নােবেলর িতনকাহন - ২০১৫
সু ম ন পা ল
আলে ড নােবেলর জীবন ও কম ( নােবল পু র ার-এর ইিতহাস)
২১ শ অে াবর ১৮৩৩, আলে ড সু ইেডেনর কেহােম এক পিরবাের জ হণ কেরন। তাঁর বাবার নাম ইমানু েয়ল নােবল ও
মােয়র নাম অ াি েয়েত নােবল। আলে েডর বাবা একজন ইি িনয়ার এবং উ াবক িছেলন। িতিন সতু এবং ভবন িনমােনর চ করেতন। য
বছর আলে ড জে িছেলন ঐ বছরই তাঁর বাবার ব বসার িত হয় ও তা ব ও কের িদেত হেয়িছল। তখন ইমানু েয়ল অন কাথাও তাঁর
ব বসােক সিরেয় নবার কথা ভােবন এবং িফনল া ও রািশয়ার উে েশ রওনা দন। আলে ড এবং তাঁর পিরবার-এর য িনেত তাঁর মা
কেহােম থেক যান। অ াি েয়েত, িযিন এক ধনী পিরবার থেক এেসিছেলন, িতিন এক মু িদ দাকান
কেরন; যখান থেক একটা
মাটামু আয় হয় এবং পিরবােরর িদন জরান হেত থােক।
বশ িকছু িদন পের, রািশয়ার স িপটাসবােগ ইমানু েয়েলর ব বসা খু ব জেম ওেঠ;
িতিন রািশয়ান সনাবািহনীর জন সর াম দানকারী এক যাি ক কমশালা গেড়ন। রািশয়ায় তাঁর
সাফেল র সে সে , ইমানু েয়ল ১৮৪২-এ স িপটাসবােগ তার পিরবারেক িনেয় আসেত স ম
হেলন। সখােনই গৃ হিশ কেদর সাহােয অন ভাইেদর সে আলে ডেকও বসরকারী থম
ণীর িশ া দওয়া হয়। তােদর পাঠ িছল াকৃিতক িব ান, ভাষা ও সািহত । মা ১৭ বছর
বয়েস, আলে ড সু ইিডশ, রািশয়ান, ফরািস, ইংেরিজ এবং জামান ভাষায় িলখেত ও কথা বলেত
পটু হেয় উেঠিছেলন। আলে েডর সবেচেয় বশী আ হ িছল সািহত , রসায়ন ও পদাথিব ােন।
আলে ড পরবত কােল একজন িবখ াত িব ানী, উ াবক, িতি ত ব বসায়ী হেয়িছেলন এবং
নােবল পু র ার চালু কেরিছেলন। িতিন অেনক কিবতা ও নাটক িলেখেছন। তাঁর সামািজক ও
শাি -সং া িবষেয়ও খু ব আ হ িছল। তাঁর বাবা চেয়িছেলন য তার ছেলরা তাঁরই পদা
অনু সরণ ক ক। কিবতায় আলে েডর আ হ দেখ িতিন খু িশ িছেলন না। িতিন চেয়িছেলন
ছেল রাসায়িনক ইি িনয়ার হাক; সজন আলে ডেক অধ য়ন করােত িবেদেশ পাঠােনার
িস া নন। প ািরেস আলে ড িবখ াত রসায়নিবদ অধ াপক জ পলওউজ-এর ব ি গত গেবষণাগাের কাজ করার সু েযাগ পান। সখােন
িতিন একজন অ বয় ইতালীয় রসায়নিবদ, এ সবেরেরা-র দখা পান িযিন িকনা িতন বছর আেগ নাইে াি স ারীন নামক এক অত িবে ারক
তরল আিব ার কেরিছেলন। বা েব এর ব বহার খু বই িবপ নক। িক , আলে ড নাইে াি স ারীন স েক খু ব আ হী হেয় ওেঠন এবং িকভােব
এটা িনমাণ কােজ ব বহার করা যেত পাের তা িনেয় িতিন তাঁর পড়া না
কেরন। পড়া না শেষ রািশয়া িফের এেস, নাইে াি স ারীনেক
এক বািণিজ কভােব এবং যু ি গতভােব দরকারী িবে ারক িহেসেব িক কের কােজ লাগােনা যায় তার জন বাবার সােথ একসে কাজ
কেরন।
পরবত েত আলে ড সু ইেডেন িফের এেস নাইে াি স ারীনেক এক িবে ারক িহেসেব উ ীতকরেন মেনািনেবশ কেরন। ঃেখর
িবষয় য, এই পরী া করাকালীন এক ঘটনা ঘেট এবং তােত আলে েডর ছাট ভাই সহ কেয়কজন মারা যান। ফেল, সরকার কেহাম
শহেরর সীমার মেধ এই পরী া িল িনিষ করার িস া নন এবং আলে েডর গেবষণা বাধা া হয়। িক তােতও এই িব ানসাধকেক
দিমেয় রাখা যায়িন। িতিন তাঁর গেবষণা চািলেয় যান নানা িতব কতা থাকা সে ও। িতিন তরল নাইে াি স ারীন-এর সােথ kieselguhr নামক
একধরেণর সূ বািল িমিশেয় লই তির করেত স ম হন এবং স েলােক বলনাকার রেডর আকৃিত দন। এ েলােক গত খনন কের ঢাকােনা
যেত পাের এবং েয়াজন অনু যায়ী এক ডেটােনটর-এর সাহােয িবে ারন ঘটােনা যেত পাের। িতিন এর নাম দন ‘িডনামাইট’। ১৮৬৬
সােল িতিন এর পেট বা মািলকানার আইিন অিধকার লাভ কেরন। তাঁর এই যু গা কারী আিব ার সতু িনমােণর, পাহাড় ভা েনর, টােনল
খনেনর মত অেনক িনমাণ কােজর খরচ িবপু ল পিরমােণ কমােত সাহায কেরিছল। ফলতঃ ‘িডনামাইট’ এবং ‘ ডেটােনটর’-এর চািহদা িনমাণ
িশে চুর বেড় যায়। এরই হাত ধের আলে ড ইউেরাপ-এর ২০ রও বিশ দেশ ৯০ রও বিশ শহের কারখানা তির কেরন এবং ‘ইউেরাপএর ধনী ভবঘু ের’ নােম আখ ািয়ত হন। এরপেরও িতিন িসে ক রাবার, চামড়া, কৃি ম রশম এবং আরও নানান িবষেয় গেবষণা চািলেয় যান।
মৃ তু র সময় তাঁর পেট সংখ া িছল ৩৫৫ । বলাই বা ল য, িতিন পিরণত বয়েস ভূত ধনশালী হেয়িছেলন। িতিন তাঁর শষ ই াপে তাঁর
আেয়র িসংহভাগ এমন এক কােজ দান কের গেলন যা সারা িব েক আজও অবাক কের। মানবকল ােণর জন যারা পদাথিবদ া, রসায়নিব ান,
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িচিকৎসািব ান, সািহত এবং শাি এই পাঁচ
ে উে খেযাগ অবদান রাখেবন তােদর
িত বছর পু র ৃ ত করা হেব। এর নাম হ’ল নােবল পু র ার যা ১৯০১ সাল থেক িত বছর
িনরিবি ভােব দওয়া হে ।
এই িব ানসাধক মহামানব-এর ১০ ই িডেস র, ১৮৯৬ তািরেখ ইতািলর সান রেমা
শহের মৃ তু হয়।
নােবল পু র ার
নােবল পু র ােরর বতমান আিথক মূ ল ায় ৯ ল ৫০ হাজার মািকন ডলার৷
ভারতীয় মু ায় এর পিরমাণ ায় ছ’ কা টাকা৷ এর সে এক সানার মেডল ও িডে ামা।
নােবল মেডল যেথ ওজনদারও বেট। আিথক মূ েল র িনিরেখ ১৫০ াম ওজেনর ১৮ ক ারাট
সানার এই মেডেলর বতমান বাজারদর ায় সােড় পাঁচ হাজার ডলার। এখােন উে খ য,
১৯৬৯ সাল থেক অথনীিতিবদ া- তও নােবল পু র ার দওয়া
হয়। অে াবর মাস নাগাদ ি য়া নােবল কিম স
কের এবং
আলে ড নােবেলর য়াণ িদবস ১০ ই িডেস র াপকেদর হােত পু র ার তুেল দওয়া হয়।
িচিকৎসা িব ান
থা হ’ল, িত বছর নােবল কিম িচিকৎসা িব ান িদেয় নােবল পু র ার দওয়ার কমসূ িচ
কের। চলিত বছের পরজীবী সং া
রােগর িনরামেয় নিজরিবহীন যু গা কারী গেবষণার জন িতন িব ানীেক নােবল পু র াের স ািনত করা হয়। এঁেদর মেধ রেয়েছন, িচনা গেবষক
ইউইউ তু, জাপািন িব ানী সােতািশ ওমু রা এবং আইিরশ িব ানী উইিলয়াম ক া েবল। তু ২০০০
সাল থেক িচেনর অ াকােডিম অফ ািডশন াল চাইিনজ মিডিসেনর ধান গেবষক। িতিনই িচেনর
থম মিহলা িযিন িব ান িবভােগ এই পু র ার পেলন। িবিভ গাছ-গাছড়া থেক পাওয়া ওষু েধর
সাহােয ম ােলিরয়া ও গালকৃিমর মেতা পরজীবী-ঘ ত রােগর িনরাময় িনেয় গত ৪৫ বছর ধের
গেবষণা করেছন িতিন। তাঁর চ া িছল িচেনর এক
থেক ম ােলিরয়ার ওষু ধ তির করা। শষ
পয সফলও হন তু। সরাসির গাছ থেক পাওয়া বেল তু-র আিব ার করা ওষু েধর কানও
পা িতি য়া থােক না। তু ইউ ইউ-র বর করা ওষু ধ িচেন ম ােলিরয়ায় মৃ তু র সংখ ােক এক ধা ায়
অেনকাংেশ কিমেয় িদেয়েছ। ম ােলিরয়ার জন দায়ী Plasmodium falciparum পরজীবী
ােরা ইন, ইনাইন জাতীয় ওষু েধর িব ে খু ব তাড়াতািড় িতেরাধ গেড় তুলেত পাের। িক ,
তু-র আিব ার করা আেটিমিসিনন এে ে অত কাযকরী বেল মািণত হেয়েছ। আেটেমিসয়া
অ ানু য়া নামক গাছ থেক িতিন এ তির কেরন। িব া
সং া (WHO)-র পিরসংখ ান অনু যায়ী, ায় ২০ কা মানু ষ ম ােলিরয়ায় আ া হন। এঁেদর মেধ
বছের গেড় অ ত ৫ ল ৮৪ হাজার মানু েষর াণহািন হয়। ম ােলিরয়ায় যােদর মৃ তু ঘেট তােদর মেধ
বিশরভাগই আি কার িবিভ দেশ বসবাসকারী িশ । এই সমস া সমাধােনর চ া ব িদেনর। আর
এর ওপরই আেলাকপাত করল তু-এর গেবষণা। নােবল কিম র ঘাষণা অনু যায়ী ২০১৫ সােলর
িচিকৎসা িব ােন নােবল পু র ােরর অেধক মূ ল ই পাে ন
তু।
এই পু র ােরর বািক অংশ সমান ভােগ ভাগ কের
পাে ন বািক ই পরজীবী িবেশষ । আেমিরকার ি উ
িব িবদ ালেয়র গেবষক উইিলয়াম ক া েবল ও টািকেয়ার
িকতাসােতা িব িবদ ালেয়র সােতািশ ওমু রা সারা জীবন
গেবষণা চািলেয়েছন গাদ, গালকৃিম, িরভার াই েনেসর মেতা য রাগ িল পরজীবীর আ মেণ
হেয় থােক সই রাগ িতেরাধ করার দাওয়াই বর করার জন । এক িবেশষ ধরেণর মািছ াক াইর কামেড় ধানত আি কার বািস ােদর িরভার াই েনস নােমর অসু খ হয়। নদীেত ান করেত
নেম সং িমত মািছর কামেড় থেম চামড়ার িবকৃিত ও পের অ
দখা দয় আ া ব ি েদর।
Onchocerca volvulus পরজীবী এই অসু খ র জন দায়ী। Filarioidea sp টাইপ-এর পরজীবী
2

আ া মশার কামেড় িনর ীয় অ েলর বািস ােদর শরীের গাদ সং িমত হওয়ার নিজরও নতুন িকছু নয়। হাত-পা, শরীেরর িন া অ াভািবক
ভােব ফু েল যায়। রাগ িতেরাধ মতা কেম যায়। এই িল া ক ফাইেলিরয়ািসস রােগর হাত থেক মু ি
পেতই গেবষণাগাের
পেটামাইিসস ব াক িরয়ার এক িবেশষ জািত তির করার গেবষণা করিছেলন ওমু েরা। তাঁর কালচার করা ব াক িরয়া Streptomyces
avermitilis থেকই অ াভারেমক ন নােম এমন এক ওষু ধ তির কেরন ক া েবল যা এই পরজীবী িল িতেরােধ স ম। িতিন গৃ হপািলত
প েদর ওপর এই ওষু ধ েয়াগ কেরন এবং েয়াজনীয় পিরমাজনও কেরন। পের যার নাম হয় ইভারেমক ন।
পদাথিবদ া
কণাবাদী পদাথিবদ ার জগেত যু গা কারী গেবষণার জন ২০১৫ সােল নােবল পু র াের স ািনত করা হল কানাডার আথার
ম াকেডানা ও জাপােনর তাকািক কািজতােক। পদাথিবদেদর কােছ ‘ভূতুেড় কণা’ িহেসেব পিরিচত িনউ েনারও ভর আেছ, গেবষণায়
িনঃসংশয় ভােব এই সত মাণ করার জন ই কানাডার ই িব িবদ ালয় ও টািকেয়ার ইনি উট
ফর কসিমক র িরসােচর গেবষকেক স ািনত করা হল। ’জেনরই গেবষণার িবষয় এক। কণাবাদী
পদাথিবদ ায় এমন আিব ার য অতীেতর িদকপাল কণাবাদী পদাথিবদ পল িডরাক বা আরউইন
িডংগারেকও গিবত করত তা িনেয় কানও সে হই নই সারা িবে র িব ানীেদর। এই িবে ফাটন
কণা সংখ ায় সবেচেয় বিশ। আেলার কণা বা ফাটনেক বাদ িদেয় এ পয পরমাণু র চেয়ও ছাট
যত ধরেণর কণার অি জানেত পেরেছন পদাথিবদরা তার মেধ িনউ েনা িনঃসে েহ সবেচেয়
পূ ণ। িক সংখ ায় ি তীয় হেলও িকছু েতই স ক ভােব শনা করা যাি ল না এেদর। সহজ
কের বলেত গেল, বায়ুম েলর িবশাল চাপ যমন আমরা অনু ভব করেত পািরনা তমনই ল কা
িনউ েনার আঘাতও আমরা বু ঝেত পািরনা। তাই িনউ েনােক িব ানীরা ‘ভূতুেড় কণা’ আখ া
িদেয়িছেলন। এেদর চির বাঝার চ া চলিছল সই ব িদন ধেরই তাবড় তাবড় িব ানী দর হাত
ধের। িক , বা েব এই কণার অি আেছ, না িক িনতা িহেসব মলােনার জন ই এমন কণার
উপি িত কবলমা ত গত ভােব মেন িনেয়েছন িব ানীরা – তা িনেয় এতিদন কম িবতক হয়িন।
সব িবতেকর অবসান হল ম াকেডানা ও কািজতার গেবষণায়, এমনই মেন করা হে ।
গত শতা ীর ি েশর দশেকর ঘটনা। িবেশষ এক তজি য় িবি য়ার শি র িহেসব িমলিছল না িকছু েতই। উলফগ াং পাউিল এই
শি র িহেসেবর গরিমল র করার জন এক িবেশষ ধরেনর কণার অি ক না কেরন যার বা ব উপি িত মািনত হয় ায় ২৫ বছর পর
েডিরক রনস ও াইড কাওয়ান-এর গেবষণা। ম াকেডানা ও কািজতার গেবষণা আসেল এর পরবত ধাপ। সূ েয িতিনয়ত হাইে ােজন
িহিলয়ােম পা িরত হে আর এই ি য়ায় কণা িহেসেব পাওয়া যায় িনউ েনা। সূ য থেক আেলা
ও তােপর সে সে পৃ িথবীেত চেল আেস এই ভূতুেড় কণারা। িক মজা এবং একই সে রহস হ’ল
য পিরমাণ িনউ েনা যা া
করেছ সূ য থেক তার থেক অেনক কম পিরমাণ িনউ েনা এেস
পৗঁছায় পৃ িথবীেত। এই ে র উ েরর ে ই বািক সকলেক ট া িদেলন এবােরর নােবল
াপকরা। িনউ েনা িতন ধরেনর। ইেলক ন িনউ েনা, টাউ িনউ েনা এবং িমউ িনউ েনা। সূ য থেক
যা া
কের ইেলক ন িনউ েনা িক পিথমেধ ইেলক ন িনউ েনা বদেল যায় টাউ এবং িমউ
িনউ েনােত। ফেল পৃ িথবীেত পিরমাপ করেল ভাবতই অেনক কম পিরমাণ িনউ েনা পাওয়া যায়।
আর এখােন তিস হ’ল িনউ েনা হেত হেব ভরযু কণা। আর ই িব ানী মাণ কের িদেয়েছন,
যত সামান ই হাক না কন, ভর আেছ িনউ েনার। রয় াল সু ইিডশ অ াকােডিমর অিভমত, ই
িব ানীর গেবষণা িনউ েনার কৃিত বু ঝেত অপিরহায এবং এই গেবষণার ফেলই আমােদর পে
আরও ঢ় ভােব ব র কৃিত এবং ব ও শি র পর ের পা র হেয় যাওয়ার আরও িনি ত
ব াখ া পাওয়া স ব হল। ধু ই য ব ও শি র কৃিত বু ঝেত এই গেবষণা অমূ ল তা-ই নয়, একই
সে িবে সৃ ি রহস বু ঝেতও িনউ েনার িবেশষ অত কাযকরী হেব বেল মেন করা হে । আনু মািনক ১,৩৭০ কা বছর আেগ য
মহািবে ারণ িদেয় জগেতর উ পি , সই িবে ারেণর সময়ই আেলার কণা বা ফাটেনর সে সে তির হেয়িছল িনউ েনাও৷ িক ,
তারপর সই িনউ েনা কী ভােব প বদেল এক কণা থেক অন ধরেনর কণায় পিরণত হল এবং মহািব বতমান অব ায় এেস পৗঁছল, সই
িববতন বাঝার কাজ অেনকটাই সহজ কের িদেলন ম াকেডানা ও কািজতা।
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রসায়নিব ান
িডঅি রাইেবািনউি ক অ ািসড (DNA)-র এক ে য় রহেস র সমাধান করায় এবছর রসায়ন িবভােগর নােবল পু র ার পেলন
িতন িব ানী - সু ইেডেনর টমাস িল াল, মািকন পল মি ক ও তুর বংেশা ত মািকন রসায়নিবদ আিজজ িসনকার। ‘জীবজগেতর িভি ’ িহেসেব
পিরিচত DNA িত হেল াণীেদেহর কাষ িল কী ভােব তার মরামত কের তা জানা গল
এই িতন িব ানীর গেবষণােতই।
াণু ও িড াণু র িমলেন াণীেদেহ তির হয় িজেনাম। আর এই িজেনাম ভে িগেয়
তির হয় DNA-র িতিলিপ। তির হয় নতুন ােমােজাম সট।
হয় কােষর িবভাজন যা
িকনা এক াকৃিতক জীবজ প িত। কাষ িবভািজত হয় বেলই জীেবর পিরবতন ঘেট এবং স ব
হয় িববতন। এই িববতেনর পেথ, বংশগিতর একক,িজন, এক কাষ থেক অন কােষ, এক জ
থেক অন জে বেয় চেলেছ। আর এই িজন-ই ক কের আমরা কমন দখেত হব, আমােদর
শারীিরক গঠন কমন হেব বা আমােদর কান পািরবািরক অসু খ থাকেব িকনা। িক , এই প িত
খু ব সহেজ এবং িনিবে স হয় না। ব ে ে ই DNA-র অ াভািবকতার জন কােষর অপমৃ তু
ঘেট। অ াভািবকতার আর এক কারন হ’ল াকৃিতক িবপযয়। সূ েযর অিতেব িন রি দহেকােষর
DNA- ক আ মণ করেত পাের। আ মণ করেত পাের ক ানসার জিনত কাষ। ফেল ভাব পেড়
DNA-এর িতিলিপ গঠেন। িক , DNA-র এই অ াভািবকতা দখা গেলও এর গঠন ভে
পড়েছ না। এই অ াভািবকতা সািরেয় ফেল কাষ িলই। কী ভােব? িল াল, মি ক ও িসনকােরর গেবষণা তারই উ র িদল।
িব ানীমহেল এরকম এক ধারণা চিলত িছল য DNA অত ি ত, এর গঠেন
অদলবদল হওয়ার স াবনা নই কান। িক , ল েনর াি স ি ক ই
উট-এর িব ানী িল াল
থম সে হ কাশ কেরন য DNA-এর গঠন নানা কারেন িত হয়।
হয় অনু স ান। এই
গেবষণায় িল াল এক উৎেসচক িচি ত কেরন। িত DNA-র মরামিত স ব হয় এই
উৎেসচেকর সি য়তােতই। নথ ক ােরািলনা িব িবদ ালেয়র গেবষক আিজজ দিখেয়েছন, কী ভােব
অিতেব িন রি র ভােব িত
DNA িলেক
াণীেদেহর কাষ িল সািরেয় ফলেত সমথ হয়।
এছাড়াও িতিন িল াল
ািবত উৎেসচেকর অথাৎ
আণু বী িণক ব ব াপনার সিব ার মানিচ তির কেরন।
আর হাওয়াড িহউ মিডক াল ই
উট-এর গেবষক
মি েকর গেবষণার িবষয় িছল, কী ভােব িভ ধম
একেজাড়া DNA পর েরর জখম সািরেয় তােল তা িনেয়। কাষ িবভাজেনর সময় DNA-এর
িতিলিপ গঠনকােল য অস শতা দখা যায় তা কাষ িকভােব সারাই কের, মি ক তারই স ান
িদেয়েছন।
িনয়ার িতন াে বেস িতন িব ানী আিব ার করেলন DNA মরামিতর িতন জ ল
ধাপ। িতন ধাপ মলােতই
হেয় গল গাটা প িত । রসায়নিবদ ও শারীরিবদ ার িব ানীরা মেন
করেছন, এই প িত িব ািরত ভােব জানার ফেল জীবরসায়নতে র এক নতুন িদগ খু েল গল
গেবষকেদর সামেন। রয় াল সু ইিডশ অ াকােডিমর মেত, িল াল, মি ক ও িসনকার-এর গেবষণা জীিবত কাষ িল িকভােব কাজ কের, শরীর
বয়স বাড়ার সে সে কন বু িড়েয় যায়, পািরবািরক রাগ বংশপর রায় িকভােব স ািলত হয় তারই ব াখ া িদেয়েছ এবং ককট রােগর
িচিকৎসায় ব াপকভােব সাহায করেছ।
তথ সূ
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৩। আন বাজার পি কা
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