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বন া আহেমদ 
  
 
ধrন, দড় di লk বছর আেগ কােনা eক বুিdমান মহাজাগিতক pাণী, আমােদর কlনার সi ‘uড়n 
সসাের’ কের পৃিথবীেত পদাপণ করল। সi সমেয় আি কার eক কােণ ঘুের বড়ােনা আমােদর আধুিনক 
মানুেষর pজািত Homo sapiens দর দেখ কী ভাবেতা তারা? তারা িক িববতেনর পিরkমায় ei পৃিথবীেত 
আমােদর িটেক থাকা িনেয় কান বড়সড় বািজ ধরেত রািজ হত? তারা িক ভুেলo কlনা করেত পারেতা য 
ei pজািতিটi খুব িনকট ভিবষ েত সারা পৃিথবীটােক দখল কের নেব? চারিদেকর িনমম pকৃিতর সােথ 
টkা িদেয় িটেক থাকার জন  কী আেছ তােদর? pেয়াজনীয় িকছুi নi - থাবা নi, ধারােলা দঁাত নi, 
িশং বা লাম িকছুi নi, aত n dবল দখেত ad ুত eক িdপদী pাণী! জািন, বjািনক কlকািহনীর 
মতi শানােc, িকnt ব াপারটােক িঠক uিড়েয়o তা দoয়া যায় না। eখন তাহেল p  করেত হয়, স 
aবsা থেক আমরা িটেক গলাম কী কের?  
 
ধু িটেক গিছ বলেলo তা ভুল বলা হেব - মাt দড়-di লাখ বছের ফুেল ফেপ সংখ া ছয়েশা কািট 
তা ছািড়েয় গিছi, পৃিথবীব াপী pবল pতােপ রাজt করিছ, iদানীংকােল আবার পৃিথবীর মায়া কািটেয় 
মহািবে র িদেকo িদেয়িছ হাত বািড়েয়। িকnt কী কের সmব হল সটা? বিচt ময় ei িবশাল pকৃিতেত 
আমরা িক আসেলi aনন ? eর utর তা সাজাসাpা ‘হ া’ ছাড়া আর িকছুi হেত পাের না। মানুষ ei 
pকৃিতরi aংশ, aন ান  pাণীর মতi লাখ লাখ বছর ধের pাকৃিতক িনবাচেনর pিkয়ায়i তার uৎপিt 
ঘেটেছ। িকnt িববতেনর ei pিkয়ােতi মানুেষর মেধ  aনন সাধারণ িকছু বিশে র udব ঘেটেছ যা 
pকৃিতেত সভােব আেগ কখনo ঘেটিন। pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম কািট কািট বছেরর িববতেনর 
pিkয়ায় য কী ধরেনর aিভনব eবং জিটল বিশে র uৎপিt ঘটেত পাের তারi সাk  বহন কের চেলিছ 
আমরা। বতমােন হাভাড িব িবদ ালেয়র মেনািবjান িবভােগর aধ াপক িsেভন িপ ার* eক সাkাৎকাের 
মজা কের বেলিছেলন,  
 

‘hট কের দখেল মানুেষর িববতনেক তা aসাধারণ বেলi মেন হয়। য পdিত থেক শামুক, বট গাছ বা 
মােছর মেতা জীেবর জn হয় তা থেকi কী কের আবার চঁােদ পঁৗেছ যাoয়া, মহাসমুd পািড় দoয়া বা 
inারেনেটর জnদাতা eমন eক বুিdমান pাণীর uৎপিt ঘটেত পাের? তাহেল িক কান sগীয় sশ 
আমােদর মিssেক িবেশষভােব তির কেরিছল? মানেুষর udব িক কান sগীয় sেশর ফসল? না, আিম 
তা মেন কির না, কারণ ডারuiন pদt pাকৃিতক িনবাচন pিkয়া িদেয়i মানুেষর িববতনেক ব াখ া করা 
সmব, eবং িববতেনর ব াখ া আধ ািtক িকংবা aেলৗিকক ব াখ ার চেয় aেনক বিশ যুিkgাহ ।’  

                                                 
* aধ াপক িsেভন িপ ার,  eমআiিট’র মিss eবং বৗিdক িবjান িবভােগর pাkন aধ াপক, ভাষা, ভাষার uৎপিt o িবকাশ eবং তার সােথ 
িববতনবােদর সmক, মানুেষর মন, সেচতন jান iত ািদ িবষেয় বjািনক গবষণার জন  িবখ াত। How the mind works  সহ বশ িকছ ু
আেলািচত gেnর pেণতা।  
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মানুেষর aনন সাধারণ বিশ gেলার মেধ  d’িটর কথা তা চাখ বn কেরi বলা যায় : মানুষ eকমাt pাণী 
য di পােয়র oপর ভর কের দঁাড়ােত িশেখেছ, আর oিদেক আবার খুব aসাধারণ রকেমর বড় মিsেsরo 
িববতন ঘেটেছ যা aন  কান pাণীেত ঘটেত দখা যায় িন। হাভাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক, aত n 
সুপিরিচত জীবিবjানী, eডoয়াড uiলসেনর গেবষণা থেক দখা যােc য, 20 লk বছর আেগ থেক 
r কের আড়াi লাখ বছর আেগ পযno আমােদর মিsেsর আকার pিত eক লাখ বছের pায় eক চামেচর 

সমান কের বেড়িছেলা (1) । িবjানীরা মেন কেরন য, ধীরগিতেত হেলo eখনo আমােদর মিsেsর িববধন 
ঘেট চেলেছ। আমােদর মিsেsর য aংশিট আমােদর বুিdমtার সােথ সবেচেয় ঘিন ভােব জিড়ত সi 
সিরেbল করেটk ক যিদ টেন াট কের িবিছেয় দoয়া যায়, তাহেল দখা যােব য তা চার পৃ া জুেড় 
জায়গা কের িনেc। আমােদর সবেচেয় কােছর পূবসূির িশmা ীেদর সিরেbল করেটk নেব মাt eক 
পাতার সমান জায়গা, বানেররটা নেব eকিট পাsকােডর সমান আর iঁdেরর kেt তা নেব মাt eকটা 
s ােmর সমান জায়গা (2)।  
 
পাথক টা চােখ পড়ার মতi, তাi হয়েতা সাফেল র পাlাটাo বশ ভারী। িকnt িবjানীরা eখন বলেছন, 
uh!, মিsেsর আকারটা aত n grtপূণ হেলo সটাi বাধ হয় eকমাt কারণ নয়! তাহেল তা 
আমােদর মত বড় মিsেsর aিধকারী িনয়াnারথাল pজািতর মানুষরাo eকi রকম সাফল  aজন করেত 
পারেতা - তােদর মত pজািতর তা তাহেল িবলুp হেয় যাoয়ার কথা নয়। eকিদেক মিsেsর িবকাশ, 
aন িদেক ঘেটেছ ভাষার uৎপিt o ব বহার, আর তার সােথ পাlা িদেয় ঘেটেছ সাংsৃিতক িববতন eবং 
িবকাশ ঘেটেছ জিটল eক সামািজক ব বsার। মানুেষর িববতেন egেলা aত n grtপূণ ভূিমকা পালন 
কেরেছ যা হয়েতা aন  কােনা pাণীর kেt সভােব pেয়াজ  নয়। eখােনi তা শষ নয়, গত কেয়ক 
লk বছের aত n drতগিতেত ঘটেত থাকা পিরেবশগত পিরবতেনর ব াপারটােকo তা ei সমীকরণ থেক 
বাদ িদেয় িদেল চলেব না। ei পিরবতেনর সােথ খাপ খাiেয় িনেয় িটেক থাকার জন  মানুষ যত নতুন ভােব 
aিভেযািজত হেয়েছ িববতেনর িনয়েম ততi িবকিশত হেয়েছ তার নতুন নতনু বিশ ।  
 
আমরা জািন য, ei মহািব  pায় 14শ’ কািট বছর আেগ সৃি  হেলo আমােদর ei বুেড়া পৃিথবীর সৃি  
হেয়েছ pায় সােড় 4শ’ কািট বছর আেগ। eখন পযn পাoয়া তেথ র িভিtেত বলা যায়, pােণর জn হেত 
লেগ িগেয়িছেলা আরo pায় eকেশা কািট বছর। আর মানুেষর uৎপিt? স তা স িদনকার কথা! 
আিদম eকেকাষী pাণ, ব াকেটিরয়া, বhেকাষী pাণী, a ালিজ, aেমrদ ী pাণী, িবিভn মrদnী pাণীর 
uৎপিt, িবকাশ বা িবলুিpর ধাপ বেয়, িববতেনর চড়াi uৎরাi পিরেয় মানুেষর আিদ পূবপুrষেদর udব 
ঘটেলা মাt 50-60 লাখ বছর আেগ। স সমেয় মানুষ eবং aন ান  বনমানুেষর মাঝামািঝ বিশ সmn 
িকছু pজািতরা পােয়র uপর ভর কের দঁাড়াত িশখেলo তার থেক আধুিনক মানুেষর পূবপুrষেদর udব 
ঘটেত লেগ গেছ আরo pায় 30 লk বছর। আর আমােদর িনেজেদর pজািত aথাৎ Homo Sapiens 
দর গেlর r তা সিদন, মাt দড় di লাখ বছর আেগ। ভূতািttক িনয়েম িহসাব করেল পৃিথবীেত 
মানুেষর aিsেtর ব াপারটা eেkবােরi আনেকারা। কতটা আনেকারা, তা ‘মহাজাগিতক ক ােলnােরর’ 
eকটা সহজ eবং বাধগম  uদাহরণ িদেয় বাঝার চ া কির।  ei ধরেনর uদাহরণ pথম বাধ হয় 
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ব বহার কেরিছেলন িবjানী কাল স াগান। uদাহরেণর ধরণিট আমার খুব িpয়। আিম ei আমার ‘িববতেনর 
পথ ধের’ (aবসর pকাশনা, 2007) বiেয় বশ কেয়কবার uেlখ কেরিছ।  ধrন, সােড় চারেশা কািট 
বছর iিতহাসটােক আমরা 12 মােসর ক ােলnাের ফেল pােণর িবকােশর সময়সীমাgেলা সmেক eকটা 
আেপিkক বা তুলনামুলক ধারণা পেত চাi। সেkেt ব াপারটা দঁাড়ােব aেনকটা eরকমঃ পৃিথবীর জn 
pিkয়াটা r হেয়িছেলা বছেরর pথম িদন বা পয়লা জানুয়ারীেত, আর ফbrয়ারী বা মােচ pথম uৎপিt 
ঘটেলা ব কেটিরয়া বা নীলাভ শবাল জাতীয় pথম আিদ pােণর। ei আিদ জীবেদর pিতপিt চেলেছ 
বhকাল ধের। বছেরর aেধেকরo বশী পিরেয় aেkাবর মাস eেস গেছ বhেকাষী জীেবর িবকাশ হেত 
হেত। জিটল ধরেণর কান pাণীর সnান পেত হেল আপনােক িকnt সi নেভmর মােস eেস পঁৗছােত 
হেব, যিদo তােদর রাজt তখনo ধুমাt পািনেতi সীিমত। নেভmেরর শেষর িদেক pথমবােরর মত 
পািনেত চায়ালoয়ালা মাছ আর মািটেত uিdেদর সnান পাoয়া যােc, আর oিদেক পািন থেক ডা ায় 
িববিতত হoয়া pাণীgেলা পৃিথবীর মািটেত রীিতমত জঁািকেয় বেসেছ িডেসmর মােসর pথম িদেক। জুরািসক 
পাক িসেনমায় দখা সi বড় বড় ডায়েনাসরgেলার আিধপত  r হেলা e মােসর মাঝামািঝ, িকnt 26 
তািরখ আসেত না আসেতi তারা আবার িচরতের িবলুp হেয় গেলা পৃিথবীর বুক থেক। খয়াল কের দখুন 
য বছর শষ হেত আর মাt 5 িদন বািক, িকnt eখনo মানুষ নামক আমােদর ei িবেশষ pজািতিটর কান 
নাম গno পাoয়া যােc না পৃিথবীর বুেক। িডেসmেরর 26 তািরেখর িদেক aন ান  pাণীর িববতন r হেয় 
গেলo বানর জাতীয় pাণীর দখা িমলেছ 29 তািরেখ আর নর বানেরর uৎপিt ঘটেত দখা যােc 30 
তািরেখ। বছেরর শষ িদেন eেস uৎপিt ঘটেলা িশmাি র আর আমােদর ei মানুষ pজািতর কথা যিদ 
বেলন তাহেল তােদর দখা িমলেলা বছর শেষর ঘnা বাজার মাt 20 িমিনট আেগ। আমরা ei আধুিনক 
মানুেষরা iuেরাপ aে িলয়ায় ছিড়েয় পেড়িছ ei তা মাt 6 িমিনট আেগ আর কৃিষ কাজ করেত িশেখিছ 
ঘিড়েত রাত বােরাটা বাজার 1 িমিনট আেগ (15)! 

 
ধু তা তাii নয়, িববতেনর ধারায় যমন agনিত জীেবর uৎপিt ঘেটেছ িঠক তমিন তােদর eকটা বড় 

aংশ িবলুpo হেয় গেছ। eকiভােব আমরা ফিসল রকড থেক দখেত পাi য, মানুেষরo িবিভn 
pজািতর uৎপিt ঘেটেছ, আবার আমােদর pজািত ছাড়া বািকরা িবলীন হেয় গেছ iিতহােসর পাতায়। 
িববতেনর iিতহােস aিনয় তার তা কােনা শষ নi, ডাiেনাসেরর মত aিতকায় pাণী বhকাল ধের 
পৃিথবীর বুেক রাজt কেরo শষপযn হািরেয় গেছ। সােড় ছয় কািট বছর আেগ ভয় র কােনা pাকিৃতক 
িবপযেয়র ফেল মহাপরাkমশালী ডায়েনাসরgেলা িবলুp হেয় না গেল সi সমেয়র aত n নগন  sন পায়ী 
pাণীgেলা হয়েতা eত িবকিশত হেত পারেতা না। aথাৎ, aন ান  pাণীর মতi আমােদর udবo তা 
কােনা পূব িনধািরত ব াপার নয়। pখ াত িববতনবাদী জীবিবjানী eবং ফিসলিবদ িsেফন জ. gলড তাi 
বেলিছেলন (3),  
 

‘মানুষ আেগ থেক িনধািরত িববতেনর কান ধারার শষ ফসল নয় বরং মানুষ হেc আকিsকভােব 
udুত মহাজাগিতক eক aনুিচnার ফলাফল। িবশাল শাখা pশাখাসহ য pাণবৃেkর িববতন আমােদর e 
পৃিথবীেত ঘেটেছ মানুষ হেc তার eকটা ছাে া শাখামাt। eরকম িনি তভােবi বলা যায় য, ei 
গােছর বীজটােক যিদ আবার নতুন কের বপন করা হয় তাহেল ei শাখাটা আবার eকi রকমভােব eকi 
জায়গায় জn নেব না।’  
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আমরা জািন য, ষাড়শ শতাbীেত eেস কাপািনকােসর সূযেকিndক সৗরজগেতর ধারণাটা হাজার বছর 
ধের িটেক থাকা মধ যুগীয় ধমীয় eবং সামািজক sিবরতার িভিtেক নািড়েয় িদেয়িছল। তারপরo তা pায় 
কেয়কশ বছর লেগ িগেয়িছল সi সত েক pিতি ত করেত। আমরা জািন িকভােব বh বঁাধািব  পিরেয় 
জীবিবjান শষ পযn ঊনিবংশ শতাbীেত বিরেয় eেসিছেলা সi ‘pজািতর পৃথক পৃথক সৃি ’ eবং িsর 
pজািতর মতবােদর ািn থেক! pথমবােরর মেতা আমরা জানেত পেরিছলাম আমােদর uৎপিt eবং 
িবকােশর বjািনক ব াখ াটা। তারপর pায় দড়েশা বছর কেট গেছ, িবjােনর aত াধুিনক শাখাgেলা 
pিতিদনi আরo জারােলাভােব ei িববতন তেttর সিঠকতা pমাণ কের চেলেছ, িকnt pাচীন িচnার 
aচলায়তন ভেঙ আমােদর সমােজ তা িকnt eখনo জায়গা কের িনেত পােরিন। পৃিথবীেত য gিটকেয়ক 
তtt সমs পুেরােনা ঘুেণ ধরা রkণশীল াn িচnা ভাবনা o pথােক সমূেল আঘাত কেরেছ তার মেধ  
িববতনবাদ aন তম। তাi তার িবrেd pিতেরােধরo মাtাটা য eকটু বাড়াবািড় রকেমর বিশ হেব তা তা 
জানা কথাi। মানব সভ তার সমg iিতহাস জুেড়i আমরা eর পুনরাবৃিt দেখ eেসিছ। aন ান  জীেবর 
িববতন িনেয় কথা বলেল যাo বা িঠক আেছ, িকnt মানুেষর িববতেনর pস  আসেলi আমােদর মাথায় যেনা 
আকাশ ভেঙ পেড়। সi 1859 সােল চালস ডারuiন eবং a ালে ড oয়ােলস যখন pথম িববতেনর 
তttিট psাব করেলন তখন চােচর িবশেপর stী মুখ থেক য আত বাণী বর হেয় eেসিছেলা, তা যেনা 
আজেকর িদেনo pাসি ক বেল মেন হয়। িতিন আতনাদ কের বেলিছেলন (4),  
 

‘বনমানুষ থেক আমােদর িববতন ঘেটেছ! আশা কির যেনা eটা সিত  না হয়, আর যিদ তা eকাni 
সত  হেয় থােক তেব চেলা আমরা সবাi িমেল pাথনা কির সাধারণ মানুষ যেনা eটা কখনi জানেত না 
পাের!’  

 
সাধারণ মানুেষর কাছ থেক সত েক সিরেয় রাখার pেচ া তা আর নতনু িকছুi নয়। eখনo িব ব াপী 
সi চ ার যন কােনা কমিত নi!  

 
ডারuiন pথেম তার ‘pজািতর uৎপিt’ বiিটেত মানুেষর িববতন সmেক তমন িকছুi বেলন িন ( ধু 
বেলিছেলন, ‘Light will be thrown on the origin of man and his history’; সi সমেয়র সামািজক 
aবsার পিরেpিkেত তার ei িন ুপতার কারণটা বাঝা তমন কিঠনo নয়। ডারuiন য সময়িটেত তার 
যুগাnকারী বiিট pকাশ কেরিছেলন, স সময় 1857 সােলর িদেক  জামািনর ডুেসল নদীর uপত কায় 
িনেয়nারথাল নামক জায়গায় বশ িকছু আিদম মানুেষর কেরািট আিবsৃত হয়। 
 
তখন জামািনর pখ াত aধ াপক sাফ হাuেসন ফিসলgেলা পযেবkণ কের psাব কেরন য, egেলা 
আসেল মানুেষর কােনা িবলুp আিদম pজািতর হাড়েগাড়। eেদর নাম দoয়া হয় িনেয়nারথাল মানুষ (5) । 
তখনকার িশিkত সমাজ িকnt তার কথা িব াস কেরনিন। oিদেক ডারuiেনর িব s বnু eবং িবjানী িট 
eiচ হাkিল স সময়i মানুেষর িববতেনর িবষয়িট utাপন কেরন eবং eপ বা বন মানুেষর সােথ মানুেষর 
সাদৃশ  eবং বসাদৃশ gেলা তুেল ধের 1863 সােল ‘Evidence as to Man’s Place in Nature’ নামক 
বiিট pকাশ কেরন। eর পর ডারuiন যখন ‘The Descent of man and selection with respect to 
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Sex’  বiিট বর কেরন ততিদেন মানুেষর িববতেনর িবষয়িট বুিdজীবীমহেল মাটামুিটভােব সুপিরিচত হেয় 
গেছ। ঊনিবংশ শতাbীর শষ িদেক জামািন িবjানী আেনs হেকল তার িবখ াত ‘সৃি র iিতহাস’ বiেয় 
িলেখিছেলন য, বনমানুষ থেক মানুেষর িববতন যিদ সিত i ঘেট থােক তেব মানুষo নয় আবার িঠক 
বনমানুষo নয় eমন ধরেণর মধ িsত ফিসল পাoয়া যােব। িতিনi pথম িববতেনর মধ বতী aবsার eরকম 
ফিসলgেলােক হারােনা যাগসূt বা missing link বেল আখ ািয়ত কেরন(6)।  তার কথাi সিঠক pমািণত 
হেয়েছ - গত eকেশা বছের eমন aসংখ  ফিসেলর সnান পাoয়া গেছ যা থেক মানুষ eবং বনমানুেষর 
মধ বতী aবsার িববতেনর ধাপgেলা s  হেয় uেঠেছ। ধু তা তাii নয়, e থেক আমরা s  দখেত 
পািc য, পৃিথবীর বুেক িবিভn সমেয় আমােদর pজািতর মানুষ ছাড়াo আরo aন ান  pজািতর মানুষo 
িবচরণ কেরিছেলা, eমনিক aেনক সময় eকািধক pজািতর মানুষ eকi সমেয় তােদর সিmিলত পদচারণায় 
মুখিরত কের তুেলিছেলা আমােদর ei ধরনী। ei মুহূেত আমরা ছাড়া আর কােনা মানব pজািতর aিst 
না থাকেলo aতীেত ববিভn pজািতর কুকুর বা িবড়ােলর মত িবিভn pজািতর মানুষo য তা িছেলা তা িনেয় 
িকnt িdমত pকােশর কােনা aবকাশi আর নi।  
 
গত eকশ বছর ধের িবjানীরা মানুষ eবং eেপর মধ বতী sেরর য সমs ফিসল খুেঁজ পেয়েছন তা থেক 
মানব িববতেনর eকটা পিরsার িচt পাoয়া িকnt আর কােনা কিঠন ব াপার নয়। eখন সমস াটা আর 
‘যেথ  পিরমােণ ফিসল পাoয়া যােc না’ তা নয় বরং িঠক তার uলেটা। eত রকেমর মানুেষর পূবপুrেষর 
pজািতর eবং তােদর মধ বতী sেরর ফিসল পাoয়া যােc য তােদরেক পারsিরক সmেকর িভিtেত িঠক 
ঠাক মত ণীিবন াস করাটাi িবjানীেদর জন  eক চ ােল  হেয় দঁািড়েয়েছ। িবjানী আেনs হেকেলর 
মেনাবা া য eভােব পূরণ হেব তা হয়েতা িতিন িনেজo আশা কেরনিন। তার oপের আবার গত কেয়ক 
দশেক ডিটং পdিতর য aভূতপূব unিত ঘেটেছ তার ফেল িঠকভােব ফিসেলর বয়স eবং pকৃিত িনধারণ 
করার kমতাo বেড় গেছ বhgণ।  
 
eছাড়া মানুষ eবং eেপর দিহক গঠেনর তুলনামূলক িবচার থেকo বh তথ  বিরেয় eেসেছ। eখন দখা 
যােc য,  মানুেষর সােথ eপ বা বনমানুেষর পাথক gেলা যত বিশ না পিরমাণগত, তার চেয় aেনক বিশ 
gণগত। মানুেষর মেধ  uেlখেযাগ  রকেমর িভn বিশ gেলা হেc : কndীয় sায়ুতেntর আকার িবেশষত 
মিsেsর আকার মানুেষর aেনক বড়, বন মানুেষর সােথ তােদর হাত eবং পােয়র আকােরর aনুপােতo 
পাথক  রেয়েছ, গােয়র লাম পেড় গেছ aেনকাংেশi, চামড়ার র কবst eবং বুেড়া আঙুল নাড়াবার 
kমতাo মানুেষর aেনক বিশ। আেগ মানুেষর সােথ বনমানুেষর পাথক েক যত বড় বেল মেন করা হত 
আধুিনক গেবষণার ফেল তা kমশঃ যন কেম আসেছ। aেনেকi eখনo িbিটশ িবjানী িরচাড oেয়ন 
(1804-1892) eর বলা িকছু ভুল তথ েক সত  বেল মেন কের বেস আেছন । oেয়ন মেন কেরিছেলন 
য, িতিন মানুষ eবং বনমানুেষর মেধ  িবশাল eক পাথক  খুেঁজ পেয়েছন যা িদেয় pমাণ করা যায় য 
মানুষ eবং বনমানুষ eকi পূবপুrষ থেক িববিতত হেয় আেসিন। িতিন বেলন মানুেষর মিsেs 
িহেপাক াmাস নােমর eকিট বাড়িত uপা  রেয়েছ যা িক না বনমানুেষর মেধ  নi। িকnt ডারuiেনর বnু 
িট eiচ হাkিল তখনi তা ভুল pমাণ কেরন, pকৃতপেk মানুষ eবং eপ di grেপর মিsে র মেধ  ei 
uপাংগিটর aিst রেয়েছ।  
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eেতা গেলা eকটা িদক, aন িদেক জেনিটk eবং িজেনািমেkর আধুিনক গেবষণা eবং পযােলাচনােক বাদ 
িদেল তা িববতেনর গl বলাi eখন আর সmব নয়। গত di িতন দশেক িবjােনর ei শাখািট িববতনবাদ 
eবং মানুেষর িববতেনর পেk aত n শিkশালী সব তথ  eবং সাk  হািজর কেরেছ যার সােথ a sানিবদ া 
eবং ফিসলিবদ া থেক আলাদা আলাদাভােব পাoয়া তথ gেলা pায় hবh িমেল যােc। আর deক জায়গায় 
যখােন aিমল বা সংশয় ধরা পড়েছ সখােন িবjানীরা সুেযাগ পােcন আরo নতুন নতুন গেবষণার মাধ েম 
ভুলgেলা ধের নoয়ার। িবjােনর িতনিট শাখা থেক sতntভােব পাoয়া ei সিmিলত তথ gেলা 
িববতনিবদ ােক aত n সুদৃঢ় িভিtর uপর pিতি ত কেরেছ। গত কেয়ক দশেক আণিবক জীবিবদ া, 
জেনিটk, িজেনািমেkর িবিভn আিবsারgেলা pােণর িববতন সmেক আমােদর jানেক eক নতনু পযােয় 

uেtািরত কেরেছ। চলুন খুব সংেkেপ দখা যাক আধুিনক িবjােনর আেলায় আমােদর িনেজেদর িববতেনর 
গlটা eখন কীরকম শানােc।  
 
িবjানী িরচাড ডিকn তার Unweaving the Rainbow বiেত বেলিছেলন য, িডeনe হেc ‘মৃেতর 
জেনিটক বi’-আমােদর পূবপুrেষর iিতহােসর রাজনামচা যন তারা। িববতনিবদ া বেল য, জীেবর 
শরীেরর সবিকছুi তার পূবপুrষ থেক utরািধকার সূেt পাoয়া। আর eিদেক িডeনe’র মেধ  
িবsািরতভােব লখা রেয়েছ সi কািহনীর পূণ ধারাবািহক িববরণী - কখন আমােদর পূবপুrেষরা িকভােব 
িববিতত হেয়েছ, কান পিরেবেশ িটেক থাকার জন  যুd কেরেছ, pজনেনর iিতহাস থেক r কের কাথায় 
কখন কান িমuেটশন তােদর িববতেনর গিতেক িনেয় গেছ নতুন িদগেn -সবিকছু লখা আেছ আমােদর 
িডeনe-র িভতের। pজনেনর মাধ েম পেরর pজn তিরর ধারাবািহকতা যিদ িছn না হয় তাহেল িডeনe-
eর িভতের লখা তথ gেলা eক aণু থেক আেরক aণুেত, eক pজn থেক আেরক pজেn 
aিবিcnভােব pবািহত হেত থােক। pিতিট জীব তার দহেকােষর িভতের হাজার লk eমনিক কািট বছর 
ধের ei ঐিতহািসক তথ  বেয় বড়ােc। আমরা মােট গত কেয়ক দশক ধের আণিবক জীবিবদ ার pভূত 
agগিতর ফেল সিঠকভােব িডeনeর িভতের লখা ei তথ gেলা পড়েত eবং বুঝেত r কেরিছ। ড. 
িরচাড ডিকn মেন কেরন য(7) –  
 

পৃিথবীেত যিদ eকটাo ফিসেলর aিst না থাকেতা, বা কu যিদ তােদরেক কান ম ািজক কের uিড়েয় 
িদত, তাহেলo পৃিথবী জাড়া জীেবর িববতেনর প াটাণ eবং তােদর জেনিটক তথ  থেকi সmূণ 
িববতেনর iিতহাস বণনা করা সmব হেতা।   

 
কথাটা নেত aিতর ণ বা ঔdত  বেল মেন হেলo, আজেক eকিবংশ শতাbীর গাড়ায় দঁািড়েয়, আণিবক 
জীবিবদ ার সাmpিতক আিবsারgেলােক eকটু মনেযাগ িদেয় বুঝেত চ া করেলi বাঝা যায় য, কথাটা 
আেদৗ িমথ া নয়।  
 
মানুেষর িজেনােমর িসেকােয়িnং বা aনুkেমর ঐিতহািসক pথম খসড়ািট pকািশত হয় 2001 সােলর 

b“য়াির মােস। দীঘ 13 বছর ধের পৃিথবীব াপী িবিভn দেশর িবjানীরা ei pেজেk aংশgহণ কেরন। 
2003 সােল eর চূড়াn ফলাফল pকাশ করা হয়(8)। eর িকছুিদন পেরi, 2005 সােল, আমােদর 
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িববতেনর iিতহােস সবেচেয় ঘিন  আtীয় িশmাি র িজেনামo পেড় শষ করা হয়(8) (eিদেক আবার গত 
কেয়ক বছের iঁdর, মৗমািছ, isসহ বশ কেয়কিট জীেবর িজেনােমর aনুkমo বর করা হেয়েছ, 
inারেনেটর oেয়ব সাiটgেলােত eখন মানুষ eবং িশmাি সহ িবিভn জীেবর িজেনােমর aনুkেমর 
িবsািরত তথ  রাখা আেছ(9))।  পৃিথবী জাড়া 67 জন িবjানী ei িশmাি  িসেকােয়িnং e n 
e নািলিসস কনেসারিটয়ােম aংশgহণ কেরন, নচার জানােলর 2005 সােলর সেpmর iসু েত মানুষ eবং 
িশmাি র িজেনােমর তুলনামুলক িবে ষেণর িবsািরত তথ  pকািশত হয়(10)। ন াশনাল িহuম ান িজেনাম 
িরসাচ iনিsিটuেটর (NHGRI) eর িডেরকটর ািnস কিলn eর মেত, eিট eকিট ঐিতহািসক 
পদেkপ। মানুেষর িববতেনর iিতহাস, শারীিরক গঠন, িবিভn ধরেনর aসুখ িবসুেখর uৎপিt বুঝেত হেল 
িববতেনর ধারায় ঊdুত eবং aত n কাছাকািছ সmিকত িবিভn জীেবর িজেনােমর সােথ আমােদর িজেনােমর 
তুলনামূলক ব াখ া aপিরহায হেয় পেড়েছ।  
 
িশmাি  eবং মানুেষর িজেনােমর পরীkার সােথ ফিসল রকড eবং শারীরিবদ ার তুলনামূলক ব াখ া থেক 
িবjানীরা আেগ িশmাি  eবং মানুেষর িববতন সmেক যা ভেবিছেলন তা pায় hবh িমেল যােc। eেদর 
বতমান িজেনােমর মেধ  সাদৃশ  pায় 99% eবং তােদর pািটেনর গঠনo খুবi কাছাকািছ। িডeনe-র 
সিnেবশন  eবং িবলুিp িহসাব করেল ei সাদৃেশ র পিরমাণ দঁাড়ায় 96%e। pািটেনর sের িবচার করেল 
দখা যায় য তােদর 29% িজন eকi pািটেনর কািডং e িনেয়ািজত। aথাৎ dেটা মানুেষর িডeনe’ 
তুলনা করেল য পাথক  দখা যােব, eকটা মানুষ eবং িশmাি র মেধ  স পাথক টা মাt 10 gণ বশী, 
িকংবা ধrন iঁdেরর সােথ মানুেষর য পাথক  তার তুলনায় িশmাি র সােথ পাথক  60gণ কম(11)! 
িবjানীরা লk কেরেছন য, মানুষ eবং িশmাি েত িকছু িকছু িজন aন ান  sন পায়ী pাণীর তুলনায় 
kমাগতভােব drতগিতেত বদেল যােc। eর মেধ  রেয়েছ শb শানা eবং বাঝার জন  pেয়াজনীয় িজন, 
sায়ুতেntর সংেকত আদান-pদােনর িজন, kাণু তিরর িজনসহ আরo কেয়কিট িজন। eিদেক আবার দখা 
যােc য, িববতেনর ধারায় মানুষ eবং িশmাি র িডeনe’ ত iঁdর বা খরেগােশর চেয় aেনক বিশ 
পিরমােণ kিতকর িমuেটশন ঘেটেছ। তার ফেল eকিদেক যমন তােদর aসুেখর পিরমাণ বেড়েছ িকnt 
aন িদেক আবার তা তােদরেক পিরেবেশর সােথ aিভেযািজত হেত বাড়িত সুিবধা কের িদেয়েছ। িবjানীরা 
মানুেষর িজেনােমর ei ধরেনর িমuেটশনgেলা আরo খিতেয় দখেছন। িশmাি , aন ান  pাiেমট বা 
aন ান  sন পায়ী pাণীর সােথ আমােদর িমলgেলা বাঝা যমন দরকার িঠক তমিনভােবi grtপূণ eেদর 
সােথ আমােদর পাথক gেলা সিঠকভােব িবে ষণ করেত পারা। তাহেলi হয়েতা আমরা বলেত পারেবা কান 
কান পিরবতনgেলার ফেল আমরা মানুেষ িববিতত হেয়িছ, িকংবা িঠক কান কান বিশ gেলার কারেণ 
আমরা তােদর থেক বুিdমtায় eবং সামািজক o সাংsৃিতকভােব eত আলাদা হেয় গিছ। iেতামেধ i 
আমরা ei ধরেনর িবে ষণ থেক eমন িকছু িকছু তথ  জানেত পেরিছ যা আমােদর sাs  eবং িচিকৎসা 
িবjােন িবpব ঘিটেয় িদেত পাের। যমন ধrন, দখা যােc য, িশmাি  eবং মানুেষর সাধারণ পূবসুির 
থেক আলাদা হেয় যাoয়ার পর মানুষ Caspase-12 নামক িজেনর কাযকািরতা হািরেয় ফেল যার ফেলi 
স eখন আলজাiমারস বা sৃিত ংশ রােগ আkাn হয়। eখন আমরা যিদ িশmাি র মেধ  ei িজেনর 
কাজgেলােক িঠকমেতা বুঝেত পের আমােদর শরীের মেধ  তার pেয়াগ ঘটােত পাির তাহেল হয়েতা ei 
মারাtক রাগিট থেক মুিk পাoয়ার eকিট sায়ী ব বsা করা যেত পাের। িবিভn রােগর সােথ আমােদর 
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জেনিটক গঠেনর িববতেনর iিতহাস য কী ঘিন ভােব যুk, তা eখন ধীের ধীের আমােদর সামেন পিরsার 
হেয় uঠেত r কেরেছ।  
 
গত শতাbীর pথম িদেক িকnt মানুেষর তমন কান মধ বতী ফিসেলর সnান পাoয়া যায়িন, aেনেকi তখন 
মেন করেতন য, মানুষ হয়েতা aন ান  বনমানুেষর থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলা pায় 5 কািট বছর 
আেগ। তারপর ধীের ধীের যখন আরo aেনক ফিসল পাoয়া যেত r করেলা, eিদেক আবার িবjানীরা 
মানুেষর সােথ oরাং oটাং, গিরলা, িশmাি র িমলgেলা আরo ভােলা কের বুঝেত r করেলন তখন মেন 
করা হল য, হয়েতা দড় কািট বছর আেগ মানুেষর িববতন ঘটেত r কেরিছেলা। িবংশ শতাbীর 
মধ ভােগ িডeনeর আিবsােরর পর আমােদর সামেন আণিবক জীবিবদ ার গেবষণার dয়ার খুেল যায়। 
সtেরর দশেক মানুষ eবং aন ান  বনমানুেষর pািটেনর eমাiেনা eিসেডর তুলনামূলক িবে ষণ কের জানা 
যায় য, িববতেনর যাtায় মানুষ eবং িশmাি র আলাদা হেয় যাoয়ার ঘটনাটা 50 লk বছেরর বিশ 
পুেরােনা হেত পাের না। eিদেক আবার গত িতিরশ, চিlশ বছের ফিসলিবেদরা আি কা থেক মানুেষর 
‘আধা’ eবং ‘সmূণ’ আিদপুrষেদর য সব ফিসল খুেঁজ পেয়েছন তা থেকo িকnt আমরা eখন eকi 
ধরেণর তথ  পেত r কেরিছ। আর eিদেক আজেকর িজেনািমেkর aত াধুিনক গেবষণা থেকo আমরা 
e িবষেয় aত n জারােলা সাk  পেত r কেরিছ। 2006 সােলর ম মােস eমআiিট eবং হাভাড 
iuিনভারিসিটর িবjানীরা নচার জানােল য গেবষণািট pকাশ কেরন তা থেক দখা যােc য, মানুষ eবং 
িশmাি  তােদর সাধারণ পূবপুrষ থেক আলাদা হেয় িগেয়িছেলা 54 লk থেক 63 লk বছর আেগ eবং 
তােদর আলাদা হেয় যাoয়ার iিতহাসিট বশ জিটল (12)। িবjানীরা মেন কেরন য, সmূণভােব আলাদা 
হেয় যাoয়ার আেগ ei di pজািত বা uপpজািতর মেধ  বশ লmা সময় ধের pজনন ঘেটিছল যা আমােদর 
kােমােজাম-eর মেধ  গভীর ছাপ ফেল গেছ। ক জােন, e জন i হয়েতা আমরা eত লmা সময় ধের 
আি কাজুেড় ‘না-বনমানুষ-না-মানুষ’ জাতীয় মধ বতী মানুেষর বা িমিসং িলে র সnান পািc!  
 
eকটা মজার গl িদেয় লখাটা শষ করা যাক। িশmাি , গিরলা, oরাং oটাং সবার মেধ  kােমােসােমর 
সংখ া 48, হঠাৎ কেরi দখা যােc য, eকi হািমনয়িডয়া দেলর সদস  হoয়া sেtto, মানুেষর 
kােমােসােমর সংখ া হেয় গেছ 46। িববতেনর তttানুযায়ী eরা যিদ পূবপুrষ থেক িববিতত হেয় থােক 

eবং aন েদর সবার মেধ  48 িট kােমােসােমর aিst থােক, তাহেল aবশ  আমােদরেক eখন p  করেত 
হেব, মানুেষর িজেনাম থেক d’ টা kােমােজাম কাথায় হািরেয় গল? িববতন তtt যিদ িঠক হেয় থােক 
তাহেল তা eকিদন হঠাৎ কের kােমােজাম d’ টা হাoয়া হেয় যেত পাের না, তােদর কােনা না কােনা 
রকেমর িচh থাকেতi হেব মানুেষর িজেনােমর মেধ । আর যিদ e ধরেণর কান নমুনা eেকবােরi না 
পাoয়া যায় তাহেল তা িববতনবােদর মুল িবষয়িট িনেয়i সেnেহর aবকাশ থেক যােc। জীবিবদরা pকl 
িদেলন য, যেহতু সব বনমানুেষর মেধ  eখনo 48টা kােমােজাম আেছ িকnt eেদর দেলর মেধ  ধুমাt 
মানুেষরi d’ টা kােমােজাম কম আেছ তাহেল বাঝা যােc য, শষ সাধারণ পুবপুrষ থেক আলাদা হেয় 
যাoয়ার পর িববতেনর পেথ চলেত চলেত কান eক সমেয় মানুেষর pজািতর মেধ  আিদ d’ টা kােমােজাম 
সংযুk হেয় িগেয়িছল, যা aন ান  বনমানুেষর kেt ঘেটিন। শষ পযn, ei তা িকছুিদন আেগ, 2002 
সােল িবjানীরা দখােলন য, আসেল িশmাি েদর য 12 eবং 13 নmর kােমােজাম (eখন তােদরেক 
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2A  eবং 2B  বেল নামকরণ করা হেয়েছ) রেয়েছ স d’ টা মানুেষর মেধ  মুেখামুিখভােব সংযুk হেয় 
kােমােজাম 2 তির কেরেছ(13)।  ei d’ টা kােমােজােমর সংযুিkর িবnুিটর গঠন িনেয় িবsািরত 
গেবষণা থেকo মানুেষর িববতেনর iিতহােসর আরo aনক তথ  বর হেয় eেসেছ, িকnt তা িনেয় eখােন 
আর আিম িবsািরত আেলাচনায় যািc না। আসেল e ধরেনর ktgেলােতi আমরা বjািনক তtt িহেসেব 
িববতনবােদর শিk eবং সিঠকতা বুঝেত পাির। কান সিঠক তtt থেক িবিভn ধরেনর pকl বা পূবাভাস 
দoয়া সmব হয় যা aৈবjািনক কােনা িকছুর uপর িভিt কের দoয়া সmব নয়। যমন ধrন, মানুেষর 
শরীের কানভােবi ei হািরেয় যাoয়া kােমােজামিটর aিst খুেঁজ না পাoয়া যত তাহেল িববতন তেttর 
সিঠকতা িনেয়i p  তুলেত বাধ  হেতন িবjানীমহল।  
 
eছাড়াo মানুষ eবং িশmাি র িজেনাম িবে ষণ থেক িবjানীরা মানুেষর মিsেsর aত n drত িবকােশর 
জন  দায়ী িজনgেলা, তােদর িবকােশর সময়সীমা, িবিভn ধরেনর pািটেনর গঠন, বনমানুষেদর মেধ  
াণশিkর লাপ eবং সi সােথ সােথ শিkশালী দৃি শিkর িবকােশর মেতা aত n grtপূণ িবষয়gেলা 
সmেক pাথিমক তথ  পেত r কেরেছন। eমআiিট eবং হাভাড iuিনভারিসিটর bড iনিsিটuেটর 
সদস  িবjানী িট িমেকলসেনর মেত, আগামী কেয়ক বছের আরo aেনক sন পায়ী pাণী eবং pাiেমেটর 
িজেনােমর aনুkম বর কের ফলা যােব, সখান থেক খুব সহেজi মানুেষর িববতেনর জন  দায়ী িবেশষ 
িডeনeর aনুkমgেলা বিড়েয় পড়েব। মানুেষর িববতেনর pধান বিশ gেলা, যমন ধrন, di পােয়র 
uপর ভর কের দঁাড়ােত পারা, মিsেsর িববধন বা জিটল ভাষাগত দkতার মেতা িববতেনর িবেশষ 
ধাপgেলােত কী ধরেনর জেনিটক পিরবতন কাজ কেরিছল সgেলা আিবsার করেত পারেল হয়েতা আমরা 
মানুেষর িববতেনর eকটা সmূণ rপেরখা তির করেত পারেবা(14)। আবার aন  িদেক ei জেনিটক 
পিরবতনgেলা তােদরেক িটেক থাকার জন  িক িবেশষ ধরেনর সুিবধা কের িদেয়িছল -egেলা িক তােদর 
পিরবতনশীল পিরেবেশর সােথ খাপ খাiেয় িনেত বাড়িত সুিবধা কের িদেয়িছল নািক drত চলাচেল বা 
পারsিরক সংেযাগ pিত ায় সাহায  কেরিছল, নািক সামািজকভােব দলবd হেয় বঁেচ থাকার kমতা 
যুিগেয়িছল-ei p gেলার utেরর মেধ i হয়েতা লুিকেয় রেয়েছ আমােদর uৎপিt eবং িবকােশর দীঘ 
iিতহােসর রহস ।  লখািট শষ করা যায় ei বেল য, পৃিথবীর িবিভn pজািতর জীবসহ িdপদী ei মানব 
pজািতরo সi আিদ eক কাষী pাণী থেক িববিতত হেয় eখােন eেস পৗছােনার জন  কান পিরকlনা 
বা িডজাiন বা aিতpাকৃত s ার pেয়াজন হয়িন, কািট কািট বছেরর িববতেনর pিkয়ায় udব ঘেটেছ 
তােদর। মানুষ যতi স িনেজেক িঘের েtর মায়াজাল তির কrক না কেনা, িকংবা যতi িনেজর 
udবেক কান eক sগীয় sেশর ফসল ভেব চাখ বুেজ আtpসাদ লাভ কrক না কন, স আর সব 
pাণীর মত ei pকৃিতরi eকিট aংশমাt। 
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বন া আহেমদ, পশায় কিmuটার pেকৗশলী, গেবষক o লখক।  iিতহাস, দশন, সমকালীন রাজনীিত o 
িবjােনর iিতহােস aপিরসীম কৗতুহল।  আেমিরকায় বসবাসরত বন া আহেমেদর বh লখা বাংলােদেশর 
শীষsানীয় পt-পিtকায় iেতামেধ  pকািশত হেয়েছ।  aবসর pকাশনা থেক বrেনা িববতনিবদ া সংkাn 
তার জনিpয় gn – ‘িববতেনর পথ ধের’  (2007) পাঠকিpয়তায় ধন । aেনকিদন ধেরi মুkমনার সােথ 
সংযুk আেছন।  


