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েফডিরক হেয়েলর েবা িয়ং ৭৪৭ ফযালািস 

সরল,সাধারণ জান িদেয় িবচার কির বেল ঈশের িবশাস েনই। েকােনা ঈশেরই।
চািল র  চযাপিলন

িচতঃ েফডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১)

েফডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১) িছেলন িবগত শতেকর এক নামকরা েজযািতপদাথরিবজানী। আজেক েয 
আমরা মহািবেসারণ বা িবগবযাঙ তেতর কথা শিন,  েসই  ‘িবগবযাঙ  ’ শবিট তার কাছ েথেকই পথম 
উচািরত হেয়িছল ১৯৪৯ সােলর একটা েরিডও েপাগােম,  যিদও িবগবযাঙ শবিট িতিন তখন উচারণ 
কেরিছেলন অেনকটাই সমােলাচনা আর েশেষর সের। েশষ থাকার কারণ,  েসসময় িবগবযাঙ-এর সােথ 
সমােন পালা িদিচেলা হেয়েলরই িনজস একিট তত;  যােক িবজানীরা ডাকেতন িসিতশীল অবসা তত 
(Steady  State  Theory) নােম। ১৯৬৪  সােল  আেনরা  েপনিজয়াস  এবং  রবাটর  উইলসন  মহাজাগিতক 
পশাদপট িবিকরণ1 খুঁেজ পাবার আগ পযরন িকন পৃিথবীর বহ নামকরা পদাথরিবজানীই িসিতশীল অবসা 
তেতর পিত আসাশীল িছেলন। েফডিরক হেয়ল িছেলন েসই িসিতশীল তেতর মূল পবকা,  যিদও তার 
এই িবখযাত তেতর সােথ জিড়ত িছেলন আর কেয়কজন নামকরা পদাথরিবদ- হারমান বিন, থমাস েগাল 
এবং  পরবতরীকােল  এক ভারতীয়  েজযািতিবরজানী- জয়ন  নারিলকর।  িসিতশীল  তত  ছাড়াও  েসলার 
িনউিকওিসেনিসসসহ েজযািতিবরজােনর অেনক িকছুেতই েফডিরক হেয়েলর অবদান িছল। জীবেনর েশষ 

1 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাতী, অঙর, ২০০৬ দঃ
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বয়েস িতিন তার েছেলর সােথ িমেল ৈবজািনক কলকািহিন েলখায়ও হাত িদেয়িছেলন। িবজােন তার 
সামিগক অবদােনর জন িতিন ‘সার  ’ উপািধ েপেয়িছেলন, পুরষার েপেয়িছেলন রেয়ল এেসােনািমকাল 
েসাসাইিট েথেকও,  এছাড়া আেরা অনান েছাটখােটা পুরষার েতা আেছই। কােজই েফডিরক হেয়েলর 
সনাম কম িছল না তার সমেয়। 

িকন বড় িবজানী হেল কী হেব িতিন জায়গায় েবজায়গায় নাক গিলেয় িনেজর মতামত িদেত পছন 
করেতন।  এমিন একটা ঘটনা ঘেটিছল যখন িবজানীরা িবগত শতেকর মাঝামািঝ সমেয় েবশ ক িট’  
ডায়েনাসর এবং পািখর মধযবতরী জীবাশ আিকরওপেটিরেকর ফিসল খুঁেজ পািচেলন। হেয়ল হঠাৎ কেরই 
বেল  বসেলন  আিকরওপেটিরেকর  ফিসলগেলা  নািক  সব  জািলয়ািত।  অথচ,  আিকরওপেটিরক  িকন 
িবজানীেদর জন নতুন িকছু িছল না েসসময়। আিকরওপেটিরেকর পথম পালেকর ফিসল খুঁেজ পাওয়া 
িগেয়িছল বহ আেগই- েসই ১৮৬০ সােল। এমন িক ডারউইন তার ‘অিরিজন অব িসিসজ  ’ গেনর চতুথর 
সংসরেণ  আিকরওপেটিরেকর  উেলখও কেরিছেলন।  ডারউইেনর সমসামিয়ক িবজানী  িটএইচ হাকিল 
তখনই মনবয কেরিছেলন েয, হাবভােব মেন হেচ আধুিনক পািখগেলা সব েথেরাপড ডায়েনাসর েথেকই 
এেসেছ; আর আিকরওপেটিরেকর মেতা ফিসলগেলা এই যুিকর েপছেন েজারােলা পমাণ িহেসেব হািজর 
হেয়েছ2। তারপর ১৮৬১ সােলর িদেক জামরািনর লযাংেগনালিথেম3 পাওয়া েগল আিকরওপেটিরেকর পূণরাঙ 
কঙাল। একই  পিরকমায় ১৮৭৭ সােল বুেমনবােগর4,  ১৮৫৫ সােল িরিডনবােগর,  ১৯৫৮ সােল 
লযাংেগনালিথেম5,  ১৯৫১ সােল ওয়াকরারসেজেল,  ১৯৬০ সােল জামরািনর ইৎসচােট,  ১৯৯১ সােল 
লযাংেগনালিথেম,  ২০০৫ এবং ২০০৬ এ জামরািনেত আিকরওপেটিরেকর িবিভন ফিসল উদার করা 
হেয়েছ। িকন পততািতেকরা আর জীবিবজানীরা কষ কের ফিসল েপেল কী হেব,  িবজানী হেয়ল তার 
সহকমরী  গিণতিবদ চন িবকমিসংেহর  সােথ িমেল হঠাৎ  কেরই ১৯৮৫ সােল তুমুল েশারেগাল শর 
করেলন এই বেল েয,  আিকরওপেটিরেকর ফিসলগেলা সব নািক বােনায়াট। তারা বলেলন,  ফিসলগেলা 
নািক এত চমৎকারভােব সংরিকত থাকার কথা না, মধযবতরী সের িনশয় আধুিনক পািখর পালক ঢুিকেয় 
েদয়া হেয়েছ, ইতযািদ। িবিটশ নাচারাল িহিস জাদঘেরর িবজানীরা হেয়েলর পিতিট সেনহ পরীকা কের 
েদখেলন,  এবং তােদর  পরীকায় সেনহাতীতভােব  পমািণত হেলা  ফিসলগেলা  আিকরওপেটিরেকরই। 
এমিন একিট পরীকায় অযােলন চযািরগসহ অনান িবজানীরা সযােবর িকনারাগেলার মাপ িনেয় েদখােলন 
আিকরওপেটিরেকর দিট পালিলক িশলাসেরর সযাব পুঙানপুঙভােব এেক অপেরর সের খাপ েখেয় যায়, 
ফেল  মধযবতরী  সের  আধুিনক  পািখর  পালক থাকার  বযাপার  এখােন  েনই।  তােদর  সমূণর  পরীকার 
ফলাফল  সােয়ন  জানরােলর  ১৯৮৬  সােলর  ২৩২  সংখযায়  ‘আিকরওপেটিরক  েকােনা  েজাচুির  নয়’ 
িশেরানােম পকািশত হয়6। হেয়ল যখন ফিসেলর সতযতা িনেয়  েশারেগাল করিছেলন,  িঠক েসসময়ই 
জামরািনর েসালনহেফেন ১৯৮৭ সােল আেরকিট আিকরওপেটিরেকর ফিসল পাওয়া যায়,  আর িবজানীরা 
সবাই িমেল পুেরা পিকয়ািটেক বসিনষভােব অবেলাকন করার সেযাগ পান।  কীভােব পািখর পালেকর 
ছাপ পালিলক িশলায় পেড়, কীভােব িশলাসের িচর ধের সবিকছুই িবজানীরা আেরা একবার ভােলামেতা 
যাচাই করার সেযাগ েপেয় যান। েদখা েগল আিকরওপেটিরেকর এই েসালনহেফন নমুনািটও অনগেলার 
মেতাই একই ফলাফল িনেয় আসেলা। এই আিবষােরর বযাপারিটও সােয়ন জানরােল আিকরওপেটিরেকর 
সতযতার  পমাণ িহেসেব  আিবভূরত  হেলা7 আর আিকরওপেটিরক িনেয় হেয়েলর যাবতীয়  ‘কনিপেরিস 

2 Huxley T.H.  the  animals  which are  most  nearly intermediate  between birds and reptiles.  Geol.  Mag.  5,  357–65;  Annals  &  
Magazine of Nat Hist 2, 66–75; Scientific Memoirs 3, 3–13, 1968

3  পের িবিটশ িমউিজয়ােম সানানিরত; লনডন েসিসেমন িহেসেব গণয
4  বািলরন েসিসেমন িহেসেব গণয
5  মযাকবাগর েসিসেমন িহেসেব গণয
6  Charig, A.J.; Greenaway, F.; Milner, A.N.; Walker, C.A.; and Whybrow, P.J.,  ‘Archaeopteryx is not a forgery’. Science 232  

(4750): 622–626, 1986
7  Wellnhofer P. , A New Speciment of Archaeopteryx, Science 240, 1790, 1988.
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তেতর’ সমািধ রচনা করেলা। 

িচতঃ আিকরওপেটিরক (১৮৭৭) : বািলরন েসিসেমন

আসেল অধযাপক হেয়ল পদাথরিবজানী িহেসেব সপিরিচত হেলও জীবিবজান িকংবা  পততেতর খুিঁটনািট 
িবষেয় সমযকভােব অবিহত িছেলন না;  সিতয বলেত কী-  িববতরন িকংবা পালিলক িশলায় কীভােব ফিসল 
সংগহৃীত হয়, কীভােব পালেকর ছাপ সযােব পেড় এগেলা িনেয় পিরষার জান হেয়েলর িছল না। িকন েসই 
অপিরচন জান িনেয়ই িবেশষজীয় এলাকায় েসঁিধেয় িগেয়িছেলন, তকর কের ভলু পমাণ করেত েচেয়িছেলন 
েপাড় খাওয়া  জীবিবজানীেদর কষািজরত  সাকয-পমাণগেলােক।  অলিবদযা  কীভােব  ভয়ংকর হেয়  উেঠ 
েশষপযরন িনেজেকই েখেলা কের  েতােল, হেয়েলর দষৃানই তার বড় পমাণ। এ পসেঙ িটম েবড়া তার 
‘ইেভালুশন অযানড দয িমথ অব িকেয়শিনজম  ’ বইেয় েসজন খবু  চঁাছােছালাভােবই বেলন8-

একিট িবষয় পিরষার কের বলা দরকার েয, হেয়ল এবং িবকমিসংহ  এেদর কােরাই জীবিবজান–  
এবং জীবাশিবদযা িবষেয় েকােনা পথাগত জান িছল না, এবং তারা পাকৃিতক িনবরাচেনর খঁুিটনািট 
িনেয়ও  সমযকভােব  অবগত  িছেলনা  না।  ফেল তারা  িববতরন-িবেরাধী  নানা  িচনাভাবনা  িদেয় 
পভািবত হেয়িছেলন। িকন তােদর এ সমস অিভেযাগ, তা যতই সারশনূ আর েমধাশনূ েহাক না 
েকন, একটা সময় সৃিষবাদীেদর এক ধরেনর সিস িদেয়িছল ...। হেয়েলর উেদশ িঠক সষ িছল না, 
িকন িতিন একিট মুহূেতরর জনও িনেজর িবেশষজীয় েকেতর মেতা েকােনা পভাবশালী চযােলঞ 
এখােন আনয়ন করেত বযথর হেয়িছেলন। এধরেনর দািব পমাণ কের, একজন িবজানী েকমন েখেলা 
হেয় েযেত পােরন যখন িতিন এমন িবষেয় অিভমত জানােত শর কেরন েযখােন িতিন িবেশষজ 
নন। 

 
অধযাপক িটমেবড়ার কথায় অতুযিক  েনই। হেয়েলর অিভেযাগ িকংবা িবেশষণগেলােত েকােনা সারবতা 

8  Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism: A Basic Guide to the Facts in the Evolution Debate, Stanford University 
Press, 1990, p41.
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না থাকেলও সৃিষবাদীেদর জন েসগেলা তখন ভােলাই রসদ যুিগেয়িছল।ধমরবাদী সাইটগেলা বুেঝ না 
বুেঝ হেয়েলর ভুল অিভেযাগগেলাই পুনরাবৃত কের চলেলা (এবং িকছু েকেত এখেনা চলেছ)।তারা েখঁাজ 
কের  েদখারও  েচষা  কেরন  িন  েয  হেয়েলর  িভিতহীন  অিভেযাগগেলা  নাচারাল  িহিস  জাদঘেরর 
িবজানীরা (যারা এ িবষেয় সিঠক জান রােখন) ভুল পমাণ কের িদেয়িছেলন েসসময়ই। 

হেয়ল শধু আিকরওপেটিরক িনেয়ই জল েঘালা কেরন িন,  কেরিছেলন আেরা একটা বড় বযাপাের, 
েযটা  িনেয় সৃিষবাদীরা  এখেনা  যার পর নাই উচিসত।  হেয়ল তার  ‘িনজস গণনা’ েথেক একসময় 
িসদােন চেল এেসিছেলন েয,  সরল অবসা েথেক উচতর জিটল জীেবর সৃিষ অেনকটা নািক টেনরেডার 
ঝেড় জাঙইয়ােডর পেড় থাকা েলাহার জঞােলর সূপ েথেক এক লহমায় েবািয়ং ৭৪৭ িবমান ৈতির হেয় 
যাওয়ার মেতা অবাসব! 

িচতঃ হেয়ল ধারণা কেরিছেলন েয, সরল অবসা েথেক উচতর জিটল জীেবর সিৃষ অেনকটা নািক টেনরেডার ঝেড় জাঙইয়ােডরর সপ 
েথেক েবািয়ং ৭৪৭ িবমান ৈতির হেয় যাওয়ার মেতা অসমাবয িকছু!

মজার বযাপার হেচ েয,  এই  ‘জঞাল েথেক েবািয়ং ৭৪৭ িবমান  ’ ৈতির হবার উপমা হেয়ল েকােনা 
ৈবজািনক  সামিয়কীেত  েলেখনিন। তেব  েশানা  যায়  িতিন  ১৯৮২  সােলর  একিট  েসিমনাের  পােণর 
রাসায়িনক  উৎপিত  তেতর  িবপরীেত  তার  পযানপারিময়া  তেতর  সাফাই  গাইেত  িগেয়  একথা 
বেলিছেলন। ইেসর সােথ েবািয়ং ৭৪৭ এর তুলনা করার কারণ িহেসেব বেলিছেলন দেটারই নািক সমান 
সংখযক  পতযঙ,  এবং  জিটলতার  সেরও  েবশ  িমল  আেছ9। যােহাক  েফড  হেয়েলর  এই 
‘যুিকমালা’পরবতরীেত  তার  একিট বই  ‘দয  ইেনটিলেজনট  ইউিনভাসর’(১৯৮৩)-এ সিনেবিশত হেয়িছল 
এভােব10-

ধরা যাক একিট জাঙইয়ােডর েবািয়ং ৭৪৭ িবমােনর সকল অংশ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। হঠাৎ 
একিট ঘূিণরঝড় (whirlwind) এেস জাঙইয়ােডরর উপর িদেয় বেয় চেল েগল। েসই ঘূিণরঝেড় পুেরা 
েবািয়ং ৭৪৭ ৈতির হেয় উড়ার জন পসত অবসায় চেল আসার সমাবনা বা চান কতটুক?

তারপর েথেকই সৃিষতািতেকরা জায়গায় েবজায়গায় হেয়েলর উপমােক িববতরেনর িবরেদ এক েমাকম‘  
অস  িহেসেব বযবহার শর কেরন’ । 

েশানা যায় হেয়ল বযিকগত জীবেন নািসক িহেসেবই পিরিচত িছেলন।  িকন সরল অবসা েথেক 
উচতর জীেবর উৎপিতর সমাবনা গণনা করেত িগেয় েদেখন েসটার চান এতই কম (১০৪০০০০ ভােগর ১ 
ভাগ) েয, তােত নািক তার ‘নািসকতার িবশাস টেল িগেয়িছল  ’ এবং হেয়ল ঈশের িবশাসী হেয় পেড়ন, 
এবং েসসময়ই িতিন ঘূিণরঝেড় েবািয়ং ৭৪৭ ৈতির হবার উপমা এেন েদখােনার েচষা কেরন েয,সরল 
অবসা েথেক জিটল জীেবর উদব নািক পায় অসমব একটা বযাপার,  ঐশিরক হসেকপ নািক লাগেবই। 
এই গজেবর েপছেন আমরা েকােনা সতযতা খুঁেজ না েপেলও (যিদও বযাপারটা সতয হেলও খুব েবিশ 

9  Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, New Scientist 2 Dec 2000 p36-39.

10  Hoyle Fred, The Intelligent Universe. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1983, pp. 18-19 .
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অবাক হব না)  সমিত বইপত ঘাটার ফেল একটা মজার িজিনস েবিরেয় এেসেছ। হেয়ল িকন েকােনা 
সৃিষবাদী বা িকেয়শিনস িছেলন না। বরং তার অেনক পবন এবং বই পেতই িতিন িববতরন তেতর উপর 
পগাঢ় আসা বযক কেরেছন। েযমন, তার ‘অিরিজন অব লাইফ ইন দয ইউিনভাসর’বইেয় িতিন খুব সষ 
কেরই বেলন11-

We are inescapably the result of a long heritage of learning, adaptation, mutation and 
evolution, the product of a history which predates our birth as a biological species and 
stretches  back  over  many  thousand  millennia....  Darwin’s  theory,  which  is  now 
accepted without dissent, is the cornerstone of modern biology. Our own links with 
the simplest forms of microbial life are well-nigh proven. 

এমন  িক  তার  জীবেনর  এেকবাের  েশষিদককার  বইগেলােতও  িতিন  সৃিষবাদেক  পতযাখযান  কের 
িলেখিছেলন েয, েকােনা পকৃত িবজানী সৃিষবােদ িবশাস করেত পােরন না12। তারপেরও সৃিষবাদীরা আর 
ধমরবাদীরা হেয়েলর েবািয়ং ৭৪৭ উপমা িনেয় যার পর নাই উচিসত। এ েযন ঈশেরর অিসেতর অকাটয 
পমাণ তােদর কােছ। জািকর নােয়ক হারন ইয়ািহয়ারা েতা আেছই, আমরা শেনিছ সমিত বাংলােদেশর 
িকছু ধমরীয় সংগঠন নািক তােদর মুখপেত আর িলফেলেট ‘সৃিষকতরার অিসেতর পমাণ  ’ িহেসেব হেয়েলর 
যুিকমালা  বযবহার  করা  শর কেরেছ। েবাঝা  যােচ েকবল েকারান হািদস িকংবা  অনরপ ধমরগেনর 
আয়ােতর িবিভন বযাখযা আর অপবযাখযা হািজর কের আর কাজ চলেছ না,  তােদর দারস হেত হেচ 
িববতরন-িবশাসী এবং সমবত পঁাড়  নািসক হেয়েলর উপমার কােছ। ‘পযােলর ঘিড়র মতুৃয  েনই  ’ িঠক 
েতমিন হয়েতা বলা েযেত পাের  ‘হেয়েলর েবািয়ং িবমােনর মতুৃয  েনই’!  পযােলর ঘিড় আর হেয়েলর 
েবািয়ং েযন পরষেরর পিরপূরক; তামাক আর িফলার- দ’জেন দজনার! 

এ অধযায়িট অবশ হেয়ল সােহব আিসক নািক নািসক,  সৃিষবাদী  না অসৃিষবাদী  তা িনেয় নরক 
গলজার করার জন নয়, বরং ৈবজািনক দৃিষেকাণ েথেক তার আগরেমনটগেলােক যাচাই কের েদখা েয 
সিতযই  হেয়েলর েবািয়ং উপমা িববতরেনর িবরেদ েকােনা শিকশালী যুিক িহেসেব গহণীয় হেত পাের 
িকনা। তেব েসখােন ঢুকবার আেগ একিট বযাপার পিরষার েবাধহয় কের েনয়া দরকার েয,  আধুিনক 
িবেশর পায় সকল জীবিবজানীরাই হেয়েলর এই েবািয়ং উপমােক পতযাখযান কেরেছন13।  তারা মেন 
কেরন হেয়েলর এই েবািয়ং ৭৪৭ উপমা িববতরেনর সােথ তুলনীয় হেত পাের না। কারণ

১) িববতরন টেনরেডা বা ঘুিণরঝেড়র মেতা েকােনা আকিসক বযাপার নয়।  এটা েকােনা ৈদবাৎ পিকয়াও নয়,  েয 
েকবল চান িদেয় এেক পিরমাপ এবং বযাখযা করেত হেব।

২) টেনরেডা িদেয় চূড়ান েকােনা িকছু ৈতির করার েচষা আসেল একধােপ ঘটা িনবরাচন পিকয়ায় েকােনা িকছু 
বানােনার েচষা।  আর অনিদেক িববতরন ঘেট লক লক বছর ধের বহ ধােপ পিরিমত িভনতার মধয িদেয় 
কমবধরমান িনবরাচন (Cumulative Selection)-এর মাধযেম।

৩) পকৃিতেত ছিড়েয় িছিটেয় থাকা িবিভন সরঞাম (েযমন জাঙইয়ােডর রাখা িবমােনর িবিভন অংশ) েজাড়া লাগার 
মাধযেম িকন িববতরন ঘেট না।  িববতরন ঘেট পাকৃিতক িনবরাচেনর পভােব শধুমাত িবদযমান ৈবিশষযগেলার 
উপর িভিত কের দীঘর সময় ধের পিরবিতরত এবং পিরবিধরত হওয়ার মাধযেম।

৪) েবািয়ং িবমােনর েকেত চূড়ান দবয থােক িসর।  আর েবািয়ং িবমান বানােনার েপছেন থােক নকশাকারীর 
একিট চূড়ান লকয এবং উেদশ। অপরিদেক িববতরন িকন েকােনা ভিবষেতর লকয বা উেদশ মাথায় েরেখ 
কাজ কের না, চূড়ান লেকযর বযাপাের থােক এেকবােরই উদাসীন।

পথম দেটা পেয়নট আেরকটু িবসৃত করা যাক। অেনেকই েভেব থােকন পথিমকভােব িমউেটশেনর ফেল 

11  Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Lifecloud: The Origin of Life in the Universe, 1978, p.15-16

12   Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Our Place in the Cosmos, 1993, p.14 

13    Derek Gatherer, The Open Biology Journal, 2008, 1, 9–20, Finite Universe of Discourse: The Systems Biology of Walter 
Elsasser (1904–1991)



মুকমনা অিবশােসর দশরন েফডিরক হেয়েলর েবািয়ং ৭৪৭ ফযালািস

িবিভন পকরেণর অভুযদয়  েযেহতু ইতসতঃ িবিকপভােব (randomly) ঘেট থােক, িববতরন েবাধহয় েকবল 
চােনর েখলা।  আসেল িকন তা  নয় েমােটই।  িববতরেনর  েপছেন মূল চািলকা  শিক হেচ পাকৃিতক 
িনবরাচন।  পাকৃিতক িনবরাচন বযাপারটা িকন েকােনা চান নয়।  পাথিমক পিরবযিকগেলা রযানডম হেত 
পাের, িকন তারপর ৈবিশষযগেলা নাচারাল িসেলকশেনর মাধযেম পজন েথেক পজনানের ছিড়েয় পড়ার 
বযাপারিট রযানডম নয়, বরং িডটারিমিনিসক, কারণ তা িনভরর কের িবদযমান উপযুক পিরেবেশর উপর। 
েসজনই  িববতরন  েকবল  চােনর  েখলা  নয়14।  পিরবযিকগেলা  রযানডম  হবার  পেরও  কীভােব  তা 
িববতরনেক একিট িনিদরষ িদেক এিগেয় িনেয় েযেত পাের,  তা জানেত ইিনডয়ানা  িবশিবদযালেয়র  ‘If 
Mutation is  Random,  Why Does  Evolution Occur  at  All’ পবনিট পড়া েযেত পাের।  পবনিটেত দিট 
চমৎকার  উদাহরণ  হািজর  কের  বঝােনা  হেয়েছ ‘Mutation  was  random,  but  selection  provided  a 
direction to the evolution.’ 

এ পসেঙ আমােদর েচােখর অভুযদয়  এবং িবকােশর বযাপারটা আরও িবসৃতভােব িচনা করা েযেত 
পাের। আজেক আমরা েচােখর েয পূনরাঙ গঠন েদেখ িবিসত হই, তা িকন একিদেন ৈতির হয় িন,  বরং 
বহকাল ধের কমানেয় ঘটেত থাকা েছাট েছাট পিরবতরেনর ফলশিত িহেসেব িবকাশ লাভ কেরেছ। খুব 
সমবত আেলার পিত সংেবদনশীল এক ধরেনর সায়ুিবক েকাষ েথেক পথম েচােখর িবকাশ শর হয়। 
তারপর হাজার হাজার বছর ধের িবিভনভােব পিরবিতরত এবং পিরবিধরত হেত হেত আজেক তারা এই 
রপ গহণ কেরেছ। কতগেলা সংেবদনশীল েকাষেক কােপর মেতা অবতেল যিদ িঠকমেতাভােব সাজােনা 
যায় তাহেল েয নতুন একিট আিদ-েচােখর উদব হয় তার পেক আেলার িদক িনণরয় করা সমব হেয় 
উেঠ। এখন যিদ কাপিটর ধারগেলা েকােনাভােব বন করা যায়, তা হেল আধুিনক িপন েহাল কযােমরার 
মেতা েচােখর উৎপিত ঘটেব। 

িচতঃ েচােখর িববতরনঃ  েচােখর মেতা একিট জিটল পতযঙ সহেজই আেলার পিত সংেবদনশীল খুব সরল সায়ুিবক েকাষ 
িবিশষ ‘আই-সট  ’ েথেক িবিভন ধােপ ধােপ পিরিমত িভনতার মধয িদেয় িববিতরত হেত পাের। যখনই এধরেনর েকােনা 
পিরবতরন- যা িকছুটা হেলও বাড়িত সিবধা পদান কের, তা ধীের ধীের পজন েথেক পজনানের জনপুেঞ ছিড়েয় পেড়।

তারপের এক সময় গিত িনধরারণ করেত পাের এমন একিট অিকপট বা রঙ বুঝেত পাের এমন েকােণর 
মেতা অংশ িবকাশ লাভ কের,  তা হেল উনত একিট েচােখর সৃিষ হেব। এরপর যিদ িববতরন পিকয়ার 
মাধযেম আইিরস ডায়াফােমর উৎপিত ঘেট তা হেল েচােখর েভতের কতখািন আেলা ঢকুেব তা িনয়নণ 
করা সমব হেব। এরপর আেস আেস যিদ েলেনর উদব ঘেট তা তােক আেলার সমনয় এবং েফাকাস 
করেত সহায়তা করেব, আর এর ফেল েচােখর উপেযািগতা আেরা বাড়েব। 

14  Why Evolution Isn’t Chance, http://www.ebonmusings.org/evolution/evonotchance.html 
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িচতঃ পকৃিতেত পাওয়া িবিভন ধরেনর েচাখ- খুব সরল ধরেনর েচাখ েথেক শর কের জিটল েচােখর অিসত এই পকৃিতেতই 
আেছ, আর তা সবই ৈতির হেয়েছ িববতরেনর ধারাবািহকতায় 15। 

এভােবই সমেয়র সােথ সােথ পাকৃিতক িনবরাচেনর পভােব উপেযািগতা িনধরারণ কের েচােখর কমানিয়ক 
পিরবতরন ঘেটেছ।  আমরা এখনও আমােদর চারপােশ িববতরন পিকয়ায় িনবরািচত িবিভন ধােপর েচােখর 
অিসত েদখেত পাই, অেনক আিদম পাণীর মেধয এখনও িবিভন রকেমর এবং সেরর আিদ-েচােখর অিসত 
েদখা যায়।

িকছু একেকাষী জীেব একটা আেলাক-সংেবদনশীল জায়গা আেছ যা িদেয় েস আেলার িদক সমেকর 
খুব সামানই ধারণা করেত পাের, আবার িকছু কৃিমর মেধয এই আেলাক-সংেবদনশীল েকাষগেলা একিট 
েছাট অবতল কােপর মেধয বসােনা থােক যা িদেয় েস আেরকটু ভােলাভােব িদক িনণরয় করেত সকম 
হয়। সমতেলর উপর বসােনা নামমাত আেলাক সংেবদনশীলতা েথেক শর কের িপনেহাল কযােমরা 
সদৃশ েচাখ িকংবা েমরদণী পাণীেদর অতযন উনত েচাখ পযরন সব ধােপর েচাখই েদখা যায় আমােদর 
চারপােশ (অন গহা মাছ েমিককান েটটা েথেক শর কের নিটলাস,  পানািরয়াম,  অযানটাকরিটক িকল, 
েমৌমািছ,  মানেষর েচাখ ইতযািদ),  এবং তা িদেয়ই িববতরন পিকয়ার িবিভন সর বযাখযা করা সমব। 
িববতরন  পিকয়া ধােপ ধােপ কমবধরমান  িনবরাচেনর মাধযেম না  ঘটেল আমরা  পকৃিতেত এত িবিভন 
ধরেনর েচােখর অিসত েপতাম না। সমিত সইিডশ অধযাপক ডযান এিরক িনলসন এবং েপলগার তােদর 

15  বনা আহেমদ, িববতরেনর পথ ধের, অবসর পকাশনী, ২০০৭
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গেবষণার মাধযেম16 েবর কের েদিখেয়েছন েয,  আিদ সমতল িপগেমেনটড আেলাক সংেবদনশীল েসল 
েথেক শর কের পায় ২০০০ ধােপর মেধয পরবতরীেত মানেষর েচােখর মেতা জিটল যেন পিরবিতরত হেত 
পাের। তােদর করা িসমুেলশেনর সিচত ফলাফল িনেচ েদয়া হেলা-

 

িচতঃ অধযাপক ডযান এিরক িনলসন এবং েপলগােরর িসমুেলশেনর ফলাফল,  তারা  েদিখেয়েছন আিদ সমতল আেলাক 
সংেবদনশীল েসল েথেক শর কের ৪০০ ধাপ পের তা েরিটনাল িপেটর আকার ধারণ কের, ১০০০ ধাপ পের তা আকার েনয় 
িপন-েহাল কযােমরার মেতা আকৃিতর, আর পায় ২০০০ ধাপ পের অেকাপােসর মেতা জিটল েচােখর উদব ঘেট। জীবিবজানী 
মাকর িরডিলর সাইেট বযাপারিট এিনেমশেনর মাধযেম তুেল ধরা হেয়েছ। 

এবার হেয়েলর সমাবনার মারপযাচ িনেয় একটু গভীের েঢাকা যাক। হেয়েলর এই জঞাল েথেক েবািয়ং 
উপমা খুব েমৌিলক িকছু নয়। অসীম বানর তত (Infinite monkey theorem) নােম একিট বযাপার দশরেনর 
আিঙনায় পচিলত িছলই। হেয়ল েসটােক েবািয়ং েমাড়েক মুেড় েকাষীয় পাণিবজােনর আিঙনায় বযবহার 
করেত েচেয়েছন।  অিভিজৎ রায়  (এই বইেয়র পথম গনকার)  ‘মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার েখঁােজ’ 
নােমর বইেয় এই অসীম বানর তত িনেয় েছাট কের িলেখিছেলন17। পাঠেকর সামেন েসিট একটু বযাখযা 
করা পেয়াজন েবাধ করিছ।

অসীম বানর তত হেচ এমন একটা ধারণা-  েযখােন মেন করা হয় েয,  অফুরন সময় েদয়া হেল 
আপাতঃ  দৃিষেত  পায় অসমব সমস বযাপারও ঘেট েযেত পাের  সমাবনার িনয়েমই। েযমন,  একটা 
বানরেক  যিদ  টাইপরাইটােরর  সামেন  বিসেয়  েদয়া  হয়,  তেব  তার  অনভােব  টাইিপং  করা  েথেক 
েশকিপয়িপয়েরর হামেলটও েবিরেয় আসেত পাের,  যিদ বানরিটেক অফুরন সময় েদয়া হয় টাইিপং 
চািলেয় যাবার জন। হেয়ল এই বানেরর িবিকপভােব টাইপ কের হামেলট েলখার উপমােকই পাকৃিতক 
উপােয় জিটল জীবজগত ৈতিরর বযাখযায়  িনেয় েগেছন,  েকবল পাথরকয  এই েয,  িতিন  েশকিপয়েরর 
হামেলেটর বদেল বযবহার কেরেছন েবািয়ং ৭৪৭। 

হেয়েলর ধারণা সতয হেল সরল অবসা হেল পাকৃিতকভােব জিটল জীবজগেতর উদব অেনকটা হঠাৎ 
লটাির িজেত েকািটপিত হওয়ার মেতাই একটা বযাপার েযন। কম সমাবনার ঘটনা েয ঘেট না তা নয়। 
অহরহই  েতা  ঘটেছ।  ভূিমকেম  বািড়-ঘর  ধবেস  পড়ার  পরও  অেনক  সময়ই  েদখা  েগেছ  পায় 
‘অেলৌিকক’ভােবই  ভগসূেপর  িনেচ  েকউ  েবঁেচ  আেছন।  এই  েয  হাইিতেত  িবশাল  ভূিমকম  হেলা 
িকছুিদন আেগ, পায় পেনেরা িদন, এমন িক একিট েকেত ২৭ িদন পেরও জীবন অবসায় এক বযিকেক 
উদার করা হেয়েছ18। িনউইয়কর টাইমস-এ একবার এক মিহলােক িনেয় পিতেবদন ছাপা হেয়িছল িযিন দ 

16  Nilsson, D.-E., and S. Pelger. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve. Proc. Roy. Soc. Lond. B 
256:53-58.

17  অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার েখঁােজ, অবসর, ২০০৭
18  Haiti earthquake survivor Evan Muncie trapped under rubble for 27 days, Times Online, February 10, 2010, 
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দবার িনউজািসর লটািরর িটেকট িজেতিছেলন। তারা সমাবনা িহসাব কের েদেখিছেলন ১৭ িটিলয়েন ১। 
এত কম সমাবনার বযাপারও ঘটেছ। কােজই সমাবনার িনিরেখই পােণর উৎপিত এবং সেবরাপির জিটল 
জীবজগেতর উদব যত কম সমাবনার ঘটনাই েহাক না েকন, ঘটেত পােরই। সমাবনা িনেয় েয অেনক 
ধরেনর চালািক করা সমব েসটা পাঠকরা আেগর অধযােয়র অসমাবযতা অংেশ েদেখেছন।

পােণর  আিবভরাব ও িববতরেন  েপছেন  জীবিবজানীেদর কােছ  েসফ সমাবনার মার-পঁযাচ  েথেকও 
ভােলা উতর  রেয়েছ। আর েসই উতরিট হেচ পাকৃিতক িনবরাচন। আর পূেবরই বযাখযা করা হয়েছ েয, 
পাকৃিতক িনবরাচন েকােনা চােনর েখলা নয়। এিট একিট নন-  রযানডম কমবধরমান পিকয়া। েসজনই 
বাইনড ওয়াচেমকার গেন অধযাপক িরচাডর ডিকন পিরষারভােবই বেলেছন19-

পাকৃিতক িনবরাচেনর মাধযেম ঘটা ডারউইনীয় িববতরনেক এেলােমেলা  (random) মেন করা শধু 
ভুলই  নয়,  চূড়ান  িবচাের  অসতয।  এটা  সেতযর  পুেরাপুির  িবপরীত।  চান  ডারউইনীয়‘ ’  
েরিসিপেত খুব েছাট একটা উপাদান,  িকন খুব গরতপূণর  বড় উপাদানিটর নাম কমবধরমান 
িনবরাচন- েযটা এেকবােরই নন-রযানডম। 

এ পসেঙ  একটা উদাহরণ  েদয়া যাক। আমােদর গযালািকেত ১০১১ িট তারা আর ১০৬০ িট ইেলকটন 
আেছ। ৈদবাৎ এ ইেলকটনগেলা একিতত হেয় আমােদর গযালািক, েকািট েকািট তারা, আমােদর পৃিথবী 
এবং েশষ পযরন এই একিট মাত গেহ উপযুক পিরেবেশ পথম জীবেকাষিট গঠেনর সমাবনা কত? 
আমােদর গযালািক এবং পৃিথবীর েয বয়স,  তা িক ওই সমাবনা সফল করার জন যেথষ? এই পেশর 
উতর েদওয়া খুব কিঠন। কারণ এই সমাবনা মাপেত েগেল েয হাজারটা চলক িনেয় কাজ করেত হয়, 
তার অেনকগেলা সমেন আমরা এখনও অেনক িকছু িঠকমেতা জািন না। তারপেরও এটা িনিদরধায় বলা 
যায় েয, হেয়েলর মেতা শধু চান িদেয় পিরমাপ কের একধাপী সমাধান হািজর করেল েসটার সমাবনা 
এতই কম েবরেব েয জঞাল েথেক েবািয়ং  হবার মেতাই েশানােব ‘ ’ ; িকন পাকৃিতক িনবরাচনেক েগানায় 
ধরেল আর েসটা মেন হেব না। িবজানী  েকয়েরন-িসথ এমিন একিট কৃিতম উদাহরণ িদেয় বযাপারিট 
আমােদর বুিঝেয়িছেলন ১৯৭০ সােলই।  িতিন বেলেছন,  ধরা যাক একটা বানরেক জঙল েথেক ধের 
িনেয় এেস টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় েদয়া  হেলা।  তারপর তার সামেন ডারউইেনর  ‘পজািতর 
উৎপিত  ’ নামক বইিট খুেল এর পথম বাকযিট টাইপ করেত েদয়া হেলা। বাকযিট এরকম-

When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the  
inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that 
continent.

এই লাইনিটেত ১৮২ িট অকর আেছ। বানরিটেক বলা হেলা এই লাইনিটেক সিঠকভােব কাগেজ ফুিটেয় 
তুলেত।  এখন বানর েযেহতু অকর িচেন না,  েসেহতু েস টাইপরাইটােরর চািব অনভােব িটেপ যােব। 
িটপেত িটপেত ৈদবাৎ একিট শব সিঠকভােব টাইপ হেতও পাের। িকন শধু সবগেলা শব সিঠকভােব 
টাইপ নয়, এর ধারাবািহকতাও বজায় রাখেত হেব। এখন এই বানরিটর বাকযিট সিঠকভােব টাইপ করার 
সমাবনা  কত? কত বছেরর মেধয  অনত একবার হেলও বানরিট  সিঠকভােব  বাকযিট  টাইপ করেত 
পারেব? সমাবনার িনিরেখ একটু িবচার-িবেশষণ করা যাক।

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7021168.ece 
19  Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, W. W. Norton &  

Company, 1996, page 49.
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িচতঃ অেনেক ভােবন, একটা বানরেক যিদ টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় েদয়া হয়, তেব তার অনভােব টাইিপং করা েথেক 
েশকিপয়িপয়েরর হামেলট েবিরেয় আসেল আসেতও পাের,  যিদ বানরিটেক অফুরন সময় েদয়া হয় টাইিপং চািলেয় যাবার 
জন। 

মেন করা যাক েয, টাইপরাইটারিটেত ৩০ িট অকর আেছ এবং বানরিট পিত িমিনেট ৬০ িট অকর টাইপ 
করেত পাের। শেবর মেধয ফঁাক-েফাকরগেলা আর বড় হাত-েছাট হােতর অকেরর পাথরকয এই গণনায় 
না আনেলও,  েদখা েগেছ পুেরা বাকযিট সিঠকভােব টাইপ করেত সময় লাগেব ১০৮০  বছর,  মােন পায় 
অননকাল! িকন যিদ এমন হয় েয, একিট সিঠক শব েলখা হবার সােথ সােথ েসিটেক আলাদা কের রাখা 
হয়, আর বািক অকরগেলা েথেক আবার িনবরাচন করা হয় বানেরর েসই অন টাইিপং এর মাধযেম, তেব 
িকন সময় অেনক কম লাকেব, তারপরও ১৭০ বছেরর কম নয়। িকন যিদ এই িনবরাচন শেবর উপর না 
হেয় অকেরর উপর হেয় থােক (অথরাৎ, সিঠক অকরিট টাইপ হওয়ার সােথ সােথ এিটেক আলাদা কের 
েরেখ েদয়া হয়); তেব িকন সময় লাগেব মাত ১ ঘণা, ৩৩ িমিনট, ৩০ েসেকনড। 

কােজই উপেরর উদাহরণ েথেক বুঝা যায়,  পাকৃিতক িনবরাচনেক েগাণায় ধরেল বযাপারগেলা আর 
অসমব  থােক না‘ ’ ,  বরং অেনক সহজ হেয় যায়। িনঃসেনেহ পরীকািট গরতপূণর  তারপেরও উপেরর 

উদাহরণিটর িকছু তিট আেছ।। এেক েতা এধরেনর েপাগাম খুব সরল, তার উপর সিঠক বাকয বা অকর 
িনবরািচত হবার সােথ সােথ ‘েসিটেক আলাদা কের রাখা র বযাপারটা িকন েসইভােব পাকৃিতক িনবরাচনেক’  
পকাশ কের না। পাকৃিতক িনবরাচন িজিনসিট তাহেল িক? আেগর অধযােয় আমরা  পাকৃিতক িনবরাচন 
িজিনসটার একটা িবসৃত বযাখযা েপেয়িছ। েবেছ িনেয়িছলাম িনেচর িতনটা ধাপেক20-

১) জনপুেঞর অিধবাসীরা িনেজেদর পিতিলিপ ৈতির কের (জীবিবজানীরা এর একটা গালভরা 
নাম িদেয়েছন- ‘েরিপেকশন’)। 

২) পিতিলিপ করেত িগেয় েদখা যায়- পিতিলিপগেলা িনঁখুত হয় না, অেনক ভলু ভাল হেয় যায় 
(জীবিবজানীরা এেক বেলন িমউেটশন  বা পিরবযিক‘ ’ )

৩) এই ভুল কারেণ পজেন পরবতরী বংশধরেদর মেধয ৈবিশেষযর তারতময ঘেট (জীবিবজািনরা 
বেলন ভযািরেয়শন  বা পকারণ‘ ’ )

কােজই পিতিলিপ,  পিরবযিক এবং পকারেণর সমনেয় েয িনবরাচন পিকয়া জীবজগেতর জনপুেঞ েয 

20  অিভিজৎ রায়, িববতরেনর সহজ পাঠ,যুিক, সংখযা ৩, জানয়াির ২০১০; এছাড়া অনলাইেন পড়ুন, এক িববতরনিবেরাধীর পতুযতের : http://mukto-
mona.com/banga_blog/?p=936 
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পিরবতরেনর জন দায়ী তােকই আমরা পাকৃিতক িনবরাচন নােম অিভিহত করব। কােজই এই ধরেনর 
পাকৃিতক িনবরাচনেক েগানায় ধরেল আমােদর উপেরর সমসাটা কীভােব সমাধান করেত হেব? করেত 
হেব িমউেটশন এবং েরিপেকশেনর বযাপারটা মাথায় েরেখ, এবং েসখান েথেক শর কের। 

িবিকপ পিরবযিক (random mutation) এবং পিতিলিপর (replication) বযাপারটা মাথায় েরেখ অধযাপক 
িরচাডর ডিকন িনজ হােত আিশর দশেক একিট েপাগাম েলেখন, পথেম িজ ডািবলউ েবিসক ভাষায়, এবং 
পের পযােসেল, েযটােক এখন অিভিহত করা হয় Weasel program নােম, েসিট পের িতিন পকাশ কেরন 
তার িবখযাত বাইনড ওয়াচেমকার  বইেয়‘ ’ । বানর িদেয় পুেরা হামেলট না িলেখ িতিন হামেলট এবং 
পেলািনয়ােসর  মধযকার  কেথাপকথেনর  একিট  উদৃিত- METHINKS  IT  IS  LIKE  A  WEASEL 

িসমুেলশেনর জন তার েপাগােম বযবহার কেরন। তেব িতিন অনভােব টাইপরাইটার বা িকেবাডর েটপা 
েকােনা বানর খুঁেজ  পান িন,  তার বদেল িতিন বযবহার কেরিছেলন তার এগােরা মাস বয়সী কনােক- 
কিমউটােররর িকেবােডরর সামেন বিসেয় িদেয়। তার কনা কিমউটােরর িকেবােডর  হাত েরেখ টাইপ 
কেরিছল িনেচর অথরহীন িকছু অকরমালা-

WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
 
এই অকরমালােকই িতিন পিত েজনােরশন বা পজেন পিতিলিপ করেত েদন ডিকন। েযেহতু িতিন 
জানেতন জীবজগেত পিতিলিপগেলা িনঁখুত হয় না, অেনক ভুল ভাল হেয় যায় (অথরাৎ িমউেটশন ঘেট), 
ডিকনও পিতিলিপেত িকছু ভুল হবার  সেযাগ কের েদন তার িসমুেলশেন‘ ’ , ফেল পিত পজেন একিট বা 
দিট অকর পিরবিতরত হেয় যাবার সেযাগ থাকেতা। িতিন এভােব িসমুেলশন কের এিগেয় িগেয় অেনকটা 
এধরেনর ফলাফল েপেলন- 

পজন ০১: WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P 
পজন ০২: WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P

...
পজন ১০: MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P

…
…
পজন ২০: MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL

…
…

পজন ৩০: METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL

…
…

পজন ৪০: METHINKS IT IS LIKE I WEASEL

…
পজন ৪৩: METHINKS IT IS LIKE A WEASEL

অথরাৎ এেকবােরই অথরহীন িকছু অকরমালা েথেক ৪৩ পজন পের িতিন  METHINKS IT IS LIKE A 

WEASEL এর মেতা অথরপূণর  বাকযাংশ গিঠত হেত েদখেলন। ডিকন তার বাইনড ওয়াচেময়ার বইেয় 
বেলেছন,  িতিন  যখন  পথেম  েবিসক  ভাষায়  েপাগামিট  িলেখ  লােঞর  জন  আধা  ঘণা  বাইের 
িগেয়িছেলন,িফের এেস েদেখন এর মেধযই  METHINKS IT IS LIKE A WEASEL েবিরেয় িগেয়িছল। 
পের িতিন একই েপাগাম, পযাসাল বযবহার কের িলেখিছেলন,  এবং তােত সময় েলেগিছল মাত ১১ 
েসেকনড। ইনটারেনেট ইউিটউেব ডিকেনর িসমুেলশন সংকান িকছু িভিডও রাখা আেছ21। েসগেলা েথেক 

21 http://www.youtube.com/watch?v=OvEl1lOc0Iw , http://www.youtube.com/watch?v=AXxCsHGIxww দঃ

http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel_program
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ডিকেনর  িসমুেলশন  সমেন  পাঠেকরা  িকছুটা  ধারণা  েপেত  পােরন।  এছাড়া,  ১৯৮৪  সােলর  িদেক 
েগনেডল কেলেজর িরচাডর  হািডরসন একই ধরেনর সতন একিট কিমউটর েপাগাম ৈতির কের তােত 
েদখান  েয  এভােব  রযানডম  িমউেটশন  বা  পিরবযিক  ঘটেত  িদেয়  েশকিপয়েরর  েগাটা  হামেলট‘ ’  
নািটকািট  সাের  চার  িদেন  এেকবাের  অেগাছােলা  অবসা  েথেক  সমূণর  সিঠকভােব  পুিনবরনস  করা 
সমমব22। 

তারপেরও ডিকেনর িসমুেলশেনরও িকছু সমােলাচনা আেছ। তার েপাগামও সরলতার েদােষ দষ। 
এছাড়া তার েপাগাম একিট সদূরপসারী লকযেক (long term goal) সামেন েরেখ চািলত (এ েকেত অভীষ 
লকযিট ডিকনই িনবরাচন কেরিছেলন-  METHINKS IT IS LIKE A WEASEL)। িববতরন িকন এধরেনর 
েকােনা সদূরপসারী লকযেক সামেন েরেখ এেগায় না। িতিন িনেজই বাইনড ওয়াচেমকার  বইেয় তার‘ ’  
েপাগােমর এই সীমাবদতার কথা উেলখ কেরিছেলন এভােব-

Although the monkey/Shakespeare model is useful for explaining the distinction between 
single-step selection and cumulative selection, it is misleading in important ways. One of  
these is that, in each generation of selective ‘breeding’,  the mutant ‘progeny’ phrases 
were judged according to the criterion of resemblance to a distant ideal target, the phrase  
METHINKS IT IS LIKE A WEASEL. Life isn’t like that. Evolution has no long-term 
goal.  There  is  no long-distance  target,  no final  perfection  to  serve  as  a  criterion  for 
selection, although human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final 
goal  of  evolution.  In  real  life,  the  criterion  for  selection is  always  short-term,  either  
simple survival or, more generally, reproductive success. 

অবশ  ডিকেনর এই উইেসল েপাগাম  এই অেথরই  গরতপূণর  েয,  িতিন  েদখােলন-  পিরবযিক এবং 
পিতিলিপর  পভােব  ঘটা  কমবধরমান  িনবরাচেনর  মাধযেম  আপাতঃ  অসমব  বেল  মেন  হওয়া  ঘটনাও 
সাভািবক িনয়েম ঘটেত পাের। েসজনই িতিন তার বইেয় বেলন-

কমবধরমান িনবরাচন জীবেনর অিসেতর সমস আধুিনক বযাখযার চািবকািঠ। এটা এক িবিন সূতার 
মালায় খুব েসৌভাগযপসূত ঘটনা  (িবিকপ পিরবযিক)গেলােক গিনত কের চেল অিবিকপ এক 
অনকেম;  ফেল অনকেমর েশেষ  এেস আমরা  যখন চূড়ান  কাঠােমার  িদেক  তাকাই  তখন 
আমােদর মেধয এক ধরেনর িবভম ৈতির হয়,  আমরা ভািব-  এধরেনর কাঠােমা ৈতির হবার 
সমাবনা এতই কম েয, চােনর মাধযেম এমিন একিট কাঠােমা ৈতিরেত েয সময় লাগেব- তার 
তুলনায় সমগ মহািবেশর বয়সও অতীব নগণয।

ডিকন পরবিতরেত তার েপাগামিটেক আেরা উনত কেরন,  এবং METHINKS IT IS LIKE A WEASEL 

বাদ িদেয় েকােনা সদূরপসারী লকয ছাড়াই িসমুেলশন ঘটান। গােছর েথেক েযমন শাখা পশাখা িবসার 
লাভ কের,  িঠক েসভােবই িজন িনবরাচেনর  মাধযেম িববতরনেক কিমউটাের চািলত কের সরল অবসা‘ ’  
েথেক মাকড়শা  িকংবা  অেকাপাস সদৃশ জিটল জীবজগেতর কাঠােমা  ৈতির  কের  েদখান,  তার েসই 
েপাগােমর নাম েদন বােয়ামফর‘ ’23। 

ডিকন তার পরবতরী বই কাইিমং মাউেনটনট ইেমােববল এ অন েপাগামারেদর েলখা আেরা িকছু‘ ’  
জিটল  েপাগােমর  উেলখ  কেরন  িববতরেনর  বাসবসমত  মেডল  তুেল  ধরেত।  এধরেনর  বহ  মেডল 
ইনটারেনেটর িবজােনর উপর গেবষণালব িবিভন ওেয়ব সাইেটও পাওয়া যােব24। সমিত েসিপকাল 

22 John Rennie, Scientific American, July 2002, ‘15 Answers to Creationist Nonsense’, page 81

23  ডিকেনর বােয়ামফর সমেন জানেত হেল এই িভিডওিট েদখা েযেত পাের- 
httpv://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAc

24  ঊদাহরণ িহেসেব েদখা েযেত পাের, 
http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w05/somm_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAnim.
gif ইতযািদ 



মুকমনা অিবশােসর দশরন েফডিরক হেয়েলর েবািয়ং ৭৪৭ ফযালািস

এনকইরার পিতকায়  গেবষক েডভ থমাস তার  ‘War  of  Weasels:  An  Evolutionary  Algorithm  Beats 

Intelligent  Design’ পবেন  একিট  আকষরণীয়  িবষেয়র  অবতারণা  কেরন25।  িতিন  েদিখেয়েছন  েয, 
ইনটারেনেট  কিমউটার  েপাগােমর  একিট  পিতেযািগতা  হেয়িছল  েযখােন  ইেনটিলেজনট  িডজাইেনর 
এলেগািরদেমর সােথ সরাসির পিতদিনতা হেয়িছল িববতরনীয় এলেগািরদেমর। ইেনটিলেজনট িডজাইেনর 
সমথরক সালেভদর কেদরাভাসহ অেনেকই িববতরনেক পরািজত করেত তােদর শিকশালী এলেগািরদম 
হািজর কেরিছেলন। িকন তারপেরও তােদর িববতরনীয় িজেনিটক এলেগািরদেমর কােছ েশাচনীয় পরাজয় 
ঘেট। েডভ থমাস তার পবেন তাই পিরষার কেরই বেলন-

The  results  were  stunning:  The  official  representative  of  intelligent  design  community  was 
outperformed by evolutionary algorithm, thus learning Orgel’s Second Law- ‘Evolution is smarter 
than you are’- the hard way. 

 
এ গািণিতক িসমুেলশেনর সবগেলাই আমােদর খুব পিরষারভােব েদিখেয়েছ েয নন-রযানডম পাকৃিতক 
িনবরাচেনর পভােব জিটল জীবজগেতর উদব ঘটেত পাের,  েকােনা ধরেনর ঐশিরক হসেকপ ছাড়াই। 
মূলত অধযাপক হেয়ল পাকৃিতক িনবরাচন বযাপারটা িঠকমেতা েবােঝনিন বেলই িতিন জিটল জীবজগেতর 
উদবেক েকবল চান িদেয় পিরমাপ করেত েচেয়িছেলন এবং এেক েবািয়ং ৭৪৭ উপমার সােথ তুলনা 
কের েফেলিছেলন। এমন িক হয়েলর চােনর গণনাও সমিত পশিবদ হেয়েছ। েযমন,  টক অিরিজন 
সাইেট ডঃ ইয়ান মাসেগভ  Lies, Damned Lies, Statistics,  and Probability of Abiogenesis Calculations 

পবেন26 হেয়েলর অৈজবজিন  (Abiogenesis) সংকান গণনার নানা  ভুলভািনর পিত িনেদরশ  কেরেছন। 
একিট ভািন এই েয,  হেয়ল সমাবনা পিরমােপর সময় পিতিট ঘটনােক একিটর পের একিট-  এভােব 
িসিরজ বা অনকম আকাের সািজেয়িছেলন। িকন পকৃিতর িসমুেলশনগেলা এভােব িসিরজ আকাের ঘেট 
িন,  অেনকগেলাই ঘেটেছ সমানরাল ভােব। ফেল সময় েলেগেছ অেনক কম। আপনার চারজন বনুেক 
চারিট মূদা হােত ধিরেয় িদেয় েঝঁাকমুক ভােব িনেকেপর সেযাগ কের িদেল-  চারিট HHHH েপেত েয 
সময় লাগেব, েসই একই  কাজ েপেত আপনার েষালজন বনুেক লািগেয় িদেল অেনক তাড়াতািড়ই 
কািঙত ফলাফল (অথরাৎ চারিট  HHHH)  েবিরেয় আসেব। িঠক একইভােব,  একিট বানর িদেয় পুেরা 
হামেলট পাওয়ার সমাবনা অেনক কম মেন হেলও, যিদ এক লক বানরেক একই কােজ লািগেয় েদওয়া 
যায়, তেব আর েসরকম অসমব িকছু মেন হেব না। ইয়ান মাসেগভ তার পবেন যথাথরই বেলেছন, ‘যিদ 
এক িবিলয়ন ভােগর এক ভাগ সমাবনার েকােনা িকছু ঘিটেয় েদখােত চান- তা হেল চীেনর জনসংখযার 
মেতা চলক িনযুক কের িদন’। আর ডিকেনর মেতা ইয়ান মাসেগভও মেন কেরন, সৃিষবাদীেদর েবািয়ং 
উপমার সােথ িববতরনবােদর পাথরকয মূলত এই জায়গািটেতই।

25  War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, Skeptical Inquirer, Vol 34, No. 3.

26  Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations, TalkOrigins Archive.
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িচতঃ অধযাপক হেয়ল েভেবিছেলন কতকগেলা রাসায়িনক পদাথর িমেলিমেশ হটাৎ কেরই বযাকেটিরয়ার মেতা জিটল জীেবর 
অভুযদয় হওয়াটাই অৈজবজিন (Abiogenesis), িকন সিতযকার অৈজবজিন কখেনাই একধােপ ঘেট না, বরং এিট িবিভন েছাট েছাট 
ধােপর সিমিলত পিকয়ার ফসল। 

‘মহািবেশ পাণ ও বুিদমতার েখঁােজ  বইেয় অৈজবজিন তথা রাসায়িনক পিকয়ায় পােণর উদেবর েপছেন’  
িবিভন ধাপগেলা িবসৃতভােব বযাখযা করা হেয়িছেলা। পথম ৈজবেকাষ েসফ ৈদব পিকয়ায় বা চােনর 
মাধযেম ৈতির হয় িন। পথম ৈজবেকাষ ৈতির হেয়েছ ধােপ ধােপ। িবজানী ওপািরন27 আর হালেডন28 

তােদর গেবষণায় েদিখেয়েছন েয,  সােড় চারশ েকািট বছর আেগকার পৃিথবী িকন েকােনা িদক িদেয়ই 
আজেকর পৃিথবীর মেতা িছল না। তােদর মেত, আিদম িবজারকীয় পিরেবেশ একটা সময় এসব গযােসর 
উপর  উচশিকর  িবিকরেণর  পভােব  নানা  ধরেনর  ৈজব  রাসায়িনক  পদােথরর  উদব  হয়।  এগেলা 
পরবতরীেত িনেজেদর মেধয িবিকয়ার মাধযেম আেরা জিটল ৈজব পদাথর উৎপন কের। এগেলা েথেকই 
পরবতরীেত িঝিল ৈতির হয়। িঝিলবদ এসব ৈজব পদাথর বা েপািটনেয়ড কেম কেম এনজাইম ধারণ 
করেত থােক আর িবপাক িকয়ার কমতা অজরন কের। এিট একসময় এর মধযকার বংশগিতর সংেকত 
িদেয় িনেজর পিতকৃিত ৈতির করেত ও বা পিরবযিক বা িমউেটশন ঘটােত সকম হয়। এভােবই একটা 
সময়  ৈতির  হয়  পথম  আিদ  ও  সরল  জীবেনর।  ওপািরন  এবং  হালেডন  তেতর  বহ  সরই  পরবতরী 
গেবষকেদর পরীকালব গেবষণায় (Urey–Miller, 195329, 195930 Fox 196031; Fox and Dose 197732, Cairn-

27  Oparin, A. I., Origin of Life. New York: Dover, 1952

28  Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954).

29 Miller, Stanley L., ‘Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions’ Science 117 (3046): 528, 1953

30 Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, ‘Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth’. Science 130 (3370): 245, 1959

31 Fox, S. W. How did life begin? Science 132: 200-208, 1960.

32 Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, Revised ed. New York: Marcel Dekker, 1977.
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Smith 198533, de Duve 199534, Russell and Hall 199735; Wächtershäuser 200036, Smith et al. 199937, Huber 

et al. 200338) সতয বেল পতীয়মান হেয়েছ। িবজানীরা আিদ জীবেকাষ ৈতিরর েপছেন েয ধাপগেলােক 
ইেতামেধযই সনাক কেরেছন েসগেলা হেলা-

ধাপ-১: ৈজব েযৌেগর উৎপিত
হাইেডাকাবরন উৎপাদন (মুক পরমাণুগচ CH এবং CH2 এর িবিকয়া, বােষর সােথ েমটািলক 
কাবরাইেডর িবিকয়া) 
হাইেডাকাবরেনর অিক ও হাইডিক-উপজােতর উৎপাদন (বাষ ও হাইেডাকাবরেনর িবিকয়ায় 
এলিডহাইড, িকেটান উৎপাদন) 

 কােবরাহাইেডট উৎপাদন (গুেকাজ, ফুকেটাজ আর ঘণীভবেনর ফেল িচিন, সাচর, গাইেকােজন) 
ফযািট এিসড ও িগসারেলর উৎপিত (ফযাট বা চিবরর ঘণীভবন) 

অযামাইেনা এিসড গঠন (হাইেডাকাবরন, অযােমািনয়া আর পািনর িবিকয়া)

ধাপ-২: জিটল ৈজব অণুর  উৎপিত (পিলমার গঠন)
• েপািটনেয়ড মাইেকািসয়ার
• েকা-এসারেভট

ধাপ-৩: পিলিনউিকেয়াটাইড বা িনউিকক এিসড গঠন  

ধাপ-৪: িনউিকেয়ােপািটন গঠন 

ধাপ-৫:  আিদ  েকাষ  বা  ইউবােয়ানট  গঠন  (েকা-এসারেভেটর  েভতের িনউিকেয়ােপািটন  আর 
অনান অণু একিতত হেয় িলেপােপািটন িঝিল িদেয় আবদ পথম েকাষ; পথম জীবন) 

ধাপ-৬: শিকর  উৎস  ও  সরবরাহ (শিকর সরবরােহ ঘাটিত েদখা েদওয়ায়,  পকৃিতেত িটেক রইল 
তারাই যারা েপািটনেক এনজাইেম রপানিরত কের সরল উপাদান েথেক জিটল বস ৈতির করেত পারত, আর 
েসসব দবয েথেক শিক িনগরত করেত পারত) 

ধাপ-৭:  অিকেজন  িবপব (অিকেজনহীন িবজারকীয় আবহাওয়া অিকেজনময় জারকীয় আবহাওয়ায় 
রপানিরত হেলা- আজ েথেক দ শ েকািট বছর আেগ’ ) 

ধাপ-৮: পকৃত  েকাষী জীেবর উৎপিত (েপাকযািরওট েথেক ইউকযািরওট) 

ধাপ-৯: ৈজব-িববতরন  বা বােয়ােজেনিসস (জীব েথেক জীেব িববতরন)
এরপেরও বলেত িদধা েনই েয, িবজানীরা এখেনা এমন েকােনা জীবেকাষ লযাবেরটিরেত এখেনা ৈতির 
করেত পােরন িন যা ফােসর গা েবেয় েনেম এেস আমােদর চমেক েদেব। এর একিট পধান কারণ- 
‘সময়’। জীবেকাষ ৈতিরর েপছেন পৃিথবীেত িববতরন পিকয়া চেলেছ েকািট েকািট বছর ধের। আর এই 
েকািট বছের পৃিথবীর আবহাওয়াও বদেলেছ িবসর। েযমন,  আিদম পিরেবেশ মুক-অিকেজন িছল না, 
আিকেজনহীন িবজারকীয় আবহাওয়া আিকেজনময় জারকীয় আবহমনডেল রপানিরত হয় আজ েথেক 

33 Cairn-Smith, A. G. Seven Clues to the Origin of Life, Cambridge University Press, 1985.

34 de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. American Scientist 83: 428-437, 1995

35 Russell, M. J. and A. J. Hall, The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH  
front. Journal of the Geological Society of London 154: 377-402, 1997.

36 Wächtershäuser, Günter, Life as we don’t know it. Science 289: 1307-1308, . 2000.

37 Smith, J. V., F. P. Arnold Jr., I. Parsons, and M. R. Lee. 1999. Biochemical evolution III: Polymerization on organophilic silica-
rich surfaces, crystal-chemical modeling, formation of first cells, and geological clues. Proceedings of the National Academy of  
Science USA 96(7): 3479-3485.

38 Huber,  Claudia,  Wolfgang Eisenreich,  Stefan Hecht  and Günter  Wächtershäuser.  2003.  A possible  primordial  peptide  cycle. 
Science 301: 938-940.
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দই  িবিলয়ন  বছর  আেগ।  আবার  বতরমান  িবেশর  বায়ুমণেল  আিদম  পিরেবেশর  মেতা  িমেথন  ও 
অযােমািনয়া  েনই,  তার  জায়গায়  আেছ  জলীয়  বাষ,  কাবরন-ডাই-অকাইড,  আণিবক  নাইেটােজন, 
হাইেডােজন ও পচুর আণিবক অিকেজন। এই েকািট বছেরর সময়-পসার আবহমণেলর পিরবতরনেক 
লযাবেরটিরর ফােস েবঁেধ রাখা যায় না। িকন ফােস িববতরেনর িসমুেলশন না করেলও কৃিতম উপােয় পাণ 
ৈতিরেত িঠকই সফল হেয়েছন িবজানীরা। সমিত েকগ েভনটর তার িসেনিটক লাইেফর গেবষণা েথেক 
পথম কৃিতম জীবেকাষ ৈতির করেত সমথর হেয়েছন39। িতিন পাথিমকভােব ইস েথেক েকােমাজেমর 
িবিভন মাল মশলা সংগহ কেরন,  িকন েকামজেমর পূণরাঙ রপিট কিমউটাের িসমুেলশন কের বানােনা 
Mycoplasma mycoides নােমর একিট বযাকেটিরয়ার িজেনােমর অনকরেণ। তারা এিট বানােনার জন 
ৈতির কেরন এক িবেশষ ধরেনর সফটওয়যার। এই সফটওয়যােরর সাহােযযই  ৈতির  করা  হয় কৃিতম 
েকােমােজাম এবং তােত সংযুক করা হয় িকছু জলছাপ (এিট আসেল ইেমইল আইিড, েভনটরেদর দেলর 
সদসেদর  নাম  এবং  িকছু  বাড়িত  তথয)।  এভােব  বানােনা  েকােমাজমিট  পের  পুনঃসািপত  হয় 
Mycoplasma  capricolum নােমর একিট সরল বযােকিরয়ার েকােষ,  যার মেধযকার েকােমাজম আেগই 
সিরেয় েফলা হয়। এভােবই ৈতির হয় পথম কৃিতম বযাকেটিরয়া। নােম কৃিতম হেলও আচরেণ এিট 
অিবকল মূল বযাকেটিরয়ার  (Mycoplasma mycoides) মেতাই। শধু  তাই নয়,  তােদর ৈতির এই কৃিতম 
বযাকেটিরয়ািট  সাভািবকভােব  বংশিবসারও করেছ‘ ’ । সংেকেপ এই পদিতেকই বলা  হেচ িসেনিটক 
পিকয়ায় জীবেনর িবকাশ ঘটােনার সদূরপসারী পিকয়া। এভােব মশলা সািজেয় সরল জীবেনর িভিত 
গেড় েফেলেছন িতিন, ৈতির কের েফেলেছন পথম কৃিতম জীবেনর। িতিন িনেজই বলেছন, এই পদিতেত 
এমন  একিট  বযাকেটিরয়া  িতিন  বািনেয়েছন  যার  অিভভাববক  পকৃিতেত  পাওয়া  যােব  না,  কারণ 
অিভভাবক  রেয়েছ  কিমউটাের।  পােণর  উদব  যিদ  এতই  অসমাবয  একিট  বযাপার  হেতা,  তেব 
িবজানীেদর এই ধরেনর গেবষণাগেলা কখেনাই সফলতার মুখ েদখেতা না। 

সব িমিলেয় হেয়েলর জঞাল েথেক েবািয়ং উপমা জীবিবজােন বহ আেগই পতযাখযাত হেয়েছ। খযাতনামা 
জীবিবজানী জন মায়নাডর িসথ েতা সষ কেরই বেলন, ‘েকােনা জীবিবজানীই হেয়েলর মেতা িচনা কেরন না 
েয, জিটল কাঠােমা জঞাল েথেক েবািয়ং-এর মেতা এক ধােপ হট কের ৈতির হয়’40। হেয়েলর এই েবািয়ং 
উপমার সমােলাচনা  সময় সময় কেরেছন সােহলার,মযািকভার,  কাউফমযান,  দয দযেভ,  িপটার েসলটন, 
রডলগ রাফ, েপনক, মযাট ইয়ং এবং ডযািনেয়ল েডেনটসহ বহ িবজানী এবং দাশরিনকই। মলূত হেয়েলর এই 
অপিরনামদশরী উপমােক এখন অবিহত করা হেয় থােক হেয়েলর েহতাভাষ (Hoyel’s fallacy) িহেসেব41। 
িরচাডর  ডিকন তার গড িডলুশন  বইেয় রিসকতা কের বেলন‘ ’ ,  পাকৃিতক িনবরাচেনর মাধযেম আমরা 
জিটল জীবজগেতর উদেবর তাও একটা ৈবজািনক বযাখযা পাই। িকন ঈশর নােম সবরজানী, সবরশিকমান 
এক জিটল সতা হট কের েকাথা েথেক উদূত হেলা,  তার েকােনা ৈবজািনক বযাখযাই আমরা েকাথাও 
পাইনা, কখেনা পােবাও না। তাই ঈশরই হেচন হেয়েলর আিলেমট েবািয়ং ৭৪৭‘ ’42।

39  Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome’. science magazine., Published Online May 20, 
2010, Science DOI: 10.1126/science.1190719

40  John Maynard Smith, The Problems of Biology, p.49. (1986), ISBN 0-19-289198-7, ‘What is wrong with it? Essentially, it is that 
no biologist imagines that complex structures arise in a single step.’

41 George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 2007

42  Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, page 114


