
সমকািমতা (সমেpম) িক pকৃিতিবrd?  

aিভিজৎ রায়  
  

aেনেকi সমকািমতা িনেয় বজায় িবbত থােকন। নাম নেলi আঁতেক uেঠন। কাঠেমাlারা তা গািল িদেয় 
খালাস- সমকািমরা হেc খcর sভােবর, কৎুিসৎ rিচপূন, মানিসক িবকারgs। eমনিক  pগিতশীলেদর 
মেধ o রেয়েছ নানা রকম oজর আপিt।  যারা িশিkত, ‘আধুিনক’ িশkায় িশিkত হেয়েছন, গ লজিবয়ন 
iত কার তথাকিথত ‘পি মা’ শেbর সােথ কমেবিশ পিরিচত হেয়েছন, তারাo খুব কমi ব াপারিটেক মন 
থেক ‘sাভািবক’ বেল মেন িনেত পােরন।  তােদর aেনেকi eখেনা ব াপারিটেক ‘pকৃিত িবrd’ মেন 
কেরন, আর নয়ত ভােবন – পুেরা ব াপারিট uৎকট ধরেনর ব ািতkমধমী িকছু, e িনেয় ‘ভd সমােজ’ যত 
কম আেলাচনা করা যায় ততi ম ল। uপের uপের না বলেলo িভতের িভতের িঠকi মেন কেরন 
 সমকামীরা তা হেc গা িঘন িঘেন িব াকৃিম জাতীয় eঁেদা জীব।  মের যাoয়াi মেন হয় eেদর জন  
ভাল।  সমাজ সভ তা রkা পায় তাহেল।   

  

আিম ei  pবেn বjািনক িদক (মুলত জীবিবjান o জেনিটেkর দৃি ভি ) থেক িনেমাহভােব িবষয়িট 
আেলাচনা করব। সামািজক o মনsািtক ধ ান-ধারণাgেলা আেলাচনায় আসেব পের, pবেnর  শষ িদেক। 
আিম িনেজ সমকামী নi, িকnt সমকামী বn ু-বাnবেদর জীবন pত k করার eবং e িনেয় িকছু পড়া না 
করার o লখােলিখ করার সুবােদ িকছু ধারনা aজন কেরিছ।  আমার e pবnিট স িচnাভাবনারi ফসল 
বলা যেত পাের। পাঠক-পািঠকােদর হয়ত e pবn িভnমাtার  আেবদন তির করেব বেল মেন কির। তেব, 
e িনেয় পাঠকেদর িভnমত থাকেল আিম তা সদের পযােলাচনা করেত, eবং যুিkিন  হেল তা gহণ করেত 
রাজী। আিম pবnিট r করিছ ভুল ভােব ব বhত িকছু মnব  িদেয়, যা সমকািমতার িবrেd pায়শi 
ব বহার করা হয় : 

  

“সমকমীতা pাকিৃতক কােনাভােবi হেত পাের না মূলত (নারী-পুrেষ) কামটাi pাকৃিতক”   

িকংবা aেনেক eভােবo বেলন -  

“নারী আর পুrেষর কামi eকমাt pাকৃিতক যা পৃিথবীর সকল প  কের। যার মূল লk  হেলা বংশ বৃিd”  
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uিkgেলা sফ uদাহরণ িহেসেব বেছ নoয়া হেয়েছ।  aেনেকi সমকািমতােক  ‘pকৃিতিবrd’ বা 
‘asাভািবক’ িহেসেব pিতপn করার জন  uপেরাk ধরেণর যুিkর আ য় নন।  আিম ei uিkর পছেনর 
যুিkgেলা িনেয়i মূলতঃ আেলাচনা করব। 

  

আসেল ‘pকৃিতিবrd’ , ‘asাভািবক’, ‘pাকৃিতক নয়’  –ei ধরেণর শbচয়ন করার আেগ  eবং তা 
 ঢালাoভােব তা pেয়াগ করার আেগ  িকnt খালা মেন পুেরা িবষয়িট আেলাচনার দাবী রােখ।  ei বাংলােতi 
eমন eকটা সময় িছল যখন বাল িববাহ করা িছল ‘sাভািবক’ (রবীndনাথ, বি ম সহ aেনেকi বাল িববাহ 
কেরিছেলন) আর মেয়েদর বাiের কাজ করা িছল ‘pকৃিত িবrd’।  সয়ং রবীndনাথ পযn মেয়েদর বাiের 
কাজ করার িবপেk eকটা সময় যুিk িদেয় বেলিছেলন  ei বেল  –  

‘ যমন কেরi দখ pকৃিত বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর 
সরকম aিভpায় না হত, তা হেল মেয়রা বিল  হেয় জnােতা। যিদ বল, পুrষেদর aত াচাের 
মেয়েদর ei dবল aবsা হেয়েছ, স কান কােজরi কথা নয়।‘  

aথাৎ,   রবীndনােথর যুিk eখন মানেত গেল কপােল িটপ িদেয়, হােত d-গািছ সানার বালা পের গৃহেকাণ 
ujjল কের রাখা রাবীিndক নারীরাi সিত কােরর ‘pাকৃিতক’, আর  শত সহs আিমনা, রিহমারা যারা pখর 
রাdুের িকংবা বৃি েত িভেজ iট ভে , ধান ভেন সংসার চালােc, িকংবা পাষাক িশেl িনেয়ািজত কের 
পুrষেদর পাশাপািশ ঘােম েম িনেজেদর uজার কের চেলেছ – তারা সবাi আসেল ‘pকৃিত িবrd’ কুকেম 
িনেয়ািজত – কারণ, ‘pকৃিতi বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না’।  বাংলােদেশর 
aখ াত আিমনা, রিহমােদর কথা বাদ দi,  আেমিরকার নাসা থেক r কের মাiিনং িফl পযn eমন 
কান kt নi যখােন মেয়রা পুrষেদর পাশাপািশ আজ কাজ করেছন না।   তাহেল? তাহেল আর 
িকছুi নয়।  িনেজর যুিkেক তালগােছ তালার kেt ‘pকৃিত’ খুব সহজ eকিট মাধ ম, aেনেকর কােছi। 
 তাi pকৃিতর দাহাi পাড়েত আমরা ‘িশিkত জেনরা’ ব  ভালবািস।  pকৃিতর দাহাi পেড় আমরা 
মেয়েদর গৃহবিn রািখ, জািতেভদ বা বণবােদর পেk সাফাi গাi, aথৈনিতক সােম র িবেরািধতা কির, 
তমিন সময় সময় সমকািম, uভকািমেদর বানাi acুৎ।  িকnt যারা যুিk িনেয় eকটু আধটু পড়ােশানা 
কেরেছন তারা  জােনন য, pকৃিতর দাহাi পাড়েলi তা যুিkিসd হয় না। বরং pকৃিতর কঁােধ বn ুক রেখ 
মািছ মারার aপেচ া  জn দয় eক ধরেণর কুযুিk বা হtাভােসর (logical fallacy)।  iংেরজীেত ei 
ফ ালািসর পুিথগত নাম হল -   ‘ফ ালািস aব ন াচারাল ল বা  a িপল টু নচার ’ ।   eমিন িকছু ‘a িপল 
টু নচার’ হtাভােসর uদাহরণ  দখা যাক - 

  

1। িমsার কিলেnর কথােক eত পাtা দoয়ার িকছু নi। কিলn ব াটা তা কােলা। 
কােলােদর বুিd সুিd eকটু কমi হয়। কয়টা কােলােক দেখছ বুিd সুিd িনেয় কথা 
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বলেত? pকৃিত তােদর পঁাঠার মত গােয় গতের যটুকু বািড়েয়েছ, বুিd িদেয়েছ সi 
aনুপােত কম। কােজi তােদর জni হেয়েছ ধু কািয়ক েমর জন , বূিdবৃিtর চচার 
জন  নয়।  

2। মারামাির, কাটাকািট  হানাহািন, aসাম  pকৃিতেতi আেছ ঢর। egেলা জীবজগেতর 
sভাবজাত বিশ । কােজi আমােদর সমােজ য aসাম  আেছ, মানুেষর uপর মানুেষর 
য শাষণ চেল তা খারাপ িকছু নয়, বরং ‘কmিলটিল ন াচারাল’।  

3। pকৃিত বেল িদেc য, বাiেরর কাজ মেয়রা করেত পারেব না। যিদ pকৃিতর সরকম 
aিভpায় না হত, তা হেল মেয়রা বিল  হেয় জnােতা।  

4। সমকািমতা pকৃিতিবrd।  pকৃিতেত তুিম কয়টা হােমােসkুয়ািলিটর uদাহরণ 
দেখছ? 

  

eমিন uদাহরণ দoয়া যায় বh। 

  

uপেরর uদাহরণgেলা দখেল বাঝা যায়, oেত যত না যিুkর ছঁায়া আেছ, তার চেয় ঢর বিশ লkনীয় 
‘pকৃিত’ নামক মহাstেক পঁুিজ কের গােয়র জাের পাহাড় ঠলার pবণতা।  কােজi বাঝা যােc সংখ াগির  
ষঁাড়েদর sভাবজাত a িপল টু নচার-eর িশকার  হেc সমকামীরা। aেনক সময় সমকািমেদর pিত 
সুপিরকিlত uপােয় eবং সাংগিঠকভােব ছিড়েয় দoয়া হেয়েছ ঘৃণা। সমকািমতােক eকটা সময় দখা 
হেয়েছ মেনািবকার, মেনাৈবকল  বা িবকৃিত িহেসেব।  সমকািমেদর acুৎ বািনেয় eেদর সংsব থেক দূের 
থাকার pবণতা aেনক দেশi আেছ। শারীিরক eবং মানিসক aত াচার তা আেছi, কখেনা eেদর ঠেল 
দoয়া হেয়েছ আtহনেনর পেথ। আর egেলােত পুেরামাtায় inন যুিগেয় চেলেছ ধমীয় সংগঠন eবং 
রkণশীল সমাজ।  সমকািমেদর pিত িহংসাtক মেনাবৃিtর কারেণ iংেরজীেত সৃি  হেয়েছ নতুন eকিট শb 
– হােমােফািবয়া (Homophobia) । মানবািধকােরর দৃি েকান থেক eিট িনতাn aন ায়।  মানবািধকার 
eবং সমানািধকােরর pkাপট থেক egেলা িনেয় পের িবsতৃভােব আেলাচনা করার  আেগ সমকািমতা 
বলেত আসেল িক বাঝায় তা আমােদর জানা দরকার। 

  

সমকািমতার iংেরজী pিতশb হােমােসkুয়ািলিট তির হেয়েছ gীক ‘ হােমা’ eবং ল ািটন ‘ সkাস’ শেbর 
সমnেয়। ল ািটন ভাষায়o ‘ হােমা’ শbিটর aিst রেয়েছ। তেব ‘ল ািটন হােমা’ আর ‘gীক হােমা’ িকnt 
সমাথক নয়।  ল ািটেন হােমা aথ মানুষ। oi য আমরা িনেজেদর  হােমাস ািপেয়n ডািক – তা eেসেছ 
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ল ািটন ভাষা থেক।  িকnt িgক ভাষায় ‘ হােমা’ বলেত বাঝায় ‘সমধমী’ বা ‘eকi ধরেণর’।  আর সkাস 
শbিটর aথ হেc যৗনতা।  কােজi eকi ধরেনর aথাৎ, সমিলে র pিত আকষণ বাধ করার 
( যৗন)pবৃিtেক বেল  হােমােসkুয়ািলিট।  আর যারা সমিলে র pিত e ধরেনর আকষণ বাধ কেরন, 
তােদর বলা হয় হােমােসkুয়াল।  সমকািমতার iিতহাস pাচীন হেলo iংেরজীেত শbিটর ব াবহার িকnt খুব 
pাচীন নয়। eকশ বছেরর িকছু বিশ হল শbিট চালু হেয়েছ। ধু iংেরজী কন, iuেরােপর িবিভn 
ভাষােতo সমকািমতা eবং সমকািমতার িবিভnrপেক বাঝােত কান uপযুk শb pচিলত িছল না। 
 বাংলায় ‘সমকািমতা’ শbিট eেসেছ িবেশষণ পদ -‘সমকামী’ থেক।  আবার সমকামী শেbর uৎস িনিহত 
রেয়েছ সংsৃত ‘সমকািমন’ শbিটর মেধ । য ব িk সমৈলি ক ব িkর pিত যৗন আকষণ বাধ কের তােক 
‘সমকািমন’ বলা হত।  সম eবং কাম শেbর সােথ iন pত য় যাগ কের ‘সমকািমন’ (সম + কাম + in) 
শbিট সৃি  করা হেয়েছ।  আমার ধারণা সমকািমতা নােমর বাংলা শbিটর ব াবহারo খবু eকটা pাচীন নয়। 
pাচীনকােল সমকামীেদর বাঝােত  ‘ঔপিরsক’ শbিট ব বhত হত। যমন, বাৎসায়েনর কামসূেtর ষ  
aিধকরেণর নবম aধ ােয় সমকামীেক িচিhত করেত ‘ঔপিরsক’ শbিট ব বhত হেয়েছ। যিদo 
পরবতীকােল e শেbর বhল ব বহার আর লk  করা যায় িন, বরং ‘সমকাম’ eবং ‘সমকামী’ শbgেলাi 
কােলর পিরkমায় বাংলাভাষায় sান কের িনেয়েছ।  কu কu সমকািমতােক আেরকটু ‘শালীন’ rপ িদেত 
‘সমেpম’ শbিটর pচলন ঘটােত চান , aেনকটা iংেরজীেত আজেকর িদেন ব বhত ‘ গ’ বা ‘ লসিবয়ন’ 
শেbর মত।  

  

eখন কথা  হেc সমকািমতা িক  জnগত নািক  আচরণগত?  eিট বুজেত হেল আমােদর যৗনpবৃিtেক 
বুঝেত হেব। আজেকর িদেনর মেনািবjানীরা মেন কেরন যৗন-pবৃিtর ক ানভাস আসেল সুিবশাল।  eখােন 
সংখ াগিরে র িবপরীত িলে র pিত আকষণ (িবষমকািমতা) যমন দৃ  হয়, তমিনভােবi দখা যায় সম 
িলে র মানুেষর মেধ  pম eবং যৗনাকষণ।  িবপরীত িলে র মানুেষর pিত eরা কান যৗন-আকষণ বাধ 
কের না, বরং িনজ িলে র মানুেষর pিত eরা আকষন বাধ কের।  eেদর যৗনrিচ eবং যৗন আচরণ 
 egেত থােক িভn ধারায় ।  ব াপারিট asাভািবক নয়। সংখ াগিরে র বাiের aথচ sাভািবক eবং 
সমাnরাল ধারায় aবsােনর কারেণ eধরেনর যৗনতােক aেনক সময় সমাnরাল যৗনতা (parallel sex) 
নােমo aিভিহত করা হয়।  সমাnরাল যৗনতার kt িকnt খুবi িবs ৃত।  eেত সমকািমতা যমন আেছ 
তমিন আেছ uভকািমতা, িকংবা dেটাi, eমনিক কখেনা rপাnরকািমতাo।  আিম আমার pবn মূলতঃ 

‘সমকািমতা’ িবষেয়i সীমাবd রাখার চ া করব, যিদo aন ান  যৗন-pবৃিtgেলা ( যমন rপাnরকািমতা)o 
িবিভn সময় আেলাচনায় uেঠ আসেব।   আজেকর িদেনর িবjানীরা বেলন, সমকািমতা িনঃসেnেহ যমন 
আচরণগত হত পাের, তমিন  হেত পাের জnগত বা pবৃিtগত।  যােদর সমকামী যৗনpবৃিt জnগত, 
তােদর যৗন-pবৃিtেক পিরবতন করা যায় না, তা স থরািপ িদেয়i হাক, আর ঔষধ িদেয়i হাক। 
 মানুেষর মিsেs হাiেপাথ ালমাস নােম eকিট aংগ রেয়েছ, যা মানুেষর যৗন pবৃিt িনয়ntণ কের।  িসমন 
িলেভর শরীরবৃtীয় গেবষণা থেক জানা গেছ ei হাiেপাথ ালমােসর  interstitial nucleus of the 
anterior hypothalamus, বা সংেkেপ  INAH3 aংশিট সমাকািমেদর kেt আকাের aেনক িভn হয়। 
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আেরকিট iি ত পাoয়া গেছ িডন হ ামােরর সাmpিতক গেবষণা থেক।  িডন হ ামার তার গেবষণায়  
আমােদর kােমাজেমর য aংশিট (Xq28) সমকািমতা tরািnত কের তা শনাk  করেত সমথ হেয়েছন।  
eছারাo আেরা িবিভn গেবষণায় মনsািtক নানা aবsার সােথ িপটুiটির, থাiরেয়ড, প ারা-থাiরেয়ড, 
থাiমাস, eি নাল সহ িবিভn gিnর সmক  আিবsৃত হয়।  যিদo ‘ গ িজন’ বেল িকছু eখেনা আিবsৃত 
হয়িন, িকnt সাmpিতক গেবষণার ফলাফেলর aিভমুখ িকnt সi িদেকi (আিম eেদর গেবষণা িনেয় পের 
আেরা আেলাচনা করব)। ei ধরেণর গেবষণা সিঠক হেয় থাকেল বলেতi হয় সমকামী মেনাবৃিt হয়ত 
aেনেকর মােঝi জnগত বা জেনিটক, আেরা পিরsার কের বলেল, ‘বােয়ালিজকািল হাড-oয় াড’। 
জnগত সমকািমরা ‘বােয়ালিজকািল হাড-oয় াড’ হেলo আচরণগত সমকামীরা তা নয়। eরা আসেল 
িবষমকামী।  eরা কান ব িkেক িবষমিলে র মানুষ িহেসেব িবেবচনা কের তােদর সােথ যৗন-সংসেগ িলp 
হয়।  যমন, জলখানায় দীঘিদন আটেক থাকা বnীরা যৗনস ীর aভােব সমিলে র কেয়দীেদর সােথ যৗন 
সmক sাপন কেরত পাের।  িকnt, জলখানা থেক বিরেয় eেলi দখা যায়, eেদর আচরেণর পিরবতন 
ঘেট।  বাংলােদেশর ক ােডট কেলেজর ছেলিপেলেদর সmেকo e ধরেনর ধারণা pচিলত আেছ।  ei 
ধরেণর যৗন pবৃিtর বাiেরo আেছ uভকািমতা, িকংবা আেছ uভকািমতার সমকািমতা। iিnয়ানা 
িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী আলে ড িকেn ei ধরেনর িবিভn যৗনতােক পিরমাপ করার জন  1948 সােল 
‘ যৗনতা িবষয়ক sল’ udাবন কেরন। ei sেলর eক pােn আেছ পিরপূণ িবষমকাম, aন pােn পিরপূণ 
সমকাম। di মrর মাঝামািঝ িরেয়েছ িবিভn পযায়- pধাণতঃ িবষমকাম, তেব pায়i সমকাম; সমান 
সমান িবষমকাম eবং সমকাম; pধানত সমকাম তেব pায়i িবষম কাম; pধাণত সমকাম, তেব মােঝ মেধ  
িবষমকাম iত ািদ। িকেnর e sল িনেয় িকছু িবতক থাকেলo eিট anতঃ বাঝা যায় য, আমােদর 
যৗন-pবৃিtর ক ানভাস আসেল খুবi িবsতৃ, eবং যৗন pবৃিt eকiভােব সকেলর মােঝ িkয়াশীল হয় না।  

  

যৗন pবৃিt িনেয় আেলাচনা করেত গেল pাসি কভােবi সk বা যৗনতার  udব িনেয় িকছু না িকছু 
বলেত হয়। িরচাড ডিকেnর ‘ িববতনীয় sাথপর িজন’ (selfish gene)  তtt সিঠক হেয় থাকেল বলেতi 
হেব যৗনতার udব িনঃসেnেহ pকৃিতর eকিট মn aিভলাস (bad idea)।  কারণ দখা গেছ aেযৗন 
জনন (asexual) pিkয়ায় িজন স ালেনর মাধ েম যিদ বংশ িবsার করা হয় (pকৃিতেত eখেনা aেনক 
eকেকাষী জীব, িকছু পতংগ, িকছু সিরসৃপ eবং িকছু uিdদ- যমন b াক বির  aেযৗন জনন pিkয়ায় 
বংশবৃিd কের থােক) তেব বাহেকর পুেরা িজনটুকু aিবকৃত aবsায় ভিবষ ত pজেn স ািলত করা যায়।  
িকnt স বাহক যিদ যৗন জনেনর মাধ েম বংশ বৃিd কের থােক, তেব  তার িজেনর aেধকটুকুমাt ভিবষ ত 
pজেn স ািলত হয়।  কােজi দখা যােc যৗনিkয়ার মাধ েম বংশিবsার করেল eিট বাহেকর িজনেক 
ভিবষ ত pজেn sানাnিরত করবার সmাবনােক সরাসির aেধেক নািমেয় আেন।  ei aপচয়ী pিkয়ার 
আসেল কান aথi হয় না। কারণ,  pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম িববতন pিkয়ার মুল িনযাসিটi হল – 
pকৃিত িটেক থাকার kেt তােদরেকi বাড়িত সুিবধা দয় যারা aত n ফলpসু ভােব িনজ িজেনর বিশ 
সংখ ক aনুিলিপ  ভিবষ ত pজেn স ািলত করেত পাের। স িহসােব িকnt  aেযৗন জননধারীরা (আমরা 
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eখন থেক eেদর ‘aেযৗনpজ’ নােম ডাকব) বh ধাপ eিগেয় আেছ যৗনধারীেদর (eেদর ডাকব ‘ যৗনpজ’ 
নােম) থেক। 

কারণ aেযৗনpজেদর  যৗনpজেদর মত সময় ন  কের স ী খুেজ জাড় বঁাধেত হয় না।  সংগম কের কের 
শিk িবন  করেত হয় না।  িনেজর বা সি র বn াt িনেয় মাথা ঘামােত হয় না। বুেড়া বয়েস ভায়াgা সবন 
করেত হয় না। িকংবা সnােনর আশায় hজুর সাঈদাবাদীর কােছ ধণা িদেত হয় না।   যথাসমেয় eমিনেতi 
তােদর বাcা পয়দা হেয় যায়।  িকভােব? আমরা eখন য kািনং –eর কথা জেনিছ, eেদর pিkয়াটা 
aেনকটা সরকম। eক ধরেনর ‘pাকৃিতক kািনং’ eর মাধ েম eেদর দেহর  aভ nের িনেষক ঘেট চেল 
aিবরত।  ফেল কান রকম kানুর সংেযাগ ছাড়াi দেহর িডpেয়ড িডmানুর িনেষক ঘেট চেল।  
জীবিবjােন  eর eকিট গালভরা নাম আেছ – পােথেনােজেনিসস (Parthenogenesis)।   

কােজi পােথেনােজেনিসস নামধারী aেযৗনpজরা সিত কার aেথi aপারােজয়, anতঃ যৗনpজেদর 
তুলনায়। eেদর কান পুrষ স ীর দরকার নi। সবাi eক eক জন মাতা মিরয়ম – সয়mু যী  uৎপাদেন 
পার ম। যৗনpজরা য সময়টা ব য় কের সংিগ খুেঁজ তাষােমাদ, আদর সাহােগর পশরা খুেল ধুকঁেত 
ধুকঁেত িজন স ালন কের, স সমেয়র মেধ  aেযৗনpজরা গnায় গnায় বাcা পয়দা কের ফলেত পাের – 
eবং বাiেরর কােরা সাহায  ছাড়াi।  ফেল ‘sাভািবক পিরিsিতেত’ eরা বাড়েত থােক gেনাtর হাের।  নীেচ 
eরকম eকিট aেযৗনpজ pজািত “hiপেটল িগরিগিট”র ছিব দoয়া হল।  

  

 
িচtঃ hiেpল িগরিগিট – aেযৗনpজ pজািতর হাট ব। eেদর বংশিবsােরর জন  কান পুrষ সি র pেয়াজন নi। 

  

মজার ব াপার হল ei  hiপেটল িগরিগিটকূেলর সবাi মিহলা, আর তা হেব নাi বা কন! তােদর ত কান 
পুrষ শয াসংগীর দরকার নi। পুrেষরা তােদর জন  ‘বাhল মাt’।  িকnt তারপরo তােদর মেধ  সk- 
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সদৃশ eকধরেনর ব াপার ঘেট।  দখা গেছ eক িগরিগিট আেরক িগরিগিটেক যিদ জিড়েয় ধের রােখ তাহেল 
তােদর িডম পাড়ার হার বেড় যায় ।  pকৃিতর সমকামী pেমর eক ujjল দৃ াn! তাi জীবিবjানী জায়ান 
রাফগােডন আেমিরকার দিkন-পি মা েল দখেত পাoয়া ei িগরিগিটgেলােক ‘ লজিবয়ন িলজাড’ িহেসেব 
তার ‘iভলু শনস রiনেবা’ বiেয় uেlখ কেরেছন।  আমােদর কােছ যত asাভািবক বা pকৃিতিবrdi মেন 
হাক না কন,  hiপেটল িগরিগিট বা e ধরেনর সিরসৃপেদর কােছ িকnt eিট aিত sাভািবক ঘটনা, eবং 

eরা eভােবi pকৃিতেত িটেক আেছ, eবং িটেক আেছ খুব ভালভােবi। 2006 সােল সিরসৃপকুেলর আেরক 
pজািত কেমােডা াগন (Komodo Dragon) কান পুrষস ী ছাড়াi লnেনর িচিড়য়াখানায় বাcা পয়দা 
কের রীিতমত আেলাড়ন ফেল দয় ।  

িবjানীরা 2001 সােল নbাsার ডুরিল িচিরয়াখানার হাতুরীমুেখা হা েররo (Hammerhead shark) 
pজনন লk  কেরেছন কান পুrষসি র সাহায  ছারাi। egেলা সবi পােথেনােজেনিসস-eর খুবi 
sাভািবক uদাহরণ। পােথেনােজেনিসেসর আেরা ভাল uদাহরণ খুঁজেত চাiেল বাংলােদেশর খাদ ঢাকা 
শহেরর ক াnনেমn eলাকায় চেল যেত পােরন। েনিছ, আঁশ পাকা নােম eক বদখদ পাকায় নািক 
ছেয় গেছ ক াnনেমn eলাকার গাছপালা। ক াnনেমেnর বািসnারা রীিতমত আিsর। pথম আেলােত e 
িনেয় িরেপাট পযn হেয়িছল। বংশবৃিdর জন  e পাকার কান পুrষ লােগ না, মাদী পাকািট eকাi 
হাজাের হাজার িডম পেড় প পােলর মত বংশবৃিd কের আর আেশপােশর গাছপালাgেলােক িছবড়া বািনেয় 
ফেল।  

আেরা িকছু মজার uদাহরণ দoয়া যাক।  ঊtর আেমিরকার সমুেdাপুকূেল eক ধরেনর k ুd pািণ খুেঁজ 
পেয়েছন িবjানীরা। eরা আটলাি ক িsপার  শল (Atlantic Slipper Shell) নােম পিরিচত। িবjােনর 
পিরভাষায় eরা হল িkিপডুলা ফরিমক াটা (crepidula formicata)। ei pজািতর পুrেষরা eকা eকা 
ঘুের বড়ায়।   তারপর তারা কান stী সদস েদর সংsেশ আেস eবং সংগেম িলp হয়। যৗন সংসেগর 
িঠক পর পরi পুrষেদর পুrষাংগ খেস পেড় eবং eরা রাতারািতo stীেত rপাnিরত হয়। ei rপাnেরর 
পর eরা আর eকাকী ঘুের বড়ায় না, বরং sায়ী হেয় বসবাস করেত r কের। pকৃিতেত পুrষ থেক 
নারীেত পিরনত হবার e eক িবিচt দৃ াn।  িkিপডুলা িনেয় গেবষণায় বিড়েয় eেসেছ আেরা নানা ধরেনর 
িবিচt তথ ।  িবjানীরা ei ei pজািতর eকিট সদস েক খুব ছাট aবsায় aন  সদস েদর থেক িবিcn 
কের রােখন। eবার পরীkা চািলেয় দখা যায়, eর মেধ  stী জননাে র িবকাশ ঘটেত r কেরেছ। িকnt 
যিদ eেক কান পিরণত িkিপডুলার সােথ রাখা হয়, তেব স ধীের ধীের পুrেষ rপাnিরত হের থােক।   

utর আেমিরকার oi eকi a েলর ‘িkনার িফশ’ নােম পিরিচত eক ধরেনর মােছর মেধ  গেবষণা 
চািলেয় rপাnরকামীতার পিরsার pমাণ পেয়েছন।  e মাছgেলার বjািনক নাম ল াবািরেডস 
িডিমিডয়াটাস (Laborides dimidiatus)।  e pজািতর পুrেষরা সাধারণতঃ পঁাচ থেক দশজন stী িনেয় 
ঘর বঁােধ (নািক ‘হােরম বঁােধ’ বলা uিচৎ?)। কান কারেণ পুrষ মাছিট মারা পড়েল  stীেদর মেধ  য কান 
eকজন (সmবতঃ সবেচেয় বলশালী জন) সংসার পিরচালনার দািয়t নয়। খুবi আ েযর ব াপার হল, ei 
দািয়t gহেনর পর থেকi oi stীমাছিটর মেধ  দিহক পিরবতন r হেয় যায়। d সpােহর মেধ  স 
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পিরপূণ পুrেষ rপাnিরত হেয় যায় (তার গভাশয় িডmানু uৎপাদন বn কের দয়, eবং নতুন কের পুrষাংগ 
গজােত r কের) eবং eবং aন ান  stী মাছেদর সােথ স েম িলp হয়। pাকৃিতক িনয়েম stী থেক পুrেষ 
rপাnেরর eo eকিট মজার দৃ াn। rপাnরকামীতার uদাহরণ আেছ eিনেমান (anemone) বা ‘kাuন 
মাছ’ দর (Clown Fish) মেধ o।  িবjানীরা দেখেছন সামুিdক pবাল pাচীেরর কাছাকািছ বেড় oঠা 
মাছেদর মেধ  পিরেবশ eবং পিরিsিত aনুয্ায়ী যৗনতার পিরবতন aিত sাভািবক ঘটনা।  মানুেষর মেধ o 
rপাnরকামীতার aিst আেছ। e pসে  আেমিরকার পুrষ rপাnরকামী জরেগেnেনর লখা “Christine 
Jorgensen: A Personal Autobiography” বiিটর কথা বলা যায়।  িkিsন জরেগেnেনর আেগর নাম 
িছল জজ জরেগেnন। িতিন সনাবািহনীেত কাজ করেতন।  িতিন িনেজেক নারী ভাবেতন। তার 
rপাnরকামী মানিসকতার জন  চাকরী চেল যায়।  পের 1952 সােল astpচােরর মাধ েম িতিন নারীেত 
rপাnিরত হন।  e ধরেনর aজs ঘটনার uদাহরণ হািজর করা যায়।  uদাহরন দoয়া যায় pখ াট 
জীবিবjানী জায়ান রাফগােডেনর। s ানেফাড িব িবদ ালেয়র জীবিবjান িবভােগর e aধ াপক 52 বছর 
বয়েস পুrষ থেক নারীেত (জনাথন রাফগােডন থেক জায়ান রাফগােডেন) rপাnিরত হন।  iিতহােসর 
পাতায় চাখ রাখেল  দখা যায়, জায়ান aব আক থেক r কের আজেকর বােsটবল িলেজn ডিনস 
রডম ান সহ aেনেকর মেধ i যুেগ যুেগ rপাnর pবণতা িবদ মান িছল eবং eখেনা আেছ।  egেলার 
পছেন সামািজক o মনsািtক কারণেক asীকার না কেরo বলা যায় – e ধরেনর চািহদা বা aিভpায় 

pকৃিতিবrd নয়। আর স জন i, pখ াত rপাnরকামী িবেশষj হনরী ব ািমন বেলন, আপাত পুrেষর 
মেধ  নারীর সুp সtা িবরাজমান থাকেত পাের। আবার আপাত নারীর মেধ  পুrেষর aেনক বিশ  সুp 
aবsায় থাকেত পাের। িতিন বেলন – “Every Adam contains the element of Eve and every Eve 
harbors traces of Adam, physically as well as psychologically.”    

 

uপেরর আেলাচনা থেক িন য় বাঝা যােc, যৗনতার ক ানভাস আসেল সুিবশাল। eখােন eখােন 
িবষমকামতা যমন আেছ, তমিন আেছ সমকািমতা, uভকািমতা, uভকােমর সমকািমতা িকংবা 
rপাnরকািমতা। e যৗনpবৃিtgেলােক ঢালাoভােব  ‘pকৃিতিবrd’ aিভধায় aিভিহত করার আেগ 
আমােদর আেরকিটবার চাখ মেল pকৃিতর িদেক তাকােনা uিচৎ।  eরপর সামিgকভােব বাঝা uিচৎ 
যৗনতার udবেক। pানীজগেতর eেকবাের গাড়ার িদেক িকছু পব হল – pেটােজায়া, পিরেফরা, 
িসেলনেটেরটা, pািটেহলিমনিথস, a ািনিলডা, মালাsা o কডাটা।  ei সমs pািণেদর বিশরভাগi 
uভিলংগ বা হামাে াডাiট (Hermaphrodite), কারণ eেদর শরীের stী o পুrষজননাে র সহবsান লk  
করা যায়।  eেদর জন  uভিল t কান শারীিরক trিট নয়, বরং eিট পুেরাপুির ‘pাকৃিতক’। eরা eেদর 
uভিল t িনেয়i sাভািবক বংশিবsাের সkম।  aথাৎ, য যৗনতার িবভাজেনর জন  আমরা যৗনpজরা 
আজ গবেবাধ কির, aবলীলায় aন েদর ‘a াবনরমাল’, ‘আনেনচারাল’-eর তকমা eঁেট দi- গাড়ার িদেক 
িকnt  pকৃিতেত যৗনতার সরকম কান সুs  িবেভদ িছল না।  iিতহাস খুঁজেল দখা যায়, মানব 
সমােজo uভিল t িবরল নয়।  pাচীন gীেস সমকািমতা, pাচীন রােম খাজা pহরী (eunuch), নিটভ 
iিnয়ানেদর মেধ  ‘ dত সtা’ (two-spirits), আরব o পািসয়ায় ‘বাদাজ’ eবং ভারতবেষ ‘িহজরা’ দর 
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aিst  সi সাk i দয়। পি মা িবে  শিরল চজ, eিরক শিনগার, িজম িসনkায়ােরর মত inারেসk 
– সিলিbিটরা বহাল তিবয়েত বাস করেলo সংখ াগির  ষঁােড়রা eেদর aেনকেকi ‘asাভািবক’ িহসেব 
িচিhত করেবন।  আমরা বরং eখন ‘sাভািবক’ মানুষেদর কথা বিল ।  

   

মজার ব াপার হেc, িববতেনর দীঘ পথ-পিরkমায় আমরা গিবত ‘sাভািবক’ মানুেষরাo িনেজেদর দেহi 
uভিল েtর বh আলামত বহন কের চেলিছ – িনেজেদর aজােni।  যমন, নারী জননাংগ পুrেষর মত না 
হেলo,  পুrেষর িশে র aনুrপ eকিট k ুd o aত n সংেবদনশীল aে র aবsান লk  করা যায়, যােক 
ভগাংgর বা kাiেটািরস বেল।  আবার aন িদেক পুrষ শরীের sীত sন না থাকেলo sন o sনবৃেnর সুp 
uপিsিত সব সময়i লk নীয়। বলাবাhল , বংশিবsাের eসমs aংেগর কান ভূিমকা নi, তবুo আমরা 
eসমs ‘eবনরমািলিট’ বহন বহন কের চেলিছ ‘pাকৃিতক ভােবi’ – িববতেনর পথ ধের।  আেরা িকছু 
uদাহরণ দi। পুrয শরীেরর থেক ব াপক পিরমােন a ােnােজন (androgen) যমন িনঃসৃত হয়, তমিন 
al পিরমােন হেলo eেsােজন (estrogen) িনঃসৃত হেয় থােক।  ei eেsােজন ‘stী হরেমান’ িহেসেব 
পিরিচত। িঠক তমিন, মেয়রা stী হরেমান িনঃসরেণর পাশাপািশ সামান  পিরমােন হেলo পুrষ হরেমানo 
িনঃসরণ  কের থােক। eiভােব িবপরীত িলে র aেনকিকছুi আমরা pােণর u পিtর ঊষালg হেত ধারণ 
কের চেলিছ – eবং তা pাকিৃতকভােবi।   ধু মানুষ কন aেনক pানীর মেধ i eমনিট লk নীয়।  
আি কার িনশাচর মাংশাসী sেটড হায়নােদর কথা বলা যায়, যােদর নারী সmpদায়েক দখেল পুrষ বেলi 
িব ম হবার কথা। সােয়েnিফক আেমিরকােনর জানুয়ারী 2004 সংখ ায় লখা হেয়েছ – “The large 
erectile clitoris of a female spotted Hyena  closely resembles a male’s penis. Much like 
many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and 
dominance interactions”. e ধরেনর ‘পুrষাংগ সদৃশ’ দীঘ ভগাংgর ধু sেটড হায়নােদর মেধ  নয়, 
আেছ কাঠিবড়ালী সদৃশ িনশাচর pাiেমট ‘বুশ ববী’ eবং ‘sাiডার মাি ’ eবং ‘uিল মাি ’র মেধ o।  
আবার িবপরীতটাo ( মেয়েদর মত যৗনাংগ) dলভ নয়।  পুrষ ডলিফন eবং িতিমেদর kেt চােখ পড়ার 
মত কান ‘বিহs পুrষাংগ’ দখা যায় না।  ei জলজ sন পায়ীেদর (Cetaceans) কান a াশয়o নi।  

 

আবােরা যৗনpজ eবং aেযৗনpজেদর গেl িফের যাi। িববতেনর দৃি ভি  থেক দখেল যৗনpজেদর 
যাবতীয় কাজ-কম য  িব ংসী রকেমর aপচয়ী তা আেগi uেlখ কেরিছ।  মানুেষর কথাi ধরা যাক।  
eকিট সুs ‘ যৗনpজ’ দmিত তােদর দীঘ জীবেন গেড় pিত সpােহ eকবার কের প াশ বছর ধের স ম 
কের থােক।  িকnt স িহেসেব তােদর বাcা কাcার সংখ া থােক িনতাni নগন  – diিট িক িতনিট।  unত 
িবে  eখন eমন দmিতo আেছ যারা বাcা কাcা eেকবােরi নয় না।  স সব দেশ জnহার eখন 
পড়িতর িদেক। কােজi যৗনতার ‘eকমাt’ uেdশ  যিদ কবল  পরবতী pজেn ‘িজন স ালন’ হেয় 
থােক,  তেব বলেতi হয় ei আনািড় পdিতিট িনসেnেহ eকিট ‘aকমার ধািড়’।  ধু মানুষ নয়, হাতী, 
গিরলা, েয়ার, ঘাড়ােদর kেto লk  করেল দখা যােব, তারা যৗন সংসেগ  য পিরমােন সময় o শিk 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cheryl_Chase_(activist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Erik_Schinegger
http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Sinclair
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ব য় কের স তুলনায় ভিবষ ত pজn তির করেত পাের eকদমi কম।  সারা জীবেনর নbiভাগ 
যৗনসংসেগi কান ধরেনর aযািচত pগেনিnর ভয় থােক না। আর  সমকািমতার uদাহরণ হািজর করেল 
তা সেkর মূল uেdশ েকi p িবd করেত হয়। সেkর eকমাt uেdশ  যিদ কবল  ভিবষ ত pজn 
িটিকেয় রাখার uেdেশ  ‘িজন স ালন’ হেয় থােক, তেব  সমকামীরা িনঃসেnেহ “বােয়ালিজকাল ডড en”-
e। আর aেনক িববতনবাদীরাi সজন  খুব যািntকভােব  ডারuiনবাদেক সমকািমতার িবrেd হািতয়ার 
িহেসেব ব বহার কেরন। আর eমন সমs ‘যুিk’ uপsাপন করা r কেরন যখন মেন হয় তােদর জায়গা 
oi ধমাn মৗলবাদীেদর সােথ eকi িবছানায়!  aিধকাংশ kেti oi ‘যািntক’ ডারuiনবাদীরা সkুয়াল 
িসেলকশন বা যৗন-িনবাচেনর ধুঁয়া তুেল সমকািমতােক asীকার কেরন, িকংবা বলার চ া কেরন eরা 
pকৃিতর eক ধরেনর িবচু িত (aberration)।  ভাবখানা যন, oi d’চারটা সমকািমেদর িনেয় aতটা িচnা 
আমােদর না করেলo চলেব! 

                         

িকnt সত i িক তাi? তারা সমকািমেদর সংখ া ‘d-চারিট’ বেল তুিড় মের uিড়েয় িদেলo বাsবতা িকnt 
িভn। iিnয়ানা িব িবদ ালেয়র জীবিবjানী আলে ড িকেnর রেপাট aনুযায়ী pিত দশ জন ব িkর eকজন 
সমকামী  । aথাৎ, জনসংখ ার শতকরা pায় দশভাগi oi যািntক ডারuiনবাদীেদর আিভলােস ছাi িদেয় 
aথাৎ জীন স ালেনর ‘মহৎ’ pবৃিtেক asীকার কের িটেক আেছ। িকেnর গেবষণা িছল সi চিlেশর 
দশেক।  সাmpিতক কােল (1990) ম াকhটার eবং sফািন স াnাস eবং জুন ম াকেহাভােরর গেবষনা 
থেক জানা যায়, পৃিথবীেত শতকরা pায় চাd ভােগর মত সমকািম রেয়েছ । 1993 সােল ‘ জনাস িরেপাট 

aন সkুয়াল িবেহিভয়ার’ থেক জানা যায়, পুrষেদর মেধ  pায় শতকরা নয় ভাগ eবং মিহলােদর মেধ  
শতকরা 4 ভাগ সমকািম রেয়েছ ।  কােজi সংখ া িহেসেব সমকািমেদর সংখ াটা িকnt  e পৃিথবীেত কম 
নয়।  সােয়িnিফক আেমিরকান মাi -eর 2006 eর eকিট iসু েত সমকামীেদর সংখ া সমg জনসংখ ার 
3 থেক 7 ভাগ uেlখ করা হেয়েছ।  িকnt e কথা বলেতi হেব, পিরসংখ ানgেলার পিরসীমা eেক aেন র 
খুব কাছাকািছ ( মাটামুিট 5-15 ভাগ) হেলo কানটাi হয়ত pকৃত aবsা িনেদশ করেছ না।  কারণ 
সামািজক eকটা চাপ সবসময়i থেক যায় সমকািমতােক িনrৎসািহত কের িবষমকািমতােক uৎসািহত 
করার। aনgসর সমােজ ei চাপ আেরা pবল। ফেল aেনক সময়i দখা যায় সমােজর চােপ eকজন 
pকৃত সমকািম িবষমকামী হেয় জীবন যাপন করেত বাধ  হেcন।  sামী িকংবা বঊ বাcা িনেয় সংসার 
করেছন। eেদর বলা হয় িনভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলােদেশর eকজন pখ াত মানবািধকার কমীর 
কথা জািন িযিন িনভৃত সমকামী হেয় তার stীর সােথ িববািহত জীবনযাপন করেছন।  
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িচt : আমােদর সমােজ সবসময়i eকটা চাপ থােক সমকামীেদর িনrৎসািহত কের িবষমকােমর িদেক ঠেল দoয়ার।  

আেরকজন ‘িববািহত সমকামীর’ কথা পেড়িছলাম eকিট কস sািডেত। uিন িদিlেত বসবাসরত দn 
িচিকৎসক। নাম রেমশ মnল।  িনেজ সমকামী। িকnt পািরবািরক চােপ পেড় তঁােক eকসময় িবেয় করেত 
হয়। িকnt stীর সােথ তার সmক sফ যািntক।  িতিন তার যৗনচািহদা িনরসন কেরন গাপেন তার e 
সমকামী বn ুর সােথ। কখেনা-সখেনা জbলপুর, কালাপুের চেল যান। তার stী আেজা e ব াপারিট জােনন 
না।  সmূন িমথ ার uপের দঁািড়েয় আেছ রেমেশর দাmত  জীবন।   আেরক সমকািম ভdেলাক নীিতন 
দশাi stীেক ফঁািক িদেয় pায়i চেল যান মুmi-eর চৗপাি র  সমুd সকেত।  কারণ সহেজi aনুেময়।  

aেনক পাঠক হয়ত পািকsানী সমকামী কিব iফিত নািসেমর ব িkগত জীবেনর সমেpেমর মমntদ কািহনী 
জােনন। কিব নািসম ছাটেবলা থেকi তার সমবয়সী eকিট ছেলর সােথ pেমর সmেক জিড়েয় পেড়ন। 
তারপর di িকেশার কেশারকাল aিতkম কের বড় হেলা। পড়া নার পাঠ চুিকেয় তারা তখন pিতি ত 
হবার পেথ। তখন sাভািবকভােবi বাসা থেক eল িবেয়র চাপ। eমন িক iফিতর বn ুিটর বাসার লাকজন 
মেয় টেয়  দেখ তার িবেয় পযn িঠক কের ফলল। iফিতর বn ু সিদন তার সমকামী মানিসকতার কথা 
বাসায় খুেল বলেত পােরন িন। আর তাছারা পািকsানী গাড়া মুসিলম সমােজ বড় হবার কারেন সমাকািমেদর 
pিত ঘৃণাuেdককারী কারােণর আয়াতgেলার কথাo  তার ভালi জানা িছেলা।  ফেল যা হবার তাi হল। 
বশ ধূম ধাম কের িবেয় হল oi বn ুর। স িবেয়েত iফিতo আমিntত হেয়িছেলন eবং হািজরo িছেলন। 
ফুলশয ার রােত বn ুর বািড়েত iফিত িছেলন। য মানুষিটর সােথ তার eতিদেনর pেমর সmক, স 
মানুষিট সমােজর চােপ পেড় eক aেচনা নারীর বাhলg হেবন, e িচnা তােক kত িবkত কের ফলল – 
‘আজেক রােত তুিম aেন র হেব, ভাবেতi চাখ জেল িভেজ যায়’! সারা রাত িতিন ঘুমােত পারেলন না। e 
পাশ o পাশ কের কাটােলন। শষ রােত হঠাৎ দরজায় ধাkা। hড়মুড় কের িবছানায় uেঠ বসেলন iফিত। 
দরজা খুেল iফিত দখেলন- aসহায়ভােব বাiের তার বn ু দঁািড়েয় আেছ। d’জেনi িনবাক।   

 

http://www.glhalloffame.org/index.pl?todo=view_item&item=91


মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? সমকািমতা (সমেpম) িক pকিৃতিবrd? 

 
 
ধু বাংলােদশ, ভারত বা পািকsােন কন, খাদ আেমিরকােতo eকi aবsা। জমস ম াকিgিভ তঁার 

িনভৃত সমকােমর কথা sীকার কের িনuজািসর গভনর পদ থেক পদত াগ কেরন 2004 সাল । সমােজ 
iিফিত নািসম বা ম াকিgিভর মত লাকেদর ‘কািমং আuট aব kােসট’ িহসেব িবেবচনা করা হয়।   

  

মানুেষর কথা বাদ দi, pানীজগেতo িকnt সমকািমেদর সংখ া নহাৎ মn নয়। গেবষকরা aেনকিদন ধেরi 
e িনেয় গেবষণা করেছন।  pস তঃ  লু hিজ, কেণল লক, িজuনার, জুেরর, হাবাক, uiিলয়ামস, শর জং, 
জন gেডায়ল pমুখ িবjানীেদর akাn পির মলb গেবষনার  কথা uেlখ করা যায়। eেদর গেবষণার মধ  
িদেয় uেঠ আসেত থােক pানীজগেতর নানা aজানা তথ ।  আবার aন িদেক a ােলন, pনিটস, a ােলন 
িলস, জমসন, মারিফ pমুখ িবjানীরা pানীজগেতর যৗনতা িবষেয় ব াপক গেবষনা চািলেয়েছন। তােদর 
গেবষনায় pানীজগেত সমকািমতার সুs  িনদশন ধরা পের। স িনদশনgেলার নমুনা জানেত চাiেল 
পাঠেকরা জীবিবjানী brস ব াগিমেলর লখা ‘বােয়ালিজকাল ekুবােরn : eিনেমল হােমােসkুয়ািলিট en 
ন াচারাল ডাiভািসিট’ বiিট পেড় দখেত পােরন।    বiিটেত  brস ব াগিমল pকৃিতেত 450িটর o বিশ 
pজািতেত সমকািমতা eবং rপাnরকািমতার aিst সনাk কেরেছন। pাiেমট বেগর মেধ  সাধারণ 
িশmাি েদর pজননহীন যৗনতা খুবi pকট। মানুেষর মতi তারা কবল ‘িজন স ালেনর’ জন  স ম কের 
না, সmবতঃ কের আনেnর জন o। কােজi তােদর মেধ  মুখ- মথুন, পায়ু মথুন থেক r কের  চুmন, 
দংশন সব িকছুi pবলভােব লk নীয়।  তারা খুব সেচতনভােবi সমকাম, uভকাম eবং িবষমকােম িলp 
হয়।  িশmা ীেদর আেরকিট pজািত বেনােবা িশmা ী (pচিলত নাম িপগমী িশmা ী) দর মেধ  সমকািম 
pবণতা eতi বিশ য, ব াগিমল বেলন,  ei pজািতিটর kেt ‘Homosexual activity is nearly as 
heterosexual activity …. ’।  eেককিট গােt eমনিক শতকরা 30 ভাগ সদস  uভকািমতার সােথ 
যুk থােক। eরকম সমকািম eবং  uভকািম pবণতা লk  করা গেছ গিরলা, oরাং-oটান, িগবন, িসয়ামাং, 
ল ুর হনুমান, নীলিগির ল ুর, sণ হনুমান, pেবািসk মাি  iত ািদ pাiেমটেদর মেধ o। pাiেমট ছাড়াo 
সমকািম আচরণ লk  করা গেছ  িবিভn sন পায়ী জীেবর kেto। eেদর মেধ  হািত, িসংহ, িচতাবাঘ, 
হায়না, ক া াr, হিরণ, িজরাফ, পাহািড় ভড়া, আেমিরকা, iuেরাপ o আি কার মাষ, জbা 
uেlখেযাগ । পািখেদর মেধ  প ুiন, ধুসর পািতহঁাস, কানাডা পািতহঁাস, কােলা রজহঁাস, বরফী পািতহঁাস, 
িমuট রাজহঁাস, শকুন সহ aেনক pাণীর মেধ  সমকািমতার সুs  uপিsিত লk  করা গেছ।   সরীসৃেপর 
মেধ  সমকািমতার আলামত আেছ কমন a ািমভা, a ােনাল,  িগরিগিট, িsনক, গেকা মাuিরং, কcপ, 
রােটল sক pভৃিতেত।  সমকািমতার aিst আেছ  িবিভn pজািতর ব াঙ, স ালাম াnােরর মত uভচর 
eবং িবিভn মােছo।  

  

eখন তাiেল কথা হেc, যিদ pচিলত মত aনুযায়ী সমকািমরা ‘বােয়ালিজকাল ডড en’ িকংবা 
pকৃিতজগেতর িবচু িতi হেয় থােক, তেব ei হাের সমকামীরা e পৃিথবীেত িটেক থাকল িক কের?  আমােদর 
বুঝেত হেব য, যত sl সংখ কi হাক না কন, pানীজগেত সমকািমতার pবৃিt eকিট বাsবতা, ধ ু
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মানুেষর kেt নয়,  pািণজগেতর pায় সকল pজািতর kেti।  pকৃিতেত সবসময়i খুব ছাট হেলo 
eকটা aংশ িছল eবং থাকেব যারা  যৗনpবৃিtেত সংখ াগির  aংেশর চেয় িভn। িকnt কন ei িভnতা? 
eর eকিট utর দoয়ার চ া কেরেছন  s ানেফাড িব িবদ ালেয়র িববতনীয় iেকালিজs জায়ান 
রাফগােডন রাথসbরগ তার   “Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in 
Nature and People.”  বiেয়।  িতিন বেলন, যৗনতার uেdশ  সনাতনভােব য কবল ‘িজন স ালন 
কের বংশ িটিকেয় রাখা’ বেল ভাবা হয়, তা িঠক নয়। যৗনতার uেdশ  হেত পাের যাগােযাগ eবং 
সামািজিককরণ।   িতিন বেলন : 

  

‘যিদ আপিন সk বা যৗনতােক যাগােযােগর eকিট কাযকর মাধ ম িহেসেব দেখন, 
তাহেল আপানার কােছ aেনক িকছুi পিরsার হেয় যােব, যমন সমকািমতার মত 
ব াপার স াপারgেলা – যা জীব িবjানীেদর  বছেরর পর বছর ধের িব াn কের 
রেখিছল।  বেনােবা িশmা ীেদর মেধ  সমকামী সং ব িবষমকামীেদর মতi দদারেস 
ঘটেত দখা যায়।  আর বেনােবারা িকnt pকটভােবi যৗনািভলাসী।  তােদর কােছ 
যৗনসংেযােগর (Genital contact) ব াপারটা আমােদর ‘হ ােলা’ বলার মতi 
সাধারণ।  eভােবi তারা পরsেরর সােথ যাগােযাগ কের থােক।  eিট ধু 
দলগতভােব তােদর িনরাপtাi দয় না, সi সােথ বঁেচ থাকার জন  খাদ  আহরণ 
eবং সnানেদর লালন পালনo সহজ কের তুেল’।  

  

ধু বেনােবা িশmা ীেদর কথাi বা বিল কন, বাংলােদেশi আমরা যভােব বড় হেয়িছ সখােন ছেলেদর 
মেধ  গভীর বn ুt  হেল eকজন আেরকজনেক sশ কের, হােত হাত ধের িকংবা ঘাের হাত িদেয় ঘারাঘুির 
কের। ঝগড়া-ঝািট হেল বুেক জিড়েয় ধের আsা পুনpিতি ত কের। মেয়রাo তাi। ei আচরণ eকটু 
প ািসভ তেব e ধরেনর pরণা িকnt মেনর ভতর থেকi আেস।  বলা বাhল , ei pরণার মেধ  কান 
িজন স ালনজিনত কান uেdশ  নi, পুেরাটাi যাগােযাগ  eবং সামািজকীকরেনর pকাশ।  

  

যাগােযাগ আর সামািজকরেণর কথা মাথায় রেখi জায়ান রাফগােডন রাথসbরগ তার িববতনিবদ া 
সংkাn ‘iভ লুশনস রiনেবা’ (পূেব uিlিখত) বiেয়  ‘ যৗনতার িনবাচন’ (sexual selection)-eর বদেল 
‘সামািজক িনবাচন’ (social selection) – eর pচলন ঘটােনার psাব কেরেছন।  িতিন বেলন, 
pানীজগেতর সাংগঠিনক িভিt দঁািড়েয় আেছ তােদর খাবার, স ী pভৃিতর সিঠক িনবাচেনর uপর।  
pািণজগেতর ei িনবাচনi কখেনা rপ নয় সহেযািগতায়, কখেনা  বা  pিতেযািগতায়।  eবং eটাi শষ 
পযn  সমs পািরবািরক িবিবধ সmেকর িভিt তির কের।  কান কান িবেশষ পিরিsিতেত সi সmক 
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eকগািমতা বা মেনাগািমেত rপ িনেত পাের (মানুষ ছাড়াo িকছু রাজহঁাস, খঁকিশয়াল, িকছু পািখর মেধ  
eকগামী সmক আেছ), কখেনা বা rপ নয় বh(stী)গািমতা বা পিলগািমতা (িসংহ, বh pজািতর বানেরর 
মেধ  eরকম হােরম তির কের ঘারার pবণতা আেছ), কখেনাবা বh(পুrষ)গািমতা বা পিলa ািn (িকছু 
িসংহ, হিরণ eবং pাiেমটেদর মেধ ) ত। eমনিক aেনকসময় দেল eকািধক ‘ জnােরর’ মেধ o সmক 
sািপত হয়।  যমন, bl gীন সানিফশ  নােমর eকpজািতর মাছ আেছ যখােন eক eকিট ঝঁােক  di 
পুrষ মােছর মেধ  সমধমীেযৗনতার বnন (same-sex courtship) গেড় uেঠ। eখােন মুখ  পুrষ মাছিট 
(eেদর ‘আলফা মল’ বলা হয়) eকিট বৃহৎ সাmাজ  গেড় তুেল আর তারপর aপর পুrষ মাছিটেক সােথ 
িনেয় তােদর যৗথ সাmােজ   stীমাছgেলােক িডম পাড়েত আমntণ জানায়। aেনকসময় িdতীয় পুrষ মাছিট 
stী মােছর aনুকরণ কের stী মােছর ঝােকর সােথ িমেশ যায় - যা aেনকটা আমােদর সমােজ িবদ মান kস-
জnার pিতিনিধেদর মতi।  ড. রাথসbরেগর মেত, যৗন-pকারণ eবং সমধমী যৗনতা eভােব pকৃিতেত 
িবিভn ধরেনর সামািজক সmক তির কের, যা aেনক সময়i মাটা দােগ কবল kানুর sানাnর নয়।  
সামািজক িনবাচন  হেc সi িববতন যা সামািজক সmকgেলােক িটিকেয় রােখ।  ড. রাথসbরেগর মত 
সামািজক িনবাচেনর ধারণােক সমথন কেরন brস ব াগিমল eবং পল ভ ািস সহ aেনক িবjানীi। 

  

তেব বিশরভাগ জীবিবjানীi eখনi ‘ যৗনতার িনবাচনেক’ সিরেয় িদেয় ‘সামািজক িনবাচন’ ক  gহণ করার 
পkপািত নন, কারণ  pকৃিতজগেতর বিশরভাগ ঘটনােকi  ‘ যৗনতার িনবাচন’ িদেয় ব াখ া করা সmব।  
িশকােগা িব িবদ ালেয়র িববতনবাদী জীবিবদ জির কেয়ন রাথসbরেগর সমােলাচনা কের বেলন : ‘She 
ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, 
focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that 
Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen 
who bicycle to work.’। নচার পিtকায় রাথসbরেগর  বiিটর ভুয়সী pসংশা করার পরo তার 
‘সামািজক িনবাচন’  তেttর সমােলাচনা  কের নৃতttিবদ সারাহ হিড বেলন – ‘(তার) e (uদাহরণ) gেলা 
যৗনতার িনবাচনেক pত াখ ান করার জন  uপযুk কারণ নয়, বরং egেলা হেত পাের জীব- বিচtেক 

(সামািজকভােব) gহণেযাগ  করার aনুেpরণা’।  eর কারণ আেছ। aেনক িবjানীi মেন কেরন, যৗনতার 
িনবাচেনর মাধ েমi হামেসkুয়ািলিটেক ব াখ া করা সmব। সমকািমতার িজন (যিদ থেক থােক) যাগােযাগ 
o সামািজকতার unয়েনর kেt য uপেযাগী তা বেনােবা িশmা ীেদর kেt pমািণত হেয়েছ। আবার 
eমেনা হেত পাের মানুেষর মেধ  ‘ গ িজন’-eর ভূিমকা পুrষ eবং stীেত িভn হয়। iতালীর eকিট 
সমীkায় (2004) দখা গেছ, য পিরবাের সমকামী পুrষ আেছ স সমs পিরবাের মেয়েদর uবরতা 
(fertility) িবষমকামী পিরবােরর চেয় বিশ থােক।  আিndয়া ক ােmিরo-িসয়ািনর oi গেবষণা থেক 
জানা যায়, িবষমকামী পিরবাের যখােন গড় সnান সnিতর সংখ া  2.3 সখােন গ সnানিবিশ  পিরবাের 
সnােনর সংখ া 2.7 ।  eছাড়া eডয়াড o uiলসন ‘িকন িসেলকশন’-eর মাধ েম হােমােসkুয়ািলিটেক 
ব াখ া করার চ া কেরিছেলন সi 1978 সােলi।  টক-aিরিজেনর ei িল িটেতo িববতেনর আধুিনক 
তেttর মাধ েম সমকািমতার সmাব  ব াখ া দoয়া হেয়েছ।  কােজi য কারেনi সমােজ হােমােসkুয়ািলিটর 
aিst থাকুক না কন, eবং সgেলােক uপsাপেনর সিঠক মেডল িনেয় িববতনবাদী িবjানীেদর মেধ  যত 
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িবতকi থাকুক না কন (িবjােন eধরেনর িবতক খুবi sাভািবক), eিট eখন মাটামুিট সবাi sীকার কের 
িনেয়েছন (যািntক ডারuiনবাদী আর gিটকয় ধমাn িবjানীরা ছাড়া) য,  সমকািমতার মত যৗন-
pবৃিtgেলা ‘asাভািবক’ বা ‘pকৃিতিবrd’ নয়, বরং বjািনক uপাt o তেttর সাহােয i ei ধরেনর 
যৗন-pবৃিtgেলােক ব াখ া করা যায়;  জীবিবjােনর আধুিনক গেবষণা িকnt সিদেকi iি ত করেছ।  আজ 
আিম যখন e লখািট িলখেত বেসিছ তখন  সারা পৃিথবী জুেড় চারশ’রo বিশ গেবষণা pিত ােন গ িজন 
িনেয় গেবষণা হেc।   

 

আধুিনক িচিকৎসেকরা eবং মেনািবjানীরা eখন সমকািমতােক eকিট sাভািবক যৗনpবৃিti মেন কেরন। 
uেlখ , 1973 সােলর 15 i িডেসmর American Psychiatric Association (বh িচিকৎসক eবং 
মেনািবjানীেদর সমnেয় গেড় oঠা সংগঠন) িবjাnmত আেলাচনার মাধ েম eকমত হন য সমকািমতা 
কান নাংরা ব াপার নয়, নয় কান মানিসক ব িধ। e হল যৗনতার sাভািবক pবৃিt। 1975 সােল 

American Psychological Association eকiরকম aধ ােদশ িদেয়িছেলন। সকল আধুিনক 
িচিকৎসকi আজ e িবষেয় eকমত। তারপরo বাংলােদশ সহ aেনক রাে i সমকািমতা sীকৃত নয়, aেনক 
জায়গােতi eিট শািsেযাগ  aপরাধ।  eখােন সমকামীেদর হয় লুিকেয় থাকেত হয়, িকংবা aভ s হেত হয় 
‘ kােসট গ’ হেয় ‘িববািহত’ জীবন যাপেন।  পি মা িব  িকছুটা হেলo e ব াপাের uদার হেয়েছ িবগত 
কেয়ক দশেক। সখােন গ eবং লসিবয়ানরা িবে র বh দেশ সামািজক sীকৃিত o আiনগত বধতার জন  
কেয়ক যুগব াপী আেnালন করেছন, aংশ িনেcন ‘ গ-pাiড’ মােচ। তােদর আেnালেনর ফলrিতেত 
আেমিরকার কেয়কিট sেট সমকামী িবেয় আজ sীকৃত। িbেটেনo টিন bয়ােরর সরকার কেয়ক বছর আেগ 
pথম সমকামী যুগলেদর sীকৃিত িদেয়েছ। পি েম সমকামী-aিধকার আেnালেনর সাফল  eখন unয়নশীল 
দশgেলার oপর pভাব ফলেত r কেরেছ। eিশয়া, ল ািটন আেমিরকা o আি কার কেয়কিট pধান দশ 
তােদর আiন সংsাের eিগেয় eেসেছ। চীেন আেগ মাo স তুংেয়র আমেল মেন করা হেতা, সমকািমতা 
হেc ‘পঁুিজবােদর িবকৃিত’। িকnt আিশর দশক থেক তােদর সi দৃি ভি  বদেল গেছ। নলসন 
ম ানেডলার নতৃেt সাuথ আি কায় বণবাদ শষ হেয় যাoয়ার পর য নতুন সংিবধান হয় তােত ধ ুধমi 
নয়, যৗনতা িবষেয় কােনা বষম  করা হেব না eমন ধারা সংেযািজত হয়। আমরা আশা করব, যুেগর দাবীর 
সােথ তাল িমিলেয় বাংলােদশo eকটা সময় সমকািমতার pিত সিহ ু মেনাভাব গেড় uঠেব, সংখ াগির  
ষঁাড়েদর যাতাকেল িনয়ত িপ  সংখ ালঘু যৗনpবৃিtর মানুষgেলার আiনী aিধকার sীকৃত হেব।  আর 
সজন  দরকার আমােদর সবার িবjানমনs uদারৈনিতক দৃি ভি ।  
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