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িদগn সরকার 

sাথপর িজন*

বাংলাভাষায় eকটা কথা আেছ – "alিবদ া ভয় রী"। আমার ধারণা ডারuiেনর " যাগ তেমর udতন" 
িনেয়o eরকমi িকছু ভয় রী ভুল ধারণা রেয়েছ – তােদর মেধ  eকিট হল আgাসী মেনাভােবর ব াখ া। খুব 
সহজ িচnাভাবনা করেল মেন হেব য যিদ যাগ তমi সবসময় িনবািচত হেব তাহেল সব জীবi তা চাiেব 
aেন েক মের ফলেত আর িনেজর বংশিবsার করেত। তাহেল সi pাণীেদরi আমােদর eখন চারপােশ 
দখেত পাoয়ার কথা যারা িহংs, শিkশালী o আgাসী। eকিট জীবেক যিদ িজনসমি  িনয়িntত eকিট 

sাথপর যnt (যােক আমরা বলব সজীব যnt) বেল মেন করা যায়, তেব সi িজনgেলাi বঁেচ থাকার কথা, 
যারা pাণীেদর মেধ  ei আgাসী নীিত aবলmেন pলুb কের। িকnt বাsেব আমরা aিধকাংশ kেti তার 
ব িতkম দিখ, কন? 

ব াপারটা eকটু িবশদভােব ব াখ া করা যাক। eকিট সজীব যেntর কােছ বাকী জীব বা সজীব যেntরা হল 
জল, কাঠ বা পাথেরর মত pকৃিতর আেরা িকছু aংশমাt। pাকৃিতক িনবাচন সi িজনgেলােকi িনবািচত 
কের যারা সজীব যntেক তার পািরপাি ক pকৃিতর পেk সবেথেক uপেযাগী কের গেড় তােল। পািরপাি ক 
pকৃিতর মেধ  aন ান  সজীব যnt বা জীবo anভুk। িভn pজািতর জীেবরা eেক aপরেক pভািবত কের – 
খাদ -খাদক সmক ছাড়াo পরাগেরণু বাহক pজাপিতর মত uদাহরণo কম নi। তেব eকi pজািতর 
জীেবেদর পারsিরক pভাব তুলনায় বশী। কােনা eক জীেবর কােছ বািক সব জীব খাদ শৃ েল তার 
pিতেযাগী আবার aেধক (সাধারণভােব) জীব তার সmাব  pজনন-স ী, বািক aেধেকর সােথ pিতেযািগতা 
কেরi তেব স বংশিবsাের সkম হেব। সাধারণ িবচাের, তাi জীেবর পেk তার pিতেযাগীেক হত া করাটা 
(eবং খেয় ফলাটা) খুবi sাভািবক বেল মেন হয়। বাsেব িকnt তার uেlাটাi বশী কের চােখ পেড়। 
ধু তাi নয়, কনরাড লারাে র 'aন a ােgসন' বi-eর মেত, িনেজেদর মেধ  ei মারামািরo জীবজগেত 

িবিভnভােব হয়, eবং aিধকাংশ kেti তার ফেল পরািজত পেkর pাণসংশয় হয় না। unততর 
জীবজগেত, িবেশষত মানুেষর মেধ  আবার আgাসেনর পিরবেত পারsিরক সহেযািগতাi বশী কের চােখ 
পেড়। জীবজগেত হানাহািনর পিরবেত eরকম সহেযািগতা কন দখা যায় যিদ sাথপর িজন-িবsার করাi 
জীেবর লk  হেয় থােক?  

utরটা pথেম eকটা uদাহরেণর সাহােয  ব াখ া করা যাক। ধরা যাক মুkমনায় aপািথব আর বন া আমার 
pিতেযাগী di সদস । eটা ভাবা খুবi sাভািবক য আিম eখন aপািথেবর মুেখামুখী হেলi তােক মের 
ফলেত uদ ত হব। িকnt, eমন যিদ হয় য aপািথব আবার বন ারo pিতেযাগী, তাহেল aপািথবেক মারেল 
আদেপ বন ার সুিবধাi হেয় যােব। বরং, বন া আর aপািথেবর মেধ  pিতেযািগতা তীb হেলi আমার লাভ 
                                                 
* sাথপর িজন কথাটা িরচাড ডিকn pদt  The Selfish Gene eর বাংলা aনুবাদ। জীেবর আচরণ িকভােব িববতেনর পেথ িনয়িntত হেয়েছ 
sাথপর িজন িদেয় - স িবষেয়i বiটা। ei লখটা মূলত বiেয়র প ম aধ ায় থেক নoয়া। ... 
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বশী। তাi, pিতেযািগতার জিটল ঘূণাবেত pিতেযাগীেদর িনিবচাের হত া করাটা িনবািচত হবার জন  খুব 

eকটা ভাল কৗশল নাo হেত পাের। চােষর kেত aেনকসমেয়i eকিট কীটনাশক ব বহার কের কােনা 
eকিট kিতকর কীট ংস কের তার pিতেযাগী আেরা kিতকর কীেটর সুিবধা কের দবার ঘটনা ঘেট – যার 
ফলাফল kিতকর। uদাহরণ থেক বাঝা যােc, pিতেযািগতা বা লড়াiেত নামার আেগ বা রণেকৗশল 
িনধারেণ সব সজীব যেntরi সেচতন বা aবেচতন ভােব লাভ-kিতর িহসাব করেত হেব। আর eখােনi 
আেস হ ািমলটেনর "িববতনগত িsিতশীল কৗশল"।  

"িববতনগত িsিতশীল কৗশল" হল eমন eকিট কৗশল বা নীিত, যেকােনা জীবেগা ীর aিধকাংশ জীব তা 
aবলmন করেল aন  কােনা কৗশল eেস তার sান দখল করেত পারেব না। পিরবিতত পিরেবেশ কৗশল 
পিরবতন হেত পাের, pিত জীেবর িনেজ িনবািচত হবার কৗশল eকi জীবেগা ীর aিধকাংশ জীেবর 
কৗশেলর oপর সরাসির সmকযুk। মূল কথা হল, eকবার জীবেগা ীর aিধকাংশ জীব ei কৗশল 

aবলmন করা r করেল eর িবেরাধীেদর pাকিৃতক িনবাচেনর সরাসির িবেরািধতার সmুখীন হেত হেব। 

মনাড িsেথর কাlিনক uদাহরণ িদেয়i ব াখ া করা যাক। ধরা যাক, eকিট জীবেগা ীর মেধ  dধরেণর 
কৗশল aবলmনকারী জীব দখা যায়। pথমিট আgাসী নীিত, আেরকিট িববাদ নীিত। আgাসীরা সবসময় 
শষ রkিবnু aবিধ লড়াi কের, মৃতpায় না হেল রণেkt থেক পলায়ন কের না। িববাদীরা মারামাির না 
কের aন  uপােয় লড়াi কের, ঝগড়া কের, রkচk ু দখায়, আkমেণর ভাব কের িকnt রkপাত কেরনা। 
eেদর পাথক টা aেনকটা aেনকটা িডেpাম াট আর আিমর পাথেক র মত। আgাসীর সােথ িববাদীর লড়াi 
হয়না, িববাদী পািলেয় যায়। িকnt di আgাসীর লড়াiেত সবদা কােনা না কােনা eকজন মারা যায় (বা 
grতর আহত হয়)। pথেম, িহসােবর সুিবধােথ ধের নoয়া যাক, কােনা জীবi জীবdশায় তার কৗশল 
বদলায় না, eবং pিতেযািগতার rেত eেক aেন র কৗশল জােন না। আমােদর ei মেডেলর কাlিনক 
পেয়n িসেsেম ধরা যাক, pিতেযািগতায় িজতেল 50 পেয় , হারেল 0, সময় নে র জন  -10, grতর 
আহত হেল -100 পেয়n – িজেনর িনবাচেনর সmাবনার সােথ িমল রেখi eরকম পেয়n িসেsম। eখােন 
মেন রাখেত হেব য, আমরা লড়াiেত ক িজতেব তা িনেয় আgহী নi, তা িনেয় আেগi আেলাচনা হেয়েছ। 
আমরা িহসাব করেত চাi য eেদর মেধ  কান কৗশলিট (বা eেদর কােনা িম ণ) িsিতশীল হেত পাের।  

মেন করা যাক, জীবেগা ীর সব জীবi িববাদী নীিত aবলmন করেছ। তাহেল pিতিট pিতেযািগতায়, eকজন 
জেত (+50), eকজন হাের (0) আর dজেনi সময় ন  কের (-10x2 = -20)। সমি গতভােব লাভ 
হয় 30 পেয়n, pেত েকর ভােগ যায় 15 পেয়n কের। eবার ধরা যাক eকটা আgাসী জীব eেস হািজর 
হল ei গা ীেত। স িববাদীেদর সহেজi লড়াiেত হািরেয় দেব, pিত যুেd +50 পেয়  হািসল করেব। 
তার ফেল আgাসন িনয়ntক িজন খুব সহেজi জীবেগা ীেত িবsার লাভ করেব। eবার ধির, যেথ  সময় 
পের, জীবেগা ীেত সবাi আgাসী হেয় গেছ। eকiভােব িহসাব কের দখা যায়, dিট আgাসী জীেবর 
লড়াiেত গেড় -25 পেয়  পায় ( জতায় +50, সময় নে  -10x2 = -20 আর grতর আহত হoয়ায় -
100)। eকিট িববাদী সi দেল থাকেল স সব লড়াiেত হাের, িকnt গেড় স 0 পেয়  পায়। 25 
পেয়েnর সুিবধা থাকায় সহেজi িববাদ কৗশল িনয়ntক িজন িবsার লাভ করেব। 
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eতদূর পযn গlটা েন মেন হেত পাের য জীবেগা ীেত সবসময় ei di কৗশেলর জীেবেদর মেধ  eকটা 
বাড়াকমা চলেব। আদেপ, aংক কেষ দখােনা যায় য িববাদী আর আgাসী aনুপাত 5:7 aনুপােত পঁৗছেল 
িsিতশীলতা লাভ কের। মােন, oi aনুপােত পঁৗছনর পের pিতিট আgাসী আর pিতিট িববাদীর গড়পরতা 
লাভ-kিতর িহসাব িমেল যায়। িনবাচেন আর কui aেন র তুলনায় সুিবধা পায় না। যিদ কােনাভােব 
আgাসীর সংখ া eর চেয় বেড় যায়, তাহেল িববাদীরা সুিবধা পেত থােক, যভােব আgাসীেদর দেল eকিট 
িববাদী সুিবধা পত। eকiভােব দখােনা যায়, মানবসমােজ নারী-পুrেষর িsিতশীল aনুপাত 1:1। 

মানবসমােজ aনুrপ নীিত দখা যায় dব মূল  িনয়ntেণর kেt, যা গম িথেয়ারী িদেয় ব াখ া করা যায়। 
কােনা ব বসায়ী eকi dব  কমদােম িবিk r করেল স সামিয়কভােব লাভ বািড়েয় ফলেত পাের, িকnt 
তার pিতেযািগরাo সােথ সােথi দাম কিমেয় pতু tর িদেল তার আদেপ লাকসানi হেব। তাi শষেমষ 
িনেজেদর মেধ  বাঝাপড়া ছাড়া বাজাের dব মূল  িনয়ntেণর মাধ েম লাভ বাড়ােনা সmব নয়।  

 

sাথপর িজন o িsিতশীল কৗশল 

িববাদী আর আgাসী নীিত ছাড়াo aেনকরকম কৗশল িনেয় আেলাচনা কেরেছন িsথ আর pাiস। তার 
মেধ  uেlখেযাগ  হল pিত-আkমেণর কৗশল। ei কৗশেল জীব pথেম িববাদীর মত আচরণ কের, িকnt 
আkাn হেল pিত-আkমণo কের, িববাদীেদর মত পািলেয় যায় না। eছাড়াo কােনা কােনা জীব rেত 
আgাসীেদর মত ব বহার কের আkাn হেল পািলেয় যেত পাের – সটাo eকটা কৗশল। আর আেছ rেত 
পরীkা কের যাচাi কের দেখ নবার কৗশল। িsথ আর pাiস দিখেয়েছন, eসেবর মেধ  pিত-
আkমেণর কৗশল বা িটট-ফর-ট াটi হল eকমাt িsিতশীল কৗশল, aথাৎ, জীবেগা ীেত ধু ei 
কৗশলi চালু থাকেল, বািক কৗশল aবলmন কের জীেবরা aিতিরk সুিবধা আদায় কের uঠেত পােরনা। 
rেত পরীkা কের নবার কৗশলo pায় িsিতশীল, তেব ei কৗশল aবলmনকারী জীবেগা ীর মেধ o 

pিত-আkমণকারীরা সামান  সুিবধায় থােকন। uৎসাহী পাঠেকরা িনেজরা eকi পেয়n িসেsেম িহসাব কের 
দখেত পােরন কান kেt িকভােব কারা সুিবধাpাp হয়। pকৃিতেত ei পেয়n িসেsেমর িকছু হরেফর 
হেলo মূলনীিত pায় eকi থােক। মr a েলর পাখীেদর kেt িদেনর আেলা যটুকু সময় থােক তা 
িশকার না কের িনেজেদর মেধ  মারামাির করেল সময় ন  করার জন  aেনক বশী খসারত িদেত হেব, তাi 
তােদর kেt সময় ন  করার পনািl -10 eর জায়গায় -30 ভাবা যেত পাের। তাi সাধারণ িকছ ু
গািণিতক িহসােব সমg pকৃিতর িহসাবেক মাপেত গেল aেনক সতকভােব িহসাব করেত হেব।  

eবার আসা যাক আেরা eকধরেণর লড়াiেত – যােক পিরভাষায় বলা যায় "পলায়েনর লড়াi"(War of 
attrition)। eর মােন, যতkণ না eকজন পলায়ন কের, ততkণ ei লড়াi চেল। pকৃিতেত eধরেণর 
লড়াi বhল pচিলত – সাধারণত খুব সহেজ কাবু হয়না eরকম pজািতর ( যমন গ ার) মেধ  চেল। dেটা 
জীব eেক aেন র িদেক িবিভn a ভ ী আর তজন-গজন করেত থােক, যতkণ না eকজন 'রণেkt' 
থেক পািলেয় যায়। জতার জন  ধু aপেরর থেক বশী সময় ব য় করেত হয়, সময়i eকমাt শিk ei 
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যুেd। eটা aেনকটা dজেনর মেধ  িনলাম, যখােন সময় হল কােরnীর সমতুল । uদাহরণ দখেত হেল 
আমার মেন হয় কােনা জ েল যাবার দরকার নi, মানবসমােজ ei পলায়েনর লড়াi সবt চেল, িবেশষত 
িব ােসর pে । aরকুেট বা aেনক ফারােম (মুkমনােতo) pায়i দখা যায় dপk িনেজর িনেজর মতামত 
eকতরফা বেল চেলেছ। তারা uভেয়i আলাদা আলাদা মাপকািঠ িদেয় aপেরর মত ভুল আর িনেজর মত 
িঠক বেল দাবী জানােc। লড়াi চেল ততkণ, যতkণ না eকপk ময়দান ছেড় পািলেয় যায় বা ভােব ei 
িবষেয় আর সময় 'ন ' করা িঠক হেব না।  

ধরা যাক সবাi যিদ িনেজেদর মেধ  িঠক কের নয় য তারা eেককিট িবষেয় সবািধক eতgেলা পাs 
দoয়া যােব। সেkেto কােনা চালাক ব িk িনয়ম ভে  আেরা eকটা বশী পাs িদেয় বািজমাত করেব 

(বাsেব থাকেলo pকৃিতর িনয়েম পােsর ঊdসীমা নi)। তাi ei কৗশল ধােপ িটঁকেব না। আবার য 
লড়াiেত হের যােc, স যিদ আেগ থেকi িহসাব কের িনেত পাের য স হের যােব, তাহেল স oi 
িবষেয় কােনা পাsi করেবনা, সমেয়র aপব বহার থেক িনেজেক সিরেয় নেব। সেkেt আবার যারা ধু 
কেয়কিট পাs িদেয় বাজার 'যাচাi' কের িনেত চায় ক'জন তার সােথ থাকেত পাের, তারা সুিবধাpাp হেব। 
কারণ তার সমমেত কেয়কিট পাs আসা-মাti সংখ ালঘুরা আর িবrেd পাs িদেয় সময় ন  না করার 
কথা ভাবেব। গl পেড় আবার মেন হেত পাের য িকছুিদন পেড় aেন রা ei কৗশল ধের ফলেব আর 
তারা কেয়কটা বশী পাs aবিধ ধয ধরেব। আবার আমরা ঘুেরিফের সi গেlর rেত হািজর। তাহেল 
িsিতশীলতা আসেব িক কের? গািণিতক বা তািককভােব দখােনা যায় য pিত ব িk তার িনেজর িনেজর মত 
কের লড়াiেত তার িনেজর লাভ-kিতর মূল  যা ভােব, সi aনুপােতi সময় ব য় করেব। aরকুেট বা 
ফারােম যার িব াস দৃঢ়তর (aবশ িব াস দৃঢ়তর হেল তার কথাi সিঠক হেব eমন কােনা মােন নi), 
সi জেত – কারণ তার কােছ জতার 'মূল 'o বশী। eটাi িsিতশীল কৗশল।  

e িবষেয় কৗশেলর আেরা eকিট grtপূণ a  হল pিতdnীেক বুঝেত না দoয়া য স কখন পলায়ন 
করেত চায়। aেনকসমেয়i, ফারাম ছেড় বিরেয় যাবার আেগ eকপেkর লখার দঘ  ছােটা হেত থােক, 
যুিkর তীbতা কমেত থােক - যা থেক pিতdnী বুেঝ যায় য eবার pিতপk হার-sীকার করেত চেলেছ। 
িহসােবর থেক সামান  বশী হেলo স তখন সi aিতিরk সময় ব য় কের লড়াiেত জতার জন । তাi 
pাকৃিতক িনবাচেনর kেt যােদর পলায়ন আেগ থেকi বাঝা যায়, তারা সুিবধা পায় না। শষ aবিধ যারা 
eকiভােব লড়াi করেত পাের, তারাi িনবািচত হয়, তাi ei কৗশলi িsিতশীল।  

eখন aবিধ যা আেলাচনা হেয়েছ সব kেti ধের নoয়া হেয়েছ লড়াiেত uভয়পk সমান বা pায় 
সমমােপর। বাsব pকৃিতেত িকnt তার uেlাটাo pচুর দখা যায়। মনাড আর pাiস ei তtt aসম 
লড়াi-eর kেto সফলভােব pেয়াগ কের দিখেয়েছন সখােনo িsিতশীল কৗশেল পঁৗছন সmব। তােদর 
িহসাবমত, aসাম  pধানত িতনpকােরর – 

 
1) আকার বা গঠনগত (বাঘ বনাম হিরণ) 
2) যুেd pািp aনুসাের (তৃণভূিম িনেয় মাংসাশী pাণী কন লড়াi করেব?) 
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3) aবsান িনেয় (' হাম gাun' বনাম 'a াoেয় gাun')। eর মােন হল যুযুধান di পেkর eক পk আেগ 
থেকi সখানকার বািসnা আর aন পk aনুpেবশকারী। 

 
eবার দখা যাক তৃতীয় pকােরর aসােম র ( হাম আর a াoেয়) সােপেk িsিতশীলতা িকভােব আসেত 
পাের। সাধারণ িহসােব বাঝা যায় য "বািসnা জেত আর aনুpেবশকারী পালায়" – eরকম কৗশল 
িsিতশীল। কারণ কােনা eক জীব যিদ সবদা আkমেণর কৗশল aবলmন কের, তাহেল স 
aনুpেবশকারীেদর িবrেd ভাল ফল করেলo বািসnােদর িবrেd লড়াiেত জিড়েয় পেড় aেধক লড়াiেত 
আহত হবার সmাবনা বািড়েয় তুলেব। aপরিদেক, জীবেগা ীর বািক জীেবরা কােনা লড়াiেতi যােcনা, 
কu না কu পািলেয়i যােc। তাi তারা oi আgাসী জীেবর তুলনায় সুিবধাpাp হেব। eকi ভােব দখা 
যেত পাের "বািসnা পালায় আর aনুpেবশকারী জেত" – eটাo eকটা িsিতশীল কৗশল – যিদo 

pকৃিতেত eর uদাহরণ খুবi কম। কারণ, সাধারণত বািসnারা িনেজেদর aবsানগত সুিবধার কারেণ সi 
জায়গা সmেক বশী ভাল ধারণা রােখ, যা তােদর লড়াiেত সাহায  কের। িsেথর মেত, ei িdতীয়িট 
eকরকম িব ািnকর কৗশল। কারণ, eর ফেল, বািসn বেল আর িকছু থােক না – য aনুpেবশ কের সi 
aেন েক eকরকম তািড়েয় দয়। আর pথমিট pকৃিতেত সবt দখা যায় – যােক বেল আ িলক আচরণ 
(Territotorial behaviour)।  

ei আ িলক আচরেণর eকটা ভাল িনদশন দখা যায় িনেকা িটনবােজন-eর পরীkায়। িতিন eকিট 
a ােকািরয়ােমর dপােশ dেটা যুdবাজ মাছ ছেড় িদেলন। তারা dপােশ dেটা বাসাo বািনেয় ফলল eবং 
িনেজেদর বাসার pিতরkাo করেত থাকল। eবার uিন dেটা টs-িটuেব মাছdেটােক আলাদা করেলন। 
eবার তােদর পাশাপািশ আনেলi দখা যায় তারা কঁােচর oপাের থাকা pিতdnীর সােথ মারামাির করেত 
uদ ত হেc। মজার ব াপার হল, যিদ টs-িটuব dেটােক যিদ eকজেনর বাসার কােছ বিসেয় পাশাপািশ 
আনা যায় তাহেল দখা যােব যার বাসার কােছ স মারমুখী, আর aপরজন পালােত ব s। িববতেনর পেথ 
"বািসnা জেত আর aনুpেবশকারী পালায়" - ei িsিতশীল কৗশল মাছgেলা আয়t কের ফেলেছ।  

িকnt মিkেকার সামািজক মাকড়সা আচরেণ িভn। কােনা মাকড়সা িনেজর জােল বেস আkাn হেল স 
পাথেরর aপরিদেক চেল যায় o সখানকার মাকড়সাটােক uৎখাত কের। eভােব eেক aপরেক uিঠেয় 
িদেয় তার জায়গা দখল করা চলেত থােক যতkণ না কােনা eক মাকড়সা নতুন জায়গা পেয় যায়। eেদর 
আচরণ িdতীয় িsিতশীল কৗশেলর সােথ সাম স পূণ। eেkেt িববতেনর পেথ "বািসnা পালায় আর 
aনুpেবশকারী জেত" - ei িsিতশীল কৗশল মাকড়সারা িনবাচেনর মাধ েম আয়t কের ফেলেছ।  

িকnt যিদ যুযুধান pেত ক পk আেগর যুেdর ফলাফল মেন রেখ চেল তাহেল কাজটা aেনক সহজ হেয় যায় 
- যুেdর ফেল লাকসানo কম হয়। দখা গেছ িঝঁিঝঁেপাকা পুেরােনা লড়াiেয়র ফলাফল মেন রাখেত 
পাের। য িঝঁিঝঁেপাকা আেগ বশ কেয়কিট লড়াiেত িজেতেছ স আgাসী নীিতেত িব াসী হেব সটা বলাi 
বাhল । আর িড আেলkাnার নােম eক িবjানী িঝঁিঝঁেপাকার িঠক ei িবে ষণi কেরেছন। pিতিট 
িঝঁিঝঁেপাকা তার সমােজ িনেজর লড়াi করার kমতার িহসাব রােখ - মেন রােখ ক'জনেক স হারােত পাের 
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আর ক'জনেক স পােরনা। eজন i eকদল িঝঁিঝঁেপাকােক eকসােথ সমাজবd কের রাখেল িকছুিদন পের 
তার মেধ  eকটা ণীিবেভদ বা হায়ারািক আসেত বাধ । oপেরর ণীর পাকারা িনেচর ণীর িবrেd 
আgাসী হেব আর িনেচররা সহেজ পািলেয় যােব। eমনিক  ucে ণীর লড়াi করার kমতার পিরবতন হেলo 
সi িঝঁিঝঁেপাকারা সহেজ পার পেয় যায়, কারণ মেন রাখার ei কৗশল সামিgকভােব িববতনগত 
ভারসাম  বজায় রাখেত সাহায  কের। সাধারণভােব eর ফেল দেলর মেধ  লড়াi aেনক কেম যায়, 
িঝঁিঝঁেপাকার সংখ াবৃিdo tরাি ত হয়। ei eকi ণীিবভােগর আেরা pকৃ  uদাহরণ দখা যায় বঁাদর 
আর মুরগীেদর মেধ ।  

eেতা গল eকi pজািতর মেধ  লড়াiেয়র কথা, dেটা আলাদা pজািতর মেধ  িকভােব িববতনগত ভারসাম  
আেস? আেগi বেল রাখা ভাল, আলাদা pজািতর মেধ  িববােদর সmাবনা তুলনামূলকভােব aেনক কম, কারণ 
তােদর বঁেচ থাকার কৗশল aিধকাংশ সমেয়i আলাদা। eকi জায়গায় িপঁপেড় আর িসংহ থাকেল তােদর 
কােনা সমস া নi কারণ তারা আলাদা ধরেণর খাবার খেয় বঁেচ থােক। িকnt আবার হিরণ আর িসংেহর 
kেt ঘটনাটা aন রকম। িসংহ হিরেণর মাংস খেত চায় aথচ হিরণ বঁেচ থেক বংশিবsার করেত চায়। 

eেkেt হিরেণর মাংস uভেয়রi জীবনধারণ কৗশেলর aিবেcদ  a  (Common resource) - তাi 
তা িনেয় িববাদ হেবi। তাহেল িসংহ আেরকটা িসংেহর (বা eমনিক বােঘর) মাংস খাবার চ া কেরনা কন? 
eরo কারেণর মূেল আেছ িববতনগত ভারসাম । ei মাংসাশী  কৗশল  ভারসাম  রkায় সফল হেব না - 
যিদ eক িসংহ আেরকিটেক আkমণ কের তার মাংস খাবার চ া কের। eর ফেল pজািতর িনেজেদর মেধ  
লড়াi আর তার ফেল pিতিট লড়াiেত pজািতর সামিgক kমতা hাস পােব কারণ কu না কu লড়াiেত 
মারা যােবi।  

pকৃিতেত কেয়কিট ব িতkম ছাড়া দখা যায় য সাধারণভােব di pজািতর িববােদ eকপk লড়াi না কেরi 
পািলেয় যায় কারণ di pজািতর মেধ  সাধারণভােব শিkর সাম  থােক না। "আকাের শিkশালী হেল 
পািলেয় যাo আর dবল হেল আkমণ কর" - eরকম কৗশল িববতনগত িsিতশীল। হিরণ আর িসংহ 
eভােবi জ েল সাম  রkা কের - eক পk kমাগত তাড়া করায় দk হেয় oেঠ আর আেরকপk পালােত। 
কােনা হিরণ যিদ হঠাৎ কের িসংেহর িবrেd লড়াi করেত চায় তাহেল তার সাফেল র সmাবনা নi, তাi 
সi বিশ o pজািতেত দখা যায় না।  

eভােবi িজেনর sাথপরতা pকৃিতেত ভারসাম  বজায় রােখ। যিদ কােনা িজন ei কৗশেলর িবrেd যেত 
চায়, তৎkণাৎ তার িবsার সংেkিপত হয়, কারণ িজনবাহক জীব pকৃিতেত লড়াiেত সাফল  পায় না। 
আর, যারা মেন চেল, তারা সহেজi বংশিবsার কের িজেনর sাথপরতার জাল বুেন চেল। িকnt pজািত ei 
sাথপর িজেনর ফঁােদ পড়াi য sাথপর হেয় uঠেব তমন িকnt নয়, pজািত বরং িনেজর িজন িবsােরর 
uেdেশ  আপাতদৃি েত হেয় uঠেব আেরা সমাজবd আর সহমিম। তাi যাগ তেমর জেয়র কৗশল িনেজেদর 
মেধ  হানাহািন নয়, তা লুিকেয় আেছ িনেজেদর সহেযািগতার মেধ i।  
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sাথপর িজন o আtত াগ 

ধুমাt আgাসী মেনাভাব িনেয় থািকেলi িববতেন সুিবধা পাoয়া যায় – eিট য াn ধারণা তা আেগর 
aংেশ পিরsার কেরিছ। আgাসী জীেবেদর িনেজেদর মেধ  মারামাির করার pবণতা তােদর িববতনগত 
ভারসােম  পঁৗছেত বাধা দয়, যার ফেল সi “আgাসী িজন” sায়ী হেত পাের না। eবাের িলখিছ দলবd 
জীবেদর িনেয়। pকৃিতেত eiরকম দলবd জীেবর সংখ াi বশী। পািখরা জাট বঁেধ oেড়, মাছ দেল দেল 
সঁাতার কােট, পাকামাকড় দলেবঁেধ বাসা বানায় বা হােয়নারা দল বঁেধ িশকার কের। eখােন আেলাচ  মূল 
p  হল - ei দলবd থাকার সহজাত pবণতা িকভােব sাথপর িজন তt িদেয় ব াখ া করা যােব? pিতিট 
জীব sাথপর হেল িক তােদর দল গিঠত হেত পাের না? আেরা বড় কথা সi দল বা পিরবােরর জন  সহজাত 
আtত ােগর িক ব াখ া হেত পাের? আর eকi তtt িদেয় জীব িকভােব uপকারীর uপকার করেত শেখ তা 
িনেয়o আেলাচনা করিছ। 

 

pথেমi নজর দoয়া যায় দলবd ভােব থাকার sাভািবক িকছু সুিবধার িদেক। eকসােথ িশকার করায় 
হােয়নােদর িশকার পাবার সmাবনা বেড় যায়। প ুiেনরা িনেজেদর মেধ  জড়াজিড় কের হঁােট, যােত eেদর 
ঠাnা কম লােগ। eকসােথ সঁাতার কাটেল সামেনর মােছর তরী pবােহর মেধ  শরীর ভািসেয় সঁাতার কাটাo 
সহজ হয়। আর V-আকৃিতর জাট কের পািখরা দূর-দূরােn পািড় দয় eকi pবাহ-জিনত সুিবধার কারেণ। 
ei pসে  মেন পেড় হ ািমlেনর sাথপর জােটর মেডেল কথা। ভুল বাঝার aবকাশ না রাখার জন  বেল 
রাখা ভাল, eখােন sাথপর জাট বলেত sাথপর জীেবর জাট বাঝােনা হেc। 

 

িডসকভাির বা ন াশনাল িজogািফক চ ােনেল আমরা aেনকবারi দেখিছ বােঘর হিরণ িশকার করার দৃশ । 
মাটামুিট eকটা সংিkp জায়গার মেধ  হিরণ দলেবঁেধ চের বড়ায়। বাঘ যখন আkমণ কের, কাছাকািছ 

eকটা হিরণেক বেছ িনেয় তাড়া কের ধের ফেল। খুব sাভািবকভােবi বােঘর নজর থােক দেলর pাnবতী 
হিরণgেলার িদেক, যােদর ধরেত পারেল বােঘর শিkkয় কম হেব। আর eকi কারেণ, হিরণেদর দল 
গঠেনর সমেয় সব হিরণi চাiেব যত পারা যায় দেল মাঝখােন থাকেত যােত আkাn হবার সmাবনা কেম 
যায়। ঘাস খাবার সমেয় হয়ত িকছুটা িবিcn হবার দরকার পেড়, কারণ মােঝর aংেশ ঘাস drত কেম যায়। 
িকnt সাধারণভােব চলাচল করার সময় হিরেণরা (ভাল দখা যায় ভড়ােদর মেধ ) যথাসmব গা ঘঁষােঘঁিষ 
কের চলেত থােক। দূর থেক দেখ eরা দলবd বেল মেন হেলo eর পছেন আেছ pেত েকর িনজ-িনজ 
sাথপর uেdশ  - িবপদ-eলাকা কম করা আর pাn ছেড় মােঝর িদেক আসার pবণতা। ei ধরেণর 
জাটেকi বলা যায় sাথপর জাট - যখােন সবাi িনেজর sােথর জন i জাট বঁেধ থােক।  
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তেব, pকৃিতেত জাট-গঠন ছাড়াo সহমিমতার আেরা aেনক uদাহরণ আেছ যা ei মেডল িদেয় ব াখ া 
করা যায় না। সবেথেক বড় সমস া হয় যখােন জীব িনেজর িবপদ eেনo দলেক বঁাচােনার চ া কের। 
আপাতত সরকম কেয়কটা uদাহরণ িনেয় আেলাচনা করা যেত পাের। ছােটা aেনক পািখ আেছ যারা 
বাজ বা ঈগেলর মত িশকারী পািখ দখেলi িকিচরিমিচর শb কের দেলর বািক পািখেদর সতক কের দয়। 
eর ফেল oi পািখটার িবপদ িকছুটা বেড় যায়, কারণ িশকারী তােক সহেজi খুেঁজ পেত পাের। স িকnt 
icা করেলi িবপদ বুেঝ সটেক পড়েত পাের, িকnt স তা না কের িনেজেক িশকারীর িনশানায় eেনo 
দলেক সাহায  করেছ - ei আtত ােগর ব াখ া িক হেত পাের? ei ঘটনার তািttক িবে ষেণর আেগ eকটা 
ব াপার বেল রাখা ভাল। পািখেদর ei eল াম কল িনেয় িবশদ গেবষণা কের শbিবjানী মালার দিখেয়েছন 
ei ডাকgেলা eমনভােব ডাকা হয় যােত িশকারীরা িকছুেতi ডাক কাথা থেক আসেছ বুঝেত না পাের। 
sাভািবকভােব, কােনা eক সমেয় ei eল াম কল িঠকঠাক না আসায় aেনক পািখ িশকার হেয়েছ। তাi 
যােদর eল াম কল িঠকঠাক, তারা বঁেচ থেক বশী বংশবৃিd কেরেছ। eল াম কল দoয়ায় সুপটু কের 
তালার িজনo pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম sাথপেরর মত পািখেদর মেধ  জায়গা কের িনেয়েছ। 

 

eবার আসা যাক আtত ােগর তািttক িবে ষেণ। সাধারণভােব দখা যায় য eকi গা ীেত জীেবর "িকন" 
বা আtীয় থাকার সmাবনা বশী। আর আtীয়েদর মেধ  eকi ধরেনর িজন থাকার সmাবনাo বশী। তাi 
"িকন িসেলকশন" তtt aনুসাের জীব িনেজর sাথপর িজেনর "কিপ" বঁাচােনার জন  ঝঁািপেয় পেড়। dেটা 
িভn pkাপেট দখা যাক eল াম কেলর grt। 

 

eকধরেনর পািখ আেছ যারা মািটেত চের বড়ায়। িশকারী আkমণ করেল তােদর আtরkার সহজ uপায় 
হল আেশপােশর ঝাপঝােড় লুিকেয় পড়া। ধরা যাক eরকমi eকিট পািখর দেল eকিট পািখ eক 
িশকারীেক আেগভােগ দেখ ফেলেছ। যেকান মুহূেত eরপের িশকারী আঘাত হানেব। eখন তার কােছ 
dেটা পথ খালা আেছ - pথমিট হল িনেজর মত চুপচাপ ঝােপ লুিকেয় পড়া, আেরকটা হল সবাiেক সতক 
কের দoয়া। eখােন ভেব দখেল বাঝা যায়, পািখটা যিদ eকা eকা ঝােপ লুিকেয়o পেড়, িশকারী 
আkমণ করেল গাটা দলi িবপেদ পড়েব। িশকারী যিদ দলেবঁেধ আেস, তাহেল তা কথাi নi। 
aন িদেক, িশকারী আঘাত হানার আেগi যিদ সবাi িমেল লুিকেয় পড়া যায়, তাহেলi বঁেচ যাoয়া যােব। 
eধরেনর পািখরা তাi িহস-িহস শেb বািকেদর সতক কের দয়। 

 

আেরক ধরেনর পািখর কথা আেস, যারা আkাn হেল দলেবঁেধ uেড় পািলেয় যায়। আেগরবােরর মতi ভাবা 
যাক য কােনা eক শ নদৃি  পািখ িশকারীেক আেগ থেকi দেখ ফেলেছ। eখন স eকা uেড় যেত 
পাের। িকnt াপদসংকুল পৃিথবীেত eকা uেড় গেল তার িবপেদর সmাবনা বেড় যাoয়া ছাড়া কেম না। 
িশকারী পািখরা সাধারণত eরকম eকা-হেয়-যাoয়া পািখেদরi আkমণ কের সহজ িশকার বািনেয় ফেল। 
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পেড় যিদ তার আবার দেল িফের আসার সmাবনাo থােক তাo সামিয়কভােব তােক eকা হেয় যেত হেব। 
তাi ei aবsােন সবেথেক ভাল নীিত হল িনেজo uেড় পালােনা, আর সােথ আর সবাi যােত পালায় 
সজন  িকিচরিমিচর শেb তােদরo সতক কের তালা। হ ািমলটেনর ei তtt িঠক হাক বা না হাক, 
পািখেদর মেধ  ei আচরণ বাের বাের eকi রকম ভােব দখা যায়।  

 

বঁেচ থাকার পেথ ei কৗশল খুবi দk। ei eল াম কল িনখুতঁ না হবার কারেণ যমন aেনক পািখ 
িশকাের পিরণত হেয়েছ, তমনi eল াম কল না দoয়ার কারেণ aেনক দলo িবপ gs হেয়েছ। সেব িমেল 
eল াম কল যারা িঠকঠাক িদেত পেরেছ, সমেয়র সােথ সােথ তােদর sাথপর িজন বশী হাের ছিড়েয় 
পেড়েছ। জীব িনেজ sাথপেরর মত eল াম কল িদেত িশেখেছ আর তা দেখ আমরা তােদর আtত ােগর 
কথা ভেব িবেমািহত হেয়িছ। 

 

ঘিন তা o sাথপর িজন 

আেরা জিটল িকছু uদাহরেণর মােঝ ডুব দoয়ার আেগ চট কের eকটা তtt িনেয় আেলাচনা সের ফলা 
যাক। িজন তা হল জীেবর বিশ  িনয়ntক - eেককিট িজন eকeকভােব জীেবর pকৃিত o আচরেণ pভাব 
আেন। িকnt, ei য লখার িশেরানােম “sাথপর িজন” বেল eকটা খটমেট তেttর নাম দখা যােc, সটার 
মােন িক? সহজ কের বলেল, য িজন জীবেগা ীর মেধ  িনেজর uপিsিত বািড়েয় তুলেত সবদা সেচ , 
তােকi বলা যায় “sাথপর িজন”। িরচাড ডিকেnর তtt aনুসাের, য িজন যত “sাথপর” হেব - মােন 
িনেজর uপিsিত বৃিdেত যত সেচ  হেব, সi িজনi জীবজগেত বশী কের sান কের নেব। িকnt িজেনর 
তা িনজs কােনা সেচতনতা নi, তাহেল স িকভােব sাথপর হেত পাের? সমাধানটাo সহজ। য িজেনর 

pভােব জীব িনেজর িজন বৃিdেত সেচ  হেব, সi িজনi িনবািচত হেব - যন, িজন চালেকর আসেন বেস 
জীবেক িনয়ntণ কের eমনভােব চালােc, যােত স িজেনর আেরা “কিপ” তরীেত সাহায  কের - িনেজর 
“sােথ” জীবেক চালনা করেছ। “কিপ” করার eক পdিত তা pজনন, িকnt আেরা eক ভােব িজেনর 
sাথপরতা pকাশ পায়। aন  য জীেবর শরীের eকi িজন uপিsত আেছ, জীবেক তার pিত পkপািতেt 
pলুb কের। িকnt িকভােব জানা সmব কার দেহ িকেসর িজন আেছ? pকৃিতেত eকটাi uপায় আেছ eটা 
aনুমান করার - আtীয়তা। eকদল িনকটাtীয়েক বঁাচােনার জন  যিদ কােনা জীব pাণ িবসজন দয়, 
তাহেল তা হেব কােনা eক eরকম “sাথপর িজন”-eর “pেরাচনা” বা pভােব - কারণ জীব িনেজ মের 
গেলo তার িজেনর “কিপ” িকnt তার িনকটাtীয়েদর দেহ সুরিkত থাকার সmাবনা খুবi বশী। িববতেনর 
দৃি েত দখেল, য িজন জীবেক িনকটাtীয়েদর সােথ ঘিন  কের তােল বা তােক িনকটাtীয়েদর জন  pাণ 
aবিধ িদেত pেরািচত কের, সi িজেনর িনবািচত হবার সmাবনা বশী - কারণ, জীবেগা ীেত ei িজেনর 
“কিপ” বেড়i চলেব। kেম, জীেবর বিশ  িহসােব আtpকাশ কেরেছ ei ঘিন তা - জীবজগেত eর 
ব িতkম মলা dsর। ei eকi কারেণ জীেবর বাবা-মােয়র পkপািতtt পেয় বড় হয়। িবjানী িফশার, 
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হ ালেডন আর সেবাপির হ ািমlেনর pিতি ত ei তtti জনসমেk eেনেছন িরচাড ডিকn তার “ সলিফশ 
িজন” বiেত।  

হ ািমlন আেরা eক ধাপ eিগেয় গািণিতকভােব িহসাব করার চ া কেরেছন িঠক কতটা িনকট আtীয় হেল 
তার জন  জীব pাণ িদেতo pstত থােক। তার বkব  হল - eক জীব aপর eক জীেবর সােথ যতটা িজন 
শয়ার কের, ততটাi তােদর মেধ  ঘিন তা। িকnt বাsেব কu জােন না ক কতটা িজন শয়ার কের, তাi 
জীব শয়ার করার সmাবনার oপর িদেয় “িহসাব” কের। ei িহসাব মত, সnান বাবা-মােয়র 50% িজন 
শয়ার করার সmাবনা রােখ, তাi সnােনর সােথ ঘিন তা 50% বলা যায়। eকi ভােব সnানেদর িনেজেদর 
মেধ  িজন শয়ার করার সmাবনাo 50% - তাi তােদর মেধ o ঘিন তা সমান। িকnt তুেতা ভাi- বােনেদর 
সােথ িজন শয়ার করার সmাবনা 12.5%, তাi eেদর ঘিন তাo তুলনায় কম । ei ঘিন তার কারণটা 
খুবi সহজাত। sাথপর িজন জীবেক িববতেন eমন পেথ িনেয় চেল যােত তার িজন-িবsাের স uেদ াগী 
হয়। যার সােথ স বশী িজন শয়ার করেব, তার িজন-িবsার eকরকম তার িনেজর িজন-িবsােরর সমতুল  
- যত ঘিন তা বাড়েব, তত বাড়েব িনেজর িজন িবsােরর সmাবনা। eখন e থেক সহেজi aনুেময় িকভােব 
জীব তার ঘিন  আtীয়েদর জন  pাণ িদেতo pstত হয় - িনেজ মের গেলo তার িজন-িবsােরর সmাবনা 
মের না। তাi ei পেরাপকারী িজন িবsতৃ হয় - জীবসমােজ sান কের নয়।  

 

eবার aেনেকi p  করেবন কন aপেত র তুলনায় বাবা-মােয়র আtিবসজন দবার pবণতা বশী দখা যায় 
জীবজগেত? কারণ ব াখ া করা যায় aন  দৃি ভ ী থেক। aপত  জীেবর বয়স কম বেল তার িজন স ােরর 
সmাবনাo বশী বাবা-মােয়র তুলনায়। তাi aপত েsেহর িজন ভারসাম  রেখ জীবসমােজ sান পেয় গেছ। 
uদাহরণ িহসােব ধরা যায় য মেন করা যাক eক বাবার মেধ  ei aপত - sেহর িজন আেছ। তার চার 
বাcােক বঁাচােত িগেয় স মারা গল। িকnt তা সেtto সi aপত - sেহর িজন তােদর বংশিবsােরর 
সmাবনা বািড়েয় তােল, আর বািড়েয় তােল িজনপুেল িনেজর aিsttt। তাi ei aপত - sেহর িজন 
আসেল eকিট sাথপর িজন - িজনপুেল িনেজর সংখ া বাড়ােত সদা-"সেচতন"। aন িদেক, sাথপর িজন 
মােটo জীবেক sাথপর কের তােল না, বরং ঘিন েদর kেt পেরাপকারী কের তােল।  

 

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 

 


