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এআ বআবট ভ্রফে ওলপাচওৃে

অমার বাবা, ধ্যাপও চয় রায়
বযবন বনস্পবের ঙায়া বিলন ারা চীবন

অমার মা, ফলোী রায়
বযবন ারা চীবন অমালির লকাঙালা ংার অর
বাঈণ্ডুল চীবন ামালন োাঁর বনপুণ ালে

অমার চীবনবিনী, বনযা অলমি
ফয না থাওল ওাটা এে বমবি লো না,
অর ভাবাার চবট প্রশ্নগুলার ঈত্তর ফথলও ফযে ধ্রাআ।

এবং অমালির এওমাত্র ফমলয়, েৃা
স্কুলর নানা প্রলচক্ট ওরলে বকলয় বববেতন মলনাববজ্ঞান
এঔনআ লয় ঈলেলঙ োর ফবল বড় রওলমর অগ্রলর ফওন্নববন্দু ।
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ভূ বম ওা
ওববগুরু রবীন্ননাথ যঔন োর কালন প্রশ্ন ওলরবঙলন, ‗বঔ, ভাবাা ওালর ওয়?‘
েঔন বও বেবন এওবট বালরর চনয ভাবলে ফপলরবঙলন, এর ঈত্তর ুবওলয় অলঙ
োর মামবয়ও এওচন ললঔর প্রওৃবেববলির কলবণার বভের? 1 যা, ফপ্রম
ভাবাা, রাক , বভমান, ইতা বওংবা ফৌন্দলযতর বিলের বলঘলয় অধ্ুবনও
েত্ত্বগুলার চনয অমরা যার ওালঙ ঊণী, বেবন ফপ্রম-বপরীবে বা মান বভমান বনলয়
কলবণা ওরা ফওান ফওঈলওটা িালতবনও, মলনাববজ্ঞানী বা অটত ওাঘালরর ববলা
ফবাদ্ধা বা ফপাস্টমডাবনতস্ট মালাঘও নন, বেবন বঙলন এও বনববড় প্রওৃবেলপ্রবমও,
বযবন ববলা অওালরর পাবরবাবরও বাকালন খন্টার পর খণ্টা পলড় থাওলেন- ঘরম
অগ্র অর পরম ববস্ময় বনলয় বলাওন ওরলেন যে রালচযর েু ,পাবঔ, ফঙাট
বড় ঈবিি অর ফপাওামাওড়, যত্ন ওলর পালেন গুবলর ফপাওা, ফওাঁলঘা
অর
ওবুের। বেবন ঘাত ডারঈআন।
বলে বিধ্া ফনআ, অধ্ুবনও পিাথতববজ্ঞান অর িলতলনর টুবওটাবও ববয় অমার
অগ্রলর এবং ফঔাববঔর ফওন্নববন্দু ল অবম বহুবিন ধ্লরআ ঘাত
ডারঈআলনর বববেতনেলত্ত্বর ববলল ওলর ফযৌনোর বনবতাঘলনর এও ববলা নুরাকী।
এ নুরাক এও বিলন চলেবন, কলড় ঈলেলঙ পল পল এওটু এওটু ওলর। অর এ
নুরাক ফওব অমার এওার নয়, অমার মে এআ চামানার ববজ্ঞান ফঔওলির
লনওরআ। এ প্রলি এওবট বযাপার মলন পড়লঙ। অমার চীবনবিনী বনযা
অলমি োর বহু প্রঘাবরে ‗বববেতলনর পথ ধ্লর ‘ বআবট ফঔার ময় বআলয়র
এওিম প্রথলমআ এওবট ঈবি বযবার ওলরবঙ 2। ঈবিবট প্রঔযােচীবববজ্ঞানী 
বংলকবেববি বথডবয়া ডবছানবস্কর
‗বববেতলনর অলালও না ফিঔল চীবববজ্ঞালনর ফওান বওঙুরআ অর থত থালও
না‘।

ডবছানবস্কর এ ঈবিবট মূেঃ চীবচকেলও ফওন্ন ওলরআ অববেতে লয়বঙ। এবট
1
2

১৮৮২ াল ঘাত ডারঈআন যঔন মারা যান, েঔন রবীন্ননালথর বয় মাত্র এওুল বঙর।
বনযা অলমি, বববেতলনর পথ ধ্লর, বর প্রওালনী,২০০৭,পুনমূতদ্রণ ২০০৮।
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বনঃলন্দবববেতলনর অলালও না ফিঔলে পারল েযআ চীবচকেলও ফবাছা
অর বযাঔযা ওরা ম্ভব নয়। ডবছানবস্ক এআ মামূযবান ওথাটা বলবঙলন োর
১৯৭৩ াল ফঔা এওবট কলবণাপলত্রর বললরানালম। ডবছানবস্ক ফয ওথাটা
অমালির ঘারপাললর চীবচকলের চনয বেও বল মলন ওলরবঙলন, অবম োর
প্রায় ঘবিল বঙর পলর অমার এ বআবট বঔলে বকলয় ফিঔবঙ ফটা মানব মাচলও
বযঔযা ওরার চনয মানভালব ওাযতওর। বেয ওথা বলে ওী মানব মালচর
বববভন্ন পযাটাণত বযাঔযা ওরলে ফকল বববেতনেত্ত্বলও অর বাআলর ফরলঔ অমালির
পলে এগুলনা ম্ভব নয়। এলোবিন ধ্লর মাচববজ্ঞানী অর মলনাববজ্ঞানীরা
বববেতনেত্ত্বলও বাআলর ফরলঔ মানব মালচর নানা ামাবচও বযাঔযা প্রবেবযাঔযা
চাবর ওলর ঘলবঙলন। োলির বযাঔযায় ডারঈআনীয় ববলেণ নুপবিে থাওায়
ফগুলা ফথলও ফকলঙ লনওাংললআ পূণত নয়লো লয় ঈলেলঙ জবজ্ঞাবনও বিও
বিলয় এলওবালরআ পাংলিয়। ফআ মযাগুলার পূণত মাধ্ালনর পূণতো
বিলে বববেতন েত্ত্ব ওীভালব গ্রর ববলেণ াবচর ওরলে পালর োর ফবল বওঙু
নমুনা াবচর ওলরবঙ অমার এ বআলয়।
ডারঈআনীয় ববলেণলও মাচ বযাঔযার এওবট াবেয়ার বললব বযবালরর
বযাপারটা লচ য়লো লনলওআ ফমলন ফনলবন না। যবি নয ও প্রাণীলও
চীবচকলের ংল বললব মানলে োলির অপবত্ত ফনআ, এমনবও ডারঈআনীয়
বববেতলনর প্রলয়াক ঙাড়া ফয বপাঁপলড়লির মাচ ফথলও রৄরু ওলর বলপাবিলির
মাচ পযতন্ত ফওান বওঙুরআ বযাঔযা ফিয়া ম্ভব নয়ফবট লনলওআ মালনন, বওন্তু
মানুলও ডারঈআনীয় ববলেলণর বাআলর রাঔলেআ লনলও পঙন্দ ওলরন। য়লো
োরা ভালবন, াবে, কণ্ডার, বলপাবি বওংবা কবরা এ ও প্রাণীরা যেআ ঈন্নে
ফাও না ফওন, োরা ফো অর মানুলর মলো ওববো বঔলে পালর না, পালরনা
কা ফঙলড় কান ফকলে, বওংবা পালরনা িাপেযওমত বা ফওায়ান্টাম বেবচক্স বনলয়
পড়ারৄনা ওরলে, োআ মানু ফবাধ্ য় নয প্রাণীলির ফথলও এলওবালর অািা,
ননয। এ ফথলও োরা বদ্ধান্ত টালনন ফয, ডারঈআনীয় ববলেণ মানব মালচর
চনয প্রলযাচয নয়। অবম অমার এ বআলয় এআ ধ্রলনর িৃবিভবির দুবতোগুলা
েুল ধ্লরবঙ। অবম ফিবঔলয়বঙ, ননয জববলিয থাওাটা ডারঈআনীয় ববলেণলও
বাবে ওলর না। অল ফঔয়া ওরল ফিঔা যালব, ব প্রাণীরআ বওঙু না বওঙু
জববলিয অলঙ, যার বনবরলঔ মলন লে পালর ফয োরা য়লো ননয। ফযমন,
বাদুলড়র অল্ট্রাবনও বা বেলব্দ জেবর ওলর বলওার ধ্রার এবং পথ ঘার েমো
অলঙ, যা লনও প্রাণীরআ ফনআ। ফমৌমাবঙর অবার ফপাারাআচড বা মববেতে
অলালে ফিঔার ববর েমো অলঙ, যা অমালির ফনআ। এধ্রলনর ননয জববলিয
থাওার পলর ফওঈ বওন্তু বলঙ না ফয বাদুড় বা ফমৌমাবঙলও চীবববজ্ঞালনর বাআলর
রাঔলে লব। োল মানুলর ফেলত্রআ বা যাবঘে বযবেক্রম লব ফওন? অল
অমরা লনলও বনলচলির ‗অলরােু মাঔুওাৎ ‘ ফভলব বনলয় নয প্রাণীলির
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ফথলও এলওবালরআ অািা ফভলব প্রব অত্মেৃবি নুভব ওবর। এআ যাবঘে
অত্মেৃবিআ লনও ময় ফযৌবিও বঘন্তায় বাধ্া লয় িাাঁড়ায়। লয় ঈলে ঘায়েন
জবজ্ঞাবনও ভাবনার ববওালল। অবম এ বআলয় ফচারালা িাবব ঈত্থাপন ওলর
বলবঙমানব মালচর বওঙু ননয জববলিয বওংবা চবটো ববিযমান থাওা
লত্ত্ব অমরা মানুলরা ফল পযতন্ত চীবচকলেরআ ংল। মানব মালচ ফপ্রম ,
ভাবাা, অত্মেযাক, খৃণা,ঙ্ঘাে, পরাথতপরায়ণো, ৃচনলীো এমনবও
জনবেওো এবং মূযলবালধ্র মে ঈপািানগুলা বববেতলনর পথ ধ্লরআ ৃি লয়লঙ,
ওঔলনা প্রাওৃবেও বনবতাঘনলও পুাঁবচ ওলর, ওঔলনাবা ফযৌনোর বনবতাঘলনর ওাাঁলধ্ ভর
ওলর।
ফযৌনো রৄনলআ অমালির লনলওর মাথায় ফ্রলয়ড ঘল অল। অাটা
স্বাভাববও। বওন্তু স্বাভাববও ল ব ময় বেও নয়। ফযৌনোর মাধ্যলম ফ্রলয়ড
এওময় অমালির মানচকলের বওঙু বযাঔযা বিলে ঈিযে লয়বঙলন বলট,
বওন্তু ফ্রলয়লডর ফযৌনোর বযাঔযা অর ডারঈআলনর ফযৌনোর বনবতাঘন বওন্তু এওআ
আমারলে িাাঁবড়লয় ফনআ। বরং, ফ্রলয়লডর ালথ ডারঈআলনর ধ্ারণা এবং েলত্ত্বর
পাথতওয ববির। ফ্রলয়ড োর বযাঔযায় প্রাবণচকলের বববেতন এবং বনবতাঘনী প্রবক্রয়া
ফকানায় ধ্লরনবন, লনও ফেলত্রআ বনলচর মলনামে বযাঔযা াবচর ওলরবঙলন
বববলডা, ম, বলশ্নাূয়া ফঔাচাকূলো, আবিপা-আলক্ট্রা কূলোর নানা রালা
েত্ত্ব অর ধ্ারণার মাধ্যলমযার লনওগুলাআ অবার পরবেতীলে ববজ্ঞাবনও এবং
বাবে বললব কণয লয়বঙ। বওঙু বওঙু অবার পবরকবণে লয়বঙ ঘূড়ান্ত
প্রবেবক্রয়ালী ধ্ারণা বললব। ডারঈআন ববণতে ফযৌনোর বনবতাঘন বওন্তু ফ্রলয়ডীয়
এ মি ওুংস্কার ফথলও এওিমআ অািা। ডারঈআলনর এ েলত্ত্বর এওবট
জবজ্ঞাবনও আবো অলঙ, অলঙ েলত্ত্বর পলে ফচারালা প্রমাণ। ডারঈআন
প্রওৃবেও বনবতাঘলনর মাধ্যলম খটা বববেতন বনলয় বনবিে ল প্রওৃবে চকে
পযতলবেণ ওরলে বকলয় েয ওলরবঙলন, প্রাবণচকলে ফবল বওঙু জববলিয পায়া
যালে যা ফওব প্রাওৃবেও বনবতাঘন বিলয় বযাঔযা ওরা যালে না। ওারণ এ
জববলিযগুলা প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর েরবেলে বটলও থাওার ওথা নয়। এগুলা
বটলও অলঙ, ওারণ এআ জববলিযগুলা ববপরীে বলির ফযৌনিীর িারা
বংলপরপরায় বিলনর পর বিন অিৃে লয়লঙ বলআ। এওবট ঘমৎওার ঈিারণ
লে পুরু ময়ূলরর িীখত ফপঔম। এমন নয় ফয িীখত ফপঔম পুরু ময়ূরলও
প্রওৃবেলে বটলও থাওলে ফওান বাড়বে ঈপলযাবকো বিলয়বঙ। বরং িীখত ফপঔম
স্বাভাববও চীবনযাত্রালও বযেআ ওলরলঙ পলি পলি। িীখত ফপঔম থাওল ফিৌাঁড়ালে
ুববধ্া য়, বলওারীলির ালে মারা পড়ার ম্ভাবনা থালও ফববলমাত্রায়। ওালচআ
বটলও থাওার ওথা ববলবঘনা ওরল িীখত ফপঔম ময়ূলরর চনয ফওান বাড়বে
ঈপলযাবকো ফিয়বন বববেতলনর পথ পবরক্রমায়। োআ প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর াালযয
ময়ূলরর িীখত ফপঔমলও বযাঔযা ওরা ম্ভবআ বা যায় । োল ময়ূলরর িীখত
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ফপঔম জেবর বার ফপঙলন রযটা বও? এঔালনআ ঘল অল ফযৌনোর বনবতাঘলনর
বযাপারবট। িীখত ফপঔম বটলও ফকলঙ মূেঃ নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পঙন্দলও
প্রাধ্ানয বিলয়। এআ জববলিয ফেে ংওাবরও। অল পুরু
ময়ূলরর ম্বা
ফপঔমলও ভা বংলাণুর বনলিতলও বললব ফিঔে ময়ূরীরা। ওালচআ িীখত ফপঔলমর
ফেঈ ফোা ুশ্রী ময়ূলররা ফযৌনিী বললব বনবতাবঘে লে ফপলরবঙ। এভালবআ
িীখত ফপঔলমর জববলিয বংলপরপরায় বটলও ফথলওলঙ। বেও এওআভালব ফওাবওলর
ুলরা কা, বাবুআ পাবঔর বাা বানালনার েমো, ফ্রুট ফ্লাআলয়র নাঘ,
ঈআলডাবালডতর িীখত ফচ বওংবা বরলণর বলং -এগুলা ঈিূে লয়লঙ ফবাঁলঘ থাওার
প্রলয়াচলন নয়, বরং ববপরীেবলির বববভন্ন পঙন্দ পঙন্দ েথা ফযৌনোর
বনবতাঘনলও প্রাধ্ানয বিলয়। অবম অমার এ বআলয় ফিবঔলয়বঙ, ময়ূলরর ফপঔলমর
মেআ মানবমালচ লনও জববলিয অলঙ ফযগুলা নতালমন্টা বা ংওাবরও।
ওববো ফঔা, কান ওরা ফথলও রৄরু ওলর কল্প বা, অড্ডা মারা, ফওৌেুও ওরা,
ভাস্কযত বানালনাপ্রভৃবে াচালরা জববলিয মানব মালচ ফিঔা যায় ফযগুলা ফেে
ংওাবরওএগুলা ফবাঁলঘ থাওায় ফওান বাড়বে ঈপািান ফযাক ওলরবন, বওন্তু
এগুলা বটলও ফকলঙ ফযৌন বনবতাঘলনর ফপ্রবেলে পঙন্দ পঙন্দলও গুরুে বিলয়।
ময়ূর িীখত ফপঔলমর যাদুলে ববলমাবে ওলর িীলির প্রুব্ধ ওলর, বরণ ফযটা
অবার ওলর থালও োর বণতােয বলং এর যাদুলে। এওটু ফঔয়া ওরল ফিঔা যালব,
রৄধ্ু ময়ূর বা বরণ নয়, মানব মালচ ংওাবরও জববলিয বওন্তু এলওবালর ওম
ফনআ। বড় ঘু রাঔা, িাবম ানগ্লা পরা, ফওোদুরি ওাপলড়র েযালন ওরা ফথলও
রৄরু ওলর িাবম কাবড়, বাবড়, বলো, বাওঘােুয,ত প্রবেভা, নাঘ, কান, বুবদ্ধমত্তা
ববওঙুআ মানু ওালচ াকায় ববপরীে বিলও অওতলণর ওালচ। অল মানব
মালচর নারীপুরুলর বহু জববলিয এবং বভবযবিআ ফমাটািালক ম্ভবে ফযৌনোর
বনবতাঘলনর োে বললবআ ঈিূেঅলা ওরবঙ পােলওরা বহুভালব এআ লেযর
ঈলোঘন লবাওন ওরলবন এআ বআলয়।
ফযৌনোর বনবতাঘন এআ বআবটর বড় ংল বধ্ওার ওলর থাওল ফটাআ
বআলয়র এওমাত্র ঈপচীবয নয়। বআবটর মূ েয ডারঈআনীয় িৃবিভবি ফথলও
চীবন, চকৎ এবং মাচলও বযাঔযার প্রলঘিা; অর ফআ ালথ এ ংক্রান্ত বববভন্ন
অধ্ুবনও কলবণার ালথ বাগাব পােওলির পবরঘয় ওবরলয় ফিয়া। াড়া ববশ্ব চুলড়
চন টুবব, বডা ওমাআড, বস্টলভন বপঙ্কার, বরঘাডত ডবওন্স, ফডবভড বা, মযাট
বরডী, বচবফ্র বমার, i¨vবি থনত ব, রবাটত বটভাত, মালকতা ঈআন, ারা
ব্ল্যাোর াবডত, ফলন বেলার, রববন ফবওার  বহু কলবওলির বববেতন
মলনাববজ্ঞান ংক্রান্ত কলবণা অচ ববজ্ঞালনর নযেম অওতণীয় এবং কলবণার
চীব ফেলত্র পবরণে ওলরলঙ। োলির ফআ ওিাবচতে অধ্ুবনও কলবণাগুলালওআ
চ ভাায় বাগাব পাোওলির ওালঙ েুল ধ্রার ঐওাবন্তও প্রয়া বনলয়বঙ অবম
অমার এআ বআলয়র মাধ্যলম। এআ বআলয়র ফবল বওঙু ংল ধ্ারাবাবওভালব
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মুিমনা ব্ল্লক এবং বওঙু বওঙু মুিালো পবত্রওায় ঙাপা লয়বঙ। পােওলির
কেনমূও মালাঘনা এবং প্রাি েওত ববেওত নেুন জ্ঞালনর দুয়ার ঈলোঘন
ওলরবঙ। অবম এলেলত্র মুিমনায় ংলিও, অিাঘাাআনা, ববপ্লব পা, েবরি
অলমি, চলন অরা, কীো িা, আরবেলাি অমি, পাবথতব  বহু
ব্ল্কারলির বিানলও শ্রদ্ধার ালথ স্মরণ ওরবঙ। ফেবুলও ফপলয়বঙ ংঔয
মন্তবয। অমার ফঔালও ফওন্ন ওলর োলির কেমূও অলাঘনা অমার বআবটলও
নেুনভালব াচালে বাধ্য ওলরলঙ বহু ফেলত্রআ। পালাপাবল অমার চীবনবিনী
বনযা অলমলির েীক্ষ্ম মালাঘনাগুলা অমার পাণ্ডুববপর পবরবেতন পবরবধ্তলন
বিান ফরলঔলঙ লনও। বনযা বনলচ বববেতলনর নুরাকী পােও এবং ফঔও য়া
লত্ত্ব বববেতন মলনাববজ্ঞালনর বহু ধ্ারণার বযাপালর বনরন্তর ংলয়ী রৄধ্ু নয়, েীব্র
মালাঘও। েলব, এ বযাপারটা অমার চনয ফযন ‗লালপ বর‘ বললবআ ফিঔা
বিলয়লঙ। অমার মলন অলঙ, যঔন অবম বআবটর বববভন্ন ংল বঔবঙাম, বহু
ফেলত্রআ অমার ফঔালবঔ এমনবও নায়া ঔায়া বরলয় ফরলঔ অর ালথ
েওতযুলদ্ধ নামলে লয়লঙ। অমার ফঘৌদ্দ বঙর বয়ী ওনযা েৃা অমালির এআ েওত
ববেওত ফিঔলে ফিঔলে োল লয় বললঙ  ‗ফোমরা এে থতীন ববয় বনলয়
এভালব বিলনর পর বিন ছকড়া ওর, ফয বাও ালক ‘! বনযা অর অবম দু ‘চনআ
েঔন োলও ফবাছালনার ফঘিা ওবর ‗অলর অমরা ফো ছকড়া ওরবঙ না, এটা এও
ধ্রলনর আলন্টলওঘুয়া বডএবগ্রলমন্ট যাি বডস্কালন ‘। োলে বলয অমার
ওনযার বাও বার মাত্রা ওলম না, অমরাআ বরং ফল পযতন্ত েলওত োন্ত ফিআ। যা
ফাও, ফঔাগুলা ফল পযতন্ত বনযার ংলয়ী িৃবি পার লয়আ ফযলে লয়লঙ বল
এর মান বনলয় অমার ফওানআ লন্দ ফনআ। োরপলর এওটা ববয় অবম
মাথায় ফরলঔবঙ। এলওবালর প্রাবন্তও কলবণাব্ধ বচবন গ্রন্থাওালর াবচর ওরল
এওটা ভয় বময়আ থালও ফয, পরবেতীলে লনও বওঙুআ বমথযা লয় ফযলে পালর।
োরপর এআ প্রাবন্তও জ্ঞানগুলা অমালির চনয,এবং অমার বআলয়র পােওলির
চনয চরুরী বল অবম মলন ওলরবঙ । াভতাডত ববশ্বববিযালয়র ধ্যাপও বস্টলভন
বপঙ্কার োর ‗মন বওভালব ওাচ ওলর?‘ বআলয়র ভুবমওায় বলবঙলন3 –

ফটাআ লব পরবেতী ববজ্ঞানীলির চনয প্রকবের ূঘও । ফ ওথা মাথায় ফরলঔআ
অমার এ বআবট ফঔা।
অমার ফল ওবট বআলয়র প্রওালও বঙলন রৄদ্ধস্বলরর অলমদুর রলীি টুটু।
োর ালে বআ েুল ফিয়ার অািা অনন্দ অলঙ। ‗ববচয় ধ্ুযবে ‘ ঙাপার
বাচালর অলমদুর রলীি টুটুআ এওমাত্র প্রওালও বযবন ভ্রলে ওলপাচওৃে
(আঈবনলওালড ফঔা) পাণ্ডুববপ বীায় প্রওাল ওলর ঘললঙন। আলমআ,
ফেবুও এবং ফযাকালযালকর অধ্ুবনও ওাবরকরী ঈপওরণগুলা োর নঔিপতলণ
থাওায় বাংালিল ফথলও প্রায় ধ্তলকাাধ্ত িূরলে বিান ওলর োর ালথ
ফযাকালযালক ওঔলনাআ ঔুব এওটা ফবক ফপলে য় না। োর ফঘলয় বড় ওথা, অবম
অমার বআলয় ঙাআপাল যাআ ববঔ না ফওন, টুটুলর মলনারম প্রেি, বাাঁধ্াআ, ভা
ওাকচ এবং যত্ন বনলয় ঙাপালনার গুলণ োর প্রওাবলে বআগুলা ালে বনলআ
এওধ্রলনর অািা অনন্দ য়, জেবর ওলর নাবব মুগ্ধো। ফআ মুগ্ধোটুওুর
ফরল এঔলনা না ওাটায় এআ বআবট োর ববশ্বি ালেআ েুল ফিয়া । বআবট
পােওলির ভা াকল এর ামবগ্রও ওৃবেেটুওু ওার ফঔলওর নাবও এআ েরুণ
প্রওাললওর এ বযাপালর অবম ফমালটআ বনবিে নআ।
বভবচৎ রায়
আলমআ : charbak_bd@yahoo.com
ফেব্রুয়াবর, ২০১২।

‗এআ

বআলয়র প্রবেবট ধ্ারণা মলয়র ালথ ালথ ভু প্রমাবণে লয়
ফযলে পালর। বওন্তু ফটাআ লব অমালির চনয গ্রকবে। ওারণ
পুলরান ধ্যান ধ্ারণা গুলা এলোআ বনর ফয ভু বার ফযাকয
নয়।‗

অবম ফওথাআ বার ফঘিা ওরব। বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান ববজ্ঞালনর নেুন লাঔা।
নেুন বচবন বনলয় কলবনার ফেলত্র - এর বওঙু প্রাবন্তও নুমান যবি ভু য়,
3

Steven Pinker, How the Mind Works, W. W. Norton & Company; Reissue
edition, 2009
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প্রথম ধ্যায়

বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান–মলনর নেুন ববজ্ঞান
মুিমনায় (www.mukto-mona.com) এও বঙর অলক বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান
বনলয় এওটা ববরচ রৄরু ওলরবঙাম ; রৄরু ওলরবঙাম এওটা ‗বড়লির ফচাও‘
মালন প্রািবয়স্ক ফওৌেুও বিলয়। ফওৌেুওটা এআরওম।
এও অধ্-পাকা বযাটা (ধ্রা যাও োর নাম মন্টু বময়া) ারাবিন পাড়ায় খুলর
খুলর গুবে বিলয় চানাার ওাঘ ভাগে । এটাআ োর ফনলা । বওন্তু বাপ, েুআ ফনলা
ওরবব ওরফোর ফনলার ফঘালট ফো পাড়া-পড়বলর খুম ারাম। অর ো লব নাআ বা
ফওন! ওাললম ালব য়লো ভরলপট ফঔলয়লিলয় বটবভর ামলন বললঙন , বওংবা
য়লো ববঙানায় যায়ার পাাঁয়োরা ওরলঙন, মবন ফিঔা ফক িড়াম ওলর ফবডরুলমর
ওাঘ ফভলগ পড়লা। লান্ত ওঔলনা বা ওাল ঈলে প্রােঃওৃেয ারার নাম ওলর বাবামার ওাঙ ফথলও ুবওলয় ঘাবপলয় বাথরুলম বকলয় ওলমালড ঈপলবলনপূবতও এওটা বববড়
ধ্বরলয় এওঔান ুঔটান ফিবার ঈপক্রম ওলরলঙ মবন গুবের ফঘালট বাথরুলমর
ওাঘ ঙত্রঔান। নলরন্নবাবু ওাল ঈলে এও ফরৌদ্রস্নাে বিন ফিলঔ ‗অবচ এ প্রভালে
রববর ওর...‘ ওববোর ঘরণ অবৃবত্ত ওরলে ওরলে চানাা বিলয় ঘাাঁিমুঔঔাবন বাবড়লয়
বিলয়লঙন, মবন এও েুদ্র আিওঔণ্ড ‗অবয়া চানাা ফো ভাবগলাআ , েদুপবর
ওপাঔাবন ফবেপ অওৃবেলে েুবয়া ঈবেলা‘।
ওাােও অর পারা যায় । পাড়া পড়বলরা এওবিন ফচাট ফবাঁলধ্ লাপরামলত
ওলর মন্টু বময়ালও বকিাবা ওলর ললরর পাললর পাকা কারলি বিলয় অলা।
ফ এও বললব ভালাআ লা । এঔন অর বা ফনআ ওয়া ফনআ োৎ
ওলর ওালরা চানাার ওাঘ ফভলগ পলড় না । ওাললম ালব ভরলপট ফঔলয় বটবভর
ামলন বলে পালরন , লান্ত বাবাবচ াকনওুবেলে বকলয় বনববি মলন বকলয় বববড়
টানলে পালর , অর নলরন্নবাবু রববোওুলরর ওববো ফল ওলর চীবনানন্দ িালল
ফাঁবধ্লয় ফযলে পালরন, ফওালনা রওলমর বাধ্া-ববপবত্ত ঙাড়াআ। চীবন চীবলনর মলো
ঘলে থালও বনরুপদ্রলপ।
অর নয বিলও মন্টু বময়ার বঘবওৎা ভালাআ ঘলঙ । প্রবেবিন বনয়ম ওলর
োলও ধ্ পথয ঔায়ালনা লে , ফরগুার াআলওালথরাবপ ফিয়া লে , মাচ
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চীবন বনলয় এন্তার জ্ঞান ফিয়া লে । মানু পলওত অর মাচ পলওত
িাবয়েলবাধ্ কলড় ফোা লে। অর মন্টু বময়ার িাবয়ে বনলয়লঙন ফিললর ববঔযাে
ববললজ্ঞ ড. অবচম । ফো এআ ঈন্নে বঘবওৎা অর পবরলবল ফপলয় মন্টু বময়ার
মন ধ্ীলর ধ্ীলর পবরববেতে লয় ঈেলা। এঔন অর চানাার ওাঘ ফিঔলআ মন্টু
বময়ার াে অলকর মলো বনলবপল ওলর না । চব্দ ওরা গুবের চনয মন ফওমন
ফওমন ওলর ঈলে না । বনয়ম ওলর ঔায় িায় , বআ পলড় , বযায়াম ওলর অর মাচ
অর চীবন বনলয় ঈচ্চমাকতীয় বঘন্তা ওলর । ুিোর ফওালনা েণআ অর মন্টু
বময়ার মলধ্য ফনআ! বিন যায়, মা যায়, বঙর যায়...
বহুবিন ধ্লর বঘবওৎার পর এওবিন ুলব াবিলও ডািার ালব মন্টু বময়ার
ফওববলন এল বলন,
- ‗মন্টু বময়া, েুবম পূণত ুি। ‘
-‗োআ? এআটা ফো ঔুবআ ভালা ংবাি বিলন যার
। অবম ফো
ভাবলেবঙাম এআ পাকা কারি ফথলও ফওালনাবিন ঙাড়াআ পামু না অর । ‘ মন্টু
বময়ার ফঘালঔ ববস্ময়।
- ‗ওী ফয বলা! অমালির বঘবওৎার এওটা ে থাওলব না! ‘ - ডািার
াললবর ভরাট কায় এওধ্রলনর অত্মপ্রালির ঙাপ।
- ‗ো ফো বলটআ । অপনালকা লনও ধ্নযবাি ডািার ালব । অপনারা
বাআ বমিা অমার চনয যা ওরলন...‘
- ‗না না ওী ফয বলন । অপনার বনলচর প্রলঘিা ঙাড়া ওী অর এ াধ্য
ম্ভব লো নাবও! ‘ ববনলয়র বোর ফলচ ফকলন ডািার ালব । োরপর
ালের ফস্টটলওাপ বিলয় নাবড় ফিঔলন , রলির ঘাপ ফপলন স্বাভাববও মাত্রায় ।
বচব ফবর ওবরলয় ফঘালঔর পাো ফটলন ধ্লর নীঘ-ঈপর ওরলন
ফওালনা
স্বাভাববওোআ ফপলন না। অর বওঙু ফঙাটঔালটা পরীো ফলর বনলন। এওচন
স্বাভাববও মানুলর যা যা েণ পায়া ঈবঘে োআ ফপলন ডািার ালব
।
ডািার অবচম বুছলন োর বঘবওৎায় মন্টু এঔন পুলরাপুবর ুি । যথা অর
াপাোল অটলও রাঔার ফওালনা মালন য় না । োলও বরবচ ওলর ফিয়ার
যাবেীয় ওাকচপত্র ালে বনলন আ ওরলবন বল । এআ ওাচটা এওিমআ ভালা
ালক না ড. অবচলমর । ামানয এওটা বরবচ , থঘ াচারটা ওকচপত্র , াচার
চায়কায় আ । ওাকচগুলালে ফঘাঔ বুবলয় এওটা এওটা ওলর আ-এর িাবয়ে
ফলর বনলেন ডািার ালব । োাঁলও োাঁলও মন্টু বময়ার ালথ ওলথাপওথন
ঘাালেন, যালে যেিূর ম্ভব ববরবি ফথলও মুি থাওলে পালরন।
- ‘ো াপাো ফথলও ঙাড়া ফপলয় ওী ওরলব মন্টু বময়া? ফাচা বাায় ঘল
যালব?’
- ‘না ডািার াব। ভাবলেবঙ ামলনর আ বনাি ফালটটায় অলক যামু। ’
- ‘ফালটল? ফওন? ভালা ওলর ঔায়া িায়া ওরলব বুবছ? ো ওরলেআ
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পার। াপাোলর খা পাো ফঔলে ফঔলে রুবঘ ধ্লর ফকলঙ বনিয়। ’
- ফালটটায় নাবও মি-টি অর ালথ অর বওঙু বচবন পায়া যায়
িায়। ভাবলেবঙ লনওবিন ...
- যাাঁ যাাঁ ো ফো বলটআ। অলর এে জ্জা পাে ফওন। েুবেত ওরার এটাআ ফো
বয়। যাাঁ, ঔালন রৄধ্ু মিআ পায়া যায় না , ালথ নাবও ুন্দর ুন্দর ফমলয়
পায়া যায়... মালন এআ অবম রৄলনবঙ অর ওী...
(ড. অবচম ফয ফব ঈবিন্নলযৌবনা মধ্ুমবেওার ফালভ প্রায়লআ বাার নাম
ওলর বনালি ফাঁবধ্লয় যান , অর িীখত ময় পলর মাছরালে বাায় বকলয় বঈলও
অবিন ওলর বলন...অচলও বেরলে বেরলে লনও রাে লয় ফক , বুছল
এে ওাচ থালও... এআ বযাপারটা এেলণ মন্টু বময়ার ওাঙ আলে ঘাবপয়া যায়াআ
ফশ্রয় মলন ওবরলন ড. অবচম)।
- ‗ যার লকা বচবন ভাা। অবম চাবন‘।
- ‗ফো এেবিন পর এরওম এওটা ঘান্স...বনিয় লনও অলমাি েুবেত
ওরলব‘।
- ‗ যার । লটর ব ফথআওযা ুন্দর মাআয়াডালর ভাড়া ওরুম । লক এও
ফবাে ফওরু‘।
- ‗বা োরপর?‘ ডািার আ ওরার ওথা ভুল মন্টু বময়ার বিলও ঘাআলন ।
ফওরুর প্রবে ড. অবচলমর ববন্দুমাত্র অওতণ না থাওল (বেবন অবার ববলিবল
মি ঙাড়া বওঙু মুলঔ ফিন না) , নারীফিলর প্রবে োর ন্তীন অওতণ । মন্টু বময়া
ফালটল বকলয় ওী ওরলবন, ো ফভলবআ বেবন ফরামাবঞ্চে লয় ঈেলে াকলন।
- ‗োরপর অর ওী! এওটা রুম বুও বিমু। ফটওা পয়া যা অলঙ োলে ঘআা
যাআব‘।
- ‗টাওা পয়া ফয ফোমার অলঙ ো ে চাবন । বওন্তু েুবম রুলম বকলয় ওী
ওরলব?‘ ডািার াললবর অর ের য় না।
- ‗রুলম বকয়া িরচাটা ভালা মলো ও ওরমু অলক । োরপর মাআয়াডালর
ববঙানায় বাআয়া ফওরুর ফবাে ঔুআা বিমু ঘুমুও । োরপর অলি ধ্ীলর মাআয়াডার
বিলও অকামু...
- ‗োরপর, োরপর?‘ ডািার াললবর বলরিাাঁড়া ঔাড়া লয় ঈেলঙ।
- ‗োরপর যার...মাআয়াডার ওাপড় অলিধ্ীলর ঔুলে রৄরু ওরমু
।
োরপর...‘
- ‗োরপর?‘ ডািার ালব ঈলত্তচনায় পারল এলওবালর িাাঁবড়লয় যান।
- োরপর ব্রাটা ঔুআা মু...
- ‗যাাঁ, োরপর? োরপর ওী ওরলব? ‘ ড. অবচম এবালর ফঘয়ার ফঙলড়
িাাঁবড়লয় ফকলঙন এলওবালর।
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- ‗োরপর যার, আ ব্রাটার আবস্টওটালর গুবে বানায়া ফালটলর চানাার
মি ওাঘ ভািুম!'
- ‗ওী!!!!‘ ড. অবচম মাথায় াে বিলয় ফঘয়ালর বল পড়লন।
ফঙাটলবায় ফলানা এআ ‗বড়লির‘ ফচাওটা ‗োেু‘ মলন ল এর মমতাথত বওন্তু
বযাপও। এলে অমালির মানব মলনর এও ন্তীন প্রওৃবেলও েুল ধ্রা লয়লঙ। এআ
বড়লির ‗ইললপর কলল্প‘র মমতাথত লা ওালরা ওালরা মাথার ওযারা এমনআ ফয ,
যে ফঘিাআ ওরা ফাও না ফওন ফআ ওযারা ফওালনা রওলমআ ফবরওলর ফো যায় না।
যে াআলওালথরাবপআ ফিয়া ফাও না ফওন , ফিঔা যায় অবার ুলযাক ফপলআ
এবাঈট টানত ওলর ফরাকী। অবম ‘মওাবমো বও প্রওৃবেববরুদ্ধ’4 নালম এওবট ববরচ
বলঔবঙাম (পলর এবট রৄদ্ধস্বর ফথলও বআ অওালর প্রওাবলে য় 5), ফঔালন বহু
িৃিান্ত াবচর ওলর ফিবঔলয়বঙাম ফয, মওাবমোর বযাপারটা লনও ফেলত্রআ ফেে
পবরলবলবনভতর নয় , বরং 'বালয়াবচওাব াডতয়যাডত' । এওটা ময় বঙ যঔন ,
মওাবমোলও োাভালব মলনালরাক বা ববওৃবে বল ভাবা লো । ভাবা লো
মওাবমো ফবাধ্ য় বওঙু বলঔ যায়া মানুলর ফবািাপনা ঙাড়া অর বওঙু নয় ।
অচলওর বিলন ফআ ধ্ারণা (ন্তে পবিলম ) লনওটাআ পালেলঙ । এ প্রলি
চানালনা ফযলে পালর ফয , ১৯৭৩ ালর ১৫আ বডলম্বর American Psychiatric
Association (বহু বঘবওৎও এবং মলনাববজ্ঞানীলির মেলয় কলড় ো ংকেন)
ববজ্ঞানম্মে অলাঘনার মাধ্যলম এওমে ন ফয মওাবমো ফওালনা ফনাংরা বযাপার
নয়, নয় ফওালনা মানবও বযবধ্। এ লা ফযৌনোর স্বাভাববও প্রবৃবত্ত। ১৯৭৫ াল
American Psychological Association এওআরওম ধ্যালিল বিলয়বঙলন।
ও অধ্ুবনও বঘবওৎওআ অচ এ ববলয় এওমে।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান ওী?
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান মূে ববজ্ঞালনর দুলটা বঘরায়ে লাঔালও
এওীভূে ওলরলঙ; এওবট লে বববেতনীয় চীবববজ্ঞান
(Evolutionary Biology) এবং নযবট ফবৌবদ্ধও মলনাববজ্ঞান
(Cognitive Psychology)। ফবৌবদ্ধও মলনাববজ্ঞান ফথলও অমরা
চানলে পাবর ফয , অমালির মানপট বনমতালণ িীখতবিলনর এও
চবট পবরওল্পনার ঙাপ অলঙ। অবার বববেতনীয় চীবববজ্ঞান বল
ফয, চীবলিলর এআ ‗চবট পবরওল্পনা ‘ বল ফযটালও মলন য়
ফটা অল ডারঈআন ববণতে ‗প্রাওৃবেও বনবতাঘন ‘ এবং বওঙু
ফেলত্র ফযৌনোর বনবতাঘলনর োে । ওালচআ, এআ দুআ লাঔার
4

মওাবমো (মলপ্রম) বও প্রওৃবে ববরুদ্ধ? , মুিমনা লয়ব াআআট, বঙ্ক :

5

বভবচৎ রায়, মওাবমো : এওবট জবজ্ঞাবনও এবং মাচ-মনিাবত্ত্বও নুন্ান, রৄদ্ধস্বর, ২০১০
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বমশ্রলণ কলড় ঈো বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর ঈপংার
লেঅমালির চবট মানপট ঈিূে লয়লঙ িীখতবিলনর
বববেতনীয় পথ-পবরক্রমায় প্রাওৃবেও বনবতাঘন এবং ফযৌনোর
বনবতাঘনলও পুাঁবচ ওলরআ।

মন্টু বময়ার পাকালমা বওংবা মওাবমোআ বও ‗ওযারা মাথার ‘ ফওব এওমাত্র
ঈিারণ? না ো মলন ওরা ভু লব । অমালির ঘারপালল ফঘাঔ ফমলআ অমরা
মানবপ্রওৃবের এ ধ্রলনর অর মচার মচার ঈিারণ ফিঔলে পাব। এওআ রওম
বওংবা প্রায় এওআ রওম পবরলবল ফিয়ার পর বভভাবলওরা ে ওলরনোলির
ফওালনা বাচ্চা য় ফমধ্াবী, নযটা এওটু েথ, ফওঈ বা অবার বির, ফওঈ বা ঘাপা
স্বভালবর, ফওঈ বা ফওাম ফওঈ বা য় ঔুব ডানবপলট । ফওঈ বা স্কুলর ফওঘার
ফথলও ঘটপট  ফঙ্কর মযাগুলা বুলছ ফেল , ফওঈ বা এ ধ্র ফনর মযা
ফিঔলআ পাবলয় বাাঁলঘ , বওংবা মাস্টালরর ফবলের বাবড় ফঔলয় বাায় ফেলর ।
ফঙাটলবা ফথলওআ ফওঈ বপয়ালনালে ঔুব িে লয় ঈলে , ফওঈ বা রলয় যায় ো
ওানা। ফওঈ বা ফঔাধ্ুায় য় মা ফঘৌও, ওালরা বা বযালট ব াকলেআ ঘায় না।
ফওঈ ফঙাটলবা ফথলওআ কল্প -ওববো ফঔায় ঔুব পার িলতী লয় ঈলে , োর ফওঈ
াবেয লব্দটা ঈচ্চারণ ওরলে ফকলআ িাাঁে ঔুল অল বওংবা এওটা ঘার াআলনর
ওববো বঔলে ফকলআ ওম ফভলগ পলড় । এ ধ্রলনর বযাপারযাপালরর ালথ
অমরা বাআ ওমলববল পবরবঘে।
ওালচআ, অমরা বওঙু ঈিারণ ফপাম ফযগুলা য়
ফো লনওাংললআ
পবরলবলবনভতর নয় । ন্তে পবরলবল বনয়ন্ত্রণ ওলর অমরা ফগুলার প্রওৃবে
রাোরাবে বিল বিলে পাবর না । অআনস্টাআনলও বলরৄ বয়ল অলচতবন্টনা বা
ব্রাবচল বড় ওরলআ বও বেবন মযারালডানা বা ফপল লয় ঈেলে পারলেন ? ো
বওন্তু ে ওলর বা যালব না । োর মালন ভালা বা ‘ঈপযুি’ পবরলবল ফিয়ার
পর বাবিে োে অমরা পাআ না বহু ফেলত্রআ। েঔন ওপা ঘাপড়ালনাআ ার
য়। বওন্তু োর মালন বওন্তু এটা মলন ওরা ভু লব ফয , চীবন কেলন পবরলবললর
ফওালনা প্রভাব ফনআ । বলযআ অলঙ । চীবন কেলন পবরলবললর ভূবমওা
ফয
নস্বীওাযত, ফটা ফো অমরা ফঙাটলবা ফথলওআ চাবন । ফ চনযআ প্রলেযও
বপোমাো োর ন্তানলও এওটা ভালা পবরলবল বিলয় বড় ওরলে ঘান । বলরৄর
মানপলট পবরলবললর প্রভাব অলঙ বলআ ভালা এওটা পবরলবল প্রিালনর চনয
বওংবা ভালা এওটা স্কুল বাচ্চালও ভবেত ওরালনার চনয বভভাবলওরা বনতবল
বঘবন্তে থালওন। োরপর বও োরা বময় প্রেযাবলে ে পান ? মুবনর খলর বও
লবন চোয় না ? বওংবা অবলমর খলর চাবম ? চোয় চোয় । এআ অমার
ঈিারণটাআ ধ্রুন। অমার মা ফঙাটলবা ফথলও ওে ওলর ঘাআলা োর ফঙলটার
ফযন ধ্মতওলমত মবে থালও, বার ালথ ফযন ভালা বযবার ওবর, ওালরা ালথ ফযন
ছকড়া েযাালি না চড়াআ । ো অর লা ওআ! ধ্মতওমত অর অমার ধ্ালে আলা
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না। মুনালেলওর ঔাোয় বঘলরআ নাম ঈলে ফক অমার । াে বঙর বয়ল অবম
ফখাণা বিলয় বাম ‗মবন্দলরর প্রাি ফযন অমালও না ঔায়ালনা য়
ওেলনা‘। অমালির পাড়ার (মা-বাবার িৃবিলে) বলঘলয় পঙলন্দর অর ‗বলঔ
যায়া‘ ফঙলটার ালথ বমললে রৄরু ওলর বিাম । অমার মা নীরলব ফঘালঔর চ
ফেলন- ―ওী ওুেলণ ফয এআটালর ফপলট ধ্লরবঙাম!‖ থঘ এমন বও বার ওথা
বঙ? ভালা পবরলবললর ফওালনা ভাব বঙ না অমার ...
পােওলির মাথায় বনিয়আ প্রশ্ন ঈাঁবও বিলে রৄরু ওলরলঙ পবরলবলআ যবি
মানবপ্রওৃবে কেলনর এওমাত্র বনয়ামও না লয় থালও, োল অর বাবও থালও ওী?
বাবও থালও এওটা ঔুব বড় বচবন। অচলওর বিলনর ববজ্ঞানীরা বলন, মানবপ্রওৃবে
কেলন পবরলবললর প্রভাব ফযমন অলঙ , ফেমবন অলঙ অলরওটা বচবনলর প্রভাব ।
ফটা লে বংলাণু বা ‗বচন‘। মানুলর প্রওৃবে ববলেলণ ‗বচন‘ফও বনলয় অায়
লনলওর ফঘাঔআ য়লো ওপাল ঈলে যালব। ভুরু ওুাঁঘলও ফযলে পালর ওালরা ওালরা।
েলব অবম এ প্রবলন্ ফিঔালনার ফঘিা ওরব ফয
, ‗পবরলবল‘ এবং
‗বচন‘মানবপ্রওৃবে কেলন ফওালনাটার প্রভাবআ ফওালনাটার ফঘলয় ওম নয় । অমরা
প্রায়লআ ন্তানলির ফিবঔলয় বব‗ফঙলটা বালপর মলোআ বিরাকী লয়লঙ‘, বওংবা
বব ‗ফমলয় লয়লঙ মার মলোআ ুন্দরী। ফঘাঔগুলা ফিলঔঙওী রওম টানা টানা?‘
এগুলা বওন্তু অমরা এমবন এমবন বব না । বহুবিলনর বভজ্ঞো ফথলওআ এগুলা
বব, অর ফচনযআ এআ ঈপমাগুলা অমালির ংস্কৃবেলে এমবনভালব বমলল ফকলঙ।
ফওব লারীবরও ফৌন্দযত নয়, অলবক, নুরাক, বংাত্মও বওংবা বিরাকী মলনাভাব
এমনবও ডায়ালববট বওংবা হৃিলরালকর ছুাঁবও পযতন্ত অমরা বংলপরপরায় বন ওবর
‗ফচলনবটও েথয‘ বললব অমালির চালন্তআ। বাবার হৃিলরালকর ঈপকত থাওল
ফঙললও এওটু বাড়বে লঘেন লে পরামলত ফিন অচলওর ডািালররা। ওাবত অর
ফরড বমট ফঙলড় বিলে বলন । পবরবালর ওালরা ডায়ালববট থাওল বওংবা ওালঙর
ফওালনা অত্মীলয়র ফিল এ ফরাক বাা ফবাঁলধ্ থাওল নযানযরা বনয়বমে ‗ুকার
ফঘও‘ ওরা রৄরু ওলর ফিন। এগুলা বওন্তু অমরা বাআ চাবন। লারীবরও কেন বওংবা
ফরাক-বাাআলয়র ফেলত্র ো না য় মানা যায়, বওন্তু মানুলর ঘবরত্র কেলন ‗বচন‘এর প্রভাব থাওলে পালর, এ বযাপারটা ফমলন বনলে লনলওরআ অপবত্ত বঙ, এঔন
অলঙ বহুচলনরআ। অর অপবত্ত অলঙ বলআ অমরা জ্ঞালনর ফেত্রবটলও পবরষ্কার
দুআভালক ভাক ওলর ফেলবঙ চীবববজ্ঞান অর মাচববজ্ঞান নালমর বভধ্ায় ।
প্রাবণলিলর এবং লবতাপবর মানুলর লারীবরও কেন , জিবও জববলিয, বমঈলটলন
আেযাবি বনলয় কলবণা ওরলবন চীবববজ্ঞানীরা, অর মাচংস্কৃবে অর মানুলর মন
বনলয় কলবণা ওরলবন মাচববজ্ঞানীরা বওংবা মলনাববজ্ঞানীরা। এ ফযন দুআ স্বেন্ত্র
বয়। চীবববজ্ঞালনর অহৃে কলবণা পলওত মাচববজ্ঞানীরা নীরব থাওলবন ।
অবার মাবচও ববজ্ঞানীলির বববভন্ন ামাবচও কলবণা পলওত চীবববজ্ঞানীরা
ঈিাীন থাওলবন। এটাআ বঘরন্তন বনয়ম লয় বকলয়লঙ ফযন । বওন্তু এআ ববলভি বও
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ফযৌবিও? এআ দুআ বলয়র মলধ্য ওী ফওালনাআ পওত ফনআ? অধ্ুবনও বঘন্তাববিরা
বওন্তু বলন, অলঙ। ঔুব ভালাভালবআ পওত অলঙ। অল ংস্কৃবে বব, ওৃবি বব,
িলতন বব, বওংবা াবেযএগুলা বওন্তু মানব মলনর বম্মবে প্রওাল ঙাড়া অর
বওঙু নয়। অবার মানব মন বওন্তু মানব মবিলষ্করআ ( Human brain) বভবযবি ,
ফযটালও াভতাডত ববশ্বববিযালয়র ধ্যাপও বস্টলভন বপঙ্কার োর‗াঈ মাআি য়াওত’
বআলয় ঔুব চভালব বযাঔযা ওলরলঙন এআ বল  ‗Mind is what the brain
does‘। অর এ ওথা ফো বারআ চানা ফয, িীখতওালর বববেতনীয় প্রবক্রয়ালেআ জেবর
লয়লঙ মানব বংলাণু যা অবার মবিলষ্কর কেলনর ববলেিয বনয়ামও । ওালচআ
এওধ্রলনর পওত বওন্তু ফথলওআ যালে । অমরা ঘাআল অর ামাবচও অঘারবযবার বওংবা মানবপ্রওৃবে ববলেলণ চীবববজ্ঞানলও মাচববজ্ঞান ফথলও অচলও
অািা ওলর রাঔলে পাবর না । এ বযাপারটাআ স্পি ওলরলঙন চন ব্রওমযান োর
াম্প্রবেও ‗ালয়ন্স এট এচ‘ (২০০৮) বআলয়র ভূবমওায়–
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.

মানবপ্রওৃবে ববলেলণ বচন বা বংলাণুলও ফকানায় ধ্রা ঈবঘে এ বযাপারবট প্রথম
স্পিভালব বযি ওলরন এডয়াডত  ঈআন োর ববঔযাে
‗ামাবচও
6
চীবববজ্ঞান‘ (Sociobiology) নামও পুিলও । ফ ময় ঈআলনর কলব ণার
ববয় বঙ বপাঁপলড় এবং বপাঁপলড়লির মাচ । বপাঁপলড়লির ঘাঘন কবেবববধ্ এবং
মাচবযবিা বনলয় লনওবিন ধ্লরআ ভদ্রলাও বরাঘত ওরবঙলন । ১৯৭১ াল
বেবন এ বনলয় এওবট ুন্দর এওালডবমও বআ বলঔবঙলন ‗িয আনলক্ট ফাাআবট‘
নালম। ১৯৭৫ ালর ‗ফাবলবালয়াবচ‘ বআবটলে বেবন বপাঁপলড়লির অওতণীয়
চীবনযাপন অর মালচর নানা রওলমর কবেবববধ্আ মূে বযাঔযা ওরবঙলন। বেবন
যবি ফঔালনআ ফথলম ফযলেন , েলব ফওালনা মযা বঙ না । বওন্তু বেবন ফঔালন
ফথলম না বকলয় ফল ধ্যালয় োর ধ্যানধ্ারণা এলওবালর মানবমাচ পযতন্ত বনলয়
যান। পলর ফআ ধ্ারণালও
ঈআন অর ববিৃে ওলরন োর পরবেতী
‗মানবপ্রওৃবে বনলয়‘ (১৯৭৮) নালমর বআলয়7 । বেবন বলন অচলও অমরা যালির
অধ্ুবনও মানু নালম বভবে ওবর , ফআ ফালমাযাবপলয়ন্স প্রচাবেবটর মূ
6

7

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).
Edward O. Wilson, On Human Nature: Revised Edition, Harvard University
Press; Revised Edition, 2004
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মানপলটর বববনতমা ণ অল খলটবঙ লনও অলক যঔন োরা বলন -চিল
বলওার ওলর অর েমূ ওুবড়লয় চীবনযাপন ওরে। এওটু ে ওরলআ ফিঔা
যালব, ফআ অবি স্বভালবর লনও বওঙুআ এঔন অমরা অমালির স্বভাবঘবরলত্র
বন ওবরফযমন ববপলি পড়ল ভয় পায়া , ি ফবাঁলধ্ ববপি ফমাওালবা ওরা,
নয চাবে-ফকালত্রর ালথ যুলদ্ধ চবড়লয় পড়া , বার অলক বনলচর পবরবালরর বা
ফকালত্রর বনরাপত্তা বনলয় বঘবন্তে য়া আেযাবি । এগুলার ালথ এঔন যুি লয়লঙ
বেতমান ভযোর চবট াংস্কৃবেও ঈপািান। এআ বচন এবং াংস্কৃবেও ঈপািালনর
ুম বমশ্রফণআ কলড় ঈলে মানবপ্রওৃবে , যালও ঈআন োর বআলয় বঘবিে ওলরন
'বচন-ওাঘার বববেতন' (Gene-culture coevolution) নালম।
যঔন ধ্যাপও ঈআলনর বআবট প্রওাবলে য় , ো এওালডবময়ায় েুমু
ববেলওতর চে ফিয় । মাচববজ্ঞানীরা ধ্যাপও ঈআলনর ওাচলও ফিলঔবঙলন
োলির কলবণার ফেলত্র ‗যাবঘে‘ িলেপ বললব । অর োঙাড়া ামাবচও
ডারঈআবনচম অর আঈবচবনলক্সর িকিলক খা েঔলনা মানুলর মন ফথলও রৄলওায়বন।
মানবপ্রওৃবে বযাঔযা ওরলে বকলয় 'বচন' বা বংলাণুলও বনলয় অায় ঈআনলও
বভযুি লে য় বন
-ফালা ডারঈআবনস্ট বভধ্ায় । বভলযাক ওরা
য়ঈআন বনলচর চাবেববলিী মলনাভাবলও ববজ্ঞালনর ফমাড়লও পুলর
ঈপিাপন ওরলে ঘালেন । ঈআলনর ববরুলদ্ধ বলঘলয় ফাচ্চার বঙলন ফ
ময়ওার ‗অিলতবািী‘ বঘন্তাববলিরা । োলির বধ্ওাংলআ থতবনবেও ববলেণ
ঙাড়া নয ফওালনা ববলেণ বিলয় মানবপ্রওৃবেলও বযাঔযা ওরার প্রয়ালও ফমলন
বনলে বরাবরআ নাগ্রী বঙলন । Science for the People নালমর বাম ভাবািললত
িীবেে এওবট ংকেন ঈআলনর ববরুলদ্ধ ফ ময় ফাচ্চার লয় লে । ১৯৮৪
াল বরঘাডত ফনবটন, বস্টলেন ফরাচ এবং বন ওাবমন এআ বেন মালস্কবটয়াত
১৯৮৪ াল ‘নট আন অয়ার বচন ’ বআলয় ঈআন এবং নযানয ামাবচও
চীবববজ্ঞানীলির অেবরও লথতআ েুলাধ্ুলনা ওলরন
। োরা োলির বআলয়
ফিঔালনার ফঘিা ওলরন ফয, ববজ্ঞান এঔন চােযাবভমানী পবিমা পুাঁবচবাবি মালচর
ফপ্রাপাকািা ফমবললন পবরণে লয়লঙ , অর ঈআন ফআ জবমযমূও ‗পুাঁবচবািী
ববজ্ঞান‘ফও প্রলমাট ওরলঙন । োরা ঈআলনর চমচ বনলয় পরীো , পবরগ্রণ
পরীো প্রভৃবের ঈপর পদ্ধবেকে অক্রমণ পবরঘানা ওলরন, রৄধ্ু োআ নয় োলির
মাওতবািী িালতবনও ববশ্বা ফথলও প্রিাব ওলরন চীবববজ্ঞালন মাক্সতবালির মলো
‗িাবন্ধও‘ বা ডায়লবক্টওা পদ্ধবে নুরণ ওরা ঈবঘে। এ বনলয় ধ্যাপও বরঘাডত
ফনবটন এওবট বআ ফলঔন ফ ময়ডায়লবক্টওা বালয়াবচস্ট নালম।
এর প্রবেবক্রয়ায় বববেতনবািী চীবববজ্ঞানী বরঘাডত ডবওন্স ১৯৮৫ াল বরঘাডত
ফনবটন, বস্টলেন ফরাচ এবং বন ওাবমলনর ওালচর েীব্র মালাঘনা ওলর
োলির বআলও ‗িূ, অত্মাবভমানী, পিাৎমুঔী এবং েবেওর‘ বললব অঔযাবয়ে
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ওলর ‘বনঈ ালয়বন্টস্ট’ পবত্রওায় এওবট প্রবন্8 ফলঔন। ধ্যাপও ডবওন্স বভলযাক
ওলরন ফয , ফনবটনরা বনচস্ব িালতবনওবভবত্ত ফথলও মিিপুি লয় ামাবচও
চীবববজ্ঞানীলির ঈপর ফয মি বভলযাক ওলরলঙন এবং ফযভালব বভবত্তীন
অক্রমণ পবরঘানা ওলরলঙন ো স্ট্রমযান ফোভা 9 ফিাল দুি । বেবন বলন ,
ববজ্ঞালনর ওাচ লে প্রওৃবের রয ঈিখাটন ওরা
, ফওালনা ‗জবমযমূও
পুাঁবচবাি‘ফও প্রলমাট ওরা নয়।
ফাবলবালয়াবচ বআবট প্রওাললর বেন িলও পলর অচ এ ওথা বনবিতধ্ায়
বা যায় , ঈআন ামাবচও বববেতনবাি বনলয় ফয ওাচ রৄরু ওলরবঙলন ো
ফমৌবও বঙ বনঃলন্দল । ঈআন ফআ ওাচবটআ ওলরবঙলন ফযবট ডারঈআন
পরবেতী ফয ফওালনা চীবববজ্ঞানীর চনয লে পালর মাআেও । েঔন বেবন
ববেলওতর ফওন্নববন্দুলে পবরণে ল পলর লনলওআ োর ওালচর গুরুে নুভব
ওরলে ফপলরবঙলন । ঈআন
মানবপ্রওৃবে বনলয় োর বযবেক্রমধ্মতী
ওালচর ওারলণ দু -দুবার পুবৎার
পুরস্কার ফপলয়বঙলন। রৄধ্ু োআ নয়
ঈআন ফয ওাচবট
ামাবচও
চীবববজ্ঞানলও এঔন ফিঔা য়
বববেতলনর াম্প্রবেও কলবণার
নযেম চীব এওবট লাঔা বললব,
যা পরবেতীলে অর পূণতো ফপলয়লঙ
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান
(Evolutionary

Psychology)

নালমর বভন্ন এওবট নালম। ঈআলনর
ফাবলবালয়াবচ বআবটর পর
বঘত্র : ধ্যাপও ঈআলনর ফাবলবালয়াবচ
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞা ফনর চকলে
বআবটর ২৫ বঙর পুবেত এবডলন (২০০৪)
নযেম ঈলিঔলযাকয গ্রন্থ লা
বরঘাডত ডবওলন্সর ‗স্বাথতপর বচন‘ (১৯৭৬) নালমর ননযাধ্ারণ এওবট বআ1 0 । এআ
বআলয়র মাধ্যলমআ ডবওন্স ুস্পিভালব বযাঔযা ওরলন ফওন ফচলনবটও িৃবিভবি থাওা
অমালির চনয ঔুবআ প্রলয়াচনীয়। বেবন োর বআলয় ফিঔালন ফয, অমরা অমালির
8

9
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Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature, Reviewed by Richard
Dawkins in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 January 1985 ,
On line link: http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/WorldOfDawkins-archive/
Dawkins/ Work/ Reviews/1985-01-24notinourgenes.shtml
A straw man argument is an informal fallacy based on misrepresentation of an
opponent's position.
Richard Dawkins, The Selfish Gene. New York City: Oxford University Press,
1976.
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এআ ফিলর পবরঘযতা বনলয় যেআ বঘবন্তে থাবও না ফওনফি বওন্তু ফওালনা প্রবেববপ
জেবর ওলর না; প্রবেববপ জেবর ওলর বংলাণু বা বচন। োর মালন লে অমালির ফি
ফওব অমালির বচলনর বাও (vehicle) বললব ওাচ ওরা ঙাড়া অর বওঙুআ ওলর
না। অমালির ঔায়া-িায়া, াবওান্না, ঈচ্ছ্বা, অনন্দ, বলনমা ফিঔা, ফঔাধ্ুা বা
কল্প ওরাঅমালির ফি যাআ ওরুও ফল পযতন্ত ‗েযন্ত স্বাথতপর‘ভালব বচনলও
রো ওরা অর বচনলও পরবেতী প্রচলে ফপৌাঁলঙ ফিয়ালেআ ঈলদ্দলয ঔুাঁলচ বনলে বাধ্য
ওলর, বববেতনীয় িৃবিলওাণ ফথলও চীবলনর ফওালনা ‗ঈলদ্দলয‘ যবি ফথলও থালও েলব
ফটাআ ফ ঈলদ্দলয । মা বাবারা ফয ন্তানলির ুঔী ফিঔলে পায়ার চনয পারল
চানটুওু বিলয় ফিয়এটা বওন্তু জচববও োড়না, অর পবরষ্কার ওলর বল বচনকে
োড়না ফথলওআ খলট। রৄধ্ু মানু নয় নয ফয ফওালনা প্রাণীর মলধ্যআ ন্তানলির প্রবে
পেয ফস্ন প্রিলতন বওংবা ন্তানলির রো ওরার চনয মা বাবারা লবতাচ্চ েযাক
স্বীওার ওলর। থতাৎ, বনলচর ফিলও ববনি ওলর ল পরবেতী বচনলও রো ওলর
ঘল। ‗পরবেতী বচন‘ রো না ফপল বনলচর ফি যে ুম , ুন্দর, লবিলাী অর
মলনার বওংবা নাদুনুদু ফাও না ফওন, বববেতলনর বিও ফথলও ফওালনা বভলযাবচে
মূয ফনআ। এও ধ্রলনর আাঁদুর অলঙ যারা রৄধ্ু বেও িী ঔুাঁলচ বচন ঞ্চান ওরার
চনয ফবাঁলঘ থালও। ফযৌনবমলনর পর পরআ পুরু আাঁদুরবট মৃেুযবরণ ওলর। থঘ এআ
মৃেুযওূলপর ওথা ফচলন পুরু আাঁদুরবট ও বনলয় বল থালও‗বতনাললর অলায়‘।
এও প্রচাবের ‗ওযাবনবা‘ মাওড়লা অলঙ ফযঔালন স্ত্রী মাওড়লাবট ফযৌনবমলনর পর
পরআ পুরু মাওড়লাবটলও ফঔলয় ফেল। াোৎ এআ মৃেুযর ওথা ফচলন ফিঔা ফকলঙ
পুরু মাওড়লাগুলা বচন ঞ্চালনর োড়নায় বেওআ োবড়ে য়। থতাৎ, ফি এবং
বচলনর ংখাে যবি ঈপবিে য় ওঔলনাফ মি ববর ফেত্রগুলালে ফিঔা ফকলঙ
বচনআ চয়ী য় ফলপযতন্ত । অমালির ফিল ‗চাংও বডএনএ‘ বওংবা ‗ফলগ্রলকলন
বডস্টরলন বচন‘-এর ঈপবিবে ফআ েযবটলওআ েুল ধ্লর ফযলরীলরর েবে ওলর
ল বচন লনও ময় বনলচলও বটবওলয় রালঔ েযন্ত ‗স্বাথতপরভালব‘আ। এআ
বআলয়র মাধ্যলমআ অল চীবববজ্ঞানীরা মাচ এবং চীবনলও বভন্নভালব ফিঔা রৄরু
ওরলন। পরাবথতো, অত্মেযাক, িকে বনবতাঘলনর মলো ফয ববয়গুলা অলক
ববজ্ঞানীরা পবরষ্কার ওলর বযাঔযা ওরলে পারলেন না , ফগুলা অর ববষ্ঠভালব
চীবববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও বযাঔযা ওরলে পারলন োরা। েলব োর ফঘলয় বড়
ফয বযাপারবট খট, ফটা লা মানবমালচর বববভন্ন ামাবচও পযাটানত বযাঔযা ওরার
নেুন এও দুয়ার ঔুল ফক চীবববজ্ঞানীলির চনয । ফচনযআ ‗বরঘাডত ডবওন্স :
ওীভালব এওচন ববজ্ঞানী অমালির বঘন্তাভাবনার কবেপথলও মূল বিল বি ‘
নালমর এওবট বআলয় োর মামবয়ও ববজ্ঞানী এবং িালতবনলওরা বললঙন 1 1 ,
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ডারঈআলনরবরবচন ব বস্পবলচ এরপর ফওালনা চীবববজ্ঞানীর ফঔা বআ যবি
মানপট এবং িৃবিভবিলও পবরবেতন ওরার েমো রালঔ , ফো ফবট ডবওলন্সর
ফবেল বচন । এ বযাপালর ২০০১ াল প্রওাবলে ‗ামাবচও চীবববজ্ঞালনর
ােয‘ নালমর গ্রলন্থ চন যালওর মন্তবযবট েযন্ত প্রাবিও1 2 

লয়লঙ, বেও ফেমবন ডারঈআলনর ঈত্তরূরীলির নানা ধ্রলনর ওটূবি চম ওরলে
লে ডারঈআলনরআ ভববযিাণী – ‗াআলওাবচ ঈআ বব ফবড ন এ বনঈ
োঈলিলন‘-ফও পূণতো বিলে বকলয়।

‗প্রাবণচকলের অঘরণ বনলয় বেতমান কলবণার ফেলত্র ফওঈ
‗ফাবলবালয়াবচ‘ বওংবা ফবেল বচন লব্দগুলা বনলয় ফববল ওথা বার
বওংবা নেুন ওলর বযাঔযা ওরার প্রলয়াচনলবাধ্ ওলরন নাওারণ এগুলা এঔন
ববজ্ঞালনর ববলেিয ংল লয় বকলয়লঙ‘।

ডারঈআন ১৮৫৯ াল যঔন োর ফআ ববঔযাে গ্রন্থ
বরবচন ব বস্পবলচ
বলঔবঙলন, েঔন বেবন পুলরা বআবটলে মানুলর বববেতন বনলয় ফেমন ফওালনা
ঈচ্চবাঘয ওলরনবন । য়লো নাওাবিে ববেওত এড়ালে বকলয়আ এআ ফওৌল
বনলয়বঙলন ডারঈআন, যবি বআলয় মানবমাচ এবং বববেতন বনলয় ুস্পি আবিে
বিলয়বঙলন এআ বল ‗Light will be
thrown on the origin of man and
history‘। এবং এওআ পযারাগ্রালে ভববযিাণী
ওলরবঙলন‗In the distant future…
Psychology will be based on a new
foundation.‘
মচার বযাপার লা ডারঈআন ফযমন

োর বরবচন ব বস্পবলচ
বআলয়
মানববববেতন বনলয় অলাঘনা ওলর ‗ববেবওতে‘
লে ঘানবন , বেও ফেমবন োর এওল বঙলরর
পলর বআ বঔলে বল ডবওন্স এবং
ঈআনরা োলির াটু ওাাঁপুবন থামালে
পালরনবন। োরা োলির বআলয় মানবমাচ
বনলয় ঔুব ফববল অলাঘনা ওলর ‗ববেওত‘-এর বঘত্র : ডবওলন্সর ফবেল বচন যঔন
ফওন্নববন্দুলে অলে য়লো ঘানবন
। প্রথম ১৯৭৬ াল ফবর য় - েঔন
োর ওভার বঙ এরওম ববিখুলট!
ডবওলন্সর ‗ফবেল বচন ‘ ুি জবজ্ঞাবনও
যুবি এবং অলাঘনায় ভরপুর , বওন্তু প্রায় পুলরাটাআ বেবন ীমাবদ্ধ ফরলঔবঙলন
বনম্নিলরর প্রাবণচকলের ফেলত্র । ঈআন োর ৫২৬ পৃষ্ঠার োঈ অওালরর
বআবটর পুলরাটুওুলেআ বপাঁপড়া অর ফপাওামাওড় বনলয়আ পলড় বঙলন , মানু বনলয়
ওথা বলবঙলন ফল ২৮ পৃষ্ঠায় এল । োরপর ডারঈআন ফযমন ববেওত এড়ালে
পালরনবন, অধ্া মানু অর অধ্া বানলরর ওাটুতলনর ফওবরওযাঘার চম ওরলে
12
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বঘত্র : চন টুবব এবং বডা ওমাআড - বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
প্রবেষ্ঠাো িপবে এওবট ওনোলরলন্স অমালির মানপটলও ুআ
অবমত ঙুবরর ালথ েুনা ওলর ফিঔালেন। োরা বলন, বববেতনীয়
প্রবক্রয়ায় ঈিূে মানব মলনর মবডঈগুলা অমালির পূবতপুরুলির
ফআ বলওাবর-ংগ্রাওলির মযা মাধ্ালনর চনয ববললভালব
প্রস্তুে লয়বঙ বলআ োর ঙাপ অমরা এঔন বববভন্ন বওঙুলে ঔুাঁলচ
পাআ (ঙবব – ালয়বন্টবেও অলমবরওালনর ফৌচলনয)।

েলব অধ্ুবনও ‗বববেতন মলনাববিযা‘র চে এলির ওালরা ালে য়বন , এর চে
লয়লঙ মূে এও ফববব্রবট িপবে চন টুবব (নৃেত্ত্বববি) এবং বডা ওমাআড
(মলনাববজ্ঞানী) –এর াে বিলয়। োরা ১৯৯২ াল ‗বভলযাবচে মনন‘ নালম ফয
বআবট ফলঔন ফবটলও অধ্ুবনও বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর বভবত্তমূ বললব
ববলবঘনা ওরা য়13। োরা এআ বআলয়র মাধ্যলম প্রথমবালরর মলো মাচববজ্ঞালনর
প্রবমে মলডলও (standard social science model, ংলেলপ SSSM) প্রশ্নববদ্ধ
ওলরন এবং ামাবচও বববেতন এবং ংস্কৃবের বববভন্ন রূপলরঔা জচবববজ্ঞানীয়
িৃবিলওাণ ফথলও বযাঔযা ওলরন। এআ িৃবিলওাণবটলও অচ লনলওআ বভবে ওরলঙন
‗মলনর নেুন ববজ্ঞান‘ (‗the new science of the mind‘) নালম। যারা চন টুবব এবং
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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বডা ওমাআডলর এআ ‗নেুন ববজ্ঞালনর‘ ালথ পবরবঘে লে ঘান , োরা ন
াআলন ‗Evolutionary Psychology: A Primer‘ 14 প্রবন্বট পলড় বনলে পালরন
(অমালির মুিমনা িয বলোনবব চন টুবব এবং বডা ওমাআডলর প্রবন্বট
বনচস্ব ববলেণ লযালক নুবাি ওলরলঙন
। োর নুবািবট রাঔা অলঙ
15
মুিমনায় )। চন টুবব অর বডা ওমাআড ফঔাবটলেবববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
মূনীবে বললব ওেগুলা ূলত্রর প্রিাব ওলরন
। ফগুলা লা 

বলওাবর-ংগ্রাও পবরবিবেএবং াভানা নুও ল্প
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান মলন ওলর প্রায় ৬ বমবয়ন বঙর অলক
বলপাবি ফথলও অািা  য়ার পর ফঔান ফথলও রৄরু ওলর অচ
ফথলও িল াচার বঙর পযতন্ত অমরামানুলরা মূে বলন চিলআ
ওাবটলয়বঙ। ফআ ময় ফথলও রৄরু ওলর অধ্ুবনও ময়ওা বববেতলনর
পবিওায় বলব ওরল ঔুবআ েুদ্র এওটা ময় । অর ওৃব ওালচর
ঈিব বওংবা োলরা পলর বলল্প ববপ্লব আেযাবি ফো অর েুে ।
বেওভালব বলে ফকল, মানু বলওাবর-ংগ্রাও বঙ প্লাআলস্টাবন
যুলকর পুলরা ময়টালে : ২৫ ে বঙর পূবত ফথলও ১২ ,০০০ বঙর
পূবত পযতন্ত । ‘ফালমা’ কণ এর ঈিলবর ময়ওাটা ২৫ ে বঙর
পূলবতর বিলও । োর মালন মানুলর ২৫ ে বঙলরর বববেতলনর
আবোল ৯৯ % ময়আ োরা বঙ বলওা বর-ংগ্রাও। থতাৎ,
আভুযলনাবর ফস্কল মানুলরা ‘মানব ভযোর’ লেওরা বনরানব্বআ
ভাক ময়টাআ বলন চিল অর েমূ বলওার ওলর ওাবটলয়লঙ ।
ওালচআ অমালির মবি ফষ্কর মূ বনয়ামওগুলা য়লো জেবর লয়
বকলয়বঙ েঔনআ, ফ ময়ওার ববলল বওঙু মযা ফমাওালবার
চনযঅচলওর বিলনর েযাধ্ুবনও মযাগুলার চনয নয়। এঔন
লনলওআ মাওডশলা, ফোলপাওা বওংবা বটওবটবও ফিঔল অাঁেলও
ঈলে, বওন্তু বা ট্রাও ফিলঔ ফরওম ভয় পায় না । এটা বববেতলনর
ওারলণআ খলট বল মলন ওরা য় । বলন-চিল িীখতবিন ওাটালনার
ওারলণ ববধ্র ওীটপে িফও ভয় পায়ার স্মৃবে অমরা বনলচলির
চাফন্তআ বন ওবর । ফচনযআ বডা ওমাআড এবং চন টুবব
অধ্ুবনও মানুলও ংজ্ঞাবযশে ওরলে বক ফয় বলন অমালির
অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর বা ওলর অবিম প্রিরযুলকর মবিষ্ক।

প্রথম ূত্র:
মবিষ্ক এওবট ফভৌে যন্ত্র যা লনওটা ওবপঈটালরর মলো ওাচ ওলর। এর
বেতনীগুলা পবরলবল ঈপলযাকী স্বভাব জেবর ওলর।
বিেীয় ূত্র:
প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর মাধ্যলম অমালির স্নায়ববও বেতনীগুলা কলড় ঈলেলঙ।
বববেতলনর আবোল অমালির পূবতপুরুলরা ফযব মযার ম্মুঔীন লয়বঙ
ফগুলা মাধ্ান ওরার চনযআ প্রাওৃবেও বনবতাঘন ওাচ ওলরলঙ।
েৃে ীয় ূত্র:
অমালির মনন বা ফঘেনাফও বমবললর ঘূড়ার ালথ েুনা ওরা ফযলে পালর।
বমবললর ফববলরভাক ংলআ থালও পাবনর নীলঘ ুওালনা
, বেও ফেমবন
অমালির মলনর মলধ্য যা বওঙু খলট োর বধ্ওাংলআ ফকাপন থালও। ুেরাং
ফঘেনা অমালির এআ বল ববভ্রান্ত ওরলে পালর ফয, মবিলষ্কর বেতনী ফবাধ্ য়
ঔুব র। অমরা প্রেয ফযব মযার ম্মুঔীন আ ফগুলা মাধ্ান ওরা
অপােিৃবিলে চ মলন ল প্রওৃেপলে োর চনয লনও চবট স্নায়ববও
বেতনীর চবট ফযাকালচাললর প্রলয়াচন পলড়।
ঘেুথত ূত্র:
প্রবেবট বভলযাচনকে মযা মাধ্ালনর চনয পৃথও পৃথও স্নায়ববও বেতনী
অলঙ। প্রবেবট বেতনী ফওব বনচ ওাচ ওরার চনযআ ববললাবয়ে।

এআ অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর অবিম প্রিরযুলকর মবিষ্ক বা
ওরার বযাপারটালও বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালন 'াভানা নুওল্প'
বললব বঘবিে ওরা য়। এআ বপ্রবন্সপবটর মূ ওথা লা17

পঞ্চম ূত্র:
অমালির অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর বা ওলর অবিম প্রিরযুলকর মবিষ্ক1 6 ।
14

15

16

Evolutionary Psychology: A Primer, Leda Cosmides & John Tooby, Center for
Evolutionary
Psychology.
Online
link:
http://www.psych.ucsb.edu/
research/cep/primer.html
বলোনবব, বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান: এওবট ভূবমওা – ১, http://mukto-mona.com/
banga_blog/?p=5036

এআ ূত্রবটলও 'াভানা নুওল্প ' বললব বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালন বঘবিে ওরা য়
বলওারী-ংগ্রাও পবরবিবে এবং াভানা নুওল্প' বাক্স দ্রিবয।

, '
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মানব মবিলষ্কর মবডঈগুলা যঔন জেবর লয়বঙ, েঔন অধ্ুবনও
মালচর ববিযমান ঈপওরণগুলার লনওগুলাআ বঙ না। েল
অধ্ুবনও পবরবিবে ফমাওালবার চনয অমালির মবিষ্ক পূণত প্রস্তুে
নয়, বরং মবিলষ্ক লনওাংললআ রাচে ওলর অবিম পবরবললর
ঈপচােমূ।
17

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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১৯৯৪ াল রবাটত রাআট নালম এওচন কলবও এওবট গুরুেপূণত বআ বঔলন
‗মরা এবনলম‘ নালম 18। বববেতনীয় মলনাববিযার ঈপর এওবট পূণতাি বআ । এআ
বআলয়র ফঔও প্রথমবালরর মলো ‗া ওলর‘ ডারঈআলনর বববেতলনর অলালও
মলনাববজ্ঞানলও বযাঔযা ওরলে ঈলিযাকী ন। রৄধ্ু োআ নয়, ডারঈআলনর চীবন ফথলও
চে িৃিান্ত াবচর ওলর ফিঔালন , ভদ্র, ফৌময, াচুও স্বভালবর ডারঈআন ফল
পযতন্ত অমালির মলোআ জচব োড়নায় োবড়ে এওধ্রলনর ‗এবনলম‘ ঙাড়া অর
বওঙুআ বঙলন না । রবাটত রাআলটর বআবটর পর এআ ববলয় কণ্ডা কণ্ডা বআ ফঔা
লয়লঙ, এঔন লে । কলবলওরা এআ ‗মলনর নেুন ববজ্ঞান ‘ বনলয় প্রবেবনয়ে
কলবণা ওলর যালেন । কলবওলির মলধ্য বস্টলভন বপঙ্কার , ফডবভড বা, ফলন
বেলার, বচবফ্র বমার, রববন ফবওার, মযাট বরড্ী, বভক্টর চন্সটন, ালোব
ওানাচায়া, ডনাল্ড ায়মন্স  লনলওআ অলঙন । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
বববভন্ন অওতণীয় ববয় ঈপচীবয ওলর ববকে ওলয়ও বঙলর ববজ্ঞানী এবং
কলবলওরা বলঔলঙন ‗া মাআি য়াক্সত ‘19, ‗এন্ট এি িয বপওও ‘20, ‗িয ফরড
ওুআন‘21, ‗এনাটবম ব াভ ‘22 ‗ফমবটং মাআি ‘23, স্পামত য়াত 2 4  ংঔয
চনবপ্রয় ধ্ারার বআ। এঙাড়া ে বটবভ ফপ্রাগ্রালমর মলধ্য অলঙ ‗ িয ালয়ন্স ব
ফক্স‘, ‗ফচিার য়াত‘ আেযাবি। আংলরবচলে বববেতন মলনাববজ্ঞান বনলয় প্রঘুর ওাচ
ল বাংাভাায় এ বনলয় ফঔা এওিমআ ফঘালঔ পলড় না । মুিমনায় অমার
ববরচবটর অলক এ বনলয় ফওালনা পূণতাি ববলেণ ফঘালঔ পলড়বন অমার । অমার
এ ববরচবট প্রওাবলে বার পর পাবথতব , বনযা, স্বাধ্ীন, পৃবথবী, ববপ্লব পা ,
ংিও, মুম্মি (বলোনবব)  লনলওআ এবনলয় অলাঘনা ওলরলঙন , প্রবন্
বলঔলঙন লনলওআ25।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান নালমর াম্প্রবেও এআ লাঔাবট োল অমালির ওী
বলে ঘালে? ািামাটাভালব বলে ঘালে এআ ফয
, অমালির মানপলটর
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 প্রলি মুিমনায় অওতাআভ ফথলও পড়ুন বববেতন, বববেতন মলনাববজ্ঞান এবং মলনাববজ্ঞান
ওযাটাকবরলে রাঔা ওযাটাকবরলে রাঔা বববভন্ন প্রবন্গুলা।
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বববনমতালণ িীখতবিলনর বববেতনীয় প্রবক্রয়ার এওবট ঙাপ থাওলব , ো অমরা ফয
ফিললর, ফয মালচর বা ফয ংস্কৃবেরআ ন্তভুতি আ না ফওন । ঙাপ ফয থালও, োর
প্রমাণ অমরা জিনবন্দন চীবলনর লনও বওঙুলেআ বওন্তু পাআ। বমবিযুি বওংবা
ঘববতযুি ঔাবার অমালির লরীলরর চনয ঔারাপ , বওন্তু এটা চানার পর অমরা এ
ধ্রলনর ঔাবালরর প্রবে াাবয়ে আ । মাচ-ংস্কৃবে বনববতলললআ এটা খটলে
ফিঔা যায় । ফওন? বববেতনীয় মলনাববজ্ঞা নীরা বলন , এওটা ময় মানু চিল
থাওে, ঔুব ওি ওলর ঔাবারিাবার ংগ্র ওরলে লো । লওতরা এবং ফস্নচােীয়
ঔাবার এঔনওার মলো এে চভয বঙ না
। লরীরলও ওমতেম রাঔার
প্রলয়াচলনআ এ ধ্রলনর ঔাবালরর প্রবে অবি জেবর লয় বকলয়বঙ । েঔন ফো
অর ওালরা চানার ঈপায় বঙ না ফয, াচার ঔালনও বঙর পর মানু নালমর িুে
এআ ‗অআযা‘ প্রচাবেবট মযাওলডানাল্ডলর ববক-মযাও অর াবলতচ ালে বনলয়
ওবপঈটালরর ামলন বল বল ব্ল্ক অর ঘযাট ওলর েুরন্ত  ময় পার
ওরলব অর কালয় কেলর ফাাঁি ওুেওুলে লয় ঈেলব । ওালচআ ঔাবালরর ফয
ঈপািানগুলা এওময় বঙ অবিম মানুলর চনয লবি অরলণর বনয়ামও বওংবা
োিা ফথলও বাাঁঘার রোওবঘ , অচলওর যাবন্ত্রও ভযোর যুলক ফগুলার
মাত্রাবেবরি বযবার লয় ঈলেলঙ োলির চনয মরণ-বব । বওন্তু এগুলা ফচলন
অমরা অমালির ফাভলও ংবরণ ওরলে প্রায়লআ পাবর না; ফপাা বববরয়াবন
বওংবা ঘওলট বা অআবক্রম ফিঔলআ ামল পবড় । অমালির লরীলর অর মলন
বববেতলনর ঙাপ ফথলও যায়ার ওারলণআ এবট খলট।

বঘত্র : ঘববতচােীয় ঔাবার অমালির স্বালিযর চনয ঔারাপ ফচলন অমরা
ফগুলার প্রবে র াাবয়ে আ ; অমালির মানপলট ফস্নচােীয়
ঔাবালরর প্রবে অবিূঘও বববেতলনর ঙাপ রলয় যায়ার ওারলণআ এবট খলট।
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এ ধ্রলনর অর ঈিারণ াবচর ওরা যায় । অমরা (বওংবা অমালির পবরবঘে
লনলওআ) মাওড়লা, ফোলপাওা বওংবা বটওবটবও ফিঔল অাঁেলও ঈবে। বওন্তু বা
ট্রাও ফিলঔ ফরওম ভয় পাআ না (ঈপলর বলওাবর -ংগ্রাও পবরবিবে ব্ল্ও দ্রিবয)।
থঘ ফও না চালন , প্রবে বঙর ফোলপাওার অক্রমলণ যে মানু না মারা যায় ,
োর ফঘলয় ফের ফববল মানু মলর ট্রালওর োয় পলড় । থঘ ট্রাওলও ভয় না ফপলয়
অমরা ভয় পাআ বনরী ফোলপাওালও। এটা বওন্তু বববেতলনর ওারলণআ খলট। বলন
–চিল িীখতবিন ওাটা ফনার ওারলণ ববধ্র ওীটপেিলও ভয় পায়ার স্মৃবে
অমরা বনলচলির চালন্তআ অমালির বচলন বন ওবর । ফ বললব , বা ট্রালওর
বযাপারগুলা অমালির চনয লপোওৃে নেুন , োআ এগুলালও ভয় পায়ার
ফওালনা স্মৃবে অমরা এঔন অমালির বচলন (এঔন) জেবর ওরলে পাবরবন
।
ফচনযআ ফবাধ্ য় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর নযেম প্রবেষ্ঠাো বডা ওবমড
এবং চন টুবব অধ্ুবনও মানুলও ংজ্ঞাবয়ে ওরলে বকলয় বলন ‗Our modern
skull house a stone age of mind‘।

বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান: ফঘনা মীওরলণর ভুল যায়া ংলটুওু
মানুলর প্রওৃবে কেলন পবরলবল এবং বচন দুআলয়রআ ফচারালা ভূবমওা অলঙ
।
পবরলবললর ফয ভূবমওা অলঙ ফটা বারআ চানা । বড় বড় মাচববজ্ঞানী ফথলও
রৄরু ওলর রাচনীবেববি , শ্রবমও, বলেও, বভভাবও বাআ পবরলবললর গুরুলের
ওথা চালনন । বওন্তু ফআ েুনায় মানবপ্রওৃবে কেলনর ফপঙলন ফয বচলনর
ফচারালা ভূবমওা অলঙ ফটা বওন্তু বহু ফালওআ চালন না
। ামাবচও এবং
াংস্কৃবেও িলন ফো বলটআ , এমনবও বলোয়েলন বযাপারাটা ঈযআ বঙ
এেবিন। এঔন ময় পালেলঙ । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা অওতণীয় কলবণায়
প্রবেবিনআ াবরলয় যায়া ংললর ফঔাাঁচ পালেন । এআ বআলয় পবরলবল এবং বচন
বনলয় ওমলববল অলাঘনা ওরা ল , প্রাজ্ঞ পােওলির িৃবি এড়ালব না ফয ,
নািলর ঈপবেে ংলবটর ঈপলরআ ফববল ফচার ফিয়ার ফঘিা ওরা লয়লঙ, এবং ো
ওরা লয়লঙ িে ওারলণআ । অমার মলে বচন েথা জচবববজ্ঞালনর ংলটুওু
অমালির বে ফঘনা মীওরলণর ‗ভুল যায়া‘ ংল। অধ্ুবনও কলবণার বনবরলঔ
নেুন নেুন েথয অমরা চানলে পারবঙ , ো বস্তুবনষ্ঠভালব বাগাব পােওলির ওালঙ
েুল ধ্রাআ এআ বআলয়র মূ ঈলদ্দলয।
ফয ওথাবট এআ বআলয় বালর বালর অলব ো লা, বববেতন মলনাববিযা রৄধ্ু
নেুন িৃবিভবি ফথলও মাচ এবং চীবনলও বযাঔযা ওরলঙ না, ফআ ালথ ামাবচও
ভালাবাা ওালর ওয়। 31

ববজ্ঞালনর বহু প্রঘবে নুওল্প এবং ধ্ারণালও প্রশ্নববদ্ধ ওলর ফেললঙ। ারমমত
ওরল বযাপারগুলা িাাঁড়ালব লনওটা এরওম
ও) মানু বববেন্ন বওঙু নয় , চীবচকলেরআ ংল : বববেতন মলনাববজ্ঞালনর প্রথম
স্বীওাযতআ লে মানু ফও চীবচকলেরআ ংল বললব বঘন্তা ওরা । যেআ স্ববি
াগুও অমালির রৄনলে, চীবববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও ফিঔল মানু এও ধ্রলনর
পরৄ জব অর বওঙু নয় 26 ।োর মালন বওন্তু এআ নয় ফয মানবমালচ ফওালনা ননয
জববলিয ফনআ। বনিয় অলঙ। ফ চনযআ ফো মানু অািা এওবট প্রচাবে । ওুওুর,
ববড়া, াবে, কবরা ফযমন অািা প্রচাবে , বেও ফেমবন মানু এওবট প্রচাবে ।
অর মানুলর মলো ব প্রচাবেলেআ ননয জববলিয ঔুাঁচল পায়া যালব ।
ফমরুভিুলওর ফামল লরীর , ফমৌমাবঙলির েু ফথলও মধ্ু অরলণর েমো ,
ওুওুলরর ঘ্রাণ লবি বওংবা বঘো বালখর েীপ্রো বনঃলন্দল
োলির বনচ বনচ
প্রচাবের চনয ননয জববলিয । ফআ জববলিযগুলা অমরা জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ
ফথলওআ বযাঔযা ওবর। থঘ মানবপ্রওৃবেলও বযাঔযা ওরলে ফকলআ চীবববজ্ঞান বাি
বিলয় ফওব ামাবচও মলডগুলার লরণাপন্ন ন মাচববজ্ঞানীরা । এমন এওটা
ভাব ফয, মানু নয প্রাবণচকৎ ফথলও অািা বা বববেন্ন বওঙু , চীবববজ্ঞান এঔালন
ঘ। না, এআ িৃবিবভবিবটলওআ ভু বল মলন ওলরন ামাবচও চীবববজ্ঞানী এবং
বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা। ববঔযাে ামাবচও চীবববজ্ঞানী বপয়াবর এ ভযান ফিন
বাবকত (Pierre L. van den Berghe) ফচনযআ বলন
বনঃলন্দল অমরা ননয। বওন্তু অমরা ফেে ননয বার চনয ননয নআ।
জবজ্ঞাবনওভালব বঘন্তা ওরলপ্রবেবট প্রচাবেআ অল ননয, এবং োলির
ননয জববলিযগুলা পবরলবললর ালথ বভলযাচন ওরলে বকলয় িীখতবিলনর
বববেতলনর েরবেলেআ ঈিূে লয়লঙ।

মানবমালচর বওঙু ননয জববলিয বওংবা চবটো ববিযমান থাওা লত্ত্ব মানু
ফল পযতন্ত চীবচকলেরআ ংল । থঘ, মাচববজ্ঞালনর প্রঘবে প্রবমে মলড
মানুলও নয প্রাবণচকৎ ফথলও এলওবালরআ অািা ওলর ফেল ফিঔার পেপাবে।
েীলে বহু মাচববজ্ঞানীআ জচববও বযাঔযার মাধ্যলম মানবমালচর কবে প্রওৃবে
বযাঔযার বযাপালর নাবি এবং ফেত্রববললল েীব্র অপবত্ত ঈত্থাপন ওলরলঙন ।
কলবও এব ী িাবব ওলরলঙন জচববও বযাঔযার বযাপালর মাচববজ্ঞানীলির
নীা, ববরবি এবং ভীবে ফযটালও এব 'বালয়ালোববয়া' বল অঔযাবয়ে
ওলরলঙন, ধ্ীলর ধ্ীলর লাঔাবটর পেন ফডলও অনলঙ27।
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

32| ভালাবাা ওালর ওয়

ঔ) মানব মবিষ্ক স্বকতীয় বওঙু নয়, বববেতন প্রবক্রয়ারআ ঈপচাে: প্রবেবট চীবফটা
মানুআ ফাও অর ফোলপাওাআ ফাও , ওেগুলা ওমতেম ংললর (functional
parts) মাার । চীলবর ভযন্তরীণ ি, ফযমনহৃৎবপণ্ড, েুেু, ফঘাঔ, রি,
াড়, মাংললপলী, যওৃে, ঘামড়া, ন্ত্র, চননগ্রবন্থ বগুলারআ অািা ওাচ অলঙ।

বললবআ28।
মাচববজ্ঞানীলির এওটা বড় ংলআ ভুভালব মলন ওলরন বববেতন ফবাধ্ য়
খালড়র ওালঙ এল ফথলম ফকলঙ, এর ঈপলর অর ঈলেবন29। বববেতন মলনাববজ্ঞান বনলয়
কলবণারে ববজ্ঞানীরা মাচববজ্ঞানীলির এআ িৃবিভবিলও এলওবালরআ ভু মলন
ওলরন। মানুলর ালের অগু বওংবা পালয়র পাো জেবরলে যবি প্রাওৃবেও বনবতাঘন
এবং ফযৌনোর বনবতাঘন বববেতলনর নানা প্রবক্রয়াগুলা ভূবমওা ফরলঔ থালও, মবিষ্ক
জেবরর বযাপালর এবট ভূবমওা রাঔলব এটাআ স্বাভাববও। বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা
বববেতলনর ফয ূত্রগুলা লরীলরর নযানয িপ্রেযলির কেন এবং বভবযবি
প্রওাললর চনয বেয মলন ওলরন, ফগুলা মবিলষ্কর বক্রয়া-প্রবেবক্রয়া ফবাছার চনয
বযবার ওরলে ঘান। োরা (ফযৌবিওভালবআ) মলন ওলরন, বববেতন ওঔলনাআ খালড়র
ওালঙ োৎ ওলরআ এল ফল লয় যায়বন, বরং ঈলে ফকলঙ এওিম ঈপর পযতন্ত।
ক) মানবপ্রওৃবে ফওালনা ব্ল্যাঙ্ক ফেট নয়: মাচববজ্ঞানীলির এওটা বড় ংল
মানবপ্রওৃবেফও এওবট ব্ল্যাঙ্ক ফেট বা োবুা রাা (Tabula rasa) বললব ফিঔলে
পঙন্দ ওলরন30। োরা মলন ওলরন, প্রবেবট মানু এওটা স্বে ফেলটর মলো প্রওৃবে
বনলয় চোয়, অর োরপর মানু যে বড় লে থালও োর ঘারপাললর পবরলবল 
পাবরপাবশ্বতওোর মাধ্যলম ঐ স্বে ফেলট মানুলর স্বভাব ক্রমল ববঔে লে থালও।
বওন্তু বববেতন মলনাববজ্ঞান ংক্রান্ত ফবল বওঙু াম্প্রবেও কলবণায়
মাচববজ্ঞানীলির এআ স্বেঃপ্রবৃত্ত ববরুলদ্ধ ফবল বওঙু ফচারালা প্রমাণ পায়া
ফকলঙ। এ বনলয় ববিৃে অলাঘনা ওরা য়লঙ এআ বআলয়র বিেীয় ধ্যালয়।
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বঘত্র : এব ী  লনও কলবওআ মলন ওরলঙন ফয, মাচববজ্ঞানীলির জচবভীবে বা
‗বালয়ালোববয়া‘ োলির লাঔাবটর ক্রমল পেন ফডলও অনলঙ।

বা বাহুয, অধ্ুবনও বঘবওৎাববিযা পুলরাটাআ িাাঁবড়লয় অলঙ এআ ওমতেম
ংলগুলার ওাচলও অািাভালব ফিঔার এবং বেওভালব ববলেলণর ঈপলরআ ।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর পবরভাায় বববভন্ন লির অািা ওাচ ওরার েমোলও
বল বভলযাচন বা এডালেলন। অর এআ বভলযাচন খলট ‗প্রাওৃবেও বনবতাঘন‘
নালম এওবট ধ্ীর বির এবং িীখতওাীন এওবট প্রবক্রয়ার মাধ্যলম। বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর মলে প্রাওৃবেও বনবতাঘন ফিলর নযানয লির ববওালল ফযভালব
প্রভাব ফরলঔলঙ, বেও ফরওমভালবআ প্রভাববে ওলরলঙ মবিষ্কলও এবং এর ালথ
চবড়ে স্নায়ববও বেতনীলও। ওালচআ মবিষ্কলও বববেতলনর ঈপচাে বললবআ
ফিঔলে লব, বঘন্তা ওরলে লব বভলযাচলনর বমথবিয়ার মবেে প্রবেরূপ
ভালাবাা ওালর ওয়। 33
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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
Anne Campbell, Staying alive: Evolution, culture, and women‘s intrasexual
aggression, Behavioral And Brain Sciences 22, 203–252, 1999. কলবণাপত্রবটর

প্রবিও ংল ববলল -

30

"...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
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ফচনযআ চীবববজ্ঞানী ঈআবয়াম যাবমটন ফচালরর ালথ বলন 3 1 , ‗The
tabula of human nature was never rasa and it is now being read‘।
খ) মানবপ্রওৃবে এবং ংস্কৃবে বংলাণু এবং পবরলবললর বমথবিয়ার োে : এআ
বআলয়র এওবট গুরুেপূণত অলাঘনা বযাপৃে লয়লঙ পবরলবল বনণতয়বাি বনাম
বংলাণু বনণতয়বািলও ফওন্ন ওলর। বধ্ওাংল ফেলত্রআ মাচববজ্ঞানীর ফযলেু ধ্লরআ
ফনন ফয , মানবপ্রওৃবে লনওটা ব্ল্যাঙ্ক ফেলটর মলো , োআ োরা ফওব পবরলবল
এবং ামাবচওীওরলণর ঈপরআ ফচার ফিন, স্বীওার ওলরন বংলকবে ংক্রান্ত ফয
ফওালনা ঈপাত্তলও যা মানবপ্রওৃবেলও বনয়ন্ত্রণ ওরলে পালর । বওন্তু এআ বআলয়
অধ্ুবনও ববজ্ঞালনর াম্প্রবেও কলবণা ফথলও প্রাি েলথযর অলালও ফিঔালনা
লয়লঙ ফয, ফচলনবটও এবং াংস্কৃবেও ঈপািালনর ুম বমশ্রফণআ মূে কলড় ঈলে
মানবপ্রওৃবে। মানবপ্রওৃবে কেলন বচন বা বংলাণুর প্রভাব ফযমন অলঙ, ফেমবন
অলঙ পবরলবললর। োআ পূণত বংলাণুবনণতয়বািী য়া বওংবা পূণত পবরলবল
বনণতয়বািী য়াটা ঘরম এবং ভু বিান , এবং প্রায় ও ফেলত্রআ । পােলওরা
বআলয়র বিেীয় এবং েৃেীয় ধ্যালয় এ বনলয় বঘন্তার ঈলদ্র ওওারী গুরুেপূণত বওঙু
অলাঘনার ন্ান পালবন বল অলা ওরবঙ।
প্রবেবট ধ্যালয়আ ঈপলর ঈবিবঔে ববয়গুলা নানাভালব ঈলে অলব
,
ফিঔালনার ফঘিা থাওলব ফয , মানবপ্রওৃবে অল বচন -ওাঘার ফওাএভুুললনরআ
ে, এবং এ দুলয়র ুম ংবমশ্রণ। বওন্তু ফঔালন যায়ার অলক গুরুেপূণত ফয
ওলয়ওবট ফোভা (fallacy) বনলয় েওত থাওা িরওার, ো বনলয় এওটু
অলাঘনা প্রলয়াচন।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান: ফয ফোভাগুলা বনলয় েওত থাওা প্রলয়াচন
ওী বনাম ঈবঘে এর ফোভা ( "Is" vs. "Ought" fallacy): এআ বআবট পড়ল
পােলওরা মানবপ্রওৃবের ংঔযাকবরষ্ঠ ংললর এওটা পযাটালনতর বযাঔযা পালবন
ফববলরভাক চায়কালেআ। বওন্তু োর মালন এআ নয় ফয , ফআ পযাটা নতটাআ অপনার
অমার বার চনযআ প্রলযাচয, বওংবা ফটাআ লবতাত্তম। ফওন মাচ বা মানবপ্রওৃবের
বড় এওটা ংল ফওালনা এওটা বনবিতি ঙলও অবদ্ধ থালও ফটা বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর াালযয বযাঔযা ওরা যায় , মাচ ওী রওম য়া ‗ঈবঘে‘ ো নয়।
অর পবরষ্কার ওলর বল বববেতন ফওালনা লথাবরবট িাবব ওলর না । ওালচআ

বববেতলনর মাধ্যলম পায়া েথয ফওঈ বযবিকে চীবলন বওংবা মালচ প্রলয়াক ওরার
বঘলেযর অহ্বান চানাল ফটা বনঃলন্দল এওবট ভ্রাবন্ত বা ফোভা লব । ওী
বনাম ঈবঘে এর ওুযুবিলও ফোভা বললব বতপ্রথম েুল ধ্লরন অোলরা
লেলওর ববঔযাে স্কবটল িালতবনও এবং আবোববি ফডবভড বঈম32।
প্রাওৃবেও ফোভা ( Naturalistic fallacy) :অলকআ বলবঙ , এআ বআলয় বহু
জচববও পযাটালনতর প্রাওৃবেও বযাঔযা পালবন পােলওরা । বওন্তু ফওালনা বওঙু প্রাওৃবেও
লআ ফটা ‘ভালা’এরওম বদ্ধালন্ত ঈপনীে য়াটা এওবট বড় ধ্রলনর
ভ্রাবন্ত। ফযমন, বববেতলনর মাধ্যলম অমরা এওটা প্রাওৃবেও বযাঔযা পাআ ফওন
পুরুলির মন মানবওো প্রবেলযাবকোমূও লয় ফবলড় ঈলেলঙ , বওংবা ফওন োরা
লপোওৃে বং অর ফওন ফমলয়রা কড়পড়ো পুরুলির ফঘলয় জচববওভালব
ফববল ফস্নপরায়ণ । বওন্তু োর মালন ফওঈ যবি মলন ওলরন ফয , োল ফমলয়রা
ফওব কৃিাবর ওাচ ওরলব, বলরৄ অর োর স্বামীপ্রভুর যত্ন-অবত্ত ওরলব, অর
ফঙলরা বাআলর ডাণ্ডাগুবট ফমলর ফবড়ালবফটা লব এওবট প্রাওৃবেও ফোভাফর
ঈিারণ। অমরা চাবন এআ বাংালেআ এমন এওটা ময় বঙ যঔন বাযবববা
ওরা বঙ ‗স্বাভাববও‘ (রবীন্ননাথ, ববঙ্কম  লনলওআ বাযবববা ওলরবঙলন)
অর ফমলয়লির বাআলর ওাচ ওরা বঙ ‘প্রওৃবে ববরুদ্ধ’। স্বয়ং রবীন্ননাথ পযতন্ত
ফমলয়লির বাআলর ওাচ ওরার ববপলে এওটা ময় যুবি বিলয় বলবঙলন এআ
বল33 
ফযমন ওলরআ ফিঔ প্রওৃবে বল বিলে ফয, বাআলরর ওাচ ফমলয়রা ওরলে পারলব
না। যবি প্রওৃবের ফরওম বভপ্রায় না লো , ো ল ফমলয়রা ববষ্ঠ লয়
চোলো। যবি ব, পুরুলির েযাঘালর ফমলয়লির এআ দুবত বিা লয়লঙ ,
ফ ফওালনা ওালচরআ ওথা নয়।

থতাৎ, রবীন্ননালথর যুবি এঔন মানলে ফকল ওপাল বটপ বিলয় , ালে দু-কাবঙ
ফানার বাা পলর কৃলওাণ ঈজ্জ্ব ওলর রাঔা রাবীবন্নও নারীরাআ বেযওালরর
‗প্রাওৃবেও‘। অর লে ে অবমনা , রবমারা যারা প্রঔর ফরাদ্দুলর বওংবা বৃবিলে
বভলচ আট ফভলগ , ধ্ান ফভলন ংার ঘাালে , বওংবা ফপালাও বললল্প বনলয়াবচে
ওলর পুরুলির পালাপাবল খালম শ্রলম বনলচলির ঈচাড় ওলর ঘললঙোরা বাআ
অল ‗প্রওৃবে ববরুদ্ধ ‘ ওুওলমত বনলয়াবচে ওারণ, ‗প্রওৃবেআ বল বিলে ফয ,
বাআলরর ওাচ ফমলয়রা ওরলে পারলব না
‘। বাংালিললর ঔযাে অবমনা ,
রবমালির ওথা বাি ফিআ , নাার মাচাকবেও রলওট ঈৎলেপন ফথলও রৄরু ওলর
মাআবনং বেল্ড পযতন্ত এমন ফওালনা ফেত্র ফনআ ফযঔালন ফমলয়রা পুরুলির পালাপাবল
32
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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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David Hume, A Treatise of Human Nature, London: John Noon. p. 469, 1739.

রমাবাআ এর বিৃো ঈপলেয, জচযষ্ঠ, ১২৯৬ , রবীন্ন রঘনাবী, ববশ্বভারেী ুভ ংস্করণ ।
এঙাড়া মুিমনায় রাঔা ‘Tagore without Illusion’ পাোবট ফিঔা ফযলে পালর।
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অচ ওাচ ওরলঙন না । োল? োল অর বওঙুআ নয় । বনলচর যুবিলও
োকালঙ ফোার ফেলত্র ‗প্রওৃবে‘ ঔুব চ এওবট মাধ্যম , লনলওর ওালঙআ ।
োআ প্রওৃবের ফিাাআ পাড়লে অমরা ‗বলবেে চলনরা‘ বড্ড ভালাবাব। প্রওৃবের
ফিাাআ ফপলড় অমরা ফমলয়লির কৃববন্দ রাবঔ , চাবেলভি বা বণতবালির পলে
াোআ কাআ , থতবনবেও ালমযর ববলরাবধ্ো ওবর , ফেমবন ময় ময় মওামী ,
ঈভওামীলির বানাআ েুৎ । বওন্তু যারা যুবি বনলয় এওটু অধ্টু পড়াললানা
ওলরলঙন োরা চালনন ফয , প্রওৃবের ফিাাআ পাড়লআ ো যুবিবদ্ধ য় না । বরং
প্রওৃবের ওাাঁলধ্ বন্দুও ফরলঔ মাবঙ মারার পলঘিা চে ফিয় এও ধ্রলনর ওুযুবি বা
ফোভালর ( logical fallacy)। আংলরবচলে এআ ফোভালর পুাঁবথকে নাম
লা‗েযাাব ব নযাঘারা  ‘ বা ‗যবপ টু ফনঘার ‘34। এমবন বওঙু
‗যবপ টু ফনঘার‘ ফোভালর ঈিারণ ফিঔা যাও
১। বমস্টার ওবলন্সর ওথালও এে পাত্তা ফিয়ার বওঙু ফনআ । ওবন্স বযাটা ফো
ওালা। ওালালির বুবদ্ধ ুবদ্ধ এওটু ওমআ য় । ওয়টা ওালালও ফিলঔঙ বুবদ্ধ
ুবদ্ধ বনলয় ওথা বলে? প্রওৃবে োলির পাাঁোর মলো কালয় কেলর ফযটুওু
বাবড়লয়লঙ, বুবদ্ধ বিলয়লঙ ফআ নুপালে ওম। ওালচআ োলির চেআ লয়লঙ রৄধ্ু
ওাবয়ও শ্রলমর চনয, বুবদ্ধবৃবত্তর ঘঘতার চনয নয়।
২। মারামাবর, ওাটাওাবট ানাাবন , াময প্রওৃবেলেআ অলঙ ফের । এগুলা
চীবচকলের স্বভাবচাে জববলিয। ওালচআ অমালির মালচ ফয াময অলঙ ,
মানুলর ঈপর মানুলর ফয ফলাণ ঘল ো ঔারাপ বওঙু নয় , বরং ‗ওমবপ্লটব
নযাঘারা‘।

ধ্রলনর বহু প্রাওৃবেও ফোভালর ঈলিঔ ওলরবঙাম। ফগুলা এআ বআলয়র চনয
প্রলযাচয। প্রাওৃবেও ফোভালর বযাপারবট ফোভা বললব বতপ্রথম েুল ধ্লরন
ববল লেলওর প্রথমভালক আংলরচ িালতবনও চচত এডয়াডত মু3র6 ।
জনবেও ফোভা (Moralistic fallacy) :জনবেও ফোভা লে প্রাওৃবেও
ফোভালর বেও ঈলটা । এর প্রবিা াভতালডর মাআলক্রাবালয়াবচস্ট বানতাড
ফডবভ 37 । এআ ধ্রলনর ভ্রাবন্ত যারা ওলরন , োরা ‘ঈবঘে’ফও ‘ওী’ বিলয়
প্রবেিাপলনর ফঘিা ওলরন। ফওালনা বওঙু জনবেওভালব বেও বল মলন লআ ফআ
বযাপারটালও প্রাওৃবেও মলন ওরাটাআ এআ ভ্রাবন্তর ফমাদ্দাওথা । ফযমন, ‗ধ্তণ ওরা
বনবেও, েল প্রওৃবেলে চীবচকলে ফওাথা ধ্তণ ফনআ ‘এটা এওবট জনবেও
ফোভালর ঈিারণ। বওংবা ফওঈ যবি বলন, ‗মানবমালচর বলোয়েলন
ফওালনা ধ্রলনর জবময ান ওরা য় না, েল প্রওৃবেলে ফওালনা ধ্রলনর
জবময ফনআ‘এটা জনবেও ফোভালর ঈিারণ লব।
এআ বআলয় যেিূর ম্ভব এ ধ্রলনর ফোভাগুলা এবড়লয় ঘার ফঘিা ওরা
লয়লঙ। এআ বআলয়র ঈলদ্দলয ফওব বনলমতা জবজ্ঞাবনও ববলেলণ ফিঔালনা ওীভালব
প্রওৃবে বওংবা মালচর বববভন্ন পযাটানত ওাচ ওলর , বওন্তু মাচ বওংবা প্রওৃবে
ফওমন য়া ঈবঘে ো বনলয় ফওালনা মোমে ফিয়া য়বন । অমার প্রেযালা থাওলব
অমার এআ বআলয়র পােলওরা এআ বআ ফথলও ফওালনা ধ্রলনর জবধ্োূঘও ফওালনা
বদ্ধালন্ত ঈপনীে বার অলক ঈপলরর ফোভাগুলালও স্মরণ ওরলবন।

৩। প্রওৃবে বল বিলে ফয , বাআলরর ওাচ ফমলয়রা ওরলে পারলব না । যবি
প্রওৃবের ফরওম বভপ্রায় না লো, ো ল ফমলয়রা ববষ্ঠ লয় চোলো।
৪। মওাবমো প্রওৃবেববরুদ্ধ । প্রওৃবেলে েুবম ওয়টা ফালমালক্সুয়াববটর
ঈিারণ ফিলঔঙ?
৫। প্রওৃবেলে প্রায় প্রবেবট প্রচাবেলেআ বহুকাবমো িৃলযমান
মানবমালচ বহুকাবমো গ্রণ ওলর ফনয়াআ মীঘীন।

, ওালচআ

ঈপলরর ঈিারণগুলা ফিঔল ফবাছা যায়, লে যে না যুবির ফঙাাঁয়া অলঙ , োর
ফঘলয় ফের ফববল েনীয়‗প্রওৃবে‘ নামও মাস্ত্রলও পুাঁবচ ওলর পাাড় ফোর প্রবণো।
এমবন ঈিারণ ফিয়া যায় বহু । অবম অমার মওাবমো (২০১০) বআলয়3 5 এ
ফোভা বনলয় ববিাবরে চানার চনয
http://www.infidels.org/ library/modern/
দ্রিবয
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বিেীয় ধ্যায়

ব্ল্যাঙ্ক ফেট
মানু বও েযআ ‘ব্ল্যাঙ্ক ফেট’ লয় পৃবথবীলে চোয়?
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান লনও বওঙু ঔুব পবরষ্কার এবং ফবাধ্কমযভালব বযাঔযা
ওরল, এর লনও ঈপংার এবং নুবদ্ধান্ত এেআ ববপ্লবাত্মও ( Radical) ফয
এবট বকান ওরা বার চনয ঔুব চ য়বন , এঔন লে না । এর লনও
ওারণ অলঙ । এওটা বড় ওারণ লে পালর অমালির মধ্যওার চলম থাওা
িীখতবিলনর ংস্কার। বধ্ওাংল মানু মলন ওলর , বলরৄরা চে ফনয় এওটা স্বে
ফেলটর মলো , মানু যে বড় লে থালও
োর ঘারপাললর পবরলবল

পাবরপাবশ্বতওোর মাধ্যলম ঐ স্বে ফেলট মানুলর স্বভাব ক্রমল ববঔে লে থালও।
থতাৎ, ভালা-মন্দ ববওঙুর চনয িায়ী লে এওমাত্র পবরলবল । ঔারাপ পবরলবলল
থাওল ফেলট ফঔা লব বংেো বওংবা পালববওোর বীচ , অর ভালা পবরলবল
ফপল ফেট লয় ঈেলব অলাবওে । বব্রবটল িালতবনও ও (১৬৩২-১৭০৪
খ্রীিাব্দ) এআ ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট‘ মেবালির প্রবিা বঙলন। এঔন লনলওআ (ববললে
যালির অধ্ুবনও ফচলনবটক্স বওংবা বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান পড়া লয় ঈলেবন) এআ
মেবালি ববশ্বা ওলরন। ববলল ওলর রাচনীবেববিলির মলধ্য এআ ধ্ার ণাবট
ফবাধ্কময ওারলণআ ঔুবআ চনবপ্রয় । বওঙুবিন অলক অলমবরওায় ওযাবলোবনতয়ার
কভনতর অনতল্ড ফলায়াচতলনকার োর এও বিৃোয় বলন
‗এওবট বলরৄ যঔন ৬ বঙর বয়ল প্রথম স্কুল ফযলে রৄরু ওলর োর মন থালও
ফযন রৄনয এও বালস্কট । োরপর ধ্ীলর ধ্ীলর োলির বালস্কট ভবেত লে রৄরু
ওলর। ১৮ বঙর বয় লে লে োলির লূনয বালস্কট প্রায় পুলরাটাআ ভবেত লয়
ঈলে। এঔন ওথা লে ওালও বিলয় বলরৄবটর এআ বালস্কট পূণত লব? এটা বও
ভালা এওচন বলেও, বভভাবও, বন্ু নাবও ৎ মানুচনলির বিলয়?‘

মাচববজ্ঞালনর প্রবেষ্ঠাো এবম ডুঔতাআম ১৮৯৫ ালআ বলবঙলন ফয
,
‗মাচববজ্ঞালনর প্রধ্ান নুওল্পআ লা প্রবেবট মানুলও ব্ল্যাঙ্ক ফেট বললব বঘন্তা
ওরলে লব। মানু লে ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট-ন হুআঘ ওাঘার রাআট ‘। এর পর ফথলও
‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ‘ িলতনবট মাচববজ্ঞালনর চকলে স্বেঃবদ্ধ বললবআ পবরকণয
য়‗ব মানু অল চেকেভালব মান , ঔারাপ পবরলবললর ওারলণআ মানু
মূে ঔারাপ লয় ঈলে‘।
বওন্তু এআ ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ‘-এর ধ্ারণা বও অল মানবমলনর প্রওৃে স্বরূপলও
েুল ধ্লর? াভতাড ববশ্বববিযালয়র মলনাববজ্ঞান ধ্যাপও বস্টলভন বপঙ্কার ২০০২
াল এওবট বআ ফলঔন ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ‘ নালম38। বেবন বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
িৃবিলওাণ ফথলও মালচ ফকাঁলথ যায়া এবং চনবপ্রয় এআ
‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ‘েত্ত্বলও
প্রশ্নববদ্ধ ওলর এলও এওধ্রলনর ‗ডকমা‘ বললব অঔযাবয়ে ওলরন39।
বপঙ্কার িাবব ওলরন , অমালির ওালন যেআ স্ববিওর ফলানাও না ফওন ,
ফওালনা বলরৄআ অল ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট‘ লয় চে ফনয় না । বরং এওটু ে ওরলআ
ফিঔা যালব ফয, প্রবেবট বলরৄ চে ফনয় বওঙু না বওঙু চেকে জববলিযলও পুাঁবচ ওলর।
এআ জববলিযগুলার ঙাপ পবরণে বিালে রাচে ওলর লনও ফেলত্রআ । রৄধ্ু
মানু ফওন প্রাবণচকলের বিলও িৃবি বিল বযাপারটা ঔুব ভালামেআ ফবাছা
যালব। গুবলর ফপাওালও ধ্রবার চনয আাঁদুর যে োড়াোবড় ঙুটলে পালর, ওবুের েে
োড়াোবড় পালর না । ববড়া যে ভালাভালব রালে ফিঔলে পায় , মানু ো পায়
না। এআ ববয়গুলা ফওালনাভালবআ ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট‘ েত্ত্ব বিলয় বযাঔযা ওরা যায় না ।
বযাঔযা ওরা যায় না এওআ প্রচাবের মলধ্য ববিযমান বববভন্ন জববললিযর
পাথতওযগুলা। এওআ প্রচাবের ংল য়া লত্ত্ব ফওঈবা েথ , ফওঈবা বেপ্র ,
ফওঈবা বাঘা , ফওঈবা লান্ত , ফওঈবা বির , ফওঈ বা রলয় যায় ঔুব ঘুপঘাপ ।
বচনকে পাথতওযলও ফকানায় না ধ্রল ওরল প্রওৃবের এে ধ্রলনর প্রওরণলও
ফওালনা ভালবআ পূণতভালব বযাঔযা ওরা যালব না।
১৯৮০র িললও টম আনল নালম এও ববজ্ঞানী ফপ্রআবর ফভা এবং ফমালন্টন
ফভা নালম দু ‘ প্রচাবের আাঁদুর বনলয় কলবণা ওরলে বকলয়
ফিলঔন ফপ্রআবর
ফভা নালমর আাঁদুরগুলা বনলচর মলধ্য এওকামী পওত কলড় েুল , ফযৌনিীর
প্রবে অচীবন ববশ্বি থালও, বাচ্চা বার পর োলির পবরঘযতা ওলর বড় ওলর েুলে
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Steven Pinker, The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature,
Viking; 2002
আন্টারলনলট আঈবটঈলব ধ্যাপও বপঙ্কালরর বওঙু ফওঘার রাঔা অলঙ, ঈৎাী পােওলির চনয

বনঃলন্দল লব মলনর ফঔারাও। ধ্যাপও বপঙ্কালরর বিৃোর আঈবটঈলবর বঙ্ক
http://www.youtube.com/watch?v=CuQHSKLXu2c
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:

লনওটা ময় এবং লবি বযয় ওলর । অর ফমালন্টন ফভাগুলা স্বভালব বেও
ঈলটা। োরা স্বভাবে বহুকামী , এমনবও বাচ্চা চোলনার পর ামানয মলয়র
চনয বাচ্চালির পবরঘযতা ওরার পর অর এলির বিলও নচর ফিয় না । টম আনল
ফপ্রআবর ফভা এবং ফমালন্টন ফভা এর মবিষ্ক ববলেণ ওলর ফেমন ফওালনা
পাথতওযআ ফপলন না , ফওব ফপ্রআবর ফভা নালমর আাঁদুরগুলার ফব্রলন বক্সলটাবন
নালম এও ধ্রলনর রলমালনর অবধ্ওয ে ওরলন । বেবন অর ে ওরলন
ফমালন্টন ফভা আাঁদুরগুলার ফব্রলন এআ রলমান এলওবালরআ নকণয । ফওব, বাচ্চা
চোলনার পর স্ত্রী ফমালন্টন ফভালর মবিলষ্ক এআ রলমালনর অবধ্ওয ামানয
মলয়র চনয ফবলড় যায়। টম আনল ফিঔলন ফআ ামানয ময়টালেআ স্ত্রী আাঁদুর
অর োর বাচ্চার মলধ্য প্রকাে বন্লনর ঈপবিবে থালও । টম আনল ওৃবত্রমভালব
আাঁদুরলির ফব্রলন বক্সলটাবন প্রলবল ওবরলয় োলির স্বভাব এবং প্রওৃবেলে
ঈলিঔলযাকয পবরবেতন ে ওরলন। ফিঔা ফক, এআ রলমালনর প্রভালব ফমালন্টন
ফভা আাঁদুরগুলা োলির পঙলন্দর বহুকামী স্বভাব পবরবেতন ওলর োর ফযৌনিীর
প্রবে ববশ্বি থাওা রৄরু ওলর বিলয়লঙ । ববজ্ঞানীরা এ ধ্রলনর অর কলবণা ওলর
ফিলঔলঙন, বচন মযাবনপুললন ওলর বনম্ন িলরর প্রাণীলির মলধ্য অগ্রান, নমনীয়ো,
বংেো, বেপ্রো বা েথো আেযাবি জববলিযগুবর োরেময োরা খটালে পালরন ।
থতাৎ, বংলাণুর জববললিযর োরেলমযর ওারলণ প্রাণীলির স্বভালব পবরবেতন অল।
এঔন ওথা লে, মানু বওন্তু প্রওৃবেচকৎ এবং প্রাবণচকলের বাআলরর বওঙু নয় ।
থঘ, বংলাণুচবনে পাথতলওযর ওারলণ মানুল মানুল স্বভাবকে পাথতওয লে পালর
মানুলর ফেলত্র এআ রূে েযবট মানলে লনলওআ অপবত্ত ওরলবন।
বংলাণুর জববললিযর োরেময যবি মানুলর স্বভালবর পবরবেতলনর ববষ্ঠ বযঔযা
য়, েলব ওাঙাওাবঙ বা প্রায় এওআ বংলাণুযুিফাওচলনর ফেলত্র এওআ স্বভাবচবনে
জববলিয পায়া ঈবঘে । বস্টলভন বপঙ্কাররা বলন োআ পায়া যালে । বপঙ্কার োর
‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ‘ বআলয় বভন্ন যমচলির (অআলডবন্টওা টুআন ) বনলয় াম্প্রবেও
কলবণার ফবল বওঙু মচার ঈিারণ াবচর ওলরলঙন । বেবন ফিবঔলয়লঙন, বভন্ন
যমচলির এলও নযলির ফথলও পূণত বববেন্ন ওলর বভন্ন পবরলবলল বড় ওরা ল
োলির মলধ্য এও অির্যচতনও ািৃলয ফথলওআ যায় , রৄধ্ু ফঘারায় নয় অঘার,
অঘরণ, বভরুবঘ, ঔায়া িায়া এমনবও ধ্মতওলমতর প্রবে অবিলে
।
আঈবনভাবতবট ব বমবনলাটার কলবলওরা এওময় পঞ্চাল ফচাড়া বভন্ন যমচলির
বনলয় কলবণা ওলরন , ফয যমলচরা চলের পর পরআ ফওালনা না ফওালনা ওারলণ
বববেন্ন লয় বকলয় বভন্ন ধ্রলনর পবরলবলল বড় লয়বঙ। োলির বনলয় কলবণা ওরলে
বকলয় কলবলওরা ে ওরলন, োরা অািা পবরলবলল বড় ল োর বববেন্ন
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য়া লািলরর ালথ অঘার -অঘরলণ িুে বম থালও । বলঘলয় মচার লে
বভন্ন যমচ লাির স্কার এবং চযালওর ঈিারণবট । চলের পর পরআ বববেন্ন
লয় স্কার বড় লয়বঙ ফঘলওাোভাবওয়ার এও নাৎ ব পবরবালর, অর চযাও বড়
লয়বঙ বত্রবনিালির আহু বি পবরবালর । োরপর োরা যঔন ঘবিল বঙর পলর
প্রথমবালরর মলো বমবনলাটায় এলও পলরর ালথ ফিঔা ওরলে অলন, েঔন
ফিঔা ফক োরা দুচলনআ কাে নী রলগর লাটত পলড় ঈপবিে লয়লঙ ন, োলির
দুচলনর ালের ওবিলেআ রাবারবযাি াকালনা। দুচলনআ ওবেলে বাটার ফটাস্ট ডুববলয়
ফঔলে পঙন্দ ওর ফেন; োলির দুচলনআ বাথরুম বযবার ওরলে বকলয় টয়লট
বযবালরর অলকআ এওবার ওলর ফ্লযাল ওলর বনলেন , এমনবও দুচলনরআ এওবট
চাে মুদ্রালিা বঙদুচলনআ এবলভটলর ঈলে াাঁবঘ ফিয়ার ভবি ওরলেন, যালে
বেলটর নয যাত্রীরা অাঁেলও ঈলে দু'পাল ফথলও লর যায়। থমা বুঘাডত নালমর
অলরও কলবলওর কলবণায় বচম বিিার এবং বচম ুআ নালমর অলরওবট বভন্ন
যমলচর ঘাঞ্চযওর বম পায়া বকলয়বঙ যা বমবডয়ায় রীবেমে জবঘ ফেল ফিয়।
চলের পর বভন্ন পবরলবলল বড় বার পর বচম-যমচিয় যঔন এওবত্রে লা
, ফিঔা
ফকোলির ফঘারা এবং কার স্বলর ফওালনা পাথতওযআ ওরা যালে না
। এওআ রওম
বাঘনভবি, এওআ রওম ঘাবন, এওআ রওম বািগ্রি ফঘাঔ। োলির ফমবডলও-ববস্ট্র
ফথলও চানা ফক , োরা দুচলনআ ঈচ্চ রিঘাপ , ফলমারআড এবং মাআলগ্রলনর
মযায় ভুকলঙন। োরা দুচলনআ াীম বকালরলটর ভি , দুচলনরআ ফটনললন নঔ
ওামড়ালনার ভযা অলঙ এবং দুচলনর চীবলনর এওআ ময় চন বাড়া রৄরু
লয়বঙ। রৄধ্ু োআ নয় োলির দুচলনর ওুওুলরর নাম ‗টয়‘। োলির দুচলনর
স্ত্রীলির নাম ‗ফববট‘, এবং োলির দুচলনরআ অলক এওবার বববা-ববলেি খলটবঙ।
এবং এলির প্রািন স্ত্রীলির নাম ওাওোীয় ভালব এও ‗বিা‘। এঔালনআ ফল
নয়দুচলনর প্রথম ন্তালনর নাম বঙ এওআ‗ফচম যালন‘; যবি নালমর
বানান বঙ এওটু বভন্ন। অলরওবট ফেলত্র ফিঔা ফক দুআ যমচ মবা ালে এওআ
ংঔযার অংবট পলড় এলবঙলন । োলির এওচন প্রথম ফঙলর নাম ফরলঔবঙলন
বরঘাডত এন্ড্রু , অর পরচন ফরলঔবঙলন এন্ড্রু বরঘাডত । ংলয়বািী িৃবিলওাণ ফথলও
ফিঔল এমি বমগুলালও বনোন্তআ ‗ওাওোীয়‘ বওংবা ‗বেরিন‘ ভাবার
যলথি বওাল থাওল মূ ঈপংার বওন্তু ফেল ফিয়ার মলো নয় অমরা
অমালির স্বভাব-ঘবরলত্রর লনও বওঙুআ য়লো অল বংলাণুর মাধ্যলম বন ওবর
এবং ফিঔা ফকলঙ বভন্ন যমচলির ফেলত্র এআ ঈপলরর‗ওাওোীয়‘ বমগুলা ি
যমচলির ফথলও বময়আ ফববল থালও । রৄধ্ু বমবনলাটার যমচ কলবণা নয় ;
ভাবচতবনয়া, লস্ট্রবয়া, যাি, ুআলডন এবং বব্রলটলনর কলবলওরা োলির কলবণা
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ফথলও এওআ ধ্রলনর ে ফপলয়লঙন । এ ধ্রলনর ফবলবওঙু কলবণার োে
ববপবদ্ধ অলঙ ঈআবয়াম ক্লাওত এবং মাআলও গ্রুন্সলটআলনর ‗অমরা বও বনয়বন্ত্রে?
মানব অঘরলণ বচলনর ভূবমওা‘ নালমর বআবটলে40। ফঔলওরা বললঙন
‗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.‘।

বঘত্র : এওবট মচার
ওাটুতন - চলের পর
পরআ পৃথও লয়
যায়া দুআ যমলচর
োৎ ফিঔা!
(ওাটুতবনস্ট - ঘাত
এডাম); ওাটুতনবট
বস্টলভন বপঙ্কালরর
‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট‘ বআবট
ফথলও ফনয়া।

াআলওাপযাথ এবং ববরয়া বওারলির বনলয় াম্প্রবেও কলবণাগুলা অমালির
চনয স্ববি বাবড়লয় বিলয়লঙ পুলরামাত্রায় । অবম যঔন এ ফঔাবট বঔলে রৄরু
ওলরবঙ, েঔন অলমবরওান বমবডয়া ‗ফক্রকবস্ট বওার ‘ ঔযাে বেবপ মাডতেলও
বনলয় রীবেমে ফোপার । বেবপ মাডতে বস্টন ফমবডলওলর ঙাত্র । পড়াললানায়
ভালা। ঘুপঘাপ লান্ত বলআ পবরবঘবে বঙ োর । এওচন কাতলফ্রি বঙ োর ।
ামলনআ ববলয় ওরার ওথা বঙ োলির । বেবপ অর োর ভাবীবধ্ূর ঙবব মবেে
লয়বাআট ফ বাবনলয় ফরলঔবঙ। ফও চানে ফয, এআ ফকালবলঘারা ধ্রলনর বনরী
ফরামাবন্টও মানুবটআ রালের ফবা ওবপঈটালর বল বল ফক্রকবস্ট ফথলও
ফমলয়লির ঔুাঁলচ বনলয় েযা ওরে! পুবললর ালে যঔন এওবিন বেবপ ধ্রা
পড়লা, পােীরা ফো বাও । এমন ফকালবঘরা ফঙলবটর মলধ্য এমন িানব

ুবওলয় বঙ? কাতলফ্রিবট েঔলনা বডনায়াল ‗বেবলপর ফো মাবঙটা মারলে
াে ওাাঁপে , ফ ওী ওলর এে মানুলও েযা ওরলব? পুবল বনিয় ভু ফাওলও
ধ্লরলঙ‘। অলমবরওায় প্রবে ২৫ চলন এওচন মলনাববওারগ্রি াআলওাপযাথ অলঙ
বল মলন ওরা য় । মলনাববজ্ঞানী মাথতা স্কাঈট োর ‗বাবড়র পাললআ ববওারগ্রি
ঔুবন‘ বআলয় ন্তে বেনবট চানতা ফথলও ফরোলরন্স াবচর ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয ,
অপনার প্রবেলবলীলির মলধ্যআ য়লো ুবওলয় অলঙ এওচন মলনাববওারগ্রি
াআলওাপযাথ41। োরা অমার অপনার মলো এওআ রওম ‗ভালা পবরলবলল‘ বা
ওরলঙ, জিনবন্দন চীবনযাপন ওরলঙ বওন্তু অপনার অমার মলো লঘেনো
বচবনটালও মাথায় ধ্ারণ ওলর না। এআ বযাপারটা বযাঔযা ওলরলঙন রবাটত ফয়ার
োর ‗ববলবওীন : অমালির মালছ
াআলওাপযাথলির লান্ত পৃবথবী ‘
নালমর বআলয় 4 2 । ফওালনা বনয়ম ,
নীবে, ভালাবাা, িাবয়েলবাধ্ োলির
মলধ্য জেবর য় না । অল এমি
‗মানববও‘ জববলিযগুলা বিলয়
এওচন াআলওাপযালথর ওাচলও
বযাঔযার ফঘিাআ লব ফবাওাবম। েযন্ত
স্বাথতপর ভালব মলনাববওারগ্রি
াআলওাপযাথ োর মাথায় ফযটা থালও,
ফটা ওলরআ ঙালড় । যঔন ফওালনা
াআলওাপযালথর মাথায় ফোলও
ওাঈলও ঔুন ওরলব , ফটা পন্ন
ওরার অক পযতন্ত োর স্ববি য় না ।
বপঙ্কার োর বআলয় চযাও এবট নামও
এও াআলওাপযালথর ঈদ্ধৃবে বিলয়লঙন
ঔুন ওরার অলকর মানবও বিা েুল ধ্লর
েুবম ফটর পালব ফয োর চীবন-প্রিীপ ফোমার ালে ধ্রা ঙুবরর মলধ্য বিলয়
বের বের ওলর ওাাঁপলঙ । েুবম বুছলে পারলব েযার বচখাংা ফোমালও ক্রমল
গ্রা ওলর বনলে। ফোমার বলওারলও বনলয় এওটু বনরালয় ঘল যালব ফযঔালন
বকলয় েুবম োলও এলওবালর ফল ওলর বিলে পালরা । ...মাঔলনর মলধ্য ঙুবর
41
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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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Martha Stout, The Sociopath Next Door, Three Rivers Press, 2006
Robert D. Hare, Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths
Among Us, The Guilford Press; 1999.
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েুওালনার মলোআ চ এওটা ওাচ ফওালনা ধ্রলনর বাধ্াআ েুবম পালব না ।
োলির ফঘালঔ ফল মুূলেত এও ধ্রলনর বন্তম ওােরো ফিঔলব , যা ফোমালও
অর ঈদ্দীি ওলর েুলব।

প্রথম ধ্যায় রৄরু ওলরবঙাম মন্টু বময়ার কল্প বিলয় ফয বও না আাবস্টও
বিলয়
চানাার ওাঘ ভাগলোফআ মন্টু বময়া য়লো মলনাববওারগ্রিোর এওটু ফঙাট
ফস্কলর ঈিারণ। বড় বড় ঈিারণগুলার ওথা অমরা বাআ ওম ফববল চাবন ।
চযাও িয বরপার , ‘বববটলও বওার’ ফডবন ফরডার , ‘গ্রীন বরভার বওার ’ ফগ্র বরচ
লয়, ‘ন ব যাম ’ ফডবভড বালওতাঈআচ, ‘বুঘার ব রুিভ’ অাঁলদ্র বঘওাবেলা,
ঘাত এং, ফডবরও টড ব, চন লয়ন ফকব প্রমুঔ । বওন্তু বলঘলয় স্ববিওর ফয
ববয়বট েুল এলনলঙন োর বআলয় বপঙ্কার , ফবট লা ‗‗মলনাববওারগ্রিলির
বধ্ওাংল ফেলত্রআ বনরাময় ওরা যায় না‘‘। বেবন বলন,
অমরা যেিূর চাবন , ববওারগ্রি ঔুবনলির (াআলওাপযাথ) বনরাময় ওরা যায়
না। বরং মযাবরন রাআ ফিবঔলয়লঙন , বওঙু ফেলত্র মানবও বঘবওৎা প্রিান ফযমন অত্মববশ্বা বাড়ালনা , ামাবচও িেো বাড়ালনার ফঘিা বলে ববপরীে
লয় ববওারগ্রি ঔুবনলির অর ববপজ্জনও ওলর েুল।

মালচর জনবেওো এবং মূযলবাধ্
ফলঔাফনার মাধ্যলম ফয মলনাববওারগ্রি
মানুলির স্বভাব লনও ময়আ পবরবেতন ওরা যায় না ফআ ‗েযবট‘ (?) বপঙ্কার
োর বআলয় েুল ধ্লরলঙন ঈপলর ঈবিবঔে চযাও এবট-এর এওবট বািব খটনা
ঈলিঔ ওলর । খটনাবট এরওম : পুবেচার পুরস্কারপ্রাি ফঔও নমতান ফমআার
ফচঔানায় ববন্দ িাবক অাবম চযাও এবট-এর বওঙু বঘবে পলড় এেআ মুগ্ধ ন ফয,
ফয বেবন নমতান ফমআারফও চাবমলন মুবি ফপলে াাযয ওলরন । নমতান ফমআার
ফ ময় কযাবর বকলমার নালমর অলরও পরাধ্ীলও বনলয় এওবট বআ ফঔার ওাচ
ওরবঙলন। চযাও এবট োর বনলচর বািব বভজ্ঞো ফথলও ফঔওলও ায়ো
ওরার প্রিাব ফিন । চযাও এবট-এর রঘনা এবং বঘন্তা ভাবনা নমতান ফমআারফও
এেটাআ নুপ্রাবণে ওলরবঙ ফয , বেবন এবটলও ‗প্রথাববরুদ্ধ বুবদ্ধচীবী এবং
ম্ভাবনাময় ফঔও ‘ বললব অঔযাবয়ে ওলরবঙলন ; রৄধ্ু োআ নয় , োাঁলও ফঔা
এবট-এর বঘবেগুলা ংওবে ওলর বেবন ১৯৮০ াল এবট-এর এওবট বআ
প্রওাল ওরলে ায়ো ওলরন , বআবটর নাম বঙ ‗চালনায়ালরর ঈিলর‘ (In the
43
belly of the beast) ।
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বআবট ফ ময় বযাপও চনবপ্রয়ো ফপলয়বঙ । নমতান ফমআাফরর েবিলর ঙাড়া
পায়ার পর এবট ফবল নাবমিাবম মল লনও ববিগ্ধ ফাওচলনর ালথ
জনললভালচ অমবন্ত্রে ফেন। থঘ এর মলধ্যআ ঙ ’িাফর মাথায় বনলচর
াআলওাপযালথবটও ঘবরলত্রর পুনঃপ্রওাল খটালন এবট এও ফরলিারার ফবয়ারালও
ঙুবরওাখাে ওলর েযা ওলর। ভালকযর ওী পবরাএবট ফযবিন বিেীয় েযাওাণ্ড
পন্ন ওলর পুবললর ঔাোয় নাম ফঔাবেলন
, বেও োর পরবিনআ োর
‗চালনায়ালরর ঈিলর ‘ বআবটর ঘমৎওার এওবট বরবভঈ ফববরলয়বঙ বনঈআয়ওত
টাআম-এ । পবত্রওার পািও ঔুব অগ্র ভলরআ ফবট ঙাবপলয়বঙলন এবলটর
অলকর বিলনর েযাওাণ্ড ম্বলন্ য়াবওবা না ফথলও।
এঔালন এওবট ওথা বা প্রলয়াচন । অমরা ঔুব স্বেঃবদ্ধভালব ধ্লর ফনআ
মলনাববওারগ্রি বওংবা বলরৄবনপীড়নওারীরা বনলচলির বলরৄবয়ল বনপীড়লনর বলওার
লয়বঙ, ফচনযআ ফবাধ্য় োরা বড় লয় নয মানুলির ফমলর বওংবা বলরৄলির
ধ্তণ ওলর বনলচলির বচখাংা ঘবরোথত ওলর। এ বযাপারবট লনওাংললআ বেও নয়।
অবম ফয বববটলও ঔুবন ফডবন ফরডার , ‘গ্রীন বরভার বওার ’ ফগ্র বরচ আলয়র
ঈিারণ বিলয়বঙ , োরা ফওঈআ বলরৄ বয়ল বনপীড়লনর বলওার য়বন । ফডবন
ফরডার ফঙাটলবায় ঔুব ভালা পবরলবললআ বড় লয়বঙলন। বেবন বববাবে বঙলন,
স্ত্রী, এবং দু ’ ফঙল বনলয় অর িলটা াধ্ারণ পবরবালরর মলোআ চীবনযাপন
ওরলেন44।
কলবও ফচায়ান এবন রচাত োাঁর ‗ফযৌনো : এওবট প্রাওৃবেও আবো ‘
বআবটলে বলঔলঙন ফয ফবলীর ভাক বলরৄ ফযৌন বনপীড়নওারীলির বনলচলির চীবলন
বলরৄ বনপীড়লনর ফওালনা আবো ফনআ বলআ প্রমাণ ফমল 45। বংলাণুববজ্ঞানী ফফ্রড
বাবতলনর ঈদ্ধৃবে বিলয় রচাত োর বআলয় বললঙন ফয , ‗ববওৃে ফযৌন অঘরণ
ফলঔান নয়, এটা জচববওভালবআ ঙ্কুবরে‘। বলয বেবন এটা বলে ভুলনবন ফয,
মাচফও রো ওরার চনযআ পরাধ্ীলির বলযআ লাবি ফি য়া য়, বওন্তু এওআ
ালথ ঐ অঘরণলও থতাৎ এ ধ্রলনর প্রওৃবেলও ফবাছার ফঘিা অমালির ঘাবলয়
যায়া ঈবঘে। বস্টলভন বপঙ্কার োাঁর বআলয়র ৩১১ পৃষ্ঠায় বলন ফয ওানাডীয়রা
অলমবরওানলির মলো এওআ বটবভ ফলা ফিলঔ বওন্তু ওানাডায় পরাধ্চবনে েযার
ার অলমবরওার ১/৪ ভাক মাত্র । োর মালন বং বটবভ ফলা ফিলঔ ফিলঔ
44

ঈৎাী পােলওরা বববটলও ববরয়া বওার ফডবন ফরডালরর ঈপর এওটা ডওুলমন্টরী আঈবটঈব
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অলমবরওানরা বং লয় ঈলেলঙ – এআ নােন ধ্ারণা বেও নয় । অমালির
ফিলল অমরা প্রায়আ বব ‗ববন্দ ঙবব ফিঔলে ফিঔলে ফপাাটা বলঔ ফকলঙ ‘ বওংবা
বব ‗ফঙাটলবায় বাবা মা বপি চােীয় ফঔনা বওলন ফিয়ালেআ অচলও ফপাা
মািাবন ওলর ফবড়ালে ‘। বওন্তু এ ধ্রলনর ‗ববলেণ‘ অল ওেটুওু জবজ্ঞাবনও
বঘন্তাধ্ারালও েুল ধ্লর? বেয বলে ওী ‗ফচলনবটও বডটারবমবনচম‘ ফেওালে
অমরা বনলচর চালন্তআ ‗ওাঘারা বডটারবমবনচলমর‘ অশ্রয় বনলয় ফনআ । ঔুনঔারাববর ফপঙলন ফচলনবটও ফওালনা প্রভাব থাওলে পালর , এটা স্বীওার ওলর
অমরা ফিাালরাপ ওবর ফঙাটলবার ফঔনালও
। বওংবা ধ্তলণর ফপঙলন
পলনতাগ্রাবেলও। বওন্তু এআ মলনাভাব ফয অল ঈন্নে ফওালনা বওঙু নয় ো মযাট
রীডী োর ‗এচাআ বচন ‘ বআলয় বযাঔযা ওলরলঙন এভালব ‗াংস্কৃবেও
বনণতয়বাি বংলাণু বনণতয়বালির মলোআ ভয়ঙ্কর লে পালর‘46 । এওআ ওথা বললঙন
নারীবািী ডারঈআবনস্ট ফলনা ক্রবনন োর ‗মানবপ্রওৃবের বেও পবরবঘবে‘ প্রবলন্
এওটু নযভালব ‗ফওঈ যবি বংলাণু বনণতয়বািলও ভয় পায় , েলব োর এওআ
ওারলণ পবরলবল বনণতয়বািলও ভয় পায়া ঈবঘে ‘47 । বপঙ্কার োর বআলয়
বংো বনলয় অমালির নােন ধ্ারণালও প্রশ্নববদ্ধ ওলর বলন , এ মি বলরৄরা
যুদ্ধ বা বং ফঔনার ালথ পবরবঘে বার লনও অলকআ বং প্রবণোর
েণ ফিঔায়। ওালচআ বলরৄরা অল অমালির মাচববজ্ঞানীরা ফযরওম ভালব
নাবিওা ফথলও বলবঔলয় অলঙন ফরওম ব্ল্যাঙ্ক ফেট লয় চোয় না ওঔনআ ।
অধ্ুবনও বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর কলবণার অলালও লনও ফেলত্রআ এর স্বপলে
েযো পায়া ফকলঙ । োরপলর ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট‘ ডকমা অমালির মানপট অেন্ন
ওলর অলঙ বহু ওারলণআ। বাংায় ‗ব্ল্যাঙ্ক ফেট ডকমালও‘ ঔণ্ডন ওলর মানবপ্রওৃবের
ঈপর জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ ফথলও ফঔা এলওবালরআ ফনআ বলআ ঘল
।
মুিালোর ২য় ংঔযায় (চানুয়ারী ২০০৮ ) প্রওাবলে ‗মানবপ্রওৃবে বও চেকে
নাবও পবরলবলকে?‘ নালমর প্রবন্বট এ বিও বিলয় ঈলিঔলযাকয বযবেক্রম বা
যায়।
পােওলির মলন য়লো বঘন্তা অাঁবওবুবও ওরলে রৄরু ওলরলঙ এআ ফভলব ফয ,
এবলটর মলো ঈিারণগুলা যবি বেয লয় থালও েলব ফো অমালির ওপাল
ফখার ‗ঔারাবব‘ অলঙ। ব বওঙু যবি ‗বচন‘আ বনয়ন্ত্রণ ওরা রৄরু ওলর েলব ফো ো
অমালির ‗ফচলনবটও বডটারবমলনচম‘ বা বংলাণু বনণতয়বালির বিলও ফেল ফিলব ।
46
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‗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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বঘন্তা ওলর ফিঔুনব বওঙু যবি বচলনআ ফঔা থালও োল অর অমালির ফঘিা
ওলরআ বা বও াভ? ‗বচলনআ ফঔা অলঙ ফঙল বড় লয় ববরয়া বওার লব ‘,
অর ‗মলনাববওারগ্রি মানুলির স্বভাব পবরবেতন ওরা যায় না‘ - ো ফো ঈপলরআ
ফিঔাম। এআ অিবাওযিয় ফমলন াে পা গুবটলয় বল থাওল অর ভাকযবািীলির
ালথ পাথতওয থাও ফওাথায়?
না রবওো ওরবঙ না এলওবালরআ । অমার এআ ওথালও াল্কা ওথা ফভলব েুাঁ
বিলয় ঈবড়লয় বিল বওন্তু ভু লব । অবম াল্কাভালব ভালকযর ওথা বল
ফচলনবটলক্সর এআ মি নেুন বিও ফববরলয় অার ালথ ালথআ এওি
‗ববললজ্ঞ‘ মানুলর অঘার বযবার , অনন্দ, াব ওান্না , দুঃঔ যাবেীয়
ববওঙুলওআ ‗বচলনর‘ মলধ্য ঔুাঁলচ পায়া রৄরু ওলর বিলন । এও বিলও রআলা
ব্ল্যাঙ্ক ফেটয়াারা যারা ববওঙু পবরলবল বি ওলরআ মাধ্ান ওলর ফেলে
ঘান, অর অর নযবিলও জেবর লা অলরও ঘরমপবন্থ ‗ফচলনবটও বডটারবমবনস্ট‘এর ি যারা পবরলবল স্বীওার ওলর ব বওঙু বংলাণু বিলয়আ বযাঔযা ওলর
ফেলন। এআ গ্রুলপর এওি অবার অর এও ওাবে লর লয় ‗বচন ফওন্নও
ভাকযবাি‘ বওংবা ‗বংলাণু বনণতয়বাি‘ প্রঘার ওরা রৄরু ওলর বিলন। ফযমন, বচলনাম
প্রলচক্ট ফল বার পর পরআ ডাব-ফবলক্সর অববষ্কারও ধ্যাপও ফচম
য়াটন বা রৄরু ওরলন
অলক মানু ভাবে অওাললর োরায় বুবছ ভাকয ফঔা অলঙ । এঔন মানু
বুছলব, ভাকয োরায় ফঔা ফনআ, োর ভাকয ফঔা রলয়লঙ বচলন!

বওন্তু েযআ বও োআ? বযাপারটা বও এেআ র? য়াটলনর ওথা মলো মানুলর
মি ভাকয বও োল বচলনআ ফঔা অলঙ?
এবপলচলনবটক্স এবং বনঈলরাপ্লাবস্টববটর বলো
না এেটা ভাকযবািী বওংবা জনরালযবািী বার ফওালনা ওারণ ফনআ। অচলওর বিলনর
ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন, বংলাণুগুলা অমালির মানপলটর বববনমতাণ ওরল ফগুলা
বধ্ওাংল ফেলত্রআ ফাার িরচার মলো নড় নয়, বরং লনওলেলত্রআ ওািামাবটর
মলোআ নরম। পবরলবললর প্রভালব এলির বক্রয়ওরণ বা বনবিয়ওরণ খটালনা যায়

লনওটা ববদুযলের বাবের ুআঘ ন/ে-এর মলোআ। ফয বংলাণুগুলালও ওলয়ও
বঙর অলক মলন ওরা লো এওিমআ নমনীয়, মলন ওরা লো বংলাণুর কেলনর
বংভাকআ ভ্রূলণ থাওা বিায় জেবর লয় যায়, ভাবা লো পরবেতীওালর পবরলবলল
এলির রিবি য় ামানযআ , অধ্ুবনও ‗এবপলচলনবটক্স‘এর কলবণা লে পায়া
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োে এর ববরুলদ্ধ রায় বিলয়লঙ বলআ এঔন মলন ওরা লে। চীবববজ্ঞালনর এআ
নেুন লাঔাবট ফথলও অমরা ক্রমল চানলে পারবঙ পবরলবল ফথলও ংলওে বনলয় ফি
ওীভালব োর ভযন্তরি বচলনর প্রওালভবিলও বিল ফেল
। এচনযআ লনও ববজ্ঞানী
এলির বঘবিে ওলরন ‗নমনীয় বচলনাম‘ (Malleable Genome) বললব, ফওঈ বা
নাম বিলয়লঙন ‗ঘপ বচন ‘ (Agile Gene)। ালয়বন্টবেও অলমবরওান মাআি
মযাকাবচলনর ২০০৬ ালর লক্টাবর ংঔযায় ডকা ফস্টআনবাকত অধ্ুবনও
‗এবপলচলনবটক্স‘এর ফবল বওঙু ঘাঞ্চযওর োে বনলয় ববিৃে অলাঘনা
ওলরলঙন48। োেগুলা এওবিলও ফযমন বঘন্তা চাকাবনয়া, ফেমবন নযবিলও এর
অলবিন ুিূরপ্রারী। অল বচলনর কেন অর জববলিয যাআ ফাও না ফওন, বচলনর
প্রওালভবি যবি অমরা পবরলবল বিলয় বনয়ন্ত্রণ ওরলে পাবর , েলব াটাআলয়র ুো
লনওটাআ বনলচলির ওিায় রাঔলে পারলবা । ড. ডান ঘাঘত োর াম্প্রবেও
‗অপনার বচলনর বভেলর বিন‘ বআলয় ফচনযআ বললঙন49 
ববজ্ঞান ক্রমল ঔুাঁলচ ফবর ওরলঙ অমালির ফক্রামলচাম ওেওগুলা বনধ্তাবরে
বচলনর মেলয় জেবর লয় থাওলে পালর, বওন্তু ফ বচনগুলার বক্রয়ো বনভতর
ওলর অমালির অত্মকে বভজ্ঞো এবং ওীভালব ফগুলালও অমরা
প্রবক্রয়াচাে ওরব, োর ঈপর।

বপঙ্কালরর বআলয়র এবলটর ঈিারলণ অলরওবটবার ফেরে যাআ । াআলওাপযাথ
চযাও এবলটর নমনীয় মলনাভালবর ফয ঈিারণ বপঙ্কার োর বআলয় াবচর
ওলরলঙন ো য়লো েযবধ্ও ‗ঘরম মাত্রার ‘ ঈিারণ । অমালির ঘারপাললর
ঈিারণগুলা এমনের ঘরম ীমায় বিান ওলর না ো বনবিতধ্ায় বা যায়
।
বধ্ওাংল ফেলত্রআ পবরলবল পবরবেতন ওলর ওলর বওংবা ওড়া ামাবচও বনয়ম নীবে
প্রলয়াক ওলর মানুলর বযবার ফয পবরবেতন ওরা যায় , ো বওন্তু পরীবেে েয ।
অমার চীবন ফথলওআ এওটা ঈিারণ াবচর ওবর
প্রথম অলমবরওায় অার পর নেুন নেুন কাবড় ঘাালনা রৄরু ওলরবঙ । প্রায়
দু‘বঙর বড় ধ্রলনর ফওালনা এবক্সলডন্ট ঙাড়া ময় পার ওলর ফিবার পর া
ফক বেমাত্রায় ফবলড়। াআলয় ফঙলড় বাার ঈপলরর ফঙাট্ট রািায় েুওলে ল
ফয এওটু কবে ওবমলয় েুওলে লব ো মাথায়আ থাওে না । ফয রািায় ঘাঘলর
কবেীমা লবতাচ্চ ৩৫ , ফ রািায় অবম েুওোম প্রায় ৫০ মাআ ফবলক । েল যা
48
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Douglas Steinberg, Determining Nature vs. Nurture, Molecular evidence is finally
emerging to inform the long-standing debate, Scientific American Mind, October 4,
2006
Dawson Church, Genie in Your Genes, Energy Psychology Press; 2009
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বার োআ লা, এও ববলওল বে ফথলও ফেরার পলথ খাপবট ফমলর বল থাওা
পুবললর কাবড়র ঔপ্পলর পলড় ফকাম। বয চবরমানা গুনলে লা। বিন ওলয়ও ঔুব
াবধ্ালন কাবড় ঘাাাম । োরপর ও‘বিন বালিআ অবার ফযআ বও ফআ । এওবিন
ওাল ঈলে ফিঔাম খবড়লে বালচ ালড় অটটা । বেও নয়টায় বেল এওটা
চরুবর বমবটং অলঙ। কাবড় ফবর ওলর ফিঔাম ফে ফনআ। ফে বনলে বকলয় অর
বমবনট িললও নি লা । এবালর বুছাম বমবটং অর ধ্রা যালব না । ফপট্র পাপ
ফথলও কাবড় ফবর ওলর ফআ রািাটায় ঈলে ফযআ না এবক্সলটলর পা ফরলঔ ফমলরবঙ
এও ধ্ুন্ুমার টান মবন পাল ফথলও পুবল বাবাবচর ভুযিয়
। অবালরা
চবরমানা। এও মালর বযবধ্ালন এওআ রািার ঈপলর দু‘দুবার বটলওট পায়ার পর
ফবাধ্ য় জঘেনয বেরলা । বেরলব নাআ বা ফওন এমন বটলওট অর বার দুলয়ও
ফপলআ অমার ড্রাআবভং াআলন্সটাআ ঘল যালব । এঔন াআলয় ফথলও রািায়
ঈেলআ ফিবঔ যেআ অনমনা থাবও না ফওন , বস্পলডাবমটালরর ওাাঁটা ওঔনআ বত্রল
বেক্রম ওলর না । লাবির ভলয় বওংবা ওলোর বনয়ম নীবে অলরালপর েল ফয
মানু োর বহুবিলনর ভযা পবরবেতন ওরলে পালর এটাআ ফো এওটা ভালা
ঈিারণ।
অলরওটা ঈিারণ ফিআ। অমার পবরবঘে এও বাংালিবল ভদ্রলাও (িে
ওারলণআ নামবট ঈলিঔ ওরবঙ না) বাংালিল ফথলও ববলয় ওলর বঈ বনলয়
অলমবরওায় এললঙন। স্বভালব এওটু বিরাকী । রালকর ময় মাথা বেও থালও না
লনও ময়আ। ছকড়ার ময় বঈলও ঘড় থাপ্পড় ফমলর বলন। বঈ প্রথম প্রথম
য ওরে, বওংবা য়লো মাবনলয় বনলে ঘাআে। ওাঈলও বলো না। বাআ ভাবলো
ুলঔর ংার বুবছ োলির । অর বঈলও ফনাৎ ফকালবঘারা ফপলয় স্বামীর া
ফক ফবলড় । বনযতােলনর মাত্রা ফবলড়আ ঘবঙ । এওবিন বঈ থাওলে না ফপলর
নাআন-য়ান-য়ালন ফাচা ও ওলর বি । পুবল এল স্বামী বাবাবচলও ধ্লর
বনলয় ফক। ভদ্রলাও ফবাধ্ য় ফভলববঙলন বঈলয়র কালয় এওটু অধ্টু াে ফোা
অর এমন ওী পরাধ্ । ফিলল ফো বাআ ওলর! বওন্তু অলমবরওায় এগুলা
অআনওানুন ঔুবআ ওড়া । োরপর পুবল ভদ্রলালওর ওান্নাওাবট ফিলঔ য়লো
মায়া ওলর কারলি না েুবওলয় বওাছওা বিলয় ফলপযতন্ত ফঙলড় বিলন। মলন ওবরলয়
বিলন এরপর যবি কালয় াে ফোার বভলযাক অল , োল োর ওপাল
ববপবত্ত অলঙ। ভদ্রলাও ঙাড়া ফপলয় ভাবলন ‗যাও! লল্পর ঈপর বিলয় োাঁরা
ওাটালনা ফকলঙ ‘। বওঙু বিন ভালা থাওলন , ংার ধ্মত পান ওরলন । বওন্তু
ওথায় বল বঈ ফপটালনার স্বভাব নাবও মজ্জাকে , এওবার ফয বঈলয়র কালয় াে
েুল, ফ নাবও অবালরা েুল । ভদ্রলাও অলরওবিন ছকড়ার ময় বঈলয়র
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কাল থাপ্পড় ফমলর বলন । অর বঈ ও ওরলন পুবলল । এবালর োে
লা ভ্য়াব। স্বামী প্রবরলও ধ্লর বনলয় েুবওলয় ফিয়া লা ফাচা ফচ াচলে ।
ফওঈ ঙাড়ালে এ না । এমনবও ওালঙর বন্ু-বান্লবরা নয়। দু‘বিন াচেবালর
পর ফল পযতন্ত স্বামীর ওান্নাওাবটলে ফবাধ্ য় বঈলয়র িয়া লা। ভববযলের ওথা
ফভলব ফাও, অর ামাবচওোর ঘালপআ ফাও ফল পযতন্ত বেবন স্বামীর ঈপর ফথলও
বভলযাক েুল বনলয় স্বামীলও ফচ ফথলও ফবর ওলর অনলন। েলব পুবললর মন
এে লচ কলা না । এলওবালর বেওুবচ ওুবে মি বৃত্তান্ত োআববন্দ ওলর
রাঔলন। বল রাঔলন , োলও নচরববন্দ রাঔা লে । ভববযলে ফওালনা ধ্রলনর
ঈলো-পাো অঘরণ ফিঔলআ ফাচা বডলপাটত ওলর ফিয়া লব । ো বঈ-ফপটালনা
স্বভাব মজ্জাকে ফাও অর লযযাকেআ ফাও , পুবললর ধ্াোবনর ঈপর ফো অর
ওালরা ওথা নাআ , ওারণ বালখ ঙুল পলনলরা খা , অর পুবলল ঙুল নাবও অোলরা
খা। অর োঙাড়া বডলপাটত বার ভয় অলআ প্রবাী বাগাবর বড় ভয় । ববওঙু
বমবলয় ভদ্রলাও এমন ঘুপালনা ঘুপালন ফয , োর ফআ পবরবঘে অগ্রাী
ঘবরত্রআ ফক বিল। ওালরা ামলন অর মুঔ েুল ওথা বলন না । বঈলয়র ঈপর
এঔন রাক ওরা ফো িূলরর ওথা বঈলও ফোয়াচ ওরা ঙাড়া এও পা ঘলন না ।
বাংায় যালও বল ‗জস্ত্রণ পুরু‘ফটালেআ রূপ বনলয় বনলন পুলরামাত্রায় । এআ
খটনার পর বহু বঙর ফওলট ফকলঙ । বঈলয়র ঈপর বনযতােলনর অর ফওালনা ঔবর
পায়া যায়বন। ওালচআ বচন-য়াালির িাবব নুযায়ী বঈ ফপটালনার ভযা যবি
ওালরা মজ্জাকে বওংবা বংলাণুক্রবমও লয় থালও , ামাবচও এবং রাষ্ট্রীয় ঘাপ
থতাৎ লবতাপবর পবরলবল বাধ্য ওলর োর প্রওালভবিলও বিল ফেলে।
অমার কাবড় ঘাালনার ঈিারণটা বওংবা ঈপলরর‗ভদ্রলালওর‘ বঈ-ফপটালনার
ঈিারণবট ফনাৎ ঔুব ফঙাট ফস্কল , বড় ফস্কল খটা ঈিারণগুলালে এওটু ফঘাঔ
বুাআ। ফিলল যঔন ঔুন-ঔারাবব বওংবা রাাচাবন ফবলড় যায়, েঔন রালষ্ট্রর পে ফথলও
অআন-লৃঙ্খা বাড়ালনার প্রলঘিা ফনয়া য়, ওঔলনা ববলল অআন প্রবেতন ওরা য় বা
ট্রাআবুনালর বযবিা ফনয়া য়। অবলর িললও যঔন বাংালিলল এবড বনলেলপর
ার ভয়ানওভালব ফবলড় বকলয়বঙ, েঔন রওালরর পে ফথলও ববলল অআন প্রবেতন
ওলর ো বলন্র বযবিা ফনয়া লয়বঙ
, চনলঘেনো জেবরর ফঘিা ওরা
লয়বঙফযন এধ্রলনর মানুবওো বন্ য় । বঙর ঔালনলওর মলধ্য ফিঔা ফক
এবড বনলেলপর ার লনও ওবমলয় অনা বকলয়লঙ । ফিললর বাআলর এ ধ্রলনর
ঈিারণ অর লনও ফববল । বহু িাবক অাবম যারা োরুলণয বং বওংবা
চনববলরাধ্ী ওাযতওালপর ালথ যুি বঙ , বওংবা পবরবঘে বঙ কযাংস্টার বললব
োলির লনওলওআ পরবেতীলে স্বাভাববও চীবলন বেবরলয় অনা ম্ভব লয়লঙ োলির
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বযবার পবরবেতন ওলরআ। এলির লনলওআ োলির েীলের ওমতওাণ্ড ববপবদ্ধ ওলর
বআ বলঔলঙন, ফওঈ বা অচ এবক্টবভস্ট বললব ওাচ ওরলঙন; মানুলও োলির
েীে ফথলও বলো বনলে নুপ্রাবণে ওলরলঙন । িাবব-িায়া পূরণ ওলর েুব্ধ
শ্রবমওলির ওারঔানায় বেবরলয় ফনয়া , ালরর িাম ওবমলয় ওৃওলির লান্ত ওরার
ঈিারণ অমরা প্রবেবিলনর পবত্রওালেআ পবড়। াম্প্রিাবয়ও িািার ময় ওােুত চাবর
ওলর ঈেত্ত চনোলও স্বাভাববও অর লৃঙ্খবে চীবলন বেবরলয় অনা যায় ো অমরা
বহু ফেলত্রআ ফিলঔবঙ।
োআ বচন অমালির মানবও ওাোলমার বীচ বপন ওরল ওঔলনাআ
অমালির কন্তবয বনধ্তারণ ওলর না। পবরলবললর এওটা প্রভাব ফথলওআ যায়। ঘাওবরর
ফটনলন, ফস্ট্রেু চীবনযাপলনর প্রভাব লরীলর ফয পলড় ফটা পরীবেে েয ।
ধ্ূমপান, েযবধ্ও মিযপান , ড্রাক ফবলনর প্রভাব লরীলর অলঙ বলআ ডািাররা
ফগুলা ফথলও অমালির মুি থাওলে পরামলত ফিন। ফচনযআ এওআ ধ্রলনর বচন
লরীলর বন ওরার পর লনও ময় ফিঔা যায় , বভন্ন যমচলির এওচন বিববয
ুি ব রলয়লঙ , নযচন ফববলবব চীবনযাপলন লরীরলও এলওবালর নি ওলর
ফেললঙ। ২০০৬ ালর অকস্ট মাল প্রওাবলে বনঈআয়ওত টাআম পবত্রওায় ‗Live
Long? Die Young? Answer Isn‘t Just in Genes‘50 প্রবলন্ ওাবমস্ট বচনা
ফওাাটা দুআ যমচ ফবালনর ঈিারণ াবচর ওলর ফিবঔলয়লঙন এও ফবান ৯২ বঙর
বয়ল বিববয ুি ব এবং ফরাকমুি চীবনযাপন ওরলঙ , থঘ নয যমচ
ফবানবটর বিা অেবরও লথতআ ‗ফওলরাবন‘! ম্প্রবে ফরাকাক্রান্ত ফবানবটর ‗বপ
বরলপ্ললমন্ট‘ ওরলে লয়লঙ, ‗বডলচলনলরবটভ বডডতালর‘ িৃবিলবি প্রায় পুলরাটাআ
ঘল ফকলঙ । ফিলর বিেলয়র পবরমাণ ঈলিঔ ওরার মলোআ
। অল
চীবনযাপন এবং ভযালর প্রভাব ফয ফিলর ঈপর পলড় ো স্বীওার ওরা ঈপায়
ফনআ। ফ চনযআ বঘবওৎও ধ্যাপও মাআলও ফরববনে বলন,
বভন্ন যমলচরা এওআ ধ্রলনর বচন বববনময় ওরল ফআ বচনগুলা ফিল
এওআ ধ্রলনর ফরালকর প্রওাল লনওময়আ খটায় না , যবি াধ্ারণভালব
বযাপারবটলও ঔুবআ ফচলনবটও বল মলন ওরা য় ।
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বঘত্র :
ফচালোআন
ফেচাঈলরা এবং
োর চমচ ফবান
- ফচলনবটও
প্রওৃবে এও
য়া লত্ত্ব
োলির জিবও
বিা এওআ
রওম নয়
(বনঈআয়ওত
টাআম, কাস্ট
২০০৬)।

অলরওবট ঘাঞ্চযওর োে পায়া ফকলঙ ম্প্রবে ধ্যাপও i¨vwÛ চালটত এর
আাঁদুর বনলয় কলবণা ফথলও । বেবন ফিলঔলঙন, Agouti নালমর ফয বচনবট মানুলর
ববববট বা িূে এবং টাআপ-২ ডায়ালববটলর চনয িায়ী বল মলন ওরা য়
ফবট এও ধ্রলনর আাঁদুলরর মলধ্য প্রবভালব িৃলযমান । ুি বলণতর এআ এগুবট
আাঁদুর চলের পরপরআ রােলর মলো ফওব ফঔলয়আ ঘল
। এবং এলির
বধ্ওাংলআ মানুলর মলো ওযান্সার এবং ডায়ালববটল অক্রান্ত য় এবং ঔুব
োড়াোবড় মারা যায় । এমনবও োলির বাচ্চা চে বনল োরা এ মি ফরালকর
ছুাঁবও বনলয়আ চোয়। ধ্যাপও চালটত বওঙু আাঁদুরলও অািা ওলর যালবর ওাাঁলঘর
চালর ফরলঔ োলির ঔািযাভালর পবরবেতন খটালন । বওঙুবিলনর মলধ্যআ বেবন
ফিঔলন আাঁদুরলির ফচলনবটও প্রওালভবিলে পবরবেতন এললঙ , এবং বাচ্চা যা চে
বনলে ো বধ্ওাংলআ ফরালকর ছুাঁবওমুি । এমনবও িয চোলনা বাচ্চার কালয়র
রলগ ঈলিঔলযাকয পবরবেতন ফপলন কলবলওরা । অণববও িলর ফচলনবটও
ফওালডর ফওালনা ধ্রলনর পবরবেতন না ওলর রৄধ্ু ঔািযাভা এবং পবরলবল বিল
বিলয় ফিচ জববলিয পবরবেতলনর এও ননয নবচর ফপলন োরা । োরা বুছলন
মানুলর ফেলত্র ফচলনবটওভালব হৃিলরাক বওংবা ডায়ালববট এর ছুাঁবও বনলয়
অমালির লনলওআ চোলনার পর ডািারলির ওথা রৄলন ওম লওতরা অর
ঘববতযুি ঔাবার ঔায়ার ভযা ওলর , বনয়বমে বযায়াম ওলর , ধ্ূমপানমুি
চীবনযাপন ওলর ওীভালব অমরা এ মি ফরালকর ছুাঁবও ওবমলয় বনলে পাবর।
এঔন ওথা লে, পবরলবল বিল বিলয় ফিচ জববলিয পবরবেতন ওরা যায় ো
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না য় ফিঔাম , বওন্তু পবরলবল বিল বিলয় এওআভালব মানবও প্রওালভবিলও
বও বিালনা ম্ভব? ববজ্ঞানীরা বলন লনও ফেলত্রআ ম্ভব । ফমালচ বচে এবং
মাআলও ফমবন এ দুচন ববজ্ঞানী চালটতলর মলোআ আাঁদুর বনলয় কলবণা
ওরবঙলন। োরা ফিঔলন এওধ্রলনর আাঁদুর অলঙ যালির মা আাঁদুলররা োলির
বাচ্চালির চনয ফওালনা ধ্রলনর যত্ন-অবত্ত ওলর না । মা‘ফির অলরও ি অলঙ
যারা অবার বাচ্চা চোলনার পর ফথলওআ বচব বিলয় কা ফঘলট অর বেবরি অির
যত্ন ওলর বাচ্চালির বড় ওলর
। ফিঔা ফকলঙ ফয বাচ্চাগুলার
বঘত্র : ফওব মা
আাঁদুলরর ঔািযাভা
পবরবেতন ওলর
ধ্যাপও চালটত
ফিঔলন আাঁদুরবট ফয
বাচ্চার চে বিলে োর
জিবও জববলিয
লনওটাআ অািা
(বডস্কভার, নলভম্বর,
২০০৬)।

অির যত্ন ফনয়া য় োরা লনও াী , ামাবচওভালব বন্ুভাবাপন্ন অর লান্ত
লয় ফবলড় ঈলে। অর মালয়র বলায় থাওা বাচ্চারা ফবলড় ঈলে বির অর ভীেু
স্বভালবর লয় । োলির দু িলর ফব্রলন ঈলিঔলযাকয পবরবেতন ে ওরলন
ববজ্ঞানীরা। অির পায়া বাচ্চালির মবিলষ্কর বলপাওযাপা নালমর প্রেযিবট
থালও লনও ববববধ্তে, অর োলির ফস্ট্র রলমান ওবটতলর ( cortisol) ঈপবিবে
লনও ওম পায়া ফক। অর বলায় বড় য়া বাচ্চালির ফেলত্র এআ রলমান
পায়া ফক লনও ফববল । মানুলর ফেলত্র ফিঔা ফকলঙ যারা ঔুব ফস্ট্রস্ফু
চীবনযাপন ওলর থালও , োলির ফিল ওবটতলর ঈপবিবে থালও মাত্রাবেবরি
ফববল। োলির হৃিলরালকর ছুাঁবও থালও লনও প্রব। ড. চে এও িুে ওাচ
ওরলন। বেবন আ ভীেু আাঁদুর িলর ফব্রলন এমন এও ধ্রলনর এনচাআম
(এবটাআ গ্রুপ) প্রলবল ওরালন যা ওবটতলর ঈৎপািনলও বাধ্া ফিয় । ফিঔা
ফক আাঁদুরলির স্বভালব পবরবেতন এললঙ। োরা এঔন লনও াী লয় ঈলেলঙ।
অবার এওআভালব অিলর বড় য়া াী আাঁদুলরর ি ফথলও আাঁদুর বনলয় োলির
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মাথায় বমথাআ গ্রুপ প্রলবল ওবরলয় ভীেু অর বির বাবনলয় বিলন োরা। এলির
কলবণালও বেঘার ওলর ম্প্রবে এওবট বনবন্ ফঔা লয়লঙ চনবপ্রয় ববজ্ঞান পবত্রওা
বডস্কভার-এ। প্রবলন্র বললরানাম - DNA Is Not Destiny 51।
আাঁদুলরর ফেলত্র (ঈপলরর ঈিারলণ) ফিঔা ফকলঙ , ফয ব বাচ্চালও অির যত্ন
ফনয়া লয়লঙ োরা লনও াী , ামাবচওভালব বন্ুভাবাপন্ন অর লান্ত লয়
ফবলড় ঈলেলঙ । োরা থালও নযলির প্রবে লনও ংলবিনলী । অর মা বাবার
অির যত্ন না ফপলয় বড় য়া বাচ্চাগুলা লয় ঈলে বির
, ভীেু এবং
ামাবচও। মানুলর ফেলত্র বও এটা খটা ম্ভব নয়? ফয বাচ্চারা মা বাবার
অির যত্ন না ফপলয় বলায় বড় য় োলির মধ্য ফথলওআ এওটা ংল য়লো
বড় লয় ামাবচও ওাচ ওলমত চবড়লয় পলড়? বযাপারটা রীওরণ মলন ল
এটা খটা ম্ভব ঔুবআ ম্ভব । ফচনযআ ফবাধ্ য় প্রবেবট মা বা বলরৄলও এওটা
ভালা পবরলবল বিলয় অির যত্ন ওলর বড় ওরলে ঘান । ফটক্সা ববশ্বববিযালয়র
মলনাববজ্ঞালনর ধ্যাপও এবরও ফনস্টার িীখতবিন ধ্লর ববণ্ণোয় ফভাকা ফরাকীলির
মাথার বভেলর বলপাওযাপা পযতলবেণ ওলর ফিলঔলঙন ফয
, োলির
বলপাওযাপালর অওার এবং অয়েন স্বাভাববলওর ফঘলয় লনও ঙ্কীণত থালও ।
রৄধ্ু োআ নয় , োলির বলপাওযাপালর মধ্যওার এওধ্রলনর ফপ্রাবটলন (বলস্টান)
বমথাআ গ্রুলপর বিে অববষ্কার ওলরলঙন (লনওটা আ ভীেু আাঁদুর িলর
মলোআ)। ববজ্ঞানীরা এঔন চালনন ওীভালব মানুলর ববণ্ণো ারালে য় । োরা
ুলধ্র মাধ্যলম এবটাআ গ্রুপলও বলস্টালনর ালথ ংযুি ওলর ফিন
, যা
বমথাআ গ্রুলপর ওাচওমতলও বাধ্া ফিয়। এচনযআ এবন্ট-বডলপ্রলন্ট ুধ্গুলা এে
লচ ওাচ ওলর ববণ্ণো িূর ওলর মনলও েুরেুলর ওলর ফোল । বলওালকার
আবনয় ববশ্বববিযালয়র ধ্যাপও ফডবন ফগ্রন বস্কলচালফ্রবনয়ায় অক্রান্ত
ফরাকীলির ঈপর এবটাআ গ্রুলপর ধ্ প্রলয়াক ওলর লনও ফরাকীলওআ াবরলয়
েুলে ফপলরলঙন । লনও ববজ্ঞানীআ এঔন মলন ওলরন বলরৄ বলয়লর পবরলবল ,
পবরঘযতা অমালির মানচকৎ কেলন াাযয রৄধ্ু ওলর না , পরবেতীলে বচলনর
প্রওালভবিলও বিল ফিবার ফেলত্র ঈলিঔলযাকয ভুবমওা রালঔ
। যেআ
এবপলচলনবটলক্সর অধ্ুবনও কলবণার োে ফববরলয় অলে রৄরু ওলরলঙ, েেআ
মানবপ্রওৃবের রলযাদ্ঘাটলন ফচলনবটলক্সর পালাপাবল পবরলবল এবং পবরঘযতার
গুরুে অর ফববল ওলর ফবাছা যালে , অর এগুলা মানবপ্রওৃবে ববয়ও ববেলওত
ফযাক ওলরলঙ নেুন মাত্রা । ালয়বন্টবেও অলমবরওান মাআলির ২০০৬ ালর
লক্টাবর-নলভম্বর ংঔযায় এ চনযআ বা লয়লঙ
51
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নেুন কলবণার োেলর অলালও এঔন ফবাছা যালে মালয়র পবরঘযতার
রীবে বলরৄর বচলনর প্রওালভবির ঈপর যলথি প্রভাব ফেল।

এবপলচলনবটক্স ঙাড়া ফব্রলনর বনঈলরাপ্লাবস্টববট বনলয় প বযাবঘ বরটা , মাআলও
মালচতবনঘ, বভায়ানুর রামাঘন্নলনর অধ্ুবনও কলবণাগুলা ঔুব পবরষ্কারভালব
ফিবঔলয়লঙ ওীভালব পবরলবললর ালথ ো বমবলয় অমালির মবিষ্ক বনলচলও
বিল ফেলে পালর। এ প্রলি অর ববিভালব চানলে ল ঈৎুও পােলওরা
নমতান িআলচর ‗মবিষ্কযা বনলচ ফথলওআ বনলচলও বিল ফেলঙ ‘ (২০০৭)
বআবট পলড় বনলে পালরন52।
ব্ল্যাঙ্ক ফেট বনাম চুও বক্স
োল পবরলবল বনণতয়বাি বনাম বংলাণু বনণতয়বালির এআ িবড় টানাটাবন ফথলও ওী
ঈপংার ফববরলয় এ? ফববরলয় এ ফয, পূণত বংলাণুবনণতয়বািী য়া বওংবা
পূণত পবরলবল বনণতয়বািী য়াদুআ ফেত্রআ ভু। মানবপ্রওৃবে কেলন বচন বা
বংলাণুর প্রভাব ফযমন অলঙ, ফেমবন অলঙ পবরলবললর। বচলনর গুরুে এ ওারলণ ফয,
অমরা বংলকেভালব ফয মি বচনকে জববলিয চতন ওরলে ফপলরবঙ, োর টানত ন
বা লের মাধ্যলম ফচলনবটও এক্সলপ্রলন বিালে পাবর পবরলবল ফথলও ববববধ্
বকনযা বনলয়। বওন্তু ফওালনা ওারলণ ফআ মু বচনবটআ যবি অমার মলধ্য নুপবিে
থালও, অবম যে বকনযা পাোআ না ফওন ো বিালনা ম্ভব লব না। অবার
পবরলবললর গুরুে বময়আ থাওলব ওারণ বচলনর প্রওালভবি বিালনার বযাপারটা
বনভতর ওরলঙ পবরলবল ফথলও ওী ধ্রলনর বকনযা পায়া যালে োর ঈপর 53।
অমালির লরীলরর চলনর ওথাআ ধ্রা যাও। লনও ফেলত্রআ ফিলর ওাোলমা ফমাটা
লব না বঘওন লবোর লনও বওঙুআ বওন্তু ফচলনবটও। বওন্তু ো বল বচলনর ালে
ব বওঙু ফঙলড় বিলয় অমরা বল থাবও না। অপনার যবি এওটুলেআ ‗মুবটলয়‘
যায়ার প্রবণো থালও, েলব অপবন ঔাবালরর ঈপর অর যত্নবান লবন, বযায়াম
ওরলবন, ঘববত চােীয় ঔাবার ওম ঔালবনএআটাআ ধ্েতবয। ো না ওলর অপবন যবি
ফববলবব চীবন ওাটালে থালওন, ঔানাবপনা পানীয়-এর প্রবে াাবয়ে থালওন,
মালন ভুবরলভাচ ওলর ফযলে থালওনয়লো অপনার ফিলর বচনগুলা অনলন্দ
52
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Norman Doidge, The Brain That Changes Itself: Stories of Personal Triumph from
the Frontiers of Brain Science, Penguin (Non-Classics), 18, 2007

বওঙু বওঙু বযাপারলও পুলরাপুবর ফচলনবটও বল মলন ওরা য় । ফযমন, াবন্টংটন ফরাক - এআ
ফরাকবট ১০০% ফচলনবটও । এটা পবরলবল বনভতর নয় । অবার বলরৄলির মােৃভাা রি ওরার
ববয়বটলও পুলরাপুবর পবরলবল বনভতর বললব ফিঔা য় । ওারণ ফিঔা ফকলঙ ফযলওান বলরৄলও ফয
ফওান ফিলল ফরলঔ বড় ওরা ল – ফআ ফিললর ভাা রি ওলর বনলে ফওান ুববধ্া য় না ।
বচনকে জববলিয মূঔয ভুবমওা পান ওরল এমনবট লে পারলো না
। েলব – পুলরাপুবর
ফচলনবটও এবং পুলরাপুবর পবরলবল - এআ দুআ ঘরমীমার মধ্যওার বধ্ওাংল ববয় অলয়লওআ
অল বচন এবং পবরলবললর ুম বমথবিয়ার াালযয বযাঔযা ওরা যায়।
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অত্মারা লয় অপনার ফিলও নাদুনুদু ওলর েুলব। ওালচআ বচলনর ভযন্তরি
বচনকে প্রওালভবি ওীভালব বিালবনোর লনও বওঙুআ বওন্তু অপনার ফিয়া
পবরলবললর ঈপরআ বনভতর ওরলব।
এওআ ওথা মানবপ্রওৃবে এবং মানুলর বচতে বযবালরর চনয ঔালট
।
মানবপ্রওৃবে কেলন বচন ফযমন ভূবমওা রালঔ , ফেমবন রালঔ পবরলবল। লনও ময়
প্রওৃবেলও পবরলবল ফথলও অািা ওরা যায় না; অািা ওরার ফঘিা য়লো
লনও ফেলত্র ভ্রান্ত। মযাট বরডী োর ‗এচাআ বচন‘ বআলয় ফচনযআ বললঙন
অমার ওথা অর এওবার স্পি ওলর বব। অবম মলন ওবর, মানুলর বযবার
ববলেণ ওরলে ল প্রওৃবে এবং পবরলবল দুলটালওআ ফকানায় ধ্রলে লব ।
...নেুন অববষ্কালরর অলালও ফবাছা যালে ওীভালব বচনগুলা মানুলর
বযবারলও প্রভাববে ওলর , অবার ওীভালব মানুলর বযাবার বচনগুলার
প্রওালভবিলও প্রভাববে ওলর । ওালচআ ববয়টা অর প্রওৃবে বনাম পবরলবল
(nature versus nurture) নয়, বরং পবরলবল বিলয় প্রওৃবে (nature via nurture)।

বংলাণু অর পবরলবলঅল অয়েলেলত্রর দুবট বাহুর মলো । এওবট জিখতয,
অলরওবট প্রি। মানবপ্রওৃবে বনমতালণ ওার ভূবমওা ফববলবচন না পবরলবল? এ প্রশ্ন
ফওঈ ওরল এর চবাববট অলরওবট প্রশ্ন ওলরআ ফিয়া যায়অয়েলেত্র জেবরলে
ওার ভূবমওা ফববলজিখতয নাবও প্রি?

বংলাণু অর পবরলবললর িন্ধ যুলদ্ধর োে যাআ ফাও না ফওন , মানুলর মন ফয
অল ব্ল্যাঙ্ক ফেট লয় চোয় না ো এঔন মাচববজ্ঞানীরা ফমাটামুবটভালব
ফমলন বনলে রৄরু ওলরলঙন । এর মলধ্য লনলওআ ভাববঙলন এআ ব্ল্যাঙ্ক ফেট
বযাপারটালও নয বওঙু বিলয় পবরবেতন ওরা যায় বও না। ববজ্ঞানী চন টুবব এবং
বডা ওমাআড এওবট ববওল্প প্রিাব ওলরলঙন ম্প্রবে। মানব মনলও ব্ল্যাঙ্ক ফেট
না বল চুও বক্স বললব ববলবঘনা ওরা ফযলে পালর 54। ফেলটর েুনায় চুও বক্স
লনও ফববল অওতণীয় এবং বমথবিয়াময় । চুওবক্সলও ফযমন ফওব বভেলরর
রিামাবি বিলয় ববঘার ওরা যায় না , বেও ফেমবন যায় না ফওব বাআলরর ম্ভরণ
বিলয়। ফযমন, F6 ফবাোম বটপল ফওালনা ুরআ বাচলব না , যবি না ফবাোলমর
ালথ বভেলর ফওালনা ফরওলডতর ংলযাক ফথলও থালও । থতাৎ ফবাোম ফটপা এবং
ফআ ালথ ফভেলরর ফরওলডতর ঈপবিবে অর ুগ্রবন্থে ংলযালকর মাধ্যলমআ অমরা
েভালব চুওবক্স ফথলও ুরধ্ববন রৄনলে পাআ । পুলরাপুবর না ল , বাংালিলল
অমরা ফয ারলমাবনয়াম বাবচলয় থাবও , ফটার বযাপার লনওটা প্রায় এওআ
রওলমর। ারলমাবনয়ালমর ঘাবব বটলপ অপবন ফওমন ুর েুলবন ো য়লো
অপনার ঈপলরআ বনভতর ওরলঙ ফটা ‗ঔাাঁঘার বভের ঘীন পাবঔ ‘র ুরআ ফাও ,
বওংবা ফাও ‗না ঘাবল োলর পায়া যায় ‘ এর ুর বওন্তু ুর ফোার মলো
ঈপওরণগুলা ারলমাবনয়ালমর ঘাববর ালথ অলক ফথলওআ যুি থাওলে লব ।
ফওান্ ঘাববর ালথ ‗া‘ অর ফওান্ ঘাববর ালথ ‗ফর‘ অর ফওালনা ঘাবব বটপল
‗কা‘ ো অপনালও চানলে লব , এবং ারলমাবনয়ালমর বেও ঘাবব ফথলও বেও
ুর ফবরুলে লব। থতাৎ পুলরা বযাপারবট বনভতর ওরলঙ বভের এবং বাআলরর ুম
মেলয়র ঈপর । অমালির মন ওাচ ওলর লনওটা ফরওম ভালবআ , বভেলরর
ফচলনবটও ওাোলমার ালথ বাআলরর পবরলবললর এও ধ্রলনর ুম বমথবিয়ায়।

54

বঘত্র : বেতমালন লনও বববেতন মলনাববজ্ঞানী মানব মনলও ব্ল্যাঙ্ক ফেলটর
বিল চুও বলক্সর ালথ েুনা ওরলঙন।
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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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েৃেীয় ধ্যায়

ংস্কৃবের ‗ভূে‘
অলকআ বলবঙ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান মাচ এবং ংস্কৃবের লনও
বওঙু ঔুব
পবরষ্কার এবং ফবাধ্কমযভালব বযাঔযা ওরল এর
লনও ঈপংার এবং
নুবদ্ধান্ত এেআ ববপ্লবাত্মও ফয এবট বকান ওরা বার চনয ঔুব চ য়বন ,
এঔন লে না । এর লনও ওারণ অলঙ । এর মলধ্য এওটা ওারণ অমালির
মলধ্যওার চলম থাওা িীখতবিলনর ংস্কার।
েলব টাআ এওমাত্র ওারণ নয় । ববেলওতর মু ওারণ ঔুাঁচল ফিঔা যালব ,
ববেওতটা যেটা না ংস্কালরর চনয, োর ফঘলয় লনও ফববল বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
ন্তবনতবে নুওল্প অর এর ফথলও পায়া বববভন্ন নুবদ্ধালন্তর ওারলণ
।
মূ ববেওতটা বনঃলন্দল মানব মলনর স্বরূপ বনলয় । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা
রিমলঞ্চ াবচর বার অলক াবতচনীন‗মানবপ্রওৃবে‘ বল বওঙু অলঙ বও না ফটাআ
বেওমে অমালির ওালঙ পবরষ্কার বঙ না। ফযমন, স্পযাবনল ববালর িালতবনও ফাল
লেতকা কযালট মানবপ্রওৃবের বিে স্বীওার ওলর বলেন , ‗মানুলর ফওালনা
প্রওৃবে ফনআ , যা অলঙ ো লা আবো ‘। বব্রবটল-অলমবরওান নৃেত্ত্বববি যালল
মলন্টগু বলেন, ‗মানুলর চাে স্পৃা (instinct) বল বওঙু ফনআ; ওারণ োর ব
বওঙুআ োর ঘারপাললর মাচ-ংস্কৃবে ফথলওআ ফলঔা
‘। ফওঈ বা অবার
মানবপ্রওৃবেলও স্বীওার ওলর বনল োলও এলওবালরআ ওাাঁঘামালর মলো অবিম
মলন ওরলেন। ফযমন প্রঔযাে নৃোবত্ত্বও মাকতালরট মীড বলেন , ‗মানবপ্রওৃবে লে
ললাবধ্ে, বলঘলয় মযাড়লমলড় ওাাঁঘামা‘55।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা এল মানবপ্রওৃবে বনলয় এআ প্রঘবে ঙওবটলওআ
ঈলট বিলয়লঙন। বযাপারটা এওটু ফঔাাা ওরা যাও। এওচন জলবঘবওৎও যঔন
াপাোল পালরললনর চনয অা ফওালনা ফরাকীর ফপলটর বভের ঙুবর ঘাালবন
বল বেও ওলরন েঔন বেবন চালনন ফয, ফপট ওাটল এর বভেলর ওী পায়া যালব।
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মাকতালরট মীলডর মূ ঈদ্ধৃবেবট বঙ -

of raw material‘ ।

‗Human nature is the rawest, most undifferentiated
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পাওিব, বৃিান্ত্র, েুদ্রান্ত্র, গ্ন্যালয় আেযাবি। পাওিবর চায়কায় পাওিব থালও ,
অর গ্ন্যাললয়র চায়কায় গ্ন্যালয় । নয ফরাকীর ফেলত্র ফপট ফওলট বঘবওৎও
পাওিবর চায়কায় পাওিব ফিঔবার প্রেযালাআ ওলরন । এটাআ স্বাভাববও। বববভন্ন
ফরাকীর পাওিবলে পাথতওয থাওলে পালরওালরাটা ফমাটা, ওালরাটা বঘওন, ওালরাটা
ফিঔলআ য়লো ফবাছা যালব বযাটা অমালয় ফরাকী , ওালরাটা অবার স্বািযওর ।
জববললিয পাথতওয যাআ থাওুও না ফওন , মানুলর পাওিব ফিলঔ ওালরা করুর বওংবা
ফখাড়ার পাওিব বল ভু লব না। ওারণ মানুলর পাওিবর এওটা প্রওৃবে অলঙ,
ফযটা করুর পাওিব ফথলও অািা । অবম বলয করুর পাওিব ববললজ্ঞ নআ ,
বযবন ববললজ্ঞফযমন পাবল বাচালরর বমুিা ওাআবেবন ঔুব ভালা ওলরআ
অমালির ফিবঔলয় বিলে পারলবন করুর পাওিব ফওমন য় , ঔাবরটা ফওমন ,
ফভড়ারটা ফওমন অর মুরবকরটা ফওমন। োটাবরবাচালরর বনেযানন্দ ওাআ ল োর
বলস্ট রৄলয়ালরর পাওিব ঘল অলে পালর। বমুিা বওংবা বনেযানন্দ ওাআলয়র
বভজ্ঞ ফঘাঔলও ঔাবর পাওিবর নালম রৄলয়ালরর পাওিব বল ঘাালনার ফঘিা
ওলর ফধ্াাঁওা ফিয়া যালব না। ওারণ োরা চালনন, ঔাবর পাওিবর প্রওৃবে রৄলয়ালররটা
ফথলও পূণত অািা। এওআ ওথা মানুলর পাওিবর চনয প্রলযাচয। এওথা বা
ভু লব না ফয , মানুলর পাওিবর প্রওৃবেআ নযপ্রাণীর পাওিব ফথলও োলও
অািা ওলর বিলে।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা বলন, ফপলটর বভেলর পাওিবর ফযমন এওটা প্রওৃবে
অলঙ, ফেমবন মানুলর মলনর অািা এওটা প্রওৃবে অলঙফযটা নয প্রাণী ফথলও
অািা। ঈিারণ ফিয়া যাও। মানুলর ঔুব ওাঙাওাবঙ প্রচাবে বলপাবি। বলপাবির
ালথ মানুলর বচনকে বম লেওরা ৯৯ ভাক। ওালচআ ধ্লর ফনয়া যায় বলপাবির
ালথ মানুলর লনও বওঙুলেআ বম থাওলব । বওন্তু যেআ বম থাওুও না
ফওনাবতচনীনভালব মানবপ্রওৃবে বলপাবির প্রওৃবে ফথলও অািা লব বল
অমরা ধ্লর বনলে পাবর, লনওটা ঈপলরর ঈিারলণর পাওিবর প্রওৃবের মলোআ।
বওঙু ঈিারণ াবচর ওবর। বলপাবি মালচ ফমলয় বলপাবিরা বহুকামী য় – োরা
যে আো ফঙললির ালথ জিবও পওত িাপন ওলরোলির অলআ ফওালনা বাঙ
ববঘার ফনআ। পুরু বলপাবিরা অবার নয ফমলয় বলপাবি (যালির ালথ এঔন
জিবও পওত িাবপে য় নাআ )োলির বাচ্চালও ধ্লর বনলয় ফমলর ফেল । এ
ধ্রলনর ফওালনা পযাটানত অমালির মানবমালচ ফঘালঔ পলড় না । ফঘালঔ না পড়াআ
স্বাভাববও, ওারণ মানুলর প্রওৃবে বলপাবিলির প্রওৃবে ফথলও অািা
।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীলির ওথামে অমরা চানাম ‗মানবপ্রওৃবে‘ বল
এওটা বওঙু োল অলঙ , ফযটা নয প্রাণীলির ফথলও অািা । বওন্তু ফওমন ফ
প্রওৃবে? মাচববজ্ঞানী বওংবা নৃোবত্ত্বওরা লনওবিন ধ্লরআ এর ঈত্তর ফঔাাঁচার ফঘিা
ওরলঙন। োরা বলন এআ প্রলশ্নর ঈত্তর ুবওলয় রলয়লঙ মানবমালচর ংস্কৃবেলে।
মাচববজ্ঞালনর প্রবেষ্ঠাো এবম ডুঔতাআম ফওালনা াবতচনীন মানবপ্রওৃবের চেকে
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প্রওরণলও স্বীওার ওলর োলও ব্ল্যাঙ্ক ফেলটর ালথ েুনা ওলরবঙলন। োর মলে
াংস্কৃবেও ববভাচনআ মানবপ্রওৃবেলও েুল ধ্রার এওমাত্র বনয়ামও
। ওালচআ
মানবপ্রওৃবে ববলয় ফয প্রশ্নআ ওরা ফাও না ফওনএর ঈত্তর অমালির ঔুাঁলচ বনলে
লব ংস্কৃবেলে । ফমলয়লির েুনায় ফঙলরা ফববল বং ফওন এর ঈত্তর
লাংস্কৃবেআ এর ওারণ । ফঙলরা ফওন ত্তুর বঙলরর বুবড়র ঘাআলে ববল
বঙলরর ঙুাঁবড়র প্রবে ফববল াাবয়ে য় এর ঈত্তর লে ংস্কৃবে । ফঙলরা ফওন
ফমলয়লির ফঘলয় ফববল পলনতাগ্রাবে ফিলঔ
, বওংবা বহুকামী ঈত্তর
এওটাআ‗ংস্কৃবে‘! ম ংস্কৃোয়ঃ নলমা! Omnia cultura ex cultura!
মাচববজ্ঞালনর পুলরাধ্া এবম ডুঔতাআম ফয আলটর কাথুাঁবন বিলয় বকলয়বঙলন
োলে ‗ংস্কৃবের প্রাাি‘ বানালে এবালর এবকলয় এলন নৃোবত্ত্বলওরা। নৃেত্ত্বববলির
চনও বল যালও বভবে ওরা য় ফআফ্রানচ ফবায়া এবং মাকতালরট মীড বঙলন
এলির মূ ওািাবর। ফ্রানচ ফবায়া ফয মেবাি প্রঘার ওরলন োলে ওলর মলন
লা, মানুলর প্রওৃবে বুবছ এলওবালরআ নমনীয় । এলে চেকে ফওালনা জববললিযর
ফওালনা ঙাপ ফনআ, ফওালনাবিন বঙ না। ব বওঙুআ ংস্কৃবেবনভতর। অর ফবায়ার বপ্রয়
ঙাত্রী ‗নৃেলত্ত্বর রাবন‘ মাকতালরট মীড অবিম‗যালমায়া‘ চাবের ফমলয়লির বনলয় এমন
এও অিবলতও মাচ ওল্পনা ওলর ফেলন , যার বািব বিে অল পৃবথবীর
ফওাথাআ ফনআ। মীলডর ‗যালমায়া‘ ফযন অেবরও লথতআ লে স্বলকতর প্রবেরূপ।
ফঔালন ওালরা মলধ্য ফনআ ফওালনা ছকড়া , ফনআ ফওালনা খৃণা, ইতা বওংবা বংা।
ফযৌনোর ফেলত্র োলির অঘরণ এলওবালর স্বেঃস্ফূেত। ফঔানওার ফমলয়রা বহুকামী,
ফযৌনোর বযাপালর পুলরাপুবর স্বাধ্ীনযঔন আলে স্বামীর ালথ ববলেি খবটলয় বপ্রয়
মানুলর ালথ পওত ওলর বনলে পালর । োরা স্বাধ্ীনভালব ফযটা ঘায় ফটা ওরলে
পালর। মীলডর নুওল্প বঙ , যালমায়া চাবের ংস্কৃবেআ োলির ফমলয়লির এমন
স্বেঃস্ফূেত অর স্বাধ্ীন ওলর েুললঙ । বেবন ফময় োপুয়া (Fa'apua'a) এবং
ফোলোয়া (Fofoa) নালমর দুচন যালমায়ান নারীলির ওাঙ ফথলও পায়া েথয োর
কলবণায় বযবার ওলরন। োলির ফিয়া েথয ববলেণ ওলর মীড বদ্ধালন্ত অলন ,
বংলকবে নয় বরং ংস্কৃবেআ বযবিেলও প্রভাববে ওলর। মাকতালরট মীড োর বঘন্তাধ্ারা
বযি ওলর ১৯২৮ াল ‗Coming of Age in Samoa‘ নালমর ফয গ্রন্থ রঘনা ওলরন
ফবট ‗ংস্কৃবেবভবত্তও প্রাালির‘ এও গ্রকণয িব বললব ববলববঘে য়56 । বওন্তু
পরবেতীলে ফডলরও বফ্রমযান নযানয কলবওলির কলবণায় প্রমাবনে য় ফয ,
মীলডর নুওল্পগুলা ফেে ‗ঈআলেু বথংবওং ‘ ঙাড়া অর বওঙু বঙ না57, 58।
56

মুিালোর প্রথম বত, বিেীয় ংঔযায় মাকতালরট মীডলও বনলয় েবরি অলমলির এওবট ঘমৎওার
প্রবন্ প্রওাবলে লয়লঙ 'মাকতালরট বমড : নৃেলত্ত্বর রাণী' বললরানালম।

কলবলওরা ফঘালঔ অগু বিলয় ফিবঔলয় বিলয়বঙলন ফয , মীলডর কলবণা বঙ
এলওবালরআ র এবং মীড যালমায়ান ফমলয়লির িারা বনিারুণভালব প্রোবরে
লয়বঙলন। বফ্রমযালনর কলবণা ফথলও ফববরলয় এ, যালমায়ান চাবের মলধ্য বংা,
ববলি, রাক, খৃণা, েযা ুণ্ঠন অর িলটা চাবের মলোআ প্রবভালব ববিযমান ,
রমনা মীড ফগুলা ফিঔলেআ পানবন । ফডলরও বফ্রমযাফনর নুমান এবং
বভলযালকর এলওবালর রাবর েযো ঔুাঁলচ পায়া যায় মীলডর কলবণা প্রওাললর
াট বঙর পর। ১৯৮৮ ালর ফম মাল োপুয়া (Fa'apua'a), যঔন োর বয় ৮৬
বঙর বেবলয়াব যালমায়ান রওালরর ওালঙ স্বীওার ওলর ফনন ফয, বেবন অর োর
বন্ু ফোলোয়া যালমায়ান নারীলির ফযৌনপ্রবৃবত্ত বনলয় ফয েথয মীডলও ১৯২৬ াল
বিলয়বঙলন োর বটুওুআ বঙ বালনায়াট। এ ওমবপ্লট ফাক্স।

বঘত্র : দুবট বহু অলাবঘে বআ : বাম পালল মাকতালরট মীলডর ওাবমং ে এচ আন ালমায়া
(১৯২৬), অর ডালন ফডলরও বফ্রমযালনর িয ফেটেু ফাবক্সং ব মাকতালরট মীড (১৯৯৯)।

ফচনযআ মযাট রীডী োর ‗এচাআ বচন‘ বআলয় মীলডর কলবণা ম্বলন্ বলে
বকলয় বলন59, ‗োর মানবপ্রওৃবের াংস্কৃবেও বভন্নো ফঔাাঁচার বযথত ফঘিা লনওটা
এমন ওুওুর ঔুাঁলচ পায়ার মলোআফয ওুওুর ফখঈ ফখঈ না ওলর বমঈ বমঈ ওলর‘।
মাকতালরট মীলডর মলোআ লাবন্তপূণত এও চাবের ন্ান ওরলে বকলয় ত্তুলরর
িললও ফলচ ফকাবলর ওলরলঙন মযানুলয় এবচালল্ড চুবনয়র ( Manuel Elizalde
Jr)। বেবন ফিঔালে বকলয়বঙলন োাভালব বববভন্ন ংস্কৃবেলে বংো
,

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
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59

মযাট বরডীর মূ ঈবিবট বঙ ‗Her failure to discover the cultural determinism of
human nature is like the dog that failed to bark‘ ।

62| ভালাবাা ওালর ওয়

যুদ্ধবাবচর ওথা োাভালব ঈলিঔ ওরা থাওল বেবপাআলনর এও চিল
ফটালড ( Tasaday) নালম এমন এও ট্রাআব অলঙ যারা নাবও অেবরও লথতআ
এঔন ফআ অবিম প্রির যুলক বা ওরলঙ । োরা ঙা বাও পলড় খুলর ফবড়ায় ,
গুায় ববা ওলর অর োরা নাবও এমনআ লাবন্তবপ্রয় ফয োলির ভাালে
বংো, অগ্রান বওংবা ংখতূঘও ফওালনা লব্দআ ফনআ । োলির ংস্কৃবে
এলওবালর লাবন্তলে লাবন্তময় । এআ মা বযবেক্রমী লাবন্তপূণত মানবপ্রচাবে বনলয়
১৯৭৫ াল এওবট বআ ফবর লয়বঙ 'লান্ত ফটালড' নালম6 0 ।

বঘত্র :মালওতা রওালরর পবরওল্পনায় ভয মানুলও ধ্তনগ্ন্ ওলর ঙা বাও পবড়লয় লাবন্তপূণত
ফটালডর বমথ ুপবরওবল্পে ভালব জেবর ওরা য়।

বওন্তু থলর ফবড়া ফববরলয় অলে ময় ালকবন। অবলর িললওর ফলবিলও
ববজ্ঞানীলির নুন্ালন ফববরফয় এ ফয মযানুলয় এবচালল্ডর অলকওার ওাচওমত
অল বঙ পুলরাটাআ াচালনা61। অলল পাললর গ্রাম ফথলও বচন্স অর বটলাটত পরা
ুবলবেে ফঙলবপললির ঙা বাও পবরলয় ‗লান্ত ফটালড‘ াচালনা লয়বঙ।
ফটালডর লাবন্তময় ধ্রলনর ফওালনা ট্রাআবআ অল বেবপাআলন ফনআ, বঙ না
ওঔলনাআ। ত্তুলরর িললও বেবপাআলনর এওনায়ও েমোলীন মালওতা রওালরর
পবরওল্পনায় মযানুলয় এবচালল্ডর ওুওলমত আন্ন ফযাকালনা লয়বঙ। ঈলদ্দলয বঙ
‗লান্ত ফটালড‘ফও পুাঁবচ ওলর ববববতলশ্ব বেবপাআলনর আলমচ বাড়ালনা।
অল ংস্কৃবের ববভাচলনর ওথা োাভালব াবেয, ংস্কৃবেলে অর
নৃেলত্ত্ব ঈবিবঔে য় বলট, বওন্তু লনও ময়আ ফিঔা যায় এআ ববভাচন ফমালটআ
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বস্তুবনষ্ঠোর মাপওাবেলে ঈত্তীণত য় না। বযাপারটা নৃেত্ত্বববি অর মাচববিলির
চনয এও বনিারূন জ্জার বযাপার। এওটু ে ওরলআ ফিঔা যালব, ংস্কৃবের যে
ববভাচনআ থাওুও না ফওন, প্রলেযও ংস্কৃবেলেআ ফিঔা যায়, মানুলরা লনওটা
এওআভালব রাক নুরাক, বংা, ফক্রাধ্ প্রওাল ওলর থালও। পবিমা ববলশ্বর অলা
ছমল েথাওবথে ‗অধ্ুবনও‘ ভযো ফথলও রৄরু ওলর পৃবথবীর অনালঘ-ওানালঘ
যে কীন রলণযর যে নাম না চানা ফকালত্রর মলধ্যআ নুন্ান ওরা ফাও না
ফওনফিঔা যালব নাঘ , কান, ঙবব অাঁওার বযাপারগুলা ব ংস্কৃবেলেআ ওম ফববল
ববিযমান। ফওঈ য়লো গুার পাথলর বরণ বলওালরর ঙবব অাঁওলঙ , ফওঈ পাথলর
ফঔািাআ ওলর মূবেত বানালে , ফওঈ নিীর ধ্ালর বল পা ফোা ফনৌওালও
ওযানভাল ঈবেলয় অনলঙ , ফওঈবা অবার মাবটর পলট কলড় েুলঙ নবিয
বলল্পওমত। ংস্কৃবের ববববধ্ ঈপািান ফযাক বার ওারলণ বযবি বওংবা ংস্কৃবেলভলি
বঘত্রওলল্পর প্রওাল ভবিলে য়লো পাথতওয অলঙ বওন্তু বঘত্র প্রওাললর ববমূেত স্পৃাবট
ফআ এওআ রওম ফথলও যালে । রৄধ্ু ঙবব অাঁওা নয় , নাঘ-কালনর ফেলত্র অমরা
োআ ফিঔব । এও ফিলল ফওঈ এওোরা ালে বাঈ কান ফকলয় ঘলঙ ফো
অলরওচন নয ফিলল বনববি মলন বপয়ালনা বাবচলয় ঘলঙ । ফওঈবা ফঘাঔ মুলি
ফোর বাচালে ফো ফওঈবা বকটার বওংবা ফওঈ ন্তুর। ফয এলওবালরআ অল ফ
য়লো পড়ারৄনা ওরার ফটববলওআ ফো বাবনলয় ো েুওলঙ রবীন্ন ংকীলের
ালথ। এও ংস্কৃবেলে ফওঈ য়লো বডলস্কা নাঘ নাঘলঙ , নয চায়কায় ফরওমআ
এওচন ফওঈ ভরে নাটযম, অলরও চায়কায় ফওঈ যাবটন বেঈলন, ফওঈবা ফওালনা
লঘনা ট্রাআবা ডযান্স। নালঘর রওমলেলর বওংবা মুদ্রায় পাথতওয থাওল ংস্কৃবে
বনববতললল নাঘ-কালনর িময স্পৃাবট বওন্তু এও াবতচনীন মানবপ্রওৃবেলওআ ঈলধ্বত
েুল ধ্রলঙ। যুলদ্ধর এবং যুদ্ধাস্ত্র বযবালরর বযাপারবট লনওটা োআওম ফাও
ফববল ফাওপ্রবেবট ংস্কৃবেলেআ যুলদ্ধর ঈপািান ওম ফববল অলঙ। ফওঈ বা যুদ্ধ
ওলরলঙ াবে-ফাটা বিলয়, ফওঈ বা বিম বিলয়, ফওঈ বা েীর ধ্নুও বিলয় বওংবা
ফওঈ বুলমরাং বযবার ওলর, ফওঈবা ওামান বন্দুও বযবার ওলর, ফওঈবা
পারমাণববও ফেপণাস্ত্র বাবনলয়। অবিম গুাবঘত্রগুলালে ফিঔা যায় েীক্ষ্ণ ফব
স্ত্র বযবার ওলর অমালির পূবতপুরুলরা পরৄ বলওার ওলরলঙ, ওঔলনা বা ানাাবন
মারামাবর ওলরলঙ বনলচলির মলধ্যআ। ওালচআ ফওঈ যবি োৎ এল িাবব ওলর
ফওালনা এও ফিললর বববঘত্র ংস্কৃবেলে মানু এলোআ লাবন্তবপ্রয় ফয োলির
ভাালে বওংবা ংস্কৃবেলে বংো, অগ্রান বওংবা ংখতূঘও ফওালনা লব্দআ
ফনআ, োল বনঃলন্দল ফটা াবতচনীনোর ববরুলদ্ধ যাফব। বওন্তু ফরওম বওঙু
অলিৌ পায়া যায়বন। বরং যারা বববভন্ন মলয় ফরওম এলক্সাবটও বওঙু িাবব
ওলরবঙলন, োলির িাববআ ফল পযতন্ত বমথযা বল প্রমাবণে লয়লঙ। ঈপলরর
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লাবন্তময় ফটালড বওংবা যালমায়ার ঈিারণগুলা বওন্তু োরআ প্রমাণ। এআ
বযাপারবটর োৎপযত ঈপবব্ধ ওলরআ ফডানাল্ড ব্রাঈন োর ‗Human Universals‘
গ্রলন্থ বললঙন 62‗It is the human universals not the differences that are
truly intriguing‘।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা বলন , ংস্কৃবে বযাপারটা মানবমালচর ননয
জববলিয বললব কণয ল এবট ফওালনা কালয়বব পলথ নয়, বরং নয ব বওঙুর
মলো জচব বববেতলনর পথ ধ্লরআ ঈিূে লয়লঙ (evolved biologically )6 3 ।
অমরা ঈপলর ফয নাঘ , কান, ঙবব অাঁওা, যুদ্ধ বববভন্ন জববললিযর ঈলিঔ ওলরবঙ
(ফযগুলা মানব ভযোর ফয ফওালনা ংস্কৃবেলেআ ঔুাঁলচ পায়া যালব বভন্ন বভন্ন
বভবযবিলে), ফরওম ন্তে ৪০০বট জববলিয বস্টলভন বপঙ্কার ববপবদ্ধ ওলরলঙন
োর ব্ল্যাঙ্ক ফেট বআলয়র পবরবললি6 4 । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন
এগুলা বগুলাআ বভন্ন মানবপ্রওৃবের বিলওআ আবিে ওলর। বাবযওভালব যে
পাথতওযআ অমরা ফিবঔ না ফওন, অল অমরা মানুলরা এও বভন্ন ংস্কৃবের
ংল। ওারণ, অমালির ফি ওাোলমার মলো ংস্কৃবে ফমাটা িালক মানব
বববেতলনর বভলযাচনকে ে। বেও ফযমন অমালির াে পা বওংবা গ্ন্যালয়
জেবর লয়লঙ বংলাণু বা বচলনর বনয়ন্ত্রলণ, বেও ফেমবন মানবংস্কৃবে জেবর লয়লঙ
বংলাণুর িারাআ (বংলাণুর িারা বা লে ওারণ, িীখতওালর বববেতনীয়
প্রবক্রয়ালেআ জেবর লয়লঙ মানব বংলাণু যা অবার মবিলষ্কর কেলনর ববলেিয
বনয়ামও, অর ংস্কৃবে লে ফআ মানব মবিলষ্করআ বম্মবে বভবযবি)।
বালখর ফযমন নঔর বববলি থাবা অলঙ, ওযািারুর ফপলট অলঙ থব, বেও ফেমবন
ফমরুভিুলওর কালয় অলঙ পুরু পলম। এআ জববলিযগুলা ফযমন স্ব-স্ব প্রচাবের ফেলত্র
ননয জববললির বিলও বনলিতল ওলর; বেও ফেমবন মানবমালচর চনয ননয জববললির
বনয়ামও লয় অলঙ মানবংস্কৃবে। বালখ বালখ নঔলরর অওার অওৃবেলে পাথতওয
থাওল ফটা ফযমন ফল পযতন্ত বালখর নঔরআ, বেও ফেমবন ংস্কৃবেলে বওঙু বাবযও
ফঙাটঔাট ফভিালভি থাওল ফটা ফল পযতন্ত বভন্ন মানব ংস্কৃবেআ। যাাঁ, লেধ্া
ববভবি লত্ত্ব মানব ওাঘারগুলা অল বম্মবেভালব াবতচনীন ংস্কৃবে বা

ওাঘারা আঈবনভাতা (Cultural Universal)-ফওআ ঈলধ্বত েুল ধ্লর, ন্তে
বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির োআ বভমে।
২০১০ ালর অকস্ট মাল মুিমনা ব্ল্লক যঔন অমার ফঔাটা 'ংস্কৃবের
ভূে' বললরানালম প্রওাবলে লয়বঙ, বেও এওআ ময় ড. নৃলপন্ন রওার এওবট
ঘমৎওার ফঔা বলঔবঙলনবববেতলনর ফঘালঔ ফঘালঔর চ বললরানালম। ফঔালন
বেবন বযথা ফবিনা অর ফঘালঔর চলর বববেতনীয় ঈৎ ঔুাঁচলে লঘি
লয়বঙলন 6 5 । ফঔায় ংস্কৃবেলভলি ওান্নার ঈিারণ বিলে বকলয় বেবন
বলবঙলন, বপ্রয়চলনর মৃেুযলে ওান্নাওাবটলে বন্দুলির চুবড় ফনআ। ওান্না ঘলব
বিলনর পর বিন। ফওালনা ফওালনা বন্দু মালচ এআ ওান্না এও মা পযতন্ত িীখতাবয়ে
ওরা য়। মা ফলল শ্রাদ্ধ ওলর বেবয়াব ওান্নার আবে ফিয়া য়। বন্দু ওান্না
এঔালন ফল য় না। কয়ালে বপণ্ড ফিয়ার ময় এওবার। ওালীলে এওবার।
ফআ বপণ্ডিান এওবঙর পলরআ ফাও অর বার বঙর পলরআ ফাও। বুও ভাগলব,
ফঘালঔ বৃবির ধ্ারা বআলব। বওন্তু ড. রওার োর ফঔাবটলে বেব্বেীলির মলধ্য এও
ফকালত্রর ঈলিঔ ওলরবঙলন যারা বপ্রয়চলনর মৃেুযলে ওাাঁলি না, ফিবো রুি লব
এআ ভলয়। োরা নাবও ফঘালঔর চ রৄবওলয় ফেল। লনলওর মলন লে পালর,
বেব্বেীলির এআ বযাপারটা (যবি না বযাপারটা মাকতালরট মীড বওংবা মযানুলয়
এবচালল্ড চুবনয়লরর মলো ফাক্স বওঙু য়) াবতচনীন ংস্কৃবেলও প্রশ্নববদ্ধ ওলর।
অল বওন্তু ো নয়। োরা অমার অপনার মলো স্বচন ারার দুঃলঔ বযবথে
য়। য়লো ওবল্পে ফিবোর লাবির ভলয় প্রওাল ওলর না, বওন্তু বযথা নুভলবর
বযাপারটা ফথলওআ যায়। অবম ফঔাবট মুিমনায় ফিয়ার পর 'অলবক ববশ্বচনীন,
বওন্তু প্রওালভবি বভন্ন লে পালর' বল ফটাআ স্পি ওলরলঙন মুিমনা ব্ল্কার
চলন অরা োর এওবট মন্তলবয6 6 

Donald Brown, Human Universals, McGraw-Hill Humanities/Social
Sciences/Languages, 1991
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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

মানব ংস্কৃবে ফওালনা ঈিট বওংবা বববঘত্র ংস্কৃবের বভন্ন বভন্ন মালবললর
ফচাড়াোব ফিয়া ে নয়, বরং, জচববও পলথআ ঈিূে এওবট বভন্ন এবং
াবতচনীন মানব ঈপািালনর ংল।
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অমালির স্বােন্ত্রয পবরমাপ ওবর, পাবরপাবশ্বতওোর ালপলে অমরা ওেটুওু বভন্ন
ভালব বঘন্তা ওবর, ওাচ ওবর, ফআটুওু ববঘার ওলর। বওন্তু বেযওার লথত অমরা
'আঈবনভাতা বঈমযান ওাঘালরর' বাআলর যাআ না। ফওব বহু প্রঘবের
ফঘলয় বভন্ন পন্থা নুরণ ওবর। স্বচন ারালনায় ফও ঘবিল বিন ওাাঁি অর ফও
ফঘাঔ রৄষ্ক ওলর ফরলঔবঙ, ফগুলা ফওব মাত্র মানিণ্ড ফথলও বভন্নোর
ঈিারণ। বভবত্তভূবম লা, স্বচন ারালনালে ববলেি বযথা বা ওি নুভব
ওরা। এআঔালনআ াবতচনীনো।
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নৃলপন্ন রওার, বববেতলনর ফঘালঔ ফঘালঔর চ, মুিমনা, অকস্ট ১২, ২০১০;
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ঘেুথত ধ্যায়

বঔ, ভালাবাা ওালর ওয়?
ডারঈআন বিব এবং ভালাবাা বিব
মুিমনায় অমরা প্রবে বঙর ডারঈআন বিব পান ওবর । ফআ ববলল বিনবটলে
ঘাত ডারঈআন এবং োর যুকান্তওারী বববেতন েত্ত্বলও শ্রদ্ধাভলর স্মরণ ওরার ফঘিা
ওরা য়। য়লো লনলও প্রশ্ন ওরলে পালরন , এরওম খটা ওলর চানা লঘনা
বিনবটলও স্মরণ ওরার ওারণ ওী?ওারণ অলঙ। অল পৃবথবীলে ঔুব ওম জবজ্ঞাবনও
ধ্ারণাআ বওন্তু চনাধ্ারলণর মানপলট িায়ীভালব ববপ্লব খটালে ফপলরলঙ।
পিাথতববজ্ঞালনর ফেলত্র ফওাপাবনতওালর ফৌরলওবন্নও েত্ত্ব এমবন ববপ্লবী েত্ত্ব, ফেমবন
চীবববজ্ঞালনর ফেলত্র ডারঈআন অর রাল য়াল প্রিাববে বববেতনেত্ত্ব। িালতবনও
ফডবনলয় ফডলনট োর এওবট বআলয়বলবঙলন67,

বনষ্প্রলয়াচন, অমালির চনয ডারঈআন বিব ডারঈআলনর িীখত শ্মরমবিে
মুঔেববর ফওালনা িব বঙ না , বরং োাঁর যুকান্তওারী অববষ্কালরর যথাযথ স্বীওৃবে,
োাঁর জবজ্ঞাবনও বিালনর প্রবে বনলমতা অর ববনম্র শ্রদ্ধািব।
ডারঈআন বিব পান ওরা য় প্রবে বঙর ১২আ ফেব্রুয়া বর। বাংালিললর
প্রায় ফওঈআ এআ ববলল বিনবটর ালথ পবরবঘে না ল এর দু বিন পলরর ১৪আ
ফেব্রুয়াবর োবরঔবটর ালথ প্রায় বাআ পবরবঘে। ফআ ফয ভযালন্টাআন্স ফডববশ্ব
ভালাবাা বিব। এআ ভালাবাা বিব ওী , বওংবা ওাালও বল ো বনলয় ফবাধ্
য় ববলি না বল ঘলব । ওারণ এ বযাপারবট ওালরারআ এঔন চানা বওঙু
নয়। বওন্তু ফযবট চানা ো লা, এআ ভালাবাা বিবলর ঈিযাবপে ভালাবাার
ালথ ডারঈআলনর বববেতন েলত্ত্বর খবনষ্ঠ পলওতর ওথা! এআ ধ্যায়বট ফআ খবন ষ্ঠ
ফপ্রমময় পলওতরআ ঈলোঘন।
কে বঙর ২০১০ ালর ১২আ ফেব্রুয়াবর অমালির মুিমনা িয পাবথতব
এওবট ঘমৎওার প্রবন্ ফলঔন ‗ভালাবাা  বববেতন‘ বললরানালম68। দুআ বিবলর
োৎপযতলও বববন ুোর মাায় বেবন কাাঁথলন এও নুপম ঙলন্দ। বেবন োর প্রবন্
রৄরুআ ওরলন এআ বল
রওীন ডারঈআন বিবলর পর অল রল ভরপুর ভালাবাা
বিব
ফপ্রবমওলির ডারঈআন বিবলর ওবেন লীে বলো ফথলও ফরাআ বিলয়
ভালাবাার বমবি অলমলচর ফঙাাঁয়া বনলয়। দুলটা বিবলর প্রায় এওআ ময় পান
ওরাটা য়লো এও ফযাকূত্রীন ওাওোীয় বযাপার। ডারঈআলনর চেবিন অর
ফরামান পাদ্রী ফআন্ট ভযালন্টাআলনরমৃেুযবিবলর মলধ্য বও ফযাকূত্রআ বা থাওলে
পালর। বওন্তু ডারঈআলনর েত্ত্ব েথা বববেতলনর লিেযআ ভালাবাার এও কভীর
ফযাকূত্র অলঙ, যা ফমালটআ ওাওোীয় নয়। ডারঈআলনর ―প্রচাবের ঈৎ (Origin
of Species)‘‘ অর ―মানুলর ঈৎপবত্ত (The Descent of man)‘‘ বআ দুবট
প্রওাবলে বার পর ফথলও অচ ববধ্ ডারঈআলনর ফআ মূ েত্ত্বলও বভবত্ত ওলর 
নেুন ােয প্রমাণ অর পযতলবেণব্ধ জ্ঞান এর িারা ফআ েত্ত্বলও পবরলীবে 
ংললাবধ্ে ওলর মানবপ্রওৃবেলও ফবাছার ফঘিায় চীবববজ্ঞানীরা লনও িূর এবকলয়
ফকলঙন। ‘ফপ্রম ওী?’ ‘মানব জনবেওোর ঈৎ বও?’ এ ধ্রলনর নােন প্রশ্নগুলার
ঈত্তর এঔন লনওটাআ পবরষ্কার লয় অলঙামাবচও-চীবববজ্ঞানী অর বববেতন
মলনাববজ্ঞানীলির কলবণার বলিৌলে , ববলল ওলর ববংল লেলওর ফল দুআ
িললও প্রঔযাে কলবওলির বববভন্ন কলবণা ফথলও । োাঁলির কলবণা মানব
নূভুবের ও বিলওরআ ওারণ বললব অমালিরজববেতবনও আবোলর বিলওআ
িুব বনলিতল ওলর । নয ব  নুভূবের মলো ফপ্রমা নুভূবের মূ বববেতলন
বনবে।

অমালও যবি পৃবথবীর বতলশ্রষ্ঠ ধ্ারণাবটর চনয ওাঈলও পুরস্কৃে ওরলে বা
য়, অবম বনঈটন, অআনস্টাআনলির ওথা মলন ফরলঔ বনবিতধ্ায় ডারঈআনলওআ
ফবলঙ ফনব।

ওালচআ এমন যুকান্তওারী এওবট েত্ত্ব , োর বেও ঈিযাপন না ল ওী ঘল! বা
বাহুয, মুিমনাআ প্রথমবালরর মলো ডারঈআন বিবফও বাগাব পােওলির ালথ
পবরঘয় ওবরলয় ফিবার িাবয়েটুওু ওাাঁলধ্ েুল বনলয়বঙ ২০০৬ াল। অন্তচতালর
বাংা ভাাভাী মানুলরা ফ বঙর ডারঈআন বিব পান ওলর প্রথমবালরর
মলো। এর পর ফথলও প্রবে বঙরআ পান ওরা লে । বলঘলয় বড় অওালর পান
ওলরবঙাম অমরা ২০০৯ াল। ওারণ ঐ বঙরটাআ বঙ ডারঈআলনর চলের
বিলেবাবতওী অর ফআ ালথ োর চকবিঔযাে গ্রন্থ ‗প্রচাবের ঈিব’ বা ‗বরবচন
ব বস্পবলচ-এর প্রওাললর ফিড়লে বঙর। এঔন ফো বাংালিলল ববজ্ঞান ফঘেনা
পবরি, যুবিবািী ওাঈবন্স  বহু ংকেনআ খটা ওলর ডারঈআন বিব পান
ওলর, বিনবযাপী অলাঘনা নুষ্ঠান বওংবা
i¨vwji অলয়াচন ওলর । বা
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Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life,
Simon & Schuster, 1996, p 21.
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পাবথতব ভু বওঙু বলনবন । বববেতলনর ওযালণ ফপ্রম ভালাবাার বন্তম
রযগুলার লনও বওঙুআ এঔন অমালির ালের মুলোয়। েলব বওঙু ওথা অলঙ ।
এঔালন বল রাঔা প্রলয়াচন ফয , বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা ফপ্রম লব্দবটলও ফওব
অলধ্া অলধ্া ফপ্ললটাবনও বওংবা স্বকতীয় পবরমণ্ডল অবদ্ধ না ফথলও এটালও লনও
বযাপও লথত বযবার ওলরন । েবস্ট নবস্ট বওংবা টও ছা বমবস্ট ভালাবাার
নুভুবের বাআলর অলঙ পারস্পবরও মলনাবিবও অওতণ । পালাপাবল থালও রাক ,
বভমান, ইতা। এর ালথ থালও িী বনবতাঘলনর ফওৌল , অনন্দ, ভয় , খৃণা,
ববলেি এমনবও ফযৌনবমফনর ঈিগ্র অওািা।
রৄরু ওরা যাও ফআ বঘরপুরােন থঘ িা নেুন প্রশ্নবট বিলয় । ফপ্রম ওী?
ফলক্সবপয়র োর এওবট নাবটওায় োর ৃি ঘবরলত্রর মুঔ বিলয় ঈচ্চারণ
ওবরলয়বঙলন, ―what 'tis to love?‖69। অমালির ওববগুরু রবীন্ননাথ োর
এওবট ববঔযাে কালন এওআ ধ্রলনর প্রশ্ন ঙুাঁলড় বিলয়বঙলন70 
বঔ, ভাবনা ওাালর বল ?
বঔ, যােনা ওাালর বল ?
ফোমরা ফয বলা বিব-রচনী – ‘ভালাবাা’, ‘ভালাবাা’
বঔ, ভালাবাা ওালর ওয়!
ফবও ফওবব যােনাময়।
ফবও ফওবআ ফঘালঔর চ?
ফবও ফওবআ দুলঔর শ্বা? …

ভালাবাা বনলয় আংলরবচলে লনও ধ্রলনর কান অলঙ । এর মলধ্য অমার
বলঘলয় বপ্রয় কানবট লে I'll Never Fall in Love Again। 71 কালনর
ওথাগুলা এরওলমর
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
After you do, she'll never phone you
I'll never fall in love again
I'll never fall in love again
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বওন্তু ওববগুরু যঔন ‘বঔ ভালাবাা ওাালর বল? ’ বল কালন কালন প্রশ্ন
ওলরবঙলন বওংবা ফলক্সবপয়র োর নাটলও র ংাপ বলঔবঙফন, ―what 'tis to
love?‖ বল , েঔন বও োরা এওবালরর চনয ভাবলে ফপলরবঙলন োাঁলির এআ
প্রলশ্নর ঈত্তর লপো ওরলঙ োাঁলির মৃেুযর লনও পলর ববংল লোব্দীর ফল ভালক?
বববেতন মলনা ববজ্ঞান বববেতলনর বববভন লাঔা ফথলও পায়া প্রাবন্তও জ্ঞালনর
বলিৌলে ফপ্রলমর এও লন্তাচনও বযাঔযা বওন্তু ফিয়া ম্ভব।
বওঙুবিন অলক অমরা োাভালব বল বিোম ভালাবাার ফওালনা ংজ্ঞা
ফনআ, ববজ্ঞান ভালাবাার ফওালনা বযাঔযা বিলে েম আেযাবি । ফআ বিন অর
ফনআ। ববজ্ঞান এঔন ফঘালরর মলো বাঁি ফওলট েুলও পলড়লঙ ভালাবাার ফকাপন
ওুেুবরলে। ঘুন অমরা ফ ওুেুবরলে পা রাবঔ...
ওুদ্দু ববমর ফপ্রম : বনলা াবকলা ফর...
ওুদ্দু ‘লব’ পবড়য়ালঙ। োার মন ঈড়ু ঈড়ু । পড়ালঔায় মন ফনআ। বআ ঔুলআ
ফওব ববমর মুঔ ফভল ঈলে। অনমলন কাআলে থালও অগুলনর কান
বেবচক্স ফওবমবস্ট্রলে মন বল না
বআ ঔুলআ ফিবঔ োর মুঔঔানা
বির মন অর বাধ্া মালন না।
এওা পলথ ঘলআ পালল ঘল ফ
বনববড় লয় ফ বল ফ ফমালর
ভালাবাব ভালাবাব ..।

ওযামন ফযন ফখালরর মলধ্য থালও ওুদ্দু বতেণ। এওটা পাবঔ ফিঔল মলন য় আ
পাবঔর মলো ডানা ফমল যবি ববমর ালথ ঈলড় ফবড়ালনা ফযলো । এওটা ফকাাপ
েু ফিঔলআ মলন য় অা যবি ববমর ালে েুল ফিয়া ফযে! রািার পালল
ঘটপবটর কাবড় ফিঔল মলন য়অা ববমর ালথ বমল েুঘওা ঔায়া ফযে!
না ববমর ালথ েুঘওা ঔায়া অর ওুদ্দুলর লয় ঈলে না
। ওারণ ববম
রািার অলচ বালচ বচবন ঔায় না । ববম মা বড়লালওর ফমলয় । বুন্রার
অবলান ফ্লযালট থালও । পালচলরা বচলপ ওলর ভাবতবটলে অল । ড্রাআভার ালব
িরচা ঔুল ফিয় , অর ববম অলো পালয় কাবড় ফথলও ফনলম টান াাঁটা ফিয়
ক্লালর বিলও। বস্টলেবন ফময়র বওংবা বব যাবরলনর আংলরবচ ঈপনযালর বআ
বকল বনলয় খুলর ফবড়ায় । ‘াবব চাবব ফপাাপাআনলর ’ পাত্তাআ ফিয় না ববম ।
ফমালটর ঈপর ববম চালনআ না োর চনয ফওালনা এও মচনু বিয়ানা!
অর বিলও ফো মচনু ওুদ্দুলর বিা অলআ ফওলরাবন । ারােণআ
ফখালরর মলধ্য থালও । মলন মলন অওাল-ওুুম ওল্পনা । ভালব ফওালনাবিন য়লো
ঘলে বকলয় বওংবা ববড় ফভলগ নামলে বকলয় ববম ঈিা ফঔলয় পড়লব , ফস্টোবন
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ফময়ালরর বআগুলা বক ফথলও বঙটলও পলড় যালব , অর বেও ফময়আ বীর
পুরুলর মলো রিমলঞ্চ অববভতাব খটলব নায়ওরাচ ওুদ্দুলর
। পলড় যায়া
বআগুলা ওুবড়লয় বনলয় ববমর ালে েুল বিলব , ববম প্রথম বালরর মলো বাও
নয়লন োওালব ওুদ্দুলর বিলও , ফ িৃবিলে থাওলব অলধ্া ওৃেজ্ঞো , অলধ্া ফপ্রম ,
অর অলধ্া রলযর ফঙাাঁয়া...
বনলা াবকলা ফর,
বাাঁওা দু‘ নয়লন বনলা াবকলা ফর ...

বওন্তু ােমন বখ পুলড় না , অর ববম ঈিা ঔায় না । অর ওুদ্দুলর ফপ্রলমর
বললও বঙাঁলড় না । বওন্তু বঙাঁলড় না বঙাঁলড় না বল ফল পযতন্ত বঙাঁড়লা এওবিন ।
ওযামলন? ওযামলন অর, এমলন
ফঘাঔ থাওলআ ফঘাঔালঘাবঔ লব।
লা!
এঔালনআ ফল লে পারে না, ফপ্রম লয় ফক!

ো ওুদ্দু-ববমর ফপ্রম ওযামলন লা , অর োরপর অর ওী ওী লা অমরা অর
ফঔালন এঔন না যাআ । অমরা বরং বঘন্তা ওবর ওুদ্দুলর এআ িা ফখার াকা
বিার জবজ্ঞাবনও বযাঔযা ওী? এ বনলয়রাটকাত ববশ্বববিযালয়র ঔযােনামা নৃেত্ত্বববি
ফলন বেলার এবং স্নায়ুবঘবওৎও ুব ব্রাঈন, অথতার যালরান প্রমুঔ ববজ্ঞানীরা প্রায়
৪০ চন ফপ্রলম পড়া ঙাত্রঙাত্রীলির ঈপর এও কলবণা ঘাান72। োলির কলবণার
ধ্রনবট বঙ এরওলমর। ফপ্রবমও-ফপ্রবমওালির ামলন োলির ভালাবাার মানুবটর
ঙবব রাঔা লা, এবং োলির মবিলষ্কর োংলনা এমঅরঅআ (fMRI) ওরা লা।
ফিঔা ফক, এ ময় োলির মবিলষ্কর ফভন্ট্রা এবং ওলডতট ংল ঈবদ্দি লে, অর
ফঔান ফথলও প্রঘুর পবরমালণ ফডাপাবমন নামও এও রাায়বনও পিালথতর বনঃরণ
খটলঙ। বলয ওালরা ফিল ফডাপাবমন ফববল পায়া ফকলআ ফয ফ ফপ্রলম পলড়লঙ ো
না লে পালর । অল নন -ফরামাবন্টও নযানয ওারলণ বওন্তু ফডাপাবমলনর
বনঃরণ বাড়লে পালর। ফযমন, কাাঁচা বওংবা ফওালওআন ফবন ওরল । ফচনযআ
অমরা লনও ময়আ ফিবঔ ভালাবাায় অক্রান্ত মানুলির অঘরণ লনওটা
ফওালওআনলবী ফখারাকা বিার মলোআ টামাটা য় লনও ময়আ
।
েলব ভালাবাার এআ রায়লন ফওব ফডাপাবমনআ নয় ফআ ালথ চবড়ে থালও
বক্সটাআবন, ফভলালপ্রবন  নানা ধ্রলনর বববেবওবেবর নালমর বওঙু রলমান ।
ববজ্ঞানীরা বলন , এআ রলমানগুলা নাবও ‗ভালাবাা বটবওলয় রাঔলে ‘ মালন
ফপ্রবমও-ফপ্রবমওার বন্ন িীখতবিন ফচারালা ওলর রাঔলে ায়ো ওলর । এমনবও
ববজ্ঞানীরা এ বলন ফওঈ মলনাকামী লব না বহুকামী লব ো লনওটাআ বওন্তু
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বনভতর ওরলঙ এআ রলমানগুলার োরেলমযর ঈপর। ফিঔা ফকলঙ বরলপটর বা গ্রাও
বচলন ফভলালপ্রবন রলমালনর অবধ্ওয থাওল ো পুরুলর এওকামী মলনাবৃবত্তলও
েরাবেে ওলর। ববজ্ঞানীরা ফপ্রআবর ফভা অর ফমালন্টআন ফভা নামও দুআ ধ্রলনর
আাঁদুলরর ঈপর কলবণা ঘাবলয় োরা ফিলঔলঙন, এওকাবমো এবং বহুকাবমোর মলো
বযাপারগুলা লনওাংললআ রলমালনর বক্রয়ালীোর ঈপর বনভতরলী । এমনবও
ববজ্ঞানীরা ওৃবত্রম ঈপালয় ফভলালপ্রবলনর প্রবালও অটলও বিলয় এওকামী আদুাঁরলও
বহুকামী, বওংবা বেবরি ফভলালপ্রবন প্রলবল ওবরলয় বহুকামী আাঁদুরলও এওকামী
ওলর ফেলে মথত লয়লঙন। েলব আাঁদুলরর ফেলত্র ফযটা েয োর পুলরাটুওু মানুলর
ফেলত্র েয বও না ো বনলয় ববেওত ওরা ফযলে পালর। ন্তে বহুকামী ুপুরুলির
ফাুপোলও ফওব আাঁদুলরর মলো রলমান বঘবওৎার াালযয বনয়ন্ত্রণ ওরা ম্ভব
বল বধ্ওাংলআ বিমে ওরলবন।
অমরা না য় ওুদ্দুলর ফপ্রমময় ময়গুলাআ ববলেলণ অবন এআ মুূলেত। ওথা
লে েীব্র ফপ্রলমর ময়গুলালে ফওন বিগবববিওলূনয ফনলার ফখার াকা ভালবর ঈিয়
য়, ফওন বুবদ্ধরৄবদ্ধ এলওবালরআ ফাপ পায়? ফওনআ বা ভয়ভীবে ঈলব যায় রাোরাবে?
এ ময় বন্ুলির পরামলত মাথায় ফোলও না। যবি ফওঈ ওুদ্দুলও বলো ‗ঐ বযাটা
ওুদ্দুববমর বপলঙ যথা খুআরা াভ নাআ, র চকৎ অর ফোর চকৎ অািা...‘
ওুদ্দুলর মাথার ফিয়া ফআ েথয ফপৌাঁঙুলবআ না । বওন্তু ফওঈ যবি অবার ঈলটা
বল ফয, ‗ববম অচলও ফোর ম্বলন্ চানলে ফঘলয়বঙ ...‘ ালথ ালথআ ওুদ্দুলর
মলন লব এ ফযন ‗মক্কা ববচয়‘! অল েীব্রলপ্রলমর ময়গুলালে ফওন মানুচলনর
বুবদ্ধুবদ্ধ ফাপ পায় োর এওটা ভালা বযাঔযা অলঙ ববজ্ঞানীলির ওালঙ । অমালির
মবিলষ্ক যামাকডাা বল এওবট বািাম অওৃবের প্রেযি অলঙ
। ফটা এবং মবিলষ্কর
ওলটতলক্সর বওঙু এাওা অমালির ভয়-ভীবে বনয়ন্ত্রণ ওলর , ওস্মাৎ ববপজ্জনও
পবরবিবে এল অমালির অকাম েওত ওলর বিলে পালর । ফিঔা ফকলঙ ফপ্রলমর
ফরামাঞ্চওর এবং ঈত্তা ময়গুলালে মবিলওর এ এাওাগুলার ওাচ এলওবালর
বন্ লয় যায়। েল ভয় ভীবে বওংবা ‗বক্রবটওাব‘ বঘন্তা ওরার বযাপারযাপারগুলা
পুলরাপুবর ফাপ পায় েঔন। দুমুতলঔরা বল, ফববল পবরমালণ কাাঁচা-ভাং ফঔল নাবও
বেও এমনবটআ য়।
বববেতন  ফপ্রম
ওুদ্দুলর এআ ফওালওআন মাওতা ফপ্রমানুভূবের মূ ঈৎ বা ওারণ ওী োল? ঈত্তরটা
বওন্তু ঔুব ফাচা। খুলর বেলর ফআ এওআ বযাপার , যা বববেতলনর এলওবালর ফকাড়ার
ওথাবংলাণু রোর োবকি বা বনলচর বচনলও বটবওলয় রাঔার বলঘেন প্রয়া ।
অল প্রবেববপ , পবরবযবি এবং প্রওারলণর মেলয় কবেে প্রাওৃবেও বনবতাঘন
প্রবক্রয়ার মাধ্যলম খটা বববেতন রৄধ্ু ফপ্রমানুভূবেআ নয়, বস্তুে এবট েুধ্া, েৃষ্ণা, ওামনা,
বানা, প্রণয়, অওািা  মানুলর ব ধ্রলনর নুভূবে  অঘরলণরআ চে ফিয়।
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অল বংলাণু রোর চনয ফয ফওালনা প্রাণী ন্তে দুবট ওাচ ুঘারুভালব
ওরলে ঘায় । এওপ্রচননেম বয় পযতন্ত ফবাঁলঘ থাওলে ঘায় , অর দুআ বেও
ফযৌনিী বনবতাঘলনর মাধ্যলম বনলচর বংলাণু পরবেতী প্রচলে ঙবড়লয় বিলে ঘায় ।
বেও িী বনবতাঘন ওরাটা এলেলত্র ঔুবআ গুরুেপূণত এবং এবটআ প্রধ্ানে
প্রণয়াওািার মূ ঈপেয বললব ওাচ ওলর । ডারঈআন বনলচ বযাপারগুলা
বনলয় লনও বঘন্তা ওলরবঙলন এবং বেবন প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর (
Natural
Selection) পালাপাবল ফযৌনোর বনবতাঘন ( Sexual Selection)ফও যলথি গুরুে
বিলয়বঙলন। না বিলয় ফো ঈপায় বঙ না । ডারঈআন ে ওলরবঙলন ফয , প্রাণী
চকলে ফবল বওঙু জববলিয পায়া যালে যা ফওব প্রাওৃবেও বনবতাঘন বিলয় বযাঔযা
ওরা যালে না । ওারণ এ জববলিযগুলা প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর েরবেলে বটলও
থাওার ওথা নয় । এগুলা বটলও অলঙ , ওারণ এআ জববলিযগুলা ববপরীে বলির
ফযৌনিীর িারা বংলপরপরায় বিলনর পর বিন অিৃে লয়লঙ । এওবট ক্লাবও
ঈিারণ লে পুরু ময়ূলরর িীখত ফপঔম থাওার ঈিারণ । এমন নয় ফয িীখত
ফপঔম পুরু ময়ূরলও প্রওৃবেলে বটলও থাওলে ফওালনা বাড়বে ঈপলযাবকো
বিলয়বঙ। বরং িীখত ফপঔম স্বাভাববও চীবনযাত্রালও বযােআ ওরার ওথা , এবং
ওলরলঙ। োআ প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর াালযয ময়ূলরর িীখত ফপঔমলও বযাঔযা ওরা
যায় না । িীখত ফপঔম ময়ূরলির চনয ঘরম ুববধ্াচনও । িীখত ফপঔম থাওল
ফিৌাঁড়ালে ুববধ্া য় , বলওাবরলির ফঘাঔলয় পড়ার ম্ভাবনা থালও ফববলমাত্রায় ।
ওালচআ বটলও থাওার ওথা ববলবঘনা ওরল িীখত ফপঔম
ময়ূলরর চনয ফওালনা
বাড়বে ঈপলযাবকো ফিয়বন বববেতলনর পথ পবরক্রমায় । িীখত ফপঔম বটলও ফকলঙ
মূে নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পঙন্দলও প্রাধ্ানয বিলয়। পুরু ময়ূলরর ম্বা ফপঔমলও
ভালা বংলাণুর বনলিতলও বললব ফিঔে ময়ূরীরা । ওালচআ িীখত ফপঔলমর ফেঈ
ফোা ুশ্রী ময়ূলররা ফযৌনিী বললব বনবতাবঘে লে ফপলরবঙ , ওারণ ববপরীে
বলির ফযৌনিীলির ওালঙ োরা বঙ এলওওচন ‗ব্রাড বপট ‘ বওংবা টম ক্রুচ!
োরাআ ফলপযতন্ত বনবতাবঘে লয়বঙ ময়ূরীলির ফযৌনাওতলণর বভবত্তলে73।
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এঔালন বল রাঔা প্রলয়াচন, ফযৌনোর বনবতাঘন বওন্তু প্রাওৃবেও বনবতাঘন ফথলও এওটু অািা।
ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম বচতে জববলিযগুলা ফবাঁলঘ থাওায় বাড়বে ঈপািান ফযাক ওলর না,
এগুলা জববলিয বললব ফথলও যায় ফওব ববপরীে বলির পঙন্দ এবং বভপ্রায়লও মূয বিলয়।
োরপর, ময়ূলরর ফয ফপঔম ফবাঁলঘ থাওায় ফওান ায়ো বিলে না, ফটা ফওন ববপরীে বলির
থতাৎ ময়ূরীর ওালঙ ওালঙ ফৌন্দযত বললব প্রবেভাে লব – এআ প্রশ্ন ওরা ফযলেআ পালর। এর
ওারণ , ফয ময়ূলরর িীখত ফপঔম অলঙ, ফ ময়ূর ফচলনবটওভালব বধ্ওের ‗বেট’ বল
ময়ূরীর ওালঙ প্রবেভাে য়; ওারণ, িীখত ফপঔম জেবর এবং এবং এর বিলের ীমাবদ্ধোলও
ওাবটলয় ঈলে বটলও থাওায় বওঙু বাড়বে লবি বযবার ওরলে য়। যারা এটা ওরলে পালর,
ময়ূরীর ওালঙ োরাআ ‗ুন্দর’! আরাআী ববজ্ঞানী চাাববর এওবট বপ্রবন্সপ অলঙ –
Handicap principle ।এর অলালও বযাপারবটলও বযাঔযা ওরা যায় । এ বনলয় এআ
ধ্যালয়র ফলবিলও অর অলাঘনা ওরা লয়লঙ।
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বঘত্র : ময়ূলরর িীখত ফপঔম বটলও অলঙ মূে নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পঙন্দ েথা ফযৌনোর বনবতাঘনলও
প্রাধ্ানয বিলয়।

ফমাটা িালক, ফযৌনোর বনবতাঘন ফওালনা বাড়বে ুববধ্া ফিয় না প্রচাবের ফবাঁলঘ
থাওায়। এগুলা ফওবআ কয়নাকাবটর মলো ‗নতালমন্টা ফপ্রাডাক্ট‘। ময়ূলরর
ফপঔলমর মলো মানবমালচ লনও জববলিয অলঙ ফযগুলা নতালমন্টা বা
ংওাবরও। ওববো ফঔা, কান ওরা ফথলও রৄরু ওলর কল্প বা, অড্ডা মারা ,
কবপ ওরা, ভাস্কযত বানালনাপ্রভৃবে াচালরা জববলিয মানবমালচ ফিঔা যায়
ফযগুলা ফেে ংওাবরওএগুলা ফবাঁলঘ থাওায় ফওালনা বাড়বে ঈপািান ফযাক
ওলরবন, বওন্তু এগুলা বটলও ফকলঙ ফযৌন বনবতাঘলনর ফপ্রবেলে পঙন্দ পঙন্দলও
গুরুে বিলয়।
এআ ‗ফমবটং বলওললনর‘ মায়াবী ফঔা ঘল ওম- ফববল ব প্রাণীর মলধ্যআ।
িনযপায়ী প্রাণীর প্রায় ব প্রচাবেলেআ ফিঔা যায় পুরুলরা াধ্ারণে লনও বড়
এবং বলাী য় , ফআ ালথ ফিঔা যায় লনও অওতণীয় জববললিযর মাার
(ফযমন, ঈজ্জ্ব রগ , বলং, ফওলর, দ্রুেকাবমো, বেপ্রো, নৃেয এবং ংকীলে
পারিবলতো আেযাবি)। মানু এর বযবেক্রম নয় । বড় ঘু রাঔা , িাবম ানগ্লা ,
ফওোদুরি ওাপড় পরা ফথলও রৄরু ওলর িাবম কাবড় , বাবড়, বলো, বাওঘােুয,ত
প্রবেভা, নাঘ, কান, বুবদ্ধমত্তা ববওঙুআ মানু ওালচ াকায় ববপরীে বিলও
অওতলণর ওালচ । মানবমালচর নারীপুরুলর বহু জববলিয এবং বভবযবিআ
ফমাটািালক ম্ভবে ফযৌনোর বনবতাঘলনর ে । অবম মুিমনা ব্ল্লক ফবল বওঙু
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ফযৌনোর বনবতাঘলনর গুরুে েুল ধ্লর ফবল বওঙু ফঔা অলক বলঔবঙ74, 75; ংলিও
বওঙুবিন অলক ফমবটং বলওললন পুরুলর নালঘর গুরুে েুল ধ্লর এওবট
ঘমৎওার প্রবন্ বলঔবঙলন মুিমনায় ‗পুরুলর নৃেয এবং নারী‘ বললরানালম 76।
এগুলা বআ মানবমালচ ফযৌনোর বনবতাঘলনর গুরুেলও ুঘারুভালব েুল ধ্লর ।
পাবথতব োর ‗ভালাবাা  বববেতন‘ (পূলবতাি) ফঔায় ীন মাগুতব  ডবরয়ান
ফকান ―Mystery Dance: On the Evolution of Human Sexuality‖ বআ
ফথলও এওবট ঘমৎওার ঈদ্ধৃবে বিলয় বললঙন
―প্রযুবি বওংবা ভযো

অমালিরলও অমালির পরৄে ফথলও ঔুব িূলর রালে
পালরবন, বরং ো অর ফচারা ভালব ফটা বধ্বষ্ঠে ওলর ফঙ। ফৌবঔন ঘলমা,
স্কন্াঙ্কার আেযাবি ফযন লনওটা ময়ূলরর পুলের মলোআ। ‖

ফযৌনোর বনবতাঘন অমালির মানপলট ওাচ ওলর বলআ ওালরা ুন্দর ফঘারা বওংবা
মলনাারী বযবিে ফিঔল অমরা বাআ মলনর চালন্তআ অলন্দাবে লয় ঈবে ।
ববঙ্কমঘন্ন ফয এওময় বলবঙলন, ‗ুন্দর মুলঔর চয় বতত্র‘বযাপারটা বওন্তু বমলথয
নয় এলওবালর । ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন ধ্মত , বণত, বি বওংবা ংস্কৃবেলভলি বাআ
ববপরীে বলির ফয জববলিযগুলালও ‗অওতণীয়‘ বল মলন ওলর ফগুলা
লাপবরষ্কার ঘামড়া এবং প্রবোমযময় মুঔ , পবরষ্কার ফঘাঔ, ুন্দর এবং ুকবেে
িাাঁে, লেচ এবং ুলওলী ঘু এবং ফঘারার কড়পড়ো
। ুন্দর ঘামড়া 77
(Unblemished skin), স্বে ফঘাঔ (clear eyes), ুন্দর এবং ুকবেে িাাঁে (intact
teeth), লেচ এবং ুলওলী ঘু ( luxuriant hair) ফওন পঙন্দনীয় ো ফবাছা ওবেন
বওঙু নয়। এগুলা োরুণয, ুস্বািয এবং লবতাপবর প্রচনন েমোর বাবযও প্রওাল
বঙ অমালির অবিম পূবতপুরুলির ওালঙ। এওআ বযাপার ঔালট প্রবোমযময় মুলঔর
(symmetrical face) ফেলত্র। এ ধ্রলনর ুকবেে ফঘারা ববপরীে বলির ওালঙ
প্রমাণ বললব অববভূতে লয়বঙ ফয োর পঙন্দনীয় মানুবট পুবির বলওার নয় ,
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বভবচৎ রায়, বংো, বনযতােন এবং ‗ু পুরু’ ঈপাঔযান এওবট বববেতনীয় নুন্ান,
মুিমনা, ২০ শ্রাবণ ১৪১৭ (অকস্ট ৮, ২০১০)
বভবচৎ রায়, পুরু মানু দুআ প্রওালরর – চীববে অর বববাবে, মুিমনা, ৩১ ভাদ্র ১৪১৭
(ফলেম্বর ১৫th, ২০১০)
ংলিও, পুরুলর নৃেয এবং নারী, মুিমনা, ১৪ গ্রায়ন ১৪১৭ (নলভম্বর ২৮, ২০১০)
পবরস্কার ঘামড়া বলে এঔালন ািা ঘামড়া ফবাছালনা লে না, ফবাছালনা লয়লঙ
Unblemished skin বা বনষ্কঙ্ক ঘামড়াফও। বা বাহুয, ািা , ওালা বািাবম ব ঘামড়াআ
অনলব্ল্বমলড বা বনষ্কঙ্ক লে পালর। এআ বনষ্কঙ্ক ঘামড়া এও ধ্রলনর ‗বেটলন মাওতার’ বঙ
অমালির অবি পূবতপুরুলির ফেলত্র িী বনবতাঘলন বল ধ্ারণা ওরা য়, ওারণ এ ধ্রলনর
ঘামড়া ুিোর প্রেীও বললব প্রবেভাে লয়বঙ োলির ওালঙ।
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বওংবা চীবাণু বওংবা পরচীবীলির অবাি নয়
। থতাৎ এ জববলিযগুলা বঙবংলাণু
বটবওলয় রাঔার প্রয়ালবেও ফযৌনিী বনবতাঘলনর এওধ্রলনর‗ে মাওতার‘।
ফঘারার কড়পড়ো বযাপারটা ািা িৃবিলে ববভ্রাবন্তওর মলন লে পালর। ফওন
কড়পড়ো ফঘারালও ‗অওতণীয়‘ বল মলন লব? এটা মলন য় ওারণ
,
‗কড়পড়ো ফঘারা‘ এওটা ববলল বযাপারলও েুল ধ্লর । ফটা লে ‗ফচলনবটও
ডাআভাবতবট‘ বা বংলাণুক্রবমও জববঘত্রয । এআ জববঘত্রয বচায় থাওা মালন বাও
বধ্ওের ফরাক প্রবেলরালধ্ েম এবং প্রবেওূ পবরলবলল লচ বভলযাবচে
বার েমো পন্ন বল ধ্লর ফনয়া য়
। অল অমরা ফয কড়পড়ো
ফঘারালও ‗ুন্দর‘ বল রায় ফিআ , ো ববজ্ঞানীরা প্রমাণ ওলরলঙন এওবট ফঙাট
পরীোর মাধ্যলম । বনববতঘালর ১০ বট ফঘারা বনলয় েলটালপ বওংবা ফওালনা
প্রলেলনা েটয়যালর ফঘারাগুলা বমবশ্রে )dnelb( ওলর ঈপিাপন ওরল
ফবটলও বধ্ওের অওতণীয় বল মলন য় । নীলঘর ঙবববট ে ওরুন । প্রথম
দুলটা ঙববলও বমবশ্রে ওলর েৃেীয় ঙবববট জেবর ওরা য়লঙ । মনঃিাবেও চবরলপ
বধ্ওাংল ফাওআ েৃেীয় ঙবববটলও নয দুলটা ঙববর ফঘলয় বধ্ওের অওতণীয়
বল রায় ফিয়!

বঘত্র : যঔন এওাবধ্ও অ ফঘারালও বমবশ্রে ওলর করপরো ফঘারালে পবরণে ওরা য় , ফবট
বধ্ওাংল মানুলর ফঘালঔ অওতণীয় লয় ঈলে।

েলব ফযৌনোর বনবতাঘন রৄধ্ু বভন্ন মানবপ্রওৃবে কেন ওলরলঙ ভাবল বওন্তু ভু
লব। বহুলেলত্রআ এবট পাথতওয ূবঘে ওলরলঙ নারী পুরুলর পঙন্দ-পঙলন্দ ।
বভন্ন বওঙু জববললিযর পালাপাবল ফযৌনোর বনবতাঘন অবার ওাচ ওলরলঙ নারীপুরুলর পাথতওযূঘও মানচকৎ জেবরলে পল পল এওটু এওটু ওলর ।
অল বেয বলে বও ফযৌনোর বনবতাঘনলও পুাঁবচ ওলর পুরু ফযমন কলড়লঙ
নারীলও, ফেমবন নারী কলড়লঙ পুরুলর মানপটলও । এও জবিও জববলিযগুলার
অলবিন জেবর ওলরলঙ অলরও বলির ঘাবিা। জেবর এবং েরাবেে লয়লঙ বববভন্ন
বি-বভবত্তও নানা পঙন্দ পঙন্দ । পুরু িীখতওা ধ্লর যুদ্ধববগ্রলর মধ্য বিলয়
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বনলচলও বনলয় ফকলঙ বল স্বভালব লয় ঈলেলঙ লনও বং । অবার নারীরা
এওটা ময় পুরুলির এআ বংোলও প্রশ্রয় বিলয়লঙ, ওারণ এ ধ্রলনর পুরুলরা
বনচ বনচ ট্রাআবলও রো ওরলে পারে ববঃলত্রুর াে ফথলও । এ ধ্রলনর মর
িে পুরুলরা বঙ বার াটতথ্রব এরা বিলয়বঙ বনলচর এবং পবরবালরর চনয
বাড়বে বনরাপত্তা । এ ধ্রলনর াী পুরুলরা বনলচলির বচন ঙড়ালে ফপলরলঙ
লনও লচ , অমার মলো ওাপুরুলির েুনায়! েল নারীরা ফঘলয়লঙ োর
িীবট ওাপুরু না লয় াী ফাও , ফাও বীরপুরু! এআ ধ্রলনর ঘাবিার
প্রভাব এঔন মালচ িৃলযমান। ফডট ওরলে যায়ার ময় ফওালনা নারীআ ঘায় না
োর িী পুরুবট ঈচ্চোয় োর ফঘলয় ঔালটা ফাও । পওত রঘনার ফেলত্র এ ফযন
এও ববঔে বনয়ম , রৄধ্ু অলমবরওায় নয় , ব ফিললআ! বাংালিলল ববলয় ওরলে
ফকল পালত্রর ঈচ্চো বঈলয়র ঈচ্চোর ফঘলয় ওম ফিঔা ফকলআ অত্মীয় স্বচনলির
মলধ্য কাআ-গুাঁআ রৄরু লয় যায় মুূলেতআ । ঔালটা স্বামীলও ববলয় ওরলে ল স্ত্রীর
মলনাওলির ীমা থালও না। াআ ব চুলো অর োর পরা লয় লে না । অল
িীখতবিলনর বববেতনীয় প্রভাব মানপলট রাচে ওরার ওারলণআ এবট খলট । ম্বা
ঘড়া চামাআ বার অিরনীয় , ওারণ এওটা ময় ম্বা ঘড়া স্বািযবান এআ ব
পূবতপুরুলরা রো ওরলে ফপলরবঙ স্বীয় ফকাত্রলও , রো ওলরবঙ ঈত্তরপুরুলর
বচনলওনযলির েুনায় লনলও ভালাভালব । ফআ অবিম মানপট অধ্ুবনও
ফমলয়লির মলন রাচে ওলর োলির চালন্তআ!
অবার পুরুলির মানচকলে নারীলিলর বওঙু জববলিয বনলয় ঈিগ্র অগ্র
ফিঔা যায় ম্ভবে বববেতনীয় েথা ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম মানপট জেবর
বার ওারলণআ। ফয ফওালনা ফিললর াবলেযর পাো ঈোলআ ফিঔা যালব - নারীর
বপলনান্নে িন , ুলডৌ বনেম্ব অর েী ণ ওবটলিল বনলয় যুলকর পর যুক ওাবয
ওলরলঙ পুরু ও ংস্কৃবেলেআ। ওারণ নারীলিলর এআ জববলিযগুলাআ ও
পুরুলর ওালঙ মাখতয বস্তু । বওন্তু ফওন? ওারণ বললব ববজ্ঞানীরা বলন , অবিম
মালচ পুরুলির ওালঙ বৃৎ িন এবং বনেলম্বর ফমলয়রা বধ্ওের অিৃে বঙ
প্রাওৃবেও ওারলণআ। ববপিঙ্কু চিুল পবরলবলল ফমলয়লির বাচ্চা ফওাল বনলয়
পুরুলির ালথ খুরলে লো । এাওায় ঔািযস্বল্পো ফিঔা বিল বাচ্চালও বুলওর
দুধ্ ঔাআলয় িীখতবিন বটবওলয় রাঔলে লো । বে অধ্ুবনও ওালর ওৃবববপ্ললবর
ওথা বাি বিল মানুলও অলআ লেওরা নব্বআ ভাক ময় যুদ্ধ ওরলে লয়লঙ
ঔািযস্বল্পোর ববরুলদ্ধ। ফয নারী িীখতবিন ঔািযস্বল্পোর প্রলওাপ এবড়লয় বুলওর দুধ্
ঔাআলয় বাচ্চালও বাাঁবঘলয় রাঔলে ফপলরলঙ , োরা বটলও ফকলঙ লনও ফববল ালর ।
ওালচআ ফওালনা নারীর বৃৎ িন পুরুলির ওালঙ প্রবেভাে লয়লঙ ভববযেপ্রচলের চনয ‗েুরন্ত ঔযালিযর ভাণ্ডার‘ বললব। এ এও িুে ববভ্রম ফযন। এআ
ববভ্রম িীখতবিন ধ্লর পুরুলও ওলর েুললঙ পৃত্থু িলনর প্রবে অওবতে । োরা
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াাবয়ে লয়লঙ , ুব্ধ লয়লঙ এ ধ্রলনর জিবও জববলিযপন্ন নারীর ালথ
পওত ওরলে ঈিুদ্ধ লয়লঙ জচববও োড়নায় । বেও এওআ ভালব , ববঃলত্রু যঔন
অক্রমণ ওলরলঙ েঔন ফয নারী বাচ্চালও ফওাল বনলয় ফিৌলড় বাাঁঘলে ফপলরলঙ ,
োলির বচন রো ফপয়লঙ লনও লচ। এআ পবরবিবের ালথ ো বমালে বকলয়
নারীর ফওামড় লয়লঙ েীণ , অর বনেম্ব লয়লঙ ুিৃে । অর এ জববলিযগুলা
পুরুলির ওালঙ লয় ঈলেলঙ লনও ফববল অিরণীয়।
নারীর ুিৃে বনেলম্বর প্রবে পুরুলির অগ্রলর বলয অর এওবট বড়
ওারণ অলঙ। ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন ববকে পাাঁঘ বমবয়ন বঙলর মানুলর মবিলষ্কর
অওার বৃবদ্ধ ফপলয়লঙ ববশ্বায দ্রুেোয় । েল এবট বাচ্চার চলের ময় জেবর
ওলরলঙ চেংক্রান্ত চবটোর। এআ বওঙুবিন অলক ারা পৃবথবীলেআ বাচ্চা চে
বিলে বকলয় মারা যায়া মালয়লির ংঔযা বঙ ঔুবআ ঈলিকচনওভালব ফববল
।
অচলওর বিলনর বলও পালরলন এবং বঘবওৎাববজ্ঞালনর ঈন্নবে এআ চবটো
ফথলও নারীলও লনওটাআ মুবি বিলয়লঙ । বওন্তু অবিম মালচ ফো অর বফওলন বল বওঙু বঙ না । ধ্ারণা ওরা য়, ভযোর ঈালগ্ন্ েীণ বনেম্ববববলি
নারীলির মৃেুয লনও ফববল লয়লঙ বড় মাথায়াা বাচ্চার চে বিলে বকলয়। বটলও
থাওলে ফপলরলঙ ুলডৌ এবং ুিৃে বনেম্ব-বববলি ফমলয়রাআ । ওারণ োরা বধ্ও
ালর চে বিলে ফপলরলঙ স্বািযবান বলরৄর । েল িীখতবিলনর এআ বনবতাঘনীয় ঘাপ
জেবর ওলরলঙ নারী ফিলর ুিৃে বনেলম্বর প্রবে পুরুোবন্ত্রও ঈিগ্র ওামনা!

বঘত্রঃ ধ্যাপও ফিলবন্ন বং োর কলবণায় ফিবঔলয়লঙন, ফওামর এবং বনেফম্বর নুপাে ফমাটামুবট
০.৭ এর মলধ্য থাওল ো জেবর ওলর ফমলয়লির ‗classic hourglass figure‘, এবং এবট
পুরুলির মলন জেবর ওলর অবি ওৃবত্রম ফযৌনবানা।
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পুরুলর ফঘালঔ নারীর ফিকে ফৌন্দলযতর বযাপারটালও এেবিন পুলরাপুবর ‗াংস্কৃবে’
বযাপার বল মলন ওরা ল অলমবরওার ফটক্সা ববশ্বববিযাফয়র মলনাববজ্ঞালনর
ধ্যাপও ফিলবন্ন বং োর কলবণা ফথলও ফিবঔলয়লঙন ফয, ংস্কৃবে বনববতললল নারীর
ফওামর এবং বনেলম্বর নুপাে ০.৬ ফথলও ০.৮ মলধ্য থাওল াবতচনীনভালব
অওতণীয় বল মলন ওলর পুরুলরা। ধ্যাপও বংফর মলে ফমাটামুবট ফওামর : বনেম্ব
= ০.৭এআ নুপােআ জেবর ওলর ফমলয়লির ‗classic hourglass figure‘, যা
পুরুলির মলন জেবর ওলরলঙ অবি ওৃবত্রম ফযৌনবানা । ংস্কৃবে বনববতললল এআ
ঈপালত্তর ফপঙলন েযো পায়া ফকলঙ বল িাবব ওরা য়78। ম্প্রবে ফপাবল এওবট
কলবণা ফথলও চানা বকলয়লঙ ফয, ুলডৌ িন, রু ফওামড় এবং হৃি বনেম্ব ফমলয়লির
বতচ্চ ঈবতরো প্রওাল ওলর , যার পবরমাপ পায়া ফকলঙ দুলটা প্রধ্ান ফযৌলনাদ্দীপও
রলমালনর (17-β-estradiol & progesterone) অবধ্ওয ববলেণ ওলর 79। পুরুলর
মলন প্রবথে য়া ফযৌলনাদ্দীপও ফওামর/বনেলম্বর নুপাে অল োরু ণয,
কভতধ্ারণেমো (Fertility) এবং াধ্ারণভালব ুালিযর প্রেীও । ওালচআ এবট
পুরুলর ওালঙ প্রবেভাে য় এও ধ্রলনর ‗বেটলন মাওতার‘ বললব । বববেতন
মলনাববজ্ঞানী বভক্টর চন্সটন োাঁর ‗Why We Feel? The Science of Emotions‘
বআফয় বলন ফয ফমলয়লির ফওামর  বনেলম্বর নুপাে ০.৭ ল এলন্ড্রালচন 
এলস্ট্রালচন রলমাফনর ফয নুপাে কভতধ্ারলণর চনয বলঘলয় নুওু ফআনুপােলও
প্রওাল ওলর। এরওম অলরওবট বনিলতও লা ুলডৌ ষ্ঠ । ফচনযআ কড়পড়ো
পুরুলরা এলিবনা ফচাব বওংবা ঐশ্ববরয়ারাআলয়র পুরুিু ষ্ঠ ঙববলে ফিলঔ াাবয়ে
লয় লে। ওালচআ ফিঔা যালে ফৌন্দলযতর ঈপবব্ধ ফওালনা ববমূেত বযাপার নয়। এর
ালথ ফযৌন অওতণ এবং লবতাপবর কভতধ্ারণেমোর এওটা কভীর পওত অলঙ, অর
অলঙ অমালির িীখতবিলনর বববেতনীয় পথপবরক্রমার ুস্পি ঙাপ
।
বলণত কলন্ ঙলন্দ কীবেলে হৃিলয়বিলয়ঙ ফিাা
লঘীন ফিব বমতলনর কায়া অমার এওটা ঔুব বপ্রয় কান অলঙ। কানবটর ওথাগুলার
ালথ বলয লনলওআ পবরবঘে (এঔালন এওবট ওথা বল রাবঔ, কানবটর কীবেওার
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বওন্তু লন মীরা ফিব বমতন; লঘীন ওেতার স্ত্রী80!) বলণত কলন্ ঙলন্দ কীবেলে
হৃিলয় বিলয়ঙ ফিাা
রলগলে রাবগয়া রাগাআল ফমালর
এবও েব ফাব ফঔা
েুবম ফয োগুন রলগর অগুন
েুবম ফয রলর ধ্ারা
ফোমার মাধ্ুরী ফোমার মবিরা
ওলর ফমালর বিলাারা
মুিা ফযমন রৄবির বুলও
ফেমবন অমালে েুবম
অমার পরালন ফপ্রলমর ববন্দু
েুবমআ রৄধ্ু েুবম …

ফপ্রলমর ওথা বলে ফকল কলন্র ওথা অািাভালব বলেআ লব । অমালির
আবন্নয়গুলার মলধ্য কলন্র নুভূবেআ ম্ভবে বলঘলয় প্রাঘীন । এমনবও এওলওাী
বযাওলটবরয়া পযতন্ত ফওব ‗কন্ রৄাঁলও‘ বুছলে পালর ফওান ঔাবারটা পুবিওর অর
ফওানটা োলির চনয মরণবব । এঔন ফিঔা যালে রৄধ্ু ঔািযদ্র বয ফলাওাআ নয়
ফযৌনোর পঙন্দ পঙলন্দর ফেলত্র বওংবা ফযৌনিী বনবতাঘলনর ফেলত্র কন্ ঔুব
গুরুেপূণত ভূবমওা পান ওলর । আাঁদুর, ববড়া, ওুওুর বধ্ওাংল িনযপায়ী প্রাণীআ
ফবাঁলঘ থাওা ফওব নয় , ফযৌনপলওতর বযাপালর লনওাংলল বনভতরলী থালও
কালয়র কলন্র ঈপর । অল ফযৌনোর বনবতাঘলনর এও গুরুেপূণত ঈপািান বল
মলন ওরা য় লরীলরর কন্ফও। অমালির প্রলেযলওর অগুফর ঙাপ ফযমন অািা,
ফেমবন অমালির প্রলেযলওর লরীলর র কন্ অািা, যা বলঘেন মলনআ িী
বনবতাঘলনর ফেলত্র বযবহৃে য় । ববজ্ঞানীরা বলন, কলন্র এআ েথযগুলা চীবলিল
ববপবদ্ধ থালও এও ধ্রলনর বচলনর মলধ্য , যার নাম  ‗বলস্টাওবপটযাববববট
ওমলপ্লক্স বচন‘ বা ংলেলপ MHC gene81।
ববজ্ঞানীরা বলয বচলনর পালাপাবল কন্ পবরব ফনর বপ ঙলন এও ধ্রলনর
রাায়বনও পিালথতর ভূবমওা ঔুাঁলচ ফপলয়লঙন ফটালও ফেলরালমান (Pheromone)
বল োরা বভবে ওলরন । এআ ফেলরালমান ‗নাভত বচলরা ‘ নালম এও ধ্রলনর
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মীরা ফিব বমতনলও ফওব লঘীন ফিব বমতলনর স্ত্রী বললব পবরবঘে ওরাটা বলয লেযর পাপ
লব। বলণত কলন্ ঙলন্দ কীবেলে ঙাড়া ফলান ফকা িবঔন ায়া, ববর বডশ ভা ালক, ুব ফর ব
ব, োওদুম োওদুম বাচাআ বাংালিললর ফো  লনও চনবপ্রয় কালনরআ কীবেওার বঙলন
বেবন।
Meredith F. Small , Nosing Out A Mate, Scientific American, 1999
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ওলরাবটও স্নায়ুর মাধ্যলম মবিলষ্ক ঞ্চাবে লয় প্রাবণচকলে িী বনবতাঘন এবং
প্রচননলও েরাবেে ওলর বল ধ্ারণা ওরা য়82। ফিঔা ফকলঙ কলন্র ঈপর বনভতর
ওলর লনও প্রাণীআ বি বঘবিেওরণ, ামাবচও পিমযতািা, ঞ্চ, প্রচননকে
বিান লনও বওঙু বনণতয় ওরলে পালর। ফযমন, ১৯৫৯ াল আাঁদুলরর ঈপর
বল্ডা ব্রুলর এওবট কলবণা83 ফথলও পায়া ফকলঙ ফয, িলমর পর যবি ফওালনা
আাঁদুর পরবঘে ফওালনা আাঁদুলরর কলন্র ফঔাাঁচ পায়, োল োর চরায়ুলে ভ্রুণ
প্রবেিাবপে না লয় ছলর পলড়। বওন্তু পবরবঘে বা পঙলন্দর িীর কন্ কভতধ্ারলণ
ওঔলনা বাধ্া লয় িাাঁড়ায় না। োর মালন ফেলরালমালনর াালযয পঙলন্দর িীর
মাধ্যলম কভতধ্ারণ বনবিে ওরলে বওংবা বাবে ওরলে পালর এ ধ্রলনর আাঁদুলররা।
২০০৬ াল ফনালব চয়ী ববজ্ঞানী বিা বাও এবং োর লযাকী
বয়াটলর এওবট ওযান্সার বরাঘত ফ ন্টাফর কলবণারে বিায় নেুন গ্রাও
ফপ্রাবটলনর পবরবালরর ১৫বট িযলও নাি ওরলে মথত ন। আাঁদুলরর নালও ঔুাঁলচ
পায়া এআ গ্রাওগুলা ফেলরালমানলও নাি ওরলে পালর বল প্রমাবণে লয়লঙ।
প্রাবণচকলে ফেলরালমালনর ভূবমওা ঔুব ভালাভালব প্রমাবণে ল মানুলর
মলধ্য এর রাবর পওত ফয ঔুব ফচারালাফটা বওন্তু এঔন বা যালব না 84।
অল নয প্রাণীরা োলির ফবাঁলঘ থাওা এবং িী বনবতাঘলনর ফেলত্র কলন্র ঈপর
ঔুব ফববল মাত্রায় বনভতরলী ল বববেতলনর ক্রমধ্ারায় কলন্র ঈপলযাবকো এবং
গুরুে মানব প্রচাবেলে ওলম এললঙ । মানু োর িৃবিলবি , শ্রবফণবন্নয় বওংবা
বুবদ্ধমত্তার ঈপর ফযভালব বনভতর ওলর , বেও ফেমনভালব কলন্র ঈপর নয় ।
োরপলর ববজ্ঞানীরা মলন ওলরন , অমালির ঘ্রাণচ অবরণীওায় ( olfactory
epithelium) এঔন প্রায় ৩৪৭বট বভন্ন ধ্রলনর ংলবিনলী বনঈরলনর বিে
অলঙ85। এআ বনঈরনগুলা বভন্ন বভন্ন কন্ নাি ওরলে পারল অমালির মাথায়
বহুমলয়আ কন্গুলা বমবশ্রে লয় ঈপিাবপে য় , নয প্রাণীলির ফেলত্র ফযটা
অািাআ থালও । বিা বাও আাঁদুলরর ফেলত্র ফয মি োরলমালনর গ্রাও বচলন
ঔুাঁলচ ফপলয়বঙলন, োর ন্তে ঙয়বট মানুলর মলধ্য অলঙ।
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বঘত্রঃ ববশ্বববিযালয়র
ডলমত বওংবা ঙাত্রীঅবাল এওআ ওলে
এওাবধ্ও ঙাত্রীরা ফবল
বওঙুবিন ধ্লর বিান
ওরল োলির
রচঃোব এওআ মলয়
মাপবেে লয় যায়।
ফেলরালমান প্রবলর
ওারলণআ এবট য় বল
ফবল বওঙু কলবণায়
অামে পায়া
ফকলঙ।

নয প্রাণীলির মলো মানুলর চীবন যাত্রালে ফেলরাফমালনর প্রভাব থাওলে
পালরএ বযাপারবট ফবাছা ফযলে রৄরু ওলর বলওালকা ববশ্বববিযালয়র কলবও মাথতা
বক্লনটও এবং ওযাথবন স্টালনতর এওবট কলবণা ফথলও। ববজ্ঞানীরা লনওবিন ধ্লরআ
চালনন ফয ববশ্বববিযালয়র ডলমত বওংবা ঙাত্রী-অবাল এওআ ওলে এওাবধ্ও
ঙাত্রীরা বিান ওরল োলির ঊেু বা রচঃোব এওআ মলয় মাপবেে লয়
যায়। এআ রযময় বযাপারবটলও বল ঊেুঘলক্রর ময়ীওরণ (
menstrual
synchrony)। মাথতা বক্লনটও োর ১৯৭১ ালর কলবণাপলত্র ফিবঔলয়বঙলন ফয
এটার ফপঙলন মূ ভুবমওা পান ওলর ফেলরালমান86।
১৯৯৮ াল মাথতা বক্লনটও োর অলকর কলবণালও অর ববিৃে ওলরন ।
বেবন োর এ পরীোয় ফিঔান , ফয ফেলরালমান রৄধ্ু ঊেুঘলক্রর ময়ীওরণআ নয় ,
ফআ ালথ ফমলয়লির বনয়বমে মাবওলও বনয়বমে ওরলে ভূবমওা রালঔ
।
াধ্ারণে ফিলর ফামল চায়কাগুলালও (ফযমন , বকলর ো বওংবা ফযৌনালির
এাওা প্রভৃবে) ফেলরাফমালনর ঈৎ বল মলন ওরা য় । মাথতা বক্লনটও এআ
পরীোয় বওঙু ফস্বোলবও পুরুলর বক ফথলও ফনয়া খালমর ফেলরালমান
নারীলির ফোাঁলট াবকলয় ওলয়ও িা ধ্লর পরীো ওলর ফিলঔন
, এর েল
87
ফমলয়লির বনয়বমে মাবও বনয়বমে লয় যালে । বযাপারটা স্বাভাববও নয় ।
86

87

MK McClintock, Menstrual synchrony and suppression. Nature 229 (5282): 244–5,
1971
K Stern, MK
McClintock , "Regulation of ovulation by human pheromones".
Nature 392 (6672): 177–9, 1998.
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লনও ববজ্ঞানীআ মলন ওলরন, নয প্রাণীলির মলো এে বযাপও অওালর না ল
লরীলরর কন্ মানব লরীলরর ফরাক প্রবেলরাধ্েন্ত্র কেলন বড় ভূবমওা রালঔ , এবং
এর ফপঙলন অলঙ বববেতনীয় ওারণ । ফলন বেলার োাঁর যানাটবম ে াভ
বআফয়র ৪২ পৃষ্ঠায় বলঔলঙন88 
পুরুলর কালয়র কন্ (খাম) ফমলয়লির ঊেুঘক্রলও স্বাভাববও রাঔলে ায়ো
ওলর। ফচনযআ ফঙললির খালমর কলন্র প্রবে ফমলয়লির (বলঘেন) অওতণ
ঔুব ম্ভবে বববেতনচবনে । পুরুলির ুকবন্ বযবার ওরার  ফমলয়লির ো
পঙন্দ ওরার ওারণ লা পণয ঈৎপািনওারীর ববজ্ঞাপওলির অগ্রাী
াংস্কৃবেও মকচ ফধ্াাআ যার িরুন খাম য়ালও পবরেন্নোর লি এও
ওলর ফিঔা য়।

থতাৎ, এ বযাপারবট মলন রাঔলে লব ফয, খালমর পঘা কন্ ফয অমরা পঙন্দ ওবর
ফটা এবং ফেলরালমালনর কন্ বওন্তু এও নয় । খালমর দুকতন্ জেবর য় খালমর
বযালক্টবরয়া পঘলনর েল, যা অবায়ায় ঙড়ায় বওঙু মলয়র চনয। বওন্তু নযবিলও
ফেলরালমালনর কন্ মূে ফিচাে যা ঔুবআ ূক্ষ্ণ এবং ফটা লঘেনভালব পায়া যায়
না। অমরা যেআ পবরষ্কার পবরেন্ন থাবও না ফওন, ফটা বময়আ ফি ফথলও ফবর
লে থালও বল মলন ওরা য় । ফঙলরা যঔন একালরা বালরা বঙর বয়লর বিলও
বয়ঃবন্ওাল ফপৌাঁঙায়, েঔন োলির ফি লয় ঈলে নানা ধ্রলনর নেুন ধ্রলনর
কলন্র অড়ে , যা োর অলকওার বলরৄ বয়লর কন্ ফথলও এলওবালরআ অািা ।
স্নায়ুববজ্ঞানী ফায়ান বব্রলচবিন োর াম্প্রবেও ‗ফমআ ফব্রন‘ গ্রলন্থ ঈলিঔ ওলরলঙন
ফয, এআ নেুন কন্বট ফটলস্টালস্টরন রলমালনর প্রভালব পুরুলর ফিচ খামগ্রবন্থ ফথলও
বনকতে ফেলরালমান এবং এলন্ড্রালস্টলনবডলনর এওধ্রলনর ুম বমশ্রণ 89 । অর
ফঙললির এআ কন্টা ফমলয়রা পায় প্রবৃবত্তকেভালব, ঘ্রাণচ অবরণীওার মাধ্যলমনয়,
বরং এর বাআলর অলরওবট পৃথও লির মাধ্যলম যালও বা য় ফভালমলরানাা েন্ত্র
90
(Vomeronasal Organ) বা ংলেলপ VNO ।

88

Helen Fisher , Anatomy of Love: A Natural History of Mating, Marriage, and Why
We Stray, Ballantine Books , January 3, 1994;

89
90

বাংা নুবাি - পাবথতব, ভাবাা
 বববেতন, মুিমনা, ২৯ মাখ ১৪১৬ (ফেব্রুয়াবর 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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বঘত্রঃ ববজ্ঞানীরা
মলন ওলরন ফয
ফভালমলরানাা েন্ত্র
নামও পৃথও এওবট
েন্ত্র ফেলরালমান
নাি এবং প্রবাল
ভূবমওা রালঔ।

কন্ ফয মানুলর মলনর ফমচাচ মবচত পবরবেতলন ভূবমওা রালঔ ো বওন্তু অমরা
প্রােযবও চীবলনর নানা ঈিারণ ফথলও ঔুব াধ্ারণভালবআ চাবন । পুচা-ঘতনার
ময় ধ্ূ পধ্ুনা িাালনা , বওংবা বমাি মাবেল অকর বাবে িাালনা য় কলন্র
মাধ্যলম বঘত্ত ঘাঞ্চয িূর ওলর মানবও ভাবকাম্ভীযতো বচায় রাঔার প্রলয়াচলনআ ।
ফকাালপর কলন্ মন প্রেুি য়া
, ফবুর কলন্ লেচ থাওা
, বেনাআ
এলওালর কলন্ রিঘাপ ওমার বওংবা আঈওযাবো পাোর ঘ্রালণ শ্বা-প্রশ্বা
বনয়বমে বার বওঙু প্রমাণ ববজ্ঞানীরা ফপলয়লঙন
। অর বববভন্ন ফৌকবন্ও
ফওাপাবনগুলা বটলওআ অলঙ পারবেঈলমর ুলবলী কন্লও প্রেুিোয় বনলয় যায়ার
নানা রওম ফঘিার ঈপওরলণর ঈপলরআ । বওন্তু এলবর বাআলর ববজ্ঞানীরা কলন্র
অর এওবট বড় ভূবমওা ঔুাঁলচ ফপলয়লঙন । অমরা ফয ‗বলস্টাওবপটযাববববট
ওমলপ্লক্স বচন ‘ বা MHC বচলনর ওথা অলক ফচলনবঙ , ফিঔা ফকলঙ লনও প্রাণী
কলন্র মাধ্যলম MHC বচন নাি ওরলে পালর। এভালব োরা কন্ রৄাঁলও বনলচলির
পবরবালর বওংবা বনওটাত্মীয়লির ালথ িম ওরা ফথলও ববরে থাওলে পালর। এআ
ববরে থাওার বযাপারটা বওন্তু বববেতনীয় পলথআ ৃি লয়লঙ । মানবমালচ ঔুব
ওালঙর পবরবার পবরচনলির (বাবা , মা ভাআ ফবান বওংবা বনওটাত্মীয়) মলধ্য
ফযৌনিমলও খৃণার ফঘালঔ ফিঔা য় , ামাবচওভালবআ এলও ‗বযাবভঘার‘ বললব
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কণয ওরা য় । এর ওারণ লে , ঔুব ওালঙর পবরবালরর িযলির মলধ্য
বযাবভঘালরর েল ফয ন্তান চোয় ফিঔা ফকলঙ োর বংলাণু জববঘত্রয হ্রা পায় ,
েল ফ ধ্রলনর ন্তালনর ফরাক প্রবেলরাধ্ েমো দুবত য়
। রৄধ্ু োআ নয়
চীবববজ্ঞানীরা কলবণা ফথলও ফিলঔলঙন ফয , বাবা বওংবা মালয়র পবরবালর যবি
ফওালনা বচনবাবে ফরাক থালও , েলব লেওরা ২৫ ভালকর মলো ফেলত্র বেবরি
ম্ভাবনা ফথলও যায় ত্রুবটপূণত ফচলনবটও জববলিয বনলয় ন্তান চোলনার । ববজ্ঞালনর
ভাায় এলও বল ‗ওনলচবনটা বাথত বডলেক্ট ‘ ( congenital birth defects) বা
চেকে মযা । বনঃলন্দল অমালির অবিম পূবতপুরুলরা প্রচলের পর প্রচে
ধ্লর বযাপারবট নুধ্াবন ওলরবঙলন ফয ওাঙাওাবঙ পাবরবাবরও পওতযুি
মানুচলনর মলধ্য ফযৌনপওত ল ববওাি বলরৄ চে বনলে এবং ফ মি বলরৄর
মৃেুয ার ফববল। ামাবচওভালবআ এবটলও প্রবেে ওরার প্রবণো ফিঔা ফিয়।
ফচনযআ বববেতলনর িীখত পথপবরক্রমায় অমালির প্রবৃবত্তগুলা এমনভালব জেবর
লয়লঙ ফয , ফববলরভাক মানুআ বনলচলির পবরবালরর িযলির ফিলঔ ফযৌন
অওািায় ঈদ্দীি য় না । ববজ্ঞানীরা নুমান ওলরন নয প্রাণীলির মলো মানু
বলঘেনভালবআ কলন্র াালযয বযাপারবটর েয়া ওলর । এর এওবট প্রমাণ
পায়া ফকলঙ চীবববজ্ঞানী ক্লাঈ লয়লডওাআলণ্ডর এওবট কলবণায়91।
ফআ পরীোয় ুআচারযাফির বানত ববশ্বববিযালয়র ধ্যাপও ক্লাঈ য়যাআি
১০০ চন ওলচ ঙাত্রলও অািা ওলর োলির ুবের চামা পবরলয় ফরলঔবঙলন দুআ
বিন ধ্লর । ফআ দুআ বিন োরা ফওালনা ছা -ফছায়াা ঔাবার ঔায়বন , ধ্ূমপান
ওলরবন, ফওালনা বডডালরন্ট বযবার ওলরবন, এমবন ফওালনা ুকবন্ াবান নয়, যালে
ওলর নমুনালেত্র প্রভাবাবেে বার ছালমা-টালমাগুলা এড়ালনা যায়। োরপর ফযটা
ওরা লা ো ফবল মচার। োলির বগুলা চামা এওবত্রে ওলর এওবট বালক্স ভলর
অলরওি পবরবঘে ঙাত্রীলির বিলয় ফলাাঁওালনা লা
। ফমলয়লিরলও কন্ রৄাঁলও বলে
বা লা ফওালনা বট -লালটতর কন্লও োরা ‗ফবক্স‘ বল মলন ওলর । ফিঔা ফক
ফমলয়রা ফমি বট-লালটতর কন্লওআ পঙন্দ ওরলঙ বওংবা ফযৌলনাদ্দীপও বল রায়
বিলে ফয মি বট-লালটতর বধ্ওারীলির ফিচ MHC বচন বনলচলির ফথলও
লনওটাআ অািা । অর যালির MHC বচন বনলচর বচলনর ওাঙাওাবঙ বল
প্রেীয়মান য়, োলও ফমলয়রা লনওটা বনলচর ভাআলয়র মলো মলন ওলর92!
১৯৯৭ াল বলওালকা ববশ্বববিযালয়র বংলকবেববি ওযালরা বালরর এ
ধ্রলনর অলরওবট কলবণায় ফিঔা ফকলঙ এওআ MHC বচন বববলি বালওরা

াধ্ারণে এলও পলরর ালথ ফযৌন পলওত বনেুও য় 93। রৄধ্ু োআ নয় ,
ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন এআ পৃবথবীলে িপবেলির বন্যাে এবং কভতপাে মযার
এওবট বড় ওারণ অল ুবওলয় অলঙ িপবেলির MHC বচলনর মরূপোর
মলধ্য। ডািাররা ১৯৮০ ালর পর ফথলওআ বওন্তু এ বযাপারটা ফমাটামুবট চালনন।
োরা ফিলঔলঙন লনও নারী জিবও এবং মানবওভালব ফওালনা ধ্রলনর মযার
মলধ্য না থাওা লত্ত্ব ন্তান লে না ফওব দুভতাকযচনওভালব োর MHC বচন
োর স্বামীর বচলনর ওাঙাওাবঙ য়ায় । লনও ময় যবিবা ন্তান য় ো
থালও পযতাি চলনর লনও নীলঘ । অর এ ধ্রলনর এওআ MHC বচন বববলি
পলওতর ফেলত্র কভতপালের ার থালও স্বাভাববলওর েুনায় ফববল 94। ‗বঈমযান
বঈলওাাআট এবন্টলচন‘ (ংলেলপ HLA) নালম অমালির বডএনএ-এর এওবট
েযাবলযওীয় ংল অলঙ যা ফিলর ফরাক প্রবেলরালধ্র ালথ চবড়ে । চুবরলঔর
বংলকবে ববললজ্ঞ োমারা ব্রাঈলনর াম্প্রবেও কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ ফয এআ
HLAর জববঘত্রযআ ‗বেও ভালাবাার মানু ‘ বনবতাঘলন বড় ড় ভুবমওা রালঔ ।
াধ্ারণভালব বল বা যায়, অপনার বু িীর HLAর ববনযা অপনার ফথলও
যে ফববল জববঘত্রযময় লব , েে ফববল বাড়লব োর প্রবে অপনার অওতলণর মাত্রা
এবং পওত িীখতিায়ী বার ম্ভাবনা 95 । এআ ধ্রলনর ফচলনবটও ববলেলণর
মাধ্যলম ভববযৎ িী ঔাঁলচ পায়ার ওাচলও েরাবেে ওরার চনয বচনপাটতনার ডট
ওম (genepartner.com)-এর মলো াআটগুলা আলোমলধ্যআ বববনলয়াক ওরলে
রৄরু ওলরলঙ। এর মালধ্য এর মলক্করা নাবও োলির থুেু পরীোর মাধ্যলম বনবিে
লে পারলবন , োর ভববযে িীর HLAর ববনযা জববঘত্রয োলও ওেটুওু
অওবতে বওংবা ববওবতে ওরলে পালর , অর এলে ঔরঘ পড়লব পরীো প্রবে ৯৯
ডার! ফও চালন য়লো েৃেীয় ববলশ্বর মলো ফিলগুলালে বহুবিন ধ্লর ঘল অা
‗এলরিড মযালরচ‘-এর ফচলনবটও রূপ ফিঔা যালব ভববযলের ‗ঈন্নে পৃবথবীলে‘।
MHC বচন বওংবা HLAর ববনযা ফিলঔ গুলন রৄলন ি ফবলধ্ িী বনবতাঘন ওরলঙ
ফপ্রবমও-ফপ্রবমলওরা বওংবা বববা আেুলওরা96!
93
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েলব পােওলির বনিয় বুছলে ফিবর বার ওথা নয় ফয
, ফওব ‗ফচলনবটও মযাঘ‘
বা বংলকেীয় চুবড়র ঈপর বনভতর ওলর িী বনবতাঘলনর ফঘিা ঔুব ফববল ে য়ার
ওথা নয়, ওারণ মানব পওত এমবনলেআ নয প্রাণীর ফঘলয় লনও চবট। মানুলর
পলওতর িাবয়ে বচলনর বাআলর লনও ফববল বনভতরলী পবরলবল এবং পলওতর
ামাবচওীরলনর ঈপর। ফচনযআ ফিঔা যায় লনও ময় বংলকেীয় পরীোয়
অলানুরূপ োে না অলা লত্ত্ব লনলওর ফেলত্রআ পওত জেবর এবং ববওালল
মযা য়বন, ফওব ামাবচও ঈপািানগুলার ওারলণআ। োরপলর লনও ববজ্ঞানী
মলন ওলরন বংলকেীয় বযাপারটা বমল ফকল পওত জেবরলে ফটা নুওূ প্রভাব
অনলে পালর ভববযে পৃবথবীলে িী বনবতাঘলনর ফেলত্র। ক্লাঈ য়যাআি, ওযালরা
বার, োমারা ব্রাঈন  লনও ববজ্ঞানীআ মলন ওলরন , অমালির বডএনএলে
প্রওাবলে এআ ভালাবাার ংলওেগুলা ফল পযতন্ত ফেলরালমান প্রবালর মাধ্যলমআ
অমালির মবিলও ফপৌাঁঙায় , যার বভবত্ত মূে ুবওলয় অলঙ িীর কালয়র কলন্র
মলধ্যআ। ফচনযআ বববয়ন ডালরর মযাঘ-ফমবওং াআটগুলা এঔন ভালাবাার
রায়ন বুছলে বডএনএ ববলেণ এবং লবতাপবর কালয়র কন্ বনলয় অগ্রী লয়
পলড়লঙ। াম্প্রবেও জবজ্ঞাবনও কলবণাগুলা ফথলও প্রাি েথয ফথলও অমরা চানলে
রৄরু ওলরবঙ ফয, অর ব প্রাণীর মলো মানু বলঘেন মলনআ কন্ ফলাাঁওার মাধ্যলম
িী বাঙাআলয়র ওাচবট ওলর থালও। ওবথে অলঙ, ১৫ লেলও ফ্রালন্সর ম্রাট েৃেীয়
ফনরীর লানামল ম্রালটর অমন্ত্রলণ মাবরয়া নালম এও নেতওী রাচপ্রাালি নাঘলে
এলবঙ। ফলানা যায়, নাঘ ফল বার পর খমতাি লরীর এওবট ফোয়াল বিলয় মুলঙ
মাবরয়া ম্রালটর বিলও ঙুলড় ফিয়। ম্রাট ফআ ফোয়াল ফপলয় ‗ভালাবাার কলন্‘
এমনআ ববলমাবে ন, ফয মাবরয়ালও অর প্রাাি ফথলও ফযলে ফিনবন, োলও ম্রাজ্ঞী
বললব বরণ ওলর বনলয়বঙলন। বলয বা বাহুয, অমালির মলো বধ্ওাংল ঙাফপাা মানুলর ফেলত্র এআ ধ্রলনর কন্লওবন্নও পঙন্দগুলা ম্রাট ফনরীর এে
প্রওটভালব িৃলযমান নয়। অর অলকআ বলবঙ, কলন্র মাধ্যলম পঙলন্দর এআ বযাপারবট
অল লঘেন ভালব নয় , বরং প্রবৃবত্তকেভালবআ খলট , এবং এবট ঈিূে লয়লঙ
বববেতলনরআ ক্রবমও ধ্ারায়।
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ঘুমুর ববজ্ঞান

প্রবে ি ওাাঁলি েব প্রবে ি-েলর ।
প্রালণর বমন মালক ফিলর বমন ।
হৃিলয় অেন্ন ফি হৃিলয়র ভলর
মুরবঙ পবডশলে ঘায় েব ফি-’পলর ।
ফোমার নয়ন পালন ধ্াআলঙ নয়ন ,
ধ্র মবরলে ঘায় ফোমার ধ্লর ।

ফিবমন নালম ঘেুষ্প িী ওববোর রৄরুলে ওববগুরু ঈপলরর ফয ঘরণগুলা
বলঔলঙন, ো ফযন ফপ্রম ভালাবাার এলওবালর ফমাদ্দা ওথা ‗ধ্র মবরলে ঘায়
ফোমার ধ্লর‘! েযআ ফো । ঘুমুববীন ফপ্রম ফযন লনওটা বনীন বঔাঁঘুবড়র
মলোআ ববস্বাি!
োআ ভালাবাার ওথা বল বধ্াবরেভালবআ ঘুমুর ওথা এল পড়লব
।
ভালাবাা প্রওাললর অবি এবং ওৃবত্রম মাধ্যমবটর নাম ফয ঘুম্বন ফআ ববলয়
ম্ভবে ফওঈআ বিমে ওরলবন না । ওালচআ ফওন ওববগুরুর ওথাম ফো অমালির
ধ্র মবরলে ঘায় লনযর ধ্লর োর ফপঙলনর ববজ্ঞানবট না চানল অমালির
অর ঘলঙ না।
বাগাব, অেকাবন, চাপাবনচ, মায় ফথলও রৄরু ওলর পবিমা ংস্কৃবে ব
চায়কালেআ ফপ্রলমর ববঃপ্রওাল বললব ঘুম্বন পায়া যালব । ংস্কৃবেলভলি ঘুম্বলনর
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োরেময অর ফভিালভি অলঙ বেওআফওাথা ফপ্রবমও ফপ্রবমওালও বওংবা ফপ্রবমওা
ফপ্রবমওলও ঘুমু ঔায় ফকাপলন , ফওাথা বা প্রওাললয , ওালরা ঘুম্বন লীে , ওালরাটা বা
ঈিগ্র, ফওঈ খার ওাৎ ওলর ঘুমু ঔায় ফওঈ বা ঔায় মাথা ফাচা ফরলঔ । বওন্তু ঘুম্বন
অলঙআমানবভযোর ালথ িাবিভালব বমলল 97 । োআ ঘুম্বলনর বববেতনীয়
ঈৎবট অমালির চানা ঘাআ।
অর রৄধ্ু মানুআ নয় , লনলও ফচলন য়লো বাও লবন , ঘুমুর বিে
রলয়লঙ এমনবও নযানয লনও প্রাণীর মলধ্যআ 98। আাঁদুর, ওুওুর, ববড়া, পাবঔ
ফথলও রৄরু ওলর বলপাবি , বলনালবা  বহু প্রাণীর মলধ্যআ ঘুম্বলনর বিে ে
ওরা ফকলঙ। এ মি প্রাণীলির ফওঈ বা ঘুমু ঔায় ঔািয বববনময় ফথলও রৄরু ওলর
অির ফাাক বববনময় এমনবও ছকড়া-েযাাি ফমটালে। ববজ্ঞানী ববজ্ঞানী ফ্রযান্স
বড য়া োর প্রাআলমট ংক্রান্ত বববভন্ন কলবণায় ফিবঔলয়লঙন ঘুম্বলনর বযাপারটা
মানবমালচরআ ফওব এওলঘবটয়া নয় , অমালির নয ও জ্ঞাবেভাআ
প্রাআলমটলির মলধ্য ো প্রবভালবআ িৃলযমান।

বঘত্র : ঘুম্বলনর
বযাপারটা
মানবমালচরআ
ফওব এওলঘবটয়া
নয়, প্রাআলমট এবং
নন প্রাআলমট লনও
প্রাণীর মলধ্যআ
ঘুম্বলনর বিে ফিঔা
যায়। ঙববলে ফপ্রআবর
ওুওুর নালম ঔযাে
এওধ্রলনর আাঁদুলরর
মধ্যওার ঘুম্বন।

97

98

বলয ঘুম্বন বযপারাবট ংস্কৃবে বনববতললল াবতচনীন ( ওাঘারা আঈবনভাতা) বওনা ো বনলয়
ববেওত অলঙ। বওঙু কলবও ফিলঔলঙন ফয মানব মালচর ব চায়কায় ঘুম্বলনর প্রঘন ফনআ ।
ডাঘ ববজ্ঞানী বক্রলস্টাোর নাআলরাপ োর এওবট কলবণায় ফিবঔলয়লঙন বেবনল এওবট ফকালত্র
এওালথ নগ্ন্ লয় স্নান ওরার প্রঘন অলঙ, বওন্তু ঘুম্বলনর ফনআ। লনও চায়কায় ঘুম্বনলও খৃবনে
প্রথা বল মলন ওরা য় । বওন্তু এআ স্বল্প ওলয়ওবট ংস্কৃবে বাি বিল মানব মালচর
ফমাটামুবট বাআ ঘুম্বন বযাপারটার ালথ পবরবঘে।
"How animals kiss and make up". BBC News. October 13, 2003.
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বঘত্র : দুবট বলপাবির
মধ্যওার ঘুম্বন ফিঔালনা
লয়লঙ।

ফওঈ বও ওবুেলরর ঘুমু ঔায়া ফিলঔলঙন? রা খলরর ঘাল এলওবালর ঈপলর
িাাঁবড়লয় ফোাঁলট ফোাঁট অংটার মলো ওলর অটবওলয় ফিয়। োরপলর ববলল ঙলন্দ
ঈো নামা ওলর বমবনট ঔালনও। বাংালিলল গ্রামাঞ্চল এলও বল ―নাব ভািা।
োরা বল , ওবুের ―নাব ভাগফঙ। বাচ্চা লব‖99 । বওবং ফকারাবম (kissing
gourami) নালম এও ধ্রলনর মাঙ অলঙ , যালির মলধ্য ঘুম্বন বযাপারটা ফবল
প্রঘবে। যারা যাওুবরয়ালম ফকারাবম মাঙ পালন, োরা প্রায়লআ এলির ঘুম্বনীা
ফিঔার ফৌভাকয চতন ওলরন ।
বঘত্র : যারা
যাওুবরয়ালম ফকারাবম
মাঙ পালন, োরা
প্রায়লআ এধ্রলনর
ঘুম্বনীা ফিঔলে পান।
এআ অঘরলণর চনয
এধ্রলনর মাঙলির
‗বওবং ফকারাবম‘ নালম
ডাওা য়।

েলব বওবং ফকারাবমলির ঘুম্বন অল ‗বেযওার‘ ঘুম্বন নয়। এলির ঘুম্বন অল
এও ধ্রলনর িন্ধযুলদ্ধর স্বরূপ , যার মাধ্যলম োরা প্রবেপেলও খালয় ওরার ফঘিা
ওলর; অর াধ্ারণ মানুলর ওালঙ বযাপারটা ঘুম্বন বললব প্রবেভাে য় । ওুওুর,
ববড়া এবং পাবঔলির মলধ্য মুঔ বিলয় বলন ( licking) এবং পবরেন্নো
মুিমনায় অমার ‗বঔ, ভাবাা ওালর ওয়, েৃেীয় পলবত (ঘুম্বলনর ববজ্ঞান) ড. নৃলপন রওালরর
প্রাবিও মন্তবয।
99
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(grooming) বনলিতলও লনও বওঙু ওরলে ফিঔা যায় , যা লনও ময়আ লনলওর
ওালঙ ভুভালব ঘুম্বন বল মলন লে পালর । ফআ বিও ফথলও বঘন্তা ওরল মানুলর
মলধ্য ঘুম্বলনর ফেত্র লনওটাআ বভন্ন।

বঘত্র : েরাব
িপবে গুি
রিযাাঁর
(Auguste
Rodin)

এওবট ববঔযাে
িাপেযওমত The Kiss।
অবম অর
বনযা প্রথমবার
২০০২ াল
পযাবরল বকলয়
রিযাাঁর এআ
িুে ুন্দর
িাপেযওমতবট
ফিলঔ বনবতাও
লয় োবওলয়
বঙাম
লনওেণ!

োল মানবমালচ ঘুম্বলনর রৄরুটা ফওাথায় , অর ওীভালব? বা অলআ
মুলবও। েলব, ১৯৬০ াল আংলরচ প্রা বণববজ্ঞানী ফডমণ্ড মবর প্রথম প্রিাব
ওলরন ফয , ঘুম্বন ম্ভবে ঈিূে লয়লঙ অমালির পূবতপুরু প্রাআলমট মালয়লির
ঔাবার বঘবালনা অর ফআ ঔাবার পবরণে ন্তানলও ঔায়ালনার মাধ্যলম
।
বলপাবি মালয়রা এঔন এভালব ন্তানলির ঔায়ায় , অমালির পূবতপুরুলির
মলধ্য বযাপারটা বেও এভালবআ এবং এ ওারলণআ জেবর লয়বঙ । মলন ওরা য়
ঔািযস্বল্পোর ময়গুলালে যঔন ন্তানলও ঔাবার ফযাকালে পারে না
, েঔন
ায় ন্তানলও প্রলবাধ্ বিলে এভালব মুঔ বিলয় ঔাবার ঔায়ালনার ভান ওলর
ান্ত্বনা বিে ফস্নবৎ মালয়রা । এভালবআ এওটা ময় ঘুম্বন মানব বববেতলনর
এওবট ংল লয় ঈলে , এর পবরবধ্ বৃবদ্ধ পায় ন্তালনর প্রবে ভালাবাা ফথলও
ফপ্রবমও ফপ্রবমওার ফরামাবন্টওোয় , যার বহুববধ্ বভবযবি অমরা েয ওবর
মানবমালচর বববভন্ন ংস্কৃবেলে অনালঘ-ওানালঘ, নানাভালব।
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েলব অচলওর বিলনর বঘরলঘনা েীব্র ফরামাবন্টও ফপ্রলমর ালথ ঘুম্বলনর
জচবববজ্ঞাবনও েথা বববেতনীয় ঈৎ ঔুাঁচলে ফকল অমালির ফবর ওরলে লব ঘুমু
ঔায়ার এআ মাধ্যমবট পওত জেবর এবং বটবওলয় রাঔার বযাপালর ফওালনা ধ্রলনর
বাড়বে ঈপলযাবকো ওঔলনা বিলয়বঙ বও না, এবং এঔন ফিয় বও না। এ বনলয়
কলবণা ওরলে বকলয় ববজ্ঞানীরা ফবল বওঙু ঘাঞ্চযওর েথয ফপলয়লঙন । ফযমন,
বনঈআয়ওত ববশ্বববিযালয়র বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানী কডতন বচ কযালালপর ( Gordon
G. Gallup) কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ , ঘুম্বন মানবমালচ ফমবটং বলওলন বা
ফযৌনিী বনবতাঘলন এও গুরুেপূণত ভূবমওা পান ওলর 100। ববলল ওলর ‗প্রথম
ঘুম্বন‘ বযাপারটা ফরামাবন্টও পলওতর ফেলত্র ঔুব গুরুেপূণত মীওরণ বললব
লনলওর চীবলনআ ঈলে অল বল মলন ওরা য় । াধ্ারণে প্রথম ফপ্রম বওংবা
প্রথম ফযৌনিলমর মলো প্রথম ঘুম্বলনর খটনা প্রায় বাআ াচালরা খটনার বভলড়
মলনর স্মৃবেলওাোয় যলত্ন চবমলয় রালঔ িায়ীভালব। মাওবব ওায়লওাবালির এওটা
ঘমৎওার ওববো অলঙ প্রথম ঘুম্বন বনলয়
মলন বও পলডশ ফকা ফআ প্রথম ঘুম্বন!
যলব েুবম মুি ফওলল
েুরাবন ফবলল এল,
ওলরবঙল ফমালর বপ্রয় ফস্ন-অবিন!
মলন বও পলডশ ফকা ফআ প্রথম ঘুম্বন?
প্রথম ঘুম্বন!
মানব চীবলন অা লাবন্ত-প্রেবণ!
ওে ফপ্রম ওে অলা,
ওে ফস্ন ভালাবাা,
ববরালচ োায়, ফ ফয পাবথতব ধ্ন!
মলন বও পলডশ ফকা ফআ প্রথম ঘুম্বন!
ায় ফ ঘুম্বলন
ওে ুঔ দুঃলঔ ওে র ববরণ!
ওে াব, ওে বযথা,
অওুো, বযাওুো,
প্রালণ প্রালণ ওে ওথা, ওে ম্ভাণ!
মলন বও পলডশ ফকা ফআ প্রথম ঘুম্বন!
ফ ঘুম্বন, অবিন, ফপ্রম-ম্ভাণ,
েৃি হৃিয় মূল
100
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ভীণ ছবটওা েুল,
ঈেত্তো, মািওো ভরা নুেণ,
মলন বও পলডশ ফকা ফআ প্রথম ঘুম্বন!

েলব ওায়লওাবাি প্রথম ফপ্রলমর মাাত্ময বনলয় যেআ ওাবয ওরুও না ফওন , প্রওৃে
বািবো এওটু নযরওম । ববশ্বববিযালয়র অিারগ্রযাড ঙাত্রলির ঈপর কলবণা
ঘাালে বকলয় কলবলওরা ফিলঔন, ন্তে ৫৯ ভাক ঙাত্র এবং প্রায় ৬৬ ভাক ঙাত্রীরা
স্বীওার ওলরলঙ ফয োলির চীবলন ‗প্রথম ঘুম্বন‘-এর পর পলরআ িীর প্রবে অগ্র
রাোরাবে ঈলব ফকলঙ । এমন নয় ফয ফআ ব ঔারাপ ঘুমু অলআ ঔুব ঔা রাপ
বঙ। বওন্তু প্রথমবার ঘুম্বলনর পলরআ োলির বারআ মলন লয়বঙ ফওাথায় ফযন
বমলঙ না ামবথং আচ নট রাআট! কডতন বচ কযালালপর বভমে এ ফেলত্র
প্রবণধ্ানলযাকয101 
While many forces lead two people contact
romantically, the kiss, particularly the first kiss, can
be a deal breaker.

বওন্তু ফওন এমন য়? ফটাআ বযাঔযা ওরলঙন ববজ্ঞানীরা । অমরা ফয অলকর ংলল
ফেলরালমান এবং MHC বচলনর ালথ পবরবঘে লয়বঙাম , ফিচ কলন্র মাধ্যলম
ফঔানওার ভালাবাার ংলওেগুলা ফপৌাঁলঙ যায় মবিলষ্ক । বেও এমনটাআ খলট
ঘুম্বলনর ফেলত্র । থতাৎ ঘুমুর মাধ্যলম িীর বংলকেীয় ওপযাবটববববটর ফঔাাঁচ
পায় মানব মবিষ্ক । থতাৎ ফাচা বাংায় , বেও ঘুমু মানবওভালব বেও
ফযৌনিীলও ঔুাঁলচ বনলে ায়ো ওলর । ঘুম্বলনর পর যবি ওায়লওাবালির মলো
ফআ ‗অা লাবন্ত-প্রেবণ‘ বওংবা ‗ভীণ ছবটওা েুল, ঈেত্তো, মািওো ভরা
নুেণ‘ অল অপনার ওালঙ োল বুছলে লব , অপনার মবিষ্ক আবিে ওরলঙ
অপনার িী বংলকেীয় ভালব অপনার চনয বেও
। অপনার জচববও ফি
অপনার িীর িারা বনরুপদ্রুপভালব কভতধ্ারণ ওরার চনয বনবতাবঘে লয়লঙ! অর
যবি ঘুম্বলনর পর মলন য় ‗ফওাথায় ফযন বমলঙ না ‘ োল বুছলে লব ফয ,
অপনার িীর MHC বচলনর ববনযা অপনার চনয ওবপলটব নয়।
েলব ঘুম্বলনর রায়লন নারী পুরুল বওঙুটা পাথতওয ে ওরা ফকলঙ । ২০০৭
ালর ফলেম্বর মাল ধ্যাপও কযালাপ এবং োর ওমতীরা ১০৪১ চন
ওলচ ঙাত্র-ঙাত্রীর ঈপর কলবণা ঘাান । োলির কলবণা ফথলও পায়া ফকলঙ ,
েীব্র ঘুম্বন পুরুলির চনয অববভূতে য় ফযৌনপওত ূবঘে ওরার পরবেতী ধ্াপ
বললব। বওন্তু নয বিলও ফমলয়রা ঘুম্বনলও গ্রণ ওলর পলওতর মানবও ঈন্নয়লনর

এওবট ুবিে পযতায় বললব102।
কযালপর কলবণায় অর ফিঔা ফকলঙ ঘুম্বলনর বযাপারটা ফঙললির ফঘলয়
ফমলয়লির ওালঙ ফববল গুরুেপূণত বললব প্রবেভাে য় । ফমলয়লির ওালঙ বযাপারটা
গুরুেপূণতআ রৄধ্ু নয় , বধ্ওাংল ফমলয়রা ঘুম্বন ঙাড়া এমনবও িীর ালথ
ফযৌনলম্ভালক স্বীওৃে য় । বওন্তু ফঙললির ফেলত্র বযাপারটা এেঔাবন প্রওট নয় ।
ফঙললির ওালঙ এওটা ময় পর ঘুমু ঔায়া না ঔায়া ফেমন বড় লয় ঈলে না 
ঘুমুটুমু না ফঔলয় ল ফওালনা ‗অওতণীয়‘ ফমলয়র ালথ ফযৌনলম্ভাক ওরলে
পারলফঙললির চনয োলেআ আ! মীোয় ফিঔা ফকলঙ ফওঈ ‗গুড বওার‘ না
য়া লত্ত্ব ফমলয়লির ফঘলয় বধ্ও ংঔযও ফঙলরা োর ালথ ফযৌনপওত
িাপলন অগ্রী য়।
ফমলয়লির চনয ঘুম্বন ফববল গুরুেপূণত লয় ঈোর ফপঙলন বওঙু বববেতনীয় ওারণ
রলয়লঙ বল মলন ওরা য় । বববেতলনর পবথওৃে ঘাত ডারঈআন ফযৌনোর বনবতাঘন
েত্ত্ব বনলয় কলবণা ওরলে বকলয় ফঔয়া ওলরবঙলন ফয, প্রওৃবেলে প্রায় বতত্রআ
ফমলয়রা িী বনবতাঘলনর বযাপালর ঔুব ফববল বলবব, াবধ্ানী অর ঔুাঁেঔুাঁলে লয়
থালও। এআ বযাপারবট চীবববজ্ঞালন পবরবঘে ‗নারী বভরুবঘ‘ (female choice)
বললব। ডারঈআলনর মলয় ডারঈআন বযাপারবট পযতলবেণ ওরল এআ নারী
বভরুবঘর ফপঙলনর ওারণ পলওত বেবন বওংবা োর মামবয়ও ফওঈ ভালাভালব
ববে বঙলন না। বওন্তু পরবেতীওালর চীবববজ্ঞানী এবং বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির
কলবণায় এর ফপঙলনর ওারণবট অর স্পিভালব ফবাছা ফযলে রৄরু ওলর। ববললে
ববঔযাে ামাবচও চীবববজ্ঞানী রবাটত ট্রাআভালতর ১৯৭২ ালর কলবণা এ
বযাপালর এওবট মাআেও 103। ট্রাআভাত োর কলবণায় ফিঔান ফয , প্রওৃবেলে
(ববললেঃ িনযপায়ী চীলবর ফেলত্র) ন্তালনর চে এবং ান পালনর ফেলত্র
পুরুলর ফঘলয় নারীরাআ ফববল লবি বববনলয়াক ওলর। কভতধ্ারণ, ন্তালনর চে ফিয়া,
িনযপান ওরালনা  বহু বওঙুলে ফমলয়লিরলওআ াববতওভালব চবড়ে লে য় বল
ফমলয়লির েুনামূওভালব বধ্ওের ফববল লবি ঔরঘ ওরলে য় । ভববযৎ বচন
বা পরবেতী প্রচে রোয় ফমলয়লির এআ বেবরি ফববল লবি ঔরলঘর বযাপারটা
িনযপায়ী ও চীবলির চনযআ ওমলববল প্রলযাচয । চীবববজ্ঞালনর পবরভাায়
এলও বল ‗বভভাবওীয় বববনলয়াক ‘ ( parental investment)। মানু এওবট
িনযপায়ী প্রাণী । এওববংল লোব্দীর অধ্ুবনও চীবনযাত্রায় ভযি বার পলর
বনবিতধ্ায় বা যায় ফমলয়রাআ বভভাবওীয় বববনলয়ালকর বংভালক চবড়ে থালও ।
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of man:

1871-1971 ( pp. 136-179).

ফযলেু পুরুলির েুনায় নারীফির বভভাবওীয় বববনলয়ালকর বংভালক চবড়ে
থাওলে য়, োরা ফযৌনিী বনবতাঘলনর বযাপালর লয় ঈলে বধ্ওের বলবব এবং
াবধ্ানী। বববেতনীয় পথপবরক্রমায় ফমলয়রা িী বনবতাঘলনর বযাপালর বধ্ওের
াবধ্ানী লে বাধ্য লয়লঙ , ওারণ েওতভালব দুি-িী বনবতাঘন ওরল যাবঘে
কভতধ্ারণ ংক্রান্ত ছুট -ছালমা ফপাালে য় নারীলওআ । ফডবভড বা োর
‗Human Mating Strategies‘ লীতও কলবণাপলত্র ফচনযআ বলঔলঙন104 
বববেতনীয় যাত্রাপলথ ফয ও ফমলয়রা বলবব বওংবা াবধ্ানী বঙ না , োরা
ঔুব ওমআ প্রচননকে েো ( reproductive success) চতন ওরলে
ফপলরলঙ। বওন্তু যারা েযন্ত েওতোর ালথ লযযািী বনবতাঘন ওরলে
ফপলরলঙ, ফযমনফযৌনিী বনবতাঘলনর ময় গুরুে বিলয় বঘন্তা ওলরলঙ োর
িী িলমর পরআ পাবলয় না বকলয় োর ালথআ থাওলব বওনা , বাবা বললব
োর ভববযৎ ন্তালনর ফিঔভা ওরলব বওনা , ন্তান এবং পবরবালরর পবরঘযতায়
বাড়বে বববনলয়াক ওরলব বও না আেযাবিফ মি েওত ফমলয়রাআ েভালব
প্রচননকে ঈপলযাবকো ঈপলভাক ওরলে ফপলরলঙ
। ওালচআ ট্রাআভালতর
িৃবিলওাণ ফথলও চীবচকলে প্রচাবের প্রচননকে ােয এবং েভালব
প্রচে বটবওলয় রাঔার মূল রলয়লঙ ফআ প্রচাবের নারীলির েওত িী
বনবতাঘনী বভরুবঘ (careful mate choice)‘।

ওালচআ ফযৌনিীর বযাপালর নারীলির েওত থাওলে য় , ওারণ ভু িীলও
বনবতাঘলনর মারৄ লে পালর ভয়াব । ন্তে এওচন নারীর চনয ঘুম্বন লয় ঈলে
িী বাঙাআলয়র এওবট বলঘেন প্রবক্রয়া, যার মাধ্যলম ফ বনণতয় ওরলে ফঘিা ওলর
োর িী োর ভববযৎ ন্তালনর বভভাবওীয় বববনলয়ালক বিান রাঔলব বও না
বওংবা োলির পলওতর বযাপালর িীওারাবদ্ধ ( committed) বও না আেযাবি 105।
অর অলকআ বা লয়লঙ , ঘুমুর মাধ্যলম MHC বচলনর মধ্যওার ভালাবাার
ংলওেগুলা ফপৌাঁলঙ যায় মবিলষ্ক। পুরুলর াাগ্রবন্থলে ফয মি ফযৌন রলমালনর
ঈপবিবে থালও, ফটার ঈপাত্তআ ঘুমু ববলেলণর চনয বলয় বনলয় যায় মবিলষ্ক।
ঘুম্বলনর রায়লন নারী পুরুল বওঙুটা পাথতওয থাওল এওবট ববলয় বম
পায়া ফকলঙ । ঘুম্বন মানবও ঘাপ ওমালে াাযয ওলর নারী পুরু ঈভলয়রআ ।
মলনাববজ্ঞানী ঈআবি ব এবং োর ঙাত্রী ফওবর ঈআলনর কলবণা ফথলও চানা
ফকলঙ ঘুম্বলনর পলর ফিলর ওবটত (cortisol) রলমান, যার পবরমা ণ মানবও
ঘালপর মলধ্য থাওল বৃবদ্ধ পায় বল মলন ওরা য় , োর ির ে ণীয়ভালব ওলম
অল। এর ফথলও ফবাছা যায় ফয , ফরামাবন্টও ঘুম্বন অমালির মানবওভালব
ঘাপমুি থাওলে ায়ো ওলর।
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ফওন ীরার অংবট বওংবা ফানার কয়না লয় ঈলে ভালাবাার ঈপলেৌওন ?

অবম যঔন এআ ংলবট বআলয়র চনয বঔবঙাম েঔন বপ্রন্স ঈআবয়াম এবং ফওট
লব ববলয় ওলরলঙন। বমবডয়ার করম ঔবর এবট েঔন। এআ এওববংল লোব্দীরঅধ্ুবনও
এবং কণোবন্ত্রও ববলশ্বর নাকবরও বললব অমার বলয এআ ব থবত রাচা রাবন অর
োলির ুপুত্র বওংবা ওুপুত্রলির ববলয় ফওালনা অগ্র বঙ না ওঔনআ। ফওব ববলনািন
বললব মালছ মলধ্য এ ধ্রলনর ঔবলর ফঘাঔ ফবাালনাআ ার লো। বওন্তু ফময় কে
ওলয়ও বিন ধ্লর এআ ফওট ঈআবয়ালমর ববলয় বনলয় বমবডয়া যা রৄরু ওলরবঙ োলে
অবম রীবেমলো েভম্ব। ফ ময় এআ বমবডয়া ওাাঁপালনা ববলয়র এওবিন অলক
অলমবরওার পর বিলয় বলয় ফকলঙ ময়ওালর ভয়ঙ্করী প্রঙ্করী এও খূবণতছড়।
ঘারল‘র মলো ফাও মারা বকলয়বঙ। অাবামার বিা ফো যালেোআ, এমনবও অবম
ফয চবচতয়া ফস্টলট থাবও ফঔানওার অললপাললর ফবল বওঙু বাবড়খড় ফভলগলঙ, মানু
মারা ফকলঙ ওম ফববল। থঘ বএনএন-এর মলো ংবািমাধ্যম ফ ময় ফব বওঙু
বাি বিলয় ফওব ফওট অর ঈআবয়াফমর ববলয়র অলয়াচন প্রঘার ওলর ঘবঙ ারা
বিন ধ্ফর ফযন পৃবথবীলে এটাআ এআ মুূলেত বলঘলয় গুরুেপূণত আুয! ফওট ফওান রািা
বিলয় ফাঁলট ফকলঙন, ওীরওম ফপালাও পলড়লঙন, ববলয়র পলর ওীভালব বযাওবনলে
পরস্পরলও ঘুম্বন ওরলন, অটবট িলরর ওে বড় অয়েলনর ফওও বঙ ববলয়লে,
ওীভালব োরা চনোর ঈলদ্দললয াে নাড়লনএগুলা বনলয় ববলেলণর পর ববলেণ
ঘলঙ। বলয বমবডয়ার অর ওী ফিা। অমার মলো অিার বযাপারীর এআ রাচওীয়
ববলয় বনলয় অগ্র না থাওল াড়া ববলশ্বর মানুলর অগ্রলর ওমবে ফিঔবঙ না!
৫০০০ পুবল বোর অবমত ফনবভ অর এয়ারলোলতর বনলয়াকিান  ফওব
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বনরাপত্তা রোর চনযআ নাবও ঔরঘ লয়লঙ প্রায় ৩৫ বমবয়ন ডার। ওালচআ পুলরা
ববলয়র অলয়াচলনর ঔরঘ ওে লে পালর লচআ নুলময়! বনঃলন্দল এআ ববলা
ঔরলঘর বড় এওটা ংললর বযয়ভার বন ওরলে য় ফআ চনকণলওআ। োলে ফয
ওালরা ফওালনা অপবত্ত অলঙ ো মলন লে না। ফঔাি বাবওংাম পযাললর বাআলরআ
নাবও প্রায় ৫০০,০০০ মানু চমালয়ে লয়বঙ বর-বধ্ূফও এও-নচর ফিঔার চনয।
ওালচআ এআ পবযবয়োলও ািলর গ্রণ ওরার বযাপালর বনরাি ল অপবন
অমার মলো বববেতনীয়ভালব‗বমবেট‘ বল ববলববঘে লয় যালবন!

বঘত্র : প্রায় ৮
ওযারট ীরার
অংবটবট ঈআবয়াম
ফওট ফও বাকিালনর
ময় ঈপার
বিলয়লঙন, োর
মূযমান
ফঔাাবাচালর প্রায়
অওাল ফঙাাঁয়া

োআ অমার মলো বববেতনীয়ভালব বমবেট বার াে ফথলও বাাঁঘলে ল
দুঘারবট ওথা ফচলন রাঔলে পালরন। বপ্রন্স ঈআবয়াম োর বু বধ্ূ ফওট বমলডটনলও
ববলয়র প্রিাব ফিন অট বঙর ধ্লর ফপ্রম ওরার পর ২০১০ ালর নলভম্বলরর ১৬
োবরঔ। প্রায় ৮ ওযারট ীরার অংবটবট ঈআবয়াম ফওট ফও ফ ময় ঈপার
বিলয়লঙন, ফবট এওময় োর মা বপ্রন্স ডায়না পরলেন। ওালচআ অংবটবট বনলয়
ঈআবয়াফমর অলবক লচআ নুলময়। বেবন ফটা বমবডয়ায় বললঙন‗এটা
অমার মালয়র ববলয়র িুবর। ওালচআ এটা অমার ওালঙ বলযআ ববলল বওঙু।
অবম ঘাআ ফয অমার মার স্মৃবে অমার ববলয়র ময় েুণ্ণ থাওুও‘। ওালচআ এআ
অংবটর ফপঙলন এে অলবকময় স্মৃবে চবড়ে ফয, ওঔলনা যবি এআ অংবট বনালম
ঈলে, েলব পৃবথবীর বলঘলয় ধ্নী বযবিরা এআ অংবটবট ফওনার চনয িরিাম
ওরলে ভয় পালবন। এমনবও যবি রৄধ্ু ীরার মূযমান বললব ববঘার ওবর,
োল ফঔাাবাচালর এ ধ্রলনর অংবট ২০০, ০০০ ফথলও ২৫০, ০০০ ডার
পযতন্ত লে পালর।
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বওন্তু ফওন এে বযয়বহু বববনলয়াক? য়লো ভাবলঙন রাচারাচড়াফির
বযাপারযাপারআ অািা। োরা যবি ীরার অংবট বনলয় াাবয়ে না ন, ফো লব
ফও? বওন্তু অপবন ঔুাঁচলআ ফিঔলে পালবন, াধ্ারণলির মলধ্য বলরর অংবট বনলয়
ববহ্বো ওম নয়।
অমার বেলর এও বান্বী প্রায় ৩ /৪ ওযালরলটর এও ডায়ম ফির বরং পলর
বেল অল (যবি টা বেযওালরর ীরা বও না অমার বওঙুটা লন্দ অলঙ)।
ীরওঔবঘে অগু দুবলয় দুবলয় এমনভালব ওথা বল ফয, ীরার অংবটটার বিলও
ফয ওালরা নচর ফযলে বাধ্য । অর ুলযাক ফপলআ ফ বাআলও রৄবনলয় ফেবনলয় ফেবনলয় কল্প ফলানায় ফওান াে াকর পাবড় বিলয় ফওান ীরও রাচার ফিল
ফথলও োর ফপ্রবমও এআ ববলা এআ ীরার অংবট বাবনলয় বনলয় এলবঙ, অর ওে
ফরামাবন্টওভালব োলও ববলয়র প্রিাব ওলরবঙ!
অমার বেলর অলরও ওবক গ্রাচুলয়লন ওলর নেুন ঘাও বর রৄরু ওলরলঙ ।
বওন্তু ফবঘারা কাতলফ্র িফও ববলয় ওরলে পারলঙ না , ওারণ কাতলফ্রিলও েুি ওরার
মলো ীলরর অংবট ফওনার ামথত নাবও এঔন চতন ওরলে পালরবন
। োর
কাতলফ্রি নাবও এমবনলে ঔুব ভালা, ফওালনা বওঙুআ ঘায় না োর ওালঙ , বওন্তু এওবট
ওথা নাবও পলওতর প্রথলমআ োলও বল বিলয়লঙ বাকিালনর ময় ফযনলেন
ীলরর অংবট ল বওন্তু োর ঘলব না । এমন অংবট বিলয় োলও প্রলপাচ ওরলে
লবফযন ফটা বাআলও ফিবঔলয় বাবা ওুড়ালে পালর । ফবঘারা বয়লফ্রিবট এঔন
ফঘাঔ ওান বুলচ ঘাওবর ওরলঙ , টাওা চমালে । ভারটাআম ওলর টু-পাআ এওটু
ফববল ওামালনা যায় বও না োর নানা েবন্দ বেবওর ঔুাঁলচ ফবর ওরার ফঘিা ওরলঙ।
ীলরর অংবট বিলয় ফপ্রবমওার মন েুি ওরলে লব না!
পািালেযর মলো অমালির ফিলল ফমলয়লির মলধ্য কয়নাকাবট পঙন্দ ওরার
ঘ অলঙ । রৄধ্ু ঘ বল ভু লব , ববলয়র ময় ওেভবর ফানার কয়না বিলয়
ফবৌলও ফওমনভালব াচালনা লা ফটা বময়আ অলাঘনার ফওন্নববন্দু লয়
লে। এওটা ুলযাক ফপল লনও ফমলয়আ ববলয়র ময় শ্বরৄরবাবড় ফথলও পায়া
কয়নাকাবট বন্ুবান্ব-অত্মীয়স্বচনলির ফিবঔলয় বওংবা ফওালনা ববলয় বাবড়লে বা বড়
ফওালনা পাবটতলে কা বওংবা ওালন স্ব ণতাঙ্কালরর ছও ফিবঔলয় বার মালছ বাবা
ওুড়ালে পঙন্দ ওলর এগুলা অমরা র-ালমলাআ ফিবঔ । ফওন পািালেয ীলরর
অংবট বওংবা অমালির ফি ফল ফানার কয়না ফমলয়লির এে পঙলন্দর? এআ প্রশ্নটা
অমার বরাবরআ মলন ঔঘঔঘ ওরে । ীরার িুবর ফানার কয়নার ফওালনা
বযবাবরও ঈপলযাবকো ফনআ। ভাে, মাং, ফপাা-ফওারমা ফঔলয় ফযমন ঈিরপূবেত
ওরা যায় , ববাবহু বাবড়লে ফথলও কা এবলয় বিলয় অরাম -অলয়ল ওরা যায় ,
মাবতবড বওংবা ফরা রলয়ল বল রাচার াল খুলর ফবড়ালনা যায় , অআ ফোলন
ফযমন ফলওলি ফলওলি ওথা বা যায়, অআ পযালড ফযমন ফরলিারায় বল ওবের
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ফপয়াা ালে বনলয় ব্রাঈ ওরা যায় ীরা বওংবা ফানার ফরওম ফওালনা
বযবাবরও ঈপলযাবকো ফওঈ ওঔলনাআ ঔুাঁলচ পায়বন । থঘ োরপলর ীরা বা
ফানার কয়নার চনয ুলযাক ফপলআ ামল পলড় ফমলয়রা
। অর ফঙলরা
ভালাবাার প্রমাণ বললব রাচ-রাচয ঘল াবচর ওলর প্রালয়াবকওভালব মূযীন
বওন্তু নারীর ওালঙ মূয ফআ ব রত্ন পাথর অর ফানা িানা। বওন্তু ফওন?
ঈত্তরটা ঔুাঁলচ ফপলয়বঙাম লনও পলর । ডারঈআলনর ফক্সুয়া বলওলন
েথা ফযৌনোর বনবতাঘলনর মলধ্যআ ফয এআ চবট প্রলশ্নর ঈত্তর ুবওলয় বঙ ফটা বও
অর অবম েঔন চানোম?
প্রাবণচকৎ ফথলওআ রৄরু ওবর । ফযৌনোর বনবতাঘলনর বহু প্রঘবে ময়ূলরর
ফপঔলমর ঈিারণবট অবালরা এঔালন ঘল অলব । অমরা চাবন , ময়ূলরর িীখত
ফপঔম বটলও অলঙ মূে নারী ময়ূর বা ময়ূরীর পঙন্দ েথা ফযৌনোর বনবতাঘনলও
প্রাধ্ানয বিলয়। ওীভালব? ১৯৭৫ াল আরাআব চীবববজ্ঞানী যামলোচ চাাবভ
(Amtoz Zahavi) প্রিাব ওরলন ফয , ময়ূরীর এআ িীখত ফপঔম ময়ূলরর ওালঙ
প্রবেভাে য় এও ধ্রলনর ‗বেটলন আবিলওটর‘ বা ুস্বালিযর মাপওাবে বললব।
চাাববর মলে, েোর ালথ ুস্বালিযর ববজ্ঞাপন বিলে ফকল এমন এওটা বওঙুর
মাধ্যলম ফটা প্রওাল ওরলে লব যালে ঔরলঘর প্রাঘুযতটা এমনবও ািা ফঘালঔ
ধ্রা পলড় । ফাচা ভাায় ফআ ববজ্ঞবি িবটলও বনঃলন্দল লে লব ‗ওস্টব
নতালমন্ট‘। বেও এচনযআ ফযৌনোর ংওারগুলা প্রায় বময়আ য় ফবেপ
অওালর ববববধ্তে, বযয়বহু, পবযয়ী বওংবা চবরচং ধ্রলনর চবট বওঙু।
ময়ূলরর ফপঔম ফওব ময়ূরীর িৃবি অওতলণর চনয িা প্রঘারণা নয়
।
ময়ূলরর ফপঔম িীখত , ভারী অর ভয়ানও ববপিঙ্কু। িীখত ফপঔম এে নায়াল
জেবর ওরা যায় না , অর এমনবও এআ ফবয়ালক্ক ফপঔলমর ওারলণ োর বলওাবরলির
ফঘালঔ পড়ার ম্ভাবনা ফবলড় যায় লনও। ফবঘারা ময়ূরলও ফওব বনলচর
ফিবটলওআ বলয় ফবড়ালে য় না, ফটলন-বাঁঘলড় বনলয় ফবড়ালে য় োর পিাৎলিললর
ালথ চুলড় থাওা এআ ববশ্বায বড় ধ্রলনর বাড়বে এওটা ফপঔলমর ছাাঁবপ
(চাাবভর মলে এআ ববাবো এমনআ িৃবিওটু ফয এটা প্রায় পিুলের াবম , োর
েলত্ত্বর নামআ এচনয Handicap principle)। এচনয ময়ূরলও লে য় স্বািযবান
এবং নীলরাক। ওঔলনাঔলনা ফওালনা স্বািযীন ময়ূলরর িীখত ফপঔম কচালে পালর
বলট, বওন্তু ফটা বলয় বনলয় ফববড়লয় ঔাবার ফঔাাঁচা , বওংবা বলওাবররা োড়া ওরল
দ্রুে ফিৌাঁবড়লয় পাবলয় যায়া ফআ স্বািযীন ময়ূলরর পলে দুঃাধ্যআ লব। ফওব
মাত্র প্রঘণ্ড লবিলাী বওংবা ুস্বালিযর বধ্ওারী ময়ূলরর পলেআ এআ মি
প্রবেবন্ওো বডবিলয় এ ধ্রলনর ফপঔলমর ববাবো ধ্ারণ ওরা ম্ভব য়।
োআ ফপঔময়াা ববাী ময়ূর ময়ূরীর পালর ওালঙ বকলয় ফাচ্চালর ফখাণা
ওরলে পালর –
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এআ ফয মীয়ী ময়ূরী , অমার নযালচর বিলও োওা; ফিলঔাঅবম ুি, অবম
ুন্দর! অবম এমনআ স্বািযবান অর লবিলাী ফয , অবম অমার াট আবঞ্চ
বযাালধ্তর ফপঔম বলয় ফবড়ালে পাবর বীায় । অবম অমার ঔািয অর
জিবও পুবিলও াআেন ওলর অমার ফপঔলমর অওার -অওৃবেলও ফোমারআ
চনয বণতােয ওলর ফরলঔবঙ। ফওালনা বলওাবর অমালও ফপঙন ফথলও অক্রমণ ওলর
পরাি ওরলে পালর না। ভারী ফচ থাওা লত্ত্ব অবম ঈলআন ফবালের মলো
এও ফিৌলড় বলওাবরলও ফপঙলন ফেল বিলে পাবর, অমার ফরাক-প্রবেলরাধ্ েমো
দুিতান্ত, অমার ফি ফওালনা ফরাক চীবাণুর অবাি নয়। েুবম ফিঔলআ
বুছলব ঈজ্জ্ব ফপঔম অর নয ব বওঙু বমবলয় অমার বঞ্চে পি লে;
ধ্ন পি অর প্রাঘুফযত অবম ভরপুর। অমালও িী বললব বনবতাঘণ ওরল েুবম
ুলঔ থাওলব ফ নারী…‘‘।

োআ ময়ূরীলও অওতলণর চনয স্বভাবকেভালবআ ময়ূরলও ববাী লে য় । অমরা
যেআ পঘয়ওারীলও ‗লয়োলনর ভাআ‘ বল কামন্দ ওবর না ফওন, পঘয় এবং
বযয়বাহুয জচবচকলে ফযৌনপওত কেফনর (sexual courtship) এও েযাবলওীয়
বনয়ামও। এওটা পুরু ফওাবওলও োর বেবরি ববল ভাক লবি বযয় ওরলে
বনলচর কালও ুলরা ওলর েুলে । ওারণ এআ ুলরা কাআ োর অওতলণর
াবেয়ার। বেও এওআ ওারলণ বরলণর বলংলও লে য় বণতােয, োর প্রলয়াচলনর ফঘলয়
ফের ফববল। োর মালন, ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম প্রচাবের বববেতন লে ফকল
পঘয়প্রবণোর প্রওাল লে লব এওরওম বলযম্ভাবী। এটা ফয ফওঈআ বুছলব ফয,
এওটা ময়ূর োর ফপঔম না থাওল বরং অর ভালাভালব ঘল বেলর ফবড়ালে পারে।
োর এআ ফবেপ ফপঔলমর ফপঙলন এে লবি পঘয় না ওলর ফঔলয় ফিলয় অলমাি-েুবেত
ওলর ফবড়ালে পারে। ফপঔলমর বপঙলন লবি ঔরঘ না ওলর লবি ঞ্চলয় মলনাবনলবল
ওরলে পারে। বওন্তু ফযৌনোর বনবতাঘনী ঘাপ োলির মানচকলে ববরেভালব ওাচ
ওলর যায় বলআ, ফ ফপঔম কেলনর বযাপালর বনবতিভালব পবযয়ী লয় ফে; ঈেলে
োলও লবআ। ববজ্ঞানীরা বলন, প্রওৃবেলে িৃবিওটু রওলমর পবযবয়োআ লে েোর
ালথ বনলচর পিলও লনযর ামলন েুল ধ্রার এওমাত্র চ মাধ্যম।
ববজ্ঞানীরা বলন , বববেতলনর যাত্রাপলথ নারী বভরুবঘর বযাপারটা গুরুেপূণত ।
নারী বভরুবঘর ওারলণআ পুরু ময়ূলরর ফপঔম িীখত লয়লঙ । পুরু ফওাবওলর
কা ুলরা লয়লঙ । পুরু বাবুআ পাবঔ বললঔলঙ মলনারম বাা বানালে । নীলঘ
এওবট ফটববলর াালযয ফিঔালনার ফঘিা ওরা লা , ওীভালব নারী বভরুবঘলও
প্রাধ্ানয বিলে বকলয় বববভন্ন প্রচাবেলে বযয়বহু িপ্রেযি বওংবা নানা পবযয়ী
জববললিযর ঈিব খলটলঙ106 
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Lee Alan Dugatkin and Jean-Guy J. Godin, How Females Choose Their Mates,
Scientific American, March, 2002.
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লবি, ংকীেপ্রবেভা, বাওঘােুয,ত ুিলতন ফঘারা, ওৃবি, নৃেযপটুো, প্রকবেলীো,
বধ্ওার লঘেনো, ঈিাবনী লবি, জিবও ফৌন্দযত, েো, জনবেওো, িয়াপরবলো,
রবওো, াযরবপ্রয়ো লনও বওঙুআ। ওারণ িীখতবিলনর বববেতনীয় যাত্রাপলথ
মানু বললঔলঙ ফয এআ িৃবিনন্দন গুণাববগুলার প্রবেবটআ ববপরীে বলির ওালঙ লয়
ঈলে অওতলণর বস্তু, অর ম্ভবে ফযৌনোর বনবতাঘলনর পথ ধ্লরআ ফগুলা
মানবমালচ ববওবলে লয়লঙ ববপরীে বলির বববভন্ন ঘাবিালও প্রাধ্ানয বিলয়। বওন্তু
োর পলর বলে বাধ্য বে এর ফওালনাবটআ ববলয়র ময় ীরার অংবটর মলো
গুরুেপূণত ‗ভালাবাার ঈপলেৌওন‘ বললব ঈলে অল না। বওন্তু ফওন?

মানবমালচ বও অমরা এরওলমর পবযবয়োর াচালরা প্রমাণ পাআ না? যালির
ফববল টাওা পয়া অলঙ, োরা িাবম ট্টাবওা বানায় , বলনবি এাওায় থালও ,
ফরা রলয় বওংবা পালচলরা কাবড় াাঁবওলয় ফবড়ায়, ফৌবঔন এবং িাবম বডচাআনার
ব্রযাফির ফপালাও-অলাও বওংবা চুলো পলর খুলর ফবড়ায়। জববয়ও বিও ফথলও বঘন্তা
ওরল এগুলার ফওালনাটারআ বওন্তু িরওার বঙ না। বরং িাবম কাবড় বওংবা
ফপালাও-অলালওর ফপঙলন বনয়বমে থত বযয় না ওলর টাওাগুলা বযাংলও েুল
রাঔল পবযবয়োর াে ফথলও মুি থাওা ফযে, পয়া ওবড় এওটু ফববল চমলো।
বওন্তু োআ বও য়? ফওালনা পয়ায়াাআ ফওব ুআ বযাংলও োর ব টাওাপয়া েুল ফরলঔ ফঙাঁড়া ফকবি, পায়চামা অর ফঙড়া যাফি পলর ফটা-ফটা ওলর খুলর
ফবড়ায় না। বরং ঈলটা বনলচর বচতে পলির ংলওেলও বস্তুবনষ্ঠভালব লনযর
ওালঙ েুল ধ্রলে ঘায়অর রাচপ্রাালিাপম বাবড় বওংবা িাবম কাবড়, চুলো
চামালওবন্নও পবযবয়ো গুলাআ লে োলির চনয বতাধ্ারলণর ওালঙ পি
প্রওাললর ‗বেটলন মাওতার‘।
বনলচর পিলও েথা বযয়বহু ংওারগুলালও েোর ালথ প্রওাল ওলর
বনলচর ‗বেটলন‘ফও ববজ্ঞাবপে ওরলে ঘায় ওলআ। পি বলে ফওব রৄধ্ু বাবড়কাবড়, টাওা-পয়া, চুলো-চামার ওথাআ অবম ফবাছাবে না, ফআ ালথ অমালির
ববজ্ঞাবপে পলির োবওায় ঘল অলব বলো, বুবদ্ধবৃবত্ত, জ্ঞান, া, জিবওভালাবাা ওালর ওয়। 101

বঘত্র : ফযৌনোর
বনবতাঘন যবি বেও
লয় থালও েলব,
প্রওৃবেলে িৃবিওটু
রওলমর পবযবয়োআ
লে েোর ালথ
বনলচর পিলও
লনযর ামলন েুল
ধ্রার এওমাত্র চ
মাধ্যম। ফচনযআ বও
ীরার অংবট
মানবমালচ এে
পঙন্দনীয় ‗নাপলা
বকেট‘?

ীরার অংবট বিলয় প্রিাব না ওলর অপবন অপনার ফপ্রবমওালও বাচার ফথলও
এওটা অআিা অু বওলন বওংবা বলবট ওমালবু বনলয় এল প্রিাব ওরলে
পারলেন। যে াযওরআ ফলানাও না ফওন, অু বওংবা ওমালবুর বযবাবরও
ঈপলযাবকো বওন্তু ীরা বওংবা ফানািানার ফঘলয় লনও ফববল। েুধ্ার ময় অু
ফঔলয় বওংবা মলনর অনলন্দ ওমা বঘববলয় অপবন বঔলি িূর ওরলে পালরন। বওন্তু
ীরার অংবট বিলয় ফব বওঙুআ অপবন ওরলে পারলবন না। বওন্তু োরপলর
বাকিালনর ফরামাবন্টও মলয় ীরার বিল অু বনলয় াবচর ল, অপনার ওপাল
ওী দুকতবে লব ফটা ফবাধ্ য় না বল বিল ঘলব! অু পট ফো ফওালনা ঙার,
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এমনবও িাবম কাবড়-বাবড়, ওবপঈটার, অআলোন ফওালনাবওঙু বিলয়আ অপবন ববলয়র
পওত জেবর ওরলে পারফবন না, যবি এগুলার বগুলারআ বওঙু না বওঙু
বযবাবরও ঈপলযাবকো অলঙ। রযবট লা, চাাবভর যাবিওযাপ বপ্রবন্সপ
নুযায়ী, ববলয়র প্রিালবর (প্রাবণচকলে বলয ফযৌনপলওতর ) ঈপার এমন লে
লব যার ফওালনা বযবাবরও ঈপলযাবকো ফনআ (এমনবও ফেত্রববললল ো লে
পালর ময়ুলরর ফপঔলমর পওারী) , বওন্তু ববপরীে বলির ফঘালঔ ো লে লব
মূয। জচবববজ্ঞালনর পবরভাায় এলও বল ‗ফওাটতবলপ বকেট‘ (courtship gift)
বা ‗নাপলা বকেট ‘ ( nuptial gift)107, 108। কাবড়-বাবড়, অআিা অু বওংবা
অআলোন ববওঙুরআ বযবাবরও বওঙু না বওঙু ঈপলযাবকো অলঙ পুরুলর ওালঙ ।
োআ ফগুলা ওঔলনাআ ‗ফওাটতবলপ বকেট‘ লয় ঈোর ফযাকয নয় । ফওাটতবলপ বকেট
লে পালর ফওব ীরা বওংবা স্বণতাঙ্কালরর মলো পদ্রবয গুলাআ, ফযগুলার
ফওালনাআ বযবাবরও ঈপলযাবকো ফনআ পুরুলর ওালঙ, থঘ নারীর মানপলট ফবট
মূয এও ‘বেটলন মাওতার’109।
কলবও বপটার চু এবং রবাটত ফআলমার ২০০৫ ালর ‗Costly but
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Randy Thornhill, Sexual Selection and Nuptial Feeding Behavior, in bittacus apicalis
(insecta: mecoptera), The American Naturalist, 1976.
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K Vahed, The function of nuptial feeding in insects: a review of empirical studies.
Biol. Rev. 73, 43–78, 1998
109
এঔালন ‗বেটলন মাওতার‘ বলে ফওব লারীবরও বেটলনলও ফবাছালনা লে না । এঔালন বল

রাঔা ভা, ফক্সুয়া বলওলন বা ফযৌনোর বনবতাঘন এও এও প্রচাবেলে এলওও রওমভালব ওাচ
ওলর। ফযৌনোর বনবতাঘনলও পুাঁবচ ওলর ময়ুলরর ববববধ্তে ফপঔম কবচলয়লঙ, ফওাবওলর ফো ো য়বন।
বওন্তু ফওাবওলর ুলরলা কা জেবর লয়লঙ। বাবুআ পাবঔর ফেলত্র ুলরলা কা বা ফপঔম ফওানবটআ
জেবর য়বন। বাবুআ পাবঔর ফেলত্র জেবর লয়লঙ িুে বাা বানালনার েমো। কাবপ্প মালঙর ফেলত্র
ঈজ্জ্ব কালয়র রগ। এগুলা বআ ‗ওস্টব নতালমন্ট’ বা বযয়বহু ঙ্কার।
মানুলর ফেলত্র ফক্সুয়া বলওললনর পদ্রবযগুলা লরীলর নয়, ংস্কৃবেলে বনবে।
ংস্কৃবের ববববধ্ ঈপািান মানুলর ফমবটং স্ট্রযাবটবচলে ভূবমওা পান ওলর। বলো িীো, ুস্বািয, ধ্ন
পি  লনও বওঙুআ এঔালন নতালমন্ট। ীরার অংবট বা ফানািানা ফওান পুরুলর ‗ লরীলরর
বেটলন আবিলওটর’ বা ুস্বালিযর রাবর প্রমাণ য়লো নয় , বওন্তু বনঃলন্দল পযতাি ধ্ন
পলির প্রমাণ। এচনযআ ধ্নী বলল্পপবেরা (লনও ময় বনলচরা ওুৎবৎ ফিঔলে য়া লত্ত্ব)
লচআ ুন্দরী এবং অওাংবেে নারীলও খলর েুলে পালরন। বার পলে ম্ভব য় না পৃবথবী
ওাাঁপালনা ওাংবেে নারী ফযমন - ফওট ঈআন্সলট , রানী মুঔাবচত, ঐশ্ববরয়া রাআলও ফডট ওরার। ধ্ন
পি, স্টযাটা এগুলা বলযআ বড় ধ্রলনর আবিলওটর। ফগুলাআ বববভন্নভালব মানুলর ফমবটং
স্ট্রযাবটবচ রঘনায় ওাচ ওলর। এর পালাপাবল অলঙ বনরাপত্তার বযাপার । মানুলর ফমবটং স্ট্রযাবটবচলে
ুস্বালির পালাপাবল বলঘলয় গুরুত্ত্বপূনত েযাক্টরগুলার নযেম লে বনচ এবং ন্তান ন্তবের
বনরাপত্তা। স্বাধ্ীন পবরলবলল এওচন নারী ফআ পুরুলওআ োর প্রওৃে িী বললব ফবলঙ ফনয় ফয
এআ াববতও বনরাপত্তাটুওু বিলে পালর। এবট প্রবেবট প্রাণীর ফেলত্র মানভালব প্রলযাচয। ফয
ফালওর ৯ ওযরলটর ীরার অংবট নারীলও বওলন ফিয়ার েমো অলঙ , বেবন অর যাআ ফাও
বনরাপত্তাীনোয় ফভালকন না এবং েমো, ফচৌু এবং প্রভালবর মাধ্যলম বনরাপত্তার কযারাবন্ট োর
স্ত্রী এবং ন্তানলির বিলে পারলবন বল াধ্ারণ ভালব ধ্লর ফনয়া য়।
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worthless gifts facilitate courtship‘ নালমর এওবট কলবণাপলত্র ফিবঔলয়লঙন
ফয, পওত জেবরর ফেলত্র এ ধ্রলনর ‗ফওাটতবলপ বকেট‘-আ ওাযতওরী যা লব

িৃবিওটুভালব পবযয়ী এবং বযবাবরওভালব মূযীন110। মানবমালচর বববেতনীয়
যাত্রাপলথ ফচনযআ ীরার অংবট বওংবা স্বণতাঙ্কার ঔুব ঘমৎওার এওবট ‗ফওাটতবলপ
বকেট‘ বললব বঘবিে লয়লঙ । এওবট ওারণ, এর ফওালনা বযবাবরও মূয
পুরুলর ওালঙ ফনআ। ফওালনা পুরুআ ীরা বওংবা ফানার চনয াাবয়ে থালও না।
ীরা বা ফানা ফিাওালন বনলয় ফবলঘ ফিয়া ঙাড়া এওচন পুরু বওঙুআ ওরলে পালর
না। ফটা বনলয় ফ বাাঁঘলে পালর না , ফটা ফঔলয় ঈিরপূবেত ওরলে পালর না , পালর
না অলমাবিে লে । ফওব এওবট ওাচআ ফ ীরা বিলয় ওরলে পালর নারীলও
ঈপার বিলয় িৃবি অওতণ ওরলে
, অর ভালাবাার পলওতর ূঘনা
ওরলেলে পালর ফআ পওত স্বল্পলময়াবি বওংবা িীখতলময়াবি । ফলানা যায় ,
ফওঈ ফওঈ নাবও স্বল্পলময়াবি পওত জেবর ওরার ফেলত্র ীরার ংওালরর ঈপর
বনভতর ওরলেন । ঘবচ্চফত্রর নাবয়ওা , কাবয়ওা, বভলনত্রী, মলড ফথলও রৄরু ওলর
ঔবর পাবেওা ফলাববলচর ালথ যুি বববভন্ন ুন্দরী নালির লযযািী ওরার
বভপ্রালয় োলির পৃবথবীর অধ্ুবনও নাবমিাবম ফওাপাবনর চুলয়াবর পাোলেন ।
োলির স্বল্পলময়াবি পওত বা লটত -টামত স্ট্রযাবটবচর চনয ফয ধ্রলনর বববনলয়াক
ওরলেন ফিঔা ফকলঙ , ফ ধ্রলনর বববনলয়াক এওআ রওম ওাযতওরী ং-টামত
স্ট্রযাবটবচর ফেলত্র। ফচনযআ বাংালিললর ববলয়লে ফানািানা বওংবা পািালেয
ীরার অংবট জববাবও পলওতর ূঘনায় এে গুরুেপূণত লয় ঈলে।
ফমফরবন মলনালরার ওথা অমরা বাআ চাবন। পঞ্চাল ালটর িললওর ুিলতনা
বভলনত্রী বঙলন বেবন, এবং মাত্র ৩৬ বঙর বয়ল মারা যায়ার অক পযতন্ত বঙলন
বহু পুরুলর াটতথ্রব। বভনলয়র পালাপাবল কান কাআলেন মলনালরা। মলনালরার
কায়া ঘমৎওার কান অলঙ ‗Diamonds are a Girl's Best Friend‘ নালম।
ফমলরাবন মলনালরা কানবট ফকলয়বঙলন ১৯৫৩ াল ‗Gentlemen Prefer
Blondes‘ নালমর এওবট ঙববর চনয । কালনর ওথাগুলা এরওলমর111 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
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

কানবট আঈবটঈব ফথলও ফলানা ফযলে পালর এঔান ফথলও httpv://www.youtube.com/watch?v=0L8sHIU8YAg
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A kiss may be grand but it won't pay the rental
On your humble flat, or help you at the automat
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…

বঘত্রঃ
ভারেবলত
ীরার মলো
ফানালও
ভালাবাার
ঔুব মূযবান
ঈপলেৌওন বা
‗নাপলা
বকেট‘
বললব ফিঔা
য়।

অলরওটা ববঔযাে কান অলঙ ‗ডায়মি অর েরএভার ‘ নালম । কানবট ১৯৭১
ালর লন ওনবর বভবনে ফচম বলির এওবট বলনমায় বযবহৃে লয়বঙ ।
কাবয়ওা বঙলন লাবত বযাব , পঞ্চাললর িললওর অলরওচন চনবপ্রয় বলল্পী (এবং
অমার এঔন বপ্রয় কাবয়ওা)। কালনর ওথাগুলা এরওলমর112 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.

ফানা িানার ফওালনা বযবাবরও ঈপলযাবকো পুরুলির ওালঙ ফনআ , বওন্তু নারীর
ওালঙ ো মূয । ফওন ভারেবলতর নারীরা স্বণতাঙ্কার ভালাবাল? এর বযাঔযা
বললব চনবপ্রয় rediff.com এওবট লয়বাআলট বা লয়লঙ113 

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.

স্বণতাঙ্কার নারীর চনয ফওব ফওব লবিলাী অলবকআ জেবর ওলর না
,
পালাপাবল নারীর বয়বলও াববতও পূণতো ফিয়। নারী স্বণতাঙ্কার পলর বনলচলও
মলন ওলর াযময়ী, ুন্দরী, ে, অত্মপ্রেযয়ী, এবং ফযৌনালবিনময়ী।

ফরামান ওবব বভড প্রায় এওাচার বঙর অলক োর এওবট ফঔায় বল
বকলয়বঙলন

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....

নারীরা ওববো ভালাবাল । বওন্তু োর চনয মূযবান বওঙু ঈপার িা । …
Gold buys honor; gold procures love।

বভলডর মৃেুযর পর ে বঙর পার লয় ফকলঙ, বওন্তু েবু অমরা ফআ স্বণতযুলকআ
পলড় রলয়বঙ!

অমালির ফিল  ভারেবলত ীরার মলো ফানালও ভালাবাার ঔুব মূযবান
ঈপলেৌওন বললব ধ্রা য়, এবং ফটা এওআ ওারলণ।
112

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 jewellery? , http://www.rediff.com/money/

কানবট ফলানা যালব আঈবটঈলব এঔান ফথলও -

2007/may/23gold1.htm;

httpv://www.youtube.com/watch?v=D7_u_46e3Dc
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অলঙ ভালাবাা, অলঙ ইতা
ুরিনা, আঔালন ফযলয়া নালওা েুবম,
ফবালা নালওা ওথা আ যুবলওর ালথ;
বেলর এলা ুরিনা :
নেলত্রর রূপাব অগুন ভরা রালে;

বঘত্র : অমালির
পূবতপুরুললির
মলধ্য ইতা
যলথি পবরমালণআ
বঙ। যালির
মলধ্য ইতা বঙ
না োাঁরা
প্রচননকেভালব
ে বঙ না,
োরা ফওালনা
ঈত্তরূরী ফরলঔ
যান বন।

বেলর এলা এআ মালে, ফেঈলয়;
বেলর এলা হৃিলয় অমার;
িূর ফথলও িূলরঅর িূলর
যুবলওর ালথ েুবম ফযলয়া নালওা অর।
ওী ওথা োার ালথ? োর ালথ! ...

‗অওালীনা‘ নালমর ওববোয় ইতাপরায়ণ ঘবরলত্রর এও াধ্ারণ বঘত্রায়ণ ওলরলঙন
ওবব চীবনানন্দ িাল, ফয ওববোয় ইতাওাের ফপ্রবমও নয যুবলওর ালথ ুরিনার
ওথা বা বনলয় বঘবন্তে, ইতাবেে। যাাঁফপ্রম ফযমন অলঙ, ফেমবন অলঙ ইতাপরায়ণো
।
ফপ্রলমর মলো ইতাপরায়ণোর বযাপারটা ফবাধ্ য় মানুলর মজ্জাকে
।
এওেরোভালব ফপ্রম ওঔলনাআ ফওাথাআ য় না, ফপ্রলম ঙনা অলঙ, অলঙ প্রোরণা।
অর ঙনা বা প্রোরণা থাওল থাওলব ইতা , থাওলব খৃণা , এবং ফেত্রববললল
বচখাংা। রৄনলে যেআ ঔারাপ াগুও না ফওন ঙনা, ববশ্বাখােওো, ইতা বা
বচখাংার মলো জববলিযগুলার চে লয়লঙ ফপ্রলমর মলোআ এওআ বববেতনীয়
যাত্রাপলথ। বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির এগুলা বনলয় িে ওারলণআ কলবণা ওরলে
য়। ফডবভড বা োাঁর বআ ভয়ঙ্কর অলবক : ফপ্রম এবং ফযৌনোর মলধ্য ইতা চবড়ে
থালও ফওন? নালমর বআলয় ফিবঔলয়লঙন, ফওঈ ফপ্রলম প্রোরণা ওরল অমরা ইতাবেে
লয় ঈবে। ইতা অল এওবট ারভাআভা স্ট্রযাবটবচ ফবাঁলঘ থাওার এও ুঘেুর
পবরওল্পনা। অল বববেতলনর ধ্ারাবাবওোলেআ ভালাবাার মলো ইতার বীচ
মানুলর মলন জেবর লয়লঙ , এর পবরস্ফুটন খলটলঙ । অমালির বেতমান
মানবওোর মলধ্য ইতার বীচ ফিলঔ ফবাছা যায় , অমালির পূবতপুরুলির মলধ্য
ইতা যলথি পবরমালণআ বঙ । যালির মলধ্য ইতা বঙ না োাঁরা প্রচননকেভালব
ে বঙ না, োরা ফওালনা ঈত্তরূরী ফরলঔ যান বন114। েলব এর থত এআ নয় ফয,
অমালির বাআলও ইতাপরায়ণ বললব বড় লে লব , অর ওাঈলও ফিঔলআ
ইতাবেে লে লব । ইতার বযাপারটা বহুাংললআ ময় এবং পবরবিবে বনভতর ।
বববেতলনর ফওৌল মলয়র ালথ পবরববেতে য় , এঙাড়া বববেতলনর ফওৌলচবনে
ফয ফওালনা মানববও জব বলিয মানুলর মলধ্য পাবরাংবঔযও ীমায় ববিৃে , ওার
ফেলত্র ওম, ওার ফেলত্র ফববল।
114

David M. Buss , The Dangerous Passion: Why Jealousy Is As Necessary As Love and
Sex, Free Press, 2000
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েলব বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন ইতা এবং প্রোরণার রওমলের নারীপুরুল বভন্ন য়। বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর নুওল্প নুযায়ী ফযৌনো ংক্রান্ত
বংা বওংবা ইতার বযাপারবট অল জচববওভালব লনওটাআ পুরুলির
এওলঘবটয়া, যালও বল‗ফক্সুয়া ফচাব’বা ফযৌন-ইতা। বওন্তু প্রশ্ন লে ফওব পুরুলিরআ ফযৌন-ইতা থাওলব ফওন? ওারণ লে, িলমর পর কভতধ্ারণ
এবং বাচ্চা প্রলবর পুলরা প্রবক্রয়াটা নারীরা বনলচলির মলধ্য ধ্ারণ ওলর, পুরুলির
অর ফওালনা ভূবমওা থালও না। েল পুরুরা বনলচলির বপেৃে বনলয় ওঔলনাআ
‗পুলরাপুবর’ বনবিে লে পালর না। বেয ওথা বলে ওীঅধ্ুবনও ‗বডএনএ’
ফটস্ট অার অক পযতন্ত অল ফওালনা পুরুলর পলে এওলে ভাক বনিয়ো বিলয়
বা ম্ভব বঙ না ফয ফআ োর ন্তালনর বপো। বওন্তু মােৃলের বযাপারটা বওন্তু ো
নয়। মালও ফযলেু কভতধ্ারণ ওরলে য়, প্রলেযও মাআ চালন ফয ফআ োর ন্তালনর
মা। থতাৎ, বপেৃলের বযাপারটা লেভাক বনবিে না ল মােৃলের বযাপারটা
বনবিে। এঔন বঘন্তা ওলর ফিবঔঅমালির পূবতপুরুলরা যঔন বলন চিল বঙ
থতাৎ বলওাবর-ংগ্রাও বললব চীবন ঘাালো, েঔন ফওালনা ুবনয়বন্ত্রে এওকামী
পবরবার বঙ না। েল পুরুলির অর মযা লো বনলচলির ‗বপেৃে’ বনলয়।
বপেৃলের বযাপারটা গুরুেপূণত বল মলন ওরা য় , ওারণ বববেতলনর স্বাথতপর বচলনর
(selfish gene) ধ্ারলওরা স্বাথতপরভালবআ ঘাআলব ফওব োর ফিলরআ প্রবেববপ
জেবর ফাও। বওন্তু ঘাআলআ ফয বনিয়ো পায়া যালব ো ফো নয়। পলওত প্রোরণা
য়। োর স্ত্রী ফয নয ওালরা ালথ পওত জেবর ওলর কভতধ্ারণ ওরলব না, ো ফ
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ওীভালব বনবিে ওরলব? অবিম বন-চিলর ওথা বাি ফিআ, অধ্ুবনও চীবলন
বওন্তু প্রোরণার বযাপারটা চানা নয়। কলবণায় ফিঔা ফকলঙ, অলমবরওায় লেওরা
প্রায় ১৩ ফথলও ২০ ভাক পুরু লনযর ন্তানলও ‗বনচ ন্তান’ ফভলব পবরবালর বড়
ওলর। চামতাবনলে ফআ ংঔযা ৯ ফথলও ১৭ ভাক। ারা ববলশ্বআ ফমাটামুবটভালব ননফচলনবটও ন্তানলও বনচ ন্তান বললব বড় ওরার ার লেওরা ৯ ফথলও ১৫ ভাক
বল মলন ওরা য় 115 । জবজ্ঞাবনও পবরভাায় লনযর (থতাৎ নন- ফচলনবটও)
ন্তানলও বনচ ন্তান ফভলব বড় ওরার এআ প্রোরণালও বা য় ওালওাবি
(cuckoldry), যার বাংা অমরা ওরলে পাবরফওাবওাঘরণ116।

এঔন ওথা লে, চীবববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও এর প্রভাব ওী? প্রভাব লে, ওালওাবি
বা ফওাবওাঘরণ খটল ফটা পুরুলর চনয এও ধ্রলনর পঘয়। ওারণ ফ ভু ভালব
লনযর বচলনর প্রবেববপ বনলচর প্রবেববপ বললব পান ওলর লবি ববনি ওরলব।
এর েল বনলচর বচন চনপুলি না ঙবড়লয় ুববধ্া ওলর ফিয় লনযর বচন ঞ্চালনর,
ফযটা ‗ফবেল বচন’পারেপলে ঘাআলব না খটলে বিলে। োে? োে লে,
পুরুলরা মূে ‗ফক্সুয়াব ফচা’ বললব বববেতলনর ধ্ারাবাবওোয় ফবলড় ঈলে।
োরা বনবিে ওরলে ঘায় ফয, োর ফযৌনিী বা স্ত্রী, ফওব োর ালথআ পওত রাঔুও,
নয পুরুলর পওত এবড়লয় ফওব োর ালথআ ঘুও। এআটা বচায় রাঔলে পারলআ
ফ লেভাক না ফাও, ন্তে বওঙুটা ল বনিয়ো পালব ফয, োর এআ পলওতর
মলধ্য ফওাবওাঘরণ খটার ম্ভাবনা ওম। এচনযআ আাবমও ফিলগুলালে বওংবা
নুরূপ ফট্রবডলনা মাচগুলালে ফমলয়লির বচাব পরালনা য়, ফবারঔা পরালনা য়,
বওংবা কৃল বরুদ্ধ রাঔা য়, বওংবা বাআলর ওাচ ওরলে ফিয়া য় না - এগুলা অল
প্রওারান্তলর পুরুোবন্ত্রও ‗ফক্সুয়া ফচাব’-রআ ববঃপ্রওাল।

বঘত্র : ারা ববলশ্বআ ফমাটামুবটভালব নন-ফচলনবটও ন্তানলও বনচ ন্তান বললব বড় ওরার ার
(ফওাবওাঘরণ) লেওরা ৪ ফথলও ১৫ ভাক বল মলন ওরা য়। ফয মি পুরুলরা বনলচলির
বপেৃে বনলয় বন্দান ( ঈপলরর গ্রালে ফা ওনবেলডন্স গ্রুপ বললব বঘবিে) , োলির পবরবালর
নন-ফচলনবটও ন্তান ফববল পায়া ফকলঙ, প্রায় লেওরা ৩০ ভাক117।
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

ওালওাবি বা ফওাবওাঘরণ লব্দবট এললঙ ফওাবওলর নয পাবঔর বাায় বডম ফপলড় নয
পাবঔলির ালথ প্রোরণা ওরার ঈপমা ফথলও । ফওাবওলরা এভালব নয পাবঔর ালথ প্রোরণা
ওলর বডলম ো ফিয়া বওংবা ন্তান ান পালনর াে ফথলও বযবে পায় । মানুলর ফেলত্র
ফওাবওাঘরলণর মাধ্যলম নয পুরুলর প্রণয়াি স্ত্রীবট স্বামীর বনলচর ন্তান বলব প্রোবরে
ওলর ন্তান ান পালন প্রুব্ধ ওলর।
117
Kermyt G. Anderson, Reports : How Well Does Paternity Confidence Match Actual
116

Paternity? Evidence from Worldwide Nonpaternity Rates, Current Anthropology
48(3):511-518.
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বঘত্র : আাবমও ফিলগুলালে বওংবা নুরূপ নােন মাচবযবিায় ফমলয়লির ফয বচাব পরালনা
য়, ফবারঔা পরালনা য়, বওংবা কৃল বরুদ্ধ রাঔা য়এগুলা অল প্রওারন্তলর পুরুোবন্ত্রও
‗ফক্সুয়া ফচাব'-রআ ববঃপ্রওাল।

অল নারীলও ন্তরীণ ওলর, োলির বধ্ওার এবং ফমালমলা ীবমে ওরার
মাধ্যলম ফ ব ফিলল পুরুলরা বনবিে ওরলে ঘায় ফয, ফওব োর বচলনর
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প্রবেববপআ োর স্ত্রীর লরীলর জেবর ফাও, নয ওালরা নয়। ওারণ স্ত্রীর ফওাবওাঘরণ
খটল ফটা োর চনয লয় ঈলে 'ময় এবং লথতর পঘয়'। পুরুাব ইতার মূ
ঈৎ এঔালনআ । ফডবভড বা োর ‗Human Mating Strategies‘ লীতও
কলবণাপলত্র ফচনযআ বলঔলঙন118 
ফযলেু মানব রৄক্রাণু বিলয় বডম্বাণুর বনললওর পুলরা প্রবক্রয়াবটআ নারীর
ফিাভযন্তলর খলট , পুরুলর মলধ্য বনলচর ন্তালনর বভভাবওে বনলয় লন্দ
ৃবি লে পালর । পর পলে মােৃে বনলয় এওবট নারীর ফওালনা লন্দলর
বওাল ফনআ , এঔালন বনিয়ো লেভাক , ো ফটা ফয রৄক্রাণু বিলয়আ বনবি
ফাও না ফওন! ওালচআ ফযৌনোর ফেলত্র ববশ্বিো ফওব এওবট পুরুলর
(ফচলনবটও) বপেৃে ফথলও ববঞ্চে ওরলে পালর , নারীর মােৃে ফথলও নয়। ... এ
ও ওারলণ , বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা ধ্ারণা ওলরন , ফযৌনোর ববশ্বিোর
ফেলত্র ফওালনা অামে পায়া ফকল নারীলির ফঘলয় পুরুলরাআ বধ্ওের
ফববল মনেুণ্ণ লব।

বঘত্র : ধ্যাপও ফডবভড বা  নযানয কলবলওরা োলির কলবণায় ফিলঔলঙন পুরুলরা
নারীলির ফঘলয় লনও ফববল ‗ফক্সুয়া ফচাব‘ফে ফভালক। ফযৌনোর ববশ্বিোর ফেলত্র ফওালনা
অামে পায়া ফকল নারীলির ফঘলয় পুরুলরাআ বধ্ওের ফববল মণেুণ্ণ য়।

পুরুলরা ফববল মনেুণ্ণ লব ওারণ , বববেতনীয় পবরভাায় প্রোবরে পুরুলর িী
কভতধ্ারণ ওরল োলও থতবনবেও এবং মানবওভালব লনযর ন্তালনর ফপঙলন
বভভাবওেীয় বববনলয়াক ওরলে লব , যার মুযমান জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ
118

ফথলও লনও বল মলন ওরা য়। মূে োর বভভাবওলের পুলরাটুওুআ বববনলয়াক
ওরলে লব এমন ন্তালনর ফপঙলন যার মলধ্য বনলচর ফওালনা বংলাণুর ধ্ারা বমান
ফনআ। স্বাথতপর বচলনর িৃবিলওাণ ফথলও এটা এও ধ্রলনর পঘয়আ বলট । বনলচর
বপেৃলের বযাপালর ংলয়ী থাওলে য়ায় বববেতনীয় যাত্রাপলথ পুরুলর মানপট
ফযৌনোর বযাপালর ইতাবেে লয় কলড় ঈলেলঙ , বওন্তু নারীরা মােৃলের বযাপালর
বনবিে থাওায়, ো য়বন119।
বলয স্বাথতপরভালব বনলচর ফচলনবটও ধ্ারা োর িীর মাধ্যলম ফযন বাবে
য়, ো বনবিে ওরার প্রলঘিা মানু ঙাড়া নয প্রাণীর মলধ্য ফিঔা যায় । ফযমন,
পুরু ফভবড মাওড়লা (veliidae water spider) োর িীলও ওিা ওরার পর
ওলয়ও খণ্টা ফথলও ওলয়ও বিন পযতন্ত রৄলয় থালও , যালে িম ওরুও অর নাআ
ওরুও, ন্তে নয পুরু মাওড়লা ফযন োর িীর িঔ বনলে ফঘিা না পালর।
Plecia nearcticas নালমর এও ধ্রলনর পেলির (চনবপ্রয়ভালব ‗াভ বাক‘ বললব
পবরবঘে) বনললওর ফেলত্র পুরু পেিবট ফবল ওলয়ওবিন ধ্লর স্ত্রী পেিবটলও
চবড়লয় ধ্লর রালঔ, যালে নয ফওালনা পেি এল এর বনলও খটালে না পালর।
অবার, এও ধ্রলনর েলর মাবঙ অলঙ যালির রৄক্ররলর মলধ্য এওধ্রলনর
ববাি রাায়বনও পিাথত থালও , যা স্ত্রী-ফযাবনলে বকলয় পূবতাপর ও রৄক্রাণুলও
ধ্বং ওলর ফিয় , এবং প্রওারান্তলর বনবিে ওরলে ঘায় ফয , ফওব োর রৄক্রাণু
বিলয়আ বনলও খটুও 120 । বওঙু মথ এবং প্রচাপবের ফেলত্র রৄক্ররলর মলধ্য
ববিযমান বওঙু রাায়বনও পিাথত ‘িম ফরাধ্নী‘ (copulatory plug) বললব ওাচ
ওলর। এর েল ফযাবনর মলধ্য রৄক্রাণু েুলও বডম্বাণুর প্রলবলপলথ লনওটা অাঁোর
মলো অটলও থালও ফযন পলর নয ফওালনা ফওালনা পুরুলর রৄক্রাণু ফাঁবধ্লয় বকলয়
ফছাপ বুলছ ফওাপ মারলে না পালর! েলব বলঘলয় ঘরম ঈিারণ অবম ফপলয়বঙ
Johannseniella nitida নালমর এও ধ্রলনর মাবঙর ফেলত্র , িম ফলল যালির
পুরুলর বি ফভলগ বভেলর রলয় যায়। এ ফযন লনওটা িমালন্ত নারীর ফযাবন
বঙবপ বিলয় অটলও ফিয়া ফযন নয প্রবেলযাকীরা এর পূণত িযবার ওরলে না
পালর। যবি ওীট পেলির ালথ মানুলর পাথতওয ঈলিঔ ওরার মলোআ ববলা ,
বওন্তু োরপলর িীলও বনলচর বধ্ওালর রাঔার বযাপালর স্ট্রযাবটবচকেভালব বম
েণীয়121। দুভতাকযবলে নয পেলির মলো মানুলর রৄক্রাণুলে িমলরাধ্নী
অাঁো ফনআ , বওংবা পুরুাি ফভলগ ফযাবনলে ফথলও যায় না , েলব বববভন্ন মালচ
119

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
120
T.R. Birkhead, and F.M. Hunter, Mechanisms of sperm competition. Trends in

David Buss, Human Mating Strategies. Samfundsokonomen, 4, 47-58, 2002.
121

ভালাবাা ওালর ওয়। 111

Ecology and Evolution. 5:48-52 ,1990.
David M. Buss, The Evolution Of Desire - Revised 4th Edition, Basic Books, 2003
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পিতা, ফবারঔা অর বচালবর ফবপলরায়া প্রলয়াক ফিঔা যায় জববও । এগুলা ফো এও
ধ্রলনর বঙবপআ বা ঘল , ওারণ এর মাধ্যলম পুরুলরা বনবিে ওরলে ঘায় ফয , এ
নারী লনযর ওামুও িৃবি এবড়লয় ফওব োরআ বধ্ওারভুি লয় থাওুও।
পুরুলির ইতার বযাপারটা না য় ফবাছা ফক। বওন্তু ফমলয়লিরটা? ফমলয়লির
ইতা য়, প্রবভালবআ য় েলব, বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির বভমে লা ফটা
বেও ‗ফক্সুয়া ফচাব’ নয়। ফমলয়রা বববেতনীয় পটভূবমওায় এওচন পুরুলও
বরলাত বা পি বললব ফিলঔ এললঙ। ওালচআ এওচন পুরু এওচন
ফিাপাবরণীর ালথ ফযৌনপওত ওরল ফমলয়রা যে না ইতাবেে য়, োর ফঘলয়
ফববল য় োর স্বামী বা পাটতনার ওালরা ালথ ফরামাবন্টও বওংবা ‗আলমালনা’
পলওত চবড়লয় পড়ল। ফডবভড বা, লয়লন এবং ারললনর নানা কলবণায়
এর েযো বমললঙ 122। এঔালন অবম অর ওলয়ওবট গুরুেপূণত কলবণার ঈলিঔ
ওরব। প্রাথবমও এওবট কলবণার ন্ান পায়া যায় ১৯৭৮ ালর এওবট
কলবণাপলত্র 123 । ২০ চন পুরু এবং ২০ চন নারীলও বনলয় পবরঘাবে ফআ
কলবণায় ইতাপরায়ণ য়ার বববভন্ন ঈপেয ফথলও ফয ফওালনা এওবট ফবলঙ বনলে
বা য়। পলনগুলার মলধ্য োর িীর নয ওালরা ালথ ফযৌনপওত িাপন
ফথলও রৄরু ওলর িীর ময় এবং পি নয ওালরা চনয বরাদ্দ ওরার মলো ব
পথআ ফঔাা বঙ। ফিঔা ফক ববল চন নারীর মলধ্য লের চনআ ফআ পলন
বাঙাআ ওলরলঙফযঔালন োর িী নয ওালরা চনয বনলচর ময় এবং পি বযয়
ওরলঙ। বওন্তু নয বিলও ববল চন পুরু িযলির মলধ্য ফা চনআ বভমে
বিলয়লঙ োর িী নয ওালরা ালথ ফযৌনপওত কলড় েুল ফটা োলও বলঘলয়
ফববল ইতাপরায়ণ ওলর েুলব। এধ্রলনর অলরওবট কলবণা ত্তুলরর িললও
ঘাালনা লয়বঙ পলনলরাবট িপবের মলধ্য124। ফ কলবণা ফথলও এওআভালব
ঈলে এলবঙ ফয, পুরুলরা ইতাপরায়ণ লয় ঈলে যবি োর িীর ালথ ফওালনা
েৃেীয়পলের ফযৌনপলওতর ফওালনা অামে পায়া যায়। বওন্তু ফমলয়লির ওাঙ
ফথলও পায়া েথয ফথলও চানা যায়, োরা ফববল ইতাপরায়ণ লয় ঈলে যবি োর
িী নয ফওালনা ফমলয়র ালথ অলবকী বওঙু ওরল ফযমন টাংবও মারা,
ফরামাবন্টও পলওত চড়ালনা, ঘুমু ঔায়া, এমনবও এগুলা বওঙু না ওলর োর িী
পুরুবট নয নারীর ালথ ফওব িীখতেণ ধ্লর ওথাবােতা বল ফ ইতাবেে লয়
লে। এ কলবণাগুলা ফথলও ফবাছা যায়, ফঙলরা োর িী ওার ালথ ওেটুওু ওথা
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

দ্রষ্টব্য।
123

M W Teismann, D L Mosher, Jealous conflict in dating couples, Psychol Rep. 1978
Jun;42(3 Pt 2):1211-6
124
J. L. Francis, Toward the management of hetosexual jealousy, Journal of Marriage and
Family, 10, 61-69, 1977
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ব না ব ো বনলয় ফববল ঈবিগ্ন্ থালও না, যেটা থালও িীর ফযৌনোর
ববশ্বিোর বযাপালর। বওন্তু নযবিলও ফমলয়লিরটা এওটু বভন্ন। োলির িী নয
ফওালনা ফমলয়র চনয ওেটুওু ময় এবং পি বযয় ওর, ো োলির ঈবিগ্ন্ ওলর
েুল।
এ বযাপালর বড়ড় কলবণা ওলরলঙন বস্টলনর ফটক্সা ববশ্বববিযালয়র
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর ধ্যাপও ফডবভড বা। ৫১১ চন ওলচ ঙাত্র-ঙাত্রীলির
মলধ্য ঘাালনা এ কলবণায় োলির ওল্পনা ওরলে বা য় ফয, োর িী ওালরা
ালথ ফযৌনিলম প্রবৃত্ত লয়লঙ বওংবা ওালরা ালথ মানবও অলবকময় এও ধ্রলনর
পওত জেবর ওলরলঙ। ফওান বযাপারটা োলও ফববল ইতাওাের ওলর েুলব? প্রায়
৮৩ লোংল নারী মলন ওলরলঙ োর িী োলও না চাবনলয় নয ফওালনা ফমলয়র
ালথ অলবকময় পওত কলড় েুল ফটা োলও ইতাপরায়ণ ওলর েুলব, বওন্তু
ফঙললির ফেলত্র ফবট মাত্র লেওরা ৪০ ভাক। নযবিলও লেওরা ৬০ ভাক ফঙল
মে বিলয়লঙ োর িী োর ালথ ববশ্বাখােওো ওলর নয ওালরা ালথ জিবও
পওত কলড় েুল ফটা োলও ঘরম ইতাওাের ওলর ফেলব। ফমলয়লির ফেলত্র
ফটা পায়া ফকলঙ মাত্র ১৭ ভাক 125 । বালর এআ োে ফওব অলমবরওার
কলবণা ফথলও পায়া ফকল পরবেতীলে ফওাবরয়া, চাপান, ঘীন, ুআলডন
লনলও ফিললআ এওআ োে পায়া ফকলঙ বল িাবব ওরা লয়লঙ 126। এওআ
ধ্রলনর োেফর িাবব এললঙ ালিবর, ফমবক্সলওা, ফনিারযাি, ফাবভলয়ে
রাবলয়া এবং যুলকাোবভয়ালে ঘাালনা মীো ফথলও 127 । োআ বববেতন
মলনাববজ্ঞানীরা ধ্ারণা ওলরন নারী-পুরুল এআ ইতাকে পাথতওয মগ্র মানবচাবের
মলধ্যআ পাবরাংবঔযও পবরীমায় ববিৃে। ধ্ারণা ওরা য় বববেতলনর িীখতবিলনর
যাত্রাপলথ বনলচর িীলও ধ্লর রাঔার বভপ্রালয় অমালির পূবতপুরুরা ফযভালব ইতা
প্রিলতন ওলর প্রচননকে েো ফপলয়বঙ, োর ববববধ্ ঙাপআ ফিঔা যায় অচলওর
নারী-পুরুলির মানপলট। বাবাহুয, নারী এবং পুরুলরা বভন্নভালব িী
বনলচলির অয়লে রাঔার ফওৌল ওরায়ে ওলরবঙ
, ফআ পাথতওযূঘও
বভবযবিগুলাআ স্পি য় নারী পুরুলর ইতালওবন্নও মলনাভাব বেওমলো ববলেণ
ওরল।
125
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েলব বাআ ফয ধ্যাপও বালর এ ঈপংারগুলার ালথ এওমে ফপাণ
ওলরলঙন ো নয়। ফযমন ওলরনবন নিতানত আবনয় ববশ্বববিযালয়র িলতলনর ধ্যাপও
ফডবভড বুার । বেবন োর বআ ‗বভলযাচনরে মনন ‘ ( Adapting Minds)
বআলয়128 এবং ফবল বওঙু প্রবলন্ ধ্যাপও বালর ইতা ংক্রান্ত কলবণাগুলার
পদ্ধবেকে মালাঘনা াবচর ওলরলঙন 129। পুরুলরা ফওব িীর ফযৌনোর
ফেলত্র ববশ্বিোর ন্ান ফপলআ ফওব ইতাবেে লয় ঈলেন, নয বওঙুলে ফেমন
নয় বল বা ফয বভমে বিলয়লঙন , ো বেও নয় বল বুার মলন ওলরন ।
অমরা চীবনানন্দ িাললর অওালীনা ওববোয় যুবওলও ফিলঔবঙ ুরিনা এও
লঘনা যুবলওর ালথ ফযৌনপওত িাপন নয় , ফওব ওথা বালেআ ঈবিগ্ন্ লয়
ঈলেলঙ। এ ধ্রলনর লনও পুরুআ অমালির ঘারপালল অলঙ । অবার ফযৌনোর
বযাপালর ঈিার পুরুলর ংঔযা ওম নয় । ফযমন, ধ্যাপও বালর কলবণা
ফথলওআ ঈলে এললঙ ফয , চামতাবন বওংবা ফনিারযাফির মলো ফিলল ফযঔালন
ফযৌনোর বযাপারগুলা লনও বলবথ, ফঔালন পুরুলরা িীর ফযৌনোর বযাপালর
লনও ওম ইতাপরায়ণ থালওন। ফওাবরয়া এবং ঘীলনর মানুলির ঈপর কলবণা
ওলর ফিঔা ফকলঙ ফঔানওার পুরুলরা িীর ফযৌনোর ফেলত্র ববশ্বিোর
অামে ফপল নয লনও ফিললর পুরুলির মলো ঔুব ফববল মনেুণ্ণ ন না ।
অবার নারীলির ফেলত্র োরা ফওব িীর ফরামাবন্টও বওংবা ‗আলমালনা’
পলওত চবড়লয় পড়ালও ফববল গুরুে ফিয় , িীর ফরামান্সববীন ফযৌন পওতলও
নয় বল োাভালব ঈপংার টানা লয়লঙ ফটা ওেটুওু বনবিে ফ প্রশ্ন
ফথলওআ যায় । অমরা বওঙুবিন অলকআ ফিলঔবঙ ওযাবলোবনতয়ার ভূেপূবত কভনতর
এবং ঔযাবেমান বভলনো অনতল্ড ফলায়াতলনকার এবং োর স্ত্রী মাবরয়া শ্রাআভালরর
িীখত পাঁবঘল বঙলরর জববাবও পওত ফভলগ ফযলে। অনতল্ড ফলায়াতলনকার বববাবে
পলওতর বাআলর োর বাার কৃপবরঘাবরওার ালথ ফযৌনপওত ফরলঔবঙলন।
এমন নয় ফয , ফলায়াতলনকার পবরঘাবরওার ালথ ফওালনা ‗ফরামাবন্টও পলওত ‘
চবড়লয়বঙলন। ফযৌনোর ফেলত্র ববশ্বিোর অামে পায়ালেআ মাবরয়া
শ্রাআভার ফলায়াতলনকারলও ফঙলড় ঘল ফকলঙন । থতবনবেওভালব স্বাবম্বী নারীরা
িীর ফযৌন-ববশ্বিোলও ঔুব গুরুে বিলয়আ গ্রণ ওলর , বধ্ওাংল পুরুলর
মলোআ। োআ ধ্যাপও বুালরর মলে বববেতন পুরু নারীলে ইতার ফওালনা
‗অািা ফমওাবনচম‘ জেবর ওলরবন , বরং নারী পুরু ঈভয়আ ইতালওবন্নও এওআ
ফমওাবনচলমর ন্তভুতি লে পালর , ফওব এর পবরস্ফুটন পবরবিবেলভলি বভন্ন
য়।
David J. Buller , Adapting Minds: Evolutionary Psychology and the Persistent Quest
for Human Nature, The MIT Press; 2005.
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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-and-violence/
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ইতার পবরণাম
এঔন ওথা লে ইতার পবরণাম ওীরওম লে পালর? ফঙাটঔালটা লন্দ
,
ছকড়াছাবট, িাপেয ও , বডলভাত ফথলও রৄরু ওলর কালয় াে ফোা , মারলধ্ার
ফথলও রৄরু ওলর েযা পযতন্ত কড়ালে পালর , ো বাআ ফমাটামুবট চালনন । ফযলেু
বধ্ওাংল বববেতনবািী মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন ফয
, ‗ফক্সুয়া ফচাব ‘
জচববও ওারলণ পুরুলিরআ ফববল , োরাআ পরওীয়া বওংবা ফওাবওাঘরলণর ফওালনা
অামে িীর মলধ্য ফপল কড়পড়ো ফববল বং অঘরণ ওলর।
িী ‗যাবঘে‘ পলওত চবড়লয় পলড়লঙ এআ লন্দ এওচন ইতাপরায়ণ
পুরুলর মলন িানা বাাঁধ্ল বেবন ওী ওরলবন? লনও বওঙুআ ওরলে পালরন। য়লো
স্ত্রী বা িী এওা বাবড় ফথলও ফবরুল ফকাপলন োর বপঙু ফনলবন , য়লো বেল
বকলয় োৎ ওলরআ ফোন ওলর বলবন চানলে োর স্ত্রী বা িী এঔন বেও ওী
ওরলঙন, ফঔাাঁচ-ঔবর ফনলবন মালওতলট যায়ার ওথা বল স্ত্রী অলআ মালওতলট
বকলয়লঙ নাবও েুলও বকলয়লঙ োর ফকাপন ফপ্রবমলওর খলর । বেবন ফঘালঔ ফঘালঔ
রাঔলবন োর িী ফওালনা পাবটতলে , ববলয় বাবড়লে বওংবা চেবিলনর নুষ্ঠালন
ফকল ওী ওলরন , ফওাথায় ওার ালথ অড্ডা মালরন । িীর বেতমালন ফকাপলন
োর আলমআ পড়লবন , বওংবা ফলোলনর ফটক্সলট নচর বুালবন , আেযাবি। এআ
অঘরণগুলার মবেে এওবট নাম অলঙ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর বভধ্ালন 
বভবচলন্স (vigilance); এর বাংা অমরা ওরলে পাবর ‗লওুনাঘরণ‘। লওুন
ফযমন ঈপর ফথলও নচর রালঔ োর বলওালরর প্রবে, ইতাপরায়ণ পুরুলর অঘরণ
লয় িাাঁড়ায় োর িীর প্রবে লনওটা ফরওলমর।
বভবচললন্সর পরবেতী বওংবা বভন্ন এওবট ধ্াপ লে পালর ভালয়ালন্স
(violence) বা বংো । বংোর প্রলওাপ বলয ফেত্রববললল বভন্ন য় ।
ওঔলনা িীর কালয় াে ফোা , ওঔলনা বা লন্দলর োবওাভুি ফকাপন
ফপ্রবমওলও ঔুাঁলচ ফবর ওলর ওলর ফথ্রট ওরা , বাবড় অক্রমণ ওরা , ফবনালম ফোলন
হুমবও-ধ্মবও ফিয়া , বওংবা বনলচ বকলয় বওংবা গুিা ফবলয় বপটালনা , প্রওাললয
েযা, গুম, ঔুন আেযাবি । রাষ্ট্রীয় অআলন বভবচলন্স বা লওুনাঘরণ পরাধ্ না
ল ভালয়ালন্স বা বংো বলযআ পরাধ্ । বওন্তু পরাধ্ ল এটা বওন্তু
লনও পুরুলরআ মলনািাে স্ট্রযাবটবচ , যা োরা ুলযাক ফপলআ বযবার ওলরলঙ
আবোলর যাত্রাপলথ ফ ওথা ওালরা চানা নয়।
এ ফেলত্র ১৯৮০ ালর বিলও পত্রপবত্রওায় াড়া চাকালনা ওযানাবডয়ান
মলড এবং বভলনত্রী ডলরাবথ স্ট্রযালটন েযার ঈলিঔ ফবাধ্ য় প্রাবিও লব
না। বনন্দয ুন্দরী ডলরাবথ স্ট্রযালটন েঔন ওানাডার ফবন্টবনয়া াআস্কুল
পড়বঙলন, অর বাবড়র পালল ‗ফডআবর ওুআন ‘ নালমর োস্ট েুড ফরিরাাঁয় ওাচ
ওরলেন। ফরিরাাঁয় ওাচ ওরলে বকলয়আ প স্নাআডার নালম এও ফালওর ালথ
পবরঘয় য় োর । ল্প মলয়র মলধ্যআ োলির ভালবর অিানপ্রিান পবরঘয়
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ফথলও পবরণয় । ডলরাবথ স্ট্রযালটলনর বয় েঔন ১৭ । অর স্নাআডালরর ২৬ ।
পবরঘলয়র পর ফথলওআ স্নাআডার ডলরাবথলও ফবাছালে ফপলরবঙলন ফয , ডলরাবথর
এওবট ঘমৎওার ুন্দর মুঔশ্রী অর অওতণীয় ফিবিরী অলঙ , যা মলড বার
চনয এলওবালর বনাঁঔুে । ডলরাবথ প্রথলম রাবচ না ল স্নাআডালরর ঘাপাঘাবপলে
বাধ্য লয় বওঙু ঙবব েুলন । স্নাআডারআ ফোলন ফ ঙববগুলা োর বনচস্ব
ওযালমরায়। োরপর ো পাবেলয় ফিন বঈ ফেনালরর ওালঙ । বঈ ফেনার ফপ্লবয়
মযাকাবচলনর প্রবেষ্ঠাো। স্নাআডার ফেনালরর ওাঙ ফথলও ঈত্তর ফপলন দুআ বিলনর
মলধ্যআ।
এরপলরর ময়গুলা ডলরাবথ স্ট্রযালটলনর চনয ঔুবআ পয়মন্ত । বেবন বঈ
ফেনালরর ববঔযাে ‗ফপ্লবয় প্রাালি‘ বকলয় ঈেলন স্নাআডারলও ালথ বনলয় । রৄরু
লা ডলরাবথর ফপ্লবয় বমলন । বেবন ১৯৭৯ াল বনবতাবঘে লন ফপ্লবয়
মযাকাবচলনর ‗মালর ফরা ফপ্ল ফমট ‘ বললব। ১৯৮০ াল বেবন ন বতলরা ।
ফপ্লবলয়র পােওওূ ফযন অেবরও লথতআ ডলরাবথর
পবরষ্কার ঘামড়া এবং
প্রবোমযময় ফি , াযময় বওন্তু বনষ্পাপ মুঔশ্রী , অর বনমত ঘাবন বিলয় অববি
বঙ ফময়। রাোরাবে ডলরাবথ বলন ফকলন োরওা। অর নযবিলও স্নাআডালরর
বিা রআলা অলকর মলোআ ঘাওবরবাওবরববীন, োলাগ্রি। ফেনালরর ওালঙ
স্নাআডার ফেমন ফওালনা নীয় বওঙু বঙ না । এওবিন ফপ্লবয় প্রাাি ফথলও
স্নাআডারলও োবড়লয়আ ফিয়া লা । প্রাািরেীলও বল ফিয়া লা ফয , বেবন ফযন
স্নাআডারলও বাবড়র বত্রীমানায় না ফিলঔন।

বঘত্র : ডলরাবথ
স্ট্রযালটন (১৯৬০
-১৯৮০)

এবিলও ডলরাবথলও বনলয় রৄরু লা ফেনালরর মযাা পবরওল্পনা । োলও পবরঘয়
ওবরলয় ফিয়া লা বঈলডর নায়ও, নাবয়ওা অর ঔযাবেমান পবরঘাওলির ালথ।
এলির মলধ্য বঙলন বঈলডর ঈেবে পবরঘাও বপটার ফবাকিালনাবভঘ । বপটার
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েঔন আলোমলধ্যআ ‗ফপপার মুন ‘ (১৯৭৩) অর ‗িয াস্ট বপওঘার ফলা ‘
(১৯৭১)‘র মলো চনবপ্রয় ঙবব জেবর ওলর ফেললঙন । বেবন ডলরাবথলও ফিলঔআ
োর ভববযৎ ঙববর নাবয়ওা বললব মলনানীে ওলর ফেলন । ডলরাবথর চনয এ
ফযন অওাললর ঘাাঁি পায়া । বলয বতলরা ফপ্লবয় বললব মলনানয়লনর ওারলণ
আলোমলধ্যআ ডলরাবথ পবরবঘে লয় ঈলেলঙন বববভন্ন মল । বেবন বভনয় রৄরু
ওলরলঙন বাও রচাত এবং েযান্টাব অআযালির মলো বটবভ ববরয়াল।
ডলরাবথর বিনওা ভালাআ ঘবঙ । বপটার ফবাকিালনাবভলঘর ‗ফি 
ােড‘ ঙববলে বভনয় রৄরু ওলরলঙন । এবটআ োর প্রথম ঙবব । নযবিলও োর
িী প স্নাআডার ঘাওবরবাওবরববীন । গ্লযামারা ডলরাবথর পালল ঘবঘত্র চকলে
েুৎ স্নাআডার ‗বনোন্তআ ফবমানান ‘ লয় ঈেলঙন ক্রমল । বওন্তু বেবন েঔলনা
ডলরাবথলও ববলয়র চনয ঘাপ বিলয় যাবেলন। ডলরাবথ প্রথলম না ওলরন বন, ওারণ
অেটার  - প স্নাআডালরর ওারলণআ ফপ্লবলয়র মাধ্যলম োর ঔযাবের যাত্রা রৄরু
লয়বঙ। ডলরাবথ স্নাআডারলও ববলয় ওরলে রাবচ লন বলট বওন্তু বওঙুবিলনর
মলধ্যআ বনবাযতভালব ফপ্রলম পলড় ফকলন বপটার ফবাকিালনাবভলঘর । স্নাআডারলও
এবড়লয় ঘলে রৄরু ওরলন ডলরাবথ । োর ালথ ববলেলির বঘন্তা রৄরু ওলরলঙন
বেবন।
ফবপলরায়া প স্নাআডার ফলবালরর মলো ডলরাবথর ালথ ফিঔা ওরলে
ঘাআলন। যবি ডলরাবথর বন্ুবান্ব োলও স্নাআডালরর ালথ ও ধ্রলনর পওত
বঙন্ন ওরলে পরামলত বিলয় যাবেলন , ডলরাবথ ভাবলন ফায়াট িয ফও , এআ
এওবারআ ফো। বেবন ভাবলন ফয মানুটার ালথ এেবিলনর এওটা পওত বঙ ,
যার ওারলণ বেবন এআ ঔযাবের বাঁবড়লে োর ালথ ফিঔা ওলর বওঙুটা ওৃেজ্ঞোর
ঊণ ফলাধ্ ওরল েবে ওী!
ফআ ভাবাআ োর ওা লা। ১৯৮০ ালর ১৪আ কাস্ট ডলরাবথ স্নাআডালরর
ালথ ফিঔা ওরলন। ালথ োর যািবযালক বনলন এও াচার ডার । ভাবলন
এ টাওাগুলা স্নাআডালরর ালে েুল বিল স্নাআডালরর রাক ফোভ বওঙুটা ল
ওমলব, অর ো ঙাড়া ঘাওবরবাওবরববীন স্নাআডালরর টাওার িরওার বনঃলন্দল ।
বওন্তু স্নাআডালরর মাথায় বঙ বভন্ন পবরওল্পনা। বেবন োর লটকান ডলরাবথর মাথায়
োও ওলর পলয়ন্ট ব্ল্যাঙ্ক ফরলি গুব ওরলন । েযা ওরলন ডলরাবথলও । পুবল
পলর বাায় এল রলির বনযায় ফভল যায়া ডলরাবথর বনথর ফি অববষ্কার
ওরলন। ফয বনমত ঘাবন অর বনষ্পাপ মুঔশ্রী এলোবিন অববি ওলর ফরলঔবঙ
ডলরাবথর ভিলির , াচার াচার মযাকাবচলনর ওভার ফপলচ ফয মুলঔর ঙবব
এলোবিন ধ্লর অগ্রভলর প্রওাল ওলরলঙন পবত্রওার প্রওাললওরা, ফআ মুঔ ববধ্বি।
রিস্নাে ববওৃে মুঔ , ফেলট যায়া মাথার ঔুাঁব অর এঔালন ঔালন ঙবড়লয় পড়া
মকলচর মালছ পলড় থাওা নগ্ন্ ফি ডলরাবথর। ফিল বনযতােন অর ধ্তলণর ঙাপ
বঙ ঔুব স্পি।
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স্নাআডালরর ইতাপরায়ণোর মমতাবন্তও বব লন ডলরাবথ । ভালকযর ওী বনমতম
পবরামৃেুযর বওঙুবিন অলকর এও াোৎওালর ডলরাবথ োর বলঘলয়
পঙন্দনীয় ববয় বললব ঈলিঔ ওলরবঙলন ইতাপরায়ণো! মাত্র ববল বঙর
বয়লআ পৃবথবীর মি রূপ র ভালাবাা ফঙলড় চানার পলথ পাবড় চমা ফে
লা ডলরাবথফও। স্নাআডার বনলচ অত্মেযা ওলরন ডলরাবথলও েযার পর পরআ ।
বযাপারবটফও ািা ফঘালঔ বচখাংার ফচর বল মলন ল ফবট অলরওটু কভীর
ববলেলণর িাবব রালঔ । ডলরাবথ বঙলন ুন্দরী , বওন্তু বনলচর ফৌন্দযত বনলয় বেবন
ফেমন লঘেন য়লো বঙলন না যঔন বেবন ফডআবর ওুআন ফরিরাাঁয় পাটত টাআম
ওাচ ওরলেন। ফপ্লবয় মযাকাবচলনর বতলরা ফপ্ল ফমট বনবতাবঘে বার পরআ বেবন
বুছলে পালরন ফয বেবন পবরণে লয়লঙন বহু বলো িীো গুণমান মৃদ্ধ রথী
মারথী পুরুলর াটতথ্রলব । থতাৎ ঔুব স্বল্প মলয়র মলধ্যআ বাচালর ডলরাবথর
‗ফমবটং ভযাু ‘ ফবলড় বকলয়বঙ লনওগুণ । অর নযবিলও স্নাআডার বঙলন
ঘাঘুলাীন, ঘাওবরবাওবরববীন ফবওার যুবও। বেবন থতববলত্ত বীয়ান ামাবচও
প্রবেপাবত্তলাী ফেনার বওংবা বপটার ফবাকিালনাবভঘলির ালথ পািা বিলয়
পারলবন ফওন? োর ফমবটং ভযাু বঙ পড়বের বিলও
। প্রবেলযাবকোয় ফলর
যায়ার, থতাৎ এেবিলনর ুন্দরী িী ‗াে ঙাড়া ‘ লয় যায়ার অলঙ্কাআ
ইতাবেে ওলর েুলবঙ স্নাআডারলও । বভবচলন্স ফথলও বেবন ফবলঙ বনলয়বঙলন
ভালয়াললন্সর পথ । বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা বলন , বববেতনীয় যাত্রাপলথ নারীরা
পুরু িীলির এও ধ্রলনর
‗পি‘-এর ফযাকান বললব বঘবিে ওলর
এললঙ 130 । থতববত্ত, ভালা ঘাওবর , ামাবচও পিমযতািা , প্রভাব-প্রবেপবত্ত
পুরুলির চনয ঔুব বড় ধ্রলনর ফমবটং ভযাু । ওালচআ ঘাওবর ারালনা বওংবা
ঘাওবর না থাওার মালন পলির ফযাকান বন্ । ফমলয়রা িী বনবতাঘলনর ময়
ঘাওবরিার এবং ামাবচওভালব প্রবেপবত্তয়াা ফঙললির পঙন্দ ওলর। এগুলা না
থাওল ফমবটং ভযাু ওলম অলব । স্নাআডালরর ফেলত্র বেও এবটআ খলটবঙ ।
বযাপারটালও ামাবচও ফস্টবরটাআবপং বল মলন লে পালর , বওন্তু পুরুলির চনয
ঘাওবরবাওবর না ওলর ফবওার বল থাওাটা ফওালনা পলনআ নয় ববলয়র বাচালর
বওংবা এমবনলেআ ামাবচওভালব , বওন্তু বহু মালচআ ফমলয়লির চনয ো নয় ।
অমার বযবিকে চীবলনর ঈিারণ টাবন এ প্রলি । স্বভালব অমরা দুচলনআ
খরওুলনা ল ঘালপ পলড় অমালও অর বনযালও মালছমলধ্যআ ফওালনা ফিবল
পাবটতলে ফযলে য় এআ অটান্টায় । লনও ময়আ নেুন ওালরা ালথ ফিঔা য় ,
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এ বযাপারবট িী বনবতাঘলনর ফমবটং স্ট্রযাবটবচর ালথ চবড়ে । বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির
মীোয় ফিঔা ফকলঙ িী বনবতাঘলনর ময় ময় ফঙলরা িীর িয়া, েো, বুবদ্ধমত্তা প্রভৃবের
গুণাবীর পালাপাবল প্রেযালা ওলর োরুনয এবং ফৌন্দযত। নযবিলও ফময়ারা কড়পরো
ফঙললির ওাঙ ফথলও িয়া, বুবদ্ধমত্তা অলা ওলর বেওআ, পালাপাবল িীর ওাঙ ফথলও অলা ওলর
ধ্ন পি অর স্টযাটা। এবনলয় অলাঘনা ওরা লয়লঙ পরবেতী ধ্যালয়।
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পবরঘলয়র এও পযতালয় অমালও বচজ্ঞাা ওরা য় ‗ভাআ অপবন ফওাথায় ঘাওবর
ওলরন?‘ বনযার ফেলত্র বেও ো য় না । োর বিলও প্রশ্ন অল ‗অপা/ভাবী,
অপবন বাায় থালওন নাবও ঘাওবর ওরলঙন?‘ এ ফথলও ফবাছা যায় নারীলির ফেলত্র
ঘাওবর না ওরাটা এওটা পলন মলন ল ‗ভালা স্বামীর ‘ ফেলত্র ো য় না
ওঔলনাআ, ো বেবন যেআ ললঔর বল বআপত্তর বঔুন বওংবা ব্ল্ক ওরুন! ফচনযআ
ঘাওবর না থাওল এওচন নারী যেটা না পীবড়ে য় , এওচন পুরুলও োর
ফবওার চীবন পীবড়ে ওলর ফের ফববল । োরা লয় ঈলে োলাগ্রি এবং লবতাপবর
এআ ভিুর ময়টালেআ োরা িী ারালনার ভলয় লয় ঈলে বঘবন্তে এবং ইতাবেে ।
চীবববজ্ঞানী রববন ফবওার এবং মাওত ফবব আংযালি ঘাালনা োলির এওবট
কলবণায় ফিবঔলয়লঙন , এওচন বববাবে নারী যঔন নয ফওালনা পুরুলর ালথ
পরওীয়ায় চড়ায়, ফআ পুরুলর ঘাওবরর স্টযাটা , প্রবেপবত্ত, ামাবচও বিান
প্রভৃবে োর বেতমান স্বামীর ফঘলয় াধ্ারণে ফববল থালও131। নয অলরওবট
কলবণায় ফিঔা ফকলঙ ফয , লেওরা ৬৪ ভাক ফেলত্র এওচন পুরু োর িীলও
েযা ওলর যঔন ফ থালও ঘাওবরবাওবরববীন এওচন ফবওার ভযাকাবি132।
অবম যঔন বআলয়র এআ ংলবট বঔবঙাম , েঔন এওবট অলাবঘে খটনা
বনলয় বাংালিললর ংবািপত্র এবং বমবডয়া বঙ অলাঘনার েুলি
। খটনাবট
লাবব্রবটল ওাবম্বয়া আঈবনভাবতবটর কলবও এবং োওা
ববশ্বববিযালয়র
অন্তচতাবেও ববভালকর ওারী ধ্যাপও রুমানা মিুর ফিলল থাওাওাীন মলয়
োর স্বামী াান াইলির ালে রিাি লয়লঙন , েেববেে লয়লঙন। অাঁঘলড়
ওামলড় নাও ফোাঁট কালর মাং ঔুবল ফনয়া লয়লঙ । ফঘালঔ অগু েুবওলয় োর
ফঘাঔ ঈপলড় ফোর ফঘিা ওরা লয়লঙ । রুমানালও রিাি বিায় ঈদ্ধার ওলর
বাংালিল এবং ভারলের াপাোল বঘবওৎার চনয পাবেলয় াভ য়বন
,
রুমানার দুলটা ফঘাঔআ ন্ লয় ফকলঙ।
াান াইলির এআ ‗পরৄুভ‘ অঘরলণ িবম্ভে লয় ফকলঙ বাআ। ওী ভীণ
ওুৎবে মন মানবওো থাওল রৄধ্ু িীনীলও ফওব মারলধ্ার নয় , রীবেমে নাও
ওান কা ওামলড় বঙাঁলড় ফনয়া যায় , অগু েুবওলয় ফঘাঔ ঈপলড় ফনয়ার ফঘিা
ওরা যায় । পত্রপবত্রওা, ফেবুও অর ব্ল্লক ঘবঙ অলাঘনা , প্রবেবালির ছড় ।
ফওঈ দুলঙন পুরুেন্ত্রলও , ফওঈ বা ধ্মতলও , ফওঈ বা অবার ফিাালরাপ ওরলঙন
ফিললর অআন-ওানুনলও । অবার বওঙু ম ফথলও োলও পাক প্রবেপন্ন ওরার
ফঘিা লয়লঙ।
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R. R. Baker, , & , M. A. Bellis, Human sperm competition: copulation, masturbation,
and infidelity. London: Chapman & Hall,1995.
132
P. Easteal, Killing the Beloved: Homicide Between Adult Sexual Intimates, AIC,
1993.
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ফঔাবটর ালথ ামবগ্রওভালব এওমে লয় ফঔাবটর মন্তলবয বলে বাধ্য
লয়বঙাম
রুমানার ঈপর েযাঘালরর ফপঙলন ধ্লমতর বযাপারটা ওেটুওু চবড়ে ো বনলয়
লন্দ অলঙ অমার। ধ্লমতর ওারলণ ফয েযাঘার য় না ো নয়, লনওআ য়,
েলব রুমানার ফেলত্র ধ্লমতর ফঘলয় প্রবের বযাপারবট লে পুরুাব
বচখাংা। নারী যঔন স্বাবম্বী লয় ঈলে, বলো িীো, ংস্কৃবে এবং অবথতও
বিও বিলয় োর িীলও ঙাবড়লয় যায়, বহু পুরুআ ো ফমলন বনলে পালর না।
ঈচ্চবলোয় রুমানার েো াইলির ফেলত্র জেবর ওলরলঙ এও ধ্রলনর
ীনম্মনযো, ইতা অর বচখাংা। োরআ বলওার রুমানা।

অমার ববলেণ ফয ভু বঙ না , ো ফিঔা বকলয়লঙ চনওলণ্ঠ (১৮আ চুন ২০১১)
প্রওাবলে প্রাথবমও বরলপালটত । বরমালির প্রথম বিলনআ াইি স্বীওালরাবি
বিলয়বঙ ‗বনচ ীনম্মনযো ফথলওআ রুমানার ফঘাঔ ঈপলড় ফেলে ফঘলয়বঙ‘134।
বঘত্র :
দু ফঘাঔ
ারালনা
রুমানা
মিুর
াংবাবিও
লম্মলন
ওথা
বলঙন।

বঘত্র : অন্তচতাবেও পওত ববভালকর ওারী ধ্যাপও রুমানা কে ৫ চুন স্বামী াান াইলির
মারাত্মও বনযতােলনর বলওার ন।

না াান াইি পাকঙাক বওঙুআ নন , বরং বববেতন মলনাববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ
ফথলও ফিঔল বেবন নারীর ওালঙ ফমবটং ভযাু ওলম যায়া এওচন ীনম্মনয
ইতাপরায়ণ পুরু যার লওুনাঘরণ ক্রমল রূপ বনলয়বঙ বনষ্ঠুর পুরুাব
বংোয়। াইি িৃবি প্রবেবন্ী, ফ বুলয়লটর পড়ালঔা ফ ফল ওরলে পালরবন,
আলটর ভাবট বএনবচ- বববভন্ন বযবায় লয়লঙ বযথত। ম্প্রবে ফলয়ালর ফঔলয়লঙ
ফাওান। নযবিলও রুমানা োওা ববশ্বববিযালয়র ে বলবেওা
, বব্রবটল
ওবম্বয়া ববশ্বববিযালয় মাস্টালতর ফল পযতালয় । াম্প্রবেও ময়গুলালে রুমানার
ফমবটং ভযাুর পারি াইলির ফঘলয় লনও ঈধ্বতকামী । েয ফাও বমলথয ফাও
ালথ ফযাক লয়বঙ আরাবন যুবও োলর ববন নাবভি ফওবন্নও বওঙু ‗রালা‘
ঈপাঔযান। িী ারালনার ভলয় ভীে এবং ইতাবেে াইি ছকড়া বববাি ওলর
ির পার লয় এওবিন নরপরৄর মলোআ ছাবপলয় পলড়লঙ রুমানার ঈপর । েযা
ওরলে বযথত লয় োর ফি ওলর ফেললঙ েেববেে । মুিমনায় ীনা রমান
133
‗রুমানা মিুর  নরওিলতন‘ লীতও এওবট ঘমৎওার ফঔা বলঔলঙন
।
ফঔাবটলে ামাবচও বববভন্ন িবের প্রবে িৃবি বনলেলপর পালাপাবল বববভন্ন
ধ্মতীয় বববধ্বনলধ্ ফযগুলা নারীলও বিমলনর ক্রীড়নও বললব বযবহৃে য়
ফগুলা বনলয় প্রাণবন্ত অলাঘনা বঙ। বওন্তু ফটাআ ফল ওথা নয়। বস্তুে ীনার

রুমানা এবপলালডর অর এওবট গুরুেপূণত ধ্যায় এআ অলাঘনায় অলব।
পুবললর ালে িল বিন পযতন্ত ধ্রা ফঙাাঁয়ার বাআলর থাওা এআ েথাওবথে স্বামী
রত্নবট রুমানার ঘবরত্র নলন ফনলমবঙ। োাঁিা লয়বঙ বমলথয ফপ্রবমলওর ালথ এও
রালা কল্প । বাংালিললর বববভন্ন পত্র-পবত্রওাগুলা এগুলা রালা ঘাটবনর
মলোআ পবরলবলন ওলরলঙ । রাোরাবে বওঙু মানুলর মথতন ওুড়ালে েম লন
াইি। লনলওআ আবনলয়-বববনলয় বলে রৄরু ওরলন ‗এও ালে োব বালচ না‘।
বনিয়আ ফওালনা কড়বড় বঙ। পলর বলয াইি বনলচআ স্বীওার ওলরবঙ ফয ,
রুমানার পরওীয়ার কল্পগুলা বানালনা , বমথযা। অমরা অলক ফিলঔবঙ এ ধ্রলনর
ফেলত্র পুরুলির এওটাআ স্ত্র থালও বনযতাবেে ফমলয়বটলও ফয ফওালনা ভালব ‗ঔারাপ
134
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ীনা রমান, রুমানা মিুর  নরওিলতন, চুন ২০th, ২০১১, মুিমনা
ভালাবাা ওালর ওয়। 121
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ফমলয়’ বললব প্রবেপন্ন ওরা। ফআ ফযআয়াবমনলও ধ্তণ ওলরবঙ পুবললরা।
এর পরবিন পুবললরা যুবির চা বুলন বলবঙ আয়াবমন ফবলযা, ঔারাপ
ফমলয়। ফযন ঔারাপ ফমলয় প্রমাণ ওরলে পারল ঔুন ধ্তণ, ফঘাঔ ঔুবল
ফনয়াব চালয়চ লয় যায়! অল েয ওথা লা াইি বুছলে ফপলরবঙ
ঔারাপ ফমলয় প্রমাণ ওরলে পারল ‗পুরুেন্ত্র‘ফও লচআ ালে রাঔা যায়। টাআ
বঙ াইলির েঔনওার ‗ারভাআভা স্ট্রযাবটবচ‘। ফচনযআ অমরা ফিঔাম ফয ,
রুমানালও বনলয় অলক বা পরওীয়ার বযাপারগুলা াইি বনচ মুলঔ স্বীওার
ওরার অক পযতন্ত ফবল বওঙু মানুলর ানুভূবে অিায় ওলর বনলে ফপলরবঙলন
াইি। বাচাবর পবত্রওা পলডশ জেবর য়া চনমলের এওবট বলডশা ংল াইি ফিা
স্বীওালরর অক পযতন্ত ক্রমাকে লন্দলর েীর ফলনলঙ রুমানা মিুলরর বিলও। রৄধ্ু
পুরুলরা নয় , এমনবও লনও নারী রুমানার প্রবে লন্দলর ‗লনও অামে‘
ফপলয় বকলয়বঙলন । এ ফথলও বওন্তু ফবাছা যায় পুরুোবন্ত্রও বঘন্তাভাবনা ফওব
পুরুলিরআ অেন্ন ওলরবন , িীখতবিলনর ওাবও পবরক্রমায় এবট ংঔয নারীর
মানপলট রাচে ওলরলঙ এবং এঔন ওরলঙ ।
যাাঁ পুরুেন্ত্রলও ওল কাব ফিয়া চ, বওন্তু ফওন পুরুেলন্ত্রর মানপট এভালব
ববববেতে লয়লঙ ো ববলেণ ওরা ফেমন চ নয়
। চ নয় এবট ববলেলণ অনা ফয
পরওীয়া রৄনলআ ফওন চনলঘেনার ানুভূবেলে অখাে ফলক যায়
, বাআ মবরয়া লয়
ঈলে োর ববপরীেটা প্রমাণ ওরলে। রুমানার ওলঙ্কর ওাঈন্টার বললব রুমানা ওে
বনষ্কঙ্ক অর েী-াধ্বী ফমলয় ফটা প্রমাণ ওরলে অবার বওঙু পবত্রওা ো ওলর
প্রঘার ওরলে রৄরু ওররুমানা ওে মৃদুভাী বঙলন, বেবন বিলন পাাঁঘলবা নামাচ
পড়লেন, মাথায় ওাপড় বিলয় ওানাডার প্রবেলবলীলির ালথ ফিঔা ওরলেন, ফঔালন
প্রবেলবলীলির ালথ ওে বমবি বযবার বেবন ওরলেন, ওে ভালা রান্না ওলর োলির
ঔায়ালেন, ববলিল ববভুাঁআলয় ওে ভালাভালব আাবম মোিলত নুযায়ী চীবনযাপন
ওরলেন, নয ফঙললির ালথ ফেমন বমললেন না , ববশ্বববিযালয়র ক্লা ফললআ
ওানাডা ফথলও স্বামী ন্তানলও ফোন ওরার চনয ঙুলট অলেন , বাআলর এওিমআ
ফবরুলেন না আেযাবি । এ ববওঙুআ অল ফআ বঘরলঘনা মানপটলও েুল
ধ্লরনারীলও কলড় ঈেলে লব পুরুলির বানালনা ঙলও ওথায়বােতায় লয় লব
মৃদুভাী, ঘলন-বলন লান্ত-ফৌম, মাথায় ওাপড় ফটলন ঘলে লব , স্বামী ীনম্মনয
বওংবা নপুংও যাআ ফাও না ফওন, োলও বনলয়আ থাওলে লব, োর প্রবে থাওলে লব
135
িা নুকে। লনওটা বাংা বলনমার এআ কানটার মলো

অবম ফোমার বধ্ূ, েুবম অমার স্বামী
ফঔািার পলর ফোমার অন বড় বল চাবন ...
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বধ্ুববিায় ঙববর এ কানবট আঈবটঈব ফথলও ফলানা যালব এঔালন http://www.youtube.com/watch?v= 1bSGPwVMn9E

পরওীয়া ফো িূলরর ওথা , ফওালনা ধ্রলনর ববশ্বিোর অামে ফপল ঔুন চঔম
বওংবা ফঘাঔ ঔুবল ফনয়ার লাবি ামাবচওভালব খু লয় যায়। ওারণ পুরুলরা
স্ত্রীলির ববশ্বিোলও প্রচননকেভালব বধ্ওের মূযবান বল মলন ওলর। ফযলেু
বপেৃেলন্ত্রর মূ েয থালও ‗ুবনবিে বপেৃলে ন্তান ঈৎপািন’ফচনয,
বপেৃোবন্ত্রও মালচ জচববও এবং ামাবচও ওারলণআ স্ত্রীর পরওীয়ালও ‗হুমবও’
বললব ফিঔা য়। স্ত্রী পরওীয়ার খটনা প্রওাবলে লয় ফকল স্বামী েবেগ্রি য়
মান-ম্মান, ামাবচও পিপযতািা  বহু বওঙুলেআ । বেবন মালচ পবরণে ন
আয়াবওত োচালমার ববলয় । এটা রৄধ্ু অমালির ফিলল নয় , লনও ফিললর চনযআ
েয। এমনবও পােলওরা ফচলন বাও লবন ফয , ১৯৭৪ া পযতন্ত অলমবরওার
ফটক্সাল এমন অআন ঘাু বঙ ফয , ববশ্বিোর অামে ফপলয় স্বামী যবি স্ত্রীলও
েযা ওলর েলব ফবট ফওালনা পরাধ্ বললব কণয ওরা লব না । প্রাঘীন ফরালম
এমন অআন ঘাু বঙ ফয , যবি স্বামীর বনচ কৃল পরওীয়া বা বযাবভঘালরর খটনা
খলট, েলব স্বামী োর ববশ্বি স্ত্রী এবং োর ফপ্রবমওালও েযা ওরলে পারলবন;
আঈলরালপর লনও ফিলল এঔন ফব অআলনর বওঙু প্রবেেন ফিঔা যায় 136।
বেভ, ফাকা, বকু, নলয়ালরা, ুবয়য়া, ুলয়া প্রভৃবে অবফ্রওান রালচয েযাওালণ্ডর
ঈপর কলবণা ঘাবলয় ফিঔা ফকলঙ ফয , ফঔালন ৪৬ লোংল েযাওাণ্ডআ ংকবেে
য় ফযৌনোর প্রোরণা , ববশ্বিো প্রভৃবেলও ফওন্ন ওলর । এওআভালব, ুিান
ঈকািা এবং ভারলে ফযৌন ইতা বা ‗ফক্সুয়া ফচাব ‘ েযাওাণ্ড ংকবেে
বার মূ ওারণ বল চানা ফকলঙ । বধ্ওাংল ফেলত্রআ ফিঔা ফকলঙ , যঔনআ স্বামী
ফওালনা পরওীয়ার অামে ফপলয়লঙ , বওংবা স্ত্রী যঔন স্বামীলও েযাক ওরার হুমবও
বিলয়লঙ েঔনআ ফআ েযাওাণ্ডগুলা ংকবেে লয়লঙ । াইলির ফেলত্র অমরা
ফিলঔবঙ স্বামীর ালথ ফবল বওঙুবিন ধ্লরআ রুমানার ছকড়াছাবট ঘবঙল । ওলর
এও পযতালয় রুমানা ঈলত্তবচে লয় স্বামীর লি ংার ওরলে পারকো প্রওাল
ওলরবঙলন। এরপর ফথলওআ মূে রুমানালও েযার পবরওল্পনা ওলর াইি।
২১ফল ফম ফবধ্ড়ও মারধ্লরর পর কা বটলপ রুমানালও েযার বযথত ফঘিা ঘাায় ।
এ ময় রুমানার বঘৎওালর বাবড়র বাআ এবকলয় ফকল ফ যাত্রা পবরওল্পনা বযথত
য়। পলর পবরবালরর িলেলপ ো বমটমাট য়। োরপর বওঙুবিন পলর রুমানার
মা ফমলরপুলর গ্রালমর বাবড় ফবড়ালে ফকল ৫আ চুন অবালরা েযার ফঘিা ঘাায় ।
ফ বিন াইি রুমানালও খলর ফডলও বনলয় িরচা বন্ ওলর ফিয়। এ ময় ঈভলয়র
মলধ্য ওথা ওাটাওাবটর এও পযতালয় রুমানার কা বটলপ ধ্লর। রুমানা লচালর
অখাে ওলর বনলচলও মুি ওলর ফেলন। এ ময় াইলির ফঘালঔর ঘলমা পলড়
যায়। এমন পবরবিবেলে রুমানালও বীভৎভালব েযার ঈলদ্দললয োর কা, নাও,
মুঔ স্পলতওাের িালন ওামড়ালে থালও। াইি রুমানার নালও ওামড় বিলয়
বঙলড় ফেল। ফঘালঔ অগু েুবওলয় ফঘাঔ ঈপলড় ফোর ফঘিা ওলর ...
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যাাঁ, অমরা বাআ াইলির ওৃেওলমতর লাবি ঘাআ। ফওালনা ুি মাথার মানুআ
প্রেযালা ওরলবন না ফয , এ ধ্রলনর নৃলং খটনা খবটলয় াইি বীায় মুবি
ফপলয় যাও , অর জেবর ওরুও অলরওবট ভববযৎ-পরালধ্র ুবিে ফেত্র । বরং,
োর িৃিান্তমুও লাবিআ ওাময । বওন্তু মালচ যঔন নারী বনযতােন প্রওট অওার
ধ্ারণ ওলর , যঔন নৃলংভালব এওবট নারীর কা নাও ওামলড় চঔম ওরা য় ,
রাোরাবে ফঘাঔ ঔুবল ফনয়া য় , এর ফপঙলনর মনিাবেও ওারণগুলা
অমালির ঔুাঁলচ ফবর ওরা চরুবর । অমালির ফবাছা িরওার ফওালনা পবরবিবেলে
াইলির মলো ফাওচলনর অঘরণ এরওম ববপজ্জনও এবং নৃলং লয় ঈেলে
পালর। অমালির বিলের চনযআ বওন্তু ফগুলা ফচলন রাঔা প্রলয়াচন । ভববযলে
এওবট ুন্দর পৃবথবী জেবরর প্রেযালালেআ এটা িরওার।
ফক্সবম্ব
নীলঘর ঙবব দুলটা ে ওরুন।

ফওান্ ঙবববটলও অপনার ওালঙ বধ্ওের ‗বপ্রয়িবলতনী‘ বল মলন য়? চবরলপ ংল ফনয়া
বধ্ওাংল পুরু এবং নারীআ বভমে বিলয়লঙন ডান পাললরবটথতাৎ ২য় ঙবববটলও।

এবালর অলরওটু ভালা ওলর ঙবব দুলটা ে ওরুন । ফিঔলবন ফয ঙবব দুলটা
অল এওআ নারীর। অল অর স্পি ওলর বল এওবট ঙবব ফথলওআ পলরর
ঙবববট জেবর ওরা য়লঙ , ওবপঈটালর এওবট ববলল েটয়যার বযবার ওলর ।
অর এবট ফপ্রাগ্রাম ওলরলঙন অআবরল বংলিূে বববেতন মলনাববজ্ঞানী ড
. বভক্টর
চনস্টন 137। কভীরভালব পযতলবেণ ওরল ফিঔা যালব , ১ম ঙববর ালথ ২য় ঙববর
পাথতওয অল ামানযআ । প্রথম ঙবববটর নারীর বঘওন ফোাঁটলও এওটু পুরু ওরা
লয়লঙ ২য় ঙববলে , বঘবুলওর অওার ামানয ওবমলয় ফিয়া লয়লঙ
, ফঘালঔর
কভীরো এওটু বাবড়লয় ফিয়া লয়লঙ। অর োলেআ বধ্ওাংল পুরুলর ওালঙ ঙবববট
অওতণীয় লয় ঈলেলঙ। বওন্তু ফওন?
137
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ববজ্ঞানী বভক্টর চনস্টন  নযানয কলবওলির মলে , পুরু ফোাঁট অল
বধ্ও এলস্ট্রালচন চমা লয় মুঔমণ্ড নমনীয় থাওার েণ , অর নয বিলও রু
এবং বঘলওালনা বঘবুও ‗ফা ফটলস্টালস্টরন ‘ মাওতার । এ বযাপারটা পুরুলির ওালঙ
পঙন্দনীয় ওারণ এ জববলিযগুলা ফমাটা িালক নারীর ঈবতরালবির ববঃপ্রওাল 138।
এ ধ্যালয়র প্রথম বিলও ঈলিঔ ওলরবঙাম ফৌন্দলযতযর ঈপবব্ধ ফওালনা ববমূেত
বযাপার নয় । এর ালথ ফযৌন অওত ণ এবং লবতাপবর কভতধ্ারণেমোর এওটা
কভীর পওত অলঙ , অর অলঙ অমালির িীখতবিলনর বববেতনীয় পথপবরক্রমার
ুস্পি ঙাপ । অমরা যঔন ওাঈলও বপ্রয়িবলতনী বল ভাবব , অমালির চালন্ত
অল ফআ বঘরন্তন ঈপবব্ধটাআ ওাচ ওলর । অমালির অবিম পূবতপূরুলরা
ফযৌনিী বনবতাঘলনর ময় এলস্ট্রালচলনর মাত্রা বনণতলয়র ফওালনা অধ্ুবনও যন্ত্রপাবে
ঔুাঁলচ পায়বন , োলির ওালঙ িীর পবরষ্কার ঘামড়া , খন ঘু , ওমনীয় মুঔশ্রী ,
প্রবোমযময় ফি, বপলনান্নে িন, ুলডৌ বনেম্ব অর েীণ ওবটলিল বঙ কভতধ্ারণ
েমো েথা ঈবতরোর প্রেীও । োলির ওালঙ এআ জববলিযগুলাআ বঙ অিরণীয় ।
োরা ফযৌনিী বনবতাঘলনর ফেলত্র গুরুে বিলয়লঙ ববপরীে বলির এ মি ফিচ
জববললিরআ। যালির এ জববলিযগুলা বঙ োরাআ িী বললব বধ্ওালর বনবতাবঘে
লয়লঙ, অর োরা প্রওারন্তলর চতন ওলরলঙ প্রচননকে েো , অমরা োলিরআ
বংলধ্র। োআ িী বনবতাঘলনর ময় অমালির মলন ফঔা ওলর যায় ফআ এওআ
ধ্রলনর বভবযবিগুলা, ফযগুলার প্রওাল খলটবঙ অল লনও লনও অলক
ফপ্লআলস্টাবন যুলকঅমালির পূবতপুরুলির বেও িী বনবতাঘলনর োবকলি।
বেও এওআভালব ফমলয়রা ম্বা ঘড়া ুিলতন পুর পঙন্দ ওলর
, যালির
রলয়লঙ ুকবেে ফঘায়া , ঘড়া ওাাঁধ্ অর প্রবেম ুকবেে ফি । ফযমন বভলনো
ব্রযাড বপট োর ুকবেে ফি , ঘড়া এবং ুিৃে ফঘায়ালর চনয ারা পৃবথবীচুলড়আ
নারীলির ওালঙ অওতণীয় এবং ুিলতন পুরু বললব ঔযাে । ওারণ, পুরুলর এ
পুরুাব জববলিযগুলাআ িীখতবিন ধ্লর নারীলির ওালঙ বনবতাবঘে লয়লঙ এও
ধ্রলনর ‗বেটলন মাওতার‘ বললব, বলওাবর ংগ্রাও মালচ এ ধ্রলনর পুরুলরা
বঙ নারীলির ওালঙ বেবপ্রয় , োরা বঙ স্বািযবান , ঈিযমী, াী, বেপ্র এবং
ফকালত্রর বনরাপত্তা প্রিালন ে। োরা চতন ওরলে ফপলরবঙ বহু নারীর াবন্নধ্য
এবং ফপলয়বঙ প্রচননকে েো । ঔুব ুঘারুভালব ফআ বভবযবিগুলা
বনবতাবঘে লয়বঙ বলআ ফগুলা নারীলির মানপলট রাচে ওলর এঔন , োরা
ুিলতন পুরু ফিলঔ অলমাবিে য়।

138

V S.Johnston, Female facial beauty: the fertility hypothesis. Pragmatics Cogn. 8:
107–22, 2000.

126| ভালাবাা ওালর ওয়

বঘত্র :
বভলনো
ব্রযাড বপট
োর ুকবেে
ফি, ঘড়া
এবং ুিৃে
ফঘায়ালর
চনয ারা
পৃবথবী চুলড়আ
নারীলির
ওালঙ
অরাধ্য।

নযবিলও ফপ্লবয়, ফভাক বওংবা ওলমাপবটলনর ওভার কাত (বাংা ওরল বা
যায় ‗মাট ুন্দরী‘)-ফির বিলও বওংবা ঙববর চকলের নাবয়ওালির োওাল ফবাছা
যায় ফওন পুরুলরা োলির ফিঔল াাবয়ে লয় ঈলে
। োলির থালও েুদ্র
নাবওা, বঘলওালনা বঘবুও , বড় ফঘাঔ , পুরুষ্ঠ ফোাঁট । োলির বার বয়আ থালও
ফমাটামুবট ১৭ ফথলও ২৫-এর মলধ্য ফযবট ফমলয়লির চীবনওালর বলঘলয় ঈবতর
ময় বল াধ্ারণভালব মলন ওরা য় । োলির ফি ফৌষ্ঠব থালও প্রবেম ।
োলির ফওামর এবং বনেলম্বর নুপাে থালও ০.৭ এর ওাঙাওাবঙ । রৄধ্ু ফপ্লবলয়র
মাট ুন্দরী নয় , বড় বড় বভলনত্রী এবং ুপার মলডলির চনয বযাপারটা
এওআভালব িৃলযমান । বঈড বভলনত্রী এবং এওমলয়র ববশ্বুন্দরী ঐশ্ববরয়া
রাআলয়র ফিলর মাপ ৩২-২৫-৩৪ থতাৎ প্রায় ০ .৭৩ । এলিবনা ফচাবর ০ .৭২।
ফচবনোর ফালপলচর ০ .৬৭। ববপালা বুর ০ .৭৬। অর ফমলরাবন মলনলরার
ফিলর মাপ বঙ ৩৬-২৪-৩৪ , মালন এওিম ঔালপ ঔাপ ০ .৭। নারীলিলর এআ
নুপালের এওটা অািা মাাত্ময অলঙ পুরুলর ওালঙ। ফিঔা ফকলঙ, ারা দুবনয়া
চুলড় ফলাববলচর ালথ যুি এআ ওাবিে নারীলির ফওামর অর বনেলম্বর নুপাে
বমলয়আ ০.৬ ফথলও ০.৮ এর মলধ্য , বা অর স্পি ওলর বল ০ .৭ এর
ওাঙাওাবঙ ফখারালেরা ওলর । অমরা অলক ধ্যাপও ফিলবন্ন বংফর এওবট
কলবণার ওথা ঈলিঔ ওলরবঙাম , ফয কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ , নারীর ফওামর
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এবং বনেলম্বর নুপাে ০.৬ ফথলও ০.৮ মলধ্য থাওল ো জেবর ওলর ফআ ‗ক্লাবও
hourglass figure‘ যা াবতচনীনভালব পুরুলির ওালঙ অওতণীয় বল
প্রেীয়মান! ধ্যাপও বং ১৯২০ া ফথলও রৄরু ওলর ১৯৮০ া পযতন্ত ‗বম
অলমবরওা‘ফির মলধ্য এবং ১৯৫৫ ফথলও ১৯৯০ া পযতন্ত ফপ্লবলয়র নাবয়ওালির
মলধ্য চবরপ ঘাবলয় ফিলঔলঙন বম অলমবরওালির ফেলত্র ফওামর-বনেলম্বর
নুপাে বঙ ০.৬৯ ফথলও ০ .৭২ এর মলধ্য , অর ফপ্লবলয়র নাবয়ওালির ফেলত্র
০.৬৮ ফথলও ০ .৭১ এর মলধ্য 139। এ মি অিলতলিবিরীর বধ্ওারী নাবয়ওারা
এও এওচন ফক্সবম্ব , যালির ফযৌনালবিন পুরুলির ওালঙ অেবরও লথতআ
বলয ফিলবন্ন বংলর কলবণার বযাপারটা অমার ওালঙআ ভু মলন য়
। ববললে,
বাংালিললর বলনমার নাবয়ওালির ফিঔল মলন য় না ফয োলির লরীলরর মাপ ফিলবন্ন বংলর
ফিয়া কলবণার ালথ ফমল । অবম এ বনলয় মুিমনায় এ বনলয় ফঔার পর এও পােও বযাপারবট
অমার নচলর এলন বলবঙলন, ―বাংালিললর ফলাববলচর চনয এআ কলবণা ফয ঔুব এওটা ওালচর
না ো ফমৌুমী, লাবনূর, িু ফখা  ব বাগাব নাবয়ওালির বিলও োওালআ ফবাছা যায়‖।
ঈত্তলর অবম বলবঙাম, বযাপারটা
বনলয় অবম ফভলববঙ। অমার াআলপাবথব লা
ঔািযস্বল্পোর ালথ নাবয়ওালির বেকালরর এওটা পওত অলঙ। অমার ওালঙ হুমায়ুন অচালির
এওবট দুিতান্ত প্রবঘনআ বলঘলয় গ্রণলযাকয বযাঔযা মলন লয়লঙ
“েুধ্া  ফৌন্দযতযলবালধ্র মলধ্য কভীর পওত রলয়লঙ। ফয ব ফিলল
বধ্ওাংল মানু নাারী, ফঔালন মাং য়া রূপীর েণ।
এচলনযআ বাংা বেলের নাবয়ওালির ফি ফথলও মাং  ঘববত ঈপলঘ
পলড়। েুধ্ােত িলতলওরা বলনমা ফিলঔ না, মাং  ঘববত ফঔলয় েুধ্া বনবৃত্ত
ওলর” ( — হুমায়ুন অচাি, প্রবঘনগুে)
না বযাপারটা ফমালট োচালমা নয়। ফিঔুন বঘন্তা ওলর – বাংা বলনমার িলতও এঔলনা
বনম্নমধ্যববত্তআ, যালির প্রবেবনয়ে ঔািযস্বল্পোর ববরুলদ্ধ ড়লে য়। োলির স্বলের নাবয়ওারা এওটু
ফমাটালাটাআ লবন অলা ওরা যায় । ফিললর ঈচ্চমধ্যববত্ত বওংবা মধ্যববত্তরা ঔুব ফববল বলনমা ল
যায় না। োলির নাটলওর নাবয়ওারা (ুবণতা, ববপালা , লবম, অোনা বমবম, প্রভা প্রমুঔ)এরা বওন্তু
বেও িু ফখালির অিলর নন, বওংবা বঙলন না।
অর ে ওরল ফিঔা যালব , পবিমা ববলশ্ব ঔািযস্বল্পো ফনআ। বরং ফঔালন মযাওলডানাল্ড,
বাকতার বওং-এর োস্ট েুড বলঘলয় চভয অর ওমিাবম। ফ মি ঔাবার বনয়বমে ফঔল
বব লয় মুবটলয় যাবার ম্ভাবনা লনও। ফঔালন এওবট ফমলয়লও ঔুব ওি ওলর বযায়ামটযায়াম
ওলর, োস্ট েুলডর ফে ঘববত এবড়লয়, ফটু, াাি ফঔলয় বনলচর বেকার েুণ্ণ রাঔলে য়।
পবিলম োআ বঘওনঘাওন মালন ফওামর অর বনেলম্বর ০ .৭ নুপালের ফমলয়রাআ ুন্দরী বললব
বনবতাবঘে লবন, ওারণ ফে ঘববতর লে রাচলে বঘওন থাওাটাআ এওটা বড় বেটলন মাওতার।
বওন্তু বাংালিলল বধ্ওাংল ফালওর ফযঔালন অার চুলট না, ফঔালন বেটলন মাওতার
‗াড়বকবকল‘ য়াটা ফয লব না ো বাআ বাহুয।
এমনবও অলমবরওালে নাবও থতবনবেও মন্দার ময়গুলালে এওটু ফমাটাোচা ফপ্ললমটলির
অবধ্ওয ফঘালঔ পলড় ফপ্ল বলয়র মযাকাবচনগুলালে। বযাপারবট ঈলে এললঙ Terry Pettijohn এবং
Brian Jungeberg-এর এওবট কলবণায় ( ুত্র Why men prefer heavier playmates in a
recession , Times Online, March 13, 2009) ।
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অওাল ফঙাাঁয়া । অর, বা বাহুয পুরুলির মানপলট এআ ঈিগ্র অগ্র জেবর
লয়লঙ ডারঈআন ববণতে ফযৌনোর বনবতাঘলনর পথ ধ্লর।
বওন্তু েযআ ফক্সুয়ালর বলওললনর মাধ্যলম বেযআ ফক্সবম্ব জেবর য়
নাবও? বযাপারটা ালে ওলম পরীো ওরার বদ্ধান্ত বনলন চীবববজ্ঞানী বরঘাডত
ডবওন্স। েলব মানুলর ফেলত্র নয় , বস্টলওবযাও মালঙর ফেলত্র 140। োর পরীোবট
এওধ্রলনর বধ্প্রাওৃবেও ঈদ্দীপনার ( supernormal stimuli) পরীো বা যায় ।
ধ্যাপও ডবওন্স  নযানয চীবববজ্ঞানীরা চানলেন ফয , বস্টলওবযাও মালঙর
ফেলত্র স্ত্রী মালঙরা যঔন ঈবতর ময় বেক্রম ওলর েঔন োলির ফপট লয় ঈলে
বডলম ভবেত ফকাাওার , াাভ টটল । পুরু মালঙরা োলির ফিলঔ াাবয়ে
য়। ডবওন্স োর যালবর এওুবরয়ালম াধ্ারণ রূপাব মালঙর ফপট ওৃবত্রমভালব
বড়, ফকাাওার অর াাভ ওলর বিলয় বওঙু ‗ডাবম মাঙ‘ পাবনলে ফঙলড় বিলন ।
বযা ফিঔা ফক পুরু বস্টলওবযাও মালঙরা পারল ামল পড়লঙ ফ ব মালঙর
পর। যে ফববল বনঔুাঁে , ফকাাওার অর াাভ ফপট বানালনা লে , েে বাড়লঙ
পুরু মাঙলির ফযৌলনাদ্দীপনা । ডবওলন্সর ভাায় ফআ ডাবম মাঙগুলা বঙ
বস্টলওবযাও মালঙর রাচলে এও এওবট ‗ফক্সবম্ব‘।
ফয বযাপারটা বস্টলওবযাও মালঙর ফেলত্র েয বল মলন লে
, মানুলর
ফেলত্র বও ফটার েযো বববভন্নভালব পায়া যালে না? নারীলির াম্প্রবেও
‗ফব্রস্ট আমপ্লযান্ট ‘ াচতাবরর হুচুলকর ওথাআ ধ্রা যাও । এটা এমন এও ধ্রলনর
াচতাবর, যার মাধ্যলম নারীরা িলনর অওার পবরবেতন ওলর থালওন
। এ
াচতাবরগুলা এও ময় ফওব পলনতাস্টাররাআ ওরলেন , এঔন বঈড ববঈলডর
বভলনত্রীলির ওালঙ বযাপারটা ঔুবআ াধ্ারণ , এমনবও বাার কৃবণীরা ো
ওরলে রৄরু ওলরলঙ। অলমবরওান ফাাআবট ব প্লাবস্টও াচতন (ASPS)-এর েথয
নুযায়ী ফওব ২০০৩ ালআ অট বমবয়ন মবা ‗ফব্রস্ট আপযান্ট ‘ াচতাবর
ওলরলঙ, ফযটা অবার ২০০২ ালর ফঘলয় লেওরা ৩২ ভাক ফববল
। ফঔাি
অলমবরওালে প্রবে বঙর এও ে ববল াচার ফথলও ফিড় ে নারী ফব্রস্ট
আপযান্ট ওলর থালও 141। এমন নয় ফয েুদ্র িন োলির ফওালনা জিবও মযা
ওলর। াচতাবরর পুলরা বযাপারটাআ ফওব নান্দবনও (
aesthetic), পুরুলির
ফযৌলনাদ্দীপনালও প্রাধ্ানয বিলয় বনলচলির ফিলও ুন্দর ওলর ঈপিাপন
, অর
লবতাপবর অত্মববশ্বা বাড়ালনা। বস্টলওবযাও পুরু মালঙরা ফযমন বড় , ফকাাওার
অর াাভ ফপটয়াা স্ত্রী মাঙলির চনয াাবয়ে য় , বেও ফেমবন মানবমালচ
ফিঔা ফকলঙ পুরুলরা ুিৃে , ফকাাওার অর বপলনান্নে িন ফিলঔ ঈদ্দীি লয় ঈলে!
পুরুলির এআ পঙন্দ পঙলন্দর প্রভাব পড়লঙ অবার নারীলির অঘরলণ । এগুলা
Richard Dawkins, River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life , Basic Books ,
1996
141
Nancy Etcoff, Survival of the Prettiest: The Science of Beauty, Anchor; 2000.
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োরআ প্রবেেন । রৄধ্ু ফব্রস্ট আপযান্টআ নয় , ফআ ালথ ফবাটক্স , ফেবেট,
ফোাঁলটর প্রি বাড়ালনা , ফঘালঔর ভুরু ঈাঁঘু ওরা , বাাঁওা িাাঁে ফাচা ওরা , নাও ঔাড়া
ওরা  ও ধ্রলনর প্লাবস্টও াচতাবরর ক্রমবদ্ধমান চনবপ্রয়ো জেবর ওরলঙ
মানবমালচ ফক্সবলম্বর স্বেী ঘাবিা!
প্লাবস্টও াচতাবরর ওথা বাি ফিআ , ারা পৃবথবী চুলড় ফস্না , পাঈডার বপবস্টলওর
ওী রমরমা বযাবা । এআ ব প্রাধ্নামগ্রীর মূ ফক্রো বওন্তু ফমলয়রাআ ।
পবরংঔযালন ফিঔা ফকলঙ রৄধ্ুমাত্র
অলমবরওালেআ প্রবে বমবনলট ১৪৮৪বট
বপবস্টলওর বটঈব এবং ২০৫৫ চার ‗বস্কন ফওয়ার ফপ্রাডাক্ট‘ বববক্র য়। অমরা
এগুলার যে ামাবচও বযাঔযা প্রবেবযঔযা ওবর না ফওন
, বওংবা যে আলে
বমবডয়ালও ফিাালরাপ ওবর না ফওন , এআধ্রলনর আিাবস্ট্র বটলও থাওার বলব ঔুব
চ র পুরুলরা ফমলয়লির ওাঙ ফথলও যথাম্ভব োরুণয এবং ফৌন্দযত
অিায় ওলর বনলে ঘায় । অবার ফমলয়রা ববপরীে বলির ফআ িমী মননলও
প্রাধ্ানয বিলয় বযােভালব ফৌন্দযতঘঘতা ওলর যায় , োরা েওলও রাঔলে ঘায়
যথাম্ভব মাঔলনর মলোন ফপব, ফোাঁটলও ফকাালপর মলো প্রস্ফুবটে; ওারণ োরা
ফিলঔলঙ এর মাধ্যলম বস্টলওবযালওর ডাবম মাঙগুলার মলোআ লনও
ফেলত্র
স্ট্রযাবটবচকেভালব িী বনবতাঘন অর ধ্লর রাঔায় ে য়া যালে।

বঘত্র : পবরংঔযালন ফিঔা ফকলঙ রৄধ্ুমাত্র অলমবরওালেআ প্রবে বমবনলট ১৪৮৪বট বপবস্টলওর বটঈব
এবং ২০৫৫ চার ‗বস্কন ফওয়ার ফপ্রাডাক্ট’ বববক্র য়।

এ ফো ফক ফমলয়লির িমী মনলনর স্ট্রযাবটবচ । নযবিলও পুরুলির ফেলত্র প্রায়
অট বববয়ন ডালরর কলড় ো পলনতাগ্রাবেও আিাবস্ট্র পুরুলির
‗ফক্সবম্ব‘
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ঘাবিার ঘরমেম রূপ বল েুযবি লব না । ারা দুবনয়া চুলড় অট বববয়ন
ডালরর পলনতাগ্রাবে বযবা বটলও অলঙ পুরুলর াা অর জচববও ঘাবিালও
মূয বিলয়। ফমলয়রা বওন্তু ওঔলনাআ পলনতাগ্রাবের মূ ফক্রো নয়, বঙ না ওঔলনা।
ফব্রস্ট আমপ্লযান্ট ওরা ববলওালনা কাতলির বনঔুাঁে ফিবিরী অর ফযৌনালবিনময়ী
মায়াবী নারীলির অওতলণ পুরুলরা বনবলরাে ফচলক থালও ওবপঈটালরর ামলন ।
পলনতাগ্রাবে ফিঔা ফওালনা বেযওার ফযৌনিম নয়, োরপলর পলনতাবভবড
পুরুলির বনয়ে ঈলত্তবচে ওলর েুল লনওটা বস্টলওবযাও মালঙর মলোআ ফযন।
বস্টলওবযাও মালঙর পুরু মালঙরা ফযমবনভালব াাভ ফপটয়াা ডাবম মাঙ
ফথলও ওামােত লয় পলড়বঙ ডবওলন্সর যালব এওুবরয়ালমর ফভের , বেও ফেমবন
মানবমালচর ‗পুরু মালঙরা‘ এওআভালব ওামােত লয় পলড় ওবপঈটালরর ফভের
ডাবম মলডলির নগ্ন্িৃলয ফিলঔ! োর মালন
, বনলচলির অমরা ‗অলরােু
মাঔুওাৎ‘ বা ৃবির ফরা চীব ফভলব যেআ অত্মপ্রাি ালভর ফঘিা ওবর না
ফওন, অমরা প্রাবণচকলের বাআলর নআ , অমালির মানচকৎ জেবর লয়লঙ নয
প্রাণীলির মলোআ ফযৌনোর বনবতাঘলনর পথ ধ্লর, পলনতাগ্রাবে এবং ফক্সবম্বলির প্রবে
পুরুলির ঈিগ্র অগ্র ফআ অবিম েযলও স্পি ওলর েুল।

বময়আ পুরুলির চনয পুরুালির েুদ্র অওার এওবট ববলা ঈলিলকর
ওারণ144। লনও পুরুআ অলঙন যারা িীর ালথ প্রথম ফযৌন পলওতর অলক এআ
ফভলব ঈবিগ্ন্ থালও ফয, নগ্ন্ বিায় োর েুদ্র পুরুাি ফিঔলে ফপলয় োর িী
বনিয় যারপরনাআ মনঃেুণ্ণ লব। বওন্তু পুরুলরা োর বনলচর যন্ত্রবট বনলয় যাআ ভাবুন
না ফওন, মচার বযাপার লে প্রায় ৮৫ ভাক নারী মলন ওলর োর িীর পুরুালির
অওার োর প্রেযালা এবং মাপমলোআ অলঙ145!
বেয ওথা লা পুরুলির পুরুালির ‘েুদ্র’ অওার বনলয় ীনম্মনযোয়
ফভাকার অল ফওালনা ওারণ ফনআ। মানবমালচ পুরুলির পুরুালির কড়পড়ো
অওার নযানয প্রাআলমটলির ফঘলয় ফের বড় ুপার াআচ বা যায় । অর এআ
বযাপারটা জেবর লয়লঙ নারীর ফযৌন বভরুবঘলও প্রাধ্ানয বিলয়। বচবফ্র বমার োর
‘িমী মনন’ গ্রলন্থর size mattered ংলল পুরুালির অওার বনলয় নারী ববজ্ঞানীলির
নােন বওঙু ধ্ারণা ঔণ্ডন ওলর বভমে বিলয়লঙন, োরা ফযভালব পুরুালির অওারলও
বললবর বাআলর রাঔলে ফঘলয়লঙন, বযাপারটা অল এলোটা েুে ওরার মলো নয়।
ফযৌনোর বনবতাঘলনর মূ চায়কাবটলে অবালরা ফের ে যাআ। অমরা অলকর এওবট
ংলল ফিলঔবঙাম নারীর বপলনান্নে িন, ুলডৌ বনেম্ব অর েীণ ও‘বটলিফলর প্রবে
পুরুলির াবতচনীন অওতলণর ওথা, অমরা ফিলঔবঙ ওীভালব ফযৌনোর বনবতাঘলনর
ফঙললির পুরুালির অওার এবং প্রওৃবে বও েলব ফমলয়লির ফযৌনোর বনবতাঘলনর ে?মাধ্যলম পুরুলরা ফমলয়লির ফিলর বববভন্ন জববলিযলও বনবতাবঘে ওলরবঙ, ওারণ ফ
ফপ্রম ভালাবাা এবং ফযৌনোয় পুরুলর পুরুাি ফয এওটা অািা চায়কা িঔ
জববলিযগুলাআ লয় ঈলেবঙ োলির ফঘালঔ প্রচনন েমো এবং ুস্বালিযর প্রেীও ।
ওলর অলঙ, ো অর নেুন ওলর বল ফিবার ফবাধ্ য় িরওার ফনআ। বওন্তু ফযটা
এআ ফযৌনোর বনবতাঘন বওন্তু এওেরোভালব য়বন। অমরা অলকআ বলবঙ, ফযৌনোর
লনলওর ওালঙআ চানা ো লা, বহু নারী কলবওআ োলির বভজ্ঞো এবং
বনবতাঘনলও পুাঁবচ ওলর পুরু ফযমন কলড়লঙ নারীলও, ফেমবন নারী কলড়লঙ পুরুলর
কলবণা ফথলও আবিে ওলরলঙন ভালা ফযৌনলম্ভালকর চনয পুরুালির অওার
মানপটলও এবং োর ফিচ বববভন্ন জববলিযলও । এও জবিও জববলিযগুলার
ম্ভবে ঔুব ফববল গুরুেপূণত বওঙু নয়142। বওন্তু োরপলর ফবল বওঙু মীোয় ফিঔা
অলবিন জেবর ওলরলঙ অলরও বলির ঘাবিা
।
ফকলঙ পৃবথবীলে বধ্ওাংল পুরুআ োর পুরুালির অওার ‗ফঙাট‘ ফভলব
লনও ববজ্ঞানীআ অচ মলন ওলরন মানবমালচ পুরুলির পুরুালির
ীনম্মনযোয় ভুলক থালও । ফযমন, কলবও ফচ. বভার ২০০৬ াল ৫২৩১ চন
অওার এবং প্রওৃবে লনওটাআ বনধ্তাবরে লয়লঙ নারীর ফযৌন ঘাবিালও মূয
পুরুলর ঈপর কলবণা ঘাবলয় ফিলঔন143, প্রায় ও পুরুআ প্রেযালা ওলর ফয,
বিলয়। বযাপারটা বনলয় এওটু ফঔাালমা অলাঘনায় যায়া যাও
। মানুলর
োর পুরুাি অলরওটু বড় লআ ভালা লো । প্রবে এও াচার চলন মাত্র দুচন
ওাঙাওাবঙ প্রচাবের প্রাআলমট িযলির বিলও োওাল ফিঔা যালব , মযাবন্ড্রলির
বভমে বিলয়লঙ পুরুাি ফঙাট বার পলে। অলরও কলবও বব.আ. বডন এবং োর
কাে ফকাাবপ রলগর ণ্ডলওা অর া রলগর পুরুা ি অলঙ। ভালভতট বানরলির
িব ২০০৮ াল কলবণায় ফিঔান ফয, জওললার ফথলও রৄরু ওলর ফপ্রৌেে পযতন্ত
নী রলগর ণ্ডলওালর ালথ রবিম া বলণতর পুরুাি অলঙ , আেযাবি। মানুলর
মলধ্য বলয ফব বওঙুআ ফনআ । ািা ফঘালঔ মলন লে পালর মানুলির পুরুাি
142
ঈিারণ বললব , স্নায়ুববজ্ঞানী Louann Brizendine োর The Male Brain গ্রলন্থ বলঔলঙন ,
ফবাধ্ য় ািামা টা মযারমযালর এওবট ি । বওন্তু ববজ্ঞানীরা বলন , অল ো
“When it comes to sex, size is less important than men think… 85% women say that
নয়। প্রাআলমটলির নয প্রচাবের েুনায় মানব পুরুাি অওালর বড় , ফমাটা এবং
they are happy with their partner‘s [penis] size”
বধ্ওের নমনীয়। এওটা েুনামূও বলব ফিআ। কবরালির ববপু ফিলর ওথা
অলরও নারী চীবববজ্ঞানী Lynn Margulis োর Mystery of Dance গ্রলন্থ বলঔলঙন , “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
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BE Dillon, NB Chama, SC Honig. Penile size and penile enlargement surgery: A
review. Int J Impot Res,20:519–29, 2008
145

Louann Brizendine M.D., The Male Brain, Broadway;
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অমরা বাআ চাবন। বওন্তু এেবড় ফি থাওল ওী লব, োলির পুরুালির অওার
পূণত ঈবত্থে বিালে মাত্র দুআ আবঞ্চর ফববল য় না । বলপাবিলির ফেলত্র ফবট
মাত্র বেন আবঞ্চ । অর মানুলর ফেলত্র ঈবত্থে পুরুালির অওার কড়প ড়ো পাাঁঘ
আবঞ্চ । বলঘলয় বড় পুরুালির অওার জবজ্ঞাবনও মীোয় পায়া বকলয়লঙ প্রায়
ফের আবঞ্চ , যা কড়প ড়ো জিলখতযর বিগু ফণর ফববল । অর োর ফঘলয় বড় ওথা
লা, মানব পুরুালির এওবট ববলল জববলিয জেবর লয়লঙ , যা নয প্রাআলমট
বকতলির ফথলও এওিমআ অািা । নয প্রাআলমট প্রচাবেলে ফযঔালন পুরুালি
এওবট াড় অলঙ ফযবটলও জবজ্ঞাবনও ভাায় বযাওাাম ( baculum) বল বভবে
ওরা য় ফবট মানব বলি এলওবালরআ নুপবিে । ফচনয ববলল এআ মানব
প্রেযিবট লয়লঙ নয প্রাআলমটলির েুনায় লনও ফববল নমনীয়
। বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞানী বচবফ্র বমার োর কলবণায় িাবব ওলরলঙন নয প্রাআলমটলির
ফপবন্স িৃল ফরাকা পুরুালির েুনায় মানব পুরুলির িীখত
, ঘড়া এবং
াড়ববীন নমনীয় পুরুাি জেবর লয়লঙ মূে নারীর াববতও ঘাবিালও মূয
বিলয়146। বমার োর ‗িমী মনন ‘ ( The Mating Mind) বআলয় ববিৃেভালব
বণতনা ওলরলঙন এ ধ্রলনর পুরুাি নারীরা পঙন্দ ওলরলঙ ওারণ এবট ফমলয়লির
ঘরম পুও ( কতাচম) অনয়লন ায়ো ওলরলঙ , এবট লয়লঙ োলির চনয প্রঘণ্ড
রওলমর অনলন্দর ঈৎ, এবং োলির ক্রবমও ঘাবিা জেবর ওলরলঙ ঈন্নে পুরুাি
কেলনর বনবতাঘনী ঘাপ 147। নয বওঙু কলবওলির াম্প্রবেও কলবণালে এআ
িাববর স্বপফে বওঙুটা েযো বমললঙ বল িাবব ওরা য়148।
ওান টানল নাবও মাথা অল । োআ পুরুালির অওালরর ওথা বার ালথ
ালথ ণ্ডলওালর অওার বনলয় বওঙু ওথা এঔালন ঘল অলব । পােওলির ওী
মলন লব চাবন না, পুলরা বযাপারটা অমার ওালঙ বওন্তু ঔুবআ অওতণীয়। বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন রৄক্রালয় বা ণ্ডলওালর অওালরর ালথ বহুকাবমো
বওংবা ববশ্বিোর এওটা পওত পায়া যালে । ফ বযাপারবটলে যায়ার অলক
অমালির ওাঙাওাবঙ প্রচাবেগুলা ফথলও বওঙু মচার ঈিারণ াবচর ওরা যাও ।
অমরা বাআ ফঘালঔ না ফিঔল বআ পত্র বওংবা ‗বওং ওং‘ চােীয় মুবভর মাধ্যলম
ববলাওায় কবরার অওার অয়েলনর ালথ পবরবঘে। এলওওবট ব্রহ্মবিেয কবরা
অওালর চলন প্রায় ালড় বেনল ফথলও ঘারল পাঈি ঙাবড়লয় যায় । ফওঈ য়লো
146
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G. F. Miller, (1998). How mate choice shaped human nature: A review of sexual
selection and human evolution. In C. B. Crawford, & D. Krebs (Eds.), Handbook of
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and applications (pp. 87−130). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
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ভাবলে পালরন ফয , ফিলর অয়েলনর ালথ ো বমবলয় োর রৄক্রাললয়র
অওার লব মালািা েুটব না ফাও , বনলিনপলে য়া ঈবঘে ফটবন বলর
াআচ। অল বওন্তু ো য় না। এমন ঘারল পাঈি চলনর বৃিাওার কবরালির
রৄক্রাললয়র চন য় মাত্র ফিড় অঈন্স । অর নযবিলও বলপাবিলির জিবও
অওার বওন্তু লনও ফঙাটঔাট। বওন্তু ফ েুনায় োলির রৄক্রাললয়র অওার লনও
বড়। মাত্র ১০০ পাঈি চলনর এওবট বলপাবচর রৄক্রাললয়র চন প্রায় ঘার
অঈন্স! এ ফযন বাফরা াে ওাাঁওুলড়র ফেফরা াে বীবঘ! বওন্তু ফওন এমন লা?
এর ওারণ ুবওলয় অলঙ বলপাবি অর কবরালির ামাবচও পলওতর
পাথতলওযর মালছ। ফিঔা ফকলঙ বলপাবিলির মলধ্য নারীরা য় বহুকামী। োরা এওআ
বিলন এওাবধ্ও পুরু বলপাবির ালথ ফযৌনপলওত বি য় । বধ্ও ংঔযও
পুরুলর ালথ যলথোঘার লম্ভালকর মাধ্যলম নারী বলপাবিরা প্রওারান্তলর বনবিে
ওরলে ঘায় ফয , ঈৎওৃি ফচলনবটও মা -মলাপন্ন পুরুলর িারাআ ফযন োর
বডম্বাণুর বনলও খলট। বওন্তু নারী বলপাবির এআ ধ্রলনর বভরুবঘর ওারলণ পুরু
বলপাবির চনয ‗বংল রো‘ লয় যায় মাত্রাবেবরি ওবেন। োলিরলও এও ম বীযত
প্রবেলযাবকোর (sperm competition) মলধ্য নামলে য়। নারী বলপাবির ফযাবনলে
কভতধ্ারণ বনলয় বববভন্ন পুরু বলপাবির রৄলক্রর মলধ্য বনরন্তর প্রবেলযাবকো ঘল
, ফআ
ওারলণ এওবট পুরু বলপাবির পলে ওঔলনাআ বনবিে য়া ম্ভব য় না ফয ,
ফযৌনপওত লআ োর বনবিতি বীযত ফথলওআ নারী বলপাবিবট কভতধ্ারণ ওরলব বা
ওরলঙ। বওন্তু ফআ ম্ভাবনা বওঙুটা ল বৃবদ্ধ পায় যবি োর রৄক্রাললয়র অওার
লপোওৃে বড় য়, অর োর রৄক্রালয় যবি িলমর ময় লে রৄলক্রর ফযাকান
বিলে মথত য় । বলপাবির এআ বীযত প্রবেলযাবকোর ড়াআলও লনওটা টাবর
বটলওলটর ালথ েুনা ওরা ফযলে পালর। যে ফববল ংঔযও টাবর বটলওট অপনার
িঔল থাওলব েে ফববল ম্ভাবনা জেবর লব অপনার ববচয়ী বার। অপনার যবি
ামথতয থালও প্রায় ব টাবর বটলওট ফওালনাভালব ওরায়ত্ত ওরার , অপনার ববচয়ী
বার ম্ভাবনা পািা বিলয় বাড়লব। অবিলে য়লো বলপাবিওুফ বড়, ফঙাট বওংবা
মাছাবরব ধ্রলনর রৄক্রালয়য়াা পুরু বলপাবির বিে বঙ। বওন্তু বলপাবি
নারীলির বহুকাবমোর ালথ পািা বিলে বিলয় বড় রৄক্রালয়য়াা বলপাবিরাআ
বাড়বে ুববধ্া ফপলয়বঙ, োরাআ প্রবেলযাবকোয় ে কভতঞ্চালরর মাধ্যলম বধ্ও
ালর ন্তানন্তবে ফরলঔ ফকলঙ। এআ বনবতাঘনী ঘাপআ বলপাবিওুফ েরাবেে ওলরলঙ
বৃৎ রৄক্রালয় কেলনর বিলও ( কড়পড়ো বলপাবির রৄক্রাললয়র চন োর ফিলর
চলনর ০.৩ ভাক, এবং রৄক্রাণু প্রলেপফণর ংঔযা প্রবে বীযতপালে ৬০ ১০৭)।
বেও ঈলটা বযাপারবট খলট কবরালির ফেলত্র । নারী কবরারা বহুকামী নয় ।
ফওব পুরু কবরারা বহুকামী। লবিলাী পুরু কবরারা বড় ড় ালরম জেবরর
মাধ্যলম বনবিে ওলর বহু নারীর িঔ । এভালব পুরু কবরারা বনবিে ওলর
োলির বধ্নি নারীর ফিল বনরাপি কভতঞ্চার । ওালচআ পুরু কবরালির চনয
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বযাপারটা ওঔলনাআ পুরুল পুরুল বীযত প্রবেলযাবকোয় ীমাবদ্ধ থালও না , বরঞ্চ
লয় ঈলে লবিমত্তার প্রবেলযাবকো । লবিলাী পুরু কবরারা স্বীয় লবির
মাধ্যলম বধ্ওাংল নারীর িঔ বনলয় ফনয় , বধ্ওাংল লবিীনলির চনয পলড়
থালও দুভতাকয। ামাবচও বিালনর ওারলণআ কবরালির ফেলত্র বনবতাঘনী ঘাপ জেবর
ওলরলঙ বড়ড় ফি মৃদ্ধ লবিলাী ফিকেলনর, বৃৎ রৄক্রালয় জেবরর বিলও নয়।
কবরালির ফেলত্র বৃৎ রৄক্রালয় কেলনর ফওালনা ঈপলযাবকো ফনআ । নারী পুরুলর
মধ্যওার ামাবচও পলওতর ওারলণআ কবরালির ফেলত্র ফি নুপালে
রৄক্রাললয়র অওার লনও ফঙাট (রৄক্রাললয়র চন ফিলর চলনর ০ .০২ ভাক ,
এবং রৄক্রাণু প্রলেপফণর ংঔযা প্রবে বীযতপালে ৫  ১০৭)।
অপনার মাথায় বনিয় এঔন খুরলে রৄরু ওলরলঙ কবরা অর বলপাবিলির
ফেলত্র না য় ফবাছা ফক , বওন্তু মানবমালচর ফেলত্র এ বযাপারটা ওী রওম?
এফেলত্র মানুলর বিান লা কবরা অর বলপাবির মাছামাবছ (রৄক্রাললয়র
চন ফিলর চলনর ০ .০৪-০.০৮ ভাক এবং রৄক্রাণু প্রলেপ ফণর ংঔযা প্রবে
বীযতপালে ২৫  ১০৭), যবি কলবওলির লনলওআ রায় বিলয়লঙন রৄক্রাললয়র
কবে প্রওৃবে বওঙুটা বলপাবির বিলও এওটু ফববল ওলর ছুাঁলও রলয়লঙ । মানবমালচ
পুরুমানুলির রৄক্রাললয়র অওার কবরালির মলো এে ফঙাট নয় , েল ধ্লর
ফনয়া যায় ফয , মানবমালচ নারীরা লেভাক এওকামী মলনাভাবাপন্ন নয় । অবার
রৄক্রাললয়র অওার পুরু বলপাবিলির রৄক্রাললয়র মলো এে বড়ড় নয়েল
অমরা এটা বুছলে পাবর ফয , মানবমালচ নারীরা অবার লেভাক বনববতঘারী
বহুকামী লব না। মানুলর মলধ্য এওকাবমো ফযমন অলঙ ফেমবন বহুকাবমোর
ঘঘতা। মানু নালমর এআ প্রাআলমলটর এআ বস্পবলচবটর বধ্ওাংল িযআ ‗বববা
নামও আন্সবটবটঈললনর’মাধ্যলম মলনাকাবমোর ঘঘতালও জববলিয বললব জ্ঞাপন
ওরল এর মলধ্য অবার লনলওআ ময় এবং ুলযাকমফো বহুকামী য়,
ওালওাবির ঘঘতা ওলর। লনও েমোবান পুরুলরা ( ফযমন মামবে অওবর,
ফঘবিঔান প্রমুঔ) অবার বধ্ও নারীর িঔ বনলে লনওটা কবরালির মলোআ
‗ালরম জেবর’ওলর, বওন্তু ফববলরভাক মানুআ ‗ববরয়া মলনাকাবম’ থতাৎ,
এওআ মলয় ফওব এওচন িীর ালথআ চীবন বেবাবে ওলর । নারীলির
ফেলত্র বহুকাবমো বেও এওআ ওারলণ িৃলযমান এবং ফটা ও মালচআ
।
বাংালিলল ববশ্বববিযালয় পড়া বধ্ওাংল নারীরাআ নাবও ববলয়র অলক দু ঘারবট
ফপ্রম-ফটম ওলর ফললম এওবট স্বামী ঔুাঁলচ বনলয় খর
-ংার ওলর , ওিাবঘৎ
স্বামীলও োাঁবও বিলয় পরওীয়া ওলর ুবওলয় -ঙাবপলয়, ওঔলনা বা এলওবালরআ নয় ।
পবিলম ফমলয়রা বয়ঃবন্র পর ফথলওআ স্বাধ্ীনভালবআ এওাবধ্ও ‗ফডট‘ ওলর,
োলির মধ্য ফথলওআ ফযাকয িীলও ফবলঙ ফনয় । ওঔলনা বা িী বাঙার প্রবক্রয়া
ঘলেআ থালও অচীবন , লনওটা ধ্ুনা পরলাওকে বভলনত্রী এবচালবথ
ফটলরর মলো । ফচনযআ ফচায়ান এবন রচাত োর ―ফযৌনো : প্রাওৃবেও
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আবো‖ (Sex: A Natural History) বআলয় ঈলিঔ ওলরলঙন149 
পুরুলর লপোওৃে বড় রৄক্রালয় এটাআ আবিে ওলর ফয , নারীরা বববেতলনর
আবো পবরক্রমায় এওকামী নয়, বরং বহুকামীআ বঙ।

মানলববোলর পথপবরক্রমায় নারীরা ফয অল এওকামী বঙ না , ো পুরুলির
পুরুালির গ্রভালকর অওৃবে এবং ফআ ালথ িলমর প্রওৃবে ফথলও ো বওঙুটা
অাঁঘ ওরা যায়। এ বনলয় জচব লরীরবৃত্তববি কডতন বচ কযাপ এবং োর িবলর
এওবট ঘমৎওার কলবণা অলঙ 150। ‗মানব বি এওবট বীযত প্রবেিাপন যন্ত্র‘ (The
human penis as a semen displacement device)বললরানালমর এআ
কলবণাপলত্র কলবওি ফিবঔলয়লঙন , নয প্রাআলমটলির ফথলও মানুলর
পুরুালির কেন বওঙুটা অািা । বযাওাাম নালমর াড়বট ফয অমালির পুরুালি
নুপবিে, ো অমরা অলকআ ফচলনবঙ । এর বাআলর , পুরুালির গ্রভাক ( glans)
ুঘালা ওীওাওৃবের ( wedge shaped)। বলির গ্রভালকর বযা পুরুালির
িলম্ভর বযালর ফঘলয় ঔাবনওটা বড় য় । পুরুালির গ্রভাক এবং িলম্ভর াধ্ারণ
েল ঈিূে য়া ‗ওলরানা বরচ‘-এর বিান থালও স্তুলম্ভর ালথ ঈম্বভালব ।
এ ঙাড়া , িম রৄরুর পর ফথলও বীযতস্খলনর অক পযতন্ত ফযাবনর ভযন্তলর
পুরুলও ঈপযতপুবর বি ঞ্চালনর ( repeated thrusting) প্রলয়াচন য়। ওালচআ
ুঘালা ওীওিৃল বলির গ্রভালকর অওৃবে এবং ফআ ালথ ঈপযতপুবর
বিাখালের প্রবক্রয়া এটাআ আবিে ওলর ফয , নারীর ফযাবনর বভেলর স্বল্প মলয়র
মলধ্য নয ফওালনা পুরুলর রৄক্রা ণুর অকমন খলট থাওল ফটালও ববো বড়ে
ওরার চনয যলথি । কযালালপর কলবণাপলত্রর ২৭৮ পৃষ্ঠায় ফটারআ আবিে ফিয়া
লয়লঙ151 
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.

অর এওবট বযাপালর নারীলির পরওীয়ার ভালাআ অামে পায়া ফকলঙ ।
িপবেলির িীখতবিন অািা ওলর ফরলঔ এবং বহুবিন পলর িলমর ুলযাক ওলর
বিলয় ফিঔা ফকলঙ এলে পুরুলর বীযতপালের ার নাটওীয়ভালব ফবলড় যায় । যে
ফববল বিন যুকলও পরস্পর ফথলও অািা ওলর রাঔা য় , পুনবতার বমলনর ময়
েে ফববল পায়া যায় রৄক্রাণু প্রলেপলণর ার । ফিঔা ফকলঙ যবি ফওালনা িপবের
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

পূলবতাি।
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মলধ্য স্বামী স্ত্রী লেভাক ময় চুলড় এওালথ থালও
, েলব প্রবেবার িলম
কড়পড়ো ৩৮৯ বমবয়ন রৄক্রাণু প্রবেি য়। বওন্তু যবি লেওরা ৫ ভাক ময় চুলড়
িপবেরা এওালথ থালও, েলব প্রবে প্রলেপলণ রৄক্রাণুর ংঔযা ফবলড় িাাঁড়ায় ৭১২
বমবয়লন - থতাৎ প্রায় বিগুণ! অল িীখতবিন ববলেলির পর বমলনর ময়
স্পালমতর ফযাকান ফবলড় যায় ওারণ , পুরুলরা ফভলব ফনয় ফয ববলেিওাীন
ময়টুওুলে স্ত্রীর পরওীয়া খটার বওঙুটা ল ম্ভাবনা থালও
। নয ফওালনা
পুরুলর রৄক্রাণু স্ত্রী ধ্ারণ ওরলে পালর এআ ম্ভাবনা ফথলওআ বীযত প্রবেলযাবকো বা
স্পামত য়ার এ বি য় পুরুবট োর চালন্তআ । প্রবেলযাবকোয় চয়ী লে ফ
বনবেি ওলর োর লে রৄক্রাণুর ফযাকান , এবং িাবব ওলর োর রৄলক্রর মাধ্যলম
নারীর কভতধ্ারলণর ওাবিে বনিয়ো । আবোলর পথপবরক্রমায় নারীলির
পরওীয়া এবং বহুকাবমোর অামে প্রেন্নভালব অলঙ বলআ িীখতবিন ববলেলির
পর বমলনর ময় ঔুব প্রেযাবলেভালবআ রৄক্রাণুর ংঔযা ফবলড় যায়।
যবি মানবমালচ নারীরা নাবিওা ফথলও বহুকাবমোয় ভযি না লো, যবি
এওকামী পলওতর বাআলর বেবরি যুক জমথুলন ( extra-pair copulations)
ওঔলনাআ বনলচলির বনলয়াবচে না ওরে , োল পুরুলর পুরুালির গ্রভাক
ওীওাওৃবে য়ার িরওার পড়লো না , প্রলয়াচন লো না িমওাীন মলয়
ঈপযুতপবর বিাখালের152। িরওার বঙ না িীখতবিন বববেন্ন থাওার পর বমলনর
ময় রৄক্রাণুর ংঔযা বৃবদ্ধর। অল মানবমালচ নারীর এওকাবমোর পালাপাবল
বহুকাবমোর পযাটালনতর এওবট ঈলিঔলযাকয ােয এ গুলা। রৄধ্ু পুরুলর ববলল
লিআ নয়, বহুকাবমোর বনিলতন রলয়লঙ নারীলির বনলচলির লরীলর। ফটা চানলে
ল অমালির নারীর ঘরম পুও বা কতাচম ম্বলন্ চানলে লব
।
পুবওে মনন (কতাচবমও মাআণ্ড)
ববঔযাে চীবাশ্মববি এবং বববেতন ববজ্ঞানী বস্টলেন ফচ. গুল্ড মলন ওরলেন নারীর
ঘরম পুলওর ফওালনা বববেতনীয় ঈপলযাবকো ফনআ 153। এটা লনওটা বববেতলনর
াআড-আলেক্টযালও বেবন ডাওলেন স্পযালন্ড্র নালম । বড় বড় আমারে জেবর
ওরার ময় ফিঔা যায় ফয, দুবট বঔালনর মালছ স্পযালন্ড্র বাড়বে ঈপািান বললব
এমবনলেআ জেবর লয় যায় , আমারলের ওাবরকবর নওলার প্রলয়াচলন নয় , বরং
ঈপচাে বললব । এআ স্পযালন্ড্রগুলা আমারেলও মচবুে ওরলে াাযয ওলর

না, অলরাপ ওলর না ফওালনা বাড়বে গুণাগুণ। ফওালনা প্লযান ফপ্রাগ্রাম ঙাড়াআ এগুলা
ওাোলমালে ঈলড় এল চুলড় বল । ফযৌনিলমর ময় নারীর পুলওর বযাপারটা
গুল্ড মলন ওরলেন লনওটা ফরওলমরআ , যার স্বওীয় ফওালনা ‗াভতাআভা ভযাু ‘
ফনআ; এটা ফেে বববেতলনর ঈপচাে।
এভালব ভাবার বলয ওারণ অলঙ । পুরুলির চনয পুও বা কতাচম
রাবর বীযতপালের ালথ যুি । থতাৎ বীযতপালের ময়টালেআ পুরুলরা ঘরম
পুও নুভব ওলর। পুরুলির ফেলত্র পুলওর বযাপারটা রাবর প্রচনলনর ালথ
যুি থাওায় এ ফথলও ‗পুরুাব কতাচলমর ‘ বববেতনকে ঈপলযাবকো লচআ
ঔুাঁলচ পায়া যায় । বওন্তু নারীলির ফেলত্র ো নয় । নারীর ঘরম পুলওর ালথ
কভতধ্ারলণর ফওালনা রাবর পওত ফনআ । বেয বলে ওী ঘরম পুও ঙাড়া
নারীর পলে কভতধ্ারণ ম্ভব , এবং ফটা রআ খটলঙ । মীোয় ফিঔা ফকলঙ
লেওরা মাত্র ১৫ ভাক নারী িলমর ময় বময়আ ঘরম পুও াভ ওলর , ৪৮
ভাক নারী বধ্ওাংল ময় , ১৯ ভাক নারী চীবলনর ওঔলনা-ঔলনা , ১১ ভাক নারী
ওিাবঘৎ অর ৭ ভাক নারী চীবলনর ওঔলনাআ কতাচম নুভব ওলর না 154। থতাৎ,
পুরুলির কতাচলমর বযাপারটা প্রেন্ন ল ফমলয়লিরটা রযময় , চবট এবং
লনওময় াকরেীলর মৎযওুমারীর ফিঔা পায়ার মলোআ ফযন ভয।
বওন্তু াম্প্রবেও মলয় এআ নােন স্পযালন্ড্র অর ঈপচাে েলত্ত্বর বাআলর
বকলয় নারীর পুলওর ফবল বওঙু বববেতনীয় বযাঔযা াবচর ওলরলঙন বববেতন
মলনাববজ্ঞানীরা। চীবববজ্ঞানীরা অবার এর মলধ্য ফঔয়া ওলরলঙন ফয , মানু
ঙাড়া নয প্রাআলমটলির নারীলির মলধ্য ঘরম পুলওর বিে রলয়লঙ 155, 156।
বযাপারটা বেয লয় থাওল নারী কতাচলমর বববেতনকে ঈপলযাবকো থাওা
ম্ভব বওঙু নয়।
বহু বববেতনবািী মলনাববজ্ঞানী বভমে বিলয়লঙন ফয , এআ প্রবক্রয়ায় অল
নারীরা োলির চালন্তআ পুরুলির বীযত প্রবেলযাবকোয় ংলগ্রণ ওলর থালও ,
এবং কতাচলমর চবট থঘ মায়াবী প্রবক্রয়ায় ফযাকয বওংবা বেও পুরুবটলও
বাঙাআলয়র ওাচ ওলর ফেল । কতাচলমর ময় এওবট নারীর শ্বা-প্রশ্বা দ্রুে
লয় ঈলে , হৃৎস্পন্দলনর ার ফবলড় যায় , মুঔ বিলয় ফকাগাবনর মলো লব্দ ফবর লে
থালও, মাংললপলীর ংলওাঘন বা বঔাঁঘুবনর মলো বিা খলট , ওালরা ওালরা ফেলত্র
য় যাুবলনলন বা ীও িলতন 157 । নারীর ফভেলর ঘা এআ চবট এবং
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রযময় প্রবক্রয়ার মাধ্যলম নারী নাি ওলর ফনয় োর ওাবিে
‗বমস্টার
রাআট‘ফও। ফ বললব বঘন্তা ওরল কতাচম অল নারীর এও ধ্রলনর ‗ফমট
বলওলন বডভাআ‘ বা িী বনণতায়ও যন্ত্র। বনঈআয়ওত টাআমলর ঔযােনামা ববজ্ঞান
ফবঔওা নযাটাব এবিয়ার ফচনযআ োর এওবট বআলয় বলঔলঙন158 
নারীর পুও লে নারী বভরুবঘ বািবায়লনর এও ঘূড়ান্ত বভবযবি। ... এটা
নারীর মলো ওলর ফকাপন ববেলওতর বনয়ন্ত্রণ বনচ ালে েুল ফনয়ার এওবট
লঘেন প্রবক্রয়া।

নারীর পুলওর ময় চরায়ু বববভন্ন মাংললপলীর ববরে ংলওাঘন খলট ঘল ।
ববজ্ঞানীরা বলন এআ ংলওাঘন খটার ফপঙলন ুবনবিতি বওঙু ওারণ অলঙ । এআ
চরায়ুর মাংললপলী ংলওাঘলনর মাধ্যলম এওবট নারী বনবিে ওলর ফয , চরায়ুর
গ্রীবালিলীয় জেবিও বছবি ( cervical mucus barrier) বেক্রম ওলর ফ ফযন
রৄক্রাণুলও বনলচর ফিভযন্তলর পুলরাপুবর ফটলন বনলে পালর । অবম এওবট প্রওাবলে
ফও স্টাবড ফথলও এমন খটনার ন্ান ফপলয়বঙ ফয , কতাচলমর ঘালপ এওবট
পুরুলর ওিম পযতন্ত বভেলর রৄল বনলয়বঙ এওবট নারীর ফি, পরবেতী নুন্ালন
ওিমবট পায়া বকলয়বঙ নারীবটর াবভতওা ওযানালর রু পলথ অটলও যায়া
বিায়159। এ ফথলও নুমান ওরা যায় ফয , কতাচম বা নারী পুলওর মূ েয
থালও রৄক্রাণুলও যেিূর ম্ভব বডম্বাণুর ওাঙাওাবঙ ফপৌাঁলঙ ফিয়া, এর েল বৃবদ্ধ পায়
কভতধ্ারলণর ম্ভাবনা।
ববজ্ঞানীরা এটা ফিলঔলঙন ফয , নারীর কতাচম ল ফ ফয পবরমাণ রৄক্রাণু
বনলচর ভযন্তলর ধ্ারণ ওলর , কতাচম না ল োর ফঘলয় লনও ওম রৄক্রাণু ফ
োর মলধ্য ধ্ারণ ওরলে পালর । থতাৎ কতাচম ল নারীর বনলচর ভযন্তলর
রৄক্রাণুর ধ্ারণ েমো নাটওীয়ভালব ফবলড় যায় 160 । ফযমন, ফিঔা বকলয়লঙ 
স্বাভাববও বিায় এওবট নারী াধ্ারণে িলমর পর ফমাটামুবট ৩৫ ভাক রৄক্রাণু
বনচ ফি ফথলও ফবর ওলর ফিয় । বওন্তু নারীর কতাচম ল ফ প্রায় ত্তুর ভাক
স্পামত বনলচর মলধ্য ধ্ারণ ওলর , অর ফবর ওলর ফিয় ৩০ ভাক । োর মালন ঘরম
পুও না বার থত লা , বধ্ওের ফববল রৄক্রাণুর বচতন । এআ ােযগুলা ফআ
‗স্পামত বরলটনলন ‘ েত্ত্বলওআ মথতন ওলর যার মাধ্যলম নারী বধ্ও ংঔযও
রৄক্রাণুলও ফযাবন ফথলও চরায়ু এবং বডম্বাললয়র বিলও ফটলন বনলয় প্রওারান্তলর
বনবিে ওরলে ঘায় বেও পুরুলও বিলয় বনলচর কভতধ্ারলণর ম্ভাবনা।
Natalie Angier , Woman: An Intimate Geography, Anchor; Reprint edition, 2000
159
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
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এঔন ওথা লে বেও পুরুবট ফওমন লে পালর ফয বও না নারীলও
বনয়বমে কতাচম ঈপার ফিলব? ফওালনা বওঙু বঘন্তা না ওলরআ বা যায় ফয
পুরুবটর এওবট গুণ লে পালর ফ ফিঔলে রৄনলে লব ুিলতন । চীবববজ্ঞালনর
ভাায় ুিলতন পুরুলর মালন লে প্রবেম ( symmetrical) ফঘারা অর ফিলর
বধ্ওারী পুরু। ওারণ বববেতনীয় পথপবরক্রমায় নারীরা বুলছ বনলয়লঙ ফয, প্রবেম
ফঘারা এবং ফিলৌষ্ঠলবর বধ্ওারী পুরুলরা স্বািযবান , োলির ফি ফরাক
চীবাণুর অবাি নয় , থতাৎ ফমাটা িালক োরা
‗ুলপবরয়র ফচলনবটও
ফওায়াববট‘র বধ্ওারী । রাবি থনতব বস্টলভন ফকংস্টালডর কলবণা ফথলও ফিঔা
ফকলঙ, নারীলির পুলওর ফপৌনঃপুবনওো এবং ঘরম পুওানুভূবে অনয়লনর ফেলত্র
ুিলতন পুরুলরাআ বধ্ওের ফববল ে লয় থালও161।
ুিলতন পুরুলরা অবার ফ বযাপারবট ভালা ওলরআ চালন এবং বুলছ
।
মীোয় ফিঔা ফকলঙ , ুিলতন পুরুলরা ঔুব ওম মলয়র মলধ্যআ
(shortest
courtship) ফয ফওালনা ভালাবাার পওতলও ফযৌনপলওতর বিলও বনলয় ফযলে
পালর। এ ফিঔা ফকলঙ , পবিমা ফিলল ুিলতন পুরুলরা ফডট ওরার ময়
কড়পড়ো প্রবে নারীর ফপঙলন ওম ময় এবং থত বযয় ওলর। রৄধ্ু োআ নয় ুিলতন
স্বামীরা লনও ফববল ালর স্ত্রীলির প্রোরণা ওলর নয পলওত চড়ায়162।
েলব নারী পুও বনলয় বলঘলয় ঘাঞ্চযওর বযাপারবট ফববরলয় এললঙ ববজ্ঞানী
রববন ফবওার এবং মাওত ফববলর াম্প্রবেও এওবট কলবণা ফথলও
। োলির
কলবণা ফথলও ফিঔা ফকলঙ ফয মি নারীরা পরওীয়ায় মত্ত , োলির কতাচম
লনও ফববল য় । মালন, বনয়বমে িীর ফঘলয় ফকাপন ফপ্রবমলওর ালথ িলম
নারীর ঘরম পুলওর ার লনও ফববল থালও োলির ফেলত্র। বব্রলটলনর ৩৬৭৯ চন
নারীর ঈপর চবরপ ঘাবলয় োরা ফিলঔলঙন ফয , োলির ঊেুঘলক্রর বলঘলয় ঈবতর
ময়গুলালেআ োরা পরওীয়ায় চবড়লয় পলড় , ফয ময়টালে োলির কভতধ্ারণ
ওরার ম্ভাবনা থালও বলঘলয় ফববল 163। এটা ফিঔা ফকলঙ ফয , পরওীয়ারে
নারীরা স্বামীর ালথ লনও ফববল পুও চাবয়াবে (
fake orgasm) ওলর
স্বামীলির অশ্বি রাঔলে ফঘিা ওলর ম্ভবে এআ ধ্ারণা বিলে ফয , ফ ফওব োর
স্বামীর প্রবেআ রলয়লঙ ববশ্বি164।
বনঃলন্দল স্বামীলির চনয ফওালনা ুংবাি নয় এবট । বওন্তু এ বযাপারগুলা
ফথলও ফবাছা যায় ফয, ফমলয়লির ফমবটং স্ট্রযাবটবচ ব ময় স্বামীলও েুি ওলর ‗ফযৌন
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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ববশ্বি‘ লয় ঘার চনয ববববেতে য়বন , বরং ববিৃে লয়লঙ ওঔলনা ঔলনা ঈৎওৃি
বচলনর ন্ালন বনলচর প্রচনন েোলও বাবিবাবয়ে ওরার চনয । মাথা ফনলড়
যেআ এটালও স্বীওালরর ফঘিা ওরা ফাও না ফওন , বববেতলনর মৃণ যাত্রাপলথ
রলয়লঙ এর ুস্পি পিবঘি।
ফঘালঔর অলায় ফিলঔবঙলম মলনর কভীলর
ভালাবাার ওথা বলআ অমালির ামলন বার অলক হৃিলয়র ওথা ঘল
অল। ববিগ্ধ ফপ্রবমও-ফপ্রবমওারা র ‗হৃিলয়র ওথা ববলে বযাওু‘ লয় লে,
ফটা অমরা বাআ চাবন । বওন্তু অ েযটা লা ববজ্ঞানীরা বলন ,
ভালাবাার ঈৎ হৃিয় নয় , বরং মবিষ্ক । রৄধ্ু োআ নয় , বববেতন মলনাববজ্ঞানী
বচবফ্র বমালরর মলে, মানুলর মবিষ্ক বা ফব্রন লে এও ‗Magnificent Sexual
Ornament‘, যা ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম ববববেতে লয়লঙ অমালির পঙন্দপঙন্দ বভরুবঘলও মূয বিলয় । বমালরর মলে মবিলষ্কর প্রওৃবে লনওটা
পুরুালির মলোআ ফযৌনবনবতাঘলনর ে। অমরা ফ মি িীর ালথআ থাওলে
পঙন্দ ওবর যালির ালথ ফথলও অমরা ুঔী ফবাধ্ ওবর 165। অর ওার ালথ ুঔী
ফবাধ্ ওরব, ো বনধ্তারণ ওলর অমালির মবিষ্ক , হৃিয় নয়। অমরা ফযমন স্বািযবান,
ুিলতন িী পঙন্দ ওবর , ফেমবন পঙন্দ ওবর এমন ওাঈলও ফয রবওো ফবালছ ,
ফপ্রম-ভালাবাার বযাপালর ফরামাবন্টও এবং ববশ্বি , বলল্প-াবেয ংকীলের
বযাপালর মছিার । অমরা এ ধ্রলনর গুণাববগুলা পঙন্দ ওবর ওারণ
ববপরীেবলির ঘাবিালও মূয বিলয় অমালির মবিষ্ক বভলযাবচে লয়লঙ অর
অমালির পঙন্দ-পঙন্দ অর ভালাাকাগুলা ববববেতে লয়লঙ ফযৌনোর
বনবতাঘলনর পথ ধ্লর । ফযৌনোর বনবতাঘনআ অমালির মবিলষ্ক জেবর ওলরলঙ কানবাচনা, নৃেয-কীে, ওাবয, বলল্প-াবেয, িাপেযওমত, ফঔাধ্ুা, বাগ্মীো প্রভৃবের
প্রবে নুরাক । যালির মলধ্য এ গুণাবব অমরা ঔুাঁলচ পাআ , োরা লনও ময়আ
লয় লে অমালির পঙলন্দর মানুচন।
ববজ্ঞানীরা ে ওলরলঙন ফয , মবিলষ্কর প্রওৃবে বিল ফকল ভালাবাার
প্রওৃবে বিল যায়। এরওম এওবট ফও স্টাবডর ওথা অবম ম্প্রবে পলড়বঙ প
ব্লুলমর ‗া ফপ্লার য়াক্সত ‘ বআলয়। ১৯৩১ াল নবথবদ্ধ এ খটনা ফথলও চানা
যায় এও মবা োর স্বামীলও বনলয় র বভলযাক ওরলেনোর িী ফমালটআ
পবরলীবে নয় , ফওমন ফযন িে ঘাাভূা টাআলপর । বরিািআ ওরলে পারলেন
না বেবন স্বামীলও এলওবালর । বওন্তু বওঙুবিন পলর ফওালনা এও ফরালক বওংবা
দুখতটনায় মবাবটর মবিলষ্কর বড় এওটা ংল অে য়। দুখতটনার পর স্মৃবেলবি
165

বেলর পায়ার পর োর িী ম্বলন্ িৃবিভবিআ বিল বকলয়বঙ । ফয ফাওটালও
বওঙুবিন অলক পবরলীবে ঘাালড় বল মবার মলন বে , ফআ িী োর
ওালঙ রাোরাবে অববভূতে লন ―ধ্নবান, বুবদ্ধিীি, ুিলতন এবং বণতােয ‖ বযবি
বললব। বেয বলে ওীফযৌনাওতণ এবং ফরামাবন্টও ফপ্রলমর বযাপারগুলা রলয়
যায় মবিলষ্কর ঔুব কভীলর , মলনর কীন ফওালণ। মবিলষ্কর অখাে ফআ মবাবটলও
ুলযাক ওলর বিলয়বঙ এলওবালর নেুনভালব রৄরু ওরলে , েল োর বঘরলঘনা িী
োর ওালঙ অববভূতে লয়বঙ এলওবালর নেুন মানু বললব , লনও পঙন্দনীয়
বললব। থতাৎ, মবিলষ্কর প্রওৃবে বিল যায়ায় মবাবটর ভালাবাার প্রওৃবে
বিল বকলয়বঙ।
‗A Midsummer Night's Dream‘ নাবটওায় ফলক্সবপয়র ঈচ্চারণ
ওলরবঙলন, ‗Love looks not with the eyes but with the mind‘। ফলক্সবপয়র
বমলথয বলনবন । ওববগুরু রবীন্ননাথ োর এওবট কালন ফয ওথাবট বলবঙলন ,
‗ফঘালঔর অলায় ফিলঔবঙলম ফঘালঔর বাবলর‘; ফআ ওথাবটলওআ ামানয বিল
বিলয় বববেতন মলনাববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও বল বা যায়
ফঘালঔর অলায় ফিলঔবঙলম মলনর কভীলর।
ন্তলর অচ ফিঔব, যঔন অলাও নাব ফর। ।

অলা ওরবঙ রবীন্ননালথর কালন বববেতন মলনাববজ্ঞালনর ওাাঁবঘ ঘাালনায়
রবীন্নভিরা মনঃেুণ্ণ লয় যালবন না। ভালাবাার িাবব বল ওথা!

Paul Bloom, How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like,
W. W. Norton & Company; 2010)
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পঞ্চম ধ্যায়

নারী  পুরু : দুআ ভুবলনর দুআ বাবন্দা?
অধ্ুবনও বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা অর বলন
, ডারঈআলনর ‗ফক্সুয়া
বলওলন‘ বা ‗ফযৌনোর বনবতাঘন ‘ বববেতন প্রবক্রয়ায় মূ ভূবমওা ফরলঔ থালও
েলব এর এওবট প্রভাব অমালির িীখতবিলনর মানপট বনমতালণ বলযম্ভাবীরূলপ
পড়লব। ফযৌনোর ঈিলবর ওারলণ ভযোর উাগ্ন্ ফথলও নারী-পুরু এওআ
মানবপ্রওৃবের ংল য়া লত্ত্ব োলির মলধ্য প্রাওৃবেওভালবআ জেবর লয়লঙ এও
ধ্রলনর মলনাবিবও পাথতওয জচবববজ্ঞাবনও পলথআ। নারীলির চননেলন্ত্রর প্রওৃবে
পুরুলির চননেন্ত্র ফথলও অািা । ফমলয়লিরলও ফয ঊেুঘক্র , নয়মাবযাপী
কভতধ্ারণ াচালরা ছুট-ছালমা ফপাালে য় পুরুলির ফগুলা ফওালনাবটআ
ওরলে য় না । এওবট পুরু , োবত্ত্বওভালব ল ফয ফওালনা মলয় এআ পৃবথবীর
বুলও ংঔয নারীর কলভত ংঔয ন্তালনর চে বিলে পালর (ওুঔযাে ফঘবি
ঔালনর মলো ফওঈ ফওঈ ফটা ওলর ফিবঔলয়লঙ) । বওন্তু এওবট ফমলয় এও বঙলর
রৄধ্ু এওবট পুরুলর রৄক্রাণু বিলয়আ কভত বনবিে ওরলে পালর এর ফববল নয় ।
অল ফওঈ যবি বলন , জচবববজ্ঞাবনও বিও ফথলও ববঘার ওরল ফযৌনোর
ঈিবআ লয়লঙ অল নারী-পুরুল পাথতওয ওরার চনয এটা বল ফমালটআ
েুযবি লব না । এআ পাথতলওযর প্রভাব ফঙল ফমলয়লির মান চকলে পলড়লঙ ,
পলড়লঙ মালচ । ফওালনা কলবওআ এঔন স্বীওার ওলরন না ফয ফযৌনোর
ববভাচন নারী পুরুল কলড় বিলয়লঙ ববির পাথতওয রৄধ্ু ফি ওাোলমালে নয়, োর
বচতে বযবালর। ফচনযআ কলবও ফডানাল্ড বমন্স বলন,
‗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.‘।
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মানব ভযোর ফয ফওালনা চায়কায় ফঔাাঁচ বনল
ফিঔা যায়ফঙলরা ংস্কৃবে
বনববতললল ফমলয়লির ফঘলয় ঘবরলত্র ফববল ‗ভালয়ালন্ট‘ বা বং লয় থালও,
ফমলয়রা বাঘবনও ফযাকালযালক (ভাবতা ওবমঈবনলওলন) ফঙললির
ফঘলয় ফববল
পবরপক্ক য় । ‗পবকাবম‘ বা বহুকাবমলের বযাপারটা ফমলয়লির ফঘলয় ফঙললির
মলধ্য বধ্ওের প্রবভালব িৃলযমান । পলওতর মলধ্য প্রোরণা বা ‗বঘট‘
বযাপারটা বওন্তু ফমলয়লির ফঘলয় ফঙলরা ফববল ওলর থালও। অবার ফমলয়রা
প্রোরণা ধ্রলে বধ্ওের িে।
অল জবজ্ঞাবনওভালব বঘন্তা ওরল বডম্বাণু এবং রৄক্রাণু বওন্তু অািা ।
পুরুলর স্পামত বা রৄক্রাণু ঈৎপন্ন য় াচার াচার, অর ফ েুনায় বডম্বাণু
ঈৎপন্ন য় ওম। বডম্বাণুর অওার রৄক্রাণুর ফঘলয় বড় য় লনও থতাৎ ,
জচবববজ্ঞাবনওভালব বঘন্তা ওরল স্পামত চভয , োআ ওম িাবম , অর ফ
েুনায় বডম্বাণু লনও মূযবান । ‗স্পামত লনও বঘপ ‘ বলআ ( াধ্ারণভালব)
পুরুলির এওটা চাে প্রবণো থালও বহু ংঔযও চায়কায় োর প্রবেববপ
ঙড়ালনার। ফচনয েথাওবথে অধ্ুবনও এওকামী মালচ ফিঔা যায় পুরুলরাআ
ফববল প্রোরণা ওলর পলওত, অর অলকওার মলয় রাচা বািলালির ালরম
রাঔার বওংবা লবিলাী ফনাপবেলির যুদ্ধ চলয়র পর নারী বধ্ওালরর
ঈিারণগুলার ওথা না য় বািআ বিাম। পর বিলও ‗এক ভাুলয়ব‘ বলআ
প্রওৃবেলে নারীরা ফযৌনিী বনবতাঘলনর বযাপালর থালও লপোওৃে ঔুাঁেঔুাঁলে, ওারণ
োরা বনবিে ওরলে ঘায় ফওব ঈৎওৃি বচলনর িারাআ ফযন োর বডম্বাণুর বনলও
খলট। এ ঙাড়া এর অলকর ধ্যালয় অমরা রবাটত ট্রাআভালতর
‗বভভাবওীয়
বববনলয়াক‘ (parental investment) নুওলল্পর ালথ পবরবঘে লয়বঙ। ফযলেু
নারীরা বভভাবওীয় বববনলয়ালকর বংভালক চবড়ে থালও, োরা ফযৌনিী
বনবতাঘলনর বযাপালর লয় ঈলে বধ্ওের বলবব এবং াবধ্ানী। ফচনযআ
প্রওৃবেলে ফিঔা যায়, পুরু ময়ুর ফপঔম েুল িাাঁবড়লয় থালও, ‗ঔুাঁেঔুাঁলে‘ ময়ূরী
বলব বনলওল ওলর বনবতাঘন ওলর ফযাকযেম ময়ূরলওআ োর ফৌন্দলযতর বভবত্তলে।
পুরু ফওাবও কান ফকলে থালও োলির ুমধ্ুর কায় , ফ্রুট ফ্লাআরা নাঘলে থালও
স্ত্রী মাবঙলির প্রণয় ালভর চনয , পুরু বঘত্র বরলণরা লম্মাবে ওরলে ঘায়
োলির বণতােয বলং এর যাদুলে , অর স্ত্রীরা বনবতাঘন ওলর োলির মলধ্য ফযাকয
পুরুবটলও।
মানবমালচর বিলও োওালনা যাও । াধ্ারণভালব বল, এওচন পুরু
োর ারা চীবলন ংঔয নারীর কলভত ন্তালনর চে বিলে পালর। আবোল
এওচন পুরুলর বলঘলয় ফববল ংঔও ন্তালনর বলব পায়া যায়ব্ল্াড থাবস্টত
ফমৌল আমাআ-এর ( ১০৪২ চন ন্তান) । োবত্ত্বওভালব এওচন পুরু কভত
ঞ্চার ওরলে পালর প্রবে মুূলেতআ । পরবিলও এওচন নারী বঙলর ফওব এওবট
ন্তালনরআ চে বিলে পালর। ফ বললব াড়া চীবলন োর ন্তান লবতাচ্চ ২০144| ভালাবাা ওালর ওয়

২২বটর ফববল বার ম্ভাবনা ফনআ (যমচ ন্তালনর বলব ফকানায় অনবঙ না)।
বববেতনীয় পটভূবমওায় ফিঔা ফকলঙ নারীরা যবি ক্রমাকে িী বি ওরলে থাওল
ো অল ফওালনা প্রচননকে ঈপলযাবকো ( reproductive benefit) প্রিান ওলর
না। োর ফঘলয় বরং ন্তালনর ফিঔাললানায় ল বি ফববল বনলয়াবচে ওরলআ বরং
ভববযৎ বচন বটলও থাওার ম্ভাবনা বৃবদ্ধ পায়। ম্ভবে এআ ওারলণআ নারীলির
মলধ্য বহুকাবমো থালও পুরুলির েুনায় ওম। মীো ফথলও ফিঔা ফকলঙ, অবিম
বওঙু ট্রাআলব ভ্রােৃয় বহুভ্রােৃে ( fraternal polyandry), ফযঔালন লাির ভাআলয়রা
মাভারলের ফদ্রৌপিীর মলো এওচন পত্নীর ংলীিার - দুঘারবট চায়কায় িৃলযমান
ল ভ্রােৃয় বহুভ্রােৃে (nonfraternal polyandry) পৃবথবীর ফওাথাআ ফভালব
িৃলযমান নয়।
পলনতাগ্রাবের প্রবে অওতণ ফমলয়লির ফঘলয় ফঙললির মলধ্য ফববল, ফটা ফবাধ্
য় না বল বিল ঘলব। বওন্তু ফমলয়রা অবার ফঙললির েুনায় ‗াভ ফস্টাবর‘র
ফববল ভি। ববরয়া বওালরর ংঔযা ফঙললির মলধ্য ফববল, ফমলয়লির মলধ্য
ঔুবআ ওম। ংস্কৃবে বনববতললল পুরুলির টাওা পয়া, স্টযাটা আেযাবির
মাপওাবেলে ববঘার ওরা য়, অর ফমলয়লির ফৌন্দলযতর। নৃেত্ত্বববি ফমবভন
ওলনার ঔুব পবরষ্কার ওলরআ বলন
ফঙলরা ফমলয়লির ফঘলয় ফববল বং অর ফমলয়রা লনও ফববল
ংলবিনলীন্তে বলরৄ এবং নাবাওলির প্রবে । এআ বযাপারটা ঈলিঔ
ওরল এলও যবি ‗কোনুকবেও ওথাবােতা‘ ( cliché) বল ফওঈ ঈবড়লয় বিলে
ঘানফটা এ েযলও বওঙুমাত্র িমন ওরলব না।

বযাপারগুলা বেও নাবও ভু, বওংবা ‗ঈবঘে‘ নাবও ‗নুবঘে‘ ফবট এঔালন
ববঘাযত নয়, ববঘাযত লে অমালির মাচ ফওন এআভালব কলড় ঈলেলঙফয
ংঔযাকবরষ্ঠ মন-মানবওো এওবট বনবিতি ঙলও বময় অবদ্ধ থালও? এঔালনআ
মানবপ্রওৃবে ববলেলণ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান যেটা ে , মাচববজ্ঞান েেটা
নয়।
ফওন ংস্কৃবে-বনববতললল ফঙলরা পলওতর মলধ্য থাওা বিায় োর িীর
ালথ ফববল প্রোরণা ওলর বওংবা ফওন পলনতাগ্রাবের ফববল ভিএবট বচজ্ঞাা
ওরল মাচববজ্ঞানী বওংবা নারীবািীলির ওাঙ ফথলও বনখতাে ঈত্তর পায়া যালব
ফয, যুক যুক ধ্লর ফমলয়লির পবত্ত বাবনলয় রাঔা লয়লঙ, োরা ফলাবেএআ
মলনাবৃবত্ত োরআ প্রবেেন। বওন্তু ফয মি মালচ ফঙললমলয়লির পাথতওযূঘও
মলনাভালবর মাত্রা ওমফঔালন ওী োল এ ধ্রলনর ফছাাঁও ফনআ? না ো ফমালট
নয়। এর প্রেযে প্রমাণ পায়া ফকলঙ আরালয়লর বওবুৎচ ( Kibbutz) ললরর
এওবট পরীোমূও কলবণায় । মালচ ববিযমান মি রীবে বা টযাবু অল
চেকে নয় , বরং ংস্কৃবে ফথলওআ ঈিূে এআ ধ্ারণা ফথলও ফঔানওার
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বধ্বাীরা বেও ওলরবঙ মি ফযৌনোর প্রলভিমূও পাথতওযলও আ লর ফথলও
ফছাঁবটলয় ববিায় ওরা লব। োর প্রবক্রয়া বললব ফঔানওার ফমলয়লিরলও ফঙললির
মলো ফঙাট ফঙাট ঘু রাঔলে ঈৎাবে ওরা লা , অর ফঙললিরলও ফলঔালনা
লা বংো েযাক ওলর ওীভালব লাবন্তপূণতভালব ববা ওরা যায়! ফয মি
ফমলয়রা ‗টম বয়‘ লয় চীবন ওাটালে ঘায় , োলির বপে ঘাপলড় াধ্ুবাি চানালনা
লা, ফঙলরা ফযন খলরর ওাচ অর ফমলয়রা ফযন বাআলরর ওালচ িে লয় লে
ফচনয যথাযথ ফট্রবনংলয়র বযবিা ওরা লা। থতাৎ ব বমবলয় বওবুৎচ ফ ময়
কণয লয়বঙ অিলতবািীলির স্বকত বললব ফযঔালন ফঙললমলয়লির মলধ্য ফওালনা
ববলভি ফনআ । বওন্তু বেন প্রচে পলর ফিঔা ফক ফআ ‗অিলত‘ বওবুৎচ পবরণে
লয়লঙ বলঘলয় ফবক্সস্ট বা ফযৌনববমযবািী লর বললব । ফঔানওার মানুচন
অিলতবািীলির স্বে ধ্ূবাৎ ওলর বেলর বকলয়বঙ ফআ বঘরন্তন কৎবাাঁধ্া চীবলন ।
বভভাবওলির অিলতবািী নীবের ববরুলদ্ধ ববলদ্রা ওর পরবেতী প্রচলের
ন্তালনরা। ফঙলরা ফিঔা ফক , বভভাবওলির ফিবঔলয় ফিয়া পথ স্বীওার ওলর
ফববল পিাথতববজ্ঞান , আবিবনয়াবরং এবং কবণে পড়লে রৄরু ওলরলঙ , ফমলয়রা ফববল
যালে ফমবডলওল। োরা নাবতং-এ বওংবা বলেওোলও ফপলা বললব ফবলঙ বনলে
ফঙললির ফঘলয় লনও ফববল । ফঙললির খলরর ওাচ ওরার ফয ফট্রবনং ফিয়া
লয়বঙ, বওন্তু ফিঔা ফক ফমলয়রাআ ফলপযতন্ত খরলিার ফকাঙালনার িাবয়ে ওাাঁলধ্
েুল বনলয়লঙ । িাবয়ে েুল ফনয়ার ফপঙলন ওারণ বললব োরা ব , ‗অলর
ফঙলরা বেওমে বাাবাবড় পবরষ্কার রাঔলে পালর না ‘। অর নযবিলও ফঙলরা
ব, ‗অলর যে ভালাভালবআ ওবর না ফওন বঈলয়র মবচতমাবেও বওঙুলেআ য়
না‘। বযাপারটা বপ্রয় ল েয ফয, এ ধ্রলনর ববভবিগুলালও যেআ স্বীওার
ওলর ালমযর পলথ মাচলও ফেল ফিয়া য়, ববিযমান জচবববজ্ঞাবনও পাথতওযগুলা
ফ মালচ েে প্রওট লয় ঈলে। আবো োআ ােয ফিয়।
ঘাবিায় পাথতও,য পাথতওয মানবওোলে
মলনাববজ্ঞানীরা লনলওবিন ধ্লরআ ে ওরবঙলন ফয , ফঙললমলয়লির পারস্পবরও
ঘাবিা পঙন্দ, পঙলন্দ ফযমন বম অলঙ , ফেমবন অবার বওঙু ফেলত্র অলঙ ফঘালঔ
পড়ার মলোআ পাথতওয। এটা বার ওথাআ। নারী পুরু ঈভয়লওআ ভযোর ূঘনার
প্রথম ফথলওআ ডারঈআন ববণতে ‗ফক্সুয়া বলওলন‘ নামও বন্ুর পলথ বনলচলির
ববববেতে ওলর বনলে লয়লঙ , রৄধ্ু জিবওভালব নয় মন মানবওোলে । ফিঔা
ফকলঙ, ফঙলরা অঘরণকে বিও বিলয় ফমলয়লির ফঘলয় লনও প্রবেলযাবকোমূও
(competitive) লয় থালও । ফঙললির স্বভালব প্রবেলযাবকোমূও লে লয়লঙ
ওারণ োলির বববভন্ন ফকালত্রর ালথ প্রবেলযাবকো ওলর , যুদ্ধ ববগ্র ওলর বাাঁঘলে
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লয়লঙ অবি ওা ফথলওআ । যারা এ ধ্রলনর প্রবেলযাবকোর মধ্য বিলয় বটলও
থাওলে ফপলরলঙ োরাআ বধ্ও ালর ন্তানন্তবে এ পৃবথবীর বুলও ফরলঔ ফযলে
ফপলরলঙ।
অধ্ুবনও চীবনযাত্রালে পুরুলির এআ প্রবেলযাবকোমূও মানবওোলও
এওটু ফঘিা ওরলআ ধ্রা যালব । এওটা মচার ঈিারণ ফিআ । অলমবরওার এওবট
চবরপ ফথলও ফিঔা ফকলঙ পবরবার বনলয় ং ড্রাআবভং-এ ফববড়লয় ওঔলনা পথ াবরলয়
ফেল পুরুলরা ঔুব ওমআ পলথর নয মানুলর ওাঙ ফথলও ঘায় । োরা বরং
বনলচলির ববলবঘনা ফথলও ফিলঔ বনলচরাআ পথ ঔুাঁলচ বনলে েৎপর য় , না পারল
বড়লচার যািমাওত , মযালপর িারি য় , বওন্তু ওাঈলও বচজ্ঞাা ওলর না । অর
নযবিলও ফমলয়রা প্রথলমআ কাবড় থাবমলয় ওাঈলও বচজ্ঞাা ওলর ফনয় । অল
পুরুলরা কাবড় থাবমলয় ওাঈলও বচজ্ঞাা ওরলে পঙন্দ ওলর না , ওারণ োলির
‗অত্মম্ভবর‘ মানবওোর ওারলণ বযাপারটালও োরা ‗যুলদ্ধ পরাচয় ‘ বললব
ববলবঘনা ওলর ফেল বনলচলির চালন্তআ
। অর ফমলয়লির ফেলত্র
প্রবেলযাবকোমূও মলনাভাব োলির মানপলট এে প্রবভালব রাচে ওলর না
বল োরা ামাবচও পওত জেবর ওলর মাধ্ালন ফপৌাঁঙুলে ঈিগ্রীব থালও । রৄধ্ু
ড্রাআবভংআ এওমাত্র ঈিারণ নয়; পুরুলরা থত , ববত্ত অর ামাবচও প্রবেপবত্তর
প্রবে ফয ফববল অওৃি ো ফয ফওালনা মালচআ প্রলযাচয । এটা এললঙ িীখতবিলনর
প্রবেলযাবকোমূও মানবওো ফথলও।
বঘত্র- মীোয়
ফিঔা ফকলঙ
ড্রাআবভং-এ ফববরলয়
ওঔলনা পথ াবরলয়
ফেল পুরুলরা
ঔুব ওমআ পলথর
নয মানুলর ওাঙ
ফথলও ঘায়। োরা
বরং বনলচলির
ববলবঘনা ফথলও
ফিলঔ বনলচরাআ পথ
ঔুাঁলচ বনলে েৎপর
য়, না পারল
মানবঘলত্রর িারি
য়, বওন্তু ওাঈলও
বচজ্ঞাা ওলর না।
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এবিলও পুরুলরা যঔন প্রবেলযাবকো, ানাাবন মারামাবর ওলর োলির
‗পুরুোবন্ত্রও‘ বচখাংা ঘবরোথত ওরলে লঘি লয়লঙ (যুদ্ধ এবং ানাাবন বনলয়
এর পলরর ধ্যালয় অর ববিাবরেভালব অলাঘনা ওরা লয়লঙ) , েঔন নয
বিলও, ফমলয়রা িাবয়ে বনলয়লঙ ‘ংার ফকাঙালনার’ । কৃিাবর পবরঘযতা ফমলয়রা
ফববল ংলগ্রণ ওরায় োলির বাঘবনও এবং নযানয ফযাকালযালকর েমো
ফঙললির ফঘলয় লনও ফববল ববববধ্তে লয়লঙ। এওবট ফঙলর অর ফমলয়লির
মবিষ্ক ববলেণ ওলর কেনকে ফয বববভন্ন পাথতওয পায়া ফকলঙ, োলে বববেতনীয়
নুওল্পআ বেও প্রমাবণে য় । ফঙললির ফব্রলনর অওার কড়পড়ো ফমলয়লির
মবিলষ্কর ফঘলয় ন্তে ১০০ গ্রাম বড় য়, বওন্তু বিলও ফমলয়লির ফব্রন ফঙললির
ফঘলয় লনও খন থালও । ফমলয়লির মবিলষ্ক ওপতা ওযালাাম এবং এলন্টবরয়র
ওবমুর নামও প্রেযি  ফটলপারা ওলটতলক্সর ফয
এাওাগুলা ভাা এবং
বাঘবনও ফযাকালযালকর ফেলত্র ায়ো ওলর বল মলন ওরা য় , ফমলয়লির ফেলত্র
ফগুলা ফঙললির ফঘলয় ন্তে ২৯ ভাক ববববধ্তে থালও। রৄধ্ু োআ নয় , ফমলয়লির
মবিলষ্ক রিঞ্চালনর ার ফঙললির ফব্রলনর ফঘলয় লেওরা ১৫ ভাক ফববল থালও।
মবিলষ্কর কেনকে পাথতলওযর প্রভাব পলড় োলির বচতে বযবালর , অর ফআ
বযবালরর প্রভাব অবার পলড় মালচ 166। বভভাবলওরা বাআ ে ওলরলঙন,
ফমলয় বলরৄরা ফঙল বলরৄলির ফঘলয় লনও অলক ওথা বা বললঔ যায়এওআ রওম
পবরলবল ফিয়া লত্ত্ব। ফঙললির বাঘবনও ফযাকালযালকর ফেত্রগুলা কড়পড়ো
ফমলয়লির মলো ঈন্নে না য়ায় ডািাররা ে ওলরন পবরণে বয়ল ফঙলরা
ফবরব্রা পাব , ডাআলবক্সয়া, বটচম এবং মলনালযাক-স্বল্পো  বববভন্ন
মানবও ফরালক ফববল অক্রান্ত য় । এ ধ্রলনর অর পাথতওয অলঙ । বযবাবরও
চীবলন ফিঔা যায় ফঙলরা যঔন ওাচ ওলর বধ্ওাংল মলয় রৄধ্ু এওবট ওালচ
বনবদ্ধ থাওলে ফঘিা ওলর , এও ালথ ঘার পাাঁঘটা ওাচ ওরলে পালর না , প্রায়লআ
গুবলট ওলর ফেল । অর নযবিলও ফমলয়রা েযন্ত ুবনপুণ ভালব ঙয় ােটা
ওাচ এওআ ালথ ওলর ফেল । এটা লয়লঙ ফআ ান্টার কযািারার পবরবিবে
িীখতবিন মানপলট রাচে ওরার ওারলণআ । বলওাবর বার েল পুরুলির
স্বভাবেআ বলওালরর প্রবে িৃবি বনবদ্ধ রাঔলে লো , েল োলির মানচকৎ
এওবটমাত্র ববলয় ‗ফোওাড‘ লয় কলড় ঈলেবঙ , অর ফমলয়লির ফযলেু
166

এওবট বযাপার এঔালন পবরস্কার ওরা প্রলয়াচন । বআলয়র এআ ংলল জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ
ফথলও নারী-পুরুলর মবিলস্কর কেনকে পাথতওয ফিঔালনার ফঘিা ওরা লয়লঙ, এবট ফওান
বিবভবত্তও ফশ্রষ্ঠে প্রমালণর প্রলঘিা নয়। ফঙললির মবিলস্কর অওার বড় বার থত এআ নয় ফয,
ফঙললির বুবদ্ধ ফমলয়লির ফথলও ফববল বওংবা ফঙলরা ফয ফওান ওালচ ফমলয়লির ফথলও বধ্ওের
িে। েীলে পুরুোবন্ত্রও প্রথা বটবওলয় রাঔলে এ ধ্রলনর ভু ফস্টবরটাআবপং এর ফঘিা ওরা
লয়বঙ। ফঙল অর ফমলয়লির মবিলস্কর কেলন জচবববজ্ঞাবনও বওঙু পাথতওয রলয়লঙ, যার ওারণ
ববববধ্। এআবট বস্তুবনষ্ঠভালব েুল ধ্রাআ মূ ঈপচীবয।

148| ভালাবাা ওালর ওয়

খরলিার ামালে বকলয় বাচ্চা ফওাল বনলয় াচারটা ওাচ ওলর ফেলে লো ,
োরা িে লয় ঈলেবঙ এওাবধ্ও ওাচ এওালথ ওরালে।
অর বওঙু পাথতওয ঈলিঔ ওরা যাও । ফঙললির মবিলষ্কর পযাবরলয়টা
ওলটতলক্সর অওার ফমলয়লির মবিলষ্কর ফঘলয় লনও বড় য় । বড় য় যামাকিাা
নালমর বািাম অওৃবের প্রেযলির অওার । এর েল ফিঔা ফকলঙ ফঙলরা
চযাবমবেও অওার বনলয় বনলচলির মলন নাড়াঘাড়ায় ফমলয়লির ফঘলয় লনও িে
য়। োরা এওবট বত্রমাবত্রও বস্তুলও ামলন ফথলও ফিলঔআ বনলচলির মলনর অয়নায়
নবড়লয় ঘবড়লয় খুবরলয় খাবরলয় বুলছ বনলে পালর বস্তুবট , ফপঙন ফথলও, নীঘ ফথলও বা
ঈপর ফথলও বওরওম ফিঔালে পালর। চবরপ ফথলও ফিঔা ফকলঙ, ফঙলরা কড়পড়ো
ববমূেত এবং ‗ফস্পলা‘ ওালচর বযাপালর ফববল াবী, অর ফমলয়রা লনও ফববল
বাঘবনও এবং ামাবচও ওালচর বযাপালর াবব।

য়লো এচনযআ ফঙলরা বধ্ও ালর িাপেযববিযা বওংবা প্রলওৌলববিযা পড়লে
ঈৎুও য় , অর ফমলয়রা যায় বলেওো , নাবতং, বওংবা মাচববিযায়। এআ ফছাাঁও
ংস্কৃবে এবং মাচ বনববতললল এওআ রওম ফিঔা ফকলঙ। এআ রওম ুলযাক ফিয়ার
পর বাংালিললর বধ্ওাংল ফমলয়রা বড় লয় বুলয়লটর ফঘলয় ফমবডলওল পড়লেআ
ঈদ্গ্গ্রীব থালও। ফওালনা ংস্কৃবেলেআ ফঙলরা ঔুব এওটা ফযলে ঘায় না নাবতং -এ ,
ফমলয়রা ফযমবনভালব এওটা ‗কযালরচ ফমওাবনও‘ লে ঘায় না বধ্ওাংল ফেলত্রআ ।
এটা বও ফওবআ ফমলয়রা ফলাবে বওংবা বপবঙলয় পড়া বল, নাবও বববেতনীয়
‗বলওলন ফপ্রলার‘ োলির মলধ্য চালন্তআ ওাচ ওলর বল?

ব টাওমাথা পয়ায়াা ফালওর খলর ুন্দরী বঈ ফিবঔ ফওন?
ওলচ চীবলন ক্লা ‗বাং ফমলর‘ বনঈমালওতলট খুরার বভজ্ঞো অমালির ময়ওার
ফবাধ্ য় ওমলববল ব ঙালত্ররআ অলঙ । অমার বঙ পুলরামাত্রায় । এওটা পুলরা
কযাং বনলয় ঘল ফযোম । আ কযাং-এর এওটা ংল অবার ুন্দর ফমলয় ফিঔায়
িা বযি থাওে । বওন্তু ফিঔল ওী লব , ফপাড়া ওপা , যে ফববল ুন্দরী
ফমলয়েে ফববল টাও মাথা , বয়স্ক, ফাাঁি-ওুৎওুলে স্বামী বনলয় খুরলঙ । ফললম
এমন লা ফয , টাওমাথা ‗অবু বাবা‘ টাআলপর ওাঈলও ববঈলডর নাবয়ওাফির
মলো ফমলয় বনলয় খুরলে ফিঔলআ অমরা ধ্লর বনোম বযাটার য় মযাা পয়া ,
নআল বযাটা মালচ ববরাট ফওঈলওটা ফওঈ লব। মচার বযাপার লাপলর ফিঔা
ফযে অমালির নুমান বনভুত লো প্রায় বলেলত্রআ
। অল েমোবান
পুরুলরা ফয ুন্দরী েরুণীলির প্রবে ফববল াাবয়ে য় , অর ুন্দরীরা পয়া
অর স্টযাটায়াা স্বামীর প্রবে এটা ব মালচআ এে প্রওট ফয এটা বনলয়
কলবণা ওরার ফওঈ প্রলয়াচনআ ফবাধ্ ওলরনবন ওঔলনা । এচনযআ নযাবন্স থনতব
বলন,
Surely no one has ever seriously doubted that men desire
young, beautiful women, and that women desire wealthy high
status men.

বঘত্র : ববজ্ঞানীরা ফঙল এবং ফমলয়লির মবিষ্ক ববলেণ ওলর কেনকে বববভন্ন পাথতওয েয ওলরলঙন
(ঙবব – ালয়বন্টবেও অলমবরওালনর ফৌচলনয)
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বওন্তু নােন মাচববজ্ঞানীরা অপবত্ত ওলরলঙন । োলির নুমান বঙ ব
ংস্কৃবেলে বনিয় এ ধ্রলনর ‗ফস্টবরটাআবপং‘ ফনআ। এঔন এলির নুমান বেও
না বও ভু ো পরীো ওলর ফিঔার বদ্ধান্ত বনলন বমবলকান ববশ্বববিযালয়র
ধ্যাপও ফডবভড বা। বেবন ৩৩ বট ফিলল মীো ঘাবলয় বদ্ধালন্ত ঈপনীে লন
ফয, িী বনবতাঘলনর ময় ফঙলরা কড়পড়ো িয়া , বুবদ্ধমত্তা অলা ওলর , বওন্তু
পালাপাবল প্রেযালা ওলর োরুণয এবং ফৌন্দযত । নযবিলও ফময়ারা কড়পড়ো
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ফঙললির ওাঙ ফথলও িয়া , বুবদ্ধমত্তা অলা ওলর বেওআ , পালাপাবল িীর ওাঙ
ফথলও অলা ওলর ধ্ন পি অর স্টযাটা । ধ্যাপও বা প্রথলম অলমবরওায়
মীো ঘাালন। ফিঔা ফক, অলমবরওায় ফমলয়রা যে ভালা ঘাওবরআ ওরুও না
ফওন, োরা অলা ওলর োর স্বামী োলির ফঘলয় ফববল ফরাচকার ওরলব নআল
বযাপারটা ‗এনাে ওুল ‘ লব না । মযাঘ ডট ওম –এর মলো াআটগুলালে ফিঔা
যায় ফমলয়রা োর বু িীর স্টযাটা এবং প্রবেপবত্তর প্রবে অগ্রী য় ফঙললির
ফঘলয় ১১ গুন ফববল । এমনবও এওবট পরীোয় ধ্যাপও বা এওআ ফাওলও
ওঔলনা বাকতার বওং বা মযাওলডানাল্ডলর ওমতীর ফপালাও পবরলয় , ওঔলনাবা ববরাট
ফওালনা ফওাপাবনর বআ াবচলয় পরীো ওরলন । ফিঔা ফক , বনম্ন স্টযাটালর
ফপালাও পরা ফালওর ালথ ফমলয়রা প্রাথবমওভালব ফওালনা ধ্রলনর পওত ওরলেআ
রীবেমে স্বীওৃবে চানালে। থঘ এওআ ফাওলও বড় স্টযাটালর ফওালনা ফপালাও
পবরলয় বাআলর ফনয়া লআ ফমলয়রা োর প্রবে ঈৎুও লয় ঈেলঙ
। বওন্তু
ফঙললির ফেলত্র ফরওম প্রবণো ে ওরা যায়বন
। থতাৎ, ফঙলরা িী
বনবতাঘলনর ফেলত্র ফমলয়লির স্টযাটা বনলয় ঔুব ফববল ঈবিগ্ন্ নয় , যেটা োরা ঈবিগ্ন্
এওবট ফমলয়র জিবও ফৌন্দলযতর বযাপালর। প্রথলম যঔন বালর োে জবজ্ঞাবনও
ামবয়ওীলে প্রওাবলে লা , ফটা ঈবড়লয় ফিয়া লা এআ বল অলর টা
অলমবরওার পলঘ যায়া ফভাকবািী ংস্কৃবের বনিলতন । নয চায়কায় বনিয়
এরওম লব না । নয চায়কার খটনা বুছলে বা আঈলরাপীয় ফিলগুলালে োর
মীো ঘাালন। ফঔালন এওআ ধ্রলনর োে ফববড়লয় অলা – ফঙলরা
ফমলয়লির ফৌন্দলযতর প্রবে ফববল মলনালযাকী, অর ফমলয়রা ফঙললির স্টযাটালর- ো
ফ যালিআ মীো ঘাান ফাও , থবা চামতাবনলে । এবালর বা লা
আঈলরাপীয় ংস্কৃবে লনওটা অলমবরওার মলোআ । ফঔালন ফো এরওম োে
অলবআ। এরপর ধ্যাপও বা ঙয়বট মালিল এবং পাাঁঘবট িীপপুলির ৩৭ বট
বভন্ন বভন্ন ংস্কৃবেলে কলড় ো ১০০৪৭ চন ফালওর ঈপর মীো ঘাালন 
এলওবালর অাস্কা ফথলও রৄরু ওলর ফআ চুুযাি পযতন্ত । প্রবেবট ংস্কৃবেলেআ
ফিঔা ফক ফমলয়রা ফঙললির ফঘলয় অবথতও প্রবেপবত্তলও লনও ফববল গুরুে বিলয়
গ্রণ ওলর 167। চাপালন এআ পাথতওয বলঘলয় ফববল পায়া ফক অর যালি
বলঘলয় ওমবওন্তু োরপলর ংস্কৃবে বনববতললল নারী-পুরুলর ঘাবিার পাথতওয
বওন্তু ফথলওআ যালে।
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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ফক্সুয়া েযান্টাব : ফওন পুরুলরা পলনতাগ্রাবে ভালাবাল অর ফমলয়রা ফপ্রলমর
ঈপনযা
নারীপুরুলর এ ধ্রলনর ঘাবিার পাথতওয অর প্রওট লয়লঙ নারী-পুরুলির
মধ্যওার ফযৌনো বনলয় ‗েযান্টাব‘ফওবন্নও কলবণাগুলালে। ব্রু এব এবং
ডন বমলন্সর ওরা আঈবনভাবতবট ব ওযাবলোবনতয়ার কলবণায় ফববরলয় এললঙ
ফয, পুরু এবং নারীলির মধ্যওার ফযৌনোর বযাপালর েযান্টাবগুলা যবি েোর
ালথ ববপবদ্ধ ওরা য় , োল ফিঔা যালব বেনচলনর মলধ্য এওচন পুরু
এওাবধ্ও নারীর ালথ ফযৌনোর েযান্টাবলে ফভালক , এমনবও ারা চীবলন োলির
পাটতনালরর ংঔযা াচার ঙাবড়লয় ফযলে পালর বল ওল্পনা ওলর োরা অলমাবিে
লয় ঈলে অর ফমলয়লির মলধ্য ফ ংঔযাটা মাত্র ৮ ভাক । এব এবং বমলন্সর
মীোয় ংলগ্রণ ওরা লধ্তও ংঔযও নারীরা বভমে বিলয়লঙ , ফযৌনো বনলয়
ওল্পনার ঈোো ময়গুলালে োরা ওঔলনা িী বি ওলর না , নয বিলও
পুরুলির মলধ্য এআ ংঔযাটা মাত্র ১২ ভাক । ফমলয়লির ফযৌনোর েযান্টাবগুলা
োর বনলচর পবরবঘে ফযৌনিীলও ফওন্ন ওলরআ বময় অববেতে য়
, অর
নযবিলও পুরুলির ফযৌনোর েযান্টাবগুলা ময় ময় পূণত পবরবঘে
ফমলয়লও বনলয় ঈথল লে । এওারলণআ কলবও এব এবং বমন্স োলির
কলবণাপলত্র এআ বল ঈপংার ফটলনলঙন 168 
পুরুলির ফযৌনোর বাাঁধ্ন-ারা ওল্পনাগুলা লয় থালও বতবযাপী, স্বেঃস্ফুে,ত
িৃবিবনভতর, ববললভালব ফযৌনোলওবন্নও , বনববতঘারী, বহুকামী এবং বক্রয় ।
নযবিলও ফমলয়লির ফযৌন বভা লনও ফববল প্রাবিও
, অলবকময়,
ন্তরি এবং বক্রয়।

এওআ ধ্রলনর োে পায়া ফকলঙ বববেতন মলনাববজ্ঞানী ধ্যাপও ফডবভড
বালর ‗ফমবটং স্ট্রযাবটবচ‘ বনলয় বববভন্ন কলবণালে। এমবন এওবট কলবণায় ফিঔা
ফকলঙ এওচন পুরুলও যঔন বচজ্ঞাা ওরা লয়লঙ াড়া চীবলন ওেচন
ফযৌনিীর িরওার বল োর মলন য় , কড়পড়ো ঈত্তর পায়া ফকলঙ-১৮ ।
নারীলির ফেলত্র ফটা মাত্র ৪.৫ (নীলঘর ঙবব দ্রঃ)।
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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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বঘত্র – ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন ফঙল এবং ফমলয়লির মলধ্য ফযৌনিীর ঘাবিার মাত্রায় পাথতওয
রলয়লঙ। এওচন পুরুলর কড়পড়ো ফযৌনিীর ংঔযার মানবও ঘাবিা ফমলয়র ঘাবিার ফঘলয়
ন্তে ঘারগুণ ফববল থালও (ঈৎ –ফডবভড বা, বঈমযান ফমবটং স্ট্রযাবটবচ169)

অর বওঙু মচার েথয এবং চবরলপর োে বন্নলববলে ওরা যাও । এআ
চবরপটা ঘাালনা লয়বঙ এওবট ওললচর ঙাত্র-ঙাত্রীলির মলধ্য। অর.বড ক্লাওত
এবং যাটবেলল্ডর পবরঘাবে এ কলবণাবট
প্রওাবলে লয়বঙ চানতা ব
াআলওাবচ এি বঈমযান ফক্সুয়াববটলে ১৯৮৯ াল 170 । বযাপারটা বঙ
এরওলমর। ওললচর বওঙু ঙাত্রলির বলবঔলয় ফিয়া লয়বঙ ফয োরা পবরবঘে
ঙাত্রীলির ামলন বকলয় বলব
―এআ ফমলয় ফলান , ফোমালও অবম ওলয়ওবিন ধ্লরআ ওযাপাল ফিঔবঙ । েুবম ঔুবআ
অওতণীয়। ‖

োরপলরর বেনবট প্রশ্ন লব এরওলমর
১। েুবম অমার ালথ ফডলট ফযলে ঘা?
২। েুবম বও অমার ালথ অমার এপাটতলমলন্ট ফযলে ঘা?
৩। েুবম বও অমার ালথ ফক্স ওরলে আেুও ?
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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ফিঔা ফকলঙ, এ ধ্রলনর প্রলশ্ন ৫০% ঙাত্রী ফডট এ ফযলে রাবচ লয়লঙ, ৬% ঙাত্রী
ফআ ঙালত্রর ালথ এপাটতলমলন্ট ফযলে রাবচ লয়লঙ এবং ০% ঙাত্রী ফলক্স রাবচ
লয়লঙ। রৄধ্ু োআ নয়, বহু ঙাত্রী প্রথলমআ এভালব ফলক্সর অলবিন াবচর ওরালও
‗আনাে‘ বা পমান বললব বনলয়লঙ।
বওন্তু ফঙললির ফেলত্র োে পায়া ফকলঙ বভন্ন রওলমর । ফওালনা ফমলয়
যবি ফওালনা ঙালত্রর ওালঙ বকলয় বেও ঈপলরর প্রশ্নগুলা ওলর, েলব ফিঔা ফকলঙ,
৫০% ফঙল প্রথলমআ ফডলট রাবচ লয়লঙ, ৬৯% ফআ ঙাত্রীর ালথ এপাটতলমলন্ট
ফযলে রাবচ লয়লঙ, অর বলঘলয় মচার বযাপার লে ৭৫% ঙাত্র প্রথলমআ ঙাত্রীর
ালথ ফযৌনওলমত ম্মবে বিলয়লঙ।
ফঙল ফমলয়লির ফযৌন-বভালর পাথতওযূঘও এআ প্রবণোর প্রভাব পলড়লঙ
অচলওর বিলনর বাবণলচয এবং পণয-দ্রলবয। এমবন এওবট দ্রবয লে ‗পলনতাগ্রাবে‘
নযবট লা ‗ফরামান্স নলভ ‘। পলনতাগ্রাবের মূ ফক্রো বনঃলন্দল পুরু ।
পুরুলির ঈদ্গ্গ্র এবং বনববতঘারী ফক্স ফক্রলচর ঘাবিা পূণত ওরলে বাচার অর
আন্টালনতট য়াব লয় অলঙ েট পনত , াডত পনত , বথ্র াম , গ্রুপ ফক্স াচার
ধ্রলনর বালরায়াবর বচবনপলত্র । এগুলা পুরুলরাআ বওলন , পুরুলরাআ ফিলঔ ।
ফমলয়রা ফ েুনায় ওম । ওারণ, ফমবললনর মলো াডতলওার পনত পুরুলির েৃবি
বিল ফমলয়লির মানবও ঘাবিালও ফেমন পূণত ওরলে পালর না । মীোয় ফিঔা
ফকলঙ নারীর নগ্ন্ ফি ফিলঔ পুরুলরা ফযমন লচআ অলমাবিে য়
, ফমলয়রা
ফেমবন য় না । ওারণফমলয়লির বাবরে ফক্স চাগ্রে ওরলে িরওার বাবরে
আলমালন!
অর ফমলয়লির এআ ‗বাবরে আলমালন‘ জেবর ওরলে বাচালর অলঙ ‗ফরামান্স
নলভ‘। এআ ফরামাবন্টও নলভলর মূ ফক্রোআ নারী । ফিিারল ফপ্রম-বপবরবেববলেলির পরা াবচলয় ল ‘ফয় ল‘ফয় বআ াড়া দুবনয়া চুলড় ফবর ওরা য়, অর
ফগুলা ফিিারল বববক্র লে থালও াড়া বঙর চুলড়, মূে ফমলয়লির াে বিলয়।
বাংালিলল ফযমন অলঙ আমিাদু ও বমন
, ফেমবন অলমবরওায় ুান
এবচালবি বেবপ্স , ভারলে ফেমবন ুলবাধ্ ফখা বওংবা নীাররিন গুি । ফপ্রম
ওে প্রওার  ওী ওী ো বুছলে ল এলির ঈপনযা ঙাড়া কবে ফনআ
। অবম
রৄলনবঙ, ফরামান্স নলভলর চনয প্রওাললওরা আিানীংওাল ববললে উেবে
ফঔওলির নাবও বলআ ফিয়ওীভালব োর ঈপনযা ‗াচালে‘ লব, অর ওী ওী
থাওলে লব। এওটু ফপ্রম , নুরাক, ওবমটলমন্ট, মান-বভমান, ববলেি, ক্লাআমযাক্স
োরপর বমন। অলবলকর পলরা ফববল থাওলে লব , ফ েুনায় ফলক্সর বানা
ওম। বআলয় নাবয়ওার ফলক্সর ালথ অবার আলমালন বমবলয় বিলে লব , আেযাবি।
এভালব প্রবেবিনআ জেবর লে ফরামান্স নলভলর মযানুেযাওঘাবরং
। ফমলয়রা
ফিিারল বওনলঙ, অলবলক ভালঙ , ালঙ, ওঔলনা বা ফঘালঔর পাবন ফেলঙ। অর
বআ ঈলে যালে ফবস্ট ফার োবওায়।
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অর বওঙু অনুবিও মচার ববয় অলাঘনায় অনা যাও । পবিমা ববলশ্ব
এও ময় ‗ফপ্লবয়‘-এর পালাপাবল এওময় ‗ফপ্ল কাত‘ এবং ‗বভভা‘ ঘাালনার
ফঘিা ওরা লয়বঙ। ঘলবন। ফমলয়রা এ ধ্রলনর পবত্রওা ফওলনবন , বরং বওলনলঙ
মওামী পুরুলরা ফের ফববল । ফঙললির ফপ্রম বধ্ওাংল ফেলত্রআ ঔুব যাবন্ত্রও।
পলনতাগ্রাবে ফচনযআ ফঙললিরলওআ ফববল অওতণ ওলর । অর এওবট প্রাবিও
ঈিারণ ফিয়া ফযলে পালর। ভায়াগ্রা পুরুলর চনয ওাচ ওরল ফমলয়লির চনয
ওলর না। ভায়াগ্রা ওাচ ওলর ঔুব াধ্ারণ এওবট পদ্ধবেলে । পুরুালি রিপ্রবা
বাবড়লয় বিলয় । বেও এওআ পদ্ধবেলে ক্লায়লটাবরল রিপ্রবা বাবড়লয় বিলয়
ফমলয়লির চনয ‗বপঙ্ক ভায়াগ্রা ‘ জেবরর ঈলিযাক ফনয়া লয়বঙ , ে য়বন ।
এওবট বড় ওারণ ফমলয়লির ফপ্রম এে যাবন্ত্রও নয়, োলির ফপ্রম লনও বণতময়,
লনও ধ্রলনর অলবলকর ুগ্রবন্থে বমশ্রণ। োআ ফঙললির ভায়াগ্রার মলো
ফমলয়লির চনয ভায়াগ্রা জেবর ওরলে বকলয় বড় বড় ওারঔানাগুলা ঘু বঙাঁলড়
ফেলঙ বওন্তু পণ্ডশ্রমআ ার লয়লঙ , েো অলবন। এবিলও ফঙলরা রৄধ্ু ফওন
ব ফঔলব অর ফমলয়রা পুেুএআ বলও ভাগার বভপ্রালয় বভন্ন ধ্রলনর ফঔনা
প্রবেতলনর ফঘিা লয়বঙঘলবন। ওারণ ওী? ওারণ লে, অমরা যে অড়া
ওরার ফঘিাআ ওবর না ফওন, ফঙললমলয়লির মানবওোয় পাথতওয অলঙঅর ফটা
িীখতবিলনর বববেতনীয় ঙাপ থাওার ওারলণআ। এআ বযাপারবটআ প্রওাবলে লয়লঙ
বব্রবটল পবত্রওা আবিলপলিলন্ট এও মালয়র অবেতলে । ফআ মা পবত্রওায় (নলভম্বর ২ ,
১৯৯২) োর বভজ্ঞো ফথলও বলঔলঙন
অমার ঔুব চানলে আলে ওলর অপনার পবত্রওার ববজ্ঞ পােলওরা ওী বলে
পারলবন ফওন এওআ রওমভালব বড় ওরা লত্ত্ব যেআ ময় কড়ালে অমার
দুআ চমচ বাচ্চালির মধ্যওার নারী-পুরুচবনে পাথতওযগুলা প্রওট লয়
ঈেলঙ? ওালপতলটর ঈপর যঔন োলির ফঔনাগুলা এওালথ বমবলয় বমবললয়
ঙবড়লয় রাঔা য় , েঔন ফিঔা যায় ফঙলটা বেওআ ট্রাও বা বা ালে েুল
বনলে, অর ফমলয়টা পুেু বা ফটবড ববয়ার।

রৄধ্ু মানব বলরৄ নয় , মানুলর ওাঙাওাবঙ প্রচাবে ‗ভালভতট মাবঙ্ক ‘ বনলয় কলবণা
ওলর ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন োলির ালে যবি ফঔনা েুল ফিয়া য়
, ফঙল
বানলররা ট্রাও বা কাবড় ফখাড়া বনলয় ফববল ময় ওাটায় অর ফমলয় বানলররা
পুেু ফওাল বনলয় । মানবমালচ ফিঔা ফকলঙ ঔুব ল্প বয়লআ ফঙল অর
ফমলয়লির মলধ্য ফঔনা বনলয় এও ধ্রলনর পঙন্দ জেবর লয় যায়, বাবা-মা’রা ফটা
ঘাবপলয় বিও বা না বিও। ফিাওালন বনলয় ফকল ফঙলরা ফঔনা-কাবড় বওংবা বলর
বিলও াে বাড়ালে রৄরু ওলর , অর ফমলয়রা পুেুলর প্রবে । এআ মানবওোর
পাথতওযচবনে প্রভাব পলড়লঙ ফঔনার প্রযুবি , বাচার এবং ববপণলন । ফয ফওঈ
টয়লরালর মলো ফিাওালন ফকলআ ফঙললমলয়লির চনয ফঔনার লরও রওম
ভালাবাা ওালর ওয়। 155

ম্ভার ফিঔলে পালবন। বওন্তু ফঔনাগুলা ফিঔলআ ফবাছা যালবএগুলা ফযন দুআ
ভুবলনর দুআ বাবন্দালির ঘাবিালও মূয বিলে বকলয় অািা অািা ভালব
বানালনা।

বঘত্র – ববজ্ঞানীরা ফঙল ভালভতট মাবঙ্ক বনলয় কলবণা ওলর ফিলঔলঙন ফঙল এবং ফমলয়লির মলধ্য
ফঔনার প্রবে পঙলন্দর প্রওৃবে বভন্ন য় , যা অমালির মানবমালচর ফঙললমলয়লির ফঔনা বনলয়
‗ফস্টবরটাআবপং‘-এর ালথ বমল যায় (ঙবব – ালয়বন্টবেও অলমবরওালনর ফৌচলনয)

রৄধ্ু বলরৄ বয়ল নয় , পবরণে বয়ল ফঙল ফমলয়লির মধ্যওার মানবওোর
প্রলভিমুও পাথতওয বচায় থালও পুলরামাত্রায় । পুরুলির এওটা বড় ংল থত ,
প্রবেপবত্ত এবং ফযৌনোর প্রবে ফযভালব াাবয়ে য় , ফমলয়রা কড়পড়ো ফরওম
য় না । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান ফঙল ফমলয়লির এআ মানবও পাথতওযলও ঔুব
লচআ বযাঔযা ওরলে পালর । ডবওলন্সর ‗ফবেল বচন‘ েত্ত্ব বেও ল,
অমালির ফি চীবলনর ঈলদ্দলয ঔুাঁলচ বনলে ঘাআলব ‗বচন ঞ্চালন‘। পুরুলির
চনয ফযলেু নয় মা ধ্লর কভতধ্ারলণর ছালমা ফনআ, ফনআ নয অনুবিও
ছালমা ফমলয়লির ফযগুলা ফপাালে য় কভতধ্ারলণর চনয, ফলেু োলির মলধ্য
এওটা ংল থালওআ যারা মলন ওলর যে ফববল বচন ঞ্চান ওরা যালব েেআ ফববল
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থাওলব ভববযে প্রচে ফবাঁলঘ থাওার ম্ভাবনা। োআ আবোল ফিঔা যালব
লবিলাী পুরুলরা বওংবা ফকাত্রাবধ্পবেরা বওংবা রাচা বািলারা ফলরম জেবর
ওলর ুন্দরী স্ত্রী অর ঈপপত্নী বিলয় প্রাাি ভবেত ওলর রাঔে। পলনতাগ্রাবের প্রবে
অওতণ পুরুলিরআ ফববল থালও বওংবা পবেোপিীলে পুরুলরাআ যায়অবিম
ফআ ঈিগ্র ‗ফযৌনস্পৃা‘ মানপলট রাচে ওরার ওারলণআ।
পলনতাগ্রাবে ফথলও মুি নয় রেণলী বচাবি (বলযআ পুরু) জবনলওরা
২০১১ ালর ফম মা । অবম যঔন বআলয়র এআ ংলটুওু বঔবঙাম , েঔন
পাবওিালনর এলবাটাবালি ছবটওা অক্রমণ ঘাবলয় ামা ববন ালিনলও লবমাত্র
েযা ওরা লয়লঙ । ালিনলও েযার চনয মাবওতন বাবনী োৎ ওলরআ পাবওিালন
বভযান ঘাায়। ালিন েঔন আামাবাি ফথলও ৩৫ মাআ িূলর এলবাটাবাি
নামও এওবট ললরর এওবট বেন ো বাবড়লে বিান ওরবঙ। ফবওোর
বিলয় পবরঘাবে আ বভযালন ালিন, ালিলনর এওচন ফঙল এবং োর ২ চন
লযাকীর মৃেুয য়।
বওন্তু োর মৃেুযর পর ফয ঔবরবট বমবডয়ায় এ ো অর ঘাঞ্চযওর। ামা
ববন ালিনলও েযার পর ামার বাবড় ফথলও চব্দ ওবপঈটার ফথলও পায়া
ফক পলনতাগ্রাবের লরও রওম ওালওলন। ফয ববন ালিন ফমলয়লির ম্মান ওলর
লবরয়া ফমাোলবও ঘালেরা, বচাব পরা, পিতানীন থাওালও পবিমা ধ্ালঘর
লাীন ঘালেরার ফঘলয় লনও ঈৎওৃি বল মলন ওরলেন, ফআ ালিন পবিমা
ফমলয়লির পলনতাগ্রাবে োর ওবপঈটালর ংগ্র ওলর রাঔলেন, এবং ম্ভবে
ঈৎালর ালথ ফগুলা োবরলয় োবরলয় ঈপলভাক ওরলেন। এ ঔবরবট প্রওাবলে
লয়লঙ রয়টার, বএনএন, আয়াহু বনঈচ, েক্স বনঈচ, এববব বনঈচ, কাবডতয়ান,
াবেংটন ফপাস্ট বহু বনঈচ বমবডয়ালেআ171।
এর মালন লে, মরহুম ববন ালিন ঘমৎওার এওবট আাবম চীবন নুরণ
ওলরলঙন। ফযঔালন বেবন োর ববপ্লবী অিললত ববয়ান ঈম্মেলির অত্মখােী ফবামা
ামায় প্রলরাবঘে ওলরলঙন, নাআন-আললভলনর মলো অর খটনা পুনবতার
খটালনার ডাও বিলয়লঙন, ওাবের নাারালির মূল ধ্বং ওলর আাবম
ামযবালির পোওা েুল ধ্রার াাঁওডাও ফপলরলঙন, ফঔালন ফআ ববপ্ললবর
ংবাবিে ফনো ালিন আামাবালির মাত্র ৬০ ফমআ িূলর ামবরও বাবনীর
ভয়ারণয বল ঔযাে এলবাটাবালির এওবট িূকতেুয প্রাালি বেন স্ত্রী এবং
একালরাচন ন্তানন্তবে বনলয় বনরাপলি চীবনযাপন ওরলেন, ওাবের নাারালির
বানালনা ফওাওা-ফওাা / ফপপব ঘুও ঘুও ওলর পান ওরলেন, লঔ ওলর িূলকতর
171

এ প্রলি পড়ুন, মরহুম ামা ববন ালিলনর ওবপঈটালর পলনতাগ্রাবে – এওবট চবট িালতবনও
প্রশ্ন, মুিমনা, ২ জচযষ্ঠ ১৪১৮ (ফম ১৬th, ২০১১)
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বাআলর মাবরচুয়ানা বা কবিওার বাকান ওরলেন, এবং কভীর রালে ওবপঈটালর
বল বল পলনতাগ্রাবে ফিঔলেন। ঘমৎওার এওচন আাবম ফনোর মলোআ ওাচ
ওারবার।
যবি ে ওলর বার ঈপায় ফনআ ফয, ববন ালিনআ ফআ পলনতাগুলা
ফিঔলেন, বওন্তু োরপলর যঔন োর পালতানা ওবপঈটালরআ রওমাবর ধ্রলনর
োা পলনতর ংগ্র অববস্কৃে লয়লঙ, এবং ফআ ওবপঈটারবট ুরবেে বঙ
ফওব ববন ালিলনর বনেযবিলনর বযবালরর চনযআ, েঔন মন ফথলও ফচারালা
এওটা লন্দলর েীর প্রবেি য় জববও! যাা াাঁলর মলো পযাাঁও পযাাঁও ওলর অর
যার াাঁলর মলো পাও অলঙোা ফল পযতন্ত াাঁআ!
ফওন পলনতাগ্রাবে বহু পুরুলির ঈোো ওলর
?
পলনতাগ্রাবে ফিঔা ফওালনা বেযওার ফযৌনিম নয় , এটা বাআ
চালন। োরপলর পলনতাবভবড ফওন পুরুলির ঈলত্তবচে ওলর ,
ওামােত ওলর েুল? বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালন এর ঈত্তর পায়া
ফকলঙ। াভানা নুওলল্পর ওথা অমরা প্রথম ধ্যালয় ফচলনবঙ; ফয
ওারলণ অমরা ফে ঘববতযুি ঔাবালরর প্রবে াাবয়ে আ
, ফয
ওারলণ অমরা াপ অর ববধ্র ওীটপেি ফিঔলআ ভয় পাআ ,
পলনতাগ্রাবের প্রবে বহু পুরুলির অবির ওারণ মূে এওআ
চায়কায়। াভানা নুওল্প বলঙ , অমরা অধ্ুবনও চীবনযাত্রায়
ভযি লয় ঈেল অমালির মবিষ্ক রলয় ফকলঙ প্রির
যুলকঅমালির ওলরাবটর বভের বা ওলর অবিম প্রির যুলকর
মবিষ্ক। ওারণ মানব মবিলষ্কর মূ মবডঈগুলা জেবর লয়
বকলয়বঙ অমরা যঔন অবফ্রওার াভানা েৃণভুবমলে বলওাবর
ংগ্রাও বললব চীবন ওাটাোম । বভবড, বলনমা, এগুলা
অধ্ুবনও ওাবরকরী ঈৎওতময়োর বিান , বওন্তু অমালির মবিষ্ক
অধ্ুবনও চবটোর মালছ ময় বেক্রম ওরল এর প্রওৃে
বািবো ফথলও পার বািবোলও পৃথও ওরলে লনও ময়আ
থালও েম। ফচনযআ কভীর রালে ভূলের বআ পড়ল বা বলনমা
ফিঔল অমালির লনলওরআ কা ঙম ঙম ওলর । ফয ওারলণ ভূলের
বলনমা ফিলঔ লনলও ভয় পায় , এওআ ওারলণ পলনতাগ্রাবে ফিলঔ
লনলও ঈলত্তবচে য় । ফমলয়লির নগ্ন্ ঙবব বওংবা পলনতাবভবড
ফিঔল পুরুলির মবিষ্ক বুলছ ঈেলে পালর না ফয , এগুলা বেয
নয়এগুলা অল ওৃবত্রমভালব জেবর পণযমাত্র । এআ েযাধ্ুবনও
পণযগুলার ফওালনা বিে অমালির পূবতপুরুলির াভানা
পবরলবলল বঙ না। োলির ওালঙ ফ ময় ফওালনা নগ্ন্ ফমলয়র ালথ
িম বওংবা িম ওরার চনয ঈলত্তচও পবরবিবে জেবর য়া
বময়আ বঙ ফ মলয়র ফপ্রোপলট প্রওৃে বািবোর বনয়ামও ।
ওালচআ অধ্ুবনও মানু ওবপঈটালর বল ফওালনা ফমলয়র নগ্ন্ ঙবব
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ফিঔল বওংবা পলনতা বভবড ফিঔল ‗প্রির যুলক ‘ জেবর পুরুলর
মবিষ্ক নুধ্াবন ওরলে পালর না ফয ঈপওরণগুলা অল ওৃবত্রম ,
বরং মবিলষ্ক ফআ মি লঙ্কেআ পায়া যায় যার মাধ্যলম মলন য়
বেয বেযআ আ ফমলয়লির ালথ ফযৌনিলমর এওটা ুলযাক জেবর
লয়লঙ। এ ময় পুরুলির চনলনবন্নয় লি লয় যায় , রিঘাপ
ফবলড় যায় , োলির িৃবি ফোওা লয় ঈলে বভবডলে ফিঔা ফমলয়র
ফিলর ববববধ্ ফযৌনালি । বেও এগুলাআ বেও এওআভালব খলট
বেযওার এবং ে ফযৌনিলমর প্রাক্কাল । মবিষ্ক যবি বুছলে
পারে বভবডলে ফিঔা বওংবা ওবপঈটালর ব্রাঈচ ওরা ফমলয়গুলা
ভাঘুতয়া, োলির ালথ বেযওার িম ওরা ম্ভব লব না , োল
ফ িৃলযগুলা ফিলঔ পুরুাি ওঔনআ িলমর চনয ঈবত্থে লে রৄরু
ওরে না। বওন্তু মানব মবিষ্ক ফটা নুধ্াবন ওরলে পালর না বলআ
পলনতাগ্রাবে ফিঔল পুরুলরা ঈলত্তবচে লয় ঈলে।
াভানা নুওলল্পর বযাপারটা এওআভালব নারী মবিলষ্কর চনয
প্রলযাচয। নারীলির চনয পলনতাগ্রাবের অলবিন বভন্নভালব জেবর লয়লঙ
বববেতলনর যাত্রাপলথ। বববেতনীয় পথপবরক্রমায় পুরুলির মলো খন
খন িী বি ফমলয়লির চনয ফওালনা প্রচননকে েো বনলয়
অলবন। নারীরা ফযৌনিী বনবতাঘলনর বযাপালর থালও লপোওৃে
ঔুাঁেঔুাঁলে, েল স্বভাবকেভালবআ নারীরা েওত িলম (casual sex)
পুরুলির মলো প্রুব্ধ য় না । ওারণ, এ ধ্রলনর েওত িলম
নাওাবিে কভতওাীন ছালমা ফপাালে লয়লঙ নারীলওআ
।
কলবণায় ফিঔা ফকলঙ , কড়পড়ো এওবট পুরু ফওালনা নারীর ালথ
পবরঘলয়র এও িালর মাথায় ফযৌনিলম আেুও য়, ফঔালন এওবট
নারী ফযৌনলম্ভালকর চনয লপো ওরলে ঘায় ঙয় মা172। বেও ফয
ওারলণ পুরুলর প্রির যুলকর মবিষ্ক পলনতা বভবড িলতলন ঈলত্তবচে
লয় ফে, বেও এওআ ওারলণ ফমলয়রা লয় পলড় এ বযাপালর েওত।
ফমলয়লির প্রির যুলকর মবিষ্ক ভু লঙ্কে পাোলে থালও ফয , এআ
পলনতাগ্রাবের েরবেলে োরা কভতবেী লয় ফযলে পালর । োআ
বধ্ওাংল ফমলয়আ পলনতাগ্রাবের প্রবে বনস্পৃ বওংবা বনরাি থালও ,
এলির মলধ্য লনলওআ িারুণভালব বীেশ্রদ্ধ । বববেতনীয় যাত্রাপলথ
নারী পুরুলর ফযৌনোর বভন্ন স্ট্রযাবটবচর ওারলণআ পলনতাগ্রাবের প্রবে
বভন্ন অলবিন ফিঔা যায়।

ববন ালিলনর পলনতা ফিঔা বনলয় অমার ফওালনা মযা বঙ না
। মুিমনায়
প্রওাবলে প্রবলন্ অবম ফটা পবরষ্কার ওলর বলবঙাম ফয , অবম পলনতাববলরাধ্ী
ফওঈ না। ফও বনবলরাে ফচলক পলনতাগ্রাবে ফিঔলঙ অর না ফিঔলঙ ফটা অমার

ববলবঘয বঙ না ওঔলনাআ, এআ ফঔার মাধ্যলম পলনতাগ্রাবের ববুবির ফওালনা
বপবটলন াবচর ওরবঙ না অবম, যার আলে য় ফিঔুও, অমার ওী বার অলঙ!
বওন্তু অমার অগ্রলর ফওন্নববন্দুবট লাফয ববন ালিন পািালেয েীো,
পলনতাগ্রাবে, ফালমালক্সুয়াববট অর পবেোবৃবত্ত বহুবওঙুলে ফাচ্চার, ও
ধ্রলনর ‗পবিমা ফবলিাপনার‘ ববরুলদ্ধআ োর বনরঙ্কু বচাি, ফআ নীবে
জনবেওোর ঘূড়ামবণ ববধ্বংী বচাবি ফনো ালিন বল বল পলনতাগ্রাবে ফিঔলেন
বযাপারটা বভনব না? লতর মলধ্যআ যঔন ভুে থালও, েঔন অর ওী বা ফববল
বার থালও।
রৄধ্ু পলনতাগ্রাবে নয়, ববন ালিলনর িূকত ফথলও এলভনার মলো বববভন্ন
‗ফক্সুয়া বস্টমুলটর‘ পায়া ফকলঙ। োর ফঘলয় মচার বযাপার লা, বনলচ
অলয়ল ওলর বাাবর ধ্রলনর পলনতা ফিঔল োর মৃেুযর পলর োর স্ত্রীরা ফযন
ফওালনাক্রলমআ পুনবতার ববলয় না ওরলে পালরনএ বনলয় এওবট ঈআ ওলর ফকলঙন
‗মানুভব ালিন‘। বলয এগুলা ফওালনাটাআ অমার ওালঙ ঔুব এওটা ববস্ময়ওর
বওঙু মলন য়বন। ওাকলচ ওলম ফমৌানারা ফোোপাবঔর মলো ‗আালম
পলনতাগ্রাবে ারাম‘ চােীয় বুব অঈরাল বওংবা ফবারঔা অর বচালবর চয়কান
কাআল অরব ববশ্ব এবং মধ্যপ্রালঘযর মুবম ফিলগুলাআ বলঘলয় ‗ফক্স
স্টাভতড‘ চাবে ফটা লনও অলক ফথলওআ মুলঔ মুলঔ প্রঘবে বঙ। ববন্দ নাঘ
কালনর ফক্সুয়া বভবডর চমচমাট বযবা নাবও অরলবআ। মধ্যপ্রালঘযর ‗ফবব
ডযাবন্সং‘ বওংবা পাবওিালনর মুচরার ওথা ওমলববল বাআ চালন। রৄধ্ু োআ নয়,
ফৌবি বািলালির ালরম ফপাা ফথলও রৄরু ওলর, ফিল ববলিল ফথলও ুন্দরী নারী
ভাড়া ওলর বনলয় এল ফলঔলির পাবথতব াায় বযবালরর ঔবর প্রায়আ
পত্রপবত্রওায় পায়া যায়173 । অর এর মলধ্য পায়া ফকলঙ অর এওওাবে লর
ঔবর। ম্প্রবে গুকলর বলিৌলে পলনতালয়বাআট ওারা ফববল পবরভ্রমণ ওলর এ
ংক্রান্ত চবরপ ঘাালনা লয়লঙ, অর এ ফথলও ফববরলয় এললঙ এও মচািার
েথয। ২০০৬ াল ওরা এ চবরলপ পায়া োেল ফয েথয ঈলে এললঙ ো
লনলওর ওালঙআ ববস্ময়ওর। বলঘলয় ফববল পনতাআট ভ্রমণ ওলরন আাবম লবরয়া
মৃদ্ধ পাবওিাবনরা174। রৄধ্ু ২০০৬ ালর নয়, ২০০৪ ালর পর ফথলওআ
পাবওিাবনরা এ বযাপালর লীলত, এবং কে বঙলরর চবরলপ এওআ োে
173

of Aesthetics, Vol 34, No 3, July, 1994
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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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আলরাবটও এবং পলনতাগ্রাবেও অরব ওাঘার বনলয় লনও কলবণা লয়লঙ, এপ্রলি ফিঔুন,
Adil Mustafa Ahmed, The Erotic and the Pornographic Arab Culture, British Journal
Pakistan most sex-starved, Daily Times, May 17, 2006, ন াআন বঙ্ক :
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2006%5C05%5C17%5Cstory_17-52006_pg1_4
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ফববরলয় এললঙ175 । চবরপ ফথলও ফিঔা যালে, পাবওিাবনরা ফওব বঈমযান
ফলক্সআ অগ্রী নয়, ফআ ালথ ‗horse sex‘, ‗donkey sex‘, ‗camel sex‘
প্রভৃবে ালঘত োবওার প্রথলম। রৄধ্ু পরৄলমলন পাবওলির অবি থাওল না
য় ওথা বঙ, ফআ ালথ োরা অগ্রী ‗rape sex‘, ‗child sex‘ এবং ‗rape
video‘ িলতলন ( াধ্ু াবধ্ান)। পলনতাগ্রাবের প্রবে এআ আাবম রাষ্ট্রবটর প্রব
অবি ফিলঔ লনলওআ বলঙন , এআ ফিলটালও পাবওিান না ফডলও পবনতিান
ডাওল ফওমন য়? 176 খটনা বলয এঔালনআ ফল নয় , অর অলঙ২০০৬
ালর বরলপাটত নুযায়ী ফযৌনোন্ানী বুভুেু প্রথম িলবট ফিললর ঙয়বটআ আাবম
ফিলগুলার িঔল। ফগুলা লে: বমর ( বিেীয়), আরান ( ঘেুথ)ত , মরলক্কা
(পঞ্চম), ফৌবি অরব (িম) এবং েুরস্ক (িম)। মুবম ফিল ঘারলট লে:
বভলয়েনাম ( েৃেীয়), ভারে ( ঙয়), বেবপাআন ( নবম) এবং ফপাযাি ( িলম)।
থতাৎ ফিঔা যালে, প্রথম অটবট ফিললর ঙ‘বটআ মুবম ধ্ুযবে ফিল। িয ফডআব
ববলস্টর ওাবমস্ট অরা ফনামানী ‗Osama's Dirty Mind : Bin Laden‘s
177
porn and Muslim hypocrisy on sex‘ লীতও প্রবলন্ এচনযআ বলঔলঙন
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.

চচতটাঈন ববশ্বববিযালয়র ফটলরাবরচম ববললজ্ঞ বক্রবস্টন ফেয়ার বললঙন,
‗ালিলনর বাায় পলনতা পায়ায় বাও আবন ফমালটআ। বচাবিরা পলনতা
ভালাবালব এটা ফো চানা ওথাআ। ালধ্ ওী োলির চনয পরওাল বাাত্তুরটা হুর
পবরর ফাভ ফিঔালনা লয়লঙ নাবও!‘। রচার বপলনর ঈদ্ধৃবে বিলয়আ বলে য়
-- ‗the greater the repression the greater the revolution ‘. অবম মুিমনায়
প্রওাবলে অমার ঐ প্রবলন্ ফচনযআ ফওৌেুও ওলর বলবঙাম , ‗অকামী ববলশ্বর
ফক্সুয়া বরভুলন ম্ভবে আাবম ববলশ্বআ রৄরু লব, অর মরহুম ববন ালিন
লন ফআ ববপ্ললবর পবথওৃৎ। অমার ফো োআ মলন লে‘।
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২০১০ ালর বরলপালটতর োে ফিঔুন এঔালন : Google ranks Pakistan No. 1 for
pornographic search terms; http://www.pakpoint.net/google-ranks-pakistan-1-forpornographic-search-terms/15607/
েক্স বনঈলচ এ ংক্রান্ত এওবট বনঈচ ফবডং বঙ -No. 1 Nation in Sexy Web Searches?
Call it Pornistan; http://www.foxnews.com/world/ 2010/07/12/data-showspakistan-googling-pornographic-material/
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Asra Q. Nomani , Osama's Dirty Mind; http://www.thedailybeast.com/blogs-andstories/2011-05-14/osama-bin-ladens-porn-and-muslim-hypocrisy-on-sex/
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থঘ পলনতাগ্রাবে নাবও ারাম আালম178! এও মুলঔ পলনতালও ারাম বা
য়, থঘ আালমর বচাবিলির ফনোআ বল বল ফাৎাল পলনতা ফিলঔন ।
ারালমর ওথাআ যঔন এ, ওী ারাম অর ওী ারাম নয় ো বা েযআ মুলবও।
ধ্মতওারী নালম এওটা াআট অলঙ ফনলট । ফআ াআলটর প্রওৃবে ম্বলন্ াআটবটলে
বা লয়লঙ , ‗যুবিমনস্কলির বনমত ববলনািলনর ব্ল্ক। ববেওত বা বাওববেণ্ডার িান
ফনআ এঔালন। এআ ব্ল্লক ধ্লমতর যুবিযুি মালাঘনা ওরা লব, ধ্মতলও প্রশ্নববদ্ধ ওরা
লব, পিি ওরা লব, বযি ওরা লব। ফযমন ওরা লয় থালও াবেয, ঘবচ্চত্র,
ফঔাধ্ুা বা নযানয যাবেীয় ববয়লও।‘
বলয ফক্স মযাবনয়যাও চীব ফওব আালমআ অলঙ ো মলন ওরল ফবচায়
ভু লব। ব ধ্লমতআ ফটা ওলম ফববল অলঙ বাআ বাহুয। ভারলে পরলাওকে
াআবাবার ফক্স স্কযািা পত্রপবত্রওায় এললঙ। ‗ভকবান রচনীললর‘
ফযৌনঈেত্তোর ওথা বতচনবববিে বঙ। ঘালঘতর বববভন্ন পাদ্রী প্রায়আ বলরৄ ফযৌন
বনপীড়ন এবং বযবভঘালরর ওারলণ বনেযবিনআ পত্রপবত্রওার বললরানাম ন, ো ফো
অমরা এঔন র-ালমলাআ ফিঔবঙ। অল ফযঔালনআ মাত্রাবেবরি বাধ্ার প্রাঘীর
েুল বিলয় ফযৌনোলও বনয়ন্ত্রলণর ফঘিা ওরা লয়লঙ, ফঔালনআ জেবর লয়লঙ নানা
ধ্রলনর অবি এবং অস্ফান। অমরা বলয মলন ওবর ফযৌনো বববেতলনরআ
ে। ফযৌনোলও পাপ, বযবভঘার, পবিলমর ফবািাপনা বল ওৃবত্রম ঈপালয় ফয
বনয়ন্ত্রণ ওরা যায় না, যায় না িমন ওরা ফওব বচাব বওংবা বুরওার বুব
ওপবঘলয়, ফটা মরহুম ামা ববন ালিন ুবওলয় ুবওলয় পলনতা ফিলঔ এবং
নযানয ( )ওাচ ওুওালচর মাধ্যলম বববেতন মলনাববজ্ঞালনর েযোআ পুনবতার
প্রমাণ ওলর বিলন, নয় বও?
অমালির ফৌন্দযতলবাধ্ অর বলল্পলবাধ্গুলা জেবর লয়লঙ বববেতলনর পথ ধ্লর
ুিে বলল্পীর নয়নাবভরাম বলল্পওমত ফও না ভালাবাল! বপওালার গুলয়রবনওা ,
কি রাঁিযার ‗বথঙ্কার‘ বওংবা মাআলওএলিলার ‗ফডবভড‘ ফিলঔ অমরা মুগ্ধ আ,
বেও ফেমবন অমরা ঈলিবে আ লামীম বলওিালরর
‗ফস্বাপাবচতে স্বাধ্ীনো ‘র
পালল িাাঁবড়লয় , বওংবা বনেুন ওুণ্ডুর ‗াবা বাংালিল‘ প্রেযে ওলর । বওন্তু ফওন
অমালির ভাস্কযত ফিঔলে ভালা ালক? ওঔলনা বও অমরা ফভলববঙ
ফওন
ভাস্করলির বনপুণ ওাচ অমালির মলনামুগ্ধওর বল মলন য় , োলির বযবিেলও
ওাবিে মলন য়? লনও বববেতন মলনাববজ্ঞানীআ মলন ওরলঙন বযাপারবটর ঈৎ
অল বববেতনমলনািাে। অমালির পূবতপুরুলরা এমবনভালব পাথুলর াবেয়ার,
এ প্রলি আঈবটঈলব ফিঔুন ডায়লরওটর ের িা ফন্টার ের আাবমও ফডলভপলমন্ট ফমৌানা
বচয়াঈিা ঔালনর েলোয়া - Islam forbids pornography।
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প্রবালর ফনওল প্রভৃবে বাবনলয় চয় ওরলে ফপলরবঙ ববপরীে বলির অওতণ,
চাকালে ফপলরবঙ নযলির বঘত্তঘাঞ্চয । প্রায় ফিড় বমবয়ন বঙর অলক ফালমা
আলরক্টারা রৄরু ওলরবঙ পাো পাথলরর োব বানালনা। এগুলা ফিঔলে
বডম্বাওৃবের, ওঔলনাবা বত্রভুচাওৃবের পাোর মলোন বা ‗বটয়ার ড্রপ‘ অওালরর179।
এবলয়া, আঈলরাপ এবং অবফ্রওা পৃবথবীর ফযঔালনআ ফালমা আলরক্টা অর ফালমা
আরকাস্টারলির যাোয়াে বঙ, ফঔালনআ পায়া ফকলঙ াচার াচার এওুবয়ান
যাি যাক্স। বলঘলয় পুরলনা ‗যাওুবয়ান যাি যাক্স‘-এর বিে পায়া ফকলঙ
১.৮ বমবয়ন বঙর অলকওার ।
এ প্রাঘীন াবেয়ারগুলাআ অমালির
মানলববোলর বলঘলয় পুরলনা বলল্প
।
বযবাবরও লস্ত্রর এআ ববমুগ্ধওর নান্দবনও
রূপান্তর প্রাবকবোবও মানুলর ওাবরকবর িেো
েুল ধ্লর । ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ ফথলও ‗যাি
এযাক্স‘ ভযোর নেুন এও ধ্ালপর প্রেীও। ফিলঔ
মলন য় এআ াবেয়ারগুলা জেবরআ লয়লঙ
এওধ্রলনর প্রেন্ন ‗বেটলন বকনযা‘ ফিয়ার
চনয, ফয বকনযালর মলধ্য প্রওাল পায় বনমতাোর
বুবদ্ধ, ওমতবনপুণো, লঘেনো, ভববযৎ
পবরওল্পনা এবং িূরিবলতো। লনওটা
ফপঔময়াা ময়ূলরর মলোআ স্ত্র বানালনায় িে
পুরু অওতণ ওরলে ফপলরবঙ অবিম মালচ
নারীলির নুগ্র । অমালির পূবতপুরুলির মলধ্য
যালির এ গুণগুলা বঙ োরা অওতণ ওলরবঙ
বধ্ওমাত্রায় ববপরীে বলির াবন্নধ্য , োরাআ বঘত্র : বব্রবটল বমঈবচয়ালম রবেে
ফরলঔ ফকলঙ বধ্ও ালর ঈত্তরূরী । যারা এআ োবিবনয়ার ল্ডুভাআ কলচত পায়া
প্রাঘীন যাওুবয়ান যাি যাক্স।
ওাবরকবরববিযা রি ওরলে পালরবন, োরা ববপরীে
বলির ফঘালঔ অওতণীয় লয় ঈলেবন , োরা
প্রচননকেভালব ে বঙ না।
বনঈবচযালির ফওন্টারলববর ববশ্বববিযালয়র ধ্যাপও ফডবন ডাটন (৯
ফেব্রুয়াবর ১৯৪৪-২৮ বডলম্বর , ২০১০) এওবট বআ বলঔলঙন ডারঈআনীয়
িৃবিলওাণ ফথলও অমালির ফৌন্দযতবপ্রয়ো এবং বললল্পর প্রবে নুরাক ববলেণ

ওলর 180 । োর এওবট ঘমৎওার ফওঘার অলঙ ফটড ডট ওম াআলট এবং
আঈবটঈলব181। বেবন মলন ওলরন, বলল্প ববয়ও ফয ফওালনা অধ্ুবনও রুবঘ ফটা ফয
ফওালনা বলল্প মাধ্যমআ ফাও না ফওন, ঈিূে লয়লঙ বববেতলনর ক্রমপ্রবক্রয়ায়,
ডারঈআলনর েত্ত্ব বিলয় যালও েভালব বযাঔযা ওরা ম্ভব। এওটু ফঔয়া ওরলআ
ফিঔা যালব পূবতপুরুলির ফঘালঔ পাথুলর াবেয়ার জেবরর মলো িেোগুলা ফযমন
অওতণীয় লয় ধ্রা বিলয়বঙ , ফআ এওআ ধ্রলনর ভালাাকাগুলা এঔন
অমালির মলন ওাচ ওলর যায় প্রায় এওআরওমভালব । বনপুণ ওাবরকবর িেোয়
পন্ন ফয ফওালনা ওাচ বা বলল্প ফিঔল অমালির মন এঔন প্রেুি লয় লে ,
অমরা ফআ বলল্পওলমতর প্রবে অওৃি আ বলঘেনভালবআ
। ফওালনা কয়নার
ফিাওালন বটয়ার ড্রপ অওালরর ফওালনা ীরার ংওার ফিঔল অমালির মন
ঈলিবে লয় ঈলে । এমন মলন ওরার ওারণ ফনআ ফয অমালির ংস্কৃবেআ োৎ
ওলর বলবঔলয়লঙ এগুলালও ুন্দর ভাবলে। বরং অমালির ুিূর পূবতপুরুরা
ভালাবালো এআ ধ্রলনর জলবল্পও অওৃবেগুলা, অর ওির ওরে এর বনমতালণর
ফপঙলনর ওমতওুলো অর িেোলও । অমালির অধ্ুবনও রুবঘলবাধ্গুলা মূে
জেবর লয়লঙ ফআ ফপ্লআলস্টাবন যুলকর অবিম পঙন্দ পঙন্দগুলার ঈপর ভর
ওলরআ। ববজ্ঞানীরা বলন , বলল্প, াবেয, ভাস্কযত, ফঔাধ্ুা প্রভৃবের প্রবে
নুরাকগুলা জেবর লয়লঙ জবিও অলবিলনর মাধ্যলম ফযৌনোর বনবতাঘলনর পথ
ধ্লর। প্রাওৃবেও বনবতাঘন কলড় ঈলেলঙ মূে ফবাঁলঘ থাওার প্রবেলযাবকোর মাধ্যলম ,
অর নযবিলও ফযৌনোর বনবতাঘন ওাচ ওলরলঙ প্রচননকে প্রবেলযাবকোর মাধ্যলম।
বববেতন মলনাববজ্ঞানী বচবফ্র বমার মলন ওলরন , অমালির এআ জলবল্পও
রুবঘলবাধ্গুলা ফওালনা িৃলয ৃবিওেতার ুবনপুণ বডচাআলনর মাধ্যলম ফযমন য়বন,
বেও ফেমবন পুলরাটুওু জেবর য়বন ন্ এবং বনববতঘারী এবং প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর
মাধ্যলম। বরং অমালির মানপলটর বববেতন লয়লঙ অমালির পূবতপুরুলির
িীখতবিলনর ঘাবিালও মূয বিলয় , োলির বুবদ্ধবৃবত্তর ঈপর ভর ওলর এবং োলির
েওত িী বনবতাঘলনর মাধ্যলম। অমরা োলির ওাঙ ফথলও ঈত্তরাবধ্ওার ূলত্র চতন
ওলরবঙ োলির নানারওম পঙন্দ ঈিযম, ৃচনলীো , ফওৌেুওবপ্রয়ো, বুবদ্ধমত্তা
এবং বলল্পলবাধ্ বববভন্ন জনবতযবিও ববলয়র প্রবে অওতণ। োরা িী বনবতাঘলনর
ময় লঘেনভালবআ গুরুে বিলয়লঙ বওঙু জববললিযর প্রবে , ফ মি জববলিয গুলা
ংরবেে ফথলওলঙ অমালির চনপুলি। ফ মি জববলিয ওালরা মলধ্য ঔুাঁলচ ফপল
অমালির মবিষ্ক স্বভাবেআ অলমাবিে য়, প্রুব্ধ য়বেও ফযমন ময়ূরী প্রুব্ধ য়
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িীখত ফপঔময়াা ময়ূরলও ঔুাঁলচ ফপল। অমরা মূে অমালির পূবতপুরুলির ে
বঙলরর বংলকেীয় পরীোবনরীোর ে পবরণবে।
নারী পুরু ফল পযতন্ত বভন্ন মানব ত্তারআ ংল
পুলরা ধ্যায়বটলে মূে জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ ফথলও নারী পুরুলর পাথতওয
ঈলিঔ ওরা ল এটা মলন রাঔলে লব ফয, নারী পুরু ফওালনা অািা প্রচাবের
চীব নয়, নয় ফওালনা বভন্ন ভুবলনর দুআ বাবন্দা , বরং োরা ফল পযতন্ত োরা বভন্ন
মানবপ্রওৃবেরআ ংল । যাাঁ নারীপুরুলর মলধ্য লারীরবৃত্তীয় বিও ফথলও এবং
অঘরণকে বববভন্ন বিও ফথলও পাথতওয অলঙআ , ফটার ওারণ বহুববধ্ । বববেতন
মলনাববজ্ঞানীলির মলে, নারী এবং পুরুলও বববেতলনর যাত্রাপলথ বভন্ন ধ্রলনর
বভলযাচনকে মযা ফমাওালবা ওরলে লয়লঙ, োরা বভন্ন বভন্ন ভালব
মযাগুলার মাধ্ান ওলরলঙ, ফযগুলার প্রওাল অচ োলির মানপলট রলয়
বকলয়লঙ। ফযমন, কভতধ্ারণ, বলরৄলও িনযপান ওরালনা  বহুবওঙুর বভলযাচনকে
মাধ্ান জচববওভালব ওরলে লয়লঙ ফওবমাত্র নারীলওআ। অবার নয বিলও
নাকে ন্তালনর বপেৃলের বনিয়োর ংলয় ংক্রান্ত ইতা বনলয় চুছলে লয়লঙ
মূে পুরুলওআ , নারীলও নয়। এগুলার পাথতওয ূঘও প্রভাব নারী পুরুলর
লরীলর এবং মলনাচকলে পড়লব এটাআ স্বাভাববও। বওন্তু ফটাআ ফল ওথা নয়।
বববভন্ন মযা নারী পুরু ফযমন বভন্নভালব ফযমন মাধ্ান ওলরলঙ, ফেমবন
অবার েীলের পৃবথবীলে বহু বভলযাচনকে মযাআ বঙ ফযগুলা অবার োরা
মাধ্ান ওলরলঙ প্রায় এওআ রওমভালব, এওআ পদ্ধবেলেআ। ফযমন, নারী পুরু
ঈভলয়রআ িীখতলময়াবি পলওতর চনয বেও িী ঔুাঁলচ বনলে লয়লঙ , োলিরলও
বুছলে লয়লঙ োর িী োলির পলওতর বযাপালর ববশ্বি থাওলব বওনা , ন্তানলও
বড় ওরল েুার বযাপালর লেভাক বনলয়াবচে থাওলব বও না আেযাবি। ভালাবাা,
পলওতর িাবয়ে, ুি চীবনযাপলনর অওািা, বনলচলির ুঔ স্বােন্দ বৃবদ্ধ প্রভৃবে
বহু বযাপালর নারীপুরুলর ঘাবিাগুলা বনববতললল এওআরওমআ য়182। নারী পুরু
ঈভলয়আ ঘায় বনলচরা ুঔী লে , বনলচলির ন্তানলির প্রবেবষ্ঠে এবং ুঔী ফিলঔ
ফযলে। অত্মীয়স্বচন, বন্ুবান্ব, প্রবেলবলীলির প্রবে ভালাবাা , িাবয়ে প্রভৃবের
বযাপালর ওালরা বিানআ ওম নয় । ববজ্ঞানী ফচলনট বলবী াআড োর এওবট
কলবণাপলত্র ফিবঔলয়লঙন, নারীপুরুলর পাথতওযূঘও বভবযবিগুলার ফঘলয় োলির
মলধ্য ফচিারকে ামযআ ফববল পবরবেে য়183। নারীবািী ববজ্ঞানীরা ফিবঔলয়লঙন

ফয, ফযৌনোর জববঘত্রয এবং লারীবরও অগ্রান বওঙু ফেলত্র এওবট নারীর ালথ
এওবট পুরুলর পাথতওয রলয়লঙ েয184, বওন্তু ফটা ফচিারকে ামযলও ঙ্ঘন ওলর
না, বরং অন্তঃলযৌনো প্রবেলযাবকো (intrasexual competition) বিলয় বযাঔযা ওরা
যায়185। ফরাচাবন ফ্রযাঙ্কবন ববশ্বববিযালয়র (বলওালকা ফমবডওা স্কু) ববজ্ঞানী
বব এবয়ট োর কলবণায় ফিবঔলয়লঙন , নারী পুরুলর মলধ্য লারীবরও এবং
জচববও বিও ফথলও পাথতওয অলঙ , বওন্তু ফআ পাথতওযগুলা এমন বওঙু বড় নয় ।
বহুলেলত্রআ ফঙললির বাঘনেমো, মবমতো ফযমন ফঘিা ওরল বাড়ালনা যায়, বেও
ফেমবন অবার ফমলয়লির কাবণবেও বওংবা বত্রমাবত্রও প্রলেপলণর েমোগুলা
বাবড়লয় ফনয়া ফযলে পালর186। ফযমন, ফিঔা ফকলঙ, কবণে বা ববজ্ঞালনর ববয়গুলালে
ফঘিা ওরল নারীরা রৄধ্ু পুরুলির মান নয় , এমনবও ঙাবড়লয় ফযলে পালর ।
অল চকলের বহু ববয় ফযগুলা এওময় ফওব ‗পুরুলির এাওা‘ বল
বঘবিে ওরা লো, ফগুলালে নারীরা ফওব পিাপতণআ ওলরবন, ঙাবড়লয় বকলয়লঙ।
ফযমন, ারা পৃবথবীলে কবণেলও োাভালব ‗পুরুলির‘ অবধ্পেযময় ববয় বল
ববলবঘনা ওরা ল ফিঔা ফকলঙ অআযালি ফমলয়রা কড়পড়ো ফঙললির ফঘলয়
লনও ভালা োে ওলরলঙ187।

বঘত্র : কবণে এবং ববজ্ঞালন পুরুলির েুনায় নারীলির নাগ্র এবং েোর ওথা োাভালব
বমবডয়ায় বা ল অআযালি কবণলে কড়পড়ো নারীরাআ পুরুলির ফঘলয় লনও ভালা
োে ওরলঙ।
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অবার ফঙলরা কড়পড়ো ফয ব ফেলত্র ফমলয়লির ফঘলয় দুবত
ববললে
ামাবচও ফযাকালযালকর ফেলত্র বওংবা মবমতো অর লযাবকোর ফেত্রগুলালে
বম্মবে ঘঘতার মাধ্যলম ফগুলার বযােভালব ঈন্নবে ওরা ম্ভব লয়লঙ লনও
ফঙলরআ। ওালচআ ঈপযুি পবরলবল ফপল এবং বেও প্রলঘিা থাওল নারী পুরু
বার পলেআ ওাবিে োে চতন ম্ভব । পাথলরর কালয় ওঔলনাআ ফঔািাআ
ওলর ফঔা ফনআ নারীরা ‗আা পাবরলব ‘, অর পুরুলরা ‗ঈা‘। বরং বভন্ন
মানববববললির বহু বওঙুআ অমরা নারী পুরু বনববতললল অমালির মলধ্য ধ্ারণ
ওবর, এবং বনচ বনচ পঙন্দ , বভরুবঘ এবং অগ্রলও প্রাধ্ানয বিলয় ফগুলার
পবরস্ফুটন খটাআ।

বঘত্র : ফঙলরা কড়পড়ো ফয ব ফেলত্র ফমলয়লির ফঘলয় দুবত বল বঘবিে - ববললেঃ ামাবচও
ফযাকালযালকর ফেলত্র বওংবা মলবিনা বা মবমতো প্রিলতন বওংবা লযাবকোর ফেত্রগুলালে বম্মবে ঘঘতার মাধ্যলম ফগুলার বযােভালব ঈন্নবে ওরা ম্ভব লয়লঙ লনও ফেলত্রআ। ফযমন,
ফঙললির োর ফবান , াথী বওংবা মরূপ ওালরা ালথ ফঙাটলবা ফথলওআ পুেু ফঔার
ালথ
পবরঘয় ওবরলয় বিলয় ফিঔা ফকলঙ , োলির মলধ্য ামাবচও ফযাকালযালকর এবং পবরঘযতামূও
িেোগুলা বাবড়লয় ফনয়া ম্ভব লয়লঙ যলথি পবরমালণআ।

এআ চায়কায় অমার মলে , নারীলির বনলয় এওটু ফববল বা িরওার , ফযলেু
ামাবচও ফস্টবরটাআবপং এর বযাপারগুলা মূে নারীলির বখলরআ , এবং ফগুলা
নারীলির বিমলনর ওালচআ ফববল বযবহৃে য়। এওটা ময় বঙ যঔন নারীলির
পুরুলর মওে য়া ফো িূলরর ওথা মানু বললবআ কণয ওরা লো না। থঘ
ঈন্নে ববলশ্বর বিলও োওাল অচ ফিঔা যালব , নারীরা জ্ঞান ববজ্ঞালনর প্রবেবট
ফেলত্রআ পুরুলির ালথ পািা বিলয় ংলগ্রণ ওলরলঙ । ফযমন, বলঘলয় দুকতম ,
এবং ফমধ্ালী ফেত্র বল বঘবিে মাওালযাত্রায় নারীলির বিালনর ওথাআ বা
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যাও। ফাবভলয়ে নারী ভযালবন্টনা ফেলরলস্কাভা বঙলন প্রথম মাওাল ববচয়ী
নারী, এ ওথা অমরা বাআ চাবন । বওন্তু লনলওআ য়লো চাবন না , বেতমালন
নাার বহু ঈলিঔলযাকয মাওাল বমললনর ফনেৃে বিলেন ুিে নারীরা । ফযমন,
অআবন ওবন ১৯৯৯ ালর ফস্প লাটলর প্রথম মবা ওমািার বললব
ওাবম্বয়া বমললনর ময় ফনেৃে বিলয়বঙলন। এর অলক বেবন মাবওতন ববমান
বাবনীর ব-১৪১ ববমালনর প্রধ্ালনর িাবয়লে বঙলন । ২০০৭ ালর ফস্প
লাট বডস্কভাবর এবং অন্তচতাবেও মাওাল ফস্টললনর বমলনর ময় ঈভলয়রআ
প্রধ্ান বঙলন নারী। বডস্কভাবরর ফনেৃলে বঙলন পালমা ফমরয় অর অন্তচতাবেও
মাওাল ফস্টললনর িাবয়লে বঙলন ফপবক হুআটন। নাায় ওমতরে ভারেীয়
ঈপমালিললর প্রয়াে ড. ওল্পনা ঘাা ওবম্বয়া বমললন মৃেুযর অক পযতন্ত
মাওালঘারণায় যলথস্ট ওৃবেে ফিবঔলয়বঙলন; এলরালস্প আবিবনয়াবরং এ
বপএআঘবড বডবগ্র বঙ োর । অলরওচন বপএআঘবড বডবগ্রধ্ারী মাবওতন নলভাঘারী
লযানন ুবড এওময় মাওালল িীখতেম ময় ওাটালনার ফরওডত ৃবস্ট
ওলরবঙলন। এ ঙাড়া ড. যাী রাআলডর ওথা লনলও চালনন বযবন ফস্প
লাটলর প্রথম মবা িয ন ১৯৮৩ এ। মাওাল চলয় এঔন বিান রাঔলে
না পারল বাগাব ফমলয়রা বপবঙলয় ফনআ যাত্রীবাী ববমান ঘানায়। ফযমন,
বাংালিল ববমালনর আয়াবমন রমান এবলয়ার প্রথম মবা বডব-১০ ববমালনর
ওযালেন বার ফকৌরব চতন ওলরন ১৯৯১ ফে। বডব-১০ ববমালনর ওযালেন লয়
পাাঁঘ বঙর ববমান ঘাাবার পর রাচবনবেও ওারলণ োলও বর গ্রলণ বাধ্য ওরা
লয়বঙ। বওন্তু োরপলর আয়াবমন
রমালনর গ্রযাত্রা ফথলম থালওবন ।
িাপেযববজ্ঞালন বডবগ্র বনলয় পাাঁঘ বঙর িপবের ফপলায় বনলয়াবচে ফথলও অবার
ােলযর ালথ পরীো বিলয় বক্রয় ববমান ঘানায় প্রেযাবেতন ওলর ববমালনর
এয়ারবা এর ওযালেন ন ২০০১ াল। নারীলির চনয বেবন এও ঈজ্জীববে
ঈিারণ। পালাপাবল বাংালিললর ুলঔও এবং কলবও ফবনা ফাললনর ওনযা
োবরয়া ারার ওথা অমরা চাবন , বযবন োওা ববশ্বববিযালয়র আংলরবচ ববভালক
স্নােও য়ার পালাপাবল বঙলন এওচন ে পাআট । ১৯৯৬ াল ববভ
এবভলয়লন থবরবট ে বাংালিললর ওাঙ ফথলও বেবন প্রাআলভট পাআলটর
াআলন্স চতন ওলরন । এর দু’বঙর পলর ১৯৯৮ ালর ১৯ ফল মাঘত ারা
বাবণবচযও পাআট য়ার াআলন্স পান । বেবন এরপরআ পাআটলির প্রবলেও
বার প্রবলেণ ফিন । বেবন বাংালিললর প্রথম নারী বযবন এআ ফপলায় অলন ।
১৯৯৮ ালর ২৯ফল ফলেম্বর এওবট ববমান দুখতটনায় মৃেুযর অক পযতন্ত বেবন
ফআ ফপলায় বনলয়াবচে বঙলন । দুখতটনায় ওা মৃেুয না ল বেবনআ লেন
বাংালিললর প্রথম নারী পাআট প্রবলেও।
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মুিমনা িয পাবথতব ‗অন্তচতাবেও নারী বিব: নারীরা ব পালর‘ নালমর
এওবট প্রবলন্ বাংালিললর পাবপয়া নালমর এও াী ফমলয়র ঈিারণ বনলয়
এলবঙলন188। ১৯৯৮ ালর বিলও পাবপয়া চীববওার োবকলি োওার রািায়
বরওলা ঘাালে রৄরু ওলর আবো ৃবস্ট ওলরবঙলন। পাবপয়া োর বরক্সায় বাও
নারী নাবও পুরু ো ববঘার না ওলর বাআলও বন ওরলেন। বওস্তু দুঃলঔর ববয়
ফটাআ ফবাধ্য় প্রথম অর ফল ঈিারণ। বাংালিললর ামাবচও বািবো
এঔন এরওম দুঃাবও ওালচ ফমলয়লির গ্রণ ওরলে প্রস্তুে নয়। ামাবচও
বািবোর চনয ফমলয়রা বালর ড্রাআভার বা ওিাক্টর য়লো লে পারলবন না
আো থাওা লত্ত্ব, যবি ট্রাবেও  যাত্রীংঔযার বিও বিলয় বিাপুর, বযাংওও
অর োওার মলধ্য ঔুব এওটা পাথতওয ফনআ েবু বিাপুর ললর বওংবা বযাংওলও
ফমলয় বাওিাক্টর এও বে পবরবঘে িৃলয। অবম বনলচআ িীখতবিন বিাপুলর
ফথলওবঙ। বহুবারআ ববশ্বববিযালয় যায়ার পলথ এমন বাল অমার ঈেলে লয়লঙ
ফযঔানওার ঘাও পুরু নন , নারী। রৄধ্ু বালর ঘাও বা ওিাক্টর য়া নয় ,
রািায় রািায় েলটাওবপ ফমবলন ঘানা , মা পরবন, মাামালর ক্রয়ববক্রয় 
ব ধ্রলনর মানবও এবং লারীবরও শ্রমাধ্য ওালচ পুরুলর পালাপাবল নারীরা
ংলগ্রণ ওলরলঙ মান োল।
বিাপুলর থাওাওাীন মলয়র এওটা মচার খটনা মলন পড়লঙ এ প্রলি ।
১৯৯৯/২০০০ ালর খটনা । অবম েঔন লবমাত্র বাংালিল ফথলও বিাপুলর
পাবড় বিলয় নযালনা আঈবনভাবতবট ব বিাপুলর মাস্টাত ওরবঙ । অমরা ওলয়ও
বন্ু বমল বিাপুলরর ফক্ললমবন্ট এাওায় বাা ভাড়া ওলর থাওোম , অর ফঔান
ফথলও বা বনলয় ববশ্বববিযালয় ফযোম। বাল বলটর েুনায় যাত্রী ঈেলো ফববল ,
লনওটা োওা ললরর বাগুলার মলোআ। বালর বট ভলর যায়ার পর লনও
যাত্রীলওআ িাাঁবড়লয় ফযলে লো োলির মলধ্য নারী পুরু বাআ থাওলেন ।
স্বভাবেআ অমরা যারা বাংালিল ফথলও লবমাত্র এলবঙ োলির চনয বযাপারটা
বঙ ঔুব স্ববিওর । অমরা ব োকড়া ফচায়ালনরা বট িঔ ওলর বল অবঙ ,
অর য়লো পাললআ এওবট ফমলয় পুলরা রািা বালর রড ধ্লর িাাঁবড়লয় িাাঁবড়লয়
যালে। অমার বন্ু াআেু বঙ ঔুব মানবিরবি টাআলপর । এওবিন বেও োর
বলটর পাললআ এওবট নরমরম ফমলয় িাাঁবড়লয় যালে, ফিলঔ থাওলে না ফপলর ঈলে
িাাঁবড়লয় বনচ বলট ফমলয়বটলও বলে নুলরাধ্ ওর । বওন্তু ফমলয়বট োলে ঔুবল
লা না ফমালটআ, বরং বাও লয় চানলে ঘাআলন,
- ‗অপনার চায়কায় ফওন অবম বব?‘বাও ফঘালঔ প্রশ্ন ফমলয়বটর।
- ‗ওারণ, অপবন িাাঁবড়লয় যালেন। অর অবম বল ...‘াআেুলর চবাব।
- ‗যাাঁ, বওন্তু অবম বল ফো অবার অপনালও িাাঁবড়লয় ফযলে য়‘।
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২০১০)
ভালাবাা ওালর ওয়। 169

- ‗োলে ুববধ্া ফনআ‘।
- ‗অমার অলঙ। অপবন ফো অমার অলক বাল ঈলেলঙন, অপবন ফওন অমার
চনয বট ফঙলড় ফিলবন? অর বিলআ বা অবম বব ফওন?‘
- ‗বওন্তু অপবন ফো ফমলয়...‘ অমো অমো ওণ্ঠ াআেুলর।
- ‗ফমলয় ফো ওী লয়লঙ? অবম ফো অর থবত নআ । অপবন ফযভালব িাাঁবড়লয়
ফযলেন, অবম বেও এওআভালব িাাঁবড়লয় যাবে। এলে ফো ফওালনা ুববধ্া লে
না।‘
-‗ো বলট, বওন্তু ...‘
- ‗অমরা এঔালন ফওব বলয়াবৃদ্ধ নাকবরও বা ববনয়র ববটলচনলির বওংবা
পিু বা প্রবেবন্ীলির চনয অন ফঙলড় ফিআ
। নয ওালরা চলনয নয় ।
অপনালির ফিলল বও বনয়ম অািা?‘
- ‗যাাঁ, অমালির ফিলল বাল নারীলির চনয অািা অন থালও । ফওালনা
নারী িাাঁবড়লয় থাওল অমরা োলির চনয অন ফঙলড় ফিআ । নআল ভদ্রো
ওরা য়। অবম ফভলববঙাম এআ ভদ্রোর বযাপারটা ব চায়কায় এওআ রওম
লব...।‘
- ‗বওন্তু অপবন বও বুছলে পারলঙন , ফয এআ ভদ্রোর অড়াল এওবট
মানবওো ওাচ ওরলঙ ফয , নারীরা থবত , োরা অপনালির মলো িাাঁবড়লয়
বাল ওলর ফযলে পারলবন না...‘।

খটনার লনও বিন পার লয় ফকল এআ ংাপগুলা অমার এঔন মলন
অলঙঅমার, াআেুলর দুচলনরআ । ‗এআ ভদ্রোর অড়াল এওবট মানবওো
ওাচ ওরলঙ ফয, নারীরা থবত‘ফমলয়বটর এআ ধ্াক্কার ফচর অমালির বন ওরলে
লয়বঙ লনওবিন।
অ ওথা লা , ভযোর বববনমতালণ ওালরা বিানআ ওম নয় , দুচলনআ
এলও লনযর পবরপূরও । নারী পুরু ঈভলয়আ ভযো জেবরলে বিান ফরলঔলঙ
ববপুভালব, এ বনলয় ওালরাআ ফওালনা লন্দ থাওা ঈবঘে নয় । ধ্যায়বট ফল
ওরবঙ ওাচী নচরু আালমর ‗নারী‘ ওববোবট ফথলও ববস্মরণীয় বওঙু াআন
েুল বিলয় ‗ববলশ্বর যা বওঙু মান ৃবি বঘর ওযাণওর
লধ্তও োর ওবরয়ালঙ নারী, লধ্তও োর নর।
ববলশ্ব যা বওঙু এ পাপ োপ ফবিনা রবাবর,
লধ্তও োর অবনয়ালঙ নর লধ্তও োর নারী।
...
চকলের যে বড় বড় চয়, বড় বড় বভযান
মাো ভবগ্ন্ বধ্ূলির েযালক আয়ালঙ মান।
ফওান রলণ ওে ঔুন বি নর, ফঔা অলঙ আবোল
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ওে নারী বি বাঁবথর বদুর, ফঔা নাআ োর পালল।
...
ওে মাো বি হৃিয় ঈপবড়, ওে ফবান বি ফবা
বীর স্মৃবে িলম্ভর কালয় ববঔয়া ফরলঔলঙ ফওবা?
ফওালনা ওাল এওা য়বন ও চয়ী পুরুলর েরবারী
ফপ্ররণা বিলয়লঙ, লবি বিলয়লঙ ববচয় ক্ষ্মী নারী‘।
...

ষ্ঠ ধ্যায়

চীবন মালন যুদ্ধ যুদ্ধ ফঔা

ফ যুক লয়লঙ বাব
ফয যুলক ফয যুলক পুরু িা বঙ না ও, নারীরা অবঙ িাী!
ফবিনার যুক, মানুলর যুক, ালমযর যুক অবচ,
ফও রবলব না বন্দী ওাার, ঈবেলঙ ডঙ্কা বাবচ!

যুদ্ধ মালন লত্রু লত্রু ফঔা,
যুদ্ধ মালনআ অমার প্রবে ফোমার বলা'
… (বনমতলন্দু গুণ)
মানববওোর নমুনা
লনলওআ ঔুব র বঘন্তাভাবনা ফথলও ধ্লর ফনন, মানু ফবাধ্ য় ঔুব লাবন্তবপ্রয় এওটা
চীব, অর বংো বচবনটা পুলরাটাআ ফওব পরৄলির প্রবৃবত্ত । এআ পরৄপ্রবৃবত্তলও
মানু অবার অািা ওলর ‗পালববওো‘ বল ডালও। এমন এওটা ভাব ফয, অমরা
মানুলরা ফো অর পরৄ নআ, অমরা ৃবির ফরা চীব। অমরা বও অর পরৄলির মলো
বংো, ঔুন ধ্তণ , েযাএগুলালে চড়াআ? অমরা মানব । পারৄলির ওাচ
‗পালববও‘ অর অমালির ওাচ ব ‗মানববও‘। ফো, ৃবির ফরা চীব মানুলর এআ
189
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প্রথম ববশ্বযুলদ্ধ মারা যায় ফিড় ফওাবট ফাও , অর বিেীয় ববশ্বযুলদ্ধ প্রায়
ালড় পাাঁঘ ফওাবট ফাও ।



পাবওিাবন বাবনী ১৯৭১ ালর নয় মালর মলধ্য ৩০ ে
বাংালিবললও েযা ওলর, ধ্তণ ওলর প্রায় ২ ে নারীলও।

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
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যালন্সট ালভত নুযায়ী অলমবরওার আরাও িঔ এবং যুলদ্ধ এঔন পযতন্ত
বনলের ংঔযা ৬ লের ঈপর ।



ফঔমাররুচ বাবনী ওলম্বাবডয়ায় ১৯৭৫ ফথলও ১৯৭৯ ালর মলধ্য েযা
ওলর ন্তে ২০ াঔ মানুলও।



ঘীলন ফঘয়ারমযান মা -এর লানামল কৃযুদ্ধ দুবভতে নানা ওারলণ
মারা যায় ৪ ফওাবট ফাও। ঘীলনর াংস্কৃবেও ববপ্ললবর মলয়আ মৃেুযংঔযা
ঙাবড়লয় যায় ৩০ লের ঈপর । এঙাড়া ফাবভলয়ে আঈবনয়লন ২ ফওাবট
ফাও, ১০ াঔ ফাঔ বভলয়েনালম, ২০ াঔ ফাও ঈত্তর ফওাবরয়ায়, ২০
াঔ ফাও ওলম্বাবডয়ায়, ১০ াঔ ফাও পূবত আঈলরালপর ফিলগুলালে,
ফিড় াঔ ফাও পূবত আঈলরালপ, ১৭ াঔ ফাও অবফ্রওায়, ১৫ াঔ
ফাও অেকাবনিালন ওবমঈবনস্ট লানামল বনে য়।
ববশ্বযুলদ্ধাত্তর পৃবথবীলে অলমবরওার অবধ্পলেযর ছািার ঈিারণগুলা
এঔালন প্রাবিও । মাবওতন অবধ্পেযবাি প্রবেবষ্ঠে ওরলে বকলয় রৄধ্ু
বভলয়েনাম যুলদ্ধর ময়আ ঈত্তর  িবেণ বভলয়েনালমর প্রবে বকতমাআ
চায়কার পর কলড় ৭০ টলনর ফববল ফবামা ফেলবঙ মাবওতন যুিরাষ্ট্র।
নয ভাায় বল, মাথাবপঙু প্রবেবট ফালওর চনয ৫০০ পাঈি ফবামা।
এমনবও কাঙপাা ধ্বংলর রাায়বনও ঙবড়লয় বিলয়বঙ ফিললর লনও
চায়কায়। বনঈচ ঈআলওর এও াংবাবিও বযবন বিেীয় ববশ্বযুলদ্ধর ময়
আঈলরালপ ওাচ ওরলেন, বেবন বলঔলঙন নাৎবরা ববশ্বযুলদ্ধর ময়
আহুবিলির ঈপর ফয েযাঘার ঘাবলয়বঙ, বভলয়েনালম মাবওতন বনযতােন
োলও ার মাবনলয়বঙ। বভলয়েনালমর মাআাআ েযাওাণ্ড
মানবভযোর আবোলর এও খৃণয ধ্যায়। ১৯৬৮ ালর ১৬আ মাঘত
ওা ালড় বেনটায় াম্রাচযবািী মাবওতনবাবনী িবেণ ঘীন াকলরর
ঈপওুল এওবট ফঙাট্ট গ্রাম মাআাআলে প্রলবল ওলর, এবং গ্রালমর বনরস্ত্র
াধ্ারণ ফালওর ঈপর ামা ঘাবলয় নারী, বলরৄ, বৃদ্ধ ৩৪৭ চন
গ্রামবাীলও ওলয়ওখণ্টার মলধ্য েযা ওলর। নারী অর বলরৄলির ববওৃে
ঈপালয় ধ্তণ ওলর আ অবু-কাবরলবর ওলয়ও বডবগ্র ঈপলরর মাত্রায়।
গ্রালমর াধ্ারণ মানুলর ঈপর বনযতােন এেআ ভয়াব বঙ ফয, ফঔাি
মাবওতনবাবনীরআ দুআ-এওচন (বঈ টমন)-এর ববলরাবধ্ো ওলর
গ্রামবাীর পলে স্ত্র ালে রুলঔ িাাঁড়ায়। লনওবিন ধ্লর ারাববশ্ব এআ
খটনা পলওত ববন্দু-ববকত চানলে পালরবন। এ ধ্রলনর বহু নবচরববীন
ধ্বংীা খলটলঙ ফিলল-ফিলল রিলাুপ মাবওতন াম্রালচযর ালে এআ
ববংল লোব্দীলে।





াড়া ববলশ্ব প্রবে বঙর পাাঁঘ াচার নারী মারা যায় ‗নর বওবং‘-এর
বলওার লয়। মুবম প্রধ্ান ফিলগুলালে এআ মৃেুযর ার বতাবধ্ও।
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াড়া ববলশ্ব প্রবে বঙর প্রায় ১৪ ে নারী ধ্তণ এবং লারীবরও বনযতােলনর
বলওার য়। াআ স্কুল কমনরে প্রায় ১৭ ভাক ঙাত্রী ওঔলনা না ওঔলনা
লারীবরও বনযতােলনর বলওার য় , ১২ ভাক ঙাত্রী বলওার য় ফযৌন
বনগ্রলর।



অন্তচতাবেওভালব প্রবে বঙর ামাবচও বনপীড়ন, ধ্তণ, ফনিা বববভন্ন
ওারলণ অত্মেযা ওরলে বাধ্য য় িল ে ফাও।



াড়া ববলশ্বআ প্রায় ১৬ ে ফাও বংোর বলওার লয় মারা যায় ।
োর লধ্তওআ মারা যায় অত্মেযায় , এও েৃেীয়াংল ক ণেযায় এবং
এও-পঞ্চমাংল লস্ত্র ংখাফে।



প্রবে বঙর াড়া দুবনয়া চুলড় ফঘাদ্দ াচালরর ফববল ন্ত্রাবািী ওমতওাণ্ড
খলট, মৃেুযবরণ ওলর ২২০০০ ফাও।



িীয় ফওান্দ, স্ত্রবাবচ প্রভৃবের বলওার লয় চাপান , লষ্ট্রবয়া
আংযাি প্রভৃবে ফিলল প্রবে বঙর মারা যায় পলনলরা ফথলও পঘাত্তুর চন
ফাও, অর ব্রাবচ , িবেন অবফ্রওা , ওবম্বয়া অর অলমবরওায় এআ
ংঔযা বঙলর িল াচার ফথলও রৄরু ওলর ঘবিল াচার ঙাবড়লয় যায়।

বঘন্তা ওলর ফিঔুন ঈপলর অমালির ‘মানববও’ ওীবেতওাপগুলার ফয গুবটওয়
বাব-বওোব ঈলিঔ ওলরবঙ ো ফওব এআ ববংল লোব্দী বা েৎপরবেতী মলয়র
খটনা। ববলা বন্ুর বুলও ফওব ববন্দুমাত্র , োআ না? বওন্তু োরপলর ‘মানববও
বীভৎোর’ ামানয নমুনা ফিলঔআ ফয ওালরা ঘেু ঘরওকাঙ লে বাধ্য।
য়লো লনলও ভাবলে পালরন ফয , পারমাণববও স্ত্র অর অধ্ুবনও স্ত্র
লস্ত্রর ছনছনাবন বৃবদ্ধ পায়ালেআ ফবাধ্ য় বংো ববংল লোব্দীলে এে
মাত্রাবেবরি ফবলড়লঙ। অলকওার পৃবথবীর ময়গুলা বনিয় ঔুব লাবন্তময় বঙ ।
অমালির বুলড়া িািা -িাবি বওংবা বলয়াবৃদ্ধলির প্রায়আ ুর ওলর বলে
রৄবন‗ফোরা ব ফকািায় যাবে , অমালির মলয় অমরা ওে ভালা বঙাম ‘।
ফো অপবন যবি অপনার িািা-িাবি অর বলয়ালচযষ্ঠফির মলো ফরওমআ ফভলব
থালওন ফয, ‗বিন যে এগুলে মাচ েে ধ্ঃপবেে লে‘, োল অপনার চনয
লপো ওরলঙ বড়ড় ববস্ময়। বস্টলভন বপঙ্কালরর ঈদ্ধৃবে বিলয়আ বব190 
অল অমরা অমালির এআ ববংল লোব্দীলেআ েুনামুওভালব বলঘলয়
লাবন্তপূণত এবং বষ্ণু ময় বেক্রম ওরবঙ , অমালির পূবতপুরুলরা বঙ
অেবরও লথতআ ববতর।
190

A Biological Understanding Of Human Nature: A Talk With Steven Pinker, Science at
the Edge, 2008
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য়লো বপঙ্কালরর ওথাটা েুযবি মলন লব । বওন্তু অপবন যবি বনরলপেভালব
মানব চাবের আবোলর পাে ফনন , এবং েথয ববলেণ ওলরন োল অর
ফটালও বািব বওংবা েুযবি ফওালনাটাআ মলন লব না । অুন, ফটার বিলও
এওটু নচর ফিআ।
অমালির অবিম পূবতপুরু যারা ফপ্লআলস্টাবন যুলকর পুলরা ময়টালে বলওাবর
ংগ্রাও বললব চীবনযাপন ওরে োলিরচীবনযাত্রা ফথলও বওঙু বািব পবরংঔযান
াবচর ওরা যাও। ১৯৭৮ াল প্রত্নেত্ত্বববি ওযালরা এম্বার োর কলবণায় ফিঔান
ফয, অবিম যুলক বলওাবর ংগ্রাও মালচর লেওরা ৯০ ভাক ফকাত্রআ ানাাবন
মারামাবরলে বি থাওে অর এর মলধ্য লেওরা ৬৪ ভাক ফেলত্র যুদ্ধ ংকবেে লো
প্রবে দুআ বঙলরর মলধ্যআ191। প্রত্নেত্ত্বববি লরন্স বওী(Lawrence Keeley) অধ্ুবনও
ববলশ্ব ববংল লোবব্দলে খটা আঈলরাপ অলমবরওার বংোর ালথ অমালির
পূবতপুরুলির বংোর েুনা ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয, ববংল লোব্দীলে বববভন্ন যুলদ্ধ
ফয ালর মানু মারা ফকলঙ (দুআ ববশ্ব যুলদ্ধ বনেলির ংঔযা ফকানায় ধ্লর ) ফটা
অবিম ওাল অমালির পূবতপুরলির বংোর েুনায় েযন্ত ণয
নক192।

বঘত্র – অবিম ওালর বলওাবর-ংগ্রাও মাচ এবং অধ্ুবনও ববংল লোব্দীর মালচর েুনামূও
ফরঔবঘত্র (প্রত্নেত্ত্বববি লরন্স বওীর ‗য়ার ববলোর ববভাআলচলন‘ ফথলও ংকৃবে)।

ঈপলরর গ্রােবট ে ওরুন । ঈপর ফথলও রৄরু ওলর প্রথম অটবট গ্রাে বলওাবর
ংগ্রাও মালচর । অর ফলবট ফযবট ‘প্রায় িৃলযমান ’ বিায় ফওালনা রওলম
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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বিলের চানান বিলে , ফবট অধ্ুবনও ওালর বংোর বনিলতন । গ্রােবট
ফিঔলআ অপবন েুনামূও বংোর নমুনাবট বুছলে পারলবন
, অধ্ুবনও
ওালর েুনায় অবিমওাল বংো বও ালর ফববল বঙ । এঔন মানবমালচ
বনঈবকবন াআযাি এবং অমাচন এাওায় বওঙু অবিম বলওাবর ংগ্রাও
মালচর বিে ফিঔা যায় । ফঔানওার বচভালরা (Jivaro) বওংবা আয়ালনামালমার
(Ya̧nomamö) বলওাবর ংগ্রাও মালচ ফয পবরমাণ বংো য় োলে এওচন
বযবির ন্তে লেওরা ৬০ ভাক ম্ভাবনা থালও অলরচন বলওাবরর ালে মারা
যায়ার, ফঔালন ফকবুবলে (Gebusi) ফআ ম্ভাবনা লেওরা মাত্র ১৫ ভাক। অর
অধ্ুবনও মালচ ফটা ২ ভালকর ওম । অবিম মালচ ফয ালর মারামাবর
ওাটাওাবট ঘলো , ফআ ালর অধ্ুবনও মাচ পবরঘাবে ল ববংল লোব্দীলে
এওল বমবয়ন নয় , দুআ বববয়ন মানু মারা ফযে বল ববললজ্ঞরা মলন ওলরন ।
ফআ বললব অমরা বপঙাআবন, বরং এবকলয়বঙ।
প্রাঘীনওাল রৄধ্ু যুদ্ধ ববগ্র নয় , যুলদ্ধর পর যুদ্ধববন্দলির ঈপর ফযভালব
েযাঘার ওরা লো ো রৄনল অচলওর নরম হৃিলয়র মানুলরা ক্কা পালবন
বনঃলন্দল। এও ফকাত্র অলরও ফকালত্রর ঈপর অক্রমণ ঘাবলয় রৄধ্ু ‗স্পলয় ব
য়ার’ বললব নারীলির ধ্তণ, ঈপলভাক বওংবা িা ফো বানালোআ (এগুলা বঙ
এলওবালরআ মামুব বযাপার), যুদ্ধববন্দলির ববলয় ফরলঔ োবড়লয় োবড়লয় ফঘাঔ
ঈপলড় ফো লো, াে পা ফওলট ফো লো , লনও ময় অবার অলয়ল ওলর
ঈপড়ালনা মাং ভেণ ওরা লো অনলন্দর ালথ 193, 194 । পােওলির য়লো
বণতনাগুলা পলড় ববওৃে রর ঙায়াঙববর মলো মলন লে পালর , বওন্তু মলন রাঔলে
লব অচলওর বিলনর রর ঙায়াঙববগুলাআ বঙ ফমলয়র বনমতম বািবো
। ফ ময়
যুলদ্ধর বযাপালর ফওালনা বনয়মনীবে বঙ না, বঙ না ফওালনা ‗ফচলনভা ওনলভনলন’,
বঙ না নারী বওংবা বলরৄলির প্রবে ফওালনা ববলল ুবযবালরর বনলিতল
।
এওেরোভালব যুদ্ধ ওলর প্রবেপেলও ওঘুওাটা ওরাআ বঙ যুলদ্ধর এওমাত্র েয
।
ববংল লোব্দীলে অমরা পারেপলে মারামাবর ানাাবন ঔুলনাঔুবন এওিম বাি
না বিলে পারল লনওটাআ ওবমলয় এলনবঙ বা যায় । এমনবও যুলদ্ধর ময়
বওঙু ‘এবথক্স' পান ওবর, ফযমন, ফবামবরও চায়কায় েযা, ুণ্ঠন, ফবামাবাবচলও
বনরুৎাবে ওবর, যুদ্ধববন্দলির ঈপর যেিূর ম্ভব অন্তচতাবেও অআন নুযায়ী
মানববও বযবার ওরার ফঘিা ওবর। এর ফপঙলন কণোবন্ত্রও অআন প্রলয়াক, বলোর
ববিার, মানববও বধ্ওালরর প্রবে লঘেনো বৃবদ্ধ প্রভৃবেলও ঈলিঔ ওরা যায়। রৄধ্ু
োআ নয়, অমালির ভয চীবনযাত্রা ে ওরুন। লনও বওঙুলেআ অমরা প্রাণপলণ
‘পববটওাব ওালরক্ট' থাওার ফঘিা ওবর । বিলবয বওংবা ফঔায় ঈপচাবের বিল
193
194

Michael Ghiglieri, The Dark Side Of Man, Basic Books, 2000
Lawrence H. Keeley, War Before Civilization, পূলবতাি।
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বব অবিবাী, বনলগ্রা ললব্দর বিল বব অবফ্রওান অলমবরওান । ভয মালচ
বে অিালে ওাচ যারা ওলরন োরা লঘেন থালওন অর এওধ্াপ ফববল 
ে রালঔন ওালরা ধ্মত , বণত, ফচিার বওংবা বয় বনলয় ফওালনাক্রলমআ ফযন
বলক্রাবি ফযন প্রওাবলে না লয় যায়। অমরা অচ মলবেভালব ফগ্লাবা য়যাবমতং
বনলয় দুবিন্তা ওবর , ববুিপ্রায় পািা বওংবা ফমরু ভিুওলির রোর বযাপালর
অমালির মন ফওাঁলি ঈলে বনতবল । থঘ এআ ফাড়ল লেলও অমালির ‘মা
লাবন্তবপ্রয়’ পূবতপুরুলরাআ পযাবরলর রািায় চীবন্ত ববড়া িবড়লে ছুবলয় বিে ,
োরপর োলে ফে ফেল অগুন ধ্বরলয় বিে । ফআ চীবন্ত ববড়া যঔন অগুলন
পুলড় বযথায় ফওাাঁওালে থাওে , ফটা বঙ োলির ববলনািলনর ঈৎ । ববড়ালর
ঘারপালল মলবে চনো ােোব বিলয় বঘৎওার ওলর ঈচ্ছ্বা প্রওাল ওরে
।
োলির ফঘালঔর ামলন ায় ববড়াবট এওি পা ণ্ড ফালওর ববলনািলনর
ফঔাড়াও ফযাকালে পুলড় িার লয় ফযলো195।
বমথ ব ফনালব যালভচ
বওন্তু যে অলাবািীআ আ বওংবা য়ার বভনয় ওবর না ফওন , বেয বলে ওী
মানুলর ফবাঁলঘ থাওার আবো অল ফল পযতন্ত বংোরআ আবো
। ফয ফওালনা
প্রাঘীন আবোবভবত্তও চনবপ্রয় ঘবচ্চত্রগুলালে ফঘাঔ রাঔলআ ফিঔা যায় এও রাচা
অলরও রাচার ালথ যুদ্ধ ওরলঙ, ফওঈ ড়যন্ত্র ওরলঙ েমো ওুবেকে ওরার চনয,
ফওঈবা পাশ্বতবেতী রাচয অক্রমলণর চনয মুবঔলয় অলঙ, ওঔলনা গ্লযাবডলয়টরলির ফঙলড়
ফিয়া লয়লঙ েুধ্ােত বংলর ঔাাঁঘায়, ওঔলনা বা নরবব ফিয়া লয়লঙ বওংবা ওুমারী
নারী ঈৎকত ওরা লয়লঙ রালচযর মৃবদ্ধ ওামনায়। অমরা আবোলর বাঁবড় ভাগফে
ভাগফে যে ফপঙলনর বিলওআ যাআ না ফওন, এ ধ্রলনর যুদ্ধ এবং মানববও নৃলংোর
াে ফথলও অমরা বনিার পাআ না । অমালির অবিম পূবতপুরুলরা ফওঈ বা যুদ্ধ
ওলরলঙ াবেলাটা বিলয়, ফওঈ বা বিম বিলয়, ফওঈ বা েীর ধ্নুও বিলয় বওংবা ফওঈ
বুলমরাং বযবার ওলর। অবিম গুাবঘত্রগুলালে ফঘাঔ রাঔলআ ফিঔা যায় েীক্ষ্ণ ফব
স্ত্র বযবার ওলর োরা পরৄ বলওার ওলরলঙ, ওঔলনা বা ানাাবন মারামাবর ওলরলঙ
বনলচলির মলধ্যআ। োরপলর অমালির স্কু ওললচর বআপলত্র ফলঔালনা লয়লঙ
বওংবা চনবপ্রয় বমবডয়ায় বহুবিন ধ্লর ফবাছালনা লয়লঙ অমরা নাবও ঔুব লাবন্তবপ্রয়
চীব। অমরা পরৄলির মলো বনববতঘালর ানাাবন মারামাবর ওবর ।নাঅল মানু ঔুব
‗লাবন্তবপ্রয় প্রচাবে‘মালচ ফকলড় বা এআ বমথবটলও বস্টলভন বপঙ্কার োর ব্ল্যাঙ্ক
ফেট বঘবিে ওলরলঙন ‗বমথ ব ফনালব যালভচ ‘ (Myth of Nobel Savage)
195

Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004), pp.
170
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বললব। বলয এআ যাবঘে বমথবটলও চনবপ্রয় ওরার ফেলত্র নৃোবত্ত্বও এবং
মাচোবত্ত্বওলির বিান ফেল ফিবার মলো নয়। োরা প্রথম ফথলওআ ঈৎাী
বঙলন অমালির ন্ওার চীবলনর আবেবৃত্তগুলা ফবমাুম ফঘলপ বকলয় এওধ্রলনর
অলাবািী িৃবিভবি চনমানল ফপ্রাবথে ওরলে । ফ ব ‗লাবন্তওামী নৃেত্ত্বববলিরা‘
এও ময় ফাৎাল বল ফবড়ালেন ফয, ফঙাটঔালটা যুদ্ধ টুদ্ধ ল মানলববোলর
পাোয় ফওালনা নরভেলণর (canabalism) িৃিান্ত ফনআ । োরপর োরা বনলচরাআ
বনলচলির ওথা বকলে রৄরু ওরলন যঔন বংো , ানাাবন, যুদ্ধ, েযা এবং
এমনবও নরভেলণর কণ্ডায় কণ্ডায় অামে ফববরলয় অলে রৄরু ওর। প্রাথবমও
এওবট িৃিালন্তর ঈলিঔ পায়া যায় প্রায় অটল াচার বঙর অলকওার পায়া
েবলর অামে ফথলও। যাবরলচানা ফস্টট ববশ্বববিযালয়র প্রত্নেত্ত্বববি বক্রবস্টবচ.
টানতার বহু পবরেযি মানব াড়-ফকাড় ববলেণ ওলর বদ্ধালন্ত অলন ফয, ফগুলা
অল রান্না ওলর ভেণ ওরা লয়বঙ, অর ো ওলরবঙ মামবয়ও মানুলরাআ।
োলির ফ ময়ওার থাা -বান এবং নযানয রন্ন ামগ্রীলে মালয়ালগ্লাববলনর
(ফপলী ফপ্রাবটন) বনিলতন স্পি 196। এমনবও অমরা ফালমাযাবপলয়ন্সরা অচ ফথলও
৫০,০০০ বঙর অলক বনয়ািাথতালির ববরুলদ্ধ ড়াআ ওলরবঙাম এবং ম্ভবে
োলির বুবির ওারণ
বঙাম অমরাআলাবন্তবপ্রয় অধ্ুবনও মান বলির
197
পুবতূরীরা । আরালওর রাচধ্ানী বাকিাি ফথলও ৪০০ বওলাবমটার ঈত্তলর লাবনিার
গুায় পায়া বববভন্ন অামে অর রাে ফালবও198 এবং বস্টলভন ঘাবঘতলর
কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ ম্ভবে অধ্ুবনও ফালমাযাবপলয়ন্স মানুলর বনবেি
স্ত্রলফস্ত্রর অখালেআ বনয়ািাথতালির মৃেুয য়
। লাবনিার গুায় পায়া
বনয়ািাথতালির েবলর েলের ালথ অধ্ুবনও মানুলর াে ফথলও বনবেি াওা
বলতার অখালের ামিয ববললভালব েণীয়199। রৄধ্ু োআ নয়, কলবও োনতালিা
ফরবমলর ফরাবর কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ , বওঙু চায়কায় যুদ্ধচলয়র পলর
ফালমাযাবপলয়ন্সরা খটা ওলর বনয়ািাথতালির মাং ভেণ ওলর ঈৎব পান
ওরে। ধ্যাপও ফরাব স্পি ওলরআ বলন, ‗এটা পবরষ্কার ফয, অধ্ুবনও মানুলরা
বনয়ািাথতালির ঔািয বললব ভেণ ওলরবঙ
‘200।
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Ann Gibbons, Archaeologists Rediscover Cannibals, Science, Vol. 277. no. 5326, pp.
635 - 637, 1997
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Jane Bosveld, ―Did We Mate With Neanderthals, or Did We Murder Them?‖,
Discover Magazine, November 2009
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Ralph S. Solecki, Rose L. Solecki, Anagnostis P. Agelarakis, ―The Proto-Neolithic
Cemetery in Shanidar Cave‖, 2004
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বলোনবব, লাবনিার গুার বনয়ানডাথতালরা, মুিমনা।
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পুরুলির ঈপলযাবকো বিলয়বঙ বটলও থাওলে, এবং োরা ফময় যুদ্ধ ওরে
নারীর িঔ বনলে 201 । এমনবও এঔনওার ট্রাআবা মাচগুলালে
এআ
মানবওোর প্রভাব ববর নয়। এর বািব প্রমাণ ববজ্ঞানীরা ফপয়লঙন ফভবনচুয়াার
অবিম ট্রাআব আয়ালনামালমা ( Ya̧nomamö)ফির বনলয় কলবণা ওলর । নৃেত্ত্বববি
ফনলপাবয়ন ঘযাংনন এআ ট্রাআব বনলয় কলবণা ওরলে বকলয় ঔুব বাও লয়আ ে
ওলরন
এরা রৄধ্ু পি অরলণর চনয যুদ্ধ ওলর না, এরা যুদ্ধ ওলর নারীলির ঈপর
বধ্ওার বনলে।

বঘত্র : (ও) বস্টলভন ঘাবঘতলর ালে দুআ ধ্রলনর লস্ত্রর মলড । বাম ালে বনয়ানডাথতালির ভারী
স্ত্র, অর ডান ালে অবিম অধ্ুবনও মানুলর াল্কা বলতা চােীয় স্ত্র, যার অখালের ঙাপ
বনয়ািাথতালির েবল স্পি । (ঔ) োনতালিা ফরবমলর ফরাবর অামে ফথলও স্পি ফয
,
ফালমাযাবপলয়ন্সরা বনয়ািাথতালির ালথ ফওব যুদ্ধআ ওলরবন , োলির মাং ভেণ ওলরবঙ
এওময়।

পুরুাব বংো
অলকর ধ্যায় ফথলও অমরা ফচলনবঙ পুরুলরা ফমলয়লির ফঘলয় ফববল বং, এবং
োর ওারণ অমালির জবজ্ঞাবনওভালবআ বববেতনীয় পথ পবরক্রমার অলালও ঔুাঁচলে
লব। বববেতনীয় ববজ্ঞানীরা বলন , পুরুলরা এও ময় বঙ ান্টার বা বলওাবর,
অর ফমলয়রা েমূ ংগ্রাও । প্রলয়াচলনর োবকলিআ এওটা ময় পুরুলির
এলও লনযর ালথ যুলদ্ধ চবড়লয় পড়লে লয়লঙ; নয ফকালত্রর ালথ মারামাবর
ানাাবন ওরলে লয়লঙ; বনলচর াম্রাচয বাড়ালে লয়লঙ; স্ত্র ঘাালে লয়লঙ।
োলিরলও ওাবরকবর ববলয় ফববল চবড়ে লে লয়লঙ। অবিম মালচ স্ত্র ঘানা ,
ওরা বলওালর পারিলতী য়ালও ফবাঁলঘ থাওার ফেলত্র ফবাঁলঘ থাওার নযেম বনয়ামও
বললব বঘবিে ওরা লো । যারা এগুলালে পারিলতী লয় ঈলেলঙ োরাআ বধ্ও
ালর ন্তান ন্তবে এ পৃবথবীলে ফরলঔ ফযলে ফপলরলঙ , যারা এগুলা পালরবন োরা
ববুি লয় ফকলঙ।
পৃবথবীলে মানব ভযোর আবো খাটল পায়া যালব পুরুলরা রৄধ্ু
অত্মরো ওরলেআ যুদ্ধ ওলরবন , যুদ্ধ ওলরলঙ াম্রাচয বাড়ালে অর পবত্ত অর
নারীর িঔ বনলে। চন টুবব, বডা ওমাআড, বরঘাডত i¨vsnvg োলির ফবল বওঙু
কলবণায় ফিবঔলয়লঙন, ফয ট্রাআবা ফাাআবটগুলালে বংো লবিলাী
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ফিঔা ফক ট্রাআলব যেলববল লবিলাী এবং মর-িে পুরু পায়া যালে , েে
ফববল োরা নারীলির ঈপর বধ্ওার বনলে ফপলরলঙ।
অল যেআ স্বীওার ওরা ফাও না ফওন , বওংবা রৄনলে অমালির চনয
যেআ স্ববি াগুও না ফওন , কলবওরা আবোলর পাো পযতালাঘনা অর
ববলেণ ওলর বলন , ববললে প্রাওওৃবপূবত মালচ বংো এবং অগ্রালনর
মাধ্যলম ফচার ওলর এওাবধ্ও নারীলির ঈপর িঔ বনলয় পুরুলরা বনলচলির বচন
ভববযে প্রচলে ঙবড়লয় বিলয়বঙ । আবোল ফঘবি ঔালনর (১১৬৭-১২২৭)
মলো যুদ্ধবালচরা এলওওবট এওবট বড় ঈিারণ । ফঘবি ঔান রৄধ্ু যুদ্ধআ ওরলেন
না, ফয াম্রাচযআ িঔ ওরলেন , ফঔানওার নারীলির ফভাক ওরলেন ঈৎালর
ালথ। বেবন বলেন202,
লবতাত্তম অনন্দচনও বযাপার বনবে রলয়লঙ লত্রুলও ধ্বংলর মলধ্য , োলিরলও
োড়া ওরার মলধ্য অর োলির যাবেীয় পি ুটপালটর মলধ্য
, ধ্বংলর
অেতনালি অক্রান্তলির অপনচলনর ফঘাঔ বিলয় লছার ধ্ারায় পাবন ছরা
বলাওন ওরলে, োলির লশ্বর িঔ বনলে , অর োলির স্ত্রী এবং ওনযালির
নগ্ন্ লরীলরর ঈপর ঈপকে লে।

পুরুলির এআ নােন অগ্রাী মলনাভালবর পবরঘয় পায়া যায় অচলওর মালচ
খটা যুলদ্ধর পবরংঔযালন । এঔন ঘমান খটনায় ফঘাঔ রাঔল ফিঔা যালব 
প্রবেবট যুলদ্ধআ ফিঔা যায় ায় নারীরা লে ফযৌনবনযতােলনর প্রথম এবং প্রধ্ান
বলওার। বাংালিলল, ববনয়া, রুয়ািা, অলববনয়া, ওলিা, বুরুবিয়া,
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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.
Trevor Royle, Collins Dictionary of Military Quotations, Collins; New Ed edition,
1991
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পযালস্টাআন, আরাও, আরান  প্রবেবট যুলদ্ধর খটনালেআ ফআ নগ্ন্ েযআ ফববরলয়
অল ফয , এমনবও অধ্ুবনও যুলক নারীরাআ থালও যুলদ্ধর নযেম প্রধ্ান
েযবস্তু।

পুরুলির এআ ‗পুরুাব‘ গুণগুলা াবতচনীনভালবআ নারীলির ওালঙ প্রেযাবলে
গুণ বললব স্বীওৃে । ববঔযাে নৃোবত্ত্বও লামন অযাল ফচনযআ বলন, ‗অমরা
এমন ফওালনা মালচর ওথা চাবন না, ফযঔালন াবওোলও ফয় ওরা য়, অর
ভীরুোলও ম্মাবনে ওরা য়‘। এ ফথলও ফবাছা যায় ফয , াবওোর মলো
গুণগুলালও অমালির অবিম পুবতপুরুলরা ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম োলির
চালন্তআ বনবতাবঘে ওলরবঙ । এঔন ফআ গুণগুলার ঈৎওতোর ঘঘতালও আবনলয়
বববনলয় মবমাবেে ওরার েুরন্ত িৃিান্ত ফিবঔ মালচ
। ফচম বি , বমলন
আপবব বওংবা অচলওর ‗নাআট এি ফড‘র মলো ঘবঘত্রগুলা েুবলয় োাঁবপলয়
এমনভালব ঈপিাপন ওরা য় , যার ফওলন্ন থালও প্রায় মানবীয় েমোপন্ন
বলরাআও আলমলচর এওচন পুরুাব ঘবরত্র , ফয ামানয বুবদ্ধ , বেপ্রো অর
ালর মাধ্যলম এলও এলও াচালরা ববপি পার লয় ঘললঙ, অর ংঔয নারীর
মন চয় ওলর ঘললঙ।

বঘত্র : আয়ালনামালমা ফকালত্রর পুরুলরা পাশ্বতবেতী গ্রাম অক্রমলণর অলক এভালবআ মরবলো গ্রণ
এবং বনলচলির মলধ্য প্রিলতন ওলর থালও। (ঙবব – ালয়বন্টবেও অলমবরওালনর ফৌচলনয)

রৄধ্ু অধ্ুবনও যুকআ বা বব ফওন , আবোলর পাো ঈোল বওংবা বববভন্ন
ফিললর ফাওওাব বন ঈপওথাগুলা পযতালাঘনা ওরল ফিঔা যায়, ফযৌনোর
ওারলণ পৃবথবীলে যুদ্ধ-ববগ্র এবং রিপাে ওম য়বন। োর ঈলিঔ পায়া যায়
াবলেয, আবোল, অর বলল্পীর ভাস্কলযত। পবিমা ববলশ্ব ফামালরর ফআ প্রাঘীন
াবেয আবয়াড রৄরুআ লয়বঙ এওবট যুদ্ধলও ফওন্ন ওলর, অর ফআ যুদ্ধ অবার
লয়বঙ এওবট নারীলও পরলণর ওারলণফআ ফলন; ফলন ব ট্রয়।
অমালির ংস্কৃবেলে প্রাঘীন রামায়ফণর ওাববন অমরা চাবনরাম-রাবলণর যুদ্ধ
লয়বঙ ীোলও পরলণর চনয। এ ধ্রলনর াবলেযর ঈপওরণ এবং ঈপওথা
ব ংস্কৃবেলেআ ওমলববল ঙবড়লয় অলঙ । এ ফথলও এওবট বনষ্ঠুর েয ফববরলয়
অলবযাপও অওালর বচন ঞ্চালনর চনয যুদ্ধ পুরুলির এওবট অওতণীয়
মাধ্যম বঙ প্রবেবট যুলকআ।
অচ অমরা যারা পৃবথবীলে বা ওরবঙ , লাবন্ত-বপ্রয় বনরুপদ্রব চীবনযাপলন
ভযি লয় ফকবঙ , োরা বাআ বওন্তু ফআ অবিম মালচর বং পূবতপুরুলির
বংলধ্র, যারা স্ত্র ঘানায় বঙ িে অর ুঘারু এবং যারা াবওো , বুবদ্ধ,
বেপ্রো অর মরিেোর মাধ্যলম স্বীয় ফকাত্রলও বিলয়বঙ বাড়বে বনরাপত্তা , অর
বনঃলন্দল চতন ওরলে ফপলরবঙ বহু নারীর প্রণয় এবং নুরাক । বেও ফচনযআ
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বঘত্র : ফচম বি বওংবা নাআট এি ফড-র মলো ঙববগুলা ফে প্রিবলতে পুরুাব বংো, বেপ্রো
এবং জিবও ঈৎওতো বও অল অবিম বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানচাে ঘাবিার স্বেী রূপায়ণ?

রৄধ্ু ফচম বলির ঙবব নয় , বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয় কলবণারে ববজ্ঞানীরা
মালচর বববভন্ন পযাটালনতর বযাঔযা বললব ম্প্রবে ঔুব ঘমৎওার বওঙু ববলেণ
াবচর ওলরলঙন। বআলয়র পবরলরর ওথা ফভলব ব বওঙু বনলয় পূণতাি অলাঘনা
য়লো ম্ভব নয় , অবম এআ ধ্যালয় মূে অমার অলাঘনা ভালয়ালন্স বা
বংো ববলয়আ ফওন্নীভূে রাঔার ফঘিা ওরব।
ধ্যাপও মাবটতন ডযাব এবং মালকতা ঈআন ১৯৮৮ াল এওবট বআ ফলঔন
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ফাবমাআড নালম 203। োলির বআলয় োরা ফিঔান ফয , েযা, কণেযা, নারী ধ্তণ ,

বলরৄ েযা , বভভাবও েযা , পুরু ওেৃতও পুরু েযা , স্বামী ওেৃতও স্ত্রী েযা , স্ত্রী
ওেৃতও স্বামী েযা ব বওঙুর ঈৎ অল ুবওলয় রলয়লঙ
বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞাফনর বযাঔযায় । ফআ িৃবিলওাণ ফথলও ওলয়ওবট গুরুেপূণত ববয় বনলয়
অলাঘনা ওরা যাও।
ফওন বিালরার কল্প ওম ফববল ব ংস্কৃবেলেআ ঙবড়লয় অলঙ?
বলরৄবনযতােন ববয়টালও বভভাবওলির বযবিকে অলক্রাল বওংবা
বড়লচার
াংস্কৃবেও, থতবনবেও ওারণ বললব এ পযতন্ত বঘবত্রে ওরা ল, এর াবতচনীন
রূপবট অল বযাঔযাীন বঙ। বওন্তু বযাঔযাীন থাওল চানা বঙ না । বাআ
ওম ফববল চানে ফয, প্রবেবট ংস্কৃবেলেআ বিালরা বওংবা ফস্না ফায়াআলটর মলো
ফাওওথা বওংবা কল্পওাববন প্রঘবে, ফযঔালন ৎবাবা বওংবা ৎমা ওেৃতও বলরৄর
ঈপর বনযতােন থালও মূ ঈপচীবয বললব।

বঘত্র : পৃবথবীর প্রায় ব ংস্কৃবেলেআ বিালরা বা ফস্না ফায়াআলটর মলো ফাওওাব বন বা রূপওথা
প্রঘবে অলঙ, ফযঔালন বববৃে থালও ৎ মার েযাঘালরর ফবিনাখন ওাববন ।

ফঙাটলবায় রুললিলীয় ঈপওথার ঔুব মচার মচার বআ পড়োম। অবল অর নব্বআ
িললওর ময়গুলালে বঘওন মালট বাংায় রাবলয়ান কলল্পর (নুবাি) লনও
বআ পায়া ফযে। অবম বময়আ েীলথতর ওালওর মলো বল থাওোম নেুন নেুন
কলল্পর বআ পড়ার অলায়। প্রবে বঙর চেবিলনর ময়টালে েৃষ্ণা ফযন ফবলড় ফযে
াচারগুলণ। ওারণ, চানোম ফওঈ না ফওঈ রুললিলীয় ঈপওথার বআ বনলয় অলব
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ঈপার বললব। বধ্াবরেভালব োআ লো । এমবন এওবট চেবিলন এওটা বআ
ফপলয়বঙাম ‗বাবা আয়াকা ‘ (Baba Yaga) নালম। কল্পটা এরওম এও ফালওর
স্ত্রী মারা ফকল ফাওবট অবার ববলয় ওলর । োর প্রথম পলের স্ত্রীর বঙ এও
েুটেুলট ফমলয়। বওন্তু ৎ মা এলআ ফমলয়বটর ঈপর নানা ধ্রলনর েযাঘার রৄরু
ওলর। মারলধ্ার ফো বঙআ , ওীভালব বঘরেলর পৃবথবী ফথলও বরলয় ফিয়া যায়
ফটার পাাঁয়োরা ঘবঙ । রৄধ্ু োআ নয় , ফমলয়বটলও ঙঘােু বর ওলর ৎমা োর
ফবালনর বাায় পাোলনার নানা েবন্দ -বেবওর ওলর যাবে। ৎমার ফবান অল
বঙ এও নরঔািও ডাআবন। যালাও, কলল্প ফল পযতন্ত ফিঔা যায় ফওালনা রওলম
ফমলয়বট বনলচলও ফখার দুবিতব ফথলও বাাঁঘালে ফপলরবঙ, অর ফমলয়বটর বাবা বুলছ
বকলয়বঙ োর নেুন স্ত্রীর প্রওৃে রূপ। ফললম গুব ওলর োর স্ত্রীলও েযা ওলর
ফমলয়লও ডাআবনর ঔপ্পর ফথলও রো ওলর োর বাবা।
অবম চামতান ভাালে এ ধ্রলনর এওবট কল্প ফপলয়বঙ যার আংলরবচ নুবাি
বাচালর পায়া যায় ‗চুবপটার বট্র‘ নালম । ফঔালন খটনা অর ভয়ানও । ৎমা
োর স্বামীর নুপবিবেলে ৎ ফঙললও চবাআ ওলর েযা ওরার পর ফিটা
াাঁবড়লে িা বিলয় ফরাঁলধ্ ফঔলয় ফেল । অর াড়লকাড়গুলা পুাঁলে ফেল বাার
পালল এও চুবপটার কালঙর নীলঘ। োরপর ৎমা বনববতলে খুমালে যায় ব ছালমা
ঘুবওলয়। বওন্তু চুবপটার কালঙর নীলঘ পুাঁলে রাঔা ফঙলটার াড়লকাড় ফথলও কভীর
রালে চে য় এও বমবি কার কায়ও পাবঔর । ফআ পাবঔ োর ও ফণ্ঠর চাদুলে
ৎমালও লম্মাবে ওলর বাবড়র বাআলর বনলয় অল অর ফল পযতন্ত ঈপর ফথলও
পাথর ফেল ফমলর ফেল । এঔালনআ ফল নয় । পাবঔবট োরপর লৌবওওভালব
ফআ অলকওার ফঙললে রূপান্তবরে লয় যায় অর োর বাবার ালথ ুলঔ লাবন্তলে
চীবন ওাটালে থালও।
রুল ফিললর বওংবা চামতান ফিললর ঈপওথা ফেে ঈিারণ বললব ফনয়া
লয়লঙ। অল এধ্রলনর কল্প বওংবা ঈপওথা ব ংস্কৃবেলেআ ওমলববল পায়া
যায়। এমনবও অমালির ংস্কৃবেলে রূপওথাগুলালে ংঔয ুলয়ারা
বন,
দুলয়ারাবনর কল্প অলঙ, এমনবও বড় লয় ফিলঔবঙ বহু নাটও বলনমার াচালনা
প্লট ফযঔালন ৎমা চীবন বেষ্ঠ ওলর েুলঙ এওবট ফঙাট্ট ফমলয়র বা ফঙলর ।
বনিয় মলনর ফওাফণ প্রশ্ন ঈাঁবও মারলে রৄরু ওলরলঙ ফওন বলিললর ঈপওথালেআ
এ ধ্রলনর কল্প ঙবড়লয় অলঙ? অলআ ওী এ ধ্রলনর কল্পগুলা বািব মালচর
প্রবেবনবধ্ে ওলর , নাবও ফগুলা বআ ঈবতর মবিলষ্কর ওল্পনা
? পবিলম
খটনাপ্রবালর বিলও োওালনা যাও । অলমবরওার মলো চায়কায় বববাববলেলির
ার েুনামূওভালব ফববল, ফস্টপ বাবা বওংবা ফস্টপ মা’র বযাপারটা এলওবালরআ কা
য়া লয় ফকলঙ , িত্তও ফনয়ার বযাপারটা এঔালন ঔুব াধ্ারণ । ওালচআ ধ্লর
ফনয়া যায় ফয , এআ মি গ্রর মালচ ৎবভভাবও ওেৃতও বলরৄ বনযতােলনর
মাত্রা ওম লব । বেযআ ো ওম, ন্তে অমালির মলো ফিলগুলার েুনায় ফো
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বলটআ। বওন্তু ডযাব এবং ঈআন োলির কলবণায় ফিঔালন, এমনবও পবিলম
ৎবভভাবও (step parents) ওেৃতও বলরৄ বনযতােলনর মাত্রার ফঘলয় জচববভভাবও
(biological parent)-ফির িারা বলরৄ বনযতােলনর মাত্রা েুনামূওভালব লনও
ওম পায়া যালে । থতাৎ, এমনবও গ্রর মালচ ৎবভভাবওলির িারা বলরৄ
বনযতােন ওম ল জচব বভভাবওলির েুনায় ো অল এঔন লনও
ফববলআ। ফযমন, পবরংঔযান ফথলও ফিঔা যায় , অলমবরওার অধ্ুবনও মালচ
জচব বভভাবওলির িারা বলরৄ বনযতােলনর ফঘলয় ৎ বভভাবও ওেৃতও বলরৄ
বনযতােন ন্তে ১০০ গুণ ফববল। ওানাডায় চবরপ ঘাবলয় এওআ ধ্রলনর োে
পায়া ফকলঙ । ফঔালন স্বাভাববও বভভাবলওর েুনায় ৎবভভাবওলির
বনযতােলনর মাত্রা ৭০ গুণ ফববল পায়া ফক।

বঘত্র : মাবটতন ডযাব এবং মালকতা ঈআন োলির কলবণায় ফিবঔলয়লঙন ফয , ৎবভভাবও ওেৃতও
বলরৄ বনযতােলনর মাত্রার ফঘলয় জচববভভাবওলির িারা বলরৄ বনযতােলনর মাত্রা বময়আ
েুনামূওভালব ওম পায়া যায়।

অল বববেতনীয় ফপ্রোপলট বঘন্তা ওরল োআ পায়ার ওথা। জচব বভভাবলওরা
োলির ফচলনবটও ন্তানফও ঔুব ওমআ বনযতােন বা েযা ওলর, ওারণ োরা চাে
ওারলণআ বনচস্ব বচনপু েথা ভববযৎ প্রচেলও ধ্বংলর ফঘলয় রোয় লঘি য়
ফববল, বওন্তু ৎবভভাবওলির ফেলত্র ফযলেু ফআ বযাপারবট
‘ফচলনবটওভালব’
ফভালব ফনআ, লনওাংললআ ামাবচওভালব অলরাবপে , ফঔালন বনযতােলনর মাত্রা
বধ্ওের ফববল পায়া যায়। বযাপারটা রৄধ্ু মানু নয়, নয প্রাবণচকলের ফেলত্র
ঔুব প্রবভালব িৃলযমান । অবফ্রওার ব নভূবমলে বংলির বনলয় কলবণা ওরলে
বকলয় ফিলঔন, ফঔালন এওবট পুরু বং যঔন নয বংলও ড়াআলয় পরাবচে
ওলর ফকালত্রর বংীর িঔ ফনয় , েঔন প্রথলমআ ফয ওাচবট ওলর ো লা ফ
বংীর অলকর বাচ্চাগুলালও ফমলর ফেল
। অবফ্রওার ফলরবিবট ফপ্লআলন
কলবওলির বলব নুযায়ী প্রায় লেওরা ২৫ ভাক বংাবও োর জববপফত্রর
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ঔপ্পলর পলড় মারা যায়204। এওআ ধ্রলনর বযবার িৃলযমান কবরা, বাখ, বঘোবাখ,
ফববুন প্রভৃবে প্রাণীর মলধ্য । এঔন মানু ফযলেু নয প্রাণীলির মলো
বববেতলনর বন্ুর পলথআ ঈিূে লয়লঙ , োআ োর মলধ্য ফআ ‘পরৄবৃবত্ত’র বওঙুটা
বঙলটলোাঁটা থাওার ওথা । লনও কলবওআ মলন ওলরন , প্রেন্নভালব ল ো
পায়া যালে । মাবটতন ডযাব এবং মালকতা ঈআফনর ঈপলরর পবরংঔযানগুলা
োরআ প্রমাণ । ফডবভড বা োর 'িয মাডতারার ফনক্সট ফডার ' বআলয় ফচনযআ
বলন205 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.

এআ বযাঔযা ফথলও লনলওর মলন লে পালর ফয জববপফত্রর ালে বলরৄ েযাটাআ বুবছ
'প্রাওৃবেও' বওংবা লনলওর এ মলন লে পালর ফয , ৎ ববভাবওলির ওুওলমতর
জবধ্ো বলঘেন মলনআ অলরালপর ফঘিা লে বুবছ । অল ো নয় । বংর
ফেলত্র ফযটা বািবো , মানবমালচর ফেলত্র ফটা লব ো োাভালব বল
ফিয়াটা বওন্তু ফবাওাবম । অর মানবমাচ এমবনলেআ লনও চবট । জচব
োড়নার ববপরীলে ওাচ ওরলে পারার বহু িৃিান্তআ মানবমালচ ববিযমান ; ফযমন
পবরবার পবরওল্পনার মাধ্যলম ন্তান না ফনয়া , লনলওর মওামী প্রবণো
প্রিলতন, ফিললর চনয অত্মেযাক , বওংবা অত্মেযার িৃিান্ত, ন্তানলির পালাপাবল
মা বাবার প্রবে ভালাবাা, পরওীয়ার ওারলণ বনচ ন্তানলও েযা, ন্তান থাওার
পলর অর ন্তান িত্তও ফিয়া , অবার পলরর ফঙল ফওির মায়ায় ওািবম্বনীর
কৃেযাক (লরৎঘলন্নর ফমচবিবি কল্প দ্র .)  বহু িৃিান্তআ মালচ অমরা ফিবঔ
ফযগুলালও ফওব চীবববজ্ঞালনর ঙাাঁলঘ ফেল ববঘার ওরলে পাবর না। মলন রাঔলে
লব, অধ্ুবনও ববশ্ব অর বিালরা অর ুলয়ারাবনর যুলক পলড় ফনআ; নারীরা অচ
বাআলর ওাচ ওরলঙ , বভলক্টারীয় মালচর েুনায় োলির েমোয়ন এবং ঘাবিা
বৃবদ্ধ পায়ায় ামাবচও পওতগুলা দ্রুে বিল যালে
। পািােয ববলশ্ব
বববাববলেি ফযমন ফবলড়লঙ, ফেমবন পািা বিলয় দ্রুে স্বাভাববও লয় ঈেলঙ ‘ফস্টপ
ডযাড’ অর ‘ফস্টপ মম ’-এর মলো ধ্ারণাগুলা । এমনবও মওামী িপবেলির
িত্তও ফনয়ার িৃিান্ত ববর নয় । বহু পবরবালরআ ফিঔা যায় জচব বভভাবও না
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য়া লত্ত্ব ন্তালনর ালথ বভভাবওলির ুপপওত কলড় ঈোলে ফওালনা বাধ্া
লয় িাাঁড়ায়বন। অর জববপফত্রর িারা ন্তান েযার ফপঙলন অবি জচববও প্রভাব যবি
বওঙু মানবমালচ ফথলও থালও , ফটার ববপরীে প্রভাবগুলা ‘প্রাওৃবেও’ভালব
ঙ্কুবরে লে লব বচনপুলর বটলও থাওার প্রলয়াচলনআ । ফচনযআ ফিঔা যায়
বববাবববেন্ন এওাওী মা (single mother) যঔন অলরওবট নেুন পলওত চড়ান ,
েঔন োর প্রাধ্ানযআ থালও োর ন্তালনর প্রবে োর ফপ্রবমলওর মলনাভাববট ওীরওম
ফবট বুছার ফঘিা ওরা। ফওালনা ধ্রলনর ববরূপো ে ওরল বওংবা স্ববি নুভব
ওরল পলওতর ফঘলয় ন্তালনর মিটাআ মুঔয লয় ঈলে বধ্ওাংল ফেলত্র। অবার
লনও ফেলত্র োর নেুন পুরুবট প্রাথবমওভালব েেটা বাবিে না ল যবি
ফওালনা ওারলণ ন্তালনর বপ্রয়পাত্র লয় ঈলে, েলব পওত জেবরর ফেলত্র মার ওালঙ
গ্রকাবমো ফপলে বাড়বে িূরে বেক্রম ওলর ফেলন বেবন । অবার পওত
জেবরর পলর ওঔলনা ঔলনা ছকড়াছাবট ল িায়ীভালব যাবঘে ফটনললনর বিলও
ফযন বযাপারটা ঘল না যায়, ফবট থালও পলওতর নযেম প্রধ্ান েয। এগুলা
ববওঙুআ জেবর য় বটলও থাওার চনয বববেতনীয় টানালপাড়লনর বনবরলঔ।
ফওন িাবক পরাধ্ীলির প্রায় ওলআ পুরু?
মাবটতন ডযাব এবং মালকতা ঈআন োলির বআলয় ফিবঔলয়লঙন ফয , আবোলর
এওটা বড় ময় চুলড় মানবমাচ অল এওকামী বঙ না
, বরং ফময়
পুরুলরা বঙ বহুকামী । মানবমাচ বঙ পবচাআনা (polygynous) ফযঔালন
লবিলাী বওংবা েমোলাী পুরুলরা এওাবধ্ও নারীলও ববলয় ওরলে পারে ,
বওংবা োলির িঔ বনলে পারে 206। পবচাআনা মালচ বওঙু ফৌভাকযবান
পুরু োলির েুনীয় লবি অর েমোর বযবালর বধ্ওাংল নারীর িঔ বনলয়
বনে, অর বধ্ওাংল লবিীন বওংবা েমোীন পুরুলির ওপাল থাওে
শ্ববডম্ব! যে ঔারাপআ াগুও , এটাআ বঙ রূে বািবো । নারীর িঔ ফনয়ার
চনয পুরুল পুরুল এওময় প্রবেলযাবকো ওরলে লো ; অর এআ প্রবেলযাবকো
বহুলেলত্রআ ‗লাবন্তময়‘ বঙ না , বরং ফববলরভাক ফেলত্রআ এআ প্রবেলযাবকো রূপ
বনে রিাি ংখালে , অর োর পবরণবে লো েযা অর পখালে। পুরুলরা
পি অরণ ওরে বওংবা ড়াআ অর যুলদ্ধর মাধ্যলম লবিমত্তা প্রিলতন ওরে
মূে নারীলির অওতলণর চনয । যারা পি অরলণ অর লবি প্রিলতলন বঙ
গ্রকামী োরা িঔ বনলে পারে এওাবধ্ও নারীর । পি অর নারী বনলয় এআ
প্রবেলযাবকোর ওারলণআ মালচর পুরুলির মলধ্য বববভন্ন ধ্রলনর বংোর ঘঘতার
(ংখাে, ঔুন, ধ্তণ, স্ত্রবাবচ, কণেযা প্রভৃবে) প্রওাল খলটবঙ । বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন, পুরুাব বংোর বড় এওটা ঈৎ অল বনবে
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ফআ বঘরন্তন ‗বযালট ব ফক্স‘-এর মলধ্যআ। এমনবও অধ্ুবনও ওাল খটা বববভন্ন
পরাধ্ এবং ভালয়ালন্সগুলালও বহু মলয়আ এর মাধ্যলম বযাঔযা ওরা যায়।
চীবববজ্ঞালনর ফঘালঔ পুরুাব বংো
মানবমালচ পুরুরা ফওন নারীলির ফঘলয় বধ্ওের বং োর
ঔুব চ বযাঔযা অলঙ চীবজ্ঞালন । অলকর ধ্যালয় এ বযাপালর ঔুব
াল্কাভালব অভা ফিয়া লয়বঙ । প্রাওৃবেওভালবআ রৄক্রাণু এবং
বডম্বাণুর প্রওৃবে অািা । পুরুলর স্পামত বা রৄক্রাণু ঈৎপন্ন য়
াচার াচার, অর ফেুনায় বডম্বাণু ঈৎপন্ন য় ওম। বডম্বাণুর
অওার রৄক্রাণুর ফঘলয় বড় য় লনও। থতাৎ, জচবববজ্ঞাবনওভালব
বঘন্তা ওরল স্পামত চভয , োআ ওম িাবম , অর ফ েুনায়
বডম্বাণু লনও মূযবান । ‗স্পামত লনও চভয ‘ বলআ
(াধ্ারণভালব) পুরুলির এওটা চাে প্রবণো থালও বহু
ংঔযও চায়কায় োর প্রবেববপ ঙড়ালনার। এওচন পুরু োর
ারা চীবলন ংঔয নারীর কলভত ন্তালনর চে বিলে পালর,
পরবিলও এওচন নারী বঙলর চে বিলে পালর ফওব এওবট
ন্তালনরআ। মূে নারী পুরুলর ফযৌনোর পাথতলওর ওারলণআ
পুরুরা মূে নারীর ফঘলয় বং লয় ফবলড় লে । ফওব মানু
নয় মূে ও িনযপায়ী চীলবর ফেলত্রআ এআ ধ্ারা ঔুব
প্রবভালবআ ববিযমান। চীবববজ্ঞানীরা জচববওভালব নারী পুরুলির
মধ্যওার ফযৌনোর পাথতওযলও লনও ময় ‗বেটলন ভযাবরলয়ন্স‘
(Fitness varience) এর মাধ্যলম প্রওাল ওলরন। ফযৌনোর
পাথতলওযর ওারলণআ পুরুলির বেটলন ভযাবরলয়ন্স নারীর ফঘলয়
ফববল 207 । অর ো ঙাড়া , আবোলর এওটা বড় ময় চুলড়
মানবমাচ অল এওকামী বঙ না, বরং ফময় পুরুলরা বঙ
বহুকামী। এঔন ববললজ্ঞরা মলন ওলরন, মানবমাচ মলনালকমা
নয়, বরং মাআল্ডব পবচাআনা208। মলনালকমা প্রচাবেলে নারী
পুরুলর অওার অয়েন মান য়, লনও ময় পাথতওয ওরাআ
মুলবও লয় িাাঁড়ায়। ফযমন ফপিুআলনর ফেলত্র। নারী ফপিুআন অর
পুরু ফপিুআলনর অওার এলওবালর মান মান। বওন্তু ফয মি
প্রচাবেলে পুরুল পুরুল প্রবেলযাবকো য় নারীর িঔ ফনয়ার
চনয ফঔালন পুরুলর জিবও অওার নারীর ফঘলয় বড় য় । ফযমন
কবরার ফেলত্র এওবট পুরু কবরার কড়পড়ো চন য় ৪০০
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.
208
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পাঈি, পর বিলও নারী কবরার মাত্র ২০০ পাঈি । থতাৎ, পুরু
কবরা চলন নারী কবরার ফঘলয় লেওরা এওল ভাক ফববল থালও।
এঔন মানবমালচর বিলও োওাল অমরা বও ফিবঔ? কড়পড়ো
এওবট পুরুলর চন ফমাটামুবট ১৯০ পাঈি , অর নারীর চন
১৬০ পাঈি , থতাৎ কড়পড়ো পুরুলর চন নারীর ফঘলয় ২৬
লোংল ফববল । পুরুলির জিবও অওার ফমলয়লির ফঘলয় ফববল
য়া, লবিমত্তা এবং অপার ববড মযাব বওঙুআ প্রমাণ ওলর
বববেতনীয় পথ পবরক্রমায় ম্ভবে ঔুব ভালয়ালন্ট পুরু-পুরু
প্রবেলযাবকোর মধ্য বিলয় অমালির ফযলে লয়লঙ। এ ধ্রলনর
মালচ স্বাভাববওভালবআ পুরুল পুরুল িন্ধ য়, য় প্রবেলযাবকো।
এআ প্রবেলযাবকোর ওারলণআ বববভন্ন ধ্রলনর বংোর ঘঘতার
(অধ্ুবনও মানবমালচ ংখাে, ঔুন, ধ্তণ, স্ত্রবাবচ, কণেযা
প্রভৃবে লে বওঙু ঈিারণ) প্রওাল খলট।
চীবববজ্ঞান ফথলও বওঙু ঈলটা (বযবেক্রমী) ঈিারণ াবচর ওলর
ফযৌনোর ালথ অগ্রালনর পলওত বযাঔযা ওরা যায় । বওঙু মাঙ
অর পাবঔ অলঙ ফযঔালন পুরুলরা নারীলির মলোআ নয় মা ধ্লর
ফয কভতধ্ারলণর মেুয বওঙু নমুনা প্রিলতন ওলর থালও। ফযমন,
মালঙর ফেলত্র বওঙু পুরু মাঙ বনলচলির মুলঔ বডম বনলয় বল থালও
যেেণ না ো ফথলও বাচ্চা ফবর য়। বওঙু পুরু পাবঔ অলঙ যারা
এওআ রওমভালব ‗োবটতাআচড এক‘ বন ওলর। ফ ধ্রলনর
প্রচাবেগুলালে নারীলির ‗বেটলন ববং ‘ লনও ফববল থালও
পুরুলির েুনায়। ওারণ এঔালন নারীরা ফবালবময়ানভালব
আলেমে ‗খুলর বেলর‘ ফবড়ালে পালর, অর পুরুলরা ‗কভতবেী‘
থালও ( অেবরও লথত নয়) লনওটা ময় চুলড় অর বাচ্চার
েিারলওর এওটা বড় িাবয়ে পান ওলর। এআ ধ্রলনর প্রচাবেলে
নারীরা বধ্ওের বং, অগ্রাী এবং প্রবেলযাবকোমূও লয়
থালও209। এআ ‗বযবেক্রমী ঈিারণ ‘গুলা ফথলও স্পি য় ফয ,
মূে ফযৌনোর পাথতওয েথা বেটলন ভযাবরলয়লন্সর ওারলণআ
প্রাবণচকলে বিবভবত্তও অগ্রালনর পাথতওয ূবঘে য়।

অধ্ুবনও ববলশ্ব পুরুলরা পি অরলণর চনয, ওযাবরয়ালরর চনয, থত ঈপাচতলনর
চনয ফমলয়লির েুনায় বধ্ওের ফববল লবি এবং ময় বযয় ওলর । ওারণ এর
মাধ্যলম োরা বনবিে ওলরবধ্ওংঔযও নারীর িৃবি, এবং ময় ময় োলির চতন
এবং প্রাবি । থতাৎ, এওটা ময় পুরুলরা নারীর িঔ বনলে বনলচলির মলধ্য
লারীবরও প্রবেলযাবকো অর িন্ধযুলদ্ধ বনলচলির বনলয়াবচে রাঔে , এঔন ফটা
209

Tim Clutton-Brock, Sexual Selection in Males and Females, Science 21 December
2007
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পবরণে লয়লঙ থত, জবভব, ওযাবরয়ার জেবরর ড়াআলয়। ববত্তলাী ফঙলরা
ববএমডাব্লু বওংবা ফরারলয়ল ঘলড় ফবড়ায় বনলচলির জবভলবর মাত্রা প্রওাল ওরলে
,
বওংবা ালে েযালালনব ফমাভালডা খবড় বওংবা ব্রযািলনলমর ফওোদুরি ওাপড়
পবরধ্ান ওলর, যার মাধ্যলম ‗ফলা ে‘ ওলর বনলচলও নয পুরুলির ফঘলয় ‗ফযাকয‘
বললব প্রবেপন্ন ওরলে ঘায় । রৄধ্ু ফওোদুরি ওাপড় , কাবড় বওংবা খবড়
নয়ওথাবােতা, ঘাঘন, স্মাটতলন, বলোকে ফযাকযো, রাচবনবেও বা ামাবচও
েমো বা প্রবেপবত্ত ববওঙুলওআ পুরুলরা বযবার ওলর নারীলও অওতলণর ওালচ।
ফচনযআ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন, থত-প্রবেপবত্ত অর েমোয় বীয়ান
পুরুলরাআ ফববল পরওীয়ায় ফববল অি ন (এ বনলয় ামলন অর অলাঘনা
অলব)। ফযৌনোর এআ ধ্রলনর পাথতলওযর ওারলণআ পুরুলরা ামবগ্রওভালব
বধ্ওের ফববল ছুাঁবও ফনয়, ছুাঁবওপূণত ওাচওমত, ফপলা বওংবা ফঔাধ্ুায় (ওার ফরবং,
বাবি চাবপং বওংবা বওওববক্সং) চবড়ে য় ফববল , এওআ ধ্ারায় পরাধ্চকলে
োরা প্রলবল ওলর বধ্ও ালর। এর েযো বমল বংো বনলয় কলবওলির বািব
বওঙু পবরংঔযালন। াড়া ববলশ্ব যে ঔুন-ঔারাবব য় োর লেওরা ৮৭ ভাকআ য়
পুরুলর িারা210। অলমবরওার মলধ্য ঘাালনা চবরলপ পায়া ফকলঙ ফয লেওরা ৬৫
ভাক ফেলত্র পুরু িারা পুরু েযার খটনা খলট। লেওরা ২২ ভাক ফেলত্র পুরুলর
ালে নারী েযার খটনা খলট । ঔুন-ঔারাববর ১০ ভাক ফেলত্র নারী েযা ওলর
পুরুলও, অর মাত্র ৩ ভাক ফেলত্র নারী েযা ওলর নারীলও211। ারা ববলশ্ব পুরুলির
ালে পুরুলির েযার ার অর বহুগুলণ ফববল
পায়া ফকলঙ বভন্ন বওঙু
পবরংঔযালন। ফযমন, ব্রাবচল লেওরা ৯৭ ভাক ফেলত্র, স্কটযালি ৯৩ ভাক ফেলত্র,
ফওবনয়ায় ৯৪ ভাক ফেলত্র , ঈকািায় ৯৮ ভাক ফেলত্র এবং নাআলচবরয়ায় ৯৭ ভাক
ফেলত্র পুরু ওেৃতও পুরুলর েযার খটনা খলট থালও212। এর মাধ্যলম পুরু-পুরু
প্রবেলযাবকো, িন্ধ, ংখাে এবং বচখাংার বববেতনীয় নুওল্পআ বেও বল
প্রমাবণে য়।
কড়পড়ো নারীরা পুরুলির ফঘলয় ওম ছুাঁবও ফনয় । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানী
এবন ওযাপলব (Anne Campbell) মলন ওলরন , নথতও ছুাঁবও ফনয়ার
বযাপারগুলা ফমলয়লির চনয ফওালনা বরলপ্রাডাবক্টভ বেটলন প্রিান ওলর না 213।
অবিম ওা ফথলওআ ছুাঁবওপূণত ওালচ বনলয়াবচে লয় বনলচর চীবন ববপন্ন ওরার
ফঘলয় ফমলয়রা বরং ন্তানলির ফিঔভা ওরায় থতাৎ বচনপু রোয় বনলয়াবচে
ফথলওলঙ ফববল। লনও কলবওআ মলন ওলরন, ফমলয়রা ফয ওারলণ পুরুলির মলো
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, পূলবতাি, পৃঃ ২২।
212
Margo Wilson and Martin Daly, পূলবতাি।
213
Anne Campbell, Staying Alive: Evolution, Culture, and Women‘s Intrasexual
Aggression, Behaviour and Brain Sciences, v.22 , pp203-52
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খন খন িী বি ওলর না , বেও ফওারলণআ োরা ছুাঁবওপূণত ওালচ চবড়ে য়
ওম, ওারণ, বববেতনকে বিও ফথলও ফগুলা ফওালনা প্রচননকে ঈপলযাবকো
(reproductive benefit) প্রিান ওলর না। এ ওারলণআ ফমলয়লির মানচকৎ ওম
প্রবেলযাবকোমূও এবং লবতাপবর ওম বং বললব কলড় ঈলেলঙ । ফয ফওালনা
ংস্কৃবে ঔুাঁচলআ ফিঔা যালব , নৃলং ঔুবন বা ববর য়া বওার পুরুলির েুনায়
নারীলির মলধ্য এলওবালরআ ওম , বেও ফয ওারলণ পলনতাগ্রাবের প্রবে অবি
ফমলয়লির মলধ্য ওম থালও পুরুলর েুনায়।

ফওন েমোলাী পুরুলরা ফববল পরওীয়ায় অি য়?
বব বক্লন্টন ২৪ বঙর বয়স্ক মবনওা বঈলনবস্কর ালথ বনলচর বেল জিবও
পওত জেবর ওলরবঙলন অলমবরওার ফপ্রবলডন্ট বললব িাবয়ে ফনয়ার প র।
১৯৯৮ ালর ২১ ফল চানুয়াবর ো বমবডয়ার প্রথম ঔবর বললব া
রা ববলশ্ব
প্রঘাবরে লয় যায়।

রাচনীবেববিলির বওংবা প্রভাবলাী ঘাবঘত্র বনলয় কলবণা ওলর যাবেলন214, 215।
ঔবরটা ফলানার পর োর প্রথম প্রবেবক্রয়াআ বঙ , ―ওী, বলবঙাম না?‖216। োর
এলন প্রবেবক্রয়ার ওারণ অলঙ । বেবন বহুবিন ধ্লরআ বার ফঘিা ওরবঙলন ফয ,
আবোল প্রভাবলাী এবং প্রবেপবত্তলাী পুরুলরা োলির ‗জবধ্‘ স্ত্রীর পালাপাবল
ব ময়আ ফঘিা ওলরলঙ বধ্ও ংঔযও নারীর িঔ বনলে এবং োলির কলভত
ন্তালনর চে বিলে । আবোল রাচা বািলালির রগ-ফবরলগর চীবনওাববন
পড়লআ ফিঔা যালব , ফওঈ রবেো ফরলঔলঙন , ফওঈ িাীর ালথ পওত
ওলরবঙলন, ফওঈ বা ালরম ভবেত ওলর ফরলঔবঙলন কবণে ুন্দরী নারীলে ।
লামলনর নাবও বঙ বেনললা পত্নী, অর াে াচার ঈপপত্নী। মামবে
অওবলরর ালরলম নাবও বঙ ৫০০০-এর পর নারী । বেলরাচ লা নাবও োর
ালরলম প্রবেবিন বেনল নারীলও ঈপলভাক ওরলেন । মলরাক্কান ুোন ফমৌল
আমাআলর ালরলম দুআ াচালরর ঈপলর নারী বঙ , এবং আমাআ ালব জবধ্
ববধ্ ব বমবলয় এও াচালরর ঈপর ন্তান-ন্তবে বেবন পৃবথবীলে ফরলঔ
ফকলঙন217। ফরামান ম্রাট চুবয়া বচার , বিকববচয়ী অলওচািার বওংবা
ফঘবিঔান (এবং োর বংলধ্রলির) নারী-াার ওথা বতচনবববিে । োলির
ন্তান-ন্তবিলির ংঔযা ংঔয 218। এর মাধ্যলম এওবট বনচতা েয ফববরলয়
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.
215
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
217
Laura Betzig, Despotism and differential reproduction: A Darwinian View of History,
218

বঘত্র : মবনওা বঈনবস্ক এবং বব বক্লন্টন

লনলওআ বাও ল বাও নবন ডারঈআনীয় আবোববি রা ফবটবচ
ক
(Laura Betzig)। বেবন প্রায় ববল বঙর ধ্লর
ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ ফথলও
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পূলবতাি।
ফঘবি ঔান যুদ্ধ চলয়র ময় েমোর িাপলট পুলরা ঞ্চলর এে নারীলির ফভাক ওলরলঙ ফয
এঔন এবলয়া মাআনলরর অটভালকর এওভাক চনপুলি নাবও এঔলনা ফঘবিলর বচলনর রুট ট্রযাও
ওরা যায় ( ফরোলরন্স Hillary Mayell, Genghis Khan a Prolific Lover, DNA Data
Implies, National Geographic News, February 14, 2003) । ফঘবি ঔালনর মলো োর
বংলধ্লররা বঙ নারীবপ্সায় ননয । ফঘবি ঔালনর বংলধ্ররা চাপান াকর ফথলও রৄরু ওলর
রাবলয়ার াটতযাি এমনবও ফবল এওটা ম্বা ময় বাকিাি পযতন্ত ব চায়কালেআ লান
ওলরলঙ। োর নাবে ওুবাআ ঔালনর ালে োর াম্রাচয অর বড় লয়বঙ। ফঘবি ঔালনর বড়
ফঙল েুবর নাবও ৪০ টা ফঙল বঙ, অর োর নাবে ওুবাআ ঔান নাবও োর ালরলম প্রবে বঙর
৩০টা ওলর ওুমারী ফযাক ওরে। অমালির ঈপমালিলল ফমাখ ম্রাটরা ব ফঘবি ঔালনর
বংলধ্র। োলির প্রলেযলওর ালরলমআ ল ল ওঔন বা াচার াচার নারী থাওে। োআ রৄধ্ু
ফঘবি ঔান নয়, োর ুলযাকয বংলধ্রলিরলির ‗ওৃবেে‘ অলঙ এবলয়া মাআনলরর ৮ %
চনংঔযার মলধ্য ফঘবিলর বচন পায়ার ফেলত্র।
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অল, আবোলর েমোলাী পুরুলরা োলির প্রচননকে েোর
(reproductive success) মাধ্যম বললব বযবার ওলরবঙ বহুনারীর
িঔিাবরেলও। অচলও অমরা যেআ ‗মলনাকাবমো‘র ববচয়লওেন ঈড়াআ না
ফওন, পুরুলর েমো বৃবদ্ধর ালথ বহুকাবমোর প্রওাল খলট বহু ফেলত্রআ ঔুব
বনবাযতভালব। বওংবা অর পবরষ্কার ওলর বল বা যায়
, মানবওভালব
বহুকামী পুরুলরা নারীলির অওতণ এবং ফভাক ওরার অওািা বািবাবয়ে ওরলে
পালর যবি োলির ালে পযতাি যল, প্রবেপবত্ত অর েমো থালও।

বঘত্র :
ফলায়াতলনকার এবং
োর স্ত্রী মাবরয়া
শ্রাআভালরর িীখত
পাঁবঘল বঙলরর
জববাবও পওত
এঔন ফওবআ
স্মৃবে।

অবম যঔন এ বআলয়র চনয এআ ংলবট জেবর ওরবঙ
, েঔন এ মুূলেত দুবট খটনা বনলয়
অলমবরওান বমবডয়া ফোপাড় । এওবট লে প্রভাবলাী েরাব থতনীবেববি ,
অআনববি এবং রাচনীবেববি , অআএমএে-এর প্রধ্ান ডলমবনও স্ট্রাঈ ওান
অলমবরওায় এল ফালটল থাওাওাীন বিায় ফালটলর এও পবরঘাবরওালও
(বক্লনার) ফযৌনবনযতােন ওলর ফগ্রেোর লয়লঙন। ডলমবনও স্ট্রাঈ ওান বববাবে এবং
ঘার ন্তালনর বপো । োলও অকামী রাষ্ট্রপবে বনবতাঘলন নযেম প্রধ্ান প্রবেিন্ধী
বললব বঘবিে ওরা বে। এআ ডলমবনও স্ট্রাঈ ওান যঔন ফালটল এআ ববদ্ঘুলট
খটনা খবটলয় বমা অলমবরওা েযাক ওরবঙলন , েঔন োলও ফপ্লন ফথলও নাবমলয়
ফগ্রেোর ওরা য়। ডলমবনও স্ট্রাঈলর এআ বনন্দনীয় খটনায় যঔন বমবডয়া বযবেবযি,
বেও এওআ ময় বিেীয় অলরওবট খটনা ঘল এ বমবডয়ার অলাঘনার
ফওন্নববন্দুলে। ওযাবলোবনতয়ার ভূেপূবত কভনতর এবং ঔযাবেমান বভলনো অনতল্ড
ফলায়াতলনকার এবং োর স্ত্রী মাবরয়া শ্রাআভালরর িীখত পাঁবঘল বঙলরর জববাবও পওত
ফভলগ ফকলঙ। প্রথম প্রথম মলন বে দুচলনর রাচবনবেও মলনামাবনযোর ওারলণআ
বওংবা ববনবনা লে না বলআ বুবছ পারস্পবরও ফবাছাপড়ার বভবত্তলে পলওতর আবে
টানলে ঘাআলঙন োরা। বওন্তু ওলয়ওবিন পলরআ বমবডয়ায় ঘল অ অ ঔবর ।
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অনতল্ড ফলায়াতলনকার বববাবে পলওতর বাআলর োর বাার কৃপবরঘাবরওার ালথ
ফযৌনপওত বঙ। রৄধ্ু োআ নয় োলির এআ পলওতর েরবেলে এওবট ন্তান
চলেবঙ ১৪ বঙর অলক। অর ফআ ন্তানবট চলেবঙ োর এবং োর স্ত্রী মাবরয়ার
ফঙাট ন্তালনর চলের এও িালর মলধ্য।
এ দুবট খটনা নেুন ওলর পুরলনা ধ্াাঁধ্াবটলও ামলন বনলয় এ
। ফওন
েমোলাী পুরুলরা ফববল পরনারীলে অি য় , ফওন থত , যল, প্রবেপবত্ত
বাড়ার ালথ ালথ োলির লনলওরআ ফবািাপনা পািা বিলয় বালড়? োরা
ামাবচও এবং রাচবনবেওভালব গুরুেপূণত পলি অীন থালওন , মাচ এবং
ম্মান বনলয় োলির ঘালেরা ওরলে য় বনতবল , োলিরআ বরং মান ম্মালনর
বযাপালর লনও লঘেন থাওার ওথা । ো না লয় ঈলটাটাআ ফওন খটলে ফিঔা
যায়? ফওন বড় বড় রাচবনবেও ফনোরা ামানয এওবট ‗এলেয়ার‘ ওরলে বকলয়
এমন ব ছুাঁবও ফনন , যা ফল পযতন্ত োলির পেন ফডলও অলন? বযাপারবট
পযতালাঘনা ওরলে বকলয় স্বনামঔযাে টাআম মযাকাবচন এআ িাল এওবট
ওভারলস্টাবর ওলরলঙ োলির পবত্রওায়  ‗Sex. Lies. Arrogance. What Makes
Powerful Men Act Like Pigs‘ নালমর ঈলত্তচও এওবট বললরানালম

বঘত্র : টাআম মযাকাবচলনর এ িালর (৩০ ফম, ২০০১) আুযর প্রেি
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টাআম মযাকাবচলনর ভারপ্রাি পািও নযাবন্স বকবলর এ প্রবলন্ ঔুব স্পস্ট ওলরআ
বা লয়লঙ219 
মলনাববজ্ঞালনর এওবট কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ বযবা-বাবণচয বওংবা
রাচবনবেও েমোর ফেলত্র যারা মূে লীতিান বধ্ওার ওলর থালওন , োলির
মলধ্যআ পরওীয়ার ম্ভাবনা ফববল। েমো ফওব এওা অল না, েমোর ালথ
ালথ দুবট বচবন বনবাযত ভালব ঘল অল ুলযাক এবং অত্মববশ্বা ।
বাবাহুয, ুলযাক অর অত্মববশ্বালর বযাপারটা বহুময়আ মালচ পবরস্ফুট
য় ফযৌনোর মাধ্যলম । যবি প্রবেপবত্ত অর েমো ফযৌনোর ুলযাকলও
পবরবেতনীয়ভালব ালের মুলোয় বনলয় অল , বহু পুরুআ োর িযবার
ওলর। বববেতনীয় ববজ্ঞানীরা বলন , োৎ অা েমো অর প্রবেপবত্ত লনও
ময়আ মানুলর অত্মংযলমর ফিয়ালও লওলচা ওলর ামাবচওীওরলণর
িরলও েবয়ষ্ণু ওলর েুলে পালর।‘

এবট বনঃলন্দল অলাপ্রি ফয , মালচর ফয বভবযবিগুলা ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ
ফথলও ববজ্ঞানীরা ফিঔবার ফঘিা ওরবঙলন ববকে ওলয়ও বঙর ধ্লর, োর প্রবেেন
অমরা ধ্ীলর ধ্ীলর ফিঔলে পাবে পপুার বমবডয়ালে । বওঙুবিন অক পযতন্ত
ডারঈআনীয় ববলেণলও বাআলর ফরলঔআ ওাচ ওরলেন মাচববজ্ঞানীরা এবং
নৃেত্ত্বববলিরা। এঔন ময় পালেলঙ । রা ফবটবচক , ফনলপাবয়ন ঘযাংনন , ফডবভড
বা, মাবটতন ডযাব, মালকতা ঈআন  বহু ববজ্ঞানীলির ক্রবমও কলবণার
েরবেলে ধ্ীলর ধ্ীলর ফবাছা যালে ফয ডারঈআনীয় ববলেণলও অর বাআলর রাঔা
যালে না , ফটা মাচ ববজ্ঞানআ ফাও , নৃেত্ত্বআ ফাও , বওংবা ফাও বনর আবো
ববলেণ। মওাীন খটনাপ্রবা ববলেলণ ডারঈআন ঘল অলঙ বীায় ।
টাআম মযাকাবচলন নযাবন্স বকবলর প্রওাবলে াম্প্রবেও প্রবলন্ বববেতনীয়
ববজ্ঞানীরলির ওালচর ঈলিঔ োরআ এওবট লবিলাী প্রমাণ । টাআম মযাকাবচলন
প্রওাবলে নযাবন্স বকবলর ফআ পািওীয়লে এওবট ঘাটত ংলযাবচে লয়লঙ, ‗িয
বমওিাক্ট মযাবট্রক্স‘ নালম । ফআ ঘাটতবট ফিঔলআ পােলওরা বুছলবন , ফওব বব
বক্লন্টনলও বিলয়আ অলমবরওায় নারী ফাুপো বওংবা পরওীয়ার ধ্যায় রৄরু য়বন,
রৄরু লয়বঙ বহু অলকআ।
অলমবরওার েৃেীয় ফপ্রবলডন্ট থমা ফচোরলনর িাীর ালথ পওত ওলর
‗ববধ্‘ ন্তালনর বপো লয়বঙলন। অলমবরওার ববকে রাষ্ট্রপবে বনবতাঘলনর ময়
ফডমলক্রবটও িলর নযেম ফপ্রবলডন্ট পিপ্রাথতী চন এলডায়াডত এবং োর
ওযালপআলনর বভবড-ওযালমরামযান ান্টালরর ালথ ববধ্ পলওতর ঔবর োাঁ
লয় ফকল অলাঘনার ফওন্নববন্দুলে পবরণে ন। এর অলক এওআ ধ্রলনর ওাচ,
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.

ভালাবাা ওালর ওয়। 195

বঘত্র : টাআম মযাকাবচলন প্রওাবলে বমওিাক্ট মযাবট্রক্স - অলমবরওায় েমোধ্র মানুলির
নারীলাুপোর ঘাবঘত্র

থতাৎ বনলচর স্ত্রীলও ফেল পরনারীর ফপঙলনর ঙুলটবঙলন ফপ্রবলডন্ট পিপ্রাথতী চন
মযালওআন বওংবা বনঈআয়লওতর কভনতর রুবড চুবয়াবন
। োরা বলয বনলচর
ফপ্রবমওালও পলর ববলয় ওলর বনলচর ববধ্ পওতলও জবধ্ ওরলে ফপলরলঙন
চনকলণর ামলন। অকামী ২০১২-এর বনবতাঘলন বরপাববওান পিপ্রাথতী বললব
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অলঙন ভুেপূবত াঈচ-বস্পওার বনঈট বকংবরঘ , বযবন আলোমলধ্যআ বেনবট ববলয়
ওলরলঙন, প্রবেবারআ স্ত্রী থাওা বিায় পর নারীর ালথ পলওত চবড়লয়লঙন ,
এবং ফললম পুরলনা স্ত্রীলও ফঙলড় নেুন ফপ্রবমওালও খলর েুললঙন । োলে বলয
ফওালনা মযা বঙ না , যবি না োাঁ লয় ফযে ফয , বেবন ফয ময়টালে বক্লটনলনর
ববধ্ ওুওলমতর ববরুলদ্ধ িা-ফাচ্চার বঙলন , এবং বক্লন্টলনর আবপঘলমলন্ট মূ
ঈলিযাকী ভূবমওা বনলয়বঙলন , ফআ বকংবরঘ বনলচআ েঔন যালেয়ার ওলর
ফবড়াবেলন োর ফঘলয় ২৩ বঙলরর ফঙাট এও াঈচ ব বরলপ্রললন্টবটভ স্টালের
ালথ। বলয এগুলা ফওালনাটাআ অলমবরওার রাচনীবেলে োলির ফেরৎ অলে
োলির বাধ্া লয় িাাঁড়ায়বন , ওারণ োরা ওলআ োলির বনলচলির িাববমে
‗পূলবতর ভু লে বলো বনলয়লঙন‘। যা ফাও, টাআলমর ‗িয বমওিাক্ট মযাবট্রক্স‘-এ
অলঙ থমা ফচোরন ফথলও রৄরু ওলর চন এে ফচলনবড , বব বক্লন্টন, এবয়ট
বস্পটচার, অনতল্ড ফলায়াতলনকার , চন এডয়াডত , বনঈট বকংবরঘ , ঈবড এলন ,
মাআও টাআন , ফরামান ফপাান্সবও , ফটড যাকাডত , টাআকার ঈড- বহু রথীমারথীলির নাম যারা েমো, যল অর প্রবেপবত্তর স্বণতবলঔলর বল পরওীয়ায়
অওণ্ঠ বনমগ্ন্ বঙলন।

পবকাবম‘221 (োরা অআনওানুলনর বাধ্যবাধ্ওোর ওারলণ এওআ ালথ এওাবধ্ও
স্ত্রী রাঔলে পালরন না , বওন্তু বববাববলেলির মাধ্যলম এলওর পর এও িী
পবরবেতন ওলরন) বললব বভবে ওলরলঙন । বএনএন এর প্রাআম টাআম বনঈচ
ফাস্ট যাবর বওং আলোমলধ্যআ অটবট ববলয় (ববরয়াব) ওলরলঙন
। অমালির
বববেতলনর পবথওৃৎ ুিলতন বরঘাডত ডবওন্স বেনঔানা ববলয় ফলর ফেললঙন
ববরয়াব। বলয ফমলয়লির মলধ্য এ ধ্রলনর ঈিারণ ফিয়া যালব । ফযমন
বঈলডর এওময়ওার চনবপ্রয় বভলনত্রী ধ্ুনা পরলাওকে এবচালবথ ফটর
(বযবন অটবার িীবি ওলরলঙন), বওন্তু োরপলর পবরংঔযালন পায়া যায় ফয,
পবিমা ববলশ্ব প্রভাবলাী পুরুলরাআ াধ্ারণে ঔুব ওম মলয়র মলধ্য এওাবধ্ও
স্ত্রী গ্রণ ওলরন , নারীলির মলধ্য এআ প্রবণো েুনামূওভালব ওম । থতাৎ,
‗ববরয়া পবকাবম‘র ঘঘতা পুরুলির মলধ্যআ ফববল , এবং েমো অর প্রবেপবত্ত
চতলনর ালথ ালথ ফটা পািা বিলয় বালড়।
পুরুলর স্টযাটা এবং বহুকাবমোর পওত
াধ্ারণ িৃবিলে মলন লে পালর, ধ্নী-কবরব ওলআ ফো পরওীয়া
ওলর। ববিবাী বিনমচুর বরক্সায়াা রবমুবদ্দন ফযমবন ওলর,
ফেমবন ওলর বব বক্লন্টন। োআ েমোলাী লআ ফববল পরওীয়া
ওরলব, ো েয নয় বল মলন লে পালর । বওন্তু ফয বযাপারটা
অমার অলাঘনার ঈপচীবয ো লা
 বযাপওালর
নারীলাুপো বািবাবয়ে ওরলে ল রাচবনবেও, ামাবচও বা
থতবনবেওভালব যলথি েমোলাী য়া ঘাআ। থতাৎ, েমোর
লীলত থাওল বওংবা েমোলাী লয় ঈেল ফআ ‗পুরুাব
াা‘ পবরস্ফুটলনর ুলযাক থালও ফববল, বযাপারটা েরাবেে য়
লনও ফেলত্রআ। অওবলরর পলেআ ম্ভব বঙ ৫০০০ নারীর
ালরম ফপাার, বওংবা ুোন ফমৌল আমাআলর পলেআ ম্ভব
বঙ ১০৪২চন ন্তান-ন্তবে ধ্রাধ্ালম ফরলঔ যায়ার,
ায়ম্বীন রবমুবদ্দলনর পলে নয়। এঔন বববেতলনর যাত্রাপলথর
এআ বমুললনগুলা বার বার ওরা ল ফিঔা যালব , পলির ালথ
ফমবটং স্ট্রাবটবচর এওটা পওত ফববড়লয় অলঙ। বববেতন
মলনাববজ্ঞানীরা বহু মালচ এর প্রবেেন েয ওলরলঙন
।
েমোলাী পুরুলরা বহুকাবমোয় ফযমন অি লে ঘায়, ফেমবন
অবার ফমলয়রা ঈাঁঘু স্টযাটালর পুরুলির ‗ফমবটং পাটতনার‘ বললব

অমালির ফিলল অমরা ফিলঔবঙ প্রািন রাষ্ট্রপবে বা ববত্তলাীরা ওীভালব েমো
অর প্রবেপবত্তলও নারীলাুপোর ঈপলেৌওন বললব বযবার ওলরলঙন । রৄধ্ু
রাষ্ট্রীয় েমোর লীলত থাওা পুরুলরা নয়, থত ববত্ত জবভলব লবিলাী লয় ঈেল
াধ্ারণ পুরুলরা ওীভালব অওতণীয় নারীর িঔল ঈেুঔ লয় ঈেলে পালর ো
ফঘাঔ-ওান ফঔাা ফরলঔ পযতলবেণ ওরল এর েযো বমল।
ববত্তলাীরা ফয ওাচবট বাংালিলল ওলরলঙন ফ ধ্রলনর ওাচ পবিমা ববলশ্ব
পুরুলরা বহু বিন ধ্লরআ ওলর অলঙন । পািােযববশ্বলও ‗মলনালকামা‘ বা
এওকামী বললব বঘবত্রে ওরা ল , ফঔয়া ওরল ফিঔা যালব ফঔানওার
পুরুলরা ঈিার বববাববলেি অআলনর (Liberal divorce laws) মাধ্যলম 220
এওটার পর এওটা স্ত্রী বি ওলরন
। বযাপারটালও লনলওআ ‗ববরয়া
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লনলও অপবত্ত ওরলে পালরন এআ বল ফয, পবিলমর বববাববলেি অআনলও বেযআ অমালির
ফিললর ফঘলয় ঈিার বা যায় বও না ো অল প্রশ্নালপে । ন্তে যারা ফঔালন
বববাববলেলির বভজ্ঞোর মধ্য বিলয় ফকলঙন, োলির লনলওআ বলবন, অলমবরওায় বববা
ববলেি অআলন পুরুলির যলথি েবে স্বীওার ওরলে য়। যাবলমাবন, ঘাআল্ডলওয়ার ংক্রান্ত
অআনগুব লনওলেলত্রআ পুরুলির ববপলেআ যায় বল লনলও মলন ওলরন। বওন্তু ো যবি
য়, পবিমা ববলশ্ব প্রভাবলাী পুরুলরা ওবেন বববাববলেি অআন থাওা লত্ত্ব এওাবধ্ও স্ত্রী
ববরয়াব গ্রণ ওরার বিলও াাবয়ে য়ার মলধ্য এআ েয প্রস্ফুবটে য় ফয, বববাববলেি
ংক্রান্ত ছালমা থাওা লত্ত্ব প্রভাবলাী পুরুলরা ‗ববরয়া পবকাবম‘র ঘঘতা বধ্ওালর ওলর
থালওন।
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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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পঙন্দ ওলর। এর েযো ফভবনচুয়াার অবিম আয়ালনামালমা
(Yanomamo), পযারাগুলয়র অলও (Aché), বৎলায়ানার ওাগ
(!Kung) এর মলো অবিম বলওাবর ংগ্রাও মাচগুলালে ফযমন
পায়া বকলয়লঙ, ফেমবন ো পায়া ফকলঙ অধ্ুবনও মালচর বববভন্ন
ফিললআ। ফযমন, োআয়ালনর ফমলয়রা ফমলয়লির স্টযাটালর ফঘলয়
ফঙললির স্টযাটালও ৬৩% ফববল গুরুে ফিয়, চাবম্বয়ায় ফটা ৩০%
ফববল, চামতাবনলে ৩৮% ফববল, ব্রাবচল ৪০% ফববল আেযাবি222।
অলমবরওার ওলচ ঙাত্রঙাত্রীলির মলধ্য ঘাালনা বববভন্ন মীো
ফথলও ফিঔা ফকলঙ ফমলয়রা পলওতর ফেলত্র ফঙললির ামাবচও
পিমযতািালও ঔুব গুরুে বিলয় ববঘার ওলর 223, 224। োআ পি
অরণ, অর স্টযাটালর ালথ পুরু নারীর ফমবটং স্ট্রযাবটবচর
ফচারালা পওত অলঙ বলআ বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন।
থতাৎ, বববেতনীয় পথপবরক্রমায় ফিঔল ফিঔা যালব , মালচর
প্রবেপবত্তলাী পুরুলরাআ বহু এবং ওাবিে নারীর িঔ বনলে
ফপলরলঙ বওংবা পারলঙ , অবার নয বিলও নারীরা প্রভাবলাী
পুরুলির ফমবটং পাটতনার বললব বনবতাবঘে ওরলে ঘাআলঙ। আবো
বনলমতাভালব পযতালাঘনা ওরল ফটার েযোআ ঔুাঁলচ পায়া
যায়। ফচনযআ পুরুলরা ধ্ন পি অরলণ, বওংবা বনলচর ঔযাবে
যল, ধ্ন পি অর স্টযাটা বাড়ালনার চনয বনরন্তর প্রবেলযাবকো
ওলর, নারীরা নযবিলও এ ধ্রলনর যলস্বী প্রবেপবত্তলাী
ফাওচনলও অওতণীয় মলন ওলর।
েমো বাবড়লয় বধ্ও নারীর িঔ ফনয়া ম্ভবে পুরুলির
ফমবটং স্ট্রযাবটবচ বঙ বরাবরআ। যারা এআ স্ট্রাবটবচলে ে লয়লঙ,
োরাআ বধ্ও ালর নারীর িঔ বনলে ফপলরলঙ, অর বহু ন্তানন্তবে ফরলঔ ফকলঙ। ফযমন ফমৌল আমাআ এও াচালরর ঈপর
ন্তান ন্তবে ফরলঔ বকলয়বঙলন ালরলমর ংঔয নারীর কলভত
কভতঞ্চালরর মাধ্যলম । ফঘবি ঔান অর বংলধ্লররা বববভন্ন ফিলল
যুদ্ধচলয়র পলর এমনআ ধ্তণ ওলরবঙলন ফয, এবলয়ার প্রায় ৮%
চনংঔযার মলধ্য োলির বচন ট্রযাও ওরা যায় এঔন। রৄনলে
য়লো ঔারাপ াকলব, বওন্তু ফয স্ট্রযাবটবচগুলা েমোবান পুরুলরা
এওময় বযবার ওলরবঙ োলির প্রচননকে েো েরাবেে
ওরলে, ফগুলার ঙাপ অধ্ুবনও মালচ পায়া যায়। ফচনযআ
অবিম বলওাবর-ংগ্রাও ট্রাআব ফথলও রৄরু ওলর অলওচািার,
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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 1937, 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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ফঘবিঔান ফথলও অধ্ুবনও মালচর বব বক্লন্টন, ডলমবনও স্ট্রাঈ
ওান, অর অনতল্ড ফলায়াতলনকারলির মলো েমোলাীলির অঘরলণ
এটাআ ফবাছা যায় ফয েমোর ালথ বহুকাবমোর ফচারালা পওত
েীলে বঙ, এঔন অলঙ।

এওবট বযাপালর এঔালন েওত থাওা প্রলয়াচন। ঈপলরর অলাঘনা ফথলও ফওঈ যবি
ধ্লর ফনন , েমোলাী লআ বাআ পরওীয়ায় অি লবন বওংবা নারীলাুপ
লয় যালবন , ো বওন্তু ভু লব । অমালির প্রািন রাষ্ট্রপবে এরলালির নালম ফয
রওম নারী ফওলঙ্কারীর পবাি বঙ , বাংালিললর নয লনও রাষ্ট্রপবেরলির
ফেলত্র ো বঙ না। থঘ ওলআ বঙলন এওআরওমভালবআ বাংালিললর েমোর
লীলত। অলমবরওায় রাষ্ট্রপবে থাওাওাীন মলয় বব বক্লন্টন মবনওার ালথ যা
ওলরলঙন বুল বওংবা বামা ো ওলরনবন । েমো থাওলআ ফওঈ এরলালির মলো
নারীলাুপ য় না, ঔুব বেয ওথা। বওন্তু এরলাি াললবর মলো নারীলাুপো
বািবাবয়ে ওরলে ল ফবাধ্ ওবর রাচবনবেও , ামাবচও বা থতবনবেওভালব
যলথি েমোলাী য়া ঘাআ। থতাৎ, েমোর লীলত থাওল বওংবা েমোলাী
লয় ঈেল ফআ ‗পুরুাব াা‘ পুবরস্ফুটলনর ুলযাক থালও ফববল, বযাপারটা
েরাবেে য় লনও ফেলত্রআ। অওবলরর পলেআ ম্ভব বঙ ৫০০০ নারীর ালরম
ফপাার, বওংবা ুোন ফমৌল আমাআলর পলেআ ম্ভব বঙ ১০৪২চন ন্তানন্তবে ধ্রাধ্ালম ফরলঔ যায়ার; ায়ম্বীন রবমুবদ্দলনর পলে নয়। ফচনযআ
ালোব ওানাচায়া োর বআলয়র ‗কাআ কন য়াআল্ড‘ ধ্যালয় বললঙন
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.

বববভন্ন ধ্মতীয় ঘবরত্র এবং ধ্মত প্রঘারওলির চীবনী ববলেণ ওরল এআ নুওলল্পর
েযো বমলব। পদ্মপুরাণ নুালর (৫/৩১/১৪) শ্রীওৃলষ্ণর স্ত্রীর ংঔযা ফা
াচার এও ল। এলির ওলআ ফয ফকাপবাা বঙলন ো নয়, নানা ফিল ফথলও
ুন্দরীলির ংগ্র ওলর োর ‗ালরলম‘ পুলরবঙলন ওৃষ্ণ স্বীয় েমোর অস্ফালন।
বন্দু ধ্লমতর েমোবান ফিবঘবরত্রগুলাআন্ন ফথলও ওৃষ্ণ পযতন্ত প্রলেযলওআ বঙলন
বযবভঘারী; েমোবান ব্রাহ্মণ মু বনঊবরা ফয বঙ ওামাি, বহুপত্নীও এবং
চাঘারীএগুলা েৎওাীন াবলেয ফঘাঔ রাঔলআ ফিঔা যায়
। এআ ব
মুবনঊবরা েমো , প্রবেপবত্ত অর চােযাবভমানলও বযবার ওরলেন এওাবধ্ও
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নারীিঔলর ওাবরলমায় । আালমর প্রঘারও মুম্মি যঔন প্রথম চীবলন িবরদ্র
বঙলন, প্রভাব প্রবেপবত্ত ফেমন বঙ না, বেবন ঔাবিচার ালথ ংার ওলরবঙলন।
ঔাবিচা বঙলন বয়ল মুম্মলির ১৫ বঙলরর বড়। বওন্তু পরবেতী চীবলন মুম্মি
থত, জবভব এবং মরািলন ববশ্বায েো চতন ওরার পর লপোওৃে ওম
বয়ব ুন্দরী নারীলির প্রবে অওৃি ন। ঔাবিচা মারা যায়ার ময় মানববর
বয় বঙ ৪৯ । ফআ ৪৯ ফথলও ৬৩ বঙর বয়ল মারা যায়ার অক পযতন্ত বেবন
ওমপলে ল ১১ বট ববলয় ওলরন 225। এর মলধ্য অলয়লালও ববলয় ওলরন
অলয়লার মাত্র ৬ বঙর বয়লর ময় । এ ঙাড়া োর িত্তও পুত্র যালয়লির স্ত্রী
চয়নলবর ফৌন্দলযত মুগ্ধ লয় োলও ববলয় ওলরন (ফ ময় অরলব িত্তও পুলত্রর
স্ত্রীলও ববলয় ওরার রীবে প্রঘবে বঙ না , বওন্তু মুম্মি অিালও বিলয় ফওারালনর
৩৩ : ৪, ৩৩ : ৩৭, ৩৩ : ৪০  প্রভৃবে অয়াে নাবচ ওবরলয় ফনন ); এ ঙাড়া
ক্রীেিাী মাবরয়ার ালথ পওত িাপন ওলরবঙলন (ফ ময় বেবন াোলও
মলরর বাবড় পাবেলয়বঙলন বল ওবথে অলঙ 226) যা াো এবং অলয়লালও
রাকাবেে ওলর েুলবঙ; যুদ্ধববন্দ বললব চুয়াবরয়া এবং াবেয়ার ালথ পওত
পরবেতীলে নানা রওম ববেলওতর চে বিলয়লঙ । বববভন্ন পলথ নারীর িঔ বনলে
মুম্মি অগ্রী লয়বঙলন েঔনআ যঔন োর থত প্রবেপবত্ত অর েমো ফবলড়
বকলয়বঙ বহুগুলণ।
প্রভূে েমো এবং যল মানুলও বনবেও ওলর ফোল। বওংবা ওথাটা
খুবরলয় বা যায়বনবেওো এবং ফভাকবপ্সালও ঘবরোথত ওরলে পালর মানু,
যবি োর ালে প্রভুে েমো ওুবেকে থালও। এটা বুছলে ওালরা রলওট ালয়বন্টস্ট
লে য় না। ফচনযআ টাআম মযাকাবচলনর অলাবঘে ‗Sex. Lies. Arrogance.
What Makes Powerful Men Act Like Pigs‘ নালমর পািওীয়বটলে ঈলিঔ
ওলরলঙন নযাবন্স বকব
েমোধ্র মানুলরা বভন্নভালব ছুাঁবও বনলে ঘায় লনওটা নাবতবস্টলির মলোআ।
োরা মলন ওরলে রৄরু ওলর মালচর াধ্ারণ বনয়মওানুনগুলা অর োলির
চনয প্রলযাচয নয়। ধ্রালও রা জ্ঞান ওরলে রৄরু ওলর োরা। অর মরার ঈপর
ঔাড়ার খা লয় ফ ময় োলিরলও বখলর থালও োর পরম ববেী নুরাকী,
িাবও অর ওমতীরা, যারা বনলচলির বববভন্ন রাচবনবেও এবং ামাবচও ঈলদ্দলয
াবলর লেয েমোধ্ারী মানুবটলও রো ওলর যায়, োর ওরা পরাধ্লও
ফেলও রাঔলে ঘায়, অর োর বনবেও বযাপার যাপারগুলালও নানাভালব
নযাযযো বিলে লঘি য়‘।
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আরাবন স্কার অব িবি োাঁর ‗Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of
গ্রলন্থ প্রলেলটর চীবলন ২২ চন রমণীর ঈলিঔ ওলরলঙন, এলির মলধ্য ১৬ চনলও
বেবন বববালর মাধ্যলম বধ্গ্রণ ওলরন, এ ঙাড়া বেবন পওত ওলরবঙলন ২ চন িাী এবং
নয ৪ চলনর ালথ বববা ববভূতে পওত বঙ।
Mohammad‘
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ডত এওটন বহু অলকআ বল বকলয়বঙলন – ‗Absolute power corrupts
absolutely‘। এআ বযাপারটা এলোটাআ বনচতা েয ফয এ বনলয় ফওঈ অািা
ওলর বঘন্তা ওরার প্রলয়াচন মলন ওলরনবন। বওন্তু ফওন বনরঙ্কুল েমো প্রায়আ বনরঙ্কুল
দুনতীবের চে ফিয়, ফওন জেবর ওলর এরলালির মলো ুপুরু? এগুলার ঈত্তর
ফৌভাকয বওংবা দুভতাকযচনওভালব ুবওলয় রলয়লঙ মাচ এবং আবোলর
বববেতনবািী ববলেলণর মলধ্যআ।
োল নারীলির পরওীয়ার জচববও বযাঔযা ওী?
নারী পুরু ঈভলয়র মলধ্যআ ফযমন এওকাবমো িৃলযমান, ফেমবন িৃলযমান
বহুকাবমো। নারী পুরু ঈভলয়র মলধ্যআ ংটামত বা িীখতিায়ী পওত ওরার
মলনাবানা ফযমন অলঙ , ফেমবন ুলযাক এবং পবরবিবে ববলবঘনায় ঈলে অল
লটতটামত বা স্বল্পলময়াবি পলওতর মলনাবািা । পুরুলর মলধ্য বহুকাবমো ফববল,
ওারণ েীলের বলওাবর-ংগ্রাও মালচ লবিলাী এবং প্রবেপবত্তলাী পুরুলরা
ফযভালব নারীর িঔ বনে, ফটার পযতাক্রবমও ঙাপ এঔন েমোলাী পুরুলির
মলধ্য েয ওরল পায়া যায়। বওন্তু োর মালন এআ নয় ফয নারীরা পরওীয়া ওলর
না, বওংবা োলির মলধ্য বহুকাবমো ফনআ। এআ ধ্যালয়র অলকর ংলল আবিে ফিয়া
লয়লঙ ফয , প্রভাবলাী বওংবা েমোলাী পুরুলরা ফযমন পরওীয়া ওরলে ঈেুঔ
থালও, ফেমবন, েমোলাী বওংবা প্রভাবলাী পুরুলর স্টযাটা অবার নারীর ওালঙ
পঙন্দনীয়। ফওালনা নারীর বেতমান িীর ফঘলয় যবি োর ফপ্রবমলওর পিমযতািা বা
স্টযাটা ভালা য়, বওংবা ফপ্রবমও ফিঔলে রৄনলে বধ্ওের ুিলতন য়, বওংবা ফয
মযাগুলা বনলয় এওবট নারী োর পাটতনার বওংবা স্বামীর ালথ ন্তুি, ফগুলার
মাধ্ান যবি োর ফপ্রবমলওর মলধ্য ঔুাঁলচ পায়, নারী পরওীয়া ওলর। োআ অলমবরওায়
অনতল্ড ফলায়াচতলনকার, বনঈট বকংবরঘ, বব বক্লন্টন বওংবা বাংালিলল হুলআন মুম্মি
এরলাি বওংবা হুমায়ূন অমলি যঔন পরওীয়া ওরলে ফঘলয়লঙ, োরা ফটা ওরলে
ফপলরলঙ, ওারণ নারীরা োলির মলো যলস্বী বওংবা ‗াআ স্টযাটালর‘ ফওঈলওটালির
ালথ পওত ওরলে প্রুব্ধ লয়লঙ। নারীর অগ্র, নুগ্র বওংবা ঘাবিা ঙাড়া
পুরুলর পলে পরওীয়া ওরা ম্ভব নয়, এটা বাআ বাহুয।
অলকআ বলবঙ ং টামত এবং লটত টামত স্ট্রযাবটবচ নারী পুরু বার মলধ্যআ
অলঙ। বহু ওারলণআ এবট নারী পরওীয়া ওরলে পালর, অগ্রী লে পালর
বহুকাবমোয়। নারীর পরওীয়ার এবং বহুকাবমোর বযাপালর বববভন্ন মলয় বববভন্ন
নুওল্প বা াআলপাবথব প্রিাব ওলরলঙন ববজ্ঞানীরা, এর মলধ্য রলয়লঙবরলাত
াআলপাবথব, ফচলনবটও াআলপাবথব, ফমট ুআবঘং াআলপাবথব, ফমট বস্ক
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এওুলচলন াআলপাবথব, ফমট মযানুপুললন াআপবথব আেযাবি227। দু-এওবট
ববয় এঔালন বযাঔযা ওরা ফযলে পালর।
জচববও ওারলণআ েওত বওংবা পবরওবল্পে ফযৌনপলওতর ফেলত্র (casual
sex) নারীরা পুরুলির মলো প্রচননকে ঈপলযাবকো পায় না । োরপলর নারীরা
পরওীয়া ওলর , ওারণ নারীলির ফেলত্র বহুকাবমোর এওবট নযেম ঈপলযাবকো
লে পালর, পলির োৎেবণও ফযাকান। বলপাবিলির ফেলত্র ফিঔা ফকলঙ, ঔালিযর
বববনমলয় োরা পুরু বলপাবিলও ফযৌনো প্রিান ওলর থালও । কলবলওরা ে
ওলরলঙন, নারী বলপাবিরা ফআ ব পুরু বলপাবিফির প্রবেআ ফযৌনোর বযাপালর
থালও বতাবধ্ও ঈিার যারা ঔািয ফযাকালনর বযাপালর ফওালনা ওৃপণো ওলর না ।
বলপাবিলির ফেলত্র ফওালনা বওঙু েয ল মানবমালচ ফটা েয লব , এমন
ফওালনা ওথা ফনআ বলয । বওন্তু োরপলর ববজ্ঞানীরা অমাচলনর ফমবনাওু
(Mehinaku) বওংবা ফট্রাবব্রয়াি িীপপুলির ( Trobriand Island) েুদ্র নৃলকাষ্ঠীলির
মলধ্য কলবণা ঘাবলয় ফিলঔলঙন , ফঔালন পুরুলরা নারীলির চনয (লনওটা
বলপাবিলির মালচর মলোআ) রওমাবর ঔািয , োমাও, বািাম, ললঙ্খর মাা ,
বাহুবন্নী প্রভৃবে ঈপলেৌওন ংগ্র ওলর বনলয় অল , অর বববনমলয় নারীরা
ফযৌনোর বধ্ওার বববনময় ওলর। যবি ওালরা ওাঙ ফথলও ঈপলেৌওলনর ফযাকান বন্
লয় যায়, েলব নারীরা ফ মি পুরুলর ালথ ফযৌনপওত বন্ ওলর ফিয় 228।
পলির ফযাকালনর ালথ ফয নারীর ফযৌনো প্রিালনর এওটা ববঔে পওত
অলঙ, ো চানার চনয বলয অবিম মালচ যায়ার িরওার ফনআ । অধ্ুবনও
মালচ ফটা ে ওরল পায়া যালব। বলঘলয় ঘরম ঈিারণবটর ওথা অমরা
বাআ চাবন পবেোবৃবত্ত। নারী ফযৌনওমতীরা থতপলির বববনমলয় ফযৌনোর
ুলযাক ওলর ফিয় পুরুলির এটা ব মালচআ বািবো । এআ বািবো ফথলও
পুরুলির বহুকামী ঘবরত্রবট ফযমন স্পি য়, ফেমবন য় অবথতও ালভর চনয নারীর
ফযৌনো বববক্রর পওতবট 229। ফযৌনওমতী রৄধ্ু নয় , অলমবরওায় াধ্ারণ ফমলয়লির
মলধ্য কলবণা ওলর ফিঔা ফকলঙ , ফয মি নারীরা লটত টামত বা স্বল্পলময়াবি
পলওত চড়ালে আেুও , োরা অলা ওলর ফয, োর ফপ্রবমও থত ওবড়র বিও ফথলও
ফওালনা ওৃপণো ফিঔালব না , লনও ধ্রলনর িাবম ঈপার ামগ্রী ঈপলেৌওন
বললব বনলয় অলব, ববাবহু চীবনযাত্রায় ভযি লব, বনয়বমেভালব ভালা
ভালা ফরস্টুলরলন্ট োলও অপযায়ন ওরলব , এবং লবতাপবর ফয ফওালনা ধ্রলনর

পলির বববনলয়ালক থাওলব ঈিার 230। ওৃপণ স্বামীলও যা বা ফমলয়রা বওঙুটা
ল য ওলর, যালেয়ালর অগ্রী ওৃপণ ফযৌনিীলও ওঔলনাআ নয়। যালেয়ার
বা পরওীয়ার ফেলত্র ফঙললির ওৃপণো ফমলয়লির ওালঙ গ্রণীয় বওংবা পঙন্দনীয়
নয়, ওারণ োরা লঙ্কে ফপলে রৄরু ওলর ফয, োর িীবট য়লো ভববযলে োর
চনয পি বববনলয়ালক ফ রওমভালব অগ্রী নয় । এআ মানবও বভরুবঘগুলা
ববলেণ ওরল ফবাছা যায় , পলির োৎেবণও অরণ নারীলির ফেলত্র এও
ধ্রলনর বভলযাচনচবনে ঈপলযাবকো বিলয়লঙ, যা নারীরা লনও ময় পরওীয়ার
মাধ্যলম বনবিে ওরলে ঘায়।
নারীলির পরওীয়ার বযাপালর অর এওবট েণীয় পযাটানত পায়া বকলয়লঙ ,
ফযটা পুরুলির ফথলও বওঙুটা অািা। বহু ফেলত্রআ ফিঔা ফকলঙ, নেুন িীর ালথ
পবরওবল্পে ফযৌনপলওতর ( casual sex) মাধ্যলম নারীরা িীবটলও ভববযৎ
স্বামী বললব মূযায়ন ওলর বনলে ঘায়। ফ চনযআ এমনবও স্বল্পলময়াবি পলওতর
ফেলত্র বহুকামী , ফবালবময়ান ধ্রলনর ফঙলর ালথ পওত ওরলে নারীরা
প্রাথবমওভালব বনেুও থালও; েীলে যবি পুরুবটর বহু নারীর ালথ পওত
বওংবা অবি ফথলও থালও , ো নারীবটর ওালঙ এও ধ্রলনর নাওাবিে ংলওে
বনলয় ঈপবিে য়। এর ওারণ, স্বল্পলময়াবি পলওত চড়াল োর বলঘেন মলন
থালও িীখতিায়ী পলওতর অওািা , যার বনবরলঔআ ফ াধ্ারণে ঈপলরাি
জববলিযগুলা ববঘার ওলর থালও। োর িীর বহুকাবমো বওংবা েীলে বহু নারীর
প্রবে অবির থত োর ফঘালঔ লয় ফে োর ালথ ভববযৎ পওত রঘনার ফেলত্র
ববশ্বিোর বনয়ামও। থতাৎ, ফ ধ্লর ফনয় এ ধ্রলনর পুরুলরা ‗ভববযৎ স্বামী‘
বললব ঈপযুি নয়। ফমাটা িালক, ভববযৎ স্বামীর মলধ্য ফয গুণাববগুলা প্রেযালা
ওলর, বেও ফগুলাআ এওবট নারী োর ফযৌনিীর মলধ্য ঔুাঁচলে ঘায় 231। দুবট
ফেলত্রআ ফমলয়রা ঘায় োর পুরু িী লব িয়াু , ফরামাবন্টও, মছিার, দুিতান্ত,
স্বািযবান, রবও, ববশ্বি এবং পলির বববনলয়ালকর বযাপালর থাওলব ঈিার ।
ফচনযআ বববেতন মলনাববজ্ঞানী ফডবভড বা োর
‗বানার বববেতন ‘ ( The
232
Evolution Of Desire) বআলয় বলন ,
ঈভয় ফেলত্রআ ফমলয়লির বভরুবঘর এআ পবরবেতনীয়ো আবিে ওলর ফয
নারীরা বনয়বমে ফযৌনিীলও বু স্বামী বললবআ ফিলঔ এবং ফচনয
দুআলেলত্রআ ফববল পিপযতািা অলরাপ ওলর।
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বহু মালচ অবার ফিঔা ফকলঙ , ফয মি মালচ বংো ঔুব ফববল , নারীরা
বববা-ববভূতে ফযৌনপওত ওলর বনলচর বনরাপত্তার বযাপারটা বঘন্তা ওলর । স্বামীর
বাআলর ফকালত্রর নয ফওালনা পুরুলর ালথ যবি নারীর ফওালনা ‗ববলল বন্ুে ‘
কলড় ঈলে েলব ফ স্বামী বাআলর থাওল বা নয ফওালনা মলয় ববপি অপি
ফথলও রো ওরলে পারলব। এ বযাপারটা াধ্ারণভালব প্রাবণচকলের মলধ্য প্রঘবে
অলঙ। ফযমন, াভানা ফববুনলির বনলয় কলবণা ওরলে বকলয় বারবারা স্মুট 
নযানয ববজ্ঞানীরা েয ওলরলঙন ফয , এআ ধ্রলনর ফববুনলির মালচ এওবট নারী
ফববুলনর ালথ প্রাথবমও বা মূিীর বাআলর এওচন বা দুচন িীর ালথ
‗ববলল ধ্রলনর‘ পওত কলড় ঈলে , এবং ফআ িী বা িীরা নয ফববুনলির
ঈেযি ওরার াে ফথলও নারী ফববুনবটলও রো ওলর 233। ‗পর-পুরুলর‘ ালথ
ফযৌনোর বববনমলয় মূে চীবলনর বনরাপত্তা বনবিে ওলর নারী ফববুনবট। এ প্রলি
ববজ্ঞানী রবাটত বস্মথ োর এওবট কলবণাপলত্র বলন234 
প্রাথবমও িীবট বময় নারী ফববুন বওংবা োর ন্তালনর পালল ফথলও ফথলও
োলও রো ওরলে পালর না । োর নুপবিবেলে নয ফওালনা পুরুলর ালথ
নারীবটর ‘ববলল ফওালনা পওত ’ থাওল ো োর ফবাঁলঘ থাওায় বাড়বে
ঈপলযাবকো বনলয় অল। এভালব নারীবট নয ফওালনা পুরুলর ালথ পওত
জেবর ওলর বনলচর এবং বনলচর িীর বচন রো ওরার ফেলত্র এও ধ্রলনর
স্ট্রযাবটবচ জেবর ওলর।

এ ধ্রলনর স্ট্রযাবটবচ মানবমালচ বেতমালন ঔুব ফববল িৃলযমান না ল ববজ্ঞানীরা
ফিলঔলঙন, অবিম বলওাবর ংগ্রাও বওঙু মালচ ফযঔালন নারীলির ঈপর পুরুাব
বংো, অগ্রান, ধ্তণ ঔুবআ ফববল, ফঔালন নারীরা এ ধ্রলনর ‗বেবরি যুক
বন্লনর‘ মাধ্যলম বনলচর বনরাপত্তা বনবিে ওলর235।
িী রিবি বা ‗ফমট ুআবঘং‘ লে পালর অলরওবট বড় ওারণ যার ওারলণ
এওবট নারী পরওীয়া ওরলে পালর । স্পলটড যাি পাআপার (জবজ্ঞাবনও নাম
Actitis macularia) নালম অলমবরওার বমলনলাটার হ্রলি িৃলযমান এও ধ্রলনর
পাবঔলির মলধ্য িী রিবিলর প্রবণো ঈলিঔলযাকয মাত্রায় পায়া বকলয়লঙ ।
চীবববজ্ঞানী মাওত ওলয় এবং বঈ বরং প্রায় ঘার াচার খণ্টা ধ্লর এআ
পাবঔলির চীবনাঘরণ পযতলবেণ ওলর বদ্ধালন্ত এললঙন ফয , এ ধ্রলনর পাবঔলির
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মলধ্য িী রিবি ঔুবআ স্বাভাববও খটনা 236। িী রিবিলর মাধ্যলম বেতমান
িীর ফঘলয় অর অওতণীয় িীলও ঔুাঁলচ ফনয় এওবট নারী স্পলটড যাি
পাআপার। মানবমালচ বওন্তু এ বযাপারবট ে ওরল ঔুাঁলচ পায়া যালব
।
বেতমান িীর ফঘলয় নয ওাঈলও বধ্ওের অওতণীয় , ুিলতন বওংবা ওাবিে
মলন ল , বওংবা বেতমান িীর স্টযাটালর ফঘলয় ঈাঁঘু ামাবচও পিমযতািাপন্ন
ফওঈ োর ালথ িীখতিায়ী পলওতর বযাপালর অগ্রী লয় ঈেল নারী োর ালথ
পরওীয়ায় চড়ালে ওরলে পালর । পরওীয়া ওরলে পালর যবি নারীর বেতমান িী
যবি ুি য় , পিু য় , লারীবরওভালব েম য় , যুদ্ধাে য় বওংবা মুমূুত য় ।
বাংালিলল ববকে লেলওর নব্বআলয়র িললওর ঘাঞ্চযওর মুনীর-ঔুওুর পরওীয়া
অর োলও ফওন্ন ওলর াংবাবিও রীমা েযাওালণ্ডর ওথা বনিয় লনলওরআ মলন
অলঙ। মধ্যবয়ব ঔুওু পরওীয়া ফপ্রম রৄরু ওলরবঙলন ড. ফমলরুলন্নার পুত্র
মুনীলরর ালথ। ঔুওুর স্বামী বঙলন পোখােগ্রি এবং ুি । স্বামীর এ লারীবরও
পবরবিবে ঔুওুলও ঘাবে ওলরবঙ মুনীলরর ালথ পরওীয়ায় চড়ালে
, অর
প্রলরাবঘে ওলরবঙ মুনীরলও রীমা েযায় । ওালচআ নারী রৄধ্ু পরওীয়া ওলর না ,
প্রলয়াচলন পরওীয়ার ওারলণ েযায় প্রলরাঘনা ফিয়া রৄধ্ু নয় , বনচ ালে েযা
পযতন্ত ওরলে পালর । বওঙুবিন অলক পরওীয়ার ওারলণ অয়লা হুমায়রা ওীভালব
োর বনলচর ন্তান াবমঈলও বনিতয়ভালব েযা ওলর াল বফ্রচববন্দ ওলর পলর
বাআলর ফেল বিলয়বঙ, োর পুঙ্খানুপুঙ্খ বববরণ বিলনর পর বিন ধ্লর পত্রপবত্রওায়
প্রওাবলে লয়লঙ । পরওীয়ার ওারলণ মালয়র বনচ ন্তান েযা য়লো ঔুব ঘরম
এবং বযবেক্রমী ঈিারণ , বওন্তু অওতণীয় িীর চনয বেতমান িীলও েযাক ,
বওংবা স্বামীর েুনায় অর ‗ঈৎওৃি‘ ওালরা ালথ ুবওলয় ঙাবপলয় পরওীয়া ো
নয়। এ বযাপারটা ব ময়আ এবং ব মালচআ বঙ
। পয়ায়াা বওংবা
ুিলতন, স্বািযবান, অওতণীয়, মলনার বওংবা ঈাঁঘু পিমযতািাপন্ন িীর চনয
পুরােন িীলও েযাক ফমলয়লির মলধ্য এও ময় এওধ্রলনর বভলযাচনকে
ঈপলযাবকো বিলয়বঙ , ন্তে ফলন বেলালরর মলো নৃেত্ত্বববলিরা োআ মলন
ওলরন237। ফআ অবিম বলওাবর ংগ্রাও মালচর ওথা বঘন্তা ওরুন , ফযঔালন
এওবট নারীলও ‗ববলয় ওরলে‘ লয়বঙ এও দুবত বলওাবরলও যার ফঘালঔর িৃবি
বঙ েীণ , বলওালর লযাকয এবং স্বভালব ওাপুরু । এ ধ্রলনর পলওত থাওা
নারীরা মানবও েৃবি ফমটালে য়লো পরওীয়া রৄরু ওলরবঙ ুি ব
,
স্বািযবান েরুণ ফওালনা াী বলওাবরর ালথ ‗বমস্টার গুড বচন‘ পায়ার এবং
ভববযে ন্তালনর মলধ্য ো ফরলঔ যায়ার প্রেযালায়
। ভালা বচলনর চনয
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িীবিলর বযপারবট যবি অবিম বলওাবর ংগ্রাও পবরবিবেলে নারীলির
এওধ্রলনর স্ট্রযাবটবচ লয় থালও , েলব ফবট এঔনওার মলয়র বািবো লে
পালর ো বনবিতধ্ায় বা যায় । i¨vwÛ থনতবলর এওবট াম্প্রবেও কলবণা ফথলও
এআ ‗গুড বচন ‘ নুওলল্পর েযো পায়া বকলয়লঙ 238। কলবণায় ফিঔা ফকলঙ
নারীরা যঔন পরওীয়া ওলর েঔন প্রবেম ফঘারার প্রবে অওবতে য় ফববল 239।
প্রবেম ফঘারা বময়আ এওবট ভালা ‗বেটলন মাওতার ‘ বললব ববলববঘে।
ফপ্রবমলওর ফঘারা প্রবেম য়া মালন োর ফপ্রবমলওর ফঘারা অওতণীয় , োর
লরীলরর কেন ঈন্নে , ফ পুরুাব , বুবদ্ধিীি, ফঘৌও, স্বািযবান এবং ফরাকচীবাণু
ফথলও মুি240। োআ ফয নারী স্বামীলও ফরলঔ প্রবেম জববললিযর ফপ্রবমলওর ফপঙলন
ঙুটলঙ, োর ‗প্রির যুলকর মবিষ্ক‘ অল প্রওারান্তলর ‗ভালা বচন‘ বনচ ন্তালনর
চনয বনবিে ওলর রাঔলে ঘাআলঙ।
ভালা বচলনর চনয প্রুব্ধ লয় পরওীয়া ওরার এআ ফচলনবটও
াআলপাবথলরআ অলরওবট প্রঘবে রূপ লে ‗ফচাবলা ফপাা ‘ বা ‗ফবক্স ন‘
নুওল্প। এআ নুওল্পবট ১৯৭৯ াল প্রিাব ওলরবঙলন ওুআন ববশ্বববিযালয়র
চীবববজ্ঞানী পযাবট্রও লয়িারলড এবং রাব রবাটতন । এআ নুওল্প নুযায়ী
মলন ওরা য় ফয , ুিলতন পুরুলর ালথ নারী পরওীয়া ওলর বওংবা স্বল্পলময়াবি
ফযৌনপওত িাপন ওলর ওারণ , বলঘেন মলনআ োর মাথায় থালও ফয , োর
ন্তান লয় ঈেলব বেও এওআ রওম মলনাারী গুণাববর বধ্ওারী । পরবেতী
প্রচলের নারীরা োর ন্তালনর এআ প্রীবেওর জববলিযগুলা বিলয় লনও ফববল
পবরমালণ অওৃি লব , েল যালির মলধ্য এআ গুণাববগুলার ভাব রলয়লঙ
োলির েুনায় োর ন্তান লনও ফববল প্রচননকে েো চতন ওরলে
পারলব। ফবল বওঙু াম্প্রবেও চবরলপ এআ েলত্ত্বর স্বপলে বওঙুটা ল েযো
বমললঙ। ফিঔা ফকলঙ, নারীরা যঔন পরওীয়ায় অি য় েঔন োলির এওটা বড়
ঘাবিা থালও স্বামীর ফঘারার ফঘলয় ফপ্রবমলওর ফঘারা লনও ফববল অওতণীয় লে
লব241।
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রৄধ্ু ভালা বচন, ভালা ফঘারা বা ভালা ন্তালনর চনযআ নয় , নারীরা অর
বহু ওারলণআ পরওীয়া ওরলে পালর । ামাবচও স্টযাটা োর মলধ্য এওবট ।
কলবণায় ফিঔা ফকলঙ , এওচন বববাবে নারী যঔন নয ফওালনা পুরুলর ালথ
পরওীয়া ওলর, ফআ পুরুলর স্টযাটা, প্রবেপবত্ত, ামাবচও বিান প্রভৃবে োর
বেতমান স্বামীর ফঘলয় লনও ফববল থালও242। প্রঔযাে বযবায়ী এবং ২০১২ ালর
বরপাববওান ফপ্রবলডন্ট পিপ্রাথতী (পলর বনবতাঘনী ওযালপআন ফথলও লর িাাঁড়ালনা )
ফডানাল্ড ট্রাপ বঙর ঔালনও অলক এও পবরবঘে মলড মাথতা ফমলপলর ালথ
পরওীয়ায় চবড়লয় পড়ল রাোরাবে মাথতা ফমপ অলাঘনার ফওন্নববন্দুলে
পবরণে ন। বমবডয়ার পাববববট ফো বঙআ , ালথ ালথ নানা ধ্রলনর অবথতও
বববনলয়াক, কণযমানয ামাবচও নুষ্ঠালন প্রলবললর বধ্ওার বববভন্ন পিমযতািা
ফভাক ওরলে থালওন । বাংালিলল এরলাি ালব রাষ্ট্রপবে থাওাওাীন বচনাে
ফমালারে বহু নারীর ালথ পওীয়ায় মত্ত বঙলন , েঔন ফ মি নারীরা
রাোরাবে বহু রাচবনবেও এবং ামাবচও ুলযাক ুববধ্া ফপলয় বকলয়বঙলন । এ
মি নারীরা এমন ব মল , রাষ্ট্রীয় নুষ্ঠালন বওংবা ভায় প্রলবল ওরলেন
বীয়ায়, ফযগুলালে াধ্ারণ মানুলির চনয প্রলবল বঙ ওল্পনীয় । ফপ্রলমর
থতনীবের বাচালর ফওালনা ফওঈলওটা বা ববঔযাে ফাও যঔন ফওালনা পবরবঘে
নারীর ালথ ফপ্রলমর পলওত চড়ায়, েঔন ফ যে ঔযােআ অলক থাওুও না ফওন,
মানু ফভলব ফনয় নারীবট বনিয় ‗ফস্পলা‘। ফ রাোরাবে ঘল অল অলাঘনা
অর েমোর ফওলন্ন। নারীবট পায় নেুন পবরবঘবে, অর ামাবচও এবং বন্ুমল
খলট োর ‗স্টযাটালর ঈত্তরণ‘।
ফয ওারলণআ নারী পরওীয়া ওরুও না ফওন , প্রঔযাে নৃেত্ত্বববি ারা ব্ল্যাোর
াবডত মলন ওলরন ফয , নারী-পরওীয়ার বযাপারটা মানলববোলর ূঘনা ফথলওআ
এমনভালব চবড়ে বঙ ফয , ফটালও স্বীওার ওরা ফবাওাবমআ 243। নয প্রাণীর
ফেলত্র ফযমন, বলপাবিলির ফেলত্র অমরা চাবন ফঔালন নারীরা বহুকামী । াবডত
োর কলবণাপলত্র বলপাবিলির ঈিারণ াবচর ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয
,
বহুকাবমোর মাধ্যলম নারী বলপাবচরা ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ ফথলও দুবট ঈলদ্দলয
পূরণ ওলর এও, নয পুরুলর ালথ পলওতর মাধ্যলম োরা বনবিে ওলর
িযচাে ন্তানলও ফওঈ ইতার বলবেতী লয় েযা ওরলব না , অর দুআ ন্তালনর
বপেৃে বনলয় ফকালত্র এও ধ্রলনর ‗ফধ্াাঁয়ালা‘ জেবর ওরা; যার েল ও পুরু
বলপাবিআ বনলচলও োর নাকে ন্তালনর বপো ফভলব নারী এবং বলরৄবটলও রো
ওলর ঘলে ফঘিা ওরলব।
242
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াবডত মলন ওলরন বলপাবির চনয ফয বযাপারবট েয , মানুলর বববেতনীয় পথ
পবরক্রমালে ফ বযাপারটা বওঙুটা ল প্রায় এওআ রওমভালব েয লে পালর।
অমরা েৃেীয় ধ্যালয় পুরুলর ণ্ডলওা বনলয় অলাঘনা ওরলে বকলয় ফিলঔবঙ ,
পুরুলর লপোওৃে বড় রৄক্রালয় এটাআ আবিে ওলর ফয, বববেতলনর িীখত
পথপবরক্রমায় নারীরা এওকামী নয়, বরং বহুকামীআ বঙ। এওআ ধ্যালয় নারী
বহুকাবমোর অর এওবট বড় ােয অমরা ফপলয়বঙ
পুরুলর পুরুালির
গ্রভাক ওীওাওৃবে য়ার এবং িমওাীন মলয় ঈপযুতপরী বিাখালের
মলধ্য। িীর যবি এওআ মলয় অর ওালরা ালথ িলমর ম্ভাবনা না থাওে
েলব এগুলা এওবট পুরুলর পুরুালির জববলিয বললব লরীলর চায়কা ওলর বনে
না। বহু মানুলর রৄক্রাণুর প্রবেলযাবকোয় িীর কলভত বনলচর ন্তালনর বপেৃে
বনবিে ওরলেআ এআ লারীবরও জববলিয অর প্রবক্রয়াগুলা পুরুলর ফিল জেবর
লয়লঙ। েৃেীয় ধ্যালয় অমরা অর ফিলঔবঙাম ফয , িপবেলির িীখতবিন
অািা ওলর ফরলঔ োরপর িলমর ুলযাক ওলর বিল পুরুলর বীযত প্রলেপলণর
ার নাটওীয়ভালব বৃবদ্ধ পায় । িীখতবিন পৃথও থাওাওাীন মলয় স্ত্রীর পরওীয়ার
ম্ভাবনার ফথলও যায়ার ওারলণআ এ বযাপারটা খলট বল মলন ওরা য় । রৄধ্ু
পুরুলর ফিল নয়, পরওীয়ার এবং বহুকাবমোর বহু অামে ুবওলয় অলঙ নারীর
বনলচর ফিল। কতাচম বা ঘরম পুও এমবন এওবট জববলিয। রববন ফবওার এবং
মাওত ফববলর যুকান্তওারী এওবট কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ ফয মি নারীরা
পরওীয়ায় চবড়ে থালও োরা ঘরম পুও াভ ওলর ফববল এবং োরা পরওীয়ার
ময় োলির স্বামী বা বনয়বমে িীর ফঘলয় লনও ফববল রৄক্রাণু ফযাবনলে ধ্ারণ
ওলর রালঔ244। কতাচম ংক্রান্ত এ বযাপারবট েৃেীয় ধ্যালয় অলাবঘে লয়লঙ।
এ ফো ফক চীবববজ্ঞালনর ওথা । এর বাআলর আবো , ধ্মত, িলতন, াবেয
নুন্ান ওরল অমরা ফিঔলে পাআ মানবমালচ নারীর ওামস্পৃা ওঔলনাআ
ওম বঙ না । বরং নারীর ওামস্পৃা ফববল বলআ নারীলও
‗বঙনা‘, ‗মাবক‘,
‗ঔানবও‘, ‗ফবলযা‘, ‗ওামুওী‘, ‗ওামােত‘, ‗নবটনী‘, ‗রােুী‘ প্রভৃবে নানা লব্দ
জেবর ওরলে লয়লঙ পুরুেন্ত্রলও , এবং ওামুও নারীলও বলীভূে রাঔলে জেবর
ওলরলঙ নানা ধ্মতীয় এবং ামাবচও বববধ্-বনললধ্র ফিয়া । বন্দু পুরাণ এবং
াবলেয অমরা ফিলঔবঙ ওীভালব ুপুরু রামঘন্নলও ফিলঔ রাবলণর ফবান লূপণতঔা
ওামােত লয় পলড়বঙ , বওংবা মাভারলে ুোমলিী চুতনলও ফিলঔ ওামােত লয়
পলড়বঙ নাক রাচওনযা ঈুপী, োলও রাবর বিলয়বঙ ফিবমলনর প্রিাব245 
ফ পুরুলশ্রষ্ঠ! অবম ফোমালও বভলওাথত কিায় বেীণত ফিবঔয়া ওন্দপতললর
চচতবরে আয়াবঙ। এেলণ েুবম অত্মপ্রিান িারা এআ লরনয বার
মলনাবািা পবরপূণত ওর।
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মাভারলের বহু নারী ঘবরত্রআ বহুঘাবরণী এবং বহুকাবমনী। পাাঁঘ স্বামী বনলয় খর ওরা
ফদ্রৌপিী ফো অলঙনআ, োর পালাপাবল েযওালমর মাো চবাা, পাণ্ডব চননী ওুন্তী
ফথলও রৄরু ওলর স্বলকতর প্সরা ঈবতলী , রম্ভা ওলআ বঙলন বহুপুরুাি ।
ওামাি নারীর ঈিারণ এবং োলিরলও বিমলনর নানা পদ্ধবে নয
ধ্মতগুলালে অলঙ। মধ্যপ্রাঘয এবং অবফ্রওার বহু মুবম ফিলল অধ্ুবনও যুলক
নারী ঔৎনা নালমর এওবট ওুৎবৎ রীবে প্রঘবে অলঙ। এআ প্রবক্রয়ার মাধ্যলম নারীর
ভকািুর ফওলট ফো য়, যালে নারীর ওাম বনয়ন্ত্রলণ রাঔলে পালর পুরুলরা। খ্রীি
ধ্লমতর প্রাথবমও ঈৎগুলা নুন্ান ওরল ফিঔা যায় , োমুবিও ফঔলওরা
স্ত্রীলও ওামাি বললব বণতনা ওরা লয়লঙ, অর অিলত স্বামীর ওেতবয লে বনয়বমে
িলমর মাধ্যলম স্ত্রীর ওামলও বনয়ন্ত্রলণ রাঔা
।
আবো এবং ভযোর এআ ববলেণমূও ঈিারণগুলা ফথলও মলন য় ,
নারীর ওামাবির বযাপারটা পুরুলির চানা বঙ বময়আ । নৃোবত্ত্বও ারা
ব্ল্যাোর াবডত ফচনযআ মলন ওলরন, বলপাবিলির মলো মানু যঔন বলন চিল
থাওে, মূে কাঙ কাঙাবআ বঙ ববে , েঔন বলপাবিলির মলো অমালির
নারীরা বঙ বহুকামী । োরা ন্তালনর ভববযৎ বনরাপত্তার ওথা ফভলব বহু
পুরুলর ালথ ‗ববলল পওত ‘ জেবর ওরে , োরা ন্তালনর বপেৃে বনলয়
ফধ্াাঁয়ালা জেবর ওরলে ঘাআলো ফবাঁলঘ থাওার এবং বনচ ন্তানলও বাাঁবঘলয় রাঔার
প্রলয়াচলনআ। বওন্তু রণয পলবতর পলর যঔন মানু যঔন প্রায় ঘার বমবয়ন বঙর
অলক েৃণভূবমলে ফনলম অল, এবং যুক বন্লনর মাধ্যলম িাপেয চীবলন ভযি
লয় যায় , েঔন ফথলওআ নারীর ফযৌনোলও বিবমে ওরা য় । অর বযাপারটা
অর েরাবেে য় মানু যঔন ফপৌাঁলঙায় ওৃবপলবত, েঔন পিলাী লয় লে
বববভন্ন ফকাত্র। এওময় আ পি বধ্ওালর ঘল অল ফকাত্রপবেলির; োরা লয়
লে পিলাী, ঈিাবন খলট বযবিকে মাবওানার। পি যে বাড়লে থালও
পবরবালর নারীলির ফথলও গুরুে বাড়লে থালও পুরুলির, পুরু ৃবি ওলর
বপেৃেলন্ত্রর প্রথা, নারী পবরণে য় পুরুলর পবত্তলে। অলকআ অমরা ফচলনবঙ
ফযলেু বপেৃেলন্ত্রর মূ েয থালও ‗ুবনবিে বপেৃলে ন্তান ঈৎপািন ‘ ফচনয,
বপেৃোবন্ত্রও মালচ জচববও এবং ামাবচও ওারলণআ বহুকামী স্ত্রীলও
‗হুমবও‘
বললব ফিঔা য়। স্ত্রী বহুকামী ল োর প্রভাব পলড় ভূ-স্বামীর চবম-চমা, বচতে
পবত্তলে, োর ামাবচও পিপযতািায় । নােন ওৃববভবত্তও মালচ অল
নারীলও যাঘাআ ওরা য় দুবট জববললির বনবরলঔএও, নারী োর বালপর বাা ফথলও
ফযৌেুও, ডাঈবর প্রভৃবে বনলয় এল স্বামীর পবত্তলে ওেটা মূযমান ফযাক ওরলে
পারলব, অর দুআোর লারীবরও ফৌন্দযত অর লরীর-স্বািয (কভত) স্বামী এবং োর
পবরবালরর বীচ বপন এবং ো বলয় বনলয় যায়ার চনয ওেটা ঈপযুি। োআ ফিঔা
যায় বহু ওৃববভবত্তও মালচ পুরুলর বহুকাবমোর বযাপালর অআনওানুন বলবথ
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ল নারী বহুকাবমোলও ব ময়আ বধ্ওের বনন্দনীয়ভালব ফিঔা য়; এমনবও
বহুকামী স্ত্রীলও লারীবরও বনগ্র এমনবও েযা ওরা ল ঔারাপ ফঘালঔ ফিয়া য়
না। ঈিারণ বললব প্রাঘীন টাআবগ্র আঈলফ্রবট ববাবওায় কলড় ঈো
ওৃববভবত্তও ভযো ফথলও চানা যায়, ফঔালন াধ্ারণভালব মলন ওরা লো নারীরা
স্বামীর ‗নুকামী‘ থাওলব , োরা বঘরওা থাওলব স্বামীর ালথ এওকামী পলওত
অিালী। পুরুলরা বওন্তু ো নয়। োর বঙ বহুকামী। অর পুরুলর বহুকাবমোলও
েেটা ঔারাপ ফঘালঔ ফিঔা লো না । ফিঔা লো ফমলয়লিরটাআ। ফয মি স্ত্রীরা
স্বামীর নুকে না ফথলও পরওীয়ায় মত্ত লো, োলির নাও ফওলট ফো লো। ঘীন
চাপান এবং ভারলের লনও চায়কালেআ পুরুলর পবেোবৃবত্ত, রবেো রাঔা বওংবা
কবণওা লম্ভাক প্রভৃবেলও ‗এডাবল্ট্র‘ বললব কণয ওরা য় না , বওন্তু বহু চায়কায়
এঔন বহুকামী নারীলও ফবত্রাখাে অর পাথর ঙুাঁলড় েযার ববধ্ান প্রঘবে অলঙ ।
এমনবও পবিলম ববংল লোব্দীর অলক নারীলির বহুকাবমোর ওারলণ স্বামীর বা
পবরবালরর অগ্রান ফথলও োলও রো ওরার ফওালনা লি রাষ্ট্রীয় অআনওানুন বঙ
না। বরং বাধ্য , বহুকামী অর ওামােত স্ত্রীলও বনগ্র , বনযতােন অর েযালও
পলরােভালব ঈিযাপনআ ওরা লো ামাবচওভালব । পরবেতীওালর নারীবািী
অলন্দান, নারী বধ্ওার প্রবেষ্ঠা এবং মানববও অআন ওানুলনর প্রবেতন নারীলির
এআ বনগ্র ফথলও বওঙুটা ল মুবি বিলয়লঙ।
বববেতফনর আবো পযতালাঘনা ওরল ফিঔা যালব , মানব প্রচাবে লেওরা
এওল ভাক এওকাবমোর চনয বওংবা লেভাক বহুকাবমো ফওালনাবটর চনযআ
বববেতনকেভালব বভলযাচয য়বন । আবোলর পবরক্রমায় অমরা ফযমন
কবরালির মলো ালরম ওলর ঘা অওবর বািলার ন্ান পাআ ফেমবন অবার
ন্ান পাআ এওিারপত্নীও বহু মানুলরআ । এরলালির মলো ুপুরু অবার
মালচ ওম ফনআ । নারীলির ফেলত্র মাভারলের ফদ্রৌপবি ফথলও রৄরু ওলর
বক্ললপট্রা, বওংবা ধ্ুনা বব্রটবন বস্পয়াত , পযাবর বেন বওংবা বচ ফটর পযতন্ত
বহুকামী নারীর ন্ান ঔুাঁচলআ পায়া যালব , ফযমবন পায়া যালব ীোর মলো
ফওব এওস্বামী বনলয় মত্ত ওলোর নুরাকী স্ত্রী
। পায়া যালব ঙ -ঘােুবর
প্রোরণাপ্রবণ বওংবা ওামওােুরা নারীর িৃিান্ত । ফচনযআ ফলন বেলার োাঁর
―ফপ্রলমর ববলেণ‖ (Anatomy of Love) বআ এ বলঔলঙন246 
এমন ফওালনা ােয প্রমাণ ফনআ ফয ফমলয়রা ফযৌনোর বযাপালর াচুও বঙ
বওংবা োরা ফকাপন ফযৌন বভযান এবড়লয় ঘল। বরং পুরু  নারী ঈভলয়আ
এও বমশ্র প্রচনন ফওৌল প্রিলতন ওলর; এওকাবমো এবং বহুকাবমো দুলটাআ
অমালির স্বভাবচাে ভযা।
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বয়লর ফিা!
জচববওভালব পুরুলরা ফয নারীলির েুনায় বধ্ওের বংএটা অমরা অলকর
বববভন্ন অলাঘনা ফথলও ফচলনবঙ। বওন্তু ওথা লে, পুরুলরা ব বয়লআ এওআরওম
বংো প্রিলতন ওলর? না ো বওন্তু নয় । বববভন্ন মীো ফথলও ফিঔা ফকলঙ
ভালয়ালন্স বযাপারটা পুরুলির মলধ্য াবতচনীন ল এর বযাবি বয়লর ালথ
োনামা ওলর। ফয ফওালনা ফিললআ ফিঔা ফকলঙ কড়পরো বলঘলয় ফববল েযাওাণ্ড
এবং বংো পুরুলরা ওলর থালও যঔন োলির বয় ফথলও
পলনলরা ফথলও
ঈনবত্রললর মলধ্য247। োরপর যে বয় বাড়লে থালও বংো ওলম অল। এমনবও
ববরয়া বওাররা এওটা বনবিতি বলয়লর পলর ফভালব অর েযা ওলর না। এর
ওারণটা স্পি । ওারণ এআ বয়লর পবরীমালেআ পুরুলরা বরলপ্রাডাবক্টভ
ওবপবটললনর ঘূড়ায় থালও। অলমবরওায় ওরা মীো ফথলও ফিঔা ফকলঙ , পলনলরা
বঙর বয়লর বিলও যঔন ফঙললির বয়ঃপ্রাবি রৄরু য় েঔনআ ঔুন-ঔারাববর ার
বাড়লে থালও, ববল বঙলরর বিলও এওিম লীলত ফপৌাঁঙায় এবং বত্রল ঘবিল বঙর বয়ল
ফপৌাঁঙালনা পযতন্ত ঔুন-ঔারাবব ঘলেআ থালও248। ঔুন-ঔারাববর বলওার যারা ন, োরা
ফববল ন ববল বঙর বয়লর বিলওআ। ফিঔা ফকলঙ প্রবে বঙলর অলমবরওায় প্রবে এও
ে চলন ঔুলনর ার িল ফথলও ফঘৌদ্দ বঙলর ফযঔালন মাত্র ১.৬, বওন্তু পলনলরা ফথলও
ঈবনল বঙলরর ময় ফটা ফবলড় িাাঁড়ায় ১০ এ, অর ববল ফথলও ঘবব্বল বঙর বয়ল
ো ১৭.৮249। োরপর পাঁবঘল ফথলও ঈনবত্রল বঙর বয়লর পবরীমায় ো িাাঁড়ায়
১৬.৩; ববত্রল ফথলও ফঘৌবত্রলল ১৩ .৯; অর পাঁয়বত্রল ঈনঘবিল বঙলরর মলধ্য ১২ ।
ফচনযআ ফডবভড বা োর'মাডতারার ফনক্সট ফডার' গ্রলন্থ বললঙন250,
এআ ংঔযাগুলা ফথলও এটাআ প্রেীয়মান য় ফয, পুরুলরা ফয ময়টালে
প্রচননকে প্রবেলযাবকোর মলয় প্রলবল ওলর, ফআ মলয়আ ঔুন-ঔারাববর
প্রলওাপ নাটওীয় ভালব ফবলড় যায়।

অমরা বাংালিলল অমালির বাপ-িািালির খাড়েযাড়া অর
রকঘটা
ফঙলবপললির বিলও ফিবঔলয় বলে রৄলনবঙ‗েরুণ বয় ফো, োআ ফঙলর রি
করম। ফিঔলবন বয় ল রি োিা লয় অলব ‘। ঈনারা য়লো ঘারপাললর
িীখতবিলনর বভজ্ঞো ফথলও এআ ওথাগুলা বলন । অ ওারণ লা, ফযৌনোর
প্রবেলযাবকোূঘও বযাপারগুলা যঔন ওলম অল, েঔন এমবনলেআ বংো অর
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, পূলবতাি, পৃঃ ২৩।
247
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ফভালব বযবালর প্রওাবলে য় না । এটালওআ য়লো ঘবে ওথায় ‗রি োিা‘
লয় যায়া বল ফভলব ফনয়া য়।
বযাপারগুলা ‗ওমন ফন্স ‘ বললব চানা বঙ লনও অলক ফথলওআ বওন্তু
বববেতন মলনাববজ্ঞান রিমলঞ্চ অার অক পযতন্ত প্রাবেষ্ঠাবনওভালব এ বনলয় ফওালনা
কলবণা বঙ না। ১৯৮৩ াল দুআ কলবও ট্রাবভ ববলত এবং মাআলও
কডলফ্রন ―Age and Explanation of Crime‖ নামও প্রবলন্র মাধ্যলম
ফিঔালন বয় এবং পরাধ্প্রবণোর এআ ধ্ারাবট ংস্কৃবে বনববতললল এওআরওম
পায়া যালে 251। থতাৎ, ফয ফওালনা ংস্কৃবেলেআ ফিঔা যায় বয়ঃবন্র ময়
ফথলওআ পুরুলির মলধ্য ছুাঁবও ফনয়ার প্রবণো বাড়লে থালও , অর ো এলওবালর
লীলত ফপৌাঁঙায় ফযৌবলনর প্রারলম্ভ , ববল ফথলও বত্রললর িললওর ময়টায় ো
দ্রুেকবেলে ওমলে থালও , অর মধ্যবয়ল ো অনুভূবমও লয় যায় । নীলঘর
ফরঔবঘত্রবট ফিঔল বযাপারবট অর ভালাভালব ফবাছা যালব
বঘত্র : ট্রাবভ ববলত
এবং মাআলও
কডলফ্রন োলির
কলবণায় ফিবঔলয়লঙন
ফয, বয়ঃবন্র ময়
ফথলওআ পুরুলির
মলধ্য পরাধ্-প্রবণো
বাড়লে থালও, অর ো
এলওবালর লীলত
ফপৌাঁঙায় ফযৌবলনর
প্রারলম্ভ, ববল বঙলরর
পর ফথলও ো
দ্রুেকবেলে ওমলে
থালও, অর মধ্যবয়ল
ো অনুভূবমও লয়
যায়।

দু-ঘারবট ফেলত্র এআ গ্রালের বযবেক্রম পায়া ফকল াবতচনীনভালব এআ গ্রালের
কড়লনর ালথ প্রায় ও পরাধ্-ববললজ্ঞআ এঔন এওমে ফপাণ ওলরন252,253।
251

252
253

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

পূলবতাি।

Margo Wilson and Martin Daly,

পূলবতাি।
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পরাধ্প্রবণোঅর প্রবেভা বও েলব এও ূলত্র কাাঁথা?
এআ ংললর বললরানাম ফিলঔ লনলওআ য়লো অাঁেলও ঈেলবন। ফওাথায়
পরাধ্প্রবণো অর ফওাথায় প্রবেভা! ফওাথায় বালকররাট অর ফওাথায় িরখাট!
বওন্তু বালকরাট ফথলও িরখাট যায়ার রািা ফযমন এওটু ঔুাঁচলআ পায়া যায়,
ফেমবন লনও কলবও মলন ওলরন পরাধ্প্রবণোর ালথ প্রবেভার এওটা
ববঔে পওত পায়া যালব এওটু বনববি মলন ঔুাঁচলআ। অলকর ংললআ
পরাধ্ প্রবণো বনলয় অলাঘনা ওরলে বকলয় ফিলঔবঙ ফয, বয়ঃবন্র ময়
ফথলওআ পুরুলির মলধ্য পরাধ্ প্রবণো বাড়লে থালও , অর ো এলওবালর লীলত
ফপৌাঁঙায় ফযৌবলনর প্রারলম্ভ , ববল ফথলও বত্রললর িললওর ময়টায় ো দ্রুেকবেলে
ওমলে থালও, অর মধ্যবয়ল ো অনুভূবমও লয় যায় । ববজ্ঞানীরা বাও লয়
ে ওলরলঙন বেও এওআ ধ্ারা পায়া যালে বয় এবং মানব প্রবেভার মলধ্য ।
বববভন্ন ববজ্ঞানী , াববেযও, বলল্পীলির চীবনী ববলেণ ওলর ফিঔা ফকলঙ
বধ্ওাংলরআ প্রবেভার স্ফুরণ খলট ফযৌবলনর প্রারলম্ভআ, অর ফযৌবলনর ফল লে
না লেআ বেদ্রুে প্রবেভার মৃেুয খলট যায়। অল বয় ল প্রবেভাধ্রলির
মাথা ফয অলকর মলো ওাচ ওলর না, এর লনও ঈিারণআ েুল ধ্রা যায়। প
মযাওাটতবন ফআ ওলব ববটলর ময় চনবপ্রয় বঙলন, বযবেক্রমধ্মতী বহু কান বলঔ
ংকীেবপপাুলির পাক ওলর বিলয়বঙলন াট-ত্তুলরর িললও । বধ্াবরেভালব
বেবন েঔন বঙলন ফযৌবলনর প্রারলম্ভ। োর পর বহু বঙর পার লয়লঙ, কিা যমুনা
বিলয় বহু চ কবড়লয় ফকলঙ, বেবন এওবট 'চনবপ্রয় ংকীে' িলতওলির চনয
বঔলে পালরনবন। োর বধ্ওাংল ময় এঔন নাবও ঙবব অাঁওালেআ ফওলট যায়।
ববজ্ঞানী যার অআচযাও বনঈটন মাওত, অলার ববেুরণ োর ে এবং
ববঔযাে অববষ্কারগুলা েরুণ বয়লআ ওলর ফেলবঙলন। অর পবরষ্কার ওলর
বল োর ২৪ বঙর বয়লর মলধ্যআ। ববজ্ঞানী অআনস্টাআলনর চীবনীর বিলও
োওাআ। োর প্রায় বগুলা অববষ্কারআ লয়লঙ োাঁর ‘ববস্ময় বঙর’ যালও অমরা
বভবে ওবর Annus Mirabilis বললবফআ বঙরবটলও ফওন্ন ওলর। ফ
বঙলরর প্রথমভালক অআনস্টাআন প্রওাল ওলরবঙলন ব্রাঈনীয় কবের ঈপর এওটা
কলবণাপত্রফযবট ফ ময় বিলয়বঙ ণুর বিলের বািব প্রমাণ,
বাবনলয়বঙলন অলার ওবনওা বা ফওায়ান্টাম েত্ত্ব, অর ফ মলয়আ প্রওাল
ওলরবঙলন বঘাআলে চনবপ্রয় অলপবেওোর ববলল েত্ত্ববট (Special Theory of
relativity)। োর ববঔযাে মীওরণ E=mc2 ফময় বাচালর এলবঙ এওবট
বেবরি (ংলযাচনী) বেন পৃষ্ঠার ফপপার বললব। এওবট ফপপালরর চনয অবার
পরবেতীলে ফপফয়বঙলন ফনালব। েঔন োর বয় ঘবিল ফপলরায়বন। মূে
াববতও লপবেও েত্ত্ব (General Theory of Relativity) অববষ্কালরর পর
অআনস্টাআন অর পঞ্চাল বঙর ফবাঁলঘবঙলন বওন্তু অর ফওালনা বড় ধ্রলনর
214| ভালাবাা ওালর ওয়

অববষ্কার ওরলে পালরনবন। মূে মধ্যবয় ফথলও রৄরু ওলর বাধ্তলওযর পুলরাটা
ময় চুলড়আ অআনস্টাআন ফঘিা ওলরলঙন ফওায়ান্টাম বববিযালও পূণত বা ভু
প্রমাণ ওরলে অর প্রওৃবে চকলের বগুলালও এওবটমাত্র ুোয় কাাঁথলে। োর
ফআ ঈচ্চাবভাী ফঘিা বওন্তু ে য়বন। বরং চীবলনর ফল বঙরগুলালে বেবন
পিাথতববজ্ঞালনর মূ ধ্ারার কলবণা ফথলও বববেন্ন লয় এও 'বনঃি গ্রঘারী'ফে
পবরণে ন254। ববজ্ঞানীলির প্রবেভা অর বয়লর পওত বনলয় অআনস্টাআন বনলচআ
ওলর ফকলঙন মচার এও ঈবি255 
ফয বযবি বত্রল বঙর বয়লর অলক ববজ্ঞালন ফওালনা বিান রাঔলে পালরবন,
ফ অর ওঔলনাআ পারলব না।

অআনস্টাআলনর এআ ঈবির েযো অমরা পাআ রৄধ্ু োর বনলচর চীবলনআ নয়
পালাপাবল বহু প্রবেভাধ্রলির চীবলনআ। কবণে এবং পিাবথতববজ্ঞালনর মলো
ববয়গুলালও বহুবিন ধ্লরআ ‘আয়ং মযান্স ফকম’ বললব বঘবিে ওরা লয়লঙ256।
কবণেববি চন েন বনঈমযান কবণলে ফয ববস্মরণীয় বিানগুলা ফরলঔ ফকলঙন,
োর প্রায় বগুলাআ ২৫ বঙর বয়লর মলধ্য। এর পর ফথলও রৄরু লয়বঙ মূে
প্রবেভার পেন257। ফচম য়াটন ফয বডএনএ েথা যুক বপতলর রযলভি
ওরার চনয ববঔযাে লয় অলঙন, বেবন ো ওলরবঙলন ২৫ বঙর বয়ল (ফআ
অববষ্কারবটর চনয য়াটন পরবেতীলে ফনালব পুরস্কার াভ ওলরন)। োরপর
ফথলও যে বিন ফকলঙ োর ওযাবরয়ালর অর ফওালনা েোর পাও ফযাক ওরলে
পালরনবন। এধ্রলনর লনও ঈিারণআ ফিয়া যায়। বব ফকট েরুণ বয়ল
‘ওবপঈটার ঈআচাডত’ বাও বললব পবরবঘে বঙলন, অচলও ফপ্রৌে বয়ল বেবন
ালে ওলম ফপ্রাগ্রাবমং ফটাগ্রাবমং বাি বিলয় পুলরািস্তুর বযবায়ী লয় বনরাপি
চীবনযাপন ওরলঙন।
বববভন্ন মলয় কলবলওরা বববভন্ন ববজ্ঞানীলির বয় এবং োলির চীবলনর
ােযমবণ্ডে স্বণতাব ময়গুলার েুনামূও ববলেণ াবচর ওলরলঙন। এআঘ.
ব. ফমান ১৯৫৩ ালআ োর এওবট কলবণায় ফিবঔলয়বঙলন দুবনয়ার
বধ্ওাংল ে জবজ্ঞাবনও অববষ্কারগুলাআ মূে েরুণ ববজ্ঞানীরা ওলরবঙলন,
বয়স্ক ববজ্ঞানীরা নয়258।
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বভবচৎ রায়, অলা ালে ঘবয়ালঙ অাঁধ্ালরর যাত্রী, ঙ্কুর প্রওালনী, ২০০৫ (পবরববধ্তে
ংস্করণ ২০০৬)
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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)
Mukerjee, M. Explaining everything. Scientific American, 274, 88–94, 1996.
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১৯৭৯ াল এ. ফওা 259 এবং
১৯৯১ াল ফবভন এবং বস্টলেন
োলির কলবণায় অািাভালব
ফিবঔলয়লঙন ফয, বপএআঘবড ওরার
ময় এবং োর পর-পরআ
ববজ্ঞানীলির ঈৎপািন- লীো এবং
ওমতমুঔরো হু-হু ওলর বাড়লে থালও,
অর োরপর ফথলওআ অবার ো
েণীয়ভালব ওলম অলে থালও260।
২০০৩ াল ালোবল ওানাচায়া
২৮০ চন ফপ্রাবথেযলা মামবয়ও
ববজ্ঞানীর ঈপর কলবণা ঘাবলয়
ফিঔান ফয, বয়-পরাধ্ ফরঔবঘলত্রর বঘত্র : ালোবল ওানাচায়া মামবয়ও
মলোআ (অলকর ংলল অলাবঘে) ববজ্ঞানীলির চীবন বনলয় কলবণায় ফিবঔলয়লঙন
ফয, বয়ঃবন্র ময় ফথলওআ োলির মলধ্য
প্রবেভার ফেলত্র বয়ঃবন্র ময়
প্রবেভার স্ফুরণ বাড়লে থালও, অর ো এলওবালর
ফথলওআ পুরুলির মলধ্য প্রবেভার
লীলত ফপৌাঁঙায় ফযৌবলনর প্রারলম্ভ , বত্রল বঙলরর পর
স্ফুরণ বাড়লে থালও, অর ো
ফথলও ো দ্রুেকবেলে ওমলে থালও, অর োরপলর
এলওবালর লীলত ফপৌাঁঙয় ফযৌবলনর ো এলওবালরআ অনুভূবমও লয় যায়।
প্রারলম্ভ, বত্রল বঙলরর পর ফথলও ো
দ্রুেকবেলে ওমলে থালও, অর োরপলর ো এলওবালরআ অনুভূবমও লয় যায়। োর
কলবণাপত্র ফথলও পায়া োে নীলঘ ফরঔবঘলত্রর াালযয পােওলির চনয েুল
ধ্রা লা
ধ্যাপও ওানাচায়া োর োে পলওত কলবণাপলত্র বললঙন
এভালব261 
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
259

S. Cole, Age and scientific performance. American Journal of Sociology, 84, 958–977,
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S. G. Levin, & , P. E. Stephan, Research productivity over the life cycle: Evidence for
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scientists. American Economic Review, 81, 114–132, 1991.
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significant contributions before their mid-thirties; 80% will
have done so before their early forties.

বয়লর ালথ প্রবেভার পযাটানতবট রৄধ্ু ববজ্ঞালন নয়, বলল্প, াবেয, ংকীে বওংবা
ফঔাধ্ুার ফেত্রগুলালে এওআ রওম পায়া ফকলঙ। যবি াবলেযর ালথ
াডতলওার কবণে/ ববজ্ঞালনর এওটু পাথতওয অলঙ। াবলেযর ফেলত্র ফিঔা ফকলঙ বহু
াববেযওলিরআ প্রবেভার ঘূড়া স্পলত ওলর মধ্যবয়ল এল (৪০ ফথলও ৫০ বঙর
বলয়লর মলধ্য) এবং বধ্ওাংল াববেযলওরাআ ল্প বয়ল েুবরলয় যান না , বরং
বহুবিন ধ্লর াবেয ঘঘতা ঘাবলয় ফযলে পালরন262। রবীন্ননাথ োর বাধ্তলওয এল
বীায় ওববো কল্প নাটও ঈপনযা বলঔলঙন েরুণ-াববেযওলির ালথ
পািা বিলয়। লওে মান , ুবেয়া ওামা , লামুর রামান লনলওআ
থাওলবন ঈিারলণ। পািালেয এমন ঈিারণ ববর নয়। মাওত ফটালয়ন বওংবা
অলফ্রড বঘওলওর মলো াববেযও বওংবা বলল্পীরা চীবলনর প্রান্তীমালে
এল অমালির চনয াধ্ারণ াবেয বা বলল্পওমত ঈপার বিলয়লঙন। বলয
ববপরীে ঈিারণ ঔুাঁচল পায়া যালব। ওবব ুওান্ত ভট্টাঘাযত মাত্র ২১ বঙর
বয়ল ওা প্রয়ালণর অলকআ োর মি েুরধ্ার ওববোগুলা বলঔ
ফেলবঙলন। ওবব ওাচী নচরু আাম োর ববলদ্রাী ওববোবট ফলঔন োর
মাত্র ২৩ বঙর বয়ল। অল নচরুলর ও াবেযওমতআ েরুণ বয়লর
প্রবেভার ববেুরণ। ১৯৪২ াল স্নায়ুলরালক অক্রান্ত বার পলর পরবেতী িীখত
ফঘৌবত্রল বঙর ফওালনা াবেযঘঘতা ওরলে পালরনবন, বরং এলওবালর পোখােগ্রি
বিায় চীবন বেবাবে ওলরন, এবং ফভালবআ মৃেুযবরণ ওলরন। পবিলম এ
ধ্রলনর ঈিারণ অলঙ। প্রথম চীবলন েযন্ত ে াববেযও বললব ববলববঘে
ল পরবেতীওাল প্রবেভার স্ফুরণ অর ফভালব ফিঔা যায়বন। এমবন এওচন
অলমবরওান াববেযও বঙলন ফচ. বড. যাবিার (J. D. Salinger), বযবন েরুণ
বয়ল The Catcher in the Rye ঈপনযা বলঔ ববঔযাে লয়বঙলন, বওন্তু
চীবলনর ফল বেন িলও ধ্লর অেবরও লথত বওঙুআ প্রওাল ওরলে পালরনবন। েলব
ফেত্রববললল বববেন্নভালব োে যা-আ পায়া যাও না ফওন, কড়পড়ো
ফরঔবঘলত্রর অওার এবং ফট্রি ফমাটামুবট এওআরওম পায়া ফকলঙ। ংকীেজ্ঞ,
বঘত্রওর এবং াববেযওলির বয়-প্রবেভার েুনামুও ফরঔবঘত্র নীলঘ ফিয়া
লা
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কলবও ফডবভড কযালনলনর মলে পিাথতববজ্ঞান এবং কবনলের োবত্ত্বও ববয় বনলয় যারা
কলবনা ওলরন োরা মুেঃ 'ওনলপঘুয়া আলনালভটর' (Conceptual innovators), অর
বলল্প াবেয বনলয় ৃবির ফঔা যারা ফঔলন োরা 'এক্সলপবরলমন্টা আলনালভটর'
(experimental innovators)। বেবন োর কলবণায় ফিঔালনার ফঘিা ওলরলঙন ফয, 'ওনলপঘুয়া
আলনালভটর'রা োলির চীবলনর প্রাথবমও মলয় বা েরুণ বয়লআ বলঘলয় ফববল প্রবেভার
ববেুরণ খটান, অর পরবিলও 'এক্সলপবরলমন্টা আলনালভটর'রা খটান চীবলনর মধ্যবয়ল বা
ফলবিলও।
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বঘত্র : ংকীেজ্ঞ, বঘত্রওর এবং াববেযওলির বয়-প্রবেভার েুনামূও ফরঔবঘত্র ববলেণ ওরল
ফিঔা যালব ফয োরা প্রায় এওআ ধ্রলনর পযাটানত নুরণ ওলর।
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ঈপলরর ফরঔবঘত্রগুলা বনলয় ঔুব ফববল চবট অলাঘনায় না েুলও ফওব ািা
ফঘালঔআ বল ফিয়া যায় ফয, বয়-পরাধ্ ফরঔবঘলত্রর (age-crime curve) ালথ
বয়-প্রবেভা ফরঔবঘলত্রর (age-genius curve) িুে ধ্রলনর বম পায়া যালে।
দুলটার ফেলত্রআ ফিঔা যায় মূে বয়ঃবন্র পর ফথলওআ কড়পড়ো এ জববলিযগুলার
স্ফুরণ খটলে থালও, লীলত ফপৌাঁঙয় ফযৌবলনর প্রারলম্ভ, অর মধ্যবয়লর পর ফথলও ো
দ্রুেকবেলে ওমলে থালও। য়লো াধ্ারণ পােওলির ওালঙ পুলরা বযাপারবট
ওাওোীয় মলন লে পালর, বওন্তু বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন
জচবববজ্ঞাবনও ওারলণআ এলির মলধ্য এওটা ববঔে পওত ফথলও যায়।
অমরা অলকর অলাঘনা ফথলও বওঙুটা অামে ফপলয়বঙ ফয, বয়ঃবন্ বা
বপঈবাবটতর ময় ফথলওআ বার মলধ্য প্রবেলযাবকোমূও মলনাভাব দ্রুেকবেলে
বাড়লে থালও, োরা বধ্ওের ছুাঁবওপূণত ওালচ বনলয়াবচে য়, ওালরা ওালরা মলধ্য
বংো বৃবদ্ধ পায়, ওালরা বা মলধ্য প্রবেভা। জচববওভালব বঘন্তা ওরল, বয়ঃবন্র
অলক প্রবেলযাবকোমূও মলনাভালবর ফওালনা প্রচননকে ঈপলযাবকো ফনআ। ওারণ
ফআ প্রবেলযাবকোমূও মলনাভাবলও প্রচননকে েোয় িানান্তবরে ওরা ফআ
ময় ম্ভব য় না। বওন্তু বয়ঃবন্ওা স্পলত ওরার ালথ ালথ প্রবেলযাবকোমূও
বভবযবিগুলা ফযন ধ্াবমান লশ্বর মলোআ দ্রুেকবেলে বাড়লে থালও। যঔন
ফথলও ফি বতলপাবর প্রচনলনর চনয প্রস্তুে লয় ঈলে েঔন ফথলওআ প্রবেবট
প্রবেলযাবকোর ফেত্র (ফটা বংোআ ফাও, থবা ফাও ববলল বিলও
প্রবেভাময় িীবি) স্ফুবরে লে থালও েীব্র ফবলক। মধ্যবয়লর পর ফআ অওািা
বিবমে লয় অল জচববও বনয়লমআ। থতাৎ, এআ েত্ত্ব নুযায়ী263
পরাধ্প্রবণো অর ফমধ্া দুলটাআ অল োরুলণযর প্রবেলযাবকোমুও
বভবযবির ে, অবিম বলওাবর-ংগ্রাও পবরবিবেলে যার ঘূড়ান্ত বনয়ামও
বঙ প্রচননকে ােয। এআ ধ্ারার প্রভাব অচলওর মালচ এওটু ফঘিা
ওরলআ ে ওরা যালব। মারামাবর ওাটাওাবট এবং বংোয় ওম পবরমালণ
বনলচলও বনলয়াবচে ওলর বরং বহু পুরু োর ঈদ্দীপনালও ওালচ াকায়
প্রবেভার নান্দবনও (ফওঈ জবজ্ঞাবনও অববষ্কার, ফওঈ ংকীে াধ্না, ফওঈ
ফঔাধ্ুা, ফওঈ বলল্প াবেযৃবি, ফওঈবা লথতাপাচতন) ববওালল। অল এর
মাধ্যলম প্রওারান্তলর ফ বনবিে ওলর বধ্ও নারীর িৃবি, এবং ময় ময়
োলির চতন এবং প্রাবি।

প্রবেভা বযাপারটালও ফওব িমী মনলনর বভবযবি ভাবলে য়লো লনলওরআ মন
ায় ফিলব না। বওন্তু অমরা অলকর ংললর অলাঘনায় ফিলঔবঙ ফয, থত-প্রবেপবত্ত
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অর েমোয় বীয়ান পুরুলরাআ ফববল পরওীয়ায় অি ন। অমরা ফিলঔবঙ ফয,
ফওোদুরি ওাপড়ফঘাপড়, িাবম কাবড়, বাবড়, খবড় এমনবও ওথাবােতা, ঘাঘন,
স্মাটতলন, বলোকে ফযাকযো , রাচবনবেও বা ামাবচও েমো বা প্রবেপবত্ত
ববওঙুলওআ পুরুলরা বযবার ওলর নারীলও অওতলণর ওালচ। োল প্রবেভাআ বা
োবওা ফথলও বাি যালব ফওন? বনলচর প্রবেভালও ওীভালব নারীলির অওতলণর
ওালচ বযবার ওরা যায় োর চচযান্ত ঈিারণ ববজ্ঞানী ম্রাট অবাটত
অআনস্টাআন। প্রবেভাধ্র এআ ববজ্ঞানী রৄধ্ু ববজ্ঞালনর চকলেআ াধ্ারণ বঙলন না,
নারীবপ্সায় বঙলন ননযাধ্ারণ। ফমরী, বমলআভা, এা, অআস্, ফববট
বনঈমযান, মাকতালরট ফনবাঔ, টবন ফমলি, ফলন ডুওাওে নারী ফয এললঙ
োর চীবলন, ফওালনা আয়ত্তা ফনআ। এওবার অবার এওআ ালথ ফপ্রম ওলরলঙন মা
(এা) এবং ফমলয়র (অআ) ালথ এওআ মলয়, এমন ঈিারণ অলঙ।
অআনস্টাআলনর ফপ্রমময় চীবন বনলয় ড. প্রিীপ ফিব এওবার এওবট ঘমৎওার প্রবন্
বলঔবঙলন মুিমনায় ‘ফপ্রবমও অআনস্টাআন’ বললরানালম264। ফআ প্রবন্বট পাে
ওরল পােলওরা বুছলে পারলবন ওীভালব বনলচর প্রবেভা, যল এবং ঔযাবেলও
অআনস্টাআন প্রবেবট েলণ বযবার ওলরলঙন নারীলির অওতলণর ঈলদ্দললয।

বঘত্র : অআনস্টাআন, ফশ্রাবডংকার বওংবা টাআকার ঈড বহু প্রবেভাধ্রলির চীবন পযতলাঘনা
ওরলআ ফিঔা যালব, োরা োলির স্বীয় প্রবেভার মাধ্যলম অওৃি ওরলে ফপলরবঙলন এওাবধ্ও
নারীর ি এবং াবন্নধ্য।

এওাবধ্ও নারীপ্রীবের বযাপারটা রৄধ্ু অআনস্টাআলনর এওলঘবটয়া বঙ ভাবল ভু
লব। বহু ববঔযাে ববজ্ঞানীরাআ বনলচর প্রবেভার স্ফুরণ খবটলয়বঙলন নারীি
ওামনায়, বওংবা অর পবরষ্কার ওলর বললনও ময় নারীলির মাধ্যলম।
রবভন ফশ্রাবডংকালরর নাম অমরা প্রায় বাআ চাবন। ফওায়ান্টাম বববিযা ফওঈ
পলড় থাওল বেবন ফশ্রাবডংকালরর মীওরণ পলড়লঙনআ। ফশ্রাবডংকার কে লয়লঙন
264

প্রিীপ ফিব, ফপ্রবমও অআনস্টাআন, মুিমনা

220| ভালাবাা ওালর ওয়

ফআ ওলব , বওন্তু ‗ফশ্রাবডংকার ওযাট‘ চীববে না মৃে এেবিন বালি
পিাথতববজ্ঞালনর চকলে িালতবনও অলাঘনার ফওন্নববন্দু। বওন্তু লনলওআ য়লো
চালনন না ফয, ফআ ফনালব ববচয়ী ফশ্রাবডংকার োর চকবিঔযাে েরি মীওরণবট
জেবর ওলরবঙলন যঔন বেবন োর এও রবেোলও বনলয় বনচতলন ঙুবট ওাটালে
বকলয়বঙলন। এওবটমাত্র রবেো থাওল ো না য় ওথা বঙ , বেবন অবার
পুলরাটা মলয়আ অলরও নারীর ালথ পওত ফরলঔবঙলন, বযবন োর এও বন্ু
অথতার মালঘতর (Arthur March) স্ত্রী। অর এগুলার বাআলর োর বনলচর স্ত্রী ফো
বঙআ।
ববজ্ঞানীলির বাআলর প্রবেভাধ্র ওবব, াববেযও, বলল্পী, অর ফঔলায়াড়লির
মলধ্য নারীবপ্সার বযাপারটা এেটাআ প্রওালয ফয এটা বনলয় অিা ওলর বওঙু
ফঔার ফওালনা মালন য় না। োরপলর বওঙু মচার বযাপার ঈলিঔ ওরলেআ য় ।
ববঔযাে বঘত্রবলল্পী পাবলা বপওালার ওথা অমরা বাআ চাবন
। বেবন োর
ওমতবহু চীবলন ১৪৭ , ৮০০বটর মলো নান্দবনও বঘত্রওা অমালির ঈপার
বিলয়লঙন। ংঔযায় এবং ফৌওলযত বেবন ঙাবড়লয় ফকলঙন োর মামবয়ও
বঘত্রবলল্পীলির। ংঔযার বযাপারবটআ এঔালন মুঔয নয় , ফযটা বলঘলয় কণয বললব
বপওালার ফেলত্র ঈলে এলবঙ ো লা বেবন ফওব এওআ ধ্রলনর ঙবব
এওলখলয়ভালব এাঁলও যানবন । বময়আ ঙবব বনলয় পুরলনা প্রথা ফভলগ নেুন ধ্ারা
এবং রীবে জেবর ওলরলঙন বনচস্ব অলমলচ। বপওালার চীবলনর নী যুক, ফকাাপী
যুক, বওঈববস্ট যুক , ালরবস্ট যুক প্রভৃবে যুকস্বােন্ত্রয জববললিয িীপযমান লয়
অলঙ। ফটা থাওুও োলে ফওালনা মযা ফনআ । বওন্তু ঐবোবলওরা বপওালার
ওমতময় চীবন অর বঘত্রওলল্পর ধ্ারাগুলা বনলয় কলবণা ওরলে বকলয়
ফওৌেূলাদ্দীপও এওবট বযাপার ে ওরলন োর প্রবেবট ৃচনলী যুক জেবর
লয়বঙ এলওওচন নেুন রবেোলও বখলর 265। বাবাহুয বপওালা এ ফেলত্র
বযবেক্রম বওঙু নন । ফমাচাটত, ুআ ওযার, রুললা, িাব, বেটলচরাল্ড, ফচম
চলয়, নীটল, িালন্ত প্রমুঔ প্রবেভাধ্রলির চীবলনর ালথ নারীি
লোলপ্রােভালব চবড়ে। লনলওর ববরুলদ্ধ অলঙ ববওৃে ফযৌনরুবঘর বভলযাক।
ফগুলালে না য় নাআবা ফকাম এঔালন । অর ফঔলায়াড়লির মলধ্য? এআ ফো
বওঙুবিন অলকআ (ফেব্রুয়াবর, ২০১০) প্রবেভাধ্র কে ফঔলায়াড় ‗বববাবে‘
টাআকার ঈডলর প্রায় এওডচন ‘পরনারীর’ ালথ ফযৌন পওত থাওার ফওলঙ্কাবর
বনলয় বমবডয়ায় অলাঘনার ছড় বলয় যায়। এর অলক ববঔযাে বালস্কটব
ফঔলায়ার মযাবচও চনন ারা চীবলন ১০০০ চন নারীলও োর ববঙানায় বনলে
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ফপলরলঙনএআ মলমত ফখাণা বিলয় পত্রপবত্রওার বললরানাম লয়বঙলন । প্রওাললয
এব বওঙু ফথলও লনলওআ নুমান ওলরন ফয, ঔযাবেমানলির প্রবেভা,
পরাধ্ীলির বংো এবং োলির প্রচননকে ঘাবিা বা ােয এ ববওঙুআ
য়লো অল এওূলত্র বাাঁধ্া।
এআ ধ্যালয়র ঈপলরর বিলওর এওবট ংলল (ফওন েমোলাী পুরুলরা
ফববল পরওীয়ায় অি য়?) ফয েওতবাণী ফিয়া লয়লঙ ফআ েওতবাণী বওন্তু
এঔালন প্রলযাচয । ঈপলরর অলাঘনা ফথলও ফওঈ যবি ধ্লর ফনন , প্রবেভাধ্র
লআ বাআ স্ত্রীলও ফেল পরওীয়ায় বওংবা পরনারীলে অি লবন বওংবা
নারীলাুপ লয় যালবন , ো বওন্তু ভু লব । বহু প্রবেভাধ্লররাআ বওন্তু নারীলাুপ
নন। প্রবেভা নারীবপ্সার ওারণ নয়, বড়লচার বা যায় ওালরা ওালরা ফেলত্র
এওটা লঘেন জববেতবনও ফওৌল। বচবফ্র বমার, মযাট বরডী, ালোব
ওানাচায়া  লনও বববেতনবািী মলনাববজ্ঞানীআ প্রবেভা, ফঘৌওো,
বুবদ্ধমত্তাএ জববলিযগুলালও ফযৌনোর বনবতাঘন বা ফক্সুয়া বলওললনর ে
বল রায় বিলয়লঙন । প্রবেভার ঈিব অর ববওালল ফযৌনোর বনবতাঘন বযাপারটা
ওাচ ওলর থাওল ববপরীে বলির িৃবি অওতলণর মাধ্যলম বনবতাবঘে বার
বযাপারবট বধ্াবরেভালবআ বববেতলনর আবোল ওাচ ওলরবঙ। অবিম মালচ
য়লো প্রবেভার বনবতাঘন ওাচ ওরে ঔুব ফঙাট ফস্কল। ফয বযবি োর ঈিাবনী
লবি বিলয় বনঔুাঁে এবং ধ্ারালা স্ত্র বানালে ফপলরবঙ এবং ফকাত্রলও বিলয়বঙ
বধ্ও বলওার এবং মাংলর বনিয়ো, োরা লয় ঈলেবঙ ফকালত্রর াটতথ্রব। এ
ধ্রলনর প্রবেভাধ্র অবিম প্রলওৌলীরা নারীলির িৃবি অওতণ ওরলে ফপলরবঙ
বধ্ও মাত্রায়। েল োরা লযযািী বললব বনবতাবঘে লয়বঙ। এওআভালব
পুরুলরা নারীলির বববভন্ন প্রবেভালও বনবতাবঘে ওলরবঙ, ওলরবঙ বুবদ্ধমত্তা,
স্মাটতলন এবং লবতাপবর ফৌন্দযতলও। ফচনযআ নারীরা অচ ফৌন্দলযতর প্রবে
লঘেন থালও ( বববয়ন ডালরর ওলমবটক্স আিাবস্ট্র মূে এআ ঘাবিালও মূয
বিলয়আ বটলও অলঙ), ওারণ পুরুলরা ুন্দরী নারীর প্রবে াাবয়ে য়।
েলব অধ্ুবনও মালচ প্রবেভার মীওরণটা লনও চবট লয় ফকলঙ। এটা
বেও প্রবেভাধ্রলির পুরুলির প্রবেভা ফওব নারীলির অওতলণর চনযএটা
োাভালব বা বেও নয়, বওংবা অর ভালাভালব বল ‗পববটওাব ওালরক্ট‘
নয়, বওন্তু বববেতলনর আবোলর ফপ্রোপট ববলবঘনা ওরল ‗িৃবি অওতলণর‘
বযাপারটা এলওবালর ফেল ফিয়া যালব না। অর লনও প্রবেভাধ্র পুরুলরা ফয
বনলচলির প্রবেভালও নারীবপ্সার ওালচ বযবার ওলরলঙন এবং এঔন ওরলঙন ,
ফটা অমার এ ফঔার ঈিারণগুলাফেআ ফবাধ্ ওবর স্পি ওরা লয়লঙ
।
লবিমত্তার পালাপাবল অচ পুরুলির বুবদ্ধমত্তা, প্রবেভা বিলয় নারীরা অওৃি ন ,
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(এটা জববেতবনও প্রবৃবত্তর ওারলণআ লনও ময় খলট, বযবিববলললর লঘেন আো
বনোর বযাপারবট এঔালন মুঔয নয়), যার ওারলণ বহু নারীআ প্রবেভাবানলির প্রবে
অওৃি য়। অওৃি বার পলর ো গ্রণ বা বচতলনর বযাপারটা বযবিববলললর
ববলবঘনার ঈপলরআ ফথলও যায় বলয । এর এওবট ঘমৎওার ঈিারণ ববজ্ঞানী
বস্টলেন বওং এর প্রবেভাময় চীবন । দুরালরাকয ফমাটর বনঈলরান ফরালক অক্রান্ত
এআ প্রবেভাধ্র ববজ্ঞানীর ফওব মবিষ্কআটাআ ওমতেম এবং বেবন ডান ালের দু
অগু ঙাড়া অর বওঙু নাড়ালে পালরন না , োরপলর পোখােগ্রি এআ ববজ্ঞানী
স্বীয় প্রবেভায় অওতণ ওরলে ফপলরলঙন এওাবধ্ও নারীলও , এবং বেতমালন েৃেীয়
স্ত্রীর ালথ ুঔী চীবনযাপন ওরলঙন।
অলরওবট বযাপার পবরষ্কার ওরা প্রলয়াচন । ঈপলরর অলাঘনা ফথলও ফওঈ
যবি ধ্লর ফন ন, প্রবেভা ফওব পুরুলিরআ এওলঘবটয়া , ফটা ভু এওবট
ঈপংালর ফপৌাঁঙালনা লব । প্রবেভা রৄধ্ু ফঙললিরআ থালও না , থালও ফমলয়লির।
অর ফমলয়লির প্রবেভার বযাপারটা বওন্তু এওআভালব ফযৌনোর বনবতাঘলনর
মাধ্যলমআ বনবতাবঘে লয়বঙ , এবং লয়বঙ এওআভালব পুরুলির জচববও
ঘাবিালও মূয বিলে বকলয় । েলব বওঙু ফেলত্র বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা প্রবেভার
ববওালল নারী পুরুল। বহু প্রবেভাধ্র পুরুলর প্রবেভা ফযমন স্বেঃস্ফুেতভালব নারী
ি ফপলয় ববওবলে লয়বঙ , নারীলির ফেলত্র পযাটানতবট বেও ফরওম নয় ।
নারীলির ফেলত্র বলঘলয় প্রবেভাময় মুূলেতর ূঘনা খলট যঔন ফ িীখতলময়াবি
পলওত চড়ায় বা চড়ালনার অভা পায় 266। ববঔযাে ওবব এবচালবথ বযালরট
ব্রাঈবনং এর ওথা বা যায় এ প্রলি । কলবলওরা বলন , োর প্রবেভার িীবি
বলঔর স্পলত ওলরবঙ যঔন বেবন রবাটত ব্রাঈবনং এর ওাঙ ফথলও ফপ্রলমর াড়া
ফপলয়বঙলন, এবং িীখতলময়াবি খবনষ্ঠ পলওতর বিলও যাবেলন । ‗পেুতবকলচর
লনট‘, যালও মালাঘলওরা োর চীবলনর ফশ্রষ্ঠ ওীবেত বল মলনানীে ওলরলঙন ,
ফ মলয়রআ ফঔা! বলয ফঘিা ওরল ফয এআ ধ্ারার বযবেক্রম পায়া যালব না
ফয ো নয় । েবমা নাবরলনর ওথাআ ধ্রা ফযলে পালর । েবমা োর ফযৌবলন
বহু পুরুলর াবন্নলধ্যআ এললঙন , অর িলটা ফমলয়র েুনায় লনও ফবপলরায়া
চীবন বেবাবে ওলরলঙন, বেও ফময়আ োর ওম ফথলও ফববরলয়বঙ েুরধ্ার
ফঔনীগুলাপবত্রওার ওাম , কল্প, ঈপনযা অর ওববো । োর মালন এআ নয়
ফয, ফমলয়রা ফওব লান্ত , ুন্দর এবং িীখতলময়াবি পলওত থাওলআ ফওব ভালা
বঔলে পালর । SÅvববেুব্ধ মলয় দুিতান্ত ফঔা ফববরলয় অল , নারী পুরু
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বারআ। যবি েবমালও বনলয় কলবণারে ফওালনা কলবও অমালির ফিবঔলয়
বলেআ পালরন , োর বনন্দযুন্দর এবং ওাচয়ী ওববোগুলার ফববলরভাকআ
েবমা বলঔবঙলন , যঔন বেবন রুদ্র মুম্মি লীদুিার ালথ িীখতলময়াবি
ফরামাবন্টও পলওতর মলধ্য বঙলন , ো ফআ পলওত যেআ টানালপালড়লনর
অামে থাওুও না ফওন।
ফপাার ববয়া িা–মাথা োিা আলবা
অমালির বলয়ালচযষ্ঠলির এাওার খাড়েযাড়া অর রকঘটা ফঙলবপললির বিলও
ফিবঔলয় বলে রৄলনবঙ‗েরুণ বয় ফো, োআ ফঙলর রি করম। ফিঔলবন বয়
ল রি োিা লয় অলব ‘। বলয়ালচযষ্ঠলির এআ মন্তলবযর ফযৌবিওো বনলয়
এআ ধ্যালয়র ‗বয়লর ফিা ‘ ংলল এ বনলয় ববিৃেভালব অলাঘনা ওলরবঙ।
পালাপাবল অলরওবট ওথা বাংালিলল ঔুব ফলানা যায় । ববলল ওলর ঈড়নঘবণ্ড
ফঙলর ঈোিনা যঔন ীয় পযতালয় ঘল যায় , েঔন প্রায়আ নয বভভাবলওরা
ভাকযববড়বম্বে বপোলও ঈপলিল ফিন ‘ফপাার ববয়া বিয়া িা , মাথা োিা
আলবা’। ব ফেলত্র ফয ঈপলিল ওাচ ওলর ো নয়, বরং লনও ময়
যাবঘেভালব অলরওবট বনরী ফমলয়র চীবন নি ওরা য়। গ্রালমর বিলও বলবেে
চনলকাষ্ঠীর মলধ্য এআ ‗পাক বঘবওৎার‘ িায়াআ বললব পাকলর ববলয় ফিয়াটা
ঔুবআ চনবপ্রয়। ফঙাটলবায় রৄলনবঙাম, অমালির গ্রালমর 'িীনু পাকা' নালম বদ্ধ
ঈোিলও এওবার ফচার ওলর মমোচ ফবকলমর ালথ ববলয় বিলয় ফিয়া লয়বঙ।
োরপর ফিঔা ফক পাকাবম ফো ওলমআবন, বরং বঈলয়র চীবন িীনু পাকা
বেষ্ঠ ওলর েুললঙ। ফললম রৄলনবঙাম িীনুলও কালঙর ালথ ফবাঁলধ্ ফরলঔ নাবও
‘পাকলর বঈ’ মমোচ ফবকম ওালচর ন্ালন ফবর লো।
বওন্তু ওথা লে ফমলয়র চীবন নি ওরা ংক্রান্ত এআ েবেওর বযাপারগুলা
চানা লত্ত্ব ফওন বভভাবলওরা লনও ময়আ ফঙলর পাকাবম ারালনার চনয
ববলয়র িায়াআ বােল ফিন? ওারণ লে বওঙু ফেলত্র োরা ে ওলরলঙন অলআ
ববলয় বিল ফঙলর ‘মাথা োিা য়’ (বলয িীনু পাকার মলো বদ্ধ ঈোিযালির
পাকা কারলি ফরলঔ বঘবওৎা প্রলয়াচন, োলির ওথা এঔালন বা লে না)! এওবট
ঈিারণ ফিয়ার ফাভ ামালে পারবঙ না । মুিমনায় চালি অমি নালম
অমালির এও বন্ু ফঔাববঔ ওরলেন, রৄধ্ু ফঔাববঔ নয় এও ময় অমালির
াআলট বঙলন ঔুবআ বক্রয়, মুিবঘন্তা এবং মানবোর প্রালর বঙলন ন্তপ্রাণ। কে
বঙর ফচার ওলর বড়ভাআ োর ‘পাকাবম ারালনার’ চনয ববলয় বিলয় বিলন। োরপর
ফথলওআ চালি ফিবঔ ঈধ্া! খর ংার ওলর বনপাট ভালা মানু লয় ফকলঙন।
লয়লঙন স্ত্রীর নুকে অিলত স্বামী। ঘাওবর-বাওবর, খর ংার, িাালন্ত বঈলও
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বনলয় ম-এ খরাখুবর, বওংবা বনচতলন ফওাথা এওটু ফববড়লয় অা। মুিবঘন্তা অর
মানবোবভবত্তও মাচ কড়ার ‘পাকাবম’ মাথা ফথলও ববিায় লয়লঙ ো বাআ বাহুয।
অল ববলয়র পলর ‗চাবি পাকা‘র মলো ওালরা ওালরা মাথা োিা বার
বযাপারবট বওন্তু বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও লচআ বযাঔযা ওরা যায়।
অলকআ অভা ফিয়া লয়লঙ ফয, পুরুলরা োলির থত, প্রবেপবত্ত, ম্মান, প্রবেভা
লনও বওঙুআ বববনলয়াক ওলর মূে নারীলও অওতলণর ওালচ। পুরুলির
পরাধ্প্রবণো বওংবা োলির পাকাবমলও ফআ িৃবিলওাণ ফথলওআ ফিঔলে লব।
বহুলেলত্রআ ফিঔা ফকলঙ ববলয়র পলর পুরুলরা অলকর মলো ছুাঁবওপূণত ওালচ
বনলয়াবচে য় না। এমনবও িাবক পরাধ্ীলির প্রাধ্প্রবণো ওলম অল ববলয়র
পলর, বহুলেলত্র পরাধ্চকৎ ফথলও বর ফনয় বহু পরাধ্ী267। এর ওারণ লে,
ববলয়র পর নারীলও অওতলণর ফআ প্রবৃবত্তকে োড়না ফ অর ফভালব নুভব ওলর
না, স্বাভাববওভালবআ এধ্রলনর ঘাবিা লনও ওলম অল। বববাবে পুরুলির
লনলওআ ছুাঁবওপূণত ওাচ এলওবালর বািআ বিলয় ফিয়; েল প্রবেভার স্ফুরণ ফাও,
পরাধ্ প্রবণো ফাও, বওংবা ফাও ফওালনা বনলিতা পাকাবমবআ ওলম অল।
ফটালওআ ফবাধ্ য় াধ্ারণ ফঘালঔ ‗পাকা মাথা‘ফও ‘োিা ওলর’ বল ধ্লর ফনয়া
য়। অলমবরওায় কাবড়র আন্সুযলরন্স ংক্রান্ত ফবল বওঙু চবরলপ ফিঔা ফকলঙ ফয,
বববাবে ঘালওরা বববাবে ঘাওলির ফঘলয় লনও ওম দুখতটনায় পবেে য় ।
বাআ বাহুয, বববাবে ড্রাআভাররা বববাবেলির ফঘলয় লনও ওম ছুাঁবওপূণত এবং
অগ্রাী ড্রাআবভং ওলর বলআ োরা েুনামূওভালব ওম দুখতটনার বলওার য়
।
পুরুফির প্রবেভার ফচযাবে বও ববলয়র পলর ওলম অল?
নবঘলওোর এওটা কান অলঙ
চনো চনািতন রৄলন লবন বড় প্রীে
পুরু মানু দু'প্রওাফরর , চীববে  বববাবে।
পুরু মানু ফবাঁলঘ থালও ববলয় ওরার অলক ফকা
বববাবে পুরু মালন প্রওারন্তলরলে মৃে
পুরু মানু দু’প্রওার, চীববে  বববাবে। …

বববাবে মালন ফয প্রওারান্তলর মৃেঈপলর অমালির বন্ু চাললির খটনাবট এর
প্রওৃি ঈিারণ। চালি ববলয়র পর ফঔাববঔ এওিমআ ফঙলড় বিলয়লঙ, লয় ঈলেলঙ
ফখার ংারী। ফঔও ফঔা ফঙলড় বিল ফো এও লথত প্রবেভার মাবি, অর মাবি
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মালনআ প্রওারান্তলর মৃে, ওী বলন! েলব বাআ ফয ববলয় ওলর চাললির মলো মৃে
য় ো নয় বলয, অমার মলো ‗ধ্তমৃে‘ লয় ফবাঁলঘ থালও লনলও!
অল ফয ওারলণ ববলয়র পর ‗পাক-ঙাকলির মাথা োিা য়‘, বেও এওআ
ওারলণ প্রবেভার স্ফুরণ ধ্ীলর ধ্ীলর ফাপ ফপলে থালও। এটালও াওা ওথা বল
ঈবড়লয় বিল বওন্তু ভু লব । অমরা অলকর এওবট ংলল ববজ্ঞানীলির বয়প্রবেভা ফরঔবঘলত্রর (age-genius curve) ালথ পবরবঘে লয়বঙ । অমরা ফঔালন
ফিলঔবঙ ফয, ফযৌবলনর পলর বয়লর ালথ ালথ ববজ্ঞানীলির প্রবেভা প্রিলতলনর ার
ওমলে থালও। েলব এওবট চায়কায় এওটু বযবেক্রম পায়া ফকলঙ । ববজ্ঞানী যবি
বববাবে ন, েলব োর প্রবেভা বয়লর ালথ ালথ নয বার মলোআ ামানয
ওলম অল ো ফাপ পায় না , বরং প্রবেভার বছবও ওম ফববল ববেুবরে লে
থালও পুলরা চীবনওা চুলড়আ । ঈিারণ ঘান? ালের ামলনআ এওটা ববঔযাে
ঈিারণ অলঙযার অআচযাও বনঈটন । বঘরওুমার এআ ববজ্ঞানীলও বনলয় অমরা
অলক দু‘ঘারবট ওথা বলবঙ।
োর ে এবং ববঔযাে অববষ্কারগুলা েরুণ বয়লআ (ঘবব্বল বঙলরর
মলধ্যআ) ওলর ফেল এবট ঈলিঔ ওরা প্রলয়াচন ফয , োর প্রবেভা বওন্তু ফাপ
পায়বন। বত্রল বঙর বয়ল বরলফ্লবক্টং ফটবলস্কাপ অববষ্কার ওলরন, ৪৪ বঙর বলয়লর
ময় বেবন ববঔযাে গ্রন্থ বপ্রবন্সবপয়া প্রওাললর চনয রলয় ফাাআবটলে
পাবেলয়বঙলন (ফঔালনআ বেবন মাধ্যাওতণ ূত্র এবং বেনবট কবেূলত্রর বযাঔযা
প্রথমবালরর মলো াবচর ওলরবঙলন) , ৬২ বঙর বয়ল প্রওাল ওলরন পবটক্স ।
বেলক্সর েৃেীয় ংস্করণ বনঈটন প্রওাল ওলরবঙলন ৮৪ বঙর বয়ল, মৃেুযর মাত্র
এও বঙর অলক । পাঁঘাবল বঙর বয়ল মৃেুযর অক পযতন্ত থতাৎ পুলরা চীবনওা
চুলড়আ বনঈটন ওমতেম বঙলন
কবণে, পিাথতববজ্ঞান, রায়ন, এমনবও
চীবববজ্ঞান এমন ফওালনা লাঔা ফনআ বনঈটলনর পািস্পললত ধ্নয য়বন । বনঈটন
ফয এে ওমতেম এওটা ময় বেবাবে ওরলে ফপলরবঙলন-এর এওটা ওারণ
লনলওআ মলন ওলরন বেবন বববাবে বঙলন; েল ‗প্রওারান্তলর মৃে ‘ বার
াে ফথলও ফবাঁলঘ ফকলঙন।
বযাপারবট বওন্তু ফওব বনঈটলনর ফেলত্রআ েয বল ভাবল ভু লব
।
কলবলওরা ফিলঔলঙন ফয , ন্তে লেওরা পঞ্চালভাক (৫০%) ফেলত্র বববাবে
ববজ্ঞানীরা োলির বলঘলয় বড় অববষ্কারগুলা ফযমন চীবলনর প্রাথবমও মলয়
(ববল বঙর বয়লর বিলও) ওলরন, বেও ফেমবন পুনবতার ফরওম বওঙু ওলর ফিঔালে
পালরন যঔন বয় পঞ্চাল ফপলরায় , বওন্তু বববাবে ববজ্ঞানীলির মলধ্য ফ ধ্রলনর
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েোর ার লেওরা মাত্র ৪.২ ভাক 268। নীলঘ কলবণাপত্র ফথলও বববাবে এবং
বববাবে ববজ্ঞানীলির েোর এওটা েুনামূও বঘত্র ফিয়া লা

বঘত্র- বববাবে এবং বববাবে ববজ্ঞানীলির প্রবেভা স্ফুরলনর েুনামূও ফরঔবঘত্র।

গ্রােগুলার ফট্রি ফিঔল বাআ এওবালওয স্বীওার ওরলবন ফয, বববাবে ববজ্ঞানীরা
অল ‗প্রওারান্তলর মৃে‘!
বলয এ ধ্রলনর ফট্রলির োে যাআ ফাও এর ওারণ বনলয় ববেওত ওরার
ুলযাক অলঙ পুলরামাত্রায়। ‗ওমন ফন্স‘ ফথলওআ ফবাছা যায় ফয , ফপলার বাআলর
বববাবে ববজ্ঞানীলির বড় এওটা ময় ংার
, বাচ্চাওাচ্চা মানু-ওরা
অনুবিও পাবথতব ওালচ বযয় ওরলে য়
। অর অধ্ুবনও ববলশ্ব পুরুলির
পালাপাবল ফমলয়লির বওন্তু বনচস্ব ওযাবরয়ার থালও । েল কৃিাবর ওাচগুলা
প্রায়লআ স্বামী-স্ত্রীলে ভাকাভাবক ওলর বনলে য়; অর এগুলা ওরলে বকলয় োলির
এওালডবমও কলবণার ময় ওলম অল । বববাবে ববজ্ঞানীরা ফযলেু পুলরাটা
ময় এমি ছুটছালমা ফথলও মুি থালওন ফলেু োরা কলবণায় প্রবেভা
স্ফুরলণর ুলযাক এবং ময় পান ফববল। ওালচআ প্রবেভা ফালপর বযাপারটা ওেটা
জচববও অর ওেটা ামাবচও ো বনলয় লন্দ বওংবা ববেওত ওরার যলথিআ
বওাল অলঙ। োরপলর বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয় কলবণার ে বওঙু কলবও
ফিবঔলয়লঙন ফয , ত্তুলরর িললও বওংবা োর অলক ফমলয়লির ঔুব এওটা ‗বনচস্ব
ওযাবরয়ার‘ বঙ না । ফ ময় কৃিাবর ওাচগুলা মূে ফমলয়রাআ ওরে । েল
বববাবে পুরু ববজ্ঞানীলির ফেমন এওটা বাচ্চাওাচ্চা খর-ংার বনলয় মাথা
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খামালে লো না। বওন্তু োরপলর বববাবে ববজ্ঞানীলির প্রবেভার স্ফুরলণ ফওালনা
ঈলিঔলযাকয পবরবেতন পায়া যায়বন । বভলক্টারীয় পুরুোবন্ত্রও মাচ ফাও , অর
অধ্ুবনও ফচিার লঘেন মাচ ফাও , ফট্রি এওটাআ ববলয়র পর এওআভালব
প্রবেভার স্ফুরণ ওলম অল প্রায় এওআ ধ্ারায়।
ফওন বুলড়াভামলির মলধ্য স্ত্রী েযার প্রলওাপ ফববল?
অমরা অলকর বওঙু ধ্ালয়র অলাঘনা ফথলও ফচলনবঙ ফয, বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর নুওল্প নুযায়ী ফযৌনো ংক্রান্ত বংা বওংবা ইতার বযাপারবট
অল জচববওভালব পুরুলির মলধ্য ঙ্কুবরে । এর ফপঙলনর ওারণবট বনলয়
বআলয়র ঘেুথত ধ্যালয় (বঔ , ভালাবাা ওালর ওয় ?) বওঙুটা অলাঘনা ওরার
ফঘিা ওরা লয়লঙ। এঔালন িে ওারলণ বওঙুটা পুনরুফিঔ ওরলে লে। অমরা
চাবন ফয, পুরুলরা ফওব িম ওলরআ ঔাা, অর বিলও কভতধ্ারণ এবং বাচ্চা
প্রলবর পুলরা প্রবক্রয়াটা নারীলির বনলচলির মলধ্যআ ধ্ারণ ওরলে য় , পুরুলির
ফওালনা ভূবমওা থালও না । েল এওবট ন্তান চোলনার পলর পুরুরা বনলচলির
বপেৃে বনলয় ওঔলনাআ ‗পুলরাপুবর‘ বনবিে লে পালর না (অধ্ুবনও বডএনএ ফটস্ট
অার অলক ফটা প্রযুবিকে ম্ভব বঙ না) । বওন্তু এওচন মালও ফযলেু
কভতধ্ারণ ওরলে য় এবং লারীবরওভালব বাচ্চার চে বিলে য় , প্রলেযও মা-আ
চালন ফয ফআ োর ন্তালনর মা । থতাৎ, বপেৃলের বযাপারটা লেভাক বনবিে না
ল মােৃলের বযাপারটা বনবিে । েল বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির বভমে
লাপুরুলরা মূে ‗ফক্সুয়াব ফচা ‘ বললব বববেতলনর ধ্ারাবাবওোয়
ফবলড় ঈলেলঙ।
েরুণলির মলধ্য বংো এমবনলেআ ফববল। ািা ফঘালঔ মলন লে পালর ফয
োরাআ ফববল স্ত্রীলির ঈপর বনযতােন ওরলব , বওংবা রালকর মাথায় স্ত্রীলির েযা
ওরলব। লনও মাচববজ্ঞানী এআ ভববযিাণীর পলে যুবি বিলয়বঙলন । বওন্তু
বববেতন মলনাববজ্ঞানী মালকতা ঈআন লনও অলকআ বভমে বিলয়বঙলন
,
েরুণলির মলধ্য বংো ফববল ল ফযৌনোর ইতার ওারলণ বয়স্ক বযবি ফির
ফের ফববল েরুণী স্ত্রীলির েযা ওরার ওথা। ওারণ েরুণী স্ত্রীরা প্রচননকেভালব
লনও ফববল অক্রমণয এবং রবেে থালও। োরা োলির স্বামীলির ফঘলয়
প্রচননকে বিও ফথলও লনও ঈবতর , এবং োলির পরওীয়ার ম্ভাবনা থালও
ফববল। বলয়াবৃদ্ধ স্বামীরা ফটা ঔুব ভালা ওলরআ চালন । োআ োরা থালও স্ত্রীলির
প্রবে বেবরি লন্দপ্রবণ। োলির এআ লওুনাঘরণ ঔুব লচআ বংোয় রূপ
বনলে পালর ফওালনা ধ্রলনর পরওীয়ার অামে ফপল বওংবা এ ংক্রান্ত
অনুবিও লন্দলর বলল। এ বনলয় পরবেতী কলবণায় ফিঔা ফক মাচববজ্ঞানীরা
নন, বববেতন মলনাববজ্ঞানী মালকতা ঈআনআ বেও প্রমাবণে লয়লঙন । ফযমন
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ওযানাডায় কলবণা ঘাবলয় ফিঔা ফকলঙ , মধ্যবয়ব পুরুলরা (৪৫ ফথলও ৫৪ বঙর
বয়লর পবরীমায়) স্বামীরা যবি িয েরুণী নারীলও (১৫ ফথলও ২৫ বঙলরর
পবরীমায়) ববলয় ওলর , েলব োলির চনয স্ত্রী েযার প্রলওাপ েরুণ স্বামীলির
েরুণী স্ত্রী (যারা ঈভলয়আ ১৫ ফথলও ২৫ বঙলরর পবরীমায় রলয়লঙন) েযার ফঘলয়
ঙয়গুণ ফববল পায়া ফকলঙ 269। বববেতন মলনাববজ্ঞানলও যারা বমথযা প্রবেপািনলযাকয
নয় বওংবা পরীেণলযাকয নয় বল মলন ওলরন , োরা এ কলবণাবটর ওথা স্মরণ
রাঔলে পালরন।
এআ কলবণার ঈপংার ফথলও চানা যায়, যবি এওচন পঞ্চাল বঙর বয়স্ক
বযবি এওচন পাঁবঘল বঙর বয়স্ক বযবির ফঘলয় ওম বং এবং ওম পরাধ্প্রবণ
(বয় বনাম পরাধ্প্রবণোর ফরঔবঘত্রবট স্মরণ ওরুন) , বওন্তু পঞ্চাল বঙর বয়ব
বযবি যবি পাঁবঘল বঙর বয়স্ক নারীলও ববলয় ওলরন , োর স্ত্রীলও প্রার , বনযতােন
এবং েযার ম্ভাবনা এওচন পাঁবঘল বঙর বয়ব স্বামীর ফঘলয় (যার মবয়ব স্ত্রী
রলয়লঙ) ফববল। ফযৌনোর ইতা োলির ফববল থাওার ওারলণআ এবট খলট বল মলন
ওরা য়।
ফওন ারা পৃবথবী চুলড় চাবেববলি এবং ংঔযাখুলির পর েযাঘার রলয়আ
যালে?
ংঔযাখুরা বতত্রআ ংঔযাখু। বন্দুরা বাংালিলল ফয যন্ত্রণায় থালওন, বেও এওআ
ধ্রলনর যন্ত্রণা য়লো এওবট মুবম ফভাক ওলরন নয ফওালনা রালষ্ট্র। ৯/১১ এর
খটনার পলর বনববতঘালর মুবমলির কালয় ন্ত্রালর টযাক াবকলয় ফনিা ওরা
লয়লঙ অলমবরওা  লনও রালষ্ট্রআ। লনও বনরপরাধ্ীলও ফচ-চবরমানা
ঔাটলে লয়লঙ প্রমাণ ঙাড়াআ, ফওব লন্দলর েরবেলে। বাংালিলল
ংঔযাখুলির ঈপর অগ্রান প্রব । ২০০১ ালর বনবতাঘলনর পর বনবতাঘন
পরবেতী মলয় ফবলঙ ফবলঙ বন্দুবাবড়গুলালে অক্রমণ ঘাালনা য়। পূবণতমা রাবনর
মলো বহু বওললারীলও ধ্তণ ওরা য়। বনবতাঘন নুবষ্ঠে বার প্রথম ৯২ বিলনর
মলধ্য ২২৮বট ধ্তলণর খটনা, এবং পরবেতী বেনমাল প্রায় ১০০০বট ধ্তলণর খটনা
খলট, যার মলধ্য লেওরা ৯৮ ভাক বঙ বন্দু বওংবা ংঔযাখু ম্প্রিালয়র
ন্তকতে। ২০০১ ালর খটনা ফওালনা বববেন্ন খটনা বঙ না , বাংালিলল ১৯৪১
াল বন্দু চনংঔযা বঙ লেওরা ২৮ ভাক। ১৯৪৭ াল ভারে ভালকর
বযববে পলর ো লেওরা ২২ ভালক এল িাাঁড়ায়। এরপর ফথলওআ ংঔযাখুলির
ঈপর ক্রমাকে েযাঘার এবং বনপীড়লনর ধ্ারাবাবওোয় ফিলবটলে ক্রমল
বন্দুলির ংঔযা ওমলে থালও। ১৯৬১ াল ১৮.৫% , ১৯৭৪ াল ওলম িাাঁড়ায়
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১৩.৫%, ১৯৮১ াল ১২.১%, এবং ১৯৯১ াল ১০% এ এল িাাঁড়ায়।
াম্প্রবেও ময়গুলালে বন্দুলির লেওরা ার ওলম ৮ ভলকর নীলঘ ফনলম এললঙ
বল নুবমে য়।
রৄধ্ু বন্দুলির পলরআ নয় , বাগাবরা অবার এওলচাট লয় ঘাওমা এবং
নযানয েুদ্রচাবেত্তাগুলার ঈপর অগ্রান এবং বনপীড়ন ঘাবলয়লঙ বনচ ফিলল ।
স্বাধ্ীনোর পরপরআ অমালির বাংালিললর িপবে ফলঔমুবচব পাাবড়লির
ঈলদ্দললয বলবঙলন‗ফোরা ব বাগাব আয়া যা‘। ফয ফিলবট িীখত নয় মালর
াম্রাচযবািী ফলাণ েুে ওলর স্বাধ্ীন লয়বঙ, োর বনবতাবঘে প্রবেনবধ্, স্বাধ্ীন
রালষ্ট্রর ওণতধ্ার মুবচব ফআ এওআ পাবওিাবন ওায়িায় াম্রাচযবালির ফচায়া েুল
বিলন ংঔযাখু পাাবড়লির ঈপর, স্বীওার ওরলন অবিবাীলির স্বেন্ত্র
াংস্কৃবেও পবরঘয়টুও।ু োর পলর ফচনালর বচয়া োর রাচেওাল পাবতেয
ঘটগ্রালম ৪ াঔ বাগাবলও পুনবতালনর চনয বনলয় বকলয়বঙলন। োলির বওঙু
ংললও ঔাকড়াঙবড় ফচা ললরর ৩ মাআ িবেলণ ভুয়াঙবড় ফমৌচায় এওবট
ঘাওমা গ্রালমর পালল বান লয়বঙ । ফআ ফথলও রৄরু লয়বঙ পাবওিাবন
ওায়িায় পাাবড়লির ংস্কৃবের ঈপর বাগাব অগ্রান। ২০০৩ ালর ১৯ এবপ্র
কভীর রালে ফআ গ্রালমর ফলটার বল ওবথে ঈিাস্তু বাগাবরা ফনা ওযালপর
বওঙু ফনা িযলও লি বনলয় পাললর ঘাওমা গ্রালম বকলয় ুটপাট ওর, এরপর
ওলর বগ্ন্ংলযাক। ফআ এওআ বঙর অকাস্ট মাল ঔাকড়াঙবড় ফচার মাঙবড়
ঈপলচার মাঙবড় বাচালরর ফিাওাবন এবং মাঙবড় আঈবনয়লনর ঈিাস্তু
বাগাবরা অবালরা অবিবাবলির বাবড়খলর ুটপাট ঘাায়, এরপর বাবড়খলর
বগ্ন্ংলযাক ওলর । এলে ৯বট গ্রালমর ৩৫০বটর  বধ্ও বাবড় পুলড় ঙাআ লয়
যায়। মাঙবড় আঈবনয়লনর ালবও ফঘয়ারমযান ববলনাি ববারী ঔীা বযবন
ন্ত্রাীলির বনবৃত্ত ওরলে ফঘলয়বঙলন োলও বপবটলয় েযা ওলর। এঙাড়া ন্ত্রাীরা
২বট ফবৌদ্ধ মবন্দর পুবড়লয় ফিয়, ২বট ফবৌদ্ধ মবন্দর েঙনঙ ওলর এবং মুযবান ধ্ােুর
জেবর ৪বট বুদ্ধ মূবেত ুট ওলর বনলয় যায়; মা-ফমলয়  ৮ চন মবা এবং এওচন
প্রািবয়স্ক বাবওালও ধ্তণ ওলর। এলির মলধ্য ওলয়ওচন কণধ্তলণর বলওার য়।
২০০৭ ালর মাঘত ফথলও ৩ বডলম্বর পযতন্ত ঔাকড়াঙবড় ির থানার ২বট
আঈবনয়লন এবং মাঙবড় ঈপলচার ২বট আঈবনয়লন ফমাট ১৪বট গ্রালমর ১৩৩
বযবির এবং এওবট স্কুলর ৩৯৯.২২ এওর চবম ফলটার বাগাবরা আবেমলধ্য
িঔ ওলর বনলয়লঙ। োঙাড়া রাগামাবটর বুবড়খালট ১০চন অবিবাবর ২৫ এওর
চবম ন্ত্রাী বাগাবরা িঔ ওলর বনলয়লঙ। এগুলা পবত্রওালেআ এললঙ। েলব
পবত্রওায় যা এললঙ ো মামুলদ্রর মালছ এও দু-ফোাঁটা চববন্দু ঙাড়া বওঙু নয়।
াচালরা ওান্না, ওি অর োশ্বালর ওথা াবরলয় ফকলঙ ববস্মৃবের ন্তরাল। ফওন
এআ চাবেত্তার ববলরাধ্? ফওন এআ ন্তীন ংখাে?
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ংঔযাখুে, চাবেত্তার ংখাে প্রভৃবে বনলয় ফো ামাবচও, থতবনবেও এবং
রাচবনবেও বযাঔযা লনও ফিয়া লয়লঙ। অবম এআ বআলয় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
িৃবিলওাণ ফথলও বওঙু মোমে ফিয়ার প্রলঘিা বনব। এ বযাঔযাগুলা এরওমভালব অলক
ফওাথা ফিয়া য়বন। য়লো পােলওরা বওঙু নেুনে ঔুাঁলচ ফপলে পালরন।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর ধ্ারণা নুযায়ী, অমরা চােীয়োলবালধ্ বওংবা
ফিললপ্রলম বওংবা চাবেকে ভােৃলে ঐওযবদ্ধ আ ঔুব চ ওারলণ, এবং ফআ
ওারণবট বনবে অলঙ (রাচনীবে, ংস্কৃবে এবং থতনীবের পালাপাবল)
চীবববজ্ঞালন। প্রবেবট মানু, যেআ ঈিার ফাও না ফওন, ঔুব স্বাথতপরভালবআ প্রথলম
বনলচর ন্তান এবং পবরবালরর (ফঙল ফমলয়, ভাআ ফবান, বঈ, বাবা মা) মিমিলর বযাপারটা বার অলক ফিলঔ। এটা চানা ওথাআ। ওারণ, ফচলনবটওভালব
বঘন্তা ওরল োরাআ এওবট মানুলর বলঘলয় ‘অপন চন’, োআ বলঘলয় ওালঙর
বচনপুলও ফ রো ওরলে ঘায়, োরপলর এওটু িূলরর (ফযমন, অত্মীয়-স্বচন,
বন্ুবান্ব, পাড়া-প্রবেলবলী) এবং এ বযাপারটা জচববওভালবআ ঙ্কুবরে। এগুলা
অমালির মালচ রালমলাআ ফিবঔ। বেও অমরা ফয ওারলণ ন্তান বওংবা
বপোমাো এবং পবরবালরর মিলর চনয জচববও োড়না নুভব ওবর, বেও এওআ
ওারলণ স্বচাবেলমাল ঈিুদ্ধ আ। ‘স্বচাবে’ বযাপারটা অর বওঙুআ নয় অমালির
‘এক্সলটলিড ফচলনাটাআলপর’ িারা বনধ্তাবরে ‘এক্সলটলিড পবরবার’ (extended
family)। বববেতলনর মূ ওাচআ লে যে ফববল ংঔযও প্রবেববপ জেবর ওরা অর
‘বনচস্ব’ বচনপুলও রো ওলর ঘা। ওালচআ বববেতলন অমালির ফআ মি
প্রলঘিাআ ‘বধ্ও ালর’ ঈপলযাবকো পালব, ফযবট িৃল বওংবা বওংবা মরূপ
বচনলও রো ওলর ঘলব। ফচালে এম হুআটলময়ার নালমর এও ববজ্ঞানী এ বনলয়
কলবণা ওরবঙলন বহুবিন ধ্লরআ। বেবন বলন, কাবণবেওভালব এবট ফিঔালনা যায়
ফয, এওবট বচন ফআ বিলওআ ছুাঁলও পড়লব বওংবা বটলও থাওার ঈপলযাবকো ফিঔালব
ফযঔালন এটার বাও, বা োর ন্তান ন্তবে বওংবা নাবেপুবের মবববলিয পন্ন
বচলনর মলধ্য জববাবও পওত িাপলনর ুলযাক বওংবা ম্ভাবনা থাওলব270 ।
হুআটলময়ালরর যুবি লা, এথবনও গ্রুপগুলা অল পরষ্পলরর পবওতে 'ববধ্তে
পবরবার' (extended family) বআ বওঙু নয়, ওারণ োলির িূরবেতী িযলির
মলধ্য ভববযলে পলওতর ম্ভাবনা ফথলও যালে।
বেও এআ ওারলণআ ম্ভবে বাগাব অলমবরওায় পাবড় বিলয় বাগাব
ওবমঈবনবট ঔুাঁলচ ফেলর, বেল ফিঔা যায় ভারেীয়রা এওালথ বনলচরা ালঞ্চ
যায়, জঘবনলওরা োলির স্বচাবে ঔুাঁলচ ফেলর। বযাপারবট অর বওঙুআ নয়, ‘ববধ্তে
পবরবার’ বললব ববলবঘনা ওলর বচনপু রোর প্রলঘিা।
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এআ বযাঔযা নুযায়ী, মানু অল চেকেভালবআ বওঙু না বওঙু াম্প্রিাবয়ও
বা ফরবস্ট মলনাভাব বনলয় চেগ্রণ ওলর (যেআ স্ববি াগুও না ফওন রৄনলে)।
বনলচর ম্প্রিায়লও বার অলক ভালাবাা মানুলর মজ্জাকে, োআ
স্বভাবকেভালবআ বওঙুটা ল াম্প্রিাবয়ও বা ফযলে পালর। পরবেতীলে
ামাবচওীওরণ, বলো, ুগুলণর ঘঘতার মাধ্যলম অমরা াম্প্রিাবয়ওোর বয়
ফথলও ফববরলয় অলে পাবর, েলব লনলওআ পালরন না ফটা বওন্তু ফিবঔ। লনও
ময় এওভালব াম্প্রিাবয়ওো স্বীওার ওরল অবার বভন্নভালব
াম্প্রিাবয়ওোর ঈদকীরণ খলট। বওঙু ঈিারণ অমালির ালের ওালঙআ অলঙ।
অমরা ১৯৭১ াল পাবওিান ফথলও স্বাধ্ীন লয়বঙাম রিাি যুলদ্ধর মাধ্যলম।
অমরা স্বীওার ওরলে ফপলরবঙাম বচন্নার বিচাবেেত্ত্বলও। লনলওআ এওাত্তুলর
বাংালিললর ভুযিয়লও াম্প্রিাবয়ও ফঘেনার ে বললব ফিলঔন। ভালা
ওথা। বওন্তু ফআ ‘াম্প্রিাবয়ও’ অমরাআ অবার ফিললপ্রলমর ফমাল ঈজ্জীববে
লয় ঘাওমালির ঈিাস্তু ওলরবঙ, কৃীন ওলরবঙ, োলির কালয় ‘পাবওিাবন ওায়িায়’
ফবা াবকলয়বঙ রাষ্ট্রলদ্রাবোর। পাবওিাবন ওায়িায় ধ্তণ, েযাঘার ফওালনা
বওঙুআ বাি ফিআবন। রাচবনবেও এবং থতবনবেও িৃবিলওাণ ফথলও বববভন্ন বযাঔযা
ফিয়া ফকল জচবববজ্ঞাবনও বযাঔযা ঈযআ বঙ। এবিও ফথলও বযাপারটার বযাঔযা
ঔুব চ। পাবওিাবনলির ববরুলদ্ধ অমরা লচআ ঐওযবদ্ধ লে ফপলরবঙ,
এওালথ যুদ্ধ ওরলে ফপলরবঙ ওারণ অমরা বাগাব চাবে বনলচলির এওবট ‘ববধ্তে
পবরবার’ বল ভাবলে ফপলরবঙ, অমরা বাগাবরা ফচলনবটওভালব পাবওিাবনলির
েুনায় লনও ওাঙাওাবঙ। বওন্তু স্বাধ্ীনোর পলর অমরাআ অবার ঘাওমালির
ববরুলদ্ধ িাাঁবড়লয়বঙ, ওারণ ঘাওমারা অবার ফচলনবটওভালব অমালির ফথলও এওটু
িূলরর। এআ ফেলত্র ববধ্তে পবরবার-এর মাধ্যলম জেবর য়া ফিললপ্রমআ রূপ
বনলয়বঙ ন্ স্বচাবে ফমাল, যা ঘাওমালির ববরুলদ্ধ অমালির প্রলয়াক ওরলে
বালধ্বন। এ ধ্রলনর লনও ঈিারণআ ফিয়া যায়, বআলয়র অওালরর ওথা মলন
ফরলঔ এওবট ঈিারলণআ অপােে ীমাবদ্ধ রআাম।
এঔন ওথা লে, এআ ংখাে িূর ওরার ঈপায় ওী? ফযলেু অমরা
প্রলেযলওআ বওঙু না বওঙু চােযাবভমানী প্রবণো বনলয় চোআ, এবং বড় লয় বববভন্ন
পবরলবলল এবং মলয় এর পবরস্ফুটন খলট, অমরা য়লো ওঔলনাআ এ ধ্রলনর
ংখাে পুলরাপুবর িূর ওরলে পারলবা না। বওন্তু পুলরাপুবর িূর না ওরলে পারল
ওবমলয় অনলে পাবর, ফটা বওন্তু বেও। বলো, মানববওোর ঘঘতা বওংবা াংস্কৃবেও
ওমতওাণ্ড প্রভৃবে মানচকৎ-ফও ঊদ্ধ ওরলে পালর ফগুলা অমরা চাবন। বনলচর
চকলে ওূপমণ্ডূও লয় না পলড় ফথলও যবি অমরা বভন্ন ংস্কৃবে ম্বলন্ চানলে ফঘিা
ওবর, বনলচলির মলনর দুয়ার ঈিার ওরলে পাবরলনও ফেলত্রআ অমরা
াম্প্রিাবয়ওোর বয় ফথলও ফববরলয় অলে পাবর। োরপলর বযাপারগুলা
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অলরাবপে। ফচলনবটও বযাপারটায় অল ফওালনা প্রভাব ফেলঙ না ফভালব।
ফচলনবটওভালব জেবর ফরবচম ওমালে ল এওভালবআ অমরা ো ওমালে পাবর।
ফচালে এম হুআটলময়ার-এর কাবণবেও মলড বলঙমাধ্ান লে ‗ক্র
ওাঘারা আন্টারমযালরচ‘ বা বববভন্ন চাবেত্তার মলধ্য ববলয় । োলির মলে
পারস্পবরও ংখােময়ো প্রিলতনওারী গ্রলপর িযরা যবি স্বচাবেলমা ফঙলড়
নয ংস্কৃবের/ধ্লমতর িযলির ববলয় ওরলে রৄরু ওলর, েলবআ এওমাত্র ওনবফ্লক্ট
(মজ্জাকে ফরবচম?) ওলম অলব।
বনঃলন্দল এটা বা চ, বওন্তু ওরা ওবেন। এথলনালবন্ট্রও বযবার
অমালির মজ্জাকে বলআ অমরা বাগাবরা ববলয়র ময় অলরওচন বাগাবআ
ঔুাঁবচ। যারা ট্রাবডলনা োরা অবার পরলচকার ফমলয় ঔুাঁচলবন, অর যারা এওটু
ঈিার োরা কান কায়া এওটু অধ্টু ংস্কৃবের ঘঘতা ওরা ফমলয় ফঔাাঁলচন। বওন্তু ফল
পযতন্ত ফআ ীমাবদ্ধ ঙলওআ। চাবেত্তালও স্বীওার ওরলে পাবর ঔুব ওমআ। বওন্তু
ববজ্ঞানীরা ন্তে অলা ফিলঔন এআ ফেলত্রআ। যবি অমার ওালঙ এবট লনওটা
‘বডম অলক না মুরবক অলক’ চােীয় মযা। ংখাে থাওার ওারলণ ‘ক্র
ওাঘারা আন্টারমযালরচ’ লে না, নাবও ক্র ওাঘারা আন্টারমযালরচ লে না
বল ংখােগুলা মানবমালচ বচায় অলঙ, ো ফবর ওরা ওবেনআ। োরপলর
হুআটলময়ার-এর মাধ্ান ন্তে এআ মুূলেত বিেীয়বটর বিলওআ।
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বববেতলনর িৃবিলে জনবেওোর ঈিব
অলকর পলবত অমরা বংো বনলয় অলাঘনা ওলরবঙাম। বংোর এওবট
নৃোবত্ত্বও এবং ামাবচও ববলেণ াবচর ওারার ফঘিা বঙ অধ্ুবনও বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর পটভূবমওায়। এআ পলবত অমরা ফিঔব বংোর বন্ুর পথ পাবড়
বিলে বকলয়আ ওীভালব এওময় পরাবথতো, জনবেওো এবং মূযলবালধ্র ঈিব
খলটবঙ মানবমালচ।
বংো অর জনবেওোদুবট জববলিযলও ািা ফঘালঔ দুআ ববপরীে ফমরুর
বাবন্দা মলন লব। বওন্তু বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন বংো অর
জনবেওোর মলধ্য এওধ্রলনর ববঔে পওত অলঙ। কলবও যামুলয় বালয়
োর এওবট াম্প্রবেও কলবণায় ফিবঔলয়লঙন অবিম বলওাবর ংগ্রাও মালচ
ববিযমান নৃলং বংো ফথলওআ ফল পযতন্ত লযাবকো অর মবমতোর ঈিব
লয়বঙ271। বযাপারটা ফমালটআ স্বাভাববও নয়। অমরা চাবন অমালির ২৫ ে
বঙলরর বববেতলনর আবোল লেওরা প্রায় ৯৯ ভাক ময়আ অমরা বলওাবরংগ্রাও বললব ওাবটলয়বঙ। বলওাবর ংগ্রাও মালচর লেওরা ৯০ ভাক ফকাত্রআ
ানাাবন মারামাবরলে বি থাওে, অর ১৫ ফথলও ৬০ ভাক ফেলত্র ম্ভাবনা
থাওে যুদ্ধ বওংবা ঔুলনাঔুবনলে মানুলর মারা যায়ার। বালয় োর কলবণায়
ফিবঔলয়লঙন ফয, অবিম বলওাবর ংগ্রাওলির এআ প্রবেওূ পবরবিবেলে ফয
ফকালত্রর িযরা লনও ফববল বনলচলির মলধ্য াাযয লযাবকো ওলরলঙ,
স্বাথতেযাক ওলর িযলির চীবন রোয় ওাচ ওরলে ফপলরলঙ, োরাআ প্রাওৃবেও
বনবতাঘলনর ঙাওুাঁবনলে োরাআ বটওলে ফপলরলঙ নযলির ফঘলয় ফববল। থতাৎ, ফাচা
বাংায় বল, মূে বংো ফথলওআ এওময় চে লয়লঙ মূে পরাবথতোর,
নীলঘর ওাটুতনবটলে োর এওবট অামে েুল ধ্রা লয়লঙ
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Evolution of Human Social Behaviors?, Science 5 June 2009: Vol. 324. no. 5932, pp.
1293 - 1298
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বঘত্র : মূে বংো
ফথলওআ বও এও
ময় চে লয়বঙ
মূে পরাবথতোর?

রৄলনবঙ। বববন্ত বলরৄবটলও বনলয় ববলেুট ফিয়া পার লয় ঔাাঁঘার এও প্রালন্তর এওবট
প্রলবল িালর এল িাাঁবড়লয় থাওলা যালে বনরাপত্তাওমতীরা োর ওাঙ ফথলও এল
বনলয় ফযলে পালর। বনরাপত্তাওমতীরা বববন্তর ওাঙ ফথলও বাচ্চাবট বনলয়আ ফাচা
াপাোলর বিলও ঙুটলন । বলরৄবট পবরপূণতভালব ুি লয় াপাো েযাক
ওর বিন ওলয়লওর মলধ্যআ । এভালবআ ব্রুওবেল্ড বঘবরয়াঔানার বববন্ত নালমর
কবরাবট বাাঁবঘলয় বিলয়বঙ এওবট ফঙাট্ট বলরৄর চীবন।

বওন্তু ওীভালব স্বাথতপরো বওংবা বংোর মলো বিঔ ে বযাপার-যাপার ফথলও
জনবেওোর মলো এওবট ‗অপাে ববপরীেমুঔী‘ গুণাববর চে লে পালর? অুন
বযাপারবট এওটু জবজ্ঞাবনওভালব ফবাছার ফঘিা ওবর। েলব এ বযাপারবট বুছলে অলক
ল অমালির ফঘাঔ ফমল প্রওৃবের বিলও োওালে লব, োওালে লব
প্রাবণচকলের বিলও। অমালির চানলে লব জনবেওোর বযাপারবট বও ফওব
মানবমালচরআ এওলঘবটয়া নাবও পরাপর প্রাবণচকলে এর বি ফমল?
প্রাবণচকলে পরাবথতো এবং জনবেওো
১৯৯৬ ালর অকস্ট মালর ১৬ োবরঔ। বলওালকার ব্রুওবেল্ড বঘবড়য়াঔানা। বববন্ত
চুয়া (Binti Jua) নালম এও ফমলয় কবরা ঔাাঁঘার বভের পায়ঘাবর ওরবঙ। োৎ,
ঔাাঁঘার বাআলর িলতওলির মধ্য ফথলও এওবট বেন বঙলরর বলরৄ ফিয়ালর ঈপর বল
কবরালও ফিঔলে বকলয় ঔাাঁঘার বভেলর প্রায় ববল েুট নীলঘ ওংবক্রলটর ফমলছলে
অঙলর পলড়। পলড়আ জ্ঞান ারায় ফঙলবট। বববন্ত পায়ঘাবর বাি বিলয় ফঙলবটর
বিলও এবকলয় যায়। ১৬০ পাঈলির িীখতলিী কবরাবটলও ফঙলবটর বিলও এবকলয়
ফযলে ফিলঔ িলতওলির মলধ্য মুূলেতআ বঘৎওার ঘযাাঁঘালমবঘ রৄরু লয় যায়। বববন্ত
ওালঙ বকলয় লনও মলনালযাক বিলয় ফঙলবটলও ফিঔলে াক। োরপর এও ময়
দুআ ালে বলরৄবটলও বকিাবা ওলর ফে। িলতওলির মলধ্য েঔন অেংও ঘরম
মাত্রায় ফপৌাঁলঙ বকলয়লঙ। লনলওআ ভাববঙলন, এবালর বনিয়আ বাচ্চাটালও বঙাঁলড়
ঔুলড় ফঔলয় ফেলব ঐ পাণ্ড কবরা। বওন্তু োরপলর যা খট, োর চনয ফওঈআ
প্রস্তুে বঙ না। এ ওাববন ফওব অমরা রূপওথালে বওংবা ওল্পওাববনলেআ
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বঘত্র : বববন্ত চুয়া নালমর কবরাবট ববল েুট নীলঘ পলড় যায়া ফঙললও ফওাল েুল বনলে।
১৯৯৬ ালর অকাস্ট মালর ১৬ োবরফঔ এভালবআ কবরাবট বাাঁবঘলয়বঙ ফঙলবটর চীবন।

এ ধ্রলনর পরাবথতোমূও ওাচ ফয ফওব বববন্তআ ওলরলঙ ো বওন্তু নয় । ১৯৮৬
াল চাবত বঘবড়য়াঔানায় চালম্বা নালম অলরওবট কবরা বেও এমবনভালব
অলরওবট মানব বলরৄর চীবন বাাঁবঘলয়বঙ । ফঔালন বলরৄবট ঔাাঁঘার বভেলর পলড়
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বকলয়বঙ, অর চালম্বা বববন্তর মলো বলরৄবটলও ফওাল ওলর বনরাপত্তাওমতীলির ালে
েুল না বিল বহুেণ ধ্লর বলরৄবটর ওালঙ িাাঁবড়লয় োলও রো ওলরবঙ , যালে
নয কবরারা অক্রমণ ওরলে না পালর
। এলোবিন মানববওো , বষ্ণুো,
পরাবথতো, লযাবকো, জনবেওো প্রভৃবে লব্দগুলালও ‗মানুলর‘ এওলঘবটয়া
পবত্ত বললব বঘবিে ওরার ফয ফরয়াচ বঙ , বববন্ত বওংবা চালম্বার প্রয়া ফ
ব স্বেঃবদ্ধ ধ্ারণার প্রবে লবিলাী ঘযালি ঙুাঁলড় বি ফযন। ববজ্ঞানীরা বলন,
রৄধ্ু কবরা নয় বলপাবি, রাংটাং, বওংবা বলনালবালির মলধ্য এ ধ্রলনর
পরাবথতোর ন্ান ফঔাাঁচ ওরলআ পায়া যায়, োরা এলও বলন মবমতো
(empathy)। মবমতো মানু রৄধ্ু নয়, নযানয লনও প্রাণীর মলধ্য িৃলযমান
(animal empathy)। অর মবমতোর ালথ জনবেওোর এওটা খবনষ্ঠ পওত
অলঙ। ববজ্ঞানী ফ্রযান্স বড য়া োর ‗অয়ার আনার এপ ‘ গ্রলন্থ বববন্তর খটনাবট
ববলেণ ওলর বভমে বিলয়লঙন ফয
, জনবেওোর বযাপারগুলালও ফওব
মানবমালচর াংস্কৃবেও ংক বল ফভলব ফনয়া লো ো ফমালট বেও নয়;
অল মানবমালচ জনবেওোর ঈিলবর ঈৎ ুবওলয় অলঙ অমালির বববেতনীয়
যাত্রাপলথ272। ঙয় বমবয়ন বঙর অলক অমরা অমালির বলপাবি চােীয় পূবতপুরু
ফথলও বববেন্ন লয়বঙাম । ববজ্ঞানী
ফ্রান্স বড য়া োর াম্প্রবেও
‘প্রাআলমট এি বেলাোর’273
গ্রলন্থ ফবল বওঙু অওতণীয় ঈিারণ
াবচর ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয
বলপাবি এবং বনমানুলরা
লনওটা মানুলর মলো ওলরআ
বযথা-ফবিনায় অক্রান্ত য়
,
এমনবও ফকালত্র যুলদ্ধ পরাবচে ল
পরাবচে বলপাবিলও নয এওবট
বলপাবি ান্ত্বনা চানালনার
ঈিারণ বেবন বআলয় ববপবদ্ধ
বঘত্র :যুলদ্ধ পরাচলয়র পর পরাবচে বলপাবির বপলে
ওলরলঙন। ওালচআ বলপাবি ,
াে বুবলয় ান্ত্বনা বিলে অলরওবট বলপাবি (ঈৎ
কবরা, বলনালবা  অমালির ঔুব
: Frans de Waal, Primates and
ওাঙাওাবঙ প্রচাবেগুলার
Philosophers, 2006)
অলবকানুভূবে বা মবমতো

ববলেলণর মাধ্যলমআ মানবমালচ জনবেওোর প্রওৃে ঈৎ জবজ্ঞাবনওভালব চানা
ম্ভব বল ববজ্ঞানীরা অচ মলন ওলরন।
জনবেওোর বযাপারবট মানু , কবরা বওংবা বওংবা নয প্রাআলমটলিরআ অলঙ
ো বওন্তু নয় । ফঙাট ফস্কল েথাওবথে লনও ‗আের প্রাণী‘র মলধ্য বওন্তু এবট
ফিঔা যায়। ভযাপায়ার বাদুলড়রা বনলচলির মলধ্য ঔািয ভাকাভাবক ওলর, বানর
এবং কবরারা োলির িলর ফওালনা িয মানবওভালব ববপযতি থাওল োলও
ায়ো ওরার চনয প্রাণান্তওর ফঘিা ওলর, এমনবও 'িলল বমল' ওাচ ওলর োর
চনয ঔাবার পযতন্ত বনলয় অল। ডবেলনরা ুি পর যাত্রীলও ধ্াক্কা বিলয়
জওলের বিলও বনলয় যায়, যার েল ুি ডবেনবটর পযতাি অলা বাো
ফপলে ুববধ্া য়, বেবম মালঙরা োলির িলর পর ফওালনা অে বেবম মাঙলও
দ্রুে াবরলয় েুলে ফঘিা ওলর। াবেরা োলির পবরবালরর ুি বা অে
িযলও বাাঁঘালনার চনয লবাচ্চত েযাক স্বীওার ওলর274। এ ধ্রলনর িৃিান্ত ববর
নয়। লনও ময় পরাবথতোর বযাপারবট ফওব বনলচলির প্রচাবেলেআ ীমাবদ্ধ
থালও না, বহু ফেলত্রআ বেক্রম ওলর প্রচাবের অবিনা । ফযমন, ডবেলনরা
ািলরর অক্রমণ ফথলও ববপন্ন মানুচনলও বাাঁবঘলয়লঙ এমন ফবল বওঙু নবথবদ্ধ
খটনার ঈলিঔ অলঙ ববজ্ঞানীলির কলবণায়275, 276, 277।

Frans De Waal , Our Inner Ape, Riverhead Books; 2005.
273
Frans de Waal, Stephen Macedo and Josiah Ober, Primates and Philosophers: How
Morality Evolved, Princeton University Press, 2006
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স্বাথতপরো ফথলও লযাবকো
প্রওৃবেলে প্রবেলযাবকো অলঙ, অলঙ বনষ্ঠুরো-এ ওথা ফবাধ্ য় অমরা বাআ চাবন।
বওন্তু ওেটুওু বনষ্ঠুরো? প্রওৃবে ফয অল বেও ওী পবরমাণ বনষ্ঠুর ো ফবাধ্ য়
লনও ময় অমালির বঘন্তালে অল না। ফারা ম্প্রবে প্রাবণচকলে বনষ্ঠুরোর
ফবল বওঙু নমুনা মুিমনা ব্ল্লক াবচর ওলরলঙন2 7 8 । ফআ ফঔাবট ফথলওআ বওঙু
ঈিারণ াবচর ওরা যাও। মালয়র কলভত থাওা বিাফেআ বলরৄ াগলররা এওচন
অলরওচনলও অক্রমণ ওলর েযা ওলর এবং োলির ফঔলয় ফেল যা োলির পুবি
ফচাকায়। রৄরুলে ২০বটর মলো বলরৄ াগর মালয়র কলভত বডশ লে রৄরু ওরল ভূবমষ্ঠ
274

বভবচৎ রায়, জনবেওো  ধ্মত,স্বেন্ত্র ভাবনা (পািনা াি ওামাী  বভবচৎ রায়,
ঘারবিও, ২০০৮) গ্রলন্থ ংওবে।
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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.
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V. G. Cockcroft and W. Sauer , Observed and inferred epimeletic (nurturant)

behaviour in bottlenose dolphins, Aquatic Mammals 1990, 16.1, 31-32
Connor R.C. and K.S. Norris. Are dolphins reciprocal altruists?. American Naturalist.
119: 358-374.
278
ফারা, পবরওবল্পে বডচাআনঃ God Must Be Crazy, মুিমনা।
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য়ার অলক এওবট মাত্র যাি লালওতর বলরৄ ফবাঁলঘ থালও। মার ওালঙ রাঔা ফওালর
বলরৄ রবেে লয় পড়ফ পুরু বোওা বমালররা বলরৄ বমারবটলও মালয়র ওাঙ
ফথলও বঙবনলয় বনলয় ফপট দুভাক ওলর মাবটলে ফেল ফিয়।
োরপর ধ্রুন পাবঔলির মলধ্য ববিযমান বনষ্ঠুরোর ঈিারণগুলা। ফওাবওলর
বনষ্ঠুরোর ঈিারণ ফো অমালির বারআ চানা। এলও ফো ফওাবও প্রোরণা ওলর
নয পাবঔর রাায় বডম পালড়। রৄধ্ু োলেআ ীমাবদ্ধ থাওল না য় ওথা বঙ।
ফওাবও বলরৄ বডম ফথলও েুলট ফবর য়ার ালথ ালথআ ফয ওাচবট ওলর ো লা
নয বডমগুলালও বাা ফথলও ফেল ফিয়া, এমনবও অলল পাললর বডম েুলট িয চে
ফনয়া বাচ্চালও। বলরৄ ফওাবওলর বপলে ববলল ধ্রলনর এওবট ঔাাঁলচর মলো থালও
ফযটা বিলয় ফ বডমগুলালও পাবঔর বাার বাআলর ফেল বিলে াাযয ওলর। বা
বাহুয, ফওাবও বলরৄরা এআ ওাচবট চাে প্রবৃবত্তর বললআ ওলর থালও। অবার, ব্লু
েুলটড বুবব নামও পাবঔরা ঔািযস্বল্পোর ময় (যঔন বাচ্চালির চন স্বাভাববলওর
ঘাআলে ২০ ভালকর ফববল ওলম যায়), বডশ বাচ্চাবট েঔন নয লািরলির ফোওর বিলয়
ফমলর ফেল থবা বাা ফথলও ফবর ওলর ফিয়। েরবেলে ফঙাট বাচ্চাবট ঔালিযর
ভালব বওংবা নয প্রাণীলির অক্রমলণর বলওার লয় মারা যায়।
ওীটপেলির ফেলত্র বনষ্ঠুরো প্রব। ফমৌমাবঙলির ওথাআ ধ্রা যাও। রাবন
ফমৌমাবঙ যঔন াভতা ফথলও বপঈপালে পবরণে য়, েঔন প্রথম ফমৌমাবঙটা ালথ
ালথআ ফ নযানয ও প্রবেিন্দী লািরালির হু েুবটলয় ফমলর ফেল। োর
ফবানলির এওচন োর াে ফথলও বনিার পায় না। েলব প্রওৃবের ম্ভবে
বলঘলয় ঘরম বনষ্ঠুরোর ঈিারণ ফপলয়বঙাম যঔন অমালির মুিমনা িয
পৃবথবী এওবার আলমআ ওলর অমালও আওবনঈলমন (Ichneumon) প্রচাবের
এওধ্রলনর পযারাবলটালয়ড ফবাোর ওথা চাবনলয়বঙফন। এরা এওবট
রৄাঁফয়াফপাওালও হু েুবটফয় পযারাাআচড ওলর ফেল এবং ফটার ফিল বডম
পালডশ। থতাৎ, বলওারলও রাবর েযা না ওলর জিবওভালব বল ওলর বিলয় ফআ
বলওালরর ফিলর ফভেলর বডম পালড়। এআ বডম েুলট ফয লূওওীট (larva) ফবর য়,
ো বলওালরর ফিলর ফভেলরর ি-প্রেযি ফঔলয় ধ্ীলর ধ্ীলর ফবলড় লে। স্ত্রী
ফবাোগুলা োর বলওালরর প্রলেযওবট স্নায়ুগ্রবন্থ েওতোর ালথ নি ওলর ফিয়
যালে োলির বলওার পোখােগ্রি লয় পলড়।
প্রওৃবের বনষ্ঠুরোর এআ বনববতঘারী ঈোিনা ফিলঔ ময় ময় ববঘবে
লয়লঙন অবিও, নাবিও, লজ্ঞয়বািী, প্রওৃবেবািী, মানবোবািী, ংলয়বািী
ওলআ। ববজ্ঞানী বরঘাডত ডবওন্স এআ আওবনঈলমন প্রচাবের ফবাোর
ঈিারণবটলও োর ফগ্রলটস্ট ফলা ন অথত বআলয় ঈলিঔ ওলরলঙন। বেবন রববন
ঈআবয়ামলর ঈদ্ধৃবে বিলয় বললঙন, ‘এআ পযারাবলটালয়ড ফবাোগুলার
বনষ্ঠুরো ফিঔলআ ফবাছা যায় ফয পরম ওরুণাময় ইশ্বলরর মলো ফওালনা
পবরওল্পনাওারী িারা এআ মাববশ্ব জেবর ল বেবন এওচন যাবডবস্টও বাস্টাডত
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ঙাড়া অর বওঙু লবন না’279।
বঘত্র : আওবনঈলমন
প্রচাবের ফবাো
রৄাঁলয়ালপাওালও হু
েুবটলয় জিবওভালব
বল ওলর বিলয় ফআ
বলওালরর ফিলর
ফভেলর বডম পালড়,
অর োর ফিলও ঔািয
বললব বযবার ওলর।

প্রওৃবের এআ োা বনষ্ঠুরো ফিলঔ এও ময় ববঘবে লয়বঙলন ডারঈআন।
বেবন পযারাবলটালয়ড ফবাোগুলার বীভৎো ফিলঔ পরম ওরুণাময় ইশ্বলরর
বিে বনলয়আ বন্দান লয় পলড়ন; বেবন মন্তবয ওরলে বাধ্য লয়বঙলন280
অবম ভাবলেআ পাবর না, এওচন পরম ওরুণাময় এবং বতময় েমোর
বধ্ওারী ফওালনা ইশ্বর এআভালব বডচাআন ওলর োর ৃবি জেবর ওলরলঙন ফয,
আওবনঈলমনগুলার ফঔলয়-পফর ফবাঁলঘ থাওার চনয এওবট চীবন্ত বওন্তু
পযারাাআচড রৄাঁলয়ালপাওার প্রলয়াচন য়।

ইশ্বলরর ‗ভু বডচাআলনর‘ ওথা না য় বাি থাওুও । অমরা বরং জবজ্ঞাবনওভালবআ
ঔুাঁলচ ফিঔার ফঘিা ওবর ফওন প্রওৃবেলে এআ োা বনষ্ঠুরো এমবনভালব বটলও অলঙ!
বা বাহুয, এআ প্রলশ্নর এওবট বতচনগ্রায ববজ্ঞানবভবত্তও ঈত্তর ঔুাঁলচ ফপলয়বঙলন
ঘাত ডারঈআনআ, ১৮৫৯ াল প্রিাববে বববেতন েলত্ত্বর মাধ্যলম। ডারঈআন
বুলছবঙলন ফয, প্রওৃবেলে প্রবেবট চীলবর বংলবৃবদ্ধর েমো যে, ফ পবরমাণ ঔালিযর
ফযাকান প্রওৃবেলে ওঔলনাআ থালও না। রৄধ্ু ঔািয নয়, অশ্রয়, বািান এমনবও প্রচনন
িীর খাটবে থালও। এ ব বনলয় প্রবেবনয়ে ন্তঃপ্রচাবে (intra-species) এবং
অন্তঃপ্রচাবে (inter-species) প্রবেলযাবকো ঘল। চীবচকলে বাআলওআ ফবাঁলঘ
থাওার, ধ্ঃবংল ফরলঔ যায়ার থতাৎ এও ওথায় বটলও থাওার চনয ংগ্রাম ঘল।
279
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Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution, Free
Press, 2009; p 370.
Darwin's letter to Asa Gray, 22 Mary 1860 ; Quoted in Richard Dawkins, The Greatest
Show on Earth,
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বেবন এর নাম ফিন চীবলনর চনয ংগ্রাম বা চীবন-ংগ্রাম (struggle of
existence)। ডারঈআন বুছলে ফপলরবঙলন চীবন ংগ্রালমর ওারলণআ প্রওৃবের
চীবচকৎলও বওঙু ফেলত্র ঘরম বনষ্ঠুর লে লয়লঙ।
এঔন ডারঈআন প্রিাববে বববেতনীয় পটভুবমওায় পযারাবলটালয়ড ফবাোর
বনষ্ঠুরোর বযাপারটা অলরওবার বঘন্তা ওরা যাও। ঈত্তর ঔুাঁলচ পায়া ঔুব এওটা
ওবেন লব না। রৄাঁলয়ালপাওার চীবন্ত ফি বনঃলন্দল লূওওীলটর চনয ঔুব ভালা
অশ্রয় এবং বনরাপি ঔালিযর ফযাকান। ওালচআ বববেতলনর িীখত পথপবরক্রমায় এমন
ফওালনা চীব ঔুাঁলচ ফপল বনিয় অমরা বাও ব না ফয বও না ঔালিযর ঘাান
এবং অশ্রয় বচায় রাঔার চনয রৄাঁলয়ালপাওালও বনলিচ ওলর োর ফিলও বযবার
ওরার ুলযাক বনলে ঘাআলব। পযারাবলটালয়ড ফবাোগুলা ফআ ুলযালকরআ ে
িযবারওারী মাত্র।
ডারঈআআন যঔন বববেতন েত্ত্ব প্রিাব ওলরবঙলন েঔন বেবন বচলনর বযাপারযাপারগুলা ফমালটআ চানলেন না। চানলবনআ বা ওী ওলর? ফচলনবটলক্সর েঔন
চেআ য়বন। এমনবও ফমফিফর মামবয়ও য়া লত্ত্ব ফমলিলর বচন বনলয়
প্রাথবমও ওাচগুলা োর িৃবির লকাঘলর ফথলও বকলয়বঙ। রৄধ্ু ডারঈআনআ নন,
ফময়ওার মামবয়ও ফওালনা ববজ্ঞানীআ ফমলিলর ওালচর গুরুে নুধ্াবন
ওরলে পালরন বন, োর ওাচ মূে াবরলয়আ বকলয়বঙ ববস্মৃবের ন্তরাল।
ফমলিলর মৃেুযর ১৬ বঙর পলর ফগুলা পুনরাববস্কৃে য় আঈলকা িয বফ্র, ওাত
ওলরন্স এবং এবরঔ েন ফলরমাঔফলনাক প্রমুঔ ববজ্ঞানীলির িারা। োরপর
ফথলও ববললে অধ্ুবনও বংলকবেববিযার ঈলেলর পর ফথলও অমরা বচন ম্বলন্
মযও ধ্ারণা চতন ওলরবঙ। ঘবিললর িললও চনপুি বংলকবেববিযার ভুযিলয়র
পর প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর ালথ বংলকবের বম্মন খলট। চনপুলি বচন ওীভালব
বংলাণুৃে য়, ো বযাঔযা ওলরবঙলন কবণেববি বচ এআঘ াবডত এবং চামতান
বঘবওৎও বভলে লয়আনবাকত। পলর পবরংঔযানববি আঈ ফিবঔলয়বঙলন ফয
ডারঈআলনর বববেন্ন পবরবৃবত্ত ফয ফমলিবালির ালথ িবেপূণ,ত পবরংঔযান
বিলয় ো প্রমাণ ওরা যায়। চীবববি বনলনর কলবণায় আঈলর প্রওলল্পর প্রমাণ
পায়া যায়। েলব বতাবধ্ও আনফ্লুলয়নবলয়া বঙ ১৯৩৭ াল ডবচাবনবস্কর
‗ফচলনবটক্স এি বরবচন ব বস্পবলচ‘ নামও বআবটর প্রওাল। এআ বআলয়র
মাধ্যলমআ অল অধ্ুবনও বংলকবেববিযার ালথ ডারঈআনবালির মেয় খলট।
রিমলঞ্চ অল বববেতলনর ংলেণী েত্ত্ব েথা অধ্ুবনও বববেতলনর েত্ত্ব, যা এঔন
বববেতলনর স্বীওৃে েত্ত্ব বললব চীবববজ্ঞালনর পবরমণ্ডল রাচে ওলর ঘললঙ।
ভালাবাা ওালর ওয়। 241

ফআ অধ্ুবনও বববেতন েত্ত্ব অমালির ঔুব ভালাভালব ফিবঔলয়লঙ বচনকে িলর
এও ধ্রলনর স্বাথতপরো ওাচ ওলর281। অমরা বাআ বকে ফয, মানু ফয ফওালনা
প্রাণীর মলধ্যআ ন্তানলির প্রবে পেয ফস্ন প্রিলতন বওংবা ন্তানলির রো ওরার চনয
মা বাবারা লবতাচ্চ েযাক স্বীওার ওলর। থতাৎ, বনলচর ফিলও ববনি ওলর ল
পরবেতী বচনলও রো ওলর ঘলে লঘি য় চীবচকলের প্রায় ও িযরাআ।
ওারণ, ‗পরবেতী বচন‘ রো না ফপল বনলচর ফি ুন্দর, বওংবা ুরবেে ফাও না
ফওন, বববেতলনর বিও ফথলও ফওালনা বভলযাবচে মূয ফনআ। ফচনযআ ফনওলড় যঔন
অক্রমণ ওলর, ফকালত্রর ফঙাট বাচ্চালির রো ওরার চনয বুলনা ফমালরা বাচ্চালির
ঘাবরবিলও বখলর বলং ঈাঁবঘলয় ফনওলড়র ামলন িাাঁবড়লয় থালও, বনলচলির চীবনলও ববপন্ন
ওলর ল। এভালবআ চীব বনলচলও বববেতলনর পথ ধ্লর এমনভালব বনলয় ঘল যালে
োর বচন-ববিালর বওংবা ভববযে প্রচেলও রোয় ঈলিযাকী য়, বটলও থাওার
প্রলয়াচলনআ। অল যার ালথ ফ ফববল বচন বববনময় ওরলব, যে খবনষ্ঠো বাড়ালব,
েে বাড়লব বনলচর বচন ববিালরর ম্ভাবনা, ফচনযআ, চীব বনববতললল ন্তালনর প্রবে,
পবরবালরর প্রবে, বনওটাত্মীলয়র প্রবে এবং ফকালত্রর প্রবে এওধ্রলনর জচববও টান
ঈপবব্ধ ওলর, এবং োলিরলও রোর ফঘিা ওলর। ওালচআ বচলনর ঈলদ্দলয যবি ফওঈ
বলনফওব স্বাথতপরভালব প্রবেববপ ওরা অর ভববযৎ প্রচেলও রো
ওরাোল ফটা েুযবি লব না ফমালটআ। ফচনযআ স্বনামঔযাে ববজ্ঞানী বরঘাডত
ডবওন্স োর ‘ফবেল বচন’ গ্রলন্থ নুপম ওাববযও ভবিমায় বলন282
অমরা বাআ এলওওবট বটলও থাওার যন্ত্র (survival machine)- ন্ভালব ফপ্রাগ্রাম
ওরা এওবট বনয়বন্ত্রে যাবন্ত্রও বান মাত্রযার ঈলদ্দলয ফওব স্বাথতপরভালব এও
ধ্রলনর জচবণুফও ংরেণ ওরা। … োরা অমার ফভেলর অলঙ, োরা রলয়লঙ
অপনার ফভেলর; োরাআ অমালির ৃবি ওলরলঙ, অমালির ফি অর অমালির
মন; অর োলির ংরেণলীোআ অমালির বিলের ঘূড়ান্ত ফমৌবওে। আ
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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.
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Richard Dawkins, The Selfish Gene: 30th Anniversary Edition, Oxford University
Press, USA; 3 edition, 2006; নুবালির বওয়িাংল - নীও অন্দাবব, ফবেল বচন,
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নুববপওারলওরা এও িীখত পথ পাবড় বিলয়লঙ। এঔন োলিরলও বচন বল ডাওা
য়, অর অমরা াম োলির ঈত্তরচীবীোর যন্ত্র।

বঘত্র : ক্লাঈন
মাঙ অর
এবনলমালনর
বববেতন
কলড় ঈলে
োলির
বনলচলির
স্বালথতর
ওারলণআ।

ওালচআ জচব যন্ত্র ফয স্বাথতপর োলে ববস্মলয়র বওঙু ফনআ। বচনকে িলর স্বাথতপরো
থাওার ওারলণআ লনওটা ‘বটলও থাওার যন্ত্র’ বললব ওাচ ওলর যায়। বওন্তু
ববস্ময়ওর ফয বযাপারবট কলবণায় ফববরলয় এ ো লাবচলনর এআ স্বাথতপরো
ফথলওআ পরাবথতোর মলো এও ধ্রলনর ববপরীেমুবঔ বভবযবির ঈিব খটলে
পালর। ‘িয A¨v›U এি িয বপওও’ গ্রলন্থর ফবঔওা চীবববজ্ঞানী ফলনা ক্রবনন োর
‘িয ফবলট ব ফলক্স বরবভবলটড’ নালমর প্রবলন্ বলন283
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.

স্বাথতপর প্রবেলযাবকোর মাধ্যলম পরাবথতোর ঈিলবর বযাপারবট বলোয়েলন
কলবণার মাধ্যলম প্রথমবালরর মলো েুল ধ্লরন ববজ্ঞানী চচত ঈআবয়াম এবং
ঈআবয়াম যাবমটন284। পরবেতীলে ধ্ারণাবটলও চনবপ্রয় ওলর ফোলন বরঘাডত
ডবওন্স োর ঈপলর ঈবিবঔে ‘ফবেল বচন’ বআলয়র মাধ্যলম285। োরা ফিঔালন,
স্বাথতপর বচন ফযমন অত্মেযাক বওংবা পরাবথতো জেবর ওলর, বেও ফেমবন অবার
প্রবেফযাবকোমূও চীবন ংগ্রাম ফথলওআ চীবচকলে জেবর য় বববভন্ন ধ্রলনর
পারস্পবরও লযাবকো, বমলথাচীবীো বওংবা -বববেতন। বটলও থাওার
প্রলয়াচলনআ বওন্তু এগুলা খলট।

এমবন এওবট ঘমৎওার ঈিারণ লে ‗ওাারেু ক্লাঈন‘ মালঙর ালথ এবনলমালনর
বববেতন। এ ধ্রলনর মাঙ োর কাে রলগর ওারলণ লচআ লনযর বলওালর পবরণে
লে পালর, অত্মরোর চনয কাে রলগর ামুবদ্রও এবনলমালনর রৄাঁলড়র বভের প্রায়লআ
অত্মলকাপন ওলর। এভালব ক্লাঈন মাঙগুলা বলওাবর মালঙর িৃবি এবড়লয় ফযলে মথত
য়। অবার নযবিলও এবনলমানগুলা ক্লাঈন মালঙর ওারলণ ঈপওৃে য়। ওারণ
ক্লাঈন মাঙগুলা এবনলমানলভাকী ফঙাট মাঙলও োবড়লয় ফিয়। এবনলমান এবং ক্লাঈন
মালঙর বববেতলনর েল ঈপওৃে লে দুআ প্রচাবেআ। বনঃস্বাথত ভালব এলও পলরর
ফবা ওরার চনয োলির মলধ্য পওত কলড় ঈলেবন, বরং বন্ুর প্রওৃবেলে অত্মরো
অর বটলও থাওার প্রলয়াচলনআ োলির মলধ্য কলড় ঈলেলঙ োলির মলধ্য লযাবকোর
পওত। এ ধ্রলনর লনও পওতআ প্রওৃবেলে অলঙ। াবমং বালডতর ালথ
বনতলথাপবথা েুলর বববেতন, এংরালওাবয়ড বওতলডর ালথ অবফ্রওান মলথর
বববেতন এগুলার প্রেযে ঈিারণ। েযন্ত স্বাথতপর ওারলণআ োলির মলধ্য
মবমতোর পওত কলড় ঈলেলঙ; অর ফআ বনোন্ত স্বাথতপর ওারণবট
লােভালব বটলও থাওার আলে। স্বাথতপরোর ওারলণআ ওীভালব লযাবকোর
গুণাবব প্রওৃবেলে ফবলড় ঈলে ফবট ববলেণ ওরলে বকলয়আ ববজ্ঞান ফঔও মযাট
বরডী োর ‗জনবেওোর ঈৎ‘ বআলয় ঈলিঔ ওলরলঙনঈআ ফওাপালরট আন ডতার
টু ওবপট ফবটার। বযাপারটা ঔুব বনচতাভালব েয।
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অমরা ফঙাটলবায় ওাবমনী রালয়র লনও পরাবথতোমূও ওববো পলড়বঙ পলরর ওারলণ স্বাথত বিয়া বব, এ চীবন মন ওআ িা
োর মলো ুঔ ফওাথা বও অলঙ? অপনার ওথা ভুবয়া যা। …
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বওন্তু দুভতাকযবলে ‘অপনার ওথা ভুবয়া পলরর ওারলণ স্বাথত বববলয়’ ফিয়ার মলো
ওলর প্রওৃবেলে চীবচকৎ ওাচ ওলর না। ডারঈআন লনও অলকআ ধ্ারণা ওলরবঙলন
ফয, োর বববেতন েত্ত্ব বেয ল, প্রওৃবেলে এমন ফওালনা চীব পায়া যালব না ফয রৄধ্ু
বনঃস্বাথতভালব নয প্রচাবের ফবা ওরার চনয ফবাঁলঘ থালও, প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর
বনয়লমআ ফ ববুি লয় ফযলে বাধ্য। ডারঈআন োর ‗বরবচন ব বস্পবলচ‘ বআলে
োর পােওলিরলও ঘযালি ওলরবঙলন এ ধ্রলনর এওটা প্রচাবে ঔুাঁলচ ফবর ওরার
চনয, এবং স্বাভাববও ওারলণআ অচ পযতন্ত ফওঈ ফ ঘযাললির ঈত্তর বিলে পালরবন।
এআ চ বযাপারটা অমরা প্রায়আ ভুল যাআ। অমালির ফিলর বভেলরআ ংঔয
ঈপওারী বযওলটবরয়া বা ওলর, এগুলা অমালির ফিল থাওার েল অমরা
ফযমনোলির বিলয় ঈপওৃে বে, ফেমবন অবার বযাওলটবরয়াগুলা ফবাঁলঘ থাওার
নানা রি ঔুাঁলচ পালে অমালির ফিল। এমন বওন্তু নয় ফয, অমরা
বযাওলটবরয়াগুলালও ফবা ওরার পলরা াবচলয় বল অবঙ োলির ঈপওার ওরার
চনয। বওংবা ঈলোভালব বযালক্টবরয়াগুলা াালযযর ফিাওান ঔুল বল অলঙ
মানবমাচলও বনঃস্বাথত ফবা ফিয়ার লেয। বরং দুআপলের স্বাথতববদ্ধ লে বলআ
এআ লযাবকোর পওতগুলা বটলও রলয়লঙ। থতাৎ, পরাবথতো বওংবা
লযাবকোযাআ বব না ফওন এর মূল বওন্তু রলয় যালে ফআ ফমাটা িালক ফাভােুর
স্বাথতপরোআ। ববজ্ঞানী চচত ঈআবয়াম ফচনয ঔুব ঘাাঁঙালঙাাভালবআ বললঙন286
যঔন এওচন চীবববজ্ঞানী ফিলঔন ফওালনা প্রাণী নয ওালরা ঈপওার ওলর
ঘললঙ, বেবন চাে বনয়লমআ ধ্লর ফনন ফয, প্রাণীবটলও ঈপওালরর নালম অল
োলও ওালচ াকালনা লে, বওংবা এর ফপঙলন রলয়লঙ ফওালনা প্রেন্ন স্বাথতপরো।

এওআ বযাপার ফঘালঔ পলড়বঙ ববজ্ঞানী যাবমটালনর। বেবন বপাঁপলড়, ফমৌমাবঙ
 বববভন্ন ামাবচও ওীট-পেলির ওাচ এবং অঘারবযবার বহুবিন ধ্লর
পযতলবেণ ওলর বদ্ধালন্ত অলন ফয, োলির পরাবথতোমূও ওাচগুলা অল
োাভালব পরাবথতোমূও নয় , বরং োলির বববভন্ন ওালচর ফপঙলন অ
বভবন্ লে ঔুব স্বাথতপরভালব বচলনর রো অর বহুপ্রবেববপ ফরলঔ যায়ার
পথ ুকম ওরা । বপাঁপলড়রা এওালথ ঔালিযর লেণ ওলর , ঙ্ঘবদ্ধভালব ববরাট
ওলাবন কলড় েুল। ফমৌমাবঙরা োআ। োলির মলধ্য অলঙ এমনবও বন্যা জলনযর
(sterile worker) ঈপবিবে, যারা পুলরা চীবন বযয় ওলর ফিয় রাবনর ফবা যলত্ন,
নয়লো ফকাত্রলও রো ওলর লত্রুর অক্রমণ ফথলও। জচববওভালব বঘন্তা ওরল এরা
ফো পরাবথতোর ঘূড়ান্ত! ওারণ নপুংও এআ বন্যা জনযলির ওঔলনা ফওালনা ন্তান
য় না। োরা ফওব ফঔাাঁচা প্ররীর মলো ফলরম পাারা ফিয়! ািা ফঘালঔ
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ফিঔল জচববওভালব এলির বনলচর বচন রোর োবকি এলওবালর লূনয। োল ?
ওুর বলির মলো ফবকার ঔাটা এআ জনযরা ববলদ্রা ওরলঙ না ফওন?
এআ ধ্াাঁধ্াআ মাধ্ান ওরলন বব্রবটল চীবববজ্ঞানী ঈআবয়াম ফডানাল্ড
যাবমটন। বেবন োর কলবণায় ফিঔালন ফয ফমৌমাবঙ বওংবা বপাঁপলড়লির মাচ
ঔুব চবট। ফঔালন রাবন ফমৌমাবঙর ালথ ওমতী ফমৌমাবঙর (যার বধ্ওাংলআ বনলচর
ন্তান) পলওতর এও চবট টানালপালড়ন ঘল প্রবেবনয়ে। ফিঔা ফকলঙ, রাবন
ফমৌমাবঙ বিলন প্রায় অড়াআ াচার বডম পালড়। েল ওলয়ওবিলনর মলধ্যআ
ওলাবনলে বডলমর ংঔযা বেন ে ঙাবড়লয় যায়। ফআ বডলমর বওঙু ংললও রাবন
বনলও খটায় পুরু ফমৌমাবঙর রৄক্রাণু বিলয়, অবার বহুংঔযও বডম বনলও ঙাড়াআ
পলড় থালও। বনলও খটালনা বডমগুলা ফথলও চে য় ফওব নারী ফমৌমাবঙর। এরা
বডপ্ললয়ড। এলির ফক্রামলচালম থালও যুক বন্ন। এআ যুক ফটবটর লধ্তও অল
বাবার ওাঙ ফথলও অর লধ্তও মালয়র। বওন্তু নযবিলও পুরু ফমৌমাবঙরা
যাপ্ললয়ড, োলির চে য় বনবি বডম ফথলও চে । এলির ফওব এওবটআ
ফক্রালমাচম থালও, যা রাবর োলির মালয়র ওাঙ ফথলও পায়া। েল ওমতী নারী
ফমৌমাবঙরা োলির ফবানলির ালথ এমনবও লেওরা ৭৫ ভাক িৃল বচলনর ংল
বববনময় ওলর, ফযঔালন োর মার ালথ বওংবা োর বনলচর ন্তালনর ালথ বচলনর
ািৃলয োলও লেওরা ৫০ ভাক, এবং োর ভাআলির ালথ মাত্র ২৫ ভাক। থতাৎ,
এওবট ওমতী ফমৌমাবঙ যবি বনলচর বংল রোর ফঘলয় যবি োর লাির ফবানলির
প্রচনলন পলরােভালব ুববধ্া ওলর ফিয়, বওংবা োর রাবন ফমৌমাবঙর ন্তানলির
রো ওরায় লঘি য়, েলবআ োর বধ্ওের ফচলনবটও ােয থাওলব। বলব
ওল বওন্তু োআ পায়া যালে। বপাঁপড়া, ফমৌমাবঙ বওংবা ঈআলপাওাযালির এ
ধ্রলনর চবট ামাবচও পওত রলয়লঙ, োলির বার মলধ্যআ এ ধ্রলনর চবট
লযাবকোর পওত কলড় ফে। বওন্তু এআ লযাবকো ‘পলরর ওারলণ স্বাথত বিলয়
বব’ টাআলপর লযাবকো নয়, বরং এআ লযাবকোর মূল থালও ফআ এওআ
স্বাথতপরোআবচলনর অত্মপরায়ণো। ফচনযআ মযাট বরডী োর ‘িয বরবচন
ব ভাঘুত’ বআলয় বলন287 
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.
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বঘত্র : বপাঁপলড়লির মলধ্য ববিযমান চবট ফচলনবটও পলওতর ওারলণআ োলির মলধ্য এও ধ্রলনর
ামাবচও লযাবকো কলড় ঈলে। ববজ্ঞানী যাবমটন ফিবঔলয়লঙন এআ লযাবকোর মূল থালও
বচনলওবন্নও স্বাথতপরোআ।

ওীভালব পরাবথতোমূও বভবযবি কলড় ঈলে ো বনণতলয়র চনয যাবমটন এওবট
বনয়ম প্রিাব ওলরন, যা চীবববজ্ঞালন এঔন যাবমটলনর ূত্র বললব পবরবঘে।
ূত্রবটর কাবণবেও ংজ্ঞায়ন এরওম288 
c
b
r
ফযঔালন,
c লে পরাবথতোর বযয় (cost of altruism)
b লে গ্রালওর পায়া ঈপলযাবকো (benefit received by recipient)
r লে পলওতর গুণাঙ্ক (coefficient of relationship)

থতাৎ, ফাচা বাংায়, যঔন ফওালনা প্রচাবের মলধ্য লযাবকোর ঈপলযাবকো
োর বযয়লও বেক্রম ওলর যায় েঔনআ পরাবথতো ঈিূে লব। যাবমটলনর এআ
নীবেবটলওআ ববঔযাে চীবববজ্ঞানী মায়নাডত বস্মথ নামওরণ ওলরবঙলন স্বচাবে
বনবতাঘন (kin selection) বললব। স্বচাবে বনবতাঘলনর ফমাদ্দা ওথা লা, বচলনর
জনওটয (থতাৎ যাবমটলনর ূলত্র r এর মান) যে ফববল লব, েে ফববল লব
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পরাবথতোূঘও মলনাভাব। ফচনযআ ফিঔা যায় বাআ বনলচর ন্তান এবং
পবরবালরর প্রবে বার অলক পরাবথতো প্রিলতন ওলর। পবরবালরর ফওঈ ববপলি
পড়ল বার অলক বঘবন্তে য় বলঘলয় ওালঙর ফচলনবটও িযরাআ, োরপলর
এওটু িূফরর অত্মীয়-স্বচন, পলর পাড়া-পড়লী, বন্ুবান্ব। ফচনযআ ন্তালনর প্রবে
বাবা মার অত্মেযালকর বযাপারবট ব ংস্কৃবেলেআ পায়া যায়, অল যা বও না
চীবববজ্ঞানীলির ফঘালঔ স্বচাবে বনবতাঘলনর মাধ্যলম বচনপু রোর প্রয়া।
এওআভালব ফঙাট ভাআলও বঙনোআওারীর াে ফথলও বাাঁঘালে বকলয় বড়ভাআলয়র
অত্মেযালকর নানা খটনা বাংালিললর পত্র-পবত্রওাগুলালে পায়া যায়।
‗স্বচাবে বনবতাঘন ‘প্রওৃবেলে ঔুব ঘমৎওারভালব ওাচ ওলর বলআ অমরা
ফিবঔফওালনা বংে বলওাবর পাবঔ যঔন ফওালনা ফঙাট পাবঔলও েয ওলর অক্রমণ
ওলর, েঔন লনও ময় ফিঔা যায় ফয, ফকালত্রর নয পাবঔ বঘৎওার ওলর ফডলও
ঈলে োলও েওত ওলর ফিয়। এর েরবেলে ফআ বলওাবর পাবঔ অর োর অবি
েযলও োড়া না ওলর আ বঘৎওার ওরা পাবঔবটলও অক্রমণ রৄরু ওলর। এআ
ধ্রলনর পরাবথতো এবং অত্মেযাক বওন্তু প্রওৃবেলে ঔুব স্বাভাববওভালবআ ফিঔা যায়।
এআ বযাপারগুলা স্বচাবে বনবতাঘলনর মাধ্যলমআ ঈিূে লয়লঙ। যাবমটন বা
মায়নাডত বস্মলথর কলবণার লনও অলক ফথলওআ চীবববজ্ঞানীরা ‗ওমন ফন্স‘
বললব চানলেন। ফযমন ১৯৩০ াল এওবার ববজ্ঞানী ফচ বব এ ালডনলও
বচজ্ঞাা ওরা লয়বঙ, বেবন োর ভাআলয়র চনয চীবন ববপণ্ণ ওরলবন বও না।
বেবন রবওো ওলর ঈত্তর বিলয়বঙলন, ‘না এওবটমাত্র ভাআলয়র চনয নয়; বওন্তু
দুবট ভাআ বওংবা অটবট ওাবচলনর চনয ল অবম অবঙ’। বা বাহুয, ালডন
মলন মলন স্বচাবের জনওটয বলব ওলরআ োর এআ ববঔযাে ঈবিবট ওলরবঙলন।
এবালর অলরওটু কভীলর েুবও। যাবমটন-বস্মলথর প্রিাববে স্বচাবে বনবতাঘলনর
বযাপারটা না য় ফবাছা ফক। বওন্তু অমালির বযাঔযা ওরলে লব স্বচাবে বনবতাঘন
বযাপারটা াববতওভালব চীবচকলে ওাচ ওলর ওীভালব। এঔালন বল রাঔা
প্রলয়াচন, স্বচাবে বনবতাঘলনর মাধ্যলম পরাবথতো এমবন-এমবন ফওাথা ওাচ ওলর
না, এবট মূে ওাচ ওলর য় বববেতলনর ক্রীড়ােত্ত্ব বা ফকম বথবরর মাধ্যলম খটা
বিবেলী ফওৌল রাচে ওরার ওারলণ।
ক্রীড়ােত্ত্ব বা ফকম বথবরর যাত্রা রৄরু লয়বঙ ালিবরর প্রবেভাধ্র কবণেববি
চন েন বনঈমযালনর াে বিলয় ১৯৪৪ ালর বিলও। পলর ১৯৫১ ালর বিলও
অর লি কাাঁথুবন ফিন বপ্রন্সটন ববশ্বববিযালয়র কবণেববি চন নযাল2 8 9 , জেবর
ওলরন নযাল বিোবিার মলড (Nash Equilibrium)। প্রথমবিলও থতনীবের বভন্ন
স্ট্রযাবটবচর বযাঔযায় ফকম েত্ত্ব বযবহৃে ল পলর ফিঔা ফক চীবববজ্ঞালন এবট
মানভালব ওাযতওরী। চন মায়নাডত বস্মথ নযানয ববজ্ঞানীআ ফকম েলত্ত্বর
289
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াালযয ফিবঔলয়লঙন ফয, রৄধ্ু প্রবেলযাবকো বওংবা স্বাথতপরো ফিঔাল বচনপুলও
লবতাচ্চ িেোয় বাাঁবঘলয় রাঔা যায় না, ালথ অনলে য় লযাবকো এবং
পরাবথতোর ফওৌল।
বওন্তু ওথা লে, ওেওগুলা ভাবর ভাবর ওথা বল বিলআ ফো লা না।
ওীভালব বববেতলনর ফকম বথবর চীবচকলের ঈপর ওাচ ওলর ফটা পবরষ্কারভালব
ফবাছা ঘাআ। এবট বুছলে ল অমালির বার প্রথলম োওালে লব ফচঔানায়
ববন্দ অাবমলির ঈভয়-ংওলটর বিলও।
অাবমর ংওট
কাবণবেওভালব ফকম বথবরর বুযৎপবত্ত না খটল এআ ধ্রলনর স্ট্রযাবটবচও মযাগুলা
প্রাঘীনওাল িালতবনও অর রাচনীবেববিলির অওৃি ওলরবঙ পুলরামাত্রায়। প্রাঘীন
ওাল রাচাবািলারা বনলচলির াম্রাচয বটবওলয় রাঔলে নানা ধ্রলনর ‗ফকম প্লযান‘
ওরলেন। ওঔন ফওান্ রাচার ালথ ভালা পওত রাঔলে লব, ওঔন পাললর রাচয
অক্রমণ ওরলে লব, অর ওঔন বা অবার অক্রমণ ভুল ফিল রোয় মলনাবনলবল
ওরলে লবএগুলা বনলয় োরা বঘবন্তে থাওলেন বনতবল। যারা এ বযাপালর ভালা
ওূটবুবদ্ধ বিলয় রাচালির াাযয ওরলে পারলেন, োলিরলও রাচভায় অপযায়ন
ওলর বনলয়াক ফিয়া লো। ফওৌবটলযর থতলালস্ত্রর ওথা অমরা বাআ
চাবনওূটবুবদ্ধর চা বুলন ওীভালব রাচালও ায়ো ওরা যায়োর লবিলাী
িব এবট। রাচনীবে অর থতনীবের নানা পযাাঁঘলখাঘ ঔুাঁলচ প্রচালির ফরা ফথলও
রাচার কবি রোর েবল্পবাও বললব ফওৌবটযলও এঔন বভযুি ওরা ল
ফওৌবটযআ ম্ভবে বঙলন মানলববোলর প্রথম থতনীবেববি বযবন ফকম বথবরর
মলো স্ট্রযাবটবচও প্রবক্রয়ায় রাচনীবের ববিযমান মযাগুলার এও ধ্রলনর ফযৌবিও
মাধ্ান ফঔাাঁচার ফঘিা ওলরবঙলন। রৄধ্ু রাচনীবেববলিরাআ নন, থতনীবেববি,
কবণেববি বওংবা িালতবনও ফথলও রৄরু ওলর ফয ফওালনা াধ্ারণ মানুআ বববভন্ন
স্ট্রযাবটবচ পযতালাঘনা ওলরআ চীবলনর নানা বদ্ধান্ত ফনন। ালে এওাবধ্ও ভালা
ঘাওবরর োর থাওল অমরা নেুন ঘাওবরর ফবেন, ঘাওবরর ফস্টববববট বওংবা ঘাপ,
ফঔানওার পবরলবল, ফেলর ঔরঘ, বাবড় ফথলও যাত্রাপলথর িূরে বওংবা ময় প্রভৃবে
ববলবঘনা ওলর বদ্ধান্ত ফনআ ফওান ঘাওবরলে ফযাক বিব। ামাবচওভালব বন্ুে বওংবা
ফমাবমবলর ফেলত্র অকাপালো ব বওঙু ববলবঘনা ওলরআ ফনয়া য় ওার ালথ
বন্ুলের পওত কলড় ফোা লব, অর প্রবে ফথলও যায়া লব বনরলপে। ফেবুলও
বন্ু বনবতাঘলনর ফেলত্র বওংবা বববভন্ন ব্ল্লক ফঔালবঔর ফেলত্র লনলও নানা
ফস্ট্রলটবচর অশ্রয় ফনন ওালও মালাঘনা ওরা লব, অর ওার প্রবে ফযাকালে লব
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প্রেন্ন মথতন। অল অমরা বনলচলির চাফন্তআ ফঔব ক্রীড়ােলত্ত্বর চবট ফঔা।
প্রাঘীনওাল যঔন রাষ্ট্রীয় বনরাপত্তা এঔনওার মলো বঙ না, পবরবিবে বঙ
যুদ্ধংলিী, েঔন প্রাঘীন ওালর মানুলির মলধ্য বযাপারগুলা অর স্পি বঙ।
োরা বুছলে ফপলরবঙ ফয, এমন লনও পবরবিবেআ চীবলন অল যঔন বনলচর
এওেরো চয়াভ ওরলে যায়ার ফঘলয় ভালা ফওালনা স্ট্রযাবটবচ ওলর প্রবেপেলও
িীখতেণ খালয় ওলর রাঔলে পারল ুববধ্া ফববল। বওংবা ওঔলনা রাবর
প্রবেলযাবকোয় না ফনলম েৃেীয় পলের ালথ ছালমা জেবর ওলর বিলে পারল ফববল
ুে পায়া ফযলে পালর। ওঔলনা অবার এগুলা ফওালনাটালেআ না বকলয় ফেে
চনমথতন বাবড়লয় বওংবা বওংবা ামবয়ও লযাবকোর মাধ্যলম লবতাচ্চ ুে
অিায় ওলর ফনয়া ম্ভব।
স্ট্রযাবটবচর বযাপারগুলা ফবাছার চনয এবার এওবট পবরবঘে ধ্াাঁধ্া বনলয়
অলাঘনা ওরা যাও। ফকম বথবরর প্রলয়াক ংক্রান্ত েযন্ত চ র বওন্তু
লবিলাী এআ ধ্াাঁধ্াবটর নাম ফিয়া লয়লঙ অাবমর ংওট (Prisoner‘s
dilemma)। মুিমনায় পাবথতব ‗বববেতলনর িৃবিলে জনবেওোর ঈিব‘ নালমর
এওবট ঘমৎওার ফঔায় অাবমর ঙ্কট বনলয় অলাঘনা ওলরবঙলন290। বযাপারটা
লনওটা এরওলমর
ধ্রা যাও এওচন পুবল এওবট েযা মামায় দুচন অাবমলও ফগ্রিার
ওলরলঙ। বওন্তু ােযপ্রমাণ ঔুবআ প্রেু। েল পুবল ফওালনা বদ্ধালন্ত অলে
পারলঙ না। এঔন অাবমলির দুচন েযআ পরাধ্ ওলরলঙ বও না বওংবা ফও
অ পরাধ্ী ো বনধ্তারণ ওরলে নীলঘর লেতগুলা অাবমলির ামলন াবচর
ওরা লা
১. এওচন অাবম যবি িাবব ওলর (ববশ্বাখােওো) ফয, পর চন
পরাধ্ী অর পর চন যবি বনিুপ থালও (লযাবকো), োল প্রথম
চন মুবি পালব এবং বিেীয়চন ৫ বঙলরর ওারািণ্ড পালব।
২. ঈভলয়আ যবি বনিুপ থালও (দুচলনর মলধ্য লযাবকো) োল
ঈভলয়রআ ২ বঙলরর ওারািণ্ড লব।
৩. ঈভলয়আ যবি এলও পরলও ফিাালরাপ ওলর পরাধ্ী বানালনার ফঘিা
ওলর (দুআচলনর মলধ্য ববশ্বাখােওো), েলব োলির প্রলেযলওর ৪
বঙলরর ওারািণ্ড লব।
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পাবথতব চামান, বববেতলনর িৃবিলে জনবেওোর ঈিব, ববজ্ঞান  ধ্মত – ংখাে নাবও মেয়,
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এঔন োল অাবমিয় ওী ওরলব? োরা ঈত্তর ঔুাঁচলে ফঘিা ওরলব, ওী ওলর
বনলচর লবতাচ্চ াভ লব বওংবা বনলচর লবতাচ্চ েবে এড়ালনা যালব। প্রথলম
য়লো এও অাবম ভাবলব, অবম যবি পরলও ফিাী বানালে পাবর, োল
অবম মুবি পাব। ুেরাং ফ পরচনলও ফিাালরাপ ওরলব। এঔন বিেীয়চন যবি
বনিুপ থাওে োল প্রথমচন মুবি ফপলয় লবতাচ্চ াভ চতন ওলর ফেলো।
বওন্তু মুলবওটা লাবিেীয় অাবম ফয বনিুপ থাওলব োর ফো ফওালনা
কযারাবন্ট ফনআ। বিেীয়চন যবি প্রথমচলনর মলোআ পরলও ফিাালরালপর
ফওৌল ফনয়, োলআ লব মযা। দুআচলনরআ লবতাচ্চ ৪ বঙর ওলর ওারািণ্ড
লয় যালে। োল ফিঔা যালে, দুচন দুচনলও ফিাালরাপ ওরলে বকলয় বনলচরাআ
লবতাচ্চ েবের ম্মুঔীন লে, োরলঘলয় বরং দুআচনআ যবি বনিুপ থাওে, েঔন
য়লো লাবিরমাত্রা ওলম অে। এআ পুলরা ফঔাটা এওাবধ্ওবার পবরঘানা ওরা
ল য়লো ওারাববন্দলির মলধ্য এওটা লযাবকোর পওত কলড় ঈেলব, েল
োরা বনলচলির মলধ্য ফবাছাপরা ওলর ফকম বথবরর মাধ্যলম খটা বিবেলী ফওৌল
অয়ে ওলর ফনলব। বািলব োআ য়। ফচনযআ অমরা ফিবঔ িাবক ভয়ংওর ব
অাবমলির মলধ্য বওংবা মাবেয়া ঘলক্রর মলধ্য এও ধ্রলনর লযাবকোর
পওত থালও। োরা পারেপলে এলও পরলও ধ্বরলয় ফিয় না।
ট্রবপওা ফরআন েলরলস্টর িীখতওায়া কাঙগুলা অাবমর ংওলটর বািব
ঈিারণ। ফঔালন কাঙগুলালও ফওব বংলবৃবদ্ধর বযাপারবটআ ফওব ফিঔলে য়
না, পালাপাবল বাড়ালে য় বনলচলির ঈচ্চোলও। ফআ খন বনভূবমগুলালে ূলযতর
অলা নীঘ পযতন্ত ফপৌাঁঙয় না। ওালচআ ঈচ্চোয় ঔালটা ল ফথলও যায় ূলযতর
অলা না ফপলয় মারা যায়ার ম্ভাবনা। ওালচআ নয চায়কার কালঙলির মলো
ঈচ্চো বাি বিলয় ফওব বংলবৃবদ্ধ ওরা ফওালনা পলনআ নয় োলির চনয। োআ
ফরআন েলরলস্টর কালঙর চনয ওঔন বংলবৃবদ্ধ ওরলে লব, অর ওঔন ঈচ্চো
বাড়ালে লবএ বনলয় বময় ঘল ক্রীড়ােলত্ত্বর চবট এও ফঔা। ক্রীড়ােলত্ত্বর
বযবাবরও প্রলয়াক ে ওরা যায় চবমলে ওৃওলির ওীটনালও প্রিালনর ফেলত্র।
ওৃলওরা ফিলঔলঙন ফয এওবট ওীটনালও বযবার ওলর ফওালনা এওবট েবেওর
ওীট ধ্বং ওরল লনও ময় বলে ববপরীে য়ফিঔা যায় ফআ ওীট মরল
োর প্রবেলযাকী নয ফওালনা েবেওর ওীলটর ুববধ্া ওলর ফিবার খটনা খটলঙ;
যার নীট োে েলর চনয েবে। িীখতবিলনর বভজ্ঞো ফথলওআ ওৃলওরা
বদ্ধান্ত ফনন ওঔন ওীটনালও প্রলয়াক ওরলবন, ওঔন ঙাড় ফিলবন, অর প্রলয়াক
ওরল ফওালনা ফওালনা ওীলটর চনয ুধ্ প্রলয়াক ওরলবন আেযাবি। অল
ওৃলওর মলন ঘলে থালও অাবমর ংওলটর মলোআ ফকম েলত্ত্বর বনরন্তর ফঔা।
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চীবচকলের বববেতন ভারাময বওন্তু লনওটা এভালবআ ওাচ ওলর। ে ে
বঙর ধ্লর ঘমান প্রবক্রয়ার মাধ্যলম বববেতন অবিমওালর মানুলর মলধ্য বহু
ংখত, াবিান, পারস্পবরও ফযাকালযাক, প্রবেলযাবকো এবং ামাবচও াভ
েবের বললব ফথলও এও ধ্রলনর জনবেও ফঘেনার ঈিব  ববওাল খবটলয়লঙ।
ওীভালব ফটা ম্ভব ো বুছলে ল অমালির বরঘাডত ডবওলন্সর স্বাথতপর বচন
েলত্ত্বর মাধ্যলম খটা ‗বববেতনীয় বিবেলী ফওৌল‘ ম্বলন্ এওটু চানলে লব।

বঘত্র : অাবমর ঙ্কট – ক্রীড়ােলত্ত্বর এওবট বে পবরবঘে ঈিারণ।

স্বাথতপর বচন এবং বববেতনীয় বিবেলী ফওৌল
বরঘাডত ডবওলন্সর ফবেল বচন বআবটর ওথা অমরা অলক বলবঙ। ডবওন্স বআবট
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ফলঔন ১৯৭৬ াল। এবট বরঘাডত ডবওলন্সর প্রথম বআ এবং োর ফশ্রষ্ঠ ওীবেতগুলার
এওবট। এআ বআলয়র মাধ্যলমআ ডবওন্স ুস্পিভালব বযাঔযা ওরলন ফয, বববেতন
ওাচ ওলর বচলনর ঈপর, এওও ফওালনা চীলবর ঈপর নয়। অমালির ফি যাআ
ওরুও ফল পযতন্ত ‗েযন্ত স্বাথতপর‘ভালব বচনলও রো ওরা অর বচনলও পরবেতী
প্রচলে ফপৌাঁলঙ ফিয়ালেআ ঈলদ্দলয ঔুাঁলচ বনলে বাধ্য ওলর, বববেতনীয় িৃবিলওাণ ফথলও
চীবলনর ফওালনা ‗ঈলদ্দলয‘ যবি ফথলও থালও েলব ফটাআ ফ ঈলদ্দলয। বআবটর নাম
'ফবেল বচন' ল বআবটর মূ েয বঙ বেও ববপরীে। বচনকে স্বাথতপরো
ফথলওআ ক্রমােলয় ওীভালব ঈিব য় পরাবথতোর মলো এওবট ববপরীেমুঔী
বভবযবিরো বযাঔযা ওরাআ বঙ বআলয়র মূ ঈলদ্দলয। ডবওন্স বওন্তু নেুন বওঙু
ফলঔনবন, বরং চচত ঈআবয়াম এবং ঈআবয়াম যাবমটলনর ওাচগুলালওআ
চনবপ্রয় ববজ্ঞালনর ফমাড়লও মাটববন্দ ওলরলঙন। েলথয নেুনে না থাওল
বনঃলন্দল নেুনে অর বভনবে বঙ ঈপিাপনায়। ঈআবয়াম এবং
যাবমটলনর ওাচ বঙ এলওবালরআ ওােলঔাট্টা এওালডবমও ফলভল। ডবওন্স
োলির ওাচলওআ াধ্ারণ মানুলর িরবালর বনলয় ফকলন এওালডবমও চাকতন
বরলয়। অল এমনবও এওালডবমও িলর ডবওলন্সর বআবট প্রওাললর অলক এে
বযাপওভালব ঈআবয়াম এবং যাবমটলনর ওাচ ম্বলন্ ওার এলো চানাললানা
বওংবা গ্রণলযাকযো বঙ না। এআ বআলয়র মাধ্যলমআ অল চীবববজ্ঞানীরা মাচ
এবং চীবনলও বভন্নভালব ফিঔা রৄরু ওরলন। পরাবথতো, অত্মেযালকর মলো ফয
ববয়গুলা অলক ববজ্ঞানীরা পবরষ্কার ওলর বযাঔযা ওরলে পারলেন না, ফগুলা
অর ববষ্ঠভালব চীবববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও বযাঔযা ওরলে পারলন োরা।
ডবওলন্সর বআবট প্রওাললর অলক চীবববজ্ঞানীরা পরাবথতো এবং অত্মেযাকলও বযাঔযা
ওরলেন গ্রুপ বলওলন বা িকে বনবতাঘলনর মাধ্যলম। থতাৎ, অত্মেযাক
বযাপারবট বযবির চনয ঔারাপ ল পুলরা িলর চনয ভালাএটাআ বঙ
অত্মেযালকর মলো প্রবৃবত্তগুলা
বটলও থাওার ওারণএভালবআ ভাবলেন
চীবববজ্ঞানীরা। বওন্তু ডবওলন্সর ফবেল বচন বআবট এল িাবার ঙও এলওবালরআ
ঈলট বি। ডবওন্স ফিঔালন ফয, িলর ওথা মাথায় ফরলঔ বববেতন ওঔলনাআ
ওাচ ওলর না। অল িকে বনবতাঘন বযাপারটাআ বববেতলনর পবরভাা ফথলও
ঈবেলয় ফিয়া ঈবঘে। ফয বযাপারগুলালও অপােঃভালব িকে বনবতাঘলনর াালযয
বযাঔযা ওরা যালে বল মলন ওরা লে, োর বগুলালওআ অল স্বাথতপর বচন
েলত্ত্বর মাধ্যলম অর লনও ভালাভালব বযাঔযা ওরা যায়। ওারণ, বনবতাঘন য়
বচন ফলভল, গ্রুপ ফলভল নয়। প্রবেবট ফেলত্রআ চীবববজ্ঞানীরা ে ওলরলঙন
বনলচর বচনলও রো বওংবা যালির ালথ বচলনর জনওটয ফববল থালও, োলিরলওআ
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রোর োবকি প্রওৃবেলে পায়া যায়। অর ো ফথলওআ খলট বৃৎ ফস্কল পরাবথতোর
ূত্রপাে। বপাঁপড়া, ফমৌমাবঙ, ঈআলপাওা ফথলও রৄরু ওলর বানর, বলপাবি বওংবা
মানুব ফেলত্রআ ফিঔা ফকলঙ বচনকে স্বাথতপরো ফথলওআ ঈিব খলট
পরাবথতোর, যা এলোবিন ভু ভালব বযাঔযা ওরা লো িকে বনবতাঘলনর মাধ্যলম।
চীবববজ্ঞালন এ এও নেুন িৃবিভবি। মানবমালচর বববভন্ন ামাবচও পযাটানত বযঔযা
ওরার নেুন এও দুয়ার ঔুল বি ডবওলন্সর স্বাথতপর বচন েত্ত্ব। স্বাথতপর বচনেত্ত্বআ
িকে বনবতাঘনলও াথতওভালব প্রবেিাপন ওর ঈআবয়াম- যাবমটন-বস্মলথর
প্রিাববে স্বচাবে বনবতাঘন (Kin selection) বিলয়।
ডবওন্স োর বআলয় ফিবঔলয়লঙন স্বাথতপর বচন েলত্ত্বর মাধ্যলম ঔুব েভালব
চীবচকলে পরাবথতোর ঈিবলও বযাঔযা ওরা যায়। রৄধ্ু োআ নয়, চীবচকলে
বময়আ স্বাথতপরো অর পরাবথতোর মলধ্য এও ধ্রলনর ‗িবড় টানাটাবনর‘ ফঔা
ঘলে থালও। ফআ টানাটাবন ফথলওআ ফলপযতন্ত বনধ্তাবরে য় বববেতনীয় বিবেলী
ফওৌল (Evolutionary Stable Strategy)। ওীভালব বিবেলী ফওৌল
চীবচকলে রাচে ওলর, ো বাংায় এওবট ঘমৎওার প্রবলন্র মাধ্যলম েুল
ধ্লরবঙলন মুিমনা ব্ল্কার বিকন্ত রওার291। বিকন্ত ফঔা রৄরু ওলরবঙলন এওবট
মচার ঈিারণ বিলয় 
ধ্রা যাও মুিমনায় পাবথতব অর বনযা অমার প্রবেলযাকী দুআ িয। এটা
ভাবা ঔুবআ স্বাভাববও ফয অবম এঔন পাবথতলবর মুলঔামুবঔ লআ োলও ফমলর
ফেলে ঈিযে ব। বওন্তু, এমন যবি য় ফয পাবথতব অবার বনযার
প্রবেলযাকী, োল পাবথতবলও মারল অিলপ বনযার ুববধ্াআ লয় যালব।
বরং, বনযা অর পাবথতলবর মলধ্য প্রবেলযাবকো েীব্র লআ অমার াভ ফববল।
োআ, প্রবেলযাবকোর চবট খূণতাবলেত প্রবেলযাকীলির বনববতঘালর েযা ওরাটা
বনবতাবঘে বার চনয ঔুব এওটা ভালা ফওৌল না লে পালর।

থতাৎ ফওব মার-মার ওাট-ওাট ওরলআ াভ লব না। ওারণ ‗মার-মার ওাটওাট‘ স্ট্রযাবটবচ লনও ময়আ বটলও থাওার চনয ফওালনা ভালা স্ট্রযাবটবচ নয়।
মারামাবরর পালাপাবল রি ওরলে লব লযাবকোর ফওৌল। বযাপারটা
কাবণবেওভালবআ লচ প্রমাণ ওরা যায়। বিকন্ত োর ফঔায় এআ অওতণীয়
ববয়বট বযাঔযা ওলরলঙন ডবওলন্সর বআলয়র এওবট ঘমৎওার ঈিারণ াবচর ওলর।
অবম বওঙুটা পবরববেতে অওালর ঈিারণবট পােওলির ামলন েুল ধ্রবঙ। বা
291

বিকন্ত রওার, ‗স্বাথতপর বচন‘ -এর অলালও লযাবকো এবং অত্মেযাক, ববজ্ঞান  ধ্মত –
ংখাে নাবও মেয়, মুিমনা আ-বুও, মুিমনা দ্রিবয
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বাহুয, এআ ঈিারণবট মূে মায়নাডত বস্মলথর ফিয়া ওাল্পবনও ‗Hawk and
Dove‘ এর ইৎ পবরববেতে ঈিারণ292।
ধ্রা যাও, এওবট চীবলকাষ্ঠীর মলধ্য দুআ ধ্রলনর পরস্পরববলরাধ্ী ফওৌল
বম্বনওারী চীব রলয়লঙ। প্রথমবট অগ্রাী নীবে (অনী), অলরওবট
ধ্ান্দাবাচ-বববাি নীবে (ধ্ানী)। অনীরা লে অগ্রাী, এরা মার মার ওাট
ওাট। োরা বময় ফল রিববন্দু ববধ্ ড়াআ ওলর, মৃেপ্রায় না ল
রণলেত্র ফথলও পায়ন ওলর না। পরবিলও ধ্ানীরা বববািী, বওন্তু এওটু
ধ্ান্দাবাচ টাআলপর। এরা মারামাবর না ওলর নয ঈপালয় ড়াআ ওলর। এরা
ছকড়া ওলর, রিঘেু ফিঔায়, অক্রমলণর ভাব ওলর বওন্তু রিপাে ওলর না।
বওন্তু োরপলর দুআ ধ্ানীলে ড়াআ বাধ্ল ফলপযতন্ত এওচন বচলে
অলরওচন ালর। এলির পাথতওযটা লনওটা লনওটা বডলপ্লামযাট অর অবমতর
পাথতলওযর মলো। অনীর ালথ ধ্ানীর ড়াআ য় না, ওারণ ধ্ানী পাবলয় যায়।
বওন্তু দুআ অনীর ড়াআলে বতিা ফওালনা না ফওালনা এওচন মারা যায় (বা
গুরুের অে য়)।
এবালর ড়াআলয়র ফওৌলবট কাবণবেওভালব বলব ওরা যাও। বালবর
ুববধ্ালথত অমরা ধ্লর বনব, ফওালনা চীবআ চীবদ্দলায় োর ফওৌল বিায় না,
এবং এমনবও প্রবেলযাবকোর রৄরুলে এলও লনযর ফওৌল ম্বলন্ বকে
থালও না। অমালির এআ মলডলর ওাল্পবনও পলয়ন্ট বলস্টলম ধ্রা যাও :

প্রবেলযাবকোয় বচেল ৫০ পলয়ন্ট,
প্রবেলযাবকোয় ারল ০ পলয়ন্ট,
ময় নলির চনয ১০,
গুরুের অে ল ১০০ পলয়ন্ট বরাদ্দ ওরা লা।
– বচলনর বনবতাঘলনর ম্ভাবনার ালথ বম ফরলঔআ এরওম পলয়ন্ট বলস্টম।
অমরা বাব ওরলে ঘাআ ফয এলির মলধ্য ফওান্ ফওৌলবট (বা এলির ফওালনা
ংবমশ্রণ) বিবেলী লয় ঈেলব।

292

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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মলন ওরা যাও, চীবলকাষ্ঠীর ব চীবআ প্রথলম ধ্ানী (ধ্ান্দাবাচ বববািী নীবে)
বঙ। োল োলির মলধ্য প্রবেবট প্রবেলযাবকোয়, এওচন ফচলে (+৫০),
এওচন ালর (০); অর দুচলনআ ময় নি ওলর (-১০x ২ = -২০), বওন্তু
ফওঈআ অে য় না। মবিকেভালব াভ য় ৩০ পলয়ন্ট, প্রলেযলওর ভালক
যায় ১৫ পলয়ন্ট ওলর। এবার ধ্রা যাও এওটা অনী (অগ্রাী নীবে) চীব োৎ
এল াবচর লা এআ ফকাষ্ঠীলে। ফ ধ্ানীলির লচআ ড়াআলে াবরলয়
ফিলব, প্রবে যুলদ্ধ +৫০ পলয়ন্ট াব ওরলব। োর েল োর অগ্রাী বচন
ঔুব লচআ চীবলকাষ্ঠীলে ববিার াভ ওরলব। ববিার াভ ওরলে ওরলে, ধ্রা
যাও, এওটা ময় পলর চীবলকাষ্ঠীলে ধ্ানীলির ংঔযা এলওবালরআ ওলম যালব
অর ফকাষ্ঠীর প্রায় বাআ অনী লয় যালব। এঔন স্বভাবেআ দুআ অনীলে ড়াআ
বাধ্লব। দুবট অগ্রাী চীলবর ড়াআলয় প্রলেযলও কলড় -২৫ পলয়ন্ট পায়
(ফচোয় +৫০, অর গুরুের অে য়ায় -১০০)। এওবট বববািী ফআ িল
থাওল ফ ব ড়াআলে ালর, বওন্তু কলড় ফ ০ পলয়ন্ট পায় (অলকর কণনা
ফথলও )। -২৫ পলয়ন্ট এর ফঘলয় ০ পলয়ন্ট লনও ভালা। +৩৫ পলয়লন্টর
ুববধ্া থাওায় লচআ ধ্ানী ফওৌল বনয়ন্ত্রও বচন চনপুলি ববিার াভ ওরলে
থাওলব।

এেিূর পযতন্ত কল্পটা রৄলন মলন লে পালর ফয চীবলকাষ্ঠীলে বময় এআ দুআ
ফওৌললর চীবলির মলধ্য এওটা বাড়াওমা ঘলব। বওন্তু ববজ্ঞানীরা ঙ্ক ওল
ফিলঔলঙন ফয ধ্ানী অর অনীলির নুপাে ৫:৭ নুপালে ফপৌাঁঙল মাচ
বিবেলীো াভ ওরলব! মালন, আ নুপালে ফপৌাঁঙনর পলর প্রবেবট অগ্রাী (অনী)
অর প্রবেবট ধ্ান্দাবাচ বববািী (ধ্ানী)র কড়পড়ো াভ-েবের েুনামূও বাব
বমল যায়। থতাৎ ধ্ানী : অনী = ৫:৭ লয় ফকল বনবতাঘলন অর ফওঈআ লনযর
েুনায় ুববধ্া পায় না। এআ নুপােআ এলেলত্র বববেতনীয় বিবেলী ফওৌল।
বিবেলী ফওৌল ফওব অনী-ধ্ানীর ফেলত্রআ নয়, ঘমৎওারভালব ওাচ ওলর
প্রায় প্রবেবট ফেলত্রআ। ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন মানবমালচ নারী পুরুলর নুপাে
থালও ১০০ : ১০৫ নুপালে। ক্রীড়ােলত্ত্বর ামযাবিার চনযআ এবট খলট। বরঘাডত
ডবওন্স োর ফবেল বচন বআলয়র ‗বযালট ব ফক্স‘ ধ্যালয় ঈপলরর অনীধ্ানীর মলোআ নারীপুরুলর মলধ্য প্রোরণা এবং ববশ্বিো বনলয় এওবট র
‗ফকম বথবরর‘ বোরণা ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয, ফঔালন িবড় টানাটাবনর এওটা
ফঔা ঘল, েল পূণত ববশ্বি নারী-পুরুল ভবেত মাচ ফযমন অমরা পাআ না ,
ফেমবন পাআ না এমন মাচ ফযঔালন বাআ ববশ্বি। বরং মালচ ফিঔা
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যালবববশ্বিো এবং প্রোরণা রাচে ওলর এওবট বনবিতি নুপালে যা ফল পযতন্ত
বববেতনীয় বিবেলী ফওৌল বা Evolutionary stable strategy জেবর ওলর।
এওআ ধ্রলনর মলড জেবর ওরা যায় েযবািী অর বমথযাবািীলির
বমথবিয়ার মলধ্য। বববেতনীয় বিবেলী ফওৌললর ওারলণআ পবরপূণত েযবািী
মাচ ফযমন অমরা পাআ না, বেও ফেমবন এমন মাচ অমরা পাব না ফযঔালন
বাআ বমথযা ওথা বলঙ। এমনবও এওআ মানুলর মলধ্য ফিঔা যালব ওালরা
পলেআ চীবলনর বময় েয ওথা বা ফযমন ম্ভব নয়, বেও ফেমবন ম্ভব নয়
বতিা বমলথয ওথা বা। পিাথতববি াআনয ফপলকল্ োাঁর ‗‗যুবির স্বে‖ বআলয়
এচনযআ বললঙন293
চবটোর নেুন ববজ্ঞান অর ওবপঈটালরর প্রবেরূপ (মলড) জেবরর মাধ্যলম
অমরা মূযলবাধ্ পলওত লনও চানা েথয চানলে ফপলরবঙ, যা অলক
ওঔলনাআ ম্ভব বঙ না। জনবেওো বনলয় ববেলওতর ুরাা ওরলে না পারুও,
ববজ্ঞান ন্তে মলডলর াালযয বযাপারগুলার এওটা ফযৌবিও ওাোলমা জেবর
ওরলে পালর। এওটা ঈিারণ ফনয়া যাও। ফযমন বমথযা বা। অমরা েয
বালও এওটা পুণয বল মলন ওবর অর বমথযা বালও পাপ বললব কণয ওবর।
এঔন এওবট মাচ ওল্পনা ওবরফযঔালন বাআ বতিা েয ওথা বলঙ।
এঔন ফআ মালচ ফওালনা এও বমলথযবািী এল াবচর লা (লনওটা
ঈপলরর ধ্ানী মালচ অনীর অকমলনর মলো)। এঔন েযবািী মালচ
এরওম এওচন বমথযা বল োর ববপুভালব াভবান বার ম্ভাবনা ফিঔা
ফিয়। বওন্তু এআ ম্ভাবনা ামাবচও বিোবিা রোর চনয ায়ও নয়।
পরবিলও ফয মালচ বাআ বতিা বমথযা বল, ফআ মাচ ফববলবিন
বিোবিায় থাওলে পালর না এবং এওময় ফভলগ পড়লে বাধ্য। বলঘলয়
বিোবিার িলা লা যঔন বাআ বধ্ওাংল ময় েয বল বওন্তু মালছ মলধ্য
বমথযা বল, যা বািব চকলে ফিঔা যায়। এও লথত বা যায় ফয অমালির
মলধ্য যারা বমথযাবািী োরাআ অমালির বাবও বাআলও েযবািী  েওত
থাওলে ায়ো বা বাধ্য ওলর। বমথযাওথলনর এআ জবজ্ঞাবনও ববলেণ অমরা
ফওন বমথযা বব ফটা বুছলে অমালির াাযয ওরলে পালর।

ক্রীড়ােত্ত্ব এআরওম জবজ্ঞাবনও ববলেণলও মথতন ফিয়, রৄধ্ু চীবববজ্ঞালন নয়,
ববজ্ঞালনর নানা লাঔালেআ। ফযমন থতনীবে বনলয় যারা পড়ারৄনা ওলরলঙন োরা
293
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চালনন দ্রবযমূয বনয়ন্ত্রণ েথা বাচার বনয়ন্ত্রলণর ফেলত্র, ফকম বথবর প্রেন্নভালব
ওাচ ওলর। প্রথলম ফওালনা দ্রলবযর মলনাপব বাচার থাওল দ্রবয প্রস্তুেওারীর
এওলঘবটয়া মুনাো থালও। দ্রলবযর িাম য়লো বালে পালর আলেমলো। বওন্তু
এওটা ময় পলর নয প্রবেলযাকীরা এওআ দ্রবয জেবরলে ফনলম পড়ল ওালরা
এওেরো মুনাো থালও না। দ্রলবযর মূয বনধ্তাবরে য় ফকম বথবরর মাধ্যলম
ফবাছাপড়ার বনবরলঔ। অবার ফওালনা বযবায়ী এওআ দ্রবয ওমিালম বববক্র রৄরু
ওরল োর ামবয়ওভালব াভ য় বলট, বওন্তু োর নয প্রবেলযাকীরা ালথ
ালথআ িাম ওবমলয় ফেল োর অলঔলর লনও ফাওানআ লব। োআ ফললম
বনলচলির মলধ্য এও ধ্রলনর ফবাছাপড়ার মাধ্যলম বাচালর দ্রবযমূয বনয়বন্ত্রে য়া
রৄরু ওলর। স্বাথতপরো অর পরাবথতো বেও এওআভালব ওাচ ওলর। োরা
বমলবমলল এও লয় থালও ক্রীড়ােলত্ত্বর িবড় টানাটাবনর মাছঔালন। ঘীলনর
বধ্বাীলির লনলওআ আন এবং যান (Yin and yang) নামও দুআ
পরস্পরববলরাধ্ী লবিলে ববশ্বা ওলর। োরা মলন ওলর মানু ববওঙুআ অল
আন এবং যান-এর ুম বমশ্রণ। রৄধ্ু ঘীনারা ফওন, অমরা ফঙাটলবায় স্কুল
ভাব ম্প্রারণ ওরলে বকলয় বললঔবঙাম‚রৄভ’র চনযআ রৄভ’র িরওার‛,
বওংবা ‚অলার চনযআ ন্ওালরর প্রলয়াচন‛। বনরঙ্কুল েযবািী মাচ জেবরর
মলো প্রিীপ ফিল অাঁধ্ার িূর ওরার ফঘিা ল ফিঔা যায়প্রিীলপর নীলঘআ
ফথলও যালে কাে ন্ওার। বেও এওআভালব বা যায়, অমরা পরাবথতোর যেআ
ববচয় ফওেন ঈড়াআ না ফওন, স্বাথতপরোলও বাি বিলয় ো ম্ভব নয়। প্রিীলপর
ন্ওালরর মলোআ ো নীলঘর িলর ফথলও যালব। ওারণ ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন
পরাবথতোর মূ ঈৎ অল স্বাথতপর বচলনর ঈপবিবের ওারলণআ। ক্রীড়ােলত্ত্বর
অধ্ুবনও মলডগুলা ফযন োরআ বািব প্রবেধ্ববন। ফচনযআ মযাট বরডী োর
‗জনবেওোর ঈিব‘ বআলয় বলন294
Cooperation was first used, not for virtuous reasons, but as a
tool to achieve 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.

এআ স্বাথতপরোর ঈপবিবের ওারলণআ ওীভালব পরাবথতোর ঈিব খলট ো অর
স্পি লব নীলঘর বওঙু ঈিারলণ।
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আট-পাটলও এবং বপে ঘুলওাঘুবওরফঔা
চীবচকলে ফকম বথবর এবং বববেতনীয় বিবেলী েত্ত্ব ওীভালব ওাচ ওলর ো না
য় চানা ফক। বওন্তু এওবট চীব ওী ওলর বুছলব ওঔন োলও স্বাথতপর লে লব,
অর ওঔন পরাথত? ওীভালব বুছলব ওঔন েযবািী যুবধ্বষ্ঠর াচলে লব, অর
ওঔন লে লব ববশ্বাখােও ববভীণ? এর ঈত্তর পায়া ফকলঙ দুআ প্রবেভাবান
ববজ্ঞানী রবাটত এলক্সরড (Robert Axelrod) এবং রবাটত ট্রাআভাত (Robert
Trivers)-এর পৃথও দুবট কলবণায়। দুচন ববজ্ঞানী অািা দুবট েত্ত্ব বিলয়লঙন।
নালম অািা ল েলত্ত্বর ববয়বস্তু ফমাটামুবট এওআ। েুবম অমার বপেবট
ঘুওাল অবম এও ময় ফোমার বপেবট ঘুলও বিব। অর েুবম আট মারল
অবম ফিব পাটলওবট ফমলর। ওালচআ বাপু যা ওরলববুলছ ওফরা। এআ লা
েত্ত্ব দুবটর ফমাদ্দা ওথা।
আটবট মারল পাটলওবট ফঔলে লবএআ েলত্ত্বর আংলরবচ ‗বটট ের টযাট‘
(Tit for tat)। এবট বিলয়লঙন এলক্সরড। অর রবাটত ট্রাআভালতর ‗বপে
ঘুলওাঘুবও‘ ংক্রান্ত েলত্ত্বর নামবববনময়ী পরাবথতো (Reciprocal
Altruism)। দুবট েত্ত্বআ আবিে ওরলঙেীলে অমার প্রবে েুবম ওী অঘরণ
ওলরঙ ফটা মলন ওলর অবম ফোমার প্রবে অঘরণ ওরব। ভালা অঘরণ ওলর
থাওল অমার ফথলও ভালা অঘরণ পালব, অর ছালমা ওলর থাওল অমার
বিও ফথলও োআ পালব। ওাচ ওলমত এও ল েত্ত্ব দুবটলে ূক্ষ্ম বওঙু পাথতওয
ফথলও ফকলঙ। বটট ের টযাট খলট এওআ প্রচাবেলে। এও ভালভতট বানর বেিার ময়
অলরও বানরলও ওা বিল, ফআ বানর পরবেতীলে ওা বিলয় প্রথম বানরলও
াাযয ওরলব। বলওাবরলির িারা অক্রান্ত বার মুূলেত ফওালনা পলরাপওারী বানর
বন্ু যবি বঘৎওার ওলর েওত ওলর ফিয়, েলব পলরাপওারী বানরবট ওঔলনা ববপলি
পড়ল বেও এওআভালব ফআ অক্রান্ত বানরবট বঘৎওার ওলর োলও ববপলি াাযয
ওরলব। বটট ের টযাট ববিযমান থালও এওআ প্রচাবের মলধ্য। বানর ফওব বঘৎওার
ওলর েওত ওরলব অলরওবট বানর ববপলি পড়লআ, ফওালনা ঔরলকাল ববপলি
পড়ল নয়। অর োলির াালযযর ধ্রন এওআ ধ্রলনর লব। ওার বববনমলয়
ওা, বওংবা ঘীৎওালরর বববনমলয় বঘৎওার। নয বওঙু নয়। বওন্তু নয বিলও
ফরবলপ্রাওা ট্রুআচম বা বববনময়ী পরাবথতোর ফেলত্র পরাবথতো প্রচাবের ির
বেক্রম ওলর যায়। এও প্রচাবে নয প্রচাবেলও ায়ো ওলর। অমরা অলক
অমরা অলক ক্লাঈন মাঙ অর এবনলমান, াবমং বালডতর ালথ বনতলথাপবথা
েুলর, বওংবা এংরালওাবয়ড বওতলডর ালথ অবফ্রওান মলথর বববরেলনর
ঈিারলণর ালথ পবরবঘে লয়বঙ ফযগুলা প্রচাবের ির বেক্রম ওলর পরাবথতোর
ববওাল খবটলয়লঙ। াালযযর ধ্রন বভন্ন লে পালর। অবম পূচা ঈপলেয
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প্রবেলবলীলও পালয়ল পাোল, প্রবেলবলী ফয পালয়লআ পাোলব ো নয়, য়লো
ইলির বিন পাোলব ফওারমাএআ ধ্রলনর!
আট-পাটলও েথা বটট ের টযাট েলত্ত্বর ঈিবটা ফবল মচার। অবলর িললওর
প্রথমভালক ওবপঈটালরর লবি বাড়লে রৄরু ওলরলঙ হু-হু ওলর। পালতানা
ওবপঈটার বাচালর অলে রৄরু ওলরলঙ। এআ ময় রবাটত এলক্সরড নালমর
এও েরুণ রাষ্ট্রববজ্ঞানীর লঔ লা ওবপঈটালরর াালযয অাবমর ঙ্কলটর
এওটা বমুললন পরীো ওরলবন। বেবন এওবট মচার প্রবেলযাবকোর অলয়াচন
ওরলন ফযঔালন প্রবেলযাকীরা অাবমর ংওট মাধ্ালনর চনয এওটা ভালা
একবরিম াববমট ওরলব। প্রায় দুলবার এলও পলরর মলধ্য ক্রমােলয় ফঔা
ঘলব। এর মলধ্য যার পলয়ন্ট বলঘলয় ফববল লব ফআ এলকাবরিমআ ববলববঘে
লব ফশ্রষ্ঠ বললব। ফঘৌদ্দচন প্রবেলযাকী ফআ ফপ্রাগ্রাবমংফয়র ফঔায় ংল
ফননোরা চ র ফথলও রৄরু ওলর বববভন্ন চবট চবট এলকাবরিম
াববমট ওরলন। এনাে i¨v‡cvU© (Anatol Rapoport) নালম এও েরুণ
ফপ্রাগ্রামালরর এলকাবরিম লবতাচ্চ পলয়ন্ট ফপলয় চয়াভ ওরঅর ফআ
ফপ্রাগ্রালমর স্ট্রযাবটবচ বঙ বলঘলয় রফআ বটট ের টযাট। প্রথলম লযাবকো
ওলর ফ ফঔা রৄরু ওরলব, অর মলন রাঔলব োর প্রবেপে বেও বও ওলরবঙ োর
ালথলযাবকো নাবও ববলরাবধ্ো। প্রবেপে লযাবকো ওলর থাওল ফ
লযাবকো ওরলব, অর ববলরাবধ্ো ওরল ফ ওরলব ববলরাবধ্ো। এভালবআ
এগুলে থাওলব। এভালবআ ফ বলঘলয় ফববল পলয়ন্ট চতন ওলর প্রথম িালন প ৌঁছে
ফক। এআ প্রবেলযাবকোর মাধ্যলমআ ফববরলয় এ ফয, বটট ের টযাটবা আটবট
মারল পাটলওবট ফঔলে য়এবটআ অাবমর ংওট ফমাওালবার চনয লবতাত্তম
মাধ্ান।
ওলয়ও বঙর পলর রবাটত এলক্সরড অবালরা অলরওবট টুনতালমলন্টর অলয়াচন
ওরলন বটট ের টযাট অলকাবরিমলও ফওঈ ারালে পালর বও না ফটা পুনবতার
পরীো ওরার চনয। এবালর লীতিান বধ্ওার ওলর বল রআলা ফআ অবি
ওৃবত্রম বটট ের টযাট! বেবন ১৯৮১ াল ববয়বট ফোওা ওলর যাবমটলনর
ালথ বমল ালয়ন্স পবত্রওায় এওবট বনবন্ ফলঔন ‗িয আলভাুলন ব
ফওাপালরলন‘ নালম295, এবং বঙরঔালনও পলর এওবট বআ ফলঔন ফআ এওআ
বললরানালম296। এভালবআ বটট ের টযাট যাকবরিম বববেতনীয় ফকম বথবরর এও
রাচওীয় িান বধ্ওার ওলর বন।
295

Axelrod, Robert; Hamilton, William D, "The Evolution of Cooperation", Science 211:
1390–96, 1981
296
Axelrod, Robert, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1984
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রিলঘাা বাদুড়লির ওথা
ঔাোয় ওলম অর ওবপঈটার বমুলললন না য় আট-পাটলও েথা বটট ের
টযাট এও বািব মাধ্ান বললব াবচর লা, বওন্তু ওথা লে প্রওৃবেলে বও
অলআ আট-পাটলও বওংবা বববনময়ী পরাবথতোর প্রলয়াক ফিঔা যায়, নাবও
এগুলা ফওবআ বওঙু অাঁলেলওঘুয়া ববজ্ঞানীলির  মবিলষ্কর পযাঘপযাঘাবন?
এর ঈত্তর পায়া ফক ১৯৮৩ াল ভযাপায়ার বাদুড় বনলয় চীবববজ্ঞানী
ফকরাল্ড ঈআবওনলনর (Gerald Wilkinson) এওবট গুরুেপূণত কলবণায়। ভদ্রলাও
ফওাস্টাবরওায় এআ বাদুড়লির বনলয় লনওবিন ধ্লরআ বরাঘত ওরবঙলন। এআ মি
বাদুলড়রা ঔুবআ িুে। বাদুড়লির নয প্রচাবেলির মলো এলির েমূল ফওালনা
রুবঘ ফনআ। এলির অার লা ফওব োচা রি। এরা কালঙর ডাল ছুল থালও
অর লপো ওলর থালও ফওালনা খুমন্ত িনযপায়ী চীলবর কা ফথলও রিপালনর চনয।
োরপর কভীর রাবত্রলে ফবর য় বলওালরর ন্ালন। বনঃলন্দল এভালব ঔািয ংগ্রলর
বযাপারবট বাদুড়লির চনয ঔুবআ ছুাঁবওপূণ।ত অর বহুময়আ োরা পযতাি অার ফযাকাড়
ওরলে পালর না। ওারণবট ফবাছা ওবেন বওঙু নয়। ঔাবার মালন রি ংগ্রলর চনয
বলওারলও চায়কা মলো ফপলে ফো লব, অর যার ফি ফথলও রি ফযাকাড় ওরলে
যালে, ফআ বা রাবচ থাওলব ফওন। ফটর ফপলয় বাধ্া বিল ফো অর রি ঔাবার
ঈপায় ফনআ। চান বনলয় পাালনাটাআ েঔন বুবদ্ধমালনর ওাচ। ফচনয ফিঔা যায় এআ
বাদুলড়রা লনও ময়আ দুআ বেন বিন পযতন্ত ভুি ফথলও যায় ফওালনা বওঙু ফযাকাড়
না ওরলে ফপলর। পঞ্চাল-াট খণ্টা না ফঔলয় থাওার পর োলির বাদুড়লির ওী বিা
য় ো ফবাধ্য় লচআ নুলময়।
ফৌভাকযক্রলম এআ দুরবিা ফথলও পবরত্রালণর এওটা রািা োরা বনলচরাআ
বােল বনলয়লঙ। োরা যঔন ঔাবার পায় েঔন োরা প্রলয়াচলনর বেবরি ফঔলয়
ফনয়। রি ফঔলয় এলওবালর ফপট েুবলয় বল থালও। বওন্তু ফপট েুায় এমবন
এমবন না। োরা ফকালত্রর ভুি বাদুড়লির রি ঔাআলয় াাযয ওলর। োরা
পরাথতো প্রিলতন ওলর মলকাত্রীয়লির প্রবে। োরা এআ পরাথতোপরায়ণ ামাবচও
অঘরলণর মাধ্যলমআ েভালব বটলও থালও।
মচার বযাপার লা বাদুড়লির বাআ ফয বনঃস্বাথত ো বওন্তু নয়। োলির মলধ্য
লনলও ফপট েুবলয় রি ঔায়ার পলর এমন ভান ওলর ফয ফ ঔায়বন।
পরাথতপরায়ণ এআ বাদুড় মালচ ফওালনা বাদুড়লও যবি ববপলির ময় ওাঈলও
রিপান না ওরালে য়, বওন্তু বনলচ ববপলি পড়ল যবি ফওঈ না ফওঈ োলও ফঔলে
ফিয়, োল ফ বলঘলয় ফববল াভবান লব। অবার নযবিলও এমন যবি য় ফয
ফওালনা বাদুড় ওালরা ববপলির ময় নযলও রি ঔাআলয় াাযয ওরলঙ, বওন্তু
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বনলচর ববপলি ফওঈ োলও ঔায়ালে এবকলয় অলঙ নাো ল ফ বলঘলয়
েবেগ্রি লব।

বঘত্র : ভযাপায়ার বাদুড় বনলয় চীবববজ্ঞানী ফকরাল্ড ঈআবওনলনর কলবণায় ফিঔা
ফকলঙ ফয, োরা আট-পাটলও অর বববনময়ী পরাথতোপরায়ণো প্রিলতন ওলর এলও
নযলও াাযয ওলর।

এআ ডাআনাবমক্স এর ধ্রনটা অাবমর ংওলটর অলালও বুছার ফঘিা ওরা যাও।
বনঃলন্দল ফওালনা বাদুড়আ ঘাআলব না েবের ফবাছা বাড়ালে, বরং বাদুড় মালচ
‗বে ঘাাও‘ এমন ফওঈ না ফওঈ থাওলব ফয ফধ্াাঁওাবাবচ ওলর বলঘলয় ফববল
াভবান থাওলে ঘাআলব। থতাৎ এ মি বাদুফড়রা রি ফঔলয় এল মুঔ টুঔ মুলঙ
এমনভালব ঘালেরা ওরলব ফয োরা রি ঔায়বন; েল নয ওাঈলও োর রি
ঔায়ালে লব না। েযআ এরওম বওঙু বাদুড় ফিঔা যায় ফকালত্র। যারা ঘাাবও
ওলর প্রোরণার পথ ফনয়। বওন্তু বে ঘাালওর কায় িবড় পড়লে ময় ালক না।
োর ফোা ফপলটর ধ্রন ফিলঔআ নয বভজ্ঞ বাদুড় িযলির ফওঈ ফওঈ বুলছ
ফেল বযাটা ‗াধ্ু ফবলল পাওা ফঘার বেলয়‘। েল োলও এওখলর ওলর ফো
য়, ফওঈ োলও োর ববপলির ময় রি ফঔলে বিলয় াাযয ওলর না। মূে
বাদুলড়রা োলির বনলচলির মলধ্য ফঔলে থালও ‗আট-পাটলও‘ বা ‗বটট-ের
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টযাট‘-এর মায়াবব ফঔাফওঈ োলও রি ফঔলে বিল ফ োর ববপলি বনলচর
ভালকর রি ফঔলে ফিয়। বওন্তু ফওঈ প্রেযাঔযান ওরল ফ প্রেযাঔযান ওলর।
এভালবআ আট-পাটলও এবং বববনময়ী পরাবথতো নীবে বাদুড় মালচ রাচে ওলর
ঘল েযন্ত েভালব297।
এআ মি রিলঘাা বাদুড়ফির মলো অবফ্রওান ভালভতট বানরলির মলধ্য
বওন্তু বববনময়ী পরাথতো ফিঔলে পায়া যায়। ফঔালন বানর িযরা বটট ের
টযালটর মাধ্যলম বদ্ধান্ত ফনয় পর বানরলও াাযয ওরা লব নাবও প্রোঔযান ওরা
লব। যবি েীলে াাযয ফপলয় থালও ওালরা ওাঙ ফথলও, ববপলির ময় োলও
াাযয ওলর। অর যবি ঈলোভালব াাযয ফঘলয় প্রেযাঔযাে য়, েলব ববপলির
ময় োলও ওাাঁঘওা ফিবঔলয় ফিয়া য়। এআ আট-পাটলওলর পালাপাবল স্বচাবে
বনবতাঘন ঔুব ফচাড়ালাভালব ওাচ ওলর ভালভতট বানরলির মলধ্য। রৄধ্ু ফচাড়ালা
বল ভু লব, স্বচাবে বনবতাঘলনর পওত লনও ময় ঙাবপলয় যায় আটপাটলও এবং বববনময়ী পরাথতপরায়ণোলও। ফযমন, ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন, দুআ
বানলরর মলধ্য যবি রলির পওত থালও োল েীলে াাযয পাও না পাও,
োর ববপলি নয িয াাযয ওলর। থতাৎ রলির পওত ঙাবড়লয় যায় আটপাটলওলর ফঔালও। মা বানর োর বলরৄ ববপলি পড়ল এমবনলেআ াাযয ওলর,
ফওালনা বওঙুর বববনমলয়র িাববলে নয়। বেও এওআ বযাপার খলট ভাআ ফবানলির
মলধ্য। বওন্তু রলির পলওতর বাআলর ওাঈলও াাযয লযাবকোর প্রশ্ন অল
ফআ আট-পাটলওলরআ লরণাপন্ন য় বাআ। ালধ্ বও অর বলBlood is
thicker than water!

ভযাপায়ার বাদুড় অর ভালভতট বানলরর ফেলত্র যা ফিঔা ফক ফরওম বযাপার
ফো মানুলর চনয ঔালট, োআ না? ববপলির ময় ওালরা ওাঙ ফথলও াাযয
ফপলয় থাওল অমরা প্রাণপলণ ফটা ফলাধ্ ওলর বিলে ফঘিা ওবর। অর
ববশ্বাখােও বওংবা ওৃেে ফাওচনলও এবড়লয় ঘলে ফঘিা ওবর। এ ধ্রলনর
ফাওলও লনওময় ামাবচওভালব এওখলর ওলর ফো য়। এটা বওন্তু
খুলরবেলর ঈপলরর বটট ের টযাট অর ফরবলপ্রাওা ল্ট্রুআচলমরআ প্রবেেন।
অবার, ভালভতট বানরলির মলো মানবমালচ ফিঔা যায় এআ বটট ের টযাট
নীবেলও বহু ময়আ বেক্রম ওলর যায় স্বচাবে বনবতাঘন েথা রলির পওত।
ফঙল ফমলয় ববপলি পড়ল ‗রলির টান‘আ মুঔয লয় ঈলে আট-পাটলওফর ফঘলয়।
ববপি ফথলও ন্তানলও রোর বঘন্তাআ প্রাধ্ানয পায় েঔন । থতাৎ, ববজ্ঞানীরা মলন
ওলরন, ভালভতট বানলরর মলধ্য স্বচাবে বনবতাঘলনর পওত ফযভালব লনও ময়
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ঙাবপলয় যায় আট-পাটলও এবং বববনময়ী পরাথতপরায়ণোলও, বেও ফ ধ্রলনর
পযাটানত ওাচ ওলর মানবমালচ।
ববজ্ঞানীরা অর ফিলঔলঙন, আট-পাটলও অর বববনময়ী পরাথতোর ফঔা
ভালা চলম যবি িযরা ঔুব ‗ফক্লাচড ওবমঈবনবট‘ফে বা ওলর। ভালভতট
বানলররা অর ভযাপায়ার বাদুলড়রা িীখতবিন ধ্লর এওআ চায়কায় বা ওলর এওআ
ম্প্রিালয়র মলধ্য। োআ োলির মলধ্য চােভালবআ এও ধ্রলনর লযাবকোর
পওত কলড় ঈলে। বযাপারটা মানবমালচর চনয বেও এওআভালব প্রলযাচয।
অমরা প্রায় ময়আ লনলওর মুলঔআ বলে রৄবন ফয, ললরর ফালওরা লনও
বাটপার, োর েুনায় গ্রালমর ফালওরা লনও ভালাচ-র। অল
এটার ওারণ লা, গ্রালমর ফালওরা এওটা ফক্লাচড ওবমঈবনবটলে বা ওলর।
ফঔালন বাআ বাআলও ফঘলন, অর প্রায়আ ালট-মালে এলও পলরর ালথ ফিঔা
লয় যায়। েল ওালরা পলে বাটপাবর বওংবা ঘুবরঘামাবর ওলর ঔুব ফববল ুববধ্া
ফঔালন পায়া ম্ভব নয়। বওন্তু োওা ললরর মলো চায়কায় ফযঔালন ে
ফালওর বা, ফঔালন এওচন বাটপার চালন ফয, অচলও বাল এওবট পবরবঘে
ফালওর পলওট ফমলর বিল পলরর বিন োর ালথ ফিঔা বার ম্ভাবনা
এলওবালরআ ওম। োআ গ্রালমর ফঘলয় ললর বঙনোআওারী, পলওটমার, ফঘার ঙযাঘর
ফববল ফিঔা যায়, মানু অক্রান্ত য় েুনামুও ফববল। এটা ক্রীড়ােলত্ত্বর
বমুলললনরআ এওবট বািব োে।
রাষ্ট্রববজ্ঞানী রবাটত এলক্সরড োর ‗লযাবকোর বববেতন‘ বআলয় বটট ের
টযালটর এওবট বািব ঈিারণ াবচর ওরলঙন। ১৯১৪ াল প্রথম ববশ্বযুলদ্ধর
ময় চামতান জনযরা ফববচয়াম িঔ ওলর ফনয়। স্বভাবেআ পবিমা লবি
(western front) অর মধ্যলবির (Central Powers) মলধ্য রৄরু য় েুমু
ংখত অর ংখাে। বওন্তু বাও বযাপার লা, এআ ংখােময় পবরবিবেলে
এওটা ময় পলর ফিঔা ফক, ফরবচয়ালমর এওবট পবরঔার দুআ পালল চামতান
জনয অর পবিমা লবির (ফ্রান্স এবং ফববচয়াম) বওঙু ট্রুলপর মলধ্য এও ধ্রলনর
মলছাোর পওত কলড় ঈলেলঙ। অমরা অলকর বওঙু ঈিারলণ ফিলঔবঙ ফয,
িীখতবিন ধ্লর এওআ চায়কায় বা ওরলে থাওল ম্প্রিালয়র মলধ্য বংোর
পালাপাবল লযাবকোর পওত কলড় ঈলে। অাবমর ংওট ফথলও ঈিূে বটট ের
টযালটর ওারলণআ এবট খলট। রবাটত এলক্সলডতর মলে, বেও এওআ ওারলণ
ফববচয়ালমর এওবট পবরঔার দুআ পালল ববিে দুআ ববলরাধ্ীপলের জনযলির
মলধ্য এও ধ্রলনর মবমতোর পওত কলড় ঈলেবঙ। ওারণ এওআ চায়কায় দুআ
িলর জনযলির এওআ ট্রুপলও ফবল ওলয়ওবার এলও পলরর মুলঔামুবঔ লে
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লয়বঙ। প্রাথবমও ময়গুলালে ংখাে অর ংখত ঘল এওটা ময় পলর
ফকম বথবরর বনয়লমআ ‗অাবমর ংওলটর‘ মলো পবরবিবের ঈিব খলট। োরা
পারেপলে লত্রুলির েয ওলর গুব ঘাালো না, েবওতলে ফপঙন ফথলও অক্রমণ
ওলর চয়ালভর ফঘিা ওরে না, বওংবা যে ওম েযাওালণ্ডর মলধ্য বনলচলির
বনলয়াবচে রাঔা যায়, োর বতাত্মও ফঘিা ওরে। বববনমলয় োরা প্রেযালা ওরে ফয
লত্রুপে প্রবেিালন োলির প্রবে নুরূপ বযবার ওরলব। লনও ফেলত্রআ ফিঔা
বকলয়বঙ ফয প্রেযালা পূরণ লয়বঙ। এমবন লত্রুপে ঔুব চ বনলানায় ওাঈলও
পায়ার পলর গুব ওলরবন বওংবা ভু বিলও গুব ঙুাঁলড়লঙএমন িৃিান্ত অলঙ।
টবন এলয়াথত  লনও আবোববিআ বযবেক্রমী বযপারবট ঈলিঔ ওলর বআ
বলঔলঙন। স্বালথতর ওারলণ ফখার লত্রুলির মলধ্য অপাে মলছাোর বযাপার বওন্তু
রণলেলত্রর আবোল লনও পায়া যায়। এমবন এওবট ঈিারণ বঙ বিেীয়
ববশ্বযুলদ্ধর ময় খটা ‗মলালটাভ-বরলবলন্ট্রাপ‘ ঘুবি (ওবমঈনাৎব ঘুবি বললব
ওুঔযাে), যার েরবেলে বটালরর নাৎব চামতাবন অর স্টযাববনস্ট রাবলয়ার
মলধ্য এওধ্রলনর মলছাো িাবপে য়। এআ মলছাোর েরবেলে নাৎব
চামতান জনযরা ফপাযালির এওাংল বনরাপলি বধ্ওার ওলর ফনয়, অর নয ংল
স্টযাববনস্ট রাবলয়া িারা বধ্ওৃে য়। বপা, নালরভ, বভস্টুা অর ান নিীর
ববাবওার বওয়িংল রাবলয়ার ভালক পলড়, অর পবিমাংল থালও চামতাবনর
পিেল। চামতাবন ফ্রান্স বধ্ওার ওলর ফনয়, বথুবনয়া এবং পবিম প্রুবয়ায়
াম্রাচয ববিার ওরলে থালও, অর নযবিলও ফাবভলয়ে রাবলয়া থাবা বায় পূবত
বেবনযাি, এলস্টাবনয়া অর াটবভয়ার ঈপর। বনঃলন্দল মানলববোলর
ফপ্রোপলট স্বাথতপর লযাবকোর (বওংবা বেওভালব বল দুআ স্বাথতপর
রাষ্ট্রনায়ওলির মধ্যওার লযাবকো) বনচতা েয এবট। মানুলর চনয 'স্বাথতপর
লযাবকোর' বযাপারবট অমালির লনলওর মলধ্যআ স্ববি জেবর ওরল
চীবচকলে এ ধ্রলনর লযাবকোর ঈিারণআ িৃলযমান। ফববুনলির মলধ্য কলবণা
ঘাবলয় ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন ফয, দুআ পুরু ফববুলনর মলধ্য লযাবকোর পওত
কলড় ঈলে নারী ফববুলনর িঔ বনলে বকলয় পর ফওালনা লবিলাী ফববুনলও
ববোবড়ে ওরলে298। এআ লযাবকোর ঘুবি লনওটা ‗মলালটাভ-বরলবলন্ট্রাপ‘
ঘুবির মলোআ য় ামবয়ও299। বটার ফযমন ঘুবি ফভলগ এও ময় ফাবভলয়ে
রাবলয়া অক্রমলণর বদ্ধান্ত বনলয়বঙ, বেও ফেমবন ফববুন মালচ লবিলাী

ফববুনবট ববোবরে বার পলর ঘুবি ফভলগ রৄরু য় লযাকী দুআ ফববুলনর মলধ্য
প্রবেলযাবকো-ফও বার অলক নারী ফববুনবটর িঔ বনলে পালর! এওআ ধ্রলনর
স্ট্রযাবটবচ ববজ্ঞানীরা প্রবভালবআ প্রেযে ওলরলঙন বটলনও ডবেনলির
মলধ্য 300 । ঘুবির ওথা না য় বাি ফিআ, অমরা ফয বববেতন এবং
বমলথাচীবীোর ঈিারণগুলা চাবনফযমন, বলওাবর মাঙলির ফথলও বাাঁঘার চনয
ক্লাঈন মাঙলির ালথ এবনলমালনর বববেতন, াবমং বালডতর ালথ বনতলথাপবথা
েুলর বববেতন, এংরালওাবয়ড বওতলডর ালথ অবফ্রওান মলথর বববেতন
ফগুলা বওন্তু বআ প্রওারন্তলর স্বাথতপর লযাবকোরআ ঈিারণ। অল এ
বযাপারগুলা প্রওৃবেলে এলোআ স্পি ফয ধ্যাপও বরঘাডত ডবওন্স োর 'অনঈআবভং
িয ফরআনলবা'বআলয়র নবম ধ্যালয়র বললরানামআ বিলয়লঙনস্বাথতপর লযাকী
(The selfish cooperator)। বেবন পুলরা বযাপারবটলও ফিলঔলঙন লনওটা
এভালব301 
অবম বরাবরআ মলন ওলরবঙ ফয, চীবচকলের প্রওৃবে বহুাংললআ পরাথতপরায়ণ,
লযাবকোপ্রবণ, এমবন লনও-ময় অলবকপ্রবণ। এগুলা বওন্তু োলির
স্বাথতপর ফচলনবটও ির ফথলওআ ঈিূে য়। প্রাণীরা ওঔলনা ঔুব ভালা (পরাথত),
অবার ওঔলনা ঔুবআ ঔারাপ (স্বাথতপর)অঘরণ ওলর, অর ওঔন ফওানটা ওরলব
ো বনধ্তাবরে য় ফচলনবটও িলর লবতাচ্চ বযা অিালয়র বনবরলঔ।
…প্রাবণচকলে পরাথতো অল এওবট ুঘারু মাধ্যম যার েরবেলে
েস্পলতী বচনগুলা বনচ বনচ স্বাথত লবতাত্তম ঈপালয় ঘবরোথত ওরলে পালর।

ফযৌনো, ফযৌনোর বনবতাঘন এবং পরাবথতো
অমালির বববেতনীয় যাত্রাপলথর ঔুব ওালঙর অত্মীয় বলপাবিলির বনলয় কলবণা
ওরলে বকলয় এও িুে বযাপার ে ওরলন কলবলওরা। োরা ফিঔলন
বলপাবিলির মলধ্য লযাবকো িৃলযমান, বওন্তু ফটার ফপঙলন ওাচ ওলর এও
ধ্রলনর ফযৌনাবভা। বলপাবিরা বলওার ওলর, বওন্তু লনও ময়আ ফআ বলওার
বনলচলির বা ফকালত্রর পুবির চনয নয়, বরং নারীলির অওতণ ওলর ফযৌনিলম
প্রবৃত্ত ওরার চনয।
ধ্রা যাও এওি বলপাবি চিল খুরলে বেরলে বকলয় ওলাবা বানরলির
300

298

Craig Packer, Reciprocal Altruism In Olive Baboon, Nature, 265: 441-3
299
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
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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

266| ভালাবাা ওালর ওয়

এওটা িলর ফিঔা ফপলা। লনও ময় োরা ওলাবালির অক্রমণ ওলর,
ওঔলনা বা অবার ওলর না। অক্রমণ ওরার বদ্ধান্ত লনও ময়আ বনভতর ওলর
িল নারী বলপাবিলির ঈপবিবে এবং অবধ্লওযর ঈপর। িল ফওালনা ফযৌনােুঔ
বলপাবি (swollen female chimp) থাওল বনখতাে অক্রমলণর ূঘনা খলট। িে
বলওাবররা ে বভযালনর পর ালথ ওলর মাং বনলয় অল ফআ ব ফযৌনােুঔ
নারী বলপাবির চনয। ফিঔা ফকলঙ নারী বলপাবিরা ফআ ব পুরুলির প্রবেআ
থালও ঈিার যারা মাংলর বযাপালর ফওালনা ওৃপণো ওলর না।
বযাপারটা বও মানবমালচর চনয প্রলযাচয? বা মুলবও। মাংলর চনয না
ল লথতর বববনমলয় ফযৌনো বববক্রর ফপলা ফয মানবমালচ অলঙ, ো বারআ
চানা। বলপাবিলির মালচ ফযৌনোর ববপনলনর মাধ্যম মাং, মানবমালচ থত
ওবড়। এঔন, অবিম মানবমালচ জনবেওোর ঈিলবর ফপঙলন এ ধ্রলনর ফওালনা
ধ্রলনর ফযৌনাবভা ওাচ ওলরবঙ বও না ফটা পরীোর চনয ববজ্ঞানীরা বওঙু
অবিম ট্রাআলব কলবণাওাচ ঘাবলয়লঙন। োিাবনয়ার িূলর াডচা (Hadza)
নালম এওবট ট্রাআলব কলবণা ঘাবলয়লঙন ববজ্ঞানীরা। এআ াডচা মানুলরা এঔন
বলওাবর-ংগ্রাও বললব চীবনযাপন ওলর। ববজ্ঞানীরা ফিলঔলঙন ফঔালন ফয ব
পুরুলরা বলওালর বধ্ওের িে য়, োরা অবার এওআ ালথ বহু নারীর প্রণয়
চতলন েম য়।
মলনাববজ্ঞানী বচবফ্র বমার োর ‗িমী মন‘ বআলয়3 0 2 এবং এওবট
কলবণাপলত্র303 ম্প্রবে প্রিাব ওলরলঙন ফয জনবেওো এবং মূযলবালধ্র মলো
গুণাববগুলা অল ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম মানবমালচ ববওবলে
লয়বঙ। বযাপারগুলা খটা ম্ভব বওঙু নয় । েো, িয়া, মমো এবং
মবমতোর মলো গুণগুলা চাবে , বি এবং ংস্কৃবে বনববতললল মানুলর ওালঙ
অিৃে। অমরা বআলয়র পঞ্চম ধ্যালয় ফডবভড বালর ববঔযাে কলবণার ওথা
ফচলনবঙ। িী বনবতাঘলনর ফেলত্র ৩৭ বট ফিললর বভন্ন বভন্ন ংস্কৃবেলে ফঙল এবং
ফমলয়লির পঙলন্দর ঈপর চবরপ ঘাবলয়বঙলন বেবন 304। ফআ কলবণায় নারীপুরুদুআ বলির ওালঙআ ফয জববলিযবট বলঘলয় গুরুেপূণত লয় অববভূতে লয়লঙ
ো লা িয়া। থতাৎ, পঙলন্দর োবওায় িয়ার িান বুবদ্ধমত্তা, ফৌন্দযত নযানয
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
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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ব বওঙুর ঈপলর। এটা লেআ পালর ফয, অমালির পূবতপুরুলির মলধ্য যালির এআ
িয়া, মমো, ববশ্বিোর মলো গুণগুলা বঙ োরাআ ঔুব ফববল ওলর ববপরীে
বলির মলনালযাক এবং িৃবি অওতণ ওরলে ফপলরবঙ , এবং োরাআ বধ্ও ালর
এ পৃবথবীলে ন্তানন্তবে ফরলঔ ফকলঙ । ফচনযআ এঔন ফয ফওালনা মালচআ
ফিঔা যালব ভালা মানুলর ংঔযাআ ফববল যারা নয মানুলর দুঃঔ দুিতলার প্রবে
ংলবিনলী এবং ানুভূবেলী; ফঘারঙযালঘা
ড়, গুণ্ডা, বিমালয়ল এবং
স্বাথতপরলির ংঔযাআ মালচ েুনামূওভালব ওম থালও
, এবং এ ধ্রলনর
ফাওচনলও াধ্ারণে ফওঈআ িী বললব বনবতাঘন ওরলে ঘায় না।
মরা যািলস্কপ
এওটা মলয় ধ্মতবািীরা এওলঘবটয়াভালব জনবেওোর ঈৎলর চনয ধ্মত এবং
ইশ্বরলও ােীলকাপা বললব ঈপিাপন ওরলেন
। োরা বহুওা ধ্লরআ
জনবেওোর পুলরা বযাপারটালও ইশ্ববরও প্রলপ াবকলয় ঈপিাপন ওরার ফঘিা
ওলরলঙন এবং িাবব ওলরলঙন (এবং এঔন লনলও ওলরন) ফয
,
জচবববজ্ঞাবনওভালব জনবেওো এবং মূযলবালধ্র ঈিলবর মলো বযাপারগুলা
বযাঔযা ওরা যালব না । এগুলার ফওালনা জচববও বযাঔযা ফনআ। এগুলার বযাঔযা
এওমাত্র ইশ্বর। বওন্তু োলির প্রলঘিা জবজ্ঞাবনও মাপওাবেলে ঈত্তীণত য়বন ফমালটআ,
বরং জচববও ঈৎ েথা বববেতন প্রবক্রয়ার মাধ্যলম ওীভালব পরাবথতো বওংবা
লযাবকোর মলো বযাপারগুলা প্রাবণচকলে ঈিূে লয়লঙএটা যঔন ফথলও
ববজ্ঞানীরা বুছলে রৄরু ওফরলঙন, েঔন ফথলওআ বযাপারগুলা বরং লনও
ববজ্ঞানবভবত্তও লয় ঈলেলঙ।
রৄধ্ু ধ্াবমতলওরাআ নয় , লনও প্রকবেলী বযবিরা ধ্াবমতওলির মলো এওআ
োাঁলি পা বিলয় বলন , মানবমালচর জনবেওো বভন্ন । বববেতন বিলয় এবটলও
বযাঔযার ফওালনা প্রলয়াচন ফনআ। এরা অল ধ্াবমতওলির মলোআ বলঘেন মলন
ধ্লর ফনন ফয, মানু অল নযানয প্রাবণচকৎ ফথলও অািা, ফযন স্বকতীয় ফওালনা
ৃবি! বওন্তু এবট ফো বেও নয় । মানু ফো ফল ববঘালর এআ চীবচকলেরআ ংল ।
নয প্রাণীলে পরাবথতো অর জনবেওো ফয জচববও বনয়লম ঈিূে লয়লঙ , মানুলর
মলধ্য ফআ এওআ ঈৎআ ওাচ ওরলঙ , ো এঔন রৄনলে যেআ স্বাভাববও াগুও
না ফওন। েলব এটা নস্বীওাযত ফয, মানবমাচ লনও চবট। বওন্তু ফআ চবটো
বযাঔযার চনয চীবববজ্ঞানফও বাি ফিয়ার িরওার ফনআ। বপাঁপলড়, ফমৌমাবঙ বওংবা
ডবেনলির মাচ চবট। চবট বলপাবিলির মাচ। োলির বভন্ন বভন্ন
চবট ফালা স্ট্রাওঘার অলঙ। ফগুলা ববজ্ঞানীরা জচবববজ্ঞাবনও প্রবক্রয়ালেআ
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ববলেণ ওলর ঘলফঙন। মানবমালচর ববববধ্ চবটোর ঈৎলর ওারলণ
জনবেওোর িলর ফয পাথতওযগুলা অলঙ ো বববভন্নভালবআ বযাঔযা ওরা যায় স্বকতীয়
ঈৎ বরলয় ফরলঔ। ম্প্রবে (২০১০ াল প্রওাবলে) যাম যাবর এওবট
ঘমৎওার বআ বলঔলঙন ‗িয মরা যািলস্কপ‘ বললরানালম3 0 5 । বআবটলে যাবর
িাবব ওলরলঙন ফয, জনবেওো বনলয় াম্প্রবেও কলবণাগুলা অল ববজ্ঞালনর
এওবট ‗ববওবলে লাঔা‘ (undeveloped branch of science)-এর ংল। োআ
জনবেওোর বঘেয বওংবা নুবঘেয বনলয় বদ্ধান্ত ফনয়ার বধ্ওার এঔন
ববজ্ঞালনর ওাাঁলধ্আ থাওা ঈবঘে, বলবেে ফমািা-পাদ্রী-পুরুেলির ওাাঁলধ্ নয়। বেবন
বলন,
ববজ্ঞালনর ওযালণ অমরা প্রবেবিনআ চানলে পারবঙ ফওানটা বেও ফওানটা
ফববেও, ফওানটা মানববও, ফওানটা মানববও, ফওানটা পবরলবল ম্মে বওংবা
ফওানটা স্বািযম্মে। লোব্দীপ্রাঘীন ধ্মতগ্রলন্থ ফঔা ভু ভালা বাণী ফথলও ঈলে
অা মূযলবালধ্র ফঘলয় জবজ্ঞাবনও কলবণার মাধ্যলম পায়া জনবেওোআ
বধ্ওের বনভতরলযাকয। …পৃবথবীলে ফযমন খ্রীিান পিাথতববিযা বওংবা মুবম
বীচকবণে বল বওঙু ফনআ বেও ফেমবন মুবম জনবেওো বওংবা খ্রীিান
জনবেওো বাটা াযওর। অবম িাবব ওরব, জনবেওোর কলবণা
ববজ্ঞালনরআ ংল, ববজ্ঞালনর এও ববওবলে লাঔা এবট।

াম্প্রবেও ময়গুলালে চীবববজ্ঞান, াংস্কৃবেও এবং বববেতনীয় ঈৎলর ন্ান
ওলর বহু জবজ্ঞাবনও গ্রন্থ এবং কলবণাপত্র প্রওাবলে লয়লঙ306। এমনবও ডারঈআন
বনলচ ফ ময় ফচলনবটলক্সর ফওালনা জ্ঞান ঙাড়াআ ফওব চীবচকৎ পযতলবেণ
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Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values, Free
Press, 2010
306

াম্প্রবেও ময়গুলালে চীবববজ্ঞান, ামাবচও, াংস্কৃবেও এবং বববেতনীয় ঈৎলর ন্ান ওলর
বহু জবজ্ঞাবনও গ্রন্থ এবং কলবনাপত্র প্রওাবলে লয়লঙ।ঈিারণ বললব ঈলিঔ ওরা 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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ওলর লযাবকো এবং পরাথতোর বববেতনীয় ঈপলযাবকো নুধ্াবন ওরলে
ফপলরবঙলন। অধ্ুবনও ববজ্ঞানী, িালতবনও এবং বঘন্তাববলিরা বহুভালব ফিবঔলয়লঙন
ফয এআ ডারঈআনীয় পদ্ধবেলে প্রাওৃবেওভালবআ পরাথতপ্রায়ণো, লযাবকো,
জনবেওো অর মূযলবালধ্র মলো বভবযবিগুলা চীবচকলে ঈিূে লে পালর,
যা বববেতলনর পথ ধ্লর মানবমালচ এল অর ববববধ্তে অর ববওবলে লয়লঙ।
কলবও এবয়ট ফাবার োর এওবট াম্প্রবেও কলবণাপলত্র ঈলিঔ ওলরলঙন307,
যবি অমরা বববেতনীয় িৃবিলওাণ ফথলও জনবেওোর বযাপারগুলা বঘন্তা ওবর ,
োরপলর এটা মলন ওরার ফওালনা ওারণ ফনআ ফয বববেতন মানুলও ফওব
স্বাথতপর এবং ঙ্কারী বললব কলড় েুলব । বরং ঈলোভালব এটা বরং ঔুবআ
ম্ভব ফয , প্রাওৃবেও বনবতাঘন োলিরলওআ বাড়বে ঈপলযাবকো বিলয়বঙ যারা
অত্মম্ভরী বওংবা স্বাথতপর না লয় ফকালত্রর মলধ্য লযাবকোমূও বযবার
প্রিলতন ওলরবঙ।

অমরা ধ্যালয়র রৄরুলে যামুলয় বালয়লর বববেতন মলনাববজ্ঞান বনলয় এওবট
মচার বওন্তু গুরুেপুণত কলবণার ঈলিঔ ওলরবঙাম। ফঔালন অবালরা বেলর ফযলে
লে। বালয়লর কলবণায় ফববরফয় এলবঙ ফয, মূে বংো ফথলওআ ম্ভবে
এওময় চে লয়লঙ মূে পরাবথতোর। এবয়ট ফাবালরর মলো যামুলয়
বালয় মলন ওলরন, প্রবেওূ পবরবিবেলে ফয ফকালত্রর িযরা লনও ফববল
বনলচলির মলধ্য াাযয লযাবকো ওলরলঙ, োরাআ প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর
ঙাাঁওুবনলে োরাআ বটওলে ফপলরলঙ নযলির ফঘলয় ফববল। ওালচআ পরাবথতোর মলো
বভবযবিগুলা মালচ এও ময় না এওময় ঈিূে না বার ফওালনা ওারণ
ফনআ। মানবমালচ এবটর ঈিলবর পলর ফটার ববওাল এবং বৃবদ্ধ ফো ফেে
মলয়র বযাপার। মালচ ুগুলণর প্রাবেষ্ঠাবনও ঘঘতা, দুবতলির রোর চনয এও
ময় রালষ্ট্রর ঈিব, কণোবন্ত্রও অআলনর প্রলয়াক, বলোর প্রার, নারী বধ্ওার,
াংস্কৃবেও গ্ররো প্রভৃবে মানব জনবেওোলও বভন্ন এওবট মাত্রায় বনলয় ফকলঙ
বনঃলন্দল। অমালির অধ্ুবনও মূযলবাধ্গুলা ফয প্রবেবিলনর ামাবচও
বমথবিয়া ফথলওআ ঈিূে এবং ঈৎাবরে, িালতবনও প ওালচতর ‗বনবদ্ধ ে :
মানববওোর মূযলবাধ্‘ গ্রলন্থ এআ মলের ুস্পি মথতন ফমল308।
প্রঔযাে মলনাববি, ববজ্ঞালনর িালতবনও এবং ফস্কপবটও মযাকাবচলনর প্রবেষ্ঠাো
মাআলও লারমার মানবমালচ মুযলবাধ্ এবং জনবেওোর বভবযবি বনলয়
E. Sober, ‗Did Evolution Make us Psychological Egoists?‘, in his From A Biological
Point of View, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
308
Paul Kurtz, Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism, Prometheus Books, 1988
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অািা ওলর ফভলবলঙন এবং এ বনলয় বলঔলঙন । বেবন োর ‘িয ালয়ন্স ব গুড
এি এবভ ’ গ্রলন্থ বযাঔযা ওলরলঙন মাচ ববওাললর
প্রলয়াচলনআ মানু বওঙু
নীবেলও প্রথম ফথলও ‘ফকালল্ডন রু’ বললব গ্রণ ওলরবঙ309 :
Do unto others, as you would have them do unto you.

(নযলির প্রবে ফরওম বযবারআ ওলরা যা েুবম োলির ফথলও ফপলে ঘা)

ওারণ এআ নীবের নুলীন ঙাড়া ফওালনা মাচ বযবিা বটলও থাওলব না ।
মাআলও লারমার োর কলবণায় ফিবঔলয়লঙন ফয , মানব বববেতলনর ধ্ারালেআ
পারস্পবরও প্রবেলযাবকোর পালাপাবল অবার জনবেওো, মূযলবাধ্, নলীো,
ঈিারো, স্বাথতেযাক, ানুভূবে, মলবিনা প্রভৃবে গুণাববর ঘঘতা লয়লঙ। ভযোর
প্রবেবনয়ে ংখাে  ংখলতআ কলড় ঈলেলঙ মানবীয় ‘ফপ্রাবভলনা এবথক্স ’, যা
মানুলও প্রওৃবেলে বটলও থাওলে ায়ো ওলরলঙ । অমরা এঔন মানববওোর
ওবিপাথলর বনলচলির মূযলবাধ্ প্রবেবনয়ে বাবড়লয় ঘলবঙ। ববকে ওলয়ও লেলওর
ামাবচও বববেতন পযতালাঘনা ওরল ফিঔা যালব অমরা অমালির মানববও
মূযলবাধ্গুলালও বাবড়লয় বনলে ফপলরবঙ বহুলেলত্রআ। এঔন অর ওালা মানুলির
ফিঔল ‗বনলগ্রা‘ লব্দবট ঈচ্চারণ ওবর না, বাংালিলল ‗ঈপচাবে‘র বিল ববঔ
‗পাাবড় চনলকাবষ্ঠ‘। অমরা চীণতলীণত পুরােন মূযলবাধ্গুলালও প্রবেবনয়ে
প্রশ্নববদ্ধ ওলর ফগুলার ংস্কার ওরলে ফপলরবঙ। াড়া ববশ্বচুলড়আ নারীবািী
অলন্দালনর েরবেলে ফচিার লঘেনো বৃবদ্ধ ফপলয়লঙ, বৃবদ্ধ ফপলয়লঙ বৃদ্ধ
বওংবা বলরৄ বধ্ওালরর প্রবে িায়িাবয়ে। ংঔযাখু ম্প্রিালয়র বধ্ওারলঘেনো, মওামী এবং রূপান্তরওামীলির প্রবে মবমতো লনও মূযলবাধ্আ
অচলও ঔুব ভালাভালব ফঘালঔ পলড়, ফযগুলা ওলয়ও িলও অলক বঙ
এলওবালরআ নুপবিে। বরঘাডত ডবওন্স োর ‗কড বডুলন‘ গ্রলন্থর ঘেুথত ধ্যালয়
‗Natural Selection as a consciousness Raiser ‘ ংলল মোমে বযি
ওলরলঙন ফয, অল ডারঈআনীয় বলওললনর মলোআ এও ধ্রলনর বনবতাঘন
প্রবক্রয়ার মাধ্যলম অমরা অমালির মূযলবাধ্গুলালও ক্রমল বাবড়লয় েুবঙ, বেও
ফযভালব প্রাওৃবেও বনবতাঘন নালমর ডারঈআনীয় বলওলন প্রবক্রয়ায় র চীব
ফথলও ঈিূে লয়লঙ চবট চীবচকলের310। জনবেওো এবং মূযলবালধ্র ক্রবমও
ঘঘতার মাধ্যলম জচবববজ্ঞাবনও পলথ অমরা প্রবেবিনআ বনলচলির গ্রর ওরবঙ,
চাবকলয় েুবঙ অমালির ুি মানবোলবাধ্লও।

িম ধ্যায়

ফয প্রশ্নগুলার ঈত্তর ফমলবন
অবম এ বআলয় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান নালমর নেুন ববজ্ঞালনর লাঔাবটর ালথ
বাগাব পােওলির পবরঘয় ওবরলয় বিলে ফঘিা ওলরবঙ
। ওেটুওু ে লে
পারাম বা মুলবও । ববঘালরর বযাপারটা পােওলির ওালঙআ ফঙলড় বিলে ঘাআ;
েলব অবম যা ওরলে ফঘলয়বঙ ো লা অলাঘনার এওটা ূঘনা । অর ফআ
অলাঘনার ূত্র ধ্লরআ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান ংক্রান্ত অধ্ুবনও কলবণাব্ধ
োেগুলা পােওলির ামলন বনলয় অার প্রয়া ফপলয়বঙ যথাম্ভব বনলমতা
িৃবিলওাণ ফথলও । বওঙু বওঙু বযাপার ববেবওতে মলন লে পালর , মলন লে পালর
এঔন ‗প্রমাবণে‘ ফওালনা ববয় নয় । অবম োরপর ফঘিা ওলরবঙ জবজ্ঞাবনও
ামবয়ওী এবং প্রবেবষ্ঠে ববজ্ঞানীলির (যারা এ ববলয় ববললজ্ঞ) ফঔা ফথলও
বতাধ্ুবনও েথযগুলা বস্তুবনষ্ঠভালব পােওলির ামলন াবচর ওরলে । প্রাবন্তও
কলবণাব্ধ বচবন গ্রন্থাওালর াধ্ারণ পােওলির ওথা ফভলব াবচর ওরল এওটা
ভয় বময়আ থালও ফয , পরবেতীলে ফনও বওঙুআ ভু লয় ফযফে পালর ।
োরপর এআ প্রাবন্তও জ্ঞানগুলা অমালির চনয চরুবর । ধ্যাপও বস্টলভন বপঙ্কার
োর ‘াঈ মাআি য়াক্সত’ বআলয়র ভুবমওায় ফযমবনভালব বলবঙলন‗Every
idea in the book may turn out to be wrong, but that would be progress,
because our old ideas were too vapid to be wrong!‘ - অবম ফওথাআ

বার ফঘিা ওরব । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান ববজ্ঞালনর নেুন লাঔা । নেুন বচবন
বনলয় কলবণার ফেলত্র এর বওঙু প্রাবন্তও নুমান যবি ভু য়, ফটাআ লব
পরবেতী ববজ্ঞানীলির চনয ‗প্রলগ্র‘। অর ফআ ংখাে ংখত ফথলওআ খটলব লব
নেুন চানা জ্ঞালনর ঈত্তরণ।
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Michael Shermer, The Science of Good & Evil: Why People Cheat, Gossip, Care,
Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004
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Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006
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ফয প্রশ্নগুলার ঈত্তর ফমলবন
বববেতন মলনাববজ্ঞান ফওালনা অাবিলনর প্রিীপ নয়, োআ এবট ব প্রলশ্নর ঈত্তর
বিলয় বিলয়লঙ ভাবল বওন্তু ভু লব। যবি মানবমালচর বওঙু গুরুেপূণত
পযাটালনতর বযাঔযায় েযন্ত ে বিান ফরলঔলঙ বববেতন মলনাববজ্ঞান, বওন্তু
অবার ফআ ালথ ঈেুি ওলরলঙ চে প্রলশ্নর ছাাঁবপ। এওবট াথতও জবজ্ঞাবনও
েলত্ত্বর ধ্রনআ এমন। এওবট াথতও জবজ্ঞাবনও ধ্ারণা বওংবা েত্ত্ব ফওব মযার
মাধ্ানআ ওলর না, ফআ ালথ চে ফিয় লনও অওতণীয় প্রলশ্নর। ববক বযালগর
ধ্ারণা, অলপবেও েলত্ত্বর ধ্ারণা, ফওায়ান্টাম বববিযা পিাথতববজ্ঞালনর মযাআ
ফওব মাধ্ান ওলরবন, োরা চে বিলয়লঙ নানা গুরুেপূণত প্রলশ্নর। ভববযে
ববজ্ঞানীরা ফআ ব প্রলশ্নর মাধ্ান ফবর ওরলবন। বওন্তু োলির মাধ্ান
বনঃলন্দল চে বিলব লনও অওতণীয় প্রলশ্নর, ফযগুলা লব ভববযৎ ববজ্ঞানীলির
চনয কলবণার মূয ফঔারাও। এবট ঘমান এওবট প্রবক্রয়া। বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞান ফআ পলথআ এগুলে, বববভন্ন প্রলশ্নর ঈত্তর বিলয় যালে, অবার ূঘনা
ওরলঙ অর ববিৃে বওঙু প্রলশ্নর ফপ্রোপট।
১৯৯৪ াল রবাটত রাআটলর রবঘে 'মরা এবনমযা' বআবট বববেতন
মলনাববজ্ঞালনর ঈপর ফঔা নযেম এওবট ক্লাবও গ্রন্থ বললব ববলববঘে311 ।
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর িৃবিলওাণ ফথলও মাচলও ববলেণ ওরার পলর বআবটর
পবরবললি এল রাআট স্বীওার ওলরলঙন ফয, বববেতন মলনাববজ্ঞান ঙয়বট গুরুেপূণত
প্রলশ্নর ঈত্তর বিলে পারলঙ না। রাআটলর জেবর ওরা ঙয়বট প্রশ্ন বঙ এরওম ১. ফওন মানবমালচ মওাবমোর বিে রলয়লঙ?
২. ফওন ভাআ-ফবালনরা (এমনবও যমচ ন্তালনরা) এলও লনযর ফঘলয় বভন্ন
অঘরণ ওলর?
৩. ফওন বভভাবলওরা লনও মলয়আ ওম ন্তান ফনন, এমনবও বনঃন্তান
থাওালও ফশ্রয় মলন ওলরন?
৪. ফওন মানু অত্মেযা ওলর?
৫. ফওন মানু োর ন্তানলও েযা ওলর?
৬. ফওন জনযরা ফিললর চনয প্রাণ ফিয়?

ফওালনা ফওালনা বযাপার এঔন রলয় ফকলঙ রলযর বাোবরলণআ। মওাবমোর
বযাপারবট বিলয়আ রৄরু ওরা যাও।
ফওন মানবমালচমওাবমোরবিে রলয়লঙ?
১৯৯৪ াল রাআট মওাবমোর বিেলও বযাঔযা ওরলে েম বল মে
বিলয়বঙলন। বওন্তু োর বআবট প্রওাললর পর ফথলও অচ পযতন্ত মওাবমোর
জচবববজ্ঞাবনও ঈৎ ন্ালন ববজ্ঞানীরা গুরুেপূণত বওঙু গ্রকবে াধ্ন ওলরলঙন।
াম্প্রবেও মলয় ফবল ওলয়ওবট গুরুেপূণত গ্রন্থ প্রওাবলে লয়লঙ ডারঈআনীয়
িৃবিলওাণ ফথলও মওাবমোলও বযাঔযা ওলর 312 । অবম বনলচ মওাবমোর
বববেতনীয় ঈৎ নুন্ান ওলর এওবট বআ বলঔবঙ‗মওাবমো : এওবট
জবজ্ঞাবনও এবং মাচ-মনিাবেও নুন্ান‘ বললরানালম 313 । বআলয়র ঘেুথত
ধ্যায়বটর নামআ বঙ ‗বববেতলনর িৃবিলে মওাবমো‘। ধ্যায়বটর ‗ডারঈআলনর
বববেতন েত্ত্ব বও মওাবমোলও বযঔযা ওরলে পালর? ‘ বললরানালমর এওবট ংলল
বববেতন েলত্ত্বর িৃবিলওাণ ফথলও মওামী প্রবৃবত্তলও বযঔযা ওরার এবং এ ংক্রান্ত
অধ্ুবনও কলবণাগুলার ালথ পােওলির পবরঘয় ওবরলয় ফিয়ার ফঘিা ওলরবঙ ।
ফযমন, মানুলর মবিলষ্ক াআলপাথযামা নালম এওবট ি রলয়লঙ, যা মানুলর
ফযৌন প্রবৃবত্ত বনয়ন্ত্রণ ওলর। ববজ্ঞানী বমন বলভর লরীরবৃত্তীয় কলবণা ফথলও চানা
ফকলঙ এআ াআলপাথযামালর interstitial nucleus of the anterior
hypothalamus, বা ংলেলপ INAH3 ংলবট মওামীলির ফেলত্র অওালর
লনও বভন্ন য়। অলরওবট আবিে পায়া ফকলঙ বডন যামালরর াম্প্রবেও
েথাওবথে ‘ফক বচন’ ংক্রান্ত কলবণা ফথলও। বডন যামার োর কলবণায়
অমালির ফক্রালমাচলমর ফয ংলবট (Xq28) মওাবমো েরাবেে ওলর ো লনাি
ওরলে মথত লয়লঙন314। রৄধ্ু োআ নয়, বডন যামালরর কলবণা ফথলও চানা ফকলঙ
312

রাআট এ প্রশ্নগুলা ওলরবঙলন ১৯৯৪ াল। োরপর ফথলও (যঔন ২০১১ াল
এ বআবট বঔবঙ) প্রায় ১৭ বঙর পার লয় ফকলঙ। বববেতন মলনাববজ্ঞালনর কলবণা
এর মলধ্য এবকলয়লঙ লনও। ফবল বওঙু গুরুেপূণত প্রলশ্নরআ ঈত্তর বমললঙ, যবি
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মওামী প্রবণো ঔুব ম্ভবে মালয়র বিও ফথলওআ ফচলনবটওভালব প্রবাবে য়315।
রৄধ্ু োআ নয়, ববজ্ঞানীলির এওবট াম্প্রবেও কলবণায় অর ফববরফয় এললঙ, ফয
ফচলনবটও প্রভাব ফমলয়লির ঈবতরা লবি বাড়ায়ফআ এওআ বচন অবার ফঙললির
মলধ্য মওামী প্রবণো ঙবড়লয় ফিয়বববেতলনর ঈপচাে বললব316। োর মালন
জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ ফথলও মওাবমোর বিলের রয য়লো ঔুব এওটা
চবট বওঙু নয়, যার বযাঔযা ডীন যামার বিলয়লঙন চ এওবট বালওয317 
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

যবি এ ংক্রান্ত কলবণার ফবল বওঙু চায়কা এঔন ববেবওতে এবং মীমাংীে,
বওন্তু োরপলর াম্প্রবেও কলবণাগুলা ফথলও পায়া োে ফথলও রলযর
চট ক্রমল ঔুল যালে বলআ ববজ্ঞানীরা মলন ওরলঙন।

ফওন ভাআ-ফবালনরা (এমনবও যমচ ন্তালনরা) এলও লনযর ফঘলয় বভন্ন অঘরণ
ওলর?
রাআটলর বিেীয় প্রশ্নবটন্তালনরা এওআ ফচলনবটও ঈৎ ফথলও অার পলর
ফওন বভন্ন অঘরণ ওলরএবট ১৯৯৪ াল বঙ এলওবালরআ মীমাংবে এওবট
প্রশ্ন । বওন্তু এঔন এ প্রলশ্নর ঈত্তর লনওটাআ চানা লয় ফকলঙ বল মলন ওরা
লে। ববললে ফ্রযাঙ্ক ফচ. ালয়র ফঔা ‗ববলদ্রালর চনয চে‘318 (১৯৯৪)
এবং পরবেতীলে চুবডথ যাবরলর ফঔা ‗পবরলবল নুজ্ঞা - ‗ফওন ন্তালনরা
োলির মলো ওলরআ ফবলড় ঈলে‘319 (২০০৯) বললরানালমর বআ দুলটা এ বযাপালর
নেুন বিকন্ত ঈলোঘন ওলরলঙ। ালয় োর বআলয় ফিবঔলয়লঙন, ‘বপো মাোর
ফঘালঔ ব ন্তানআ মান’এআ অিবাওয ঔুব াধ্ারণভালব মালচ অঈলড়
যায়া ল জচববওভালব বযাপারবট বওন্তু এে র নয়। প্রথম ন্তান অলক
চোলনার েরবেলে বপোপাোর যত্ন (parental care) লনও ফববল ঈপলভাক
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ওলর, োর পরবেতী ভাআ ফবানলির েুনায়। থতাৎ গ্রলচর পলির অরণ এবং
বযাবালরর মাত্রা স্বাভাববওভালবআ নুচলির ফঘলয় ফববল য়। োর প্রভাব পলড়
গ্রচ-নুলচর বচতে বযবালর। ফচনয প্রায়আ ফিঔা যায়বড় ন্তালনরা য়
বাধ্য এবং নুকে; ংালরর া ধ্রার চনয বওংবা ংালরর বভবত্ত বললব
বার বড় ফঙল বা ফমলয়র ঈপলরআ বাবা মা ফববল বনভতর ওলরন, অর নযবিলও
চাে ওারলণআ পরবেতী ন্তানলির ফথলও বাবা মার এওটা ববঔে িূরে
এমবনলেআ জেবর লয় যায়। অর ফচনয প্রথম ন্তান মলয়র ালথ ালথ
াধ্ারণে প্রথাকে, এবং ব বিও রো ওলর ঘা মছিার বযবিে বললব
অত্মপ্রওাল ওলর এবং এওআ ংালরর পরবেতী ন্তানলির লনলও লয় ঈলে
‘ববলদ্রাী’। ালয় োর বআলয় আবো ফথলও চে িৃিান্ত েুল এলন
ফিবঔলয়লঙন ংালরর প্রথম ন্তান অত্ম প্রওাল ওলরলঙ পুরলনা রীবে বা প্রথা মানা
‗ওনচারলভবটভ ভযানকাডত ‘ বললব, নযবিলও বববভন্ন নেুন ববপ্ললবর বওংবা মাচ
পবরবেতলনর ডাও বিলয়লঙ বববভন্ন ংালরর নুচ ন্তালনরা। ওালচআ এওআ
ফচলনবটও ঈৎ ফথলও অা লত্ত্ব ফওব চলের ক্রলমর পাথতলওযর ওারলণ
ওাক্রলম বববভন্ন ন্তালনর বভন্ন বযবিে জেবর য়।
নযবিলও চুবডথ যাবর োর ‗পবরলবল নুজ্ঞাফওন ন্তালনরা োলির
মলো ওলরআ ফবলড় ঈলে‘ নামও বআলয় ‗ন্তালনর ফবলড় ঈোর ফপঙলন বপোমাোআ
ফওব িায়ী‘ামাবচওভালব প্রঘবে ধ্ারণাবট পদ্ধবেকেভালব ঔণ্ডন ওলরলঙন।
যাবরলর মলো লা বলরৄর ফবলড় োর ফপঙলন বপোমাোর ফিয়া বাবড়র
পবরলবললর ফঘলয় বন্ুবান্ব িী াথীলির পবরলবলআ ফচারালা ভূবমওা রালঔ।
বপোমাোর ফিয়া পবরলবল যা এওবট বলরৄ নয ভাআলবানলির ালথ বমবেভালব
ঈপলভাক ওলর, োলও বা য় ববণ্টে পবরলবল (shared environment), অর
স্কুল, অড্ডায়, ফঔার মালে বওংবা মিা এবং নযত্র িীাথীলির ওাঙ ফথলও
ফয পবরলবল বলরৄবট ফপলয় থালও োলও বল ববণ্টে পবরলবল (non shared
environment)। যাবরলর মলে বলরৄবটর মানচকৎ জেবরলে ববণ্টে পবরলবললর
ফঘলয় ববণ্টে পবরলবলআ মুঔয ভূবমওা পান ওলর। যাবরলর বআবট
স্বাভাববওভালবআ রাচনীবেববি এবং মাচববিলির ওাঙ ফথলও েীব্র মালাঘনার
ম্মুঔীন ল অঘরণ বংলকবেববিযা ফথলও পায়া ফবল বওঙু াম্প্রবেও
কলবণার োে যাবরলর নুওূলআ বকলয়লঙ বল লনলও মলন ওরলঙন320।
ববণ্টে পবরলবল লনও ময়আ ফয ববণ্টে পবরলবললর ফঘলয় বড় লয় যায় ো
অমার চীবলনআ স্পি। অমার বনলচর চীবলনর বিলও োওাল এঔন মলন য়
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মান চকৎ কেলন অবম মলন ওবর অমার বাবা মার ফিয়া পবরলবললর ফঘলয়
বাআলরর পবরলবললর বিানআ ফববল বঙ। এওটা ফঙাট ঈিারণ ফিআ। অমার মা
বড় লয়বঙলন ওুবমিায়, অর অমার বাবা বিনাচপুলর। বাায় গ্রাম ফথলও অত্মীয়
স্বচন ফয ওম অলেন ো নয়। থঘ অমার ঈচ্চারলণ ওুবমিা বা বিনাচপুলরর
ফওালনা ফঙাাঁয়া বঙ না ওঔলনাআ। অবম োওায় বড় বার ওারলণ, এবং স্কুল বাায়
অড্ডায় োওার বন্ুলির ালথআ ফমালমলার ওারফণ ফআ ভাাবটআ অবম রি ওলর
ফেলবঙাম ফঙাটলবা ফথলও। অমার স্ত্রী বনযার োআ। বনযার বাবার ওথায়
ময়মনবংলর টান থাওল বনযার ফটা বঙ না। এ বযাপারগুলা বাআ
ফমাটামুবট চালননভাা ঈচ্চারণ বাঘনভবির বযাপারগুলা মানু বভভাবওলির
ফথলও ফললঔ না, ফললঔ ওালঙর বন্ুবান্বলির ালথ ফমালমলা ওলর। এ বযাপারটা
অর ভালা ওলর অবম বুলছবঙ অমালির ফমলয় েৃার ফেলত্র। অলমবরওায় বড়
বার ওারলণ েৃা ফঙাটলবা ফথলওআ পবরষ্কার অলমবরওান আংলরবচলে ওথা বার
িেো চতন ওলর ফেললঙ, অমালির মলো বাংালিল ফথলও অা বভবাী
বভভাবওলির ঈচ্চারণকে ীমাবদ্ধোলও এও েুাঁ বিলয় বেক্রম ওলরআ।
যাবর মলন ওলরন, বলরৄলির এআ ভাা এবং বাঘনভবি ফলঔার বযাপালর ফযটা
েয, ফআ েযো অলঙ প্রায় ববওঙুলেআ। এআ ববণ্টে পবরলবল বা ‗নন-ফলয়াডত
এনভায়রনলমন্ট‘ লে অলরওবট ওারণ, যার েল অমরা বুছলে পাবর
ফঙললময়ারা এওআ পাবরবাবরও পবরলবলল বড় বার পলর ফওন োরা বঘন্তায়
ফঘেনায় প্রায়লআ বভন্নের লয় থালও। বলয বমবডয়ায় ফযভালব যাবরলর বআলয়র
মালাঘনা ওলর ফিঔালনা লয়লঙ ফয যাবর ন্তালনর পবরঘযতায় বপোমাোর
ভূবমওা পূণত স্বীওার ওলরলঙনবযাপারটা বেও ফরওম বঙ না । বপোমাোর
ভূবমওা বলযআ অলঙ, এবং ফবট ফওব বাার পবরলবললর চনয নয়, ফআ ালথ
গুরুেপূণত ফচলনবটও ওারলণ। বলরৄ োর বপোমাোর ওাঙ ফথলওআ লেভাক বচন
ফপলয় থালও। ফচলনবটও েথয বললব বপোমাোর ওাঙ ফথলও ফয েথয ফ ফপলয়
থালও ো জচববও ওারলণআ ো গুরুেপূণ।ত বওন্তু যাবর ফযটা বলে ফঘলয়লঙন, ো
লাবপোমাো ফয ববণ্টে পবরলবল োর ন্তানলির চনয বরাদ্দ ওলরন, োর
ফঘলয় বলরৄবট ফয ববণ্টে পবরলবল ঔুলচ পায় ফটাআ গুরুেপূণত লয় ঈলে ফববল।
ফওন মানু বনঃন্তান থাওলে ঘায়?ফওন মানু অত্মেযা ওলর?
রাআলর েৃেীয় এবং ঘেুথত প্রশ্নবট বলয বববেতনীয় িৃবিলওাণ ফথলও এঔন
মীমাংবে রয। মানু ফওন লনও ফেলত্র বনঃন্তান থাওলে ঘায়বওঙু ফেলত্র
বংলাণুকে অঘরণ, বওঙু ফেলত্র ফকম বথবরর অলালও পি বনাম ন্তালনর
ফরঔবঘলত্রর মাধ্যলম মাধ্ালনর প্রিাব ওরা ল অমার ওালঙ ফওালনাবটলওআ ঔুব
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এওটা যুৎআ বওঙু মলন য়বন। এটা বেও, লনও ময়আ ‗ন্তান মানু ওরার ‘
ববলা ঔরলঘর ওথা ফভলব বপো মাোরা লনও ময়আ ন্তান ফনন না, বওন্তু এটালও
বনঃন্তান থাওার বেও ওারণ মলন ওরা ভু লব । পৃবথবীর বিলও োওাল ফিঔা
যালব, ফয মি ফিলল প্রাঘুযত েুনামূওভালব ফববলফযমন পবিলমর ফিলগুলালে
ফঔালনআ বরং চোর ওম, ফওালনা ফওালনা ফিলল এলওবালরআ ঊণাত্মও। ফ ব
ফিললআ বনঃন্তান িপবের ংঔযা ফববল । েুনামূওভালব িবরদ্র ফিললআ বলরৄ
চোর েযবধ্ও। পি এবং ঔরলঘর বযাপারটা মুঔয ল বযাপারটা ঈলটা বার
ওথা বঙ। লে প্রবেপবত্ত থাওার পলর ফওনমানু বনঃন্তান থাওলে ভালাবাল,
বওংবা ফওন ফেত্র ববললল বনচ ন্তানলও েযা ওলর, বওংবা ওঔলনা বনলচ
অত্মেযা ওলরএগুলার ফওালনা বববেতনীয় মাধ্ান ফনআ, বওংবা থাওল
অমালির চানা ফনআ। েলব এটুওু বা যায় ফয, এগুলা বআ ঔুব ঘরম বওঙু নমুনার
ঈিারণ, চনপুি বটলও থাওলে ল এগুলা ওঔলনাআ মূ ফোেধ্ারা লয় ঈেলব
না। অর অমরা ফো ফিলঔবঙআ বববেতলন মওাবমোর ফট্রি নানা ধ্রলনর
প্রওারণকে বভন্নোথালওআ, এগুলা বওঙু না বওঙু থাওলবআ, েলব ওম ালর।
ফওন মানু োর ন্তানলও েযা ওলর?
রাআলর পঞ্চম প্রশ্নবট ফওন বেবন োর বআলয় ফরলঔবঙলন , ফটা অমার ওালঙ ঔুব
এওটা পবরষ্কার নয়। মাবটতন ডযাব এবং মালকতা ঈআন ১৯৮৮ াল োলির ফঔা
‗ফাবমাআড‘ বআলয় এর মাধ্ান াবচর ওলরবঙলন 321 । অবম ফটা বনলয়
অলাঘনা ওলরবঙ বআলয়র ষ্ঠ (চীবন মালন যুদ্ধ যুদ্ধ ফঔা ) ধ্যালয়র ‗ফওন
বিালরার কল্প ওম ফববল ব ংস্কৃবেলেআ ঙবড়লয় অলঙ?‘ ংলল। ‗ফওন মানু
োর ন্তানলও েযা ওলর?‘ এআ প্রলশ্নর বেও ঈত্তর লে ‗ঔুব ফববল অল ওলর
না‘। বলরৄ েযাঘার এবং েযা অল জচব বভভাবলওর ফঘলয় ৎ বভভাবওলির
িারাআ ফববল য়। নগ্রর মালচ ফো বলটআ এমনবও অলমবরওা, ওযানাডার মলো
ফিলল ফস্টপ পযালরন্টলির েযাঘার জচব বভভাবওলির েযাঘালরর ফঘলয় বহুগুণ
ফববল পায়া ফকলঙ। অল বববেতনীয় ফপ্রোপলট বঘন্তা ওরল োআ পায়ার ওথা।
জচব বভভাবলওরা োলির ফচলনবটও ন্তানফও ঔুব ওমআ বনযতােন বা েযা ওলর ,
ওারণ োরা চাে ওারলণআ বনচস্ব বচনপু েথা ভববযৎ প্রচেলও ধ্বংলর ফঘলয়
রোয় লঘি য় ফববল, বওন্তু ৎবভভাবওলির ফেলত্র ফযলেু ফবট ফচলনবটও নয়,
বরং লনওাংললআ ামাবচওভালব অলরাবপে, ফঔালন বনযতােলনর মাত্রা বধ্ওের
ফববল পায়া যায়। োরপলর বওঙু ফেলত্র জচববও বভভাবলওরা ফয বনচ ন্তানলও
321
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েযা ওলর । ফটা ডযাব এবং ঈআন বযাঔযা ওলরলঙন
, ‗পাথতওযূঘও
ববভাবওেীয় ঈৎওণ্ঠা‘র (discriminative parental solicitude) বনবরলঔ । ফওব
পুরুলরাআ বলরৄ ন্তানলও েযা ওলর ো নয়, ারা বাোর াবডত োর ‗প্রওৃবে মাো‘
বআলয় ফিবঔলয়লঙন ববধ্তে প্রচননকে ফওৌললর (greater reproductive strategy)
ওারলণ এওবট নারী অপন ন্তানলও েযা ওরলে পালর322। পরওীয়া এমবন এওবট
ববধ্তে প্রচননকে ফওৌল , যার প্রবেেবব পায়া যালব লনও নারীর মলধ্যআ ।
পরওীয়ার ওারলণ অয়লা হুমায়রা োর বনলচর ন্তান াবমঈলও বনিতয়ভালব েযা
ওলর বওঙুবিন অলক বাংালিলল অলাঘনার ফওন্নববন্দুলে পবরণে লয়বঙলন
। বেবন
এবং োর ফপ্রবমও অবরে বমল েযা ওলরবঙলন োর বলরৄপুত্রলও
। ম্প্রবে
অলমবরওায় ফওব যান্থবনলও েযার বভলযালক ফগ্রেোর ওরা লয়বঙ োর মা
ফওব যান্থবনলও। প্রমালণর ভালব ফওব ঔুলনর বভলযাক ফথলও বযাবে ফপল
এ বনলয় াড়া অলমবরওায় ববেলওতর ছড় বলয় যায় । বনলচর প্রচননকে েো
বচায় রাঔলে বহু বপো মাোআ বলরৄ ন্তানলও েযা ওলরলঙন, আবোল োর প্রমাণ
চে। বেও এওআ ওারলণ ামাবচও ওাোলমা বচায় রাঔলে বেও লাবির বযবিা
ঈিাবন ওরলে লয়লঙ মানুলওআ।
ফওন জনযরা ফিললর চনয প্রাণ ফিয়?
১৯৭১ ালর মুবিযুলদ্ধ বত্রল ে মানু প্রালণাৎকত ওলরবঙ , বাংালিল নালমর
অমালির বপ্রয় মােৃভূবমলও স্বাধ্ীন ওরলে । ফয ফওালনা ফিললর স্বাধ্ীনো যুলদ্ধআ
চনকলণর স্বেঃস্ফূেত এবং বক্রয় ংলগ্রণ লয় ঈলে স্বাভাববও খটনা , ফিললর
মানু েঔন বপ্রয় মােৃভূবমর চনয চীবন বিলে ওুণ্ঠালবাধ্ ওলর না । ামবগ্রওভালব
চনকলণর ংলগ্রলণর ওথা না য় বািআ ফিআ , এওবট ফিললর জনযবাবনীলও
জেবরআ ওরা য় এভালব ফযন োরা ফিললর প্রলয়াচলন ফয ফওালনা ময় যুদ্ধ ওরলে
পালর, িরওার ল প্রাণ বিলে পালর । অলমবরওার জনযরা ফওব বনলচর ফিল
রোয় প্রাণ ফিয় না , প্রাণ ফিয় রাষ্ট্রপবের হুওুম োবম ওলর নযলিল অক্রমণ
ওলর। আরাও, অেকাবনিালন জনয পাবেলয় ওম জনযাবন খলটবন অলমবরওার ।
ফওন জনযরা ফিললর চনয প্রাণ ফিয়? ফওন মৃেুয বনবিে ফচলন োরা যুলদ্ধ
চবড়লয় পলড়? এগুলা ব প্রলশ্নর ঈত্তর য়লো বববেতনীয় নুন্ালন ফববরলয়
অলব না; ফ অলা ওরা য়লো ফবাওাবম
। োরপলর াম্প্রবেও বওঙু
কলবণায় ফবল বওঙু োৎপযতময় বিও ঈলে এললঙ ফযগুলা বনলয় অলাঘনা ওরা
ফযলে পালর। প্রথমে জনযলির বিানলও রাষ্ট্রীয়ভালবআ ঔুব ঈাঁঘু মূয ফিয়া য় ,
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ফটা ফয ফওালনা ফিললআ । যুলদ্ধর ময়িালন ালর ালথ প্রালণাৎকত ওলর
‗বীরলশ্রষ্ঠ‘ ফঔোব বাংালিলল যারা ফপলয়লঙন ফ রওম ফঔোব ফবরওারীভালব
অর ফওঈ পানবন , পালবন না অর ওঔলনা । যুলদ্ধ ফয জনযরা বনে ন , োলির
পবরবালরর ভরণলপালণর িায় িাবয়ে লনওাংললআ রাষ্ট্র ফথলও ফনয়া য়
।
অলমবরওালে যুদ্ধলেরে জনযলির ম্মান বিলয় বরণ ওরা য়
, যুদ্ধাে
জবনওলির অচীবন ভরণলপালণর িাবয়ে ফনয় রাষ্ট্র , অর যুলদ্ধ ফওালনা জনয
বনে ল ফপ্রবলডলন্টর েরে ফথলও োর পবরবার চতন ওলর লবতাচ্চ রাষ্ট্রীয়
ফঔোব, ববধ্বা স্ত্রী এবং বলরৄলির চনয থালও রাষ্ট্রীয় ভরণলপালণর াববতও বযবিা।
অমরা এমন ফওালনা ভয রালষ্ট্রর ওথা চাবন না , ফযঔালন ফিললর চনয প্রাণ ফিয়া
মানুলও ম্মান ওরা য় না । মানু যঔন বলওাবর-ংগ্রাও পবরবিবেলে বা
ওরে, েঔন ফয ও ুিে জনযরা ফকালত্র বাড়বে বনরাপত্তা বিলে পারে , বওংবা
ালর ালথ যুদ্ধ ওলর লত্রুলির পরাি ওরলে পারে , োরা বধ্াবরেভালব ফপে
ফকাত্রাবধ্পবের েরে ফথলও পুরস্কার , এবং বধ্ও নারীর িঔ । অচলওর বিলন
পবরবিবে বিাল বীর জনযলির পুরস্কৃে ওরার ফআ এওআ মানবওোর
প্রবেেন এওটু ফঘিা ওরলআ ে ওরা যালব।
অর এওটা বচবন ে ওরা ফকলঙ । িীখতবিন অলমবরওায় থাওার েল এ
বযাপারটা অমার ওালঙ অর স্পি ওলর ধ্রা পলড়লঙ । বহু ফেলত্রআ ফিঔা ফকলঙ
অলমবরওান জনযরা বেও যুলদ্ধ যায়ার বঙরঔালনও অলক ববলয় ওলর ফেল; অর
যুদ্ধরে বিায় পায় ন্তান চলের ঔবর । স্ত্রী ন্তানলির বনরাপত্তা রালষ্ট্রর ালে
াঁলপ বিলয় যুলদ্ধ চবড়লয় পড়া য়লো অবিম মলনািাে স্ট্রযাবটবচ । পবরবালরর
বনরাপত্তা এওবার বনবিে লয় ফকল বহুনারীর িঔিাবরলের ম্ভাবনা লনও
ফেলত্রআ লয় িাাঁড়ায় ফেে মলয়র বযাপার । ফচনযআ ফিঔা যায় প্রবেবট যুলদ্ধআ
অগ্রাী জনযরা বভন ফিল অক্রমলণর মাধ্যলম েযা এবং ধ্বংলর পালাপাবল বহু
ময়আ ফমলে ঈলে ধ্তলণ । রৄনলে য়লো ঔারাপ াকলব , বওন্তু দুভতাকযচনওভালব
ধ্তণ প্রায় প্রবেবট যুলদ্ধরআ েযাবলযওীয় বনয়ামও । বাংালিললর স্বাধ্ীনো যুলদ্ধ
পাবওিাবন জনযরা নয় মাল দুআ ে নারীলও ধ্তণ ওলরবঙ , ববনয়ায় াবত
জনযরা ধ্তণ ওলরবঙ প্রায় পঞ্চাল াচার নারীলও , রুয়ািা কণেযায় দুআ ে
ফথলও পাাঁঘ ে নারীলও ধ্তণ ওরা লয়বঙ । বলপাবিরা যঔন নয বলপাবচর
এাওা িঔ ওলর , েঔন প্রথম ওাচবটআ ফযটা ওলর ফটা লা ফআ এাওার
নারী বলপাবিলির পাা ওলর ধ্তণ ওরা 323 । অমরা বনলচলির ‗ভয এবং
অধ্ুবনও‘ মানু িাবব ওরল অমরা ফয বনয স্বভাব ফথলও মুি লে পাবরবন, ো
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যুলদ্ধর ময়গুলালে ঈৎওটভালব প্রওাবলে লয় পলড় । লনও ববললজ্ঞআ মলন
ওলরন বলপাবিলির মলোআ এভালব বধ্ও নারীর িঔ বনলয় প্রচননকে েো
বৃবদ্ধ ওরা মানবমালচ জনযলির গুি স্ট্রযাবটবচ। যুলদ্ধর ময়িালন এওাবধ্ও নারীর
িঔ, অর যুদ্ধ ফলল রাষ্ট্রীয় পুরস্কার এবং পালাপাবল পবরবালরর ুিৃে বনরাপত্তা
এগুলা মানবমালচ ফয ফওালনা রালষ্ট্রআ বনচতা েয । অর এওটা বযাপার
এঔালন েণীয়; বববভন্ন ফিললর বিা পযতলবেণ ওরল ফিঔা যালব , াধ্ারণে
অবথতও বিও ফথলও চ্ছ্ পবরবার ফথলওআ মূে জনযবাবনীলে বনলয়াক ফিয়া
য়। োরা যুলদ্ধর মাধ্যলম ম্মান বলয় এলন ফয প্রচননকে েো প্রিলতন ওরলে
পালর, যুদ্ধ না ওরল ফটা োলির মলো বিার মানুলির পলে ম্ভব লো না
লনও ফেলত্রআ । এগুলা বগুলাআ য়লো ফিললর চনয জনযলির যুদ্ধ ওরার
ঈজ্জীবনী লবি। েলব বা বাহুয এগুলা বআ জচবববজ্ঞাবনও িৃবিলওাণ ফথলও
ফিয়া ওেওগুলা ধ্ারণা , ুবনবিতি ফওালনা প্রমাণ নয় । ফওন মানু ফিললপ্রলম
ঈজ্জীববে য়, ফওন জনযরা ফিললর চনয ওােলর প্রাণ ফিয় োর লনও বওঙুআ
এআ মুূলেত জচববও িৃবিলওাণ ফথলও চানা।
প্রাবন্তও বওঙু ববেওত
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর ববরুলদ্ধ ফবল বওঙু বড় ড় বভলযাক ওরালয়লঙ বববভন্ন ম
ফথলও। বরঘাডত বনবটন বভলযাক ওলরলঙন খুবাবিোর (reductionism), বস্টলেন
ফচশ গুল্ড বভলযাক ওলরলঙন প্রাও -বভলযাচলনর (Panadaptationism), বস্টলেন
ফরাচ বভলযাক ওলরলঙন বংলাণু বনণতয়বাবিোর (Genetic determinism)। বলয
বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা এআ যুবিগুলালও ঔণ্ডন ওলরলঙন বল িাবব ওলরন324। োরা
মলন ওলরন এআ মি মালাঘলওরা বববেতন মলনাববজ্ঞালনর বেও বভবত্তর ঈপর
িাাঁবড়লয় মালাঘনা ওলরনবন । ফযমন, খুবাবিো বা বরডাওলবনচম প্রলি বা
যায়খুবাবিোলে ফিালর বওঙু ফনআ। ববজ্ঞালনর প্রবেবট লাঔালেআ খুবাবিোলও
প্রশ্রয় ফিয়া য় ; রৄধ্ু োআ নয় , লনও ময় মলড বা প্রবেরূপ বনমতালণর ফেলত্র
এওমাত্র বম্বন লয় িাাঁড়ায় খুবাবিো বা বরডাওলবনচম , ো ফ অমরা
প্রওৃবেলওআ বযাঔযা ওবর অর মাচলওআ বযাঔযা ওবর। ফযমন, অমরা চাবন ফয,
মাওতলও বযাঔযার চনয বনঈটলনর ূত্র এও ধ্রলনর বরডাওলবনচম বা খুওরণ।
অআনস্টাআলনর অলপবেও েত্ত্ব োআ। োল ামাবচও পযাটানত বযাঔযার ফেলত্র
খুওরণ ঔাটলব না ফওন? এলোবিন স্টযািাডত ফালা ালয়লন্সর মলডল (SSSM)
মালচর কবে-প্রওৃবের বযাঔযা ফিয়া বে; পুরুলরা বং ফওন, বওংবা ববরয়া
324

Robert Kurzban, Alas Poor Evolutionary Psychology: Unfairly Accused, Unjustly
Condemned, Skeptic Magazine, Volume 9, No. 2
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বওার পুরুলির মলধ্য ফববল ফওন, ফওন পুরুলরা পলনতাগ্রাবে ফববল ফিলঔ, অর
ফমলয়রা ফরামান্স নলভ ফববল পলড়এগুলা ফওব ামাবচও বিান, প্রবেপবত্ত,
পায়ার ফপ্ল, ংস্কৃবে এগুলা বিলয়আ বযাঔযা ফিয়া বে। এঔন ফিঔা যালে এর
লনওবওঙুলেআ অর ভালা বযাঔযা পায়া যালে বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
াালযয। এলে যবি বরডালবনচলমর বযাপার ঘল অল ফো অুও। ফডবনলয়
ফডলনট ফচনযআ বললঙন, ‘বরডাওলবনচম’ ফওালনা মযা না, মযা লে ‗ফাভী
বরডাওলবনচম‘ (Greedy reductionism)325।
‗ফাভী বরডাওলবনচলমর‘ বযাপারটা গুরুেপূণ।ত লনও ময় েওত না থাওল
‗ফালভর োাঁলি পলড়‘ ভু বিলও কলবণা ঘল যায়ার ঔুব ভালা বওাল ফথলও
ফযলে পালর। ফযমন, নারীপুরুলর জচববও পাথতওযগুলালও 'ঔুব বড় ওলর' বওংবা
‗নমনীয়‘ বললব ফিবঔলয় ফস্টবরটাআবপং-এর জবধ্ো ফিয়া, ঔুন, ধ্তণ প্রভৃবেলও
এডাবেভ ফট্রআট বললব ঈপিাপন ওরা আেযাবির ওথা বা যায়। বববেতন
মলনাববজ্ঞালনর বওঙু ‗কলবও’এমন কলবণাপত্র বলঔলঙন ফয, অবফ্রওা বওঙু
ফিলল মানুলর বঘবওৎা এবং স্বািযচবনে দুলভতাক িাবরদ্রয বওংবা থতবনবেও ওারলণ
নয়, বরং ‗ফা অআবওঈ‘-এর ওারলণ। েে এ কলবণাগুলা বেও বিলও না বকলয়
ফাভী খুওরলণর োে বললব ভুভালব ঈপিাবপে দুবত ‗পপ ালয়ন্স’
লয় ঈলেলঙ। রৄধ্ু োআ নয় পালাপাবল লঘেন মানুলর মলধ্য বহু ববেওত জেবর
ওলরলঙ পুলরামাত্রায়। ফডবভড বুার ালয়বন্টবেও অলমবরওান মযাকাবচলন ‘বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর ঘারবট ফোভা’ বললরানালম এওবট ফঔা বলঔবঙলন ২০০৯ ালর
চানুয়াবর ংঔযায় 326 । ধ্যাপও বুার ফআ প্রবন্বটলে ঘমান বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর ‘চনবপ্রয়’ ধ্ারাবটলও ‘ঘটু ববজ্ঞান’ (pop evolutionary psychology,
or Pop EP) বললব মালাঘনা ওলরলঙন 327 । বেবন ফআ প্রবলন্ বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর ঘারবট চনবপ্রয় নুমানলও ‘ফোভা’ বা েযাাব বললব ঔণ্ডন
ওলরলঙন। ফগুলা লা
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.
326
David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology,
Scientific American Magazine , January 2009
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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১. ফপ্লআলটাবন যুলকর বভলযাচনকে মযা ফথলও অমালির মানপলটর
বববনমতালণর ফযাকূত্র ঔুাঁলচ পায়া।
২. পাথতওযূঘও ঘাবরবত্রও জববলিযগুলা আলোমলধ্যআ ঔুাঁলচ ফপলয়বঙ বা
বলকবকরআ ঔুাঁলচ পাব বল মলন ওরা।
৩. মলনাববজ্ঞান ফথলও প্রাি ঈপাত্ত চনবপ্রয় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর স্বপলে
যায় বল মলন ওরা।
৪. অমালির অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর অবিম প্রিরযুলকর মবিলষ্কর বা
বল স্বেঃবদ্ধভালব ধ্লর ফনয়া।

োবওার ফল দুবট ববয় ঔুব গুরুেপূণত। বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা বধ্ওাংল
ফেলত্রআ চবরপ, গ্রাে, ফট্রি এনাাআব প্রভৃবের াাযয বনলয় এওবট র
ঈপংালর ফপৌাঁলঙ যান বল মালাঘওলির লনলওআ মলন ওলরন। লনও ময়
নমুনালেত্র থালও ঔুব ফঙাট। অর োলির লনলওরআ কলবণার পদ্ধবে
লনওময়আ বনকূে থালও না, বরং বধ্ওাংল ফেলত্রআ লয় ঈলে বণতনামূও।
ফচনযআ ংলয়বািী চীবববজ্ঞানী মযাবলমা পাবগ্লঈব (Massimo Pigliucci)
বললঙন, ―Evolutionary stories of human behavior make for a good
narrative, but not good science.‖। ঈিারণ ফিয়া যাও। ফযমন, ফডবভড
বালর ফয বহু অলাবঘে মীোবটর ালথ অমরা পবরবঘে লয়বঙ বআলয়র পঞ্চম
ধ্যালয়, যা ফথলও অমরা ফচলনবঙিী বনবতাঘলনর ময় ফঙল এবং ফমলয়লির
মধ্যওার পাথতলওযর বযাপারগুলা। বালর এআ চবরলপর পর োবধ্ও চানতাল
এআ স্টাবডর ঈলিঔ ওলর ফিঔালনা লয়লঙ ফয, ফঙললমলয়লির মলধ্য পাথতওযগুলা
প্রধ্ানে বববেতনীয় ওারলণআ ‗মজ্জাকে‘বওন্তু বািবো লা মাত্র ৩৩ বট ফিলল
ফঙাট নমুনালেলত্রর মাধ্যলম পায়া োে ফমালটআ লবিলাী ফওালনা ববজ্ঞানলও
প্রওাল ওলর না। োর ফঘলয় বড় ওথা াম্প্রবেও বওঙু চবরপ নারী পুরু বনলয়
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর প্রঘবে ধ্ারণার ববপরীলে ফকলঙ মলন ওরা লে। ফযমন,
াঈিানত ওযাবলোবনতয়া ববশ্বববিযালয়র মলনাববজ্ঞালনর ধ্যাপও ীন ওালরা
বমার োর াম্প্রবেও কলবণায় ফিবঔলয়লঙন, ফয ফমলয়রা ফঙললির মলো
বহুকামী লে পালর, ংস্কৃবেলভলি োরা ফঙললির মলো এওআভালব ময় এবং
থত বযয় ওলর থালও ফযৌনোলও ঈিযাপলনর চনয। এআ োে বালর পূলবতাি
মীোর ববপরীলে ফকলঙ বল মলন ওরা লে। ওালচআ বহুকাবমো, ‗য়ান নাআট
স্টযাি‘, লম্ভালকর যলথেঘার প্রভৃবে পুরুলির এওলঘবটয়া বওঙু নয়, নারীলির
মলধ্য এওআভালব চাগ্রে লে পালর ঈপযুি পবরলবল ফপলআ328।
328

JR Minkel, Student Surveys Contradict Claims of Evolved Sex Differences, Scientific
American, October 14, 2010.

ভালাবাা ওালর ওয়। 283

এওআ ওথা বালর ইতা ংক্রান্ত চবরলপর ফেলত্র এওআভালব প্রলযাচয।
ধ্যাপও বা োর চবরলপর মাধ্যলম ঈপংালর ফপৌাঁলঙলঙন ফয, পুরু এবং নারী
দুচলনরআ ইতা অলঙ, বওন্তু জচববববেতনীয় ওারলণ োলির প্রওাল বভন্ন। ফঙলরা
োর িীর ফযৌনোর বযাপালর বধ্ওের ইতাপরায়ণ থালও, অর নযবিলও
ফমলয়রা ইতার প্রওাল খটায় োর িীর ফরামাবন্টও পলওতর বযাপালর। নারী
পুরুল ইতার জচববববেতনীয় পাথতওয বনলয় অবম এআ বআলয়র ঘেুথত ধ্যালয়
অলাঘনা ওলরবঙ। বওন্তু ফটাআ ফল ওথা নয়। এমন লে পালর এআ পাথতলওযর
বভবত্ত পুলরাপুবর জচববও নয়। চামতাবন বওংবা ফনিারযাফির মলো ফিলল ফযঔালন
ফযৌনোর বযাপারগুলা লনও বলবথ, ফঔালন পুরুলরা িীর ফযৌনোর বযাপালর
লনও ওম ইতাপরায়ণ থালওন। এ দুবট ফিললর চবরলপ ফযৌনোর বযাপালর িীর
ববশ্বাখােওোয় ইতাপরায়ণ পুরুলর ার যথাক্রলম মাত্র ২৮ ভাক এবং ২৩
ভাক। ফটা বা বনলচ স্বীওার ওলরলঙন এআ বল‗অলমবরওান ংস্কৃবের ফঘলয়
োলির ংস্কৃবে লনও বলবথ, এমনবও বববাববভূতে পলওতর ফেলত্র‘329। োর
মালন লে ংস্কৃবের এওটা গুরুে ফথলওআ যালে। ফয ংস্কৃবেলে ংপলওত
ববশ্বাখােওো মালনআ লাবি বওংবা পলওতর োৎেবণও মাবি, ফঔালন মানু
পলওতর বযাপালর লনও ফববল লঘেন থালও, অর ফয চায়কায় ফাওচলনর মন
মানবওো
ফযৌনোর
বযাপালর
লপোওৃে
ওম
ওলোর,

বঘত্রঃ ফডবভড বা নারী-পুরুল ইতা ংক্রান্ত বভন্নো বনণতলয়র ফেলত্র ফয মীো ঘাবলয়বঙলন
[―Sex Differences in Jealousy: Evolution, Physiology, and Psychology‖ in Psychological
Science, Vol. 3, No. 4; July 1992] োর বওঙু োে ম্প্রবে প্রশ্নববদ্ধ লয়লঙ।
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David J. Buller, Evolution of the Mind: 4 Fallacies of Evolutionary Psychology,
Scientific American Magazine , January 2009

284| ভালাবাা ওালর ওয়

ফ মি চায়কায় ফযৌনো বনলয় এওটু এবিও বিও য়াটা ফমালটআ স্বাভাববও
নয়। োআ বওন্তু অমরা ফিঔবঙ চবরলপর োেল। নেুন বওঙু মীোয়
বযাপারগুলা অর স্পি লয়লঙ। ফযমন, ফওানটা বঘন্তা ওলর অপবন ফববল ববপযতি
লবনঅপনার িী নয ওালরা ালথ বববভন্ন অলন ফযৌনবক্রয়ায় অীন নাবও
অপনার িী পরচলনর ালথ ফরামাবন্টও পলওত চবড়লয় পলড়লঙ -এর ঈত্তলর
মাবওতনলির মলধ্য মাত্র ১২ ভাক, ফনিারযািলর ১২ ভাক এবং চামতাবনর মাত্র ৮
ভাক নারী ২য় পলনবটর পলে মে বিলয়লঙন । ওালচআ ফমলয়রা োর ফযৌনিীর
‘বযাবভঘালরর বযাপালর ফমালটআ ঈৎওবণ্ঠে নয়’ এআ নুমান াবতচনীন বল ধ্লর
ফনয়ার পলে যুবি ফবাধ্ য় ঔুব ফচারালা নয়।
অলরওবট গুরুেপূণত ববয় না ঈলিঔ ওরলআ নয় । যলথি েওত না থাওল
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর কলবণা, ববলেণ এবং ঈপিাপনা ভু বিলও ঘল যায়ার
ফেত্র জেবর ওরলে পালর বীায়। লনও ময় জেবর ওরলে পালর নাওাবিে
ববেওত। ফযমন ফরবি থনতবলর ধ্তণ ংক্রান্ত কলবণা এবং োর ‗ধ্তলণর
প্রাওৃবেও আবো‘ বআবটর330 ওথা এলেলত্র প্রাবিও। এআ বআলয় থনতব এবং
ফক্রআক পামার ধ্তণলও এওবট ‘বববেতনীয় বভলযাচন’ বললব বভমে ফিয়ার
ফঘিা ওলরবঙলন। োরা বার ফঘিা ওলরলঙন ফয, ধ্তণ বযাপারটা য়লো অবিম
মালচ পুরুলির ফবল বওঙু প্রচননকে ুববধ্া বিলয়বঙ। োলির মলে, অমরা
ফআ ব পুরুলরআ বংলধ্র যারা এওময় রৄধ্ু বনলচলির িীর ফিলআ কভতঞ্চার
ওলরবন, পালাপাবল নাওাবিেভালব ফচার ওলর কভত ঞ্চার ওলরবঙ বনেুও
নারীর ফিল। োআ অধ্ুবনও মাচবযবিালে ‘ধ্তফণর ফট্রআট’ লনওটা
াথতওভালবআ বটলও অলঙ, অর পুরুলরা ফ ওারলণআ ধ্তণ ওরলে ঈেুঔ থালও
ুলযাক ফপলআ। োরা যুবি ফিন প্রচননকে ুববধ্ার বযাপারটা অলঙ বলআ ফিঔা
যায় ফয, বলরৄ বওংবা বৃদ্ধালির েুনায় ন্তান ধ্ারণেম ঈবতরা নারীলির ঈপলরআ
ধ্তলণর প্রলওাপ খলট ফববল, এবং ধ্তলণর ওারলণ মানবও অখালের প্রবেবক্রয়া
োলির মলধ্য ফববল থালও 331 । ওথাগুলা য়লো বমলথয নয় (বওঙু চবরলপ এর
330

Randy Thornhill and Craig T. Palmer, A Natural History of Rape: Biological Bases of
Sexual Coercion, The MIT Press; 2000
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.
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পলে বওঙু েযো পায়া ফকলঙ বল িাবব ওরা লয়লঙ332), বওন্তু োরপলর
থনতব এবং পামার ধ্তণলও ফযভালব ‗মানব বববেতলনর এওবট স্বাভাববও এবং
জচববও প্রবক্রয়াচাে ঈপওরণ‘ বললব ংজ্ঞাবয়ে ওলরলঙন, োলে লনলওআ
ধ্তলণর ‗জবধ্োর কন্‘ ঔুাঁলচ ফপলয়বঙলন, এবং স্বাভাববও ওারলণআ এবট নানা
নাওাবিে ববেলওতর ফেত্র জেবর ওলরলঙ। নারীবািী, ফযৌন পরাধ্ববললজ্ঞ,
মাচববজ্ঞানী, মানবাবধ্ওারওমতী ফথলও রৄরু ওলর লনলওআ বআবটর বনন্দা
ওলরলঙন। চীবববজ্ঞানী ফচায়ান রােকালডতন ফো বআবটলও বতলল 'বববেতনআ অমার
পরালধ্র চনয িায়ী' ধ্রলনর িায়মুবির পলঘিা বললব বভবে ওলরলঙন।
ফচবর ফওালয়লনর মলো ঔযােনামা চীবববজ্ঞানী পযতন্ত এআ বআলয়র মালাঘনায়
মুঔর লয়লঙন 333 । বলয থনতব এবং নযানয বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা এআ
িাববগুলালও ‘ববজ্ঞাবনও পপ্রঘার’ বললব প্রেযাঔান ওলরলঙন এআ বল ফয ,
োরা ফওব বববেতনীয় িৃবিলওাণ ফথলওআ ধ্তলণর ঈপর জবজ্ঞাবনও নুন্ান ওরলে
ফঘলয়লঙন, ফওালনা বওঙুর জবধ্ো বিলে নয় । োরা যুবি বিলয়লঙন , ধ্তণ ওলর
নারীর িঔ ফনয়া এওধ্রলনর স্ট্রযাবটবচ যা পুরুলরা বযবার ওলরলঙ নাবিওা
ধ্লর। এচনযআ পবরংঔযালন ফিঔা যায় , যুলদ্ধর ময় নারীলির ঈপর ধ্তলণর
প্রবণো বৃবদ্ধ পায়, ববকেলযৌবনা নারীলির ফঘলয় যুবেী নারীরাআ ফববল ধ্বতে য় ,
আেযাবি। বওন্তু এগুলা ফওালনাবটআ ধ্তণলও ‗যাডাবেভ‘ বা বভলযাচনলী
প্রমাণ ওরার চনয যলথি নয় । যুলদ্ধর ময় নারীলির ঈপর অগ্রান এবং ধ্তণ
বৃবদ্ধ পায় েয ওথা , বওন্তু যুলদ্ধর ময় ঘুবরিাবর , ুটেরাচ, ঔুন মারামাবর ,
পবত্ত ধ্বং লনও বওঙুআ বৃবদ্ধ পায় । নয ফনবেবাঘও বযাপারগুলালও যবি
বভলযাচনলী মলন না ওরা য়, েলব এওেরোভালব ধ্তণলও বভলযাচনলী
মলন ওরার ফওালনা ফযৌবিওো ফনআ।
ম্প্রবে পযারাগুলয়র অলও ট্রাআলবর (Aché) মানুলর ঈপর গুরুেপূণত কলবণা
ঘাবলয়লঙন এবরলচানা ফস্টট ববশ্বববিযালয়র কলবও বওম ব। ফঔালন কলবণা
ঘাালনার ওারণ লা , অলও ফকালত্রর মানুলরা এঔন ফআ অবিম বলওাবরংগ্রাও বললবআ চীবনযাপন ওরলঙ। ফআ মালচর ঈপর মীো ঘাবলয়
ধ্যাপও বওম ব ফবর ওরার ফঘিা ওলরন ফয, েয েযআ অবিম মালচ ধ্তণ
332

333

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).
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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ফওালনা 'বববেতনীয় বভলযাচন' বললব ওাচ ওলরবঙ বওনা। বেবন ফঔালন ধ্তলণর
বযয় এবং ঈপলযাবকোর এওটা েুনামূও বলব ফবর ওলরন। োরা ধ্তলণর বযয়
বললব কণনায় অলনন বওঙু ববলল ফপ্রোপট ফযমন, ধ্তণ ওরলে বকলয় অক্রান্ত
নারীর স্বামী বওংবা অত্মীয়লির িারা ধ্তণওারীর বনগ্র, লাবি এবং মৃেুযর
ম্ভাবনা নযানয বযাপারগুলাযা ধ্তলণর চনয ফনবেবাঘও ঈপািান বললব
কৃীে। বেও এওআভালব প্রচননকে ঈপলযাবকোর বযাপারবট অর ওলম অলব
ধ্বতো যবি োর ধ্তণচাে বলরৄলও চে বিলে বওংবা ানপান ওরলে স্বীওৃে
ন, বওংবা বলওাবর-ংগ্রাওলির ফঙাট ফকালত্রর মলধ্য বযাপারটা চানাচাবন লয় ফকল
ঔািযালেণ বহু ফমৌবও ঘাবিা পবরপূরলণ লযাবকোর ভালব েবের ম্মুঔীন
য়া আেযাবি ওারলণ। নযবিলও ধ্তণকে বববেতনীয় ঈপলযাবকো বাড়লব যবি ধ্বতো
ঈবতর মলয়র মলধ্য থালও (লেওরা ১৫ ভাক), োর কভত ঞ্চার য় (লেওরা ৭ ভাক
ম্ভাবনা), ধ্বতো কভতপাে খটালবন না (লেওরা ৯০ ভাক) এবং ধ্তলণর পলর
ধ্বতো োর বলরৄলও মৃেুযর বিলও ফেল না ফিন (লেওরা ৯০ ভাক) । ব এআ
ফপ্রোপটগুলা ববলবঘনা ওলর ধ্তলণর বযয় এবং ঈপলযাবকোর েুনামুও ববলেণ
বনণতলয়র চনয বমুললন পবরঘানা ওলরন। ফয োে পায়া ফকলঙ োলে বেবন
ফিলঔলঙন প্রবেবট ফেলত্রআ ধ্তলণর বযয় োর ঈপলযাবকোলও বেক্রম ওলর যায়।
এমনবও োে ওাঙাওাবঙ নয়, ধ্তলণর বযয় ঈপফযাবকোর প্রায় িলগুণ পায়া
ফকলঙ। বওপ বলর এআ কলবণার বভবত্তলে বা ফযলে পালরধ্তলণর বববেতনীয়
বভলযাচন থাওার ম্ভাবনা ঔুব ওমআ । ব ফচনযআ বলন, ‘ফপ্লআলস্টাবন যুলকর
মানুলরা এওবট প্রচননকে ফওৌল বললব ধ্তণলও বযবার ওলরবঙএবট বার
ফপঙলন ফওালনা লি বভবত্ত ফনআ’।
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয় কলবণা ওরলে বকলয় েওত থাওা িরওার অর
লনও বযাপালরআ , নাল ববলেণ এবং ঈপংার নারী বধ্ওালরর চনয
'পমানচনও' বল প্রবেভাে লে পালর। মলন লে পালর ‘স্টাটা ফওা’ বচায় রাঔার
‗পুরুোবন্ত্রও‘ পলঘিা, বওংবা ‘বযাও টু বওলঘন’ অগুতলমন্ট । ববয়টা পবরষ্কার ওরা
যাও। বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা বলন ফয, পুরুলরা নাবিওা ফথলওআ ংঔয যুদ্ধববগ্রলর মধ্য বিলয় বনলচলির বনলয় যায়ায় োরা মন মানবওোয় লনও
প্রবেলযাবকোমূও এবং বং লয় ঈলেলঙ। অর ফময়ারা খর-ফিার ামালে অর
বাচ্চা মানু ওরার ফপঙলন বনলয়াবচে থাওায় োলির বাঘবনও ফযাকালযালকর ফেত্র
লনও ঈন্নে লয়লঙ। বওন্তু ফওঈ যবি মলন ওলরন ফয, এর মাধ্যলম ফিঔালনার ফঘিা
লয়লঙ ফয, ‘ফমলয়রা খলর থাওুও, ফওব বাচ্চা মানু ওরুও , অর ফঙলরা বাআলর
ওাচ ওরুও  ওারণ এটাআ নযাঘারা‘এভালব ফিঔা রৄরু ওরল পুলরা ববয়বটলও
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বওন্তু ভু ঈপিাপনার বিলও বনলয় যালব। বওঙু ফেলত্র বকলয়লঙ। ফযমন, ঘার বঙর
অলক াভতাডত ববশ্বববিযালয়র েৎওাীন ফপ্রবলডন্ট লরন্স ামার এওবট
ওনোলরলন্স ‗ফঙল ফমলয়লির মবিলষ্কর কেনকে পাথতলওযর ওারলণ‘ ফমলয়রা ওম
ংঔযায় জবজ্ঞাবনও কলবণার পবরমণ্ডল প্রলবল ওলরএআ ওথা বল মাববপলি
পলড় বকলয়বঙলন। নযাবন্স পবওলন্সর মলো চীবববজ্ঞানী এআ মন্তলবযর প্রবেবালি
ভাি েযাক ওলরবঙলন। এআ বিলবযর ওারলণ ামারলও পরবেতীলে পিেযাক
ওরলে য়। ামারলর ওথায় েযো অলঙ ওী ফনআ, বা থাওল ওেটুওু এ বনলয়
ববেওত ওরা ফকল পবরংঔযান মূে ামারলর বিলবযর পলেআ যায় বলআ
লনলও মলন ওলরন। ঈিারণ বললব মাবওতন যুিরালষ্ট্রর পবরংঔযালনর ঈলিঔ ওরা
ফযলে পালর। অলমবরওায় ২০০৩ ালর পবরংঔযান নুযায়ী ফমাট চনলবির প্রায়
334
৪৩ ভাক নারী। বওন্তু এলির মলধ্য মাত্র ২৭ ভাক ববজ্ঞান এবং প্রযুবির ালথ যুি
।
কবণফে িে লীত ১% ফঙল ফমলয়র মলধ্য চবরপ ঘাবলয় ফিঔা ফকলঙ, িেো থাওা
লত্ত্ব অটচন ফঙল কবণে বা ববজ্ঞানলও ফপলা বললব বনল, োর ববপলে ফমলয়
থালও মাত্র এওবট। নয ােচন ফপলা বললব ফনয় বঘবওৎাববিযা, চীবববজ্ঞান,
বওংবা মানববও ফওালনা ববয়-অলয়। বওন্তু োরপলর পৃবথবীর ভালা ভালা
কলবণাকারগুলার বিলও ফঘাঔ রাঔল ফিঔা যালব, নারীরা পুরুলির ালথ পািা
বিলয়আ ওাচ ওলর যালেন, কলবণায় ােয পালেন। ফআ প্রাঘীনওালর
াআলপবলয়া ফথলও রৄরু ওলর মািাম ওুরী, রা ফবব, ফাবেয়া ফওাভালভস্কায়া, ব
বমন্টার, ওযারবন ারল, ফমরী যানী যাভয়বললয় ফরাচাবন ফ্রযাঙ্কবন প্রমুঔ
ববজ্ঞানীলির নাম অমরা বাআ চাবন। অধ্ুবনও ববলশ্ব োবত্ত্বও পিাথতববজ্ঞালন
ােলযর ালথ ওাচ ওরলঙন বচা রাি, আভা বভারস্টাআন, বএ ঈ, ফভরা
রুববন, ফচাবন ফব প্রমুঔ। চীবববজ্ঞান, নৃেত্ত্ব, আবো এবং বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞান নযানয লাঔায় ােলযর ালথ ওাচ ওলর যালেন ববন বযাার,
রা ফবটবচক, এবচালবথ ওযািান, বডা ওমাআড, ফলনা ক্রবনন, বমল্ডাডত
বডওমযান, ফলন বেলার, পযাবট্রবলয়া ফকায়াবট, বক্রলস্টন ও, ারা ব্ল্যাোর াবডত,
মযাকিাবনা হুটতালডা, ববব ফা, বণ্ডা বমল, ফেববয়া প্রালত্তা, ফমবরন রাআ,
ওযালথবরন যালমান, ফচায়ান বল্ক, ফমবরবডথ স্ম, বারবারা স্মুট, নযাবন্স থনতব,
মালকতা ঈআন প্রমুঔ নারীববজ্ঞানীরা। োলির লনলওআ অবার স্ব স্ব ফপলায় ওাচ
ওরলে বকলয় নানা ধ্রলনর ফচিারকে ালমযর বলওার লয়বঙলন। অবম ২০০৭
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াল ারা পৃবথবী চুলড়আ নারী কলবওলির প্রবে ফচিারকে ালমযর নানা
ঈিারণ াবচর ঈলিঔ ওলর এওবট প্রবন্ বলঔবঙাম ‘াআলপবলয়া : এও ববস্মৃেপ্রায়
কবণেজ্ঞ নারীর ফবিনাখন ঈপাঔযান’ বললরানালম335। ফঔাবটর প্রাবিও বওঙু ংল
ঈদ্ধৃে ওরার প্রলয়াচনলবাধ্ ওরবঙ এঔালন
আবোলর রৄরু ফথলও ফল পযতন্ত ফিঔা বকলয়লঙ ববজ্ঞান, কবণেলাস্ত্র, অর
বঘবওৎাববজ্ঞালন নারীরা বক্রয়ভালব ংলগ্রণ ওলরলঙ। বওন্তু
আবোলবত্তারাআ মানব ভযোর আবো বঔলে বকলয় ো বারবার এবড়লয়
বকলয়লঙন। লটামান স্টযানব োর ‗মািার এি ডটার ব আনলভনলন’
বআবটলে াচালরা িৃিান্ত াবচর ওলর ফিবঔলয়লঙন ফয, পুরুলরা যঔন ফওালনা
প্রযুবির ঈিাবন খবটলয়লঙ েঔন ো পুঙ্খানুপুঙ্খভালব ববপবদ্ধ ওলর ফরলঔলঙ,
বওন্তু নারীরা যঔন ফওালনা প্রযুবির ঈিাবন খবটলয়লঙ েঔন ো ঘল ফকলঙ
ববস্মৃবের ন্তরাল। আবোববিরা োাভালব বললঙন ‗ফও, ওঔন, ওীভালব
এ প্রযুবি অববষ্কার ওলরলঙন ো বেওভালব বা যায় না’। বহু ফেলত্রআ
ফিঔা ফকলঙ ফয, ফমলয়রা ফয মি ওাচওলমত বনলয়াবচে বঙ ফগুলার ফেলত্রআ
মন োা ‗ফস্টবরটাআবপং’ ওরা লয়লঙ। বস্পবনং হুআ বা ঘরওা এমবন
এওবট ঈিারণ। ম্ভবে নারীরাআ এবটর ঈিাবন খবটলয়বঙ ঘীন ফিলল, বওন্তু
অচ োর ফওালনা ববপবদ্ধ আবো পায়া যায় না, থঘ ফআ ঘরওা যঔন
ফের লেলওর পর পবিমা ববলশ্ব প্রলবল ওলর ‗পুরুলর ালে’ ঈন্নে অর
ববববধ্তে য়, ো েঔন ফথলওআ ফযন ো আবোল ববপবদ্ধ ওরার অগ্র রৄরু
লয় যায়।
োরপর পুরুোবন্ত্রও আবোলর চা ফভি ওলর লনও নারীআ প্রবেবট
যুলক অমালির ামলন ঘল এললঙন। োলির মলধ্য ঈলিঔলযাকয লন
াআলপবলয়া, মািাম ওুরী, রা ফবব, ফাবেয়া ফওাভালভস্কায়া, ব বমন্টার
প্রমুঔ। এ ওচন ঙাড়া অর অলঙন ওযারবন ারল, ফমরী যানী
যাভরবললয় এবং বড.এন.এ এর ঈিাবও ফরাচাবন ফ্রযাঙ্কবন। এলির বাআ
কলবণাকালর পুরু লযাকীলির ালথ এওবনষ্ঠভালব ওাচ ওলরলঙন; থঘ
আ লযাকীরাআ োাঁলির বিানলও লনও ময়আ ন্ওালরর বিলও ফেল
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বভবচৎ রায়, াআলপবলয়া: এও ববস্মৃেপ্রায় কবনেজ্ঞ নারীর ফবিনাখন ঈপাঔযান, ঘায়েন 
মুিমনা; োবরঔ: রবব, ২০০৭-১০-০৭। ফঔাবট পড়লী পবত্রওায় এবং ািাবও এওাত্তলর
প্রওাবলে লয়বঙ। প্রবন্বট 'স্বেন্ত্র ভাবনামুিবঘন্তা  বুবদ্ধর মুবি' (ঘারবিও, ২০০৮) গ্রলন্থ
ংওবে য়।
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বিলে ফঘলয়লঙন। ফ্রযাঙ্কবলনর ওথা ফো বাআ যায়বড.এন.এর ‗যুক
বপতলর’রযলভি ওরার পর প্রাপয ওৃবেে ফথলও োাঁলও আলে ওলরআ
ববঞ্চে ওরা লয়লঙ। ফচাবন ফব পাার অববষ্কালরর পর ফনালব
পুরস্কার পানবন, ফপলয়লঙন োাঁর পুরু লযাকী যান্থনী বঈবয়ল। অআনস্টাআন
অলপবেওোর ববলল েত্ত্ব বনলয় ববঔে যুকান্তওারী ফপপারবটলে োর স্ত্রী
বমলভা অআনস্টাআলনর লনও বিান থাওা লত্ত্ব ো এবড়লয় ফকলঙন।
অমাী ফনালয়থার ফওব নারী বার ওারলণআ চামতাবনর কবটলিন
ববশ্বববিযালয় প্রভালওর ঘাওবর ফথলও ববঞ্চে লয়বঙলন, এওআ ওারলণ অ
আনস্টাআফনর ালথ কলবণা ওরার চনয োাঁর অলবিন নামিুর লয়বঙ। ফভরা
রুববন ‗ডাওত মযাটার’বা গুি পিাথত অববষ্কালরর পর স্বীওৃবে ফপলে োাঁলও
লপো ওরলে লয়লঙ িীখত ময়। ঈবনল লেলও বব্রলটন এবং অলমবরওায়
এমন অআন ওরা লয়বঙ, বববাবে নারীরা যবি ফওালনা ‗ফপলটন্ট’
ঈিাবন ওলর থালওন, ো স্বামীর পবত্ত বললব ববলববঘে লব। এ ব বওঙুআ
পুরুলরা বযবার ওলরলঙ নারীর ঈিাবনী লবিলও বিবমে অর বযে ওরার
ওালচ। এবট বনঃলন্দ ফয, নারীরা ভযো-বনমতাফণর এও বড় ংলীিার য়া
লত্ত্ব পুরুলাবে মালচর ীমাবদ্ধোয় পথ াবরলয়লঙ বালর বালর।

এওবট ওথা অমালির মলন রাঔলে লব ফয, বহু বঙর ধ্লর ফমলয়লির িমন ওলর
রাঔা লয়লঙ ামাবচও ভালবআ। োলির ফভাটাবধ্ওার, বাআলর ওাচ ওরার বধ্ওার,
নারী বলো  ও বধ্ওারগুলা ঔুব াম্প্রবেও মলয়র খটনা। ফমলয়লিরলও
পযতাি ময় বওন্তু বিলে লব ঈলে অলে ল। ো না ওলর ফওব পবরংঔযান
াবচর ওলর যবি বদ্ধালন্ত ঈপনীে য় ফওঈ ফয, নারীরা প্রযুবি ববজ্ঞান বওংবা
কবণে বনলয় পড়াললানা ওরলে েম, ো ভু ঈপংালরর বিলও অমালির বনলয়
যালব। এ প্রলি অলমবরওায় অবফ্রওান-অলমবরওান ওবমঈবনবটর ওথা বা ফযলে
পালর। ওালালির ঔুব ওমআ বলোয়েলন যায়, বা ফকল বড় এওটা ংল ছলর
পলড়। ঘাওবর ফেলত্র ফয ঔুব ফববল ওালা ফঘাফঔ পলড় ো নয়। এঔন ফয ফওঈ
ঈপংালর ফপৌবঙলয় ফযলে পালরওালালির বুবদ্ধুবদ্ধ ওমোআ ফবাধ্ য়
ািালির ালথ ফপলর লে না। বওন্তু এআ ঈপংালর ফপৌাঁলঙালনা বও বেও লব?
ফমালটআ নয়। অল বহু বঙর ধ্লর ওালারা অলমবরওায় বনকৃীে, বনপীবড়ে
বঙ। োলির িা বাবনলয় রাঔা লয়বঙ যুলকর পর যুক, োবেয ওলর ‘বনলগ্রা’ বা
‘বনকার’ বললব বভবে ওরা লো । এআ ধ্ারা ফথলও ফববরলয় এল ঈলে িাাঁড়ালে
ল োলির পযতাি ময় বিলে লব, োরপলর না েুনার প্রশ্ন।
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বববেতন মলনাববজ্ঞালনর ববরুলদ্ধ বভলযাকগুলার বধ্ওাংলআ জনবেওো
ফওবন্নও। মালাঘওলির ফওঈ ফওঈ বববেতন মলনাববজ্ঞানলও বভযুি ওলরলঙন
‘প্রকবের ন্তরায়’ বললব ফওঈ বা বাবে ওরলে ফঘলয়লঙন ‘বনবেও’ বললব।
বলয বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা এর চবাব বিলয়লঙন ওী বনাম ঈবঘে এর
ফোভা ("Is" vs. "Ought" fallacy)-এর বযাপালর েওত থাওার পরামলত বিলয়।
এ বযাপারগুলা বনলয় এআ বআলয়র প্রথম ধ্যালয় বওঙুটা অলাঘনা ওরা লয়লঙ।
ফল ধ্যালয় এল এবট এওআভালব প্রাবিও। প্রথমে বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
ওাচ লে ফওন মাচ বা মানবপ্রওৃবের বড় এওটা ংল ফওালনা এওটা বনবিতি
ঙলও অবদ্ধ থালও ফটা বযাঔযা ওরা , মাচ বওরওম য়া ‘ঈবঘে’ ো নয় 336।
থতাৎ মানু োর নীবে জনবেওো বা মাচ বটবওলয় রাঔার চনয ওী ওরলব না
ওরলব, ো বনলয় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর ফওালনা মাথাবযথা ফনআ । অর োঙাড়া
ফওালনা বওঙু ‘নযাঘারা’ বা প্রাওৃবেও মলন ল ফটা মালচ অআন ওলর প্রলয়াক
ওরলে লব বল যবি ফওঈ ফভলব থালওন, ফটা বওন্তু ভু লব । এটা এও ধ্রলনর
ফোভা, এর নাম , ‗নযাঘাবরববস্টও েযাাব ‘। প্রওৃবেলে মারামাবর ওাটাওা বট
অলঙ। বংলর মলো এমন প্রাণী প্রওৃবেলে অলঙ যারা বনলচর বাচ্চালও ফঔলয়
ফেল। ওালচআ এগুলা োলির চনয ‗প্রাওৃবেও‘। বওন্তু ো বল এআ নয় ফ মি
‗প্রাওৃবেও‘ অআন গুলা মানবমালচ প্রলয়াক ওরলে লব
। বববেতননীয়
মলনাববিযা ফথলও পায়া প্রওল্প ফথলও অমরা বলে পা বর ফওন পুরুলর মন
প্রবেলযাবকোমূও লয় ফবলড় ঈলেলঙ , বওংবা নুমান ওরলে পাবর ফয পুরুলির
এওাংল ফওন ফমলয়লির ফঘলয় স্বভালব বহুকামী , বওন্তু ো ফওালনাভালবআ যুদ্ধ বা
ানাাবনলও নযাযযো প্রিান ওলর না বওংবা বহুকাবমেলও অআন ওলর বিলে বল
না। মানু বনচ প্রলয়াচলনআ যুদ্ধববলরা ধ্ী অলন্দান ওলর , ামাবচও ভালব বওংবা
ধ্মতীয়ভালব ববলয় ওলর, বাচ্চা না ফনয়ার চনয বওংবা ওম ফনয়ার চনয পবরবারপবরওল্পনা ওলর , বওংবা এওকামী পলওত অিালী য় ফযগুলার লনও
বওঙুআ প্রওৃবেলে ববর। মযাট রীডব োর ‗ফরড ওুআন‘ বআলয় বলন
লনও মানু বনলচর ঔারাপ অঘরণলও বববেতন মলনাববজ্ঞালনর াালযয
‗নযাযযো‘ ফিয়ার চনয প্রুব্ধ লে পালর
, অবার লনলও বববেতন
মলনাববজ্ঞানলও অিাওুাঁলড় ঙুাঁলড় ফেল বিলে ঘাআলবন এআ ফভলব ফয
, এবট
ফযৌনোর ফেলত্র এওধ্রলনর াময ৃবি ওলর বিবেলীোলও
‗বিমন‘
ওরলে ঘালে। বওন্তু বববেতন মলনাববজ্ঞান এগুলার ফওালনাবটআ বওন্তু ওলর না ।
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অল ফ ঈবঘে নুবঘৎ প্রলশ্ন ফথলও যায় বরাবলরর মলোআ নীরব । বববেতন
মলনাববজ্ঞান এঔালন মানবপ্রওৃবেলও বযাঔযা ওরলে এললঙ , ফওালনা নীবে
জনবেওোর বববে ওরলে নয় । ঔুন ওরা ‗প্রাওৃবেও‘ এআ লথত ফয , অমালির
ঔুব ওালঙর প্রাআলমটরাআ বনয়বমেভালব এলও পলরর ঈপর অগ্রান ঘাবলয়
েযা ওলর থালও, অপােভালব অমালির পূবতপুরুলরা এবট যলথি পবরমালণআ
ওলরবঙ। খৃণা, েযা, বংো, বনষ্ঠুরো-এ বযাপারগুলা ফমাটািালক
অমালির প্রওৃবেরআ ংল, এবং প্রবেবট বযাপারলওআ ঈপযুিভালব ফমাওালবা
ওরা ম্ভব। প্রওৃবে ঘবরত্রকেভালব এওগুাঁলয় বা ফকায়ারলকাববন্দ বওঙু নয় , বরং
লনও নমনীয়।

অলরওবট ববয় বওন্তু মলন রাঔলে লব এ প্রলি , ববললে যারা প্রওৃবের ধ্ুয়া
েুল ফমলয়লির কৃববন্দ ওলর রাঔলে ঘান । মানবভযোর ক্রমববওাল পযতালাঘনা
বেলর ফঘয়ার ফটববল বল ওাচ ওরার বযাপারটা বওন্তু ঔুবআ অধ্ুবনও খটনা।
এটা বেও পুরুলরা এওময় ান্টার বঙ , অর ফমলয়রা কযািারার , বওন্তু ো বল
বও এটা বা যালব , ফমলয়রা ফযলেু এওময় কযািারার বঙ, ফলেু এঔন োরা
বেল ওাচ ওরলে পারলব না, বা ওবপঈটালরর ঘাবব বটপলে পারলব না ? না ো
ওঔলনাআ নয়। বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বল ফয, ফঙলরা কড়পড়ো ফস্পববেও বা
ফস্পলা ওালচর ফেলত্র (াধ্ারণে) ফববল িে
য়, ফমলয়রা ামবগ্রওভালব
মাবেটাবস্কং-এ। অমালির অধ্ুবনও মাচ বহু বওঙুর ংবমশ্রণ। এঔালন ে
লে ‗ফস্পববেও‘ িেো ফযমন ালক , ফেমবন ালক ‗মাবেটাবস্কং‘। ওালচআ
ফওালনাভালবআ ‗বযাও টু িয বওলঘন ‘ অগুতলমন্ট গ্রণলযাকয নয়। অল নারীবধ্ওারলও বববেতনীয় মলনাববিযার ববরুলদ্ধ িাাঁড় ওরালনার ঔুব বড় ফওালনা যুবি
ফনআ বল বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন 337। ম্প্রবে বগ্রট ভযািারমযালন
(Griet Vandermassen) নালমর এও নারীবািী ফবঔওা ম্প্রবে এওবট বআ
বলঔলঙন, ‗ওারা ঘাত ডারঈআনলও ভয় পালে?‘ বললরানালম338। বআবট বনলয় বওঙু
ওথা বা প্রলয়াচন। ভযািারমযালন মূে োর এওালডবমও ওযাবরয়ার রৄরু
ওলরবঙলন এওচন নারীবািী ববললজ্ঞ বললবআ। ঘাবরবিলও নারীবািীলির িারা
বববেতন মলনাববজ্ঞালনর ববরূপ মালাঘনা েয ওলর বেবন বববেতন মলনাববজ্ঞালনর
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মূ কলবণাপত্রগুলা এওটু পরঔ ওলর ফিঔার বদ্ধান্ত বনলন। ফআ অগ্র ফথলওআ
োর বনরন্তর কলবণা। োর ফআ কলবণায় ফল পযতন্ত যা ফববরফয় এ ো
রীবেমলো ববস্ময়ওর। বেবন ফিঔলন বহু নারীবািীরা বববেতন মলনাববজ্ঞালনর মূ
নুবদ্ধান্তগুলালও বধ্ওাংল ফেলত্রআ ববওৃে ওলর ঈপিাপন ওলরলঙন। রৄধ্ু োআ
নয়, োর কলবণার ঈপংার লা, নারীবািীরা লনও ফেলত্র না বুলছ বববেতন
মলনাববজ্ঞালনর ববলরাবধ্ো ওরল, বববেতন মলনাববজ্ঞালনর মলধ্য লনও
মবণমাবনওয ুবওলয় অলঙ, অর এবট অল প্রওারন্তলর নারীবািলও বিমন নয়,
বরং লনও মৃদ্ধ ওরলে পালর। চীবববজ্ঞানী ফলনা ক্রবনন ফযমন বনলচলও এঔন
‘ডারঈআবনয়ান ফেবমবনস্ট’ বলন 339 , ফরওমভালব লনলওআ আিানীং বনলচলও
পবরবঘে ওরলঙন। বগ্রট ভযািারমযাললনর ওথা ফো অলকআ বা লয়লঙ, পালাপাবল
অলঙন বমবলকান ববশ্বববিযালয়র বারবারা স্মুট340, ওযাবলোবনতয়া ববশ্বববিযালয়র
পযাবট্রবলয়া ফকায়াবট341 বওংবা এওআ ববশ্বববিযালয়র ারা ব্ল্যাোর াবডত342। এরা
বাআ ঔযােনামা নারী ববজ্ঞানী, এবং এরা বনভতলয় ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ ফথলওআ
নারীবািলও ববলেণ ওলরন। ভববযলের পৃবথবীলে এ ধ্রলনর নারীবািীফির ংঔযা
লনও বাড়লব বল অলা ওরা যায়।
অবার ঈলটা বযাপার অলঙ । নারী এবং পুরুল ফয জিবও, মানবও,
ামাবচও এবং লবতাপবর জচবববজ্ঞাবনও বববেতনীয় পটভূবমওায় পাথতওয অলঙ
ফটাআ লনও প্রকবেলী নারীবািীলির স্বীওার ওরলে ফিলঔবঙ। োলির লনলও
ভালবন, পাথতওয মানলআ বুবছ াময নি লয় যালব। মুিমনা ব্ল্লক অবম বঔলে
বকলয় এমন ফিলঔবঙকড়পড়ো পুরুলর লবি ফয নারীর ফঘলয় ফববল ফটা
মানলে লনলওর নীা। মুিমনায় এওবার এওবট ফঔা প্রওাবলে লয়বঙ
‘পুরুলাবে মাচ  নারীর বিান ’ বনলয়। লনলওআ ফিঔাম লন্দ ফপাণ
ওলরলঙন ফয, পুরুলর লবিমত্তা নারীর ফঘলয় ফববল এটার েযো বনলয়। চবনও
ব্ল্ক িয োর বযবিকে বভজ্ঞো ফথলও এও বওবলও ফালওর ঈিারণ
াবচর ওলরলঙন যার বঙ ুোমলিী বঈ । বেবন ফভলববঙলন এআ ঈিারণ বিল
পুরুলর ফঘলয় নারীর লবি ফববল এআ নুওল্প ভু প্রমাবণে য় । বওন্তু বেযআ
বও এআ ঈিারণ ―ন এভালরচ ‖ পুরুলর লবি ফয নারীর ফঘলয় ফববল োর
েযো েুণ্ণ ওলর? না ফমালটআ ওলর না । ―ন এভালরচ ‖ বযাপারটার ঈপর
বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা গুরুে ফিন। ওারণ চনপুলি লবিমত্তার পবরমাপও
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মাপওাবে ধ্রলে ল কড়পড়ো ববয়বটলওআ ববলবঘনা ওরলে লব । এক্সবট্রম বা
বযবেক্রমীগুলালও নয়। এওটা ঈিারণ ফিয়া যাও । পুরুলরা কড়পড়ো নারীর
ফঘলয় ম্বা । এটা বওন্তু প্রমাবণে েয । বববভন্ন ফিললর পবরং ঔযান াবচর ওলরআ
ফটা ফিঔালনা ফযলে পালর। ফযমন, অলচতবন্টনায় পুরুলির কড়পড়ো ঈচ্চো লে
১.৭৪৫ বমটার (পাাঁঘ েুট ালড় অট আবঞ্চ), ফঔালন নারীলির ১ .৬১০ বমটার (৫
েুট ালড় বেন আবঞ্চ)। এওআভালব লস্ট্রবয়ায় পুরুলির কড়পড়ো ঈচ্চো
১.৭৪৮ বমটার (পাাঁঘ েুট নয় আবঞ্চ), ফঔালন ফমলয়লির ১ .৬৩৪ বমটার (পাাঁঘ েুট
ালড় ঘার আবঞ্চ)। ভারলে পুরুলির ঈচ্চো ১ .৬৪৫ বমটার (পাাঁঘ েুট পাাঁঘ আবঞ্চ),
অর ফমলয়লির ১ .৫২০ বমটার (পাাঁঘ েুট)। বাংালিলল প্রায় এওআরওলমরআ
োে পায়া যালব পবরংঔযান ঘাালনা ল । এঔন ফওঈ যবি এআ বদ্ধালন্ত
ঈপনীে ন ফয, পুরুলর ঈচ্চো ফমলয়লির ফঘলয় ফববল ো ববজ্ঞাবনও লব না,
যবি বযবেক্রমী ঈিারণ ঔুাঁচলআ পায়া যালব । ফয ফওঈ বল বলে পালরন,
অলর ভাআ ঈচ্চো বনলয় এে ওথা বলঙন, অপনার ঈচ্চোর ফঘলয় ফো চামতাবন
বা রাবলয়ার ফমলয়লির ঈচ্চো ফো ফববল । যাাঁ ওথা য়লো েয । অবম চামতাবন
ফকল লনও ফমলয়রআ ফঘলয় ঈচ্চোয় নীলঘ পলড় থাওব , বওন্তু োলে ওলর
াববতওভালব পুরুলির ঈচ্চো ফয ফমলয়লির ঈচ্চোর ফঘলয় ফববল এআ েযোলও
ভু প্রমাণ ওলর না । ওারণ আ ফয বাম , অমরা যঔন বব পুরুলির ঈচ্চো
ফমলয়লির ফঘলয় ফববলেঔন কড়পড়োর বললবর ওথাআ বব। চামতান ফমলয়লির
ঈচ্চো বাগাব ফঙললির ফঘলয় ফববল লে পালর , বওন্তু ফআ চামতান ফমলয়রা
ঈচ্চোয় চামতান ফঙললির ফঘলয় ওমআ লবন
কড়পড়ো বললব । এআ
কড়পড়োর বললবর বযাপারটা লবিমত্তার ফেলত্র ঔালট । এওচন মুবিলযাদ্ধা
ায়া অীর লবিমত্তা অমার ফঘলয় ফববল লেআ পালর , বওন্তু ো বল পুরুলর
কড়পড়ো লবিমত্তা ফয ফমলয়লির ফঘলয় ফববল ো ভু প্রমাণ ওলর না । বেও এওআ
ওারলণ, অমরা বলে পাবর , বযবেক্রমী বববেন্ন ঈিারণগুলা বববেতনীয়
মলনাববজ্ঞালনর ামাবচও পযাটানতগুলাফও ভু প্রমাবণে ওলর না । টম ক্রুলচর
ঈচ্চো োর িী ফওট ফামলর ঈচ্চোর ফঘলয় ফঙাট লে পালর বওন্তু ো বল এবট
‘ফমলয়রা িী বললব োলির ফঘলয় ম্বা ফঙল পঙন্দ ওলর’এআ পযাটানতলও ভু
প্রমাণ ওলর না , বেও এওআভালব এস্টন ওুঘার োর ফঘলয় ১৬ বঙলরর ফঘলয় বড়
ফডবম মুরলও ববলয় ওরল এবট ভু প্রমাবণে ওলর না ফয , ফঙলরা িী ফঔাাঁচার
ময় াধ্ারণে ববকেলযৌবনা নয়, বরং ঈবিন্নলযৌবনা েরুণীলির প্রবেআ াাবয়ে
ন ফববল। িন িলত্তর কালন ফবা ফবা ঘাওবর-বাওবরীন ফবওার ফালওর ফপ্রলম
পড়লেআ পালর , বওন্তু াবতচনীনভালব ফমলয়রা ফয িী বললব বনবতাঘলনর ফেলত্র
থতববত্তপন্ন ফাওলও বধ্ওের প্রীবে বা নুগ্র ফিঔায় বল বববভন্ন মীোয়
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ঈলে এললঙ ো ভু লয় যায় না । ওালচআ ংস্কৃবের গুরুে থাওল গুরুে ফথলও
যালে ‘ওাঘারা আঈবনভাতা’ বা ববশ্বংস্কৃবের । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
ঈপংার এটাআ। বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা মলন ওলরন ংস্কৃবে বযাপারটা জচববও
বনয়লমআ বববেতলনর ঈপচাে বললব জেবর লয়লঙ, ফচনয াংস্কৃবেও বভন্নো নয়,
াংস্কৃবেও বমগুলাআ অল মুঔয। ব ংস্কৃবেলেআ যাবঘে কভতধ্ারলণর ছুট
ছালমা ফপাালে য় মূে ফমলয়লিরআ
, ফচনয ফওালনা ংস্কৃবেলেআ
বভভাবলওরা ফঙললির েীে বনলয় ফপলরলান ওলরন না , যেটুওু ওলর থালওন
ফমলয়লির েীলের বযাপালর (এওটু ফঔয়া ওরলআ ফিঔা যালব, ফমলয়লির েীে
বনলয় রেণলী মালচ কলড় ঈলেলঙ নানা টযাবু)। ফওালনা ংস্কৃবেলেআ কড়পড়ো
ফঙলরা েরুণী বাি বিলয় ববকেলযৌবনা নারীর প্রবে ফববল ফযৌন অওতণলবাধ্ ওলর
না, বওংবা ফওালনা ংস্কৃবেলেআ ফওঈ প্রবেম ফঘারা ফেল প্রবেম ফঘারালও
ুন্দর বল মলন ওলর না । ফওালনা ংস্কৃবেলেআ ওমতে পুরু বাি বিলয়  ,
ওমতববমুঔ, োাঁবওবাচ, থবত পুরুলর প্রবে ফমলয়রা ফববল াাবয়ে য় না। এগুলা
অমরা ওম-ফববল বাআ চাবন।

বঘত্রঃ এস্টন ওুঘার োর ফঘলয় ১৬ বঙলরর বড় ফডবম মুরলও ববলয় ওরল বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা
বলন, এবট াববতওভালব ভু প্রমাণ ওলর না ফয, ফঙলরা িী ফঔাাঁচার ময় াধ্ারণে োর ফঘলয়
ফঙাট বয়ব েরুণীলির প্রবেআ অওৃি ন। ওারণ বববেতন মলনাববজ্ঞান কড়পড়ো ফট্রণ্ড বনলয় ওাচ
ওলর, বযবি ববলল বনলয় নয়।

বওন্তু মুলবও লা নারী-পুরুলর পঙলন্দর াবতচনীন জববলিয বওংবা
পাথতওযগুলালও বস্তুবনষ্ঠভালব ঈলিঔ ওরল লনলওআ ভালবন মাচ ফথলও াময
ফবাধ্য় ববনি লয় যালে । রৄরু য় নরও গুচার । ফচনয এমনবও পবিমা
ববলশ্ব ফচিার , চাবে বওংবা কালয়র রগ বনলয় ফওালনা স্পলতওাের কলবণাপত্র
প্রওাল ওরলে ল ‘পববটওা ওালরক্টলন’ এর ওথা মাথায় ফরলঔ ওাচ ওরলে
য়। নয়ে নানা ধ্রলনর ববেওত এবং ছুট ছালমায় পড়লে য়
। বববেতন
মলনাববজ্ঞান বনলয় কলবণারে ববজ্ঞানীলির াম্প্রবেও ওাল নানা ধ্রলনর
যাবঘে ববেলওতর ম্মুঔীন লে লয়লঙ । নারীবািীরা এ ধ্রলনর কলবণার
মালাঘনা ওলরলঙন এআ বল ফয এ মি ববজ্ঞানীরা নারী-পুরুল াময নি ওলর
প্রথাকে ‘পুরুোবন্ত্রও’ ধ্যানধ্ারণা ঈলস্ক বিলে ঘান । বববেতন মলনাববজ্ঞানীরা
প্রেুযত্তলর বলয বললঙন, রাচবনবেও বা ামাবচও ফেলত্র মানাবধ্ওার ফিয়া
অর জচববও পাথতওযলও স্বীওার ওরা এও ওথা নয়। পাথতওয ফমলন বনলয়
মানাবধ্ওালরর চনয ড়াআ ওরা যায়। কণোবন্ত্রও ববলশ্ব ঘাওুবর ফেলত্র বওংবা
বলোয়েলন ধ্মতববময, বিববময প্রভৃবে ফথলও মুবির ফঘিা, বওংবা যারা বপবঙলয়
পড়া োলির চনয ফওাটা বওংবা বাড়বে বওঙু বধ্ওার ফিয়া, পিু বওংবা মানবও
প্রবেবন্ীফির চনয এওটু ফববল ুলযাক ওলর ফিয়াএগুলা িৃিান্ত অমরা
ঘারপাললআ ফিলঔবঙ। এআ ধ্রলনর বযবিা ওরা য় বববভন্ন পাথতওয ফমলন বনলয়আ,
পাথতওয ঈবেলয় বিলয় নয়। বস্টলভন বপঙ্কার ম্প্রবে োর এওবট াোৎওালর
বললঙন 343 ‗রাচবনবেও াফমযর প্রবে অনুকেয মালন ফয বাআলও ফক্লান
বললব বঘন্তা ওরলে লব ো বওন্তু নয়’।
বববেতন মলনাববিযার ববরুলদ্ধ আিানীং ওালর বলঘলয় বড় বভলযাকবট লা,
অমালির অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর অবিম প্রিরযুলকর মবিলষ্কর বা বল
স্বেঃবদ্ধভালব ধ্লর ফনয়ার বযাপারবটফযবটলও ফডবভড বুার বববেতন
মলনাববজ্ঞালনর অলরওবট ফোভা বললব বঘবিে ওলরলঙন। অমালির মবিষ্ক ফয
িীখতবিলনর বববেতলনর ে োলে ফওালনা লন্দ ফনআ, বওন্তু মবিষ্ক ফো স্টযাবটও
ফওালনা ি নয়, পবরলবললর ালথ ালথ এর অঘরণ বিালে না পারার ফো
ফওালনা ওারণ ফনআ। থঘ বববেতনীয় মলনাববজ্ঞানীরা এর নমনীয়ো এবং
কবেলীো স্বীওার ওলর এলও ফপ্লআলস্টাবন যুলকর এওবট স্টযাবটও ি বল মলন
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‗As many political writers have pointed out, commitment to political equality is not an
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Understanding of Human Nature
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ওলরন, যা (োলির মলে) ফপ্লআলস্টাবন যুলকর পর এওিমআ ববববেতে য়বন। এটার
ওারণ বললব োরা বলন, মানুলরা বববেতনীয় ফস্কল প্রায় লেওরা ৯৯ ভাক
ংল ওাবটলয়লঙ ফপ্লআলস্টাবন যুলক (Pleistocene) বলওাবর-ংগ্রাও বললব। ফ
ময়আ অমালির মবিলষ্কর মূ মবডঈগুলা জেবর লয় বকলয়বঙ, বস্তুে বলওাবরংগ্রাও চীবলনর মযা মাধ্ালনর ালথ ঔাপ ফঔলয়। ফপ্লআলস্টাবন যুক ফল য়
অচ ফথলও ফমাটামুবট ১০, ০০০ বঙর অলক। এ ময় ফথলওআ রৄরু য় লাবন
যুক (Holocene)। লাবন যুক ঐবোবও বিও ফথলও ঔুবআ গুরুেপূণ,ত বওন্তু
বববেতনীয় ফপ্রোপলট গুরুেীন। িল াচার বঙর মালন মাত্র ঘার'ল
ফচনালরলনযা নেুন বভলযাচনকে জববলিয জেবর ওরার চনয ফমালটআ যলথি
নয়। ওালচআ অমরা ববববেতে ল অমালির মবিষ্ক রলয় ফকলঙ ফযআ অবিম
প্রির যুলক, ন্তে বববেতন মলনাববজ্ঞালনর কলবণার ালথ চবড়ে এওাংললর োআ
বভমে। ফচনযআ অমরা ঘববতচােীয় ঔাবালরর প্রবে াাবয়ে আ , ফোলপাওা
ফিলঔ অাঁেলও ঈবে , বওংবা পলনতাগ্রাবে ফিলঔ ঈলত্তবচে আ । বওন্তু এআ স্বজ্ঞাে
নুমানবটলও আিানীং প্রশ্নববদ্ধ ওরলঙন বওঙু ববজ্ঞানী এবং িাবলতবনলওরা । োলির
ওথা লে, মবিলষ্কর বববেতনলও যেটা অবিম এবং বির বল ভাবা লে , অল
য়লো ফরওমবট নয় । বনঃলন্দল মবিলষ্কর বওঙু মবডঈলর ূঘনা ফপ্লআলস্টাবন
যুলক খলটবঙ বেওআ, বওন্তু ববওঙু ফওব ফঔালনআ অটলও অলঙ ভাবল ববরাট
ভু লব। বাঈবং বগ্রন ফস্টট ববশ্বববিযালয়র স্নায়ুববজ্ঞানী চযাও পযাঙ্কলপ (Jaak
Panksepp) োর কলবণায় ফিবঔলয়লঙন মানুলর ন্তে ােবট অলবক ংক্রান্ত
মবডঈ ফপ্লআলস্টাবন যুলকর লনও পলর জেবর লয়লঙ । ববজ্ঞানীরা অর
ফিলঔলঙন ফয, মানুলর বডএনএ-এর ওাোলমা পঞ্চাল াচার বঙর অলক জেবর লয়
ফকল লনও বচন অলঙ যা িল াচার বঙলরর ফববল লব না, এমনবও বওঙু বচন
এলওবালরআ অনলওারা। অর োঙাড়া ফপ্লআলস্টাবন যুলকর পর লাবন যুকলও
‘বববেতনীয় ফপ্রোপলট গুরুেীন’ মলন ওরা ল এবট স্বীওার ওরা যায় না ফয,
ফ ময় মানবমালচ বহু ববিযমান পযাটাফনতর পবরবেতন খলটবঙ। বচবফ্র বমার
োর ‗িমী মন‘ বআলয় ফিবঔলয়লঙন ফপ্লআলটাবন যুলকর পর মানব বববেতন ফথলম
যায়বন, বরং ফযৌনোর বনবতাঘলনর মাধ্যলম মানবমালচ ঈলিঔলযাকয বওঙু পবরবেতন
খলট এ ময়গুলালে। পবত্তর ঈত্তরাবধ্ওার, প্রাবেষ্ঠাবনও ববলয়, ামাবচও
ক্রমাবধ্ওারেন্ত্র, বপেৃেন্ত্র, কবণওাবৃবত্ত, এওকামী পওত, বববাববলেি, নারীবাি,
কভতপাে, এওাওী বভভাবওে (Single-parenthood), মওামী ববলয়এগুলা
বআ বওন্তু ফপ্লআলটাবন পরবেতীওালর ামাবচও পবরবেতন। অমালির মবিষ্ক যবি
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এলোটাআ নমনীয় এবং ফপ্লআলস্টাবন যুলকর এওবট িববর িআ লো, োল এে
ওম মলয়র মলধ্য এ পবরবেতনগুলা অমরা ওঔলনাআ ফিঔলে ফপোম না। ফচনযআ
বচবফ্র বমার, ফডবভড ফোয়ান ঈআন লনও বববেতন মলনাববজ্ঞানীআ এঔন
মলন ওলরন, অমালির অধ্ুবনও ওলরাবটর বভেলর অবিম প্রিরযুলকর মবিলষ্কর বা
বল প্রঘবে নুওল্পবট এঔন পবরবেতন ওরার ময় এললঙ। বনঃলন্দল বববেতলনর
িীখতলময়াবি প্রবক্রয়ালেআ অমালির মবিষ্ক জেবর লয়লঙ, বওন্তু ফটা পাথলরর মলো
লি বওঙু ভাবল ভু লব, বরং এবটর অঘরণ লনওটাআ নমনীয় প্লাবস্টলওর
মলোফয ফওালনা ধ্রলনর েবড়ৎ পবরবেতন গ্রণ এবং ফ নুযায়ী বভলযাবচে
বার ঈপলযাকী। েলব এর ববরুদ্ধ বওঙু যুবি অলঙ বববেতন মলনাববজ্ঞানীলির
ছুবলে। ফগুলা বনলয় অর ববিৃে অলাঘনায় অবম যাবে না এঔালন। েলব অমার
ধ্ারণা, অকামীবিলনর বববেতন মলনাববজ্ঞান ংক্রান্ত ‗ওাবটং এচ‘ কলবণাগুলা এবং
অনুবিও জবজ্ঞাবনও েওত-ববেওত ফথলও ঈলে অা বদ্ধান্তগুলা অমালিরলও বেও
কন্তলবয ঈপনীে লে পথ ফিঔালব।
েলব বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয় লনলওর মলধ্য ফয ভীবে অলঙ োলও
এলওবালর মূও বল েুবড় ফমলর ঈবড়লয় ফিয়া যালব না
। ডারঈআনবািলও
ামাবচও চীবলন প্রলয়াক ওরার প্রলঘিা েীলে ুঔওর য়বন অমালির চনয ।
ামাবচও ডারঈআনবাি , আঈবচবনক্স প্রভৃবে পববজ্ঞালনর ঘঘতা কণমানুলর মলন
নানা প্রবেবক্রয়ার চে বিলয়বঙ । প্রিে ঈলিঔয বভলক্টাবরয়ান যুলক ামাবচও
ডারঈআনবালির (social darwinism) ঈিব খটান াবতাটত ফস্পনার নালমর এও
িালতবনও, যা ডারঈআন প্রিত্ত বববেতন েত্ত্ব ফথলও এলওবালরআ অািা। ফস্পন্সার
ডারঈআনওবথে চীবনংগ্রাম (struggle for life)-ফও ববওৃে ওলর বেবন
‗ফযাকযেলমর ববচয় (survival of fittest)344 লব্দগুে ামাবচও চীবলন বযবার
ওলর বববেতলন এওবট পাপমূও ধ্ারণার অমিাবন ওলরন। ফস্পনালরর
িলতলনর মূ বনযতাবট বঙ‗মাআট আচ রাআট’ । বেবন প্রঘারণা ঘাান ফয,
করীবলির ঈপর ধ্নীলির বনরন্তর ফলাণ বওংবা লবিীনলির ঈপর লবিমানলির
িপত এগুলা বনোন্তআ প্রাওৃবেও বযাপার। প্রাওৃবেওভালব বববেতলনর েরবেলেআ
এগুলা খটলঙ, োআ এগুলার ামাবচও প্রলয়াক ফযৌবিও । এ ধ্রলনর
ববভ্রান্তওারী িলতলনর েরবেলেআ পরবেতীলে বববভন্ন লাওলকাষ্ঠী বনলচলির স্বালথত
344

ডারঈআন োর েলত্ত্ব এধ্রলনর ‗ফযাকযেলমর ববচয়‘-এর ওথা বরবচন ব বস্পবললচর প্রথম ংস্করলণ
বলন বন, বওংবা োর প্রাওৃবেও বনবতাঘলনর েত্ত্বলও ওঔনআ ামাবচওচীবলন প্রলয়াক ওরার ওথা ভালবনবন।
ওালচআ এ ধ্রলনর বণতবািী েলত্ত্বর ালথ ডারঈআন বা েত্ত্বলও চড়ালনা বনোন্তআ ঈলদ্দলযপ্রলণাবিে । এ
প্রলি বনযা অলমলির ‗বববেতলনর পথ ধ্লর‘ (বর, ২০০৭) বআবটর এওািল ধ্যায় দ্রিবয।
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পবনলববলওোবাি, চাবেলভি, বণতববমযলও জবধ্ো িান ওরলে লঘি
লয়বঙলন বববভন্ন ময়। বটার োর নাৎববালির মথতলন আঈলচবনক্স নাম বিলয়
এলও বযবার ওলরন। ১৯৩০ াল অলমবরওার ২৪ বট রালষ্ট্র ‗বন্যাওরণ অআন
পাল ওরা য়, ঈলদ্দলয বঙ চনপুলি ‗নাওাবিে এবং ‗নুপযুি’ দুবত
বপোমাোর বচলনর নুপ্রলবল বন্ ওরা। থতাৎ
ামাবচওভালব ডারঈআনবালির প্রলয়াক-এর মাধ্যলম ‗ফযাকযেলমর ববচয়’
পৃবথবীলে নানা ধ্রলনর জনরাচযচনও প্রবেবক্রয়ালীোর চে বিলয়বঙ, অর
ববভ্রাবন্ত ৃবি ওলরবঙ, যা ফথলও লনলও এঔন মুবি পায় বন। ফআ ফআ
ঐবোবও ফপ্রোপলটর ওথা ভাবল , বলেআ লব বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয়
োলির যুবিগুলা ভ্রান্ত , বওন্তু োলির ভীবেটালও ঐবোবওোর ফপ্রোপলট
ববলবঘনা ওরলে লব । োলির ভীবের েীে-বািবোটুওু স্বীওার ওলর বনলয়আ
অমালির এগুলে লব । বওন্তু এ ওথা অমালির বল বিলে লব ফয , অচলওর
বববেতনবািী মলনাববজ্ঞানীরা েীলের ভু ফথলও বলো বনলয়আ োলির কলবণা
ওরলঙন। োরা ঔুব ভালাভালবআ নাৎব আঈবচবনক্স বওংবা ফস্পন্সালরর ামাবচও
ডারঈআনবাি ফথলও বনলচলির ওাচলও অািা ওরলে ফপলরলঙন
। নাৎবরা
ডারঈআনবািলও ভুভালব প্রলয়াক ওলর আঈবচবনক্স নালম পববজ্ঞালনর ঘঘতা
ওলরবঙ বলআ ভববযলে ডারঈআনীয় িৃবিলওাণ ফথলও অর ওঔলনাআ ফওালনা বওঙু
ববলেণ ওরা যালব নাএআ বিববয ফওঈ বিলয় যায়বন।

মলনাববিযা লয় ঈলেলঙ মলনাববজ্ঞানলও ববলেলণর প্রথম জবজ্ঞাবনও নুন্ান 
―Evolutionary Psychology is the first natural science of psychology‖ ।
লনও ফেলত্রআ ামাবচও ববজ্ঞালনর লাঔাগুলার ফঘলয় বববেতনীয় মলনাববজ্ঞালনর
াালযয অর বস্তুবনষ্ঠভালব ভববযিাণী ওরা ওরলে ফপলরলঙন কলবলওরা । এবট
বনঃলন্দএওটা ময় পর ‗বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান‘ বল অািা বওঙু অর
থওলব না। পুলরা লাঔাবটলও ফেে ‘মলনাববজ্ঞান’ নালমআ বভবে ওরা লব । ফআ
বিন য়লো ঔুব ফববল িূলর নয়।

অল ফয বযাপারটা বআলয়র প্রথম ধ্যালয় বা লয়বঙ , এঔালন স্মরণ
ওবরলয় ফিয়া প্রলয়াচন । বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান জচবববজ্ঞাবনও পদ্ধবেলে মালচর
পযাটানত নুন্ান ওলর , বওন্তু ামাবচও চীবলন এর প্রলয়ালকর ‗বঘেয’বনলয়
ওঔলনাআ মাথা খামায় না। অচলওর বিলনর ববজ্ঞানীরা অলকওার মলয়র
‗ামাবচও ডারঈআবনচম ‘ ংক্রান্ত চুচুর ভয় ওাবটলয় ঈলে ডারঈআনীয়
বববেতলনর অলালও বববভন্ন মলড বা প্রবেরূপ বনমতাণ ওলরলঙন । ববললে কে
ফল িললও বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান বনলয় ঔুব ভালা বওঙু ওাচ লয়লঙ
। প্রবে
বঙরআ ববজ্ঞানীরা নেুন নেুন কলবণার অলালও োে াবচর ওলরলঙন এবং
এর ফপ্রবেলে লাঔাবট মৃদ্ধ ফথলও মৃদ্ধের লয় ঈেলঙ । মাচববজ্ঞালনর প্রঘবে
মলডল ফযভালব এেবিন ামাবচও ববজ্ঞান এবং প্রওৃে ববজ্ঞানলও ওৃবত্রম এওটা
ফিয়া বিলয় অািা ওলর রাঔা লয়বঙ , বববেতনীয় মলনাববজ্ঞান নালম নেুন
লাঔার অকমন এআ ওৃবত্রম ফিয়ালও বরলয় বিলে ে লয়লঙ । ববজ্ঞানীরা
অচ বলঙন , ডারঈআনীয় মলডলও ফকানায় ধ্লর ওাচ রৄরু ওরায় বববেতনীয়
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