মানব pকৃিত িক জnগত, না পিরেবশগত?
aপািথব
ei p িট যুগযুগ ধের সনাতনী দাশিনকেদর ভািবেয় eেসেছ । pে র utর aনুযায়ী তঁারা d দেল িবভk
িছেলন। eকদল মেন করেতন মানুষ জn নয় eকটা sc sেটর মত, জেnর পর সমেয়র সােথ পিরেবশ
o পািরপািশকতা ঐ sc sেট মানুেষর sভাব িলখেত থােক। িbিটশ দাশিনক লক ei মতবােদর pবkা
িছেলন। eখনo aেনেক িবেশষ কের যঁােদর মেধ িবjান চতনার aভাব তঁারা ei মতবােদ িব াস কেরন।
বলাi বাhল য eর িবপরীত মতবাদীরা মেন কেরন য কবল বংশাণু i মানুেষর sভাব িনধারণ কের,
পিরেবেশর কান pভাব নi। ei di চরম aবsােনর মতবাদীেদর যথাkেম পিরেবশ িনণয়বাদী o বংশাণু
িনণয়বাদী বলা হয়। বতমান িবjােনর আেলােক ei di চরম aবsানi ািnপূণ । যিদo চরম বংশাণু
িনণয়বাদীর সংখ া eখন হােতেগাণা, চরম পিরেবশ িনণয়বাদীর সংখ া নগণ নয়। aদশগত o রাজৈনিতক
dতার কারেণ aেনেক ei মতবােদ িব াস কেরন বা eর pচাের িলp হন, িবjােনর pমাণ বা সােk র
তায়াkা না কের। সাম বাদীরা পিরেবশ িনণয়বাদেক পছn কেরন কারণ তা তােদর সাম বােদর বাণী pচাের
সহায়তা কের। আর e কারেণi মাk্ তঁার aেনক বাণীেতi eটাi জােরর সােথ বেলিছেলন য মানুেষর
সকল বিশ i পিরেবেশর ফল। পূবতন সািভেয়ত রািশয়ায় s ািলন মাkসীয় মতবােদর সংেগ সংগিতপূণ
করার লেk বংশাণুিবদ ােক িবকৃত করেতo পছপা হনিন । ei uেdেশ িতিন লাiেসে া নামক eক ঠগ
িবjানীেক িনেয়াগ কেরন। যখন ভািভলভ pমুখ সৎ িবjানীরা লাiেসে ার তেttর ভুল ধিরেয় দন তখন
s ািলন তােদরেক gলেগ পািঠেয় দন। যােহাক, বংশাণুিবদ া o sায়ুমেনািবjােনর সৗজেন আমরা eখন
জািন য uভয়i aবদান রােখ মানুেষর sভাব গঠেন। uভেয়র aবদান থাকেলo তা pিতসাম মুলক নয়,
বংশাণিবক aবদানi মুখ । aেনেক uভেয়র aবদােনর বাsবতা জানেলo e সmেক eক aিতসরলীকৃত
ধারণা পাষণ কেরন। তারা পিরেবেশর aবদানেকi মুখ বেল িবেবচনা কেরন। আচরেণর uপর বংশাণুর
pভাবেক sীকার করেত তারা asিs বাধ কেরন। aথচ বh বছেরর গেবষণায় eটা পির ার য gene
manipulation বা বংশাণুর নড়চেড়র ( যমন selective breeding বা বৃত pজনন) dারা িনm sেরর
pাণীেদর মেধ আgাসন, নমনীয়তা, িkpতা বা থতা iত ািদ বিশ gিলর মেধ তারতম ঘটান সmব।
aথচ মানুষ eক িবেশষ pাণী হoয়া সেtto তার বলায় ei সত িট (aথাৎ, মানব sভােবর তারতম য
বংশাণুজিনত তফােতর কারেণ হেত পাের) মানেত রািজ নয় চরম পিরেবশ িনণয়বাদীরা।

ei রচণায় পিরেবশ আর বংশাণু ei di aবদােনর srপ িনেয় আেলাচনা করার চ া করব। আমার লখার
িভিt হেব মিs িবjান o িববতনী মেনািবjানেয়র uপর িবjানীেদর গেবষণালb jান। ei jােনর
বেদৗলেত আমরা জািন য মানুেষর sভােবর িনয়ামক হেc মিs । সিঠকভােব বলেত হেল মিsেsর কািট
কািট sায়ূেকােষর পারsিরক সংেযাগকারী বতনীসমূহ (Synaptic connections)। ei বতনী গিঠত হয়
বংশাণুর িনয়ntেণ। বতনীর িসংহভাগi rেণ থাকা aবsায় তরী হেয় যায়। ei পযােয় বংশাণুেত িনিহত
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তথ i মূল ভূিমকা িনেয় থােক। rেণর aভ nেরর পিরেবশo aবশ বংশাণুর পিরsুটেন সহায়তা কের।
মিsেsর বািক sায়ূgিলর যাগসূt সািধত হয় জেnর পর থেক মৃতু পযn পিরেবেশর pভােব । িকnt য
কথাটা মেন রাখা দরকার eবং যা aেনেকi uপলিb কেরননা সটা হল যিদo বলা হেc য জn পরবতী
মিsেsর aিভব িk হয় পিরেবেশর pভােব িকnt eর আসল িনয়ামক হল বংশাণু। ব াপারিট বুিঝেয় বলা
pেয়াজন। eকi পিরেবশীয় udীপক di িভn মিsেs eকi ভােব বা eকi মাtায় বংশাণুর পিরsুটন ঘটায়
না। ঘুিরেয় বলেল, কান িবেশষ পিরেবশীয় udীপেকর চােপ মিs িকভােব pভািবত হেব বা pিতিkয়া করেব
তা সi মিsে র aিধকারীর বংশাণুর dারাi িনধািরত হয়। তাi eকi পিরেবেশ বেড় uেঠo di ব িk
িভn চিরেtর aিধকারী হয়। ei সত িট খুব পিরsার ভাষায় িলেখেছন pখ াত জীবিবjানী uiিলয়াম kাক
তঁার বi ‘‘Are We Hardwired?’’ (আমরা িক জnসূেt িনয়িntত?) eর 20 পৃ ায় যখােন িতিন মানুেষর
আচরেণর িতনিট pিkয়ার কথা uেlখ pসে বেলন :
‘Naturally ocurring differences between individuals in the genes
regulating any of these processes may well explain differences in the way
different people react to the same external situation.’

(িবিভn ব িkর ei িতনিট pিkয়া িনয়ntণকারী বংশাণুgিলর মেধ pকৃিতগত পাথক i ব াখ া দয় কন
তারা eকi পিরেবেশর pভােব িভnভােব pিতিkয়া ব k কের)।
য িতনিট pিkয়ার কথা বiিটেত uেlখ করা হেয়েছ সgিল হল : (1)পিরেবেশর udীপক সmেক মিsেsর
ধারণা (2)সি ত sরণশিkর সাহােয ঐ udীপেকর pিkয়াকরণ eবং (3) পিরেবেশর udীপকের pিতিkয়া
ব kকরণ।
আর eক িবjানী, eম.আi.িট িব িবদ ালেয়র মেনািবjােনর aধ াপক িsেভন িপ ার তঁার বi : ‘‘The
Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature’ eর 102 পৃ ায় িলেখেছন :
‘sায়ূিবjান eটাi বলেছ য, মিsেsর মৗিলক িবকাশ ঘেট বংশাণুর িনয়ntেণ। মিss সমূহ তােদর িনজ
িনজ জnগত পাথেক র সাkর বহন কের, eক মিss aপর কান মিsেsর pিতিনিধtt কখনi করেত
পােরনা’

আেগi uেlখ কেরিছলাম য মানুেষর sভাব িবকােশ বংশাণুর pভাবi মুখ । eবং কান কান বিশ
ধু
বংশাণুর dারাi িনয়িntত হয়, পিরেবেশর কান pভাব ei বিশ েত পেড় না। eর সমথন মেল aিভn
যমজ পযেবkেনর মাধ েম। uiিলয়াম kাক তঁার ‘‘Are We Hardwired?’’ eর 18-19 পৃ ায় িলেখেছন
য aিভn যমেজরা সmূণ িভn পিরেবেশ লািলত হেয়o eক আ য জনক সাদৃশ pদশন কের। িতিন
আরo uেlখ কেরন য িভn পিরেবেশ aিভn যমজেদর মেধ সাদৃশ আনয়েন বংশাণুর ভূিমকা যমজ নয়
eমন di ব িkর মেধ সাদৃশ আনয়েন aিভn পিরেবেশর ভূিমকার চাiেত aেনক বশী শিkশালী।
িsেভন িপ ারo তঁার ‘‘How the Mind Works’’ ( কমন কের মিss কাজ কের) eর 20 পৃ ায়
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যমজেদর মেধ িমেলর বংশাণুগত কারেণর uপর জার িদেয়েছন। িsেভন িপ ার তঁার পূেবািlিখত ‘‘The
Blank Slate’ বiেয়র 47 পৃ ায় uেlখ কেরন য aিভn যমজেদর মেধ pাণদn, ধম o aন ান
িবতিকত সামিজক িবষেয় িচnাধারায় eক aদভূত িমল দখা যায়। aন িদেক aসd যমজ, যােদর বংশাণু
িভn বা di ভাi/ বান যারা aিভn পিরেবেশ বেড় uেঠ তােদর মেধ pায়i িদন রােতর মত তফাত
পিরলিkত হয়।
সারকথা হল কান কান মানব বিশ বংশাণু dারা িনধািরত, আর aন ান বিশ gিল বংশাণু o পিরেবেশর
যৗথ িkয়ার ফেল সৃ । মানুেষর sভােবর pবণতাgিল বংশাণুর পিরsুটেনর ফল। হাভাড eর pখ াত
জীবিবjানী e oয়াড uiলসন তঁার ‘‘pকৃিতর সnােন’’ (In Search of Nature) বiেয়র 89 পৃ ায়
িলেখেছন :

‘বংশাণু য কান িবেশষ আচরণ িনধারণ করেব eমনিট সব সময় নয়, বংশাণু যা কের তা হল কান
কান আচরেণর pবণতােক সৃি করা, িবেশষ কের িনিদ পিরেবেশ ঐ pবণতাgিলেক তরী করা।’

aেনক পিরেবশ িনণয়বাদীরা বেল থােকন মানুষ জn সূেt খারাপ নয়, খারাপ (সামািজক) পিরেবশi তােক
খারাপ কের। ei uিkেত eকটা aস িত আেছ। যিদ কান মানুষ খারাপ না হয় তাহেল সামািজক পিরেবশ
খারাপ হয় িক ভােব? পিরেবশ ত মানুেষরi সৃ । আর সামািজক পিরেবশ বলেত চািরপােশর মানুষেকi ত
বাঝান হয়, িন য় গাছপালা নদনদী নয়। সামািজক পিরেবশ o মানুেষর kেt মুরগী আেগ না িডম আেগ
ei p pেযাজ নয়। সামািজক পিরেবশ মানুেষর সৃি । মানুেষর সমnেয় গিঠত। কােজi পিরেবেশর
বিশ বা ধম তার গঠনকারী মানুেষর বিশ বা ধমেকi pিতফিলত কের। eক aেথ সামািজক পিরেবশ
হল কান জনেগাি র সকল মানুেষর মিsেsর সমি গত ফল যা pেত ক মিsেsর uপর pভাব িবsার কের।
যেহতু মিss িনেজ বংশাণুর dারা িনধািরত হয়, তাi চূড়াn িবচাের পিরেবশo oi জনেগাি র বংশাণুসমি র
(Gene Pool) dারা সৃ ।
e oয়াড uiলসন তঁার পূেবািlিখত ‘‘pকৃিতর সnােন’’ বiেত আরo িলেখেছনঃ
পৃঃ 107:
‘‘সংsৃিত eকিট জীবৈবjািনক uৎপাদন।’’
পৃঃ 110:
‘‘ মাdা কথা, সংsৃিত জীবৈবjািনক pিkয়ায় সৃ আর িববিতত হয় আবার জীবৈবjািনক pিkয়া
সাংsৃিতক িববতেনর ফেল pভািবত হয়।’’

uiলসন eকথাo uেlখ কেরেছন য বংশাণুi eিপেজেনিটক সূt িনধারণ কের। eিপেজেনিটক সূt হল
কান পিরেবশীয় udীপেন কান sায়ু বতনী তরী হেব তার ফমূলা বা িনয়ম। aথাৎ মানুেষর আচরণ বা
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sভােব পিরেবেশর pভাব সত হেলo বংশাণুর হরেফর eর দrন eকi পিরেবশ িবিভn মানুষেক িভnভােব
pভািবত কের, য কথািট পূেবo uেlখ কেরিছ।
যিদo পিরেবশ জনেগাি র বংশাণুসমি র dারা সৃ , িকnt eকথািট জানা দরকার য, সময়o eখােন eক
grtপূণ gণক। বতমান পিরেবশ কবল বতমান জনেগাি র বংশাণুসমি রi ফলrিত নয়, িববতেনরo
eকটা ভূিমকা আেছ eখােন। তাi সিঠক ভােব বলেত হেল বতমান পিরেবশ হল সুদূর aতীত থেক বতমান
পযn পিরেবশ o জনেগাি র বংশাণুসমি র সহ িববতেনর (Gene-Culture Coevolution) ফল।
e pসংেগ িsেভন িপ ােরর ‘‘The Blank Slate’ eর 69 পৃ া থক িকছু udৃিত দয়া যাকঃ
‘‘iিতহাস o স sৃিতর িভিt হেত পাের মেনািবjান, যার িভিt হেত পাের কলনিবjান
(Computation), sায়ুিবjান, বংশাণুিবদ া o িববতনিবjান। মানুষ তথা তাবৎ pাণীর সকল aংগi
িববতেনর dারা সৃ । মিss, যা িকনা সবচাiেত জিটল aংগ, তাo aবশ i িববতনজাত। যেহতু আচরণ
বা sভাব মিsেsর সােথ সংযুk, মানব sভাব তাi চূড়াn িবচাের িববতন dারা িনয়িntত। আবার িববতন
িনয়িntত হয় বংশাণুর স ালন o সংরkেণর জিবক তাড়নায়, পিরব িk আর pাকৃিতক িনবাচেনর
মাধ েম। তাহেল দখা যােc য uপর থেক নীচু sর পযn কাযকারেণর eকটা পূবাপর সmক
িবদ মান।’’

িপ ােরর uপেরর uিkর সােথ আিম eকটা মnব জুেড় িদেত চাi সটা হল, য বংশাণুর স ালন o
সংরkেণর জিবক তাড়না আবার পদাtিবjােনর িবিধর dারা িনয়িntত।
মানুেষর sভাব সহজাত নয় eটা শখান, পিরেবশ িনণয়বাদীেদর ei uিkেত য aসংগিত আেছ সটার
iি ত আেগi িদেয়িছ। িsেভন িপ ার ‘The Blank Slate’ eর 44 পাতায় e pসে বেলনঃ
‘‘বুিdমtা, বjািনক মধা, যৗন pবণতা o সিহংসতার pিত আসিk iত ািদ কখনi পুেরাপুির শখান
নয়।’’

51 পৃ ায় িতিন িলেখেছন,
‘sায়ুিবjান o বংশাণুিবদ া ei সত িটi তুেল ধের য eকিট anকারাcn হূদেয়র দায় বাবা মা বা
সমােজর uপর সবসময় বতান যায় না। যিদ শখানর dারা মানুেষর sভাবেক pভািবত করা যত তাহেল
মেনািবকারgsেদর িনরাময় করা যত’।

িকnt িপ ার যমনিট বেলন 263 পৃ ায় ‘‘মেনািবকারgsেদর িনরাময় করা যায় না’’ শখানর মাধ েম য
মানুেষর কুsভাব পিরবতন করা যায়না সi সত িটর সমথন মেল eকিট বাsব ঘটনায় । ঘটনািটর uেlখ
আেছ িপ ােরর বiেতi, 262 পৃ ায়। ঘটনািট হল নমান মiলার নামক পুিলতজার পুরsারpাp eকজন
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লখক জ াক eব নামক eক বnীেক মুk করেত সাহায কেরন কারণ তঁােক লখা eবেটর িচিঠgেলা পেড়
িতিন খুবi চমৎকৃত হেয়িছেলন, আর ঐ িচিঠgিল িতিন তঁার 1980 সােল িলিখত বi ‘In the belly of
the beast’ তo ছািপেয়িছেলন। ছাড়া পাoয়ার পর eব বশ নামীদামী মহেল আপ ািয়ত হত, aেনক
নশেভােজo আমিntত হত। aথচ মাt d সpাহ পের স eক রেsারার বয়ারােক ছুিরকাঘাত কের হত া
কের রেsারার টয়েলট ব বহার িনেয় কথাকাটাকািটর সময়!
পিরেবশ বা সংsৃিত িনণয়বাদীরা ei eকটা যুিk pায়i দন য যৗন aপরাধীরা িনেজরাo aতীেত যৗন
aপরােধর িশকার হেয়িছল বেল যৗন aপরােধ িলp হয়। eটাo সবসময় সত নয়। জান রজাস তঁার
‘Sex: A Natural History’ বiিটেত িলেখেছন য বশীর ভাগ িশ যৗন িনপীড়নকারীেদর িনেজেদর
জীবেন িশ িনপীড়েনর কান iিতহাস নi বেলi pমাণ মেল। বiিটর 429 পৃ ায় িতিন বংশাণুিবjানী
ড বািলেনর udৃিত িদেয় বেল য িবকৃত যৗন আচরণ শখান নয়, eটা জিবকভােবi a ুিরত। aবশ
িতিন eটাo বলেত ভুেলনিন য সমাজ যন ঐ ধরেণর aপরাধীেদর aবশ i শািs দয় সমাজেক রkা করার
জেন i, িকnt eকi সােথ ঐ আচরণেক বাঝার চ াo চািলেয় যাoয়া থেক িবরত না হয়ার আhান
জানান। িপ ার তঁার বiেয়র 311 পৃ ায় বেলন য কানাডীয়রা আেমিরকানেদর মত eকi িটিভ শা দেখ
িকnt কানাডায় aপরাধজিনত হত ার হার আেমিরকার 1/4 ভাগ মাt। eটা ei মতেকi নাকচ কের য
সিহংস আচরণ িটিভ শা থেক শখা। িপ ার আর eকটা সাধারণ ধারণােক p কেরন যটা হল িশ রা
বেড় uঠার সময় বািহেরর pেরাচণায় সিহংস আচরণ শেখ। িতিন 316 পৃ ায় ei যুিk দন য িশ রা
যূd বা সিহংস খলনার সােথ পিরিচত হবার aেনক আেগi সিহংস pবণতার লkণ দখায়। aন ান aেনক
ঘটনাo ei সাk i দয় য, মানুেষর sভাব শখার dারা সৃ নয়। আমরা দিখ িকভােব কান কান মানুষ
ধািমক হেয় যায় ধমিশkা বা pচারণার aবতমােনi। আবার uলেটাটাo দখা যায়। হঠাৎ কেরi ধমভীr বা
ধমাn ব িk নািsক বেন যায়।
eকটা িন ুর সত aেনক বাবা মােকi মেন িনেত হয় য তঁােদর ছেলেমেয়েক যতi শখান হাক না কন
তারা সবসময় তঁােদর মনমত হেয় তরী হয়না । য শখাটা তােদর বংশাণিবক pবণতার সােথ স িতপূণ
সgিলi তারা সহেজ gহণ বা আtীকরণ কের। যার বংসশাণিবক pবণতা িশlকলার pিত তােক জার কের
িচিকৎসািবদ া বা pেকৗশলিবjান শখানর চ া ফলpসূ না হবার সmাবনাi বশী।
eখন আিস কন eখনo aেনেকর মেধ ei sc sেটর ধারণা বা চরম পিরেবশ িনণয়বােদর pিত আসিk
দখা যায় যিদo s ত তা িবjােনর pমাণ o সােk র পিরপnী সi আেলাচনায়। eকটা কারণ হল তারা
ভয় কেরন যিদ আচরণ বংশাণুিনয়িntত aথাৎ, জnগতi হয় eটা sীকার কের নয়া হয় তাহেল মানুেষর
কুকেমর কান জবাবিদিহt থাকলনা। জnগত sভােবর দrন কান আচরেণর জন মানুষেক দায়ী করা যােব
না, কারণ জnগত বিশে র uপর মানুেষর কান হাত নi। িকnt ei িচnার eকটা trিট হল য eকi
কথা বলা যায় পিরেবশ িনণয়বােদর kেto। পিরেবশ o ত ব িkিবেশেষর আoতার বাiের। পিরেবশ তরী
হয় aেনক মানুেষর সমnেয় aেনক সময় ধের। পিরেবশ িনণয়বাদীরা sাধীন icােক পিরেবেশর সােথ যুk
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কেরন। িকnt sাধীন icা িদেয় পিরেবশেক ত বদলান যায়না। আসেল যটা তঁারা ভুেল যান সটা হল,
পিরেবশ বা জn য কারেণi হাক aপরােধর শািs িবধান o জবাবিদিহt থাকেবi সমাজেক রkার জন ,
িববতেনর তািগেদi। কােজi তােদর ei ভয় aমূলক।
িdতীয়ত, তােদর ভয় য বংশাণিবক িনয়ntেণর সত sীকার করেল মানুেষর মেধ aসাম েক মেন িনেত হেব
কারণ মানুেষর বিশে র ( মধা, বল iত ািদ) uপর বংশাণূর pভাব সবার kেt সমান নয়। eর ফেল
সাম বাদ pচাের সমস া হেত পাের। কারণ সাম বােদর মূল sীকায হল সব মানুষi জnগতভােব সমান।
ei কারেণi মাk্ বংশাণুিবjান pত াখ ান কেরিছেলন। িকnt মানুেষ মানুেষ সাম তােদর জnগত
aিভnতার uপর িভিt কের pিতি ত করা ঝুিঁ কপূণ। বstতঃ সাম তা বািহ ক কান শতিভিtক হয়া uিচত
নয়। eটােক eকটা sতঃিসd িহেসেবi gহণ করা বা ণীয়। কারণ বািহ ক শতgিল পিরবতনশীল o
িবতিকত হেত পাের। য কান মতবাদ, সটা সাম বাদi হাক বা aন কান মতবাদi হাক তার মধা
িনেজর gেনi pমািণত o pিতি ত করা uিচত, aন কান শেতর uপর িভিt কের নয়। বstতঃ সব মানুষi
জnগত ভােব aিভn না বেল বলা uিচত সব মানুষi জnগতভােব সমান মানবািধকােরর aিধকারী। িকnt
জnগতভােব তােদর সব বিশ i সমান বা aিভn eটা বলা বjািনকভােব ভুল।
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