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িববতেনর আেলাচনা o িবতেকর aেনকটাi ব িয়ত হয় িববতন আেদৗ ঘেটেছ িকনা তাi িনেয়। িববতেনর 
পেk যুিk o pমাণ িদেত o সৃি বাদীেদর যুিk খnন করেত aেনক সময়i ব য় কেরন িববতন eর 
সমথকরা। িকnt aেনক িববতন সমথকরাo িববতেনর pকৃত aথ o তার তাৎপয hদয় ম করেত পােরন 
না। ei pবেn আিম তার uপেরi আেলাকপাত করেত চাi। যিদo িববতন eর ঘটনা eবং eর মূল 
কারণিট (aথাৎ পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন, Mutation and Natural Selection) eখন তকাতীত, 
eর খুিঁটনািট eবং িক uপােয় eটা ঘেট eর িবশদ ব াখ া (aথাৎ িববতেনর তtt) িনেয় তেকর aবকাশ 
আেছ। aবশ  সi তক িবjানিভিtক o িবjানীেদর মেধ i সীিমত, কারণ তা িবjােনরi eকটা গেবষণার 
িবষয়। ei pবnিট িববতন ঘটার মৗিলক সত েক মেন িনেয় মানুেষর জীবেনর kেt eর গভীর aথ o 
তাৎপয িক তা িনেয়i লখা। 
 
িববতেনর ei মৗিলক সত িটর pকৃত aনুধাবন জীবেনর pিত মানুেষর দৃি ভং◌ীর uপর pভাব ফলেত 
বাধ । জীবেনর aথ বা uেdশ  িক, কন জীবনটা eমন iত ািদ p  o তার utর িনেয় নতুন কের ভাবেত 
শখায়। িবেশষ কের pম, aনুভূিত, নিতকতা, মূল েবাধ, সামািজক আচারসমূহ eবং সামিgকভােব 
মানুেষর sভাব িনেয় তা আমােদর নতুন ভােব িবচার করেত শখােc। মেনাজীবিবjােনর  eক নতুন শাখা 
ববতিনক মেনািবjান (Evolutionary Psychology) ei িবষয় িনেয় মাথা ঘামায়। ei শাখা িববতেনর 
মাধ েম মানুেষর sভাব o আচরণ aথাৎ aনুভুিত, আেবগ, কমকাn iত ািদর ব াখ া দয়ার চ া কের। 
 
িববতেনর মূল কথা হল মানুষ সহ pােণর সকল সমকালীন rপi eক আিদ সরল pাণrেপর কািট কািট 
বছেরর tমিববতেনর মাধ েম udূত। ei tমিববতন সmূণrেপ eক pাকৃিতক pিkয়া। আর ei আিদ 
সরল pাণrপ পৃিথবীর pাk জিবক আবহাoয়ায় জিটল aণুর রাসায়িনক kমিববতেনর মাধ েম udূত। জিটল 
aণুgিল আবার সরল aণু o পরমাণু থেক পদাথিবjােনর সূt aনুযায়ী সৃ । য যিদo পূেব uেlখ কেরিছ 
য িববতেনর মৗিলক pিkয়া হল পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন, যার আসn uেdশ  হল pাণীর বংশাণুর 

udতন o সnিত রkা করা, আর বংশাণুর udতন o সnিত রkার ফলrিত হল মানুষ তথা জীেবর সi সব 
pলkনi eক pজn থেক aন  pজেn স ািরত হয়- যgিল তার িনেজর udতেনর জন  সহায়ক। িকnt 
পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচেনর মৗিলক কারণ হল পদাথিবjােনর িবিধসমূহ। তাi eটা বলাi িঠক হেব 
য pাণ সৃি র তথা িববতেনর মূেল রেয়েছ পদাথিবjােনর িবিধসমূহ। যুিk o pমাণ আমেদরেক ei সত টা 
মেন িনেত বাধ  কের। eটা asীকার করার মােন হল জীবজntর (িবেশষ কের মানুষ) পছেন aদৃশ  eক 
জীবনশিk বা ‘লাiফ ফাস’ বা ‘ভাiটাল  ফাস’-eর aিsেt িব াস করা। মানুেষর kেt ei 
pাণশিkেত িব াস করবার লাভ সংবরন করা সাধারণ মানুেষর জেন  drহ, কারণ মানুেষর মন বা 
চতনােক pাকিৃতক িনয়ম বা িবjােনর dারা ব াখ া করা বা ব াখ ােক সহেজ gহণ করা তােদর পেk 
ক কর। তাi aিধকাংশ মানুষi ‘আtা‘ নামক eক aদৃশ  pাণশিkেত িব াসী। eেত চ   কের রহেস র 
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সমাধান হেয় যায় (বা সমাধােনর aধ াস বা কlনা ম সৃি  হয়)। eমনিক মুkিচnার দাবীদার aেনক 
িববতন সমথকেদর িকছু আেবগময় বােক o আtায় তঁােদর aবেচতন িব ােসর আভাস পাoয়া যায়, যমন 
sাধীন icার uপর জার দয়া, মানুষ য যnt নয় ei কথাটা জার িদেয় বলা iত ািদ। aেনেক ei 
যুিko দন য নিতকতা কখনo িবjােনর আoতায় পেডনা বা িবjােনর dারা িনধারণ করা যায়না। 
িবjােনর kেt ei uিkিট সত  হেল jােনর য কান শাখার kেto eটা pেজায । কােজi eটা কান 
আpবাক  নয়। বরং িববতেনর আেলােক eটা বলা যায় য মানুষ (o তার মিs ) যেহতু পদাথিবjােনর 
িনয়েম সৃ  (িববতেনর মাধ েম) eবং নিতকতা বা মূল েবাধ যেহতু মানুেষর মিsে i সৃ  o িনিহত, সেহতু 
eটা বলা aতু িk হেব না য নিতকতা বা মূল েবাধo (পদাথ)িবjােনর িনয়ম dারা সৃ । eকi যুিkেত 
আরo সাধারণভােব বলা যায় য মানবজীবেনর সব িদকi, যমন চতনা, pম, রাগ, ঈষা, raনুভুিত, 
iত ািদ সবi পদাথিবjােনর আবশ কীয় পিরণিত িহেসেব িববতেনর মাধ েম সৃ । eটা asীকার করা মােনi 
aসংিjত eক ‘আtা‘ বা ‘pাণশিkর‘ ধারণােক sীকৃিত দয়া। তেব মানব জীবেনর ei সব িদকgিলর 
ব াখ া করার জন  সরাসির পদাথিবjােনর সরণাপn হেত হয় না। ববতিনক মেনািবjান বংশাণুর udতেনর 
dারাi মূলত eর ব াখ া দয়। জীবিবjানী uiিলয়াম kাক তঁার ‘‘Are we hardwired?’’ (আমােদর 
আচরণ িক পূবিনধািরত?) নামক বiেয়র 10 পৃঃ িলেখেছনঃ ‘‘চূড়াn িবচাের সকল জীেবর aিsেtর সকল 
িদকi িনয়িntত হয় বংশাণুর dারা, মানুষ eর কান ব িতkম নয়।’’ 
 
pাণ সৃি র আিদকারণ িহেসেব পদাথিবjানেক সনাk করায় কu কu p  তুলেত পােরন রসায়ন বা 
জীবিবjানেক বাদ িদেয় কবল পদাথিবjানেক কন বেছ নoয়া? মুkিচnায় িব াসী aেনেকo ei মত 
পাষণ কেরন য জীবিবjােনর ঘটনাgেলা পদাথিবjােনর িনয়েমর আoতায় পেড় না। eটা pকারাnের জীব 
বা pােণর সৃ ীেক eকটা aিতpাকৃত ঘটনা বেল চালাবারi সািমল। কারণ pাকৃিতক ঘটনা বলেত আমরা বুিঝ 
যা িকছুi pকৃিতর িনয়েম aথাৎ পদাথিবjােনর িনয়েম ঘেট। aিতpাকৃত বলেত সi ঘটনােকi বাঝান হয় 
যা পদাথিবjােনর িনয়েমর dারা িনয়িntত নয় eবং তা লংঘন কের। পৃিথবীর সবিকছুi, তা জীব বা aৈজব 
পদাথi হাক, মৗিলক পদাথকণার ( লpন বা হাlা কণা o কায়াক) সমি । যেহতু পদােথর ei 
মৗিলক uপাদান সমূহ পদাথিবjােনর িনয়ম মেন চেল, সেহত ুবলাi বাhল  য জড় o জীব সব িকছুi, 
যা িকনা ei মৗিলক কণার dারা গিঠত, তাo পদাথিবjােনর িনয়েমi চলেব। eখন পযn জড় o জীেবর 
মেধ  eমন কান ধম বা িkয়া লk  করা যায়িন যা পদাথিবjােনর িনয়মেক লংঘন কের। জীিবত বা মৃত 
কান pাণীর মেধ i ei জানা মৗিলক পদাথকণা ছাড়া aন  কান uপাদান পাoয়া যায়িন। 

 
জীিবত o মৃত pাণীর পাথক  না বাঝার কারেণ সাধারণ মানুষ আtার ধারণা udাবন কেরেছ। িকnt 
পাথক টা মূলত ভৗত, জীিবত pাণী তাপগতীয় ভারসাম হীন aবsায় থােক, আর মৃত pাণী সmূণ 
তাপগতীয় সাম াবsায় িবরাজ কের। আরo aেনক ভৗত পাথক  আেছ িকnt তা aণুজীবিবjােনর িবষয়। 
 
মানুষ কবল পদাথিবjােনর িনয়েম সৃ  নয়, eর পছেন aন  কান কারণo আেছ, eটা বলার মােন হল 
iিতহােসর আsাকুেড় িনিkp সi পুরান pাণশিkবাদ (vitalism) ক পুনrjjীিবত করার pয়াস। তেব 
eটাo বলা হেc না য পদাথিবjােনর সব িকছুi জানা হেয় গেছ, aজানা িকছুi নi। পদাথিবjােনর 
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িদগn kমpসারমাণ। ei লখায় পদাথিবjােনর িনয়ম বলেত আিম জানা eবং aজানা dেটাi বাঝাব। 
কারণ আজেকর aজানা আগামীকােলর জানা। 
 
পদাথিবjানেক মূল কারণ বলােত কu কu eটােক আমার ব িkগত মত িহেসেব নাকচ করেত পােরন। 
সi কারেণ eবং যেহতু ei pবেnর কndিবnুেত রেয়েছ ei uপলিbিট সi কারেণ আিম eটা িনেয় 
আরo িকছু সময় ব য় করব িকছু নামকরা িবjানীেদর udৃিত িদেয়। যারা eটা নাকচ কেরন তারা aবশ i 
িবjানী নন। িবjানীেদর udৃিত দয়ার আেগ eকটা সহজ সেত র uেlখ করা যাক। uঁচুমােনর কান 
জীবিবjােনর বi খুলেলi pথেমi পাoয়া যােব রসায়েনর িকছু pাথিমক পিরিচিত। আবার রসায়েনর বi 
খুলেল pথেমi পাoয়া যােব পদাথিবjােনর pাথিমক পিরিচিত। eেতi খািনকটা iংিগত পাoয়া গল, কান 
uৎ স আমােদর পঁৗছুেত হেব। eখন িকছু িবjানীেদর e ব াপাের িক মত সটা জানা যাক। কমিbজ 
িবশিবদ ালেয়র ট ানার িসিরেজর িতনিট লকচাের িsেফন হিকং াতােদর eটা sরণ কিরেয় দন য 
রসায়ন হল পদাথিবjােনর লb ফল, আর জীবিবjান হল রসায়েনর লb ফল, আর তাi মানুেষর মন বা 
মিs  পদাথিবjােনরi পিরণিত। (eটার uেlখ পাoয়া যােব "The Large, the Small and the Human 
Mind" নামক বiিটেত)। নােবল িবজয়ী িবjানী oয়াটসন 1985 সােল লnেনর সমকালীন িশlকলা 
iনিsিটuেট eক বkতৃায় বেলন য ‘ শষ িবে ষেণ আেছ ধু পরমাণু, আর eকটাi িবjান, পদাথিবjান, 
aন  সবিকছুi সামািজক সৃি ’। আেরক নােবল িবjানী oয়াiনবাগ বেলন য ‘‘বতমােন কান 
জীবিবjানী-i eটা আর মানেবননা য জীবৈবjািনক আচরেণর আরo মৗিলক sেরর কান িভিt নi। 
আর ei মৗিলক sরিট aবশ i পদাথ eবং রসায়ন িবjান । eর সােথ যুk করেত হেব পৃিথবীর কািট 
কািট বছেরর iিতহােসর আপিতক ঘটনাসমূহ।’’ ei uিkিটর uেlখ পাoয়া যােব oয়াiনবাগ eর 

‘Facing Up’ নামক বiিটর 22-23 পৃ ায়। pখ াত িববতনবাদী জীবিবjানী িরচাড ডিকনs  তঁার ‘‘an 
ঘিড়িনমাতা (The Biind Watchmaker) বiিটেত পাঠকেদর eকথাi sরণ কিরেয় দন য, যিদo 
িববতেনর ব াখ া পিরব িk o pাকৃিতক িনবাচন dারা সmব, িকnt িববতেনর eেকবাের গাড়ার pথম grtপূণ 
ধােপ যেত হেল আমােদর পদাথিবjােনর িনয়েমর dারs হেত হেব। আণিবক জীবিবjানী া িলন 
হ ারl ড তঁার The Way of the Cell বiেয়র পৃ-4 e িলেখেছনঃ ‘‘আমােদর eটা িব াস করার যেথ  
কারণ আেছ য সব জীবৈবjািনক ঘটনারi, তা স যত জিটলi হাক না কন, চুড়াn িভিt হল aণুেদর 
মধ কার রাসায়িনক o ভৗত িমথিskয়া।’’ eকi বiেয়র uপসংহাের িতিন বেলন য ‘‘ei বi লখা হেয়েছ 
ei sতঃবাক েক আ য় কের য জীবন eকিট জড়pপ  যা রসায়ন o পদাথিবjােনর uপর িভিt কের 
দঁািড়েয় আেছ’’। pয়াত পদাথিবjানী হাiনy  পেগলs   তঁার ‘‘যুিkর sp’’ (Dreams of Reason) বiেয়র 
49 পৃঃ e িলেখেছন ‘‘জীবৈবjািনক তntgিল eক িবেশষ aিতজিটল কায়াnাম মকািনক াল তnt যা 
সুসংিjত সূt মেন চেল।’’ pাণীিবd  o পুরsার pাp িবjান লখক কিলন টাজ লnেনর iিnেপেnn 
পিtকার 25 শ জানুয়ারী 1998 সংখ ার eক িনবেn িলেখিছেলন য ‘‘পদাথিবjােনর মৗিলক সূt ছাড়া 
জীবৈবjািনক সূt বেল িকছু নi।’’ িমিশগান িব িবদ ালেয়র পদাথিবjােনর aধ াপক ড a াডাm s  তঁার 
“আমােদর aিsেttর uৎসঃ কমন কের মহািবে  pােণর udব ঘটল” (Origin of Our Existence: How 
Life Emerged in our Universe) বiেয় িলেখেছনঃ 
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পৃঃ 191: 
‘‘ সi eকi পদাথিবjােনর িনয়মi pাণ িবকােশর pথম pেরাচণার যাগান দয় যার 
পিরণিতেত জিটল pাণী যমন মানুেষর সৃি  হয়।’’ 
 
পৃঃ 193: 
‘‘ য পদাথিবjােনর িনয়ম িদেয় gহ নkেtর গিত সূkভােব বণনা করা যায় সi eকi 
পদাথিবjােনর িনয়মi সকল জীিবৈবjািনক pিtয়ােকo িনয়ntন কের’’ 

 
oi বiেয়রi শষ pcেদ মnব  রেখেছন িবjানী o িনu iয়েকর হেডন pােনটািরয়ােমর পিরচালক নীল 
ডী gাস ei বেলঃ 
 

‘‘জীবিবjােনর নতুন িদগেnর কথা আজকাল aহরহ শানা যােছ। ei পিরেpিkেত 
পদাথিবjােনর িনয়মi য pােণর সৃি  o িববতন িনয়ntণ কের তা আমােদর মােঝ মােঝ sরণ 
কিরেয় দয়ােক আিম sাগত জানাi।’’ 

 
পিরেশেষ জীিবিবjানী আনs্  ময়ার-eর eকটা uিk িদেয় ei িবষয়িট শষ কিরঃ  
 

‘‘সব জীবিবjানীi e ব াপাের aবিহত আেছন য আণিবক জীবিবjান িনঃসেnেহ pমাণ 
কেরেছ - জীেবর সকল pিkয়াi রসায়ন o পদাথ িবjােনর মাধ েমi ব াখ া করা সmব।’’  

 (dঃ The Growth of Biological Thought, 1981) 
 
eটা পিরsার বেল দয়া দরকার pােণর সৃি  বা জীবেনর সব িকছুi য পদাথিবjােনর িনয়ম dারা িনপুণভােব 
ব াখ া করা হেয় গেছ তা নয়। িকnt সজন  pাণ সৃি র আিদকারণ য পদাথিবjােনর িনয়ম স ব াপাের 
সেnেহর কান aবকাশ নi। eকটা সহজ uদাহরণ িদেয় বাঝান যাক। মাধ াকষেণর সূেtর dারা 
মহাকােশ পারsিরক মাধ াকষেন আবd dেটা বstর ( যমন eকটা তারা o তার gহ, বা eকটা gহ o তার 
uপgহ) কkপথ য uপবৃtাকার হেব সটা আমরা িনভুলভােব সমীকরণ dারা িনrপণ করেত পাির। িকnt 
dেটার যায়গায় যিদ িতনিট বst পারsিরক মাধ াকষেন আবd হয় তাহেল মাধ াকষেণর সূেtর dারা ঐ 
িতনিট বstর কানটারi কkপথ িনভলুভােব গািণিতক সমীকরণ dারা িনণয় করা সmব নয়। eটা 
মাধ াকষেণর সূেtর কান সীমাবdতার কারেণ নয়, বরং আমােদর গণনার পdিতর সীমাবdতার জন , য 
সীমাবdতার জন  কান aসরলৈরিখক  সূেtর ( যমন মাধ াকষেণর সূt ) গািণিতক কান সমাধান সmব 
নয়। তাi বেল আমরা িক eটা বলব য ঐ িতন gহ-তারা সমি র কkপেথর পিরলিkত আকৃিত 
মাধ াকষেণর সূেtর dারা িনধািরত নয়?। aন  কান aজানা শিk বা বেলর dারা িনধািরত?। aবশ i নয়। 
eটাo uেlখ করা pেয়াজন য কkপেথর পযেবিkত আকৃিত মাধ াকষেণর সূtেক আবার লংঘনo কেরনা। 
eর থেক আমরা ei িশkাi পাi য সব ঘটনাi িবjােনর িনয়ম dারা িনয়িntত হেলo কান কান ঘটনা 
সরাসিরভােব eবং পুংখানুপুংখভােব িবjােনর িনয়ম dারা আহরণ করা যায়না। eরকম ঘটনার আরo eকিট 
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uদাহরণ হল আবহাoয়া। আর চূড়াn uদাহরণ হল মানুষ। eটা eখন পিরsার য িতনিট খ-বstর 
পারsিরক মাধ াকষণ জিনত কkপথi যিদ িবjােনর িনয়ম dারা সূkভােব িনrপণ করা যায়না সখােন 
কািট কািট aণু পরমাণুর সমnেয় গিঠত মানুষেক িবjােনর িনয়ম dারা পুংখানুপুংখভােব বণনা করা িক কের 
সmব?। মানুেষর বলায় ব াপারটা আরo জিটল, কারণ ধু মাধ াকষেণর সূti নয়, dবল-তিড়ৎ o সবল 
ei di aসরলৈরিখক বেলর সূto কাজ কের মানুেষর দেহর aণু পরমাণূেত। িকnt আবহাoয়ার মতi 
গড়ভােব মানুেষর sভাব আচরণেক ব াখ া দয়া সmব যটা দয় ববতিনক মেনািবjান। ববতিনক 
জীবিবjান মুলত বংশাণুর udতন o সnিত রkার নীিতর uপর িনভর কেরi ei সবিকছুেক ব াখ া দয়ার 
চ া কের।  

 
আেরকিট ব াপার হল,  জড় পদাথ o জীেবর মেধ  কান মৗিলক পাথক  নi। আমরা য পাথক টা দখেত 
পাi তা জীেবর আভ nরীণ aসংখ  aণুপরমাণুর িবন ােসর পাথেক র কারেণ, িবjােনর িনয়েমর কান 
পাথেক র জন  বা aন  কান িনয়েমর কারেণ নয়। মানুেষর aনুভুিত বা মিsে র য কান কমi বstর 
িবকাশমান ধম বা gেণর দrন। িবকাশমান ধেমর মূল কারণ হল িবjােনর সূtgিলর aসরলৈরিখকতা o 
িমথিskয়াযুk বh সংখ ক কণার সমি । aবশ  eর সে  আরo aেনক aনুকুল বািহ ক শেতরo ভ স ম 
pেয়াজন। eকট সুnর তুষােরর sিটক আর eকটা eবেড়া খবেড়া পাথেরর টুকেরা uভয়i পদাথিবjােনর 
িনয়েম সৃ । িকnt িবকাশমান ধম o বািহ ক শেতর পাথেক র কারেণ eকিটর মেধ  আমরা সুnর eক 
pিতসাম  o কাrকায  দখেত পাi যা aন টায় থােক aনুপিsত। বািহ ক শত al সমেয় eক িকিsেত 
পূরণ হেত পাের আবার ছাট ছাট িকিsেত aেনক সমেয় িবsতৃ হেত পাের। 
 
মানুষ সৃি র বািহ ক শতপূরণ হল িববতেনর dারা কািট কািট বছেরর পু ীকৃত eক ঘটনা। eখােন iিতহাস 
খুবi grtপূণ। ei িবকাশমান ধম নতুন eক িবjােনর শাখা যা জিটলতা িবjান (Science of 
Complexity) নােম পিরিচত তার গেবষণার িবষয়। aতীেত যখন জিটলতার ঘটনা জানা িছলনা তখন 
আেনেক লঘূকরণবাদেক (Reductionism) ক সমােলাচনা কের সমি বাদ (Holism) pচার কের ei দাবী 
করেতন য পুেরাটা কখনi তার k ুdতম uপাদােনর মাধ েম িবjােনর িনয়ম dারা ব াখ া করা যায় না। 
আধুিনক জিটলতা িবjােনর আেলােক ei লঘূকরণবাদ বনাম সমি বাদ িবতক aেকেজা o সেকেল হেয় 
গেছ। িবjােন লঘূকরণবাদ বা সমি বাদ বেল কান আলাদা ধারণা নi। 

 
uপেরর দীঘ ভূিমকার (যার pেয়াজন িছল বেল আিম মেন কির) পর eবার আসা যাক মূল আেলাচ  িবষেয়, 
aথাৎ, িববতেনর তাৎপয eবং তা থেক জীবেনর ব াপাের িক uপলিbেত আসা যায় সটা িনেয়। eকটা 
তাৎখিনক uপলিb হল ‘‘আমরা’’ বা ‘‘আিম’’ ei শbgিল eক aলীক ধারণা মাt। ei শbgিলর dারা 
সাধারণভােব মানুেষর দেহর বিহভতূ কান িনয়ামক শিkর aিsেtর iংিগত করা হয় যার কান িভিt নi 
বেল পূেবi যুিk দিখেয়িছ। সিঠক ভােব বলেত হেল ‘‘আিম’’র dারা বাঝােনা uিচত ‘‘আিম’’ শbিটর 
বkার মিs েক (আরo িনভলুভােব বলেত হেল মিsে র eক িবেশষ aংেশর বতনীgিলেক যােক 
sায়ুিবjােন বেল  Synaptic Connections) যা বkােক তার সকল কম, uিk, আচরণ iত ািদেক 
িনয়ntণ/িনধারণ কের। pেত ক মানুেষর মিs  বা তার Synaptic Connections পদাথিবjােনর িনয়েমi 
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িবকাশমান ধেমর মাধ েম o িভn বািহ ক শেতর কারেণ সৃ । ei বািহ ক শতgিল হল সi বkার বংশাণু 
(Gene) eবং য বাহ  পিরেবেশ স বেড় uঠেত থােক, যার সােথ স সদা িমথিskয়ায় িলp । বংশাণু o 
পিরেবশ dেটাi মিsে র Synaptic Connections ক তার eককt আেরাপ কের। eক কথায় বলেত হেল 
eকটা মানুেষর ব িkt, তার িনজsতা o বিশ , সবi তার মিsে র Synaptic Connections-eর জন । 
sায়ুিবjানী জােসফ িলডk তঁার The Synaptic Self নামক বiেত ei বjািনক সত িট িনেয় িবশদ 
ব াখ া o আেলাচনা কেরেছন। ei pবnিটo লখেকর মিsে র Synaptic Connections-eর কারেণi 
িলিখত হেc। eটা eক কিঠন সত । eর পছেন কান দহ বিহভতূ pাণশিk কাজ করেছ না। হঁ া eটা 
সত  বেট য মানুেষর বংশাণু য বংশাণিবক সূt aনুসরন কের, যা চূড়াn িবচাের পদাথিবjােনর িনয়েমরi 
বিহঃpকাশ । ব াপারিটেক aেনকটা ক ােসেট বাজা গােনর সােথ তুলনা করা যেত পাের।  যমন eকিট 
গােনর কথা বা সুর গােনর ক ােসট, গায়েকর ক  বা বাদ যেntর বিহভতূ eক aিsেtর ধারণা। িকn ei 
িতনিটর কানটা ছাড়াi গান বা সুরিটর সৃি  বা aিভjতা লাভ করা যায়না। তমিন eটাo বলা যায় য 
বংশাণিবক সূto বংশাণু ( দেহর aংশ) ছাড়া aিsttশীল থাকেত পাের না। দহ বিহভতূ কান pাণশিkর 
কথা বলেতi যিদ হয় তাহেল ei বংশাণিবক সূtেকi সi মযাদা দয়া িঠক হেব। 
 
uপেরর আেলাচনা থেক আেরকটা তাৎপয বিরেয় আেস, সটা হল য ‘‘sাধীন icা’’o eকটা aধ াস 
মাt। eর কান pকৃত aিst নi। কারণ pকৃত sাধীন icার aথ হল মানুেষর eমন eক চালনী শিk 
যা দেহর o পদাথিবjােনর িনয়েমর বিহভতূ, eবং তা মানুষেক eমন ভােবo চালােত সkম হেব যা 
পদাথিবjােনর িনয়েমর িবrেdo যেত পাের। পাঠকেক eটা ‘‘আtার’’ কথা sরণ কিরেয় দয় না িক? 
কােজi পদাথিবjােনর পিরণিতেত সৃ  মানুেষর pকৃত sাধীন icা থাকেত পােরনা। মানুেষর সব কম o 
িচnা চুড়াn িবচাের পদাথিবjােনর িনয়েমর dারা িনয়িntত। eকটা বাক  আমরা pায়i নেত পাi ‘‘আমরা 
িক করব না করব তা িসdাn নয়ার kমতা আমােদরi হােত। আমরা রাবট নi, আমােদর মন আেছ, যা 
আমােদর ভাল মn িচnা করার kমতা িদেয়েছ’’ iত ািদ। বাক িটর aসারতা eখন pতীয়মান হবার কথা। 
বjািনক দৃি েত sাধীন icা মিs েকর বতনীেত সৃ  eকিট aনুভূিত মাt। হারভাড িব িবদ ালেয়র 
মেনািবjানী ড ািনেয়ল oেয়গনার বেলন সেচতন sাধীন icায় িব াস কবল eকিট  ািn বা iলু শন eর 
বাsব কান aিst নi। তঁার বi ‘‘◌ীললুৈসি◌ন ঠ ছৈনসৈচি◌◌ুস ◌ঃিলল’’ eর মূল আেলাচ  িবষয় 
eটাi। আেরকজন িববতনী মেনািবjানী িভkর জনsন তঁার ‘‘Illusion of Conscious Will'’’ eর 
188পৃ ায় বেলন য, sাধীন icার সংjার aথাৎ ‘‘যা চাi সটা করার kমতা’’ eর ‘‘যা চাi’’’ aংশিট 
জীবৈবjািনকভােব িনধািরত। কােজi যখন কu বেল য sাধীন icার aথ আমার যখন icা আমার মন 
পিরবতন করেত পাির, আসেল তার সi ‘icা‘ টাi ‘‘যা চাi’’ eর মত জীবৈবjািনকভােব িনধািরত। তাi 
sাধীন icার pকৃত কান aিst নi। বংশাণু রkা o pসারেণর জন  িববতন য সকল ধম মিsে  সৃি  
কের sাধীন icার aনুভুিত তার eকিট uদাহরণ, যমনিট ভয়, ঈষা, pম iত ািদ। কান eকটা িসdাn 
নয়ার পর মিsে  uk িসdাnিট sাধীন icাজিনত বেল aনুভূত হয় মাt, িকnt িসdাnিটর প ােত রেয়েছ 
পদাথিবjােনর িবিধ আর চািরপােশর aসংখ  িনধারক uপাদান o aতীেতর তাবৎ ঘটনাসমূেহর pভাব। 
কu কu কায়াnাম তেtর কথা বেল sাধীন icার aিst pমােণর চ া কেরন। কারণ কায়াnাম তেt 
সmাব তা o িবিkpতার (Randomness) কথা বলা হয়। িকnt কায়াnাম তto পদাথিবjােনরi িবিধ 
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eবং িবিkpতার জন  কান কম বা িচnা sাধীন হেয় যায়না, কারণ িবিkpতা সিত কার aেথ সব িকছুর 
িনয়ntেণর বাiের। যিদ মানুেষর কম তার ‘‘িনেজর’’ dারা িনধািরত হত তাহেল সটা কায -কারণ িনয়েমর 
আoতায় পেড় যায়, িকnt িবিkpতা বা eেলােমেলাতার সংjাi হল কায -কারণ বিহভুত কান ঘটনা। 
 
িববতেনর আেরকিট তাৎপয হল নিতকতা বা মূল েবােধর কান পরম aথ নi। eটাo িববতেনর 
(পদাথিবjােনরi) িনয়েম মানুেষর মিsে  সৃ , মূলত বংশাণু রkণ o িবsা◌ােরর মৗিলক লেk । আমরা 
যখন জার িদেয় বিল ‘‘eটা uিচত, oটা aনুিচত’’ iত ািদ, সটা পদাথিবjানi আমােদর বলায় মিsে র 
বতনীর মাধ েম। ভাল o মেnর ধারণা িববতেনর eকট uৎপাদ। eর uৎপাদেনর pিk-য়া হলঃ 
পদাথিবjােনর সূt-->িববতেনর সূt-->মিsে র বতনী--> নিতকতা। তেব নিতকতা eকটা পািরসাংিখ ক 
ধারণা। eকটা গাটা মানবেগাি র সকল মানুেষর নিতক মূল েবাধ সমান হেবনা। িকnt গড় মূল েবাধ eমন 
হেত হেব যা মানুষ pজািতেক রkা o pসাের সহায়তা করেব। যখন eটা বলা হয় য নিতকতা বা 
মূল েবােধর কান পরম aথ নi তখন aেনেক ei বেল তাৎkিণক pিতিkয়া ব k কেরন : ‘‘তেব িক 
আমরা যা খুিশ তাi করব? জবাবিদিহt না থাকেল ক আমােদর মn কাজ থেক িবরত রাখেব?‘‘ iত ািদ। 
তারা eটা বােঝন না য যখন বলা হয় য নিতকতা বা মূল েবােধর কান পরম aথ নi, তখন eটাi 
বাঝান হয় য নিতকতা বা মূল েবাধ মানুেয়র বিহভতূ কান pাণশিk বা দব কান শিkর dারা আেরািপত 
নয়, eটা িববতেনর dারা সৃ , িববতেনরi তািগেদ। কােজi ধেম িব াস থাকুক না থাকুক, eটা কখনi 
ঘটেবনা য সব মানুষi নীিতহীন হেয় যােব, কারণ তা িববতেনর পিরপnী, কারণ তা মানুষ pজািতর জন  
আtঘাতী হেব। িববতেনর িনয়েমi তা িনিষd। িববতেনর কাজi হল pজািতর udতন িনি ত করা। মানুষ 
তার মিsে র dারা নতকতা িনেয় যা বেল (গড় aেথ)তা িববতেনর িনয়েmর মুখপাt হেয়i বেল। নিতকতা 
যেহতু িববতনজিনত, সেহতু িকছু িকছু মৗিলক নীিত ছাড়া sান o কাল ভেদ তারo িকছু হরেফর হেত 
পাের। 
 
uপেরাk মnব  মানুেষর aন ান  সহজাত pবৃিt যমন ভয়, uৎক া, রাগ, ঈষা, pম তথা aনুভুিত বা 
আেবেগর বণালীর সকল aংেশর kেti pেজায । িকnt যুিkবাদী িচnা? সটাo িক িববতেনর িনয়েম সৃ ? 
হঁ া, িকnt eকটু তফাত আেছ। মানুেষর (িকছু মানুেষর বলা িঠক হেব) কান কান pবৃিt সরাসিরভােব 
িববতেনর মুখ  uেdশ  সাধেনর জন  তরী হয়িন। egেলা aন  কান pেয়াজনীয় (িববতেনর aেথ) pবৃিtর 
আবশ কীয় পা  pিতিkয়া বা uপজাত িহসােব udূত হয়। egেলােক িববতেনর s ােnল বলা হয়। egিল 
যিদo সরাসিরভােব িববতেনর uেdশ  সাধন কের না িকnt eটা ছাড়া uেdশ  সাধনকারী pবৃিtgেলার সৃি o 
সmন নয়। iমারত িনমােণর সময় িপলার জাড়া লাগাবার পর িকছু বাড়িত aংশ বা ফঁাকা জায়গা 
aবধািরতভােব তরী হেয় যায় যা িপলােরর বা দালােনর সােম র জন  aত াবশ কীয় নয় িকnt eটা eড়ানo 
সmব নয়। মানুষ pজািতেত pিতেযািগতায় িটেক থাকার তািগেদi ববতিনকভােব যুিk o aংেকর pবৃিt সৃ  
হয় তার মিsে । িববতেনর জন  য যুিk o গিণেতর pেয়াজন, আধুিনক মানুষ তার চেয় বাড়িত নক 
বিশ সৃি  কেরেছ, s ােnল-eর মত aবধািরতভােবi। যুিkবাদ ei uপজাত বা s ােnল। যুিkবাদ 
বলেত আমরা বুিঝ জীবেনর pিতিট kেt যুিk o pমােণর pাধান  দয়া। aনুrপভােব সৗnয েবাধ o 
িশlচচাo আিদম যুেগ িববতন জিনত pিতসাম েবাধ বা pিতসাম pীিত থেক udূত eক s ােnল। আিদম 
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পিরেবেশ পৃিথবীর সমতল ভূিমেত িকছু িকছু pিতসম জ ািমিতক আকৃিতর pিত আকষণ মানুষেক eক 
udতনী মূল  pদান কেরিছল। সৗnয েবােধর সৃি র মূেলi িছল eিট । িববতেনর হাoয়া ei 
s ােnলgিলেকo ছুেঁয় যায়। তাi সমেয়র সােথ eটাo kমশঃ জিটল o unততর হেত থােক। তাi আমরা 
সািহেত র kেt পাi রবীndনাথ বা মাt জাট eর সুকুমার কলা বা িবjােনর kেt িsংগ তেttর  মত সূk 
o জিটল aিভব িk। আেগi বেলিছ ভয়, uৎক া, রাগ iত ািদ িববতেনর pত k  কারেণ সৃ । ei 
pবৃিtgেলা মিsে র eক িবেশষ aংেশর dারা িনয়িntত হয়। আর যুিkবাদী িচnা হয় আর eক aংেশর 
dারা। তাi যুিkবাদী িচnার সােথ ঐ pবৃিtেলার কান কাযকারণ সmক নi। eকজন যুিkবাদী ব িkরo 
anকার রােত eকাকী গারsােন হঁেট যেত ভয় করেত পাের। ei ভয় eকটা aনুভুিত, কান যুিk dারা 
আhত কান সুিচিnত িসdাn নয়। aনু্rপভােব eকজন নািsেকরo জারাল নিতক মূল েবাধ থাকেত 
পাের িববতনজাত সহজাত pবৃিtর জন , ঐিশক শািsর ভয় বা যুিk pমােণর মাধ েম uপনীত িসdােnর 
জন  নয়। aেনক আিsেকর মেধ o নিতক চতনা dবল হেত পাের সi িববতেনর পািরসাংিখ কতার জন , 
যার ফেল কান কান মানুেষর মধ  e সহজাত pবৃিtর মাtা কম হয় গেড়র চেয়। ei গড় pবৃিt 
িববতেনর জন  খুবi grtপূণ। যিদ সমােজর pেত েকi 100% ভাগ সৎ বা 100% aসৎ হেয় যায় 
তাহেল তা হেব ববতিনক aিsিতশীলতার eক দশা। তাi e দশা বশীkণ িটকেত পাের না। িববতন 
মানুেষর মেধ  pবৃিtর eক পািরসাংিখ ক বnন িনি ত কের। ei পািরসাংিখ ক বnেনরo sান কাল ভেদ 
িচছু হরেফর ঘেট। িকnt পিরেশেষ eকটা িsিতশীল বnেন তা sািয়t লাভ কের, aেনকটা পিরসংখ ােনর 
গেড় pত াবতেনর  eর ধারণার মত ব াপারটা। ভাল মেnর ei aপিরহাযতা পদাথিবjােনর িবিধর মেধ i 
anিনিহত। eটা িববতেনর eক aিত grtপূণ িশkা। মেnর ei aপিরহায তা আিsেকরাo sjাতভােব 
বােঝন o মেন নন, যৗkকভােব নয়। তাi মnেক তঁারা i েরর লীলা খলা িহেসেব ব াখ া িদেয় 
িনেজেক বুিঝেয় আ s কেরন। কu কu সামািজক ডারuiনবাদ eর পতেনর কৃিতt মানবতাবােদর 
িবজেয়র oপর আেরাপ কেরন। কথাটা uপর-uপর aেথ িঠক হেলo, আসেল ei পতনটাo িববতেনর 
কারেণi। কারণ আেগi বেলিছ িববতন মানবেগাি েত সমসtতা aনুেমাদন কেরনা। সামািজক 
ডারuiনবােদর uেdশ  িছল ধূ unত মােনর (বা eক িবেশষ ণীর) মানুষ িনেয় eক সমাজ গঠন করা, যা 
িববতন িবেরাধী। কান িবিcn sােন সীিমত সমেয়র জন  সব pকার িবসরণ o aেপরণi সmব, িকnt গেড় 
pত াবতেনর দrন তা িচরsায়ী, সবব াপী কান aবsা হেত পােরনা। মn o ভােলা uভেয়রi eক 
পািরসাংিখ ক িম ণ ববতিনক aেথ aপিরহায বেল iিতপূেব uেlখ কেরিছ। aেনেক বলেবন তাহেল 
মnহীন eক আদশ সমােজর জন  আেবগপূণ iছা, চ া বা সংgাম করা, e সবi িক িন ল, aথহীন? না, 
কারণ ei icা বা চ াo িববতেনর সৃ , কারণ ei icা o চ ার টানােপােড়েনর dারাi িববতন 
পািরসাংিখ ক গড় িনি ত কের। ei icা o চ ার জন  িনেজেক বা aপরেক udুd করা eসবi সi 
িববতেনর কৗশেলরi pিতফলন। e জন i ডারuiনবাদীরা, যারা িববতেনর ei সত েক বােঝন, তারাo 
হাত পা gিটেয় নi, তােদর aেনেকo আদেশর জন  সংgাম কের যান। eটা তােদর (সবার নয় aবশ , 
সi পািরসাংিখ ক কারেণi) ভতেরর তাড়না, িকnt ei তাড়নাটা য িববতেনর সৃি  eটা বুেঝo ei 
তাড়নােক তারা পরাs করেত পােরন না। িববতেনর eক িবিচt সত । 
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মানুেষর মহান আদশ, মেনর ভাব iত ািদেক পদাথিবjােনরi ফলrিত বলায় aেনেক eটা ভাবেত পােরন 
য eর dারা মানুেষর সুেকামাল িদেকর aবমাননা করা হেc। জীবনেক যািntকভােব ব াখ া করায় জীবেনর 
মাহাt  o সৗnয তােত k ুn হেc। eর utের ‘‘সত i সুnর ’’ ei পুরাতন pবচেনর িdrিk না কের 
বলব, যারা িবjােনর ei ব াখ ার চ ায় িলp তােদর কui িকnt eটা মানেবননা। বরং eেত জীবেনর ei 
রহস ময় বjািনক ব াখ ার কারেণi জীবন আরo সৗnযময় মেন হয় বেল তঁারা মত দেবন। 
 
সবেশেষ িববতেনর uপলিbর আেরকিট ফলrিত হল জীবেনর পরম কান aথ বা uেdশ  খঁাজার চ ার 
িন লতা। ধেম িব াসীরা জীবেনর পরম uেdশ  বলেবন সৃি কতার সােথ িমলন o পরপােরর জন  pstিত 
iত ািদ। কu ei aথ খুেঁজ পান পেরাপকােরর জন  জীবন uৎসগ কের। আবার কu জীবেন সেবাc 
আনnলাভেকi eর eকমাt aথ মেন কেরন। আবার কu jান aজেনi জীবেনর সাথকতা খুেজ পান। 
িকnt িববতন বা পদাথিবjােন ei aথgিলর কানটাi িনিহত নi। িববতন/পদাথিবjােনর eকটাi 
uেdশ , যিদ uেdশ  বলেতi হয়, সটা হল বংশাণুেক পরবতী pজেn pরণ কের তার aমরt িনি ত 
করা। aবশ  aেনেকi জীবেনর uেdশ  o aথ সnানসnিতেত খুেজ পান বেট। িকnt চূড়াn uেdশ  কu 
বলেত পােরনা। কন ei িনরnর বশাণু সংkমণ? িক eর শষ পিরণিত? পদাথিবjান বা িববতন কন ei 
বংশাণু সংরkেণর কােজ িনরলস ভােব িনেয়ািজত? যিদ বংশাণুর aমরt িনি ত করা ছাড়া আর কান গূঢ় 
aথ থেকi থােক তা আমরা জািননা। হয়ত পদাথিবjােনর সূtgিলেতi (জানা বা aজানা) eর গূঢ় aথ 
pcn আেছ। িকnt কনi বা পদাথিবjােনর সূেtর uৎপিt, যার দrন ei গাটা মহািব  তথা িববতেনর 
সৃি ? ei aজানা রহস টা হয়ত aজানাi থেক যােব, িকংবা হয়ত সমাধান আসেব ভিবষ েত। িকnt ei 
িচরsায়ী aজানাi আজ মানুেয়র eিগেয় যাoয়ার pরণা, খুেঁড়ার কেলর সi সূতায় ঝুলান লাভনীয় 
খাবােরর মত যেনা। 
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