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oনিল aয্া িথoির!
aেনক সময় বলেত েশানা যায় “‘pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীবিববতর্ন’ জীবিবjােনর িনছক (mere)
eকিট ‘তtt’ (িথoির) মাt, eর েকােনা বাsব িভিt েনi।”(১) িবjােন েকােনা তেttর ‘বাsব িভিt’ বা ফয্াk
আেছ িক েনi, বুঝেত হেল pথেম িবjােন তtt িকভােব গিঠত হয়, ৈবjািনক তেttর কাজ িক-েস সmেকর্
সময্ক ধারণা থাকেত হেব। pায়শ আমরা েযভােব সাদামাটা aেথর্ ‘তtt’ শbিট বয্বহার কের থািক(েযমন
কােরা বয্িkগত ধারণা, anমান, িবশব্াসেক েবাঝােত), িবjােন িকnt েমােটo েসরকমভােব হাlা েমজােজ
‘তtt’ শbিট বয্বhত হয় না। িবjােন ‘তtt’ শbিটর aথর্ েবশ গভীর। aেনক সময় আমরা বেল থািক,
‘বাংলােদেশর aমুক aঞ্চেলর মাnষgেলা বড় বােজ, হাড়িকেp। তােদর সােথ সmকর্ করা ভােলা না।’
‘সাদােদর তুলনায় কােলা মাnেষরা েবিশ বদেমজািজ, রাগী, িখটিখেট হয়’ িকংবা ‘েমেয়েদর তুলনায় েছেলরা
েবিশ েমধাবী হয়।’ uk uদাহরণgিলর েকােনািটi পরীিkত-pমািণত েকােনা বkবয্ নয়; েযনেতন anমান,
েলাককথা, আর stereotype মানিসকতায় আচ্ছn বkবয্। িবjান েমােটo েলাককথা, stereotype বkবয্,
েযনেতন anমানেক ‘িথoির’ বা ‘তtt’ বেল gহণ কের না। িবjান গেবষণা-পরীkণ-pমােণর uপর
িনভর্রশীল। িবjােনর েয েকােনা শাখায় গেবষণার pথম ধাপ হেচ্ছ ‘anকl’(hypothesis) গঠন। েসটা
নতুন তtt গঠেনর জn হেত পাের aথবা পুরাতন তttেক সমেয়র পিরবতর্েন নতুন কের ঝালাi কের েনয়ার
জn হেত পাের। anকl গঠেনর িকছু আবিশয্ক পূবর্শতর্ আেছ :েযমন ‘anকlিট aবশয্i বাsব
aিভjতাপু ধারণা হেত হেব, sিনিদর্ হেত হেব, pিতি ত তেttর সােথ সামঞ্জsপূণর্, পযর্েবkণ-পরীkণিবে ষণ-যাচাiেযাগয্,যুিkসঙ্গত ধারণার pকাশক হেত হেব iতয্ািদ।’ uk পূবর্শতর্gিল পূরণ কের anকl
গিঠত হেল eরপর anকেlর anভুর্k ঘটনা বা িবষয়gিলেক সেnহাতীতভােব িবে ষণ করা হয়।
সেnহাতীতভােব uk িবষয় বা ঘটনাgিল িবিভn পdিতেত পরীkা-িনরীkা dারা pমািণত হেল তেবi
anকlিট ‘তtt’ িহেসেব sীকৃিত পায়; নয়েতা anকlিট খািরজ হেয় যায়।
েকবল িকছু ঘটনা বা িবষয়েক জানা বা িচিhত করার মাধয্েম িবjােন ‘তtt’ গেড় oেঠ না। েযমন পৃিথবীর
সােথ চেndর দূরt কত, সূেযর্র দূরt কত, পৃিথবীর বয়স কত, েমrদNী o aেমrদNী pাণীর পাথর্কয্ িক িক
iতয্ািদ। রসায়নিবjােন Atomic Theory বলেত েকবল বুঝায় না েয শুধু eটম বা পরমাণুর aিst রেয়েছ;
বরং েকমন কের-িকভােব পরমাণুgেলা eেক-aপেরর সােথ িkয়াশীল হয়, িকভােব পরমাণুgেলা eকেt িমেল
েযৗগ গঠন কের,রাসায়িনকভােব পরমাণুgেলার আচরণ েকমন iতয্ািদ িবষয়gেলা ei িথoিরর আেলাচয্
িবষয়। তারমােন িবjান s i ৈবjািনক pকৃিতর (Nature of Science) সােথ সmিকর্ত। ৈবjািনক pকৃিত
হেচ্ছ মূলত ৈবধ-pমােণর ৈবিশ য্ (the criteria of valid evidence), aথর্েবাধক গেবষণা নkা (the design
of meaningful experiments), সmাবনার sিনিদর্ পিরমাণ িনণর্য় (the weighing of possibilities),
গেবষণার জn গৃহীত anকlgেলার পরীkণ (the testing of hypothesis),uপেযাগী তtt গঠন (the
establishment of useful theory) iতয্ািদ-যা ei পািথর্ব জগেতর েকােনা িনিদর্ েফেনােমনা বা ঘটনা
সmেকর্ যথাথর্, িনভর্রেযাগয্ eবং aথর্েবাধক িসdােn uপনীত হেত সহায়তা কের।(২)
িবjােন তেttর কাজ িক? িবষয়িট বুঝার জn আমরা uদাহরণ িহেসেব িনuটেনর aিভকষর্ তttেক িবেবচনায়
িনi। িনuটেনর জেnর aেনক আেগ েথেক (িখর্sপূবর্ চারেশা aেb েpেটার যুেগo) মাnেষর জানা িছল
েকােনা বst uপেরর িদেক েছেড় িদেল তা আবার পৃিথবীেত িফের আেস। িকnt েকন eমনটা ঘেট, তা মাnেষর
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জানা িছল না। িনuটন জানােলন, ‘ভর ভরেক আকষর্ণ কের’। িতিন আেরা জানােলন, aিভকষর্ বেলর pভােব
পৃিথবী সবিকছুেক তার েকেndর িদেক েটেন ধের। গাছ েথেক আম-জাম-কাঁঠাল-কলা পড়েল েকােনা িকছুi
আর শূেn েভেস থােক না, মািটেত পেড় যায়। uপেরর িদেক িঢল ছুঁড়েল তা মািটেত েনেম আেস। িনuটেনর
e anকlিট িবিভnভােব-িবিভn সমেয় pমািণত হেয়েছ; ফেল anকlিট iিতমেধয্ ৈবjািনক মহেল ‘তtt’
িহেসেব sীকৃিত লাভ কেরেছ। িনuটেনর e তtt dারা আমরা পৃিথবীর eকিট বাsবতা ‘aিভকষর্ বল’-eর
aিst বয্াখয্া করেত পাির। আবার ৈজবেযৗগ-aৈজবেযৗগ হেচ্ছ পৃিথবীর বাsবতা, েসi ৈজবেযৗগaৈজবেযৗেগর গঠন, রাসায়িনক িkয়া-িবিkয়া iতয্ািদ আমরা বয্াখয্া করেত পারিছ eটিমক িথoির dারা।
aথর্াৎ বাsবতা হেচ্ছ পৃিথবীর িবিভn তথয্ (Data) আর ৈবjািনক তtt হেচ্ছ, পৃিথবীর েসi তেথয্র বয্াখয্া(৩)।
আেরকটু পির ার কের বলা যায়, ‘েয anকlিট সবেচেয় ভােলাভােব বাsবতােক বয্াখয্া করেত পাের, েসi
anকlেকi পরীkা-িনরীkা, চুলেচরা িবে ষেণর মাধয্েমi ৈবjািনক তtt িহেসেব gহণ করা হয়।’ িকছু
বাsবতা আেছ, আমরা সরাসির uপিsত হেয় চাkুস aবেলাকন করেত পাির না বা সmবo না,েযমন পৃিথবীসহ
anাn gহgিল েযমন সূযর্েক েকেnd েরেখ েসৗরজগেত ঘূণর্ায়মান রেয়েছ;যা সরাসির uপিsত েথেক চাkুস
পযর্েবkণ করা সmব নয়। eকজন েজয্ািতিবর্jানীর পেk সmব নয় eকিট নktেক কৃ গhের পিরণত হoয়া
pতয্k করা। িকংবা eকজন ভূতািttেকর পেk সmব নয় পৃিথবীর েকেndর গঠন েদেখ আসা। aথর্াৎ, পৃিথবীর
সব বাsবতা eক রকম নয়; েকােনাটা চাkুস েদখা যায়, েকােনাটা চাkুস েদখা যায় না। িবjানo তtt গঠেনর
জn শুধুমাt গেবষণা পdিত ‘সরাসির uপিsত হেয় বাsবতা pতয্kেণর’ uপর িনভর্রশীল নয়। িবjােনর
িবিভn শাখায় গেবষণার জn িবিভn পdিত রেয়েছ। েকাথাo িডডাকিটভ পdিত anসরণ করা হয়, েকাথাo
iনডাকিটভ পdিত। আবার েকােনা িবjানী বা গেবষক িমথয্া pিতপnকরণ েযাগয্তার (Falsifiability)-eর
uপর grt pদান কেরন, iতয্ািদ। িকnt িবjােন েকাথাo apমািণত anমান বা anকlেক পরীkণিবে ষণ বয্ািতেরেক েমেন েনoয়া হয় না, ‘তtt’ িহেসেব gহণ করা হয় না।
১৮০৮ সােল জন ডাlন A New System of Chemical Philosophy gেn পরমাণুর গঠন িনেয় pথম
anকl pদান কেরন, ১৮১১ সােল eেভােgেDা uk anকেl িকছু সংেশাধনী আেনন। ১৯০৪ সােল েজ.
েজ. থমসন বেলন, পরমাণুর েভতর ধনাtক আধানেক েকnd কের iেলকTন পির মণরত। ১৯০৯ সােল
আেনর্s রাদারেফাডর্ পরমাণুর িনuিkয়াস আিব ার কেরন eবং eর পের নী স েবার iেলকTেনর ঘূণের্ নর
গিতপথ সmেকর্ ধারণা েদন। ১৯৩২ সােলর িদেক েজমস চয্াডuiক পরমাণুর ভর আিব ােরর মধয্ িদেয়
eটিমক anকlিট pমািণত হয় িকnt তখন পযর্n কারo পেk পরমাণুর গঠন ‘চাkুস’ aবেলাকন করা সmব
হয় িন। রাসায়িনক িবে ষেণর মাধয্েম পরমাণুর aিst সmেকর্ িনি ৎ হেয়িছেলন বেলi িবjানীরা eটিমক
িথoির েমেন িনেয়িছেল। পরবতর্ীেত ১৯৮১ সােল শিkশালী েsিনং iেলকTন aণুবীkণ যnt আিব ােরর পর
েছাট েছাট বেলর মতন পরমাণুর aিst চাkুস েদখা সmব হেয়েছ।
আমােদর ei িচরেচনা জগেতর ‘বাsবতা’ িক িক? eককথায় kম পিরবতর্নশীলতা; িনয়িমত পিরবতর্ন eবং
aিনয়িমত পিরবতর্ন। িনয়িমত পিরবতেনর্র uদাহরণ হেচ্ছ, িনজ aেk পৃিথবীর আিhক গিতর কারেণ
পৃিথবীেত িদন-রােতর পিরবতর্ন, েজায়ার-ভাঁটা, চndgহেণর কারেণ সমুdপৃে

জেলর uচ্চতা বৃিd, সূযর্েক

েকnd কের পৃিথবীর বািষর্ক গিতর কারেণ ঋতুর পিরবতর্ন, iতয্ািদ। aিনয়িমত পিরবতর্েনর uদাহরণ হেচ্ছ
পৃিথবীর aভয্nের েটকটিনক েpটgেলার aবsান পিরতর্ন, মrকরণ, ভূিমকm বা আেgয়িগির েথেক িনগর্ত
লাভার মাধয্েম পিরেবেশর পিরবতর্ন, বরফ যুেগর আিবভর্াব, iতয্ািদ। জীবজগেতর বাsবতা হেচ্ছ-সকল
জীেবর বংশবৃিdর হার aতয্n েবিশ, েযমন : ‘আমােদর বাসা-বািড়েত েয মািছ (Musca domestica)
সাধারণত েদখা যায়, eর জীবনচk বা pজnকাল ২৩ িদেনর। ছয়িট বয্ােচ মািছ িডম পােড়। pিতিট বয্ােচ
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থােক ১২০-১৫০িট িডম। ei িহেসেব eকিট stীমািছর সব বংশধেররা েবঁেচ েথেক যিদ নতুন বংশধর েরেখ
েযেত পাের, তেব eক বছেরর মেধয্i েমাট মািছর সংখয্া দাঁড়ােব ১৯১×১০১৮। eকিট িঝnক বছের ১০০
িমিলয়ন িডম ছাড়েত পাের। eকিট stী sামন মাছ বছের ২৮ িমিলয়ন িডম পােড়। an জােতর েকােনা
েকােনা মাছ aবশয্ aেনক কম িডম ছােড়। তাo বছের ১.৭ িমিলয়ন হেত পাের। pিতিট তারা মাছ (Piaster
oraceous) eক বছের ৫০ িমিলয়ন িডম ছােড়। uেlখয্ তারা ‘মাছ’ বেল ডাকেলo eিট ‘মাছ’ নয়,
aেমrদNী pাণী। eক ধরেনর বয্াঙ (Bull frog) বছের ২০,০০০ িডম পােড়। anাn বয্াঙ কম কের হেলo
বছের eক হাজার িডম পােড়। eকিট aিকর্ড গাছ েথেক বছের eক িমিলয়ন বীজ uৎপn হেত পাের।
পৃিথবীেত েযসব জীেবর pজনন হার aতয্n কম, তার মেধয্ হািত eকিট। যিদ সমs pজেnর সমs হািত
সফলভােব বংশরkা কের যায়, তাহেল eক েজাড়া হািত েথেক ৭৫০ বছের শুধু হািতর জনসংখয্া হেব eক
েকািট নbi লk(৪)।’িকnt pকৃিতেত েবঁেচ থাকার জn জীেবর খাদয্, বাসsান, সঙ্গী, আnসািঙ্গক চািহদা
পূরেণর aবলmনgেলার বৃিdর হার eেতাটা নয়। ফেল sাভািবকভােবi সকল জীবেক িটেক থাকার জn
(মােন েবঁেচ থাকার জn চািহদা পূরণ করেত) িনেজেদর aজােn জীবন সংgােমর মুেখামুিখ হেত হয়।
জীবজগেতর ei বাsবতা িনেয় কােরা েকােনা সেnহ েনi। ডারuiন জীেবর জীবন রkার সংgােমর
মুেখামুিখ হoয়া িকংবা aতয্ািধক বংশবৃিdর হার সীমাবd থাকার জn কেয়কিট িবষয় িচিhত কেরেছন, েযমন
খাদয্ সংকট, শtrর সােথ লড়াi, আবহাoয়া-ভূpকৃিত-পিরেবেশর kমপিরবতর্ন iতয্ািদ। pিতিট জীেবর e
জীবন সংgামেক িতনিট ধারায় পিরচািলত হেত েদখা যায় : pথম,আnঃpজািত মােন eকi pজািতর িবিভn
সদেsর মেধয্, িdতীয়, eকi েভৗগিলক eলাকায় বসবাসকারী িবিভn pজািতর মেধয্, eবং তৃতীয়, জীবন
ধারেণর জn pাকৃিতক পিরেবেশর সেঙ্গ। ডারuiেনর মেত িতন ধরেনর সংgােমর মেধয্ সবেচেয় তীbতর
সংgাম হেচ্ছ eকi pজািতর িবিভn সদেsর মেধয্কার সংgাম।
েযৗন-pজননশীল জীেব মাiেয়ািসস pিkয়ায় ‘জনন েকাষ’ িবভাজেনর সময় িজেনর িমuেটশন (Mutation)
বা েkামেসাম িমuেটশেনর মাধয্েম pকরণ (Variation)-eর udব eকিট সাধারণ ৈবিশ য্। aথর্াৎ pেতয্ক
pজািতর সদsরা সকেল েদখেত aিবকল eক রকম হয় না (aিবকল যমজ বােদ)। সামাnতম হেলo তােদর
মেধয্ চািরিtক ৈবিশ য্গত িবিভnতা থােক হেত পাের ৈদিহক েচহারায় (ফসর্া, কােলা, দাগযুk, দাগ ছাড়া),
আকৃিতেত (লmা, েবঁেট, মাঝাির) িকংবা an েকােনাভাব। েযমন pজাপিতর eকi বংশধরেদর মেধয্ কােরা
গােয় ফুটিকযুk দাগ েবিশ, কােরা কম, েকuবা ধূসর বেণর্র, েকuবা েবিশ রিঙন, iতয্ািদ।
িটেক থাকার জn সকল জীবi িনেজেদর aজােn pিতেযািগতায় শািমল হয়,পিরবিতর্ত পিরেবেশ ঐসব
ভয্ািরেয়শন বা pকরণgিলর েকােনা েকােনািট যিদ পিরেবেশর সােথ aিভেযাজন ঘটােত sিবধাজনক হেয়
েদখা েদয় তেব ঐ জীেবরা ‘জীবন সংgােম’ িটেক যায়। aিধক হাের বংশধর েরেখ েযেত পাের। িকnt েযসব
জীেবর pকরণgেলা পিরেবেশর সােথ ankল নয়(েযমন রেঙর ভয্ািরেয়শেনর কারেণ aেনক pাণী
কয্ােমােফ্লজ কের শtrর হাত েথেক আtরkা করেত পাের, আবার aেনেক ujjল বেণর্র কারেণ সহেজi
শtrর হােত ধরা পেড় যায়),তারা জীবন-সংgােম িটেক থাকেত পাের না,তােদর িনিবর্েশেষ িবলুিp ঘেট।
জীেবর জীবন রkার সংgােম সফল হoয়ার aথর্ শুধু জীেবর িনেজর েবঁেচ থাকাi যেথ নয়, সফলভােব
িনেজর বংশধর িটিকেয় েরেখ বংশরkা করাটাo aতয্n জrির।
eকিট আম গােছ মুkল ধের হাজার-হাজার, েসi মুkেলর aেনকাংশ ঝের পেড় যায় ঝড়-বৃি র কারেণ।
তারপর আবার েপাকার আkমেণর কারেণ মুkেলর পিরমাণ আেরা কেম যায়, েয সংখয্ক মুkল েথেক আম
ধের, েসgিলo ঝড়-বৃি র কারেণ বড় হবার আেগi ঝেড় যায়, েপাকার আkমেণo মের যায় aেনকgেলা।
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আম গােছ েয পিরমাণ মুkল ধের, েস তুলনায় গােছ আম হয় aতয্n নগণয্ পিরমাণ; eবং ei নগণয্ পিরমাণ
আেমর বীজ েথেক নতুন আেমর চারা হয় আেরা aেনক কম পিরমাণ। eকিট মােছর েপেট েয পিরমাণ িডম
থােক তার েবিশভাগi িডম ছাড়ার পর িশকারী মােছর খাবাের পিরণত হয়, পযর্াp খােদয্র aভােব aেনক িডম
uবর্র হেত পাের না, eমন কী েsােতo pচুর িডম ন হেয় যায়। েয পিরমাণ িডম েথেকo মােছর েপানা হয়
তারo eকটা বড় aংশ আবার বড় মােছর খােদয্র িশকার হয়, েয েপানাgিল েশষেমশ েবঁেচ থাকেত পাের শত
pিতkলতা aিতkম কের, তােদর মেধয্o বড় হবার সােথ সােথ েবঁেচ থাকার জn খােদয্র সংsান করা, শtr
মােছর নজর eিড়েয় িটেক থাকা, সঙ্গী িনধর্ারণ iতয্ািদ িবষেয় জীবন সংgাম চলেত থােক। বলা যায়,
জীবজগেতর িন ুর বাsবতা হেচ্ছ েবঁেচ থাকার pিতেযািগতা। জীেবর বংশবৃিdর aতয্ািধক pবণতার কারেণ
িবপুল সnান জn িদেলo pেতয্কিট pজািতর জীবসংখয্ার uেlখেযাগয্ বৃিd ঘেট না। ডারuiন ‘aিরিজন aব
িsিসজ’ gেn ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ pিkয়ায় জীবজগেতর ei বাsবতােক বয্াখয্া কেরেছন। জীবিবjােন আর
eমন eকিট ৈবjািনক তtt েনi,যা জীবজগেতর e বাsবতাgেলােক s ুভােব বয্াখয্া করেত পাের।
জীবজগেত খােদয্র জn, বাসsােনর জn, সঙ্গী িনধর্ারেণর জn, বংশ রkার জn, শtrর হাত েথেক
আtরkার জn েকuবা aিতিরk sিবধা েপেয় থােক pকরণ েথেক, েকuবা পায় না। aিতিরk sিবধা েপেল
ঐ pাণী কেঠার aিsেtর সংgােম udিতর্ত হয়, নতুন বংশধর েরেখ েযেত পাের। ডারuiন যােক বেলিছেলন
‘পিরবতর্নযুk utরািধকার’ (Descent with Modification)। দীঘর্সময় ধের pজnাnের eভােব চলেত
থাকেল eকসময় ‘পিরবতর্নযুk utরািধকার’ েথেক সmূণর্ নতুন pজািতর udব হয়। নতুন pজািতর
uৎপিtসহ সামিgক pিkয়ািটর নাম ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ (Natural Selection) ।
‘চারপােশ যা িকছু আেছ তা িনেয়i আমােদর পিরেবশ’-েছাটেবলায় আমরা সবাi eমনটাi আমরা পেড়
eেসিছ। pাকৃিতক িনবর্াচেনর ‘pকৃিত’ বলেত তা-i আমােদর চারপােশর pাণীজগৎ-uিdদজগৎ, জড়জগৎ
(চnd, সূয,র্ আবহাoয়া, ঝড়-বৃি , পাহাড়-পবর্ত, সমুd, ভূিম iতয্ািদ) সবিকছুi pকৃিতর anভুর্k। জীবজগৎজড়জগৎ eেক aপেরর সােথ ঘিন ভােব সmিকর্ত। eেক aপেরর uপর িনভর্রশীল। িনবর্াচন মােন েকােনা
িকছু বাছাiকরণ। ডারuiেনর ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ শুধু আমােদর জীবজগেতর জn pেযাজয্। aথর্াৎ pকৃিতর
িবিভn পিরবতর্নশীল uপাদােনর pভােব জীবজগেত েয বাছাiকরণ ঘেট তাi pাকৃিতক িনবর্াচন। pাকৃিতক
িনবর্াচেনর েকােনা েচতনা েনi, পূবর্ পিরকlনা েনi, েনi দূরদৃি । eিট েকােনা জীবেক পিরেবেশর সােপেk
uপযুk কের গেড় তুলেত সাহাযয্ কের না। জীেবর িবদয্মান ৈবিশ য্সমূেহর (traits) uপর যিদo pাকৃিতক
িনবর্াচন সিkয় িকnt জীেবর নতুন নতুন ৈবিশ য্ aবশয্i িববিতর্ত হেত পাের। udূত হেত পাের। িমuেটশেনর
মাধয্েম ভয্ািরেয়শন ঘেট থােক। pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়া pিতিট iিন্ডিভজুআল বা eকক জীেবর uপর
িkয়াশীল থাকেলo ফলাফল pকাশ পায় সিmিলতভােব েগাটা pজািতেত বা পপুেলশেন। তাi বলা যায়
pাকৃিতক িনবর্াচন বয্িkগত েকােনা pিkয়া নয়। eবং pাকৃিতক িনবর্াচন েমােটo রয্ান্ডম বা আকিsক, িবিkp
িকংবা ৈদবkেম ঘটা েকােনা ঘটনা নয়। eিট চূড়াn (deterministic) pিkয়া। পিরেবেশর জn uপযুk
ভয্ািরয়শনসmn জীব aিধক হাের বংশধর েরেখ েযেত পাের, আর anপযুk ভয্ািরেয়শনসmn জীেবর
পিরবিতর্ত পিরেবেশ িটেক থাকা দায় হেয় যায়, িবলুিp ঘটেত থােক ধীের ধীের। জীবজগেত ‘িনবর্াচন’
িkয়াশীল নন-রয্ান্ডম, দৃঢ় kমবধর্মান (cumulative) পdিতেত। েরামান সভয্তা েযমন eকিদেন ৈতির হয়
িন, utর-দিkণ েমr aঞ্চেলর বরফ েযমন তাৎkিণকভােব udূত হয় িন,েতমিন pাকৃিতক িনবর্াচন-o
তাৎkিণক েকােনা ঘটনার ফল নয়, নয় iতঃsত, িবিkp চােnর েকােনা েখলা pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়া
েকােনা ‘কারণ’ নয়, eিট জীবজগেত কেয়কিট ঘটনার সিmিলত ফলাফল বা পিরণিত। সংেkেপ েকােনা
pজািতেত বা পপুেলশেন বংশাnসৃত pকরেণর (variation) pেভদমূলক pজনন (differential
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reproduction) থােক তেব ঐ pজািতেত বা পপুেলশেন pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় িববতর্ন ফলাফল িহেসেব
pকািশত হেব।(৫)
ডারuiন aিরিজন aব িsিসজ gেn ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’েক মাnেষর েবাধগময্ করার জn কৃিtম িনবর্াচন
িবষয়িট pচুর uদাহরেণর সােথ uপsাপন কেরেছন। কৃিtম িনবর্াচন (artifical selection) হেচ্ছ আমরা
মাnেষরা সেচতন বা aেসচতনভােব জীবজগেত েয িনবর্াচন পিরচালনা কির, তােক েবাঝায়। পৃিথবীেত কৃিষর
iিতহাস েমাটামুিট েবশ pাচীন। আধুিনক মাnেষর udব pায় আড়াi লk বছর আেগ ধারণা করা হয়।(৬)
ফসল েরাপন, কৃিষর pচলন শুr হেলo কৃিষ, চাষাবাদ, খাদয্ uৎপাদন, খাদয্ মজুদ রাখা iতয্ািদ সmেকর্
মাnেষর তখন েকােনা পূবর্পিরকlনা িছল না যেথচ্ছারভােব চাষাবাদ eবং খােদয্র জn সmূণর্ pকৃিতর uপর
িনভর্রশীল িছল মাnষ। পরবতর্ীেত, আজ েথেক মাt ১৫ হাজার বছর আেগ শষয্, বীজ েবানার েকৗশল, েসচ,
সােরর বয্বহার, ফসেলর pিত kিতকারক কীটপতঙ্গ দূর করার pেয়াজনীয়তা iতয্ািদ মাnষ ধীের ধীের রp
কের কৃিষেক িনেজেদর িনয়ntেণ আনেত েপেরেছ। মধয্pােচয্র িবিভn aঞ্চল েযমন িমশর, িফিলিsন,
েমেসাপেটিময়ায় আজ েথেক ১১ হাজার বছর আেগ খাদয্শষয্েক মাnষ pথম িনেজেদর গাহর্েsয্র আয়েt
আেন। খাদয্ চািহদা পূরণ কের আপদকালীন সমেয়র জn aিধক খাদয্ মজুদ রাখার pেয়াজন েথেক aিধক
ফলনশীল ধান, গম, ভুTা uৎপাদেনর জn শুr েথেক কৃিtম িনবর্াচন চািলেয় আসেছ। জীবিবjানীেদর ধারণা
কৃিষকােজর েগাড়ার িদেক েহােমা েসিপেয়nরা aসেচতনভােবi কৃিtম িনবর্াচন pিkয়া চালু কেরিছল। সবাi
জােনন ‘কৃষকরা েkেত বীজ েবােনন ঘন কের। যােত চারাgেলা িনেজেদর মেধয্কার pিতেযািগতা কের বড়
হেব, িকnt eকদম uঁচু লকলেক হেত পারেব না। eটা uিdেদর আnঃpজািতক সংgােমর uদাহরণ। কৃষেকরা
ফসেলর েkত েথেক আগাছা তুেল েফেলন sরkার জn, গৃহপািলত পশুর শরীর েথেক ukন জাতীয় পরজীবী
েবেছ েফেল িদেয় তােদর ss রােখন। pকৃিতেত েবঁেচ থাকেত তােদর সহায়তা করা হয়। নiেল আগাছাgেলা
আnঃpজািতক সংgামরত চারাগাছgিলেক দূর কের েkতেক খুব drত জঙ্গল বািনেয় েফলেতা। বn জntর
আkমণ েথেক গৃহপািলত গr, েভড়া, ছাগল pভৃিত pাণীেক রkার জn শk েবড়া িদেয় েগায়াল ঘর িনমর্াণ
কের েদন। ukন জাতীয় পরজীবীরা গৃহপািলত পশুর রk েখেয় রkশূn কের েফলেতা, িবিভn ধরেনর
মহামারী েরাগ ছিড়েয় িনবর্ংশ কের েফলেতা। িশকারী pাণীরাo গৃহপািলত pাণীেদর হতয্া কের েফলেতা। (৭)
কৃিষেত েয ৈবিশ য্gিল (traits) সেচতনভােব বা aসেচতনভােব কৃষেকরা কৃিtম িনবর্াচেনর মাধয্েম িনেজেদর
আবােদর জn pেয়াজনীয় বেল মেন করেতা েমাটামুিট েসgিল িছল : drত বধর্নশীল eবং েবিশ ফলেন
pজননkম বীজ-শষয্, িবিভn িবrপ ঋতুেত আবােদ সkম, েপাকামাকড় েথেক মুk, ss সবল সেতজ বীজশষয্, বািhক িদক েথেক আকষণর্ীয় iতয্ািদ। কৃিষেত eসব ভয্ািরেয়শন বাছাi কের মাnষ খাদয্শেষয্র pচুর
জাত udাবন করেত সkম হেয়েছ গত কেয়ক হাজার বছর ধের শুধু কৃিষকােজ নয়, হাঁস-মুরিগ-গr-ছাগলেভড়া iতয্ািদর কৃিtম pজননকারী বা খামািররা বh আেগ েথেক কৃিtম িনবর্াচন পিরচালনা কের আসেছ।
কৃিtম pজননকারীেদর কােছ grtপূণর্ বেল িবেবিচত হত েয ৈবিশ য্gিল তা pাণীর নমনীয় খাদয্াভয্াস, drত
বধর্নশীল, রঙ o আয়তেন তুলনামূলক আকষর্ণীয়, মাnেষর চািহদা-pেয়াজন aিধক পিরমােণ পূরণ করেত
সkম iতয্ািদ। েযমন েকােনা গrর পপুেলশেন aিধক dধ িদেত সkম গrgিলেক বংশবৃিd করেত েদয়া হল।
কম dেধর গrgিলেক েতমন বংশবৃিd করেত েদয়া হল না pজn েথেক pজn eভােব কৃিtম িনবর্াচন চলেত
থাকেল eকসময় ei গrর পপুেলশেন শুধু aিধক dধ দােন সkম গrgিল িটেক থাকেব, বািকgিলর kেম
িবলুিp ঘটেব। শুধুমাt eকিট uেdশয্ পূরেণর জn pজননকারীরা pাণীর কৃিtম pজনন ঘটান না। গrর
aিধক dধ েদoয়া ছাড়াo চাষাবােদ, হােলর লাঙল টানার জn, মাnেষর মাংেসর খাদয্াভয্ােসর চািহদা পূরেণর
জn h পু গr বাছাiকরণ চেল। iদানীং গr েমাটা তাজা করার জn িবিভn কৃিtম পdিত o ঔষধ বয্বহার
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করা হয়। ফােমর্র aিধক িডমoয়ালা মুরিগ, েমাটােসাটা মুরিগ মাnেষর খােদয্র জn কৃিtম িনবর্াচেনর মাধয্েম
ৈতির করা হয় বংশপরmরায়। িবিভn uেdশয্েক সামেন েরেখ eভােব িবিভn pাণীর মেধয্ pজnাnের
বাছাiকরণ ঘেট। বতর্মানকােল আমরা েয eেতা নতুন নতুন জােতর খাদয্শষয্, শাকসিb, ফলমূল, গৃহপািলত
pাণী েদিখ, তার েবিশরভাগ আমােদর কৃষক, খামািররা িনেজেদর পছnমত ভয্ািরেয়শন বাছাi কেরেছন।
pজn পর pজn ধের eভােব ভয্ািরেয়শন বাছাi চলেত চলেত নতুন নতুন uপpজািত সৃি হেয়েছ। নতুন
নতুন uপpজািত েথেক eকসময় সmূণর্ নতুন pজািতরo udব ঘেটেছ। সবসময় ভয্ািরেয়শন বাছাi কের েয
নতুন pজািতর udব ঘটােনা হেয়েছ eমন নয়, িকছু েkেt সংকরজাত-o ৈতির করা হেয়েছ। ডারuiন কৃিtম
িনবর্াচেনর uদাহরণ িহেসেব গৃহপািলত pাণীর মেধয্ েযমন kkর, হাঁস, মুরিগ, খরেগাশ, কবুতেরর pসঙ্গ
uপsাপন কেরিছেলন। ডারuiেনর মেত, Columbia livia বুেনা রক জাতীয় কবুতর েথেক িবিভn জােতর
কবুতেরর udব ঘেটেছ। জীবিবjানীেদর মেত, বতর্মােন ৩০৯ pজািতর কবুতর রেয়েছ। eবং ei িবিভn
pজািতর কবুতর udেবর িপছেন grtপূণর্ িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরেছ মাnেষর কৃিtম িনবর্াচন। সবেচেয়
pাচীন গৃহপািলত pাণীর মেধয্ kকরেক গৃহপালেনর মাধয্েম মাnষ aেনকgেলা জাত েযমন েgহাuন্ড,
bাডহাuন্ড, েটিরয়ার, েsিনেয়ল, বুলডগ ৈতির কেরেছ ডারuiন বেলেছন, eকi বুেনা uৎস েথেক eেদর
িবিভn জােতর uৎপিt। anমান করা হয়। ei kkরgেলার পূবর্পুrষ আজ েথেক বার হাজার েথেক েচৗd
হাজার বছর আেগকার (মধয্psর যুগ) eক ধরেনর েছাট মুখoয়ালা পূবর্ eিশয়ান েনকেড়।
uেlখয্ ২০০২ সােলর নেভmেরর ২২ তািরেখ pকািশত িবjান পিtকা ঝপরবহপব-eর িনবেn েদখা যায়,
িবেশব্র িবিভn েদেশর গৃহপািলত kkেরর সকল বড় পপুেলশন েথেক ৬৫৪িট নমুনা সংgহ কের
মাiেটাকিন্Dয়াল িডeনe (mtDNA) িসkেয়n পরীkায় eেদর পূবর্পুrষ ১৫ হাজার আেগকার পূবর্ eিশয়ান
েনকেড় সmেকর্ েজারােলা pমাণ পাoয়া েগেছ।(৮) kkেরর মাiেটাকিন্Dয়াল িডeনe িসkেয়েnর e
গেবষণা ডারuiেনর বkেবয্রi সতয্তা িনি ত করেলা। ৯ হাজার েথেক ১১ হাজার বছর আেগ
েমেসাপেটিময়ায় বn pাণী mouflon -েক েপাষ মািনেয় েভড়া uৎপাদন করা হেয়েছ। খুব সmবত চার হাজার
পাঁচশ বছর আেগ মধয্ eিশয়ায় েঘাড়া pথম মাnেষর গৃহপািলত পশু sান পায়। pাণীিবjানীেদর মেধয্ যিদo
মুরিগর udব িনেয় িভnমত রেয়েছ, তেব েবিশরভাগ pাণীিবjানী মেন কেরন eবং ptতািttক গেবষণাo
সাkয্ েদয় চীন eবং ভারেত লাল বn মুরিগ (Gallus gallus) যা আমােদর েদেশর েদিশ মুরিগর মত
েদখেত-বতর্মানকােলর সব pজািতর মুরিগর পূবর্পুrষ। iিতহাস সাkয্ েদয় আজ েথেক ১০ হাজার বছর
আেগ পি ম iরােনর জয্াগেরাস (zagros) পবর্েত ছাগল pথম গৃহপালেনর মেধয্ আেস। ধারণা করা হয়,
মধয্pাচয্ eবং চীনেদেশ eকi সমেয় শূকর মাnেষর েপাষ েমেনিছল। আজ েথেক ১০ হাজার বছর আেগ
ভারত, মধয্pাচয্ eবং খুব সmবত পূবর্ eিশয়া, আি কার সাব-সাহারান aঞ্চেল sতntভােবi eক ধরেনর
h পু েমােষর মত েদখেত বnpাণী aurochs -েক গৃহপালেনর মাধয্েম গবািদপশুর িবিভn জাত ৈতির করা
হেয়েছ। বn e pাণীিট গত সেতর শতেকর (১৬২৭ সােলর) িদেক iuেরাপ েথেক িবলুp হেয় েগেছ। ২০০৭
সােলর eক গেবষণা েথেক জানা যায়, বn িবড়াল মাnেষর েপাষ েমেনিছল আজ েথেক pায় নয় হাজার বছর
আেগ পারs uপসাগেরর utরাঞ্চেল িবেশব্র pথমিদককার কৃিষিভিtক gােম। eবং বতর্মানকােলর
েবিশরভাগ গৃহপািলত িবড়ােলর পূবর্পুrষ হেচ্ছ ঐ aঞ্চেলর পাঁচিট মাতৃতািntক পূবর্পুrষ (matrilineal
ancestor)।(৯) ধারণা করা হয়, বnিবড়ালgেলা েসসমেয় মাnেষর আ েয় eেসিছল েপাষ েমেনিছল কারণ
‘আপদকালীন সমেয়র জn কৃিষশষয্, খাদয্ মজুদ করার ফেল মাnেষর আবাসsেলর আেশপােশ iঁdর, ছুঁেচা,
কীট, পতঙ্গ iতয্ািদ pাণী আ য় েনয়। eেদর খাদয্ হেচ্ছ মাnেষর খাদয্শষয্ ধান-গম-ভুেTার বীজ, ফলমূল,
আিমষ জাতীয় খাবার মাছ-মাংস, (মাnেষর) েফেল েদoয়া uিচ্ছ খাবার iতয্ািদ। বnিবড়াল েযমন eসব
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pাণীেক িশকার কের আবার মাnেষর আিমষ জাতীয় খােদয্র pিত তােদর আকষর্ণ আেছ। ফেল মাnেষর
আবাসsেলর আেশপােশ বnিবড়াল তার িনেজর খােদয্র সংsান, িনরাপদ আবাসsল, তুলনামূলক কম
pিতেযািগতাময় পিরেবশ পায়। বেনর িবশাল পিরেবেশ খােদয্র েযাগান তুলনামূলক ক সাধয্। eবং বেন
বnিবড়ােলর aেনক বড় পপুেলশেনর তুলনায় মাnেষর বাসsােনর আেশপােশ বnিবড়ােলর েছাট পপুেলশেন
সীিমত আnঃpজািতক সংgােম িলp হেত হয়।’ হয়েতা e বয্াখয্ািট মাnেষর dারা গৃহপািলত েবিশরভাগ পশুর
েkেto pেযাজয্। ডারuiন কৃিtম িনবর্াচেনর মাধয্েম গৃহপািলত pাণীর িবিভn pজািতর udব ছাড়াo uিdদফুল-ফল, সিb iতয্ািদ িনতয্িদেনর বয্বহােযর্র চাkুস pমাণ তুেল ধেরন। eকটা পর eকটা জীেবর কৃিtম
িনবর্াচেনর বণর্না pদান কের ডারuiন েশেষ খুব েযৗিkক p কেরন : ‘মাnষ sশৃঙ্খল o aসেচতন িনবর্াচন
িদেয় বড় রকেমর সাফলয্ লাভ কেরেছ। তাহেল pকৃিত িক eরকম িকছু করেত পাের না?মাnষ েকবল বাiেরর
eবং দৃশয্মান চািরtয্ (ৈবিশ য্) িনেয় কাজ কের। pকৃিত বািhক েচহারা িনেয় েমােটo আgহী নয়। pকৃিতর
কােছ eকমাt িবষয় হেচ্ছ চািরtয্িট জীেবর েকােনা pেয়াজেন আেস িক-না। ...িনবর্াচন pিkয়া মnর হেলo
dবর্ল মাnষ যিদ তার কৃিtম িনবর্াচন pিkয়ায় eত িকছু করেত পাের তাহেল pকৃিত যার সমেয়র পিরসীমা
েনi, বhকালবয্াপী সব জীেবর মেধয্ সহ-aিভেযাজেনর েসৗnযর্, জিটলতা, জীবেনর েভৗত পিরেবেশর সােথ
aিভেযাজন সবi pাকৃিতক িনবর্াচন িদেয়i pভািবত হেয়েছ।’ (১০)
pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর িববতর্েনর িবেরািধতা কের aেনক সময় aিভেযাগ করা হয় ‘কৃিtম
িনবর্াচেনর িপছেন েবিশরভাগ সময় মাnেষর সেচতন পিরকlনা-uেdশয্ কাজ কের। আর জীবিববতর্ন তেtt
বলা হয় pকৃিতেত েকােনা পিরকlনা-uেdশয্ কাজ কের না। তাহেল ei dিট িবষয় েতা s-িবেরাধী। eভােব
eকটা পdিত িদেয় anিট বয্াখয্া করা যায় না।’
সহজ utর হেচ্ছ েমােটo sিবেরাধী নয়। eভােব dিট পdিতেক ‘sিবেরাধী’ ভাবা বা েদখা িঠক নয়। িবষয়িট
eকিট েছাT uদাহরেণর মাধয্েম তুেল ধরা হল: আমােদর চারপােশ pাকৃিতক পািন পাoয়া যায়। মািটর নীেচ,
খােল, িবেল, hেদ, নদীেত, সমুেd। pকৃিতেত পািন িকভােব ৈতির হেয়েছ তা আমরা েকu চাkুস েদিখিন।
খািল েচােখ পািনর রাসায়িনক গঠন েদখেত পাির না। গয্াসীয় aণু খািল েচােখ েদখা যায় না। িকnt িবjােনর
agগিতেত আমরা জািন পািনর aণুর রাসায়িনক গঠন হেচ্ছ di পরমাণু হাiেDােজেনর সােথ eক পরমাণু
aিkেজন গয্ােসর িম ণ। eখন লয্াবেরটিরেত হাiেDােজন-aিkেজন গয্াস িম েণ কৃিtম পdিতেত পািন
ৈতির করা েমােটo জিটল কাজ নয়। তাহেল কী বলা যায়, মাnেষর ৈতির কৃিtম পdিত িদেয় pাকৃিতক পািনর
রাসায়িনক গঠেনর সিঠক বয্াখয্া করা যায় না? pাকৃিতক ঘটনাবলী বা বাsবতােক মাnষ তার িনেজর jানবুিd-িবচkণতার dারা কৃিtমভােব সীিমত পিরসের ঘিটেয় বয্াখয্া করেছ। শুধু জীবিবjােন নয়, পদাথর্িবjান,
রসায়নিবjান,েজয্ািতর্িবjানসহ িবjােনর সবকিট শাখােতi pচুর uদাহরণ রেয়েছ কৃিtমভােব সীিমত
পিরসের গেবষণার মাধয্েম তথয্ সংgহ কের pাকৃিতক ঘটনাবলীর বয্াখয্া pদান করা হয়। eিট ৈবjািনক
গেবষণা কাযর্kেমর anতম ৈবিশ য্। সmpিত ২০০৮ সােল শুr হoয়া সানর্ (European Organization for
Nuclear Research)-eর েনতৃেt িবেশব্র বৃহtম িবjান pকেlর মেধয্ anতম ‘লাজর্ েহDন েকালাiডার’
pকেlর কথা সবাi েমাটামুিট জািন। িবেশব্র ১০০িট েদেশর দশ হাজার পদাথর্িবjানী-pেকৗশলী e গেবষণা
কােজ জিড়ত আেছন। েsন,

াn-siজারলয্ােন্ডর সীমাn eলাকার দশ িমটার ভূগেভর্ ২৭ িকেলািমটার দীঘর্

েগালাকার টােনেল পদাথর্িবjােনর e সময়কার সবেচেয় জিটল গেবষণা কাজিট পিরচািলত হেচ্ছ। sদূর
aতীেত িগেয় মাnেষর পেk চাkুস পযর্েবkণ করা সmব নয় িবগবয্ােঙর সময় pকৃিত িক aবsায় িছল বা
মহািবেশব্র udব িকভােব হেয়িছল। eলeiচিস pকেl পদাথর্িবjানীরা বীেমর মেধয্ তীb গিতেত
িবপরীতমুখী eকgচ্ছ েpাটন কণার সংঘষর্ ঘিটেয় সীিমত পিরসের িবগবয্ােঙর সময়কােলর eকিট কৃিtম
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aবsা ৈতির করেত চােচ্ছন। িবjানীরা আশা করেছন eর মাধয্েম পদাথর্িবjােনর eকদম েমৗিলক িকছু িবষয়
েযমন pকৃিতর আiন (laws of Nature) সmেকর্ iিmিরকাল তথয্ সংgহ করা যােব। েকায়ান্টাম েমকািনk
eবং সাধারণ আেপিkকতা তেttর মেধয্কার িবষয়gেলা যাচাi করা যােব eবং মহািবেশব্র udব বা
িবগবয্ােঙর সময়কার eকদম pাক-pাথিমক aবsা সmেকর্ পূেবর্র তুলনায় aেনক েবিশ s ধারণা পাoয়া
যােব।(১১)
eছাড়া পৃিথবীেত pাণ udেবর pাকৃিতক pিkয়ািট েবাঝা বা বয্াখয্া করার জn ১৯২০ সােল রািশয়ার pাণরসায়ন িবjানী আেলkান্ডার aপািরন eবং iংেরজ জীবিবjানী েজ. িব. eস. hালেডন sতnt গেবষণার কথা
eখােন sরণ করেত পাির। ১৯৫৩ সােল hারl iuির-sয্ানিল িমলােরর গেবষণার কথাo pাসিঙ্গক।
িবjানীরা কৃিtম পিরেবেশ ৈতির eসব গেবষণা কাজ pাকৃিতক ঘটনাবলী বা বাsবতােক িবjানসmতভােব
েবাঝার জn, জানার জn pেয়াগ কেরেছন। eখােন pাকৃিতক eবং কৃিtম পdিতেক আলাদা কের েদখা বা
‘sিবেরাধী’ ভাবনা aবাnর। pকৃিতর বাsবতােক মাnষ ৈবjািনক গেবষণা dারা সিঠকভােব বয্াখয্া করেত
পারেছ িকনা েসিট আসল কথা।
আমােদর চারপােশ েযমন কৃিtম িনবর্াচেনর uদাহরেণর aভাব েনi েতমিন pাকৃিতক িনবর্াচেনরo pচুর চাkুস
pমাণ রেয়েছ। তাi pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর িববতর্ন হয় না-eমন কথা s i াn, িমেথয্। eটা
সতয্ েয কৃিtম িনবর্াচন o pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ার মেধয্ পdিতগত aেনক িমল থাকেলo িকছু পাথর্কয্
aবশয্i রেয়েছ। মাnষ বhকাল আেগ েথেক aসেচতনভােব জীবজগেত কৃিtম িনবর্াচন পিরচালনা কের
আসেছ। সেচতনভােবo কৃিtম িনবর্াচন পিরচালনা েবশ আেগর ঘটনা। সাধারণভােব বলা যায়, pাকৃিতক
িনবর্াচন ঘেট যখন েকােনা জীেবর পপুেলশেন বা pজািতেত েকােনা িনিদর্ ভয্ািরেয়শন an ভয্ািরেয়শেনর
তুলনায় aিধক বংশধর েরেখ েযেত পাের বংশপরmারায়। িকছু ভয্ািরেয়শন eমিনেত পিরেবেশর পাথর্েকয্র
কারেণ েকােনা eকক জীেব হেত পাের (েযমন েরােদ পুেড় েদেহর রঙ ন হেত পাের) িকংবা েদহেকােষ
েকােনা িমuেটশেনর কারেণ হেত পাের িকnt তা পরবতর্ী বংশধের সঞ্চািরত হয় না। জননেকােষ িজেনিটক
পিরবতর্েনর কারেণ েযসব ভয্ািরেয়শন েকােনা pজািতেত বা পপুেলশেন েদখা যায় তাi পরবতর্ী বংশধের
সঞ্চািরত হয়। pাকৃিতক িনবর্াচেনর aংশ হেত হেল ভয্ািরেয়শনেক aবশয্i জননেকােষর িজেনিটক পিরবতর্ন
হেত হেব। uk ভয্ািরেয়শনিট যিদ পিরেবশ েথেক েকােনা aিতিরk sিবধা পায় তেব েসi ভয্ািরেয়শেনর
জীবিট aিধক বংশধর েরেখ েযেত পারেব pকৃিতেত, an ভয্ািরেয়শনgিলর তুলনায়। e ধারা aবয্াহত
থাকেল পিরেবেশর সােপেk uপযুk ভয্ািরেয়শন ছিড়েয় পড়েব েগাটা পপুেলশেন eবং eেত পপুেলশেনর
পূেবর্র িজনপুেলর (িজনভাNার) বদল ঘটেব। eভােব পপুেলশেনর িববতর্ন ঘটেব। কৃিtম িনবর্াচন pিkয়ািটo
েমাটামুিট eরকম। েকােনা pজািতেত বা পপুেলশেন িবিভn ভয্ািরেয়শনসmn জীব বসবাস কের। ei িবিভn
ভয্ািরেয়শনসmn জীব েথেক মাnষ তার িনেজর পছnমত eবং pেয়াজনীয় eক বা eকািধক ভয্ািরেয়শন
বাছাi কের েনয়। েযমন েঘাড়ার পপুেলশন েথেক েঘাড়েদৗড় pিতেযািগতার জn শk সমথর্ সবল েঘাড়ােক
বাছাi করা হয়। dেধর চািহদা পূরেণর জn গrর ফােমর্ aিধক dেধল গrgিল বাছাi করা হয়। গrর মাংস
িবিk কের aথর্ uপাজর্েনর iচ্ছা থাকেল বড়সড় aিধক মাংেসর aিধকারী গrgিল বাছাi করা হয়। uিdেদর
েkেt ফুল গাছ হেল সাধারণত বড় আকৃিতর পাপিড়িবিশ , aিধক বিণর্ল, sগnযুk ৈবিশে য্র ফুল গাছ
বাছাi করা হয়। eেদর পরাগায়ণ েবিশ ঘটােনা হয় যােত aিধক বংশধর েরেখ েযেত পাের। eভােব মাnষ
তার পছnমত চািহদা পূরেণর uেdেশয্ জীবজগেত কৃিtম িনবর্াচন চালায়। pজেnর পর pজn ধের চলেত
থাকা মাnেষর িনবর্ািচত ভয্ািরেয়শনিট eকসময় েগাটা পপুেলশেন ছিড়েয় পেড়। ফেল পপুেলশেনর পূেবর্র
িজনগত কাঠােমা বা সাধারণ িজনভাNােরর পিরবতর্ন ঘেট। পপুেলশেনর িববতর্ন ঘেট। pাকৃিতক িনবর্াচেনর
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সােথ কৃিtম িনবর্াচেনর কেয়কিট পাথর্কয্ হেচ্ছ : (ক) কৃিtম িনবর্াচন pিkয়ায় েকােনা pজািত বা পপুেলশন
েথেক পছnসi ভয্ািরেয়শন বা ৈবিশ য্ বাছাiেয়র িপছেন মাnেষর eক বা eকািধক uেdশয্ কাজ করেত
পাের। pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় pকৃিতর e ধরেনর েকােনা uেdশয্ বা পূবর্পিরকlনা লkয্ করা যায় না।
আর pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়া েকােনা কারণ নয়। জীবজগেতর কেয়কিট ঘটনার সিmিলত ফলাফল। (খ)
মাnেষর িনিদর্ লkয্ বা uেdশয্ থােক যার dারা কৃিtম িনবর্াচন pিkয়া পিরচািলত হয়। pকৃিতেত eমনিট
েনi। (গ) pাকৃিতক িনবর্াচেনর তুলনায় কৃিtম িনবর্াচন তুলনামূলক aেনক েবিশ drত গিতর। (ঘ) কৃিtম
িনবর্াচেনর েগাটা pিkয়ািট মাnষ িনয়ntেণ রাখেত পাের। মাnষ চাiেল তার পছেnর ভয্ািরেয়শেনর বাiের
an েয েকােনা ভয্ািরেয়শনেক pজনেন-বংশিবsাের বাঁধা িদেত পাের, বংশধর িনমূর্ল করেত পাের সেঙ্গ
সেঙ্গi। িকnt pকৃিত সরাসির pজননসkম জীেবর pজনন কােজ বা বংশিবsাের বাঁধা েদয় না। uপযুk
ভয্ািরেয়শেনর বাiের an ভয্ািরেয়শনgিলর বংশধর eত সহেজ িনমূর্লo হয় না। তাi pাকৃিতক িনবর্াচন
pিkয়ায় জীেবর িববতর্ন aেনক েkেt ধীর গিতর হেয় থােক। (ঙ) কৃিtম িনবর্াচন dারা গেবষণাগাের eবং
গেবষণাগােরর বাiের জীেবর িববতর্ন pিkয়া চাkুস pমাণ করা সmব হেয়েছ। pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়াo
চাkুস pমাণ করা েগেছ। (চ) pাকৃিতক িনবর্াচেন ‘পিরেবশ’ pভাবেকর ভূিমকা পালন কের। pাকৃিতক িনবর্াচন
pিkয়ায় uিdেদর িববতর্েনর েkেt িশকারী কীটপতঙ্গ, পরাগায়েণর kমতা, মািটর uবর্রাশিk, আবহাoয়ার
aবsা, খােদয্র েযাগান, সূেযর্র তাপ iতয্ািদর ভূিমকা aপিরসীম। uিdেদর pেতয্ক ভয্ািরেয়শনেক eসব
aবsা েমাকােবলা কের জীবন সংgােম িটেক থাকেত হয়। বংশধর েরেখ েযেত হয়। েয ভয্ািরেয়শনিট
পিরেবেশর সােপেk যত েবিশ uপযুk েসi ভয্ািরেয়শেনর বংশধর িটেক থােক। ভয্ািরেয়শনিট ছিড়েয় পেড়
বংশপরmরায়। িকnt কৃিtম িনবর্াচেনর েkেt মাnষ িনধর্ারণ কের েকান ভয্ািরেয়শন তার দরকার। েকান
ভয্ািরেয়শন তার চািহদা পূরণ করেত পারেব, েসi ভয্ািরেয়শেনর বংশধর মাnষ িটিকেয় রােখ।
জীবিববতর্েনর িবেরািধতাকারীরা বয্ঙ্গ কের eকসময় বলেতন “eকিট বয্াঙ যিদ hট কের রাজপুেt পিরণত
হেয় যায় তখন েস কািহনীেক আমরা বিল rপকথা, িকnt তার সােথ যিদ আমরা েকািট েকািট বছর েযাগ কির
তখন eটা হেয় যায় িববতর্নবাদী িবjান।”
জীেবর িববতর্ন pিkয়া সmেকর্ সময্ক ধারণা না থাকায় িবেরািধতাকারীেদর ফয্ালািস (েহtাভাস) েথেক ei
ধরেনর বয্েঙ্গর সূtপাত। িবjান (বা যুিk) আর ফয্ালািসর মেধয্ পাথর্কয্ হেচ্ছ িবjান/যুিkেত িবে ষণ থােক,
uপাt থােক, িনেমর্াহ হেয় তথয্ িনংেড় েদখার মানিসকতা থােক, পরীkণ-িনরীkণ েথেক pাp ফলাফল gহণ
করেত হয়। িকnt ফয্ালািসেত eসব িকছু থােক না। থােক শুধু েগাঁজািমল। িতলেক তাল বািনেয় েদখার pবণতা
কাজ কের। ফয্ালািসর খুব সাধারণ eকিট uদাহরণ েদi : pাpবয়s পুrষ মাnেষর গােল দাঁিড় হয়। রিহম
eকজন pাpবয়s পুrষ। তার গােল দাঁিড় আেছ। আবার ছাগেলর থুতুিনেত দাঁিড় থােক। aতeব রিহম
eকজন ‘ছাগল’ জাতীয় পুrষ। eটা েমােটo যুিk বা িবjানসmত ধারণা নয়। s i ফয্ালািস।
আমরা eখােন ফয্ালািসর pসঙ্গিট বাদ েরেখ an pসেঙ্গ যাi। জীবিবjােন বা ৈজবিববতর্েন যােদর আgহ
আেছ তােদর aেনেকi মেন কেরন,(pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায়) জীেবর িববতর্ন খুব জিটল eক pিkয়া eবং
eর জn দীঘর্ সময় pেয়াজন। হাজার হাজার pজেn িমিলয়ন িমিলয়ন বছর লাগেত পাের eক pজািত েথেক
an pজািতেত rপাnিরত হেত িকংবা েকােনা জীেবর পপুেলশেনর িজনপুেলর পিরবতর্ন হেত। চালর্স
ডারuiন িনেজo aিরিজন aব িsিসজ gেn pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ােক ‘aতয্n ধীর গিতর পিরবতর্ন’ বেল
বয্াখয্া কেরেছন। যুkরােTর হাভর্াড িবশব্িবদয্ালেয়র জীবিবjােনর aধয্াপক িsেফন আর. পালুিm (Stephen
R. Palumbi) মেন কেরন ‘aতয্n ধীর গিতর’ pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর িববতর্ন-ধারণায় ডারuiন
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তার shদ চালর্স লােয়েলর (১৭৯৭-১৮৭৫) ভূতািttক তtt dারা েবিশ pভািবত হেয়িছেলন। িবগল জাহােজ
মেণর (১৮৩১-১৮৩৬) সময় ডারuiন চালর্স লােয়েলর িতন খেNর বi Principles of Geology পাঠ
কেরন। চালর্স লােয়ল তার gেn iংলয্ােন্ডর ভূsেরর গঠন িনেয় আেলাচনা কেরিছেলন। ঐ সমেয় pচিলত
ধারণা িছল আমােদর পৃিথবী খুব েবিশ িদেনর পুরােনা নয়। ৪০০৪ িখর্sপূবর্ সােলর ২৩ aেkাবর ঈশব্র পৃিথবী
সৃি কেরেছন। েস িহেসেব পৃিথবীর বয়স েমােট ছয় হাজার বছেরর কাছাকািছ। চালর্স লােয়ল তার gেn ‘al
বয়সী’ পৃিথবীর e ধারণািট asীকার কেরন। িতিন iংলয্ােন্ডর চারপােশ sের sের সিjত ভূsেরর গঠন
বয্াখয্া কেরন। aতয্n ধীর গিতেত পাথেরর e sরসমূহ ঘিটত হেয়েছ, তাi পৃিথবীর ভূsেরর গঠেনর জn মাt
ছয় হাজার বছর যেথ নয়। কমপেk শত িমিলয়ন বছর pেয়াজন। ডারuiনo iংলয্ােন্ডর দিkেণর oেয়l
uপতয্কার ভূিম kেয়র হার িহেসব কের পৃিথবীর বয়স কমপেk ৩০০ িমিলয়ন বছর েবর করেলন। ডারuiন
শুধু পৃিথবীর ভূsর গঠন দীঘর্ সমেয় গিঠত হেয়েছ তা মেন করেতন না, pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় েকােনা
জীেবর পপুেলশেনর পিরবতর্েনর মাধয্েম an pজািতেত rপাnিরত হoয়ার জn aিত দীঘর্ সময় pেয়াজন
বেল মেন করেতন। aিরিজন aব িsিসজ gn রচনায় Principles of Geology eবং চালর্স লােয়েলর িচnার
pভাব ডারuiন িনেজ eভােব বণর্না কেরেছন : “I always feel as if my books came half out of
Lyell’s brain, for I have always thought that the great merit of the Priciples, was that it
altered the whole tone of one’s mind & therefore that when seeing a thing never seen by
Lyell, one yet saw it partially through his eyes.”(১২)
বতর্মানকােল aধয্াপক িsেফন পালুিmসহ aেনক জীবিবjানী মেন কেরন pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর
িববতর্েনর গিত ‘সবসময় aিত মnর eবং জিটল’-e ধারণািট সবর্েkেt সিঠক নয়। সকল জীেবর েkেt
িববতর্ন aতয্n ধীর গিতর aথবা সকল জীেবর েkেt িববতর্ন aতয্n drত গিতর eমনিট নয়। জীবজগেত
েযমন ধীর গিতর িববতর্ন pিkয়া িkয়াশীল েতমিন aেনক েkেt তুলনামূলক drত গিতর জীেবর িববতর্ন
pিkয়াo িkয়াশীল। drত গিতর িববতর্েনর জn লk লk বছর সমেয়র pেয়াজন েনi। িবিভn ধরেনর
aণুজীব িনেয় গেবষণায় জীবিবjানীরা e ধরেনর pচুর drত গিতর জীেবর িববতর্ন pিkয়া সmেকর্ জানেত
েপেরেছন। েযমন eiচআiিভ (Human immunodeficiency Virus)।
২০০৮ সােলর eক িহেসেব পৃিথবীেত pায় ৩৩.৪ িমিলয়ন মাnষ eiচআiিভেত আkাn রেয়েছ। ১৯৮১
সােলর পর েথেক e পযর্n ২৫ িমিলয়ন বয্িk eiডস েরােগ মারা েগেছ।(১৩) িবেশব্ আর েকােনা জীবাণুেত
eেতা েবিশ সংখয্ক েলােকর আkাn হoয়ার নিজর েনi। জানা মেত pথম িবশব্যুেdর পর eকমাt iনফ্লুেয়ঞ্জা
মহামারীেতi সেবর্াচ্চ সংখয্ক বয্িk মারা িগেয়িছল। eiচআiিভ’র িজন িসkেয়n িবে ষণ কের েদখা েগেছ
ভাiরােসর পািরবািরক বৃেk eiচআiিভ’র ‘িনকট আtীয়’ হল eসআiিভ (Simian immunodeficiency
Virus) eবং িফলাiন (feline) ভাiরাস েথেক েবশ দূরেt aবsান করেছ। আবার ভাiরােসর ফয্ািমিল িT-েত
eiচআiিভ’র aবsান dিট জায়গায়। eকিট হেচ্ছ eiচআiিভ-১, যা মাnেষর মেধয্ মহামারী ‘eiডস’ েরাগ
িহেসেব েদখা িদেয়েছ। মানবেদেহ পাoয়া eiচআiিভ-১-eর সােথ আি কার সবুজ বানর, িশmািঞ্জর েদেহ
পাoয়া eiচআiিভ জীবাণুর খুব েবিশ িমল রেয়েছ। ভাiরােসর পািরবািরক বৃkেত aবিsত an
eiচআiিভ’িট হেচ্ছ eiচআiিভ-২। আি কার েকােনা জীেব ei জীবাণু েতমন eকটা পাoয়া যায় না। েদখা
েগেছ জীবেদেহ সংkিমত হoয়ার kমতা eর aেনক কম। িমuেটশেনর হারo aেনক কম। eiডস েরােগর
জn eiচআiিভ-২ জীবাণু দায়ী নয়। দায়ী শুধু eiচআiিভ-১ জীবাণু। মাnেষর েদেহ ‘aসূদন’ (nonlethal)
পরজীবী িহেসেব eiচআiিভ-২ ‘শাnিশ ভd’ হেয় বসবাস করেত পাের। eসআiিভ’র িজন িসkেয়েnর
সােথ েবশ সাদৃশয্ রেয়েছ eiচআiিভ-২-eর িজন িসkেয়েnর। িবjানীরা বেলন পি ম মধয্-আি কার
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িশmািঞ্জ েথেক eiচআiিভ-১ জীবাণু মানবেদেহ pেবশ কেরিছল। িঠক কেব e জীবাণুিট মানবেদেহ pেবশ
কেরেছ তা িনি ত কের বলা না েগেলo e জীবাণুিট খুব েবিশিদন আেগ মানবেদেহ pেবশ কের িন বেল মেন
কেরন িবjানীরা। ১৯৫৯ সােল েকােনা eক কারেণ আি কার েদশ কেঙ্গা েথেক ১২১৩িট রkরেসর নমুনা
সংgহ করা হেয়িছল। িকnt রkরেসর নমুনা সংgহ করার পর e িনেয় েকােনা গেবষণা হয় িন। ১৯৯৭ সােল
ei নমুনাgেলা হঠাৎ কের udার হoয়ায় গেবষণার জn আনা হল। েদখা েগল রkরেসর নমুনাgেলা
eiচআiিভ পেজিটভ। িজন িসkেয়n গেবষণার মাধয্েম িনি ত হoয়া েগল, ১৯৫৯ সােলর eiচআiিভ-১
জীবাণু বতর্মানকােল মাnেষর শরীের সংkিমত eiচআiিভ-১-eর পূবর্পুrষ। iিতমেধয্ িববতর্েনর মাধয্েম
eiচআiিভ-১-eর িকছুটা পিরবতর্ন ঘেট েগেছ। aথর্াৎ ১৯৫৯ সােলর পূেবর্ েকােনা eক সময় eিট হয়েতা
মাnেষর েদেহ pেবশ কেরিছল, িকnt িবjানীরা িনি ৎ েবিশ িদন আেগ নয়। খুব সmবত ১৮৯০ সাল েথেক
১৯২০ সােলর িদেক। তেব মানবেদেহ pেবেশর পর e জীবাণু ‘িবpব’ ঘিটেয় িদেয়েছ। গত িতন দশক ধের
িবjানীরা eiচআiিভ-১-eর েকােনা কাযর্কর pিতেষধক বা ভয্ািkন আিব ার করেত পারেছন না। েকােনা
ভয্ািkন িদেয় eiচআiিভ-১ জীবাণুেক িনয়ntণ করা যােচ্ছ না। কারণ eiচআiিভ-১ জীবাণুর drত গিতর
িববতর্ন। মাt di মােসর িভতর eiচআiিভ-১ জীবাণুর িববতর্ন ঘেট েপাষক েদেহর েরাগ-pিতেরাধ বয্বsা
(immune system) েথেক িনেজেক ‘আড়াল’ কের েফলেত পাের। আমরা জািন ‘ভাiরাস’ সাধারণত
pাকৃিতক পিরেবেশ খুব drত বংশবৃিd করেত পাের। eমন কী গেবষণাগােরর িনয়িntত পিরেবেশ বািহর েথেক
খাদয্ pদান করেল eেদর বংশবৃিdর হার আেরা বৃিd পায়। েযেহতু eiচআiিভ-২ eiডস েরােগর জn দায়ী
নয়, তাi eখােন শুধু eiচআiিভ-১ জীবাণুর িববতর্ন িনেয়i আেলাচনা করা হেব। eখােন ‘eiচআiিভ’
বলেত ‘eiচআiিভ-১’ জীবাণুেকi েবাঝােনা হেচ্ছ। েপাষক pজািতেত (host species) aবিsত
eiচআiিভ-eর কাযর্kমেক িতনিট ভােগ েদখা যায় : (ক) eiচআiিভ’র িমuেটশেনর হার খুব েবিশ। (খ)
িনবর্ািচত ভাiরাসgেলা েপাষক েদেহর েরাগ-pিতেরাধ বয্বsােক েকৗশেল ফাঁিক িদেত পাের। েপাষক েদেহর
েরাগ-pিতেরাধ বয্বsােক েভেঙ েফলেত পাের। যােক আমরা ‘eiডস’ েরাগ বেল থািক। (গ) িনবর্ািচত
ভাiরাসgেলা eিন্টভাiরাল Dাগ বা ভয্ািkেনর িবrেd শk pিতেরাধ গেড় তুলেত পাের।
eiচআiিভ aিধক হাের বংশ বৃিd কের বেল eর মেধয্ িমuেটশেনর হারo েবিশ। ফেল ভয্ািরেয়শেনর
পিরমাণo বৃিd পায়। pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর িববতর্ন সmেকর্ পূেবর্ েজেনিছ, েকােনা জীেবর
পপুেলশেন যেথ পিরমােণ ভয্ািরেয়শন থাকেল পিরবিতর্ত পিরেবেশর সােপেk uপযুk ভয্ািরেয়শন জীবন
সংgােম িটেক যায়, বংশিবsার কের। kেম ঐ ভয্ািরেয়শনi েগাটা পপুেলশেনর ছিড়েয় পেড়। পপুেলশেনর
সাধারণ িজনভাNােরর পিরবতর্ন ঘেট। আর সব জীেবর মত eiচআiিভ’র eকিট িজেনাম আেছ। েবিশর ভাগ
জীেবর (eমন কী খুব সাধারণ বয্াকেটিরয়ার) িজেনােম িডeনe রেয়েছ িকnt eiচআiিভ’র িজেনােম িডeনe
েনi, রেয়েছ আরeনe। aবশয্ েরেTাভাiরােসর িজেনােমo আরeনe রেয়েছ। eiচআiিভ’র বংশিবsােরর
জn িডeনe আেছ eমন uপযুk েপাষক জীেবর pেয়াজন। eiচআiিভ eেkেt (বংশ িবsােরর জn)
সাধারণত মাnেষর েদহেকাষেক বয্বহার কের। eiচআiিভ সংkামক েকােনা জীবাণু নয়। aথর্াৎ বাতােস
uেড়, হাঁিচ-কািশ-sেশর্র মাধয্েম eiচআiিভ ছড়ায় না। eiচআiিভ’র জীবাণু আেছ েয জীবেদেহ
(মানবেদেহ) ঐ বয্িkর সােথ রেkর িবিনময় হেল। eiচআiিভ আkাn বয্িkর সােথ েযৗন সmকর্ sাপন
হেল। eiচআiিভ আkাn মােয়র গেভর্র সnান eiচআiিভেত আkাn হেত পাের। aথবা eiচআiিভ
আkাn মােয়র বুেকর dধ পান করেল। মাnেষর েদহেকােষ eiচআiিভ pেবশ করার পর aতয্n drত গিতেত
লk লk কিপ েরিpেকশেনর মাধয্েম িনেজেদর বংশ িবsার কের। ei কিপgেলা মানবেদেহর িবিভn aংেশ
ছিড়েয় পেড়। eরা েদেহর েরাগ-pিতেরাধ বয্বsােক ধব্ংস কের িদেত থােক। আkাn বয্িkেক মৃতুয্র মুেখ
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েঠেল েদয়। eiচআiিভ িনরামেয় eখন পযর্n ভয্ািkনgেলা বয্থর্ হেচ্ছ। আমরা জািন েপাষক েদেহ aবিsত
eiচআiিভ পপুেলশেনর eকিট সাধারণ িজনভাNার রেয়েছ। eiচআiিভ জীবাণুর পপুেলশেন সবাi সমান
েরাগ pিতেরাধী নয়। ভয্ািরেয়শন aবশয্i আেছ। েকu েকu খুব কম মাtার ভয্ািkন pেয়ােগ মারা যায়,
কাuেক aেনক েবিশ মাtার ভয্ািkন pেয়ােগ মারেত হয়। ধরা যাক eiচআiিভ আkাn েদেহ eকিট িনিদর্
মাtার ভয্ািkন pেয়াগ করা হল eবং eেত েবিশরভাগ জীবাণুi মারা েগল। aথর্াৎ েবিশর ভাগ জীবাণুi
‘জীবন সংgােম’ িটেক থাকেত পারেলা না। িকnt ভয্ািkন pেয়াগ করার পরo পিরবিতর্ত পিরেবেশর সােপেk
uপয্kু ভয্ািরেয়শনসmn খুব alসংখয্ক ভাiরাস েকােনা রকেম িটেক েযেত পাের। যােদরেক ঐ পূেবর্র
িনিদর্ মাtার ভয্ািkন pিতেরাধ করেত পাের না। ei িটেক যাoয়া ভাiরাস েথেক আবার নতুন লk লk
কিপ নতুন ভাiরােসর জn হয়। তারা পূেবর্র িনিদর্ মাtার ভয্ািkন-pিতেরাধী kমতা িনেয়i জnায়। eর
পেরর pজেnর ভাiরােসরo ভয্ািkন-pিতেরাধী kমতা থােক। eভােব ভাiরােসর পপুেলশেন পূেবর্র সাধারণ
িজন ভাNােরর পিরবতর্ন ঘটেত থােক। sl সমেয়র মেধয্ eiচআiিভ জীবাণুর কেয়ক pজেnর মেধয্
সাধারণ িজনভাNােরর পিরবতর্ন ঘেট যায়। eiচআiিভ জীবাণুর drত িববতর্েন েপাষক েদেহ ভয্ািkনিট সmূণর্
aকাযর্কর হেয় যায়। েরাগীর শরীেরর ‘েরাগ’ িনরাময় করেত পাের না। (১৪)
aণুজীব (eiচআiিভ) ছাড়াo drত গিতর িববতর্েনর eকদম সদয্ সংগৃহীত grtপূণর্ সাkয্ হেচ্ছ
গয্ালাপােগাস dীপপুেঞ্জর িফঞ্চ পািখ। eেদর েকu েকu আদর কের ডােকন ‘ডারuiেনর িফঞ্চ’। আমােদর
েদেশর চড়–i বা মুিনয়া পািখর মত েদখেত িফঞ্চ পািখgেলা। গয্ালাপােগাস dীপপুঞ্জ মেণর সময় ডারuiন
চারিট গেণর ১৩িট pজািতর িফঞ্চ পািখ েদখেত পান eবং eেদর নমুনা সংgহ কেরন। িকnt egেলা েয ‘eকi
পািখর িভn িভn pজািত’ িকংবা eরা সবাi েয িফঞ্চ পািখ তা ডারuiন বুঝেত পােরন িন। পািখgেলার েদেহর
গঠন, রঙ (বাদািম eবং কােলা রেঙর হেয় থােক), পালেকর ৈবিশ য্, েঠাঁেটর ৈদঘর্য্-আকৃিত, খাদয্াভয্াস
iতয্ািদ গভীরভােব সmিকর্ত। ডারuiন িবগল মণ েশেষ েদেশ িফের আসার পর ১৮৩৭ সােল iংলয্ােন্ডর
পািখ-িবেশষj (Ornithologist) John Gould -eর সহায়তায় িফঞ্চ পািখgেলার নমুনা পরীkা কের িভn
িভn pজািতর িবষয়িট বুঝেত েপেরিছেলন। যােহাক, যুkরােTর িpnটন িবশব্িবদয্ালেয়র জীবিববতর্ন িবjানী
বারবারা েরাজময্াির gান্ট eবং িপটার রয্ামন্ড gান্ট দmিত গত িতন দশক ধের গয্ালাপােগােসর িবিভn
pজািতর িফঞ্চ পািখ িনেয় গেবষণা করেছন। গয্ালাপােগাস dীপপুেঞ্জর িফঞ্চ পািখgেলার খাদয্ হেচ্ছ িবিভn
ফেলর বীজ। খাদয্ িহেসেব eিট েতমন uপযুk নয়। ফেলর বীজ েখেত হেল পািখেদর নখর eবং েঠাঁেটর
বয্বহার করেত হয় েবিশ। তাi েদখা েগেছ খাবােরর pকৃিত anযায়ী িফঞ্চ পািখেদর েঠাঁেটর আকার িভn হেয়
থােক। েকােনা িফঞ্চ পািখর েঠাঁট sয্েপর চামেচর মত, কােরা েঠাঁট িচমিটর মত, কােরা তীk েঠাঁট, কােরাবা
চয্াpা েঠাঁট, iতয্ািদ। aথর্াৎ েঠাঁেটর আকার িনধর্ারণ করেছ েকান ধরেনর বীজ িফঞ্চ পািখ gহণ করেত
পারেব। েঠাঁেটর ৈদঘর্য্ যার বড়, েসi পািখ বড় বীজ েখেত পারেব। েছাট ৈদঘর্য্ের েঠাঁট বড় বীজ েখেত পাের
িকnt তা aেনকটা চপিsেকর মত হেয় যায়। sাচ্ছেnর সােথ drত খাদয্ gহণ eভােব সmব হয় না। িফঞ্চ
পািখেদর েঠাঁেটর ৈদঘর্য্ যিদo িমিলিমটাের িহসাব করেত হয়, েরাজময্াির eবং িপটার gােন্টর েনতৃেt
গেবষকদল পািখেদর েঠাঁেটর ৈদঘর্য্ের িহসাব করেছন eবং আিব ার করেলন েছাট ৈদঘর্য্ের েঠাঁটoয়ালা িফঞ্চ
পািখরা বড় আকােরর বীজ খায় না, িকnt বড় ৈদঘর্য্ের েঠাঁটoয়ালা িফঞ্চ পািখরা বড় আকােরর বীজ খােচ্ছ।
যখন গয্ালাপােগাস dীেপ pচুর ফসল হয়, বৃি হয়, তখন িবিভn uিdেদর বীজ চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। িবিভn
সাiেজর েছাট, বড়, ভাঙা বীজ। িফঞ্চ পািখেদর খাদয্gহণo তখন েবশ ভােলা হয়। বীেজর আকৃিতর সূk
পাথর্কয্gিল তখন িফঞ্চ পািখেদর কােছ গণয্ হয় না। িকnt গয্ালাপােগাস dীপপুেঞ্জ িফঞ্চ পািখেদর যখন
খােদয্র সংকট েদখা েদয়, বৃি পাত কম হয়। সূেযর্র তীbতােপ dীেপর ভূিম aিgতp হয়। েবিশরভাগ uিdদ
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শুিকেয় যায়। uিdেদ ফল হয় না। বীেজর সংকট ৈতির হয়। তখনi জীবন সংgােমর rঢ় বাsবতার মুেখামুিখ
হেত হয় িফঞ্চ পািখেদর। েয বীজgেলার ভাঙােচারা গঠেনর কারেণ udৃত ফসেলর সময় িফঞ্চ পািখরা eিড়েয়
েযত, েসi বীজgেলাi খরার সময় kুধাতর্ িফঞ্চ পািখেদর কােছ aতয্n grtপূণর্ হেয় দাঁড়ায়। সেব ধন
নীলমিণ হেয় েদখা েদয়। িফঞ্চ পািখেদর গড় আয়ু হেচ্ছ পাঁচ েথেক দশ বছর। েরাজময্াির eবং িপটার gান্ট
দmিত তােদর দীঘর্ িতন দশেকর পযর্েবkেণ েদেখেছন িবিভn pজািতর িফঞ্চ পািখেদর েঠাঁেটর
ভয্ািরেয়শনসmn িবিভn পপুেলশন রেয়েছ। eসব পপুেলশেনর িফঞ্চ পািখেদর খুব সামাn পিরমাণ েঠাঁেটর
আকৃিতর পাথর্কয্o জীবন-সংgােমর মুহূেতর্ aতয্n grtপূণর্ িবষয় হেয় দাঁড়ায়। খােদয্র aভােবর সময় েযসব
িফঞ্চ পািখর েঠাঁেটর ৈদঘর্য্ বড় তারা েবিশিদন বাঁেচ তুলনামূলকভােব েযসব িফঞ্চ পািখর েঠাঁেটর ৈদঘর্য্ েছাট
তারা তাড়াতািড় মারা যায়। গয্ালাপােগাস dীপপুেঞ্জ খরা খুব েবিশ দীঘর্sায়ী হয় না। তাi dিভর্ko খুব েবিশ
িদন থােক না। আবার বৃি পাত হয়। িবিভn uিdেদ ফল ধের। িফঞ্চ পািখgেলাo তােদর খােদয্র িন য়তা
পায়। শু কােল িবিভn pজািতর পপুেলশেন বড় েঠাঁটoয়ালা িফঞ্চ পািখর সংখয্া খুব dত বৃিd পায় eবং
িববতর্েনর ধারাবািহকতায় বড় েঠাঁটoয়ালা িফঞ্চ পািখেদর িজন বংশ পরmরায় ছিড়েয় পেড়।(১৫)
িsেকলবয্াক (stickleback) মােছর ৈদিহক গঠেনর drত িববতর্নo eখােন pাসিঙ্গক। utর আেমিরকা, utর
iuেরাপ, utর eিশয়ার িমঠা বা sাdপািনর hদ, নদী, জলাশেয় eবং সমুেd িsেকলবয্াক মােছর কেয়ক
pজািত (েযমনGasterosteus aculeatus, Gasterosteus microcephalus, Gasterosteus wheatlandi,
Pungitius hellenicus, Pungitius kaibarae iতয্ািদ) পাoয়া যায়। িsেকলবয্াক মাছ আকাের েবশ েছাট।
৬ েথেক ১০ েসিন্টিমটােরর মত লmা হেয় থােক। pাpবয়s মাnেষর বুেড়া আঙুেলর সমান pায়। আজ েথেক
pায় ১৫ হাজার বছর পূেবর্ সবর্েশষ বরফ যুেগর সময়, তুষার েsােত সমুেdর পািনর uচ্চতা েবেড় যাoয়ায়
িsেকলবয্াক মােছর সাধারণ পূবর্পুrেষর মূল পপুেলশন সমুd লবনাk পািন েথেক িবিভn eলাকায় নদী, hদ
eবং anাn aগভীর জলাশেয়র িমঠা পািনেত িবিভn পপুেলশেন িবিচ্ছn হেয়েছ। পরবতর্ীেত িsেকলবয্াক
মােছর আলাদা আলাদা pজািত িভn ধরেনর বাstতািntক পিরেবেশ (েলানা পািন, িমঠা পািন, গভীর জলাশেয়র
তলেদেশ, aগভীর জলাশয় iতয্ািদ) aিভেযািজত হেয়েছ। নরoেয়র জীবিবjানীরা গত সােড় িতন দশক ধের
সমুd, নদী, hদ iতয্ািদ পৃথক পৃথক বাstতািntক পিরেবেশর (ecological niches) িsেকলবয্াক মােছর
বংশিবsার, জীবনধারা, kমিবকাশ িনেয় গেবষণা কাজ পিরচালনা করেছন। সমুেdর Gasterosteus
aculeatus pজািতর িsেকলবয্াক মােছর শরীের মাথা েথেক েলজ পযর্n শk eবং বড় ৩৫িট হাঁড় বা কাঁটার
sর েদখা েগেলo eর মেধয্ িতনিট কাঁটা েবশ বড়। eজn eেক ডাকা হয় threespine stickleback fish
নােম। িকnt hদ, নদী িকংবা an িমঠা পািনর aগভীর জলাশেয়র িsেকলবয্াক মােছর শরীের বড় িতনিট
কাঁটাসহ eতgিল কাঁটার sর েদখা যায় না। েবিশরভাগ িমঠা পািনর জলাশেয় িsেকলবয্াক মােছর পপুেলশেন
০ েথেক ৯িট কাঁটা বা হাঁেড়র েpট েদখা যায়। শরীের হাঁড় বা কাঁটার সংখয্া কেম যাoয়ায় িমঠা পািনর
িsেকলবয্াক মােছর েদেহর নমনীয়তা েপেয়েছ eবং সাতােরo বাড়িত sিবধা েপেয়েছ। িবjানীরা েদখেলন
সমুd বা an মুk জলাশেয় িsেকলবয্াক মােছর বড় কাঁটার pেয়াজনীয়তা রেয়েছ। বড় eবং শk হাঁড়gিল
িsেকলবয্াক মােছর েদেহ থাকার ফেল িশকারী মাছ বা জীব েথেক eরা সহেজ িনেজেক রkা করেত পাের।
িশকারী মাছ বা জীব সহেজ িsেকলবয্াক মাছেক কাবু করেত পাের না। সমুেd বসবােসর জn ei ৈদিহক
গঠনিট (বড় o শk হাঁড়gিল) িsেকলবয্াক মােছর জn pেয়াজন। ফেল িsেকলবয্াক মােছর ei ৈদিহক
ৈবিশ য্ সামুিdক pিতেবেশ pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় িটেক েগেছ। িকnt anিদেক aগভীর জলাশয়, hদ বা
নদীেত বাসকরা িsেকলবয্াক মােছর বড় কাঁটার ৈদিহক ৈবিশ য্ তার জীবেনর জn hমিক হেয় দাঁড়ায়। ফিড়ং
(dragonfly) বা ei ধরেনর জেলর কাছাকািছ বাস করা কীটপতঙ্গ সহেজ aগভীর িমঠাপািনর িsেকলবয্াক
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মােছর েপানার লmা হাঁড়gিল ধের িশকার কের। aগভীর িমঠাপািনর জলাশেয় তাi লmা িতন কাঁটা বা হাঁড়
িsেকলবয্াক মােছর শরীের েদখা যায় না। েসখােন েবশ েছাট আকৃিতর eবং eেকবাের কম সংখয্ার কাঁটার
ৈদিহক ৈবিশ য্ িsেকলবয্াক মােছর মেধয্ িবকিশত হেয়েছ।
আলাsার েলাবাগর্ hেদ মাt eক যুেগর মেধয্ ছয়িট pজেn িsেকলবয্ােকর কাঁটার িববতর্ন জীবিবjানীেদর
কােছ চমকpদ uদাহরণ। ১৯৮২ সােলর িদেক সমুেd রাসায়িনক দূষেণর ফেল িsেকলবয্াক মােছর েবশ বড়
পপুেলশন আলাsার েলাবাগর্ hেদ eেস uপিনেবশ গেড় তুেল। জীবিবjানীরা টানা বােরা বছর (১৯৯০ েথেক
২০০১ সাল) িনয়িমত েলাবাগর্ hদ েথেক িsেকলবয্ােকর নমুনা সংgহ করেতন তােদর বংশিবsার,
জীবনধারা, kমিবকাশ পরীkেণর জn(১৬)। সমুেdর লবনাk জল েথেক আসা িsেকলবয্াক মােছরা মাt
eক দশেকর মেধয্i নতুন পিরেবশ িমঠা পািনর hেদর সােথ aিভেযািজত হেয় যায়। জীবিবjানীরা
পরীkেণর জn সমুd েথেক িsেকলবয্াক মাছ সংgহ কের নদীেত েছেড় েদখেলন, মাt কেয়ক pজেni
িsেকলবয্ােকর নতুন পপুেলশেন বাড়িত হাঁেড়র sর িবেলাপ হেয় েগেছ। িবিভn পিরেবেশর িভn িভn
পপুেলশেনর িsেকলবয্াক মােছর িজেনাম িবে ষণ কের েদখা েগল Pitx1 নামক eকিট মাt িজন
িsেকলবয্াক মােছর েপলিভক বা ে াণীর হাঁড় hাস-বৃিdর জn দায়ী। Pitx1 িজন জীেবর কঙ্কালতেntর
আকৃিত pদােনর জn aতয্n pেয়াজনীয় িজন। জীেবর ৈদিহক গঠেনর জn দায়ী an িজনgেলােক িনয়ntেণর
মাধয্েম Pitx1 িজনিট কাজ কের। e িজন চতুsদী uভচর জীব (বয্াঙ, sালামান্ডার iতয্ািদ) eবং snপায়ী
pাণীর (েযমন iঁdর) সামেনর পা বা বাh েথেক eকটু পৃথকভােব িপছেনর পা বা বাh গঠেন সাহাযয্ কের।
ে াণীর হাঁড়gিল িsেকলবয্াক মােছর প াdাhর (hindlimbs) aংশ। sয্ানেফাডর্ িবশব্িবদয্ালয় eবং িbিটশ
কলিmয়া িবশব্িবদয্ালেয়র বংশগিতিবদ (Genetist) েডিভড িকংসেল, ডl ুটার (Dolph Schluter), েজিন
িgমuড, িরচাডর্ মায়াসর্ eবং তােদর সহেযাগী গেবষকরা িsেকলবয্াক মােছর ে াণীর হাঁড় পিরবতর্ন eবং
কঙ্কালতেntর পিরবতর্েনর িবষয়িট চাkুস pমােণর জn eকিট পরীkা চািলেয়েছন। তারা সমুেdর
Gasterosteus aculeatus pজািতর বড় িতন কাঁটাoয়ালা িsেকলবয্াক মােছর েকাষ েথেক Pitx1 িজনিট
আলাদা কের aগভীর জলাশেয়র িsেকলবয্াক মােছর িডেম iনেজকশন িদেয় pেবশ করােলন। েদখা েগল,
িডম েথেক জn েনoয়া মােছর েপানার শরীের বাড়িত হাঁেড়র sর ৈতির হেয়েছ, যা ei মাছেদর কেয়ক pজn
আেগর পূবর্পুrষেদর মেধয্ িছল না। িভn ধরেনর বাstতািntক পিরেবেশ eকিট মাt িজেনর পিরবতর্েন
িsেকলবয্াক মােছর মেধয্ eত সরল uপােয় eবং al সমেয়র মেধয্ শারীরsািনক পিরবতর্ন ঘেটেছ তােত
িবjানীরা েবশ aবাকi হেয়েছন। তাi িsেকলবয্াক মাছ বতর্মানকােলর জীবিবjানীেদর কােছ drত গিতর
জীেবর িববতর্েনর eক grtপূণর্ uদাহরণ িহেসেব িবেবিচত হেয়েছ।(১৭)
জীবিববতর্েনর আধুিনক সংে ষণী তtt (Modern Synthesis Theory of Evolution) dারা ‘সকল জীব eক
pজািত েথেক an pজািতেত rপাnিরত হেয় যােব’-শুধু e psাবনােক বুঝায় না। নতুন pজািত uৎপিtর
পাশাপািশ e তtt আমােদর সামেন তুেল ধের জীবজগেত ভয্ািরেয়শন বা ৈবিচtয্ udেবর কারণ eবং pিkয়া,
িনেজর aজােn জীেবর জীবন সংgােমর মুেখামুিখ হoয়া, pিতেবেশর সােথ জীেবর aিভেযাজন
(Adaptation), জীেবর িটেক থাকা, জীেবর িবলুিp (Extinction), জীেবর েভৗগিলক িবnাস, জীেবর
pিতেবশ, জীেবর aিভpয়াণ, জীেবর পিরেবশগত ভারসাময্ iতয্ািদ িবষয়েক। aথর্াৎ জীবিববতর্ন িক, েকন
eবং িকভােব pকৃিতেত িkয়াশীল থােক িবsৃত পিরসের তার pমাণসহ বয্াখয্া uপsাপন করাi e তেttর
আেলাচয্।
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িববতর্ন-িবেরাধীরা pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীবিববতর্নেক aেনক সময় ‘িনছক তtt’ িহেসেবi uপsাপন
কেরন। pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় জীেবর িববতর্ন aবশয্i জীবিবjােনর তtt (পাশপািশ জীেবর
পিরবতর্নশীল pিkয়া)। পদাথর্ িবjান, রসায়ন িবjােনর eটিমক িথoির, iেলকেTাময্াগেনিটক িথoির,
িথoির aব িরেলিটিভিট, িথoির aব gয্ািভিট’র মত pমািণত তtt। eিট আর বতর্মােন েকােনা anকl বা
বয্িkিবেশেষর ধারণা নয়। নয় কিতপয় বয্িkর ক কlনা ‘ঈশব্রেdাহী মতবাদ’। eটা সতয্, ডারuiন যুেগ
িবjান িবেশষ কের জীবিবjান ‘বংশগিত’ সmেকর্ aেনকাংেশ িপিছেয় িছল। ডারuiেনর ‘pাকৃিতক
িনবর্াচন’ জীেবর িববতর্ন সmিকর্ত aেনক pে র utর িদেত সkম িছল না। ডারuiেনর psাবনায় বংশগিত
সঞ্চরেণর pিkয়া, বংশধরেদর মেধয্ ভয্ািরেয়শেনর udব সmেকর্ সিঠক ৈবjািনক ধারণা িছল না।
sাভািবকভােব ময্ােন্ডেলর বংশগিত সঞ্চরেণর সূtাবলী, িজেনর িমuেটশন, িডeনe েকাড সmেকর্ ডারuiন
aবিহত িছেলন না। ডারuiন তার psাবনার িকছু সীমাবdতা সmেকর্ oয়ািকবহাল িছেলন। aিরিজন aব
িsিসজ gেnর ষ aধয্ােয় (Difficulties of the Theory) তুেল ধেরিছেলন e রকম িকছু সীমাবdতা, েযমন
anবর্তর্ী pাণীর slতা, জিটল aঙ্গ-pতয্ঙ্গ udব সmেকর্ pাকৃিতক িনবর্াচেনর বয্াখয্া, সহজাত pবৃিt সmেকর্
pাকৃিতক িনবর্াচেনর বয্াখয্া, pজািতর মেধয্ pজnাnের সঞ্চারণশীল ৈবিশ য্ িকভােব সঞ্চািরত হয় iতয্ািদ।
ডারuiন সীমাবdতাgেলা দূরীকরেণ িকছু বয্াখয্াo pদান কেরিছেলন িকnt েস সময় বংশগিতর সঞ্চরণ
সmেকর্ ss ধারণা থাকায় aেনক pে র utর েদয়া তার পেk সmব হয় িন। পরবতর্ীেত িবংশ শতাbীর
চিlেশর দশেকর িদেক জীবিববতর্েনর সংে ষণী তেttর uেnেষর সােথ সােথ ডারuiেনর pাকৃিতক িনবর্াচন
psাবনার সােথ বংশগিত সঞ্চরেণর সূt, িজেনর িমuেটশন iতয্ািদ িবষয়াবলী সংযুk হয়।(১৮) eর ফেল
ডারuiেনর pাকৃিতক িনবর্াচন psাবনার সীমাবdতাgিলo দূরীভূত হেয়েছ।
সংেkেপ বলা যায়, ptজীবিবদয্া বা ফিসলিবদয্া েথেক জানা যায়, িবলুp pজািতর জীবনধারা, pিতেবশ
(Ecology), তােদর জীবনধারেণর সময়কাল, eক pজািত েথেক আেরক pজািতর udব pিkয়া iতয্ািদ।
তুলনামূলক শারীরসংsানিবদয্া (Comparative Anatomy) জানায় eকi পূবর্পুrষ হেত udূত জীবসমূেহর
aঙ্গসংsােনর সাদৃশয্-ৈবসাদৃশয্। ৈজবভূেগাল (Bio-Geopgraphy) হেত জানেত পাির জীেবর েভৗগিলক
িবnাস, তােদর aিভেযাজন, জীেবর পিরেবশগত ভারসাময্, জীেবর pিতেবশ। েযমন : মারsিপয়াল pাণী
েকবল aেsTিলয়া o দিkণ আেমিরকােত পাoয়া যায়, আি কােত নয়। eিশয়া মহােদেশর িকছু েদেশর
(ভারত, বাংলােদশ, iেnােনিশয়া iতয্ািদ) বনাঞ্চেল বােঘর aিst রেয়েছ, আবার eিশয়ার utর-পি ম
aঞ্চেলর বনgেলােত বােঘর েকােনা aিst েনi িকংবা iuেরাপ-আি কার বনাঞ্চেল বতর্মােন বােঘর aিst
েনi। eকসময় তুরেsর বেন বােঘর বসবাস িছল। বতর্মােন তুরs েথেক বােঘর িবলুিp ঘেটেছ। ei েয
পিরেবশ-pিতেবশ েভেদ জীেবর (uিdদ-pাণী সকেলi) aবsান, বNন, aিভেযাজন, িকংবা জীেবর িবলুিp
eসবi ৈজবভূেগােলর আেলাচয্। যা েথেক জীেবর িববতর্ন ধারা সmেকর্ আমরা pচুর তথয্ জানেত পাির।
আণিবক জীবিবjান, িববতর্নীয় িবকাশমূলক জীবিবjান (Evolutionary Developmental Biology) হেত
জািন, েkােমােসাম িমuেটশন, েজেনিটক িমuেটশন িকভােব ঘেট, জীবেদেহ তার pভাব, pজািতেত pকরণ
বা Variation udেবর কারণ o pিkয়া, আণিবক পযর্ােয় িববতর্েনর ধরন, eকi সাধারণ পূবর্পুrষ হেত
udূত জীবসমূেহর আণিবক পযর্ােয় সাদৃশয্-ৈবসাদৃশয্ iতয্ািদ। eকটা সময় আণিবক গেবষণায় িবিভn pাণীর
েpািটন িবে ষণ করা হত। িকnt e পরীkািট aতয্n সময় সােপk, বয্য়বhল eবং মসাধয্ হoয়ায় ৈবjািনক
মহেল পdিতিট েতমন pচিলত হয়িন। তাছাড়া জীবেদেহর al িকছু েpািটন েথেক িবিভn pজািতর মেধয্কার
পূণর্াঙ্গ তুলনা করা যায়। িডeনe িসkেয়েnর িবে ষেণ e asিবধাgিল েনi। আধুিনক pযুিkর কলয্ােণ e
পরীkণ কাযর্kম বতর্মােন েবশ সহজলভয্। oষুধিশl, কৃিষ গেবষণা, ফেরনিসক গেবষণায় pিতিনয়ত িবিভn
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জীেবর িডeনe িসkেয়n িবে ষণ চলেছ। িডeনe িসkেয়েnর তুলনা েথেক জীবজগেত িবিভn pজািতর
িববতর্নীয় iিতহাস বা জীবন বৃেk (Tree of life) তােদর aবsান জানা যায়। ডারuiেনর psািবত ‘জীবন
বৃk’ eকিট জিটল েরখািচt যার মাধয্েম পৃিথবীেত pজািতর জীবেনর iিতহাস pকাশ কের। গােছর মত
aিঙ্কত েরখািচেtর eেকবাের নীেচ রেয়েছ সকল জীেবর ‘সবর্েশষ সবর্জনীন সাধারণ পূবস
র্ িূ র’ যােক
iংেরিজেত বেল last universal common ancestor বা LUCA। aথর্াৎ পৃিথবীেত udূত pথম জীব। eখান
েথেক িবকিশত হেয় গােছর gঁিড় বা কাN বার বার িবভk হেয় ৈতির কেরেছ pচুর শাখা-pশাখা সমিnত িবশাল
eক বৃk। eক eকিট শাখা pকাশ কের eক eকিট pজািত eবং শাখা িবভk হoয়ার িবnd হেচ্ছ েযখােন eক
pজািত েথেক eকািধক pজািত udূত হেয়েছ। ei েরখািচেtর েবিশরভাগ শাখা-pশাখা কানাগিলেত
হািরেয়েছ, kয় হেয়েছ, ঝের েগেছ aথর্াৎ দূর aতীেত েযসব জীেবর বগর্, েগাt, গণ, pজািতgেলা পৃিথবী
েথেক নানা সমেয় িবলুp হেয় েগেছ বা মারা েগেছ। eেদর eখন শুধু পাoয়া যায় ফিসল aবsায়। আবার িকছু
শাখা eকদম uপেরর িদেক চূড়ার কাছাকািছ রেয়েছ, যা িনেদর্শ কের বতর্মােন জীবn pজািতর। সহজ ভাষায়
বলা যায়, জীবন বৃk হেচ্ছ, ‘পৃিথবীেত জীেবর িববতর্েনর iিতহাস। পৃিথবীেত pথম pাণ udূত হoয়ার পর
েথেক pজািতর িববতর্ন ধারা েকান পেথ eিগেয়েছ, িকভােব pিতিট pজািত an pজািতর সােথ
সংি

।’(১৯) বৃহৎ পিরসের িডeনe গেবষণা েথেক িনি ৎ হoয়া েগেছ, dিট pজািত যত কাছাকািছ (জীবন

বৃেk তােদর শাখাdয় যত সাmpিতককােল িবভk হেয়েছ), তােদর িডeনe, আরeনe eবং েpািটন aণুkম
বা িসkেয়n তত কাছাকািছ হেব,তত িমল থাকেব। নীেচর সারিণিট লkয্ কrন। snপায়ী িবিভn pাণীর
েদেহর েgাথ হরেমােনর িজন িসkেয়n িবে ষণ কের তােদর মধয্কার িববতর্নীয় সmকর্ বা জীবন বৃেk েক
কতটা কার সােথ ৈনকেটয্ aবsান করেছ তার eকিট তুলনামূলক িচt েদখা যায়(২০) :
িশmাঞ্জী

িতিম

ডলিফন

জলহsী

uট

aয্ালপাক
(alpaca)

মাnষ

৯৮

িশmাঞ্জী
িতিম
ডলিফন
জলহsী
uট

৭৯

৭৯

৭৯

৭৯

৮০

৭৯

৭৯

৭৯

৭৯

৭৯

৯৯

৯৭

৯৬

৯৬

৯৭

৯৬

৯৬

৯৬

৯৪
৯৯

uপেরর সারিণ েথেক েদখা যােচ্ছ, snপায়ী pাণী িতিম-ডলিফন, uট-aয্াlয্াক েজাড়ায় িনেজেদর মেধয্
িডeনe িসkেয়েn শতকরা ৯৯ ভাগ সাদৃশয্ রেয়েছ। মাnষ-িশmািঞ্জর মেধয্ িডeনe িসkেয়েn িমল
শতকরা ৯৮ ভাগ। aথর্াৎ বুঝা যােচ্ছ, িববতর্নীয় জীবন বৃেk (বতর্মােন জীিবত) an েযেকােনা snপায়ী
pাণীর তুলনায় মাnষ-িশmািঞ্জ পরsেরর সবেচেয় িনকেট aবsান করেছ। েতমিন িতিম-ডলিফন পরsেরর
সবেচেয় িনকেট। বলা যায়, pাণী জগেত তারা পরsেরর িনকট আtীয়। eরপর তােদর িনকেটর snপায়ী
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pাণী হেচ্ছ জলহsী, িতিম-ডলিফেনর সােথ যার িডeনe িসkেয়েnর িমল শতকরা ৯৭ ভাগ। eকiভােব
িববতর্নীয় জীবন বৃেk মrভূিমর জাহাজ বেল খয্াত uেটর সবেচেয় িনকট আtীয় দিkণ আেমিরকার েমষ
সদৃশ pাণী aয্াlয্াক।
গেবষণাগাের iিতমেধয্ ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’েক নানাভােব pমাণ করা সmব হেয়েছ, েযমন : ‘পৃিথবীর িবিভn
েদেশ নতুন নতুন oষুেধর িবেশষত aয্ািন্টবােয়ািটেকর যেথচ্ছ o aিনয়িমত বয্বহােরর ফেল খুব drত
জীবাণুgিল oষুধ-pিতেরাধী হেয় uঠেছ। eক সময় গেনিরয়া নামক েযৗনেরাগ িচিকৎসায় েপিনিসিলন oষুধi
বয্বhত হত। িকnt e oষুেধর যেথচ্ছ আর aিনয়িমত বয্বহােরর কারেণ eখন আর গেনিরয়া েরাগ িনরামেয়
েপিনিসিলন oষুধ েকােনা কাজ করেত পাের না। গেনিরয়া েরােগর জীবাণু গেনাকkাস (Gonococcus)
বয্াকেটিরয়া iিতমেধয্ েপিনিসিলন pিতেরাধক হেয় েগেছ। ফেল ei েরােগর িচিকৎসার জn eখন
েপিনিসিলন েথেক শিkশালী aয্ািন্টবােয়ািটক বয্বhত হয়। িdতীয় িবশব্যুেdর eকদম েশেষর িদক েথেক
িবেশব্র িবিভn েদেশ কীটনাশক িহসােব ‘িডিডিট’ (Dichlorodiphenyl Trichloroethane) ে p করা হেয়
আসেছ। ১৯৩৯ সােলর িদেক siজারলয্ােন্ডর িবjানী পল মুলার (Paul Hermann Müller, 1899–1965)
কীটনাশক িহেসেব বয্বহােরর জn িডিডিট আিব ার কেরন। যার জn ১৯৪৮ সােল িতিন েমিডিসন িবভােগ
েনােবল পুর াের ভূিষত হন। আমােদর েদেশo eকসময় সরকািরভােব ময্ােলিরয়া জীবাণু িনমূর্েল েkতখামাের যেথচ্ছ পিরমােণ িডিডিট ে p করা হেতা। kিতকারক কীটপতঙ্গ, ময্ােলিরয়া েরােগর ‘pাসেমািডয়াম’
eকেকাষী জীবাণু িনমূর্েল মূলত িডিডিট বয্বhত করা হয়। যিদo ময্ােলিরয়া েরােগর জীবাণু pাসেমািডয়ােমর
িবশাল সংখয্ক সদয্েsর িবলুিp ঘেটেছ। িকnt িডিডিট’র িবজয় েঘািষত হয়িন। pায় িনমূর্ল হবার aবsার মেধয্
িমuেটশেনর ফেল খুব al সমেয়i eসব কীটপতঙ্গ, ময্ােলিরয়া জীবাণুর িজনগত কাঠােমা বদেল যায়।
িজনগত কাঠােমা বদেল যাoয়া কীটপতঙ্গ বা জীবাণুরা ‘িডিডিট ে p করা পিরেবেশ’ pাকৃিতক িনবর্াচন
pিkয়ায় িটেক েগেছ eবং বংশিবsার কেরেছ। eর ফেল নতুন pজেnর কীটপতঙ্গ-জীবাণু িডিডিট বা eর
িবকl িহেসেব বয্বhত কীটনাশক েযমন ময্ালািথয়ন (Malathion), সংে িষত পাiের েয়ড (Synthetic
pyrethroids)-pিতেরাধী হেয় uেঠ। aণুজীবিবjানীেদর কােছ জীবাণুেদর ei ধরেনর মািl-Dাগ pিতেরাধী
হেয় oঠা িবশাল সমsার বয্াপার। eেত েরাগ িনমূর্ল পdিত আেরা জিটল হেয় যায়।(21) siেডেন িডিডিট
বয্বহােরর মাt কেয়ক বছেরর মেধয্ ১৯৪৬ সােলর বাসা-বািড়েত েযসব মািছ পাoয়া যায় েদখা যায় eরা
িডিডিট-pিতেরাধী হেয় েগেছ। ১৯৫১ সােলর মেধয্ iটািলেত মশা-মািছ শুধু িডিডিট-pিতেরাধী হেয় যায়িন,
নতুন ধরেনর কীটনাশক েযমন Chlordane, methoxychlor, heptachlor -pিতেরাধী হেয় েগেছ। e ধরেনর
ঘটনা শুধু িডিডিট’র েkেt ঘেট িন, কীটনাশক িনেয় িবিভn গেবষণােত েদখা েগেছ, যেথচ্ছ আর aিনয়িমত
বয্বহােরর কারেণ জীবাণু-কীটপতেঙ্গরা aেনক সময় মাt di েথেক আড়াi বছেরর মাথায় কীটনাশক
pিতেরাধী হেয় uঠেত পাের। তেব কীটনাশক-pিতেরাধী সকল জীেবর ‘pিতেরাধ kমতা’ সমান নয়।’(22)
আেমিরকান কংেgেসর ১১০ িমিলয়ন ডলার সহায়তা িনেয় িবশব্বয্াপী ময্ােলিরয়া িনমূল
র্ কমর্সূচী েঘাষণা কের
জািতসংঘ ১৯৫৮ সােল। িবশব্ sাsয্ সংsার িহেসেব পাঁচ বছের চার লk টন িডিডিট ে p করা হয় সারা িবেশব্
eবং eেত ১৫ েথেক ২৫ িমিলয়ন জীবন রkা েপেয়েছ। িকnt ১৯৭২ সােলর িদেক িবশব্ sাsয্ সংsা ময্ােলিরয়া
িনমূর্ল কমর্সূিচেক ‘মৃত’ বেল েঘাষণা কের। iিতমেধয্ e কমর্সূিচর িপছেন eক িবিলয়ন মািকর্ন ডলার খরচ
হেয় িগেয়েছ। p হেচ্ছ েকন বn কের েদয়া হল িবশাল ei কমর্সূিচিট। কারণ িবশব্বয্াপী িবsৃত ময্ােলিরয়া
জীবাণুর িবrেd খুব ধীর গিতেত ei কমর্সূিচিট পিরচািলত হিচ্ছল। ময্ােলিরয়া আkাn aঞ্চলgেলােত
eকসােথ e কমর্সূিচ শুr করা যায় িন সরকাির নানা আমলাতািntক জিটলতার কারেণ। কমর্সূিচ চলাকােল
গেবষকরা েদখেত পািচ্ছেলন ধীরগিতেত পিরচািলত কমর্সিূ চ তুলনায় মশা বা pাসেমািডয়াম জীবাণুর িববতর্ন
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pিkয়া drত গিতেত হিচ্ছল। eভােব চলেত থাকেল িডিডিট-‘pিতেরাধ kমতা’ সmn মশা বা
pাসেমািডয়ামেক কখনo িনমূর্ল করা যােব না। শুধু aেথর্রi aপচয় হেব। eছাড়া িডিডিট’ িবrেd মারাtক
আেরকিট aিভেযাগ হেচ্ছ eিটর যেথচ্ছ বয্বহাের পিরেবেশর জn িবপযর্য় েঢেক আেন। েkতখামাের িডিডিট
ে p করা হেল বৃি র পািনেত eিট ধুেয় নদীর পািনেত িগেয় েমেশ। aথবা sানীয় জলাশেয় িগেয় পেড়।
িডিডিট’র রাসায়িনক pভােবর কারেণ েযমন মােছর aকাল মৃতয্ু ঘেট, েতমিন ei পািন পান কের ঈগল, কাক
জাতীয় পািখর pজনন kমতা ন হেয় যায়। গৃহপািলত পশুo মারাtক kিতর সmুখীন হয়। eেত pকৃিতর
sাভািবক খাদয্চk eেত বাধাgs হয়। ১৯৬২ সােল pকািশত আেমিকার সামুিdক জীবিবjানী রােসল
কারসন (Rachel Louise Carson, 1907–1964) তার Silent Spring বiেয় িডিডিট’র যেথচ্ছ বয্বহাের
আমােদর iেকািসেsম েয িকভােব ধব্ংস হেয় যােচ্ছ েস িবষয়িট খুব s কের জনসেচতনতার মেধয্ িনেয়
আেসন। aবশয্ pথম িদেক জািতসংঘ েঘািষত ময্ােলিরয়া িনমূর্ল কমর্সূিচেত িডিডিট বয্বহাের সফলতার হার
খুব েবিশi িছল। েযমন ীলঙ্কায় ১৯৫৫ সােল ময্ােলিরয়া েরাগীর সংখয্া িছল দশ লেkরo aিধক। িডিডিট
বয্বহাের ১৯৬১ সােলর িহেসেব ময্ােলিরয়া েরাগীর সংখয্া কেম দাঁড়ায় মাt di ডজেনরo কম। ei সফলতা
aবশয্ পরবতর্ীেত ধের রাখা যায় িন। ঐ বছেরর গেবষণায় েদখা েগেছ

ীলঙ্কােত মশা eবং ময্ােলিরয়া

েরােগর eকেকাষী জীবাণু pাসেমািডয়ােমর নতুন pজngিল pাকৃিতক িনবর্াচন pিkয়ায় িডিডিট eবং নতুন
ধরেনর Dাগ েযমন ‘েkােরাkiন’ pিতেরাধী হেয় িববিতর্ত হেয় েগেছ। (d বয্ : Stephen R. Palumbi,
135-138, ১৩৫-১৩৮)।
আেমিরকার িমিশগান িবশব্িবদয্ালেয়র Microbial Ecology িবভােগর aধয্াপক িরচাডর্ েলনিs (Richard
Lenski) pাকৃিতক িনবর্াচন িনেয় সবেচেয় দীঘর্সময় বয্াপী গেবষণা কাযর্kম চািলেয়েছন। ১৯৮৮ সােল িরচাডর্
েলনিs ঊ. E. coli (Escherichia coli) বয্াকেটিরয়া িনেয় গেবষণা শুr কেরন। ২০১০ সােলর েফb“য়াির
মাস পযর্n i. েকালাi বয্াকেটিরয়ার পঞ্চাশ হাজার pজেnর uপর িমuেটশন, ভয্ািরেয়শন, নতুন পিরেবেশর
সােথ aিভেযাজন, েবঁেচ থাকার লড়াi, িনবর্াচন iতয্ািদ িবষেয় গেবষণা কাযর্kম পিরচালনা কের ডারuiেনর
pাকৃিতক িনবর্াচন তttেক লয্াবেরটিরেত pমাণ কেরেছন। pকৃ িতেত বয্াকেটিরয়া pজািত েলার eক
pজnকাল খুব কম কের হেল মাt 15 িমিনট আর খুব েবিশ হেল িদন কেয়ক পযর্n হেয়
থােক। মানুেষর eক pজnকাল 25 বছর। pাকৃ িতক পিরেবেশ E. Coli নামক বয্াকেটিরয়ার eক
pজnকাল 60 িমিনট িকn লয্াবেরটিরর িনয়িntত পিরেবেশ i েকালাiেয়র চােষর সময় বািহর
েথেক খাদয্ সরবরাহ করেল eর pজnকাল মাt 15-20 িমিনট পযর্n হেয় থােক।
aথর্াৎ আমরা বলেত পাির, জীবিববতর্ন জীবজগেতর eক ধরেনর বাsবতা আর েসi বাsবতােক ৈবjািনক
pিkয়ায় s ুভােব বয্াখয্া করেত পাের ডারuiেনর ‘pাকৃিতক িনবর্াচন তtt’।
বলা হেয় থােক ‘জীবিববতর্ন (pাকৃিতক িনবর্াচন) eমন eকিট তtt, যােক িমথয্াpিতপn (Falsify) করার
েকােনা sেযাগ েনi।’ aিভেযাগিট েমােটo সতয্ নয়। e তttিট aবাsব-কিlত েকােনা বkবয্-ধারণার oপর
িভিt কের গেড় uেঠিন েয, eেক িমথয্াpিতপn করার sেযাগ থাকেব না। জীবিববতর্েনর grtপূণর্ anঘটক
হেচ্ছ িজেনিটক িমuেটশন। যার ফেল pজািতেত বংশ পরmরায় ভয্ািরেয়শেনর udব হয়। eখন েকu যিদ
েকােনাভােব pমাণ করেত পােরন জীবেদেহর জননেকােষ িমuেটশন ঘেট না িকংবা জননেকােষ িমuেটশন
ঘেট িকnt ঐ জীেবর পরবতর্ী বংশধরেদর মেধয্ তা pবািহত হয় না, িকংবা pবািহত হেলo বংশধরেদর মেধয্
েকােনা ভয্ািরেয়শেনর udব হয় না, িকংবা পিরবিতর্ত পিরেবেশর পেk uপযুk ভয্ািরেয়শনসmn জীব
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aিভেযাজন ঘটােত পাের না-তাহেল জীবিববতর্েনর pাকৃিতক িনবর্াচন তttিট ‘িমথয্া’ pমািণত হেয় যায়! িকnt
েতমন িকছু eখেনা হািজর হয় িন।

জীবিববতর্েনর পেk pচুর grtপূণর্ সাkয্-pমাণ সংগৃহীত হেয়েছ ফিসলিবদয্া বা ptজীবিবদয্া েথেক। eখন
পযর্n eমন eকিট ফিসলo পাoয়া যায় িন, যা জীবিববতর্েনর ‘জীবন বৃেkর’ (tree of life) িবেরাধী িকংবা
ভূতািttক সময়কােলর সােথ খাপ খায় না। যিদ eমন েকান ফিসল uপsাপন করা যায়, যা পরীkা-িনরীkা
(শারীরসংsান পরীkা, িডeনe েটs, েরিডoaয্ািkভ েডিটং iতয্ািদ) dারা pমাণ করা সmব হয় েয uk
ফিসল জীবিববতর্েনর জীবন বৃk, ভূতািttক সময়কােলর সােথ সাংঘিষর্ক, তাহেল জীবিববতর্ন তtt িমথয্া
pমািণত হেয় যােব। িকnt eখনo েতমন েকােনা ফিসল পাoয়া যায় িন।
iংলয্ােন্ডর খয্ািতমান জীবিবjানী eবং বংশগিতিবদ েজ. িব. eস. hালেডনেক (১৮৯২-১৯৬৪) eকবার p
করা হেয়িছল, ‘জীবিববতর্ন তttেক িকভােব িমথয্া pমাণ করা সmব?’ utের hালেডন জািনেয়িছেলন(২৩)‘েকu যিদ pাক-কয্ািmর্য়ান িপিরয়েডর িশলাখেN eকিট খরেগােশর ফিসল আিব ার করেত পাের, তেব
জীবিববতর্ন তtt িমথয্া pমািণত হেয় যােব।’ কারণ জীবিববতর্েনর ফিসল েরকডর্ anসাের pাক-কয্ািmর্য়ান
সমেয় (৪৫০০ েথেক ৫৪৩ িমিলয়ন বছর পূেবর্) শুধু সায়ােনাবয্াকেটিরয়া (পূেবর্ eেদর ভুলভােব ‘নীলাভ-সবুজ
ৈশবাল’ বেল ডাকা হত। িকnt ‘সায়ােনবয্াকেটিরয়া’ সিতয্কার aেথর্ ৈশবাল জাতীয় জীব নয়), বয্াকেটিরয়া,
আরিকয়ান জাতীয় জীেবর aিst িছল। েমrদNী pাণী, uভচর, সরীসৃপ, snপায়ী pাণীর েকােনা aিst িছল
না। খরেগাশ সmূণর্ snপায়ী pাণী, snপায়ী pাণীর udব হেয়েছ Tায়ািসক িপিরয়েড (২৪৮ েথেক ২০৬
িমিলয়ন বছর পূেবর্)। সহজভােব বলেত েগেল জীবিববতর্েনর ধারা anসাের eক েকাষী জীব েথেক বhেকাষী
জীেবর udব, eরপর আিদম aেমrদNী pাণী েথেক আিদম েমrদNী pাণী; সামুিdক pাণী মাছ েথেক
চতু দী uভচর pাণী। uভচর pাণী েথেক সরীসৃপ eবং সরীসৃপ জাতীয় pাণী েথেক পািখ eবং snপায়ী
জাতীয় pাণীর udব। তাi pাক-কয্ািmর্য়ান যুেগর িশলাখেN খরেগাশ িকংবা an েকােনা snপায়ী pাণীর
ফিসল পাoয়া েগেল eক মুহূেতর্i জীবিববতর্ন তttেক িমথয্া pমাণ কের িদেব।
জামর্ান জীবিবjানী আেনর্s মায়ার (১৯০৪-২০০৫) aবশয্ আেরা সহজ কের বেলেছন : ‘সকল আধুিনক
snপায়ী pাণীi ১০০ েথেক ২০০ িমিলয়ন বছেরর পুরাতন। snপায়ী pাণী িজরােফর udব ঘেটেছ িতন
েকািট (৩০ িমিলয়ন) বছর আেগ মধয্-টারিশয়াির সময়কােল। eখন যিদ ছয় েকািট বছর (৬০ িমিলয়ন) পূেবর্
পয্ািলেয়ািসন সময়কােলর িশলায় েকােনা িজরােফর ফিসল পাoয়া যায়, তাহেল তাo জীবিববতর্ন তttেক
নsাৎ কের িদেব।’(24)
eরপরo কথা থােক। ‘িবjান েতা িনয়ত পিরবতর্নশীল; তার তttgেলাo aেনক সময় পিরবতর্ন হেয় যায়।
তাহেল তেttর মূলয্ থােক কi?’ aবশয্i িবjান িsর েকােনা িকছু নয়; sিবর নয়। pিতিনয়তi িবjােনর
িবিভn শাখা হেত pাp সাkয্-pমােণর চুলেচরা িবে ষেণর মাধয্েমi তttgেলা ৈতির হয়, পূেবর্র তttgেলা
ঝাচাi হয়, পিরবিতর্ত-পিরবিধর্ত-সংsার হয়। eকটা uদাহরণ িদi : িনuটেনর aিভকষর্ তেttর মাধয্েম
আমরা পৃিথবীর eকিট ফয্াk বা বাsবতা ‘মাধয্াকষর্ণ শিk’েক বয্াখয্া করেত পাির। িকnt ২৫০ বছর পের
িবjানী আiনsাiন তাঁর ‘সাধারণ আেপিkকতা তেtt’র মাধয্েম েদখােলন, িনuটেনর িথoির িকছু িবেশষ
পিরিsিতেত সিঠক ফল েদয় না; েযমন েয সমs জায়গায় মাধয্াকষর্ণ বেলর pভাব েবিশ (েযমন bয্াকেহাল),
েস সমs জায়গায় আেলার গিতপথ েবঁেক যায়। ১৯১৯ সােল ২৯ েম সূযর্ gহেণর সময় েজয্ািতিবর্jানী sার
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য্াঙ্ক ডাiসন আiনsাiেনর (১৯১৫ সােল pদt) সাধারণ আেপিkকতা তttিট pমাণ কেরন। েযেহতু
‘িবেশষ পিরিsিতেত িনuটেনর িথoির aব gয্ািভিট’র সীমাবdতা’ আিব ৃত হেয়েছ, তেব িক পৃিথবীেত
aিভকষর্ বেলর বাsবতা বািতল হেয় েগেছ? aথর্াৎ গাছ েথেক ফল eখন মািটেত পেড় না, শূেn েভেস থােক,
uপেরর িদেক িঢল ছুঁড়েল েসটা মািটেত েনেম আেস না, েসটাo শূেn রেয় যায়? েমােটo না। বাsবতা িথoিরর
uপর িনভর্রশীল হেয় বেস েনi। আবার িনuটেনর aিভকষর্ তtt eখনo (িবেশষ পিরিsিত বােদ) যেথ
পিরমােণ aিভকষর্ বলেক বয্াখয্া করেত পাের।

িবjােনর ৈবিশ য্i হেচ্ছ েয anকlিট পরীkা-িনরীkা-িবে ষেণর পর বাsবতােক সবেচেয় ভােলাভােব ei
মুহূেতর্ বয্াখয্া করেত পাের, তােকi ‘তtt’ িহেসেব gহণ করা হয়। পরবতর্ীেত যিদ েদখা যায়, বতর্মােন
pচিলত তেttর েচেয় আেরা ভােলা বয্াখয্া an েকােনা anকlেক পরীkা-িনরীkা কের পাoয়া যােচ্ছ, তখন
িবjােনর sাভািবক িনয়ম anযায়ীi নতুন ei anকlেক ‘তtt’ িহেসেব gহণ করা হয়। eটা িবjােনর
sাভািবক ৈবিশ য্, aতয্াবশয্কীয় ৈবjািনক নীিতমালা। eভােবi নতুন-unততর তেttর মাধয্েম বাsবতােক
বয্াখয্া কের িবjােনর agগািমতা রিচত হয়। pাকৃিতক িনবর্াচন তtto eর বয্িতkম নয়। ভিবষয্েত যিদ
কখেনা েদখা যায়, নতুন েকােনা anকl পরীkা-িনরীkা-িবে ষেণর মাধয্েম ডারuiেনর pাকৃিতক িনবর্াচন
তtt েথেকo আেরা ভােলাভােব ৈবjািনক মানদN বজায় েরেখ জীবজগেতর িবিভn বাsবতােক বয্াখয্া করেত
পারেছ, তখন িনিdর্ধায় নতুন anকlিটেক ‘তtt’ িহেসেব gহণ করা হেব। িকnt ei মুহূেতর্ েযেহতু pাকৃিতক
িনবর্াচন তেttর বাiের আর eকিটo ৈবjািনক তtt েনi যা জীবজগেতর বাsবতাgিলেক ৈবjািনক pিkয়ায়
বয্াখয্া করেত পাের, িবধায় e তttেক gহেণর েকােনা িবকlo েনi।
আgহী

পাঠেকর

sিবধােথর্

িনেm

জীবিববতর্ন

সmেকর্

আেমিরকার

ptজীবিবদেদর

সংগঠন

‘পয্ািলoেন্টালিজকয্াল েসাসাiিট’র বkবয্ তুেল ধরা হল(২৫) :
The Paleontological Society Position Statement: Evolution
Evolution is both a scientific fact and a scientific theory. Evolution is a fact in the
sense that life has changed through time. In nature today, the characteristics of
species are changing, and new species are arising. The fossil record is the primary
factual evidence for evolution in times past, and evolution is well documented by
further evidence from other scientific disciplines, including comparative anatomy,
biogeography, genetics, molecular biology, and studies of viral and bacterial diseases.
Evolution is also a theory – an explanation for the observed changes in life through
Earth history that has been tested numerous times and repeatedly confirmed.
Evolution is an elegant theory that explains the history of life through geologic time;
the diversity of living organisms, including their genetic, molecular, and physical
similarities and differences; and the geographic distribution of organisms.
Evolutionary principles are the foundation of all basic and applied biology and
paleontology, from biodiversity studies to studies on the control of emerging diseases.
Because evolution is fundamental to understanding both living and extinct organisms,
it must be taught in public school science classes. In contrast, creationism is religion
rather than science, as ruled by the Supreme Court, because it invokes supernatural
explanations that cannot be tested. Consequently, creationism in any form (including
“scientific creationism,” “creation science,” and “intelligent design”) must be
excluded from public school science classes. Because science involves testing
hypotheses, scientific explanations are restricted to natural causes.
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This difference between science and religion does not mean that the two fields are
incompatible. Many scientists who study evolution are religious, and many religious
denominations have issued statements supporting evolution. Science and religion
address different questions and employ different ways of knowing.
The evolution paradigm has withstood nearly 150 years of scrutiny. Although the
existence of evolution has been confirmed many times, as a science evolutionary
theory must continue to be open to testing. At this time, however, more fruitful
inquiries address the tempo and mode of evolution, various processes involved in
evolution, and driving factors for evolution. Through such inquiry, the unifying
theory of evolution will become an even more powerful explanation for the history of
life on Earth.
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ডারuiন : eকজন িবjানীর pিতচ্ছিব
“A brilliant mind, great intellectual boldness, and an ability to combine the best
qualities of a naturalist observer, philosophical theoretician, and experimentalist-the
world has so far seen such a combination only once, and it was in the man Charles
Darwin.”-Ernst Mayr1

ঐিতহািসক কাল পৃথক পৃথক আiিডয়া dারা পিরচািলত হয়। যােক বলা েযেত পাের ‘Zeitgeist’ । িgক দশর্ন
েথেক শুr কের িখর্sধমর্, েরেনসাঁর ভাবনা, আেলাকায়ন যুগ iতয্ািদ হেচ্ছ কিতপয় uদাহরণ; আমােদর
iিতহােসর aধয্ায়সমূহ যারা eেকক সমেয় িনয়ntণ কেরেছ। eক িপিরয়ড েথেক আেরক িপিরয়েড খুব কম
সমেয়i kমunিতর মাধয্েম পিরবিতর্ত হেয়েছ, েবিশরভাগ েkেti ৈবpিবক uেnেষর মাধয্েম e পিরবতর্ন
সািধত হেয়েছ। eর মেধয্ সবেচেয় েবিশ বুিdবৃিtক aভুয্tান সাধন কেরেছ ডারuনীয় িবpব। eিট eকিট
িবশব্দৃি ভিঙ্গ। পি মা িবেশব্র যার জn ঘেট ১৮৫৯ সােল ডারuiেনর aিরিজন aব িsিসজ gn pকােশর
পর। ডারuiনীয় িবশব্দৃি ভিঙ্গ আেগর দৃি ভিঙ্গgেলার তুলনায় িকছুটা পৃথক। আজেকর যুেগ eকজন আধুিনক
মাnেষর কােছ েকােনাভােবi সmব নয় েদড়শ বছর আেগ িফের িগেয় pাক-ডারuiনীয় িপিরয়েডর িচnাভাবনা
পুনগর্ঠন করা। ডারuiনীয় দৃি ভিঙ্গর pভাব আমােদর জীবেন িবশাল।
ডারuiন sয়ং ei বুিdবৃিtক িবpেবর aবতারণা ঘিটেয়েছন, যখন িতিন জীবিবjােনর সীমােnর aিত
েমৗিলক িকছু িবশব্ােসর uৎখাত ঘটান। uদাহরণsrপ ডারuiন pেতয্ক pজািতর sতnt সৃি সmিকর্ত
িবশব্াসেক বািতল কেরেছন eবং তার বদেল pিতsািপত কেরেছন সকল জীেবর eকi সাধারণ পূবর্পুrষ
েথেক udুত হoয়ার ধারণােক। eমন িক, িতিন ei ভাবনার pচলন ঘটান, মnষয্pজািত েকােনা িবেশষ সৃি
নয়, িবেশব্র anাn সকল জীেবর মত েসo িববতর্েনর মাধয্েম udূত হেয়েছ। আমােদর pাকৃিতক পৃিথবী
সmেকর্ pচিলত পিরকিlত িডজাiন ভাবনার বদেল জীবন সংgােম িটেক থাকার ধারণার িবsার ঘটান িতিন।
ডারuiেনর ei পিরবতর্ন eবং aিভেযাজেনর মাধয্েম সংঘিটত িববতর্েনর তtt িভেkারীয় unিত আর uৎকষর্
সাধেনর ভাবনার pিত পুেরাপুিরi িবপরীতাtক িছল। ডারuiনীয় িববতর্ন েমােটi েকােনা জীেবর unিত
সাধেনর জn , িকংবা জীেবর িনখুঁত rপ দােনর জn পিরচািলত হয় না।
আেরা বলা যায়, ডারuiন জীবিবjানী হেলo, িতিন দশর্ন শাখায় নতুন মেতর জn েদন। যখন িবjােনর
দশর্ন পদাথর্িবদয্ার গািণিতক সূt eবং িডটারিমনজম dারা িনয়িntত হিচ্ছল, েসখােন িবjােনর িডসেকােসর্
ডারuiন িনেয় আেসন সmাবয্তা, আকিsকতা eবং aিdতীয়তা। তার কেমর্র েমৗিলক নীিতিটi িছল jান
ূ র্ anকl গঠন।
aজর্েনর পরীkেণর মেতাi সমান grtপূণর্ হেচ্ছ পযর্েবkণ eবং কাযর্কর-aথর্পণ
ডারuiন যিদ জীবিববতর্ন সmেকর্ eকিট শbo না িলখেতন, তােতo িতিন eকজন িবিশ িবjানী িহেসেব
sরণীয় হেয় থাকেতন। িববতর্নীয় িবjানী েজ. িব. eস. hালেডন েযমনটা বেলেছন জীবিবjােন ডারuiেনর
মূল কাজ িকnt তার জীবিববতর্ন তtt নয়, বরং জীবেনর েশষ িদেক eেস িতিন েয uিdদিবjােনর পরীkামূলক
িদক সmেকর্ ধারাবািহক gn রচনা কেরেছন, েসটাi ডারuiেনর মূল কাজ। aথচ, ডারuiেনর ei ভূিমকা
সmেকর্ জীবিবjান-িবিচ্ছn েলােকরা খুব কমi জােন। eমন িক তার aতয্n grtপূণর্ কাজ হেচ্ছ ফুেলর
aিভেযাজন, pাণীর মনstt, eবং শামুক, েকঁেচা সmিকর্ত গেবষণাgেলা। jােনর ei সব শাখায় ডারuiন
িছেলন agগণয্। ডারuiন-i pথম বয্িk িযিন ে ণীিবnাসিবদয্ায় বিল তtt pদান কেরেছন, যা আজেকর
যুেগর ে ণীিবnাসিবদরা anসরণ করেছন। েসসময় ৈজবভূেগাল সmেকর্ তার uপsাপনা e্েতাi েজারােলা
িছল, ডারuiেনর মৃতুয্র েদড়শ বছর পরo আধুিনক ৈজবভূেগাল শাখায় ডারuiেনর েদয়া জীেবর iেকালিজ,
আচরণ, িবnাস iতয্ািদ eখনo পুেরাপুির anসৃত হেয় যােচ্ছ।
1

Ernst Mayr, One Long Argument, 1991, Cambridge, Mass
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ডারuiন নােমর ei িবিশ বয্িkিট েক? েকমন কেরi বা িতিন তার ধারণাgেলা লাভ করেলন? তার ei
সাফেলয্র িপছেন মূল কারণgেলা িক িক? ei িনবেn সংিkpাকাের ei িবষয়gেলার uপরi আেলাকপাত
করা হেব।

বয্িk o তার কমর্
চালর্স ডারuiন জngহণ কেরন ১২ েফbrয়াির, ১৮০৯ সােল iংলয্ােন্ডর rসবািরেত। তার িপতা ড. রবাটর্
ডারuiন েসসমেয়র eকজন pিতি ত িচিকৎসক। রবাটর্ ডারuiেনর ছয়জন েছেলেমেয়র মেধয্ ডারuiেনর
aবsান পঞ্চম eবং কিন পুt িতিন। ডারuiেনর দাদা iরাসমাস ডারuiন, িতিন জুেনািময়া (Zoonomia)
নােমর gেnর েলখক, েয gnিট পরবতর্ীেত তার নািত চালর্স ডারuiনেক জীবজগেতর িববতর্ন সmেকর্ আgহী
কের েতােল। ডারuiেনর মা (pিতি ত মৃৎিশl বয্বসায়ী েজােশায়া oেয়জuেডর কnা) ডারuiেনর মাt ৮
বছর বয়েস মারা যান। পরবতর্ীেত তার বড় েবান তােক লালন পালন কেরন।
িকেশার বয়েস ডারuiন িছেলন pকৃিতর eকাn anরাগী। িনেজর সmেকর্ িতিন বেলেছন, ‘আিম জn িনেয়িছ
pকৃিতিবদ হেয়’। িতিন মাছ ধরা েথেক শুr কের িশকার করা egেলা খুব পছn করেতন। ভােলাবাসেতন
pকৃিত িনেয় বiপুsক পাঠ করেত। rসবাির iংলয্ােন্ডর eমন eকিট শহর িছল েসসময় খুব েবিশ িশlািয়ত
িছল না আবার খুব pািnক পযর্ােয়o িছল না, শহেরর aিধবাসী তখন িছল হাজার িবেশক। eকজন
pকৃিতিবেদর েবেড় uঠার জn ei শহেরর পিরেবশ িছল খুব uপযুk।
sুেলর ei বাঁধা-ধরা িনয়ম, দীঘর্ kাস, পড়ােলখা egেলা ei িকেশার pকৃিতিবেদর েমােটi পছেnর িছল
না। সেতর বছর হoয়ার আেগi ডারuiেনর বাবা তােক পািঠেয় েদন eিডনবরা িবশব্িবদয্ালেয় েমিডিসেন
েলখাপড়ার জn। ডারuiেনর বড় ভাio েসখােন েমিডিসেন েলখাপড়া করিছেলন। িকnt েমিডিসেন
েলখাপড়ার েথেক ডারuiন বাiেরর pকৃিত দশর্েনi বয্s সময় কাটােত লাগেলন। যখন eটা পির ার হেয়
েগল ডারuiেনর dারা িচিকৎসািবদয্ায় েলখাপড়া চািলেয় যাoয়া সmব নয়, তখন তার বাবা ভিতর্ কের েদন
কয্ামিbেজ িথoলিজ িনেয় েলখাপড়ার করার জn। সময়টা তখন ১৮২৮ সাল। eটা aবশয্ েমাটামুিট
sাভািবক িছল েসসময়, কারণ ঐ যুেগ iংলয্ােন্ডর বড় বড় pকৃিতিবদ েযমন uিdদিবদয্ার aধয্াপক েজ. eস.
েহনেsা, ভূতেttর aধয্াপক eডাম েসজuiকসহ aেনেকi ধমর্িবদয্ায় েলখাপড়া কেরিছেলন eকসময়।
কয্ামিbেজ eেস ডারuiন েমাটামুিট মুk সময় েপেলন। িতিন েস সময় েগাবের েপাকা সংgহ করেতন,
uিdদিবদয্া eবং ভূতেttর aধয্াপকেদর সেঙ্গ আেলাচনা করেতন pকৃিতর িবিভn িবষয় িনেয়, আবার সময়
েপেল িশকাের চেল েযেতন, েঘাড়া েদৗঁড়ােতন। eত ফাঁিকবািজর পরo পরীkায় তার ফলাফল েবশ ভােলা
হেয়িছল। ১৮৩১ সােল িব.e. পাস কেরন, তখন েমধাতািলকায় তার aবsান িছল দশম। আেরা grtপূণর্
হেচ্ছ, কয্ামিbেজ যখন তার েলখাপড়া েশষ হেয় যায়, ততিদেন পুেরাদstর pকৃিতিবদ হেয় যান।
পাঠয্kম েশষ হেয় যাoয়ার িকছুিদেনর মাথায় ডারuiেনর কােছ eকিট আমntণ আেস, eiচ. eম. eস.
িবগল জাহােজ pকৃিতিবদ িহেসেব িবশব্ মেণর sেযাগ রেয়েছ। সেঙ্গ থাকেবন জাহােজর কয্ােpন রবাটর্
িফট্জরয়। িফট্জরয়েক দািয়t েদয়া হেয়েছ আেগর েথেক ভােলা মানিচt ৈতিরর জn সােভর্ করার জn
পয্াটােগািনয়া, িটেয়রা দয্া িফuেজা, েপr iতয্ািদ জায়গায় িগেয়। যাtার শুrেত ধারণা করা হেয়িছল di
েথেক িতন বছর পযর্n সময় লাগেত পাের, িকnt পরবতর্ীেত সময় েলেগিছল পাঁচ বছর। িডেসmেরর ২৭, ১৮৩১
সােল যখন িবগল জাহাজিট যাtা শুr কের pাiমাuথ বnর েথেক, ডারuiন তখন ২২ বছেরর যুবক। eবং
iংলয্ােন্ড িফের আেগ িবগল জাহাজিট ২ aেkাবর, ১৮৩৬ সােল। ডারuiন ei পাঁচিট বছর পিরপূণর্তার
জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা

Page 26

সােথ কািটেয়েছন। তার েসi মণকািহিনেত (Journal of Researches) িতিন িবsািরত বণর্না তুেল ধেরেছন,
আেgয়িগির েথেক শুr কের েকারাল dীপ, bািজেলর gী মNলীয় জঙ্গল iতয্ািদসহ পয্াটােগািনয়ার িবsীণর্
eলাকা জুেড় বৃkহীণ তৃণpাnর, িচিল েথেক আেজর্িন্টনা, আেরা আেরা aেনক িকছু। pেতয্কিদনi aিব রণীয়
সব aিভjতার মুেখামুিখ হেতন, যা পরবতর্ীেত জীবেনর পথ চলায় pচুর সহেযািগতা কেরেছ। মণকােল
িতিন িবিভn grেপর জীেবর নমুনা সংgহ করেতন, পয্াটােগািনয়া েথেক ফিসল সংgহ কেরেছন, ভূতtt িবষেয়
েবাঝার জn pচুর সময় িদেয়েছন, তেব েচেয় পযর্েবkণ করেতন pকৃিতেক, িনেজেকi িনেজ p করেতন
েকমন কের আর েকনiবা pকৃিতর িনয়ম পিরচািলত হয়। িতিন িনেজর মেনi ভূতািttক িবিভn ৈবিশ য্ আর
জীেবর জীবন িনেয় p তুলেতন েকন eমনিট হল। ডারuiেনর ei gণাবলীটুk িছল িতিন িনেজi p
তুলেতন জীবজগত সmেকর্ আবার utর সংgেহর জn pচN পির ম কের েযেতন। তার ei ৈবিশ য্i তােক
বড়মােপর eকজন িবjানী বািনেয়েছ।
জাহােজ aবsানকােল খারাপ আবহাoয়া আর সমুd asেখ েভাগার ফাঁেক েযটুk সময় িতিন েপেতন তা কােজ
লাগােতন িবিভn grtপূণর্ ৈবjািনক gn পােঠ, বigেলা িতিন যাtায় আসার সময় সেঙ্গ কের িনেয়
eেসিছেলন। চালর্স লােয়েলর di খেNর ‘িpিnপা স aব িজoলিজ’(১৮৩২) বােদ আর েকােনা ৈবjািনক
gn েবাধহয় ডারuiনেক িবে ষণী িচnায় ujীিবত করেত পােরিন। লােয়েলর বিণর্ত আনiনফরিমটািরয়ান
ভূতtt, ভূপৃ দীঘর্সময় ধের পিরবতর্েনর মধয্ িদেয় গেড় uেঠেছ, আবার িতিন ফরািস জীবিবjানী জয্াঁ
বয্াপিতs লয্ামােকর্র বkেবয্র সােথ পিরিচত হেয়িছেলন িতিন eবং লােয়েলর বkবয্ েশষেমশ িববতর্ন
সংkাn ভাবনার িবrেd িছল।
ডারuiন যখন িবগল aবsান করিছেলন, তখন িতিন পুেরাপুির pজািতর aপিরবতর্নীয়তায় িবশব্াস করেতন,
েযমনটা লােয়ল েথেক শুr কের কয্ামিbেজর তার িশkেকরা পযর্n করেতন। দিkণ আেমিরকায় মণকােল
তার ei িবশব্াস েবশ ধাঁধার মুেখামুিখ হয়। ১৮৩৫ সােলর েসেpmর eবং aেkাবর িতিন যখন গয্ালােপােগাস
dীপপুেঞ্জ যান ভূতািttক গেবষণার জn, েসসময় িতিন মারাtক িকছু pমাণ পান, যিদo েসgেলার grt
েসসময় বুঝেত পােরন িন। নয় মাস পর, ১৮৩৬ সােলর জুলাi মােস িতিন যখন কলম ধরিছেলন তার
ডায়িরেত : “When I see these islands in sight of each other and possessed of but a scanty stock
of animals, tenanted by these birds but slightly differing in structure and filling the place in
nature, I must suspect they are varieties … if there is the slightest foundation for these
remarks, the zoology of the archipelagoes will be worth examining: for such facts undermine
the stability of species.”
iংলয্ােন্ড িফের আসার পর, aেkাবর, ১৮৩৬ সােল, ডারuiন তার সংগৃহীত িবিভn ফিসল, জীিবত pাণীর
নমুনা iতয্ািদ িবিভn িবেশষেjর কােছ পাঠােলন পযর্াp তেথয্র জn, িবগল মেণর aিফিসয়াল িহসাব
রাখার জn। মাচর্, ১৮৩৭ সাল, ডারuiন গয্ালােপাগাস dীপপুেঞ্জর িতনটা পৃথক dীপ েথেক সংগৃহীত
মিকংবাডর্gেলা (Mimus) পাঠােলন iংলয্ােন্ডর খয্ািতমান পািখ-িবেশষj জন েগােlর কােছ। জন েগাl
জানােলন egেলা েকােনা ভয্ারাiিট নয়, sতnt িতনিট pজািত। েভৗগিলক pজািত-গঠেনর (Geographic
Speciation) িবষয়িট ডারuiন ei pথম বুঝেত পােরন : যখন েকােনা জীেবর পপুেলশন তার ৈপিtক
pজািত েথেক েভৗগিলকভােব িবিচ্ছn হেয় পেড় eবং ei েভৗগিলক িবিচ্ছnতা েথেক kেম নতুন pজািতর
udব ঘেট। aথর্াৎ আেরা বলা যায়, যিদ মিকংবাডর্gেলা যিদ েকােনা eকক দিkণ আেমিরকান পূবর্পুrষ েথেক
িবিচ্ছn হেয় িগেয় গয্ালােপাগাস dীপgেলােত uপিনেবশ গেড় তুেল eবং েসখান েথেক িতনিট sতnt pজািত
udব হেত পাের, তাহেল মূল ভূখেNর মিকংবােডর্র সকল pজািতgেলাo পূেবর্র েকােনা না েকােনা সমেয়
েকােনা পূবর্পুrষ pজািত েথেক udূত হেয়েছ। ডারuiেনর েলখা aেনক ডায়ির, েলখনী েথেক eটা িনি ত
হoয়া েগেছ, ১৮৩৭ সােলর বসn ঋতুর সময়কােলi িতিন দৃঢ়ভােব িবশব্াস করেত থােকন নতুন pজািতgেলা
েভৗগিলক pজািত-গঠেনর মাধয্েম kমিবকােশর পথ ধের udূত হেয়েছ eবং সাধারণ পূবর্পুrষ েথেক
pজািতর udব ঘেট, যা তার জীবিববতর্ন তেttর মূল বkবয্। িকnt জীবিববতর্েনর pিkয়া ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’
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সmেকর্ পুেরাপুির িনি ত হেত ডারuiেনর আর েদড় বছর পার হেয় যায়। আর ei আিব ারিট ঘেট ১৮৩৮
সােলর েসেpmেরর ২৮ তািরেখ। ডারuiন তখন পড়িছেলন িবিশ aথর্নীিতিবদ ময্ালথােসর েলখা ‘Essay
on the Principle of Population’ ।
পেরর বছেরর শুr িদেক, ১৮৩৯ সােলর জাnয়ািরেত ডারuiন িবেয় কেরন তার কািজন eমা oেয়জuডেক
eবং েসেpmর ১৮৪২ সােলর তারা লন্ডন েছেড় পািড় জমান পােশরi (দিkণ লন্ডন েথেক মাt ১৬ মাiল
দূের) েছাT gাম ডাuেন। ei gােমi ডারuiন মৃতুয্র (১৯ eিpল, ১৮৮২) আগ পযর্n বসবাস কেরন।
ডারuiেনর sােsয্র জn তখন আসেল e ধরেনর িনিরিবিল-শাn পিরেবেশর দরকার িছল। দীঘর্ িtশিট বছর
ei ডাuন gােম িছেলন, েদখা েযেতা aেনক সময়i িতিন িদেন di েথেক িতন ঘNার েবিশ পির ম করেত
পারেতন না, eমনo সময় েগেছ মাসািধকাল ধের ডারuiন সmূণর্ ass হেয় পেড় থাকেতন। ডারuiেনর
ei েরােগর pকৃিতটা িক িছল, তা eখনo সিঠকভােব িচিhত করা যায়িন, e িনেয় aেনক িবতর্ক রেয়েছ, িকnt
তার েরােগর uপসগর্gেলা েমাটামুিট sায়ুৈবকলয্েক িনেদর্শ কের।

pজািতর udব
ডারuiন তার জীবিববতর্ন তttখািন pায় িবশ বছর ধের apকািশত েরেখিছেলন, eমন িক িতিন যখন তার
রচনার pাথিমক খসড়া িলখিছেলন, েসi ১৮৪২ েথেক ১৮৪৪ সােলর িদেক। e বছরgিলেত িনেজেক
িনেয়ািজত েরেখিছেলন ভূতেttর uপর বi eবং রচনায়, শামুক (Cirripedia) িনেয় di খেNর pিতেবদন
েলখায়। pাকৃিতক িনবর্াচেনর মাধয্েম সাধারণ পূবর্পুrষ েথেক জীবিববতর্েনর মত aতয্n grtপূণর্
আিব ােরর পরo ডারuiন েকন আটিট বছর পার কের িদেয়িছেলন ে ণীিবnাসিবদয্ার uপর েলখােলিখেত?
আধুিনক iিতহাস গেবষকরা েযমন eম. িট. িগেসিলন M. T. Ghiselin) eবং anাnরা aতয্n
পির ারভােব েদিখেয়েছন ডারuiেনর ei শামুক িনেয় গেবষণা, ে ণীিবnাসিবদয্া, aঙ্গসংsানিবদয্া,
oনেটািজেনিটক গেবষণা েমােটi সমেয়র aপচয় িছল না। egেলা েথেক িতিন aিভjতা লাভ কেরেছন,
‘pজািতর udব’ gnখািন রচনায় ei গেবষণাgেলার ভূিমকা aপিরসীম।
aবেশেষ, ১৮৫৬ সােলর eিpল মােস ডারuiন তার দীঘর্িদেনর আিব ৃত pাকৃিতক িনবর্াচেনর মাধয্েম
জীবিববতর্ন িনেয় িলখেত আরm কেরন। েভেবিছেলন eটা েবাধহয় aেনক বড় gn হেব। pায় di বছর িতিন
যখন তার gেnর pথম নয় িক দশ aধয্ায় েলখা েশষ করেলন, তখন তার হােত আেস iংলয্ােন্ডর আেরক
pকৃিতিবদ আলে ড রােসল oয়ােলেসর েলখা eকিট িচিঠ। oয়ােলস তখন মালয় dীপপুেঞ্জ aবsান
করিছেলন। েয িচিঠিট ১৮৫৮ সােলর জুন মােস ডারuiেনর কােছ েপৗঁছায়, তা আসেল েলখা হেয়েছ, িচিঠর
সােথ সংযুk eকিট পাNুিলিপ। ডারuiন েযন পাঠ কের uপযুk মেন করেল েকােনা জানর্ােল পািঠেয় েদন
pকােশর জn। ডারuiন িচিঠিট পাঠ কের েযন বjাহত হন। ডারuiন যা eতিদন ধের েভেব eেসিছেলন,
pাকৃিতক িনবর্াচেনর মাধয্েম সাধারণ পূবর্পুrষ েথেক জীবিববতর্ন তttখািন oয়ােলেসর রচনােতo আেছ।
পেহলা জুলাi, ১৮৫৮ সােল ডারuiেনর shদ চালর্স লােয়ল eবং uিdদিবদ েজােসফ hকার ডারuiেনর
eকিট রচনা eবং িচিঠ eবং oয়ােলেসর রচনা েলখকেদর পk হেয় পাঠ কেরন লন্ডেনর িলিনয়ান েসাসাiিটর
সভায়। sতntভােব ডারuiন eবং oয়ােলেসর eকi ধরেনর আিব ার ei সভায় েঘািষত হয়। ডারuiন
pজািতর udব িনেয় দীঘর্ gn েলখার পিরকlনা sিগত কেরন eবং ভূিমকা িহেসেব িতিন যা িলখেত
েচেয়িছেলন, েসটাi েশষ করেত bতী হন। েশেষ ডারuiেনর দীঘর্ gেnর ভূিমকাটুki ‘pজািতর udব’
িশেরানােম pকািশত হয় ১৮৫৯ সােলর ২৪ নেভmর তািরেখ।
‘pজািতর udব’ gnখািনর পাঠpিতিkয়া িছল aভাবনীয়। খুব drতi eিট পিরিচিত পায় ‘েয gn dিনয়ােক
নাড়া িদেয়েছ’ িহেসেব। pকােশর pথম বছরi ৩,৮০০ কিপ িবিk হেয় যায়, eবং ডারuiেনর জীবdশায়
শুধুমাt িbিটশ সংsরণi িবিk হেয়েছ ২৭ হাজার কিপ। eর বাiের আেমিরকান িpিন্টং ছাড়াo িবেশব্র িবিভn
ভাষায় eিট anিদত হেয়েছ। eবং eখনo চলেছ। বতর্মােনর সকল আেলাচনােতi েদখা যায় oেঠ আেস
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মাnেষর ভিবষয্ৎ, জনসংখয্া িবেsারণ, জীবনসংgাম, মানবজীবন eবং e dিনয়ার uেdশয্, pকৃিতেত
মাnেষর aবsান eবং েশেষ ডারuiন।
pজািতর udব pকােশর েশেষর েতiশ বছর ডারuiন িনেজেক বয্s রােখ জীবিববতর্ন সmিকর্ত sিনিদর্ িকছু
িবষেয়, েযgেলা তার pজািতর udব gেn সিnেবশ করেত পােরনিন। তার di খেNর েলখা The Variation
of Animals and Plants under Domestication (১৮৬৮) বiেয় জীেবর িজেনিটক ভয্ািরেয়শন udেবর
সমsা িনেয় আেলাকপাত কেরন। The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (১৮৭১)
gেn মাnেষর িববতর্ন eবং তার েযৗন িনবর্াচন তtt বিধর্ত আকাের বয্াখয্া কেরন। পেরর বছর েলখা The
Expression of the Emotions in Man and Animals ( (১৮৭২) pাণীর আচরণ িনেয় গেবষণার িভিt দাঁড়
করান। Insectivorous Plants (১৮৭৫) gেn বণর্না কেরন সূযর্রি র সােথ uিdেদর aিভেযাজন eবং
anাn uিdদ িকভােব েপাকামাকড় িশকার কের eবং হজম কের। The Effect of Cross and SelfFertilization in the Vegetable Kingdom (১৮৭৬),The Different Forms of Flowers on Plants of
the Same Species (১৮৭৭),The Power of Movement in Plants (১৮৮০) gnাবলীেত ডারuiন
uিdেদর বৃিd eবং তার শারীরবৃিtক pিkয়া িনেয় আেলাচনা কেরন। সবর্েশেষ The Formation of
Vegetable Mold., through the Action of Worms, with Observation on Their Habits (১৮৮১)
gেn মািটর uবর্রতা বৃিdেত েকঁেচার grtপূণর্ ভূিমকার কথা িবsািরত আেলাচনা কেরন।
eকজন বয্িkর জীবেন eত িবশাল কমর্যj সাধন করা িকভােব সmব হল, েযখােন ঐ বয্িkেক pায় সময়i
ass থাকেত হত। শহর েথেক দূের িনিরিবিল পিরেবেশ থাকার দrন িনিব মেন eকাgিচেt ডারuiন তার
কমর্সmাদন কের েযেত েপেরেছন। বংশগত েয েসৗজnতােবাধ ডারuiন তার পিরবার েথেক েপেয়েছন, eর
মাধয্েমi িতিন িবিভn কিমিটর সদs, দাoয়াত iতয্ািদ pতয্াখয্ান কের েযেতন। তেব ডারuiন িবjােনর
জগৎ েথেক েমােটi িবিচ্ছn িছেলন না। মােঝ মােঝ লন্ডেন িগেয় িবjানীেদর সভায় uপিsত হেতন। eবং
eকজন আদশর্ sামী o আদশর্ িপতার মত িতিন তার stী o দশ সnােনর দািয়t পালন করেতন।
ডারuiনেক িছেলন aিতসjন eবং ভdেলাক, িযিন aেnর anভূিত আহত হেব বেল িনেজর পথ েছেড় িদেত
রািজ থাকেতন। শুধুমাt jান aজর্েনর আকাkা েথেক িতিন pচN পির ম করেত পারেতন, েকােনা ধরেনর
সmান বা pািpর আশায় নয়। তার pকাশনায় িতিন িছেলন িবjানীেদরo িবjানী। িতিন সাধারণ পাঠকেদর
কথা েভেব েকােনা gn েলেখন িন। যখন তার েকােনা েকােনা gn খুব িবখয্াত হেয় যায়, িতিন যারপর নাi
aবাক হেয় েযেতন।
তথািপ, িবjানীেদর কাছ েথেক ডারuiনেক তার আিব ার, কেমর্র sীকৃিত আদােয়র জn লড়াi করেত
হেয়েছ eবং তার খুব slসংখয্ক সমথর্ক, shদ িছল। তারা হেলন চালর্স লােয়ল, েজােসফ ডাlন hকার,
aঙ্গসংsানিবদ টমাস েহনির হাkিল, যােক pায় সময়i ডারuiেনর ‘বুলডগ’ িহেসেব aিভিহত করা হত,
কারণ িতিন pায়i ডারuiেনর তেttর সমথর্েন গণসmুেখ িবতেকর্ aংশgহণ করেতন। ডারuiেনর
anরাগীরাo pকৃিতিবদ িছেলন। eর মেধয্ uেlখ করা েযেত পাের যােদর নাম, জীবিববতর্ন তেttর
সহআিব ারক আলে ড রােসল oয়ােলস, কীটতttিবদ েহনির oয়াlার েবটস eবং pকৃিতিবদ ি জ মুলার।
slসংখয্ক ei shদ eবং anরাগী ডারuiেনর জn খুব দরকাির িছেলন; কারণ তােক pায় সময়i
kটতেকর্র আkমেণর মুেখ পড়েত হত। ১৮৬০ সােল আেমিরকার হাভর্াড িবশব্িবদয্ালেয়র pাণীিবjানী লুiস
আগািসজ ডারuiনেক uেdশয্ কের েলখা িচিঠেত বেলন, “ডারuiেনর তtt হেচ্ছ িবjানসmত ভুল,
বাsবেkেt eিট aসতয্, eর পdিত aৈবjািনক eবং aশুভ uেdেশয্ রিচত।”pজািতর udব gnিট ঐ সমেয়
েনতৃsানীয় িবjানী, দাশর্িনক, ধমর্েনতা, সািহিতয্ক iতয্ািদ ে ণী েপশার েলােকর dারা িরিভu হেয়েছ িবিভn
জানর্ােল। ei িরিভugেলার েবিশর ভাগi িছল েনিতবাচক নয়েতা আkমণাtক। আ েযর্র িবষয় ডারuiেনর
মৃতুয্র eেতা বছর পের eেস আজo eকিট িবেশষ grপ েথেক ডারuiেনর pিত িবেষাদগার লkয্ করা যায়।
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ডারuiেনর ৈবjািনক পdিত
েয বছর ডারuiন তার ei বৃহৎ gেnর খসড়া েলখায় বয্s েসসময় িবjােনর দশর্ন িনেয় iংলয্ােন্ড েজারােলা
আেলাচনা চলিছল। ছাtজীবেন িতিন pিতি ত দাশর্িনক জন হােশর্েলর েলখা Preliminary Discourse on
the Study of Natural Philosophy (১৮৩০) gnিট পাঠ কেরিছেলন। eিট তার িছল পিঠত িpয় বigেলার
মেধয্ eকিট । িতিন uiিলয়াম oেয়hেয়ল eবং জন sুয়াটর্ িমেলর েলখার সােথo পিরিচত িছেলন। pকৃিতর
iিতহাস গেবষণায় িতিন েচ া করেতন তার িpয় েলখকেদর িনেদর্শনা anসরণ করেত। ei ধরেনর anসরণ
বজায় রাখা আসেলi কিঠন, কারণ eেকক সময় eকািধক েলখেকর মতামত পরsর িবেরাধী হেয় দাঁড়ায়,
তাi ডারuiনেক িনেজর বkবয্ িনেয় আসেত হেতা pেয়াজন anযায়ী। ডারuiেনর aেনক পাঠকi মেন
কেরন ডারuiন পুেরাপুির েবকনীয় পdিত anসরণ কেরেছন। যােক বেল েসাজা আেরাহী পdিত। ডারuiেনর
মেধয্ ei gণিট িছল েয েকােনা িবষয় সmেকর্ apতয্ািশত হেলo সিঠকভােব ভাবেত পারেতন। িতিন
জানেতন, eমিনেত েকu পযর্েবkণ করেত পাের না, যিদ না তার কােছ সিঠক পযর্েবkেণর dারা লb anকl
না থােক। েসi জni েহনির েফােসটেক েলখা eক িচিঠেত ডারuiন িলেখিছেলন, “আমার েকােনা সেnহ
নাi, eকজন িচnাশীল বয্িkর লাগাম ধরা থাকেল েস ভােলা পযর্েবkণকারী হেত পাের না। িtশ বছর আেগ
ei ধরেনর কথা খুব pচিলত িছল ভূতািttকেদর uিচত শুধু পযর্েবkণ করা, েকােনা তtt গঠন করা নয়। eবং
আমার s মেন আেছ, েকu eকজন e pসেঙ্গ বেলিছল aেনকটা eকরকম, eকজন বয্িk nিড়পাথেরর sূপ
েথেক পাথর gণেত লাগেলা eবং তােদর রঙ বণর্না করেত লাগেলা। eটা খুব adুত বয্াপার, সকল
পযর্েবkেণর পেk িবপেk িকছু মত থাকেত পাের, যিদ eটা আেদৗ েকােনা কাজ হেয় থােক!”
ডারuiেনর পdিত আসেল eকজন pকৃিতিবেদর সমেয়র ে
পdিত। তারা pচুর িবষয়, ঘটনা সবর্দা
পযর্েবkণ কেরন, বুঝেত েচ া কেরন িকভােব eবং েকন তােদর ei পযর্েবkণ করেছন। যখন েকােনা িবষয়
িনেয় eকসােথ uপনীত হoয়া যায় না, তখন তারা anমান করেত েচ া কেরন, eবং aিতিরk পযর্েবkণেক
পরীkণ কেরন। হেত পাের পযর্েবkণিট eর ফেল বািতল হেয় যােব নয়েতা মূল ধারণােক আেরা শিkশালী
করেব। ei pিkয়ািট আসেল পুেরাপুির kয্ািসকাল িবjােনর দশর্েনর সােথ খাপ খায় না; কারণ eটা
পিরচািলত হয় anকl aথবা মেডল গঠন, aিতিরk পযর্েবkেণর dারা তােদর পরীkেণর মাধয্েম।
ডারuiেনর ভাবনািট েবশ ভােলা eবং শৃঙ্খলাপূণর্ pিkয়া িছল। তার মেতা pেতয্ক আধুিনক িবjানীi eখন
aিতিরk পযর্েবkেণর সােথ পরীkেণর জn পিরকlনার ৈতিরর িনেদর্শ েদন। eবং eটা সিতয্ ডারuiেনর
মেতা e্েতা সফলভােব আর েকui ei পdিত বয্বহার করেত পােরনিন।
েয েকােনা pে র ঊেধব্র্ েরেখ বলা যায়, ডারuiন আসেলi pিতভাবান িছেলন, যিদo তার aেনক kৎসাকারী
িছেলন। eবং েসসময় আেরা aেনক বুিdদীp জীবিবjানী িছেলন যারা ডারuiেনর মেতা pািp aজর্েন বয্থর্
হেয়েছন। ডারuiেনর সােথ anেদর তফাৎটা িক িছল? সmবত ei pে র utর েদয়া যােব, ডারuiন িক
ধরেনর িবjানী িছেলন েসটা anসnান করেল। ডারuiন িনেজi িনেজর সmেকর্ বেলিছেলন, িতিন eকজন
পুেরাপুির pকৃিতিবদ। িতিন eকজন চমৎকার পযর্েবkণকারী anাn pকৃিতিবদেদর মত। জীবজগেতর
ৈবিচtয্ eবং aিভেযাজন িনেয় ডারuiেনর খুব েবিশ আgহ িছল। pকৃিতিবদরা সাধারণত বণর্নাকারী,
িচিhতকারী হেয় থােকন, িকnt ডারuiন eকi সােথ তtt-গঠনকারীo িছেলন। ডারuiেনর সােথ anাn
pকৃিতিবেদর পাথর্কয্টাo an জায়গায়। িতিন শুধু পযর্েবkণকারীi িছেলন না, eকi সােথ পরীkকo
িছেলন। েকােনা সমsা সমাধােন যখন pেয়াজন পড়েতা তখন পরীkণ, গেবষণার মাধয্েম েসi কাজিটেক
eিগেয় িনেয় েযেতন।
eকিট েমধাবী মন, গভীর বুিdবৃিtর দkতা, eকজন pকৃিতিবেদর জn সবেচেয় দরকাির ৈবিশ য্
পযর্েবkেণর kমতা, দাশর্িনকভােব তািttক, eবং গেবষক, eসকল ৈবিশে য্র সমাহার েগাটা িবশব্ যতদূর মেন
হয় eকজন বয্িkর মেধয্i েদখেত েপেয়েছ, eবং িতিন হেলন চালর্স ডারuiন।
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জীবা

: নশব্র েদেহর কথা েলখা রেয়েছ ভূtেক

ডারuiন েযমনটা বেলেছন ‘The crust of the earth is a vast museum.’ (১), পৃিথবীর ভূপৃে র িবশাল e
যাdঘের sের sের লুিকেয় রেয়েছ pায় সােড় িতনেশা েকািট বছর ধের জীেবর aিভযাtার sদীঘর্ kমিবকােশর
iিতহাস। সতয্ েয, জীেবর e aিভযাtার কািহিন পিরপািট কের সংরিkত েনi েকাথাo, িবিkp-eেলােমেলা
aবsায় ছিড়েয় আেছ চািরিদেক। aেনক জায়গায় ধব্ংেসর আলামত, eমন কী iিতহােসর েবশিকছু পৃ া
হািরেয় েগেছ িচরতের পৃিথবীর iিতহােসর বi েথেক।
ptজীবিবদয্ায় জীেবর দীঘর্ aিভযাtার কথাi আেলাচনা কের থােক। জীবা
সংরিkত uিdদ বা pাণীর ‘aবেশষ’। জীবা

হেলা পাথের বা মািটেত

sয়ং েদহ িহেসেব সংরিkত থাকেত পাের,ছাপ েরেখ েযেত

পাের পাথেরর oপর (eমন কী মািটেতo), থাকেত পাের েদহ anকরেণ, যােদর বলা হেয় থােক anকরণ
জীবা । েবিশরভাগ জীবেদহ মৃতুয্র পর তাড়াতািড় পঁেচ যায়, aথবা জীবজntর বিজর্তাংশ েখেয় pাণ ধারণ
করা pাণীরা মৃত জীবেদহ েখেয় েফেল। জীবা

গিঠত হেত drত সমািধ জrির। েদেহর নরম aংশ েযমন

মাংস,চামড়া,েচাখ iতয্ািদ kয়pাp হয় িকnt কিঠন aংশgেলা েযমন কংকালতnt,হাড়,দাঁত,েখালক iতয্ািদ
দীঘর্িদন সংরিkত থাকেত পাের eবং চারপােশ পলল খিনজ dারা কিঠনািয়ত হেয় থােক। েদেহর কিঠন
aংশgেলা মৃিtকায় িমেশ িগেয় েরেখ যায় eক pকার ছাপ, যােদর ধব্ংসpাp জীবেদহ গঠক মৃিtকা বলা হয়।
ei মৃিtকা খিনজ dারা পূণর্ হয় eবং তার পােশ েদহাবয়েবর eকিট ছাঁচ ৈতির কের। জীবা

িনেয়

আেলাচনাকারী ptজীবিবদয্া শুধুমাt জীেবর িবকাশ িনেয় আেলাচনা কের না,পৃিথবীর ভূতািttক iিতহাস
uদ্ঘাটন করেতo সহায়তা কের। আবার পালিলক িশলাময় aঞ্চেলর সময়কাল িনণর্েয়o ei ফিসল গেবষণা
সহায়তা কের। মৃত pাণী বা uিdেদর েদেহর নরম aংশ খুব সহেজi িবেশষ ধরেনর বয্াকেটিরয়া eবং ছtাক
dারা আkাn হয় eবং পিরণােম জীবেদহ ৈজব eবং aৈজব পদােথর্ rপাnিরত হেয় মািটর সােথ িমেশ যায়।
বয্াকেটিরয়া eবং ছtােকর মাধয্েম জীবেদহ aৈজব পদােথর্ rপাnিরত হoয়ায় ei পdিতেক iেকালিজর
ভাষায় ‘িবেয়াজন’(Decomposition) বলা হয়। শুধু জীবেদেহর নরম aংশi নয়,eমন কী েদেহর শk
aংশgেলা েযমন হাড় বা কংকালতেntর িবিভn aংশ দীঘর্ সমেয়র বয্বধােন kেয় kেয় মািটেত িমেশ যায়।
হােড়র িভতেরর মjা,হােড়র েকাষgেলা al সমেয়র মেধয্i িবেয়ািজত হেয় যায়। হােড়র শk aংশ সূযর্
রি র pভােব, বৃি েত িভেজ, ভূিমর সােথ ঘষর্েণ eবং anাn pাকৃিতক কারেণ kেয় kেয় eক সময় aৈজব
পদাথর্ হেয় মািটর সােথ িমেশ যায়।
ফিসল েরকডর্ েথেক আমরা েমাটামুিট িতনিট িবষয় জানেত পাির। pথমত, eখান েথেক েবশ ভােলাভােব
জীবিববতর্েনর iিতহাস ফুেট oেঠ। ভূtেক pাp ফিসল েথেক আমরা িনি ত হেত পাির জীবিববতর্ন তেttর
সতয্াসতয্ সmেকর্, েযমন : েকােনা pজািতর সদsেদর মেধয্কার ধারাবািহক পিরবতর্ন,সদsেদর মেধয্কার
িবভিk,নতুন ৈবিশ য্সmn জীেবর মেধয্ পূবর্পুrষেদর kমিবকােশর িচh। িdতীয়ত, anবর্তী (transitional)
pাণীেদর েযখােন পাoয়ার কথা,েসখােনi পাoয়া যায়। জীবিবjানীরা বেল থােকন, ডায়েনাসর pজািতর
pাণী েথেকi পািখর udব। আিদ পািখর জীবা

গেবষণা কের জানা েগেছ eরা আধুিনক পািখ েথেক aেনক

পুরাতন হেলo ডায়েনাসর pজািতর পেরi eেদর আিবভর্াব হেয়িছল। eকi ঘটনা সামুিdক snপায়ী জীব
িতিমর েkেto। িতিম’র পূবপ
র্ ুrষেদর ফিসল anসnান কের েদখা েগেছ, e ফিসল আধুিনক িতিম েথেক
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বয়েস aেনক পুরাতন eবং Indohyus নামক eক ধরেনর েছাট sলচর জীব েথেক সামুিdক িতিমর িববতর্ন
ঘেটেছ। জীবিববতর্ন যিদ সিতয্ না হেয় থােক তেব জীবজগেত e kমিবকােশর িচh aথর্হীন হেয় দাঁড়ায়।
আেগi uেlখ করা হেয়েছ, জীবিবjানী েজ. িব. eস hালেডনেক eকদা িজেjস করা হেয়িছল,ৈজিববতর্নেক
িকভােব ভুল pমাণ করা যায়। িতিন utর িদেয়িছেলন,‘যিদ pাক-কয্ািmর্য়ান যুেগর িশলায় েকােনা খরেগােশর
ফিসল পাoয়া যায়!’ বলার aেপkা রােখ না, pাক-কয্ািmর্য়ান যুেগর িশলায় e ধরেনর েকােনা ফিসল
(snপায়ী pাণী) কখেনা পাoয়া যায় িন। তৃতীয়ত, জীবিববতর্ন eকিট kমিবকাশমূলক pিkয়া। েকােনা
ধরেনর ধারাবািহকতার িচh না েরেখ তাৎkিণকভােব েকােনা জীেবর pজািতেত বা েকােনা পপুেলশেন সmূণর্
নতুন ৈবিশ য্ িবকিশত হেব না। েযমন sলচর জীেবর পা hট কেরi আেস িন, বরং তােদর পূবর্পুrষ মােছর
শk বাhর ভয্ািরেয়শন েথেক দীঘর্ সমেয় udূত হেয়েছ। snপায়ী জীেবর কােনর েছাট হাড়িট তােদর
পূবর্পুrষ সরীসৃেপর েচায়ােলর হাড় েথেক kমিবকােশর ধারাবািহকতা anসরেণ udূত। েতমিন পািখর
ডানাo পূবর্পুrষ ডায়েনাসেরর বাh েথেক, িতিম’র সাঁতােরর জn বয্বhত পয্ােডল পূবর্পুrষ sলচর জীেবর
সামেনর বাh েথেক িববতর্েনর ধারায় eেসেছ। ডারuiন যখন pজািতর udব anকlিট pদান কেরিছেলন
তখন ফিসল েরকেডর্ aেনক সীমাবdতা িছল। aেনক pাণীর ফিসল তখনo আিব ার হয় িন, পূবর্পুrেষর
সােথ aেনক pাণীর anবর্তর্ী গঠন সmেকর্o ডারuiন জানেতন না। তবু তার

anকেl

জািনেয়িছেলন, জীেবর নতুন pজািতর ৈবিশ য্gেলা সmূণর্ নতুন কের udিবত না হেয় বরং পূবর্পুrষেদর
ৈবিশ য্ েথেক পিরবিতর্ত হেয়i eেসেছ। আজেক ফিসল েরকডর্ ডারuiেনর েসi পূবার্ nমানেকi ‘সতয্’
বেল pমাণ কেরেছ।
জীবা

িকভােব গিঠত হয়? aেনেকর বাসা- বািড়েত মুখেরাচক খাবার িহেসেব েতল- মসলা িমিশেয় েলবুর

আচার বানােনা হয়। আবার আমরা ি েজo খাবার সংরkণ কের রািখ। শীতকােল েদেখিছ gী কােলর
তুলনায় খাবার কম ন হয়। জীবিবjােনর বয্বহািরক kােস কাঁেচর জােরর িভতর িবিভn ধরেনর েতল িকংবা
ফরমািলন িমিশেয় নানা pজািতর pাণী েযমন েকঁেচা, কৃিম, েতলােপাকা, বয্াঙ iতয্ািদ সংরkণ কের রাখা
হয়। ি েজর ei ঠাNা পিরেবশ, েতল, ফরমািলন ‘পচনেরাধক’ িহেসেব কাজ কের। pকৃিতেতo eমিন
পচনেরাধক পিরেবশ eবং সংরkক রেয়েছ;

েযমন েমr aঞ্চল বা uঁচু পাহােড়র চূড়ার বরফ, pাকৃিতক

uপােয় েবিরেয় আসা ভূ- গভর্s েতল- আলকাতরা, িকংবা uিdেদর কাN েথেক িনগর্ত রজন জাতীয় পদাথর্
‘Amber’। eমবােরর েভতর মাকড়শার জােলর সূতাo ভােলাভােব সংরিkত aবsায় পাoয়া েগেছ।
iuেরােপর বািlক তীর aঞ্চল েথেক eমবােরর মেধয্ সংরিkত pচুর জীবা
ভােলাভােব সংরিkত জীবা

সংগৃহীত হেয়েছ। সবেচেয়

পাoয়া িগেয়েছ Picea succinifera pজািতর পাiন গাছ েথেক িনগর্ত eমবার

েথেক।
যারা কkবাজার, মেহশখালীেত শুটিক মােছর আড়ৎ েদেখেছন, তারা জােনন মােছর েদহ েথেক েরৗdতােপ
বা িনিদর্ তাপ- pেয়ােগ পািন েবর কের িনেল মাছ শুিকেয় িকভােব ‘শুটিক’ হেয় যায়। শুটিক uপযুk
পিরেবেশ দীঘর্িদন সংরিkত থােক। eমিনভােব পািন শুিকেয় যাoয়া েকান মৃত pাণীেদহo uপযুk পিরেবেশ
pকৃিতেত হাজার- হাজার বছর aিবকৃত থাকেত পাের। যুkরােTর িনu েমিkেকা েথেক হংসচঞ্চু ডায়েনাসর
(Duck billed dinosaur) নামক eক pজািতর ডায়েনাসেরর শুকেনা েদহ udার হেয়েছ। দিkণ
আেমিরকার েপাটােগািনয়ােত aবিsত Last hope
চামড়া eবং হােড়র জীবা

নামক eকিট gহা েথেক িবলুp sলচর

েথর শুকেনা

পাoয়া েগেছ।
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জীবা

গঠেনর sিবধাজনক েকাথায়? সমুেd সৃ

পালিলক িশলাsর বা সমুেdর তলেদেশর পিলর

sর, আেgয়িগিরর গিলত লাভার েsােত েঢেক যাoয়া sান eবং পাহােড়র gহা জীবা
sান। তেব সাধারণভােব নদীর েমাহনা, েমাহনার িনকটবতর্ী সাগর জীবা

ৈতিরর sিবধাজনক

pািpর আদশর্ sান, কারণ eসব

sােন aিধক হাের পিল জমা হয়; পিলgেলা েয uপাদান dারা গিঠত েস uপাদােনর নামাnসাের পালিলক
িশলার নামকরণ করা হেয় থােক। নদী, hদ, জলাভূিমর তলেদেশo eমিনভােব ঐ sােনর জলচর pাণী বা
uিdদ কাদার েভতের আবd হেয় বা বায়ুবািহত ধুেলাবািল dারা আবৃত হেয় জীবাে

পিরণত হেত পাের। শুধু

জলচর নয়, sলভােগর pাণী- uিdদ বৃি র পািনর েsােতর সােথ নদী, hদ বা জলাভূিমর তলেদেশ পড়েত
পাের।
পৃিথবীর িবিভn মহােদেশ eমন কতকgেলা sান রেয়েছ েযখান েথেক pচুর পিরমােণ জীবা

সংgহ করা

হেয়েছ। eমন কেয়কিট sান হেচ্ছ ভারেতর utরাংেশ িহমালয় পবর্েতর পাদেদেশ aবিsত িশবািলক পাহাড়
(Siwalik hills)। জmু, কা ীর, পাঞ্জাব eবং utর pেদেশর utরাংেশর িবশাল eলাকা জুেড় িশবািলক
পাহােড়র িবsৃিত। ei িশবািলক পাহাড় েথেক Camelus Sivalensis
ganesa নামক হািতর জীবা
মাnেষর পূবর্পুrষেদর জীবা ,

নামক uেটর জীবা , Stegodon

পাoয়া েগেছ। তেব িশবািলক পাহাড় েথেক সবেচেয় েবিশ আিব ত
ৃ হেয়েছ
Ramapithecus, Sugribpithecus, Sivapithecus, Brahmapithecus

eবং Dryopithecus ।
পৃিথবীর iিতহােস লk লk pজািত িবচরণ করেলo জীবা
লুিকেয় আেছ pকৃিতেত জীবা

েসi তুলনায় কম পাoয়া যায় েকন? utরিট

udেবর শতর্সমূেহর মেধয্। েয েকােনা ধরেনর ৈজবজীবা

udেবর জn

িপছেন কেয়কিট আবিশয্ক শতর্ রেয়েছ। তেব মেন রাখেত হেব পালিলক িশলােতi (Sedimentary Rocks)
েকবল জীবা

পাoয়ার সmাবনা েবিশ (পালিলক িশলােত ‘ফিসল’ গিঠত হয় না)।(২) আেgয়িশলা

(Igneous Rocks) পৃিথবীর aভয্nেরর pচN utp গিলত লাভা িদেয় ৈতির, েসখােন ফিসল সংরkেণর
েকােনা sেযাগi েনi। rপাnিরত িশলা (Metamorphic Rocks) হেচ্ছ েয িশলা তাপ o চােপ পিরবিতর্ত
হেয় যায়, ফেল েসখােনo ফিসল সংরkেণর েতমন sেযাগ েনi, তেব হঠাৎ হঠাৎ rপাnিরত িশলােত খুব
সামাn িকছু ফিসল পাoয়া যায়। তাছাড়া eখন পযর্n iuেরাপ eবং utর আেমিরকা মহােদেশ
সেnাষজনকভােব ফিসল anসnােনর জn জিরপ করা েগেলo িকnt বািক মহােদশgেলােত খুব ধীর গিতেত
ei গেবষণা কাযর্kম চলেছ; aথর্াৎ ফিসল anসnােনর জn পৃিথবীর িবশাল aংশ eখনo বািক রেয়েছ।
পৃিথবীর aেনক েদেশi ptজীবিবjানীেদর ফিসল গেবষণা কাযর্kেম আgহ েবাধ কের না। রাTীয়ভােব
ptজীবিবjানীেদর আিথর্ক বা কািরগির েকােনা ধরেনর সহেযািগতা করা হয় না; eর eকটা কারণ eখান
েথেক আসেল তাৎkিণকভােব আিথর্ক লােভর েকােনা সmাবনা েনi। সmpিত চীন েদেশ ptজীবিবjােনর
কাযর্kম েজােরেশাের শুr হেয়েছ eবং েবশিকছু dলর্ভ pজািতর ফিসল udার হেয়েছ। aথচ কেয়ক দশক
আেগo চীেন ফিসল গেবষণা কাযর্kম েতমন েদখা েযত না। আি কা মহােদেশর aেনক েদেশ aভয্nরীণ
রাজনীিতর dnd- সংঘাত, aপযর্াp িনরাপtা বয্বsা, annত েযাগােযাগ বয্বsার কারেণ বােরবােরi ফিসল
গেবষণা বাঁধাgs হেয় থােক। মেন রাখেত হেব, ফিসল গেবষণা eকিদন বা di িদেনর কাজ নয়, িকংবা
বয্িkগত uেদয্ােগ সীিমত পিরসের করেলo সাফলয্ আসার সmাবনাo কম। eখন েদখা যাক, জীবা
গিঠত হoয়ার জn েয শতর্gিল পূরণ করেত হয় তা হেলা :
(ক) েকােনা জীেবর মৃতুয্র পর েদহখািন aবশয্i anাn জীেবর আkমণ েথেক মুk হেত হেব।
সাধারণভােব মৃতজীেবর েদহ বয্াকেটিরয়া,
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িবেয়ািজত হয়। আবার aেনক সময় an pাণী (ঈগল, শkন, কাক, হােয়না, বাঘ, িসংহ, িশয়াল,
kkর, iঁdর, gবের েপাকা iতয্ািদ) মৃতজীবেদহ সরাসির েখেয় েফলেত পাের। sতরাং েয জীেবর জীবা
ৈতির হেব, তার মৃতয্ু eমন sােন হেব েযখােন তার েদহ সহেজ পঁচেব না বা an েকােনা জীব dারা ভিkত
হেব না।
(খ) মৃতেদহ বা েদেহর ছাপ sাভািবক আকৃিত ধারণ কের দীঘর্িদন থাকেত হেব। েঢuেয়র আঘাত, মািট বা
পাথর চাপা aবsা বা িশলাবৃি র আঘাত েথেক uk জীবেদহ বা েদেহর ছাপ রkা েপেত হেব।
(গ) মৃতেদহ বা েদেহর ছাপ eমন sােন থাকেত হেব েযখােন aিতিরk তাপ বা ৈশতয্ তা ন করেব না eবং
েসখােন বাতাস বা পািনর েsাত eমন হেব না যা তােক ভািসেয় িনেয় pিতkল aবsায় েফলেব। সমুেdর
তলেদেশ চেল েগেল, িকংবা মািটর খুব গভীের চেল েগেল েসখান েথেক ফিসল সংgহ করা সmবপর নয়।
সমুেdর তলেদেশ pায়শi ভূকেmর মাধয্েম িবশাল পিরবতর্ন ঘেট যায়। ফেল ফিসল আর সংরিkত হয়
না।(৩)
uপেরাk শতর্ বা ধাপ েপরেনার পর েকােনা জীেবর জীবা

rপ লােভর sেযাগ থােক। eখন পযর্n pায় ১.৮

িমিলয়ন pজািতর ে ণীিবnাস করা সmব হেয়েছ। িবjানীরা ধারণা কেরন, ৪.৫ িমিলয়ন pজািতর নাম o
বণর্না pদান করা কখেনা সmব হেব না, কারণ তারা পৃিথবী েথেক পুেরাপুির িবলুp হেয় েগেছ। uিdেদর
নরম aংশ (েযমন লতা- পাতা, ফুল, ফল iতয্ািদ), pাণীেদেহর নরম aংশ েযমন মাংস েপশী, sায়ু,
েচাখ, tক, পাকsলী iতয্ািদর জীবা
তােদর েkেto জীবা

গঠন সহেজ সmব নয়। আবার েযসব pাণীর েদেহ েমrদN েনi

গঠন সহেজ সmব নয়। মৃতুয্র পর aেনক সময় an pাণী (ঈগল, শkন, হােয়না,

বাঘ, িসংহ iতয্ািদ), েপাকামাকড়, কীট মৃতেদহেক pায়i েখেয় েফেল নয়েতা িবেশষ ধরেনর বয্াকেটিরয়া
eবং ছtাক েদেহর নরম aংশgিলেক সহেজ িডকেmািজশন কের,

মৃতেদহ পঁেচ aতঃপর মািটর সােথ

িমেশ যায়। বয্াকেটিরয়ােক েতা পৃিথবীর সবখােনi (সমুেdর তলেদেশ, মািটর গভীের, বাতােস) পাoয়া
যায়। জীবেদেহর শk aংশ aথর্াৎ হাড়, দাঁত, েখালস iতয্ািদ বৃি েত িভেজ, ভূিমর সােথ ঘষর্েণ
দীঘর্েময়ােদ kয় হয়, তাi aেনক সময় জীবেদেহর ei শk aংেশর eকটা সmাবনা থােক জীবাে
হoয়ার। তেব ei সmাবনা িনিহত রেয়েছ তাপ,

পিরণত

ভূিমর kয়, আেgয়িগিরর লাভা, ভূিমকm, সমুd বা

নদীর তীb েsাত, বnা iতয্ািদ pাকৃিতক ঘটনাবলী েথেক রkার মেধয্। পৃিথবীেত pথম িদককার জীবেনর
iিতহােসর শতকরা ৮০ ভাগi িছল নরম েদেহর aেমrদNী pাণী;

ভাiরাস,

বয্াকেটিরয়া, জলজ

uিdদ, েজিল মাছ, oয়ামর্, কৃিম, েকঁেচা, েজাঁক জাতীয় pাণীর পূবর্সূিররা। ei aেমrদNী pাণীর জীবা
গঠন aেনক aেনক েবিশ আকিsক eকিট িবষয়। eরপরo ptজীবিবjানীরা েবশিকছু pাচীন aেমrদNী
pাণীর জীবা

uদ্ঘাটন করেত েপেরেছন pচN পির ম আর দীঘর্েময়ািদ aধয্াবসােয়র ফেল। পােশর oেয়ব

সাiট েথেক aেমrদNী pাণীর জীবাে র িকছু ছিব েদখা যােব : http://www.yale.edu/ypmip । আবার
aেনক pজািত আেছ যারা সদsসংখয্া খুব েবিশ নয়। তাi e সকল al সদেsর pজািতর ফিসল গঠেনর
sেযাগo aেনক কম।
aতীেত

পৃিথবীেত

pাকৃিতক

ধব্ংসলীলার

মাtা

িছল

aিধক; আেgয়িগিরর

agুৎপাত, ভূিমধব্স, ভূিমকm, দাবানল iতয্ািদ যখনi হেতা তখন বৃহৎ aংশ জুেড় সবিকছু eেকবাের
oলটপালট হেয় েযত; ফেল sাভািবকভােবi িবিভn pাণীর জীবা o িচরতের হািরেয় যায়। জীবজগেতর
িবশাল ভাNার েথেক খুব কম সংখয্ক pাণীi eত ধব্ংেসর সীমাn aিতkম কের িটেক িগেয়িছল আর
েবিশরভাগi হািরেয় েগেছ িচরতের পৃিথবীর বুক েথেক। pায় ২৫০ িমিলয়ন বছর আেগ সামুিdক সব জীব
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িবশাল গণিবলুিpর িশকার হয়। তখন pায় ৯৫% pজািতরi িনবর্াপন ঘেট। গণবিলুিp তােকi বলা হয়,
যখন আবহাoয়া- পিরেবশগত বদেলর কারেণ িকংবা an েকােনা কারেণ জীবন ধারেণর uপযুk পিরেবশ
না থাকায় খুব drত গিতেত বয্াপক সংখয্ক pজািত েলাপ েপেত শুr কের। ভূতttিবদয্ার িহেসেব পৃিথবীর
সােড় চারেশা েকািট বছেরর iিতহােস ২৩িটর মত গণিবলুিpর ঘটনা ঘটেলo ভূতttিবদরা পাঁচিট খুব বড়
ধরেনর গণিবলুিpর ঘটনা খুব ভােলাভােবi িচিhত করেত েপেরেছন।(৪) e গণিবলুিpর কারণ িহেসেব
িবjানীরা বেলেছন সমুেdর পািনর uচ্চতাবৃিd, পািনেত লবনাkতার পিরমাণ বৃিd, kিতকর রাসায়িনক
dবয্ািদর িম ণ, সমুেdর aভয্nের ভূtেকর পিরবতর্ন, ভূিমকm iতয্ািদ কারেণ সমুেd বসবাসরত জীেবর
pিতেবশ (ecology) kিতgs হয়। পিরবিতর্ত pিতেবেশ িকছু সংখয্ক uিdদ- pাণী েকােনা রকেম িটেক
েগেলo সামুিdক জীেবর eক বড় aংশi মৃতুয্মুেখ পিতত হয়। গত শত িমিলয়ন বছের বhবারi সমুেdর
পািনর uচ্চতা েবেড়েছ- কেমেছ, জীেবর জীবন ধারেণর uপযুk pিতেবেশর বদল হেয়েছ আবহাoয়ার
পিরবতর্ন,

েটকেটািনক েpটgেলার মেধয্কার গিতশীলতা, মহােদশীয় সঞ্চরণ iতয্ািদ কারেণ। আজ েথেক

pায় দশ েকািট বছর আেগ মধয্ utর আেমিরকার eক িবশাল aংশ সমুেdর পািনর uচ্চতা বৃিdর কারেণ
aগভীরভােবi তিলেয় যায়। e aগভীর eলাকায় আটকা পেড় হাঙ্গেরর পূবর্পুrষসহ বৃহৎ সামুিdক জীব।
পরবতর্ীেত যখন সমুেdর পািন uপkলীয় aঞ্চল েছেড় েনেম আেস, তখন আটকা পড়া হাঙ্গেরর পূবর্পুrষ,
mosasaurs - eর মত বৃহৎ সামুিdক জীেবরা pচুর পিরমােণ মারা যায়।
eেতা েগেলা সামুিdক জীেবর গণিবলুিpর কারণ িকnt sলভােগ সমুেdর পািনর uচ্চতা বৃিdর পাশাপািশ
আেরা িকছু কারণ রেয়েছ। দাবানল, আেgয়িগিরর agুৎপাত, ভূিমকm,

ulািপেNর পতন, েরাগ-

জীবাণুর আkমেণ sলভােগ জীেবর গণিবলুিp ঘেটেছ iিতহােসর িবিভn সমেয়। ৬৫ িমিলয়ন বছর আেগ
ডায়েনাসর pজািতর িবশাল aংশসহ ঐ সমেয়র জীবজগেতর শতকরা pায় ৫০ ভাগ uিdদ, eবং শতকরা
৭৫ ভাগ pাণীর িবলুিpর কারণ িহেসেব পৃিথবীেত িবপুল পিরমাণ ulািপেNর পতনেকi দায়ী কেরন
িবjানীরা। মেন রাখেত হেব, িবশাল আকৃিতর িবপুল পিরমাণ ulািপেNর পতেন drতগিতেত জীেবর িবলুিp
ঘটােত পাের িকnt সমুেdর পািনর uচ্চতা বৃিd খুব ধীর লেয় ঘেট থােক। ফেল eকজন বয্িkর পেk তা
পযর্েবkণ করা সmব হয় না। তেব পৃিথবীর ভূতািttক iিতহােস জীেবর গণিবলুিpর জn সমুেdর পািনর
uচ্চতা বৃিd eকিট েজারােলা ‘েফাসর্’ িহেসেবi কাজ কেরেছ। সামুিdক জীবিবjানীরা জািনেয়েছন,
পৃিথবীর pায় ৭০ ভাগ aঞ্চল সমুd dারা আবৃত eবং িবশাল ei সামুিdক aঞ্চেল কম কের হেল বতর্মােন
pায় ২ িমিলয়ন pজািতর জীব বসবাস কের। pিত বছরi িবjানীরা নতুন নতুন ১৫০- ২০০ pজািতর মাছ,
১৭০০ pজািতর pাণী o uিdদ িচিhত করেছন। েবিশরভাগi oয়ামর্ eবং েজিল মাছ ধরেনর pাণী। বতর্মােন
(ধনীেদশgেলার aিধক মুনাফার েলাভ আর িবলাসবhল পেণয্র িবপুল বয্বহােরর কারেণ কলকারখানার
িবষাk েধাঁয়া, kিতকর রাসায়িনক বজর্য্ পদাথর্ পিরেবেশ িম েণর ফেল) ৈবিশব্ক u তা বৃিdেত পৃিথবীর
েমr- aঞ্চেলর বরফ গেল িগেয় সমুেdর পািনর uচ্চতা িদেন িদেন েবেড় চলেছ। ৈবিশব্ক u তা বৃিdর ফেল
েযমন জলবায়ুর পিরবতর্ন ঘটেছ, uপkলীয় aঞ্চেলর জীবৈবিচtয্ হািরেয় যােচ্ছ, িবিভn সামুিdক জীব
(িতিম, হাঙ্গর, সীল, িস- লায়ন, sামন মাছ, টুনা মাছ, ডলিফন, েমr ভlুক, শুশুক, aয্ালবােTাস
পািখ pভৃিত সবেচেয় েবিশ ঝুঁিকপূণর্ aবsায়), জীেবর pিতেবশ- আবাসভূিমo িদনিদন মারাtক hমিকর
সmুখীন হেয় চলেছ। eছাড়া pিত বছর আমােদর িনিবর্চাের aিতিরk মৎস িশকার eবং িবপুল পিরমাণ
সামুিdক জীব হতয্া aেনকাংেশ দায়ী। pাকৃিতক পিরেবেশর sাভািবকতায় aপিরণামদশর্ী হsেkপ কের
চলিছ আমরা pিতিনয়ত। uদাহরণsrপ বলা যায়, েডােডা পািখর কথা। eকসময় মিরশাস dীপপুেঞ্জ e
পািখ pচুর পিরমােণ পাoয়া েযত। পািখিট uড়েত পারেতা না। iuেরােপর নািবকরা যখন e dীেপ আেস, e
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পািখর মাংস ssাd হoয়ায় নািবেকরা িনিবর্চাের িনধন শুr কের। সেতর শতাbীর েশষভােগi সবgিল
েডােডা পািখ িনহত হয়। আজ আর েকাথাo e পািখর aিst েনi। তেব আজo iংেরিজ eকিট pবাদ
pচিলত রেয়েছ “Dead as the Dodo”- েযখােন মাnষ িনেজেদর িহংsতা আর িনবুর্িdতা aহংকােরর সিহত
pকাশ কের। মাnেষর কারেণi আজ pকৃিতর sাভািবক খাদয্শৃঙ্খল েভেঙ পড়ার uপkম। u তা বৃিd
pিতেরাধ করা না েগেল আমরা হয়েতা আেরকিট গণিবলুিpর সাkী হেত চলিছ, ( যার কারণ আমরা
িনেজi)। জীবিবjানীরা যােক বলেছন, ‘ষ গণিবলুিp’ । বলার aেপkা রােখ না, aিভjতািট আমােদর
জn েমােটi sখকর হেব না।
ptজীবিবjানীেদর কােছ ফিসল েরকডর্ eখনo aসmূণর্, তাহেল e েথেক িকভােব জীবিববতর্ন সmেকর্
িসdােn েপৗঁছােনা যায়। eটা সতয্ েয ফিসল েরকডর্ eখনo aসmূণর্, তাi বেল কতটুk? জীবিববতর্েনর
পেk pচুর grtপূণর্ সাkয্ সংগৃহীত হেয়েছ ফিসলিবদয্া বা ptজীবিবদয্া েথেক। সারা িবেশব্র
ptজীবিবjানীরা শারীরসংsান পরীkা, িডeনe েটs, েরিডoaয্ািkভ েডিটং iতয্ািদ পরীkা- িনরীkা কের
pায় di লk পঞ্চাশ হাজার জীবা - pজািত uদ্ঘাটন করেত েপেরেছন, যার মধয্ েথেক eমন eকিট
ফিসলo পাoয়া যায় িন, যা জীবিববতর্েনর ‘জীবন- বৃেkর’(tree of life) িবেরাধী িকংবা ভূতািttক
সময়কােলর সােথ খাপ খায় না। iিতমেধয্ ফিসল গেবষণা কের হািত, েঘাড়া, uেটর িববতর্েনর পূণার্ ঙ্গ
iিতহাস জানা সmব হেয়েছ; snপায়ী জীবসহ, সরীসৃপ েথেক পািখর িববতর্েনর eকিট সামিgক িচt ফিসল
েরকডর্ েথেক uদ্ঘািটত হেয়েছ। মাnেষর পূবর্পুrেষর iিতহাস সmেকর্o সময্ক ধারণা লাভ করা েগেছ।
যিদo সকল pজািতর জীেবর সােথ তুলনা করেল uদ্ঘািটত e জীবাে র সাkয্pমাণ মাt ০.১ েথেক ১%
পযর্n। িকnt সংখয্া িদেয় িহেসব কের নয়, e পযর্n pাp ফিসল েরকডর্ (di লk পঞ্চাশ হাজার জীবা pজািত) েথেক খুব ভালভােবi জীেবর kমিবকাশ pিkয়ািটেক বয্াখয্া করা যােচ্ছ,

আমােদর সামেন

সহেজi েবাধগময্ করেছ pজািতেত পিরবতর্েনর ধারা, নতুন pজািতর udব, eকিট টয্াkা েথেক আেরক
টয্াkার uৎপিt pিkয়ািট - সাধারণ ভাষায় যােক বলা হয় ‘ময্ােkা- িববতর্ন’।
বh িদেনর পুরােনা েছাট eক টুকেরা হাড় বা ভাঙা দােতর টুকেরা িকংবা মাথার খুিলর eকিট aেধর্ক aংশ
েথেক িক েকােনা pজািত সmেকর্ s িসdাn েনoয়া যায়? িকংবা ei pাণীর শারীিরক গঠেনর িনি ৎ ছিব
আঁকা যায়? জীবা

সংgহ, গেবষণা কাযর্kম ‘aবসর েবলায় পুkর পােড় বেস বড়িশ পাতা, আর মাছ

ধরা’র মত িবষয়িট eেতা সহজ বা সাদামাটা নয়। িবjানীেদর িনরnর িন া, pচN পির ম, আর
aধয্াবসােয়র সমnেয় eেককিট গেবষণা কাযর্kম পিরচািলত হয়।(৫) ফিসল- িবjানীরা eখন পযর্n eমন
েকােনা pাণীর নমুনা বা পুনর্াবয়ব aঙ্কন কেরন িন, যার ফিসল তারা eকদমi খুঁেজ পানিন। ptজীবিবদয্ার
জানর্াল বা বiেয় েযসব ফিসেলর েযসব ছিব েদখােনা হয়, েসসব ফিসেলর aবশয্i েকােনা না েকান নমুনা বা
পূণর্াঙ্গ েদহ আিব ৃত হেয়েছ, যার মাধয্েম aিভj িবjানীেদর গেবষণার মাধয্েম pাp তেথয্র uপর িভিt
কের েসi ফিসেলর পূেবর্র ৈদিহক গঠেনর িচt aঙ্কন করা হয়। যিদ eমন হয় েয, pাp েছাT eক টুকেরা
ফিসল (হাড় িকংবা দাঁেতর টুকেরা aথবা গােয়র েলাম হেত পাের) িনেয় গেবষণা কাযর্kম পিরচালনার পরo
েস pাণীিটর পূণর্ aবয়ব aঙ্কন করা সmব হয় না, তাহেল েস pাণীিটর েকান ছিব ৈতির করা হয় না, শুধু
ফিসেলর নমুনা aঙ্কন কের (হেত পাের শুধু হােড়র টুকেরা বা দাঁেতর ছিব) eবং তার সেঙ্গ গেবষণার pাp
তথয্ ৈবjািনক জানর্ােল pকাশ করা হেয় থােক।
েকােনা েকােনা িkেয়শিনs জীবিববতর্েনর িবেরািধতা কের বেল থােকন, ‘জীবা

পাoয়া মাti িবjানীরা

তার ছিব eেক েফেলন আর জীবিববতর্ন তেttর pমাণ িহেসেব uপsাপন কের থােকন’। eরকমটা যারা
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বেলন তারা হয় iেচ্ছকৃতভােব সতয্েক েগাপন কেরন, নয়েতা জীবা

সংgহ- গেবষণা কাযর্kম সmেকর্

তােদর েকােনা সময্ক ধারণা েনi। ptজীবিবদয্া eকিট iিতহাস আ য়ী িবjান েযমনটা ভূতttিবদয্া িকংবা
েজয্ািতজর্ীবিবjান। পদাথর্ িবjান, রসায়ন িবjােনর মেতা ptজীবিবদয্ায় সবসময় গেবষণাগাের বেস
পরীkণ কাযর্kম চালােনা হয় না, বরং তােদর মাঠপযর্ােয় কােজর grt aেনক েবিশ। িবjােনর যাবতীয়
শাখার মতi eখােন (ptজীবিবদয্ায়) কেঠার ৈবjািনক মান িনয়ntেণর মাধয্েমi মাঠ পযর্ােয়র গেবষণা
কাযর্kম পিরচািলত হয়। েকান eকিট জীবা

সংgহ, গেবষণা, বণর্না, pদশর্ন eবং pকাশনা iতয্ািদ ধাপ

aিতkম হoয়ার পরi েকবল eকিট জীবা

সmেn aবিহত হoয়া যায়। aিধকাংশ েkেti িবলুp জীেবর

শুধুমাt েদেহর eকিট- dিট হাঁড়, দাঁত, েদেহর ছাপ িকংবা uিdেদর েkেt ফুল বা পাতা পাoয়া যায়।
eেkেt গেবষণা কাযর্kম পিরচালনাকারী aিভj ptজীবিবjানীরা eকমত হoয়ার িভিtেতi েকবল সmূণর্
pাণী বা uিdেদর আকৃিত aঙ্কন করা হেয় থােক। তাo আকৃিত aঙ্কেনর পর পােশ aবশয্i িলেখ েদoয়া হয়
িচtিট ‘কাlিনক’।
কয্ািmর্য়ান িবেsারেণর পর যিদ হঠাৎ কেরi আধুিনক জীেবর udব ঘেট থােক, তেব তা েতা জীবিববতর্েনর
‘ধীের চেলা’ নীিতেক িবেরািধতা কের। যুkরােজয্র oেয়লস (wales) নামক sানেক pাচীনকােল েরামানরা
‘কয্ািmর্য়া’ নােম ডাকেতা। aতীেত e িপিরয়ড চলাকালীন সমেয় (কম-েবিশ ৫০৫-৫৪৪ িমিলয়ন বছেরর
মেধয্) িশলাsর সৃি হেয়িছল েস ধরেনর িশলা ফিসলিবjানী, ভূতািttকরা pথম oেয়লস েথেক সংgহ কেরন।
তাi eর নাম রাখা হয় ‘কয্ািmর্য়ান’ । িবjানীেদর বkবয্ anযায়ী e িপিরয়েড পৃিথবীর সমুেd সমতেলর
(Sea Level) uচ্চতা েথেক সমুেdর পািনর uচ্চতা েবিশ িছল ফেল aেনক নীচু sলভাগ িনমিjত িছল eবং
পৃিথবীর েমাট sলভােগর পিরমাণ কম িছল। e যুেগ িবিভn ধরেনর pাণীজগেতর িবিভn পেবর্র (Phyla) eবং
ে ণীর (Class) িববতর্ন ঘেটিছল; e িপিরয়েড েলােফােফেরট (Lophorate) জাতীয় কিষর্কাবাহী aেমrদNী
pাণীর আিধকয্ িছল eবং eকাiেনাডামর্াটা (Echinodermata) পেবর্র pাণীর আগমন ঘেটিছল। eেনিলডা
(Annelida) o aেথর্ােপাডা (Arthopoda) পবর্ dিট e িপিরয়েড েpােটােsাম (Protostome) জাতীয় pাণী
েথেক িববিতর্ত হেয় dিট শাখায় িবভk হেয়েছ। কডর্াটা (Chordata) পেবর্র িনm ধােপর pাণীgেলা তখনo
িববতর্ন pিkয়ার মাধয্েম udূত হoয়ার পেথ। pথম আিদম েমrদNী pাণী, েশলযুk িবিভn ধরেনর সামুিdক
pাণী (েযমন Anomalocarids) o ৈশবােলর িবকাশ ঘেটিছল e সমেয়। কয্ািmর্য়ান িশলাখেN pাp ফিসেল
pাণীজগেত িবভাজেনর (পবর্, ে ণী, েগাt) আিধকয্ েদখা যাoয়ায় aেনেক e িপিরয়ডেক ‘কয্ািmর্য়ান
িবেsারণ’ নােম aিভিহত কের থােকন। যিদo e সময় েপাকামাকড়, সরীসৃপ, পািখ, পাiন গাছ িকংবা
ফুেলল বৃk iতয্ািদর েকােনা aিst িছল না। িকnt তােদর পূবর্পুrষেদর udব ঘেটিছল e সমেয়। ফেল
পরবতর্ী শত িমিলয়ন বছেরর kমিবকােশর পিরkমায় পৃিথবীেত pাণৈবিচেtয্র uেnষ। pাক-কয্ািmর্য়ান যুেগ
জীেবর িবকােশর হার িছল ধীর, eকেকাষী েথেক বhেকাষী জীেবর আিবভর্াব হেলo ঐ সময় জীবন িছল
তুলনামূলক সরল, জীেবরা িছল তুলনামূলক নরম েদেহর aিধকারী। িকnt সবুজ ৈশবাল dারা সােলাক-সংে ষণ
pিkয়া শুr হoয়ার সেঙ্গ পৃিথবীর আবহমNেল বhল পিরমােণ মুk aিkেজন জমা হেত থােক। ফেল
কয্ািmর্য়ান যুেগ eেস জীেবর kমিবকােশর হারo drত বৃিd েপেত থােক। pাণীজগেত েয িবিভn পবর্ o ে ণীর
িবভাজন েদখা যায়, তা কয্ািmর্য়ান সময়কােল িববিতর্ত হেয়েছ। aেনক জীবিববতর্ন-তািttক িবিভn পবর্ o
ে ণীর e িবভাজনেক ‘আকিsক’ বেল aিভিহত কেরেছন। আকিsক বলা হেয়েছ ei কারেণ েয কয্ািmর্য়ান
সময়কােলর িশলায় pাp ফিসেল pাণীজগেত িবিভn পবর্ o ে ণীর aেনক িবভাজন েদখা যায়। ‘আকিsক’
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বলা হয় িন e কারেণ েয, e িবভাজন বা pাণীgেলা ‘তাৎkিণকভােব’ udূত হেয়েছ বেল দািব করা হেচ্ছ।
ভূতািttকেদর িহেসেব আজ েথেক pায় aধর্িবিলয়ন বছর আেগ কয্ািmর্য়ান সময়কাল কমপেk ২০ েথেক ৪০
িমিলয়ন বছর sায়ী িছল। ei ২০-৪০ িমিলয়ন সময়কােলর pাণীজগেতর িবিভn পবর্ o ে ণীর িবভাজন
ঘেটেছ বেল জীবিববতর্ন-তািttকরা মেন কেরন। িববতর্নীয় িবকাশমূলক জীবিবjান (Evolutionary
Developmental Biology)-eর আধুিনক গেবষণা হেত জানা যায়, বড়, েমrদNী, িকছুটা জিটল pাণীেদহ
গঠেনর জn দায়ী িজনgেলা ঐ pাণীেদহ আিবভর্ােবর বh পূবর্ েথেকi িবদয্মান িছল। aথর্াৎ জিটল েদহ
গঠেনর িজনgিল কয্ািmর্য়ান যুেগর পূেবর্র সরল-নরম েদেহর aিধকারী pাণীেদর মেধয্ িছল; িকnt িজনgিল
কাযর্কর হoয়ার মত uপযুk বাstগত পিরেবশ িছল না। ফেল কয্ািmর্য়ান যুেগর পূেবর্ জিটল েদেহর aিধকারী
জীেবর uৎপিt হয় িন। পূবর্ েথেক িবদয্মান েদহ গঠেনর িজনgিলর বhমািtক বয্বহােরর ফেল কয্ািmর্য়ান
যুেগর uপযুk পিরেবেশ জিটল pাণীেদর udব ঘেট। (d বয্ : Sean B. Carroll, Endless Forms Most
Beautiful: The New Science of Evo Devo and the Making of the Animal Kingdom, W. W.
Norton & Company, 2005)। কয্ািmর্য়ান িবেsারেণর সময়কােল udূত pাণীর ‘ancestral fossils’ েনi
বা পাoয়া যায় িন।’ e ধরেনর দািব সmূণর্ aমূলক, িভিtহীন। কয্ািmর্য়ান যুেগর পূেবর্ েজিল মাছ o sেঞ্জর
মত aেমrদNী pাণী েদখা েযত িকnt েপাকামাকড়, াiলাবাiটেদর মত িdপাশব্র্ীয় েমrদNী pাণীর aিst িছল
না।(৬)
uপেরর ei আেলাচনা হেত িন য়i েবাঝা যােc, কয্ািmbয়ান িবেsারণ েকােনাভােবi জীবিববতর্ ন নীিতেক
িবেরািধতা কের িন।
জীবিববতর্ন তtt anসাের pেতয্ক জীেবর কমপেk dিট pজািতর (dিট pজািতর মেধয্ যতi িভnতা থাkক না
েকন) পূেবর্ eকিট pজািত িছল, যারা uk dিট pজািতর পূবর্পুrষ। aেনেক ei পূবর্পুrষ pজািতেক rপক
aেথর্ missing link বা হারােনা সূt বেল aিভিহত কের থােকন। িকnt eিট েকােনা ৈবjািনক পিরভাষা নয়।
েটকিনকয্ািল ‘িমিসং িলংক’ শb dারা eমন িকছু জীবা েক বুিঝেয় থােক, যােদর মেধয্ আেছ dিট ফাiলা
(পবর্) বা anাn টয্াkার anবর্তর্ী ৈবিশ য্সমূহ। ei anবর্তর্ী ৈবিশ য্সমূেহর কারেণ e ধরেনর জীবা েক
eকিট টয্াkা েথেক an টয্াkার uৎপিtর pমাণrেপ বয্বhত হয়। বতর্মানকােলর aেনক জীবিবjানীptজীবিবjানী ‘িমিসং িলংক’ শbিট বয্বহার করেত রািজ নন। তােদর মেত eেত জীবিববতর্ন সmেকর্ eকিট
ভুল বয্াখয্া pদান কের eবং eিরেsাটেলর েসi জীবেনর েgট েচiন-eর ধারণােকi (জীবেনর
aপিরবতর্নীয়তার ধারণা) pকাশ কের। ei িমিসং িলংেকর বণর্না েথেক ‘aখN েচiন’-eর ধারণা pকাশ
পায়, েযমন সরীসৃপ জাতীয় চারপাoয়ালা জীব েথেক snপায়ী diপাoয়ালা জীেবর udব। িকnt eখনকার
diপাoয়ালা জীেবর পূেবর্ আেরা aেনক diপাoয়ালা জীেবর aিst িছল। eরা িবলুp হেয় েগেছ। িকnt
চারপাoয়ালা জীব বতর্মােন িটেক রেয়েছ। aথর্াৎ িমিসং িলংক জীেবর সােথ জীেবর aখN সmকর্ বুঝােত িগেয়
eখান েথেক জীেবর িবলুিp বা জীেবর িববতর্েনর আঁকাবাঁকা পথিট pকাশ পায় না। আর জীবিববতর্ন েতা
িসিড়র মেতা ধােপ ধােপ সরলেরখায় কখেনা ঘেট না। ‘িমিসং িলংক শbিট dারা মেন হয় েযন pেতয্কিট
িলংক বা েশকল eেককিট pজািতেক িনেদর্শ কের; eেককিট জীবেনর ৈবিচেtয্র সােথ সmিকর্ত। মেন হয়
েযন pিতিট িলংক আেরা dিট িলংেকর সােথ সংযুk; eকটা iিঙ্গত কের aতীেতর, আেরকিট ভিবষয্েতর।
িকnt মেন রাখেত হেব েকােনা pজািতi িsর নয়। eটা িনি ৎ কের বলা কিঠন িঠক েকাথায়-কখন eেস eকিট
জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা
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pজািতর েশষ হেব eবং an pজািতর udব হেব।’(7) e সmেকর্ ভিবষয্dাণী কের িকছু বলা aসmব।
pকৃিতেত জীবিববতর্ন িনভর্র কের েকােনা pজািত বা েকােনা পপুেলশেন (িমuেটশেনর মাধয্েম) বhমুখী
ভয্ািরেয়শন, পিরবিতর্ত পিরেবশ, aিভেযাজন আর দীঘর্ সমেয়র uপর।
১৮৫১ সােল ডারuiেনর ঘিন বnু ভূতttিবদ চালর্স লােয়ল সংগৃহীত কেয়কিট ফিসল সmেকর্ বয্াখয্া িদেত
সবর্pথম ‘িমিসং িলংক’ শbিট বয্বহার কেরন। পরবতর্ীেত শbিট নানা কারেণ জনিpয় হেয় যায়। যিদo আট
বছর পের pকািশত aিরিজন aব িsিসজ gেn ডারuiন িনেজ ‘িমিসং িলংক’ শbিট বয্বহার কেরন িন। িতিন
eর পিরবেতর্ ‘পিরবতর্নশীল গঠন’ (transitional forms) শbdয় বয্বহার কেরেছন। িতিন pজািতর uৎপিt
gেnর ‘তেttর সীমাবdতা’ aধয্ােয় েখালােমলাভােবi sীকার কেরেছন পিরবতর্নশীল গঠনসmn জীেবর
সীিমত uপিsিত িনেয়।
িববতর্ন-িবেরাধীরা Tািঞ্জশনাল ফিসল বা anবর্তর্ী বা মধয্বতর্ী জীবা

বা ‘পিরবতর্শীল জীবা ’ িনেয় িকছু p

তুেলন, েযমন েকােনা জীেবর পূবর্পুrষেদর Tািঞ্জশনাল ফিসল পাoয়া যায় িন; বা Tািঞ্জশনাল ফিসল eত কম
পাoয়া যায় েকন? eমন েকােনা pাণীর ফিসল পাoয়া যায় িন, েযখােন aধর্িবকিশত ৈবিশ য্ লkয্ করা যায়।
ফিসল েকন eত কম আিব ৃত হেয়েছ, েসi pে র utর আেগi েদয়া হেয়েছ। তাi Tািঞ্জশনাল ফিসেলর
aিst কম েকন, তা আর পুনrেlখ করা হল না। েকান pজািতর কয়িট Tািঞ্জশনাল ফিসল পাoয়া েগল, তার
েথেক grtপূণর্ হেচ্ছ eখন পযর্n পাoয়া eকিট ফিসলo িক জীবিববতর্ন তেttর িবেরািধতা করেছ িক?
সরাসির utর হেচ্ছ না। জীবিববতর্েনর আধুিনক সংে ষণী তtt anসাের pেতয্ক pজািতi Tািঞ্জশনাল বা
পিরবতর্নশীল eবং জীবিবjানীরা জীেবর িববতর্েনর েয ধারা আিব ার কেরেছন তা হেচ্ছ: মাছ->uভচর>সরীসৃপ->snপায়ী pাণী। জীবজগেতর pজািতেত e পিরবতর্নgেলা বা নতুন pজািতর udব eেতা ধীর
লেয় ঘেট েয eকজন বয্িkর জীবনকােল পযর্েবkণ করা সmব নয়। ptজীবিবjানীেদর কােছ ফিসল শুধু
মৃতজীেবর শুধুমাt eকটুকেরা aবেশষi নয়, বরং নতুন pজািত িকভােব pাচীন পূবর্পুrষ হেত udিতর্ত
হেয়েছ, মৃতজীেবর জীবনধারা, pিতেবশ, ৈদিহক গঠন-িবকাশ-e সবi ফেট oেঠ ফিসেলর আnষিঙ্গক
ৈবিশ য্সমূহ েথেক। যখন িkেয়শনিsরা বেল থােকন েকােনা জীেবর পূবর্পুrষেদর Tািঞ্জশনাল ফিসল পাoয়া
যায় িন-তখন সমsা েদখা যায় তারা েকান েকান ৈবিশ য্ থাকেল ঐ জীবা েক ‘Tািঞ্জশনাল’ বলেবন? pথম
uভচর জীেবর udব আজ

েথেক pায় ৩৮০ িমিলয়ন বছর আেগ,েডেভািনয়ান িপিরয়েড। জল o sেল বাস

করেত সkম ঐ জীবেদর বstত ‘uভচর’ িহেসেব িচিhত করা যায়, িকnt aবশয্i আধুিনক (আজেকর যুেগর)
uভচরেদর সােথ তােদর পাথর্কয্ িছল। পাথর্কয্ শুধু েচহারার গঠেন নয়,েদেহর aভয্nরীণ গঠেনo িকছুটা।
আমরা জািন মােছর িকছু সাধারণ ৈবিশ য্ হেচ্ছ: মােছর শরীের কংকালতnt আেছ,মাছ শীতল রেkর pাণী,
ফুলকা dারা শব্াসিkয়া চালায়। সnান সরাসির pসব না কের মাছ িডম পােড়। মােছর শরীের আঁশ eবং পাখনা
রেয়েছ। আধুিনক uভচর pাণীর িকছু সাধারণ ৈবিশ য্ হেচ্ছ: eেদর কংকালতnt রেয়েছ। eরা শীতল রেkর
pাণী। জেnর পর eরা pথম িদেক ফুলকা dারা শব্াসিkয়া চালােলo ধীের ধীের ফুলকার rপাnর ঘেট eবং
বয়স বৃিd হেল ফুসফুস dারা শব্াসিkয়া চালায় uভচর pাণীo পািনেত িডম পােড়। eেদর tক আdর্ eবং
মসৃণ। পাখনার বদেল হাঁটার জn eেদর পা রেয়েছ।(৮) িকnt েডেভািনয়ান িপিরয়েডর uভচর pাণীর
পূবর্পুrেষর ফিসল (েযমন ২০০৬ সােল আিব ৃত Tiktaalik roseae) েথেক েদখা েগেছ eেদর েদেহ মােছর
মত শব্াসিkয়ার জn ফুলকা রেয়েছ, শরীেরর িনেচর িদেক আঁেশর aিst রেয়েছ। সmূণর্ পাখনার বদেল
eেদর বাhর মধয্বতর্ী গঠন (lepidotrichia) দৃশয্মান। যিদo মােছর মত di পােশ েচােখর aবsান নয়,
িকছুটা kিমেরর মত uপেরর িদেক েচােখর aবsান।
জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা
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pথমিদককার e uভচেরর (িটকটািলক) েচহারা o ৈদিহক গঠন বতর্মানকােলর আধুিনক uভচেরর েচেয়
মােছর গঠেনর সােথi িমল েবিশ; aথর্াৎ যতi aতীেতর িদেক যাoয়া হেব, ততi eরকম িমল েবিশ কের
পাoয়া যােব eবং যতi বতর্মানকােলর িদেক আসা হেব, পাথর্কয্ ততi pকট হেব। sতর্বয্ েয জীবিববতর্ন
তtt বেল পৃিথবীেত রাতারািত সmূণর্ নতুন ধরেনর pাণী ‘uভচর’-eর udব ঘেট িন, বরং জলজ জীব মােছর
মেধয্ েথেক eকটু eকটু কের ভয্ািরেয়শেনর মাধয্েম pজn েথেক pজnাnের দীঘর্ সমেয় kমিবকিশত হেয়
uভচর pাণীর uৎপিt হেয়েছ। e ঘটনা শুধু মােছর সােথ pাচীনকােলর uভচেরর িমেলর েkেti pেযাজয্
নয়, পৃিথবীেত জীবেনর iিতহােসর pেতয্কিট sের eরকমিট েদখা যায়। eকদম pথমিদককার সরীসৃেপর
শারীিরক গঠন o েচহারা aসামাnভােব uভচরrপী, pথমিদককার snপায়ী জীেবর ৈদিহক গঠনo
সরীসৃপসদৃশ। পািখর পূবর্পুrষo ডায়েনাসরসদৃশ। জীবেনর e ধারাবািহকতা pমাণ কের েকােনা pজািতi
hট কের e পৃিথবীেত আেস িন,কােরা িনপুণ হােতর েছাঁয়ায় সৃি হয় িন, বরং নতুন pজািতর udব ঘেট
পুরােনা pজািত েথেক kমিবকােশর মাধয্েম।
‘Tািঞ্জশনাল ফিসল’ বলেত যিদ বুিঝেয় থােক eমন িকছু জীবা
anাn টয্াkার anবর্তর্ী ৈবিশ য্সমূহ’, তাহেল eরকম pচুর জীবা

যােদর মেধয্ আেছ dিট ফাiলা (পবর্) বা
iিতমেধয্ ptজীবিবjানীরা েপেয়েছন।

েযমন aিকর্aপেটিরk (Archaeopteryx)-aেধর্ক সরীসৃপ, aেধর্ক পািখ।

১৮৬০ সােল জামর্ািনর

সেলনেহােফন aঞ্চেলর চুনাপাথেরর খিনেত সবর্pথম aিকর্aপেটিরেkর eকিট পালক ‘জীবা ’ িহেসেব
পাoয়া যায়। জীবা

বয়স েডিটং কের জানা যায় eিট pায় ১৫০ িমিলয়ন বছেরর পুরাতন, ভূতািttক িহেসেব

জুরািসক যুেগর eেকবাের েশেষর িদককার। িকnt শুধুমাt eকিট পালেকর grt বা মমর্াথর্ তখন েকu বুেঝ
uঠেত পাের িন। পেরর বছর ১৮৬১ সােল জামর্ািনর লয্াংেগনালিথম েথেক পাoয়া aিকর্aপেটিরেkর
(Archaeopteryx lithographica) eকিট পূণর্াঙ্গ ফিসল (সংেkেপ নাম েদয়া হয় ‘লন্ডন নমুনা’ বা London
Specimen) িনেয় গেবষণা করেত িগেয় ptজীবিবjানীরা নেড় চেড় বেসন। ডারuiেনর shদ টমাস হাkিল
e ফিসলেক গেবষণা কের পািখ o ডায়েনাসেরর ‘anবর্তর্ী ফিসল’ িহেসেব আখয্ািয়ত কেরন। ফিসলিটর
চমকpদ কিতপয় ৈবিশ য্ হেচ্ছ eর আধুিনক পািখর মত পালক, ডানা, পােয়র আঙ্গুলgিলেত নখর, কNািs
(wishbone ev furcula) dলর্ভভােবi akত িছল। পালক েদেখ ধারণা করা যায়, eরা সামাn দূরt uড়েত
পারেতা। পাশাপািশ e ফিসেল সরীসৃপ জাতীয় িকছু ৈবিশ য্ রেয়েছ, েযমন (মাংসাশী) েছাট আকােরর
েথরাপড ডায়েনাসেরর মত কংকাল, বkিপঞ্জর, ে াণীচk, লmা সr হাড়যুk েলজ, েচায়ােল তীk দাঁেতর
aিst। আধুিনক পািখর েচায়ােল েকােনা দাঁত েনi eবং পালক dারা গিঠত েলজ থাকেলo তােদর েলেজর
জn েকােনা হাড় েনi। তাi aিকর্aপেটিরেkর eকi সােথ সরীসৃপ eবং আধুিনক পািখর uভয় ধরেনর িকছু
িকছু ৈবিশ য্ থাকেলo সরীসৃপ aথর্াৎ েছাট আকােরর েথরাপড ডায়েনাসেরর সােথ eেক েবিশ ঘিন বেল
ptজীবিবjানীরা মেন কের।

eরপর িবিভn সময় েযমন ১৮৭৭ সােল জামর্ািনর bুেমনবােগর্ লন্ডন

েsিসেমেনর তুলনায় েবশ ভােলা aিকর্aপেটিরেkর ফিসল (পূণর্াঙ্গ মsকসহ) পাoয়া যায় (সংেkেপ বািলর্ন
েsিসেমন),১৯৫৮ সােল লয্াংেগনালিথেম ময্াkবাগর্ েsিসেমন, ১৮৫৫ সােল িরিডনবােগর্ হারিলম বা
েটiলার েsিসেমন পাoয়া যায়। ১৮৫৫ সােল হারিলম বা েটiলার েsিসেমন পাoয়া েগেলo দীঘর্িদন e
ফিসেলর মমর্াথর্ েকu বুঝেত পােরন িন। ১৯৭০ পুনরায় eিট পরীkার পর aিকর্aপেটিরেkর ফিসল বেল
pমািণত হয়। ১৯৫১ সােল oয়াকর্ারেজেল aিকর্aপেটিরেkর মেধয্ সবেচেয় েছাট েsিসেমন (iিচ্সটয্াট)
পাoয়া যায়। ১৯৬০ সােল সেলনেহােফন েsিসেমন, ১৯৯১ সােল িমuিনখ েsিসেমন িনেয় iিতমেধয্
aিকর্aপেটিরেkর ৭িট েsিসেমন eবং eকিট পালক udার হেয়েছ।(৯) uেlখয্, আধুিনক পািখেদর েkেt
‘পালক’ eকিট grtপূণর্ ৈবিশ য্ eবং বতর্মানকােল পািখ বয্তীত আর েকােনা pাণীেত পালক েদখা যায় না।
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িচtঃ aিকর্aপেটিরেkর ফিসল
ডায়েনাসেরর ফিসল েথেক জানা েগেছ pায় ৭০০ pজািতর ডায়েনাসর dিট বেগর্ (Order) িবভk িছল, যথা
Ornithischia eবং Saurischia। বগর্ dিটর িবভাজন করা হেয়েছ ‘কিটেদেশর গঠন’ (hip structure)-eর
uপর িনভর্র কের। Saurischia বগর্িট dিট ভােগ িবভk, যথা চার পা িবিশ তৃণেভাজী sauropodomorpha
eবং di পা িবিশ মাংসাশী েছাট আকােরর েথরাপড ডায়েনাসর।
জীবিবjানীরা দািব কেরন না েয, ডায়েনাসেরর dেটা বেগর্র সবgেলা pজািত েথেকi পািখর udব ঘেটেছ।
জীবিবjানীেদর মেত শুধুমাt Saurischia বেগর্র েছাট আকােরর েথরাপড ডায়েনাসর েথেক পািখর udব
ঘেটেছ। Saurischia বেগর্র ডায়েনাসরেদর কিটেদেশর গঠেনর সােথ িগরিগিটর (Lizard) কিটেদেশর গঠেনর
সােথ িমল আেছ। Ornithischia বেগর্র ডায়েনাসেরর ফিসেল (েযমন হংসচঞ্চু বা Duck billed ডায়েনাসর)
পালেকর aিst পাoয়া যায় িন eবং eেদর চামড়ার গঠন েদেখ েবাঝা যায় Ornithischia বেগর্র
ডায়েনাসেরর শরীের পালক িছল না। ১৯৯৬ সােলর েশেষর িদেক চীেনর utর-পূবর্ লায়িনং pেদেশ pাp
eখন পযর্n সবেচেয় pাচীন (pায় ১৫০-১২০ িমিলয়ন বছর আেগর) Sinosauropteryx pজািতর েথরাপড
ডায়েনাসেরর চার ফুট লmা, আড়াi েকিজ oজেনর ফিসল পাoয়া েগেছ। যার শরীের di িমিলিমটার ৈদঘর্য্ের
পালক-সদৃশ গঠন েমাটামুিট s , গঠন েথেক েবাঝা যায় েথরাপড ডায়েনাসরিট uড়েত পারেতা না।(১০)
eকi সমেয় ঐ জায়গা েথেক পাoয়া যায় ১২১ েথেক ১৩৫ িমিলয়ন বছর পুরাতন (িkেটসাস িপিরয়ড
সময়কালীন) Saurischia বেগর্র Protarchaeopteryx robusta pজািতর েছাট েথরাপড ডায়েনাসেরর
আেরকিট ফিসল; eিট pায় িতন ফুট লmা, সr হাড়যুk েলজ, kুd বাh, পালেকর aিst দৃশয্মান। যিদo
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pটারেকiaপেটিরেkর ফিসেল পালেকর aিst পাoয়া েগেছ িকnt পালক পরীkা কের জানা েগেছ পালেকর
আকার-আকৃিত, েদেহর সােথ সংযুিk iতয্ািদর মেধয্ eকিট সাদৃশয্ আেছ, ফেল eিট েথরাপড ডায়েনাসেরর
েদেহর ভার বহন কের uড়েত সkম নয়। িবjানীেদর ধারণা হয়েতা েকােনা eক সময় েথরাপড ডায়েনাসেদর
tেক িবেশষ িমuেটশেনর ফেল পালেকর udব ঘটেলo uড়বার জn তা udূত হয় িন বরং ei পালক
পরবতর্ীেত েথরাপড ডায়েনাসেরর েদহেক তাপ েথেক রkা করা আর anরেণর কােজ বয্বhত হত। aথর্াৎ
আকােশ uড়ার জn আধুিনক পািখর পালেকর udব ঘেট িন বরং পালক পািখর পূবর্পুrষ েছাট আকােরর
েথরাপড ডায়েনাসরেদর মেধয্ েবশ আেগ েথেক িছল। িকnt তারা uড়েত পারেতা না। েবiিজং-eর Institute
of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology -eর ptজীবিবjানী Xu Xing eবং তার
সহকমর্ীরা ২০০৩ সােলর জাnয়াির মােস িবশব্খয্াত িবjান পিtকা েনচার-e জািনেয়েছন(11) চীেনর
utর-পূবর্ লায়িনং pেদেশ পাoয়া নতুন pজািতর ডায়েনাসর মাiেkােরpর gi (Microraptor gui)-eর
িতন ফুট লmা ফিসেল (১২৮ েথেক ১২৪ িমিলয়ন বছেরর পুরােনা) চারিট পাখা, লmা েলেজর aিst দৃশয্মান।
ফেল েবাঝা যায় ei পাখার সাহােযয্ তারা হয়েতা eকসময় গাছ েথেক গােছ uেড় েযেত পারেতা। চাiিনজ
িবjানীেদর মত হেচ্ছ, চার পাখার ডায়েনাসর মাiেkােরpর gi পািখর সরাসির পূবর্পুrষ না হেলo
ডায়েনাসর eবং পািখেদর িনকট সাধারণ আtীয়।
eেতা েগল ডায়েনাসরেদর কথা। eবার সদয্ পাoয়া পািখর ফিসেলর কথা েশানা যাক। চীেনর েসi ‘ফিসল
aঞ্চল’ বেল খয্াত লায়িনং pেদেশ Sinornis িজনােসর (গণ) anভুর্k Sinornis santensis pজািতর পািখর
আট ফুট দীঘর্ ফিসল পাoয়া েগেছ। ফিসলgেলা pায় ১০০ েথেক ১২০ িমিলয়ন বছর পুরাতন aথর্াৎ ভূতািttক
কালপিঞ্জর িহেসেব িkেটসাস িপিরয়েডর েশেষর িদককার। িসনরিনs পািখর ফিসলিটর ৈবিশ য্ হল, eর লmা
সr আঙ্গুল eবং দাঁত রেয়েছ, যা আধুিনক পািখর মেধয্ েমােটo েদখা যায় না (িকnt ডায়েনাসরেদর মেধয্
িছল)। আেমিরকার ptজীিবjানী পল েসেরেনা (Paul Sereno) বেলন ‘ফিসলিটর েজাড়া লাগােনা েচায়াল,
বkািs eবং সামেনর বাhর (forelimb) গঠন েদেখ েবাঝা যায়, eরা িশকার ধের েখত eবং ডায়েনাসর-সদৃশ
ei লmা পািখgিল েবাধহয় সবর্pথম সাচ্ছেn আকােশ uড়েত পারেতা’। (১২)

uৎসিনেদর্শঃ
(১) Charles Darwin, The Origin of Speicies, Reprint 2006, W. R. Goyal Publishers (Indian Edition),
Delhi, Page 159.
(২) আরo েদখুন, Glen Kuban, Where Fossils are Found, http://paleo.cc/kpaleo/fossfind.htm
(৩) েমাহাmদ শাহ আলম, সাধারণ ptজীবিবদয্া, ১৯৯০, বাংলা eকােডমী, ঢাকা, পৃ া ৫৩।
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(৪) আজ েথেক pায় ৪৪০ িমিলয়ন বছর আেগ (aেডর্ািভিসয়ান িপিরয়েড) তীb ৈশতয্ pবােহর দrন ৈবিশব্ক
পিরেবেশর মারাtক পিরবতর্ন ঘেট। িবjানীরা eেক pথম বৃহৎ গণিবলুিp িহেসেব িচিhত কেরেছন। e সময় সামুিdক
aেমrদNী pাণীর িবশাল aংশ মৃতুয্মুেখ পিতত হয়। ভূিমেত হয়েতা e সময় েকােনা জীেবর aিst িছল না। িবjানীরা
anমান কেরন e সময় সামুিdক জীেবর pায় ২৫% েগােtর (family) িবলুিp ঘেট। কেয়কিট েথেক কেয়ক হাজার
pজািতর িবিভn ৈবিশ য্ o চািরিtক সাদৃশয্তার uপর িভিt কের জীবজগেতর ে ণীিবnােস ‘েগাt’ গঠন করা হেয়েছ।
৩৭০ িমিলয়ন বছর আেগ ৈবিশব্ক ৈশতয্, সমুেdর পািনর uচ্চতা েনেম যাoয়া iতয্ািদ কারেণ েডেভািনয়ান িপিরয়েড
গণিবলুিp হয়। eেত pায় ১৯% েগাt িবলীন হেয় যায়। িবjানীেদর িহেসেব সবেচেয় বৃহৎ গণিবলুিp ঘেটেছ আজ
েথেক pায় ২৪৫ িমিলয়ন বছর আেগ, পািমর্য়ান িপিরয়েড। e সময়কােল ৫৪% pাণীর েগাt, ৯৫% সমs সামুিdক
pজািত eবং pচুর পিরমাণ uিdেদর মৃতুয্ হেয়েছ। ei বৃহৎ গণিবলুিpর জn দায়ী করা হয় পৃিথবীর aভয্nেরর
েটকেটািনক েpটgেলার মেধয্কার সংঘষর্েক। পাশাপািশ আেgয়িগিরর িবেsারণ, o সমুেdর aভয্nর েথেক িমেথনহাiেDেটর আকিsকভােব aিধক হাের িনগর্মনেকo aেনক ভূতািttক দায়ী কের থােকন। চতুথর্ বৃহৎ গণিবলুিpর ঘটনার
সময়কাল আজ
েথেক pায় ২১০ িমিলয়ন বছর আেগ, Tায়ািসক িপিরয়েডর eকদম েশেষর িদেক। সমুেdর পািনর
uচ্চতার drত গিতেত hাসবৃিd, ভূtেক ulািপN, ধূমেকতুর আঘাত, আেgয়িগির িবেsারেণর কারেণ e সময় বৃহৎ
গণিবলুিpর ঘটনা ঘেট| e সময় pাণীজগেতর ২৩% েগাt পৃিথবী েথেক িচরতের হািরেয় যায়। aবশয্ ei গণিবলুিpর
ঘটনার পের পৃিথবীর sলভােগ বৃহৎ জীব ডায়েনাসেরর আিবভর্াব। সবর্েশষ বৃহৎ গণিবলুিpর ঘটনা ঘেটেছ ৬৫ িমিলয়ন
বছর আেগ, িkেটসাস িপিরয়েডর eকদম েশেষর িদেক eবং টারিশয়াির িপিরয়েডর pথম িদেক। e সময় ডায়েনাসর,
েমাসােসরাসসহ
বৃহৎ
সামুিdক
o
sলচর
জীেবর
িনিবর্েশেষ
িবলুিp
ঘেট।
d বয্:
http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/eldredge2.html|
সmেকর্
জানেত
(৫)
ptজীবিবদেদর
ফিসল
anসnান- গেবষণা
কাযর্kম
http://www.nmnaturalhistory.org/science/geoscience/collecting_fossils/index.html।

েদখুন

:

(৬) ভূতািttকরা পৃিথবীর uৎপিtর পর েথেক ৪৫০০ েথেক ৫৪৩ িমিলয়ন বছর পযর্n সময়কালেক pাক-কয্ািmর্য়ান
িপিরয়ড বেল aিভিহত কের থােকন| পৃিথবীর uৎপিt েথেক পালিলক িশলার udেবর আেগর সমেয়র েকােনা ফিসল
পাoয়া যায় িন| পি ম aেsTিলয়ার আিকর্য়ান িশলায় পাoয়া ৩.৫ িবিলয়ন বছেরর পুরাতন সায়ােনবয্াকেটিরয়ার
ফিসলi eখন পযর্n সবেচেয় pাচীন ফিসল| আর সবেচেয় pাচীন পালিলক িশলাখেNর বয়স ৩.৮ িবিলয়ন বছর| pাককয্ািmর্য়ান িপিরয়েড পৃিথবীেত pথম pােণর udব ঘেট| e সময় সায়ােনাবয্াকেটিরয়া, আরিকয়ান, বয্াকেটিরয়া জাতীয়
pাক-sেকndীণেকাষী জীেবর িবকাশ ঘেট| pাক-sেকndীণেকাষী জীব েথেক sেকndীণেকাষী জীেবরo udব e সময়|
pাক-কয্ািmর্য়ান যুেগর েশেষর িদেক ৈশবাল, েজিলিফস, sঞ্জ, কৃিম জাতীয় pাণীর আিবভর্াব| কয্ািmbয়ান িবেsারণ

সmেকর্

আেরা

জানা

যােবঃ

The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution
Controversy) (2005). “Index to Creationist Claims” edited by Mark Isaak, from
http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC300.html|
(৭) চালর্স sিlভান o কয্ােমরন ময্াকেফরসন িsথ, িববতর্ন িনেয় চারিট াn ধারণা, (anবাদ aভীক দাস), যুিk,
সংখয্া ৩, জাnয়াির ২০১০, িবjান o যুিkবাদী কাuিnল, িসেলট, পৃ া ৭৯|

(৮) Dr. Penny Higgins, Use and Abuse of the Fossil Record: The Case of the ‘Fish-ibian’, The
Committee for Skeptical Inquiry,
http://www.csicop.org/specialarticles/show/use_and_abuse_of_the_fossil_record_the_case_of_the_fis
h-ibian
(৯) Chris Nedin, All About Archaeopteryx, http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx/info.html
(১০) http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinos/Sinosauropteryx.shtml
(১১) http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0121_030122_dromaeosaur.html
(১২) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1561420/Sinornis-santensis
eবং, http://www.bsu.edu/web/00cyfisher/sinornis.htm
জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা

Page 43

aিতিরk পােঠর জn:





Donald R. Prothero, Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters, 2007, Columbia
University Press.
Neil Shubin, Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human
Body, 2008, Pantheom Books, Newyork.
The Paleontological Society, USA: http://www.paleosoc.org/
http://www.lakeneosho.org/index.html

জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা

Page 44

িপlডাuেনর িশkাঃ ৈবjািনক anসnানi হেচ্ছ jান আহরেণর eকমাt পথ

ঊনিবংশ েথেক িবংশ শতাbীর eেকবাের শুrর িদেক নৃিবjানীেদর কােছ েহািমিনড ফিসল েরকডর্ যেথ
সংখয্ক িছল না; যার dারা তারা মাnেষর udব eবং িববতর্ন িবষেয় পরীkণেযাগয্ eকিট anকl ৈতির
করেত পারেতন। ঊনিবংশ শতাbীর েশেষর িদেক নৃিবjােন pচিলত সবেচেয় েনতৃsানীয় anকl িছল ‘েকান
ৈবিশ য্িট আমােদর মাnষ বািনেয়েছ’। eপ-সদৃশ eবং মানব-সদৃশ ৈবিশ য্সmn িকছু েহািমিনড ফিসল
েসসময় আিব ার হেয়িছল, যার ফেল p েদখা েদয়, েহািমিনড ফিসলgেলার সােথ মাnেষর িকছু সাদৃশয্পূণর্
aবsান থাকেলo pকৃিতেত মাnেষর sতnt aবsান েকাথায়। p িট aেনকেকi তখন ভািবেয় িছল।
নৃিবjানীেদর কােছo eর সmাবয্ utর িছল ‘বড় মিs ’। বড় মিs i আমােদরেক জীবজগেত ে

তর

আসেন aিধি ত কেরেছ। তাi নৃিবjানীেদর ধারণা করিছেলন সবেচেয় pাচীন েহািমিনড বা মাnেষর
পূবর্পুrষ বা িমিসং িলংক বা সবেচেয় pথম মানেবর মিs

aবশয্i বড় হেত হেব। বড় মিs

ছাড়া জীবিট

যতi আমােদর সােথ সাদৃশয্পূণর্ েহাক না েকন, eিট eপ-i হেব; eিট েমােটo মাnষ নয় িকংবা মাnেষর
পূবর্পুrষ বা িমিসং িলংক হেত পাের না। লন্ডেনর রেয়ল কেলেজর সাজর্ন eবং েসসময়কার pভাবশালী
নৃিবjানী sার আথর্ার িকথ (১৮৬৬-১৯৫৫) বলেতন মাnেষর iিতহাস aেনক pাচীন। েস সময়কার ফিসল
েরকেডর্ সংগৃহীত তথয্ খুব েবিশ িছল না যার dারা আথর্ার িকেথর বkবয্ eবং মাnেষর udব সংkাn তার
anাn anকlgেলা খNন করা যায় িকংবা সমথর্নo করা যায়।
aেনকটা আকিsকভােবi নৃিবjান জগেত িবরাট েমাড় েনয়। ১৯০৮ েথেক ১৯১৬ সােলর মেধয্ iংলয্ােন্ডর
পূব-র্ সােসেkর িপlডাuন gাম েথেক েবশ িকছু ফিসল আিব ৃত হয়। ei আট বছেরর ঘটনাবলীর সময়সূিচ
aেনকটা eরকম : ১৯০৮ সােলর িদেক িবেশষ কের, েশৗিখন aেপশাদার িbিটশ পুরাতািttক চালর্স ডয্াসন
(১৮৬৪-১৯১৬) দািব কেরন, ঐ eলাকা েথেক িতিন িকছু হাড়েগােড়র খNাংশ েপেয়েছন। ১৯১২ সােলর
েফbrয়ািরেত েযাগােযাগ কেরন লন্ডেনর nাচারাল িহিs িমuিজয়ােমর িকuেরটর sার আথর্ার িsথ
uডoয়ােডর্র সােথ। eকিট কেরািটর ফিসল েপেয়েছন েসটা েদখােনার uেdেশয্। ঐ বছেরর জুন মােস
িকuেরটর uডoয়ােডর্র সােথ ডয্াসন eবং ফরািস ptজীবিবjানী eবং ধমর্pচারক িপেয়র েটuলহাডর্ দয্া
শািডর্ন েযৗথভােব ফিসল সnােন যান িপlডাuন gােম(১)। oখান েথেক হািতর দাঁত, কেরািটর হােড়র
টুকেরাসহ িকছু নমুনা udার কেরন তারা। eরপর আবার eকিট কেরািটর ডানপােশব্র্র aংশ eবং েচায়ােলর
হাড় পাoয়া েগেছ েশানা যায়। eকi বছেরর নেভmর মােস িbেটেনর গািডর্য়ান পিtকা েহডলাiন কের(২):
“THE EARLIEST MAN?: REMARKABLE DISCOVERY IN SUSSEX. A SKULL MILLIONS
OF YEARS OLD” eবং িডেসmের ei ফিসেলর আn ািনক eকিট েpেজেন্টশন হয়। ডাক নাম েদয়া হয়
িপlডাuন ময্ান। ফিসেলর নমুনা বলেত মূলত eকিট খুিল, েচায়াল, dিট েপষক দাঁত। িপl ডাuেনর ei
িবখয্াত (বলা যায় kখয্াত-o) ফিসল udােরর সিঠক তািরখ সmেকর্ িনি ত কের িকছু জানা যায় না। বলা
হেয় থােক, ১৯১২ সােল িপlডাuেনর eক nিড় পাথেরর গতর্ েথেক eিট udার হেয়িছল। আবার
সেnহবাদীরা বেলন, eক বা di বছর পর িকছু grtপূণর্ েsিসেমন pকাশ করা হয়,েযgেলা চালর্স ডয্াসন
১৯১৫ সােলর িদেক আিব ার কেরিছেলন। িকnt িকuেরটর uডoয়াডর্ ১৯১৬ সােল চালর্স ডয্াসেনর মৃতুয্র
আগ পযর্n egেলার আিব ার সmেকর্ পির ার েকােনা বণর্না েদন িন।(৩)
িপlডাuন ফিসেলর িবিচ্ছn নমুনাgেলা udােরর পর aিত যেtর সােথ পুনগর্ঠন কেরন িকuেরটর sার
আথর্ার িsথ uডoয়াডর্, নৃিবjানী sার eিলয়ট িsথ eবং নৃিবjানী sার আথর্ার িকথসহ আেরা কেয়কজন।
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খুিলিট েদখেত aেনকটা আধুিনক মাnেষর মত িছল, eর কেরািটর আয়তন ১৪০০ িস. িস.। aথর্াৎ পুেরাপুির
আধুিনক মাnেষর (Homo sapiens) সমান। িকnt খুিলিটর সােথ েয diটা েপষক দাঁত পাoয়া েগেছ, egেলা
আধুিনক মাnেষর দাঁেতর মত নয়, বরং eপেদর দাঁেতর সােথ িমল েবিশ। পূেবর্ িবেশব্র িবিভn জায়গা েথেক
জাভা মানব (Homo erectus) বা anাn েযসব েহািমিনেডর জীবা

আিব ার হেয়েছ,তােদর মাথার েচেয়

েচায়াল িছল aিধক িবকিশত,আর কেরািটর ধারণ kমতা িছল কম িবকিশত। িপlডাuেনর ফিসলিট িঠক
িবপরীত। কেরািটর ধারণkমতা pায় আধুিনক মাnেষর মত আর েচায়ােলর ৈবিশ য্ aেনক annত। diিট
েপষক দাঁত িশmািঞ্জর দাঁেতর মত eবং েচায়ােলর di পাশ pায় সমাnরাল। eসব ৈবিশ য্ aেনক আিদম।
তাi e ধরেনর adুত ফিসল আিব াের sাভািবকভােবi আিব ারক দল খুবi uেtজনা েবাধ কের। তারা
pচার করেত লাগেলন ‘ei pথম বড় মিsে র eমন eকিট মাnেষর পূবর্পুrেষর (িমিসং িলংক) ফিসেলর
সnান পাoয়া েগেছ যা eতিদন ধের নৃিবjানীরা শুধু কlনাi কের আসিছেলন।’ বলা হেত লাগেলা eিটi
pথম iংেরজ-মানব। uডoয়াডর্ নতুন ফিসলিটর নাম িদেলন Eoanthropus dawsoni (েশেষর নামিট
আিব ারক চালর্স ডয্াসেনর নােমর সােথ িমিলেয় রাখা)। sাভািবকভােব খবরিট েগাটা dিনয়ায় drত ছিড়েয়
পড়ল : বড় মিsে র মাnেষর পূবর্পুrেষর ফিসল পাoয়া েগেছ, সmাবয্ িpoিসন যুেগর (ভূতািttক কালপিঞ্জ
anসাের ei যুেগর েময়াদ িছল আজ েথেক ৫.৩৩২ িমিলয়ন েথেক ২.৫৮৮ িমিলয়ন বছর আেগ) eবং eরা
iংলয্ােন্ডi বাস করেতা।
ei ধরেনর চটকদার খবের সাধারণ মাnষসহ েসi সমেয়র aেনক নৃিবjানীi কান িদেলo gিটকেয়ক
নৃিবjানী আবার e ধরেনর আিব ারেক সেnেহর েচােখ েদেখন। ফিসলিটর রহsময় ৈবিশ য্ িনেয় তারা
িভnমত pকাশ কেরন। জামর্ািনর pখয্াত eনাটিম িবেশষj eবং নৃিবjানী aধয্াপক

য্ান্জ uেয়iেডনিরখ

(Franz Weidenreich, ১৮৭৩-১৯৪৮) ১৯২৩ সােলর িদেক িভnমত pকাশ কের বেলন ফিসলিটর
মুখমNেলর িনmাংশ বা েচায়াল (Jaw) খুব েবিশ পিরমাণ eপসদৃশ, তাi eিট েকােনা eেপর েচায়াল হেব,
মাnেষর নয়। di বছর পর, আেরকজন siিডশ ভূতttিবদ েজাহান gনার eন্ডারসন eক িরেপােটর্ জানান,
িপlডাuেনর িজoলিজেত ভুল আেছ। েসায়ানকm (Swancombe) জীবাে র আিব ারক eবং
দnিচিকৎসািবদ eলান িট. মারsন ফিসলিটর দাঁেতর গঠন েদেখ িবেশষভােব সেnহ pকাশ কেরন। িকnt
eসব িভnমত বা েনিতবাচক বkবয্েক েসi সময়কার iংলয্ান্ডসহ iuেরােপর েনতৃsানীয় িবjানীরা েথাড়াi
েকয়ার করেলন। iংলয্ােন্ডর সাধারণ জনগণo egেলােক কােন তুলেত চাiেলা না। ‘aচ্ছুত’ আি কা েথেক
কত grtপূণর্ ফিসল udার হেচ্ছ eেকর পর eক,eিশয়া েথেকo হেচ্ছ,iuেরােপর িভতের জামর্ািন েথেক
িনয়ান্ডারথাল ফিসল আিব ার হেয়েছ,

াn েথেকo আিব ার হেয়েছ ফিসল,নৃিবjােনর গেবষণায় aেনক

eিগেয় েগেছ তারা,আর িবশব্রাজনীিতেত েনতৃsানীয় রাT iংলয্ান্ড eতিদন ফিসল আিব ার েথেক বিঞ্চত।
তাi eবাের মাnেষর পূবর্পুrেষর ei grtপূণর্ ফিসল udার iংলয্ান্ডবাসীর মেন িবরাট গেবর্র anভূিত সৃি
কের। িbিটশ িমিডয়ার বৃহৎ pচারণায় চািরিদেক জয়জয়কার। আর নৃিবjােনর জগেত িপlডাuন grtপূণর্
জায়গা দখল কের েনয় কেয়ক দশেকর জn হেলo।
িপlডাuন ফিসল আিব ােরর eক দশক পর নতুন আেরকিট ফিসল আিব ার ঘেট ১৯২৪ সােল, iংলয্ান্ড
েথেক হাজার খােনক মাiল দূের, দিkণ আি কায়। েসখানকার টাuং gােমর পােশর eকিট চুনাপাথেরর
kেয়াির েথেক। খিনেত কাজ করেত িগেয় eকজন kেয়াির

িমক হঠাৎ কেরi eকিট pায় পূণর্াঙ্গ খুিল,

eকািধক দাঁত eবং িকছু হাড়েগাড় পায়। পের egেলােক পরীkার জn েজাহােনসবােগর্র uiটoয়াটারেsন্ড
িবশব্িবদয্ালেয়র েমিডেকল sুেলর তrণ eনাটিমs eবং sায়ুিবjানী েরমন্ড ডােটর্র (১৮৯৩-১৯৮৮) কােছ
পাঠােনা হয়। েরমন্ড ডাটর্ মানব-িববতর্ন িনেয় িবেশষভােব আgহী বয্িk। িতিন জানেতন দিkণ আি কা
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েথেক কেয়ক িমিলয়ন বছর আেগ eপ িবলুp হেয় েগেছ। আি কার েয aঞ্চেল eখন eপ আেছ তার দূরt
(ডােটর্র aবsান েথেক) pায় di হাজার মাiল। তাi মাnষ বা েহািমিনেডর েকােনা জীবা

দিkণ আি কােত

পাoয়া যােব eমন আশা কেরন িন কখেনা। তেব আি কােতi েকন eবং িকভােব মাnেষর িববতর্ন ঘেটেছ েস
সmেকর্ জানেত িতিন খুব uৎসাহী িছেলন।
েরমন্ড ডােটর্র কােছ আসা ফিসেলর নমুনা মােন কেরািটর কাs বা জমাট চুনাপাথেরর মেধয্ কেরািটর ছাপ,
যার মেধয্ িশরা-uপিশরাসহ মগেজর ভাঁজgেলা খুব s

িছল, েদেখ েভেবিছেলন eিট েবাধহয় েকােনা

েববুেনর ফিসল হেত পাের। pিশkণpাp জীবা িবদ না হেলo eবং তার কােছ সিঠক যntপািত না থাকেলo
িতিন aতয্n দkতার সােথ ৭৩ িদন ধের কেরািটর হাড়, েচায়াল eবং দাঁেত েলেগ থাকা চুনাপাথেরর টুকেরা
পির ার কের চলেলন। পির ােরর কাজ েশেষ ডাটর্ বুঝেত পারেলন eিট েকােনা েববুেনর ফিসল নয়। eিট
eকিট িশশুর মাথার খুিল। খুিলিটেত েছাট eবং চয্াpা েছদক দn রেয়েছ। মাnেষর মতi ei কেরািটর
েফারােমন ময্াগনােমর (foramen magnum) aবsান খুিলর নীেচর িদেক, যা িনেদর্শ কের eিট েসাজা হেয়
di পােয় হাঁটেত পারেতা। ডাটর্ বুঝেত পারেলন, eিট aতয্n grt ফিসল যা েথেক ডারuiেনর বkেবয্র
সিঠকতা pমাণ কের-‘মাnেষর পূবর্পুrষ আি কােতi িছল।’ ডাটর্ ১৯২৫ সােল িbেটন েথেক pকািশত িবেশব্র
pথম সািরর িবjান জানর্াল েনচাের টাuং িশশুর ফিসেলর কথা pকাশ কেরন। িতিন বেলন, “eিট েকােনা
আধুিনক মাnেষর ফিসল নয়। eবং পুেরাপুির বতর্মােনর eপ নয়। eিট বতর্মান জীিবত eনে াপেয়ড eবং
মাnেষর মধয্বতর্ী িবলুp জােতর eপ হেব।” ডাটর্ ফিসলিটেক আমােদর Homo িজনােসর (গণ) পূেবর্র
আেরকিট িজনাস Australopithecus anগর্ত sতnt pজািতrেপ ে ণীিবnাস কেরন : ‘Australopithecus
africanus’। বাংলায় আি কার দিkেণর eপ। ফিসলিটর ডাক নাম হেয় েগেল টাuং িশশু। আধুিনককােলর
ptsায়ুিবjানী িডন ফক টাuং িশশু গেবষণা কের জািনেয়েছন টাuং িশশুর মিs

যতটুk না মানব-সদৃশ তার

েথেক েবিশ eপ-সদৃশ। বয়স েডিটং কের জানা েগেছ eিট pায় ২৫ লk বছর (আপার িpoিসন যুেগর)
আেগর eবং কেরািটর ধারণkমতা (৩৪০ িস. িস.) েদেখ েবাঝা যায় eেপর মত eর েছাট মিs , যা
িপlডাuন ফিসেলর মিsে র িতন ভােগর eকভাগ হেব। (১৯২৪ সােলর টাuং িশশুর খুিলিটi িবেশব্র pথম
pাp aেsTেলািপেথসাiনেদর মাথার খুিল।)
আধুিনক মাnেষর পপুেলশেনর সােথ টাuং িশশুর দাঁেতর গঠন o বৃিd তুলনা কের জানা যায়,মৃতুয্কােল ঐ
বয্িkর বয়স িছল pায় ছয় বছর। পরবতর্ীেত আেরা unত ৈবjািনক গেবষণা,েযমন িtমািtক কিmuটার
iেমিজং pযুিk বয্বহার কের টাuং িশশুর মািড়েত দাঁেতর aবsান eবং আেরা িকছু apকািশত শারীিরক
ৈবিশ য্ িচhত করা হয়। eর ফেল টাuং িশশুর দাঁেতর বৃিd আেরা সিঠকভােব িনণর্য় করা সmব হেয়েছ।
দাঁেতর aবsান eবং বৃিd মাnেষর তুলনায় বরং eেপর সােথ সাদৃশয্ েবিশ। eবং পূেবর্ যা জানা
িগেয়িছল,মৃতুয্কােল টাuং িশশুর মৃতুয্কােল বয়স িছল আেরা কম। মাt িতন েথেক চার বছর হেব।(৪)
uেlখয্, ২০০৬ সােলর pথম িদেক িবিবিস জানায়,টাuং িশশুিটর খুিল eবং চkুগhের আঘােতর িচh েদেখ,
ফিসলিবjানীরা ধারণা করেছন e িশশুিট ঈগল aথবা ei ধরেনর বড় েকােনা িশকারী পািখ আkমেণ মারা
েগেছ।
িকnt েরমন্ড ডােটর্র e aভূতপূবর্ আিব ার সময় sেযাগ মত আেস িন। ডােটর্র টাuং িশশু ৈবjািনক পিরমNেল
গৃহীত হেয়িছল আিদ মাnেষর িববতর্েনর জিটল নমুনা িহেসেব। মাnেষর পূবর্পুrষ বা িমিসং িলংক িহেসেব eিট
sীকৃিত পায়িন তখন। দীঘর্ ৩০িট বছর পযর্n aেপkা করেত হেয়িছল েরমন্ড ডাটর্েক sীকৃিত পাবার জn। শুধু
িনছক আেরকিট eেপর ফিসল িহেসেব মেন কেরিছেলন তৎকালীন িবjানীরা। েরমন্ড ডােটর্র ei বঞ্চনার
জীববিববতর্ন তttঃ নানা িজjাসা

Page 47

কারণ িহেসেব বলা েযেত পাের : ডােটর্র আিব ৃত জীবাে র নমুনা মাt eকিট। জীবা িটর urর হাড়
(িফমার) বা ে াণীচk পাoয়া যায় িন, তাi (সমােলাচকেদর মত িছল) শুধুমাt কেরািটর েফারােমন
েমগনােমর aবsান েথেক িনভর্রেযাগয্তার সােথ বলা যােব না, pাণীিট েসাজা হেয় হাঁটেত পারেতা িকনা?
েরমন্ড ডােটর্র কােছ ঐ সময় egেলার েকােনা জবাব িছল না। তাছাড়া িবjানী েগা ীর eক বড় aংেশর দৃি
তখন িনবd িছল ‘িপl ডাuন’ নামক তথাকিথত মাnেষর পূবর্পুrেষর ফিসেলর oপর। আেরক aংেশর দৃি
িনবd িছল eিশয়ার oপর। জামর্ািনর pখয্াত িববতর্ন িবjানী আেনর্s েহেকল (১৮৩৪-১৯১৯) বেলিছেলন
‘eিশয়ার েgট eেপর (oরাংoটাং) সােথ মাnেষর eনাটিমর aভূতপূবর্ িমল রেয়েছ, আি কার েgট eপেদর
তুলনায়। sতরাং আি কা নয়, বরং eিশয়াi হেব েহািমিনডেদর পূবর্পুrেষর জnভূিম।’ েহেকল ছাড়াo
eিশয়ােতi মাnেষর udব ঘেটেছ eখােনi মাnেষর পূবপ
র্ ুrেষর ফিসল পাoয়া েযেত পাের, eমন ভাবনায়
তখন aেনেকi আচ্ছn িছেলন। তাi েসসময় েরমন্ড ডাটর্ যতi তার ei আিব ার িনেয় িবjানীেদর নজর
কারার েচ া কেরন, ততi টাuং িশশুর ‘েছাট ei কেরািট eেপর কেরািটর সােথ খুবi সাদৃশয্পূণ,র্ তাi eিট
eপi হেব’-সমােলাচকরা সহেজi ei ধরেনর দািব তুেল ডােটর্র uৎসােহ পািন েঢেল েদয়। আসেল মাnেষর
িববতর্ন সmেকর্ েয ধরেনর ভাবনা তখন নৃিবjানী মহেল pচিলত িছল তার সােথ িপlডাuন ফিসল যেথ
খাপ েখেয় িগেয়িছল।
গlিট েবাধহয় eখােনi েশষ হেয় েযত, যিদ না eিট িবjান হেতা। িবjান হেচ্ছ sতসংেশাধনশীল pিkয়া।
সংশয়, সেnহ,যুিk,িবচার-িবে ষণ,গেবষণা িবjােনর pাণশিk। eরপরo বলেত হয় eক বা eকািধক
িবjানীর ভুল হেত পাের, ভুল করেত পােরন। াn ধারণা, জাতয্ািভমানসহ িবিভn সামািজক দৃি ভিঙ্গ dারা
pভািবত হেত পােরন। িবjানীরা েতা সমাজিবিচ্ছn েকu নন। তবু eক বা eকািধক িবjানী ভুল করেলo
সারা িবেশব্ হাজার হাজার িনেবিদতpাণ িবjানী রেয়েছন যারা সংশয়বািদতার আেলা েjেল েরেখ িবjান
গেবষণােক eিগেয় িনেয় যান। িবjােন যতi েদির েহাক, যতi pিতি ত মতামত বা তtt েহাক না েকন, ভুল
ধরা পড়েল sীকার কের িনেয় িনেজেক শুধের েফলেত kNােবাধ কের না। িপlডাuেনর ঘটনাবলী িবjােনর
ei sতসংেশাধনশীল pিkয়ােকi পুনঃpিতি ত কের।
১৯৩০ সােলর মাঝামািঝ সময় েরমন্ড ডাটর্ eবং তার সহেযাগীরা দিkণ আি কার আলাদা আলাদা sান
েথেক aেsTেলািপেথসাiেনর আেরা িকছু ফিসল udার কেরন : pথেম sাকর্ফেন্টiন েথেক, িকছুকাল পের
েkামডুরাi, েসায়াটর্kাn eবং মাকাপংসাট eলাকা েথেক। ফিসল আিব ােরর জn সবেচেয় uেlখেযাগয্
aঞ্চল হেচ্ছ েজাহােনসবােগর্ utর-পি েম aবিsত sাকর্ফেন্টiন aঞ্চল। eখােন aসংখয্ চুনাপাথেরর gহা
আেছ। কেয়ক দশক ধের eসব eলাকা েথেক pচুর েহািমিনেডর ফিসল udার হেয়েছ,eর মেধয্ আেছ
aেsTেলািপেথসাiন,েহােমা,পয্ারানে াপাস গেণর ফিসল। তাi ei জায়গােক নৃিবjানীরা ‘মানব জািতর
েদালনা’ িহেসেব aিভিহত কেরন। ২০০০ সােল iuেনেsা e aঞ্চলেক oয়াlর্ েহিরেটজ সাiট িহেসেবo
েঘাষণা কেরেছ। ১৯৪০ সােলর েশেষর িদেক eখান েথেক uেlখেযাগয্ পিরমােণ েহািমিনেডর ফিসল udার
হেয়েছ। েযমন ১৯৪৭ সােল uiটoয়াটারেsন্ড িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক ড. রবাটর্ brম eবং জন িট. রিবনসন
eকিট কেরািট udার কেরন। কেরািটিট eকজন পূণব
র্ য়s নারীর। eর ধারণkমতা ৪৫০ িস. িস.। সােথ
পাoয়া যায় pায় সmূণর্ েমrদN,urর হাড়,পাজেরর হাড়,ে াণী। আমরা জািন জীবা ায়েনর ঘটনা dলর্ভ
হেলo ei ফিসলিট খুব ভােলাভােবi সংরিkত িছল। pাথিমকভােব udারকারীরা eর নাম েদন
‘Plesianthropus transvaalensis’ eবং ডাক নাম েদয়া হয় ‘িমেসস েpস’। ei নােমi েস িবখয্াত।
পরবতর্ীেত aবশয্ ভােলাভােব পরীkা কের েদখা েগেছ িমেসস েpস আলাদা েকােনা িজনাস বা গেণর sতnt
pজািত নয়, eিট Australopithecus africanus pজািতর সদs। বয়স েডিটং কের েদখা েগল eিট pায়
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২.৩ েথেক ২.৮ িমিলয়ন বছেরর পুরাতন। aথর্াৎ eিটo আপার িpoিসন যুেগর। udার হoয়া েpেসর pায়
সmূণর্ কঙ্কাল েথেক খুব পির ার eবং aিবতিকর্তভােব pমাণ কের eিট িছল িdপদী। েpেসর urর হাড়
আধুিনক মাnেষর মত aেনকাংেশi, মাnেষর মত eর েফারােমন েমগনােমর aবsান িছল খুিলর নীেচর িদেক
(aথর্াৎ eিট িছল িdপদী)। ফিসলিটেত েদেহর িবিভn aংশ eত পূণর্াঙ্গভােব রিkত িছল, যা পুনগর্িঠত
‘Eoanthropus dawsoni’ বা িপlডাuন ফিসেলo পাoয়া যায়িন।
১৯৫০-eর শুrর িদক েথেক দিkণ আি কা েথেক eত েবিশ েহািমিনড ফিসল udার েপেত লাগেলা,pখয্াত
িbিটশ eনাটিম িবেশষj sার uiলে ড লয্া েgাস kাকর্ (১৮৯৫-১৯৭১) েজারােলা কেN েঘাষণা
িদেলন,েরমন্ড ডাটর্i সিঠক-িপlডাuন নয়, Australopithecus africanus -i মাnেষর পূবর্পুrষ।
kােকর্র e বkেবয্ সবাi েযন চমেক uঠেলা। p েদখা িদল Australopithecus africanus -i যিদ মাnেষর
পূবর্পুrষ হয়, িপlডাuন ফিসলটা িকেসর বা কার? সারা িবেশব্র নৃিবjানীেদর মেধয্ pিতিkয়া সৃি হল।
িপlডাuন ফিসেলর সিঠকতা িনেয় িবিভn িবjান সংগঠন eবং কতৃপ
র্ k p তুলেত লাগেলা,যা গত িtশ
বছর আেগ eক িভnমেতর নৃিবjানী ছুঁেড় িদেয়িছেলন। iেতামেধয্ (চিlেশর দশেকর শুrর িদেক)
রসায়নিবদ েকn oকিল েফ্লািরেনর পিরমাণ েমেপ জীবাে র বয়স িনণর্েয়র পdিত আিব ার কের েফেলেছন।
iংলয্ােন্ডর nাচারাল িহিsT িমuিজয়াম তখন িপlডাuন ফিসেলর সিঠকতা িনেয় ৈবjািনক পরীkার
আেয়াজন কের ১৯৪৯ সােলর িদেক। পরীkার আেয়াজন যতটা নৃিবjানীেদর কােছ চমকpদ িছল তার েথেক
েঢর েবিশ চমকpদ িছল পরীkার ফলাফল : েপষক দাঁত eবং েচায়ােলর হাড় িপlডাuেনর খুিলেত
কৃিtমভােব সংেযািজত করা হেয়েছ। েফ্লািরন েটেs ধরা পড়ল কেরািট eবং মুখমNেলর নীেচর েচায়াল সmূণর্
আলাদা, diিট aংেশর মেধয্ বয়েসর পাথর্কয্o আেছ;eবং েছদক দাঁতgিল িভnসদৃশ িছল। িপlডাuন
ফিসলিট পৃথক িতনিট pজািতর হােড়র িম েণ বানােনা হেয়েছ,কেরািট িছল মধয্যুেগর eক ৪০ বছর বয়সী
মাnেষর,েচায়াল িছল pায় পাঁচশত বছেরর পুরাতন eক oরাংoটােঙর (যা সংgহ করা হেয়িছল িতuিনিসয়া
েথেক) আর দাঁতgেলা িছল িশmািঞ্জর। দাঁত ঘেষ eবং রঙ কের পুরােনা েচহারা েদয়া হেয়েছ।(৫) ১৯৫৩
সােলর ৩০ নেভmর টাiম ময্াগািজেন sার uiলে ড লয্া েgাস kাকর্,েযােসফ uiনার eবং েকn oকিল
েযৗথভােব িলিখত pবেn িপlডাuন ময্ােনর সব ভাঁoতাবািজ ফাঁস কেরন eবং eর মাধয্েম pায় চিlশ
বছেরর সকল নাটেকর যাবিনকাপাত ঘেট।
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িচtঃ িবjানীরা িপlডাuেনর ফিসল পরীkা কের েদখেছন
eক বা eকািধক বয্িk ei হাড়gেলা iেচ্ছকৃতভােব সংেযাজন কের িপlডাuন ফিসল বািনেয়েছ। কারা ei
েজাচ্চুির সেঙ্গ জিড়ত তা িনি ত হেয় জানা না েগেলo সেnেহর েকndিবndেত িছেলন চালর্স ডয্াসন, িbিটশ
িমuিজয়ােমর (বতর্মান নাম nাচারাল িহিsT িমuিজয়াম) িকuেরটর মািটর্ন িহনটন, ফরািস ptজীবিবjানী
িপেয়র েটuলহাডর্ দয্া শািডর্নসহ আেরা কেয়কজন। বলা হেয় থােক, sার আথর্ার uডoয়াডর্েক েবাকা বানােনা
হেয়িছল েকােনা না েকােনাভােব। আজ িপlডাuন ফিসলিট iিতহােসর আsাkঁেড় িনিkp হেয়েছ। নৃিবjােনর
খাতা েথেকo বািতল। মানব-িববতর্েনর ফিসেলর েরকেডর্ তার েকােনা aবsানi েনi। িবjান জগেতর
জািলয়ািত,ভাঁoতাবািজ বা েজাচ্চুির ছাড়া,েকােনা িবjােনর eকােডিমক আেলাচনােত বা পাঠয্চচর্ায়
িপlডাuেনর নামo uচ্চািরত হয় না। uেlখয্,িপlডাuেনর দীঘর্িদেনর জািলয়ািত uেnাচন কেরন
িবjানীরাi, েকােনা িkেয়শিনs বা anেকu নন। eমন িক িপlডাuন ফিসল udােরর শুrর িদক েথেক
যারা সেnহ েপাষণ করিছেলন,সমােলাচনা কেরিছেলন,ভুল ধিরেয় িদেয়িছেলন তারাo িছেলন িবjানী।
েনতৃsানীয় িবjানীরা িপlডাuেনর জািলয়ািত ধরেত না পারেলo সেnহ েপাষণকারী িবjানীরা
সংখয্াগিরে র মতামত েদেখ িবনা pে িবশব্াস কের েনন িন। বা চুপ েমের থােকন িন। তােদর সেnেহর কথা
pকাশ কেরিছেলন sাভািবকভােবi। eখােনi িবjােনর sতntতা। eমন িক, সবেশেষ েয ৈবjািনক গেবষণার
মাধয্েম িপlডাuেনর রহs uদ্ঘািটত হয়, তা পিরকlনা-পিরচালনা কেরন িবjানীরাi।
aবেশেষ েরমন্ড ডাটর্ eবং তার টাuং িশশুর নৃিবjােনর জগেত pিত া লাভ ঘেট। মানব িববতর্েনর ফিসল
েরকেডর্ grtপূণর্ sান কের েনয় তার টাuং িশশু। গত ২০০০ সােল িবেশব্র pিসd িবjান পিtকা Science
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েঘাষণা কের ‘িবংশ শতাbীেত শব্াসrdকর ২০িট ৈবjািনক আিব ােরর মেধয্ েরমন্ড ডােটর্র টাuং িশশু
আিব ারo eকিট; যা েগাটা মানবজািতর জীবেন নতুন মাtা িদেয়েছ।’
মাnেষর udব eবং িববতর্ন িবষেয় eখনo aেনক িকছু জানার বািক আেছ আমােদর। যােহাক, সতয্ েকবল
জানা েযেত পাের ৈবjািনক anসnােনর মাধয্েমi। িবjােনi রেয়েছ sতসংেশাধনশীল (self-correcting)
pিkয়া। আর িপlডাuন ঘটনাবলী েথেক e িবষয়িটi আমােদর জn সবেচেয় grtপূণর্ িশkা।

uৎসিনেদর্শঃ
(১) http://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man
(২)
Piltdown
Man:
Case
Closed,
Miles
Russell,
Bournemouth
University,
http://www.bournemouth.ac.uk/caah/landscapeandtownscapearchaeology/piltdown_man_a.html
(৩) Michael Ruse, The Evolution Wars: A Guide to the Debates, 2002, Rutgers University Press, p
179
(৪) Clark Spencer Larsen, Robert M. Matter, Daniel L. Gebo, Human Origin: The Fossil Record,
1998, Waveland Press, Inc., USA, p 59
(৫) Mark Pallen, The Rough Guide to Evolution, 2009, London, Rough Guides Ltd., p 189
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িমuেটশন িনেয় নয় েটনশন

e পৃিথবীেত ছয়শত েকািটর aিধক মাnষ বসবাস কের। িকnt সব মাnেষর মেধয্ eকমাt aিবকল যমজ
(identical twin) ছাড়া আর েকui hবুh eক রকম হয় না। pেতয্েকi েযন sতnt। eকমাt aিবকল যমজ
(identical twin) বয্িk ছাড়া েকােনা বয্িkর িফেনাটাiপ an বয্িkর সােথ hবুh eক রকম নয়। তাহেল
িজনগত আমােদর িমল কতটুk? মানব িজেনাম pকl হেত জানা েগেছ, আমরা মাnেষরা (Homo sapiens)
pেতয্েক ৩ ×১০৯ েজাড়া িডeনe’র kার (base) েশয়ার কির। আমরা Homo sapiens -েদর di বয্িkর
মেধয্ কমপেk ৬×১০৬ েজাড়া িডeনe’র েবেস পাথর্কয্ রেয়েছ। eমিনেত পাথর্েকয্র সংখয্ািট aেনক েবিশ
মেন হেত পাের, িকnt মানব িজেনােমর েমাট িহসােব eিট মাt ০.১%; aথর্াৎ আমােদর pেতয্েকর সােথ
pেতয্েকর িজনগত িমল pায় ৯৯.৯%। ২০০৬ সােল pকািশত আেমিরকার Lawrence Berkeley National
Laboratory -eর িনয়ান্ডাথর্ালেদর ফিসল েথেক সংগৃহীত িডeনe’র uপর গেবষণা িরেপাটর্ হেত জানা যায়
আnমািনক পঁিচশ-িtশ হাজার বছর আেগ িবলুp হেয় যাoয়া মাnেষর আেরক pজািত িনয়ান্ডাথর্ালেদর
(Homo neanderthalensis) সােথ আমােদর (Homo sapiens) িজনগত িমল pায় ৯৯.৫%। জীিবত িনকট
আtীয় িশmািঞ্জর সােথ আমােদর িডeনe’র িমল pায় ৯৮%। শুধু মাnষ নয়, েযৗনpজননশীল সকল
জীেবর েkেti ei শারীিরক-চািরিtক িবিভnতা, ভয্ািরেয়শন সতয্। ৈদিহক আকার-আকৃিত-আয়তন, গােয়র
রঙ, েচােখর রঙ, েলােমর পিরমাণ, চামড়ার পুrt iতয্ািদ িবষেয় eকi pজািতর সকল জীেবর মেধয্ বা eক
pজািতর সােথ আেরক pজািতর জীেবর পাথর্কয্ রেয়েছ (বয্িতkম শুধু aিবকল যমজ যারা)। যােহাক, ei েয
শারীিরক-চািরিtক িবিভnতা, যার মাধয্েম eেক aপরেক আলাদা কের েচনা যায়, তােক আজেকর যুেগর
বংশগিতিবদয্ার ভাষায় বলা হেয় থােক েTiট (Trait) িকংবা িফেনাটাiপ (Phenotype)।
জীবজগেতর ei িবশাল ৈবিচtয্-িবিভnতা-পাথর্কয্ udেবর কারণ িনেয় মাnষ দীঘর্কাল ধেরi েভেব eেসেছ।
aেনেকi aেনক বয্াখয্া িদেয়েছন। ধমর্বাদীরা চািলেয় িদেয়েছন ‘ঈশব্েরর মেনর েখলা’ বেল, দাশর্িনকরা utর
খুঁেজেছন dািndকতায়। আর িবjানীরা, িবংশ শতাbীর আগ পযর্n বংশগিত-pকরণ সmেকর্ সিঠক েকােনা তথয্
জানেতন না। চালর্স ডারuiনo েযখােন জীবজগেতর ‘ৈবিচtয্’ নামক বাsবতােক সিবsাের বয্াখয্া কের
pাকৃিতক িনবর্াচন তtt দাঁড় কিরেয়েছন, িকnt িতিনo বংশগিতসহ ভয্ািরেয়শন (pকরণ) udেবর কারণ-pিkয়া
িনণর্েয় াn িছেলন। েসকােল kুd পাoয়ালা েভড়া-kkর, েলজহীন িবড়াল iতয্ািদ ধরেনর জীেবর pকরণেক
বলা হত েsাটর্স (sports)। ডারuiন aিরিজন aব িsিসজ gেnর ‘pকরেণর িবিধ’ (Laws of Variation)
নামক পঞ্চম aধয্ােয় ‘kুd rণ’ (gemmule) বেল eকিট ধারণার কথা তুেল ধেরন, েযখােন বলা হয়িপতামাতার aঙ্গgিল েথেক বh কিণকা রেk বািহত হয় eবং েসখান েথেক শুkাণু eবং িডmাণুেত যায় eবং
সঙ্গেমর সময় তােদর িমলন ঘেট।
বংশগিত সmেকর্ pথম েমাটামুিট ৈবjািনক বয্াখয্া pদান কেরন েgগর েমেন্ডল নােমর িখর্sান eক পািd।
সামাn মটরশুঁিট িনেয় দীঘর্ গেবষণার ফলাফল িতিন pকাশ কেরন ‘brন pাকৃিতক iিতহাস সিমিতর সmািদত
কমর্িববরণ’ (Transactions of the Brunn Natural History Society) নামক aখয্াত eক িবjান
পিtকায়।(১) ১৮৬৫ সােল েমেন্ডেলর রচনািট pকািশত হেলo েসi সমেয়র জীবিবjানী বা an েকu eর
grt anধাবন করেত পােরন িন। দীঘর্ ৩৫ বছর পর ১৯০০ সােল হলয্ােন্ডর hেগা dািভস (১৮৪৮-১৯৩৫),
জামর্ািনর কালর্ কেরনস (১৮৬৪-১৯৩৩), aিsTয়ার eিরক েসরময্াক (১৮৭১-১৯৬২) িতনজনi sতntভােব
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েমেন্ডেলর বংশগিতর িনয়মাবলী পুনরািব ার কেরন। ei hেগা dািভস সবর্pথম েsাটর্সেক ‘িমuেটশন’
নােম aিভিহত কেরন। হলয্ােন্ডর hালেভরsTাম-eর িনকেট eকিট আলু েkেত Oenothera lamarckiana
pজািতর আগাছা িনেয় গেবষণা করেত িগেয় িতিন আগাছার pিতিট বংেশর গােছর uচ্চতা, আকার, পাতার
আকৃিত-আকার, ফুল o ফেলর আকােরর িবিkp বা eেলােমেলা (random) তারতময্েক িভিt কের
‘িমuেটশন’ anকl গেড় েতােলন। eরপর ১৯০৮ সােল আেমিরকার েকাষিবদ গয্াট্স uিdেদ
‘Tাnেলােকশন’ নামক েkােমােসাম িমuেটশন িচিhত কেরন। ১৯১০ সােল আেমিরকার কলিmয়া
িবশব্িবদয্ালেয়র িশkক িট eiচ মগর্ান eবং মগর্ােনর ছাt eiচ েজ মুলার Drosophila melanogaster
pজািতর ফেলর মািছর েচােখ িজেনিটক িমuেটশন আিব ার কেরন। তারা ek-ের pেয়ােগ কৃিtমভােব
পুনরায় িজেনিটক িমuেটশন ঘটােত সkম হন। eবং তার িকছু িফেনাটাiপ বা চিরt লkণ সহেজi পযর্েবkণ
করা যায়। E. Coli নামক বয্াকেটিরয়া, মাnষ eবং uচ্চতর snপায়ী pাণীর aেntর মেধয্ বাস কের। eেদর
েদেহর গঠন o িkয়া েবাঝা তুলনামূলকভােব সহজ।

লয্াবেরটিরর sিনয়িনয়ntত পিরেবেশ ei

বয্াকেটিরয়ােক সহেজi চাষ করা যায়। Neurospora নামক eক ধরেনর ছtাক যা পুরােনা পচা পাurিটর
গােয় েদখা যায়। বh uবর্রা বেল eেদরo সহেজ লয্াবেরটিরেত চাষ করা যায়। ফেলর মািছর pজnকাল di
সpাহ, iেকালাi বয্াকেটিরয়ার pজnকাল (বািহর েথেক খাদয্ সরবরাহ করেল) pায় ১৫-২০ িমিনট।
alসমেয় eকিট pজািতর সকল pাণীর মেধয্ িকংবা eকিট pজািতর eকিট িবশাল জনেগা ীর মেধয্
িমuেটশেনর pভাব, ভয্ািরেয়শেনর udব, পিরবিতর্ত পিরেবেশ েবঁেচ থাকার লড়াi iতয্ািদ িবষয় িনিবড়ভােব
পযর্েবkণ o গেবষণার জn ei জীবেদর েবিশ বয্বহার করা হেয় থােক। মাnষ (মাnেষর eক pজnকাল
২৫ বছর) িকংবা েযসব জীেবর pজnকাল খুব দীঘর্ eবং সীিমত সংখয্ক সnান জn িদেত পাের eমন জীেবর
uপর sাভািবকভােবi িবjানীেদর দীঘর্েময়ািদ গেবষণা কাযর্kম পিরচালনা সmবপর নয়।
িবংশ শতাbীর pথম দশেক েkােমােসাম িমuেটশেনর nায় িজেনিটক িমuেটশন আিব ার হেল pকরণ বা
ভয্ািরেয়শন udেবর কারণ েয িমuেটশন eবং ডারuiেনর uেlিখত ‘েsাটর্স’ েয আসেল ‘িজন িমuেটশন’
েস সmেকর্ িনি ৎ হoয়া যায়। িমuেটশন িনেয় িবিভn জীবিবjানী-গেবষক pচুর গেবষণা কেরেছন।
বংশগিতিবদয্ার িবকােশর সােথ সােথ িমuেটশেনর aেনক aজানা তথয্i আজ

আমােদর সামেন

uেnািচত। জীবিববতর্েনর সােথ বংশগিতর েসতু sাপন কেরেছ ei িমuেটশন।
িমuেটশন বা পিরবয্িk জীবিববতর্েনর জn aতয্n grtপূণ।র্ aেনেক eেক জীবিববতর্েনর ‘কাঁচামাল’ (raw
materials) বেল থােকন। তেব জীেবর সকল

িমuেটশনi জীবিববতর্েনর জn grtপূণর্ নয়। জীেবর

েদহেকােষ েয িমuেটশন হয়, তা জীেবর শুkাণু বা িডmাণু বা িনিষk িডmেত েকােনা pভাব িবsার কের না,
পরবতর্ী pজেno সঞ্চািরত হয় না। জীবিববতর্েনর aংশ হেত হেল িমuেটশন জীেবর জননেকােষ (শুkাণু বা
িডmাণু বা িনিষk িডmেত) ঘটেত হেব, জীেবর বংশধরেদর (offspring) মেধয্ সঞ্চািরত হেত হেব।
জীবিববতর্নেক eকিট pজািতর সকল

pাণীর বা ঐ pজািতর eকিট সমg জনেগা ীর (population)

িজনসmােরর (gene pool) পিরবতর্েনর িনিরেখ িবেবচনা করা হয়। আর জীবিববতর্ন তtt কখেনাi বেল না‘সকল জীেবরi িববতর্ন হেব’। যিদ েকােনা জীেবর বা েগাটা pজািতেত বা জনেগা ীেত সিঠক িমuেটশন না
ঘেট, ভয্ািরেয়শন uৎপn হেত না পাের, পিরবিতর্ত পিরেবেশ িটেক থাকেত aিতিরk sিবধা লাভ করেত না
পাের তেব ঐ জীেবর িববতর্ন হেব না। uদাহরণsrপ Streptococcus নামক বয্াকেটিরয়ার কথা বলা যায়;
eরা িশশুেদর গলায় েরাগ সংkমেণর দায়ী। ঐ বয্াকেটিরয়ার uপর পিরচািলত গেবষণা েথেক েদখা েগেছ
eেদর মেধয্ পিরবিতর্ত পিরেবেশর পেk uপযুk িমuেটশন না ঘটার কারেণ তােদর মেধয্ িববতর্ন হেচ্ছ না।
eমন কী ‘বয্াকেটিরয়া pিতেষধক’ পয্ািনিসিলেনর িবপেk খুব সামাni pিতেরাধ গেড় তুলেত পারেছ।
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Eukaryotic বা pকৃতেকাষী জীেব িডeনe থােক েkােমােসােমর িভতর, আর

েkােমােসাম থােক

িনuিkয়ােসর িভতর। আর Prokaryotic বা আিদেকাষী জীেব (বয্াকেটিরয়া, সায়ােনাবয্াকেটিরয়া) িডeনe
িনরাবরণ থােক, aথবা েকান েকান েkেt থােক শুধু আরeনe । আিদেকাষী জীেবর েকাষ িবভাজন হয়
বাiনাির িফশন (binary fission) পdিতেত আর pকৃতেকাষী জীেবর েদহেকাষ িবভািজত হয় মাiেটািসস
পdিতেত eবং জননেকাষ িবভািজত হয় িমেয়ািসস পdিতেত। েকাষ িবভাজেনর সময় েকােষর িভতরকার
uপাদানgেলার েরিpেকশন বা pিতিলিপকরণ হয়। ঐ সময় জীেবর েkােমােসাম aথবা িজেনর hবুh
pিতিলিপ ৈতির না হেয় eেদর েকান েকান aংেশ আকিsক, uেdশয্হীন-পূবর্পিরকlনাহীনভােব িবিkp বা
eেলােমেলা (random) পিরবতর্ন ঘেট েযেত পাের; তােক িমuেটশন বা পিরবয্িk বেল (accidental
changes in the sequence of DNA)। iংেরিজ random (eেলােমেলা, িবিkp) শbিট িনেয় pায়শi
ািnর udব হয়।

random মােন আসেল িক? aেনেকi বেল থােকন রয্ান্ডম মােন ‘uেdশয্হীন-

পূবর্পিরকlনাহীনভােব েয েকােনা িকছু ঘটা।’ পুেরা বয্াপারটা আসেল তা নয়। ধরা যাক, ‘aেনক েলাকi
লটািরর িটিকট kয় কেরেছ (আিম বােদ) eবং লটািরর D anি ত হেব। িবজয়ী লটািরর নাmার রয্ান্ডম
পdিতেত gহণ করা হেব। eর মােন িক ei, uেdশয্হীন, পূবর্পিরকlনাহীন থাকার কারেণ েয েকu লটািরর
িটিকট িজতেত পাের? মােন আিম লটািরর িটিকট kয় কির িন, আমারo িক লটািরর িটিকট েজতার েকােনা
সmাবনা আেছ?’ না। তাহেল eখােন রয্ান্ডম বলেত িক দাঁড়ােলা? sিনিদর্ সংখয্ক পপুেলশন বা জনেগা ীর
(শুধু যারা লটািরর িটিকট kয় কেরেছ) মধয্ েথেকi েকবল িবেজতা িনবর্ািচত হেব; eবং লটািরর িটিকট
েkতােদর মেধয্ pেতয্েকর সমান সmাবনা রেয়েছ, েয কােরা পুরsার েজতার। িঠক েতমিন িমuেটশনেক
র◌্যান্ডম বলার aথর্ ei নয় েয, েয েকােনা ধরেনর কlনাসাধয্ বয্াপার ঘটার সমান সmাবনা রেয়েছ। বরং
eটা s

কের বলা হেচ্ছ uেdশয্হীন-পূবর্পিরকlনাহীন িজেনিটক পিরবতর্েনর সীমানা িনয়িntত রেয়েছ

িডeনe’র ankেমর মেধয্ eবং িনিদর্ িডeনe ankেমর (sequence) মধয্ েথেকi েকবল েকােনা ধরেনর
পিরবতর্ন ঘটেত পাের। িকnt িক ঘটেব েস সmেকর্ পূেবর্ ভিবষয্dাণী করা যায় না (unpredictable)। যখন
েকাষ িবভাজেনর সময় েকােনা েkােমােসােমর গঠনগত পিরবতর্ন হয় aথর্াৎ েkােমােসােমর িজন সংখয্ার
hাস-বৃিd ঘেট, িবnাস পিরবতর্ন হয়, েkােমােসােমর সংখয্ার hাস-বৃিd ঘেট-তােক েkােমােসাম িমuেটশন
বেল। আর েকান িজন aথবা িডeনe’র শৃঙ্খেল েয নাiেTােজনঘিটত

kােরর (aয্ােডিনন (A), থাiিমন

(T), সাiেটািসন (C), gয়ািনন (G)) িবnাস রেয়েছ, তা নতুন কের যুk-িবযুk-িবns হoয়ােক বেল
িজেনিটক িমuেটশন।
িবিভn কারেণi িমuেটশন ঘটেত পাের, uেlখেযাগয্ হেচ্ছ:(ক) েকাষ িবভাজেনর সময় িডeনe যিদ তার
pিতিলিপ hবুh নকল ৈতির করেত না পাের। pাকৃিতকভােবi ei ঘটনা ঘেট থােক। িনu iয়েকর্র কােনর্িগ
iনিsিটuশেনর pজননিবদ িমিনsাভ িডেমেরক-eর E. coli জীবাণু িনেয় গেবষণা হেত জানা েগেছ,
pাকৃিতকভােব ঘটা িমuেটশেন পিরেবশ িনেজ েকােনা িমuেটশন ঘটায় না। পিরেবশ শুধু িবিভn ধরেনর
িমuটয্ান্ট েথেক uপযুk িমuটয্ান্টেক েবেছ েনয়। (খ) গেবষণাগাের বািhক িকছু pভাবেকর dারা িমuেটশন
ঘটােনা সmব হেয়েছ। িনিদর্ িকছু রাসায়িনক পদােথর্র বয্বহার বা uচ্চমাtার েরিডেয়শেনর ফেল aেনক সময়
জীেবর িডeনe’র িসেকােয়েn পিরবতর্ন আসেত পাের aথবা িডeনe’র গঠন েভেঙ্গ েযেত পাের। িবষয়িট
apাকৃিতক িকছু নয়। িডeনe েভেঙ্গ েগেল জীবেকােষর aভয্nরীণ pিkয়ায় aেনক সময় িডeনe েমরামত
হয়, িকnt পুেরাপুির েমরামত হয় না বা েভেঙ্গ যাoয়া িডeনe’েক hবুh পূেবর্র মত হয় না, িকছুটা পিরবতর্ন
থােক। িডeনe িসেকােয়েn বা িডeনe’র গঠেনর ei পিরবতর্নেক িমuেটশন বেল।
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িমuেটশেনর aেনকgেলা ধরন বা pকার রেয়েছ। িমuেটশেনর িকছু pাথিমক ধরন সmেকর্ সংেkেপ
আেলাচনা করা যাক :
(ক) pিতsাপন (Substitution): িডeনe’র মেধয্ েয চারিট নাiেTােজন ঘিটত kার (aয্ােডিনন (A),
থাiিমন (T), সাiেটািসন (C), gয়ািনন (G)) রেয়েছ, তারা পরsেরর সােথ ‘পাঁকােনা দিড়র মত’ (যুg
সিপর্ল) হাiেDােজন বnেন আবd। Substitution eমন ধরেনর িমuেটশন েযখােন িডeনe’র eকিট
নাiেTােজন ঘিটত kােরর aবsােনর sেল
আেরকিট নাiেTােজন ঘিটত kােরর বদল
হয়।

e ধরেনর িমuেটশেনর ফেল eকিট পৃথক aয্ামাiেনা eিসেডর udব হয়, িকnt aেনক সময় েpািটেনর কােজ
খুব সামাni পিরবতর্ন হয়। uদাহরণsrপ িসকল েসল aয্ােনিময়া (রkslতা) েরােগর জn দায়ী িবটািহেমােgািবন িজেনর িমuেটশনটার ধরন হেচ্ছ Substitution, যার ফেল eকিট মাt aয্ামাiেনা eিসেডর
পিরবতর্ন ঘেট। Substitution িমuেটশেনর ফেল aেনক সময় eকিট মাt েকাডেনর পিরবতর্ন হেলo
aয্ামাiেনা eিসেডর পিরবতর্ন হয় না, েpািটেনর কাযর্াবলীেতo পিরবতর্ন আেস না। যােক নীরব (silent)
িমuেটশন বেল। আবার eকিট মাt aয্ামাiেনা eিসেডর পিরবতর্ন হেল aেনক সময় aসmূণর্ েpািটেনর
udব হয়, ফেল েpািটেনর কমর্kমতা ন হেয় যায়।
(খ) সিnেবশন (Insertion): িমuেটশেনর ফেল যিদ িডeনe’র ankেমর েকােনা sােন যিদ হঠাৎ কের
আকিsকভােব কমপেk aিতিরk eক েজাড়া েবস ঢুেক যায় তােক সিnেবশন বা Insertion বেল। নীেচর
িচt েথেক িকছুটা আnাজ করা যােব।

(গ) িবেলাপন (Deletion): নাম েদেখi েবাঝা যােচ্ছ, eিট েকান ধরেনর িমuেটশন। িমuেটশেনর ফেল
aেনক সময় িডeনe’র েকােনা aংশ হঠাৎ িবলুp বা চুয্ত হেয় েযেত পাের। কমপেk যিদ eক েজাড়া েবস বা
kার িডeনe ankম েথেক মুেছ যায়, তােক িবেলাপন (Deletion) িমuেটশন বেল থােক।

(ঘ) ে মিশফট (Frameshift) : জীবেদেহর aতয্n grtপূণর্ uপাদান েpািটেনর সাংেকিতক িলিপ হল
‘িজন’ (েবিশরভাগ েkেt িডeনe’েত aবিsত, িকছু ভাiরােসর েkেt আরeনe’েত); যা জীেবর বংশগিতর
eকক । eেককিট ‘িজন’ eেককিট েpািটেনর সাংেকিতক িলিপ। কেয়কিট ‘েকাডন’ িমেল িজন গিঠত।
েকাডন হেচ্ছ িতনিট নাiেTােজনঘিটত kার (base)-eর িমিলত rপ; েযমন C িকংবা CG। eেককিট
েকাডন (uদাহরণsrপC িকংবা CG) eকিট aয্ামাiেনা eিসেডর সাংেকিতক িলিপ। িডeনe ankেম
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সিnেবশন (Insertion) বা িবেলাপন (Deletion) ঘটেল েকাডেনর গঠেন পিরবতর্ন ঘেট eবং eেত িজেনর
িনিদর্

কাযর্kেমরo বদল ঘেট। িজেনর পিরবতর্ন হেল পৃথক েpািটেনর udব হয়। eেক ে মিশফট

িমuেটশন বেল।

িবষয়িট েবাঝার জn iংেরিজ eকিট বাকয্ ধরা যাক: The fat cat sat । েমাটামুিট aথর্েবাধক ei বােকয্র
pেতয্কিট শb eেককিট েকাডন। eখন যিদ আমরা বােকয্র pথম শেbর pথম akর মুেছ েফিল eবং িতনিট
akর িমিলেয় শbgিল পড়ার েচ া কির, তেব ei বােকয্র আর েকােনা aথর্ pকাশ পায় না, ‘hef atc ats at’
। ে মিশফট িমuেটশন হেল eকi ধরেনর ঘটনা ঘেট িডeনe েলেভেল। েকাডেনর গঠন পিরবতর্েন িজেনর
কাযর্kম aকাযর্কর হয়, aথর্হীন হেয় যায়। (১২)
িমuেটশেনর uপেরাk ধরনgিলর বাiেরo আেরা িকছু ধরেনর িমuেটশন রেয়েছ, িকnt pবেnর কেলবর বৃিd
িবেবচনায় eখােন kাn িদেত হেচ্ছ।
pিত মুহূেতর্i েযৗনpজননশীল জীেবর েদহেকাষ, জননেকাষ িবভািজত হয়। েকােনা েযৗনpজননশীল জীেবর
েদহেকােষ (চামড়া, মাংসেপশী, িলভার িটsয্ iতয্ািদ) ‘মাiেটািসস’ pিkয়ায় েকাষ িবভাজেনর সময় েয
িমuেটশন ঘেট থােক, তা ঐ জীেবi pকািশত হয়; পরবতর্ী pজেn pবািহত হয় না। ফেল েদহেকােষর
িমuেটশনিট জীবিববতর্েনর aংশ হেত পাের না। ঐ জীবিটর মৃতুয্র সেঙ্গ সেঙ্গ িমuেটন্ট িজনিটo লুp হেয়
যায়। েযমন জীেবর েদহেকােষ িমuেটশেনর ফেল aেনক সময় েদহেকােষর aিনয়িntত বৃিdর ফেল িটuমার
হেয় থােক। ei িটuমার বা ঐ েদহেকােষর িমuেটশন পরবতর্ী pজেn pবািহত নাo হেত পাের।
শুধুমাt জীেবর জননেকােষ (শুk aথবা িডmেত) ‘িমেয়ািসস’ pিkয়ায় েকাষ িবভাজেনর সময় েয িমuেটশন
ঘেট থােক, তাi বংশপরmরায় (পরবতর্ী pজেn) pবািহত হয়। িমuেটশন হেল জীবেদেহর aয্ামাiেনা
eিসেডর বদল ঘেট eবং eর dারা েpািটেনর (aেনকgিল aয্ামাiেনা eিসড িনেয় গিঠত জিটল ৈজবেযৗগ)
কাজ করার kমতা বদল হেয় যায়। জীবেদেহ েpািটেনর ভূিমকা িবশাল। িকছু েpািটন জীেবর িবিভn aেঙ্গর
গঠেন সহায়তা কের, েযমন েকাষpাচীর, েকাষিঝিl, রাiেবােজাম, sায়ু, েপিশতnt iতয্ািদ; িকছু েpািটন
eনজাiম বা uৎেসচক িহেসেব বয্বhত হেয় েদেহর িবিভn রাসায়িনক িkয়ােক িনয়ntণ কের। রk eবং
রkরেসo রেয়েছ েpািটন েযমন েgািবuিলন, aয্ালবুিমন, ফাiেbােজন। িকছু েpািটন আবার হরেমান, েযমন
iনsিলন। িবেশষ িবেশষ েরাগ pিতেরােধর জn শরীের aয্ািন্টবিড ৈতির কের েpািটন। eছাড়া িবেশষ
aবsায় (দীঘর্ সময় না েখেয় থাকেল) শরীেরর িবপাকীয় িkয়ায়o aংশ িনেয় থােক েpািটন। িমuেটশেনর
ফেল েpািটেনর কাযর্কািরতা বদল হেয় েগেল েযমন শারীরবৃtীয় িkয়াo বদল হেয় যায়, েতমিন েকাষ-কলার
গঠেনo বদল চেল আেস। eভােব েkােমােসাম বা িজেনিটক িমuেটশেনর ফেল eকi pজািতর িবিভn জীেব
চািরিtক ৈবিশ য্গত িবিভnতা (ভয্ািরেয়শন, pকরণ) েদখা েদয়। িঠক কতখািন েpািটেনর কাজ করার kমতা
বদল হল, তা িনভর্র কের িমuেটশেনর ফেল িক পিরমাণ aয্ামাiেনা eিসেডর বদল হল, তার uপর।
িমuেটশন বা পিরবয্িk িনেয় eকিট pচিলত সােবকী ধারণা হল-‘েবিশরভাগ িমuেটশন-i kিতকর’। িকnt
িমuেটশন িনেয় আধুিনক গেবষণা হেত জানা েগেছ, আসেল েবিশরভাগ িমuেটশন-i িনরেপk (neutral)
aথবা িনরব (silent) । aেনক সময় িমuেটশেনর ফেল িডeনe’র িসেকােয়n পিরবতর্ন হয়, িকn তা
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aয্ামাiেনা eিসেড েকােনা pভাব েফেল না, aথবা িমuেটশেনর ফেল aয্ামাiেনা eিসেডo পিরবতর্ন eেলা
িকnt তা েpািটেনর সামিgক কােজ েকােনা pভাব িবsার করেত পাের না, e ধরেনর িনরব িমuেটশন pকৃিতেত
pায়শi ঘেট থােক।
িমuেটশন জীেবর জn kিতকর না uপকারী, তা aেনকাংেশ িনভর্র কের ঐ জীব েয পিরেবেশ বাস কের েস
পািরপািশব্র্ক aবsার oপর। পিরেবশ pিতিনয়তi পিরবতর্নশীল। আজ

েয পিরেবশেক িবেবচনায় িনেয়

েকান িমuেটশনেক জীেবর জn ‘uপকারী িমuেটশন’ মেন হেত পাের, িকছুিদন পরi ei পিরেবেশর
পিরবতর্ন হেয় েগেল আেগর িমuেটশনটাi pকৃিতেত জীেবর িটেক থাকার জn kিতকর হেয় েদখা িদেত
পাের। তাi িমuেটশনেক ‘সাধারণীকরণ’ কের বলা জিটল বেট। তারপরo েকান িমuেটশেনর ফেল সৃ
নতুন নতুন ৈবিশ য্gেলা (Variation) যিদ জীবেক pকৃিত েথেক aিতিরk sিবধা লােভ সহায়তা কের, তােক
জীবিবjানীরা ‘uপকারী িমuেটশন’ নােম aিভিহত কের থােকন আর িবপরীতটা যিদ ঘেট (aথর্াৎ ei
পিরবতর্েনর ফেল eমন হয় যিদ জীবেদেহ েরাগ িবsার লাভ করেত পাের সহেজ, িকংবা জীেবর pকৃিতেত
িটেক থাকা দায় হেয় যায়), তােক ‘kিতকর িমuেটশন’ নােম aিভিহত করা হয়। uদাহরণ িদেল িবষয়িট
আরo পির ার হেব : িনuTাল বা িনরেপk িমuেটশেনর uদাহরণ হেচ্ছ: ধরা যাক, েকান িশশুর জেnর সময়
(বাবা-মােয়র শুkাণু-িডmাণুর িমলনকােল) িমuেটশেনর ফেল বাবা-মার বাদামী বা গাঢ় খেয়রী রেঙর েচাখ
েথেক aেনক হাlা রেঙর েচাখ িনেয় জngহণ করল। যিদ ঐ িশশু তার জীবেন ei িমuেটশেনর ফেল pকৃিত
েথেক aিতিরk েকান sিবধা (দৃি শিk বৃিd) পায় না বা েকান kিতর সmুখীন (দৃি শিk kীণ) হয় না, তাহেল
বলেত হেব, oটা িনরেপk িমuেটশন িছল; যা ঐ িশশুর েদেহ শুধু eকিট pকরণ বা Variation ৈতির কেরেছ।
iিতবাচক বা uপকারী িমuেটশেনর uদাহরণ হেত পাের ‘eiচআiিভ ভাiরাস’। eiডস েরাগীেদর জn
েকান কাযর্করী ঔষধ eখনo ৈতির করা যােচ্ছ না, কারণ ঔষধ pেয়াগ করার সােথ সােথ eiচআiিভ
ভাiরাসgেলা িনেজেদর মেধয্ drত িমuেটশন ঘিটেয় ঔষেধর িবrেd pিতেরাধ গেড় েতােল। ঔষধ আর
কাযর্করী হেত পাের না। মাnেষর জn eটা kিতকর মেন হেলo ei িমuেটশন ভাiরাসgেলার জn
‘uপকারী’ বলা যায়, কারণ eর ফেল ভাiরাসgেলা pকৃিতেত িটেক থাকেত বাড়িত sিবধা পােচ্ছ। আবার
aেনক সময় মানবেদেহ CCR5 িজেনর িমuেটশন eiচআiিভ জীবাণুর িবrেd pিতেরাধ গেড় তুেল; uk
িজেনিটক িমuেটশেনর ফেল eiচআiিভ জীবাণু েদেহ কাযর্কর হেত পাের না। eটাo ‘uপকারী’ বা
‘iিতবাচক’ িমuেটশেনর uদাহরণ। আি কা eবং ভূমধয্সাগরীয় aঞ্চেল ‘িসকল েসল aয্ােনিময়া’ (sickle
cell anemia) নামক রkslতার বংশগত েরাগ বhিদন ধেরi মানবশরীের িkয়াশীল। ei েরাগটা রেkর
েলািহত কিণকাgেলােক (red blood cells) আkমণ কের। েলািহত কিণকার মেধয্ রেয়েছ িহেমােgািবন, যার
মাধয্েম শরীেরর িবিভn aংেশ aিkেজন েপৗঁেছ যায়। িহেমােgািবন শেbর িহম েলাহার eকিট েযৗগ আর
েgািবন হল eক ধরেনর েpািটন। aিkেজনযুk aিkিহেমােgািবেনর জni রেkর রঙ লাল েদখায়।
িজেনিটক িমuেটশেনর কারেণ িহেমােgািবেনর েpািটেনর কাযর্কািরতা বদেলর কারেণ িসকল েসল aয্ােনিময়া
েরােগর udব। সাধারণ aবsায় েলািহত কিণকা েদখেত েগালাকার চাকিতর মত হেলo িসকল েসল
aয্ােনিময়ায় আkাn হেল েলািহত কিণকার আকৃিত কােsর মত বাঁকা হেয় যায়। তখন আkাn কিণকা েছাট
েছাট রkনালীকার মুেখ আটেক যায়, aিkেজনo শরীেরর সব জায়গায় েপৗঁছেত পাের না; eবং শরীেরর
sাভািবক pিতিkয়া িহেসেব েশব্ত কিণকা (white blood cells)) আkাn েলািহত রkেকাষgেলােক মারেত
শুr কের। ফেল মানব শরীের েদখা েদয় রkslতা। েয িজেনিটক িমuেটশন ‘িসকল েসল aয্ােনিময়া’
(রkslতা) েরােগর জn দায়ী, মানব শরীেরর জn তারo aবশয্ eকিট iিতবাচক িদক রেয়েছ : েদেহ
ময্ােলিরয়া জীবাণু pিতেরােধ ‘িসকল েসল aয্ািনিময়া’ বহনকারী িহেমােgািবন েবিশ কাযর্করী; aথর্াৎ
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‘রkslতা েরাগহীন’ বয্িkর শরীর ময্ােলিরয়ার জীবাণু বৃিdর জn uপযুk-সহায়ক হেলo রkslতায়
আkাn বয্িkর শরীের ময্ােলিরয়া জীবাণুর িবrেd pিতেরাধ গেড় uেঠ। ফেল রkslতা েরাগহীন বয্িk
ময্ােলিরয়ায় আkাn হেয় মারা যাoয়ার পিরমাণ রkslতায় আkাn বয্িkর তুলনায় aেনক েবিশ।
aেনক নারীর BRCA1 eবং BRCA2 িজন dিটর িমuেটশেনর ফেল sন কয্াnার (breast cancer) হেয়
থােক, যা পরবতর্ীেত সমs শরীের ছিড়েয় পড়ার আশঙ্কা থােক eবং মৃতুয্র কারণ হেত পাের। ঐ িজন
িমuেটশনেক sাভািবকভােবi ‘kিতকর িমuেটশন’ বলা যায়। তাছাড়া CFTR িজেন িমuেটশেনর ফেল
udূত শব্াসক eবং ফুসফুস সংkমেণর eক ধরেনর দূরােরাগয্ বংশগত েরাগ cystic fibrosis, হািন্টংটং
(Huntington) েরাগ, ডায়ােবিটস, মানিসক েরাগ েযমন িসেজাে িনয়া, বাiেপালার (Bipolar) েরােগর জn
দায়ী িজেনিটক িমuেটশন ‘kিতকর’ িমuেটশেনর uদাহরণ।
িমuেটশন িনেয় আেরা eকিট pচিলত ধারণা হল ‘িমuেটশন জীবজগেত খুব dলর্ভ eকিট িবষয়।’ জীবজগেত
pাকৃিতকভােব বড় বড় sতঃsূতর্ িমuেটশন েবশ ধীের ঘটেলo, েছাটখাট িমuেটশন pায়i ঘেট, egেলা
dলর্ভ েকােনা ঘটনা নয়। আবার েবিশরভাগ েkেt েছাটখাট িমuেটশন হেলo uপযুk পিরেবশ বা pকৃিত না
থাকায় তা pকািশত হয় না। ভাiরােসর uপর পিরচািলত গেবষণা েথেক জানা যায়, েমাটামুিটভােব ভাiরােসর
pিত িজেনাম েরিpেকশন বা pিতিলিপকরেণর সময় ০.১ েথেক ১িট িমuেটশন ঘেট থােক eবং aণুজীবেদর
েkেt pিত িজেনাম েরিpেকশেনর সময় ০.০০৩ িট িমuেটশন ঘেট। খুব কম কের িহসাব িনেয় েদখা েগেছ,
মাnেষর pিত pজেn িমuেটশেনর হার ১.৬। ei িহসােব িনরেপk িমuেটশন িকংবা েছাট েছাট িমuেটশন
গণনা করা হয় িন। িনরেপk িমuেটশনসহ গণনা কের েদখা েগেছ, শুধুমাt মানব েণi ৬৪িট নতুন
িমuেটশন হেয় থােক।(৩) আেরক িহসােব, মাnেষর pিত pজেn িমuেটশেনর হার ১৭৫, eর মেধয্ কমপেk
িতনিট kিতকারক িমuেটশন।(৪)
িমuেটশেনর হার িsর িকছু নয়। পূেবর্i uেlখ করা হেয়েছ pাকৃিতকভােব িমuেটশন ঘটার পাশপািশ কৃিtম
পdিতেতo জীবেদেহ িমuেটশন ঘটােনা যায়। ek-রি , গামা রি , িবটা রি , drতগামী িনuTন o েpাটন
iতয্ািদ বhল বয্বhত পিরবয্িkকর বা mutagen । eছাড়া রেয়েছ aিত-েবgনী রি , Radio-mimicking
নামক রাসায়িনক িমuটােজন; িডeনe o আরeনe জাতীয় ভাiরাস যথা sানডাi, িমেস স বা হাম, পীত
jর, হািপর্স, সংkামক েহপাটাiিটস, েপািলo-মাiেয়িলিটস, eিডেনা ভাiরাস, Mycoplasma pভৃিত ৈজব
িমuটােজন। uপেরাk pাকৃিতক বা কৃিtম ফয্াkর dারা িমuেটশেনর হার বৃিdেত pভাব িবsার হেলo eর dারা
েকােনাভােবi িমuেটশেনর লkয্ বা uেdশয্ িনধর্ািরত হয় না। eমন কী, জীেবর চািহদার uপর িনভর্র কেরo
িমuেটশন হয়। িমuেটশন িনেয় িবিভn পরীkেণর (uেlখেযাগয্ হেচ্ছ ১৯৫২ সােলর Esther eবং Joshua
Lederberg -eর বয্াকেটিরয়া িনেয় গেবষণা) মাধয্েম িনি ৎ হoয়া েগেছ িমuেটশন রয্ান্ডমভােবi ঘেট,
পিরেবশ বা anিকছু dারা িনেদর্িশত হয় না। ধরা যাক aিত-েবgনী রি

pেয়াগ কের েকােনা জীবেদেহ

িমuেটশন হার বৃিd করা হল, িকnt ei িমuেটশনgেলার ফেল জীবেদেহ জীবাণু pিতেরাধকারী ভাল িজেনর
udব হেব িকনা, িকংবা েকােনা kিতকর িজেনর udব হেব িকনা, েস সmেকর্ েকােনা িনেদর্শনা (direction)
বা ভিবষয্dাণী করা যায় না (unpredictable)। ei দৃি েকাণ েথেকi বলা হয়, িমuেটশন রয্ান্ডম বা
িবিkpভােব ঘেট।
aবেশেষ হয়েতা aেনেকর মেন p

আসেত পাের জীবজগেত েকন িমuেটশন ঘেট, েকনiবা ভয্ািরেয়শন

হয়? সহজভােব বলেত েগেল জীবজগেত িমuেটশন বা ভয্ািরেয়শেনর udব eকিট িনেরট বাsবতা। আমরা
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জািন েকােনা জীবi তার বংশগিতর তথয্ hবুh eকi রকম pিতিলিপ ৈতির করেত পাের না। যিদ েস eটা
কের েফেল কখেনা িববতর্েনর দৃি েত েসi জীেবর িবলুিp tরািnত হয়। hবুh িডeনe pিতিলিপ বা নকল
ৈতির করা মােন ঐ জীবেক pকারnের পঙ্গু কের েফলা। নতুন pিতেযাগীর সােথ pিতেযািগতায় aথবা
পিরবিতর্ত পিরেবেশর সােথ aিভেযাজন ঘটােত akম হেয় যায়। pাকৃিতক িনবর্াচেনর মাধয্েম পিরচািলত
িববতর্ন েসi জীেবর পেki যায়, েয জীব সহেজi পিরবতর্েনর মাধয্েম পিরবিতর্ত পিরেবেশর সােথ খাপ
খাoয়ােত সkম। তার মােন আমরা বলেত পাির ‘eকটা িজেনর aথর্ আেস তার পিরবতর্ন েথেক। েযমন eকটা
েচােখর রেঙর িজেনর dেটা rপ, কােলা েচাখ o নীল েচাখ সৃি কের। পৃিথবীর pিতিট েলােকর েচাখ যিদ
কােলা হয়, যিদ েস িজন িকছুেতi না বদলায় তেব নীল েচােখর েলাক পৃিথবীেত জnােব না, আর আমরাo
জানেত পারব না েয েস িজন আসেল েচােখর রঙ সৃি কের। eকটা িডeনe িসেকােয়েnর মােন আেস েস
িজেনর িমuেটশেনর ফেল জীবজগেত সৃ পিরবতর্েনর মাধয্েম। পৃিথবীর o িবিভnতাi আসেল সৃি র গূঢ়
মােন। aিভn, eকক জীবন aথর্হীন o sিবর। জগেতর ৈবিচেtয্র েছাঁয়াi িজেনাম aথর্বহ হয়।’(5)

uৎসিনেদর্শঃ
(১) ময্ােন্ডেলর গেবষণা িনেয় বাংলা ভাষায় েবশিকছু ভাল বi রেয়েছ, eর মেধয্ uেlখেযাগয্ হেচ্ছ : ম.
আখতাrjামান, বংশগিতিবদয্া, হাসান বুক হাuস, ঢাকা; নারায়ন েসন, ডারuiন েথেক িডeনe eবং চারেশা েকািট
বছর, আনn পাবিলশাসর্, কলকাতা।
(২) িমuেটশেনর ধরন সmেকর্ uপেরাk তথয্ সংগৃহীত হেয়েছ
http://evolution.berkeley.edu/evosite/evo101/IIIC3aTypes.shtml

পােশর

oেয়ব

সাiট

েথেক

:

(৩) John W. Drakea, Brian Charlesworthb, Deborah Charlesworthb, and James F. Crowc, Rates of
Spontaneous
Mutation,
Genetics,
Vol.
http://www.genetics.org/cgi/content/full/148/4/1667

148,

1667-1686,

April

1998,

(৪) Michael W. Nachmana and Susan L. Crowella, Estimate of the Mutation Rate per Nucleotide in
Humans,
Genetics,
Vol.
156,
http://www.genetics.org/cgi/content/full/156/1/297

297-304,

September

2000,

(৫) আেবদ েচৗধুরী, মানব িজেনাম : মাnেষর িজন, িজেনর মাnষ, ২০০২, সময় pকাশন, ঢাকা, পৃ া
৩৩।

aিতিরk পাঠঃ
১) আেবদ েচৗধুরী, মানবিজেনাম: মাnেষর িজন, িজেনর মাnষ, ২০০২, সময় pকাশন, ঢাকা।
২) দীপঙ্কর চেTাপাধয্ায়, pাণ o apােণর সীমােn, ১৯৯২, আনn পাবিলশাসর্, কলকাতা।
৩) The Talk Origins Archive (Exploring the Creation/Evolution Controversy) (2003). “Are Mutations
Harmful?” by Richard Harter, from http://www.talkorigins.org/faqs/mutations.html
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ঈশব্র-িবশব্াস বনাম জীবিববতর্ন পাঠ

মাnষ েকন ধমর্-ঈশব্ের িবশব্াস কের িকংবা ঈশব্ের িবশব্াস সmিকর্ত মাnেষর মেন বdমূল ধারণgিল মাnেষর
সামািজক-সাংsৃিতক িবষয়। মাnেষর ঈশব্ের িবশব্াস িনভর্র কের ধমর্ীয় িবশব্ােসর uপর। িবjােনর েকােনা
শাখােতi ঈশব্েরর aিst-aনিstt িনেয় আেলাচনা হয় না; eটা দশর্ন শােstর আেলাচয্ িবষয়। তেব, ঈশব্েরর
িবশব্াস িকংবা ধমর্ীয় িবশব্াস কেব-িকভােব মাnেষর মেধয্ িবকিশত হেয়িছল e িনেয় আেলাচনা কের
মেনািবjান, নৃিবjান o সমাজিবjান। আর জীবিবjােনর মূল তtt জীবিববতর্েনর আেলাচয্ িবষয় pজািতর
udব, িবকাশ, pকরণ, aিভেযাজন iতয্ািদ। জীবিববতর্ন তেttর িবrেd ‘নািsকতা’ pচাের aিভেযাগ ei
তেttর জnকাল েথেকi; aিভেযাগ রেয়েছ ei তtt মাnষেক জীবজগেত ঈশব্েরর ভূিমকা সmেকর্ সিng কের
েতােল। aথচ পৃিথবীেত েযভােবi জীবেনর uৎপিt ঘটুক না েকন, eরপর েসিট কী কের পেদ পেদ িবকিশত
হল, udব ঘটল ৈবিচেtয্র, নতুন নতুন pজািতর, egেলাi জীবিববতর্েনর আেলাচনার িবষয়বst। পৃিথবীেত
pােণর uৎপিt িনেয় কাজ কের ৈজব-রসায়ন (Bio-Chemistry), ভূ-রসায়ন (Geo-Chemistry)(1)।
pােণর uৎপিtর িবিভn বয্াখয্া িনেয় pাণ-রাসায়ন িবjানীেদর মেধয্ ৈবjািনক িবতর্ক থাকেলo িবjােনর
ঐসব শাখার েকাথাo ‘ঈশব্র কতৃর্ক pাণ সৃি ’-েক anকl (Hypothesis) িহেসেব িবেবচনা করা হয় না।
(িবjান েকােনা িবষেয় চূড়াn িসdাn িনেত পােরিন বেল ‘aিতেলৗিকক’ েকােনা ধারণা েযমন ঈশব্রেক, েমেন
িনেত হেব, eমনটা ৈবjািনক পdিত নয়) বরঞ্চ িবjানীরা pমাণ কেরেছন ‘পৃিথবীেত জীবেনর udেবর আেগ
জীবেনর জn pেয়াজনীয় ৈজব-রাসায়িনক uপাদানgেলার udব ঘেটিছল পদাথর্ িবjান, রসায়ন িবjােনর
সাধারণ িনয়ম anসরণ কেরi। uপযুk শিkর uৎস (Energy source), রাসায়িনক uপাদানসমূহ
(Chemicals), uপযুk dাবক (Solvent), uপযুk তাপমাtা, eকিট িবজারক বায়ুমNল (Reducing)
iতয্ািদর সহাবsান িতনশ’ েকািট বছর আেগ পৃিথবীেত িছল। aতeব e সময় ৈজবেযৗগ eবং জীেবর uৎপিt
হoয়া সmব িছল।’ (d বয্ : মিনrল iসলাম, জীবিববতর্নবাদ : েদড়শ’ বছেরর dnd িবেরাধ, পৃ া ৫৭-৫৮)।
ডারuiেনর ‘aিরিজন aব িsিসজ’ pকােশর পর গত েদড়শ’ বছেরর iিতহােস বh ধািমর্ক-ঈশব্র িবশব্াসী
িবjানী জীবিববতর্নেক বাsব বেল েমেন িনেয়েছন, ডারuiেনর ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ তttেক গেবষণাগাের,
গেবষণাগােরর বাiের pমাণ কেরেছন। িনেজেদর ডারuiনবাদী বেল েঘাষণা িদেয়েছন। জীবিববতর্ন তtt
কখেনাi তােদর ঈশব্র িবশব্াস-ধমর্ীয় িবশব্ােসর pিতdndী হেয় দাঁড়ায়িন। িনেজেদর বয্িkগত িবশব্াস, aিভrিচ,
ধমর্ীয় পিরচয় কখেনাi িবjােনর pিত তােদর িন া, ঐকািnক ভােলাবাসা, িবjানমনsতার uপর েচেপ
বসেত পােরিন। uদাহরণ িহেসেব নাম uেlখ করা যায়, পপুেলশন েজেনিটk (জনপুঞ্জ বংশগিতিবদয্া) eবং
পিরসংখয্ানিবদয্ার pবkা sার েরানাl িফশােরর (Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962) নাম। িযিন
eকাধাের কTর ডারuiনবাদী, পাশাপািশ িখর্sধেমর্ িবশব্াসী, িনয়িমত ধমর্ীয় pবn িলেখেছন চােচর্র
ময্াগািজনgেলােত। িথoেডািসয়াস ডবঝানিs (Theodosius Dobzhansky, 1900-1975) িবেশব্র খয্াতনামা
িববতর্ন তািttক। ডবঝানিs সারা জীবন রািশয়ার aেথর্াডk চােচর্র সদs িছেলন, eকi সােথ েমেন্ডেলর
বংশগিতর সূেtর সােথ ডারuiেনর pাকৃিতক িনবর্াচন তেttর সংেযাগ েসতু ৈতির কেরন িববতর্েনর আধুিনক
সংে ষণী তেttর (The Modern Synthesis Theory of Evolution) মধয্ িদেয়, ডারuiন তেttর aসmূণত
র্ া
দূর কেরন। ১৯৩৭ সােল ডবঝানিsর েসi িবখয্াত gn ‘Genetics and the Origin of Species’ pকােশর
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পর জীবিবjানীেদর মধয্ েথেক জীবিববতর্ন তtt িনেয় সকল সংশয় দূর হয়। তাঁর eকিট িবখয্াত pবেnর
িশেরানাম ‘জীবিববতর্েনর েবাধ বয্তীত জীবিবjােন েকান িকছুi aথর্েবাধক নয়’ (Nothing in Biology
Makes any Sense Except in the Light of Evolution) eখেনা জীবিববতর্ন তেttর িশkক-িশkাথর্ীর
মুেখ মুেখ িফের। ঐ pবেn িতিন িলেখন :
“It is wrong to hold creation and evolution as mutually exclusive alternatives. I am a
Creationist and an Evolutionist. Evolution is God’s, or Nature’s method of creation. Creation
is not an event that happened in 4004 BC; it is a process that began some 10 billion years ago
and is still under way.”(২)
মানব-িজেনাম pকেlর pাkন পিরচালক

ািnস কিলn (Francis Collins) জীবিববতর্ন তেttর সমথর্ক,

eকi সােথ িখর্s ধমর্িবশব্াসী। জীবিববতর্ন পােঠ বা গেবষণায় কখেনাi

ািnেসর ধমর্ীয় িবশব্াস anরায় হেয়

দাঁড়ায় িন। eকজন িবjানী িহেসেব িতিন েযমন জীবিববতর্নেক ‘বাsব’ বেল েমেন িনেয়েছন, ডারuiেনর
তেttর pমাণ সংgহ কেরেছন গেবষণার সাহােযয্, eকi সােথ তাঁর ধমর্ীয় িবশব্াস aটুট আেছ েকােনা ধরেনর
সংঘষর্ বয্িতেরেকi। কিলn িলেখেছন :
“Many People who have considered all the scientific and spiritual evidence still see God’s
creative and guiding hand at work. For me, there is not a shred of disappointment or
disillusionment in these discoveries about the nature of life-quite the contrary! How
marvelous and intricate life turns out to be! How deeply satisfying is the digital elegance of
DNA! How aesthetically appealing and artistically sublime are the components of living
things, from the ribosome that translates RNA into protein, to the metamorphosis of the
caterpillar into butterfly, to the fabulous plumage of the peacock attracting his mate!
Evolution, as a mechanism, can be and must true. But that says nothing about the nature of its
author. For those who believe in God, there are reasons now to be more in awe, not less.”(৩)
েরানাl িফশার, ডবঝানিs, িকংবা

ািnস কিলni শুধু নন, গত েদড়শ’ বছের ধেমর্র pিত আsাশীল aেনক

জীবিবjানi ডারuiন তেttর িভত মজবুত কেরেছন িনেজেদর ৈবjািনক েপশাদািরt আর িবjােনর pিত
ভােলাবাসা েথেক। আমরা uেlখ করেত পাির, আেমিরকার bাuন iuিনভািসর্িটর জীবিবjােনর aধয্াপক
Kennth R. Miller -eর কথা।

aধয্াপক িমলার বয্িkগত জীবেন ধমর্িবশব্াসী হেলo ২০০৫ সােল

েপনিসলভািনয়া রােজয্র Kitzmiller et al. v. Dover Area School District মামলায় জীবিববতর্ন তেttর
পেkর সাkী িছেলন। জীবিববতর্ন তtt িনেয় যারা eকটু েখাঁজখবর রােখন, তারা জােনন পি মা িবেশব্ িবেশষ
কের আেমিরকােত সংঘবd ডানপnী ধমর্ীয় েগা ীgেলা িকরকম মিরয়া হেয় জীবিববতর্ন তেttর িবrেd
oেঠপেড় েলেগেছ। েদড়শ’ বছের িবিভn ধরেনর aিসলা িনেয় হািজর হেলo সমসামিয়ককােল তারা পূবর্তন
েকৗশল পিরবতর্ন কের ‘বুিdদীp পিরকlনা’ (intelligent design) নাম িদেয় িবjােনর েমাড়েক
aপিবjানেক kৎিসৎ পnায় uপsাপন করেত চােচ্ছ। আশার কথা ei েয, সংঘবd েমৗলবাদী েগা ীgেলার
e aপেচ া rেখ িদেত iিতমেধয্i পি মা িবjান সমাজ ধমর্িবশব্াসী-aিবশব্াসী িনিবর্েশেষ eকেজাট হেয়েছন,
eমনটা eর আেগ কখেনা েদখা যায়িন। েয িবjানীরা eকসময় সমাজজীবন েথেক eকরকম িবিচ্ছn হেয়i
িনেজর গেবষণাগাের বয্s সময় কাটােতন, eখন েসi িবjানীরা িবিভn পাবিলক েফারােম, গণমাধয্েম হািজর
হেয় িবjােনর িবিভn pে র utর িদেচ্ছন, েলকচার িদেচ্ছন, েpস কনফােরn করেছন, পিtকায় কলাম
িলখেছন। জীবিববতর্নেক সাধারেণর েবাধগময্ করার জn িবjােনর জিটল পিরভাষা যতটা সmব eিড়েয় বi
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িলখেছন। aধয্াপক িমলােরর eরকম dিট েবs েসলার বiেয়র নাম হেচ্ছ : Only A Theory: Evolution
and the Battle for America’s Soul eবং Finding Darwin’s God: A Scientist's Search for
Common Ground Between God and Evolution। uk gn dিটেত িমলার ধমর্িবশব্ােসর িবndমাt aবjা
না কের জীবিববতর্েনর িবিভn pমাণ uপsাপন কের iেন্টিলেজন্ট িডজাiন-pবkােদর মুখেতাড় জবাব
িদেয়েছন।

িমলার ছাড়াo িbগহাম িবশব্িবদয্ালেয়র সােবক িডন, aধয্াপক Daniel J. Fairbanks -o

বয্িkগত জীবেন ধমর্িবশব্াসী িকnt তাঁর Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in
Human DNA িশেরানােম শুধুমাt ‘মানব-িজেনাম pকেlর’ িডeনe গেবষণার ফলাফল িনেয় রিচত বiিট
মানব-িববতর্েনর uপর েলখা eক মাiলেsান বলা চেল। eরকম uদাহরণ kমাnেয় দীঘর্ করা যায়। মূল কথা
হেচ্ছ, ‘জীবিববতর্ন তtt আkিরক aেথর্ ধেমর্র িবেরািধতা করেছ না।

িনি ৎভােব eিট হয়েতা ihিদ-

িখর্sানেদর olেটsােমেন্টর েজেনিসেসর pথম aধয্ােয়র বkবয্েক asীকার করেছ, িকnt আধুিনককােল
ডবঝানিs’র মত aেনক ধমর্িবশব্াসী িবjানীi েজেনিসেসর pথম aধয্ােয়র বkবয্েক আkিরক aেথর্ েমেন
িনেত রািজ নন; তারা মেন কেরন ১৬৫৪ সােল আiিরশ ধমর্যাজক েজমস আসার (James Ussher, 15811656)) ঈশব্র কতৃর্ক পৃিথবী সৃি র েয িহসাব (িখর্sপূবর্ ৪০০৪ সাল, রিববার, সকাল নয় ঘিটকায়) pদান
কেরেছন তা a াn নয়। তারা মেন কেরন, বাiেবেলর ei aধয্ােয়র িভn বয্াখয্া রেয়েছ; ঈশব্র ছয় িদেন নয়,
বh েকািট বছর ধের pাকৃিতক িনয়ম dারাi জগৎ-জীবন সৃি কেরেছন।’ aথর্াৎ ঈশব্রেক জগেতর ‘আিদ
কারণ’ িহেসেব sীকার কেরo জীবজগেতর ৈবjািনক বয্াখয্া বা বstগত বয্াখয্া তারা sীকার কের িনেচ্ছন।
(আেরা েদখুন : http://www.talkorigins.org/faqs/faq-god.html)। ১৯৯৬ সােল িখর্s ধেমর্র সেবর্াচ্চ
ধমর্gr েপাপ জন পল-২ eক িববৃিতেত বেলেছন : ‘no opposition between evolution and the doctrine
of the faith about man and his vocation, on condition that one did not lose sight of several
indisputable points.’ (d বয্ : John Paul II, "Message to the Pontifical Academy of Sciences,
The Quarterly Review of Biology, Vol. 72, No. 4 (December 1997), pp. 382–383.) । iদানীং
িবjানীরা ছাড়াo িখর্s ধেমর্র aেনক েনতা, ধমর্ীয় সংগঠন, খয্াতনামা বয্িkরাo eিগেয় eেসেছন
‘জীবিববতর্ন’ তেttর pিত তােত তােদর সমথর্ন জানােত। িবsািরত জানেত েদখুন : Carrie Sager, Voices
for Evolution, National Center for Science Education, Inc 2008। পির ার বুঝা যায়, জীবিববতর্েনর
pমাণ েমােটi তােদর ধমর্ীয় িবশব্ােসর uপর েকােনা hমিক হেয় দাঁড়ায় িন।
জীবিববতর্ন তেttর জনক িহেসেব পিরিচত চালর্স ডারuiন িনেয়o রেয়েছ কTর ধমর্াn আর aিবশব্াসী দেলর
মেধয্ টানাটািন।

eক পk েযমন তােক িনিবড়ভােব িবশব্াসী িখর্sান বানােত চায়, anপko তােক

‘িনরীশব্রবাদী’ বানােত বয্s। িকnt ডারuiন িখর্s ধমর্িবশব্াসী িকংবা িনরীশব্রবাদী যাi েহান না েকন, eর dারা
ৈজবিবতর্ন তেttর েকােনা িকছু pমািণত বা apমািণত হয় না। জীবিববতর্ন বয্িkগত আেবগ-িবশব্াসaিবশব্ােসর oপর িভিt কের গেড় oেঠিন; বরঞ্চ ৈবjািনক গেবষণার dারা সংগৃহীত pমােণর িভিt কেরi
রিচত হেয়েছ। তারপরo কথা েথেক যায়। পাঠকমেনর েকৗতূহল িনবারেণর জn e িবতর্েকর iিত টানা
জrির। ১৮৫৯ সােলর ২৪ নেভmর aিরিজন aব িsিসজ pকােশর পর মাnেষর িচnার জগেত েয েঢuেয়র
সৃি হয়, তার পাlা pিতিkয়া িহেসেব তার িদেক িখর্s ধমর্তািttক-িবশপ, গেবষক, িবjানী, েলখকেগা ীর
তরফ হেত িনিবর্েশেষ aজs p বাণ িনিkp হয়; eবং আজ aবিধ তা aবয্হত আেছ। িবjােনর আর েকান
তtt িনেয় ডানপnী ধমর্ীয়েগা ীর eত দীঘর্সময় ধের িনরিবিচ্ছn িবেরািধতা, িবেdষ েদখা যায় িন। ডারuiেনর
িদেক ধমর্িবেরািধতার aঙুিল oেঠ, েকuবা িবsৃত বয্াখয্া দািব জানান, েকuবা পাlা যুিk হািজর কের
‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ pপঞ্চেক

াn pমােণর েচ া কেরন। েসসময় তার কােছর েলাক বেল পিরিচত চালর্স
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লােয়ল, কয্ামিbজ িবশব্িবদয্ালেয়র aধয্াপক জন িsেভn েহনেsা, ভূতেttর aধয্াপক aয্াডাম েসজuiক,
ডাlন, hকার pাকৃিতক িনবর্াচন তttেক েমেন িনেত পােরনিন। তেব শুr েথেকi ডারuiন ধমর্িবেরািধতার
aিভেযােগর বয্াপাের েমৗননীিত aবলmন কেরন; ধেমর্র সােথ সংঘষর্ সৃি হয় eমন কাজ েথেক সব সময় দূের
থাকার েচ া করেতন। যতটা সmব িবতর্ক eিড়েয় িতিন শুধু ‘pাকৃিতক িনবর্াচন’ বয্াখয্া pসেঙ্গ িকছু িকছু িচিঠর
জবাব িদেতন। aিরিজন aব িsিসজ-eর পরবতর্ী সংsরণgেলােত পাঠেকর pিতিkয়ার িকছু সংিkp
জবাবo িদেয়েছন। eটা সিতয্, ঐ সময় তার তেtt েবশিকছু সীমাবdতা িছল, িবেশষ কের বংশগিত সmেকর্
সিঠক ধারণা না থাকায় জীবেদেহ pকরণ udেবর pিkয়া িতিন সিঠকভােব বয্াখয্া করেত পােরন িন। ১৮৫৯
সােলর pথম সংsরেণর পর ১৮৬০ সােলর (৭ জাnয়াির) িdতীয় সংsরণ, তৃতীয় সংsরণ ১৮৬১, চতুথর্
সংsরণ ১৮৬৬, পঞ্চম সংsরণ ১৮৬৯, ষ

সংsরেণ (১৮৭২) পাঠেকর pিতিkয়ার জবাব, মুdণ pমাদ

সংেশাধন কেরেছন, িকছু িকছু জায়গায় নতুন বkবয্-বাকয্ েযাগ কেরিছেলন যা তার বiেয়র pথম সংsরেণ
িছল না। e কাজিট করেত িগেয় ডারuiন ১৮৬০ সােলর িদক েথেকi dঃখজনকভােব িনেজর ৈবjািনক
দৃি ভিঙ্গ সবসময় ধের রাখেত পােরন িন। িতিন বংশগিত বয্াখয্া করেত লামােকর্র ভুল anকlেকi gহণ
কের ‘পয্ানিজন’ ধারণা হািজর কেরন, পরবতর্ীেত eটা ভুল pমািণত হেয়েছ। aিরিজন aব িsিসজ-eর
িdতীয় সংsরণ বiেয়র uপসংহাের সরাসির ‘ঈশব্রেকi িববতর্েনর মূল চািলকা শিk িহেসেব uপsাপন
কেরন’; যা তারমত িন াবান ৈবjািনেকর দীঘর্িদেনর লb ৈবjািনক পdিত, ৈবjািনক দৃি ভিঙ্গেক িকছুটা
হেলo খােটা কের েফেল। রkণশীল ধমর্ীয় েগা ীর dবর্ার চােপ িতিন আেপাস করেত বাধয্ হেয়িছেলন। সারা
জীবনi িতিন েচেয়েছন িবjান pিত া করেত, ধেমর্র সােথ সাংঘিষর্ক aবsােন যাoয়া তার কখেনাi uেdশয্
িছল না। ei ডারuiনi pাকৃিতক িনবর্াচেনর মাধয্েম uiিলয়াম পয্ােলর (১৭৪৩-১৮০৫) ‘ঈশব্েরর aিst’
pমােণর uেdশয্বাদী বkবয্েক (Teleological Argument) দkতার সােথ খNন কেরন। েচােখর মত জিটল
aঙ্গ udেবর pাকৃিতক বয্াখয্া pদান কেরন। আেমিরকার হাভাডর্ িবশব্িবদয্ালেয়র uিdদিবদ আসা েg (১৮১০১৮৮৮)-েক েলখা eক িচিঠেত িনিdর্ধায় বেলন : “I see no necessity in the belief that the eye was
expressly designed.” মৃতুয্র িতন বছর আেগ, ১৮৭৯ সােল েলখা eক িচিঠেত ঈশব্র সmিকর্ত িনেজর
aবsান েখালসা কেরন eভােব :
“In my most extreme fluctuations I have never been an Atheist in the sense of denying the
existence of God. I think that generally (and more and more as I grow older), but not always,
that an Agnostic would be the more correct description of my state of mind.”(৪)
eক বছর পর (১৮৮০) িbিটশ সমাজতntী eডoয়াডর্ eয্ােভিলং (Edward Aveling) “The Student's
Darwin” নােমর eকিট বi িলেখ ডারuiনেক uৎসেগর্র জn িচিঠ িলেখ anমিত pাথর্না কেরিছেলন। বiিট
িছল কTরভােব ধমর্িবেরাধী, রয্ািডেকল নািsকতার oপর েলখা। বiিটর েলখক জীবিববতর্ন তtt dারা
ধমর্ীয়ভাবনােক খNন করেত েচেয়িছেলন। িকnt ডারuiন eডoয়ােডর্র e ধরেনর pেচ ায় রািজ হনিন eবং
তাঁেক aেkাবেরর ১৩ তািরেখ (১৮৮০) িচিঠ িলেখ মত pকাশ কেরিছেলন : “It appears to me (whether
rightly or wrongly) that direct arguments against Christianity & theism produce hardly any
effect on the public; & freedom of thought is best promoted by the gradual illumination
men’s minds which follo[s] from the advance of science. It has, therefore, been always my
object to avoid writing on religion, & I have confined myself to science.”েশেষ িনেজর সmেকর্
বেলন: “I may, however, have been unduly biased by the pain which it would give some
members of my family, if I aided in any way direct attacks on religion.”: (d বয্ঃ Stephen Jay
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Gould, “A Darwinian Gentleman at Marx’s Funeral,” Natural History (September 1999))
eডoয়াডর্ eয্ােভিলং হেলন কালর্ মাকর্েসর েমেয় iলােনার মাকর্স (Elanor Marx)-eর sামী। ডারuiন
সmেকর্ eরকম eকিট pচারণা রেয়েছ : ‘মাকর্স বয্িkগতভােব ডারuiনেক তাঁর দয্াস কয্ািপটাল বiেয়র
িdতীয় সংsরণ পািঠেয়িছেলন eবং বiিট িতিন ডারuiনেক uৎসগর্ করেত েচেয়িছেলন। িকnt ডারuiন
aতয্n িবনেয়র সােথ মাকর্সেক িচিঠ িলেখ না কেরন।’ আসেল eডoয়ােডর্র stী iলােনার মাকর্েসর কােছ িপতা
কালর্ মাকর্েসর েলখা যাবতীয় িচিঠপt, কাগজপt সংরিkত িছল। sামী eয্ােভিলংেক েলখা ডারuiেনর িচিঠo
তাঁর কােছ িছল। পরবতর্ীেত েলাকমুেখ eয্ােভিলংেক েলখা ei িচিঠর কথাi ‘মাকর্সেক েলখা ডারuiেনর
িচিঠ’ িহেসেব ছিড়েয় পেড়। আর ডারuiেনর কােছ eক কিপ দয্াস কয্ািপটাল িছল িঠকi, তেব iংলয্ােন্ডর
জীবিববতর্ন-দাশর্িনক মাiেকল rজ (Machael Ruse) Darwinism Defended (Addition-Wesley Publ.
Co, London, 1982) gেn জািনেয়েছন : ‘ডারuiেনর বািড়েত িগেয় িতিন দয্াস কয্ািপটাল বiিট সmূণর্
aেখালা aবsায় েদখেত েপেয়েছন।’ rেজর মেত, ‘ডারuiেনর ‘জীবেনর জn সংgাম’েক যারা ে ণী
সংgােমর সমাথর্ক মেন করেতন, তারা েয আেদৗ ডারuiেনর তttেক বুঝেত পােরনিন, তা ডারuiন
ভালভােবi জানেতন।’ তাi হয়েতা তার জীবিববতর্ন তttেক মাকর্েসর সমাজ পিরবতর্েনর তেtt বয্বহার
করেত আgহী িছেলন না, হয়েতা সmব নয় বেলo মেন করেতন। যােহাক, ডারuiনেক িবচার করেত হেল
aবশয্i সামিgকভােব েদখেত হেব, খিNতভােব িবচার করেল ডারuiেনর pিত েকােনাভােবi nায় িবচার
করা হেব না।
eবার পূেবর্র আেলাচনায় যাi। িবjান গেবষণা আর আধুিনক pযুিk বয্বহাের সবেচেয় eিগেয় থাকা
আেমিরকার জনসাধারেণর uপর পিরচািলত ঈশব্র িবশব্াস আর জীবিববতর্ন তেttর pিত আsা িনেয় বh বছর
ধেরi জিরপ হেয় আসেছ। e রকম িকছু জিরেপর চুmক aংশ তুেল ধরা হল : ১৯৯৬ সােলর জিরপ হেত জানা
েগেছ, আেমিরকার শতকরা ৩৯ ভাগ িবjানী ঈশব্ের িবশব্াস কেরন, ১৯৯৭ সােলর আেরক জিরপ হেত েদখা
যায় শতকরা ৯৯ ভাগ িবjানীi জীবিববতর্ন তttেক সতয্ বেল gহণ কেরেছন; ei িবjানীেদর মেধয্ েযমন
রেয়েছন ধমর্িবশব্াসী, েতমিন সংশয়বাদী, িনরীশব্রবাদী। তােদর বয্িkগত িবশব্াস-aিবশব্ােসর sােন জীবিববতর্ন
তtt েকােনা anরায় নয়। eবার আেমিরকার সাধারণ জনসাধারেণর িকছুটা খবর িনi : ২০০১ সােলর
গয্ালআপ জিরপ হেত েদখা যােচ্ছ শতকরা ৪৫ ভাগ মেন কের ঈশব্র মাnষ সৃি

কেরেছন বতর্মান

কাঠােমােতi মাt ১০ হাজার বছর বা ঐ রকম িকছু বছর আেগ। শতকরা ৩৭ ভাগ আেমিরকান মেন কের, খুব
সরল aবsার জীবন েথেক মাnষ িমিলয়ন িমিলয়ন বছের িববিতর্ত হেয় eেসেছ; eবং e pিkয়ািটেক িনয়ntণ
কেরেছন ঈশব্র। মাt ১২ ভাগ মেন কের ঈশব্েরর েকােনা ধরেনর ভূিমকা ছাড়াi মাnষ িমিলয়ন িমিলয়ন বছের
িববিতর্ত হেয় আজেকর aবsায় eেসেছ। ২০০৯ সােল ডারuiেনর িdশত জnবািষর্কীর eকিদন আেগ
pকািশত গয্ালআপ জিরপ হেত জানা েগেছ, শতকরা ৩৯ ভাগ আেমিরকান জনগণ জীবিববতর্ন তেtt আsা
রেয়েছ। ২৫ ভাগ জনগেণর জীবিববতর্ন তেtt েকােনা আsা েনi। aবশয্ শতকরা ৩৬ ভাগ েকােনা মnবয্
pকাশ কেরিন। e জিরপ সmেকর্ িবsািরত জানেত পারেবন পােশর oেয়ব সাiট েথেক :
http://www.gallup.com/poll/114544/darwin-birthday-believe-evolution.aspx ।
p

হেচ্ছ িবjানীরা যিদ ধমর্িবশব্াসী-aিবশব্াসী হoয়ার পরo জীবিববতর্ন তttেক েমেন িনেত পােরন

জীবজগেতর বাsবতা িহেসেব তেব সাধারণ মাnষ পারেব না েকন? eর কারণ বhমািtক। েছাট কের বলা
যায়, িবjানীরা s i সমােজর pাgসর পযর্ােয় রেয়েছন, jােনর সবর্েশষ তথয্ িনিমেষi আহরণ করা তােদর
জn েমােটo dলর্ভ বা aসmব িকছু নয়। আর েমধা আর বুিdর চচর্ার কারেণ কােয়মী শাসকেগা ীর রাজনীিত
তােদর সহেজ মতাn করেত পাের না।
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পািথর্ব জগেতর aিভjতা, পরীkণ, পযর্েবkণ, গেবষণার uপর িভিt কের গেড় uেঠেছ িবjান। িবjােন
aিতpাকৃত বা aিতেলৗিকক েকান িবষেয়র uপর আেলাকপাত করা হয় না। িবjান মানবীয় আেবগ িনরেপk,
গেবষণার মাধয্েম তথয্-uপাt িবচার-িবে ষণ কের িসdােn uপনীত হয়, যা সিঠক হoয়ার সmাবনা খুব
েবিশ। ধেমর্র সােথ িবjােনর সংঘাত ঐিতহািসক কাল হেতi চেল আসেছ। ধেমর্র যুপকাে

িনযর্ািতত-

িনগৃহীত হেয়েছন হাiেপিশয়া, brেনা, গয্ািলিলoসহ কত শত মনীষী। ‘aিরিজন aব িsিসজ’, ‘িডেসন্ট aব
ময্ান’ gndয় েলখার কারেণ ডারuiনo কম িনgেহর িশকার হন িন। িকnt আজেকর যুেগর বাsবতা িভn।
িবjান e যুেগ মাnেষর জীবনধারা, িচnার জগৎ eত বয্াপকভােব pভািবত কের েরেখেছ েয, িবjান বয্তীত
eকিট িদন কlনা করাi drহ। ফেল ধমর্ িনেজর aিst িটিকেয় রাখার জn িবjােনর সােথ আেপাস করা
ছাড়া গতয্nর েনi, ‘িবjানসmত’ হেয় oঠার েচ ায় িনেজর িবিভn মতবাদ শুধের িনেচ্ছ। aথর্াৎ e যুেগ
ধমর্িবশব্ােসর সােথ খাপ খায় না, িকংবা ধমর্িবশব্ােসর পিরপnী বেল িবjােনর েকােনা grtপূণর্ তtt বাদ েদয়া
বা eিড়েয় যাoয়ার েচ া িনেজর পােয় kড়াল মারার শািমল। জীবিববতর্ন তেttর uপর িভিt কের গেড় uেঠেছ
আধুিনক িচিকৎসা িবjান; ঔষধিশেl বয্াকেটিরয়ার pিতেষধক িনেয় গেবষণা, ৈজবpযুিk, আণিবক,
জীবিবjান iতয্ািদর মূল িবষয়i হেচ্ছ জীবিববতর্ন তtt। eমতাবsায় ধমর্-িবেরাধী aপবাদ িদেয় জীবিববতর্ন
পাঠ o গেবষণা বn রাখা েদশ o জািতর জn মঙ্গলজনক িকছু বেয় আনেব না।
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