >থেক কী
উপসংহার >বিরেয় এল? >বিরেয় এল >য, সmূণ_ বংশাণুিনণ_য়বাদী হওয়া িকংবা সmূণ_
পিরেবশ িনণ_য়বাদী হওয়া⎯dই >ktই ভুল। মানবpকৃিত গঠেন িজন বা বংশাণুর
pভাব >যমন আেছ, >তমিন আেছ পিরেবেশর। িজেনর grt এ কারেণ >য, আমরা
বংশগতভােব >য সমs িজনগত 4বিশWD অজ_ন করেত >পেরিছ, তার টান_ অন বা অেফর
মাধDেম >জেনিটক এkেpশন বদলােত পাির পিরেবশ >থেক িবিবধ িসগnাল িনেয়।
িকnt >কােনা কারেণ >সই মুল িজনিটই যিদ আমার মেধD অnপিsত থােক, আিম যত
িসগnাল পাঠাই না >কন তা বদলােনা সmব হেব না। আবার পিরেবেশর grt
সবসময়ই থাকেব কারণ িজেনর pকাশভিŋ বদলােনার বDাপারটা িনভ_র করেছ
পিরেবশ >থেক কী ধরেনর িসগnাল পাওয়া যাে¢ তার উপর 53। 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’ যাওয়ার pবণতা থােক,
52

Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from the Frontiers of
Brain Science, Penguin (Non-Classics), 18, 2007

53

িকছু িকছু বDাপারেক পুেরাপুির >জেনিটক বেল মেন করা হয়। >যমন, হািtটংটন >রাগ - এই >রাগিট
১০০% >জেনিটক। এটা পিরেবশ িনভ_র নয়। আবার িশ•েদর মাতৃভাষা রp করার িবষয়িটেক
পুেরাপুির পিরেবশ িনভ_র িহেসেব >দখা হয়। কারণ >দখা >গেছ >যেকান িশ•েক >য >কান >দেশ
>রেখ বড় করা হেল – >সই >দেশর ভাষা রp কের িনেত >কান অsিবধা হয় না। িজনগত 4বিশWD
মূখD ভুিমকা পালন করেল এমনিট হেত পারেতা না। তেব – পুেরাপুির >জেনিটক এবং পুেরাপুির
পিরেবশ - এই dই চরমসীমার মধDকার অিধকাংশ িবষয় আশয়েকই আসেল িজন এবং
পিরেবেশর sষম িমথিskয়ার সাহােযD বDাখDা করা যায়।
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তেব আপিন খাবােরর উপর আরও যtবান হেবন, বDায়াম করেবন, চিব_ জাতীয় খাবার
কম খােবন⎯এইটাই ধত_বD। তা না কের আপিন যিদ >বিহেসিব জীবন কাটােত
থােকন, খানািপনা পানীয়-এর pিত লালািয়ত থােকন, সমােন ভুিরেভাজ কের >যেত
থােকন⎯হয়েতা আপনার >দেহর িজনgেলা আনেn আtহারা হেয় আপনার >দহেক
নাdসndস কের তুলেব। কােজই িজেনর অভDnরs িজনগত pকাশভিŋ কীভােব
বদলােবন⎯তার অেনক িকছুই িকnt আপনার >দয়া পিরেবেশর উপরই িনভ_র করেব।
একই কথা মানবpকৃিত এবং মাnেষর অিজ_ত বDবহােরর জnও খােট।
মানবpকৃিত গঠেন িজন >যমন ভূিমকা রােখ, >তমিন রােখ পিরেবশ। অেনক সময়
pকৃিতেক পিরেবশ >থেক আলাদাও করা যায় না; আলাদা করার >চWাও হয়েতা অেনক
>kেt ºাn। মDাট িরডলী তার ‘এজাইল িজন’ বইেয় >সজnই বেলেছন ⎯
আমার কথা আরও একবার sW কের বিল। আিম মেন কির, মাnেষর বDবহার
িবে‰ষণ করেত হেল pকৃিত এবং পিরেবশ dেটােকই >গানায় ধরেত হেব। ...নতুন
আিবÌােরর আেলােক >বাঝা যাে¢ কীভােব িজনgেলা মাnেষর বDবহারেক
pভািবত কের, আবার কীভােব মাnেষর বDাবহার িজনgেলার pকাশভিŋেক
pভািবত কের। কােজই িবষয়টা আর pকৃিত বনাম পিরেবশ (nature versus nurture)
নয়, বরং পিরেবশ িদেয় pকৃিত (nature via nurture)।

বংশাণু আর পিরেবশ⎯আসেল আয়তেkেtর dিট বাhর মেতা। একিট 4দঘ_D,
আেরকিট ps। মানবpকৃিত িনম_ােণ কার ভূিমকা >বিশ⎯িজন না পিরেবশ? এ pX
>কউ করেল এর জবাবিটও আেরকিট pX কেরই >দয়া যায়⎯আয়তেkt 4তিরেত
কার ভূিমকা >বিশ⎯4দঘ_D নািক ps?
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িচt : বত_মােন অেনক িববত_ন মেনািবjানী মানব মনেক bDাŋ >sেটর বদেল
জুক বেkর সােথ তুলনা করেছন।

বংশাণু আর পিরেবেশর dnd যুেdর ফলাফল যাই >হাক না >কন, মাnেষর মন >য
আসেল bDাŋ >sট হেয় জnায় না তা এখন সমাজিবjানীরাও >মাটামুিটভােব >মেন
িনেত •r কেরেছন। এর মেধD অেনেকই ভাবিছেলন এই bDাŋ >sট বDাপারটােক
অn িকছু িদেয় পিরবত_ন করা যায় িক না। িবjানী জন টুিব এবং িলডা কসমাইডস
একিট িবকl psাব কেরেছন সmpিত। মানব মনেক bDাŋ >sট না বেল জুক বk
িহেসেব িবেবচনা করা >যেত পাের 54 । >sেটর তুলনায় জুক বk অেনক >বিশ
আকষ_ণীয় এবং িমথিskয়াময়। জুকবkেক >যমন >কবল িভতেরর সরŽামািদ িদেয়
িবচার করা যায় না, িঠক >তমিন যায় না >কবল বাইেরর সmরণ িদেয়ও। >যমন, F6
>বাতাম িটপেল >কােনা sরই বাজেব না, যিদ না >বাতােমর সােথ িভতের >কােনা
>রকেড_র সংেযাগ >থেক থােক। অথ_াৎ >বাতাম >টপা এবং >সই সােথ >ভতেরর
54

Douglas Kenrick, Sex, Murder, and the Meaning of Life: A Psychologist Investigates How
Evolution, Cognition, and Complexity are Revolutionizing our View of Human Nature, Basic Books ,
2011
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>রকেড_র উপিsিত আর sgিnত সংেযােগর মাধDেমই আমরা সফলভােব জুকবk
>থেক sরöিন •নেত পাই। পুেরাপুির না হেলও, বাংলােদেশ আমরা >য
হারেমািনয়াম বািজেয় থািক, >সটার বDাপারও অেনকটা pায় একই রকেমর।
হারেমািনয়ােমর চািব িটেপ আপিন >কমন sর তুলেবন তা হয়েতা আপনার উপেরই
িনভ_র করেছ⎯>সটা ‘খাঁচার িভতর অচীন পািখ’র sরই >হাক, িকংবা >হাক ‘না
চািহেল তাের পাওয়া যায়’ এর sর⎯িকnt sর >তালার মেতা উপকরণgেলা
হারেমািনয়ােমর চািবর সােথ আেগ >থেকই যুk থাকেত হেব। >কাn চািবর সােথ
‘সা’ আর >কাn চািবর সােথ ‘>র’ আর >কােনা চািব িটপেল ‘গা’ তা আপনােক
জানেত হেব, এবং হারেমািনয়ােমর সিঠক চািব >থেক সিঠক sর >বrেত হেব।
অথ_াৎ পুেরা বDাপারিট িনভ_র করেছ িভতর এবং বাইেরর sষম সমnেয়র উপর।
আমােদর মনও কাজ কের অেনকটা >সরকম ভােবই, িভতেরর >জেনিটক কাঠােমার
সােথ বাইেরর পিরেবেশর এক ধরেনর sষম িমথিskয়ায়।
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তৃতীয় অধDায়

সংsৃিতর ‘ভূত’
আেগই বেলিছ িববত_নীয় মেনািবjান সমাজ এবং সংsৃিতর অেনক িকছু খুব
পিরÌার এবং >বাধগমDভােব বDাখDা করেলও এর অেনক উপসংহার এবং
অnিসdাn এতই িবpবাtক >য এিট অবগাহন করা সবার জn খুব সহজ হয়িন,
এখনও হে¢ না। এর অেনক কারণ আেছ। এর মেধD একটা কারণ আমােদর
মেধDকার জেম থাকা দীঘ_িদেনর সংsার।
তেব ওটাই একমাt কারণ নয়। িবতেক_র মুল কারণ খুঁজেল >দখা যােব, িবতক_টা
যতটা না সংsােরর জn, তার >চেয় অেনক >বিশ িববত_নীয় মেনািবjােনর অnিন_িহত
অnকl আর এর >থেক পাওয়া িবিভn অnিসdােnর কারেণ।
মূল িবতক_টা িনঃসেnেহ মানব মেনর srপ িনেয়। িববত_নীয় মেনািবjানীরা
রŋমে¿ হািজর হবার আেগ সাব_জনীন ‘মানবpকৃিত’ বেল িকছু আেছ িক না >সটাই
িঠকমত আমােদর কােছ পিরÌার িছল না। >যমন, sDািনশ িলবােরল দাশ_িনক >হােস
ওেত_গা গDােসট মানবpকৃিতর অিst অsীকার কের বলেতন, ‘মাnেষর >কােনা pকৃিত
>নই, যা আেছ তা হেলা ইিতহাস’। িbিটশ-আেমিরকান নৃতttিবদ অDাশেল মেtটg
বলেতন, ‘মাnেষর সহজাত sৃহা (instinct) বেল িকছু >নই; কারণ তার সব িকছুই তার
চারপােশর সমাজ-সংsৃিত >থেকই >শখা’। >কউ বা আবার মানবpকৃিতেক sীকার
কের িনেলও তােক এেকবােরই কাঁচামােলর মেতা আিদম মেন করেতন। >যমন
pখDাত নৃতািttক মাগ_ােরট মীড বলেতন, ‘মানবpকৃিত হে¢ অেশািধত, সবেচেয়
মDাড়েমেড় কাঁচামাল’55।
িববত_নীয় মেনািবjানীরা এেস মানবpকৃিত িনেয় এই pচিলত ছকিটেকই উলেট
িদেয়েছন। বDাপারটা একটু >খালাসা করা যাক। একজন 4শলিচিকৎসক যখন
হাসপাতােল অপােরশেনর জn আসা >কােনা >রাগীর >পেটর িভতর ছুির চালােবন
বেল িঠক কেরন তখন িতিন জােনন >য, >পট কাটেল এর িভতের কী পাওয়া যােব।
55

মাগ_ােরট মীেডর মূল উdৃিতিট িছল - ‘Human nature is the rawest, most undifferentiated of raw

material’।
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পাকsিল, বৃহদাnt, kুdাnt, অgDাশয় ইতDািদ। পাকsিলর জায়গায় পাকsিল থােক, আর
অgDাশেয়র জায়গায় অgDাশয়। অn >রাগীর >kেtও >পট >কেট িচিকৎসক
পাকsিলর জায়গায় পাকsিল >দখবার pতDাশাই কেরন। এটাই sাভািবক। িবিভn
>রাগীর পাকsিলেত পাথ_কD থাকেত পাের⎯কােরাটা >মাটা, কােরাটা িচকন, কােরাটা
>দখেলই হয়েতা >বাঝা যােব বDাটা আমাশয় >রাগী, কােরাটা আবার sাsDকর।
4বিশেWD পাথ_কD যাই থাkক না >কন, মাnেষর পাকsিল >দেখ কােরা গrর িকংবা
>ঘাড়ার পাকsিল বেল ভুল হেব না। কারণ মাnেষর পাকsিলর একটা pকৃিত আেছ,
>যটা গrর পাকsিল >থেক আলাদা । আিম অব¸ গrর পাকsিল িবেশষj নই, িযিন
িবেশষj⎯>যমন পলািশ বাজােরর সিলমুlাহ কসাই⎯িতিন খুব ভােলা কেরই
আমােদর >দিখেয় িদেত পারেবন গrর পাকsিল >কমন হয়, খািসরটা >কমন, >ভড়ারটা
>কমন আর মুরিগরটা >কমন। ঠাটািরবাজােরর িনতDানn কসাই হেল তার িলেs
•েয়ােরর পাকsিলও চেল আসেত পাের। সিলমুlা িকংবা িনতDানn কসাইেয়র
অিভj >চাখেক খািসর পাকsিলর নােম •েয়ােরর পাকsিল বেল চালােনার >চWা কের
>ধাঁকা >দয়া যােব না। কারণ তারা জােনন, খািসর পাকsিলর pকৃিত •েয়ােররটা >থেক
সmূণ_ আলাদা। একই কথা মাnেষর পাকsিলর জnও pেযাজD। একথা বলা ভুল হেব
না >য, মাnেষর পাকsিলর pকৃিতই অnpাণীর পাকsিল >থেক তােক আলাদা কের
িদে¢।
িববত_নীয় মেনািবjানীরা বেলন, >পেটর িভতের পাকsিলর >যমন একটা pকৃিত
আেছ, >তমিন মাnেষর মেনরও আলাদা একটা pকৃিত আেছ⎯>যটা অn pাণী >থেক
আলাদা। উদাহরণ >দয়া যাক। মাnেষর খুব কাছাকািছ pজািত িশmািŽ। িশmািŽর
সােথ মাnেষর িজনগত িমল শতকরা ৯৯ ভাগ। কােজই ধের >নওয়া যায় িশmািŽর
সােথ মাnেষর অেনক িকছুেতই িমল থাকেব। িকnt যতই িমল থাkক না
>কন⎯সাব_জনীনভােব মানবpকৃিত িশmািŽর pকৃিত >থেক আলাদা হেব বেল আমরা
ধের িনেত পাির, অেনকটা উপেরর উদাহরেণর পাকsিলর pকৃিতর মেতাই। িকছু
উদাহরণ হািজর কির। িশmািŽ সমােজ >মেয় িশmািŽরা বhগামী হয় – তারা যত
ই¢া >ছেলেদর সােথ 4দিহক সmক_ sাপন কের⎯তােদর আসেলই >কােনা বাছ িবচার
>নই। পুrষ িশmািŽরা আবার অn >মেয় িশmািŽ (যােদর সােথ এখনও 4দিহক
সmক_ sািপত হয় নাই)⎯তােদর বাÄােক ধের িনেয় >মের >ফেল। এ ধরেনর >কােনা
পDাটান_ আমােদর মানবসমােজ >চােখ পেড় না। >চােখ না পড়াই sাভািবক, কারণ
মাnেষর pকৃিত িশmািŽেদর pকৃিত >থেক আলাদা।
িববত_নীয় মেনািবjানীেদর কথামত আমরা জানলাম ‘মানবpকৃিত’ বেল
একটা িকছু তাহেল আেছ, >যটা অn pাণীেদর >থেক আলাদা। িকnt >কমন >স
pকৃিত? সমাজিবjানী িকংবা নৃতািttকরা অেনকিদন ধেরই এর উtর >খাঁজার >চWা
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করেছন। তারা বেলন এই pেXর উtর লুিকেয় রেয়েছ মানবসমােজর সংsৃিতেত।
সমাজিবjােনর pিতÁাতা এিমল ডুখ_াইম >কােনা সাব_জনীন মানবpকৃিতর জnগত
pকরণেক অsীকার কের তােক bDাŋ >sেটর সােথ তুলনা কেরিছেলন। তার মেত
সাংsৃিতক িবভাজনই মানবpকৃিতেক তুেল ধরার একমাt িনয়ামক। কােজই
মানবpকৃিত িবষেয় >য pXই করা >হাক না >কন⎯এর উtর আমােদর খুঁেজ িনেত
হেব সংsৃিতেত। >মেয়েদর তুলনায় >ছেলরা >বিশ সিহংস >কন⎯এর উtর
হেলা⎯সংsৃিতই এর কারণ। >ছেলরা >কন সtুর বছেরর বুিড়র চাইেত িবশ বছেরর
ছুঁিড়র pিত >বিশ লালািয়ত হয়⎯এর উtর হে¢ সংsৃিত। >ছেলরা >কন >মেয়েদর
>চেয় >বিশ পেন_াgািফ >দেখ, িকংবা বhগামী⎯উtর একটাই⎯‘সংsৃিত’! ওম
সংsৃতায়ঃ নেমা! Omnia cultura ex cultura!
সমাজিবjােনর পুেরাধা এিমল ডুখ_াইম >য ইেটর গাথুঁিন িদেয় িগেয়িছেলন তােত
‘সংsৃিতর pাসাদ’ বানােত এবাের এিগেয় এেলন নৃতািttেকরা। নৃতttিবেদর জনক
বেল যােক অিভিহত করা হয় >সই⎯›ানজ >বায়া এবং মাগ_ােরট মীড িছেলন এেদর
মূল কাtডাির। ›ানজ >বায়া >য মতবাদ pচার করেলন তােত সকেলর মেন হেলা,
মাnেষর pকৃিত বুিঝ এেকবােরই নমনীয়। এেত জnগত >কােনা 4বিশেWDর >কােনা
ছাপ >নই, >কােনািদন িছলও না। সব িকছুই সংsৃিতিনভ_র। আর >বায়ার িpয় ছাtী
‘নৃতেttর রািন’ মাগ_ােরট মীড আিদম ‘sােমায়া’ জািতর >মেয়েদর িনেয় এমন এক
আদিশ_ক সমাজ কlনা কের >ফলেলন, যার বাsব অিst আসেল পৃিথবীর >কাথাওই
>নই। মীেডর ‘sােমায়া’ >যন আkিরক অেথ_ই হে¢ sেগ_র pিতrপ। >সখােন কােরা
মেধD >নই >কােনা ঝগড়া, >নই >কােনা ঘৃণা, ঈষ_া িকংবা িহংসা। >যৗনতার >kেt
তােদর আচরণ এেকবাের sতঃsূত_। >সখানকার >মেয়রা বhগামী, >যৗনতার বDাপাের
পুেরাপুির sাধীন⎯যখন ইে¢ sামীর সােথ িবে¢দ ঘিটেয় িpয় মাnেষর সােথ সmক_
কের িনেত পাের। তারা sাধীনভােব >যটা চায় >সটা করেত পাের। মীেডর অnকl
িছল, sােমায়া জািতর সংsৃিতই তােদর >মেয়েদর এমন sতঃsূত_ আর sাধীন কের
তুেলেছ। িতিন >সসময় ফাপুয়া (Fa'apua'a) এবং >ফােফায়া (Fofoa) নােমর dজন
sােমায়ান নারীেদর কাছ >থেক পাওয়া তথD তার গেবষণায় বDবহার কেরন। তােদর
>দয়া তথD িবে‰ষণ কের মীড িসdােn আেসন, বংশগিত নয় বরং সংsৃিতই বDিktেক
pভািবত কের। মাগ_ােরট মীড তার িচnাধারা বDk কের ১৯২৮ সােল ‘Coming of
Age in Samoa’ নােমর >য gn রচনা কেরন >সিট ‘সংsৃিতিভিtক pাসােদর’ এক
অgগণD দিলল িহেসেব িবেবিচত হয়56 । িকnt পরবত_ীেত >ডেরক ি›মDানসহ অnাn
গেবষকেদর গেবষণায় pমািনত হয় >য, মীেডর অnকlgেলা >sফ ‘উইশফুল
56

মুkােnষার pথম বষ_, িdতীয় সংখDায় মাগ_ােরট মীডেক িনেয় ফিরদ আহেমেদর একিট চমৎকার
pবn pকািশত হেয়েছ ⎯'মাগ_ােরট িমড : নৃতেttর রাণী' িশেরানােম।
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িথংিকং’ ছাড়া আর িকছু িছল না 57 , 58। গেবষেকরা >চােখ আঙুল িদেয় >দিখেয়
িদেয়িছেলন >য, মীেডর গেবষণা িছল এেকবােরই সরল এবং মীড sােমায়ান
>মেয়েদর dারা িনদাrণভােব pতািরত হেয়িছেলন। ি›মDােনর গেবষণা >থেক >বিরেয়
এল, sােমায়ান জািতর মেধD িহংসা, িবেdষ, রাগ, ঘৃণা, হতDা লুNন⎯আর দশটা
জািতর মেতাই pবলভােব িবদDমান, সরলমনা মীড >সgেলা >দখেতই পানিন। >ডেরক
ি›মDােনর অnমান এবং অিভেযােগর এেকবাের সরাসির সতDতা খুঁেজ পাওয়া যায়
মীেডর গেবষণা pকােশর ষাট বছর পর। ১৯৮৮ সােলর >ম মােস ফাপুয়া (Fa'apua'a),
যখন তার বয়স ৮৬ বছর অিফিশয়ািল sােমায়ান সরকােরর কােছ sীকার কের >নন
>য, িতিন আর তার বnু >ফােফায়া sােমায়ান নারীেদর >যৗনpবৃিt িনেয় >য তথD
মীডেক ১৯২৬ সােল িদেয়িছেলন তার সবটুkই িছল বােনায়াট। এ কমিpট >হাk।

িচt : dিট বhল আেলািচত বই : বাম পােশ মাগ_ােরট মীেডর কািমং অফ এজ ইন সােমায়া (১৯২৬),
আর ডােন >ডেরক ি›মDােনর দD >ফটফুল >হািkং অব মাগ_ােরট মীড (১৯৯৯)।

>সজnই মDাট রীডলী তার ‘এজাইল িজন’ বইেয় মীেডর গেবষণা সmেn বলেত
িগেয় বেলন59, ‘তার মানবpকৃিতর সাংsৃিতক িভnতা >খাঁজার বDথ_ >চWা অেনকটা
এমন kkর খুঁেজ পাওয়ার মেতাই⎯>য kkর >ঘউ >ঘউ না কের িমউ িমউ কের’।
মাগ_ােরট মীেডর মেতাই শািnপূণ_ এক জািতর সnান করেত িগেয় সtুেরর
57

Derek Freeman, Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth,
Penguin, 1983.
58
Derek Freeman, The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of her Samoan Research
Basic Books, 1999
59
মDাট িরডলীর মূল উিkিট িছল⎯ ‘Her failure to discover the cultural determinism of human nature is
like the dog that failed to bark’।
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দশেক >লেজ >গাবের কেরেছন মDাnেয়ল এিলজােl জুিনয়র (Manuel Elizalde Jr)।
িতিন >দখােত িগেয়িছেলন ঢালাওভােব িবিভn সংsৃিতেত সিহংসতা, যুdবািজর কথা
ঢালাওভােব উেlখ করা থাকেলও িফিলপাইেনর এক জŋেল >টসােড (Tasaday)
নােম এমন এক Tাইব আেছ যারা নািক আkিরক অেথ_ই এখনও >সই আিদম psর
যুেগ বাস করেছ। তারা ছাল বাকল পেড় ঘুের >বড়ায়, gহায় বসবাস কের আর তারা
নািক এমনই শািnিpয় >য তােদর ভাষােত সিহংসতা, আgাসন িকংবা সংঘষ_সূচক
>কােনা শbই >নই। তােদর সংsৃিত এেকবাের শািnেত শািnময়। এই মহা বDিতkমী
শািnপূণ_ মানবpজািত িনেয় ১৯৭৫ সােল একিট বইও >বর হেয়িছল 'শাn >টসােড'
নােম60।

িচt :মােক_াস সরকােরর পিরকlনায় সভD মাnষেক অধ_নg কের ছাল বাকল পিড়েয় শািnপূণ_
>টসােডর িমথ sপিরকিlত ভােব 4তির করা হয়।

িকnt থেলর >বড়াল >বিরেয় আসেত সময় লােগিন। আিশর দশেকর >শষিদেক
িবjানীেদর অnসnােন >বিরেয় এল >য মDাnেয়ল এিলজােlর আেগকার কাজকম_
আসেল িছল পুেরাটাই সাজােনা61। আেশ পােশর gাম >থেক িজn আর িটশাট_ পরা
sিশিkত >ছেলিপেলেদর ছাল বাকল পিরেয় ‘শাn >টসােড’ সাজােনা হেয়িছল।
>টসােডর শািnময় ধরেনর >কােনা Tাইবই আসেল িফিলপাইেন >নই, িছলও না
কখেনাই। সtুেরর দশেক িফিলপাইেনর একনায়ক kমতাশীন মােক_াস সরকােরর
পিরকlনায় মDাnেয়ল এিলজােlর kকেম_ ইnন >যাগােনা হেয়িছল। উেd¸ িছল
‘শাn >টসােড’>ক পুঁিজ কের বিহিব_ে® িফিলপাইেনর ইেমজ বাড়ােনা।
আসেল সংsৃিতর িবভাজেনর কথা ঢালাওভােব সািহতD, সংsৃিতেত আর নৃতেtt
60

61

John Nance, The gentle Tasaday: A Stone Age people in the Philippine rain forest, Harcourt Brace
Jovanovich, 1975
The Gentle Tasaday Are Merely a Persistent Hoax, The Newyork Times, January 9, 1988.
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উিlিখত হয় বেট, িকnt অেনক সময়ই >দখা যায় এই িবভাজন >মােটই বstিনÁতার
মাপকািঠেত উtীণ_ হয় না। বDাপারটা নৃতttিবদ আর সমাজিবদেদর জn এক
িনদাrন লjার বDাপার। একটু লk করেলই >দখা যােব, সংsৃিতর যত িবভাজনই
থাkক না >কন, pেতDক সংsৃিতেতই >দখা যায়, মাnেষরা অেনকটা একইভােব রাগ
অnরাগ, িহংসা, >kাধ pকাশ কের থােক। পি¡মা িবে®র আেলা ঝলমেল
তথাকিথত ‘আধুিনক’ সভDতা >থেক •r কের পৃিথবীর আনােচ-কানােচ যত গহীন
অরেণDর যত নাম না জানা >গােtর মেধDই অnসnান করা >হাক না >কন⎯>দখা
যােব নাচ, গান, ছিব আঁকার বDাপারgেলা সব সংsৃিতেতই কম >বিশ িবদDমান।
>কউ হয়েতা gহার পাথের হিরণ িশকােরর ছিব আঁকেছ, >কউ পাথের >খাদাই কের
মূিত_ বানাে¢, >কউ নদীর ধাের বেস পাল >তালা >নৗকােক কDানভােস উিঠেয়
আনেছ, >কউবা আবার মািটর পেট গেড় তুলেছ অনবদD িশlকম_। সংsৃিতর িবিবধ
উপাদান >যাগ হবার কারেণ বDিk িকংবা সংsৃিতেভেদ িচtকেlর pকাশ ভিŋেত
হয়েতা পাথ_কD আেছ িকnt িচt pকােশর িবমূত_ sৃহািট >সই একই রকম >থেক
যাে¢। •ধু ছিব আঁকা নয়, নাচ-গােনর >kেtও আমরা তাই >দখব। এক >দেশ >কউ
একতারা হােত বাউল গান >গেয় চলেছ >তা আেরকজন অn >দেশ িনিবW মেন
িপয়ােনা বািজেয় চলেছ। >কউবা >চাখ মুেদ >সতার বাজাে¢ >তা >কউবা িগটার
িকংবা >কউ সntর। >য এেকবােরই আলেস >স হয়েতা পড়া•না করার >টিবলেকই
>ঢাল বািনেয় তাল ঠুকেছ রবীnd সংগীেতর সােথ। এক সংsৃিতেত >কউ হয়েতা
িডেsা নাচ নাচেছ, অn জায়গায় >সরকমই একজন >কউ ভরত নাটDম, আেরক
জায়গায় >কউ লDািটন িফউশন, >কউবা >কােনা অেচনা Tাইবাল ডDাn। নােচর
রকমেফের িকংবা মুdায় পাথ_কD থাকেলও সংsৃিত িনিব_েশেষ নাচ-গােনর অদমD
sৃহািট িকnt এক সাব_জনীন মানবpকৃিতেকই উেö_ তুেল ধরেছ। যুেdর এবং যুdাst
বDবহােরর বDাপারিটও অেনকটা তাই⎯কম >হাক >বিশ >হাক⎯pিতিট সংsৃিতেতই
যুেdর উপাদান কম >বিশ আেছ। >কউ বা যুd কেরেছ লািঠ-েসাটা িদেয়, >কউ বা
বlম িদেয়, >কউ বা তীর ধnক িদেয় িকংবা >কউ বুেমরাং বDবহার কের, >কউবা
কামান বndক বDবহার কের, >কউবা পারমাণিবক >kপণাst বািনেয়। আিদম
gহািচtgেলােতও >দখা যায় তীk >সসব অst বDবহার কের আমােদর পূব_পুrেষরা
প• িশকার কেরেছ, কখেনা বা হানাহািন মারামাির কেরেছ িনেজেদর মেধDই।
কােজই >কউ যিদ হঠাৎ এেস দািব কের >কােনা এক >দেশর িবিচt সংsৃিতেত
মাnষ এেতাই শািnিpয় >য তােদর ভাষােত িকংবা সংsৃিতেত সিহংসতা, আgাসন
িকংবা সংঘষ_সূচক >কােনা শbই >নই, তাহেল িনঃসেnেহ >সটা সাব_জনীনতার
িবrেd যােব। িকnt >সরকম িকছু আেদৗ পাওয়া যায়িন। বরং যারা িবিভn সমেয়
>সরকম এেkািটক িকছু দািব কেরিছেলন, তােদর দািবই >শষ পয_n িমথDা বেল
pমািণত হেয়েছ। উপেরর শািnময় >টসােড িকংবা sােমায়ার উদাহরণgেলা িকnt
তারই pমাণ। এই বDাপারিটর তাৎপয_ উপলিb কেরই >ডানাl bাউন তার ‘Human
মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 64

gেn বেলেছন62⎯‘It is the human universals not the differences that are
truly intriguing’।
িববত_নীয় মেনািবjানীরা বেলন, সংsৃিত বDাপারটা মানবসমােজর অনn
4বিশWD িহেসেব গণD হেলও এিট >কােনা গােয়িব পেথ নয়, বরং অn সব িকছুর
মেতা 4জব িববত_েনর পথ ধেরই উdূত হেয়েছ (evolved biologically)63। আমরা
উপের >য নাচ, গান, ছিব আঁকা, যুdসহ িবিভn 4বিশেWDর উেlখ কেরিছ (েযgেলা
মানব সভDতার >য >কােনা সংsৃিতেতই খুঁেজ পাওয়া যােব িভn িভn অিভবDিkেত),
>সরকম অnত ৪০০িট 4বিশWD িsেভন িপŋার িলিপবd কেরেছন তার bDাŋ >sট
বইেয়র পিরিশেW 64। িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন এgেলা সবgেলাই
অিভn মানবpকৃিতর িদেকই ইিŋত কের। বািhকভােব যত পাথ_কDই আমরা >দিখ
না >কন, আসেল আমরা মাnেষরা এক অিভn সংsৃিতর অংশ। কারণ, আমােদর
>দহ কাঠােমার মেতা সংsৃিতও >মাটা দােগ মানব িববত_েনর অিভেযাজনগত ফসল।
িঠক >যমন আমােদর হাত পা িকংবা অgDাশয় 4তির হেয়েছ বংশাণু বা িজেনর
িনয়ntেণ, িঠক >তমিন মানবসংsৃিতও 4তির হেয়েছ বংশাণুর dারাই (বংশাণুর dারা
বলা হে¢ কারণ, দীঘ_কােলর িববত_নীয় pিkয়ােতই 4তির হেয়েছ মানব বংশাণু যা
আবার মিsেÌর গঠেনর অিবে¢দD িনয়ামক, আর সংsৃিত হে¢ >সই মানব
মিsেÌরই সিmিলত অিভবDিk)।
বােঘর >যমন নখর িবিশW থাবা আেছ, কDাŋাrর >পেট আেছ থিল, িঠক >তমিন
>মrভlুেকর গােয় আেছ পুr পশম। এই 4বিশWDgেলা >যমন s-s pজািতর >kেt
অনn 4বিশেWর িদেক িনেদ_শ কের; িঠক >তমিন মানবসমােজর জn অনn 4বিশেWর
িনয়ামক হেয় আেছ মানবসংsৃিত। বােঘ বােঘ নখেরর আকার আকৃিতেত পাথ_কD
থাকেলও >সটা >যমন >শষ পয_n বােঘর নখরই, িঠক >তমিন সংsৃিতেত িকছু বািhক
>ছাটখাট >ভদােভদ থাকেলও >সটা >শষ পয_n অিভn মানব সংsৃিতই। hাঁ, শতধা
িবভিk সেttও মানব কালচারgেলা আসেল সিmিলতভােব সাব_জনীন সংsৃিত বা
কালচারাল ইউিনভাস_াল (Cultural Universal)->কই উেö_ তুেল ধের, অnত িববত_ন
মেনািবjানীেদর তাই অিভমত।
২০১০ সােলর আগs মােস মুkমনা bেগ যখন আমার >লখাটা 'সংsৃিতর ভূত'
িশেরানােম pকািশত হেয়িছল, িঠক একই সময় ড. নৃেপnd সরকারও একিট
চমৎকার >লখা িলেখিছেলন⎯িববত_েনর >চােখ >চােখর জল িশেরানােম। >সখােন
Universals’

Donald Brown, Human Universals, McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 1991
Pierre van den Berghe, a pioneer sociobiologist at the University of Washington, puts it best when he
says,
Certainly we are unique, but we are not unique in being unique. Every species is
unique and evolved its uniqueness in adaptation to its environment. Culture is the
uniquely human way of adapting, but culture too evolved biologically.
64
Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature, Viking, 2002, p 435-9,
appendix
62
63
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িতিন বDথা >বদনা আর >চােখর জেলর িববত_নীয় উৎস খুঁজেত সেচW হেয়িছেলন65।
>লখায় সংsৃিতেভেদ কাnার উদাহরণ িদেত িগেয় িতিন বেলিছেলন, িpয়জেনর
মৃতুDেত কাnাকািটেত িহndেদর জুিড় >নই। কাnা চলেব িদেনর পর িদন। >কােনা
>কােনা িহnd সমােজ এই কাnা এক মাস পয_n দীঘ_ািয়ত করা হয়। মাস >শেষ §াd
কের অিফিসয়ািল কাnার ইিত >দওয়া হয়। িহnd কাnা এখােনও >শষ হয় না। গয়ােত
িপN >দওয়ার সময় একবার। কাশীেতও একবার। >সই িপNদান একবছর পেরই
>হাক আর বার বছর পেরই >হাক। বুক ভাঙেব, >চােখ বৃিWর ধারা বইেব। িকnt ড.
সরকার তার >লখািটেত িতbতীেদর মেধD এক >গােtর উেlখ কেরিছেলন যারা
িpয়জেনর মৃতুDেত কাঁেদ না, >দবতা rW হেব এই ভেয়। তারা নািক >চােখর জল
•িকেয় >ফেল। অেনেকর মেন হেত পাের, িতbতীেদর এই বDাপারটা (যিদ না
বDাপারটা মাগ_ােরট মীড িকংবা মDাnেয়ল এিলজােl জুিনয়েরর মেতা >হাk িকছু
হয়) সাব_জনীন সংsৃিতেক pXিবd কের। আসেল িকnt তা নয়। তারাও আমার
আপনার মেতা sজন হারার dঃেখ বDিথত হয়। হয়েতা কিlত >দবতার শািsর ভেয়
pকাশ কের না, িকnt বDথা অnভেবর বDাপারটা >থেকই যায়। আিম >লখািট
মুkমনায় >দওয়ার পর 'আেবগ িব®জনীন, িকnt pকাশভিŋ িভn হেত পাের' বেল
>সটাই sW কেরেছন মুkমনা bগার জওশন আরা তার একিট মnেবD66⎯
আমােদর sাতntD পিরমাপ কির, পািরপাি®_কতার সােপেk আমরা কতটুk িভn
ভােব িচnা কির, কাজ কির, >সইটুk িবচার কের। িকnt সিতDকার অেথ_ আমরা
'ইউিনভাস_াল িহউমDান কালচােরর' বাইের যাই না। >কবল বhল pচিলতর >চেয়
িভn পnা অnসরণ কির। sজন হারােনায় >ক চিlশ িদন কাঁদল আর >ক >চাখ
•Ì কের >রেখিছল, >সgেলা >কবল মাt মানদN >থেক িভnতার উদাহরণ।
িভিtভূিম হেলা, sজন হারােনােত িবে¢দ বDথা বা কW অnভব করা। এইখােনই
সাব_জনীনতা।

মানব সংsৃিত >কােনা উdট িকংবা িবিচt সংsৃিতর িভn িভn সমােবেশর
>জাড়াতািল >দয়া ফসল নয়, বরং, 4জিবক পেথই উdূত একিট অিভn এবং
সাব_জনীন মানব উপাদােনর অংশ।

65

নৃেপnd সরকার, িববত_েনর >চােখ >চােখর জল, মুkমনা, আগs ১২, ২০১০; http://muktomona.com/banga_blog/?p=9578

66

জওশন আরা, অিভিজৎ রােয়র pাসিŋক মnবD, মুkমনা, আগs ১৪, ২০১০ at ১২:৫৯ অপরাh
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চতুথ_ অধDায়

সিখ, ভােলাবাসা কাের কয়?
ডারউইন িদবস এবং ভােলাবাসা িদবস
মুkমনায় আমরা pিত বছর ডারউইন িদবস পালন কির। >সই িবেশষ িদনিটেত চাল_স
ডারউইন এবং তার যুগাnকারী িববত_ন তttেক §dাভের sরণ করার >চWা করা হয়।
হয়েতা অেনেক pX করেত পােরন, এরকম ঘটা কের অজানা অেচনা িদনিটেক sরণ
করার কারণ কী? কারণ আেছ। আসেল পৃিথবীেত খুব কম 4বjািনক ধারণাই িকnt
জনসাধারেণর মানসপেট sায়ীভােব িবpব ঘটােত >পেরেছ। পদাথ_িবjােনর >kেt
>কাপািন_কােসর >সৗরেকিndক তtt এমিন িবpবী তtt, >তমিন জীবিবjােনর >kেt
ডারউইন আর রােসল ওয়ােলস psািবত িববত_নতtt। দাশ_িনক >ডিনেয়ল >ডেনট তার
একিট বইেয় বেলিছেলন67,
আমােক যিদ পৃিথবীর সব_ে§Á ধারণািটর জn কাউেক পুরsৃত করেত বলা হয়,
আিম িনউটন, আইনsাইনেদর কথা মেন >রেখও িনিd_ধায় ডারউইনেকই >বেছ
>নব।

কােজই এমন যুগাnকারী একিট তtt, তার সিঠক উদযাপন না হেল কী চেল! বলা
বাhলD, মুkমনাই pথমবােরর মেতা ডারউইন িদবসেক বাঙািল পাঠকেদর সােথ
পিরচয় কিরেয় >দবার দািয়tটুk কাঁেধ তুেল িনেয়িছল ২০০৬ সােল। আnজ_ােলর
বাংলা ভাষাভাষী মাnেষরা >স বছর ডারউইন িদবস পালন কের pথমবােরর মেতা।
এর পর >থেক pিত বছরই পালন করা হে¢। সবেচেয় বড় আকাের পালন
কেরিছলাম আমরা ২০০৯ সােল। কারণ ঐ বছরটাই িছল ডারউইেনর জেnর
িdশতবািষ_কী আর >সই সােথ তার জগিdখDাত gn ‘pজািতর উdব’ বা ‘অিরিজন
অব িsিশজ-এর pকােশরও >দড়শত বছর। এখন >তা বাংলােদেশ িবjান >চতনা
পিরষদ, যুিkবাদী কাউিnল সহ বh সংগঠনই ঘটা কের ডারউইন িদবস পালন
67

Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, Simon & Schuster,
1996, p 21.
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কের, িদনবDাপী আেলাচনা অnÁান িকংবা i¨vwji আেয়াজন কের। বলা িনüpেয়াজন,
আমােদর জn ডারউইন িদবস ডারউইেনর দীঘ_ ýrমিtডত মুখ¢িবর >কােনা sব
িছল না, বরং তাঁর যুগাnকারী আিবÌােরর যথাযথ sীকৃিত, তাঁর 4বjািনক অবদােনর
pিত িনেম_াহ আর িবনm §dাŽিল।
ডারউইন িদবস পালন করা হয় pিত বছর ১২ই >ফbrয়াির। বাংলােদেশর pায়
>কউই এই িবেশষ িদনিটর সােথ পিরিচত না হেলও এর d িদন পেরর ১৪ই
>ফbrয়াির তািরখিটর সােথ pায় সবাই পিরিচত। >সই >য ভDােলtটাইn >ড⎯িব®
ভােলাবাসা িদবস। এই ভােলাবাসা িদবস কী, িকংবা কাহােক বেল তা িনেয় >বাধ
হয় িবশদ না বলেলও চলেব। কারণ এ বDাপারিট কােরারই এখন অজানা িকছু নয়।
িকnt >যিট অজানা তা হেলা, এই ভােলাবাসা িদবেসর উদযািপত ভােলাবাসার সােথ
ডারউইেনর িববত_ন তেttর ঘিনÁ সmেক_র কথা! এই অধDায়িট >সই ঘিনÁ >pমময়
সmেক_রই উেnাচন।
গত বছর ২০১০ সােলর ১২ই >ফbrয়াির আমােদর মুkমনা সদs অপািথ_ব
একিট চমৎকার pবn >লেখন ‘ভােলাবাসা ও িববত_ন’ িশেরানােম68। dই িদবেসর
তাৎপয_েক িবিন sতার মালায় িতিন গাঁথেলন এক অnপম ছেn। িতিন তার pবn
•rই করেলন এই বেল⎯
রসকষহীন ডারউইন িদবেসর পর আেস রেস ভরপুর ভােলাবাসা িদবস >pিমকেদর
ডারউইন িদবেসর কিঠন শীতল িশkা >থেক >রহাই িদেয় ভােলাবাসার িমিW
আেমেজর >ছাঁয়া িনেয়। dেটা িদবেসর pায় একই সময় পালন করাটা হয়েতা এক
>যাগসূtহীন কাকতালীয় বDাপার। ডারউইেনর জnিদন আর >রামান পাdী >সইtট
ভDােলtটাইেনর মৃতুDিদবেসর মেধD িক >যাগসূtই বা থাকেত পাের। িকnt ডারউইেনর
তtt তথা িববত_েনর সেŋ সতDই ভােলাবাসার এক গভীর >যাগসূt আেছ, যা >মােটই
কাকতালীয় নয়। ডারউইেনর “pজািতর উৎস (Origin of Species)’’ আর “মাnেষর
উৎপিt (The Descent of man)’’ বই dিট pকািশত হবার পর >থেক আজ অবিধ
ডারউইেনর >সই মূল তttেক িভিt কের ও নতুন সাkD pমাণ আর পয_েবkণলb
jান এর dারা >সই তttেক পিরশীিলত ও সংেশািধত কের মানবpকৃিতেক >বাঝার
>চWায় জীবিবjানীরা অেনক দূর এিগেয় >গেছন। ‘>pম কী?’ ‘মানব 4নিতকতার
উৎস িক?’ এ ধরেনর সনাতন pXgেলার উtর এখন অেনকটাই পিরÌার হেয়
আসেছ সামািজক-জীবিবjানী আর িববত_ন মেনািবjানীেদর গেবষণার বেদৗলেত,
িবেশষ কের িবংশ শতেকর >শষ dই দশেক pখDাত গেবষকেদর িবিভn গেবষণা
>থেক। তাঁেদর গেবষণা মানব অনূভুিতর সকল িদেকরই কারণ িহেসেব আমােদর
68

অপািথ_ব, ভালবাসা ও িববত_ন, মুkমনা, ২৯ মাঘ ১৪১৬ (>ফbrয়াির ১২, ২০১০), িলŋ http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=5002
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4ববত_িনক ইিতহােসর িদেকই অŋুিল িনেদ_শ কের। অn সব অnভূিতর মেতা
>pমাnভূিতর মূলও িববত_েন িনিহত।

অপািথ_ব ভুল িকছু বেলনিন। িববত_েনর কলDােণ >pম ভােলাবাসার অিnম
রহsgেলার অেনক িকছুই এখন আমােদর হােতর মুেঠায়। তেব িকছু কথা আেছ।
এখােন বেল রাখা pেয়াজন >য, িববত_নীয় মেনািবjানীরা >pম শbিটেক >কবল
আেধা আেধা >pেটািনক িকংবা sগ_ীয় পিরমNেল আবd না >থেক এটােক অেনক
বDাপক অেথ_ বDবহার কেরন। ফিs নিs িকংবা টক ঝাল িমিs ভােলাবাসার
অnভুিতর বাইের আেছ পারsিরক মেনাৈদিহক আকষ_ণ। পাশাপািশ থােক রাগ,
অিভমান, ঈষ_া। এর সােথ থােক সŋী িনব_াচেনর >কৗশল, আনn, ভয় , ঘৃণা, িবে¢দ
এমনিক >যৗনিমলেনর উদg আকাŋkাও।
•r করা যাক >সই িচরপুরাতন অথচ সদা নতুন pXিট িদেয়। >pম কী?
>শkিপয়র তার একিট নািটকায় তার সৃW চিরেtর মুখ িদেয় উÄারণ কিরেয়িছেলন,
“what 'tis to love?”69। আমােদর কিবgr রবীndনাথও তার একিট িবখDাত গােন
একই ধরেনর pX ছুঁেড় িদেয়িছেলন70 ⎯
সিখ, ভাবনা কাহাের বেল ?
সিখ, যাতনা কাহাের বেল ?
>তামরা >য বেলা িদবস-রজনী ‘ভােলাবাসা’, ‘ভােলাবাসা’
সিখ, ভােলাবাসা কাের কয়!
>সিক >কবিল যাতনাময়।
>সিক >কবলই >চােখর জল?
>সিক >কবলই dেখর ®াস? …

ভােলাবাসা িনেয় ইংেরিজেতও অেনক ধরেনর গান আেছ। এর মেধD আমার
সবেচেয় িpয় গানিট হে¢⎯I'll Never Fall in Love Again। 71 গােনর কথাgেলা
এরকেমর⎯
What do you get when you fall in love?
A guy with a pin to burst your bubble
That's what you get for all your trouble
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again
What do you get when you kiss a girl
You get enough germs to catch pneumonia
69

70

William Shakespeare (1564–1616), Dialogue between Phebe and Silvius, in As You Like It, act 5, sc.
2, l. 83-98.

গানিট ইউিটউেব >শানা যােব §াবণী >সেনর কেN, এই িলŋ >থেক http://www.youtube.com/watch?v=emvIYPWbqDk

71

এই গানিট ইউিটউব >থেক >শান যােব Gail Blanco’র কেtঠ এই িলŋ >থেক http://www.youtube.com/watch?v=vUHx6UE_U1w
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After you do, she'll never phone you
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again

িকnt কিবgr যখন ‘সিখ ভােলাবাসা কাহাের বেল?’ বেল গােন গােন pX
কেরিছেলন িকংবা >শkিপয়র তার নাটেকর সংলাপ িলেখিছেলন, “what 'tis to love?”
বেল, তখন িক তারা একবােরর জnও ভাবেত >পেরিছেলন তাঁেদর এই pেXর উtর
অেপkা করেছ তাঁেদর মৃতুDর অেনক পের িবংশ শতাbীর >শষ ভােগ? িববত_ন
মেনািবjানসহ িববত_েনর িবিভন শাখা >থেক পাওয়া pািnক jােনর বেদৗলেত
>pেমর এক সেnাষজনক বDাখDা িকnt >দয়া সmব।
িকছুিদন আেগও আমরা ঢালাওভােব বেল িদতাম ভােলাবাসার >কােনা সংjা
>নই, িবjান ভােলাবাসার >কােনা বDাখDা িদেত অkম ইতDািদ। >সই িদন আর >নই।
িবjান এখন >চােরর মেতা িসঁদ >কেট ঢুেক পেড়েছ ভােলাবাসার >গাপন kঠুিরেত।
চলুন আমরাও >স kঠুিরেত পা রািখ...
kdুস িসিমর >pম : িনশা লািগেলা >র...
kdুস ‘লেব’ পিড়য়ােছ। তাহার মন উড়ু উড়ু। পড়ােলখায় মন >নই। বই খুলেলই
>কবল িসিমর মুখ >ভেস উেঠ। আনমেন গাইেত থােক আgেনর গান⎯
িফিজk >কিমিsTেত মন বেস না
বই খুলেলই >দিখ তার মুখখানা
অিsর মন আর বাধা মােন না।
একা পেথ চলেলই পােশ চেল >স
িনিবড় হেয় >স বেল >স >মাের
ভােলাবািস ভােলাবািস ..।

কDামন >যন >ঘােরর মেধD থােক kdুস সব_kণ। একটা পািখ >দখেল মেন হয়⎯ ইস
পািখর মেতা ডানা >মেল যিদ িসিমর সােথ উেড় >বড়ােনা >যেতা। একটা >গালাপ ফুল
>দখেলই মেন হয়⎯আহা যিদ িসিমর হােত তুেল >দয়া >যত! রাsার পােশ চটপিটর
গািড় >দখেল মেন হয়⎯আহা িসিমর সােথ িমেল ফুচকা খাওয়া >যত!
না িসিমর সােথ ফুচকা খাওয়া আর kdুেসর হেয় উেঠ না। কারণ িসিম রাsার
আেজ বােজ িজিনস খায় না। িসিম মহা বড়েলােকর >মেয়। বsnরার আিলশান
¨Dােট থােক। পােজেরা িজেপ কের ভািস_িটেত আেস। Dাইভার সােহব দরজা খুেল
>দয়, আর িসিম আলেতা পােয় গািড় >থেক >নেম সটান হাঁটা >দয় kােসর িদেক।
িsেফিন >ময়র িকংবা িলিস hািরসেনর ইংেরিজ উপnােসর বই বগেল িনেয় ঘুের
>বড়ায়। ‘হািব জািব >পালাপাইনের’ পাtাই >দয় না িসিম। >মােটর উপর িসিম
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জােনই না তার জn >কােনা এক মজn িদওয়ানা!
আর ওিদেক >তা মজn kdুেসর অবsা আসেলই >কেরািসন। সারাkণই >ঘােরর
মেধD থােক। মেন মেন আকাশ-ksম কlনা। ভােব >কােনািদন হয়েতা চলেত িগেয়
িকংবা িসিড় >ভেঙ নামেত িগেয় িসিম উWা >খেয় পড়েব, >sফািন >ময়ােরর বইgেলা
বগল >থেক িছটেক পেড় যােব, আর িঠক >সসময়ই বীর পুrেষর মেতা রŋমে¿
আিবভ_াব ঘটেব নায়করাজ kdুেসর। পেড় যাওয়া বইgেলা kিড়েয় িনেয় িসিমর
হােত তুেল িদেব, িসিম pথম বােরর মেতা অবাক নয়েন তাকােব kdুেসর িদেক, >স
দৃিWেত থাকেব আেধা কৃতjতা, আেধা >pম, আর আেধা রহেsর >ছাঁয়া...
িনশা লািগেলা >র,
বাঁকা d’ নয়েন িনশা লািগেলা >র ...

িকnt সাতমন িঘও পুেড় না, আর িসিমও উWা খায় না। আর kdুেসর >pেমর িশেকও
িছঁেড় না। িকnt িছঁেড় না িছঁেড় না বেলও >শষ পয_n িছঁড়েলা একিদন। কDামেন?
কDামেন আর, এমেন⎯
>চাখ থাকেলই >চাখােচািখ হেব।
হেলা!
এখােনই >শষ হেত পারত না, >pম হেয় >গল!

তা kdুস-িসিমর >pম কDামেন হেলা, আর তারপর আর কী কী হেলা আমরা আর
>সখােন এখন না যাই। আমরা বরং িচnা কির⎯kdুেসর এই সদা >ঘার লাগা অবsার
4বjািনক বDাখDা কী? এ িনেয় রাটগাস_ িব®িবদDালেয়র খDাতনামা নৃতttিবদ >হেলন
িফশার এবং sায়ুিচিকৎসক লুিস bাউন, আথ_ার অDােরান pমুখ িবjানীরা pায় ৪০ জন
>pেম পড়া ছাtছাtীেদর উপর এক গেবষণা চালান72। তােদর গেবষণার ধরনিট িছল
এরকেমর। >pিমক->pিমকােদর সামেন তােদর ভােলাবাসার মাnষিটর ছিব রাখা
হেলা, এবং তােদর মিsেÌর ফাংশনাল এমআরআই (fMRI) করা হেলা। >দখা >গল,
এ সময় তােদর মিsেÌর >ভtTাল এবং কেড_ট অংশ উিdp হে¢, আর >সখান >থেক
pচুর পিরমােণ >ডাপািমন নামক এক রাসায়িনক পদােথ_র িনঃসরণ ঘটেছ। অব¸
কােরা >দেহ >ডাপািমন >বিশ পাওয়া >গেলই >য >স >pেম পেড়েছ তা নাও হেত পাের।
আসেল নন->রামািtটক অnাn কারেণও িকnt >ডাপািমেনর িনঃসরণ বাড়েত পাের।
>যমন, গাঁজা িকংবা >কােকইন >সবন করেল। >সজnই আমরা অেনক সময়ই >দিখ
ভােলাবাসায় আkাn মাnষেদর আচরণও অেনকটা >কােকইনেসবী >ঘারলাগা অবsার
মেতাই টালমাটাল হয় অেনক সময়ই।
72

Helen Fisher, What is Love?, On Air, BBC International Magazine 98:12-15
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তেব ভােলাবাসার এই রসায়েন >কবল >ডাপািমনই নয় >সই সােথ জিড়ত থােক
অিkটাইিসন, >ভেসােpিসন সহ নানা ধরেনর িবিতিকি¢ির নােমর িকছু হরেমান।
িবjানীরা বেলন, এই হরেমানgেলা নািক ‘ভােলাবাসা িটিকেয় রাখেত’ মােন >pিমক>pিমকার বnন দীঘ_িদন >জারােলা কের রাখেত সহায়তা কের। এমনিক িবjানীরা
এও বেলন >কউ মেনাগামী হেব না বhগামী হেব⎯তা অেনকটাই িকnt িনভ_র করেছ
এই হরেমানgেলার তারতেমDর উপর। >দখা >গেছ িরেসপটর বা gাহক িজেন
>ভেসােpিসন হরেমােনর আিধকD থাকেল তা পুrেষর একগামী মেনাবৃিtেক tরািnত
কের। িবjানীরা >pইির >ভালস আর >মােtটইন >ভালস নামক dই ধরেনর ইঁdেরর
উপর গেবষণা চািলেয় তারা >দেখেছন, একগািমতা এবং বhগািমতার মেতা
বDাপারgেলা অেনকাংেশই হরেমােনর িkয়াশীলতার উপর িনভ_রশীল। এমনিক
িবjানীরা কৃিtম উপােয় >ভেসােpিসেনর pবাহেক আটেক িদেয় একগামী ইdঁরেক
বhগামী, িকংবা অিতিরk >ভেসােpিসন pেবশ কিরেয় বhগামী ইঁdরেক একগামী
কের >ফলেত সমথ_ হেয়েছন। তেব ইঁdেরর >kেt >যটা সতD তার পুেরাটুk মাnেষর
>kেt সতD িক না তা িনেয় িবতক_ করা >যেত পাের। অnত বhগামী লুলপুrষেদর
>লালুপতােক >কবল ইঁdেরর মেতা হরেমান িচিকৎসার সাহােযD িনয়ntণ করা সmব
বলেল অিধকাংশই িdমত করেবন।
আমরা না হয় kdুেসর >pমময় সময়gেলাই িবে‰ষেণ আিন এই মুহূেত_। কথা
হে¢ তীb >pেমর সময়gেলােত >কন িদgিবিদকশূn >নশার >ঘার লাগা ভােবর উদয়
হয়, >কন বুিd•িd এেকবােরই >লাপ পায়? >কনই বা ভয়ভীিত উেব যায় রাতারািত?
এ সময় বnুেদর পরামশ_ও মাথায় >ঢােক না। যিদ >কউ kdুসেক বলেতা ‘ঐ বDাটা
kdুস⎯িসিমর িপেছ অযথা ঘুইরা লাভ নাই, ওর জগৎ আর >তার জগৎ আলাদা...’
kdুেসর মাথার >দওয়াল >সই তথD >পৗঁছেু বই না। িকnt >কউ যিদ আবার উলেটা বেল
>য, ‘িসিম আজেক >তার সmেn জানেত >চেয়িছল ...’ সােথ সােথই kdুেসর মেন হেব
এ >যন ‘মkা িবজয়’! আসেল তীbেpেমর সময়gেলােত >কন মাnষজেনর বুিdsিd
>লাপ পায় তার একটা ভােলা বDাখDা আেছ িবjানীেদর কােছ। আমােদর মিsেÌ
অDামাগডালা বেল একিট বাদাম আকৃিতর pতDŋ আেছ। >সটা এবং মিsেÌর
কেট_েkর িকছু এলাকা আমােদর ভয়-ভীিত িনয়ntণ কের, অকsাৎ িবপjনক
পিরিsিত এেল আমােদর আগাম সতক_ কের িদেত পাের। >দখা >গেছ >pেমর
>রামা¿কর এবং উtাল সময়gেলােত মিsেকর এ এলাকাgেলার কাজ এেকবাের বn
হেয় যায়। ফেল ভয় ভীিত িকংবা ‘িkিটকািল’ িচnা করার বDাপারsাপারgেলা
পুেরাপুির >লাপ পায় তখন। dমু_েখরা বেল, >বিশ পিরমােণ গাঁজা-ভাং >খেলও নািক
িঠক এমনিটই হয়।
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িববত_ন ও >pম
kdুেসর এই >কােকইন মাক_া >pমাnভূিতর মূল উৎস বা কারণ কী তাহেল? উtরটা
িকnt খুব >সাজা। ঘুের িফের >সই একই বDাপার, যা িববত_েনর এেকবাের >গাড়ার
কথা⎯বংশাণু রkার তািগদ বা িনেজর িজনেক িটিকেয় রাখার অবেচতন pয়াস।
আসেল pিতিলিপ, পিরবDিk এবং pকারেণর সমnেয় গিঠত pাকৃিতক িনব_াচন
pিkয়ার মাধDেম ঘটা িববত_ন •ধু >pমাnভূিতই নয়, বstত এিট kুধা, তৃ#া, কামনা,
বাসনা, pণয়, আকাŋkা সহ মাnেষর সব ধরেনর অnভূিত ও আচরেণরই জn >দয়।
আসেল বংশাণু রkার জn >য >কােনা pাণী অnত dিট কাজ sচাrভােব করেত
চায়। এক⎯pজননkম বয়স পয_n >বঁেচ থাকেত চায়, আর dই⎯সিঠক >যৗনসŋী
িনব_াচেনর মাধDেম িনেজর বংশাণু পরবত_ী pজেn ছিড়েয় িদেত চায়। সিঠক সŋী
িনব_াচন করাটা এেkেt খুবই grtপূণ_ এবং এিটই pধানত pণয়াকাŋkার মূল
উপলkD িহেসেব কাজ কের। ডারউইন িনেজও বDাপারgেলা িনেয় অেনক িচnা
কেরিছেলন এবং িতিন pাকৃিতক িনব_াচেনর (Natural Selection) পাশাপািশ >যৗনতার
িনব_াচন (Sexual Selection)েকও যেথW grt িদেয়িছেলন। না িদেয় >তা উপায় িছল
না। ডারউইন লk কেরিছেলন >য, pাণী জগেত >বশ িকছু 4বিশWD পাওয়া যাে¢ যা
>কবল pাকৃিতক িনব_াচন িদেয় বDাখDা করা যাে¢ না। কারণ এ 4বিশWDgেলা
pাকৃিতক িনব_াচেনর ফলrিতেত িটেক থাকার কথা নয়। এgেলা িটেক আেছ, কারণ
এই 4বিশWDgেলা িবপরীত িলেŋর >যৗনসŋীর dারা বংশপরmরায় িদেনর পর িদন
আদৃত হেয়েছ। একিট kািসক উদাহরণ হে¢ পুrষ ময়ূেরর দীঘ_ >পখম থাকার
উদাহরণ। এমন নয় >য দীঘ_ >পখম পুrষ ময়ূরেক pকৃিতেত িটেক থাকেত >কােনা
বাড়িত উপেযািগতা িদেয়িছল। বরং দীঘ_ >পখম sাভািবক জীবনযাtােক বDাহতই
করার কথা, এবং কেরেছও। তাই pাকৃিতক িনব_াচেনর সাহােযD ময়ূেরর দীঘ_
>পখমেক বDাখDা করা যায় না। দীঘ_ >পখম ময়ূরেদর জn চরম অsিবধাজনক। দীঘ_
>পখম থাকেল >দৗঁড়ােত অsিবধা হয়, িশকািরেদর >চাখেয় পড়ার সmাবনাও থােক
>বিশমাtায়। কােজই িটেক থাকার কথা িবেবচনা করেল দীঘ_ >পখম ময়ূেরর জn
>কােনা বাড়িত উপেযািগতা >দয়িন িববত_েনর পথ পিরkমায়। দীঘ_ >পখম িটেক
>গেছ মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছnেক pাধাn িদেয়। পুrষ ময়ূেরর লmা
>পখমেক ভােলা বংশাণুর িনেদ_শক িহেসেব >দখত ময়ূরীরা । কােজই দীঘ_ >পখেমর
>ঢউ >তালা s§ী ময়ূেররা >যৗনসŋী িহেসেব িনব_ািচত হেত >পেরিছল, কারণ িবপরীত
িলেŋর >যৗনসŋীেদর কােছ তারা িছল এেককজন ‘bাড িপট’ িকংবা টম kুজ!
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তারাই >শষপয_n িনব_ািচত হেয়িছল ময়ূরীেদর >যৗনাকষ_েণর িভিtেত73।

িচt : ময়ূেরর দীঘ_ >পখম িটেক আেছ মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছn তথা >যৗনতার িনব_াচনেক
pাধাn িদেয়।

>মাটা দােগ, >যৗনতার িনব_াচন >কােনা বাড়িত sিবধা >দয় না pজািতর >বঁেচ
থাকায়। এgেলা >কবলই গয়নাগািটর মেতা ‘অন_ােমtটাল >pাডাk’। ময়ূেরর
>পখেমর মেতা মানবসমােজও অেনক 4বিশWD আেছ >যgেলা অন_ােমtটাল বা
অলংকািরক। কিবতা >লখা, গান করা >থেক •r কের গl বলা, আDা মারা, গিসপ
করা, ভাsয_ বানােনা⎯pভৃিত হাজােরা 4বিশWD মানবসমােজ >দখা যায় >যgেলা
>sফ অলংকািরক⎯এgেলা >বঁেচ থাকায় >কােনা বাড়িত উপাদান >যাগ কেরিন,
িকnt এgেলা িটেক >গেছ >যৗন িনব_াচেনর >pিkেত পছn অপছnেক grt িদেয়।
73

এখােন বেল রাখা pেয়াজন, >যৗনতার িনব_াচন িকnt pাকৃিতক িনব_াচন >থেক একটু আলাদা।
>যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেম অিজ_ত 4বিশWDgেলা >বঁেচ থাকায় বাড়িত উপাদান >যাগ কের না,
এgেলা 4বিশWD িহেসেব >থেক যায় >কবল িবপরীত িলেŋর পছn এবং অিভpায়েক মূলD িদেয়।
তারপরও, ময়ূেরর >য >পখম >বঁেচ থাকায় >কান সহায়তা িদে¢ না, >সটা >কন িবপরীত িলেŋর
অথ_াৎ ময়ূরীর কােছ কােছ >সৗnয_ িহেসেব pিতভাত হেব – এই pX করা >যেতই পাের। এর
কারণ হল, >য ময়ূেরর দীঘ_ >পখম আেছ, >স ময়ূর >জেনিটকভােব অিধকতর ‘িফট’ বেল ময়ূরীর
কােছ pিতভাত হয়; কারণ, দীঘ_ >পখম 4তির এবং এবং এর অিsেtর সীমাবdতােক কািটেয় উেঠ
িটেক থাকায় িকছু বাড়িত শিk বDবহার করেত হয়। যারা এটা করেত পাের, ময়ূরীর কােছ তারাই
‘snর’! ইসরাইলী িবjানী জাহািবর একিট িpিnপল আেছ – Handicap principle ।এর
আেলােক বDাপারিটেক বDাখDা করা যায়। এ িনেয় এই অধDােয়র >শষিদেক আরও আেলাচনা
করা হেয়েছ।
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এই ‘>মিটং িসেলকশেনর’ মায়াবী >খলা চেল কম->বিশ সব pাণীর মেধDই।
snপায়ী pাণীর pায় সব pজািতেতই >দখা যায় পুrেষরা সাধারণত অেনক বড়
এবং বলশালী হয়, >সই সােথ >দখা যায় অেনক আকষ_ণীয় 4বিশেWDর সমাহার
(েযমন, উjjল রঙ, িশং, >কশর, drতগািমতা, িkpতা, নৃতD এবং সংগীেত
পারদিশ_তা ইতDািদ)। মাnষও এর বDিতkম নয়। বড় চুল রাখা, দািম সানgাস,
>কতাdরs কাপড় পরা >থেক •r কের দািম গািড়, বািড়, িশkা, বাকচাতুয_, pিতভা,
নাচ, গান, বুিdমtা সবিকছুই মাnষ কােজ লাগায় িবপরীত িলŋেক আকষ_েণর
কােজ। মানবসমােজর নারীপুrেষর বh 4বিশWD এবং অিভবDিkই >মাটাদােগ
সmবত >যৗনতার িনব_াচেনর ফল। আিম মুkমনা bেগ >বশ িকছু >যৗনতার
িনব_াচেনর grt তুেল ধের >বশ িকছু >লখা আেগ িলেখিছ74, 75; সংশpক িকছুিদন
আেগ >মিটং িসেলকশেন পুrেষর নােচর grt তুেল ধের একিট চমৎকার pবn
িলেখিছেলন মুkমনায় ‘পুrেষর নৃতD এবং নারী’ িশেরানােম 76। এgেলা সবই
মানবসমােজ >যৗনতার িনব_াচেনর grtেক sচাrভােব তুেল ধের। অপািথ_ব তার
‘ভােলাবাসা ও িববত_ন’ (পূেব_াk) >লখায় লীন মাg_িলস ও ডিরয়ান >সগান “Mystery
Dance: On the Evolution of Human Sexuality” বই >থেক একিট চমৎকার উdৃিত
িদেয় বেলেছন⎯
“pযুিk

িকংবা সভDতা আমােদরেক আমােদর প•t >থেক খুব দূের সরােত
পােরিন, বরং তা আরও >জারাল ভােব >সটা অিধিÁত কেরেছ। >সৗিখন চশমা,
snালŋার ইতDািদ >যন অেনকটা ময়ূেরর পুে¢র মেতাই। ”

>যৗনতার িনব_াচন আমােদর মানসপেট কাজ কের বেলই কােরা snর >চহারা িকংবা
মেনাহারী বDিkt >দখেল আমরা সবাই মেনর অজােnই আেnািলত হেয় উিঠ।
বিŋমচnd >য একসময় বেলিছেলন, ‘snর মুেখর জয় সব_t’⎯বDাপারটা িকnt িমেথD
নয় এেকবাের। িবjানীরা >দেখেছন ধম_, বণ_, িলŋ িকংবা সংsৃিতেভেদ সবাই
িবপরীত িলেŋর >য 4বিশWDgেলােক ‘আকষ_ণীয়’ বেল মেন কের >সgেলা
হেলা⎯পিরÌার চামড়া এবং pিতসামDময় মুখ, পিরÌার >চাখ, snর এবং sগিঠত

74

75

76

অিভিজৎ রায়, সিহংসতা, িনয_াতন এবং ‘লুল পুrষ’ উপাখDান⎯একিট িববত_নীয় অnসnান,
মুkমনা, ২০ §াবণ ১৪১৭ (আগs ৮, ২০১০)
অিভিজৎ রায়, পুrষ মাnষ dই pকােরর – জীিবত আর িববািহত, মুkমনা, ৩১ ভাd ১৪১৭
(>সেpmর ১৫th, ২০১০)
সংশpক, পুrেষর নৃতD এবং নারী, মুkমনা, ১৪ অgহায়ন ১৪১৭ (নেভmর ২৮, ২০১০)
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দাঁত, সেতজ এবং sেকশী চুল এবং >চহারার গড়পড়তা। snর চামড়া 77
(Unblemished skin), s¢ >চাখ (clear eyes), snর এবং sগিঠত দাঁত (intact teeth),
সেতজ এবং sেকশী চুল (luxuriant hair) >কন পছnনীয় তা >বাঝা কিঠন িকছু নয়।
এgেলা তাrণD, ssাsD এবং সেব_াপির pজনন kমতার বািhক pকাশ িছল আমােদর
আিদম পূব_পুrষেদর কােছ। একই বDাপার খােট pিতসামDময় মুেখর (symmetrical
face) >kেtও। এ ধরেনর sগিঠত >চহারা িবপরীত িলেŋর কােছ pমাণ িহেসেব
আিবভূ_ত হেয়িছল >য তার পছnনীয় মাnষিট অপুিWর িশকার নয়, িকংবা জীবাণু িকংবা
পরজীবীেদর আবাসsল নয়। অথ_াৎ এ 4বিশWDgেলা িছল বংশাণু িটিকেয় রাখার
pয়ােস সিঠক >যৗনসŋী িনব_াচেনর একধরেনর ‘সফল মাক_ার’।
>চহারার গড়পড়তা বDাপারটা সাদা দৃিWেত িবºািnকর মেন হেত পাের। >কন
গড়পড়তা >চহারােক ‘আকষ_ণীয়’ বেল মেন হেব? এটা মেন হয় কারণ, ‘গড়পড়তা
>চহারা’ একটা িবেশষ বDাপারেক তুেল ধের। >সটা হে¢ ‘>জেনিটক ডাইভািস_িট’
বা বংশাণুkিমক 4বিচtD। এই 4বিচtD বজায় থাকা মােন বাহক অিধকতর >রাগ
pিতেরােধ সkম এবং pিতkল পিরেবেশ সহেজ অিভেযািজত হবার kমতা সmn
বেল ধের >নওয়া হয়। আসেল আমরা >য গড়পড়তা >চহারােক ‘snর’ বেল রায়
>দই, তা িবjানীরা pমাণ কেরেছন একিট >ছাট পরীkার মাধDেম। িনিব_চাের ১০ িট
>চহারা িনেয় ফেটাশপ িকংবা >কােনা pেফশনাল সফটওয়Dাের >চহারাgেলা িমি§ত
(blend) কের উপsাপন করেল >সিটেক অিধকতর আকষ_ণীয় বেল মেন হয়। নীেচর
ছিবিট লk কrন। pথম dেটা ছিবেক িমি§ত কের তৃতীয় ছিবিট 4তির করা হয়েছ।
মনঃsািtক জিরেপ অিধকাংশ >লাকই তৃতীয় ছিবিটেক অn dেটা ছিবর >চেয়
অিধকতর আকষ_ণীয় বেল রায় >দয়!

িচt : যখন একািধক আসল >চহারােক িমি§ত কের গরপরতা >চহারােত পিরণত করা হয়, >সিট
77

পিরsার চামড়া বলেত এখােন সাদা চামড়া >বাঝােনা হে¢ না, >বাঝােনা হেয়েছ Unblemished
skin বা িনÌলŋ চামড়ােক। বলা বাhলD, সাদা, কােলা বাদািম সব চামড়াই আনেbিমশড বা
িনÌলŋ হেত পাের। এই িনÌলŋ চামড়া এক ধরেনর ‘িফটেনস মাক_ার’ িছল আমােদর আিদ
পূব_পুrষেদর >kেt সŋী িনব_াচেন বেল ধারণা করা হয়, কারণ এ ধরেনর চামড়া ssতার pতীক
িহেসেব pিতভাত হেয়িছল তােদর কােছ।
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অিধকাংশ মাnেষর >চােখ আকষ_ণীয় হেয় উেঠ।

তেব >যৗনতার িনব_াচন •ধু অিভn মানবpকৃিত গঠন কেরেছ ভাবেল িকnt ভুল হেব।
বhেkেtই এিট পাথ_কD সূিচত কেরেছ নারী পুrেষর পছn-অপছেn। অিভn িকছু
4বিশেWDর পাশাপািশ >যৗনতার িনব_াচন আবার কাজ কেরেছ নারী-পুrেষর
পাথ_কDসূচক মানসজগৎ 4তিরেতও⎯পেল পেল একটু একটু কের। আসেল সিতD
বলেত িক >যৗনতার িনব_াচনেক পুঁিজ কের পুrষ >যমন গেড়েছ নারীেক, >তমিন
নারীও গেড়েছ পুrেষর মানসপটেক। এক 4লিŋক 4বিশWDgেলার আেবদন 4তির
কেরেছ আেরক িলেŋর চািহদা। 4তির এবং tরািnত হেয়েছ িবিভn িলŋ-িভিtক
নানা পছn অপছn। পুrষ দীঘ_কাল ধের যুdিবgেহর মধD িদেয় িনেজেক িনেয়
>গেছ বেল sভােব হেয় উেঠেছ অেনক সিহংস। আবার নারীরাও একটা সময়
পুrষেদর এই সিহংসতােক p§য় িদেয়েছ, কারণ এ ধরেনর পুrেষরা িনজ িনজ
Tাইবেক রkা করেত পারত বিহঃশtrর হাত >থেক। এ ধরেনর সমর দk পুrেষরা
িছল সবার হাট_&ব⎯এরা িদেয়িছল িনেজর এবং পিরবােরর জn বাড়িত িনরাপtা।
এ ধরেনর সাহসী পুrেষরা িনেজেদর িজন ছড়ােত >পেরেছ অেনক সহেজ, আমার
মেতা কাপুrষেদর তুলনায়! ফেল নারীরাও >চেয়েছ তার সŋীিট কাপুrষ না হেয়
সাহসী >হাক, >হাক বীরপুrষ! এই ধরেনর চািহদার pভাব এখনও সমােজ
দৃ¸মান। >ডট করেত যাওয়ার সময় >কােনা নারীই চায় না তার সŋী পুrষিট
উÄতায় তার >চেয় খােটা >হাক। সmক_ রচনার >kেt এ >যন এক অিলিখত িনয়ম,
•ধু আেমিরকায় নয়, সব >দেশই! বাংলােদেশ িবেয় করেত >গেল পােtর উÄতা
বউেয়র উÄতার >চেয় কম >দখা >গেলই আtীয় sজনেদর মেধD গাই-gঁই •r হেয়
যায় মুহূেত_ই। খােটা sামীেক িবেয় করেত হেল stীরও মেনাকেWর সীমা থােক না।
হাই িহল জুেতা আর তার পরা হেয় ওেঠ না। আসেল দীঘ_িদেনর িববত_নীয় pভাব
মানসপেট রাজt করার কারেণই এিট ঘেট। লmা চওড়া জামাই সবার আদরনীয়,
কারণ একটা সময় লmা চওড়া sাsDবান এই সব পূব_পুrেষরা রkা করেত >পেরিছল
sীয় >গাtেক, রkা কেরিছল উtরপুrেষর িজনেক⎯অnেদর তুলনায় অেনেক
ভােলাভােব। >সই আিদম মানসপট আধুিনক >মেয়েদর মেন রাজt কের তােদর
অজােnই!
আবার পুrষেদর মানসজগেতও নারীেদেহর িকছু 4বিশWD িনেয় উদg আgহ
>দখা যায় সmবত িববত_নীয় তথা >যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেম মানসপট 4তির হবার
কারেণই। >য >কােনা >দেশর সািহেতDর পাতা উlােলই >দখা যােব - নারীর
িপেনাnত sন, sেডৗল িনতm আর kীণ কিটেদশ িনেয় যুেগর পর যুগ কাবD কেরেছ
পুrষ⎯সকল সংsৃিতেতই। কারণ নারীেদেহর এই 4বিশWDgেলাই সকল পুrেষর
কােছ মহাঘ_D বst। িকnt >কন? কারণ িহেসেব িবjানীরা বেলন, আিদম সমােজ
পুrষেদর কােছ বৃহৎ sন এবং িনতেmর >মেয়রা অিধকতর আদৃত িছল pাকৃিতক
কারেণই। িবপদসŋuল জŋুেল পিরেবেশ >মেয়েদর বাÄা >কােল িনেয় পুrষেদর
সােথ ঘুরেত হেতা। এলাকায় খাদDslতা >দখা িদেল বাÄােক বুেকর dধ খাইেয়
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দীঘ_িদন িটিকেয় রাখেত হেতা। অিত আধুিনক কােলর কৃিষিবpেবর কথা বাদ িদেল
মাnষেক আসেলই শতকরা নbই ভাগ সময় যুd করেত হেয়েছ খাদDslতার
িবrেd। >য নারী দীঘ_িদন খাদDslতার pেকাপ এিড়েয় বুেকর dধ খাইেয় বাÄােক
বাঁিচেয় রাখেত >পেরেছ, তারা িটেক >গেছ অেনক >বিশ হাের। কােজই >কােনা
নারীর বৃহৎ sন পুrষেদর কােছ pিতভাত হেয়েছ ভিবÕত-pজেnর জn ‘অফুরn
খDােদDর ভাNার’ িহেসেব। এ এক অdুত িবºম >যন। এই িবºম দীঘ_িদন ধের
পুrষেক কের তুেলেছ পৃtুল sেনর pিত আকিষ_ত। তারা লালািয়ত হেয়েছ, লুb
হেয়েছ⎯এ ধরেনর 4দিহক 4বিশWDসmn নারীর সােথ সmক_ করেত উdুd হেয়েছ
4জিবক তাড়নায়। িঠক একই ভােব, বিহঃশtr যখন আkমণ কেরেছ তখন >য নারী
বাÄােক >কােল িনেয় >দৗেড় বাঁচেত >পেরেছ, তােদর িজন রkা >পয়েছ অেনক
সহেজ। এই পিরিsিতর সােথ তাল িমলােত িগেয় নারীর >কামড় হেয়েছ kীণ, আর
িনতm হেয়েছ sদৃঢ়। আর এ 4বিশWDgেলা পুrষেদর কােছ হেয় উেঠেছ অেনক >বিশ
আদরণীয়।
নারীর sদৃঢ় িনতেmর pিত পুrষেদর আgেহর অব¸ আরও একিট বড় কারণ
আেছ। িবjানীরা >দেখেছন িবগত পাঁচ িমিলয়ন বছের মাnেষর মিsেÌর আকার
বৃিd >পেয়েছ অিব®াs drততায়। ফেল এিট বাÄার জেnর সময় 4তির কেরেছ
জnসংkাn জিটলতার। এই িকছুিদন আেগও সারা পৃিথবীেতই বাÄা জn িদেত
িগেয় মারা যাওয়া মােয়েদর সংখDা িছল খুবই উেdগজনকভােব >বিশ। আজেকর
িদেনর িসেসক অপােরশন এবং িচিকৎসািবjােনর উnিত এই জিটলতা >থেক
নারীেক অেনকটাই মুিk িদেয়েছ। িকnt আিদম সমােজ >তা আর িস->সকশন বেল
িকছু িছল না। ধারণা করা হয়, সভDতার উষালেg kীণ িনতmিবিশW নারীেদর মৃতুD
অেনক >বিশ হেয়েছ বড় মাথাওয়ালা বাÄার জn িদেত িগেয়। িটেক থাকেত
>পেরেছ sেডৗল এবং sদৃঢ় িনতm-িবিশW >মেয়রাই। কারণ তারা অিধক হাের জn
িদেত >পেরেছ sাsDবান িশ•র। ফেল দীঘ_িদেনর এই িনব_াচনীয় চাপ 4তির কেরেছ
নারী >দেহর sদৃঢ় িনতেmর pিত পুrষতািntক উদg কামনা!
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িচtঃ অধDাপক >দেবnd িসংহ তার গেবষণায় >দিখেয়েছন, >কামর এবং িনতেmর অnপাত >মাটামুিট
০.৭ এর মেধD থাকেল তা 4তির কের >মেয়েদর ‘classic hourglass figure’, এবং এিট পুrষেদর
মেন 4তির কের আিদ অকৃিtম >যৗনবাসনা।

পুrেষর >চােখ নারীর >দহগত >সৗnেয_র বDাপারটােক এতিদন পুেরাপুির ‘সাংsৃিত’
বDাপার বেল মেন করা হেলও আেমিরকার >টkাস িব®িবদDালেয়র মেনািবjােনর
অধDাপক >দেবnd িসংহ তার গেবষণা >থেক >দিখেয়েছন >য, সংsৃিত িনিব_েশেষ নারীর
>কামর এবং িনতেmর অnপাত ০.৬ >থেক ০.৮ মেধD থাকেল সাব_জনীনভােব
আকষ_ণীয় বেল মেন কের পুrেষরা। অধDাপক িসংেহর মেত >মাটামুিট >কামর : িনতm
= ০.৭⎯এই অnপাতই 4তির কের >মেয়েদর ‘classic hourglass figure’, যা পুrষেদর
মেন 4তির কেরেছ আিদ অকৃিtম >যৗনবাসনা । সংsৃিত িনিব_েশেষ এই উপােtর
>পছেন সতDতা পাওয়া >গেছ বেল দািব করা হয়78। সmpিত >পািলশ একিট গেবষণা
>থেক জানা িগেয়েছ >য, sেডৗল sন, সr >কামড় এবং hW িনতm >মেয়েদর সব_Ä
উব_রতা pকাশ কের, যার পিরমাপ পাওয়া >গেছ dেটা pধান >যৗেনাdীপক হরেমােনর
79
(17-β-estradiol & progesterone) আিধকD িবে‰ষণ কের । পুrেষর মেন pিথত হওয়া
>যৗেনাdীপক >কামর/িনতেmর অnপাত আসেল তাrণD, গভ_ধারণkমতা (Fertility) এবং
সাধারণভােব sসােsDর pতীক। কােজই এিটও পুrেষর কােছ pিতভাত হয় এক
ধরেনর ‘িফটেনস মাক_ার’ িহেসেব। িববত_ন মেনািবjানী িভkর জnটন তাঁর ‘Why We
Feel? The Science of Emotions’ বইেয় বেলন >য >মেয়েদর >কামর ও িনতেmর অnপাত
০.৭ হেল এেtDােজন ও এেsTােজন হরেমােনর >য অnপাত গভ_ধারেণর জn সবেচেয়
78

79

Singh, D. (2002) Female Mate Value at a Glance: Relationship of Waist-to-Hip Ratio to Health, Fecundity,
and
Attractiveness.
Neuroendocrinology
Letters.
Special
Issue,
23,
81-91.
Jasienska, G., Ziomkiewicz, A., Ellison, P.T., Lipson, S.F., Thune, I. (2004)“Large breasts and narrow
waists indicate high reproductive potential in women.” Proceedings of the Royal Society of London
“B”, 271: 1213-1217
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অnkল >সই অnপাতেক pকাশ কের। এরকম আেরকিট িনদশ_ক হেলা sেডৗল ওÁ।
>সজnই গড়পড়তা পুrেষরা এেŽিলনা >জািল িকংবা ঐ®িরয়া রাইেয়র পুrWু ওÁ
ছিবেত >দেখ লালািয়ত হেয় ওেঠ। কােজই >দখা যাে¢ >সৗnেয_র উপলিb >কােনা
িবমূত_ বDাপার নয়। এর সােথ >যৗন আকষ_ণ এবং সেব_াপির গভ_ধারণkমতার একটা
গভীর সmক_ আেছ, আর আেছ আমােদর দীঘ_িদেনর িববত_নীয় পথপিরkমার ssW
ছাপ।

বেণ_ গেn ছেn গীিতেত hদেয় িদেয়ছ >দালা

শচীন >দব বম_েনর গাওয়া আমার একটা খুব িpয় গান আেছ। গানিটর কথাgেলার
সােথ অব¸ অেনেকই পিরিচত (এখােন একিট কথা বেল রািখ, গানিটর গীিতকার
িকnt হেলন মীরা >দব বম_ন; শচীন কত_ার stী80!) বেণ_ গেn ছেn গীিতেত
hদেয় িদেয়ছ >দালা
রেঙেত রািঙয়া রাঙাইেল >মাের
এিক তব >হািল >খলা
তুিম >য ফাgন রেঙরও আgন
তুিম >য রেসরও ধারা
>তামার মাধুরী >তামার মিদরা
কের >মাের িদশাহারা
মুkা >যমন •িkরও বুেক
>তমিন আমােত তুিম
আমার পরােন >pেমর িবnd
তুিমই •ধু তুিম …

>pেমর কথা বলেত >গেল গেnর কথা আলাদাভােব বলেতই হেব। আমােদর
ইিndয়gেলার মেধD গেnর অnভূিতই সmবত সবেচেয় pাচীন। এমনিক একেকাষী
বDাকেটিরয়া পয_n >কবল ‘গn •ঁেক’ বুঝেত পাের >কান খাবারটা পুিWকর আর
>কানটা তােদর জn মরণিবষ। এখন >দখা যাে¢ •ধু খাদDdবD >শাকাই নয়
>যৗনতার পছn অপছেnর >kেt িকংবা >যৗনসŋী িনব_াচেনর >kেtও গn খুব
80

মীরা >দব বম_নেক >কবল শচীন >দব বম_েনর stী িহেসেব পিরিচত করাটা অব¸ সেতDর অপলাপ
হেব। বেণ_ গেn ছেn গীিতেত ছাড়াও >শান >গা দিখন হাওয়া, িবরহ বড় ভাল লােগ, sবল >র বল
বল, তাকdম তাকdম বাজাই বাংলােদেশর >ঢাল সহ অেনক জনিpয় গােনরই গীিতকার িছেলন
িতিন।
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grtপূণ_ ভূিমকা পালন কের। ইঁdর, িবড়াল, kkরসহ অিধকাংশ snপায়ী pাণীই
>বঁেচ থাকা >কবল নয়, >যৗনসmেক_র বDাপােরও অেনকাংেশ িনভ_রশীল থােক
গােয়র গেnর উপর। আসেল >যৗনতার িনব_াচেনর এক grtপূণ_ উপাদান বেল মেন
করা হয় শরীেরর গnেক। আমােদর pেতDেকর আঙুেলর ছাপ >যমন আলাদা, >তমিন
আমােদর pেতDেকর শরীেরর গnও আলাদা, যা অবেচতন মেনই সŋী িনব_াচেনর
>kেt বDবhত হয়। িবjানীরা বেলন, গেnর এই তথDgেলা জীবেদেহ িলিপবd
থােক এক ধরেনর িজেনর মেধD, যার নাম⎯ ‘িহেsাকিmটDািবিলিট কমেpk িজন’
বা সংেkেপ MHC gene81।
িবjানীরা অব¸ িজেনর পাশাপািশ গn পিরবহেনর িপছেন এক ধরেনর
রাসায়িনক পদােথ_রও ভূিমকা খুঁেজ >পেয়েছন >সটােক >ফেরােমান (Pheromone)
বেল তারা অিভিহত কেরন। এই >ফেরােমান ‘নাভ_ িজেরা’ নােম এক ধরেনর
কেরািটক sায়ুর মাধDেম মিsেÌ স¿ািলত হেয় pািণজগেত সŋী িনব_াচন এবং
pজননেক tরািnত কের বেল ধারণা করা হয়82। >দখা >গেছ গেnর উপর িনভ_র
কের অেনক pাণীই িলŋ িচিhতকরণ, সামািজক পদময_াদা, অ¿ল, pজননগত
অবsানসহ অেনক িকছু িনণ_য় করেত পাের। >যমন, ১৯৫৯ সােল ইঁdেরর উপর
িহlা brেসর একিট গেবষণা83 >থেক পাওয়া >গেছ >য, সŋেমর পর যিদ >কােনা
ইঁdর অপরিচত >কােনা ইঁdেরর গেnর >খাঁজ পায়, তাহেল তার জরায়ুেত rণ
pিতsািপত না হেয় ঝের পেড়। িকnt পিরিচত বা পছেnর সŋীর গn গভ_ধারেণ
কখেনা বাধা হেয় দাঁড়ায় না। তার মােন >ফেরােমােনর সাহােযD পছেnর সŋীর
মাধDেম গভ_ধারণ িনি¡ত করেত িকংবা বািতল করেত পাের এ ধরেনর ইঁdেররা।
২০০৬ সােল >নােবল জয়ী িবjানী িলtডা বাক এবং তার সহেযাগী িসয়াটেলর
একিট কDাnার িরসাচ_ >সtটাের গেবষণারত অবsায় নতুন gাহক >pািটেনর
পিরবােরর ১৫িট সদsেক সনাk করেত সমথ_ হন। ইঁdেরর নােক খুঁেজ পাওয়া
এই gাহকgেলা >ফেরােমানেক সনাk করেত পাের বেল pমািণত হেয়েছ।
pািণজগেত >ফেরােমােনর ভূিমকা খুব ভােলাভােব pমািণত হেলও মাnেষর
মেধD এর সরাসির সmক_ >য খুব >জারােলা⎯>সটা িকnt এখনও বলা যােব না84।
আসেল অn pাণীরা তােদর >বঁেচ থাকা এবং সŋী িনব_াচেনর >kেt গেnর উপর
খুব >বিশ মাtায় িনভ_রশীল হেলও িববত_েনর kমধারায় গেnর উপেযািগতা এবং
grt মানব pজািতেত কেম এেসেছ। মাnষ তার দৃিWশিk, §বেণিndয় িকংবা
বুিdমtার উপর >যভােব িনভ_র কের, িঠক >তমনভােব গেnর উপর নয়। তারপেরও
81

Meredith F. Small, Nosing Out A Mate, Scientific American, 1999

82

R. Douglas Fields, Sex and the Secret Nerve, Scientific American Mind, February 2007

83

H.M. Bruce An exteroceptive block to pregnancy in the mouse, Nature, 184:105, 1959
Warren S. T. Hays, Human pheromones: have they been demonstrated? Behavioral Ecology and
Sociobiology, 54:89-97, 2003

84
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িবjানীরা মেন কেরন, আমােদর Üাণজ আবরণীকলায় (olfactory epithelium)
এখনও pায় ৩৪৭িট িভn ধরেনর সংেবদনশীল িনউরেনর অিst আেছ85 । এই
িনউরনgেলা িভn িভn গn সনাk করেত পারেলও আমােদর মাথায় বhসমেয়ই
গngেলা িমি§ত হেয় উপsািপত হয়, অn pাণীেদর >kেt >যটা আলাদাই থােক।
িলtডা বাক ইঁdেরর >kেt >য সমs ফারেমােনর gাহক িজেন খুঁেজ >পেয়িছেলন,
তার অnত ছয়িট মাnেষর মেধDও আেছ।
িচtঃ িব®িবদDালেয়র
ডেম_ িকংবা ছাtীআবােস একই কেk
একািধক ছাtীরা >বশ
িকছুিদন ধের অবsান
করেল তােদর
রজঃsাব একই সমেয়
সমাপিতত হেয় যায়।
>ফেরােমান pবেহর
কারেণই এিট হয়
বেল >বশ িকছু
গেবষণায় আলামত
পাওয়া >গেছ।

অn pাণীেদর মেতা মাnেষর জীবন যাtােতও >ফেরােমােনর pভাব থাকেত
পাের⎯এ বDাপারিট >বাঝা >যেত •r কের িশকােগা িব®িবদDালেয়র গেবষক মাথ_া
িkনটক এবং কDাথিলন sােন_র একিট গেবষণা >থেক। িবjানীরা অেনকিদন ধেরই
জােনন >য িব®িবদDালেয়র ডেম_ িকংবা ছাtী-আবােস একই কেk একািধক ছাtীরা
অবsান করেল তােদর ঋতু বা রজঃsাব একই সমেয় সমাপিতত হেয় যায়। এই
রহsময় বDাপারিটেক বেল ঋতুচেkর সমলয়ীকরণ (menstrual synchrony)। মাথ_া
িkনটক তার ১৯৭১ সােলর গেবষণাপেt >দিখেয়িছেলন >য এটার >পছেন মূল
ভুিমকা পালন কের >ফেরােমান86।
১৯৯৮ সােল মাথ_া িkনটক তার আেগর গেবষণােক আরও িবsৃত কেরন। িতিন
তার এ পরীkায় >দখান, >য >ফেরােমান •ধু ঋতুচেkর সমলয়ীকরণই নয়, >সই
সােথ >মেয়েদর অিনয়িমত মািসকেক িনয়িমত করেতও ভূিমকা রােখ। সাধারণত
>দেহর >লামশ জায়গাgেলােক (েযমন, বগেলর তলা িকংবা >যৗনােŋর এলাকা
pভৃিত) >ফেরােমােনর উৎস বেল মেন করা হয়। মাথ_া িkনটক এই পরীkায় িকছু
85
86

R. Douglas Fields, Sex and the Secret Nerve, Scientific American Mind, February 2007
MK McClintock, Menstrual synchrony and suppression. Nature 229 (5282): 244–5, 1971
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>s¢ােসবক পুrেষর বগল >থেক >নওয়া ঘােমর >ফেরােমান নারীেদর >ঠাঁেট
লািগেয় কেয়ক সpাহ ধের পরীkা কের >দেখন, এর ফেল >মেয়েদর অিনয়িমত
মািসক িনয়িমত হেয় যাে¢87। বDাপারটা অsাভািবক নয়। অেনক িবjানীই মেন
কেরন, অn pাণীেদর মেতা এত বDাপক আকাের না হেলও শরীেরর গn মানব
শরীেররও >রাগ pিতেরাধতnt গঠেন বড় ভূিমকা রােখ, এবং এর >পছেন আেছ
িববত_নীয় কারণ। >হেলন িফশার তাঁর অDানাটিম অফ লাভ বইেয়র ৪২ পৃÁায়
িলেখেছন88 ⎯
পুrেষর গােয়র গn (ঘাম) >মেয়েদর ঋতুচkেক sাভািবক রাখেত সহায়তা কের।
>সজnই >ছেলেদর ঘােমর গেnর pিত >মেয়েদর (অবেচতন) আকষ_ণ খুব সmবত
িববত_নজিনত। পুrষেদর sগিn বDবহার করার ও >মেয়েদর তা পছn করার
কারণ হেলা পণD উৎপাদনকারীর িবjাপকেদর আgাসী সাংsৃিতক মগজ >ধালাই
যার দrন ঘাম হওয়ােক অপির¢nতার সেŋ এক কের >দখা হয়।

অথ_াৎ, এ বDাপারিট মেন রাখেত হেব >য, ঘােমর পচা গn >য আমরা অপছn কির
>সটা এবং >ফেরােমােনর গn িকnt এক নয়। ঘােমর dগ_n 4তির হয় ঘােমর বDােkিরয়া
পচেনর ফেল, যা আবহাওয়ায় ছড়ায় িকছু সমেয়র জn। িকnt অnিদেক
>ফেরােমােনর গn মূলত >দহজাত যা খুবই সূk এবং >সটা সেচতনভােব পাওয়া যায়
না। আমরা যতই পিরÌার পির¢n থািক না >কন, >সটা সবসময়ই >দহ >থেক >বর
হেত থােক বেল মেন করা হয়। >ছেলরা যখন এগােরা বােরা বছর বয়েসর িদেক
বয়ঃসিnকােল >পৗঁছায়, তখন তােদর >দহ হেয় উেঠ নানা ধরেনর নতুন ধরেনর গেnর
আড়ত, যা তার আেগকার িশ• বয়েসর গn >থেক এেকবােরই আলাদা। sায়ুিবjানী
>লায়ান িbেজিtডন তার সাmpিতক ‘>মইল >bন’ gেn উেlখ কেরেছন >য, এই নতুন
গnিট >টেsােsরন হরেমােনর pভােব পুrেষর >দহজ ঘামgিn >থেক িনগ_ত
>ফেরােমান এবং এেtDােsেনিডওেনর একধরেনর sষম িম§ণ89। আর >ছেলেদর এই
গnটা >মেয়রা পায় pবৃিtগতভােব, Üাণজ আবরণীকলার মাধDেম নয়, বরং এর বাইের
আেরকিট পৃথক অেŋর মাধDেম যােক বলা হয় >ভােমেরানাসা তnt (Vomeronasal
90
Organ) বা সংেkেপ VNO ।
87

88

K Stern, MK McClintock, "Regulation of ovulation by human pheromones". Nature 392 (6672):
177–9, 1998.

Helen Fisher,

Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray,

Ballantine Books , January 3, 1994;
89
90

বাংলা অnবাদ - অপািথ_ব, ভালবাসা ও িববত_ন, মুkমনা,
২৯ মাঘ ১৪১৬ (>ফbrয়াির ১২, ২০১০)
Louann Brizendine M.D., The Male Brain, Broadway; March 23, 2010
Vomeronasal Organ - An organ thought to supplement the olfactory system in receiving pheromonic
communication. The sensory part of the organ is in two long, thin sacs, situated on either side of the
nasal septum at its base.
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িচtঃ িবjানীরা
মেন কেরন >য
>ভােমেরানাসা তnt
নামক পৃথক একিট
তnt >ফেরােমান
সনাk এবং
pবােহ ভূিমকা
রােখ।

গn >য মাnেষর মেনর >মজাজ মিজ_ পিরবত_েন ভূিমকা রােখ তা িকnt আমরা
pাতDিহক জীবেনর নানা উদাহরণ >থেক খুব সাধারণভােবই জািন। পুজা-অচ_নার
সময় ধূপধুনা jালােনা, িকংবা িমলাদ মাহিফেল আগর বািত jালােনা হয় গেnর
মাধDেম িচt চা¿লD দূর কের মানিসক ভাবগাmীয_তা বজায় রাখার pেয়াজেনই।
>গালােপর গেn মন pফুl হওয়া, >লবুর গেn সেতজ থাকা, িফনাইল এলেকাহেলর
গেn রkচাপ কমার িকংবা ইউকDািলpাস পাতার Üােণ ®াস-p®াস িনয়িমত হবার
িকছু pমাণ িবjানীরাও >পেয়েছন। আর িবিভn >সৗগিnক >কাmািনgেলা িটেকই
আেছ পারিফউেমর sেবশী গnেক pফুlতায় িনেয় যাওয়ার নানা রকম >চWার
উপকরেণর উপেরই। িকnt এসেবর বাইেরও িবjানীরা গেnর আরও একিট বড়
ভূিমকা খুঁেজ >পেয়েছন। আমরা >য ‘িহেsাকিmটDািবিলিট কমেpk িজন’ বা MHC
িজেনর কথা আেগ >জেনিছ, >দখা >গেছ অেনক pাণী গেnর মাধDেম MHC িজন
সনাk করেত পাের। এভােব তারা গn •ঁেক িনেজেদর পিরবাের িকংবা
িনকটাtীয়েদর সােথ সŋম করা >থেক িবরত থাকেত পাের। এই িবরত থাকার
বDাপারটা িকnt িববত_নীয় পেথই সৃW হেয়েছ। মানবসমােজও খুব কােছর পিরবার
পিরজনেদর (বাবা, মা ভাই >বান িকংবা িনকটাtীয়) মেধD >যৗনসŋমেক ঘৃণার
>চােখ >দখা হয়, সামািজকভােবই এেক ‘বDািভচার’ িহেসেব গণD করা হয়। এর
কারণ হে¢, খুব কােছর পিরবােরর সদsেদর মেধD বDািভচােরর ফেল >য সnান
জnায় >দখা >গেছ তার বংশাণু 4বিচtD hাস পায়, ফেল >স ধরেনর সnােনর >রাগ
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pিতেরাধ kমতা dব_ল হয়। •ধু তাই নয় জীবিবjানীরা গেবষণা >থেক >দেখেছন
>য, বাবা িকংবা মােয়র পিরবাের যিদ >কােনা িজনবািহত >রাগ থােক, তেব শতকরা
২৫ ভােগর মেতা >kেt অিতিরk সmাবনা >থেক যায় trিটপূণ_ >জেনিটক 4বিশWD
িনেয় সnান জnােনার। িবjােনর ভাষায় এেক বেল ‘কনেজিনটাল বাথ_ িডেফk’
(congenital birth defects) বা জnগত সমsা। িনঃসেnেহ আমােদর আিদম
পূব_পুrেষরা pজেnর পর pজn ধের বDাপারিট অnধাবন কেরিছেলন >য কাছাকািছ
পািরবািরক সmক_যুk মাnষজেনর মেধD >যৗনসmক_ হেল িবকলাŋ িশ• জn িনে¢
এবং >স সমs িশ•র মৃতুD হার >বিশ। সামািজকভােবই এিটেক pিতহত করার
pবণতা >দখা >দয়। >সজnই িববত_েনর দীঘ_ পথপিরkমায় আমােদর pবৃিtgেলা
এমনভােব 4তির হেয়েছ >য, >বিশরভাগ মাnষই িনেজেদর পিরবােরর সদsেদর
>দেখ >যৗন আকাŋkায় উdীp হয় না। িবjানীরা অnমান কেরন অn pাণীেদর মেতা
মাnষও অবেচতনভােবই গেnর সাহােযD বDাপারিটর ফয়সলা কের। এর একিট
pমাণ পাওয়া >গেছ জীবিবjানী kাউস ওেয়েডকাইেNর একিট গেবষণায়91।
>সই পরীkায় sইজারলDােtডর বান_ িব®িবদDালেয়র অধDাপক kাউস ওয়Dাইtড
১০০ জন কেলজ ছাtেক আলাদা কের তােদর sিতর জামা পিরেয় >রেখিছেলন dই
িদন ধের। >সই dই িদন তারা >কােনা ঝাল->ঝালওয়ালা খাবার খায়িন, ধূমপান কেরিন,
>কােনা িডওডােরtট বDবহার কেরিন, এমিন >কােনা sগিn সাবানও নয়, যােত কের
নমুনােkt pভাবািnত হবার ঝােমলা-টােমলাgেলা এড়ােনা যায়। তারপর >যটা করা
হেলা তা >বশ মজার। তােদর সবgেলা জামা একিtত কের একিট বােk ভের
আেরকদল অপিরিচত ছাtীেদর িদেয় >শাঁকােনা হেলা। >মেয়েদরেক গn •ঁেক বলেত
বলা হেলা >কােনা িট-শােট_র গnেক তারা ‘>সিk’ বেল মেন কের। >দখা >গল >মেয়রা
>সসমs িট-শােট_র গnেকই পছn করেছ িকংবা >যৗেনাdীপক বেল রায় িদে¢ >য
সমs িট-শােট_র অিধকারীেদর >দহজ MHC িজন িনেজেদর >থেক অেনকটাই আলাদা।
আর যােদর MHC িজন িনেজর িজেনর কাছাকািছ বেল pতীয়মান হয়, তােক >মেয়রা
অেনকটা িনেজর ভাইেয়র মেতা মেন কের92!
১৯৯৭ সােল িশকােগা িব®িবদDালেয়র বংশগিতিবদ কDােরাল ওবােরর এ
ধরেনর আেরকিট গেবষণায় >দখা >গেছ একই MHC িজন িবিশW বাহেকরা
সাধারণত এেক অপেরর সােথ >যৗন সmেক_ অিন¢ুক হয় 93 । •ধু তাই নয়,
িবjানীরা >দেখেছন এই পৃিথবীেত দmিতেদর বnDাt এবং গভ_পাত সমsার
একিট বড় কারণ আসেল লুিকেয় আেছ দmিতেদর MHC িজেনর সমrপতার
মেধD। ডাkাররা ১৯৮০ সােলর পর >থেকই িকnt এ বDাপারটা >মাটামুিট জােনন।
91

C Wedekind; T. Seebeck, F. Bettens, and A. J. Paepke, "MHC-dependent mate preferences in
humans". Proc Biol Sci 260 (1359): 245–249, 1995

92

ইউিটউেব এ িনেয় চমৎকার একিট িভিডও রাখা আেছ, িলŋ -

93

http://www.youtube.com/watch?v=pEmX8Rim-hs&feature=related
Nicholas Wade, Scent of a Man Is Linked To a Woman's Selection, NY Times, 2002.
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তারা >দেখেছন অেনক নারী 4দিহক এবং মানিসকভােব >কােনা ধরেনর সমsার
মেধD না থাকা সেttও সnান হে¢ না >কবল dভ_াগDজনকভােব তার MHC িজন তার
sামীর িজেনর কাছাকািছ হওয়ায়। অেনক সময় যিদওবা সnান হয়ও তা থােক
পয_াp ওজেনর অেনক নীেচ। আর এ ধরেনর একই MHC িজন িবিশW সmেক_র
>kেt গভ_পােতর হারও থােক sাভািবেকর তুলনায় >বিশ 94। ‘িহউমDান
িলউেকাসাইট এিtটেজন’ (সংেkেপ HLA) নােম আমােদর িডএনএ-এর একিট
অতDাব¸কীয় অংশ আেছ যা >দেহর >রাগ pিতেরােধর সােথ জিড়ত। জুিরেখর
বংশগিত িবেশষj তামারা bাউেনর সাmpিতক গেবষণা >থেক জানা >গেছ >য এই
HLAর 4বিচtDই ‘সিঠক ভােলাবাসার মাnষ’ িনব_াচেন বড় সড় ভুিমকা রােখ।
সাধারণভােব বলেল বলা যায়, আপনার হবু সŋীর HLAর িবnাস আপনার >থেক
যত >বিশ 4বিচtDময় হেব, তত >বিশ বাড়েব তার pিত আপনার আকষ_েণর মাtা
এবং সmক_ দীঘ_sায়ী হবার সmাবনা95। এই ধরেনর >জেনিটক িবে‰ষেণর মাধDেম
ভিবÕৎ সŋী খঁেজ পাওয়ার কাজেক tরািnত করার জn িজনপাট_নার ডট কম
(genepartner.com)-এর মেতা সাইটgেলা ইেতামেধDই িবিনেয়াগ করেত •r
কেরেছ। এর মােধD এর মেkলরা নািক তােদর থুতু পরীkার মাধDেম িনি¡ত হেত
পারেবন, তার ভিবÕত সŋীর HLAর িবnাস 4বিচtD তােক কতটুk আকিষ_ত িকংবা
িবকিষ_ত করেত পাের, আর এেত খরচ পড়েব পরীkা pিত ৯৯ ডলার! >ক জােন
হয়েতা তৃতীয় িবে®র মেতা >দশgেলােত বhিদন ধের চেল আসা ‘এেরŽড
মDােরজ’-এর >জেনিটক rপ >দখা যােব ভিবÕেতর ‘উnত পৃিথবীেত’। MHC িজন
িকংবা HLAর িবnাস >দেখ gেন •েন দল >বেধ সŋী িনব_াচন করেছ >pিমক>pিমেকরা িকংবা িববাহ ই¢ুেকরা96!
তেব পাঠকেদর িন¡য় বুঝেত >দির হবার কথা নয় >য, >কবল ‘>জেনিটক মDাচ’
বা বংশগতীয় জুিড়র উপর িনভ_র কের সŋী িনব_াচেনর >চWা খুব >বিশ সফল হওয়ার
কথা নয়, কারণ মানব সmক_ এমিনেতই অn pাণীর >চেয় অেনক জিটল। মাnেষর
সmেক_র sািয়t িজেনর বাইেরও অেনক >বিশ িনভ_রশীল পিরেবশ এবং সmেক_র
সামািজকীরেনর উপর। >সজnই >দখা যায় অেনক সময় বংশগতীয় পরীkায়
আশাnrপ ফলাফল না আশা সেttও অেনেকর >kেtই সmক_ 4তির এবং িবকােশ
সমsা হয়িন, >কবল সামািজক উপাদানgেলার কারেণই। তারপেরও অেনক িবjানী
মেন কেরন বংশগতীয় বDাপারটা িমেল >গেল সmক_ 4তিরেত >সটা অnkল pভাব
94

F. Bryant Furlow, The Smell of Love, Psychology Today, published on March
reviewed on August 13, 2010

01, 1996 - last

95

Elizabeth Heathcote, Tamara Brown: Don't sniff at smelling a potential lover, The Observer, Sunday

11

July
2010,
Republished
in
Guardian,
Online
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/jul/11/my-bright-idea-tamara-brown
96

ইউিটউব >থেক একিট িভিডও- http://www.youtube.com/watch?v=YRJUhG5xds&feature=player_embedded
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link

:

আনেত পাের ভিবÕত পৃিথবীেত সŋী িনব_াচেনর >kেt। kাউস ওয়Dাইtড, কDােরাল
ওবার, তামারা bাউন সহ অেনক িবjানীই মেন কেরন, আমােদর িডএনএেত pকািশত
এই ভােলাবাসার সংেকতgেলা >শষ পয_n >ফেরােমান pবােহর মাধDেমই আমােদর
মিsেক >পৗঁছায়, যার িভিt মূলত লুিকেয় আেছ সŋীর গােয়র গেnর মেধDই। >সজnই
িবিলয়ন ডলােরর মDাচ-েমিকং সাইটgেলা এখন ভােলাবাসার রসায়ন বুঝেত িডএনএ
িবে‰ষণ এবং সেব_াপির গােয়র গn িনেয়ও আgহী হেয় পেড়েছ। সাmpিতক 4বjািনক
গেবষণাgেলা >থেক pাp তথD >থেক আমরা জানেত •r কেরিছ >য, আর সব pাণীর
মেতা মাnষও অবেচতন মেনই গn >শাঁকার মাধDেম সŋী বাছাইেয়র কাজিট কের
থােক। কিথত আেছ, ১৫ শতেক ›ােnর সmাট তৃতীয় >হনরীর শাসনামেল সmােটর
আমntেণ মািরয়া নােম এক নত_কী রাজpাসােদ নাচেত এেসিছল। >শানা যায়, নাচ >শষ
হবার পর ঘম_াk শরীর একিট >তায়ােল িদেয় মুেছ মািরয়া সmােটর িদেক ছুেড় >দয়।
সmাট >সই >তায়ােল >পেয় ‘ভােলাবাসার গেn’ এমনই িবেমািহত হন, >য মািরয়ােক
আর pাসাদ >থেক >যেত >দনিন, তােক সmাjী িহেসেব বরণ কের িনেয়িছেলন। অব¸
বলা বাhলD, আমােদর মেতা অিধকাংশ ছা-েপাষা মাnেষর >kেt এই ধরেনর
গnেকিndক পছngেলা সmাট >হনরীর এত pকটভােব দৃ¸মান নয়। আর আেগই
বেলিছ, গেnর মাধDেম পছেnর এই বDাপারিট আসেল সেচতন ভােব নয়, বরং
pবৃিtগতভােবই ঘেট, এবং এিট উdূত হেয়েছ িববত_েনরই kিমক ধারায়।
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চুমুর িবjান

pিত অŋ কাঁেদ তব pিত অŋ-তের ।
pােণর িমলন মােগ >দেহর িমলন ।
hদেয় আ¢n >দহ hদেয়র ভের
মুরিছ পিড়েত চায় তব >দহ-’পের ।
>তামার নয়ন পােন ধাইেছ নয়ন ,
অধর মিরেত চায় >তামার অধের ।

>দহিমলন নােম চতু)দী কিবতার •rেত কিবgr উপেরর >য চরণgেলা িলেখেছন,
তা >যন >pম ভােলাবাসার এেকবাের >মাdা কথা⎯‘অধর মিরেত চায় >তামার
অধের’! সতDই >তা। চুমুিবহীন >pম⎯>যন অেনকটা লবনহীন িখঁচুিড়র মেতাই
িবsাদ!
তাই ভােলাবাসার কথা বলেল অবধািরতভােবই চুমুর কথা এেস পড়েব।
ভােলাবাসা pকােশর আিদ এবং অকৃিtম মাধDমিটর নাম >য চুmন⎯>সই িবষেয়
সmবত >কউই িdমত করেবন না। কােজই >কন কিবgrর কথামেতা আমােদর অধর
মিরেত চায় অেnর অধের⎯তার >পছেনর িবjানিট না জানেল আমােদর আর চলেছ
না।
বাঙািল, আফগািন, জাপািনজ, মালয় >থেক •r কের পি¡মা সংsৃিত⎯সব
জায়গােতই >pেমর বিহঃpকাশ িহেসেব চুmন পাওয়া যােব। সংsৃিতেভেদ চুmেনর
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তারতমD আর >ভদােভদ আেছ িঠকই⎯>কাথাও >pিমক >pিমকােক িকংবা >pিমকা
>pিমকেক চুমু খায় >গাপেন, >কাথাও বা pকাে¸, কােরা চুmন শীতল, কােরাটা বা
উদg, >কউ ঘার কাৎ কের চুমু খায় >কউ বা খায় মাথা >সাজা >রেখ। িকnt চুmন
আেছই⎯মানবসভDতার সােথ অŋািŋভােব িমেশ97। তাই চুmেনর িববত_নীয় উৎসিট
আমােদর জানা চাই।
আর •ধু মাnষই নয়, অেনেক >জেন হয়েতা অবাক হেবন, চুমুর অিst রেয়েছ
এমনিক অnাn অেনক pাণীর মেধDই98। ইঁdর, kkর, িবড়াল, পািখ >থেক •r
কের িশmািŽ, বেনােবা সহ বh pাণীর মেধDই চুmেনর অিst লk করা >গেছ। এ
সমs pাণীেদর >কউ বা চুমু খায় খাদD িবিনময় >থেক •r কের আদর >সাহাগ
িবিনময় এমনিক ঝগড়া-ফDাসাদ >মটােতও। িবjানী িবjানী ›Dাn িড ওয়াল তার
pাইেমট সংkাn িবিভn গেবষণায় >দিখেয়েছন চুmেনর বDাপারটা মানবসমােজরই
>কবল একেচিটয়া নয়, আমােদর অn সকল jািতভাই pাইেমটেদর মেধDও তা
pবলভােবই দৃ¸মান।

িচt : চুmেনর
বDাপারটা
মানবসমােজরই
>কবল একেচিটয়া
নয়, pাইেমট এবং
নন pাইেমট অেনক
pাণীর মেধDই
চুmেনর অিst
>দখা যায়। ছিবেত
>pইির kkর নােম
খDাত একধরেনর
ইঁdেরর মধDকার
চুmন।

97

98

অব¸ চুmন বDপারািট সংsৃিত িনিব_েশেষ সাব_জনীন ( কালচারাল ইউিনভাস_াল) িকনা তা িনেয়
িবতক_ আেছ। িকছু গেবষক >দেখেছন >য মানব সমােজর সব জায়গায় চুmেনর pচলন >নই।
ডাচ িবjানী িkেsাফার নাইেরাপ তার একিট গেবষণায় >দিখেয়েছন িফিনশ একিট >গােt
একসােথ নg হেয় sান করার pচলন আেছ, িকnt চুmেনর >নই। অেনক জায়গায় চুmনেক ঘৃিনত
pথা বেলও মেন করা হয়। িকnt এই sl কেয়কিট সংsৃিত বাদ িদেল মানব সমােজর >মাটামুিট
সবাই চুmন বDাপারটার সােথ পিরিচত।
"How animals kiss and make up". BBC News. October 13, 2003.

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 89

িচt : dিট
িশmািŽর মধDকার
চুmন >দখােনা
হেয়েছ।

>কউ িক কবুতেরর চুমু খাওয়া >দেখেছন? ওরা ঘেরর চােল এেকবাের উপের দাঁিড়েয়
>ঠাঁেট >ঠাঁট আংটার মেতা কের আটিকেয় >দয়। তারপের িবেশষ ছেn উঠা নামা
কের িমিনট খােনক। বাংলােদেশ gামা¿েল এেক বেল “নািল ভাŋা। তারা বেল,
কবুতর “নািল ভাঙেছ। বাÄা হেব”99। িকিসং >গারািম (kissing gourami) নােম এক
ধরেনর মাছ আেছ, যােদর মেধDও চুmন বDাপারটা >বশ pচিলত। যারা অDাkিরয়ােম
>গারািম মাছ পােলন, তারা pায়শই এেদর চুmনলীলা >দখার >সৗভাগD অজ_ন কেরন
।
িচt : যারা অDাkিরয়ােম
>গারািম মাছ পােলন, তারা
pায়শই এধরেনর চুmনলীলা
>দখেত পান। এই আচরেণর
জn এধরেনর মাছেদর ‘িকিসং
>গারািম’ নােম ডাকা হয়।

তেব িকিসং >গারািমেদর চুmন আসেল ‘সিতDকার’ চুmন নয়। এেদর চুmন আসেল
এক ধরেনর dndযুেdর srপ, যার মাধDেম তারা pিতপkেক ঘােয়ল করার >চWা
কের; আর সাধারণ মাnেষর কােছ বDাপারটা চুmন িহেসেব pিতভাত হয়। kkর,
িবড়াল এবং পািখেদর মেধD মুখ িদেয় অবেলহন (licking) এবং পির¢nতা
(grooming) িনেদ_শক অেনক িকছু করেত >দখা যায়, যা অেনক সময়ই অেনেকর
মুkমনায় আমার ‘সিখ, ভালবাসা কাের কয়, তৃতীয় পেব_ (চুmেনর িবjান) ড. নৃেপন সরকােরর
pাসিŋক মnবD।
99
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কােছ ভুলভােব চুmন বেল মেন হেত পাের। >সই িদক >থেক িচnা করেল মাnেষর
মেধD চুmেনর >kt অেনকটাই িভn।

িচt : ফরািস sপিত
অgs রদDাঁর
(Auguste Rodin)

একিট িবখDাত
sাপতDকম_ - The
Kiss। আিম আর
বnা pথমবার
২০০২ সােল
পDািরেস িগেয় রদDাঁর
এই অdুত snর
sাপতDকম_িট >দেখ
িনব_াক হেয় তািকেয়
িছলাম অেনকkণ!

তাহেল মানবসমােজ চুmেনর •rটা >কাথায়, আর কীভােব? বলা আসেলই
মুশিকল। তেব, ১৯৬০ সােল ইংেরজ pািণিবjানী >ডসমN মিরস pথম psাব
কেরন >য, চুmন সmবত উdূত হেয়েছ আমােদর পূব_পুrষ pাইেমট মােয়েদর খাবার
িচবােনা আর >সই খাবার অপিরণত সnানেক খাওয়ােনার মাধDেম। িশmািŽ মােয়রা
এখনও এভােব সnানেদর খাওয়ায়, আমােদর পূব_পুrষেদর মেধDও বDাপারটা িঠক
এভােবই এবং এ কারেণই 4তির হেয়িছল। মেন করা হয় খাদDslতার
সময়gেলােত যখন সnানেক খাবার >যাগােত পারত না, তখন অসহায় সnানেক
pেবাধ িদেত এভােব মুখ িদেয় খাবার খাওয়ােনার ভান কের সাntনা িদত >sহবৎসল
মােয়রা। এভােবই একটা সময় চুmন মানব িববত_েনর একিট অংশ হেয় উেঠ, এর
পিরিধ বৃিd পায় সnােনর pিত ভােলাবাসা >থেক >pিমক >pিমকার >রামািtটকতায়,
যার বhিবধ অিভবDিk আমরা লkD কির মানবসমােজর িবিভn সংsৃিতেত আনােচকানােচ, নানাভােব।
তেব আজেকর িদেনর িচরেচনা তীb >রামািtটক >pেমর সােথ চুmেনর
4জবৈবjািনক তথা িববত_নীয় উৎস খুঁজেত >গেল আমােদর >বর করেত হেব চুমু
মুkমনা ইবুক
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খাওয়ার এই মাধDমিট সmক_ 4তির এবং িটিকেয় রাখার বDাপাের >কােনা ধরেনর
বাড়িত উপেযািগতা কখেনা িদেয়িছল িক না, এবং এখনও >দয় িক না। এ িনেয়
গেবষণা করেত িগেয় িবjানীরা >বশ িকছু চা¿লDকর তথD >পেয়েছন। >যমন,
িনউইয়ক_ িব®িবদDালেয়র িববত_নীয় মেনািবjানী গড_ন িজ গDােলােপর (Gordon G.
Gallup) গেবষণা >থেক জানা >গেছ, চুmন মানবসমােজ >মিটং িসেলকশন বা
>যৗনসŋী িনব_াচেন এক grtপূণ_ ভূিমকা পালন কের100। িবেশষ কের ‘pথম চুmন’
বDাপারটা >রামািtটক সmেক_র >kেt খুব grtপূণ_ সমীকরণ িহেসেব অেনেকর
জীবেনই উেঠ আেস বেল মেন করা হয়। সাধারণত pথম >pম িকংবা pথম
>যৗনসŋেমর মেতা pথম চুmেনর ঘটনাও pায় সবাই হাজােরা ঘটনার িভেড় মেনর
sৃিতেকাঠায় সযেt জিমেয় রােখ sায়ীভােব। মহাকিব কায়েকাবােদর একটা
চমৎকার কিবতা আেছ pথম চুmন িনেয়⎯
মেন িক পেড় >গা >সই pথম চুmন!
যেব তুিম মুk >কেশ
ফুলরািন >বেশ এেস,
কেরিছেল >মাের িpয় >sহ-আিলŋন!
মেন িক পেড় >গা >সই pথম চুmন?
pথম চুmন!
মানব জীবেন আহা শািn-psবণ!
কত >pম কত আশা,
কত >sহ ভােলাবাসা,
িবরােজ তাহায়, >স >য অপািথ_ব ধন!
মেন িক পেড় >গা >সই pথম চুmন!
হায় >স চুmেন
কত sখ dঃেখ কত অr বিরষণ!
কত হািস, কত বDথা,
আkলতা, বDাkলতা,
pােণ pােণ কত কথা, কত সmাষণ!
মেন িক পেড় >গা >সই pথম চুmন!
>স চুmন, আিলŋন, >pম-সmাষণ,
অতৃp hদয় মূেল
100

Susan M. Hughes, Marissa A. Harrison and Gordon G. Gallup, Sex Differences in Romantic Kissing
Among College Students: An Evolutionary Perspective, Evolutionary Psychology, 2007.

5(3): 612-631
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ভীষণ ঝিটকা তুেল,
উntতা, মাদকতা ভরা অnkণ,
মেন িক পেড় >গা >সই pথম চুmন!

তেব কায়েকাবাদ pথম >pেমর মাহাtD িনেয় যতই কাবD কrক না >কন, pকৃত
বাsবতা একটু অnরকম। িব®িবদDালেয়র আtডারgDাড ছাtেদর উপর গেবষণা
চালােত িগেয় গেবষেকরা >দেখন, অnত ৫৯ ভাগ ছাt এবং pায় ৬৬ ভাগ ছাtীরা
sীকার কেরেছ >য তােদর জীবেন ‘pথম চুmন’-এর পর পেরই সŋীর pিত আgহ
রাতারািত উেব >গেছ। এমন নয় >য >সই সব খারাপ চুমু আসেলই খুব খারাপ িছল।
িকnt pথমবার চুmেনর পেরই তােদর সবারই মেন হেয়িছল >কাথায় >যন িমলেছ
না⎯সামিথং ইজ নট রাইট! গড_ন িজ গDােলােপর অিভমত এ >kেt pিণধানেযাগD101
⎯

While many forces lead two people contact romantically, the kiss,
particularly the first kiss, can be a deal breaker.

িকnt >কন এমন হয়? >সটাই বDাখDা করেছন িবjানীরা। আমরা >য আেগর অংেশ
>ফেরােমান এবং MHC িজেনর সােথ পিরিচত হেয়িছলাম, >দহজ গেnর মাধDেম
>সখানকার ভােলাবাসার সংেকতgেলা >পৗঁেছ যায় মিsেÌ। িঠক এমনটাই ঘেট
চুmেনর >kেtও। অথ_াৎ চুমুর মাধDেম সŋীর বংশগতীয় কmDািটিবিলিটর >খাঁজ পায়
মানব মিsÌ। অথ_াৎ >সাজা বাংলায়, সিঠক চুমু মানিসকভােব সিঠক >যৗনসŋীেক
খুঁেজ িনেত সহায়তা কের । চুmেনর পর যিদ কায়েকাবােদর মেতা >সই ‘আহা শািnpsবণ’ িকংবা ‘ভীষণ ঝিটকা তুেল, উntতা, মাদকতা ভরা অnkণ’ আেস
আপনার কােছ তাহেল বুঝেত হেব, আপনার মিsÌ ইিŋত করেছ আপনার সŋী
বংশগতীয় ভােব আপনার জn সিঠক। আপনার 4জিবক >দহ আপনার সŋীর dারা
িনrপdrপভােব গভ_ধারণ করার জn িনব_ািচত হেয়েছ! আর যিদ চুmেনর পর মেন
হয় ‘>কাথায় >যন িমলেছ না’ তাহেল বুঝেত হেব >য, আপনার সŋীর MHC িজেনর
িবnাস আপনার জn কিmেটবল নয়।
তেব চুmেনর রসায়েন নারী পুrেষ িকছুটা পাথ_কD লk করা >গেছ। ২০০৭
সােলর >সেpmর মােস অধDাপক গDােলাপ এবং তার সহকম_ীরা ১০৪১ জন কেলজ
ছাt-ছাtীর উপর গেবষণা চালান। তােদর গেবষণা >থেক পাওয়া >গেছ, তীb চুmন
পুrষেদর জn আিবভূ_ত হয় >যৗনসmক_ সূিচত করার পরবত_ী ধাপ িহেসেব। িকnt
অn িদেক >মেয়রা চুmনেক gহণ কের সmেক_র মানিসক উnয়েনর একিট sিsত

101

University at Albany (2007, August 31). A Kiss Is Still A Kiss -- Or Is It?. ScienceDaily, Retrieved
April 2, 2011, from http://www.sciencedaily.com- /releases/2007/08/070830121629.htm
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পয_ায় িহেসেব102।
গDালেপর গেবষণায় আরও >দখা >গেছ চুmেনর বDাপারটা >ছেলেদর >চেয়
>মেয়েদর কােছ >বিশ grtপূণ_ িহেসেব pিতভাত হয়। >মেয়েদর কােছ বDাপারটা
grtপূণ_ই •ধু নয়, অিধকাংশ >মেয়রা চুmন ছাড়া এমনিক সŋীর সােথ
>যৗনসেmােগ অsীকৃত হয়। িকnt >ছেলেদর >kেt বDাপারটা এতখািন pকট নয়।
>ছেলেদর কােছ একটা সময় পর চুমু খাওয়া না খাওয়া >তমন বড় হেয় উেঠ না⎯
চুমুটুমু না >খেয় হেলও >কােনা ‘আকষ_ণীয়’ >মেয়র সােথ >যৗনসেmাগ করেত
পারেল⎯>ছেলেদর জn তােতই সই! সমীkায় >দখা >গেছ >কউ ‘gড িকসার’ না
হওয়া সেttও >মেয়েদর >চেয় অিধক সংখDক >ছেলরা তার সােথ >যৗনসmক_ sাপেন
আgহী হয়।
>মেয়েদর জn চুmন >বিশ grtপূণ_ হেয় উঠার >পছেন িকছু িববত_নীয় কারণ
রেয়েছ বেল মেন করা হয়। িববত_েনর পিথকৃত চাল_স ডারউইন >যৗনতার িনব_াচন
তtt িনেয় গেবষণা করেত িগেয় >খয়াল কেরিছেলন >য, pকৃিতেত pায় সব_tই >মেয়রা
সŋী িনব_াচেনর বDাপাের খুব >বিশ িহেসিব, সাবধানী আর খুঁতখুঁেত হেয় থােক। এই
বDাপারিট জীবিবjােন পিরিচত ‘নারী অিভrিচ’ (female choice) িহেসেব।
ডারউইেনর সমেয় ডারউইন বDাপারিট পয_েবkণ করেলও এই নারী অিভrিচর
>পছেনর কারণ সmেক_ িতিন িকংবা তার সমসামিয়ক >কউ ভােলাভােব অবিহত
িছেলন না। িকnt পরবত_ীকােলর জীবিবjানী এবং িববত_ন মেনািবjানীেদর
গেবষণায় এর >পছেনর কারণিট আরও sWভােব >বাঝা >যেত •r কের। িবেশষত
িবখDাত সামািজক জীবিবjানী রবাট_ Tাইভােস_র ১৯৭২ সােলর গেবষণা এ বDাপাের
একিট মাইলফলক103। Tাইভাস_ তার গেবষণায় >দখান >য, pকৃিতেত (িবেশষতঃ
snপায়ী জীেবর >kেt) সnােনর জn এবং লালন পালেনর >kেt পুrেষর >চেয়
নারীরাই >বিশ শিk িবিনেয়াগ কের। গভ_ধারণ, সnােনর জn >দয়া, snপান
করােনা সহ বh িকছুেত >মেয়েদরেকই সািব_কভােব জিড়ত হেত হয় বেল >মেয়েদর
তুলনামূলকভােব অিধকতর >বিশ শিk খরচ করেত হয়। ভিবÕৎ িজন বা পরবত_ী
pজn রkায় >মেয়েদর এই অিতিরk >বিশ শিk খরেচর বDাপারটা snপায়ী সকল
জীবেদর জnই কমেবিশ pেযাজD। জীবিবjােনর পিরভাষায় এেক বেল
‘অিভভাবকীয় িবিনেয়াগ’ (parental investment)। মাnষও একিট snপায়ী pাণী।
একিবংশ শতাbীর আধুিনক জীবনযাtায় অভDs হবার পেরও িনিd_ধায় বলা যায়
>মেয়রাই অিভভাবকীয় িবিনেয়ােগর িসংহভােগ জিড়ত থােক। >যেহতু পুrষেদর
102
103

Chip Walter, Affairs of the Lips: Why We Kiss,

Scientific American Mind, February 2008

R.L. Trivers, Parental investment and sexual selection, In B. Campbell (Ed.), Sexual selection and
the descent of man: 1871-1971
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তুলনায় নারীেদর অিভভাবকীয় িবিনেয়ােগর িসংহভােগ জিড়ত থাকেত হয়, তারা
>যৗনসŋী িনব_াচেনর বDাপাের হেয় উেঠ অিধকতর িহেসিব এবং সাবধানী। িববত_নীয়
পথপিরkমায় >মেয়রা সŋী িনব_াচেনর বDাপাের অিধকতর সাবধানী হেত বাধD
হেয়েছ, কারণ অসতক_ভােব dW-সŋী িনব_াচন করেল অযািচত গভ_ধারণ সংkাn
ঝুট-ঝােমলা >পাহােত হয় নারীেকই। >ডিভড বাস তার ‘Human Mating Strategies’
শীষ_ক গেবষণাপেt >সজnই িলেখেছন104 ⎯
িববত_নীয় যাtাপেথ >য সকল >মেয়রা িহেসিব িকংবা সাবধানী িছল না, তারা খুব
কমই pজননগত সফলতা (reproductive success) অজ_ন করেত >পেরেছ। িকnt
যারা অতDn সতক_তার সােথ শযDাসŋী িনব_াচন করেত >পেরেছ, >যমন⎯>যৗনসŋী
িনব_াচেনর সময় grt িদেয় িচnা কেরেছ তার সŋী সŋেমর পরই পািলেয় না
িগেয় তার সােথই থাকেব িকনা, বাবা িহেসেব তার ভিবÕৎ সnােনর >দখভাল
করেব িকনা, সnান এবং পিরবােরর পিরচয_ায় বাড়িত িবিনেয়াগ করেব িক না
ইতDািদ⎯>স সমs সতক_ >মেয়রাই সফলভােব pজননগত উপেযািগতা উপেভাগ
করেত >পেরেছ। কােজই Tাইভােস_র দৃিWেকাণ >থেক জীবজগেত pজািতর
pজননগত সাফলD এবং সফলভােব pজn িটিকেয় রাখার মূেল রেয়েছ >সই
pজািতর নারীেদর সতক_ সŋী িনব_াচনী অিভrিচ (careful mate choice)’।

কােজই >যৗনসŋীর বDাপাের নারীেদর সতক_ থাকেত হয়, কারণ ভুল সŋীেক
িনব_াচেনর মা•ল হেত পাের ভয়াবহ। অnত একজন নারীর জn চুmন হেয় উেঠ
সŋী বাছাইেয়র একিট অবেচতন pিkয়া, যার মাধDেম >স িনণ_য় করেত >চWা কের
তার সŋী তার ভিবÕৎ সnােনর অিভভাবকীয় িবিনেয়ােগ অবদান রাখেব িক না
িকংবা তােদর সmেক_র বDাপাের অŋীকারাবd (committed) িক না ইতDািদ105। আর
আেগই বলা হেয়েছ, চুমুর মাধDেম MHC িজেনর মধDকার ভােলাবাসার সংেকতgেলা
>পৗঁেছ যায় মিsেÌ। পুrেষর লালাgিnেত >য সমs >যৗন হরেমােনর উপিsিত থােক,
>সটার উপাtই চুমু িবে‰ষেণর জn বেয় িনেয় যায় মিsেÌ।
চুmেনর রসায়েন নারী পুrেষ িকছুটা পাথ_কD থাকেলও একিট িবষেয় িমল
পাওয়া >গেছ। চুmন মানিসক চাপ কমােত সাহাযD কের⎯নারী পুrষ উভেয়রই।
মেনািবjানী উইিtড িহল এবং তার ছাtী >কির উইলসেনর গেবষণা >থেক জানা
>গেছ চুmেনর পের >দেহর কিট_সল (cortisol) হরেমান, যার পিরমাণ মানিসক চােপর
মেধD থাকেল বৃিd পায় বেল মেন করা হয়, তার sর লkণীয়ভােব কেম আেস। এর
>থেক >বাঝা যায় >য, >রামািtটক চুmন আমােদর মানিসকভােব চাপমুk থাকেত
সহায়তা কের।
>কন হীরার আংিট িকংবা >সানার গয়না হেয় উেঠ ভােলাবাসার উপেঢৗকন ?
104
105

David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.
Chip Walter, Affairs of the Lips: Why We Kiss, Scientific American Mind, February 2008
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আিম যখন এই অংশিট বইেয়র
জn িলখিছলাম তখন িpn
উইিলয়াম এবং >কট সেব িবেয়
কেরেছন। িমিডয়ার গরম খবর
এিট তখন। এই একিবংশ
শতাbীর আধুিনক এবং গণতািntক
িবে®র নাগিরক িহেসেব আমার
অব¸ এই সব অথব_ রাজা রািন
আর তােদর sপুt িকংবা kপুtেদর িবেয় >কােনা আgহ িছল না কখনই। >কবল
িবেনাদন িহেসেব মােঝ মেধD এ ধরেনর খবের >চাখ >বালােনাই সার হেতা। িকnt
>সসময় গত কেয়ক িদন ধের এই >কট উইিলয়ােমর িবেয় িনেয় িমিডয়া যা •r কেরিছল
তােত আিম রীিতমেতা হতভm। >স সময় এই িমিডয়া কাঁপােনা িবেয়র একিদন আেগ
আেমিরকার ওপর িদেয় বেয় >গেছ সময়কােলর ভয়ŋরী pলŋরী এক ঘূিণ_ঝড়। চারশ’র
মেতা >লাক মারা িগেয়িছল। আলাবামার অবsা >তা যাে¢তাই, এমনিক আিম >য
জিজ_য়া >sেট থািক >সখানকার আেশপােশর >বশ িকছু বািড়ঘড় >ভেঙেছ, মাnষও মারা
>গেছ কম >বিশ। অথচ িসএনএন-এর মেতা সংবাদমাধDম >স সময় >সসব িকছু বাদ
িদেয় >কবল >কট আর উইিলয়ােমর িবেয়র আেয়াজন pচার কের চলিছল সারা িদন ধের
>যন পৃিথবীেত এটাই এই মুহূেত_ সবেচেয় grtপূণ_ ইsD! >কট >কান রাsা িদেয় >হঁেট
>গেছন, কীরকম >পাশাক পেড়েছন, িবেয়র পের কীভােব বDালকিনেত পরsরেক চুmন
করেলন, আটিট sেরর কত বড় আয়তেনর >কক িছল িবেয়েত, কীভােব তারা জনতার
উেdে¸ হাত নাড়েলন⎯এgেলা িনেয় িবে‰ষেণর পর িবে‰ষণ চলেছ। অব¸
িমিডয়ার আর কী >দাষ। আমার মেতা আদার বDাপারীর এই রাজকীয় িবেয় িনেয় আgহ
না থাকেলও সাড়া িবে®র মাnেষর আgেহর কমিত >দখিছ না! ৫০০০ পুিলশ
অিফসারসহ আিম_ >নিভ আর এয়ারেফােস_র িনেয়াগদান সহ >কবল িনরাপtা রkার
জnই নািক খরচ হেয়েছ pায় ৩৫ িমিলয়ন ডলার। কােজই পুেরা িবেয়র আেয়াজেনর
খরচ কত হেত পাের সহেজই অnেময়! িনঃসেnেহ এই িবশাল খরেচর বড় একটা
অংেশর বDয়ভার বহন করেত হয় >সই জনগণেকই। তােতও >য কােরা >কােনা আপিt
আেছ তা মেন হে¢ না। >খাদ বািকংহাম পDােলেসর বাইেরই নািক pায় ৫০০,০০০
মাnষ জমােয়ত হেয়িছল বর-বধূেক এক-নজর >দখার জn। কােজই এই
অপবDিয়তােক সাদের gহণ করার বDাপাের িনরাসk হেল আপিনও আমার মেতা
িববত_নীয়ভােব ‘িমসিফট’ বেল িবেবিচত হেয় যােবন!
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িচt : pায় ৮
কDারট হীরার
আংিটিট
উইিলয়াম >কট
>ক বাগদােনর
সময় উপহার
িদেয়েছন, তার
মূলDমান
>খালাবাজাের
pায় আকাশ
>ছাঁয়া

তাই আমার মেতা িববত_নীয়ভােব িমসিফট হবার হাত >থেক বাঁচেত হেল dচারিট
কথা >জেন রাখেত পােরন। িpn উইিলয়াম তার হবু বধূ >কট িমেডলটনেক িবেয়র
psাব >দন আট বছর ধের >pম করার পর ২০১০ সােলর নেভmেরর ১৬ তািরখ। pায়
৮ কDারট হীরার আংিটিট উইিলয়াম >কট >ক >স সময় উপহার িদেয়েছন, >সিট
একসময় তার মা িpn ডায়না পরেতন। কােজই আংিটিট িনেয় উইিলয়ােমর আেবগ
সহেজই অnেময়। িতিন >সটা িমিডয়ায় বেলেছনও⎯‘এটা আমার মােয়র িবেয়র
অŋুির। কােজই এটা আমার কােছ অব¸ই িবেশষ িকছু। আিম চাই >য আমার মার
sৃিত আমার িবেয়র সময় অkুN থাkক’। কােজই এই আংিটর >পছেন এত আেবগময়
sৃিত জিড়ত >য, কখেনা যিদ এই আংিট িনলােম উেঠ, তেব পৃিথবীর সবেচেয় ধনী
বDিkরাও এই আংিটিট >কনার জn দরদাম করেত ভয় পােবন। এমনিক যিদ •ধু
হীরার মূলDমান িহেসেবও িবচার কির, তাহেলও >খালাবাজাের এ ধরেনর আংিট
২০০, ০০০ >থেক ২৫০, ০০০ ডলার পয_n হেত পাের।
িকnt >কন এত বDয়বhল িবিনেয়াগ? হয়েতা ভাবেছন রাজারাজড়ােদর
বDাপারsাপারই আলাদা। তারা যিদ হীরার আংিট িনেয় লালািয়ত না হন, >তা হেব
>ক? িকnt আপিন খুঁজেলই >দখেত পােবন, সাধারণেদর মেধDও িহেরর আংিট িনেয়
িবhলতা কম নয়।
আমার অিফেসর এক বাnবী pায় ৩/৪ কDােরেটর এক ডায়মেtডর িরং পের
অিফেস আেস (যিদও ওটা সিতDকােরর হীরা িক না আমার িকছুটা সেnহ আেছ)।
হীরকখিচত আঙুল dিলেয় dিলেয় এমনভােব কথা বেল >য, হীরার আংিটটার িদেক
>য কােরা নজর >যেত বাধD। আর sেযাগ >পেলই >স সবাইেক •িনেয় >ফিনেয়মুkমনা ইবুক
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>ফিনেয় গl >শানায়⎯>কান সাত সাগর পািড় িদেয় >কান হীরক রাজার >দশ >থেক
তার >pিমক এই িবশাল এই হীরার আংিট বািনেয় িনেয় এেসিছল, আর কত
>রামািtটকভােব তােক িবেয়র psাব কেরিছল!
আমার অিফেসর আেরক কিলগ gাজুেয়শন কের নতুন চাকির •r কেরেছ।
িকnt >বচারা গাল_ে›tডেক িবেয় করেত পারেছ না, কারণ গাল_ে›tডেক তুW করার
মেতা হীেরর আংিট >কনার সামথ_ নািক এখনও অজ_ন করেত পােরিন। তার
গাল_ে›tড নািক এমিনেত খুব ভােলা, >কােনা িকছুই চায় না তার কােছ, িকnt একিট
কথা নািক সmেক_র pথেমই তােক বেল িদেয়েছ⎯বাগদােনর সময় >যনেতন হীেরর
আংিট হেল িকnt তার চলেব না। এমন আংিট িদেয় তােক pেপাজ করেত হেব⎯>যন
>সটা সবাইেক >দিখেয় বাহবা kড়ােত পাের। >বচারা বয়ে›tডিট এখন >চাখ কান
বুেজ চাকির করেছ, টাকা জমাে¢। ওভারটাইম কের টু-পাইস একটু >বিশ কামােনা
যায় িক না⎯তার নানা ফিn িফিকর খুঁেজ >বর করার >চWা করেছ। হীেরর আংিট
িদেয় >pিমকার মন তুW করেত হেব না!
পা¡ােতDর মেতা আমােদর >দেশও >মেয়েদর মেধD গয়নাগািট পছn করার চল
আেছ। •ধু চল বলেল ভুল হেব, িবেয়র সময় কতভির >সানার গয়না িদেয় >বৗেক
>কমনভােব সাজােনা হেলা⎯>সটা সবসময়ই আেলাচনার >কndিবnd হেয় ওেঠ।
একটা sেযাগ >পেল অেনক >মেয়ই িবেয়র সময় ®•রবািড় >থেক পাওয়া গয়নাগািট
বnুবাnব-আtীয়sজনেদর >দিখেয় িকংবা >কােনা িবেয় বািড়েত বা বড় >কােনা
পািট_েত গলা িকংবা কােন sণ_ালŋােরর ঝলক >দিখেয় সবার মােঝ বাহবা kড়ােত
পছn কের⎯এgেলা আমরা হর-হােমশাই >দিখ। >কন পা¡ােতD হীেরর আংিট
িকংবা আমােদর >দেশ >সানার গয়না >মেয়েদর এত পছেnর? এই pXটা আমার
বরাবরই মেন খচখচ করত। হীরার অŋুির >সানার গয়নার >কােনা বDবহািরক
উপেযািগতা >নই। ভাত, মাংস, >পালাও->কারমা >খেয় >যমন উদরপূিত_ করা যায়,
িবলাসবhল বািড়েত >থেক গা এিলেয় িদেয় আরাম-আেয়শ করা যায়, মািস_িডস
িকংবা >রালস রেয়েস বেস রাজার হােল ঘুের >বড়ােনা যায়, আই >ফােন >যমন
>সেকেtড >সেকেtড কথা বলা যায়, আই পDােড >যমন >রেsারায় বেস কিফর >পয়ালা
হােত িনেয় bাউস করা যায়⎯হীরা িকংবা >সানার >সরকম >কােনা বDবহািরক
উপেযািগতা >কউ কখেনাই খুঁেজ পায়িন। অথচ তারপেরও হীরা বা >সানার গয়নার
জn sেযাগ >পেলই হামেল পেড় >মেয়রা। আর >ছেলরাও ভােলাবাসার pমাণ
িহেসেব রাজ-রাজD চেষ হািজর কের pােয়ািগকভােব মূলDহীন িকnt নারীর কােছ
অমূলD >সই সব রt পাথর আর >সানা দানা। িকnt >কন?
উtরটা খুঁেজ >পেয়িছলাম অেনক পের। ডারউইেনর >সkুয়াল িসেলকশন তথা
মুkমনা ইবুক
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>যৗনতার িনব_াচেনর মেধDই >য এই জিটল pেXর উtর লুিকেয় িছল >সটা িক আর
আিম তখন জানতাম?
pািণজগৎ >থেকই •r কির। >যৗনতার িনব_াচেনর বhল pচিলত ময়ূেরর
>পখেমর উদাহরণিট আবােরা এখােন চেল আসেব। আমরা জািন, ময়ূেরর দীঘ_
>পখম িটেক আেছ মূলত নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পছn তথা >যৗনতার িনব_াচনেক
pাধাn িদেয়। কীভােব? ১৯৭৫ সােল ইসরাইিল জীবিবjানী অDামেতাজ জাহািভ
(Amtoz Zahavi) psাব করেলন >য, ময়ূরীর এই দীঘ_ >পখম ময়ূেরর কােছ pিতভাত
হয় এক ধরেনর ‘িফটেনস ইিtডেকটর’ বা ssােsDর মাপকািঠ িহেসেব। জাহািবর
মেত, সততার সােথ ssােsDর িবjাপন িদেত >গেল এমন একটা িকছুর মাধDেম
>সটা pকাশ করেত হেব যােত খরেচর pাচুয_টা এমনিক সাদা >চােখও ধরা পেড়।
>সাজা ভাষায় >সই িবjিp অŋিটেক িনঃসেnেহ হেত হেব ‘কsিল অন_ােমtট’।
িঠক এজnই >যৗনতার অলংকারgেলা pায় সবসময়ই হয় >বঢপ আকাের িববিধ_ত,
বDয়বhল, অপবDয়ী িকংবা জবরজং ধরেনর জিটল িকছু।
ময়ূেরর >পখম >কবল ময়ূরীর দৃিW আকষ_েণর জn সsা pচারণা নয়। ময়ূেরর
>পখম দীঘ_, ভারী আর ভয়ানক িবপদসŋuল। দীঘ_ >পখম এত অনায়ােস 4তির করা
যায় না, আর এমনিক এই >বয়ােkল >পখেমর কারেণ তার িশকািরেদর >চােখ পড়ার
সmাবনাও >বেড় যায় অেনক। >বচারা ময়ূরেক >কবল িনেজর >দহিটেকই বেয়
>বড়ােত হয় না, >টেন-িহঁচেড় িনেয় >বড়ােত হয় তার প¡াৎেদেশর সােথ জুেড় থাকা
এই অিব®াs বড় ধরেনর বাড়িত একটা >পখেমর ঝাঁিপ (জাহািভর মেত এই
িবলািসতা এমনই দৃিWকটু >য এটা pায় পŋুেtর সািমল, তার তেttর নামই এজn
Handicap principle)। এজn ময়ূরেক হেত হয় sাsDবান এবং নীেরাগ।
কখেনাসখেনা >কােনা sাsDহীন ময়ূেরর দীঘ_ >পখম গজােত পাের বেট, িকnt >সটা
বেয় িনেয় >বিড়েয় খাবার >খাঁজা, িকংবা িশকািররা তাড়া করেল drত >দৗঁিড়েয়
পািলেয় যাওয়া >সই sাsDহীন ময়ূেরর পেk dঃসাধDই হেব। >কবল মাt pচN
শিkশালী িকংবা ssােsDর অিধকারী ময়ূেরর পেkই এই সমs pিতবnকতা
িডিŋেয় এ ধরেনর >পখেমর িবলািসতা ধারণ করা সmব হয় ।
তাই >পখমওয়ালা িবলাসী ময়ূর ময়ূরীর পােলর কােছ িগেয় >সাÄাের >ঘাষণা
করেত পাের –
এই >য মহীয়সী ময়ূরী, আমার nােজর িদেক তাকাও; >দেখা⎯আিম ss, আিম
snর! আিম এমনই sাsDবান আর শিkশালী >য, আিম আমার ষাট ইি¿
বDাসােধ_র >পখম বেয় >বড়ােত পাির অবলীলায়। আিম আমার খাদD আর 4দিহক
পুিWেক সাইফন কের আমার >পখেমর আকার-আকৃিতেক >তামারই জn বণ_াঢD
মুkমনা ইবুক
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কের >রেখিছ। >কােনা িশকাির আমােক >পছন >থেক আkমণ কের পরাs করেত
পাের না। ভারী >লজ থাকা সেttও আিম উেসইন >বােlর মেতা এক >দৗেড়
িশকািরেক >পছেন >ফেল িদেত পাির, আমার >রাগ-pিতেরাধ kমতা dদ_াn, আমার
>দহ >কােনা >রাগ জীবাণুর আবাসsল নয়। তুিম >দখেলই বুঝেব⎯ উjjল >পখম
আর অn সব িকছু িমিলেয় আমার সি¿ত সmদ অেঢল; ধন সmদ আর pাচুেয_ আিম
ভরপুর। আমােক সŋী িহেসেব িনব_াচণ করেল তুিম sেখ থাকেব >হ নারী…’’।

তাই ময়ূরীেক আকষ_েণর জn sভাবগতভােবই ময়ূরেক িবলাসী হেত হয়। আমরা
যতই অপচয়কারীেক ‘শয়তােনর ভাই’ বেল গালমn কির না >কন, অপচয় এবং
বDয়বাhলD 4জবজগেত >যৗনসmক_ গঠেনর (sexual courtship) এক অতDাবশকীয়
িনয়ামক। একটা পুrষ >কািকলেক তার অিতিরk িবশ ভাগ শিk বDয় করেত িনেজর
গলােক sেরলা কের তুলেত। কারণ এই sেরলা গলাই তার আকষ_েণর হািতয়ার। িঠক
একই কারেণ হিরেণর িশংেক হেত হয় বণ_াঢD, তার pেয়াজেনর >চেয় >ঢর >বিশ। তার
মােন, >যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেম pজািতর িববত_ন হেত >গেল অপচয়pবণতার pকাশ
হেত হেব একরকম অব¸mাবী। এটা >য >কউই বুঝেব >য, একটা ময়ূর তার >পখম না
থাকেল বরং আরও ভােলাভােব চেল িফের >বড়ােত পারত। তার এই >বঢপ >পখেমর
>পছেন এত শিk অপচয় না কের >খেয় >দেয় আেমাদ-ফুিত_ কের >বড়ােত পারত।
>পখেমর িপছেন শিk খরচ না কের শিk স¿েয় মেনািনেবশ করেত পারত। িকnt
>যৗনতার িনব_াচনী চাপ তােদর মানসজগেত অিবরতভােব কাজ কের যায় বেলই, >স
>পখম গঠেনর বDাপাের িনিল_pভােব অপবDয়ী হেয় ওেঠ; উঠেত তােক হেবই।
িবjানীরা বেলন, pকৃিতেত দৃিWকটু রকেমর অপবDিয়তাই হে¢ সততার সােথ িনেজর
সmদেক অেnর সামেন তুেল ধরার একমাt সহজ মাধDম।
িবjানীরা বেলন, িববত_েনর যাtাপেথ নারী অিভrিচর বDাপারটা grtপূণ_।
নারী অিভrিচর কারেণই পুrষ ময়ূেরর >পখম দীঘ_ হেয়েছ। পুrষ >কািকেলর গলা
sেরলা হেয়েছ। পুrষ বাবুই পািখ িশেখেছ মেনারম বাসা বানােত। নীেচ একিট
>টিবেলর সাহােযD >দখােনার >চWা করা হেলা, কীভােব নারী অিভrিচেক pাধাn
িদেত িগেয় িবিভn pজািতেত বDয়বhল অŋpতDŋ িকংবা নানা অপবDয়ী 4বিশেWDর
উdব ঘেটেছ106 ⎯

106

Lee Alan Dugatkin and Jean-Guy J. Godin, How Females Choose Their Mates, Scientific American,
March, 2002.
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মানবসমােজও িক আমরা এরকেমর অপবDিয়তার হাজােরা pমাণ পাই না? যােদর
>বিশ টাকা পয়সা আেছ, তারা দািম অTািলকা বানায়, বেনিদ এলাকায় থােক, >রালস
রেয়স িকংবা পােজেরা গািড় হাঁিকেয় >বড়ায়, >সৗিখন এবং দািম িডজাইনার bDােtডর
>পাশাক-আশাক িকংবা জুেতা পের ঘুের >বড়ায়। 4বষিয়ক িদক >থেক িচnা করেল
এgেলার >কােনাটারই িকnt দরকার িছল না। বরং দািম গািড় িকংবা >পাশাকআশােকর >পছেন িনয়িমত অথ_ বDয় না কের টাকাgেলা বDাংেক তুেল রাখেল
অপবDিয়তার হাত >থেক মুk থাকা >যত, পয়সা কিড়ও একটু >বিশ জমেতা। িকnt
তাই িক হয়? >কােনা পয়সাওয়ালাই >কবল sইস বDাংেক তার সব টাকা-পয়সা তুেল
>রেখ >ছঁড়া >গিŽ, পায়জামা আর >ছড়া sােtডল পের >টা->টা কের ঘুের >বড়ায় না।
বরং উলেটা⎯িনেজর অিজ_ত সmেদর সংেকতেক বstিনÁভােব অেnর কােছ তুেল
ধরেত চায়⎯আর রাজpাসােদাপম বািড় িকংবা দািম গািড়, জুেতা জামােকিndক
অপবDিয়তাgেলাই হে¢ তােদর জn সব_সাধারেণর কােছ সmদ pকােশর ‘িফটেনস
মাক_ার’।
িনেজর সmদেক তথা বDয়বhল অলংকারgেলােক সততার সােথ pকাশ কের
িনেজর ‘িফটেনস’>ক িবjািপত করেত চায় সকেলই। সmদ বলেত >কবল •ধু বািড়গািড়, টাকা-পয়সা, জুেতা-জামার কথাই আিম >বাঝাি¢ না, >সই সােথ আমােদর
িবjািপত সmেদর তািলকায় চেল আসেব িশkা, বুিdবৃিt, jান, সাহস, 4দিহক-শিk,
মুkমনা ইবুক
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সংগীতpিতভা, বাকচাতুয_, sদশ_ন >চহারা, কৃিW, নৃতDপটুতা, pগিতশীলতা, অিধকার
সেচতনতা, উdাবনী শিk, 4দিহক >সৗnয_, সততা, 4নিতকতা, দয়াপরবশতা, রিসকতা,
হাsরসিpয়তাসহ অেনক িকছুই। কারণ দীঘ_িদেনর িববত_নীয় যাtাপেথ মাnষ
িশেখেছ >য এই দৃিWনnন gণাবিলgেলার pিতিটই িবপরীত িলেŋর কােছ হেয় উেঠ
আকষ_েণর বst, আর সmবত >যৗনতার িনব_াচেনর পথ ধেরই >সgেলা মানবসমােজ
িবকিশত হেয়েছ িবপরীত িলেŋর িবিভn চািহদােক pাধাn িদেয়। িকnt তার পেরও
বলেত বাধD হি¢ এর >কােনািটই িবেয়র সময় হীরার আংিটর মেতা grtপূণ_
‘ভােলাবাসার উপেঢৗকন’ িহেসেব উেঠ আেস না। িকnt >কন?
িচt : >যৗনতার
িনব_াচন যিদ সিঠক
হেয় থােক তেব,
pকৃিতেত দৃিWকটু
রকেমর
অপবDিয়তাই হে¢
সততার সােথ
িনেজর সmদেক
অেnর সামেন
তুেল ধরার
একমাt সহজ
মাধDম। >সজnই
িক হীরার আংিট
মানবসমােজ এত
পছnনীয়
‘নাপশাল
িগফট’?

হীরার আংিট িদেয় psাব না কের আপিন আপনার >pিমকােক বাজার >থেক
একটা আইদাহ আলু িকেন িকংবা িসেলিট কমলােলবু িনেয় এেস psাব করেত
পারেতন। যত হাsকরই >শানাক না >কন, আলু িকংবা কমলােলবুর বDবহািরক
উপেযািগতা িকnt হীরা িকংবা >সানাদানার >চেয় অেনক >বিশ। kুধার সময় আলু >খেয়
িকংবা মেনর আনেn কমলা িচিবেয় আপিন িখেদ দূর করেত পােরন। িকnt হীরার
আংিট িদেয় >সসব িকছুই আপিন করেত পারেবন না। িকnt তারপেরও বাগদােনর
>রামািtটক সমেয় হীরার বদেল আলু িনেয় হািজর হেল, আপনার কপােল কী dগ_িত
হেব >সটা >বাধ হয় না বেল িদেলও চলেব! আলু পটল >তা >কােনা ছার, এমনিক দািম
গািড়-বািড়, কিmউটার, আইেফান >কােনািকছু িদেয়ই আপিন িবেয়র সmক_ 4তির
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করেত পারেবন না, যিদও এgেলার সবgেলারই িকছু না িকছু বDবহািরক উপেযািগতা
আেছ। রহsিট হেলা, জাহািভর hািtডকDাপ িpিnপল অnযায়ী, িবেয়র psােবর
(pািণজগেত অব¸ >যৗনসmেক_র) উপহার এমন হেত হেব যার >কােনা বDবহািরক
উপেযািগতা >নই (এমনিক >ktিবেশেষ তা হেত পাের ময়ুেরর >পখেমর অপকারী),
িকnt িবপরীত িলেŋর >চােখ তা হেত হেব অমূলD। 4জবিবjােনর পিরভাষায় এেক
বেল ‘>কাট_িশপ িগফট’ (courtship gift) বা ‘নাপশাল িগফট’ (nuptial gift)107, 108।
গািড়-বািড়, আইদাহ আলু িকংবা আইেফান সবিকছুরই বDবহািরক িকছু না িকছু
উপেযািগতা আেছ পুrেষর কােছ। তাই >সgেলা কখেনাই ‘>কাট_িশপ িগফট’ হেয়
উঠার >যাগD নয়। >কাট_িশপ িগফট হেত পাের >কবল হীরা িকংবা sণ_ালŋােরর মেতা
অপdবDgেলাই, >যgেলার >কােনাই বDবহািরক উপেযািগতা >নই পুrেষর কােছ,
অথচ নারীর মানসপেট >সিট অমূলD এক ‘িফটেনস মাক_ার’109।
গেবষক িপটার সজু এবং রবাট_ >সইেমার ২০০৫ সােলর ‘Costly but worthless
gifts facilitate courtship’ নােমর একিট গেবষণাপেt >দিখেয়েছন >য, সmক_ 4তিরর
107

Randy Thornhill, Sexual Selection and Nuptial Feeding Behavior, in bittacus apicalis (insecta:
mecoptera), The American Naturalist, 1976.
108
K Vahed, The function of nuptial feeding in insects: a review of empirical studies. Biol. Rev. 73, 43–
78, 1998

এখােন ‘িফটেনস মাক_ার’ বলেত >কবল শারীিরক িফটেনসেক >বাঝােনা হে¢ না। এখােন বেল
রাখা ভাল, >সkুয়াল িসেলকশন বা >যৗনতার িনব_াচন এক এক pজািতেত এেকক রকমভােব কাজ
কের। >যৗনতার িনব_াচনেক পুঁিজ কের ময়ুেরর িববিধ_ত >পখম গিজেয়েছ, >কািকেলর >তা তা হয়িন।
িকnt >কািকেলর sেরেলা গলা 4তির হেয়েছ। বাবুই পািখর >kেt sেরেলা গলা বা >পখম >কানিটই
4তির হয়িন। বাবুই পািখর >kেt 4তির হেয়েছ অdুত বাসা বানােনার kমতা। গািp মােছর >kেt
উjjল গােয়র রঙ। এgেলা সবই ‘কsিল অন_ােমtট’ বা বDয়বhল অলŋার।
মাnেষর >kেt >সkুয়াল িসেলকশেনর অপdবDgেলা শরীের নয়, সংsৃিতেত িনিহত। সংsৃিতর
িবিবধ উপাদান মাnেষর >মিটং sTDািটিজেত ভূিমকা পালন কের। িশkা দীkা, ssাsD, ধন সmদ সহ
অেনক িকছুই এখােন অন_ােমtট। হীরার আংিট বা >সানাদানা >কান পুrেষর ‘ শরীেরর িফটেনস
ইিtডেকটর’ বা ssােsDর সরাসির pমাণ হয়েতা নয়, িকnt িনঃসেnেহ পয_াp ধন সmেদর pমাণ।
এজnই ধনী িশlপিতরা (অেনক সময় িনেজরা kৎিসৎ >দখেত হওয়া সেttও) সহেজই snরী
এবং আকাংিkত নারীেক ঘের তুলেত পােরন। সবার পেk সmব হয় না পৃিথবী কাঁপােনা কাংিkত
নারী >যমন - >কট উইnেলট, রানী মুখািজ_, ঐ®িরয়া রাইেক >ডট করার। ধন সmদ, sDাটাস এgেলা
অব¸ই বড় ধরেনর ইিtডেকটর। >সgেলাই িবিভnভােব মাnেষর >মিটং sTDািটিজ রচনায় কাজ
কের। এর পাশাপািশ আেছ িনরাপtার বDাপার। মাnেষর >মিটং sTDািটিজেত ssােsর পাশাপািশ
সবেচেয় grttপূন_ ফDাkরgেলার অnতম হে¢ িনজ এবং সnান সnিতর িনরাপtা। sাধীন পিরেবেশ
একজন নারী >সই পুrষেকই তার pকৃত সŋী িহেসেব >বেছ >নয় >য এই সািব_ক িনরাপtাটুk িদেত
পাের। এিট pিতিট pাণীর >kেtও সমানভােব pেযাজD। >য >লােকর ৯ কDরেটর হীরার আংিট
নারীেক িকেন >দয়ার kমতা আেছ , িতিন আর যাই >হাক িনরাপtাহীনতায় >ভােগন না এবং kমতা,
>জৗলুষ এবং pভােবর মাধDেম িনরাপtার গDারািtট তার stী এবং সnানেদরও িদেত পারেবন বেল
সাধারণ ভােব ধের >নয়া হয়।
109
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>kেt এ ধরেনর ‘>কাট_িশপ িগফট’-ই কায_করী যা হেব দৃিWকটুভােব অপবDয়ী এবং
বDবহািরকভােব মূলDহীন110 । মানবসমােজর িববত_নীয় যাtাপেথ >সজnই হীরার
আংিট িকংবা sণ_ালŋার খুব চমৎকার একিট ‘>কাট_িশপ িগফট’ িহেসেব িচিhত
হেয়েছ। একিট কারণ, এর >কােনা বDবহািরক মূলD পুrেষর কােছ >নই। >কােনা
পুrষই হীরা িকংবা >সানার জn লালািয়ত থােক না। হীরা বা >সানা >দাকােন িনেয়
>বেচ >দয়া ছাড়া একজন পুrষ িকছুই করেত পাের না। >সটা িনেয় >স বাঁচেত পাের
না, >সটা >খেয় উদরপূিত_ করেত পাের না, পাের না আেমািদত হেত। >কবল একিট
কাজই >স হীরা িদেয় করেত পাের⎯নারীেক উপহার িদেয় দৃিW আকষ_ণ করেত, আর
ভােলাবাসার সmেক_র সূচনা করেত⎯হেত পাের >সই সmক_ slেময়ািদ িকংবা
দীঘ_েময়ািদ। >শানা যায়, >কউ >কউ নািক slেময়ািদ সmক_ 4তির করার >kেt
হীরার অলংকােরর উপর িনভ_র করেতন। চলিÄেtর নািয়কা, গািয়কা, অিভেনtী,
মেডল >থেক •r কের খবর পািঠকাসহ >শািবেজর সােথ যুk িবিভn snরী
ললনােদর শযDাসŋী করার অিভpােয় তােদর পৃিথবীর আধুিনক নািমদািম
>কাmািনর জুেয়লাির পাঠােতন। তােদর slেময়ািদ সmক_ বা শট_-টাম_ sTDািটিজর
জn >য ধরেনর িবিনেয়াগ করেতন >দখা >গেছ, >স ধরেনর িবিনেয়াগ একই রকম
কায_করী লং-টাম_ sTDািটিজর >kেtও। >সজnই বাংলােদেশর িবেয়েত >সানাদানা
িকংবা পা¡ােতD হীরার আংিট 4ববািহক সmেক_র সূচনায় এত grtপূণ_ হেয় উেঠ।
>মেরিলন মেনােরার কথা আমরা সবাই জািন। প¿াশ ষােটর দশেকর sদশ_না
অিভেনtী িছেলন িতিন, এবং মাt ৩৬ বছর বয়েস মারা যাওয়ার আগ পয_n িছেলন
বh পুrেষর হাট_&ব। অিভনেয়র পাশাপািশ গানও গাইেতন মেনােরা। মেনােরার
গাওয়া চমৎকার গান আেছ ‘Diamonds are a Girl's Best Friend’ নােম। >মেরািলন
মেনােরা গানিট >গেয়িছেলন ১৯৫৩ সােল ‘Gentlemen Prefer Blondes’ নােমর একিট
ছিবর জn । গােনর কথাgেলা এরকেমর111 The French were bred to die for love
They delight in fighting duels
But I prefer a man who lives
And gives expensive jewels
A kiss on the hand may be quite continental
But diamonds are a girl's best friend
A kiss may be grand but it won't pay the rental
On your humble flat, or help you at the automat
110

Peter D Sozou and Robert M Seymour, Costly but worthless gifts facilitate courtship, Proceedings of

the royal society of london, 272 (1575), pp. 1877-1884, 2005.
111

গানিট ইউিটউব >থেক >শানা >যেত পাের এখান >থেক httpv://www.youtube.com/watch?v=0L8sHIU8YAg
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Men grow cold as girls grow old
And we all lose our charms in the end
But square cut or pear shaped
These rocks don't lose their shape
Diamonds are a girl's best friend…

আেরকটা িবখDাত গান আেছ ‘ডায়মtডস আর ফরএভার’ নােম। গানিট ১৯৭১
সােলর শন কনির অিভিনত >জমস বেtডর একিট িসেনমায় বDবhত হেয়িছল।
গািয়কা িছেলন শািল_ বDািস, প¿ােশর দশেকর আেরকজন জনিpয় িশlী (এবং
আমার এখনও িpয় গািয়কা)। গােনর কথাgেলা এরকেমর112 Diamonds are forever,
They are all I need to please me,
They can stimulate and tease me,
They won't leave in the night,
I've no fear that they might desert me.
Diamonds are forever,
Hold one up and then caress it,
Touch it, stroke it and undress it,
I can see every part,
Nothing hides in the heart to hurt me.
I don't need love,
For what good will love do me?
Diamonds never lie to me,
For when love's gone,
They'll luster on....

আমােদর >দশ সহ ভারতবেষ_ হীরার মেতা >সানােকও ভােলাবাসার খুব মূলDবান
উপেঢৗকন িহেসেব ধরা হয়, এবং >সটাও একই কারেণ।

112

গানিট >শানা যােব ইউিটউেব এখান >থেক httpv://www.youtube.com/watch?v=D7_u_46e3Dc
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িচtঃ ভারতবেষ_
হীরার মেতা
>সানােকও
ভােলাবাসার খুব
মূলDবান
উপেঢৗকন বা
‘নাপশাল িগফট’
িহেসেব >দখা হয়।

>সানা দানার >কােনা বDবহািরক উপেযািগতা পুrষেদর কােছ >নই, িকnt নারীর
কােছ তা অমূলD। >কন ভারতবেষ_র নারীরা sণ_ালŋার ভােলাবােস? এর বDাখDা
িহেসেব জনিpয় rediff.com একিট ওেয়বসাইেট বলা হেয়েছ113 ⎯
sণ_ালŋার নারীর জn >কবল >কবল শিkশালী আেবগই 4তির কের না, পাশাপািশ
নারীর অবয়বেক সািব_ক পূণ_তা >দয়। নারী sণ_ালŋার পের িনেজেক মেন কের
লাsময়ী, snরী, সফল, আtpতDয়ী, এবং >যৗনােবদনময়ী।

>রামান কিব অিভড pায় একহাজার বছর আেগ তার একিট >লখায় বেল
িগেয়িছেলন⎯
নারীরা কিবতা ভােলাবােস। িকnt তার জn মূলDবান িকছু উপহার দাও। … Gold
buys honor; gold procures love।

অিভেডর মৃতুDর পর সহs বছর পার হেয় >গেছ, িকnt তবুও আমরা >সই sণ_যুেগই
পেড় রেয়িছ!
আেছ ভােলাবাসা, আেছ ঈষ_া

113

“Wearing gold not only enhances strong emotional feelings for its wearer but also completes a woman's
appearance - it makes women feel indulgent, beautiful, successful, confident and sexy. Women who
wear gold jewellery consider it to be an integral part of their appearance, and consider it as a necessary
item

rather

than

just

an

accessory.”;

Why

do

people

wear

gold

http://www.rediff.com/money/ 2007/may/23gold1.htm;
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jewellery?,

sরŽনা, ওইখােন >যেয়া নােকা তুিম,
>বােলা নােকা কথা ওই যুবেকর সােথ;
িফের এেসা sরŽনা :
নkেtর rপািল আgন ভরা রােত;
িফের এেসা এই মােঠ, >ঢউেয়;
িফের এেসা hদেয় আমার;
দূর >থেক দূের⎯আরও দূের
যুবেকর সােথ তুিম >যেয়া নােকা আর।
কী কথা তাহার সােথ? ⎯তার সােথ! ...

‘আকাশলীনা’ নােমর কিবতায় ঈষ_াপরায়ণ চিরেtর এক অসাধারণ িচtায়ণ কেরেছন
কিব জীবনানn দাশ, >য কিবতায় ঈষ_াকাতর >pিমক অn যুবেকর সােথ sরŽনার কথা
বলা িনেয় িচিnত, ঈষ_ািnত। hাঁ⎯>pম >যমন আেছ, >তমিন আেছ ঈষ_াপরায়ণতা।
>pেমর মেতা ঈষ_াপরায়ণতার বDাপারটাও >বাধ হয় মাnেষর মjাগত। একতরফাভােব
>pম কখেনাই >কাথাওই হয় না, >pেম ছলনা আেছ, আেছ pতারণা। আর ছলনা বা
pতারণা থাকেল থাকেব ঈষ_া, থাকেব ঘৃণা, এবং >ktিবেশেষ িজঘাংসাও। •নেত যতই
খারাপ লাgক না >কন⎯ছলনা, িব®াসঘাতকতা, ঈষ_া বা িজঘাংসার মেতা 4বিশWDgেলার
জnও হেয়েছ >pেমর মেতাই একই িববত_নীয় যাtাপেথ। িববত_ন মেনািবjানীেদর
এgেলা িনেয়ও সŋত কারেণই গেবষণা করেত হয়। >ডিভড বাস তাঁর বই ভয়ŋর
আেবগ : >pম এবং >যৗনতার মেধD ঈষ_াও জিড়ত থােক >কন? নােমর বইেয়
>দিখেয়েছন, >কউ >pেম pতারণা করেল আমরা ঈষ_ািnত হেয় উিঠ। ঈষ_া আসেল একিট
সারভাইভাল sTDািটিজ⎯ >বঁেচ থাকার এক sচতুর পিরকlনা। আসেল িববত_েনর
ধারাবািহকতােতই ভােলাবাসার মেতা ঈষ_ার বীজও মাnেষর মেন 4তির হেয়েছ, এর
পিরsুটন ঘেটেছ। আমােদর বত_মান মানিসকতার মেধD ঈষ_ার বীজ >দেখ >বাঝা
যায়, আমােদর পূব_পুrষেদর মেধDও ঈষ_া যেথW পিরমােণই িছল। যােদর মেধD ঈষ_া
িছল না তাঁরা pজননগতভােব সফল িছল না, তারা >কােনা উtরসূরী >রেখ যান
িন114। তেব এর অথ_ এই নয় >য, আমােদর সবাইেক ঈষ_াপরায়ণ িহেসেব বড় হেত
হেব, আর কাউেক >দখেলই ঈষ_ািnত হেত হেব। ঈষ_ার বDাপারটা বhলাংেশই সময়
এবং পিরিsিত িনভ_র। িববত_েনর >কৗশল সমেয়র সােথ পিরবিত_ত হয়, এছাড়া
িববত_েনর >কৗশলজিনত >য >কােনা মানিবক 4বিশWD মাnেষর মেধD পািরসাংিখDক
সীমায় িবsৃত, কারও >kেt কম, কারও >kেt >বিশ।
114

David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press,
2000
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িচt : আমােদর
পূব_পুrেষেদর
মেধDও ঈষ_া
যেথW
পিরমােণই
িছল। যােদর
মেধD ঈষ_া িছল
না তাঁরা
pজননগতভােব
সফল িছল না,
তারা >কােনা
উtরসূরী >রেখ
যান িন।

তেব িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন ঈষ_া এবং pতারণার রকমেফর নারীপুrেষ িভn হয়। িববত_নীয় মেনািবjােনর অnকl অnযায়ী >যৗনতা সংkাn িহংসা
িকংবা ঈষ_ার বDাপারিট আসেল 4জিবকভােব অেনকটাই পুrষেদর একেচিটয়া, যােক
বেল⎯‘>সkুয়াল >জলািস’বা >যৗন-ঈষ_া। িকnt pX হে¢ - >কবল পুrষেদরই >যৗনঈষ_া থাকেব >কন? কারণ হে¢, সŋেমর পর গভ_ধারণ এবং বাÄা pসেবর পুেরা
pিkয়াটা নারীরা িনেজেদর মেধD ধারণ কের, পুrষেদর আর >কােনা ভূিমকা থােক
না। ফেল পুrষরা িনেজেদর িপতৃt িনেয় কখেনাই ‘পুেরাপুির’ িনি¡ত হেত পাের
না। সিতD কথা বলেত কী⎯আধুিনক ‘িডএনএ’>টs আসার আগ পয_n আসেল
>কােনা পুrেষর পেk একশত ভাগ িন¡য়তা িদেয় বলা সmব িছল না >য >সই তার
সnােনর িপতা। িকnt মাতৃেtর বDাপারটা িকnt তা নয়। মােক >যেহতু গভ_ধারণ করেত
হয়, pেতDক মাই জােন >য >সই তার সnােনর মা। অথ_াৎ, িপতৃেtর বDাপারটা শতভাগ
িনি¡ত না হেলও মাতৃেtর বDাপারটা িনি¡ত। এখন িচnা কের >দিখ⎯আমােদর
পূব_পুrেষরা যখন বেন জŋেল িছল অথ_াৎ িশকাির-সংgাহক িহেসেব জীবন চালােতা,
তখন >কােনা sিনয়িntত একগামী পিরবার িছল না। ফেল পুrষেদর আরও সমsা
হেতা িনেজেদর ‘িপতৃt’ িনেয়। িপতৃেtর বDাপারটা grtপূণ_ বেল মেন করা হয়,
কারণ িববত_েনর sাথ_পর িজেনর (selfish gene) ধারেকরা sাথ_পরভােবই চাইেব
>কবল তার >দেহরই pিতিলিপ 4তির >হাক। িকnt চাইেলই >য িন¡য়তা পাওয়া যােব
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তা >তা নয়। সmেক_ pতারণা হয়। তার stী >য অn কােরা সােথ সmক_ 4তির কের
গভ_ধারণ করেব না, তা >স কীভােব িনি¡ত করেব? আিদম বন-জŋেলর কথা বাদ
>দই, আধুিনক জীবেনও িকnt pতারণার বDাপারটা অজানা নয়। গেবষণায় >দখা
>গেছ, আেমিরকায় শতকরা pায় ১৩ >থেক ২০ ভাগ পুrষ অেnর সnানেক ‘িনজ
সnান’ >ভেব পিরবাের বড় কের। জাম_ািনেত >সই সংখDা ৯ >থেক ১৭ ভাগ। সারা
িবে®ই >মাটামুিটভােব নন-েজেনিটক সnানেক িনজ সnান িহেসেব বড় করার হার
শতকরা ৯ >থেক ১৫ ভাগ বেল মেন করা হয়115। 4বjািনক পিরভাষায় অেnর
(অথ_াৎ নন- >জেনিটক) সnানেক িনজ সnান >ভেব বড় করার এই pতারণােক বলা
হয় কােকাি“D (cuckoldry), যার বাংলা আমরা করেত পাির⎯>কািকলাচরণ116।

িচt : সারা িবে®ই >মাটামুিটভােব নন->জেনিটক সnানেক িনজ সnান িহেসেব বড় করার হার
(েকািকলাচরণ) শতকরা ৪ >থেক ১৫ ভাগ বেল মেন করা হয়। >য সমs পুrেষরা িনেজেদর িপতৃt
িনেয় সিnহান ( উপেরর gােফ >লা কনিফেডn grপ িহেসেব িচিhত) , তােদর পিরবাের নন>জেনিটক সnান >বিশ পাওয়া >গেছ, pায় শতকরা ৩০ ভাগ117।

এখন কথা হে¢, জীবিবjােনর দৃিWেকাণ >থেক এর pভাব কী? pভাব হে¢, কােকাি“D
115

Who's your Daddy? Is it true 10-15% of children in modern society were not sired by their putative
fathers? http://www.straightdope.com/columns/read/2730/whos-your-daddy; Also see - MacIntyre
S., A. Sooman., Non-paternity and prenatal genetic screening. Lancet 338:869-871, 1991; R.R. Baker
& M.A. Bellis, Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity, Springer,1999

কােকাি“D বা >কািকলাচরণ শbিট এেসেছ >কািকেলর অn পািখর বাসায় িডম >পেড় n পািখেদর
সােথ pতারণা করার উপমা >থেক। >কািকেলরা এভােব অn পািখর সােথ pতারণা কের িডেম
তা >দয়া িকংবা সnান লালন পালেনর হাত >থেক অবDহিত পায়। মাnেষর >kেt >কািকলাচরেণর
মাধDেম অn পুrেষর pণয়াসk stীিট sামীর িনেজর সnান িহসেব pতািরত কের সnান লালন
পালেন pলুb কের।
117
Kermyt G. Anderson, Reports : How Well Does Paternity Confidence Match Actual Paternity?
116

Evidence from Worldwide Nonpaternity Rates, Current Anthropology 48(3):511-518.
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বা >কািকলাচরণ ঘটেল >সটা পুrেষর জn এক ধরেনর অপচয়। কারণ >স ভুল ভােব
অেnর িজেনর pিতিলিপ িনেজর pিতিলিপ িহেসেব পালন কের শিk িবনW করেব। এর
ফেল িনেজর িজন জনপুেŽ না ছিড়েয় sিবধা কের >দয় অেnর িজন স¿ালেনর, >যটা
‘>সলিফশ িজন’পারতপেk চাইেব না ঘটেত িদেত। ফলাফল? ফলাফল হে¢,
পুrেষরা মূলত ‘>সkুয়ািল >জলাস’ িহেসেব িববত_েনর ধারাবািহকতায় >বেড় উেঠ।
তারা িনি¡ত করেত চায় >য, তার >যৗনসŋী বা stী, >কবল তার সােথই সmক_ রাখুক,
অn পুrেষর সmক_ এিড়েয় >কবল তার সােথই চলুক। এইটা বজায় রাখেত পারেলই
>স শতভাগ না >হাক, অnত িকছুটা হেলও িন¡য়তা পােব >য, তার এই সmেক_র মেধD
>কািকলাচরণ ঘটার সmাবনা কম। এজnই ইসলািমক >দশgেলােত িকংবা অnrপ
>Tিডশনাল সমাজgেলােত >মেয়েদর িহজাব পরােনা হয়, >বারখা পরােনা হয়, িকংবা
গৃেহ অবrd রাখা হয়, িকংবা বাইের কাজ করেত >দয়া হয় না - এgেলা আসেল
pকারাnের পুrষতািntক ‘>সkুয়াল >জলািস’-রই বিহঃpকাশ।

িচt : ইসলািমক >দশgেলােত িকংবা
অnrপ সনাতন সমাজবDবsায় >মেয়েদর >য
িহজাব পরােনা হয়, >বারখা পরােনা হয়,
িকংবা গৃেহ অবrd রাখা হয়⎯এgেলা
আসেল pকারnের পুrষতািntক ‘>সkুয়াল
>জলািস'-রই বিহঃpকাশ।

আসেল নারীেক অnরীণ কের, তােদর
অিধকার এবং >মলােমশা সীিমত
করার মাধDেম >স সব >দেশ পুrেষরা িনি¡ত করেত চায় >য, >কবল তার িজেনর
pিতিলিপই তার stীর শরীের 4তির >হাক, অn কােরা নয়। কারণ stীর >কািকলাচরণ
ঘটেল >সটা তার জn হেয় উেঠ 'সময় এবং অেথ_র অপচয়'। পুrষািল ঈষ_ার মূল
উৎস এখােনই। >ডিভড বাস তার ‘Human Mating Strategies’ শীষ_ক গেবষণাপেt
>সজnই িলেখেছন118 ⎯
>যেহতু মানব •kাণু িদেয় িডmাণুর িনেষেকর পুেরা pিkয়ািটই নারীর >দহাভDnের
ঘেট, পুrেষর মেধD িনেজর সnােনর অিভভাবকt িনেয় সেnহ সৃিW হেত পাের।
অপর পেk মাতৃt িনেয় একিট নারীর >কােনা সেnেহর অবকাশ >নই, এখােন
িন¡য়তা শতভাগ, তা >সটা >য •kাণু িদেয়ই িনিষk >হাক না >কন! কােজই
>যৗনতার >kেt অিব®sতা >কবল একিট পুrেষর (েজেনিটক) িপতৃt >থেক
118

David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.
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বি¿ত করেত পাের, নারীর মাতৃt >থেক নয়। ... এ সকল কারেণ, িববত_নীয়
মেনািবjানীরা ধারণা কেরন, >যৗনতার অিব®sতার >kেt >কােনা আলামত
পাওয়া >গেল নারীেদর >চেয় পুrেষরাই অিধকতর >বিশ মনkুN হেব।

িচt : অধDাপক >ডিভড বাস সহ
অnাn গেবষেকরা তােদর গেবষণায়
>দেখেছন পুrেষরা নারীেদর >চেয়
অেনক >বিশ ‘>সkুয়াল >জলািস’>ত
>ভােগ। >যৗনতার অিব®sতার >kেt
>কােনা আলামত পাওয়া >গেল
নারীেদর >চেয় পুrেষরাই অিধকতর
>বিশ মণkুN হয়।

পুrেষরা >বিশ মনkুN হেব কারণ, িববত_নীয় পিরভাষায় pতািরত পুrেষর সŋী
গভ_ধারণ করেল তােক অথ_ৈনিতক এবং মানিসকভােব অেnর সnােনর >পছেন
অিভভাবকtীয় িবিনেয়াগ করেত হেব, যার মুলDমান 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক
অেনক বেল মেন করা হয়। মূলত তার অিভভাবকেtর পুেরাটুkই িবিনেয়াগ করেত
হেব এমন সnােনর >পছেন যার মেধD িনেজর >কােনা বংশাণুর ধারা বহমান >নই।
sাথ_পর িজেনর দৃিWেকাণ >থেক এটা এক ধরেনর অপচয়ই বেট। িনেজর িপতৃেtর
বDাপাের সংশয়ী থাকেত হওয়ায় িববত_নীয় যাtাপেথ পুrেষর মানসপট >যৗনতার
বDাপাের ঈষ_ািnত হেয় গেড় উেঠেছ, িকnt নারীরা মাতৃেtর বDাপাের িনি¡ত থাকায়,
তা হয়িন119।
অব¸ sাথ_পরভােব িনেজর >জেনিটক ধারা তার সŋীর মাধDেম >যন বািহত হয়,
তা িনি¡ত করার pেচWা মাnষ ছাড়া অn pাণীর মেধDও >দখা যায়। >যমন, পুrষ
>ভিলড মাকড়শা (veliidae water spider) তার সŋীেক কbা করার পর কেয়ক ঘNা
>থেক কেয়ক িদন পয_n •েয় থােক, যােত সŋম কrক আর নাই কrক, অnত অn
পুrষ মাকড়শা >যন তার সŋীর দখল িনেত >চWা না পাের। Plecia nearcticas নােমর
এক ধরেনর পতেŋর (জনিpয়ভােব ‘লাভ বাগ’ িহেসেব পিরিচত) িনেষেকর >kেtও
পুrষ পতŋিট >বশ কেয়কিদন ধের stী পতŋিটেক জিড়েয় ধের রােখ, যােত অn
>কােনা পতŋ এেস এর িনেষক ঘটােত না পাের। আবার, এক ধরেনর ফেলর মািছ
আেছ যােদর •kরেসর মেধD একধরেনর িবষাk রাসায়িনক পদাথ_ থােক, যা stী119

Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating,
Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists
Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008
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>যািনেত িগেয় পূব_াপর সকল •kাণুেক öংস কের >দয়, এবং pকারাnের িনি¡ত
করেত চায় >য, >কবল তার •kাণু িদেয়ই িনেষক ঘটুক120। িকছু মথ এবং pজাপিতর
>kেt •kরেসর মেধD িবদDমান িকছু রাসায়িনক পদাথ_ ‘সŋম >রাধনী’ (copulatory
plug) িহেসেব কাজ কের। এর ফেল >যািনর মেধD •kাণু ঢুেক িডmাণুর pেবশপেথ
অেনকটা আঁঠার মেতা আটেক থােক >যন পের অn >কােনা >কােনা পুrেষর •kাণু
>সঁিধেয় িগেয় >ঝাপ বুেঝ >কাপ মারেত না পাের! তেব সবেচেয় চরম উদাহরণ আিম
>পেয়িছ Johannseniella nitida নােমর এক ধরেনর মািছর >kেt , সŋম >শেষ যােদর
পুrেষর িলŋ >ভেঙ িভতের রেয় যায়। এ >যন অেনকটা সŋমােn নারীর >যািন িছিপ
িদেয় আটেক >দয়া⎯>যন অn pিতেযাগীরা এর পূণ_ সdDবহার করেত না পাের।
যিদও কীট পতেŋর সােথ মাnেষর পাথ_কD উেlখ করার মেতাই িবশাল, িকnt
তারপেরও সŋীেক িনেজর অিধকাের রাখার বDাপাের sTDািটিজগতভােব িমল
লkণীয় 121। dভ_াগDবশত অn পতেŋর মেতা মাnেষর •kাণুেত সŋমেরাধনী
আঁঠাও >নই, িকংবা পুrষাŋ >ভেঙ >যািনেতও >থেক যায় না, তেব িবিভn সমােজ
পদ_া, >বারখা আর িহজােবর >বপেরায়া pেয়াগ >দখা যায় 4বিক। এgেলা >তা এক
ধরেনর িছিপই বলা চেল, কারণ এর মাধDেম পুrেষরা িনি¡ত করেত চায় >য, এ
নারী অেnর কামুক দৃিW এিড়েয় >কবল তারই অিধকারভুk হেয় থাkক।
পুrষেদর ঈষ_ার বDাপারটা না হয় >বাঝা >গল। িকnt >মেয়েদরটা? >মেয়েদরও
ঈষ_া হয়, pবলভােবই হয়⎯তেব, িববত_ন মেনািবjানীেদর অিভমত হেলা⎯>সটা িঠক
‘>সkুয়াল >জলািস’ নয়। >মেয়রা িববত_নীয় পটভূিমকায় একজন পুrষেক িরেসাস_
বা সmদ িহেসেব >দেখ এেসেছ। কােজই একজন পুrষ একজন >দহাপসািরণীর
সােথ >যৗনসmক_ করেল >মেয়রা যত না ঈষ_ািnত হয়, তার >চেয় >বিশ হয় তার sামী
বা পাট_নার কােরা সােথ >রামািtটক িকংবা ‘ইেমাশনাল’ সmেক_ জিড়েয় পড়েল।
>ডিভড বাস, ওেয়েসন এবং লারেসেনর নানা গেবষণায় এর সতDতা িমেলেছ 122 ।
এখােন আিম আরও কেয়কিট grtপূণ_ গেবষণার উেlখ করব। pাথিমক একিট
গেবষণার সnান পাওয়া যায় ১৯৭৮ সােলর একিট গেবষণাপেt123। ২০ জন পুrষ
এবং ২০ জন নারীেক িনেয় পিরচািলত >সই গেবষণায় ঈষ_াপরায়ণ হওয়ার িবিভn
উপলkD >থেক >য >কােনা একিট >বেছ িনেত বলা হয়। অপশনgেলার মেধD তার
সŋীর অn কােরা সােথ >যৗনসmক_ sাপন >থেক •r কের সŋীর সময় এবং সmদ
120

T.R. Birkhead, and F.M. Hunter, Mechanisms of sperm competition. Trends in Ecology and
Evolution. 5:48-52,1990.
121
David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003
122
Buss, D.M., Larsen, R.J., Westen, D., & Semmelroth, J. (1992). Sex differences in jealousy: Evolution,
physiology, and psychology. Psychological Science , 3:251-5 67ব9।
123

M W Teismann, D L Mosher, Jealous conflict in dating couples, Psychol Rep. 1978 Jun;42(3 Pt
2):1211-6
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অn কােরা জn বরাd করার মেতা সব পথই >খালা িছল। >দখা >গল িবশ জন নারীর
মেধD সেতর জনই >সই অপশন বাছাই কেরেছ⎯>যখােন তার সŋী অn কােরা জn
িনেজর সময় এবং সmদ বDয় করেছ। িকnt অn িদেক িবশ জন পুrষ সদsেদর
মেধD >ষাল জনই অিভমত িদেয়েছ তার সŋী অn কােরা সােথ >যৗনসmক_ গেড়
তুলেল >সটা তােক সবেচেয় >বিশ ঈষ_াপরায়ণ কের তুলেব। এধরেনর আেরকিট
গেবষণা সtুেরর দশেক চালােনা হেয়িছল পেনেরািট দmিতর মেধD124। >স গেবষণা
>থেকও একইভােব উেঠ এেসিছল >য, পুrেষরা ঈষ_াপরায়ণ হেয় উেঠ যিদ তার সŋীর
সােথ >কােনা তৃতীয়পেkর >যৗনসmেক_র >কােনা আলামত পাওয়া যায়। িকnt
>মেয়েদর কাছ >থেক পাওয়া তথD >থেক জানা যায়, তারা >বিশ ঈষ_াপরায়ণ হেয় উেঠ
যিদ তার সŋী অn >কােনা >মেয়র সােথ আেবগী িকছু করেল⎯>যমন টাংিক মারা,
>রামািtটক সmেক_ জড়ােনা, চুমু খাওয়া, এমনিক এgেলা িকছু না কের তার সŋী
পুrষিট অn নারীর সােথ >কবল দীঘ_kণ ধের কথাবাত_া বলেলও >স ঈষ_ািnত হেয়
ওেঠ। এ গেবষণাgেলা >থেক >বাঝা যায়, >ছেলরা তার সŋী কার সােথ কতটুk কথা
বলল না বলল তা িনেয় >বিশ উিdg থােক না, যতটা থােক সŋীর >যৗনতার িব®sতার
বDাপাের। িকnt অnিদেক >মেয়েদরটা একটু িভn। তােদর সŋী অn >কােনা >মেয়র
জn কতটুk সময় এবং সmদ বDয় করল, তা তােদর উিdg কের তুেল।
এ বDাপাের বড়সড় গেবষণা কেরেছন অিsেনর >টkাস িব®িবদDালেয়র িববত_ন
মেনািবjােনর অধDাপক >ডিভড বাস। ৫১১ জন কেলজ ছাt-ছাtীেদর মেধD চালােনা
এ গেবষণায় তােদর কlনা করেত বলা হয় >য, তার সŋী কােরা সােথ >যৗনসŋেম
pবৃt হেয়েছ িকংবা কােরা সােথ মানিসক আেবগময় এক ধরেনর সmক_ 4তির
কেরেছ। >কান বDাপারটা তােক >বিশ ঈষ_াকাতর কের তুলেব? pায় ৮৩ শতাংশ নারী
মেন কেরেছ তার সŋী তােক না জািনেয় অn >কােনা >মেয়র সােথ আেবগময় সmক_
গেড় তুলেল >সটা তােক ঈষ_াপরায়ণ কের তুলেব, িকnt >ছেলেদর >kেt >সিট মাt
শতকরা ৪০ ভাগ। অnিদেক শতকরা ৬০ ভাগ >ছেল মত িদেয়েছ তার সŋী তার
সােথ িব®াসঘাতকতা কের অn কােরা সােথ 4দিহক সmক_ গেড় তুলেল >সটা তােক
চরম ঈষ_াকাতর কের >ফলেব। >মেয়েদর >kেt >সটা পাওয়া >গেছ মাt ১৭ ভাগ125।
বােসর এই ফলাফল >কবল আেমিরকার গেবষণা >থেক পাওয়া >গেলও পরবত_ীেত
>কািরয়া, জাপান, চীন, sইেডনসহ অেনেক >দেশই একই ফলাফল পাওয়া >গেছ বেল

124

J. L. Francis, Toward the management of hetosexual jealousy, Journal of Marriage and Family, 10, 6169, 1977
125
David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and Sex, Free Press,
2000
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দািব করা হেয়েছ126। একই ধরেনর ফলাফেলর দািব এেসেছ হােŋির, >মিkেকা,
>নদারলDাtডস, >সািভেয়ত রািশয়া এবং যুেগাsািভয়ােত চালােনা সমীkা >থেকও127।
তাই িববত_ন মেনািবjানীরা ধারণা কেরন নারী-পুrেষ এই ঈষ_াগত পাথ_কD সমg
মানবজািতর মেধDই পািরসাংিখDক পিরসীমায় িবsৃত। ধারণা করা হয় িববত_েনর
দীঘ_িদেনর যাtাপেথ িনেজর সŋীেক ধের রাখার অিভpােয় আমােদর পূব_পুrষরা
>যভােব ঈষ_া pদশ_ন কের pজননগত সফলতা >পেয়িছল, তার িবিবধ ছাপই >দখা যায়
আজেকর নারী-পুrষেদর মানসপেট। বলাবাhলD, নারী এবং পুrেষরা িভnভােব
সŋী িনেজেদর আয়েt রাখার >কৗশল করায়t কেরিছল, >সই পাথ_কDসূচক
অিভবDিkgেলাই sW হয় নারী পুrেষর ঈষ_ােকিndক মেনাভাব িঠকমেতা িবে‰ষণ
করেল।
তেব সবাই >য অধDাপক বােসর এ উপসংহারgেলার সােথ একমত >পাষণ
কেরেছন তা নয়। >যমন কেরনিন নদ_ান_ ইিলনয় িব®িবদDালেয়র দশ_েনর অধDাপক
>ডিভড বুলার। িতিন তার বই ‘অিভেযাজনরত মনন’ (Adapting Minds) বইেয়128
এবং >বশ িকছু pবেn অধDাপক বােসর ঈষ_া সংkাn গেবষণাgেলার পdিতগত
সমােলাচনা হািজর কেরেছন 129। পুrেষরা >কবল সŋীর >যৗনতার >kেt
অিব®sতার সnান >পেলই >কবল ঈষ_ািnত হেয় উেঠন, অn িকছুেত >তমন নয়
বেল বাস >য অিভমত িদেয়েছন, তা সিঠক নয় বেল বুলার মেন কেরন। আমরা
জীবনানn দােশর আকাশলীনা কিবতায় যুবকেক >দেখিছ sরŽনা এক অেচনা
যুবেকর সােথ >যৗনসmক_ sাপন নয়, >কবল কথা বলােতই উিdg হেয় উেঠেছ। এ
ধরেনর অেনক পুrষই আমােদর চারপােশ আেছ। আবার >যৗনতার বDাপােরও
উদার পুrেষর সংখDাও কম নয়। >যমন, অধDাপক বােসর গেবষণা >থেকই উেঠ
এেসেছ >য, জাম_ািন িকংবা >নদারলDােtডর মেতা >দেশ >যখােন >যৗনতার
বDাপারgেলা অেনক িশিথল, >সখােন পুrেষরা সŋীর >যৗনতার বDাপাের অেনক কম
ঈষ_াপরায়ণ থােকন। >কািরয়া এবং চীেনর মাnষেদর উপর গেবষণা কেরও >দখা
126

উদাহরণ িহেসেব dWবD নীেচর গেবষণাপtgেলা D.C. Geary, M. Rumsey, C.C. Bow-Thomas, & Hoard, M.K. Sexual jealousy as a facultative trait:

Evidence from the pattern of sex differences in adults from China and the United States. Ethology and
Sociobiology, 16, 355-383, 1995
M.W Wiederman,., & E. Kendall, Evolution, gender, and sexual jealousy: Investigation with a sample
from Sweden. Evolution and Human Behavior, 20, 121-128, 1999.
127
David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003
128
David J. Buller, Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest for Human
Nature, The MIT Press; 2005.
129
David J. Buller, Sex, Jealousy & Violence: A Skeptical Look at Evolutionary Psychology,
Skeptic, volume 12 number 1, On line: http://www.skeptic.com/reading_room/sex-jealousy-andviolence/
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>গেছ >সখানকার পুrেষরা সŋীর >যৗনতার >kেt অিব®sতার আলামত >পেল অn
অেনক >দেশর পুrষেদর মেতা খুব >বিশ মনkুN হন না। আবার নারীেদর >kেtও
তারা >কবল সŋীর >রামািtটক িকংবা ‘ইেমাশনাল’ সmেক_ জিড়েয় পড়ােক >বিশ
grt >দয়, সŋীর >রামাnিবহীন >যৗন সmক_েক নয় বেল ঢালাওভােব উপসংহার
টানা হেয়েছ⎯>সটাও কতটুk িনি¡ত >স pX >থেকই যায়। আমরা িকছুিদন আেগই
>দেখিছ কDািলেফািন_য়ার ভূতপূব_ গভন_র এবং খDািতমান অিভেনতা আন_l
>শায়াস_েনগার এবং তার stী মািরয়া §াইভােরর দীঘ_ পঁিচশ বছেরর 4ববািহক সmক_
>ভেঙ >যেত। আন_l >শায়াস_েনগার িববািহত সmেক_র বাইের তার বাসার
গৃহপিরচািরকার সােথ >যৗনসmক_ >রেখিছেলন। এমন নয় >য, >শায়াস_েনগার
পিরচািরকার সােথ >কােনা ‘>রামািtটক সmেক_’ জিড়েয়িছেলন। >যৗনতার >kেt
অিব®sতার আলামত পাওয়ােতই মািরয়া §াইভার >শায়াস_েনগারেক >ছেড় চেল
>গেছন। অথ_ৈনিতকভােব sাবলmী নারীরা সŋীর >যৗন-অিব®sতােক খুব grt
িদেয়ই gহণ কের, অিধকাংশ পুrেষর মেতাই। তাই অধDাপক বুলােরর মেত িববত_ন
পুrষ নারীেত ঈষ_ার >কােনা ‘আলাদা >মকািনজম’ 4তির কেরিন, বরং নারী পুrষ
উভয়ই ঈষ_ােকিndক একই >মকািনজেমর অnভু_k হেত পাের, >কবল এর পিরsুটন
পিরিsিতেভেদ িভn হয়।
ঈষ_ার পিরণাম
এখন কথা হে¢ ঈষ_ার পিরণাম কীরকম হেত পাের? >ছাটখােটা সেnহ, ঝগড়াঝািট,
দাmতD কলহ, িডেভাস_ >থেক •r কের গােয় হাত >তালা, মারেধার >থেক •r কের
হতDা পয_n গড়ােত পাের, তা সবাই >মাটামুিট জােনন। >যেহতু অিধকাংশ
িববত_নবাদী মেনািবjানীরা মেন কেরন >য, ‘>সkুয়াল >জলািস’ 4জিবক কারেণ
পুrষেদরই >বিশ, তারাই পরকীয়া িকংবা >কািকলাচরেণর >কােনা আলামত সŋীর
মেধD >পেল গড়পড়তা >বিশ সিহংস আচরণ কের।
সŋী ‘অযািচত’ সmেক_ জিড়েয় পেড়েছ এই সেnহ একজন ঈষ_াপরায়ণ
পুrেষর মেন দানা বাঁধেল িতিন কী করেবন? অেনক িকছুই করেত পােরন। হয়েতা
stী বা সŋী একা বািড় >থেক >বrেল >গাপেন তার িপছু >নেবন, হয়েতা অিফেস িগেয়
হঠাৎ কেরই >ফান কের বসেবন জানেত তার stী বা সŋী এখন িঠক কী করেছন,
>খাঁজ-খবর >নেবন মােক_েট যাওয়ার কথা বেল stী আসেলই মােক_েট িগেয়েছ নািক
ঢুেক িগেয়েছ তার >গাপন >pিমেকর ঘের। িতিন >চােখ >চােখ রাখেবন তার সŋী
>কােনা পািট_েত, িবেয় বািড়েত িকংবা জnিদেনর অnÁােন >গেল কী কেরন, >কাথায়
কার সােথ আDা মােরন। সŋীর অবত_মােন >গাপেন তার ইেমইল পড়েবন, িকংবা
>সলেফােনর >টkেট নজর বুলােবন, ইতDািদ। এই আচরণgেলার সমিnত একিট
নাম আেছ িববত_নীয় মেনািবjােনর অিভধােন⎯ িভিজেলn (vigilance); এর বাংলা
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আমরা করেত পাির ‘শkনাচরণ’। শkন >যমন উপর >থেক নজর রােখ তার
িশকােরর pিত, ঈষ_াপরায়ণ পুrেষর আচরণও হেয় দাঁড়ায় তার সŋীর pিত
অেনকটা >সরকেমর।
িভিজেলেnর পরবত_ী িকংবা িভn একিট ধাপ হেত পাের ভােয়ােলn (violence)
বা সিহংসতা। সিহংসতার pেকাপ অব¸ >ktিবেশেষ িভn হয়। কখেনা সŋীর
গােয় হাত >তালা, কখেনা বা সেnেহর তািলকাভুk >গাপন >pিমকেক খুঁেজ >বর
কের কের >&ট করা, বািড় আkমণ করা, >বনােম >ফােন hমিক-ধমিক >দয়া, িকংবা
িনেজ িগেয় িকংবা gtডা >লিলেয় িপটােনা, pকাে¸ হতDা, gম, খুন ইতDািদ। রাTীয়
আইেন িভিজেলn বা শkনাচরণ অপরাধ না হেলও ভােয়ােলn বা সিহংসতা
অব¸ই অপরাধ। িকnt অপরাধ হেলও এটা িকnt অেনক পুrেষরই মেনাসŽাত
sTDািটিজ, যা তারা sেযাগ >পেলই বDবহার কেরেছ ইিতহােসর যাtাপেথ >স কথা
কােরা অজানা নয়।
এ >kেt ১৯৮০ সােলর িদেক পtপিtকায় সাড়া জাগােনা কDানািডয়ান মেডল
এবং অিভেনtী ডেরািথ sTDােটন হতDার উেlখ >বাধ হয় অpাসিŋক হেব না।
অিনnD snরী ডেরািথ sTDােটন তখন কানাডার >সিtটিনয়াল হাইsুেল পড়িছেলন,
আর বািড়র পােশ ‘>ডইির kইন’ নােমর ফাs ফুড >রsরাঁয় কাজ করেতন। >রsরাঁয়
কাজ করেত িগেয়ই পল sাইডার নােম এক >লােকর সােথ পিরচয় হয় তার। অl
সমেয়র মেধDই তােদর ভােবর আদানpদান⎯পিরচয় >থেক পিরণয়। ডেরািথ
sTDােটেনর বয়স তখন ১৭। আর sাইডােরর ২৬। পিরচেয়র পর >থেকই sাইডার
ডেরািথেক >বাঝােত >পেরিছেলন >য, ডেরািথর একিট চমৎকার snর মুখ§ী আর
আকষ_ণীয় >দহবlরী আেছ, যা মেডল হবার জn এেকবাের িনঁখুত। ডেরািথ pথেম
রািজ না হেলও sাইডােরর চাপাচািপেত বাধD হেয় িকছু ছিব তুেলন। sাইডারই
>তােলন >স ছিবgেলা তার িনজs কDােমরায়। তারপর তা পািঠেয় >দন িহউ
>হফনােরর কােছ। িহউ >হফনার >pবয় মDাগািজেনর pিতÁাতা। sাইডার
>হফনােরর কাছ >থেক উtর >পেলন dই িদেনর মেধDই।
এরপেরর সময়gেলা ডেরািথ sTDােটেনর জn খুবই পয়মn। িতিন িহউ
>হফনােরর িবখDাত ‘>pবয় pাসােদ’ িগেয় উঠেলন sাইডারেক সােথ িনেয়। •r
হেলা ডেরািথর >pবয় িমশন। িতিন ১৯৭৯ সােল িনব_ািচত হেলন >pবয়
মDাগািজেনর ‘মােসর >সরা >p >মট’ িহেসেব। ১৯৮০ সােল িতিন হন বষ_েসরা।
>pবেয়র পাঠকkল >যন আkিরক অেথ_ই ডেরািথর পিরÌার চামড়া এবং
pিতসামDময় >দহ, লাsময় িকnt িন)াপ মুখ§ী, আর িনম_ল চাহিন িদেয় আিবW িছল
>সসময়। রাতারািত ডেরািথ বেন >গেলন তারকা। আর অnিদেক sাইডােরর অবsা
রইেলা আেগর মেতাই⎯চাকিরবাকিরিবহীন, হতাশাgs। >হফনােরর কােছও
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sাইডার >তমন >কােনা সহনীয় িকছু িছল না। একিদন >pবয় pাসাদ >থেক
sাইডারেক তািড়েয়ই >দয়া হেলা। pাসাদরkীেক বেল >দয়া হেলা >য, িতিন >যন
sাইডারেক বািড়র িtসীমানায় না >দেখন।

িচt : ডেরািথ
sTDােটন (১৯৬০ ১৯৮০)

এিদেক ডেরািথেক িনেয় •r হেলা >হফনােরর মDালা পিরকlনা। তােক পিরচয়
কিরেয় >দয়া হেলা হিলউেডর নায়ক, নািয়কা আর খDািতমান পিরচালকেদর সােথ।
এেদর মেধD িছেলন হিলউেডর উঠিত পিরচালক িপটার >বাগদােনািভচ। িপটার
তখন ইেতামেধDই ‘>পপার মুন’ (১৯৭৩) আর ‘দD লাs িপকচার >শা’ (১৯৭১)’র
মেতা জনিpয় ছিব 4তির কের >ফেলেছন। িতিন ডেরািথেক >দেখই তার ভিবÕৎ
ছিবর নািয়কা িহেসেব মেনানীত কের >ফলেলন। ডেরািথর জn এ >যন আকােশর
চাঁদ পাওয়া। অব¸ বষ_েসরা >pবয় িহেসেব মেনানয়েনর কারেণ ইেতামেধDই
ডেরািথ পিরিচত হেয় উেঠেছন িবিভn মহেল। িতিন অিভনয় •r কেরেছন বাক
রজাস_ এবং ফDাtটািস আইলDােtডর মেতা িটিভ িসিরয়ােল।
ডেরািথর িদনকাল ভােলাই চলিছল। িপটার >বাগদােনািভেচর ‘>দ অল লাফড’
ছিবেত অিভনয় •r কেরেছন। এিটই তার pথম ছিব। অnিদেক তার সŋী পল
sাইডার চাকিরবাকিরিবহীন। gDামারাস ডেরািথর পােশ চলিচt জগেত অ¢ুৎ
sাইডার ‘িনতাnই >বমানান’ হেয় উঠেছন kমশ। িকnt িতিন তখেনা ডেরািথেক
িবেয়র জn চাপ িদেয় যাি¢েলন। ডেরািথও pথেম না কেরন িন, কারণ আফটার
অল - পল sাইডােরর কারেণই >pবেয়র মাধDেম তার খDািতর যাtা •r হেয়িছল।
ডেরািথ sাইডারেক িবেয় করেত রািজ হেলন বেট িকnt িকছুিদেনর মেধDই
অিনবায_ভােব >pেম পেড় >গেলন িপটার >বাগদােনািভেচর। sাইডারেক এিড়েয়
চলেত •r করেলন ডেরািথ। তার সােথ িবে¢েদর িচnা •r কেরেছন িতিন।
>বপেরায়া পল sাইডার >শষবােরর মেতা ডেরািথর সােথ >দখা করেত
চাইেলন। যিদও ডেরািথর বnুবাnব তােক sাইডােরর সােথ সকল ধরেনর সmক_
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িছn করেত পরামশ_ িদেয় যাি¢েলন, ডেরািথ ভাবেলন⎯>হায়াট দD >হক, এই
একবারই >তা। িতিন ভাবেলন >য মাnষটার সােথ এতিদেনর একটা সmক_ িছল,
যার কারেণ িতিন এই খDািতর িসঁিড়েত তার সােথ >দখা কের িকছুটা কৃতjতার ঋণ
>শাধ করেল kিত কী!
>সই ভাবাই তার কাল হেলা। ১৯৮০ সােলর ১৪ই অগাs ডেরািথ sাইডােরর
সােথ >দখা করেলন। সােথ তার hাtডবDােগ িনেলন এক হাজার ডলার। ভাবেলন
এ টাকাgেলা sাইডােরর হােত তুেল িদেল sাইডােরর রাগ >kাভ িকছুটা হেলও
কমেব, আর তা ছাড়া চাকিরবাকিরিবহীন sাইডােরর টাকার দরকার িনঃসেnেহ।
িকnt sাইডােরর মাথায় িছল িভn পিরকlনা। িতিন তার শটগান ডেরািথর মাথায়
তাক কের পেয়tট bDাŋ >রেŽ gিল করেলন। হতDা করেলন ডেরািথেক। পুিলশ পের
বাসায় এেস রেkর বnায় >ভেস যাওয়া ডেরািথর িনথর >দহ আিবÌার করেলন।
>য িনম_ল চাহিন আর িন)াপ মুখ§ী এেতািদন আিবW কের >রেখিছল ডেরািথর
ভkেদর, হাজার হাজার মDাগািজেনর কভার >পেজ >য মুেখর ছিব এেতািদন ধের
আgহভের pকাশ কেরেছন পিtকার pকাশেকরা, >সই মুখ িবös। রksাত িবকৃত
মুখ, >ফেট যাওয়া মাথার খুঁিল আর এখােন ওখােন ছিড়েয় পড়া মগেজর মােঝ পেড়
থাকা নg >দহ ডেরািথর। >দেহ িনয_াতন আর ধষ_েণর ছাপও িছল খুব sW।
sাইডােরর ঈষ_াপরায়ণতার মম_ািnক বিল হেলন ডেরািথ। ভােগDর কী িনম_ম
পিরহাস⎯মৃতুDর িকছুিদন আেগর এক সাkাৎকাের ডেরািথ তার সবেচেয়
অপছnনীয় িবষয় িহেসেব উেlখ কেরিছেলন⎯ঈষ_াপরায়ণতা! মাt িবশ বছর
বয়েসই পৃিথবীর সমs rপ রস ভােলাবাসা >ছেড় অজানার পেথ পািড় জমােত হেলা
ডেরািথেক। sাইডার িনেজও আtহতDা কেরন ডেরািথেক হতDার পর পরই।
বDাপারিটেক সাদা >চােখ িজঘাংসার >জর বেল মেন হেলও >সিট আেরকটু গভীর
িবে‰ষেণর দািব রােখ। ডেরািথ িছেলন snরী, িকnt িনেজর >সৗnয_ িনেয় িতিন
>তমন সেচতন হয়েতা িছেলন না যখন িতিন >ডইির kইন >রsরাঁয় পাট_ টাইম কাজ
করেতন। >pবয় মDাগািজেনর বষ_েসরা >p >মট িনব_ািচত হবার পরই িতিন বুঝেত
পােরন >য িতিন পিরণত হেয়েছন বh িশkা দীkা gণমান সমৃd রথী মহারথী
পুrেষর হাট_&েব। অথ_াৎ খুব sl সমেয়র মেধDই বাজাের ডেরািথর ‘>মিটং ভDালু’
>বেড় িগেয়িছল অেনকgণ। আর অnিদেক sাইডার িছেলন চালচুেলাহীন,
চাকিরবাকিরিবহীন >বকার যুবক। িতিন অথ_িবেt বলীয়ান সামািজক pিতপািtশালী
>হফনার িকংবা িপটার >বাগদােনািভচেদর সােথ পাlা িদেয় পারেবন >কন? তার
>মিটং ভDালু িছল পড়িতর িদেক। pিতেযািগতায় >হের যাওয়ার, অথ_াৎ এতিদেনর
snরী সŋী ‘হাত ছাড়া’ হেয় যাওয়ার আশŋাই ঈষ_ািnত কের তুেলিছল sাইডারেক।
িভিজেলn >থেক িতিন >বেছ িনেয়িছেলন ভােয়ােলেnর পথ। িববত_ন
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মেনািবjানীরা বেলন, িববত_নীয় যাtাপেথ নারীরা পুrষ সŋীেদর এক ধরেনর
‘সmদ’-এর >যাগান িহেসেব িচিhত কের এেসেছ130 । অথ_িবt, ভােলা চাকির,
সামািজক পদময_াদা, pভাব-pিতপিt পুrষেদর জn খুব বড় ধরেনর >মিটং ভDালু।
কােজই চাকির হারােনা িকংবা চাকির না থাকার মােন সmেদর >যাগান বn। >মেয়রা
সŋী িনব_াচেনর সময় চাকিরদার এবং সামািজকভােব pিতপিtওয়ালা >ছেলেদর
পছn কের। এgেলা না থাকেল >মিটং ভDালু কেম আসেব। sাইডােরর >kেt িঠক
এিটই ঘেটিছল। বDাপারটােক সামািজক >sিরওটাইিপং বেল মেন হেত পাের, িকnt
পুrষেদর জn চাকিরবাকির না কের >বকার বেস থাকাটা >কােনা অপশনই নয়
িবেয়র বাজাের িকংবা এমিনেতই সামািজকভােব, িকnt বh সমােজই >মেয়েদর জn
তা নয়। আমার বDিkগত জীবেনর উদাহরণ টািন এ pসেŋ। sভােব আমরা dজেনই
ঘরkেনা হেলও চােপ পেড় আমােক আর বnােক মােঝমেধDই >কােনা >দিশ
পািট_েত >যেত হয় এই আটলাtটায়। অেনক সময়ই নতুন কােরা সােথ >দখা হয়,
পিরচেয়র এক পয_ােয় আমােক িজjাসা করা হয়⎯‘ভাই আপিন >কাথায় চাকির
কেরন?’ বnার >kেt িঠক তা হয় না। তার িদেক pX আেস⎯‘আপা/ভাবী, আপিন
বাসায় থােকন নািক চাকির করেছন?’ এ >থেক >বাঝা যায় নারীেদর >kেt চাকির
না করাটা একটা অপশন মেন হেলও ‘ভােলা sামীর’ >kেt তা হয় না কখেনাই, তা
িতিন যতই শেখর বেস বইপtর িলখুন িকংবা bগ কrন! >সজnই চাকির না থাকেল
একজন নারী যতটা না পীিড়ত হয়, একজন পুrষেক তার >বকার জীবন পীিড়ত
কের >ঢর >বিশ। তারা হেয় উেঠ হতাশাgs এবং সেব_াপির এই ভŋুর সময়টােতই
তারা সŋী হারােনার ভেয় হেয় উেঠ িচিnত এবং ঈষ_ািnত। জীবিবjানী রিবন >বকার
এবং মাক_ >বিলস ইংলDােtড চালােনা তােদর একিট গেবষণায় >দিখেয়েছন, একজন
িববািহত নারী যখন অn >কােনা পুrেষর সােথ পরকীয়ায় জড়ায়, >সই পুrেষর
চাকিরর sDাটাস, pিতপিt, সামািজক অবsান pভৃিত তার বত_মান sামীর >চেয়
সাধারণত >বিশ থােক131। অn আেরকিট গেবষণায় >দখা >গেছ >য, শতকরা ৬৪
ভাগ >kেt একজন পুrষ তার সŋীেক হতDা কের যখন >স থােক
চাকিরবাকিরিবহীন একজন >বকার ভDাগাবtড132।
130

131

132

এ বDাপারিট সŋী িনব_াচেনর >মিটং sTDািটিজর সােথ জিড়ত। িববত_ন মেনািবjানীেদর সমীkায়
>দখা >গেছ সŋী িনব_াচেনর সময় সময় >ছেলরা সŋীর দয়া, সততা, বুিdমtা pভৃিতর gণাবলীর
পাশাপািশ pতDাশা কের তাrn এবং >সৗnয_। অnিদেক >ময়ারাও গড়পরতা >ছেলেদর কাছ
>থেক দয়া, বুিdমtা আশা কের িঠকই, পাশাপািশ সŋীর কাছ >থেক আশা কের ধন সmদ আর
sDাটাস। এিনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ পরবত_ী অধDােয়।
R. R. Baker, , & , M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity.
London: Chapman & Hall,1995.
P. Easteal, Killing the Beloved: Homicide Between Adult Sexual Intimates, AIC, 1993.
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আিম যখন বইেয়র এই অংশিট িলখিছলাম, তখন একিট আেলািচত ঘটনা িনেয়
বাংলােদেশর সংবাদপt এবং িমিডয়া িছল আেলাচনার তুেŋ। ঘটনািট হেলা⎯িbিটশ
কলািmয়া ইউিনভািস_িটর গেবষক এবং ঢাকা িব®িবদDালেয়র আnজ_ািতক িবভােগর
সহকারী অধDাপক rমানা মŽুর >দেশ থাকাকালীন সমেয় তার sামী হাসান সাঈেদর
হােত রkাk হেয়েছন, kতিবkত হেয়েছন। আঁচেড় কামেড় নাক >ঠাঁট গােলর মাংস
খুবেল >নওয়া হেয়েছ। >চােখ আঙুল ঢুিকেয় তার >চাখ উপেড় >ফলার >চWা করা
হেয়েছ। rমানােক রkাk অবsায় উdার কের বাংলােদশ এবং ভারেতর
হাসপাতােল িচিকৎসার জn পািঠেয়ও লাভ হয়িন, rমানার dেটা >চাখই অn হেয়
>গেছ।
হাসান সাঈেদর এই ‘প•sলভ’ আচরেণ sিmত হেয় >গেছ সবাই। কী ভীষণ
kৎিসত মন মানিসকতা থাকেল •ধু সŋীনীেক >কবল মারেধার নয়, রীিতমত নাক
কান গাল কামেড় িছঁেড় >নওয়া যায়, আঙুল ঢুিকেয় >চাখ উপেড় >নওয়ার >চWা করা
যায়। পtপিtকা, >ফসবুক আর bেগ চলিছল আেলাচনা, pিতবােদর ঝড়। >কউ
dষেছন পুrষতntেক, >কউ বা ধম_েক, >কউ বা আবার >দাষােরাপ করেছন >দেশর
আইন-কাnনেক। আবার িকছু মহল >থেক তােক পাগল pিতপn করার >চWাও
হেয়েছ।

িচt : আnজ_ািতক সmক_ িবভােগর সহকারী
অধDাপক rমানা গত ৫ জুন sামী হাসান
সাঈেদর মারাtক িনয_াতেনর িশকার হন।

না হাসান সাঈদ পাগলছাগল িকছুই
নন, বরং িববত_ন মেনািবjােনর
দৃিWেকাণ >থেক >দখেল িতিন নারীর
কােছ >মিটং ভDালু কেম যাওয়া একজন
হীনmn ঈষ_াপরায়ণ পুrষ⎯যার শkনাচরণ kমশ rপ িনেয়িছল িনÁুর পুrষািল
সিহংসতায়। সাঈদ দৃিW pিতবnী, >স বুেয়েটর পড়ােলখা >স >শষ করেত পােরিন,
ইেটর ভািট িসএনিজ-সহ িবিভn বDবসায় হেয়েছ বDথ_। সmpিত >শয়ােরও >খেয়েছ
>লাকসান। অnিদেক rমানা ঢাকা িব®িবদDালেয়র সফল িশিkকা, িbিটশ কলিmয়া
িব®িবদDালেয় মাsােস_র >শষ পয_ােয়। সাmpিতক সময়gেলােত rমানার >মিটং
ভDালুর পারদ সাঈেদর >চেয় অেনক উö_গামী। সতD >হাক িমেথD >হাক সােথ >যাগ
হেয়িছল ইরািন যুবক তােহর িবন নািভদ >কিndক িকছু ‘রসােলা’ উপাখDান। সŋী
হারােনার ভেয় ভীত এবং ঈষ_ািnত সাঈদ ঝগড়া িববাদ কলেহর sর পার হেয়
মুkমনা ইবুক
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একিদন নরপ•র মেতাই ঝািপেয় পেড়েছ rমানার উপর। হতDা করেত বDথ_ হেয়
তার >দহ কের >ফেলেছ kতিবkত। মুkমনায় লীনা রহমান ‘rমানা মŽুর ও
নরকদশ_ন’ শীষ_ক একিট চমৎকার >লখা িলেখেছন133। >লখািটেত সামািজক িবিভn
অসŋিতর pিত দৃিW িনেkেপর পাশাপািশ িবিভn ধম_ীয় িবিধিনেষধ >যgেলা নারীেক
অবদমেনর kীড়নক িহেসেব বDবhত হয় >সgেলা িনেয়ও pাণবn আেলাচনা িছল।
িকnt >সটাই >শষ কথা নয়। বstত লীনার >লখািটর সােথ সামিgকভােব একমত
হেয়ও >লখািটর মnেবD বলেত বাধD হেয়িছলাম⎯
rমানার উপর অতDাচােরর >পছেন ধেম_র বDাপারটা কতটুk জিড়ত তা িনেয়
সেnহ আেছ আমার। ধেম_র কারেণ >য অতDাচার হয় না তা নয়, অেনকই হয়, তেব
rমানার >kেt ধেম_র >চেয়ও pবলতর বDাপারিট হে¢ পুrষািল িজঘাংসা। নারী
যখন sাবলmী হেয় উেঠ, িশkা দীkা, সংsৃিত এবং আিথ_ক িদক িদেয় তার সŋীেক
ছািড়েয় যায়, বh পুrষই তা >মেন িনেত পাের না। উÄিশkায় rমানার সফলতা
সাঈেদর >kেt 4তির কেরেছ এক ধরেনর হীনmnতা, ঈষ_া আর িজঘাংসা। তারই
িশকার rমানা।

আমার িবে‰ষণ >য ভুল িছল না, তা >দখা িগেয়েছ জনকেN (১৮ই জুন ২০১১)
pকািশত pাথিমক িরেপােট_। িরমােtডর pথম িদেনই সাঈদ sীকােরািk িদেয়িছল⎯
‘িনজ হীনmnতা >থেকই rমানার >চাখ উপেড় >ফলেত >চেয়িছ’134।
িচt :
d >চাখ
হারােনা
rমানা
মŽুর
সাংবািদক
সেmলেন
কথা
বলেছন।

rমানা এিপেসােডর আরও একিট grtপূণ_ অধDায় এই আেলাচনায় আসেব।
পুিলেশর হােত দশ িদন পয_n ধরা >ছাঁয়ার বাইের থাকা এই তথাকিথত sামী রtিট
133
134

লীনা রহমান, rমানা মŽুর ও নরকদশ_ন, জুন ২০th, ২০১১, মুkমনা
িনজ হীনmnতা >থেকই rমানার >চাখ উপেড় >ফলেত >চেয়িছ : িরমােtডর pথম িদেন সাইেদর
sীকােরািk, 4দিনক জনকtঠ িরেপাট_, ১৮ জুন ২০১১
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rমানার চিরt হনেন >নেমিছল। ফাঁদা হেয়িছল িমেথD >pিমেকর সােথ এক রসােলা
গl। বাংলােদেশর িবিভn পt-পিtকাgেলা এgেলা রসােলা চাটিনর মেতাই
পিরেবশন কেরেছ। রাতারািত িকছু মাnেষর সমথ_নও kড়ােত সkম হেলন সাঈদ।
অেনেকই ইিনেয়-িবিনেয় বলেত •r করেলন ‘এক হােত তািল বােজ না’। িন¡য়ই
>কােনা গড়বড় িছল। পের অব¸ সাঈদ িনেজই sীকার কেরিছল >য, rমানার
পরকীয়ার গlgেলা বানােনা, িমথDা। আমরা আেগও >দেখিছ এ ধরেনর >kেt
পুrষেদর একটাই অst থােক িনয_ািতত >মেয়িটেক >য >কােনা ভােব ‘খারাপ >মেয়
’ িহেসেব pিতপn করা। >সই >য⎯ইয়াসিমনেক ধষ_ণ কেরিছল পুিলেশরা। এর
পরিদন পুিলেশরা যুিkর জাল বুেন বেলিছল⎯ইয়াসিমন >ব¸া, খারাপ >মেয়। >যন
খারাপ >মেয় pমাণ করেত পারেল খুন ধষ_ণ, >চাখ খুবেল >নওয়া⎯সব জােয়জ হেয়
যায়! আসেল সতD কথা হেলা সাঈদ বুঝেত >পেরিছল খারাপ >মেয় pমাণ করেত
পারেল ‘পুrষতnt’>ক সহেজই হােত রাখা যায়। ওটাই িছল সাঈেদর তখনকার
‘সারভাইভাল sTDািটিজ’। >সজnই আমরা >দখলাম >য, rমানােক িনেয় আেগ বলা
পরকীয়ার বDাপারgেলা সাঈদ িনজ মুেখ অsীকার করার আগ পয_n >বশ িকছু
মাnেষর সহাnভূিত আদায় কের িনেত >পেরিছেলন সাঈদ। বাজাির পিtকা পেড়
4তির হওয়া জনমেতর একিট বেড়া অংশ সাঈদ >দাষ sীকােরর আগ পয_n kমাগত
সেnেহর তীর >হেনেছ rমানা মŽুেরর িদেক। •ধু পুrেষরা নয়, এমনিক অেনক
নারীও rমানার pিত সেnেহর ‘অেনক আলামত’ >পেয় িগেয়িছেলন। এ >থেক িকnt
>বাঝা যায় পুrষতািntক িচnাভাবনা >কবল পুrষেদরই আ¢n কেরিন, দীঘ_িদেনর
কািলক পিরkমায় এিট অসংখD নারীর মানসপেটও রাজt কেরেছ এবং এখনও
করেছ ।
hাঁ পুrষতntেক কেষ গািল >দয়া সহজ, িকnt >কন পুrষতেntর মানসপট এভােব
িববিত_ত হেয়েছ তা িবে‰ষণ করা >তমন সহজ নয়। সহজ নয় এিট িবে‰ষেণ আনা >য
পরকীয়া •নেলই >কন জনেচতনার সহাnভূিতেত আঘাত >লেগ যায়, সবাই মিরয়া হেয়
উেঠ তার িবপরীতটা pমাণ করেত। rমানার কলেŋর কাউtটার িহেসেব rমানা কত
িনÌলŋ আর সতী-সাöী >মেয় >সটা pমাণ করেত আবার িকছু পিtকা ফলাও কের
pচার করেত •r করল⎯rমানা কত মৃdভাষী িছেলন, িতিন িদেন পাঁচেবলা নামাজ
পড়েতন, মাথায় কাপড় িদেয় কানাডার pিতেবশীেদর সােথ >দখা করেতন, >সখােন
pিতেবশীেদর সােথ কত িমিW বDবহার িতিন করেতন, কত ভােলা রাnা কের তােদর
খাওয়ােতন, িবেদশ িবভুঁইেয় কত ভােলাভােব ইসলািম মতাদশ_ অnযায়ী জীবনযাপন
করেতন, অn >ছেলেদর সােথ >তমন িমশেতন না, িব®িবদDালেয়র kাস >শেষই
কানাডা >থেক sামী সnানেক >ফান করার জn ছুেট আসেতন, বাইের একদমই
>বrেতন না ইতDািদ। এ সবিকছুই আসেল >সই িচরেচনা মানসপটেক তুেল
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ধের⎯নারীেক গেড় উঠেত হেব পুrষেদর বানােনা ছেক⎯কথায়বাত_ায় হেয় হেব
মৃdভাষী, চলেন-বলেন শাn->সৗম, মাথায় কাপড় >টেন চলেত হেব, sামী হীনmn িকংবা
নপুংসক যাই >হাক না >কন, তােক িনেয়ই থাকেত হেব, তার pিত থাকেত হেব সদা
অnগত। অেনকটা বাংলা িসেনমার এই গানটার মেতা135 ⎯
আিম >তামার বধূ, তুিম আমার sামী
>খাদার পের >তামার আসন বড় বেল জািন ...

পরকীয়া >তা দূেরর কথা, >কােনা ধরেনর অিব®sতার আলামত >পেল খুন জখম
িকংবা >চাখ খুবেল >নওয়ার শািsও সামািজকভােব লঘু হেয় যায়। কারণ পুrেষরা
stীেদর অিব®sতােক pজননগতভােব অিধকতর মূলDবান বেল মেন কের। >যেহতু
িপতৃতেntর মূল লkD থােক ‘sিনি¡ত িপতৃেt সnান উৎপাদন’>সজn,
িপতৃতািntক সমােজ 4জিবক এবং সামািজক কারেণই stীর পরকীয়ােক ‘hমিক’
িহেসেব >দখা হয়। stী পরকীয়ার ঘটনা pকািশত হেয় >গেল sামী kিতgs হয় মানসmান, সামািজক পদপয_াদা সহ বh িকছুেতই। িতিন সমােজ পিরণত হন ইয়ািক_
ফাজলােমার িবষেয়। এটা •ধু আমােদর >দেশ নয়, অেনক >দেশর জnই সতD।
এমনিক পাঠেকরা >জেন অবাক হেবন >য, ১৯৭৪ সাল পয_n আেমিরকার >টkােস
এমন আইন চালু িছল >য, অিব®sতার আলামত >পেয় sামী যিদ stীেক হতDা কের
তেব >সিট >কােনা অপরাধ িহেসেব গণD করা হেব না। pাচীন >রােম এমন আইন
চালু িছল >য, যিদ sামীর িনজ গৃেহ পরকীয়া বা বDািভচােরর ঘটনা ঘেট, তেব sামী
তার অিব®s stী এবং তার >pিমকােক হতDা করেত পারেবন; ইউেরােপর অেনক
>দেশ এখনও >সসব আইেনর িকছু pিতফলন >দখা যায় 136। িতভ, >সাগা, িগs,
নেয়ােরা, লুিয়য়া, লুেয়া pভৃিত আি›কান রােজD হতDাকােNর উপর গেবষণা চািলেয়
>দখা >গেছ >য, >সখােন ৪৬ শতাংশ হতDাকাNই সংগিঠত হয় >যৗনতার pতারণা,
অিব®sতা pভৃিতেক >কnd কের। একইভােব, sদান উগাtডা এবং ভারেতও >যৗন
ঈষ_া বা ‘>সkুয়াল >জলািস’ হতDাকাN সংগিঠত হবার মূল কারণ বেল জানা >গেছ।
অিধকাংশ >kেtই >দখা >গেছ, যখনই sামী >কােনা পরকীয়ার আলামত >পেয়েছ,
িকংবা stী যখন sামীেক তDাগ করার hমিক িদেয়েছ তখনই >সই হতDাকাNgেলা
সংগিঠত হেয়েছ। সাঈেদর >kেtও আমরা >দেখিছ sামীর সােথ >বশ িকছুিদন
ধেরই rমানার ঝগড়াঝািট চলিছেল। কলেহর এক পয_ােয় rমানা উেtিজত হেয়
sামীর সেŋ সংসার করেত অপারগতাও pকাশ কেরিছেলন। এরপর >থেকই মূলত
135

বধুিবদায় ছিবর এ গানিট ইউিটউব >থেক >শানা যােব এখােন http://www.youtube.com/watch?v=1bSGPwVMn9E

136

Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988
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rমানােক হতDার পিরকlনা কের সাঈদ। ২১>শ >ম >বধড়ক মারধেরর পর গলা
িটেপ rমানােক হতDার বDথ_ >চWা চালায়। এ সময় rমানার িচৎকাের বািড়র সবাই
এিগেয় >গেল >স যাtা পিরকlনা বDথ_ হয়। পের পিরবােরর হsেkেপ তা িমটমাট
হয়। তারপর িকছুিদন পের rমানার মা >মেহরপুের gােমর বািড় >বড়ােত >গেল ৫ই
জুন আবােরা হতDার >চWা চালায়। >স িদন সাঈদ rমানােক ঘের >ডেক িনেয় দরজা
বn কের >দয়। এ সময় উভেয়র মেধD কথা কাটাকািটর এক পয_ােয় rমানার গলা
িটেপ ধের। rমানা সেজাের আঘাত কের িনেজেক মুk কের >ফেলন। এ সময়
সাঈেদর >চােখর চশমা পেড় যায়। এমন পিরিsিতেত rমানােক বীভৎসভােব
হতDার উেdে¸ তার গাল, নাক, মুখসহ sশ_কাতর sােন কামড়ােত থােক। সাঈদ
rমানার নােক কামড় িদেয় িছেড় >ফেল। >চােখ আঙুল ঢুিকেয় >চাখ উপেড় >ফলার
>চWা কের ...
hাঁ, আমরা সবাই সাঈেদর কৃতকেম_র শািs চাই। >কােনা ss মাথার মাnষই
pতDাশা করেবন না >য, এ ধরেনর নৃশংস ঘটনা ঘিটেয় সাঈদ অবলীলায় মুিk >পেয়
যাক, আর 4তির কrক আেরকিট ভিবÕৎ-অপরােধর sিsত >kt। বরং, তার
দৃWাnমুলক শািsই কামD। িকnt সমােজ যখন নারী িনয_াতন pকট আকার ধারণ কের,
যখন নৃশংসভােব একিট নারীর গাল নাক কামেড় জখম করা হয়, রাতারািত >চাখ
খুবেল >নওয়া হয়, এর >পছেনর মনsািtক কারণgেলাও আমােদর খুঁেজ >বর করা
জrির। আমােদর >বাঝা দরকার >কােনা পিরিsিতেত সাঈেদর মেতা >লাকজেনর
আচরণ এরকম িবপjনক এবং নৃশংস হেয় উঠেত পাের। আমােদর অিsেtর
জnই িকnt >সgেলা >জেন রাখা pেয়াজন। ভিবÕেত একিট snর পৃিথবী 4তিরর
pতDাশােতই এটা দরকার।
>সkবm
নীেচর ছিব dেটা লk কrন।

>কাn ছিবিটেক আপনার কােছ অিধকতর ‘িpয়দিশ_নী’ বেল মেন হয়? জিরেপ অংশ >নওয়া
অিধকাংশ পুrষ এবং নারীই অিভমত িদেয়েছন ডান পােশরিট⎯অথ_াৎ ২য় ছিবিটেক।
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এবাের আেরকটু ভােলা কের ছিব dেটা লk কrন। >দখেবন >য ছিব dেটা আসেল
একই নারীর। আসেল আরও sW কের বলেল একিট ছিব >থেকই পেরর ছিবিট
4তির করা হয়েছ, কিmউটাের একিট িবেশষ সফটওয়Dার বDবহার কের। আর এিট
>pাgাম কেরেছন আইিরশ বংশdূত িববত_ন মেনািবjানী ড. িভkর জনsন137।
গভীরভােব পয_েবkণ করেল >দখা যােব, ১ম ছিবর সােথ ২য় ছিবর পাথ_কD আসেল
সামাnই। pথম ছিবিটর নারীর িচকন >ঠাঁটেক একটু পুr করা হেয়েছ ২য় ছিবেত,
িচবুেকর আকার সামাn কিমেয় >দয়া হেয়েছ, >চােখর গভীরতা একটু বািড়েয় >দয়া
হেয়েছ। আর তােতই অিধকাংশ পুrেষর কােছ ছিবিট আকষ_ণীয় হেয় উেঠেছ। িকnt
>কন?
িবjানী িভkর জনsন সহ অnাn গেবষকেদর মেত, পুr >ঠাঁট আসেল অিধক
এেsTােজন জমা হেয় মুখমNল নমনীয় থাকার লkণ, আর অn িদেক সr এবং
িচেকােনা িচবুক ‘>লা >টেsােsরন’ মাক_ার। এ বDাপারটা পুrষেদর কােছ
পছnনীয় কারণ এ 4বিশWDgেলা >মাটা দােগ নারীর উব_রাশিkর বিহঃpকাশ138।
এ অধDােয়র pথম িদেক উেlখ কেরিছলাম⎯>সৗnেয_Dর উপলিb >কােনা িবমূত_
বDাপার নয়। এর সােথ >যৗন আকষ_ণ এবং সেব_াপির গভ_ধারণkমতার একটা গভীর
সmক_ আেছ, আর আেছ আমােদর দীঘ_িদেনর িববত_নীয় পথপিরkমার ssW ছাপ।
আমরা যখন কাউেক িpয়দিশ_নী বেল ভািব, আমােদর অজােn আসেল >সই িচরnন
উপলিbটাই কাজ কের। আমােদর আিদম পূব_পূrেষরা >যৗনসŋী িনব_াচেনর সময়
এেsTােজেনর মাtা িনণ_েয়র >কােনা আধুিনক যntপািত খুঁেজ পায়িন, তােদর কােছ
সŋীর পিরÌার চামড়া, ঘন চুল, কমনীয় মুখ§ী, pিতসামDময় >দহ, িপেনাnত sন,
sেডৗল িনতm আর kীণ কিটেদশ িছল গভ_ধারণ kমতা তথা উব_রতার pতীক।
তােদর কােছ এই 4বিশWDgেলাই িছল আদরণীয়। তারা >যৗনসŋী িনব_াচেনর >kেt
grt িদেয়েছ িবপরীত িলেŋর এ সমs >দহজ 4বিশেWরই। যােদর এ 4বিশWDgেলা
িছল তারাই সŋী িহেসেব অিধকহাের িনব_ািচত হেয়েছ, আর তারা pকারnের অজ_ন
কেরেছ pজননগত সফলতা, আমরা তােদরই বংশধর। তাই সŋী িনব_াচেনর সময়
আমােদর মেনও >খলা কের যায় >সই একই ধরেনর অিভবDিkgেলা, >যgেলার
pকাশ ঘেটিছল আসেল অেনক অেনক আেগ >pইেsািসন যুেগ⎯আমােদর
পূব_পুrষেদর সিঠক সŋী িনব_াচেনর তািগেদ।
িঠক একইভােব >মেয়রাও লmা চওড়া sদশ_ন পুরষ পছn কের, যােদর রেয়েছ
sগিঠত >চায়াল, চওড়া কাঁধ আর pিতসম sগিঠত >দহ। >যমন অিভেনতা bDাড
িপট তার sগিঠত >দহ, চওড়া এবং sদৃঢ় >চায়ােলর জn সারা পৃিথবীজুেড়ই
নারীেদর কােছ আকষ_ণীয় এবং sদশ_ন পুrষ িহেসেব খDাত। কারণ, পুrেষর এ
137
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VS Johnston, M Franklin. Is beauty in the eye of the beholder? Ethol. Sociobiol. 14: 183–99, 1993
V S.Johnston, Female facial beauty: the fertility hypothesis. Pragmatics Cogn. 8: 107–22, 2000.
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পুrষািল 4বিশWDgেলাই দীঘ_িদন ধের নারীেদর কােছ িনব_ািচত হেয়েছ এক ধরেনর
‘িফটেনস মাক_ার’ িহেসেব, িশকাির সংgাহক সমােজ এ ধরেনর পুrেষরা িছল
নারীেদর কােছ অিতিpয়, তারা িছল sাsDবান, উদDমী, সাহসী, িkp এবং >গােtর
িনরাপtা pদােন সফল। তারা অজ_ন করেত >পেরিছল বh নারীর সািnধD এবং
>পেয়িছল pজননগত সফলতা। খুব sচাrভােব >সই অিভবDিkgেলা িনব_ািচত
হেয়িছল বেলই >সgেলা নারীেদর মানসপেট রাজt কের এখনও, তারা sদশ_ন
পুrষ >দেখ আেমািদত হয়।
িচt :
অিভেনতা
bDাড িপট
তার
sগিঠত
>দহ, চওড়া
এবং sদৃঢ়
>চায়ােলর
জn সারা
পৃিথবী
জুেড়ই
নারীেদর
কােছ
আরাধD।

অnিদেক >pবয়, >ভাগ িকংবা কসেমাপিলটেনর কভার গাল_ (বাংলা করেল বলা
যায় ‘মলাট snরী’)->দর িদেক িকংবা ছিবর জগেতর নািয়কােদর তাকােল >বাঝা
যায় >কন পুrেষরা তােদর >দখেল লালািয়ত হেয় উেঠ। তােদর থােক kুd নািসকা,
িচেকােনা িচবুক, বড় >চাখ, পুrÁ >ঠাঁট। তােদর সবার বয়সই থােক >মাটামুিট ১৭
>থেক ২৫-এর মেধD⎯>যিট >মেয়েদর জীবনকােলর সবেচেয় উব_র সময় বেল
সাধারণভােব মেন করা হয়। তােদর >দহ >সৗÁব থােক pিতসম। তােদর >কামর
এবং িনতেmর অnপাত থােক ০.৭ এর কাছাকািছ। •ধু >pবেয়র মলাট snরী নয়,
বড় বড় অিভেনtী এবং sপার মেডলেদর জnও বDাপারটা একইভােব দৃ¸মান।
হিলউড অিভেনtী এবং একসমেয়র িব®snরী ঐ®িরয়া রাইেয়র >দেহর মাপ ৩২২৫-৩৪ অথ_াৎ pায় ০.৭৩ । এেŽিলনা >জািলর ০.৭২। >জিনফার >লােপেজর
০.৬৭। িবপাশা বsর ০.৭৬। আর >মেরািলন মেনেরার >দেহর মাপ িছল ৩৬-২৪৩৪, মােন একদম খােপ খাপ ০.৭। নারীেদেহর এই অnপােতর একটা আলাদা
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মাহাtD আেছ পুrেষর কােছ। >দখা >গেছ, সারা dিনয়া জুেড় >শািবেজর সােথ যুk
এই কািŋkত নারীেদর >কামর আর িনতেmর অnপাত সবসমেয়ই ০.৬ >থেক ০.৮
এর মেধD, বা আরও sW কের বলেল ০.৭ এর কাছাকািছ >ঘারােফরা কের। আমরা
আেগ অধDাপক >দেবnd িসংেহর একিট গেবষণার কথা উেlখ কেরিছলাম, >য
গেবষণা >থেক জানা >গেছ , নারীর >কামর এবং িনতেmর অnপাত ০.৬ >থেক ০.৮
মেধD থাকেল তা 4তির কের >সই ‘kািসক hourglass figure’ যা সাব_জনীনভােব
পুrষেদর কােছ আকষ_ণীয় বেল pতীয়মান! অধDাপক িসংহ ১৯২০ সাল >থেক •r
কের ১৯৮০ সাল পয_n ‘িমস আেমিরকা’>দর মেধD এবং ১৯৫৫ >থেক ১৯৯০ সাল
পয_n >pবেয়র নািয়কােদর মেধD জিরপ চািলেয় >দেখেছন িমস আেমিরকােদর
>kেt >কামর-িনতেmর অnপাত িছল ০.৬৯ >থেক ০.৭২ এর মেধD, আর >pবেয়র
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নািয়কােদর >kেt ০.৬৮ >থেক ০.৭১ এর মেধD139। এ সমs আদশ_েদহবlরীর
অিধকারী নািয়কারা এক একজন >সkবm, যােদর >যৗনােবদন পুrষেদর কােছ
আkিরক অেথ_ই আকাশ >ছাঁয়া। আর, বলা বাhলD পুrষেদর মানসপেট এই উদg
আgহ 4তির হেয়েছ ডারউইন বিণ_ত >যৗনতার িনব_াচেনর পথ ধের।
িকnt সতDই >সkুয়ােলর িসেলকশেনর মাধDেম সিতDই >সkবm 4তির হয় নািক?
বDাপারটা হােত কলেম পরীkা করার িসdাn িনেলন জীবিবjানী িরচাড_ ডিকn।
তেব মাnেষর >kেt নয়, িsেকলবDাক মােছর >kেt140। তার পরীkািট একধরেনর
অব¸ >দেবnd িসংেহর গেবষণার বDাপারটা আমার কােছই ভুল মেন হয়। িবেশষত, বাংলােদেশর
িসেনমার নািয়কােদর >দখেল মেন হয় না >য তােদর শরীেরর মাপ >দেবnd িসংেহর >দয়া গেবষণার
সােথ >মেল। আিম এ িনেয় মুkমনায় এ িনেয় >লখার পর এক পাঠক বDাপারিট আমার নজের এেন
বেলিছেলন, “বাংলােদেশর >শািবেজর জn এই গেবষণা >য খুব একটা কােজর না তা >মৗsমী,
শাবনূর, অŽু >ঘাষ সহ সব বাঙািল নািয়কােদর িদেক তাকােলই >বাঝা যায়”। উtের আিম
বেলিছলাম, বDাপারটা িনেয় আিমও >ভেবিছ। আমার হাইেপািথিসস হেলা⎯ খাদDslতার সােথ
নািয়কােদর িফগােরর একটা সmক_ আেছ। আমার কােছ hমায়ুন আজােদর একিট dদ_াn pবচনই
সবেচেয় gহণেযাগD বDাখDা মেন হেয়েছ⎯
“kুধা ও >সৗnয_Dেবােধর মেধD গভীর সmক_ রেয়েছ। >য সব >দেশ অিধকাংশ
মাnষ অনাহারী, >সখােন মাংসল হওয়া rপসীর লkণ। এজেnই বাংলা িফেlর
নািয়কােদর >দহ >থেক মাংস ও চিব_ উপেচ পেড়। kুধাত_ দশ_েকরা িসেনমা
>দেখ না, মাংস ও চিব_ >খেয় kুধা িনবৃt কের” ( — hমায়ুন আজাদ, pবচনg¢)
139

না বDাপারটা >মােটও ফাজলােমা নয়। >দখুন িচnা কের – বাংলা িসেনমার দশ_ক এখেনা
িনmমধDিবtই, যােদর pিতিনয়ত খাদDslতার িবrেd লড়েত হয়। তােদর sেpর নািয়কারা একটু
>মাটােসাটাই হেবন আশা করা যায়। >দেশর উÄমধDিবt িকংবা মধDিবtরা খুব >বিশ িসেনমা হেল
যায় না। তােদর নাটেকর নািয়কারা (sবণ_া, িবপাশা, শিম, আফসানা িমিম, pভা pমুখ)⎯এরা িকnt
িঠক অŽু >ঘাষেদর আদেলর নন, িকংবা িছেলনও না।
আরও লk করেল >দখা যােব, পি¡মা িবে® খাদDslতা >নই। বরং >সখােন মDাকেডানাlস, বাগ_ার
িকং-এর ফাs ফুড সবেচেয় সহজলভD আর কমদািম। >স সমs খাবার িনয়িমত >খেল ওিবস হেয়
মুিটেয় যাবার সmাবনা অেনক। >সখােন একিট >মেয়েক খুব কW কের বDায়ামটDায়াম কের, ফাs
ফুেডর >তল চিব_ এিড়েয়, >লটুস, সালাদ >খেয় িনেজর িফগার অkুN রাখেত হয়। পি¡েম তাই
িচকনচাকন মােন >কামর আর িনতেmর ০.৭ অnপােতর >মেয়রাই snরী িহেসেব িনব_ািচত হেবন,
কারণ >তল চিব_র অেঢল রাজেt িচকন থাকাটাই একটা বড় িফটেনস মাক_ার। িকnt বাংলােদেশ
অিধকাংশ >লােকর >যখােন আহার জুেট না, >সখােন িফটেনস মাক_ার ‘হাড়িগলিগেল’ হওয়াটা >য
হেব না তা বলাই বাhলD।
এমনিক আেমিরকােতও নািক অথ_ৈনিতক মnার সময়gেলােত একটু >মাটাতাজা >pেমটেদর
আিধকD >চােখ পেড় >p বেয়র মDাগািজনgেলােত। বDাপারিট উেঠ এেসেছ Terry Pettijohn এবং Brian
Jungeberg-এর একিট গেবষণায় ( st - Why men prefer heavier playmates in a recession , Times
Online, March 13, 2009) ।
140
Richard Dawkins, River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life, Basic Books , 1996
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অিধpাকৃিতক উdীপনার (supernormal stimuli) পরীkা বলা যায়। অধDাপক ডিকn
সহ অnাn জীবিবjানীরা জানেতন >য, িsেকলবDাক মােছর >kেt stী মােছরা
যখন উব_র সময় অিতkম কের তখন তােদর >পট হেয় উেঠ িডেম ভিত_ >গালাকার,
লালাভ টসটেস। পুrষ মােছরা তােদর >দেখ লালািয়ত হয়। ডিকn তার লDােবর
এkিরয়ােম সাধারণ rপািল মােছর >পট কৃিtমভােব বড়, >গালাকার আর লালাভ
কের িদেয় িকছু ‘ডািম মাছ’ পািনেত >ছেড় িদেলন। বDাস >দখা >গল পুrষ
িsেকলবDাক মােছরা পারেল হামেল পড়েছ >স সব মােছর ওপর। যত >বিশ িনখুঁত,
>গালাকার আর লালাভ >পট বানােনা হে¢, তত বাড়েছ পুrষ মাছেদর
>যৗেনাdীপনা। ডিকেnর ভাষায় >সই ডািম মাছgেলা িছল িsেকলবDাক মােছর
রাজেt এক একিট ‘>সkবm’।
>য বDাপারটা িsেকলবDাক মােছর >kেt সতD বেল মেন হে¢, মাnেষর
>kেtও িক >সটার সতDতা িবিভnভােব পাওয়া যাে¢ না? নারীেদর সাmpিতক
‘>bs ইমpDাtট’ সাজ_ািরর hজুেগর কথাই ধরা যাক। এটা এমন এক ধরেনর
সাজ_াির, যার মাধDেম নারীরা sেনর আকার পিরবত_ন কের থােকন। এ সাজ_ািরgেলা
এক সময় >কবল পেন_াsাররাই করেতন, এখন হিলউড বিলউেডর অিভেনtীেদর
কােছও বDাপারটা খুবই সাধারণ, এমনিক বাসার গৃিহণীরাও তা করেত •r কেরেছ।
আেমিরকান >সাসাইিট অব pািsক সাজ_ন (ASPS)-এর তথD অnযায়ী >কবল
২০০৩ সােলই আট িমিলয়ন মিহলা ‘>bs ইmলDাtট’ সাজ_াির কেরেছ, >যটা আবার
২০০২ সােলর >চেয় শতকরা ৩২ ভাগ >বিশ । >খাদ আেমিরকােত pিত বছর এক
লk িবশ হাজার >থেক >দড় লk নারী >bs ইmলDাtট কের থােক141। এমন নয় >য
kুd sন তােদর >কােনা 4দিহক সমsা কের। সাজ_ািরর পুেরা বDাপারটাই >কবল
নাnিনক (aesthetic), পুrষেদর >যৗেনাdীপনােক pাধাn িদেয় িনেজেদর >দহেক
snর কের উপsাপন, আর সেব_াপির আtিব®াস বাড়ােনা। িsেকলবDাক পুrষ
মােছরা >যমন বড়, >গালাকার আর লালাভ >পটওয়ালা stী মাছেদর জn লালািয়ত
হয়, িঠক >তমিন মানবসমােজ >দখা >গেছ পুrেষরা sদৃঢ়, >গালাকার আর িপেনাnত
sন >দেখ উdীp হেয় উেঠ! পুrষেদর এই পছn অপছেnর pভাব পড়েছ আবার
নারীেদর আচরেণ। এgেলা তারই pিতফলন। •ধু >bs ইmলDাtটই নয়, >সই সােথ
>বাটk, >ফসিলফট, >ঠাঁেটর ps বাড়ােনা, >চােখর ভুr উঁচু করা, বাঁকা দাঁত >সাজা
করা, নাক খাড়া করা সহ সকল ধরেনর pািsক সাজ_ািরর kমবdমান জনিpয়তা
4তির করেছ মানবসমােজ >সkবেmর spীল চািহদা!
pািsক সাজ_ািরর কথা বাদ >দই, সারা পৃিথবী জুেড় >sা, পাউডার িলপিsেকর
কী রমরমা বDাবসা। এই সব pসাধনসামgীর মূল >kতা িকnt >মেয়রাই।
141

Nancy Etcoff, Survival of the Prettiest: The Science of Beauty, Anchor; 2000.
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পিরসংখDােন >দখা >গেছ •ধুমাt আেমিরকােতই pিত িমিনেট ১৪৮৪িট
িলপিsেকর িটউব এবং ২০৫৫ জার ‘িsন >কয়ার >pাডাk’ িবিk হয়। আমরা
এgেলার যত সামািজক বDাখDা pিতবDখDা কির না >কন, িকংবা যত ইে¢ িমিডয়ােক
>দাষােরাপ কির না >কন, এইধরেনর ইtডািsT িটেক থাকার িহেসব খুব সহজ
সরল⎯পুrেষরা >মেয়েদর কাছ >থেক যথাসmব তাrণD এবং >সৗnয_ আদায় কের
িনেত চায়। আবার >মেয়রাও িবপরীত িলেŋর >সই সŋমী মননেক pাধাn িদেয়
অবDাহতভােব >সৗnয_চচ_া কের যায়, তারা tকেক রাখেত চায় যথাসmব মাখেনর
মেতান >পলব, >ঠাঁটেক >গালােপর মেতা psুিটত; কারণ তারা >দেখেছ এর মাধDেম
িsেকলবDােকর ডািম মাছgেলার মেতাই অেনক >kেt sTDািটিজগতভােব সŋী
িনব_াচন আর ধের রাখায় সফল হওয়া যাে¢।

িচt : পিরসংখDােন >দখা >গেছ •ধুমাt আেমিরকােতই pিত িমিনেট ১৪৮৪িট িলপিsেকর িটউব
এবং ২০৫৫ জার ‘িsন >কয়ার >pাডাk’ িবিk হয়।

এ >তা >গল >মেয়েদর সŋমী মনেনর sTDািটিজ। অnিদেক পুrষেদর >kেt pায়
আট িবিলয়ন ডলােরর গেড় ওঠা পেন_াgািফক ইtডািsT পুrষেদর ‘>সkবm’
চািহদার চরমতম rপ বলেল অতুDিk হেব না। সারা dিনয়া জুেড় আট িবিলয়ন
ডলােরর পেন_াgািফ বDবসা িটেক আেছ পুrেষর লালসা আর 4জিবক চািহদােক মূলD
িদেয়। >মেয়রা িকnt কখেনাই পেন_াgািফর মূল >kতা নয়, িছলও না কখেনা। >bs
ইমpDাtট করা িসিলেকােনা গাল_েদর িনখুঁত >দহবlরী আর >যৗনােবদনময়ী মায়াবী
নারীেদর আকষ_েণ পুrেষরা িনিশরাত >জেগ থােক কিmউটােরর সামেন।
পেন_াgািফ >দখা >কােনা সিতDকার >যৗনসŋম নয়, তারপেরও পেন_ািভিডও
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পুrষেদর িনয়ত উেtিজত কের তুেল অেনকটা িsেকলবDাক মােছর মেতাই >যন।
িsেকলবDাক মােছর পুrষ মােছরা >যমিনভােব লালাভ >পটওয়ালা ডািম মাছ >থেক
কামাত_ হেয় পেড়িছল ডিকেnর লDােব এkিরয়ােমর >ভতর, িঠক >তমিন
মানবসমােজর ‘পুrষ মােছরা’ একইভােব কামাত_ হেয় পেড় কিmউটােরর >ভতর
ডািম মেডলেদর নgদৃ¸ >দেখ! তার মােন, িনেজেদর আমরা ‘আশরাফুল
মাখলুকাৎ’ বা সৃিWর >সরা জীব >ভেব যতই আtpসাদ লােভর >চWা কির না >কন,
আমরা pািণজগেতর বাইের নই, আমােদর মানসজগৎও 4তির হেয়েছ অn
pাণীেদর মেতাই >যৗনতার িনব_াচেনর পথ ধের, পেন_াgািফ এবং >সkবmেদর pিত
পুrষেদর উদg আgহ >সই আিদম সতDেক sW কের তুেল।
>ছেলেদর পুrষােŋর আকার এবং pকৃিত িক তেব >মেয়েদর >যৗনতার িনব_াচেনর ফল?
>pম ভােলাবাসা এবং >যৗনতায় পুrেষর পুrষাŋ >য একটা আলাদা জায়গা দখল
কের আেছ, তা আর নতুন কের বেল >দবার >বাধ হয় দরকার >নই। িকnt >যটা
অেনেকর কােছই অজানা তা হেলা, বh নারী গেবষকই তােদর অিভjতা এবং
গেবষণা >থেক ইিŋত কেরেছন ভােলা >যৗনসেmােগর জn পুrষােŋর আকার
সmবত খুব >বিশ grtপূণ_ িকছু নয়142। িকnt তারপেরও >বশ িকছু সমীkায় >দখা
>গেছ পৃিথবীেত অিধকাংশ পুrষই তার পুrষােŋর আকার ‘>ছাট’ >ভেব হীনmnতায়
ভুেগ থােক। >যমন, গেবষক >জ. িলভার ২০০৬ সােল ৫২৩১ জন পুrেষর উপর
গেবষণা চািলেয় >দেখন 143 , pায় সকল পুrষই pতDাশা কের >য, তার পুrষাŋ
আেরকটু বড় হেলই ভােলা হেতা। pিত এক হাজার জেন মাt dজন অিভমত িদেয়েছ
পুrষাŋ >ছাট হবার পেk। আেরক গেবষক িব.ই. িডলন এবং তার দলবল ২০০৮
সােল গেবষণায় >দখান >য, 4কেশার >থেক •r কের >pৗঢ়t পয_n সবসময়ই
পুrষেদর জn পুrষােŋর kুd আকার একিট িবশাল উেdেগর কারণ144 । অেনক
পুrষই আেছন যারা সŋীর সােথ pথম >যৗন সmেক_র আেগ এই >ভেব উিdg থােক
>য, নg অবsায় তার kুd পুrষাŋ >দখেত >পেয় তার সŋী িন¡য় যারপরনাই মনঃkুN
হেব। িকnt পুrেষরা তার িনেজর যntিট িনেয় যাই ভাবুন না >কন, মজার বDাপার হে¢
142

উদাহরণ িহেসেব, sায়ুিবjানী Louann Brizendine তার The Male Brain gেn িলেখেছন, “When
it comes to sex, size is less important than men think… 85% women say that they are happy with their
partner’s [penis] size”

আেরক নারী জীবিবjানী Lynn Margulis তার Mystery of Dance gেn িলেখেছন, “Penis dimension
is neither the major determinant of female sexual pleasure, nor is a big penis a guarantee for female
pleasure”
143
J. Lever, D.A. Frederick & L.A. Peplau, Does size matter? Men's and women's views on penis size
across the lifespan. Psychology of Men & Masculinity, 7, 129-143, 2006
144
BE Dillon, NB Chama, SC Honig. Penile size and penile enlargement surgery: A review. Int J Impot
Res,20:519–29, 2008
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pায় ৮৫ ভাগ নারী মেন কের তার সŋীর পুrষােŋর আকার তার pতDাশা এবং
মাপমেতাই আেছ145!
সিতD কথা হেলা⎯পুrষেদর পুrষােŋর ‘kুd’ আকার িনেয় হীনmnতায় >ভাগার
আসেল >কােনা কারণ >নই। মানবসমােজ পুrষেদর পুrষােŋর গড়পড়তা আকার
অnাn pাইেমটেদর >চেয় >ঢর বড়⎯sপার সাইজ বলা যায়। আর এই বDাপারটা
4তির হেয়েছ নারীর >যৗন অিভrিচেক pাধাn িদেয়। িজওি› িমলার তার ‘সŋমী
মনন’ gেnর size mattered অংেশ পুrষােŋর আকার িনেয় নারী িবjানীেদর সনাতন
িকছু ধারণা খNন কের অিভমত িদেয়েছন, তারা >যভােব পুrষােŋর আকারেক িহেসেবর
বাইের রাখেত >চেয়েছন, বDাপারটা আসেল এেতাটা তু¢ করার মেতা নয়। >যৗনতার
িনব_াচেনর মূল জায়গািটেত আবােরা >ফরত যাই। আমরা আেগর একিট অংেশ
>দেখিছলাম নারীর িপেনাnত sন, sেডৗল িনতm আর kীণ ক’িটেদেশর pিত
পুrষেদর সাব_জনীন আকষ_েণর কথা, আমরা >দেখিছ কীভােব >যৗনতার িনব_াচেনর
মাধDেম পুrেষরা >মেয়েদর >দেহর িবিভn 4বিশWDেক িনব_ািচত কেরিছল, কারণ >স
4বিশWDgেলাই হেয় উেঠিছল তােদর >চােখ pজনন kমতা এবং ssােsDর pতীক।
এই >যৗনতার িনব_াচন িকnt একতরফাভােব হয়িন। আমরা আেগই বেলিছ, >যৗনতার
িনব_াচনেক পুঁিজ কের পুrষ >যমন গেড়েছ নারীেক, >তমিন নারীও গেড়েছ পুrেষর
মানসপটেক এবং তার >দহজ িবিভn 4বিশWDেক। এক 4লিŋক 4বিশWDgেলার আেবদন
4তির কেরেছ আেরক িলেŋর চািহদা।
অেনক িবjানীই আজ মেন কেরন মানবসমােজ পুrষেদর পুrষােŋর আকার
এবং pকৃিত অেনকটাই িনধ_ািরত হেয়েছ নারীর >যৗন চািহদােক মূলD িদেয়।
বDাপারটা িনেয় একটু >খালােমলা আেলাচনায় যাওয়া যাক। মাnেষর কাছাকািছ
pজািতর pাইেমট সদsেদর িদেক তাকােল >দখা যােব, মDািtDলেদর গাঢ় >গালািপ
রেঙর অNেকাষ আর লাল রেঙর পুrষাŋ আেছ। ভােভ_ট বানরেদর নীল রেঙর
অNেকােষর সােথ রিkম লাল বেণ_র পুrষাŋ আেছ, ইতDািদ। মাnেষর মেধD অব¸
>সসব িকছুই >নই। সাদা >চােখ মেন হেত পাের মাnষেদর পুrষাŋ >বাধ হয়
সাদামাটা মDারমDাের একিট অŋ। িকnt িবjানীরা বেলন, আসেল তা নয়।
pাইেমটেদর অn pজািতর তুলনায় মানব পুrষাŋ আকাের বড়, >মাটা এবং
অিধকতর নমনীয়। একটা তুলনামূলক িহেসব >দই। গিরলােদর িবপুল >দেহর কথা
আমরা সবাই জািন। িকnt এতবড় >দহ থাকেল কী হেব, তােদর পুrষােŋর আকার
পূণ_ উিtত অবsােতও মাt dই ইি¿র >বিশ হয় না। িশmািŽেদর >kেt >সিট মাt
িতন ইি¿। আর মাnেষর >kেt উিtত পুrষােŋর আকার গড়পড়তা পাঁচ ইি¿ ।
সবেচেয় বড় পুrষােŋর আকার 4বjািনক সমীkায় পাওয়া িগেয়েছ pায় >তর ইি¿,
145
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যা গড়পড়তা 4দেঘ_Dর িdgেণরও >বিশ। আর তার >চেয়ও বড় কথা হেলা, মানব
পুrষােŋর একিট িবেশষ 4বিশWD 4তির হেয়েছ, যা অn pাইেমট বগ_েদর >থেক
একদমই আলাদা। অn pাইেমট pজািতেত >যখােন পুrষােŋ একিট হাড় আেছ
>যিটেক 4বjািনক ভাষায় বDাকালাম (baculum) বেল অিভিহত করা হয় >সিট মানব
িলেŋ এেকবােরই অnপিsত। >সজn িবেশষ এই মানব pতDŋিট হেয়েছ অn
pাইেমটেদর তুলনায় অেনক >বিশ নমনীয়। িববত_নীয় মেনািবjানী িজওি› িমলার
তার গেবষণায় দািব কেরেছন অn pাইেমটেদর >পিnল সদৃশ >রাগা পুrষােŋর
তুলনায় মানব পুrষেদর দীঘ_, চওড়া এবং হাড়িবহীন নমনীয় পুrষাŋ 4তির হেয়েছ
মূলত নারীর সািব_ক চািহদােক মূলD িদেয়146। িমলার তার ‘সŋমী মনন’ (The Mating
Mind) বইেয় িবsৃতভােব বণ_না কেরেছন এ ধরেনর পুrষাŋ নারীরা পছn কেরেছ
কারণ এিট >মেয়েদর চরম পুলক (অগ_াজম) আনয়েন সহায়তা কেরেছ, এিট হেয়েছ
তােদর জn pচN রকেমর আনেnর উৎস, এবং তােদর kিমক চািহদা 4তির
কেরেছ উnত পুrষাŋ গঠেনর িনব_াচনী চাপ147। অn িকছু গেবষকেদর সাmpিতক
গেবষণােতও এই দািবর sপেk িকছুটা সতDতা িমেলেছ বেল দািব করা হয়148।
কান টানেল নািক মাথা আেস। তাই পুrষােŋর আকােরর কথা বলার সােথ
সােথ অNেকােষর আকার িনেয়ও িকছু কথা এখােন চেল আসেব। পাঠকেদর কী
মেন হেব জািন না, পুেরা বDাপারটা আমার কােছ িকnt খুবই আকষ_ণীয়। িববত_নীয়
মেনািবjানীরা >দেখেছন •kাশয় বা অNেকােষর আকােরর সােথ বhগািমতা িকংবা
অিব®sতার একটা সmক_ পাওয়া যাে¢। >স বDাপারিটেত যাওয়ার আেগ আমােদর
কাছাকািছ pজািতgেলা >থেক িকছু মজার উদাহরণ হািজর করা যাক। আমরা সবাই
>চােখ না >দখেলও বই পt িকংবা ‘িকং কং’ জাতীয় মুিভর মাধDেম িবশালকায়
গিরলার আকার আয়তেনর সােথ পিরিচত। এেককিট bhৈদতD গিরলা আকাের
ওজেন pায় সােড় িতনশ >থেক চারশ পাউtড ছািড়েয় যায়। >কউ হয়েতা ভাবেত
পােরন >য, >দেহর আয়তেনর সােথ তাল িমিলেয় তার •kাশেয়র আকারও হেব
মাশাlা⎯ফুটবল না >হাক, িনেদনপেk হওয়া উিচত >টিনস বেলর সাইজ। আসেল
িকnt তা হয় না। এমন চারশ পাউtড ওজেনর বৃহদাকার গিরলােদর •kাশেয়র
ওজন হয় মাt >দড় আউn। আর অnিদেক িশmািŽেদর 4দিহক আকার িকnt
146
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অেনক >ছাটখাট। িকnt >স তুলনায় তােদর •kাশেয়র আকার অেনক বড়। মাt
১০০ পাউtড ওজেনর একিট িশmািজর •kাশেয়র ওজন pায় চার আউn! এ >যন
বােরা হাত কাঁkেড়র >তেরা হাত বীিচ! িকnt >কন এমন হেলা?
এর কারণ লুিকেয় আেছ িশmািŽ আর গিরলােদর সামািজক সmেক_র পাথ_েকDর
মােঝ। >দখা >গেছ িশmািŽেদর মেধD নারীরা হয় বhগামী। তারা একই িদেন
একািধক পুrষ িশmািŽর সােথ >যৗনসmেক_ িলp হয়। অিধক সংখDক পুrেষর সােথ
যেথ¢াচার সেmােগর মাধDেম নারী িশmািŽরা pকারাnের িনি¡ত করেত চায় >য,
উৎকৃW >জেনিটক মাল-মশলাসmn পুrেষর dারাই >যন তার িডmাণুর িনেষক ঘেট।
িকnt নারী িশmািŽর এই ধরেনর অিভrিচর কারেণ পুrষ িশmািŽর জn ‘বংশ রkা’
হেয় যায় মাtািতিরk কিঠন। তােদরেক এক অসম বীয_ pিতেযািগতার (sperm
competition) মেধD নামেত হয়। নারী িশmািŽর >যািনেত গভ_ধারণ িনেয় িবিভn পুrষ
িশmািŽর •েkর মেধD িনরnর pিতেযািগতা চেল, >সই কারেণ একিট পুrষ
িশmািŽর পেk কখেনাই িনি¡ত হওয়া সmব হয় না >য, >যৗনসmক_ হেলই তার
িনিদ_W বীয_ >থেকই নারী িশmািŽিট গভ_ধারণ করেব বা করেছ। িকnt >সই সmাবনা
িকছুটা হেলও বৃিd পায় যিদ তার •kাশেয়র আকার অেপkাকৃত বড় হয়, আর তার
•kাশয় যিদ সŋেমর সময় অেঢল •েkর >যাগান িদেত সমথ_ হয়। িশmািŽর এই
বীয_ pিতেযািগতার লড়াইেক অেনকটা লটাির িটেকেটর সােথ তুলনা করা >যেত
পাের। যত >বিশ সংখDক লটাির িটেকট আপনার দখেল থাকেব তত >বিশ সmাবনা
4তির হেব আপনার িবজয়ী হবার। আপনার যিদ সামথ_D থােক pায় সব লটাির িটেকট
>কােনাভােব করায়t করার, আপনার িবজয়ী হবার সmাবনা পাlা িদেয় বাড়েব।
আিদেত হয়েতা িশmািŽkেল বড়, >ছাট িকংবা মাঝাির⎯সব ধরেনর •kাশয়ওয়ালা
পুrষ িশmািŽর অিst িছল। িকnt িশmািŽ নারীেদর বhগািমতার সােথ পাlা িদেত
িদেয় বড় •kাশয়ওয়ালা িশmািŽরাই বাড়িত sিবধা >পেয়িছল, তারাই pিতেযািগতায়
সফল গভ_স¿ােরর মাধDেম অিধক হাের সnানসnিত >রেখ >গেছ। এই িনব_াচনী চাপই
িশmািŽkেল tরািnত কেরেছ বৃহৎ •kাশয় গঠেনর িদেক (গড়পড়তা িশmািŽর
•kাশেয়র ওজন তার >দেহর ওজেনর ০.৩ ভাগ, এবং •kাণু pেkপেণর সংখDা pিত
বীয_পােত ৬০ × ১০৭)।
িঠক উলেটা বDাপারিট ঘেট গিরলােদর >kেt। নারী গিরলারা বhগামী নয়।
>কবল পুrষ গিরলারা বhগামী। শিkশালী পুrষ গিরলারা বড় সড় হােরম 4তিরর
মাধDেম িনি¡ত কের বh নারীর দখল। এভােব পুrষ গিরলারা িনি¡ত কের তােদর
অিধনs নারীর >দেহ িনরাপদ গভ_স¿ার। কােজই পুrষ গিরলােদর জn বDাপারটা
কখেনাই পুrেষ পুrেষ বীয_ pিতেযািগতায় সীমাবd থােক না, বর¿ হেয় উেঠ
শিkমtার pিতেযািগতা। শিkশালী পুrষ গিরলারা sীয় শিkর মাধDেম অিধকাংশ
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নারীর দখল িনেয় >নয়, অিধকাংশ শিkহীনেদর জn পেড় থােক dভ_াগD। সামািজক
অবsােনর কারেণই গিরলােদর >kেt িনব_াচনী চাপ 4তির কেরেছ বড়সড় >দহ সমৃd
শিkশালী >দহগঠেনর, বৃহৎ •kাশয় 4তিরর িদেক নয়। গিরলােদর >kেt বৃহৎ
•kাশয় গঠেনর >কােনা উপেযািগতা >নই। নারী পুrেষর মধDকার সামািজক
সmেক_র কারেণই গিরলােদর >kেt >দহ অnপােত •kাশেয়র আকার অেনক >ছাট
(•kাশেয়র ওজন >দেহর ওজেনর ০.০২ ভাগ, এবং •kাণু pেkপেণর সংখDা pিত
বীয_পােত ৫ × ১০৭)।
আপনার মাথায় িন¡য় এখন ঘুরেত •r কেরেছ⎯গিরলা আর িশmািŽেদর
>kেt না হয় >বাঝা >গল, িকnt মানবসমােজর >kেt এ বDাপারটা কী রকম?
এেkেt মাnেষর অবsান হেলা গিরলা আর িশmািŽর মাঝামািঝ (•kাশেয়র ওজন
>দেহর ওজেনর ০.০৪-০.০৮ ভাগ এবং •kাণু pেkপেণর সংখDা pিত বীয_পােত
২৫ × ১০৭), যিদও গেবষকেদর অেনেকই রায় িদেয়েছন •kাশেয়র গিত pকৃিত
িকছুটা িশmািŽর িদেক একটু >বিশ কের ঝুঁেক রেয়েছ। মানবসমােজ
পুrষমাnষেদর •kাশেয়র আকার গিরলােদর মেতা এত >ছাট নয়, ফেল ধের
>নওয়া যায় >য, মানবসমােজ নারীরা শতভাগ একগামী মেনাভাবাপn নয়। আবার
•kাশেয়র আকার পুrষ িশmািŽেদর •kাশেয়র মেতা এত বড়সড়ও নয়⎯ফেল
আমরা এটাও বুঝেত পাির >য, মানবসমােজ নারীরা আবার শতভাগ িনিব_চারী
বhগামীও হেব না। মাnেষর মেধD একগািমতা >যমন আেছ >তমিন বhগািমতার
চচ_াও। মাnষ নােমর এই pাইেমেটর এই িsিশজিটর অিধকাংশ সদsই ‘িববাহ
নামক ইnিটিটউশেনর’মাধDেম মেনাগািমতার চচ_ােক 4বিশWD িহেসেব jাপন
করেলও এর মেধD আবার অেনেকই সময় এবং sেযাগমেতা বhগামী হয়,
কােকাি“Dর চচ_া কের। অেনক kমতাবান পুrেষরা (>যমন মহামিত আকবর,
>চিŋসখান pমুখ) আবার অিধক নারীর দখল িনেত অেনকটা গিরলােদর মেতাই
‘হােরম 4তির’কের, িকnt >বিশরভাগ মাnষই ‘িসিরয়াল মেনাগািম’ অথ_াৎ, একই
সমেয় >কবল একজন সŋীর সােথই জীবন অিতবািহত কের। নারীেদর >kেtও
বhগািমতা িঠক একই কারেণ দৃ¸মান এবং >সটা সকল সমােজই। বাংলােদেশ
িব®িবদDালেয় পড়া অিধকাংশ নারীরাই নািক িবেয়র আেগ d চারিট >pম->টম কের
>শষেমষ একিট sামী খুঁেজ িনেয় ঘর-সংসার কের, কদািচৎ sামীেক ফাঁিক িদেয়
পরকীয়া কের লুিকেয়-ছািপেয়, কখেনা বা এেকবােরই নয়। পি¡েমও >মেয়রা
বয়ঃসিnর পর >থেকই sাধীনভােবই একািধক ‘>ডট’ কের, তােদর মধD >থেকই
>যাগD সŋীেক >বেছ >নয়। কখেনা বা সŋী বাছার pিkয়া চলেতই থােক আজীবন,
অেনকটা অধুনা পরেলাকগত অিভেনtী এিলজােবথ >টলেরর মেতা। >সজnই
>জায়ান এিলসন রজাস_ তার “>যৗনতা : pাকৃিতক ইিতহাস” (Sex: A Natural History)
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বইেয় উেlখ কেরেছন149 ⎯
পুrেষর অেপkাকৃত বড় •kাশয় এটাই ইিŋত কের >য, নারীরা িববত_েনর
ইিতহাস পিরkমায় একগামী নয়, বরং বhগামীই িছল।

মানেবিতহােসর পথপিরkমায় নারীরা >য আসেল একগামী িছল না, তা পুrষেদর
পুrষােŋর অgভােগর আকৃিত এবং >সই সােথ সŋেমর pকৃিত >থেকও তা িকছুটা
আঁচ করা যায়। এ িনেয় 4জব শরীরবৃtিবদ গড_ন িজ গDালপ এবং তার দলবেলর
একিট চমৎকার গেবষণা আেছ150। ‘মানব িলŋ একিট বীয_ pিতsাপন যnt’ (The
human penis as a semen displacement device)⎯িশেরানােমর এই গেবষণাপেt
গেবষকদল >দিখেয়েছন, অn pাইেমটেদর >থেক মাnেষর পুrষােŋর গঠন িকছুটা
আলাদা। বDাকালাম নােমর হাড়িট >য আমােদর পুrষােŋ অnপিsত, তা আমরা
আেগই >জেনিছ। এর বাইের, পুrষােŋর অgভাগ (glans) sচােলা কীলকাকৃিতর
(wedge shaped)। িলেŋর অgভােগর বDাস পুrষােŋর sেmর বDােসর >চেয় খািনকটা
বড় হয়। পুrষােŋর অgভাগ এবং sেmর সাধারণ তেল উdূত হওয়া ‘কেরানাল
িরজ’-এর অবsান থােক stেmর সােথ উলmভােব। এ ছাড়া, সŋম •rর পর >থেক
বীয_sলেনর আগ পয_n >যািনর অভDnের পুrষেক উপয_পুির িলŋ স¿ালেনর
(repeated thrusting) pেয়াজন হয়। কােজই sচােলা কীলকসদৃশ িলেŋর অgভােগর
আকৃিত এবং >সই সােথ উপয_পুির িলŋাঘােতর pিkয়া এটাই ইিŋত কের >য, নারীর
>যািনর িভতের sl সমেয়র মেধD অn >কােনা পুrেষর •kাণুর আগমন ঘেট
থাকেল >সটােক িবতািড়ত করার জn যেথW। গDােলােপর গেবষণাপেtর ২৭৮
পৃÁায় >সটারই ইিŋত >দয়া হেয়েছ151 ⎯
If a female copulated with more than one male within a short period of time,
this would allow subsequent males to ‘‘scoop out’’ semen left by others
before ejaculating.

আরও একিট বDাপােরও নারীেদর পরকীয়ার ভােলাই আলামত পাওয়া >গেছ।
দmিতেদর দীঘ_িদন আলাদা কের >রেখ এবং বhিদন পের সŋেমর sেযাগ কের
িদেয় >দখা >গেছ এেত পুrেষর বীয_পােতর হার নাটকীয়ভােব >বেড় যায়। যত >বিশ
িদন যুগলেক পরsর >থেক আলাদা কের রাখা হয়, পুনব_ার িমলেনর সময় তত
>বিশ পাওয়া যায় •kাণু pেkপেণর হার। >দখা >গেছ যিদ >কােনা দmিতর মেধD
sামী stী শতভাগ সময় জুেড় একসােথ থােক, তেব pিতবার সŋেম গড়পড়তা ৩৮৯
িমিলয়ন •kাণু pিkp হয়। িকnt যিদ শতকরা ৫ ভাগ সময় জুেড় দmিতরা
149

Joann Ellison Rodgers, Sex: A Natural History, W. H. Freeman, January 15, 2002

150

G.G. Gallup Jr. et al., The human penis as a semen displacement device, Evolution and Human
Behavior 24, 2003, pp 277–289

151

পূেব_াk।
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একসােথ থােক, তেব pিত pেkপেণ •kাণুর সংখDা >বেড় দাঁড়ায় ৭১২ িমিলয়েন
- অথ_াৎ pায় িdgণ! আসেল দীঘ_িদন িবে¢েদর পর িমলেনর সময় sােম_র >যাগান
>বেড় যায় কারণ, পুrেষরা >ভেব >নয় >য িবে¢দকালীন সময়টুkেত stীর পরকীয়া
ঘটার িকছুটা হেলও সmাবনা থােক। অn >কােনা পুrেষর •kাণু stী ধারণ করেত
পাের এই সmাবনা >থেকই বীয_ pিতেযািগতা বা sাম_ ওয়ার এ িলp হয় পুrষিট
তার অজােnই। pিতেযািগতায় জয়ী হেত >স িনিkp কের তার অেঢল •kাণুর
>যাগান, এবং দািব কের তার •েkর মাধDেম নারীর গভ_ধারেণর কািŋkত িন¡য়তা।
ইিতহােসর পথপিরkমায় নারীেদর পরকীয়া এবং বhগািমতার আলামত p¢nভােব
আেছ বেলই দীঘ_িদন িবে¢েদর পর িমলেনর সময় খুব pতDািশতভােবই •kাণুর
সংখDা >বেড় যায়।
যিদ মানবসমােজ নারীরা অনািদকাল >থেক বhগািমতায় অভDs না হেতা, যিদ
একগামী সmেক_র বাইেরও অিতিরk যুগল 4মথুেন (extra-pair copulations) কখেনাই
িনেজেদর িনেয়ািজত না করত, তাহেল পুrেষর পুrষােŋর অgভাগ কীলকাকৃিত
হওয়ারও দরকার পড়েতা না, pেয়াজন হেতা না সŋমকালীন সমেয় উপযু_পির
িলŋাঘােতরও152। দরকার িছল না দীঘ_িদন িবি¢n থাকার পর িমলেনর সময় •kাণুর
সংখDা বৃিdরও। আসেল মানবসমােজ নারীর একগািমতার পাশাপািশ বhগািমতার
পDাটােন_র একিট উেlখেযাগD সাkD এgেলা। •ধু পুrেষর িবেশষ অেŋই নয়,
বhগািমতার িনদশ_ন রেয়েছ নারীেদর িনেজেদর শরীেরও। >সটা জানেত হেল
আমােদর নারীর চরম পুলক বা অগ_াজম সmেn জানেত হেব।
পুলিকত মনন (অগ_াজিমক মাইN)
িবখDাত জীবাýিবদ এবং িববত_ন িবjানী িsেফন >জ. gl মেন করেতন নারীর
চরম পুলেকর >কােনা িববত_নীয় উপেযািগতা >নই 153 । এটা অেনকটা িববত_েনর
সাইড-ইেফk⎯যােক িতিন ডাকেতন sDােtDল নােম। বড় বড় ইমারত 4তির করার
সময় >দখা যায় >য, dিট িখলােনর মােঝ sDােtDল বাড়িত উপাদান িহেসেব
এমিনেতই 4তির হেয় যায়, ইমারেতর কািরগির নকশার pেয়াজেন নয়, বরং উপজাত
িহেসেব। এই sDােtDলgেলা ইমারতেক মজবুত করেতও সাহাযD কের না, আেরাপ
কের না >কােনা বাড়িত gণাgণ। >কােনা pDান >pাgাম ছাড়াই এgেলা কাঠােমােত
উেড় এেস জুেড় বেস । >যৗনসŋেমর সময় নারীর পুলেকর বDাপারটাও gl মেন
করেতন অেনকটা >সরকেমরই, যার sকীয় >কােনা ‘সাভ_াইভাল ভDালু’ >নই; এটা
152

153

Baker, R. R., & Bellis, M. A. (1995). Human sperm competition: copulation, masturbation, and
infidelity. London: Chapman & Hall.
E.A. Lloyd, The Case of The Female Orgasm: Bias in the science of evolution. Cambridge MA: Harvard
University
Press,
2005
Also see, S.J. Gould, (1992). Male Nipples and Clitoral Ripples. In Bully for Brontosaurus: Further
Reflections in Natural History. New York: W. W. Norton. pp. 124-138, 1992.
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>sফ িববত_েনর উপজাত।
এভােব ভাবার অব¸ কারণ আেছ। পুrষেদর জn পুলক বা অগ_াজম সরাসির
বীয_পােতর সােথ যুk। অথ_াৎ বীয_পােতর সময়টােতই পুrেষরা চরম পুলক অnভব
কের। পুrষেদর >kেt পুলেকর বDাপারটা সরাসির pজনেনর সােথ যুk থাকায় এ
>থেক ‘পুrষািল অগ_াজেমর’ িববত_নগত উপেযািগতা সহেজই খুঁেজ পাওয়া যায়।
িকnt নারীেদর >kেt তা নয়। নারীর চরম পুলেকর সােথ গভ_ধারেণর >কােনা
সরাসির সmক_ >নই। সিতD বলেত কী⎯চরম পুলক ছাড়াও নারীর পেk গভ_ধারণ
সmব, এবং >সটা অহরহই ঘটেছ। সমীkায় >দখা >গেছ শতকরা মাt ১৫ ভাগ নারী
সŋেমর সময় সবসময়ই চরম পুলক লাভ কের, ৪৮ ভাগ নারী অিধকাংশ সময়, ১৯
ভাগ নারী জীবেনর কখেনা-সখেনা, ১১ ভাগ নারী কদািচৎ আর ৭ ভাগ নারী
জীবেনর কখেনাই অগ_াজম অnভব কের না 154 । অথ_াৎ, পুrষেদর অগ_াজেমর
বDাপারটা p¢n হেলও >মেয়েদরটা রহsময়, জিটল এবং অেনকসময় সাগরতীের
মৎskমারীর >দখা পাওয়ার মেতাই >যন অলভD।
িকnt সাmpিতক সমেয় এই সনাতন sDােtDল আর উপজাত তেttর বাইের িগেয়
নারীর পুলেকর >বশ িকছু িববত_নীয় বDাখDা হািজর কেরেছন িববত_ন
মেনািবjানীরা। জীবিবjানীরা আবার এর মেধD >খয়াল কেরেছন >য, মাnষ ছাড়াও
অn pাইেমটেদর নারীেদর মেধDও চরম পুলেকর অিst রেয়েছ155, 156। বDাপারটা
সিতD হেয় থাকেল নারী অগ_াজেমর িববত_নগত উপেযািগতা থাকা অসmব িকছু নয়।
বh িববত_নবাদী মেনািবjানী অিভমত িদেয়েছন >য, এই pিkয়ায় আসেল
নারীরা তােদর অজােnই পুrষেদর বীয_ pিতেযািগতায় অংশgহণ কের থােক, এবং
অগ_াজেমর জিটল অথচ মায়াবী pিkয়ায় >যাগD িকংবা সিঠক পুrষিটেক বাছাইেয়র
কাজ কের >ফেল। অগ_াজেমর সময় একিট নারীর ®াস-p®াস drত হেয় উেঠ,
hৎsnেনর হার >বেড় যায়, মুখ িদেয় >গাঙািনর মেতা শb >বর হেত থােক,
মাংশেপশীর সংেকাচন বা িখঁচুিনর মেতা অবsা ঘেট, কােরা কােরা >kেt হয়
hালুিসেনশন বা অলীক দশ_ন157। নারীর >ভতের চলা এই জিটল এবং রহsময়
pিkয়ার মাধDেম নারী সনাk কের >নয় তার কািŋkত ‘িমsার রাইট’>ক। >স
িহেসেব িচnা করেল অগ_াজম আসেল নারীর এক ধরেনর ‘>মট িসেলকশন িডভাইস’
বা সŋী িনণ_ায়ক যnt। িনউইয়ক_ টাইমেসর খDাতনামা িবjান >লিখকা nাটািল
Carol Tavris & Susan Sadd, The Redbook Report on Female Sexuality, New York: Delacorte,
1977
155
AK Slob, and JJ van der Werff ten Bosch. Orgasm in non-human species. In Proceedings of the First
International Conference on Orgasm, pp. 135-149, 1991.
156
Alan F. Dixon, Primate Sexuality. Comparative Studies of the Prosimians, Monkeys, Apes, and
Human Beings, Oxford University Press, Oxford, 1998
157
Louann Brizendine M.D., The Female Brain, Broadway; March 23, 2006
154
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এিŽয়ার >সজnই তার একিট বইেয় িলেখেছন158 ⎯
নারীর পুলক হে¢ নারী অিভrিচ বাsবায়েনর এক চূড়াn অিভবDিk। ... এটা
নারীর মেতা কের >গাপন িবতেক_র িনয়ntণ িনজ হােত তুেল >নওয়ার একিট
সেচতন pিkয়া।

নারীর পুলেকর সময় জরায়ুসহ িবিভn মাংশেপশীর অিবরত সংেকাচন ঘেট চেল।
িবjানীরা বেলন এই সংেকাচন ঘটার >পছেন sিনিদ_W িকছু কারণ আেছ। এই
জরায়ুর মাংশেপশী সংেকাচেনর মাধDেম একিট নারী িনি¡ত কের >য, জরায়ুর
gীবােদশীয় 4‰ি/ক িঝিl (cervical mucus barrier) অিতkম কের >স >যন •kাণুেক
িনেজর >দহভDnের পুেরাপুির >টেন িনেত পাের। আিম একিট pকািশত >কস sািড
>থেক এমন ঘটনার সnানও >পেয়িছ >য, অগ_াজেমর চােপ একিট পুrেষর কtডম
পয_n িভতের •েষ িনেয়িছল একিট নারীর >দহ, পরবত_ী অnসnােন কtডমিট পাওয়া
িগেয়িছল নারীিটর সািভ_কাল কDানােলর সr পেথ আটেক যাওয়া অবsায়159। এ
>থেক অnমান করা যায় >য, অগ_াজম বা নারী পুলেকর মূল লkD থােক •kাণুেক
যতদূর সmব িডmাণুর কাছাকািছ >পৗঁেছ >দয়া, এর ফেল বৃিd পায় গভ_ধারেণর
সmাবনা।
িবjানীরা এটাও >দেখেছন >য, নারীর অগ_াজম হেল >স >য পিরমাণ •kাণু
িনেজর অভDnের ধারণ কের, অগ_াজম না হেল তার >চেয় অেনক কম •kাণু >স তার
মেধD ধারণ করেত পাের। অথ_াৎ অগ_াজম হেল নারীর িনেজর অভDnের •kাণুর
ধারণ kমতা নাটকীয়ভােব >বেড় যায়160। >যমন, >দখা িগেয়েছ⎯ sাভািবক অবsায়
একিট নারী সাধারণত সŋেমর পর >মাটামুিট ৩৫ ভাগ •kাণু িনজ >দহ >থেক >বর
কের >দয়। িকnt নারীর অগ_াজম হেল >স pায় সtুর ভাগ sাম_ িনেজর মেধD ধারণ
কের, আর >বর কের >দয় ৩০ ভাগ। তার মােন চরম পুলক না হবার অথ_ হেলা,
অিধকতর >বিশ •kাণুর বজ_ন। এই সাkDgেলা >সই ‘sাম_ িরেটনশন’ তttেকই
সমথ_ন কের যার মাধDেম নারী অিধক সংখDক •kাণুেক >যািন >থেক জরায়ু এবং
িডmাশেয়র িদেক >টেন িনেয় pকারাnের িনি¡ত করেত চায় সিঠক পুrষেক িদেয়
িনেজর গভ_ধারেণর সmাবনা।
এখন কথা হে¢⎯সিঠক পুrষিট >কমন হেত পাের >য িক না নারীেক িনয়িমত
অগ_াজম উপহার >দেব? >কােনা িকছু িচnা না কেরই বলা যায় >য পুrষিটর একিট
Natalie Angier, Woman: An Intimate Geography, Anchor; Reprint edition, 2000
I. Singer, “Fertility and the female orgasm.” In Goals of Human Sexuality, London: Wildwood
House., p 159–97, 1973
160
K Dawood, KM Kirk, JM Bailey, PW Andrews, NG Martin. Genetic and environmental influences
on the frequency of orgasm in women, Twin Research and Human Genetics, 8(1) : p 27-33, 2005.
158
159
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gণ হেত পাের⎯>স >দখেত •নেত হেব sদশ_ন। জীবিবjােনর ভাষায় sদশ_ন
পুrেষর মােন হে¢ pিতসম (symmetrical) >চহারা আর >দেহর অিধকারী পুrষ।
কারণ িববত_নীয় পথপিরkমায় নারীরা বুেঝ িনেয়েছ >য, pিতসম >চহারা এবং
>দহেসৗÁেবর অিধকারী পুrেষরা sাsDবান, তােদর >দহ >রাগ জীবাণুর আবাসsল
নয়, অথ_াৎ >মাটা দােগ তারা ‘sেপিরয়র >জেনিটক >কায়ািলিট’র অিধকারী। রািtড
থন_িহল িsেভন >গংsােডর গেবষণা >থেক >দখা >গেছ, নারীেদর পুলেকর
>পৗনঃপুিনকতা এবং চরম পুলকাnভূিত আনয়েনর >kেt sদশ_ন পুrেষরাই
অিধকতর >বিশ সফল হেয় থােক161।
sদশ_ন পুrেষরাও আবার >স বDাপারিট ভােলা কেরই জােন এবং বুেঝ।
সমীkায় >দখা >গেছ, sদশ_ন পুrেষরা খুব কম সমেয়র মেধDই (shortest courtship)
>য >কােনা ভােলাবাসার সmক_েক >যৗনসmেক_র িদেক িনেয় >যেত পাের। এও
>দখা >গেছ, পি¡মা >দেশ sদশ_ন পুrেষরা >ডট করার সময় গড়পড়তা pিত নারীর
>পছেন কম সময় এবং অথ_ বDয় কের। •ধু তাই নয় sদশ_ন sামীরা অেনক >বিশ
হাের stীেদর pতারণা কের অn সmেক_ জড়ায়162।
তেব নারী পুলক িনেয় সবেচেয় চা¿লDকর বDাপারিট >বিরেয় এেসেছ িবjানী
রিবন >বকার এবং মাক_ >বিলেসর সাmpিতক একিট গেবষণা >থেক। তােদর গেবষণা
>থেক >দখা >গেছ >য সমs নারীরা পরকীয়ায় মt, তােদর অগ_াজম অেনক >বিশ
হয়। মােন, িনয়িমত সŋীর >চেয় >গাপন >pিমেকর সােথ সŋেম নারীর চরম পুলেকর
হার অেনক >বিশ থােক তােদর >kেt। িbেটেনর ৩৬৭৯ জন নারীর উপর জিরপ
চািলেয় তারা >দেখেছন >য, তােদর ঋতুচেkর সবেচেয় উব_র সময়gেলােতই তারা
পরকীয়ায় জিড়েয় পেড়, >য সময়টােত তােদর গভ_ধারণ করার সmাবনা থােক
সবেচেয় >বিশ163। এটাও >দখা >গেছ >য, পরকীয়ারত নারীরা sামীর সােথ অেনক
>বিশ পুলক জািলয়ািত (fake orgasm) কের sামীেদর আ®s রাখেত >চWা
কের⎯সmবত এই ধারণা িদেত >য, >স >কবল তার sামীর pিতই রেয়েছ িব®s164।
িনঃসেnেহ sামীেদর জn >কােনা sসংবাদ নয় এিট। িকnt এ বDাপারgেলা
>থেক >বাঝা যায় >য, >মেয়েদর >মিটং sTDািটিজ সব সময় sামীেক তুW কের ‘>যৗন
িব®s’ হেয় চলার জn িববিত_ত হয়িন, বরং িবsৃত হেয়েছ কখেনা সখেনা উৎকৃW
িজেনর সnােন িনেজর pজনন সফলতােক বািsবািয়ত করার জnও। মাথা >নেড়
161

R. Thornhill, S. W. Gangestad, & R Comer Human female orgasm and mate fluctuating
asymmetry. Animal Behaviour, 50, 1601-1615, 1995.
162
Louann Brizendine, The Female Brain, Three Rivers Press, August 7, 2007
163
R.R. Baker & M.A. Bellis, Human Sperm Competition: Copulation, Masturbation and Infidelity,
Springer, 1999
164
Louann Brizendine, The Female Brain, Three Rivers Press, August 7, 2007
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যতই এটােক অsীকােরর >চWা করা >হাক না >কন, িববত_েনর অমসৃণ যাtাপেথ
রেয়েছ এর ssW পদিচh।
>চােখর আেলায় >দেখিছেলম মেনর গভীের
ভােলাবাসার কথা বলেলই আমােদর সামেন সবার আেগ hদেয়র কথা চেল আেস।
িবদg >pিমক->pিমকারা অহরহ ‘hদেয়র কথা বিলেত বDাkল’ হেয় ওেঠ, >সটা
আমরা সবাই জািন। িকnt আসল সতDটা হেলা⎯িবjানীরা বেলন, ভােলাবাসার উৎস
hদয় নয়, বরং মিsÌ। •ধু তাই নয়, িববত_ন মেনািবjানী িজওি› িমলােরর মেত,
মাnেষর মিsÌ বা >bন হে¢ এক ‘Magnificent Sexual Ornament’, যা >যৗনতার
িনব_াচেনর মাধDেম িববিত_ত হেয়েছ আমােদর পছn-অপছn অিভrিচেক মূলD
িদেয়। িমলােরর মেত মিsেÌর pকৃিতও অেনকটা পুrষােŋর মেতাই
>যৗনিনব_াচেনর ফসল। আমরা >স সমs সŋীর সােথই থাকেত পছn কির যােদর
সােথ >থেক আমরা sখী >বাধ কির165। আর কার সােথ sখী >বাধ করব, তা িনধ_ারণ
কের আমােদর মিsÌ, hদয় নয়। আমরা >যমন sাsDবান, sদশ_ন সŋী পছn কির,
>তমিন পছn কির এমন কাউেক >য রিসকতা >বােঝ, >pম-ভােলাবাসার বDাপাের
>রামািtটক এবং িব®s, িশl-সািহতD সংগীেতর বDাপাের সমঝদার। আমরা এ
ধরেনর gণাবিলgেলা পছn কির কারণ িবপরীতিলেŋর চািহদােক মূলD িদেয়
আমােদর মিsÌ অিভেযািজত হেয়েছ আর আমােদর পছn-অপছn আর
ভােলালাগাgেলা িববিত_ত হেয়েছ >যৗনতার িনব_াচেনর পথ ধের। >যৗনতার িনব_াচনই
আমােদর মিsেÌ 4তির কেরেছ গান-বাজনা, নৃতD-গীত, কাবD, িশl-সািহতD,
sাপতDকম_, >খলাধুলা, বাgীতা pভৃিতর pিত অnরাগ। যােদর মেধD এ gণাবিল
আমরা খুঁেজ পাই, তারা অেনক সময়ই হেয় ওেঠ আমােদর পছেnর মাnষজন।
িবjানীরা লk কেরেছন >য, মিsেÌর pকৃিত বদেল >গেল ভােলাবাসার
pকৃিতও বদেল যায়। এরকম একিট >কস sািডর কথা আিম সmpিত পেড়িছ পল
bুেমর ‘হাও >pসার ওয়াk_’ বইেয়। ১৯৩১ সােল নিথবd এ ঘটনা >থেক জানা যায়
এক মিহলা তার sামীেক িনেয় অহরহ অিভেযাগ করেতন⎯তার সŋী >মােটই
পিরশীিলত নয়, >কমন >যন অদk চাষাভূষা টাইেপর। বরদাsই করেত পারেতন না
িতিন sামীেক এেকবাের। িকnt িকছুিদন পের >কােনা এক >রােগ িকংবা dঘ_টনায়
মিহলািটর মিsেÌর বড় একটা অংশ আহত হয়। dঘ_টনার পর sৃিতশিk িফের
পাওয়ার পর তার সŋী সmেn দৃিWভিŋই বদেল িগেয়িছল। >য >লাকটােক িকছুিদন
165
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আেগও অপিরশীিলত চাষােড় বেল মিহলার মেন হি¢ল, >সই সŋী তার কােছ
রাতারািত আিবভূ_ত হেলন “ধনবান, বুিdদীp, sদশ_ন এবং বণ_াঢD” বDিk িহেসেব।
সিতD বলেত কী⎯>যৗনাকষ_ণ এবং >রামািtটক >pেমর বDাপারgেলা রেয় যায়
মিsেÌর খুব গভীের, মেনর গহীন >কােণ। মিsেÌর আঘাত >সই মিহলািটেক
sেযাগ কের িদেয়িছল এেকবাের নতুনভােব •r করেত, ফেল তার িচরেচনা সŋী
তার কােছ আিবভূ_ত হেয়িছল এেকবাের নতুন মাnষ িহেসেব, অেনক পছnনীয়
িহেসেব। অথ_াৎ, মিsেÌর pকৃিত বদেল যাওয়ায় মিহলািটর ভােলাবাসার pকৃিতও
বদেল িগেয়িছল।
‘A Midsummer Night's Dream’ নািটকায় >শkিপয়র উÄারণ কেরিছেলন,
‘Love looks not with the eyes but with the mind’। >শkিপয়র িমেথD বেলনিন।
কিবgr রবীndনাথও তার একিট গােন >য কথািট বেলিছেলন, ‘>চােখর আেলায়
>দেখিছেলম >চােখর বািহের’; >সই কথািটেকই সামাn বদেল িদেয় িববত_ন
মেনািবjােনর দৃিWেকাণ >থেক বলেল বলা যায়⎯
>চােখর আেলায় >দেখিছেলম মেনর গভীের।
অnের আজ >দখব, যখন আেলাক নািহ >র। ।

আশা করিছ রবীndনােথর গােন িববত_ন মেনািবjােনর কাঁিচ চালােনায় রবীndভkরা
মনঃkুN হেয় যােবন না। ভােলাবাসার দািব বেল কথা!
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প¿ম অধDায়

নারী ও পুrষ : dই ভুবেনর dই বািসnা?
আধুিনক িববত_নীয় মেনািবjানীরা আরও বেলন, ডারউইেনর ‘>সkুয়াল
িসেলকশন’ বা ‘>যৗনতার িনব_াচন’ িববত_ন pিkয়ায় মূল ভূিমকা >রেখ থােক তেব
এর একিট pভাব আমােদর দীঘ_িদেনর মানসপট িনম_ােণও অব¸mাবীrেপ পড়েব।
>যৗনতার উdেবর কারেণ সভDতার ঊষালg >থেক নারী-পুrষ একই মানবpকৃিতর
অংশ হওয়া সেttও তােদর মেধD pাকৃিতকভােবই 4তির হেয়েছ এক ধরেনর
মেনাৈদিহক পাথ_কD⎯4জবৈবjািনক পেথই। নারীেদর জননতেntর pকৃিত
পুrষেদর জননতnt >থেক আলাদা। >মেয়েদরেক >য ঋতুচk, নয়মাসবDাপী
গভ_ধারণসহ হাজােরা ঝুট-ঝােমলা >পাহােত হয়⎯পুrষেদর >সgেলা >কােনািটই
করেত হয় না। একিট পুrষ, তািttকভােব হেলও >য >কােনা সমেয় এই পৃিথবীর
বুেক অসংখD নারীর গেভ_ অসংখD সnােনর জn িদেত পাের (kখDাত >চিŋস খােনর
মেতা >কউ >কউ >সটা কের >দিখেয়েছও)। িকnt একিট >মেয় এক বছের •ধু একিট
পুrেষর •kাণু িদেয়ই গভ_ িনি¡ত করেত পাের⎯এর >বিশ নয়। আসেল >কউ যিদ
বেলন, 4জবৈবjািনক িদক >থেক িবচার করেল >যৗনতার উdবই হেয়েছ আসেল
নারী-পুrেষ পাথ_কD করার জn⎯এটা বলেল >মােটই অতুDিk হেব না। এই
পাথ_েকDর pভাব >ছেল >মেয়েদর মানস জগেতও পেড়েছ, পেড়েছ সমােজও।
>কােনা গেবষকই এখন অsীকার কেরন না >য >যৗনতার িবভাজন নারী পুrেষ গেড়
িদেয়েছ িবsর পাথ_কD⎯•ধু >দহ কাঠােমােত নয়, তার অিজ_ত বDবহােরও।
>সজnই গেবষক >ডানাl িসমn বেলন,
‘Men and women differ in sexual natures because throughout the immensely
long haunting and gathering phase of evolutionary history of sexual desires
and dispositions that were adaptive for either sex were for either sex were
for the other tickets to reproductive oblivion.’।

মানব সভDতার >য >কােনা জায়গায় >খাঁজ িনেল >দখা যায়⎯>ছেলরা সংsৃিত
িনিব_েশেষ >মেয়েদর >চেয় চিরেt >বিশ ‘ভােয়ােলtট’ বা সিহংস হেয় থােক, >মেয়রা
বাচিনক >যাগােযােগ (ভাব_াল কিমউিনেকশন) >ছেলেদর >চেয় >বিশ পিরপk হয়।
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‘পিলগািম’ বা বhগািমেtর বDাপারটা >মেয়েদর >চেয় >ছেলেদর মেধD অিধকতর
pবলভােব দৃ¸মান। সmেক_র মেধD pতারণা বা ‘িচT’ বDাপারটাও িকnt >মেয়েদর
>চেয় >ছেলরা >বিশ কের থােক। আবার >মেয়রা pতারণা ধরেত অিধকতর দk।
আসেল 4বjািনকভােব িচnা করেল িডmাণু এবং •kাণু িকnt আলাদা। পুrেষর
sাম_ বা •kাণু উৎপn হয় হাজার হাজার, আর >স তুলনায় িডmাণু উৎপn হয় কম।
িডmাণুর আকার •kাণুর >চেয় বড় হয় অেনক অথ_াৎ, 4জবৈবjািনকভােব িচnা
করেল sাম_ সহজলভD, তাই কম দািম, আর >স তুলনায় িডmাণু অেনক মূলDবান।
‘sাম_ অেনক িচপ’ বেলই (সাধারণভােব) পুrষেদর একটা সহজাত pবণতা থােক
বh সংখDক জায়গায় তার pিতিলিপ ছড়ােনার। >সজn তথাকিথত আধুিনক
একগামী সমােজও >দখা যায় পুrেষরাই >বিশ pতারণা কের সmেক_, আর
আেগকার সমেয় রাজা বাদশাহেদর হােরম রাখার িকংবা শিkশালী >সনাপিতেদর
যুd জেয়র পর নারী অিধকােরর উদাহরণgেলার কথা না হয় বাদই িদলাম। অপর
িদেক ‘এগ ভালুেয়বল’ বেলই pকৃিতেত নারীরা >যৗনসŋী িনব_াচেনর বDাপাের থােক
অেপkাকৃত খুঁতখুঁেত, কারণ তারা িনি¡ত করেত চায় >কবল উৎকৃW িজেনর dারাই
>যন তার িডmাণুর িনেষক ঘেট। এ ছাড়া এর আেগর অধDােয় আমরা রবাট_
Tাইভােস_র ‘অিভভাবকীয় িবিনেয়াগ’ (parental investment) অnকেlর সােথও
পিরিচত হেয়িছ। >যেহতু নারীরা অিভভাবকীয় িবিনেয়ােগর িসংহভােগ জিড়ত থােক,
তারা >যৗনসŋী িনব_াচেনর বDাপাের হেয় উেঠ অিধকতর িহেসিব এবং সাবধানী।
>সজnই pকৃিতেত >দখা যায়, পুrষ ময়ুর >পখম তুেল দাঁিড়েয় থােক, ‘খুঁতখুঁেত’
ময়ূরী িহেসব িনেকশ কের িনব_াচন কের >যাগDতম ময়ূরেকই তার >সৗnেয_র
িভিtেত। পুrষ >কািকল গান >গেত থােক তােদর sমধুর গলায়, ›ুট ¨াইরা নাচেত
থােক stী মািছেদর pণয় লােভর জn, পুrষ িচtল হিরেণরা সেmািহত করেত চায়
তােদর বণ_াঢD িশং এর যাdেত, আর stীরা িনব_াচন কের তােদর মেধD >যাগD
পুrষিটেক।
মানবসমােজর িদেক তাকােনা যাক। সাধারণভােব বলেল, একজন পুrষ তার
সারা জীবেন অসংখD নারীর গেভ_ সnােনর জn িদেত পাের। ইিতহােস একজন
পুrেষর সবেচেয় >বিশ সংখক সnােনর িহেসব পাওয়া যায়⎯bাড থািs_ >মৗেল
ইসমাইল-এর (১০৪২ জন সnান) । তািttকভােব একজন পুrষ গভ_ স¿ার করেত
পাের pিত মুহূেত_ই। অপরিদেক একজন নারী বছের >কবল একিট সnােনরই জn
িদেত পাের। >স িহেসেব সাড়া জীবেন তার সnান সেব_াÄ ২০-২২িটর >বিশ হবার
সmাবনা >নই (যমজ সnােনর িহেসব >গানায় আনিছ না)। িববত_নীয় পটভূিমকায়
>দখা >গেছ নারীরা যিদ kমাগত সŋী বদল করেত থাকেল তা আসেল >কােনা
pজননগত উপেযািগতা (reproductive benefit) pদান কের না। তার >চেয় বরং
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সnােনর >দখােশানায় শিk >বিশ িনেয়ািজত করেলই বরং ভিবÕৎ িজন িটেক
থাকার সmাবনা বৃিd পায়। সmবত এই কারেণই নারীেদর মেধD বhগািমতা থােক
পুrষেদর তুলনায় কম। সমীkা >থেক >দখা >গেছ, আিদম িকছু Tাইেব ºাতৃয়
বhºাতৃt (fraternal polyandry), >যখােন সেহাদর ভাইেয়রা মহাভারেতর >dৗপদীর
মেতা একজন পtীর অংশীদার - dচারিট জায়গায় দৃ¸মান হেলও অºাতৃয়
বhºাতৃt (nonfraternal polyandry) পৃিথবীর >কাথাওই >সভােব দৃ¸মান নয়।
পেন_াgািফর pিত আকষ_ণ >মেয়েদর >চেয় >ছেলেদর মেধD >বিশ, >সটা >বাধ
হয় না বেল িদেলও চলেব। িকnt >মেয়রা আবার >ছেলেদর তুলনায় ‘লাভ >sাির’র
>বিশ ভk। িসিরয়াল িকলােরর সংখDা >ছেলেদর মেধD >বিশ, >মেয়েদর মেধD খুবই
কম। সংsৃিত িনিব_েশেষ পুrষেদর টাকা পয়সা, sDাটাস ইতDািদর মাপকািঠেত
িবচার করা হয়, আর >মেয়েদর >সৗnেয_র। নৃতttিবদ >মলিভন কেনার খুব পিরÌার
কেরই বেলন⎯
>ছেলরা >মেয়েদর >চেয় >বিশ সিহংস আর >মেয়রা অেনক >বিশ
সংেবদনশীল⎯অnত িশ• এবং নাবালকেদর pিত। এই বDাপারটা উেlখ করেল
এেক যিদ ‘গতাnগিতক কথাবাত_া’ (cliché) বেল >কউ উিড়েয় িদেত চান⎯>সটা
এ সতDেক িকছুমাt দমন করেব না।

বDাপারgেলা সিঠক নািক ভুল, িকংবা ‘উিচত’ নািক ‘অnিচত’ >সিট এখােন িবচায_
নয়, িবচায_ হে¢ আমােদর সমাজ >কন এইভােব গেড় উেঠেছ⎯>য সংখDাগিরÁ মনমানিসকতা একিট িনিদ_W ছেক সবসময় আবd থােক? এখােনই মানবpকৃিত
িবে‰ষেণ িববত_নীয় মেনািবjান যতটা সফল, সমাজিবjান ততটা নয়।
>কন সংsৃিত-িনিব_েশেষ >ছেলরা সmেক_র মেধD থাকা অবsায় তার সŋীর সােথ
>বিশ pতারণা কের িকংবা >কন পেন_াgািফর >বিশ ভk⎯এিট িজjাসা করেল
সমাজিবjানী িকংবা নারীবাদীেদর কাছ >থেক িনঘ_াত উtর পাওয়া যােব >য, যুগ
যুগ ধের >মেয়েদর সmিt বািনেয় রাখা হেয়েছ, তারা >শািষত⎯এই মেনাবৃিt তারই
pিতফলন। িকnt >য সমs সমােজ >ছেলেমেয়েদর পাথ_কDসূচক মেনাভােবর মাtা
কম⎯>সখােন কী তাহেল এ ধরেনর >ঝাঁক >নই? না তা >মােটও নয়। এর pতDk
pমাণ পাওয়া >গেছ ইসরােয়েলর িকবুৎজ (Kibbutz) শহেরর একিট পরীkামূলক
গেবষণায়। সমােজ িবদDমান সমs রীিত বা টDাবু আসেল জnগত নয়, বরং সংsৃিত
>থেকই উdূত⎯এই ধারণা >থেক >সখানকার অিধবাসীরা িঠক কেরিছল সমs
>যৗনতার pেভদমূলক পাথ_কDেক ওই শহর >থেক >ঝঁিটেয় িবদায় করা হেব। তার
pিkয়া িহেসেব >সখানকার >মেয়েদরেক >ছেলেদর মেতা >ছাট >ছাট চুল রাখেত
উৎসািহত করা হেলা, আর >ছেলেদরেক >শখােনা হেলা সিহংসতা তDাগ কের
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কীভােব শািnপূণ_ভােব বসবাস করা যায়! >য সমs >মেয়রা ‘টম বয়’ হেয় জীবন
কাটােত চায়, তােদর িপঠ চাপেড় সাধুবাদ জানােনা হেলা, >ছেলরা >যন ঘেরর কাজ
আর >মেয়রা >যন বাইেরর কােজ দk হেয় ওেঠ >সজn যথাযথ >Tিনংেয়র বDবsা
করা হেলা। অথ_াৎ সব িমিলেয় িকবুৎজ >স সময় গণD হেয়িছল আদশ_বাদীেদর sগ_
িহেসেব⎯>যখােন >ছেলেমেয়েদর মেধD >কােনা িবেভদ >নই। িকnt িতন pজn পের
>দখা >গল >সই ‘আদশ_’ িকবুৎজ পিরণত হেয়েছ সবেচেয় >সিks বা
>যৗনৈবষমDবাদী শহর িহেসেব। >সখানকার মাnষজন আদশ_বাদীেদর sp ধূিলসাৎ
কের িফের িগেয়িছল >সই িচরnন গৎবাঁধা জীবেন। অিভভাবকেদর আদশ_বাদী
নীিতর িবrেd িবেdাহ করল পরবত_ী pজেnর সnােনরা। >ছেলরা >দখা >গল,
অিভভাবকেদর >দিখেয় >দয়া পথ অsীকার কের >বিশ পদাথ_িবjান, ইিŽিনয়ািরং
এবং গিণত পড়েত •r কেরেছ, >মেয়রা >বিশ যাে¢ >মিডেকেল। তারা নািস_ং-এ
িকংবা িশkকতােক >পশা িহেসেব >বেছ িনে¢ >ছেলেদর >চেয় অেনক >বিশ।
>ছেলেদর ঘেরর কাজ করার >য >Tিনং >দয়া হেয়িছল, িকnt >দখা >গল >মেয়রাই
>শষপয_n ঘরেদার >গাছােনার দািয়t কাঁেধ তুেল িনেয়েছ। দািয়t তুেল >নওয়ার
>পছেন কারণ িহেসেব তারা বলল, ‘আের >ছেলরা িঠকমত বাসাবািড় পিরÌার
রাখেত পাের না’। আর অnিদেক >ছেলরা বলল, ‘আের যত ভােলাভােবই কির না
>কন বউেয়র মিজ_মািফক িকছুেতই হয় না’। বDাপারটা অিpয় হেলও সতD >য, এ
ধরেনর িবভিkgেলােক যতই অsীকার কের সােমDর পেথ সমাজেক >ঠেল >দয়া
হয়, িবদDমান 4জবৈবjািনক পাথ_কDgেলা >স সমােজ তত pকট হেয় উেঠ। ইিতহাস
তাই সাkD >দয়।

চািহদায় পাথ_কD, পাথ_কD মানিসকতােতও
মেনািবjানীরা অেনেকিদন ধেরই লk করিছেলন >য, >ছেলেমেয়েদর পারsিরক
চািহদা পছn, অপছেn >যমন িমল আেছ, >তমিন আবার িকছু >kেt আেছ >চােখ
পড়ার মেতাই পাথ_কD। এটা হবার কথাই। নারী পুrষ উভয়েকই সভDতার সূচনার
pথম >থেকই ডারউইন বিণ_ত ‘>সkুয়াল িসেলকশন’ নামক বnুর পেথ িনেজেদর
িববিত_ত কের িনেত হেয়েছ, •ধু 4দিহকভােব নয় মন মানিসকতােতও। >দখা >গেছ,
>ছেলরা আচরণগত িদক িদেয় >মেয়েদর >চেয় অেনক pিতেযািগতামূলক
(competitive) হেয় থােক। >ছেলেদর sভােব pিতেযািগতামূলক হেত হেয়েছ কারণ
তােদর িবিভn >গােtর সােথ pিতেযািগতা কের, যুd িবgহ কের বাঁচেত হেয়েছ
আিদ কাল >থেকই। যারা এ ধরেনর pিতেযািগতার মধD িদেয় িটেক থাকেত >পেরেছ
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তারাই অিধক হাের সnানসnিত এ পৃিথবীর বুেক >রেখ >যেত >পেরেছ।
আধুিনক জীবনযাtােতও পুrষেদর এই pিতেযািগতামূলক মানিসকতােক
একটু >চWা করেলই ধরা যােব। একটা মজার উদাহরণ >দই। আেমিরকার একিট
জিরপ >থেক >দখা >গেছ পিরবার িনেয় লং Dাইিভং-এ >বিড়েয় কখেনা পথ হািরেয়
>ফলেল পুrেষরা খুব কমই পেথর অn মাnেষর কাছ >থেক চায়। তারা বরং
িনেজেদর িবেবচনা >থেক >দেখ িনেজরাই পথ খুঁেজ িনেত তৎপর হয়, না পারেল
বড়েজার লDাtডমাক_, মDােপর দারs 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
‘আtmির’ মানিসকতার কারেণ বDাপারটােক তারা ‘যুেd পরাজয়’ িহেসেব
িবেবচনা কের >ফেল িনেজেদর অজােnই। আর >মেয়েদর >kেt pিতেযািগতামূলক
মেনাভাব তােদর মানসপেট এত pবলভােব রাজt কের না বেল তারা সামািজক
সmক_ 4তির কের সমাধােন >পৗঁছুেত উদgীব থােক। •ধু Dাইিভংই একমাt
উদাহরণ নয়; পুrেষরা অথ_, িবt আর সামািজক pিতপিtর pিত >য >বিশ আকৃW
তা >য >কােনা সমােজই pেযাজD। এটাও এেসেছ দীঘ_িদেনর pিতেযািগতামূলক
মানিসকতা >থেক।
িচt- সমীkায় >দখা >গেছ
Dাইিভং-এ >বিরেয় কখেনা
পথ হািরেয় >ফলেল
পুrেষরা খুব কমই পেথর
অn মাnেষর কাছ >থেক
চায়। তারা বরং িনেজেদর
িবেবচনা >থেক >দেখ
িনেজরাই পথ খুঁেজ িনেত
তৎপর হয়, না পারেল
মানিচেtর দারs হয়, িকnt
কাউেক িজjাসা কের না।

এিদেক পুrেষরা যখন pিতেযািগতা, হানাহািন মারামাির কের তােদর
‘পুrষতািntক’ িজঘাংসা চিরতাথ_ করেত সেচW হেয়েছ (যুd এবং হানাহািন িনেয়
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এর পেরর অধDােয় আরও িবsািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ), তখন অn িদেক,
>মেয়রা দািয়t িনেয়েছ ‘সংসার >গাছােনার’। গৃহsািলর পিরচয_া >মেয়রা >বিশ
অংশgহণ করায় তােদর বাচিনক এবং অnাn >যাগােযােগর kমতা >ছেলেদর
>চেয় অেনক >বিশ িববিধ_ত হেয়েছ। একিট >ছেলর আর >মেয়েদর মিsÌ িবে‰ষণ
কের গঠনগত >য িবিভn পাথ_কD পাওয়া >গেছ, তােত িববত_নীয় অnকlই সিঠক
pমািণত হয় । >ছেলেদর >bেনর আকার গড়পড়তা >মেয়েদর মিsেÌর >চেয় অnত
১০০ gাম বড় হয়, িকnt ওিদেক >মেয়েদর >bন >ছেলেদর >চেয় অেনক ঘন থােক।
>মেয়েদর মিsেÌ কপ_াস কDােলাসাম এবং এেtটিরয়র কিমsর নামক pতDŋ সহ
>টেmারাল কেট_েkর >য এলাকাgেলা ভাষা এবং বাচিনক >যাগােযােগর >kেt
সহায়তা কের বেল মেন করা হয়, >মেয়েদর >kেt >সgেলা >ছেলেদর >চেয় অnত
২৯ ভাগ িববিধ_ত থােক। •ধু তাই নয়, >মেয়েদর মিsেÌ রkস¿ালেনর হার
>ছেলেদর >bেনর >চেয় শতকরা ১৫ ভাগ >বিশ থােক।
মিsেÌর গঠনগত পাথ_েকDর pভাব পেড় তােদর অিজ_ত বDবহাের, আর >সই
বDবহােরর pভাব আবার পেড় সমােজ 166। অিভভাবেকরা সবাই লk কেরেছন,
>মেয় িশ•রা >ছেল িশ•েদর >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-slতা সহ িবিভn
মানিসক >রােগ >বিশ আkাn হয়। এ ধরেনর আরও পাথ_কD আেছ। বDবহািরক
জীবেন >দখা যায় >ছেলরা যখন কাজ কের অিধকাংশ সমেয় •ধু একিট কােজ িনবd
থাকেত >চWা কের, এক সােথ চার পাঁচটা কাজ করেত পাের না, pায়শই gবেলট
কের >ফেল। আর অnিদেক >মেয়রা অতDn sিনপুণ ভােব ছয় সাতটা কাজ একই
সােথ কের >ফেল। এটাও হেয়েছ >সই হাtটার⎯গDাদারার পিরিsিত দীঘ_িদন
মানসপেট রাজt করার কারেণই। িশকাির হবার ফেল পুrষেদর sভাবতই
িশকােরর pিত দৃিW িনবd রাখেত হেতা, ফেল তােদর মানসজগৎ একিটমাt িবষেয়
‘>ফাকাসD’ হেয় গেড় উেঠিছল, আর >মেয়েদর >যেহতু ঘরেদার সামলােত িগেয়
166

একিট বDাপার এখােন পিরsার করা pেয়াজন। বইেয়র এই অংেশ 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক
নারী-পুrেষর মিsেsর গঠনগত পাথ_কD >দখােনার >চWা করা হেয়েছ, এিট >কান িলŋিভিtক
>§Át pমােণর pেচWা নয়। >ছেলেদর মিsেsর আকার বড় হবার অথ_ এই নয় >য, >ছেলেদর
বুিd >মেয়েদর >থেক >বিশ িকংবা >ছেলরা >য >কান কােজ >মেয়েদর >থেক অিধকতর দk।
অতীেত পুrষতািntক pথা িটিকেয় রাখেত এ ধরেনর ভুল >sিরওটাইিপং এর >চWা করা হেয়িছল।
>ছেল আর >মেয়েদর মিsেsর গঠেন 4জবৈবjািনক িকছু পাথ_কD রেয়েছ, যার কারণ িবিবধ।
এইিট বstিনÁভােব তুেল ধরাই মূল উপজীবD।
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বাÄা >কােল িনেয় হাজারটা কাজ কের >ফলেত হেতা, তারা দk হেয় উেঠিছল
একািধক কাজ একসােথ করােত।
আরও িকছু পাথ_কD উেlখ করা যাক। >ছেলেদর মিsেÌর পDািরেয়টাল
কেট_েkর আকার >মেয়েদর মিsেÌর >চেয় অেনক বড় হয়। বড় হয় অDামাগদালা
নােমর বাদাম আকৃিতর pতDেŋর আকারও । এর ফেল >দখা >গেছ >ছেলরা
জDািমিতক আকার িনেয় িনেজেদর মেন নাড়াচাড়ায় >মেয়েদর >চেয় অেনক দk
হয়। 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 গড়পড়তা
িবমূত_ এবং ‘>sশাল’ কােজর বDাপাের >বিশ সাবলীল, আর >মেয়রা অেনক >বিশ
বাচিনক এবং সামািজক কােজর বDাপাের সাবিলল।

িচt : িবjানীরা >ছেল এবং >মেয়েদর মিsÌ িবে‰ষণ কের গঠনগত িবিভn পাথ_কD লkD কেরেছন
(ছিব – সােয়িtটিফক আেমিরকােনর >সৗজেn)

হয়েতা এজnই >ছেলরা অিধক হাের sাপতDিবদDা িকংবা pেকৗশলিবদDা পড়েত
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উৎsক হয়, আর >মেয়রা যায় িশkকতা, নািস_ং, িকংবা সমাজিবদDায়। এই >ঝাঁক
সংsৃিত এবং সমাজ িনিব_েশেষ একই রকম >দখা >গেছ। এই রকম sেযাগ >দয়ার
পরও বাংলােদেশর অিধকাংশ >মেয়রা বড় হেয় বুেয়েটর >চেয় >মিডেকেল পড়েতই
উõgীব থােক। >কােনা সংsৃিতেতই >ছেলরা খুব একটা >যেত চায় না নািস_ং-এ,
>মেয়রা >যমিনভােব একটা ‘গDােরজ >মকািনক’ হেত চায় না অিধকাংশ >kেtই ।
এটা িক >কবলই >মেয়রা >শািষত িকংবা িপিছেয় পড়া বেল, নািক িববত_নীয়
‘িসেলকশন >pশার’ তােদর মেধD অজােnই কাজ কের বেল?

সব টাকমাথা পয়সাওয়ালা >লােকর ঘের snরী বউ >দিখ >কন?
কেলজ জীবেন kাস ‘বাং >মের’ িনউমােক_েট ঘুরার অিভjতা আমােদর সময়কার
>বাধ হয় কমেবিশ সব ছােtরই আেছ। আমারও িছল পুেরামাtায়। একটা পুেরা
গDাং িনেয় চেল >যতাম। ওই গDাং-এর একটা অংশ আবার snর >মেয় >দখায় সদা
বDs থাকত। িকnt >দখেল কী হেব, >পাড়া কপাল, যত >বিশ snরী >মেয়⎯তত >বিশ
টাক মাথা, বয়s, >হাঁদল-kৎkেত sামী িনেয় ঘুরেছ। >শষেমষ এমন হেলা >য,
টাকমাথা ‘আবলুস বাবা’ টাইেপর কাউেক বিলউেডর নািয়কােদর মেতা >মেয় িনেয়
ঘুরেত >দখেলই আমরা ধের িনতাম⎯বDাটার হয় মDালা পয়সা, নইেল বDাটা সমােজ
িবরাট >কউেকটা >কউ হেব। মজার বDাপার হেলা⎯পের >দখা >যত আমােদর
অnমান িনভু_ল হেতা pায় সবেkেtই। আসেল kমতাবান পুrেষরা >য snরী
তrণীেদর pিত >বিশ লালািয়ত হয়, আর snরীরা পয়সা আর sDাটাসওয়ালা
sামীর pিত⎯এটা সব সমােজই এত pকট >য এটা িনেয় গেবষণা করার >কউ
pেয়াজনই >বাধ কেরনিন কখেনা। এজnই nািn থন_িহল বেলন,
Surely no one has ever seriously doubted that men desire young, beautiful
women, and that women desire wealthy high status men.

িকnt সনাতন সমাজিবjানীরা আপিt কেরেছন। তােদর অnমান িছল সব
সংsৃিতেত িন¡য় এ ধরেনর ‘>sিরওটাইিপং’ >নই। এখন এেদর অnমান সিঠক না
িক ভুল তা পরীkা কের >দখার িসdাn িনেলন িমিশগান িব®িবদDালেয়র অধDাপক
>ডিভড বাস। িতিন ৩৩ িট >দেশ সমীkা চািলেয় িসdােn উপনীত হেলন >য, সŋী
িনব_াচেনর সময় >ছেলরা গড়পড়তা দয়া, বুিdমtা আশা কের, িকnt পাশাপািশ
pতDাশা কের তাrণD এবং >সৗnয_। অnিদেক >ময়ারাও গড়পড়তা >ছেলেদর কাছ
>থেক দয়া, বুিdমtা আশা কের িঠকই, পাশাপািশ সŋীর কাছ >থেক আশা কের ধন
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সmদ আর sDাটাস। অধDাপক বাস pথেম আেমিরকায় সমীkা চালােলন। >দখা
>গল, আেমিরকায় >মেয়রা যত ভােলা চাকিরই কrক না >কন, তারা আশা কের তার
sামী তােদর >চেয় >বিশ >রাজগার করেব⎯নইেল বDাপারটা ‘এনাফ kl’ হেব না।
মDাচ ডট কম –এর মেতা সাইটgেলােত >দখা যায় >মেয়রা তার হবু সŋীর sDাটাস
এবং pিতপিtর pিত আgহী হয় >ছেলেদর >চেয় ১১ gন >বিশ। এমনিক একিট
পরীkায় অধDাপক বাস একই >লাকেক কখেনা বাগ_ার িকং বা মDাকেডানাlেসর
কম_ীর >পাশাক পিরেয়, কখেনাবা িবরাট >কােনা >কাmািনর িসইও সািজেয় পরীkা
করেলন । >দখা >গল, িনm sDাটােসর >পাশাক পরা >লােকর সােথ >মেয়রা
pাথিমকভােব >কােনা ধরেনর সmক_ করেতই রীিতমত অsীকৃিত জানাে¢। অথচ
একই >লাকেক বড় sDাটােসর >কােনা >পাশাক পিরেয় বাইের >নওয়া হেলই
>মেয়রা তার pিত উৎsক হেয় উঠেছ। িকnt >ছেলেদর >kেt >সরকম pবণতা লk
করা যায়িন। অথ_াৎ, >ছেলরা সŋী িনব_াচেনর >kেt >মেয়েদর sDাটাস িনেয় খুব
>বিশ উিdg নয়, যতটা তারা উিdg একিট >মেয়র 4দিহক >সৗnেয_র বDাপাের। pথেম
যখন বােসর ফলাফল 4বjািনক সামিয়কীেত pকািশত হেলা, >সটা উিড়েয় >দয়া
হেলা এই বেল⎯আের ওটা আেমিরকার পেচ যাওয়া >ভাগবাদী সংsৃিতর িনদশ_ন।
অn জায়গায় িন¡য় এরকম হেব না। অn জায়গার ঘটনা বুঝেত বাস ইউেরাপীয়
>দশgেলােত তার সমীkা চালােলন। >সখােনও একই ধরেনর ফলাফল >বিড়েয়
আসেলা – >ছেলরা >মেয়েদর >সৗnেয_র pিত >বিশ মেনােযাগী, আর >মেয়রা
>ছেলেদর sDাটােসর- তা >স হলDােtডই সমীkা চালান >হাক, অথবা জাম_ািনেত।
এবাের বলা হেলা ইউেরাপীয় সংsৃিত অেনকটা আেমিরকার মেতাই। >সখােন >তা
এরকম ফলাফল আসেবই। এরপর অধDাপক বাস ছয়িট মহােদশ এবং পাঁচিট
dীপপুেŽর ৩৭ িট িভn িভn সংsৃিতেত গেড় ওঠা ১০০৪৭ জন >লােকর উপর
সমীkা চালােলন⎯ এেকবাের আলাsা >থেক •r কের >সই জুলুলDাtড পয_n।
pিতিট সংsৃিতেতই >দখা >গল >মেয়রা >ছেলেদর >চেয় আিথ_ক pিতপিtেক অেনক
>বিশ grt িদেয় gহণ কের167। জাপােন এই পাথ_কD সবেচেয় >বিশ পাওয়া >গল
আর হলDােtড সবেচেয় কম⎯িকnt তারপেরও সংsৃিত িনিব_েশেষ নারী-পুrেষর
চািহদার পাথ_কD িকnt >থেকই যাে¢।

167

D.M. Buss, Sex differences in human mate preferences: evolutionary
hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–
49, 1989.
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>সkুয়াল ফDাtটািস : >কন পুrেষরা পেন_াgািফ ভােলাবােস আর >মেয়রা >pেমর
উপnাস
নারীপুrেষর এ ধরেনর চািহদার পাথ_কD আরও pকট হেয়েছ নারী-পুrষেদর
মধDকার >যৗনতা িনেয় ‘ফDাtটািস’>কিndক গেবষণাgেলােতও। brস এিলস এবং ডন
িসমেnর করা ইউিনভািস_িট অব কDািলেফািন_য়ার গেবষণায় >বিরেয় এেসেছ >য,
পুrষ এবং নারীেদর মধDকার >যৗনতার বDাপাের ফDাtটািসgেলা যিদ সততার সােথ
িলিপবd করা হয়, তাহেল >দখা যােব িতনজেনর মেধD একজন পুrষ একািধক
নারীর সােথ >যৗনতার ফDাtটািসেত >ভােগ, এমনিক সারা জীবেন তােদর পাট_নােরর
সংখDা হাজার ছািড়েয় >যেত পাের বেল কlনা কের তারা আেমািদত হেয়
উেঠ⎯আর >মেয়েদর মেধD >স সংখDাটা মাt ৮ ভাগ। এিলস এবং িসমেnর
সমীkায় অংশgহণ করা অেধ_ক সংখDক নারীরা অিভমত িদেয়েছ, >যৗনতা িনেয়
কlনার উnাতাল সময়gেলােতও তারা কখেনা সŋী বদল কের না, অn িদেক
পুrষেদর মেধD এই সংখDাটা মাt ১২ ভাগ। >মেয়েদর >যৗনতার ফDাtটািসgেলা
তার িনেজর পিরিচত >যৗনসŋীেক >কnd কেরই সবসময় আবিত_ত হয়, আর
অnিদেক পুrষেদর >যৗনতার ফDাtটািসgেলা সময় সময় সmূণ_ অপিরিচত >মেয়েক
িনেয়ও উথেল ওেঠ । একারেণই গেবষক এিলস এবং িসমn তােদর গেবষণাপেt
এই বেল উপসংহার >টেনেছন 168 ⎯
পুrষেদর >যৗনতার বাঁধন-হারা কlনাgেলা হেয় থােক সব_বDাপী, sতঃsুত_,
দৃিWিনভ_র, িবেশষভােব >যৗনতােকিndক, িনিব_চারী, বhগামী এবং সিkয়।
অnিদেক >মেয়েদর >যৗন অিভলাস অেনক >বিশ pাসিŋক, আেবগময়, অnরŋ
এবং অিkয়।

একই ধরেনর ফলাফল পাওয়া >গেছ িববত_ন মেনািবjানী অধDাপক >ডিভড বােসর
‘>মিটং sTDািটিজ’ িনেয় িবিভn গেবষণােতও। এমিন একিট গেবষণায় >দখা >গেছ
একজন পুrষেক যখন িজjাসা করা হেয়েছ সাড়া জীবেন কতজন >যৗনসŋীর
দরকার বেল তার মেন হয়, গড়পড়তা উtর পাওয়া >গেছ-১৮। নারীেদর >kেt
>সটা মাt ৪.৫ (নীেচর ছিব dঃ)।

168

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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িচt – িবjানীরা >দেখেছন >ছেল এবং >মেয়েদর মেধD >যৗনসŋীর চািহদার মাtায় পাথ_কD রেয়েছ।
একজন পুrেষর গড়পড়তা >যৗনসŋীর সংখDার মানিসক চািহদা >মেয়র চািহদার >চেয় অnত চারgণ
>বিশ থােক (উৎস –>ডিভড বাস, িহউমDান >মিটং sTDািটিজ169)

আরও িকছু মজার তথD এবং জিরেপর ফলাফল সিnেবিশত করা যাক। এই জিরপটা
চালােনা হেয়িছল একিট কেলেজর ছাt-ছাtীেদর মেধD। আর.িড kাক_ এবং
hাটিফেlর পিরচািলত এ গেবষণািট pকািশত হেয়িছল জান_াল অব সাইেকালিজ
এtড িহউমDান >সkুয়ািলিটেত ১৯৮৯ সােল 170। বDাপারটা িছল এরকেমর।
কেলেজর িকছু ছাtেদর িশিখেয় >দয়া হেয়িছল >য তারা অপিরিচত ছাtীেদর সামেন
িগেয় বলেব⎯
“এই

>মেয় >শান, >তামােক আিম কেয়কিদন ধেরই কDাmােস >দখিছ। তুিম খুবই
আকষ_ণীয়। ”
তারপেরর িতনিট pX হেব এরকেমর⎯
১। তুিম আমার সােথ >ডেট >যেত চাও?
২। তুিম িক আমার সােথ আমার এপাট_েমেtট >যেত চাও?
৩। তুিম িক আমার সােথ >সk করেত ই¢ুক?

169
170

David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.
Clark, R. D., III & Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of
Psychology and Human Sexuality, 2, 39-55.
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>দখা >গেছ, এ ধরেনর pেX ৫০% ছাtী >ডট এ >যেত রািজ হেয়েছ, ৬% ছাtী
>সই ছােtর সােথ এপাট_েমেtট >যেত রািজ হেয়েছ এবং ০% ছাtী >সেk রািজ
হেয়েছ। •ধু তাই নয়, বh ছাtী pথেমই এভােব >সেkর আেবদন হািজর করােক
‘ইনসাl’ বা অপমান িহেসেব িনেয়েছ।
িকnt >ছেলেদর >kেt ফলাফল পাওয়া >গেছ িভn রকেমর। >কােনা >মেয় যিদ
>কােনা ছােtর কােছ িগেয় িঠক উপেরর pXgেলা কের, তেব >দখা >গেছ, ৫০%
>ছেল pথেমই >ডেট রািজ হেয়েছ, ৬৯% >সই ছাtীর সােথ এপাট_েমেtট >যেত রািজ
হেয়েছ, আর সবেচেয় মজার বDাপার হে¢ ৭৫% ছাt pথেমই ছাtীর সােথ
>যৗনকেম_ সmিত িদেয়েছ।
>ছেল >মেয়েদর >যৗন-অিভলােসর পাথ_কDসূচক এই pবণতার pভাব পেড়েছ
আজেকর িদেনর বািণেজD এবং পণD-dেবD। এমিন একিট dবD হে¢ ‘পেন_াgািফ’
অnিট হেলা ‘>রামাn নেভল’। পেন_াgািফর মূল >kতা িনঃসেnেহ পুrষ।
পুrষেদর উõg এবং িনিব_চারী >সk >kেজর চািহদা পূণ_ করেত বাজার আর
ইtটােন_ট সয়লাব হেয় আেছ সফট পন_, হাড_ পন_, ি& সাম, grপ >সkসহ হাজার
ধরেনর বােরায়াির িজিনসপেt। এgেলা পুrেষরাই িকেন, পুrেষরাই >দেখ।
>মেয়রা >স তুলনায় কম। কারণ, >মিশেনর মেতা হাড_েকার পন_ পুrষেদর তৃিp
িদেলও >মেয়েদর মানিসক চািহদােক >তমন পূণ_ করেত পাের না। সমীkায় >দখা
>গেছ নারীর নg >দহ >দেখ পুrেষরা >যমন সহেজই আেমািদত হয়, >মেয়রা >তমিন
হয় না। কারণ⎯>মেয়েদর অবািরত >সk জাgত করেত দরকার অবািরত ইেমাশন!
আর >মেয়েদর এই ‘অবািরত ইেমাশন’ 4তির করেত বাজাের আেছ ‘>রামাn
নেভল’। এই >রামািtটক নেভেলর মূল >kতাই নারী। >দদারেস >pম-িপিরিতিবে¢েদর পসরা সািজেয় শ’>য় শ’>য় বই সাড়া dিনয়া জুেড় >বর করা হয়, আর
>সgেলা >দদারেস িবিk হেত থােক সাড়া বছর জুেড়, মূলত >মেয়েদর হাত িদেয়।
বাংলােদেশ >যমন আেছ ইমদাdল হক িমলন, >তমিন আেমিরকায় sসান
এিলজােবদ িফিলp, ভারেত >তমিন sেবাধ >ঘাষ িকংবা নীহাররŽন gp । >pম
কত pকার ও কী কী তা বুঝেত হেল এেদর উপnাস ছাড়া গিত >নই। আিম •েনিছ,
>রামাn নেভেলর জn pকাশেকরা ইদানীংকােল িবেশষত ঊঠিত >লখকেদর নািক
বেলই >দয়⎯কীভােব তার উপnাস ‘সাজােত’ হেব, আর কী কী থাকেত হেব।
একটু >pম, অnরাগ, কিমটেমtট, মান-অিভমান, িবে¢দ, kাইমDাk তারপর িমলন।
আেবেগর পশরা >বিশ থাকেত হেব, >স তুলনায় >সেkর বাসনা কম। বইেয়
নািয়কার >সেkর সােথ আবার ইেমাশন িমিলেয় িদেত হেব, ইতDািদ। এভােব
pিতিদনই 4তির হে¢ >রামাn নেভেলর মDাnফDাকচািরং। >মেয়রা >দদারেস
িকনেছ, আেবেগ ভাসেছ, হাসেছ, কখেনা বা >চােখর পািন >ফলেছ। আর বই উেঠ
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যাে¢ >বs >সলার তািলকায়।
আরও িকছু আnষিŋক মজার িবষয় আেলাচনায় আনা যাক। পি¡মা িবে® এক
সময় ‘>pবয়’-এর পাশাপািশ একসময় ‘>p গাল_’ এবং ‘িভভা’ চালােনার >চWা করা
হেয়িছল। চেলিন। >মেয়রা এ ধরেনর পিtকা >কেনিন, বরং িকেনেছ সমকামী
পুrেষরা >ঢর >বিশ। >ছেলেদর >pম অিধকাংশ >kেtই খুব যািntক। পেন_াgািফ
>সজnই >ছেলেদরেকই >বিশ আকষ_ণ কের। আরও একিট pাসিŋক উদাহরণ >দয়া
>যেত পাের। ভায়াgা পুrেষর জn কাজ করেলও >মেয়েদর জn কের না। ভায়াgা
কাজ কের খুব সাধারণ একিট পdিতেত। পুrষােŋ রkpবাহ বািড়েয় িদেয়। িঠক
একই পdিতেত kায়েটািরেস রkpবাহ বািড়েয় িদেয় >মেয়েদর জn ‘িপŋ
ভায়াgা’ 4তিরর উেদDাগ >নওয়া হেয়িছল, সফল হয়িন। একিট বড় কারণ >মেয়েদর
>pম এত যািntক নয়, তােদর >pম অেনক বণ_ময়, অেনক ধরেনর আেবেগর sgিnত
িম§ণ। তাই >ছেলেদর ভায়াgার মেতা >মেয়েদর জn ভায়াgা 4তির করেত িগেয়
বড় বড় কারখানাgেলা চুল িছঁেড় >ফলেছ িকnt পN§মই সার হেয়েছ, সফলতা
আেসিন। এিদেক >ছেলরা •ধু >কন বল >খলেব আর >মেয়রা পুতুল⎯এই িশকল
ভাঙার অিভpােয় িভn ধরেনর >খলনা pবত_েনর >চWা হেয়িছল⎯চেলিন। কারণ কী?
কারণ হে¢, আমরা যত আড়াল করার >চWাই কির না >কন, >ছেলেমেয়েদর
মানিসকতায় পাথ_কD আেছ⎯আর >সটা দীঘ_িদেনর িববত_নীয় ছাপ থাকার কারেণই।
এই বDাপারিটই pকািশত হেয়েছ িbিটশ পিtকা ইিtডেপেtডেtট এক মােয়র
আিত_েত। >সই মা পিtকায় (নেভmর ২, ১৯৯২) তার অিভjতা >থেক িলেখেছন⎯
আমার খুব জানেত ইে¢ কের আপনার পিtকার িবj পাঠেকরা কী বলেত
পারেবন >কন একই রকমভােব বড় করা সেttও যতই সময় গড়াে¢ আমার dই
জমজ বাÄােদর মধDকার নারী-পুrষজিনত পাথ_কDgেলা pকট হেয় উঠেছ?
কােপ_েটর 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।

•ধু মানব িশ• নয়, মাnেষর কাছাকািছ pজািত ‘ভােভ_ট মািŋ’ ি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।
মানবসমােজ >দখা >গেছ খুব অl বয়েসই >ছেল আর >মেয়েদর মেধD >খলনা িনেয়
এক ধরেনর পছn 4তির হেয় যায়, বাবা-মা’রা >সটা চািপেয় িদক বা না িদক।
>দাকােন িনেয় >গেল >ছেলরা >খলনা-গািড় িকংবা বেলর িদেক হাত বাড়ােত •r
কের, আর >মেয়রা পুতুেলর pিত। এই মানিসকতার পাথ_কDজিনত pভাব পেড়েছ
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>খলনার pযুিk, বাজার এবং িবপণেন। >য >কউ টয়েসরােসর মেতা >দাকােন
>গেলই >ছেলেমেয়েদর জn >খলনার হেরক রকম সmার >দখেত পােবন। িকnt
>খলনাgেলা >দখেলই >বাঝা যােব⎯এgেলা >যন dই ভুবেনর dই বািসnােদর
চািহদােক মূলD িদেত িগেয় আলাদা আলাদা ভােব বানােনা।

িচt – িবjানীরা >ছেল ভােভ_ট মািŋ িনেয় গেবষণা কের >দেখেছন >ছেল এবং >মেয়েদর মেধD
>খলনার pিত পছেnর pকৃিত িভn হয়, যা আমােদর মানবসমােজর >ছেলেমেয়েদর >খলনা িনেয়
‘>sিরওটাইিপং’-এর সােথ িমেল যায় (ছিব – সােয়িtটিফক আেমিরকােনর >সৗজেn)

•ধু িশ• বয়েস নয়, পিরণত বয়েসও >ছেল >মেয়েদর মধDকার মানিসকতার
pেভদমুলক পাথ_কD বজায় থােক পুেরামাtায়। পুrষেদর একটা বড় অংশ অথ_,
pিতপিt এবং >যৗনতার pিত >যভােব লালািয়ত হয়, >মেয়রা গড়পড়তা >সরকম হয়
না। িববত_নীয় মেনািবjান >ছেল >মেয়েদর এই মানিসক পাথ_কDেক খুব সহেজই
বDাখDা করেত পাের । ডিকেnর ‘>সলিফশ িজন’ তtt সিঠক হেল, আমােদর >দহ
জীবেনর উেd¸ খুঁেজ িনেত চাইেব ‘িজন স¿ালেন’। পুrষেদর জn >যেহতু নয়
মাস ধের গভ_ধারেণর ঝােমলা >নই, >নই অn আnষিŋক ঝােমলা >মেয়েদর
>যgেলা >পাহােত হয় গভ_ধারেণর জn, >সেহতু তােদর মেধD একটা অংশ থােকই
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যারা মেন কের যত >বিশ িজন স¿ালন করা যােব ততই >বিশ থাকেব ভিবÕত
pজn >বঁেচ থাকার সmাবনা। তাই ইিতহােস >দখা যােব শিkশালী পুrেষরা িকংবা
>গাtািধপিতরা িকংবা রাজা বাদশাহরা >হেরম 4তির কের snরী stী আর উপপtী
িদেয় pাসাদ ভিত_ কের রাখত। পেন_াgািফর pিত আকষ_ণ পুrষেদরই >বিশ থােক
িকংবা পিততাপlীেত পুrেষরাই যায়⎯আিদম >সই উদg ‘>যৗনsৃহা’ মানসপেট
রাজt করার কারেণই।
পেন_াgািফ >থেক মুk নয় রkণশীল িজহািদ (অব¸ই পুrষ) 4সিনেকরাও
২০১১ সােলর >ম মাস। আিম যখন বইেয়র এই অংশটুk িলখিছলাম, তখন
পািকsােনর এেবাটাবােদ ঝিটকা আkমণ চািলেয় ওসামা িবন লােদনেক সেবমাt
হতDা করা হেয়েছ। লােদনেক হতDার জn মািক_ন বািহনী হঠাৎ কেরই পািকsােন
অিভযান চালায়। লােদন তখন ইসলামাবাদ >থেক ৩৫ মাইল দূের এেবাটাবাদ
নামক একিট শহেরর একিট িতন তলা বািড়েত অবsান করিছল। >হিলকpার িদেয়
পিরচািলত ওই অিভযােন লােদন, লােদেনর একজন >ছেল এবং তার ২ জন
সহেযাগীর মৃতুD হয়।
িকnt তার মৃতুDর পর >য খবরিট িমিডয়ায় এল তা আরও চা¿লDকর। ওসামা
িবন লােদনেক হতDার পর ওসামার বািড় >থেক জb কিmউটার >থেক পাওয়া >গল
পেন_াgািফর হেরক রকম কােলকশন। >য িবন লােদন >মেয়েদর সmান কের শিরয়া
>মাতােবক চলােফরা, িহজাব পরা, পদ_ানসীন থাকােক পি¡মা ধােচর অশালীন
চলােফরার >চেয় অেনক উৎকৃW বেল মেন করেতন, >সই লােদন পি¡মা >মেয়েদর
পেন_াgািফ তার কিmউটাের সংgহ কের রাখেতন, এবং সmবত উৎসােহর সােথ
>সgেলা তািরেয় তািরেয় উপেভাগ করেতন। এ খবরিট pকািশত হেয়েছ রয়টার,
িসএনএন, ইয়াh িনউজ, ফk িনউজ, এিবিস িনউজ, গািড_য়ান, হািফংটন >পাsসহ
বh িনউজ িমিডয়ােতই171।
এর মােন হে¢, মরhম িবন লােদন চমৎকার একিট ইসলািম জীবন অnসরণ
কেরেছন। >যখােন িতিন তার িবpবী আদেশ_ বিলয়ান উmতেদর আtঘাতী >বামা
হামলায় pেরািচত কেরেছন, নাইন-ইেলেভেনর মেতা আরও ঘটনা পুনব_ার ঘটােনার
ডাক িদেয়েছন, কািফর নাসারােদর সমূেল öংস কের ইসলািম সামDবােদর পতাকা
তুেল ধরার হাঁকডাক >পেরেছন, >সখােন >সই িবpেবর অসংবািদত >নতা লােদন
ইসলামাবােদর মাt ৬০ >মইল দূের সামিরক বািহনীর অভয়ারণD বেল খDাত
171

এ pসেŋ পড়ুন, মরhম ওসামা িবন লােদেনর কিmউটাের পেন_াgািফ – একিট জিটল দাশ_িনক
pX, মুkমনা, ২ 4জDÁ ১৪১৮ (>ম ১৬th, ২০১১)
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এেবাটাবােদর একিট দূগ_তুলD pাসােদ িতন stী এবং এগােরাজন সnানসnিত িনেয়
িনরাপেদ জীবনযাপন করেতন, কািফর নাসারােদর বানােনা >কাকা->কালা / >পপিস
চুক চুক কের পান করেতন, শখ কের দূেগ_র বাইের মািরজুয়ানা বা গিŽকার বাগান
করেতন, এবং গভীর রােত কিmউটাের বেস বেস পেন_াgািফ >দখেতন। চমৎকার
একজন ইসলািম >নতার মেতাই কাজ কারবার।
যিদও হলফ কের বলার উপায় >নই >য, িবন লােদনই >সই পেন_াgেলা
>দখেতন, িকnt তারপেরও যখন তার পােস_ানাল কিmউটােরই রকমাির ধরেনর
ঢালাও পেন_র সংgহ আিবsৃত হেয়েছ, এবং >সই কিmউটারিট sরিkত িছল >কবল
িবন লােদেনর িনতDিদেনর বDবহােরর জnই, তখন মন >থেক >জারােলা একটা
সেnেহর তীর pিkp হয় 4বিক! যাহা হাঁেসর মেতা পDাঁক পDাঁক কের আর যার
হাঁেসর মেতা পালক আেছ⎯তাহা >শষ পয_n হাঁসই!
>কন পেন_াgািফ বh পুrষেদর উnাতাল কের?
পেন_াgািফ >দখা >কােনা সিতDকার >যৗনসŋম নয়, এটা সবাই জােন।
তারপেরও পেন_ািভিডও >কন পুrষেদর উেtিজত কের, কামাত_ কের
তুেল? িববত_নীয় মেনািবjােন এর উtর পাওয়া >গেছ। সাভানা
অnকেlর কথা আমরা pথম অধDােয় >জেনিছ; >য কারেণ আমরা >তল
চিব_যুk খাবােরর pিত লালািয়ত হই, >য কারেণ আমরা সাপ আর িবষধর
কীটপতŋ >দখেলই ভয় পাই, পেন_াgািফর pিত বh পুrষেদর আসিkর
কারণও মূলত একই জায়গায়। সাভানা অnকl বলেছ, আমরা আধুিনক
জীবনযাtায় অভDs হেয় উঠেলও আমােদর মিsÌ রেয় >গেছ psর
যুেগ⎯আমােদর কেরািটর িভতর বাস কের আিদম psর যুেগর মিsÌ।
কারণ মানব মিsেÌর মূল মিডউলgেলা 4তির হেয় িগেয়িছল আমরা
যখন আি›কার সাভানা তৃণভুিমেত িশকাির সংgাহক িহেসেব জীবন
কাটাতাম। িভিডও, িসেনমা, এgেলা আধুিনক কািরগরী উৎকষ_ময়তার
অবদান, িকnt আমােদর মিsÌ আধুিনক জিটলতার মােঝ সময় অিতkম
করেলও এর pকৃত বাsবতা >থেক অপার বাsবতােক পৃথক করেত
অেনক সময়ই থােক অkম। >সজnই গভীর রােত ভূেতর বই পড়েল
বা িসেনমা >দখেল আমােদর অেনেকরই গা ছম ছম কের। >য কারেণ
ভূেতর িসেনমা >দেখ অেনেক ভয় পায়, একই কারেণ পেন_াgািফ >দেখও
অেনেক উেtিজত হয়। >মেয়েদর নg ছিব িকংবা পেন_ািভিডও >দখেল
পুrষেদর মিsÌ বুেঝ উঠেত পাের না >য, এgেলা সিতD নয়⎯এgেলা
আসেল কৃিtমভােব 4তির পণDমাt। এই অতDাধুিনক পণDgেলার >কােনা
অিst আমােদর পূব_পুrষেদর সাভানা পিরেবেশ িছল না। তােদর কােছ
>স সময় >কােনা নg >মেয়র সােথ সŋম িকংবা সŋম করার জn
মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 158

উেtজক পিরিsিত 4তির হওয়া সবসময়ই িছল >স সমেয়র >pkাপেট
pকৃত বাsবতার িনয়ামক। কােজই আধুিনক মাnষ কিmউটাের বেস
>কােনা >মেয়র নg ছিব >দখেল িকংবা পেন_া িভিডও >দখেল ‘psর যুেগ’
4তির পুrেষর মিsÌ অnধাবন করেত পাের না >য উপকরণgেলা
আসেল কৃিtম, বরং মিsেÌ >সই সমs সেŋতই পাওয়া যায় যার মাধDেম
মেন হয় সিতD সিতDই ওই >মেয়েদর সােথ >যৗনসŋেমর একটা sেযাগ
4তির হেয়েছ। এ সময় পুrষেদর জনেনিndয় শk হেয় যায়, রkচাপ
>বেড় যায়, তােদর দৃিW >ফাকাস হেয় উেঠ িভিডওেত >দখা >মেয়র
>দেহর িবিবধ >যৗনােŋ। িঠক এgেলাই িঠক একইভােব ঘেট সিতDকার
এবং সফল >যৗনসŋেমর pাkােল। মিsÌ যিদ বুঝেত পারত িভিডওেত
>দখা িকংবা কিmউটাের bাউজ করা >মেয়gেলা ভাচু_য়াল, তােদর সােথ
সিতDকার সŋম করা সmব হেব না, তাহেল >স দৃ¸gেলা >দেখ পুrষাŋ
কখনই সŋেমর জn উিtত হেত •r করত না। িকnt মানব মিsÌ >সটা
অnধাবন করেত পাের না বেলই পেন_াgািফ >দখেল পুrেষরা উেtিজত
হেয় উেঠ।
সাভানা অnকেlর বDাপারটা একইভােব নারী মিsেÌর জnও
pেযাজD। নারীেদর জn পেন_াgািফর আেবদন িভnভােব 4তির হেয়েছ
িববত_েনর যাtাপেথ। িববত_নীয় পথপিরkমায় পুrষেদর মেতা ঘন ঘন
সŋী বদল >মেয়েদর জn >কােনা pজননগত সফলতা িনেয় আেসিন।
নারীরা >যৗনসŋী িনব_াচেনর বDাপাের থােক অেপkাকৃত খুত
ঁ খুেঁ ত, ফেল
sভাবগতভােবই নারীরা অসতক_ সŋেম (casual sex) পুrষেদর মেতা
pলুb হয় না। কারণ, এ ধরেনর অসতক_ সŋেম অনাকািŋkত গভ_কালীন
ঝােমলা >পাহােত হেয়েছ নারীেকই। গেবষণায় >দখা >গেছ, গড়পড়তা
একিট পুrষ >কােনা নারীর সােথ পিরচেয়র এক সpােহর মাথায়
>যৗনসŋেম ই¢ুক হয়, >সখােন একিট নারী >যৗনসেmােগর জn অেপkা
করেত চায় ছয় মাস172। িঠক >য কারেণ পুrেষর psর যুেগর মিsÌ পেন_া
িভিডও দশ_েন উেtিজত হেয় ওেঠ, িঠক একই কারেণ >মেয়রা হেয় পেড়
এ বDাপাের সতক_। >মেয়েদর psর যুেগর মিsÌ ভুল সেŋত পাঠােত
থােক >য, এই পেন_াgািফর ফলrিতেত তারা গভ_বতী হেয় >যেত পাের।
তাই অিধকাংশ >মেয়ই পেন_াgািফর pিত িনsৃহ িকংবা িনরাসk থােক,
এেদর মেধD অেনেকই দাrণভােব বীত§dও। িববত_নীয় যাtাপেথ নারী
পুrেষর >যৗনতার িভn sTDািটিজর কারেণই পেন_াgািফর pিত িভn
আেবদন >দখা যায়।

172

D. M. Buss , & D. P. Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating.
Psychological Review, 100, 204-232, 1993
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িবন লােদেনর পেন_া >দখা িনেয় আমার >কােনা সমsা িছল না। মুkমনায় pকািশত
pবেn আিম >সটা পিরÌার কের বেলিছলামও >য, আিম পেন_ািবেরাধী >কউ না। >ক
িনিশরাত >জেগ পেন_াgািফ >দখেছ আর না >দখেছ >সটা আমার িবেবচD িছল না
কখেনাই, এই >লখার মাধDেম পেন_াgািফর িবলুিpর >কােনা িপিটশনও হািজর করিছ
না আিম, যার ইে¢ হয় >দখুক, আমার কী বলার আেছ! িকnt আমার আgেহর
>কndিবndিট হেলা⎯>য িবন লােদন পা¡ােতD অ‰ীলতা, পেন_াgািফ,
>হােমােসkুয়ািলিট আর পিততাবৃিtসহ বhিকছুেত >সাÄার, সকল ধরেনর ‘পি¡মা
>বেলlাপনার’ িবrেdই তার িনরŋuষ িজহাদ, >সই নীিত 4নিতকতার চূড়ামিণ
িবöংসী িজহািদ >নতা লােদন বেস বেস পেন_াgািফ >দখেতন ⎯বDাপারটা অিভনব
না? সেষ_র মেধDই যখন ভুত থােক, তখন আর কী বা >বিশ বলার থােক।
•ধু পেন_াgািফ নয়, িবন লােদেনর দূগ_ >থেক এেভনার মেতা িবিভn ‘>সkুয়াল
িsমুেলটর’ও পাওয়া >গেছ। তার >চেয়ও মজার বDাপার হেলা, িনেজ আেয়শ কের
বাহাির ধরেনর পেন_া >দখেলও তার মৃতুDর পের তার stীরা >যন >কােনাkেমই
পুনব_ার িবেয় না করেত পােরন⎯এ িনেয় একিট উইল কের >গেছন ‘মহাnভব
লােদন’। অব¸ এgেলা >কােনাটাই আমার কােছ খুব একটা িবsয়কর িকছু মেন
হয়িন। কাগেজ কলেম >মৗলানারা >তাতাপািখর মেতা ‘ইসলােম পেন_াgািফ হারাম’
জাতীয় বুিল আউরােলও িকংবা >বারখা আর িহজােবর জয়গান গাইেলও আরব িব®
এবং মধDpােচDর মুসিলম >দশgেলাই সবেচেয় ‘>সk sাভ_ড’ জািত >সটা অেনক
আেগ >থেকই মুেখ মুেখ pচিলত িছল। িহিn নাচ গােনর >সkুয়াল িভিডওর
জমজমাট বDবসা নািক আরেবই। মধDpােচDর ‘>বিল ডDািnং’ িকংবা পািকsােনর
মুজরার কথাও কমেবিশ সবাই জােন। •ধু তাই নয়, >সৗিদ বাদশাহেদর হােরম
>পাষা >থেক •r কের, >দশ িবেদশ >থেক snরী নারী ভাড়া কের িনেয় এেস
>শখেদর পািথ_ব লালসায় বDবহােরর খবর pায়ই পtপিtকায় পাওয়া যায়173 । আর
এর মেধD পাওয়া >গেছ আরও এককািঠ সেরস খবর। সmpিত gগেলর বেদৗলেত
পেন_াওেয়বসাইট কারা >বিশ পিরºমণ কের এ সংkাn জিরপ চালােনা হেয়েছ, আর
এ >থেক >বিরেয় এেসেছ এক মজাদার তথD। ২০০৬ সােল করা এ জিরেপ পাওয়া
ফলাফেল >য তথD উেঠ এেসেছ তা অেনেকর কােছই িবsয়কর। সবেচেয় >বিশ
পন_সাইট ºমণ কেরন ইসলািম শিরয়া সমৃd পািকsািনরা174। •ধু ২০০৬ সােলর
173

ইেরািটক এবং পেন_াgািফক আরব কালচার িনেয় অেনক গেবষণাও হেয়েছ, এpসেŋ >দখুন,
Adil Mustafa Ahmed, The Erotic and the Pornographic Arab Culture, British Journal of Aesthetics,
Vol 34, No 3, July, 1994

174

Pakistan most sex-starved, Daily Times, May 17, 2006, অন লাইন িলŋ :
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2006%5C05%5C17%5Cstory_17-5-2006_pg1_4

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 160

নয়, ২০০৪ সােলর পর >থেকই পািকsািনরা এ বDাপাের শীেষ_, এবং গত বছেরর
জিরেপও একই ফলাফল >বিরেয় এেসেছ 175 । জিরপ >থেক >দখা যাে¢,
পািকsািনরা >কবল িহউমDান >সেkই আgহী নয়, >সই সােথ ‘horse sex’, ‘donkey
sex’, ‘camel sex’ pভৃিত সােচ_ও তািলকার pথেম। •ধু প•েমহেন পািকেদর
আসিk থাকেলও না হয় কথা িছল, >সই সােথ তারা আgহী ‘rape sex’, ‘child sex’
এবং ‘rape video’ দশ_েনও (সাধু সাবধান)। পেন_াgািফর pিত এই ইসলািম রাTিটর
pবল আসিk >দেখ অেনেকই বলেছন, এই >দশটােক পািকsান না >ডেক পিন_sান
ডাকেল >কমন হয়? 176 ঘটনা অব¸ এখােনই >শষ নয়, আরও আেছ⎯২০০৬
সােলর িরেপাট_ অnযায়ী >যৗনতাসnানী বুভুkু pথম দশিট >দেশর ছয়িটই ইসলািম
>দশgেলার দখেল। >সgেলা হে¢: িমসর (িdতীয়), ইরান (চতুথ_), মরেkা (প¿ম),
>সৗিদ আরব (সpম) এবং তুরs (অWম)। অমুসিলম >দশ চারেট হে¢: িভেয়তনাম
(তৃতীয়), ভারত (ছয়), িফিলপাইন (নবম) এবং >পালDাtড (দশম)। অথ_াৎ >দখা
যাে¢, pথম আটিট >দেশর ছ’িটই মুসিলম অধুDিষত >দশ। দD >ডইিল িবেsর
কলািমs আসরা >নামানী ‘Osama's Dirty Mind : Bin Laden’s porn and Muslim
177
hypocrisy on sex’ শীষ_ক pবেn এজnই িলেখেছন
Some of the Muslim societies that are the most repressive toward
women…also have some of the highest rates of pornography usage in the
world.

জজ_টাউন িব®িবদDালেয়র >টেরািরজম িবেশষj িkিsন >ফয়ার বেলেছন,
‘লােদেনর বাসায় পেন_া পাওয়ায় অবাক হইিন >মােটই। িজহািদরা পেন_া
ভােলাবাসেব এটা >তা জানা কথাই। সােধ কী তােদর জn পরকােল বাহাtুরটা hর
পিরর >লাভ >দখােনা হেয়েছ নািক!’। রজার িসmসেনর উdৃিত িদেয়ই বলেত হয় - ‘the greater the repression the greater the revolution’. আিম মুkমনায় pকািশত
আমার ঐ pবেn >সজnই >কৗতুক কের বেলিছলাম, ‘আগামী িবে®র >সkুয়াল
িরভলুশন সmবত ইসলািম িবে®ই •r হেব, আর মরhম িবন লােদন হেলন >সই
িবpেবর পিথকৃৎ। আমার >তা তাই মেন হে¢’।
175

২০১০ সােলর িরেপােট_র ফলাফল >দখুন এখােন : Google ranks Pakistan No. 1 for pornographic
search terms; http://www.pakpoint.net/google-ranks-pakistan-1-for-pornographic-search-terms/15607/

176

ফk িনউেজ এ সংkাn একিট িনউজ >হিডং িছল -No. 1 Nation in Sexy Web Searches? Call it
Pornistan;
http://www.foxnews.com/world/2010/07/12/data-shows-pakistan-googling-

177

pornographic-material/
Asra Q. Nomani, Osama's Dirty Mind; http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2011-0514/osama-bin-ladens-porn-and-muslim-hypocrisy-on-sex/
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অথচ পেন_াgািফ নািক হারাম ইসলােম178! এক মুেখ পেন_ােক হারাম বলা হয়,
অথচ ইসলােমর িজহািদেদর >নতাই বেস বেস >সাৎসােহ পেন_া >দেখন। হারােমর
কথাই যখন এল, কী হারাম আর কী হারাম নয় তা বলা সতDই মুশিকল। ধম_কারী
নােম একটা সাইট আেছ >নেট। >সই সাইেটর pকৃিত সmেn সাইটিটেত বলা হেয়েছ,
‘যুিkমনsেদর িনম_ল িবেনাদেনর bগ। িবতক_ বা বাকিবতNার sান >নই এখােন।
এই bেগ ধেম_র যুিkযুk সমােলাচনা করা হেব, ধম_েক pXিবd করা হেব, অপদs
করা হেব, বDŋ করা হেব। >যমন করা হেয় থােক সািহতD, চলিÄt, >খলাধুলা বা
অnাn যাবতীয় িবষয়েক।’
অব¸ >সk মDািনয়Dাক জীব >কবল ইসলােমই আেছ তা মেন করেল >বজায়
ভুল হেব। সব ধেম_ই >সটা কেম >বিশ আেছ বলাই বাhলD। ভারেত পরেলাকগত
সাইবাবার >সk sDাtডাল পtপিtকায় এেসেছ। ‘ভগবান রজনীেশর’
>যৗনউntতার কথাও সব_জনিবিদত িছল। চােচ_র িবিভn পাdী pায়ই িশ• >যৗন
িনপীড়ন এবং বDিভচােরর কারেণ িনতDিদনই পtপিtকার িশেরানাম হন, তা >তা
আমরা এখনও হর-হােমশাই >দখিছ। আসেল >যখােনই মাtািতিরk বাধার pাচীর
তুেল িদেয় >যৗনতােক িনয়ntেণর >চWা করা হেয়েছ, >সখােনই 4তির হেয়েছ নানা
ধরেনর আসিk এবং আsালন। আমরা অব¸ মেন কির >যৗনতা িববত_েনরই
ফসল। >যৗনতােক পাপ, বDিভচার, পি¡েমর >বলাlাপনা বেল কৃিtম উপােয় >য
িনয়ntণ করা যায় না, যায় না দমন করা >কবল িহজাব িকংবা বুরকার বুিল কপিচেয়,
>সটা মরhম ওসামা িবন লােদন লুিকেয় লুিকেয় পেন_া >দেখ এবং অnাn (অ)কাজ
kকােজর মাধDেম িববত_ন মেনািবjােনর সতDতাই পুনব_ার pমাণ কের িদেলন, নয়
িক?

আমােদর >সৗnয_েবাধ আর িশlেবাধgেলা 4তির হেয়েছ িববত_েনর পথ ধের
sদk িশlীর নয়নািভরাম িশlকম_ >ক না ভােলাবােস! িপকােসার gেয়রিনকা,
অগs রঁদDার ‘িথŋার’ িকংবা মাইেকলএেŽেলার ‘>ডিভড’ >দেখ আমরা মুg হই,
িঠক >তমিন আমরা উেdিলত হই শামীম িশকদােরর ‘>sাপািজ_ত sাধীনতা’র পােশ
দাঁিড়েয়, িকংবা িনতুন kNুর ‘সাবাস বাংলােদশ’ pতDk কের। িকnt >কন আমােদর
ভাsয_ >দখেত ভােলা লােগ? কখেনা িক আমরা >ভেবিছ⎯>কন ভাsরেদর িনপুণ
কাজ আমােদর মেনামুgকর বেল মেন হয়, তােদর বDিktেক কািŋkত মেন হয়?
অেনক িববত_ন মেনািবjানীই মেন করেছন বDাপারিটর উৎস আসেল
িববত_নমেনাসŽাত। আমােদর পূব_পুrেষরাও এমিনভােব পাথুের হািতয়ার,
pবােলর >নকেলস pভৃিত বািনেয় জয় করেত >পেরিছল িবপরীত িলেŋর আকষ_ণ,
এ pসেŋ ইউিটউেব >দখুন ডায়েরকটর ফর দা >সtটার ফর ইসলািমক >ডেভলপেমtট >মৗলানা
িজয়াউlাহ খােনর ফেতায়া - Islam forbids pornography।
178
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জাগােত >পেরিছল অnেদর িচtচা¿লD। pায় >দড় িমিলয়ন বছর আেগ >হােমা
ইেরkাসরা •r কেরিছল পাতলা পাথেরর ফািল বানােনা। এgেলা >দখেত
িডmাকৃিতর, কখেনাবা িtভুজাকৃিতর পাতার মেতান বা ‘িটয়ার Dপ’ আকােরর179।
এিশয়া, ইউেরাপ এবং আি›কাসহ পৃিথবীর >যখােনই >হােমা ইেরkাস আর >হােমা
ইরগাsারেদর যাতায়াত িছল, >সখােনই পাওয়া >গেছ হাজার হাজার এkিলয়ান
hাtড অDাk। সবেচেয় পুরেনা ‘অDাkিলয়ান hাtড অDাk’-এর অিst পাওয়া >গেছ
১.৮ িমিলয়ন বছর আেগকার ।
এ
pাচীন
হািতয়ারgেলাই
আমােদর
মানেবিতহােসর সবেচেয় পুরেনা িশl। বDবহািরক
অেstর এই িবমুgকর নাnিনক rপাnর
pাৈগিতহািসক মাnেষর কািরগির দkতা তুেল ধের।
ডারউইনীয় দৃিWেকাণ >থেক ‘hাtড এDাk’ সভDতার
নতুন এক ধােপর pতীক। >দেখ মেন হয় এই
হািতয়ারgেলা 4তিরই হেয়েছ একধরেনর p¢n
‘িফটেনস িসগnাল’ >দয়ার জn, >য িসগnােলর
মেধD pকাশ পায় িনম_াতার বুিd, কম_িনপুণতা,
সেচতনতা, ভিবÕৎ পিরকlনা এবং দূরদিশ_তা।
অেনকটা >পখমওয়ালা ময়ূেরর মেতাই অst বানােনায়
দk পুrষ আকষ_ণ করেত >পেরিছল আিদম সমােজ
নারীেদর অngহ। আমােদর পূব_পুrষেদর মেধD
যােদর এ gণgেলা িছল তারা আকষ_ণ কেরিছল িচt : িbিটশ িমউিজয়ােম
অিধকমাtায় িবপরীত িলেŋর সািnধD, তারাই >রেখ রিkত তািŽিনয়ার ওlুভাই
পাওয়া
pাচীন
>গেছ অিধক হাের উtরসূরী। যারা এই কািরগিরিবদDা গেজ_
অDাkিলয়ান hাtড অDাk।
রp করেত পােরিন, তারা িবপরীত িলেŋর >চােখ
আকষ_ণীয় হেয় উেঠিন, তারা pজননগতভােব সফল
িছল না।
িনউিজলDােtডর >কtটারেবির িব®িবদDালেয়র অধDাপক >ডিনস ডাটন (৯
>ফbrয়াির ১৯৪৪-২৮ িডেসmর, ২০১০) একিট বই িলেখেছন ডারউইনীয় দৃিWেকাণ
>থেক আমােদর >সৗnয_িpয়তা এবং িশেlর pিত অnরাগ িবে‰ষণ কের180। তার
>ডিনস ডাটেনর বkৃতা : >সৗnয_ ও ডারউইেনর িথওির, লুনা rশদী, ২৯ জাnয়াির ২০১১
http://arts.bdnews24.com/?p=3376
179
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একিট চমৎকার >লকচার আেছ >টড ডট কম সাইেট এবং ইউিটউেব181। িতিন মেন
কেরন, িশl িবষয়ক >য >কােনা আধুিনক rিচ >সটা >য >কােনা িশl মাধDমই >হাক
না >কন, উdূত হেয়েছ িববত_েনর kমpিkয়ায়, ডারউইেনর তtt িদেয় যােক
সফলভােব বDাখDা করা সmব। একটু >খয়াল করেলই >দখা যােব পূব_পুrষেদর
>চােখ পাথুের হািতয়ার 4তিরর মেতা দkতাgেলা >যমন আকষ_ণীয় হেয় ধরা
িদেয়িছল, >সই একই ধরেনর ভােলালাগাgেলা এখনও আমােদর মেন কাজ কের
যায় pায় একইরকমভােব। িনপুণ কািরগির দkতায় সmn >য >কােনা কাজ বা
িশl >দখেল আমােদর মন এখনও pফুl হেয় ওেঠ, আমরা >সই িশlকেম_র pিত
আকৃW হই অবেচতনভােবই। >কােনা গয়নার >দাকােন িটয়ার Dপ আকােরর >কােনা
হীরার অলংকার >দখেল আমােদর মন উেdিলত হেয় উেঠ। এমন মেন করার কারণ
>নই >য আমােদর সংsৃিতই হঠাৎ কের িশিখেয়েছ এgেলােক snর ভাবেত। বরং
আমােদর sদূর পূব_পুrষরাও ভােলাবাসেতা এই ধরেনর 4শিlক আকৃিতgেলা,
আর কদর করত এর িনম_ােণর >পছেনর কম_kশলতা আর দkতােক। আমােদর
আধুিনক rিচেবাধgেলা মূলত 4তির হেয়েছ >সই >pইেsািসন যুেগর আিদম পছn
অপছngেলার উপর ভর কেরই। িবjানীরা বেলন, িশl, সািহতD, ভাsয_,
>খলাধুলা pভৃিতর pিত অnরাগgেলা 4তির হেয়েছ 4লিŋক আেবদেনর মাধDেম
>যৗনতার িনব_াচেনর পথ ধের। pাকৃিতক িনব_াচন গেড় উেঠেছ মূলত >বঁেচ থাকার
pিতেযািগতার মাধDেম, আর অnিদেক >যৗনতার িনব_াচন কাজ কেরেছ pজননগত
pিতেযািগতার মাধDেম।
িববত_ন মেনািবjানী িজওি› িমলার মেন কেরন, আমােদর এই 4শিlক
rিচেবাধgেলা >কােনা অদৃ¸ সৃিWকত_ার sিনপুণ িডজাইেনর মাধDেম >যমন হয়িন,
িঠক >তমিন পুেরাটুk 4তির হয়িন অn এবং িনিব_চারী এবং pাকৃিতক িনব_াচেনর
মাধDেমও। বরং আমােদর মানসপেটর িববত_ন হেয়েছ আমােদর পূব_পুrষেদর
দীঘ_িদেনর চািহদােক মূলD িদেয়, তােদর বুিdবৃিtর উপর ভর কের এবং তােদর
সতক_ সŋী িনব_াচেনর মাধDেম। আমরা তােদর কাছ >থেক উtরািধকার সূেt অজ_ন
কেরিছ তােদর নানারকম পছn⎯উদDম, সৃজনশীলতা, >কৗতুকিpয়তা, বুিdমtা
এবং িশlেবাধসহ িবিভn 4নব_Dিkক িবষেয়র pিত আকষ_ণ। তারা সŋী িনব_াচেনর
সময় সেচতনভােবই grt িদেয়েছ িকছু 4বিশেWDর pিত, >স সমs 4বিশWD gেলা
সংরিkত >থেকেছ আমােদর জনপুেŽ। >স সমs 4বিশWD কােরা মেধD খুঁেজ >পেল
আমােদর মিsÌ sভাবতই আেমািদত হয়, pলুb হয়⎯িঠক >যমন ময়ূরী pলুb হয়
181

Denis Dutton: A Darwinian theory of beauty, http://www.youtube.com/watch?v=PktUzdnBqWI

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 164

দীঘ_ >পখমওয়ালা ময়ূরেক খুঁেজ >পেল। আমরা মূলত আমােদর পূব_পুrষেদর লk
বছেরর বংশগতীয় পরীkািনরীkার সফল পিরণিত।
নারী পুrষ >শষ পয_n অিভn মানব সtারই অংশ
পুেরা অধDায়িটেত মূলত 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক নারী পুrেষর পাথ_কD
উেlখ করা হেলও এটা মেন রাখেত হেব >য, নারী পুrষ >কােনা আলাদা pজািতর
জীব নয়, নয় >কােনা িভn ভুবেনর dই বািসnা, বরং তারা >শষ পয_n তারা অিভn
মানবpকৃিতরই অংশ। hাঁ নারীপুrেষর মেধD শারীরবৃtীয় িদক >থেক এবং
আচরণগত িবিভn িদক >থেক পাথ_কD আেছই, >সটার কারণ বhিবধ। িববত_ন
মেনািবjানীেদর মেত, নারী এবং পুrষেক িববত_েনর যাtাপেথ িভn ধরেনর
অিভেযাজনগত সমsা >মাকােবলা করেত হেয়েছ, তারা িভn িভn ভােব
সমsাgেলার সমাধান কেরেছ, >যgেলার pকাশ আজও তােদর মানসপেট রেয়
িগেয়েছ। >যমন, গভ_ধারণ, িশ•েক snপান করােনা সহ বhিকছুর অিভেযাজনগত
সমাধান 4জিবকভােব করেত হেয়েছ >কবলমাt নারীেকই। আবার অn িদেক
অনাগত সnােনর িপতৃেtর িন¡য়তার সংশয় সংkাn ঈষ_া িনেয় জুঝেত হেয়েছ
মূলত পুrষেকই, নারীেক নয়। এgেলার পাথ_কD সূচক pভাব নারী পুrেষর শরীের
এবং মেনাজগেত পড়েব এটাই sাভািবক। িকnt >সটাই >শষ কথা নয়।
িবিভn সমsা নারী পুrষ >যমন িভnভােব >যমন সমাধান কেরেছ, >তমিন আবার
অতীেতর পৃিথবীেত বh অিভেযাজনগত সমsাই িছল >যgেলা আবার তারা সমাধান
কেরেছ pায় একই রকমভােব, একই পdিতেতই। >যমন, নারী পুrষ উভেয়রই
দীঘ_েময়ািদ সmেক_র জn সিঠক সŋী খুঁেজ িনেত হেয়েছ, তােদরেক বুঝেত হেয়েছ
তার সŋী তােদর সmেক_র বDাপাের িব®s থাকেব িকনা, সnানেক বড় করেল তুলার
বDাপাের শতভাগ িনেয়ািজত থাকেব িক না ইতDািদ। ভােলাবাসা, সmেক_র sািয়t,
ss জীবনযাপেনর আকাŋkা, িনেজেদর sখ sা¢n বৃিd pভৃিত বh বDাপাের
নারীপুrেষর চািহদাgেলা িনিব_েশেষ একইরকমই হয়182। নারী পুrষ উভেয়ই চায়
িনেজরা sখী হেত, িনেজেদর সnানেদর pিতিÁত এবং sখী >দেখ >যেত।
আtীয়sজন, বnুবাnব, pিতেবশীেদর pিত ভােলাবাসা, দািয়t pভৃিতর বDাপাের
কােরা অবদানই কম নয়। িবjানী >জেনট িশবলী হাইড তার একিট গেবষণাপেt
>দিখেয়েছন, নারীপুrেষর পাথ_কDসূচক অিভবDিkgেলার >চেয় তােদর মেধD
>জtডারগত সামDই >বিশ পিরলিkত হয়183। নারীবাদী িবjানীরা >দিখেয়েছন >য,
D.M. Buss & , D. P. Schmitt, Evolutionary Psychology and Feminism. Sex Roles, 64, 768-787,
2011.
183
J. S. Hyde, The gender similarities hypothesis. The American Psychologist, 60, 581–592, 2005
182
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>যৗনতার 4বিচtD এবং শারীিরক আgাসনসহ িকছু >kেt একিট নারীর সােথ একিট
পুrেষর পাথ_কD রেয়েছ সতD184, িকnt >সটা >জtডারগত সামDেক লŋন কের না, বরং
আnঃেযৗনতা pিতেযািগতা (intrasexual competition) িদেয় বDাখDা করা যায় 185 ।
>রাজািলন ›Dাŋিলন িব®িবদDালেয়র (িশকােগা >মিডকাল sুল) িবjানী িলিস এিলয়ট
তার গেবষণায় >দিখেয়েছন, নারী পুrেষর মেধD শারীিরক এবং 4জিবক িদক >থেক
পাথ_কD আেছ, িকnt >সই পাথ_কDgেলা এমন িকছু বড় নয়। বhেkেtই >ছেলেদর
বাচনkমতা, সহমিম_তা >যমন >চWা করেল বাড়ােনা যায়, িঠক >তমিন আবার >মেয়েদর
গািণিতক িকংবা িtমািtক pেkপেণর kমতাgেলাও বািড়েয় >নওয়া >যেত পাের186।
>যমন, >দখা >গেছ, গিণত বা িবjােনর িবষয়gেলােত >চWা করেল নারীরা •ধু
পুrষেদর সমান নয়, এমনিক ছািড়েয়ও >যেত পাের। আসেল জগেতর বh িবষয়
>যgেলা একসময় >কবল ‘পুrষেদর এলাকা’ বেল িচিhত করা হেতা, >সgেলােত
নারীরা >কবল পদাপ_ণই কেরিন, ছািড়েয়ও িগেয়েছ। >যমন, সারা পৃিথবীেত গিণতেক
ঢালাওভােব ‘পুrষেদর’ আিধপতDময় িবষয় বেল িবেবচনা করা হেলও >দখা >গেছ
আইসলDােtড >মেয়রা গড়পড়তা >ছেলেদর >চেয় অেনক ভােলা ফলাফল কেরেছ187।

িচt : গিণত এবং িবjােন পুrষেদর তুলনায় নারীেদর অনাgহ এবং অসফলতার কথা ঢালাওভােব
িমিডয়ায় বলা হেলও আইসলDােtড গিণেত গড়পড়তা নারীরাই পুrষেদর >চেয় অেনক ভােলা
ফলাফল করেছ।

আবার >ছেলরা গড়পড়তা >য সব >kেt >মেয়েদর >চেয় dব_ল⎯িবেশষত সামািজক
>যাগােযােগর >kেt িকংবা সহমিম_তা আর সহেযািগতার >ktgেলােত সিmিলত
184

M. B. Oliver, & J. S.Hyde, Gender differences in sexuality: A meta-analysis. Psychological Bulletin,
114, 29–51, 1993.
J. Archer, Does sexual selection explain human sex differences in aggression? The Behavioral and
Brain Sciences, 32, 249–311, 2009.
186
Lise Eliot, The Truth about Boys and Girls, Scientific American Mind, April 1, 2010.
187
Vivienne Walt , The Iceland Exception: A Land Where Girls Rule in Math, Feb. 27, 2005
185
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চচ_ার মাধDেম >সgেলার অবDাহতভােব উnিত করা সmব হেয়েছ অেনক >ছেলরই।
কােজই উপযুk পিরেবশ >পেল এবং সিঠক pেচWা থাকেল নারী পুrষ সবার
পেkই কািŋkত ফলাফল অজ_ন সmব। পাথেরর গােয় কখেনাই >খাদাই কের >লখা
>নই⎯নারীরা ‘ইহা পািরেব’, আর পুrেষরা ‘উহা’। বরং অিভn মানবৈবিশেWর বh
িকছুই আমরা নারী পুrষ িনিব_েশেষ আমােদর মেধD ধারণ কির, এবং িনজ িনজ
পছn, অিভrিচ এবং আgহেক pাধাn িদেয় >সgেলার পিরsুটন ঘটাই।

িচt : >ছেলরা গড়পড়তা >য সব >kেt >মেয়েদর >চেয় dব_ল বেল িচিhত - িবেশষতঃ সামািজক
>যাগােযােগর >kেt িকংবা সমেবদনা বা সহমিম_তা pদশ_ন িকংবা সহেযািগতার >ktgেলােত সিmিলত চচ_ার মাধDেম >সgেলার অবDাহতভােব উnিত করা সmব হেয়েছ অেনক >kেtই। >যমন,
>ছেলেদর তার >বান, সাথী িকংবা সমrপ কােরা সােথ >ছাটেবলা >থেকই পুতুল >খলার সােথ পিরচয়
কিরেয় িদেয় >দখা >গেছ, তােদর মেধD সামািজক >যাগােযােগর এবং পিরচয_ামূলক দkতাgেলা
বািড়েয় >নওয়া সmব হেয়েছ যেথW পিরমােণই।

এই জায়গায় আমার মেত, নারীেদর িনেয় একটু >বিশ বলা দরকার, >যেহতু
সামািজক >sিরওটাইিপং এর বDাপারgেলা মূলত নারীেদর িঘেরই, এবং >সgেলা
নারীেদর অবদমেনর কােজই >বিশ বDবhত হয়। একটা সময় িছল যখন নারীেদর
পুrেষর সমকk হওয়া >তা দূেরর কথা মাnষ িহেসেবই গণD করা হেতা না। অথচ
উnত িবে®র িদেক তাকােল আজ >দখা যােব, নারীরা jান িবjােনর pিতিট >kেtই
পুrষেদর সােথ পাlা িদেয় অংশgহণ কেরেছ। >যমন, সবেচেয় dগ_ম, এবং
>মধাশীল >kt বেল িচিhত মহাকাশযাtায় নারীেদর অবদােনর কথাই বলা যাক।
>সািভেয়ত নারী ভDােলিtটনা >তেরেsাভা িছেলন pথম মহাকাশ িবজয়ী নারী, এ
কথা আমরা সবাই জািন। িকnt অেনেকই হয়েতা জািন না, বত_মােন নাসার বh
উেlখেযাগD মহাকাশ িমশেনর >নতৃt িদে¢ন sদk নারীরা। >যমন, আইিলন
কিলনস ১৯৯৯ সােলর >sস শাটেলর pথম মিহলা কমাtডার িহেসেব কলািmয়া
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িমশেনর সময় >নতৃt িদেয়িছেলন। এর আেগ িতিন মািক_ন িবমান বািহনীর িস-১৪১
িবমােনর pধােনর দািয়েtও িছেলন । ২০০৭ সােলর >sস শাTল িডsভাির এবং
আnজ_ািতক মহাকাশ >sশেনর িমলেনর সময় উভেয়রই pধান িছেলন নারী।
িডsভািরর >নতৃেt িছেলন পােমলা >মলরয় আর আnজ_ািতক মহাকাশ >sশেনর
দািয়েt িছেলন >পিগ hইTসন। নাসায় কম_রত ভারতীয় উপমহােদেশর pয়াত ড.
কlনা চাওলাও কলিmয়া িমশেন মৃতুDর আগ পয_n মহাকাশচারণায় যেথs কৃিতt
>দিখেয়িছেলন; এেরােsস ইিŽিনয়ািরং এ িপএইচিড িডিg িছল তার। আেরকজন
িপএইচিড িডিgধারী মািক_ন নেভাচারী ¸ানন লুিসড একসময় মহাকােশ দীঘ_তম
সময় কাটােনার >রকড_ সৃিs কেরিছেলন। এ ছাড়া ড. sালী রাইেডর কথাও
অেনেক জােনন িযিন >sস শাTেলর pথম মিহলা সদs হন ১৯৮৩ এ। মহাকাশ
জেয় এখনও অবদান রাখেত না পারেলও বাঙািল >মেয়রা িপিছেয় >নই যাtীবাহী
িবমান চালনায়। >যমন, বাংলােদশ িবমােনর ইয়াসিমন রহমান এিশয়ার pথম মিহলা
িডিস-১০ িবমােনর কDােpন হবার >গৗরব অজ_ন কেরন ১৯৯১ >ত। িডিস-১০
িবমােনর কDােpন হেয় পাঁচ বছর িবমান চালাবার পর রাজৈনিতক কারেণ তােক
অবসর gহেণ বাধD করা হেয়িছল। িকnt তারপেরও ইয়াসিমন রহমােনর অgযাtা
>থেম থােকিন। sাপতDিবjােন িডিg িনেয় পাঁচ বছর sপিতর >পশায় িনেয়ািজত
>থেক আবার সাফেলDর সােথ পরীkা িদেয় সিkয় িবমান চালনায় pতDাবত_ন কের
িবমােনর এয়ারবাস এর কDােpন হন ২০০১ সােল। নারীেদর জn িতিন এক
উjীিবত উদাহরণ। পাশাপািশ বাংলােদেশর sেলখক এবং গেবষক >সিলনা
>হােসেনর কnা ফািরয়া লারার কথাও আমরা জািন, িযিন ঢাকা িব®িবদDালেয়র
ইংেরিজ িবভােগ sাতক হওয়ার পাশাপািশ িছেলন একজন সফল পাইলট। ১৯৯৬
সােল িসিভল এিভেয়শন অথিরিট অফ বাংলােদেশর কাছ >থেক িতিন pাইেভট
পাইলেটর লাইেসn অজ_ন কেরন। এর d’বছর পের ১৯৯৮ সােলর ১৯ >শ মাচ_
লারা বািণিজDক পাইলট হওয়ার লাইেসn পান। িতিন এরপরই পাইলটেদর
pিশkক হবার pিশkণ >দন। িতিন বাংলােদেশর pথম নারী িযিন এই >পশায়
আেসন। ১৯৯৮ সােলর ২৯>শ >সেpmর একিট িবমান dঘ_টনায় মৃতুDর আগ পয_n
িতিন >সই >পশায় িনেয়ািজত িছেলন। dঘ_টনায় অকাল মৃতুD না হেল িতিনই হেতন
বাংলােদেশর pথম নারী পাইলট pিশkক।
মুkমনা সদs অপািথ_ব ‘আnজ_ািতক নারী িদবস: নারীরা সব পাের’ নােমর
একিট pবেn বাংলােদেশর পািপয়া নােমর এক সাহসী >মেয়র উদাহরণ িনেয়
এেসিছেলন 188 । ১৯৯৮ সােলর িদেক পািপয়া জীিবকার তািগেদ ঢাকার রাsায়
িরকশা চালােত •r কের ইিতহাস সৃিs কেরিছেলন। পািপয়া তার িরkায় বাহক
নারী নািক পুrষ তা িবচার না কের সবাইেক বহন করেতন। িকst dঃেখর িবষয়
188

অপািথ_ব, আnজ_ািতক নারী িদবসঃ নারীরা সব পাের -১, মুkমনা, ২৩ ফাlুন ১৪১৬ (মাচ_ ৭,
২০১০)
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>সটাই >বাধহয় pথম আর >শষ উদাহরণ। বাংলােদেশর সামািজক বাsবতা এখনও
এরকম dঃসাহিসক কােজ >মেয়েদর gহণ করেত pstত নয়। সামািজক বাsবতার
জn >মেয়রা বােসর Dাইভার বা কtডাkরও হয়েতা হেত পারেবন না ই¢া থাকা
সেttও, যিদও Tািফক ও যাtীসংখDার িদক িদেয় িসŋাপুর, বDাংকক আর ঢাকার
মেধD খুব একটা পাথ_কD >নই তবু িসŋাপুর শহের িকংবা বDাংকেক >মেয়
বাসকtডাkর এক অিত পিরিচত দৃ¸। আিম িনেজই দীঘ_িদন িসŋাপুের >থেকিছ।
বhবারই িব®িবদDালেয় যাওয়ার পেথ এমন বােস আমার উঠেত হেয়েছ >যখানকার
চালক পুrষ নন, নারী। •ধু বােসর চালক বা কtডাkর হওয়া নয়, রাsায় রাsায়
ফেটাকিপ >মিশন চালনা, মাল পরবহন, মালামােলর kয়িবkয় সহ সব ধরেনর
মানিসক এবং শারীিরক §মসাধD কােজ পুrেষর পাশাপািশ নারীরা অংশgহণ
কেরেছ সমান তােল।
িসŋাপুের থাকাকালীন সমেয়র একটা মজার ঘটনা মেন পড়েছ এ pসেŋ।
১৯৯৯/২০০০ সােলর ঘটনা। আিম তখন সেবমাt বাংলােদশ >থেক িসŋাপুের
পািড় িদেয় nাশনাল ইউিনভািস_িট অব িসŋাপুের মাsাস_ করিছ। আমরা কেয়ক
বnু িমেল িসŋাপুেরর >kেমিtট এলাকায় বাসা ভাড়া কের থাকতাম, আর >সখান
>থেক বাস িনেয় িব®িবদDালেয় >যতাম। বােস িসেটর তুলনায় যাtী উঠেতা >বিশ,
অেনকটা ঢাকা শহেরর বাসgেলার মেতাই। বােসর িসট ভের যাওয়ার পর অেনক
যাtীেকই দাঁিড়েয় >যেত হেতা⎯তােদর মেধD নারী পুrষ সবাই থাকেতন। sভাবতই
আমরা যারা বাংলােদশ >থেক সেবমাt এেসিছ তােদর জn বDাপারটা িছল খুব
অsিsকর। আমরা সব তাগড়া >জায়ােনরা িসট দখল কের বেস আিছ, আর হয়েতা
পােশই একিট >মেয় পুেরা রাsা বােসর রড ধের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় যাে¢। আমার বnু
সাইফুল িছল খুব মানবদরিদ টাইেপর। একিদন িঠক তার িসেটর পােশই একিট
নরমসরম >মেয় দাঁিড়েয় যাে¢, >দেখ থাকেত না >পের উেঠ দাঁিড়েয় িনজ িসেট
>মেয়িটেক বসেত অnেরাধ করল। িকnt >মেয়িট তােত খুিশ হেলা না >মােটই, বরং
অবাক হেয় জানেত চাইেলন,
- ‘আপনার জায়গায় >কন আিম বসব?’⎯অবাক >চােখ pX >মেয়িটর।
- ‘কারণ, আপিন দাঁিড়েয় যাে¢ন। আর আিম বেস ...’⎯সাইফুেলর জবাব।
- ‘hাঁ, িকnt আিম বসেল >তা আবার আপনােক দাঁিড়েয় >যেত হয়’।
- ‘তােত অsিবধা >নই’।
- ‘আমার আেছ। আপিন >তা আমার আেগ বােস উেঠেছন, আপিন >কন আমার
জn িসট >ছেড় >দেবন? আর িদেলই বা আিম বসব >কন?’
- ‘িকnt আপিন >তা >মেয়...’ আমতা আমতা কN সাইফুেলর।
- ‘>মেয় >তা কী হেয়েছ? আিম >তা আর অথব_ নই। আপিন >যভােব দাঁিড়েয়
>যেতন, আিম িঠক একইভােব দাঁিড়েয় যাি¢। এেত >তা >কােনা অsিবধা হে¢
মুkমনা ইবুক
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না।’
-‘তা বেট, িকnt ...’
- ‘আমরা এখােন >কবল বেয়াবৃd নাগিরক বা িসিনয়র িসিটেজনেদর িকংবা পŋু
বা pিতবnীেদর জn আসন >ছেড় >দই। অn কােরা জেn নয়। আপনােদর
>দেশ িক িনয়ম আলাদা?’
- ‘hাঁ, আমােদর >দেশ বােস নারীেদর জn আলাদা আসন থােক। >কােনা নারী
দাঁিড়েয় থাকেল আমরা তােদর জn আসন >ছেড় >দই। নইেল অভdতা করা হয়।
আিম >ভেবিছলাম এই ভdতার বDাপারটা সব জায়গায় একই রকম হেব...।’
- ‘িকnt আপিন িক বুঝেত পারেছন, >য এই ভdতার আড়ােল একিট মানিসকতা
কাজ করেছ >য, নারীরা অথব_, তারা আপনােদর মেতা দাঁিড়েয় বােস কের >যেত
পারেবন না...’।

ঘটনার অেনক িদন পার হেয় >গেলও এই সংলাপgেলা আমার এখনও মেন
আেছ⎯আমার, সাইফুেলর dজেনরই। ‘এই ভdতার আড়ােল একিট মানিসকতা
কাজ করেছ >য, নারীরা অথব_’⎯>মেয়িটর এই ধাkার >জর আমােদর বহন করেত
হেয়িছল অেনকিদন।
আসল কথা হেলা, সভDতার িবিনম_ােণ কােরা অবদানই কম নয়, dজেনই এেক
অেnর পিরপূরক। নারী পুrষ উভেয়ই সভDতা 4তিরেত অবদান >রেখেছ
িবপুলভােব, এ িনেয় কােরাই >কােনা সেnহ থাকা উিচত নয়। অধDায়িট >শষ করিছ
কাজী নজrল ইসলােমর ‘নারী’ কিবতািট >থেক অিবsরণীয় িকছু লাইন তুেল িদেয়
‘িবে®র যা িকছু মহান সৃিW িচর কলDাণকর
অেধ_ক তার কিরয়ােছ নারী, অেধ_ক তার নর।
িবে® যা িকছু এল পাপ তাপ >বদনা অrবাির,
অেধ_ক তার আিনয়ােছ নর অেধ_ক তার নারী।
...
জগেতর যত বড় বড় জয়, বড় বড় অিভযান
মাতা ভিg বধূেদর তDােগ হইয়ােছ মহান।
>কান রেণ কত খুন িদল নর, >লখা আেছ ইিতহােস
কত নারী িদল িসঁিথর িসdর, >লখা নাই তার পােশ।
...
কত মাতা িদল hদয় উপিড়, কত >বান িদল >সবা
বীর sৃিত sেmর গােয় িলিখয়া >রেখেছ >কবা?
>কােনা কােল একা হয়িন ক জয়ী পুrেষর তরবারী
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>pরণা িদেয়েছ, শিk িদেয়েছ িবজয় লkী নারী’।
...
>স যুগ হেয়েছ বািস
>য যুেগ >য যুেগ পুrষ দাস িছল না ক, নারীরা আিছল দাসী!
>বদনার যুগ, মাnেষর যুগ, সােমDর যুগ আিজ,
>কহ রিহেব না বnী কাহারও, উিঠেছ ডŋা বািজ!
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ষÁ অধDায়

জীবন মােন যুd যুd >খলা
যুd মােন শtr শtr >খলা,
যুd মােনই আমার pিত >তামার অবেহলা'
… (িনম_েলnd gণ)
মানিবকতার নমুনা
অেনেকই খুব সরল িচnাভাবনা >থেক ধের >নন, মাnষ >বাধ হয় খুব শািnিpয় একটা
জীব, আর সিহংসতা িজিনসটা পুেরাটাই >কবল প•েদর pবৃিt। এই প•pবৃিtেক মাnষ
আবার আলাদা কের ‘পাশিবকতা’ বেল ডােক। এমন একটা ভাব >য, আমরা মাnেষরা
>তা আর প• নই, আমরা সৃিWর >সরা জীব। আমরা িক আর প•েদর মেতা সিহংসতা,
খুন ধষ_ণ, হতDা⎯এgেলােত জড়াই? আমরা মানব। পা•েদর কাজ ‘পাশিবক’ আর
আমােদর কাজ সব ‘মানিবক’। >তা, সৃিWর >সরা জীব মাnেষর এই >খাদ িবংশ
শতািbেত ঘটােনা িকছু ‘মানিবক’ কােজর খিতয়ােন নজর >দয়া যাক189⎯

189

§

pথম িব®যুেd মারা যায় >দড় >কািট >লাক, আর িdতীয় িব®যুেd pায় সােড়
পাঁচ >কািট >লাক ।

§

পািকsািন বািহনী ১৯৭১ সােলর নয় মােসর মেধD ৩০ লk বাংলােদিশেক
হতDা কের, ধষ_ণ কের pায় ২ লk নারীেক।

cited from various known statistics including Case Study: Genocide in Bangladesh, 1971; Lancet surveys of Iraq War casualties;
Surveillance for Fatal and Nonfatal Injuries – 2001, Centers for Disease Control and Prevention National
Vital
Statistics
System;
World
Report
on
Violence
and
Health,
World
Health
Organization,
2002;
Report on Terrorist Incidents, 2006 (issued April 2008), National Counterterrorism Center (NCTC);
Selected Death Tolls for Wars, Massacres and Atrocities Before the 20th Century
Marc Hauser, Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, Harper
Perennial, 2007 etc.
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§

লDােnট সােভ_ অnযায়ী আেমিরকার ইরাক দখল এবং যুেd এখন পয_n
িনহেতর সংখDা ৬ লেkর উপর ।

§

>খমারrজ বািহনী কেmািডয়ায় ১৯৭৫ >থেক ১৯৭৯ সােলর মেধD হতDা কের
অnত ২০ লাখ মাnষেক।

§

চীেন >চয়ারমDান মাও-এর শাসনামেল গৃহযুd dিভ_kসহ নানা কারেণ মারা
যায় ৪ >কািট >লাক। চীেনর সাংsৃিতক িবpেবর সমেয়ই মৃতুDসংখDা ছািড়েয়
যায় ৩০ লেkর উপর। এছাড়া >সািভেয়ত ইউিনয়েন ২ >কািট >লাক, ১০
লাখ >লাখ িভেয়তনােম, ২০ লাখ >লাক উtর >কািরয়ায়, ২০ লাখ >লাক
কেmািডয়ায়, ১০ লাখ >লাক পূব_ ইউেরােপর >দশgেলােত, >দড় লাখ >লাক
পূব_ ইউেরােপ, ১৭ লাখ >লাক আি›কায়, ১৫ লাখ >লাক আফগািনsােন
কিমউিনs শাসনামেল িনহত হয়।
িব®যুেdাtর পৃিথবীেত আেমিরকার আিধপেতDর ঝাtডার উদাহরণgেলাও
এখােন pাসিŋক। মািক_ন আিধপতDবাদ pিতিÁত করেত িগেয় •ধু
িভেয়তনাম যুেdর সময়ই উtর ও দিkণ িভেয়তনােমর pিত বগ_মাইল
জায়গার ওপর গেড় ৭০ টেনর >বিশ >বামা >ফেলিছল মািক_ন যুkরাT। অn
ভাষায় বলেল, মাথািপছু pিতিট >লােকর জn ৫০০ পাউtড >বামা। এমনিক
গাছপালা öংেসর রাসায়িনকও ছিড়েয় িদেয়িছল >দেশর অেনক জায়গায়।
িনউজ উইেকর এক সাংবািদক িযিন িdতীয় িব®যুেdর সময় ইউেরােপ কাজ
করেতন, িতিন িলেখেছন নাৎিসরা িব®যুেdর সময় ইhিদেদর উপর >য
অতDাচার চািলেয়িছল, িভেয়তনােম মািক_ন িনয_াতন তােকও হার
মািনেয়িছল। িভেয়তনােমর মাইলাই হতDাকাN মানবসভDতার ইিতহােসর
এক ঘৃণD অধDায়। ১৯৬৮ সােলর ১৬ই মাচ_ সকাল সােড় িতনটায়
সাmাজDবাদী মািক_নবািহনী দিkণ চীন সাগেরর উপkেল একিট >ছাT gাম
মাইলাইেত pেবশ কের, এবং gােমর িনরst সাধারণ >লােকর উপর হামলা
চািলেয় নারী, িশ•, বৃdসহ ৩৪৭ জন gামবাসীেক কেয়কঘNার মেধD হতDা
কের। নারী আর িশ•েদর িবকৃত উপােয় ধষ_ণ কের ওই আবু-গািরেবর কেয়ক
িডিg উপেরর মাtায়। gােমর সাধারণ মাnেষর উপর িনয_াতন এতই ভয়াবহ
িছল >য, >খাদ মািক_নবািহনীরই dই-একজন (িহউ টমসন)-এর িবেরািধতা
কের gামবাসীর পেk অst হােত rেখ দাঁড়ায়। অেনকিদন ধের সারািব® এই
ঘটনা সmেক_ িবnd-িবসগ_ জানেত পােরিন। এ ধরেনর বh নিজরিবহীন
öংসলীলা ঘেটেছ >দেশ->দেশ রkেলালুপ মািক_ন সাmােজDর হােত এই
িবংশ শতাbীেত।

§

§
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§

হেয়। মুসিলম pধান >দশgেলােত এই মৃতুDর হার সব_ািধক।
সাড়া িবে® pিত বছর pায় ১৪ লk নারী ধষ_ণ এবং শারীিরক িনয_াতেনর
িশকার হয়। হাই sুেল গমনরত pায় ১৭ ভাগ ছাtী কখেনা না কখেনা
শারীিরক িনয_াতেনর িশকার হয়, ১২ ভাগ ছাtী িশকার হয় >যৗন িনgেহর।

§

আnজ_ািতকভােব pিত বছর সামািজক িনপীড়ন, ধষ_ণ, >হনsাসহ িবিভn
কারেণ আtহতDা করেত বাধD হয় দশ লk >লাক।

§

সাড়া িবে®ই pায় ১৬ লk >লাক সিহংসতার িশকার হেয় মারা যায়। তার
অেধ_কই মারা যায় আtহতDায়, এক তৃতীয়াংশ গণহতDায় এবং একপ¿মাংশ সশst সংঘােত।

§

pিত বছর সাড়া dিনয়া জুেড় >চাd হাজােররও >বিশ সntাসবাদী কম_কাN
ঘেট, মৃতুDবরণ কের ২২০০০ >লাক।

§

দলীয় >কাnল, অstবািজ pভৃিতর িশকার হেয় জাপান, অেTিলয়া ইংলDাtড
pভৃিত >দেশ pিত বছর মারা যায় পেনেরা >থেক পচাtুর জন >লাক, আর
bািজল, দিkন আি›কা, কলিmয়া আর আেমিরকায় এই সংখDা বছের দশ
হাজার >থেক •r কের চিlশ হাজার ছািড়েয় যায়।

িচnা কের >দখুন⎯উপের আমােদর ‘মানিবক’ কীিত_কলাপgেলার >য gিটকয়
িহসাব-িকতাব উেlখ কেরিছ তা >কবল এই িবংশ শতাbী বা তৎপরবত_ী সমেয়র
ঘটনা। িবশাল িসnুর বুেক >কবল িবndমাt, তাই না? িকnt তারপেরও ‘মানিবক
বীভৎসতার’ সামাn নমুনা >দেখই >য কােরা চkু চরকগাছ হেত বাধD।
হয়েতা অেনেক ভাবেত পােরন >য, পারমাণিবক অst আর আধুিনক অst সেstর
ঝনঝনািন বৃিd পাওয়ােতই >বাধ হয় সিহংসতা িবংশ শতাbীেত এত মাtািতিরk
>বেড়েছ। আেগকার পৃিথবীর সময়gেলা িন¡য় খুব শািnময় িছল। আমােদর বুেড়া
দাদা-দািদ িকংবা বেয়াবৃdেদর pায়ই sর কের বলেত •িন⎯‘>তারা সব >গাlায়
যাি¢স, আমােদর সমেয় আমরা কত ভােলা িছলাম’। >তা আপিনও যিদ আপনার
দাদা-দািদ আর বেয়ােজDÁেদর মেতা >সরকমই >ভেব থােকন >য, ‘িদন যত এgে¢
সমাজ তত অধঃপিতত হে¢’, তাহেল আপনার জn অেপkা করেছ বড়সড় িবsয়।
িsেভন িপŋােরর উdৃিত িদেয়ই বিল190 ⎯
আসেল আমরা আমােদর এই িবংশ শতাbীেতই তুলনামুলকভােব সবেচেয়
শািnপূণ_ এবং সিহ#ু সময় অিতkম করিছ, আমােদর পূব_পুrেষরা িছল আkিরক
190

A Biological Understanding Of Human Nature: A Talk With Steven Pinker, Science at the Edge, 2008
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অেথ_ই বব_র।

হয়েতা িপŋােরর কথাটা অতুDিk মেন হেব। িকnt আপিন যিদ িনরেপkভােব মানব
জািতর ইিতহােসর পাঠ >নন, এবং তথD িবে‰ষণ কেরন তাহেল আর >সটােক
অবাsব িকংবা অতুDিk >কােনাটাই মেন হেব না। আsন, >সটার িদেক একটু নজর
>দই।
আমােদর আিদম পূব_পুrষ যারা >pইেsািসন যুেগর পুেরা সময়টােত িশকাির
সংgাহক িহেসেব জীবনযাপন করত তােদর জীবনযাtা >থেক িকছু বাsব পিরসংখDান
হািজর করা যাক। ১৯৭৮ সােল ptতttিবদ কDােরাল এmার তার গেবষণায় >দখান >য,
আিদম যুেগ িশকাির সংgাহক সমােজর শতকরা ৯০ ভাগ >গাtই হানাহািন মারামািরেত
িলp থাকত আর এর মেধD শতকরা ৬৪ ভাগ >kেt যুd সংগিঠত হেতা pিত dই বছেরর
মেধDই191। ptতttিবদ লেরn িকলী (Lawrence Keeley) আধুিনক িবে® িবংশ শতািbেত
ঘটা ইউেরাপ আেমিরকার সিহংসতার সােথ আমােদর পূব_পুrষেদর সিহংসতার তুলনা
কের >দিখেয়েছন >য, িবংশ শতাbীেত িবিভn যুেd >য হাের মাnষ মারা >গেছ (dই িব®
যুেd িনহতেদর সংখDা >গানায় ধেরও) >সটা আিদম কােল আমােদর পূব_পুরষেদর
সিহংসতার তুলনায় অতDn নগণD192।

িচt – আিদম কােলর িশকাির-সংgাহক সমাজ এবং আধুিনক িবংশ শতাbীর সমােজর তুলনামূলক
>রখিচt (ptতttিবদ লেরn িকলীর ‘ওয়ার িবেফার িসিভলাইেজশন’ >থেক সংগৃিহত)।

উপেরর gাফিট লk কrন। উপর >থেক •r কের pথম আটিট gাফ িশকাির
191
192

Ember, Carol R. 1978 Myths about Hunter-Gatherers Ethnology. 17 (4) 439-448
Lawrence H. Keeley, War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage, Oxford University
Press, USA, 1997
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সংgাহক সমােজর। আর >শষিট >যিট ‘pায় অদৃ¸মান’ অবsায় >কােনা রকেম
অিsেtর জানান িদে¢, >সিট আধুিনক কােলর সিহংসতার িনদশ_ন। gাফিট
>দখেলই আপিন তুলনামূলক সিহংসতার নমুনািট বুঝেত পারেবন, আধুিনক কােলর
তুলনায় আিদমকােল সিহংসতা িক হাের >বিশ িছল। এখনও মানবসমােজ িনউিগিন
হাইলDাtডস এবং আমাজন এলাকায় িকছু আিদম িশকাির সংgাহক সমােজর অিst
>দখা যায়। >সখানকার িজভােরা (Jivaro) িকংবা ইয়ােনামােমার (Ya̧nomamö)
িশকাির সংgাহক সমােজ >য পিরমাণ সিহংসতা হয় তােত একজন বDিkর অnত
শতকরা ৬০ ভাগ সmাবনা থােক আেরজন িশকািরর হােত মারা যাওয়ার, >সখােন
>গবুিসেত (Gebusi) >সই সmাবনা শতকরা মাt ১৫ ভাগ। আর আধুিনক সমােজ
>সটা ২ ভােগরও কম। আিদম সমােজ >য হাের মারামাির কাটাকািট চলেতা, >সই
হাের আধুিনক সমাজ পিরচািলত হেল িবংশ শতাbীেত একশ িমিলয়ন নয়, dই
িবিলয়ন মাnষ মারা >যত বেল িবেশষjরা মেন কেরন। >সই িহেসেব আমরা
িপছাইিন, বরং এিগেয়িছ।
pাচীনকােল •ধু যুd িবgহ নয়, যুেdর পর যুdবিnেদর উপর >যভােব অতDাচার
করা হেতা তা •নেল আজেকর নরম hদেয়র মাnেষরা অkা পােবন িনঃসেnেহ। এক
>গাt আেরক >গােtর উপর আkমণ চািলেয় •ধু ‘sেয়ল ওব ওয়ার’ িহেসেব
নারীেদর ধষ_ণ, উপেভাগ িকংবা দাস >তা বানােতাই (এgেলা িছল এেকবােরই মামুিল
বDাপার), যুdবিnেদর বিসেয় >রেখ তািড়েয় তািড়েয় >চাখ উপেড় >ফলা হেতা, হাত
পা >কেট >ফলা হেতা, অেনক সময় আবার আেয়শ কের উপড়ােনা মাংস ভkণও করা
হেতা আনেnর সােথ 193 , 194 । পাঠকেদর হয়েতা বণ_নাgেলা পেড় িবকৃত হরর
ছায়াছিবর মেতা মেন হেত পাের, িকnt মেন রাখেত হেব আজেকর িদেনর হরর
ছায়াছিবgেলাই িছল >সসমেয়র িনম_ম বাsবতা। >স সময় যুেdর বDাপাের >কােনা
িনয়মনীিত িছল না, িছল না >কােনা ‘>জেনভা কনেভনশন’, িছল না নারী িকংবা
িশ•েদর pিত >কােনা িবেশষ sবDবহােরর িনেদ_শ। একতরফাভােব যুd কের
pিতপkেক কচুকাটা করাই িছল যুেdর একমাt লkD।
িবংশ শতাbীেত আমরা পারতপেk মারামাির হানাহািন খুেনাখুিন একদম বাদ
না িদেত পারেলও অেনকটাই কিমেয় এেনিছ বলা যায়। এমনিক যুেdর সময়ও িকছু
‘ এিথk' পালন কির, >যমন, >বসামিরক জায়গায় হতDা, লুNন, >বামাবািজেক
িনrৎসািহত কির, যুdবিnেদর উপর যতদূর সmব আnজ_ািতক আইন অnযায়ী
মানিবক বDবহার করার >চWা কির। এর >পছেন গণতািntক আইন pেয়াগ, িশkার
193

Michael Ghiglieri, The Dark Side Of Man, Basic Books, 2000

194

Lawrence H. Keeley, War Before Civilization, পূেব_াk।
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িবsার, মানিবক অিধকােরর pিত সেচতনতা বৃিd pভৃিতেক উেlখ করা যায়। •ধু
তাই নয়, আমােদর সভD জীবনযাtা লk কrন। অেনক িকছুেতই আমরা pাণপেণ
‘ পিলিটকািল কােরk' থাকার >চWা কির। বkেবD িকংবা >লখায় উপজািতর বদেল
বিল আিদবাসী, িনেgা শেbর বদেল বিল আি›কান আেমিরকান। সভD সমােজ
অিফস আদালেত কাজ যারা কেরন তারা সেচতন থােকন আরও একধাপ >বিশ⎯
লk রােখন কােরা ধম_, বণ_, >জtডার িকংবা বয়স িনেয় >কােনাkেমই >যন বেkািk
>যন pকািশত না হেয় যায়। আমরা আজ সমেবতভােব >gাবাল ওয়Dািম_ং িনেয়
dি¡nা কির, িবলুppায় পাtডা িকংবা >মr ভlুকেদর রkার বDাপাের আমােদর মন
>কঁেদ উেঠ অহিন_িশ। অথচ এই >ষাড়শ শতেক আমােদর ‘ মহা শািnিpয়’
পূব_পুrেষরাই পDািরেসর রাsায় জীবn িবড়াল দিড়েত ঝুিলেয় িদত, তারপর তােত
>তল >ঢেল আgন ধিরেয় িদত। >সই জীবn িবড়াল যখন আgেন পুেড় বDথায়
>কাঁকােত থাকত, >সটা িছল তােদর িবেনাদেনর উৎস। িবড়ােলর চারপােশ সমেবত
জনতা হাততািল িদেয় িচৎকার কের উÑাস pকাশ করত। তােদর >চােখর সামেন
অসহায় িবড়ালিট একদল পাষN >লােকর িবেনাদেনর >খাড়াক >যাগােত পুেড় অŋার
হেয় >যেতা195।

িমথ অব >নােবল sােভজ
িকnt যত আশাবাদীই হই িকংবা হওয়ার অিভনয় কির না >কন, সিতD বলেত কী
মাnেষর >বঁেচ থাকার ইিতহাস আসেল >শষ পয_n সিহংসতারই ইিতহাস। >য >কােনা
pাচীন ইিতহাসিভিtক জনিpয় চলিÄtgেলােত >চাখ রাখেলই >দখা যায় এক রাজা
আেরক রাজার সােথ যুd করেছ, >কউ ষড়যnt করেছ kমতা kিkগত করার জn,
>কউবা পা®_বত_ী রাজD আkমেণর জn মুিখেয় আেছ, কখেনা gDািডেয়টরেদর >ছেড়
>দয়া হেয়েছ kুধাত_ িসংেহর খাঁচায়, কখেনা বা নরবিল >দয়া হেয়েছ িকংবা kমারী
নারী উৎসগ_ করা হেয়েছ রােজDর সমৃিd কামনায়। আমরা ইিতহােসর িসঁিড় ভাঙেত
ভাঙেত যত >পছেনর িদেকই যাই না >কন, এ ধরেনর যুd এবং অমানিবক নৃশংসতার
হাত >থেক আমরা িনsার পাই না। আমােদর আিদম পূব_পুrেষরা >কউ বা যুd কেরেছ
লািঠেসাটা িদেয়, >কউ বা বlম িদেয়, >কউ বা তীর ধnক িদেয় িকংবা >কউ বুেমরাং
বDবহার কের। আিদম gহািচtgেলােত >চাখ রাখেলই >দখা যায় তীk >সসব অst
বDবহার কের তারা প• িশকার কেরেছ, কখেনা বা হানাহািন মারামাির কেরেছ
িনেজেদর মেধDই। তারপেরও আমােদর sুল কেলেজর বইপেt >শখােনা হেয়েছ
195

Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004), pp. 170
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িকংবা জনিpয় িমিডয়ায় বhিদন ধের >বাঝােনা হেয়েছ আমরা নািক খুব শািnিpয়
জীব। আমরা প•েদর মেতা িনিব_চাের হানাহািন মারামাির কির না। আসেল মাnষ খুব
‘শািnিpয় pজািত’⎯সমােজ >গেড় বসা এই িমথিটেক িsেভন িপŋার তার bDাŋ >sট
িচিhত কেরেছন ‘িমথ অব >নােবল sােভজ’ (Myth of Nobel Savage) িহেসেব। অব¸
এই অযািচত িমথিটেক জনিpয় করার >kেt নৃতািttক এবং সমাজতািttকেদর
অবদানও >ফেল >দবার মেতা নয়। তারা pথম >থেকই উৎসাহী িছেলন আমােদর
অnকার জীবেনর ইিতবৃtgেলা >বমালুম >চেপ িগেয় একধরেনর আশাবাদী দৃিWভিŋ
জনমানেস >pািথত করেত। >স সব ‘শািnকামী নৃতttিবেদরা’ এক সময় >সাৎসােহ
বেল >বড়ােতন >য, >ছাটখােটা যুd টুd হেলও মানেবিতহােসর পাতায় >কােনা
নরভkেণর (canabalism) দৃWাn >নই। তারপর তারা িনেজরাই িনেজেদর কথা িগলেত
•r করেলন যখন সিহংসতা, হানাহািন, যুd, হতDা এবং এমনিক নরভkেণরও গNায়
গNায় আলামত >বিরেয় আসেত •r করল। pাথিমক একিট দৃWােnর উেlখ পাওয়া
যায় pায় আটশ হাজার বছর আেগকার পাওয়া ফিসেলর আলামত >থেক। অDািরেজানা
>sট িব®িবদDালেয়র ptতttিবদ িkিs িজ. টান_ার বh পিরতDk মানব হাড়->গাড়
িবে‰ষণ কের িসdােn আেসন >য, >সgেলা আসেল রাnা কের ভkণ করা হেয়িছল,
আর তা কেরিছল সমসামিয়ক মাnেষরাই। তােদর >স সময়কার থালা-বাসন এবং
অnাn রnন সামgীেতও মােয়ােgািবেনর (>পশী >pািটন) িনদশ_ন sW196। এমনিক
আমরা >হােমাsািপেয়nরা আজ >থেক ৫০,০০০ বছর আেগ িনয়াtডাথ_ালেদর
িবrেd লড়াই কেরিছলাম এবং সmবত তােদর অবলুিpর কারণ িছলাম
আমরাই⎯শািnিpয় আধুিনক মানবেদর পুবস
_ র
ূ ীরা 197 । ইরােকর রাজধানী বাগদাদ
>থেক ৪০০ িকেলািমটার উtের শািনদার gহায় পাওয়া িবিভn আলামত আর রালফ
>সােলিক 198 এবং িsেভন চািচ_েলর গেবষণা >থেক জানা >গেছ সmবত আধুিনক
>হােমাsািপেয়n মাnেষর িনিkp অstশেstর আঘােতই িনয়াtডাথ_ালেদর মৃতুD হয়।
শািনদার gহায় পাওয়া িনয়াtডাথ_ালেদর ফিসেলর kেতর সােথ আধুিনক মাnেষর হাত
>থেক িনিkp হালকা বশ_ার আঘােতর সামŽs িবেশষভােব লkণীয়199। •ধু তাই নয়,
গেবষক ফান_ােtডা >রিমেরস >রািসর গেবষণা >থেক জানা >গেছ, িকছু জায়গায়
যুdজেয়র পের >হােমাsািপেয়nরা ঘটা কের িনয়াtডাথ_ালেদর মাংস ভkণ কের
উৎসব পালন করত। অধDাপক >রািস sW কেরই বেলন, ‘এটা পিরÌার >য, আধুিনক
196

Ann Gibbons, Archaeologists Rediscover Cannibals, Science, Vol. 277. no. 5326, pp. 635 - 637, 1997
Jane Bosveld, “Did We Mate With Neanderthals, or Did We Murder Them?”, Discover Magazine,
November 2009
198
Ralph S. Solecki, Rose L. Solecki, Anagnostis P. Agelarakis, “The Proto-Neolithic Cemetery in
Shanidar Cave”, 2004
197

199

িশkানিবস, শািনদার gহার িনয়ানডাথ_ােলরা, মুkমনা।
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মাnেষরা িনয়াtডাথ_ালেদর খাদD িহেসেব ভkণ কেরিছল’200।

িচt : (ক) িsেভন চািচ_েলর হােত dই ধরেনর অেstর মেডল । বাম হােত

িনয়ানডাথ_ালেদর ভারী অst, আর ডান হােত আিদম আধুিনক মাnেষর হাlা বশ_া
জাতীয় অst, যার আঘােতর ছাপ িনয়াtডাথ_ালেদর ফিসেল sW। (খ) ফান_ােtডা
>রিমেরস >রািসর আলামত >থেক sW >য, >হােমাsািপেয়nরা িনয়াtডাথ_ালেদর
সােথ >কবল যুdই কেরিন, তােদর মাংসও ভkণ কেরিছল একসময়।

পুrষািল সিহংসতা
আেগর অধDায় >থেক আমরা >জেনিছ পুrেষরা >মেয়েদর >চেয় >বিশ সিহংস, এবং
তার কারণ আমােদর 4বjািনকভােবই িববত_নীয় পথ পিরkমার আেলােক খুঁজেত
হেব। িববত_নীয় িবjানীরা বেলন, পুrেষরা এক সময় িছল হাtটার বা িশকাির, আর
>মেয়রা ফলমূল সংgাহক। pেয়াজেনর তািগেদই একটা সময় পুrষেদর এেক
অেnর সােথ যুেd জিড়েয় পড়েত হেয়েছ; অn >গােtর সােথ মারামাির হানাহািন
করেত হেয়েছ; িনেজর সাmাজD বাড়ােত হেয়েছ; অst চালােত হেয়েছ। তােদরেক
কািরগির িবষেয় >বিশ জিড়ত হেত হেয়েছ। আিদম সমােজ অst চালনা, করা িশকাের
পারদশ_ী হওয়ােক >বঁেচ থাকার >kেt >বঁেচ থাকার অnতম িনয়ামক িহেসেব
িচিhত করা হেতা। যারা এgেলােত পারদশ_ী হেয় উেঠেছ তারাই অিধক হাের সnান
সnিত এ পৃিথবীেত >রেখ >যেত >পেরেছ, যারা এgেলা পােরিন তারা িবলুp হেয়
>গেছ।
পৃিথবীেত মানব সভDতার ইিতহাস ঘাটেল পাওয়া যােব পুrেষরা •ধু আtরkা
200

Jane Bosveld, “Did We Mate With Neanderthals, or Did We Murder Them?”, Discover Magazine,
November 2009
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করেতই যুd কেরিন, যুd কেরেছ সাmাজD বাড়ােত আর সmিt আর নারীর দখল
িনেত। জন টুিব, িলডা কসমাইডস, িরচাড_ i¨vsnvg তােদর >বশ িকছু গেবষণায়
>দিখেয়েছন, >য Tাইবাল >সাসাইিটgেলােত সিহংসতা শিkশালী পুrষেদর
উপেযািগতা িদেয়িছল িটেক থাকেত, এবং তারা >সসময় যুd করত নারীর দখল
িনেত201। এমনিক এখনকার Tাইবাল সমাজgেলােত এই মানিসকতার pভাব িবরল
নয়। এর বাsব pমাণ িবjানীরা >পয়েছন >ভিনজুয়ালার আিদম Tাইব ইয়ােনামােমা
(Ya̧nomamö)েদর িনেয় গেবষণা কের। নৃতttিবদ >নেপািলয়ন চDাংনন এই Tাইব
িনেয় গেবষণা করেত িগেয় খুব অবাক হেয়ই লk কেরন⎯
এরা •ধু সmদ আহরেণর জn যুd কের না, এরা যুd কের নারীেদর উপর
অিধকার িনেতও।

>দখা >গল Tাইেব যতেবিশ শিkশালী এবং সমর-দk পুrষ পাওয়া যাে¢, তত
>বিশ তারা নারীেদর উপর অিধকার িনেত >পেরেছ।
আসেল যতই অsীকার করা >হাক না >কন, িকংবা •নেত আমােদর জn যতই
অsিs লাgক না >কন, গেবষকরা ইিতহােসর পাতা পয_ােলাচনা আর িবে‰ষণ কের
বেলন, িবেশষত pাককৃিষপূব_ সমােজ সিহংসতা এবং আgাসেনর মাধDেম >জার
কের একািধক নারীেদর উপর দখল িনেয় পুrেষরা িনেজেদর িজন ভিবÕত pজেn
ছিড়েয় িদেয়িছল। ইিতহােস >চিŋস খােনর (১১৬৭-১২২৭) মেতা যুdবােজরা
এেককিট একিট বড় উদাহরণ। >চিŋস খান •ধু যুdই করেতন না, >য সাmাজDই
দখল করেতন, >সখানকার নারীেদর >ভাগ করেতন উৎসােহর সােথ। িতিন
বলেতন202,
সেব_াtম আনnজনক বDাপার িনিহত রেয়েছ শtrেক öংেসর মেধD, তােদরেক
তাড়া করার মেধD আর তােদর যাবতীয় সmদ লুটপােটর মেধD, öংেসর আত_নােদ
আkাnেদর আপনজেনর >চাখ িদেয় অেঝার ধারায় পািন ঝরা অবেলাকন করেত,
তােদর অে®র দখল িনেত, আর তােদর stী এবং কnােদর নg শরীেরর উপর
উপগত হেত।

পুrষেদর এই সনাতন আgাসী মেনাভােবর পিরচয় পাওয়া যায় আজেকর সমােজ
ঘটা যুেdর পিরসংখDােনও। এখনও চলমান ঘটনায় >চাখ রাখেল >দখা যােব⎯
201

Tooby, J., and L. Cosmides. “The Evolution of War and Its Cognitive Foundations.” Proceedings of
the Institute for Evolutionary Studies, 88 (1988): 1–15.
Wrangham, R. W. “Evolution of Coalitionary Killing.” Yearbook of Physical Anthropology 42
(1999): 1–30.
202
Trevor Royle, Collins Dictionary of Military Quotations, Collins; New Ed edition, 1991
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pিতিট যুেdই >দখা যায় অসহায় নারীরা হে¢ >যৗনিনয_াতেনর pথম এবং pধান
িশকার। বাংলােদেশ, বসিনয়া, rয়াtডা, আলেবিনয়া, কেŋা, বুrিtডয়া,
পDােলsাইন, ইরাক, ইরান সহ pিতিট যুেdর ঘটনােতই >সই নg সতDই >বিরেয়
আেস >য, এমনিক আধুিনক যুেগও নারীরাই থােক যুেdর অnতম pধান লkDবst।

িচt : ইয়ােনামােমা >গােtর পুrেষরা পা®_বত_ী gাম আkমেণর আেগ এভােবই সমরিশkা gহণ
এবং িনেজেদর মেধD pদশ_ন কের থােক। (ছিব – সােয়িtটিফক আেমিরকােনর >সৗজেn)

•ধু আধুিনক যুগই বা বিল >কন, ইিতহােসর পাতা উlােল িকংবা িবিভn >দেশর
>লাককািহিন উপকথাgেলা পয_ােলাচনা করেল >দখা যায়, >যৗনতার কারেণ
পৃিথবীেত যুd-িবgহ এবং রkপাতও কম হয়িন। তার উেlখ পাওয়া যায় সািহেতD,
ইিতহােস, আর িশlীর ভাsেয_। পি¡মা িবে® >হামােরর >সই pাচীন সািহতD
ইিলয়াড •rই হেয়িছল একিট যুdেক >কnd কের, আর >সই যুd আবার হেয়িছল
একিট নারীেক অপহরেণর কারেণ⎯>সই >হেলন; >হেলন অব Tয়। আমােদর
সংsৃিতেতও pাচীন রামায়েণর কািহিন আমরা জািন⎯রাম-রাবেণর যুd হেয়িছল
সীতােক অপহরেণর জn। এ ধরেনর সািহেতDর উপকরণ এবং উপকথা সব
সংsৃিতেতই কমেবিশ ছিড়েয় আেছ। এ >থেক একিট িনÁুর সতD >বিরেয়
আেস⎯বDাপক আকাের িজন স¿ালেনর জn যুd পুrষেদর একিট আকষ_ণীয়
মাধDম িছল pিতিট যুেগই।
আজ আমরা যারা পৃিথবীেত বাস করিছ, শািn-িpয় িনrপdব জীবনযাপেন
অভDs হেয় >গিছ, তারা সবাই িকnt >সই আিদম সমােজর সিহংস পূব_পুrষেদর
বংশধর, যারা অst চালনায় িছল দk আর sচাr এবং যারা সাহিসকতা, বুিd, িkpতা
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আর সমরদkতার মাধDেম sীয় >গাtেক িদেয়িছল বাড়িত িনরাপtা, আর
িনঃসেnেহ অজ_ন করেত >পেরিছল বh নারীর pণয় এবং অnরাগ। িঠক >সজnই
পুrষেদর এই ‘পুrষািল’ gণgেলা সাব_জনীনভােবই নারীেদর কােছ pতDািশত gণ
িহেসেব sীকৃত। িবখDাত নৃতািttক সেলামন আDাশ >সজnই বেলন, ‘আমরা এমন
>কােনা সমােজর কথা জািন না, >যখােন সাহিসকতােক >হয় করা হয়, আর
ভীrতােক সmািনত করা হয়’। এ >থেক >বাঝা যায় >য, সাহিসকতার মেতা
gণgেলােক আমােদর আিদম পুব_পুrেষরা >যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেম তােদর
অজােnই িনব_ািচত কেরিছল। এখনও >সই gণgেলার উৎকষ_তার চচ_ােক ইিনেয়
িবিনেয় মিহমািnত করার অফুরn দৃWাn >দিখ সমােজ। >জমস বtড, িমশন
ইmিসবল িকংবা আজেকর ‘নাইট এtড >ড’র মেতা চলিচtgেলা ফুিলেয় ফাঁিপেয়
এমনভােব উপsাপন করা হয়, যার >কেnd থােক pায় অমানবীয় kমতাসmn
িহেরাইক ইেমেজর একজন পুrষািল চিরt, >য অসামাn বুিd, িkpতা আর
সাহেসর মাধDেম এেক এেক হাজােরা িবপদ পার হেয় চেলেছ, আর অসংখD নারীর
মন জয় কের চেলেছ।

িচt : >জমস বtড িকংবা নাইট এtড >ড-র মেতা ছিবgেলােত pদিশ_ত পুrষািল সিহংসতা, িkpতা
এবং 4দিহক উৎকষ_তা িক আসেল আিদম িববত_নীয় মেনািবjানজাত চািহদার spীল rপায়ণ?

•ধু >জমস বেtডর ছিব নয়, িববত_নীয় মেনািবjান িনেয় গেবষণারত িবjানীরা
সমােজর িবিভn পDাটােন_র বDাখDা িহেসেব সmpিত খুব চমৎকার িকছু িবে‰ষণ
হািজর কেরেছন। বইেয়র পিরসেরর কথা >ভেব সব িকছু িনেয় পূণ_াŋ আেলাচনা
হয়েতা সmব নয়, আিম এই অধDােয় মূলত আমার আেলাচনা ভােয়ােলn বা
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সিহংসতা িবষেয়ই >কndীভূত রাখার >চWা করব।
অধDাপক মািট_ন ডDািল এবং মােগ_া উইলসন ১৯৮৮ সােল একিট বই >লেখন
>হািমসাইড নােম203। তােদর বইেয় তারা >দখান >য, হতDা, গণহতDা, নারী ধষ_ণ,
িশ• হতDা, অিভভাবক হতDা, পুrষ কতৃ_ক পুrষ হতDা, sামী কতৃ_ক stী হতDা, stী
কতৃ_ক sামী হতDা⎯সব িকছুর উৎস আসেল লুিকেয় রেয়েছ িববত_নীয়
মেনািবjােনর বDাখDায়। >সই দৃিWেকাণ >থেক কেয়কিট grtপূণ_ িবষয় িনেয়
আেলাচনা করা যাক।

>কন িসtডােরলার গl কম >বিশ সব সংsৃিতেতই ছিড়েয় আেছ?
িশ•িনয_াতন িবষয়টােক অিভভাবকেদর বDিkগত আেkাশ িকংবা বড়েজার
সাংsৃিতক, অথ_ৈনিতক কারণ িহেসেব এ পয_n িচিtত করা হেলও, এর সাব_জনীন
rপিট আসেল বDাখDাহীন িছল। িকnt বDাখDাহীন থাকেলও অজানা িছল না। সবাই
কম >বিশ জানত >য, pিতিট সংsৃিতেতই িসtডােরলা িকংবা >sা >হায়াইেটর মেতা
>লাককথা িকংবা গlকািহিন pচিলত, >যখােন সৎবাবা িকংবা সৎমা কতৃ_ক িশ•র
উপর িনয_াতন থােক মূল উপজীবD িহেসেব।

িচt : পৃিথবীর pায় সব সংsৃিতেতই িসtডােরলা বা >sা >হায়াইেটর মেতা >লাককািহিন বা rপকথা
pচিলত আেছ, >যখােন িববৃত থােক সৎ মার অতDাচােরর >বদনাঘন কািহিন ।

>ছাটেবলায় rশেদশীয় উপকথার খুব মজার মজার বই পড়তাম। আিশ আর নbই
দশেকর সময়gেলােত িচকন মলােট বাংলায় রািশয়ান গেlর (অnবাদ) অেনক বই
203

Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988
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পাওয়া >যত। আিম সবসময়ই তীেথ_র কােকর মেতা বেস থাকতাম নতুন নতুন
গেlর বই পড়ার আশায়। pিত বছর জnিদেনর সময়টােত তৃ#া >যন >বেড় >যত
হাজারgেণ। কারণ, জানতাম >কউ না >কউ rশেদশীয় উপকথার বই িনেয় আসেব
উপহার িহেসেব। অবধািরতভােব তাই হেতা। এমিন একিট জnিদেন একটা বই
>পেয়িছলাম ‘বাবা ইয়াগা’ (Baba Yaga) নােম। গlটা এরকম⎯এক >লােকর stী
মারা >গেল >লাকিট আবার িবেয় কের। তার pথম পেkর stীর িছল এক ফুটফুেট
>মেয়। িকnt সৎ মা এেসই >মেয়িটর উপর নানা ধরেনর অতDাচার •r কের।
মারেধার >তা িছলই, কীভােব িচরতের পৃিথবী >থেক সিরেয় >দয়া যায় >সটারও
পাঁয়তারা চলিছল। •ধু তাই নয়, >মেয়িটেক ছলচাতুির কের সৎমা তার >বােনর
বাসায় পাঠােনার নানা ফিn-িফিকর কের যাি¢ল। সৎমার >বান আসেল িছল এক
নরখাদক ডাইিন। যােহাক, গেl >শষ পয_n >দখা যায়⎯>কােনা রকেম >মেয়িট
িনেজেক >ঘার dৈদ_ব >থেক বাঁচােত >পেরিছল, আর >মেয়িটর বাবাও বুেঝ িগেয়িছল
তার নতুন stীর pকৃত rপ। >শষেমষ gিল কের তার stীেক হতDা কের >মেয়েক
ডাইিনর খpর >থেক রkা কের তার বাবা।
আিম জাম_ান ভাষােতও এ ধরেনর একিট গl >পেয়িছ যার ইংেরিজ অnবাদ
বাজাের পাওয়া যায় ‘জুিপটার িT’ নােম। >সখােন ঘটনা আরও ভয়ানক। সৎমা তার
sামীর অnপিsিতেত সৎ >ছেলেক জবাই কের হতDা করার পর >দহটা হাঁিড়েত jাল
িদেয় >রঁেধ >খেয় >ফেল। আর হাড়েগাড়gেলা পুঁেত >ফেল বাসার পােশ এক
জুিপটার গােছর নীেচ। তারপর সৎমা িনিব_ে6 ঘুমােত যায় সব ঝােমলা চুিকেয়।
িকnt জুিপটার গােছর নীেচ পুঁেত রাখা >ছেলটার হাড়েগাড় >থেক গভীর রােত জn
হয় এক িমিW গলার গায়ক পািখর। >সই পািখ তার কেNর জাdেত সৎমােক
সেmািহত কের বািড়র বাইের িনেয় আেস আর >শষ পয_n উপর >থেক পাথর >ফেল
>মের >ফেল। এখােনই >শষ নয়। পািখিট তারপর অেলৗিককভােব >সই আেগকার
>ছেলেত rপাnিরত হেয় যায় আর তার বাবার সােথ sেখ শািnেত জীবন কাটােত
থােক।
rশ >দেশর িকংবা জাম_ান >দেশর উপকথা >sফ উদাহরণ িহেসেব >নওয়া
হেয়েছ। আসেল এধরেনর গl িকংবা উপকথা সব সংsৃিতেতই কমেবিশ পাওয়া
যায়। এমনিক আমােদর সংsৃিতেতও rপকথাgেলােত অসংখD sেয়ারািন,
dেয়ারািনর গl আেছ, এমনিক বড় হেয়ও >দেখিছ বh নাটক িসেনমার সাজােনা
pট >যখােন সৎমা জীবন অিতÁ কের তুলেছ একিট >ছাT >মেয়র বা >ছেলর। িন¡য়
মেনর >কােণ pX উঁিক মারেত •r কেরেছ⎯>কন সবেদেশর উপকথােতই এ
ধরেনর গl ছিড়েয় আেছ? আসেলই কী এ ধরেনর গlgেলা বাsব সমােজর
pিতিনিধt কের, নািক >সgেলা সবই উব_র মিsেÌর কlনা? পি¡েম
মুkমনা ইবুক
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ঘটনাpবােহর িদেক তাকােনা যাক। আেমিরকার মেতা জায়গায় িববাহিবে¢েদর
হার তুলনামূলকভােব >বিশ, >sপ বাবা িকংবা >sপ মা’র বDাপারটা এেকবােরই
গা সওয়া হেয় >গেছ, দtক >নওয়ার বDাপারটাও এখােন খুব সাধারণ। কােজই ধের
>নওয়া যায় >য, এই সমs অgসর সমােজ সৎঅিভভাবক কতৃ_ক িশ• িনয_াতেনর
মাtা কম হেব। সিতDই তা কম, অnত আমােদর মেতা >দশgেলার তুলনায় >তা
বেটই। িকnt ডDািল এবং উইলসন তােদর গেবষণায় >দখােলন, এমনিক পি¡েমও
সৎঅিভভাবক (step parents) কতৃ_ক িশ• িনয_াতেনর মাtার >চেয় 4জবঅিভভাবক
(biological parent)->দর dারা িশ• িনয_াতেনর মাtা তুলনামূলকভােব অেনক কম
পাওয়া যাে¢। অথ_াৎ, এমনিক অgসর সমােজ সৎঅিভভাবকেদর dারা িশ•
িনয_াতন কম হেলও 4জব অিভভাবকেদর তুলনায় তা আসেল এখনও অেনক
>বিশই। >যমন, পিরসংখDান >থেক >দখা যায়, আেমিরকার আধুিনক সমােজও 4জব
অিভভাবকেদর dারা িশ• িনয_াতেনর >চেয় সৎ অিভভাবক কতৃ_ক িশ• িনয_াতন
অnত ১০০ gণ >বিশ। কানাডায় জিরপ চািলেয়ও একই ধরেনর ফলাফল পাওয়া
>গেছ। >সখােন sাভািবক অিভভাবেকর তুলনায় সৎঅিভভাবকেদর িনয_াতেনর মাtা
৭০ gণ >বিশ পাওয়া >গল।

িচt : মািট_ন ডDািল এবং মােগ_া উইলসন তােদর গেবষণায় >দিখেয়েছন >য,
সৎঅিভভাবক কতৃ_ক িশ• িনয_াতেনর মাtার >চেয় 4জবঅিভভাবকেদর dারা িশ•
িনয_াতেনর মাtা সবসময়ই তুলনামূলকভােব কম পাওয়া যায়।

আসেল িববত_নীয় >pkাপেট িচnা করেল তাই পাওয়ার কথা। 4জব অিভভাবেকরা
তােদর >জেনিটক সnানেক খুব কমই িনয_াতন বা হতDা কের, কারণ তারা সহজাত
কারেণই িনজs িজনপুল তথা ভিবÕৎ pজnেক öংেসর >চেয় রkায় সেচW হয়
>বিশ, িকnt সৎঅিভভাবকেদর >kেt >যেহতু >সই বDাপারিট ‘>জেনিটকভােব’
>সভােব >নই, অেনকাংেশই সামািজকভােব আেরািপত, >সখােন িনয_াতেনর মাtা
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অিধকতর >বিশ পাওয়া যায়। বDাপারটা •ধু মাnষ নয়, অn pািণজগেতর >kেtও
খুব pবলভােব দৃ¸মান। আি›কার বনভূিমেত িসংহেদর িনেয় গেবষণা করেত
িগেয় >দেখন, >সখােন একিট পুrষ িসংহ যখন অn িসংহেক লড়াইেয় পরািজত
কের >গােtর িসংহীর দখল >নয়, তখন pথেমই >য কাজিট কের তা হেলা >স িসংহীর
আেগর বাÄাgেলােক >মের >ফেল। আি›কার >সেরিŋিট >pইেন গেবষকেদর
িহেসব অnযায়ী pায় শতকরা ২৫ ভাগ িসংহসাবক তার 4বিপেtর খpের পেড় মারা
যায়204। একই ধরেনর বDবহার দৃ¸মান গিরলা, বাঘ, িচতাবাঘ, >ববুন pভৃিত pাণীর
মেধDও। এখন মাnষও >যেহতু অn pাণীেদর মেতা িববত_েনর বnুর পেথই উdূত
হেয়েছ, তাই তার মেধDও >সই ‘প•বৃিt’র িকছুটা িছেটেফাঁটা থাকার কথা। অেনক
গেবষকই মেন কেরন, p¢nভােব হেলও তা পাওয়া যাে¢। মািট_ন ডDািল এবং
মােগ_া উইলসেনর উপেরর পিরসংখDানgেলা তারই pমাণ। >ডিভড বাস তার 'দD
মাড_ারার >নkট >ডার' বইেয় >সজnই বেলন205 Put bluntly, a stepparent has little reproductive incentive to care for a
stepchild. In fact, a stepparent has strong incentives to want the stepchild out
of the way. A stepfather who kills a stepchild prevents that child's mother
from investing valuable resources in a rival's offspring. He simultaneously
frees up the mother's resources for investigating in his own offspring with
her.

এই বDাখDা >থেক অেনেকর মেন হেত পাের >য 4বিপেtর হােত িশ• হতDাটাই বুিঝ
'pাকৃিতক' িকংবা অেনেকর এও মেন হেত পাের >য, সৎ অিবভাবকেদর kকেম_র
4বধতা অবেচতন মেনই আেরােপর >চWা হে¢ বুিঝ। আসেল তা নয়। িসংহর >kেt
>যটা বাsবতা, মানবসমােজর >kেtও >সটা হেব তা ঢালাওভােব বেল >দওয়াটা
িকnt >বাকািম। আর মানবসমাজ এমিনেতই অেনক জিটল। 4জব তাড়নার িবপরীেত
কাজ করেত পারার বh দৃWাnই মানবসমােজ িবদDমান; >যমন পিরবার পিরকlনার
মাধDেম সnান না >নওয়া, অেনেকর সমকামী pবণতা pদশ_ন, >দেশর জn
আtতDাগ, িকংবা আtহতDার দৃWাn, সnানেদর পাশাপািশ মা বাবার pিত
ভােলাবাসা, পরকীয়ার কারেণ িনজ সnানেক হতDা, সnান থাকার পেরও আরও
সnান দtক >দয়া, আবার পেরর >ছেল >কWর মায়ায় কাদিmনীর গৃহতDাগ
(শরৎচেndর >মজিদিদ গl d.) সহ বh দৃWাnই সমােজ আমরা >দিখ >যgেলােক
>কবল জীবিবjােনর ছাঁেচ >ফেল িবচার করেত পাির না। মেন রাখেত হেব,
আধুিনক িব® আর িসtডােরলা আর sেয়ারািনর যুেগ পেড় >নই; নারীরা আজ বাইের
204

Martin Daly and Margo Wilson, The Truth about Cinderella: A Darwinian View of Parental Love, Yale
University Press.
205
David M. Buss, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill, Penguin Books, 2005, p
177.
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কাজ করেছ, িভেkারীয় সমােজর তুলনায় তােদর kমতায়ন এবং চািহদা বৃিd
পাওয়ায় সামািজক সmক_gেলা drত বদেল যাে¢। পা¡াতD িবে® িববাহিবে¢দ
>যমন >বেড়েছ, >তমিন পাlা িদেয় drত sাভািবক হেয় উঠেছ ‘>sপ ডDাড’ আর
‘>sপ মম’-এর মেতা ধারণাgেলা। এমনিক সমকামী দmিতেদর দtক >নওয়ার
দৃWাnও িবরল নয়। বh পিরবােরই >দখা যায় 4জব অিভভাবক না হওয়া সেttও
সnােনর সােথ অিভভাবকেদর sসপmক_ গেড় উঠােত >কােনা বাধা হেয় দাঁড়ায়িন।
আর 4বিপেtর dারা সnান হতDার >পছেন আিদ 4জিবক pভাব যিদ িকছু
মানবসমােজ >থেকও থােক, >সটার িবপরীত pভাবgেলাও ‘pাকৃিতক’ভােব
অŋuিরত হেত হেব িজনপুেলর িটেক থাকার pেয়াজেনই। >সজnই >দখা যায়
িববাহিবি¢n একাকী মা (single mother) যখন আেরকিট নতুন সmেক_ জড়ান, তখন
তার pাধাnই থােক তার সnােনর pিত তার >pিমেকর মেনাভাবিট কী রকম >সিট
বুঝার >চWা করা। >কােনা ধরেনর িবrপতা লk করেল িকংবা অsিs অnভব করেল
সmেক_র >চেয় সnােনর মŋলটাই মুখD হেয় উেঠ অিধকাংশ >kেt। আবার অেনক
>kেt তার নতুন পুrষিট pাথিমকভােব ততটা বািÊত না হেলও যিদ >কােনা কারেণ
সnােনর িpয়পাt হেয় উেঠ, তেব সmক_ 4তিরর >kেt মার কােছ অgগািমতা >পেত
বাড়িত দূরt অিতkম কের >ফেলন িতিন। আবার সmক_ 4তিরর পের কখেনা
সখেনা ঝগড়াঝািট হেল sায়ীভােব অযািচত >টনশেনর িদেক >যন বDাপারটা চেল না
যায়, >সিটও থােক সmেক_র অnতম pধান লkD। এgেলা সবিকছুই 4তির হয়
িটেক থাকার জn িববত_নীয় টানােপাড়েনর িনিরেখ।

>কন দািগ অপরাধীেদর pায় সকেলই পুrষ ?
মািট_ন ডDািল এবং মােগ_া উইলসন তােদর বইেয় >দিখেয়েছন >য, ইিতহােসর একটা
বড় সময় জুেড় মানবসমাজ আসেল একগামী িছল না, বরং >সসময় পুrেষরা িছল
বhগামী। মানবসমাজ িছল পিলজাইনাস (polygynous) >যখােন শিkশালী িকংবা
kমতাশালী পুrেষরা একািধক নারীেক িবেয় করেত পারত, িকংবা তােদর দখল
িনেত পারত206। পিলজাইনাস সমােজ িকছু >সৗভাগDবান পুrষ তােদর অতুলনীয়
শিk আর kমতার বDবহাের অিধকাংশ নারীর দখল িনেয় িনত, আর অিধকাংশ
শিkহীন িকংবা kমতাহীন পুrষেদর কপােল থাকত অ®িডm! যত খারাপই লাgক,
এটাই িছল rঢ় বাsবতা। নারীর দখল >নওয়ার জn পুrেষ পুrেষ একসময়
pিতেযািগতা করেত হেতা; আর এই pিতেযািগতা বhেkেtই ‘শািnময়’ িছল না,
206

Margo Wilson and Martin Daly, পূেব_াk, pp 137-161
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বরং >বিশরভাগ >kেtই এই pিতেযািগতা rপ িনত রkাk সংঘােত, আর তার
পিরণিত হেতা হতDা আর অপঘােত। পুrেষরা সmদ আহরণ করত িকংবা লড়াই
আর যুেdর মাধDেম শিkমtা pদশ_ন করত মূলত নারীেদর আকষ_েণর জn। যারা
সmদ আহরেণ আর শিk pদশ_েন িছল অgগামী তারা দখল িনেত পারত একািধক
নারীর। সmদ আর নারী িনেয় এই pিতেযািগতার কারেণই সমােজর পুrষেদর
মেধD িবিভn ধরেনর সিহংসতার চচ_ার (সংঘাত, খুন, ধষ_ণ, অstবািজ, গণহতDা
pভৃিত) pকাশ ঘেটিছল। িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন, পুrষািল
সিহংসতার বড় একটা উৎস আসেল িনিহত >সই িচরnন ‘বDােটল অব >সk’-এর
মেধDই। এমনিক আধুিনক কােল ঘটা িবিভn অপরাধ এবং ভােয়ােলngেলােকও
বh সমেয়ই এর মাধDেম বDাখDা করা যায়।
জীবিবjােনর >চােখ পুrষািল সিহংসতা
মানবসমােজ পুrষরা >কন নারীেদর >চেয় অিধকতর সিহংস তার খুব
সহজ বDাখDা আেছ জীবjােন। আেগর অধDােয় এ বDাপাের খুব
হাlাভােব আভাস >দয়া হেয়িছল। pাকৃিতকভােবই •kাণু এবং িডmাণুর
pকৃিত আলাদা। পুrেষর sাম_ বা •kাণু উৎপn হয় হাজার হাজার,
আর >সতুলনায় িডmাণু উৎপn হয় কম। িডmাণুর আকার •kাণুর >চেয়
বড় হয় অেনক। অথ_াৎ, 4জবৈবjািনকভােব িচnা করেল sাম_
সহজলভD, তাই কম দািম, আর >স তুলনায় িডmাণু অেনক মূলDবান।
‘sাম_ অেনক সহজলভD’ বেলই (সাধারণভােব) পুrষেদর একটা
সহজাত pবণতা থােক বh সংখDক জায়গায় তার pিতিলিপ ছড়ােনার।
একজন পুrষ তার সারা জীবেন অসংখD নারীর গেভ_ সnােনর জn িদেত
পাের, অপরিদেক একজন নারী বছের জn িদেত পাের >কবল একিট
সnােনরই। মূলত নারী পুrেষর >যৗনতার পাথ_েকর কারেণই পুrষরা
মূলত নারীর >চেয় সিহংস হেয় >বেড় ওেঠ। >কবল মাnষ নয় মূলত
সকল snপায়ী জীেবর >kেtই এই ধারা খুব pবলভােবই িবদDমান।
জীবিবjানীরা 4জিবকভােব নারী পুrষেদর মধDকার >যৗনতার
পাথ_কDেক অেনক সময় ‘িফটেনস ভDািরেয়n’ (Fitness varience) এর
মাধDেম pকাশ কেরন। >যৗনতার পাথ_েকDর কারেণই পুrষেদর
িফটেনস ভDািরেয়n নারীর >চেয় >বিশ207। আর তা ছাড়া, ইিতহােসর
একটা বড় সময় জুেড় মানবসমাজ আসেল একগামী িছল না, বরং
>সসময় পুrেষরা িছল বhগামী। এখনও িবেশষjরা মেন কেরন,

207

Fitness variance is the difference between the “winners” and “loosers” in the reproductive game – how
much more reproductively successful the “winners” are compared to the “losers”. Because anisogamy
and internal gestation, men have much greater fitness variance than women.
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মানবসমাজ মেনােগমাস নয়, বরং মাইlিল পিলজাইনাস 208 ।
মেনােগমাস pজািতেত নারী পুrেষর আকার আয়তন সমান হয়, অেনক
সময় পাথ_কD করাই মুশিকল হেয় দাঁড়ায়। >যমন >পŋুইেনর >kেt।
নারী >পŋুইন আর পুrষ >পŋুইেনর আকার এেকবাের সমান সমান।
িকnt >য সমs pজািতেত পুrেষ পুrেষ pিতেযািগতা হয় নারীর দখল
>নওয়ার জn >সখােন পুrেষর 4দিহক আকার নারীর >চেয় বড় হয় ।
>যমন গিরলার >kেt একিট পুrষ গিরলার গড়পড়তা ওজন হয় ৪০০
পাউtড, অপর িদেক নারী গিরলার মাt ২০০ পাউtড। অথ_াৎ, পুrষ
গিরলা ওজেন নারী গিরলার >চেয় শতকরা একশ ভাগ >বিশ থােক।
এখন মানবসমােজর িদেক তাকােল আমরা িক >দিখ? গড়পড়তা একিট
পুrেষর ওজন >মাটামুিট ১৯০ পাউtড, আর নারীর ওজন ১৬০ পাউtড,
অথ_াৎ গড়পড়তা পুrেষর ওজন নারীর >চেয় ২৬ শতাংশ >বিশ।
পুrষেদর 4দিহক আকার >মেয়েদর >চেয় >বিশ হওয়া, শিkমtা এবং
আপার বিড মDাস⎯সব িকছুই pমাণ কের িববত_নীয় পথ পিরkমায়
সmবত খুব ভােয়ােলtট পুrষ-পুrষ pিতেযািগতার মধD িদেয় আমােদর
>যেত হেয়েছ। এ ধরেনর সমােজ sাভািবকভােবই পুrেষ পুrেষ dnd
হয়, হয় pিতেযািগতা। এই pিতেযািগতার কারেণই িবিভn ধরেনর
সিহংসতার চচ_ার (আধুিনক মানবসমােজ সংঘাত, খুন, ধষ_ণ, অstবািজ,
গণহতDা pভৃিত হে¢ িকছু উদাহরণ) pকাশ ঘেট।
জীবিবjান >থেক িকছু উলেটা (বDিতkমী) উদাহরণ হািজর কেরও
>যৗনতার সােথ আgাসেনর সmেক_ বDাখDা করা যায়। িকছু মাছ আর
পািখ আেছ >যখােন পুrেষরা নারীেদর মেতাই নয় মাস ধের >য
গভ_ধারেণর সমতুলD িকছু নমুনা pদশ_ন কের থােক। >যমন, মােছর
>kেt িকছু পুrষ মাছ িনেজেদর মুেখ িডম িনেয় বেস থােক যতkণ না
তা >থেক বাÄা >বর হয়। িকছু পুrষ পািখ আেছ যারা একই রকমভােব
‘ফািট_লাইজড এগ’ বহন কের। >স ধরেনর pজািতgেলােত নারীেদর
‘িফটেনস িসিলং’ অেনক >বিশ থােক পুrষেদর তুলনায়। কারণ এখােন
নারীরা >বােহিময়ানভােব ইে¢মত ‘ঘুের িফের’ >বড়ােত পাের, আর
পুrেষরা ‘গভ_বতী’ থােক (আkিরক অেথ_ নয়) অেনকটা সময় জুেড়
আর বাÄার তদারেকর একটা বড় দািয়t পালন কের। এই ধরেনর
pজািতেত নারীরা অিধকতর সিহংস, আgাসী এবং pিতেযািগতামূলক
হেয় থােক209। এই ‘বDিতkমী উদাহরণ’gেলা >থেকও sW হয় >য,
মূলত >যৗনতার পাথ_কD তথা িফটেনস ভDািরেয়েnর কারেণই
208

209

Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, Newyork, Aldine
Transaction, 1986.
Tim Clutton-Brock, Sexual Selection in Males and Females, Science 21 December 2007
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pািণজগেত িলŋিভিtক আgাসেনর পাথ_কD সূিচত হয়।

আধুিনক িবে®ও পুrেষরা সmদ আহরেণর জn, কDািরয়ােরর জn, অথ_ উপাজ_েনর
জn >মেয়েদর তুলনায় অিধকতর >বিশ শিk এবং সময় বDয় কের। কারণ এর
মাধDেম তারা িনি¡ত কের অিধকসংখDক নারীর দৃিW, এবং সময় সময় তােদর অজ_ন
এবং pািp। অথ_াৎ, একটা সময় পুrেষরা নারীর দখল িনেত িনেজেদর মেধD শারীিরক
pিতেযািগতা আর dndযুেd িনেজেদর িনেয়ািজত রাখত, এখন >সটা পিরণত হেয়েছ
অথ_, 4বভব, কDািরয়ার 4তিরর লড়াইেয়। িবtশালী >ছেলরা িবএমডাbু িকংবা
>রালসরেয়েস চেড় >বড়ায় িনেজেদর 4বভেবর মাtা pকাশ করেত, িকংবা হােত
ফDাশােনবল >মাভােডা ঘিড় িকংবা bDাtডেনেমর >কতাdরs কাপড় পিরধান কের, যার
মাধDেম ‘>শা অফ’ কের িনেজেক অn পুrষেদর >চেয় ‘>যাগD’ িহেসেব pিতপn
করেত চায়। •ধু >কতাdরs কাপড়, গািড় িকংবা ঘিড় নয়⎯কথাবাত_া, চালচলন,
sাট_েনস, িশkাগত >যাগDতা, রাজৈনিতক বা সামািজক kমতা বা pিতপিt
সবিকছুেকই পুrেষরা বDবহার কের নারীেক আকষ_েণর কােজ। >সজnই িববত_নীয়
মেনািবjানীরা মেন কেরন, অথ_-pিতপিt আর kমতায় বলীয়ান পুrেষরাই >বিশ
পরকীয়ায় >বিশ আসk হন (এ িনেয় সামেন আরও আেলাচনা আসেব)। >যৗনতার
এই ধরেনর পাথ_েকDর কারেণই পুrেষরা সামিgকভােব অিধকতর >বিশ ঝুঁিক >নয়,
ঝুঁিকপূণ_ কাজকম_, >পশা িকংবা >খলাধুলায় (কার >রিসং, বািŋ জািmং িকংবা
িককবিkং) জিড়ত হয় >বিশ, একই ধারায় অপরাধজগেতও তারা pেবশ কের অিধক
হাের। এর সতDতা িমেল সিহংসতা িনেয় গেবষকেদর বাsব িকছু পিরসংখDােনও।
সাড়া িবে® যত খুন-খারািব হয় তার শতকরা ৮৭ ভাগই হয় পুrেষর dারা 210 ।
আেমিরকার মেধD চালােনা জিরেপ পাওয়া >গেছ >য শতকরা ৬৫ ভাগ >kেt পুrষ
dারা পুrষ হতDার ঘটনা ঘেট। শতকরা ২২ ভাগ >kেt পুrেষর হােত নারী হতDার
ঘটনা ঘেট। খুন-খারািবর ১০ ভাগ >kেt নারী হতDা কের পুrষেক, আর মাt ৩ ভাগ
>kেt নারী হতDা কের নারীেক211। সারা িবে® পুrষেদর হােত পুrষেদর হতDার হার
আরও বhgেণ >বিশ পাওয়া >গেছ িভn িকছু পিরসংখDােন। >যমন, bািজেল শতকরা
৯৭ ভাগ >kেt, sটলDােtড ৯৩ ভাগ >kেt, >কিনয়ায় ৯৪ ভাগ >kেt, উগাtডায় ৯৮
ভাগ >kেt এবং নাইেজিরয়ায় ৯৭ ভাগ >kেt পুrষ কতৃ_ক পুrেষর হতDার ঘটনা
ঘেট থােক212। এর মাধDেম পুrষ-পুrষ pিতেযািগতা, dnd, সংঘাত এবং িজঘাংসার
িববত_নীয় অnকlই সিঠক বেল pমািণত হয়।
210

David M. Buss, The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill, Penguin Books, 2005

211

David M. Buss, The Murderer Next Door,

212

Margo Wilson and Martin Daly,
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গড়পড়তা নারীরা পুrষেদর >চেয় কম ঝুঁিক >নয়। িববত_নীয় মেনািবjানী এিন
কDাmেবল (Anne Campbell) মেন কেরন, অনথ_ক ঝুঁিক >নওয়ার বDাপারgেলা
>মেয়েদর জn >কােনা িরেpাডািkভ িফটেনস pদান কের না 213। আিদম কাল
>থেকই ঝুঁিকপূণ_ কােজ িনেয়ািজত হেয় িনেজর জীবন িবপn করার >চেয় >মেয়রা
বরং সnানেদর >দখভাল করায় অথ_াৎ িজনপুল রkায় িনেয়ািজত >থেকেছ >বিশ।
অেনক গেবষকই মেন কেরন, >মেয়রা >য কারেণ পুrষেদর মেতা ঘন ঘন সŋী
বদল কের না, িঠক >সকারেণই তারা ঝুঁিকপূণ_ কােজও জিড়ত হয় কম, কারণ,
িববত_নগত িদক >থেক >সgেলা >কােনা pজননগত উপেযািগতা (reproductive
benefit) pদান কের না। এ কারেণই >মেয়েদর মানসজগৎ কম pিতেযািগতামূলক
এবং সেব_াপির কম সিহংস িহেসেব গেড় উেঠেছ। >য >কােনা সংsৃিত খুঁজেলই >দখা
যােব, নৃশংস খুিন বা িসিরয়াল িকলার পুrষেদর তুলনায় নারীেদর মেধD এেকবােরই
কম, িঠক >য কারেণ পেন_াgািফর pিত আসিk >মেয়েদর মেধD কম থােক পুrেষর
তুলনায়।

>কন kমতাশালী পুrেষরা >বিশ পরকীয়ায় আসk হয়?
িবল িktটন ২৪ বছর বয়s মিনকা িলউেনিsর সােথ িনেজর অিফেস 4দিহক সmক_
4তির কেরিছেলন আেমিরকার >pিসেডtট িহেসেব দািয়t >নওয়ার পর। ১৯৯৮
সােলর ২১ >শ জাnয়াির তা িমিডয়ার pথম খবর িহেসেব সারা িবে® pচািরত হেয়
যায়।

213

Anne Campbell, Staying Alive: Evolution, Culture, and Women’s Intrasexual Aggression, Behaviour
and Brain Sciences, v.22 , pp203-52

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 191

িচt : মিনকা িলউনিs এবং িবল িktটন

অেনেকই অবাক হেলও অবাক হনিন ডারউইনীয় ইিতহাসিবদ লরা >বটিজগ (Laura
Betzig)। িতিন pায় িবশ বছর ধের ডারউইনীয় দৃিWেকাণ >থেক রাজনীিতিবদেদর
িকংবা pভাবশালী চালিচt িনেয় গেবষণা কের যাি¢েলন214, 215। খবরটা >শানার পর
তার pথম pিতিkয়াই িছল, “কী, বেলিছলাম না?”216। তার এেহন pিতিkয়ার
কারণ আেছ। িতিন বhিদন ধেরই বলার >চWা করিছেলন >য, ইিতহােস pভাবশালী
এবং pিতপিtশালী পুrেষরা তােদর ‘4বধ’ stীর পাশাপািশ সব সময়ই >চWা কেরেছ
অিধক সংখDক নারীর দখল িনেত এবং তােদর গেভ_ সnােনর জn িদেত। ইিতহােস
রাজা বাদশাহেদর রঙ->বরেঙর জীবনকািহিন পড়েলই >দখা যােব, >কউ রিkতা
>রেখেছন, >কউ দাসীর সােথ সmক_ কেরিছেলন, >কউ বা হােরম ভিত_ কের
>রেখিছেলন অগিণত snরী নারীেত। সেলামেনর নািক িছল িতনেশা পtী, আর
সাত হাজার উপপtী। মহামিত আকবেরর হােরেম নািক িছল ৫০০০-এর ওপর
নারী। িফেরাজ শাহ নািক তার হােরেম pিতিদন িতনশ নারীেক উপেভাগ করেতন।
মেরাkান sলতান >মৗেল ইসমাইেলর হােরেম dই হাজােরর উপের নারী িছল, এবং
214

Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A cross cultural correlation of conflict
asymmetry, hierarchy, and degree of polygyny. Ethology and Sociobiology, 3: 209-221, 1982.
Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, Newyork,
Aldine Transaction, 1986.
216
Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating,
Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists
Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008
215
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ইসমাইল সােহব 4বধ অৈবধ সব িমিলেয় এক হাজােরর উপর সnান-সnিত িতিন
পৃিথবীেত >রেখ >গেছন 217 । >রামান সmাট জুিলয়াস িসজার, িdগিবজয়ী
আেলকজাtডার িকংবা >চিŋসখান (এবং তার বংশধরেদর) নারী-লালসার কথাও
সব_জনিবিদত। তােদর সnান-সnিদেদর সংখDাও অসংখD218। এর মাধDেম একিট
িনজ_লা সতD >বিরেয় আেস, ইিতহােসর kমতাশালী পুrেষরা তােদর pজননগত
সফলতার (reproductive success) মাধDম িহেসেব বDবহার কেরিছল বhনারীর
দখলদািরtেক। আজেক আমরা যতই ‘মেনাগািমতা’র িবজয়েকতন উড়াই না >কন,
পুrেষর kমতা বৃিdর সােথ বhগািমতার pকাশ ঘেট বh >kেtই খুব
অিনবায_ভােব। িকংবা আরও পিরÌার কের বলেল বলা যায়, মানিসকভােব বhগামী
পুrেষরা নারীেদর আকষ_ণ এবং >ভাগ করার আকাŋkা বাsবািয়ত করেত পাের যিদ
তােদর হােত পয_াp যশ, pিতপিt আর kমতা থােক।

িচt :
>শায়াস_েনগার
এবং তার stী
মািরয়া §াইভােরর
দীঘ_ পঁিচশ বছেরর
4ববািহক সmক_
এখন >কবলই
sৃিত।
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Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History, পূেব_াk।
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>চিŋস খান যুd জেয়র সময় kমতার দাপেট পুেরা অ¿েলর এত নারীেদর >ভাগ কেরেছ >য এখন
এিশয়া মাইনেরর আটভােগর একভাগ জনপুেŽ নািক এখেনা >চিŋেসর িজেনর rট TDাক করা
যায় ( >রফােরn⎯Hillary Mayell, Genghis Khan a Prolific Lover, DNA Data Implies, National
Geographic News, February 14, 2003) । >চিŋস খােনর মেতা তার বংশধেররাও িছল নারীিলpায়
অনn। >চিŋস খােনর বংশধররা জাপান সাগর >থেক •r কের রািশয়ার হাট_লDাtড এমনিক >বশ
একটা লmা সময় বাগদাদ পয_n সব জায়গােতই শাসন কেরেছ। তার নািত kবলাই খােনর হােত
তার সাmাজD আরও বড় হেয়িছল। >চিŋস খােনর বড় >ছেল তুিসর নািক ৪০ টা >ছেল িছল, আর
তার নািত kবলাই খান নািক তার হােরেম pিত বছর ৩০টা কের kমারী >যাগ করত। আমােদর
উপমহােদেশ >মাঘল সmাটরাও সব >চিŋস খােনর বংশধর। তােদর pেতDেকর হােরেমই শ শ
কখনও বা হাজার হাজার নারী থাকত। তাই •ধু >চিŋস খান নয়, তার sেযাগD বংশধরেদরেদরও
‘কৃিতt’ আেছ এিশয়া মাইনেরর ৮% জনসংখDার মেধD >চিŋেসর িজন পাওয়ার >kেt।
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আিম যখন এ বইেয়র জn এই অংশিট 4তির করিছ, তখন এ মুহূেত_ dিট ঘটনা িনেয়
আেমিরকান িমিডয়া >তালপাড়। একিট হে¢ pভাবশালী ফরািস অথ_নীিতিবদ,
আইনিবদ এবং রাজনীিতিবদ, আইএমএফ-এর pধান ডেমিনক sTাউস কান
আেমিরকায় এেস >হােটেল থাকাকালীন অবsায় >হােটেলর এক পিরচািরকােক
(িkনার) >যৗনিনয_াতন কের >gফতার হেয়েছন। ডেমিনক sTাউস কান িববািহত এবং
চার সnােনর িপতা। তােক আগামী রাTপিত িনব_াচেন অnতম pধান pিতdndী
িহেসেব িচিhত করা হি¢ল। এই ডেমিনক sTাউস কান যখন >হােটেল এই িবõঘুেট
ঘটনা ঘিটেয় বমাল আেমিরকা তDাগ করিছেলন, তখন তােক >pন >থেক নািমেয়
>gফতার করা হয়। ডেমিনক sTাউেসর এই িনnনীয় ঘটনায় যখন িমিডয়া বDিতবDs,
িঠক একই সময় িdতীয় আেরকিট ঘটনা চেল এল িমিডয়ার আেলাচনার >কndিবndেত।
কDািলেফািন_য়ার ভূতপূব_ গভন_র এবং খDািতমান অিভেনতা আন_l >শায়াস_েনগার এবং
তার stী মািরয়া §াইভােরর দীঘ_ পঁিচশ বছেরর 4ববািহক সmক_ >ভেঙ >গেছ। pথম
pথম মেন হি¢ল dজেনর রাজৈনিতক মেনামািলnতার কারেণই িকংবা বিনবনা হে¢
না বেলই বুিঝ পারsিরক >বাঝাপড়ার িভিtেত সmেক_র ইিত টানেত চাইেছন তারা।
িকnt কেয়কিদন পেরই িমিডয়ায় চেল আসল আসল খবর। আন_l >শায়াস_েনগার
িববািহত সmেক_র বাইের তার বাসার গৃহপিরচািরকার সােথ >যৗনসmক_ িছল। •ধু
তাই নয় তােদর এই সmেক_র ফলrিতেত একিট সnানও জেnিছল ১৪ বছর আেগ।
আর >সই সnানিট জেnিছল তার এবং তার stী মািরয়ার >ছাট সnােনর জেnর এক
সpােহর মেধD।
এ dিট ঘটনা নতুন কের পুরেনা ধাঁধািটেক সামেন িনেয় এল। >কন kমতাশালী
পুrেষরা >বিশ পরনারীেত আসk হয়, >কন অথ_, যশ, pিতপিt বাড়ার সােথ সােথ
তােদর অেনেকরই >বলাlাপনা পাlা িদেয় বােড়? তারা সামািজক এবং
রাজৈনিতকভােব grtপূণ_ পেদ আসীন থােকন, সমাজ এবং সmান িনেয় তােদর
চলােফরা করেত হয় অহিন_িশ, তােদরই বরং মান সmােনর বDাপাের অেনক সেচতন
থাকার কথা। তা না হেয় উলেটাটাই >কন ঘটেত >দখা যায়? >কন বড় বড়
রাজৈনিতক >নতারা সামাn একিট ‘এেফয়ার’ করেত িগেয় এমন সব ঝুঁিক >নন,
যা >শষ পয_n তােদর পতন >ডেক আেন? বDাপারিট পয_ােলাচনা করেত িগেয়
sনামখDাত টাইম মDাগািজন এই সpােহ একিট কভারেsাির কেরেছ তােদর
পিtকায়⎯ ‘Sex. Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs’ নােমর
উেtজক একিট িশেরানােম⎯
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িচt : টাইম মDাগািজেনর এ সpােহর (৩০ >ম, ২০০১) ইsDর p¢দ

টাইম মDাগািজেনর ভারpাp সmাদক nািn িগবেসর এ pবেn খুব ss কেরই
বলা হেয়েছ219 ⎯
মেনািবjােনর একিট গেবষণা >থেক জানা >গেছ বDবসা-বািণজD িকংবা
রাজৈনিতক kমতার >kেt যারা মূলত শীষ_sান অিধকার কের থােকন, তােদর
মেধDই পরকীয়ার সmাবনা >বিশ। kমতা >কবল একা আেস না, kমতার সােথ
সােথ dিট িজিনস অিনবায_ ভােব চেল আেস⎯sেযাগ এবং আtিব®াস।
বলাবাhলD, sেযাগ আর আtিব®ােসর বDাপারটা বhসময়ই সমােজ পিরsুট হয়
>যৗনতার মাধDেম। যিদ pিতপিt আর kমতা >যৗনতার sেযাগেক
অপিরবত_নীয়ভােব হােতর মুেঠায় িনেয় আেস, বh পুrষই তার সdDবহার কের।
িববত_নীয় িবjানীরা বেলন, হঠাৎ আসা kমতা আর pিতপিt অেনক সময়ই
মাnেষর আtসংযেমর >দওয়ালেক অেকেজা কের সামািজকীকরেণর sরেক
kিয়#ু কের তুলেত পাের।’

এিট িনঃসেnেহ আশাpদ >য, সমােজর >য অিভবDিkgেলা ডারউইনীয় দৃিWেকাণ
>থেক িবjানীরা >দখবার >চWা করিছেলন িবগত কেয়ক বছর ধের, তার pিতফলন
আমরা ধীের ধীের >দখেত পাি¢ পপুলার িমিডয়ােতও। িকছুিদন আগ পয_n
ডারউইনীয় িবে‰ষণেক বাইের >রেখই কাজ করেতন সমাজিবjানীরা এবং
নৃতttিবেদরা। এখন সময় পােlেছ। লরা >বটিজগ, >নেপািলয়ন চDাংনন, >ডিভড
বাস, মািট_ন ডDািল, মােগ_া উইলসন সহ বh িবjানীেদর kিমক গেবষণার
ফলrিতেত ধীের ধীের >বাঝা যাে¢ >য ডারউইনীয় িবে‰ষণেক আর বাইের রাখা
219

Nancy Gibbs, Men Behaving Badly: What is it about Power that Makes Men crazy? (Cover Story: Sex.
Lies. Arrogance. What Makes Powerful Men Act Like Pigs) Times, May 30, 2011 Issue.
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যাে¢ না, >সটা সমাজ িবjানই >হাক, নৃতttই >হাক, িকংবা >হাক িনরস ইিতহাস
িবে‰ষণ। সমকালীন ঘটনাpবাহ িবে‰ষেণও ডারউইন চেল আসেছ অবলীলায়।
টাইম মDাগািজেন nািn িগবেসর pকািশত সাmpিতক pবেn িববত_নীয়
িবjানীরেদর কােজর উেlখ তারই একিট শিkশালী pমাণ। টাইম মDাগািজেন
pকািশত nািn িগবেসর >সই সmাদকীয়েত একিট চাট_ও সংেযািজত হেয়েছ, ‘দD
িমসকtডাk মDািTk’ নােম। >সই চাট_িট >দখেলই পাঠেকরা বুঝেবন, >কবল িবল
িktটনেক িদেয়ই আেমিরকায় নারী >লালুপতা িকংবা পরকীয়ার অধDায় •r হয়িন,
•r হেয়িছল বh আেগই।
আেমিরকার তৃতীয় >pিসেডtট থমাস >জফারসেনর দাসীর সােথ সmক_ কের
‘অৈবধ’ সnােনর িপতা হেয়িছেলন। আেমিরকার িবগত রাTপিত িনব_াচেনর সময়
>ডমেkিটক দেলর অnতম >pিসেডtট পদpাথ_ী জন এেডায়াড_স এবং তার
কDােmইেনর িভিডও-কDােমরামDান হাtটােরর সােথ অৈবধ সmেক_র খবর ফাঁস হেয়
>গেল আেলাচনার >কndিবndেত পিরণত হন। এর আেগ একই ধরেনর কাজ,

িচt : টাইম মDাগািজেন
pকািশত িমসকtডাk মDািTk
- আেমিরকায় kমতাধর
মাnষেদর নারীেলালুপতার
চালিচt

অথ_াৎ িনেজর stীেক
>ফেল
পরনারীর
>পছেনর
ছুেটিছেলন
>pিসেডtট পদpাথ_ী জন
মDােকইন
িকংবা
িনউইয়েক_র গভন_র rিড
জুিলয়ািন। তারা অব¸
িনেজর >pিমকােক পের
িবেয় কের িনেজর অৈবধ
সmক_েক 4বধ করেত
>পেরেছন
জনগেণর
সামেন। আগামী ২০১২মুkমনা ইবুক
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এর িনব_াচেনও িরপাবিলকান পদpাথ_ী িহেসেব আেছন ভুতপূব_ হাউজ-িsকার
িনউট িগংিরচ, িযিন ইেতামেধDই িতনিট িবেয় কেরেছন, pিতবারই stী থাকা অবsায়
অপর নারীর সােথ সmেক_ জিড়েয়েছন, এবং >শষেমষ পুরেনা stীেক >ছেড় নতুন
>pিমকােক ঘের তুেলেছন। তােত অব¸ >কােনা সমsা িছল না, যিদ না ফাঁস হেয়
>যত >য, িতিন >য সময়টােত িkটনেনর অৈবধ kকেম_র িবrেd সদা-েসাÄার
িছেলন, এবং িktটেনর ইিmচেমেtট মূল উেদDাগী ভূিমকা িনেয়িছেলন, >সই িগংিরচ
িনেজই তখন অDােফয়ার কের >বড়াি¢েলন তার >চেয় ২৩ বছেরর >ছাট এক হাউজ
অব িরেpেসেtটিটভ sােফর সােথ। অব¸ এgেলা >কােনাটাই আেমিরকার
রাজনীিতেত তােদর >ফরৎ আসেত তােদর বাধা হেয় দাঁড়ায়িন, কারণ তারা সকেলই
তােদর িনেজেদর দািবমত ‘পূেব_র ভুল হেত িশkা িনেয়েছন’। যা >হাক, টাইেমর
‘দD িমসকtডাk মDািTk’-এ আেছ থমাস >জফারসন >থেক •r কের জন এফ
>জেনিড, িবল িktটন, এিলয়ট িsটজার, আন_l >শায়াস_েনগার, জন এডওয়াড_স,
িনউট িগংিরচ, উিড এেলন, মাইক টাইসন, >রামান >পালাnিক, >টড hাগাড_,
টাইগার উডস-সহ বh রথী-মহারথীেদর নাম যারা kমতা, যশ আর pিতপিtর
sণ_িশখের বেস পরকীয়ায় আকN িনমg িছেলন।
আমােদর >দেশও আমরা >দেখিছ pাkন রাTপিত বা িবtশালীরা কীভােব kমতা
আর pিতপিtেক নারীেলালুপতার উপেঢৗকন িহেসেব বDবহার কেরেছন। •ধু রাTীয়
kমতার শীেষ_ থাকা পুrেষরা নয়, অথ_ িবt 4বভেব শিkশালী হেয় উঠেল সাধারণ
পুrেষরাও কীভােব আকষ_ণীয় নারীর দখেল উnুখ হেয় উঠেত পাের তা >চাখ-কান
>খালা >রেখ পয_েবkণ করেল এর সতDতা িমেল।
িবtশালীরা >য কাজিট বাংলােদেশ কেরেছন >স ধরেনর কাজ পি¡মা িবে®
পুrেষরা বh িদন ধেরই কের আসেছন। পা¡াতDিব®েক ‘মেনােগামাস’ বা একগামী
িহেসেব িচিtত করা হেলও, >খয়াল করেল >দখা যােব >সখানকার পুrেষরা উদার
িববাহিবে¢দ আইেনর (Liberal divorce laws) মাধDেম 220 একটার পর একটা stী
220

অেনেক আপিt করেত পােরন এই বেল >য, পি¡েমর িববাহিবে¢দ আইনেক সিতDই আমােদর
>দেশর >চেয় উদার বলা যায় িক না তা আসেল pXসােপk। অnত যারা >সখােন িববাহিবে¢েদর
অিভjতার মধD িদেয় >গেছন, তােদর অেনেকই বলেবন, আেমিরকায় িববাহ িবে¢দ আইেন
পুrষেদর যেথW kিত sীকার করেত হয়। অDািলেমািন, চাইlেকয়ার সংkাn আইনgিল
অেনকেkেtই পুrষেদর িবপেkই যায় বেল অেনেক মেন কেরন। িকnt তাও যিদ হয়, পি¡মা
িবে® pভাবশালী পুrেষরা কিঠন িববাহিবে¢দ আইন থাকা সেttও একািধক stী িসিরয়ািল gহণ
করার িদেক লালািয়ত হওয়ার মেধDও এই সতD psুিটত হয় >য, িববাহিবে¢দ সংkাn ঝােমলা
থাকা সেttও pভাবশালী পুrেষরা ‘িসিরয়াল পিলগািম’র চচ_া অিধকহাের কের থােকন।
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বদল কেরন। বDাপারটােক অেনেকই ‘িসিরয়াল পিলগািম’221 (তারা আইনকাnেনর
বাধDবাধকতার কারেণ একই সােথ একািধক stী রাখেত পােরন না, িকnt
িববাহিবে¢েদর মাধDেম এেকর পর এক সŋী পিরবত_ন কেরন) িহেসেব অিভিহত
কেরেছন। িসএনএন এর pাইম টাইম িনউজ >হাs লDাির িকং ইেতামেধDই আটিট
িবেয় (িসিরয়ািল) কেরেছন। আমােদর িববত_েনর পিথকৃৎ sদশ_ন িরচাড_ ডিকnও
িতনখানা িবেয় >সের >ফেলেছন িসিরয়ািল। অব¸ >মেয়েদর মেধDও এ ধরেনর
উদাহরণ >দয়া যােব। >যমন⎯ হিলউেডর একসময়কার জনিpয় অিভেনtী অধুনা
পরেলাকগত এিলজােবথ >টলর (িযিন আটবার সŋীবদল কেরেছন), িকnt
তারপেরও পিরসংখDােন পাওয়া যায় >য, পি¡মা িবে® pভাবশালী পুrেষরাই
সাধারণত খুব কম সমেয়র মেধD একািধক stী gহণ কেরন, নারীেদর মেধD এই
pবণতা তুলনামূলকভােব কম। অথ_াৎ, ‘িসিরয়াল পিলগািম’র চচ_া পুrষেদর মেধDই
>বিশ, এবং kমতা আর pিতপিt অজ_েনর সােথ সােথ >সটা পাlা িদেয় বােড়।
পুrেষর sDাটাস এবং বhগািমতার সmক_
সাধারণ দৃিWেত মেন হেত পাের, ধনী-গিরব সকেলই >তা পরকীয়া
কের। বিsবাসী িদনমজুর িরkাওয়ালা রিহমুিdন >যমিন কের, >তমিন
কের িবল িktটনও। তাই kমতাশালী হেলই >বিশ পরকীয়া করেব, তা
সতD নয় বেল মেন হেত পাের। িকnt >য বDাপারটা আমার আেলাচনার
উপজীবD তা হেলা⎯ বDাপকহাের নারীেলালুপতা বাsবািয়ত করেত
হেল রাজৈনিতক, সামািজক বা অথ_ৈনিতকভােব যেথW kমতাশালী
হওয়া চাই। অথ_াৎ, kমতার শীেষ_ থাকেল িকংবা kমতাশালী হেয়
উঠেল >সই ‘পুrষািল লালসা’ পিরsুটেনর sেযাগ থােক >বিশ,
বDাপারটা tরািnত হয় অেনক >kেtই। আকবেরর পেkই সmব িছল
৫০০০ নারীর হােরম >পাষার, িকংবা sলতান >মৗেল ইসমাইেলর পেkই
সmব িছল ১০৪২জন সnান-সnিত ধরাধােম >রেখ যাওয়ার,
সহায়সmলহীন রিহমুিdেনর পেk নয়। এখন িববত_েনর যাtাপেথর এই
িসমুেলশনgেলা বার বার করা হেল >দখা যােব, সmেদর সােথ >মিটং
sTািটিজর একটা সmক_ >বিড়েয় আসেছ। িববত_ন মেনািবjানীরা বh
সমােজ এর pিতফলন লkD কেরেছন। kমতাশালী পুrেষরা
বhগািমতায় >যমন আসk হেত চায়, >তমিন আবার >মেয়রা উঁচু
sDাটােসর পুrষেদর ‘>মিটং পাট_নার’ িহেসেব পছn কের। এর সতDতা
>ভিনজুয়ালার আিদম ইয়ােনামােমা (Yanomamo), পDারাgেয়র আহেক
221

Quoted from Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters:
“Contemporary westerners who live in nominally monogamous societies that nonetheless permit
divorce are therefore in effect polygynous; they practice serial polygamy.”
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(Aché), বৎেসায়ানার কাঙ (!Kung) এর মেতা আিদম িশকাির সংgাহক
সমাজgেলােত >যমন পাওয়া িগেয়েছ, >তমিন তা পাওয়া >গেছ আধুিনক
সমােজর িবিভn >দেশই। >যমন, তাইওয়ােনর >মেয়রা >মেয়েদর
sDাটােসর >চেয় >ছেলেদর sDাটাসেক ৬৩% >বিশ grt >দয়,
জািmয়ায় >সটা ৩০% >বিশ, জাম_ািনেত ৩৮% >বিশ, bািজেল ৪০%
>বিশ ইতDািদ 222। আেমিরকার কেলজ ছাtছাtীেদর মেধD চালােনা
িবিভn সমীkা >থেকও >দখা >গেছ >মেয়রা সmেক_র >kেt >ছেলেদর
সামািজক পদময_াদােক খুব grt িদেয় িবচার কের223, 224। তাই সmদ
আহরণ, আর sDাটােসর সােথ পুrষ নারীর >মিটং sTDািটিজর >জারােলা
সmক_ আেছ বেলই িববত_ন মেনািবjানীরা মেন কেরন। অথ_াৎ,
িববত_নীয় পথপিরkমায় >দখেল >দখা যােব, সমােজর pিতপিtশালী
পুrেষরাই বh এবং কািŋkত নারীর দখল িনেত >পেরেছ িকংবা পারেছ,
আবার অn িদেক নারীরাও pভাবশালী পুrষেদর >মিটং পাট_নার
িহেসেব িনব_ািচত করেত চাইেছ। ইিতহাস িনেম_াহভােব পয_ােলাচনা
করেলও >সটার সতDতাই খুঁেজ পাওয়া যায়। >সজnই পুrেষরা ধন
সmদ আহরেণ, িকংবা িনেজর খDািত যশ, ধন সmদ আর sDাটাস
বাড়ােনার জn িনরnর pিতেযািগতা কের, নারীরাও অnিদেক এ
ধরেনর যশsী pিতপিtশালী >লাকজনেক আকষ_ণীয় মেন কের।
kমতা বািড়েয় অিধক নারীর দখল >নওয়া সmবত পুrষেদর >মিটং
sTDািটিজ িছল বরাবরই। যারা এই sTািটিজেত সফল হেয়েছ, তারাই
অিধক হাের নারীর দখল িনেত >পেরেছ, আর বh সnান-সnিত >রেখ
>গেছ। >যমন >মৗেল ইসমাইল এক হাজােরর উপর সnান সnিত >রেখ
িগেয়িছেলন হােরেমর অসংখD নারীর গেভ_ গভ_স¿ােরর মাধDেম। >চিŋস
খান আর বংশধেররা িবিভn >দেশ যুdজেয়র পের এমনই ধষ_ণ
কেরিছেলন >য, এিশয়ার pায় ৮% জনসংখDার মেধD তােদর িজন TDাক
করা যায় এখনও। •নেত হয়েতা খারাপ লাগেব, িকnt >য sTDািটিজgেলা
kমতাবান পুrেষরা একসময় বDবহার কেরিছল তােদর pজননগত
সফলতা tরািnত করেত, >সgেলার ছাপ আধুিনক সমােজও পাওয়া
যায়। >সজnই আিদম িশকাির-সংgাহক Tাইব >থেক •r কের
আেলকজাtডার, >চিŋসখান >থেক আধুিনক সমােজর িবল িktটন,
ডেমিনক sTাউস কান, আর আন_l >শায়াস_েনগারেদর মেতা
kমতাশালীেদর আচরেণ এটাই >বাঝা যায় >য kমতার সােথ
222

David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003
M. C Langhorne and Paul F Secord, Variations in marital needs with age, sex, marital status, and
regional location, The Journal of Social Psychology, Vol 41, p 19-37, 1955.
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D.M.Buss & D.P.Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating.
Psychological Review, 100, p 204-232, 1993.
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বhগািমতার >জারােলা সmক_ অতীেতও িছল, এখনও আেছ।

একিট বDাপাের এখােন সতক_ থাকা pেয়াজন। উপেরর আেলাচনা >থেক >কউ যিদ
ধের >নন, kমতাশালী হেলই সবাই পরকীয়ায় আসk হেবন িকংবা নারীেলালুপ
হেয় যােবন, তা িকnt ভুল হেব। আমােদর pাkন রাTপিত এরশােদর নােম >য রকম
নারী >কেলŋারীর অপবাদ িছল, বাংলােদেশর অn অেনক রাTপিতরেদর >kেt তা
িছল না। অথচ সকেলই িছেলন একইরকমভােবই বাংলােদেশর kমতার শীেষ_।
আেমিরকায় রাTপিত থাকাকালীন সমেয় িবল িktটন মিনকার সােথ যা কেরেছন
বুশ িকংবা ওবামা তা কেরনিন। kমতা থাকেলই >কউ এরশােদর মেতা নারীেলালুপ
হয় না, খুব সিতD কথা। িকnt এরশাদ সােহেবর মেতা নারীেলালুপতা বাsবািয়ত
করেত হেল >বাধ কির রাজৈনিতক, সামািজক বা অথ_ৈনিতকভােব যেথW
kমতাশালী হওয়া চাই। অথ_াৎ, kমতার শীেষ_ থাকেল িকংবা kমতাশালী হেয়
উঠেল >সই ‘পুrষািল লালসা’ পুিরsুটেনর sেযাগ থােক >বিশ, বDাপারটা tরািnত
হয় অেনক >kেtই। আকবেরর পেkই সmব িছল ৫০০০ নারীর হােরম >পাষার,
িকংবা sলতান >মৗেল ইসমাইেলর পেkই সmব িছল ১০৪২জন সnান-সnিত
ধরাধােম >রেখ যাওয়ার; সহায়সmলহীন রিহমুিdেনর পেk নয়। >সজnই সােতািস
কানাজাওয়া তার বইেয়র ‘গাইস গন ওয়াইl’ অধDােয় বেলেছন⎯
Powerful men of high status throughout the history attained very high
reproductive success, leaving a large number of offspring (legitimate or
otherwise), while countless poor men in the country died mateless and
childless. Moulay Ismail the Bloodthirsty stands out quantitively, having left
more offspring than anyone else on record, but he was by no means
qualitatively different from other powerful men, like Bill Clinton.

িবিভn ধম_ীয় চিরt এবং ধম_ pচারকেদর জীবনী িবে‰ষণ করেলও এই অnকেlর
সতDতা িমলেব। পdপুরাণ অnসাের (৫/৩১/১৪) §ীকৃে#র stীর সংখDা >ষাল হাজার
এক শ। এেদর সকেলই >য >গাপবালা িছেলন তা নয়, নানা >দশ >থেক snরীেদর
সংgহ কের তার ‘হােরেম’ পুেরিছেলন কৃ# sীয় kমতার আsালেন। িহnd ধেম_র
kমতাবান >দবচিরtgেলা⎯ইnd >থেক কৃ# পয_n pেতDেকই িছেলন বDিভচারী;
kমতাবান bাhণ মুিনঋিষরা >য িছল কামাসk, বhপtীক এবং অজাচারী⎯এgেলা
তৎকালীন সািহেতD >চাখ রাখেলই >দখা যায়। এই সব মুিনঋিষরা kমতা, pিতপিt
আর জাতDািভমানেক বDবহার করেতন একািধক নারীদখেলর কািরশমায়।
ইসলােমর pচারক মুহmদ যখন pথম জীবেন দিরd িছেলন, pভাব pিতপিt >তমন
িছল না, িতিন খািদজার সােথ সংসার কেরিছেলন। খািদজা িছেলন বয়েস মুহmেদর
১৫ বছেরর বড়। িকnt পরবত_ী জীবেন মুহmদ অথ_, 4বভব এবং সমরাŋেন অিব®াs
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সফলতা অজ_ন করার পর অেপkাকৃত কম বয়িস snরী নারীেদর pিত আকৃW হন।
খািদজা মারা যাওয়ার সময় মহানিবর বয়স িছল ৪৯। >সই ৪৯ >থেক ৬৩ বছর
বয়েস মারা যাওয়ার আগ পয_n িতিন কমপেk হেলও ১১ িট িবেয় কেরন225। এর
মেধD আেয়শােক িবেয় কেরন আেয়শার মাt ৬ বছর বয়েসর সময়। এ ছাড়া তার
দtক পুt যােয়েদর stী জয়নেবর >সৗnেয_ মুg হেয় তােক িবেয় কেরন (>স সময়
আরেব দtক পুেtর stীেক িবেয় করার রীিত pচিলত িছল না, িকnt মুহmদ আlাহেক
িদেয় >কারােনর ৩৩ : ৪, ৩৩ : ৩৭, ৩৩ : ৪০ সহ pভৃিত আয়াত নািজল কিরেয়
>নন); এ ছাড়া kীতদাসী মািরয়ার সােথ সmক_ sাপন কেরিছেলন (>স সময় িতিন
হাফসােক ওমেরর বািড় পািঠেয়িছেলন বেল কিথত আেছ 226 ) যা হাফসা এবং
আেয়শােক রাগািnত কের তুেলিছল; যুdবিn িহেসেব জুয়ািরয়া এবং সািফয়ার
সােথ সmক_ পরবত_ীেত নানা রকম িবতেক_র জn িদেয়েছ। িবিভn পেথ নারীর
দখল িনেত মুহmদ আgহী হেয়িছেলন তখনই যখন তার অথ_ pিতপিt আর kমতা
>বেড় িগেয়িছল বhgেণ।
pভূত kমতা এবং যশ মাnষেক অৈনিতক কের >তােল। িকংবা কথাটা ঘুিরেয়ও
বলা যায়⎯অৈনিতকতা এবং >ভাগিলpােক চিরতাথ_ করেত পাের মাnষ, যিদ তার
হােত pভুত kমতা kিkগত থােক। এটা বুঝেত কােরা রেকট সােয়িtটs হেত হয়
না। >সজnই টাইম মDাগািজেনর আেলািচত ‘Sex. Lies. Arrogance. What Makes
Powerful Men Act Like Pigs’ নােমর সmাদকীয়িটেত উেlখ কেরেছন nািn
িগবস⎯
kমতাধর মাnেষরা িভnভােব ঝুঁিক িনেত চায় অেনকটা নািস_িসsেদর মেতাই।
তারা মেন করেত •r কের সমােজর সাধারণ িনয়মকাnনgেলা আর তােদর জn
pেযাজD নয়। ধরােক সরা jান করেত •r কের তারা। আর মরার উপর খাড়ার
ঘা হেয় >স সময় তােদরেক িঘের থােক তার পরম িহৈতষী অnরাগী, sাবক আর
কম_ীরা, যারা িনেজেদর িবিভn রাজৈনিতক এবং সামািজক উেd¸ হািসেলর
লেkD kমতাধারী মাnষিটেক রkা কের যায়, তার করা অপরাধেক >ঢেক রাখেত
চায়, আর তার অৈনিতক বDাপার sাপারgেলােক নানাভােব nাযDতা িদেত সেচW
হয়’।

লড_ একটন বh আেগই বেল িগেয়িছেলন – ‘Absolute power corrupts absolutely’।
এই বDাপারটা এেতাটাই িনজ_লা সতD >য এ িনেয় >কউ আলাদা কের িচnা করার
225

226

ইরািন sলার আিল দিs তাঁর ‘Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad’
gেn pেফেটর জীবেন ২২ জন রমণীর উেlখ কেরেছন, এেদর মেধD ১৬ জনেক িতিন িববােহর
মাধDেম অিধgহণ কেরন, এ ছাড়া িতিন সmক_ কেরিছেলন ২ জন দাসী এবং অn ৪ জেনর
সােথ িববাহ বিহভূ_ত সmক_ িছল।
William Muir, 'Life of Mahomet' Vol.IV Ch.26 pp. 160-163
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pেয়াজন মেন কেরনিন। িকnt >কন িনরŋuশ kমতা pায়ই িনরŋuশ dন_ীিতর জn
>দয়, >কন 4তির কের এরশােদর মেতা লুলপুrষ? এgেলার উtর >সৗভাগD িকংবা
dভ_াগDজনকভােব লুিকেয় রেয়েছ সমাজ এবং ইিতহােসর িববত_নবাদী িবে‰ষেণর
মেধDই।

তাহেল নারীেদর পরকীয়ার 4জিবক বDাখDা কী?
নারী পুrষ উভেয়র মেধDই >যমন একগািমতা দৃ¸মান, >তমিন দৃ¸মান
বhগািমতাও। নারী পুrষ উভেয়র মেধDই লংটাম_ বা দীঘ_sায়ী সmক_ করার
মেনাবাসনা >যমন আেছ, >তমিন sেযাগ এবং পিরিsিত িবেবচনায় উেঠ আেস শট_টাম_
বা slেময়ািদ সmেক_র মেনাবাÊাও। পুrেষর মেধD বhগািমতা >বিশ, কারণ
অতীেতর িশকাির-সংgাহক সমােজ শিkশালী এবং pিতপিtশালী পুrেষরা >যভােব
নারীর দখল িনত, >সটার পয_াkিমক ছাপ এখনও kমতাশালী পুrষেদর মেধD লkD
করেল পাওয়া যায়। িকnt তার মােন এই নয় >য নারীরা পরকীয়া কের না, িকংবা
তােদর মেধD বhগািমতা >নই। এই অধDােয়র আেগর অংেশ ইিŋত >দয়া হেয়েছ >য,
pভাবশালী িকংবা kমতাশালী পুrেষরা >যমন পরকীয়া করেত উnুখ থােক, >তমিন,
kমতাশালী িকংবা pভাবশালী পুrেষর sDাটাস আবার নারীর কােছ পছnনীয়।
>কােনা নারীর বত_মান সŋীর >চেয় যিদ তার >pিমেকর পদময_াদা বা sDাটাস ভােলা
হয়, িকংবা >pিমক >দখেত •নেত অিধকতর sদশ_ন হয়, িকংবা >য সমsাgেলা িনেয়
একিট নারী তার পাট_নার িকংবা sামীর সােথ অসntW, >সgেলার সমাধান যিদ তার
>pিমেকর মেধD খুঁেজ পায়, নারী পরকীয়া কের। তাই আেমিরকায় আন_l
>শায়াজ_েনগার, িনউট িগংিরচ, িবল িktটন িকংবা বাংলােদেশ hেসইন মুহmদ এরশাদ
িকংবা hমায়ূন আহমেদ যখন পরকীয়া করেত >চেয়েছ, তারা >সটা করেত >পেরেছ,
কারণ নারীরাও তােদর মেতা যশsী িকংবা ‘হাই sDাটােসর’ >কউেকটােদর সােথ
সmক_ করেত pলুb হেয়েছ। নারীর আgহ, অngহ িকংবা চািহদা ছাড়া পুrেষর পেk
পরকীয়া করা সmব নয়, এটা বলাই বাhলD।
আেগই বেলিছ লং টাম_ এবং শট_ টাম_ sTDািটিজ নারী পুrষ সবার মেধDই আেছ।
বh কারেণই এিট নারী পরকীয়া করেত পাের, আgহী হেত পাের বhগািমতায়।
নারীর পরকীয়ার এবং বhগািমতার বDাপাের িবিভn সমেয় িবিভn অnকl বা
হাইেপািথিসস psাব কেরেছন িবjানীরা, এর মেধD রেয়েছ⎯িরেসাস_
হাইেপািথিসস, >জেনিটক হাইেপািথিসস, >মট sইিচং হাইেপািথিসস, >মট িsল
এkেজশন হাইেপািথিসস, >মট মDাnপুেলশন হাইপিথিসস ইতDািদ 227। d-একিট
িবষয় এখােন বDাখDা করা >যেত পাের।
227

D.M. Buss, Human Mating Strategies, Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.
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4জিবক কারেণই অসতক_ িকংবা অপিরকিlত >যৗনসmেক_র >kেt (casual
sex) নারীরা পুrষেদর মেতা pজননগত উপেযািগতা পায় না। তারপেরও নারীরা
পরকীয়া কের, কারণ নারীেদর >kেt বhগািমতার একিট অnতম উপেযািগতা হেত
পাের, সmেদর তাৎkিণক >যাগান। িশmািŽেদর >kেt >দখা >গেছ, খােদDর
িবিনমেয় তারা পুrষ িশmািŽেক >যৗনতা pদান কের থােক। গেবষেকরা লk
কেরেছন, নারী িশmািŽরা >সই সব পুrষ িশmািŽেদর pিতই >যৗনতার বDাপাের
থােক সব_ািধক উদার যারা খাদD >যাগােনর বDাপাের >কােনা কৃপণতা কের না।
িশmািŽেদর >kেt >কােনা িকছু সতD হেল মানবসমােজও >সটা সতD হেব, এমন
>কােনা কথা >নই অব¸। িকnt তারপেরও িবjানীরা আমাজেনর >মিহনাk
(Mehinaku) িকংবা >Tািbয়াtড dীপপুেŽর (Trobriand Island) kুd নৃেগাÁীেদর মেধD
গেবষণা চািলেয় >দেখেছন, >সখােনও পুrেষরা নারীেদর জn (অেনকটা
িশmািŽেদর সমােজর মেতাই) রকমাির খাদD, তামাক, বাদাম, শেŋর মালা,
বাhবnনী pভৃিত উপেঢৗকন সংgহ কের িনেয় আেস, আর িবিনমেয় নারীরা
>যৗনতার অিধকার িবিনময় কের। যিদ কােরা কাছ >থেক উপেঢৗকেনর >যাগান বn
হেয় যায়, তেব নারীরাও >স সমs পুrেষর সােথ >যৗনসmক_ বn কের >দয়228।
সmেদর >যাগােনর সােথ >য নারীর >যৗনতা pদােনর একটা অিলিখত সmক_ আেছ,
তা জানার জn অব¸ আিদম সমােজ যাওয়ার দরকার >নই। আধুিনক সমােজও
>সটা লk করেল পাওয়া যােব। সবেচেয় চরম উদাহরণিটর কথা আমরা সবাই
জািন⎯পিততাবৃিt। নারী >যৗনকম_ীরা অথ_সmেদর িবিনমেয় >যৗনতার sেযাগ কের
>দয় পুrষেদর⎯এটা সব সমােজই বাsবতা। এই বাsবতা >থেক পুrষেদর
বhগামী চিরtিট >যমন sW হয়, >তমিন হয় আিথ_ক লােভর জn নারীর >যৗনতা
িবিkর সmক_িটও 229। >যৗনকম_ী •ধু নয়, আেমিরকায় সাধারণ >মেয়েদর মেধD
গেবষণা কেরও >দখা >গেছ, >য সমs নারীরা শট_ টাম_ বা slেময়ািদ সmেক_
জড়ােত ই¢ুক, তারা আশা কের >য, তার >pিমক অথ_ কিড়র িদক >থেক >কােনা
কৃপণতা >দখােব না, অেনক ধরেনর দািম উপহার সামgী উপেঢৗকন িহেসেব িনেয়
আসেব, িবলাসবhল জীবনযাtায় অভDs হেব, িনয়িমতভােব ভােলা ভােলা
>রsুেরেtট তােক আপDায়ন করেব, এবং সেব_াপির >য >কােনা ধরেনর সmেদর
িবিনেয়ােগ থাকেব উদার230। কৃপণ sামীেক যাও বা >মেয়রা িকছুটা হেলও সh
কের, অDােফয়াের আgহী কৃপণ >যৗনসŋীেক কখেনাই নয়। অDােফয়ার বা
Bronisław Malinowski, The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia, London, 1929
N. Burley, & R. Symanski. Women without: an evolutionary and cross- cultural perspective on
prostitution. In R. Symanski, The immoral landscape. Toronto: Butterworths, 1981.
230
D. M. Buss, & D. P. Schmitt, Sexual strategies theory: An evolutionary perspective on human mating.
Psychological Review, 100, p 204–232,1993.
228
229
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পরকীয়ার >kেt >ছেলেদর কৃপণতা >মেয়েদর কােছ gহণীয় িকংবা পছnনীয় নয়,
কারণ তারা সেŋত >পেত •r কের >য, তার সŋীিট হয়েতা ভিবÕেতও তার জn
সmদ িবিনেয়ােগ >স রকমভােব আgহী নয়। এই মানিসক অিভrিচgেলা িবে‰ষণ
করেল >বাঝা যায়, সmেদর তাৎkিণক আহরণ নারীেদর >kেt এক ধরেনর
অিভেযাজনজিনত উপেযািগতা িদেয়েছ, যা নারীরা অেনক সময় পরকীয়ার মাধDেম
িনি¡ত করেত চায়।
নারীেদর পরকীয়ার বDাপাের আরও একিট লkণীয় পDাটান_ পাওয়া িগেয়েছ,
>যটা পুrষেদর >থেক িকছুটা আলাদা। বh >kেtই >দখা >গেছ, নতুন সŋীর সােথ
অপিরকিlত >যৗনসmেক_র (casual sex) মাধDেম নারীরা সŋীিটেক ভিবÕৎ sামী
িহেসেব মূলDায়ন কের িনেত চায়। >স জnই এমনিক slেময়ািদ সmেক_র >kেtও
বhগামী, >বােহিময়ান ধরেনর >ছেলর সােথ সmক_ করেত নারীরা pাথিমকভােব
অিন¢ুক থােক; অতীেত যিদ পুrষিটর বh নারীর সােথ সmক_ িকংবা আসিk >থেক
থােক, তা নারীিটর কােছ এক ধরেনর অনাকািŋkত সংেকত িনেয় উপিsত হয়। এর
কারণ, slেময়ািদ সmেক_ জড়ােলও তার অবেচতন মেন থােক দীঘ_sায়ী সmেক_র
আকাŋkা, যার িনিরেখই >স সাধারণত উপেরাk 4বিশWDgেলা িবচার কের থােক।
তার সŋীর বhগািমতা িকংবা অতীেত বh নারীর pিত আসিkর অথ_ তার >চােখ
হেয় ওেঠ তার সােথ ভিবÕৎ সmক_ রচনার >kেt অিব®sতার িনয়ামক। অথ_াৎ,
>স ধের >নয় এ ধরেনর পুrেষরা ‘ভিবÕৎ sামী’ িহেসেব উপযুk নয়। >মাটা দােগ,
ভিবÕৎ sামীর মেধD >য gণাবিলgেলা pতDাশা কের, িঠক >সgেলাই একিট নারী
তার >যৗনসŋীর মেধD খুঁজেত চায়231। dিট >kেtই >মেয়রা চায় তার পুrষ সŋী
হেব দয়ালু, >রামািtটক, সমঝদার, dদ_াn, sাsDবান, রিসক, িব®s এবং সmেদর
িবিনেয়ােগর বDাপাের থাকেব উদার। >সজnই িববত_ন মেনািবjানী >ডিভড বাস
তার ‘বাসনার িববত_ন’ (The Evolution Of Desire) বইেয় বেলন232,
উভয় >kেtই >মেয়েদর অিভrিচর এই অপিরবত_নীয়তা ইিŋত কের >য, নারীরা
অিনয়িমত >যৗনসŋীেক হবু sামী িহেসেবই >দেখ এবং >সজn dইেkেtই >বিশ
পদপয_াদা আেরাপ কের।

বh সমােজ আবার >দখা >গেছ, >য সমs সমােজ সিহংসতা খুব >বিশ, নারীরা িববাহবিহভূ_ত >যৗনসmক_ কের িনেজর িনরাপtার বDাপারটা িচnা কের। sামীর বাইের
>গােtর অn >কােনা পুrেষর সােথ যিদ নারীর >কােনা ‘িবেশষ বnুt’ গেড় উেঠ
231
232

David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003
“The constancy of women's preferences in both scenarios is consistent with the theory that women see
casual mates as potential husbands and thus impose high status for both”, quoted from David Buss,
The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books , 2003, p 88.
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তেব >স sামী বাইের থাকেল বা অn >কােনা সমেয় িবপদ আপদ >থেক রkা করেত
পারেব। এ বDাপারটা সাধারণভােব pািণজগেতর মেধD pচিলত আেছ। >যমন,
সাভানা >ববুনেদর িনেয় গেবষণা করেত িগেয় বারবারা sুটস সহ অnাn িবjানীরা
লkD কেরেছন >য, এই ধরেনর >ববুনেদর সমােজ একিট নারী >ববুেনর সােথ
pাথিমক বা মূলসŋীর বাইেরও একজন বা dজন সŋীর সােথ ‘িবেশষ ধরেনর’
সmক_ গেড় উেঠ, এবং >সই সŋী বা সŋীরা অn >ববুনেদর উতDk করার হাত
>থেক নারী >ববুনিটেক রkা কের233। ‘পর-পুrেষর’ সােথ >যৗনতার িবিনমেয় মূলত
জীবেনর িনরাপtা িনি¡ত কের নারী >ববুনিট। এ pসেŋ িবjানী রবাট_ িsথ তার
একিট গেবষণাপেt বেলন234 ⎯
pাথিমক সŋীিট সবসময় নারী >ববুন িকংবা তার সnােনর পােশ >থেক >থেক
তােক রkা করেত পাের না। তার অnপিsিতেত অn >কােনা পুrেষর সােথ
নারীিটর ‘ িবেশষ >কােনা সmক_’ থাকেল তা তার >বঁেচ থাকায় বাড়িত উপেযািগতা
িনেয় আেস। এভােব নারীিট অn >কােনা পুrেষর সােথ সmক_ 4তির কের িনেজর
এবং িনেজর সŋীর িজন রkা করার >kেt এক ধরেনর sTDািটিজ 4তির কের।

এ ধরেনর sTDািটিজ মানবসমােজ বত_মােন খুব >বিশ দৃ¸মান না হেলও িবjানীরা
>দেখেছন, আিদম িশকাির সংgাহক িকছু সমােজ >যখােন নারীেদর উপর পুrষািল
সিহংসতা, আgাসন, ধষ_ণ খুবই >বিশ, >সখােন নারীরা এ ধরেনর ‘অিতিরk যুগল
বnেনর’ মাধDেম িনেজর িনরাপtা িনি¡ত কের235।
সŋী রদবদল বা ‘>মট sইিচং’ও হেত পাের আেরকিট বড় কারণ যার কারেণ
একিট নারী পরকীয়া করেত পাের। sেটড sাtড পাইপার (ৈবjািনক নাম Actitis
macularia) নােম আেমিরকার িমেনেসাটার hেদ দৃ¸মান এক ধরেনর পািখেদর
মেধD সŋী রদবদেলর pবণতা উেlখেযাগD মাtায় পাওয়া িগেয়েছ। জীবিবjানী
মাক_ কলওেয়ল এবং িলউস ওিরং pায় চার হাজার ঘNা ধের এই পািখেদর
জীবনাচরণ পয_েবkণ কের িসdােn এেসেছন >য, এ ধরেনর পািখেদর মেধD সŋী
রদবদল খুবই sাভািবক ঘটনা236। সŋী রদবদেলর মাধDেম বত_মান সŋীর >চেয়
আরও আকষ_ণীয় সŋীেক খুঁেজ >নয় একিট নারী sেটড sাtড পাইপার।
মানবসমােজও িকnt এ বDাপারিট লk করেল খুঁেজ পাওয়া যােব। বত_মান সŋীর
233
234

Barbara B. Smuts, Sex and Friendship in Baboons, Harvard University Press, 1999
R. L. Smith, (Ed.) Sperm Competition and the Evolution of Animal Mating Systems. Academic Press,
New York. 688 pp, 1984.

235
236

B. Smuts, Male aggression against women: An evolutionary perspective. Human Nature 3:1-44,1992.
M.A. Colwell, & L.W. Oring. Extra-pair mating in the spotted sandpiper: A female mate acquisition
tactic. Animal Behavior 38:675-684, 1989.
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>চেয় অn কাউেক অিধকতর আকষ_ণীয়, sদশ_ন িকংবা কািŋkত মেন হেল, িকংবা
বত_মান সŋীর sDাটােসর >চেয় উঁচু সামািজক পদময_াদাসmn >কউ তার সােথ
দীঘ_sায়ী সmেক_র বDাপাের আgহী হেয় উঠেল নারী তার সােথও পরকীয়ায় জড়ােত
করেত পাের। পরকীয়া করেত পাের যিদ নারীর বত_মান সŋী যিদ অss হয়, পŋু
হয়, শারীিরকভােব অkম হয়, যুdাহত হয় িকংবা মুমূষু_ হয়। বাংলােদেশ িবগত
শতেকর নbইেয়র দশেকর চা¿লDকর মুনীর-খুkর পরকীয়া আর তােক >কnd কের
সাংবািদক রীমা হতDাকােNর কথা িন¡য় অেনেকরই মেন আেছ। মধDবয়িস খুk
পরকীয়া >pম •r কেরিছেলন ড. >মেহrেnসার পুt মুনীেরর সােথ। খুkর sামী
িছেলন পkাঘাতgs এবং অss। sামীর এ শারীিরক পিরিsিত খুkেক চািলত
কেরিছল মুনীেরর সােথ পরকীয়ায় জড়ােত, আর pেরািচত কেরিছল মুনীরেক রীমা
হতDায়। কােজই নারী •ধু পরকীয়া কের না, pেয়াজেন পরকীয়ার কারেণ হতDায়
pেরাচনা >দওয়া •ধু নয়, িনজ হােত হতDা পয_n করেত পাের। িকছুিদন আেগ
পরকীয়ার কারেণ আয়শা hমায়রা কীভােব তার িনেজর সnান সািমউলেক
িনদ_য়ভােব হতDা কের লাশ ি›জবিn কের পের বাইের >ফেল িদেয়িছল, তার
পুŋাnপুŋ িববরণ িদেনর পর িদন ধের পtপিtকায় pকািশত হেয়েছ। পরকীয়ার
কারেণ মােয়র িনজ সnান হতDা হয়েতা খুব চরম এবং বDিতkমী উদাহরণ, িকnt
আকষ_ণীয় সŋীর জn বত_মান সŋীেক তDাগ, িকংবা sামীর তুলনায় আরও ‘উৎকৃW’
কােরা সােথ লুিকেয় ছািপেয় পরকীয়া তা নয়। এ বDাপারটা সব সময়ই এবং সব
সমােজই িছল। পয়সাওয়ালা িকংবা sদশ_ন, sাsDবান, আকষ_ণীয়, মেনাহর িকংবা
উঁচু পদময_াদাসmn সŋীর জn পুরাতন সŋীেক তDাগ >মেয়েদর মেধD এক সময়
একধরেনর অিভেযাজনগত উপেযািগতা িদেয়িছল, অnত >হেলন িফশােরর মেতা
নৃতttিবেদরা তাই মেন কেরন237। >সই আিদম িশকাির সংgাহক সমােজর কথা িচnা
কrন, >যখােন একিট নারীেক ‘িবেয় করেত’ হেয়িছল এক dব_ল িশকািরেক যার
>চােখর দৃিW িছল kীণ, িশকাের অেযাগD এবং sভােব কাপুrষ। এ ধরেনর সmেক_
থাকা নারীরা মানিসক অতৃিp >মটােত হয়েতা পরকীয়া •r কেরিছল ss সবল,
sাsDবান তrণ >কােনা সাহসী িশকািরর সােথ⎯‘িমsার gড িজন’ পাওয়ার এবং
ভিবÕত সnােনর মেধD তা >রেখ যাওয়ার pতDাশায়। ভােলা িজেনর জn
সŋীবদেলর বDপারিট যিদ আিদম িশকাির সংgাহক পিরিsিতেত নারীেদর
একধরেনর sTDািটিজ হেয় থােক, তেব >সিট এখনকার সমেয়রও বাsবতা হেত পাের
তা িনিd_ধায় বলা যায়। i¨vwÛ থন_িহেলর একিট সাmpিতক গেবষণা >থেক এই ‘gড
237

Helen Fisher,

Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray,

Ballantine Books 1994
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িজন’ অnকেlর সতDতা পাওয়া িগেয়েছ238। গেবষণায় >দখা >গেছ নারীরা যখন
পরকীয়া কের তখন pিতসম >চহারার pিত আকিষ_ত হয় >বিশ239। pিতসম >চহারা
সবসময়ই একিট ভােলা ‘িফটেনস মাক_ার’ িহেসেব িবেবিচত। >pিমেকর >চহারা
pিতসম হওয়া মােন⎯তার >pিমেকর >চহারা আকষ_ণীয়, তার শরীেরর গঠন উnত,
>স পুrষািল, বুিdদীp, >চৗকষ, sাsDবান এবং >রাগজীবাণু >থেক মুk240। তাই >য
নারী sামীেক >রেখ pিতসম 4বিশেWDর >pিমেকর >পছেন ছুটেছ, তার ‘psর যুেগর
মিsÌ’ আসেল pকারাnের ‘ভােলা িজন’ িনজ সnােনর জn িনি¡ত কের রাখেত
চাইেছ।
ভােলা িজেনর জn pলুb হেয় পরকীয়া করার এই >জেনিটক হাইেপািথেসরই
আেরকিট pচিলত rপ হে¢ ‘>জািশলা >পালা’ বা ‘>সিk সন’ অnকl। এই
অnকlিট ১৯৭৯ সােল psাব কেরিছেলন kইন িব®িবদDালেয়র জীবিবjানী
পDািTক ওেয়দারেহড এবং রািল রবাট_সন। এই অnকl অnযায়ী মেন করা হয় >য,
sদশ_ন পুrেষর সােথ নারী পরকীয়া কের িকংবা slেময়ািদ >যৗনসmক_ sাপন
কের কারণ, অবেচতন মেনই তার মাথায় থােক >য, তার সnানও হেয় উঠেব িঠক
একই রকম মেনাহারী gণাবিলর অিধকারী। পরবত_ী pজেnর নারীরা তার সnােনর
এই pীিতকর 4বিশWDgেলা িদেয় অেনক >বিশ পিরমােণ আকৃW হেব, ফেল যােদর
মেধD এই gণাবিলgেলার অভাব রেয়েছ তােদর তুলনায় তার সnান অেনক >বিশ
pজননগত সফলতা অজ_ন করেত পারেব। >বশ িকছু সাmpিতক জিরেপ এই তেttর
sপেk িকছুটা হেলও সতDতা িমেলেছ। >দখা >গেছ, নারীরা যখন পরকীয়ায় আসk
হয় তখন তােদর একটা বড় চািহদা থােক sামীর >চহারার >চেয় >pিমেকর >চহারা
অেনক >বিশ আকষ_ণীয় হেত হেব241।
•ধু ভােলা িজন, ভােলা >চহারা বা ভােলা সnােনর জnই নয়, নারীরা আরও
বh কারেণই পরকীয়া করেত পাের। সামািজক sDাটাস তার মেধD একিট।
গেবষণায় >দখা >গেছ, একজন িববািহত নারী যখন অn >কােনা পুrেষর সােথ
পরকীয়া কের, >সই পুrেষর sDাটাস, pিতপিt, সামািজক অবsান pভৃিত তার
238

S.W. Gangestad, R. Thornhill, The evolutionary psychology of extra-pair sex: The role of fluctuating
asymmetry. Evolution and Human Behavior 18: 69—88, 1997.
239
“Women choose symetrical men as affair partmers more than asymetrical men” - quoted on Randi
Thornhil’s most important finding, (Ref. David Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition,
Basic Books , 2003)
240
R. Thornhill and S.W. Gangestad, Do women have evolved adaptation for extra-pair copulation? Pp.
341-368 in Evolutionary Aesthetics, K. Grammer and E. Voland, eds. Springer-Verlag, Berlin,
Germany, 2003.
241
Douglas T Kenrick, Gary E Groth, Melanie R Trost and Edward K Sadalla, Integrating evolutionary
and social exchange perspectives on relationships: Effects of gender, self-appraisal, and involvement
level on mate selection criteria, Journal of Personality and Social Psychology, Vol 64(6), Jun 1993, 951969.
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বত_মান sামীর >চেয় অেনক >বিশ থােক242। pখDাত বDবসায়ী এবং ২০১২ সােলর
িরপাবিলকান >pিসেডtট পদpাথ_ী (পের িনব_াচনী কDােmইন >থেক সের দাঁড়ােনা )
>ডানাl Tাm বছর খােনক আেগ এক অপিরিচত মেডল মাথ_া >মেপেলর সােথ
পরকীয়ায় জিড়েয় পড়েল রাতারািত মাথ_া >মপল আেলাচনার >কndিবndেত পিরণত
হন। িমিডয়ার পাবিলিসিট >তা িছলই, সােথ সােথ নানা ধরেনর আিথ_ক িবিনেয়াগ,
গণDমাn সামািজক অnÁােন pেবেশর অিধকারসহ িবিভn পদময_াদা >ভাগ করেত
থােকন। বাংলােদেশও এরশাদ সােহব রাTপিত থাকাকালীন িজনাত >মাশারফসহ
বh নারীর সােথ পকীয়ায় মt িছেলন, তখন >স সমs নারীরাও রাতারািত বh
রাজৈনিতক এবং সামািজক sেযাগ sিবধা >পেয় িগেয়িছেলন। এ সমs নারীরা এমন
সব মহেল, রাTীয় অnÁােন িকংবা সভায় pেবশ করেতন অবলীয়ায়, >যgেলােত
সাধারণ মাnষেদর জn pেবশ িছল অকlনীয়। >pেমর অথ_নীিতর বাজাের >কােনা
>কউেকটা বা িবখDাত >লাক যখন >কােনা পিরিচত নারীর সােথ >pেমর সmেক_
জড়ায়, তখন >স যত অখDাতই আেগ থাkক না >কন, মাnষ >ভেব >নয় নারীিট
িন¡য় ‘>sশাল’। >স রাতারািত চেল আেস আেলাচনা আর kমতার >কেnd। নারীিট
পায় নতুন পিরিচিত, আর সামািজক এবং বnুমহেল ঘেট তার ‘sDাটােসর উtরণ’।
>য কারেণই নারী পরকীয়া কrক না >কন, pখDাত নৃতttিবদ সারা bDাফার হািড_
মেন কেরন >য, নারী-পরকীয়ার বDাপারটা মানেবিতহােসর সূচনা >থেকই এমনভােব
জিড়ত িছল >য, >সটােক অsীকার করা >বাকািমই243। অn pাণীর >kেt >যমন,
িশmািŽেদর >kেt আমরা জািন >সখােন নারীরা বhগামী। হািড_ তার গেবষণাপেt
িশmািŽেদর উদাহরণ হািজর কের >দিখেয়েছন >য, বhগািমতার মাধDেম নারী
িশmািজরা ডারউইনীয় দৃিWেকাণ >থেক dিট উেd¸ পূরণ কের⎯এক, অn
পুrেষর সােথ সmেক_র মাধDেম তারা িনি¡ত কের সদDজাত সnানেক >কউ ঈষ_ার
বশবত_ী হেয় হতDা করেব না, আর dই⎯সnােনর িপতৃt িনেয় >গােt এক ধরেনর
‘>ধাঁয়াশা’ 4তির করা; যার ফেল সকল পুrষ িশmািŽই িনেজেক তার অনাগত
সnােনর িপতা >ভেব নারী এবং িশ•িটেক রkা কের চলেত >চWা করেব।
হািড_ মেন কেরন িশmািŽর জn >য বDাপারিট সতD, মাnেষর িববত_নীয় পথ
পিরkমােতও >স বDাপারটা িকছুটা হেলও pায় একই রকমভােব সতD হেত পাের।
আমরা তৃতীয় অধDােয় পুrেষর অNেকাষ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় >দেখিছ,
পুrেষর অেপkাকৃত বড় •kাশয় এটাই ইিŋত কের >য, িববত_েনর দীঘ_
পথপিরkমায় নারীরা একগামী নয়, বরং বhগামীই িছল। একই অধDােয় নারী
বhগািমতার আরও একিটও বড় সাkD আমরা >পেয়িছ পুrেষর পুrষােŋর অgভাগ
কীলকাকৃিত হওয়ার এবং সŋমকালীন সমেয় উপযু_পরী িলŋাঘােতর মেধDও। সŋীর
যিদ একই সমেয় আর কােরা সােথ সŋেমর সmাবনা না থাকত তেব এgেলা একিট
পুrেষর পুrষােŋর 4বিশWD িহেসেব শরীের জায়গা কের িনত না। বh মাnেষর
242

R. R. Baker, , & , M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation, and infidelity.
London: Chapman & Hall,1995.
243
Sarah Blaffer Hrdy, Empathy, Polyandry, and the Myth of the Coy Female, in Ruth Bleier, ed., Feminist
Approaches to Science, New York: Pergamon, pp. 119-146, 1986
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•kাণুর pিতেযািগতায় সŋীর গেভ_ িনেজর সnােনর িপতৃt িনি¡ত করেতই এই
শারীিরক 4বিশWD আর pিkয়াgেলা পুrেষর >দেহ 4তির হেয়েছ। তৃতীয় অধDােয়
আমরা আরও >দেখিছলাম >য, দmিতেদর দীঘ_িদন আলাদা কের >রেখ তারপর
সŋেমর sেযাগ কের িদেল পুrেষর বীয_ pেkপেণর হার নাটকীয়ভােব বৃিd পায়।
দীঘ_িদন পৃথক থাকাকালীন সমেয় stীর পরকীয়ার সmাবনার >থেক যাওয়ার
কারেণই এ বDাপারটা ঘেট বেল মেন করা হয়। •ধু পুrেষর >দেহ নয়, পরকীয়ার
এবং বhগািমতার বh আলামত লুিকেয় আেছ নারীর িনেজর >দেহও। অগ_াজম বা
চরম পুলক এমিন একিট 4বিশWD। রিবন >বকার এবং মাক_ >বিলেসর যুগাnকারী
একিট গেবষণা >থেক জানা >গেছ >য সমs নারীরা পরকীয়ায় জিড়ত থােক তারা
চরম পুলক লাভ কের >বিশ এবং তারা পরকীয়ার সময় তােদর sামী বা িনয়িমত
সŋীর >চেয় অেনক >বিশ •kাণু >যািনেত ধারণ কের রােখ244। অগ_াজম সংkাn এ
বDাপারিটও তৃতীয় অধDােয় আেলািচত হেয়েছ।
এ >তা >গল জীবিবjােনর কথা। এর বাইের ইিতহাস, ধম_, দশ_ন, সািহতD
অnসnান করেলও আমরা >দখেত পাই মানবসমােজ নারীর কামsৃহা কখেনাই কম
িছল না। বরং নারীর কামsৃহা >বিশ বেলই নারীেক ‘িছনাল’, ‘মািগ’, ‘খানিক’,
‘>ব¸া’, ‘কামুকী’, ‘কামাত_’, ‘নিটনী’, ‘রাkুসী’ pভৃিত নানা শb 4তির করেত
হেয়েছ পুrষতntেক, এবং কামুক নারীেক বশীভূত রাখেত 4তির কেরেছ নানা ধম_ীয়
এবং সামািজক িবিধ-িনেষেধর >দওয়াল। িহnd পুরাণ এবং সািহেতD আমরা >দেখিছ
কীভােব sপুrষ রামচndেক >দেখ রাবেণর >বান শূপণ_খা কামাত_ হেয় পেড়িছল,
িকংবা মহাভারেত sঠামেদহী অজু_নেক >দেখ কামাত_ হেয় পেড়িছল নাগ রাজকnা
উলুপী, তােক সরাসির িদেয়িছল >দহিমলেনর psাব245 ⎯
>হ পুrষে§Á! আিম >তামােক অিভেষকাথ_ গŋায় অবতীণ_ >দিখয়া কnপ_শের
জজ_িরত হইয়ািছ। এkেণ তুিম আtpদান dারা এই অশরn অবলার মেনাবাÊা
পিরপূণ_ কর।

মহাভারেতর বh নারী চিরtই বhচািরণী এবং বhগািমনী। পাঁচ sামী িনেয় ঘর করা
>dৗপদী >তা আেছনই, তার পাশাপািশ সতDকােমর মাতা জবালা, পাNব জননী knী
>থেক •r কের sেগ_র অpরা উব_শী, রmা সকেলই িছেলন বhপুrষাসk। কামাসk
নারীর উদাহরণ এবং তােদরেক অবদমেনর নানা পdিত অn ধম_gেলােতও আেছ।
মধDpাচD এবং আি›কার বh মুসিলম >দেশ আধুিনক যুেগও নারী খৎনা নােমর একিট
kৎিসৎ রীিত pচিলত আেছ। এই pিkয়ার মাধDেম নারীর ভগাŋুর >কেট >ফলা হয়,
যােত নারীর কাম িনয়ntেণ রাখেত পাের পুrেষরা। áীW ধেম_র pাথিমক উৎসgেলা
অnসnান করেলও >দখা যায়, তালমুিদক >লখেকরা stীেক কামাসk িহেসেব বণ_না
করা হেয়েছ, আর আদশ_ sামীর কত_বD হে¢ িনয়িমত সŋেমর মাধDেম stীর কামেক
িনয়ntেণ রাখা।
244

R. R. Baker, & , M. A. Bellis, Human sperm competition: Ejaculate manipulation by females and
a function for the female orgasm, Animal Behavior, 46, 887–909.
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মহাভারত, আিদপব_, ২১৪ অধDায়
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ইিতহাস এবং সভDতার এই িবে‰ষণমূলক উদাহরণgেলা >থেক মেন হয়,
নারীর কামাসিkর বDাপারটা পুrষেদর জানা িছল সবসময়ই। নৃতািttক সারা
bDাফার হািড_ >সজnই মেন কেরন, িশmািŽেদর মেতা মাnষও যখন বেন জŋেল
থাকত, মূলত গাছ গাছািলই িছল বসিত, তখন িশmািŽেদর মেতা আমােদর
নারীরাও িছল বhগামী। তারাও সnােনর ভিবÕৎ িনরাপtার কথা >ভেব বh পুrেষর
সােথ ‘িবেশষ সmক_’ 4তির করত, তারাও সnােনর িপতৃt িনেয় >ধাঁয়াশা 4তির
করেত চাইেতা >বঁেচ থাকার এবং িনজ সnানেক বাঁিচেয় রাখার pেয়াজেনই। িকnt
অরণD পেব_র পের যখন মাnষ যখন pায় চার িমিলয়ন বছর আেগ তৃণভূিমেত >নেম
আেস, এবং যুগল বnেনর মাধDেম দাmতD জীবেন অভDs হেয় যায়, তখন >থেকই
নারীর >যৗনতােক অবদিমত করা হয়। আর বDাপারটা আরও tরািnত হয় মাnষ
যখন >পৗঁেছায় কৃিষপেব_, তখন সmদশালী হেয় ওেঠ িবিভn >গাt। একসময় ওই
সmদ অিধকাের চেল আেস >গাtপিতেদর; তারা হেয় ওেঠ সmদশালী, উdাবন
ঘেট বDিkগত মািলকানার। সmদ যত বাড়েত থােক পিরবাের নারীেদর >থেক
grt বাড়েত থােক পুrষেদর, পুrষ সৃিW কের িপতৃতেntর pথা, নারী পিরণত হয়
পুrেষর সmিtেত। আেগই আমরা >জেনিছ⎯ >যেহতু িপতৃতেntর মূল লkD থােক
‘sিনি¡ত িপতৃেt সnান উৎপাদন’ >সজn, িপতৃতািntক সমােজ 4জিবক এবং
সামািজক কারেণই বhগামী stীেক ‘hমিক’ িহেসেব >দখা হয়। stী বhগামী হেল তার
pভাব পেড় ভূ-sামীর জিম-জমা, অিজ_ত সmিtেত, তার সামািজক পদপয_াদায়।
সনাতন কৃিষিভিtক সমােজ আসেল নারীেক যাচাই করা হয় dিট 4বিশেWর
িনিরেখ⎯এক, নারী তার বােপর বাসা >থেক >যৗতুক, ডাউির pভৃিত িনেয় এেস
sামীর সmিtেত কতটা মূলDমান >যাগ করেত পারেব, আর dই⎯তার শারীিরক
>সৗnয_ আর শরীর-sাsD (গভ_) sামী এবং তার পিরবােরর বীজ বপন এবং তা বেয়
িনেয় যাওয়ার জn কতটা উপযুk। তাই >দখা যায় বh কৃিষিভিtক সমােজ পুrেষর
বhগািমতার বDাপাের আইনকাnন িশিথল হেলও নারী বhগািমতােক সব সময়ই
অিধকতর িনnনীয়ভােব >দখা হয়; এমনিক বhগামী stীেক শারীিরক িনgহ এমনিক
হতDা করা হেলও খারাপ >চােখ >দয়া হয় না। উদাহরণ িহেসেব pাচীন টাইিgস
ইউে›িটস অববািহকায় গেড় উঠা কৃিষিভিtক সভDতা >থেক জানা যায়, >সখােন
সাধারণভােব মেন করা হেতা নারীরা sামীর ‘অnগামী’ থাকেব, তারা িচরকাল
থাকেব sামীর সােথ একগামী সmেক_ আsাশীল। পুrেষরা িকnt তা নয়। তার িছল
বhগামী। আর পুrেষর বhগািমতােক ততটা খারাপ >চােখ >দখা হেতা না। >দখা
হেতা >মেয়েদরটাই। >য সসমs stীরা sামীর অnগত না >থেক পরকীয়ায় মt হেতা,
তােদর নাক >কেট >ফলা হেতা। চীন জাপান এবং ভারেতর অেনক জায়গােতই
মুkমনা ইবুক
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পুrেষর পিততাবৃিt, রিkতা রাখা িকংবা গিণকা সেmাগ pভৃিতেক ‘এডাি“T’
িহেসেব গণD করা হয় না, িকnt বh জায়গায় এখনও বhগামী নারীেক >বtাঘাত আর
পাথর ছুঁেড় হতDার িবধান pচিলত আেছ। এমনিক পি¡েমও িবংশ শতাbীর আেগ
নারীেদর বhগািমতার কারেণ sামীর বা পিরবােরর আgাসন >থেক তােক রkা
করার >কােনা শk রাTীয় আইনকাnন িছল না। বরং অবাধD, বhগামী আর কামাত_
stীেক িনgহ, িনয_াতন আর হতDােক পেরাkভােব উদযাপনই করা হেতা
সামািজকভােব। পরবত_ীকােলর নারীবাদী আেnালন, নারী অিধকার pিতÁা এবং
মানিবক আইন কাnেনর pবত_ন নারীেদর এই িনgহ >থেক িকছুটা হেলও মুিk
িদেয়েছ।
িববত_েনর ইিতহাস পয_ােলাচনা করেল >দখা যােব, মানব pজািত শতকরা একশ
ভাগ একগািমতার জn িকংবা শতভাগ বhগািমতা⎯>কােনািটর জnই
িববত_নগতভােব অিভেযাজD হয়িন। ইিতহােসর পিরkমায় আমরা >যমন গিরলােদর
মেতা হােরম কের চলা আকবর বাদশাহর সnান পাই >তমিন আবার সnান পাই
একdারপtীক বh মাnেষরই। এরশােদর মেতা লুলপুrষও আবার সমােজ কম
>নই। নারীেদর >kেtও মহাভারেতর >dৗপিদ >থেক •r কের িkওেপTা, িকংবা
অধুনা িbটিন িsয়াস_, পDািরস িহlন িকংবা িলজ >টলর পয_n বhগামী নারীর
সnানও খুঁজেলই পাওয়া যােব, >যমিন পাওয়া যােব সীতার মেতা >কবল একsামী
িনেয় মt কেঠার অnরাগী stীও। পাওয়া যােব ছল-চাতুির pতারণাpবণ িকংবা
কামকাতুরা নারীর দৃWাnও। >সজnই >হেলন িফশার তাঁর “>pেমর িবে‰ষণ”
(Anatomy of Love) বই এ িলেখেছন246 ⎯
এমন >কােনা সাkD pমাণ >নই >য >মেয়রা >যৗনতার বDাপাের লাজুক িছল িকংবা
তারা >গাপন >যৗন অিভযান এিড়েয় চেল। বরং পুrষ ও নারী উভেয়ই এক িম§
pজনন >কৗশল pদশ_ন কের; একগািমতা এবং বhগািমতা dেটাই আমােদর
sভাবজাত অভDাস।

বয়েসর >দাষ!
4জিবকভােব পুrেষরা >য নারীেদর তুলনায় অিধকতর সিহংস⎯এটা আমরা আেগর
িবিভn আেলাচনা >থেক >জেনিছ। িকnt কথা হে¢, পুrেষরা সব বয়েসই একইরকম
সিহংসতা pদশ_ন কের? না তা িকnt নয়। িবিভn সমীkা >থেক >দখা >গেছ ভােয়ােলn
বDাপারটা পুrষেদর মেধD সাব_জনীন হেলও এর বDািp বয়েসর সােথ ওঠানামা কের।
>য >কােনা >দেশই >দখা >গেছ গড়পরতা সবেচেয় >বিশ হতDাকাN এবং সিহংসতা

246

Helen Fisher, Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray,
Ballantine Books, 1994
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পুrেষরা কের থােক যখন তােদর বয়স >থেক পেনেরা >থেক উনিtেশর মেধD247।
তারপর যত বয়স বাড়েত থােক সিহংসতা কেম আেস। এমনিক িসিরয়াল িকলাররাও
একটা িনিদ_W বেয়েসর পের >সভােব আর হতDা কের না। এর কারণটাও sW। কারণ
এই বয়েসর পিরসীমােতই পুrেষরা িরেpাডািkভ কিmিটশেনর চূড়ায় থােক।
আেমিরকায় করা সমীkা >থেক >দখা >গেছ, পেনেরা বছর বয়েসর িদেক যখন
>ছেলেদর বয়ঃpািp •r হয় তখনই খুন-খারািবর হার বাড়েত থােক, িবশ বছেরর
িদেক একদম শীেষ_ >পৗঁছায় এবং িtশ চিlশ বছর বয়েস >পৗঁছােনা পয_n খুন-খারািব
চলেতই থােক248। খুন-খারািবর িশকার যারা হন, তারাও >বিশ হন িবশ বছর বয়েসর
িদেকই। >দখা >গেছ pিত বছের আেমিরকায় pিত এক লk জেন খুেনর হার দশ
>থেক >চৗd বছের >যখােন মাt ১.৬, িকnt পেনেরা >থেক উিনশ বছেরর সময় >সটা
>বেড় দাঁড়ায় ১০ এ, আর িবশ >থেক চিbশ বছর বয়েস তা ১৭.৮249। তারপর পঁিচশ
>থেক উনিtশ বছর বয়েসর পিরসীমায় তা দাঁড়ায় ১৬.৩; বিtশ >থেক >চৗিtেশ
১৩.৯; আর পঁয়িtশ উনচিlশ বছেরর মেধD ১২। >সজnই >ডিভড বাস তার 'মাড_ারার
>নkট >ডার' gেn বেলেছন250,
এই সংখDাgেলা >থেক এটাই pতীয়মান হয় >য, পুrেষরা >য সময়টােত
pজননগত pিতেযািগতার সমেয় pেবশ কের, >সই সমেয়ই খুন-খারািবর pেকাপ
নাটকীয় ভােব >বেড় যায়।

আমরা বাংলােদেশ আমােদর বাপ-দাদােদর ঘাড়তDাড়া আর রগচটা >ছেলিপেলেদর
িদেক >দিখেয় বলেত •েনিছ⎯‘তrণ বয়স >তা, তাই >ছেলর রk গরম। >দখেবন
বয়স হেল রkও ঠাtডা হেয় আসেব’। উনারা হয়েতা চারপােশর দীঘ_িদেনর
অিভjতা >থেক এই কথাgেলা বেলন। আসল কারণ হেলা, >যৗনতার
pিতেযািগতাসূচক বDাপারgেলা যখন কেম আেস, তখন এমিনেতই সিহংসতা আর
>সভােব বDবহাের pকািশত হয় না। এটােকই হয়েতা চলিত কথায় ‘রk ঠাtডা’ হেয়
যাওয়া বেল >ভেব >নওয়া হয়।
বDাপারgেলা ‘কমন >সn’ িহেসেব জানা িছল অেনক আেগ >থেকই িকnt
িববত_ন মেনািবjান রŋমে¿ আসার আগ পয_n pািতÁািনকভােব এ িনেয় >কােনা
গেবষণা িছল না। ১৯৮৩ সােল dই গেবষক Tািভস িহিশ_ এবং মাইেকল গডে›সন
“Age and Explanation of Crime” নামক pবেnর মাধDেম >দখােলন বয়স এবং
Alfred Blumstein, Youth Violence, Guns, And The Illicit-Drug Industry, Journal of Criminal Law
and Criminology (Northwestern), Guns and Violence Symposium, vol 86, no. 1, 1995:10
248
John M. MacDonald, The Murderer and His Victim, Charles C. Thomas, Publisher Ltd, 1986
249
David Lester, Questions and Answers about Murder, Charles Press Pubs, 1991
250
David M. Buss, The Murderer Next Door, পূেব_াk, পৃঃ ২৩।
247
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অপরাধpবণতার এই ধারািট সংsৃিত িনিব_েশেষ একইরকম পাওয়া যাে¢ 251 ।
অথ_াৎ, >য >কােনা সংsৃিতেতই >দখা যায় বয়ঃসিnর সময় >থেকই পুrষেদর মেধD
ঝুঁিক >নওয়ার pবণতা বাড়েত থােক, আর তা এেকবাের শীেষ_ >পৗঁছায় >যৗবেনর
pারেm, িবশ >থেক িtেশর দশেকর সময়টায় তা drতগিতেত কমেত থােক, আর
মধDবয়েস তা আnভূিমক হেয় যায়। নীেচর >রখিচtিট >দখেল বDাপারিট আরও
ভােলাভােব >বাঝা যােব⎯
িচt : Tািভস িহিশ_
এবং মাইেকল
গডে›সন তােদর
গেবষণায়
>দিখেয়েছন >য,
বয়ঃসিnর সময়
>থেকই পুrষেদর
মেধD অপরাধpবণতা বাড়েত
থােক, আর তা
এেকবাের শীেষ_
>পৗঁছায় >যৗবেনর
pারেm, িবশ
বছেরর পর >থেক
তা drতগিতেত
কমেত থােক, আর
মধDবয়েস তা
আnভূিমক হেয়
যায়।

d-চারিট >kেt এই gােফর বDিতkম পাওয়া >গেলও সাব_জনীনভােব এই gােফর
গড়েনর সােথ pায় সকল অপরাধ-িবেশষjই এখন একমত >পাষণ কেরন252,253।
অপরাধpবণতা আর pিতভা িক তেব এক সূেt গাঁথা?
এই অংেশর িশেরানাম >দেখ অেনেকই হয়েতা আঁতেক উঠেবন। >কাথায়
অপরাধpবণতা আর >কাথায় pিতভা! >কাথায় বােগররহাট আর >কাথায় সদরঘাট!
251

Travis Hirschi and Michael Gottfredson, Age and the Explanation of Crime, American Journal of
Sociology, v89 n3 p552-84 Nov 1983

252

Alfred Blumstein,

253

Margo Wilson and Martin Daly,
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িকnt বােগরহাট >থেক সদরঘাট যাওয়ার রাsা >যমন একটু খুঁজেলই পাওয়া যায়,
>তমিন অেনক গেবষক মেন কেরন অপরাধpবণতার সােথও pিতভার একটা
অিলিখত সmক_ও পাওয়া যােব একটু িনিবW মেন খুঁজেলই। আেগর অংেশই
অপরাধ pবণতা িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় >দেখিছ >য, বয়ঃসিnর সময় >থেকই
পুrষেদর মেধD অপরাধ pবণতা বাড়েত থােক, আর তা এেকবাের শীেষ_ >পৗঁছায়
>যৗবেনর pারেm, িবশ >থেক িtেশর দশেকর সময়টায় তা drতগিতেত কমেত
থােক, আর মধDবয়েস তা আnভূিমক হেয় যায়। িবjানীরা অবাক হেয় লk
কেরেছন িঠক একই ধারা পাওয়া যাে¢ বয়স এবং মানব pিতভার মেধDও। িবিভn
িবjানী, সািহিতDক, িশlীেদর জীবনী িবে‰ষণ কের >দখা >গেছ অিধকাংশরই
pিতভার sুরণ ঘেট >যৗবেনর pারেmই, আর >যৗবেনর >শষ হেত না হেতই
অিতdrত pিতভার মৃতুD ঘেট যায়। আসেল বয়স হেল pিতভাধরেদর মাথা >য
আেগর মেতা কাজ কের না, এর অেনক উদাহরণই তুেল ধরা যায়। পল মDাকাট_িন
>সই কেব িবটলেসর সময় জনিpয় িছেলন, বDিতkমধম_ী বh গান িলেখ
সংগীতিপপাsেদর পাগল কের িদেয়িছেলন ষাট-সtুেরর দশেক। অবধািরতভােব
িতিন তখন িছেলন >যৗবেনর pারেm। তার পর বh বছর পার হেয়েছ, গŋা যমুনা
িদেয় বh জল গিড়েয় >গেছ, িতিন একিটও 'জনিpয় সংগীত' দশ_কেদর জn িলখেত
পােরনিন। তার অিধকাংশ সময় এখন নািক ছিব আঁকােতই >কেট যায়। িবjানী
sার আইজDাক িনউটন মহাকষ_, আেলার িব¢ুরণসহ তার সফল এবং িবখDাত
আিবÌারgেলা তrণ বয়েসই কের >ফেলিছেলন। আরও পিরÌার কের বলেল তার
২৪ বছর বয়েসর মেধDই। িবjানী আইনsাইেনর জীবনীর িদেক তাকাই। তার
pায় সবgেলা আিবÌারই হেয়েছ তাঁর ‘িবsয় বছর’ যােক আমরা অিভিহত কির
Annus Mirabilis িহেসেব⎯>সই বছরিটেক >কnd কের। >স বছেরর pথমভােগ
আইনsাইন pকাশ কেরিছেলন bাউনীয় গিতর উপর একটা গেবষণাপt⎯>যিট >স
সময় িদেয়িছল অণুর অিsেtর বাsব pমাণ, বািনেয়িছেলন আেলার কিনকা বা
>কায়াtটাম তtt, আর >স সমেয়ই pকাশ কেরিছেলন সবচাইেত জনিpয়
আেপিkকতার িবেশষ তttিট (Special Theory of relativity)। তার িবখDাত সমীকরণ
E=mc2 >সসময় বাজাের এেসিছল একিট অিতিরk (সংেযাজনী) িতন পৃÁার >পপার
িহেসেব। একিট >পপােরর জn আবার পরবত_ীেত >পেয়িছেলন >নােবল। তখন তার
বয়স চিlশও >পেরায়িন। মূলত সািব_ক অেপিkক তtt (General Theory of
Relativity) আিবÌােরর পর আইনsাইন আরও প¿াশ বছর >বঁেচিছেলন িকnt আর
>কােনা বড় ধরেনর আিবÌার করেত পােরনিন। মূলত মধDবয়স >থেক •r কের
বাধ_েকDর পুেরাটা সময় জুেড়ই আইনsাইন >চWা কেরেছন >কায়াtটাম বলিবদDােক
মুkমনা ইবুক
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অসmূণ_ বা ভুল pমাণ করেত আর pকৃিত জগেতর বলgেলােক একিটমাt sতায়
গাঁথেত। তার >সই উÄািভলাসী >চWা িকnt সফল হয়িন। বরং জীবেনর >শষ
বছরgেলােত িতিন পদাথ_িবjােনর মূল ধারার গেবষণা >থেক িবি¢n হেয় এক
'িনঃসŋ gহচারী'>ত পিরণত হন254। িবjানীেদর pিতভা আর বয়েসর সmক_ িনেয়
আইনsাইন িনেজই কের >গেছন মজার এক উিk255 ⎯
>য বDিk িtশ বছর বয়েসর আেগ িবjােন >কােনা অবদান রাখেত পােরিন, >স
আর কখেনাই পারেব না।

আইনsাইেনর এই উিkর সতDতা আমরা পাই •ধু তার িনেজর জীবেনই নয়
পাশাপািশ বh pিতভাধরেদর জীবেনই। গিণত এবং পদািথ_িবjােনর মেতা
িবষয়gেলােক বhিদন ধেরই ‘ইয়ং মDাn >গম’ িহেসেব িচিhত করা হেয়েছ256।
গিণতিবদ জন ফন িনউমDান গিণেত >য অিবsরণীয় অবদানgেলা >রেখ >গেছন,
তার pায় সবgেলাই ২৫ বছর বয়েসর মেধD। এর পর >থেক •r হেয়িছল মূলত
pিতভার পতন257। >জমস ওয়াটসন >য িডএনএ তথা যুগল সিপ_েলর রহsেভদ
করার জn িবখDাত হেয় আেছন, িতিনও তা কেরিছেলন ২৫ বছর বয়েস (>সই
আিবÌারিটর জn ওয়াটসন পরবত_ীেত >নােবল পুরsার লাভ কেরন)। তারপর
>থেক যত িদন >গেছ তার কDািরয়াের আর >কােনা সফলতার পালক >যাগ করেত
পােরনিন। এধরেনর অেনক উদাহরণই >দয়া যায়। িবল >গটস তrণ বয়েস
‘কিmউটার উইজাড_’ বালক িহেসেব পিরিচত িছেলন, আজেক >pৗঢ় বয়েস িতিন
হােত কলেম >pাgািমং >টাgািমং বাদ িদেয় পুেরাদstর বDবসায়ী হেয় িনরাপদ
জীবনযাপন করেছন।
িবিভn সমেয় গেবষেকরা িবিভn িবjানীেদর বয়স এবং তােদর জীবেনর
সাফলDমিNত sণ_ািল সময়gেলার তুলনামূলক িবে‰ষণ হািজর কেরেছন। এইচ. িস.
>লহমান ১৯৫৩ সােলই তার একিট গেবষণায় >দিখেয়িছেলন dিনয়ার অিধকাংশ
সফল 4বjািনক আিবÌারgেলাই মূলত তrণ িবjানীরা কেরিছেলন, বয়s
িবjানীরা নয়258।

254

255

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৫ (পিরবিধ_ত সংsরণ
২০০৬)

A person who has not made his great contribution to science before the age of thirty will never do so. Albert Einstein (Brodetsky, 1942, p. 699)
256
Mukerjee, M. Explaining everything. Scientific American, 274, 88–94, 1996.
257
W. Poundstone, Prisoner's dilemma. New York: Anchor, 1992, p 16.
258
H. C. Lehman, Age and achievement . Princeton: Princeton University Press, 1953.
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১৯৭৯ সােল এস. >কাল 259 এবং ১৯৯১
সােল >লিভন এবং িsেফন তােদর
গেবষণায় আলাদাভােব >দিখেয়েছন >য,
িপএইচিড করার সময় এবং তার পর-পরই
িবjানীেদর উৎপাদন- শীলতা এবং
কম_মুখরতা h-h কের বাড়েত থােক, আর
তারপর >থেকই আবার তা লkণীয়ভােব
কেম আসেত থােক 260 । ২০০৩ সােল
সােতািশ কানাজাওয়া ২৮০ জন
>pািথতযশা সমসামিয়ক িবjানীর উপর
গেবষণা চািলেয় >দখান >য, বয়স-অপরাধ িচt : সােতািশ কানাজাওয়া সমসামিয়ক
>রখিচেtর মেতাই (আেগর অংেশ িবjানীেদর জীবন িনেয় গেবষণায়
আেলািচত) pিতভার >kেtও বয়ঃসিnর >দিখেয়েছন >য, বয়ঃসিnর সময় >থেকই
সময় >থেকই পুrষেদর মেধD pিতভার তােদর মেধD pিতভার sুরণ বাড়েত থােক,
sুরণ বাড়েত থােক, আর তা এেকবাের আর তা এেকবাের শীেষ_ >পৗঁছায় >যৗবেনর
শীেষ_ >পৗঁছয় >যৗবেনর pারেm, িtশ pারেm, িtশ বছেরর পর >থেক তা
বছেরর পর >থেক তা drতগিতেত কমেত drতগিতেত কমেত থােক, আর তারপের
তা এেকবােরই আnভূিমক হেয় যায়।
থােক, আর তারপের তা এেকবােরই
আnভূিমক হেয় যায়। তার গেবষণাপt >থেক পাওয়া ফলাফল নীেচ >রখিচেtর
সাহােযD পাঠকেদর জn তুেল ধরা হেলা⎯
অধDাপক কানাজাওয়া তার ফলাফল সmেক_ গেবষণাপেt বেলেছন এভােব261
⎯

Fig presents the distribution of the peak age among the 280 scientists in my
sample. It is apparent from the histogram that scientific productivity indeed
fades very rapidly with age. Nearly a quarter (23.6%) of all scientists makes
their most significant contribution in their career during the five years around
age 30. Two-thirds (65.0%) will have made their most significant
contributions before their mid-thirties; 80% will have done so before their
early forties.

বয়েসর সােথ pিতভার পDাটান_িট •ধু িবjােন নয়, িশl, সািহতD, সংগীত িকংবা
259

S. Cole, Age and scientific performance. American Journal of Sociology, 84, 958–977, 1979.
S. G. Levin, & , P. E. Stephan, Research productivity over the life cycle: Evidence for academic
scientists. American Economic Review, 81, 114–132, 1991.
261
Satoshi Kanazawa, Why productivity fades with age: The crime–genius connection, Journal of Research
in Personality 37, 257–272, 2003
260
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>খলাধুলার >ktgেলােতও একই রকম পাওয়া >গেছ। যিদও সািহেতDর সােথ
হাড_েকার গিণত/ িবjােনর একটু পাথ_কD আেছ। সািহেতDর >kেt >দখা >গেছ বh
সািহিতDকেদরই pিতভার চূড়া sশ_ কের মধDবয়েস এেস (৪০ >থেক ৫০ বছর
বেয়েসর মেধD) এবং অিধকাংশ সািহিতDেকরাই অl বয়েস ফুিরেয় যান না, বরং
বhিদন ধের সািহতD চচ_া চািলেয় >যেত পােরন262। রবীndনাথ তার বাধ_েকD এেসও
অবলীলায় কিবতা গl নাটক উপnাস িলেখেছন তrণ-সািহিতDকেদর সােথ পাlা
িদেয়। শওকত ওসমান, sিফয়া কামাল, শামsর রাহমানসহ অেনেকই থাকেবন
উদাহরেণ। পা¡ােতDও এমন উদাহরণ িবরল নয়। মাক_ >টােয়ন িকংবা আলে›ড
িহচকেকর মেতা সািহিতDক িকংবা িশlীরা জীবেনর pাnসীমােত এেসও আমােদর
জn অসাধারণ সািহতD বা িশlকম_ উপহার িদেয়েছন। অব¸ িবপরীত উদাহরণও
খুঁজেল পাওয়া যােব। কিব sকাn ভTাচায_ মাt ২১ বছর বয়েস অকাল pয়ােণর
আেগই তার সমs kুরধার কিবতাgেলা িলেখ >ফেলিছেলন। কিব কাজী নজrল
ইসলাম তার িবেdাহী কিবতািট >লেখন তার মাt ২৩ বছর বয়েস। আসেল
নজrেলর সকল সািহতDকম_ই তrণ বয়েসর pিতভার িব¢ুরণ। ১৯৪২ সােল
sায়ুেরােগ আkাn হবার পের পরবত_ী দীঘ_ >চৗিtশ বছর >কােনা সািহতDচচ_া করেত
পােরনিন, বরং এেকবাের পkাঘাতgs অবsায় জীবন অিতবািহত কেরন, এবং
>সভােবই মৃতুDবরণ কেরন। পি¡েমও এ ধরেনর উদাহরণ আেছ। pথম জীবেন
অতDn সফল সািহিতDক িহেসেব িবেবিচত হেলও পরবত_ীকােল pিতভার sুরণ আর
>সভােব >দখা যায়িন। এমিন একজন আেমিরকান সািহিতDক িছেলন >জ. িড.
sািলŋার (J. D. Salinger), িযিন তrণ বয়েস The Catcher in the Rye উপnাস িলেখ
িবখDাত হেয়িছেলন, িকnt জীবেনর >শষ িতন দশক ধের আkিরক অেথ_ িকছুই
pকাশ করেত পােরনিন। তেব >ktিবেশেষ িবি¢nভােব ফলাফল যা-ই পাওয়া যাক
না >কন, গড়পড়তা >রখিচেtর আকার এবং >Ttড >মাটামুিট একইরকম পাওয়া
>গেছ। সংগীতj, িচtকর এবং সািহিতDকেদর বয়স-pিতভার তুলনামুলক >রখিচt
নীেচ >দওয়া হেলা⎯

262

গেবষক >ডিভড গDােলনসেনর মেত পদাথ_িবjান এবং গিনেতর তািttক িবষয় িনেয় যারা গেবষনা
কেরন তারা মুলতঃ 'কনেসপচুয়াল ইেনােভটর' (Conceptual innovators), আর িশl সািহতD িনেয়
সৃিWর >খলা যারা >খেলন তারা 'এkেপিরেমtটাল ইেনােভটর' (experimental innovators)। িতিন তার
গেবষণায় >দখােনার >চWা কেরেছন >য, 'কনেসপচুয়াল ইেনােভটর'রা তােদর জীবেনর pাথিমক
সমেয় বা তrণ বয়েসই সবেচেয় >বিশ pিতভার িব¢ুরণ ঘটান, আর অপরিদেক 'এkেপিরেমtটাল
ইেনােভটর'রা ঘটান জীবেনর মধDবয়েস বা >শষিদেক।
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িচt : সংগীতj, িচtকর এবং সািহিতDকেদর বয়স-pিতভার তুলনামূলক >রখিচt িবে‰ষণ করেল
>দখা যােব >য তারা pায় একই ধরেনর পDাটান_ অnসরণ কের।

উপেরর >রখিচtgেলা িনেয় খুব >বিশ জিটল আেলাচনায় না ঢুেকও >কবল সাদা
>চােখই বেল >দয়া যায় >য, বয়স-অপরাধ >রখিচেtর (age-crime curve) সােথ বয়সpিতভা >রখিচেtর (age-genius curve) অdুত ধরেনর িমল পাওয়া যাে¢। dেটার
>kেtই >দখা যায় মূলত বয়ঃসিnর পর >থেকই গড়পড়তা এ 4বিশWDgেলার sুরণ
ঘটেত থােক, শীেষ_ >পৗঁছয় >যৗবেনর pারেm, আর মধDবয়েসর পর >থেক তা
drতগিতেত কমেত থােক। হয়েতা সাধারণ পাঠকেদর কােছ পুেরা বDাপারিট
কাকতালীয় মেন হেত পাের, িকnt িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন
4জবৈবjািনক কারেণই এেদর মেধD একটা অিলিখত সmক_ >থেক যায়।
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আমরা আেগর আেলাচনা >থেক িকছুটা আলামত >পেয়িছ >য, বয়ঃসিn বা
িপউবািট_র সময় >থেকই সবার মেধD pিতেযািগতামূলক মেনাভাব drতগিতেত
বাড়েত থােক, তারা অিধকতর ঝুঁিকপূণ_ কােজ িনেয়ািজত হয়, কােরা কােরা মেধD
সিহংসতা বৃিd পায়, কােরা বা মেধD pিতভা। 4জিবকভােব িচnা করেল, বয়ঃসিnর
আেগ pিতেযািগতামূলক মেনাভােবর >কােনা pজননগত উপেযািগতা >নই। কারণ
>সই pিতেযািগতামূলক মেনাভাবেক pজননগত সফলতায় sানাnিরত করা >সই
সময় সmব হয় না। িকnt বয়ঃসিnকাল sশ_ করার সােথ সােথ pিতেযািগতামূলক
অিভবDিkgেলা >যন ধাবমান অে®র মেতাই drতগিতেত বাড়েত থােক। যখন >থেক
>দহ সব_েপাির pজনেনর জn pstত হেয় উেঠ তখন >থেকই pিতিট pিতেযািগতার
>kt (>সটা সিহংসতাই >হাক, অথবা >হাক িবেশষ িদেক pিতভাময় দীিp) sুিরত
হেত থােক তীb >বেগ। মধDবয়েসর পর >সই আকাŋkা িsিমত হেয় আেস 4জিবক
িনয়েমই। অথ_াৎ, এই তtt অnযায়ী263⎯
অপরাধpবণতা আর >মধা dেটাই আসেল তাrেণDর pিতেযািগতামুলক
অিভবDিkর ফসল, আিদম িশকাির-সংgাহক পিরিsিতেত যার চূড়াn িনয়ামক িছল
pজননগত সাফলD। এই ধারার pভাব আজেকর সমােজও একটু >চWা করেলই
লk করা যােব। মারামাির কাটাকািট এবং সিহংসতায় কম পিরমােণ িনেজেক
িনেয়ািজত কের বরং বh পুrষ তার উdীপনােক কােজ লাগায় pিতভার নাnিনক
(>কউ 4বjািনক আিবÌার, >কউ সংগীত সাধনা, >কউ >খলাধুলা, >কউ িশl
সািহতDসৃিW, >কউবা অেথ_াপাজ_ন) িবকােশ। আসেল এর মাধDেম pকারাnের >স
িনি¡ত কের অিধক নারীর দৃিW, এবং সময় সময় তােদর অজ_ন এবং pািp।

pিতভা বDাপারটােক >কবল সŋমী মনেনর অিভবDিk ভাবেত হয়েতা অেনেকরই মন
সায় >দেব না। িকnt আমরা আেগর অংেশর আেলাচনায় >দেখিছ >য, অথ_-pিতপিt
আর kমতায় বলীয়ান পুrেষরাই >বিশ পরকীয়ায় আসk হন। আমরা >দেখিছ >য,
>কতাdরs কাপড়েচাপড়, দািম গািড়, বািড়, ঘিড় এমনিক কথাবাত_া, চালচলন,
sাট_েনস, িশkাগত >যাগDতা, রাজৈনিতক বা সামািজক kমতা বা pিতপিt
সবিকছুেকই পুrেষরা বDবহার কের নারীেক আকষ_েণর কােজ। তাহেল pিতভাই বা
তািলকা >থেক বাদ যােব >কন? িনেজর pিতভােক কীভােব নারীেদর আকষ_েণর কােজ
বDবহার করা যায় তার জলজDাn উদাহরণ িবjানী সmাট আলবাট_ আইনsাইন।
pিতভাধর এই িবjানী •ধু িবjােনর জগেতই অসাধারণ িছেলন না, নারীিলpায়ও
িছেলন অনnসাধারণ। >মরী, িমেলইভা, এলসা, আইলs, >বিট িনউমDান, মাগ_ােরট
263

Alan S. Miller and Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters: From Dating,
Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists
Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade; Reprint edition, 2008
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>লনবাখ, টিন >মেtডল, >হেলন ডুকাস⎯কত নারী >য এেসেছ তার জীবেন, >কােনা
ইয়tা >নই। একবার আবার একই সােথ >pম কেরেছন মা (এলসা) এবং >মেয়র
(আইলস) সােথ একই সমেয়, এমন উদাহরণও আেছ। আইনsাইেনর >pমময় জীবন
িনেয় ড. pদীপ >দব একবার একিট চমৎকার pবn িলেখিছেলন মুkমনায় ‘>pিমক
আইনsাইন’ িশেরানােম 264। >সই pবnিট পাঠ করেল পাঠেকরা বুঝেত পারেবন
কীভােব িনেজর pিতভা, যশ এবং খDািতেক আইনsাইন pিতিট kেণ বDবহার
কেরেছন নারীেদর আকষ_েণর উেdে¸।

িচt : আইনsাইন, >§ািডংগার িকংবা টাইগার উডসসহ বh pিতভাধরেদর জীবন পয_েলাচনা
করেলই >দখা যােব, তারা তােদর sীয় pিতভার মাধDেম আকৃW করেত >পেরিছেলন একািধক নারীর
সŋ এবং সািnধD।

একািধক নারীpীিতর বDাপারটা •ধু আইনsাইেনর একেচিটয়া িছল ভাবেল ভুল
হেব। বh িবখDাত িবjানীরাই িনেজর pিতভার sুরণ ঘিটেয়িছেলন নারীসŋ
কামনায়, িকংবা আরও পিরÌার কের বলেল⎯অেনক সময় নারীসেŋর মাধDেম।
অরিভন >§ািডংগােরর নাম আমরা pায় সবাই জািন। >কায়াtটাম বলিবদDা >কউ
পেড় থাকেল িতিন >§ািডংগােরর সমীকরণ পেড়েছনই। >§ািডংগার গত হেয়েছন
>সই কেব, িকnt ‘>§ািডংগারস কDাট’ জীিবত না মৃত⎯এতিদন বােদও
পদাথ_িবjােনর জগেত দাশ_িনক আেলাচনার >কndিবnd। িকnt অেনেকই হয়েতা
জােনন না >য, >সই >নােবল িবজয়ী >§ািডংগার তার জগিdখDাত তরŋ সমীকরণিট
4তির কেরিছেলন যখন িতিন তার এক রিkতােক িনেয় িনজ_েন ছুিট কাটােত
িগেয়িছেলন। একিটমাt রিkতা থাকেল তাও না হয় কথা িছল, িতিন আবার পুেরাটা
সমেয়ই আেরক নারীর সােথ সmক_ >রেখিছেলন, িযিন তার এক বnু আথ_ার মােচ_র
(Arthur March) stী। আর এgেলার বাইের তার িনেজর stী >তা িছলই।
264
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িবjানীেদর বাইের pিতভাধর কিব, সািহিতDক, িশlী, আর >খেলায়াড়েদর
মেধD নারীিলpার বDাপারটা এতটাই pকা¸ >য এটা িনেয় আলদা কের িকছু >লখার
>কােনা মােন হয় না। তারপেরও িকছু মজার বDাপার উেlখ করেতই হয়। িবখDাত
িচtিশlী পাবেলা িপকােসার কথা আমরা সবাই জািন। িতিন তার কম_বhল জীবেন
১৪৭, ৮০০িটর মেতা নাnিনক িচtকলা আমােদর উপহার িদেয়েছন। সংখDায় এবং
>সৗকেয_ িতিন ছািড়েয় >গেছন তার সমসামিয়ক িচtিশlীেদর। সংখDার বDাপারিটই
এখােন মুখD নয়, >যটা সবেচেয় গণD িহেসেব িপকােসার >kেt উেঠ এেসিছল তা
হেলা⎯িতিন >কবল একই ধরেনর ছিব একেঘেয়ভােব এঁেক যানিন। সবসময়ই ছিব
িনেয় পুরেনা pথা >ভেঙ নতুন ধারা এবং রীিত 4তির কেরেছন িনজs আেমেজ।
িপকােসার জীবেনর নীল যুগ, >গালাপী যুগ, িকউিবs যুগ, সােরিলs যুগ⎯pভৃিত
যুগsাতntD 4বিশেWD দীপDমান হেয় আেছ। >সটা থাkক⎯তােত >কােনা সমsা >নই।
িকnt ঐিতহািসেকরা িপকােসার কম_ময় জীবন আর িচtকেlর ধারাgেলা িনেয়
গেবষণা করেত িগেয় >কৗতূহেলাdীপক একিট বDাপার লk করেলন⎯তার pিতিট
সৃজনশীল যুগ 4তির হেয়িছল এেককজন নতুন রিkতােক িঘের 265 । বলাবাhলD
িপকােসা এ >kেt বDিতkম িকছু নন। >মাজাট_, লুইস কDারল, rেশা, দািল,
িফটেজরাl, >জমস জেয়স, নীটেস, দােn pমুখ pিতভাধরেদর জীবেনর সােথ
নারীসŋ ওেতােpাতভােব জিড়ত। অেনেকর িবrেd আেছ িবকৃত >যৗনrিচর
অিভেযাগও। >সgেলােত না হয় নাইবা >গলাম এখােন। আর >খেলায়াড়েদর মেধD?
এই >তা িকছুিদন আেগই (>ফbrয়াির, ২০১০) pিতভাধর গলফ >খেলায়াড়
‘িববািহত’ টাইগার উডেসর pায় একডজন ‘পরনারীর’ সােথ >যৗন সmক_ থাকার
>কেলŋাির িনেয় িমিডয়ায় আেলাচনার ঝড় বেয় যায়। এর আেগ িবখDাত বােsটবল
>খেলায়ার মDািজক জনসন সারা জীবেন ১০০০ জন নারীেক তার িবছানায় িনেত
>পেরেছন⎯এই মেম_ >ঘাষণা িদেয় পtপিtকার িশেরানাম হেয়িছেলন। pকাে¸
এসব িকছু >থেক অেনেকই অnমান কেরন >য, খDািতমানেদর pিতভা, অপরাধীেদর
সিহংসতা এবং তােদর pজননগত চািহদা বা সাফলD এ সবিকছুই হয়েতা আসেল
একসূেt বাঁধা।
এই অধDােয়র উপেরর িদেকর একিট অংেশ (েকন kমতাশালী পুrেষরা >বিশ
পরকীয়ায় আসk হয়?) >য সতক_বাণী >দয়া হেয়েছ >সই সতক_বাণী িকnt এখােনও
265
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pেযাজD। উপেরর আেলাচনা >থেক >কউ যিদ ধের >নন, pিতভাধর হেলই সবাই
stীেক >ফেল পরকীয়ায় িকংবা পরনারীেত আসk হেবন িকংবা নারীেলালুপ হেয়
যােবন, তা িকnt ভুল হেব। বh pিতভাধেররাই িকnt নারীেলালুপ নন। pিতভা
নারীিলpার কারণ নয়, বড়েজার বলা যায় কােরা কােরা >kেt একটা অেচতন
4ববত_িনক >কৗশল। িজওি› িমলার, মDাট িরডলী, সােতািস কানাজাওয়া সহ অেনক
িববত_নবাদী মেনািবjানীই pিতভা, >চৗকষতা, বুিdমtা⎯এ 4বিশWDgেলােক
>যৗনতার িনব_াচন বা >সkুয়াল িসেলকশেনর ফল বেল রায় িদেয়েছন। pিতভার
উdব আর িবকােশ >যৗনতার িনব_াচন বDাপারটা কাজ কের থাকেল িবপরীত িলেŋর
দৃিW আকষ_েণর মাধDেম িনব_ািচত হবার বDাপারিটও অবধািরতভােবই িববত_েনর
ইিতহােস কাজ কেরিছল। আিদম সমােজ হয়েতা pিতভার িনব_াচন কাজ করত খুব
>ছাট >sেল। >য বDিk তার উdাবনী শিk িদেয় িনখুঁত এবং ধারােলা অst বানােত
>পেরিছল এবং >গাtেক িদেয়িছল অিধক িশকার এবং মাংেসর িন¡য়তা, তারা হেয়
উেঠিছল >গােtর হাট_&ব। এ ধরেনর pিতভাধর আিদম pেকৗশলীরা নারীেদর দৃিW
আকষ_ণ করেত >পেরিছল অিধক মাtায়। ফেল তারা শযDাসŋী িহেসেব িনব_ািচত
হেয়িছল। একইভােব পুrেষরাও নারীেদর িবিভn pিতভােক িনব_ািচত কেরিছল,
কেরিছল বুিdমtা, sাট_েনস এবং সেব_াপির >সৗnয_েকও। >সজnই নারীরা আজও
>সৗnেয_র pিত সেচতন থােক (িবিলয়ন ডলােরর কসেমিটk ইtডািsT মূলত এই
চািহদােক মূলD িদেয়ই িটেক আেছ), কারণ পুrেষরা snরী নারীর pিত লালািয়ত
হয়।
তেব আধুিনক সমােজ pিতভার সমীকরণটা অেনক জিটল হেয় >গেছ। এটা
িঠক pিতভাধরেদর পুrষেদর pিতভা >কবল নারীেদর আকষ_েণর জn⎯এটা
ঢালাওভােব বলা িঠক নয়, িকংবা আরও ভােলাভােব বলেল ‘পিলিটকািল কােরk’
নয়, িকnt িববত_েনর ইিতহােসর >pkাপট িবেবচনা করেল ‘দৃিW আকষ_েণর’
বDাপারটা এেকবাের >ফেল >দয়া যােব না। আর অেনক pিতভাধর পুrেষরা >য
িনেজেদর pিতভােক নারীিলpার কােজ বDবহার কেরেছন এবং এখনও করেছন,
>সটা আমার এ >লখার উদাহরণgেলােতই >বাধ কির sW করা হেয়েছ। শিkমtার
পাশাপািশ আজ পুrষেদর বুিdমtা, pিতভা িদেয় নারীরা আকৃW হন, (এটা
4ববত_িনক pবৃিtর কারেণই অেনক সময় ঘেট, বDিkিবেশেষর সেচতন ই¢া
অিন¢ার বDাপারিট এখােন মুখD নয়), যার কারেণ বh নারীই pিতভাবানেদর pিত
আকৃW হয়। আকৃW হবার পের তা gহণ বা বজ_েনর বDাপারটা বDিkিবেশেষর
িবেবচনার উপেরই >থেক যায় অব¸। এর একিট চমৎকার উদাহরণ িবjানী
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িsেফন হিকং এর pিতভাময় জীবন। dরােরাগD >মাটর িনউেরান >রােগ আkাn এই
pিতভাধর িবjানীর >কবল মিsÌইটাই কম_kম এবং িতিন ডান হােতর d আঙুল
ছাড়া আর িকছু নাড়ােত পােরন না, তারপেরও পkাঘাতgs এই িবjানী sীয়
pিতভায় আকষ_ণ করেত >পেরেছন একািধক নারীেক, এবং বত_মােন তৃতীয় stীর
সােথ sখী জীবনযাপন করেছন।
আেরকিট বDাপারও পিরÌার করা pেয়াজন। উপেরর আেলাচনা >থেক >কউ
যিদ ধের >নন, pিতভা >কবল পুrষেদরই একেচিটয়া, >সটাও ভুল একিট
উপসংহাের >পৗঁছােনা হেব। pিতভা •ধু >ছেলেদরই থােক না, থােক >মেয়েদরও।
আর >মেয়েদর pিতভার বDাপারটাও িকnt একইভােব >যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেমই
িনব_ািচত হেয়িছল, এবং হেয়িছল একইভােব পুrষেদর 4জিবক চািহদােক মূলD
িদেত িগেয়। তেব িকছু >kেt িববত_ন মেনািবjানীরা pিতভার িবকােশ নারী
পুrেষ। বh pিতভাধর পুrেষর pিতভা >যমন sতঃsুত_ভােব নারী সŋ >পেয়
িবকিশত হেয়িছল, নারীেদর >kেt পDাটান_িট িঠক >সরকম নয়। নারীেদর >kেt
সবেচেয় pিতভাময় মুহূেত_র সূচনা ঘেট যখন >স দীঘ_েময়ািদ সmেক_ জড়ায় বা
জড়ােনার আভাস পায়266। িবখDাত কিব এিলজােবথ বDােরট bাউিনং এর কথা বলা
যায় এ pসেŋ। গেবষেকরা বেলন, তার pিতভার দীিp িশখর sশ_ কেরিছল যখন
িতিন রবাট_ bাউিনং এর কাছ >থেক >pেমর সাড়া >পেয়িছেলন, এবং দীঘ_েময়ািদ
ঘিনÁ সmেক_র িদেক যাি¢েলন। ‘পতু_িগেজর সেনট’, যােক সমােলাচেকরা তার
জীবেনর >§Á কীিত_ বেল মেনানীত কেরেছন, >স সমেয়রই >লখা! অব¸ >চWা
করেল >য এই ধারার বDিতkম পাওয়া যােব না >য তা নয়। তসিলমা নাসিরেনর
কথাই ধরা >যেত পাের। তসিলমা তার >যৗবেন বh পুrেষর সািnেধDই এেসেছন,
আর দশটা >মেয়র তুলনায় অেনক >বপেরায়া জীবন অিতবািহত কেরেছন, িঠক
>সসময়ই তার কলম >থেক >বিরেয়িছল kুরধার >লখনীgেলা⎯পিtকার কলাম,
গl, উপnাস আর কিবতা। তার মােন এই নয় >য, >মেয়রা >কবল শাn, snর এবং
দীঘ_েময়ািদ সmেক_ থাকেলই >কবল ভােলা িলখেত পাের। SÅvিবkুb সমেয়ও
dদ_াn >লখা >বিরেয় আেস, নারী পুrষ সবারই। যিদও তসিলমােক িনেয়
গেবষণারত >কােনা গেবষক আমােদর >দিখেয় বলেতই পােরন, তার অিনnDsnর
এবং কালজয়ী কিবতাgেলার >বিশরভাগই তসিলমা িলেখিছেলন, যখন িতিন rd
মুহmদ শহীdlাহর সােথ দীঘ_েময়ািদ >রামািtটক সmেক_র মেধD িছেলন, তা >সই
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সmেক_ যতই টানােপােড়েনর আলামত থাkক না >কন।
>পালার িবয়া দাও –মাথা ঠাtডা হইেবা
আমােদর বেয়ােজDÁেদর এলাকার ঘাড়তDাড়া আর রগচটা >ছেলিপেলেদর িদেক
>দিখেয় বলেত •েনিছ⎯‘তrণ বয়স >তা, তাই >ছেলর রk গরম। >দখেবন বয়স
হেল রkও ঠাtডা হেয় আসেব’। বেয়ােজDÁেদর এই মnেবDর >যৗিkকতা িনেয় এই
অধDােয়র ‘বয়েসর >দাষ’ অংেশ এ িনেয় িবsৃতভােব আেলাচনা কেরিছ। পাশাপািশ
আেরকিট কথাও বাংলােদেশ খুব >শানা যায় । িবেশষ কের উড়নচিN >ছেলর
উnাদনা যখন অসহীয় পয_ােয় চেল যায়, তখন pায়ই অn অিভভাবেকরা
ভাগDিবড়িmত িপতােক উপেদশ >দন⎯‘>পালার িবয়া িদয়া দাও, মাথা ঠাtডা

হইেবা’। সব >kেt >য উপেদশ কাজ কের তা নয়, বরং অেনক সময় অযািচতভােব
আেরকিট িনরীহ >মেয়র জীবন নW করা হয়। gােমর িদেক অিশিkত জনেগাÁীর
মেধD এই ‘পাগল িচিকৎসার’ দাওয়াই িহেসেব পাগেলর িবেয় >দয়াটা খুবই
জনিpয়। >ছাটেবলায় •েনিছলাম, আমােদর gােমর 'দীn পাগলা' নােম বd
উnাদেক একবার >জার কের মমতাজ >বগেমর সােথ িবেয় িদেয় >দয়া হেয়িছল।
তারপর >দখা >গল পাগলািম >তা কেমইিন, বরং বউেয়র জীবনও দীn পাগলা অিতÁ
কের তুেলেছ। >শষেমষ •েনিছলাম দীnেক গােছর সােথ >বঁেধ >রেখ নািক ‘পাগেলর
বউ’ মমতাজ >বগম কােজর সnােন >বর হেতা।
িকnt কথা হে¢ >মেয়র জীবন নW করা সংkাn এই kিতকর বDাপারgেলা জানা
সেttও >কন অিভভাবেকরা অেনক সময়ই >ছেলর পাগলািম সারােনার জn িবেয়র
দাওয়াই বাতেল >দন? কারণ হে¢ িকছু >kেt তারা লk কেরেছন আসেলই িবেয়
িদেল >ছেলর ‘মাথা ঠাtডা হয়’ (অব¸ দীn পাগলার মেতা বd উnাদ⎯যােদর পাগলা
গারেদ >রেখ িচিকৎসা pেয়াজন, তােদর কথা এখােন বলা হে¢ না)! একিট উদাহরণ
>দয়ার >লাভ সামলােত পারিছ না। মুkমনায় জােহদ আহমদ নােম আমােদর এক বnু
>লখািলিখ করেতন, •ধু >লখািলিখ নয়⎯এক সময় আমােদর সাইেট িছেলন খুবই
সিkয়, মুkিচnা এবং মানবতার pসাের িছেলন অnpাণ। গত বছর >জার কের
বড়ভাই তার ‘পাগলািম সারােনার’ জn িবেয় িদেয় িদেলন। তারপর >থেকই জােহদ
>দিখ উধাও! ঘর সংসার কের িনপাট ভােলা মাnষ হেয় >গেছন। হেয়েছন stীর অnগত
আদশ_ sামী। চাকির-বাকির, ঘর সংসার, সpাহােn বউেক িনেয় মল-এ ঘরাঘুির,
িকংবা িনজ_েন >কাথাও একটু >বিড়েয় আসা। মুkিচnা আর মানবতািভিtক সমাজ
মুkমনা ইবুক
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গড়ার ‘পাগলািম’ মাথা >থেক িবদায় হেয়েছ তা বলাই বাhলD।
আসেল িবেয়র পের ‘জািহদ পাগলা’র মেতা কােরা কােরা মাথা ঠাtডা হবার
বDাপারিট িকnt িববত_নীয় মেনািবjােনর দৃিWেকাণ >থেক সহেজই বDাখDা করা যায়।
আেগই আভাস >দয়া হেয়েছ >য, পুrেষরা তােদর অথ_, pিতপিt, সmান, pিতভাসহ
অেনক িকছুই িবিনেয়াগ কের মূলত নারীেক আকষ_েণর কােজ। পুrষেদর
অপরাধpবণতা িকংবা তােদর পাগলািমেকও >সই দৃিWেকাণ >থেকই >দখেত হেব।
বhেkেtই >দখা >গেছ িবেয়র পের পুrেষরা আেগর মেতা ঝুঁিকপূণ_ কােজ িনেয়ািজত
হয় না। এমনিক দািগ অপরাধীেদরও অpাধpবণতা কেম আেস িবেয়র পের,
বhেkেt অপরাধজগৎ >থেক অবসর >নয় বh অপরাধী267। এর কারণ হে¢, িবেয়র
পর নারীেক আকষ_েণর >সই pবৃিtগত তাড়না >স আর >সভােব অnভব কের না,
sাভািবকভােবই এধরেনর চািহদা অেনক কেম আেস। িববািহত পুrষেদর অেনেকই
ঝুঁিকপূণ_ কাজ এেকবাের বাদই িদেয় >দয়; ফেল pিতভার sুরণ >হাক, অপরাধ
pবণতা >হাক, িকংবা >হাক >কােনা িনেদ_াষ পাগলািম⎯সবই কেম আেস। >সটােকই
>বাধ হয় সাধারণ >চােখ ‘পাগলা মাথা’>ক ‘ঠাtডা কের’ বেল ধের >নওয়া হয়।
আেমিরকায় গািড়র ইnুDেরn সংkাn >বশ িকছু জিরেপ >দখা >গেছ >য, িববািহত
চালেকরা অিববািহত চালকেদর >চেয় অেনক কম dঘ_টনায় পিতত হয়। বলাই বাhলD,
িববািহত Dাইভাররা অিববািহতেদর >চেয় অেনক কম ঝুঁিকপূণ_ এবং আgাসী Dাইিভং
কের বেলই তারা তুলনামূলকভােব কম dঘ_টনার িশকার হয়।
পুrষেদর pিতভার >জDািত িক িবেয়র পের কেম আেস?
নিচেকতার একটা গান আেছ⎯
জনতা জনাদ_ন •েন হেবন বড় pীত
পুrষ মাnষ d'pকােরর, জীিবত ও িববািহত।
পুrষ মাnষ >বঁেচ থােক িবেয় করার আেগ >গা
িববািহত পুrষ মােন pকারnেরেত মৃত⎯
পুrষ মাnষ d’pকার, জীিবত ও িববািহত। …

িববািহত মােন >য pকারাnের মৃত⎯উপের আমােদর বnু জােহেদর ঘটনািট এর pকৃW
উদাহরণ। জােহদ িবেয়র পর >লখািলিখ একদমই >ছেড় িদেয়েছ, হেয় উেঠেছ >ঘার
267
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সংসারী। >লখক >লখা >ছেড় িদেল >তা এক অেথ_ pিতভার সমািp, আর সমািp মােনই
pকারাnের মৃত, কী বেলন! তেব সবাই >য িবেয় কের জােহেদর মেতা মৃত হয় তা নয়
অব¸, আমার মেতা ‘অধ_মত
ৃ ’ হেয়ও >বঁেচ থােক অেনেক!
আসেল >য কারেণ িবেয়র পর ‘পাগল-ছাগলেদর মাথা ঠাtডা হয়’, িঠক একই
কারেণ pিতভার sুরণও ধীের ধীের >লাপ >পেত থােক। এটােক হালকা কথা বেল
উিড়েয় িদেল িকnt ভুল হেব। আমরা আেগর একিট অংেশ িবjানীেদর বয়স-pিতভা
>রখিচেtর (age-genius curve) সােথ পিরিচত হেয়িছ। আমরা >সখােন >দেখিছ >য,
>যৗবেনর পের বয়েসর সােথ সােথ িবjানীেদর pিতভা pদশ_েনর হার কমেত
থােক। তেব একিট জায়গায় একটু বDিতkম পাওয়া >গেছ। িবjানী যিদ অিববািহত
হন, তেব তার pিতভা বয়েসর সােথ সােথ অn সবার মেতাই সামাn কেম
আসেলও তা >লাপ পায় না, বরং pিতভার িঝিলক কম >বিশ িব¢ুিরত হেত থােক
পুেরা জীবনকাল জুেড়ই। উদাহরণ চান? হােতর সামেনই একটা িবখDাত উদাহরণ
আেছ⎯sার আইজDাক িনউটন। িচরkমার এই িবjানীেক িনেয় আমরা আেগও
d’চারিট কথা বেলিছ।
তার সফল এবং িবখDাত আিবÌারgেলা তrণ বয়েসই (চিbশ বছেরর মেধDই)
কের >ফলেলও এিট উেlখ করা pেয়াজন >য, তার pিতভা িকnt >লাপ পায়িন। িtশ
বছর বয়েস িরে¨িkং >টিলেsাপ আিবÌার কেরন, ৪৪ বছর বেয়েসর সময় িতিন
িবখDাত gn িpিnিপয়া pকােশর জn রেয়ল >সাসাইিটেত পািঠেয়িছেলন
(েসখােনই িতিন মাধDাকষ_ণ সূt এবং িতনিট গিতসূেtর বDাখDা pথমবােরর মেতা
হািজর কেরিছেলন), ৬২ বছর বয়েস pকাশ কেরন অপিটk। অিpেkর তৃতীয়
সংsরণ িনউটন pকাশ কেরিছেলন ৮৪ বছর বয়েস, মৃতুDর মাt এক বছর আেগ।
পঁচািশ বছর বয়েস মৃতুDর আগ পয_n অথ_াৎ পুেরা জীবনকাল জুেড়ই িনউটন কম_kম
িছেলন⎯গিণত, পদাথ_িবjান, রসায়ন, এমনিক জীবিবjানসহ এমন >কােনা শাখা
>নই িনউটেনর পাদsেশ_ ধn হয়িন। িনউটন >য এত কম_kম একটা সময়
অিতবািহত করেত >পেরিছেলন-এর একটা কারণ অেনেকই মেন কেরন⎯িতিন
অিববািহত িছেলন; ফেল ‘pকারাnের মৃত’ হবার হাত >থেক >বঁেচ >গেছন।
বDাপারিট িকnt >কবল িনউটেনর >kেtই সতD বেল ভাবেল ভুল হেব।
গেবষেকরা >দেখেছন >য, অnত শতকরা প¿াশভাগ (৫০%) >kেt অিববািহত
িবjানীরা তােদর সবেচেয় বড় আিবÌারgেলা >যমন জীবেনর pাথিমক সমেয়
(িবশ বছর বয়েসর িদেক) কেরন, িঠক >তমিন পুনব_ার >সরকম িকছু কের >দখােত
পােরন যখন বয়স প¿াশ >পেরায়, িকnt িববািহত িবjানীেদর মেধD >স ধরেনর
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সফলতার হার শতকরা মাt ৪.২ ভাগ268। নীেচ গেবষণাপt >থেক িববািহত এবং
অিববািহত িবjানীেদর সফলতার একটা তুলনামূলক িচt >দয়া হেলা⎯

িচt- িববািহত এবং অিববািহত িবjানীেদর pিতভা sুরেনর তুলনামূলক >রখিচt।

gাফgেলার >Ttড >দখেল সবাই একবােকD sীকার করেবন >য, িববািহত িবjানীরা
আসেল ‘pকারাnের মৃত’!
অব¸ এ ধরেনর >Tেtডর ফলাফল যাই >হাক এর কারণ িনেয় িবতক_ করার
sেযাগ আেছ পুেরামাtায়। ‘কমন >সn’ >থেকই >বাঝা যায় >য, >পশার বাইেরও
িববািহত িবjানীেদর বড় একটা সময় সংসার, বাÄাকাÄা মাnষ-করাসহ আnষিŋক
পািথ_ব কােজ বDয় করেত হয়। আর আধুিনক িবে® পুrষেদর পাশাপািশ >মেয়েদরও
িকnt িনজs কDািরয়ার থােক। ফেল গৃহsািলর কাজgেলা pায়শই sামী-stীেত
ভাগাভািগ কের িনেত হয়; আর এgেলা করেত িগেয় তােদর একােডিমক গেবষণার
সময় কেম আেস। অিববািহত িবjানীরা >যেহতু পুেরাটা সময় এসমs ঝুটঝােমলা
>থেক মুk থােকন >সেহতু তারা গেবষণায় pিতভা sুরেণর sেযাগ এবং সময় পান
>বিশ। কােজই pিতভা >লােপর বDাপারটা কতটা 4জিবক আর কতটা সামািজক⎯তা
িনেয় সেnহ িকংবা িবতক_ করার যেথWই অবকাশ আেছ। তারপেরও িববত_নীয়
মেনািবjান িনেয় গেবষণারত িকছু গেবষক >দিখেয়েছন >য, সtুেরর দশেক িকংবা
তার আেগ >মেয়েদর খুব একটা ‘িনজs কDািরয়ার’ িছল না। >স সময় গৃহsািলর
কাজgেলা মূলত >মেয়রাই করত। ফেল িববািহত পুrষ িবjানীেদর >তমন একটা
বাÄাকাÄা ঘর-সংসার িনেয় মাথা ঘামােত হেতা না। িকnt তারপেরও িববািহত
268
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িবjানীেদর pিতভার sুরেণ >কােনা উেlখেযাগD পিরবত_ন পাওয়া যায়িন।
িভেkারীয় পুrষতািntক সমাজ >হাক, আর আধুিনক >জtডার সেচতন সমাজ >হাক,
>Ttড একটাই⎯িবেয়র পর একইভােব pিতভার sুরণ কেম আেস pায় একই
ধারায়।
>কন বুেড়াভামেদর মেধD stী হতDার pেকাপ >বিশ?
আমরা আেগর িকছু অধােয়র আেলাচনা >থেক >জেনিছ >য, িববত_নীয়
মেনািবjােনর অnকl অnযায়ী >যৗনতা সংkাn িহংসা িকংবা ঈষ_ার বDাপারিট
আসেল 4জিবকভােব পুrষেদর মেধD অŋuিরত। এর >পছেনর কারণিট িনেয় বইেয়র
চতুথ_ অধDােয় (সিখ, ভােলাবাসা কাের কয়?) িকছুটা আেলাচনা করার >চWা করা
হেয়েছ। এখােনও সŋত কারেণ িকছুটা পুনrেlখ করেত হে¢। আমরা জািন >য,
পুrেষরা >কবল সŋম কেরই খালাস, আর ওিদেক গভ_ধারণ এবং বাÄা pসেবর
পুেরা pিkয়াটা নারীেদর িনেজেদর মেধDই ধারণ করেত হয়, পুrষেদর >কােনা
ভূিমকা থােক না। ফেল একিট সnান জnােনার পের পুrষরা িনেজেদর িপতৃt িনেয়
কখেনাই ‘পুেরাপুির’ িনি¡ত হেত পাের না (আধুিনক িডএনএ >টs আসার আেগ
>সটা pযুিkগতও সmব িছল না)। িকnt একজন মােক >যেহতু গভ_ধারণ করেত হয়
এবং শারীিরকভােব বাÄার জn িদেত হয়, pেতDক মা-ই জােন >য >সই তার
সnােনর মা। অথ_াৎ, িপতৃেtর বDাপারটা শতভাগ িনি¡ত না হেলও মাতৃেtর
বDাপারটা িনি¡ত। ফেল িববত_ন মেনািবjানীেদর অিভমত হেলা⎯পুrেষরা মূলত
‘>সkুয়ািল >জলাস’ িহেসেব িববত_েনর ধারাবািহকতায় >বেড় উেঠেছ।
তrণেদর মেধD সিহংসতা এমিনেতই >বিশ। সাদা >চােখ মেন হেত পাের >য
তারাই >বিশ stীেদর উপর িনয_াতন করেব, িকংবা রােগর মাথায় stীেদর হতDা করেব।
অেনক সমাজিবjানী এই ভিবÕdাণীর সপেk যুিkও িদেয়িছেলন। িকnt িববত_ন
মেনািবjানী মােগ_া উইলসন অেনক আেগই অিভমত িদেয়িছেলন, তrণেদর মেধD
সিহংসতা >বিশ হেলও >যৗনতার ঈষ_ার কারেণ বয়s বDিkেদর >ঢর >বিশ তrণী
stীেদর হতDা করার কথা। কারণ তrণী stীরা pজননগতভােব অেনক >বিশ আkমণD
এবং অরিkত থােক। তারা তােদর sামীেদর >চেয় pজননগত িদক >থেক অেনক
উব_র, এবং তােদর পরকীয়ার সmাবনাও থােক >বিশ। বেয়াবৃd sামীরাও >সটা খুব
ভােলা কেরই জােন। তাই তারা থােক stীেদর pিত অিতিরk সেnহpবণ। তােদর
এই শkনাচরণ খুব সহেজই সিহংসতায় rপ িনেত পাের >কােনা ধরেনর পরকীয়ার
আলামত >পেল িকংবা এ সংkাn আnষিŋক সেnেহর বেশ। এ িনেয় পরবত_ী
গেবষণায় >দখা >গল সমাজিবjানীরা নন, িববত_ন মেনািবjানী মােগ_া উইলসনই
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সিঠক pমািণত হেয়েছন। >যমন কDানাডায় গেবষণা চািলেয় >দখা >গেছ, মধDবয়িস
পুrেষরা (৪৫ >থেক ৫৪ বছর বয়েসর পিরসীমায়) sামীরা যিদ সদD তrণী নারীেক
(১৫ >থেক ২৫ বছেরর পিরসীমায়) িবেয় কের, তেব তােদর জn stী হতDার pেকাপ
তrণ sামীেদর তrণী stী (যারা উভেয়ই ১৫ >থেক ২৫ বছেরর পিরসীমায়
রেয়েছন) হতDার >চেয় ছয়gণ >বিশ পাওয়া >গেছ269। িববত_ন মেনািবjানেক যারা
িমথDা pিতপাদনেযাগD নয় িকংবা পরীkণেযাগD নয় বেল মেন কেরন, তারা এ
গেবষণািটর কথা sরণ রাখেত পােরন।
এই গেবষণার উপসংহার >থেক জানা যায়, যিদও একজন প¿াশ বছর বয়s
বDিk একজন পঁিচশ বছর বয়s বDিkর >চেয় কম সিহংস এবং কম অপরাধpবণ
(বয়স বনাম অপরাধpবণতার >রখিচtিট sরণ কrন), িকnt প¿াশ বছর বয়িস
বDিk যিদ পঁিচশ বছর বয়s নারীেক িবেয় কেরন, তার stীেক pহার, িনয_াতন এবং
হতDার সmাবনা একজন পঁিচশ বছর বয়িস sামীর >চেয় (যার সমবয়িস stী রেয়েছ)
>বিশ। >যৗনতার ঈষ_া তােদর >বিশ থাকার কারেণই এিট ঘেট বেল মেন করা হয়।
>কন সারা পৃিথবী জুেড় জািতিবেdষ এবং সংখDালঘুেদর ওপর অতDাচার রেয়ই
যাে¢?
সংখDালঘুরা সব_tই সংখDালঘু। িহndরা বাংলােদেশ >য যntণায় থােকন, িঠক একই
ধরেনর যntণা হয়েতা একিট মুসিলমও >ভাগ কেরন অn >কােনা রােT। ৯/১১ এর
ঘটনার পের িনিব_চাের মুসিলমেদর গােয় সntােসর টDাগ লািগেয় >হনsা করা হেয়েছ
আেমিরকা সহ অেনক রােTই। অেনক িনরপরাধীেকও >জল-জিরমানা খাটেত
হেয়েছ pমাণ ছাড়াই, >কবল সেnেহর ফলrিতেত। বাংলােদেশও সংখDালঘুেদর
উপর আgাসন pবল। ২০০১ সােলর িনব_াচেনর পর িনব_াচন পরবত_ী সমেয় >বেছ
>বেছ িহndবািড়gেলােত আkমণ চালােনা হয়। পূিণ_মা রািনর মেতা বh িকেশারীেক
ধষ_ণ করা হয়। িনব_াচন অnিÁত হবার pথম ৯২ িদেনর মেধD ২২৮িট ধষ_েণর ঘটনা,
এবং পরবত_ী িতনমােস pায় ১০০০িট ধষ_েণর ঘটনা ঘেট, যার মেধD শতকরা ৯৮
ভাগ িছল িহnd িকংবা সংখDালঘু সmpদােয়র অnগ_ত। ২০০১ সােলর ঘটনা >কােনা
িবি¢n ঘটনা িছল না, বাংলােদেশ ১৯৪১ সােল িহnd জনসংখDা িছল শতকরা ২৮
ভাগ। ১৯৪৭ সােল ভারত ভােগর অবDবিহত পের তা শতকরা ২২ ভােগ এেস
দাঁড়ায়। এরপর >থেকই সংখDালঘুেদর উপর kমাগত অতDাচার এবং িনপীড়েনর
ধারাবািহকতায় >দশিটেত kমশ িহndেদর সংখDা কমেত থােক। ১৯৬১ সােল
269
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১৮.৫% , ১৯৭৪ সােল কেম দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সােল ১২.১%, এবং ১৯৯১
সােল ১০% এ এেস দাঁড়ায়। সাmpিতক সময়gেলােত িহndেদর শতকরা হার কেম
৮ ভেগর নীেচ >নেম এেসেছ বেল অnিমত হয়।
•ধু িহndেদর ওপেরই নয়, বাঙািলরা আবার একেজাট হেয় চাকমা এবং
অnাn kুdজািতসtাgেলার উপর আgাসন এবং িনপীড়ন চািলেয়েছ িনজ >দেশ।
sাধীনতার পরপরই আমােদর বাংলােদেশর sপিত >শখমুিজব পাহািড়েদর উেdে¸
বেলিছেলন⎯‘>তারা সব বাঙািল হইয়া যা’। >য >দশিট দীঘ_ নয় মােসর সাmাজDবাদী
>শাষণ তু¢ কের sাধীন হেয়িছল, তার িনব_ািচত pিতনিধ, sাধীন রােTর কণ_ধার
মুিজব >সই একই পািকsািন কায়দায় সাmাজDবােদর >জায়াল তুেল িদেলন
সংখDালঘু পাহািড়েদর উপর, অsীকার করেলন আিদবাসীেদর sতnt সাংsৃিতক
পিরচয়টুk। তার পের >জনােরল িজয়া তার রাজtকােল পাব_তD চটgােম ৪ লাখ
বাঙািলেক পুনব_াসেনর জn িনেয় িগেয়িছেলন। তােদর িকছু অংশেক খাগড়াছিড়
>জলা শহেরর ৩ মাইল দিkেণ ভুয়াছিড় >মৗজায় একিট চাকমা gােমর পােশ বসান
হেয়িছল । >সই >থেক •r হেয়িছল পািকsািন কায়দায় পাহািড়েদর সংsৃিতর উপর
বাঙািল আgাসন। ২০০৩ সােলর ১৯ এিpল গভীর রােত >সই gােমর >সেটলার
বেল কিথত উdাst বাঙািলরা >সনা কDােmর িকছু >সনা সদsেক সেŋ িনেয় পােশর
চাকমা gােম িগেয় লুটপাট কর, এরপর কের অিgসংেযাগ। >সই একই বছর
আগাs মােস খাগড়াছিড় >জলার মহালছিড় উপেজলার মহালছিড় বাজােরর
>দাকািন এবং মহালছিড় ইউিনয়েনর উdাst বাঙািলরা আবােরা আিদবািসেদর
বািড়ঘের লুটপাট চালায়, এরপর বািড়ঘের অিgসংেযাগ কের । এেত ৯িট gােমর
৩৫০িটর ও অিধক বািড় পুেড় ছাই হেয় যায়। মহালছিড় ইউিনয়েনর সােবক
>চয়ারমDান িবেনাদ িবহারী খীসা িযিন সntাসীেদর িনবৃt করেত >চেয়িছেলন তােক
িপিটেয় হতDা কের। এছাড়া সntাসীরা ২িট >বৗd মিnর পুিড়েয় >দয়, ২িট >বৗd
মিnর তছনছ কের এবং মুলDবান ধাতুর 4তির ৪িট বুd মূিত_ লুট কের িনেয় যায়;
মা->মেয় সহ ৮ জন মিহলা এবং একজন অpাpবয়s বািলকােক ধষ_ণ কের। এেদর
মেধD কেয়কজন গণধষ_েণর িশকার হয়। ২০০৭ সােলর মাচ_ >থেক ৩ িডেসmর পয_n
খাগড়াছিড় সদর থানার ২িট ইউিনয়েন এবং মহালছিড় উপেজলার ২িট ইউিনয়েন
>মাট ১৪িট gােমর ১৩৩ বDিkর এবং একিট sুেলর ৩৯৯.২২ একর জিম >সেটলার
বাঙািলরা ইিতমেধD দখল কের িনেয়েছ। তাছাড়া রাঙামািটর বুিড়ঘােট ১০জন
আিদবািসর ২৫ একর জিম সntাসী বাঙািলরা দখল কের িনেয়েছ। এgেলা
পিtকােতই এেসেছ। তেব পিtকায় যা এেসেছ তা মহাসমুেdর মােঝ এক d->ফাঁটা
জলিবnd ছাড়া িকছু নয়। হাজােরা কাnা, কW আর হতা®ােসর কথা হািরেয় >গেছ
িবsৃিতর অnরােল। >কন এই জািতসtার িবেরাধ? >কন এই অnহীন সংঘাত?
সংখDালঘুt, জািতসtার সংঘাত pভৃিত িনেয় >তা সামািজক, অথ_ৈনিতক এবং
রাজৈনিতক বDাখDা অেনক >দয়া হেয়েছ। আিম এই বইেয় িববত_নীয় মেনািবjােনর
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দৃিWেকাণ >থেক িকছু মতামত >দয়ার pেচWা িনব। এ বDাখDাgেলা এরকমভােব আেগ
>কাথাও >দয়া হয়িন। হয়েতা পাঠেকরা িকছু নতুনt খুঁেজ >পেত পােরন।
িববত_নীয় মেনািবjােনর ধারণা অnযায়ী, আমরা জাতীয়তােবােধ িকংবা
>দশেpেম িকংবা জািতগত ভাতৃেt ঐকDবd হই খুব সহজ কারেণ, এবং >সই
কারণিট িনিহত আেছ (রাজনীিত, সংsৃিত এবং অথ_নীিতর পাশাপািশ) জীবিবjােন।
pিতিট মাnষ, যতই উদার >হাক না >কন, খুব sাথ_পরভােবই pথেম িনেজর সnান
এবং পিরবােরর (>ছেল >মেয়, ভাই >বান, বউ, বাবা মা) মŋল-অমŋেলর বDাপারটা
অবার আেগ >দেখ। এটা জানা কথাই। কারণ, >জেনিটকভােব িচnা করেল তারাই
একিট মাnেষর সবেচেয় ‘আপন জন’, তাই সবেচেয় কােছর িজনপুলেক >স রkা
করেত চায়, তারপের একটু দূেরর (>যমন, আtীয়-sজন, বnুবাnব, পাড়াpিতেবশী) এবং এ বDাপারটা 4জিবকভােবই অŋuিরত। এgেলা আমােদর সমােজ
হরহােমশাই >দিখ। িঠক আমরা >য কারেণ সnান িকংবা িপতামাতা এবং পিরবােরর
মŋেলর জn 4জিবক তাড়না অnভব কির, িঠক একই কারেণ sজািতেমােহও উdুd
হই। ‘sজািত’ বDাপারটা আর িকছুই নয় আমােদর ‘এkেটেtডড >জেনাটাইেপর’
dারা িনধ_ািরত ‘এkেটেtডড পিরবার’ (extended family)। িববত_েনর মূল কাজই
হে¢ যত >বিশ সংখDক pিতিলিপ 4তির করা আর ‘িনজs’ িজনপুলেক রkা কের
চলা। কােজই িববত_েন আমােদর >সই সমs pেচWাই ‘অিধক হাের’ উপেযািগতা
পােব, >যিট সদৃশ িকংবা িকংবা সমrপ িজনেক রkা কের চলেব। >জােসফ এম
hইটেময়ার নােমর এক িবjানী এ িনেয় গেবষণা করিছেলন বhিদন ধেরই। িতিন
বেলন, গািণিতকভােব এিট >দখােনা যায় >য, একিট িজন >সই িদেকই ঝুঁেক পড়েব
িকংবা িটেক থাকার উপেযািগতা >দখােব >যখােন এটার বাহক, বা তার সnান সnিত
িকংবা নািতপুিতর সমৈবিশWD সmn িজেনর মেধD 4ববািহক সmক_ sাপেনর sেযাগ
িকংবা সmাবনা থাকেব270 । hইটেময়ােরর যুিk হেলা, এথিনক grপgেলা আসেল
পর)েরর সmিক_ত 'বিধ_ত পিরবার' (extended family) বই িকছু নয়, কারণ তােদর
দূরবত_ী সদsেদর মেধD ভিবÕেত সmেক_র সmাবনা >থেক যাে¢।
িঠক এই কারেণই সmবত বাঙািল আেমিরকায় পািড় িদেয়ও বাঙািল কিমউিনিট
খুঁেজ >ফের, অিফেসও >দখা যায় ভারতীয়রা একসােথ িনেজরা লাে¿ যায়,
4চিনেকরাও তােদর sজািত খুঁেজ >ফের। বDাপারিট আর িকছুই নয়, ‘বিধ_ত পিরবার’
িহেসেব িবেবচনা কের িজনপুল রkার pেচWা।
270

Whitmeyer Joseph M. 1997. “Endogamy as a Basis for Ethnic Behavior.” Sociological Theory 15 2:
162-178.
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এই বDাখDা অnযায়ী, মাnষ আসেল জnগতভােবই িকছু না িকছু সাmpদািয়ক
বা >রিসs মেনাভাব িনেয় জngহণ কের (যতই অsিs লাgক না >কন •নেত)।
িনেজর সmpদায়েক সবার আেগ ভােলাবাসা মাnেষর মjাগত, তাই
sভাবগতভােবই িকছুটা হেলও সাmpদািয়ক বলা >যেত পাের। পরবত_ীেত
সামািজকীকরণ, িশkা, sgেণর চচ_ার মাধDেম আমরা সাmpদািয়কতার বলয় >থেক
>বিরেয় আসেত পাির, তেব অেনেকই পােরন না >সটাও িকnt >দিখ। অেনক সময়
একভােব সাmpদািয়কতা অsীকার করেলও আবার িভnভােব সাmpদািয়কতার
উdগীরণ ঘেট। িকছু উদাহরণ আমােদর হােতর কােছই আেছ। আমরা ১৯৭১ সােল
পািকsান >থেক sাধীন হেয়িছলাম রkাk যুেdর মাধDেম। আমরা অsীকার করেত
>পেরিছলাম িজnার িdজািততttেক। অেনেকই একাtুের বাংলােদেশর অভুDদয়েক
অসাmpদািয়ক >চতনার ফসল িহেসেব >দেখন। ভােলা কথা। িকnt >সই
‘অসাmpদািয়ক’ আমরাই আবার >দশেpেমর >মােহ উjীিবত হেয় চাকমােদর উdাst
কেরিছ, গৃহহীন কেরিছ, তােদর গােয় ‘পািকsািন কায়দায়’ >লবাস লািগেয়িছ
রাTেdািহতার। পািকsািন কায়দায় ধষ_ণ, অতDাচার >কােনা িকছুই বাদ >দইিন।
রাজৈনিতক এবং অথ_ৈনিতক দৃিWেকাণ >থেক িবিভn বDাখDা >দয়া >গেলও
4জবৈবjািনক বDাখDা উhই িছল। এিদক >থেক বDাপারটার বDাখDা খুব সহজ।
পািকsািনেদর িবrেd আমরা সহেজই ঐকDবd হেত >পেরিছ, একসােথ যুd করেত
>পেরিছ কারণ আমরা বাঙািল জািত িনেজেদর একিট ‘বিধ_ত পিরবার’ বেল ভাবেত
>পেরিছ, আমরা বাঙািলরা >জেনিটকভােব পািকsািনেদর তুলনায় অেনক
কাছাকািছ। িকnt sাধীনতার পের আমরাই আবার চাকমােদর িবrেd দাঁিড়েয়িছ,
কারণ চাকমারা আবার >জেনিটকভােব আমােদর >থেক একটু দূেরর। এই >kেt
বিধ_ত পিরবার-এর মাধDেম 4তির হওয়া >দশেpমই rপ িনেয়িছল অn sজািত
>মােহ, যা চাকমােদর িবrেd আমােদর pেয়াগ করেত বােধিন। এ ধরেনর অেনক
উদাহরণই >দয়া যায়, বইেয়র আকােরর কথা মেন >রেখ একিট উদাহরেণই
আপাতত সীমাবd রইলাম।
এখন কথা হে¢, এই সংঘাত দূর করার উপায় কী? >যেহতু আমরা pেতDেকই
িকছু না িকছু জাতDািভমানী pবণতা িনেয় জnাই, এবং বড় হেয় িবিভn পিরেবেশ
এবং সমেয় এর পিরsুটন ঘেট, আমরা হয়েতা কখেনাই এ ধরেনর সংঘাত
পুেরাপুির দূর করেত পারেবা না। িকnt পুেরাপুির দূর না করেত পারেলও কিমেয়
আনেত পাির, >সটা িকnt িঠক। িশkা, মানিবকতার চচ_া িকংবা সাংsৃিতক কম_কাN
pভৃিত মানসজগৎ->ক ঋd করেত পাের >সgেলা আমরা জািন। িনেজর জগেত
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kপমNূক হেয় না পেড় >থেক যিদ আমরা িভn সংsৃিত সmেn জানেত >চWা কির,
িনেজেদর মেনর dয়ার উদার করেত পাির⎯অেনক >kেtই আমরা সাmpদািয়কতার
বলয় >থেক >বিরেয় আসেত পাির। তারপেরও বDাপারgেলা আেরািপত। >জেনিটক
বDাপারটায় আসেল >কােনা pভাব >ফলেছ না >সভােব। >জেনিটকভােব 4তির
>রিসজম কমােত হেল একভােবই আমরা তা কমােত পাির। >জােসফ এম
hইটেময়ার-এর গািণিতক মেডল বলেছ⎯সমাধান হে¢ ‘kস কালচারাল
ইtটারমDােরজ’ বা িবিভn জািতসtার মেধD িবেয়। তােদর মেত পারsিরক
সংঘাতময়তা pদশ_নকারী gেপর সদsরা যিদ sজািতেমাহ >ছেড় অn
সংsৃিতর/ধেম_র সদsেদর িবেয় করেত •r কের, তেবই একমাt কনি¨k
(মjাগত >রিসজম?) কেম আসেব।
িনঃসেnেহ এটা বলা সহজ, িকnt করা কিঠন। এথেনােসিtTক বDবহার আমােদর
মjাগত বেলই আমরা বাঙািলরা িবেয়র সময় আেরকজন বাঙািলই খুঁিজ। যারা
Tািডশনাল তারা আবার পরেহজগার >মেয় খুঁজেবন, আর যারা একটু উদার তারা
গান গাওয়া একটু আধটু সংsৃিতর চচ_া করা >মেয় >খাঁেজন। িকnt >শষ পয_n >সই
সীমাবd ছেকই। জািতসtােক অsীকার করেত পাির খুব কমই। িকnt িবjানীরা
অnত আশা >দেখন এই >kেtই। যিদও আমার কােছ এিট অেনকটা ‘িডম আেগ
না মুরিগ আেগ’ জাতীয় সমsা। সংঘাত থাকার কারেণ ‘kস কালচারাল
ইtটারমDােরজ’ হে¢ না, নািক kস কালচারাল ইtটারমDােরজ হে¢ না বেল
সংঘাতgেলা মানবসমােজ বজায় আেছ, তা >বর করা কিঠনই। তারপেরও
hইটেময়ার-এর সমাধান অnত এই মুহূেত_ িdতীয়িটর িদেকই।
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সpম অধDায়

িববত_েনর দৃিWেত 4নিতকতার উdব
আেগর পেব_ আমরা সিহংসতা িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। সিহংসতার একিট
নৃতািttক এবং সামািজক িবে‰ষণ হািজর কারার >চWা িছল আধুিনক িববত_নীয়
মেনািবjােনর পটভূিমকায়। এই পেব_ আমরা >দখব সিহংসতার বnুর পথ পািড়
িদেত িগেয়ই কীভােব একসময় পরািথ_তা, 4নিতকতা এবং মূলDেবােধর উdব
ঘেটিছল মানবসমােজ।
সিহংসতা আর 4নিতকতা⎯dিট 4বিশWDেক সাদা >চােখ dই িবপরীত >মrর
বািসnা মেন হেব। িকnt িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন সিহংসতা আর
4নিতকতার মেধD একধরেনর অিলিখত সmক_ আেছ। গেবষক sামুেয়ল বাওেয়ল
তার একিট সাmpিতক গেবষণায় >দিখেয়েছন আিদম িশকাির সংgাহক সমােজ
িবদDমান নৃশংস সিহংসতা >থেকই >শষ পয_n সহেযািগতা আর সহমিম_তার উdব
হেয়িছল271। বDাপারটা >মােটই অsাভািবক নয়। আমরা জািন আমােদর ২৫ লk
বছেরর িববত_েনর ইিতহােস শতকরা pায় ৯৯ ভাগ সময়ই আমরা িশকাির-সংgাহক
িহেসেব কািটেয়িছ। িশকাির সংgাহক সমােজর শতকরা ৯০ ভাগ >গাtই হানাহািন
মারামািরেত িলp থাকত, আর ১৫ >থেক ৬০ ভাগ >kেt সmাবনা থাকত যুd িকংবা
খুেনাখুিনেত মাnেষর মারা যাওয়ার। বাওেয়ল তার গেবষণায় >দিখেয়েছন >য,
আিদম িশকাির সংgাহকেদর এই pিতkল পিরিsিতেত >য >গােtর সদsরা অেনক
>বিশ িনেজেদর মেধD সাহাযD সহেযািগতা কেরেছ, sাথ_তDাগ কের সদsেদর জীবন
রkায় কাজ করেত >পেরেছ, তারাই pাকৃিতক িনব_াচেনর ছাkঁিনেত তারাই িটকেত
>পেরেছ অnেদর >চেয় >বিশ। অথ_াৎ, >সাজা বাংলায় বলেল, মূঢ় সিহংসতা >থেকই
একসময় জn হেয়েছ মূঢ় পরািথ_তার, নীেচর কাটু_নিটেত তার একিট আলামত তুেল
ধরা হেয়েছ⎯
271

Samuel Bowles, Did Warfare Among Ancestral Hunter-Gatherers Affect the Evolution of Human Social
Behaviors?, Science 5 June 2009: Vol. 324. no. 5932, pp. 1293 - 1298
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িচt : মূঢ় সিহংসতা >থেকই িক এক সময় জn হেয়িছল মূঢ় পরািথ_তার?

িকnt কীভােব sাথ_পরতা িকংবা সিহংসতার মেতা বদখত বDাপার-sাপার >থেক
4নিতকতার মেতা একিট ‘আপাত িবপরীতমুখী’ gণাবিলর জn হেত পাের? আsন
বDাপারিট একটু 4বjািনকভােব >বাঝার >চWা কির। তেব এ বDাপারিট বুঝেত আেগ
হেল আমােদর >চাখ >মেল pকৃিতর িদেক তাকােত হেব, তাকােত হেব pািণজগেতর
িদেকও। আমােদর জানেত হেব 4নিতকতার বDাপারিট িক >কবল মানবসমােজরই
একেচিটয়া নািক অপরাপর pািণজগেতও এর হিদস >মেল?

pািণজগেত পরািথ_তা এবং 4নিতকতা
১৯৯৬ সােলর আগs মােসর ১৬ তািরখ। িশকােগার brকিফl িচিড়য়াখানা। িবিn
জুয়া (Binti Jua) নােম এক >মেয় গিরলা খাঁচার িভতর পায়চাির করিছল। হঠাৎ,
খাঁচার বাইের দশ_কেদর মধD >থেক একিট িতন বছেরর িশ• >দয়ােলর উপর বেস
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গিরলােক >দখেত িগেয় খাঁচার িভতের pায় িবশ ফুট নীেচ কংিkেটর >মেঝেত
আছের পেড়। পেড়ই jান হারায় >ছেলিট। িবিn পায়চাির বাদ িদেয় >ছেলিটর িদেক
এিগেয় যায়। ১৬০ পাউেtডর দীঘ_েদহী গিরলািটেক >ছেলিটর িদেক এিগেয় >যেত
>দেখ দশ_কেদর মেধD মুহূেত_ই িচৎকার চDাঁচােমিচ •r হেয় যায়। িবিn কােছ িগেয়
অেনক মেনােযাগ িদেয় >ছেলিটেক >দখেত লাগল। তারপর এক সময় dই হােত
িশ•িটেক বগলদাবা কের >ফলল। দশ_কেদর মেধD তখন আতংক চরম মাtায় >পৗঁেছ
িগেয়েছ। অেনেকই ভাবিছেলন, এবাের িন¡য়ই বাÄাটােক িছঁেড় খুেড় >খেয় >ফলেব
ঐ পাষN গিরলা। িকnt তারপের যা ঘটল, তার জn >কউই pstত িছল না। এ কািহিন
>কবল আমরা rপকথােত িকংবা কlকািহিনেতই •েনিছ। িবিn িশ•িটেক িনেয়
িবশফুট >দয়াল পার হেয় খাঁচার এক pােnর একিট pেবশ dাের এেস দাঁিড়েয়
থাকেলা যােত িনরাপtাকম_ীরা তার কাছ >থেক এেস িনেয় >যেত পাের।
িনরাপtাকম_ীরা িবিnর কাছ >থেক বাÄািট িনেয়ই >সাজা হাসপাতােলর িদেক
ছুটেলন। িশ•িট পিরপূণ_ভােব ss হেয় হাসপাতাল তDাগ করল িদন কেয়েকর
মেধDই। এভােবই brকিফl িচিরয়াখানার িবিn নােমর গিরলািট বাঁিচেয় িদেয়িছল
একিট >ছাT িশ•র জীবন।
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িচt : িবিn জুয়া নােমর গিরলািট িবশ ফুট নীেচ

পেড় যাওয়া >ছেলেক >কােল তুেল িনে¢। ১৯৯৬ সােলর আগাs মােসর
১৬ তািরেখ এভােবই গিরলািট বাঁিচেয়িছল >ছেলিটর জীবন।

এ ধরেনর পরািথ_তামূলক কাজ >য >কবল িবিnই কেরেছ তা িকnt নয়। ১৯৮৬ সােল
জািস_ িচিড়য়াখানায় জােmা নােম আেরকিট গিরলাও িঠক এমিনভােব আেরকিট
মানব িশ•র জীবন বাঁিচেয়িছল। >সখােনও িশ•িট খাঁচার িভতের পেড় িগেয়িছল,
আর জােmা িবিnর মেতা িশ•িটেক >কােল কের িনরাপtাকম_ীেদর হােত তুেল না
িদেলও বhkণ ধের িশ•িটর কােছ দাঁিড়েয় তােক রkা কেরিছল, যােত অn
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গিরলারা আkমণ করেত না পাের। এেতািদন মানিবকতা, সিহ#ুতা, পরািথ_তা,
সহেযািগতা, 4নিতকতা pভৃিত শbgেলােক ‘মাnেষর’ একেচিটয়া সmিt িহেসেব
িচিhত করার >য >রওয়াজ িছল, িবিn িকংবা জােmার pয়াস >স সব sতঃিসd
ধারণার pিত শিkশালী চDােলŽ ছুঁেড় িদল >যন। িবjানীরা বেলন, •ধু গিরলা নয়
িশmািŽ, ওরাংওটাং, িকংবা বেনােবােদর মেধD এ ধরেনর পরািথ_তার সnান >খাঁজ
করেলই পাওয়া যায়, তারা এেক বেলন সহমিম_তা (empathy)। সহমিম_তা মাnষ •ধু
নয়, অnাn অেনক pাণীর মেধDও দৃ¸মান (animal empathy)। আর সহমিম_তার
সােথ 4নিতকতার একটা ঘিনÁ সmক_ আেছ। িবjানী ›Dাn িড ওয়াল তার
‘আওয়ার ইনার এপ’ gেn িবিnর ঘটনািট িবে‰ষণ কের অিভমত িদেয়েছন >য,
4নিতকতার বDাপারgেলােক >কবল মানবসমােজর সাংsৃিতক অংগ বেল >ভেব
>নওয়া হেতা তা >মােটও িঠক নয়; আসেল মানবসমােজ 4নিতকতার উdেবর উৎস
লুিকেয় আেছ আমােদর িববত_নীয় যাtাপেথ 272 । ছয় িমিলয়ন বছর আেগ আমরা
আমােদর িশmািŽ জাতীয় পূব_পুrষ >থেক িবি¢n হেয়িছলাম। িবjানী ›াn িড
ওয়াল তার সাmpিতক ‘pাইেমটস এtড িফেলাসফারস’273 gেn >বশ িকছু আকষ_ণীয়
উদাহরণ হািজর কের >দিখেয়েছন >য িশmািŽ এবং বনমাnেষরাও অেনকটা
মাnেষর মেতা কেরই বDথা->বদনায় আkাn হয়, এমনিক >গােt যুেd পরািজত হেল
পরািজত িশmািŽেক অn একিট িশmািŽ সাntনা জানােনার উদাহরণও িতিন
বইেয় িলিপবd কেরেছন। কােজই িশmািŽ, গিরলা, বেনােবা সহ আমােদর খুব
কাছাকািছ pজািতgেলার আেবগাnভূিত বা সহমিম_তা িবে‰ষেণর মাধDেমই
মানবসমােজ 4নিতকতার pকৃত উৎস 4বjািনকভােব জানা সmব বেল িবjানীরা
আজ মেন কেরন।

272
273

Frans De Waal, Our Inner Ape, Riverhead Books; 2005.
Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober, Primates and Philosophers: How Morality Evolved,
Princeton University Press, 2006
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িচt : যুেd পরাজেয়র পর পরািজত িশmািŽর িপেঠ হাত বুিলেয় সাntনা িদে¢ আেরকিট িশmািŽ

(উৎস : Frans de Waal, Primates and Philosophers, 2006)

4নিতকতার বDাপারিট মাnষ, গিরলা িকংবা িকংবা অn pাইেমটেদরই
আেছ তা িকnt নয়। >ছাট >sেল তথাকিথত অেনক ‘ইতর pাণী’র মেধDও িকnt এিট
>দখা যায়। ভDাmায়ার বাdেড়রা িনেজেদর মেধD খাদD ভাগাভািগ কের, বানর এবং
গিরলারা তােদর দেলর >কােনা সদs মানিসকভােব িবপয_s থাকেল তােক সহায়তা
করার জn pাণাnকর >চWা কের, এমনিক 'দেশ িমেল' কাজ কের তার জn খাবার
পয_n িনেয় আেস। ডলিফেনরা অss অপর সহযাtীেক ধাkা িদেয় 4সকেতর িদেক
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িনেয় যায়, যার ফেল অss ডলিফনিটর পয_াp আেলা বাতাস >পেত sিবধা হয়,
িতিম মােছরা তােদর দেলর অপর >কােনা আহত িতিম মাছেক drত সািরেয় তুলেত
>চWা কের। হািতরা তােদর পিরবােরর অss বা আহত সদsেক বাঁচােনার জn
সেবাÄ_ তDাগ sীকার কের274। এ ধরেনর দৃWাn িবরল নয়। অেনক সময় পরািথ_তার
বDাপারিট >কবল িনেজেদর pজািতেতই সীমাবd থােক না, বh >kেtই অিতkম
কের pজািতর আিŋনা। >যমন, ডলিফেনরা হাŋেরর আkমণ >থেক িবপn
মাnষজনেক বাঁিচেয়েছ এমন >বশ িকছু নিথবd ঘটনার উেlখ আেছ িবjানীেদর
গেবষণায়275, 276, 277।
sাথ_পরতা >থেক সহেযািগতা
pকৃিতেত pিতেযািগতা আেছ, আেছ িনÁুরতা-এ কথা >বাধ হয় আমরা সবাই জািন।
িকnt কতটুk িনÁুরতা? pকৃিত >য আসেল িঠক কী পিরমাণ িনÁুর তা >বাধ হয় অেনক
সময় আমােদর িচnােতও আেস না। >হারাস সmpিত pািণজগেত িনÁুরতার >বশ িকছু
নমুনা মুkমনা bেগ হািজর কেরেছন278। >সই >লখািট >থেকই িকছু উদাহরণ হািজর
করা যাক। মােয়র গেভ_ থাকা অবsােতই িশ• হাঙেররা একজন আেরকজনেক
আkমণ কের হতDা কের এবং তােদর >খেয় >ফেল যা তােদর পুিW >জাগায়। •rেত
২০িটর মেতা িশ• হাঙর মােয়র গেভ_ বড় হেত •r করেলও ভূিমÁ হওয়ার আেগ
একিট মাt sাtড শােক_র িশ• >বঁেচ থােক। মার কােছ রাখা >কােলর িশ• অরিkত
হেয় পড়েল পুrষ িসফাকা িলমােররা িশ• িলমারিটেক মােয়র কাছ >থেক িছিনেয়
িনেয় >পট dভাগ কের মািটেত >ফেল >দয়।
তারপর ধrন পািখেদর মেধD িবদDমান িনÁুরতার উদাহরণgেলা। >কািকেলর
িনÁুরতার উদাহরণ >তা আমােদর সবারই জানা। এেক >তা >কািকল pতারণা কের
অn পািখর রাসায় িডম পােড়। •ধু তােতই সীমাবd থাকেল না হয় কথা িছল। >কািকল
িশ• িডম >থেক ফুেট >বর হওয়ার সােথ সােথই >য কাজিট কের তা হেলা অn
িডমgেলােক বাসা >থেক >ফেল >দয়া, এমনিক আেশ পােশর িডম ফুেট সদD জn
>নওয়া বাÄােকও। িশ• >কািকেলর িপেঠ িবেশষ ধরেনর একিট খাঁেজর মেতা থােক
>যটা িদেয় >স িডমgেলােক পািখর বাসার বাইের >ফেল িদেত সাহাযD কের। বলা
বাhলD, >কািকল িশ•রা এই কাজিট সহজাত pবৃিtর বেশই কের থােক। আবার, bু
274

275

অিভিজৎ রায়, 4নিতকতা ও ধম_,sতnt ভাবনা (সmাদনা সাদ কামালী ও অিভিজৎ রায়, চারিদক,
২০০৮) gেn সংকিলত।

Caldwell, M. C. & Caldwell, D. K. (1966). Epimeletic (caregiving) behaviour in cetacea. In: Whales,
Dolphins and Porpoises. (Ed. K. S. Norris). University of California Press. pp. 755-789.
276
V. G. Cockcroft and W. Sauer, Observed and inferred epimeletic (nurturant) behaviour in bottlenose
277
278

dolphins, Aquatic Mammals 1990, 16.1, 31-32
Connor R.C. and K.S. Norris. Are dolphins reciprocal altruists?. American Naturalist. 119: 358-374.

>হারাস, পিরকিlত িডজাইনঃ God Must Be Crazy, মুkমনা।
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ফুেটড বুিবস নামক পািখরা খাদDslতার সময় (যখন বাÄােদর ওজন sাভািবেকর
চাইেত ২০ ভােগর >বিশ কেম যায়), বড় বাÄািট তখন অn সেহাদরেদর >ঠাকর িদেয়
>মের >ফেল অথবা বাসা >থেক >বর কের >দয়। ফলrিতেত >ছাট বাÄািট খােদDর
অভােব িকংবা অn pাণীেদর আkমেণর িশকার হেয় মারা যায়।
কীটপতেŋর >kেtও িনÁুরতা pবল। >মৗমািছেদর কথাই ধরা যাক। রািন
>মৗমািছ যখন লাভ_া >থেক িপউপােত পিরণত হয়, তখন pথম >মৗমািছটা সােথ
সােথই >স অnাn সকল pিতdnী সেহাদরােদর hল ফুিটেয় >মের >ফেল। তার
>বানেদর একজনও তার হাত >থেক িনsার পায় না। তেব pকৃিতর সmবত সবেচেয়
চরম িনÁুরতার উদাহরণ >পেয়িছলাম যখন আমােদর মুkমনা সদs পৃিথবী
একবার ইেমইল কের আমােক ইকিনউেমন (Ichneumon) pজািতর একধরেনর
পDারািসেটােয়ড >বালতার কথা জািনেয়িছেলন। এরা একিট •ঁেয়ােপাকােক hল
ফুিটেয় পDারালাইজড কের >ফেল এবং >সটার >দেহ িডম পােড়। অথ_াৎ, িশকারেক
সরাসির হতDা না কের 4দিহকভােব অবশ কের িদেয় >সই িশকােরর >দেহর >ভতের
িডম পােড়। এই িডম ফুেট >য শূককীট (larva) >বর হয়, তা িশকােরর >দেহর
>ভতেরর অŋ-pতDŋ >খেয় ধীের ধীের >বেড় ওেঠ। stী >বালতাgেলা তার িশকােরর
pেতDকিট sায়ুgিn সতক_তার সােথ নW কের >দয় যােত তােদর িশকার পkাঘাতgs
হেয় পেড়।
pকৃিতর িনÁুরতার এই িনিব_চারী উnাদনা >দেখ সময় সময় িবচিলত হেয়েছন
আিsক, নািsক, অেjয়বাদী, pকৃিতবাদী, মানবতাবাদী, সংশয়বাদী⎯ সকেলই।
িবjানী িরচাড_ ডিকn এই ইকিনউেমন pজািতর >বালতার উদাহরণিটেক তার
>gেটs >শা অন আথ_ বইেয় উেlখ কেরেছন। িতিন রিবন উইিলয়ামেসর উdৃিত
িদেয় বেলেছন, ‘এই পDারািসেটােয়ড >বালতাgেলার িনÁুরতা >দখেলই >বাঝা যায়
>য পরম কrণাময় ঈ®েরর মেতা >কােনা পিরকlনাকারী dারা এই মহািব® 4তির
হেল িতিন একজন sািডিsক বাsাড_ ছাড়া আর িকছু হেবন না’279।

279

Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free Press, 2009; p 370.
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িচt : ইকিনউেমন pজািতর >বালতা •ঁেয়ােপাকােক hল ফুিটেয় 4দিহকভােব অবশ কের িদেয় >সই
িশকােরর >দেহর >ভতের িডম পােড়, আর তার >দহেক খাদD িহেসেব বDবহার কের।

pকৃিতর এই ঢালাও িনÁুরতা >দেখ এক সময় িবচিলত হেয়িছেলন ডারউইনও।
িতিন পDারািসেটােয়ড >বালতাgেলার বীভৎসতা >দেখ পরম কrণাময় ঈ®েরর
অিst িনেয়ই সিnহান হেয় পেড়ন; িতিন মnবD করেত বাধD হেয়িছেলন280⎯
আিম ভাবেতই পাির না, একজন পরম কrণাময় এবং সব_ময় kমতার অিধকারী
>কােনা ঈ®র এইভােব িডজাইন কের তার সৃিW 4তির কেরেছন >য,
ইকিনউেমনgেলার >খেয়-পের >বঁেচ থাকার জn একিট জীবn িকnt
পDারালাইজড •ঁেয়ােপাকার pেয়াজন হয়।

ঈ®েরর ‘ভুল িডজাইেনর’ কথা না হয় বাদ থাkক । আমরা বরং 4বjািনকভােবই
খুঁেজ >দখার >চWা কির >কন pকৃিতেত এই ঢালাও িনÁুরতা এমিনভােব িটেক আেছ!
বলা বাhলD, এই pেXর একিট সব_জনgাh িবjানিভিtক উtর খুঁেজ >পেয়িছেলন
চাল_স ডারউইনই, ১৮৫৯ সােল psািবত িববত_ন তেttর মাধDেম। ডারউইন
বুেঝিছেলন >য, pকৃিতেত pিতিট জীেবর বংশবৃিdর kমতা যত, >স পিরমাণ খােদDর
280

Darwin's letter to Asa Gray, 22 Mary 1860 ; Quoted in Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth,

পূব?@, p 370.
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>যাগান pকৃিতেত কখেনাই থােক না। •ধু খাদD নয়, আ§য়, বাসsান এমনিক pজনন
সŋীরও ঘাটিত থােক। এ সব িনেয় pিতিনয়ত অnঃpজািত (intra-species) এবং
আnঃpজািত (inter-species) pিতেযািগতা চেল। জীবজগেত সবাইেকই >বঁেচ থাকার,
অধঃবংশ >রেখ যাওয়ার অথ_াৎ এক কথায় িটেক থাকার জn সংgাম চেল। িতিন এর
নাম >দন জীবেনর জn সংgাম বা জীবন-সংgাম (struggle of existence)। ডারউইন
বুঝেত >পেরিছেলন⎯ জীবন সংgােমর কারেণই pকৃিতর জীবজগৎেক িকছু >kেt
চরম িনÁুর হেত হেয়েছ।
এখন ডারউইন psািবত িববত_নীয় পটভুিমকায় পDারািসেটােয়ড >বালতার
িনÁুরতার বDাপারটা আেরকবার িচnা করা যাক। উtর খুঁেজ পাওয়া খুব একটা
কিঠন হেব না। •ঁেয়ােপাকার জীবn >দহ িনঃসেnেহ শূককীেটর জn খুব ভােলা
আ§য় এবং িনরাপদ খােদDর >যাগান। কােজই িববত_েনর দীঘ_ পথপিরkমায় এমন
>কােনা জীব খুঁেজ >পেল িন¡য় আমরা অবাক হব না >য িক না খােদDর চালান এবং
আ§য় বজায় রাখার জn •ঁেয়ােপাকােক িনেsজ কের তার >দহেক বDবহার করার
sেযাগ িনেত চাইেব। পDারািসেটােয়ড >বালতাgেলা >সই sেযােগরই সফল
সdDবহারকারী মাt।
ডারউইইন যখন িববত_ন তtt psাব কেরিছেলন তখন িতিন িজেনর বDাপারsাপারgেলা >মােটই জানেতন না। জানেবনই বা কী কের? >জেনিটেkর তখন
জnই হয়িন। এমনিক >মেtডেলর সমসামিয়ক হওয়া সেttও >মেtডেলর িজন িনেয়
pাথিমক কাজgেলা তার দৃিWর অেগাচের >থেক িগেয়িছল। •ধু ডারউইনই নন,
>সসময়কার সমসামিয়ক >কােনা িবjানীই >মেtডেলর কােজর grt অnধাবন
করেত পােরন িন, তার কাজ মূলত হািরেয়ই িগেয়িছল িবsৃিতর অnরােল।
>মেtডেলর মৃতুDর ১৬ বছর পের >সgেলা পুনরািবsৃত হয় ইউেগা দD ি›স, কাল_
কেরn এবং এিরখ ফন >শরমাখ⎯>সেসনাগ pমুখ িবjানীেদর dারা। তারপর
>থেক িবেশষত আধুিনক বংশগিতিবদDার উেnেষর পর >থেক আমরা িজন সmেn
সমDক ধারণা অজ_ন কেরিছ। চিlেশর দশেক জনপুŽ বংশগিতিবদDার অভুDদেয়র
পর pাকৃিতক িনব_াচেনর সােথ বংশগিতর সিmলন ঘেট। জনপুেŽ িজন কীভােব
বংশাণুসৃত হয়, তা বDাখDা কেরিছেলন গিণতিবদ িজ এইচ হািড_ এবং জাম_ান
িচিকৎসক িভলেহl ওেয়ইনবাগ_। পের পিরসংখDানিবদ ইউল >দিখেয়িছেলন >য
ডারউইেনর অিবি¢n পিরবৃিt >য >মেtডলবােদর সােথ সŋিতপূণ_, পিরসংখDান
িদেয় তা pমাণ করা যায়। জীবিবদ িনলসেনর গেবষণায় ইউেলর pকেlর pমাণ
পাওয়া যায়। তেব সব_ািধক ইন¨ুেয়নিশয়াল িছল ১৯৩৭ সােল ডবজাবনিsর
‘>জেনিটk এtড অিরিজন অব িsিশজ’ নামক বইিটর pকাশ। এই বইেয়র
মাধDেমই আসেল আধুিনক বংশগিতিবদDার সােথ ডারউইনবােদর সমnয় ঘেট।
রŋমে¿ আেস িববত_েনর সংে‰ষণী তtt তথা আধুিনক িববত_েনর তtt, যা এখনও
মুkমনা ইবুক
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িববত_েনর sীকৃত তtt িহেসেব জীবিবjােনর পিরমNেল রাজt কের চেলেছ।
>সই আধুিনক িববত_ন তtt আমােদর খুব ভােলাভােব >দিখেয়েছ িজনগত sের এক
ধরেনর sাথ_পরতা কাজ কের281। আমরা সবাই অবগত >য, মাnষসহ >য >কােনা pাণীর
মেধDই সnানেদর pিত অপতD >sহ pদশ_ন িকংবা সnানেদর রkা করার জn মা বাবারা
সেব_াÄ তDাগ sীকার কের। অথ_াৎ, িনেজর >দহেক িবনW কের হেলও পরবত_ী িজনেক
রkা কের চলেত সেচW হয় জীবজগেতর pায় সকল সদsরাই। কারণ, ‘পরবত_ী িজন’
রkা না >পেল িনেজর >দহ snর, িকংবা sরিkত >হাক না >কন, িববত_েনর িদক >থেক
>কােনা অিভেযািজত মূলD >নই। >সজnই >নকেড় যখন আkমণ কের, >গােtর >ছাট
বাÄােদর রkা করার জn বুেনা >মােষরা বাÄােদর চািরিদেক িঘের িশং উঁিচেয়
>নকেড়র সামেন দাঁিড়েয় থােক, িনেজেদর জীবনেক িবপn কের হেলও। এভােবই জীব
িনেজেক িববত_েনর পথ ধের এমনভােব িনেয় চেল যােত তার িজন-িবsাের িকংবা
ভিবÕত pজnেক রkায় উেদDাগী হয়, িটেক থাকার pেয়াজেনই। আসেল যার সােথ
>স >বিশ িজন িবিনময় করেব, যত ঘিনÁতা বাড়ােব, তত বাড়েব িনেজর িজন িবsােরর
সmাবনা, >সজnই, জীব িনিব_েশেষ সnােনর pিত, পিরবােরর pিত, িনকটাtীেয়র pিত
এবং >গােtর pিত একধরেনর 4জিবক টান উপলিb কের, এবং তােদরেক রkার >চWা
কের। কােজই িজেনর উেd¸ যিদ >কউ বেলন⎯>কবল sাথ_পরভােব pিতিলিপ করা
আর ভিবÕৎ pজnেক রkা করা⎯তাহেল >সটা অতুDিk হেব না >মােটই। >সজnই
sনামখDাত িবjানী িরচাড_ ডিকn তার ‘>সলিফশ িজন’ gেn অnপম কািবDক ভিŋমায়
বেলন282⎯
আমরা সবাই এেককিট িটেক থাকার যnt (survival machine)- অnভােব >pাgাম করা
একিট িনয়িntত যািntক বাহন মাt⎯যার উেd¸ >কবল sাথ_পরভােব এক ধরেনর
4জবঅণুেক সংরkণ করা। … তারা আমার >ভতের আেছ, তারা রেয়েছ আপনার
>ভতেরও; তারাই আমােদর সৃিW কেরেছ, আমােদর >দহ আর আমােদর মন; আর
তােদর সংরkণশীলতাই আমােদর অিsেtর চূড়াn >মৗিলকt। ওই
অnিলিপকারেকরা এক দীঘ_ পথ পািড় িদেয়েছ। এখন তােদরেক িজন বেল ডাকা
হয়, আর আমরা হলাম তােদর উtরজীবীতার যnt।

কােজই 4জব যnt >য sাথ_পর তােত িবsেয়র িকছু >নই। িজনগত sের sাথ_পরতা
281

Richard Dawkins wrote a very popular book called the Selfish Gene that explained, for a popular
audience, many of the exciting new theories and discoveries being made in evolutionary biology in the
1960's and 70's. The metaphor Dawkins chose, the selfish gene, was an extremely powerful metaphor,
so powerful that it has often overshadowed the science itself! The controversies that swirl around EP
are often tightly bound up with Dawkins metaphor. If our genes are selfish, are we all, deep down,
unalterably selfish ourselves? Why did Dawkins chose this metaphor, what does it really mean, and
what are its implications for EP and human nature? To read more in technical terms Why are genes
selfish, please refer to Edward H. Hagen, Institute for Theoretical Biology, Berlin, Why are genes
selfish? http://www.anth.ucsb.edu/projects/human/epfaq/selfishgene.html.
282
Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition, Oxford University Press, USA; 3
edition, 2006; অnবােদর
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থাকার কারেণই অেনকটা ‘িটেক থাকার যnt’ িহেসেব কাজ কের যায়। িকnt
িবsয়কর >য বDাপারিট গেবষণায় >বিরেয় এল তা হেলা⎯িজেনর এই sাথ_পরতা
>থেকই পরািথ_তার মেতা এক ধরেনর িবপরীতমুিখ অিভবDিkর উdব ঘটেত পাের।
‘দD A¨v›U এtড দD িপকক’ gেnর >লিখকা জীবিবjানী >হেলনা kিনন তার ‘দD
>বেটল অব >সেkস িরিভিসেটড’ নােমর pবেn বেলন283⎯
Among genes all is selfishness, every gene out for its own replication. But
from conflict can come forth harmony; the very selfishness of genes can give
rise to cooperation. For among the potential resources, that genes can exploit
is the potential for cooperation with other genes. And if it pays to cooperate,
natural selection will favor genes that do so.

sাথ_পর pিতেযািগতার মাধDেম পরািথ_তার উdেবর বDাপারিট িশkায়তেন গেবষণার
মাধDেম pথমবােরর মেতা তুেল ধেরন িবjানী জজ_ উইিলয়ামস এবং উইিলয়াম
hািমলটন284। পরবত_ীেত ধারণািটেক জনিpয় কের >তােলন িরচাড_ ডিকn তার
উপের উিlিখত ‘>সলিফশ িজন’ বইেয়র মাধDেম285। তারা >দখােলন, sাথ_পর িজন
>যমন আtতDাগ িকংবা পরািথ_তা 4তির কের, িঠক >তমিন আবার pিতেযািগতামূলক
জীবন সংgাম >থেকই জীবজগেত 4তির হয় িবিভn ধরেনর পারsিরক সহেযািগতা,
িমেথাজীবীতা িকংবা সহ-িববত_ন। িটেক থাকার pেয়াজেনই িকnt এgেলা ঘেট।

283

Helena Cronin, The Ant and the Peacock: Altruism and Sexual Selection from Darwin to Today,
Cambridge University Press, 1993
284
Hamilton W.D., The genetical evolution of social behaviour I and II. — Journal of Theoretical
Biology 7: 1-16 and 17-52, 1964.
285
Richard dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976.
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িচt : kাউন মাছ আর এিনেমােনর সহিববত_ন গেড় উেঠ
তােদর িনেজেদর sােথ_র কারেণই।

এমিন একিট চমৎকার উদাহরণ হে¢ ‘কালারফুল kাউন’ মােছর সােথ এিনেমােনর
সহিববত_ন। এ ধরেনর মাছ তার গাঢ় রেঙর কারেণ সহেজই অেnর িশকাের পিরণত
হেত পাের, আtরkার জn গাঢ় রেঙর সামুিdক এিনেমােনর •ঁেড়র িভতর pায়শই
আtেগাপন কের। এভােব kাউন মাছgেলা িশকাির মােছর দৃিW এিড়েয় >যেত সমথ_
হয়। আবার অnিদেক এিনেমানgেলাও kাউন মােছর কারেণ উপকৃত হয়। কারণ
kাউন মাছgেলা এিনেমানেভাগী >ছাট মাছেক তািড়েয় >দয়। এিনেমান এবং kাউন
মােছর সহিববত_েনর ফেল উপকৃত হে¢ dই pজািতই। িনঃsাথ_ ভােব এেক অপেরর
>সবা করার জn তােদর মেধD সmক_ গেড় উেঠিন, বরং বnুর pকৃিতেত আtরkা
আর িটেক থাকার pেয়াজেনই তােদর মেধD গেড় উেঠেছ তােদর মেধD সহেযািগতার
সmক_। এ ধরেনর অেনক সmক_ই pকৃিতেত আেছ। হািমং বােড_র সােথ
অিন_েথাপিথলাস ফুেলর সহিববত_ন, এংরােকািয়ড অিক_েডর সােথ আি›কান মেথর
সহিববত_ন এgেলার pতDk উদাহরণ। অতDn sাথ_পর কারেণই তােদর মেধD
সহমিম_তার সmক_ গেড় উেঠেছ; আর >সই িনতাn sাথ_পর কারণিট হেলা⎯সফলভােব
িটেক থাকার ইে¢। sাথ_পরতার কারেণই কীভােব সহেযািগতার gণাবিল pকৃিতেত
>বেড় উেঠ >সিট িবে‰ষণ করেত িগেয়ই িবjান >লখক মDাট িরডলী তার ‘4নিতকতার
মুkমনা ইবুক
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উৎস’ বইেয় উেlখ কেরেছন⎯উই >কাঅপােরট ইন অড_ার টু কিmট >বটার।
বDাপারটা খুব িনজ_লাভােব সতD।
আমরা >ছাটেবলায় কািমনী রােয়র অেনক পরািথ_তামূলক কিবতা পেড়িছ পেরর কারেণ sাথ_ িদয়া বিল, এ জীবন মন সকলই দাও
তার মেতা sখ >কাথাও িক আেছ? আপনার কথা ভুিলয়া যাও। …

িকnt dভ_াগDবশত ‘আপনার কথা ভুিলয়া পেরর কারেণ sাথ_ িবিলেয়’ >দয়ার মেতা কের
pকৃিতেত জীবজগৎ কাজ কের না। ডারউইন অেনক আেগই ধারণা কেরিছেলন >য,
তার িববত_ন তtt সিতD হেল, pকৃিতেত এমন >কােনা জীব পাওয়া যােব না >য •ধু
িনঃsাথ_ভােব অn pজািতর >সবা করার জn >বঁেচ থােক, pাকৃিতক িনব_াচেনর
িনয়েমই >স িবলুp হেয় >যেত বাধD। ডারউইন তার ‘অিরিজন অব িsিশজ’ বইেত
তার পাঠকেদরেক চDােলŽ কেরিছেলন এ ধরেনর একটা pজািত খুঁেজ >বর করার জn,
এবং sাভািবক কারেণই আজ পয_n >কউ >স চDােলেŽর উtর িদেত পােরিন। এই সহজ
বDাপারটা আমরা pায়ই ভুেল যাই। আমােদর >দেহর িভতেরই অসংখD উপকারী
বDকেটিরয়া বাস কের, এgেলা আমােদর >দেহ থাকার ফেল আমরা >যমন⎯তােদর
িদেয় উপকৃত হি¢, >তমিন আবার বDাকেটিরয়াgেলাও >বঁেচ থাকার নানা রসদ খুঁেজ
পাে¢ আমােদর >দেহ। এমন িকnt নয় >য, আমরা বDাকেটিরয়াgেলােক >সবা করার
পশরা সািজেয় বেস আিছ তােদর উপকার করার জn। িকংবা উেlাভােব
বDােkিরয়াgেলা সাহােযDর >দাকান খুেল বেস আেছ মানবসমাজেক িনঃsাথ_ >সবা
>দয়ার লেkD। বরং dইপেkর sাথ_িসিd হে¢ বেলই এই সহেযািগতার সmক_gেলা
িটেক রেয়েছ। অথ_াৎ, পরািথ_তা িকংবা সহেযািগতা⎯যাই বিল না >কন এর মূেল িকnt
রেয় যাে¢ >সই >মাটা দােগ >লাভাতুর sাথ_পরতাই। িবjানী জজ_ উইিলয়ামস >সজn
খুব চাঁছােছালাভােবই বেলেছন286⎯
যখন একজন জীবিবjানী >দেখন >কােনা pাণী অn কােরা উপকার কের চেলেছ,
িতিন সহজাত িনয়েমই ধের >নন >য, pাণীিটেক উপকােরর নােম আসেল তােক
কােজ লাগােনা হে¢, িকংবা এর >পছেন রেয়েছ >কােনা p¢n sাথ_পরতা।

একই বDাপার >চােখ পেড়িছল িবjানী hািমলটােনরও। িতিন িপঁপেড়, >মৗমািছ সহ
িবিভn সামািজক কীট-পতেŋর কাজ এবং আচারবDবহার বhিদন ধের পয_েবkণ
কের িসdােn আেসন >য, তােদর পরািথ_তামূলক কাজgেলা আসেল ঢালাওভােব
পরািথ_তামূলক নয়, বরং তােদর িবিভn কােজর >পছেন আসল অিভসিn হে¢ খুব
sাথ_পরভােব িজেনর রkা আর বhpিতিলিপ >রেখ যাওয়ার পথ sগম করা।
িপঁপেড়রা একসােথ খােদDর অেnষণ কের, সŋবdভােব িবরাট কেলািন গেড় তুেল।
>মৗমািছরাও তাই। তােদর মেধD আেছ এমনিক বnDা 4সেnর (sterile worker)
286

Paradis, J. and G.C. Williams, T.H. Huxley’s Evolution and Ethics : with New Essays on its Victorian and
Sociobiological Context. Princeton University Press, Princeton, N.J, 1989.
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উপিsিতও, যারা পুেরা জীবন বDয় কের >দয় রািনর >সবা যেt, নয়েতা >গাtেক
রkা কের শtrর আkমণ >থেক। 4জিবকভােব িচnা করেল এরা >তা পরািথ_তার
চূড়াn! কারণ নপুংসক এই বnDা 4সnেদর কখেনা >কােনা সnান হয় না। তারা
>কবল >খাঁজা pহরীর মেতা >হেরম পাহারা >দয়! সাদা >চােখ >দখেল 4জিবকভােব
এেদর িনেজর িজন রkার তািগদ এেকবাের শূn। তাহেল ? কলুর বলেদর মেতা
>বগার খাটা এই 4সnরা িবেdাহ করেছ না >কন?
এই ধাঁধাই সমাধান করেলন িbিটশ জীবিবjানী উইিলয়াম >ডানাl
hািমলটন। িতিন তার গেবষণায় >দখােলন >য >মৗমািছ িকংবা িপঁপেড়েদর সমাজ
খুব জিটল। >সখােন রািন >মৗমািছর সােথ কম_ী >মৗমািছর (যার অিধকাংশই িনেজর
সnান) সmেক_র এক জিটল টানােপােড়ন চেল pিতিনয়ত। >দখা >গেছ, রািন
>মৗমািছ িদেন pায় আড়াই হাজার িডম পােড়। ফেল কেয়কিদেনর মেধDই
কেলািনেত িডেমর সংখDা িতন লk ছািড়েয় যায়। >সই িডেমর িকছু অংশেক রািন
িনেষক ঘটায় পুrষ >মৗমািছর •kাণু িদেয়, আবার বhসংখDক িডম িনেষক ছাড়াই
পেড় থােক। িনেষক ঘটােনা িডমgেলা >থেক জn হয় >কবল নারী >মৗমািছর। এরা
িডpেয়ড। এেদর >kামেজােম থােক যুগল বnন। এই যুগল >সটিটর অেধ_ক আেস
বাবার কাছ >থেক আর অেধ_ক মােয়র। িকnt অnিদেক পুrষ >মৗমািছরা hাpেয়ড,
তােদর জn হয় অিনিষk িডম >থেক জn । এেদর >কবল একিটই >kােমাজম
থােক, যা সরাসির তােদর মােয়র কাছ >থেক পাওয়া। ফেল কম_ী নারী >মৗমািছরা
তােদর >বানেদর সােথ এমনিক শতকরা ৭৫ ভাগ সদৃশ িজেনর অংশ িবিনময় কের,
>যখােন তার মার সােথ িকংবা তার িনেজর সnােনর সােথ িজেনর সাদৃ¸ তােক
শতকরা ৫০ ভাগ, এবং তার ভাইেদর সােথ মাt ২৫ ভাগ। অথ_াৎ, একিট কম_ী
>মৗমািছ যিদ িনেজর বংশ রkার >চেয় যিদ তার সেহাদর >বানেদর pজনেন
পেরাkভােব sিবধা কের >দয়, িকংবা তার রািন >মৗমািছর সnানেদর রkা করায়
সেচW হয়, তেবই তার অিধকতর >জেনিটক সাফলD থাকেব। িহেসব কষেল িকnt
তাই পাওয়া যাে¢। িপঁপড়া, >মৗমািছ িকংবা উইেপাকা⎯যােদর এ ধরেনর জিটল
সামািজক সmক_ রেয়েছ, তােদর সবার মেধDই এ ধরেনর জিটল সহেযািগতার
সmক_ গেড় ওেঠ। িকnt এই সহেযািগতা ‘পেরর কারেণ sাথ_ িদেয় বিল’ টাইেপর
সহেযািগতা নয়, বরং এই সহেযািগতার মূেল থােক >সই একই
sাথ_পরতাই⎯িজেনর আtপরায়ণতা। >সজnই মDাট িরডলী তার ‘দD অিরিজন অব
ভাচু_’ বইেয় বেলন287 ⎯
In the world of biology, an ant slaves away celibate on behalf of its sisters
not out of goodness of its little heart, but out of the selfishness of genes.

287

Matt Ridley, The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation, Penguin; 1998
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িচt : িপঁপেড়েদর মেধD িবদDমান জিটল >জেনিটক সmেক_র কারেণই তােদর মেধD এক ধরেনর
সামািজক সহেযািগতা গেড় উেঠ। িবjানী hািমলটন >দিখেয়েছন এই সহেযািগতার মূেল থােক
িজনেকিndক sাথ_পরতাই।

কীভােব পরািথ_তামূলক অিভবDিk গেড় উেঠ তা িনণ_েয়র জn hািমলটন একিট
িনয়ম psাব কেরন, যা জীবিবjােন এখন hািমলটেনর সূt িহেসেব পিরিচত।
সূtিটর গািণিতক সংjায়ন এরকম288 ⎯
c
b>
r
>যখােন,
হে¢ পরািথ_তার বDয় (cost of altruism)
b হে¢ gাহেকর পাওয়া উপেযািগতা (benefit received by recipient)
r হে¢ সmেক_র gণাŋ (coefficient of relationship)
c

অথ_াৎ, >সাজা বাংলায়, যখন >কােনা pজািতর মেধD সহেযািগতার উপেযািগতা তার
বDয়েক অিতkম কের যায় তখনই পরািথ_তা উdূত হেব। hািমলটেনর এই
288

W. D. Hamilton, "The Genetical Evolution of Social Behavior". Journal of Theoretical Biology 7 (1),
1964
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নীিতিটেকই িবখDাত জীবিবjানী মায়নাড_ িsথ নামকরণ কেরিছেলন sজািত
িনব_াচন (kin selection) িহেসেব। sজািত িনব_াচেনর >মাdা কথা হেলা, িজেনর
4নকটD (অথ_াৎ hািমলটেনর সূেt rএর মান) যত >বিশ হেব, তত >বিশ হেব
পরািথ_তাসূচক মেনাভাব। >সজnই >দখা যায় সবাই িনেজর সnান এবং পিরবােরর
pিত সবার আেগ পরািথ_তা pদশ_ন কের। পিরবােরর >কউ িবপেদ পড়েল সবার
আেগ িচিnত হয় সবেচেয় কােছর >জেনিটক সদsরাই, তারপের একটু দূেরর
আtীয়-sজন, পের পাড়া-পড়শী, বnুবাnব। >সজnই সnােনর pিত বাবা মার
আtতDােগর বDাপারিট সব সংsৃিতেতই পাওয়া যায়, আসেল যা িক না
জীবিবjানীেদর >চােখ sজািত িনব_াচেনর মাধDেম িজনপুল রkার pয়াস।
একইভােব >ছাট ভাইেক িছনতাইকারীর হাত >থেক বাঁচােত িগেয় বড়ভাইেয়র
আtতDােগর নানা ঘটনাও বাংলােদেশর পt-পিtকাgেলােত পাওয়া যায়।
‘sজািত িনব_াচন’⎯pকৃিতেত খুব চমৎকারভােব কাজ কের বেলই আমরা
>দিখ⎯>কােনা িহংs িশকাির পািখ যখন >কােনা >ছাট পািখেক লkD কের আkমণ
কের, তখন অেনক সময় >দখা যায় >য, >গােtর অn পািখ িচৎকার কের >ডেক
উেঠ তােক সতক_ কের >দয়। এর ফলrিতেত >সই িশকাির পািখ আর তার আিদ
লkDেক তাড়া না কের ওই িচৎকার করা পািখিটেক আkমণ •r কের। এই ধরেনর
পরািথ_তা এবং আtতDাগ িকnt pকৃিতেত খুব sাভািবকভােবই >দখা যায়। এই
বDাপারgেলা sজািত িনব_াচেনর মাধDেমই উdূত হেয়েছ। hািমলটন বা মায়নাড_
িsেথর গেবষণার অেনক আেগ >থেকই জীবিবjানীরা ‘কমন >সn’ িহেসেব
জানেতন। >যমন ১৯৩০ সােল একবার িবjানী >জ িব এস হালেডনেক িজjাসা
করা হেয়িছল, িতিন তার ভাইেয়র জn জীবন িবপN করেবন িক না। িতিন রিসকতা
কের উtর িদেয়িছেলন, ‘না একিটমাt ভাইেয়র জn নয়; িকnt dিট ভাই িকংবা
আটিট কািজেনর জn হেল আিম আিছ’। বলা বাhলD, হালেডন মেন মেন sজািতর
4নকটD িহেসব কেরই তার এই িবখDাত উিkিট কেরিছেলন।
এবাের আেরকটু গভীের ঢুিক। hািমলটন-িsেথর psািবত sজািত িনব_াচেনর
বDাপারটা না হয় >বাঝা >গল। িকnt আমােদর বDাখDা করেত হেব sজািত িনব_াচন
বDাপারটা সািব_কভােব জীবজগেত কাজ কের কীভােব। এখােন বেল রাখা pেয়াজন,
sজািত িনব_াচেনর মাধDেম পরািথ_তা এমিন-এমিন >কাথাও কাজ কের না, এিট
মূলত কাজ কের হয় িববত_েনর kীড়াতtt বা >গম িথওিরর মাধDেম ঘটা িsিতশীল
>কৗশল রাজt করার কারেণ।
kীড়াতtt বা >গম িথওিরর যাtা •r হেয়িছল হােŋিরর pিতভাধর গিণতিবদ
জন ফন িনউমDােনর হাত িদেয় ১৯৪৪ সােলর িদেক। পের ১৯৫১ সােলর িদেক
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আরও শk গাঁথুিন >দন িpnটন িব®িবদDালেয়র গিণতিবদ জন nাশ289, 4তির
কেরন nাশ িsতাবsার মেডল (Nash Equilibrium)। pথমিদেক অথ_নীিতর িভn
sTDািটিজর বDাখDায় >গম তtt বDবhত হেলও পের >দখা >গল জীবিবjােনও এিট
সমানভােব কায_করী। জন মায়নাড_ িsথসহ অnাn িবjানীই >গম তেttর সাহােযD
>দিখেয়েছন >য, •ধু pিতেযািগতা িকংবা sাথ_পরতা >দখােল িজনপুলেক সেব_াÄ
দkতায় বাঁিচেয় রাখা যায় না, সােথ আনেত হয় সহেযািগতা এবং পরািথ_তার
>কৗশলও।
িকnt কথা হে¢, কতকgেলা ভাির ভাির কথা বেল িদেলই >তা হেলা না।
কীভােব িববত_েনর >গম িথওির জীবজগেতর উপর কাজ কের >সটা পিরÌারভােব
>বাঝা চাই। এিট বুঝেত হেল আমােদর সবার pথেম তাকােত হেব >জলখানায় বিn
আসািমেদর উভয়-সংকেটর িদেক।

আসািমর সংকট
গািণিতকভােব >গম িথওিরর বুDৎপিt না ঘটেলও এই ধরেনর sTDািটিজক
সমsাgেলা pাচীনকােল দাশ_িনক আর রাজনীিতিবদেদরও আকৃW কেরিছল
পুেরামাtায়। pাচীন কােল রাজাবাদশাহরা িনেজেদর সাmাজD িটিকেয় রাখেত নানা
ধরেনর ‘>গম pDান’ করেতন। কখন >কাn রাজার সােথ ভােলা সmক_ রাখেত হেব,
কখন পােশর রাজD আkমণ করেত হেব, আর কখন বা আবার আkমণ ভুেল >দশ
রkায় মেনািনেবশ করেত হেব⎯এgেলা িনেয় তারা িচিnত থাকেতন অহিন_িশ। যারা
এ বDাপাের ভােলা kটবুিd িদেয় রাজােদর সাহাযD করেত পারেতন, তােদরেক
রাজসভায় আপDায়ন কের িনেয়াগ >দয়া হেতা। >কৗিটেলDর অথ_শােstর কথা আমরা
সবাই জািন⎯kটবুিdর জাল বুেন কীভােব রাজােক সহায়তা করা যায়⎯তার
শিkশালী দিলল এিট। রাজনীিত আর অথ_নীিতর নানা পDাঁচেঘাচ খুঁেজ pজােদর >রাষ
>থেক রাজার গিদ রkার তিlবাহক িহেসেব >কৗিটলDেক এখন অিভযুk করা হেলও
>কৗিটলDই সmবত িছেলন মানেবিতহােসর pথম অথ_নীিতিবদ িযিন >গম িথওিরর
মেতা sTDািটিজক pিkয়ায় রাজনীিতর িবদDমান সমsাgেলার এক ধরেনর >যৗিkক
সমাধান >খাঁজার >চWা কেরিছেলন। •ধু রাজনীিতিবেদরাই নন, অথ_নীিতিবদ,
গিণতিবদ িকংবা দাশ_িনক >থেক •r কের >য >কােনা সাধারণ মাnষই িবিভn
sTDািটিজ পয_ােলাচনা কেরই জীবেনর নানা িসdাn >নন। হােত একািধক ভােলা
চাকিরর অফার থাকেল আমরা নতুন চাকিরর >বতন, চাকিরর >sিবিলিট িকংবা চাপ,
>সখানকার পিরেবশ, >তেলর খরচ, বািড় >থেক যাtাপেথর দূরt িকংবা সময় pভৃিত
289
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মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 251

িবেবচনা কের িসdাn >নই >কান চাকিরেত >যাগ িদব। সামািজকভােব বnুt িকংবা
>মলািমিশর >kেtও আগাপাশতলা সব িকছু িবেবচনা কেরই >নওয়া হয় কার সােথ
বnুেtর সmক_ গেড় >তালা হেব, আর pিত >থেক যাওয়া হেব িনরেপk। >ফসবুেক
বnু িনব_াচেনর >kেt িকংবা িবিভn bেগ >লখােলিখর >kেtও অেনেক নানা
>sTেটিজর আ§য় >নন⎯ কােক সমােলাচনা করা হেব, আর কার pিত >যাগােত হেব
p¢n সমথ_ন। আসেল আমরা িনেজেদর অজােnই >খিল kীড়াতেttর জিটল >খলা।
pাচীনকােল যখন রাTীয় িনরাপtা এখনকার মেতা িছল না, পিরিsিত িছল যুdংেদহী,
তখন pাচীন কােলর মাnষেদর মেধD বDাপারgেলা আরও sW িছল। তারা বুঝেত
>পেরিছল >য, এমন অেনক পিরিsিতই জীবেন আেস যখন িনেজর একতরফা জয়লাভ
করেত যাওয়ার >চেয় ভােলা >কােনা sTDািটিজ কের pিতপkেক দীঘ_kণ ঘােয়ল কের
রাখেত পারেল sিবধা >বিশ। িকংবা কখেনা সরাসির pিতেযািগতায় না >নেম তৃতীয়
পেkর সােথ ঝােমলা 4তির কের িদেত পারেল >বিশ sফল পাওয়া >যেত পাের।
কখেনা আবার এgেলা >কােনাটােতই না িগেয় >sফ জনসমথ_ন বািড়েয় িকংবা িকংবা
সামিয়ক সহেযািগতার মাধDেমও সেব_াÄ sফল আদায় কের >নওয়া সmব।
sTDািটিজর বDাপারgেলা >বাঝার জn এবার একিট পিরিচত ধাঁধা িনেয়
আেলাচনা করা যাক। >গম িথওিরর pেয়াগ সংkাn অতDn সহজ সরল িকnt
শিkশালী এই ধাঁধািটর নাম >দয়া হেয়েছ আসািমর সংকট (Prisoner’s dilemma)।
মুkমনায় অপািথ_ব ‘িববত_েনর দৃিWেত 4নিতকতার উdব’ নােমর একিট চমৎকার
>লখায় আসািমর সŋট িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন 290 । বDাপারটা অেনকটা
এরকেমর⎯
ধরা যাক একজন পুিলশ একিট হতDা মামলায় dজন আসািমেক >gpার
কেরেছ। িকnt সাkDpমাণ খুবই অpতুল। ফেল পুিলশ >কােনা িসdােn আসেত
পারেছ না। এখন আসািমেদর dজন সতDই অপরাধ কেরেছ িক না িকংবা >ক আসল
অপরাধী তা িনধ_ারণ করেত নীেচর শত_gেলা আসািমেদর সামেন হািজর করা
হেলা⎯
১. একজন আসািম যিদ দািব কের (িব®াসঘাতকতা) >য, অপর জন অপরাধী
আর অপর জন যিদ িন¡ুপ থােক (সহেযািগতা), তাহেল pথম জন মুিk
পােব এবং িdতীয়জন ৫ বছেরর কারাদN পােব।
২. উভেয়ই যিদ িন¡ুপ থােক (dজেনর মেধD সহেযািগতা) তাহেল উভেয়রই ২
বছেরর কারাদN হেব।
৩. উভেয়ই যিদ এেক অপরেক >দাষােরাপ কের অপরাধী বানােনার >চWা কের
290
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(dইজেনর মেধD িব®াসঘাতকতা), তেব তােদর pেতDেকর ৪ বছেরর
কারাদN হেব।

এখন তাহেল আসািমdয় কী করেব? তারা উtর খুঁজেত >চWা করেব, কী কের
িনেজর সেব_াÄ লাভ হেব িকংবা িনেজর সেব_াÄ kিত এড়ােনা যােব। pথেম হয়েতা
এক আসািম ভাবেব, আিম যিদ অপরেক >দাষী বানােত পাির, তাহেল আিম মুিk
পাব। sতরাং >স অপরজনেক >দাষােরাপ করেব। এখন িdতীয়জন যিদ িন¡ুপ
থাকত তাহেল pথমজন মুিk >পেয় সেব_াÄ লাভ অজ_ন কের >ফলেতা। িকnt
মুশিকলটা হেলা⎯িdতীয় আসািম >য িন¡ুপ থাকেব তার >তা >কােনা গDারািtট >নই।
িdতীয়জনও যিদ pথমজেনর মেতাই অপরেক >দাষােরােপর >কৗশল >নয়, তাহেলই
হেব সমsা। dইজেনরই সেব_াÄ ৪ বছর কের কারাদN হেয় যাে¢। তাহেল >দখা
যাে¢, dজন dজনেক >দাষােরাপ করেত িগেয় িনেজরাই সেব_াÄ kিতর সmুখীন
হে¢, তারেচেয় বরং dইজনই যিদ িন¡ুপ থাকত, তখন হয়েতা শািsরমাtা কেম
আসত। এই পুেরা >খলাটা একািধকবার পিরচালনা করা হেল হয়েতা কারাবিnেদর
মেধD একটা সহেযািগতার সmক_ গেড় উঠেব, ফেল তারা িনেজেদর মেধD
>বাঝাপরা কের >গম িথওিরর মাধDেম ঘটা িsিতশীল >কৗশল আয়t কের >নেব।
বাsেবও তাই হয়। >সজnই আমরা >দিখ দািগ ভয়ংকর সব আসািমেদর মেধDও
িকংবা মািফয়া চেkর মেধDও এক ধরেনর সহেযািগতার সmক_ থােক। তারা
পারতপেk এেক অপরেক ধিরেয় >দয় না।
Tিপকাল >রইন ফেরেsর দীঘ_কায়া গাছgেলা আসািমর সংকেটর বাsব
উদাহরণ। >সখােন গাছgেলােক >কবল বংশবৃিdর বDাপারিটই >কবল >দখেত হয়
না, পাশাপািশ বাড়ােত হয় িনেজেদর উÄতােকও। >সই ঘন বনভূিমgেলােত সূেয_র
আেলা নীচ পয_n >পৗঁছয় না। কােজই উÄতায় খােটা হেল >থেক যায় সূেয_র আেলা
না >পেয় মারা যাওয়ার সmাবনা। কােজই অn জায়গার গােছেদর মেতা উÄতা
বাদ িদেয় >কবল বংশবৃিd করা >কােনা অপশনই নয় তােদর জn। তাই >রইন
ফেরেsর গােছর জn কখন বংশবৃিd করেত হেব, আর কখন উÄতা বাড়ােত
হেব⎯এ িনেয় সবসময় চেল kীড়াতেttর জিটল এক >খলা। kীড়াতেttর বDবহািরক
pেয়াগ লk করা যায় জিমেত কৃষকেদর কীটনাশক pদােনর >kেtও। কৃষেকরা
>দেখেছন >য একিট কীটনাশক বDবহার কের >কােনা একিট kিতকর কীট öংস
করেল অেনক সময় িহেত িবপরীত হয়⎯>দখা যায় >সই কীট মরেলও তার
pিতেযাগী অn >কােনা kিতকর কীেটর sিবধা কের >দবার ঘটনা ঘটেছ; যার নীট
ফলাফল ফসেলর জn kিত। দীঘ_িদেনর অিভjতা >থেকই কৃষেকরা িসdাn >নন
কখন কীটনাশক pেয়াগ করেবন, কখন ছাড় >দেবন, আর pেয়াগ করেল >কােনা
>কােনা কীেটর জn ওষুধ pেয়াগ করেবন ইতDািদ। আসেল কৃষেকর মেন চলেত
থােক আসািমর সংকেটর মেতাই >গম তেttর িনরnর >খলা। জীবজগেতর িববত_ন
ভারসামDও িকnt অেনকটা এভােবই কাজ কের। লk লk বছর ধের চলমান
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pিkয়ার মাধDেম িববত_ন আিদমকােলর মাnেষর মেধD বh সংঘষ_, সহাবsান,
পারsিরক >যাগােযাগ, pিতেযািগতা এবং সামািজক লাভ kিতর িহেসেব >থেক
এক ধরেনর 4নিতক >চতনার উdব ও িবকাশ ঘিটেয়েছ। কীভােব >সটা সmব তা
বুঝেত হেল আমােদর িরচাড_ ডিকেnর sাথ_পর িজন তেttর মাধDেম ঘটা ‘িববত_নীয়
িsিতশীল >কৗশল’ সmেn একটু জানেত হেব।

িচt : আসািমর সŋট – kীড়াতেttর একিট অিত পিরিচত উদাহরণ।

sাথ_পর িজন এবং িববত_নীয় িsিতশীল >কৗশল
িরচাড_ ডিকেnর >সলিফশ িজন বইিটর কথা আমরা আেগও বেলিছ। ডিকn বইিট
>লেখন ১৯৭৬ সােল। এিট িরচাড_ ডিকেnর pথম বই এবং তার >§Á কীিত_gেলার
একিট। এই বইেয়র মাধDেমই ডিকn ssWভােব বDাখDা করেলন >য, িববত_ন কাজ
কের িজেনর উপর, একক >কােনা জীেবর উপর নয়। আমােদর >দহ যাই কrক
>শষ পয_n ‘অতDn sাথ_পর’ভােব িজনেক রkা করা আর িজনেক পরবত_ী pজেn
>পৗঁেছ >দয়ােতই উেd¸ খুঁেজ িনেত বাধD কের, িববত_নীয় দৃিWেকাণ >থেক জীবেনর
>কােনা ‘উেd¸’ যিদ >থেক থােক তেব >সটাই >স উেd¸। বইিটর নাম '>সলিফশ
িজন' হেলও বইিটর মূল লkD িছল িঠক িবপরীত। িজনগত sাথ_পরতা >থেকই
kমাnেয় কীভােব উdব হয় পরািথ_তার মেতা একিট িবপরীতমুখী অিভবDিkর⎯তা
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বDাখDা করাই িছল বইেয়র মূল উেd¸। ডিকn িকnt নতুন িকছু >লেখনিন, বরং
জজ_ উইিলয়ামস এবং উইিলয়াম hািমলটেনর কাজgেলােকই জনিpয় িবjােনর
>মাড়েক মলাটবিn কেরেছন। তেথD নতুনt না থাকেলও িনঃসেnেহ নতুনt আর
অিভনবt িছল উপsাপনায়। উইিলয়ামস এবং hািমলটেনর কাজ িছল এেকবােরই
কাঠেখাTা একােডিমক >লেভেল। ডিকn তােদর কাজেকই সাধারণ মাnেষর
দরবাের িনেয় >গেলন একােডিমক জাগ_ন সিরেয়। আসেল এমনিক একােডিমক
sেরও ডিকেnর বইিট pকােশর আেগ এত বDাপকভােব উইিলয়ামস এবং
hািমলটেনর কাজ সmেn কারও এেতা জানােশানা িকংবা gহণেযাগDতা িছল না।
এই বইেয়র মাধDেমই আসেল জীবিবjানীরা সমাজ এবং জীবনেক িভnভােব >দখা
•r করেলন। পরািথ_তা, আtতDােগর মেতা >য িবষয়gেলা আেগ িবjানীরা
পিরÌার কের বDাখDা করেত পারেতন না, >সgেলা আরও বিলÁভােব জীবিবjােনর
দৃিWেকাণ >থেক বDাখDা করেত পারেলন তারা। ডিকেnর বইিট pকােশর আেগ
জীবিবjানীরা পরািথ_তা এবং আtতDাগেক বDাখDা করেতন grপ িসেলকশন বা
দলগত িনব_াচেনর মাধDেম। অথ_াৎ, আtতDাগ বDাপারিট বDিkর জn খারাপ হেলও
পুেরা দেলর জn ভােলা⎯এটাই িছল আtতDােগর মেতা pবৃিtgেলা িটেক থাকার
কারণ⎯এভােবই ভাবেতন জীবিবjানীরা। িকnt ডিকেnর >সলিফশ িজন বইিট
এেস দাবার ছক এেকবােরই উলেট িদল। ডিকn >দখােলন >য, দেলর কথা মাথায়
>রেখ িববত_ন কখেনাই কাজ কের না। আসেল দলগত িনব_াচন বDাপারটাই
িববত_েনর পিরভাষা >থেক উিঠেয় >দয়া উিচত। >য বDাপারgেলােক আপাতঃভােব
দলগত িনব_াচেনর সাহােযD বDাখDা করা যাে¢ বেল মেন করা হে¢, তার
সবgেলােকই আসেল sাথ_পর িজন তেttর মাধDেম আরও অেনক ভােলাভােব বDাখDা
করা যায়। কারণ, িনব_াচন হয় িজন >লেভেল, grপ >লেভেল নয়। pিতিট >kেtই
জীবিবjানীরা লk কেরেছন িনেজর িজনেক রkা িকংবা যােদর সােথ িজেনর
4নকটD >বিশ থােক, তােদরেকই রkার তািগদ pকৃিতেত পাওয়া যায়। আর তা
>থেকই ঘেট বৃহৎ >sেল পরািথ_তার সূtপাত। িপঁপড়া, >মৗমািছ, উইেপাকা >থেক
•r কের বানর, িশmািŽ িকংবা মাnষ⎯সব >kেtই >দখা >গেছ িজনগত
sাথ_পরতা >থেকই উdব ঘেট পরািথ_তার, যা এেতািদন ভুল ভােব বDাখDা করা হেতা
দলগত িনব_াচেনর মাধDেম। জীবিবjােন এ এক নতুন দৃিWভিŋ। মানবসমােজর
িবিভn সামািজক পDাটান_ বDখDা করার নতুন এক dয়ার খুেল িদল ডিকেnর sাথ_পর
িজন তtt। sাথ_পর িজনতttই দলগত িনব_াচনেক সাথ_কভােব pিতsাপন করল
উইিলয়ামস- hািমলটন-িsেথর psািবত sজািত িনব_াচন (Kin selection) িদেয়।
ডিকn তার বইেয় >দিখেয়েছন sাথ_পর িজন তেttর মাধDেম খুব সফলভােব
জীবজগেত পরািথ_তার উdবেক বDাখDা করা যায়। •ধু তাই নয়, জীবজগেত
সবসময়ই sাথ_পরতা আর পরািথ_তার মেধD এক ধরেনর ‘দিড় টানাটািনর’ >খলা
মুkমনা ইবুক
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চলেত থােক। >সই টানাটািন >থেকই >শষপয_n িনধ_ািরত হয় িববত_নীয় িsিতশীল
>কৗশল (Evolutionary Stable Strategy)। কীভােব িsিতশীল >কৗশল জীবজগেত
রাজt কের, তা বাংলায় একিট চমৎকার pবেnর মাধDেম তুেল ধেরিছেলন মুkমনা
bগার িদগn সরকার291। িদগn >লখা •r কেরিছেলন একিট মজার উদাহরণ িদেয়
⎯

ধরা যাক মুkমনায় অপািথ_ব আর বnা আমার pিতেযাগী dই সদs। এটা ভাবা
খুবই sাভািবক >য আিম এখন অপািথ_েবর মুেখামুিখ হেলই তােক >মের >ফলেত
উদDত হব। িকnt, এমন যিদ হয় >য অপািথ_ব আবার বnারও pিতেযাগী, তাহেল
অপািথ_বেক মারেল আদেপ বnার sিবধাই হেয় যােব। বরং, বnা আর
অপািথ_েবর মেধD pিতেযািগতা তীb হেলই আমার লাভ >বিশ। তাই,
pিতেযািগতার জিটল ঘূণ_াবেত_ pিতেযাগীেদর িনিব_চাের হতDা করাটা িনব_ািচত
হবার জn খুব একটা ভােলা >কৗশল নাও হেত পাের।

অথ_াৎ >কবল মার-মার কাট-কাট করেলই লাভ হেব না। কারণ ‘মার-মার কাট-কাট’
sTDািটিজ অেনক সময়ই িটেক থাকার জn >কােনা ভােলা sTDািটিজ নয়। মারামািরর
পাশাপািশ রp করেত হেব সহেযািগতার >কৗশলও। বDাপারটা গািণিতকভােবই
সহেজ pমাণ করা যায়। িদগn তার >লখায় এই আকষ_ণীয় িবষয়িট বDাখDা কেরেছন
ডিকেnর বইেয়র একিট চমৎকার উদাহরণ হািজর কের। আিম িকছুটা পিরবিত_ত
আকাের উদাহরণিট পাঠকেদর সামেন তুেল ধরিছ। বলা বাhলD, এই উদাহরণিট
মূলত মায়নাড_ িsেথর >দয়া কাlিনক ‘Hawk and Dove’ এর ঈষৎ পিরবিত_ত
উদাহরণ292।
ধরা যাক, একিট জীবেগাÁীর মেধD dই ধরেনর পরsরিবেরাধী >কৗশল
অবলmনকারী জীব রেয়েছ। pথমিট আgাসী নীিত (আনী), আেরকিট ধাnাবাজিববাদ নীিত (ধানী)। আনীরা হে¢ আgাসী, এরা মার মার কাট কাট। তারা
সবসময় >শষ রkিবnd অবিধ লড়াই কের, মৃতpায় না হেল রণেkt >থেক
পলায়ন কের না। অপরিদেক ধানীরাও িববাদী, িকnt একটু ধাnাবাজ টাইেপর।
এরা মারামাির না কের অn উপােয় লড়াই কের। এরা ঝগড়া কের, রkচkু
>দখায়, আkমেণর ভাব কের িকnt রkপাত কের না। িকnt তারপেরও dই ধানীেত
লড়াই বাধেল >শষপয_n একজন িজেত আেরকজন হাের। এেদর পাথ_কDটা
অেনকটা অেনকটা িডেpামDাট আর আিম_র পাথ_েকDর মেতা। আনীর সােথ ধানীর
লড়াই হয় না, কারণ ধানী পািলেয় যায়। িকnt dই আনীর লড়াইেত সব_দা >কােনা
291

292

িদগn সরকার, ‘sাথ_পর িজন’ -এর আেলােক সহেযািগতা এবং আtতDাগ, িবjান ও ধম_ –
সংঘাত নািক সমnয়, মুkমনা ই-বুক, মুkমনা dWবD
In the biological literature, this game of game theory is referred to as Hawk-Dove. The earliest presentation of
a form of the Hawk-Dove game was by John Maynard Smith and George Price in their 1973 Nature paper,
"The logic of animal conflict", Nature 246: 15–18.
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না >কােনা একজন মারা যায় (বা grতর আহত হয়)।
এবাের লড়াইেয়র >কৗশলিট গািণিতকভােব িহেসব করা যাক। িহসােবর sিবধােথ_
আমরা ধের িনব, >কােনা জীবই জীবdশায় তার >কৗশল বদলায় না, এবং এমনিক
pিতেযািগতার •rেত এেক অেnর >কৗশল সmেnও অবগত থােক না। আমােদর
এই মেডেলর কাlিনক পেয়tট িসেsেম ধরা যাক :

pিতেযািগতায় িজতেল ৫০ পেয়tট,
pিতেযািগতায় হারেল ০ পেয়tট,
সময় নেWর জn ১০,
grতর আহত হেল ১০০ পেয়tট বরাd করা হেলা।
– িজেনর িনব_াচেনর সmাবনার সােথ িমল >রেখই এরকম পেয়tট িসেsম।
আমরা িহসাব করেত চাই >য এেদর মেধD >কাn >কৗশলিট (বা এেদর >কােনা
সংিম§ণ) িsিতশীল হেয় উঠেব।
মেন করা যাক, জীবেগাÁীর সব জীবই pথেম ধানী (ধাnাবাজ িববাদী নীিত)
িছল। তাহেল তােদর মেধD pিতিট pিতেযািগতায়, একজন >জেত (+৫০),
একজন হাের (০); আর dজেনই সময় নW কের (-১০x২ = -২০), িকnt >কউই
আহত হয় না। সমিWগতভােব লাভ হয় ৩০ পেয়tট, pেতDেকর ভােগ যায় ১৫
পেয়tট কের। এবার ধরা যাক একটা আনী (আgাসী নীিত) জীব হঠাৎ এেস হািজর
হেলা এই >গাÁীেত। >স ধানীেদর সহেজই লড়াইেত হািরেয় >দেব, pিত যুেd
+৫০ পেয়tট হািসল করেব। তার ফেল তার আgাসী িজন খুব সহেজই
জীবেগাÁীেত িবsার লাভ করেব। িবsার লাভ করেত করেত, ধরা যাক, একটা
সময় পের জীবেগাÁীেত ধানীেদর সংখDা এেকবােরই কেম যােব আর >গাÁীর
pায় সবাই আনী হেয় যােব। এখন sভাবতই dই আনীেত লড়াই বাধেব। dিট
আgাসী জীেবর লড়াইেয় pেতDেক গেড় -২৫ পেয়tট পায় (>জতায় +৫০, আর
grতর আহত হওয়ায় -১০০)। একিট িববাদী >সই দেল থাকেল >স সব লড়াইেত
হাের, িকnt গেড় >স ০ পেয়tট পায় (আেগর গণনা >থেক )। -২৫ পেয়tট এর >চেয়
০ পেয়tট অেনক ভােলা। +৩৫ পেয়েtটর sিবধা থাকায় সহেজই ধানী >কৗশল
িনয়ntক িজন জনপুেŽ িবsার লাভ করেত থাকেব।

এতদূর পয_n গlটা •েন মেন হেত পাের >য জীবেগাÁীেত সবসময় এই dই
>কৗশেলর জীবেদর মেধD একটা বাড়াকমা চলেব। িকnt িবjানীরা অŋ কেষ >দেখেছন
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>য ধানী আর আনীেদর অnপাত ৫:৭ অnপােত >পৗঁছেল সমাজ িsিতশীলতা লাভ
করেব! মােন, ওই অnপােত >পৗঁছনর পের pিতিট আgাসী (আনী) আর pিতিট
ধাnাবাজ িববাদী (ধানী)র গড়পড়তা লাভ-kিতর তুলনামূলক িহসাব িমেল যায়।
অথ_াৎ ধানী : আনী = ৫:৭ হেয় >গেল িনব_াচেন আর >কউই অেnর তুলনায় sিবধা
পায় না। এই অnপাতই এেkেt িববত_নীয় িsিতশীল >কৗশল।
িsিতশীল >কৗশল >কবল আনী-ধানীর >kেtই নয়, চমৎকারভােব কাজ কের
pায় pিতিট >kেtই। িবjানীরা >দেখেছন মানবসমােজ নারী পুrেষর অnপাত
থােক ১০০ : ১০৫ অnপােত। kীড়াতেttর সামDাবsার জnই এিট ঘেট। িরচাড_
ডিকn তার >সলিফশ িজন বইেয়র ‘বDােটল অব >সk’ অধDােয় উপেরর আনীধানীর মেতাই নারীপুrেষর মেধD pতারণা এবং িব®sতা িনেয়ও একিট সরল ‘>গম
িথওিরর’ অবতারণা কের >দিখেয়েছন >য, >সখােনও দিড় টানাটািনর একটা >খলা
চেল, ফেল পূণ_ িব®s নারী-পুrেষ ভিত_ সমাজ >যমন আমরা পাই না, >তমিন পাই
না এমন সমাজও >যখােন সবাই অিব®s। বরং সমােজ >দখা যােব⎯িব®sতা এবং
pতারণা রাজt কের একিট িনিদ_W অnপােত যা >শষ পয_n িববত_নীয় িsিতশীল
>কৗশল বা Evolutionary stable strategy 4তির কের।
একই ধরেনর মেডল 4তির করা যায় সতDবাদী আর িমথDাবাদীেদর িমথিskয়ার
মেধDও। িববত_নীয় িsিতশীল >কৗশেলর কারেণই পিরপূণ_ সতDবাদী সমাজ >যমন
আমরা পাই না, িঠক >তমিন এমন সমাজও আমরা পাব না >যখােন সবাই িমথDা
কথা বলেছ। এমনিক একই মাnেষর মেধDও >দখা যােব কােরা পেkই জীবেনর
সবসময় সতD কথা বলা >যমন সmব নয়, িঠক >তমিন সmব নয় সব_দা িমেথD কথা
বলাও। পদাথ_িবদ হাইnয >পেগlস তাঁর ‘‘যুিkর sp” বইেয় এজnই
বেলেছন293⎯
জিটলতার নতুন িবjান আর কিmউটােরর pিতrপ (মেডল) 4তিরর মাধDেম
আমরা মূলDেবাধ সmেক_ অেনক অজানা তথD জানেত >পেরিছ, যা আেগ কখেনাই
সmব িছল না। 4নিতকতা িনেয় িবতেক_র sরাহা করেত না পাrক, িবjান অnত
মেডেলর সাহােযD বDাপারgেলার একটা >যৗিkক কাঠােমা 4তির করেত পাের।
একটা উদাহরণ >নওয়া যাক। >যমন িমথDা বলা। আমরা সতD বলােক একটা পুণD
বেল মেন কির আর িমথDা বলােক পাপ িহেসেব গণD কির। এখন একিট সমাজ
কlনা কির⎯>যখােন সবাই সব_দা সতD কথা বলেছ। এখন >সই সমােজ >কােনা
এক িমেথDবাদী এেস হািজর হেলা (অেনকটা উপেরর ধানী সমােজ আনীর
আগমেনর মেতা)। এখন সতDবাদী সমােজ এরকম একজন িমথDা বলেল তার
িবপুলভােব লাভবান হবার সmাবনা >দখা >দয়। িকnt এই সmাবনা সামািজক
293

Heinz R. Pagels, The Dreams of Reason: The Computer and the Rise of the Sciences of Complexity,
Bantam, 1989; অnবােদর

িকয়দংশ অপািথ_ব জামান, িববত_েনর দৃিWেত 4নিতকতার উdব, িবjান
ও ধম_ – সংঘাত নািক সমnয়, মুkমনা ই-বুক।
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িsতাবsা রkার জn সহায়ক নয়। অপরিদেক >য সমােজ সবাই সব_দা িমথDা
বেল, >সই সমাজও >বিশিদন িsতাবsায় থাকেত পাের না এবং একসময় >ভেঙ
পড়েত বাধD। সবেচেয় িsতাবsার দশা হেলা যখন সবাই অিধকাংশ সময় সতD
বেল িকnt মােঝ মেধD িমথDা বেল, যা বাsব জগেত >দখা যায়। এক অেথ_ বলা
যায় >য আমােদর মেধD যারা িমথDাবাদী তারাই আমােদর বািক সবাইেক সতDবাদী
ও সতক_ থাকেত সহায়তা বা বাধD কের। িমথDাকথেনর এই 4বjািনক িবে‰ষণ
আমরা >কন িমথDা বিল >সটা বুঝেত আমােদর সাহাযD করেত পাের।

kীড়াতtt এইরকম 4বjািনক িবে‰ষণেক সমথ_ন >দয়, •ধু জীবিবjােন নয়,
িবjােনর নানা শাখােতই। >যমন অথ_নীিত িনেয় যারা পড়া•না কেরেছন তারা
জােনন dবDমূলD িনয়ntণ তথা বাজার িনয়ntেণর >kেt, >গম িথওির p¢nভােব কাজ
কের। pথেম >কােনা dেবDর মেনাপিল বাজার থাকেল dবD pstতকারীর একেচিটয়া
মুনাফা থােক। dেবDর দামও হয়েতা বসােত পাের ইে¢মেতা। িকnt একটা সময়
পের অn pিতেযাগীরাও একই dবD 4তিরেত >নেম পড়েল কােরা একতরফা মুনাফা
থােক না। dেবDর মূলD িনধ_ািরত হয় >গম িথওিরর মাধDেম >বাঝাপড়ার িনিরেখ।
আবার >কােনা বDবসায়ী একই dবD কমদােম িবিk •r করেল তার সামিয়কভােব
লাভ হয় বেট, িকnt তার অn pিতেযাগীরাও সােথ সােথই দাম কিমেয় >ফলেল তার
আেখের অেনক >লাকসানই হেব। তাই >শষেমষ িনেজেদর মেধD এক ধরেনর
>বাঝাপড়ার মাধDেম বাজাের dবDমূলD িনয়িntত হওয়া •r কের। sাথ_পরতা আর
পরািথ_তাও িঠক একইভােব কাজ কের। তারা িমেলিমেশ এক হেয় থােক
kীড়াতেttর দিড় টানাটািনর মাঝখােন। চীেনর অিধবাসীেদর অেনেকই ইন এবং
অDান (Yin and yang) নামক dই পরsরিবেরাধী শিkেত িব®াস কের। তারা মেন
কের মাnষসহ সবিকছুই আসেল ইন এবং অDান-এর sষম িম§ণ। •ধু চীনারা >কন,
আমরাও >ছাটেবলায় sুেল ভাব সmpসারণ করেত িগেয় িশেখিছলাম⎯“•ভ’র
জnই অ•ভ’র দরকার”, িকংবা “আেলার জnই অnকােরর pেয়াজন”। িনরŋuশ
সতDবাদী সমাজ 4তিরর মেতা pদীপ >jেল আঁধার দূর করার >চWা হেলও >দখা
যায়⎯pদীেপর নীেচই >থেক যাে¢ গাঢ় অnকার। িঠক একইভােব বলা যায়, আমরা
পরািথ_তার যতই িবজয় >কতন উড়াই না >কন, sাথ_পরতােক বাদ িদেয় তা সmব
নয়। pদীেপর অnকােরর মেতাই তা নীেচর sের >থেক যােব। কারণ িবjানীরা
>দেখেছন পরািথ_তার মূল উৎস আসেল sাথ_পর িজেনর উপিsিতর কারেণই।
kীড়াতেttর আধুিনক মেডলgেলা >যন তারই বাsব pিতöিন। >সজnই মDাট
িরডলী তার ‘4নিতকতার উdব’ বইেয় বেলন294⎯
Cooperation was first used, not for virtuous reasons, but as a tool to achieve
294

Matt Ridley, The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation, Penguin; 1998
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selfish results. And if we are to celebrate the unusually cooperative result of
the societies, we must first recognize the base metal from which it was
forged.

এই sাথ_পরতার উপিsিতর কারেণই কীভােব পরািথ_তার উdব ঘেট তা আরও sW
হেব নীেচর িকছু উদাহরেণ।
ইট-পাটেকল এবং িপঠ চুলেকাচুলিকর >খলা
জীবজগেত >গম িথওির এবং িববত_নীয় িsিতশীল তtt কীভােব কাজ কের তা না
হয় জানা >গল। িকnt একিট জীব কী কের বুঝেব কখন তােক sাথ_পর হেত হেব,
আর কখন পরাথ_? কীভােব বুঝেব কখন সতDবাদী যুিধিÁর সাজেত হেব, আর কখন
হেত হেব িব®াসঘাতক িবভীষণ? এর উtর পাওয়া >গেছ dই pিতভাবান িবjানী
রবাট_ এেkলরড (Robert Axelrod) এবং রবাট_ Tাইভাস_ (Robert Trivers)-এর পৃথক
dিট গেবষণায়। dজন িবjানী আলাদা dিট তtt িদেয়েছন। নােম আলাদা হেলও
তেttর িবষয়বst >মাটামুিট একই। তুিম আমার িপঠিট চুলকােল আিমও এক সময়
>তামার িপঠিট চুলেক িদব। আর তুিম ইট মারেল আিমও >দব পাটেকলিট >মের।
কােজই বাপু যা করেব⎯বুেঝ কেরা। এই হেলা তtt dিটর >মাdা কথা।
ইটিট মারেল পাটেকলিট >খেত হেব⎯এই তেttর ইংেরিজ ‘িটট ফর টDাট’ (Tit
for tat)। এিট িদেয়েছন এেkলরড। আর রবাট_ Tাইভােস_র ‘িপঠ চুলেকাচুলিক’
সংkাn তেttর নাম⎯িবিনময়ী পরািথ_তা (Reciprocal Altruism)। dিট তttই ইিŋত
করেছ⎯অতীেত আমার pিত তুিম কী আচরণ কেরছ >সটা মেন কের আিম >তামার
pিত আচরণ করব। ভােলা আচরণ কের থাকেল আমার >থেকও ভােলা আচরণ
পােব, আর ঝােমলা কের থাকেল আমার িদক >থেকও তাই পােব। কাজ কেম_ এক
হেলও তtt dিটেত সূk িকছু পাথ_কD >থেক >গেছ। িটট ফর টDাট ঘেট একই
pজািতেত। এক ভােভ_ট বানর িkদার সময় আেরক বানরেক কলা িদেল, >সই
বানরও পরবত_ীেত কলা িদেয় pথম বানরেক সাহাযD করেব। িশকািরেদর dারা
আkাn হবার মুহূেত_ >কােনা পেরাপকারী বানর বnু যিদ িচৎকার কের সতক_ কের
>দয়, তেব পেরাপকারী বানরিট কখেনা িবপেদ পড়েলও িঠক একইভােব >সই
আkাn বানরিট িচৎকার কের তােক িবপেদ সাহাযD করেব। িটট ফর টDাট িবদDমান
থােক একই pজািতর মেধD। বানর >কবল িচৎকার কের সতক_ করেব আেরকিট
বানর িবপেদ পড়েলই, >কােনা খরেগাশ িবপেদ পড়েল নয়। আর তােদর সাহােযDর
ধরনও একই ধরেনর হেব। কলার িবিনমেয় কলা, িকংবা চীৎকােরর িবিনমেয়
িচৎকার। অn িকছু নয়। িকnt অn িদেক >রিসেpাকাল অলTুইজম বা িবিনময়ী
পরািথ_তার >kেt পরািথ_তা pজািতর sর অিতkম কের যায়। এক pজািত অn
pজািতেক সহায়তা কের। আমরা আেগ আমরা আেগ kাউন মাছ আর এিনেমান,
হািমং বােড_র সােথ অিন_েথাপিথলাস ফুেলর, িকংবা এংরােকািয়ড অিক_েডর সােথ
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আি›কান মেথর সহিববরতেনর উদাহরেণর সােথ পিরিচত হেয়িছ >যgেলা
pজািতর sর অিতkম কের পরািথ_তার িবকাশ ঘিটেয়েছ। সাহােযDর ধরনও িভn
হেত পাের। আিম পূজা উপলেkD pিতেবশীেক পােয়শ পাঠােল, pিতেবশীও >য
পােয়শই পাঠােব তা নয়, হয়েতা ঈেদর িদন পাঠােব >কারমা⎯এই ধরেনর!
ইট-পাটেকল তথা িটট ফর টDাট তেttর উdবটা >বশ মজার। আিশর দশেকর
pথমভােগ কিmউটােরর শিk বাড়েত •r কেরেছ h-h কের। পােস_ানাল
কিmউটারও বাজাের আসেত •r কেরেছ। এই সময় রবাট_ এেkলরড নােমর এক
তrণ রাTিবjানীর শখ হেলা কিmউটােরর সাহােযD আসািমর সŋেটর একটা
িসমুেলশন পরীkা করেবন। িতিন একিট মজার pিতেযািগতার আেয়াজন করেলন
>যখােন pিতেযাগীরা আসািমর সংকট সমাধােনর জn একটা ভােলা এলগিরদম
সাবিমট করেব। pায় dশবার এেক অপেরর মেধD kমাnেয় >খলা চলেব। এর মেধD
যার পেয়tট সবেচেয় >বিশ হেব >সই এলেগািরদমই িবেবিচত হেব >§Á িহেসেব।
>চৗdজন pিতেযাগী >সই >pাgািমংেয়র >খলায় অংশ >নন⎯তারা সহজ সরল >থেক
•r কের িবিভn জিটল জিটল এলেগািরদম সাবিমট করেলন। এনাতল i¨v‡cvU©
(Anatol Rapoport) নােম এক তrণ >pাgামােরর এলেগািরদম সেব_াÄ পেয়tট >পেয়
জয়লাভ করল⎯আর >সই >pাgােমর sTDািটিজ িছল সবেচেয় সরল⎯>সই িটট ফর
টDাট। pথেম সহেযািগতা কের >স >খলা •r করেব, আর মেন রাখেব তার pিতপk
িঠক িক কেরিছল তার সােথ⎯সহেযািগতা নািক িবেরািধতা। pিতপk সহেযািগতা
কের থাকেল >সও সহেযািগতা করেব, আর িবেরািধতা করেল >সও করেব
িবেরািধতা। এভােবই এgেত থাকেব। এভােবই >স সবেচেয় >বিশ পেয়tট অজ_ন
কের pথম sােন >পৗঁেছ >গল। এই pিতেযািগতার মাধDেমই >বিরেয় এল >য, িটট
ফর টDাট⎯বা ইটিট মারেল পাটেকলিট >খেত হয়⎯এিটই আসািমর সংকট
>মাকােবলার জn সেব_াtম সমাধান।
কেয়ক বছর পের রবাট_ এেkলরড আবােরা আেরকিট টুন_ােমেtটর আেয়াজন
করেলন িটট ফর টDাট আলেগািরদমেক >কউ হারােত পাের িক না >সটা পুনব_ার
পরীkা করার জn। এবােরও শীষ_sান অিধকার কের বেস রইেলা >সই আিদ
অকৃিtম িটট ফর টDাট! িতিন ১৯৮১ সােল িবষয়িট >ফাকাস কের hািমলটেনর সােথ
িমেল সােয়n পিtকায় একিট িনবn >লেখন ‘দD ইেভালুশন অব >কাঅপােরশন’
নােম 295 , এবং বছরখােনক পের একিট বই >লেখন >সই একই িশেরানােম 296 ।
এভােবই িটট ফর টDাট অDালগিরদম িববত_নীয় >গম িথওিরর এক রাজকীয় sান
অিধকার কের িনল।
রkেচাষা বাdড়েদর কথা
খাতায় কলেম আর কিmউটার িসমুেলশেন না হয় ইট-পাটেকল তথা িটট ফর টDাট
295
296

Axelrod, Robert; Hamilton, William D, "The Evolution of Cooperation", Science 211: 1390–96, 1981
Axelrod, Robert, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984
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এক বাsব সমাধান িহেসেব হািজর হেলা, িকnt কথা হে¢ pকৃিতেত িক আসেলই
ইট-পাটেকল িকংবা িবিনময়ী পরািথ_তার pেয়াগ >দখা যায়, নািক এgেলা >কবলই
িকছু আঁেতেলকচুয়াল িবjানীেদর অলস মিsেÌর পDাচপDাচািন?
এর উtর পাওয়া >গল ১৯৮৩ সােল ভDাmায়ার বাdড় িনেয় জীবিবjানী >গরাl
উইলিকনসেনর (Gerald Wilkinson) একিট grtপূণ_ গেবষণায়। ভdেলাক
>কাsািরকায় এই বাdড়েদর িনেয় অেনকিদন ধেরই িরসাচ_ করিছেলন। এই সমs
বাdেড়রা খুবই অdুত। বাdড়েদর অn pজািতেদর মেতা এেদর ফলমূেল >কােনা
rিচ >নই। এেদর আহার হেলা >কবল তাজা রk। এরা গােছর ডােল ঝুেল থােক আর
অেপkা কের থােক >কােনা ঘুমn snপায়ী জীেবর গা >থেক রkপােনর জn। তারপর
গভীর রািtেত >বর হয় িশকােরর সnােন। িনঃসেnেহ এভােব খাদD সংgেহর
বDাপারিট বাdড়েদর জn খুবই ঝুঁিকপূণ।_ আর বhসময়ই তারা পয_াp আহার >যাগাড়
করেত পাের না। কারণিট >বাঝা কিঠন িকছু নয়। খাবার মােন রk সংgেহর জn
িশকারেক জায়গা মেতা >পেত >তা হেব, আর যার >দহ >থেক রk >যাগাড় করেত
যাে¢, >সই বা রািজ থাকেব >কন। >টর >পেয় বাধা িদেল >তা আর রk খাবার উপায়
>নই। জান িনেয় পালােনাটাই তখন বুিdমােনর কাজ। >সজn >দখা যায় এই বাdেড়রা
অেনক সময়ই dই িতন িদন পয_n অভুk >থেক যায় >কােনা িকছু >যাগাড় না করেত
>পের। প¿াশ-ষাট ঘNা না >খেয় থাকার পর তােদর বাdড়েদর কী অবsা হয় তা
>বাধহয় সহেজই অnেময়।
>সৗভাগDkেম এই dরবsা >থেক পিরtােণর একটা রাsা তারা িনেজরাই বাতেল
িনেয়েছ। তারা যখন খাবার পায় তখন তারা pেয়াজেনর অিতিরk >খেয় >নয়। রk
>খেয় এেকবাের >পট ফুিলেয় বেস থােক। িকnt >পট ফুলায় এমিন এমিন না। তারা
>গােtর অভুk বাdড়েদর রk খাইেয় সাহাযD কের। তারা পরাথ_তা pদশ_ন কের
সমেগাtীয়েদর pিত। তারা এই পরাথ_তাপরায়ণ সামািজক আচরেণর মাধDেমই
সফলভােব িটেক থােক।
মজার বDাপার হেলা বাdড়েদর সবাই >য িনঃsাথ_ তা িকnt নয়। তােদর মেধD
অেনেক >পট ফুিলেয় রk খাওয়ার পেরও এমন ভান কের >য >স খায়িন।
পরাথ_পরায়ণ এই বাdড় সমােজ >কােনা বাdড়েক যিদ িবপেদর সময় কাউেক
রkপান না করােত হয়, িকnt িনেজ িবপেদ পড়েল যিদ >কউ না >কউ তােক >খেত
>দয়, তাহেল >স সবেচেয় >বিশ লাভবান হেব। আবার অnিদেক এমন যিদ হয় >য
>কােনা বাdড় কােরা িবপেদর সময় অnেক রk খাইেয় সাহাযD করেছ, িকnt িনেজর
িবপেদ >কউ তােক খাওয়ােত এিগেয় আসেছ না⎯তা হেল >স সবেচেয় kিতgs
হেব।
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িচt : ভDাmায়ার বাdড় িনেয় জীবিবjানী >গরাl উইলিকনসেনর গেবষণায় >দখা >গেছ
>য, তারা ইট-পাটেকল আর িবিনময়ী পরাথ_তাপরায়ণতা pদশ_ন কের এেক অnেক
সাহাযD কের।

এই ডাইনািমk এর ধরনটা আসািমর সংকেটর আেলােক বুঝার >চWা করা যাক।
িনঃসেnেহ >কােনা বাdড়ই চাইেব না kিতর >বাঝা বাড়ােত, বরং বাdড় সমােজ
‘অিত চালাক’ এমন >কউ না >কউ থাকেব >য >ধাঁকাবািজ কের সবেচেয় >বিশ
লাভবান থাকেত চাইেব। অথ_াৎ এ সমs বাdেড়রা রk >খেয় এেস মুখ টুখ মুেছ
এমনভােব চলােফরা করেব >য তারা রk খায়িন; ফেল অn কাউেক তার রk
খাওয়ােত হেব না। সতDই এরকম িকছু বাdড় >দখা যায় >গােt। যারা চালািক কের
pতারণার পথ >নয়। িকnt অিত চালােকর গলায় দিড় পড়েত সময় লােগ না। তার
>ফালা >পেটর ধরন >দেখই অn অিভj বাdড় সদsেদর >কউ >কউ বুেঝ >ফেল
বDাটা ‘সাধু >বেশ পাকা >চার অিতশয়’। ফেল তােক একঘের কের >ফলা হয়, >কউ
তােক তার িবপেদর সময় রk >খেত িদেয় সাহাযD কের না। মূলত বাdেড়রা তােদর
িনেজেদর মেধD >খলেত থােক ‘ইট-পাটেকল’ বা ‘িটট-ফর টDাট’-এর মায়ািব
>খলা⎯>কউ তােক রk >খেত িদেল >সও তার িবপেদ িনেজর ভােগর রk >খেত
>দয়। িকnt >কউ pতDাখDান করেল >সও pতDাখDান কের। এভােবই ইট-পাটেকল
এবং িবিনময়ী পরািথ_তা নীিত বাdড় সমােজ রাজt কের চেল অতDn সফলভােব297।
এই সমs রkেচাষা বাdড়েদর মেতা আি›কান ভােভ_ট বানরেদর মেধDও িকnt
িবিনময়ী পরাথ_তা >দখেত পাওয়া যায়। >সখােনও বানর সদsরা িটট ফর টDােটর
মাধDেম িসdাn >নয় অপর বানরেক সাহাযD করা হেব নািক pতাখDান করা হেব।
297

Gerald S. Wilkinson, Reciprocal food sharing in the vampire bat, Nature, 308, 181 – 184, 1984
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যিদ অতীেত সাহাযD >পেয় থােক কােরা কাছ >থেক, িবপেদর সময় তােক সাহাযD
কের। আর যিদ উেlাভােব সাহাযD >চেয় pতDাখDাত হয়, তেব িবপেদর সময়
তােকও কাঁচকলা >দিখেয় >দয়া হয়। এই ইট-পাটেকেলর পাশাপািশ sজািত
িনব_াচনও খুব >জাড়ােলাভােব কাজ কের ভােভ_ট বানরেদর মেধD। •ধু >জাড়ােলা
বলেল ভুল হেব, sজািত িনব_াচেনর সmক_ অেনক সময় ছািপেয় যায় ইট-পাটেকল
এবং িবিনময়ী পরাথ_পরায়ণতােকও। >যমন, িবjানীরা >দেখেছন, dই বানেরর
মেধD যিদ রেkর সmক_ থােক তাহেল অতীেত সাহাযD পাক না পাক, তার িবপেদ
অn সদs সাহাযD কের। অথ_াৎ রেkর সmক_ ছািড়েয় যায় ইট-পাটেকেলর
>খলােক। মা বানর তার িশ• িবপেদ পড়েল এমিনেতই সাহাযD কের, >কােনা িকছুর
িবিনমেয়র দািবেত নয়। িঠক একই বDাপার ঘেট ভাই >বানেদর মেধDও। িকnt রেkর
সmেক_র বাইের কাউেক সাহাযD সহেযািগতার pX আসেল >সই ইট-পাটেকেলরই
শরণাপn হয় সবাই। সােধ িক আর বেল⎯Blood is thicker than water!
ভDাmায়ার বাdড় আর ভােভ_ট বানেরর >kেt যা >দখা >গল >সরকম বDাপার
>তা মাnেষর জnও খােট, তাই না? িবপেদর সময় কােরা কাছ >থেক সাহাযD >পেয়
থাকেল আমরাও pাণপেণ >সটা >শাধ কের িদেত >চWা কির। আর িব®াসঘাতক
িকংবা কৃত6 >লাকজনেক এিড়েয় চলেত >চWা কির। এ ধরেনর >লাকেক
অেনকসময় সামািজকভােবও একঘের কের >ফলা হয়। এটা িকnt ঘুেরিফের উপেরর
িটট ফর টDাট আর >রিসেpাকাল অ“Tুইজেমরই pিতফলন। আবার, ভােভ_ট
বানরেদর মেতা মানবসমােজও >দখা যায় এই িটট ফর টDাট নীিতেক বh সময়ই
অিতkম কের যায় sজািত িনব_াচন তথা রেkর সmক_। >ছেল >মেয় িবপেদ পড়েল
‘রেkর টান’ই মুখD হেয় উেঠ ইট-পাটেকেলর >চেয়। িবপদ >থেক সnানেক রkার
িচnাই pাধাn পায় তখন। অথ_াৎ, িবjানীরা মেন কেরন, ভােভ_ট বানেরর মেধD
sজািত িনব_াচেনর সmক_ >যভােব অেনক সময় ছািপেয় যায় ইট-পাটেকল এবং
িবিনময়ী পরাথ_পরায়ণতােক, িঠক >স ধরেনর পDাটান_ কাজ কের মানবসমােজও।
িবjানীরা আরও >দেখেছন, ইট-পাটেকল আর িবিনময়ী পরাথ_তার >খলা ভােলা
জেম যিদ সদsরা খুব ‘>kাজড কিমউিনিট’>ত বাস কের। ভােভ_ট বানেররা আর
ভDাmায়ার বাdেড়রা দীঘ_িদন ধের একই জায়গায় বাস কের একই সmpদােয়র
মেধD। তাই তােদর মেধD সহজাতভােবই এক ধরেনর সহেযািগতার সmক_ গেড়
উেঠ। বDাপারটা মানবসমােজর জnও িঠক একইভােব pেযাজD। আমরা pায়
সময়ই অেনেকর মুেখই বলেত •িন >য, শহেরর >লােকরা অেনক বাটপার, তার
তুলনায় gােমর >লােকরা অেনক ভােলা⎯সহজ-সরল। আসেল এটার কারণ হেলা,
gােমর >লােকরা একটা >kাজড কিমউিনিটেত বাস কের। >সখােন সবাই সবাইেক
>চেন, আর pায়ই হােট-মােঠ এেক অপেরর সােথ >দখা হেয় যায়। ফেল কােরা পেk
বাটপাির িকংবা চুিরচামাির কের খুব >বিশ sিবধা >সখােন পাওয়া সmব নয়। িকnt
ঢাকা শহেরর মেতা জায়গায় >যখােন লk >লােকর বাস, >সখােন একজন বাটপার
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জােন >য, আজেক বােস একিট অপিরিচত >লােকর পেকট >মের িদেল পেরর িদন
তার সােথ >দখা হবার সmাবনা এেকবােরই কম। তাই gােমর >চেয় শহের
িছনতাইকারী, পেকটমার, >চার ছDাচর >বিশ >দখা যায়, মাnষ আkাnও হয়
তুলনামুলক >বিশ। এটাও kীড়াতেttর িসমুেলশেনরই একিট বাsব ফলাফল।
রাTিবjানী রবাট_ এেkলরড তার ‘সহেযািগতার িববত_ন’ বইেয় িটট ফর
টDােটর একিট বাsব উদাহরণ হািজর করেছন। ১৯১৪ সােল pথম িব®যুেdর সময়
জাম_ান 4সnরা >বলিজয়াম দখল কের >নয়। sভাবতই পি¡মা শিk (western front)
আর মধDশিkর (Central Powers) মেধD •r হয় তুমুল সংঘষ_ আর সংঘাত। িকnt
অবাক বDাপার হেলা, এই সংঘাতময় পিরিsিতেতও একটা সময় পের >দখা >গল,
>রলিজয়ােমর একিট পিরখার dই পােশ জাম_ান 4সn আর পি¡মা শিkর (›াn
এবং >বলিজয়াম) িকছু Tুেপর মেধD এক ধরেনর সমেঝাতার সmক_ গেড় উেঠেছ।
আমরা আেগর িকছু উদাহরেণ >দেখিছ >য, দীঘ_িদন ধের একই জায়গায় বাস করেত
থাকেল সmpদােয়র মেধD সিহংসতার পাশাপািশ সহেযািগতার সmক_ গেড় উেঠ।
আসািমর সংকট >থেক উdূত িটট ফর টDােটর কারেণই এিট ঘেট। রবাট_ এেkলেড_র
মেত, িঠক একই কারেণ >বলিজয়ােমর একিট পিরখার dই পােশ অবিsত dই
িবেরাধীপেkর 4সnেদর মেধD এক ধরেনর সহমিম_তার সmক_ গেড় উেঠিছল।
কারণ একই জায়গায় dই দেলর 4সnেদর একই Tুপেক >বশ কেয়কবার এেক
অপেরর মুেখামুিখ হেত হেয়িছল। pাথিমক সময়gেলােত সংঘাত আর সংঘষ_
চলেলও একটা সময় পের >গম িথওিরর িনয়েমই ‘আসািমর সংকেটর’ মেতা
পিরিsিতর উdব ঘেট। তারা পারতপেk শtrেদর লkD কের gিল চালােতা না,
অতিক_েত >পছন >থেক আkমণ কের জয়লােভর >চWা করত না, িকংবা যত কম
হতDাকােNর মেধD িনেজেদর িনেয়ািজত রাখা যায়, তার সব_াtক >চWা করত।
িবিনমেয় তারা pতDাশা করত >য শtrপkও pিতদােন তােদর pিত অnrপ বDবহার
করেব। অেনক >kেtই >দখা িগেয়িছল >য pতDাশা পূরণ হেয়িছল। এমিন শtrপk
খুব সহজ িনশানায় কাউেক পাওয়ার পেরও gিল কেরিন িকংবা ভুল িদেক gিল
ছুঁেড়েছ⎯এমন দৃWাnও আেছ। টিন এশওয়াথ_ সহ অেনক ইিতহাসিবদই বDিতkমী
বDপারিট উেlখ কের বই িলেখেছন। sােথ_র কারেণ >ঘার শtrেদর মেধD আপাত
সমেঝাতার বDাপার িকnt রণেkেtর ইিতহােস অেনক পাওয়া যায়। এমিন একিট
উদাহরণ িছল িdতীয় িব®যুেdর সময় ঘটা ‘মেলােটাভ-িরেবেtTাপ’ চুিk
(কিমউনাৎিস চুিk িহেসেব kখDাত), যার ফলrিতেত িহটলােরর নাৎিস জাম_ািন
আর sDািলিনs রািশয়ার মেধD একধরেনর সমেঝাতা sািপত হয়। এই সমেঝাতার
ফলrিতেত নাৎিস জাম_ান 4সnরা >পালDােtডর একাংশ িনরাপেদ অিধকার কের
>নয়, আর অn অংশ sDািলিনs রািশয়া dারা অিধকৃত হয়। িপসা, নােরভ, িভsুলা
আর সান নদীর অববািহকার িকয়দংশ রািশয়ার ভােগ পেড়, আর পি¡মাংশ থােক
জাম_ািনর পদতেল। জাম_ািন ›াn অিধকার কের >নয়, িলথুিনয়া এবং পি¡ম
মুkমনা ইবুক
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pুিসয়ায় সাmাজD িবsার করেত থােক, আর অnিদেক >সািভেয়ত রািশয়া থাবা
বসায় পূব_ িফিনলDাtড, এেsািনয়া আর লাটিভয়ার উপর। িনঃসেnেহ
মানেবিতহােসর >pkাপেট sাথ_পর সহেযািগতার (িকংবা সিঠকভােব বলেল dই
sাথ_পর রাTনায়কেদর মধDকার সহেযািগতা) িনজ_লা সতD এিট। মাnেষর জn
'sাথ_পর সহেযািগতার' বDাপারিট আমােদর অেনেকর মেধDই অsিs 4তির করেলও
জীবজগেত এ ধরেনর সহেযািগতার উদাহরণই দৃ¸মান। >ববুনেদর মেধD গেবষণা
চািলেয় িবjানীরা >দেখেছন >য, dই পুrষ >ববুেনর মেধD সহেযািগতার সmক_ গেড়
উেঠ নারী >ববুেনর দখল িনেত িগেয় অপর >কােনা শিkশালী >ববুনেক িবতািড়ত
করেত298। এই সহেযািগতার চুিk অেনকটা ‘মেলােটাভ-িরেবেtTাপ’ চুিkর মেতাই
হয় সামিয়ক299। িহটলার >যমন চুিk >ভেঙ এক সময় >সািভেয়ত রািশয়া আkমেণর
িসdাn িনেয়িছল, িঠক >তমিন >ববুন সমােজও শিkশালী >ববুনিট িবতািরত হবার
পের চুিk >ভেঙ •r হয় সহেযাগী dই >ববুেনর মেধD pিতেযািগতা->ক সবার আেগ
নারী >ববুনিটর দখল িনেত পাের! একই ধরেনর sTDািটিজ িবjানীরা pবলভােবই
pতDk কেরেছন বটলেনক ডলিফনেদর মেধDও300। চুিkর কথা না হয় বাদ >দই,
আমরা >য সহিববত_ন এবং িমেথাজীবীতার উদাহরণgেলা জািন⎯>যমন, িশকাির
মাছেদর >থেক বাঁচার জn kাউন মাছেদর সােথ এিনেমােনর সহিববত_ন, হািমং
বােড_র সােথ অিন_েথাপিথলাস ফুেলর সহিববত_ন, এংরােকািয়ড অিক_েডর সােথ
আি›কান মেথর সহিববত_ন >সgেলা িকnt সবই pকারnের sাথ_পর সহেযািগতারই
উদাহরণ। আসেল এ বDাপারgেলা pকৃিতেত এেতাই sW >য অধDাপক িরচাড_
ডিকn তার 'আনউইিভং দD >রইনেবা'বইেয়র নবম অধDােয়র িশেরানামই
িদেয়েছন⎯sাথ_পর সহেযাগী (The selfish cooperator)। িতিন পুেরা বDাপারিটেক
>দেখেছন অেনকটা এভােব301 ⎯
আিম বরাবরই মেন কেরিছ >য, জীবজগেতর pকৃিত বhলাংেশই পরাথ_পরায়ণ,
সহেযািগতাpবণ, এমিন অেনক-সময় আেবগpবণও। এgেলা িকnt তােদর
sাথ_পর >জেনিটক sর >থেকই উdূত হয়। pাণীরা কখেনা খুব ভােলা (পরাথ_),
আবার কখেনা খুবই খারাপ (sাথ_পর)আচরণ কের, আর কখন >কানটা করেব তা
িনধ_ািরত হয় >জেনিটক sের সেব_াÄ িহsা আদােয়র িনিরেখ। …pািণজগেত
পরাথ_তা আসেল একিট sচাr মাধDম যার ফলrিতেত অতলsশ_ী িজনgেলা
িনজ িনজ sাথ_ সেব_াtম উপােয় চিরতাথ_ করেত পাের।
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R Noë, Alliance formation among male baboons: shopping for profitable partners. In: Harcourt AH, de
Waal FBM, editors. Coalitions and alliances in humans and other animals. Oxford: Oxford University
Press. pp. 285–321, 1992
300
R.C. Connor, R.A. Smolker, and A.F. Richards, Dolphin alliances and coalitions. In A.H. Harcourt
and F.B.M. de Waal (Eds.), Coalitions and alliances in animals and humans (pp. 415-443). New York:
Oxford University Press, 1992.
301
Richard dawkins, Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder, Mariner
Books; First Edition edition, 2000
299
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>যৗনতা, >যৗনতার িনব_াচন এবং পরািথ_তা
আমােদর িববত_নীয় যাtাপেথর খুব কােছর আtীয় িশmািŽেদর িনেয় গেবষণা
করেত িগেয় এক অdুত বDাপার লk করেলন গেবষেকরা। তারা >দখেলন
িশmািŽেদর মেধDও সহেযািগতা দৃ¸মান, িকnt >সটার >পছেন কাজ কের এক
ধরেনর >যৗনািভলাস। িশmািŽরা িশকার কের, িকnt অেনক সময়ই >সই িশকার
িনেজেদর বা >গােtর পুিWর জn নয়, বরং নারীেদর আকষ_ণ কের >যৗনসŋেম pবৃt
করার জn।
ধরা যাক একদল িশmািŽ জŋেল ঘুরেত িফরেত িগেয় কেলাবাস বানরেদর
একটা দেলর >দখা >পেলা। অেনক সময় তারা কেলাবাসেদর আkমণ কের, কখেনা
বা আবার কের না। আkমণ করার িসdাn অেনক সময়ই িনভ_র কের দেল নারী
িশmািŽেদর উপিsিত এবং আিধেকDর উপর। দেল >কােনা >যৗনাnুখ িশmািŽ
(swollen female chimp) থাকেল িনঘ_াত আkমেণর সূচনা ঘেট। দk িশকািররা সফল
অিভযােনর পর সােথ কের মাংস িনেয় আেস >সই সব >যৗনাnুখ নারী িশmািŽর
জn। >দখা >গেছ নারী িশmািŽরা >সই সব পুrষেদর pিতই থােক উদার যারা
মাংেসর বDাপাের >কােনা কৃপণতা কের না।
বDাপারটা িক মানবসমােজর জnও pেযাজD? বলা মুশিকল। মাংেসর জn না
হেলও অেথ_র িবিনমেয় >যৗনতা িবিkর >পশা >য মানবসমােজ আেছ, তা সবারই
জানা। িশmািŽেদর সমােজ >যৗনতার িবপনেনর মাধDম মাংস, মানবসমােজ অথ_
কিড়। এখন, আিদম মানবসমােজ 4নিতকতার উdেবর >পছেন এ ধরেনর >কােনা
ধরেনর >যৗনািভলাস কাজ কেরিছল িক না >সটা পরীkার জn িবjানীরা িকছু
আিদম Tাইেব গেবষণাকাজ চািলেয়েছন। তাŽািনয়ার অদূের হাডজা (Hadza) নােম
একিট Tাইেব গেবষণা চািলেয়েছন িবjানীরা। এই হাডজা মাnেষরা এখনও
িশকাির-সংgাহক িহেসেব জীবনযাপন কের। িবjানীরা >দেখেছন >সখােন >য সব
পুrেষরা িশকাের অিধকতর দk হয়, তারা আবার একই সােথ বh নারীর pণয়
অজ_েন সkম হয়।
মেনািবjানী িজওি› িমলার তার ‘সŋমী মন’ বইেয় 302 এবং একিট
গেবষণাপেt 303 সmpিত psাব কেরেছন >য 4নিতকতা এবং মূলDেবােধর মেতা
gণাবিলgেলা আসেল >যৗনতার িনব_াচেনর মাধDেম মানবসমােজ িবকিশত হেয়িছল।
বDাপারgেলা ঘটা অসmব িকছু নয়। সততা, দয়া, মমতা এবং সহমিম_তার মেতা
gণgেলা জািত, িলŋ এবং সংsৃিত িনিব_েশেষ মাnেষর কােছ আদৃত। আমরা বইেয়র
302

Geoffrey Miller, The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature,
Anchor, 2001
303
Geoffrey Miller, Sexual Selection for Moral Virtues, The Quarterly Review of Biology, 82(2) : 2007
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প¿ম অধDােয় >ডিভড বােসর িবখDাত গেবষণার কথা >জেনিছ। সŋী িনব_াচেনর
>kেt ৩৭ িট >দেশর িভn িভn সংsৃিতেত >ছেল এবং >মেয়েদর পছেnর উপর
জিরপ চািলেয়িছেলন িতিন304। >সই গেবষণায় নারী-পুrষ⎯dই িলেŋর কােছই >য
4বিশWDিট সবেচেয় grtপূণ_ হেয় আিবভূ_ত হেয়েছ তা হেলা দয়া। অথ_াৎ, পছেnর
তািলকায় দয়ার sান বুিdমtা, >সৗnয_সহ অnাn সব িকছুর উপের। এটা হেতই
পাের >য, আমােদর পূব_পুrষেদর মেধD যােদর এই দয়া, মমতা, িব®sতার মেতা
gণgেলা িছল তারাই খুব >বিশ কের িবপরীত িলেŋর মেনােযাগ এবং দৃিW আকষ_ণ
করেত >পেরিছল, এবং তারাই অিধক হাের এ পৃিথবীেত সnানসnিত >রেখ >গেছ।
>সজnই এখনও >য >কােনা সমােজই >দখা যােব ভােলা মাnেষর সংখDাই
>বিশ⎯যারা অn মাnেষর dঃখ dদ_শার pিত সংেবদনশীল এবং সহাnভূিতশীল;
>চারছDােচাড়, gNা, বদমােয়শ এবং sাথ_পরেদর সংখDাই সমােজ তুলনামূলকভােব
কম থােক, এবং এ ধরেনর >লাকজনেক সাধারণত >কউই সŋী িহেসেব িনব_াচন
করেত চায় না।
মরাল লDাtডেsপ
একটা সমেয় ধম_বাদীরা একেচিটয়াভােব 4নিতকতার উৎেসর জn ধম_ এবং
ঈ®রেক সাkীেগাপাল িহেসেব উপsাপন করেতন। তারা বhকাল ধেরই 4নিতকতার
পুেরা বDাপারটােক ঈ®িরক pেলপ লািগেয় উপsাপন করার >চWা কেরেছন এবং
দািব কেরেছন (এবং এখনও অেনেক কেরন) >য, 4জবৈবjািনকভােব 4নিতকতা
এবং মূলDেবােধর উdেবর মেতা বDাপারgেলা বDাখDা করা যােব না। এgেলার
>কােনা 4জিবক বDাখDা >নই। এgেলার বDাখDা একমাt ঈ®র। িকnt তােদর pেচWা
4বjািনক মাপকািঠেত উtীণ_ হয়িন >মােটই, বরং 4জিবক উৎস তথা িববত_ন
pিkয়ার মাধDেম কীভােব পরািথ_তা িকংবা সহেযািগতার মেতা বDাপারgেলা
pািণজগেত উdূত হেয়েছ⎯এটা যখন >থেক িবjানীরা বুঝেত •r কেরেছন, তখন
>থেকই বDাপারgেলা বরং অেনক িবjানিভিtক হেয় উেঠেছ।
•ধু ধািম_েকরাই নয়, অেনক pগিতশীল বDিkরাও ধািম_কেদর মেতা একই
ফাঁেদ পা িদেয় বেলন, মানবসমােজর 4নিতকতা িভn। িববত_ন িদেয় এিটেক
বDাখDার >কােনা pেয়াজন >নই। এরাও আসেল ধািম_কেদর মেতাই অবেচতন মেন
ধের >নন >য, মাnষ আসেল অnাn pািণজগৎ >থেক আলাদা, >যন sগ_ীয় >কােনা
সৃিW! িকnt এিট >তা িঠক নয়। মাnষ >তা >শষ িবচাের এই জীবজগেতরই অংশ।
অn pাণীেত পরািথ_তা আর 4নিতকতা >য 4জিবক িনয়েম উdূত হেয়েছ, মাnেষর
মেধDও >সই একই উৎসই কাজ করেছ, তা এখন •নেত যতই অsাভািবক লাgক
304

D.M. Buss, Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures.
Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49, 1989.
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না >কন। তেব এটা অনsীকায_ >য, মানবসমাজ অেনক জিটল। িকnt >সই জিটলতা
বDাখDার জn জীবিবjানেক বাদ >দয়ার দরকার >নই। িপঁপেড়, >মৗমািছ িকংবা
ডলিফনেদর সমাজও জিটল। জিটল িশmািŽেদর সমাজও। তােদরও িভn িভn
জিটল >সাশাল sTাকচার আেছ। >সgেলা িবjানীরা 4জবৈবjািনক pিkয়ােতই
িবে‰ষণ কের চেলেছন। মানবসমােজর িবিবধ জিটলতার উৎেসর কারেণ
4নিতকতার sের >য পাথ_কDgেলা আেছ তা িবিভnভােবই বDাখDা করা যায় sগ_ীয়
উৎস সিরেয় >রেখ। সmpিত (২০১০ সােল pকািশত) sাম hািরস একিট চমৎকার
বই িলেখেছন ‘দD মরাল লDাtডেsপ’ িশেরানােম 305। বইিটেত hািরস দািব
কেরেছন >য, 4নিতকতা িনেয় সাmpিতক গেবষণাgেলা আসেল িবjােনর একিট
‘অিবকিশত শাখা’ (undeveloped branch of science)-এর অংশ। তাই 4নিতকতার
ঔিচতD িকংবা অnিচতD িনেয় িসdাn >নওয়ার অিধকার এখন িবjােনর কাঁেধই
থাকা উিচত, অিশিkত >মাlা-পাdী-পুrতেদর কাঁেধ নয়। িতিন বেলন,
িবjােনর কলDােণ আমরা pিতিদনই জানেত পারিছ >কানটা সিঠক >কানটা
>বিঠক, >কানটা মানিবক, >কানটা অমানিবক, >কানটা পিরেবশ সmত িকংবা
>কানটা sাsDসmত। শতাbীpাচীন ধম_gেn >লখা ভুল ভােলা বাণী >থেক উেঠ
আসা মূলDেবােধর >চেয় 4বjািনক গেবষণার মাধDেম পাওয়া 4নিতকতাই
অিধকতর িনভ_রেযাগD। …পৃিথবীেত >যমন áীWান পদাথ_িবদDা িকংবা মুসিলম
বীজগিণত বেল িকছু >নই িঠক >তমিন মুসিলম 4নিতকতা িকংবা áীWান 4নিতকতা
বলাটাও হাsকর। আিম দািব করব, 4নিতকতার গেবষণা িবjােনরই অংশ,
িবjােনর এক অিবকিশত শাখা এিট।

সাmpিতক সময়gেলােত জীবিবjান, সাংsৃিতক এবং িববত_নীয় উৎেসর সnান
কের বh 4বjািনক gn এবং গেবষণাপt pকািশত হেয়েছ306। এমনিক ডারউইন
িনেজও >স সময় >জেনিটেkর >কােনা jান ছাড়াই >কবল জীবজগৎ পয_েবkণ কের
305

Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, Free Press, 2010

306

সাmpিতক সময়gেলােত জীবিবjান, সামািজক, সাংsৃিতক এবং িববত_নীয় উৎেসর সnান কের
বh 4বjািনক gn এবং গেবষনাপt pকািশত হেয়েছ।উদাহরণ িহেসেব উেlখ করা যায়:

* Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985
* Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987
* Robert Wright, The Moral Animal : Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary
Psychology, Vintage, 1995
* Frans B. M. de Waal, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals,
Harvard University Press, 1997
* Larry Arnhart, Darwinian Natural Right: The Biological Ethics of Human Nature, State University of
New York Press, 1998
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality : Cross-Disciplinary Perspectives, Imprint
Academic, 2000
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University Press, 2004
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সহেযািগতা এবং পরাথ_তার িববত_নীয় উপেযািগতা অnধাবন করেত >পেরিছেলন।
আধুিনক িবjানী, দাশ_িনক এবং িচnািবেদরা বhভােব >দিখেয়েছন >য এই
ডারউইনীয় পdিতেত pাকৃিতকভােবই পরাথ_pায়ণতা, সহেযািগতা, 4নিতকতা আর
মূলDেবােধর মেতা অিভবDিkgেলা জীবজগেত উdূত হেত পাের, যা িববত_েনর পথ
ধের মানবসমােজ এেস আরও িববিধ_ত আর িবকিশত হেয়েছ। গেবষক এিলয়ট
>সাবার তার একিট সাmpিতক গেবষণাপেt উেlখ কেরেছন307,
যিদ আমরা িববত_নীয় দৃিWেকাণ >থেকও 4নিতকতার বDাপারgেলা িচnা কির,
তারপেরও এটা মেন করার >কােনা কারণ >নই >য িববত_ন মাnষেক >কবল sাথ_পর
এবং অহŋারী িহেসেব গেড় তুলেব। বরং উেlাভােব এটা বরং খুবই সmব >য,
pাকৃিতক িনব_াচন তােদরেকই বাড়িত উপেযািগতা িদেয়িছল যারা আtmরী
িকংবা sাথ_পর না হেয় >গােtর মেধD সহেযািগতামূলক বDবহার pদশ_ন কেরিছল।

আমরা অধDােয়র •rেত sামুেয়ল বাওেয়েলর িববত_ন মেনািবjান িনেয় একিট
মজার িকnt grtপুণ_ গেবষণার উেlখ কেরিছলাম। >সখােন আবােরা িফের >যেত
হে¢। বাওেয়েলর গেবষণায় >বিরেয় এেসিছল >য, মূঢ় সিহংসতা >থেকই সmবত
একসময় জn হেয়েছ মূঢ় পরািথ_তার। এিলয়ট >সাবােরর মেতা sামুেয়ল
বাওেয়লও মেন কেরন, pিতkল পিরিsিতেত >য >গােtর সদsরা অেনক >বিশ
িনেজেদর মেধD সাহাযD সহেযািগতা কেরেছ, তারাই pাকৃিতক িনব_াচেনর ছাঁkিনেত
তারাই িটকেত >পেরেছ অnেদর >চেয় >বিশ। কােজই পরািথ_তার মেতা
অিভবDিkgেলা সমােজ এক সময় না একসময় উdূত না হবার >কােনা কারণ >নই।
মানবসমােজ এিটর উdেবর পের >সটার িবকাশ এবং বৃিd >তা >sফ সমেয়র
বDাপার। সমােজ sgেণর pািতÁািনক চচ_া, dব_লেদর রkার জn এক সময় রােTর
উdব, গণতািntক আইেনর pেয়াগ, িশkার pসার, নারী অিধকার, সাংsৃিতক
অgসরতা pভৃিত মানব 4নিতকতােক িভn একিট মাtায় িনেয় >গেছ িনঃসেnেহ।
আমােদর আধুিনক মূলDেবাধgেলা >য pিতিদেনর সামািজক িমথিskয়া >থেকই
উdূত এবং উৎসািরত, দাশ_িনক পল কােজ_র ‘িনিষd ফল : মানিবকতার মূলDেবাধ’
gেn এই মেতর ssW সমথ_ন >মেল308।
pখDাত মেনািবদ, িবjােনর দাশ_িনক এবং >sপিটক মDাগািজেনর pিতÁাতা
মাইেকল শারমার মানবসমােজ মুলDেবাধ এবং 4নিতকতার অিভবDিk িনেয় আলাদা
কের >ভেবেছন এবং এ িনেয় িলেখেছন। িতিন তার ‘দD সােয়n অব gড এtড
এিভল’ gেn বDাখDা কেরেছন সমাজ িবকােশর pেয়াজেনই মাnষ িকছু নীিতেক

307

308

E. Sober, ‘Did Evolution Make us Psychological Egoists?’, in his From A Biological Point of View,
Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Paul Kurtz, Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism, Prometheus Books, 1988
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pথম >থেক ‘>গােlন rল’ িহেসেব gহণ কেরিছল309 :
Do unto others, as you would have them do unto you.

(অnেদর pিত >সরকম বDবহারই কেরা যা তুিম তােদর >থেক >পেত চাও)

কারণ এই নীিতর অnশীলন ছাড়া >কােনা সমাজ বDবsা িটেক থাকেব না। মাইেকল
শারমার তার গেবষণায় >দিখেয়েছন >য, মানব িববত_েনর ধারােতই পারsিরক
pিতেযািগতার পাশাপািশ আবার 4নিতকতা, মূলDেবাধ, সহনশীলতা, উদারতা,
sাথ_তDাগ, সহাnভূিত, সমেবদনা pভৃিত gণাবিলর চচ_া হেয়েছ। সভDতার pিতিনয়ত
সংঘাত ও সংঘেষ_ই গেড় উেঠেছ মানবীয় ‘>pািভশনাল এিথk’, যা মাnষেক
pকৃিতেত িটেক থাকেত সহায়তা কেরেছ। আমরা এখনও মানিবকতার কিWপাথের
িনেজেদর মূলDেবাধ pিতিনয়ত বািড়েয় চেলিছ। িবগত কেয়ক শতেকর সামািজক
িববত_ন পয_ােলাচনা করেল >দখা যােব আমরা আমােদর মানিবক মূলDেবাধgেলােক
বািড়েয় িনেত >পেরিছ বhেkেtই। এখন আর কােলা মাnষেদর >দখেল ‘িনেgা’
শbিট উÄারণ কির না, বাংলােদেশ ‘উপজািত’র বদেল িলিখ ‘পাহািড় জনেগািÁ’।
আমরা জীণ_শীণ_ পুরাতন মূলDেবাধgেলােক pিতিনয়ত pXিবd কের >সgেলার
সংsার করেত >পেরিছ। সাড়া িব®জুেড়ই নারীবাদী আেnালেনর ফলrিতেত
>জtডার সেচতনতা বৃিd >পেয়েছ, বৃিd >পেয়েছ বৃd িকংবা িশ• অিধকােরর pিত
দায়দািয়tও। সংখDালঘু সmpদােয়র অিধকার-সেচতনতা, সমকামী এবং
rপাnরকামীেদর pিত সহমিম_তাসহ অেনক মূলDেবাধই আজেক খুব ভােলাভােব
>চােখ পেড়, >যgেলা কেয়ক দশক আেগও িছল এেকবােরই অnপিsত। িরচাড_
ডিকn তার ‘গড িডলুশন’ gেnর চতুথ_ অধDােয় ‘Natural Selection as a
consciousness Raiser’ অংেশ মতামত বDk কেরেছন >য, আসেল ডারউইনীয়
িসেলকশেনর মেতাই এক ধরেনর িনব_াচন pিkয়ার মাধDেম আমরা আমােদর
মূলDেবাধgেলােক kমশ বািড়েয় তুলিছ, িঠক >যভােব pাকৃিতক িনব_াচন নােমর
ডারউইনীয় িসেলকশন pিkয়ায় সরল জীব >থেক উdূত হেয়েছ জিটল
জীবজগেতর310। 4নিতকতা এবং মূলDেবােধর kিমক চচ_ার মাধDেম 4জবৈবjািনক
পেথ আমরা pিতিদনই িনেজেদর অgসর করিছ, জািগেয় তুলিছ আমােদর sp
মানবতােবাধেক।

309

310

Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow
the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004
Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006
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অWম অধDায়

>য pXgেলার উtর >মেলিন
আিম এ বইেয় িববত_নীয় মেনািবjান নােমর নতুন িবjােনর শাখািটর সােথ বাঙািল
পাঠকেদর পিরচয় কিরেয় িদেত >চWা কেরিছ। কতটুk সফল হেত পারলাম বলা
মুশিকল। িবচােরর বDাপারটা পাঠকেদর কােছই >ছেড় িদেত চাই; তেব আিম যা
করেত >চেয়িছ তা হেলা⎯আেলাচনার একটা সূচনা। আর >সই আেলাচনার সূt
ধেরই িববত_নীয় মেনািবjান সংkাn আধুিনক গেবষণালb ফলাফলgেলা
পাঠকেদর সামেন িনেয় আসার pয়াস >পেয়িছ যথাসmব িনেম_াহ দৃিWেকাণ >থেক।
িকছু িকছু বDাপার িবতিক_ত মেন হেত পাের, মেন হেত পাের এখনও ‘pমািণত’
>কােনা িবষয় নয়। আিম তারপরও >চWা কেরিছ 4বjািনক সামিয়কী এবং pিতিÁত
িবjানীেদর (যারা এ িবষেয় িবেশষj) >লখা >থেক সব_াধুিনক তথDgেলা
বstিনÁভােব পাঠকেদর সামেন হািজর করেত। pািnক গেবষণালb িজিনস
gnাকাের সাধারণ পাঠকেদর কথা >ভেব হািজর করেল একটা ভয় সবসময়ই থােক
>য, পরবত_ীেত অেনক িকছুই ভুল হেয় >যেত পাের। তারপরও এই pািnক
jানgেলা আমােদর জn জrির। অধDাপক িsেভন িপŋার তার ‘হাউ মাইtড
ওয়াk_’ বইেয়র ভুিমকায় >যমিনভােব বেলিছেলন⎯‘Every idea in the book may turn
out to be wrong, but that would be progress, because our old ideas were too vapid to

- আিমও >সকথাই বলার >চWা করব। িববত_নীয় মেনািবjান িবjােনর
নতুন শাখা। নতুন িজিনস িনেয় গেবষণার >kেt⎯এর িকছু pািnক অnমান যিদ
ভুলও হয়, >সটাই হেব পরবত_ী িবjানীেদর জn ‘pেgস’। আর >সই সংঘাত সংঘষ_
>থেকই ঘটেব হেব নতুন অজানা jােনর উtরণ।
be wrong!’
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>য pXgেলার উtর >মেলিন
িববত_ন মেনািবjান >কােনা আলািদেনর pদীপ নয়, তাই এিট সব pেXর উtর িদেয়
িদেয়েছ ভাবেল িকnt ভুল হেব। যিদও মানবসমােজর িকছু grtপূণ_ পDাটােন_র
বDাখDায় অতDn সফল অবদান >রেখেছ িববত_ন মেনািবjান, িকnt আবার >সই সােথ
উnুk কেরেছ অজs pেXর ঝাঁিপও। একিট সাথ_ক 4বjািনক তেttর ধরনই এমন।
একিট সাথ_ক 4বjািনক ধারণা িকংবা তtt >কবল সমsার সমাধানই কের না, >সই
সােথ জn >দয় অেনক আকষ_ণীয় pেXরও। িবগ বDােঙর ধারণা, আেপিkক তেttর
ধারণা, >কায়াtটাম বলিবদDা পদাথ_িবjােনর সমsাই >কবল সমাধান কেরিন, তারা
জn িদেয়েছ নানা grtপূণ_ pেXরও। ভিবÕত িবjানীরা >সই সব pেXর সমাধান
>বর করেবন। িকnt তােদর সমাধানও িনঃসেnেহ জn িদেব অেনক আকষ_ণীয়
pেXর, >যgেলা হেব ভিবÕৎ িবjানীেদর জn গেবষণার অমূলD >খারাক। এিট
চলমান একিট pিkয়া। িববত_নীয় মেনািবjানও >সই পেথই এgে¢, িবিভn pেXর
উtর িদেয় যাে¢, আবার সূচনা করেছ আরও িবsৃত িকছু pেXর >pkাপটও।
১৯৯৪ সােল রবাট_ রাইটেসর রিচত 'মরাল এিনমDাল' বইিট িববত_ন
মেনািবjােনর উপর >লখা অnতম একিট kািসক gn িহেসেব িবেবিচত 311 ।
িববত_ন মেনািবjােনর দৃিWেকাণ >থেক সমাজেক িবে‰ষণ করার পেরও বইিটর
পিরিশেW এেস রাইটস sীকার কেরেছন >য, িববত_ন মেনািবjান ছয়িট grtপূণ_
pেXর উtর িদেত পারেছ না। রাইটেসর 4তির করা ছয়িট pX িছল এরকম ১. >কন মানবসমােজ সমকািমতার অিst রেয়েছ?
২. >কন ভাই->বােনরা (এমনিক যমজ সnােনরাও) এেক অেnর >চেয় িভn
আচরণ কের?
৩. >কন অিভভাবেকরা অেনক সমেয়ই কম সnান >নন, এমনিক িনঃসnান
থাকােকও >§য় মেন কেরন?
৪. >কন মাnষ আtহতDা কের?
৫. >কন মাnষ তার সnানেক হতDা কের?
৬. >কন 4সnরা >দেশর জn pাণ >দয়?

রাইটস এ pXgেলা কেরিছেলন ১৯৯৪ সােল। তারপর >থেক (যখন ২০১১ সােল
এ বইিট িলখিছ) pায় ১৭ বছর পার হেয় >গেছ। িববত_ন মেনািবjােনর গেবষণাও
এর মেধD এিগেয়েছ অেনক। >বশ িকছু grtপূণ_ pেXরই উtর িমেলেছ, যিদও
311

Robert Wright, The Moral Animal: Why We Are, the Way We Are: The New Science of Evolutionary
Psychology, Vintage, 1994)
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>কােনা >কােনা বDাপার এখন রেয় >গেছ রহেsর বাতাবরেণই। সমকািমতার
বDাপারিট িদেয়ই •r করা যাক।
>কন মানবসমােজ সমকািমতার অিst রেয়েছ?
১৯৯৪ সােল রাইটস সমকািমতার অিstেক বDাখDা করেত অkম বেল মত
িদেয়িছেলন। িকnt তার বইিট pকােশর পর >থেক আজ পয_n সমকািমতার
4জবৈবjািনক উৎস সnােন িবjানীরা grtপূণ_ িকছু অgগিত সাধন কেরেছন।
সাmpিতক সমেয় >বশ কেয়কিট grtপূণ_ gn pকািশত হেয়েছ ডারউইনীয়
দৃিWেকাণ >থেক সমকািমতােক বDাখDা কের312। আিম িনেজও সমকািমতার িববত_নীয়
উৎস অnসnান কের একিট বই িলেখিছ⎯‘সমকািমতা : একিট 4বjািনক এবং
সমাজ-মনsািtক অnসnান’ িশেরানােম313। বইেয়র চতুথ_ অধDায়িটর নামই িছল
‘িববত_েনর দৃিWেত সমকািমতা’। অধDায়িটর ‘ডারউইেনর িববত_ন তtt িক
সমকািমতােক বDখDা করেত পাের?’ িশেরানােমর একিট অংেশ িববত_ন তেttর
দৃিWেকাণ >থেক সমকামী pবৃিtেক বDখDা করার এবং এ সংkাn আধুিনক
গেবষণাgেলার সােথ পাঠকেদর পিরচয় কিরেয় >দয়ার >চWা কেরিছ। >যমন,
মাnেষর মিsেÌ হাইেপাথDালমাস নােম একিট অŋ রেয়েছ, যা মাnেষর >যৗন pবৃিt
িনয়ntণ কের। িবjানী িসমন িলেভর শরীরবৃtীয় গেবষণা >থেক জানা >গেছ এই
হাইেপাথDালমােসর interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংেkেপ
INAH3 অংশিট সমকামীেদর >kেt আকাের অেনক িভn হয়। আেরকিট ইিŋত
পাওয়া >গেছ িডন hামােরর সাmpিতক তথাকিথত ‘>গ িজন’ সংkাn গেবষণা

>থেক। িডন hামার তার গেবষণায় আমােদর >kােমাজেমর >য অংশিট (Xq28)
সমকািমতা tরািnত কের তা শনাk করেত সমথ_ হেয়েছন314। •ধু তাই নয়, িডন
312

উদাহরণ িহেসেব কেয়কিট সাmpিতক িকছু grtপূণ_ বইেয়র উেlখ করা যায়⎯
১. Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity,
Stonewall Inn Editions, 2000
২. Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People,
University of California Press, May 17, 2004।
৩. Volker Somme, Paul L. Vasey, Homosexual Behaviour in Animals: An Evolutionary
Perspective, Cambridge University Press, 2006

৪. Qazi Rahman, Glenn Wilson, Born Gay: The Psychobiology of Sex Orientation, Peter Owen
Ltd, 2008
313
314

অিভিজৎ রায়, সমকািমতা : একিট 4বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান, •dsর, ২০১০
Dean Hamer and Peter Copeland, The Science of Desire: The Search for the Gay Gene and the
Biology of Behavior, Touchstone, 1991
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hামােরর গেবষণা >থেক জানা >গেছ সমকামী pবণতা খুব সmবত মােয়র িদক
>থেকই >জেনিটকভােব pবািহত হয়315। •ধু তাই নয়, িবjানীেদর একিট সাmpিতক
গেবষণায় আরও >বিরেয় এেসেছ, >য >জেনিটক pভাব >মেয়েদর উব_রা শিk
বাড়ায়⎯>সই একই িজন আবার >ছেলেদর মেধD সমকামী pবণতা ছিড়েয়
>দয়⎯িববত_েনর উপজাত িহেসেব 316। তার মােন 4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক
সমকািমতার অিsেtর রহs হয়েতা খুব একটা জিটল িকছু নয়, যার বDাখDা ডীন
hামার িদেয়েছন সহজ একিট বােকD317 ⎯
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

যিদও এ সংkাn গেবষণার >বশ িকছু জায়গা এখনও িবতিক_ত এবং অমীমাংসীত,
িকnt তারপেরও সাmpিতক গেবষণাgেলা >থেক পাওয়া ফলাফল >থেক রহেsর জট
kমশ খুেল যাে¢ বেলই িবjানীরা মেন করেছন।

>কন ভাই->বােনরা (এমনিক যমজ সnােনরাও) এেক অেnর >চেয় িভn আচরণ
কের?
রাইটেসর িdতীয় pXিট⎯সnােনরা একই >জেনিটক উৎস >থেক আসার পেরও >কন
িভn আচরণ কের⎯এিটও ১৯৯৪ সােল িছল এেকবােরই অমীমাংিসত একিট pX ।
িকnt এখন এ pেXর উtর অেনকটাই জানা হেয় >গেছ বেল মেন করা হে¢।
িবেশষত ›Dাŋ >জ. সালওেয়র >লখা ‘িবেdােহর জn জn’ 318 (১৯৯৪) এবং
পরবত_ীেত জুিডথ hািরেসর >লখা ‘পিরেবশ অnjা - ‘>কন সnােনরা তােদর মেতা
কেরই >বেড় উেঠ’ 319 (২০০৯) িশেরানােমর বই dেটা এ বDাপাের নতুন িদগn
উেnাচন কেরেছ। সালওেয় তার বইেয় >দিখেয়েছন, ‘িপতা মাতার >চােখ সব

সnানই সমান’⎯এই আpবাকD খুব সাধারণভােব সমােজ আউেড় যাওয়া হেলও
4জিবকভােব বDাপারিট িকnt এত সরল নয়। pথম সnান আেগ জnােনার
315

316

317

Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality,
Scientific American, May 1994.
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.

318

Frank J. Sulloway, Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative Lives, Vintage ,
September 2, 1997
319
Judith Rich Harris, The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do, Free Press;
Rev Upd edition , 2009
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ফলrিতেত িপতাপাতার যt (parental care) অেনক >বিশ উপেভাগ কের, তার
পরবত_ী ভাই >বানেদর তুলনায়। অথ_াৎ অgেজর সmেদর আহরণ এবং বDাবহােরর
মাtা sাভািবকভােবই অnজেদর >চেয় >বিশ হয়। তার pভাব পেড় অgজ-অnেজর
অিজ_ত বDবহাের। >সজn pায়ই >দখা যায়⎯বড় সnােনরা হয় বাধD এবং অnগত;
সংসােরর হাল ধরার জn িকংবা সংসােরর িভিt িহেসেব সবার বড় >ছেল বা >মেয়র
উপেরই বাবা মা >বিশ িনভ_র কেরন, আর অnিদেক সহজাত কারেণই পরবত_ী
সnানেদর >থেক বাবা মার একটা অিলিখত দূরt এমিনেতই 4তির হেয় যায়। আর
>সজn pথম সnান সমেয়র সােথ সােথ সাধারণত pথাগত, এবং সব িদক রkা
কের চলা সমঝদার বDিkt িহেসেব আtpকাশ কের এবং একই সংসােরর পরবত_ী
সnানেদর অেনেক হেয় উেঠ ‘িবেdাহী’। সালওেয় তার বইেয় ইিতহাস >থেক অজs
দৃWাn তুেল এেন >দিখেয়েছন সংসােরর pথম সnান আt pকাশ কেরেছ পুরেনা
রীিত বা pথা মানা ‘কনজারেভিটভ ভDানগাড_’ িহেসেব, অnিদেক িবিভn নতুন
িবpেবর িকংবা সমাজ পিরবত_েনর ডাক িদেয়েছ িবিভn সংসােরর অnজ সnােনরা।
কােজই একই >জেনিটক উৎস >থেক আসা সেttও >কবল জেnর kেমর পাথ_েকDর
কারেণ কালkেম িবিভn সnােনর িভn বDিkt 4তির হয়।
অnিদেক জুিডথ hািরস তার ‘পিরেবশ অnjা⎯>কন সnােনরা তােদর মেতা
কেরই >বেড় উেঠ’ নামক বইেয় ‘সnােনর >বেড় উঠার >পছেন িপতামাতাই >কবল
দায়ী’⎯সামািজকভােব pচিলত ধারণািট পdিতগতভােব খNন কেরেছন। hািরেসর
মেতা হেলা⎯িশ•র >বেড় ওঠার >পছেন িপতামাতার >দয়া বািড়র পিরেবেশর >চেয়
বnুবাnব সŋী সাথীেদর পিরেবশই >জারােলা ভূিমকা রােখ। িপতামাতার >দয়া
পিরেবশ যা একিট িশ• অn ভাইেবানেদর সােথ িমিলতভােব উপেভাগ কের, তােক
বলা হয় বিNত পিরেবশ (shared environment), আর sুেল, আDায়, >খলার মােঠ
িকংবা মহlা এবং অnt সŋীসাথীেদর কাছ >থেক >য পিরেবশ িশ•িট >পেয় থােক
তােক বেল অবিNত পিরেবশ (non shared environment)। hািরেসর মেত িশ•িটর
মানসজগৎ 4তিরেত বিNত পিরেবেশর >চেয় অবিNত পিরেবশই মুখD ভূিমকা পালন
কের। hািরেসর বইিট sাভািবকভােবই রাজনীিতিবদ এবং সমাজিবদেদর কাছ
>থেক তীb সমােলাচনার সmুখীন হেলও আচরণ বংশগিতিবদDা >থেক পাওয়া >বশ
িকছু সাmpিতক গেবষণার ফলাফল hািরেসর অnkেলই িগেয়েছ বেল অেনেক মেন
করেছন320। অবিNত পিরেবশ অেনক সময়ই >য বিNত পিরেবেশর >চেয় বড় হেয়
যায় তা আমার জীবেনই sW। আমার িনেজর জীবেনর িদেক তাকােল এখন মেন
320

David C. Rowe, The Limits of Family Influence: Genes, Experience, and Behavior, The Guilford Press;,
1995
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হয় মানস জগৎ গঠেন আিম মেন কির আমার বাবা মার >দয়া পিরেবেশর >চেয়
বাইেরর পিরেবেশর অবদানই >বিশ িছল। একটা >ছাট উদাহরণ >দই। আমার মা
বড় হেয়িছেলন kিমlায়, আর আমার বাবা িদনাজপুের। বাসায় gাম >থেক আtীয়
sজন >য কম আসেতন তা নয়। অথচ আমার উÄারেণ kিমlা বা িদনাজপুেরর
>কােনা >ছাঁয়া িছল না কখেনাই। আিম ঢাকায় বড় হবার কারেণ, এবং sুেল বাসায়
আDায় ঢাকার বnুেদর সােথই >মলােমশার কারেণ >সই ভাষািটই আিম রp কের
>ফেলিছলাম >ছাটেবলা >থেক। আমার stী বnারও তাই। বnার বাবার কথায়
ময়মনিসংেহর টান থাকেলও বnার >সটা িছল না। এ বDাপারgেলা সবাই >মাটামুিট
জােনন⎯ভাষা উÄারণ বাচনভিŋর বDাপারgেলা মাnষ অিভভাবকেদর >থেক >শেখ
না, >শেখ কােছর বnুবাnবেদর সােথ >মলােমশা কের। এ বDাপারটা আরও ভােলা
কের আিম বুেঝিছ আমােদর >মেয় তৃষার >kেt। আেমিরকায় বড় হবার কারেণ তৃষা
>ছাটেবলা >থেকই পিরÌার আেমিরকান ইংেরিজেত কথা বলার দkতা অজ_ন কের
>ফেলেছ, আমােদর মেতা বাংলােদশ >থেক আসা অিভবাসী অিভভাবকেদর
উÄারণগত সীমাবdতােক এক ফুঁ িদেয় অিতkম কেরই।
hািরস মেন কেরন, িশ•েদর এই ভাষা এবং বাচনভিŋ >শখার বDাপাের >যটা
সতD, >সই সতDতা আেছ pায় সবিকছুেতই। এই অবিNত পিরেবশ বা ‘নন->শয়াড_
এনভায়রনেমtট’ হে¢ আেরকিট কারণ, যার ফেল আমরা বুঝেত পাির >ছেলেময়ারা
একই পািরবািরক পিরেবেশ বড় হবার পেরও >কন তারা িচnায় >চতনায় pায়শই
িভnতর হেয় থােক। অব¸ িমিডয়ায় >যভােব hািরেসর বইেয়র সমােলাচনা কের
>দখােনা হেয়েছ >য hািরস সnােনর পিরচয_ায় িপতামাতার ভূিমকা সmূণ_ অsীকার
কেরেছন⎯বDাপারটা িঠক >সরকম িছল না। িপতামাতার ভূিমকা অব¸ই আেছ,
এবং >সিট >কবল বাসার পিরেবেশর জn নয়, >সই সােথ grtপূণ_ >জেনিটক
কারেণও। িশ• তার িপতামাতার কাছ >থেকই শতভাগ িজন >পেয় থােক। >জেনিটক
তথD িহেসেব িপতামাতার কাছ >থেক >য তথD >স >পেয় থােক তা 4জিবক কারেণই
তা grtপূণ_। িকnt hািরস >যটা বলেত >চেয়েছন, তা হেলা⎯িপতামাতা >য অবিNত
পিরেবশ তার সnানেদর জn বরাd কেরন, তার >চেয় িশ•িট >য অবিNত পিরেবশ
খুেজ পায় >সটাই grtপূণ_ হেয় উেঠ >বিশ।
>কন মাnষ িনঃসnান থাকেত চায়? >কন মাnষ আtহতDা কের?
রাইেসর তৃতীয় এবং চতুথ_ pXিট অব¸ িববত_নীয় দৃিWেকাণ >থেক এখনও
অমীমাংিসত রহs। মাnষ >কন অেনক >kেt িনঃসnান থাকেত চায়⎯িকছু >kেt
বংশাণুগত আচরণ, িকছু >kেt >গম িথওিরর আেলােক সmদ বনাম সnােনর
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>রখিচেtর মাধDেম সমাধােনর psাব করা হেলও আমার কােছ >কােনািটেকই খুব
একটা যুৎসই িকছু মেন হয়িন। এটা িঠক, অেনক সময়ই ‘সnান মাnষ করার’ িবশাল
খরেচর কথা >ভেব িপতা মাতারা অেনক সময়ই সnান >নন না, িকnt এটােক িনঃসnান
থাকার সিঠক কারণ মেন করা ভুল হেব। পৃিথবীর িদেক তাকােল >দখা যােব, >য সমs
>দেশ pাচুয_ তুলনামূলকভােব >বিশ⎯>যমন পি¡েমর >দশgেলােত ⎯>সখােনই বরং
জnহার কম, >কােনা >কােনা >দেশ এেকবােরই ঋণাtক। >স সব >দেশই িনঃসnান
দmিতর সংখDা >বিশ। তুলনামূলকভােব দিরd >দেশই িশ• জnহার অতDিধক। সmদ
এবং খরেচর বDাপারটা মুখD হেল বDাপারটা উলেটা হবার কথা িছল। অেঢল pিতপিt
থাকার পেরও >কন মাnষ িনঃসnান থাকেত ভােলাবােস, িকংবা >কন >kt িবেশেষ
িনজ সnানেক হতDা কের, িকংবা কখেনা িনেজও আtহতDা কের⎯এgেলার >কােনা
িববত_নীয় সমাধান >নই, িকংবা থাকেলও আমােদর জানা >নই। তেব এটুk বলা যায়
>য, এgেলা সবই খুব চরম িকছু নমুনার উদাহরণ, জনপুŽ িটেক থাকেত হেল এgেলা
কখেনাই মূল >sাতধারা হেয় উঠেব না। আর আমরা >তা >দেখিছই িববত_েন
সমকািমতার >Ttডসহ নানা ধরেনর pকারণগত িভnতা থােকই, এgেলা িকছু না িকছু
থাকেবই, তেব কম হাের।
>কন মাnষ তার সnানেক হতDা কের?
রাইেসর প¿ম pXিট >কন িতিন তার বইেয় >রেখিছেলন, >সটা আমার কােছ খুব
একটা পিরÌার নয়। মািট_ন ডDািল এবং মােগ_া উইলসন ১৯৮৮ সােল তােদর >লখা
‘>হািমসাইড’ বইেয় এর সমাধান হািজর কেরিছেলন321। আিম >সটা িনেয় আেলাচনা
কেরিছ বইেয়র ষÁ )জীবন মােন যুd যুd >খলা( অধDােয়র ‘>কন িসtডােরলার গl
কম >বিশ সব সংsৃিতেতই ছিড়েয় আেছ?’ অংেশ। ‘>কন মাnষ তার সnানেক হতDা
কের?’ এই pেXর সিঠক উtর হে¢ ‘খুব >বিশ আসেল কের না’। িশ• অতDাচার
এবং হতDা আসেল 4জব অিভভাবেকর >চেয় সৎ অিভভাবকেদর dারাই >বিশ হয়।
অনgসর সমােজ >তা বেটই এমনিক আেমিরকা, কDানাডার মেতা >দেশও >sপ
পDােরtটেদর অতDাচার 4জব অিভভাবকেদর অতDাচােরর >চেয় বhgণ >বিশ পাওয়া
>গেছ। আসেল িববত_নীয় >pkাপেট িচnা করেল তাই পাওয়ার কথা। 4জব
অিভভাবেকরা তােদর >জেনিটক সnানেক খুব কমই িনয_াতন বা হতDা কের, কারণ
তারা সহজাত কারেণই িনজs িজনপুল তথা ভিবÕৎ pজnেক öংেসর >চেয় রkায়
সেচW হয় >বিশ, িকnt সৎঅিভভাবকেদর >kেt >যেহতু >সিট >জেনিটক নয়, বরং
321

Margo Wilson and Martin Daly, Homicide, Aldine Transaction, 1988

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 278

অেনকাংেশই সামািজকভােব আেরািপত, >সখােন িনয_াতেনর মাtা অিধকতর >বিশ
পাওয়া যায়। তারপেরও িকছু >kেt 4জিবক অিভভাবেকরা >য িনজ সnানেক হতDা
কের । >সটা ডDািল এবং উইলসন বDাখDা কেরেছন, ‘পাথ_কDসূচক অিবভাবকtীয়
উৎকNা’র (discriminative parental solicitude) িনিরেখ। >কবল পুrেষরাই িশ•
সnানেক হতDা কের তা নয়, সারা বাফার হািড_ তার ‘pকৃিত মাতা’ বইেয় >দিখেয়েছন
বিধ_ত pজননগত >কৗশেলর (greater reproductive strategy) কারেণ একিট নারীও
আপন সnানেক হতDা করেত পাের 322। পরকীয়া এমিন একিট বিধ_ত pজননগত
>কৗশল, যার pিত¢িব পাওয়া যােব অেনক নারীর মেধDই। পরকীয়ার কারেণ আয়শা
hমায়রা তার িনেজর সnান সািমউলেক িনদ_য়ভােব হতDা কের িকছুিদন আেগ
বাংলােদেশ আেলাচনার >কndিবndেত পিরণত হেয়িছেলন। িতিন এবং তার >pিমক
আিরফ িমেল হতDা কেরিছেলন তার িশ•পুtেক। সmpিত আেমিরকায় >কিল
অDাnিনেক হতDার অিভেযােগ >gফতার করা হেয়িছল তার মা >কিস অDাnিনেক।
pমােণর অভােব >কিস খুেনর অিভেযাগ >থেক অবDাহিত >পেলও এ িনেয় সাড়া
আেমিরকায় িবতেক_র ঝড় বেয় যায়। িনেজর pজননগত সফলতা বজায় রাখেত বh
িপতা মাতাই িশ• সnানেক হতDা কেরেছন, ইিতহােস তার pমাণ অজs। িঠক একই
কারেণ সামািজক কাঠােমা বজায় রাখেত সিঠক শািsর বDবsাও উdাবন করেত
হেয়েছ মাnষেকই।

>কন 4সnরা >দেশর জn pাণ >দয়?
১৯৭১ সােলর মুিkযুেd িtশ লk মাnষ pােণাৎসগ_ কেরিছল, বাংলােদশ নােমর
আমােদর িpয় মাতৃভূিমেক sাধীন করেত। >য >কােনা >দেশর sাধীনতা যুেdই
জনগেণর sতঃsূত_ এবং সিkয় অংশgহণ হেয় উেঠ sাভািবক ঘটনা, >দেশর মাnষ
তখন িpয় মাতৃভূিমর জn জীবন িদেত kNােবাধ কের না। সামিgকভােব জনগেণর
অংশgহেণর কথা না হয় বাদই >দই, একিট >দেশর 4সnবািহনীেক 4তিরই করা হয়
এভােব >যন তারা >দেশর pেয়াজেন >য >কােনা সময় যুd করেত পাের, দরকার
হেল pাণ িদেত পাের। আেমিরকার 4সnরা >কবল িনেজর >দশ রkায় pাণ >দয়
না, pাণ >দয় রাTপিতর hkম তািমল কের অnেদশ আkমণ কেরও। ইরাক,
আফগািনsােন 4সn পািঠেয় কম 4সnহািন ঘেটিন আেমিরকার। >কন 4সnরা
>দেশর জn pাণ >দয়? >কন মৃতুD িনি¡ত >জেনও তারা যুেd জিড়েয় পেড়?
322
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এgেলা সব pেXর উtর হয়েতা িববত_নীয় অnসnােন >বিরেয় আসেব না; >স আশা
করাও হয়েতা >বাকািম। তারপেরও সাmpিতক িকছু গেবষণায় >বশ িকছু তাৎপয_ময়
িদক উেঠ এেসেছ >যgেলা িনেয় আেলাচনা করা >যেত পাের। pথমত 4সnেদর
অবদানেক রাTীয়ভােবই খুব উঁচু মূলD >দয়া হয়, >সটা >য >কােনা >দেশই। যুেdর
ময়দােন সাহেসর সােথ pােণাৎসগ_ কের ‘বীরে§Á’ >খতাব বাংলােদেশ যারা
>পেয়েছন >স রকম >খতাব >বসরকারীভােব আর >কউ পানিন, পােবনও না আর
কখেনা। যুেd >য 4সnরা িনহত হন, তােদর পিরবােরর ভরণেপাষেণর দায় দািয়t
অেনকাংেশই রাT >থেক >নওয়া হয়। আেমিরকােতও যুdেফরত 4সnেদর সmান
িদেয় বরণ করা হয়, যুdাহত 4সিনকেদর আজীবন ভরণেপাষেণর দািয়t >নয় রাT,
আর যুেd >কােনা 4সn িনহত হেল >pিসেডেtটর তরফ >থেক তার পিরবার অজ_ন
কের সেব_াÄ রাTীয় >খতাব, িবধবা stী এবং িশ•েদর জn থােক রাTীয়
ভরণেপাষেণর সািব_ক বDবsা। আমরা এমন >কােনা সভD রােTর কথা জািন না,
>যখােন >দেশর জn pাণ >দয়া মাnষেক সmান করা হয় না। মাnষ যখন িশকািরসংgাহক পিরিsিতেত বাস করত, তখন >য সকল sদk 4সnরা >গােt বাড়িত
িনরাপtা িদেত পারত, িকংবা সাহেসর সােথ যুd কের শtrেদর পরাs করেত পারত,
তারা অবধািরতভােব >পত >গাtািধপিতর তরফ >থেক পুরsার, এবং অিধক নারীর
দখল। আজেকর িদেন পিরিsিত বদলােলও বীর 4সnেদর পুরsৃত করার >সই
একই মানিসকতার pিতফলন একটু >চWা করেলই লk করা যােব।
আরও একটা িজিনস লk করা >গেছ। দীঘ_িদন আেমিরকায় থাকার ফেল এ
বDাপারটা আমার কােছ আরও sW কের ধরা পেড়েছ। বh >kেtই >দখা >গেছ
আেমিরকান 4সnরা িঠক যুেd যাওয়ার বছরখােনক আেগ িবেয় কের >ফেল; আর
যুdরত অবsায় পায় সnান জেnর খবর। stী সnানেদর িনরাপtা রােTর হােত সঁেপ
িদেয় যুেd জিড়েয় পড়া হয়েতা আিদম মেনাসŽাত sTDািটিজ। পিরবােরর িনরাপtা
একবার িনি¡ত হেয় >গেল বhনারীর দখলদািরেtর সmাবনা অেনক >kেtই হেয়
দাঁড়ায় >sফ সমেয়র বDাপার। >সজnই >দখা যায় pিতিট যুেdই আgাসী 4সnরা
িভন >দশ আkমেণর মাধDেম হতDা এবং öংেসর পাশাপািশ বh সময়ই >মেত উেঠ
ধষ_েণ। •নেত হয়েতা খারাপ লাগেব, িকnt dভ_াগDজনকভােব ধষ_ণ pায় pিতিট
যুেdরই অতDাব¸কীয় িনয়ামক। বাংলােদেশর sাধীনতা যুেd পািকsািন 4সnরা
নয় মােস dই লk নারীেক ধষ_ণ কেরিছল, বসিনয়ায় সাব_ 4সnরা ধষ_ণ কেরিছল
pায় প¿াশ হাজার নারীেক, rয়াtডা গণহতDায় dই লk >থেক পাঁচ লk নারীেক
ধষ_ণ করা হেয়িছল। িশmািŽরা যখন অn িশmািজর এলাকা দখল কের, তখন
pথম কাজিটই >যটা কের >সটা হেলা⎯>সই এলাকার নারী িশmািŽেদর পালা কের
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ধষ_ণ করা323। আমরা িনেজেদর ‘সভD এবং আধুিনক’ মাnষ দািব করেলও আমরা
>য বn sভাব >থেক মুk হেত পািরিন, তা যুেdর সময়gেলােত উৎকটভােব
pকািশত হেয় পেড়। অেনক িবেশষjই মেন কেরন িশmািŽেদর মেতাই এভােব
অিধক নারীর দখল িনেয় pজননগত সফলতা বৃিd করা মানবসমােজও 4সnেদর
gp sTDািটিজ। যুেdর ময়দােন একািধক নারীর দখল, আর যুd >শেষ রাTীয় পুরsার
এবং পাশাপািশ পিরবােরর sদৃঢ় িনরাপtা ⎯এgেলা মানবসমােজ >য >কােনা
রােTই িনজ_লা সতD। আরও একটা বDাপার এখােন লkণীয়; িবিভn >দেশর অবsা
পয_েবkণ করেল >দখা যােব, সাধারণত আিথ_ক িদক >থেক অস:;ল পিরবার
>থেকই মূলত 4সnবািহনীেত িনেয়াগ >দয়া হয়। তারা যুেdর মাধDেম সmান বেয়
এেন >য pজননগত সফলতা pদশ_ন করেত পাের, যুd না করেল >সটা তােদর মেতা
অবsার মাnষেদর পেk সmব হেতা না অেনক >kেtই। এgেলা সবgেলাই হয়েতা
>দেশর জn 4সnেদর যুd করার উjীবনী শিk। তেব বলা বাhলD⎯এgেলা সবই
4জবৈবjািনক দৃিWেকাণ >থেক >দওয়া কতকgেলা ধারণা, sিনিদ_W >কােনা pমাণ
নয়। >কন মাnষ >দশেpেম উjীিবত হয়, >কন 4সnরা >দেশর জn অকাতের pাণ
>দয় তার অেনক িকছুই এই মুহূেত_ 4জিবক দৃিWেকাণ >থেক অজানা।

pািnক িকছু িবতক_
িববত_ন মেনািবjােনর িবrেd >বশ িকছু বড় সড় অিভেযাগ করা হেয়েছ িবিভn মহল
>থেক। িরচাড_ িলওনিটন অিভেযাগ কেরেছন লঘুবািদতার (reductionism), িsেফন
>জ় gl অিভেযাগ কেরেছন pাক-অিভেযাজেনর (Panadaptationism), িsেফন >রাজ
অিভেযাগ কেরেছন বংশাণু িনণ_য়বািদতার (Genetic determinism)। অব¸ িববত_ন
মেনািবjানীরা এই যুিkgেলােক খNন কেরেছন বেল দািব কেরন324। তারা মেন
কেরন এই সমs সমােলাচেকরা িববত_ন মেনািবjােনর সিঠক িভিtর উপর দাঁিড়েয়
সমােলাচনা কেরনিন। >যমন, লঘুবািদতা বা িরডাকশিনজম pসেŋ বলা
যায়⎯লঘুবািদতােত >দােষর িকছু >নই। িবjােনর pিতিট শাখােতই লঘুবািদতােক
p§য় >দয়া হয়; •ধু তাই নয়, অেনক সময় মেডল বা pিতrপ িনম_ােণর >kেt একমাt
অবলmন হেয় দাঁড়ায় লঘুবািদতা বা িরডাকশিনজম, তা >স আমরা pকৃিতেকই বDাখDা
কির আর সমাজেকই বDাখDা কির। >যমন, আমরা জািন >য, মহাকষ_েক বDাখDার জn
323

Akiko Matsumoto-Oda, Miya Hamai, Hitosige Hayaki, Kazuhiko Hosaka, Kevin D. Hunt, Eiiti Kasuya,
Kenji Kawanaka, John C. Mitani, Hiroyuki Takasaki and Yukio Takahata. 2007. Estrus Cycle
Asynchrony in Wild Female Chimpanzees, Pan troglodytes schweinfurthii.
324
Robert Kurzban, Alas Poor Evolutionary Psychology: Unfairly Accused, Unjustly Condemned, Skeptic
Magazine, Volume 9, No. 2
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িনউটেনর সূtও এক ধরেনর িরডাকশিনজম বা লঘুকরণ। আইনsাইেনর আেপিkক
তttও তাই। তাহেল সামািজক পDাটান_ বDাখDার >kেtও লঘুকরণ খাটেব না >কন?
এেতািদন sDাtডাড_ >সাশাল সােয়েnর মেডেল (SSSM) সমােজর গিত-pকৃিতর
বDাখDা >দয়া হি¢ল; পুrেষরা সিহংস >কন, িকংবা িসিরয়াল িকলার পুrষেদর মেধD
>বিশ >কন, >কন পুrেষরা পেন_াgািফ >বিশ >দেখ, আর >মেয়রা >রামাn নেভল >বিশ
পেড়⎯এgেলা >কবল সামািজক অবsান, pিতপিt, পাওয়ার >p, সংsৃিত এgেলা
িদেয়ই বDাখDা >দয়া হি¢ল। এখন >দখা যাে¢ এর অেনকিকছুেতই আরও ভােলা
বDাখDা পাওয়া যাে¢ িববত_নীয় মেনািবjােনর সাহােযD। এেত যিদ িরডাশিনজেমর
বDাপার চেল আেস >তা আsক। >ডিনেয়ল >ডেনট >সজnই বেলেছন,
‘িরডাকশিনজম’ >কােনা সমsা না, সমsা হে¢ ‘>লাভী িরডাকশিনজম’ (Greedy
reductionism)325।
‘>লাভী িরডাকশিনজেমর’ বDাপারটা grtপূণ।_ অেনক সময় সতক_ না থাকেল
‘>লােভর ফাঁেদ পেড়’ ভুল িদেক গেবষণা চেল যাওয়ার খুব ভােলা অবকাশ >থেক
>যেত পাের। >যমন, নারীপুrেষর 4জিবক পাথ_কDgেলােক 'খুব বড় কের' িকংবা
‘অনমনীয়’ িহেসেব >দিখেয় >sিরওটাইিপং-এর 4বধতা >দয়া, খুন, ধষ_ণ pভৃিতেক
এডািpভ >Tইট িহেসেব উপsাপন করা ইতDািদর কথা বলা যায়। িববত_ন
মেনািবjােনর িকছু ‘গেবষক’এমন গেবষণাপtও িলেখেছন >য, আি›কাসহ িকছু
>দেশ মাnেষর িচিকৎসা এবং sাsDজিনত dেভ_াগ দািরdD িকংবা অথ_ৈনিতক কারেণ
নয়, বরং ‘>লা আইিকউ’-এর কারেণ। ফলত এ গেবষণাgেলা সিঠক িদেক না িগেয়
>লাভী লঘুকরেণর ফলাফল িহেসেব ভুলভােব উপsািপত dব_ল ‘পপ সােয়n’ হেয়
উেঠেছ। •ধু তাই নয় পাশাপািশ সেচতন মাnেষর মেধD বh িবতক_ও 4তির কেরেছ
পুেরামাtায়। >ডিভড বুলার সােয়িtটিফক আেমিরকান মDাগািজেন ‘িববত_নীয়
মেনািবjােনর চারিট >হtাভাস’ িশেরানােম একিট >লখা িলেখিছেলন ২০০৯ সােলর
জাnয়াির সংখDায় 326। অধDাপক বুলার >সই pবnিটেত চলমান িববত_নীয়
মেনািবjােনর ‘জনিpয়’ ধারািটেক ‘চটুল িবjান’ (pop evolutionary psychology, or

325

Greedy reductionism is a term coined by Daniel Dennett, in his 1995 book Darwin's Dangerous Idea
(Simon & Schuster ; 1995), to refer to a kind of erroneous reductionism. Whereas "good" reductionism
means explaining a thing in terms of what it reduces to (for example, its parts and their interactions),
greedy reductionism is when "in their eagerness for a bargain, in their zeal to explain too much too fast,
scientists and philosophers[...] underestimate the complexities, trying to skip whole layers or levels of
theory in their rush to fasten everything securely and neatly to the foundation.
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David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology, Scientific American
Magazine , January 2009

মুkমনা ইবুক

8 ভােলাবাসা কাের কয়| 282

Pop EP) িহেসেব সমােলাচনা কেরেছন327। িতিন >সই pবেn িববত_নীয় মেনািবjােনর

চারিট জনিpয় অnমানেক ‘>হtাভাস’ বা ফDালািস িহেসেব খNন কেরেছন। >সgেলা
হেলা⎯
১. >pইসেটািসন যুেগর অিভেযাজনগত সমsা >থেক আমােদর মানসপেটর
িবিনম_ােণর >যাগসূt খুঁেজ পাওয়া।
২. পাথ_কDসূচক চািরিtক 4বিশWDgেলা ইেতামেধDই খুঁেজ >পেয়িছ বা িশগিগরই
খুঁেজ পাব বেল মেন করা।
৩. মেনািবjান >থেক pাp উপাt জনিpয় িববত_নীয় মেনািবjােনর sপেk যায়
বেল মেন করা।
৪. আমােদর আধুিনক কেরািটর িভতের আিদম psরযুেগর মিsেÌর বাস বেল
sতঃিসdভােব ধের >নওয়া।

তািলকার >শষ dিট িবষয় খুব grtপূণ_। িববত_ন মেনািবjানীরা অিধকাংশ >kেtই
জিরপ, gাফ, >Ttড এনালাইিসস pভৃিতর সাহাযD িনেয় একিট সরল উপসংহাের
>পৗঁেছ যান বেল সমােলাচকেদর অেনেকই মেন কেরন। অেনক সময় নমুনােktও
থােক খুব >ছাট। আর তােদর অেনেকরই গেবষণার পdিত অেনকসময়ই িনগূঢ় থােক
না, বরং অিধকাংশ >kেtই হেয় উেঠ বণ_নামূলক। >সজnই সংশয়বাদী জীবিবjানী
মDািসেমা পািgউিস (Massimo Pigliucci) বেলেছন, “Evolutionary stories of human
behavior make for a good narrative, but not good science.”। উদাহরণ >দয়া যাক।
>যমন, >ডিভড বােসর >য বhল আেলািচত সমীkািটর সােথ আমরা পিরিচত হেয়িছ
বইেয়র প¿ম অধDােয়, যা >থেক আমরা >জেনিছ⎯সŋী িনব_াচেনর সময় >ছেল এবং
>মেয়েদর মধDকার পাথ_েকDর বDাপারgেলা। বােসর এই জিরেপর পর সহsািধক
জান_ােল এই sািডর উেlখ কের >দখােনা হেয়েছ >য, >ছেলেমেয়েদর মেধD
পাথ_কDgেলা pধানত িববত_নীয় কারেণই ‘মjাগত’⎯িকnt বাsবতা হেলা মাt ৩৩
িট >দেশ >ছাট নমুনােkেtর মাধDেম পাওয়া ফলাফল >মােটই শিkশালী >কােনা
িবjানেক pকাশ কের না। তার >চেয়ও বড় কথা সাmpিতক িকছু জিরপ নারী পুrষ
িনেয় িববত_ন মেনািবjােনর pচিলত ধারণার িবপরীেত >গেছ মেন করা হে¢।
>যমন, সাউদান_ কDািলেফািন_য়া িব®িবদDালেয়র মেনািবjােনর অধDাপক লীন
কােরাল িমলার তার সাmpিতক গেবষণায় >দিখেয়েছন, >য >মেয়রাও >ছেলেদর মেতা
বhগামী হেত পাের, সংsৃিতেভেদ তারাও >ছেলেদর মেতা একইভােব সময় এবং
অথ_ বDয় কের থােক >যৗনতােক উদযাপেনর জn। এই ফলাফল বােসর পূেব_াk
327

According to David J. Buller Pop EP, refers to a branch of theoretical psychology that employs
evolutionary principles to support claims about human nature for popular consumption.
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সমীkার িবপরীেত >গেছ বেল মেন করা হে¢। কােজই বhগািমতা, ‘ওয়ান নাইট
sDাtড’, সেmােগর যেথ¢চার pভৃিত পুrষেদর একেচিটয়া িকছু নয়, নারীেদর
মেধDও একইভােব জাgত হেত পাের উপযুk পিরেবশ >পেলই328।
একই কথা বােসর ঈষ_া সংkাn জিরেপর >kেtও একইভােব pেযাজD।
অধDাপক বাস তার জিরেপর মাধDেম উপসংহাের >পৗঁেছেছন >য, পুrষ এবং নারী
dজেনরই ঈষ_া আেছ, িকnt 4জবিববত_নীয় কারেণ তােদর pকাশ িভn। >ছেলরা তার
সŋীর >যৗনতার বDাপাের অিধকতর ঈষ_াপরায়ণ থােক, আর অnিদেক >মেয়রা ঈষ_ার
pকাশ ঘটায় তার সŋীর >রামািtটক সmেক_র বDাপাের। নারী পুrেষ ঈষ_ার
4জবিববত_নীয় পাথ_কD িনেয় আিমও এই বইেয়র চতুথ_ অধDােয় আেলাচনা কেরিছ।
িকnt >সটাই >শষ কথা নয়। এমনও হেত পাের এই পাথ_েকDর িভিt পুেরাপুির 4জিবক
নয়। জাম_ািন িকংবা >নদারলDােtডর মেতা >দেশ >যখােন >যৗনতার বDাপারgেলা
অেনক িশিথল, >সখােন পুrেষরা সŋীর >যৗনতার বDাপাের অেনক কম ঈষ_াপরায়ণ
থােকন। এ dিট >দেশর জিরেপ >যৗনতার বDাপাের সŋীর িব®াসঘাতকতায়
ঈষ_াপরায়ণ পুrেষর হার যথাkেম মাt ২৮ ভাগ এবং ২৩ ভাগ। >সটা বাস িনেজও
sীকার কেরেছন এই বেল⎯‘আেমিরকান সংsৃিতর >চেয় তােদর সংsৃিত অেনক
িশিথল, এমনিক িববাহবিহভূ_ত সmেক_র >kেtও’329। তার মােন হে¢ সংsৃিতর
একটা grt >থেকই যাে¢। >য সংsৃিতেত সংmেক_ িব®াসঘাতকতা মােনই শািs
িকংবা সmেক_র তাৎkিণক সমািp, >সখােন মাnষ সmেক_র বDাপাের অেনক >বিশ
সেচতন থােক, আর >য জায়গায় >লাকজেনর মন মানিসকতা >যৗনতার বDাপাের
অেপkাকৃত
কম
কেঠার,

328

JR Minkel, Student Surveys Contradict Claims of Evolved Sex Differences, Scientific American,
October 14, 2010.
329
David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology, Scientific American
Magazine , January 2009
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িচtঃ >ডিভড বাস নারী-পুrেষ ঈষ_া সংkাn িভnতা িনণ_েয়র >kেt >য সমীkা চািলেয়িছেলন [“Sex
Differences in Jealousy: Evolution, Physiology, and Psychology” in Psychological Science, Vol. 3, No. 4;
July 1992]

তার িকছু ফলাফল সmpিত pXিবd হেয়েছ।

>স সমs জায়গায় >যৗনতা িনেয় একটু এিদক ওিদক হওয়াটা >মােটই অsাভািবক
নয়। তাই িকnt আমরা >দখিছ জিরেপর ফলাফেল। নতুন িকছু সমীkায় বDাপারgেলা
আরও sW হেয়েছ। >যমন, >কানটা িচnা কের আপিন >বিশ িবপয_s
হেবন⎯আপনার সŋী অn কােরা সােথ িবিভn আসেন >যৗনিkয়ায় আসীন নািক
আপনার সŋী অপরজেনর সােথ >রামািtটক সmেক_ জিড়েয় পেড়েছ -এর উtের
মািক_নেদর মেধD মাt ১২ ভাগ, >নদারলDাtডেসর ১২ ভাগ এবং জাম_ািনর মাt ৮
ভাগ নারী ২য় অপশনিটর পেk মত িদেয়েছন। কােজই >মেয়রা তার >যৗনসŋীর
‘বDািভচােরর বDাপাের >মােটই উৎকিNত নয়’ এই অnমান সাব_জনীন বেল ধের
>নওয়ার পেk যুিk >বাধ হয় খুব >জারােলা নয়।
আেরকিট grtপূণ_ িবষয় না উেlখ করেলই নয়। যেথW সতক_ না থাকেল
িববত_ন মেনািবjােনর গেবষণা, িবে‰ষণ এবং উপsাপনা ভুল িদেক চেল যাওয়ার
>kt 4তির করেত পাের অবলীলায়। অেনক সময় 4তির করেত পাের অনাকািŋkত
িবতক_। >যমন >রিtড থন_িহেলর ধষ_ণ সংkাn গেবষণা এবং তার ‘ধষ_েণর pাকৃিতক
ইিতহাস’ বইিটর 330 কথা এেkেt pাসিŋক। এই বইেয় থন_িহল এবং >kইগ
পালমার ধষ_ণেক একিট ‘িববত_নীয় অিভেযাজন’ িহেসেব অিভমত >দয়ার >চWা
কেরিছেলন। তারা বলার >চWা কেরেছন >য, ধষ_ণ বDাপারটা হয়েতা আিদম সমােজ
পুrষেদর >বশ িকছু pজননগত sিবধা িদেয়িছল। তােদর মেত, আমরা >সই সব
পুrেষরই বংশধর যারা একসময় •ধু িনেজেদর সŋীর >দেহই গভ_স¿ার কেরিন,
পাশাপািশ অনাকািŋkতভােব >জার কের গভ_ স¿ার কেরিছল অিন¢ুক নারীর
330

Randy Thornhill and Craig T. Palmer, A Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion,
The MIT Press; 2000
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>দেহও। তাই আধুিনক সমাজবDবsােতও ‘ধষ_েণর >Tইট’ অেনকটা সাথ_কভােবই
িটেক আেছ, আর পুrেষরা >স কারেণই ধষ_ণ করেত উnুখ থােক sেযাগ >পেলই।
তারা যুিk >দন pজননগত sিবধার বDাপারটা আেছ বেলই >দখা যায় >য, িশ• িকংবা
বৃdােদর তুলনায় সnান ধারণkম উব_রা নারীেদর উপেরই ধষ_েণর pেকাপ ঘেট
>বিশ, এবং ধষ_েণর কারেণ মানিসক আঘােতর pিতিkয়াও তােদর মেধD >বিশ
থােক331। কথাgেলা হয়েতা িমেথD নয় (িকছু জিরেপ এর সপেk িকছু সতDতা পাওয়া
>গেছ বেল দািব করা হেয়েছ332), িকnt তারপেরও থন_িহল এবং পালমার ধষ_ণেক
>যভােব ‘মানব িববত_েনর একিট sাভািবক এবং 4জিবক pিkয়াজাত উপকরণ’
িহেসেব সংjািয়ত কেরেছন, তােত অেনেকই ধষ_েণর ‘4বধতার গn’ খুঁেজ
>পেয়িছেলন, এবং sাভািবক কারেণই এিট নানা অনাকািŋkত িবতেক_র >kt 4তির
কেরেছ। নারীবাদী, >যৗন অপরাধিবেশষj, সমাজিবjানী, মানবািধকারকম_ী >থেক
•r কের অেনেকই বইিটর িনnা কেরেছন। জীবিবjানী >জায়ান রাফগােড_ন >তা
বইিটেক সব_েশষ 'িববত_নই আমার অপরােধর জn দায়ী' ধরেনর দায়মুিkর
অপেচWা িহেসেব অিভিহত কেরেছন। >জির >কােয়েনর মেতা খDাতনামা জীবিবjানী
পয_n এই বইেয়র সমােলাচনায় মুখর হেয়েছন333। অব¸ থন_িহল এবং অnাn
িববত_ন মেনািবjানীরা এই দািবgেলােক ‘অৈবjািনক অপpচার’ িহেসেব
pতDাখান কেরেছন এই বেল >য, তারা >কবল িববত_নীয় দৃিWেকাণ >থেকই ধষ_েণর
উপর 4বjািনক অnসnান করেত >চেয়েছন, >কােনা িকছুর 4বধতা িদেত নয়। তারা
যুিk িদেয়েছন, ধষ_ণ কের নারীর দখল >নওয়া একধরেনর sTDািটিজ যা পুrেষরা
বDবহার কেরেছ অনািদকাল ধের। এজnই পিরসংখDােন >দখা যায়, যুেdর সময়
নারীেদর উপর ধষ_েণর pবণতা বৃিd পায়, িবগতেযৗবনা নারীেদর >চেয় যুবতী
নারীরাই >বিশ ধিষ_ত হয়, ইতDািদ। িকnt এgেলা >কােনািটই ধষ_ণেক ‘অDাডািpভ’
বা অিভেযাজনশীল pমাণ করার জn যেথW নয়। যুেdর সময় নারীেদর উপর
আgাসন এবং ধষ_ণ বৃিd পায়⎯সতD কথা, িকnt যুেdর সময় চুিরদাির, লুটতরাজ,
খুন মারামাির, সmিt öংসসহ অেনক িকছুই বৃিd পায়। অn >নিতবাচক
বDাপারgেলােক যিদ অিভেযাজনশীল মেন না করা হয়, তেব একতরফাভােব
331

Most rape victims are women of childbearing age. Also, the analysis of the data showed that young
women suffered greater distress after a rape than did children or women who were past reproductive
age. According to Randy Thornhill and Craig T. Palmer, the author of the controvesial book, the finding
makes evolutionary sense, because it is young women who were at risk of being impregnated by an
undesirable mate. Married women, moreover, were more traumatized than unmarried women, and they
were more likely to feel that their future had been harmed by the rape. That, too, makes evolutionary
sense, because the doubt a rape sows about paternity can lead a long-term mate to withdraw his support.
332
For e.g, 2001 survey claims that a single act of rape may be more than twice as likely to make a woman
pregnant as a single act of consensual sex (New Scientist, 19 February 2000, p 44).
333
Jerry A. Coyne, The Fairy Tales Of Evolutionary Psychology : Of Vice And Men, The New Republic,
04.03.00 Issue;
Also see, Jerry A. Coyne and Andrew Berry, A theory that rape has its origin in evolutionary biology is
seriously flawed, Nature 404 (2000)
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ধষ_ণেকও অিভেযাজনশীল মেন করার >কােনা >যৗিkকতা >নই।
সmpিত পDারাgেয়র আহেক Tাইেবর (Aché) মাnেষর উপর grtপূণ_ গেবষণা
চািলেয়েছন এিরেজানা >sট িব®িবদDালেয়র গেবষক িকম িহল। >সখােন গেবষণা
চালােনার কারণ হেলা, আহেক >গােtর মাnেষরা এখনও >সই আিদম িশকািরসংgাহক িহেসেবই জীবনযাপন করেছ। >সই সমােজর উপর সমীkা চািলেয় অধDাপক
িকম িহল >বর করার >চWা কেরন >য, সতD সতDই আিদম সমােজ ধষ_ণ >কােনা
'িববত_নীয় অিভেযাজন' িহেসেব কাজ কেরিছল িকনা। িতিন >সখােন ধষ_েণর বDয় এবং
উপেযািগতার একটা তুলনামূলক িহেসব >বর কেরন। তারা ধষ_েণর বDয় িহেসেব
গণনায় আেনন িকছু িবেশষ >pkাপট >যমন, ধষ_ণ করেত িগেয় আkাn নারীর sামী
িকংবা আtীয়েদর dারা ধষ_ণকারীর িনgহ, শািs এবং মৃতুDর সmাবনাসহ অnাn
বDাপারgেলা⎯যা ধষ_েণর জn >নিতবাচক উপাদান িহেসেব গৃহীত। িঠক একইভােব
pজননগত উপেযািগতার বDাপারিট আরও কেম আসেব ধিষ_তা যিদ তার ধষ_ণজাত
িশ•েক জn িদেত িকংবা লালনপালন করেত অsীকৃত হন, িকংবা িশকািরসংgাহকেদর >ছাট >গােtর মেধD বDাপারটা জানাজািন হেয় >গেল খাদDােnষণসহ বh
>মৗিলক চািহদা পিরপূরেণ সহেযািগতার অভােব kিতর সmুখীন হওয়া ইতDািদ
কারেণ। অnিদেক ধষ_ণগত িববত_নীয় উপেযািগতা বাড়েব যিদ ধিষ_তা উব_র সমেয়র
মেধD থােক (শতকরা ১৫ ভাগ), তার গভ_ স¿ার হয় (শতকরা ৭ ভাগ সmাবনা), ধিষ_তা
গভ_পাত ঘটােবন না (শতকরা ৯০ ভাগ) এবং ধষ_েণর পেরও ধিষ_তা তার িশ•েক মৃতুDর
িদেক >ঠেল না >দন (শতকরা ৯০ ভাগ) । িহল এই >pkাপটgেলা িবেবচনা কের
ধষ_েণর বDয় এবং উপেযািগতার তুলনামুলক িবে‰ষণ িনণ_েয়র জn িসমুেলশন
পিরচালনা কেরন। >য ফলাফল পাওয়া >গেছ তােত িতিন >দেখেছন pিতিট >kেtই
ধষ_েণর বDয় তার উপেযািগতােক অিতkম কের যায়। এমনিক ফলাফল কাছাকািছও
নয়, ধষ_েণর বDয় উপেযািগতার pায় দশgণ পাওয়া >গেছ। িকপ িহেলর এই গেবষণার
িভিtেত বলা >যেত পাের⎯ধষ_েণর িববত_নীয় অিভেযাজন থাকার সmাবনা খুব কমই
। িহল >সজnই বেলন, ‘>pইেsািসন যুেগর মাnেষরা একিট pজননগত >কৗশল
িহেসেব ধষ_ণেক বDবহার কেরিছল⎯এিট বলার >পছেন >কােনা শk িভিt >নই’।
িববত_নীয় মেনািবjান িনেয় গেবষণা করেত িগেয় সতক_ থাকা দরকার আরও
অেনক বDাপােরই, নাহেল িবে‰ষণ এবং উপসংহার নারী অিধকােরর জn
'অপমানজনক' বেল pিতভাত হেত পাের। মেন হেত পাের ‘sাটাস >কা’ বজায় রাখার
‘পুrষতািntক’ অপেচWা, িকংবা ‘বDাক টু িকেচন’ আg_েমtট । িবষয়টা পিরÌার করা
যাক। িববত_ন মেনািবjানীরা বেলন >য, পুrেষরা অনািদকাল >থেকই অসংখD যুdিবgেহর মধD িদেয় িনেজেদর িনেয় যাওয়ায় তারা মন মানিসকতায় অেনক
pিতেযািগতামূলক এবং সিহংস হেয় উেঠেছ। আর >ময়ারা ঘর->দার সামলােত আর
বাÄা মাnষ করার >পছেন িনেয়ািজত থাকায় তােদর বাচিনক >যাগােযােগর >kt
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অেনক উnত হেয়েছ। িকnt >কউ যিদ মেন কেরন >য, এর মাধDেম >দখােনার >চWা
হেয়েছ >য, ‘>মেয়রা ঘের থাkক, >কবল বাÄা মাnষ কrক, আর >ছেলরা বাইের কাজ
কrক ⎯ কারণ এটাই nাচারাল⎯‘এভােব >দখা •r করেল পুেরা িবষয়িটেক িকnt
ভুল উপsাপনার িদেক িনেয় যােব। িকছু >kেt িগেয়েছও। >যমন, চার বছর আেগ
হাভ_াড_ িব®িবদDালেয়র তৎকালীন >pিসেডtট লেরn সামারস একিট কনফােরেn
‘>ছেল >মেয়েদর মিsেÌর গঠনগত পাথ_েকDর কারেণ’ >মেয়রা কম সংখDায় 4বjািনক
গেবষণার পিরমNেল pেবশ কের⎯এই কথা বেল মহািবপেদ পেড় িগেয়িছেলন।
nািn হপিকেnর মেতা জীবিবjানী এই মnেবDর pিতবােদ সভাsল তDাগ
কেরিছেলন। এই বkেবDর কারেণ সামারসেক পরবত_ীেত পদতDাগ করেত হয়।
সামারেসর কথায় সতDতা আেছ কী >নই, বা থাকেলও কতটুk এ িনেয় িবতক_ করা
>গেলও পিরসংখDান মূলত সামারেসর বkেবDর পেkই যায় বেলই অেনেক মেন
কেরন। উদাহরণ িহেসেব মািক_ন যুkরােTর পিরসংখDােনর উেlখ করা >যেত পাের।
আেমিরকায় ২০০৩ সােলর পিরসংখDান অnযায়ী >মাট জনশিkর pায় ৪৩ ভাগ নারী।
িকnt এেদর মেধD মাt ২৭ ভাগ িবjান এবং pযুিkর সােথ যুk334। গিণেত দk শীষ_
১% >ছেল >মেয়র মেধD জিরপ চািলেয় >দখা >গেছ, দkতা থাকা সেttও আটজন >ছেল
গিণত বা িবjানেক >পশা িহেসেব িনেল, তার িবপেk >মেয় থােক মাt একিট। অn
সাতজন >পশা িহেসেব >নয় িচিকৎসািবদDা, জীবিবjান, িকংবা মানিবক >কােনা িবষয়আশয়। িকnt তারপেরও পৃিথবীর ভােলা ভােলা গেবষণাগারgেলার িদেক >চাখ রাখেল
>দখা যােব, নারীরা পুrষেদর সােথ পাlা িদেয়ই কাজ কের যাে¢ন, গেবষণায় সাফলD
পাে¢ন। >সই pাচীনকােলর হাইেপিশয়া >থেক •r কের মাদাম kরী, লরা >বিস,
>সািফয়া >কাভােলভsায়া, িলস িমtটার, কDারিলন হারেসল, >মরী অDানী লDাভয়িশেয়
>রাজািলন ›Dাŋিলন pমুখ িবjানীেদর নাম আমরা সবাই জািন। আধুিনক িবে®
তািttক পদাথ_িবjােন সাফেলDর সােথ কাজ করেছন িলজা রাtডল, ইভা
িসলভারsাইন, িসএস উ, >ভরা rিবন, >জাসিলন >বল pমুখ। জীবিবjান, নৃতtt,
ইিতহাস এবং িববত_নীয় মেনািবjানসহ অnাn শাখায় সাফেলDর সােথ কাজ কের
যাে¢ন বিন বDাসলার, লরা >বটিজগ, এিলজােবথ কDাসদান, িলডা কসমাইডস,
>হেলনা kিনন, িমlাড_ িডকমDান, >হেলন িফশার, পDািTিশয়া >গায়ািট, িkেsন হকস,
সারা bDাফার হািড_, মDাগদািলনা hট_ােডা, বিব >লা, িলNা িমেল, >ফিলিসয়া pােtা,
>মিরন রাইস, কDােথিরন sােমান, >জায়ান িসl, >মিরিডথ sল, বারবারা sুটস, nািn
থন_িহল, মােগ_া উইলসন pমুখ নারীিবjানীরা। তােদর অেনেকই আবার s s >পশায়
কাজ করেত িগেয় নানা ধরেনর >জtডারগত অসােমDরও িশকার হেয়িছেলন। আিম
২০০৭ সােল সারা পৃিথবী জুেড়ই নারী গেবষকেদর pিত >জtডারগত অসােমDর নানা
334

Diane F. Halpern, Camilla P. Benbow, David C. Geary, Ruben C. Gur, Janet Shibley Hyde and Morton
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engineering and mathematics?, Scientific American Mind, December 2007
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উদাহরণ হািজর উেlখ কের একিট pবn িলেখিছলাম ‘হাইেপিশয়া : এক িবsৃতpায়
গিণতj নারীর >বদনাঘন উপাখDান’ িশেরানােম335। >লখািটর pাসিŋক িকছু অংশ
উdৃত করার pেয়াজনেবাধ করিছ এখােনও⎯
ইিতহােসর •r >থেক >শষ পয_n >দখা িগেয়েছ িবjান, গিণতশাst, আর
িচিকৎসািবjােন নারীরা সিkয়ভােব অংশgহণ কেরেছ। িকnt ইিতহাসেবtারাই
মানব সভDতার ইিতহাস িলখেত িগেয় তা বারবার এিড়েয় িগেয়েছন। অেটামান
sDানিল তার ‘মাদারস এtড ডটারস অব ইনেভনশন’ বইিটেত হাজােরা দৃWাn
হািজর কের >দিখেয়েছন >য, পুrেষরা যখন >কােনা pযুিkর উdাবন ঘিটেয়েছ
তখন তা পুŋাnপুŋভােব িলিপবd কের >রেখেছ, িকnt নারীরা যখন >কােনা
pযুিkর উdাবন ঘিটেয়েছ তখন তা চেল >গেছ িবsৃিতর অnরােল। ইিতহাসিবদরা
ঢালাওভােব বেলেছন ‘>ক, কখন, কীভােব এ pযুিk আিবÌার কেরেছন তা
সিঠকভােব বলা যায় না’। বh >kেtই >দখা >গেছ >য, >মেয়রা >য সমs
কাজকেম_ িনেয়ািজত িছল >সgেলার >kেtই অমন ঢালাও ‘>sিরওটাইিপং’ করা
হেয়েছ। িsিনং hইল বা চরকা এমিন একিট উদাহরণ। সmবত নারীরাই এিটর
উdাবন ঘিটেয়িছল চীন >দেশ, িকnt আজ তার >কােনা িলিপবd ইিতহাস পাওয়া
যায় না, অথচ >সই চরকা যখন >তর শতেকর পর পি¡মা িবে® pেবশ কের
‘পুrেষর হােত’ উnত আর িববিধ_ত হয়, তা তখন >থেকই >যন তা ইিতহােস
িলিপবd করার আgহ •r হেয় যায়।
তারপরও পুrষতািntক ইিতহােসর জাল >ভদ কের অেনক নারীই pিতিট যুেগ
আমােদর সামেন চেল এেসেছন। তােদর মেধD উেlখেযাগD হেলন হাইেপিশয়া,
মাদাম kরী, লরা >বিস, >সািফয়া >কাভােলভsায়া, িলস িমtটার pমুখ। এ কজন
ছাড়াও আরও আেছন কDারিলন হারেসল, >মরী অDানী লDাভরিশেয় এবং িড.এন.এ
এর উdাবক >রাজািলন ›Dাŋিলন। এেদর সবাই গেবষণাগাের পুrষ
সহেযাগীেদর সােথ একিনÁভােব কাজ কেরেছন; অথচ ওই সহেযাগীরাই তাঁেদর
অবদানেক অেনক সময়ই অnকােরর িদেক >ঠেল িদেত >চেয়েছন। ›Dাŋিলেনর
কথা >তা বলাই যায়⎯িড.এন.এর ‘যুগল সিপ_েলর’রহsেভদ করার পরও pাপD
কৃিতt >থেক তাঁেক ইে¢ কেরই বি¿ত করা হেয়েছ। >জাসিলন >বল পালসার
আিবÌােরর পরও >নােবল পুরsার পানিন, >পেয়েছন তাঁর পুrষ সহেযাগী
অDাnনী িহউিয়শ। আইনsাইন আেপিkকতার িবেশষ তtt িনেয় িলিখত
335

অিভিজৎ রায়, হাইেপিশয়া: এক িবsৃতpায় গিনতj নারীর >বদনাঘন উপাখDান, সচলায়তন ও
মুkমনা; তািরখ: রিব, ২০০৭-১০-০৭। >লখািট পড়শী পিtকায় এবং সাpািহক একাtের
pকািশত হেয়িছল। pবnিট 'sতnt ভাবনা⎯মুkিচnা ও বুিdর মুিk' (চারিদক, ২০০৮) gেn
সংকিলত হয়।
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যুগাnকারী >পপারিটেত তার stী িমেলভা আইনsাইেনর অেনক অবদান থাকা
সেttও তা এিড়েয় >গেছন। আমালী >নােয়থার >কবল নারী হবার কারেণই
জাম_ািনর গিটেŽন িব®িবদDালেয় pভাষেকর চাকির >থেক বি¿ত হেয়িছেলন,
একই কারেণ আ ইনsাইেনর সােথ গেবষণা করার জn তাঁর আেবদনও নামŽুর
হেয়িছল। >ভরা rিবন ‘ডাক_ মDাটার’বা gp পদাথ_ আিবÌােরর পরও sীকৃিত
>পেত তাঁেক অেপkা করেত হেয়েছ দীঘ_ সময়। উিনশ শতেক িbেটন এবং
আেমিরকায় এমন আইনও করা হেয়িছল, িববািহত নারীরা যিদ >কােনা ‘>পেটtট
’ উdাবন কের থােকন, তা sামীর সmিt িহেসেব িবেবিচত হেব। এ সব িকছুই
পুrেষরা বDবহার কেরেছ নারীর উdাবনী শিkেক অবদিমত আর বDহত করার
কােজ। এিট িনঃসেnহ >য, নারীরা সভDতা-িনম_ােণর এক বড় অংশীদার হওয়া
সেttও পুrষশািসত সমােজর সীমাবdতায় পথ হািরেয়েছ বাের বাের।

একিট কথা আমােদর মেন রাখেত হেব >য, বh বছর ধের >মেয়েদর দমন কের রাখা
হেয়েছ সামািজক ভােবই। তােদর >ভাটািধকার, বাইের কাজ করার অিধকার, নারী
িশkা সহ সকল অিধকারgেলা খুব সাmpিতক সমেয়র ঘটনা। >মেয়েদরেক পয_াp
সময়ও িকnt িদেত হেব উেঠ আসেত হেল। তা না কের >কবল পিরসংখDান হািজর
কের যিদ িসdােn উপনীত হয় >কউ >য, নারীরা pযুিk িবjান িকংবা গিণত িনেয়
পড়ােশানা করেত অkম, তা ভুল উপসংহােরর িদেক আমােদর িনেয় যােব। এ
pসেŋ আেমিরকায় আি›কান-আেমিরকান কিমউিনিটর কথা বলা >যেত পাের।
কােলােদর খুব কমই িশkায়তেন যায়, বা >গেলও বড় একটা অংশ ঝের পেড়।
চাকির >kেtও >য খুব >বিশ কােলা >চােখ পেড় তা নয়। এখন >য >কউ উপসংহাের
>পৗিছেয় >যেত পাের⎯কােলােদর বুিdsিd কম⎯তাই >বাধ হয় সাদােদর সােথ
>পের ওেঠ না। িকnt এই উপসংহাের >পৗঁেছােনা িক িঠক হেব? >মােটই নয়। আসেল
বh বছর ধের কােলারা আেমিরকায় িনগৃহীত, িনপীিড়ত িছল। তােদর দাস বািনেয়
রাখা হেয়িছল যুেগর পর যুগ, তাি¢লD কের ‘িনেgা’ বা ‘িনগার’ িহেসেব অিভিহত
করা হেতা। এই ধারা >থেক >বিরেয় এেস উেঠ দাঁড়ােত হেল তােদর পয_াp সময়
িদেত হেব, তারপের না তুলনার pX।
িববত_ন মেনািবjােনর িবrেd অিভেযাগgেলার অিধকাংশই 4নিতকতা
>কিndক। সমােলাচকেদর >কউ >কউ িববত_ন মেনািবjানেক অিভযুk কেরেছন
‘pগিতর অnরায়’ িহেসেব >কউ বা বািতল করেত >চেয়েছন ‘অৈনিতক’ িহেসেব।
অব¸ িববত_নীয় মেনািবjানীরা এর জবাব িদেয়েছন কী বনাম উিচত এর >হtাভাস
("Is" vs. "Ought" fallacy)-এর বDাপাের সতক_ থাকার পরামশ_ িদেয়। এ বDাপারgেলা
িনেয় এই বইেয়র pথম অধDােয় িকছুটা আেলাচনা করা হেয়েছ। >শষ অধDােয়
এেসও এিট একইভােব pাসিŋক। pথমত িববত_নীয় মেনািবjােনর কাজ হে¢ >কন
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সমাজ বা মানবpকৃিতর বড় একটা অংশ >কােনা একটা িনিদ_W ছেক আবd থােক
>সটা বDাখDা করা, সমাজ িকরকম হওয়া ‘উিচত’ তা নয়336। অথ_াৎ মাnষ তার নীিত
4নিতকতা বা সমাজ িটিকেয় রাখার জn কী করেব না করেব, তা িনেয় িববত_নীয়
মেনািবjােনর >কােনা মাথাবDথা >নই। আর তাছাড়া >কােনা িকছু ‘nাচারাল’ বা
pাকৃিতক মেন হেল >সটা সমােজও আইন কের pেয়াগ করেত হেব বেল যিদ >কউ
>ভেব থােকন, >সটা িকnt ভুল হেব। এটা এক ধরেনর >হtাভাস, এর নাম,
‘nাচািরিলিsক ফDালািস’। pকৃিতেত মারামাির কাটাকািট আেছ। িসংেহর মেতা
এমন pাণীও pকৃিতেত আেছ যারা িনেজর বাÄােক >খেয় >ফেল। কােজই এgেলা
তােদর জn ‘pাকৃিতক’। িকnt তা বেল এই নয় >স সমs ‘pাকৃিতক’ আইনgেলা
মানবসমােজও pেয়াগ করেত হেব। িববত_ননীয় মেনািবদDা >থেক পাওয়া pকl
>থেক আমরা বলেত পাির >কন পুrেষর মন pিতেযািগতামূলক হেয় >বেড় উেঠেছ,
িকংবা অnমান করেত পাির >য পুrষেদর একাংশ >কন >মেয়েদর >চেয় sভােব
বhগামী, িকnt তা >কােনাভােবই যুd বা হানাহািনেক nাযDতা pদান কের না িকংবা
বhগািমtেক আইন কের িদেত বেল না। মাnষ িনজ pেয়াজেনই যুdিবেরাধী
আেnালন কের, সামািজক ভােব িকংবা ধম_ীয়ভােব িবেয় কের, বাÄা না >নওয়ার
জn িকংবা কম >নওয়ার জn পিরবার-পিরকlনা কের, িকংবা একগামী সmেক_
আsাশীল হয়⎯>যgেলার অেনক িকছুই pকৃিতেত িবরল। মDাট রীডিল তার ‘>রড
kইন’ বইেয় বেলন⎯
অেনক মাnষ িনেজর খারাপ আচরণেক িববত_ন মেনািবjােনর সাহােযD
‘nাযDতা’ >দয়ার জn pলুb হেত পাের, আবার অেনেক িববত_ন মেনািবjানেক
আsাkঁেড় ছুঁেড় >ফেল িদেত চাইেবন এই >ভেব >য, এিট >যৗনতার >kেt
একধরেনর অসামD সৃিW কের িsিতশীলতােক ‘অবদমন’ করেত চাে¢। িকnt
িববত_ন মেনািবjান এgেলার >কােনািটই িকnt কের না। আসেল >স উিচত অnিচৎ
pেX >থেক যায় বরাবেরর মেতাই নীরব। িববত_ন মেনািবjান এখােন
মানবpকৃিতেক বDাখDা করেত এেসেছ, >কােনা নীিত 4নিতকতার িবিহত করেত
নয়। খুন করা ‘pাকৃিতক’ এই অেথ_ >য, আমােদর খুব কােছর pাইেমটরাই
িনয়িমতভােব এেক অপেরর উপর আgাসন চািলেয় হতDা কের থােক,
আপাতভােব আমােদর পূব_পুrেষরাও এিট যেথW পিরমােণই কেরিছল। ঘৃণা,
হতDা, সিহংসতা, িনÁুরতা-এ বDাপারgেলা >মাটাদােগ আমােদর pকৃিতরই অংশ,
এবং pিতিট বDাপারেকই উপযুkভােব >মাকােবলা করা সmব। pকৃিত
চিরtগতভােব একgঁেয় বা >গায়ারেগািবn িকছু নয়, বরং অেনক নমনীয়।

আেরকিট িবষয়ও িকnt মেন রাখেত হেব এ pসেŋ, িবেশষত যারা pকৃিতর ধুয়া
336

Evolutionary psychology describes what human nature is like - it does not prescribe what humans
should do
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তুেল >মেয়েদর গৃহবিn কের রাখেত চান। মানবসভDতার kমিবকাশ পয_ােলাচনা
অিফেসর >চয়ার >টিবেল বেস কাজ করার বDাপারটা িকnt খুবই আধুিনক ঘটনা।
এটা িঠক পুrেষরা একসময় হাtটার িছল, আর >মেয়রা গDাদারার, িকnt তা বেল িক
এটা বলা যােব, >মেয়রা >যেহতু একসময় গDাদারার িছল, >সেহতু এখন তারা
অিফেস কাজ করেত পারেব না, বা কিmউটােরর চািব িটপেত পারেব না? না তা
কখেনাই নয়। িববত_নীয় মেনািবjান বেল >য, >ছেলরা গড়পড়তা >sিসিফক বা
>sশাল কােজর >kেt (সাধারণত) >বিশ দk হয়, >মেয়রা সামিgকভােব
মািlটািsং-এ। আমােদর আধুিনক সমাজ বh িকছুর সংিম§ণ। এখােন সফল হেত
‘>sিসিফক’ দkতা >যমন লােগ, >তমিন লােগ ‘মািlটািsং’ও। কােজই
>কােনাভােবই ‘বDাক টু দD িকেচন’ আg_েমtট gহণেযাগD নয়। আসেল নারীঅিধকারেক িববত_নীয় মেনািবদDার িবrেd দাঁড় করােনার খুব বড় >কােনা যুিk >নই
বেল িববত_ন মেনািবjানীরা মেন কেরন337। সmpিত িgট ভDাtডারমDােসন (Griet
Vandermassen) নােমর এক নারীবাদী >লিখকা সmpিত একিট বই িলেখেছন, ‘কারা
চাল_স ডারউইনেক ভয় পাে¢?’ িশেরানােম 338 । বইিট িনেয় িকছু কথা বলা
pেয়াজন। ভDাtডারমDােসন মূলত তার একােডিমক কDািরয়ার •r কেরিছেলন
একজন নারীবাদী িবেশষj িহেসেবই। চািরিদেক নারীবাদীেদর dারা িববত_ন
মেনািবjােনর িবrপ সমােলাচনা লkD কের িতিন িববত_ন মেনািবjােনর মূল
গেবষণাপtgেলা একটু পরখ কের >দখার িসdাn িনেলন। >সই আgহ >থেকই তার
িনরnর গেবষণা। তার >সই গেবষণায় >শষ পয_n যা >বিরেয় এল তা রীিতমেতা
িবsয়কর। িতিন >দখেলন বh নারীবাদীরা িববত_ন মেনািবjােনর মূল
অnিসdাngেলােক অিধকাংশ >kেtই িবকৃত কের উপsাপন কেরেছন। •ধু তাই
নয়, তার গেবষণার উপসংহার হেলা, নারীবাদীরা অেনক >kেt না বুেঝ িববত_ন
মেনািবjােনর িবেরািধতা করেলও, িববত_ন মেনািবjােনর মেধD অেনক মিণমািনকD
লুিকেয় আেছ, আর এিট আসেল pকারnের নারীবাদেক অবদমন নয়, বরং অেনক
সমৃd করেত পাের। জীবিবjানী >হেলনা kিনন >যমন িনেজেক এখন
‘ডারউইিনয়ান >ফিমিনs’ বেলন 339 , >সরকমভােব অেনেকই ইদানীং িনেজেক
পিরিচত করেছন। িgট ভDাtডারমDােসেনর কথা >তা আেগই বলা হেয়েছ, পাশাপািশ
আেছন িমিশগান িব®িবদDালেয়র বারবারা sুট340, কDািলেফািন_য়া িব®িবদDালেয়র
পDািTিশয়া >গায়ািট 341 িকংবা একই িব®িবদDালেয়র সারা bDাফার হািড_342 । এরা
D.M. Buss & , D. P. Schmitt, Evolutionary Psychology and Feminism. Sex Roles, 64, 768-787, 2011.
G. Vandermassen, Who’s afraid of Charles Darwin? Debating feminism and evolutionary theory.
Lanham: Rowman & Littlefield, 2005
339
Helena Cronin, The vital statistics: Evolution, not sexism, puts us at a disadvantage in the sciences, The
Guardian, Saturday 12 March 2005
340
B. B. Smuts, The evolutionary origins of patriarchy. Human Nature, 6, 1–32, 1995
341
P. A. Gowaty, Evolutionary biology and feminism. Human Nature, 3, 217–249, 1992
342
S. Hrdy, The woman that never evolved. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
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সবাই খDাতনামা নারী িবjানী, এবং এরা িনভ_েয় ডারউইনীয় দৃিWেকাণ >থেকই
নারীবাদেক িবে‰ষণ কেরন। ভিবÕেতর পৃিথবীেত এ ধরেনর নারীবাদীেদর সংখDা
অেনক বাড়েব বেল আশা করা যায়।
আবার উলেটা বDাপারও আেছ। নারী এবং পুrেষ >য 4দিহক, মানিসক,
সামািজক এবং সেব_াপির 4জবৈবjািনক িববত_নীয় পটভূিমকায় পাথ_কD আেছ⎯
>সটাই অেনক pগিতশীল নারীবাদীেদর অsীকার করেত >দেখিছ। তােদর অেনেক
ভােবন, পাথ_কD মানেলই বুিঝ সামD নW হেয় যােব। মুkমনা bেগ আিম িলখেত িগেয়
এমনও >দেখিছ⎯গড়পড়তা পুrেষর শিk >য নারীর >চেয় >বিশ >সটা মানেতও
অেনেকর অনীহা। মুkমনায় একবার একিট >লখা pকািশত হেয়িছল ‘পুrষশািসত
সমাজ ও নারীর অবsান’ িনেয়। অেনেকই >দখলাম সেnহ >পাষণ কেরেছন >য,
পুrেষর শিkমtা নারীর >চেয় >বিশ⎯এটার সতDতা িনেয়। জৈনক bগ সদs তার
বDিkগত অিভjতা >থেক এক িলকিলেক >লােকর উদাহরণ হািজর কেরেছন যার
িছল sঠামেদহী বউ। িতিন >ভেবিছেলন এই উদাহরণ িদেল পুrেষর >চেয় নারীর
শিk >বিশ⎯এই অnকl ভুল pমািণত হয়। িকnt সিতDই িক এই উদাহরণ “অন
এভােরজ” পুrেষর শিk >য নারীর >চেয় >বিশ⎯তার সতDতা kুN কের? না >মােটই
কের না। “অন এভােরজ” বDাপারটার উপর িববত_নীয় মেনািবjানীরা grt >দন।
কারণ জনপুেŽ শিkমtার পিরমাপক মাপকািঠ ধরেত হেল গড়পড়তা িবষয়িটেকই
িবেবচনা করেত হেব। এkিTম বা বDিতkমীgেলােক নয়। একটা উদাহরণ >দয়া
যাক। পুrেষরা গড়পড়তা নারীর >চেয় লmা। এটা িকnt pমািণত সতD। িবিভn
>দেশর পিরসংখDান হািজর কেরই >সটা >দখােনা >যেত পাের। >যমন, আেজ_িtটনায়
পুrষেদর গড়পড়তা উÄতা হে¢ ১.৭৪৫ িমটার (পাঁচ ফুট সােড় আট ইি¿),
>সখােন নারীেদর ১.৬১০ িমটার (৫ ফুট সােড় িতন ইি¿)। একইভােব অেsTিলয়ায়
পুrষেদর গড়পড়তা উÄতা ১.৭৪৮ িমটার (পাঁচ ফুট নয় ইি¿), >সখােন >মেয়েদর
১.৬৩৪ িমটার (পাঁচ ফুট সােড় চার ইি¿)। ভারেত পুrষেদর উÄতা ১.৬৪৫ িমটার
(পাঁচ ফুট পাঁচ ইি¿), আর >মেয়েদর ১.৫২০ িমটার (পাঁচ ফুট)। বাংলােদেশও pায়
একইরকেমরই ফলাফল পাওয়া যােব পিরসংখDান চালােনা হেল। এখন >কউ যিদ
এই িসdােn উপনীত হন >য, পুrেষর উÄতা >মেয়েদর >চেয় >বিশ⎯তা
অৈবjািনক হেব না, যিদও বDিতkমী উদাহরণ খুঁজেলই পাওয়া যােব। >য >কউ
বেল বসেত পােরন, আের ভাই⎯উÄতা িনেয় এত কথা বলেছন, আপনার উÄতার
>চেয় >তা জাম_ািন বা রািশয়ার >মেয়েদর উÄতা >তা >বিশ। hাঁ কথা হয়েতা সতD।
আিম জাম_ািন >গেল অেনক >মেয়রই >চেয় উÄতায় নীেচ পেড় থাকব, িকnt তােত
কের সািব_কভােব পুrষেদর উÄতা >য >মেয়েদর উÄতার >চেয় >বিশ⎯এই
সতDতােক ভুল pমাণ কের না। কারণ ওই >য বললাম, আমরা যখন বিল পুrষেদর
উÄতা >মেয়েদর >চেয় >বিশ⎯তখন গড়পড়তার িহেসেবর কথাই বিল। জাম_ান
>মেয়েদর উÄতা বাঙািল >ছেলেদর >চেয় >বিশ হেত পাের, িকnt >সই জাম_ান >মেয়রা
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উÄতায় জাম_ান >ছেলেদর >চেয় কমই হেবন⎯গড়পড়তা িহেসেব। এই গড়পড়তার
িহেসেবর বDাপারটা শিkমtার >kেtও খােট। একজন মুিWেযাdা লায়লা আলীর
শিkমtা আমার >চেয় >বিশ হেতই পাের, িকnt তা বেল পুrেষর গড়পড়তা
শিkমtা >য >মেয়েদর >চেয় >বিশ তা ভুল pমাণ কের না। িঠক একই কারেণ,
আমরা বলেত পাির, বDিতkমী িবি¢n উদাহরণgেলাও িববত_নীয় মেনািবjােনর
সামািজক পDাটান_gেলােকও ভুল pমািণত কের না। টম kুেজর উÄতা তার সŋী
>কট >হামেসর উÄতার >চেয় >ছাট হেত পাের িকnt তা বেল এিট ‘>মেয়রা সŋী
িহেসেব তােদর >চেয় লmা >ছেল পছn কের’⎯এই পDাটান_েক ভুল pমাণ কের না,
িঠক একইভােব এsন kচার তার >চেয় ১৬ বছেরর >চেয় বড় >ডিম মুরেক িবেয়
করেলও এিট ভুল pমািণত কের না >য, >ছেলরা সŋী >খাঁজার সময় সাধারণত
িবগতেযৗবনা নয়, বরং উিdnেযৗবনা তrণীেদর pিতই লালািয়ত হন >বিশ। অŽন
দেtর গােন >বলা >বাস চাকির-বাকিরহীন >বকার >লােকর >pেম পড়েতই পাের,
িকnt সাব_জনীনভােব >মেয়রা >য সŋী িহেসেব িনব_াচেনর >kেt অথ_িবtসmn
>লাকেক অিধকতর pীিত বা অngহ >দখায় বেল িবিভn সমীkায় উেঠ এেসেছ তা
ভুল হেয় যায় না। কােজই সংsৃিতর grt থাকেল grt >থেক যাে¢ ‘কালচারাল
ইউিনভাস_াল’ বা িব®সংsৃিতরও। িববত_নীয় মেনািবjােনর উপসংহার এটাই।
িববত_নীয় মেনািবjানীরা মেন কেরন সংsৃিত বDাপারটা 4জিবক িনয়েমই িববত_েনর
উপজাত িহেসেব 4তির হেয়েছ, >সজn সাংsৃিতক িভnতা নয়, সাংsৃিতক
িমলgেলাই আসেল মুখD। সব সংsৃিতেতই অযািচত গভ_ধারেণর ঝুট ঝােমলা
>পাহােত হয় মূলত >মেয়েদরই, >সজn >কােনা সংsৃিতেতই অিভভাবেকরা
>ছেলেদর সতীt িনেয় >পেরশান কেরন না, যতটুk কের থােকন >মেয়েদর সতীেtর
বDাপাের (একটু >খয়াল করেলই >দখা যােব, >মেয়েদর সতীt িনেয় রkণশীল
সমােজ গেড় উেঠেছ নানা টDাবুও)। >কােনা সংsৃিতেতই গড়পড়তা >ছেলরা তrণী
বাদ িদেয় িবগতেযৗবনা নারীর pিত >বিশ >যৗন আকষ_ণেবাধ কের না, িকংবা >কােনা
সংsৃিতেতই >কউ pিতসম >চহারা >ফেল অpিতসম >চহারােক snর বেল মেন কের
না। >কােনা সংsৃিতেতই কম_ঠ পুrষ বাদ িদেয় অলস, কম_িবমুখ, ফাঁিকবাজ, অথব_
পুrেষর pিত >মেয়রা >বিশ লালািয়ত হয় না। এgেলা আমরা কম->বিশ সবাই
জািন।
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িচtঃ
এsন
kচার তার
>চেয় ১৬
বছেরর বড়
>ডিম মুরেক
িবেয়
করেলও
িববত_ন

মেনািবjানীরা বেলন, এিট সািব_কভােব ভুল pমাণ কের না >য, >ছেলরা সŋী >খাঁজার সময় সাধারণত
তার >চেয় >ছাট বয়িস তrণীেদর pিতই আকৃW হন। কারণ িববত_ন মেনািবjান গড়পড়তা >TN িনেয়
কাজ কের, বDিk িবেশষ িনেয় নয়।

িকnt মুশিকল হেলা নারী-পুrেষর পছেnর সাব_জনীন 4বিশWD িকংবা
পাথ_কDgেলােক বstিনÁভােব উেlখ করেলও অেনেকই ভােবন সমাজ >থেক সামD
>বাধহয় িবনW হেয় যাে¢ । •r হয় নরক gলজার। >সজn এমনিক পি¡মা িবে®ও
>জtডার, জািত িকংবা গােয়র রঙ িনেয় >কােনা sশ_কাতর গেবষণাপt pকাশ
করেত হেল ‘পিলিটকাল কােরkেনস’ এর কথা মাথায় >রেখ কাজ করেত হয়। নয়ত
নানা ধরেনর িবতক_ এবং ঝুট ঝােমলায় পড়েত হয়। িববত_ন মেনািবjান িনেয়
গেবষণারত িবjানীেদরও সাmpিতক কােল নানা ধরেনর অযািচত িবতেক_র সmুখীন
হেত হেয়েছ। নারীবাদীরা এ ধরেনর গেবষণার সমােলাচনা কেরেছন এই বেল >য
এ সমs িবjানীরা নারী-পুrেষ সামD নW কের pথাগত ‘পুrষতািntক’ ধDানধারণা
উেs িদেত চান। িববত_ন মেনািবjানীরা pতুDtের অব¸ বেলেছন, রাজৈনিতক বা
সামািজক >kেt সমানািধকার >দয়া আর 4জিবক পাথ_কDেক অsীকার করা এক কথা
নয়। পাথ_কD >মেন িনেয়ও সমানািধকােরর জn লড়াই করা যায়। গণতািntক িবে®
চাkির >kেt িকংবা িশkায়তেন ধম_ৈবষমD, িলŋৈবষমD pভৃিত >থেক মুিkর >চWা,
িকংবা যারা িপিছেয় পড়া তােদর জn >কাটা িকংবা বাড়িত িকছু অিধকার >দয়া, পŋু
িকংবা মানিসক pিতবnীেদর জn একটু >বিশ sেযাগ কের >দয়া⎯এgেলা দৃWাn
আমরা চারপােশই >দেখিছ। এই ধরেনর বDবsা করা হয় িবিভn পাথ_কD >মেন
িনেয়ই, পাথ_কD উিঠেয় িদেয় নয়। িsেভন িপŋার সmpিত তার একিট সাkাৎকাের
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বেলেছন343⎯‘রাজৈনিতক সােমDর pিত আnগতD মােন >য সবাইেক >kান িহেসেব
িচnা করেত হেব তা িকnt নয়’।
িববত_ন মেনািবদDার িবrেd ইদানীং কােলর সবেচেয় বড় অিভেযাগিট হেলা,
আমােদর আধুিনক কেরািটর িভতের আিদম psরযুেগর মিsেÌর বাস বেল
sতঃিসdভােব ধের >নওয়ার বDাপারিট⎯>যিটেক >ডিভড বুলার িববত_ন
মেনািবjােনর আেরকিট >হtাভাস িহেসেব িচিhত কেরেছন। আমােদর মিsÌ >য
দীঘ_িদেনর িববত_েনর ফসল তােত >কােনা সেnহ >নই, িকnt মিsÌ >তা sDািটক
>কােনা অŋ নয়, পিরেবেশর সােথ সােথ এর আচরণ বদলােত না পারার >তা >কােনা
কারণ >নই। অথচ িববত_নীয় মেনািবjানীরা এর নমনীয়তা এবং গিতশীলতা
অsীকার কের এেক >pইেsািসন যুেগর একিট sDািটক অŋ বেল মেন কেরন, যা
(তােদর মেত) >pইেsািসন যুেগর পর একদমই িববিত_ত হয়িন। এটার কারণ
িহেসেব তারা বেলন, মাnেষরা িববত_নীয় >sেল pায় শতকরা ৯৯ ভাগ অংশ
কািটেয়েছ >pইেsািসন যুেগ (Pleistocene) িশকাির-সংgাহক িহেসেব। >স সময়ই
আমােদর মিsেÌর মূল মিডউলgেলা 4তির হেয় িগেয়িছল, বstত িশকাির-সংgাহক
জীবেনর সমsা সমাধােনর সােথ খাপ >খেয়। >pইেsািসন যুগ >শষ হয় আজ
>থেক >মাটামুিট ১০, ০০০ বছর আেগ। এ সময় >থেকই •r হয় হেলািসন যুগ
(Holocene)। হেলািসন যুগ ঐিতহািসক িদক >থেক খুবই grtপূণ_, িকnt িববত_নীয়
>pkাপেট grtহীন। দশ হাজার বছর মােন মাt চার'শ >জনােরশন⎯যা নতুন
অিভেযাজনগত 4বিশWD 4তির করার জn >মােটই যেথW নয়। কােজই আমরা
িববিত_ত হেলও আমােদর মিsÌ রেয় >গেছ >যই আিদম psর যুেগ, অnত িববত_ন
মেনািবjােনর গেবষণার সােথ জিড়ত একাংেশর তাই অিভমত। >সজnই আমরা
চিব_জাতীয় খাবােরর pিত লালািয়ত হই, >তলােপাকা >দেখ আঁতেক উিঠ, িকংবা
পেন_াgািফ >দেখ উেtিজত হই। িকnt এই sjাত অnমানিটেক ইদানীং pXিবd
করেছন িকছু িবjানী এবং দািশ_িনেকরা। তােদর কথা হে¢, মিsেÌর িববত_নেক
যতটা আিদম এবং িsর বেল ভাবা হে¢, আসেল হয়েতা >সরকমিট নয়। িনঃসেnেহ
মিsেÌর িকছু মিডউেলর সূচনা >pইেsািসন যুেগ ঘেটিছল িঠকই, িকnt সবিকছু
>কবল >সখােনই আটেক আেছ ভাবেল িবরাট ভুল হেব। বাউিলং িgন >sট
িব®িবদDালেয়র sায়ুিবjানী জDাক পDাŋেসপ (Jaak Panksepp) তার গেবষণায়
>দিখেয়েছন মাnেষর অnত সাতিট আেবগ সংkাn মিডউল >pইেsািসন যুেগর
অেনক পের 4তির হেয়েছ । িবjানীরা আরও >দেখেছন >য, মাnেষর িডএনএ-এর
কাঠােমা প¿াশ হাজার বছর আেগ 4তির হেয় >গেলও অেনক িজন আেছ যা দশ
343

‘As many political writers have pointed out, commitment to political equality is not an empirical claim
that people are clones’, Steven Pinker, Edge: A Biological Understanding of Human Nature
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হাজার বছেরর >বিশ হেব না, এমনিক িকছু িজন এেকবােরই আনেকারা। আর
তাছাড়া >pইেsািসন যুেগর পর হেলািসন যুগেক ‘ িববত_নীয় >pkাপেট grtহীন’
মেন করা হেলও এিট অsীকার করা যায় না >য, >স সময় মানবসমােজ বh িবদDমান
পDাটােন_র পিরবত_ন ঘেটিছল। িজওি› িমলার তার ‘সŋমী মন’ বইেয় >দিখেয়েছন
>pইসেটািসন যুেগর পর মানব িববত_ন >থেম যায়িন, বরং >যৗনতার িনব_াচেনর
মাধDেম মানবসমােজ উেlখেযাগD িকছু পিরবত_ন ঘেট এ সময়gেলােত। সmিtর
উtরািধকার, pািতÁািনক িবেয়, সামািজক kমািধকারতnt, িপতৃতnt, গিণকাবৃিt,
একগামী সmক_, িববাহিবে¢দ, নারীবাদ, গভ_পাত, একাকী অিভভাবকt (Singleparenthood), সমকামী িবেয়⎯এgেলা সবই িকnt >pইসেটািসন পরবত_ীকােলর
সামািজক পিরবত_ন। আমােদর মিsÌ যিদ এেতাটাই অনমনীয় এবং >pইেsািসন
যুেগর একিট sিবর অŋই হেতা, তাহেল এত কম সমেয়র মেধD এ পিরবত_নgেলা
আমরা কখেনাই >দখেত >পতাম না। >সজnই িজওি› িমলার, >ডিভড >sায়ান
উইলসনসহ অেনক িববত_ন মেনািবjানীই এখন মেন কেরন, আমােদর আধুিনক
কেরািটর িভতের আিদম psরযুেগর মিsেÌর বাস বেল pচিলত অnকlিট এখন
পিরবত_ন করার সময় এেসেছ। িনঃসেnেহ িববত_েনর দীঘ_েময়ািদ pিkয়ােতই
আমােদর মিsÌ 4তির হেয়েছ, িকnt >সটা পাথেরর মেতা শk িকছু ভাবেল ভুল হেব,
বরং এিটর আচরণ অেনকটাই নমনীয় pািsেকর মেতা⎯>য >কােনা ধরেনর তিড়ৎ
পিরবত_ন gহণ এবং >স অnযায়ী অিভেযািজত হবার উপেযাগী। তেব এর িবrd িকছু
যুিkও আেছ িববত_ন মেনািবjানীেদর ঝুিলেত। >সgেলা িনেয় আর িবsৃত আেলাচনায়
আিম যাি¢ না এখােন। তেব আমার ধারণা, আগামীিদেনর িববত_ন মেনািবjান
সংkাn ‘কািটং এজ’ গেবষণাgেলা এবং আnষিŋক 4বjািনক তক_-িবতক_ >থেক উেঠ
আসা িসdাngেলা আমােদরেক সিঠক গnেবD উপনীত হেত পথ >দখােব।
তেব িববত_নীয় মেনািবjান িনেয় অেনেকর মেধD >য ভীিত আেছ তােক
এেকবাের অমূলক বেল তুিড় >মের উিড়েয় >দয়া যােব না। ডারউইনবাদেক
সামািজক জীবেন pেয়াগ করার pেচWা অতীেত sখকর হয়িন আমােদর জn।
সামািজক ডারউইনবাদ, ইউিজিনk pভৃিত অপিবjােনর চচ_া গণমাnেষর মেন নানা
pিতিkয়ার জn িদেয়িছল। pসŋত উেlখD িভেkািরয়ান যুেগ সামািজক
ডারউইনবােদর (social darwinism) উdব ঘটান হাব_াট_ >sনসার নােমর এক
দাশ_িনক, যা ডারউইন pদt িববত_ন তtt >থেক এেকবােরই আলাদা। >snার
ডারউইনকিথত জীবনসংgাম (struggle for life)->ক িবকৃত কের িতিন ‘>যাগDতেমর
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িবজয় (survival of fittest) 344 শbg¢ সামািজক জীবেন বDবহার কের িববত_েন
একিট অপলাপমূলক ধারণার আমদািন কেরন। >sনসােরর দশ_েনর মূল িনয_াসিট
িছল⎯‘মাইট ইজ রাইট’। িতিন pচারণা চালান >য, গরীবেদর উপর ধনীেদর িনরnর
>শাষণ িকংবা শিkহীনেদর উপর শিkমানেদর দপ_ এgেলা িনতাnই pাকৃিতক
বDাপার। pাকৃিতকভােব িববত_েনর ফলrিতেতই এgেলা ঘটেছ, তাই এgেলার
সামািজক pেয়াগও >যৗিkক। এ ধরেনর িবºাnকারী দশ_েনর ফলrিতেতই
পরবত_ীেত িবিভn শাষকেগাÁী িনেজেদর sােথ_ ঔপিনেবিশকতাবাদ, জািতেভদ,
বণ_ৈবষমDেক 4বধতা দান করেত সেচW হেয়িছেলন িবিভn সময়। িহটলার তার
নাৎিসবােদর সমথ_েন ইউেজিনk নাম িদেয় এেক বDবহার কেরন। ১৯৩০ সােল
আেমিরকার ২৪ িট রােT ‘বnDাকরণ আইন পাশ করা হয়, উেd¸ িছল জনপুেŽ
‘অনাকািŋkত এবং ‘অnপযুk’ dব_ল িপতামাতার িজেনর অnpেবশ বn করা।
অথ_াৎ
সামািজকভােব ডারউইনবােদর pেয়াগ-এর মাধDেম ‘>যাগDতেমর িবজয়’
পৃিথবীেত নানা ধরেনর 4নরাজDজনক pিতিkয়াশীলতার জn িদেয়িছল, আর
িবºািn সৃিW কেরিছল, যা >থেক অেনেক এখনও মুিk পায় িন। >সই >সই
ঐিতহািসক >pkাপেটর কথা ভাবেল, বলেতই হেব িববত_নীয় মেনািবjান িনেয়
তােদর যুিkgেলা ºাn, িকnt তােদর ভীিতটােক ঐিতহািসকতার >pkাপেট িবেবচনা
করেত হেব। তােদর ভীিতর অতীত-বাsবতাটুk sীকার কের িনেয়ই আমােদর
এgেত হেব। িকnt এ কথাও আমােদর বেল িদেত হেব >য, আজেকর িববত_নবাদী
মেনািবjানীরা অতীেতর ভুল >থেক িশkা িনেয়ই তােদর গেবষণা করেছন। তারা
খুব ভােলাভােবই নাৎিস ইউিজিনk িকংবা >snােরর সামািজক ডারউইনবাদ
>থেক িনেজেদর কাজেক আলাদা করেত >পেরেছন। নাৎিসরা ডারউইনবাদেক
ভুলভােব pেয়াগ কের ইউিজিনk নােম অপিবjােনর চচ_া কেরিছল বেলই
ভিবÕেত ডারউইনীয় দৃিWেকাণ >থেক আর কখেনাই >কােনা িকছু িবে‰ষণ করা
যােব না⎯এই িদিবD >কউ িদেয় যায়িন।
আসেল >য বDাপারটা বইেয়র pথম অধDােয় বলা হেয়িছল, এখােনও sরণ
কিরেয় >দয়া pেয়াজন। িববত_নীয় মেনািবjান 4জবৈবjািনক পdিতেত সমােজর
পDাটান_ অnসnান কের, িকnt সামািজক জীবেন এর pেয়ােগর ‘ঔিচতD’িনেয়
কখেনাই মাথা ঘামায় না। আজেকর িদেনর িবjানীরা আেগকার সমেয়র ‘সামািজক
ডারউইিনজম’ সংkাn জুজুর ভয় কািটেয় উেঠ ডারউইনীয় িববত_েনর আেলােক
344

ডারউইন তার তেtt এধরেনর ‘>যাগDতেমর িবজয়’-এর কথা অিরিজন অব িsিশেজর pথম সংsরেণ বেলন
িন, িকংবা তার pাকৃিতক িনব_াচেনর তttেক কখনই সামািজকজীবেন pেয়াগ করার কথা ভােবনিন। কােজই
এ ধরেনর বণ_বাদী তেttর সােথ ডারউইন বা তttেক জড়ােনা িনতাnই উেd¸pেণািদত। এ pসেŋ বnা
আহেমেদর ‘িববত_েনর পথ ধের’ (অবসর, ২০০৭) বইিটর একাদশ অধDায় dWবD।
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িবিভn মেডল বা pিতrপ িনম_াণ কেরেছন। িবেশষত গত >শষ দশেক িববত_নীয়
মেনািবjান িনেয় খুব ভােলা িকছু কাজ হেয়েছ। pিত বছরই িবjানীরা নতুন নতুন
গেবষণার আেলােক ফলাফল হািজর কেরেছন এবং এর >pিkেত শাখািট সমৃd
>থেক সমৃdতর হেয় উঠেছ। সমাজিবjােনর pচিলত মেডেল >যভােব এতিদন
সামািজক িবjান এবং pকৃত িবjানেক কৃিtম একটা >দওয়াল িদেয় আলাদা কের
রাখা হেয়িছল, িববত_নীয় মেনািবjান নােম নতুন শাখার আগমন এই কৃিtম
>দওয়ালেক সিরেয় িদেত সফল হেয়েছ। িবjানীরা আজ বলেছন, ডারউইনীয়
মেডলেক >গানায় ধের কাজ •r করায় িববত_নীয় মেনািবদDা হেয় উেঠেছ
মেনািবjানেক িবে‰ষেণর pথম 4বjািনক অnসnান⎯ “Evolutionary Psychology
is the first natural science of psychology”। অেনক >kেtই সামািজক িবjােনর
শাখাgেলার >চেয় িববত_নীয় মেনািবjােনর সাহােযD আরও বstিনÁভােব
ভিবÕdাণী করা করেত >পেরেছন গেবষেকরা। এিট িনঃসেnহ⎯একটা সময় পর
‘িববত_নীয় মেনািবjান’ বেল আলাদা িকছু আর থকেব না। পুেরা শাখািটেক >sফ
‘মেনািবjান’ নােমই অিভিহত করা হেব। >সই িদন হয়েতা খুব >বিশ দূের নয়।
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