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িার্লস ডারউইনের চিির্লে র্ত্ত্ব পচরচিচর্

সংচিপ্ত ইচর্হাস:
যবদও প্রার্ীন গ্রীয়সর রুপকিায় এবি প্রর্বলর্ বছয়লা, র্িুও এই র্ত্ত্ব উবনশ
শর্য়ক বিজ্ঞান জগয়র্র সাময়ন আনা হয়। বিির্তন র্ত্ত্ব সিতপ্রিম মেন্স
জীিবিজ্ঞানী লযামাকত র্ার Zoological Philosophy (1809) নামক গ্রয়ডি
র্ু য়ল ধয়রন। লামাকত মেয়িবছয়লন ময, প্রবর্বি জীয়ির ময়ধযই একবি জীিনী
শবি কাজ কয়র মযবি র্ায়দরয়ক জবিল গঠয়নর বদয়ক বিির্তয়নর জন্য র্াবলর্
কয়র। বর্বন এিাও মেয়িবছয়লন ময, জীয়িরা র্ায়দর জীিনকায়ল অবজতর্

লামাকত

গুণািবল র্ায়দর িংশধয়র প্রিাবহর্ করয়র্ পায়র।
এ ধরয়নর যুবি মপশ করার মেয়ে বর্বন প্রিািনা কয়রবছয়লন ময বজরায়ের লম্বা ঘাড় বিির্তয়নর
মাধযয়ম তর্বর হয়য়য়ছ র্খন যখন র্ায়দর পূিতির্তী মকান খায়িা ঘায়ড়র প্রজাবর্ ঘায়স খািার
মখাোঁজার পবরিয়র্ত গায়ছর পার্া খুোঁজয়র্ িায়ক। বকন্তু লামায়কতর এই বিির্তনিাদী ময়িল
িংশানুরবমকর্ার বজনর্ত্ত্বীয় ময়িল দ্বারা িাবর্ল প্রমাবণর্ হয়য়য়ছ।
এখায়ন একিা অপ্রাসবঙ্গক মকৌর্ু ক ময়ন পয়ড় মগল। বশেক ছােয়ক বজজ্ঞাসা
করয়লন- প ৃবিিীর সিয়র্য়য় প্রার্ীন প্রাণী মকানবি। ছাে র্ৎেণাৎ উির বদল –
মজব্রা। বশেক আিার বজজ্ঞাসা করয়লন মকন? ছােবি আিার িলল সযার
www.i-onlinemedia.net
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প ৃবিিীয়র্ প্রিয়ম মর্া সি সাদা কায়লা বছয়লা। মজব্রা মর্া এখনও সাদা কায়লা। র্াই এিাই
সিয়র্য়য় প্রার্ীন প্রাণী।
বিংশ শর্াব্দীর মধযির্তী সময়য় DNA এর
গঠন আবিোয়রর েয়ল প্রকাবশর্ হয় ময,
জীবির্ িস্তুর মকায়ের বনউবিয়াস বিয়শে
ধরয়ণর তজবিক সয়ের্ ধারণ কয়র এিং এ
র্িয

অন্য

মকান

অবজতর্

গুণ

দ্বারা

পবরির্তনয়যাগয নয়। অন্য কিায় বজরায়ের
জীিনকায়ল বজরাে যবদ গায়ছর উপয়রর
শাখাগুয়লার বদয়ক ঘাড় লম্বা করয়র্ বগয়য়
র্ার ঘাড়য়ক বকছু িা লম্বা কয়র মেলয়র্ সেম

ওয়ািসন ও বরক

হয়ও র্িুও র্া র্ার িংশধয়র মপৌছায়ি না। সংয়েয়প লামায়কতর র্য়ত্ত্বর তিজ্ঞাবনক আবিোর
দ্বারা িাবর্ল হয়য় মগয়ছ এিং র্া একবি ত্রুবিপুণত ধারণা বহয়সয়ি ইবর্হায়স রয়য় মগয়ছ।
এর পয়র আয়সন প্রাকৃ বর্ক বিজ্ঞানী র্ালতস রিািত িারউইন। র্ার মদয়া র্ত্ত্ববি সিয়র্য়য় মিবশ
আয়লাবর্র্ হয় এিং এই র্ত্ত্ববি Darwinism িা িারউইয়নর বিির্তনিাদ নায়ম পবরবর্র্।
ডারউইচেজনের জম্ম:
িারউইন ১৮৩১ সায়ল পাোঁর্ িছয়রর জন্য সমুদ্র ভ্রময়ণ
মির হন। এই ভ্রময়ণ বর্বন বিবেন্ন প্রজাবর্র
জীিবিবর্েয সম্পয়কত প্রর্ডি প্রাোবির্ হন, বিয়শে কয়র
গালাপায়গাস দ্বীয়পর Finch পাবখর মঠাোঁি মদয়খ। এই
পাবখ গুয়লার বিবেন্ন রকয়মর মঠাোঁি মদয়খ বর্বন ময়ন
কয়রন ময পবরয়িয়শর সায়ি অবেয়যাজয়নর েলােল।
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িারউইন

এগুয়লায়ক

গালাপায়গাস

দীপপুয়ে

মদয়খবছয়লন এিং র্ার র্য়ত্ত্বর প্রমাণ বহয়সয়ি
ধয়রবছয়লন। আসয়ল, পাবখর মঠায়ির এ বিবেন্নর্ার
কারণ

হল

Genetic

Variation

ক োন

Macroevolution নয়।
র্ার এই ভ্রমণ মশয়ে বর্বন লডিয়নর একবি পশু মায়কতি
পবরদশতন কয়রন। বর্বন এখায়ন মদখয়র্ পান ময
breeders রা সংকরয়য়নর মাধযয়ম নর্ু ন র্বরয়ের গরু
উিািন করয়ছ।
এই সি অবেজ্ঞর্া লায়ের পর বর্বন ১৮৫৯ সায়ল র্ার
একবি িই প্রকাশ কয়রন The Origin of Species
নায়ম। এই িইয়য় বর্বন র্ার মর্িাদয়ক র্ু য়ল ধয়রন।

র্ালতস িারউইন

বর্বন এখায়ন িয়লন- সকল প্রজাবর্ একবি কমন
পুিতপরু
ু ে মিয়ক এয়সয়ছ। (অিশয এই কমন পূিতপরু
ু ে
বি মকািা মিয়ক এয়সয়ছ র্ার িযাখযা বর্বন মদনবন)।
ডারউইেিাদ িা চিির্লেিাদ চি?
বিির্তনিাদয়ক িুঝয়র্ হয়ল আমায়দর মযিা জানয়র্
হয়ি- বিজ্ঞানী িারউইয়নর The origin of Species –
এ বিির্তনিাদ সম্পয়কত বক বলয়খয়ছন?
বর্বন মযিা বলয়খয়ছন মসবি হল, প্রাকৃ বর্ক বনিতার্য়নর
মাধযয়ম প্রজাবর্র উৎপবি িা অবিয়ের সংগ্রায়মর মধয
বদয়য় মযাগযর্য়মর উধতর্ন।
র্ার র্য়ত্ত্বর গুরুেপুণত উপাদানগুয়লা হয়লা-
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১. তদিাৎ স্বয়ংবরয় ঘিনার মধয বদয়য় জীয়ির উৎপবি।
২. প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন এিং
৩. মিোঁয়র্ িাকার সংগ্রাম।
আয়রকিু বিিাবরর্োয়ি িলয়র্ মগয়ল,
প্রথের্: বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব অনুসায়র, জীিন্ত িস্তু অবিয়ে এয়সয়ছ তদিাৎ কাকর্ালীয়োয়ি এিং
পরিবর্তয়র্ উন্নর্ হয়য়য়ছ আরও বকছু কাকর্ালীয় ঘিনার প্রোয়ি। প্রায় ৩৮ বিবলয়ন িছর
আয়গ, যখন প ৃবিিীয়র্ মকান জীিন্ত িস্তুর অবিে বছল না, র্খন প্রিম সরল একয়কােী জীয়ির
উিি হয়। সময়য়র পবররমায় আরও জবিল একয়কােী এিং িহুয়কােী জীি প ৃবিিীয়র্ আয়স।
অন্য কিায় িারউইয়নর মর্িাদ অনুসায়র প্রাকৃ বর্ক শবি সরল প্রাণহীন উপাদানয়ক অর্যন্ত
েু র্হীন পবরকল্পনায়র্ পবরণর্ কয়রয়ছ।
চির্ীয়র্: িারউইনিায়দর মুয়ল বছয়লা প্রাকৃ বর্ক বনিতার্য়নর ধারনা। প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন ধারনাবি
হল- প্রকৃ বর্য়র্ মিোঁয়র্ িাকার জন্য একবি সািতেবণক সংগ্রাম বিদযমান। এিা মস সকল জীিয়ক
অগ্রাবধকার মদয় যায়দর তিবশষ্টযসমুহ র্ায়দরয়ক প্রাকৃ বর্ক পবরয়িয়শর সায়ি সিয়র্য়য় মিবশ
খাপ খাওয়ায়র্ সাহাযয কয়র। এই সংগ্রায়মর মশয়ে সিয়র্য়য় শবিশালী ও প্রাকৃ বর্ক অিস্থার
সায়ি সিয়র্য়য় মিবশ খাপ খাওয়ায়না প্রজাবর্বি মিোঁয়র্ িাকয়ি।
ময সকল হবরণ সিয়র্য়য় মিবশ দ্রুর্গামী র্ারাই বশকাবর পশুর হার্ মিয়ক রো পায়ি। অিয়শয়ে
হবরয়ণর পালবিয়র্ শুধু দ্রুর্গামী হবরণগুয়লাই বিয়ক িাকয়ি।
এখায়ন পাঠকয়দর িয়ল রাবখ- যর্ সময় ধয়র এই প্রবরয়াবি র্লুক না মকন এিা মসই হবরণ
গুয়লায়ক অন্য প্রজাবর্য়র্ পবরণর্ করয়ি না। দুিতল remove হয়ি, শিীশালী জয়ী হয়ি বকন্তু
genetic িািায়র্ মকান change হয়িনা। র্াই প্রজাবর্য়র্ মকান পবরির্তন আসয়ি না।
হবরয়ণর উদাহরণবি সকল প্রজাবর্র মেয়ে একই। প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন শুধুমাে যারা দুিতল
র্ায়দরয়ক প্রকৃ বর্ মিয়ক দূরীেূ র্ কয়র। বকন্তু নর্ু ন মকান প্রজাবর্ বকংিা মকান genetic
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change আয়ন না। িারউইন এই সর্য িায়ক স্বীকার কয়রবছয়লন এই িয়ল- প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন
বকছু ই করয়র্ পায়র না যবদ অগ্রাবধকার মযাগয স্বার্ি পািতকয ও তিবর্ে না ঘয়ি।
ৃ ীয়র্: প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন র্ত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃ বর্য়র্ মিোঁয়র্ িাকার জন্য একবি োয়ানক সংগ্রাম
র্র্
র্লয়ছ এিং প্রবর্বি জীি শুধু বনয়জয়ক বনয়য়ই বর্ন্তা কয়র। িারউইন বব্রবিশ অিতনীবর্বিদ িমাস
মযালিাস এর মর্ দ্বারা প্রাোবির্ হয়য়বছয়লন। র্ার মর্ বছয়লা- জনসংখযা এিং মসই সায়ি
খায়দযর প্রয়য়াজন জযাবমবর্ক হায়র িাড়য়ছ, বকন্তু খায়দযর োডিার িাড়য়ছ গাবনবর্ক হায়র। এর
েয়ল জনসংখযার আকৃ বর্ অপবরহাযতোয়ি প্রাকৃ বর্ক বনয়ামক মযমন েু ধা ও মরাগ দ্বারা বনয়বির্
হয়চ্ছ। িারউইন মানিজাবর্য়র্ ‘ িার্ার জন্য সংগ্রাম’ সংরান্ত মযালিায়সর দৃবষ্টেবঙ্গয়ক িড়
আকায়র একবি প্রাকৃ বর্ক পদ্ধবর্ বহয়সয়ি গণয কয়রন এিং িয়লন ময, ‘ প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন’ এ
লড়াইয়য়র েল।
যবদও পরির্তীয়র্ অনুসন্ধায়ন প্রকাবশর্ হয় ময, প্রকৃ বর্য়র্ জীিয়নর জন্য মস রকম মকান লড়াই
সংঘবির্ হয়চ্ছ না মযরুপ িারউইন স্বর্ঃবসদ্ধ িয়ল ধয়র বনয়য়বছয়লন। ১৯৬০ এিং ১৯৭০ সায়ল
একজন বব্রবিশ প্রাবণবিজ্ঞানী বে.বস. উইয়ন আযিওয়ািতস এ উপসংহার িায়নন ময, জীিজগৎ
একবি মকৌর্ু হয়লাদ্দীপক পডিায় র্ায়দর জনসংখযার োরসাময রো কয়র। প্রাণীরা র্ায়দর
সংখযা মকায়না প্রর্ডি প্রবর্য়যাবগর্ার মাধযয়ম নয় িরং প্রজনন কবময়য় মদয়ার মাধযয়ম কয়র।
প্রকৃ র্পয়ে িারউইয়নর বিির্তনিাদ নর্ু ন বকছু নয়। িহু প্রার্ীন কায়লই এ র্য়ত্ত্বর অির্ারণা
করা হয়য়বছল।
বিির্তনিায়দর ধারণাবি প্রার্ীন বগ্রয়সর কবর্পয় নাবিক িহুয়শ্বরিাদী দাশতবনক প্রিম প্রিাি
কয়রন। বকন্তু মসৌোগযিশর্ মস সময়য়র বিজ্ঞানীরা এমন একজন স্রষ্টায় বিশ্বাস করর্, বযবন
সমগ্র মহাবিয়শ্বর স্রষ্টা, েয়ল এ ধারণা বিকয়র্ পায়রবন। বকন্তু উনবিংশ শর্াব্দীর িস্তুিাদী
বর্ন্তাধারার অগ্রগবর্র সায়ি সায়ি বিবির্তনিাদী বর্ন্তা পুনজতীিন লাে কয়র।
বগ্রক মাইয়লবশয়ান দাশতবনকরা, যায়দর বকনা পদািতবিদযা, রসায়ন বিদযা বকংিা জীিবিদযার
মকান জ্ঞানই বছল না, র্ারাই িারুইনিাদী বর্ন্তাধারার উৎস। মিবলস, অযানাবক্সমযানিার,
এয়ম্পায়িায়িসয়দর মর্ দাশতবনকয়দর একবি মর্ বছল জীিন্ত িি প্রাণহীন িস্তু মিয়ক র্িা
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িার্াস, আগুন এিং পাবনর মিয়ক স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি স ৃবষ্ট হয়য়য়ছ। এ র্ত্ত্ব ময়র্, প্রিম জীিন্ত
বজবনসবিও পাবন মিয়ক হঠাৎ এিং স্বয়ংবরয়োয়ি তর্রী হয় এিং পয়র বকছু জীি পাবন মিয়ক
মাবিয়র্ উয়ঠ এয়স িসিাস করয়র্ শুরু কয়র।
মাইয়লবশয়ান বগ্রক দাশতবনক মিবলস প্রিম স্বয়ংবরয় উৎপবি সংরান্ত ধারণার মর্ প্রকাশ
কয়রন। অযানাবক্সমযানিার র্ার সময়কায়লর ঐবর্হ্যগর্ ধারণা ময, জীিন বকছু সূযতরবির
সাহায়যয ‘ Pre Biotic Soap’ মিয়ক উৎপন্ন হয়, র্া উপস্থাপন কয়রন। বর্বন বিশ্বাস করয়র্ন
প্রিম প্রাণীবির উিি হয়য়য়ছ সূযতরবির দ্বারা িােীেু র্ সামুবদ্রক আঠায়লা কাদা মাবি মিয়ক।
র্ালতস িারউইয়নর ধারণাও উি বিশ্বায়সর সায়ি সামেসযপূণত। িারউইয়নর প্রজাবর্র ময়ধয
অবিয়ের লড়াইয়য়র মাধযয়ম প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন ধারণাবির মূল বনবহর্ রয়য়য়ছ বগ্রক দশতয়ন।
বগ্রক দাশতবনক মহরাবিিায়সর বিবসস অনুযায়ী সািতেবণক লড়াই সংঘবির্ হয়চ্ছ।
আিার বগ্রক দাশতবনক মিয়মাবরিাস বিির্তনিাদী র্য়ত্ত্বর প্রস্তুবর্য়র্ েূ বমকা রায়খন, বিির্তনিাদ
র্ত্ত্ব মযই িিিাদী বর্ন্তাধারা দ্বারা প্রাোবির্ বর্বন র্ার বের্ রর্না কয়রন। র্ার ময়র্, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
মছাি মছাি িিকণা দ্বারা গবঠর্ এিং িিছাড়া অন্য বকছু র অবিে মনই। পরমাণু সিসময়ই
বিরাজমান বছল যা স ৃবষ্ট ও ধ্বংসহীন।
প্রানের উৎপচি:
িারউইন র্ার িইয়য় মকািাও প্রায়ণর উৎপবি বনয়য় কিা িয়লনবন। র্খনকার আময়লর সরল
মাইয়রায়স্কাপ বদয়য় জীি মকায়ের গঠন সম্পয়কত খুি কমই জানা বগয়য়বছল। র্খন জীি মকায়ের
গঠনয়ক খুিই সরল ময়ন করা হর্। র্াই র্ার মর্িাদ- জড় িস্তু মিয়ক জীয়ির উৎপবি র্খন
খুিই জনবপ্রয়র্া পায়।
র্খন ময়ন করা হর্ গম মিয়ক ইদুয়রর উৎপবি। র্ারা এিা প্রমাণ করার জন্য গয়িেনাগায়র
একিু করা কম্বয়লর উপর কয়য়ক মুি গম ছবড়য়য় মদয়া হল। এিং প্রর্যাশা করা হল ময- এখান
মিয়ক রহসযজনক োয়ি ইদুয়রর স ৃবষ্ট হয়ি। গম পর্া শুরু হয়ল মসখায়ন কর্ গুয়লা কীি মদখা
যায়। এই বকি গুয়লা আলাদা কয়র বনয়য় িলা হয় ময গয়মর মর্ জড় পদািত মিয়ক প্রায় একই
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আকৃ বর্র কীি স ৃবষ্ট হয়য়য়ছ। বকন্তু বকছু বদন পর আণুিীেবণক গয়িেনা মিয়ক জানা যায় ময,
এই বকিগুয়লা এমবন এমবন স ৃবষ্ট হয়বন। িরং গয়মর গায়য় পুিত মিয়ক এই লােতা মলয়গ বছল।
িারউইয়নর িই মির হওয়ার পাোঁর্ িছর পর বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর তিজ্ঞাবনক যুবি প্রমায়ণর
বেবিয়র্ িারউইয়নর বিির্তনিায়দর অসারর্া প্রমান কয়রন। বর্বন িয়লন – মকান িস্তুই বনয়জ
বনয়জ সংঘবির্ হয়র্ পায়র না।
জীিন প্রাণহীণ িি মিয়ক উৎপবি হয়র্ পায়র - এই োিনায়ক লুই পাস্তুর বমিযা প্রমাণ কয়রন।
বিজ্ঞানী বমলার (১৯৫৩ সায়ল) এই পরীোয় গযাস reaction এর
মাধযয়ম বকছু organic molecule সংগ্রহ কয়রন মযগুয়লা প্রার্ীন
জলিায়ুয়র্ অিস্থান করর্ িয়ল ময়ন করা হয়। মস সময় এই পরীোয়ক
বিির্তনিায়দর তিজ্ঞাবনক প্রমাণ িয়ল ময়ন করা হর্। পয়র এিাও েু ল
প্রমাবণর্ হয়। কারণ গয়িেনায় মদখা মগয়ছ বমলার র্ার পরীোয় ময
গযাস use কয়রয়ছন র্া র্খনকার জলিায়ুয়র্ অিস্থানকারী গযাস মিয়ক
যয়িষ্ট বেন্ন।

বমলায়রর experiment

The Great Chain of Being:
বগ্রক দাশতবনক এবরস্টিলও িারউইনিাদ তর্বরয়র্ গুরুেপূণত েূ বমকা রায়খন। এবরস্টিয়লর
ময়র্ জীি প্রজাবর্সমূহয়ক সরল মিয়ক জবিয়লর বদয়ক একবি হাইয়ারারবকয়র্ সাজায়না যায়
এিং র্ায়দরয়ক মইয়য়র মর্ একবি সরল মরখায় আনা যায়। বর্বন এ র্ত্ত্ববিয়ক িয়লন Scala
naturae. এবরস্টিয়লর এ ধারণা অষ্টাদশ শর্াব্দীয়র্ পাশ্চায়র্যর বর্ন্তায়র্র্নায়ক গেীরোয়ি
প্রাোবির্ কয়র এিং পয়র র্া ‘ The Great Chain of Being’ – এ বিশ্বায়সর উৎয়স পবরণর্
হয়, পরিবর্তয়র্ মযিা বিির্তনিাদ র্ রূপান্তবরর্ হয়।
The Great Chain of Being একবি দাশতবনক ধারণা বহয়সয়ি উপস্থাপন করা হয়য়বছল। এ
বিশ্বাস অনুসায়র মছাি মছাি জীি ধায়প ধায়প িড় জীয়ি পবরণর্ হয়। এই Chain এ প্রবর্বি
জীয়িরই একবি অিস্থান আয়ছ। এ ধারণা অনুসায়র পাির, ধার্ু , পাবন এিং িার্াস রয়ম মকান
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প্রকার িাধা ছাড়াই জীিন্ত িস্তুয়র্ পবরণর্ হয়, র্া মিয়ক হয় প্রাণী ও প্রাণী মিয়ক হয়
মানিজাবর্। এর্বদন ধয়র এ বিশ্বাসবি গ্রহণয়যাগযর্া পাওয়ার কারণবি তিজ্ঞাবনক নয়, িরং
আদবশতক।
The Great Chain of Being এর ধারণাবি অষ্টাদশ শর্াব্দীয়র্ মরয়নসাোঁ পযতন্ত মিশ বিখযার্
বছল এিং মস যুয়গর িস্তুিায়দর ওপর মিশ প্রোি মেয়লবছল। েরাবস বিির্তনিাদী কময়ি বি
িুেন অষ্টাদশ শর্াব্দীর অন্যর্ম িহুল পবরবর্র্ বিজ্ঞানী বছয়লন। পঞ্চাশ িছয়রর অবধক সময়
যািৎ বর্বন পযাবরয়সর রায়াল মিািাবনকযাল গায়িতয়নর পবরর্ালক বছয়লন।
িারউইন র্ার র্মত্ত্বর একবি িড় অংশ িুেয়নর কায়জর ওপর বেবি কয়র তর্বর কয়রন। বিজ্ঞানী
িারউইয়নর র্ত্ত্ব উপস্থাপন করয়র্ ময, সকল উপাদান িযিহার করা দরকার বছল র্া িুেয়নর
৪৪ খয়ডি পুিক Historie Naturelle- মর্ পাওয়া যায়। বি িুেন এিং মলমাকত দুজয়নরই
বিির্তন সংরান্ত র্য়ত্ত্বর বেবি বছল The Great Chain of Being এর ধারণা।
Tree of Life:
এখন আপনায়দর ময়ন প্রশ্ন জাগয়র্ পায়র, জীি প্রজাবর্য়ক যবদ সরল
মিয়ক জবিয়লর বদয়ক সাজায়না যায় র্াহয়ল এ সয়ন্দহ হওয়া স্বাোবিক
ময জীি প্রজাবর্ রমাগর্ বিির্তয়নর মাধযয়ম অগ্রসর হয়চ্ছ।
হ্যা, এ সম্পয়কত বিির্তনিায়দর কট্টর সমিতক ও প্রর্ারক Earnest
Hackel এ সংরান্ত একবি মস্কর্ও কয়রন যা Tree of Life নায়ম
পবরবর্র্।
Tree of Life এর সম্পয়কত বিিাবরর্ জানয়র্ হয়ল প্রিয়ম আপনায়দর

Earnest Heckel অবের্
Tree of Life

জানয়র্ হয়িসমগ্র জীিজগর্য়ক র্ায়দর তিবশয়ের ওপর বেবি কয়র কর্গুয়লা োয়গ োগ করা হয়য়য়ছ:


জগৎ (Kingdom)
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পিত (Phylum)



মেনী (Class)



িগত (Order)



মগাে (Family)



গণ (Genus)



প্রজাবর্ (Species)
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আমরা জাবন, সমগ্র জীিজর্য়ক মমািামুবি ৫বি জগয়র্ োগ করা যায়। এরা হয়লা প্রাবনজগৎ,
উবিদ জগৎ, ছোক, মপ্রাবিস্টা এিং ময়নরা। এর ময়ধয সিয়র্য়য় তিবর্েপূণত হয়লা প্রাবণজগৎ।
প্রাবণজগয়র্র ময়ধয ৩৫ বির মর্ পিত রয়য়য়ছ। এর ময়ধয Protozoa, Nedophorra,
Platehelminthes, Nematoda, Mollusca, Arthropoda, Chordata ইর্যাবদ সম্পয়কত
আমরা পয়ড়বছ ও জাবন। বিবেন্ন পয়িতর প্রাবণয়দর তিবশে সম্পূণত আলাদা এিং স্বর্ি। আর
প্রকৃ র্পয়ে বিংশ শর্াব্দীয়র্ বিজ্ঞায়নর উন্নবর্র েয়ল এই বিেয়গুয়লা আরও সুেষ্ট হয়য়
উয়ঠয়ছ।
মযমন- Chordata পয়িতর Mammalia উপ-পয়িতর দুবি প্রজাবর্ হয়লা িানর ও মিিুন। যবদও
এরা মদখয়র্ প্রায় একই রকম বকন্তু এয়দর ময়ধয সুেষ্ট এিং স্বর্ি পািতকয বিদযমান।
এখন আপনায়দর ময়ধয প্রশ্ন জাগয়র্ পায়র ময, যবদ প্রজাবর্গুয়লার ময়ধয বিির্তন প্রবরয়াবি
সংঘবির্ হয়য় িায়ক র্াহয়ল দুবি কাছাকাবছ প্রজাবর্র ময়ধয একবি অন্তরির্তীকালীন
(transitional) প্রজাবর্ িাকার কিা। বিির্তনিাদীরা মযমন িয়ল ময, মাছ মিয়ক সরীস ৃপ
হয়য়য়ছ। মসয়েয়ে মাছ ও সরীস ৃপ এর মধযির্তী প্রজাবর্ িাকার কিা। বকন্তু ির্তমায়ন এই
প্রজাবর্ মনই।
প্রজাচর্র উৎপচি:
িারউইন প্রাণীর সংকরায়য়নর ওপর পযতয়িেণ কয়র মদয়খন ময, এ প্রবরয়ায় অবধক
উৎপাদনশীল প্রাণী মযমন অবধক উৎপাদনশীল গরু উৎপন্ন হয়চ্ছ। এিা মদয়খ বর্বন িয়লন
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এোয়ি রমাগর্ একবি বনবদতষ্ট পবরয়িয়শর অিস্থার ময়ধয িাকয়র্ িাকয়র্ই মকান প্রজাবর্য়র্
পবরির্তয়নর সূর্না হয়চ্ছ। বকন্তু যর্ই পবরির্তন মহাক গরু মর্া গরুই িাকয়ছ। (গরু মর্া আর
হাবর্ হয়চ্ছনা)
িস্তুর্ জীিয়দয়হর প্রবর্বি মকায়ে মরাো্য়মায়সাম
িায়ক। এই মরাো্য়মায়সায়মর সংখযা বিবেন্ন জীয়ি
বিবেন্ন রকম হয়য় িায়ক। মানি মদয়হ িায়ক ২৩
মজাড়া। আর মরাো্য়মায়সামই উিরাবধকারমূলক
তিবশয়ষ্টর ধারক। প্রবর্বি মরাো্য়মায়সায়ম িায়ক
জীন। বজন, যা িংশগবর্র র্িয ধারন কয়র। মগ্রগর
মজাহান মময়ডিল এর আবিোর ও পরিবর্তকায়লর
গয়িেনায় এ কিা অকািযোয়ি প্রমাবণর্ হয়য়য়ছ।
র্াই বজয়নর ময়ধয মকান পবরির্তন না হয়ল সুবনবদতষ্ট
তিবশয়ষ্টর ময়ধয মকানিার পবরির্তন হওয়া সম্ভি
নয়।
িারউইয়নর র্ত্ত্ব অনুযায়ী প্রিম স ৃবষ্ট সময়কায়ল ময
পবরয়িয়শর বর্ন্তা করা হয় র্ায়র্ মকান জীিন্ত িস্তুর

সাইয়িারম বস মপ্রাবিয়নর জবিল বেমাবেক গঠন। মছাি মছাি
িলগুয়লা এমাইয়না এবসিয়ক িুঝায়চ্ছ। এই অযমাইয়না এবসয়ির
রম ও আয়পবেক অিস্থায়ন নুযনর্ম িযর্যয় ঘিয়ল পুয়রা
মপ্রাবিনবি অকাযতকর হয়য় যায়ি। অির্ বিির্তনিাদীয়দর ধারণা
এ ধরয়ণর অসংখয মপ্রাবিন নাবক মকান প্রকার পবরকল্পনা ছাড়াই
তদিাৎ দূঘতিনার মধয বদয়য় তর্রী হয়য় মগয়ছ!

নূযনর্ম বিয়ক িাকার সম্ভািনাই শূন্য। সুর্রাং
বিির্তনিাদ অিতহীন মর্িাদ ছাড়া বকছু ই নয়।
কিানষর উৎপচি:
িারউইয়নর সময়য় ময অনুন্নর্ Microscope বছল র্ায়র্ প্রবর্বি মকােয়ক এক একবি প্রয়কাে
ছাড়া বকছু ই ময়নই হয়বন। বকন্তু ইয়লক্ট্রন মাইয়রায়স্কাপ আবিোয়রর পর মদখা যায় একবি মকাে
কর্ জবিল।
মাইয়কল মেডিন র্ার Evolotion: A theory in Crisis িইয়য় মলয়খন- আণবিক জীিবিদযা
জীিয়নর ময িািির্া প্রকাশ কয়রয়ছ মসবর্ অনুধািন করয়র্ হয়ল, আমায়দর একবি মকােয়ক
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শর্য়কাবি গুণ িড় কয়র মদখয়র্ হয়ি যর্েণ না র্া এর্ িড় কয়র মদখা যায় ময, র্া ২০
বকয়লাবমিার িযাস ধারণ কয়র এিং মগািা লডিন িা বনউইয়কত শহরয়ক মকয়ক মদওয়ার মর্
বিশাল উয়ড়াজাহায়জর অনুরূপ আকৃ বর্ লাে কয়র। আমরা র্খন যা মদখয়র্ পাি র্া হয়লা,
একবি উপযুি নকশা ও অসমান্তরাল জবিলর্ার িস্তু। উপবরর্য়ল আমরা মদখয়র্ পাি একবি
বিশাল মহাকাশ যায়ন আয়লা িার্াস মকাকার জন্য ময বছদ্র মযগুয়লা অনিরর্ খুলয়ছ এিং িন্ধ
হমচ্ছ এিং মকায়ের জন্য প্রয়য়াজনীয় উপাদান মের্য়র মকাকায়নার ও িাইয়র মির কয়র মদওয়ার
কায়জ বনয়য়াবজর্ রয়য়য়ছ। আমরা যবদ মস রন্ধ্রগুয়লার এবিয়র্ কু কয়র্ র্াইর্াম র্াহয়ল আমরা
আমায়দরয়ক এক সয়িতাৎকৃ ষ্ট প্রযুবি ও বিস্ময়কর জবিলর্ার জগয়র্ মদখয়র্ মপর্াম- এিা বক
সবর্যই বিশ্বাসয়যাগয ময এয়লায়ময়লা কর্গুয়লা প্রবরয়া এমন এক অিস্থার স ৃবষ্ট কয়রয়ছ যার
েু দ্রর্ম উপাদানবিও এর্িাই জবিল যা আমায়দর বনয়জয়দর স ৃবষ্টশীল মযাগযর্ার িাইয়র? িরং
এই জবিলর্া এমন এক িািির্া যা ‘তদিাৎ স ৃবষ্ট’ হওয়ার মর্িায়দর বিপরীর্ র্য়ত্ত্বর বেবি
স্থাপন কয়র এিং মযবি মানুয়ের িুবদ্ধি ৃবি বদয়য় তর্রী ময মকান বজবনয়সর জবিলর্া মক ছাবড়য়য়
যায়।
ইংবলশ মজাবর্বিতদ এিং গাবণবর্ক সযার মেি মহায়য়ল একজন বিির্তনিাদী হওয়া সয়ত্ত্বও
িয়লন ময, উচ্চর্র তিজ্ঞাবনক গঠন আকস্মাৎ তর্রী হয়য় যাওয়ার ঘিনািা এর সায়ি র্ু লনীয়
ময, একবি িয়নতয়িা মকান মলাহা- লক্কয়রর িূ য়পর মধয বদয়য় যাওয়ার সময় হঠাৎ একবি মিাবয়ং
৭৪৭ বিমান প্রস্তুর্ হয়য় মগল।
অন্যবদয়ক বিির্তনিাদীরা একবি মকাে মর্া দূয়র িাক িরং মকায়ের গাঠবনক উপাদান মযমন
একবি মপ্রাবিয়নর উৎপবি পযতন্ত িযাখযা বদয়র্ অেম।
ফচসর্ করিডল:
িারউইন িয়লন, প্রাকৃ বর্ক সংগ্রায়মর মধয বদয়য় সিয়র্য়য় উন্নর্ প্রজাবর্ িাছাই হয়য় মগয়ল
বিির্তন িন্ধ হয়য় যায় এিং এ প্রবরয়ার মধয বদয়য় পূিতির্তী মস প্রজাবর্বি বিলুপ্ত হয়য় যায়।
র্য়ি এ মেয়ে জীিায়ির ময়ধয মসই মধযির্তী প্রজাবর্র অসংখয সংখযায় পাওয়ার কিা। বকন্তু
আমরা মকান মধযির্তী প্রজাবর্র মকান ধরয়ণর জীিাি পাইবন।

www.i-onlinemedia.net
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িারউইন এ সমসযাবি বনয়জও উপলবি কয়রবছয়লন। র্ার িইয়য়র Difficulties of The
Theory

অধযায়য়

বর্বন

বনয়জই এ প্রশ্নবি কয়রয়ছন
এোয়ি- বকন্তু যবদও এ
র্ত্ত্বানুসায়র অসংখয মধযির্তী
রুপ (transitional form)
িাকার কিা র্িাবপ আমরা
প ৃবিিীয়র্ র্ায়দর অগবণর্
সংখযায় পাবচ্ছ না মকন?
িারউইন

র্ার

উত্থাবপর্

প্রয়শ্নর উির এোয়ি মদয়ার

েবসয়লর মখাোঁয়জ

মর্ষ্টা কয়রন এিং িয়ল ময, জীিাি মরকিত খুিই অসম্পুণত। বকন্তু িারউইয়নর এ র্ত্ত্ব মদয়ার পর
গর্ ১৫০ িছর যািৎ বমবলয়ন বমবলয়ন জীিাি উদ্ধার করা হয়য়য়ছ। জীিাি মরকিত এখন প্রায়
সম্পুণত। বকন্তু আজ পযতন্ত িারউইন কবির্ transitional form এর মকান জীিাি পাওয়া
যায়বন। এ িযাপায়র বিজ্ঞানী Robert Carrol স্বীকার কয়রন ময, েবসয়লর আবিোর
িারউইয়নর আশায়ক পূণত করয়র্ পায়রবন।
এ বিেয়গুয়লা বিির্তনিাদীয়দর কায়ছ েষ্ট িাকা সয়ত্ত্বও র্ারা বিবেন্ন সময়য় বিবেন্ন প্রজাবর্র
পযতায়রবমক বিির্তয়নর প্রমাণস্বরুপ জীিাি মিয়ক উপস্থাপন কয়র। এয়েয়ে যবদও িারউইন
কবির্ মধযির্তী অয়নক প্রজাবর্র অবিে পাওয়ার কিা বকন্তু র্া পাওয়া যায় না। র্ারপরও
র্ারা বিবেন্ন সময়য় উদ্ধার করা বিবেন্ন েবসলয়ক র্ারা দুবি প্রজাবর্র মধযির্তী প্রজাবর্ বহয়সয়ি
উপস্থাপন কয়র এিং েলাওোয়ি প্রর্ার কয়র।
েবসল মরকিত মিয়ক বিির্তনিাদীয়দর কবির্ Tree of life এর মকান প্রমাণ পাওয়া যায় বন।
িরং এয়েয়ে মকান বনকিির্তী প্রজাবর্র জীিাি ছাড়াই একবি বনবদতষ্ট সময়য় অবধকাংশ
প্রজাবর্র স্বর্ি জীিাি একই সায়ি পাওয়া যায়। মযগুয়লা জীিাি মরকয়িত একই সায়ি
আবিেূ র্
ত হয়। এই সময়বিয়ক িলা হয় Cambrian age এিং উি ঘিনায়ক িলা হয়
Cambrian Explosions.
www.i-onlinemedia.net
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বকন্তু েবসল মরকিত র্ার বিপরীর্
অিস্থাই প্রদশতন কয়র। বনয়র্র
ছবিিায় মদখা যায়চ্ছ জীিজগয়র্র
বিবেন্ন প্রজাবর্সমুহ হঠাৎ র্ায়দর
গঠনসহ আবিেূ র্
ত হয়। পরির্তীয়র্
র্ায়দর সংখযািা না মিয়ড় কময়র্
িায়ক। আর বকছু প্রজাবর্ বিলুপ্ত
হয়য় যায়।
বিির্তনিাদ

িয়ল

জীিজগয়র্র

বিবেন্ন দলসমুহ একই পূিতপরু
ু ে
মিয়ক এয়সয়ছ এিং সময়য়র সায়ি
প ৃিক হয়য় মগয়ছ। উপয়রর ছবিবি
এই দাবিবি উপস্থাপন কয়র।
িারউইনিাদীয়দর ময়র্ জীিসমূহ
পরের মিয়ক গায়ছর শাখাপ্রশাখার মর্ প ৃিক হয়য় ি ৃবদ্ধ
মপয়য়য়ছ।

১০০- ১৫০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না
স্টারবেস এর েবসল
www.i-onlinemedia.net

একবি Ordovician সময়য়র Horseshoe crab এর
েবসল। এবির িয়স ৪৫০ বমবলয়ন িছর। যার ির্তমান
প্রজাবর্র সায়ি মকান বেন্নর্া মনই।
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Ordovician সময়য়র Oyster এর েবসল

৩০০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না Ammonites emerged

১.৯ বমবলয়ন িছয়রর িযাকয়িবরয়ার েবসল
(Ontario, United States)

১৭০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না insect েবসল
(Baltic Sea Coast)

১৪০ বমবলয়ন িছয়রর Dragonfly েবসল
(Bavaria in Germany)

www.i-onlinemedia.net

৩২০ বমবলয়ন িছয়রর Scorpion
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১৭০ বমবলয়ন িছয়রর বর্ংবড়র েবসল

৩৫ বমবলয়ন িছয়রর Old flies

প্রােীর উৎপচি
উভিনরর উৎপচি:
বিির্তনিাদীরা ধারণা কয়রন ময, মাছ হয়য় যায় উের্র প্রাণী আর মকান মকান উের্র প্রাণী
হয়য় যায় সরীস ৃপ। আর সরীস ৃপ হয়য় িন্যপায়ী ও পাখী। আর সিয়শয়ে িন্যপায়ী মিয়ক
মানুয়ের উৎপবি।

িারউইনিাদীয়দর আোঁকা মাছ ও উের্য়রর মধযির্তী রুপ

বিির্তনিাদীরা ময়ন কয়র Chordata পিতবি একবি অয়মরুদডিী পিত মিয়ক বিির্তন প্রবরয়ায়
এয়সয়ছ। বকন্তু সর্য ঘিনা হয়লা Chordata পয়িতর প্রাণীগুয়লা Cambrian age এ আবিেূ তর্
হয়।
www.i-onlinemedia.net
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উের্র প্রাণী ও মায়ছর ময়ধয িযাপক পািতকয বিদযমান। দুবি উদাহরণ হল Eusthenopteron
(একবি বিলুপ্ত মাছ) এিং Acanthostega (একবি বিলুপ্ত উের্র প্রাণী) এ দুবি র্র্ু ষ্পদ প্রাণীর
উৎপবি সংরান্ত সমকালীন বিির্তন বর্েকয়ল্পর বপ্রয়বিেয়। Robert Carrol র্ার Patterns
and Process of vertebrate Evolution গ্রয়ডি এ দুবি প্রজাবর্ সম্পয়কত মলয়খন ময
Eusthenopteron এিং Acanthostega এর ময়ধয ১৪৫বি অযানািবমকাল তিবশয়ের ৯১ বির
ময়ধযই বেন্নর্া আয়ছ। অির্ বিির্তনিাদীরা বিশ্বাস কয়র ময এই সিগুয়লাই ১৫ বমবলয়ন
িছয়রর িযিধায়ন random mutation এর প্রবরয়ায় পুনরায় বিজাইন হয়য়য়ছ। এই ধরয়ণর
একিা বর্েকয়ল্প বিশ্বাস করা বিির্তনিায়দর পয়ে সম্ভি হয়লও এিা তিজ্ঞাবনক ও
মযৌবিকোয়ি গ্রহণয়যাগয নয় এিং এ ঘিনাবি সকল মাছ উের্র প্রাণী বিির্তন বর্েকয়ল্পর
মেয়েই প্রয়যাজয।

Cambrian Age এর একবি েবসল
Birkenia ৪২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না।

Shark – ৩৩০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না েবসল।

www.i-onlinemedia.net
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Mesozoic Age এর বকছু মায়ছর েবসল

১১০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না
মায়ছর েবসল (Brazil এ প্রাপ্ত)

www.i-onlinemedia.net

Devonian Age. এর সময়য়র ৩৬০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না
Osteolepis panderi
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জলর্র মিয়ক স্থলর্র প্রাণীয়র্ রুপান্তবরর্ হয়র্ মগয়ল আর ময সমসযা সাময়ন এয়স দাোঁড়ায় র্া
হল১. োর িহন
২. র্াপ ধারণ
৩. মরর্নর্ি
৪. শ্বসনর্ি

িযায়ের উৎপবিয়র্ মকান বিির্তন প্রবরয়া সংঘবির্ হয়বন। জ্ঞার্ সিয়র্য়য় প্রার্ীন িযােবিও মাছ মিয়ক সম্পুণত বেন্ন
বছল এিং এর সকল স্বর্ি বিবশষ্ট বনয়য় আবিেু তর্ হয়।

যখন বিির্তনিাদীয়দর কায়ছ Coelacanth এর শুধু েবসল বছল র্খন র্ারা এবি সম্পয়কত িারউইনিাদী ধারণা মপশ কয়রন।
যখন এর জীবির্ নমুনা পাওয়া মগয়লা র্খন র্ারা র্ু প হয়য় যায়। উপয়রর িায়নর ছবিবি ১৯৯৮ সায়ল ইয়ন্দায়নবশয়ায়
Coelacanth এর সিতয়শে নমুনা।

www.i-onlinemedia.net
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বিির্তনিাদীয়দর Coelacanth এিং সম জার্ীয় মাছয়ক ‘স্থলর্র’ প্রানীর পূিপ
ত রু
ু ে িয়ল ময়ন করার মমৌবলক কারণ হল
Coelacanth মদর কংকালময় িানা (body fin) আয়ছ। র্ারা ময়ন কয়র এই িানাগুয়লা পযতায়রয়ম পায়য় পবরণর্ হয়। যাই
মহাক, মায়ছর অবস্থ এিং স্থলর্র প্রানী এর ময়ধয একিা মমৌবলক পািতকয আয়ছ।

বর্ে-১ এ মযরুপ মদখয়না হয়য়য়ছ Coelacanth এর হাড়গুয়লা মমরুদয়ডির সায়ি লাগায়না নয়
অপরবদয়ক Ichthyostega এর মেয়ে র্া লাগায়না (বর্ে-২) একারয়ণ মায়ছর িানা পযতায়রয়ম
পায়য় পবরণর্ হওয়ার ধারণাবি সম্পুণত বেবিহীন। এছাড়াও Coelacanth এর িানা
Ichthyostega এর পায়য়র অবস্থর গঠয়নও সুেষ্ট পািতকয বিদযমান।

৫০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না Python এর েবসল
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২২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না Eudimorphodon েবসল। এবি
flying reptiles এর oldest প্রজাবর্ (Italy)

১১০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না কচ্ছয়পর
েবসল (Brazil এ প্রাপ্ত)

২২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না Ichthyosaur এর েবসল

একবি Pterodactylus Kochi এর েবসল। এবি উড়ন্ত
Reptile. এিার িয়স ২৪০ বমবলয়ন িছর (Bavaria‘য় প্রাপ্ত)

২২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না মর্লায়পাকার েবসল, যা
ির্তমান মর্লায়পাকার সায়ি মকান পািতকয মনই।
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একবি ৩০০ বমবলয়ন িছয়রর Acantherpestes major
millipede এর েবসল
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একবি ১৪৫ বমবলয়ন িছয়রর
পুরয়না েবসল

একবি dragonflies এর ৩২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না েবসল যার ির্তমান
প্রজাবর্র সায়ি মকান পািতকয মনই।

একবি ৫০বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না Bat এর েবসল (Wyoming in the
United States এ প্রাপ্ত)

পাচির উৎপচি:
িমাস হাক্সয়ল িয়লন, পাবখ হল মবহমাবির্ সরীস ৃপ। অিতাৎ সরীস ৃপ পযতায়রয়ম পাবখয়র্
পবরণর্ হয়। বকন্তু এ বিেয়বি তিজ্ঞাবনক পরীোয় েু ল প্রমাবণর্ হয়য়য়ছ।
পাবখর গঠন এিং সরীস ৃপ এর গঠন সম্পূণত আলাদা।
পাচির চিনেষ শ্বসের্ন্ত্র:
শ্বাসগ্রহণ:
িার্াস পাবখর শ্বাসনালী বদয়য় এর বপছয়নর িায়ু িবলয়র্ মপৌছায়। ময িার্াস িযিহার করা হয়য়
মগয়ছ র্া সাময়নর িায়ুিবলয়র্ পাবঠয়য় মদয়া হয়।
www.i-onlinemedia.net
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শ্বাসর্যাগ:
পাবখ যখন শ্বাসর্যাগ কয়র বপছয়নর িায়ুিবলর বিশুদ্ধ িার্াস র্খন েু সেু য়স প্রয়িশ কয়র। এই
িযিস্থার কারয়ণ পাবখর েু সেু য়স সািতেবণক বিশুদ্ধ িায়ুর প্রিাহ িাকয়ছ।
এই শ্বসনর্য়ি অয়নক জবিলর্া আয়ছ। যা এখায়ন সরলরুয়প মদখায়না হয়য়য়ছ। মযমন,
েু সেু য়সর সায়ি িায়ুিবলয়র্ মযাগস্থলগুয়লায়র্ োলে আয়ছ, মযন িার্াস সবঠক বদয়ক প্রিাবহর্
হয়। এসি বকছু ই প্রকাশ কয়র ময, এখায়ন একবি পবরকল্পনা কাজ করয়ছ। এই পবরকল্পনা
বিির্তন প্রবরয়ায়ক শুধু েু ল প্রমাবণর্ই কয়র না িরং এবি েষ্টর্ই স ৃবষ্টর একবি বনদশতন।
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পাবখর পাখার জবিল গঠন
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যখন পাবখর পাখায়ক বনকি মিয়ক মদখা হয়, র্খন একবি সূক্ষ্ম পবরকল্পনা পাওয়া যায়।
প্রবর্বি েু দ্র পশয়মর বের্য়র আরও েু দ্রাবর্েু দ্র পশম আয়ছ এিং র্ায়র্ আয়ছ বিয়শে হুক।
মযগুয়লা পশমগুবলর একবিয়ক অপরবির সায়ি মলয়গ িাকয়র্ সাহাযয কয়র।
োনুনষর উৎপচি:
এরপর বিির্তনিাদীরা আয়স মানুয়ের গঠন বনয়য়। এ িযাপায়র র্ারা সিয়র্য়য় মিবশ মধাোঁকা
বদয়র্ সেম হয়।
র্ারা দাবি কয়র িানর জার্ীয় প্রাণী মিয়ক মানুয়ের উৎপবি। আর এয়েয়ে মানুয়ের সিয়র্য়য়
বনকিির্তী হল িনমানুে। র্ারা দাবি কয়র ময, মানুে ও িনমানুে িা এপয়দর ময়ধয মজয়নবিক
সমর্ু লযর্া ৯৯%। র্ার মায়ন িাবক ১% এর কারয়ণ আমরা মানুে। বকন্তু ২০০২ সায়লর
অয়িািয়র জানা যায় ময, এপ এর সায়ি মানুয়ের মজয়নবিক সমর্ু লযর্া ৯৯% নয় িরং ৯৫%।
িারউইনিাদীরা দািী কয়র ময, আধুবনক মানুে এক ধরয়নর এপ (িনমানুে জার্ীয় প্রাণী)
মিয়ক বিিবর্তর্ হয়য়য়ছ। ৫ মিয়ক ৬ বমবলয়ন িছর আয়গ শুরু হওয়া এই বিির্তন প্রবরয়ায়
মানুে ও র্ার পূিতসরূ ীয়দর ময়ধয বকছু অিস্থান্তর প্রাবপ্তকালীন প্রজাবর্ পাওয়া যায় িয়ল দািী
করা হয়। এই কাযতর্ সম্পূণত কাল্পবনক বর্য়ে, বনয়ের র্ারবি মমৌবলক প্রকার বলবপিদ্ধ করা
হয়য়য়ছ1. Australopithecus
2. Homo Habilis
3. Homo Eractus
4. Homo Sapiens

Australopithecus এর মািার খুবল এিং কোল আধুবনক এযপ এর মািার খুবল ও কংকায়লর সায়ি প্রায় সাদৃশযপূণত। উপয়রর বর্েবিয়র্ একবি
বশমপাবে মদখায়না হয়য়য়ছ।
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একবি Australopithecus robustus এর খুবল। এবি িনমানুয়ের খুবলর সায়ি প্রায় সাদৃশযপুণত।

ধারণা করা হয়, এই প্রজাবর্ গুয়লা আবেকায়র্ প্রিম ৪ বমবলয়ন িছর আয়গ আবিেূ তর্ হয় এিং
১ বমবলয়ন িছর আগ পযতন্ত এরা মিোঁয়র্ িায়ক।
প্রকৃ র্পয়ে প্রবর্বি Australopithecus হল বিলুপ্ত এযপ মযগুয়লা ির্তমায়ন মিোঁয়র্ িাকা এযপ
প্রজাবর্র সায়ি সাদৃশযপূণ।ত
একসময় Australopithecus প্রজাবর্র সিয়র্য়য় গুরুত্ত্বপূণত
উদাহরণ বহয়সয়ি ধরা হর্ ‘Lucy’ নামক একবি জীিািয়ক। বকন্তু
পরির্তীয়র্ এবি বেবিহীন প্রমাবণর্ হয়। বিখযর্ মেঞ্চ বিজ্ঞান
মযাগাবজন Science et Vie এর মেব্রুয়ারী ১৯৯৯ সংখযা এ
ঘিনার সর্যর্ায়ক Good bye Lucy বশয়রানায়ম স্বীকার কয়র মনয়
এিং এিা বনবশ্চর্ কয়র ময Australopithecus মক মানুয়ের
পূিতসুরী বহয়সয়ি ধরা যায় না।
Good bye Lucy
বিির্তনিাদ অনুসায়র িনমানুে পযতায়রয়ম মানুয়ে পবরণর্ হয়য়য়ছ
র্াই এয়দর মধযির্তী প্রজাবর্ িাকার কিা এিং অসংখয এরুপ জীিাি পাওয়ার কিা।
বিির্তনিাদীরা এ জন্য পুয়রাদয়ম জীিাি অনুসন্ধান করয়র্ িায়ক। র্ারা র্ায়দর িযাখযা মদয়ার
জন্য মায়ঝ মায়ঝ বকছু জীিািয়ক মধযির্তী প্রজাবর্ বহয়সয়ি মদখায়নার মর্ষ্টা কয়রন। এ জন্য
র্ারা বিবেন্ন সময় বিবেন্ন রকম মধাোঁকািাবজ, বর্োেন ও প্রর্ার মাধযয়মর আেয় ও মনন। বকন্তু
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মদখা যায় একবি মধযির্তী প্রজাবর্র আবিোর িয়ল প্রর্ার করার কয়য়কবদন পয়রই র্া ভ্রান্ত
িয়ল প্রমাবণর্ হয়য়য়ছ।

AFARENSIS AND CHIMPANZEES
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উপয়রর একবি AL 444-2 Australopithecus afarensis খুবল, এিং র্ার বনয়র্ একবি
আধুবনক বশম্পাবের খুবল। এখায়ন ময পবরস্কার সাদৃশয মদখা যায়চ্ছ র্া এ বিেয়বির প্রমাবণক
বনদশতন ময Afarensis একবি সাধারণ িনমানুয়েয় প্রজাবর্, এয়র্ মানুয়ের মকান তিবশষ্টয মনই।

Homo eractus প্রজাবর্র িড় ‘ eyebrow protrusion’ এিং ‘ বপছয়নর বদয়ক কালু কপাল’

Homo eractus প্রজাবর্র িড় ‘eyebrow protrusion’ এিং ‘বপছয়নর বদয়ক কালু কপাল’
এ জার্ীয় তিবশষ্টগুয়লা আমায়দর সমকালীন বকছু জাবর্য়র্ও মদখা যায়। মযমন- ছবিয়র্
একজন মালয়য়বশয়ান আবদিাবসয়ক মদখা যায়চ্ছ। সুর্রাং Homo eractus মক একবি মধযির্তী
প্রজাবর্ বহয়সয়ি মদখায়নার মকান সুয়যাগ মনই।
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উপয়রর ছবিবি একবি ১০০০০ িছর পুয়রায়না Homo erectus.

এই খুবল দুবি ১৯৬৭ সায়লর ১০ই অয়িািয়র Australia র Victoria Kowswamp এলাকায়
পাওয়া যায় মযগুয়লার নাম মদওয়া হয় Kowswamp I এিং Kowswamp V Alan Throne
এিং Philip Macumber যারা খুবল দুবি আবিোর কয়রন এিং এগুয়লায়ক Homo erectus
এর skull িয়লন। অির্ মসগুয়লায়র্ Homo erectus এর বিলুবপ্ত প্রাপ্ত অয়নকগুয়লা তিবশষ্টয
পাওয়া যায়। র্িাবপ এগুয়লায়ক Homo erectus িলার একমাে কারণ হল এগুয়লার িয়স
বহয়সি করা হয় ১০০০০ িছর। বকন্তু বিির্তনিাদীরা Homo erectus মক একবি মানুয়ের
প্রজাবর্ বহয়সয়ি গ্রহণ করয়র্ প্রস্তুর্ বছল না। কারণ র্ারা বিশ্বাস করর্ Homo erectus একবি
‘আবদম’ প্রজাবর্ এিং র্ারা আধুবনক মানুয়ের ৫০০০০০ িছর আয়গ িসিাস করর্। অন্য
বদয়ক ির্তমান মানি প্রজাবর্র িয়স হল মাে ১০০০০ িছর।
www.i-onlinemedia.net

Contents
33

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

Homo erectus এিং আবদিাসী

উপয়রর বর্য়ে প্রদবশতর্ Turkana Boy কোলবি এখন পযতন্ত আবিেৃ র্ Homo erectus এর
সিয়র্য়য় উয়ল্লখয়যাগয উদাহরণ। মজার বিেয় হল, এই ১.৬ বমবলয়ন িছর িয়সী েবসলবির
সায়ি ির্তমান মানুয়ের কোয়ল মর্মন মকান র্োৎ মনই। উপয়রর প্রদবশতর্ Australian
আবদিাসীর কোলবির Turkana Boy এর সায়ি বিয়শে সাদৃশযপুণত। এ ঘিনাবি আিার প্রমাণ
কয়র ময, Homo erectus মানুয়ের একবি প্রজাবর্ তি বকছু ই নয় এিং এর মকান ‘আবদম’
তিবশষ্ট মনই।

একবি মুখমডিয়লর হাড় ৮০০০০০ িছয়রর পুরয়না
েবসল, মেয়ন প্রাপ্ত। যার সায়ি ির্তমান সময়য়র
মানুয়ের মকান অবমল মনই।
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চেচর্য়ে িছর পুনিলর োনুনষর কিায়ার্
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আধুচেি োনুনষর জাচর্সেুনহর েনধে িঙ্কার্গর্ পাথলিে

বিির্তনিাদী জীিািবিদরা Homo erectus, Homo sapiens neanderthaleansis এিং
archaic Homo sapiens মানি জীিািগুয়লায়ক বিির্তন প্রবরয়ায় বিবেন্ন প্রজাবর্ িা উপপ্রজাবর্ বহয়সয়ি মদখায়নার মর্ষ্টা কয়র। র্ারা বিবেন্ন েবসল স্কালগুয়লার পািতযয়কযর উপর বেবি
কয়র র্ায়দর িিিয উপস্থাপন কয়র। প্রকৃ র্পয়ে এই পািতয়কযর ময়ধয আয়ছ মানুয়ের বিবেন্ন
জাবর্র মধযকার তিবর্ে ময, জাবর্গুয়লার কর্ক বিলুপ্ত হয়য় মগয়ছ আর কর্ক বময়শ মগয়ছ
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অন্যান্য জাবর্র সয়ঙ্গ। সময়য় সময়য় জাবর্গুয়লা যখন এয়ক অপয়রর সংেয়শত আসয়র্ িায়ক
র্খন পািতযকযগুয়লা আয়ি আয়ি হ্রাস মপয়র্ িায়ক।
ির্তমান যুয়গর মানিজাবর্ গুয়লার ময়ধয উয়ল্লখয়যাগয পািতকয লে করা যায়। উপয়র কয়য়কবি
আধুবনক জাবর্সমুয়হর স্কায়লর পািতকয মদখায়না হয়য়য়ছ।
উপয়রর বর্েগুয়লা নাম্বার অনুযায়ী১. পয়নর শর্াব্দীর মপরুবেয়ান আবদিাসী
২. মধয িয়সী িাঙ্গালী
৩. সয়লামন দ্বীপপুয়ের পুরুে বযবন ১৮৯৩ সায়ল মারা যায়।
৪. জামতান পুরুে ২৫-৩০ িছর
৫. Congolese পুরুে, িয়স ৩৫-৪০
৬. Inuit পুরুে, িয়স ৩৫-৪০
বিির্তনিাদী জীিািবিদয়দর প্রিণর্া হল নর্ু ন মকান জীিাি আবিোর হয়লই র্ায়ক এযপয়দর
বনকিির্তী অিিা মানুয়ের বনকিির্তী বহয়সয়ি মদখায়নার মর্ষ্টা কয়র। অির্ জীিািবি ময এযপ
িা মানুয়ের বিলুপ্ত মকান জাবর্ হয়র্ পায়র মস িযাপারিা র্ারা সুয়কৌশয়ল এবড়য়য় যায়। এমনবক
অয়নকসময় শুধুমাে একবি দাোঁয়র্র উপর বেবি কয়র পুয়রা একবি নর্ু ন মধযির্তী প্রজাবর্ দাড়
কবরয়য় মদয়। আিার মুখমডিয়লর কংকায়লর
উপর ময Facial Reconstruction করা হয়
র্াও সুেষ্ট বিভ্রাবন্তকর। মকননা কারও
মুখমডিয়লর গঠন র্বিত ও মাংশয়পশীর
পবরমান ও র্ু লনামূলক অিস্থায়নর উপরও
বনেতর কয়র। সুর্রাং শুধুমাে প্রাপ্ত কোয়লর
উপর বেবি কয়র সবঠক Facial
Reconstruction করা সম্ভি নয়।
মানুয়ের কংকালয়ক দাোঁবড়য়য় হািার উপযুি
কয়র নকশা করা হয়য়য়ছ। অপরবদয়ক এযপয়দর মছাি পা, লম্বা হার্ এিং সাময়ন ঝু য়ক
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দাোঁড়ায়নার েবঙ্গ র্ার পায়য় র্লার জন্য উপযুি। এিা সম্ভি নয় ময, এযপ ও মানুয়ের ময়ধয
মধযির্তী রুপ িাকয়ি। মকননা বদ্বপদী অিস্থািা বিির্তন প্রবরয়ার ‘উন্নর্র্র অিস্থার বদয়ক
যাওয়ার নীবর্’ এর সায়ি সামেসযশীল নয়। অন্যবদয়ক এ ধরয়নর মধযির্তী দশার পয়ে র্লাই
অসম্ভি হয়য় পড়য়ি।

বিির্তনিাদীয়দর এই সি আকায়ঝাকার ময়ধয তিজ্ঞাবনক মকান বেবি
নাই।

৪০ িছর ধয়র এই েবসলবিয়ক বিির্তনিাদীরা মানি বিির্তয়নর
পয়ে িড় প্রমান বহসায়ি মদখায়র্া। বকন্তু পয়র এই েবসলবি েু য়া
প্রমাবনর্ হয়।

Neanderthal োেি:
১০০০০০ িছর আয়গ ইউয়রায়প মানুয়ের হঠাৎ আবিেু তর্ একবি জাবর্ যারা দ্রুর্ অন্যান্য
জাবর্র সায়ি বময়শ যায় বকংিা হাবরয়য় যায়। এরা ৩৫০০০ িছর আয়গ পযতন্ত জীবির্ বছল।
র্ায়দর সায়ি আধুবনক মানুয়ের একমাে পািতকয হল, র্ায়দর কোলগুয়লা আরও িবলে এিং
র্ায়দর মািার ধারণ েমর্া একিু মিশী।

www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

www.i-onlinemedia.net

38

Contents
39

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

NEANDERTHALS:
উপয়রর বর্েবিয়র্ ইসরাইয়ল প্রাপ্ত Homo sapiens neanderthalensis Amud I এর skull
মদখায়না হয়য়য়ছ। বহসাি কয়র মদখা মগয়ছ ময, খুবলবি যার বছয়লা মস ১.৮০ বমিার লম্বা বছয়লা।
এই খুবলর ধারণ েমর্াও ির্তমায়ন প্রাপ্ত খুবলর মর্ই- ১৭৪০ বসবস।
র্ার বনয়র্ Neanderthals জাবর্র একবি েবসল কোল এিং র্ায়দর use করা একবি পাির
বনবমতর্ যি মদখায়না হয়য়য়ছ।
এ ধরয়ণর আবিোর প্রমাণ কয়র ময, Neanderthals প্রকৃ র্পয়ে মানি প্রজাবর্ই বছল যারা
সময়য়র ধারািাবহকর্ায় হাবরয়য় মগয়ছ।

NEANDERTHALS সূর্

ছাবিশ হাজার িছর পুরয়না সূর্। এই আবিোর মিয়ক মিাঝা যায় ময Neanderthals- রা
১০০০০ িছর আয়গ মপাোক িুনন জানর্।
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NEANDERTHALS িাোঁবশ

হাড় বদয়য় তর্রী Neanderthals িাোঁবশ। বহসাি কয়র মদখা মগয়ছ ময বছদ্রগুয়লা এমনোয়ি করা
হয়য়য়ছ মযন সবঠক উপসুরবি পাওয়া যায়। অন্যকিায় িাোঁশীবি অর্যন্ত দের্ার সায়ি
সুপবরকবল্পর্ োয়ি তর্রী করা হয়য়য়ছ।
উপয়র গয়িেক Bob Fink এর িাোঁশী সংরান্ত বহসািবি মদখায়না হয়য়য়ছ।
র্াহয়ল আমরা িলয়র্ পাই Neanderthals রা মকান আবদম গুহা মানি বছয়লা না, িরং র্ারা
সেয মানি বছয়লা।
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Nebraska মানি Scandal

একবি জীিাি এর উপর বেবি কয়র এই Nebraska মানি এর কবল্পর্ বর্ে আোঁকা হয়। নাম
মদয়া হয় Hesperopithecus haroldcooki. বকছু বদন পর জানা যায় উি জীিািবি বছয়লা
একবি িুয়না শুকয়রর জীিাি।
বিির্তনিাদীরা এ জাবর্বিয়ক মানুয়ের আবদম প্রজাবর্ বহয়সয়ি মদখায়নার মর্ষ্টা কয়রবছল র্িাবপ
সকল আবিস্কার প্রমাণ কয়র ময, র্ারা আধুবনক িবলে মানুয়ের মিয়ক প ৃিক বকছু নয়।
উচিনদর উৎপচি:

বিির্তনিাদীয়দর দািী- prokaryotic cells মিয়ক eukaryotic Cell এর উৎপবি। যার তিজ্ঞাবনক মকান বেবি মনই।
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১৮০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না গায়ছর েবসল

৩০০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না গায়ছর
েবসল, যা ির্তমান প্রজাবর্র সায়ি মকান
অবমল মনই।

৩২০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না োনত গায়ছর েবসল

১৪০ বমবলয়ন িছয়রর পুরয়না
Archaefructus প্রজাবর্র েবসল

প ৃচথিীর ইচর্হাস
চিচভন্ন যুগ:
মানি ইবর্হাসয়ক বিির্তনিাদীরা সুন্দরোয়ি বিন্যি কয়রয়ছ। র্ায়দর ময়র্- মানুে এক সময়
িয়ন জঙ্গয়ল ঘুয়র মিড়ার্, এরপর দলিদ্ধ হয়য় িাস করয়র্ মশয়খ। এ সময় র্ারা বশকার কয়র
জীবিকা বনিতাহ করর্ র্খন বছল প্রির যুগ। পযতায়রয়ম আয়স মব্রাে যুগ র্ারপর আয়স মলৌহ
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যুগ। মানুে যখন আগুন জালায়র্ মশয়খ র্খন সেযর্ার সূর্না হয়। বকন্তু র্ারা েূ র্াবত্ত্বক
পযতয়িেণ এিং বকছু অকািয যুবিয়ক সুয়কৌশয়ল এবড়য়য় যায়।
মযমন: মলাহা দ্রুর্ েয় হয়য় যায়। সুর্রাং র্িাকবির্ প্রির যুয়গ মলাহা িযিহার হয়য় িাকয়লও
র্া পাওয়া যায়ি না। আিার মব্রাে তর্রীর জ্ঞানয়র্া মলাহা িযিহায়রর জ্ঞায়নর মর্য়য় অগ্রসর
হওয়ার কিা। মস বহয়সয়ি মলৌহযুগ মব্রায়ের যুয়গর আয়গ আসার কিা, পয়র নয়।

উপয়রর ছবিয়র্ প্রদবশতর্ মব্রসয়লি দুবির িামপায়শরবি মায়িতল বদয়য় তর্রী এিং িানপায়শরবি
িযসাল্ট বদয়য় তর্রী। এ দুবির িয়স ৮৫০০ এিং ৯০০০ খ্রীস্টপূিতাব্দ। বিির্তনিাদীয়দর দািী
অনুযায়ী এ সময় শুধু পাির বদয়য় বনবমতর্ যিপাবর্ use করা হর্। বকন্তু মায়িতল ও িযসাল্ট খুি
কবঠন পদািত। এগুয়লায়ক িাোঁকা ও মগাল করয়র্ মগয়ল অিশযই স্টীয়লর মব্লি ও যন্তপাবর্
িযিহার করয়র্ হয়ি। আর এিা েষ্ট ময র্ায়দর ময়ধয মসৌন্দযতয়িাধও বছল।
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উপয়রর ছবিদুবি মর্ হাড়গুয়লা আবিবসবিয়ায়নর তর্রী বিবেন্ন িস্তু। এগুয়লা তর্রী করয়র্
অিশযই স্টীয়লর মব্লি ও যিপাবর্ িযিহার করয়র্ হয়ি।
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কয়য়ক হাজার পুয়িত পািয়রর তর্রী বকছু বজবনস।
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উপয়রর ৩ নাম্বার বর্েবি ২১৩ বমবলয়ন িছর পুয়িতর জুর্ার মসায়লর েবসল এিং পািয়রর তর্রী
বকছু বজবনস।
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গুহার অঙ্কে:
বিির্তনিাদীরা বিবেন্ন গুহায় প্রাপ্ত বিবেন্ন অেন মদয়খ িয়ল ময, এগুয়লা আবদম গুহা মানিয়দর
তর্রী। মস বর্ে গুয়লা আোঁকয়র্ ময রে িযিহার করা হয়য়য়ছ র্া এমবন বক রাসায়বনক পদায়িতর
বমেণ ময বমবলয়ন বমবলয়ন িছর পার হয়য় যাওয়ার পরও মুয়ছ যায়বন িা েয় হয়বন? মদখা
মগয়ছ ময, আধুবনক যুয়গর জ্ঞান ও প্রযুবি িযিহার কয়রও মসই রেবি পুনঃপ্রস্তুর্ করা সম্ভি
হয়বন। এমনবক মকান বর্য়ে ময, বেমাবেক গঠন পাওয়া যায় এিং ময সাদৃশযজ্ঞান পাওয়া যায়
র্া শুধুমাে অর্যন্ত দে ও বশবের্ বশল্পীর পয়েই সম্ভি।
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র্াই আমরা িলয়র্ পাবর প ৃবিিীয়র্ কখনও প্রস্তুর যুগ, মব্রাে যুগ, মলৌহ যুগ, আবদম মানি,
গুহা মানি িলয়র্ বকছু ই বছয়লা না। মানুে এই প ৃবিিীয়র্ এয়সয়ছ মসই অিস্থায়, মযমন এখন
আয়ছ।
কিদোদায়ি ভারসােে িেিস্থা:
পূয়িতই িয়লবছ ময, িারুইনিাবদয়দর একবি গুরেপুণত দাবি হল, প্রকৃ বর্য়র্ স ৃবষ্টর উৎকেত সাধন
হয় ‘fight for survival’ এর মধয বদয়য়। র্ার মায়ন শবিশালীরা সিসময় দুিতয়লর উপর
বিজয়ী হয় আর এর েয়লই সম্ভি হয় উন্নবর্।

সাোচজি ডারউইচেজে অনুসানর যারা দুিলর্, গরীি, অসুস্থ এিং পশ্চাদপদ র্ানদর কিাে
প্রিার দয়া প্রদেলে ো িনর ধ্বংস িনর চদনর্ হনি।
এ িযাপায়র িারউইন িমাস মযালিায়সর িই An Essay on the Principle of Population
মিয়ক মপ্ররণা মপয়য়বছয়লন। বর্বন গণনা কয়রবছয়লন ময মানিজাবর্য়ক র্ার বনয়জর উপর মছয়ড়
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বদয়ল এরা খুি দ্রুর্ ি ৃবদ্ধ মপয়র্ িাকয়ি, প্রবর্ ২৫ িছয়র সংখযা বদ্বগুন হয়র্ িাকয়ি। বকন্ত খাদয
সরিরাহ মকান োয়িই মস হায়র িাড়য়ি না। র্াই বকছু মানুেয়ক িাোঁর্ায়নার জন্য প্রযয়য়াজন অপর
বকছু মানুয়ের ম ৃর্ু য।
িারউইন মঘােনা কয়রন ময, মযালিায়সর িই মিয়ক প্রাোবির্ হয়য়ই বর্বন ‘িাোঁর্ার জন্য
সংগ্রায়মর’ ধারণা প্রদান কয়রন।
িংশি ৃবদ্ধ করয়র্ িাকয়ল রমািয়য় আরও শবিশালী মানিজাবর্র আবিেতাি হয়ি এরুপ
িারউইনিাদী ধারণার িশির্তী হয়য় বহিলার ইউয়জবনয়ক্সর নীবর্ অিলম্বন কয়র মযখায়ন পঙ্গু
ও মাবনবসক োরসামযহীনয়দর বনমতমোয়ি হর্যা করা হয়। এই নীবর্র েয়ল ইউয়রাবপয়ান সাদা
র্ামড়ার মলায়করা আবেকান বনয়গ্রা, মরি ইবডিয়ান ও অয়েবলয়ার আবদিাবসয়দরয়ক পশ্চাদপদ
িা অনগ্রসর আখযাবয়র্ কয়র এিং র্ায়দর সায়ি
পশুর মর্ আর্রণ করা হয়।
র্াই আমরা িলয়র্ পাবর, িারউইনিাবদয়দর
প্রর্ারণার েয়ল যখন ময়ন করা হয় মানুে মকান
জড় পদািত মিয়ক উৎপন্ন র্খন মানুয়ের জীিয়ন
ধয়মতর প্রয়য়াজনীয়র্া অস্বীকার করা হয়।
এমনবক ধমতয়ক আবেম পযতন্ত িলা হয়।
র্াই িারউইনিায়দর প্রির্তয়নর েয়ল মানুয়ে
মানুয়ে হানা হাবন ি ৃবদ্ধ পায়, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হয়,
মানুয়ের মধয হয়র্ দয়া অনুগ্রহ ও সহানুেূ বর্
হ্রাস পায় এিং মানুয়ের তনবর্কর্ার র্রম
অধঃপর্ন ঘয়ি।
িস্তুর্ তনবর্ক িাধািন্ধন ও বিবধবনয়েধ মিয়ক
একজন বব্রবিশ কািু তবনয়স্টর আোঁকা িারউইন
মুবি লায়ের ইচ্ছা ও প্রিণর্াই হয়লা
রমবিকাশিাদ িা বিির্তনিাদ বিশ্বাস করার মূল কারন। আর বিির্তনিাদ দশতয়ন বিশ্বাসীয়দর
যারা ইর্র ও হীন জীিজন্তুর িংশধর িয়ল ময়ন কয়র মকান তনবর্কর্াই র্ায়দর িাকয়র্ পায়র
না।
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বিংশ শর্াব্দীর বিজ্ঞায়নর আবিোর ও সয়র্র্ন বর্ন্তাোিনা এ বিেয়বিয়ক পবরোর কয়র
র্ু য়লয়ছ ময, প্রবর্বি প্রাণহীন িস্তু ও প্রবর্বি জীিয়কই স ৃবষ্ট করা হয়য়য়ছ অর্যন্ত সুেষ্ট
োরসামযপুণতোয়ি। অকািয ও েু র্বিহীন পবরকল্পনার মাধযয়ম।
র্াই আমায়দর উবর্র্ মসই স ৃবষ্টকর্তায়ক জানা এিং র্ার অবপতর্ দাবয়ে পালন করা। বযবন
আমায়দর অিতহীনোয়ি স ৃবষ্ট কয়রনবন। আর এজন্য মহান আল্লাহ মপ্রবরর্ ১৪০০ িছর ধয়র
অপবরিবর্তর্ মুবজজা কুরআন মর্া আয়ছই। সায়ি আয়ছ আল্লাহর রাসুয়লর (সঃ) হাদীস।
র্াই আজ,

আর মঘােণা কয়র দাও, “সর্য এয়স মগয়ছ এিং বমিযা বিলুপ্ত হয়য় মগয়ছ, বমিযার মর্া বিলুপ্ত
হিারই কিা”৷ (সুরা িনী ইস্রাইল: ৮১)
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চিির্লেিাদ ও র্ার সেসো – ১ : প্রানের উৎপচি

বিির্তনিাদ সমিতকয়দর মিবশরোয়গরই বিেয়বি সম্পয়কত বিিাবরর্ িা স্বচ্ছ ধারণা মনই। এখায়ন
আমরা বিির্তনিায়দর মূল অসংগবর্গুয়লা র্ু য়ল ধরয়িা। বিির্তনিায়দর মূল অসংগবর্ হল
প্রায়ণর উৎপবি বনয়য়। বিির্তনিাদীরা িয়ল িায়কন ময, ির্তমানকায়লর সকল জীিজন্তুই এয়ক
অপয়রর সায়ি সম্পকতযি
ু । সকল জীিজন্তুই একবি বনবদতষ্ট পূিতপরু
ু ে িা COMMON
ANCESTOR মিয়ক মকাবি মকাবি িছয়রর বিির্তয়নর রমধারায় ির্তমায়নর এই পযতায়য় এয়সয়ছ।
বকন্তু র্ারা কখয়নাই একবি িযাপায়রর সমাধান বদয়র্ সেম হনবন। আর মসিা হল প্রায়ণর
উৎপবি কী কয়র হয়য়য়ছ। প্রায়ণর উৎপবি বকোয়ি বনয়জ বনয়জ হয়র্ পায়র মস সম্পয়কত গর্
মদড়শ িছয়র অসংখয বিওবর মদওয়া হয়য়য়ছ বকন্তু র্ার মকানিাই এখনও পযতন্ত প্রমাবণর্ নয়।
এমনবক যারা প্রায়ণর উৎপবির িযাপারবি বনয়য় গয়িেণা কয়রন র্ায়দর মর্াময়র্র ময়ধযও
রয়য়য়ছ দ্বন্দ্ব। বিির্তনিায়দর পয়ের মানুেয়দরয়ক প্রায়ণর উৎপবির এই অসংগবর্র িযাপায়র
বজজ্ঞাসা করা হয়ল র্ারা প্রায়ণর উৎপবির (ABIOGENESIS) সায়ি বিির্তনিায়দর সম্পকতয়ক
অস্বীকার কয়র বিেয়বিয়ক এবড়য়য় মযয়র্ র্ায়। র্ারা িয়ল ময িারউইন র্াোঁর বিির্তনিায়দ প্রায়ণর
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উৎপবির মর্মন মকান কিা-ই উয়ল্লখ কয়রনবন। র্ায়দর কিা আংবশক সবঠক। িারউইন র্াোঁর
প্রণীর্ বিির্তনিায়দর ময়ধয প্রায়ণর উৎপবির সম্পয়কত মর্মন মকান বিিাবরর্ িণতনা কয়রনবন।
কারণ, একিা নর্ু ন র্য়ত্ত্বর জন্ম মদওয়ার েয়ল এিা বনয়য়ই গয়িেণা কয়র র্াোঁর সকল সময়
পার হয়য় বগয়য়বছল। প্রায়ণর উৎপবির মর্ এয়র্া সূক্ষ্ম বিেয় বনয়য় মািা ঘামািার সময় র্াোঁর
মকািায় বছল? আর র্াছাড়াও র্াোঁর সময়য় এিাই ধারণা করা হর্ ময, প্রায়ণর উৎপবি
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি হয়র্ পায়র। এয়ক িলা হয় েয়ডিবনয়াস মজনায়রসন (Spontaneous
Generation)। প্রমাণ বহয়সয়ি মদখায়না হর্ ময, মাংস মখালা জায়গায় মরয়খ বদয়ল মসখান
মিয়ক বকছু বদন পয়র মাবছর লােতা উৎপন্ন হয়, কাদা মিয়ক িযাে উৎপন্ন হয়, িদ্ধ িায়ক্স পুরুয়ের
ঘায়ম মেজা কাপড় ও বকছু ধান/গম মরয়খ বদয়ল র্া মিয়ক ইোঁদুর উৎপন্ন হয়। এছাড়াও আরও
অয়নক হাসযকর উদাহরণ র্খনকার সময়য় মদওয়া হর্। আর এই কারয়ণই িারউইন
বিির্তনিায়দর মেয়ে প্রায়ণর উৎপবি বনয়য় মর্মন মকান বর্ন্তা কয়রনবন। কারণ র্াোঁর জানা ময়র্
প্রাণ মর্া বনয়জ বনয়জই স ৃবষ্ট হয়র্ পায়র!
র্য়ি িারউইন প্রায়ণর উৎপবি সম্পয়কত মকান বিিাবরর্ িণতনা না বদয়লও বর্বন এই ধারণা
বদয়য়বছয়লন ময, প্রায়ণর উৎপবি হয়য়বছল স্থলোয়গর মকান এক মছাট্ট উষ্ণ জলাশয়য়।
প্রায়ণর উৎপবির সায়ি যবদ বিির্তনিায়দর মকান সম্পকত না-ই িাকয়র্া র্াহয়ল িারউইন
কখনই প্রায়ণর উৎপবির সম্ভািয উৎস বনয়য় মন্তিয করয়র্ মযয়র্ন না।
িারউইন র্াোঁর বিখযার্ িইবি মলখার ৫ িছর পরই জলার্ে মরায়গর প্রবর্য়েধয়কর আবিোরক
বিখযার্ েরাবস বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর প্রায়ণর স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি স ৃবষ্ট হিার এই ধারণায়ক বমিযা
প্রমাণ কয়রন। যাই মহাক, পরির্তীয়র্ িারউইয়নর অনুসারীরা অিতাৎ বিির্তনিায়দর
পরির্তীকায়লর বিজ্ঞানীরা মূলর্ বিির্তনিাদয়ক োয়লাোয়ি দাোঁড় করায়নার জন্য এিং িযাখযা
করার জন্যই ABIOGENESIS নামক বিজ্ঞায়নর এই শাখাবি স ৃবষ্ট কয়রন।
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“Evolutionists belive that life on earth has evolved progressively over
thousands of millions of years, originally from none living materials”.1
অিতাৎ মদখা যায়চ্ছ ময, বিির্তনিাদীরা প্রায়ণর উৎপবি সম্পয়কতও বর্ন্তা কয়র এিং র্ায়দর কিা
অনুসায়র প্রায়ণর বিির্তন শুরু হয়য়য়ছ প্রাণহীন িা জড় িস্তু মিয়ক। র্য়ি এখায়ন এিাও িলা
হয়য়য়ছ ময, অয়নয়কই ময়ন কয়রন সকল প্রাণীয়দর ির্তমায়ন মযোয়ি মদখা যায়চ্ছ স ৃবষ্টর শুরুর
বদয়কও র্ারা এইরূয়পই অিিা কাছাকাবছ রূয়প বিদযমান বছল। র্াহয়ল মদখা যায়চ্ছ, যারা দািী
কয়র বিির্তনিায়দর সায়ি প্রায়ণর উৎপবির মকান সম্পকত মনই, র্ারা আসয়ল না িুয়ঝ েু ল দািী
করয়ছ। কারন, বিির্তনিায়দর সায়ি যবদ প্রায়ণর উৎপবির মকান সম্পকত নাই িাকয়র্া র্াহয়ল
একবি এনসাইয়িাবপবিয়ায়র্ এোয়ি বরয়য়শন বিওবর নায়ম মকান মলখা িাকয়র্া না অিিা
বিির্তনিাদীরা ময প্রায়ণর উৎপবি জড় িস্তু মিয়ক হয়য়য়ছ এই বিশ্বাস কয়র এিাও মদওয়া
িাকয়র্া না। মূলর্ প্রায়ণর উৎপবি ও বিির্তনিাদ একবি আর একবির সায়ি ওর্য়প্রার্োয়ি
জবড়র্। র্াছাড়াও জড় িস্তু মিয়ক প্রাণ স ৃবষ্টর ময ঘিনাবির কিা িলা হয় মসবিও এক ধরয়ণর
বিির্তন। ABIOGENESIS-এ রাসায়বনক বিবরয়ার মাধযয়ম প্রাণ স ৃবষ্ট হিার ময ঘিনাবি কল্পনা
করা হয়চ্ছ মসবি আসয়ল মূলর্ রাসায়বনক বিির্তন (CHEMICAL EVOLUTION).
এছাড়াও, বিির্তনিায়দর মূল বিওবরবি দাবড়য়য় আয়ছ আসয়ল প্রিম মকায়ের উপয়র!
বিির্তনিাদ অনুসায়র প্রিয়ম একবি মকায়ের উিি মকান না মকানোয়ি হয়য় বগয়য়বছল। এই
উিয়ির পয়র আয়ি আয়ি মসখান মিয়কই বিির্তন হয়র্ িায়ক। বকন্তু সমসযা হল ময, মসই
কাল্পবনক মকায়ের অবিয়ের পয়ে আজ পযতন্ত মকান প্রমান মদওয়া সম্ভি হয়বন। যবদ এই
প্রিম মকায়ের মকান অবিেই না িায়ক, যবদ প্রিম মকাে িয়ল বকছু ই না িায়ক এিং এিা প্রমাণ
হয়য় যায় ময শুরুর বদয়ক এক িা একাবধক িহুয়কােী জীি বিদযমান বছল র্াহয়ল বিির্তিাদ
মকান অিস্থায়ন এয়স দাোঁড়ায়ি?
ির্তমায়ন বিির্তনিাদই হল বিজ্ঞায়নর সিয়র্য়য় বির্বকতর্ শাখা। এবি বিজ্ঞায়নর সিয়র্য়য়
মধাোঁয়ায়ি এিং অবস্থবর্শীল অংশ। যখনই মকান নর্ু ন েবসল আবিেৃ র্ হয় র্খনই

1

Illustrated family encyclopedia : evolution: creation theories, page – 319. (first published in great briten in 1997 as

millennium family encyclopedia , reprint – 2008)
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বিির্তনিায়দর ময়ধয নর্ু ন কয়র একবি পবরির্তন আয়স, বিজ্ঞানীয়দর ময়ধয নর্ু ন কয়র একবি
র্কতবির্য়কতর স ৃবষ্ট হয় এিং পুরায়না অয়নক ধারণায়কই ছু োঁয়ড় মেয়ল বদয়র্ হয়। অয়নক সময়
খুি সাধারণ একবি আবিোর মিয়কই আিার বিির্তনিায়দর মায়ঝ মিশ িড় ধরয়নর পবরির্তন
আয়স। মায়ঝ মায়ঝই আিার েু ল বিওবর এিং জাল েবসলও মির হয়।
যাই মহাক, এিার আবম শুরু মিয়ক শুরু কবর! অিতাৎ প্রায়ণর উৎপবি মিয়ক। আমায়দর আয়গর
মরোয়রয়ন্সবিয়র্ আমরা মদয়খবছ ময, বিির্তনিাদীরা ধারণা কয়র জড় িস্তু হয়র্ স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি
অিতাৎ বনয়জ বনয়জই প্রায়ণর স ৃবষ্ট হয়য়য়ছ। বকন্তু এই ঘিনাবি অিতাৎ জড় িস্তু হয়র্ প্রাণ স ৃবষ্ট
হিার ঘিনাবি এখন পযতন্ত অন্তর্ মকািাও মকউ মদয়খবন িা লেয কয়রবন বনয়জ বনয়জ হওয়া
মর্া দূয়রর কিা।
জীিবিজ্ঞানীরাও িলয়ছন ময, জড় িস্তু হয়র্ প্রাণ স ৃবষ্টর ঘিনা এখনও পযতন্ত মকািাও পবরলবের্
হয়বন। বপ্রবন্সপাল অে িায়য়ায়জয়নবসস (The Principle of Biogenesis) িয়ল ময, প্রাণ
শুধুমাে প্রাণ মিয়কই আয়স।
এয়েয়ে বিখযার্ েরাবস বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর িয়লন –
CAN MATTER ORGANIZE ITSELF? NO! TODAY THERE IS NO CIRCUMSTANCE
KNOWN UNDER WHICH ONE COULD AFIRM THAT MICROSCOPIC BEINGS HAVE
COME INTO THE WORLD WITHOUT PARENTS RESEMBLING THEMSELVES.2

অনুিাদ: পদািত বক বনয়জ বনয়জয়ক সাজায়র্ পায়র? না পায়র না! ির্তমায়ন এমন মকান ঘিনার
কিা জানা যায়বন যায়র্ কয়র এমনিা প্রমাণ করা যায় ময, েু দ্র অণুজীয়িরা বনয়জয়দর সায়ি
বমল সম্পন্ন পূিতপরু
ু ে ছাড়া এই প ৃবিিীয়র্ এয়সয়ছ।
এছাড়াও আয়লক্সাণ্ডার ওপাবরন নায়মর এক বিির্তনিাবদ বিজ্ঞানী স্বয়ং িয়লয়ছন –
UNFORTUNATELY, THE ORIGIN OF THE CELL REMAINS A QUESTION THAT IS ACTUALLY
THE MURKIEST ASPECT OF THE WHOLE THEORY OF EVOLUTION.3
2

LOUIS PASTEUR , FOX & DOSE, ORIGIN OF LIFE, PAGE. – 4-5

3

ALEXANDER OPARIN (ORIGIN OF LIFE P. – 196)
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অনুিাদ: দুেতাগযজনকোয়ি মকায়ের উৎস এখনও পযতন্ত একবি প্রশ্ন হয়য় রয়য়য়ছ যা আসয়ল
সমি বিির্তনিায়দর সিয়র্য়য় গুরুেপূণত বিেয়।
আরও একজন বিির্তনিায়দর সমিতক মজেবর মিিা (বযবন একজন বজওয়কবমসি) িয়লয়ছন –
TODAY, AS WE LEAVE THE 20TH CENTURY, WE STILL FACE THE BIGGEST
PROBLEM THAT WE HAD WHEN WE ENTERED THE 20TH CENTURY : HOW DID
LIFE ORIGINATE ON EARTH?4

অনুিাদ: আজ আমরা এই বিংশ শর্াব্দী মিয়ক মির হয়য় যাওয়ার লয়ে এখনও মসই বিশাল
সমসযার মুয়খামুবখ হয়য় রয়য়বছ ময সমসযা বিংশ শর্াব্দীয়র্ প্রয়িয়শর সময়ও বছল, আর মসিা
হল – প ৃচথিীনর্ চিভানি প্রানের উৎপচি হর্?
২০১০ সায়ল যুিরায়ের জীিবিজ্ঞানী মজ মরইগ মেনিার (Craig Venter) বযবন কৃ বেম প্রাণ
আবিোর কয়রবছয়লন িয়ল দািী কয়রয়ছন, বর্বনও দািী করয়র্ পারয়িন না ময, বর্বন জড় িস্তু
হয়র্ প্রাণ স ৃবষ্ট কয়রয়ছন। ির্তমায়ন র্ার এই কাজয়ক প্রাণ স ৃবষ্ট বহয়সয়ি িলা যায় না িরং র্ার
কাজয়ক এক প্রকায়রর সেল ও উন্নর্মায়নর মজয়নবিক ইবেবনয়াবরং বহয়সয়ি আখযা মদওয়া
যায়।
আসুন আমরা মদবখ মরইগ মেডিার ও র্ার দল কী করয়লনর্ারা একবি অলয়রবি ‘ বলবেং’ িযাবকয়িবরয়া, মাইয়কাপ্লাজমা, মাইকয়য়ি -এর মকায়ের
বনউবিয়ার মযায়িবরয়াল -এর িািা কায়লি করয়লন। এিং মস অনুসায়র (মেবসবেক পদ্ধবর্য়র্)
বনউবিউিাইি কযায়সি তর্রী করয়লন। ইয়স্টর মাধযয়ম, ইয়স্টর অলয়রবি বিল্ট ইন এয়সমবব্ল
বসয়স্টম িযািহার কয়র র্ায়দরয়ক এয়সম্বল করয়লন। এরপর মসই বজয়নামবিয়ক 'অলয়রবি
বলবেং' িযাকয়িবরয়া মাইয়কাপ্লাজমা কযাবপ্রয়কালাম এর ময়ধয ট্রান্সপ্লযাডি করয়লন। র্য়ি র্ার
আয়গ র্ারা একবি িুবদ্ধ খািায়লন। র্ারা কযাবপ্রয়কালাম এর বনজস্ব ‘ মরবেকশন এনজাইম’
এর বজনিায়ক নক আউি করয়লন। মকননা র্ারা জানয়র্ন ময, িযাকয়িবরয়ার একবি িুবদ্ধ
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আয়ছ। র্ারা অন্য মজয়নবিক মযায়িবরয়াল মকাকায়ল মসিায়ক র্ায়দর মরবেকশন
এয়ডিাবনউবিয়য়জ এনজাইম বদয়য় মকয়ি হজম কয়র মেয়ল।
এরপর যখন ঐ র্িাকবির্ 'বসনয়িবিক বিএনএ'মক প্রয়িশ করায়লন, র্খন উি িযাকয়িবরয়া
মকান প্রকার কিা না িলার সুয়যাগ মপয়য় মসিায়ক
বনয়জর কয়র বনল। মকননা কিা িলার িযিস্থায়র্া
আয়গই িুবদ্ধ কয়র দূর কয়র মদয়া হয়য়য়ছ। প্রশ্ন
হল- র্ারা িযাকয়িবরয়ার ময়ধয বনউবিউিাইি-মক
মকাকায়লন

বকোয়ি?

আমার

জানা

ময়র্

বনউবিবয়ক এবসি দুোয়ি কু কয়র্ পায়র। এক,
যবদ মকান ‘ োয’ োইরাস িযায়কয়িবরয়ায়ক
আরমণ কয়র বনয়জর মজয়নবিক মময়িবরয়ালয়ক
িযাকয়িবরয়ার মময়িবরয়ায়লর সায়ি যুি কয়র
লাইয়সায়জবনক phase এ র্য়ল যায়। দুই, যবদ
িযাকয়িবরয়ার বিল্ট ইন ‘ ট্রান্সেরয়মশন’ প্রয়সস দ্বারা ‘ বনবদতষ্ট কর্গুয়লা শর্ত মমইনয়িইন করা
পবরয়িয়শ’ দ্রিয়নর বনউবিবয়ক এবসিয়ক আপন কয়র মনয়।
র্লুন, আমরা মদবখ এরপর কী হল। িযাকয়িবরয়া র্ার ‘ বনজস্ব’ পূিত মিয়কই বিদযমান আরএনএ
পবলমায়রজ িযিহার কয়র মময়সোর আরএনএ তর্রী করল। এরপর মসই মময়সোর আরএনএ
উি িযাকয়িবরয়ার ‘ বনজস্ব’ রাইয়িাজম এর সাহায়যয মপ্রাবিন সংয়েে করল। এখন উি
সংয়েবের্ মপ্রাবিন বকন্তু মাইয়কাপ্লাজমা কযাবপ্রকুলাম এর নয় িরং মাইয়কাপ্লাজমা মাইকয়য়ি
এর মপ্রাবিন। (কারণ বজনগুয়লার্ মাইকয়য়য়িরই) সুর্রাং এর ময মরবেকশন
এয়ডিাবনউবিয়য়জ র্া ‘ বরয়সপির িযাকয়িবরয়া’ মাইয়কাপ্লাজমা কযাবপ্রয়কালাম এর বিএনএ
মক েয়রইন ময়ন কয়র মকয়ি মেলল। এিং তর্রী হল র্িাকবিক ‘ কৃ বেম মকাে’ ।
পুয়রা প্রয়সসিা করল একদল ‘ ইয়ডিবলয়জডি সায়য়বডিস্ট’ । পুয়রা প্রয়সসিায়কই জ্ঞায়নর
আয়লায়ক অলয়রবি ‘ জীবির্’ ইস্ট ও িযায়কয়িবরয়ার ময়ধয করা হল, র্ায়দরই বিল্ট ইন
বসয়স্টম িযািহার কয়র। একবি Successful transplantation এর মাধযয়ম আমরা একবি
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Successful Genetic Engineering মদখয়র্ মপলাম। এ িযাপায়র বনয়র্র মন্তিযবি
প্রবণধানয়যাগয।
Dr Peter Dearden, Director of Genetics Otago comments:
"This paper represents a very significant step forward in engineering life.
Venter’s group have been able to put a fully synthetic genome into a bacterial
cell and get it to act as that cell’s genome. The technical skill required to get
this to work is immense, and is the culmination of a long series of experiments
that pioneered the technology to do this, as well as developing ways to prove
that it had been done."
"The experiment raises an interesting question, has Venter and his team
created life? The answer is NO. Venter’s team is relying on the information in
a natural genome. While the DNA strand that makes up the genome is
synthetic and made in the lab, the information it contains comes from a species
of bacterium; and it is the information that is important in a genome. Also
Venter’s team needs a bacterial cell, one without a genome, to put their
synthetic genome into. This cell, currently, can only be made by a living
organism."
“However, while Venter and his team haven’t created life, they have carried
out a remarkable feat, and put us one further step on the road to completely
re-engineering organisms for biotechnological purposes.”
এিং আমরা আিারও এই সুবনয়বির্ ইয়ডিবলয়জন্স এর িযািহার মদয়খ মূল ইয়ডিবলয়জডি স্বত্ত্বা
‘ আল্লাহ’ বযবন জীবির্ িযাকয়িবরয়ার প্রাণ দান কয়রয়ছন র্ার পবরর্য় মপলাম। এিং জানয়র্
পারলাম বকোয়ি বর্বন আমায়দরয়ক সকল স ৃবষ্টর মসরা িাবনয়য়য়ছন।
এছাড়াও এখায়ন আমরা মদখয়র্ মপলাম ময উি বিজ্ঞানীরা ‘ম ৃর্ িযাকয়িবরয়া’ িযািহার
করয়লন না। আর প ৃিক োয়ি Cell memberane, microtubules, DNA, RNA, Ribosome,
DNA polymerase, RNA polymerase, Golgi appearatus, Endolplasmic reticulum
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তর্রী কয়র র্ায়দরয়ক একবের্ কয়র ‘জীবির্’ করা হয়ল যায়ক আমরা ‘কৃ বেম প্রাণ’ িলয়র্
পারর্াম র্ার ধরা-মছায়ার কায়ছও মর্া এই প্রাণয়ক মযয়র্ মদখলাম না!
িািির্া হয়চ্ছ এরকম, মযরকম মহনবর এম. মবরস (Henry M. Morris) উপসংহায়র এয়সয়ছন
ময, আমায়দর এমন মকান পদ্ধবর্ িা প্রবরয়ার কিা জানা মনই যার দ্বারা প্রাকৃ বর্কোয়ি প্রায়ণর
উিি হয়র্ পায়র।
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–২: মকায়ের জবিলর্া-১
(ইউকযাবরওবিক মকাে)
এখায়ন আবম আয়লাকপার্ করয়র্ র্াই জীিয়দয়হর জবিলর্ার উপর। ির্তমান সময়য় যয়র্া
ধরয়নর জীিজন্তু রয়য়য়ছ মসিা মহাক িহুয়কােী, মহাক েু দ্র মপাকা িা মহাক আবদম প্রকৃ বর্র
একয়কােী জীি, সকল জীয়ির তদবহক গঠনই অসম্ভি সূক্ষ্ম ও জবিল প্রকৃ বর্র যয়ির মর্ই
জবিল। জীিজগয়র্র জবিলর্া স্বল্প পবরসয়র বিিাবরর্ িণতনা করা অসম্ভি একবি কাজ যার
েয়ল আবম এখায়ন শুধু জীিয়দহ গঠয়নর একক অিতাৎ শুধুমাে মকায়ের গঠন বনয়য় আয়লার্না
করয়িা। এখায়ন এমনবক মকায়ের গঠনও এর্ বিিাবরর্ িণতনা করািা সম্ভি নয়। র্াই আবম
এর প্রািবমক গঠন আয়লার্না করবছ।
জীিয়দয়হ বনউবিয়ায়সর গঠয়নর বেবিয়র্ মকাে প্রধানর্ ২ প্রকার। মসগুয়লা হল –
ক) ইউকযাবরওবিক মকাে িা প্রকৃ র্ মকাে
খ) মপ্রাকযাবরওবিক মকাে িা আবদ মকাে।
আমরা প্রিয়ম ইউকযাবরওবিক মকায়ের গঠন সম্পয়কত আয়লার্না করয়িা।
ি) ইউিোচরওচিি কিাষ:
বনউবিয়াস সুগবঠর্। সুগবঠর্ বনউবিয়ার আিরণী িায়ক। েয়ল বনউবিয়ায়সর পদািতসমূহ অিতাৎ
মরামাবিন জাবলকা, বনউবিওলাস, বনউবিওপ্লাজম ইর্যাবদ সাইয়িাপ্লাজয়মর সরাসবর সংেয়শত
িায়ক না। একবি ইউকযাবরওবিক মকায়ের ২ বি মূল অংশ িায়ক:
১) প্লাজমায়লমা িা প্লাজমায়মময়ব্রন িা মসল মমময়ব্রন িা প্লাজমাপদতা িা মকাে আিরণী
২) মপ্রািপ্লাজম
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১) প্লাজোনেেনেে:
প্রবর্বি জীিয়কােই এক প্রকায়রর সূক্ষ্ম, আণুিীেবণক বস্থবর্স্থাপক, অধতয়েদয, সজীি, পার্লা
আিরণী দ্বারা পবরয়িবষ্টর্ িায়ক। এয়ক িয়ল প্লাজমায়মময়ব্রন। ির্তমায়ন প্লাজমায়মময়ব্রন
প্রর্বলর্ ময়িল হল ফ্লুইি মমাজাইক ময়িল।
মেৌর্ গঠন:
১) মসল মমময়ব্রনবি বদ্বিরী, ২) প্রবর্ িয়র মপ্রাবিন এিং বলবপি ির আয়ছ, ৩) প্রবর্বি
েসয়োবলবপয়ি দুবি েযাবি এবসি এিং একবি েসয়েি মািা িায়ক, ৪) উেয় িয়রর
হাইয়রাকািতন ির মুয়খামুবখ িায়ক, ৫) মমময়ব্রয়নর মপ্রাবিন অণুগুয়লা েসয়োবলবপি িয়র
মমাজাইয়কর মর্ বিবেপ্তোয়ি অিস্থান কয়র, ৬) মপ্রাবিন ও অন্যান্য উপাদানসমূহ বস্থর নয় িরং
ফ্লুইয়ির মর্ পবরির্তনশীল।
রাসায়বনক গঠন:
১) মসল মমময়ব্রন-এ িায়ক মপ্রাবিন, বলবপি এিং মকান মকান মেয়ে পবলসযাকারাইি, RNA,
DNA ইর্যাবদও িাকয়র্ পায়র, ২) মসল মমময়ব্রয়নর মমাি বর্ন ধরয়নর শুে উপাদায়নর ৭৫%ই বলবপি। বলবপি প্রধানর্ েসয়োবলবপি বহয়সয়ি িায়ক, ৩) মমময়ব্রয়ন বর্ন ধরয়নর মপ্রাবিন
িায়ক: ক) ইবডিগ্রাল মপ্রাবিন, খ) মপবরয়েরাল মপ্রাবিন ও গ) বলবপি সম্প ৃি মপ্রাবিন।
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২) কপ্রািপ্লাজে:
প্লাজমায়মময়ব্রন দ্বারা আি ৃর্, মকায়ের অধতসচ্ছ, দানাদার, িণতহীন, মজবলর মর্, সজীি িস্তু।
মেৌর্ গঠন:
ইউরসন, বেসার, হাবিত প্রমুখ বিজ্ঞানীয়দর ময়র্, “কপ্রািপ্লাজে এি ধরনের জচির্ ির্য়চডয়
র্রর্ পদাথল।” মপ্রািপ্লাজম িণতহীন, ঈেৎ সচ্ছ, ধূসর, সান্দ্র, ঘন, র্রল পদািত।
রাসায়বনক গঠন:
মপ্রািপ্লাজম বিবেন্ন তজি ও অবজি রাসায়বনক পদায়িতর সমিয়য় গবঠর্। পদািতগুয়লা দ্রিীেূ র্
িা োসমান অিস্থায় িায়ক। প্রধান তজি িস্তুর ময়ধয মপ্রাবিন জার্ীয় পদািত, র্বিত, নাইয়ট্রায়জন
যুি পদািত ইর্যাবদ িায়ক। মপ্রািপ্লাজয়ম সাধারনর্ ৭৫% পাবন ও ২৫% অন্যান্য িস্তু িায়ক।
অন্যান্য িস্তুর ময়ধয ৯০% তজি পদািত ও ১০% অবজি পদািত।
মপ্রািপ্লাজময়ক দুবি প্রধান োয়গ োগ করা যায়। যিা:
i) সাইয়িাপ্লাজম
ii) বনউবিয়াস
i) সাইনিাপ্লাসে:
মপ্রািপ্লাজয়মর ময অংশ বনউবিয়ায়সর র্ারবদয়ক অিস্থান কয়র।
মেৌর্ গঠন:
আধুবনক িা কলয়য়ি মর্িাদ অনুসায়র সাইয়িাপ্লাসয়মর বকছু অংশ দ্রিন (SOLUTION) ও
বকছু অংশ কলয়য়ি (COLLOIDAL) িা অধতর্রল। দ্রিন আিার ২ বি অংশ বনয়য় গবঠর্ – একবি
হল র্রল িা জলীয় অংশ যায়ক দ্রািক (SOLVENT) িয়ল ও অপরবি হল রাসায়বনক পদািত
বনয়য় গবঠর্ অংশ যায়ক দ্রাি (SOLUTE) িয়ল। কলয়য়ি আিার ২ বি অংশ বনয়য় গবঠর্ – র্রল
দশা (LIQUID PHASE) ও বিবেপ্ত দশা (DISPRESED PHASE)। সাইয়িাপ্লাজম আিার ২ বি
অংয়শ বিেি–
ি) এিনিাপ্লাজে ও ি) এন্ডাপ্লাসে
www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

72

ি) এিনিাপ্লাজে:
সাইয়িাপ্লাজয়মর এই অংশ প্লাজমায়লমার গা মঘোঁয়স অিস্থান কয়র। এবি দানাহীন, সচ্ছ এিং
অনড়। একয়িাপ্লাজম এর বের্য়রর বদয়ক অিবস্থর্ এনয়িাপ্লাজময়ক ধারন কয়র।
ি) এেনডাপ্লাজে:
একয়িাপ্লাজয়মর বের্য়রর বদয়ক অিবস্থর্ সাইয়িাপ্লাজয়মর দানাদার, অস্বচ্ছ অংশবিয়ক
এনয়িাপ্লাজম িয়ল। এনয়িাপ্লাজয়ম বনউবিয়াস, মাইয়িাকনবরয়া, গলবজ িবি, রাইয়িায়সাম,
লাইয়সায়সাম, আন্তঃপ্লাজবময় জাবলকা, মসবডট্রওল ইর্যাবদ মকাে অঙ্গানু িায়ক। এছাড়াও
এনয়িাপ্লাজয়ম বিবেন্ন ধরয়নরর গহ্বর, তর্লবিন্দু, খাদযসার, িজতযপদািত ইর্যাবদ মকােীয়
পদািতও িায়ক।
রাসায়বনক গঠন:
অবক্সয়জন, কািতন, হাইয়রায়জন, নাইয়ট্রায়জন, কযালবসয়াম, েসেরাস, মিাবরন, সালোর,
পিাবশয়াম, মসাবিয়াম, মযাগয়নবসয়াম, আয়য়াবিন এিং মলাহা -এগুয়লা হল সাইয়িাপ্লাসয়মর
মমজর িা মযায়রা িা প্রধান উপাদান। এছাড়াও বকছু মাইয়রা িা মট্রস িা অপ্রধান উপাদান
আয়ছ- কপার, মকািাল্ট, মযাঙ্গাবনজ, বজে, মবলিয়িনাম, মিারন, বসবলকন ইর্যাবদ।
ii) চেউচিয়াস:
মপ্রায়িাপ্লাজয়মর ময়ধয অর্যন্ত তিবশষ্টযপূণত সিতায়পো ঘন ও বিয়শে গুণসম্পন্ন মগালাকার অংশ।
এবি আিার এক ধরয়নর মকােীয় অঙ্গাণুও।
মেৌর্ গঠন:
বনউবিয়ায়সর র্ারবি অংশ আয়ছ–
ি) চেউচিয়ার কেেনেে,
ি) চেউচিওপ্লাসে,
গ) চেউচিওর্াস এিং
ঘ) করাোচিে র্ন্তু িা জাচর্িা।
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রাসায়বনক গঠন:
DNA ও RNA, মপ্রাবিন (বনউবিওয়প্রািাবমন, বনউবিওবহয়স্টান, ননবহয়স্টান, বনউবিয়ার
এনজাইম ইর্যাবদ) এিং কয়য়ক প্রকার খবনজ লিণ (েসেরাস, পিাবসয়াম, মসাবিয়াম,
কযালবসয়াম ও মযাগয়নবসয়াম) বনয়য় গবঠর্।
ি) চেউচিয়ার কেেনেে:
বনউবিয়াস ময সচ্ছ অধতয়েদয মকামল পদতা দ্বারা আি ৃর্ িায়ক র্াই বনউবিয়ার মমময়ব্রন।
গঠন: অসংখয বছদ্রবিবশষ্ট বদ্বিরী পদতা। এই পদতা লাইয়পায়প্রাবিন দ্বারা গবঠর্। মকাে বিোজয়নর
সময় এর বিলুবপ্ত ঘয়ি। বছদ্রগুয়লা ৮বি সংয়কার্নশীল কণা দ্বারা বনয়বির্।
ি) চেউচিওপ্লাজে:
বনউবিয়ায়সর মধযকার দানাদার স্বচ্ছ, সমসে, র্রল জার্ীয় পদািত।
গঠন: এয়র্ বনউবিওয়প্রাবিন, বনউবিক এবসি, এনজাইম, খবনজ লিণ ইর্যাবদ িায়ক।
গ) চেউচিওর্াস:
বনউবিয়ায়স অিবস্থর্ ঘন মগালাকার িস্তু।
গঠন: মপ্রাবিন, বলবপি, DNA ও RNA, বিবেন্ন এনজাইম ইর্যাবদ দ্বারা গবঠর্।
ঘ) করাোচিে র্ন্তু িা জাচর্িা:
বনউবিওপ্লাজয়মর অেযন্তরস্থ সুর্ার মর্ িস্তুর জাল। এয়দর এক একবি খণ্ডয়ক মরায়মায়জাম
িয়ল।
গঠন: DNA, RNA, বহসয়িান ও নন-বহসয়িান আবমে দ্বারা গবঠর্। এয়র্ DNA ও বহসয়িায়নর
পবরমাণ প্রায় ৩৫% – ৫৫%।
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1. বনউবিয়াস

োইনিািচ্িয়া:
মকােীয় অঙ্গাণু যা হল মকায়ের তজবিক কাযতািলী সম্পাদয়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় শবির উৎস।
মেৌর্ গঠন: বলবপি ও মপ্রাবিন বনবমতর্ মস ৃণ আিরণী দ্বারা মিবষ্টর্। মের্য়রর অংয়শ বরবস্ট
নায়মর কয়র্াগুয়লা আঙ্গুয়লর মর্ প্রিধতক আয়ছ। বরবস্টর গায়য় িায়ক কয়র্াগুয়লা মগাল মগাল
অবক্সয়সাম ির্তমায়ন যার নাম বেন্ন বকছু । মাইয়িাকবডরয়ার মকন্দ্রীয় অঞ্চয়ল আয়ছ দানাদার
মযাবট্রক্স যায়র্ িায়ক রাইয়িায়সাম, েসয়েি দানা ও ি ৃিাকার DNA।
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রাসায়বনক গঠন: মপ্রাবিন ৬০% – ৭০%, বলবপি ২৫% – ৩৫%, RNA ০.৫%, সামান্য
DNA ও প্রায় ৭০ প্রকার এনজাইম ও মকা-এনজাইম িায়ক।

2. বনয়র্ মাইয়িাকনবরয়ার বর্ে মদওয়া হল

এখায়ন ইউকযাবরওবিক মকায়ের সমি অংয়শর িণতনা মদওয়া হয়বন। র্য়ি সিয়র্য়য় গুরুেপূণত
অংশগুয়লারই িণতনা মদওয়া হয়য়য়ছ। আর মযিু কু িণতনা মদওয়া হয়য়য়ছ মসিু কুও শুধুমাে
প্রািবমক গঠন। র্ালতস িারউইয়নর সময় বিজ্ঞানীরা ধারণা করয়র্ন ময, একবিমাে মকাে মিয়ক
সকল জীি তিবর্য়েযর উিি হয়। কারন র্ায়দর ধারণা বছল মকাে অর্যন্ত সরল প্রকৃ বর্র। বকন্তু
উপয়র মদওয়া মকায়ের প্রািবমক গঠয়নর িণতনা মিয়কই মিাঝা যায় মকায়ের গঠন মমায়িও সরল
বকছু নয়। িরং এবি এর্ই জবিল ময, একবি মকাে হঠাৎ কয়র অন্ধ প্রবরয়া দ্বারা তর্বর হয়য়
যাওয়ািা অসম্ভি একবি িযাপার। র্াই বিির্তনিাদীরা পরির্তীয়র্ নর্ু ন কয়র বিওবর মদন ময,
মপ্রাকযাবরওবিক মকাে মিয়ক বিির্তয়নর মাধযয়ম ইউকযাবরওবিক মকায়ের উিি হয়। মযয়হর্ু
মপ্রাকযাবরওবিক মকাে ইউকযাবরওবিক মকায়ের র্ু লনায় অয়নক সরল। বকন্তু একবি
ইউকযাবরওবিক মকায়ের সবর্যকায়রর জবিলর্া বিয়েেণ করয়ল মদখা যায় এবি এয়র্াই জবিল
যার সাময়ন মানুয়ের তর্বর সিয়র্য়য় জবিল যয়ির জবিলর্াও র্ু চ্ছ। এমন এক ধরয়নর জবিল
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গঠয়নর উিি হয়য়য়ছ বিির্তয়নর মর্ একবি অন্ধ প্রবরয়া দ্বারা -এবি একবি অসম্ভি এিং
অবিশ্বাসয কিা!

3. পূণতাঙ্গ উবিদয়কাে
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4. পূণতাঙ্গ প্রাণীয়কাে

উপয়রর বর্েগুয়লায়র্ মকায়ের জবিলর্া সম্পূণতরূয়প েু বিয়য় মর্ালা সম্ভি হয়বন। র্াই আবম
মকায়ের জবিলর্া সম্পবকতর্ এই বেবিও বলংকবিও বদবচ্ছ। র্াইয়ল মদখয়র্ পায়রন:
মকায়ের অসম্ভি জবিলর্া!
যাই মহাক, পরির্তী অংয়শ মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ের গঠয়নর িণতনা বদয়য় মদবখয়য় মদওয়া
হয়য়য়ছ- মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ের মিয়ক অন্ধ তজবিক বিির্তন শুরুর ময কল্পনা করা হয়য়য়ছ র্া
কর্র্ু কু সম্ভি।
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৩: মকায়ের জবিলর্া – ২
(মপ্রাকযাবরওবিক মকাে)
পূয়িতর

অংয়শ

ইউকযাবরওবিক মকায়ের
একবি সরল ও প্রািবমক
গঠয়নর

িণতনা

বদয়য়

মদখায়না হয়য়বছল ময,
স ৃবষ্টর শুরুর বদয়ক মকান
ধরয়নর

িবহঃহিয়েপ

ছাড়া

এই

ধরয়নর

মকায়ের উৎপবি হয়য়
যাওয়া

সম্পূণতরূয়প

অসম্ভি একবি িযাপার।
এমনবক ধায়প ধায়পও
ময এই ধরয়নর মকান
কাঠায়মা িাবহয়রর মকান
হিয়েপ
পায়র

ছাড়া

মসিাও

হয়র্
বকছু িা

অিািি লায়গ যবদ একিু
গেীরোয়ি বর্ন্তাোিনা

একবি আদশত মপ্রাকযাবরওবিক িযাকয়িবরয়া

করা হয়। র্য়ি বিির্তনিাদ অনুসায়র মযয়হর্ু প্রায়ণর ির্তমান রূপ এয়সয়ছ সরল মিয়ক র্াই
এখন আমায়দর প্রশ্ন হল- ইউকযাবরওবিক মকায়ের মিয়ক সরল আর মকান মকাে আয়ছ বকনা?
উির হল হ্যাোঁ, আয়ছ।
পূয়িত িলা হয়য়য়ছ বনউবিয়ায়সর গঠয়নর বেবিয়র্ মকাে ২ প্রকার। যিা:
ি) ইউিোচরওচিি কিাষ িা প্রিৃ র্ কিাষ
ি) কপ্রািোচরওচিি কিাষ িা আচদ কিাষ।
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এখন মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ের সংজ্ঞা মদিার পালা।
কপ্রািোচরওচিি কিাষ:
এসি মকায়ের বনউবিয়াস আবদ ধরয়নর হয়। এয়দর বনউবিয়ায়সর মকান বনউবিয়ার আিরণী
িায়ক না। েয়ল বনউবিয়ায়সর পদতাসমূহ অিতাৎ মরামাবিন জাবলকা, বনউবিওলাস,
বনউবিওপ্লাজম ইর্যাবদ সাইয়িাপ্লাজয়মর সরাসবর সংেয়শত িায়ক না এিং সাইয়িাপ্লাজয়মর
ময়ধয োসমান অিস্থায় িায়ক। মযমন- িযাকয়িবরয়া মকাে। এখায়ন উয়ল্লখয ময, প্রাণীয়দয়হ
মপ্রাকযাবরওবিক মকাে িায়ক না।
এই পয়িত আমরা মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ের িণতনার মাধযয়ম িুঝার মর্ষ্টা করয়িা- স ৃবষ্টর শুরুর
বদয়ক এই আবদ মকাে উৎপন্ন হওয়া সম্ভি বকনা।
মপ্রাকযাবরওবিক মকাে সম্পন্ন জীিয়ক িলা হয় মপ্রাকযাবরওি। পূয়িত মপ্রাকযাবরওিয়ক ২ োয়গ
োগ করা হর্। যিা:
১) িোিনিচরয়া
২) আচিলয়া।
র্য়ি ১৯৭৭ সায়ল সিতপ্রিম আবকতয়ায়ক বেন্ন জীিজগৎ িা বকংিয়ম োগ করার প্রিাি মদওয়া
হয়। ১৯৯০ সায়ল আবকতয়ার আরএনএ এর উপর গয়িেণা কয়র মদখা যায় এবি িযাকয়িবরয়া
মিয়ক যয়িষ্ট পবরমায়ন বেন্নরকয়মর। র্াই এয়ক বনজস্ব একবি বকংিয়ম বিেি কয়র মদওয়া
যায়। ২০০৩ সায়ল আবকতয়ায়ক একারয়ন েে বকংিয়ম বিেি কয়র মদওয়া হয়, যার নাম মদওয়া
হয় আবকতয়া। আবকতয়ার গঠন িযাকয়িবরয়ার র্ু লনায় বকছু িা উন্নর্মায়নর। আবকতয়ার গঠয়নর
সায়ি ইউকযাবরওবিক মকায়ের গঠয়নর র্ু লনামূলক অয়নক বমল রয়য়য়ছ। অিতাৎ ির্তমান সময়য়র
মকােসমূয়হর ময়ধয িযাকয়িবরয়া মকায়ের গঠন সিয়র্য়য় সরলর্ম। র্াই আমরা এখায়ন
িযাকয়িবরয়ার গঠন িণতনা করয়িা।
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একবি আদশত িযাকয়িবরয়া মকায়ে বনয়োি অংশগুবল বিদযমান:
১) িোপসুের্, ২) কসর্ ওয়ার্ িা কিাষ কদওয়ার্, ৩) সাইনিাপ্লাজে, ৪) সাইনিাপ্লাজচেি
কেেনেে, ৫) ফ্লানজর্া, ৬) চপচর্, ৭) রাইিনসাে, ৮) চেউচিওনয়ড।
১) িোপসুের্:
অয়নক িযাকয়িবরয়ার সিতিবহস্থ িয়র অবর্বরি এক প্রকায়রর সুরো পদতা রয়য়য়ছ। এয়ক িলা
হয় কযাপসুযল। কযাপসুযল পবলয়সকারাইি (জবিল কায়িতাহাইয়রি) দ্বারা গবঠর্ হয়।
কযাপসুযয়লর অয়নক প্রয়য়াজনীয়র্া রয়য়য়ছ বকন্তু এর ময়ধয সিয়র্য়য় গুরুেপূণত হল
িযাকয়িবরয়ায়ক আদ্রত মরয়খ শুবকয়য় যাওয়া মিয়ক রো করা। এছাড়াও এবি িযাকয়িবরয়ায়ক
অন্যান্য ি ৃহৎ অণুজীি মিয়ক মেয়গাসাইয়িাবসস িা গ্রাস হওয়া মিয়ক রো কয়র। এবি
িযাকয়িবরয়ায়ক প ৃে িা র্য়লর সায়ি মলয়গ িাকয়র্ও সাহাযয কয়র। মযসকল িযাকয়িবরয়া মরাগ
স ৃবষ্ট কয়র র্ায়দর গঠয়নর ময়ধয কযাপসুযল একবি উয়ল্লখয়যাগয ও শবিশালী উপাদান।
২) কসর্ ওয়ার্ িা কিাষ কদওয়ার্:
প্রয়র্যক িযাকয়িবরয়া এক প্রকায়রর দৃঢ় মকাে মদওয়াল দ্বারা আি ৃর্ িায়ক যা
মপপবিয়িাগ্লাইয়সন এিং একবি মপ্রাবিন সুগার (পবলয়সকারাইি) অনু দ্বারা গবঠর্ হয়। এই
মদওয়াল মকােয়ক আকৃ বর্ দান কয়র এিং মকায়ের সাইয়িাপ্লাজবমক মমময়ব্রনয়ক বঘয়র রায়খ।
এবি মকােয়ক িাবহয়ররর পবরয়িশ মিয়ক রো কয়র। এছাড়াও এবি বিবেন্ন ধরয়নর উপাঙ্গ
মযমন- ফ্লায়জলা এিং বপবলয়ক মকায়ের সায়ি আিয়ক রাখয়র্ সাহাযয কয়র যায়দর উৎপবি
সাইয়িাপ্লাজবমক মমময়ব্রয়নর বের্য়র হয় এিং মকাে মদওয়াল মেদ কয়র িাবহয়র প্রসাবরর্ হয়।
যখন মকায়ের সাইয়িাপ্লাজয়মর সায়ি িাবহয়রর পবরয়িয়শর েরণ র্ায়পর বিশাল এক র্ারর্ময
ঘয়ি র্খন এই মকাে মদওয়ালই মকােবিয়ক বিস্ফরবরর্ হয়র্ িাধা দান কয়র।
৩) সাইনিাপ্লাজে:
সাইয়িাপ্লাজম িা মপ্রািপ্লাজম হল মূলর্ মজল িা মজবলর মর্ এক ধরয়নর িকিয়ক পদািত যার
প্রধানর্ম অংশ হল পাবন। এছাড়াও এয়র্ রয়য়য়ছ – এনজাইম, লিণ, পুবষ্টদায়ক পদািত, িজতয
ও বিবেন্ন মকাে অঙ্গাণু মযমন: মরায়মায়জাম, রাইয়িায়জাম, প্লাজবমি এিং বিবেন্ন ধরয়নর
তজবিক অণু ইর্যাবদ। সাইয়িাপ্লাজয়মই মকায়ের ি ৃবদ্ধ, রাসায়বনক রূপান্তর, বিপাকীয় বরয়া
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(খাদয দ্রয়িযর সরলর্র পদায়িত রূপান্তর) এিং মরবপ্লয়কসন িা প্রবর্বলপন িা প্রবর্রূপ স ৃবষ্ট
ইর্যাবদ ঘয়ি িায়ক। সাইয়িাপ্লাজয়ম বিবেন্ন ধরয়নর মকাে অঙ্গাণু ছবড়য়য় বছবিয়য় িায়ক। এখায়ন
সকল মকাে অঙ্গাণুসমূহ এিং বিএনএ মেয়স িায়ক। সকল জীি মকায়েই সাইয়িাপ্লাজম
বিদযমান। এয়ক প্রায়ণর মেৌর্ বেবি বহয়সয়ি আখযা মদওয়া যায়।
৪) সাইনিাপ্লাজচেি কেেনেে:
সাইিওপ্লাজবমক মমময়ব্রন অিিা প্লাজমা মমময়ব্রন হল মূলর্ েসয়োবলবপি ও মপ্রাবিয়নর
সমিয়য় গবঠর্ এক প্রকায়রর পদতা। ইউকযাবরওবিক মকায়ের প্লাজমা মমময়ব্রয়নর মর্ই এবি
বলবপি িাই মলয়ার িা বদ্বিরী বলবপি দ্বারা গবঠর্। এই মমময়ব্রন মকায়ের সাইয়িাপ্লাজময়ক
র্ারবদক মিয়ক বঘয়র রায়খ। এর অেযন্তয়রর বকছু মপ্রাবিন আিার এর বের্য়র িা উপয়রর অংয়শ
নড়ার্ড়া কয়র। প্লাজমা মমময়ব্রন মকায়ের িাবহর মিয়ক বের্য়র এিং বের্র মিয়ক িাবহয়র
রাসায়বনক পদািতসমূয়হর যাওয়া আসা বনয়িণ কয়র। এই বনয়িয়নর মাধযয়ম এবি মকােয়ক
িাবহয়রর পবরয়িয়শর সায়ি রীবর্মর্ িাছাই কয়র বমিবিয়া িা বরয়া-প্রবর্বরয়া করয়র্ সাহাযয
কয়র। এর অেযন্তয়রর মপ্রাবিনসমূহ মকােয়ক িাবহয়রর পবরয়িয়শর সায়ি মযাগায়যাগ করয়র্
সাহাযয কয়র। এই মযাগায়যায়গর ময়ধয অন্যান্য িযাকয়িবরয়ার সায়ি রাসায়বনক সংয়কর্ িা
মকবমকযাল বসগন্যায়লর আদান-প্রদান এিং ইউকযাবরওবিক মকায়ের সায়ি বমিবিয়াও হয়র্
পায়র। প্লাজমা মমময়ব্রন অর্যন্ত রকয়মর সুশ ৃঙ্খল এিং দুবি বদক বিবশষ্ট ও অপ্রবর্সম (একবি
বিোজন মরখার দুই বদয়কর অংশগুয়লা বঠক সদৃশ নয় এমন)। প্রয়র্যক বদয়করই বেন্ন বেন্ন প ৃে
িা র্ল রয়য়য়ছ যায়দর রয়য়য়ছ বেন্ন বেন্ন কাজকমত। এছাড়াও এসি মমময়ব্রন অর্যন্ত সবরয় হয়য়
িায়ক এিং বেন্ন বেন্ন অিস্থার সায়ি খাপ খাইয়য় মনওয়ার মর্ষ্টা কয়র। প ৃবিিীর সমি জীি
মকায়েই এই প্লাজমা মমময়ব্রন উপবস্থর্ িায়ক কারন এবি মকায়ের একবি অর্যন্ত গুরুেপূণত
অংশ।
৫) ফ্লানজর্া:
ফ্লায়জলা (এক ির্য়ন ফ্লায়জলাম) হল অয়নক িযাকয়িবরয়ার মদয়হ অিবস্থর্ র্ু য়লর মর্ একবি
উপাঙ্গ। এর গঠনয়ক র্ািুয়কর সায়িও র্ু লনা করা হয়। এবি মূলর্ িযাকয়িবরয়ায়ক র্লনশবি
দান কয়র। এই উপাঙ্গবি সাধারনর্ িযাকয়িবরয়ার দুই প্রায়ন্ত িা মযয়কায়না এক প্রায়ন্ত মদখা
যায়। অয়নক মেয়ে আিার এবি িযাকয়িবরয়ার সমগ্র প ৃে জুয়ড়ই মদখয়র্ পাওয়া যায়। ফ্লায়জলা
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মপ্রায়পলায়রর (পাখা) মর্ নড়ার্ড়া কয়র িযাকয়িবরয়ায়ক খায়দযর বদয়ক মযয়র্ সাহাযয কয়র,
বিোি দ্রিয মিয়ক দূয়র সয়র মযয়র্ সাহাযয কয়র এিং েয়িাবসনয়িবিক সায়ায়নািযাকয়িবরয়ার
মেয়ে আয়লার বদয়ক মযয়র্ সাহাযয কয়র।
৬) চপচর্:
বপবল হল অবধকাংশ িযাকয়িবরয়ার মদয়হ অিবস্থর্ েু দ্র র্ু য়লর মর্ এক ধরয়নর অবেয়েপ যা
মকায়ের িবহঃপ ৃে মিয়ক মির হয়য় আয়স। এবি মকােয়ক আোঁকবশর মর্ই বিবেন্ন র্ল মযমন:
দাোঁর্, ি ৃহদাি, পাির ইর্যাবদর সায়ি আিয়ক রাখয়র্ সাহাযয কয়র। মযসকল িযাকয়িবরয়ার
বপবল মনই র্ারা অন্যান্য মকােয়ক মরাগ দ্বারা সংরবমর্ করয়র্ পায়র না মযয়হর্ু র্ারা মকান
মকায়ের সায়ি আিয়ক িাকয়র্ অেম। বকছু বিয়শে বপবল আিার িযাকয়িবরয়ার বমলয়ন িযিহৃর্
হয় মযখায়ন দুবি িযাকয়িবরয়া র্ায়দর ময়ধয প্লাজবমি বিএনএ এর িু কয়রা বিবনময় কয়র।
৭) রাইিনসাে:
এবি এক ধরয়নর আণুিীেবণক কারখানার মর্ যা মকায়ের অেযন্তয়র অিবস্থর্। এরা একবি
কবম্পউিার কম্পাইলার িা ইডিারবপ্রিার িা রূপান্তরয়কর মর্ই বনউবিবয়ক এবসয়ির
আণুিীেবণক োোয়ক অযাবময়না এবসয়ি রূপান্তর কয়র যা মপ্রাবিন স ৃবষ্টর মমৌবলক উপাদান।
িযাকয়িবরয়ার রাইিয়সাম ইউকযাবরওবিক মকায়ের রাইিয়সায়মর মর্ই হয় শুধু একিু মছাি
আকায়রর হয় এিং গঠনগর্োয়ি বকছু িা বেন্নরকয়মরর হয়য় িায়ক। িযাকয়িবরয়ার রাইিয়সাম
অন্য মকান অঙ্গানুর সায়ি মকান ধরয়নর িন্ধয়ন যুি িায়ক না। এবি সাইয়িাপ্লাজয়ম স্বাধীনোয়ি
িবডির্ িায়ক।
৮) চেউচিওনয়ড:
বনউবিওয়য়ি হল িযাকয়িবরয়া মকায়ের মসই অঞ্চল মযখায়ন মকায়ের মরাময়সামাল বিএনএ
অিবস্থর্। এবি ইউকযাবরওবিক মকায়ের মর্ মকান ধরয়নর মমময়ব্রয়ন আিদ্ধ বনউবিয়াস নয়।
এবি বনউবিয়ায়সরই একবি অঞ্চল মযখায়ন বিএনএ গুচ্ছ পাওয়া যায়। অবধকাংশ
িযাকয়িবরয়ারই একবি ি ৃিাকার মরাময়সাম িায়ক যা মকায়ের মরবপ্লয়কসন িা প্রবর্বলপয়নর
জন্য দায়ী। র্য়ি সামান্য বকছু প্রজাবর্র িযাকয়িবরয়ার সাইয়িাপ্লাজয়ম আিার প্লাজবমি নামক
দুই িা র্য়র্াবধক মছাি, ি ৃিাকার সহায়ক বিএনএ গুচ্ছ িাকয়র্ পায়র।
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5. মপ্রাকযাবরওবিক িযাকয়িবরয়ার মরাময়সামাল বিএনএ ও প্লাসবমি বিএনএ

এখায়ন আদশত িযাকয়িবরয়ার ময গঠন মদওয়া হল বনঃসয়ন্দয়হ স ৃবষ্টর শুরুয়র্ িাবহয়রর মকান
হিয়েপ ছাড়া শুধুমাে সময় ও র্ান্স দ্বারাই এধরয়নর মকান গঠনই উপবস্থর্ িাকয়র্ পায়র না।
র্য়ি বিির্তনিাদীরা র্াই িয়ল এখায়নই মিয়ম মনই। র্ায়দর বিওবর অনুসায়র মকাে এর মিয়কও
সরল গঠন বদয়য় শুরু হয়য়য়ছ। যবদও এিা শুধুমাে একবি বিওবরয়র্ই রয়য়য়ছ এিং মকান প্রমাণ
মনই বকন্তু র্িুও র্ারা এয়কই ধ্রুি সর্য বহয়সয়ি ধয়র বনয়য়য়ছ। র্ায়দর প্রশ্ন হল- এই বিওবর
ছাড়া আর বকোয়ি প্রায়ণর উৎপবি ও বিকাশয়ক িযাখযা করা যায়ি? মায়ন র্ারা অপ্রমাবণর্
একবি বিওবরয়র্ বিশ্বাস করয়র্ রাবজ আয়ছ বকন্তু র্িুও এিা স্বীকার করয়ি না ময, িাবহয়রর
হিয়েপও এখায়ন কাজ করার একিা বিশাল সম্ভািনা রয়য়য়ছ! এখন আমরা যবদ এই
বিওবরয়ক সর্য িয়ল মময়নও বনই র্িুও মকান ধরয়নর বনয়দতশনা ছাড়াই মকায়ের উন্নবর্করয়নর
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এই িযাপারবিয়ক সম্পূণতরূয়প অয়যৌবিক িয়ল ময়ন হয়। কারন যবদও একবি িযাকয়িবরয়া
একবি প্রাণী মকায়ের মিয়ক অয়নক মিবশ সরল বকন্তু র্িুও এর গঠনয়ক একবি অর্যন্ত সূক্ষ্ম ও
জবিল যয়ির সায়ি র্ু লনা মদওয়া যায়। এমন একবি সূক্ষ্ম ও জবিল যি যা তর্বর করা এখনও
মানুয়ের আয়য়ির িাবহয়র। কারন শুধুমাে এর একবি বিএনএ অনুই প্রর্ণ্ড রকয়মর জবিলর্া
ধারণ কয়র। সমগ্র িযাকয়িবরয়া মকায়ের ময়ধয এই বিএনএই সিয়র্য়য় মিবশ সূক্ষ্ম ও জবিল
এিং মকায়ের িাবক অংয়শর সবিবলর্ জবিলর্াও বিএনএ এর জবিলর্ার র্ু লনায় নগণয।
বিএনএর জবিলর্া সম্পয়কত পরির্তীয়র্ বিিাবরর্ আয়লার্না করা যায়ি। যাই মহাক,
িযাকয়িবরয়ার এই সূক্ষ্ম যয়ির মর্ জবিলর্া মদখয়ল এিাই ময়ন হয় ময, এিা খুিই িুবদ্ধমান
মকউ প্লযান কয়র র্ারপর বিজাইন কয়রয়ছ। মসয়েয়ে যবদ আমরা ধয়র বনই ময, বিির্তনিাদ
অনুসায়র মকান ধরয়নর সরলর্ম মকাে মিয়ক িযাকয়িবরয়ার উৎপবি হয়য়য়ছ র্িুও এর সূক্ষ্ম ও
জবিল যয়ির মর্ বিজাইন বনয়দতশ করয়ছ মকান ধরয়নর অর্যন্ত িুবদ্ধমান বিজাইনার, ইনয়েডির
ও মমাবিোয়ায়রর বদয়ক। বিির্তন যবদ সবর্য সবর্য সংঘবির্ হয়য়ও িায়ক মসয়েয়েও এই
ধরয়নর জবিল বিজাইন আসয়ল বনয়বির্ বিির্তয়নর বদয়কই বনয়দতশ করয়ছ। অিতাৎ বিির্তন
মকানোয়ি হয়য় িাকয়ল অিশযই মকান না মকান ধরয়নর িুবদ্ধমান সিা দ্বারা পবরর্াবলর্ হয়র্
হয়ি। অিিা ধয়র বনয়র্ হয়ি ময, বিির্তন নায়মর এই প্রবরয়াবির বনজস্ব িুবদ্ধমিা আয়ছ!
এমনবক বিির্তনিায়দর একজন কট্টর সমিতক ও গয়িেক চরিারড ডচিন্স বনয়জও মকায়ের
জবিল বিজাইন মদয়খ এক ধরয়নর চডজাইোনরর সম্ভািনার কিা স্বীকার কয়রয়ছন। বকন্তু র্ার
বিওবর অনুসায়র এই বিজাইনার হল প্রার্ীন সময়য় মহাবিয়শ্বর অন্য মকান স্থায়ন স ৃবষ্ট হওয়া
মকান ধরয়নর সভের্া (!) যারা িারউইয়নর বিির্তন অনুসায়রই বিিবর্তর্ হয়য় অর্যন্ত উন্নবর্
লাে কয়র িুবদ্ধ ও প্রযুবিয়র্। র্ার ময়র্ এই সেযর্া-ই আমায়দর গ্রয়হ প্রানের চডজাইে িনর
প্রায়ণর িীজ িপন কয়র মগয়ছন। র্াহয়ল মদখা যায়চ্ছ আমায়দর প্রায়ণর বিজাইনার সমসযার
সমাধান িবকন্স কয়র মেয়লয়ছন। বকন্তু মসই উন্নর্ সেযর্া যারা নাবক আমায়দর র্িাকবির্
বিজাইনার র্ায়দর আচিভলাি মকািা মিয়ক হল িা হয়র্ পায়র মস সম্পয়কত আর বর্বন মকান
মন্তয়িয যানবন। এমনবক বর্বন এমন মকান বিওবরও মদনবন যা দ্বারা এিা িযাখযা করা যায় বক
কয়র েে-চডজাইেড ও স্বর্ঃস্ফূ র্লভানি চিিচর্লর্ মকান প্রাণী িা সেযর্া আমায়দর গ্রয়হর প্রায়ণর
মর্ জচির্ প্রানের িীনজর চডজাইে করয়র্ পায়র। র্য়ি মূল িযাপারবি হল এমনবক
বিির্তনিায়দর অন্যর্ম একজন গয়িেকও বকন্তু প্রায়ণর মায়ঝ িুবদ্ধমান বিজাইয়নর িযাপারবি
উবড়য়য় মদনবন। এিাই িা িে চি!
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পরির্তী অংয়শ আমরা মদখার মর্ষ্টা করয়িা- একবি মকাে আসয়লই কর্িু কু সরল হয়র্ পায়র
এিং মসই সরল মকায়ের বিজাইন বঠক বকরকম হয়র্ পায়র।

র্িযসূে:
১) Wikipedia, the free encyclopedia (Prokaryote, Archaea)
২) http://micro.magnet.fsu.edu (Bacteria Cell Structure)
৩) http://biology.about.com (Prokaryotes By Regina Bailey, About.com Guide)
৪) http://www.shmoop.com (Prokaryotic Cell Structure and Function)
৫) http://www.cellsalive.com (Bacterial Cell Structure)
৬) http://www.wisegeek.com (What Are the Differences Between Archaea and Bacteria?)
৭) http://plantphys.info (What are Archaea?)
৮) উচ্চ মাধযবমক জীিবিজ্ঞান ১ম পেঃ উবিদ বিজ্ঞান
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৪: মকায়ের জবিলর্া-৩
(নূযনর্ম অঙ্গাণুসমূহ)
মকায়ের জবিলর্া সংরান্ত পূয়িতর অংয়শ ইউকযাবরওবিক এিং মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ের
জবিলর্ার িণতনা বদয়য় মদখায়না হয়য়বছল- এই ২ ধরয়নর মকায়ের মকানবির অবিেই
বিির্তনিাদ অনুসায়র প্রাণ স ৃবষ্টর শুরুর বদয়ক িাকয়র্ পায়র না। এমনবক এই ২ ধরয়নর মকায়ের
ময়ধয জবিল ধরয়নর বিজাইন মদখয়র্ পাওয়া যায় যা মিয়ক একজন বিজাইনায়রর ইবঙ্গর্
পাওয়া যায়। এমনবক বিির্তন যবদ সবর্য সবর্য ঘয়িও িায়ক র্িুও এই জবিল ধরয়নর বিজাইন
মকান ধরয়নর বনয়বির্ বিির্তয়নর বদয়ক বনয়দতশ কয়র। এর মায়ন হল- হয় প্রায়ণর বিকায়শর
বপছয়ন মকান অর্যন্ত িুবদ্ধমান সিা আয়ছ নর্ু িা বিির্তন নামক প্রবরয়াবির বনজস্ব িুবদ্ধমিা
আয়ছ! যাই মহাক এসকল বকছু র ময়ধয মিয়ক একবি কিা সম্পূণরূ
ত য়প েষ্ট আর মসবি হল ময,
প্রাণ স ৃবষ্টর শুরুর বদয়ক ির্তমানকায়লর ইউকযাবরওবিক িা মপ্রাকযাবরওবিক মকান প্রকায়রর
মকায়েরই অবিে িাকয়র্ পায়র না - যবদ আমরা বিির্তয়নর বনয়ম অনুসরণ কবর।
বিির্তনিাদীয়দর ির্তমান বিওবর হল- অর্যন্ত সরল প্রকৃ বর্র মকান মকাে সিতপ্রিম স ৃবষ্ট হয়।
এর্ই সরল ময ির্তমান সময়য়র সিয়র্য়য় সরলর্ম মকােও এমনবক মসই আবদ সরল মকায়ের
র্ু লনায় প্রর্ণ্ড মাোয় জবিল। যাই মহাক এিার আমরা মদখার মর্ষ্টা করয়িা ময মসই সিতপ্রিম
আবদ মকায়ের কাল্পবনক গঠন বঠক কর্িু কু সরল হয়র্ পায়র। আমরা মর্ষ্টা করয়িা আবদ মসই
সরল মকােবির একবি মযৌবিক ময়িল দাোঁড় করায়নার।
প ৃবিিীর সকল জীি মকায়ের ময়ধযই গঠনগর্ বদক বদয়য় বকছু বমল বিদযমান। উবিদ মকাে,
প্রাণী মকাে, ইউকযাবরওবিক মকাে, মপ্রাকযাবরওবিক মকাে যাই মহাক না মকন সকল প্রকায়রর
জীিয়দহ গঠনকারী মকায়ের ময়ধযই বকছু কমন অঙ্গাণু আয়ছ মযগুয়লা মকায়ের জন্য শুধু
গুরুেপূণতই নয় িরং অপবরহাযত। মকায়ের এধরয়নর র্ারবি অংশ আয়ছ মযগুয়লায়ক প ৃবিিীর
সকল মকায়েই পাওয়া যায়। মসগুয়লা হল:
১) সাইনিাপ্লাজচেি কেেনেে
২) সাইনিাপ্লাজে
৩) রাইিনসাে এিং
৪) কজনেচিি কেনিচরয়ার্ (চডএেএ এিং আরএেএ)।
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এিার মকায়ের এই গুরুেপূণত অংশগুয়লার গঠন ও কায়জর একবি সাধারন িণতনা মদিার পালা।
১) সাইনিাপ্লাজচেি কেেনেে:
সাইিওপ্লাজবমক মমময়ব্রন অিিা প্লাজমা মমময়ব্রন হল মূলর্ েসয়োবলবপি ও মপ্রাবিয়নর
সমিয়য় গবঠর্ এক প্রকায়রর পদতা। এবি বলবপি িাই মলয়ার িা বদ্বিরী বলবপি দ্বারা গবঠর্।
এই মমময়ব্রন মকায়ের সাইয়িাপ্লাজময়ক র্ারবদক মিয়ক বঘয়র রায়খ। এর অেযন্তয়রর বকছু
মপ্রাবিন আিার এর বের্য়র িা উপয়রর অংয়শ নড়ার্ড়া কয়র। প্লাজমা মমময়ব্রন মকায়ের িাবহর
মিয়ক বের্য়র এিং বের্র মিয়ক িাবহয়র রাসায়বনক পদািতসমূয়হর যাওয়া আসা বনয়িণ কয়র।
এই বনয়িয়নর মাধযয়ম এবি মকােয়ক িাবহয়রর পবরয়িয়শর সায়ি রীবর্মর্ িাছাই কয়র
বমিবিয়া িা বরয়া-প্রবর্বরয়া করয়র্ সাহাযয কয়র। এর অেযন্তয়রর মপ্রাবিনসমূহ মকােয়ক
িাবহয়রর পবরয়িয়শর সায়ি মযাগায়যাগ করয়র্ সাহাযয কয়র। এই মযাগায়যায়গর ময়ধয অন্যান্য
মকায়ের সায়ি রাসায়বনক সংয়কর্ িা মকবমকযাল বসগন্যায়লর আদান-প্রদান এিং বিবেন্ন
ধরয়নর মকায়ের সায়ি বমিবিয়াও হয়র্ পায়র। প্লাজমা মমময়ব্রন অর্যন্ত রকয়মর সুশ ৃঙ্খল এিং
দুবি বদক বিবশষ্ট ও অপ্রবর্সম (একবি বিোজন মরখার দুই বদয়কর অংশগুয়লা বঠক সদৃশ নয়
এমন)। প্রয়র্যক বদয়করই বেন্ন বেন্ন প ৃে িা র্ল রয়য়য়ছ যায়দর রয়য়য়ছ বেন্ন বেন্ন কাজকমত।
এছাড়াও এসি মমময়ব্রন অর্যন্ত সবরয় হয়য় িায়ক এিং বেন্ন বেন্ন অিস্থার সায়ি খাপ খাইয়য়
মনওয়ার মর্ষ্টা কয়র। প ৃবিিীর সমি জীি মকায়েই এই প্লাজমা মমময়ব্রন উপবস্থর্ িায়ক কারন
এবি মকায়ের একবি অর্যন্ত গুরুেপূণত অংশ।
২) সাইনিাপ্লাজে:
সাইয়িাপ্লাজম িা মপ্রািপ্লাজম হল মূলর্ মজল িা মজবলর মর্ এক ধরয়নর িকিয়ক পদািত যার
প্রধানর্ম অংশ হল পাবন। এছাড়াও এয়র্ রয়য়য়ছ – এনজাইম, লিণ, পুবষ্টদায়ক পদািত, িজতয
ও বিবেন্ন মকাে অঙ্গাণু মযমন- মরায়মায়জাম, রাইয়িায়জাম, প্লাজবমি এিং বিবেন্ন ধরয়নর
তজবিক অণু ইর্যাবদ। সাইয়িাপ্লাজয়মই মকায়ের ি ৃবদ্ধ, রাসায়বনক রূপান্তর, বিপাকীয় বরয়া
(খাদয দ্রয়িযর সরলর্র পদায়িত রূপান্তর) এিং মরবপ্লয়কসন িা প্রবর্বলপন িা প্রবর্রূপ স ৃবষ্ট
ইর্যাবদ ঘয়ি িায়ক। সাইয়িাপ্লাজয়ম বিবেন্ন ধরয়নর মকাে অঙ্গাণু ছবড়য়য় বছবিয়য় িায়ক। এখায়ন
সকল মকাে অঙ্গাণুসমূহ এিং বিএনএ (DNA) মেয়স িায়ক। সকল জীি মকায়েই সাইয়িাপ্লাজম
বিদযমান। এয়ক প্রায়ণর মেৌর্ বেবি বহয়সয়ি আখযা মদওয়া যায়।
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৩) রাইিনসাে:
রাইিয়সাম মূলর্ বনউবিবয়ক এবসি ও মপ্রাবিন সমিয়য় গবঠর্। একারয়ন এয়দরয়ক িলা হয়
রাইয়িা-বনউবিবয়ক মপ্রাবিন পারবিকল িা সংয়েয়প আরএনবপ (RNP)। মকায়ের ময়ধয
এয়দরয়ক মদখয়র্ েু দ্র েু দ্র কণার মর্ ময়ন হয়। এরা কখনও কখনও এককোয়ি আিার
কখনও কখনও একাবধক রাইিয়সাম মর্য়নর আকায়র িা গুচ্ছাকায়র সবির্ হয়য় পবলয়জাম
গঠন কয়র। অয়নক সময় িহুসংখযক রাইিয়সাম সাইয়িাপ্লাজয়ম গুচ্ছাকায়র োসমান অিস্থায়
িায়ক। এয়দরয়ক আিার এয়ডিাপ্লাজবমক মরবিকুলায়মর গায়য়ও মলয়গ িাকয়র্ মদখা যায়।
অয়নক সময় এরা বনউবিয় আিরণীর গায়য়ও মলয়গ িাকয়র্ পায়র। রাইিয়সাম মপ্রাবিন
সংয়েেয়ণ সাহাযয কয়র। এবি সংয়েবের্ মপ্রাবিনয়ক গলবজদ্রয়িয মপ্ররয়ণও সাহাযয কয়র।
৪) কজনেচিি কেনিচরয়ার্:
মকায়ের সিয়র্য়য় গুরুেপূণত র্ারবি অংয়শর ময়ধয মজয়নবিক মময়িবরয়াল হল সিয়র্য়য় জবিল ও
সূক্ষ্ম গঠয়নর অবধকারী এিং একইসায়ি এই অংশবি মকায়ের সির্াইয়র্ গুরুেপূণত অংশ।
মজয়নবিক মময়িবরয়াল ২ বি অংয়শর সমিয়য় গবঠর্। মসগুয়লা হলি) চডঅচিরাইনিা চেউচিি এচসড িা চডএেএ (DNA) এিং
ি) রাইনিা চেউচিি এচসড িা আরএেএ (RNA)।
ি) চডঅচিরাইনিা চেউচিি এচসড:
সজীি মকায়ে অিবস্থর্ স্বপ্রজননশীল, পবরিযবিেম, সকল প্রকার তজিবনক কায়জর বনয়িক
এিং িংশগর্ তিবশয়ষ্টযর ধারক ও িাহক ময বনউবিক এবসি র্ায়কই বিএনএ (DNA) িয়ল।
মজয়নবিক মময়িবরয়ায়লর দুবি অংয়শর ময়ধয এই অংশবিই সিয়র্য়য় জবিল ও গুরুেপূণত। এই
DNA ছাড়া জীিন্ত মকায়ের অবিে অসম্ভি।
মেৌর্ গঠন:
1. আকার – ইউকযাবরওবিক মকায়ের DNA সূোকার মসাজা এিং শাখাহীন।
মপ্রাকযাবরওবিক মকায়ে মাইয়িাকনবরয়া ও প্লাবস্টয়ির বিএনএ মগালাকার।
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2. ওয়ািসন ও বরয়কর ময়িল অনুসায়র DNA বদ্বসূেক, মদখয়র্ মপোঁর্ায়না বসোঁবড়র মর্।
বসোঁবড়র এক একবি পযায়র্র তদঘতয ৩.৪ ন্যায়নাবমিার।
3. বসোঁবড়র এক একবির ময়ধয ১০ বি কয়র নাইয়ট্রায়জন মিয়সর ধাপ িায়ক।
দুবি ধায়পর মধযির্তী দূরে ০.৩৪ ন্যায়নাবমিার।
4. বসোঁবড়র দুই পায়শর দুবি সূয়ের ময়ধযর দূরে ২ ন্যায়নাবমিার।
5. সূে দুবির একবি ঊধ্বতমখ
ু ী এিং অপরবি বনেমুখী অিতাৎ একবি ৩-৫’ হয়ল অপরবি
৫-৩’।
6. আয়র্ন – মানুয়ের মদহয়কায়ে DNA এর সম্পূণত তদঘতয সাধারনর্ ১৭৪ মস.বম. এিং
িযাকয়িবরয়ায়র্ এর তদঘতয সাধারনর্ ১.৪ বম.বম.।
7. আণবিক ওজন – এর আণবিক ওজন ১০^৬ মিয়ক ১০^৯ এর ময়ধয।

DNA এর মেৌর্ গঠন

রাসায়বনক গঠন:
1. DNA একবি ি ৃহৎ অণু, যা হাইয়রায়জন অয়পো কয়য়ক মকাবি গুন িড়।
2. DNA গবঠর্ হয় ৫ কািতন বিবশষ্ট বিঅবক্সরাইয়িাজ শকতরা, অবজি েসয়েি এিং
অযায়িবনন, গুয়াবনন, সাইয়িাবসন ও িাইবমন নামক নাইয়ট্রায়জন মিস দ্বারা।
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3. প্রবর্বি DNA অণু দুবি সূে বনয়য় গবঠর্ এিং এই সূে বিঅবক্সরাইয়িাজ শকতরা (S) ও
অবজি েসয়েি (P) দ্বারা তর্বর।
4. সূে দুবির মাঝখায়নর ধাপগুয়লা মিস বদয়য় তর্বর।
5. সাইয়িাবসন (C) ও িাইবমনয়ক িলা হয় পাইবরবমবিন এিং অযায়িবনন (A) ও
গুয়াবননয়ক (G) িলা হয় বপউবরন।
6. অযায়িবনন ও িাইবমন দুবি হাইয়রায়জন িয়ডির মাধযয়ম এিং গুয়াবনন ও সাইয়িাবসন
বর্নবি হাইয়রায়জন িয়ডির মাধযয়ম সংযুি িায়ক।
7. একবি বিঅবক্সরাইয়িাজ শকতরা ও একবি নাইয়ট্রায়জন মিস বময়ল গঠন কয়র একবি
বনউবিওসাইি।
8. একবি বনউবিওসাইি ও একবি অবজি েসয়েি বময়ল গঠন কয়র একবি
বনউবিওিাইি।

DNA এর রাসায়বনক গঠন
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DNA এর কাজ:
1. DNA িংশগবর্ তিবশষ্টযািলীর ধারক ও িাহক।
2. মদয়হর সকল ধরয়নর িাবহ্যক ও অেযন্তরীণ তিবশষ্টয বনধতারণ কয়র।
3. মকায়ের জন্য বনবদতষ্ট ধরয়নর মপ্রাবিন সংয়েে কয়র।
4. RNA সংয়েে কয়র।
5. জীি জগয়র্ মেবরয়য়সন স ৃবষ্ট করয়র্ সাহাযয কয়র।
6. প্রবর্রূপ স ৃবষ্ট কয়র মকাে বিোজয়ন সাহাযয কয়র।
খ) রাইয়িা বনউবিক এবসি:
সাইয়িাপ্লাজম, রাইিয়সাম, বনউবিওলাস এিং DNA এর সহয়যাগী বহয়সয়ি মরায়মায়জায়ম ময
বনউবিক এবসি িায়ক র্ায়কই আরএনএ (RNA) িয়ল। DNA এর র্ু লনায় RNA অয়নক কম
জবিল এিং সামান্য কম গুরুেপূণত। র্য়ি DNA মক সহয়যাবগর্া করয়র্ হয় িয়ল আসয়ল এর
গুরুেও আসয়ল অয়নক মিবশ।
মেৌর্ গঠন:
RNA এক সূেক মর্ইন এর মর্। এবি স্থায়ন স্থায়ন কুণ্ডবলর্ অিস্থায় িায়ক। এর গঠয়ন একাবধক
ইউ (U) আকৃ বর্র োোঁস (hairpin loop) িায়ক।
রাসায়বনক গঠন:
বনেবলবখর্ রাসায়বনক পদািত বনয়য় RNA গবঠর্ হয়:
১) রাইয়িাজ সুগার (য়পয়ডিাজ সুগার); এবি ৫ কািতন বিবশষ্ট।
২) নাইয়ট্রায়জন মিস – অযায়িবনন, গুয়াবনন, ইউয়রাবসল এিং সাইয়িাবসন।
৩) েসয়েি (েসেবরক এবসি)।
৪) উপয়রর র্ারবি মিস ছাড়াও মকান মকান মেয়ে অন্য মিসও িাকয়র্ পায়র।
প্রকারয়েদ:
একবি মকায়ে সাধারনর্ বর্ন প্রকায়রর RNA পাওয়া যায়। এগুয়লা হল:
১) ট্রান্সফার আরএেএ িা চি আরএেএ (tRNA)
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২) রাইিনসাোর্ আরএেএ িা আর আরএেএ (rRNA) এিং
৩) কেনসঞ্জার আরএেএ িা এে আরএেএ (mRNA)
১) ট্রান্সোর আরএনএ:
বনউবিয়ায়সর অেযন্তয়র tRNA স ৃবষ্ট হয়। প্রবর্বি tRNA-য়র্ মমািায়মাবি ৯০ বি বনউবিওিাইি
িায়ক। প্রািবমকোয়ি প্রবর্বি tRNA এক সূেক এিং লম্বা মর্ইয়নর মর্ িায়ক বকন্তু পরির্তীয়র্
এবি োোঁজ হয়য় যায় এিং বিবেন্ন মিস এর ময়ধয মজাড়ার স ৃবষ্ট হয়য় প্রবর্বি tRNA মর্ একাবধক
োোঁস (loop) স ৃবষ্ট হয়। সিয়র্য়য় গুরুেপূণত োোঁস হল এবডিয়কািন োোঁস যা mRNA এর মকািন
এর সায়ি মুয়খ মুয়খ িয়স মযয়র্ পায়র। tRNA-৩’ প্রান্ত এক সূেক এিং সি সময়ই CCA
ধারায় মিস সবির্ িায়ক। এখায়ন অযাবময়না এবসি সংযুি হয়। োোঁস অিস্থায় সি সময়ই
এবডিয়কািন োোঁস ও অযাবময়না এবসি সাইি বিপরীর্ অিস্থায়ন িায়ক। বর্নবি মিস বনয়য়
এবডিয়কািন স ৃবষ্ট হয়।
২) রাইিয়সামাল আরএনএ:
মকায়ের সমি RNA এর শর্করা ৮০-৯০ োগই হল rRNA। মকায়ের রাইয়িায়সায়ম এয়দর
অিস্থান।
৩) মময়সোর আরএনএ:
DNA মিক সরাসবর ট্রান্সবরপশয়নর মাধযয়ম mRNA স ৃবষ্ট হয়। mRNA লম্বা মর্ইয়নর মর্।
mRNA এর ৫’ প্রায়ন্তর কয়য়কবি মিস মকািবিহীন, এই প্রান্তয়ক বলিার (S’-leader) িয়ল।
আিার ৩’ – প্রায়ন্তর কয়য়কবি মিস মকািবিহীন, এই প্রান্তয়ক ৩’ – মট্রইলার (3’ trailer) িলা
হয়। মাঝখায়নর অংশয়ক মকাবিং অংশ (coding region) িয়ল। পরপর বর্নবি মিস বময়ল
একবি মকািন হয়।
এই বর্ন প্রকায়রর RNA ছাড়াও আরও এক প্রকায়রর RNA প্রকৃবর্য়র্ মদখয়র্ পাওয়া যায়।
মসবি হল মজয়নবিক আরএনএ (genetic RNA) িা বজ আরএনএ (gRNA)। োইরায়সর RNA
হল gRNA।
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RNA এর প্রধান কাজ:
RNA এর প্রধান কাজ হয়চ্ছ মূলর্ মপ্রাবিন প্রস্তুর্ করা। র্য়ি মকান মকান মেয়ে িংশগবর্র িস্তু
বহয়সয়িও কাজ কয়র। মযমন – বিএমবে (TMV) ।

RNA এর একবি বর্ে

মকায়ের এই র্ারবি নূযনর্ম অংয়শর এই সাধারন িণতনা মিয়ক আমরা জানয়র্ পারলাম ময,
এমনবক শুধুমাে অপবরহাযত অংশগুয়লা বদয়য়ও যবদ একবি মকাে গঠন করা হয় র্িুও মকায়ের
গঠন যয়িষ্ট জবিল হয়। বিয়শে কয়র মযখায়ন এই অংশগুয়লার গঠন ও কায়জর খুি সামান্য
িণতনায়র্ই যয়িষ্ট জবিল গঠয়নর প্রকাশ পাওয়া যায়চ্ছ মসখায়ন এয়দর সবর্যকায়রর গঠন বক
পবরমাণ জবিল হয়র্ পায়র র্া বর্ন্তা করািাও কবঠন িযাপার! যবদও ির্তমান সময়য়র মযয়কায়না
জবিল মকায়ের গঠয়নর মিয়ক এই গঠনবি র্ু লনামুলকোয়ি মিশ সরল র্িুও প্রায়ণর স ৃবষ্টর
শুরুর বদয়ক বিির্তনিাদ অনুসায়র স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি এরকম মকান ধরয়নর গঠন স ৃবষ্ট হয়য়
যাওয়ার জন্য গঠনবি অয়নক মিবশ পবরমায়ন জবিল। সুর্রাং এধরয়নর সরল বকন্তু
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি স ৃবষ্টর জন্য অসম্ভি ধরয়নর জবিল একবি গঠয়নর অবিে স ৃবষ্টর শুরুর বদয়ক
িাকা অসম্ভি যবদ বিির্তনিায়দর স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি প্রায়ণর সরল মিয়ক জবিয়ল রূপান্তর র্ত্ত্ববি
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আমরা অনুসরণ কবর। ির্তমায়নর বিির্তনিাদও র্া িলয়ছ না। ির্তমানকায়লর বিির্তনিাদীরা
িলয়ছ ময, অর্যন্ত সরল ধরয়নর অঙ্গাণু বদয়য় জীবির্ মকায়ের সূর্না ঘয়ি। র্ায়দর ময়র্ মসই
সরল অঙ্গানুই বিির্তয়নর ধারায় অর্যন্ত জবিল রূপ ধারণ কয়র একসময় ির্তমান রূয়প আয়স।
মস মেয়ে আমরা সিতয়শে একিা প্রয়র্ষ্টা কয়র মদখয়র্ পাবর। আমরা বর্ন্তা কয়র মদখয়র্ পাবর
এয়কিায়র সরলর্ম মকায়ের গঠনবি বঠক মকমন হুয়র্ পায়র।
পরির্তী অংয়শ আমরা আমায়দর কল্পনাশবিয়ক কায়জ লাবগয়য় মকায়েয়ক যর্িা সম্ভি সরল
বহয়সয়ি কল্পনা কয়র মদখার মর্ষ্টা করয়িা ময, অন্তর্ এই ধরয়নর মকান সরল গঠয়নর অবিে
স ৃবষ্টর শুরুর বদয়ক স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি তর্বর হয়র্ পায়র বক না!
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৫: মকায়ের জবিলর্া–৪
(সরলর্ম মকায়ের জবিলর্ম সমসযা!)
পূয়িতর অংয়শ মদখায়না হয়য়য়ছ ময, শুধুমাে নূযনর্ম অপবরহাযত অঙ্গাণুগুয়লা বদয়য়ও যবদ মকাে
গঠন করা হয় র্িুও মসবি স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি র্ান্স দ্বারা স ৃবষ্ট হিার জন্য যয়িষ্ট সরল নয় িরং
একিু মিবশই জবিল। যবদও মসই জবিলর্ায়ক সামান্য পবরমায়ণই িণতনা করা হয়য়বছল এমনবক
র্িুও র্া বছল যয়িষ্ট পবরমায়ন জবিল। এখন আমরা মশেিায়রর মর্ মদখার মর্ষ্টা করয়িা ময
একবি মকায়ের সরলর্া সিতবনে মকান পযতায়য় মযয়র্ পায়র।
প্রিয়মই আমরা বর্ন্তা কবর সাইয়িাপ্লাজবমক মমময়ব্রয়নর কিা। এবি অর্যন্ত গুরুেপূণত,
অপবরহাযত ও জবিল একবি অংশ। আমরা ধয়র মনই ময, সিতপ্রিম মকায়ে এই অংশবি অর্যন্ত
সরল প্রকৃ বর্র বছল। বকন্তু একবি মকাে যর্ সরলই মহাক না মকন এই অংশবি িা এই ধরয়নরই
মকান অংয়শর উপবস্থবর্ মকায়ে অিশযই িাকয়র্ হয়ি। মকায়ে মকান না মকান ধরয়নর িাবহ্যক
আিরনী িাকয়র্ই হয়ি যা মকায়ের অেযন্তরীণ অঙ্গাণুসমূহয়ক বিবেন্ন প্রবর্কূলর্া মযমনর্াপমাো, আলট্রাোয়য়ায়লি রবি এিং মরবিয়য়শন ইর্যাবদ মিয়ক রো করয়ি। এছাড়াও এই
আিরণী মকায়ের িাবহর মিয়ক বের্য়র এিং বের্র মিয়ক িাবহয়র রাসায়বনক পদায়িতর আসা
যাওয়া বনয়িণ করয়ি। অিতাৎ এই আিরণী মকায়ের জন্য এক প্রকায়রর বিয়েন্স বসয়স্টম িা
সুরো প্রবরয়া এিং একই সায়ি বিবেন্ন রাসায়বনক পদায়িতর আসা যাওয়ার জন্য এক ধরয়নর
অয়িামযাবিক মগিওয়য় বহয়সয়ি কাজ করয়ি। মকায়ের যবদ এসকল কায়জর জন্য মকান ধরয়নর
আিরণী না িায়ক র্াহয়ল মকাে হয় প্রবর্কূল পবরয়িয়শর প্রোয়ি অিিা অবনয়বির্োয়ি বিবেন্ন
ধরয়নর রাসায়বনক পদায়িতর সায়ি বিবরয়া করয়র্ করয়র্ ধ্বংস হয়য় পড়য়ি। সুর্রাং আবদ
মকায়ের জন্য অিশযই প্রবর্কূল পবরয়িশ এিং রাসায়বনক পদায়িতর মিয়ক রো করয়র্ পারার
মর্ মকান ধরয়নর আিরণী িাকা অপবরহাযত।
এিার একিু সাইিপ্লাজয়মর কিা বর্ন্তা করা যাক। সাইয়িাপ্লাজবমক মমময়ব্রন এয়ক বঘয়র িায়ক।
এবি মূলর্ মকায়ের মূল মদহবিয়ক গঠন কয়র। মকায়ের অেযন্তরস্থ সকল অঙ্গাণুসমুহ এই
সাইয়িাপ্লাজয়মই মেয়স িায়ক। এবি মকায়ের মূল কাঠায়মা গঠন কয়র িয়লই এয়ক জীিয়নর
মেৌর্ বেবি বহয়সয়ি আখযা মদওয়া হয়য়য়ছ। এখন প্রিম মকাে যর্ই সরল মহাক না মকন এর
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একবি বনবদতষ্ট িবি োকর্ার িা মদহ কাঠায়মা লাগয়িই। কারন র্া না হয়ল মকাে র্ার অেযন্তরস্থ
অঙ্গাণুসমূহ ধারণ করার মর্ বকছু ই পায়ি না, মকাে নড়ার্ড়া করয়র্ পারয়ি না, খাদয গ্রহন
করয়র্ পারয়ি না, বিোবজর্ হয়র্ পারয়ি না। মমাি কিা মকান ধরয়নর মকাে মদহ না িাকয়ল
মকাে িয়ল বকছু ই গবঠর্ হয়ি না, হয়ি না মকায়ের িংশ ি ৃবদ্ধ। অর্এি মকায়ের মকায়না ধরয়নর
বিির্তনও হয়ি না। সুর্রাং প্রিম মকায়ে একবি সরল মকােয়দহ িাকা প্রয়য়াজন, মযখায়ন িাকয়ি
বকছু সরল অঙ্গাণু।
এখন বর্ন্তা করা যাক মকায়ের শবি উৎপাদয়নর িযাপায়র। একবি মকােয়ক মিোঁয়র্ িাকয়র্ হয়ল
অিশযই শবি উৎপাদয়নর প্রয়য়াজন পড়য়ি। এই শবি উৎপাদয়নর প্রবরয়াবি মূলর্ দুবি ধায়প
হয়ি। প্রিম ধায়প মকােয়ক খাদয িা এমন মকান বকছু গ্রহন করয়র্ হয়ি যা মিয়ক শবি উৎপাদন
করা সম্ভি। এরপর বদ্বর্ীয় ধায়প মকাে ওই খাদযয়ক প্রবরয়াজার্ কয়র শবিয়র্ রূপান্তর
করয়ি। এই শবি বদয়য় মকায়ের সমি তজবিক কাজ সম্পাবদর্ হয়ি। এই শবি মকােয়ক মিোঁয়র্
িাকয়র্, বিোবজর্ হয়র্ িা িংশি ৃবদ্ধ করয়র্, খাদয সংগ্রহ করয়র্ এিং মদয়হর সকল
অঙ্গাণুসমূয়হর কাযতকলাপ র্ালু রাখয়র্ িযিহৃর্ হয়ি। শবি উৎপাদয়নর জন্য প্রিয়মই মকায়ের
এমন ধরয়নর মকান বিয়িকশন িা শনািকরণ বসয়স্টম িাকা লাগয়ি যা দ্বারা খাদযয়ক শনাি
করা যায়ি। র্য়ি র্ারও আয়গ মদয়হর ময খাদয িা শবির প্রয়য়াজন হয়য়য়ছ মসিা জানান
মদওয়ার জন্যও মকায়ের বের্য়র আলাদা একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি যা হয়ি অয়নকিা েু য়য়ল
বমিার এর মর্ই যা বকনা আিার জ্বালাবনর প্রয়য়াজয়ন জ্বালাবন েু রায়নার আয়গই অযালামত িা
সর্কত সংয়কর্ দান কয়র। খাদয গ্রহন করার জন্য মকােয়ক প্রিয়ম খায়দযর কায়ছ যাওয়া
লাগয়ি। খায়দযর কায়ছ যাওয়ার জন্য আিার মকায়ের র্লন েমর্া িাকা লাগয়ি যা সিতপ্রিম
মকায়ের জন্য অর্যন্ত অস্বাোবিক হয়ি। িযাপারিা অয়নকিা বশশুর জন্ম মনওয়ার সায়ি সায়িই
হািা-র্লার েমর্া রপ্ত করার মর্ হয়ি! র্য়ি এয়েয়ে মকায়ের র্লয়নর িযাপারবি িাদ মদওয়া
যায় এই বর্ন্তা কয়র ময বিির্তনিাদীয়দর মর্িাদ অনুসায়র এক ধরয়নর মকবমকযাল সুপ
(অিশযই খাওয়ার সুপ নয়!) িা রাসায়বনক দ্রিয়নর ময়ধয প্রিম মকায়ের উৎপবি ঘয়ি। সুর্রাং
এই ধারনা কয়র মনওয়া যায় ময প্রিম মকাে উৎপন্ন হিার পর এই দ্রিয়নর রাসায়বনক দ্রিযাবদ
মিয়কই শবি উৎপাদয়নর উপাদান গ্রহন করয়র্া। র্াই র্লয়নর প্রয়য়াজন পড়য়র্া না। যাই
মহাক এরপর খাদযয়ক েেন িা গ্রহন করার জন্য আিার আর একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি।
মায়ন িযাপারিা মযন এমন ময, একবি বশশু জয়ন্মর পরপরই বনয়জর খাদয বনয়জই সনাি ও
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মজাগাড় কয়র বনয়জর হায়র্ খাওয়া বশয়খ মগয়ছ! এরপর লাগয়ি এই খাদযয়ক প্রবরয়াজার্ কয়র
শবিয়র্ রূপান্তর করার মর্ মকান ধরয়নর বসয়স্টম। অিতাৎ মকােবিয়ক হয়র্ হয়ি মকান ধরয়নর
আণুিীেবণক মকবমকযাল েযািবরর মর্। এই শবি আিার মকািাও জমা রাখা লাগয়ি, মকননা
র্া না হয়ল শবি উৎপাদয়নর সায়ি সায়িই র্া েয় হয়য় যায়ি এিং মকায়ের কাযতরম র্ালায়নার
জন্য আর মকান শবি িাকয়ি না। র্ার মায়ন মকায়ের শবি জমা রাখার জন্য বরর্ারয়জিল
িযািাবরর মর্ একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি। আিার এই শবি সমগ্র মকায়ে িণ্টয়নর জন্য
ইউবপএস (UPS) িা আইবপএস (IPS) এর মর্ আর একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি। শবি
উৎপাদয়নর এই প্রবরয়ায় বকছু িজতয অিশযই উৎপন্ন হয়ি। এই িজতয মকাে মিয়ক মির কয়র
মদিার জন্য আিার আর একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি যা একবি আণুিীেবণক গারয়িজ
বিসয়পাজাল বসয়স্টয়মর সায়ি র্ু লনীয়। অিতাৎ আমরা মকায়ের সম্পূণত খাদয উৎপাদন
প্রবরয়াবিয়ক একবি মাইয়রায়স্কাবপক অয়িামযাবিক পাওয়ার প্লযাডি িা স্বর্াবলর্ আণুিীেবণক
শবিয়কয়ন্দ্রর সায়ি র্ু লনা করয়র্ পাবর। এই শবি উৎপাদয়নর প্রবরয়াবি অিশযই মকায়ে িাকা
লাগয়ি, কারন র্া না হয়ল মসই মকাে তর্বর হিার একবি বনবদতষ্ট সময় পরই ধ্বংস হয়য় যায়ি
বিির্তন িা িংশি ৃবদ্ধ না কয়রই। এখন এখায়ন একবি অর্যন্ত গুরুেপূণত প্রশ্ন আয়স। সিতপ্রিম
মকাে স ৃবষ্ট হয়ল এর অঙ্গাণুসমূহ সর্ল রাখার জন্য এিং এমনবক শবি উৎপাদয়নর জন্যও
প্রািবমক বকছু পবরমায়ন জমাকৃ র্ িযািহারয়যাগয শবি প্রয়য়াজন।
বকন্তু মসই প্রািবমক িযািহারয়যাগয জমাকৃর্ শবি মকায়ের অেযন্তয়র মকািা মিয়ক এয়লা?
এিার মকায়ের িংশি ৃবদ্ধর কিািা একিু োিা যাক। ির্তমান সময়য়র সকল একয়কােী প্রাণীরা
িংশি ৃবদ্ধ কয়র মকাে বিোজন দ্বারা। প্রিম মকায়েও র্ার িযাবর্রম হিার কিা না। বিয়শে কয়র
মযয়হর্ু এই মকােই র্ৎকালীন সময়য়র একমাে জীবির্ মকান বকছু । প্রিম মকায়ের ময়িল যবদ
িংশি ৃবদ্ধ করয়র্ সেম না হয় র্াহয়ল বিির্তনিাদ সায়ি সায়ি মেয়ঙ্গ পড়য়ি। সুর্রাং প্রিম
মকায়ে একদম শুরুয়র্ অিশযই বিোজন িা িংশি ৃবদ্ধর একবি বসয়স্টম িাকা লাগয়ি। যবদ
প্রিম মকায়ের বিোজন বসয়স্টম শুরু মিয়কই না িায়ক র্াহয়ল মস মকায়ের মকান ধরয়নর
বিির্তন িা পবরির্তন হিার আয়গই মকায়ের অবিে বিলীন হয়য় যায়ি।
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এখন মকায়ের বনয়িক বনয়য় একিু কিা িলা যাক। একবি মকাে যর্ প্রার্ীন এিং সরলই মহাক
না মকন মকায়ে অিশযই একবি মকন্দ্রীয় বনয়িক িাকয়র্ হয়ি যা মকায়ের সমি অঙ্গাণু ও
বসয়স্টয়মর কাযতরম বনয়িণ করয়ি এিং র্ায়দর মায়ঝ সমিয় সাধন করয়ি। এই বনয়িক না
িাকয়ল মকায়ের অঙ্গাণুসমূয়হর কাজকয়মত মকান বমল িাকয়ি না। র্খন মদখা যায়ি মকান কারন
ছাড়াই মকাে খাদয গ্রহণ করয়ছ এিং খাদয গ্রহন কয়র শবি উৎপাদয়নর পবরিয়র্ত সম্পূণিত াই
িজতয বহয়সয়ি মির কয়র বদয়চ্ছ। এমনও হয়র্ পায়র ময, রাসায়বনক দ্রিযবি মকায়ের জন্য
প্রয়য়াজনীয় র্ায়ক মকায়ের আিরণী প্রয়িশ করয়র্ বদয়চ্ছ না বকন্তু ময রাসায়বনক দ্রিয
বিপদজনক র্ায়ক প্রয়িশ করয়র্ বদয়চ্ছ। এধরয়নর অিস্থা হয়ল অর্যন্ত দ্রুর্ মকাে ধ্বংস হয়য়
যায়ি। সুর্রাং মকায়ের অিশযই একবি মকন্দ্রীয় বনয়িকও িাকয়র্ হয়ি।
এিার আসা যাক মকায়ের সিয়র্য়য় গুরুেপূণত অংশ বিএনএ এর বিেয়য়। বিএনএ হল মূলর্
এক ধরয়নর ইন্সট্রাকশন মসি িা বনয়দতশািলীর গুচ্ছ। এয়ক কবম্পউিার মপ্রাগ্রাবমং এর সায়ি
র্ু লনা করা যায়। প্রিম মকাে স ৃবষ্ট হিার সময়ই একবি বনবদতষ্ট পবরমাণ বিএনএ তর্বর হয়র্
হয়ি। কারন একবি মকাে বক করয়ি, এর তিবশষ্টয বক হয়ি, এর প্রবর্বি অঙ্গাণু বকোয়ি মকান
কাজ করয়ি এিং এই মকাে মদখয়র্ মকমন হয়ি -এসমি বকছু ই বিএনএ বনধতারণ কয়র।
এছাড়াও মকাে বিোজন এিং বিোজয়নর সময় মকায়ের তিবশষ্টযসমূহ বিোবজর্ মকায়ে
মপ্ররণও বিএনএই কয়র িায়ক। সুর্রাং অিশযই মকায়ে বিএনএ উপবস্থর্ িাকয়র্ হয়ি, র্া না
হয়ল মকানোয়িই জীবির্ ও কমতেম মকাে গবঠর্ হয়র্ পারয়ি না। বকন্তু বিএনএ হল মকায়ের
সিয়র্য়য় সূক্ষ্ম ও জবিলর্ম অংশ। এখনও পযতন্ত প্রকৃ বর্য়র্ জড় িস্তু মিয়ক বিএনএ স ৃবষ্ট হিার
মকান প্রমাণ িা বনদশতন পাওয়া যায়বন। আধুবনক বিজ্ঞানীরাও িহু িছর ধয়র মর্ষ্টা করা সয়ত্ত্বও
মকান বিএনএ অণু তর্বর করয়র্ সেম হয়বন। এখায়নই িযাপারবি মশে নয়। এমনবক
জীিয়দয়হও এখনও পযতন্ত নর্ু ন তিবশষ্টয সম্পন্ন মকান বিএনএ অণু স ৃবষ্ট হিার মরকিত পাওয়াও
যায়বন িা কৃ বেমোয়ি জীিয়দয়হও স ৃবষ্ট করা যায়বন। পূয়িত ময সকল বিএনএ জীিয়দয়হ
বিদযমান বছল ঘুবরয়য় বেবরয়য় শুধুমাে মসসকল বিএনএই জীিয়দয়হ উৎপাবদর্ হয়। আর
জীিবিজ্ঞানীয়দর জন্য আরও িড় খারাপ িযাপার হল ময, র্ারা এমনবক অবর্ মর্না পবরবর্র্
বিএনএ এরও সামান্য একিা অণু স ৃবষ্ট করয়র্ সেম হয়বন নর্ু ন মকান বিএনএ স ৃবষ্ট করা মর্া
দূয়র িাক।
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সুর্রাং স ৃবষ্টর শুরুয়র্ প্রিম বিএনএ বকোয়ি স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি র্ান্স দ্বারা স ৃবষ্ট হল মসিা বিশাল
একিা প্রয়শ্নর বিেয়।
এিার উপয়রর সম্পূণত মলখায়ক একিু অন্যোয়ি র্ু য়ল ধরার মর্ষ্টা করবছ।
স ৃবষ্টর প্রিম মকায়ের কাল্পবনক ময়িলবিয়ক মূলর্ ৩ বি অংয়শ বিেি করবছ:
১) মকাে আিরণী
২) মকাে মদহ
৩) মকাে অঙ্গাণুসমূহ
এই কাল্পবনক ময়িলবি যায়র্ ধ্বংস না হয়য় যায় র্ার জন্য এর মযসকল বরয়াকলাপ িা
বসয়স্টয়মর প্রয়য়াজন মসগুয়লা হল:
১) সুরো বসয়স্টম
২) শবি উৎপাদন বসয়স্টম
৩) শবি সংরেণ বসয়স্টম
৪) িজতয অপসারণ বসয়স্টম
৫) শবি িণ্টন বসয়স্টম
৬) মকাে বিোজন বসয়স্টম
৭) বনয়িক ও সমিয়কাবর বসয়স্টম।
শবি উৎপাদন বসয়স্টয়মর অেযন্তয়র আিার কর্গুয়লা প ৃিক প ৃিক বসয়স্টম িাকয়ি। মসগুয়লা
হল:
১) খাদয িা শবি উৎপাদক দ্রয়িযর প্রয়য়াজনীয়র্া সনািকরণ বসয়স্টম
২) খাদয সনািকরন বসয়স্টম
৩) খাদয গ্রহন বসয়স্টম
৪) খাদয প্রবরয়াজার্করণ বসয়স্টম

www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

100

এখায়ন মযসকল বসয়স্টয়মর কিা িলা হল সিগুল বসয়স্টমই মকায়ের জন্য অপবরহাযত। একবি
বসয়স্টমও যবদ মকাে মিয়ক িাদ পয়ড় যায় র্য়ি িংশি ৃবদ্ধ করা ছাড়াই মকায়ের ময়িল
সম্পূণতরূয়প ধ্বংস হয়য় যায়ি।
িযাপারবি বনয়য় পুনরায় সামান্য আয়লার্না করা যাক। মকায়ের জীবির্ িাকার জন্য এিং
অঙ্গানুসমুহু র্ালনা করার জন্য প্রয়য়াজন শবি। র্াই শবি উৎপাদয়নর একবি প্রবরয়া িাকা
লাগয়ি। শবি উৎপাদয়নর জন্য শবি উৎপাদক িস্তু সনািকরণ, গ্রহন ও প্রবরয়াজার্করন
করা লাগয়ি। এরপর এই শবিয়ক সংরেণ করার িযিস্থা করা লাগয়ি। সংরবের্ শবিয়ক
প্রয়য়াজন অনুসায়র সমগ্র মকােয়দয়হ সরিরাহ করার বসয়স্টম িাকয়র্ হয়ি। খাদয িা শবি
উৎপাদক দ্রিয প্রবরয়াজার্করয়ণর সময় অিয়শে বহয়সয়ি বকছু না বকছু উৎপন্ন হয়ি যায়ক
আমরা িজতয পদািত বহয়সয়ি ধরয়র্ পাবর। এই িজতয পদািত অিশযই বনোশয়নর প্রবরয়া িাকা
লাগয়ি কারন মকায়ের বের্র অিশযই অসীম জায়গা মনই। আর মকায়ের বের্য়র িয়জতযর
পবরমাণ িাড়য়র্ িাকয়ল মকায়ের কাযতকলায়প িাধা স ৃবষ্ট হয়ি এিং মশে পযতন্ত
মকায়ের অেযন্তয়র আর মকান বকছু প্রয়িয়শরই স্থান িাকয়ি না। র্াই এর বনোশন জরুবর।
মকায়ের শবির জন্য খাদয গ্রহন এিং িজতয অপসারয়নর জন্য মকায়ের আিরণী গুরুেপূণত
েু বমকা পালন করয়ি। মকায়ের িংশি ৃবদ্ধর জন্য অিশযই একবি বিোজন প্রবরয়া িাকা লাগয়ি।
র্া না হয়ল র্িাকবির্ বিির্তন বকোয়ি সম্ভি হয়ি? আর এসকল কাজয়ক অিশযই বনয়বির্
হয়র্ হয়ি। এিং র্ার জন্য মকায়ে বনয়িক িাকা লাগয়ি। র্া না হয়ল মকায়ের অঙ্গাণুসমূহ হয়
সমিয়হীন উল্টাপাল্টা আর্রন করয়ি অিিা মকান কাজই করয়ি না। মযয়হর্ু বিএনএ হল
মকায়ের গঠন ও কাযতকলায়পর মিবসক ইন্সট্রাকশন সুর্রাং মকন্দ্রীয় বনয়িয়ক বিএনএ বিদযমান
িাকয়ি অিিা বিএনএ বনয়জই হয়ি মকন্দ্রীয় বনয়িক। র্াহয়ল মদখাই যায়চ্ছ ময, প্রিম মকােয়ক
যর্িা সরল িলা হয়য়বছল র্া মমায়িও র্র্িা সরল মর্া নয়ই িরং এর্গুয়লা বসয়স্টম সম্ববলর্
একবি মকাে যয়িষ্ট পবরমায়ণ জবিল হয়ি।
পবরয়শয়ে িলয়র্ র্াই, স ৃবষ্টর শুরুয়র্ বিনা মকান বনয়িয়ণ স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি শুধুমাে র্ান্স িা
োয়গযর উপর বনেতর কয়র মকাে গবঠর্ হওয়া সম্ভি না। কারন মকায়ের উয়ল্লবখর্ সকল
বসয়স্টয়মর মযয়কায়না একবিও যবদ িাদ পয়ড় র্াহয়লই আর জীিন্ত কমতেম মকাে সম্ভি হয়ি
না। আর এর্গুয়লা বসয়স্টম বিবশষ্ট মকান জবিল গঠন কখনই র্ান্স দ্বারা গবঠর্ হওয়া সম্ভি
www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

101

নয়, বিয়শে কয়র মযয়হর্ু বিির্তনিায়দর মূল কিাই হল বিির্তয়নর মাধযয়ম সরল মিয়ক জবিল
গঠয়নর বদয়ক যাওয়া। যবদ একবি সরল অঙ্গাণু মিয়ক মকায়ের শুরু করয়র্ হয় র্াহয়ল র্ার
সায়ি অন্যয়কান অঙ্গাণু যুি হিার পূয়িত িা র্ার মিয়ক অন্য অঙ্গাণু স ৃবষ্ট হিার পূয়িতই র্ার
অবিে ধ্বংস হয়য় যায়ি।
সুর্রাং বিির্তনিায়দর সময়য়র সায়ি র্ান্স দ্বারা স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি উৎপন্ন সরল মকাে মিয়ক
জীিয়নর শুরু হিার মর্িাদবি সম্পূণতরূয়প েু ল।
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৬: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া-১
(িয়নতয়িা মিয়ক মিাইং)
পূয়িতর অংয়শ মকায়ের জবিলর্া বনয়য় আয়লার্না করা হয়য়য়ছ। এিার একিু প্রায়ণর উিয়ির
মেয়ে TIME, CHANCE ও RANDOM PROCESS বনয়য় আয়লার্না করা যাক। বিির্তনিাদীরা
িয়ল িায়ক ময CHANCE িা োয়গযর কারয়ণ এই প ৃবিিীয়র্ প্রাণ স ৃবষ্ট হয়য়য়ছ। বকন্তু
গাবণবর্কোয়ি বহসাি করয়ল মদখা যায়, যবদ কারও মকান বনয়িণ ছাড়া প্রান স ৃবষ্ট হয় র্াহয়ল
সম্ভািযর্ার সূোনুসায়র মসিা হয়ি অসম্ভি একবি িযাপার।
এয়েয়ে সযার মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস
বেরমবসং একবি বিখযার্ উবি মদন। মসবি
হল: Belief in the chemical evolution
of the first cell from lifeless
chemicals is equivalent to believing
that a tornado could sweep through
a junkyard and form a Boeing 747.
র্াোঁরা এখায়ন িয়লন, প্রাণহীন রাসায়বনক দ্রিযাবদ মিয়ক প্রিম মকায়ের রাসায়বনক বিির্তয়নর
উপর বিশ্বাস করা হল একবি িয়নতয়িার প্রর্ু র আিজতনা েবর্ত একবি স্থান মিয়ক মিাইং ৭৪৭
তর্বর করয়র্ পারার উপর বিশ্বাস করার সমান।
সযার মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস বেরমবসং এর কিা অনুসায়র, একবি িয়নতয়িা ময়লা আিজতনা
েবর্ত একবি স্থান বদয়য় যািার সময় সবঠক পািতগুয়লা খুোঁয়জ মির কয়র একবি মিাইং ৭৪৭ তর্বর
করয়র্ পায়র এই কিায় বিশ্বাস করা এিং রাসায়বনক বিির্তন এর মাধযয়ম প্রাণহীন িস্তু মিয়ক
প্রিম মকায়ের উিি হওয়ায় বিশ্বাস করা একই কিা। মায়ন র্ায়দর কিা মিয়কই মিাঝা যায়
ময রাসায়বনক বিির্তয়নর মাধযয়ম প্রায়ণর উিি হওয়ািা কর্িু কু অিািি একবি িযাপার। এর
কারন হল রাসায়বনক বিির্তয়নর দ্বারা প্রিম মকায়ের উৎপবির সম্ভািনা অবর্ েীণ, এর্ই েীণ
ময এয়ক অসম্ভি বহয়সয়ি িলয়লও বকছু মাে েু ল হয়ি না।
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এিার একিু মদখা যাক ময রাসায়বনক বিির্তন দ্বারা প্রায়ণর উৎপবি ও উন্নবর্র সম্ভািনা বঠক
কর্িু কু। সযার মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস বেরমবসং RANDOM PROCESS এর মাধযয়ম
মপ্রাবিন তর্বর হিার সম্ভািযর্া গণনা কয়রন। র্াোঁরা িয়লন, RANDOM PROCESS এ CHANCE
দ্বারা শুধুমাে একবি এনজাইম িা মপ্রাবিন অনু গবঠর্ হিার সম্ভািনা 1 IN 10 TO THE
POWER 20 (1/10^20) এর মিবশ নয়। ির্তমান প ৃবিিীর জীিজগয়র্ ২০০০ এরও মিবশ
এনজাইম আয়ছ । এই দুই বিজ্ঞানী গননা কয়রন ময RANDOM PROCESS এ CHANCE দ্বারা
এই সমি এনজাইম গবঠর্ হিার সম্ভািনা হল 1 IN 10 TO THE POWER
40,000(1/10^40000)। র্য়ি দুঃয়খর বিেয় হল ময ির্তমায়ন আর র্ায়দর এইসি গণনা
িযািহার করা হয় না! কারন ির্তমান সময়য়র মপ্রোপয়ি র্াোঁয়দর সম্ভািযর্া সম্পবকতর্ এইসি
গণনা েু ল বহয়সয়ি গণয হয়!! ির্তমায়ন জীিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞায়নর িহু উন্নবর্ সাবধর্
হয়য়য়ছ। মানুে এখন জীিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান সম্পয়কত এমন অয়নক বকছু জায়ন যা সযার
মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস বেরমবসং এর সময় মানুে জানয়র্া না। এখনকার জীিবিজ্ঞান ও
রসায়নবিজ্ঞায়নর জ্ঞানয়ক কায়জ লাবগয়য় প্রান স ৃবষ্টর মেয়ে ময সম্ভািযর্া গননা করা হয় র্া
আসয়ল আরও েয়ািহ!!! এখনকার গননা অনুসায়র CHANCE এর মাধযয়ম ২০০ বি এবময়না
এবসি অণু সম্ববলর্ শুধুমাে ১ বি মপ্রাবিন অণু গঠন হিার সম্ভািনা হল 1 IN 10 TO THE
POWER 260 বো 1/10^260।(সংখযাবি এর্ই িয়ড়া ময Fx-570ms SCIENTIFIC
CALCULATOR এ CALCULATION এর সময় Math ERROR মদখায়!)। এই গণনাবি করা
হয় ির্তমায়ন পাওয়া মপ্রাবিয়নর সংখযা অিতাৎ ২০ এর উপর ির্তমায়ন পাওয়া অযাবময়না
এবসয়ির সংখযা মায়ন ২০০ এর পাওয়ার (POWER) বদয়য়। অিতাৎ 20^200 মিয়ক এই
গণনাবি পাওয়া যায়। এই সম্ভািনাবি এয়র্াই সামান্য ময সারা মহাবিশ্বও যবদ অযাবময়না এবসি
দ্বারা েবর্ত িায়ক এিং র্ারা যবদ ১ বিবলয়ন িছর ধয়রও একবি আর একবির সায়ি সংযুি হয়র্
িায়ক র্িুও ২০০ অযাবময়না এবসি সম্ববলর্ ১ বি মপ্রাবিন অণুও গবঠর্ হিার কিা না জীিন্ত
মকাে মর্া দূয়র িাক!
মদয়হর অেযন্তয়রর মপ্রাবিন তর্বর হয়য় িায়ক মকায়ের বজন দ্বারা। আমায়দর ির্তমান জ্ঞান
অনুসায়র মানুয়ের প্রবর্বি বজয়ন গয়ড় প্রায় ৩০০০ বি কয়র মিস িায়ক। এখন পযতন্ত সিয়র্য়য়
মিবশ মিস সম্ববলর্ ময বজন পাওয়া মগয়ছ মসখায়ন মিস আয়ছ সিতয়মাি 2.4 বিবলয়ন িা ২৪০
মকাবি! মানুয়ের মদয়হ প্রায় ৩০,০০০ বজন আয়ছ। মানুয়ের মজয়নায়ম প্রায় ৩ বিবলয়ন বিএনএ
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মিস মপয়ার আয়ছ। শুধুমাে পবরণর্ লাল রি মকােগুয়লা ছাড়া মানুয়ের প্রয়র্যক মকায়ে
মজয়নাম সম্পূণতোয়ি রয়য়য়ছ। প্রবর্ মকায়ে প্রবিওম আয়ছ যা মপ্রাবিন মিয়কই আয়স। মজয়নাম
সাধারণর্ কখনও পবরিবর্তর্ হয় না। বকন্তু প্রবিওম প্রবর্ বমবনয়িই পবরিবর্তর্ হয় পবরয়িয়শর
বিবেন্ন প্রায় ১০,০০০ বসগনাল মপয়য়। সিয়শয়ে আমরা জানয়র্ পাবর, মানি মদয়হ প্রায় ২
বমবলওন মপ্রাবিন আয়ছ যার প্রবর্বিরই আয়ছ বিবেন্ন ধরয়নর কাজ। বকন্তু মযখায়ন মহাবিয়শ্ব
এবময়না এবসি দ্বারা পূণত িাকয়লও ১ বিবলয়ন িছয়র CHANCE দ্বারা ১ বি মপ্রাবিন অণু গবঠর্
হয় বকনা সয়ন্দহ মসখায়ন ২ বমবলওন মপ্রাবিন অণু এিং আরও অসংখয সূক্ষ্ম অংশ সম্ববলর্
এয়র্া জবিল এিং কমতেম একবি মানিয়দহ বকনা এয়সয়ছ CHANCE মিয়ক! আর পুরা
জীিজগয়র্র কিা মর্া োিাই যায় না, মযখায়ন এখনও প্রর্ু র নর্ু ন নর্ু ন প্রাণী আবিোর হয়চ্ছ!!
এিা মর্া একিা অবিশ্বাস এিং অয়লৌবকক িযাপার!!! যারা স ৃবষ্টকর্তা এিং অয়লৌবককয়ে বিশ্বাস
কয়র না র্ায়দর জন্য এিা একিা মিশ োলই কল্পনা প্রসূর্ অয়লৌবকক বর্ন্তাোিনা! এয়েয়ে
এই কিাবি মিশ োলোয়িই মখয়ি যায় ময –
There is no chance that the human body could have come about by chance!
র্য়ি এই কিাবি শুধুমাে মানুয়ের মেয়েই খায়ি না িরং আসয়ল প ৃবিিীর সকল জীয়ির মেয়েই
খায়ি। মানুয়ের মবিয়ের গঠন অন্যান্য জীিয়দর মবিয়ের গঠন মিয়ক অয়নক অয়নক মিবশ
জবিল ও উন্নর্ িয়লই মূলর্ মানি মদয়হর উদাহরণবি মদওয়া হয়য়য়ছ। বকন্তু সবর্য িলয়র্
সম্ভািযর্া অনুসায়র আসয়ল িাবহয়রর মকান হিয়েপ ছাড়া ির্তমান প ৃবিিীর সিয়র্য়য় সরলর্ম
একয়কােী জীিবিরও অবিে িাকার কিা নয়!
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৭: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া-২
(প্রাণরসায়ন ও সম্ভািযর্া)
পূয়িতর অংয়শ একবি সাধারন মপ্রাবিন
অণু স ৃবষ্টয়র্ সম্ভািযর্ার বহসাি বদয়য়
মদখায়না হয়য়য়ছ ময, সম্পূণত শুধুমাে
একবি মপ্রাবিন অণু স ৃবষ্ট হওয়ািাও প্রায়
অসম্ভি
বিির্তয়নর

একবি

িযাপার।

এিায়র

পে সমিতনকারীরা এ

সম্পয়কত বক িয়ল িায়ক র্ার একবি
উদাহরণ বদয়য় স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি মপ্রাবিন
স ৃবষ্ট হিার আরও একবি বহসাি মদওয়া
হয়ি।
বিির্তনিাদীরা

CHANCE

এর

ধারনায়ক খণ্ডন করার বকছু িযিত ও
হাসযকর প্রয়র্ষ্টা কয়রন। আমায়দর
মদয়শরই

Arman Khandaker (য়েসিুক আইবি)

নায়মর এমন একজন বিির্তনিাদ

সমিতয়কর উদাহরণ এখায়ন বদবচ্ছ। এই িেচি CHANCE এর িযাপারবিয়ক মমািায়মাবি উবড়য়য়
বদয়য়ই মেসিুয়ক জবনক আল োিাহ নায়মর এক িযাবির বিির্তনিাদ বিয়রাধী একবি মনায়ি
আমার একবি কয়ময়ডির জিায়ি িয়লবছয়লনএিা মযন ঘূবণতঝয়ড়র সাহাযয দ্বারা মজি মপ্লয়নর উপাদানসমূহয়ক একয়ে বমবলয়য় একবি পূণতাঙ্গ
মজি মপ্লন তর্বরর অনুরূপ! এিা অিশযই হাসযকর! বকন্তু abiogenesis-এর মিলায় িযাপারিা
বক আসয়লই র্াই? প্রিম মকােবির organelle গুয়লার হয়য়র্ািা আরও সাধারণ মকানও রুপ
বছল। প্রিম জীিন্ত মকাে তর্বরর ঘিনার ধারািাবহকর্া যাই না মহাক, এিার মপছয়ন অিশযই
সম্ভািযর্ার মিশ েষ্ট সম্পকত রয়য়য়ছ, যবদও সম্ভািযর্াই এক মাে গুণক নয়। প্রাণরসায়ন
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শুধুমাে সম্ভািযর্ার মখলা নয়, কারণ এিা সাধারণ উপাদান মক জবিল প্রবরয়া দ্বারা জবিলর্র
উপাদায়ন স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি রুপান্তর করয়র্ সেম।
বকন্তু প্রিমর্ ঘূবণতঝয়ড়র সাহায়যয মিাইং মপ্লন তর্বরর এই র্ু লনা যর্ হাসযকরই মশানাক না
মকন মসিা ২ জন বিজ্ঞানীর মদওয়া গয়িেণালি মর্ামর্। Arman Khandaker বনয়জ মকান
বিজ্ঞানী না হয়য়ও বকোয়ি দুই জন বিজ্ঞানীর মদওয়া মর্ামর্য়ক হাসযকর িলল মসিা বঠক
মিাঝা মগল না। আর র্াছাড়াও র্ারা মর্া গাবনবর্ক েলােয়লর উপর বেবি কয়রই এই
মর্ামর্বি মদন ময, েলােয়লর ময়ধয মকান প্রকায়রর েু ল মনই। এছাড়াও Arman
Khandaker একবি অবর্ সাধারণ েু ল কয়রয়ছন। আর মসবি হল সম্ভািযর্ায়ক খুি মিবশ একিা
গুরুে না মদওয়া। বর্বন অিশয সম্ভািযর্ার সায়ি প্রাণ স ৃবষ্টর সম্পকত স্বীকার কয়রয়ছন বকন্তু
মসিায়ক র্ু লনামূলক কম গুরুে বদয়য় বনয়জই হাসযকরোয়ি প্রাণরসায়য়নর কিা অির্ারনা
কয়র িয়লয়ছন, প্রাণরসায়ন শুধুমাে সম্ভািযর্ার মখলা নয়, কারণ এিা সাধারণ উপাদান মক

জবিল প্রবরয়া দ্বারা জবিলর্র উপাদায়ন স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি রুপান্তর করয়র্ সেম।
বকন্তু সবর্য িলয়র্, সম্ভািযর্ার সায়ি রসায়য়নর সম্পকত একমাে গয়িেণাগায়রই কম িায়ক।
কারন গয়িেণাগায়রর পবরয়িশ হল বনয়বির্ একবি পবরয়িশ। ময কিাবি প্রাকৃ বর্ক পবরয়িয়শর
মেয়ে মকানরয়মই প্রয়যাজয নয়। যবদ মকউ িয়ল, প্রাকৃ বর্ক পবরয়িশও সম্ভািযর্ার কয়ঠার
িািার আওর্া মুি র্াহয়ল অিশযই র্ায়ক স্বীকার কয়র বনয়র্ হয়চ্ছ, প্রাকৃ বর্ক পবরয়িশও
বনয়বির্ একবি পবরয়িশ। আর প্রাকৃ বর্ক পবরয়িশ একবি বনয়বির্ পবরয়িশ এিা স্বীকার করার
অিতই হল একজন শবিশালী ও িুবদ্ধমান বনয়িয়কর অবিে স্বীকার করা।
গয়িেণাগায়র রাসায়বনক বিবরয়া ঘিায়নার জন্য কয়য়কবি অর্যািশযকীয় শর্ত প্রয়যাজয –
1. ২ বি রাসায়বনক দ্রয়ির ময়ধয বিবরয়া করয়র্ হয়ল এই ২ বির ময়ধয সংেশত
অর্যািশযক। অয়নক মেয়ে রাসায়বনক দ্রিযসমূহয়ক ঘবনে সংেয়শত আনার জন্য
র্ায়দরয়ক দ্রিীেূ র্ করার প্রয়য়াজন পয়ড়।
2. রাসায়বনক বিবরয়ায় িায়ুর্াপ একবি বিরাি েূ বমকা রায়খ । যবদ র্ায়পর একিু
মহরয়েরও হয় র্াহয়ল মিবশরোগ সময়ই কাবষের্ েলােল পাওয়া সম্ভি হয় না।
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3. র্ায়পর মর্ রাসায়বনক বিবরয়ায় র্ায়পরও মিশ বিশাল গুরুেপূণত েূ বমকা আয়ছ। যবদ
র্ায়পরও মহরয়ের হয় র্াহয়ল এয়েয়েও মিবশরোগ সময়ই আশানুরূপ েলােল
পাওয়া সম্ভি হয় না।
4. অয়নক সময় রাসায়বনক বিবরয়ার মেয়ে আয়লাকও গুরুেপূণত েূ বমকা পালন কয়র ।
অয়নক রাসায়বনক বিবরয়াই অন্ধকায়র সংঘবির্ হয় না বকন্তু আয়লায়কর উপবস্থবর্য়র্
হয়। আিার অয়নক রাসায়বনক বিবরয়ার মেয়েই আয়লার র্ীব্রর্া এিং স্বল্পর্া
প্রোি মেয়ল এিং আয়লার সবঠক পবরমান উপবস্থবর্ ছাড়া রাসায়বনক বরয়া সংঘবির্
হয় না।
5. অয়নক রাসায়বনক বিবরয়ায়র্ই বিদুযৎ প্রিায়হর প্রয়য়াজন পয়ড়। বিদুযৎ প্রিাহ ছাড়া
ওইসি রাসায়বনক বিবরয়া এয়কিায়রই অসম্ভি।
6. বকছু বকছু রাসায়বনক বিবরয়ায়র্ শব্দ কম্পয়নরও প্রয়য়াজন হয় এিং মেে বিয়শয়ে
শব্দ কম্পন মাো বনবদতষ্ট না হয়ল এসকল বিবরয়া হয় না।
7. অয়নক রাসায়বনক বিবরয়ার মেয়ে প্রোিকও মিশ োয়লা একবি েূ বমকা রায়খ।
প্রোিক ছাড়া বিবরয়াবি বকছু িা বেন্নোয়ি হয়র্ পায়র।
8. প্রোিক সহায়কও প্রোিক এর মর্ েূ বমকা পালন কয়র। অিশয রাসায়বনক
বিবরয়ার মেয়ে প্রোিক এিং প্রোিক সহায়য়কর েু বমকাই সিয়র্য়য় কম গুরুেপূণত।
মূলর্ প্রোিক ও প্রোিক সহায়ক রাসায়বনক বিবরয়ার গবর্ বনয়িয়ণ িযিহার করা
হয়।
গয়িেণাগায়র উি শর্তসমূহয়ক বিয়ির্না কয়রই রাসায়বনক বিবরয়া ঘিায়না হয়। বকন্তু
প্রাকৃ বর্ক পবরয়িয়শ যবদ বনয়িণ করার মকউই না িায়ক র্য়ি বিবরয়ার এইসি শর্তসমূহ মক
বিয়ির্না করয়ি? মযখায়ন এমনবক গয়িেণাগায়র এর্ বনয়বির্ পবরয়িয়শও রসায়নবিদরা
অয়নক সময় েু ল কয়র যার েয়ল অনাকাবষের্ েলােল পাওয়া যায়। প্রাকৃ বর্ক পবরয়িয়শ
যখন মকান বিবরয়া সংঘবির্ হয় র্খন এর র্ারপায়শর পবরয়িশ মিশ গুরুেপূণত একবি েূ বমকা
পালন কয়র। মযমন- প্রাকৃবর্ক পবরয়িয়শ িার্ায়সর আদ্রতর্া একবি বিরাি িযাপার। িার্ায়সর
আদ্রতর্ার পবরমায়নর উপর বনেতর কয়র অয়নক বিবরয়ার েলােল। এছাড়াও িার্ায়স বিবেন্ন
গযায়সর উপবস্থবর্ও স্বর্ঃস্ফূ র্ত বিবরয়ার উপর অয়নক প্রোি মেয়ল। এর্সি িাধা মপবরয়য়
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি প্রাণ স ৃবষ্ট আসয়ল শুধু কবঠনই নয় প্রায় অসম্ভি একবি িযাপার। আর র্াছাড়াও
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এখায়ন এমন একবি রাসায়বনক বিবরয়ার সম্পয়কত িলা হয়চ্ছ যা সম্পয়কত বিজ্ঞানীয়দর মকান
ধারনাই মনই। র্ারা অয়নক আয়গই এরকম একবি রাসায়বনক বিবরয়ার ধারনা বদয়লও িহু
মর্ষ্টা কয়রও এখনও পযতন্ত গয়িেণাগায়র প্রাণ স ৃবষ্টর ধায়র কায়ছও মযয়র্ পায়রবন।
Arman Khandaker িয়লবছয়লন ময, প্রাণরসায়ন শুধুমাে সম্ভািযর্ার মখলা নয়, কারণ এিা

সাধারণ উপাদান মক জবিল প্রবরয়া দ্বারা জবিলর্র উপাদায়ন স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি রুপান্তর
করয়র্ সেম।
এই কিাবি িলার আসয়ল বক মায়ন বছল মসিা আবম এখনও বঠক িুঝয়র্ পাবরবন। কারন
প্রাণরসায়ন কখনই প্রায়নর উৎপবিয়ক িযাখযা করয়র্ সেম হয়বন। প্রাণরসায়ন যা কয়র র্া
হল জীিয়দয়হর বের্য়র বকোয়ি রাসায়বনক কাযতকলাপ সংঘবির্ হয় র্া িযাখযা করা। মযয়হর্ু
জীিয়দয়হর বের্য়র প্রাণরসায়য়নর ময বরয়া সংঘবির্ হয় র্া বনয়বির্ বিবরয়া র্াই এয়েয়ে
সম্ভািযর্ার প্রশ্ন আসয়িই না। আর জবিল উপাদায়ন রূপান্তবরর্ করয়র্ হয়ল আয়গ মসই
রাসায়বনক বিবরয়ায়ক সংঘবির্ হয়র্ হয়ি। বকন্তু ময বিবরয়া ঘিার সম্ভািযর্া এর্ েীণ র্ার
উপর আিার মসিা বক এিং বকোয়ি হয় মসিাও মকউ জায়ন না র্ার মেয়ে বকোয়ি এয়র্া
সহয়জই এসি কিা িয়ল মদওয়া যায় র্া বঠক মিাঝা মগল না! আর বর্বন ময স্বর্ঃস্ফূ র্তর্ার
কিাবি িলয়লন র্ার সম্পয়কত মর্া আবম আমার প্রিম মলখায়র্ই িয়লবছলাম ময এখনও পযতন্ত
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি জড় িস্তু হয়র্ প্রাণ স ৃবষ্টর ঘিনা প্রকৃবর্য়র্ িা গয়িেণাগায়র মকািাও পবরলবের্
হয়বন। এমন মকান প্রমাণও মনই ময, কখনও মকািাও এই ধরয়নর রাসায়বনক বিবরয়া সংঘবির্
হয়য়বছল। প্রাণরসায়য়ন স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি ময রূপান্তয়রর কিা িলা হয়য়য়ছ র্া মিবশরোগ মেয়েই
শুধুমাে জীিয়দয়হই সম্ভি।
যাই মহাক এিার একজন বিয়শেয়জ্ঞর মর্ামর্ জানা যাক –
Doug Axe, Ph.D, Cal Tech, Worked in Cambridge for 14 years. এই িাগ এক্স এর
একবি প্রশ্ন বছল ময – “How common (or rear) are functional sequences (i.e.,
protins) among all the possible combinations of amino acids.”
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মায়ন র্ার প্রশ্নবি হল, একবি সেম িা কমতেম মপ্রাবিন অণু অযাবময়না এবসয়ির সম্ভািয সকল
কবম্বয়নশন এর ময়ধয কর্িা সুলে িা দুলতে?
এর উির বর্বন বনয়জই গয়িেণা কয়র মির কয়রয়ছন। আর উিরবি হল:
Functional fold of a given length / Number of sequences of a given length =
1/10^74
অিতাৎ অযাবময়না এবসয়ির মমাি সম্ভািয সবঠক বসয়কায়য়য়ন্সর কবম্বয়নশন সংখযা হল 10^74
(১০ এর পয়র আরও ৭৪ বি শুন্য) মযগুয়লার ময়ধয কমতেম মপ্রাবিন হল মাে ১বি। এর্গুয়লা
কবম্বয়নশন এর ময়ধয একবি কমতেম মপ্রাবিন অণু তর্বর হওয়ািা খুি একিা সহজ কাজ নয়।
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি একবি মপ্রাবিন অণু গঠয়ন আরও বকছু সম্ভািযর্ার েযাির িা কারন বির্ার
কয়রন রসায়নবিদ ও জীিবিদরা। র্ার ময়ধয একবি হল রাসায়বনক িডি িা িন্ধন। অযাবময়না
এবসয়ির ২ ধরয়নর িডি আয়ছ। একবি হল মপপিাইি িডি এিং অপরবি হল নন–মপপিাইি
িডি। মপ্রাবিন অণু গঠয়নর সময় অযাবময়না এবসয়ির অণুগুয়লা পরেয়রর সায়ি মপপিাইি
িডি দ্বারা যুি হয়। যবদ এমনবক একবি অযাবময়না এবসয়ির অণুও নন–মপপিাইি িডি দ্বারা
যুি হয় র্াহয়লই আর মপ্রাবিন অণু গবঠর্ হয়ি না। সুর্রাং িয়ডির মেয়ে ১৫০ বি বি অযাবময়না
এবসি সম্পন্ন ১ বি অর্েন্ত িু দ্র মপ্রাবিন তর্বরর সম্ভািযর্া হল 1 IN 2 TO THE POWER 149
(1/2^149) িা 1 IN 10 TO THE POWER 45 (1/10^45) [2^149 মক লগাবরদম (log) কয়র
অিতাৎ log 2^149 = 10^45]।
মপ্রাবিন তর্বরর মেয়ে আর একবি েযাির হল অযাবময়না এবসয়ির প্রকারয়েদ। অযাবময়না এবসি
প্রধানর্ ২ ধরয়নর হয়। একবি হল িাোঁ-আিয়র্ত ঘূণতায়মান অযাবময়না এবসি এিং অপরবি হল
িান-আিয়র্ত ঘূণতায়মান অযাবময়না এবসি। মপ্রাবিন গঠয়নর জন্য শুধুমাে িাোঁ-আিয়র্ত ঘূণতায়মান
অযাবময়না এবসিই প্রয়য়াজন। যবদ ১৫০ বি অযাবময়না এবসয়ির ময়ধয এমনবক একবিও িানআিয়র্ত ঘূণতায়মান অযাবময়না এবসি এয়স পয়ড় র্াহয়লই আর মকান কমতেম মপ্রাবিন গবঠর্
হয়ি না। সুর্রাং এয়েয়ে মপ্রাবিন গঠয়নর সম্ভািযর্া হল 1 IN 10 TO THE POWER
45(1/10^45)। সুর্রাং সি বমবলয়য় ১৫০ বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন ১ বি অর্েন্ত িু দ্র মপ্রাবিন
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অনু তর্বরর সম্ভািযর্া হল 1/10^74 * 1/10^45 * 1/10^45 = 1/10^164 (1 IN 10 TO
THE POWER 164)!
এর আয়গর পয়িত ২০০ বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন মপ্রাবিন অণু তর্বরর সম্ভািযর্ার বহসাি অন্য
এক বনয়য়ম করা হয়য়বছল এিং র্খন সম্ভািযর্া বছল 1/10^260। বকন্তু এই বহসািবি এয়র্াই
িড় ময SCIENTIIFIC CALCULATOR -এ এই বহসাি করয়র্ মগয়ল MATH ERROR মদখায়
এিং দুঃয়খর বিেয় হল ময ১৫০ বি অযাবময়না এবসয়ির মেয়েও মসই একই িযাপার মদখা যায়!
এিায়র্া মগয়লা শুধুমাে ১ বি মপ্রাবিয়নর কিা। সযার মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস িবব্লউ গণনা
ময়র্ একবিমাে এনজাইম িা মপ্রাবিন অণু তর্বর হিার সম্ভািনা হল 1 IN 10 TO THE POWER
20(1/10^20)। ির্তমান প ৃবিিীয়র্ জীিজগয়র্ ২০০০ এরও মিবশ এনজাইম আয়ছ । সযার
মেি মহায়য়ল এিং র্ালতস িবব্লউ গণনা কয়রন ময RANDOM PROCESS এ CHANCE দ্বারা
এই সমি এনজাইম গবঠর্ হিার সম্ভািনা হল 1 IN 10 TO THE POWER
40,000(1/10^40000)। বকন্তু মযয়হর্ু ির্তমান জীিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞায়নর জ্ঞান অনুসায়র
স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি একবিমাে মপ্রাবিন স ৃবষ্টর সম্ভািনাই এর্ মারা্মকক রকয়মর কম যা
কযালকুয়লিয়রও বহসাি করা যায় না মসই মেয়ে ২০০০ এরও কিচে এেজাইে িা কপ্রাচিে
তর্চরর সম্ভািো কয কিেে ভয়ািহ রিনের িে হনর্ পানর র্া কর্া চিন্তাও িরা যায় ো
[(1/10^164)^2000 = 1/10^328000 যচদ ২ হাজারচি কপ্রাচিনের প্রনর্েিচিনি আেরা
১৫০চি অোচেনো এচসড সম্পন্ন অর্েন্ত িু দ্র কপ্রাচিে অেু চহসানি ধচর!!!]। আর যচদ সেগ্র
প ৃচথিীর পুনরা জীি তিচিত্র উিনির কিনত্র সম্ভািের্া চহসাি িরা হয় র্াহনর্ কর্া ….....!!!!!
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৮: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া–৩
(ছক্কা িনাম মপ্রাবিন)
পূয়িতর অংয়শ আমরা মজয়নবছ
১৫০বি

অযাবময়না

এবসি

সম্পন্ন ১বি মপ্রাবিন অনু তর্বরর
সম্ভািযর্া হল ১/১০^১৬৪!
এিায়র

ছক্কায়

৬

উঠার

সম্ভািযর্ার সায়ি মপ্রাবিন স ৃবষ্ট
হিার সম্ভািযর্ার িযাপারবির
র্ু লনা কয়র মদখাই। প্রিয়ম
ছক্কায় ছয় উঠার সম্ভািযর্াবি
বহসাি কয়র মদখা যাক।
িযাপারবি োলোয়ি মিাঝািা
খুিই গুরুেপূণত র্াই আপনায়ক একিু কষ্ট কয়র তধযত ধয়র ময়নায়যাগ সহকায়র মলখাবি
োলোয়ি শুরু মিয়ক মশে পযতন্ত পড়ার জন্য অনুয়রাধ জানাবচ্ছ।
যবদ আমরা ১বি ছক্কায়ক র্াল বদই র্য়ি মসই ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভািনা হল ১/৬ = ০.১৭। এর
কারন হল ১বি ছক্কায় িায়ক ৬বি বদক িা মুখ। সুর্রাং প্রবর্বি বদয়করই আসার সম্ভািনা হল ৬
এর ময়ধয ১। র্য়ি এর মায়ন এই নয় ময ৬ িার ছক্কা মারয়ল েেিায়র ছক্কা উঠয়িই। অিিা
এর মায়ন এও নয় ময ছক্কা মারয়ল ৬ িায়রর ময়ধযই মযয়কায়না একিার ছক্কা উয়ঠ যায়ি। িরং
এর মায়ন এই ময, ১বি ছক্কায় ৬ উঠার ঘিনাবি হল ৬বি সম্ভািয ঘিনার ময়ধয ১বি ঘিনা। এখন
এই ৬বি ঘিনার ময়ধয মযয়কায়না ১বিই ঘিয়র্ পায়র। ছক্কার প্রবর্বি বদয়করই আসার সম্ভািনা
সমান। ১বি ছক্কায়ক যর্িারই মারা মহাক না মকন এর বপঠগুয়লা উঠার সম্ভািনা সিসময় একই
মায়ন ১/৬ ই মিয়ক যায়ি। অিতাৎ ছক্কা মারার সময় প্রবর্িারই ছক্কার সম্ভািযর্া একই িায়ক,
মকান পবরির্তন হয় না। এখন ১বি ছক্কা মারয়ল হয়য়র্া প্রিমিায়রই ৬ উয়ঠ মযয়র্ পায়র আিার
১০ িার িা এর মিবশিার পযতন্ত মারয়লও হয়য়র্া নাও উঠয়র্ পায়র। র্য়ি ১বি ছক্কার মেয়ে ৬
ঊঠািা আসয়ল মর্মন মকান িযাপারই নয়। কারন ১বি ছক্কার মেয়ে সম্ভািয ঘিনার সংখযা
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খুিই কম িায়ক। মযয়হর্ু ১বি ছক্কার ৬বি বদক িা মুখ িায়ক র্াই ঘিনার সংখযাও িায়ক মাে
৬বি! এই মেয়ে সম্ভািযর্ার শর্করা বহসাি [PERCENTAGE] হল (১/৬) X ১০০ = ১০০/৬
= ১৬.৬৬৬৬৬৭ = ১৬.৭% অিতাৎ ১বি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভািযর্া শর্করা ১০ এর মিশ
উপয়র [প্রায় ১৭ এর কাছাকাবছ]। সুর্রাং ঘিনাবি ঘিয়র্ই পায়র। আর সিয়র্য়য় িড় কিা হল
ময একবি ছক্কার প্রয়র্যকবি বদয়কর আসার সম্ভািনাই একদম সমান। র্াই এর মযয়কায়নাবিই
আসয়র্ পায়র। র্য়ি সমসযা হয় র্খন যখন ছক্কার সংখযা অয়নক মিবশ হয়। ছক্কার সংখযা যর্
মিবশ হয়ি সকল ছক্কায় একই সংখযার িা একই বপয়ঠর কবম্বয়নশন পাওয়া র্র্ই কবঠন হয়ি,
মযয়হর্ু সম্ভািয ঘিনার সংখযা মিয়ড় যায়ি এিং সকল ঘিনার সম্ভািযর্াও আর সমান িাকয়ি
না। এখন প্রশ্ন হল, আমরা একাবধক ছক্কার মেয়ে বকোয়ি সম্ভািযর্ার বহসাি মির করয়িা?
এিা আসয়ল খুি একিা কবঠন বকছু নয়। ছক্কার সংখযা যর্গুয়লা হয়ি র্র্গুয়লা ১/৬ পরেয়রর
সায়ি গুন কয়র বদয়র্ হয়ি অিিা যর্গুয়লা ছক্কা িাকয়ি বঠক মসই সংখযাবি ১/৬ এর উপয়র
শবি (Power) বহয়সয়ি িসায়র্ হয়ি।
এর মায়ন হল, ১বি নমুনা মেয়ে িা ১বি বনবদতষ্ট ঘিনাস্থয়ল ১২বি ছক্কায় একসায়ি ১২বি ৬ উঠার
সম্ভািনা হল –
(১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬) X (১/৬)
X (১/৬) X (১/৬) = (১/৬)^১২ = ১/২১৭৬৭৮২৩৩৬ = ৪.৫৯৩৯৩৬৫৮ X ১০^ -১০ =
০.০০০০০০৪৫৯ X ১০^-৩ = ০.০০০০০০০০০৪৫৯
এর অিত হল ময ১বি নমুনা মেয়ে ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠার সম্ভািনা হল ২১৭৬৭৮২৩৩৬
(২১৭ মকাবি ৬৭ লে ৮২ হাজার ৩৩৬) এর ময়ধয মাে ১! র্য়ি র্ার মায়ন এই নয় ময, ১২বি
ছক্কা ২১৭৬৭৮২৩৩৬ িার মারয়লই সিতয়শেিায়র একয়ে ১২বি ছয় উয়ঠ যায়ি অিিা এর মায়ন
এও নয় ময, ২১৭৬৭৮২৩৩৬ িার ছক্কা মারয়ল এর ময়ধয মযয়কায়না একিার সিগুয়লায়র্
একয়ে ৬ উঠমিই। িরং এর মায়ন এই ময, ১২বি ছক্কা মারয়ল প্রয়র্যকবিয়র্ একইসায়ি ৬
উঠার ঘিনাবি হল ২১৭ মকাবি ৬৭ লে ৮২ হাজার ৩৩৬ বি ঘিনার ময়ধয মাে ১বি ঘিনা!!
আসয়ল ১২বি ছক্কা বদয়য় সি বমবলয়য় ২১৭৬৭৮২৩৩৬ ধরয়নর কবম্বয়নশন তর্বর করা সম্ভি
হয়র্ পায়র। যাই মহাক, এিার ১২বি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভািনায়ক শর্করায়র্ (PERCENTAGE)
বহসাি কয়র মদখায়না যাক, (১/২১৭৬৭৮২৩৩৬) X ১০০ = ১০০/ ২১৭৬৭৮২৩৩৬ =
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০.০০০০০০০৪৫% অিতাৎ ১২বি ছক্কায় ৬ উঠার সম্ভািযর্ার মেয়ে আমরা যবদ
২১৭৬৭৮২৩৩৬ এর ময়ধয না বহসাি কয়র ১০০ এর ময়ধয ধয়র বহসাি কবর র্াহয়ল ১০০ এর
ময়ধয সম্ভািযর্া হল ০.০০০০০০০৪৫। অিিা অন্যোয়ি িলা যায় ময ১২বি ছক্কার
প্রয়র্যকবিয়র্ একসায়ি ৬ উঠার ঘিনাবি হল প্রবর্ ১০০বি ঘিনার ময়ধয মাে
০.০০০০০০০৪৫বি ঘিনা!
গাবণবর্ক বহসায়ির একবি স্টযাডিািত বনয়ম হল দশবময়কর পর সাধারনর্ ২বি ঘর পযতন্ত মান
িসায়না। দশবময়কর পয়র ৩ ঘর পযতন্ত িাকয়ল ৩ ঘর পযতন্তই মলখা হয় বকন্তু ৪ িা ৫ ঘর পযতন্ত
িাকয়ল আিার সাধারনর্ ২ ঘর পযতন্তই মলখা হয়। যবদ ৩য় ঘয়রর মান ৫ িা ৫ এর মিবশ হয়
র্য়ি দশবময়কর পয়র ২য় ঘরবির সংখযার সায়ি আরও ১ মযাগ করা হয়। এর কারন হল
দশবময়কর ২ ঘয়রর পয়রর ঘর মিয়ক অিতাৎ ৩য় ঘর মিয়ক শুরু কয়র পরির্তী ঘরগুয়লায়র্
মযসকল মান পাওয়া যায় মসগুয়লা সমিই অর্যন্ত নগণয। বিয়শে কয়র মসগুয়লা যবদ ৫ এর
কম হয় র্াহয়ল মর্া র্ায়দরয়ক বনবিতর্ায়র ১ মযাগ করা ছাড়াই িাদ বদয়য় মদওয়া হয়। এই
কারয়নই এয়দরয়ক গনায় না ধরয়লও র্য়ল। অিশয অবর্ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গাবণবর্ক বহসায়ির জন্য
দশবময়কর পয়রর সকল ঘয়ররই বহসাি রাখয়র্ হয় বকন্তু িড় িড় িা সাধারণ বহসায়ির মেয়ে
মসগুয়লা না ধরয়লও বকছু আয়স যায় না। এই বনয়মবি গবনর্, পদািত বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান,
জীিবিজ্ঞান সয়িতাপবর বিজ্ঞায়নর সকল শাখায়র্ই অনুসরন করা হয়। এখন মদখা যায়চ্ছ ময,
মযখায়ন দশবময়কর পয়র আমরা সাধারনর্ সয়িতাচ্চ ২ ঘর অিিা কখনও কখনও ৩ ঘর পযতন্ত
মান বনই মসখায়ন ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠার শর্করা সম্ভািযর্ার মেয়ে দশবময়কর পয়র ৭
ঘর পযতন্ত শূন্য রয়য়য়ছ! অিতাৎ আমরা যবদ গবনয়র্র স্টযাডিািত বনয়ম অনুসায়র দশবময়কর পর
২ িা ৩ ঘর পযতন্ত মান বনই র্াহয়ল একবি নমুনা মেয়ে ১২ বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠিার সম্ভািনা
হয় শর্করা শূন্য (০%)!! এমনবক আমরা যবদ এই মেয়ে দশবময়কর পয়র ৭ ঘর পযতন্তও মান
বনই র্াহয়লও বনবদতষ্ট ১বি নমুনায়েয়ে ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠিার সম্ভািনা শর্করা শূন্যই
মিয়ক যায় (০.০০০০০০০% = ০%)!!! আিার মযখায়ন আমরা দশবময়কর পর ৪িত ঘয়রর
মানয়কই নগণয বহয়সয়ি ধবর মসখায়ন দশবময়কর পর ৮ম ঘয়রর মান আরও মিবশ নগণয হয়ি।
উপরন্তু ৮ম ঘয়রর মান ৫ এরও কম যা সংখযাবিয়ক আরও অর্যন্ত নগণয কয়র র্ু য়লয়ছ।
এছাড়াও ১০০ এর বিপরীয়র্ ০.০০০০০০০৪৫ সংখযাবি সবর্যই মিশ নগণয। আর আমরা
যবদ শর্করা সম্ভািনা না ধয়র সম্ভািনার স্বাোবিক বহসািবিই অিতাৎ ০.০০০০০০০০০৪৫৯
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এই সংখযাবি বদয়য় বহসাি কবর র্াহয়ল অিস্থা আরও খারায়পর বদয়ক যায়। এয়েয়ে ৯বি শূয়ন্যর
পর পাওয়া যায় ৫ এরও কম একবি মান। অিতাৎ ১২ বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠিার সম্ভািনায়ক
আসয়ল শূন্য বহয়সয়ি প্রকাশ করা হয়লও খুি একিা েু ল বকছু করা হয়ি না। অিশয মকান বনবদতষ্ট
গাবণবর্ক বহসায়ির ময়ধয যখন অয়নকগুয়লা শূয়ন্যর পয়র একবি মান আয়স র্খন র্ায়ক শূন্য
না বলয়খ মসোয়িই প্রকাশ করা হয় যায়র্ এর প্রর্ণ্ড েু দ্র মান সম্পয়কত আমরা ধারনা মপয়র্
পাবর। মযমন, ইয়লকট্রয়নর ের হল ৯.১১X১০^-২৮ গ্রাম। এবি প্রর্ণ্ড েু দ্র একবি ের। বকন্তু
র্িুও এর েয়রর েু দ্রর্া সম্পয়কত ধারনা মদিার জন্য শূন্য না বলয়খ সরাসবর এই মানবিই মলখা
হয় মযয়হর্ু সামান্য হয়লও এর একবি ধনা্মকক (POSITIVE) মান আয়ছ। বকন্তু ১বি পরমাণুর
মমাি ের বহসাি করার মেয়ে আিার ইয়লকট্রয়নর েরয়ক বহসায়ি আনা হয় না। ১বি
ইয়লকট্রয়নর েয়রর েু দ্রর্া মিাঝায়নার জন্য এোয়ি র্ু লনা মদওয়া হয়য় িায়ক ময, ১বি
ইয়লকট্রন হল ১বি মপ্রািন িা বনউট্রন কবনকা অিিা ১বি হাইয়রায়জন পরমাণুর মিয়ক ১৮৩৮
গুন হালকা। ১বি হাইয়রায়জন পরমাণুয়র্ িায়ক ১বি মপ্রািন ও ১বি ইয়লকট্রন। এই
হাইয়রায়জন পরমাণুর ের এিং ১বি মপ্রািয়নর ের আসয়ল একই ধরা হয় মযয়হর্ু ১বি
ইয়লকট্রয়নর ের ১বি মপ্রািয়নর েয়রর র্ু লনায় অবর্ মাোয় নগণয। এছাড়াও ১বি পরমাণুয়র্
যর্গুয়লা ইয়লকট্রনই িাকুক না মকন, এমনবক এয়দর সবিবলর্ েরও এর্ই নগণয হয় ময
পরমাণুর ের মাপার সময় এয়দর সবিবলর্ েরয়কও সম্পূণতোয়ি িাদ বদয়য়ই বহসাি করা হয়।
ইয়লকট্রয়নর এই উদাহরণবি মদিার উয়দ্দশয বছল এিা মিাঝায়নার জন্য ময বিশাল মকান মায়নর
বিপরীয়র্ এর সায়ি সম্পকতযি
ু মকান বকছু র মান অর্যন্ত েু দ্র হয়ল মসই েু দ্র মানয়ক উয়পো
করয়লও মকান সমসযা হয় না। অিতাৎ মসই মানয়ক সহয়জই আমরা শূন্য ধরয়র্ পাবর। এখায়ন
অিশয আরও ১বি সহজ উদাহরণ মদওয়া যায়- সমুয়দ্রর পাবনয়র্ এক িালবর্ পাবন কালয়ল
মযমন সমুয়দ্রর পাবনর মকান পবরির্তন পবরলবের্ হয় না বঠক মর্মবন হাজার িালবর্ পাবন
কালয়লও মকান পবরির্তন মর্ায়খ পড়য়ি না। কারন ১ িালবর্ িা হাজার িালবর্ পাবন উেয়য়ই
সমুয়দ্রর পাবনর পবরমায়ণর কায়ছ অর্যন্ত মাোয় নগণয। সুর্রাং ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ উঠার
সম্ভািযর্ায়ক শূন্য ধরা সম্ভি মযয়হর্ু ২১৭ মকাবি ৬৭ লে ৮২ হাজার ৩৩৬ বি ঘিনার
বিপরীয়র্ ১বি ঘিনা অর্যন্ত স্বল্প মাোর মান িহন কয়র।
এমনবক আমরা যবদ গাবণবর্ক বহসাি িাদ বদয়য় সাধারন জ্ঞান বদয়য়ও িযাপারবি বর্ন্তা কবর
র্াহয়ল িযাপারবি সম্পূণতরূয়প অসম্ভিই হয়য় যায়। কারন “১২ বি ছক্কার প্রবর্বিয়র্ একয়ে ৬
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উঠার সম্ভািনা আয়ছ বক মনই?” এধরয়নর মকান প্রশ্ন করা হয়ল সাধারণ কমন মসন্স আয়ছ
এমন মযয়কায়না বনরয়পে মানুেই িলয়ি ময এচি এিচি অসম্ভি ও অিাস্তি িোপার।
র্য়ি এখায়ন একবি প্রশ্ন আসয়র্ পায়র এই ময, ১২বি ছক্কায় ছয় উঠার সম্ভািনা মযয়হর্ু
২১৭৬৭৮২৩৩৬বি ঘিনার ময়ধয ১বি ঘিনা মসয়হর্ু মকন এই ঘিনাবি ঘিয়র্ পায়র না? এর
উির হল ১২বি ছক্কার ময়ধয সংখযার মযসকল কবম্বয়নশন মদখা মযয়র্ পায়র র্ার ময়ধয
অবধকাংয়শরই আসার সম্ভািনা ১২বি ৬ এর কবম্বয়নশন আসার সম্ভািনা মিয়ক অয়নক মিবশ।
১২বি ছক্কায় ১২বি ৬ উঠা হল ১২বি ছক্কার মেয়ে সিয়র্য়য় কম সম্ভািযর্াসম্পন্ন কবম্বয়নশন।
এই সিতবনে সম্ভািযর্াসম্পন্ন কবম্বয়নশন সি বমবলয়য় আয়ছ ৬বি অিতাৎ এরকম সিতবনে
সম্ভািযর্াসম্পন্ন ঘিনা হল ৬বি। মসই কবম্বয়নশন িা ঘিনাগুয়লা হল- (ক) ১২বি ১, (খ) ১২বি
২, (গ) ১২বি ৩, (ঘ) ১২বি ৪, (ে) ১২বি ৫ এিং (র্) ১২বি ৬। আর িাবক সকল কবম্বয়নশনই
অিতাৎ িাবক ২১৭৬৭৮২৩৩০বি কবম্বয়নশনই এই ৬বি কবম্বয়নশন মিয়ক অয়নক মিবশ সম্ভািযর্া
সম্পন্ন।
পায়র

মযমন,

১২বি

ছক্কার

বকছু

বকছু

কবম্বয়নশন

আসার

সম্ভািযর্া

হয়র্

২১৭৬৭৮২৩৩৬বি ঘিনার ময়ধয ৮বি ঘিনা, আিার বকছু বকছু হয়র্ পায়র

২১৭৬৭৮২৩৩৬বি ঘিনার ময়ধয ১০বি িা ১২বি ঘিনা ইর্যাবদ ইর্যাবদ...।
এধরয়নর কবম্বয়নশন অিশযই ১২বি ছক্কায় ১২বি ৬ আসার মিয়ক অয়নক মিবশ সম্ভািযর্া
সম্পন্ন এিং মিবশরোগ মেয়েই ঘুবরয়য় বেবরয়য় এধরয়নর মিবশ সম্ভািযর্া সম্পন্ন কবম্বয়নশনই
মদখা যায়ি। অিতাৎ মযসকল কবম্বয়নশন আসার সম্ভিনা সিয়র্য়য় মিবশ মসগুয়লায়কই মিবশ
মিবশ মদখা যায়ি আর মযসকল কবম্বয়নশন আসার সম্ভািনা বকছু িা কম মসগুয়লায়ক মদখাও
যায়ি কম। ১২বি ছক্কার মেয়ে দুবি ১, দুবি ২, দুবি ৩, দুবি ৪, দুবি ৫ ও দুবি ৬ এই
কবম্বয়নশনবি আসার সম্ভািনা সিয়র্য়য় মিবশ কারন ১২বি ছক্কায় বিবেন্নোয়ি এই কবম্বয়নশন
করা সম্ভি। এই কবম্বয়নসয়নর ময়র্া এর্োয়ি আর মকান কবম্বয়নশন ১২বি ছক্কার মেয়ে করা
সম্ভি নয়। র্াই ১২বি ছক্কা অসংখযিার মারয়ল এই ঘিনাবিই িা এর কাছাকাবছ ধরয়নর মকান
ঘিনা িা কবম্বয়নশন মদখা যায়ি সিয়র্য়য় মিবশ। এই সকল অবধক সম্ভাির্াসম্পন্ন
কবম্বয়নসয়নর িার িার পুনরাি ৃবি ঘিার জন্যই ১২বি ছক্কায় ১২বি ৬ এর কবম্বয়নশন কখনই
মদখা যায়ি না।
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এই পযতন্ত আমার এর্গুয়লা কিািার্তা মলখার উয়দ্দশয বছল মানুেয়ক এিা মিাঝায়না ময মকন
১২বি ছক্কায় একয়ে ১২বি ৬ উঠা সম্ভি নয়। এবি যবদও ১বি কমন মসয়ন্সর িযাপার ময এচি
অসম্ভি বকন্তু র্িুও যারা কমন মসয়ন্সর ধার না মধয়র এই অবর্ েু দ্র পবজবিে সম্ভািনা বনয়য়
র্কত করয়র্ র্ান র্ায়দর উয়দ্দয়শই এই দীঘত িণতনা। র্াছাড়াও এই মলখার আর একবি উয়দ্দশয
হল মানুেয়ক সম্ভািযর্া সম্পয়কত একবি সচ্ছ ধারনা মদওয়া।
র্য়ি এই সম্পূণত মলখাবির মূল উয়দ্দশয বছল িািি জীিয়নর একবি বনয়িণহীন ও এয়লায়ময়লা
ঘিনার সায়ি বিির্তনিায়দর মগাড়ার বদয়কর এয়লায়ময়লা প্রবরয়ায় প্রাণ স ৃবষ্টর একবি র্ু লনা
মদখায়না। ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ এর কবম্বয়নশন আসািা RANDOM প্রবরয়ায়র্ বনঃসয়ন্দয়হ
একবি অসম্ভি িযাপার। আমরা আয়গই মজয়নবছ, ১৫০বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন ১বি মপ্রাবিন
অণু তর্বরর সম্ভািযর্া ১/১০^১৬৪ িা ১০^১৬৪ বি ঘিনার ময়ধয মাে ১বি! বকন্তু মযখায়ন ১২বি
ছক্কায় ১২বি ৬ এর কবম্বয়নশন আসার ময়র্া ঘিনা ঘিা অসম্ভি মসখায়ন বকোয়ি এর মিয়কও
আরও বজবলওন বজবলওন (!) িা মকাবি মকাবি মকাবি মকাবি (!) গুণ কম সম্ভািযর্া বনয়য়ও
১৫০বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন ১বি মপ্রাবিন অনু গবঠর্ হয়র্ পায়র [আসর্ চহসািচি হর্ ৪.৫৯
X ১০^১৫৪ গুে]? র্ার উপয়র আিার ির্তমায়ন প ৃবিিীয়র্ ২০০০ এরও মিবশ এনজাইম িা
তজি প্রোিক (এক বিয়শে গঠয়নর মগ্লাবিউলার মপ্রাবিন) পাওয়া যায়। যবদ আমরা এয়ক রাউণ্ড
বেগায়রর জন্য ২০০০ ধয়র বনই র্াহয়ল ২০০০বি এনজাইম স ৃবষ্টর সম্ভািযর্া দাোঁড়ায়
(১/১০^১৬৪)^২০০০ = ১/১০^৩৩৬০০০! মায়ন ২০০০বি এনজাইম স ৃবষ্ট হল
১০^৩৩৬০০০বি ঘিনার ময়ধয মাে ১বি ঘিনা!! ১২বি ছক্কায় ১২বি ৬ উঠার মর্ই মপ্রাবিনও
অযাবময়না এবসয়ির কবম্বয়নশনসমূয়হর ময়ধয সিয়র্য়য় কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন কবম্বয়নশন। বকন্তু
১২বি ছক্কার ময়র্া এর্ মিবশ (!!!) সম্ভািযর্াসম্পন্ন ঘিনা মযখায়ন র্ান্স দ্বারা ঘিয়র্ মদখা যায়
না মসখায়ন মপ্রাবিন স ৃবষ্টর ময়র্া এর্ েু দ্র সম্ভািযর্া বনয়য়ও বকোয়ি র্ান্স দ্বারা কারও মকান
রকম বনয়িণ ও হিয়েপ ছাড়াই প্রায়ণর উৎপবি হয়ি? অির্ এখনও প্রাণ স ৃবষ্টর মেয়ে সকল
সম্ভািযর্ার েযািরগুয়লা বহসাি কয়র মযাগই কয়র মদখায়না হয়বন!

সহায়ক র্িযসূেসমূহ:
১। উচ্চ মাধযবমক িলবিদযা ও বিবচ্ছন্ন গবণর্; ৭ম সংস্করণ; মলখক – এম এ জিার (২য় অধযায় – সম্ভািযর্া)
২। উচ্চ মাধযবমক িলবিদযা ও বিবচ্ছন্ন গবণর্; দশম সংস্করণ; মলখক – মমাজায়িল হক ও হারুনুর রশীদ (২য় অধযায় – সম্ভািযর্া)
৩। উচ্চ মাধযবমক রসায়ন প্রিম পে; অষ্টম সংস্করণ; মলখক – িঃ গাজী মমাঃ আহসানুল কিীর, িঃ মমাঃ মবনমুল হক, িঃ মমাঃ রবিউল ইসলাম
(২য় অধযায় – পরমাণুর গঠন)
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–৯: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া–৪
(সুবনবদতষ্ট জবিলর্া)
পূয়িতর অংয়শ ১২বি ছক্কায় একয়ে ১২বি ৬ আসার সম্ভািযর্ার সায়ি ১৫০বি অযাবময়না এবসি
সম্পন্ন ১বি মপ্রাবিন অণু স ৃবষ্ট হিার সম্ভািযর্ায়ক র্ু লনা কয়র মদখায়না হয়য়য়ছ। এখন
বিির্তনিায়দর একজন অন্যর্ম সমায়লার্য়কর একবি র্য়ত্ত্বর কিা র্ু য়ল ধয়র র্া প্রমাণ করার
মর্ষ্টা করা যাক। প্রিয়মই এই গয়িেয়কর একবি সিত িায়য়াগ্রাবে বদয়য় শুরু কবর।
উইবলয়াম আলিািত “বিল” মিম্ববস্ক (William
Dembski) অবনয়বির্ ও স্বর্ঃস্ফূ র্তোয়ি প্রায়ণর
বিকাশ এিং মসখান মিয়ক বিির্তয়নর র্য়ত্ত্বর একজন
অন্যর্ম সমায়লার্ক। বর্বন ১৯৬০ সায়ল বশকায়গার
ইবলনয়য় জন্মগ্রহন কয়রন। র্াোঁর মা একজন আিত
বিলার (art dealer) বছয়লন এিং র্াোঁর িািা বছয়লন
কয়লয়জর প্রয়েসর এিং মলকর্ারার। মিম্ববস্কর বপর্া
ইউবনোবসতবি

অে

এরলযাংয়গন-নুয়রমিারগ

(University of Erlangen-Nuremberg) মিয়ক
জীিবিজ্ঞায়নর উপয়র িির অে সাইন্স িা বি.এসবস
(D.Sc) লাে কয়রন। বর্বন বিির্তনীয় জীিবিজ্ঞান
(evolutionary biology) বশো বদয়র্ন। সুর্রাং মছািয়িলা মিয়কই মিম্ববস্ক ইেলুযশন
মেডিবল একবি পবরয়িয়শ িড় হয়য়য়ছন। মিম্ববস্ক ১৯৮১ সায়ল বশকায়গার ইউবনোবসতবি অে
ইবলনয় (University of Illinois) মিয়ক ময়নাবিজ্ঞায়নর উপর আডিার গ্রযাজুয়য়ি বিবগ্র লাে
কয়রন। একই বিশ্ববিদযালয় মিয়ক বর্বন ১৯৮৩ সায়ল পবরসংখযায়নর উপর মাস্টাসত বিবগ্র লাে
কয়রন। এরপয়র ১৯৮৫ সায়ল বর্বন ইউবনোবসতবি অে বশকায়গা (University of Chicago)
মিয়ক গবণয়র্র উপর মাস্টাসত বিবগ্র লাে কয়রন। ১৯৯৩ সায়ল বর্বন বশকায়গার ইউবনোবসতবি
অে ইবলনয় মিয়ক দশতন শায়ের উপরও একবি মাস্টাসত বিবগ্র লাে কয়রন। এছাড়াও বর্বন
১৯৯৬ সায়ল বপ্রন্সিন বিওলবজকযাল মসবমনাবর (Princeton Theological Seminary) মিয়ক
বিওলবজ (theology) িা ধমত র্য়ত্ত্বর উপর মাস্টার অে বিবেবনবি (Master of Divinity)
www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

118

লাে কয়রন। বশোজীিন মশয়ে বর্বন ১৯৯৯ সায়ল মিইলর ইউবনোবসতবির (Baylor
ৃ আমবির্ হন।
University) র্ৎকালীন মপ্রবসয়িডি রিািত বি. মলান (Robert B. Sloan) কর্তক
মিইলর ইউবনোবসতবিয়র্ রিািত মলান “মাইয়কল মপালাবন মসডিার” (Michael Polanyi
Center) প্রবর্বের্ করার জন্যই মিম্ববস্কয়ক আমিন জানান। ১৯৯৯ সায়ল মিম্ববস্ক একজন
মপাস্ট িিরাল বরসার্ত মেয়লা বহয়সয়ি বিসকোবর ইন্সবিবিউয়ির (Discovery Institute)
সাইন্স এডি কালর্ার (Center for Science and Culture) বিোয়গ মযাগদান কয়রন। ২০০৮
সাল মিয়ক বর্বন মসখানকার একজন বসবনয়র মেয়লা বহয়সয়ি প্রবর্বের্ হন। এছাড়াও মিম্ববস্ক
ির্তমায়ন উির কযায়রাবলনার মযাবিউয়স অিবস্থর্ সাউদারন ইয়েয়েবলকাল মসবমনাবরর
(Southern Evangelical Seminary) কালর্ার এডি সাইন্স এর বেবলপ ই. জনসন বরসার্ত
প্রয়েসর বহয়সয়ি কমতরর্ অিস্থায় আয়ছন। ১৯৯৮ সাল মিয়ক এখন পযতন্ত মিম্ববস্ক প্রিাবিবলবি,
র্ান্স, কময়প্লবক্সবি, বিজাইন ইর্যাবদ বিেয়য়র উপয়র ৫বি িই বলয়খয়ছন এিং বর্বন আরও ৭বি
িইয়য়র সহ মলখক। এছাড়াও বর্বন আরও ৬বি িইয়য়র সম্পাদক িা সহায়ক বছয়লন।
[য়িম্ববস্কর এই সংবেপ্ত িায়য়াগ্রাবে এখায়ন মদিার উয়দ্দশয হল এই ময, কারও ময়ন মযন র্াোঁর
বশোগর্ মযাগযর্া, িুবদ্ধমিা ও পাবরিাবরক িযাকগ্রাউনি বনয়য় মকান প্রকার সয়ন্দহ না িায়ক।]
মিম্ববস্ক িয়লন ময জীিজগয়র্র এই অসাধারন জীি তিবর্েযর্ার উৎপবি ও বিকাশ
পবরসংখযানগর্োয়ি শুধুমাে প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন িা ন্যার্ারাল বসয়লকশন (natural
selection) দ্বারা সম্ভি হয়র্ পায়র না। বর্বন অবনয়বির্ বিির্তন ও স্বর্ঃস্ফূ র্ত প্রায়ণর উিয়ির
বিপয়ে গবণর্ ও ইনেরয়মশন বিওবরর (information theory) উপর বেবি কয়র
মেবসোইি কময়প্লবক্সবি িা সুবনবদতষ্ট জবিলর্া (Specified complexity) নায়ম একবি র্ত্ত্ব
প্রিাি কয়রন। এই র্ত্ত্ববি এয়লায়ময়লা একবি বসয়স্টম মিয়ক অবনয়বির্োয়ি প্রায়ণর উিি ও
বিির্তয়নর গাবণবর্কোয়ি বিয়রাবধর্া কয়র। র্াোঁর ময়র্ এই র্ত্ত্ববি একজন প্রর্ডি িুবদ্ধমান
বিজাইনার িা স্রষ্টার অবিয়ের বদয়ক বনয়দতশ কয়র। এই র্ত্ত্ববি বিসকোবর ইন্সবিবিউি এিং
িুবদ্ধমান বিজাইয়নর (intelligent design) সমিতকয়দর একবি অন্যর্ম প্রমাণ। এই র্য়ত্ত্বর
সরাসবর মকান িযািহার গবনর্ িা ইনেরয়মশন বিওবরয়র্ করা এখনও পযতন্ত সম্ভি হয়বন, র্াই
বিজ্ঞান মহয়লর এই র্ত্ত্বয়ক প্রর্যাখযান করার এবি একবি কারণ। অিশয মসবদক মিয়ক বর্ন্তা
করয়র্ মগয়ল বিির্তনিায়দরও মকান িযািহাবরকর্া িা উপকাবরর্া মনই! িরং মেে বিয়শয়ে
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আয়ছ অপকাবরর্াই!! র্য়ি মসবি পয়রর বিেয়। মিম্ববস্কর মদওয়া র্ত্ত্ববিয়ক ইডিাবলয়জনি
বিজাইয়নর সমিতক একায়িবমক ও বিজ্ঞানীরা একয়যায়গ মময়ন বনয়লও র্াোঁর র্ত্ত্ববি বমবিয়ায়র্
মর্মনোয়ি প্রর্ার পায়বন। এছাড়াও মিম্ববস্কর সকল মলখায়র্ই বিজ্ঞান ও দশতনয়ক একয়ে
উপস্থাপন করার কারয়নও অয়নয়কর কায়ছ র্াোঁর মলখা গ্রহণয়যাগয হয়বন মযয়হর্ু অয়নক
বিজ্ঞানীর কায়ছই দশতন র্ত্ত্ব খুি একিা গ্রহণয়যাগয িয়ল ময়ন হয় না। েয়ল র্ার র্ত্ত্বয়কও র্ারা
গ্রহণয়যাগয িয়ল ময়ন কয়রন না।
মেবসোইি কময়প্লবক্সবি িামতবি সিতপ্রিম মলসবল অরয়গল (Leslie Orgel) নামক প্রায়ণর
উিয়ির (origin of life) একজন গয়িেক িযািহার কয়রন জীিয়ক জড় িস্তু হয়র্ প ৃিক করার
জন্য। র্াোঁর মদওয়া সংজ্ঞানুসায়র মেবসোইি কময়প্লবক্সবি:

সংয়েয়প, জীিয়দরয়ক র্ায়দর সুবনবদতষ্ট জবিলর্া দ্বারা পািতকয করা যায়। বরস্টালয়ক সাধারনর্
সরল ও সুবনবদতষ্ট গঠয়নর নমুনা বহয়সয়ি মনওয়া হয়, কারন বরস্টায়ল অয়নকগুয়লা একইরকম
অণু একয়ে একই অিস্থায় িায়ক। গ্রানাইয়ির িূ প িা পবলমায়রর এয়লায়ময়লা বমেণ হল জবিল
বকন্তু র্ারা সুবনবদতষ্ট নয়। বরস্টাল জীিন্ত হিার মযাগয নয় কারন র্ার ময়ধয জবিলর্া কম; আর
পবলমায়রর বমেণ জীিন্ত হিার মযাগয নয় কারন র্ার ময়ধয সুবনবদতষ্টর্া কম।
পরির্তীয়র্ এই িামতবি পল মিবেস (Paul Davies) নায়মর একজন পদািতবিদ দ্বারা িযািহৃর্
হয়:

জীিরা র্ায়দর জবিলর্ার কারয়ন রহসযময় নয়, িরং র্ায়দর দৃঢ় সুবনবদতষ্ট জবিলর্ার কারয়ন
রহসযময়।
মিম্ববস্ক িামতবিয়ক িণতনা কয়রন এোয়ি:

মেবসোইি কময়প্লবক্সবি মস সকল কনবেগায়রশয়ন অিস্থান কয়র মযসকল কনবেগায়রশনয়ক
এমন মকান ধরয়নর পযািানত দ্বারা িণতনা করা যায় যা বকনা বিশাল আকায়রর জবিল এিং একই
সায়ি সুবনবদতষ্ট র্িযয়ক স্বাধীনোয়ি প্রদশতন কয়র।
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মিম্ববস্ক বিেয়বি আরও পবরোর করার জন্য একবি সহজ ও সাধারণ উদাহরণ মদন:

িণতমালার মকায়না অেরই জবিল নয় বকন্তু সুবনবদতষ্ট। আিার এয়লায়ময়লা কর্গুয়লা অের দ্বারা
স ৃষ্ট একবি দীঘত িাকয সুবনবদতষ্ট নয় বকন্তু জবিল। র্য়ি মশক্সবপয়ায়রর একবি সয়নি একই সায়ি
জবিল এিং সুবনবদতষ্ট।
িািি মেয়ে এমন আরও অয়নক ধরয়নর উদাহরণ মদওয়া মযয়র্ পায়র। মযমনঃ “I HAVE A
PEN” এই িায়কযর প্রবর্বি অেরই সুবনবদতষ্ট অিতাৎ এয়দর প্রয়র্যয়কর কাজ একদম সুবনবদতষ্ট
বকন্তু এই অেরগুয়লার মকানবিই জবিল নয়। আিার এই অেরগুয়লায়ক একয়ে ইচ্ছাময়র্া
সাজায়না হয়ল মসবি জবিল হয়ি, বকন্তু সুবনবদতষ্ট মকান অিত িহন করয়ি না। মযমন – “AENP
IAH EV” িাকযবি মকান অিত িহন না করয়লও এর গঠন বকছু িা জবিল। র্য়ি যখন এই
অেরগুয়লা বদয়য় “I HAVE A PEN” িাকযবি রর্না করা হয়, র্খন কয়য়কবি বেন্ন বেন্ন অের
বনবদতষ্ট পদ্ধবর্য়র্ িযািহার করার কারয়ন মসবি জবিল মর্া হয়িই মসই সায়ি আিার এই িাকযবি
শুধুমাে একবি বনবদতষ্ট পদ্ধবর্ িা পযািানত িা বসয়কায়য়ন্স অনুসরণ কয়র সাবজয়য় বনবদতষ্ট একবি
অিত প্রকাশ করা যায় িয়ল এবি সুবনবদতষ্টও। মকান িানরয়ক যবদ একবি িাইপ রাইিার িা মকান
ধরয়নর িাইবপং মমবশন ধবরয়য় মদওয়া হয় এিং িানরবি যবদ মসই িাইপ রাইিায়র ইচ্ছাময়র্া
িািন র্াপয়র্ িায়ক (অিতাৎ িাইবপং যবদ অপবরকবল্পর্ ও এয়লায়ময়লাোয়ি হয়য় িায়ক) র্াহয়ল
“I HAVE A PEN” এই িাকযবি তর্বর হয়য় যাওয়া সম্ভি না। এর কারন হল ইংয়রবজ িণতমালায়র্
২৬বি িণত রয়য়য়ছ। এর সিগুয়লা িািনই ওই িাইপ রাইিায়র িাকয়ি। এছাড়াও এক মিয়ক
শূন্য পযতন্ত আরও মমাি ১০বি িািন সংখযার জন্য িরাদ্দ িায়ক। অিতাৎ মমাি িািন সংখযা হয়
৩৬বি। এই ৩৬বি িািন ছাড়াও িাইপ রাইিায়র আরও অয়নক িািন িায়ক, মযমন – মেস
িার, কযাপস লক ইর্যাবদ। িাইবপং মমবশয়নর সকল িািন বহসাি করয়ল মদখা যায় ময “I
HAVE A PEN” িাকযবি গঠন করয়র্ ময কয়বি অের প্রয়য়াজন হয়য়য়ছ িানরবির আঙ্গুয়লর
র্াপ মসসকল িািয়ন পড়ার সম্ভািনা র্ু লনামুলকোয়ি কম, র্য়ি অসম্ভি না। বকন্তু িািয়ন
র্াপ পড়য়লই শুধু হয়ি না। িানয়রর এয়লায়ময়লা র্াপগুয়লা প্রয়য়াজনীয় অেরগুয়লার উপয়র
পরপর পড়য়র্ হয়ি এিং প্রয়য়াজনীয় পবরমায়ন মেসও প্রয়য়াজনীয় স্থায়ন িাকয়র্ হয়ি। অিতাৎ
ইংয়রবজ – A, E, H, I, N, P, V এই কয়য়কবি সুবনবদতষ্ট অেয়রর সুবনবদতষ্ট একবি এলাইনয়মনি
িা বিন্যাস ও সুবনবদতষ্ট স্থানসমূয়হ সুবনবদতষ্ট পবরমান মেয়সর কবম্বয়নশয়নর েয়লই “I HAVE A
PEN” এই িাকযবির স ৃবষ্ট হয়ি। র্য়ি মদখা যায়চ্ছ ময িাকযবির বের্য়র আিার A এিং E এই
www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

121

অের দুবি ২ িার কয়র আয়ছ এিং মেস আয়ছ বর্নিার অিতাৎ এখায়ন বরবপয়িসন িা পুনরাি ৃবি
হয়য়য়ছ। সুর্রাং সুবনবদতষ্ট এলাইনয়মনি এিং কবম্বয়নশয়নর সায়ি আিার সুবনবদতষ্ট পবরমাণ
বরবপয়িসনও যুি হয়য়য়ছ।
এখন আমরা একবি িাইবপং মমবশয়নর কিা বর্ন্তা কবর মযখায়ন ইংয়রবজ িণতমালার ২৬বি
অেয়রর জন্য ২৬বি, ১ মিয়ক শূন্য পযতন্ত ১০বি সংখযার জন্য ১০বি, মেয়সর জন্য ১বি িািন
এিং একবি এডিার িািন বিদযমান। র্াহয়ল আমরা ৩৮বি িািন বিবশষ্ট একবি িাইবপং মমবশন
মপলাম (যবদও একবি িাইবপং মমবশয়ন সাধারনর্ আরও বকছু িািন িায়ক)।
এিার আমরা মদখয়িা ময এধরয়নর একবি িাইবপং মমবশয়নর িািন মপ্রস করার মাধযয়ম বঠক
কয়র্া প্রকায়রর কবম্বয়নশন প্রস্তুর্ করা মযয়র্ পায়র:
৩৮বি িািন দ্বারা সিতয়মাি কবম্বয়নসন তর্বর করা মযয়র্ পায়র, n^r = ৩৮^৩৮ = ১০^৭০বি
[10 to the power 70] (প্রায়)
এখায়ন n = ৩৮ হল মমাি িািন িা র্য়য়স সংখযা এিং r = ৩৮ হল প্রবর্িায়র িাইবপং মমবশয়ন
যর্ সংখযক িার িািন মপ্রস করা হয় র্ার সংখযা। অিতাৎ ১ এর পয়র আরও ৭০বি শূন্য িসায়ল
ময সংখযা পাওয়া যায় র্াই হল মমািায়মাবি োয়ি ৩৮বি িািন দ্বারা স ৃষ্ট কবম্বয়নশন সংখযা।
এখন এই ১০^৭০ সংখযাবির বের্য়র বরবপয়িসন িা পুনরাি ৃবি সহ এিং বরবপয়িসন ছাড়া সি
ধরয়নর কবম্বয়নশনই রয়য়য়ছ। অিতাৎ আমায়দর ওই কবল্পর্ িাইবপং মমবশয়নর ৩৮বি িািন
এয়লায়ময়লাোয়ি ৩৮ িার িা র্ার মিয়ক কম সংখযক িার মর্য়প মগয়ল ময কবম্বয়নশন আসয়ি
র্া ১০^৭০বি কবম্বয়নশয়নর ময়ধযই িাকয়ি।
এই বহসািবি হল সবঠক বহসায়ির প্রায় কাছাকাবছ একবি বহসাি। যারা এই বহসািবি িুঝয়র্
পায়রবন র্ায়দর মিাঝার সুবিধায়িত ২বি উদাহরণ:
১ে উদাহরে: ধবর, ২বি অের ‘ক’ ও ‘খ’ দ্বারা বরবপয়িসন িা পুনরাি ৃবিসহ ২বি অের বিবশষ্ট
কর্বি কবম্বয়নসন তর্বর করা সম্ভি র্া আমায়দর জানয়র্ হয়ি।
মসয়েয়ে আমরা অের দুবিয়ক সাবজয়য় মদবখ,
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কখ, খক, কক, খখ
অিতাৎ মদখা যায়চ্ছ ময আমরা দুবি অের িা র্য়য়স মিয়ক বরবপয়িসনসহ দুই অের বিবশষ্ট র্ার
ধরয়নর কবম্বয়নশন তর্বর করয়র্ পাবর। মদখা যাক যবদ আমরা বরবপয়িসন সহ কবম্বয়নশন মির
করার সূেবি প্রয়য়াগ কবর র্াহয়ল বক পাওয়া যায়,
n^r = ২^২ = ২ X ২ = ৪বি
অিতাৎ কবম্বয়নশন সংখযা হয়চ্ছ র্ার যা আমায়দর উপয়র সাজায়না কবম্বয়নশন সংখযার সায়ি
বময়ল মগয়লা। এখায়ন মমাি অের িা র্য়য়স সংখযা হয়চ্ছ n = ২ এিং যর্ সংখযক অের
িযািহার কয়র কবম্বয়নশন তর্বর করয়িা র্া হয়চ্ছ r = ২।
২য় উদাহরে: ধবর, বর্নবি অের ক, খ এিং গ মদওয়া আয়ছ। এই অের বর্নবি বদয়য়
বরবপয়িসন সহ ২ অের বিবশষ্ট কর্গুয়লা কবম্বয়নশন তর্বর করা সম্ভি র্া আমায়দর জানয়র্
হয়ি। মসয়েয়ে আমরা অের বর্নবিয়ক ২বি অেয়রর কবম্বয়নশয়ন সাবজয়য় মদবখ,
কখ, কগ, খগ, খক, গক, গখ, কক, খখ, গগ
অিতাৎ মদখা যায়চ্ছ ময এখায়ন বর্নবি অের িা র্য়য়স মিয়ক বরবপয়িসনসহ দুবি অের বিবশষ্ট
কবম্বয়নশন গঠন করা যায় ৯বি।
এিায়র আমরা পুনরায় বরবপয়িসনসহ কবম্বয়নশন মির করিার সূেবি প্রয়য়াগ কয়র পাই,
n^r = ৩^২ = ৩ X ৩ = ৯বি
সুর্রাং মদখা যায়চ্ছ ময এখায়নও আমায়দর উপয়র মির করা কবম্বয়নশন সংখযার সায়ি সূয়ের
সাহায়যয মির করা েলােল বময়ল বগয়য়য়ছ। এখায়ন মমাি অের িা র্য়য়স সংখযা হয়চ্ছ n = ৩
এিং যর্ সংখযক অের িযািহার কয়র প্রবর্বি কবম্বয়নশন তর্বর করয়িা র্া হয়চ্ছ r = ২।
এখন প্রশ্ন আসয়র্ পায়র, আমরা িাইবপং মমবশয়নর ৩৮বি িািনয়ক এয়লায়ময়লাোয়ি ৩৮ িার
র্াপয়ল সম্ভািয যর্ সংখযক কবম্বয়নশন আসয়র্ পায়র র্ার সংখযা মির কয়রবছ সূয়ের সাহায়যয।
বকন্তু ৩৮ িার এর মিয়ক কম সংখযক িার িািন র্াপার িযাপারবির র্াহয়ল বক হল? আসয়ল
আমায়দর িাইবপং মমবশয়ন মেয়সর িযািহার করার কারয়ন ১০^৭০ সংখযক কবম্বয়নশয়নর
বের্য়রই অন্যান্য সকল কবম্বয়নশনও মপয়য় যায়িা। র্য়ি এয়েয়ে “I HAVE A PEN” িাকযবির
আয়শপায়শ মেস বদয়য় অন্য মকান বসয়কায়য়ন্সও িাকয়র্ পায়র। অিতাৎ আমরা আমায়দর
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কাবঙ্খর্ বসয়কায়য়ন্স বঠকই পায়িা র্য়ি র্ার পাশাপাবশ অন্যান্য বকছু কবম্বয়নশন িা
বসয়কায়য়ন্সও িাকয়ি। র্য়ি এিা অিশযই একিা বর্ন্তার বিেয় হয়র্ পায়র ময বকোয়ি
১০^৭০বি [১ এর পয়র ৭০বি শূন্য] কবম্বয়নশয়নর ময়ধয “I HAVE A PEN” এর ময়র্া একবি
সুবনবদতষ্ট এিং একই সায়ি জবিল একবি িাকয এয়লায়ময়লা র্ায়পর েয়ল এয়স পড়য়র্ পায়র?
র্য়ি আমরা ধারনা করয়র্ পাবর ময, মসই িাইবপং মমবশন হয়য়র্া আরও সরলর্র বছল। র্াহয়ল
আমরা একিু মদবখ ওই িাইবপং মমবশন বক পবরমান সরল হয়র্ পায়র! আমরা সরলর্ার
সুবিধায়িত িাইবপং মমবশন মিয়ক সমি সংখযা এিং এডিার এর িািনগুয়লা িাদ বদয়য় বদই।
র্াহয়ল শুধুমাে িাবক সকল ইংয়রবজ িণত এিং মেস িািন সহ মমাি িািন সংখযা হয় ২৭বি।
মসয়েয়ে মমাি কবম্বয়নশন সংখযা হয়ি:
n^r = ২৭^২৭ = ২৭ X ২৭ = ১০^৪৮বি [১ এর পয়র আরও ৪৮বি শূন্য]
২৭বি িািন বিবশষ্ট িাইবপং মমবশয়নর এই কবম্বয়নশন সংখযা ৩৮বি িািন বিবশষ্ট িাইবপং
মমবশয়নর মিয়ক র্ু লনামুলকোয়ি অয়নক কম। বকন্তু স্বাোবিক দৃবষ্টয়র্ র্িুও অয়নক বিশাল
একবি সংখযা। এমনবক এই বিশাল একবি সংখযা মিয়কও এয়লায়ময়লাোয়ি মকান অিতয়িাধক
িাকয তর্বর হওয়ািা অসম্ভি মদখায়। মসয়েয়ে আমরা িাইবপং মমবশয়নর জবিলর্া আরও একিু
হ্রাস করয়র্ পাবর।
“I HAVE A PEN” এই িাকযবিয়র্ সিতয়মাি ১২বি অের আয়ছ (য়েস ও বরবপয়িশন সহ)।
এখায়ন বহসায়ির সুবিধার জন্য মেসয়কও একবি বনবদতষ্ট অের বহয়সয়ি ধরা হয়য়য়ছ মযয়হর্ু
িাকযবি তর্বর করার জন্য মেস িািয়নও র্াপ মদওয়া লাগয়ি। এখন আমরা মদখয়িা এই ২৭বি
িািন বিবশষ্ট িাইবপং মমবশন দ্বারা ১২ অের বিবশষ্ট কয় ধরয়নর িাকয িা কবম্বয়নশন তর্বর করা
সম্ভি হয়র্ পায়র। এখায়ন আমরা ধয়র বনয়য়বছ ময আমায়দর এয়লায়ময়লা বসয়স্টম িা িাইপ
করার জন্য ময িানর িযািহার করা হয়য়য়ছ মসই এয়লায়ময়লা বসয়স্টম িা িানর মকান কারয়ন
প্রবর্িায়র ১২বি অেয়রর বসয়কায়য়ন্স তর্বর করার প্রয়য়াজনীয়র্া অনুেি করয়ছ!
র্াহয়ল ২৭বি িািন দ্বারা স ৃষ্ট ১২ অের বিবশষ্ট কবম্বয়নশন সংখযা –
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n^r = ২৭^১২ = ১৫০০৯৪৬৩৫২৯৬৯৯৯১২১বি [১ হাজার ৫০০ মকাবি মকাবি ৯৪ লে
মকাবি ৬৩ হাজার মকাবি ৫২৯ মকাবি ৬৯ লে ৯৯ হাজার ১২১]
এিায়র আমায়দর কাবষের্ কবম্বয়নশয়নর সংখযা আয়গর মির করা দুবি কবম্বয়নশন সংখযা মিয়ক
অয়নক কয়ম বগয়য়য়ছ যার েয়ল আমায়দর েলােলয়ক এখন আমরা সরাসবর সংখযায় প্রকাশ
করয়র্ সেম হবচ্ছ। বকন্তু সংখযায় প্রকাশ করয়র্ পারার েয়ল এখন এসকল কবম্বয়নশন সংখযার
বিশালে আরও সহয়জ উপলবি করয়র্ পারা যায়চ্ছ। বনরয়পে ও কমন মসন্স সম্পন্ন মযয়কায়না
মানুেই িলয়র্ িাধয হয়ি ময এর্গুয়লা কবম্বয়নশন সংখযার মধয মিয়ক একবি সুবনবদতষ্ট ও
অিতয়িাধক িাকয এয়লায়ময়লা োয়ি তর্বর হওয়ািা অসম্ভি একবি িযাপার। র্য়ি সমসযা মনই,
কারন আমরা িাইবপং মমবশয়নর জবিলর্ায়ক আরও অয়নক কমায়র্ পারয়িা।
আমরা এখন এমন ১বি িাইবপং মমবশয়নর কিা বর্ন্তা কবর মযখায়ন শুধুমাে ইংয়রবজ – A, E,
H, I, N, P, V এই কয়য়কবি সুবনবদতষ্ট অের এিং মেস িািনবি আয়ছ। অিতাৎ এখায়ন িািন
সংখযা হল সিতয়মাি ৮বি।
র্াহয়ল ৮বি িািনয়ক প্রবর্িায়র ইচ্ছাময়র্া ১২ িার র্াপ বদয়য় সিতয়মাি কবম্বয়নশন সংখযা
পাওয়া যায়ি:
n^r = ৮^১২ = ৬৮৭১৯৪৭৬৭৩৬বি [৬ হাজার ৮৭১ মকাবি ৯৪ লে ৭৬ হাজার ৭৩৬]
যবদও এর আয়গর বহসায়ির র্ু লনায় অর্যন্ত মছাি একবি সংখযা বকন্তু সাধারণ দৃবষ্টয়র্ এই
সংখযায়ক কারও পয়েই মছাি িলা সম্ভি না। র্াহয়ল এিার আমরা সমগ্র বসয়স্টয়মর জবিলর্া
আরও কমায়নার মর্ষ্টা করি। কারন একবি িাইবপং মমবশন িযািহার করয়ল এয়লায়ময়লা
বসয়স্টম মিয়ক মকান অিতয়িাধক িাকয স ৃবষ্ট হিার কিা না। এর কারন, িাইবপং মমবশয়ন শুধু
১বি িাকয তর্বরর জন্য প্রয়য়াজনীয় িািয়নর র্ু লনায় অয়নক মিবশ িািন অিতাৎ মিবশ র্য়য়স
আয়ছ যার কারয়ন প্রয়য়াজয়নর সময় প্রয়য়াজনীয় িািয়ন র্াপ পড়ার সম্ভািনা অর্যন্ত েু দ্র
িায়ক। এছাড়াও ১বি িািয়ন একাবধকিার র্াপ পড়ার েয়ল বরবপয়িশন িা পুনরাি ৃবিও ঘয়ি।
সমসযা হল ময প্রয়য়াজনীয় অের প্রয়য়াজনীয় সংখযকিার পুনরাি ৃবি না হওয়া। এসকল
কারয়নই একবি িাইবপং মমবশন মিয়ক কখনই একবি িানয়রর দ্বারা র্িা একবি এয়লায়ময়লা
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প্রবরয়া দ্বারা একবি সুবনবদতষ্ট অিতয়িাধক িাকয িা বসয়কায়য়ন্স স ৃবষ্ট করা সম্ভি হয়ি না। র্য়ি
আমরা যবদ িাইবপং মমবশয়নর পবরিয়র্ত কয়য়কবি কায়ঠর িা প্লাবস্টয়কর ব্লয়কর কিা বর্ন্তা কবর
র্াহয়ল হয়য়র্া িযাপারবি সম্ভি হয়লও হয়র্ পায়র! “I HAVE A PEN” িাকযবিয়র্ বরবপয়িশন
ও মেস সহ ময কয়বি অের আয়ছ আমরা মস কয়বি ব্লয়কর কিা বর্ন্তা কবর। অিতাৎ ১বি ‘I’,
১বি ‘H’, ২বি ‘A’, ১বি ‘V’, ২বি ‘E’, ১বি ‘P’, ১বি ‘N’ এিং ৩বি মেস ব্লক এর কিা আমরা
বর্ন্তা কবর। র্াহয়ল ব্লক সংখযা হয় সিতয়মাি ১২বি। এখন আমরা এই মদখয়িা ময এই ১২বি
ব্লকয়ক সিতয়মাি কর্রকমোয়ি সাজায়না সম্ভি হয়র্ পায়র?
আমরা যবদ এই ১২বি ব্লক ১বি িানয়রর হায়র্ র্িা ১বি এয়লায়ময়লা বসয়স্টয়মর কায়ছ
সাজায়নার জন্য সমপতণ কয়র বদই র্াহয়ল সম্ভািয মমাি কবম্বয়নশন সংখযা হয়ি:
১২!/(২! X ২! X ৩!) = ১৯৯৫৮৪০০বি [১ মকাবি ৯৯ লে ৫৮ হাজার ৪০০]
এখায়ন “!” বর্হ্নবি হল েযািবরয়াল বর্হ্ন। মমাি অের িা ব্লয়কর সংখযা ১২বি হওয়ার কারয়ন
১২! মলখা হয়য়য়ছ। ২বি ‘A’, ২বি ‘E’ এিং ৩বি মেয়সর জন্য অিতাৎ এসকল বরবপয়িশয়নর
জন্য ১২! মক ২! X ২! X ৩! দ্বারা োগ মদওয়া হয়য়য়ছ।
[য়িাঝার সুবিধার জন্য: ২! = ২ X ১, ৩! = ৩ X ২ X ১, ৪! = ৪ X ৩ X ২ X ১ ইর্যাবদ।]
এবি আমায়দর বহসায়ির ময়ধয আসা সিয়র্য়য় েু দ্রর্ম সংখযা, অির্ কারও পয়েই এই
সংখযায়ক েু দ্র িয়ল উবড়য়য় মদওয়া সম্েি নয়! অিতাৎ আমরা এয়লায়ময়লা বসয়স্টয়মর কায়ছ
প্রবর্িায়র বসয়কায়য়ন্স তর্বরর সময়য়ই অিতাৎ প্রয়য়াজনীয় সময়য় শুধুমাে প্রয়য়াজনীয়
উপাদানসমূহ প্রয়য়াজনীয় সংখযায় (অিতাৎ প্রয়য়াজনীয় বরবপয়িশন সহ) র্ু য়ল বদয়লও এমনবক
মসই অবনয়বির্ এয়লায়ময়লা বসয়স্টয়মর পয়ে “I HAVE A PEN” িাকযবি তর্বর করা অসম্ভি
হয়য় দাড়ায়। কারন বিশাল সংখযক অসংখয র্য়য়স মিয়ক ১বি সুবনবদতষ্ট পযািানত সম্পন্ন সুবনবদতষ্ট
অিতয়িাধক িাকয তর্বর করয়র্ হয়ি। র্য়ি সবর্য কিা হল ময এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্
পবরয়িয়শ প্রবর্িায়র বসয়কায়য়ন্স তর্বরর সময়য় মকউই বসয়স্টয়মর কায়ছ এোয়ি প্রয়য়াজনীয়
উপাদান প্রয়য়াজনীয় সংখযায় র্ু য়ল মদয় না। যবদ মকানোয়ি এই ঘিনা ঘয়ি র্াহয়ল মসবি আর
অবনয়বির্ পবরয়িশ িায়ক না। এ কারয়নই সবর্যকায়রর বহসাি আসয়ল ৩৮বি িািন সম ৃদ্ধ
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িাইবপং মমবশয়নও সবঠক হয়ি না। কারন ১বি পুরনাঙ্গ িাইবপং মমবশন হয়র্ হয়ল মসখায়ন ৩৮বি
িািয়নর িাবহয়রও কমা, েু ল স্টপ, কযাপস লক, বিবেন্ন বনউয়মবরকযাল অপায়রডি মযমন- প্লাস
(+), মাইনাস (-), ইকুএল (=) ইর্যাবদ আরও অয়নক িািন িায়ক। এ সকল িািন বহসাি
করা হয়ল এবি বর্ন্তা করািা অবর্ স্বাোবিক হয়য় যায় ময “I HAVE A PEN” িাকযবি মকানরয়মই
১বি এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ বসয়স্টয়মর কাছ মিয়ক িা ১বি িানয়রর কাছ মিয়ক আসা সম্ভি
নয়। র্াছাড়াও একবি িাইবপং মমবশন মিয়ক সবর্যকার অয়িত অসীম সংখযক কবম্বয়নশন তর্বর
করা সম্ভি। িযাপারবি বনেতর কয়র সময় আর িািন মপ্রয়সর পবরমায়নর উপয়র। এই অসীম
সংখযক কবম্বয়নশন মিয়ক একবি জবিল, সুবনবদতষ্ট ও অিতয়িাধক িাকয যা বকনা প ৃবিিীর সিয়র্য়য়
িুবদ্ধমান প্রাণীয়দর ময়নর োি প্রকাশ করয়র্ পারয়ি মসরকম ১বি িাকয একবি এয়লায়ময়লা ও
অবনয়বির্ পবরয়িশ মিয়ক তর্বর হিার বর্ন্তা করািাও মিাকাবম। এয়েয়ে মেবসোইি
কময়প্লবক্সবির জন্য মিম্ববস্কর মদওয়া উদাহরনবি অিতাৎ মসক্সবপয়ায়রর মযয়কায়না ১বি সয়নি যা
বকনা “I HAVE A PEN” িাকযবির মিয়ক হাজার হাজার গুন মিবশ জবিল ও সুবনবদতষ্ট র্ায়র্া
তর্বরর প্রশ্নই আয়স না।
আশা কবর সকয়লর পয়েই এখন মিাঝা সম্ভি হয়য়য়ছ, মকন মেবসোইি কময়প্লবক্সবি িা
সুবনবদতষ্ট জবিলর্া ১বি অবনয়বির্ ও এয়লায়ময়লা বসয়স্টম মিয়ক তর্বর হওয়া সম্ভি নয়। মযয়হর্ু
মসক্সবপয়ায়রর ১বি সয়নি এোয়ি আসা সম্ভি নয় মসখায়ন বকোয়ি র্ার মিয়কও আরও মকাবি
মকাবি গুন মিবশ জবিল এিং একই সায়ি সুবনবদতষ্ট জীিয়দহ িা মকান একবি অঙ্গাণু এয়লায়ময়লা
ও অবনয়বির্ ১বি বসয়স্টম মিয়ক তর্বর হিার কল্পনা আমরা করয়র্ পাবর?
ির্লোে প ৃচথিীর অসংিে জীিনদনহর প্রনর্েিচির চিোর্ আিানরর জচির্র্া এিং প্রি্ড
রিনের সুচেচদলষ্টর্া অিেেই কিাে এনর্ানেনর্া ও অচেয়চন্ত্রর্ চসনেে কথনি আসা সম্ভি েয়।
এনদর এই সুচেচদলষ্ট জচির্র্া িা কেচসফাইড িেনপ্লচিচি এিজে সুেহাে চডজাইোনরর
অচস্তনের চদনিই ইচির্ কদয়।
সহায়ক র্িযসূেসমূহ:
১) http://en.wikipedia.org/wiki/William_Dembski
২) http://en.wikipedia.org/wiki/Specified_complexity
৩) উচ্চ মাধযবমক িীজগবণর্ ও বেয়কাণবমবর্; নিম সংস্করণ; মলখক – এস, ইউ, আহািদ (েে অধযায়ঃ বিন্যাস ও সমায়িশ)
৪) উচ্চ মাধযবমক িীজগবণর্ ও বেয়কাণবমবর্; দ্বাদশ সংস্করণ; মলখক – আেসার উজ-জামান (েে অধযায়ঃ বিন্যাস ও সমায়িশ)
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–১০: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া–৫
(বিশ্বজনীন সম্ভািযর্ার সীমা)
পূয়িতর অংয়শ অবনয়বির্ বিির্তনিায়দর একজন অন্যর্ম
সমায়লার্ক উইবলয়াম আলিািত “বিল” মিম্ববস্ক (William
Dembski) সম্পয়কত িলা হয়য়য়ছ এিং মেবসোইি
কময়প্লবক্সবি (Specified complexity) িা সুবনবদতষ্ট
জবিলর্া নামক একবি র্ত্ত্ব সম্পয়কত িণতনা করা
হয়য়বছয়লা। এই মেবসোইি কময়প্লবক্সবি অনুসায়র একই
সায়ি জবিল এিং সুবনবদতষ্ট মকান বকছু ই মকান এয়লায়ময়লা
প্রবরয়া মিয়ক তর্বর হয়র্ পায়র না। আর মযয়হর্ু প ৃবিিীর
সকল জীিয়দহই একই সায়ি জবিল এিং সুবনবদতষ্ট মসয়হর্ু
এই সকল জীিয়দহ মকানোয়িই এয়লায়ময়লা িা
অবনয়বির্ মকান প্রবরয়া মিয়ক তর্বর হয়র্ পায়র না। যাই
মহাক এিায়র বিল মিম্ববস্কর মদওয়া অন্য একবি গাবণবর্ক
বহসাি সম্পয়কত আয়লাকপার্ করয়িা। এই বহসািবিও এয়লায়ময়লা একবি প্রবরয়া মিয়ক প্রায়ণর
স ৃবষ্ট হওয়া এিং অবনয়বির্ বিির্তয়নর বিয়রাবধর্া কয়র।
ইউবনোসতাল মপ্রািাবিবলবি িাউডি (Universal probability bound) িা বিশ্বজনীন
সম্ভািযর্ার সীমা দ্বারা মিম্ববস্ক সম্ভািযর্ার সয়িতাচ্চ একবি সীমা বনধতারণ কয়রয়ছন। মিম্ববস্ক
িয়লন, ময মকউ েলপ্রসূোয়ি বিশ্বজনীন সম্ভািযর্ার সীমার একবি ধনা্মকক মান মির করয়র্
পারয়ি। এ ধরয়নর একবি সীমার অবিে িাকার অিত হয়চ্ছ, মকান একবি অবনয়বির্ ও
এয়লায়ময়লা ঘিনা মকান ধরয়নর বনয়িণ ছাড়া ঘিয়র্ পারয়ি বক পারয়ি না র্া বনবশ্চর্ করা।
যবদ ওই এয়লায়ময়লা ঘিনার সম্ভািযর্া ইউবনোসতাল প্রিাবিবলবি িাউয়ডির িাবহয়র র্য়ল যায়
র্য়ি িুঝয়র্ হয়ি, মসই ঘিনাবি অবনয়বির্ মকান প্রবরয়া দ্বারা ঘিা অসম্ভি। এই সীমাবি
িযািহার কয়র মিম্ববস্ক িয়লন, প্রকৃ বর্য়র্ ঘিা বকছু বনবদতষ্ট ঘিনায়ক আমরা শুধুমাে র্ান্স িা
োয়গযর উপয়র মছয়ড় বদয়র্ পারয়িা না। অিতাৎ এই র্ত্ত্বয়ক আমরা এয়লায়ময়লা ও
অবনয়বির্োয়ি প্রায়ণর সূর্না এিং একই সায়ি এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ বিির্তয়নর বিরুয়দ্ধও
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কায়জ লাগায়র্ পারয়িা। মকান ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া ধনা্মকক িা পবজবিে এিং একই সায়ি
অর্যন্ত েু দ্র হয়ল মসই ঘিনায়ক িা ঘিনার সম্ভািযর্ায়ক ময উয়পো করা যায় মস সম্পয়কত সিত
প্রিম আয়লার্না কয়রন মেঞ্চ গবণর্বিদ ইমাইল মিায়রল (Émile Borel)। মিম্ববস্ক মূলর্ র্াোঁর
এই আয়লার্নায়কই কায়জ লাগান। এিায়র একিু মদখা যাক ময মিম্ববস্ক এই র্ত্ত্ববিয়র্ ময
িাউডি িা সীমার কিা উয়ল্লখ কয়রয়ছন র্া আসয়ল কী?

মিম্ববস্কর এই িাউডি িা সীমার বহসািবি বর্নবি বেন্ন বেন্ন বহসাি িা মাো মিয়ক পাওয়া যায়।
মাো বর্নবি হল:
1. ১০^৮০[10 to the power 80], যা হল আমায়দর অিজারয়েিল ইউবনোসত িা
পযতয়িেণয়যাগয মহাবিয়শ্বর (observable universe) অযাপ্রবক্সয়মিবল সয়িতাচ্চ
এবলয়মডিাবর পাবিতয়কল িা প্রািবমক উপাদান সংখযা।
2. ১০^৪৫[10 to the power 45], যা হল প্রবর্ মসয়কয়ডি পদায়িতর রূপান্তয়রর
সয়িতাচ্চ পবরমাণ অিিা প্লযাে িাইয়মর (Planck time) ইনোরস িা বিপরীর্।
3. ১০^২৫ [10 to the power 25], যা হল আমায়দর মহাবিয়শ্বর িয়স মসয়কয়ডি
বহসাি করয়ল ময মান হয় র্ার মিয়ক ১ বিবলওন গুন মিবশ একবি মান।
১ম বহসািবি সম্পয়কত বকছু কিা িয়ল বনই। আমায়দর এই পযতয়িেণয়যাগয মহাবিয়শ্ব আয়ছ প্রায়
১০^৮০বি মিবসক িা প্রািবমক কণা। ১০^৮০ এর মায়ন হল ১ এর পয়র ৮০বি শূন্য আয়ছ
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এমন একবি সংখযা। আর পযতয়িেণয়যাগয মহাবিশ্ব মায়ন এই নয় ময, আমায়দর ির্তমান প্রযুবি
দ্বারা আমরা মহাবিয়শ্বর সয়িতাচ্চ কর্িু কু মদখয়র্ িা পবরমাপ করয়র্ সেম হয়য়বছ। িরং
পযতয়িেণয়যাগয মহাবিশ্ব এিাই মিাঝায় ময, আয়লা এিং অিিা অন্যান্য বসগনালসমূহ
মহাবিয়শ্বর দূরর্ম িস্তুসমূহ মিয়ক প ৃবিিীর মকান পযতয়িেয়কর কায়ছ মপৌছায়র্ পারয়ি বকনা।
এখায়ন উয়ল্লখয ময, আমরা মহাবিয়শ্বর কর্িু কু মদখয়র্ িা পযতয়িেণ করয়র্ পারয়িা র্ার
একবি বনবদতষ্ট সীমা আয়ছ মযয়হর্ু মহাবিশ্ব এখনও পযতন্ত প্রসাবরর্ হয়চ্ছ এিং এখনও পযতন্ত
িহু দূয়রর িস্তুর আয়লা িা বসগন্যালই আমায়দর কায়ছ মপৌোঁছায়বন।
২য় বহসািবি হল প্লযাে িাইয়মর ইনোরস িা বিপরীর্। এবি বনয়দতশ কয়র ময, প্রবর্ মসয়কয়ডি
সয়িতাচ্চ বঠক বক পবরমাণ িা কয়বি পবরির্তন ঘিয়র্ পায়র মকান পদায়িতর ময়ধয। প্লযাে িাইম
হল শূন্যস্থায়ন ১ প্লযাে দূরে অবর্রম করয়র্ আয়লার ময পবরমাণ সময় লায়গ মস পবরমাণ
সময়। এবি সময়য়র অর্যন্ত েু দ্র একবি একক। বকছু বকছু পদািতবিদ এয়ক সময়য়র সিতবনে
একক বহসায়িও উয়ল্লখ কয়র িায়কন। এই ২য় বহসািবিয়ক আিার অন্যোয়িও িলা মযয়র্
পায়র ময, প্রবর্বি এবলয়মডিাবর পদায়িতর রূপান্তয়রর সিতবনে সময় হল এক প্লাে িাইম।
৩য় বহসািবি হল আমায়দর মহাবিয়শ্বর িয়স অিতাৎ বিগ িযাং (big bang) িা মহা বিয়স্ফারয়ণর
পয়র বঠক কর্ সময় পার হয়য়য়ছ র্ার বহসাি যা মসয়কডি একক দ্বারা করা হয়য়য়ছ।
স্বাোবিকোয়ি আমরা মহাবিয়শ্বর ময বহসািগুয়লা কবর মসগুয়লা হয়চ্ছ আনুমাবনক িা কাছাকাবছ
বহসাি। এর্ বিশাল মস্কয়ল বহসাি করয়র্ মগয়ল আসয়ল কখনই সবঠক বহসাি করা সম্ভি নয়।
এই কারয়ণই মিম্ববস্ক সময়য়র বহসায়ির এই অপূণতর্ার কিা বর্ন্তা কয়র মহাবিয়শ্বর
স্বাোবিকোয়ি বহসাি করা িয়সয়ক ১ বিবলওন দ্বারা গুন কয়র ময উির পাওয়া যায় মস সংখযাবি
দ্বারা বহসাি কয়রন। বর্বন এই কাজ কয়রন যায়র্ প্রায়ণর উৎপবিয়ক আরও মিবশ র্ান্স ও সময়
মদওয়া যায়!
যাই মহাক, এখন আমরা মদখি এই বর্নবি মাো মিয়ক বকোয়ি ইউবনোসতাল মপ্রািাবিবলবি
িাউডি পাওয়া যায়। মর্মন বকছু ই না, এবি মসাজা একবি গাবণবর্ক বহসাি।
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ইউবনোসতাল মপ্রািাবিবলবি িাউডি = অিজারয়েিল ইউবনোয়সতর সয়িতাচ্চ অযাপ্রবক্সয়মি
এবলয়মডিাবর পাবিতয়কল X প্রবর্ মসয়কয়ডি পদায়িতর রূপান্তয়রর সয়িতাচ্চ পবরমাণ X মসয়কয়ডির
বহসায়ি আমায়দর মহাবিয়শ্বর িয়স:
= ১০^৮০ X ১০^৪৫ X ১০^২৫
= ১০^১৫০
এই বহসািবি দ্বারা আসয়ল কী মিাঝা যায়? এই বহসািবি দ্বারা আসয়ল মিাঝা যায় ময আমায়দর
পযতয়িেণয়যাগয মহাবিয়শ্ব স ৃবষ্টর শুরু মিয়কই প্রবর্ মসয়কয়ডি যবদ পদায়িতর সয়িতাচ্চ পবরমাণ
রূপান্তর িা পবরির্তন হয় অিতাৎ প্রবর্বি কণা যবদ প্লযাে মসয়কয়ডি পরেয়রর সায়ি বমিবিয়া
(interaction) কয়র র্াহয়ল র্ারা ির্তমান সময় পযতন্ত অযাপ্রবক্সয়মিবল সয়িতাচ্চ ১০^১৫০বি
বমিবিয়া (interaction) ঘিায়র্ পারয়ি। র্ার মায়ন মহাবিয়শ্ব এখনও পযতন্ত মমাি প্রায়
১০^১৫০বি মিবসক ঘিনা ঘয়িয়ছ।
র্য়ি ২০০৫ সায়ল মিম্ববস্ক র্াোঁর বহসায়ি বকছু িা পবরির্তন বনয়য় আয়সন। বর্বন মসখায়ন ৩বি
মাোর পবরিয়র্ত ২বি মাো বদয়য় বহসাি কয়রন। মাো দুবি হল:
১) সমগ্র মহাবিয়শ্বর ইবর্হায়সর ময়ধয পাওয়া কবম্পউয়িশনাল বরয়সাসত (Computational
resource) িা গণন সম্পয়দর উপর মদওয়া একবি উচ্চর্র সীমা। সীমার এই বহসািবি পাওয়া
যায় এমআইবি (Massachusetts Institute of Technology) এর মমকাবনকযাল
ইবেবনয়াবরং (mechanical engineering) এর একজন প্রয়েসর (professor) মসি লয়য়ি
(Seth Lloyd) এর কাছ মিয়ক। বহসািবি হল ১০^৯০ বিয়ির (Bit) একবি মরবজস্টায়র
(Register) করা ১০^১২০বি লবজক অপায়রশন।
এখায়ন ১০^৯০ বিয়ির একবি মরবজস্টায়র করা ১০^১২০বি লবজক অপায়রশন হল মহাবিয়শ্বর
সমগ্র সময়য়র ময়ধয পাওয়া কবম্পউয়িশনাল বরয়সাসত িা গণন সম্পয়দর উচ্চর্র িা সয়িতাচ্চ
সীমা। কবম্পউয়িশনাল বরয়সাসত মায়ন হল মূলর্ কবম্পউয়িশন িাইম (computation time)
িা গনন সময়, সমসযার সমাধায়নর জন্য প্রয়য়াজনীয় মস্টপ িা ধাপ সংখযা, মময়মাবর
(Memory) মেস এিং সমসযার সমাধান করার জন্য প্রয়য়াজনীয় মস্টায়রজ (storage) িা
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জায়গা ইর্যাবদ এিং আরও বকছু বজবনস। অিতাৎ মসি লয়য়য়ির করা বহসাি অনুসায়র আমায়দর
মহাবিয়শ্ব বিবেন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য বক পবরমাণ সম্পদ রয়য়য়ছ র্াই মদখা যায়।
মসি লয়য়ি আমায়দর মহাবিশ্বয়ক একবি বিশাল আকায়রর মকায়াডিাম কবম্পউিায়রর
(quantum computer) সায়ি র্ু লনা বদয়য় পদায়িতর এয়লায়ময়লা সংগঠন বহসায়ি না মদয়খ
সমি বকছু য়কই গুরুেপূণত ইনেরয়মশন (information) িা র্িয বহসায়ি বহসাি কয়রয়ছন।
বিি মায়ন হল ইনেরয়মশন িা র্য়িযর সিয়র্য়য় েু দ্রর্ম এিং কবম্পউবিং (computing) ও
বিবজিাল কবমউবনয়কশয়নর (communications) একদম মিবসক একবি একক। বিয়ির মান
শুধুমাে িাইনাবর সংখযা (Binary number) শূন্য এিং এক দ্বারা তর্বর হয়র্ পায়র।
আিার মরবজস্টার হল কবম্পউিায়রর মূল অংশ অিতাৎ মসডট্রাল প্রয়সবসং ইউবনি িা বসবপইউ
(CPU) এর একবি অংশ যা বকনা একবি েু দ্র মস্টায়রজ িা জায়গা বহয়সয়ি কাজ কয়র।
২) বিয়ির্নাধীন ঘিনার পবরির্তনশীল বিন্যাস জবিলর্া িা মরে কময়প্লবক্সবি। অিতাৎ মকান
একবি বনবদতষ্ট ঘিনা বিন্যি হওয়া িা ঘিা কী পবরমাণ জবিল।
এখন ২য় মাো িা বহসািবি যবদ ১০^১৫০ হয় র্াহয়ল কবম্পউয়িশনাল বহসাি দ্বারা প্রাপ্ত মান
িা মপ্রািাবিবলবি িাউডি আসল মপ্রািাবিবলবি িাউয়ডির বহসায়ির সায়ি সঙ্গবর্পূণত হয়য় যায়।
এিায়র আশা যাক এই বিেয়য় ময, এবি বকোয়ি এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ প্রায়ণর বিকাশ
ঘিায়ক অসম্ভি বহসায়ি প্রমাণ কয়র।
মযসকল ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া মিম্ববস্কর মদওয়া এই বলবময়ির িাবহয়র র্য়ল যায়ি মসসকল
ঘিনায়কই বনয়িণহীনোয়ি হওয়ািা অসম্ভি িয়ল বনবদতষ্ট করা যায়ি। অিতাৎ মকান বকছু ঘিার
সম্ভািযর্ায়ক আমরা সিতবনয়ে ১০^-১৫০ পযতন্ত হয়ল িলয়র্ পারয়িা ময, হ্যাোঁ ঘিনাবি
অবনয়বির্োয়ি হয়য়র্া ঘিয়লও ঘিয়র্ পায়র। বকন্তু যবদ এর বনয়র্ মনয়ম আয়স অিতাৎ যবদ
মকান ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া এমনবক ১০^-১৫১ ও হয় র্িুও ওই ঘিনায়ক আমরা
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অবনয়বির্োয়ি ঘিার মযাগয বহসায়ি িলয়র্ পারয়িা না। এখন প্রশ্ন হয়র্ পায়র ময, মকন এই
বহসাি গ্রহণয়যাগয হয়ি? বিয়শে কয়র মযয়হর্ু বিজ্ঞান মহয়লর িহু মানুেই এয়ক মময়ন মনয়বন।
এ প্রয়শ্নর একবি মছায়িাখায়িা উির মির করার মর্ষ্টা কবর।
ইউবনোসতাল মপ্রািাবিবলবি িাউয়ডির মান দ্বারা আসয়ল মিাঝায়, মহাবিশ্ব জন্ম হিার পর মিয়ক
এ পযতন্ত কী পবরমাণ ঘিনার জন্ম বদয়য়য়ছ। আর এই মানবি হল ১০^১৫০। অিতাৎ মহাবিয়শ্বর
জয়ন্মর পর মিয়ক এখন পযতন্ত সয়িতাচ্চ প্রায় ১০^১৫০বি ঘিনা ঘয়িয়ছ। আমার ৭ম মলখা অিতাৎ

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা – সম্ভািযর্ার অসম্ভািযর্া ২ (প্রাণরসায়ন ও সম্ভািযর্া) মলখাবিয়র্
িগলাস এক্স এর করা বহসাি মিয়ক মদখায়না হয়য়বছল ময ১৫০বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন
একবি মাে মপ্রাবিন অণুয়ক এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্োয়ি তর্বর হয়র্ সম্ভািযর্া হল
১/১০^১৬৪ িা ১০^-১৬৪। অিতাৎ ১৫০বি অযাবময়না এবসি দ্বারা একবি মপ্রাবিন অণু তর্বর
হওয়ািা হল ১০^১৬৪বি ঘিনার ময়ধয একবি মাে ঘিনা। এয়র্াগুয়লা ঘিনার ময়ধয মিয়ক
মপ্রাবিন অণু গবঠর্ হিার ঘিনাবি হল সিয়র্য়য় কম সম্ভািযর্াসম্পন্ন ঘিনা। এখন আমরা যবদ
এোয়ি বর্ন্তা কবর ময সিয়র্য়য় মিবশ সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাবি সিার আয়গ ঘিয়ি এিং
সিয়র্য়য় কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাবি সিার পয়র ঘিয়ি র্াহয়ল মহাবিয়শ্বর িয়স ১ বিবলয়ন
গুন মিবশ ধয়র এিং প্রবর্িায়রই পদায়িতর রূপান্তয়রর হারয়ক সয়িতাচ্চ মান দ্বারা ধয়র বহসাি
করয়লও ১৫০বি অযাবময়না এবসি বিবশষ্ট একবি মপ্রাবিন অণুও গবঠর্ হিার কিা নয়, এর্
জবিল ও িযাপক প্রাবণজগৎ স ৃবষ্ট হয়য় যাওয়া মর্া দূয়র িাক! মকন ঘিয়ি না? কারণ মপ্রাবিন
অণু গবঠর্ হিার ঘিনাবি হল ১০^১৬৪বি ঘিনার ময়ধয একবি ঘিনা। যবদ সিয়র্য়য় কম
সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাবি সিার পয়র ঘয়ি এিং িাবক অন্য সমি ঘিনাগুবল মাে একিার কয়রই
মকান রকয়মর বরবপয়িসন ছাড়াই ঘয়ি িায়ক র্িুও ঘিনার সংখযা হয় ১০^১৬৪বি মযখায়ন
মহাবিয়শ্বর জন্ম হিার পর মিয়ক মমাি ঘিা ঘিনার সংখযা হল প্রায় ১০^১৫০বি। অিতাৎ
মহাবিয়শ্ব এখনও পযতন্ত ঘিা ঘিনার মিয়কও অয়নক মিবশ পবরমাণ ঘিনা লাগয়ি মসয়েয়ে।
আমরা জাবন ময, অসংখয ঘিনা ঘিয়ল মসখায়ন মিবশ সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাগুয়লাই সাধারণর্
আয়গ ঘয়ি। আর ১০^১৬৪ এর ময়র্া এর্ েু দ্র সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনা ময সিার আয়গ িা
শুরুর বদয়ক ঘিয়র্ পারয়ি না মস িযাপায়র সহয়জই মিাঝা যায়। িরং এর পবরিয়র্ত আরও
অসংখয অবধক সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাগুয়লাই প্রিম বদয়ক ঘিার কিা এিং ঘয়িও। এছাড়াও
আমরা এও জাবন ময, অসংখয ঘিনার ময়ধয অবধক সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাগুয়লারই আসার
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কিা মিবশ এিং র্ায়দর বরবপয়িশনও হয়য় িায়ক। ঘিনার সম্ভািযর্া যর্ই মিবশ হয়ি
বরবপয়িশন িা পুনরাি ৃবি হিার সম্ভািনা র্র্ই মিয়ড় যায়ি। আিার একইোয়ি সম্ভািযর্া যর্
কয়ম যায়ি বরবপয়িশয়ন ঘিার সম্ভািযর্াও র্র্ই কয়ম যায়ি। এখন ১০^১৬৪বি ঘিনার ময়ধয
এ ধরয়ণর অসংখয অবধক সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনা আয়ছ যায়দর স্বাোবিকোয়িই বরবপয়িশন
হিার কিা। সুর্রাং মমাি ঘিনার সংখযা এিং বরবপয়িশয়নর বদক মিয়ক বর্ন্তা করয়ল
১/১০^১৬৪ সম্ভািযর্া সম্পন্ন একবি মপ্রাবিন তর্বর হয়য় যাওয়ার ঘিনা মকানময়র্ই মহাবিয়শ্বর
ইবর্হায়সর ১০^১৫০বি ঘিনার ময়ধয একবি হয়র্ পায়র না, যবদ না িাবহর মিয়ক মকউ হিয়েপ
কয়র। অিতাৎ মকউ যবদ বনয়জ মিয়ক এই মপ্রাবিনয়ক বিজাইন না কয়র মদয় র্য়ি সম্ভািযর্া
এিং মপ্রািাবিবলবি িাউডি অনুসায়র এমনবক এই মুহূয়র্তও ১৫০বি অযাবময়না এবসি বিবশষ্ট ১বি
মপ্রাবিন অণু স ৃবষ্ট হিার কিা নয়, প্রাণ স ৃবষ্ট হওয়া মর্া দূয়রর কিা। আর যবদ এর্ কম সম্ভািযর্া
বনয়য় মপ্রািাবিবলবি িাউয়ডির িাবহয়র িাকা সয়ত্ত্বও মকান োয়ি মপ্রাবিন স ৃবষ্ট মিয়ক শুরু কয়র
প্রায়ণর বিকাশ হয়য়ও যায় র্িুও আমায়দর জানা আয়ছ, এসকল ঘিনাগুয়লার অিতাৎ প্রবর্বি
ধাপই ঘিার সম্ভািযর্া অয়নক েু দ্র। সুর্রাং েু দ্র সম্ভািযর্া সম্পন্ন মপ্রাবিন স ৃবষ্ট মিয়ক শুরু
কয়র এয়র্াগুয়লা েু দ্র সম্ভািযর্া সম্পন্ন ধাপ বনয়য় ধায়প ধায়প প্রিম সরল (!) মকায়ের অবিে
আসািা এর্ই কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন এিং এর েয়ল প্রিম সরল মকাে আসািা এর্ই
সময়সায়পে হিার কিা ময এখনও পযতন্ত আসয়ল এক মকােী প্রাণীর িাবহয়র মকান বকছু রই
উিি হিার কিা নয়। এখায়ন কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনার মেয়ে মিবশ সময় লাগার কিা
িলা হয়য়য়ছ কারণ সকল বিির্তনিাদীরাই সম্ভািযর্ায়ক এবলবময়নি করার িা ধামার্াপা
মদওয়ার জন্য বিশাল পবরমায়ণর সময়য়র কিা উয়ল্লখ কয়রন। র্ারা সাধারণর্ এধরয়ণর বকছু
যুবি মদন যায়র্ কয়র ময়ন হয় ময সময়য়র সায়ি সায়ি সম্ভািযর্ার পবরমাণও কয়ম যায়!
সিয়শয়ে আমরা উপসংহায়র আসয়র্ পাবর ময, যবদ মহাবিয়শ্বর িয়সয়ক আমরা স্বাোবিয়কর
মর্য়য় ১ বিবলওন গুন িড় কয়র বহসাি কবর, মহাবিয়শ্বর সূর্না মিয়ক এখন পযতন্ত পদায়িতর
রূপান্তয়রর হারয়ক সয়িতাচ্চ মান দ্বারা িা প্লযাে িাইম দ্বারা বহসাি কবর এিং এমনবক ১৫০বি
অযাবময়না এবসি বিবশষ্ট ১বি মপ্রাবিন অণু তর্বরর ঘিনায়ক একদম মহাবিয়শ্বর শুরু মিয়কই শুরু
হয়য়য়ছ িয়ল বহসাি কবর, র্াহয়লও ১৫০বি অযাবময়না এবসি দ্বারা সম্ভািয ঘিনার সংখযা এখন
পযতন্ত পযতয়িেণয়যাগয মহাবিয়শ্বর মমাি ঘিনা সংখযা মিয়ক অয়নক মিবশ িায়ক! েয়ল ঘিনাবি
অবনয়বির্োয়ি অসম্ভি িয়ল মঘােণা করয়ল মর্মন মকান েু ল হিার সম্ভািনা মনই িলয়লই
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র্য়ল। আর আমরা যবদ স্বাোবিকোয়িই বহসাি কবর অিতাৎ মহাবিয়শ্বর স্বাোবিক িয়স িযািহার
কয়র এিং পদায়িতর রূপান্তয়রর গড় হার বহসাি কয়র মপ্রাবিন স ৃবষ্টর ঘিনাবিয়ক যবদ মহাবিশ্ব
স ৃবষ্টর কয়য়ক বিবলওন িছর পয়র শুরু হয়য়য়ছ িয়ল বহসাি কবর র্াহয়ল বহসািবি কীরকম
দাোঁড়ায়র্ পায়র! আর যবদ স্বাোবিক বহসায়ির সায়ি প্রাণী জগৎ স ৃবষ্ট হিার মেয়ে সমি
সম্ভািযর্ার েযািরয়ক বিয়ির্না কবর র্াহয়ল বহসািবি মকমন দাোঁড়ায়র্ পায়র?
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বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা–১১: সম্ভািনার অসম্ভািযর্া–৬
(সবিবলর্ বহসাি)
পূয়িতর অংয়শ বিল মিম্ববস্কর (William Dembski) করা বহসাি মিয়ক ইউবনোসতাল প্রিাবিবলবি
িাউডি অিতাৎ বিশ্বজনীন সম্ভািযর্ার সীমা মদখায়না হয়য়য়ছ। মকান বনয়িণহীন ও এয়লায়ময়লা
ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া যবদ এই সীমার িাবহয়র র্য়ল যায় র্াহয়ল আমরা মসই ঘিনা ঘিার
সম্ভািযর্ায়ক ধর্তয়িযর ময়ধয না এয়ন এয়ক শূন্য বহসায়ি ধরয়র্ পাবর।
এিায়রর পয়িত আমায়দর প্রয়র্ষ্টা িাকয়ি পূয়িতর মলখাগুয়লায়ক একবের্ কয়র উপস্থাপন করা!

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা ৫ মলখাবিয়র্ সিয়র্য়য় সরলর্ম মকায়ের ১বি কাল্পবনক ময়িল
তর্বর কয়র মদখায়নার প্রয়র্ষ্টা করা হয়য়য়ছ। সংয়েয়প মসই মলখার বকছু অংশ এখায়ন র্ু য়ল
ধরবছ। মসই মলখাবিয়র্ স ৃবষ্টর প্রিম মকায়ের কাল্পবনক ময়িলবিয়ক মূলর্ ৩বি অংয়শ বিেি
করা হয়য়বছয়লা। মসগুয়লা হল:
১) মকাে আিরণী
২) মকাে মদহ এিং
৩) মকাে অঙ্গাণুসমূহ
এই কাল্পবনক ময়িলবি যায়র্ ধ্বংস না হয়য় যায় র্ার জন্য এর মযসকল বরয়াকলাপ িা
বসয়স্টয়মর প্রয়য়াজন মসগুয়লা হল:
১) সুরো বসয়স্টম
২) শবি উৎপাদন বসয়স্টম
৩) শবি সংরেণ বসয়স্টম
৪) িজতয অপসারণ বসয়স্টম
৫) শবি িণ্টন বসয়স্টম
৬) মকাে বিোজন বসয়স্টম
৭) বনয়িক ও সমিয়কাবর বসয়স্টম।
www.i-onlinemedia.net

Contents
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা

136

শবি উৎপাদন বসয়স্টয়মর অেযন্তয়র আিার কর্গুয়লা প ৃিক প ৃিক বসয়স্টম িাকয়ি। মসগুয়লা
হল:
১) খাদয িা শবি উৎপাদক দ্রয়িযর প্রয়য়াজনীয়র্া সনািকরণ বসয়স্টম
২) খাদয সনািকরন বসয়স্টম
৩) খাদয গ্রহন বসয়স্টম
৪) খাদয প্রবরয়াজার্করণ বসয়স্টম।
এখায়ন মযসকল বসয়স্টয়মর কিা িলা হল সিগুয়লা বসয়স্টমই মকায়ের জন্য অপবরহাযত। ১বি
বসয়স্টমও যবদ মকাে মিয়ক িাদ পয়ড় যায় র্য়ি িংশি ৃবদ্ধ করা ছাড়াই মকায়ের ময়িল
সম্পূণতরূয়প ধ্বংস হয়য় যায়ি। [বিিাবরর্: বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা :মকায়ের জবিলর্া-৪
(সরলর্ম মকায়ের জবিলর্ম সমসযা)]

অিতাৎ সিয়র্য়য় সরলর্ম মকােবি হল অয়নকগুয়লা সরল এিং জবিল বসয়স্টয়মর সমিয়য় গয়ড়
উঠা ১বি অর্যন্ত সূক্ষ্ম ও জবিল বসয়স্টম। বিির্তনিাদীরা িয়ল িায়কন, বিশাল পবরমায়ণর
সময়য়র িযািধায়ন অসংখয ধরয়নর কবম্বয়নশন হয়র্ হয়র্ হঠাৎ র্ান্স দ্বারা র্িাকবির্ সরল (!)
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১ম মকােবির উিি হয়য় যায়। র্াহয়ল আমরা এিার র্ায়দর এই দািীবি যার্াই করার মর্ষ্টা
কবর।

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা ৯ -মলখাবিয়র্ উইবলয়াম বিল মিম্ববস্কর ১বি বিওবর সম্পয়কত
আয়লার্না করা হয়য়য়ছ, বযবন একই সায়ি একজন ময়নাবিদ, গবণর্বিদ, পবরসংখযানবিদ,
দাশতবনক এিং ধমত র্য়ত্ত্বর বিয়শেজ্ঞ। মসখায়ন মদখায়না হয়য়বছয়লা ময, মকান বকছু র গঠন যবদ
একই সায়ি জবিল ও সুবনবদতষ্ট হয় র্াহয়ল র্া মকান অবনয়বির্ ও এয়লায়ময়লা পদ্ধবর্ মিয়ক
শুধুমাে র্ান্স দ্বারা স ৃবষ্ট হয়য় মযয়র্ পায়র না। এয়ক িলা হয় মেবসোইি কময়প্লবক্সবি। মিম্ববস্ক
মেবসোইি কময়প্লবক্সবি িা সুবনবদতষ্ট জবিলর্া বিওবরর িযাখযা সংয়েয়প এোয়ি বদয়য়বছয়লন-

িণতমালার মকায়না অেরই জবিল নয় বকন্তু সুবনবদতষ্ট। আিার এয়লায়ময়লা কর্গুয়লা অের দ্বারা
স ৃষ্ট ১বি দীঘত িাকয সুবনবদতষ্ট নয় বকন্তু জবিল। র্য়ি মশক্সবপয়ায়রর ১বি সয়নি একই সায়ি
জবিল এিং সুবনবদতষ্ট।
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িািি মেয়ে এমন আরও অয়নক ধরয়নর উদাহরণ মদওয়া মযয়র্ পায়র। মযমনঃ “I HAVE A
PEN” িায়কযর প্রবর্বি অেরই সুবনবদতষ্ট অিতাৎ এয়দর প্রয়র্যয়কর অিত এিং কাজ হয়ি একদম
বনবদতষ্ট বকন্তু এই অেরগুয়লার মকানবিই জবিল নয়। আিার এই অেরগুয়লায়ক একয়ে
ইচ্ছাময়র্া সাজায়না হয়ল মসবি জবিল হয়ি বকন্তু সুবনবদতষ্ট মকান অিত িহন করয়ি না [উদা:
“AENP IAH EV”]। র্য়ি যখন এই অেরগুয়লা বদয়য় “I HAVE A PEN” িাকযবি রর্না করা
হয় র্খন কয়য়কবি বেন্ন বেন্ন অের িযািহার করার কারয়ন মসবি জবিল মর্া হয়িই মসই সায়ি
আিার এই িাকযবি বনবদতষ্ট পদ্ধবর্ িা বসয়কায়য়ন্স অনুসায়র সাবজয়য় বনবদতষ্ট গঠন ও অিত প্রকাশ
করা যায় িয়ল এবি সুবনবদতষ্টও।
এখন, আমরা জাবন ময, আমায়দর সিতপ্রিম সরলর্ম মকায়ের কাল্পবনক ময়িলবি হল
অয়নকগুয়লা সরল এিং জবিল বসয়স্টয়মর সমিয়য় তর্বর হওয়া ১বি অর্যন্ত সূক্ষ্ম ও জবিল
বসয়স্টম। আিার আমায়দর সরলর্ম মকায়ের জন্য মযসকল অঙ্গাণু, বসয়স্টম, োংশন রয়য়য়ছ
র্ায়দর প্রয়র্যকবিই অর্যন্ত মেবসবেক িা সুবনবদতষ্ট এিং এরা একয়ে ময মকাে গঠন কয়র র্াও
আিার অর্যন্ত সুবনবদতষ্ট। এয়দরয়ক মেবসবেক িলা হয়য়য়ছ কারন এরা সিসময়ই বনবদতষ্ট
প্রকায়রর গঠন এিং বরয়া প্রদশতন কয়র িায়ক এিং এয়দর গঠন যবদ বেন্ন হয় র্াহয়ল কাবঙ্খর্
েলােল অজতন করয়র্ র্ারা সেম হয়ি না। এছাড়াও মকায়ের অঙ্গাণুসমূহ শুধুমাে ১বি বনবদতষ্ট
বিন্যাস অনুসায়র সবির্ হয়য়ই মকাে তর্বর করয়র্ পায়র।
এই িযাপারবিয়ক একবি কবম্পউিার
মাদারয়িায়িতর সায়ি র্ু লনা মদওয়া
যায়।

মাদারয়িায়িতর

ইয়লক্ট্রবনক

কয়ম্পায়নডি গুয়লার প্রয়র্যকবিই বনবদতষ্ট
স্থায়ন অিস্থান কয়র সুবনবদতষ্ট কাজ কয়র
িায়ক।

একিু

িযাবর্রম

হয়লই

মাদারয়িািত কাবঙ্খর্ কাজ করয়র্
পারয়ি না িা সিত সাবকতি হয়য় নষ্ট হয়য়
যায়ি। আর মাদারয়িায়িতর গঠন ময
অর্যন্ত জবিল র্া িলাই িাহুলয।
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সুর্রাং কবম্পউিায়রর মাদারয়িািত হল একই সায়ি সুবনবদতষ্ট এিং জবিল একবি গঠন। অিতাৎ
মাদারয়িায়িতর ময়ধয সুবনবদতষ্ট জবিলর্া মদখয়র্ পাওয়া যায়। ১বি মকােও এর অঙ্গাণুসমূহ বনয়য়
বঠক একইোয়িই কাজ কয়র িায়ক (যবদও ির্তমান সময়য়র মযয়কায়না মকােই ১বি
মাদারয়িায়িতর মিয়ক িহুগুয়ন মিবশ সূক্ষ্ম ও জবিল)। র্ার মায়ন আমায়দর সরলর্ম মকায়ের
কাল্পবনক ময়িলবি অিশযই একই সায়ি সুবনবদতষ্ট এিং জবিল।
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র্য়ি সকল জীিই ময একই সায়ি সুবনবদতষ্ট এিং জবিল এই সর্যবি প্রায়ণর উিয়ির গয়িেক
মলসবল অরয়গল এিং পদািতবিদ পল মিবেয়সর িণতনা মিয়কই জানা যায়। [বিিাবরর্:
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা : সম্ভািনার অসম্ভািযর্া ৪ (সুবনবদতষ্ট জবিলর্া)]
র্াহয়ল মেবসোইি কময়প্লবক্সবি বিওবর অনুসায়র মশক্সবপয়ায়রর ১বি সয়নি মযমন বিশাল
সময় যািৎ বক মিায়িতর িািয়নর এয়লায়ময়লা র্ায়পর েয়ল তর্বর হয়র্ পায়র না, বঠক মর্মবন
এর মিয়কও আরও িহুগুয়ন মিবশ জবিল বিন্যায়সর অবধকারী সরলর্ম মকােবিও এনর্ানেনর্া
ও অচেয়চন্ত্রর্ কিাে চসনেে কথনি তর্চর হনর্ পানর ো।
এিায়র আমরা একিু প্রায়ণর উিি হিার সম্ভািযর্ায়ক গণনা কয়র মদখায়নার মর্ষ্টা কবর।

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা ৭ -মলখাবিয়র্ প্রাণ স ৃবষ্টর সমগ্র সম্ভািযর্ায়ক গণনা কয়র মদখায়না
হয়বন। শুধুমাে মদখায়না হয়য়বছয়লা ময, মাে ১৫০ বি অযাবময়না এবসি সম্পন্ন ১বি মাে মপ্রাবিন
অণু এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ ১বি বসয়স্টম মিয়ক স ৃবষ্ট হিার সম্ভািনা বঠক কর্িু কু।
িগলাস এক্স একজন কযালয়িক বপএইর্বি মকবমকযাল ইবেবনয়ার বযবন মকবম্বিয়জ ১৪ িছর
যািৎ কমতরর্ বছয়লন। র্াোঁর বহসাি মিয়ক মদখা যায় ময, এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ ১বি বসয়স্টম
মিয়ক মাে ১৫০ বি অযাবময়না এবসি বিবশষ্ট ১বি অর্যন্ত েু দ্রাকায়রর মপ্রাবিন অণু গবঠর্ হয়র্
পারার সম্ভািনা হল ১/১০^১৬৪!
অিতাৎ ১বি কমতেম মপ্রাবিন স ৃবষ্ট হয়র্ পারার ঘিনা হল ১০^১৬৪বি ঘিনার ময়ধয মাে ১বি
ঘিনা। ১০^১৬৪ এর মায়ন হল ১ এর পয়র ১৬৪বি শূন্য আয়ছ এমন একবি সংখযা। [বিিাবরর্:
বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা : সম্ভািনার অসম্ভািযর্া ২ (প্রাণরসায়ন ও সম্ভািযর্া)]
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সম্ভািযর্া সম্পয়কত জ্ঞান আয়ছ এমন ময, মকান মানুেই িলয়র্ পারয়ি ময এর্ েু দ্র সম্ভািযর্া
বনয়য় কখনই মকান বকছু ঘিা সম্ভি নয়। র্য়ি যখনই এই সম্ভািযর্ায়ক প্রাণ স ৃবষ্টর মেয়ে
কায়জ লাগায়না হয় বঠক র্খনই অয়নয়কর মর্ িদয়ল যায়। র্খন বিশাল সময় এিং বিশাল
আকায়রর মহাবিয়শ্বর কিা র্ু য়ল িলা হয় - এই বিশাল সময়য়র ময়ধয এর্ িড় মহাবিয়শ্ব অিশযই
মসই ঘিনাবি ঘিার সম্ভািযর্া মিয়ড় যায়ি মযয়হর্ু বিশাল সময়য়র ময়ধয অসংখয স্থায়ন
অসংখযিার ট্রায়াল হয়ি এিং মসখায়ন অসংখয ধরয়নর কবম্বয়নশন সম্পন্ন হয়ি। বকন্তু
গাবণবর্কোয়ি সবর্যকার অয়িত এমন মকান ধরয়নর সূে িা প্রমান মনই যা দ্বারা এমনিা িলা
যায় ময, বিশাল সময় ধয়র পাশাপাবশ অসংখয ট্রায়াল হয়ল মকান ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া মিয়ড়
যায়। িরং এিাই মদখা যায় ময, িাবহর মিয়ক মকান ধরয়নর হিয়েপ িা প্রোি না আসয়ল
মকান ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া কখনই পবরিবর্তর্ হয় না এিং এবি গাবণবর্ক ও পযতয়িেণগর্
উেয় বদক মিয়কই প্রমাবণর্। কারন প্রয়র্যক ঘিন স্থায়ন সম্ভািযর্া আলাদা আলাদা োয়ি কাজ
কয়র। এক স্থায়নর কবম্বয়নশয়নর মকান প্রোি অপর স্থায়ন পড়য়ি না সম্ভািযর্ার মেয়ে। কারন
যবদ এমনবক প ৃবিিীর বেন্ন বেন্ন ১০০ হাজার মকাবি স্থায়নও অযাবময়না এবসয়ির বিবরয়া র্লয়র্
িায়ক র্াহয়লও র্ায়দর প্রয়র্যকবিই হয়ি এয়ককবি স্বাধীন িা অবনেতরশীল ঘিনা।
অবনেতরশীল ঘিনার সংজ্ঞা হল –
যবদ একাবধক ঘিনার মধয মিয়ক মকানবি ঘিার
সম্ভািযর্াই অপর ঘিনাগুয়লার উপর বনেতর না কয়র
র্খন ঘিনাগুবলয়ক পরের স্বাধীন িা অবনেতরশীল
ঘিনা িলা হয়। মযমন- দুবি মুদ্রা বনয়েপ করয়ল ১বি
মুদ্রার উপয়রর বদয়ক মহি িা মিইল পাওয়ার সম্ভািনা
অপর মুদ্রার উপয়রর বদয়ক মহি িা মিইল পাওয়ার
সম্ভািনার উপয়র বনেতর কয়র না। র্াই দুবি মুদ্রায়
মহি িা মিইল আসার ঘিনা পরের স্বাধীন িা
অবনেতরশীল।
এিইভানি অোচেনো এচসনডর চিচরয়াসেূহ যর্ চজচর্ওে চজচর্ওে স্থানেই কহাি ো কিে
র্ানদর িারও উপর িারও কিাে প্রভাি থািনি ো িারে র্ারা পরের স্বাধীে ঘিো।
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সম্ভািযর্া বকোয়ি কাজ কয়র র্ার বকছু িা িযাখযা বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা ৮ মলখাবিয়র্
মদওয়া হয়য়য়ছ। মলখাবি অনুসায়র ১৫০বি অযাবময়না এবসি সম্ববলর্ ১বি মপ্রাবিন অণু গঠন
হিার সম্ভািযর্া ১/১০^১৬৪ দ্বারা এিাই মিাঝায় ময, ১৫০বি অযাবময়না এবসি বদয়য় আসয়ল
১০^১৬৪ সংখযক কবম্বয়নশন তর্বর করা সম্ভি এিং এর ময়ধয মিয়ক মপ্রাবিন স ৃবষ্টর
কবম্বয়নশনবি হল সিয়র্য়য় কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন কবম্বয়নশনগুয়লার একবি। িাবক
কবম্বয়নশনগুয়লার মধয মিয়ক বসংহোগ কবম্বয়নশনই মপ্রাবিন তর্বরর সম্ভািযর্া মিয়ক মিবশ
সম্ভািযর্া সম্পন্ন। যার কারয়ন অযাবময়না এবসয়ির কবম্বয়নশন এয়লায়ময়লা মকান বসয়স্টয়ম
তর্বর হয়র্ মগয়ল অবধক সম্ভািযর্া সম্পন্ন কবম্বয়নশনগুয়লাই ঘুবরয়য় বেবরয়য় িার িার মদখা
যায়ি।
মযমন: ১২বি ছক্কা মছাোঁড়ার পয়র এয়দর
প্রয়র্যকবিয়র্ ১২বি ৬ একয়ে আসার সম্ভািযর্া
হল ২১৭ মকাবি ৬৭ লে ৮২ হাজার ৩৩৬বি িা
প্রায় ১০^৯বি [লগাবরদম (log) কয়র] ঘিনার
ময়ধয মাে ১বি ঘিনা। শর্করায় বহসাি করয়ল
পাওয়া

যায়

মাে

০.০০০০০০০৪৫%

সম্ভািনা যায়ক আমরা শূন্য বহসায়ি ধয়র বনয়র্
পাবর। স্বাোবিকোয়ি এই সম্ভািযর্াবি মদয়খই মিাঝা যায়চ্ছ ময, এই ঘিনাবি ঘিা প্রায়
সম্পূণতরূয়প অসম্ভি। এছাড়াও আমরা কখনও আমায়দর মহাবিয়শ্ব অবনয়বির্ পবরয়িয়শ ১২বি
ছক্কায় ১২বি ৬ আসার ঘিনাবি ঘিয়র্ মদবখবন। অিিা এধরয়নর কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনাও
কখনও আমরা মহাবিয়শ্ব ঘিয়র্ মদবখবন। মযখায়ন ১০^৯ এর ময়র্া এর্ মিবশ (!) সম্ভািযর্া
বনয়য়ও মকান একবি ঘিনা বিয়শ্ব কখনই ঘয়িবন এিং ঘিয়র্ পারয়িও না িয়লই ধারনা করা
যায় মসখায়ন ১০^১৬৪ এর ময়র্া এর্ েু দ্র সম্ভািযর্া বনয়য় বকোয়ি মকান ঘিনা ঘিয়র্ পায়র?
র্াহয়ল এখন মূল প্রশ্ন হল ময ১/১০^১৬৪ সম্ভািযর্া সম্পন্ন মকান ঘিনা বক ঘিা সম্ভি? এর
উির মির করার জন্য ১০০% একুয়রি মকান প্রমান িা বিওবর মনই। অিশয সম্ভািযর্ার
গাবণবর্ক রূপ তর্বর হয়য়বছয়লা এজন্যই মযন মকান ঘিনা ঘিয়র্ পারয়ি আর মকানবি পারয়ি
না র্া বনধতারণ করা যায়। সম্ভািযর্া মিবশ হয়ল মিাঝা যায়, এই ঘিনাবি হয়য়র্া ঘিয়র্ পায়র
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এিং অসংখয ট্রায়ায়লর ময়ধয মিবশ সম্ভািযর্া সম্পন্ন ঘিনার বরবপয়িশনই মিবশ মিবশ কয়র
হয়। [বিিাবরর্: বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা : সম্ভািনার অসম্ভািযর্া ৩ (ছক্কা িনাম মপ্রাবিন)]।
র্য়ি মকান এক অিুর্ কারয়ন শুধুমাে প্রায়ণর উিি এিং বিির্তন সংরান্ত প্রয়শ্ন সম্ভািযর্ায়ক
উয়পো করা হয়য় িায়ক। যবদও এর্ কম সম্ভািযর্া সম্পন্ন মকান ঘিনা এখনও পযতন্তও আমরা
ঘিয়র্ মদবখবন বকন্তু বিির্তনিাদীয়দর িযাখযা অনুসায়র বিশাল পবরমান একিা সময় জুয়ড়
পাশাপাবশ অসংখয স্থায়ন ট্রায়াল ঘিয়র্ িাকয়ল যর্ কম সম্ভািযর্াই িাকুক না মকন, মযয়কান
ঘিনাই ঘিা সম্ভি! র্য়ি এখায়নও বিল মিম্ববস্ক একবি সমাধান মির করার মর্ষ্টা কয়রবছয়লন।

বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা ১০ মলখাবিয়র্ ইউবনোসতাল প্রিাবিবলবি িাউডি িা বিশ্বজনীন
সম্ভািযর্ার সীমা নামক একবি িামত সম্পয়কত আয়লার্না করা হয়য়বছয়লা। মিম্ববস্ক মূলর্ মেঞ্চ
গবণর্বিদ ইমাইল মিায়রয়লর (Émile Borel) আয়লার্না মিয়কই এই িামতবি পান।
মিম্ববস্কর ময়র্ এই বলবমি িা সীমার িাবহয়র যবদ মকান ঘিনার সম্ভািযর্া র্য়ল যায় র্াহয়ল
মসই সম্ভািযর্ায়ক র্ার নগণযর্ার জন্য আমরা শূন্য বহসায়ি ধরয়র্ পাবর িা উয়পো করয়র্
পাবর।
মিম্ববস্ক বকছু গাবণবর্ক মপ্রাপাবিত িযািহার কয়র
সম্ভািযর্ার ময বলবমি বনধতারণ কয়রন র্া হয়চ্ছ
১০^১৫০। র্ার মায়ন হল আমায়দর এই মহাবিয়শ্বর
মকান এয়লায়ময়লা ও অবনয়বির্ ঘিনা ঘিার সম্ভািযর্া
যবদ সয়িতাচ্চ ১/১০^১৫০ হয় র্াহয়ল মসই ঘিনাবি ঘিা
সম্ভি হয়লও হয়য়র্া হয়র্ পায়র। বকন্তু যবদ সম্ভািযর্া
এর িাবহয়র র্য়ল যায় অিতাৎ মকান ঘিনার সম্ভািযর্া
যবদ ১/১০^১৫১ ও হয় র্াহয়লও এমনবক এই
সম্ভািযর্ায়ক আমরা উয়পো করয়র্ পারয়িা। কারন
সবর্যকার

অয়িত

সম্ভািযর্ার

সীমায়ক

এমনবক

১০^১৫০ বহসায়ি ধরািাও অয়নক কম হয়য় যায়।
[বিিাবরর্: বিির্তনিাদ ও র্ার সমসযা : সম্ভািনার
অসম্ভািযর্া–৫ (বিশ্বজনীন সম্ভািযর্ার সীমা)]
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আমরা িগলাস এয়ক্সর বহসাি মিয়ক মপয়য়বছলাম ময ১৫০বি অযাবময়না এবসয়ির অণু বিবশষ্ট
১বি মাে মপ্রাবিন অণু গবঠর্ হিার সম্ভািনা হল ১/১০^১৬৪। বকন্তু এই সম্ভািনাবি প্রিাবিবলবি
িাউডি অিতাৎ ১০^১৫০ এর অয়নক মিবশ িাবহয়র র্য়ল যায়। সম্ভািযর্ার সীমা অিিা ১৫০
অযাবময়না এবসি বিবশষ্ট মপ্রাবিন গবঠর্ হিার সম্ভািযর্া অন্তর্পয়ে আরও ১০^১৪ গুন িা ১
মকাবি মকাবি গুন [১০০০০০০০০০০০০০০] মিবশ হয়ল হয়নর্ািা ১৫০বি অযাবময়না এবসি
সম্পন্ন ১বি মপ্রাবিন অণু তর্বর হয়লও হয়র্ পায়র। সুর্রাং আমরা খুি সহয়জই ১৫০বি অযাবময়না
এবসি বিবশষ্ট ১বি মপ্রাবিন অণু স ৃবষ্টর সম্ভািযর্ায়ক উয়পো কয়র শূন্য বহসায়ি ধরয়র্ পাবর।
এখন ১২বি ছক্কায় ৬ আসার ঘিনাবির সম্ভািযর্া প্রায় ১/১০^৯ [০.০০০০০০০৪৫%] এিং
এবি ইউবনোসতাল প্রিাবিবলবি িাউয়ডির বের্য়রই রয়য়য়ছ। বকন্তু প্রিাবিবলবি িাউয়ডির এয়র্া
বের্য়র িাকা সয়ত্ত্বও এই ঘিনাবি আমরা আমায়দর মহাবিয়শ্ব অবনয়বির্ মকান পবরয়িয়শ ঘিয়র্
মদখা যায় না। র্াহয়ল মপ্রাবিন স ৃবষ্টর ময়র্া মাে ১/১০^১৬৪ সম্ভািযর্া সম্পন্ন একবি ঘিনা
যা বকনা প্রিাবিবলবি িাউয়ডির ১০^১৪ গুন মিবশ িাবহয়র র্া বকোয়ি ঘিার আশা আমরা
করয়র্ পাবর? এখায়ন বিির্তনিাদীয়দর যুবি অিশয িাকয়র্ পায়র ময প্রিম মপ্রাবিন আরও
মছাি আকায়রর বছল। হ্যাোঁ আমরা জাবন ময, যবদ অযাবময়না এবসয়ির ১০০ িা র্ার অবধক অণু
মপপিাইি িন্ধন দ্বারা আিদ্ধ হয় র্াহয়ল ময পবলমার উৎপন্ন হয় র্ায়কই মপ্রাবিন িয়ল। অিতাৎ
স্টযাডিািত বহসাি অনুসায়র সিয়র্য়য় েু দ্র মপ্রাবিন হল মাে ১০০ অযাবময়না এবসি সম্পন্ন। আর
১০০ অযাবময়না এবসি সম্পন্ন মপ্রাবিয়নর সম্ভািযর্া বহসাি করয়ল মদখা যায় ময মসবি
প্রিাবিবলবি িাউয়ডির অয়নক বের্য়র র্য়ল আয়স। যবদও মসই সম্ভািনা র্ারপরও অয়নক েু দ্র
িায়ক এিং ১২বি ছক্কায় একয়ে ৬ আসার ঘিনা মিয়কও বজবলওন বজবলওন গুন মিবশ েু দ্র,
বকন্তু মযয়হর্ু প্রিাবিবলবি িাউয়ডির বের্য়র র্াই এয়ক আমরা মেয়ল বদয়র্ পাবর না।
অিশয ৫০ অযাবময়না এবসি সম্পন্ন মপ্রাবিনও রয়য়য়ছ মযগুয়লা আসয়ল অর্যন্ত েু দ্র আকায়রর
এিং মসগুয়লার প্রয়য়াজনীয়র্া র্ু লনামুলকোয়ি অয়নক কম। মযমন: পযারাবময়ক্সাোইরাস
পবরিায়রর (family) মাম্পস োইরায়স (MuV) ৫৭ অযাবময়না এবসি দীঘত এক ধরয়নর মপ্রাবিন
মদখা যায়। এই মপ্রাবিয়নর কাযতকলাপ সম্পয়কত এখনও পযতন্ত মর্মন বকছু একিা জানা যায়বন।
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বকন্তু এিা জানা মগয়ছ ময এই োইরায়সর বিসুয কালর্ায়রর ি ৃবদ্ধর জন্য এই মপ্রাবিয়নর মকান
প্রয়য়াজনীয়র্া মনই।5
র্য়ি এখায়ন একিা কিা রয়য়য়ছ। আর মসিা হল, আমায়দর জানা ময়র্ মপ্রাবিন সয়িতাচ্চ
১০০০বি পযতন্ত িা র্ার বকছু মিবশ অযাবময়না এবসি দ্বারা গবঠর্ হয়র্ পায়র। গাবণবর্কোয়ি
বহসাি করয়ল প ৃবিিীয়র্ পাওয়া ২০ ধরয়নর অযাবময়না এবসি বদয়য় সয়িতাচ্চ তদঘতয পযতন্ত মমাি
২০^১০০০ [২ এর পয়র ১ হাজারবি শূন্য] ধরয়নর মপ্রাবিন পাওয়া মযয়র্ পায়র।6
অয়নয়কর ময়র্ মানুয়ের মদয়হ এখনও পযতন্ত পাওয়া বিবেন্ন ধরয়নর মমাি মপ্রাবিয়নর সংখযা হল
১ লে।7
র্াই সকল ধরয়নর অযাবময়না এবসয়ির কিা বর্ন্তা কয়র আমরা গড় বহয়সয়ি ১৫০ অযাবময়না
এবসি সম্পন্ন মপ্রাবিয়নর কিা বর্ন্তা করবছ যা আসয়ল মিশীরোগ মপ্রাবিয়নর র্ু লনায় আকায়র
অর্যন্ত েু দ্র। যবদ আমরা মপ্রাবিয়নর সিতয়মাি প্রকারয়েদ ১ লে বহসায়িও ধবর এিং গয়ড়
প্রয়র্যকবিয়ক ১৫০ অযাবময়না এবসি দীঘত বহসায়ি ধবর র্াহয়ল এয়লায়ময়লা পবরয়িশ মিয়ক এই
১ লে মপ্রাবিয়নর আসার সম্ভািনা হল (১/১০^১৬৪)^১০০০০০ = ১/১০^১৬৪০০০০০!
অিতাৎ ১০^১৬৪০০০০০ বি ঘিনার ময়ধয মাে ১বি ঘিনা। ১০^১৬৪০০০০০ মায়ন ১ এর
পয়র ১ মকাবি ৬৪ লে শূন্য িাকয়ি! আর যবদ মপ্রাবিয়নর সংখযা ২০^১০০০বি অিতাৎ
১০^১৩০১বি [১ এর পয়র ১৩০১বি শূন্য] হয় র্াহয়ল এয়র্াগুয়লা মপ্রাবিন প্রকৃ বর্ মিয়ক
এয়লায়ময়লা পদ্ধবর্ দ্বারা আসার সম্ভািযর্া হল – (১/১০^১৬৪)^১০^১৩০১!
এিার র্াহয়ল প্রশ্ন হল ময, এর্ কময়প্লক্স গঠন, েু দ্র প্রিাবিবলবি, মেবসোইি কময়প্লবক্সবি
এিং প্রিাবিবলবি িাউডি এয়র্াগুয়লা সমসযা পার হয়য় বনয়িণহীন একবি পবরয়িশ মিয়ক
আমায়দর ির্তমান প ৃবিিীর প্রায় ১০ হাজার বিবলওন িা ১০ লে মকাবি প্রজাবর্র উিি বকোয়ি
হল?

5

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16439527 , http://jvi.asm.org/content/80/4/1700.short
http://wiki.answers.com/Q/Why_do_so_many_different_types_of_proteins_exist#slide2
7 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101002165123AAsqpUw
6
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এিায়র একবি নর্ু ন সংিায়দর বদয়ক যাবচ্ছ। নাসা (NASA) আমায়দরয়ক জাবনয়য়য়ছ ময ২০৩২
সায়ল 2013 TV135 নায়মর একবি গ্রহাণু প ৃবিিীর বদয়ক আসয়ি। র্য়ি র্ারা িয়লয়ছ আমায়দর
বর্ন্তার মকান কারন মনই! মকন কারন মনই? এর কারন হল ময এবি প ৃবিিীয়র্ আঘার্ হানয়ি
না!! এখন প্রশ্ন হল, র্ারা বকোয়ি এর্ বনবশ্চর্ হল ময এবি আঘার্ হানয়ি না? আসয়ল র্ারা
মসই গ্রহাণুবির গবর্পি, গবর্য়িগ ইর্যাবদ বহসাি কয়র মদয়খয়ছন ময, এবি প ৃবিিীয়র্ আঘার্
হানার সম্ভািনা হল ৬৩০০০ িায়রর ময়ধয মাে ১ িার। এবি আঘার্ না হানার সম্ভািনা হল
৯৯.৯৯৮%। র্ার মায়ন আঘার্ হানার সম্ভািনা হল ০.০০২%!8
বর্ন্তা করা যায়? এর্ বিশাল (!)
একবি সম্ভািনা িাকা সয়ত্ত্বও
নাসার “মেসগািত” এর ময়র্া
এর্ িড় একবি মপ্রাগ্রাম এয়ক
র্ু চ্ছর্াবচ্ছলয

করয়লা!

মযয়হর্ু

র্ারা ০.০০২% এর ময়র্া এর্
িড় সম্ভািযর্ায়ক উয়পো করয়র্
পারয়ছ র্ার মায়ন অিশযই ০.০০০০০০০৪৫% সম্ভািনায়কও খুি সহয়জই উয়পো করা
সম্ভি হয়ি। অিতাৎ ১২বি ছক্কায় একয়ে ১২বি ছয় উঠার সম্ভািনায়ক আমরা উয়পো করয়র্
পারয়িা। র্াহয়ল এর মিয়কও বজবলওন বজবলওন গুন েু দ্র সম্ভািযর্া সম্পন্ন ১৫০ অযাবময়না
এবসি দীঘত ১বি মপ্রাবিন তর্বর হিার সম্ভািনায়ক আমরা বক করয়র্ পাবর? এছাড়াও
আমায়দরয়ক র্ান্স দ্বারা গয়ড় একই আকৃ বর্র অন্তর্পয়ে আরও ১ লে মপ্রাবিন উিয়ির বর্ন্তা
মর্া করয়র্ই হয়ি! র্নি র্ার আনগ অিেে অর্েন্ত জচির্ গঠনের অচধিারী সিলপ্রথে সরর্ (!)
কিাষচির উৎপন্ন হিার িোপানর আোনদরনি চিন্তা িরনর্ হনি, কয কিানষর িাল্পচেি
েনডনর্র িথা এই কর্িার শুরুর চদনি ির্া হনয়চছনর্া!
কযিানে িু দ্র সম্ভািের্া চেনয় সম্ভািের্ার সীো পার হনয় োত্র ১৫০ অোচেনো এচসড দীঘল
এিচি কপ্রাচিনের উিি হওয়া সম্ভি েয় কসিানে চিভানি জচির্ এিচি যনন্ত্রর েনর্া গঠনের
অচধিারী প্রাথচেি কিানষর উিি হনর্ পানর?
8

http://news.msn.com/science-technology/nasa-asteroid-coming-back-but-we-dont-need-to-worry
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র্াহয়ল আমরা আমায়দর সমগ্র আয়লার্না মিয়ক খুি সহয়জই এই উপসংহায়র আসয়র্ পাবর
ময অবনয়বির্ ও এয়লায়ময়লা মকান পবরয়িশ মিয়ক কখনই প্রায়ণর উিি হয়র্ পায়র না এিং
এয়লায়ময়লা পদ্ধবর্ দ্বারা এই ঘিনা ঘিার ময়র্া যয়িষ্ট সময় এখনও পযতন্ত আমায়দর
মহাবিশ্বয়ক মদওয়া হয়বন...

এভানিই আেরা চিির্লেিানদর কগাড়ার িথা অথলাৎ অচেয়চন্ত্রর্ ও
এনর্ানেনর্া পচরনিনে ১চি সরর্ কিাষ কথনি ধানপ ধানপ
জীিজগনর্র উৎপচির ের্িাদনি সম্পূেলরূনপ িাদ িনর চদর্াে।

সহায়ক র্িযসূেসমূহ:
১। ILLUSTRATED FAMILY ENCYCLOPEDIA – CELLS, Page – 190. (First published in Great Briten in 1997 as MILLENNIUM
FAMILY ENCYCLOPEDIA, Reprint – 2008)
২। উচ্চ মাধযবমক িলবিদযা ও বিবচ্ছন্ন গবণর্; ৭ম সংস্করণ; মলখক – এম এ জিার (২য় অধযায় – সম্ভািযর্া)
৩। উচ্চ মাধযবমক িলবিদযা ও বিবচ্ছন্ন গবণর্; দশম সংস্করণ; মলখক – মমাজায়িল হক ও হারুনুর রশীদ (২য় অধযায় – সম্ভািযর্া)
৪। উচ্চ মাধযবমক রসায়ন বিজ্ঞান ২য় পে; একাদশ সংস্করণ; মলখক – িঃ সয়রাজ কাবন্ত বসংহ হাজারী ও হারাধন নাগ (অধযায় ১১ – িায়য়া
অণুসমূয়হর রসায়ন)
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‘Junk DNA’ -এর পর্ে
বিির্তনিাদীয়দর বনকি 'homology' খুি বপ্রয় বজবনস। এজন্যই মদখা যায় িারউইবনজয়মর
প্রমাণ মদখায়র্ বগয়য় িারউইবনস্টরা মদখয়র্ সদৃশ কয়য়কবি কোল কবল্পর্ রমানুসায়র
উপস্থাপন কয়র। এরা হল ধীয়র ধীয়র বিির্তয়ন বিশ্বাসী। আিার যারা ময়ন কয়র ধীয়র ধীয়র
বিির্তন হওয়া সম্ভি নয়, বকন্তু বিির্তন বদয়য়ই প্রজাবর্র উিয়ির িযাখযা করয়র্ হয়ি, র্ারা হল
বনওিারউইবনস্ট। এরা ময়ন কয়র পাের্ু য়য়য়িি ইকুইবলবব্রয়ায়মর মধয বদয়য় বিবেন্ন সময় একবি
প্রজাবর্ মিয়ক এক লায়ে বিশাল মজয়নবিক বশফ্ি এর মাধযয়ম আয়রকবি প্রজাবর্র আবিেতাি
হয়য়য়ছ। বিয়শে কয়র যখন মদখা মগল মকায়ের মের্রকার গঠন ময রকম সহজ োিা হয়য়বছল
মস রকম নয় । র্খন স ৃবষ্ট করা হয় বনওিারউইবনজম র্য়ত্ত্বর।
এরপর যখন বিএনএ আবিস্কার হল এিং বিজ্ঞানীরা
মদখয়লন ময, মানুয়ের বিএনএ’র প্রায় ৯৮% ননমকাবিং। অিতাৎ এরা মপ্রাবিয়নর র্িয ধারণ কয়র না।
িযাস!

বিির্তনিাদীরা

মর্া

মহাখুবশ।

ইয়োবলউশবনস্টরা িয়ল িসয়লন এগুয়লা হল Junk
DNA. বিির্তয়নর বিবেন্ন সময়য় বমউয়িশয়নর েয়ল
এগুয়লা নাবক রয়য় মগয়ছ। এর উপর বেবি কয়র দাড়
করায়না হল Phylogenetics এর র্ত্ত্ব স ৃবষ্ট হল
মবলবকউলার ইয়োবলউশন শাখা। এয়দর কাজ হল
বিবেন্ন প্রজাবর্র বিএনএ মর্ moleculer homology
খুয়জ মির করা এিং এর উপর বেবি কয়র একবি
বিির্তয়নর

রমবিন্যাস

তর্রী

করা।

ির্তমায়ন, মবলবকউলার ইয়োবলউবনস্টরা বিির্তয়নর
phylogenetic tree তর্রী করয়ছন এিং মদখা যায়চ্ছ ময paleontology র্িা কোয়লর
সাদৃয়শযর বেবিয়র্ তর্রী evolutionary tree এর ময়ধয বিশাল র্োৎ। িযাস! র্লয়ছ, মকান
'tree' বি গ্রহন করা হয়ি মসিা বনয়য় যুদ্ধ। এছাড়া step by step ইয়োবলউশন এর সায়ি
punctuated equilibrium এর যুদ্ধ মর্া মলয়গই আয়ছ।
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In the mean time, যর্ই বদন যায়চ্ছ গয়িেণায় মির হয়য় আসয়ছ বিএনএর মকান অংশই
'Junk' নয়। বিয়শে কয়র এবপয়জয়নবিক্স এর গয়িেণা এয়েয়ে গুরুেপূণত অিদান
রাখয়ছ। সম্প্রবর্ ENCODE প্রয়জয়ির গয়িেনায় মির হয়য় এয়সয়ছ ময ৮০% বজয়নর
িায়য়ায়কবমকাল োংশন আয়ছ।9 অবধকন্তু ENCODE প্রয়জি পরীো কয়রয়ছ মানুয়ের শরীয়র
'১৪৭' প্রকায়রর মকাে বনয়য়, মযখায়ন মানুয়ের শরীয়র মকাে আয়ছ কয়য়ক হাজার প্রকায়রর!
অিতাৎ শীঘ্রই এই বহয়সিিা ১০০% এ উন্নীর্ হয়ি সয়ন্দহ মনই। র্য়ি যিারীবর্ বিির্তনিাদীরা
এখন নর্ু ন মকান র্ত্ত্ব দাোঁড় করায়নার প্রয়র্ষ্টা শুরু কয়র বদয়য়য়ছন। এমনবক এর ময়ধয
'োংশন' শব্দবির সংজ্ঞা বনয়য় শুরু হয়য়য়ছ িাকবির্ডিা10। মূল র্য়ত্ত্ব মহয়র মগয়লও এি বলস্ট
'শব্দ' বির অিত পায়ল্ট বদয়য় যবদ বিয়ক িাকা যায়, you know!
মযখায়ন বিএনএর মকান অংশই অয়হর্ু ক নয়, মসখায়ন 'Phylogenetic' এর গয়িেণা ময, দুয়িা
'Software' এর ময়ধয কর্ শর্াংশ মকায়ির বমল রয়য়য়ছ র্ার মর্য়য় মিশী বকছু িলয়র্ পায়র
না মসিা িলাই িাহুলয।
বরর্ািত িাবকন্স 'Junk DNA' এর গুরুে বনয়য় 'The Selfish Gene' নামক িই বলয়খয়ছন। িইও
িাজায়র আয়ছ, আয়ছ িবকন্স এিং আয়ছ নর্ু ন গয়িেণায় প্রাপ্ত 'Junk DNA' এর 'Reality'। এ
অিস্থায় বনশ্চয়ই মন্তিয বনষ্প্রয়য়াজন!

9

http://www.evolutionnews.org/2012/09/junk_no_more_en_1064001.html
http://www.evolutionnews.org/2012/09/perspectives_on064741.html

10
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মাইয়রা মিয়ক মযায়রা ইেলশ
ু ন: আয়দৌ বক সম্ভি?
বিির্তনিাদীরা বিির্তয়নর উদাহরণ বদয়র্ বগয়য় এমন বকছু উদাহরণ উপস্থাপন কয়রন
মযগুয়লায়ক মাইয়রাইেলুশন িলা যায়। মকান সয়ন্দহ মনই ময, ন্যার্ারাল বসয়লকশন
এিং বমউয়িশয়নর মধয বদয়য় মাইয়রাইেলুশন হয়। বকন্তু প্রশ্ন হল, এই দৃশযমান
উদাহরণগুয়লা মিয়ক মাইয়রাইেলুশন রয়ম রয়ম দীঘত সময়য়র িযিধায়ন
মযায়রাইেলুশন কয়র - এই বসদ্ধায়ন্ত আসা যায়ি বক-না? র্লুন, কয়য়কবি উদাহরয়ণর
মাধযয়ম বিেয়বি মদখার মর্ষ্টা কবর।
প্রিয়মই মজয়ন বনই মাইয়রাইেলুশন এিং মযায়রাইেলুশন কী? নাম মিয়কই মিাঝা
যায়চ্ছ আয়গরবি মছাি মছাি পবরির্তনয়ক িুঝায় এিং পয়ররবি িড় পবরির্তনয়ক
মিাঝায়। (মস বহয়সয়ি আমরা এ প্রিয়ন্ধ মাইয়রাইেলুশনয়ক মছাি-বিির্তন এিং
মযায়রাইেলুশনয়ক িড়-বিির্তন বহয়সয়ি উয়ল্লখ করি।)
একয়কােী ও িহুয়কােী জীয়ির সায়পয়ে এ দু’ মিা প্রবরয়ার উদাহরয়ণ পািতকয আয়ছ।
একয়কােী জীি মযমন- িযাকয়িবরয়া এিং োইরায়সর মেয়ে মছাি-বিির্তয়নর উদাহরণ
হল, িযাকয়িবরয়ায় রাগ মরবজয়স্টন্স তর্রী, এইর্আইবে বকংিা ইনফ্লুয়য়ো োইরায়সর
নর্ু ন মেইন-এর আগমন। অন্যবদয়ক, একয়কােী জীয়ি িড়-বিির্তয়নর উদাহরণ হয়ি,
ফ্লযায়জলামবিহীন িযাকয়িবরয়ায়র্ ফ্লযায়জলার আগমন, বকংিা একবি িযাকয়িবরয়া
মিয়ক আয়রকবি প্রজাবর্র (র্িা বেন্ন িাবহ্যক গঠয়নর) িযাকয়িবরয়া তর্রী।
প্রসঙ্গর্, িযাকয়িবরয়া ও োইরায়সর র্িা একয়কায়েী জীি ও িহুয়কােী জীি যায়দর
মযৌন প্রজনন হয় না র্ায়দর মেয়ে ‘ প্রজাবর্’ মর্না হয় গাঠবনক আকার, আকৃবর্,
মকােপ্রার্ীয়রর আনবিক উপাদায়নর সাদৃশয ও গ্লাইয়কাকযাবলক্স এিং ফ্লযায়জলায়মর
উপবস্থবর্ (িযাকয়িবরয়ার মেয়ে) ইর্যাবদ উপায়য়। িহুয়কােী জীয়ির ময়ধয যায়দর মযৌন
প্রজনন হয় র্ায়দর মেয়ে ‘ প্রজাবর্’ মর্না হয় ‘ মযৌন প্রজনন’ করয়র্ পারার মযাগযর্ার
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বেবিয়র্, অিতাৎ উি জীি সময়গােীয় ময জীিগুয়লার সায়ি মযৌন প্রজনন করয়র্ পায়র
র্ায়দর বনয়য় তর্রী কয়র একবি ‘ প্রজাবর্’ ।
বকন্তু, িহুয়কােী প্রাণীর মেয়ে মছাি-বিির্তয়নর উদাহরণ হল- বিবেন্ন তিবশয়ষ্টয েু দ্র
পবরির্তন। মযমন: গায়য়র রং এিং বিজাইন, পশয়মর পবরমাণ, মর্ায়খর মবনর রে,
উচ্চর্া, মাংসয়পশীর র্ারর্ময, কণ্ঠ ও সুয়রর ধরণ ইর্যাবদ। অন্যবদয়ক, িহুয়কােী
প্রাণীর মেয়ে িড়-বিির্তয়নর উদাহরণ হল: েে-এর মেয়ে বনয়িাসাইি নামক
মকায়ের আগমন, সবরস ৃয়প পাখার আগমন, মায়ছর পাখনা মিয়ক পা-এর আগমন
ইর্যাবদ।
মজার িযপার হল, একয়কােী জীি, মযমন: িযায়কবিবরয়ার মেয়ে মাইয়রাইেলুশন
প্রজাবর্র পবরির্তন করয়ছ না, িরং নর্ু ন মেইন তর্রী করয়ছ। অন্যবদয়ক, মযৌন
প্রজনয়নর বেবিয়র্ প্রজাবর্র সংজ্ঞার মেয়ে মছাি-বিির্তন বদয়য়ই প্রজাবর্ িা
উপপ্রজাবর্ তর্রী হয়য় যায়চ্ছ। কীোয়ি? এই প্রয়শ্নর উির মদয়া যায় বিির্তনিাদীয়দর
উপস্থাবপর্ প্রজাবর্ (র্ায়দর ময়র্, আসয়ল হয়ি উপ-প্রজাবর্) তর্রীর (যায়ক
মেবশয়য়শন িয়ল) সিয়র্য়য় িড় উদাহরণ
বদয়য়।

কযাবলয়োবনতয়ার

সালামান্দার

সায়কতল বদয়য় প্রজাবর্র (উপ-প্রজাবর্)
উিি িযাখযা মদয়া হয়।
পায়শর

ছবিবিয়র্

আপনারা

মদখয়র্

পায়চ্ছন সালামান্দার প্রজাবর্ Ensatina

eschschoitzi-এর

৭বি

উপপ্রজাবর্

যুিরায়ের কযাবলয়োবনতয়া অঙ্গরায়জযর
প্রশান্ত মহাসাগর র্ীরির্তী সযান জাওবকন
েযাবলর আয়শপায়শ িাস কয়র। উপপ্রজাবর্গুয়লার মূল পািতকয র্ায়দর গায়য়র
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রে-এর নকশা (পযািানত) এিং সম্ভির্ মেয়রায়মান। সালামান্দায়রর গায়য়র রং-এর
নকশা পবরির্তন হয় মহায়মায়লাগাস বরকবম্বয়নশন-এর মাধযয়ম। সহজ কিায়, শুরাণু ও
বিম্বাণু তর্রী হওয়ার এক পযতায়য় এক মজাড়া মরায়মাজায়মর ময়ধয রবসংওোর নামক
একবি ঘিনা ঘয়ি। এ প্রবরয়ায় বজয়নায়মর বকছু সুবনবদতষ্ট অংয়শর আদান প্রদান এিং
পুনঃবিন্যাস হয়। ময়ন রাখা দরকার, এ প্রবরয়াবি বকছু তিবশয়ষ্টয েযাবরয়য়শন তর্রী
করয়র্ প্রাণীর মকায়ে বনবমতর্ সুবনয়বির্ একবি প্রবরয়া। যবদও বরকবম্বয়নশন হয়চ্ছ
রযাডিমোয়ি, বকন্তু র্া হয়চ্ছ একবি বনয়বির্ সীমার ময়ধয।
বিির্তনিাদীয়দর ইডিারবপ্রয়িশন অনুযায়ী, এোয়ি স ৃষ্ট েযাবরয়য়শয়নর মাধযয়ম েযালীর
উিয়র অিবস্থর্ Ensatina eschschoitzi picta উপ-প্রজাবর্বি দবেণ বদয়ক এয়স
এমন দুয়িা উপ-প্রজাবর্ Ensatina eschschoitzi klauberi এিং Ensatina

eschschoitzi eschschoitzii –মর্ পবরণর্ হয়য়য়ছ, যারা পরের মযৌনবরয়ায় বলপ্ত
হয় না। সালামান্দার প্রজাবর্ মযৌনবরয়ার জন্য বিপরীর্ বলঙ্গ িাছাই করয়র্ সাধারণর্
মেয়রায়মান নামক শরীর মিয়ক বনঃস ৃর্ বিয়শে গন্ধ উৎপাদনকারী পদািত িযিহার কয়র।
(এছাড়া, মকান মকান প্রজাবর্ েশত এিং মকান মকান প্রজাবর্ দৃবষ্ট-সম্বন্ধীয় সূে র্িা
বেজুয়যাল বকউ িযিহার কয়র িায়ক)। মস বহয়সয়ি Eschschoitzi klauberi এিং

Ensatina eschschoitzi eschschoitzii উপ-প্রজাবর্ দুয়িায়র্ রবসং ওোয়রর
মধয বদয়য় রং এিং মেয়রায়মায়নর যয়িষ্ট পািতকয হয়য় যাওয়ায় র্ারা প্রজাবর্র
সংজ্ঞানুযায়ী আলাদা প্রজাবর্য়র্ পবরণর্ হয়য়য়ছ। (আিার, এ-ও হয়র্ পায়র ময র্ায়দর
বরয়প্রািাকশন না করার কারণ আর্রণগর্।)
পাঠক, লেয কয়র মদখুন, এখায়ন কাযতর্ মছাি-বিির্তন সংঘবির্ হল এিং মছাি
বিির্তয়নর মধয বদয়য় একবি প্রজাবর্ (উপ-প্রজাবর্) দুয়িা প্রজাবর্য়র্ (উপ-প্রজাবর্য়র্)
পবরণর্ হল। অন্যবদয়ক, একয়কােী জীয়ি নর্ু ন প্রজাবর্ আসয়র্ হয়ল এর মূল গঠয়নর
ময়ধয পবরির্তন আসয়র্ হয়ি।
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বিির্তনিাদীরা মছাি-বিির্তয়নর উপয়রাি উদাহরণগুয়লা মিয়ক িলয়র্ র্ায়চ্ছ ময,
বমবলয়ন িছয়রর িযিধায়ন এই ধরয়ণর মছাি মছাি পবরির্তনগুয়লা একবের্ হয়য় সম্পূণত
বেন্ন গঠয়নর িড়-বিির্তন ঘবিয়য়য়ছ। বকন্তু আসয়লই বক র্া সম্ভি? আমরা উপয়রাি
আয়লার্না মিয়ক মদখলাম, একয়কােী জীি এিং িহুয়কােী জীয়ির মেয়ে প্রজাবর্র
সংজ্ঞা বেন্ন হওয়ায় বিেয়বি প ৃিকোয়ি বিয়ির্না করয়র্ হয়ি। (আয়লার্নার সুবিধায়র্ত
ধয়র বনবচ্ছ িহুয়কােী জীি মােই মযৌন প্রজনন কয়র এিং োইরাস একয়কােী জীয়ির
মর্ আর্রণ কয়র)।
পরির্তী আয়লার্নায় যাওয়ার আয়গ পাঠয়কর জন্য একবি বর্ন্তার মখারাক মদয়া যাক।
ধরুন, আপবন সমুদ্রর্ীয়র আয়ছন। র্ীয়র হািার সময় আপবন লেয করয়লন দূয়র িালুর
একবি স্তুপ তর্রী হয়য়য়ছ। আপবন স্বাোবিকোয়িই বর্ন্তা করয়িন ওখায়ন মকউ একজন
িালুর স্তুপ জমা কয়র মরয়খয়ছ অিিা হঠাৎ মকান ঘূণতায়মান িায়ুর প্রিাহ ওবদয়ক বদয়য়
যাওয়ায় স্তুপ তর্রী হয়য়য়ছ। আপবন ইয়চ্ছ করয়ল োিয়র্ পারয়র্ন ময, সমুয়দ্রর মকউ
ধীয়র ধীয়র িালু জমা করয়র্ করয়র্ স্তুপ তর্রী কয়রয়ছ। বকন্তু আপবন র্া োিয়লন না।
মকন? কারণ, আপবন মদখয়ছন সমুয়দ্রর মকউ অয়নকিা জায়গা জুয়ড় আসয়ছ। অর্এি,
মকউয়য়র কারয়ণ িালুর বিন্যাস হয়ল র্ীয়র মঘয়ে অয়নকখাবন জায়গা জুয়র হয়র্া।
অর্ঃপর, আপবন যখন িালুর স্তুপবির আরও কায়ছ মগয়লন, আপবন মদখয়র্ মপয়লন
ওখায়ন িালুর স্তুপ নয় িরং িালু বদয়য় ঘয়রর মর্ তর্রী করা হয়য়য়ছ। এ অিস্থায়
আপনার বসদ্ধান্ত পাকায়পাি হয়ি ময, এবি একজন দে মানুে বনমতান কয়রয়ছ,
ঘুণতায়মান িায়ুর কারয়ণ এবি তর্রী হয়বন। আপনায়ক মকউ যবদ মজাড় কয়রও িয়ল ময,
মকাবি মকাবি িছয়রর িযিধায়ন আয়ি আয়ি এই ঘর তর্রী হয়য়য়ছ, র্ারপরও আপবন
বিশ্বাস করয়িন না। এমনবক, এর পয়ে যবদ প ৃবিিীর সমি বিজ্ঞানী এক হয়য় যায়
র্ারপরও আপবন র্ার বিপরীয়র্ একা িাকয়িন। কারণ, িালুর ঘরবির তিবশষ্টয হয়লা
এবি অবনয়বমর্ (ইয়রগুলার) আকৃবর্সম্পন্ন এিং এই ইয়রগুলাবরবি এয়লায়ময়লা র্িা
রযাডিম নয়, সুবনবদতষ্ট ও সুশ ৃংখল। অিতাৎ, সমুয়দ্রর মকউ এিং এ জার্ীয় ময মকান
বজবনস যা কর্গুয়লা বনবদতষ্ট বনয়ম িা সূে মময়ন র্য়ল মসগুয়লা রয়ম রয়ম একবি
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বনয়বমর্ গঠন (Order) তর্রী করয়র্ পায়র, বকন্তু অবনয়বমর্ সুশ ৃংখল গঠন
(Organization) তর্রী করয়র্ পায়র না। আিার, রযাডিম প্রবরয়া হয়য়র্া এয়লায়ময়লা
জবিল গঠন (Complexity) তর্রী করয়র্ পায়র, বকন্তু অবনয়বমর্ সুশ ৃংখল ও জবিল
গঠন (Organized Complexity) তর্রী করয়র্ পায়র না। যর্ সময়ই মদয়া মহাক না
মকন, সমুদ্র র্ীয়র িালু জয়ম একা একা ঘর তর্রী হয়ি না। শীর্লস্থায়ন পাবন একা একা
ঠাডিা হয়য় িরে হয়লও মকাবি িছয়রও িরয়ের োস্কযত তর্রী হয়ি না। বঠক একই োয়ি,
রযাডিম বমউয়িশন ও ন্যার্ারাল বসয়লকশয়নর কাজ করার পদ্ধবর্ সম্পয়কত জানয়লও
েষ্ট হয়য় যায় ময, যর্ সময়ই অবর্িাবহর্ মহাক না মকন র্া িড়-বিির্তন ঘিায়র্ পায়র
না।
আমরা জাবন, AIDS মরায়গর জন্য দায়ী HIV োইরাস এিং Flu মরায়গর জন্য
দায়ী

Influenza

োইরাস

এবডিোইরাল

ঔেধ

এিং

মানুয়ের

শরীয়রর

প্রবর্রোিযিস্থায়ক অবর্রম করয়র্ পায়র এ ধরয়ণর মেইন দ্রুর্ তর্রী কয়র।
বিির্তনিাদীরা এ ঘিনায়ক বিির্তয়নর উদাহরণ বহয়সয়ি প্রর্ার কয়রন। দুবি োইরায়সর
মেয়েই বমউয়িশয়নর মধয বদয়য় এ ধরয়ণর পবরির্তন আয়স। বকন্তু লেযণীয়, বমউয়িশন
হয় মূলর্ বজয়নায়মর এমন একবি জায়গায় যা সংবেষ্ট অণুবির গাঠবনক অখণ্ডর্ায়ক নষ্ট
কয়র না। এ ধরয়ণর জায়গায়ক িয়ল ‘ হাইপার েযাবরয়য়িল’ বরবজওন। মযমন:
ইনফ্লুয়য়ো োইরায়সর মিলায় এ ধরয়ণর বমউয়িশন হয় বহমাগ্লবু িবনন নামক অণুর
হাইপারেযাবরয়য়িল বরবজওয়ন। বকন্তু একই অণুর অন্যান্য বরবজওয়ন বমউয়িশন হয়ল
গাঠবনক অখণ্ডর্া নষ্ট হয়য় যাওয়ায় োইরাস আরমণ করয়র্ পায়র না, র্িা অকাযতকর
হয়য় পয়ড়। Jewetz, Melnick ও Adelberg র্ায়দর Medical Microbiology িইয়য়
বহমাগ্লবু িবনন (HA)-এর গঠন সম্পয়কত িলয়ছন:
The HA molecule is folded into a complex structure. Each linked HA 1
and HA 2 dimer forms an elongated stalk capped by a large globule. The
base of the stalk anchors it is the membrane. Five antigenic sites on the
HA molecule exhibit extensive mutations. These sites occur at regions
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exposed on the surface of the structure, are apparently not essential to
the moleule's stability, and are involved in viral neutralization. Other
regions of the HA molecule are conserved in all isolates, presumably
because they are necessary for the molecules to retain its structure
and function.11
অিতাৎ, বমউয়িশন যবদ গঠয়নর এমন জায়গায় হয় মযখায়ন বমউয়িশন হয়ল োইরাস
র্ার ইনয়েকবিবেবি র্িা আরমণ করার েমর্া না হাবরয়য়ও বিয়ক িাকয়র্ পায়র
র্খনই মকিল োইরাস উি বমউয়িশয়নর মধয বদয়য় মরবজসয়িডি মেইন তর্রী করয়র্
পারয়ি। অির্, আমরা উপয়র মজয়নবছ োইরাস, িযাকয়িবরয়ার মেয়ে প্রজাবর্
সংজ্ঞাবয়র্ হয় আকার, আকৃবর্, গাঠবনক উপাদায়নর সাদৃশয দ্বারা। অিতাৎ, োইরাসয়ক
বেন্ন প্রজাবর্য়র্ পবরণর্ করয়র্ হয়ল র্ায়ক বেমাবেক গঠন পবরির্তন করয়র্ হয়ি।
অন্যবদয়ক, ময বমউয়িশনগুয়লা গঠনয়ক পবরির্তন কয়র মদয় মসগুয়লা োইরাসয়ক
অয়কয়জা কয়র মেয়ল। েয়ল, োইরাস বেন্ন আকৃবর্ তর্রী করার জন্য িাোঁর্য়র্ পারয়ি
না।
এইিস োইরায়সর মেয়েও একই ঘিনা ঘয়ি। এইিস োইরায়সর বজয়নায়ম পাোঁর্বি
হাইপারেযাবরয়য়িল বরবজওন আয়ছ। এ কারয়ণই মদখা যায় রযাডিম বমউয়িশন সি
জায়গায় মিালায়রি করয়র্ পারয়ল, োইরায়স বরয়প্রািাকশন মরি মিশী হওয়ায় এইিস
োইরাস এর্বদয়ন পবরির্তন হয়য় অন্য োইরাস হয়য় মযর্, বকন্তু িািয়ি র্া হয়বন। িরং
এর গাঠবনক অখণ্ডর্া রো কয়র উচ্চমাোর বেন্নর্া তর্রীর েমর্া (োকর্ারাল
প্লাবস্টবসবি) িাকায় একিার পর একিা রাগ মরবজসয়িডি মেইন তর্রী কয়র যায়চ্ছ।

11

Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 540 [Emphasis
Added]
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পায়শর ছবিয়র্ মদখা যায়চ্ছ এইর্আইবে
োইরায়সর গ্লাইয়কায়প্রাবিন-১২০ মপ্রাবিয়নর
পাোঁর্বি হাইেযাবরয়য়িল বরবজওন (V বদয়য়
বর্বহ্নর্) এিং ৫বি অপবরির্তনশীল র্িা
কনয়স্টডি বরবজওন (C বদয়য় বর্বহ্নর্)।
এই উদাহরণ দুয়িা মিয়ক আমরা িুঝয়র্
পারলাম, বমবলয়ন িছর সময় বদয়লও ইনফ্লুয়য়ো
োইরাস িা এইিস োইরাস অন্য োইরায়স
পবরণর্ হওয়ার সম্ভািনা মনই। আমায়দর বসদ্ধান্তয়ক আয়রা মপাি কয়র এমন
োইরায়সর উদাহরণ মযগুয়লায়ক তিবশ্বকোয়ি বনবশ্চহ্ন মঘােণা করা হয়য়য়ছ। ৮-ই মম
১৯৮০ সায়ল ওয়ার্ল্ত মহল্ি অগতযানাইয়জশন স্মল পক্সয়ক বনবশ্চহ্ন মঘােণা কয়রয়ছ। বকন্তু
বকোয়ি র্া সম্ভি হল? উির: স্মল পয়ক্সর বজয়নায়ম হাইপারেযাবরয়িল বরবজওন নায়ম
মকান স্থান বছল না। েয়ল স্মল পয়ক্সর বিপরীয়র্ েযাবক্সন প্রয়য়াগ কয়র এয়ক বিলুপ্ত
কয়র মদয়া মগয়ছ। বিির্তন এয়ক রো করয়র্ পায়রবন। বঠক একইোয়ি ইয়য়য়লা বেিার,
মপাবলও, বময়জলস ইর্যাবদ োইরায়সর বিপরীয়র্ একিার েযাবক্সয়নশন করয়ল পুয়রা
জীিন র্া মপ্রায়িকশন বদয়র্ পায়র। কারণ, এই োইরাসগুয়লার বজয়নায়মও এমন মকান
বরবজওন মনই, যা গাঠবনক একাগ্রর্া বঠক মরয়খ ইনয়েকবেবি মমইয়নয়িইন করয়র্
পারয়ি।
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িযায়কয়িবরয়া বিবেন্নোয়ি রাগ
মরবজসয়িডি মেইন তর্রী করয়র্
পায়র।

সংয়েয়প

এগুয়লায়ক

বর্নবি োয়গ োগ করা যায়: ১.
রাগবিয়ক মকাে মিয়ক মির কয়র
মদয়া, ২. রাগবিয়ক এনজাইয়মর
মাধযয়ম বনবিয় কয়র মদয়া এিং
৩. রাগবি মকায়ের ময স্থায়ন (র্িা
িায়গতয়ি) িন্ধন তর্রীর মাধযয়ম
কাজ কয়র মস স্থানবিয়র্ আকৃবর্র
পবরির্তন সাধন করা।
প্রিম দুবি পদ্ধবর্ সংঘবির্ করার জন্য ময এনজাইমগুয়লা কাজ কয়র, মসগুয়লার
প্রয়য়াজনীয় মজয়নবিক র্িয িায়ক প্লাজবময়ি। লেযণীয়, প্লাজবমি িযাকয়িবরয়ার মূল
মজয়নবিক এবলয়মডি মিয়ক প ৃিক এিং িযাকয়িবরয়া গঠয়ন মকান প্রোি না মেয়ল কাজ
ৃ ীয় পদ্ধবর্বি সংঘবির্ হয় বমউয়িশয়নর মাধযয়ম। যবদ বমউয়িশয়নর
করয়র্ পায়র। র্র্
েয়ল িায়গতি এনজাইয়ম এমন ধরয়ণর পবরির্তন আয়স যা এনজাইয়মর মূল কাজয়ক
অের্ মরয়খ ওেুয়ধর সুবনবদতষ্ট আণবিক লেযস্থয়ল সামান্য পবরির্তন আয়ন র্াহয়ল
ওেুধবি আর কাজ করয়র্ পায়র না। বকন্তু, বমউয়িশন যবদ মূল এনজাইয়মর গঠন ও
কমতেমর্ায়ক পুয়রাপুবর নষ্ট কয়র মদয়, র্াহয়ল িযাকয়িবরয়াবি ধ্বংস হয়ি এিং রাগ
মরবজয়স্টডি মেইন তর্রী হয়ি না। িযাকয়িবরয়ায়র্ মযয়কায়না এনজাইয়মর োংশন
মূলর্ ‘ অপবিমাম’ হয়। অিতাৎ, এনজাইমবি খুি মিশী কাজও কয়র না আিার
এয়কিায়রই কম কাজও কয়র না। বমউয়িশয়নর মাধযয়ম ময এনজাইমবি তর্রী হয়চ্ছ র্া
মূল এনজাইমবির মর্ কায়জ দে হয় না। েয়ল, িযাকয়িবরয়ার রাগ মরবজয়স্টন্স মেইন
ওয়াইর্ল্ িাইপ মেইন মিয়ক দুিতল র্িা কম বেিয়নস োংশন যুি হয়।
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প্রিম দুয়িা প্রবরয়ায় িযাকয়িবরয়া ময মরবজসয়িডি বজন িযিহার করয়ছ র্া মূলর্
এবডিিায়য়াবিক প্রয়য়াগ শুরু হওয়ার আয়গ মিয়কই বছল। িযাকয়িবরয়ার একবি
বিস্ময়কর তিবশষ্টয হরাইজডিাল বজন ট্রান্সোর। এ প্রবরয়ায় একবি িযাকয়িবরয়া অন্য
িযাকয়িবরয়া মিয়ক বজয়নাম সংগ্রহ করয়র্ পায়র। এোয়িই মূলর্ উপয়রাি দু'ধরয়ণর
মরবজসয়িডি বজন এক িযাকয়িবরয়া মিয়ক আয়রক িযাকয়িবরয়ায়র্ ছবড়য়য় পয়ড়। বকন্তু
উি বজনগুয়লা কীোয়ি উিি হল, র্া এই প্রবরয়া িযাখযা করয়র্ পায়র না। অন্যবদয়ক,
ৃ ীয় প্রবরয়াবিয়ক প্রকৃর্ বনও-িারউইবনয়ান প্রবরয়া িলা যায়। কারণ, বমউয়িশয়নর
র্র্
মধয বদয়য় ময মেইন তর্রী হয়চ্ছ, ওেুধ-যুি পবরয়িয়শ র্া প্রাকৃবর্কোয়ি বনিতাবর্র্
হয়। বকন্তু প্রশ্ন হল, বিির্তয়নর এই উদাহরণ মিয়ক বক িযাকয়িবরয়ার আকার, আকৃবর্
ও আনবিক গঠয়ন মকান পবরির্তন িযাখযা করা যায়? উির: না। কারণ, গাঠবনক
আকৃবর্ পবরির্তন হয়য় মগয়ল িযাকয়িবরয়া র্ার গাঠবনক একাগ্রর্া হাবরয়য় ধ্বংস হয়য়
যায়ি। আর বরয়প্রািাকশন যবদ না করয়র্ পায়র মস পরির্তী প্রজয়ন্ম পবরিবর্তর্ গঠন
প্রিাহ করয়ি কীোয়ি? নর্ু ন প্রজাবর্-ই িা গঠন করয়ি কীোয়ি?
অিতাৎ, মছাি-বিির্তয়নর এই উদাহরণ মিয়ক িড়-বিির্তনয়ক ইনোর করা যায়চ্ছ না।
র্দুপবর, আমরা যবদ িযাকয়িবরয়া ফ্লযায়জলায়মর কিা বর্ন্তা কবর, ফ্লযায়জলায়ম প্রায়
র্বল্লশবি বেন্ন ধরয়ণর মপ্রাবিন িায়ক, র্াহয়ল উপয়রাি র্বল্লশবি মপ্রাবিয়নর বজন
সুবনবদতষ্টোয়ি বজয়নায়ম বিন্যি হয়র্ হয়ি। এই পারেবরক আন্তঃবরয়াশীল মপ্রাবিনযুি
গঠনবির একবি মপ্রাবিয়নর অির্তমায়ন মস র্ার কাজ সবঠকোয়ি করয়র্ পারয়ি না।
অিতাৎ ফ্লযায়জলাময়ক কাজ করয়র্ হয়ল পুয়রাপুবর একসায়ি আসয়র্ হয়ি। বকন্তু,
উপয়রর বমউয়িশয়নর উদাহরণ মিয়ক আমরা মদয়খবছ, বমউয়িশন শুধু ইয়র্াময়ধয
বিদযমান মজয়নবিক র্িযয়ক বকছু িা ওলিপালি করয়র্ পায়র। বকন্তু, নর্ু ন মজয়নবিক
র্িয মযাগ করয়র্ পায়র না।
এছাড়াও, িযাকয়িবরয়া মযয়হর্ু খুি দ্রুর্ বরয়প্রািাকশন করয়র্ পায়র, মসয়হর্ু
িযাকয়িবরয়ায়র্ বমউয়িশয়নর মধয বদয়য় পবরির্তনগুয়লাও দ্রুর্ হয়ি। যবদ প্রবর্ এক
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ঘডিায় একবি বরয়প্রািাকশন হয়য়য়ছ ধরা হয়, এবডিিায়য়াবিক প্রয়য়াগ শুরুর পর মিয়ক
এখন পযতন্ত প্রায় ৫ লে িযাকয়িবরয়ার মজনায়রশন তর্রী হয়য়য়ছ। মানুয়ের
বরয়প্রািাকবিে মস্কয়ল যা প্রায় ১০ বমবলয়ন িছয়রর ইকুইেযায়লডি। অির্, এই দীঘত
সময়য় িযাকয়িবরয়াগুয়লার প্রজাবর্ পবরির্তন হয়বন। অিতাৎ, নর্ু ন প্রজাবর্ আয়সবন।12
বরর্ািত মলনবস্ক ই. মকালাই িযাকয়িবরয়া বনয়য় সিয়র্য়য় দীঘত ইেলুশন এক্সয়পবরয়মডি
র্াবলয়য়য়ছন। ১৯৮৮ সাল মিয়ক পরীো শুরু হয়য়য়ছ। ২০১২ সাল পযতন্ত ৫০০০০
মজনায়রশন পার হয়য়য়ছ। ই. মকালাই-এর বিবেন্ন মেইন তর্রী হয়য়য়ছ বকন্তু ই.
মকালাই প্রজাবর্ পবরিবর্তর্ হয়য় অন্য প্রজাবর্য়র্ পবরণর্ হয়বন।13
িহুয়কােী জীয়ির মেয়ে আমরা
উপয়র মদয়খবছ ময, প্রজাবর্র
সংজ্ঞা গঠয়নর উপর বনেতর
কয়র

না।

েয়ল,

মছাি

পবরির্তনও প্রজাবর্ স ৃবষ্ট করয়র্
পায়র। একই সায়ি আমরা এও
মদয়খবছ ময, প্রজাবর্র বজয়নায়ম
ময েযাবরয়য়শনগুয়লা হয়, র্া
ইয়র্াময়ধয বিদযমান র্য়িযর সুবনবদতষ্ট পদ্ধবর্য়র্ মজয়নবিক বরকবম্বয়নশয়নর মধয বদয়য়।
এছাড়াও বমউয়িশয়নর মধয বদয়য় েযাবরয়য়শন তর্রী হয়র্ পায়র। র্য়ি মসবি হয় মকান
একবি তিবশষ্টয নষ্ট হওয়ার মাধযয়ম। মযমন: একবি বনবদতষ্ট অযামাইয়না এবসি
পবরির্তয়নর মধয বদয়য় মানুয়ের সাধারণ বহয়মায়গ্লাবিন পবরির্তন হয়য় বহয়মায়গ্লাবিন এস
তর্রী হয়। বহয়মায়গ্লাবিন এস-এর তিবশষ্টয হল এবি সুবনবদতষ্ট বট্রগার মপয়ল কাোঁবর্র মর্
আকৃবর্ ধারণ কয়র পাবর্র্ হয় এিং সায়ি উি বহয়মায়গ্লাবিনযুি মলাবহর্ রি
কবণকাগুয়লার আকৃবর্ও কাোঁবর্র মর্ হয়য় যায়। েয়ল, মলাবহর্ রি কবণকাগুয়লা
12

http://www.truthinscience.org.uk/tis2/index.php/evidence-for-evolution-mainmenu-65/175-development-ofbiological-resistance.html
13
http://myxo.css.msu.edu/ecoli/overview.html
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অয়কয়জা হয়য় পয়ড়। মানিয়দয়হর বলপ্লয়নর কাজ হল অয়কয়জা রি কবণকায়ক গ্রহণ
কয়র নষ্ট কয়র মেলা। অন্যবদয়ক, মযায়লবরয়া জীিাণু র্ার জীিনর্য়রর একবি পযতায়
অবর্রম কয়র মলাবহর্ রি কবণকায়। এমর্ািস্থায় মলাবহর্ রিকবণকাগুয়লা মারা
যাওয়া অিত হয়লা মযায়লবরয়ার জীিাণু মারা যাওয়া। এোয়ি, ময সকল বসকল মসল
এয়নবময়া মট্রইয়ির রুগীয়দর বজয়নায়ম বহয়মায়গ্লাবিন এস-এর একবি অযাবলবল িায়ক
র্ারা মযায়লবরয়ার জীিাণুর বিরুয়দ্ধ এক ধরয়ণর প্রাকৃবর্ক মরবজসয়িন্স তর্রী কয়র এিং
সাধারণ মানুেয়দর র্ু লনায় মিশী মিোঁয়র্ িায়ক এিং বরয়প্রািাকশন করয়র্ পায়র। বকন্তু,
েষ্টর্ই বসকল মসল এয়নবময়া পবরিবর্তর্ পবরয়িয়শ রুগীয়দর সামান্য উপকার করয়র্
পারয়লও, সাধারণ মানুেয়দর র্ু লনায় এরা প্রকৃর্পয়ে কম মযাগয (বেি)।
র্য়ি

িহুয়কােী

জীয়ির

মেয়ে িড়-বিির্তন হয়র্
হয়ল িযাখযা করয়র্ হয়ি
সম্পূণত

নর্ু ন

একবি

তিবশয়ষ্টযর আগমন। মযমন:
পাবখর িানা। পাবখর িানা
আসয়র্ মগয়ল আসয়র্ হয়ি
পাবখর

িানার

সুবনবদতষ্ট

গঠন, মযমন: পালক; িানার
সায়ি সংবেষ্ট মাংসয়পশী,
রিসংিাহী নালী, নায়েতর জাল ও র্ার সায়ি মবিয়ের সুবনবদতষ্ট পবরির্তন এিং পাখার
গবর্ ও বদক বনয়িয়ণর জন্য প্রয়য়াজনীয় অযালগবরদম। স্বাোবিকোয়িই, এগুয়লা
আসার অিত হল বজয়নায়ম সুবনবদতষ্ট ও সুশংখলোয়ি নর্ু ন মজয়নবিক র্িয আসা।
সুর্রাং, িহুয়কােী জীয়ির মেয়ে মছাি-বিির্তয়নর ময উদাহরণ আনা হয়চ্ছ, যর্ সময়ই
অবর্িাবহর্ মহাক না মকন র্া উপয়রাি সুবনবদতষ্ট মজয়নবিক র্য়িযর সমাগম িযাখযা
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করয়র্ পায়র না। অিতাৎ এই ধরয়ণর মছাি-বিির্তন মকাবি িছর ধয়র হয়লও িড়বিির্তনয়ক িযাখযা করয়র্ অেম।
পাঠক, আমরা উপয়রর দীঘত আয়লার্নার মধয বদয়য় কয়য়কবি বজবনস িুঝয়র্ পারলাম।
এক, প্রজাবর্র সংজ্ঞা একয়কােী জীি এিং িহুয়কােী জীি যা মযৌন প্রজনন কয়র র্ার
মেয়ে বেন্ন। দুই, মছাি-বিির্তন একয়কােী জীয়ি প্রজাবর্ তর্রী কয়র না িরং একই
প্রজাবর্র বিবেন্ন মেইন তর্রী কয়র, অন্যবদয়ক িহুয়কােী জীয়ি উপ-প্রজাবর্ তর্রী
কয়র। মস বহয়সয়ি একজন বিির্তনিাদী যবদ িয়ল বিির্তন প্রজাবর্ তর্রী করয়ছ র্াহয়ল
র্ার িিিয বমিযা হয়ি না, র্য়ি অেষ্ট হয়ি। বর্ন, মছাি-বিির্তন প্রকৃর্পয়ে িড়বিির্তয়নর পয়ে মকান প্রমাণ উপস্থাপন কয়র না। মছাি-বিির্তন শারীবরক গঠয়নর
উপাদায়ন না হয়ল িড় পবরির্তন আসার মাধযয়ম নর্ু ন প্রজাবর্ আসার সম্ভািনা মনই।
বকন্তু, মছাি-বিির্তন শারীবরক উপাদায়ন হয়ল প্রজাবর্র মারা যাওয়ার সম্ভািনা িা কমকমতেম প্রজাবর্ তর্রী হওয়ার সম্ভািনা মিশী। অির্, প্রাকৃবর্ক বনিতার্ন শুধু অবধকর্র
মযাগয প্রজাবর্য়ক বনিতাবর্র্ কয়র। মস বহয়সয়ি কম-কমতেম প্রজাবর্ প্রবর্কূল পবরয়িয়শ
আপার্ সুবিয়ধ বদয়লও পুয়রা পপুয়লশয়নর সায়পয়ে মকান উিম েযাবরয়য়শন প্রিাহ
করয়র্ পারয়ছ না। এ কারয়ণ, মকাবি মকাবি িছর পার হয়লও এগুয়লা সম্পূণত বেন্ন
তিবশয়ষ্টযর আগমন ঘিায়র্ সেম নয়।
সিতয়শে কিা হল, বিির্তনিাদী বিজ্ঞানীরা মছাি-বিির্তয়নর উদাহরণ এয়ন 'মকাবি
িছয়রর' মধাোঁয়ায়ি আয়িদন বদয়য় িড়-বিির্তনয়ক সর্য ধয়র বনয়চ্ছন এিং প্রর্ার
করয়ছন। বকন্তু আয়দৌ এ ধরয়ণর বসদ্ধান্ত মনয়ার সুয়যাগ আয়ছ বক না মসই বিয়েেয়ণ
মগয়ল র্ারা িযাখযায়ক েষ্ট করয়ছন না। িরং, বিির্তনিাদয়ক সর্য ধয়র বনয়য় করা
বরসার্ত মদবখয়য় র্ারা র্ত্ত্ববিয়ক তিজ্ঞাবনক সর্য বহয়সয়ি প্রবর্বের্ রাখয়র্ র্ায়চ্ছন।
স্বাোবিকোয়িই প্রশ্ন জায়গ, এর মপছয়নর উয়দ্দশযবি বক তিজ্ঞাবনক? না-বক আদবশতক?
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আবকতিযাকয়িবরয়া মিয়ক আবকতয়া – বিির্তনিাদীয়দর অস্ববস্থ
আবকতয়া

হল

এক

মকােী

আনুিীেু বণক জীয়ির একবি গ্রুপ
(মিায়মইন)।

এই

মিায়মইয়নর

সদসয হল িযাকয়িবরয়ার মর্ এক
মকােী

অনুজীি

যায়দর

মকান

বনউবিয়াস ও মমময়ব্রন িাউডি
অগতযাবনবলস মনই। প্রিয়ম উত্ত্বপ্ত
ঝণতা, লিনাি মলক এর মর্ কবঠন
প্রাকৃ বর্ক পবরয়িয়শ পাওয়া যায়
িয়ল এয়দরয়ক ‘ এক্সিারয়মাোইল’
িলা হর্। পরির্তীয়র্ এয়দরয়ক

6. (Pyrococcus furiosus একবি আবকতয়ন)

মাবি, সমুদ্র, জলােূ বম, এমনবক মানুয়ের মকালয়নও পাওয়া মগয়ছ।
যর্বদন পযতন্ত আবকতয়য়নর আণবিক গঠন জানা যায় বন র্র্বদন এয়দরয়ক িলা হর্
আবকতিযাকয়িবরয়া। এয়দরয়ক প্রকযাবরওয়ির ময়ধয রাখা হয়য়বছল। পয়র যখন গয়িেণার মধয
বদয়য় মদখা মগল এরা বেন্ন ধরয়ণর োকর্ারাল মবলবকউল বদয়য় গবঠর্ র্খন বিজ্ঞাবনরা পরয়লন
বিপায়ক। মকননা একবদয়ক এয়দর আনুবিেবনক গঠন িযাকয়িবরয়ার মর্ আিার অন্য বদয়ক
এয়দর মিশ বকছু ‘ বজন’ ও মমিািবলক পািওয়য় ইউকযাবরওয়ির মর্। আিার, এয়দরয়ক
বিশাল সংখযায় প্রকৃ বর্য়র্ পাওয়া যায়চ্ছ। েয়ল বিজ্ঞাবনয়দর আবকতয়া নামক একবি সম্পূণত বেন্ন
মিায়মইন-ই তর্রী করয়র্ হল।
উইবকবপবিয়ায়র্ কিাগুয়লা এোয়ি আয়ছ:
‘In fact, the Archaea have an independent evolutionary history and show many
differences in their biochemistry from other forms of life, and so they are now
classified as a separate domain in the three-domain system.’
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আসুন মদবখ আবকতয়ার মসল মমময়ব্রয়ন কী পাওয়া মগল:

Membrane structures.
Top: an archaeal phospholipid: 1, isoprene chains; 2, ether linkages; 3, Lglycerolmoiety; 4, phosphate group.
Middle: a bacterial or eukaryotic phospholipid: 5, fatty acid chains; 6, ester
linkages; 7,. D-glycerol moiety; 8, phosphate group.
Bottom: 9, lipid bilayer of bacteria and eukaryotes; 10, lipid monolayer of
some archaea.
প্রবর্বি মকায়ের মসল মমময়ব্রন গবঠর্ হয় েসয়োবলবপি িাইয়লয়ার বদয়য়। এই েসয়োবলবপি
অণু গুয়লা তর্রী হয় সযার্ু য়রয়িি ও আনসযার্ু য়রয়িি েযাবি এবসয়ির লম্বা মর্ইয়নর সায়ি
েসোবিবিক এবসি এর এস্টার িন্ধন(-COO-) বদয়য়।
বকন্তু, আবকতয়য়নর আনবিক গঠন পরীো কয়র মদখা মগল ময, এয়েয়ে েসয়োবলবপয়ির বলবপি
অংশিু কু আইয়সাবপ্রনাইল এবলয়েবিক তজি অণু বদয়য় গবঠর্। অিতাৎ এর বলবপি অংশিু কু মর্
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এমন বকছু তজি অণু আয়ছ মযগুয়লার আিার সাইিব্রানবর্ং আয়ছ। অন্যবদয়ক এই অনুগুয়লা
িযাকয়িবরয়ার মর্ েসোবিবিক এবসয়ির সায়ি এস্টার িন্ধয়ন যুি না হয়য় ইিার (-CO-)
িন্ধন বদয়য় যুি। (ইিার িন্ধন এস্টার িন্ধয়নর মর্য়য় মিশী মরবসবলয়য়ডি)
েসোবিবিক এবসয়ির গঠয়ন একবি বগ্লসাবরন অণুর বর্নবি হাইয়রাক্সাইি অনুর ময়ধয একবি
হাইয়রাক্সাইি েসয়েি এর সায়ি সময়যাজী িন্ধয়ন যুি িায়ক। প্রকৃ বর্য়র্ বগ্লসাবরয়নর দুবি
ময়য়বি পাওয়া যায়। একবি িান-হার্ী, আয়রকবি িা-হার্ী। আবকতয়য়নর মস্টবরওয়কবমবে মর্
মদখা মগয়ছ ময, এয়দর বগ্লসাবরন অণুবি মপ্রাকযাবরয়ি িা ইউকযাবরয়য়ির বঠক উয়ল্টা (বমরর
ইয়মজ)। এ বিেয়গুয়লা মদয়খ মিাঝা যায়, আবকতয়ন র্ার মসল মমময়ব্রন তর্রীর জন্য সম্পূণত
বেন্ন মসি অি এনজাইম্স িযািহার কয়র। বেন্ন এনজাইম অিত হল বেন্ন মজয়নবিক মকাি। েয়ল
বিজ্ঞানীরা আবকতয়নয়ক িযাকয়িবরয়া িা মপ্রািয়জায়ার মায়ঝ না মরয়খ সম্পূণত বেন্ন একবি
মিায়মইয়ন রাখয়র্ িাধয হয়লন এিং যিারীবর্ বিির্তনিাদীরা ‘ িযাকয়িবরয়া মিয়ক
আবকতিযাকয়িবরয়া ও র্ার মিয়ক মপ্রায়িায়জায়া’ না িয়ল বর্নবি মিায়মইয়নর একবি ‘ কমন
এনয়সস্টর’ খুজয়র্ মলয়গ মগয়লন।
আবকতয়য়নর খািায়রর তিবর্েও অন্যরকম। যারা েয়িাট্রে র্ারা বনয়জয়দর খাদয বনয়জরাই তর্রী
কয়র সূয়যতর আয়লার সাহায়যয। যারা বলয়িাট্রে র্ারা খায় অবজি অণু। আর যারা অয়গতয়নাট্রে
র্ার খায় তজি অণু।

7. গ্রযাডি বপ্রজয়মবিক বলপ্রং: এখায়ন িায়মতাস্টযািল আবকতয়া পাওয়া যায়
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বকছু আবকতয়য়নর প্রজাবর্ মিোঁয়র্ িায়ক ১০০ বিবগ্র মসলবসয়াস র্াপমাোর উপয়র, র্ার মপ্রাবিয়নর
মকান প্রকার বিয়জনায়রশন ছাড়াই। আিার বকছু পাওয়া মগয়ছ মপালার বরবজয়য়ন অর্যন্ত ঠাডিার
ময়ধয বেবজং হওয়া ছাড়াই। বকছু িাোঁয়র্ এক্সবট্রম এবসবিক িা এলকযালাইন পবরয়িয়শ। বকছু
আিার এয়কিায়র কম লিণযুি পাবনয়র্ অসয়মাবসয়সর শক এিজিত করার মর্ বিক মসল
মমময়ব্রন বনয়য় িাোঁয়র্।
বর্ন্তা করুণ, এয়দর প্রজাবর্র কর্ েযারাইবি। এিা মদয়খ বিির্তনিাদী জীিবিজ্ঞানীরা এখন
আবকতয়য়নর বিোয়রডি ও ইনবিয়পয়ডিডি ইয়োবলউশনারী বহবে রর্না করয়ছন। এজন্য
ওনায়দর বট্রয়র্ এখন বর্নবি কাডি। (বর্ন্তা কয়র মদখুন, একয়কােী অনুজীয়ির জন্য সম্পূণত বেন্ন
একবি ইবর্হাস)
ইয়োবলউশয়নর ‘ বিস্ময়’ মানুে, যারা বকনা মাে ১.৫% শর্াংশ মজয়নবিক মমকআয়প এপয়দর
মিয়ক প ৃিক (!), র্ারা আিার এই আবকতয়নয়দর বনয়জয়দর সুবিধাজনক স্থায়ন িযিহার শুরু
কয়র বদয়য়য়ছন (!) মযমন, বমিায়নায়জবনক িযাকয়িবরয়া মক িযিহার করা হয়চ্ছ সুয়য়জ বট্রিয়মডি
প্লযাডি এ। আিার Pyrococcus furiosus এর মর্ এক্সিারয়মাোইলয়ক িযিহার করা হয়চ্ছ
PCR reaction-এ। কারণ এরা ময বিএনএ পবলমায়রজ তর্রী কয়র র্া িামতস্টযািল। PCR এ
মানুয়ের বিএনএ এর িািল মহবলক্স এর প্রবর্বি মহবলক্স মক প ৃিক করার জন্য দ্রিয়ণর
র্াপমাো ৯৫ বিবগ্র মসলবসয়াস পযতন্ত ওঠায়না হয়। এ র্াপমাোয় মপ্রাকযাবরয়ি িা
ইউকযাবরয়য়ির উি এনজাইমবির িারবশয়াবর োকর্ার হাবরয়য় বি ন্যার্ার হয়য় যায়ি। অির্
Pyrococcus furiosus এর বিএনএ পবলমায়রজ এনজাইম এ র্াপমাোয় বিন্যার্ার হয় না।
আসয়ল বিির্তিিাদীয়দর লেয হল, র্ায়দর মর্ কয়র প ৃবিিীর ইবর্হাসয়ক সাজায়না। (শুধুমাে
উইবকবপবিয়া পড়য়লও এ বিেয়বি পবরস্কার হয়য় যায়) যবদও প ৃবিিীর ইবর্হাস ও জীি সমূয়হর
গঠন তিবর্ে এর উয়ল্টািাই সােয বদয়য় র্য়লয়ছ।
১) http://en.wikipedia.org/wiki/Archaea
২) http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_membrane
৩) Lippincot’s Illustrated Reviews of Biochemistry, Chapter: Protein structure and function
৪) Davidson’s Principles and Practice of Medicine, Chapter: Molecular and genetic factors in disease
৫) Tafhim Ebook
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বিির্তয়নর িড় প্রমাণ ‘বজরায়ের লম্বা গলা’
লামায়কতর যুবি হল, বজরায়ের গলা লম্বা হয়য়য়ছ উোঁর্ু
গায়ছর পার্া খুোঁজয়র্ বগয়য়। িারউইনিায়দর যুবি হল,
মজয়নবিক বমউয়িশয়নর েয়ল ময বজরােগুয়লার গলা
লম্বা হয়য় বছল মসগুয়লা প্রবর্য়যাবগর্ায় বিয়ক যায়, কারণ
উোঁর্ু গাছগুয়লার পার্া মখয়র্ লম্বা গলা বিবশষ্ট
বজরােগুয়লার সুবিধা হবচ্ছল। এোয়ি রমািয়য়
'িারউইবনয়ান বসয়লকশন মপ্রসার' এর মধয বদয়য়
বজরায়ের গলা লম্বা হয়।
In the early 19th century, Jean-Baptiste
Lamarck believed that the giraffe's long neck
was an "acquired characteristic", developed
as generations of ancestral giraffes strived to
reach the leaves of tall trees. This theory was
8. Male Giraffe
eventually rejected, and scientists now
believe that the giraffe's neck arose through Darwinian natural selection—that
ancestral giraffes with long necks thereby had a competitive advantage that
better enabled them to reproduce and pass on their genes.
অিতাৎ বমউয়িশন যবদও একবি মরনিম প্রবরয়া র্িাবপ 'বিএনএ' একবি িুবদ্ধমান সত্ত্বার মর্
িুঝয়র্ সেম হয়য়বছল ময পযতায়রয়ম শুধু উোঁর্ু গলা বিবশষ্ট বজরায়ের বদয়ক বমউয়িশন ঘিায়র্
হয়ি। মকননা র্া না হয়য় এয়লাপার্াবড়োয়ি প্রবর্িার শুধু বনর্ু গলা বিবশষ্ট বজরায়ের জন্ম হয়ল
িা একিার উোঁর্ু গলা এিং একিার বনর্ু গলা বিবশষ্ট বজরায়ের জন্ম হয়ল, বজরাে িাোঁর্য়ি না।
এয়েয়ে সিয়র্য়য় িড় েূ বমকা মরয়খয়ছ, বেয়মল বজরায়ের বিম্বানু এিং মমল বজরায়ের
শুরানুয়র্ অিবস্থর্ বিএনএ। মকননা র্ারা র্ায়দর বিম্বাশয় ও শুরাশয়য় িাকা অিস্থায়
পযতয়িেণ করল ময র্ায়দর ধারক মমল বজরােবি প্রবর্য়যাবগর্ায় বিকয়র্ পারয়ছ না। এ কারয়ণ
র্ারা পরির্তী িংশধয়রর গলা মযন লম্বা হয় এমন োয়ি বমউয়িশন ঘিায়লা।
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র্য়ি, এোয়ি র্লয়র্ িাকয়ল এক সময় বেয়মল
বজরােগুয়লা বিলুপ্ত হয়ি। মকননা সমিয়য়সর ও গঠয়নর
একবি মমল বজরাে একবি বেয়মল বজরাে মিয়ক সিসময়ই
লম্বা হয়, মযমন মমল বজরােবি যবদ ১৯ েু ি লম্বা হয়
মসয়েয়ে বেয়মল বজরােবি ১৬ েু ি লম্বা হয়। প্রায় ৩ েু ি
মছাি। সুর্রাং একবি ২০ েু ি উোঁর্ু গাছ মিয়ক বেয়মল
বজরােবি বকোয়ি পার্া খায়ি মসিাই োিনার বিেয়?
যবদও এর্বদয়ন বহয়সয়ি বেয়মল বজরােগুয়লার বিলুপ্ত হয়য়
যাওয়ার কিা। সুর্রাং এয়দর বিির্তন বনয়য় নর্ু ন গয়িেণা
দরকার। মযমন: হয়র্ পায়র ময বেয়মল বজরােবি র্ার
খাওয়ার অেযাস পবরির্তন কয়র মেলয়ছ। হয়র্ েবিেযয়র্
র্ারা এর্বদয়নর মমল িবময়নডি ওয়ার্ল্ত মিয়ক মির হয়য়

11. Okapi

আসার মর্ষ্টা করয়ি র্য়ি এয়েয়ে িুবদ্ধমান বিএনএ
বকোয়ি র্ায়দরয়ক বমউয়িশয়নর মাধযয়ম সহয়যাবগর্া কয়র
মসিাই মদখার বিেয়। অন্যবদয়ক Giraffoidea মগায়ের
অন্য Genus, Okapi-র বিএনএ আিার র্ায়দর মািা
িধতয়নর বদয়ক বর্ন্তা বনবিষ্ট কয়রবন। যবদও, গায়ছর পার্া
খািার প্রবর্য়যাবগর্ায় Giraffe-এর সায়ি Okapi-এর

10. Steenbok

প্রবর্য়যাবগর্া হয়য় িাকয়ল, Okapi-এর বিলুপ্ত হওয়ার
কিা। মকননা- Okapi-এর মািা মর্া আর লম্বা হয়বন।
আিার, Giraffe-এর সায়ি ময প্রাণীগুয়লার প্রবর্য়যাবগর্ার
কিা িারউইন মেয়িবছয়লন, মসই Kudu এিং Bovidae
মগায়ের Impala, Steenbok-ও র্ায়দর আয়গর গলা
বনয়য়ই বদবিয মিোঁয়র্ আয়ছ।
9. Impala
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এ কারয়ণ বজরাে এর গলা মকন লম্বা হল র্ার বিির্তনীয় সমাধান
এখয়না হাইয়পাবিবসস পযতায়য় রয়য়য়ছ, মযমন হাইয়পাবিবসস পযতায়য়
আয়ছ Palaeomerycidae মিয়ক বিিবর্তর্ হয়য় Giraffoidea এিং
Antilocapridae হওয়ার হাইয়পাবিবসস। র্য়ি, বিির্তনিাদীয়দর
কায়ছ এই হাইয়পাবিবসসগুয়লাই িড় প্রমাণ। মযিার উদাহরণ
র্ায়দর সায়ি কিা িলয়র্ বগয়য় িুঝা যায়There are two main hypotheses regarding the
evolutionary origin and maintenance of elongation in
12. Kudu
giraffe necks. The "competing browsers hypothesis"
was originally suggested by Charles Darwin and only challenged recently.
The other main theory, the sexual selection hypothesis, proposes that the long
necks evolved as a secondary sexual characteristic, giving males an advantage
in "necking" contests to establish dominance and obtain access to sexually
receptive females……However, one objection is that it fails to explain why
female giraffes also have long necks.
র্দুপবর, এই হাইয়পাবিবসসগুয়লা সম্ভির্ বনয়র্র প্রশ্নগুয়লারও িযাখযা প্রদান করয়ছ1. বজরায়ের গলা লম্বা হওয়ার সায়ি সায়ি বকোয়ি র্ার মািায় রি মপৌছায়নার জন্য
কযায়রাবিি আিতাবরও লম্বা হল।
2. বজরায়ের গলা লম্বা হওয়াকালীন বকোয়ি হািতও এর্ উোঁর্ুয়র্ রি সঞ্চালয়নর জন্য বিিবর্তর্
হয়য় মযাবসে (11 kg, 2 feet long) হয়য় মগল।
3. বজরায়ের গলা যখন লম্বা হল র্খন এর মািা মিয়ক রি হায়িত বনয়য় আসার রিনালী
'জুগুলার মেইন' এর বের্র োল্ে তর্রী হল, মযন পাবন পান করয়র্ মািা বনর্ু করার সময়
Huge Volume এর রয়ির মপ্রসার মািায় রিেরণ না করয়র্ পায়র।
4. বকোয়ি বজরায়ের বিশাল মদয়হ উৎপন্ন অবর্বরি র্াপ অপসাবরর্ হওয়ার জন্য বঠক
বস্কয়নর কায়লা েিগুয়লার বনয়র্ 'Complex Blood Vessel এিং Large Sweet Glands'
তর্রী হল।
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5. বকোয়ি উোঁর্ুয়র্ মপৌয়ছ যাওয়া বজরায়ের মব্রইয়নর সায়ি মদয়হর অন্যান্য অয়ঙ্গর সংয়যাগ
রোর জন্য এর নােত োইিারগুয়লাও বিিবর্তর্ হয়য় লম্বা হয়য় মগল।
6. বিশালাকৃ বর্র বজরায়ের ওজন ধারয়ণর জন্য বকোয়ি র্ার পায়য়র হুে বিিবর্তর্ হল।
7. এিং এর্গুয়লা পবরির্তন আনার জন্য বজরায়ের শুরানু ও বিম্বানুর 'বিএনএ'-মর্ ময
বিশাল পবরমাণ মকাবিং এর পবরির্তন হওয়ার দরকার বকোয়ি মসিা 'Random
Mutation' এর মধয বদয়য় পযতায়রয়ম সংঘবির্ হল ইর্যাবদ।
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নর্ু ন নর্ু ন ফ্লু োইরায়সর আগমন বক বিির্তয়নর উদাহরণ?
িািতফ্লু, মসায়াইন ফ্লু ও মানুয়ের ইনফ্লুয়য়ো মরাগ হয় ইনফ্লুয়য়ো নামক োইরাস বদয়য়। যায়দর
ইনফ্লুয়য়ো োইরায়সর আরএনএ-র গঠন এিং মজয়নবিক বরেি সম্পয়কত ধারণা মনই র্ারাই
মকিল নর্ু ন নর্ু ন ইনফ্লুয়য়ো মেইন তর্রী হওয়ায়ক িারউইনীয় বিির্তন িলয়ি। র্য়ি হ্যাোঁ,
বিির্তন িলয়র্ যবদ শুধুমাে একই প্রজাবর্র ময়ধয পবরির্তন িুঝায় র্িা একবি প্রজাবর্র ময়ধয
েযারাইবি তর্রী হওয়া িুঝায় র্াহয়ল এিায়ক বিির্তন িলা যায়। র্য়ি এই বিির্তন কখয়নাই
িারউইনীয় একয়কাে মিয়ক মানুয়ের বিির্তনয়ক িযাখযা করয়র্ পায়র না। অন্য কিায়
মাইয়রাইয়োবলউশন মযায়রাইয়োবলউশনয়ক িযাখযা করয়র্ সেম নয়।
ইনফ্লুয়য়ো োইরায়সর মজয়নবিক এবলয়মডি বহয়সয়ি আরএনএ িায়ক (লেযণীয়, োইরায়স
মজয়নবিক এবলয়মডি বহয়সয়ি বিএনএ-র পবরিয়র্ত আরএনএ িাকয়র্ পায়র); মজার বিেয় হল
এই োইরায়স আরএনএ একবি অবিবচ্ছন্ন মর্ইন বহয়সয়ি িায়ক না, িরং ৮বি খয়ণ্ড বিেি
িায়ক। এই োইরায়সর আরমণ করার েমর্া বনেতর কয়র বহমাগ্লবু িবনন ও বনউরাবমবনয়িজ
নামক দুবি মপ্রাবিয়নর উপর। ময এবডিোইরাল ঔেধগুয়লা তর্রী করা হয় র্া মূলর্ কাজ কয়র
এয়দর উপর।14 মকান কারয়ণ যবদ এই মপ্রাবিনদ্বয়য়র এমাইয়না এবসয়ির বসয়কায়য়য়ন্স সামান্য
পবরির্তন আয়স র্মি উি ঔেধ আর কাজ করয়র্ পায়র না। আমরা িয়লবছ ইনফ্লুয়য়ো োইরাস
৮বি আরএনএ খণ্ড বনয়য় গবঠর্। এই আরএনএ খণ্ডগুয়লাই বহমাগ্লবু িবনন ও বনউরাবমবনয়িজ
মপ্রাবিয়নর মজয়নবিক র্িয ধারণ কয়র। িংশি ৃবদ্ধকালীন আরএনএ মরবপ্লয়কশয়নর সময়
বমউয়িশন (মজয়নবিক এরর) হয়। বমউয়িশন হওয়ার সময় যবদ এযামাইয়না এবসি বসয়কায়য়য়ন্স
এমন েু দ্র পবরির্তন আয়স ময র্া বহমাগ্লবু িবনন ও বনউরাবমবনয়িজ-এর মূল গঠনয়ক িযহর্ না
কয়র শুধুমাে মযই অংশিু কু োইরায়সর আরময়ণর কায়জ লায়গ (এবপয়িাপ) র্ায়র্ সামান্য
পবরির্তন আয়ন র্াহয়ল োইরাসবি আরমণ েমর্া (বেরুয়লন্স) অেু ণ্ণ মরয়খ ঔেয়ধর
বিপরীয়র্ মরবজয়স্টন্স হয়য় যায়ি। কারণ এই োইরায়সর বিপরীয়র্ ময ঔেধগুয়লা কাজ কয়র,
মসগুয়লা োইরায়সর উি মপ্রাবিনদ্বয়য়র বনবদতষ্ট অংয়শর সায়ি বেমাবেক গঠয়ন সম্পূরক োয়ি
সম্প ৃি হয়য় কাজ কয়র। র্য়ি এ প্রবরয়ায় মকান অিস্থায়র্ই োইরাসবি ইনফ্লুয়য়ো োইরাস
মিয়ক অন্য োইরায়স পবরণর্ হয়ি না। কারণ ময বমউয়িশনগুয়লা উি মপ্রাবিনদ্বয়য় িা
14

Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 536
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োইরায়সর অন্যান্য গঠয়ন োকর্ারাল পবরির্তন এয়ন মেয়ল মসগুয়লায়র্ প্রকৃ র্পয়ে
োইরাসগুয়লা মারা যায় (এিায়ক িয়ল মজয়নবিক এরয়রর বলবমি রস কয়র যাওয়া); Jewetz,
Melnick ও Adelberg, র্ায়দর Medical Microbiology িইয়র্ বহমাগ্লবু িবনন (HA) এর
গঠন সম্পয়কত এোয়ি িলয়ছন: The HA molecule is folded into a complex structure.
Each linked HA 1 and HA 2 dimer forms an elongated stalk capped by a large
globule. The base of the staclk anchors it is the membrane. Five antigenic sites
on the HA molecule exhibit extensive mutations. These sites occur at regions
exposed on the surface of the structure, are apparently not essential to the
moleule's stability, and are involved in viral neutralization. Other regions of
the HA molecule are conserved in all isolates, presumably because they are
necessary for the molecules to retain its structure and function.15
অিতাৎ একবি োইরাসয়ক অন্য োইরায়স পবরণর্ করয়র্ হয়ল শুধু একবি িা দুবি মপ্রাবিন নয়,
পুয়রা োকর্ায়রর পবরির্তন আনয়র্ হয়ি। আসয়ল এযামাইয়না এবসি পবরির্তয়নর
এই

ঘিনায়ক

িয়ল

মাইয়রাইয়োবলউশন,

বকন্তু

এ

ঘিনা

মকান

অিস্থায়র্ই

13. ইনফ্লুয়য়ো-এ বেবরয়ন

15

2. Jewetz, Melnick, Adelberg; Medical Microbiology, 23rd edition, Chapter 39, Orthomyxoviruses; Page 540 [Emphasis
Added]
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মযায়রাইয়োবলউশয়নর (অিতাৎ মমজর োংশনাল মর্ে) দািীয়ক িযাখযা করয়র্ পায়র না। এজন্য
অসংখয নর্ু ন র্িয বজয়নায়ম মযাগ হয়র্ হয়ি।
আমরা মায়ঝ মায়ঝ খির পাই ময, র্ীয়ন মসায়াইন ফ্লু আরমণ কয়রয়ছ, বকংিা িাংলায়দয়শর
অমুক জায়গায় িািত ফ্লু আরমণ কয়রয়ছ। যারা সয়র্র্ন র্ারা মখয়াল কয়র িাকয়িন- এই সময়য়
ইনফ্লুয়য়ো োইরায়সর নর্ু ন ‘ মেইন’ পাওয়া যায়, মযিার বিরুয়দ্ধ আয়গর ঔেধ কাজ কয়র
না। এই নর্ু ন মেইন পাওয়ার ঘিনায়ক মকন্দ্র কয়র িলা হয় ইনফ্লুয়য়ো োইরায়স মজয়নবিক
বরেি হয়য়য়ছ। আসয়ল কী হয় মজয়নবিক বরেি-এ? আমরা মজয়নবছলাম এই োইরায়সর
আরএনএ (র্িা বজয়নাবমক এয়লয়মডি) খবণ্ডর্। মমাি ৮বি খণ্ড বনয়য় মজয়নবিক এয়লয়মডি
গবঠর্। লেয কয়র মদখয়িন ইনফ্লুয়য়ো মযমন- পাবখয়ক আরমণ কয়র আিার শুকরয়কও
আরান্ত কয়র। পাবখয়ক আরমণকারী োইরায়সর ‘ মেইন’ এিং শুকরয়ক আরমণকারী
োইরায়সর ‘ মেইন’ বেন্ন। এয়দর বহমাগ্লবু িবনন (H) এিং বনউরাবমবনয়িজ (N) মপ্রাবিয়নর
ধরয়ণর উপর বেবি কয়র এয়দর বিবেন্ন নাম মদয়া হয়। মযমন ধরুন H1N1, H2N3 ইর্যাবদ।
ময়ন করুন, মকান োয়ি দুয়িা োইরাসই একবি হাোঁসয়ক আরমণ করল। সুর্রাং একবি
োইরায়সর ৮ খণ্ড আরএনএ মযমন হাোঁসবিয়র্ আয়ছ মর্মবন আয়রকবি োইরায়সর ৮ খণ্ড
আরএনএ-ও আয়ছ।16 র্য়ি এয়দর ময়ধয বকছু িা বেন্নর্া আয়ছ। এখন উি হাোঁয়স োইরাসবি
যখন িংশি ৃবদ্ধ করয়ছ র্খন প্রিমিার ৪বি খণ্ড ও পয়ররিার ৪বি খণ্ড বনয়য় গবঠর্ হয়লা এিং
প্রিমিার H1 এিং বদ্বর্ীয়িার N3 বনয়য় নর্ু ন একবি মেইন H1N3 তর্রী হল। এই
মেইনবির বিরুয়দ্ধ মযয়হর্ু মকান ঔেধ মনই, এিা ইনফ্লুয়য়ো পযানয়িবমক তর্রী করয়র্ পায়র।
এ ঘিনািাই আমরা মায়ঝ মায়ঝ মদখয়র্ পাই এিং এিাই হল মজয়নবিক বরেি।17 লেয করুন,
এই পদ্ধবর্য়র্ োইরাসবি নর্ু ন মকান োইরায়স পবরণর্ হয়লা না। মকননা H ও N মক র্ায়দর
পূণতাঙ্গ মজয়নবিক র্িয বদয়য় তর্রী কয়র না মদয়া পযতন্ত মজয়নবিক বরেি ঘিার সম্ভািনা মনই।
সুর্রাং যারা এই উদাহরণ বদয়য় একবি মকাে মিয়ক ধায়প ধায়প মানুে আসার গালগল্প শুনায়
র্ায়দর ‘ উয়দ্দশয’ সম্পয়কত আমায়দর ধারণা মপয়র্ মকান কষ্ট হয় না। আপনারা কী িয়লন?

16

http://www.virology.ws/2013/04/16/avian-influenza-h7n9-viruses-isolated-from-humans-what-do-the-genesequences-mean/
17 http://www.virology.ws/2009/05/12/viral-quasispecies-and-bottlenecks/
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মবিয়ের আকার ও বিির্তন
মানিজাবর্র ইবর্হায়স বমিযার্ার, প্রর্ারণা ও র্িযয়গাপয়নর অসংখয উদাহরণ পাওয়া যায়।
র্য়ি ির্তমান সময়য়র মর্য়য় মিশী সমগ্র ইবর্হাসয়ক একবের্ করয়লও পাওয়া যায়ি না।
শুধুমাে বিজ্ঞায়নই বিির্তনিায়দর েূ র্ ময পবরমাণ বমিযার্ার, প্রর্ারণা ও র্িযয়গাপন কয়রয়ছ
এিং কয়র র্য়লয়ছ র্া-ই িণতনার্ীর্।
বিির্তনিাদীরা এপ মিয়ক মানুে আসার দািী করয়র্ বগয়য় র্ায়দর মব্রইয়নর আকায়রর
পািতকযয়ক হাইলাইি কয়র। বিেয়বি মযয়হর্ু সাধারণ মানুয়ের জন্য সহজয়িাধয নয় মসয়হর্ু
মব্রইয়নর আকায়রর পািতকয বদয়য় মধাোঁকা মদয়ািা সহজ।
কারণ, মব্রইয়নর পািতকযিা হয় মূলর্ অগতযানাইয়জশয়ন, আকায়র নয়।18 হ্যাোঁ, আকার িড় হয়
র্র্িু কু, যর্িু কু অগতযানাইয়জশন পবরির্তন করয়র্ বগয়য়। বকন্ত আকার মছাি মরয়খও
অগতযানাইয়জশন এক রাখয়ল বির্ারিুবদ্ধও একই িায়ক। মানুয়ের মব্রইয়নর আকার সিতবনে ৮০০
বসবস মিয়ক ২২০০ বসবস
পযতন্ত হয়র্ পায়র।19 র্ার
মায়ন এই না ময ৮০০ বসবস
আকায়রর মািার িুবদ্ধ কম।
মানুয়ের সায়ি বশম্পাবের
মব্রইয়নর

মূল

েডিালকয়িতক্স

পািতকয
নামক

মব্রইয়নর অগ্রোয়গর অংয়শ
েষ্ট। বকন্তু শুধু েডিালকয়িতয়ক্সর আকার যবদ িাবড়য়য় মদয়া হয় র্াহয়লই বক এপ জার্ীয় প্রাণী

Primate Brain Organization, Not Size, Key To Human Intelligence, Study
Says. http://www.huffingtonpost.com/2013/03/29/primate-brain-organization-human_n_2971873.html
19
Casey Luskin, Human origins and the Fossil Record, Science and Human Origin, Discovery Institute Press,
18

Seattle, WA, p-71.
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মানুয়ে পবরণর্ হয়ি? না। যারা এই ধরয়ণর দািী কয়রন র্ারা ‘ র্িযয়গাপন’ কয়রন িা এবড়য়য়
যান।
েডিাল কয়িতক্স িাবড়য়য় মদয়ার কিা িয়ল র্ারা েডিাল কয়িতয়ক্সর সায়ি মব্রইয়নর অন্যান্য অংয়শর
সুসংগবঠর্ মযাগায়যাগগুয়লার কিা িয়লন না। েডিাল কয়িতক্স মানুয়ের মব্রইয়নর কময়প্লক্স
োংশন করয়র্ বগয়য়, প্রাইমারী ও সাবপ্লয়মডিারী মমাির এবরয়া ও মসনসবর এবরয়া, বেজুয়য়ল
কয়িতক্স, অবিিবর কয়িতক্স, োরবনক্স এবরয়া, বলবম্বক বসয়স্টম, কপতাস োয়য়িাম, িায়য়নয়সোলন
এিং মপছয়নর মব্রইয়নর সায়ি বনবিড় োয়ি সম্পকতযি
ু । সুর্রাং মব্রইয়নর এই জবিল গঠন তর্রী
করয়র্ ময জবিল বরঅগতযানাইয়জশন প্রয়য়াজন, অবনয়বির্ (unguided) বিির্তন িযাখযা করয়র্
মগয়ল এগুয়লার িযাখযা করয়র্ হয়ি।
আর বিির্তনিাদীয়দর দািী অনুসায়র আনগাইয়িি বিির্তন হয় ‘ রযাণ্ডম বমউয়িশন' এর েয়ল
যবদ মকান ‘ নর্ু ন োংশনাল েযাবরয়য়শন’ তর্রী হয় র্ার ‘ প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন' এর মধয বদয়য়।
সমসযা হয়লা, প্রাণীয়দয়হর অবধকাংশ োংশনই ‘ বজন’ -এর সায়ি ‘ ওয়ান িু ওয়ান’ সম্পকতযি
ু
না। অিতাৎ একবি বজন একবি োংশন বনয়িণ করয়ছ (ময়নায়জবনক) এ রকম নয়। িরং
অয়নকগুয়লা বজন একয়ে একবি তিবশয়ষ্টযর িবহঃপ্রকাশ ঘিায় (পবলয়জবনক)। সুর্রাং উপয়রাি
দািী িযাখযা করয়র্ মগয়ল অসংখয Simultaneous এিং Exact বমউয়িশন একসয়ঙ্গ হয়র্
হয়ি। র্দুপবর এমব্রায়য়া মিয়ক মিয়েলপয়ময়ডির সময় মজয়নবিক সুইর্ (বিএনএ বমিাইয়লশন
পযািানত)-ও বিবেন্ন হওয়ায় িযাখযা করয়র্ হয়ি এবপয়জয়নবিক বরঅগতযানাইয়জশন।20
অির্ এবরক মিবেিসয়নর মিয়েলপয়মডিাল বজন মরগুয়লিরী মনিওয়ায়কত (dGRN) বমউয়িশন
বনয়য় পরীো মিয়ক আমরা জাবন এগুয়লা হাইবল কনজােতি, অিতাৎ সামান্য বমউয়িশন মারা্মকক
মজয়নবিক বিয়েি তর্রী কয়র।21 অন্যবদয়ক মাইয়কল বিয়হর স্টাবি মিয়ক আমরা জাবন, একই
সায়ি র্ারবির মিশী বমউয়িশন প্রয়য়াজন হয়ল এিং র্া রযাণ্ডমবল হয়র্ হয়ল প ৃবিিীর িয়স সীমা
পার হয়য় যায়।22 আিার িগলাস এক্স ও এন গজার মদবখয়য়য়ছন একবি োংশনাল

20

Brian Thomas, Stark Differences Between Human and Chimp Brains. http://www.icr.org/article/7067/372/

21

Stephen C. Meyer, Darwin’s Doubt, HarperCollins publishers, Seattle, WA, 2013, p-265.

22

Michael Behe, Edge of Evolution, FreePress, NY, 2008, p-142.
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এনজাইময়ক আয়রকবি োংশনাল এনজাইয়ম পবরণর্ করয়র্ ৫বি িা র্ার অবধক
সাইমালয়িবনয়াস ও মেবসবেক বমউয়িশন লাগয়ি।23 বকন্তু মকায়ের নর্ু ন মকান কাজ একবি
এনজাইয়মর উপরয়র্া বনেতর কয়র না। অয়নকগুয়লা এনজাইয়মর সামবগ্রক সহয়যাবগর্ায় একবি
নর্ু ন োংশন তর্রী হয়। এরূপ অয়নকগুয়লা নর্ু ন োংশনযুি মকায়ের সমিয়য় তর্রী হয় নর্ু ন
োংশন িা তিবশষ্টয-যুি বিসুয। আর এ ধরয়ণর বিসুযগুয়লার পারেবরক সুবনবদতষ্ট ও পবরকবল্পর্
মযাগায়যায়গর মাধযয়মই শুধু হয়ি বরঅগতযানাইয়জনশ।
সুর্রাং, পাঠক িুয়ঝ বনন, বিির্তনিাদীয়দর দািী মকান পযতায়য়র ‘ বিজ্ঞান’ !

Gauger, A., Axe, D.. The Evolutionary Accessibility of New Enzymes Functions: A Case Study from the Biotin
Pathway. BIO-Complexity, North America, 2011, apr. 2011. Available at: http://biocomplexity.org/ojs/index.php/main/article/view/BIO-C.2011.1.
23
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‘অযায়পবডিক্স’ অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ নয়
মসকুযলার স্কুলগুয়লায়র্ এিং িািাবর িইগুয়লায়র্ এখনও পড়ায়না হয় ময, মানুয়ের মদয়হ বকছু
অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ রয়য়য়ছ, মযগুয়লা িানর মিয়ক মানুে বিির্তন হওয়ার সময় মানুয়ের মদয়হ
রয়য় মগয়ছ। মদখায়না হয় ময, অযায়পবডিক্স, এয়িনয়য়ি, িনবসল—এগুয়লা সি অপ্রয়য়াজনীয়
অঙ্গ। যবদ সবর্য স ৃবষ্টকর্তা িাকয়র্ন, র্াহয়ল এই অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গগুয়লা িাকর্ না। মানুয়ের
বিির্তন প্রকৃ বর্র এক ত্রুবিপূণত মখলা মদয়খই এ ধরয়নর মিশ বকছু অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ এখনও
মদখা যায়।
র্য়ি ২০১০ সায়ল র্ারজন
বিির্তনিাদীই

এিা

প্রমাণ

কয়রয়ছন ময, এয়িনবয়ি এিং
িনবসল হয়চ্ছ বলম্ফয়য়ি বিসুযর
োণ্ডার,
প্রবর্য়রাধ

যা

মানুয়ের
েমর্ার

মরাগ
জন্য

প্রয়য়াজনীয়। বিখযার্ Grolier
Encyclopedia-মর্ িলা হয়য়য়ছ
ময, অযায়পবডিক্সয়ক এর্বদন
ময়ন করা হয়র্া অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ, বকন্তু এবি মরাগ প্রবর্য়রাধ েমর্ার িযিহায়রর জন্য অন্যর্ম
অঙ্গ।
সাইন্স মযাগাবজয়নর মেব্রুয়াবর ২০১৩ সংখযায় িলা হয়য়য়ছ ময, একবি আন্তজতাবর্ক গয়িেণা
দল প্রমাণ কয়রয়ছন: কমপয়ে ৩২ িার অযায়পবডিক্স-এর বিির্তন হয়য়য়ছ বেন্ন বেন্ন প্রাণীয়র্,
মযই প্রাণীগুয়লা এয়ক অন্য মিয়ক বিির্তন হয়বন। অিতাৎ অযায়পবডিক্স অঙ্গবি প্রকৃ বর্র মকায়না
েু ল নয়, এবি একবি উয়দ্দশয প্রয়ণাবদর্ অঙ্গ, যা বিয়শে বকছু প্রাণীয়কই মদওয়া হয়য়য়ছ।
র্ারা প্রিাি কয়রয়ছন ময, এই অঙ্গবি মানুয়ের পবরপাকর্য়ি হজয়ম সুবিধা হিার জন্য
প্রয়য়াজনীয় োয়লা িযাকয়িবরয়ায়ক সংরেণ কয়র। যবদ কারও িড় ধরয়নর িাইবরয়া, কয়লরা
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হয়য় পবরপাকর্ি মিয়ক প্রর্ু র পবরমায়ণ িযাকয়িবরয়া হাবরয়য় যায়, র্খন অযায়পবডিক্স আিার
মসই োয়লা িযাকয়িবরয়া পবরপাকর্য়ি সরিরাহ কয়র।
নিত কযয়রালাইনার বিউক ইউবনোবসতবি অি মমবিয়কল মসডিায়রর বিজ্ঞানীরা জানান, ি ৃহদায়ির
অযায়পবডিক্স নামক ময অংশবিয়ক এয়র্াবদন অপ্রয়য়াজনীয় এিং বিরবিজনক িয়ল ময়ন করা
হয়র্া, র্া আসয়লই মানুয়ের জন্য অয়নক গুরুেপূণত এিং মমায়িও অপ্রয়য়াজনীয় নয়। এখায়ন
জন্ম মনয়া ও মিয়ড় ওঠা িযাকয়িবরয়াগুয়লা হজয়ম সাহাযয কয়র এিং কয়লরা ও িায়বরয়ার
ময়র্া মারা্মকক মরাগ সংরময়ণর পর পবরপাকর্িয়ক আিায়রা আয়গর অিস্থায় বেবরয়য় আয়ন।
এ বিশ্ববিদযালয়য়র প্রয়েসর বিল পাকতার জানান, অয়েবলয়ার রয়াল মমলিনত ইন্সবিবিউি অি
মিকয়নালবজর মমবিয়কল সায়য়ন্স বিোয়গর সহয়যাগী অধযাপক বনয়কালাস োিতাবক্সস জানান,
এবি সবর্য এক র্মৎকার আবিোর, মযখায়ন এয়র্া মছাট্ট একবি িযাকবিবরয়া এয়র্া র্মৎকার
একবি জায়গায় িাকয়র্ পায়র, এ আবিোয়রর আয়গ র্া জানাই বছল না।
সময়য়র পবররমায় বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করয়ছ ময, মানুয়ের মদয়হর বিজাইয়ন মকায়না েু ল মনই,
মকায়না অপবরকবল্পর্ ঘিনা মনই। প্রবর্বি অঙ্গ বনখুর্
োঁ োয়ি তর্বর করা হয়য়য়ছ মকায়না না মকায়না
জরুবর কায়জর জন্য।
বিির্তনিাদীয়দর অপপ্রর্ায়র মুসবলমরা বিভ্রান্ত হয়য় ময়ন কয়র—সবর্যই মিাধহয় মানুয়ের মদয়হ
বকছু অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ রয়য়য়ছ। র্ারা িুঝয়র্ পারয়ছ না এোয়ি র্ারা আল্লাহর সম্পয়কত একিা
খারাপ ধারণা তর্বর করয়ছ ময, বর্বন মানুেয়ক বকছু অপ্রয়য়াজনীয় অঙ্গ বদয়য় তর্বর কয়রয়ছন।
আল্লাহ কখনই প্রয়য়াজন ছাড়া বকছু কয়রন না, র্াোঁর প্রবর্িা কাজ অর্যন্ত বনখুর্
োঁ ।
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বিজ্ঞান, বিির্তনিাদ ও নাবিকর্া
আবিকর্ার ময়র্া নাবিকর্াও হয়চ্ছ মূলর্ একবি ধমত-বিশ্বাস। িযবিগর্ জীিয়ন অমাবয়ক
ধাবমতক মলায়কর সায়ি মযমন সাোর্ হয়য়য়ছ, মর্মবনোয়ি োল ময়নর ও রুবর্শীল নাবিকয়দর
সায়িও পবরর্য় রয়য়য়ছ। ধমতীয় মমৌলিাদীয়দর সায়ি আমরা কম-মিশী পবরবর্র্। বকন্তু নাবিক
মমৌলিাদীয়দর সম্পয়কত অয়নয়কর ধারণা মর্মন স্বচ্ছ নয়। এই মমৌলিাদী নাবিক মগােী িা ধমতবিয়দ্বেী (মূলর্ ইসলাম) মুিমনারা ‘ বিজ্ঞান’ ও ‘ যুবিিাদ’ বনয়য় মিশ মার্ামাবর্ কয়র।
র্ায়দর এয়র্া বিজ্ঞান-প্রীবর্র কারয়ণ সাধারণ মানুয়ের ময়ন ধারণা জন্মায়র্ পায়র ময,
মিশীরোগ বিজ্ঞানীরা হয়য়র্ািা র্ায়দর ঘরানার নাবিক। এই দািীর বেবি হয়চ্ছ র্ালতস
িারউইয়নর বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব। র্ায়দর দৃবষ্টেবঙ্গ অনুসায়র যারা বিির্তনিায়দ বিশ্বাস কয়র র্ারা
সিাই নাবিক – কখয়না র্ারা আবিক হয়র্ পায়র না। সম্প্রবর্ নাবিক মমৌলিাদীয়দর গুরু
অক্সয়োয়িতর িায়য়ালবজর প্রয়েসর বরর্ািত িবকন্স বপ্র-স্কুয়লর পাোঁর্ িছয়রর বশশুয়দরয়কও যায়র্
বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব বশখায়না হয় এিং র্া কযাবরকুলায়মর অন্তেূ তি করার জন্য প্রর্ার অবেযান শুরু
কয়রয়ছন!24
িারউইয়নর বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব ির্তমান িায়য়ালবজকযাল সায়য়য়ন্সর অন্যর্ম বিেয়। র্াই ধমতবিয়দ্বেী (মূলর্ ইসলাম) মুিমনায়দর ময়র্ যারা এ র্ত্ত্ব বনয়য় কাজ করয়ি িা বিশ্বাস করয়ি
র্ারা সিাই এমবন এমবন নাবিক হয়য় যায়ি! র্ায়দর সংকীণত োিধারার একবি নমুনা:

24
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বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব অনুসায়র, প ৃবিিীয়র্ সমি জীিজগয়র্র আবিেতাি হয়য়য়ছ একবি সরল
একয়কােী জীি মিয়ক – যা “ সাধারণ পূিতপরু
ু ে” নায়ম পবরবর্র্। আর এই একয়কােী
িযায়িবরয়ার ময়র্া জীয়ির আবিেতাি নাবক হয়য়বছল মকবমকযাল বিির্তন প্রবরয়ায়। প্রাকৃ বর্ক
বনিতার্য়নর (মযখায়ন যারা মযাগয র্ারা পবরয়িয়শ উয়দ্দশযহীনোয়ি বিয়ক িায়ক; অন্যবদয়ক দুিতল
িা অনুয়পাযুিয়দর বিলুবপ্ত হয়) মাধযয়ম কায়লর প্রবরয়ায় (বমবলয়ন িছর িাইম মস্কয়ল)
উয়দ্দশযহীন ও তদিরয়ম অবজি পদািত মিয়ক জীয়ির মমৌবলক উপাদান- বিএনএ ও মপ্রাবিন
তর্রী হয়। র্ারপর এগুয়লা বমবলয়ন-বমবলয়ন িছর ধয়র ট্রায়াল-এডি-এরর (Trial and error)
প্রবরয়ায় মকানরয়ম হঠাৎ কয়র মজাড়া-র্াবল মলয়গ হয়য় যায় একয়কােী িযায়িবরয়ার ময়র্া
জীি িা আমায়দর আবদ-বপর্া! মসই একয়কােী জীি মিয়ক প্রাকৃ বর্ক বনিতার্য়নর মাধযয়ম
উয়দ্দশযহীনোয়ি ও তদিরয়ম অপবরকবল্পর্ বমউয়িশয়নর (জীনগর্ পবরির্তন) মাধযয়ম ধায়প
ধায়প তর্রী হয়য়য়ছ প ৃবিিীর সমি প্রজাবর্। িারউইয়নর সময়য় বিজ্ঞায়নর অগ্রগবর্ আজয়কর
ময়র্া বছল না। মস সময় জীিয়কােয়ক অর্যন্ত সরল ময়ন করা হয়র্া – বিএনএ আবিোর মর্া
দূয়রর কিা। র্াই বিজ্ঞানী বহয়সয়ি র্ার র্য়ত্ত্বর তিজ্ঞাবনক বেবি বহয়সয়ি িারউইন িয়ল মগয়ছন,
র্ার র্ত্ত্ব প্রমায়ণর জন্য জীি স ৃবষ্টর পযতায়রবমক ধাপ িা ট্রযানবজশনাল বেবসজ মদখায়র্ হয়ি।
প্রায় ১৬০ িছর ধয়র এই স্বয়ের ট্রযানবজশনাল বেবসয়জর েবসল সন্ধায়ন প ৃবিিীর যের্ে
মখাোঁড়াখুোঁবড় করা হয়য়য়ছ। এ পযতন্ত কবল্পর্ “ ট্রযানবজশনাল বেবসজ” িা “বমবসং বলে” এর
বিবকবিরও সন্ধান পাওয়া যায়বন। যুবিিায়দর খযাবর্য়র িলা যায় এয়দর সংখযা প ৃবিিীয়র্
বিদযমান প্রজাবর্র সংখযা মিয়ক অয়নক অয়নক গুন মিশী িাকার কিা। আর র্াই ির্তমায়ন
বিির্তনিাদীরা েবসল আয়লার্না মিয়ক বিরর্ িাকয়র্ আপ্রাণ মর্ষ্টা কয়র। আর িযাখযা বহয়সয়ি
মদখায় বনও-িারউইবনজময়ক – বিবেন্ন প্রজাবর্র ময়ধয মজয়নবিক বসয়কায়য়য়ন্সর বময়লর
সামেসযর্ায়ক (genetic relatedness or homology)।
বমবসং বলে িা ট্রাবেবজশনাল বেবসস বনয়য় বিির্তনিাদীরা মিশ মিকাদায় িায়কন। ‘ Ida’
নামক েবসল আবিোয়রর (২০০৯) পর সমি প ৃবিিীর বমবিয়া জুয়ড় আয়লাড়ন স ৃবষ্ট হয়। ইিা
আবিোয়রর পয়র এিায়ক “ Eight Wonder of the World” িা "Our Mona Lisa" িয়ল
মঘােণা করা হয়। বিির্তনিাদ বমবিয়ায়র্ জনবপ্রয় করয়র্ Sir David Attenborough এর
েূ বমকা অনস্বীকাযত। ইিা আবিোয়রর পর বর্বন অর্যন্ত আয়িগ র্াবড়র্ হয়য় িয়লন ময, এখন
মিয়ক আর মকউ িলয়র্ পারয়ি না ময বমবসং বলে মনই! আর মকউ যবদ প্রমাণ র্ায় র্য়ি ইিা’ মক
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মযন হাবজর করা হয়। এিং সায়ি সায়ি বমবিয়ায়র্ িলা হয়লা ময ইিা েবসল সি ধমতয়ক বমিযা
প্রমাবণর্ করল (বেবিও মদখুন)! পয়র মদখা মগল ঐবি মকান বমবসং বলে নয়, িরং লযামুর নামক
জন্তু25। র্াহয়ল এখন ধয়মতর কী হয়ি?
বিজ্ঞান হয়চ্ছ সদা পবরির্তনশীল একবি বিেয় – প্রিাহমান নদীর ময়র্া – বিয়শে কয়র ময সকল
বিেয়য় পরীো-নীবরোলি উপাি বদয়য় সবঠক িা সাবিতক বসদ্ধায়ন্ত মপৌোঁছা যায় না। এিাই
বিজ্ঞায়নর আসল মসৌন্দযত। এিা মকান োিধারার অন্তগতর্ সম্প্রদায়য়র (নাবিক) সম্পবি নয়।
বিজ্ঞায়নর বিকায়শ মুসবলম, খ্রীষ্টান, বহন্দু, মিৌদ্ধ, ইহুদী, র্াইবনজ, আবিক, নাবিক এিং সমি
মানি সেযার্ার অিদান আয়ছ। মযখায়ন বিির্তনিাদ র্য়ত্ত্বর-ই সদা বিির্তন হয়চ্ছ, মসখায়ন
এই পবরির্তনশীল মর্িাদয়ক বেবি ধয়র বিির্তন-মমৌলিাদী (নাবিয়করা) বিজ্ঞায়নর মখালয়স
অপবরির্তনশীল ধমতয়ক েু ল প্রমায়ণ আপ্রাণ মর্ষ্টা কয়র। আর এিা করা হয় জনবপ্রয় পািবলক
বমবিয়ার কলযায়ণ। বিজ্ঞান ও ধয়মতর উয়দ্দশয বেন্ন। র্াই দুয়িায়ক কখয়না একই মাপ-কাবঠয়র্
বিয়ির্না করা যায় না – যা বকনা হয়ি মানুে ও গাছ-পালায়ক একই মানদয়ণ্ড র্ু লনা করার
সাবমল।
অবর্ সাধারণ অয়িত ‘ বিির্তন’ িলয়র্ িুঝায় সময়য়র সায়ি সায়ি মকান বকছু র পবরির্তন। এ
অয়িত এবডিিায়য়াবিক সহনশীলর্া (Antibiotic resistance) অিিা োইরায়সর (মযমন ফ্লু িা
এইর্আইবে) বমউয়িশনয়ক বিির্তন (evolution) িলা যায়। চিন্তু এ-ধরনের চিির্লে চদনয়
ডারউইচেয়াে চিির্লেিাদনি ফোক্ট িা ধ্রুি-সর্ে চহনসনি প্রোে িরা যায় ো। চিন্তু
চিির্লেিাদীরা এ-ধরনের উদাহরে চদনয়ই জেসাধারেনি চিির্লেিাদ র্ত্ত্ব সম্পনিল সেেি
ধরো চদনয় থানি! মজার বিেয় হয়চ্ছ িারউইবনয়ান বিির্তনিাদয়ক ‘ সূযত উঠা িা অি যাওয়ার
ময়র্া সর্য’ প্রমায়ণ প্রবর্বনয়র্ মর্ষ্টা করা হয়চ্ছ। বিির্তনিাদয়ক মস্রে বিজ্ঞান বহয়সয়ি ধরয়ল
মসখায়ন প্রশ্ন করার অিকাশ আয়ছ। প্রসঙ্গর্, “ জড় পদািত মিয়কই প্রায়ণর উৎপবি” – এ বিশ্বাস
প্রায় ২০০০ িছর পযতন্ত বিজ্ঞানী-মহয়ল প্রবর্বের্ বছল। উনবিংশ শর্য়কর মশয়ের বদয়ক
িারউইয়নর “প্রজাবর্র উৎপবি” প্রকায়শর পাোঁর্ িছর পয়র বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর একবি অবর্
সাধারণ পরীোর (যা িকনল পরীো নায়ম পবরবর্র্) মাধযয়ম হাজার িছয়রর বিশ্বাসয়ক র্ূ ণত
কয়র মদন। বকন্তু বিির্তনিাদ বনয়য় তিজ্ঞাবনক দৃবষ্টয়কাণ মিয়ক প্রশ্ন করয়ল বিির্তন মমৌলিাদীরা
25

http://www.guardian.co.uk/science/2009/oct/21/fossil-ida-nature-magazine-revelation
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মর্য়ল-মিগুয়ন জ্বয়ল ওয়ঠন। রাগ প্রশময়ন সাধারণর্ র্ারা প্রশ্নকারীর অজ্ঞর্ায়ক েু বিয়য়
মর্ালার অপয়র্ষ্টা কয়রন। র্ায়দর বকছু কমন শব্দগুচ্ছ হয়চ্ছYou are such an ignorant, You don’t know anything about biology, Are all those
thousands of famous scientists wrong?
বিির্তনিাদ যবদ বিজ্ঞান-ই হয়য় িায়ক র্য়ি মর্া এর্ আয়িগ-প্রিণ হওয়ার কারণ মনই। র্ার
মায়ন বিির্তনিাদ বক নাবিকর্া নামক ধয়মতর বেবি? বিজ্ঞানয়ক হাবর্য়ার কয়র িস্তুিাদী
(নাবিক)/বিির্তনিাদী োিধারা প্রর্ার ও প্রসায়রর মূয়ল রয়য়য়ছ মধযযুগীয় র্ার্ত-িাস্তুিাদী
আইবিওলবজকযাল সংঘেত। র্ায়র্তর অবর্বরি িাড়ািাবড়র কারয়ণ বিজ্ঞান ও মুিবর্ন্তার অগ্রযাো
িযহর্ হবচ্ছল। গযাবলবলওয়ক র্াোঁর তিজ্ঞাবনক মর্িায়দর জন্য শাবি মদয়া হয়য়বছল। নাবিয়করা
বিজ্ঞায়নর নায়ম শর্াব্দীর পর শর্াব্দী ধয়র গযাবলবলওর ইসুযবিয়ক িযিহার করয়ছ নাবিকর্ার
োিধারা প্রর্ায়র। র্ার্ত যখন-ই নড়ার্ড়া শুরু কয়র, িস্তুিাদীরা গযাবলবলও – সমর্ল প ৃবিিী –
েূ -মকবন্দ্রক মহাবিশ্ব – ছয় হাজার িছয়রর প ৃবিিী – ইর্যাবদ বদয়য় র্ায়দরয়ক দাবিয়য় রায়খ।
যার েয়ল সমায়জ র্ায়র্তর প্রোি শূয়ন্যর মকাঠায়। এজন্য র্ার্ত িা বরবস্টয়ান ধমত র্ায়দর কায়ছ
মগৌণ। িস্তুর্, ধমতগুয়লার ময়ধয একমাে ইসলাম র্ার স্বকীয়র্া িজায় রাখয়র্ মপয়রয়ছ।
মজার র্িয- ময গযাবলবলওয়ক বনয়য় নাবিয়করা এর্ িযিসা করয়ছ, মসই গযাবলবলও বকনা গয়ি
বিশ্বাসী মরামান কযািবলক বহয়সয়ি পবরবর্র্ বছয়লন! বিিাহ িবহেূ তর্োয়ি জন্ম মনওয়া র্ার দুই
কন্যায়ক বিয়য় বদয়র্ পারয়িন না বিধায় র্ায়দরয়ক ধমতীয় বশোয় অনুপ্রাবণর্ কয়রন। পরির্তীয়র্
মময়য়রা র্ায়র্তর পাদ্রী হয়য়বছয়লন।26
বিির্তনিাদী/মুিমনায়দর ির্তমায়ন অন্যর্ম িায়গতি হয়চ্ছ ইসলাম। আশ্চযতজনক িযাপার হয়চ্ছ
গযাবলবলও িা খ্রীষ্টান ধয়মতর ইসুযয়ক এখন র্ারা মুসবলময়দর কাোঁয়ধ র্াবপয়য় মদয়ার মর্ষ্টা কয়র।
আিার অন্যবদয়ক সাধারণ মুসবলময়দর অজ্ঞর্ায়ক পুোঁবজ কয়র বিির্তন-নামীয় ধমত-বিশ্বাসয়ক
বিজ্ঞায়নর আিরয়ণ িযিসা করার খযাবর্য়র কয়য়কজন মুসবলম নামধারী আরি বিজ্ঞানীয়ক

26
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বিির্তনিায়দর কণতধারও িাবনয়য় মদয়; মকননা র্ারা নাবক িারউইয়নর অয়নক আয়গ
বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব দাোঁড় কবরয়য়বছয়লন!
ইদাবনং রাখ-কাক না মরয়খই
নাবিক মমৌলিাদীরা র্ায়দর
বিির্তনিাদ

নামক

ধয়মতর

প্রর্ার ও প্রসায়রর জন্য মকামর
মিোঁয়ধ মনয়ময়ছন। আর এর
ৃ বদয়চ্ছন অক্সয়োয়িতর
মনর্ে
িায়য়ালবজর প্রয়েসর বরর্ািত
িবকন্স।

সম্প্রবর্

বর্বন

নাবিকর্ার িাস কযায়ম্পইন
শুরু কয়রয়ছন – যার একমাে বেবি হয়চ্ছ িারউইয়নর বিির্তনিাদ র্ত্ত্ব।
তিজ্ঞাবনক মপ্রোপয়ি বিির্তনিাদ বনয়য় প্রশ্ন কয়র এমন অয়নক িড় মায়পর বিজ্ঞানী রয়য়য়ছন।27
বিির্তন-মমৌলিাদীরা এজন্য র্ায়দরয়ক র্ায়র্তর বমশনাবরজ বহয়সয়ি আখযাবয়র্ কয়র বিয়শে
বিয়নাদন লাে কয়রন! এিা একবি অবর্প্রার্ীন ও সহজ অে। বিির্তনিাদ-মমৌলিাদীয়দর
দৃবষ্টয়কাণ অনুযায়ী বিির্তনিায়দ অবিশ্বাসী িা সংশয়িাদীরা হয়চ্ছ গয়ি বিশ্বাসী আবিক!
বিজ্ঞানয়ক র্ারা বনয়জরয়দর তপবেক সম্পবি ময়ন কয়রন। এজন্য এরা অয়নক সময় এর্ই
আয়িগী হয় ময বিির্তনিায়দ প্রশ্নকারী বিজ্ঞানীয়দরয়ক বরবমনাল বহয়সয়িও গণয কয়র!
বকন্তু র্ারা েু য়ল যান ময, ির্তমান সময়য়র বিিবর্তর্-বিির্তনিাদ র্য়ত্ত্বর (বনও-িারউইবনজম)
বেবি দাোঁবড়য়য় আয়ছ কযায়রালাস বলবনয়ায়সর (Carolus Linnaeus) জীিজগয়র্র
মেণীবিন্যায়সর উপর। এই মেণীবিন্যাস করা হয়য়য়ছ জীয়ির িাবহ্যক বময়লর বেবিয়র্। আর
চর্চে এই যনথষ্ট শ্রেসাধে িাজ িনরচছনর্ে গনডর েচহো র্ু নর্ ধরার জন্য!28

27
28

http://www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html
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সারকিা হয়চ্ছ- বিজ্ঞান ও ধমত-বিশ্বাস দুয়িা বেন্ন বিেয় যার মপ্রোপিও বেন্ন। বকন্তু নাবিয়করা
র্ায়দর োিধারা সমায়জ আয়রাপ করয়র্ বিজ্ঞায়নর মুয়খাশ িযিহার করয়ছন।
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সমাজর্াবিক নাবিকর্া এিং ইউয়জবনক্স : এক অবিয়চ্ছদয সম্পকত
এিলে বহিলার এিং কালত মাক্সত -এর র্য়ত্ত্ব বকছু জায়গায় মিশ বমল মদখয়র্ পাওয়া যায়।
জাবননা িযপারিা কাকর্ালীয় বকনা। র্য়ি অয়নক মেয়ে মসগুয়লার অিত আর োিািত েীবর্কর
োয়ি একরকম।29 বনয়র্ কিাগুয়লার খসড়া আর র্ার বনয়র্ অনুিাদ মদয়া হল"Let us consider the actual, worldly Jew — not the Sabbath Jew, as Bauer does,
but the everyday Jew. Let us not look for the secret of the Jew in his religion,
but let us look for the secret of his religion in the real Jew. What is the secular
basis of Judaism? … Practical need, self-interest. What is the worldly religion
of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money. Very well then!
Emancipation from huckstering and money, consequently from practical, real
Jewry, would be the self-emancipation of our time… In the final analysis, the
emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Jewry."
অনুিাদ: "আমায়দর োিা উবর্র্ ময, সাধারণ ইহুবদয়দর ধমত কী? মসিা মকান সািাি ইহুবদ না
মযিা র্ায়দর ধমতগুরুরা র্ায়দর কয়র িায়কন বকন্তু আমায়দর মদখা উবর্র্ ইহুবদ ধয়মতর মূয়লর
প্রবর্। ইহুদীিায়দর তিবশ্বক বেবি কী?…মোগ আর স্বািতপরর্া? কী র্ায়দর সবর্যকার ধমত?
সুদয়খারী? মকানিা র্ায়দর সবর্কার উপাসয? িাকা? বঠক আয়ছ র্াহয়ল! মলাে আর সুদয়খারী
মিয়ক এিং পযতায়রয়ম এিং ইহুবদিাদ হয়র্ পযতায়রয়ম মুবিদানই হয়ি আমায়দর আত্নমুবি।
মশে কিা হয়চ্ছ ইহুবদ মিয়ক মুবিদানই হয়ি ইহুদীিাদ মিয়ক মুবিদান।"
উপয়রর অংশগুয়লা আর বশয়রানাম পয়ড় আপনায়দর হয়য়র্া ময়ন হয়য়য়ছ এিা হয়য়র্া এিলে
বহিলার এর িলা মকান বিখযার্ োেণ এর অংশ। বকন্তু না এিা হয়চ্ছ সমাজর্য়ির প্রিিা
সমাজর্াবিক এিং কবির্ সামযিাদীয়দর মহামানি কালত মাক্সত এর মলখা বকছু মন্তিয মযিা
লাইয়ব্ররী অি কংয়গ্রস এর পািবলক মিায়মইন-এ রাখা আয়ছ প্রদশতনীর জন্য।

29
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এর পয়রর উবিিা মদখুন"We are socialists, we are enemies of today's capitalistic economic system for
the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its
unseemly evaluation of a human being according to wealth and property
instead of responsibility and performance, and we are all determined to
destroy this system under all conditions."
অনুিাদ: “আমরা সমাজর্াবিক আমরা ির্তমান সময়য়র পুোঁবজিাদী অিতবনবর্ক িযিস্থার শত্রু যা
সমায়জর বনর্ু মেণীর মানুেয়দর মশােণ কয়র, র্ার তিেমযমূলক মির্ন-িযিস্থার মাধযয়ম। আর
র্ার অযাবর্র্ আর অমানবিক মূলযায়ন মযিা একজন িযবিয়ক র্ার সম্পয়দর মাধযয়ম করা হয়
র্ার দাবয়েয়িাধ আর মযাগযর্ার িদয়ল, আর আমরা সকয়ল প্রবর্জ্ঞািদ্ধ এই িযািস্থায়ক
মযয়কান মূয়লয ধংয়সর জন্য।”
এিা পড়য়ল এমবনয়র্ ময়ন হয়ি কালতমাক্সত এর মকান িই মিয়ক অিিা মকান উবি নয়য়র্া মকান
সমাজর্াবিক মনর্ার অিিা মলখয়কর উবি। র্া বকন্তু না, এিা মূলর্ এিলে বহিলার
িয়লবছয়লন, মম মায়সর ১ র্াবরয়খ ১৯২৭ সয়নর বদয়ক।
অয়নয়কর কায়ছ এিা অবিশ্বাসয ময়ন হয়র্ পায়র ময, সামযিাদী মাক্সত আর নাবযিাবদ বহিলার
মকান মেয়েই এয়ক অয়ন্যর কাছাকাবছও বছয়লন। র্য়ি অয়নক বর্ন্তা আর পড়ায়শানার পয়র
এই ধারণািা অয়নকিা োিায় অয়নকয়ক র্ারপয়র মসাশযাল বহয়স্টাবর িকুয়ময়ডিসান এিং িহু
বনরীোর পয়র ১৮৪৮ সয়নর পর মিয়ক যর্ যুগান্তকারী মর্িাদ প্রণীর্ হয়য়য়ছ র্ায়দর একয়ের
বিেয়য় একিা ধারণা পাওয়া যায়, (যবদওিা বহিলার সমাজর্াবিক বছয়লন না, ১৯২৯ সায়লর
র্ার একিা কিার মধয বদয়য় এিা মিাঝা যায় নাৎবসিাদ আর সমাজর্য়ির ময়ধয বমল সামান্য)
এই কবমউবনস্ট মযাবনয়েয়স্টাও বছল র্ায়দর ময়ধয একবি মর্িাদ।
এই প্রিয়ন্ধর এই অংয়শ শুধুমাে মিাঝার মর্ষ্টা করা হয়য়য়ছ ময সমাজর্ি, কবমউবনস্ট মর্িাদ
এিং র্ায়দর র্রম লেয ইউয়িাবপয়ার ধারণািা আসয়লা মকািায় মিয়ক?
সোজর্ন্ত্র িী?
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অয়নক বিকশনাবর এিং িইপয়ে মলখা আয়ছ সমাজর্ি হয়চ্ছ এক ধরয়ণর গণর্াবিক শাসন
িযিস্থা মযখায়ন প্রয়র্যক মেণীর মানুয়ের কিা িলার অবধকার আয়ছ, র্ার মিয়কও িড় কিা
এখায়ন আয়ছ সি মেণীর মানুয়ের ময়ধয সাময এিং নাযয অবধকার। খুি োয়লা কিা আচ্ছা
এখন মদখা যাক মাক্সত কী িলয়র্ন সমাজর্য়ির িযাপায়র অিিা প্রর্বলর্ সমাজর্াবিক ধারণা
বক পুয়রাপুবর সমাজর্য়ির মূল মর্র্নার সায়ি খাপ খায় বকনা?
অবর্-সরলীকরণ করয়ল ময কিাগুয়লা মাক্সত এর বিবেন্ন মলখা মিয়ক মিাঝা যায় (মযয়হর্ু বর্বনই
এই িায়দর প্রিিা) র্া হয়চ্ছ, মায়ক্সতর দশতন ময়র্ সমাজর্ি শুধু একিা সরকারিযিস্থা না
একিা রােীয় ধরণ একবি কয়ঠার োয়ি শাবসর্ এিং বনয়বির্ এিং প্রয়কৌশল-পদ্ধবর্ অিলবম্বর্
রােিযিস্থা মযখায়ন একিা মদশ যাো করয়ি পুোঁবজিাদ হয়র্ সমাজর্াবনিক সমায়জর
“ রুপান্তয়রর” পয়ি, মযখায়ন কবমউবনস্ট ইউয়িাপীয়া হয়চ্ছ সিতাবধক কাময একিা সমাজিযিস্থা।
একিা প ৃবিিী মযখায়ন মনই মকান ধমত, পুবলশ, যুদ্ধ। অনন্ত সুয়খর (!) এক স্বেেূ বম। আচ্ছা,
এসি বক শুধুমাে েূ বম মাবলকয়দর কাছ মিয়ক েূ বমর মাবলকানা মকয়ড় মনিার মাধযয়ম সম্ভি?
উির হয়চ্ছ, না।
এই পবরির্তনশীল সমাজর্াবিক িযিস্থায়ক গবর্শীল করার জন্য নাগবরকয়দর েবিেযৎ
সমাজর্াবিক রায়ের জন্য প্রবরয়াজার্ করার কাজ করয়র্ হয়ি। মর্া এখন কিা হয়চ্ছ যারা
প্রবরয়াজার্ হয়র্ র্ায়না র্ায়দর কী করয়র্ হয়ি?
মসাজা োোয় এসি অবনচ্ছু ক মযায়িবরয়াল িা উপাদান সমূহয়ক উয়চ্ছদ করয়র্ হয়ি জড়
মিয়ক। অয়নয়ক িয়লন এই অিাবির্ িস্তু িা উপাদান সমূহ আয়স িুয়জতায়ায়দর কাছ মিয়ক।
মর্া এই িযপারিা আসয়ল এয়কিায়র বমিযা না হয়লও এিা পুয়রা সর্য না। এই সমাজয়ক গঠন
করার জন্য প্রয়য়াজন বকছু মাপকাবঠ। এিা রাজবনবর্ক হিার সায়ি সায়ি সামাবজক এিং
মগােীয় হয়র্ হয়ি সমাজর্াবিক িািির্ায়। বহসাি অনুযায়ী একিা মাপকাবঠ িা মমজাবরং
বস্টক দরকার ইউিবপয়ায়র্ মক মক বেি আর মক বেি না মসিা মিাঝার জন্য।
আর ময এিার ময়ধয মযয়র্ র্ায় না র্ার পবরণবর্ কখনই োয়লা না আর এয়দর জন্য সমাজর্ি
মকানবদন োয়লা বকছু রায়খবন িরং বিয়রাধীয়ক কয়ঠার হয়ি দমন করয়র্ হয়ি সমাজর্য়ি এই
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রকম কিাই আয়ছ। ধীয়র ধীয়র এই প ৃবিিী মিয়ক সকল ইনয়েবরওর িা দুিতলজাবর্য়ক ধ্বংস
করয়র্ হয়ি অিিা র্ারা বনয়জরাই ধংস হয়ি এই প্রবরয়ায়। অয়নক সমাজর্াবিক আমার বদয়ক
হয়য়র্ািা মর্য়ড় আসয়িন এইকিা িয়ল ময ইহা সবর্যকার সমাজর্ি নয় র্াহয়ল র্ায়দর জন্য
আমার বনয়র্র মলখাগুয়লা বদয়য় বদলাম"Until its complete extermination or loss of national status, this racial trash
always becomes the most fanatical bearer there is of counter-revolution, and
it remains that. That is because its entire existence is nothing more than a
protest against a great historical revolution… The next world war will cause not
only reactionary classes and dynasties, but also entire reactionary peoples, to
disappear from the earth. And that too is progress." – Karl Marx, 1849, Neue
Rheinische Zeitung
এখায়ন সহজ োোয় মযিা িলা হয়য়য়ছ র্ার সারাংশ হয়চ্ছ ময, জাবর্ িা সম্প্রদায় হয়চ্ছ বিপ্লয়ির
সি মিয়ক মমৌবলক িাধা আর এই সম্প্রদায়, সাম্প্রদাবয়কর্া হয়চ্ছ ঐবর্হাবসক বিপ্লি সংঘবির্
করার পয়ি সি মিয়ক িড় প্রবর্িাদ। অয়নয়ক িলয়িন এয়র্ খারাপ বকছু বক আয়ছ? এই সমায়জ
বিপ্লয়ির কারয়ণ একসময় না একসময় সমি সম্প্রদায় এর কুপ্রিা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ি আর প ৃবিিী
পায়ি র্ার ইউয়িাপীয়া। এিা মর্মন বহংস্র ময়ন না হয়লও এর পয়রর উবিিা সি প্রকাশ কয়র
বদয়ি বদয়নর আয়লার মর্"The classes and the races too weak to master the new conditions of life must
give way…. They must perish in the revolutionary holocaust." – Karl Marx, Marx
People's Paper, April 16, 1856, Journal of the History of Idea, 1981
এিা বক ময়ন হয় আপনায়দর revolutionary holocaust িলয়র্ এখায়ন বক মিাঝায়না
হয়য়য়ছ? িাম আর সমাজর্াবিকয়দর বনকি প্রশ্ন িাকল?
সাোচজি চিির্লে আর োেির্াচিনরাধী ইউনজচেি:
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ময সময়য় কালত মাক্সত র্ার মসাশযাবলস্ট মযাবনয়েয়স্টা তর্বর কয়রবছয়লন র্ার একশ িছর আয়গ
মিয়কও মসাশযাবলজম এর বিেয়য় মিশ বকছু কিা উয়ঠবছল। মাক্সত মূলর্ এইসমি মর্িায়দর
সমিয়কারী, আর এইসমি িায়দর ময়ধয আয়রকবি মিশ বির্বকতর্ মর্িাদ এর কাঠায়মা তর্বর
হবচ্ছল। মযয়হর্ু সমাজর্াবিক হয়র্ মগয়ল নাবিক হয়র্ই হয়ি মসজন্য র্ায়দর এই মর্িায়দর
সায়ি আয়রকবি বিশ্বাস িাকা খুিই অনুয়ময় আর মসিা হয়চ্ছ মানি-বিির্তন। প্রশ্ন উয়ঠ ময়ন
মানি-বিির্তন বিশ্বাস করয়ল েবর্ কী? র্াহয়ল মসিা বনয়র্ মদয়া হল।
অয়নয়কই বিশ্বাস কয়রন ময, িারউইন এর মানি বিির্তন শুধুমাে মানুয়ের িাবহ্যক এিং
শারীবরক বিির্তনয়কই মিাঝায় বকন্তু র্ার িন্ধু কালত মাক্সত র্ার এই র্াবিক ধারণায়ক অয়নক
মিশী গবর্শীল কয়র মর্ায়লন িযিহাবরক প্রয়য়ায়গর মাধযয়ম। যবদওিা িারউইন র্ার বনয়জর
র্য়ত্ত্বরই অয়নক িার সামাবজক প্রয়য়াগ এর িযাপায়র কিা িয়লয়ছন এিং এয়েয়ে
মায়ক্সতর অিস্থান িারউইয়নর র্াবত্ত্বক অিস্থান মিয়ক মিশী িযিহাবরক এিং উদযমী বছল এিং
বর্বন বিশ্বাস করয়র্ন ময, িারউইনিায়দর িযিহার শুধু র্াবত্ত্বক নয় িযিহাবরক বদক মিয়কও
করা উবর্র্।
ইউয়জবনক্স এর প্রার্ীন মর্িাদ মসাশযাল িারউইনইজম এর প্রিিারা ময়ন করয়র্ন ময, দুিতল,
জন্মগর্ অসুস্থ, আর অনুন্নর্ মলাকয়দর সাহাযয সহয়যাবগর্া করািা প্রাকৃ বর্ক বনিতার্ন প্রবরয়ায়
এিং সারোইোল অি বেয়িস্ট প্রবরয়ার মেয়ে িাধা যা মানি জাবর্র েবিেযৎ বনরূপয়ণ িাধা
প্রদান করয়ছ।
এছাড়াও, িারউইনইজম এর প্রিিা িারউইন আরও িয়লয়ছন যবদ মানি সমাজ এসি
সািবেবসজ িা অনুন্নর্ প্রজাবর্য়দর সাহাযয মজাড়া িন্ধ কয়র মদয় র্াহয়ল হয়য়র্ািা প্রাকৃ বর্ক
বনিতার্য়নর এই ঝায়মলা সমূহ আমায়দর আর বিরি করয়ি না। র্ায়দর অবেময়র্ এিা মানি
সমাজয়ক সিতাঙ্গীণ োয়ি সাহাযয করয়ি র্ার েবিেযৎ বনধতারয়ণ।30 যখন র্ার এই র্ত্ত্ব প্রায়
পূণতর্া পািার উপরম র্খন বর্বন এর সি মিয়ক গুরুেপূণত কিাবি িয়লন, “…Do the races
or species of men… encroach on and replace one another, so that some finally

30
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become extinct?… We shall see that all these questions must be answered in
the affirmative…”31
অয়নয়ক িয়লন, এিা নাবক পুরয়না সি মানুেয়দর িযাপায়র িলা হয়য়য়ছ যারা অয়নক িছর আয়গ
প ৃবিিীয়র্ বছল র্াহয়ল র্ায়দর জন্য এর পয়রর র্মকিা অয়পো করয়ছ। এইসি র্িাকবির্
সাি-বেবসজ এর িাণীসমূহ িারউইয়নর বলবখর্ িই Descent of Man-এ খুি োয়লাোয়ি
মদয়া আয়ছ। এখায়ন বর্বন িয়লয়ছন, “At some future period, in the not very distant
future… the civilized races of man will almost certainly exterminate and
replace the savage races throughout the world…”
এই িইিা পড়ার পয়র মাক্সত িয়লন যখন বর্বন র্ার বর্ন্তাধারা িুঝয়র্ পায়রন, “…this is a
book which contains the basis of natural history for our views.”
আমায়দর দৃবষ্টেবঙ্গ! এিা আিার মকমন কিা মকমন োয়ি সামাবজক বিির্তনিাদ সমাজর্য়ির
দৃবষ্টেবঙ্গর সমািতক হল? এই অমানবিক মর্িাদিা মানির্ার মুবিদানকারী সমাজর্য়ির
মকমন কয়র সমািতক হল প্রশ্ন জায়গ ময়ন, র্য়ি বক িারউইয়নর মর্িাদ আর মায়ক্সতর মর্িাদ
পরের পবরপূরক? জাবন না এমন মকান কিা, হয়য়র্া িা হয়য়র্ািা নয়। র্য়ি সহায়ক এই
বিেয়বি পবরস্কার।
র্য়ি সি মিয়ক কুখযার্ র্ত্ত্ববির পূণতর্া পাওয়া র্খয়না িাবক বছল। িারউইয়নর সৎ এক কাবজন
র্ার এই মর্িাদ পয়ড় এয়র্ািাই অনুপ্রাবণর্ হন ময, বর্বন বনয়জর বর্ন্তাধারা এর সায়ি মযাগ
কয়রন এিং বর্বন এক নর্ু ন বিয়শ্বর কিা বর্ন্তা করয়র্ শুরু কয়রন, বর্বন প্রবরয়াগর্োয়ি
বিবেন্ন িাস িা দল-উপদয়ল মানিজাবর্য়ক বিেি করয়র্ শুরু কয়রন ময, মক মক এই
মানিসমায়জ অিস্থান পািার মযাগয আর মক না। বর্বন মানি সমাজয়ক এক নর্ু ন উপায়য় এক
নর্ু ন পদ্ধবর্য়র্ প্রবরয়া করন শুরু কয়রন এিং বিশ্বাস করয়র্ িায়কন অিাবঞ্চর্য়দর বিশুবদ্ধ,
বিকলাঙ্গয়দর বিলুবপ্ত এিং র্িাকবির্ নীর্ু প্রজাবর্সমূয়হর অবধগ্রহণ খুি সর্কতর্ার সায়ি কৃ র্
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সামাবজক প্রয়কৌশল এিং বিজাইবনং এর মাধযয়ম করা যায়। এই র্ত্ত্বিার নাম ইউনজচেি,
আর বিজ্ঞানীর নাম সযার োবন্সস গযাল্টন।
সযার োবন্সস গযালিন ির্তমায়ন একিু অখযার্ হয়লও র্ালতস িারউইন এর সময়য় র্ার প্রোি
বছল ঈেতা করিার ময়র্া। িারউইন এর র্ত্ত্ব প্রদান করিার পর মিয়কই বক সামাবজক বক
রাজবনবর্ক প্রয়র্যক মেয়ের বিবেন্ন র্য়ত্ত্বর উপাদান আর উৎপাদক উেয়ই বছয়লন গযালিন।
যুগান্তকারী সামাবজক প্রয়কৌশল এর পুয়রাধা বহয়সয়ি র্ার নাম আয়স সিতায়গ্র।
এর আয়গর পয়িত আবম আপনায়দর িয়লবছলাম ময বকোয়ি মাক্সত আর িারউইয়নর র্ত্ত্ব এক
সায়ি একই মেয়ে সাহাযযকারী পরেয়রর, এয়েয়ে আপনায়দর কয়য়কবি বিেয় পবরস্কার কয়র
মদয়া লাগয়ি র্ার ময়ধয প্রিমিা হয়চ্ছ দ্বাবন্দ্বক িস্তুিাদ। এই প্রসয়ঙ্গ প্রিয়ম আয়স মহয়গয়লর
কিা। যবদওিা মহয়গল আর মায়ক্সতর দ্বাবন্দ্বক িস্তুিায়দর বর্ন্তার ধরণিা বছল দুই প্রকৃ বর্র। র্ায়দর
ময়ধযকার সুেষ্ট বর্ন্তার িযিধান বনয়র্ মদয়া হল।
এ প্রসয়ঙ্গ বসিনী হুক এর িইয়য় মাক্সত এিং মহয়গয়লর ময়ধয ময পািতকয মদয়া হয়য়বছয়লা মসিার
একিা সংবেপ্ত িণতনা বনয়ে মদয়া হলHis first point of difference between Hegel and Marx is both thinkers’
conception of philosophy. For Hegel, philosophy is an activity of thought, a selfenclosed and self-sufficient Nachdenken (German for reflection, literally
thinking-after) whose purpose is the clarification of what has happened. “To
clarify an event is [for Hegel none other than] to explain it in terms of logical
necessity [. . . in which the event is] fitted into some developing whole [i.e. the
system],” in that process revealing its meaning, which can be no other than
what it is (i.e. what has happened). “The task of the philosopher is [thus] to
discover that meaning [which is none other than God, or Spirit, or Mind: Geist],
progressively correcting his conceptions after more and more of the web of
cosmic structure [as Geist, through man, comes to know itself] has been
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disclosed to him” . Thus philosophy’s only goal is (self-) understanding, in
which “the world comes to self-consciousness and man rests in God.”
অনুিাদ: “মাক্সত আর মহয়গয়লর ময়ধয পািতকযর প্রিম অিস্থানিা হয়চ্ছ ময র্ারা দুইজয়নই
মুিবর্ন্তািাবদ দাশতবনক দশতয়নর মমৌবলক বিেয়গুয়লার উপর র্ায়দর বর্ন্তা সিয়িয়ক মিশী
প্রোিশালী। মহয়গয়লর জন্য দশতন হয়চ্ছ একিা বর্ন্তা করার বরয়া, আত্নয়কবন্দ্রক এিং স্বয়ং
সম্পূণত Nachdenken িা প্রবর্বিম্ব (জামতান োোয়) োোগর্ োয়ি বর্ন্তার প্রবর্েলন মসিার
মূল কাজ হয়চ্ছ মযিা সংঘবির্ হয়য়য়ছ মসিায়ক সুবনবদতষ্ট করা মহয়গয়লর োোয় ‘ মকান িস্তুয়ক
পবরস্কার করা [বিকল্পহীন োয়ি মহয়গয়লর জন্য] মায়ন মসিায়ক প্রয়য়াজনীয় যুবিযুি পদ্ধবর্য়র্
বিয়েেণ করা [মযখায়ন বিেয়িা] একিা পবরির্তনশীল কাঠায়মার ময়ধয অিস্থান লাে কয়র
[পদ্ধবর্র ময়ধয]। এিং ময পদ্ধবর্র মাধযয়ম এর অিত প্রকাবশর্ হয় মযিা বক হয়য়য়ছ মসিা ছাড়া
আর বকছু ই না অিতাৎ মহয়গল িাদ অর্ীর্ মক এিং কয়মতর দাবন্দকর্ার বদয়ক সিয়র্য়য় মিশী
মজার মদয় এিং দাশতবনক প্রসয়ঙ্গ মহয়গল িয়লন, “দাশতবনয়কর কাজ হয়চ্ছ মহাবিয়শ্বর সদা
পবরির্তনশীল ধারণা সমূয়হর ময়ধয সম্পয়কতর সন্ধান করা যর্িা র্াোঁর বনকি মহাবিয়শ্বর ধারণা
এর বিেয়িা সুেষ্ট হয়র্ িায়ক “ অিতাৎ দশতয়নর একমাে লেয হয়চ্ছ বনয়জয়ক জানা মযখায়ন
“ বিশ্ব আত্নয়র্র্নার মুয়খামুবখ হয় এিং মানুে স্রষ্টার সাবন্নধয লাে কয়র।”
Thus for Marx what the philosopher does is not contemplative evaluation (as
Hegel would have it) but involved social activity contemporary with the
material state of things. In fact, ironically enough, Hegel’s contemplative
philosophy itself (like all contemplative philosophies), Marx points out, is not
“removed from life” (25). Making current society the object of philosophy (esp.
a teleological one that claims that the said state is the highest so far, necessary
towards final perfection) with which philosophy does nothing but reflect about
(esp. as some form of prototype or paradigmatic model, which philosophies
tend to do to their objects) (esp. a philosophy that identifies “reason” with
“reality” (20)) is to accept that actually existing state of things—as the State of
things, the way that things absolutely are; and as something acceptable, the
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way that things should be—in the process (doubly) legitimizing that current
state.
অনুিাদ: বকন্তু মায়ক্সতর জন্য দাশতবনক বক কয়রন মসিার মকান মুলয মনই। এর িদয়ল বর্বন
সামাবজক আর্রণ সমূহয়ক িযাখা কয়র এিা প্রদশতন কয়রন। বর্বন এিায়ক শুধুই িস্তুিায়দর
ময়ধয সীমািদ্ধ রায়খন এিং শুধুই ইবন্দ্রয়িায়দর ময়ধয এর সািতকর্া মদখায়র্ িায়কন। এিং
বর্বন এর সমায়লার্না কয়রন এই িয়ল ময, অন্য মযকন র্ু লনামূলক এর মর্ মহয়গয়লর
র্ু লনামূলক দশতনও শুধুমাে ির্তমান জীিনয়কই আয়লার্য বহয়সয়ি ধয়রয়ছ এিং ির্তমান
সমাজয়কই র্ার আয়লার্য ময়ন করা হয়য়য়ছ (এিা একিা দুয়িতাধয উপায় মযিা শুধুমাে সিতয়শে
পবরবস্থবর্ মক সবঠক োয়ি বিয়েেণ কয়র িা মানি সমায়জর সয়িতাচ্চ মেয়ে এিা প্রয়যাজয)
আর এিা প্রবর্বি িস্তুয়ক মসই অিস্থায়র্ই পরম ময়ন কয়র ময অিস্থায় এিা ির্তমায়ন আয়ছ
অিিা মযকন অিস্থায়র্ মসিা বিদযমান িাকয়ি (সরলীকরণ কয়র) এিং মযিা সমায়জর
মযয়কায়না পবরবস্থবর্য়কই তিধ ময়ন কয়র।
এর েয়ল মিাঝা যায় ময, মাক্সত আর মহয়গয়লর দশতন আপার্ দৃবষ্টয়র্ এক ময়ন হয়লও মসিার
ময়ধয একিা িড় র্োর্ আয়ছ আর মসিা হয়চ্ছ মহয়গল এর র্ত্ত্ব শুধুমাে Dialectal
Materialism এর র্াবত্ত্বক বদক বনয়য় আয়লার্না কয়র বকন্তু মাক্সত এর প্রয়য়াগ বনয়য় যান
সামাবজক মেয়ে মযিা পয়র মাক্সতিাদ নায়ম পবরবর্র্ হয়।
এপ্রসয়ঙ্গ িলা যায়, মায়ক্সতর এই বিয়রাবধর্ার জন্য দাবন্দক িস্তুিায়দর মেয়ে মকান পবরির্তনিা
আয়স এিং এর পূিতির্তী আয়লার্নায় সমাজর্য়ির ময অমানবিক বদক গুলয়ক র্ু য়ল ধরা হয়য়য়ছ
মসিা আয়স মকমন কয়র? প্রিম কিা হয়চ্ছ দাবন্দক িস্তুিাদ কখয়না একিা বনবদতষ্ট মপ্রাপযাগাডিা
বছল না িরং এিা মকান বনবদতষ্ট সময়য়কও বনয়দতশ কয়রবন। মহয়গয়লর র্ত্ত্ব একিা বনবলতপ্ত
দাশতবনক র্ত্ত্ব বছল আর মায়ক্সতর র্ত্ত্ব বছল মূলর্ িযিহাবরক জীিয়নর জন্য। বনয়র্র মলখািা এিা
আরও েষ্ট করয়ি।
First, let’s say what Marx meant by ‘critique’. It was closely bound up with
Hegel’s idea of ‘sublation’ [aufheben]: to negate, and thereby to preserve the
inner truth of something.
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Hegel’s philosophical work was an attempt to summaries the essence of the
entire history of philosophy, and for him that meant an entire history. So
Marx’s critique of Hegel was a critique of philosophical science as such. He
concluded that philosophy cannot answer the questions that philosophy has
brought to the surface. In the end, those questions are not philosophical but
practical. When Marx claimed that his work was scientific [wissenschaftlich],
this did not mean that he was elaborating a set of doctrines, of ‘theories’, but
that, by tracing the contradictions of existing science to their roots in the
inhuman way in which humans lived, he could bring to light the necessity to
revolutionize that way of life, to move from contemplation to ‘practicalcritical’, revolutionary solutions.32
বসবরল বস্মি এখায়ন মসাজা োোয় মিশ বকছু অসম্পূণত কিা িলয়লও র্ার বকছু কিা মযমন
“ মহয়গয়লর সায়ি মায়ক্সতর প্রধান র্োর্ বছল মহয়গয়লর রেণশীলর্া িা নমনীয় মনোি বনয়য়
আর র্ার োলর্ু বিশ্বাস সমূহয়ক সংরেয়ণর িা র্ায়দর িাবর্ল করার প্রবর্ র্ার অনীহা বনয়য়”
এছাড়াও মায়ক্সতর ধমত সংরান্ত ময বিেয়িা রয়য়য়ছ িা ধমত ধ্বংয়সর ময পদ্ধবর্িা আয়ছ মসিা
অর্যন্ত র্মকপ্রদ।
এ প্রসয়ঙ্গ বসবরল িয়লনIt is similar to Marx’s attitude to religion: it was not a matter of rejecting
religious sentiment because it was ‘untrue’, without foundation, and then
devising a new religious form. Rather, we have to uncover those aspects of a
way of life which gave rise to religion – and then revolutionize those aspects.
Religion was ‘the heart of a heartless world’. So the issue was to establish a
world with heart. Instead of an illusory solution, we must, in practice, find a
real one.
এ প্রসয়ঙ্গও মায়ক্সতর র্রমপবডি মর্িাদ সমূহ েষ্ট হয়য় ওয়ঠ।

32
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অনুিাদ: “এিা (মহয়গয়লর সমায়লার্না) এর মেয়ে মায়ক্সতর অিস্থান বছল অয়নকিা র্ার ধমত
সংরান্ত মর্িাদ এর মর্, এখায়ন বর্বন ধমতয়ক এজন্য ধ্বংস করয়র্ র্ানবন মকননা মসিা েু ল
বছল এিং মসিায়ক ধ্বংস কয়র বর্বন নর্ু ন একবি ধমতও তর্বর কয়র মযয়র্ র্ানবন। র্ার মর্িাদ
বছল মসই কারন সমূহয়ক খুয়োঁ জ মির করা মযগুলা জীিয়ন ধমতয়ক উৎপন্ন কয়রবছল এিং মসগুলয়ক
ধ্বংস করা িা মসগুলয়র্ বিপ্লিসাধন করা। ধমত বছল িিতর সমায়জর িা বনেু র সমায়জর হৃদয়
এয়ক ধ্বংস কয়র একিা নর্ু ন হৃদয় সম্পন্ন এিং র্মৎকার বিশ্ব (!) তর্বরর জন্য এর
বিয়লাপসাধন জরুবর। মকান র্ত্ত্বীয় সমাধায়নর জায়গায় আমায়দর খুজয়র্ হয়ি একিা িািি
সমাধান।”
এখান মিয়ক একিু হয়লও মিাঝা যায় কালত মায়ক্সতর ধমতবিয়দ্বে। বকন্তু মহয়গয়লর দাবন্দক িস্তুিাদ
মর্া ধমতয়কও সমায়জর একিা উপাদান ময়ন কয়র মসিার পযতায়লার্না করার এিং মসিায়ক
ঐবর্হাবসক দৃবষ্টয়কাণ মিয়ক িযিয়ছদ এর কিা িয়লয়ছ। মহয়গয়লর দাবন্দক িস্তুিায়দর ময়র্
ধমতয়ক কখনই িস্তুিাদ এিং িস্তুিাদী প ৃবিিীর সায়ি একবের্ করার কিা িলা নাই িরং এিায়ক
(ধমতয়ক) দাশতবনকয়দর আয়লার্য বহয়সয়ি মছয়ড় মদয়ার এিং ধমতয়ক আত্নার পবরশুবদ্ধর একিা
মেে িলা হয়য়য়ছ।
চঠি এনিনত্রই োিল এই ঈশ্বর চিন্তা আর ধেলচিন্তানি আচফনের সানথ র্ু র্ো িনরনছে।
বকন্তু মায়ক্সতর এই মর্িাদ র্ার বনয়জর জন্যই কবঠন হয়য় দাোঁড়ায় মকননা এই মর্িাদ উবন মসই
সময়য় প্রদান কয়রবছয়লন মস সময়য় ধয়মতর প্রোি বছল প্রর্ণ্ড এইসময়য় র্ার এই মর্িাদ র্ার
জন্য কাল হয়র্ পারয়র্া। এই কারয়ণ র্ার দরকার বছল এমন একবি মর্িায়দর যা ধমতয়ক
এয়কিায়র নাবড়য়য় বদয়র্ পায়র ময র্ত্ত্ব স্রষ্টার হার্য়ক মকয়ি মেলয়র্ পায়র (নাবিকয়দর
োোয়)।
কয সেনয় োিল র্ার এই ের্ু ে “Dialectal Materialism” ের্িাদনি ের্ু ে ভানি তর্চর
িনরচছনর্ে, এই দশতন ময সমি জীিন এর মূললেয হয়চ্ছ সংগ্রাম, র্খন র্ালতস িারউইন
মূলর্ একিা নর্ু ন মর্িাদ বনয়য় আয়সন ময “সেস্ত জীিনের স ৃচষ্ট হনে সংগ্রাে আর প্রািৃ চর্ি
চেিলািে কথনি এিানে স্রষ্টার কিাে ভু চেিাই কেই”।
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যবদও আমরা ময়ন কবর ময িারউইন এই বিির্তন িাদয়ক এর প্রিম প্রিিা, এই মর্িাদ বর্বন
মপয়য়বছয়লন হঠাৎ কয়র প্রাকৃ বর্ক পযতয়িেণ এর মাধযয়ম র্াহয়ল এই ধারণা সবঠক না এই
আইবিয়া সিতপ্রিম বলয়খন।
Johann Wolfgang von Goethe ১৮০০ সায়লর বদয়ক এিং এই মর্িাদিায়কই িারউইন
পযতয়িেণ এর মাধযয়ম শিবেবির ওপর দাড় করান। বকন্তু কিা হয়চ্ছ এই ময গয়ি কখনই
মকান প্রকায়রর পযতয়িেণ এিং পবরোর ময়ধয বদয়য় এই মর্িায়দর সূর্না কয়রনবন যা
কয়রবছয়লন িারউইন আর মহয়কল।
বকন্তু এই মর্িাদ মাক্সতয়ক র্ার কাবঙ্খর্ প্লযািেমত এয়ন মদয় এিং বর্বন িারউইনয়ক যা িয়লন
র্া Gerald Runkle রবর্র্ Marxism and Charles Darwin নামক গ্রয়ডি বলবপিদ্ধ করা
আয়ছ এখায়ন যখন মাক্সত র্ার Das Capital এর প্রিম খণ্ড র্ায়ক উৎসগত কয়রন র্খন র্ায়ক
বর্বন িয়লন“I thank you for the honor you have given me by sending me your great work
on capital; and I heartily wish that I was more worthy to receive it by
understanding more of the deep and important subject of political economy
though our studies have been so different but we both believe in the extension
of knowledge for the happiness of mankind.”
এখন কিা হয়চ্ছ মাক্সত আর িারউইন এর মর্িাদ বেন্ন বেন্ন বদয়ক হয়লও এয়দর মূল সূেবি
বছল এক জায়গায় আর মসিা হয়চ্ছ উগ্র িস্তুিাদ। আর এই উগ্রিিিায়দর বধবকবধবক আগুনয়ক
হাওয়া বদয়র্ িায়কন আয়রক িযবিে র্ার নাম হয়চ্ছন োবন্সস গযালিন।
যখন বর্বন িারউইয়নর ‘ survival of the fittest’ এই র্ত্ত্ববি পয়ড়ন র্খন বর্বন যারপরনাই
আনবন্দর্ হন। এিং বর্বন যখন প্রজাবর্সমূয়হর সংগ্রাম অিিা “ competition of the
species” , বর্বন র্খন বিশ্বাস করয়র্ শুরু কয়রন ময, র্ার সময়য়র প্রবর্বি জ্ঞান এিং র্ত্ত্ব
একিা সুবনবদতষ্ট উিয়রর বদয়কই র্াক করয়ছ আর মসিা হয়চ্ছ এিা মকান প্রজাবর্বেবিক না িরং
জাবর্বেবিক সংগ্রাম িা “ struggle of the races.” হ্যাোঁ প্রিমিায়রর মর্ মকউ এরকম একিা
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র্ত্ত্ব বনয়য় আয়সন ময “ সি মানুে আসয়ল সমান না” বকছু মানুে মিশী বিিবর্তর্ আর বকছু মানুে
কম বিিবর্তর্ সাি-বেবসজ, মযগুয়লা হয় সিয়িয়ক র্মৎকার প্রজাবর্সমুয়হর সায়ি এগুয়লা
বময়শ যায়ি অিিা এরা ধ্বংস হয়য় ইবর্হায়সর আিাকুয়ড় পয়ড় িাকয়ি, ১৮৬৯
সায়ল িারউইয়নর িই মির করার ১০ িছর পয়র গযালিন নর্ু ন একিা বিজ্ঞান এর জন্ম মদন
যার নাম মদয়া হয় ইউয়জবনক্স অয়নয়ক িয়লন, এই মর্িাদ হয়চ্ছ গযালিয়নর একার। র্াহয়ল
র্ায়দর বনয়র্র মলখা গুয়লা পড়ার জন্য আয়িদন জানায়না হয়চ্ছ।
ডারউইে ইউনজচেি এর ইচেচেনয়িার িা দ্রষ্টা:
“At some future period, not very distant as measured by centuries, the civilized
races of man will almost certainly exterminate and replace throughout the
world the savage races. At the same time the anthropomorphic apes . . . will
no doubt be exterminated. The break will then be rendered wider, for it will
intervene between man in a more civilized state, as we may hope, than the
Caucasian, and some ape as low as a baboon, instead of as at present between
the Negro or Australian and the gorilla.”33
আরও যবদ র্ান র্াহয়ল বনয়র্ আয়ছ এগুয়লাDarwin's foremost German disciple, Ernst Haeckel, made even more dramatic
statements. According to Haeckel, if you want to draw a sharp boundary
between the human races and the apes, “you must draw it between the most
highly developed civilized people on the one hand and the crudest primitive
people on the other, and unite the latter with the apes.”
অনুিাদ: িারউইয়নর সিয়িয়ক বপ্রয় ছাে Ernst Haeckel আরও মিশী নািকীয় কিা িয়লন
মহয়কয়লর ময়র্ “যবদ আপবন মানুে আর নর-িানরয়দর ময়ধয একিা সীমায়রখা িানয়র্ র্ান”
আপনায়ক অিশযই মসিায়ক সিয়িয়ক সিয়িয়ক সেয মানুেয়ক এক র্রয়ে মরয়খ আর
সিয়িয়ক আবদম মানুেয়ক আয়রক র্রয়ে মরয়খ করয়র্ হয়ি, এিং পরির্তীয়দরয়ক (আবদম
মানিয়দর) নর-িানরয়দর মগােীর অন্তুরেু ি করয়র্ হয়ি।”
33
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এিার োনে চি? এিা চর্চে র্িে িনর্ে যিে ির্োইনজোে র্ু নি অিস্থাে িরনছ আর দাস
িেিসা সিনথনি র্াভজেি আিার ধারে িনরনছ র্িে? এিা িনর্ চর্চে আর র্াাঁর
গুরু এিিানর সেস্ত চেনগ্রানদরনি ের-িাের কদর অন্তভু লি িনর কদে কয র্ানদর প্রথে কশ্রেীর
োনুষ চহনসনি কিাঁনি থািার কিাে অচধিার কেই ? আর এনি অকুণ্ঠ সেথলে জাোে র্ৎিার্ীে
সেস্ত ইউনরাপীয় িুচিজীিী আর চিির্লে প্থী কিেো এই ের্িাদ এনিিানর তিজ্ঞাচেি চছর্
আর চছর্ চিির্লে র্নত্ত্বর কিানি এনিিানর সচঠি।
এই চি র্াহনর্ চিির্লেিাদ?
অয়নয়ক বিির্তয়নর বিেয়বিয়ক জননিাদ এর জন্য খুি গুরুেপূণত ময়ন কয়রন র্াহয়ল মদখা যাক
এ িযাপায়র িারউইয়নর বক মপ্রায়জি বছল। িারউইন প্রিম বদয়ক যয়িষ্ট বির্বকতর্ হয়লও এ
প্রসয়ঙ্গ র্াোঁর িন্ধু হাক্সবল (যায়ক িুলিগ নায়মও িাকা হয়) এবগয়য় আয়সন বর্বনই প্রিম এই
বিেয়বিয়ক বিবেন্ন ইউবনোবসতবিয়র্ পড়ায়নার িযিস্থা কয়র মদন এিং হাক্সবল, গযলিন আর
িারউইন বর্ন জন বময়ল বসদ্ধান্ত মনন ময, র্ারা বনয়জরা বনয়জয়দর বর্নবি েযাবমবলর বের্য়রই
প্রজনন করয়িন এিং কয়য়ক পুরুয়ের ময়ধয র্ারা জন্ম মদয়িন এক সুপারমযান েযাবমবল। িলা
িাহুলয র্ায়দর প্রয়র্ষ্টা র্রম োয়ি িযিত হয়।
বকন্ত দুবি কারয়ণ ইউয়জবনক্স বিলুপ্ত হয়না মসিার ময়ধয একবি হয়চ্ছ বিয়শ্বর িহু োবসতবি র্ায়দর
এই মর্িাদ মক পড়ায়র্ শুরু কয়র আর বদ্বর্ীয় কারণ হয়চ্ছন আমায়দর কালত মাক্সত। মকননা
মাক্সতিাদীরা এিায়ক মদখয়র্ িায়কন র্ায়দর ইউিবপয়া লায়ের একমাে রািা বহয়সয়ি আর র্াই
এই রি-বপপাসু কালতমাক্সত আর র্াোঁর সঙ্গী-সািীরা সমাজর্ি আর ইউয়জবনক্স প্রায় সমািতক
িাবনয়য় মদন।
অয়নয়ক আিার এই রিবপপাসু কিািার প্রর্ডি বিয়রাবধর্া করয়িন মসজন্য বদয়য় বদলাম
কালতমাক্সত এর বকছু অম ৃর্ির্নOn peaceful Movements: "May the devil take these people’s movements,
especially when they are ‘peaceful."34
34
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On Terrorism: “There is only one way in which the murderous death agonies
of the old society and the bloody birth throes of the new society can be
shortened, simplified, and concentrated, and that way is revolutionary
terrorism.”35
On Dictatorships: “Every provisional political set-up following a revolution
requires a dictatorship, and an energetic dictatorship at that.”36
On Family: “After the earthly family is discovered to be the secret of the holy
family, the former must then itself be annihilated in theory and in practice.”
এসি শুনে অিেেই আপোনদর োিলনি োচন্ত আর োেির্ার গুরু েনে হনে র্াই ো?
র্াহনর্ আোনদর অিেেই আজনি কথনি সেস্ত ধেল ছু নড় কফনর্ চদনয় োিলিানদ পরে োচন্ত
িুাঁনজ চেনর্ হনি।
ইউয়জবনক্স এর প্রসার সমাজর্য়ির মাধযয়ম (বিংশ শর্াব্দীয়র্) ১৯০৫-১৯৩২ ইউয়জবনক্স এর
প্রসায়রর প্রিম ধাপ বছল এই সময়িা। ১৮৯৮ সমাজর্াবিক গণর্ি পাবিত সুইয়িয়ন েমর্াগ্রহণ
কয়র কট্টরপডিী মাক্সতিাদ এর সমিতক এই রাজবনবর্ক দলিা ১৯৭৬ সাল পযতন্ত সুইয়িয়ন
অিস্থান কয়র এিং র্ায়দর দরুন প্রায় ৪০০০০০ মানুয়ের মস্টবরলাইয়জসান এর প্রবরয়া
সম্পাদন করা হয়।র্ারা র্রম োয়ি গযালিন এর মর্িায়দর অনুসারী বছল। ১৯০১ এইর্. বজ.
ওয়য়লস বলয়খন Anticipations, কট্টর ইউয়জবনক্স িাদ প্রির্তয়নর এিং েবিেযয়র্ এর প্রোি
আয়লার্না করা হয় এ জায়গায়।
১৯০৪ িার্লস হারিািল কডনভেনপািল প্রচর্ষ্ঠা িনরে Cold Spring Harbor Research Facility
চেউইয়নিল কযিানে জে চড.রিনফর্ার, এ্িু িানরচঞ্জ, আর হ্যাচরেোে পচরিার সহ অনেনি
িািা পয়সা কদে যানর্ কসিানে ইউনজচেি পচঠর্ এিং পরীচির্ হনর্ পানর, যার পচরেচর্
চছর্ ভারচজচেয়াে কিেচসং কযিানে প্রায় র্াি িানেি পচরিারনি কেচরর্াইনজসাে িরা হয়
35
36
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(এিা এিিা প্রোে কয ইউনজচেি েূর্র্ িাে কপ্রাডাক্ট হনর্ পানরও পুাঁচজিাদীরাও এর কথনি
িুি চপচছনয় চছনর্ে ো)।
১৯০৭ মপ্রবসয়িডি উয়রা উইলসন সিতপ্রিম ইউয়জবনক্স-মক অনুয়মাদন প্রদান কয়রন এিং এরই
সায়ি সায়ি মিনমাকত (১৯২৯), নরওয়য় আর এিবনয়া (১৯৩৬) সায়ল ইউয়জবনক্স মক
অনুয়মাদন মদয় আর এই েয়লই সংগবঠর্ হয় মানির্ার সিয়িয়ক িড় অপরায়ধর িা এিবনক
মিবেং এর।
১৯২৯ োরগানরি সোিার িট্টর ভানি োর্থুইচসয়াে ইউনজচেি এর সোথলি র্াাঁর প্রথে
চিচেি িুনর্ে এিং এর োধেনে চর্চে সেস্ত প ৃচথিীনর্ ছচড়নয় চদনর্ থানিে র্াাঁর িােী। এর
ফনর্ সারা চিনশ্ব প্রায় ১.৬ চেচর্য়ে িানর্া োনুষরা চেয়চন্ত্রর্ গভলপানর্র চেিার হে কযিানে
র্ারা চছনর্ে পচরপূেল ভানি সুস্থ ।37
র্য়ি এই নগণয উদাহারণসমূহ মকান োয়িই ইউয়জবনক্স এর র্রম েয়ািহর্া মক িযাখা করয়র্
পারয়ি না। ময ইউয়জবনক্স এর র্রমর্ম স্বে বছল Master Race Of the left. আজ একাবিংশ
শর্াব্দীয়র্ও ইউয়জবনক্স সগয়িত মািা উর্ু কয়র দাবড়য়য় আয়ছ। কায়লা মানুেয়দর হাহাকায়রর
ময়ধয, শর্ লে মানুয়ের ম ৃর্ু য আর গণহর্যার ময়ধয। আজও এই েয়ািহ শয়র্ান র্াোঁর কায়লা
িানা বিিার কয়র মরয়খয়ছ সমি মানিজাবর্র ওপয়র। আজ এর নাম আলাদা হয়লও কাজ
একই মূলসূে একই।
...আর এখায়নই মশে নয়! এখন আপবনই বসদ্ধান্ত বনন

---- সমাপ্ত ----
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