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িাাংল্া ও ইাংকরবজ িাষায় সুেক্ষ এ সাংসৃ্কবিমন্া  
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“এে এে জন্ থল্াে আকি, িাহারা িিক্ষণ এেল্া োকে িিক্ষণ বেিুই ন্কহ, 
এেটা শূন্য মাত্র, বেন্তু একের সবহি িখবন্ িুক্ত হয় িখবন্ েশ হইয়া পকে। এেটা 
আশ্রয় পাইকল্ িাহারা বে ন্া েবরকি পাকর! সাংসাকর শি সহস্র ‘শূন্য’ আকি, 
থির্ারীকের সেকল্ই উকপক্ষা েবরয়া োকে- িাহার এেমাত্র োরণ সাংসাকর আবসয়া 
িাহারা উপিুক্ত ‘এে’ পাইল্ ন্া, োকজই িাহাকের অবিে ন্া োোর মকধযই হইল্”। 

রিীন্দ্রন্াে ঠােুর 
 
Ôথল্াকে িকল্, িকল্ থর 
ঘরিাবে িাল্া ন্াই আমার 
বে ঘর িান্াইমু আবম শূকন্যরও মাঝার’.... 

হাসন্ রাজা 
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িূবমো 
 

সৃবষ্টর আবেকি বেিুই বিল্ ন্া ইহসাংসাকর – এে শূন্য িাো। আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্র 
মকি ‘শূন্য’ থেকেই সিবেিুর উৎপবি। অেচাৎ ‘ন্াই’থিই ‘আকি’র জন্ম। ধাাঁধার মকিা 
ল্ােকি থিা? ধাাঁধাই িকট, বেন্তু বমকেয ন্য়। আধুবন্ে থজযাবিবিচজ্ঞান্ ও পোেচবিেযার 
মহাপবণ্ডিকের েৃঢ় বিশ্বাস থি িার সাক্ষযপ্রমাণ প্রেৃবির মাকঝই প্রিীয়মান্ শুধু ন্য়, 
িহুল্াাংকশ েৃশযমান্ও। 
  

এই ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ িইবট থসই আধুবন্ে বিজ্ঞাবন্ে সাক্ষযপ্রমাণগুকল্ার 
গ্রবিি রূপ। এই িইবটর থল্খেকের এেজন্ থপশােি জীিকন্ েবণিবিে, এিাং 
অন্যজন্ থপশায় প্রকেৌশল্ী এিাং পোেচবিজ্ঞান্ বন্কয় জন্বপ্রয় ধারার থল্খাবল্বখর সাকে 
জবেি। শূন্য বন্কয় েুজকন্রই আগ্রহ অসীম। িাাংল্া ব্লকে, পত্রপবত্রোয় এিাং অন্যত্র 
িহু প্রিন্ধ আমরা বল্কখবি শূকন্যর মায়ািী রহসয বন্কয়। আমাকের এেজন্ েবণিবিকের 
থর্াখ বেকয় শূন্যিাকে থেকখকি, অন্যজন্ পোেচবিজ্ঞাকন্র থর্াখ বেকয়। এই িইবট 
আমাকের েুই থশযন্েৃবষ্টর সবিল্ন্।  

 

হযাাঁ, শূন্য বন্কয় িরািরই আমাকের েুবিচন্ীি থেৌিূহল্। শূন্য থিন্ আমাকের 
বেকয়কি অসীমকে জান্ার থপ্ররণা। আসকল্ শূন্য আর অসীম – এেই সাকে 
পরস্পকরর প্রবিচ্ছবি ও প্রবিপক্ষ। েুকয় বমকল্ রর্ন্া েকরকি সাংসাকরর েূঢ়িম 
রহকসযর আধার। প্রার্ীন্ বগ্রে েশচকন্ এরা সৃবষ্ট েকরবিল্ বিিেচ এিাং সাংশয়, িারিীয় 
বর্ন্তায় আধযাত্মিাে ও বেিাত্মার বিিসত্ত্বাকিাধ, এিাং থসই থিাকধরই েকল্ েঙ্গার 
েল্যাণিহ সবল্ল্ধারার মকিা জন্ম বন্কয়কি েবণকির ‘শূন্য’। বিজ্ঞান্ী েযাবল্বল্ও আর 
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বশল্পী বল্ওন্াকেচা েয বিবি থি েবণিকে ‘প্রেৃবির িাষা’ িকল্ আখযাবয়ি েকরবিকল্ন্, 
িা এমবন্ এমবন্ ন্য়। েবণকির পাশাপাবশ িইকয় একসকি পোেচবিজ্ঞাকন্র শূন্যিার 
ধারণাও। আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্র থর্াকখ শূন্যিাকে খুি গুরুেপূণচ িকল্ মকন্ েরা 
হয়। থোয়ান্টাম জেকির শূন্যিা এখকন্া আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ীকের জন্য এে 
মূবিচমান্ রহকসযর আাঁধার,বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর উৎপবি রহসয উেঘাটকন্র স্বকের জীয়ন্োবঠ। 
িাই শূন্য িযাপারটা বর্র-পুরািন্ হকয়ও থিন্ বর্রন্িীন্। বস্টকেন্ হবোং,বস্টকেন্ 
ওকয়ন্িােচ,অযাকল্ন্ গুে, আাঁকে বল্কে, আকল্েজাোর বিকল্বিন্, ল্করন্স ক্রাউসসহ 
মূল্ধারার প্রায় সেল্ পোেচবিজ্ঞান্ী আজ মকন্ েকরন্, আমাকের এই মহাবিশ্ব এেবট 
‘থোয়ান্টাম ঘটন্া’ বহকসকিই এেসময় আত্মপ্রোশ েকরবিল্ থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র 
মাধযকম একেিাকর ‘শূন্য’ থেকে। পবিকম বিেি েকয়ে িিকর এই ধারণার ওপর 
েকিষণাপত্র থিা িকটই, থিশ বেিু গুরুেপূণচ জন্বপ্রয় ধারার বিজ্ঞাকন্র িইও 
প্রোবশি হকয়কি। িইগুকল্া বল্কখকিন্ এ বিষয়বট বন্কয় হাকি-েল্কম োজ েরা 
প্রখযাি পোেচবিজ্ঞান্ীরা। এর মকধয এম.আই.বটর অধযাপে অযাকল্ন্ গুকের ‘The 
Inflationary Universe’, রুশ বিজ্ঞান্ী আকল্েজাোর বিকল্বিকন্র ‘Many 
Worlds in One’,বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং–থলাবিকন্ার ‘The Grand Design’, 
বিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউকসর ‘Universe from Nothing’ িইগুকল্া উকল্লখয। বেন্তু 
েুিচােযজন্ে হকল্ও সিয, িাাংল্ায় এই িহুল্ আকল্াবর্ি ধারণাবটর ওপর থোকন্া 
পূণচাঙ্গ গ্রি এর আকে প্রোবশি হয়বন্। আমাকের প্রিযাশা, আমাকের এই ‘শূন্য থেকে 
মহাবিশ্ব’ িইবট থসই অিাি অকন্োাংকশ পূরণ েরকি।  

 

িইবট থল্খার থপিকন্ এেটাই উকেশয আমাকের – িাাংল্ািাষী বেকশার ও 
িরুণকের মকধয আগ্রহ ও থেৌিূহল্ সাংক্রবমি েরা। আজকের বেকন্র থিকল্কমকয়কের 
অকন্কেই েবণি অবল্বিয়াি বোংিা পোেচবিজ্ঞান্ অবল্বিয়াকি অাংশ বন্কয় 
িাাংল্াকেকশর মুখ উজ্জ্বল্ েরকি, বোংিা িবিষযকিও েরকি। অকন্কেই হয়কিা িে 
হকয় পোেচবিজ্ঞান্ বোংিা েবণি বন্কয় পোকশান্া েরকি। ধারণা েবর িারা ‘শূন্য’থে 
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বিন্ন েৃবষ্টকি থেখকি বশখকি আমাকের এ িইবট পোর পর। ‘েবণি’ অেিা ‘বিজ্ঞান্’ 
থোকন্া িীবিের জন্তুর ন্াম ন্য় – এরা জীিকন্র প্রবিবট আন্াকর্-োন্াকর্ িনু্ধর মকিা, 
বপ্রয়জকন্র মকিা, প্রবিক্ষকণ উপবিি। 

  
িকি িইবট থেিল্ বশশু-বেকশারকের জন্য থল্খা িািকল্ বিরাট িুল্ হকি। 

িইবটকি ঘটাকন্া হকয়কি েবণি ও পোেচবিজ্ঞাকন্র সিকর্কয় আধুবন্ে ধারণাগুকল্ার 
সমাকিশ। থস ধারণাগুকল্ার অকন্েগুকল্াকিই রকয়কি জবটল্ োবণবিে বিমূিচিা। 
থসগুকল্া সাধারণ পাঠেকের জন্য জন্কিাধয িাষায় প্রোশ েরা অকন্োাংকশই েুরূহ। 
িার পরও আমরা থর্ষ্টা েকরবি আমাকের সাধযমকিা। আমরা মকন্ েবর িইবট সেল্ 
িয়কসর পাঠেকেরই িৃপ্ত েরকি িারা েবণি ও বিজ্ঞান্ িাকল্ািাকসন্। বিকশষ েকর 
িারা েশচন্, েবণি ও বিজ্ঞাকন্র প্রাবন্তে সমসযাগুকল্া বন্কয় উৎসাহী; আর এ বন্কয় 
েকিষণারি বিজ্ঞান্ীকের োকজর হবেস থপকি আগ্রহী, িারা এই িইবটকি িািন্ার 
অকন্ে ন্িুন্ উপেরণ খুাঁকজ পাকিন্।  

 

আমাকের িইকয়র থিশ বেিু অাংশ মুক্তমন্া ব্লকে ধারািাবহেিাকি প্রোবশি 
হকয়বিল্। প্রিন্ধগুকল্া প্রোকশর সময় আমরা পাঠেকের োি থেকে অিূিপূিচ সাো 
থপকয়বি। িাকের প্রবিবক্রয়াগুকল্া পাণু্ডবল্বপর সাংকশাধন্ ও মাকন্ান্নয়কন্ িকেষ্ট সহায়িা 
েকরকি। মুক্তমন্া িাোও বিবিবন্উজ২৪ এিাং ‘বজকরা টু ইন্বেবন্বট’ পবত্রোয় িইবটর 
বেিু বেিু অাংশ প্রোবশি হকয়কি। থেসিুকে অকন্ে সময়ই ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ 
িইবটর থপজবটকে বঘকর র্কল্কি বন্রন্তর আকল্ার্ন্া। অকন্কেই ইকমইল্ েকর িা 
মযাকসজ বেকয় িইবট প্রোকশর িাোো বেকয়কিন্। বিকশষ েকর আকমবরো-প্রিাসী 
থজযাবিবিচজ্ঞান্ী ও সুকল্খে ি. েীকপন্ িট্টার্াকিচর েো আল্াো েকর উকল্লখ েরকিই 
হয়। বিবন্ পুকরা পাণু্ডবল্বপ েিীর আগ্রহ বন্কয় পকেকিন্, জায়োয় জায়োয় গুরুেপূণচ 
সাংকশাধন্ীর প্রিাি বেকয়কিন্। িাাঁর মূল্যিান্ সাংকিাজন্ ও পরামশচগুকল্া িইবটকে প্রায় 
বন্খুাঁি েকর িুল্কি সাহািয েকরকি। থিশ বেিু গুরুেপূণচ পরামশচ একসকি অকেবল্য়া 
বন্িাসী পোেচবিে ি.প্রেীপ থেকির োি থেকেও। িাাঁকের মূল্যিান্ পরামশচ িইবটর 
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মান্ িৃবদ্ধ েকরকি িা বন্বিচধায় িল্া িায়। থফ্লাবরিা আন্তজচাবিে বিশ্ববিেযাল্কয়র 
অধযাপে ইরবিশাে আহমে এিাং উেীয়মান্ থল্খে রায়হান্ আিীকরর মূল্যিান্ 
অবিমিগুকল্াও প্রবণধান্কিােয। ‘বিিিচকন্র পে ধকর’ গ্রকির থল্খে িন্যা আহকমেও 
পাণু্ডবল্বপর মাকন্ান্নয়কন্র িযাপাকর বন্রল্স িাকি সাহািয েকরকিন্। পাণু্ডবল্বপকি থেকে 
িাওয়া িহু জবটল্ িােয থিকে-রু্কর সহজ েকর বেকয়কিন্। িার এ সাংকশাধন্ীগুকল্া 
িইবটকে বেকয়কি িােবি েবিময়িা। িাকের সেকল্র োকিই আমরা ঋণী। 

 

আমরা েুজন্ থল্খে িয়কসর বির্াকর প্রায় বিন্ন েুই জেকির অবধিাসী। আমাকের 
সময়, সমাজ, অবিজ্ঞিা থেকে শুরু েকর থল্খার ধরন্ পিচন্ত িহু বেিুকিই বিন্নিা 
আকি, বিন্নিা আকি আমাকের উপিাপকন্র পদ্ধবিকিও। োকজই েুই থল্খকের 
থল্খাকে এে সূকত্র োাঁোর প্রয়াস েষ্টসাধয হকি িাধয। িারপরও এটা সম্ভিপর 
হকয়কি সম্ভিি এই োরকণ থি িয়স, থেশ ও োকল্র সীমাকরখাকে অবিক্রম েকর 
আমরা েুই থল্খে বর্ন্তায়-থর্িন্ায় খুি োিাোবি। মুক্তিুবদ্ধ, বিজ্ঞাবন্ে থর্িন্া, 
িুবক্তিাে ও মান্িিািােকে আমরা এবেকয় িািার থক্ষকত্র মূল্মন্ত্র মকন্ েবর। আমরা 
েুজকন্ই র্াই আমাকের থেকশর থিকল্কমকয়রা োল্চ সযাোন্, বস্টকেন্ হবোং, 
আইন্স্টাইন্ বোংিা জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর থর্াখ বেকয় বিশ্বকে থেখুে, র্ন্দ্রপৃকে 
থোকন্া অপমান্কির ‘অকল্ৌবেে মুখ’ েশচন্ েকর, বোংিা পুরকন্া ধমচগ্রকির িাণীকি 
‘আধুবন্ে বিজ্ঞান্’ খুাঁকজ ন্য়। থপশােি জীিকন্র পাশাপাবশ জীিকন্র িে এেটা অাংশ 
আমরা েুজকন্ই বন্কিেন্ েকরবি থল্খাকল্বখর জেকি, থর্ষ্টা েকরবি সাধারণ মানু্কষর 
োিাোবি োেকি। থস বহকসকি আমাকের থল্খায় অবমকল্র থর্কয় বমল্ই থিবশ। িার 
পরও থি সমি জায়োয় পুকরাপুবর ‘বমবল্কয় থেয়া’ সম্ভি হয়বন্, িযবক্তেি অবিজ্ঞিার 
িযাপার র্কল্ একসকি, থসখাকন্ সবঠে থল্খেকে শন্াক্ত েরকি িন্ধন্ীর মকধয ন্াকমর 
আেযক্ষর িযিহৃি হকয়কি। থিমন্ মীজান্ রহমাকন্র থক্ষকত্র (মী.র), এিাং অবিবজৎ 
রাকয়র থক্ষকত্র (অ.রা)।  
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আমাকের িইবট উৎপবি ও অবিকের সাম্প্রবিেিম ধারণা বন্কয়। ‘এই থি 
আমাকের র্াবরবেকের প্রেৃবি  র্াাঁে, িারা, সূিচ, পৃবেিী,োিপাল্া,পশুপাবখ,মানু্ষজন্ 
– এই সিবেিু এল্ থোো থেকে?’ এই ধরকন্র প্রশ্ন প্রবিবট িুকে বিজ্ঞান্ী, োশচবন্ে 
থেকে শুরু েকর েবি-সাবহবিযকেরা েকর থেকিন্। এই ধরকন্র প্রকশ্নর ধাক্কায় 
জীিকন্র েখকন্া ন্া েখকন্া আমরা সিাই েমকিবশ আকল্াবেি হকয়বি। থেন্ন্া, এ 
প্রশ্নগুকল্া আসকল্ আমাকের অবিকের এেেম থোোর প্রশ্ন।  

 

আমরা আশা েরবি, আমাকের এই িইবট থেকে বিজ্ঞান্ী ও েকিষেকের থেওয়া 
সিচকশষ উির খুাঁকজ পাকিন্ পাঠকেরা। আমাকের িইবট পকে োকরা িাকল্া ল্ােকল্ 
আমরা বন্কজকের থেৌরিাবিি মকন্ েরি। বেন্তু িইকয়র থোোও িুল্ভ্রাবন্ত োেকল্ 
থসই োয়িার এোন্তই আমাকের।  
 
অধযাপে মীজান্ রহমান্  
mrahman@math.carleton.ca 
 

ি.অবিবজৎ রায় 
charbak_bd@yahoo.com 
থেব্রুয়াবর ২০১৪ 
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শূন্য অধযায় 

অশূন্য মিামি 
 

িাাংল্ায় বিজ্ঞাকন্র থমৌবল্ে থল্খা গ্রিাোকর প্রোবশি হকয়কি এমন্ েৃষ্টান্ত িূবর িূবর 
থন্ই। িা আকি িারও অবধোাংশকে সাবহকিযর বির্াকর মাকন্ািীণচ িল্া িায় ন্া। এই 
িইকয়র থল্খে ি. মীজান্ রহমান্ আর ি. অবিবজৎ রায়, েুজকন্ই সুকল্খে বহকসকি 
পাঠেন্বিি। েুজকন্রই এোবধে পাঠেবপ্রয় িই প্রোবশি হকয়কি। িাাংল্ািাষী 
পাঠেকের থসৌিােয, িাাংল্া িাষায় েক্ষ েুজন্ সুকল্খে এমন্ এেটা গুরুেপূণচ িই 
থল্খার োজ বন্কজকের োাঁকধ িুকল্ বন্কয়কিন্। েকল্, আমরা শুধু এেটা অমূল্য 
বিজ্ঞাকন্র িই-ই পাইবন্, থপকয়বি প্রাঞ্জল্, সুখপাঠয, মজাোর এেটা িই, এেটা অিযন্ত 
উাঁরু্মাকন্র সাবহিযগুণ-সমৃদ্ধ রর্ন্া। এই িই বন্িঃসকিকহ িাাংল্া িাষায় বিজ্ঞান্-
সাবহকিযর সম্ভারকে সমৃদ্ধ েরকি। এই িইটা িাাংল্ার সাবহিযানু্রােীকের জন্য এেটা 
েুল্চি উপহার, িার ওপকর বিষকয়র আধুবন্েিা আর অবিন্িে থিা আকিই। িাাংল্ায় 
বিজ্ঞান্র্র্চার ইবিহাকস এই িইটা শুধু এেটা সাংকিাজন্া ন্য়, অবর্করই এেটা 
িুোন্তোরী মাইল্েল্ে বহকসকি পবরবর্ি হকিআমার েৃঢ় বিশ্বাস।  
 

থল্খেিয় শুধু থল্খে বহকসকিই পবরবর্ি ন্ন্, েুজকন্ই প্রবিবেি 
বিজ্ঞান্ীএেজন্ েবণিজ্ঞ, আকরেজন্ প্রকেৌশল্ী। বেন্তু সিকর্কয় িে েো িাাঁরা 
মুক্তবর্ন্তে, মুক্তমকন্র অবধোরী। বিজ্ঞান্মন্স্কিা িাাঁকের মন্কন্, বর্ন্তায়, থর্িন্ায়। 
ন্ইকল্ িি িে বিজ্ঞান্ীই থহান্ ন্া থেন্,এই িই িাাঁকের পকক্ষ থল্খা সম্ভি হকিা ন্া। 
আর এজন্যই এই িইটা বিজ্ঞাকন্র অন্য অকন্ে িই থেকে স্বিন্ত্র।  
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িূবমোয় িাাঁরা বল্কখকিন্, “মুক্তিুবদ্ধ, বিজ্ঞাবন্ে থর্িন্া,িুবক্তিাে ও মান্িিািােকে 
আমরা এবেকয় িািার থক্ষকত্র মূল্মন্ত্র মকন্ েবর”। িাাঁরা এই মন্ত্র জকপকিন্ িইকয়র 
পািায় পািায়, আর পাঠেকেরও উিুদ্ধ েকরকিন্ মুক্তিুবদ্ধর থর্িন্ায় সমৃদ্ধ হকি। 
এই িইকয়র সিকর্কয় িে অিোন্ থর্িন্ার থসই সমৃবদ্ধ। 

                            

 অধযাপে ইরবিশাে আহমে 
থফ্লাবরিা ইন্টারন্যাশন্াল্ ইউবন্িাবসচবট, ইউএসএ; 

‘আমার থর্াকখ এোির’ গ্রকির থল্খে। 

 
এে েোয় অন্িেয। িাাংল্া িাষায় থল্খা িিগুকল্া বিজ্ঞাকন্র িই আবম পকেবি িাকের 
মকধয অন্যিম থসরা িই প্রকেসর মীজান্ রহমান্ ও ি. অবিবজৎ রাকয়র ‘শূন্য থেকে 
মহাবিশ্ব’। োবণবিে শূন্য থেকে শুরু েকর থল্খেিয় েী অিল্ীল্ায় িযাখযা েকরকিন্ 
মহাশূকন্যর পোেচবিজ্ঞান্। এ থিন্ বিজ্ঞাকন্র এে মহাোিয, বিশাল্ িার িযাবপ্ত, অের্ 
এেটা এবপকসাি থেকে অন্য এবপকসাকির মাঝখাকন্ থন্ই থোকন্া িাবত্ত্বে শূন্যিা। 
‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ পকে মুগ্ধিায় থিমন্ পূণচ হকয়বি, থিমবন্ সমৃদ্ধ হকয়বি েবণি ও 
পোেচবিজ্ঞাকন্র িুোন্তোরী সি িকেয ও িকত্ত্ব। িাাংল্া িাষায় বিজ্ঞান্ রর্ন্ায় ‘শূন্য 
থেকে মহাবিশ্ব’ এেবট উকল্লখকিােয মাইল্েল্ে।  

ি. প্রেীপ থেি 
পোেচবিজ্ঞান্ী, অকেবল্য়া; 

‘আইন্স্টাইকন্র োল্’ গ্রকির থল্খে। 

 
অধযাপে মীজান্ রহমান্ ও ি.অবিবজৎ রায় বল্বখি ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ িইবট 
েবণকির শূকন্যর মূিচন্ার থঘাোয় র্বেকয় পাঠেকে বন্কয় িাকি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব 
সৃবষ্টর সম্ভািন্া বন্কয় িিচমান্ োকল্র থসরা বিজ্ঞান্ীকের সাম্প্রবিেিম ধারণার এে 
বিজ্ঞাবন্ে সাংেীিানু্োকন্। ‘সৃবষ্টর সূর্ন্া’ ধমচ ও বিজ্ঞান্ েুবট প্রবিোকন্রই আগ্রকহর 
বিষয়, িবেও েুবট প্রবিোন্ থেকে পাওয়া উির সিূণচ আল্াো। আধুবন্ে বিজ্ঞান্ 
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থেকে পাওয়া েল্ােল্ থেকে আমরা আজ িুঝকি পারবি মহাপরাক্রমশাল্ী থোকন্া 
সত্ত্বার হাকি মহাবিশ্ব ‘সৃবষ্ট’ হয়বন্। িরাং মহাবিকশ্বর ‘উদ্ভি’ ঘকটকি শূন্য থেকে, সিূণচ 
প্রােৃবিেিাকি। সিযিার এ পিচাকয় একস বিজ্ঞান্ িার সিচশবক্ত বন্কয় ঝাাঁবপকয় পকেকি 
মহাবিকশ্বর উদ্ভি এিাং আমাকের অবিকের রহসয উকন্মার্কন্। িাাংল্ািাষী বিজ্ঞান্ ও 
েশচকন্ থেৌিূহল্ী পাঠকের অিশযপাঠয িাই এই িইবট। 

রায়হান্ আিীর 
েকিষে, িাকয়াকমবিেযাল্ বেবজক্সঅযাে থটেকন্াল্বজ, ঢা.বি; 

‘মানু্বষেিা’ গ্রকির থল্খে। 

 
“শূন্য থেকে মহাবিশ্ব” িইবট এেবেকে সময় ও িান্ এিাং অন্যবেকে সময়ািীি ও 
িান্ািীি বর্ন্তার মাকঝ এে থরামািের অবিিান্। বিজ্ঞান্ থি েিোকল্র প্রবিবেি 
িত্ত্বকে স্বিিঃবসদ্ধ িকল্ ধকর থন্য় ন্া, িরাং ন্িুন্ বেেন্তপ্রসারী বর্ন্তার প্রিিচকন্ 
ক্রমােিই আমাকের মকন্াজেকির বিিিচন্ ঘটায়, থসই ধারণাই মীজান্ রহমান্ ও 
অবিবজৎ রায় এে অন্িেয িাষায় প্রোশ েকরকিন্। আপািেৃবষ্টকি এে অকিাধয 
মহাবিশ্বকে থিাধেময েরকি বিজ্ঞাকন্র অক্লান্ত প্রকর্ষ্টার থি ইবিহাস থল্খেিয় িুকল্ 
ধকরকিন্ িা থিমন্ পাঠেকে বিবিি ও অবিিূি েরকি, থিমন্ই থসই প্রকর্ষ্টার 
পরিিচী ধাপবট েী থসবট জান্ার জন্য থেৌিূহল্ী েকর িুল্কি”।  
 

ি. েীকপন্ িট্টার্ািচ 
অধযাপে, পোেচবিজ্ঞান্ বিিাে  

বরিারসাইি েকল্জ, েযাবল্কোবন্চয়া 
োমা-রবি থজযাবিবিচে,  

বরিারসাইি েযািাস (ইউবসআর) 
ইউবন্িাবসচবট অি েযাবল্কোবন্চয়া; 

‘বেিার ঘবে’ গ্রকির থল্খে। 
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প্রেম অধযায় 

বেিু ন্া 
 

'Can you make no use of nothing, nuncle? 
Why, no, boy; nothing can be made out of nothing'. 

Shakespeare, King Lear 
 

থিাটকিল্ায় এে পােল্াকট বশক্ষে বিকল্ন্ আমাকের সু্ককল্। সারাক্ষণ বিেবিে েকর 
বে িল্কিন্ আপন্ মকন্। উসকোখুসকো রু্ল্, থোন্বেন্ আাঁর্োকিন্ বেন্া সকিহ, 
অকন্েগুকল্া উেুন্ পবরিার থসখাকন্ বন্রাপে িাসা েকরবিল্ বন্িয়ই। বিকয়ো 
েকরন্বন্ জীিকন্, থপাশােআশাে আলু্োলু্,ময়ল্া,এখাকন্ ওখাকন্ িাবল্ থেওয়া। 
থহিমাস্টার সাকহি সুকিাে থপকল্ই িাাঁকে ধমোকিন্,র্ােবর থখায়ািার হুমবে 
বেকিন্,অন্যান্য বশক্ষেরা িাাঁর সাংসেচ এবেকয় র্ল্কিন্। বেন্তু িাত্রকের োকি এই 
বশক্ষেবটই বিকল্ন্ সিকর্কয় বপ্রয়। বিবন্ ক্লাকস একস অন্যান্য বশক্ষেকের মি িই খুকল্ 
েেেে েকর পকে থিকিন্ ন্া,িা থিাকিচর ওপর বল্খকি শুরু েরকিন্ ন্া। েল্প 
েরকিন্,থেশবিকেকশর মজার মজার েল্প,ন্ান্া িুকের ন্ান্া থেকশর উত্থান্ ও পিকন্র 
েল্প। থেমন্ েকর মানু্ষ েকে ন্িুন্ বজবন্স, আিার থেমন্ েকর থসই এেই মানু্ষ 
িা বন্কজর হাকি থিকঙ্গ থেকল্। এসি আিিচ, অবিশ্বাসয েল্প। আমরা রু্প েকর 
শুন্িাম, মন্ত্রমুগ্ধ হকয়।  

 বিবন্ আমাকের ইাংকরবজ িযােরণ আর রর্ন্া থশখাকিন্।  
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 এেবেন্ ক্লাকস একস েল্পসল্প ন্া েকর রর্ন্া বল্খকি িল্কল্ন্ আমাকের। রর্ন্ার 
বিষয়? এেটা অেচমূল্ে হাবস বেকয় িল্কল্ন্: ‘বেিু ন্া’। 

 

 আমরা ে। থিেুি। পরস্পর র্াওয়ার্াওবয় েরকি ল্ােল্াম। ‘বেিু ন্া’র ওপর 
থল্খার েী আকি? বেিু ন্া থিা বেিুই ন্া, অবিেহীন্। ন্াবোং, ন্ট, ন্ন্এবক্সকস্টন্ট। 
শূন্য। আমাকের মকধয এেজন্ সাহস েকর বজকজ্ঞস েরল্, সযার, িা ন্াই িার ওপর 
েী বল্খি আমরা?  

 

 িল্কল্ন্, থিামাকের েল্পন্া থোোয় থেল্? িা থন্ই িার মকধয ‘বেিু’থে সৃবষ্ট 
েরা, েল্পন্া থিা িাকেই িকল্। অবিেহীন্কে অবিে োও,সুির েকর থিাকল্া বন্কজর 
মকন্র মকিা েকর,িখন্ই িুঝকি বেিু ন্া োোর েী শবক্ত। 

  
 আমরা থখই হাবরকয় অথে সােকর িাসবি িখন্। মাো রু্ল্োবচ্ছ। েল্পন্ার 

থঘাোর বপকঠ র্ািুে থমকর থিাটািার থর্ষ্টা েরবি। আমাকের েুরিিা থেকখ উন্ার 
এেটু মায়া হকল্া হয়কিা। িল্কল্ন্, অকির ক্লাকস ‘শূন্য’ বশকখি বন্িয়ই। থসই শূন্য 
বন্কয় থল্কখা। শূন্যকে থিামরা বেিাকি থেকখা িা বন্কয় থল্কখা। 

  
 এর থর্কয় পােল্ আর থে হকি পাকর, িলু্ন্। 
  
 িল্া িাহুল্য, থসবেন্ আমরা সিাই ল্াডু্ড থমকরবিল্াম। আবম (মী.র) বন্কজ েী 

বল্কখবিল্াম, মকন্ থন্ই। ওই িয়কসর ওটুেু জ্ঞাকন্ েীই িা থল্খা িায়। থোকন্া রেকম 
পৃো িরামাত্র। থিকে থে মা থোঁকে িাাঁবর্ অিিা। 

 

 িার অকন্ে অকন্ে োল্ পর িখন্ আবম (মী.র) বন্কজই বশক্ষা-থপশাকি 
থমাটামুবট সুপ্রবিবেি, েু-র্ারজন্ জ্ঞান্ীগুণী মানু্কষর সাবন্নধয ল্াকির থসৌিােয হকয়কি, 
েু-র্ারকট িাকল্া িই পেিার সুকিাে থপকয়বি, পুরাোকল্র েু-র্ারকট সিযিার উত্থান্-
পিকন্র ইবিহাস জান্িার অিোশ হকয়কি, িখন্ হঠাৎ এেবেন্ থসই পােল্ 
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বশক্ষেটার েো মকন্ পকে থেল্। উবন্ হয়কিা এে েবরি সু্ককল্র থিাটখাকটা বশক্ষে 
িাো আর বেিু হকি পাকরন্বন্ জীিকন্, বেন্তু িাাঁর িাত্রকের মকন্র পেচায় েূরবেেকন্তর 
রে িোকি সক্ষম হকয়বিকল্ন্, মহাোকশর বিপুল্ শূন্যিার িুকে োন্ থপকি িার 
ন্ীরি িািচা শুন্কি বশবখকয়বিকল্ন্, আমাকের অজাকন্ত বিবন্ প্রবিবট িাকত্রর অন্তকর 
জাবেকয় বেকয়বিকল্ন্ অজান্ার বপপাসা, িাবজকয়বিকল্ন্ অকর্ন্ার িােয। িাাঁর জ্ঞান্ 
অিশযই িে িে পবণ্ডিকের সমিুল্য বিল্ ন্া, বেন্তু িাাঁর অন্তেৃচবষ্ট বিল্ ঋবষিুল্য। 
আজকে,এি বেন্ পকর আমরা িুবঝ, ‘শূন্য’ থমাকটও শূন্যেিচ ন্য়, িার এেটা বন্জস্ব 
সিা আকি। আকি েৃঢ় িযবক্তে। আজকে আমরা জাবন্, শূকন্যর মকিা শবক্তশাল্ী 
বজবন্স সাংসাকর থিবশ থন্ই। শূন্য এেটা সিযিাকে ধ্বাংস েকর বেকি পাকর, িারপর 
থসই ধ্বাংসািকশকষর ওপর ন্িুন্ সিযিা েকে িুল্কি পাকর। ইবিহাকস িার ন্বজরও 
রকয়কি। শূন্য আর অসীম, এরা একে অকন্যর িমজ। থিখাকন্ শূন্য থসখাকন্ই 
সীমাহীন্িা। োশচবন্ে েৃবষ্টিবঙ্গকি িািকল্ থিখাকন্ বেিু থন্ই, থসখাকন্ই সিবেিু। শূন্য 
িারা িৃহৎকে পূরণ েরুন্, িৃহৎ বন্বিহ্ন হকয় িাকি। এই এেই শূন্য িারা 
কু্ষোবিকু্ষেকে িাে েরুন্, কু্ষে অসীকমর অঙ্গ ধারণ েরকি। শূন্য সিবেিু শুকষ বন্কয় 
অসীকমর েরিাকর পাবঠকয় থেয়।  

 

 বিশ্বাস হকচ্ছ ন্া িুবঝ? শুনু্ন্ িাহকল্... 
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বিিীয় অধযায় 

শূকন্যর িীবি 
 

শূন্য – 
থিখাকন্ রকয়কি সেল্ আন্কির সূর্ন্া 
আর সিচত্র অকহিুে েণন্ার উৎপাি। 

 হাবেজ, 
I Heard God Laughing: Poems of Hope and Joy 

 

অিকে মানু্ষ িয় পায়। অকির মাস্টার শুন্কল্ই থল্াকে আমাকে এোকি র্ায়। 
িাকি, এেজন্ উজিুে িযবক্ত হকিন্ বন্িয়ই। আমরা থিমন্ থিাটকিল্ায় িযােরকণর 
বটবেওয়াল্া পবণ্ডি মশাইকে থেকখ িয় থপিাম। থিন্ অি আর িযােরণ িািি 
জীিকন্র জকন্য অিযন্ত বন্ষ্প্রকয়াজন্ েুবট িস্তু। 

 

অের্ িযােরণ থিমন্ িাষার বিশ্বি প্রহরী, অিও থিমবন্ প্রেৃবির প্রাণসখা। 
আবম (মী.র) অিকে েযাবল্বল্ওর মকিা ‘প্রেৃবির িযােরণ’ িকল্ও প্রর্ার েকরবি 
থোকন্া থোকন্া মহকল্। ‘অি বেকয় থি প্রেৃবিকে িযাখযা েরা িায়’, এই িযাপারটা 
এেইসাকে মুগ্ধ ও বিবিি েকরবিল্ প্রখযাি বিজ্ঞান্ী আইন্স্টাইন্কে। বিবন্ 
িকল্বিকল্ন্1, 

 

                                                           
1 Mario Livio, Why Math Works, Scientific American, August 2, 2011 
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েীিাকি এটা সম্ভি থি, েবণকির মকিা এেটা বজবন্স – থিটা বেন্া 
অবিজ্ঞিা অন্কপক্ষ মান্ি মন্সঞ্জাি এেটা সামগ্রী বি আর বেিু ন্য় – থসটা 
িস্তুজেকির িািিিাকে এি সুর্ারুিাকি উপিাপন্ েরকি পাকর? 

  
অের্ আমকের অকন্কেই িাবি, বেন্বিন্ জীিকন্ অকির িান্ থন্ই। িুল্। 

বেন্বিন্ জীিকন্র প্রকয়াজকন্ই অকির থর্িন্া থজকেবিল্ মানু্কষর মকন্। আজ থেকে 
েকয়ে সহস্র িির আকে মানু্ষ িখন্ হাল্র্াষ েকর খােয সাংগ্রহ েরকি থশকখ, 
িখন্ই থস ‘সাংখযা’র েো িািকি শুরু েকর। িার থোয়াকল্ েিগুকল্া েরু িার 
বহসাি রাখার প্রকয়াজন্ উপল্বি েরকি শুরু েকর। েি মণ ধান্ হকল্া থখকি,েি 
বিঘা জবমর মাবল্ে থস, েিগুকল্া সন্তান্ িার সাংসাকর, েিগুকল্া মকর থেল্, িারও 
বহসাি রাখা েরোর। হাকির আেুল্ েবট, হাকি-পাকয় বমবল্কয় েটা আেুল্, িা-ও 
এে রহসয। এিাকিই ধীকর ধীকর মানু্কষর বর্ন্তায় ‘সাংখযা’র থিাধ সৃবষ্ট হয়। মানু্ষ 
িার আপন্ আপন্ িাষায় ‘এে’, ‘েুই’, ‘বিন্’ শব্দগুকল্া আবিষ্কার েরকি শুরু েকর, 
িবেও থসগুকল্া এেসাকে বমকল্ এেটা বন্য়মমাবেে সাংখযাপ্রণাবল্কি পবরণি হকি 
আকরা েকয়ে হাজার িির অকপক্ষা েরকি হয় িাকে। 

  
 বেন্তু প্রািযবহে জীিকন্র িযিহাবরে প্রকয়াকের থক্ষকত্র থি সাংখযাবটর েখকন্া 

প্রকয়াজন্ থিাধ েকরবন্ থেউ (এিাং সাধারণিাকি, এখন্ও েকর ন্া), থসটা হকল্া 
‘শূন্য’। থখকির র্াবষকে েখকন্া ‘শূন্য’ সাংখযে িীজ িপন্ েরকি হয় ন্া, ‘শূন্য’ েরুর 
েুধ থোয়াকি হয় ন্া, ‘শূন্য’ সন্তাকন্র মৃিুযকি োির হকি হয় ন্া। এমন্বে ১-এর 
িান্ পাকশ এেটা শূন্য িসাকল্ থি েস্তুরমকিা এেটা পূণচসাংখযা োাঁবেকয় িায়, থস 
থিাধটুেু উেয় হকি অকন্ে অকন্ে িুে অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্ মানু্ষকে।  

 

 প্রার্ীন্ সিযিাগুকল্ার মকধয সাধারণি র্ীন্ ও বমসরীয় সিযিার েোই উকল্লখ 
েরা হয় থিবশ। িারিীয় সিযিারও েম অিোন্ বিল্ ন্া মান্ি ইবিহাকস,িকি িার 
িয়স সম্ভিি বিন্-র্ার হাজার িিকরর থিবশ ন্য়, থিখাকন্ র্ীন্-বমসর, বিকশষ েকর 
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বমশর, জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র থক্ষকত্র িকেষ্ট অগ্রসরিা অজচন্ েকরবিল্ আজ থেকে িয় হাজার 
িির আকে। বমসকরর বিজ্ঞান্ীকের বিকশষ িুযৎপবি বিল্ থজযাবিবিচজ্ঞান্ আর পবঞ্জোর 
ওপর। র্ন্দ্রগ্রহণ আর পূবণচমার বহসাি থরকখ থরকখই বমসরীয়রা র্ান্দ্রিষচ আবিষ্কার 
েকরন্। এে অমািসযা থেকে আকরে অমািসযার পূিচমুহূিচ পিচন্ত র্ন্দ্রগ্রহকণর িিটা 
সময় িিটাকেই িাাঁরা ‘এে মাস’ িকল্ ন্ামেরণ েকরন্। পকর িাাঁরা িুঝকি 
থপকরবিকল্ন্ থি ‘র্ান্দ্রিকষচর’ সমসযা আকি,োরণ র্াষিাকসর থক্ষকত্র িীষণ িাল্কোল্ 
পাবেকয় থেকল্, এিাং োল্ক্রকম িাাঁরাই সূিচবিবিে পবঞ্জোর সূর্ন্া েকরন্। িকি 
িাাঁকের মূল্ পবঞ্জোকি মাকসর বেঘচয বিল্ ৩০ বেন্, অকন্েটা র্ান্দ্রমাকসর মকিা, 
িারপর থশষ মাসবট পূণচ হকল্ িাাঁরা আকরা ৫ বেন্ থিাে েকর ৩৬৫ বেকন্র িির 
পূরণ েকর বেকিন্। বমসরীয়কের থসৌরিষচ পরিিচীোকল্র বগ্রেরা গ্রহণ েকর থন্য়, 
এমন্বে বগ্রেকের পরাবজি েকর িখন্ থরামান্কের রাজে শুরু হয় িখন্ িাাঁরাও থসই 
বমসরীয় েযাকল্োরই িযিহার েরকি োকেন্, িবেও থরামান্রা থসই ‘িােবি ৫ বেন্ 
থিাে’ েরার ন্ীবি িাে বেকয় বল্পইয়াকরর প্রো সূর্ন্া েকরন্। 

  
 থসোকল্র পবরকপ্রবক্ষকি এ এে োরুণ অগ্রেবি, সকিহ থন্ই। থসই থসৌরিষচ 

আকজা থমাটামুবট অসাংসৃ্কি অিিায় অনু্সৃি হকচ্ছ অবধোাংশ থেকশ। থসৌবে আরি 
আর ইসরাকয়ল্ই িল্কি থেকল্ এেমাত্র িযবিক্রম, িারা এখন্ও থসই প্রার্ীন্ 
র্ান্দ্রিকষচর আাঁর্ল্ ধকর িকস আকি। 

  
 অের্, এি উন্নবি, এি অগ্রসর বর্ন্তািািন্া সকত্ত্বও ‘শূন্য’ োকরা েল্পন্ার েুয়াকর 

েরাঘাি েকরবন্। ন্া েরার আকরেটা োরণও বিল্। থসটা হকল্া বমসরীয়কের 
জযাবমবি আবিষ্কার। অকন্কের ধারণা জযাবমবির গুরু হকল্ন্ বগ্রে পবণ্ডকিরা। েোটা 
একেিাকর বমেযা ন্য়। পৃবেিীর প্রবিবট থেকশর প্রবিবট িাত্রিাত্রী ইউবক্লকির জযাবমবি 
পকেই িে হয়। ইউবক্লকির ন্াম থশাকন্বন্ এমন্ বশবক্ষি থল্াে এেবটও খুাঁকজ পাকিন্ 
ন্া সারা সাংসাকর। হযাাঁ, এটা বমেযা ন্য় থি বগ্রেরাই জযাবমবি বশবখকয়কিন্ সারা 
পৃবেিীকে। বেন্তু বগ্রেরা বশকখবিকল্ন্ থোকত্থকে থসটা জাকন্ েজন্? িাাঁরা বশকখবিকল্ন্ 
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বমসরীয় গুরুকের োি থেকে। েবেি আকি থি বপোকোরাস, েযাবল্স, এইসি 
জাাঁেকরল্ বগ্রে পবণ্ডিরা বমসকর বেকয়ই থল্খাপো বশকখবিকল্ন্।  

 

 বমসরীয়কের িািি জীিকন্র প্রকয়াজকন্ই জযাবমবি আবিষ্কাকরর জরুবর িাবেে 
সৃবষ্ট হকয়বিল্। এিাং এই িাবেকের থোোয় বিল্ এেবট ন্েীন্ীল্। পৃবেিীর েীঘচিম 
ন্েী িকল্ খযাি ন্ীকল্র থি অিিান্ বমসরীয় জীিকন্, িাাংল্ার পদ্মা-িমুন্া আর থমঘন্ার 
গুরুে থস-িুল্ন্ায় ন্েণযই িল্া র্কল্। ন্ীল্ বিল্ িকল্ই এি িে এেটা সিযিা েকে 
উঠকি থপকরবিল্। ন্ীল্ িাকের অন্নপূণচা, িাকের ধাত্রীমািা। ওবেকে োরুণ রােীও 
িকট। আমাকের িাাংল্াকেকশর রাবেণী িাবঘন্ী পদ্মার মকিাই িার থমজাজ। িষচায় িার 
িজ্র রূপ, থিবেকে িায় থসবেকেই সি থিকেরু্কর ধ্বাংস েকর থেয়, জবমজমা সি বেকল্ 
খায় সিচগ্রাসী রাক্ষকসর মকিা। বেন্তু থসই ধ্বাংসিূকপর ওপরই থস থরকখ িায় েৃষকের 
থসান্ার েসকল্র পবল্মাবট। থসই েসকল্র অবধোর থিাকের জন্য গ্রামিাসীকের মকধয 
িখন্ থল্কে িায় ঝেো, অন্তি থসোকল্ ল্ােি, িার োরকণ সরোরকে িাধয হকয়ই 
োর েি জবম থসটা জবরপ-সবরপ েকর এেটা োয়সাল্া থির েরকি হকিা। থসই 
‘জবরপ’-এর প্রকয়াজকন্ই জন্মায় পুরাোকল্র জযাবমবি। থে েয় বিঘা জবম পাওয়ার 
থিােয, োর েিটা জবম ন্ষ্ট হকয় থেল্ ন্ীকল্র থস্রাকি, োকে েিটা ক্ষবিপূরণ েরকি 
হকি, িার বহকসি রাখার জন্য সরোর থেকে পাঠাকন্া হকিা জবরপোরকের। িাকের 
প্রােবমে জ্ঞাকন্র সূত্র ধকরই আকি আকি েবণকির এেটা ন্িুন্ শাখা বিবর হকয় 
িায়-জযাবমবি। োকল্ োকল্ এটা এমন্ িৃবদ্ধ থপকি োকে থি বমসরীয়রা এেসময় ঘন্ 
িস্তুর ঘন্কের মাপ েরকিও বশকখ থেকল্। এিাং এিাকি িাকের মকন্ উেয় হয় 
বপরাবমকির ধারণা। থেে হাজার িির থল্কেবিল্ বপরাবমি বিবর েরকি, বেন্তু িারা 
শুধু বিবর েকরই ক্ষান্ত হয়বন্, অি েকষ িার ঘন্ে থির েরকিও বশকখবিল্। এমন্ই 
উন্নিমাকন্র জযাবমবির্র্চার পিচাকয় থপৌঁকি বেকয়বিল্ প্রার্ীন্ বমসরীয় সিযিা। 

 িিু, এি িুবদ্ধমান্ হওয়া সকত্ত্বও বমসরীয়কের মাোয় শূকন্যর থিাধ থজকে 
ওকঠবন্। িেসে থোকন্া সাংখযা বন্কয় এেটু-আধটু সমসযা থি িাকের হকিা ন্া িা 
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ন্য়,বেন্তু থোকন্ারেম থজাোিাবল্ বেকয় িারা োজ র্াবল্কয় বন্ি। আজকে থিমন্ 
সাংখযাসূর্ে বর্হ্ন িযিহার েরা হয় থস িুকে অিশয থসসি থির হয়বন্। িার িেকল্ 
িারা োবঠ িা পশুর হাে, োকির িাাঁেল্,এসি িযিহার েরি। োজ র্কল্ থিি থস 
সময়োর জীিকন্র জন্য। িারপর িখন্ বগ্রেকের সাম্রাজয শুরু হয় বিষ্টপূিচ পাাঁর্-িয় 
শিাব্দী থেকে িখন্ িারা বমসর থেকে থশখা জ্ঞাকন্র ওপর আকরা অকন্ে ন্িুন্ 
বজবন্স থিাজন্ বজবন্স থিাে েরকি িযি হকয় ওকঠ। আকরা অকন্ে এবেকয় থেয় 
জযাবমবির জ্ঞান্। জযাবমবির বোংিেন্তীয় পুরুষ ইউবক্লি (আ. ৩২৫-২৬৫ বি.পূ.)বিকল্ন্ 
প্রেম িযবক্ত বিবন্ জযাবমবিকে েবণিশাকের এেবট প্রেম সাবরর শাখাকি পবরণি 
েকরন্। গুবটেয় স্বিিঃবসদ্ধ িেযকে সম্বল্ েকর পুকরা এেটা শাখা বন্মচাণ েকর 
থেল্কল্ন্ বিবন্, িাকে আজ আমরা ‘ইউবক্লবিয়ান্ বজওকমবি’ িকল্ অবিবহি েবর। 
বিবন্ই প্রেম ‘িুবক্তপ্রমাণ’ বেকয় এেটা উপপােয প্রমাণ েরার িবরো থশখাকল্ন্। 
আোই হাজার িির ধকর িাাঁর থশখাকন্া জযাবমবি পকেই থিকল্কমকয়রা সু্কল্-েকল্জ 
পাস েকরকি, প্রকেৌশল্ বিেযাল্কয়র বশক্ষােচীরা িাপিযবশল্প বশকখকি, িাস্কররা িাস্কিচ 
বশকখকি, বর্ত্রবশল্পীরা আাঁেকি বশকখকি। এেজন্ সবিযোর ক্ষণজন্মা পুরুষ বিকল্ন্ 
বিবন্। 

 

 বেন্তু বিবন্ও, এি িে জ্ঞান্ী-গুণী িযবক্ত হকয়ও, ‘শূন্য’থে িাাঁর বর্ন্তায় িান্ 
থেন্বন্। থেন্বন্, োরণ থসোকল্র বগ্রে সাংসৃ্কবিকি শূন্য িল্কি থিাঝাি, িা থন্ই, 
অেচাৎ অবিেহীন্। ‘শূন্য’ ইবি সরল্করখা হয় ন্া, ‘শূন্য’ এল্াোর িেচকক্ষত্র হয় ন্া। 
অকন্কের ধারণা, জযাবমবিকি বগ্রেকের বিকশষ িুযৎপবিই েবণকির অন্যান্য শাখাকি 
িাকের অগ্রেবিকে খাবন্েটা িাধাগ্রি েকর থেকল্বিল্। িাকের বর্ন্তার জেকি বত্রিুজ, 
র্িুিুচজ, িৃি আর ঘন্িস্তু িাো থোকন্া অেৃশয িস্তুর আশ্রয় বিল্ ন্া। িারা িাকল্া 
েকরই জান্ি থি পৃবেিীর অন্যান্য জায়োকি বঠে ‘শূন্য’ ন্া হকল্ও শূন্যজািীয় এেটা 
বেিুর প্রকয়াজন্ীয়িা উপল্ি হকি শুরু েকরকি। 

  
বমসকর ন্া হকল্ও িযাবিল্কন্ থিা অিশযই। িযাবিল্কন্র সিযিা থসোকল্ বগ্রেকের 
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প্রায় সমিুল্যই বিল্ িল্া িায়। থোকন্া থোকন্া বিষকয় িারা িরাং বগ্রেকের থর্কয়ও 
অগ্রসর বিল্। থিমন্ েবণকির অন্যান্য শাখা। পাবটেবণি, িীজেবণি, এসকির থোকন্া 
থিাধ বগ্রেকের বর্ন্তায় থঢাকেবন্, বেন্তু িযাবিল্ন্ীয়কের বর্ন্তায় ঢুকেবিল্। আকরা এেবট 
বেে বিল্, িাকি বগ্রেবর্ন্তার থর্কয় স্বিন্ত্র বিল্ িাকের বর্ন্তা। 

  
বগ্রেবর্ন্তায় েবণি আর েশচন্শাে বিল্ একে অকন্যর সকঙ্গ অবিকচ্ছেযিাকি জবেি। 

িাাঁরা িািকিন্ থি জযাবমবির বত্রিুজ িহুিুজ িৃি আর থোল্েএসকির মকধয 
প্রেৃবি, অেচাৎ সৃবষ্টরই থোকন্া েূঢ় ইবঙ্গি রকয়কি। এর িাইকর িা বেিু িা সিই 
মানু্কষর েল্পন্াপ্রসূি, সুিরাাং িার অবিে থন্ই এিাং িা ধিচিয ন্য়। িযাবিল্ন্ীয় 
বর্ন্তায় েবণি, বিজ্ঞান্, আর েশচন্ বিল্ সিূণচ স্বিন্ত্র বিষয়। এেবটর সকঙ্গ 
আকরেবটকে সাংিুক্ত েরা বঠে ন্য়। থস োরকণ িাাঁকের েবণি অগ্রসর হয় িার 
বন্জস্ব েবিকি, বন্কজরই প্রকয়াজকন্। িযাবিল্কন্র েণন্াপদ্ধবির বিবি বিল্ ৬০, বগ্রে 
আর বমসরীয়কের মকিা ১০ িা ২০ ন্য়। ৬০-এর িযিহার খুি বিজ্ঞান্সিি ন্য়, 
িেুপবর থসোকল্ থোকন্া থেকশই ১, ২, ৩,...এসি বর্হ্ন বেকয় সাংখযা থল্খার প্রো র্ালু্ 
হয়বন্। (উকল্লখকিােয থি পরিিচীোকল্ বগ্রেরা িযাবিল্ন্ীয়কের োি থেকে বশক্ষাল্াি 
েকর ৬০-থে বিবি েকর সময় িাে েরার রীবি র্ালু্ েকরন্৬০ থসকেকে এে 
বমবন্ট, ৬০ বমবন্কট এে ঘণ্টা) িযাবিল্ন্ীয়কের থল্খার ধারা বিল্ সাংখযাকে থিাট থিাট 
মকের থিািকল্র-মকিা-থেখকি োে িবসকয়। শূকন্যর প্রকয়াজন্ীয়িা োাঁবেকয় থেল্ 
থসখাকন্ই। েুকটা থিািল্ পাশাপাবশ িসাকল্ ৬১ হকি পাকর, আিার ৩,৬০১-ও হকি 
পাকর। থসই ধাাঁধাটা েূর েরিার জন্যই মাঝখাকন্ এেটা আধিাাঁো োে িবসকয় 
সাংখযাবটর এেটা এেে মান্ োাঁে েরাকন্া হকিা। এই বিকশষ ‘োে’ই পরিিচীোকল্ 
‘শূন্য’ হকয় থেল্। থসজন্যই িল্া হয় থি ‘শূকন্যর’ আবে প্রিিচে বিকল্ন্ িযাবিল্ন্ীয় 
োবণবিকেরা।  

 

 এ সিই জান্া বিল্ বগ্রেকের। বেন্তু িাাঁরা বেিুকিই শূন্যকে গ্রহণ েরকিন্ ন্া। 
শূন্য িাাঁকের বিশ্বাকসর পবরপিী। বিশ্বজেকির প্রেৃবি সম্বকন্ধ িাাঁকের থি ধযান্ধারণা, 



  

24 
Bw÷kb BeyK 

িাকে ন্াের্ েকর থেয় ‘শূন্য’। শূন্যকে গ্রহণ েরা মাকন্ বিপে থিকে আন্া। শূন্য 
িাাঁকের শত্রু; িাকে থি েকরই থহাে রুখকি হকি,এই মকন্ত্র বিশ্বাসী বিকল্ন্ থসোকল্র 
অকন্ে বগ্রে বর্ন্তাবিে,িাাঁকের মকধয সিকর্কয় প্রিািশাল্ী বিকল্ন্ মহামবি বপোকোরাস 
(বি.পূ. ৫৬৯-৫০০)। 

 

বপোকোরাকসর উপপােয থশকখবন্ এমন্ িাত্র বে পৃবেিীকি আকি? বেন্তু বিবন্ থি 
এেজন্ িে োশচবন্েও বিকল্ন্, থসটা হয়কিা সিার জান্ার সুকিাে হয়বন্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 
বিষকয় িাাঁর বন্জস্ব েিগুকল্া ধযান্ধারণা বিল্ িা বিবন্ অন্ধিাকি আাঁেকে বিকল্ন্ সারা 
জীিন্। িযবক্তেি জীিকন্ও িাাঁর েিগুকল্া অদু্ভি আর্রণ বিল্ িা িাাঁর মকিা বিশাল্ 
িযবক্তর োি থেকে আশা েরা িায় ন্া। বিবন্ েৃঢ়িাকি বিশ্বাস েরকিন্ থি িাাঁর জন্ম 
হকয়কি অন্য এে মৃি িযবক্তর আত্মার ওপর ির েকর। শুধু িা‘ই ন্য়। বিবন্ 
বন্বিিিাকি জান্কিন্ থি জীিজেকির প্রবিবট প্রাণীই িখন্ মকর িায় িখন্ িার 
আত্মা অন্য থোকন্া িযবক্ত িা প্রাণীর থেকহ বেকয় আশ্রয় গ্রহণ েকর। থস োরকণ বিবন্ 
সারা জীিন্ অিযন্ত েোেবেিাকি বন্রাবমষব্রি পাল্ন্ েকরকিন্। িকি মটর, িুট, এ-
জািীয় খােয িজচন্ েরকিন্ এই বিশ্বাকস থি এগুকল্া থখকল্ থপট োাঁকপ! এিাং িাাঁর 
মকি, সাংসাকরর িািিীয় থরাকের আের হকল্া িেহজম! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

      বপোকোরাস 
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    িকি এেটা বজবন্স বিল্ বপোকোরাকসর র্বরকত্র িা মানু্ষকে রু্ম্বকের মকিা আেৃষ্ট 
েরি িাাঁর প্রবিিিচমান্ িুকে িাকে িকল্ ‘েযাবরজমা’। োরুণ িােপটু মানু্ষ বিকল্ন্ 
বিবন্। িকৃ্তিায় োাঁোকল্ থল্ােজন্ মন্ত্রমুগ্ধ হকয় শুন্ি িাাঁর েো। েকল্, োকল্ োকল্ 
িাাঁর এেটা অন্ধ অনু্েি িক্তকোেী বিবর হকয় িায়। বিবন্ িা িল্কিন্ িা িা র্াইকিন্ 
িা িারা বিন্া প্রকশ্ন, থর্াখ িুকজ মান্ি ও পাল্ন্ েরি। পুরাোকল্র ধমচীয় থন্িাকের 
মকিা। আসকল্ িাাঁর ঘরান্াটা বিল্ অকন্েটা ‘োল্ট’-এর মকিা। োকরা োকরা মকি, 
গুপ্ত ও িীবিের োল্ট। বপোকোরাকসর আইকন্ ে’বট বন্বষদ্ধ শব্দ িা বিশ্বাস বিল্ িা 
ল্ঙ্ঘন্ েরার অপরাকধ থোষী িযবক্তকে মৃিুযেণ্ড বেকিও ইিিি েকরন্বন্ বিবন্। 
থসসি বন্বষদ্ধ শকব্দর এেবট বিল্ ‘শূন্য’। আকরেবট বিল্ ‘ইরর যাশন্াল্’ সাংখযা, (থিমন্ 
২-এর িেচমূল্), িাকে সসীম েশবমে িগ্াাংশ বেকয় প্রোশ েরা িায় ন্া। েো বন্কেচশ 
বিল্, এগুকল্া থিন্ িুল্ক্রকমও থেউ উচ্চারণ ন্া েকর িাাঁর সামকন্, িা থেউ েকরকি 
এমন্ সাংিাে থিন্ িাাঁর োকন্ ন্া থপৌঁিায়। েুিঃকখর বিষয় বহপসাস ন্ামে এে 
হিিাো থস আইন্ অমান্য েকরবিকল্ন্। থসজন্য বপোকোরাস িাাঁর শাবি বন্ধচারণ 
েকরবিকল্ন্: থস্বচ্ছায় পাবন্কি িুকি মৃিুযিরণ (এ োবহবন্র সিযবমেযা বন্কয় বিিেচ 
আকি িবেও)। 
  

 বগ্রেেশচকন্ শূন্য আর অসীম, েুবটই বিল্ পরম শত্রু। িাকের মকি, অসীম 
িল্কি এেমাত্র ঈশ্বরকেই থিাঝায়, আর সিই সীমার মাকঝ েবণ্ডিদ্ধ। শূন্য হকল্া 
শয়িাকন্রও অধম, োরণ শূন্য ঈশ্বকরর অবিেকে অস্বীোর েকর, িাকে ধ্বাংস েকর 
থেয়। এই বিশ্বাকসর োরকণই ‘থজকন্ার ধাাঁধা’ (এ বন্কয় আমরা এেটু পকরই 
আকল্ার্ন্া েরি) িকল্ খযাি প্রকহবল্োর সমাধান্ খুাঁকজ পান্বন্ বগ্রে োশচবন্কেরা। 
মজার িযাপার থি এ ধাাঁধার সমাধান্ পবিম িো বগ্রে বর্ন্তাধারাকি পুকরাপুবর মীমাাংসা 
থপকি আকরা প্রায় েু’হাজার িির অকপক্ষা েরকি হকয়কি। থস আকরে ল্ম্বা ইবিহাস।  

 

 থস ইবিহাস িল্ার আকে বপোকোরাকসর েবণি ও েশচন্ বন্কয় এেটু বিিাবরি 
আকল্ার্ন্া েরা িাে।  
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বপোকোরাকসর শূন্য-িীবি 
িিচমান্ িুকের সামান্য থল্খাপো জান্া থিকোকন্া থল্াে অন্ায়াকস িকল্ বেকি পারকি 
‘বপোকোরাকসর উপপােয’ িল্কি েী থিাঝায়। সমকোণী বত্রিুকজর বিপরীি িাহুবটর 
বেকঘচযর িেচ হকল্া পাকশর িাহু েুবটর থি বেঘচয িাকের িকেচর থিােেল্। মজার িযাপার 
হকল্া, উপপােযবটর ঐবিহাবসে প্রকণিা বহকসকি িাাঁর ন্াম সিচজন্বিবেি হকল্ও 
আসকল্ এটা এে হাজার িির আকেও জান্া বিল্ আবেম বগ্রেকের। সম্ভিি 
বমসরীয়কেরও অজান্া বিল্ ন্া। প্রার্ীন্ বগ্রকস বপোকোরাকসর ন্াম িোয় প্রধান্ি 
োবণবিে বহকসকি ন্য়, সাংেীিস্রষ্টা বহকসকি। অেচাৎ সাংেীিই িাাঁকে েবণকির পকে 
এবেকয় থেয়। 
 

 প্রেম থিৌিকন্ এেবেন্ বিবন্ থখল্া েরবিকল্ন্ এেবট এেিারা-জািীয় িােযিন্ত্র 
বন্কয়। এেবট িার টান্টান্ েকর আটোকন্া েুই প্রাকন্তর েুবট খুাঁবটকি। থেৌিূহল্িশি 
িারবটর মাঝখাকন্ থটাো বেকয় থেখকল্ন্, এেটা শব্দ থির হয়। এবট থমৌবল্ে 
সুরোণ্ডাকমন্টাল্ থন্াট। িারপর এে িুবদ্ধ এল্ িাাঁর মাোয়। খাবল্ হাকি থটাো ন্া 
বেকয় থসই িার িরাির এেটা ধািি বেিু িসাকল্ থেমন্ হয়। থিাট এেটা রি-
জািীয় বজবন্স মাঝখাকন্ িবসকয় বিবন্ িারবটর েুই পাকশ থটাো বেকল্ন্। বিন্নরেম 
আওয়াজ থিকরাল্। এিাকি রি ও থটাোর জায়ো িেল্ েকর েকর বিবন্ বিন্ন বিন্ন 
সুকরর আওয়াজ থপকি োেকল্ন্। থোকন্াটা শ্রুবিমধুর, আিার থোকন্াবট একেিাকরই 
থিসুকরা। থোকন্াটা িাবর, থোকন্াটা বমবহ। থি বজবন্সটা সিকর্কয় র্মেপ্রে মকন্ হকল্া 
িাাঁর োকি থসটা হকল্া, িাকরর থি জায়োবটকি থটাো বেকল্ িাকল্া শব্দ আকস, থসটা 
িার মবধযখাকন্ ন্য়, এমন্ এে বিিুকি িাকি থিাট অাংশবটর সকঙ্গ িে অাংশবটর 
অনু্পাি এেবট সহজ িগ্াাংকশ োাঁোয়, থিমন্ ৩/৫ িা ৮/১১, িাকে েবণকির িাষায় 
িল্া হয় র যাশন্াল্ ন্াম্বারমূল্ে সাংখযা। আকরা আিিচ থি এই অনু্পািবট িখন্ই 
অমূল্ে সাংখযা হকয় িায় িখন্ই বিশ্রী আওয়াজ থিকরাকি োকে িাাঁর এেিারা থেকে। 
বপোকোরাকসর িখন্ মকন্ হকল্া থি এই সরল্ অনু্পাকির মকধয বন্িয়ই থোকন্া 
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েিীর অেচ আকি। প্রেৃবির িা বেিু সুির,িা বেিু মধুর মকন্াহর হয়কিা িাকিই 
আকি এই অনু্পাকির প্রোশ। আকি আকি এই সহজ বর্ন্তাবট িাাঁর মকন্ এেবট েূঢ় 
োশচবন্ে ধারণার রূপ ধারণ েকর থেল্ল্। িাইকিা, এ শুধু োকন্ ন্য়,সুকর ন্য়, 
প্রেৃবির বিবিধ রূপ আর িণচকশািায় ন্য়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুকেই থস িযাপৃি। িা বেিু 
থেখবি আমরা,িা বেিু আমাকের অনু্িকির মকধয ধরা বেকচ্ছ,িা বেিু আমাকের 
ইবন্দ্রয়গ্রাহয,িার সিবেিুকিই লু্বেকয় আকি থোকন্া-ন্া-থোকন্া মূল্ে সাংখযা। অেচাৎ 
সৃবষ্টর সিবেিুরই মূল্ হকল্া সাংখযা। শুধু সাংখযাই ন্য়, মূল্ে সাংখযা।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পাকেচন্ন্ 
 

 এই ধারণাবট এমন্ই থোঁকে থেল্ বপোকোরাকসর মকন্ থি একে বিবি েকর থোটা 
বিশ্বসৃবষ্টরই এেটা বর্ত্র োাঁে েবরকয় থেল্কল্ন্ িাাঁর েল্পন্ায়। বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিুকল্ন্ থি 
সৃবষ্টর থেন্দ্রবিিুকি অিবিি আর বেিু ন্য়, পৃবেিী (অেচাৎ বিশ্বজেকির আর 
সিবেিুকে িাবেকয় আমাকের এই জল্-িায়ু-মৃবিোবন্বমচি পৃবেিীটা এেটা বিকশষ িান্ 
েখল্ েকর আকি), এিাং অন্যান্য গ্রহ-ন্ক্ষত্র িার র্ারপাকশ আিবিচি হকচ্ছ িাকের 
বন্জ বন্জ থোল্াোর েক্ষপকে। শুধু িা-ই ন্য়, এই থোল্েগুকল্ার আেৃবির মকধয 
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এেটা সহজ আনু্পাবিে সিেচ িজায় রকয়কি। থোল্কের থিিকর আিদ্ধ থেকে 
গ্রহ-িারাগুকল্া আপন্ সুকর োন্ েকর িাকচ্ছ অবিরাম, বঠে থিমন্ েকর এেিারার 
িাকর আনু্পাবিে বন্য়কমর থটাোকি সৃবষ্ট হয় অনু্পম িােয। বপোকোরাকসর 
বিশ্বেশচকন্ সাংেীি, সাংখযা, জযাবমবি ও সৃবষ্ট সি এোোর হকয় থেল্। থিকোকন্া সাংখযা 
হকল্ র্ল্কি ন্া,িাকে মূল্ে হকি হকি। অমূল্ে সাংখযাকে বিবন্ এেধরকন্র পাপার্ার 
িকল্ মকন্ েরকিন্। পাপার্ার এই োরকণ থি অমূল্ে অনু্পাি সুকরর িযাঘাি ঘটায়, 
সুিরকে অসুির েকর । স্রষ্টার সৃবষ্টকি অসুিকরর িান্ থন্ই। এই বিল্ িাাঁর েৃঢ় 
বিশ্বাস। 

  
 মুশবেল্ এই থি বিশ্বাস শুধু বিশ্বাকসর েবণ্ডকি সীমািদ্ধ োকেবন্, বপোকোরাকসর 

েকঠার বন্কেচকশ থসটা উগ্র ধমচবিশ্বাকসর রূপ ধারণ েকর। উগ্র ও বহাংস্র। িাাঁর 
মিিাকের বিপকক্ষ থোকন্া েো বিবন্ সহয েরকি পারকিন্ ন্া। বিকশষ েকর িাাঁর 
িক্তকোেীর োি থেকে বিবন্ োবি েরকিন্ অন্ধ আনু্েিয। থোকন্ারেম প্রশ্ন, সকিহ, 
বিধািন্দ্ব বিবন্ প্রশ্রয় বেকিন্ ন্া। েকল্ িাাঁর ঘরান্াবট অবর্করই এেবট গুপ্ত সাংিার 
আোর ধারণ েকর। থসখাকন্ িাইকরর োকরা প্রকিশাবধোর বিল্ ন্া। িক্তরা বন্কজকের 
সাংসারধমচ িযাে েকর গুরুকে বঘকর এেই েৃকহ িাস গ্রহণ েকর এিাং েকঠার 
জীিন্ধারাকি প্রবিজ্ঞািদ্ধ হয়। প্রবিজ্ঞািদ্ধ হয় থি িারা থোকন্াক্রকমই ঘরান্ার 
থোকন্া থোপন্ সাংিাে োকরা োকি োাঁস েকর থেকি ন্া। েুিঃকখর বিষয় থি োাঁস 
েরার মকিা থোপন্ সাংিাে থি বিল্ ন্া থসই ঘরান্ার িা ন্য়। বপোকোরাস এিাং িাাঁর 
বশষযরা এেসময় আবিষ্কার েরকল্ন্ থি সাংসাকরর সিকর্কয় সুির, সিকর্কয় মধুর থি 
সুর, সিকর্কয় সুেশচন্ থি েৃশয, িার সকঙ্গ থি অনু্পািবট জবেি থসটা আসকল্ মূল্ে 
সাংখযা ন্য়, এেবট অমূল্ে সাংখযা। এই অনু্পািবটকে বিবন্ ন্াম বেকয়বিকল্ন্ ‘থোকেন্ 
থরবশও’ িা সুিণচ অনু্পাি। এই অনু্পাকির উপবিবি আসকল্ই প্রেৃবির সিচত্র। বশল্পী 
িখন্ িবি আাঁকেন্, িাস্কর িখন্ সৃবষ্ট েকরন্ িাাঁর প্রিরমূবিচ, িপবি িখন্ িাাঁর স্বে-
িিকন্র ন্েশা বিবর েকরন্, িখন্ িাাঁর বন্কজরই অজাকন্ত, অজ্ঞািসাকর এই 
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অনু্পািবট োজ েকর মকন্র থিিকর। বগ্রকসর পুরাোল্ীন্ বোংিেন্তীয় 
অট্টাবল্োপাকেচন্ন্ প্রাসােশীষচরূ্ো থেকে িাে পিচন্ত থি মাপ িাকে িাে েরুন্ 
িাে থেকে থমকঝ অিবধ থি বেঘচয,িা বেকয়। থেখা িাকি থি েুবট সাংখযা হুিহু বমকল্ 
থেকি। এটাই হকল্া ‘সুিণচ অনু্পাি’। মজার িযাপার থি এই এেই অনু্পাি বন্সকেচর 
আকরা অকন্ে বেিুকি থেখা িায়। থিমন্ আন্ারস, শামুে, োিপাল্া, িরুল্িা। 

  
 বপোকোরাকসর সমসযাবট বিল্ এখাকন্ থি িেযবট বিবন্ প্রোকশয স্বীোর েরকি 

পারবিকল্ন্ ন্া। িাাঁর েশচন্শাকের বিবিটাই বিল্ মূল্ে সাংখযা। বিশ্বিুিকন্র থোটা 
িবিটা বিবন্ োাঁে েবরকয়কিন্ থসিাকি। সারা থেকশর মানু্ষ থসটা থমকন্ বন্কয়কি। 
এখন্ বিবন্ বেিাকি িল্কিন্ থি আসল্ বজবন্সটা িা ন্য়থোাঁোর সাংখযাবট এেবট 
অমূল্ে সাংখযা। বেিুকিই িা হয় ন্া। থল্াকে িািকি বপোকোরাস এেটা িণ্ড। বিবন্ 
বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্ থি েোটা থর্কপ থিকি হকি। থেউ থিন্ ঘুণাক্ষকরও জান্কি ন্া পাকর 
প্রেৃি িেযবট। থসই মকমচ আকেশ জাবর হকয় থেল্ ঘরান্াকি থি অমূল্ে সাংখযার 
খিরবট রূ্োন্ত থোপন্টপ বসকক্রট। ক্লাবসোইি মযাকটবরয়াল্, খিরোর, থেউ থিন্ 
মুখ ন্া থখাকল্। খুল্কল্ িার সাজা আকি। এই সাজারই িুক্তকিােী হকয়বিকল্ন্ 
হিিাো বহপসাস। 

  
বপোকোরাকসর গুপ্ত সঙ্ঘ ও িাাঁর বন্কজর অবন্তম পবরণবি খুি সুখময় হয়বন্। 

এিাং িার জন্য োয়ী বিল্ প্রধান্ি িাাঁর অবিবরক্ত থোপন্বপ্রয়িা ও উৎকেবন্দ্রে 
আর্ার-আর্রণ। িাাঁর সময়োকল্ বিবন্ এিাং িাাঁর িক্তকোেী এিই প্রবসবদ্ধ ল্াি 
েকরবিকল্ন্ থি থসই থোেীকি প্রকিশাবধোর পাওয়ার আোঙ্ক্ষা প্রোশ েকরবিকল্ন্ 
অকন্কেই। বেন্তু বপোকোরাস িাাঁকের ইচ্ছা পূরণ েকরন্বন্। িাাঁরা হিাশ হকি হকি 
এেসময় বিক্ত থোবহিার িাি থপাষণ েরকি োকে, থিিকর থিিকর। থসই বিক্তিা 
ও বিকিষ থশষ পিচন্ত সবহাংস রূপ ধারণ েকর। এিটাই বক্ষপ্ত হকয় ওকঠ বিকরাধী েল্ 
থি িারা এেবেন্ েল্ থিাঁকধ বপোকোরাস থোেীকে সশে আক্রমণ েরকি উেযি হয়। 
প্রেকম িক্তকের ধকর ধকর েণবপটুবন্ বেকয় হিযা েকর একে একে, থশকষ ধাওয়া েকর 
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স্বয়াং গুরুকেিকে। বপোকোরাস থপিকন্র েরজা বেকয় পাল্ািার থর্ষ্টা েকরন্। হয়কিা 
পারকিন্ও পাল্াকি, বেন্তু িাে সাধল্ এেবট মটকরর থখি! মটকরর প্রবি িাাঁর েী 
মকন্ািাি থসটা থিা আকেই িল্ল্াম। এমন্ই েুসাংস্কারাচ্ছন্ন থল্াে বিকল্ন্ বিবন্ থি 
জীিন্ িাে, িিু মটরকখি পার হকিন্ ন্া। েকল্ িা হিার িা’ই হকল্া। শত্রুরা িাাঁকে 
মটরকখকির থিিকরই েুবপকয় হিযা েকর থেল্ল্। এই হকল্া বপোকোরাকসর 
জীিন্ািসাকন্র প্রর্বল্ি েল্প। সিয বে বমেযা িা বন্কয় ঐবিহাবসেকের বিিেচ এখকন্া 
থশষ হয়বন্। 
 
সীমার মাকঝ অসীম িুবম 
বপোকোরাস ও িাাঁর সঙ্গী-সাবেকের েরুণ পবরণবি অিশয বগ্রে সমাকজর ওপর িাাঁর 
েবণি িা িাাঁর মিিাকের প্রিািকে থমাকটও কু্ষণ্ণ েরকি পাকরবন্। িরাং পরিিচীোকল্র 
েুই বেেপাল্ থেকটা (বি.পূ. ৪২৮-৩৪৮ আ.) এিাং অযাবরস্টটল্ (বি.পূ. ৩৮৪-
৩২২)এাঁরাও োরুণিাকি প্রিাবিি হকয়বিকল্ন্ িাাঁর েশচন্ িারা। থেকটার ধারণা, 
সাংসাকর িা বেিু বন্খুাঁি ও সিয-সুির িার ওপর সমকয়র িাপ পকে ন্া, িা বর্রন্তন্ 
ও অপবরিিচন্ীয়।  

 

   
 
 
 
 

 
 

 
অযাবরস্টটল্ 
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    পবরিিচন্ মাকন্ই পিন্, স্খল্ন্, িা অিায়ী ও অিািি। থসই োরকণ বিবন্ থোকন্া 
িস্তুর েবিকি বিশ্বাসী বিকল্ন্ ন্া। েবি মাকন্ র্ক্রাোর েবি ন্য়, োরণ র্ক্রাোর পকে 
িস্তু িার িাত্রাবিিুকিই প্রিযািিচন্ েকর, থিমন্ বপোকোরাকসর গ্রহ-ন্ক্ষত্র। বেন্তু 
সরল্ পকে িারা বেকর আকস ন্া, সুিরাাং সরল্ রািা প্রেৃবিবিকরাধী। থেকটার 
মিিাকের পূণচ সমেচে ও অনু্সারী বিকল্ন্ িাাঁর বশষয অযাবরস্টটল্। বপোকোরাকসর 
মকিা অযাবরস্টটল্ও বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর এেবট রূপন্েশা োাঁে েরাকল্ন্ বন্কজর মকন্। 
সেল্ সৃবষ্টর থেন্দ্রবিিু আমাকের এই িবির পৃবেিী, এেো বিবন্ অেপকট থমকন্ 
বন্কল্ন্। বেন্তু িার সকঙ্গ থিাে েরকল্ন্ বন্কজর বেিু বর্ন্তািািন্া। িল্কল্ন্ থি 
আমাকের এই গ্রহবটর অিযিবহি পাশ্বচিিচী থি গ্রহ থস বেন্তু িবির ন্য়, থস িার 
েক্ষপকে অন্ন্ত ঘূণচযমান্, এেবট থোল্াোর থখাল্কসর থিিকর বর্র আিদ্ধ োো 
অিিায়। থসই থখাল্সবট থেিল্ ওই গ্রহবটরই বন্জস্ব বির্রণকক্ষত্র। এখাকন্ অন্য 
োকরার প্রকিশাবধোর থন্ই। েো হকল্া এই থি অন্ন্তোল্ ঘুরকি োো, িার জন্য 
থি জ্বাল্াবন্শবক্ত প্রকয়াজন্ হয়, থসটা আকস থোকত্থকে? অযাবরস্টটকল্র মিানু্সাকর 
থসটা বির োাঁবেকয় োো পৃবেিীর োি থেকে আসকি পাকর ন্া, সুিরাাং আসকি হকি 
িার অপর পাকশ থি িৃহির গ্রহ িা ন্ক্ষত্রবট রকয়কি িার োি থেকে। বেন্তু এই 
বিিীয় ন্ক্ষত্রবট িার র্ল্ার শবক্ত পায় োর োি থেকে? বন্িয়ই িার পাশ্বচিিচী ন্ক্ষত্র 
থেকে। এিাকি বিবন্ থিাট থেকে িে এে সাবর গ্রহ-ন্ক্ষত্র োাঁে েরাকল্ন্ 
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুকে। িখন্োর বেকন্ আোকশর িি গ্রহ-িারার খির জান্া বিল্, সিাই 
বন্জ বন্জ িান্ থপকয় থেল্ অযাবরস্টটকল্র মান্বর্কত্র। এেটা িে প্রশ্ন স্বিািিই মাো 
র্াো বেকয় উঠল্ িখন্। এর পর েী? অেচাৎ সিকর্কয় িাইকরর থি সিচিৃহৎ ন্ক্ষত্রবট 
থসবট িার র্ল্ার শবক্ত থপল্ থোোয়? ওটার পাকশ িবে িৃহির থোকন্া প্রবিকিশী ন্া 
োকে িাহকল্ িাকে র্াল্াকি থে? েবঠন্ প্রশ্ন। বেন্তু অযাবরস্টটল্ িার সহজ সমাধান্ 
থির েকর থেল্কল্ন্। িল্কল্ন্, আহা, থশাকন্া িািারা। এই থি সিার িাইকর থেকে 
সিবেিুকে র্ল্িার শবক্ত জুবেকয় িাকচ্ছ িারই ন্াম ঈশ্বরসৃবষ্টেিচা। এই িুবক্তটা 
এমন্ই পাোকপাক্তিাকি িান্ েকর বন্ল্ িাাঁর বর্ন্তায় থি বিবন্ োবি েরকল্ন্ থি ঈশ্বর 
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িল্কি থি সবিয সবিয থেউ আকিন্ এটাই িার প্রমাণ। মজার িযাপার থি এই িুবক্তবট 
আধুবন্ে বর্ন্তাবিেকের োকি িিই অদু্ভি মকন্ থহাে ন্া থেন্, পািািয সিযিার 
থমৌবল্ে বিশ্বাসমাল্া বেন্তু এই মিিাকের ওপরই বিবিশীল্। এই মিিােই সম্ভিি 
প্রিাবিি েকরবিল্ থসোকল্র ন্ান্াবিধ ধমচগ্রিসমূহকে। প্রিাবিি েকরবিল্ পরিিচী 
েু’হাজার িিকরর পািািয েশচন্ ও বিজ্ঞান্কে। 
 

 বপোকোরাস, থেকটা, অযাবরস্টটল্, এাঁরা সিাই েিীরিাকি বিশ্বাস েরকিন্ থি 
বিশ্বিুিন্ এেবট েবঠন্ পোেচ, এর মকধয োাঁেকোের বেিু থন্ই। োাঁে মাকন্ শূন্যিা, 
থিখাকন্ ঈশ্বর অবিেহীন্, িািিিা অনু্পবিি। থসটা অসম্ভি, িাই খাবল্ জায়ো িকল্ 
বেিু োেকি পাকর ন্া ইহজেকি। মানু্কষর র্ামোর থর্াকখ িা খাবল্ িকল্ মকন্ হয় িা 
আসকল্ খাবল্ ন্য়, থসখাকন্ও িস্তু আকি। ‘িযােুয়াম’ ন্ামে থোকন্া িািি বজবন্স থন্ই 
সাংসাকর, ওটা মানু্কষর েল্পন্া মাত্র। এ োরকণ িাাঁরা বি.পূ. র্িুেচ শিকে বগ্রে 
োশচবন্ে ও বর্ন্তাবিে এবপবেউরাকসর (বি.পূ. ৩৪২-২৭০) আণবিে িত্ত্ব ন্াের্ েকর 
বেকয়বিকল্ন্। িারও আকে এেই মিিাে প্রোশ েকর বেকয়বিকল্ন্ থিকমাবক্রটাস 
(বি.পূ. ৪৬০-৩৭০) ন্ামে এে োশচবন্ে। অণুিকত্ত্বর সিকর্কয় শবক্তশাল্ী ও ওজস্বী 
প্রিক্তা বিকল্ন্ লু্কক্রবসয়াস (বি.পূ. ৯৮-৫৪)। এই িত্ত্ব অনু্িায়ী িস্তুর থমৌবল্ে 
উপাোন্ অণু-পরমাণু, সূক্ষ্মাবিসুক্ষ্ম, থর্াকখ থেখা িায় ন্া এমন্ সি েণা। িারা 
বন্রন্তর ঘুকর থিোয় বিশ্বর্রার্কর। ঘুরকি ঘুরকি পরস্পকরর সকঙ্গ ধাক্কা িাকের ল্াকে 
প্রবিবন্য়িই, আিার েুই ধাক্কার োাঁকে িাকের মুক্ত বির্রকণর জন্য খাবল্ জায়োও 
থেকে িায়। এই ‘খাবল্’ জায়ো আর ’মুক্ত বির্রকণর’ িযাপারটাই অযাবরস্টটকল্র োকি 
গ্রহণকিােয বিল্ ন্া। ‘মুক্ত বির্রণ’ ঈশ্বকরর ইচ্ছাবিরুদ্ধ!  

 

 শূন্যিা, এিাং িার বিপরীকি সীমাহীন্িাএ েুবট ধারণার প্রবি বগ্রে 
োশচবন্েকের মজ্জােি অন্ীহার োরকণই বি.পূ. পিম শিাব্দীর প্রখযাি বর্ন্তাবিে 
থজকন্ার ধাাঁধাবটর থোকন্া সমাধান্ পাওয়া িায়বন্ অকন্ে শিাব্দী ধকর।  
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ধাাঁধাবট এরেম। এেবট দ্রুিপেী খরকোশ আর এেবট শ্লেেবি েচ্ছপ থেৌে 
প্রবিকিাবেিায় থন্কমকি। থিকহিু েচ্ছপ থির্াবরর পাকয়র থজার েম থসকহিু িাকে 
েকয়ে েেম আকে োেকি থেওয়া হকল্া। ধরুন্, ১ েজ আকে। মকন্ েরুন্ 
খরকোকশর েবি েচ্ছকপর বিগুণ- িার মাকন্ েচ্ছপ থি সময় থন্কি ১ েজ থেৌেুকি, 
থস সমকয় খরকোশ র্কল্ িাকি ২ েজ। িাহকল্ থেখা িায়, খরকোশ িখন্ েচ্ছকপর 
িাত্রা-বিিুকি থপৌঁিাল্ িিক্ষকণ েচ্ছপ ১/২ েজ এবেকয় থেকি। এই আধা েজ েূরে 
িখন্ পার হকয় িায় খরকোশ, িিক্ষকণ েচ্ছপ আকরা ১/৪ েজ এবেকয় িায়। এর 
পর খরকোশ িায় ১/৪ েজ, েচ্ছপ িার থেকে এবেকয় োকে আকরা ১/৮ েজ। 
এিাকি িাকের েূরে েমকি োকে ধাকপ ধাকপ, বেন্তু একেিাকর শূন্যকি থপৌঁিায় ন্া। 
১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬,...,এরেম েকর সীমাহীন্ ধাকপ র্ল্কি োকে িাকের 
প্রবিকিাবেিা, বেন্তু খরকোশ থির্ারার েখকন্াই িাকেয থজাকট ন্া েচ্ছপকে িাবেকয় 
িাওয়া। অের্ প্রেৃিপকক্ষ আমরা সিাই জাবন্ থি খরকোশ অবি সহকজই েচ্ছপকে 
টপকে অকন্ে েূকর র্কল্ িায়। িাহকল্ অকির অোটয িুবক্তকি থসটা পাবচ্ছ ন্া থেন্ 
আমরা? মহা সমসযা, িাই ন্া? এই সমসযা শুধু থস িুকের বগ্রে োশচবন্েকেরই োরুণ 
মাোিযো সৃবষ্ট েকরবন্, িিচমান্ িুকেও অকন্ে সময় মানু্ষকে বর্ন্তায় থেকল্।  

 
খরকোশ-েচ্ছকপর থেৌে প্রবিকিাবেিা 
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মূল্ সমসযা এখাকন্ এেবট ন্য়, েুবট। এে, ওপকরর িগ্াাংশগুকল্া ক্রকমই থিাট 
হকয় িাকচ্ছ। এি থিাট থি প্রায় ‘শূন্য’থি থপৌঁিার অিিা। িার অেচ বগ্রেকের থসই 
বর্রশত্রু ‘শূন্য’বট আল্কোকি উাঁবে মারকি থপিন্ থেকে। েুই, সাংখযাগুকল্া থিা থশষ 
হকচ্ছ ন্া, র্কল্ িাকচ্ছ একেিাকর অসীকমর বেকে। সুিরাাং বপোকোরাস আর 
অযাবরস্টটল্ িা একেিাকরই িরোি েরকি পারকিন্ ন্া, ‘অসীম’ সাংখযা, থসটাই থেখা 
বেকচ্ছ এখাকন্। অের্ থজকন্ার িুবক্ত খণ্ডাকিন্ই িা থেমন্ েকর িাাঁরা। শূন্য আর 
অসীম আসকল্ থন্ই, অের্ থজকন্ার ধাাঁধাকি আকি,িার েী সুরাহা হকি? অযাবরস্টটল্ 
অিশয েকম িাওয়ার পাত্র বিকল্ন্ ন্া িাকি। িল্কল্ন্, ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’, েুকটাই 
সিয, িকি িািকি ন্য়, থজকন্ার উিচর মবিকষ্কর েল্পন্াকি। এে েোকি বিবন্ থজকন্ার 
ধাাঁধাকে উবেকয় বেকল্ন্, থিন্ এর থোকন্া গুরুেই থন্ই। 

  
 পবিম সিযিাকে অকন্ে অকন্ে শিাব্দী অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্ থজকন্ার 

ধাাঁধার পূণচ সমাধান্ থপকি। ঘটন্াবট হকল্া এই থি সাংখযায় সীমাহীন্ হকল্ও ওপকরর 
ক্রমহ্রাসমান্ িগ্াাংশগুকল্ার থিােেল্ বেন্তু অসীম ন্য়,এেবট থিাটখাকটা সাংখযা২। 
অেচাৎ  

        ১+১/২+১/৪+১/৮+….=২ 
েচ্ছপ আর খরকোকশর থেৌে প্রবিকিাবেিাকে বির্ার েরকি হকি সীমাহীন্ েূরে 

বেকয় ন্য় (িবেও সীমাহীন্ সাংখযাগুকল্ার থিােেল্ এেবট থিাটখাকটা সীবমি সাংখযা), 
সীবমি োল্কক্ষপকণর মাকপ। এে েজ থিকি িার এে বমবন্ট ল্াকে, েুই েজ থিকি 
ল্ােকি েুই বমবন্ট। েুই বমবন্কট খরকোশ েি েূর িায়, আর েচ্ছপ িায় েি েূর, 
থসটা থির েরকল্ই থিা সমসযা রু্কে িায়। সুিরাাং ধাাঁধার থোাঁোয় বিল্ বগ্রে 
পবণ্ডিকের বর্ন্তার সীমািদ্ধিা, ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’-এর িন্দ্ব ন্য়। 
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িৃিীয় অধযায় 

পবিকম ন্য়, পুকির বেকে  
  

সকন্ধ ন্ামার সময় হকল্, পবিকম ন্য় পুকির বেকে,  
মুখ বেবরকয় িািকিা আবম, থোন্ থেকশ রাি হকচ্ছ বেকে… 

েিীর সুমন্। 
 

বিষবয়ে েণন্ােকমচ শূকন্যর প্রকয়াজন্ীয়িা থি বমসরীয় আর বগ্রেরা উপল্বি েকরন্বন্ 
িা ন্য়। িযাবিল্ন্ীয়কের োি থেকে িযাপারটা িুকঝ থন্ওয়ার পর িাাঁরাও থমকন্ 
বন্কয়বিকল্ন্ থি েশচন্শাকে িি অিাঞ্ছন্ীয়ই থহাে শূন্যকে একেিাকর অগ্রাহয েরারও 
উপায় থন্ই। শূকন্যর িযিহার থোন্ জাবি োর োি থেকে থশকখ, থে’ই িা প্রেম িার 
সূর্ন্া েকর, িার সবঠে ইবিহাস হয়কিা েখকন্াই পুকরাপুবর জান্া িাকি ন্া। োকরা 
োকরা মকি, েবক্ষণ আকমবরোর মায়া িা িারও পূকিচোর থোকন্া সিযিাকিই শূকন্যর 
থিাধ জকন্মবিল্ প্রেম। থেউ িকল্ন্ র্ীকন্। বেন্তু এেটা বিষকয় সিাই এেমি থি 
শূন্যকে িারা থেউই সাংখযা বহকসকি েণয েকরবন্। শূন্য এেটা বর্হ্ন মাত্রিে 
রািাকি থিমন্ োকে বেেবন্কেচশে েল্ে, িা েূরকের েল্ে। ১, ২, ৩,... এগুকল্ার 
সকঙ্গ িুল্ন্ীয় থোকন্া সাংখযা ন্য়। শূন্য থি আসকল্ই এেবট সাংখযা, এিাং অিযন্ত 
গুরুেপূণচ সাংখযা থসই উপল্বিটা পবিকম জন্মায়বন্, মধযপ্রাকর্যও ন্য়, জকন্মবিল্ 
েবক্ষণপ্রাকর্যিারিিকষচ। 
  

 সি োি সি মাবটকি হয় ন্া, সি মাি োকে ন্া সি ন্েীকি। উপিুক্ত পবরকিশ 
ল্াকে। জল্িায়ু, িাপ ইিযাবে বঠেমকিা হকি হয়। এেটা জাবির বর্ন্তার জেিৎবটও 
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অকন্েটা থসরেম। ওটা বেিাকি বিেবশি হকি িা বন্িচর েকর থস জাবির ধযান্ধারণা 
ও রীবিন্ীবির ওপর, িার প্রাণশবক্তর ওপর। অনু্েূল্ পবরকিশ থপকল্ই এেটা জাবির 
থমধা প্রসু্ফবটি হকি পাকর শিমুখী সৃজন্শীল্িায়।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
প্রল্য়ন্ার্ন্ ন্ার্কল্ িখন্ থহ ন্টরাজ 

 
‘শূন্য আর ‘অসীম’েুবট আইবিয়াই েু’হাজার িির আকেোর িারিিকষচর 

মন্মান্কসর সকঙ্গ হুিহু খাপ থখকয় িািার মকিা বিল্। ‘শূন্য’থে পবিম থেখি িীবির 
থর্াকখ, িারকি ‘শূন্য’ বিল্ থেিীর আসকন্। পরম পূজন্ীয় সিা। শূন্য আর অসীম এই 
েুই সিার মাকঝ িারিিাসী িাকের আত্মার আশ্রয় খুাঁকজ থপকিন্। বহিুধকমচ সি 
িেিাকন্র থসরা িেিান্ হকল্ন্ ব্রহ্মা। বিবন্ই স্রষ্টা, বিবন্ই সাংহারে। বিবন্ আকিন্ 
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সিচত্র, আিার বিবন্ থোোও থন্ই। বিবন্ এোধাকর মহাশূকন্যর বর্র-শূন্যিায় বিল্ীন্, 
আিার সিচিযাপী িাাঁর উপবিবি। এে অন্তহীন্ বিিিার শরীকর িাাঁর বন্িাস। বশকির 
মূবিচর বেকে িাবেকয় থেকখকিন্ থেউ? এে হাকি িাাঁর সৃবষ্টর েণ্ড, আকরে হাকি 
ধ্বাংকসর অবগ্-মশাল্। িার অেচ বহিুধকমচর থমৌবল্ে বিশ্বাকসর মকধযই বন্বহি রকয়কি 
শূন্য আর অসীকমর বিি অবিে। এ বিশ্বাস এোন্তই িারিীয় বিশ্বাস। এখাকন্ শূন্য 
আর অসীম একে অকন্যর স্বিাি থোসর, একে অকন্যর পবরপূরে। িারিীয় েশচকন্ 
‘শূন্য’ হকল্া স্বােি অবিবে-আত্মার পবিত্র মবির। িাই িারকির মাবট বিল্ ‘শূন্য’ আর 
‘অসীকমর’ আেশচ জন্মিূবম। বেন্তু ‘শূন্য’ থি েস্তুরমকিা এেবট োবণবিে সাংখযার 
সিান্ পািার থিােয থসই থিাধটা জন্মাল্ থেমন্ েকর িারিীয় থর্িন্ায়? েবণি আর 
েশচন্ থিা বঠে অবিবচ্ছন্ন বজবন্স ন্য় বগ্রেকের মকিা। সুিরাাং ব্রহ্মার বিি-সিার 
উপল্বি থেকে েবণকির সাংখযামাল্াকি শূন্য িার বন্কজর িান্বট স্বািাবিেিাকি েখল্ 
েকর থন্কি, থসটা খুি িািিসিি মকন্ হয় ন্া। থোকন্া থেকশর থোকন্া সিযিাকিই 
এমন্ উোহরণ থন্ই থি এেটা িে আবিষ্কার আপন্া আপবন্ জন্ম বন্কয়কি থোকন্া 
ঐবিহাবসে, সামাবজে িা এধরকন্র থোকন্া োিচোরণ সিেচ িাো। সাধারণি 
আইবিয়ার থোকন্া থিৌকোবল্ে সীমাকরখা থন্ই। িিচমান্ িুকে থসগুকল্া প্রর্ার হয় িই-
পুিকের মাধযকম, িা অন্যান্য শি প্রোকরর থিাোকিােসূকত্র। েু'হাজার িির আকে 
থসিাকি থোন্ বেিু িোিার উপায় বিল্ ন্া অিশয। বিল্ থিটা থসটা হকল্া রাজযজয় 
িা িযিসািাবণজয। েবণকির শূন্য হয়কিা ঐিাকিই প্রকিশ েকরবিল্ িারিিকষচ। বি.পূ. 
র্িুেচ শিকে সম্রাট আকল্েজাণ্ডার িারি আক্রমণ েকরন্। বিবন্ শুধু জাাঁেকরল্ 
থসন্ান্ায়ে বিকল্ন্ ন্া, উাঁরু্মাকন্র থল্খাপো জান্া িযবক্তও বিকল্ন্। স্বয়াং অযাবরস্টটকল্র 
িাত্র। ধারণা েরা হয় থি বিবন্ এিাং িাাঁর বগ্রে বসন্যসামন্তকের সাংস্পকশচ একস িান্ীয় 
িারিিাসী খির পায় থি িযাবিল্ন্ীয়রা শূকন্যর িযিহার থিশ আয়ি েকর থেকল্কিন্, 
সাংখযা বহকসকি ন্া হকল্ও সাংখযােল্ে বহকসকি। এই থিাট্ট আইবিয়াবট িারকির উিচর 
পবল্মাবটকি ন্িুন্ জীিন্ থপকয় িায়। শুধু েল্ে থেন্ হকি, সাংখযা হকিই িা থোষ 
থোোয়। বগ্রেকের মকিা িাকের থিা থসই ‘শূন্য মাকন্ বন্রীশ্বরিাে’-জািীয় মান্বসে 
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প্রবিিন্ধেিা বিল্ ন্া, িরাং উল্কটাটাই। িারকি শূন্য মাকন্ই ঈশ্বর। িাই অবর্করই 
শূন্য িার জায়ো েকর থন্য় সাংখযামাল্াকি। িকি িারা িযাবিল্ন্ীয়কের মকিা ৬০-
বিবিে েণন্া িজচন্ েকর বন্কজকের ১০-বিবিে সাংখযার িযিহার িল্িৎ রাখকল্ন্। 
আজকে আমরা িাকে আরবি বন্উমাকরল্ িকল্ আখযাবয়ি েবর, িারিীয়কের থস 
সময়োর বল্খন্পদ্ধবি িল্কি থেকল্ প্রায় এেই রেম বিল্: ১, ২, ..., ৯, ০। অকন্কে 
মকন্ েকরন্, আধুবন্ে সাংখযার বল্খন্পদ্ধবি প্রিিচকন্র েৃবিেটা আরিকের ন্া বেকয় 
িরাং িারিীয়কের থেওয়াই থিাধ হয় উবর্ি বিল্, োরণ ঐবিহাবসেিাকি থেখকি 
থেকল্ আরিরা থশকখ িারকির োি থেকে, রাজয জয় েরার পর। িারপর পবিম 
থশকখ আরিকের োকি, ইসল্াকমর িখন্ স্বণচিুে। পকর পবিমই এর ন্ামেরণ েকর 
আরবি সাংখযা। 

 

িা-ই থহাে, শূকন্যর ন্িাবজচি সিান্ েবণকির জেকি এে ন্িিুকের সূর্ন্া েকর, 
বিকশষ েকর িারিিকষচ। (সম্ভিি র্ীন্কেকশও প্রায় এেই সমকয় বিজ্ঞজকন্রা শূকন্যর 
িহুবিধ িযিহাকরর েো িািকি শুরু েকরবিকল্ন্।) িাকের েল্পন্া ন্িুন্ ন্িুন্ 
উদ্ভািন্ার বেকে এবেকয় থিকি োকে। থিমন্, ঋণাত্মে সাংখযা। আকে থেউ-১ িা-৭ 
িল্কি েী থিাঝায় েল্পন্া েরকি পারি ন্া। িারিীয় োবণবিকেরা থশখাকল্ন্ থি 
ঋণাত্মে সাংখযাকে অকন্েটা ঋকণর মকিাই থেখা থিকি পাকর। োকরা োি থেকে ধার 
েরকল্ থসটা ঋণ, বন্কজ োমাই েরকল্ থসটা ধন্, অেচাৎ ধন্াত্মে। আিাজ েরা হয় 
থি িাাংল্া িাষায় ‘ধন্াত্মে’ আর ‘ঋণাত্মে’ শব্দ েুবটর উৎপবিই থসখাকন্। সপ্তম 
শিাব্দীর বিবশষ্ট িারিীয় োবণবিে ব্রহ্মগুপ্ত বশবখকয়বিকল্ন্ থেমন্ েকর ধন্াত্মে ও 
ঋণাত্মে উিয় প্রোর সাংখযা বেকয় থিাে বিকয়াে পূরণ িাে েরকি হয়। বিবন্ই প্রেম 
িযবক্ত বিবন্ থঘাষণা েরকল্ন্ থি ‘ধন্াত্মে সাংখযাকে ঋণাত্মে সাংখযা বেকয় িাে িা 
পূরণ েরকল্ েল্ােল্ োাঁোকি ঋণাত্মে, এিাং ঋণাত্মে সাংখযাকে আকরেবট ঋণাত্মে 
সাংখযা বেকয় িাে িা পূরণ েরকল্ োাঁোকি ধন্াত্মে’। িিচমান্ িুকের সাি িিকরর 
থিকল্কমকয়রাও িা জাকন্, বেন্তু সপ্তম শিাব্দীকি থসটা বিল্ এে বিিয়ের আবিষ্কার। 
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 ব্রহ্মগুপ্ত এ-ও জান্কিন্ থি শূন্য বেকয় থিকোকন্া সাংখযাকে পূরণ েরকল্ থসটা 
শূন্য হকয় িাকি। থস অকেচ শূন্য সিবেিুকে শুকষ থন্য়। িকি বিবন্ সমসযায় 
পকেবিকল্ন্ শূন্য বেকয় িাে েরার থর্ষ্টা েরকি বেকয়। ০/০ িা ৫/০ েিকি োাঁোয়? 
খুি িািন্াবর্ন্তা ন্া েকরই িকল্ িসকল্ন্, এগুকল্াও শূন্য, িা অিশয বঠে ন্য়। 
িখন্োর বর্ন্তাধারাটাই বিল্ ওরেমশূন্য হকল্া এমন্ বজবন্স িার সাংস্পকশচ একস 
সিই থিন্ বন্বিহ্ন হকয় থিি।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ব্রহ্মগুপ্ত 
 

এই ভ্রান্ত ধারণাবট িৎক্ষণাৎ শুধরাকন্া হকয় ওকঠবন্। আকরা েকয়ে শিাব্দী 
অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্। িােশ শিাব্দীর আকরে প্রখযাি িারিীয় োবণবিে, িাস্কর, 
বিবন্ এই সমসযার সবঠে মীমাাংসা বেকি সক্ষম হন্। বিবন্ িল্কল্ন্, ১/০ শূন্য ন্য়, 
অসীম। আর ০/০-এর মাকন্ েী? এর থোকন্া মাকন্ই থন্ই। আজকে আমরা জাবন্ থি 
এরও এেটা অেচ আকি। একে িল্া হয় ‘ইন্বিটারবমকন্ট ন্াম্বার’ িা অবন্বেচষ্ট সাংখযা। 
এর মান্ থিকোকন্া সাংখযা হকি পাকর। িকি এর েবণিসিি অেচ প্রেম বেকয়বিকল্ন্ 
সপ্তেশ শিাব্দীর েরাবস োবণবিে ‘থল্াবপিাল্’। থসটা থিাঝার জন্য মধযিুকের 
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ইউকরাবপয়ান্ েবণকির ইবিহাস জান্া েরোর। থসসি েোয় পকর আসা িাকি, এখন্ 
প্রাকর্যর েবণিটা বন্কয় আকরেটু আকল্ার্ন্া েরা িাে। 
  
প্রার্য েবণকির স্বণচিুে 
িারিীয় েবণি বিকশষিাকি উৎপােন্শীল্ হকয় উকঠবিল্ সপ্তম শিাব্দীকি। িকি এর 
আকেও থিশ বেিু প্রবেিিশা োবণবিে মূল্যিান্ অিোন্ থরকখ থেকিন্ েবণিশাকে। 
আসকল্ ৪০০ থেকে ১,২০০ সাল্ পিচন্ত সময়োল্বট িারিীয় েবণকির স্বণচিুে িকল্ 
আখযাবয়ি হকয় োকে। থসোকল্র অন্যিম থসরা োবণবিে ও থজযাবিবিচজ্ঞান্ী আিচিট্ট 
(৪৭৬-৫২০) মাত্র থিইশ িির িয়কস ‘আিচিাবটয়া’ ন্ামে এেবট গ্রি রর্ন্া েকরন্, 
িা থেকে ধারণা েরা হয়, েশবমে পদ্ধবিকি সাংখযা থল্খার ধারণাবট বিবন্ই প্রেম 
সূর্ন্া েকরন্। িাস্কর (এে) (৬০০-৬৮০)-এর থল্খা আিচিাবটিাষয (৬২৯ সাল্) 
িইবটকি আকরা এেধাপ এবেকয় শূন্য(০)সহ েশবমে সাংখযা বেিাকি বল্খকি হয় িার 
িণচন্া থেন্। এই গ্রিবটকে েবণি ও থজযাবিবিচেযা বিষকয় সাংসৃ্কি িাষায় প্রেম প্রামাণয 
গ্রি বহকসকি ধরা হয় িারকি। অিশয একি থোকন্া বিমি থন্ই সুধীমহকল্ থি শূন্যকে 
পাবটেবণকির সাংখযামাল্াকি অন্যান্য পূণচ সাংখযার সমাবধোরপূণচ িান্ েকর থেওয়ার 
েৃবিে মূল্ি ব্রহ্মগুকপ্তর (৫৯৮-৬৬৮) প্রাপয। শূন্য িারা গুণ-িাকের সকঙ্গ জবেি থি 
িাস্কর, িার েো এেটু আকেই উকল্লখ েরা হকল্া, বিবন্ হকল্ন্ বিিীয় িাস্কর (১১১৪-
১১৮৫)। 
 

শূন্যকে সাংখযার সাবরকি িান্ থেওয়া এিাং ঋণাত্মে সাংখযার আবিষ্কার, েুকটাই 
বিল্ থস সময়োর পবরকপ্রবক্ষকি িুোন্তোরী ঘটন্া। ওবেকে পবিকমর সূিচ িখন্ প্রায় 
অিবমি। েীঘচ সাি শ িির রাজে েরার পর পরাক্রান্ত থরামান্ সাম্রাজয িখন্ 
ধ্বাংকসর মুকখ। ৪৭৬ বিষ্টাকব্দর ৪ থসকেম্বর থরামান্ সম্রাট রমুল্াস অোস্টাস িখন্ 
শত্রুপকক্ষর হাকি রূ্োন্তিাকি পরাবজি হন্, িখন্ই সবিযোর অকেচ ইউকরাকপর মাবট 
থেকে থরাকমর আবধপিয বন্বিহ্ন হকয় িায়। এি বেকন্র এেটা বিশাল্ সিযিা এেবট 
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পরাজকয়র ঘটন্াকি একেিাকর থল্াপ থপকয় িাকি থোকন্া এে বিকশষ বেিকস, থসটা 
অিশয েখকন্াই বিশ্বাসকিােয ন্য়। এেটা সিযিা আপন্া-আপবন্ েকে ওকঠ ন্া, 
আপন্া-আপবন্ পকেও িায় ন্া। ওঠার থিমন্ এেটা প্রবক্রয়া আকি, ন্ামারও আকি। 
অনু্মান্ েরা হয় থি থরামান্ সাম্রাজয ৩২০ িির ধকর আকি আকি ক্ষয় হকি হকি 
থশকষ সামান্য থখাাঁর্াকিই একেিাকর বিল্ীন্ হকয় থেল্। িখন্ আর পবিকমর বেিু 
োেল্ ন্া পৃবেিীকে থেিার। সাম্রাজয ন্য়, সমৃবদ্ধ ন্য়, ন্িুন্ থোকন্া জ্ঞান্ ন্য়, থোকন্া 
িুোন্তোরী আইবিয়া ন্য়। পবিকমর িাণ্ডার িখন্ শূন্য হকয় থেকি। 

 
 

শূকন্যর মূল্ আবিষ্কারে থে? 
 

শূকন্যর মূল্ আবিষ্কারে থে, ব্রহ্মগুপ্ত, ন্া আিচিট্ট? থেউ িকল্ 
আিচিট্ট, থেউ িকল্ ব্রহ্মগুপ্ত। িারিীয় থল্খেকের থিবশর িােই 
আিচিকট্টর পকক্ষ, পবিকমর োবণবিে মহল্ িরাং ব্রহ্মগুকপ্তর েল্াকিই 
জয়মাল্য পরাকি র্ান্। িকি, প্রেকমই িকল্ রাখা িাকল্া থি ইবিহাকসর 
বঠে থোন্ মুহূকিচ, বঠে থোন্ িযবক্তর েল্পন্াকি এই ধারণাবটর জন্ম 
বন্কয়বিল্ থসটা আর এখন্ হল্ে েকর, বেন্-িাবরখ সহোকর বর্বহ্নি 
েরা সম্ভি ন্য়, এিাং িার প্রকয়াজন্ও থন্ই। ‘শূন্য’ এমন্ এেবট 
আইবিয়া িা িাোকন্র েুকল্র মকিা থোকন্া এে সুির সোকল্ হঠাৎ 
েুকট ওকঠবন্, ধীকর ধীকর অকন্ে সময় ল্াবেকয় িার বিোশ ঘকটকি। 
শূন্য আবিিূচি হয়বন্, বিিবিচি হকয়কি। আোই হাজার িির আকে 
বমসরীয়রাও শূন্য িযিহার েকরবিকল্ন্, বেন্তু ন্া থজকন্। বমসরীয়কের 
আকে িযাবিল্ন্ীয়রাও শূন্য বন্কয় োজ েকরবিকল্ন্, বেন্তু িা-ও 
অজ্ঞািসাকর। অেচাৎ শূন্যকে বেন্বিন্ প্রকয়াজকন্র খাবিকর িাাঁরা 
িযিহার েকরকিন্, বেন্তু িার থি এেটা বিকশষ িাৎপিচ আকি, আকি 
িার বন্জস্ব সিান্, থস বিষকয় িাাঁকের থোকন্া স্পষ্ট ধারণা বিল্ ন্া। 
বগ্রে গুণীজন্রা িাকল্া েকরই জান্কিন্ এসি খির, এমন্বে ইউবক্লকির 
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জযাবমবির মধয বেকয় শূন্য প্রবিবেন্ই এেবট জল্জযান্ত বিিুর আোকর 
িাাঁকের থর্াকখর সামকন্ োাঁবেকয় থেকেকি, বেন্তু িাকিও িাাঁকের টন্ে 
ন্কেবন্, োরণ শূকন্যর োশচবন্ে আইবিয়ার সকঙ্গ োবণবিে আইবিয়ার 
সরাসবর সাংঘাি। এিাং থসোকল্র বগ্রে মন্কন্ েবণি আর েশচন্ বিল্ 
এেই থেকহর েুবট অঙ্গ—একেিাকর অবিকচ্ছেয। িারিিকষচ শূন্যকে 
সহকজই িরণ েরা সম্ভি হকয়বিল্ বঠে োশচবন্ে োরকণ ন্া হকল্ও 
আধযাবত্মে োরকণ। িাকের বেি-প্রেৃবির ধযান্ধারণার সকঙ্গ সুিরিাকি 
খাপ থখকয় বেকয়বিল্ শূন্য। বেন্তু েো হকল্া থেিকেিী বন্কয় ন্য়, েবণি 
বন্কয় বর্ন্তা েরকল্, েবণকির সাংখযামাল্াকি শূন্যকে আসন্ বেকল্ন্ থে? 
আিচিকট্টর জন্ম ৪৭৬ বিষ্টাকব্দ, বঠে থি িির থরাম সাম্রাকজযর পিন্ 
ঘকট। ৪৯৯ সাকল্ িাাঁর মূল্যিান্ গ্রি ‘আিচিাবটয়া’ প্রোবশি হয়। থস 
গ্রকির থিবশর িােই বিল্ গ্রহ-ন্ক্ষত্র বন্য়। বিবন্ থসোকল্র এেজন্ 
থসরা থজযাবিবিচজ্ঞান্ী বিকল্ন্। পৃবেিী থি িার অক্ষকরখার র্ারপাকশ 
থরাজ এেিার ঘুকর আকস থস িেযবট িাাঁর োি থেকেই পাওয়া। 
সূিচগ্রহণ আর র্ন্দ্রগ্রহকণর সবঠে োরণ সিচপ্রেম বিবন্ই জাবন্কয়বিকল্ন্ 
আমাকের। জযাবমবির ওপরও িাাঁর প্ররু্র োজ—থিমন্ বত্রিুকজর 
থক্ষত্রেল্ থির েরা, বপরাবমকির আয়িন্ (েমুচল্ায় িুল্ বিল্ িবেও)। 
থিশ েবট বিঘািী সমীেরকণর সমাধান্ও বিল্ িাাঁর গ্রকি। সুিরাাং 
অনু্মান্ েরা থিকি পাকর থি ‘শূন্য’ থি এেবট স্বিন্ত্র সাংখযা থস 
থিাধটাও সম্ভিি িাাঁর বিল্। বেন্তু িার থোকন্া প্রমাণ থন্ই। িরাং ইবঙ্গি 
আকি এরেম থি বিবন্ শূন্যকে িযিহার েকরবিকল্ন্ হয়কিা অকন্েটা 
বগ্রেকের মকিা েকরই, অজ্ঞািসাকর, িার পূণচ মিচাো ন্া বেকয়ই। 
িািাো িাাঁর পুকরা োজটাই বিল্ িণচন্ামূল্ে, থিখাকন্ থোকন্ারেম 
োবণবিে িাষা বিবন্ িযিহার েকরন্বন্। েকল্ বিবন্ থি শূকন্যর মূল্য 
পুকরাপুবর উপল্বি েকরবিকল্ন্ িার োবল্বল্ে প্রমাণ পাওয়া িায়বন্। 

 

বেন্তু ব্রহ্মগুপ্ত িাকল্া েকর থজকন্শুকন্ই শূন্যকে িযিহার েকরকিন্, 
শূন্যকে সাংখযামাল্ার বঠে মবধযখাকন্ িবসকয় িাকে পূণচ মিচাোয় প্রবিবেি 
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েকরকিন্। বিবন্ ‘শূন্য’ বন্কয় থিাে বিকয়াে পূরণ িাে েকরকিন্ (িুল্-
শুদ্ধ িা-ই থহাে)। ঐবিহাবসেকের থোকন্া বিমি থন্ই এবিষকয় থি 
ব্রহ্মগুপ্তই প্রেম ‘শূন্য’থে সাংখযার সিান্ বেকয় েবণি-সিাকি িান্ 
থেন্। 

 

 ইবিহাকসর থসই সবন্ধক্ষকণ মধযপ্রাকর্য উেয় হকি োকে এে ন্িুন্ 
সূিচইসল্াকমর র্াাঁে-িারা মােচা সূিচ। ৬৩২ বিষ্টাকব্দ হজরি থমাহািে (সা.) 
একন্তোল্ েরার েশ িিকরর মকধযই েুধচষচ আরি িাবহন্ী িাকের বেবিজকয়র সীমান্া 
বমসর, বসবরয়া, থমকসাপকটবময়া আর পারসয পিচন্ত বিিার েকর থেকল্। ইহুবে আর 
বিষ্টান্-অধুযবষি থজরুজাকল্ম িাকের েরায়ি হকয় িায়। ৭০০ বিষ্টাকব্দর মকধয িারা 
পবিকম আল্কজবরয়া আর পূকিচ বসনু্ধ ন্ে পিচন্ত েখল্ েকর থেকল্। ৭১১ বিষ্টাকব্দ িারা 
থস্পকন্র পিন্ ঘটায়। ৭৫১ বিষ্টাকব্দ িাকের জয়িাত্রা র্ীন্ সাম্রাকজযর বিবি োাঁবপকয় 
থিাকল্।  

 
 
 
 
 
 
 
 

আল্-থখায়াবরজবম 
 

     থসোকল্র মুসল্মান্রা অিশয সাম্রাজযবিিার আর ধমচপ্রর্ার েকরই ক্ষান্ত হন্বন্, 
থিখাকন্ থেকিন্ থসখান্ থেকেই সাগ্রকহ আহরণ েকর একন্কিন্ বিবজি জাবির 
ধন্িাণ্ডার শুধু ন্য়, জ্ঞান্িাণ্ডারও। জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র প্রবি এেটা বিকশষ আগ্রহ প্রোশ 
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পায় িােোকের আব্বাবস আমকল্। বিকশষ েকর খবল্ো হারুন্-অর-রবশকের থিকল্ 
আল্-মামুকন্র (৭৮৬-৮৩৩) শাসন্োকল্। আল্-মামুন্ অসম্ভি জ্ঞান্বপপাসু মানু্ষ 
বিকল্ন্। অিযন্ত উাঁরু্মাকন্র প্রেবিশীল্ বর্ন্তার নৃ্পবি। বিবন্ই বিকল্ন্ মুসবল্ম জেকির 
প্রেম সাাংসৃ্কবিে থরকন্সাাঁর থহািা ও অবিিািে অকন্কের মকি, ওটাই বিল্ 
ইসল্াকমর এেমাত্র উকল্লখকিােয থরকন্সাাঁ। সারা মুসবল্ম জাহাকন্ বিবন্ বন্কয় 
একসবিকল্ন্ মুক্তিুবদ্ধ ও মুক্তবর্ন্তার এে েুিচার েকল্লাল্। ধমচীয় থোাঁোবম বপিুটান্ বন্কি 
িাধয হয়, থমাল্লা সম্প্রোয় পিাৎপে। আধুবন্ে িুবক্তিােী ও প্রশ্ন-মুবখ বর্ন্তাধারা 
প্রকিশ েকর মুসবল্ম মন্কন্। আল্-মামুকন্র সময়ই থমািাবজল্া মিিাে মাো র্াো 
থেয়। এই মিিাে অনু্সাকর সাংসাকরর থোকন্াবেিুই প্রকশ্নর অিীি ন্য়, এমন্বে 
ধমচও। বিকশষ েকর ধমচ। থমািাবজল্ারা বিশ্বাস েরকিন্ থি থোরান্ পবিত্র গ্রি বঠেই, 
বেন্তু বেি গ্রি ন্য়, মনু্ষয-প্রণীি। সুিরাাং িুেবিকশকষ এর রেিেল্ সম্ভি ও সাংেি। 
থমািাবজল্ারা অমুসল্মান্ বিকল্ন্ িা ন্য়, ন্ামাজ-থরাজা িাাঁরা েরকিন্ বঠেই, বেন্তু 
সাকে সাকে এ-ও বিশ্বাস েরকিন্ থি ধমচকে িুকের সকঙ্গ িাল্ বমবল্কয় র্ল্কি হকি, 
উকল্টাটা ন্য়। 
  

িল্া িাহুল্য থি এই মিিাকের বিরুকদ্ধ প্রর্ণ্ড বিকরাবধিা সৃবষ্ট হকয়বিল্ থস সময় 
শুধু সন্ািন্ থমাল্লা-সমাকজর োি থেকে ন্য়, সাধারণ জন্সাধারকণর োি থেকেও। 
খবল্ো মামুন্ থসই বিকরাবধিাকে প্রশ্রয় থেন্বন্। িরাং পূণচ উেযকম এবেকয় থেকিন্ িাাঁর 
আধুবন্েিার সাংগ্রাকম। রাকজযর জ্ঞান্ী-গুণী পবণ্ডিকের এেসাকে জকো েকর বন্কেচশ 
বেকয়বিকল্ন্ বন্বিন্ত মকন্ জ্ঞান্র্র্চার সাধন্ায় আত্ম-বন্মগ্ হকি। আল্-মামুন্ প্রর্ণ্ডিাকি 
আেৃষ্ট বিকল্ন্ বগ্রে েশচন্, থজযাবিবিচজ্ঞান্ আর েবণকির প্রবি। ইহুবে ও বিষ্টান্ 
সম্প্রোকয়র জ্ঞান্সাধন্ার সাংসৃ্কবিকেও বিবন্ সিান্ েরকিন্। িাাঁর সাম্রাকজযর 
পবণ্ডিেুকল্র প্রবি িাাঁর প্রেম বন্কেচশ বিল্ িাাঁরা থিন্ উকঠ পকে থল্কে িান্ বগ্রে, 
ইহুবে আর বিষ্টান্-প্রণীি িইপত্র িা থিখাকন্ পাওয়া িায় িা সাংগ্রহ েকর বন্কয় 
আকসন্ িােোকে। িারপর থসগুকল্া িাকল্া েকর পাঠ েকর অনু্িাে েকরন্ আরবি 
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িাষায়। থশকষ বন্কজরাই থিন্ এেবন্েিাকি েকিষণার োকজ বল্প্ত হকয় িান্। এমন্ই 
েূরেৃবষ্টসিন্ন খবল্ো বিকল্ন্ বিবন্ থি বন্জ প্রাসাকের বিল্াসী-জীিন্ উকপক্ষা েকর 
মি হকয়বিকল্ন্ জ্ঞান্র্র্চার জন্য এেবট বিকশষ িিন্ বিবর েরাকি। এ বিল্ িাাঁর 
িেই শকখর স্বেএমন্ এেবট পবরকিশ সৃবষ্ট েরা থিখাকন্ জ্ঞান্ীরা থেিল্ জ্ঞান্র্র্চা 
েরকিন্ এিাং ন্িুন্ জ্ঞান্ সৃবষ্ট েরকিন্, বন্িচাধ ও বন্িঃশি স্বাধীন্িার সকঙ্গ। ৮৩৩ 
বিষ্টাকব্দ িাাঁর এই স্বে োিচেরী হয় থশষ পিচন্ত। বিকশ্বর সিচপ্রেম েকিষণা-েৃহ, জ্ঞান্-
মবির (House of Wisdom), িায়িুল্ বহেমা, িার বন্মচাণপিচ সমাপ্ত হয়  
িােোকে। আজকে পবিম জেকির সিচত্র, প্রাকর্যরও অকন্ে থেকশ, েকিষণাোকরর 
িোিবে। বেন্তু এর সূর্ন্া হকয়বিল্ ইসল্াকমর থসই থেৌরিিুকে, থস িেয হয়কিা 
সিার জান্া থন্ই।  

 

আল্-মামুকন্র উৎসাহ, থপ্ররণা ও পৃেকপাষেিায় ইসল্াবম থমধা শিিকণচ পল্লবিি 
হকয় ওকঠ। এই প্রসু্ফবটি জ্ঞান্িৃকক্ষর অন্যিম প্রধান্ ন্ায়ে বিকল্ন্ আিু মুসা আল্ -
থখায়াবরজবম (৭৮০-৮৫০) ন্ামে এে েবণি-থপ্রমী জ্ঞান্সাধে। ইবিহাস িাাঁকে জাকন্ 
অকির অন্যিম প্রধান্ শাখা, িীজেবণি, িার স্রষ্টা বহকসকি। িাাঁর প্রণীি গ্রি ‘বহসাি-
আল্-জির-ওয়াল্-থমাোকিল্া’। থসই আল্-জির থেকেই ইাংকরবজ ন্াম ‘অযাল্কজব্রা’। 
আরবি আল্-জিকরর আক্ষবরে অেচ বেন্তু েবণকির সকঙ্গ সিৃক্ত থমাকটও ন্য় িরাং 
বর্বেৎসাশাকেই থিবশ প্রকিাজয। এর মাকন্ ‘সারাকন্া’, থোকন্াবেিু ‘থমরামি’ েরা, 
থিমন্ িাো হাে। বিবন্ িল্কল্ন্, অকোপর্ার েকর থিমন্ িাো হাে থজাো ল্াোকন্া 
িায়, থিমবন্ সমীেরণ সমাধান্ েকর উদ্ধার েরা িায় অজান্া সাংখযার মান্। 
উোহরণ: 

              53 x  
এখাকন্ x -এর মান্ েি? থসাজা উির: 2 . বেন্তু িবে এমন্ হয় থি:  

             02  cbxax ,  
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িাহকল্ x -এর মান্ থির েরি েী েকর? আজকে থিকোকন্া সু্ককল্র িাকরা-থিকরা 
িিকরর থিকোকন্া িাত্রিাত্রী মুখি িকল্ বেকি পারকি িার উির: 

            
a

acbb

2

42    

 

বেন্তু ন্িম শিাব্দীকি এই সহজ সমাধান্বট োকরারই জান্া বিল্ ন্া। পৃবেিীকি প্রায় 
সি সু্ককল্ই বশক্ষােচীরা থশকখ এই সূত্রবট। বেন্তু েজন্ িাত্রিাত্রী, িা েজন্ বশক্ষে 
অিেি আকিন্ থি এই সূকত্রর আবিষ্কারে বিকল্ন্ থসই আরি োবণবিেবট। আল্-
থখায়াবরজবম বিকল্ন্ সবিযোর সাধে পুরুষ- বেন্রাি েবণি বন্কয়ই পকে োেকিন্। 
বিবন্ িল্কিন্ থি জীিকন্র প্রবিবট থক্ষকত্র অিধাবরিিাকি আত্মপ্রোশ েকর েবণি। 
িাাঁর আকরা এেবট িে আবিষ্কার বিল্। অকন্েটা ধারাপাকির মকিা-থিােবিকয়াে পূরণ 
িাকের ধারাপাি, ইাংকরবজকি িাকে িবল্ ‘অযাল্েবরেম’। িাাঁর ন্ামানু্সাকরই িিচমান্ 
িুকের শাখা: অযাল্েবরেম।  
 

আল্-থখায়াবরজবমর উপবরউক্ত সূত্র অনু্িায়ী  
             12 x ,  
 

এর সমাধান্ েি? থোকন্া সূত্র প্রকয়াে ন্া েকরই িল্া িায় ১। এটুেু বিবন্ 
জান্কিন্-িােোকের জ্ঞান্িিকন্র সেকল্রই জান্া বিল্। থিটা জান্া বিল্ ন্া িাাঁকের, 
এমন্বে আল্-থখায়াবরজবম সাকহি বন্কজও থটর পান্বন্ প্রেম প্রেম থসটা হকল্া এই 
সমীেরণবটর বিিীয় সমাধান্: -১। থসিুকের মানু্কষর মন্ এিই আচ্ছন্ন বিল্ অখণ্ড 
এিাং পূণচ সাংখযা (natural numbers) িারা থি ‘ঋণাত্মে’ সাংখযা ন্ামে থোকন্া 
িস্তুর অবিেই িাাঁকের মাোয় থঢাকেবন্। ওই জ্ঞান্টুেু িাাঁরা আহরণ েকরন্ িারিীয় 
পবণ্ডিকের সাংস্পকশচ আসার পর। িযাবিল্ন্ীয়কের বশক্ষা থেকে িাাঁরা জান্কিন্ থি 
‘শূন্য’ এেটা েরোবর বজবন্স, বেন্তু িারিীয়কের োকি িাাঁরা বশখকল্ন্ থি শূন্য শুধু 
সামবয়ে প্রকয়াজন্ থমটায় ন্া, েস্তুরমকিা এেটা সাংখযাও, ১, ২, ৩, ...-এর মকিাই। 
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িে েো, িাাঁরা িুঝকল্ন্ থি x+3=1 জািীয় সমীেরকণরও এেটা সমাধান্ আকি, -২, 
থিটা হাকি থোন্ার মকিা ধন্াত্মে পূণচ সাংখযা ন্া হকল্ও অিযন্ত মূল্যিান্ সাংখযা। িাাঁরা 
এ-ও িুঝকল্ন্ থি বিঘািী সমীেরকণর (quadratic equation) সমাধান্ এেবট ন্য়, 
েুবট, িবেন্া এরেম হয় থি: ,0)1( 2 x িার এেটাই উির, ১। এই িুবক্তকি 
আল্-থখায়াবরজবমর ঐবিহাবসে সূত্রবটকি -b-এর িান্ পাকশ শুধু থিােবর্হ্ন ন্য়, িার 
বন্কর্ এেটা বিকয়ােবর্হ্নও িসাকি হকি। এই েমুচল্াবটই পৃবেিীর প্রবিবট িাত্রিাত্রী 
আজীিন্ মুখি রাকখ।  

 

‘শূন্য’থে সাংখযার আসকর িসািার পর পুকরা এেটা ‘সাংখযাকরখা’র ধারণা বন্বমচি 
হিার সুকিাে পায় মানু্কষর মকন্। ‘শূন্য’ হকয় থেল্ ধন্াত্মে আর ঋণাত্মে 
সাংখযামাল্ার মাঝখাকন্ এেটা থসিুর মকিা। অন্যিাকি িািকি থেকল্ শূন্য থিন্ এেবট 
োকর্র আরবশ, থিখাকন্ োাঁবেকয় ধন্াত্মে রাবশ িার প্রবিবিম্ব থেখকি পায় ঋণাত্মে 
রাবশকি। ধন্াত্মে আর ঋণাত্মে সাংখযা একে অকন্যর সখা হকয় থেল্, িাকের মাকঝ 
সৃবষ্ট হকল্া এে বন্রিবচ্ছন্ন প্রবিসাময। এ থিন্ সৃবষ্টরই বিি রূপ: এে বেকে ধন্, 
আকরে বেকে ঋণ; এে বেকে জন্ম, আকরে বেকে মৃিুয-েুবট এেই িািিিার িন্ধকন্ 
বন্বিেিাকি আিদ্ধ। 

  
‘শূন্য’ সিযিাকে আকরা খাবন্েটা এবেকয় থেয় মধযিুকের আরি-প্রিাবিি 

পৃবেিীকি।  
 

‘শূন্য’ শব্দবট ইাংকরবজকি ‘zero’ হকয় থেল্ থেমন্ েকর, িারও এেটা ইবিহাস 
আকি। শুরুকি িারকি এর সাংসৃ্কি ন্াম বিল্ ‘শূবন্য়া’, িার অেচ খাবল্, থন্ই, 
অবিেযমান্, িা থেকে িাাংল্া ন্াম শূন্য। আরিরা থসই ‘শূবন্য়া’থে িাকের বন্কজকের 
িাষায় ‘বসের’এ পবরণি েকরন্। পবিম বিজ্ঞজন্কের হাকি একস আরি ‘বসের’ 
ল্যাবটন্ েন্ধিুক্ত ‘বসোইরাস’-এ োাঁবেকয় িায়, িা িুকের সকঙ্গ িাল্ বমবল্কয় এেসময় 
বজকরাকি রূপান্তবরি হয়।  
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িুবদ্ধজীিী মহকল্ শূকন্যর এেটা সিান্জন্ে িান্ হওয়া সকত্ত্বও এর োশচবন্ে 
িযঞ্জন্াকেচর সকঙ্গ বর্ন্তাবিকেরা খুি স্বচ্ছি থিাধ েরকিন্ থোো থেকেই িা বেন্তু ন্য়। 
োরণ িাাঁকের মন্ থেকে িখকন্া অযাবরস্টটকল্র থঘার পুকরাপুবর োকটবন্। শূকন্যর সকঙ্গ 
বন্রীশ্বরিাবেিার এেটা সিেচ আকি, এই অস্ববিটুেু বেিুকিই েূর হবচ্ছল্ ন্া িাাঁকের 
বর্ন্তা থেকে। বেন্তু েবণকির অগ্রেবির েল্যাকণ িাাঁকের এই অমূল্ে বিশ্বাকসর বিবি 
আকি আকি েুিচল্ হকি োকে। িাাঁরা থমকন্ বন্কি োকেন্ ধীকর ধীকর থি ‘শূন্য’ এেটা 
সাংখযা মাত্র, িার থিবশ ন্য়, েমও ন্য়। শূকন্যর পৃবেিী েবণকি, েশচন্শাকে ন্য়। 
শূকন্যর সকঙ্গ ঈশ্বর আকি বে থন্ই থস প্রকশ্নর থোকন্া সিেচ থন্ই এিাং োেকি পাকর 
ন্া, এই বিজ্ঞান্সিি িুবক্তবট িাাঁকের োকিও গ্রহণকিােয হকয় ওকঠ।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ওমর বখয়াম 
 

থসই জ্ঞান্মবিকরর এে পরিিচীোল্ীন্ সেসয বিকল্ন্ বোংিেন্তীয় পারবস েবি 
ওমর বখয়াম (১০৪৮-১১৩১)। থোটা বিকশ্ব থিাধ হয় এমন্ থোকন্া বশবক্ষি মানু্ষ থন্ই 
থি ওমর বখয়াকমর ন্াম থশাকন্বন্। িাাঁর িয় শিাবধে িোোিয-সাংিবল্ি গ্রি 
‘রুিাইয়াৎ’ সম্ভিি পৃবেিীর সিচোকল্র সিচকশ্রে োিযগ্রিসমূকহর অন্যিম-সিচকশ্রে ন্া 
হকল্ও সিচাবধে পবঠি, আকল্াবর্ি ও ন্বিি থিা অিশযই। মজার িযাপার থি থি িুকে 
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িাাঁর জন্ম থসিুকে িাাঁর অবধেির পবরর্য় বিল্ বিবশষ্ট োবণবিে, থজাবিবিচজ্ঞান্ী ও 
সাংেীিবিশারে বহকসকি। বিবন্ বিকল্ন্ থসোকল্র সিচজ্ঞপুরুষ। ইস্ফাহান্ শহকর বিবন্ 
এেবট আন্তজচাবিে মাকন্র মান্মবির (observatory) বিবর েকরবিকল্ন্, িার 
সাহাকিয বিবন্ িিকরর বেঘচয আিিচ বন্খুাঁিিাকি বন্ণচয় েরকি সক্ষম হকয়বিকল্ন্। 
এিটাই সুন্াম বিল্ িাাঁর ন্কিােশচী বিজ্ঞান্ী বহকসকি থি থস সময়োর সুল্িান্, 
জাল্ালু্বেন্, িাাঁর ওপর োবয়ে বেকয়বিকল্ন্ এেটা আধুবন্ে থসৌরবিবিে পবঞ্জো 
প্রস্তুি েরকি। থসই োবয়ে বিবন্ অিযন্ত েক্ষিার সকঙ্গ পাল্ন্ েকরবিকল্ন্। িাাঁর 
সহেমচীকের বন্কয় থি পবঞ্জোবট বিবর েকরবিকল্ন্ বিবন্ িার ন্াম থেয়া হয় 
‘জাল্াবল্য়ান্ েযাকল্ণ্ডার। বন্িুচল্িার বির্াকর থস েযাকল্োর আধুবন্ে থগ্রেবরয়ান্   
েযাকল্ণ্ডাকরর থর্কয় থোকন্া অাংকশই েম ন্য় িকল্ অবিমি প্রোশ েকরকিন্ অকন্ে 
পবিমা বিকশষজ্ঞ। 

  
েবণকি ওমর বখয়াকমর পাবণ্ডিয থোকন্া সাংেীণচ এল্াোকি সীমািদ্ধ বিল্ ন্া। 

জযাবমবির আকেযাপান্ত সি িেযই বিল্ িাাঁর ন্খেপচকণ। বগ্রেকের মকিা িাাঁর বর্ন্তাও 
বিল্ জযাবমবিে, অেচাৎ জযাবমবিে আোরাবের রীবিন্ীবি বেকয় প্রিাবিি। আল্-
থখায়াবরজবমর ন্িুন্ েবণি, িীজেবণি, িার প্রবিও আেৃষ্ট হকয় উঠকল্ন্ এেসময়। 
বিবন্ প্রশ্ন উত্থাপন্ েরকল্ন্ বন্কজর োকি: বিঘািী সমীেরকণর সমাধান্ বেকয় থেকল্ন্ 
আল্-থখায়াবরজবম, বেন্তু বত্রঘািী সমীেরকণর (cubic equation) সমাধান্ থিা 
থেয়বন্ থেউ। থসই োবয়েবট বিবন্ বন্কজ পাল্ন্ েরকিন্ িকল্ বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্। এই 
বসদ্ধাকন্তর থপিকন্ও বেন্তু িাাঁর জযাবমবিে বর্ন্তাধারার প্রিাি বিল্। িাাঁর িুবক্ত বিল্ 
এরেম: বিঘািী সমীেরকণর সকঙ্গ সিেচ আকি বিমাবত্রে সমিল্ থক্ষকত্রর, সুিরাাং 
বত্রমাবত্রে ঘন্িস্তুর সকঙ্গ বন্িয়ই সিেচ আকি বত্রঘািী সমীেরকণর। অকন্ে 
পোকশান্া আর েকিষণার পর এেটা ন্িুন্ এিাং অিযন্ত মূল্যিান্ িেয বিবন্ আবিষ্কার 
েরকল্ন্বত্রঘািী সমীেরণ প্রধান্ি ১৪ প্রোকরর। সমীেরকণর পুকরা সমাধান্ 
হয়কিা বিবন্ বেকি পাকরন্বন্ থস সময়, বেন্তু এই থি সমীেরকণর এেটা থশ্রণী 
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আবিষ্কার েরকি পারা, এটা বিজ্ঞাবন্ে েৃবষ্টকি, সমীেরণ সমাধাকন্র র্াইকিও থিবশ 
গুরুেপূণচ। পরিিচীোকল্ িাাঁরা বত্রঘািী সমীেরকণর ওপর োজ েকরকিন্, িাাঁকের জন্য 
এই িেযবটর মূল্য বিল্ অপবরসীম। ওমর বখয়াম থি একেিাকরই থোকন্া সমাধান্ 
বেকি পাকরন্বন্ িা ন্য়, িকি আাংবশেিাকি, গুবট েকয়ে বিকশষ বিকশষ সমীেরকণর 
সমাধান্ বিবন্ অিশযই বেকি থপকরবিকল্ন্। বেন্তু পুকরাটা থেওয়া হকয় ওকঠবন্। িার 
োরণ থি িাাঁর থিৌবদ্ধে সীমািদ্ধিা িা ন্য়, িােশ শিাব্দীর জ্ঞান্ বেকয় থসটা থির 
েরা থমাকটও সম্ভি বিল্ ন্া। িাাঁর অধচসমাপ্ত োজবট থশষ হকি আকরা র্ারকশা িির 
অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্ েবণিজেৎকে-গুবট েকয়ে ইিাবল্য়ান্ েবণিজ্ঞ থস োজবট 
সমাপ্ত েকরন্। 

 

সমীেরণকে থশ্রণীিদ্ধ েরার োজবটর থিিকর সুপ্ত বিল্ িবিষযকির এে বিশাল্ 
সম্ভািন্ার িীজ। িােশ শিাব্দীকি েল্-িত্ত্ব (group theory) ন্ামে থোকন্া িস্তুর 
অবিে োকরা জান্া বিল্ ন্া। এই বিষয়বট িিচমান্ িুকের েবণিশাকের অন্যিম িে 
শাখা, িার প্রিাি শুধু েবণকিই ন্য়, পোেচবিজ্ঞান্, রসায়ন্ বিজ্ঞান্, প্রাণীবিজ্ঞান্, 
এমন্বে সমাজবিজ্ঞান্ পিচন্ত বিিৃি। ওমর বখয়াকমর থশ্রণীেরকণর মকধয লু্বেকয় বিল্ 
থসই েল্-িকত্ত্বর আইবিয়া। 

 

পাঠে হয়কিা িািকিন্, ওাঁর েকিষণায় শূন্য থোোয়? সাংেি প্রশ্ন। ন্া, 
প্রিযক্ষিাকি হয়কিা থন্ই, বেন্তু পকরাকক্ষ থসটা সিচত্র। সমীেরণ মাকন্ থিা 
বিসবমল্লাকিই ‘শূন্য’। শূকন্যর থিাধ বিল্ িকল্ই থিা মানু্ষ িুঝকি পারল্ থি এেটা 
বিঘািী সমীেরকণর েুবট সমাধান্। এেই োরকণ ওমর বখয়াম সাকহিও জান্কিন্, 
এেবট বত্রঘািী সমীেরকণর সমাধান্ এেবট ন্য়, বিন্বট, সাধারণি। ধন্াত্মে, 
ঋণাত্মে থিা আকিই, হয়কিা, আকরা বেিু। এই ‘আকরা বেিু’ (কিটা পকর complex 
number িা জবটল্ সাংখযা ন্াকম আত্মপ্রোশ েকর), িার জন্যও মানু্ষকে অকপক্ষা 
েরকি হকয়বিল্ থিশ েকয়ে শিাব্দী। থস েোয় পকর আসি। 
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র্িুেচ অধযায় 

শূন্য এল্ ইউকরাকপ  

 
িবে থোকন্া বেন্ িবিি পাকয় আেন্তুেরা আকস, 
িারোখবর্ি িৃকণর আসকন্, এই িাবের্ার পাকশ 

েুল্ল হৃেকয় িুবমও থসখাকন্ র্রণবর্হ্ন এাঁকো, 
এেবট শূন্য সুধার থপয়াল্া বন্িৃকি উপুে েকর থরকখা। 

ওমর বখয়াম, রুিাইয়াৎ2 
 

পািািয সাম্রাজযিাকের সূর্ন্া থেকে সমসামবয়ে োল্ পিচন্ত পবরবর্ি ধারাবট হকল্া, 
এবশয়া, আবিো আর ল্যাবটন্ আকমবরোর থেশগুকল্া থেকে থমধািী থিকল্কমকয়রা বন্জ 
থেকশর ‘সকিচাচ্চ বিবগ্র’ অজচন্ েরার পর ‘উচ্চির’ বশক্ষার জন্য র্কল্ িায় পবিকম। 
অবিশ্বাসয মকন্ হকল্ও মধযিুকের প্রাক্কাকল্ বেন্তু থস্রািটা বিল্ বঠে বিপরীি। িরাং 
পবিম থেকেই উচ্চাোঙ্ক্ষী প্রবিিাধর থিকল্কের (কসোকল্ থমকয়কের সু্ককল্ িাওয়াটাই 
বিল্ অশ্রুিপূিচ) স্বে বিল্ প্রাকর্যর িে িে বশক্ষাবন্কেিন্গুকল্ার থোোও বেকয় 
উচ্চবশক্ষা ল্াি েরা। িােশ ও ত্রকয়ােশ শিাব্দীকি থস বশক্ষাোকরর পীঠিান্ বিল্ 
আরি। িখন্োর বেকন্ উন্নিির জ্ঞান্কেন্দ্র বিল্ বমসর, ইরাে, বসবরয়া, ইরান্ 
এইসি মুসবল্মপ্রধান্ থেশ। 
  

এমবন্ এে উচ্চাবিল্াষী বশক্ষােচী বিকল্ন্ বল্ওন্াকেচা বেকিান্াবর্ (১১৭০-১২৫০)। 
ইিাবল্র বপসা শহকর িাাঁর জন্ম। িযিসায়ী বপিার আবেচে সহায়িায় বিবন্ উির 
আবিোয় বেকয়বিকল্ন্ উচ্চবশক্ষার জন্য। থসখাকন্ বিবন্ অি থশকখন্ মুসবল্ম 

                                                           
2 অনু্িাে : শযামল্ োবন্ত োশ 
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েবণিজ্ঞকের োকি। োল্ক্রকম বিবন্ বন্কজই এেজন্ বিবশষ্ট োবণবিে হকয় ওকঠন্। 
আবিোর েবণির্র্চা থশষ েকর বিবন্ বেকর আকসন্ মািৃিূবমকি। ইউকরাকপ িখন্ 
প্রাকর্যর েবণি, বিকশষ েকর আরি-সূবর্ি সাংখযা-বল্খন্প্রণাবল্ সকি পবরবর্ি হকয় 
উঠকি। ‘শূন্য’ িখকন্া বঠে িাকের সকর্িন্ মকন্ ঠাাঁই েকর উঠকি পাকরবন্। েবণকির 
ঐবিহাবসেকের োকরা োকরা ধারণা, বেকিান্াবর্ই বিকল্ন্ প্রেম ইউকরাবপয়ান্ িাাঁর 
হাকি েকর আরবি েবণি এিাং আরবি ‘শূন্য’ সকেৌরকি পোপচণ েকর ইউকরাকপর 
মাবটকি, এিাং িায়ীিাকি আসন্ েকর থন্য় ইউকরাকপর মন্মান্কস। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বেকিান্াবর্ 
 

১২০২ সাকল্ Liber Abaci (েণন্াগ্রি) ন্ামে এেবট পুিে প্রোশ েকরন্ 
বেকিান্াবর্। িাকি অিযন্ত হাল্ো থমজাকজ এেটা আপাি-িুচ্ছ সমসযা োাঁে েরাকল্ন্ 
বিবন্। সমসযাবট এরেম:  

 

ধরুন্ এে েৃষে এেকজাো িাচ্চা খরকোশ বেকন্ একন্কি িাজার থেকে। ধরা 
িাে, খরকোশ প্রজাবির প্রজন্ন্-প্রেৃবির ধারাটাই এরেম থি িাচ্চা অিিা থেকে 
পুকরা েুমাস সময় ল্াকে িাকের প্রসি-থিােয িয়স হকি। এই েুমাস থেকট িািার পর 
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প্রবি মাকসর প্রেম বেন্বটকি িাকের এেকজাো সন্তান্ জন্মায়। এই সন্তান্-থজাোও 
েুমাস অকপক্ষা েরার পর বঠে এেই বন্য়কম প্রবি মাকস এেকজাো সন্তাকন্র জন্ম 
থেয়। সমসযাবট হকল্া এই: এেটা বন্বেচষ্ট-সাংখযে মাস, ধরুন্, n  অবিক্রম েরিার 
পর, 1n -িম মাকসর প্রেকম িাহকল্ সিচকমাট েি থজাো খরকোকশর মাবল্ে হকল্ন্ 
থসই েৃষে?  

 

এেটা থিকল্মানু্বষ মকিল্, মান্বি, বেন্তু এর এেটা বিিয়ের সমাবপ্ত আকি। 
  
থোন্ার োজবট বেন্তু খুিই সহজ। প্রেম মাকস সাংখযা ১। বিিীয় মাকসও ১, োরণ 

উৎপােন্ থিা শুরু হয় বিিীয় মাস থশষ হিার পর। িৃিীয় মাকসর ১ িাবরকখ সাংখযা 
োাঁোয় ২। িার পকরর মাকস সন্তাকন্রা সািাল্ে হকয় ওকঠবন্ িকল্ শুধু িাকেরই 
এেকজাো িাচ্চা হয়, সুিরাাং থমাট সাংখযা োাঁোয় ৩। িার পকরর মাকস বেন্তু িািা-মা 
এিাং িাকের প্রেম সন্তান্িয়, েুকয়রই এেকজাো েকর সন্তান্ জন্ম থন্য়। িাহকল্ 
এিার সাংখযা োাঁোল্ ৫। এিাকি বহসাি েকর থি সাংখযামাল্াবট অন্ায়াকসই উদ্ধার েকর 
থেবল্ আমরা থসটা হকল্া: 
        ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, …. 
 

 এই ধারািাবহে সাংখযাগুকল্ার বেকে এেটু মকন্াকিাে বেকয় িাোকল্ এেটা 
সুশৃঙ্খল্ পযাটান্চ ধরা থেকি থিকোকন্া আন্াবে থর্াকখও। িৃিীয় সাংখযা থেকে শুরু েকর 
িান্ বেকের প্রবিবট সাংখযা িার পূিচিিচী সাংখযা েুবটর থিােেল্। এই অিকল্ােন্বট 
থেকে এেটা োবণবিে সূত্র বল্কখ থেল্া িায়, েী িকল্ন্? nx  িবে হয় n-িম মাকসর 

খরকোশ-থজাোর সাংখযা, িাহকল্ থসই সূত্রবট বন্িয়ই এরেম: 
 

             .11   nnn xxx  
 

এখাকন্ n-থে শুরু েরকি হকি ১ থেকে, এিাং ধকর বন্কি হকি থি, 
,1,0 10  xx সুিরাাং ,5,3,2,1 5432  xxxx …., এই থি sequenceবট, 
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িা অনু্িিচী রাবশমাল্া, এবট েবণি-জেকি বিকশষিাকি পবরবর্ি বেকিান্াবর্ বসেুকয়ন্স 
ন্াকম। আট শ িির পর এখকন্া েবণি-বিশারেকের অকন্কে এর ওপর োজ 
েরকিন্, থপপার বল্খকিন্। এ এে আিিচ রহসযময় সাংখযামাল্া। এি সহজ, এি 
সাোবসকধ, অের্ এি েিীর িার িাৎপিচ। এই িাৎপকিচর পবরসর অবিশ্বাসয রেম 
বিিৃি। িার মাকঝ এেবট বিবশষ্টয থেখকি পাওয়া িাকি িবে এেটু মকন্াকিাে বেকয় 
িাোই আনু্িবিচে সাংখযাগুকল্ার বেকে। িাাঁ থেকে িান্ বেকে এবেকয় র্লু্ন্। প্রবিবট 
সাংখযাকে িার পূিচিিচী সাংখযা বেকয় িাে েরুন্। থিমন্ ৩/২=১.৫, ৮/৫=১.৬, 
১৩/৮=১.৬২৫, ২১/১৩=১.৬১৫৩৮…,৩৪/২১= ১.৬১৯০…। পবরবর্ি মকন্ হকচ্ছ বে? 
এই অনু্পািবট িিই একোকি িান্ বেকে, একেিাকর অন্তহীন্ মাত্রায়, িিই এবট 
এেবট বিকশষ সাংখযার বন্েকট র্কল্ িাকি। থসই সাংখযাবট হকল্া পূিচিবণচি ওই জােুেবর 
সাংখযাবট: ১.৬১৮…; বপোকোরাকসর থসই সুিণচ সাংখযা িাকে োাঁস েকর থেওয়ার জন্য 
হিিােয বহপসাসকে প্রাণ বেকি হকয়বিল্! 

  
আিিচ, িাই ন্া? শুধু িা-ই ন্য়, পবণ্ডিরা খুাঁকজ থির েকরকিন্ থি অকন্ে প্রাণী 

আর উবদ্ভকের জীিকন্ও এই বেকিান্াবর্ রাবশর প্রিাি পবরল্বক্ষি হয়। এ থিন্ এে 
বেি বিজাইন্। (এবিষকয় থিশ বেিু সুপাঠয িই থল্খা হকয়কি। থেৌিূহল্ী পাঠে ইয়ান্ 
সু্টয়াকটচর Mathematics of Life গ্রিখান্া পকে থেখকি পাকরন্) িারা বেিিায় 
বিশ্বাস েকরন্ ন্া (িাাঁকের মকধয এই িইকয়র েুই থল্খেই আকি), িাাঁকের োকিও এ 
এে বিিয়ের রহসয প্রেৃবির- থিন্ প্রজন্ম-িৃবদ্ধর এই সহজ বন্য়মবটর সারকল্যর মধয 
বেকয় প্রেৃবি িার বন্কজরই সারল্য-প্রীবি প্রোশ েকরকি। 

  
প্রেৃবির আইন্োনু্কন্র সকঙ্গ িাাঁরা থমাটামুবট পবরবর্ি (অেচাৎ সেল্ েকিষণােকমচ 

বল্প্ত) িাাঁরা অিশয অকন্ে আপাি-রহকসযরই িযাখযা খুাঁকজ থপকয়কিন্, এিাং অহরহ 
খুাঁকজ র্কল্কিন্ (এই অন্তহীন্ থেৌিূহল্ই বিজ্ঞান্ীকের র্াবল্ো শবক্তর উৎস)। থিমন্ 
আইজযাে বন্উটকন্র (১৬৪২-১৭২৭) অবিেষচ িা মাধযােষচণ িত্ত্ব। অবিেকষচর 
েমুচল্াবট 2/1 d র ২ হকল্া থেন্, ৩ হকল্া ন্া থেন্, িা ২.১৭ িা অন্য থোকন্া সাংখযা, 
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থসটা িািিার বিষয় বিবে (উক্ত েমুচল্াবটকি d হকল্া েুবট িস্তুর েূরে, থিমন্ সূিচ 
এিাং পৃবেিী।) মজার িযাপার থি এই এেই েমুচল্া প্রেৃবির আকরা েকয়ে জায়োয় 
োজ েকর, থিমন্ িাবেিকর্ৌম্বে থক্ষকত্র। েমুচল্ার ২ সাংখযাবট অন্য থোকন্া সাংখযা হকল্ 
িার েী পবরণবি হকি পারি থসটা বন্কয়ও অকন্ে েকিষণা হকয়কি- -োবণবিে, 
বিজ্ঞাবন্ে, োশচবন্ে, সি প্রোকররই। িাকি থেখা থেকি থি ২-এর অন্যোয় আমাকের 
বিশ্বপ্রেৃবির থর্হারা এেিাকর বিন্নরেম হকিা, সম্ভিি এর িাবয়ে বন্কয়ই ন্ান্ারেম 
সমসযা থেখা বেি। িার অেচ, এই থি সহজ-সরল্ ন্ীবিমাল্া অনু্সরণ েকর র্কল্কি 
প্রেৃবি িার এেটুখাবন্ উবন্শ-বিশ হকল্ আমাকের অবিে আর বিবি েুবটই বিপন্ন 
হকয় পেি। 

  
বেকিান্াবর্র উপরক্ত সূত্র িা সমীেরণবটর সমাধান্ থির েরা বেন্তু এমন্ থোকন্া 

শক্ত োজ ন্য়। ধরুন্ সমাধান্বট এরেম:   
              ttx n

n ,  

থোকন্া সাংখযা, মূল্ে-অমূল্ে বেিু আকস িায় ন্া। এই ধারণােৃি সমাধান্বট 
আসকল্ই উক্ত সমীেরকণর শিচ পাল্ন্ েকর বেন্া িা িার্াই েরকি হকল্ থেখকি 
হকি ওটাকি িাপন্ েরার পর t  বিবিে েী সমীেরণবট থির হকয় আকস। এটা অবি 
সহকজই প্রমাণ েরা িায় থি সমীেরণবট হকচ্ছ: 
           ,012  tt  

এর সমাধান্ েী েকর থির েরকি হয় থসটা থিা আমাকের আকেই থশখা হকয় 
থেকি আল্-থখায়াবরজবম সাকহকির আবিষ্কার থেকে। এই সমাধান্ থেকেই র্কল্ আসকি 
থসই বিপুল্ রহকসয িরা সাংখযাবট:  

                  ....,618.12/)15( 2/1   
বিবর্ত্র এই বিশ্ব, িাই ন্া?  
এই অনু্কচ্ছকের মূল্ প্রসঙ্গবট হকল্া ‘শূন্য’ ও িার ঘবন্ে সহর্র ‘অসীম’। 

বেকিান্াবর্ সূকত্র শূন্য হয়কিা আমরা স্পষ্ট থেখকি পাবচ্ছ ন্া, িবেও প্রচ্ছন্নিাকি থসটা 
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আকিও, বেন্তু অসীম থিা একেিাকর ন্াকের িোয়। এই থি িল্া হকল্া সাংখযাগুকল্া 
(অেচাৎ েৃষকের খরকোকশর সাংখযা) থিকে থিকে র্কল্ িাকচ্ছ অসীকমর বেকে, 
থসখাকন্ই থিা বিল্ বগ্রে বর্ন্তাবিেকের জুজুর িয়। বেকিান্াবর্র রাবশকি অসীম (এিাং 
পকরাকক্ষ শূন্য) থেখা বেকি থপকরকি িকল্ই বপোকোরাকসর সিকে লু্ক্কাবয়ি জুজু, সুিণচ 
অনু্পাি, আত্মপ্রোশ েরকি সক্ষম হকয়কি।  

 

Liber Abaci বেকিান্াবর্র এেমাত্র গ্রি ন্য়। িাাঁর আকরেবট গ্রকি বত্রঘািী 
সমীেরণ, িা বেন্া বিল্ ওমর বখয়াকমর বপ্রয় বিষয়, িাাঁর ওপর অকন্ে মূল্যিান্ 
েকিষণা বল্বপিদ্ধ েকর থেকিন্। থিমন্: 

.20102 23  xxx  
  এবটর থোকন্া মূল্ে সমাধান্ োো থি সম্ভি ন্য়, এিাং 2/1ba   জািীয় থোকন্া 
সাংখযা, এধরকন্র আধুবন্ে থোকির মন্তিযও বিবন্ থরকখ থেকিন্ (উকল্লখয থি এখাকন্ 
a  এিাং b উিয়কেই মূল্ে সাংখযা হকি হকি।)  
 
থমান্াবল্সার িবিকি অি ?      
ত্রকয়ােশ শিাব্দীকি ইউকরাকপর অন্ধোর িাকল্া েকর থেকট ওকঠবন্। উন্নিির আরি 
এিাং িারিিষচসহ েূরপ্রাকর্যর ন্ান্া থেশ থেকে ন্িুন্ ন্িুন্ আইবিয়ার িািাস থিকস 
একল্ও প্রার্ীন্ অযাবরস্টটবল্য়ান্ বর্ন্তাধারা িাকের বিজ্ঞান্ আর েবণকির অগ্রেবির পে 
রুদ্ধ েকর থরকখবিল্। বেকিান্াবর্র িুোন্তোরী আবিষ্কার আর আরি সাংখযামাল্ার 
প্রিাি িখকন্া প্রকিশ েকরবন্ ইউকরাকপর েণমান্কস, এমন্বে িুবদ্ধজীিী মহকল্ও। 
  

বেন্তু রক্ষণশীল্ সমাকজর ন্ান্ারেম বিবধবন্কষধ সকত্ত্বও সবিযোর থোকন্া 
আেষচণীয় আইবিয়া িখন্ অিুবরি হয় থোকন্া থেকশ িখন্ থসটা ধীকর ধীকর 
র্ারবেকে িবেকয় পেকিই থোকন্া-ন্া-থোকন্ািাকি, রু্ম্বকের মকিা আেৃষ্ট েরকি 
োেকি বর্ন্তাশীল্ মানু্ষকের। সি িে আইবিয়ারই ধমচ থসটা। ‘শূন্য’ থিমবন্ এে িে 
আইবিয়া। একে আর থিবশবেন্ থর্কপ রাখা সম্ভি হয়বন্ ইউকরাকপ। ধমচিুকদ্ধর 
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ধ্বাংসিূপ থেকে আকি আকি উকঠ আসিার পর ‘শূকন্যর’ আইবিয়াবট থি-সম্প্রোয়কে 
সিার আকে থটকন্ আন্কি সক্ষম হয় থসটা বিল্ িাাঁরা িবি আাঁেকিন্থপশাজীিী ন্া 
হকল্ও শকখর বশল্পী, িাকের থিবশর িােই বিকল্ন্ র্াকর্চর সকঙ্গ সাংবশ্লষ্ট (কসোকল্ 
বশবক্ষি সভ্রানান্ত িযবক্ত িল্কি সাধারণি িাই থিাঝাি, ল্যাবটন্ িাষা-জ্ঞান্সিন্ন পাবে 
িা সাধু িা বিকু্ষ িা ঐ-জািীয় থোকন্া উপাবধিুক্ত পুরুষ)। বেবল্কপা ব্রুকন্বল্বস 
(১৩৭৭-১৪৪৬) বিকল্ন্ থিমবন্ এে মন্ন্শীল্ ইিাবল্য়ান্ িুবদ্ধজীিী বিবন্ থপশাকি 
বিকল্ন্ িপবি, থন্শাকি বশল্পী, বর্ন্তায় োবণবিে। এে বিরল্ িযবিক্রম থসোকল্র, িাাঁর 
সকঙ্গ র্াকর্চর থোকন্া সরাসবর সিেচ বিল্ ন্া, িকি র্াকর্চর জন্য িবি আাঁেকিন্। ১৪২৫ 
সাকল্ িাাঁর আাঁো িবি, িা পরিিচীোকল্ মধযিুকের অন্যিম থশ্রে িবি বহকসকি খযাবি 
অজচন্ েকর, থসটা এখকন্া থফ্লাকরকন্সর সিকর্কয় ন্ামেরা র্াকর্চর থেয়াকল্ সকেৌরকি 
থিাদ্ধা েশচেকের বর্িরঞ্জন্ েকর র্কল্কি। িবিবটর বিবশষ্টয হকল্া অিযন্ত সূক্ষ্মিাকি 
শূকন্যর িািিিাকে প্রিযক্ষিার পেচায় িুকল্ বন্কয় আসা। িাাঁর আকে অিন্-বশকল্পর 
থোকন্া জীিন্ বিল্ ন্া- বন্ষ্প্রাণ সমিল্ িূবমকি শিকেকহর মকিা বিল্ িাাঁকের িবি। 
ব্রুকন্বল্বস শূকন্যর সাহাকিয িাকি এেটা িৃিীয় মাত্রা থিাে েকর বেকল্ন্। বশল্প জীিন্ত 
হকয় উঠল্। জন্ম বন্ল্ ‘পাসচকপবিি’ ন্ামে এে ন্িুন্ আইবিয়া। বিমাবত্রে পকট বিবন্ 
প্রকিশ েরাকল্ন্ বত্রমাবত্রে িািিিাকে। শূন্য আর অসীম িাকি হাি বমবল্কয় েশচকের 
থর্াখ ধাাঁবধকয় বেল্, মন্কে িুকল্ বন্ল্ থল্াে থেকে থল্াোন্তকর।  

 
 
 
 
 
 
 

ব্রুকন্বল্বস এিাং িাাঁর আাঁো িবি 
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    থস িবি ইউকরাকপর থরকন্সাাঁ িুকের প্রিুযষোকল্র এে িুোন্তোরী সৃবষ্ট। 
ব্রুকন্বল্বসর উিরসূবর বিকল্ন্ আকরে বিবশষ্ট ইিাবল্য়ান্, থরকন্সাাঁর অন্যিম প্রধান্ 
েণচধার, বল্ওন্াকেচা েয বিবি (১৪৫২-১৫০৯)। বিবি ব্রুকন্বল্বসর োজ িারা খুি 
অনু্প্রাবণি হকয়বিকল্ন্ বেকশার আর থিৌিকন্। রীবিমকিা এেটা িই বল্কখ 
থেকল্বিকল্ন্ ‘পাসচকপবিি’ বিষয়বটর ওপর। বল্ওন্াকেচা েয বিবির ন্াম থশাকন্বন্ এমন্ 
থোকন্া বশবক্ষি থল্াে পৃবেিীর থোোও আকি বে ন্া জাবন্ ন্া। জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র 
সাধন্াকি অনু্কপ্ররণার প্রকয়াজন্ হকল্ আর থোোও থিকি হকি ন্া, বিবির েুকয়েটা 
োকজর েো শুন্কল্ই িকেষ্ট। িাাঁর মকিা শিমুখী প্রবিিার মানু্ষ ইবিহাকস েখকন্া 
জকন্মকি বেন্া সকিহ। িাাঁকে িল্া হয় ‘সি বজবন্য়াকসর থসরা বজবন্য়াস’। বোংিেন্তীয় 
শুধু ন্য়, অবিশ্বাসয, অপাবেচি, অসামান্য প্রবিিা। সাধারণ থল্াে িাাঁর ন্াম শুকন্কি 
‘থমান্াবল্সা’র বশল্পী বহকসকি। 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বল্ওন্াকেচা েয বিবি এিাং িাাঁর অন্ন্য বশল্পেমচ ‘বিিুবিয়ান্ মযান্’ 
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বেন্তু িাাঁর েমচকক্ষত্র থি বশকল্পর িাইকর েি অসাংখয পকে বিিৃি বিল্েবণি, 
পোেচবিেযা, প্রকেৌশল্, বিমান্ বন্মচাণ, শারীরবিজ্ঞান্, বিকশষ েকর মান্িকেকহর 
অিযন্তরীণ জেকির িািিীয় রহসয, িা িিচমান্ িুকের থমবিেযাল্ িাত্রিাত্রীরা বহউমযান্ 
অযান্াটবম িকল্ জাকন্ (কস খির হয়কিা সিার জান্া ন্য়)। আমাকের বিকশষ অনু্করাধ 
িাোবল্ পাঠেকের োকি িাাঁরা থিন্ আগ্রহ েকর এই থল্ােটার জীিন্ী পোর থর্ষ্টা 
েকরন্। 

  
  িা-ই থহাে, আজকের প্রসকঙ্গ িা িল্কি র্াবচ্ছ িা হকল্া বিবি েী ধারণা থপাষণ 
েরকিন্ অি আর বশকল্পর সিেচ বন্কয়। বিবন্ বল্কখবিকল্ন্ এে জায়োয়: ‘আমার 
োজ িবে িাকল্া েকর িুঝকি র্ায় থেউ িাহকল্ থস থিন্ অকির জ্ঞান্ িাো িুঝকি 
থর্ষ্টা ন্া েকর’। ইউকরাকপর মধযিুকে েবণি আর অিন্-বশল্প বিল্ এেই বজবন্কসর 
এবপঠ-ওবপঠ। অকন্েটা প্রার্ীন্ বগ্রেকের মকিা, িাাঁরা বিশ্বাস েরকিন্ থি েবণি আর 
েশচন্ প্রায় সমােচে শব্দ।  
 

থিকহিু ব্রুকন্বল্বসর িবিকি শূকন্যর উপবিবি বিল্ প্রায় আক্ষবরেিাকিই, এিাং 
থসই শূন্যই প্রোরান্তকর বেেবন্কেচশন্া বেবচ্ছল্ অন্ন্ত অসীমিার, প্রধান্ি থসই 
োরকণই, এিাং আনু্ষবঙ্গে আকরা বেিু োরকণ র্াকর্চর মন্ আকি আকি ন্রম হকি 
ল্ােল্ এ েু’বট অযাবরস্টটল্-বিকরাধী আইবিয়ার প্রবি। েকল্ র্ার্চ-সাংবশ্লষ্ট আকরা বেিু 
গুণীজন্ সাহস েকর এবেকয় একল্ন্ িাাঁকের বন্জ বন্জ মিিাে বন্কয়। ব্রুকন্বল্বসর 
সমসামবয়ে এে র্ার্চকন্িা, েুসা শহকরর জথন্ে বন্কোল্াস, আোকশর ন্ক্ষত্রমাল্ার 
েবিপ্রেৃবি অিযন্ত মকন্াকিাে বেকয় ল্ক্ষয েরিার পর েৃঢ় বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিুকল্ন্ থি 
‘পৃবেিী মহাবিকশ্বর থেন্দ্রবিিু ন্য়’। এিাং থস মকমচ প্রোশয থঘাষণাও বেকয়  থেল্কল্ন্। 
থসসময়োর থমজাজ-মবজচ অনু্িায়ী অিযন্ত সাহসী, বিেবিে ও বিপজ্জন্ে থঘাষণা। 
বেন্তু এি িে েুিঃসাহসী থঘাষণা প্রর্ার হিার পরও র্াকর্চর থোকন্া িাৎক্ষবণে বিরূপ 
প্রবিবক্রয়া হয়বন্। ব্রুকন্বল্বসর িবি হয়কিা র্ার্চকে ঘুম পাবেকয় থরকখবিল্ বেিুবেন্। 
এরপর থটবিয়ার ন্ামে আকরে িযবক্ত িকল্ িসকল্ন্: ‘ঈশ্বর থিা সিচশবক্তমান্, িা 
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ইকচ্ছ িা-ই েরকি পাকরন্। সুিরাাং বিবন্ িবে র্ান্ িাহকল্ শূন্যিা থেকেই সিবেিু 
সৃবষ্ট েরকি পাকরন্ (এবটই হকল্া ইহুবে-বিষ্টান্-ইসল্াম এই বিন্ আব্রাহাবমে ধকমচর 
মূল্ বিশ্বাকসর বিবি), র্াইকল্ অযাবরস্টটল্কেও িুল্ প্রমাবণি েরকি পাকরন্’। িীষণ 
উদ্ধি উবক্ত সকিহ থন্ই, বেিুবেন্ আকে িা বেিুবেন্ পকর হকল্ও অমাজচন্ীয় অপরাধ 
িকল্ েণয েরা হকিা। র্ার্চ থসটা অগ্রাহয েকর থেকল্ন্। বিকিার ঘুম, বন্িঃসকিকহ। 

 

েুসার বন্কোল্াস থেিল্ িূকেবন্দ্রে মিিাকের বিকরাবধিা েকরই ক্ষান্ত হকল্ন্ ন্া, 
বিবন্ এ-ও িল্কল্ন্ থি, মহাবিকশ্ব শুধু এেবট ন্ক্ষত্রমণ্ডল্ োেকি থেন্, থোবট থোবট, 
এমন্বে অসাংখয মণ্ডল্ োেকিই িা িাধা থোোয় (পোেচবিজ্ঞাকন্র অিযাধুবন্ে 
বর্ন্তাধারার সকঙ্গ আিিচরেম খাপ থখকয় িায় এ ধারণা)। আমরা থিমন্ পৃবেিীকি 
িকস আোকশর িারাকের উজ্জ্বল্িা থেকখ মুগ্ধ হবচ্ছ, থিমবন্ অন্যান্য ন্ক্ষকত্রর 
অবধিাসীরাও হয়কিা পৃবেিীর উজ্জ্বল্িা থেকখ এেইিাকি মুগ্ধ হকচ্ছ। িাহকল্ পৃবেিী 
থেন্ সিার থেকে আল্াো আসন্ পাকি সৃবষ্টর মাকঝ? পৃবেিী থেন্ হকি মহাবিকশ্বর 
থেন্দ্রবিিু?  

 

অসম্ভি বিেিী েোিািচা। পিাশ িির পর জন্মগ্রহণ েরকল্ থল্ােটাকে বন্ঘচাি 
শূকল্ র্োকন্া হকিা। বেন্তু প্রাবিোবন্ে ধমচ িার েিানু্েবিে ক্ষমিার থমাহাবিষ্টিায় 
এমন্ই বিকিার থি কু্ষে মানু্কষরা িাকের কু্ষে বর্ন্তা বন্কয় থোোয় েী আকিাল্িাকিাল্ 
িকে িাকচ্ছ, থসসি বন্কয় মাো ঘামাকন্ার প্রকয়াজন্ থিাধ েকরবন্ থেউ। 

  
েুসার বন্কোল্াকসর িবল্ে থঘাষণা বিিৃবির েহ্বকর বমবল্কয় থিকি ন্া থিকিই 

আকরে বন্কোল্াস উেয় হকল্ন্ ইউকরাকপর সেযজাগ্রি বিজ্ঞান্জেকিবন্কোল্াস 
থোপাবন্চোস (১৪৭৩-১৫৪৩) ন্ামে এে থপাবল্শ থজযাবিবিচজ্ঞান্ী ও োবণবিে। 
িখন্োর ইউকরাকপ বশক্ষােীক্ষার থক্ষকত্র থন্িৃিান্ীয় আসন্ বিল্ থপাল্যাকের। েবণি 
ও বিজ্ঞাকন্র স্নায়ু-থেন্দ্র বিল্ থপাল্যাকের বিখযাি ক্রযাকো বিশ্ববিেযাল্য়। থোপাবন্চোস 
িাাঁর েবণি ও থজযাবিবিচজ্ঞান্-বিষয়ে িািিীয় জ্ঞান্ল্াি েকরন্ প্রধান্ি থসখাকন্ই। 
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িাাঁর পাবণ্ডিয থেিল্ েবণি আর থজযাবিবিচজ্ঞাকন্ই বিল্ িা ন্য়, আইন্, 
বর্বেৎসাশােএসি বিষকয়ও বিল্ িাাঁর বিকশষ িুৎপবি। বিবন্ েুসার বন্কোল্াস-
প্রিবিচি িূকেবন্দ্রে িত্ত্বকে আকরা এে ধাপ এবেকয় বেকল্ন্ িাাঁর বন্জস্ব িত্ত্ব 
িারাআমাকের থসৌরমণ্ডকল্ সূিচই এেমাত্র ন্ক্ষত্র িা িার বন্কজর অিিাকন্ বির 
োাঁবেকয় আকি, এিাং পৃবেিীসহ অন্যান্য গ্রহ িার র্ারপাকশ বন্জ বন্জ িৃিপকে প্রেবক্ষণ 
েরকি এেবট বন্বেচষ্ট বন্য়ম ও শৃঙ্খল্ার সকঙ্গ। িাাঁর এই েুিঃসাহসী িত্ত্ববট এেেোয় 
সিূণচ উৎখাি েকর থেয় টকল্বম, বপোকোরাস আর অযাবরস্টটকল্র িহুবেকন্র সিকে 
ল্াবল্ি িূকেবন্দ্রে িত্ত্বকে। থি িির িাাঁর িুোন্তোরী িত্ত্ব-সাংিবল্ি গ্রি (১৫৪৩) 
প্রোশ ল্াি েকর বঠে থস িিরই বিবন্ ইহকল্াে িযাে েকরন্। িােযিান্ থল্াে। 
ন্ইকল্ েপাকল্ অকন্ে েুিঃখ বিল্। 

  
প্রায় এেই সময় আকরা েু-র্ারকট অল্কু্ষকন্ ঘটন্া ঘকট ইউকরাকপ িাকি থরাকমর 

ধমচীয় বসাংহাসন্ এেটু থোঁকপ উঠকি শুরু েকর। প্রেম িে ধাক্কাটা আকস িাকের 
বন্কজকেরই এে পাবের োি থেকেমাবটচন্ লু্োর (১৪৮৩-১৫৪৬) ন্ামে এে 
‘েুল্াঙ্গার’। জামচাবন্র আইল্কিাকন্ িাাঁর জন্ম, ১৫০৭ সাকল্ অোস্টাবন্য়ান্ মন্াস্টাবর 
থেকে িাাঁর সন্নযাসে প্রাবপ্ত, এিাং িার িির পাাঁকর্ে পর উইকটন্িােচ বিশ্ববিেযাল্কয় 
সকিচাচ্চ বিবগ্র ল্াকির েকল্ িাইকিল্-বিষয়ে শাোবেকি অধযাপন্ার পকে বন্িুবক্ত।  

 
 
 
 
 
 

 
বন্কোল্াস থোপাবন্চোস 
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অধযাপন্া-জীিকন্র প্রেম র্ারিির িাাঁর থেকটবিল্ িহু অন্তিচন্দ্ব আর প্রশ্ন-
বজজ্ঞাসার মধয বেকয়, র্রম মান্বসে বিিিচন্ ও থমৌবল্ে সাংশয়-বর্ন্তায়। িাাঁর মন্ 
িুঝকি থর্ষ্টা েকর বিশ্বজেকি ঈশ্বকরর িোেচ প্রেৃবি েী, বেই িা র্াকর্চর িূবমো, থেন্ 
মানু্কষর জীিন্ এমন্ আকষ্টপৃকে িাাঁধা র্াকর্চর সীমাহীন্ বিবধবন্কষকধর থিোজাকল্, 
থসসি প্রশ্নও। ঈশ্বর সিকেচ িাাঁর বন্কজর বর্ন্তািািন্া আর েযােবল্ে র্াকর্চর 
েিানু্েবিে েৃবষ্টিবঙ্গর থিাজন্ থিাজন্ েূরে সৃবষ্ট হকয় িাবচ্ছল্ ক্রকমই। সাকে সাকে 
আকরা এেবট িন্ত্রণার মকধয আজীিন্ িিী বিকল্ন্ বিবন্থোেোবঠন্য। হাবস পাকি 
জাবন্, বেন্তু সমসযাবট এিই গুরুির বিল্ িাাঁর থিল্ায় থি মাবটচন্ লু্োরকে বন্কয় িি 
িই-পুিে থল্খা হকয়কি এিািৎ িার প্রায় প্রবিবটকিই এই সমসযাবটর উকল্লখ আকি। 
এমন্ও োবি েকরন্ থোকন্া থোকন্া থল্খে থি লু্োকরর িে িে আইবিয়াগুকল্া 
থশৌর্াোকরর বন্জচন্িায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা িকস োোর সময়ই মাোয় উেয় হয়। িা-ই 
থহাে, বিবন্ িাাঁর সাংশয়ী মকন্র ন্ান্া প্রশ্নকে বেিুকিই বন্কজর মকধয থর্কপ রাখকি 
পাকরন্বন্। ১৫১৭ সাকল্ উইকটন্িাকেচর র্াকর্চ এেবেন্ প্রোকশয থরাকমর বিরুকদ্ধ সমি 
অবিকিাে একে একে বল্বপিদ্ধ েকর প্রর্ার েকর বেকল্ন্। 

  
অেচাৎ র্াকর্চর েৃষ্ণ-থিোল্ িখন্ েকল্র অন্ধোর থেকে মুবক্ত ল্াি েকর 

িবহরাঙ্গকন্ আবিিূচি। থস ধাক্কার থজর সামল্াকি ন্া সামল্াকিই ইাংল্যাকে থল্কে থেল্ 
আকরে েযাাঁেোবিকয়পােল্া রাজা অষ্টম থহন্বর ১৫৩০ সাকল্ থপাকপর বিরুকদ্ধ 
বিকোহ থঘাষণা েকর বন্কজই এেবট আল্াো ধমচ সৃবষ্ট েকর থেল্কল্ন্, এিাং থস ধকমচর 
প্রধান্ বন্িুক্ত েরকল্ন্ বন্কজকেই। এর ন্াম হকল্া র্ার্চ অি ইাংল্যাে। পরপর েুবট িে 
িে ‘ধমচবিকরাধী’ ঘটন্া ঘকট িাওয়াকি র্ার্চকে এিার ন্কের্কে িসকি হকল্া। আর রু্প 
েকর োো িায় ন্া। 

  
িল্কি থেকল্ র্াকর্চর শক্তহি েমন্ন্ীবি শুরু হকয় থেল্ ১৫৪৩-এর অিযিবহি 

পরই। থোপাবন্চোস মকর বেকয় থিাঁকর্ থেকল্ন্। িাাঁকর্ন্বন্ থির্ারা বজকয়াবেচকন্া ব্রুকন্া।   
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র্াকর্চর থরাষিবহ্ন  
 ব্রুকন্া বিকল্ন্ িবমবন্োন্ মিিােী (১২১৫ সাকল্ থসন্ট িবমবন্ে প্রবিবেি এেবট 
েযােবল্ে ধমচকোেী) ধমচিাজে। থপশা ও বিশ্বাকস ধমচেিপ্রাণ হকল্ও িুবদ্ধ ও বর্ন্তার 
জেকি বিবন্ বিকল্ন্ স্বাধীন্কর্িা, জ্ঞান্বপপাসু মানু্ষ, িাাঁর বন্বিে আনু্েিয বেজচার 
প্রবি োেকল্ও থিৌবদ্ধে আনু্েিয বিল্ িুবক্ত ও বিজ্ঞাকন্র প্রবি। থষােশ শিাব্দীর 
আবশর েশকে বিবন্ On the Infinite Universe and Worlds ন্াম বেকয় এেবট 
গ্রি প্রোশ েকরন্। ন্াম থেকেই থিাঝা িায়, থস িুকের পবরকপ্রবক্ষকি থল্ােটার 
বর্ন্তািািন্া েিখাবন্ প্রেবিশীল্ বিল্, এিাং েি েুিঃসাহসী। একে থিা বিবন্ 
বিশ্বজেৎকে infinite, অেচাৎ সীমাহীন্ িল্কিন্, িা প্রর্বল্ি অযাবরস্টটবল্য়ান্ 
মিিাকের সিূণচ বিপরীি। িার ওপর িল্কিন্ worlds-এেটােুকটা ন্য়, অসাংখয 
পৃবেিী। িার অেচ আমাকের এই অবিপবরবর্ি বিশ্বি পৃবেিীবট বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর 
থেন্দ্রবিিু থিা ন্য়ই, আমাকেরবটর মকিা আকরা িহু বিশ্ব িবেকয়-বিবটকয় আকি সারা 
মহাোশিযাপী, হয়কিািা অেবণি সাংখযায়। 
 

আকরা এেবট মারাত্মে বজবন্স বিল্ গ্রিবটকিথোপাবন্চোকসর থসৌরকেবন্দ্রে 
িকত্ত্বর সকঙ্গ এেমি থপাষণ েরা। এটা থিাটখাকটা থিয়ােবি ন্য়, রীবিমকিা বিকোহ 
থঘাষণার শাবমল্। 

  
ব্রুকন্া িাকল্া েকরই জান্কিন্, ১৫৪৩-এর পর থেকে েিটা েোেবে হকি শুরু 

েকরকিন্ ইিুইবজশকন্র েমচেিচারা। বিকশষ েকর ইিাবল্কি, থিখাকন্ র্াকর্চর সিকর্কয় 
িে ঘাাঁবট। থোপাবন্চোকসর মৃিুযর পরপরই িাাঁর িই িাকজয়াপ্ত হকয় িায়, এিাং থস িই 
থেকে সাংেৃহীি থোকন্া িেয িা িত্ত্ব িযিহার েরাকে েণ্ডন্ীয় অপরাধ িকল্ থঘাষণা 
েরা হয়। িাকল্া েকরই জান্কিন্ বিবন্ ইিুইবজশকন্র িয়াংের জল্লাে-িাবহন্ী 
েিখাবন্ িৎপর হকয় উকঠকি িাাঁর মকিা “আইন্ িঙ্গোরী”থের বন্কয় অবগ্েুকণ্ড 
বন্কক্ষপ েরকি। বেন্তু থল্ােটার িুকে বিল্ িয়ান্ে সাহস, বিল্ প্রর্ণ্ড আত্মবিশ্বাস। িা 
বিবন্ সিয িকল্ জান্কিন্, প্রাকণর িকয় িাকে থর্কপ রাখার থোকন্া িুবক্ত বিবন্ মান্কি 
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রাবজ বিকল্ন্ ন্া। র্াকর্চর িরে থেকে এে বির্াকরর প্রহসকন্ ব্রুকন্াকে অবগ্েগ্ধ েকর 
মারার রায় থেওয়া হয়। আগুকন্ থপাোকন্ার আে পিচন্ত র্ার্চ থেকে প্রর্ণ্ড র্াপ প্রকয়াে 
েরা হকয়বিল্ থিন্ বিবন্ থোপাবন্চোকসর িুল্ মিিাে পবরিযাে েকর িাইকিকল্র 
বিশ্বাকসর সাকে সাংেবিপূণচ ‘পৃবেিী-থেবন্দ্রে’ মিিােকে সিয িকল্ থমকন্ থন্ন্। বেন্তু 
বিজ্ঞাবন্ে সকিযর প্রবি অবির্ল্ ব্রুকন্া ঘৃণািকর থস প্রিাি প্রিযাখযান্ েকরবিকল্ন্। 
িরাং বির্ারকের বেকে িাবেকয় বন্রুিাপ েল্ায় ব্রুকন্া িকল্বিকল্ন্3, ‘বির্ারপবি, মকন্ 
হকচ্ছ আমার থর্কয় আপবন্ই অবধেির িীি হকয় এই বির্াকরর রায় উচ্চারণ 
েরকিন্’। ১৬০০ বিষ্টাকব্দ এই অসমসাহসী িীর বিকোহীকে সিয ও িুবক্তর সপকক্ষ 
বন্রাপস অিিান্ রাখার অপরাকধ জীিন্ত অবগ্েগ্ধ েরা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘বির্ারপবি, মকন্ হকচ্ছ আমার থর্কয় আপবন্ই অবধেির িীি হকয়  
এই বির্াকরর রায় উচ্চারণ েরকিন্’ 

 

ব্রুকন্ার এই িয়ািহ পবরণবির খির থপকয় িৎোল্ীন্ ইউকরাকপর থশ্রে বিজ্ঞান্ী 
েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্ এমন্ ঘািকে থেকল্ন্ থি থোপাবন্চোস িকত্ত্বর বন্িুচল্িা সিকেচ 
বন্িঃসকিহ হওয়া সকত্ত্বও প্রোকশয থসটা প্রর্ার েরায় বিরি োোর বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্। 
বেন্তু এ বিষকয় িাাঁর েী মিামি থসটা োকরারই অজান্া বিল্ ন্া। র্াকর্চর থরাষিবহ্ন 

                                                           
3  'Perhaps you, my judges, pronounce this sentence upon me with greater fear than I receive it.' - 

Giordano Bruno (1548 – February 17 1600) 



  

65 
Bw÷kb BeyK 

থেকে িাো পাওয়া িাাঁর সম্ভি হয়বন্ থশষ পিচন্ত। এেবেন্ োবিচন্াল্ থিল্াবমচন্ বন্কজ 
িাাঁকে থিকে হুাঁবশয়ার েকর বেকল্ন্ িাকি এসি িাকজ মিামি প্রোশ েরা িন্ধ 
েকরন্। মকন্ মকন্ িা-ই িািুন্ িাইকর থিন্ োেপক্ষী থেউ থটর ন্া পায় েযাবল্বল্ও 
েী িািকিন্। িাহকল্ িাাঁর বন্রাপিা বন্বিি েরা সম্ভি ন্া-ও হকি পাকর।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্ 
 

 োবিচন্াল্ মযাবটও িাকিচবল্বন্ বিকল্ন্ এেজন্ অকপক্ষােৃি প্রেবিশীল্ পাবে। এিাং 
েযাবল্বল্র োরুণ িক্ত ও িযবক্তেি িনু্ধ। থসৌিােযিশি োবিচন্াল্ িাকিচবল্বন্ অষ্টম 
আিচান্ ন্াম ধারণ েকর থপাপ হকয় একল্ন্ থরাকম। িনু্ধর থপাপ বন্িুক্ত হওয়া থেকখ 
েযাবল্বল্ও এেটু িরসা থপকল্ন্ িুকেহয়কিা বিপে থেকট থেল্ এিার। থসই 
িরসাকি বিবন্ বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্, িাাঁর অপ্রোবশি গ্রি প্রোশ েকর থেল্কিন্এ 
সুকিাে হািিাো েরা িায় ন্া। িই প্রোশ েরকি র্াকর্চর অনু্মবি বন্কি হকিা। 
িািকল্ন্, িনু্ধ থিখাকন্ সকিচসিচা থসখাকন্ অনু্মবি আটোকি থে। বেন্তু থেখা থেল্, 
র্াকর্চর স্বােচ থিখাকন্ থসখাকন্ িনু্ধকের খুি মূল্য থন্ই। অনু্মবি থপকল্ন্ ন্া। িাকি েকম 
থেকল্ন্ খাবন্ে, বেন্তু একেিাকর বন্রুৎসাহ হকল্ন্ ন্া। বঠে আকি, থরাকম হকল্া ন্া, 
অন্যত্র হকি। থশষ পিচন্ত থফ্লাকরকন্সর র্ার্চ থেকে প্রোকশর অনু্মবি পাওয়া থেল্, 
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১৬৩২ বিষ্টাকব্দ। িই থিকরাল্ েীঘচ বশকরান্াকম – ‘টকল্মীয় এিাং থোপাবন্চোন্ – েুবট 
প্রধান্ বিশ্বজেৎ-সিবেচি েকোপেেন্’। সাকে সাকে থিকজ উঠল্ বিপকের বশো। 

 

থফ্লাকরকন্সর সাধারণ র্ার্চ িাাঁকে প্রোকশর অনু্মবি বেকল্ও ইিুইবজশকন্র পাবেকের 
র্কু্ষশূল্ হকয় োাঁোল্ িাাঁর গ্রিবট। িাাঁরা িল্কল্ন্, বঠে আকি, িই থিবরকয় থেকি, বেিু 
েরা িাকি ন্া, বেন্তু খিরোর, িইটা থিন্ প্রর্ার ন্া হয় থোকন্ািাকি, থিন্ থোকন্া 
থক্রিার হাকি ন্া পকে, থোকন্া িাইকরর থল্াকের থর্াখ ন্া পকে িাকি। িযাপারটা 
থসখাকন্ই রু্কে থেল্ ন্া বেন্তু। এিার এল্ স্বয়াং থরাকমর ইিুইকজশন্। িাাঁরা সমন্ 
পাঠাকল্ন্ েযাবল্বল্কে র্াকর্চর আোল্কি হাবজরা থেওয়ার জন্য। ১৬৩৩ বিষ্টাকব্দর ২২ 
জুন্ বিবন্ আসাবমর োঠেোকি োাঁবেকয় েবঠন্ থজরার সিুখীন্ হকল্ন্। র্াকর্চর বির্াকর 
সািযি হকল্া থি িাাঁর গুরুির অপরাকধর সুকিােয শাবি মৃিুযেণ্ড, িকি থসটা মেুি 
েকর েৃহিবিকের সাজায় ন্ামাকন্া থিকি পাকর িবে বিবন্ ন্িজানু্ হকয় ক্ষমাপ্রােচন্া 
েকরন্ র্াকর্চর বির্ারেিৃকির োকি, এিাং প্রবিশ্রুবি থেন্ থি এসি থিআইবন্ 
েোিািচা জীিকন্ আর েখকন্া উচ্চারণ েরকিন্ ন্া। প্রাকণর োকয় বঠে িা-ই েরকল্ন্ 
েযাবল্বল্ও। থসই থি িিী হকয় োেকল্ন্ ১৬৩৩ সাল্ থেকে, থসই িবিেশাকিই 
িগ্হৃেকয় মৃিুযিরণ েকরন্ এই মহাপুরুষ ন্য় িির পর। 

  
বজকয়াবেচকন্া ব্রুকন্া আর েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্র েরুণ োবহবন্ থসোকল্র বিষ্টধকমচর 

েরুণা ও ক্ষমার আেকশচর থর্কয় িরাং মধযিুকের বপশাবর্ে রূপটাই থিবশ েকর েুবটকয় 
িুকল্বিল্। েুিঃকখর বিষয় থি থোকন্া থোকন্া ধকমচর থসই বপশাবর্ে রূপ আজকের 
অিযাধুবন্ে িাবন্ত্রে িুকেও বন্মূচল্ হকয় িায়বন্।  

 

থসৌিােযিশি িা সিয ও শাশ্বি, িা স্বচ্ছ, সুির ও পবিত্র িাকে অবগ্, অে আর 
িাহুিল্, থোকন্াবেিু বেকয়ই েবমকয় রাখা িায় ন্া থিবশ বেন্। শি আিজচন্ার িূপ 
থেকেও িুকন্ােুল্ এেসময় থির হকয় আকস সূকিচর বপপাসায়। আকল্ার পুণযধারাকি 
অিোহন্ই প্রাকণর প্রেৃবি। ইিুইবজশকন্র শি িাধাবিপবি সকত্ত্বও থোপাবন্চোকসর 
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থসৌরকেবন্দ্রে িত্ত্ব ইউকরাকপর িুবদ্ধ-জেকি সাো সৃবষ্ট েকরই ক্ষান্ত হয়বন্, শিেকল্ 
প্রসু্ফবটি হকয় ন্ান্া িকণচ ন্ান্া পত্রপুকে বিিৃি হকি শুরু েকর।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আইজযাে বন্উটন্ 
 

মধযিুকের ইিাবল্কি ধকমচর েৃপাণ িখন্ বিজ্ঞান্ আর েবণকির মুণ্ডকচ্ছকের 
িজ্ঞানু্োন্ বন্কয় িযি, ইউকরাকপর অন্যত্র িখন্ থরকন্সাাঁর অবগ্বশখা অবন্িচাণ 
উজ্জ্বল্িায় উদ্ভাবসি হকয় র্কল্কি। থপাল্যাকের থোপাবন্চোস থি আকল্ার িবিচো বন্কয় 
একল্ন্ ইউকরাকপ, থসই আকল্ার পুণযধারাকি বসক্ত হকয় জামচাবন্র ইওহান্ থেপল্ার 
(১৫৭১-১৬৩০) থিবরকয় একল্ন্ িার থর্কয়ও েূঢ়ির িাণী বন্কয়। থোপাবন্চোস শুধু 
িকল্বিকল্ন্, পৃবেিী সূকিচর র্ারবেকে থঘাকর িৃিাোর পকে, থেপল্ার িাাঁর েুরবিন্ বেকয় 
খুি িাকল্া েকর পরীক্ষা েকর িল্কল্ন্: ন্া, বঠে িৃি ন্য়, উপিৃি (ellipse)। বিবন্ 
আকরা িল্কল্ন্ থি, সূিচ থেকে পৃবেিী িা অন্য থিকোকন্া গ্রহ পিচন্ত িবে এেবট 
সরল্করখা েল্পন্া েরা িায় িাহকল্ থসই থরখাবট এেই থিকে পবরক্রমণ েরকি এেই 
সমিল্ থক্ষত্র। অেচাৎ এই প্রেবক্ষকণর আিবল্ে েবিকিকের থোকন্া পবরিিচন্ থন্ই। 
থেপল্াকরর িৃিীয় এেবট সূত্র আকি িা িিকরর বেকঘচযর সকঙ্গ এই আিবল্ে েবির 
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এেটা সরাসবর সিেচ িাপন্ েকর। এই বিন্বট সূত্রই আিিচজন্েিাকি বমকল্ িায় 
প্রেৃি পিচকিক্ষকণর সাকে। 

  
মজার িযাপার থি, থস সময় আইজযাে বন্উটকন্র িুোন্তোরী অবিেষচ িত্ত্ব োকরা 

জান্া ন্া োেকল্ও থেপল্াকরর িত্ত্ব থেকেই উদ্ধার েরা সম্ভি থি পৃবেিী ও সূকিচর 
থিিকর এেটা আেষচকণর িযাপার আকি এিাং থসটা বিপরীি েূরেিকেচর সূত্র পাল্ন্ 
েকর। বেন্তু এই আেষচণবট থি এেবট সিচজন্ীন্ প্রােৃবিে বন্য়ম, এিাং িা শুধু 
থসৌরমণ্ডকল্ই সীমািদ্ধ ন্য়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুকেই িার বিিার, থসই বিপুল্ অন্তেৃচবষ্ট-সিন্ন 
পেকক্ষপবট বন্কয়বিকল্ন্ সযার আইজযাে বন্উটন্। এিাং থসই অসামান্য েূরেশচী 
পেকক্ষপবট বিবন্ বন্কয়বিকল্ন্ থোকন্া েুরবিন্ িা অন্য থোকন্া িকন্ত্রর সাহাকিয ন্য়, 
েবণকির সাহাকিয। এিাং থস েবণি বিল্ িাাঁর বন্কজরই উদ্ভাবিি েবণি। প্রর্বল্ি েল্প 
অনু্িায়ী িাোকন্ আকপল্ পিকন্র েৃশয থেকেই থসই বেিযজ্ঞান্ উদ্ভাবসি হকয় ওকঠ 
িাাঁর মকন্ থি আকপল্বট ওপকর ন্া বেকয় বন্কর্ থন্কমকি, িার োরণ বিশ্বপৃে িাকে 
থটকন্ বন্কয়কি বিপরীি েূরেিকেচর বন্য়ম অনু্সাকর। সি েল্প সি সময় সিয হয় ন্া, 
এ েল্পও হয়কিা থেিল্ েল্পই। িকি এটা সিয থি পৃবেিীর িে িে আবিষ্কারগুকল্ার 
থিবশর িাকেরই প্রায় এেই ইবিহাসহঠাৎ, বেিিাণীর মকিা উেয় হয় সাধকের 
মকন্হয়কিা িাোকন্, থোসল্ েরকি বেকয়, বোংিা থখল্ার মাকঠ। এমন্বে টয়কল্কট 
িকসও মহান্ বেিযেৃবষ্ট ল্াি েকরকিন্ অকন্কে, থিমন্ মাবটচন্ লু্োর। আইজযাে 
বন্উটন্ এই এেবট োজ িাো আর থোকন্া িে োজ িবে ন্া-ও েরকিন্ িাহকল্ও 
বিবন্ বিকশ্বর অন্যিম থশ্রে বিজ্ঞান্ী বহকসকি বর্রিরণীয় হকয় োেকিন্। বেন্তু 
মাধযােষচণ িত্ত্ব বিল্ িাাঁর অসাংখয িুোন্তোরী সৃবষ্টর অন্যিম মাত্র। েবণি-জেকি 
বিবন্ বিকশষিাকি খযাি েযাল্েুল্াকসর আবিষ্কারে বহকসকি, িবেও ওটা বন্কয় খাবন্ে 
বিিেচ আকি। সবিয সবিয বন্উটন্ এর প্রেম আবিষ্কারে, ন্া জামচাবন্র েটবিি 
উইকল্ম বল্িবন্জ (১৬৪৬-১৭১৬), থস বন্কয় এে বিরাট ঝেো বব্রকটন্ আর িােিাবে 
ইউকরাকপর মকধয। বব্রকটন্ িকল্ বন্উটন্, ইউকরাপ িকল্ বল্িবন্জ। এই বিিেচ বিাংশ 
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শিাব্দী পিচন্ত েুই েল্কে বিিক্ত েকর থরকখকি, িার পবরণবি ইউকরাকপর র্াইকি 
বব্রকটকন্র জন্যই হকয়কি থিবশ ক্ষবিের। থসৌিােযিশি উিয়পকক্ষরই এখন্ মাো 
ঠাো হকয়কি খাবন্ে, েকল্ েুই থেকশই েবণি-সাধন্ায় একসকি ন্িজীিকন্র 
প্রাকণাচ্ছ্বাস।  

 
 

েযাবল্বল্ওর বির্ার 
 

১৬৩৩ সাল্। পৃবেিী সূকিচর র্ারবেকে ঘুরকি – িাইকিল্বিকরাধী এই 
সিয েো িল্ার অপরাকধ র্ার্চ খযািন্ামা বিজ্ঞান্ী েযাবল্বল্ওকে অবিিুক্ত 
েরল্ ‘ধমচকোবহিার’ অবিকিাকে। েযাবল্বল্ও িখন্ প্রায় অন্ধ, িয়কসর 
িাকর নু্যব্জ। অসুি ও িৃদ্ধ বিজ্ঞান্ীকে থজার েকর থফ্লাকরন্স থেকে থরাকম 
বন্কয় িাওয়া হকল্া, হাাঁটু থিকে সিার সামকন্ থজাে হাকি ক্ষমাপ্রােচন্া 
েবরকয় িল্কি িাধয েরা হয় এিবেন্ েযাবল্বল্ও িা প্রর্ার েকরবিকল্ন্ 
িা ধমচবিকরাধী, িুল্ ও বমেযা। িাইকিকল্ িা িল্া হকয়কি থসবটই আসল্, 
সবঠে পৃবেিী বির অন্েথসৌরজেকির থেকন্দ্র4। েযাবল্বল্ও প্রাণ 
িাাঁর্াকি িা-ই েরকল্ন্। থপাপ ও ধমচসাংিার সিুকখ েযাবল্বল্ও থি 
স্বীোকরাবক্ত ও প্রবিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর েকরন্, িা বিজ্ঞান্সাধন্ার ইবিহাকস 
ধমচীয় থমৌল্িােীকের বন্মচমিার এিাং জ্ঞান্সাধেকের োকি থিেন্ার এে 
ঐবিহাবসে েবল্ল্5:  

আবম থফ্লাকরন্সিাসী স্বেচীয় বিকন্সবঞ্জও েযাবল্বল্ওর পুত্র, 
সির িির িয়স্ক েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্ সশরীকর 
বির্ারােচ আন্ীি হকয় এিাং অবি প্রখযাি ও সিান্াহচ 

                                                           
4  পবিত্র িাইকিকল্ আকি,  

‘আর জেৎও অটল্িা বির্বল্ি হকি ন্া’ (ক্রবন্েল্স ১৬/৩০) 
‘জেৎও সুবির, িা ন্োর্ো েরকি ন্া।’ (সাম ৯৩/১) 
‘বিবন্ পৃবেিীকে অন্ে ও অর্ল্ েকরকিন্’ (সাম ৯৬/১০) 
‘বিবন্ পৃবেিীকে এর বিবিমূকল্র ওপর িাপন্ েকরকিন্, িা েখকন্া বির্বল্ি হকি ন্া’ (সাম ১০৪/৫) ইিযাবে ।   

 
5 অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, ২০০৬ 
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ধমচিাজেকের (োবিচন্াল্) ও বন্বখল্ বিষ্টীয় 
সাধারণিকন্ত্র ধমচবিরুদ্ধ আর্রণজবন্ি অপরাকধর 
সাধারণ বির্ারপবিেকণর সিুকখ ন্িজানু্ হকয় স্বহকি 
ধমচগ্রি স্পশচপূিচে শপে েরবি থি, থরাকমর পবিত্র 
েযােবল্ে বিষ্টধমচ সাংিার িারা িা বেিু বশক্ষাোন্ ও 
প্রর্ার েরা হকয়কি ও িা বেিুকিই বিশ্বাস িাপন্ েরা 
হকয়কি, আবম িা সি সময় বিশ্বাস েকর একসবি, 
এখকন্া েবর এিাং ঈশ্বকরর সহায়িা থপকল্ িবিষযকিও 
েরি। সূিচ থেন্দ্রিকল্ অিবিি ও বন্িল্ এরূপ বমেযা 
অবিমি থি বেরূপ শােবিকরাধী থসসি বিষয় আমাকে 
অিবহি েরা হকয়বিল্; এ বমেযা মিিাে সিূণচরূকপ 
পবরহার েকর এর সমেচন্ ও বশক্ষাোন্ থেকে 
সিচপ্রোকর বন্িৃি োেকি আবম এই পবিত্র ধমচসাংিা 
েিৃচে আবেষ্ট হকয়বিল্াম। বেন্তু িৎসকত্ত্বও থস এেই 
বন্বিি ও পবরিযক্ত মিিাে আকল্ার্ন্া েকর ও 
থোকন্া সমাধাকন্র থর্ষ্টার পবরিকিচ থসই মিিাকের 
সমেচকন্ থজারাকল্া িুবক্তিকেচর অিিারণা েকর আবম 
এেবট গ্রি রর্ন্া েকরবি; এজন্য েিীর সকিহ এই 
থি আবম বিষ্টধমচবিরূদ্ধ মি থপাষণ েকর োবে। ... 
অিএি সাংেি োরকণ আমার প্রবি আকরাবপি এই 
অবিকঘার সকিহ ধমচািিারকের ও েযােবল্ে 
সম্প্রোয়িুক্ত প্রকিযকের মন্ হকি েূর েরিার 
উকেকশয সরল্ অন্তিঃেরকণ ও অেপট বিশ্বাকস শপে 
েকর িল্বি থি পূকিচাক্ত ভ্রান্ত ও ধমচবিরুদ্ধ মি আবম 
ঘৃণািকর পবরিযাে েবর। ...আবম শপে েকর িল্বি 
থি, আমার ওপর এজািীয় সকিকহর উকেে হকি 
পাকর,এরূপ থোকন্া বিষয় সম্বকন্ধ িবিষযকি আর 
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েখকন্া বেিু িল্ি ন্া িা বল্খি ন্া। এরূপ অবিশ্বাসীর 
েো জান্কি পারকল্ অেিা োরও ওপর ধমচবিরুদ্ধ 
মিিাে থপাষকণর সকিহ উপবিি হকল্ পবিত্র 
ধমচসাংিার বন্েট অেিা থিখাকন্ অিিান্ েরি 
থসখান্োর বির্ারকের বন্েট আবম িা জ্ঞাপন্ েরি। 
শপে বন্কয় আবম আরও প্রবিজ্ঞা েরবি থি,এই পবিত্র 
ধমচসাংিা আমার ওপর থিসি প্রায়বিকির বন্কেচশ 
প্রোন্ েরকি আবম িা হুিহু পাল্ন্ েরি। এসি 
প্রবিজ্ঞা ও শপকের থিকোকন্া এেবট িবে িঙ্গ েবর 
িাহকল্ শপে িঙ্গোরীর জন্য ধমচাবধেরকণর পবিত্র 
অনু্শাসকন্ এিাং সাধারণ অেিা বিকশষ আইকন্ থিসি 
বন্িচািন্ ও শাবির িযিিা আকি িা আবম মাো থপকি 
গ্রহণ েরি। অিএি, ঈশ্বর ও থিসি পবিত্র গ্রি 
আবম স্পশচ েকর আবি, এাঁরা আমার সহায় থহান্। 
আবম ওপকর েবেি েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্ শপে গ্রহণ ও 
প্রবিজ্ঞা েরল্াম এিাং বন্কজকে উপিুচক্তিাকি িন্ধকন্ 
আিদ্ধ রাখকি প্রবিশ্রুি হল্াম। এর সাক্ষয বহকসকি 
স্বহি-বল্বখি শপেন্ামা িার প্রবিবট অক্ষর এইমাত্র 
আপন্াকের পাঠ েকর শুবন্কয়বি িা আপন্াকের বন্েট 
সমপচণ েরবি। (২২ জুন্, ১৬৩৩ বিষ্টাব্দ, থরাকমর 
বমন্ািচা েন্কিন্ট)। 

থশান্া িায়, এর মকধযও এেিার আোকশর বেকে িাবেকয় িৃদ্ধ 
েবণিজ্ঞ-থজযাবিবিচে স্বেকিাবক্ত েকরবিকল্ন্- ‘িার পকরও বেন্তু পৃবেিী 
বঠেই ঘুরকি’। ধমচকোবহিার অবিকিাে বন্কয়ই েযাবল্বল্ওর মৃিুয হয় 
১৬৪২ সাকল্, বন্জ েৃকহ, অন্তরীণ অিিায়। শুধু েযাবল্বল্ওকে অন্তরীন্ 
েকর বন্িচািন্ থিা ন্য়, ব্রুকন্াকে থিা পুবেকয়ই মারল্ ঈশ্বকরর সুপুত্ররা। 
িারপরও বে সূকিচর র্ারবেকে পৃবেিীর থঘারা থঠোকন্া থেল্?  
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েবেি আকি থি বন্উটকন্র পিচিপ্রমাণ েমচোণ্ডেবণি, পোেচবিজ্ঞাকন্র 
এোবধে শাখা, থজযাবিবিচজ্ঞান্, িার অবধোাংশ োজই বিবন্ েকরবিকল্ন্ ১৬৬৫ আর 
১৬৬৭, এই েুবট িিকরর মকধয, িখন্ বব্রকটন্িযাপী এে িয়ািহ মহামাবরর োরকণ 
থেবিজ বিশ্ববিেযাল্য় েু’িির িন্ধ োোোকল্ বিবন্ িাাঁর গ্রাকমর িাবেকি বন্বরবিবল্ 
োজ েরার সুকিাে থপকয়বিকল্ন্। িখন্ িাাঁর িয়স থিইশ থেকে পাঁবর্শ! এই েুই 
িিকরর থিির বিবন্ েযাল্েুল্াস আবিষ্কার েকরবিকল্ন্, অবিেষচ িত্ত্ব, শবক্তশাল্ী 
েুরিীন্ ও আকল্ােরবিবিষয়ে আকরা অকন্ে থমৌবল্ে িেয, িল্বিেযার থমৌবল্ে 
সূত্রািবল্ (িস্তুর ির ও েরকণর গুণেল্ থি েবির র্াবল্ো শবক্তর সকঙ্গ 
আনু্পাবিেিাকি সিবেচি, এ িেযবট িাাঁর েবিিকত্ত্বর বিন্ সূকত্রর বিিীয় সূত্র ন্াকম 
খযাি), সিই থসই েুবট অবিশ্বাসয িিকরর েসল্। বন্উটন্ সম্বকন্ধ আইন্স্টাইন্সহ 
অকন্ে িে িে মন্ীষী এমন্ মন্তিয েকরকিন্ থি বিবন্ প্রেৃবির আজ্ঞািহ বিকল্ন্ ন্া, 
িরাং উকল্টাটাই সিয বিল্ িাাঁর থিল্ায়। প্রেৃবি থিন্ বন্উটকন্র োকি একস িার সি 
রহসয উজাে েকর বেকয়বিল্। প্রেৃবি বিল্ িাাঁর থপাষা জীি। এজন্যই ইবিহাকসর প্রায় 
প্রবিবট মানু্ষই বন্উটকন্র অন্ন্যসাধারণ প্রবিিায় বিকল্ন্ বিবিি, অবিশ্বাকসর থঘাকর 
আচ্ছন্ন। বন্উটন্ সাধারণ রক্তমাাংকস েো মানু্ষ বিকল্ন্ ন্া। 

 

পাঠকের মকন্ প্রশ্ন জাো স্বািাবিে, বন্উটকন্র োকজর সকঙ্গ শূকন্যর সিেচ 
থোোয়? সিেচ আকি। েিটা আকি থসটা হয়কিা বন্উটন্ বন্কজও অিটা িুঝকি 
পাকরন্বন্ থস সময়, োরণ িাাঁর েযাল্েুল্াকসর থিিকরই থি সূক্ষ্মিাকি লু্বেকয় বিল্ 
শূন্য, থসটা পবরষ্কার হকি আকরা অকন্ে েশে অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্ 
বিজ্ঞান্জেৎকে। থস প্রসঙ্গ পকর আকল্ার্ন্া েরি আমরা। এখাকন্ শুধু এটুেু িল্া 
থিকি পাকর থি সিেচবট োশচবন্ে ন্া হকল্ও বিজ্ঞাবন্ে থিা অিশযই। েুবট িস্তুর 
পারস্পবরে আেষচণ, থসটা থেবন্দ্রে, ইাংকরবজকি িাকে িল্া হয় central force, 
থসই ‘থেন্দ্র’ শব্দবটকিই আকি ‘শূকন্য’র আিাস। থেন্দ্র এেবট বিিু িার থোকন্া মাত্রা 
থন্ই, িা সাাংখয-োবণবিে ‘শূকন্যর’ই জযাবমবিে রূপায়ণ। থসই বিিু ইউবক্লকির োকজ 



  

73 
Bw÷kb BeyK 

বিল্, বগ্রকসর ‘শূন্য’বিকিষী পবণ্ডিকের োকজও বিল্ প্রচ্ছন্নিাকি, বেন্তু িাাঁরা িার 
অবিেকে স্বীোর েকরন্বন্ িাাঁকের েশচকন্র সকঙ্গ সাংঘাি ঘটার োরকণ। বন্উটকন্র 
েশচকন্ অিশয সমসযাবট বিল্ ন্া। বিবন্ ধাবমচে বিকল্ন্ িকট, বেন্তু শূন্য আকি বে থন্ই 
থস প্রশ্ন িাাঁর বিজ্ঞান্কে প্রিাবিি েকরবন্।   
 

েশচন্ বে অি থিাকঝ?  
বন্উটকন্র জন্ম থি িির, থস িির ইউকরাকপর আকরে িুেস্রষ্টা পুরুষ, িাকন্সর থরকন্ 
থিোটচ ৪৬ িির িয়কস পা বেকল্ন্। িাাঁর েশচন্ ও েবণকির িক্ত িখন্ সারা ইউকরাপ 
জুকে। আধুবন্ে েশচন্শাকের জন্ে িকল্ িািা হয় িাাঁকে। েশচকন্র িযােরণ ও 
রর্ন্াপ্রণাবল্ িাাঁরই হাকি েো। বেন্তু িাাঁর অমরে িবে েশচন্শাকে পূণচপ্রবিবেি ন্া-ও 
হকয় োকে, িাাঁর েবণকির োজ িাাঁকে বর্রঞ্জীি েকর রাখকি, িাকি থোকন্া সকিহ 
থন্ই। েবণকির প্রার্ীন্ েুবট শাখা জযাবমবি ও িীজেবণি  এ েুবটকে এেসাকে িুক্ত 
েকর এেবট ন্িুন্ শাখা সৃবষ্ট েকরবিকল্ন্ বিবন্। এর ন্াম Coordinate Geometry; 
িাাংল্া অবিধান্ অনু্িায়ী বিকশ্লবষে জযাবমবি। জযাবমবির সকঙ্গ মানু্কষর পবরর্য় 
আবেিুে থেকে, থসই বমশরীয় সিযিার সময়ই জযাবমবির জন্ম। বেন্তু িীজেবণকির 
প্রেম অিুর সম্ভিি েজায় িারিিকষচ, িারপর িা পূণচিা পায় আরকির আল্-
থখায়াবরজবমর হাকি। থসটা ঘকট মধযিুকের প্রাক্কাকল্। িখন্ োকরা পবরষ্কার ধারণা 
বিল্ ন্া থি েুবট আপাি-বিবচ্ছন্ন শাখার মকধয থোকন্া সরাসবর সিেচ োেকি পাকর। 
জযাবমবির প্রধান্ িাহে হকল্া িবি, থরখাবর্ত্র (figures), আর িীজেবণকির িাষা 
হকল্া সাংখযা -১ ,২, ৩, …, ,....,, cba …ইিযাবে। এেটা বত্রিুকজর সকঙ্গ এগুকল্ার েী 
সিেচ োেকি পাকর? থিোটচ থেবখকয় বেকল্ন্ থি েবণকির সাংখযা বেকয়ই বত্রিুজ েরা 
িায়, আাঁেিার েরোর হয় ন্া। েুবটকে এিাকি থজাো ল্াবেকয় ন্িুন্ এেটা শাখা 
বিবর েরাকি থমৌবল্ে থি বজবন্সটা িযিহার েরকি হকয়বিল্ িাাঁকে থসটা হকল্া 
‘শূন্য’। ধরুন্ এেটা বিমাবত্রে সমিল্। থসখাকন্ এেটা বিিু িাপন্ েরা েরোর 
থিখান্ থেকে েূরে েণন্া েরা হকি সরাসবর িাকন্, িাকম িা সরাসবর ঊকধ্বচ, বন্কর্, 
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অেচাৎ আনু্িূবমে (horizontal), অেিা উল্লম্ব (vertical) থরখা। থসই বিিুবটকে 
িল্া হয় মূল্ (origin), এিাং িা প্রোশ েরা হয় এিাকি: )0,0( । বত্রমাবত্রে 
ঘন্কক্ষকত্র িা হকি )0,0,0( । িিই মাত্রা িােকি িিই িােকি শূকন্যর সাংখযা। এিাকি 
‘শূন্য’ িাাঁর ন্িুন্ েবণকি অপবরহািচিাকিই প্রকিশাবধোর অজচন্ েকর বন্ল্। 
উোহরণস্বরূপ (২,৪) এমন্ এেবট বিিু িার েূরে মূল্ থেকে েুই এোি (unit) 
িান্ বেকে, আর র্ার এোি ল্ম্বকি, থস এোি একেে থক্ষকত্র একেে রেম হকি 
পাকর ( ইবি িা থসবন্টবমটার, বমবল্বমটার ইিযাবে)। থিোকটচর ন্িুন্ িত্ত্ব অনু্িায়ী 
এেটা সরল্করখাকে িণচন্া েরা িায় এিাকি:  
              ,cbyax   

থিখাকন্ cba ,, হকল্া বিন্বট পূিচবন্ধচাবরি সাংখযা িার থোকন্া পবরিিচন্ হয় ন্া 
থরখাবটর এেবিিু থেকে আকরে বিিুকি। এগুকল্াকে িল্া হয় পযারাবমটার, িা বন্বেচষ্ট 
সাংখযা। বেন্তু x ও y েুকটাই র্ল্মান্ সাংখযা, একেে বিিুকি িাকের একেে মান্। 
এমন্ েকর শুধু সরল্করখা থেন্ পুকরা এেটা বত্রিুজ, এেটা র্িুিুচজ, পিিুজ, 
ইিযাবে সি রেম জযাবমবিে আোরকেই িীজেবণকির সাহাকিয প্রোশ েরা িায়। 
শুধু িা-ই ন্য়, ইউবক্লকির সমি উপপােয, সিােয ইিযাবেও প্রমাণ েরা সম্ভি থেিল্ 
িীজেবণকির িযিহার িারা। থিোকটচর এই অবিন্ি আবিষ্কার বিজ্ঞান্জেকি এে 
ন্িুন্ িুকের সূর্ন্া েকর। িিচমান্ িুকের থসরা েকিষেকের অন্যিম িে আেষচণীয় 
বিষয়, Algebraic Geometry,িার পূিচসূবর বহকসকি থিোটচ সাকহিকে বর্বহ্নি েরা 
হয়কিা অন্যায় হকি ন্া।  

 

অের্ মানু্কষর িুবদ্ধর জেৎ আর বিশ্বাকসর জেকি থি েিটা সাংঘাি ঘটকি পাকর 
থিোকটচর জীিন্ই িার উজ্জ্বল্ উোহরণ। ‘শূন্য’ সাংখযাবট এে বহকসকি িাাঁর ন্িসৃষ্ট 
েবণকির মূল্ িম্ভ, বেন্তু িা সকত্ত্বও োশচবন্ে েৃবষ্টকোণ থেকে ‘শূকন্যর’ আইবিয়াকে 
পুকরাপুবর গ্রহণ েরাটাও বিল্ িাাঁর পকক্ষ অিযন্ত থিেন্াোয়ে। বিবন্ জন্মসূকত্র বিকল্ন্ 
থোাঁো থজসুটপিী েযােবল্ে। থজসুট সু্কল্ থেকেই িাাঁর থিাটকিল্ার বশক্ষােীক্ষা। সমগ্র 
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ইউকরাপ মহাকেশিযাপী িখন্ প্রকটস্টান্ট আকিাল্কন্র ঝে উকঠকি, বঠে িখন্ই বিবন্ 
থঘার েযােবল্ে বিশ্বাসী ধাবমচে পুরুষ। বিবন্ বিকল্ন্ অযাবরস্টটকল্র িক্ত, বিকল্ন্ 
শূন্য-বিকরাধী, বিকল্ন্ সরল্েবি-বিকরাধী। অের্ িাাঁর েবণিই শূন্যবন্িচর। এ এে মহা 
িন্ত্রণা। এেবেকে িাাঁর িুবদ্ধর পূণচ সমেচন্ থোপাবন্চোস িকত্ত্বর প্রবি, আকরে বেকে 
অযাবরস্টটকল্র িূকেবন্দ্রে বিশ্বকেও বিবন্ িজচন্ েরকি পারবিকল্ন্ ন্া। বিজ্ঞান্ আর 
ধমচ পরস্পরবিকরাধী ন্য়, এই মিিাে িারা আাঁেকে োেকি র্ান্, িারা সম্ভিি 
থিোকটচর জীিন্োবহবন্র সকঙ্গ পবরবর্ি ন্ন্।  

 

‘শূন্য’ ও িার বিপরীি ‘অসীম’থে বন্কয় থিোকটচর ন্ান্া বিধািকন্দ্বর সমাধান্ বিবন্ 
বন্কজই েকরবিকল্ন্। প্রার্ীন্ োশচবন্েকের মকিা বিবন্ও বিশ্বাস েরকিন্ থি িার 
অবিে থন্ই িার থিির থেকে হঠাৎ েকর বেিু থির হকয় আসকি পাকর ন্া 
(nothing can come out of nothing), িা আসকল্ থরামান্ েবি ও োশচবন্ে 
লু্কক্রবসয়াস (৯৯-৫৫ বি.পূ.) িকল্ বেকয়বিকল্ন্ অকন্ে আকেই (আমাকের এ গ্রকির 
থশকষর বেকে থেখি থি এ েৃবষ্টিবঙ্গবটর আমূল্ পবরিিচন্ ঘটকি শুরু েকরকি 
সমসামবয়ে পোেচবিজ্ঞাকন্)। এমন্বে জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র থক্ষকত্রও িা প্রকিাজয িকল্ 
িািকিন্ থিোটচ, অেচাৎ ন্িুন্ জ্ঞান্ িল্কি বেিু থন্ই, িা ন্িুন্ বর্ন্তা, ন্িুন্ ধারণা। 
িাহযি ন্িুন্ মকন্ হকল্ও এসি থোকন্াবেিুই ন্িুন্ ন্য়। থসগুকল্া থোকন্া সিচজ্ঞ 
সিার োি থেকে এেপ্রোর সূক্ষ্ম বেিসূকত্র প্রাপ্ত প্রবিিাস মাত্র। থসই সিচজ্ঞাকন্র 
জ্ঞান্ী সিা, থসই সিচজ্ঞ অধীশ্বকরর অবিে বিবন্ ধারণ েকরন্ বিবন্ই ঈশ্বর, সৃবষ্টেিচা। 
বিবন্ অসীম, এেমাত্র অসীম। িােিাবে সি সীমার মকধয আিদ্ধমানু্ষ, প্রেৃবি, 
বিশ্বজেৎ, জ্ঞান্, সাধন্া, থপ্রম-িাকল্ািাসা। থোটা সৃবষ্ট েুবট বিপরীি থমরুর মকধয 
সীমািদ্ধএেবেকে অসীম অেচাৎ িেিান্। আকরে প্রাকন্ত শূন্য, অেচাৎ িা 
অবিেহীন্িার পিচাকয় েবণকির বিমূিচ জেকি বিরাজমান্। িার অেচ, অযাবরস্টটল্ 
থিখাকন্ ঈশ্বকরর অবিে প্রমাণ েকরবিকল্ন্ শূন্য আর অসীমকে অস্বীোর েকর, 
থিোটচ থসই এেই ঈশ্বরকে প্রমাণ েরার প্রয়াস থপকল্ন্ েুবটকে স্বীোর েকরই।  
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পিম অধযায় 

প্রেৃবির শূন্যবিকিষ?  
 

‘উনু্মক্ত আোশ িকস আকি থেয়াকল্ থহল্ান্ বেকয়। 
থিন্ প্রােচন্ায় মগ্ এে মহাশূন্যিায়। 

আর এই মহাশূন্যিায় থে থিন্ 
আমাকের থর্াকখ থর্াখ থরকখ িকল্ িায়, 

আবম শূন্য ন্ই, আবম উনু্মক্ত’। 
          টমাস িান্সকিামার, আবম শূন্য ন্ই, আবম উনু্মক্ত6 

 

বঠে আকি, ‘শূকন্যর’ এেটা বঠোন্া হকয় থেল্ অিকশকষ; িািকি ন্া হকল্ও েবণকির 
পৃোয়, বর্ন্তায়, েশচকন্ও হয়কিা িা। বেন্তু প্রশ্ন থেকে িায় িখকন্া। সবিয সবিয বে 
শূন্য িকল্ বেিু আকি প্রেৃবিকি? অযাবরস্টটকল্র িত্ত্ব অনু্িায়ী: শূন্য অবিেহীন্। 
শূন্যািিাকে থঘার অপিি েকর প্রেৃবি (nature abhors a vacuum)। িার অেচ 
জেজেকি োাঁো জায়ো থন্ই থোকন্াখাকন্। োাঁোর উপক্রম হওয়ামাত্র প্রেৃবি িাকে 
িরাট েরার জন্য উকঠপকে থল্কে িাকি। 
  

সবিয বে িাই? এটা বে থেিল্ই বিশ্বাস, ন্া, বিজ্ঞাবন্ে িেয?  
 

েযাবল্বল্ওর জীিন্োকল্ ইিাবল্র এেেল্ শ্রবমে এেটা সমসযা বন্কয় একসবিকল্ন্ 
িাাঁর োকি। েুকয়া থেকে ন্ল্ আর বপস্টকন্র সাহাকিয, িা খাল্ থেকে, পাবন্ থিাল্ার 
সময় থেখা িায় থি ন্কল্র ওপর বেেটায় খাবল্ জায়ো োো সকত্ত্বও পাবন্ িেকজার 
                                                           
6 টমাস িান্সকিামাকরর পেবক্তমাল্ার অনু্িাে েকরকিন্ আজীজ রহমান্ 
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৩৩ েুট পিচন্ত ওকঠ, িার ওপকর বেিুকিই থিাল্া িায় ন্া, হাজার পবরশ্রম েকরও ন্া। 
িার োরণটা েী?  

 

েযাবল্বল্ও বিকল্ন্ মূল্ি েবণকির থল্াে, ল্যািকরটবরর োজ সাধারণি েরকিন্ 
টবরকসবল্ (ইিাল্ীয় উচ্চারণ টবরকর্বল্) ন্ামে িাাঁর সুকিােয থসকক্রটাবর। ১৬৪৩ সাকল্, 
অেচাৎ েযাবল্বল্ওর মৃিুযর িির খাকন্ে পর, এই রহকসযর সমাধান্ থখাাঁজার থর্ষ্টায় 
টবরকসবল্ এেটা ল্ম্বা বটউি থজাোে েকর থসটাকে পারে বেকয় িকর থেল্কল্ন্ 
একেিাকর োন্ায় োন্ায়। িারপর বটউিবটকে উপুে েকর থিািাকল্ন্ এে পারেিবিচ 
পাকত্রর থিির, িাকি এেকোাঁটা পারেও থির ন্া হকয় আকস ন্ল্ থেকে। বিবন্ 
িািকল্ন্, থিকহিু ন্ল্বট টাকয় টাকয় িরা, এে েণা িায়ু থিকরািার িা ঢুেিার থোকন্া 
পে থন্ই, থসকহিু উপুে অিিাকিও বঠে এেই রেম িরাট অিিায় োেকি ন্ল্বট। 
বেন্তু পরম বিিকয় বিবন্ থেখকল্ন্, িারিার পরীক্ষা েরার পরও, পারার ওপকরর 
োেবট ন্ল্ থিকয় ৩০ ইবি (৭৬ থসবম) পিচন্ত উঠকি, িার ওপকর থিকি র্াকচ্ছ ন্া, িা 
থিকি পারকি ন্া। িার অেচ, থিখাকন্ খাবল্ োোর েো ন্য়, থসখাকন্ও খাবল্ সৃবষ্ট হকয় 
িাকচ্ছ আপন্া থেকেই। িাহকল্ থসই ৩০ ইবির ওপকরর জায়োটুেু েী? বেিুই ন্া। 
িািাস ঢুেিার থিা থোকন্া উপায়ই বিল্ ন্া, সুিরাাং থসটা বন্িয়ই শূন্যিায় িরা, 
অেচাৎ িযােুয়াম! একি প্রমাণ হকয় থেল্ থি প্রেৃবি শূন্যিা পিি ন্া েরকল্ও 
অপিকির এেটা সীমা আকি, ঐ ৩০ ইবি পিচন্ত, পারািবিচ ন্কল্, আর ৩৩ েুট (১০ 
বমটার) পিচন্ত পাবন্র বটউকি। 

 
 
 
 

 
                       

টবরকসবল্র িযােুয়াম 



  

78 
Bw÷kb BeyK 

    বেন্তু বিজ্ঞাকন্র ধমচই এমন্ থি এে সমসযার সমাধান্ সাধারণি ন্িুন্ সমসযার 
িীজ িুকন্ থেয়। থিোকটচর থর্কয় ২৭ িিকরর থিাট বিকল্ন্ থব্লই পযাকস্কল্ (১৬২৩-৬২) 
ন্ামে এে িীক্ষ্ণধী েরাবস বিজ্ঞান্ী-োবণবিে। বিবন্ প্রশ্ন োাঁে েরাকল্ন্: বঠে আকি, 
িুঝল্াম, পাবন্ ওকঠ ৩৩ েুট, আর পারা ওকঠ ৩০ ইবি, বেন্তু থেন্? বিষয়টা েী? েী 
এে থখয়াকল্র িকশ, এে সহেমচীকে িন্ত্রপাবিসহ পাবঠকয় বেকল্ন্ এে উাঁরু্ পাহাকের 
রূ্োয়। থসখাকন্ বঠে এেই পরীক্ষা েকর থেখা থেল্, ন্কল্র পারে ৩০ ইবিও উঠকি 
ন্া, িার আকরা বন্কর্ উকঠই থিন্ েম হাবরকয় থেল্কি। পযাকস্কল্ িািকল্ন্, পাহাকের 
বিবশষ্টযটা েী?  

 
 
 
 
 
 
 
 

থব্লই পযাকস্কল্ 
 

েম িায়ুর্াপ, সমিকল্র িুল্ন্ায়। িাহকল্ রহসযটা বন্িয়ই আর বেিুকি ন্য়, 
িায়ুর্াকপ। পাহাকে িায়ুর থিমন্ শবক্ত থন্ই থিবশ ওপকর থঠল্ার, বেন্তু বন্কর্ র্াপ 
এেটু থিবশ হওয়াকি পারা িা পাবন্ থঠকল্ ওপকর িুল্কি অিটা থিে থপকি হয় ন্া। 

  
িাই থহাে, এেটা বজবন্স থিা মীমাাংসা হকয় থেল্: প্রেৃবির থসই শূন্যিীবির 

িযাপারবট। অিিাবিকশকষ প্রেৃবি শূন্যকে প্রশ্রয় থেয় বিবে। সুিরাাং অযাবরস্টটকল্র 
শূন্যিত্ত্ব আর বপোকোরাকসর সরল্েবি-বিকরাধী িত্ত্ব একেিাকরই অমূল্ে। প্রেৃবি 
িখন্ থি অিিা থস অিিাকিই বন্কজকে খাপ খাইকয় থন্য়। টবরকসবল্ আর পযাকস্ককল্র 
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পরীক্ষা থেকে এই বসদ্ধান্তবটই িুবক্তসাংেি িকল্ মকন্ হয়। শূন্য সবিয সবিয আকি 
পৃবেিীকি। িযােুয়াম থোকন্া আজগুবি েো ন্য়। অন্তি আপািেৃবষ্টকি।  

 

েকয়ে শিাব্দী থেকট থেল্ িারপর। শূন্য আকি এই বিশ্বাসবট বিজ্ঞান্মান্কস প্রায় 
িায়ী আসন্ েখল্ েকর বন্কয়কি। িযােুয়াম বটউকির িযিহার আধুবন্ে প্রিুবক্ত 
জেকির সিচত্র। িাহকল্ বে প্রেৃবিকি শূকন্যর অবিে অবিসাংিাবেিিাকি প্রমাবণি 
হকয় থেল্? হয়কিা িা। আিার হয়কিা ন্া। আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্, বিকশষ েকর 
অণুপরমাণুবিষয়ে পোেচবিজ্ঞাকন্, এই শূন্যিািােী বর্ন্তািািন্া এেটু ন্িুন্ আকল্াকে 
পরীবক্ষি হকি শুরু েকরকি। থোকন্া থোকন্া পবণ্ডি িল্কিন্: আপািেৃবষ্টকি িা শূন্য 
িা আসকল্ শূন্য ন্য়, থসখাকন্ও পোেচ আকি। বঠে ইবন্দ্রয়গ্রাহয পোেচ হয়কিা ন্য়, 
বেন্তু পোেচপেিার্য অিশযই। বেন্তু থস প্রসঙ্গ এখাকন্ ন্য়, িরাং পকরর থোকন্া 
অধযাকয়র জন্য থিাল্া োেুে। 

  
 বিন্ন আকল্ার্ন্ায় িািার আকে থব্লই পযাকস্কল্ সম্বকন্ধ েুর্ারকট মন্তিয েরার থল্াি 

সামল্াকন্া িাকচ্ছ ন্া। পযাকস্ককল্র জন্ম এে প্রর্ণ্ড রেকমর থোাঁো েযােবল্ে পবরিাকর, 
অকন্েটা থিোকটচর মকিাই। বেন্তু থিোটচ পবরিার বিল্ থজসুটপিী, আর পযাকস্কল্রা 
বিল্ জযান্কসন্িােী। জযান্কসন্পিীরা এিটাই উগ্র মিিাকের বিকল্ন্ থি িাাঁরা 
বিজ্ঞান্কে পাপার্ার িািকিন্, বিজ্ঞান্সাধন্া বিল্ শয়িাকন্র অনু্োমী হওয়ার শাবমল্। 
থসৌিােযিশি পযাকস্কল্ বন্কজ ধমচেমচ বন্কয় খুি এেটা মাো ঘামাকিন্ ন্া। বিজ্ঞান্র্র্চা 
বন্বষদ্ধ থজকন্ও থিবশর িাে সময় বিজ্ঞান্ বন্কয়ই োটি িাাঁর। পযাকস্কল্ বিকল্ন্ এে 
ক্ষণজন্মা পুরুষ, এি িে প্রবিিার মানু্ষ শিাব্দীকি এেজন্ বে েুজন্ জন্মায় সারা 
পৃবেিীকি। বেকশার আর থিৌিকন্ খাবন্ে উচৃ্ছঙ্খল্িা হয়কিা বিল্ িাাঁর র্বরকত্র। 
বিজ্ঞান্র্র্চা থেকে থিটুেু বিরবি থপকিন্, থসটুেু িাাঁর োটি জুয়ার আড্ডায়। িীষণ 
জুয়ার থন্শা বিল্ থল্ােটার। বন্কজ থি জুয়া থখল্কিন্ থিমন্ িা ন্য়, বেন্তু িাাঁর 
অকির মাো বেকয় থপশাোর জুয়াবরকের পরামশচ বেকিন্ েখন্ থোোয় েি টাো 
িাবজ রাখকল্ েি ল্াি হকি পাকর, েি থল্ােসান্। অবধোাংশ থক্ষকত্র িাাঁর পরামশচ 
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োকজ থল্কে থিি। েকল্ অিযন্ত বিিশাল্ী জুয়াবররা টাোর িিা বন্কয় িাাঁর োকি 
ধরন্া বেকিন্ িাবজর পরামশচ থন্িার জন্য। একি পযাকস্কল্ বন্কজ জুয়া ন্া থখকল্ও 
প্ররু্র ধন্সিে েকর থেকল্বিকল্ন্। বেন্তু এটা বিল্ িাাঁর িযবক্তেি ল্াি। থসটা 
সামবয়ে, অিায়ী। বর্রিায়ী ল্ািটা হকয়বিল্ থোটা বিকশ্বর। 

  
িাাঁর িাবজবিেযার সূত্র ধকর োকল্ োকল্ এেটা ন্িুন্ শাখা বিবর হকয় িায় 

েবণিশাকের: সম্ভািন্া িত্ত্ব (Probability Theory)। িিচমান্ জেকি probability 
আর statistics-এর িযিহার থন্ই এমন্ থোকন্া শাখা বিজ্ঞাকন্ থিা থন্ইই, 
সমাজবিজ্ঞান্, মকন্াবিজ্ঞান্, অেচন্ীবিএধরকন্র িািিীয় মূল্ বিজ্ঞান্িবহিূচি বিষকয়ও 
এর িযিহার প্রায় অপবরহািচ হকয় োাঁবেকয়কি। িািকি অিাে ল্াকে থি জুয়ার মকিা 
এেবট খারাপ থন্শা, িার প্রবি ধমচ এিাং সমাজ েুবটরই বিরূপ েৃবষ্ট, থসই ঘৃবণি 
বজবন্সবট থেকেই উৎপন্ন হকয়কি জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র অিযন্ত গুরুেপূণচ এেবট শাখা, এিাং 
সপ্তেশ শিাব্দীর এই পেভ্রষ্ট উচৃ্ছঙ্খল্ িুিে িার আবে জন্ে (িবেও এই জন্েকের 
অাংশীোর বহকসকি থেল্াকমচা োিচাকন্া এিাং বপকয়র োমচার ন্ামও উকল্লখ েরা হয়)। 
আমার (মী.র) িযবক্তেি মি: সম্ভািন্ািকত্ত্বর আবিষ্কার অকন্েটা অবিেষচ িকত্ত্বর 
মকিাই এে িুোন্তোরী, থমৌবল্ে আবিষ্কার। প্রেৃবির অন্যান্য থমৌবল্ে সকিযর মকিা 
সম্ভািন্াও এেবট থমৌবল্ে সিয, আমার বির্াকর।  

 

পযাকস্ককল্র েল্প অিশয এখাকন্ই থশষ হকয় িায় ন্া। ১৬৫৪ সাকল্র ২৩ ন্কিম্বর। 
িাাঁর জীিকন্র সিকর্কয় িরণীয় বেন্। পুরাোকল্র পয়েম্বররা থিমন্ বেিিাণী িা অবহ 
ল্াি েরকিন্ হঠাৎ হঠাৎ, থিমবন্ পযাকস্ককল্রও এে অবি-প্রােৃবিে অবিজ্ঞিা হকয় 
থেল্ থসবেন্। থোো থেকে এে ঐশী িাণী একস িাাঁর জীিকন্র থমাে আোকোো 
িেকল্ বেল্ এে রাকির মাকঝ। ধমচেকমচ পরম উোসীন্ মানু্ষবট হঠাৎ পরম ধাবমচে 
হকয় উঠকল্ন্। েবণি, জুয়া, বিজ্ঞান্ সি থিকেিুকে সাধু-ব্রি গ্রহণ েরকল্ন্ পকরর বেন্ 
থেকে। একেিাকর বিন্ন মানু্ষ। ৩১ িির িয়কস পযাকস্কল্ বেকর থেকল্ন্ িাাঁর বপিৃে 
ধমচর্র্চায়।  
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বেন্তু ঐশী িাণী হকল্ েী হকি, সহজাি থমধা িাকি থোোয়। থেৌিূহল্ আর 
অনু্সবন্ধৎসা িার রক্ত-মজ্জায় িাকে ধকমচর িাবিজ বেকয় িশ মান্াকন্া বে সম্ভি? ধমচ 
িাাঁর এেপ্রোকরর অবিরিা েমাকি সক্ষম হকল্ও িুবদ্ধর অবিরিা অন্যরেকমর 
অশাবন্তর ঝে িুল্ল্ মকন্। র্ার িির পর এেটা শক্ত অসুখ হকল্া িাাঁর। িখন্ বিবন্ 
জ্ঞািসাকরই প্রিুর োকি বেিুবেকন্র জন্য িুবট োমন্া েকর জ্ঞান্সাধন্ায় মকন্াকিাে 
বেকল্ন্। বঠে বিজ্ঞান্ ন্া হকল্ও বিজ্ঞান্সাংক্রান্ত, সাকে সাকে ধমচবিষয়েও। িািকল্ন্, 
িাহকল্ বন্িয়ই মহাপ্রিু ক্ষমার েৃবষ্টকিই থেখকিন্ িাাঁর েমচোণ্ডকে। বঠে েরকল্ন্, 
জুয়ার িাবজিত্ত্ব বেকয়ই বিবন্ ঈশ্বকরর অবিে প্রবিো েরকিন্। ঈশ্বর বিশ্বাস েরাকি 
েি ঝুাঁবে আর ন্া েরাকি েি ঝুাঁবে িার এেটা আনু্মাবন্ে সাংখযা োাঁে েবরকয় 
বিবন্ বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিাকল্ন্ থি বিশ্বাস েরাটাই েম ঝুাঁবেপূণচ, ন্া েরাকি বিির বিপকের 
আশিা। রীবিমকিা অি েকষ থির েরা সি েল্ােল্, িবেও অিটা বেিাকি েরা 
হকল্া, েী ধযান্ধারণার বিবিকি থস বিষকয় আধুবন্ে বর্ন্তাবিেকের বেিু প্রশ্ন োেকি 
পাকর বিবে। পযাকস্ককল্র িুবক্ত বিল্ অকন্েটা এরেম: ধরুন্, থখাো আকি। িাহকল্ 
িাাঁকে বিশ্বাস েরাকি ‘অসীম’ োয়ো। বিবন্ িবে ন্া োকেন্ িাহকল্ বিশ্বাস েকর 
ল্াি িা থল্ােসান্ থোকন্াটাই থন্ই, িার অেচ ‘শূন্য’ োয়ো। আর িবে থখাো োকেন্ 
এিাং িা সকত্ত্বও বিশ্বাস েরা হকচ্ছ ন্া িাহকল্ িার শাবি গুরুির, অেচাৎ ‘অসীম’ 
বিপে। িকি বিবন্ ন্া োেকল্ বিশ্বাস িা অবিশ্বাস িাকি বেিু আকস িায় ন্া। 
থমাটমাট িাাঁর বহসাি মকি বিশ্বাস িাপন্ েরাটাই িুবদ্ধমাকন্র োজ, একি থোকন্া 
ঝুাঁবে থন্ই। পাো ধাবমচকের িুবক্ত হয়কিা ন্য় এটা, িকি পাো জুয়াবরর িুবক্ত িাকি 
সকিহ থন্ই। জুয়াবরর িুবক্ত বেকয় বিবন্ এোধাকর শূন্য, অসীম ও ঈশ্বকরর অবিে 
প্রমাণ েকর থেল্কল্ন্। অিশয থসই িুবক্তকিও থিশ বেিু োাঁে আকি, থসটা পরিিচী 
োকল্র িুবক্তিােীরা থর্াকখ আেুল্ বেকয় থেবখকয় বেকয়বিকল্ন্। এই িইকয়র থল্খেকের 
এেজন্ (অ.রা) এ বন্কয় মুক্তমন্ায় এেবট বিিৃি থপাস্ট বল্কখবিকল্ন্ ঈশ্বকরর অবিে 
প্রমাকণ পযাকস্ককল্র িাবজর অসারিা বন্কয়। ২০১২ সাকল্র জুন্ মাকস মুক্তমন্ায় 
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প্রোবশি থল্খাবটর বশকরান্াম বিল্ –‘পযাকস্ককল্র ওকয়জারআবিে হওয়াটাই বে 
এেমাত্র বন্রাপে িাবজ?’7। 

থব্লই পযাকস্ককল্র িণচাঢয জীিকন্র বিবর্ত্র োবহবন্ বিিৃিিাকি জান্িার আগ্রহ 
োেকল্ পাঠেকে িাাঁর পূণচ জীিন্ী পেকি হকি।      

      
থজকন্ার ধাাঁধা বেকর এল্ 
এিার বেিুক্ষকণর জন্য থজকন্ার ধাাঁধাকি বেকর িাি আমরা। ধাাঁধাবটর সূত্রপাি থোোয় 
থস ইবঙ্গি থিা আকেই বেকয়বি। থসোকল্র পবণ্ডিরা িুঝকি পারবিকল্ন্ ন্া 
           ,....2/1,....,8/1,4/1,2/1,1 n  
এই থি অন্তহীন্ সাংখযামাল্া, এগুকল্া থিা িাকচ্ছ ন্া থোোও, একের থোকন্া েন্তিয 
থন্ই। শুধু িা-ই ন্য়, এগুকল্াকে থিাে েরকল্ োাঁোয় আকরে অদু্ভি বজবন্স: 

           ....2/1....2/12/12/11 32  n  
এরই িা থশষ থোোয়? অন্তহীন্ সাংখযার থিােেল্ থিা অন্তহীন্ হিারই েো, 

িাই ন্া?  
 আমরা থিন্ িুকল্ ন্া িাই থি িুেটা বিল্ বিশুবিকষ্টর জকন্মর েু-র্ার শ িির 

আকে। এিাং সমাজবট বিল্ এমন্ থি িে িে পবণ্ডিরাও িািকিন্, ‘শূন্য’ আর 
‘অসীম’ েুকটাই অমঙ্গকল্র সকহাের, েুষ্ট থল্াকের েল্পন্াকিই আশ্রয় পায় িারা, িািকি 
ন্য়।  

এই েুবট প্রশ্নকেই এেটু উকল্টপাকল্ট পরীক্ষা েরা িাে। থজকন্ার ধাাঁধাকি ১/২ 
এেবট বিকশষ সাংখযা। এবট ১/২ ন্া হকয় ১/৩ িা ১/৫ হকি পারি, বোংিা অন্য 
থিকোকন্া িগ্াাংশ, িার মান্ ১-এর েম, 0-এর থিবশ। সািচজন্ীন্িার খাবিকর িরাং 
ধরা িাে  
           1 ,...,,....,,,, 32 nxxxx  

                                                           
7 অবিবজৎ রায়, পযাকস্ককল্র ওকয়জারআবিে হওয়াটাই বে এেমাত্র বন্রাপে িাবজ?, মুক্তমন্া, জুন্ ২৮, ২০১২ 
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থিখাকন্ x এেবট সাাংকেবিে সাংখযা, িার মান্ শূন্য থেকে একের মাকঝ। ‘অসীম’ 
বন্কয় থিকহিু বেবিৎ সমসযা আকি আমাকের, থসকহিু n  -সাংখযে সাংখযা বন্কয় আমরা 
অসীম পিচন্ত ন্া বেকয়  
              )1(32 .....1  nxxxx         (১)  
                         

এই সীবমি রাবশবটর থিােেল্ থির েরার থর্ষ্টা েরি। থিাটকিল্ার সু্ককল্ পো 
বিেযা বেকয়ই আমরা অন্ায়াকস িুকঝ থেল্কি পারবি থি সাংখযাগুকল্া পরস্পকরর সকঙ্গ 
এেটা গুকণাির প্রেবিসূকত্র িাাঁধা। এধরকন্র গুকণাির রাবশ ন্িুন্ বেিু ন্য়। 
িযাবিল্ন্ীয়রা েুহাজার িির আকেই এরেম রাবশ বন্কয় বর্ন্তািািন্া েকরবিকল্ন্। 
বমসকরর ‘আহকমস পযাবপরাস’( আ. ১৫৫০ বি.পূ.) ন্ামে েবণিগ্রকি এেবট গুকণাির 
রাবশর িণচন্া পাওয়া িায়। মজার িযাপার হকল্া থি আহকমকস থি পদ্ধবি থেওয়া আকি, 
প্রায় এেই পদ্ধবি িযিহার েকরবিকল্ন্ ইিাবল্র বেকিান্াবর্ িাাঁর ১২০২ সাকল্র 
গ্রিবটকি। আরবেকমবিস (আ. ২২৫ বি.পূ.) বন্কজও এেবট অবধিৃকির থক্ষত্রেল্ থির 
েরকি বেকয় (১)-এর মকিা রাবশ িযিহার েকরবিকল্ন্, িাকি x-এর মান্ বিল্ ১/৪। 

  
 n িবে থিাট হয়, িাহকল্ হাকি গুকণই েল্ােল্ থির েকর থেল্া িায় রাবশবটর 

থিােেল্। বেন্তু োবণবিকেরা হকল্ন্ েুাঁকে প্রেৃবির থল্াে, সি সময়ই এেটা সহজ 
পে থির েরার িাকল্ োকেন্। এই সহজ পিা িা র্াল্াবেবটর োবণবিে ন্াম হকল্া 
‘েমুচল্া’ িা আিচা। থেখা িাে ওপকরর (১)-এর জন্য এমন্ এেবট আিচা থির েরা িায় 
বে ন্া। প্রেমি x=0 হকল্ ওপকরর সি x শূন্য হকয় োকে থেিল্ প্রেম সাংখযাবট, 
অেচাৎ ১। এিার ধরুন্ x =১. িাহকল্ সি সাংখযাই ১-এর সমান্। থিকহিু সিচকমাট 
সাংখযা হকল্া n , থসকহিু িার থিােেল্ও n . 

 

 এিার মকন্ েরুন্ x শূন্য িা ১ থোকন্াটাই ন্য়। িাহকল্ েী হকি? সুবিধার জন্য 
রাবশবটর এেটা ন্াম থেওয়া িাে, ধরুন্ )(xS । (িন্ধন্ীর থিিকর x থির্াবরকে 
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আটকে থেল্ার উকেশয হকল্া x -এর মান্ িেল্াকল্ থি S -এর মান্ও িেল্াকি িাধয, 

থসটাই পবরষ্কার েকর বল্কখ থেওয়া) এখন্ আমরা ওপকরর রাবশবটকে ন্িুন্ েকর 
বল্খি: 

)(xS )1(2 ....1  nxxx            (২)           
এিার েুধাকর x বেকয় গুণ েরকল্ োাঁোয়  

)(xxS nn xxxx   )1(2 .....       (৩)    
এ পিচাকয় আমরা (২) থেকে (৩) বিকয়াে েরি। িান্ বেকে x থেকে 

)1( nx পিচন্ত ওপকর-বন্কর্ োটােুবট হকয় িাবে োকে থেিল্ ১ আর একেিাকর 
থশকষরবট, nx ,সুিরাাং েল্ োাঁোকচ্ছ: 

.1)()1( nxxSx           (৪) 
উবেষ্ট ল্কক্ষয প্রায় থপৌঁকি থেবি আমরা। িাবে রইল্ থেিল্ )1( x বেকয় িাে 

েরা েুবেকে। (িাে েরা োজবট বেন্তু থিকিবর্কন্ত েরা েরোর, থসটা বন্িয়ই মকন্ 
আকি পাঠকের)। িা-ই থহাে আপািি ওসি জবটল্ বর্ন্তায় ন্া বেকয় থসাজা বহকসকি 
থেখা িাকচ্ছ: 

).1/()1()( xxxS n         (৫) 
অল্স োবণবিকের জন্য এেবট বশশুকিাধ োওয়াই িা েমুচল্া থিবরকয় থেল্; েষ্ট 

েকর এিগুকল্া সাংখযা থিাে েরিার প্রকয়াজন্ থন্ই, (৫)-এর েল্যাকণ র্ট্ েকর থসকর 
থেল্া িায় োজবট। থিমন্ ধরুন্, থজকন্ার ধাাঁধার থক্ষকত্র x হকল্া ১/২। 

 িাহকল্  

      )2/11(2)2/11/()2/11()2/1( nnS     (৬) 

আরবেকমবিকসর থিল্ায় .4/1x  থসকক্ষকত্র  
      ).4/11(3/4)4/1( nS    

েশ িিকরর িাচ্চাও থিশ মজা থপকয় উঠকি। িকি েশ িিকরর িাচ্চা হয়কিা 
থিটা িািকি ন্া থসটা এে থমৌবল্ে প্রশ্ন:  
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(৪) ন্ম্বর সূত্রবট বে সিকক্ষকত্র প্রকিাজয? ন্া, িা ন্য়। অন্তি থসাজা পূরণ-িাকের 
িযাপার ন্য় থসটা। প্রেমি থেখা িাে x -এর মান্ 0  আর ১ থেকে েী পাই আমরা। 
             ,11/1)0( S   

িা বমকল্ িাকচ্ছ আকেোর পাওয়া েল্ােকল্র সকঙ্গ। এিার 1x  িসাকন্া িাে। 
(৪) বেকচ্ছ ,0/0  িার থোকন্া অেচ থন্ই। অের্ (১) আর (২) থেকে থসাজা বহসাি 
েকরই আমরা থপকয়বিল্াম .)1( nS   িাহকল্ বে থিাঝায় 0/0  আর n  এে 
বজবন্স? ন্া, িাই িা হয় বেিাকি? n  থিা থিকোকন্া পূণচ সাংখযা হকি পাকর। িার 
অেচ 0/0  িগ্াাংশবটর থোকন্া বন্বেচষ্ট মান্ থন্ই, িা আমরা আকেও উকল্লখ েকরবিল্াম 
এেিার। এ এে ধাাঁধা িকট!  

 
 
 
 
 
 
 
 

বল্িবন্জ 
 

এর পূণচ সমাধান্ থপকি অকন্ে অকন্ে শিাব্দী অকপক্ষা েরকি হকয়বিল্ 
েবণিজেৎকে। এর মূকল্ আকি থসই শূন্য বেকয় িাে েরিার বন্বষদ্ধ িযাপারবট। x  
িবে 1 হয়, x1  িাহকল্ শূন্য হকি, এিাং থসটা বেকয় (৪)-এর েুপাকশ িাে েরা 
রীবিমকিা থিআইবন্। এই িামাকিাল্ থেকে আমাকের উদ্ধার েকর বেকয়কি বন্উটন্ 
আর বল্িবন্কজর আবিষৃ্কি ন্িুন্ শােেযাল্েুল্াস। িকি এেুই মহারেীর থেউই 
বঠে 0/0 -এর রহসয উদ্ঘাটন্ েরকি পাকরন্বন্; থসটা েকরবিকল্ন্ সপ্তেশ শিাব্দীর 
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োবণবিে জযাাঁ িান্চবল্ (১৬৬৭-১৭৪৮) [িবেও এর েৃবিে বন্কয়বিকল্ন্ িাকন্সর আকরে 
েৃবি োবণবিে থল্াবপিাল্ (১৬৬১-১৭০৪), এিাং বিশ্ববিেযাল্কয়র পাঠযপুিকে থস 
ন্াকমই পবরবর্ি এই জন্বপ্রয় সূত্রবট]। থস প্রসকঙ্গ আমরা িাি েযাল্েুল্াকসর মূল্ 
বিষয়গুকল্া বন্কয় এেটু আল্াপ-আকল্ার্ন্ার পর। 

  
আচ্ছা, x  িবে 0  আর ১-এর মকধয থোকন্া সাংখযা হয় িাহকল্ nx -এর মান্ েী 

োাঁোয়? মকন্ েরুন্, x  =১/৩। িাহকল্ ১/৩ 2 =১/৯, ১/৩ 3 =১/২৭, 

১/৩ 4 =১/৮১, ১/৩ 5  ১/২৪৩,…, অেচাৎ দ্রুি থিাট হকয় িাকচ্ছ এর মান্, n -এর 

মান্ িি িােকি। সুিরাাং n  িবে ল্ক্ষকোবট িা িারও থিবশ থোকন্া সাংখযা হয় 
িাহকল্ িগ্াাংশবটর েী েশা হকি? একেিাকর িুচ্ছ, িাই ন্া? িাকে অকির িাষায় িল্া 
িায় ন্েণয, negligible. এই থি n  থিকে থিকে অসীকমর বেকে থিাটা আর সাকে 
সাকে nx -এর মান্ েকম েকম শূকন্যর বেকে থিাটা, এর মকধযই রু্বপসাকর একস িাকচ্ছ 

থসই ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’-এর িযাপারবট। শুধু িা-ই ন্য়, আকরা এেবট িে আইবিয়ার 
অিুর েবজকয় উঠকি, িাকে েবণকির িাষায় িল্া হয় বল্বমট (limit). িাসািাসািাকি 
আমরা এখবন্ িকল্ বেকি পাবর থি n  িখন্ অসীম বল্বমকট িায়, nx িখন্ িায় 0  
বল্বমকট। সাাংকেবিে িাষায় এটাকেই আমরা বল্বখ এিাকি: 
         0lim  nn x , 

 অেচাৎ িখন্ n  িায় অসীম বল্বমকট। অিশয িার জন্য শিচ েরোর থি x-থে এেবট 
সবিযোর িগ্াাংশ হকি হকি, মাকন্ িার মান্ থিন্ ১-এর েম হয়। এই ‘েম হওয়া’ 
িযাপারবটকে আমরা ‘<’ বর্হ্ন বেকয় বন্কেচবশি েবর। থিবশ হওয়াকে বল্বখ ‘>’ বর্কহ্নর 
সাহাকিয। সুিরাাং 0 1 x হকল্  
         ),1/(1)(lim xxSn   

িখন্ n  িায় অসীম বল্বমকট।  
থজকন্ার ধাাঁধার থিল্ায় থিকহিু x-এর মান্ ১/২, থসকহিু )2/1(S -এর বল্বমট হকল্া 
১/(১-১/২) অেচাৎ ২, অসীম ন্য়। সুিরাাং ‘অসীম’সাংখযে ধাপ অবিক্রম েরকি 
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হকল্ও খরকোশকে অসীম েূরকে থিকি হয় ন্া, িা অসীম সময় থক্ষপণ েরকি হয় 
ন্া, এে ল্াকেই পার হকয় িায় েুই এেে সমকয়র মকধযমাত্র থিা ২ েুট, ২ েজ 
িা ২ থসকেে িা ২ বমবন্কটর িযাপার। এই সামান্য ঘটন্াবট থসোকল্র মহা মহা 
পবণ্ডিকের মাোয় থঢাকেবন্, িার এেটাই োরণ, শূন্য আর অসীকমর অবিে বন্কয় 
সমসযা, এিাং বল্বমকটর থোকন্া ধারণা ন্া োো।  
 

অের্ োকজ েকমচ বেন্তু বল্বমট িারিারই উাঁবে মারবিল্ পুরাোকল্র েকিষেকের 
মবিকষ্ক। থস েল্প েরি পরিিচী অধযাকয়। আপািি শূন্য আর অসীম বন্কয় আকরা বেিু 
সময় োটাকন্া িাে। ওপকরর আকল্ার্ন্া থেকে এটা থিাঝা িাকচ্ছ থি  

..........1)( 2  nxxxxS       (৭) 
   

িবে বেেবেেন্ত পার হকয় অসীম পারাপাকর র্কল্ িায়, িাহকল্ও এর এেটা 
সীবমি মান্ আকি, ),1/(1 x িার অেচ োাঁোয়:  

).1/(1)( xxS          (৮) 
এই উোহরণ থেকে পাঠে থিন্ থিকি ন্া িকসন্ থি ১-এর থর্কয় েম এরেম 

অসীমসাংখযে সাংখযার সি থিােেল্ই সীমার মকধয োেকি। থিমন্,  
    ১+১/২+১/৩+১/৪+….             (৯) 
 

এই সহজ রাবশবট অসীকমর বেকে িাকচ্ছ বঠেই, এিাং সাংখযাগুকল্ার মান্ও থিাট 
হকি হকি শূন্য হকয় িাকচ্ছ, বেন্তু িা সকত্ত্বও এবট থোকন্া সসীম সাংখযায় থপৌঁিুকচ্ছ ন্া, 
িরাং িাকচ্ছ অসীকমরই বেকে। েযাল্েুল্াকসর িাত্রকের থিটা বশখকি হয় থসটা হকল্া 
থি অসীম রাবশর সাংখযাগুকল্া ক্রমািকয় থিাট হকয় িাওয়াটাই িকেষ্ট ন্য়, েি দ্রুি 
থিাট হকচ্ছ থসটাই হকল্া আসল্ প্রশ্ন। গুকণাির রাবশর থিল্ায় থস হারবট িকেষ্ট দ্রুি 
িকল্ই (৭) থেকে (৮) পিচন্ত থপৌঁিাকন্া সম্ভি হকল্া, বেন্তু (৯)-এর থিল্ায় িা পারা 
থেল্ ন্া, োরণ ১,১/২,১/৩,… এ সাংখযাগুকল্ার শূকন্য িাওয়ার েবিটা িে বঢকল্।  
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অসীমসাংখযে সাংখযার থিােেল্ বন্কয় োজ েরার আকরা অকন্ে বিেম্বন্া আকি। 
সাংখযাগুকল্া িবে সি ধন্াত্মে হয়, িা সি ঋণাত্মে, িিু খাবন্ে রক্ষা, বমবশ্রি হকল্ 
থিা থসকরকি। থিমন্ ধরুন্: 
   ১-১+১-১+১-১+….     (১০) 
 

এর থিােেল্ েী হকি? আকেৌ থোকন্া থিােেল্ আকি বে ন্া? প্রেম েৃবষ্টকি মকন্ 
হকি, একি িািিার েী আকি? (১০)-এর প্রেম থজাোর থিােেল্ ০, বিিীয় থজাো, 
িৃিীয় থজাো, র্িুেচ, পিম,...,এিাকি থিকি থিকি পবরষ্কার থেখা িাকচ্ছ সি থজাো 
থেকে এেই েল্ পাবচ্ছ আমরা: শূন্য। 
 অেচাৎ: 

  (১-১)+(১-১)+(১-১)+….=0 .             (১১) 
 

একি িুকল্র েী আকি? বেন্তু ন্া, এি সহকজ িাে পাকিন্ ন্া। িন্ধন্ীগুকল্াকে 
(১১)-এর মকিা েকর ন্া সাবজকয় এেটু অন্যিাকি সাজাকন্া িাে। থিমন্ 

  ১-(১-১)-(১-১)-(১-১)-…     (১২) 
 

এখন্ েী থেখবি আমরা? সিগুকল্া িন্ধন্ীিদ্ধ সাংখযািয় োটােুবট েকর শূন্য হকয় 
িাকচ্ছ, োেকি শুধু প্রেম সাংখযাবট, অেচাৎ ১। সুিরাাং (১২)-এর থিােেল্ মকন্ হকচ্ছ 
১। বেন্তু এেটু আকেই থিা থেখল্াম থিােেল্ শূন্য। শূন্য আর ১ এে হয় েী েকর? 
থোন্টা সিয? সিয হকল্া থি থোকন্াটাই সিয ন্য়, আিার েুকটাই সিয। িার অেচ 
এধরকন্র থিাে-বিকয়ােিুক্ত রাবশ িেই ঝাকমল্া সৃবষ্ট েকর। িে িে মাোওয়াল্া 
িযবক্তকেরও মাো ঘাবমকয় থেকল্। সুিরাাং থস প্রসঙ্গ এখাকন্ই থশষ েরি। এগুকল্া 
বশখিার জায়ো প্রেম িকষচর েযাল্েুল্াস ন্য়, িারও এে ধাপ ওপকরর থোসচ, িাকে 
িল্া হয় বরকয়ল্ অযান্াবল্বসস, থিশ জবটল্ বিষয়, থসখাকন্ ঢুেকি হকি।  
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বল্বমকটর িল্ােল্া 
আমার (মী.র) িাত্রজীিকন্ েযাল্েুল্াস থশখা শুরু হকয়বিল্ বিশ্ববিেযাল্কয়র প্রেম 

িকষচ। বিসবমল্লাকিই থি বজবন্সটা বশখকি হকয়বিল্ আমাকের থসটা হকল্া বল্বমট, োরণ 
বল্বমটই হকল্া েযাল্েুল্াকসর বিবি। প্রেম সাংজ্ঞাবটই িণচন্া থেয় বল্বমট োকে িকল্। 
একে এোকন্ার থোকন্া উপায় থন্ই। প্রকেৌশল্ আর েবল্ি বিজ্ঞাকন্র িাত্ররা বল্বমট 
পিি েকর ন্া (িারা মকন্ েকর, এটা অন্েচে সময় ন্ষ্ট েরা মাত্র), িাক্তাররা িাকি, 
এটা অন্ািশযে, েল্ার িাত্রকের মকন্ািাি, বল্বমট এেবট রসেষহীন্ শুষ্ক বিষয় িা 
মান্িবর্কির বিোশ সাধকন্ বিিুমাত্র সহায়িা েকর ন্া। আর প্রেম িকষচর েবণি 
িাত্ররা? থির্াবরকের থোকন্া েিযন্তর থন্ই। পকেবি থমােকল্র হাকি, খান্া অিশযই 
থখকি হকি সাকে। আকক্কল্ হাবরকয়বিল্াম িকল্ই থিা অিকি অন্াসচ থন্ওয়া, এখন্ 
বিকি ওষুধটা আকেিাকে বেকল্ থেল্াই িাল্। িাই আমরা বেকল্ থেল্িাম। থর্াখ 
িুকজ। মকন্ পকে ন্া আবম (মী.র) িা আমার সহপাঠীকের এমন্ থেউ বিল্ থি হল্প 
েকর িল্কি পারি থস সবিয সবিয িুকঝবিল্ বল্বমট বজবন্সটা আসকল্ েী। মুখি েরা 
এে বজবন্স আর সবিয সবিয িুকঝ থেল্া আকরে বজবন্স। এমবন্কিই আমাকের থেকশ 
থিাঝার থর্কয় পো আর মুখকির ওপরই থজার থিবশ, িার ওপর বল্বমকটর মকিা 
এেবট েুরূহ বিষয় িা বন্কয় পুরাোকল্র িে িে পবণ্ডিকেরও মাোর িালু্ বেকয় থধাাঁয়া 
িুটি। আবম (মী.র) সারা জীিন্ অি পবেকয়বি-েযাল্েুল্াস আর বল্বমট পবেকয়বি 
অসাংখযিার। অের্ এই আবমও বল্বমট িযাপারটা অন্াকসচর একেিাকর থশষ পরীক্ষার 
আে পিচন্ত বঠে িুবঝবন্। িকন্ত্রর মকিা অি েকষ থিকি পারিাম, বেন্তু থোকন্া আন্াবে 
মানু্ষকে সহজ িাষায় থিাঝাকন্া িায় এমন্ েকর িুবঝবন্। ‘িাকল্া েকর থশখা’ িল্কি 
এই িুবঝ আবমএটাই িুবদ্ধর পরীক্ষারািার মানু্ষকে রািার িাষাকিই জবটল্ 
এেটা বিষয় িযাখযা েকর থিাঝাকি পারা, থসটাই পাবণ্ডকিযর ল্ক্ষণ। থসই থশখাটুেু 
আমার থশখা হকয়কি েযান্ািায় বশক্ষেিা শুরু েরার থিশ বেিু পকর।  
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বেন্তু থেন্? থেন্ বল্বমটকে বঘকর এি রহসয? বমকেয প্রিিন্ায় িারিার থেন্ 
বিভ্রান্ত েরা থমধািী-অকমধািী সিাইকে সমান্িাকি? প্রেম োরণ, একি ‘শূন্য’ থেখা 
থেয় থখল্ার সঙ্গী হিার জন্য, ধরা থেওয়ার জন্য ন্য়। থস একসও ধরা বেকি র্ায় ন্া। 
এখাকন্ ‘শূন্য’ আকস 0/0 -এর িয়াংেরী মূবিচ বন্কয়, অের্ পুকরাপুবর িা-ও ন্য়। এ 

এে অদু্ভি বজবন্স। ‘শূকন্যর’ োকি িাি, অবি োকি, িি োকি থিামার েল্পন্ায় 
আকস িি োকি, িিু বঠে শূকন্যর োকয় উপুে হকয় পেি ন্া। বপ্রয় থিামার সঙ্গটুেু 
োও শুধু, থিাাঁয়াটুেু ন্য়, এই থিন্ বল্বমকটর োমন্া। 

  
থিাট্ট এেটা উোহরণ বেই। িারিীয় োবণবিে িাস্কর িাাঁর স্বকেবশ ব্রহ্মগুকপ্তর 

িুল্ সাংকশাধন্ েকর িকল্বিকল্ন্, সবঠেিাকিই, থি ১/০ িা (১৫৫৫৬)/০-জািীয় 
িগ্াাংকশর মান্ হকল্া অসীম। বেন্তু ধরুন্ থোকন্া বিকশষ সাংখযার উকল্লখ ন্া েকর 
আমরা র্াবচ্ছ, x সূর্ে এেবট সাংখযা শূকন্যর বেকে অগ্রসর হকল্, x/1 , এই িগ্াাংশবট 
থোন্ পকে ধাবিি হকি িা জান্কি। অেচাৎ  
           ?)/1(lim  xox          (১৩) 
 

এে মুহূিচ অমকন্াকিােী হকল্ই বেন্তু োাঁকে পকে িাকিন্, িল্কিন্, থেন্, এটা থিা 
পবরষ্কারই থেখা িাকচ্ছ অসীম। ১/০ িবে অসীম হয় িাহকল্ ওপকরর বল্বমটবট অসীম 
হকি ন্া থেন্? িল্বি ন্া থি আপবন্ িুল্ িল্কিন্; ন্া, িুল্ ন্য়, আাংবশে িুল্। অসীম 
িল্কি সাধারণিাকি আমরা িুবঝ অসীম িে থোকন্া সাংখযা, অেচাৎ ধন্াত্মে অসীম। 
থসটা বঠে, িবে (১৩)-এর বল্বমটবটকি x  শূকন্যর বেকে িায় িান্ বেে থেকে, িার 
অেচ ধন্াত্মে বেে থেকে। বেন্তু বল্বমট িল্কি থিা িান্ বেে িাাঁ বেে উিয় বেে 
থিাঝাকি পাকর। িাাঁ বেে থেকে িবে x  আকস শূকন্যর বেকে িাহকল্ থিা এটা ধন্াত্মে 
অসীম োেকি ন্া, োেকি ঋণাত্মে অসীম। এ থেকে েী বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিুি আমরা? 
েুকটা বল্বমটই বঠে? ন্া, িা ন্য়। এখাকন্ সবঠে বসদ্ধান্ত হকল্া থি ওপকরর বল্বমটবটর 
আসকল্ থোকন্া অবিেই থন্ই। এই থি বল্বমকটর অবিে োো িা ন্া োো, এর 
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ওপরই ো িবেকয় আকি অযান্াবল্বসস শাখাবটর অঙ্গ-প্রিযঙ্গ, িার প্রােবমে পিচাকয়র 
ন্াম হকল্া েযাল্েুল্াস।  

 

েযাল্েুল্াকসর একেিাকর থোোকি থি আইবিয়াবট থসটা হকল্া ‘কু্ষে সাংখযা’। 
ইাংকরবজকি িাকে িল্া হয় infinitesimal. থসই থি িল্ল্াম, শূকন্যর বন্েটিম 
প্রবিকিশী অের্ শূন্য ন্য়, িা র্াল্াে মানু্ষকেও থিাো িাবন্কয় থেকল্। থিশ েকয়ে 
শিাব্দী ধকর মানু্ষ এই আইবিয়াবট বন্কয় বহমবশম থখকয়কি। এটা বন্কয় োজ েকরকি, 
িযিহার েকরকি বেন্বিন্ প্রকয়াজকন্, বেন্তু স্পশচ েরকি সাহস পায়বন্। েরম থল্াহার 
মকিা, িা ন্া হকল্ ো-েুোল্ িান্াকন্া িায় ন্া, অের্ থিাাঁয়া মাকন্ বন্ঘচাি হাি 
থপাোকন্া।  

 

 ‘কু্ষে সাংখযা’র িযিহার আজকের ন্য়, পুরাোল্ থেকেই। 
 
বেন্বিন্ জীিকন্ েযাল্েুল্াস 

িযিহাবরে প্রকয়াজন্ িল্কি েী থিাঝায়? আহািচ। পবরকধয়। আকল্ািািাস, জল্, 
িৃবষ্ট। িাসেৃহ। জবমজমা। জবমজমার মাপকজাে েরকি হয়। েৃকহর বেঘচয-প্রি মাপকি 
হয়। প্রার্ীন্ বমসরীয়রা থসিাকিই জযাবমবি আবিষ্কার েকরবিকল্ন্। থসিাকিই িাাঁরা 
প্রেম সূর্ন্া েকরবিকল্ন্ সরল্করখা, সমিল্, বত্রিুজ, র্িুিুচজ, থোণ, সমকোণ, এসি 
শব্দ। এেই সময় র্ীন্, িারিিষচ এিাং অন্যান্য জাবির বর্ন্তাবিেকের মাোয় অনু্রূপ 
িািন্া থজকে োেকি পাকর, িার থোকন্া বল্বপিদ্ধ ইবিহাস আমাকের জান্া থন্ই। 
সরল্করখার বেঘচয িল্কি েী থিাঝায় থসটা আমরা জাবন্, এেটা পাাঁর্ িিকরর বশশুও 
থসটা থিাকঝ। বেঘচয মাপার জন্য আকি মান্েণ্ড (রুল্ার)। আকমবরোয় ইবি, েুট, েজ, 
ইিযাবে, েযান্ািা-ইউকরাকপ বমটার-থসবন্টবমটার-বেকল্াবমটার। অিশয বেঘচয িল্কি েী 
থিাঝায় থস-ও এে থমৌবল্ে প্রশ্ন। সকক্রবটস হকল্ হয়কিা িল্কিন্, বেঘচয মাপার আকে 
িাপু, আমাকে িুবঝকয় োও ‘বেঘচয’ শব্দটার অেচ েী। িিচমান্ িুকের বিশুদ্ধিািােী 
িাবত্ত্বে োবণবিকেরা (pure mathematicians) িল্কিন্: বেঘচয? বেকসর বেঘচয? থসট 
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(set) টা েী? ওটা বে োাঁো োাঁো, ন্া এেটান্া (discrete or continuous)? 
পবরমাপন্ীয় (measurable), ন্া অপবরমাপন্ীয়? থসসি প্রকশ্নর উির বেকি আপন্ার 
ত্রাবহ ত্রাবহ অিিা োাঁোকি। বিশুদ্ধ োবণবিকেরা িে খুাঁিখুাঁকি জাবি, আকেোর বেকন্র 
োশচবন্েকের মকিা। িুবক্তর শক্ত োাঁেুবন্কি িাাঁধা ন্া হকল্ বেিুকিই িাকের িুবষ্ট হয় 
ন্া। আপািি আমরা থসই িুবক্তিুদ্ধ থেকে েূরে িজায় রাখি। 

  
আকল্ার্ন্ার সুবিধার জন্য েু-র্ারকট িেয আমরা স্বিিঃবসদ্ধ িকল্ ধকর থন্ি, বিকশষ 

েকর ইউবক্লকির িইকি থিসি িেয থেওয়া আকি, ধকর থন্ি থি থসগুকল্া বিন্া প্রকশ্নই 
থমকন্ থন্ওয়া িায়। িাহকল্ এেটা সমকোণী র্িুিুচকজর থক্ষত্রেল্ হকল্া িার ‘বেঘচয’ ও 
‘প্রকি’র গুণেল্। (ল্ক্ষ েরুন্ থি বেঘচয ও প্রি েুবট শব্দকিই ‘ ’ বর্হ্ন িযিহার েরা 
হকয়কি। িার োরণ র্িুিুচকজর থোন্ িাহুটা িার বেঘচয, থোন্বট প্রি, থসটা থন্হািই 
েশচকের েৃবষ্টিবঙ্গর ওপর বন্িচর েকর)। আমরা এ-ও ধকর থন্ি থি এেটা বত্রিুকজর 
থক্ষত্রেল্ হকল্া িার বেঘচয ও প্রকির গুণেকল্র অকধচে। এই সামান্য েু-বিন্কট িেয 
জান্া োেকল্ই এে আিিচ উপাকয় েযাল্েুল্াকসর েুবট মুখয শাখা, অন্তরেল্ন্ 
(differential calculus), এিাং সমােল্ন্ (integral calculus), িাকের এেটা 
প্রােবমে ধারণা োাঁে েরাকন্া সম্ভি। এ েুকয়র মাকঝই রু্পবট েকর লু্বেকয় আকি 
‘শূন্য’ আর 0/0 -জািীয় অবন্কণচয় সাংখযার িীজ। 

 
 
 
 
 
 
 

এেবট সমবিিাহু ও সমকোণী বত্রিুজ, িার বেঘচয ও ল্ম্ব ৮ থসবন্টবমটার 
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     ধরুন্ এেবট সমবিিাহু (isosceles) ও সমকোণী (right-angle) বত্রিুজ, িার 
বেঘচয-ল্ম্ব েুই-ই ৮ থসবন্টবমটার। িূবমকি ে হকল্া এে থোন্ায়, খ আকরে থোন্ায়, 
আর ে হল্ ল্কম্বর মাোয়। অেচাৎ ে থেকে ে থরখাবট বত্রিুকজর অবিিুজ। ইউবক্লকির 
জযাবমবি থেকে আমরা জাবন্, এর থক্ষত্রেল্ হকল্া (৮৮)/২=৩২ িেচকসবন্টবমটার।  

এখন্ এে োজ েরা িাে। িূবমর বঠে মবধযখাকন্, অেচাৎ ে থেকে র্ার এেে 
েূরকে থি বিিুবট থসখান্ থেকে এেটা ল্ম্ব আাঁো িাে থিটা বমশকি, ধরুন্, অবিিুজ 
েে থরখাবটর ঘ বিিুকি। ঘ থেকে িূবমর সমান্তরাল্ এেবট থরখা আাঁেুন্ খে অিবধ। 
এটা মকন্ েরুন্ র্ বিিুকি বমশল্। এিাকি েবঠি থি িেচকক্ষত্রবট থপল্াম আমরা িার 
থক্ষত্রেল্ েি? ৪৪=১৬, থসাজা বহসাি। পুকরা বত্রিুজবটর অকধচে। 

 

 
 
 

 
 
 

এেবট বত্রিুজকে থিাট থিাট টুেরায় িাে েকর থেল্া িায় 
 

আিাজ বহকসকি র্ল্ন্সই, বেন্তু খুি সূক্ষ্ম আিাজ ন্য়। িার থর্কয় িাকল্া অনু্মান্ 
থপকি হকল্ িূবমকি আকরা থিবশ খণ্ড বিিু বন্কি হকি। েুিাে ন্া েকর সমান্ েকর 
িবে র্ার িাে েকরন্, িাহকল্ িেচকক্ষত্র পাকিন্ ন্া, পাকিন্ সমকোণী র্িুিুচজ, িাকের 
সবিবল্ি থক্ষত্রেল্ (কসটা আপবন্ অন্ায়াকস থির েকর বন্কি পারকিন্) োাঁোকি ২৪ 
িেচকসবন্টবমটারআকরেটু োবিকয় আসা হকল্া। িবিটা এেটু পবরষ্কার হকচ্ছ, আশা 
েবর। িি থিবশসাংখযে খণ্ড বিিু থন্কিন্, ে আর খ-এর মাকঝ িিই ৩২ 
িেচবমটাকরর োকি থিকি পারকিন্ েল্শ্রুি র্িুিুচজগুকল্ার সবিবল্ি থক্ষত্রেল্ থিাে 
েকর। থরখাবটকে েি বমবহ েকর িাে েরকি পারকিন্ আপবন্? িি সূক্ষ্ম ইকচ্ছ 
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আপন্ার, একেিাকর শূন্য ন্া হকল্ই হয়। এই খণ্ডগুকল্া সি সমান্ মাকপর হকি হকি 
িার থোকন্া প্রকয়াজন্ থন্ই, িকি সমান্ হকল্ গুন্কি সুবিধা, এই িা। িািাো সমান্-
অসমান্ েুবটকি এেই েল্ পাওয়া িায় সর্রার্র।  

 

িূবম-থরখার এই থিাট থিাট টুেকরাগুকল্া অকির িইকি সাধারণি x  
সাাংকেবিে বর্হ্ন বেকয় থল্খা হয়। এই x বেঘচযবিবশষ্ট থরখাখকণ্ডর িাম িা  িান্ 
প্রাকন্তর বিিুর েূরে িবে হয় x , আর থসখান্োর ল্ম্বকরখাবটর উচ্চিা হয় 

),(xf িাহকল্ থসই সরু র্িুিুচজবটর থক্ষত্রেল্ হকি .)( xxf  সুিরাাং এরেম সি 
থক্ষত্রেল্ থিাে েরকল্ এেবট সাংখযা োাঁোকি িাকে আমরা  xxf )(  ধরকণর 

সাাংকেবিে িাষায় বল্খকি পাবর। (   বেকয় sum অেচাৎ থিােেল্ থিাঝাকচ্ছ) এই 

x সাংখযাবট শূন্য ন্া হকয় শূকন্যর একেিাকর োকয় োকয় থঘাঁকষ িাওয়ার অিিায় 
োাঁোকল্ও িবে এই থিােেল্ থোকন্া সুবন্বেচষ্ট সাংখযাকি বেকয় থপৌঁিায় িাহকল্ থসই 
সাংখযাবটকেই েবণকির সাংজ্ঞায় িল্া হয় ইবন্টগ্রাল্ (একক্ষকত্র বত্রিুকজর থক্ষত্রেল্)। িার 
অেচ োাঁোকচ্ছ থি থক্ষত্রেল্ও এেবট বল্বমট: 

 

          xxfx )(lim 0 থক্ষত্রেল্        (১৪) 
 

সজাে পাঠে প্রশ্ন িুল্কি পাকরন্, এিাং অিযন্ত িুবক্তিুক্তিাকিই, থি সামান্য 
এেটা বত্রিুকজর থক্ষত্রেল্ থির েরকি অন্েচে এি পবরশ্রম েরার েী েরোর বিল্, 
থিখাকন্ ইউবক্লকির জযাবমবি িইকিই িার জিাি থেওয়া আকি পবরষ্কার অক্ষকর? 
আমাকের উির: বঠে থসই োরকণই উোহরণবট িািাই েরা, সিাই পবরবর্ি এর 
সকঙ্গ। পবরবর্ি বজবন্স বেকয় এেটা অপবরবর্ি আইবিয়া িযাখযা েরা অকন্ে সহজ, 
আমাকের মকি।  
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        এটা সিয থি বত্রিুকজর থিল্ায় োটােুবট, আিাজ-অনু্মান্ এসকির 
থোকন্াবেিুরই প্রকয়াজন্ বিল্ ন্া, বেন্তু এর থর্কয় জবটল্ির এল্াোর থক্ষত্রেল্ থির 
েরকি হকল্ ইউবক্লি সাকহকির সাহাকিযর জন্য হাি িাোকল্ ল্াি হকি ন্া, থসখাকন্ 
এই োটােুবট, আিাজ-অনু্মান্ই িল্কি থেকল্ এেমাত্র িরসা। থিমন্ ধরুন্ এেটা 
িৃিাোর মােুকরর থক্ষত্রেল্ থির েরকি িল্কিন্ আপন্ার েী। বোংিা এেটা িেসে 
েল্াপািার থক্ষত্রেল্ থির েরকি িল্কল্ন্ থেউ। থসকক্ষকত্র থিাট থিাট র্িুিুচজ িা 
বত্রিুজ আোকরর টুেরায় িাে েকর থশকষ বল্বমকট র্কল্ িাওয়া িাো আর েী উপায় 
আকি আবম জাবন্ ন্া।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আহমকসর ‘পাই’ েণন্া 
 

বল্বমট ন্াকমর আইবিয়াবট িল্কি থেকল্ থিশ আধুবন্ে, সপ্তেশ শিাব্দীকি ধীকর 
ধীকর অিুবরি হকয় ঊন্বিাংশ শিাব্দীকি একস পূণচ অিয়কি বিেবশি হকয় ওকঠ। বেন্তু 
অকন্েগুকল্া থিাট র্িুিুচজ থিাে েকর িৃিজািীয় থোকন্া জবটল্ এল্াোর আনু্মাবন্ে 
থক্ষত্রেল্ থির েরার থর্ষ্টা আজকের ন্য়, অন্াবেোল্ থেকে র্কল্ আসকি। বি.পূ. 
সপ্তম শিকে জন্মল্ি বমসরীয় োবণবিে আহকমস িৃকির থক্ষত্রেল্ থির েরার থর্ষ্টা 
েকরবিকল্ন্ োরুণ িুবদ্ধমিা ও অন্তেৃচবষ্টর পবরর্য় বেকয়। প্রেকম এেবট ৯ এেে 
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িযাসবিবশষ্ট িৃি বন্কয় থসটাকে আটোকল্ন্ বঠে ৯ এেে ল্ম্বা িেচকক্ষকত্রর থিির। 
খুি থমাটা অনু্মান্ বহকসকি এই িকেচর এল্াো আর িৃকির এল্াোয় থিমন্ িোি 
থন্ই। িকি একি বিবন্ সন্তুষ্ট োেকল্ন্ ন্া। িকেচর র্ার থোন্াকি র্ারকট স্পশচে থটকন্ 
বিবর েরকল্ন্ র্ারকট সমবিিাহু বত্রিুজ। এই র্ারকট বত্রিুকজর থক্ষত্রেল্ থির েরা 
এমন্ থোকন্া শক্ত িযাপার ন্য়। থসই সবিবল্ি থক্ষত্রেল্কে বিবন্ বিকয়াে েকর 
থেল্কল্ন্ পুকরা িকেচর থক্ষত্রেল্ থেকে। এিাকি এেটা বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিাকল্ন্ বিবন্ থি 
৯ এেে িযাসবিবশষ্ট িৃকির থক্ষত্রেল্ আর এেবট ৮ এেে থক্ষত্রেল্ সমান্।  

 
 
 
 
 
 
 
 

বপরাবমি 
 

থসটা অিশয বঠে ন্য়, বেন্তু একি েবণকির এেবট সিচজন্ীন্ অমূল্ে সাংখযা,   
(পাই), িার আবিষ্কাকরর থপিকন্ সিকর্কয় থিবশ থপ্ররণা বিল্ িৃকির, এিাং িার 
আনু্মাবন্ে মান্ বহকসকি ধরা হয় ২২/৭ সাংখযাবটকে, আহকমকসর েণন্াকি থসটা 
থিবরকয় এল্ ১৯/৬-থি। অেচাৎ িাাঁরবট হকল্া ৩+১/৬, আর আসল্বট ৩+১/৭। আিিচ 
বমল্, িখন্ বর্ন্তা েবর েুকয়র মাকঝ প্রায় ৪০০০ িিকরর োরাে। থসোকল্ মানু্ষ েীই 
িা জান্কিন্, িিু িাাঁকের উপজ্ঞা (intuition) বিল্ প্রখর, ‘আিাজ’ বিল্ অসাধারণ। 
ঐবিহাবসেকের বিশ্বাস থস সময়োর বমসরীয় পবণ্ডকিরা বপরাবমকির আয়িন্ থির 
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েকরবিকল্ন্ অি েকষ, িবেও িাাঁকের ‘প্রমাণ’ েিখাবন্ বন্িচরকিােয থসটা বিিকেচর 
বিষয়। সবঠে েমুচল্াবট হকল্া: 

 
 

একি থোকন্া সকিহ থন্ই থি বমসরীয়কের জান্া বিল্ এবট, থস থিিাকিই থহাে। 
অযাবরস্টটকল্র মকি এর বন্িুচল্ প্রমাণ বেকয়বিকল্ন্ বগ্রে োবণবিে থিকমাবক্রটাস( জ. 
৪৬০ বি.পূ., আ.), িবেও থস োবিটাও প্রমাণসাকপক্ষ।  
 

আধুবন্ে থল্খেকের মকি, হয়কিা এেটা প্রমাণ বিবন্ বেকয়বিকল্ন্, বেন্তু সম্ভিি 
িিচমান্ িুকের উন্নিমাকন্র িুবক্তর বির্াকর থধাকপ থটোর মকিা বিল্ ন্া। িারিিকষচর 
আিচিট্ট বন্কজও এেটা সূত্র বেকয়বিকল্ন্ বপরাবমকির ঘন্েকল্র জন্য, বেন্তু িাাঁর 
েমুচল্াকি ৩-এর জায়োয় বিল্ ২ (হয়কিা বত্রিুকজর উোহরণ িারা প্রিাবিি হওয়ার 
োরকণই)। োবণবিেিাকি বিশুদ্ধ ও গ্রহণকিােয প্রমাণ, থসটা বপরাবমকির ঘন্েল্ই 
থহাে আর িৃকির থক্ষত্রেল্ই থহাে, িাকি েযাল্েুল্াকসর সমেক্ষ আর বেিু থন্ই। 
অন্তি এখকন্া পিচন্ত।  

 

থখয়াল্ েরুন্ থি আমরা এখকন্া েযাল্েুল্াকসর বিিীয় শাখাবট বন্কয় টুাঁ শব্দ 
েবরবন্অন্তরেল্ন্ েযাল্েুল্াস (Differential Calculus)। সু্কল্ েকল্কজর 
পাঠযসূবর্কি প্রেকম থশখাকন্া হয় অন্তরেল্ন্, িারপর সমােল্ন্। আমরা বঠে উল্কটা 
পেটা িািাই েরল্াম এখাকন্, োরণ থমৌবল্ে িুবক্তিকেচর বেে থেকে অন্তরেল্ন্ই 
হল্ থিবশ জবটল্। একি, পেচার আোকল্, আকি থসই 0/0 এর িযাপারবট, িবেও 
েকল্কজর প্রেম িকষচর িাত্রিাত্রীরা েু-বিন্ ক্লাস েরার আকে থটরই পায় ন্া থসই 
জবটল্িাটুেুর উৎস থোোয়, িা আকেৌ থোকন্া জবটল্িা আকি বে ন্া। িাবন্ত্রে 
েক্ষিার সাকে অি েকষ িাকল্া ন্ম্বর পাওয়া এে বজবন্স, আর িার মমচমূকল্ বেকয় 
সারিস্তুটুেু উদ্ধার েরকি পারা অন্য বজবন্স। এেটু আকেই থিা িল্ল্াম, বল্বমট িে 
রহসযময় বজবন্স। প্রেম িির িারা থশকখ, বিিীয় িির মুখি েকর, িাকি োজ 
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র্াল্াকন্ার েক্ষিা আকস, িৃিীয় িির িারা িাকি, এি বেকন্ িযাপারটা সবিয সবিয 
থিাঝা থেল্। েিগুকল্া বজবন্স আকি সাংসাকর থিগুকল্া িুঝকি এেটু সময় ল্াকে। শুধু 
িই-পুিে আর বশক্ষে-অধযাপেই িকেষ্ট ন্য়। িার জন্য ল্াকে মান্বসে ও থিৌবদ্ধে 
পবরপক্বিা, এেটু সৃজন্শীল্িাও। হযাাঁ, এটা আমার (মী.র) িযবক্তেি অবিমি থি 
থোকন্া সৃজন্শীল্ মানু্কষর োজ িাকল্া েকর িুঝকি হকল্ বন্কজরও খাবন্ে 
সৃজন্শীল্িা োো েরোর। থসটা বশল্পেল্াই িলু্ন্ আর েবণি বিজ্ঞান্ই িলু্ন্। স্রষ্টার 
মবিকষ্কর থিিকর প্রকিশ েরার আকে বে থেউ পুকরাপুবর িুঝকি পাকর োকরা োজ? 

  
অন্তরেল্ন্ থিাঝাকিও থসই এেই বত্রিুকজর (১০১ ন্াং পৃোর বর্ত্র থেখুন্) 

উোহরণ িযিহার েরি। সহজ, থর্াকখ থেখা িায়, অের্ একিই এেটা থমাটামুবট 
ধারণা োাঁে েরাকন্া সম্ভি। এিার আমরা বত্রিুকজর থক্ষত্রেল্ বন্কয় আগ্রহ প্রোশ 
েরি ন্া। আমরা েল্পন্া েরি থি সমকোণী বত্রিুজবটর অবিিুজ এেটা পাহাবে 
জায়োর খাো রািা। ে থেকে ে পিচন্ত পাহাকের ো থিকয় উঠকি হকল্ আমাকের 
জান্া েরোর েিখাবন্ র্োই, অেচাৎ িার ঢাল্ (slope) েি। বেিাকি থির েরি 
থসটা? থসাজা! ল্ম্ব খ-ে থরখাবটর বেঘচযকে িাে েরুণ িূবমি ে-খ থরখাবটর বেঘচয 
বেকয়। একেই আমরা িবল্ ‘ঢাল্’। থখয়াল্ েরুন্ থি ‘ঢাল্’ িবে শূন্য হয় (িার অেচ ে 
আর খ এেসাকে বমকশ িাওয়া), িাহকল্ একেিাকর সমিল্, অেচাৎ থোকন্া রেম 
র্োই-উিরাই থন্ই। আিার িবে অসীম হয় িাহকল্ েী হকি? িার অেচ খাো পাহাে, 
একেিাকর ল্ম্বাল্বম্ব উকঠ থেকি। ‘অসীম’ বেন্তু একস থেল্ এখাকন্। থেন্ হকল্া 
এরেম? হকল্া এজন্য থি পিচি খাো হওয়া মাকন্ খ বিিুবট ে-এর বন্েকট আসকি 
আসকি একেিাকর বমকশ িািার উপক্রম হকচ্ছ, আর ওবেকে খ-ে থরখাবটর বেঘচয 
থমাকটই িেল্াকচ্ছ ন্া। িার অেচ এেটা সসীম সাংখযাকে এেটা অিযন্ত কু্ষে সাংখযা 
বেকয় িাে েরা হকচ্ছ। থসই োরকণই িগ্াাংশবট অসীকমর পাকন্ িুকট িাকচ্ছ থসাল্লাকস। 

  
 থিকহিু বত্রিুজবট থোো থেকেই বিল্ সমবিিাহু ও সমকোণী, আমরা জাবন্ থি 

ল্ম্ব/থেঘচয=১, োরণ ে-খ আর খ-ে েুবট থরখারই সমান্ বেঘচয। এিার েল্পন্াকি 
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আপবন্ খ-ে থরখাবটর সমান্তরাল্িা িজায় থরকখ িাকে সবরকয় আনু্ন্ থেকন্দ্রর পাকশ, 
অেচাৎ ে-এর োকি। েুবট বেঘচযই সাংেুবর্ি হকয় িাকচ্ছ, বেন্তু িাকের অনু্পাি োেকি 
এেই। োকি িল্কি বেন্তু োকিই থিাঝাকন্া হকচ্ছ, মাকন্ িি োকি আসা সম্ভি, 
িিক্ষণ ন্া অিশয হুমবে থখকয় পকে িায় ে-এর ঘাকের ওপর। কু্ষে বত্রিুজবট িেবটর 
সেৃশ হকল্ই হকল্া, অেচাৎ িাহুগুকল্ার অনু্পাকি থিন্ থোকন্া রেিেল্ ন্া হয়। এিার 
মাপ বন্কয় থেখুন্ েুবট িাহুর বেঘচয, এি থিাট হকয় থেকি থি রুল্ার িসাকন্ারও উপায় 
থন্ই িল্কি থেকল্। ধরা িাে, িূবমটুেুর বেঘচয x আর ল্কম্বর বেঘচয y .সুিরাাং 
অবিিুজবটর ঢাল্ োাঁোকচ্ছ ,/ xy   িা আমরা এেটু আকেই থেখল্াম। এিাং িার 
মান্ আকের মকিাই অপবরিবিচি১। িাহকল্ বে আমরা বল্খকি পাবর ন্া  
        ?1/lim 0  xyx        (১৫)  
  

অিশযই পাবর। 
 

আশা েবর আইবিয়াবটর এেটা িাসা িাসা ধারণা পাওয়া থেল্। এেটা িগ্াাংকশর 
ল্ি আর বিিাজে িবে একেিাকর শূন্য হকয় িায়, িাহকল্ থস অবিে হাবরকয় থেকল্, 
িার থোকন্া মাকন্ োকে ন্া। বেন্তু িবে েুকটাই সমান্ হাকর থিাট হয়, িুচ্ছাবিিুচ্ছ 
শূন্যিায় থপৌঁিায়, িাহকল্ িাকের থি অনু্পাি, থসবটর এেটা ‘বল্বমট’ োেকল্ 
োেকিও পাকর, এিাং থসই বল্বমকটর এেটা জযাবমবিে িাৎপিচ আকি বিবেএে 
থক্ষকত্র থসটা হকি পাকর থোকন্া থরখাকিবষ্টি সমিল্ থক্ষত্র, আকরে থক্ষকত্র হয়কিা িা 
থরখার ঢাল্।  

 

ওপকরর উোহরণবট এেটা থিকল্মানু্বষ উোহরণ, মান্বি, থিাট িাচ্চাও িুঝকি 
অন্ায়াকস। এিাং থসই োরকণই থন্ওয়া। আমাকের িক্তিয হল্ থি বত্রিুজ আর 
সরল্করখা ন্া হকয় িবে িৃি, পবরিৃি, অবধিৃি বোংিা িার থর্কয়ও জবটল্ থোকন্া থরখা 
হকিা, িাহকল্ও প্রায় এেই িুবক্ত র্াল্াকন্া থিি। ঢাকল্র সাংজ্ঞাকি িা েরা হয় 
সাধারণি, থসটা হকল্া েুবট োিাোবি বিিু থন্ওয়া থরখাবটর ওপর। এিাং প্রেকম বিিু 
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েুবটকে এেবট সরল্করখাকি িুক্ত েকর িার ঢাল্ মাপা, ওপকর থি পদ্ধবিটা িযিহার 
েরা হকল্া, বঠে থসই পদ্ধবিকি। িারপর থসই বিিুিয়কে পরস্পকরর োকি থটকন্ 
থন্ওয়া; োকি, আকরা োকি, িি োকি আপন্ার েল্পন্ায় সম্ভি। সিকশকষ থসই 
ঢাল্বটর ‘বল্বমট’ থন্ওয়া, বঠে আকেরই মকিা েকর। থরখাবট িবে িকেষ্ট ‘সুশীল্’ হয়, 
অেচাৎ হঠাৎ খাো হকয় ন্া িায়, িা িল্া থন্ই েওয়া থন্ই, অেিাৎ থিাঁকে ন্া িায়, 
অেিা থরখাবট থসই বিিুকি বেকয় একেিাকর উধাও হকয় ন্া িায়, িাহকল্ থসই 
বল্বমটবটও সাধারণি িে িযিহার েরকি, অেচাৎ িার এেটা সসীম মান্ োেকি। 

  
এই সহজ আইবিয়াগুকল্া আজকের মন্মান্বসেিায় একেিাকর িাল্িাি মকন্ 

হকি পাকর, বেন্তু সপ্তেশ শিাব্দীর উষাল্কগ্ থসগুকল্া থমাকটই থসরেম বিল্ ন্া। িরাং 
থল্াকে হাসাহাবস েরি িখন্ থেউ উকল্লখ েরি। শূন্য অের্ শূন্য ন্য়, ‘কু্ষোবিকু্ষে’ 
িকি একেিাকর শূন্য ন্য়, এসি থিা থস্রে থহাঁয়াবল্ িকল্ অবিকিাে েরি অকন্কে। 
আইজযাে বন্উটন্ বন্কজও, infinitesimalশব্দটা মকন্মকন্ই থিকিবিকল্ন্, প্রোকশয 
উচ্চারণ েরকি সাহস পান্বন্, পাকি ন্া থেউ পােল্ থিকি িকস িাাঁকে। থসজন্য 
িাাঁকে ঘুবরকয়-বেবরকয় িল্কি হকয়কি এেই েোন্ান্া রেম উদ্ভট শব্দ প্রকয়াে 
েকর। থিমন্ ‘ফ্লাবক্সয়ন্’। 

  
আইজযাে বন্উটন্ মান্কিবিহাকসর থসরা প্রবিিাকের এেজন্ বিকল্ন্ িাকি 

োকরাই থোকন্া সকিহ থন্ই; এি িে মাকপর মানু্ষ হাজার িিকর েু-র্ারজন্ই 
জন্মায়। বিবি বিকল্ন্ থসই ক্ষণজন্মা পুরুষকের এেজন্। িারপর েযাবল্বল্। িারপরই 
আবম (মী.র) িান্ বেই এই থল্ােবটকে। সাধারণ মানু্ষকের েল্পন্াকি বন্উটন্ আর 
আইন্স্টাইন্ থিন্ েুবট বোংিেন্তীয় িুিরাজ, সিচগুকণ গুণিান্, সিচরূকপ রূপিান্, 
সিচকমধায় থমধািী। সিচোকল্র সিচকশ্রে বর্ত্রিারোকের মকিা। বেন্তু িাাঁকের িযবক্তেি 
জীিকন্র খির অকন্কেরই জান্া থন্ই, এিাং এে বহকসকি জান্ার েরোরও থন্ই। 
মহৎ সৃবষ্টর িৃবিই থহাে মহৎ স্রষ্টার জীিন্োবহবন্, এটা আবম সি সময়ই িকল্ 
োবে। িাাঁকের িযবক্তেি জীিন্ বন্কয় ন্া-ই িা েরল্াম অকহিুে ঘাাঁটাঘাাঁবট। িিু েো 
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োকে, বিশাল্ প্রবিিাই জাোয় বিপুল্ থেৌিূহল্। থল্ােটা থে? বিবন্ বে আমাকের 
মকিাই রক্তমাাংকস েো মানু্ষ? আমাকের মকিাই িাি-োপে আর সাংসারধমচ বন্কয় 
িযবিিযি োকেন্ িাাঁরা? হয়কিা বঠে িা ন্য়। িকি িাাঁকের জীিন্ও অকন্ে সময় 
বর্ত্রিারোকের মকিাই বিবর্ত্র মকন্ হয়। িাাঁরা আমাকের মকিা রক্তমাাংস আর 
সুখেুিঃখ, থরােকশাকে েো মানু্ষ হকয়ও আমাকের থর্কয় আল্াো। 

 

বন্উটকন্র েোই ধরুন্। েবেি আকি থি বিবন্ জকন্মর প্রেম মুহূিচ থেকেই 
পৃবেিীর আর সি ন্িজািেকের থেকে আল্াো বিকল্ন্। ১৬৪২ সাকল্র ২৫ বিকসম্বর 
িাাঁর জন্মবেন্। অপূণচোবল্ে জন্ম। এি থিাট আোকরর বশশু থোটা বব্রকটকন্ সম্ভিি 
জন্মায়বন্ িার আকে-েু-র্ার পাউকের থিবশ ওজন্ বিল্ ন্া িাাঁর। গ্রাকমর থল্াকেরা 
িল্ি, বন্উটন্কে এেটা মকের গ্লাকসর থিির পুকর রাখা িাকি অন্ায়াকস। িাাঁর 
েৃবষজীিী িািা-মা োকরারই থোকন্া আশা বিল্ ন্া থিকল্ িাাঁর্কি। বেন্তু থিকল্ থি থিাঁকর্ 
বিল্ থসটা পৃবেিীসুদ্ধ থল্াে জাকন্ আজকে। েুিচােযিশি বন্উটকন্র িািা থিকল্র 
েীবিচোবহবন্ বেিুই থেকখ থিকি পাকরন্বন্; মাত্র িবত্রশ িির িয়কস বিবন্ ইহকল্াে 
িযাে েকর র্কল্ থেকল্ন্ িুিিী েীর ওপর বিধকিযর িার েবিকয়, বন্উটকন্র জকন্মরও 
েুমাস আকে। েু-বিন্ িির পর অিশয বিধিা আিার বিকয় েকরন্ িান্ীয় র্াকর্চর 
পাবেকে, থিটা থিাধ হয় বশশু বন্উটন্ খুি এেটা পিি েকরন্বন্। থিকল্ র্কল্ িায় 
ন্ান্ার িাবেকি। মকন্ মকন্ এমন্ই রাে থিকল্র থি েকয়ে িির পর িখন্ মা িাাঁর 
থিকল্কে থিকে পাঠান্, িখন্ মাকয়র িাকে সাো থেওয়া েূকর োে, বিবন্ ন্াবে এমন্ 
হুমবে বেকয়বিকল্ন্ থি গ্রাকম থেকল্ মাকয়র ঘকর আগুন্ ল্াবেকয় থেকিন্। পকর অিশয 
মা-থিকল্কি বমটমাট হকয় বেকয়বিল্ সি। এমন্বে পবরণি িয়কস বন্উটন্ োরুণ 
মািৃিক্ত হকয় পকেবিকল্ন্, বন্উটকন্র জীিন্ীোরকের অকন্কেই থসটা উকল্লখ 
েকরকিন্। 

 

বন্উটকন্র মা থোকন্া বেন্ িাকিন্বন্ থিকল্কে সু্ককল্ পাঠাকিন্; েৃষকের থিকল্ 
েৃবষেমচ েরকি, থখিখামার, েরু-িােল্ থেখকি, িাপ-োো থর্ৌেপুরুষ িা েকর 
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একসকি, এই বিল্ িাাঁর মকন্ািাসন্া। বেন্তু থিকল্র থি র্াষিাকসর বেকে বিিুমাত্র 
মকন্াকিাে থন্ই, অিসর সময়টা িরাং গ্রাকমর ল্াইকব্রবরকি োটাকিই থিবশ আগ্রহ, 
থসটা বিবন্ থজকন্ও ন্া জান্ার িাি েকর োেকিন্। িে হকল্ সি বঠে হকয় 
িাকিথিমন্ েকর িাকিন্ সি থেকশরই িািা-মাকয়রা। থসৌিােযিশি বন্উটকন্র এে 
োো বিকল্ন্ র্াকর্চর পাবে। বিবন্ ভ্রািুেুকত্রর থমধার েন্ধ থপকয়বিকল্ন্। িুঝকি 
থপকরবিকল্ন্ থি এ থিকল্ হাল্র্াষ েকর সুখী হিার ন্য়। বিবন্ই মাকে িুঝাকল্ন্ থি 
বন্উটন্কে সু্ককল্ থিকি ন্া থেওয়া অন্যায় হকি। মা থমকন্ বন্কল্ন্ িাাঁর িুবক্তেি 
িােয আমাকের! িার পরই িাাঁর থল্খাপোর জীিন্ শুরু। বেন্তু সু্ককল্ িাওয়ার সকঙ্গ 
সকঙ্গ বে বন্উটকন্র বিশাল্ থমধার পবরর্য় প্রিাকির রবিেকরর মকিা উদ্ভাবসি হকয় 
উকঠবিল্? থমাকটও ন্া। িাাঁর থর্কয়ও িাকল্া থরজাল্ট েরা থিকল্ আকরা েু-র্ারজন্ বিল্ 
এেই ক্লাকস। িনু্ধিান্ধিও বিল্ ন্া থিবশ। এো এো োেকিই থিন্ থিবশ পিি 
েরকিন্। ল্াজুে, আোল্বপ্রয়, থল্ােিয়, এর সিই বিল্ িাাঁর র্বরকত্র, থিাটকিল্ায় শুধু 
ন্য়, পবরণি িয়কস িখন্ বিবন্ ইউকরাপিযাপী থেৌরকির র্রম বশখকর আরূঢ়, িখকন্া। 
িাাঁর সু্কল্জীিকন্র থসই িাো িাো িাি, থসই আপাি-বিরােয, অন্য োকরা সাকে 
থমল্াকমশা ন্া েরার প্রিণিা, িাাঁকে সহকজই ন্ান্া রেম হাবসঠাট্টা, িযঙ্গবিদ্রূকপর 
বশোর েকর িুকল্বিল্। এেিার সু্কল্-প্রাঙ্গকণ এে থিকল্র সকঙ্গ থিশ িে-রেকমর 
ঝেো থিাঁকধ িায় িাাঁর; থিকল্বট বিল্ থসিিকরর থসরা িাত্র। সিার সামকন্ িীষণিাকি 
অপমান্ েকর িাাঁকে, মারধরও েকর োেকি পাকর। সু্কল্িয়কস থিকল্কমকয়কের েিই 
িা বহিাবহিজ্ঞান্। মজার িযাপার থি থসই প্রোশয অপমান্ আর ল্াঞ্ছন্াই থিাধ হয় 
বন্উটকন্র থিিরোর সুপ্ত িজ্রকে জাবেকয় িুল্কি সক্ষম হকয়বিল্। সু্ককল্র িাাঁের 
থিকল্কমকয়কের উৎপীেকন্ অবির হকয় িাচ্চারা থিমন্ রাকে-েুিঃকখ পণ েকর মকন্ মকন্ 
থি এেবেন্ িাকে থেবখকয় থেকি সবিযোর থজার োর োকয়, থিমবন্ থোকন্া পণ 
েকরবিকল্ন্ বে ন্া বন্উটন্ বন্কজর সকঙ্গ জাবন্ ন্া, বেন্তু থসই ঘটন্ার পর থেকে থসই 
থি পোকশান্ার জেকি ঢুেকল্ন্ বিবন্, িল্কি থেকল্, থসখাকন্ই আত্মিিী হকয় 
োেকল্ন্ সারা জীিন্। থসই িিরই বিবন্ থসই উৎপীেে থিকল্বটকে হার মাবন্কয় 
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অকন্ে অকন্ে ওপকর র্কল্ থেকল্ন্, থিখাকন্ আকরাহণ েরার সাধয বিল্ ন্া োকরা। 
পাঠযবিষকয়র সিবেিুকিই সমান্ পারেবশচিা অজচন্ েকরবিকল্ন্ বন্উটন্ থিমন্ োবি 
েরা িাকি ন্া, বেন্তু েবণি আর পোেচবিজ্ঞান্ (কস িুকে িাকে natural philosophy 
িল্া হকিা বব্রকটকন্, সম্ভিি ইউকরাকপর বগ্রে-প্রিাবিি সাাংসৃ্কবিে ঐবিকহযরই 
োরকণ), এই েুবট বিষকয় বন্উটকন্র েখল্ সারা মহাকেকশ আর োকরা বিল্ বে ন্া 
সকিহ, থসই সু্কল্িয়কসই। 

  
িা-ই থহাে, সু্কল্ পাস েরকল্ন্ বিবন্ েৃবিকের সাকেই, িবেও েবণি আর বিজ্ঞান্ 

িাো অন্যান্য বিষকয় িাাঁর স্বিািজাি ঔোসীকন্যর োরকণ সিচমুখী সােকল্যর পবরর্য় 
থেওয়া সম্ভি হয়বন্। সু্কল্ পাকসর পর বিবন্ থেকল্ন্ থেবিজ বিশ্ববিেযাল্কয়র বিখযাি 
েকল্জ বিবন্বটকি িবিচ হকি, ১৬৬০ সাকল্, িখন্ িাাঁর িয়স আঠাকরা। িবিচ বিবন্ 
অন্ায়াকসই হকয় থেকল্ন্, বেন্তু থসই ল্াজুে স্বিাি আর থল্াের্কু্ষর িাইকর োোর 
আজন্ম প্রিণিা, েুকয় বমকল্ থেবিকজও োকরা থর্াকখ পোর মকিা োরুণ বেিু েকর 
থেকল্ন্বন্। িার ওপর বন্উটকন্র বিল্ আবেচে সমসযা। মাবসে খরর্ র্াল্াকন্ার জন্য 
থসই িাত্রািিাকিই টুবেটাবে োজ েরকিন্ বিবন্ েকল্কজর বেকর্ন্ িা অধযাপে 
পাোয়। সু্ককল্র মকিা থেবিকজও বন্উটন্ বিকল্ন্ আর েশটা িাকত্রর মকিাই-অল্ক্ষণীয় 
ও অবিবশষ্ট। িকি বন্কজর ঘকরর বন্রাল্াকি িকস বিবন্ জ্ঞান্সাধন্া েকরন্বন্ িা ন্য়। 
িল্া হয় থি স্নািে িাত্র োোোকল্ই থিশ বেিু থমৌবল্ে বর্ন্তা িাাঁর মাোয় আকস িা 
বিবন্ োকরা োকি প্রোশ েকরন্বন্ িা োকরা সকঙ্গ আল্াপ-আকল্ার্ন্া েকরন্বন্ থসসি 
বিষকয়। এই আকরেটা অদু্ভি স্বিাি বিল্ থল্ােটার-িীষণ থোপন্-বপ্রয়িা। সি সময় 
থিন্ এেটা আিকি োেকিন্ পাকি ন্া থেউ িাাঁর আইবিয়া রু্বর েকর থন্য়। এেটা 
অসুি সকিহপরায়ণিা, এমন্ অনু্েূল্ উবক্তও েকরকিন্ থিশ বেিু জীিন্ীোর। 

  
১৬৬৫ সাকল্ বিএ পাস েরকল্ন্ থিশ েৃবিকের সকঙ্গই, িবেও িাাঁর মকিা 

অসামান্য থমধািী িাকত্রর োি থেকে িিটা সােল্য আশা েরা থিি থসটুেু সােল্য 
হয়কিা অজচন্ েরা হয়বন্। সম্ভিি এেই োরকণ, েবণি আর বিজ্ঞান্-িবহিূচি 
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বিষকয়র প্রবি বন্োরুণ অন্াগ্রহ। বেন্তু েবণকি বিবন্ বিকল্ন্ ক্লাকসর উজ্জ্বল্িম 
িারো। অসম্ভি িাল্ থরজাল্ট েকরবিকল্ন্ েবণকি, বেন্তু থসখাকন্ও সারা 
বিশ্ববিেযাল্য়জুকে থি ন্াম েকর থেল্া, সিার থর্াকখ িাে ল্াবেকয় থেওয়া, থসটা হকয় 
ওকঠবন্, প্রধান্ি থসই থল্াের্কু্ষর-েূকর-োো স্বিাকিরই জন্য। থোটা েবণি বিিাকের 
থেিল্ এেবট গুণী থল্াকেরই েৃবষ্ট আেষচণ েরকি সক্ষম হকয়বিকল্ন্ 
বিবন্থেবিকজর থস সময়োর লু্োবসয়ান্ প্রকেসর আইজযাে িযাকরা। বিবন্ই বিকল্ন্ 
এেমাত্র বশক্ষে বন্উটকন্র বিবন্ িাাঁর িাত্রবটর থিিকরর আগুন্ থেখকি থপকরবিকল্ন্। 
িুঝকি থপকরবিকল্ন্ এ থিকল্ িে বেিু েরকি িবিষযকি। থিটা বিবন্ জান্কিন্ ন্া িা 
হকল্া থসই িবিষযৎ িখন্ই সমুপবিি েুয়াকর। পৃবেিী এখন্ই থোঁকপ উঠিার উপক্রম। 
অন্ােি িবিষযৎ স্বােকির অকপক্ষায় আবেন্ায় োাঁবেকয়।  

 

১৬৬৫ সাকল্র গ্রীষ্মোকল্ সারা থেশিযাপী এে মারাত্মে িযাবধর প্রােুিচাি হয়। 
এমন্ সিচন্াশা থসই মহামাবর থি থোটা বিশ্ববিেযাল্য়ই িন্ধ হকয় িায় অবন্বেচষ্টোকল্র 
জন্য। থস িন্ধ িন্ধই োেল্ পুকরা েুিির। বন্উটন্ েকল্জ িুবটর পরমুহূকিচই র্কল্ 
থেকল্ন্ গ্রাকমর িাবেকি। শুধু থেকল্ন্ই ন্া, িল্কি থেকল্, েরজা িন্ধ েকর ধযান্মগ্ 
সাধুসন্নযাসীর মকিা জ্ঞান্সাধন্ার এেবন্ে ব্রিকি আত্মবন্মগ্ হকয় োেকল্ন্। খাওয়া-
পরা-ঘুম-আরাম সি িাে বেকয় এে আবিষ্ট আত্মার মকিা িইখািা আর অকির মকধয 
িুকি রইকল্ন্। বিপুল্ এই পৃবেিীর থোোয় েী হকচ্ছ, থোোয় েী ওল্টপাল্ট হকচ্ছ, 
থে থোন্ রহসযপুরীর সন্ধান্ বন্কয় এল্ জেজেকির মরমান্কির জন্য, িার 
থোকন্াবেিুকিই িাাঁর বিল্ ন্া বিিুমাত্র আগ্রহ। প্রেম থিৌিকন্র পবরবর্ি আকিে আর 
উচ্ছ্বাস বন্উটকন্র জীিন্ থেকে বিল্ সিূণচ বন্িচাবসি। ওসকির থোকন্া অনু্িূবিই 
থিন্ বিল্ ন্া িাাঁর। ইউকরাকপর প্রখযাি োবণবিে ও আইন্জ্ঞ মারেুই থল্াবপিাল্ 
বন্উটন্কে থেখকিন্ এেরেম থজযাবিকষ্কর মি, থিন্ এ জেকির থেউ বিকল্ন্ ন্া 
বিবন্। থল্াবপিাকল্র বিখযাি উবক্ত8 ‘আমার মান্সপকট আবম িাাঁকে থেবখ 

                                                           
8 মূল্ উবক্ত - ‘I picture him to myself as a celestial genius’. 
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েূরন্ীহাবরোিাসী এে ন্কিার্ারী প্রবিিা বহকসকি’। পরিিচীোকল্র বিশ্ববিখযাি বব্রবটশ 
েবি ওয়ািচসওয়ােচ বিবন্বট েকল্জ প্রাঙ্গকণ বন্উটকন্র প্রিরমূবিচ থেকখ অনু্প্রাবণি হকয় 
বল্কখবিকল্ন্:  
   ‘…Newton, with his prism and silent face 
     The marble index of a mind 
     Voyaging through the strange seas of thought alone’. 
 

আসকল্ও িাই। বন্উটকন্র জীিন্ী পেকল্ অিাে বিিকয় বিহ্বল্ হকয় োো িাো 
উপায় োকে ন্া সাধারণ মানু্কষর। 

  
এিার িবল্ গ্রাকমর িাবেকি থসই েুবট অপ্রিযাবশি িুবটর িির বিবন্ বেিাকি 

োবটকয়বিকল্ন্। ১৬৬৫-এর আেস্ট থেকে ১৬৬৭-এর আেস্টএই েুবট িিরই বিল্ 
িাাঁর জীিকন্র সিকর্কয় থেৌরিময়, সিকর্কয় বেিযকজযাবিপূণচ, সৃজকন্াল্লাসমুখর 
সময়োল্। িল্া হয় থি ওই েুবট িিকরর মকধয িুিে বন্উটন্ িা আবিষ্কার েকরবিকল্ন্ 
িার সমিুল্য োজ িাাঁর ৮৪ িিকরর েীঘচ আয়ুষ্কাকল্ আর েখকন্া েরা হয়বন্, এিাং 
থস োকজর সকঙ্গ িুল্ন্া হকি পাকর এমন্ বিরল্ প্রবিিাধর মানু্ষ িাাঁর আকে িা পকর 
জন্মগ্রহণ েকরন্বন্, অন্তি বিজ্ঞান্-েবণকির থক্ষকত্র। িণচন্াবট বন্উটকন্র বন্কজর 
িাষাকিই থেওয়া িাকল্া9: 

                                                           
9 মূল্ উবক্ত: 'In the beginning of the year 1665, I found the method of approximating series and the 
rule for reducing any [power] of any binomial to such a series [i.e.,binomial theorem]. The same 
year in May [probably while still at Cambridge] I found the method of tangents of Gregory and 
Slusius, and in November had the direct method of fluxions [differential calculus] and the next year 
in January had the theory of colours and in the May following I had the entrance into the inverse 
method of fluxions [ integral calculus] and in the same year I began to think of gravity extending to 
the orb of the moon…. and having thereby compared the force requisite to keep the moon in her 
orb with the force of gravity at the surface of the earth, I found them to answer pretty nearly. All 
this was in the two years 1665 to 1666 for in those years I was in the prime of my age for invention 
and minded mathematics and philosophy more than anytime since.' 
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১৬৬৫-এর থোোকি আবম েুবট বজবন্স আবিষ্কার েরল্াম। এে: সাংখযার 
রাবশমাল্ার থিােেল্ থির েরার পদ্ধবি; েুই: বিসাংখযাবিবশষ্ট ঘািকে 
(power) বেিাকি থিােরাবশকি প্রোশ েরকি হয় (binomial theorem 
িা বিঘািী সূত্র)। এেই িির থম-থি (সম্ভিি থেবিকজ োোোকল্ই) আবম 
থপল্াম থগ্রেবর আর সু্লবসয়াকসর স্পশচে পদ্ধবি। ন্কিম্বকর থপল্াম 
ফ্লাবক্সয়কন্র সরাসবর িত্ত্ব (অন্তরেচল্ন্ েযাল্েুল্াস)। পরিিচী জানু্য়াবরকি 
আবিষ্কার েরল্াম িণচিত্ত্ব। থসই থম-থিই থপকয় থেল্াম অন্তরেল্কন্র 
বিপরীিবট, সমােল্ন্। এেই িির বর্ন্তািািন্া েরকি ল্ােল্াম মাধযােষচণ 
শবক্ত বিষয়বট বন্কয়, থি শবক্ত র্াাঁকের অক্ষ পিচন্ত বিিৃি। বন্জ অক্ষপকে 
র্ন্দ্রগ্রহকণর বন্য়মানু্ে প্রেবক্ষকণর জন্য বিশ্বপৃে হকি থি পবরমাণ 
আেষচণশবক্তর প্রকয়াজন্ িার মাপকজাে েকর এেটা সকন্তাষজন্ে বসদ্ধাকন্ত 
থপৌঁিাকন্া থেল্। এ সিই আবম েরকি থপকরবিল্াম ১৬৬৫ থেকে ১৬৬৬, 
এই েুবট িিকরর মকধয। ওবটই বিল্ আমার উদ্ভািন্ী জীিকন্র স্বণচিুে। ওই 
সময়টুেুকি আবম িিটা মকন্াকিাে বেকি থপকরবি েবণি আর েশচকন্র ওপর 
িিটা েখকন্াই থেওয়া হয়বন্। 
 

মাত্র েুবট িির! থিৌিকন্ িা আমরা অল্স বেিাস্বেকিই োবটকয় বেই, িার থোকন্া 
মূল্যই থেওয়া হয়ন্া সময় োেকি, থসই েুবট অমর িিরই বিবন্ উপহার বেকয় 
বর্রধন্য েকর থেকিন্ বিশ্বিাসী থোটা মান্িজাবিকে, জাবি-ধমচ-িণচ-থোত্রবন্বিচকশকষ। 
থসেো বন্উটন্ বন্কজও হয়কিা জান্কিন্ ন্া িখন্। মানু্ষ বে েখকন্া জান্কি পাকর 
িার সৃবষ্টর পূণচ িাৎপিচ িা মূল্য েিটুেু। বেন্তু আমরা জাবন্ বন্উটন্ আর সেল্ 
স্রষ্টার থর্কয়ও িে স্রষ্টা বিকল্ন্।  

                                                                                                                                           

 (Portsmouth Collection,Sec.I,div.X, number 41, quoted from the article ‘Newton on Particles and 
Kinetics’ in The world of the Atom, ed.Henry A. Boorse and Lloyd Motz, Basic Books, Inc., publishers, 
New York and London, 1966). 
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অকন্কে মকন্ েকর, বিকশষ েকর জ্ঞান্সৃবষ্টর িোেচ প্রেৃবির সকঙ্গ িারা পবরবর্ি 
ন্য়, থি আল্িাটচ আইন্স্টাইন্ বন্উটকন্র িল্বিেযাকে ‘িুল্’ প্রমাবণি েকর থেকিন্। 
িারা এ েো িকল্ন্, িাাঁরা হয়কিা িুঝকিন্ ন্া থি বন্উটকন্র বিজ্ঞান্ জান্া ন্া োেকল্ 
আইন্স্টাইন্ও হয়কিা আইন্স্টাইন্ হকি পারকিন্ ন্া। জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র থোকন্া শাখারই 
থোন্ও ন্িুন্ আবিষ্কার হঠাৎ আোশ থেকে ঝকর পকে ন্া। সিবেিুরই এেটা 
পবরক্রমা আকি, এেটা থিৌবক্তে ধারািাবহেিা আকি। বন্উটকন্র বিিয়ের 
সৃবষ্টশীল্িার ওপর মন্তিয েরকি বেকয় অকন্ে িাষযোরই িাষা হাবরকয় থেকল্কিন্। 
অকন্কে িকল্কিন্, বন্উটন্ এমন্ই ন্াকিােিািা হকয় থল্কে োেকিন্ এেটা বজবন্স 
বন্কয়, এিাং বেকন্র পর বেন্, রাকির পর রাি ন্া থখকয়, ন্া থন্কয় িা বন্কয় মকন্র 
থিির িারিার ঘুরপাে খাওয়াকিন্ থি থশষ পিচন্ত প্রেৃবিকেিী স্বয়াং িাাঁর োকি ন্বি 
স্বীোর েকর িার সমি রহসয উকোম েকর বেকিন্ িাাঁর োকি। বিবন্ বিকল্ন্ 
প্রেৃবির বপ্রয়িম িরপুত্র, এধরকন্র মন্তিযও েকরকিন্ থেউ থেউ। 

  
পাঠে হয়কিা থখয়াল্ েকর োেকিন্ থি বন্উটন্ িাাঁর ‘েুবট িিকরর’ িয়ান্ 

থশান্াকি আকরেবট মি িে আবিষ্কাকরর েো উকল্লখ েরকি থিমালু্ম িুকল্ 
বেকয়বিকল্ন্, িা বিবন্ ওটাকে একেিাকরই উকল্লখকিােয মকন্ েকরন্বন্। থসটা হকল্া 
পোকেচর েবিসিেচীয় েবির র্াবল্োশবক্তর উৎস থোোয়। েী সমীেরণ িারা আিদ্ধ 
েবি আর শবক্ত িাকে আমরা িই-পুিকে েবিসূত্র (laws of motion) িকল্ জাবন্, 
থসগুকল্াও থসই েুবটমাত্র িিকরর মকধযই েরা। থস থি েী সুেূরপ্রসারী োজ িার মমচ 
শুধু পোেচবিকেরাই জাকন্ ন্া, প্রবিবট প্রকেৌশল্ী, প্রবিবট বিজ্ঞান্সাধেকে জান্কি হয়, 
বিশ্বিযাপী বশক্ষাপ্রবিোকন্র সেল্ িাত্রিাত্রীকে জান্কি হয়, মুখি েরকি হয়। 
থমাটমাট বিন্বট সূত্র িাকি:  

 

(১) জািযন্ীবি (law of inertia), থিটা আসকল্ েযাবল্বল্র সূত্র িকল্ই ধরা হয় 
(আকের এেবট অধযাকয় আমরা উকল্লখও েকরবি থসটা), এেটা বজবন্স িবে 
অল্সিাকি থোোও ঠায় িকস োকে িাহকল্ িাকে ‘থঠকল্’ ন্াোকন্া িাো অন্য 
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থোকন্ািাকি ন্াোকি পারকি ন্া থেউ। অেচাৎ িাকে ‘থজার’ েকর সরাকি হকি। ঠায় 
িসা ন্া থেকে িবে থেউ ধীরকিকে র্ল্কি োকে সরল্করখাকি িাহকল্ িার ‘ধীরিা’ 
িেল্ািার জন্যও এেটু থঠল্ার প্রকয়াজন্। বন্উটন্ এবটকে িাাঁর সূত্রািবল্র প্রেম 
সূকত্রর সিান্ বেকল্ন্। 

 

 (২) িরেরণ=িল্ (massacceleration=force)।  
 (৩) বক্রয়া-প্রবিবক্রয়া এেিাকর সমান্ সমান্ ও বিপরীিমুখী (action and 

reaction are equal and opposite)। 
 

 এই বিন্বট সূত্রকি বমকল্ বিশ্বিুিকন্ িা বেিু র্কল্ িা একেিাকর র্কল্ই ন্া, বোংিা 
র্ল্কল্ও িীষণ বঢকমিাকল্, থি শবক্ত বন্কজকে থোকন্া বেিুর ওপর আকরাপ েকর 
িাকে র্াল্াকি থর্ষ্টা েকর, িার সিবেিুর ওপরই বন্রিবচ্ছন্ন রাজে েকর থেকি 
বন্উটকন্র বত্রসূত্রমাল্ার এই আিিচ আকল্ােিবিচোবট। অের্ এই অসামান্য রেম 
‘সামান্য’ বজবন্সবটর েো িাাঁর মকন্ই বিল্ ন্া আত্মজীিন্ী থল্খার সময়! এমন্ই 
বিিয়ের বিল্ বন্উটকন্র থমধাজেৎ। 
 

বিন্বট সূকত্রর মকধয সিকর্কয় থিবশ িযিহৃি হয় থিাধ হয় বিিীয়বট, িাকে 
সাধারণ িাষায় েবির বিিীয় সূত্র িকল্ আখযাবয়ি েরা হয় (second law of 
motion)। িকি এ সূত্রবট িিটা শবক্ত হয়কিা থপি ন্া িবে ন্া বিবন্ এবটকে িাাঁর 
বন্কজরই সেয আবিষৃ্কি অন্তরেল্কন্র িাষায় প্রোশ েরকি পারকিন্। এই িাষাকি 
সূত্রবট োাঁোয়: 

dtmdvF /           (১৬) 
এখাকন্ F  হকল্া িল্ িা force, m  হকল্া ির, আর v  েবি িা velocity. 
বন্উটকন্র সমসামবয়ে িুকে থোকন্া িস্তুর ির েবির সকঙ্গ িেল্ায় ন্া, এটাই বিল্ 
সিচস্বীেৃি বিশ্বাস। থস োরকণ উপকরাক্ত সূত্রবটকে আকরা এেিাকি থল্খা থিকি 
পারি: 
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      ,/ dtdpF            (১৭) 
থিখাকন্ p  অক্ষরবট থিাঝায় িরকিে িা momentum. আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্র বেে 
থেকে বর্ন্তা েরকল্ বেন্তু (১৬)-এর র্াইকি (১৭)বটই থিবশ শবক্তশাল্ী, োরণ এবট 
অপবরিবিচি োেকি ির েবির ওপর বন্িচরশীল্ হকল্ও, বেন্তু (১৬) োেকি ন্া। 
(আইন্স্টাইকন্র েবিবিজ্ঞাকন্র প্রেম পেকক্ষপবটই থিা বিল্ িান্ আর সময় উিয়কে 
েবিবন্িচর েকর থেল্া, িার েকল্ ির থির্াবরকেও েবির থমজাজ অনু্িায়ী িযিহার 
েরা বশখকি হয়।) 
 

পাঠেকে থি বজবন্সটা এখকন্া িল্া হয়বন্ থসটা হকল্া ‘েবি’ শব্দবটর োবণবিে 
সাংজ্ঞা েী। েযাল্েুল্াস থির হওয়ার আকে আসকল্ থোকন্া সবঠে সাংজ্ঞা বিল্ও ন্া। 
েবির সকঙ্গ বন্উটকন্র ফ্লাবক্সয়ন্ আইবিয়াবটর এেটা ঘবন্ে সিেচ আকি, থসটা 
অনু্মান্ েরা শক্ত ন্য়। এিাং বন্উটন্ বঠে িা-ই েরকল্ন্। থি মুহূকিচ বিবন্ িুঝকি 
পারকল্ন্ থি িাইকিা, েবি থিা ফ্লাবক্সয়ন্ িাো বেিু ন্য়, িৎক্ষণাৎ থিন্ বিবন্ 
বেিযিাণী-প্রাপ্ত হকয় বল্কখ থেল্কল্ন্: 
          dtdxv /     (১৮) 
এখাকন্ x  হকল্া এেটা িস্তুর অিিান্, িা েূরে থোকন্া থেন্দ্রবিিু থেকে, থিমন্ 
থিোকটচর িূবমি অক্ষকরখা। 

             axisxx 0  
থস বহকসকি বন্উটকন্র বিিীয় সূত্রবট োাঁোয়: 

 িা               
),/)(/(

,/ 22

dtdxdtdF

dtxdF



               (১৯)     

অেচাৎ েরণ হকল্া অিিাকন্র বিিীয় অন্তরেল্ন্ (second derivative with 
respect to time). আজকে এগুকল্া িাল্িাি আমাকের োকি। থস িুকে বিল্ 
রীবিমকিা বিেি।  
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আমাকের আজকের আকল্ার্ন্ার মূল্ বিষয় থেকে খাবন্ে বিন্ন বেকে র্কল্ িাওয়া 
হকচ্ছ হয়কিা, িকি আশা েবর, থন্হাি অপ্রাসবঙ্গেও মকন্ হকি ন্া পাঠকের োকি। 

             
েযাল্েুল্াকসর জন্ম  
ফ্লাবক্সয়ন্ (fluxion) শব্দবটর আক্ষবরে অেচ ‘প্রিহণ’ িা ‘পবরিিচন্’-িা ক্রমােি 
িইকি, পবরিবিচি হকচ্ছ। আইবিয়াবট েী প্রসকঙ্গ উেয় হকয়বিল্ ২৪ িির িয়স্ক 
িুিকের মবিকষ্ক জাবন্ ন্া, বেন্তু এর প্রকয়াে থি েবণি আর বিজ্ঞান্কে আোকোো 
িেকল্ বেকয়বিল্, িাকি থোকন্া সকিহ থন্ই। েুিঃকখর বিষয় থি একে েবণকি 
িযিহারকিােয েরার উকেকশয থি োবণবিে সাংকেি িা প্রিীে বিবন্ িযিহার 
েকরবিকল্ন্, থসটা এমন্ই বিেঘুকট আর িযিহার-অকিােয বিল্ থি এেমাত্র বিবন্ এিাং 
িাাঁর বেিু িক্ত বব্রবটশ েবণিবিে িাো আর থেউ িযিহার েকরবিকল্ন্ বে ন্া সকিহ। 
এখাকন্ বিজ্ঞাকন্র োবণবিে িাষার এেটা থমৌবল্ে সিয উকল্লখ েরার থল্াি সামল্াকি 
পারবি ন্া। থসটা হকল্া এই ‘প্রিীকের’ িযাপারবট। িকত্ত্বর সাকে থসই িত্ত্ব প্রোকশর 
িাষাকেও বেন্তু বিজ্ঞান্মাবেে হকি হয়, িাকি প্রেমি িার এেটা থিৌবক্তে সাংেবি 
োকে, বিিীয়ি োকে সহজ িযিহারকিােযিা, িৃিীয়ি োকে পরিিচীোকল্র 
েকিষেকের জন্য িািসম্প্রসারণ িা অবধেির সিচজন্ীন্িার পকে অগ্রসর হিার 
সহজ পিা। উোহরণস্বরূপ ওপকরর (১৬) আর (১৭)-এর পােচেযটা ল্ক্ষ্ েরুন্। 
এেই সমীেরণ, আইন্স্টাইকন্র আে পিচন্ত। আইন্স্টাইন্ এিাং িাাঁরও আকেোর েু-
র্ারজন্ েকিষকের জন্য (১৬)-এর থর্কয় (১৭)-ই বিল্ থিবশ মূল্যিান্। িকি থষােশ 
শিাব্দীর থশকষর বেকে বব্রকটকন্ িকস োউকে েযাল্েুল্াস বশখকি হকল্ বন্উটকন্র থসই 
বেমূ্ভিবেমাোর প্রিীেই িযিহার েরকি হকিা। থসৌিােযিশি বন্উটকন্র অল্প েকয়ে 
িির পর প্রায় এেই আইবিয়া জন্ম বন্কয়বিল্ ইউকরাকপর আকরে মন্ীষীর মাোয়, 
িাাঁর ন্াম েটবিি বল্িবন্জ (১৬৭৬-১৭১৬)। জামচাবন্র এই আিিচ প্রবিিাধর িযবক্তবট 
েবণকি িিটা পারেশচী বিকল্ন্ িার থর্কয়ও থিবশ বিকল্ন্ েশচন্শাকে। এমন্বে 
পোেচবিজ্ঞাকন্ও িকেষ্ট অিোন্ থরকখ থেকিন্ বিবন্। েযাল্েুল্াকসর মূল্ আবিষ্কারে থি 
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বন্উটন্ িাকি োকরা থোন্ সকিহ থন্ই (সন্িাবরখ থমল্াকল্ই থিা থির হকয় িায় 
থসটা), প্রশ্ন হল্ বল্িবন্জ বে বন্উটকন্র আবিষ্কাকরর েো থশান্ার আকে বন্কজ থেকেই 
থিকিবিকল্ন্ বেন্া। িাই থহাে, এ বিষকয়ও থোকন্া সকিহ থন্ই থি বল্িবন্জ থি 
প্রিীে সকিি িযিহার েকরবিকল্ন্ থসটা বিল্ সবিযোর িযিহারকিােয সাংকেি, এিাং 
এই অধযাকয় এিািৎ থিসমি প্রিীে িযিহৃি হকয়কি, িার সি েবটই িাাঁরই প্রিবিচি 
প্রিীে। বল্িবন্কজর বর্ন্তায় dx, dy, dt-এগুকল্া হকল্া থসই ‘কু্ষোবিকু্ষে’ সাংখযা, 
িাকে োবণবিে িাষায় িল্া হয় infinitesimal, িা স্বয়াং বন্উটন্ সাকহিও খুি এেটা 
সুেৃবষ্টকি থেখকিন্ ন্া এিাং িা বন্কয় শিাব্দীর পর শিাব্দী িেচিুদ্ধ র্কল্কি িাবত্ত্বেকের 
মাকঝ। বেন্তু বল্িবন্জ বন্বিচধায় িা গ্রহণ েকর বন্কয়বিকল্ন্, এিাং িার পূণচ সুকিাে 
বন্কয় েবণকির সিূণচ ন্িুন্ এেটা শাখা বিবর েকর বিজ্ঞান্ আর েবণিকে িুমুল্ 
থিকে র্ল্মান্ হকয় উঠকি সাহািয েকরন্। িাইকিা িবল্, আইবিয়াই পৃবেিী িেল্ায়। 
মানু্ষ র্কল্ িায়, বেন্তু িার আইবিয়া োকে, িবে িা োেিার মকিা হয় আকেৌ। 
 

 এিার েুবট-এেবট উোহরণ বেকয় িযাখযা েরা িাে বন্উটন্ বেিাকি িাাঁর 
‘ফ্লাবক্সয়ন্’ িারা অকন্ে অজান্া িা েবঠন্ বজবন্কসর সহজ সমাধান্ বেকি 
থপকরবিকল্ন্। প্রেকমই থন্য়া িাে িা পাঠে আকেই থেকখকিন্: থসই সমবিিাহু 
সমকোণী বত্রিুজবট ে থেকে খ, িূবমকি, খ থেকে ে ল্ম্বাল্বম্বএেই বেঘচয েুবট 
থরখারই। েে এই অবিিুজবটর ঢাল্ আমরা জযাবমবির োি থেকেই থপকয়বি, ১। 
এিার থেখা িাে আমাকের ন্িুন্ থশখা েযাল্েুল্াস েী থেয় এিাং েি সহকজ। 
থিোকটচর িীজোবণবিে জযাবমবি আমাকের বেকচ্ছ: 

                     ,xy     (২০) 
েে-এর সমীেরণেযাল্েুল্াস িযিহার েরকি হকল্ এবট অপবরহািচ। এিার x বিিু 
থেকে অিযন্ত কু্ষে এেবট েূরে বন্ন্, থিমন্ x , এিাং থসখাকন্ y -এর থি পবরিিচন্ 
থসটাকে িলু্ন্ y . িাহকল্ (২০) আমাকের বেকচ্ছ, েে থরখাবটকি েুবটর সিেচ: 

xy  .িার েকল্ এ বিিুবটকি থরখাবটর ঢাল্ হকল্া ১। থিকহিু ১ সাংখযাবট েখকন্া 



  

112 
Bw÷kb BeyK 

িেল্ািার ন্য়, এে বিিু থেকে আকরে বিিুকি থিকি থসকহিু থরখার ঢাকল্ও থোকন্া 
পবরিিচন্ হকি ন্া। সুিরাাং সমি থরখাবটর এেই ঢাল্: ১, িা আকেরবটর সকঙ্গ হুিহু 
বমকল্ িাকচ্ছ। 
  

থিাট িাচ্চাকেও থশখাকন্া িায়, িাই ন্া? থিাট িাচ্চা হয়কিা থিটা বশখকি পারকি 
ন্া র্ট েকর থসটা হকল্া এেই উোহরণ প্রকয়াে েকর বত্রিুজবটর থক্ষত্রেল্, িা ৩২ 
িেচ এেে িকল্ আকেই আমরা থজকন্বি, িা থির েরা েযাল্েুল্াকসর সাহাকিয। 
প্রেমি িূবমবটকে সমান্ n িাকে িাে েরুন্, n -থে িকেষ্ট িে ধরকন্র সাংখযা হকি 
হকি, থি-থোকন্া িে সাংখযা হকল্ই র্ল্কি আপািি। িাহকল্ প্রবিবট কু্ষে অাংকশর 
বেঘচয োাঁোল্ ./8 n  এিার r -সাংখযে অাংকশর েূরকে, অেচাৎ মূল্ ে থেকে িার েূরে 
হকচ্ছ ,/8 nr  থসখাকন্ ল্কম্বর বেঘচযও থসই এেই- ./8 nr সুিরাাং থসখাকন্ োাঁে েরাকন্া 
থিাট এেবট র্িুিুচকজর থক্ষত্রেল্ হকচ্ছ বেঘচযল্ম্ব, িার অেচ, 

./64)/8()/8( 2nrnnr   এখন্ আমরা r -থে ে থেকে খ বিিুকি বন্কয় িাি 
অেচাৎ 0 থেকে n  পিচন্ত। সুিরাাং বত্রিুজবটর আনু্মাবন্ে থক্ষত্রেল্ োাঁোকচ্ছ: 

            2/)....321(64 nnArea     (২১) 
 ওপকরর 1 থেকে n  অিবধ সন্মান্তর রাবশবটর থিােেল্ সু্ককল্র েশ-িাকরা িিকরর 
থিকল্কমকয়কেরও থশখা। থসবট ধার েকর থল্খা িায়: 

2/))1((32 nnnArea          n/3232 .       (২২) 
 

এিািৎ এেিারও বেন্তু বল্বমট িা infinitesimal-জািীয় শব্দ িযিহার েরা হয়বন্। 
(২২) পিচাকয় থসবট েরা হকি। ৩২/ n -থে িি থিাট েরা সম্ভি েকর িান্, (িার 
মাকন্, n যাকি অসীম বযবমকি) িিক্ষণ ন্া িার অবিেই প্রায় থল্াপ থপকয় িায়। 
একেই থিা িবল্ বল্বমট, infinitesimal,িাই ন্া? এই বল্বমকট িাহকল্ 

n/32 সাংখযাবটর েী েশা োাঁোকচ্ছ? প্রেম সাংখযাবটর িুল্ন্ায় একেিাকরই িুচ্ছ। 
অেচাৎ এর বল্বমট হকচ্ছ 0 । এিাকিই েযাল্েুল্াকস সমােল্ন্ শাখা আমাকের 
আয়কির মকধয একন্ থেয় সমিল্ িূবমর থক্ষত্রেল্ থির েরার সহজ পদ্ধবি। 
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বত্রিুজবটর থক্ষকত্র এ পকে িাওয়ার েরোর বিল্ ন্া, বেন্তু সরল্করখার থর্কয় হাজার 
জবটল্ থরখার থক্ষকত্র েযাল্েুল্াস িাো অন্য থোকন্া পে এখকন্া পিচন্ত োকরা জান্া 
থন্ই।  
       থোকন্া থোকন্া পাঠকের বির্াকর ওপকরর উোহরণগুকল্া থন্হাি থিকল্কখল্া মকন্ 
হকি পাকর। িাই আকের থসই অবধিৃকির উোহরণবট বন্কয় েযাল্েুল্াকসর েী োরুণ 
শবক্ত িার এেটা আিিা আিাস থেিার থর্ষ্টা েরি। ধরা িাে অবধিৃিবটর সমীেরণ 
হকল্া  

 ,2xy    (২৩)      

 সুিরাাং 
2)( xxyy   

                    22 )(2 xxxx     (২৪) 

এখন্ (২৪) থেকে (২৩) বিকয়াে েরুন্।  
োেকি:   2)(2 xxxy    
িাকে x বেকয় িাে েকর পাই: 
  xxxy  2/          (২৫)      

 এ পিচাকয় বল্বমকটর সাহািয িাো উপায় থন্ই। x  আর y  উিয়কে শূকন্যর বেকে 
পাঠাকল্ িান্ বেকে েী োকে? শুধু x2 , োরণ x  থিা শূকন্যই র্কল্ িাকচ্ছ। িার 
অেচ, এই ),( yx বিিুবটকি থরখাবটর ঢাল্ হকল্া x2 . েবণকির প্রর্বল্ি সাাংকেবিে 
িাষাকি এবটকে এিাকি িযক্ত েরা হয়: 
         xxydxdy x 2/lim/ 0         (২৬) 

  ধারণা েরা িায়, এিাকিই বন্উটন্ িাাঁর জীিন্ীকি িবণচি স্পশচে-পদ্ধবি আবিষ্কার 
েকরবিকল্ন্।  

 
 

                  স্পশচে 
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এিার এই থরখাবটরই বন্কর্র এল্াোবটর থক্ষত্রেল্ থির েরার থর্ষ্টা েরি 
বল্বমকটর সাহাকিয। আকেোর থসই বত্রিুকজর মকিা এবটরও িূবম ধরা িাে ে থেকে 
৮ এেে েূরকে খ পিচন্ত বিিৃি। িকি আকের মকিা খ থেকে ে অিবধ থি ল্ম্ব 
থরখাবট িার বেঘচয িেকল্ বেকয় োাঁোকি ৮-এর িকেচ, অেচাৎ ৬৪। 

 
 
 
 
 
  

 
 

অবধিৃকির থক্ষত্রেল্ 
 

েো হকল্া: এই থি িৃবদ্ধপ্রাপ্ত ও িাাঁো থরখা-পবরকিবষ্টি এল্াোবট, িার থক্ষত্রেল্ 
বে? আকের থসই বত্রিুজবটর মকিা েকরই িূবমকে িাে েরি n -সাংখযে কু্ষে অাংকশ 
িাকি মূল্ থেকে x  এেে িাকন্ এর েূরে োাঁোকচ্ছ nr /8 , এিাং থসখাকন্ িার 
উচ্চিা হকল্া 22 )/(64)/8( nrnr  .সুিরাাং থমাটমাট থোটা এল্াোবটর এেটা 
আনু্মাবন্ে পবরমাপ থল্খা িায় এিাকি: 

)/8)()/(64( 2 nnrArea                  

 2223 ......321)/512( nn      (২৭) 
 িদ্ধ রাবশগুকল্ার থিােেকল্র জন্য সু্কল্পাঠয িীজেবণি িইকয়র সাহািয বন্কি 
হকি। এটা হকল্া: 

6/))12)(1((  nnn  
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বিশ্বাস হকচ্ছ ন্া িুবঝ? ,....3,2,1n এরেম থিাট থিাট সাংখযা বন্কয় গুকন্ থেখুন্ 
থমকল্ বে ন্া। ওই থি িল্ল্াম, েবণকির থল্াকেরা িীষণ েুাঁকে, িাকের েমুচল্া ন্া হকল্ 
র্কল্ ন্া। িকি োয়োটা ল্ক্ষ েরুন্। এিার থি সাংখযাবট পাবচ্ছ আমরা এই 
থক্ষত্রেকল্র জন্য থসটা হকল্া: 

36/)12)(1(512 nnnnArea       (২৮) 
এইখাকন্ একস আমরা থসই এেই োজ েরি, বল্বমট থন্ি n -থে অসীম িাত্রায় 
পাবঠকয়, মাকন্ n/1 -থে শূকন্যর বেকে বন্কয়। 
  
থশষকমশ পাবচ্ছ ৫১২/৩। এল্াোবটর িেচেল্। েযাল্েুল্াকসর সমােল্ন্ বন্য়ম বেকয় 
েষকি থেকল্ এি সময় ল্ােকি ন্া এিাং এেই েল্ পাওয়া িাকি। 
 

েযাল্েুল্াস ন্িুন্ বিেযা হকল্ও এরেম খণ্ড খণ্ড িাকে বিিক্ত েকর থসগুকল্াকে 
এেসাকে থিাে েকর থক্ষত্রেল্ থির েরার পদ্ধবি অবি পুরািন্ থসটা থিা আকেই 
িকল্বি। পুরকন্া জ্ঞাকন্র ওপর ির েকরই থিা ন্িুন্ জ্ঞান্ জন্ম থন্য়। বন্উটন্ থসটা 
বন্কজই স্বীোর েকর বেকয়কিন্।  
 

 
েযাল্েুল্াকসর জন্ে থে? 

 
েল্ন্-শাকের জন্ে থে িা বন্কয় িুমুল্ বিিেচ সৃবষ্ট হকয়বিল্ 

থসোকল্র ইউকরাকপ। এে পক্ষ িকল্ বন্উটন্, আকরে পক্ষ বল্িবন্জ। 
অকন্েটা িাাংল্াকেকশর ‘জাবির জন্ে’ সমসযাবটর মকিা। অিশয 
িাাংল্াকেকশর স্বাধীন্িার ইবিহাস িারা িাল্ েকর জাকন্ িাকের মকন্ এ 
বন্কয় থোকন্া সমসযাই থন্ই, সমসযা হকল্া িখন্ এেেল্ আকরে েল্কে 
ঘাকয়ল্ েরার থর্ষ্টায় থোটা ইবিহাসটাকেই বিেৃি েকর থেকল্। বেন্তু 
সপ্তেশ শিাব্দীর েযাল্েুল্াস বিিকেচ িযাপারবট অি সাোমাটা বিল্ ন্া। 
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সমসযার থোোকি বেন্তু, অকন্কের মকি, োয়ী বিকল্ন্ বন্উটন্ বন্কজই। 
িাাঁর থসই অবিমাবত্রে থোপন্ীয়িা, থসই স্বিািবসদ্ধ সিাইকে-সকিকহর 
থর্াকখ থেখার প্রিণিা, পাকি ন্া থেউ বেিু রু্বর েকর থন্য় িাাঁর োি 
থেকে, থসই িকয় সি সময় সিেচিা অিল্ম্বন্ েরা। থসসি োরকণ 
েযাল্েুল্াকসর ওপর িাাঁর িুোন্তোরী েল্ােল্গুকল্া, আবিষ্কাকরর িহু 
িির পর, ১৬৯৩ বিষ্টাকব্দ, প্রোশ েকরবিকল্ন্। ওবেকে বল্িবন্জ িাাঁর 
বন্কজর আইবিয়াগুকল্া থপকয়বিকল্ন্ ১৬৭৫ সাকল্। িারপর থসগুকল্াকে 
িাকল্া েকর সাবজকয়-গুবিকয় প্রোশকিােয েকর িাপকি বেকয়বিকল্ন্ 
১৬৮৪ সাকল্। খির থপকয় বন্উটন্ িািকল্ন্, থিটা বন্িয়ই িাাঁর থরজাল্ট 
রু্বর েকর বন্কজর ন্াকম িাবপকয় বেকয়কি। অবিকিােটা থি একেিাকর 
েুবন্য়ািাো োাঁজাখুবর িযাপার বিল্ িা-ও িল্া র্কল্ ন্া। বল্িবন্জ 
থপশাকি বিকল্ন্ আইন্জ্ঞ, েরাবস ন্ােবরে বপকয়র োমচার মকিা, এিাং 
োমচারই মকিা োরুণ িেকল্াকের থিকল্, বিিিান্ ও প্রিািশাল্ী। বিবন্ 
থপশােি োরকণই ১৬৭৩ থেকে ১৬৭৬ সাল্ পিচন্ত পাো বিন্ িির 
োবটকয়বিকল্ন্ ল্ণ্ডকন্। িার আকে বন্উটকন্র সকঙ্গ বন্য়বমি থিাোকিােও 
হকিা বর্বঠপকত্রর মাধযকম। বন্উটকন্র ‘ফ্লাবক্সয়ন্’ িকত্ত্বর খির হয়কিা 
িাাঁর জান্া বিল্, বেন্তু িার থোকন্া প্রিাি পকেবিল্ বে ন্া িাাঁর ওপর 
থস েো োকরা পকক্ষই হল্ে েকর িল্া সহজ ন্য়। বন্উটন্ থিা ধকরই 
বন্কল্ন্ থি বল্িবন্জ সাকহি ল্ণ্ডকন্ োোোকল্ থোকন্া-ন্া-থোকন্ািাকি 
থির েকর বন্কয়কি িাাঁর থোপন্ আবিষ্কার। পয়সাওয়াল্া জামচান্ 
েুল্াল্কের বে থোকন্া বিশ্বাস আকি? থস েী ঝেো েুজকন্র! বন্উটন্ 
থিমন্ বিকল্ন্ সকিহপ্রিণ, বল্িবন্জ বিকল্ন্ এেটু উদ্ধি প্রেৃবির, 
থিকে থেিার পাত্র থমাকটও বিকল্ন্ ন্া বিবন্। থসই ঝেো থশষ পিচন্ত 
সারা ইউকরাকপর আিহাওয়াকে বিষাক্ত েকর থিাকল্। বব্রকটন্ আর 
ইউকরাপ থেউ োকরা মুখেশচন্ েরকি ন্া এমন্ অিিা। 

  
থিশ েকয়ে শিাব্দী থল্কেকি েুপকক্ষর মাো ঠাণ্ডা হকি। ইকিামকধয 

আসল্ ক্ষবিটা হকয়কি বব্রকটকন্রই। ইউকরাপ থিখাকন্ আধুবন্ে েবণকির 
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বিবিধ শাখাকি শাাঁই শাাঁই েকর এবেকয় র্কল্কি, বব্রকটন্ িখন্ বন্উটকন্র 
অন্ধ অনু্েরকণ েিানু্েবিেিার থশেকল্ আিদ্ধ হকয় োকে। থসই 
বন্উটন্ীয় ধারারই থঢউ থল্কেবিল্ িারিিষচসহ সমগ্র বব্রবটশ সাম্রাকজয। 
সম্ভিি থস োরকণই িারকির েবণির্র্চাকি সবিযোর থোকন্া েবি সৃবষ্ট 
হয়বন্ েি েকয়ে শিাব্দী। এেই ধরকন্র থসকেকল্ ধারায় েৎিাাঁধা 
বজবন্স বন্কয় মগ্ থেকেবি, এমন্বে থেশ স্বাধীন্ হিার পরও। 

 

রাজন্ীবির মকিা েবণকির ইবিহাসও েম বিবর্ত্র ন্য়!  

  
 

েবণকির েল্ন্শাকের জন্মোবহবন্র এেটা সাংবক্ষপ্ত িণচন্া থেওয়া হকল্া। পকরর 
অনু্কচ্ছকে িাি থসই অস্ববিের 0/0 -এর প্রসকঙ্গ, িাকে বন্উটন্ িা বল্িবন্জ থেউই 

সরাসবর থমাোবিল্া েরকি সাহস পান্বন্। বেন্তু িার আকে এেটু পরর্র্চা েরা িাে, 
মাকন্ উচ্চমাকন্র োবণবিে পরর্র্চা। 
 
একের োম অকন্যর ন্াম 
১৬৬১ বিষ্টাকব্দ িাকন্সর এে প্রবিপবিশাল্ী অবিজাি পবরিাকর জন্মগ্রহণ েকরন্ 
িাাঁকসায়া-আাঁকিায়া েয থল্াবপিাল্। (Guillaume-Francois-Antoine de 
l’Hopital)। আমাকের উপমহাকেকশর িইপুিকে েখকন্া েখকন্া থল্খা হয় 
L’Hospital, িার েকল্ এর উচ্চারণবটও ল্’হবস্পটাল্ হকয় থেকি অবধোাংশ জায়োয় 
(আমরাও িাত্র োোোকল্ এই উচ্চারণই বশকখবি)। থিাটকিল্ায় সু্ককল্ পোর সময় 
থেকেই অকির প্রবি িীষণ এেটা আেষচণ জন্মায় থল্াবপিাকল্র। সম্ভিি পাবরিাবরে 
োরকণই প্রাপ্ত িয়কস অকি ন্া বেকয় িাাঁকে থিকি হকয়বিল্ থসন্াবিিাকে। অশ্বাকরাহী 
িাবহন্ীর েযাকেন্ পিচন্ত পকোন্নবি হকয়বিল্ িাাঁর। বেন্তু অবর্করই িাাঁর মন্ িুকট িায় 
থসই পুরকন্া থপ্রম, অকির বেকে। সি থিকেিুকে বেকয় বিবন্ মকজ থেকল্ন্ অি বন্কয়। 
বেন্তু েীঘচোল্ র্র্চা ন্া োোকি সিবেিু ন্িুন্ েকর বশখিার উকেযাে বন্কি হকল্া। 
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সারা মুলু্লকের সিকর্কয় ন্ামেরা বশক্ষে খুাঁকজ থপকল্ন্ এেজন্, ন্াম ইউহান্ িান্চবল্ 
(১৬৬৭-১৭৪৮)। আবেিাস থিল্বজয়াম থেকে সুইজারল্যাকে র্কল্ আসা িান্চবল্-
পবরিার ধন্সিকে খুি এেটা সচ্ছল্ বিকল্ন্ ন্া, বেন্তু ধন্ী বিকল্ন্ থমধাসিকে। 
বিবন্ এিাং িে িাই জযােি িান্চবল্ (১৬৫৪-১৭০৫), েুজন্ই বিকল্ন্ থস িুকের 
শীষচিান্ীয় ইউকরাবপয়ান্ েবণিজ্ঞ। ইউহান্ িান্চবল্র থিকল্ িযাবন্কয়ল্ িান্চবল্ (১৭০০-
১৭৮২) বিকল্ন্ আকরে মবহরুহ‘বেকন্বটে বেওবর অি েযাকসস’ ন্ামে পোেচবিেযার 
ন্িুন্ এেবট শাখাই সৃবষ্ট েকর থেকল্বিকল্ন্ বিবন্। িযাবন্কয়কল্র িাপ-র্ার্া েুজকন্রই 
ন্াম েবণিশাকের সিচত্র। সাংখযািত্ত্ব (Number Theory) থেকে পবরসাাংবখযে েবণি 
(Probability Theory) সিবেিুকিই েুজকন্র োকরা ন্া োকরা হাি বিল্। 
ইউহাকন্র বিকশষ রেম িুযৎপবি বিল্ বল্িবন্কজর ন্িুন্ েবণি েযাল্েুল্াকস। বেন্তু 
স্বাধীন্িাকি েকিষণােকমচ মগ্ থেকে জীিন্ িাপন্ েরার মকিা আবেচে সচ্ছল্িা বিল্ 
ন্া িাাঁর। িাই থল্াবপিাল্ িখন্ িাাঁকে বশক্ষে বন্িুক্ত েরার প্রিাি থেন্, বিবন্ সান্কি 
থসটা গ্রহণ েকর থন্ন্। থল্াবপিাল্ থোকন্া োধা িাত্র বিকল্ন্, িা থমাকটও ন্য়। র্ট 
েকর সি বশকখ থেল্কি পারকিন্। 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

থল্াবপিাল্ ও ইউহান্ িান্চবল্ 
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প্রেম থেকেই বিবন্ িান্চবল্র থশখাকন্া েযাল্েুল্াকসর প্রবি োরুণ আেৃষ্ট হকয় 
পকেন্। বিষয়বটর প্রবি এিই থঝাাঁে হকয় থেল্ িাাঁর থি বশক্ষকের োকি প্রিাি থপশ 
েরকল্ন্ থি েযাল্েুল্াস-বিষয়ে িি োজেমচ আকি িাাঁর সিগুকল্াই বিবন্ বেকন্ 
থেল্কি প্রস্তুি, িি টাো র্ান্ বিবন্ িিই থেকিন্। আবেচে অন্টকন্ পো ইউহান্ 
িান্চবল্ িািকল্ন্, ক্ষবি েী, িাাঁর মাোয় থিা আকরা ন্িুন্ আইবিয়া আসকি, বেন্তু 
এিগুকল্া টাো থিা আসকি ন্া এি সহকজ। বিবন্ রাবজ হকয় থেকল্ন্ িাকত্রর প্রিাকি। 
এেটা শিচ বিল্ িাকত্রর, োেজগুকল্া িেৃচ্ছ িযিহাকরর অবধোর োেকি িাাঁর, অেচাৎ 
িান্চবল্র োেজপকত্রর িা বেিু েল্ােল্ িার ওপর সমি স্বোবধোর বিবন্ থস্বচ্ছায় 
সাঁকপ বেকচ্ছন্ থল্াবপিাল্কে। থসই োেজগুকল্াকি থি সমি েল্ােল্ বিল্, িার সকঙ্গ 
বন্কজর বেিু বর্ন্তািািন্া থিাে েকর আাঁকিায়া থল্াবপিাল্ রীবিমকিা এেটা িই বল্কখ 
থেল্কল্ন্ েযাল্েুল্াকসর ওপর- Analyse des infiniment petits ন্াম বেকয়। থস 
িই প্রোবশি হয় ১৬৯৬ সাকল্ েযাল্েুল্াস-শাকের ওপর পৃবেিীর প্রেম 
পাঠযপুিে। থস িইকি িান্চবল্র এেবট গুরুেপূণচ থরজাল্ট বিল্ িার ওপর িাাঁর স্বে 
বিল্ ন্া িকল্ থসবট ‘থল্াবপিাল্স রুল্’ িকল্ পবরবর্ি হকয় একসকি েুবন্য়াসুদ্ধ িাত্রিাত্রী 
আর বশক্ষে-অধযাপেকের োকি। বন্কজর আবিষৃ্কি থরজাল্ট িযিহার েকর থন্হাি 
টাোর থজাকর অন্য এে িযবক্ত খযাবি অজচন্ েরকি থসটা থেকখ িান্চবল্র থি খুি িাকল্া 
ল্ােবিল্ ন্া থসটা থিা সহকজই থিাঝা িায়, বেন্তু রু্বক্তিদ্ধ হওয়ার েকল্ মুখ েুকট বেিু 
িল্ারও উপায় বিল্ ন্া থির্ারার। িারপর িখন্ থল্াবপিাল্ মারা িান্ ১৭০৪ সাকল্, 
িখন্ আর রু্প েকর োোর প্রকয়াজন্ থিাধ েরকল্ন্ ন্া, োাঁস েকর বেকল্ন্ আসল্ 
ঘটন্াটা। থস সময় থল্াবপিাল্ এিই বিখযাি হকয় বেকয়বিকল্ন্ থি িান্চবল্র েোয় 
থেউ োন্ থেয়বন্। ন্া থেিার আকরেটা োরণও বিল্। বিবন্ বন্কজও এরেম এেবট 
েুেমচ েকরবিকল্ন্ এেিার, িা-ও বন্কজর আপন্ িাইকয়র সকঙ্গ। িে িাইকয়র এেটা 
োজকে বন্কজর িকল্ র্াবল্কয় বেকয়বিকল্ন্। িে েো, বেকি বেকয় ধরাও পকেবিকল্ন্। 
িার েকল্ িাাঁর বিশ্বাসকিােযিা হাবরকয় িায়। িা-ই থহাে, িাাঁর মৃিুযর পর পুরকন্া 
বর্বঠপত্র থঘাঁকট পরিিচীোকল্র েকিষকেরা িুঝকি থপকরবিকল্ন্ থি আসকল্ই োজটা 
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বিল্ ইউহান্ িান্চবল্র। বেন্তু িি বেকন্ থল্াবপিাল্ ন্ামবটই আঠার মকিা থল্কে িায় 
সূত্রবটর সকঙ্গ।  

 

 এিার থেখা িাে েী থসই সূত্র। ধরা িাে িগ্াাংশবট। x  িবে ০ ন্া হয় িাহকল্ 
এর এেটা অেচ আকিওপকর বন্কর্ োটােুবট েকর েল্ থপকয় িাই ১। বেন্তু x  িবে 
0  হয় িাহকল্ থিা বিপেিোাংশবট অেচ হাবরকয় এেটা অবন্কণচয় িজচয েিয হকয় 
োাঁোয়। থোন্ মাকন্ই োকে ন্া িার। িুে িুে ধকর িে িে পবণ্ডকিরা িকমর মকিা 
এবেকয় থেকিন্ একে। োশচবন্কেরা বিরস্কার েকরকিন্ িারা এটা বন্কয় বর্ন্তািািন্া 
েরার সাহস পায়। বন্উটন্ আর বল্িবন্কজর মকিা ন্িিুকের বেেবেশাবর 
েবণিবিকেরাও েূরে িজায় থরকখকিন্ এর থেকে। বেন্তু থল্াবপিাল্ িাকি েকম িান্বন্ 
(ঐবিহাবসে োরকণ থল্াবপিাল্কেই েৃবিে বেকি হকচ্ছ িবেও সেকল্রই জান্া হকয় 
থেকি এর মাকঝ থি মূল্ আবিষ্কারে বিবন্ ন্ন্, ইউহান্ িান্চবল্)। বিবন্ িরাং উল্কটা 
িল্কল্ন্ থি িগ্াাংকশর মান্ হকল্ ক্ষবি থন্ই, িবে ওপর-বন্র্ েুবট োাংশন্ই 
‘েল্ন্কিােয’ (differentiable) হয়, এিাং অন্তরেল্কন্র েকল্ িবে ন্িুন্ োাংশন্ েুবট 
এেটা সুবন্বেচষ্ট েল্ােল্ থেয়, িসািার পর। অিশয িবে এমন্ হয় থি বিিীয় 
পিচাকয়ও থসই এেই অিিা োাঁোকচ্ছ, অেচাৎ িগ্াাংশ বেকচ্ছ, িাহকল্ পূিচিবণচি থসই 
এেই প্রবক্রয়া বিিীয়িার র্াল্াকন্া িাকি। এিাং এিাকি িিিার েরোর িিিারই 
িাওয়া িাকি, িিক্ষণ ন্া থশষকমশ এেটা বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিাকন্া সম্ভি, হয় থোকন্া সসীম 
সাংখযায় িাকি, ন্য়কিা অসীম সাংখযাকি; বোংিা থোকন্া বল্বমকটই িাকি ন্া। সিগুকল্ারই 
থপিকন্ েিগুকল্া আইন্োনু্ন্ আকি, থিমন্ বল্বমট োো িা ন্া োো, েল্ন্কিােয 
হওয়া িা ন্া হওয়া (ন্া হকল্ থসখাকন্ই থেকম থিকি হকি), ইিযাবে।  
 

 

বেকিান্াবর্, ন্া বিরহাি? 
ইাংকরবজকি থেবজকয়বরজম (plagiarism) িকল্ এেটা েো আকি, 

িার িাাংল্া িরজমা, িে িাষাকি, ‘েুবম্ভল্েিা’, অন্বিিেকি থসাজা 
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‘থর্ৌিচিৃবি’। িকি এটা সাধারণ পকেটমারা িা বসাঁেোটা থর্ৌিচিৃবি ন্য়, 
িুবদ্ধজেকির বশবক্ষি থর্ৌিচ। জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র জেকি এর মাকন্ োাঁোয়: 
এেজকন্র েকিষণাল্ি থমৌবল্ে োজ আকরেজন্ িার বন্কজর িকল্ 
র্াবল্কয় থেওয়া, এিাং েল্ি রীবিমকিা ন্াম েকর থেল্া। এরেম ঘটন্া 
অহরহই ঘটি আকেোর বেকন্। িাকত্রর থল্খা অবিসিকিচর পুকরা 
েৃবিেটাই হয়কিা অকিক্ষে সাকহি আত্মসাৎ েকর িাবপকয় বেকল্ন্ 
ন্ামেরা জান্চাকল্, আর িাত্র থির্ারা ঘকর িকস রাকে-েুিঃকখ বন্কজর রু্ল্ 
থিাঁো িাো আর থোকন্া পে খুাঁকজ থপল্ ন্া, এধরকন্র অবিশ্বাসয ঘটন্াও 
থি ঘকটবন্ িা ন্য়। িকি িিচমান্ িুকের ‘থর্ৌিচিৃবি’ এেটু বিন্নরেম। 
ইন্টারকন্কটর েল্যাকণ থিকহিু থেউ োকরা োি থেকে সহকজ বেিু 
লু্বেকয় রাখকি পাকর ন্া, থসকহিু ‘রু্বর’টা হয় প্রধান্ি থসই 
ইন্টারকন্কটরই োি থেকে। থিমন্, গুেকল্র মারেকি ইন্টারকন্ট থেকে 
এেটা িেয ‘ধার’ েরার পর েকিষণাপকত্র থসই িেযসূত্রবট থিমালু্ম 
থর্কপ বেকয় বন্কজর িকল্ োবি েরার থর্ষ্টা। মান্ির্বরকত্রর এই 
থিাটখাকটা হীন্িাগুকল্া বর্রোল্ই বিল্, বর্রোল্ োেকিও। িকি 
উাঁরু্মাকন্র েকিষে-সাধেকের মকধয এই েুিচল্িাগুকল্া খুি েমই থেখা 
থেকি। িা অকন্ে থক্ষকত্রই ঘকটকি িা হকল্া একের োজ সম্বকন্ধ 
অন্যজন্ সিূণচ অন্িবহি হকয়ই িার বন্কজর োজবট থোকন্া পবত্রোয় 
প্রোশ েকর থেকল্কিন্, িবেও থসই এেই োজ হয়কিা অন্য থল্ােবট 
অন্য থোকন্া থেকশর অন্য থোকন্া পবত্রোয় িার আকেই প্রোশ েকর 
থেকল্বিকল্ন্। থসটা ‘থর্ৌিচিৃবি’ ন্য়, এমন্বে অবন্চ্ছােৃি িুল্ও 
ন্য়,থসটা স্বাধীন্ ও িুেপৎ েকিষণা। েুজকন্রই সমান্ অবধোর 
েকিষণার েৃবিে োবি েরার। 

 

এেবেন্ আমাকের বিশ্ববিেযাল্কয়র বিিােীয় অবেকসর েবেরুকম 
িকস এে সহেমচী িনু্ধর সকঙ্গ আল্াপ েরবিল্াম েবে থখকি থখকি। 
েো উঠল্ বেকিান্াবর্ সাংখযা বন্কয় (বিজ্ঞ পাঠেকের মকন্ আকি বন্িয়, 
বেকিান্াবর্কে বন্কয় আমরা আকল্ার্ন্া েকরবি এই িইকয়র র্িুেচ 
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অধযাকয়)। আমার (মী.র) িনু্ধবট েবণকির িীজেবণি শাখার এেজন্ 
বিশ্বমাকপর পবণ্ডি। থহকস িল্কল্ন্, আকর বেকসর বেকিান্াবর্। িার িহু 
আকেই িারিীয় োবণবিেরা েকর থেকিন্ থসটা। িনু্ধবট থর্কোশ্লাবিয়ার 
অবিিাসী,আমারই মকিা েীঘচোল্ েযান্ািায়। বিবন্ এেজন্ 
ইউকরাবপয়ান্কে ইবিহাকসর পািা থেকে সবরকয় িারকির এে বহিু 
োবণবিেকে িবসকয় থেকিন্ থসটা এেটু আিিচজন্ে মকন্ হকি পাকর 
আমাকের োকি, বেন্তু আসকল্ জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র জেকি এই সিিাটুেু 
োমযই থেিল্ ন্য়,সর্রার্র িা-ই থেখা িায়। ওর োি থেকে এর সূত্র 
থোোয় িার খির বন্কয় আবম (মী.র) ইন্টারকন্ট থেকে থপল্াম 
পরমান্ি বসাংহ ন্ামে এে োবণবিকের থল্খা বন্িন্ধ, িার বশকরান্াম: 
The so-called Fibonacci Numbers in Ancient and 
Medieval India10. থল্খাবটর িূবমোকি বিবন্ িার িক্তকিযর মূল্ 
বিষয়বট থমাট পাাঁর্বট িাষাকি িযক্ত েকরকিন্: ইাংকরবজ, েরাবস, জামচান্, 
বহবি ও িাাংল্া। িার িাাংল্া অনু্িােবট এখাকন্ হুিহু িুকল্ বেবচ্ছ- 

  এল্ বেকিান্াবর্র (১২০২ খৃষ্টাব্দ) পূকিচ বিরহাি 
(খৃিঃ ৫০০-খৃিঃ ৬০০ এর মকধয), থোপাল্ (১১৩৫ 
খৃষ্টাকব্দর আকে), এিাং থহমর্কন্দ্রর (১১৫০ খৃষ্টাকব্দর 
বন্েট) সেকল্ই িোেবেি বেকিান্াবর্ সাংখযা এিাং 
িার বন্মচাণ বিবধর িণচন্া েকর থেকিন্। ন্ারায়ণ 
পবণ্ডি (১৩৫৬ খৃষ্টাব্দ)সামাবসে পেবক্ত, িার এে 
বিকশষ রূপ হকচ্ছ বেকিান্াবর্ সাংখযা, এিাং িহুপেী 
গুণকের মকধয সম্বন্ধ িাপন্ েকরকিন্। 
 

বিরহাি িািু বিকল্ন্ সাংসৃ্কি োকিযর িিজ্ঞান্ বিকশষজ্ঞ, িা আমরা 
ন্ই। িরাং থখাল্সা েকর িল্া িায়,সাংসৃ্কি িা থিকোকন্া িাষার 
োিযরর্ন্া বিবধ বিষয়বটকি এ িইকয়র থল্খেিয় রীবিমকিা েণ্ডমূখচ। 

                                                           
10 প্রোশোল্ ও অন্যান্য িেযািল্ীিঃ Historia Mathematica, 12, pp 229-244, 1985  
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অিএি বন্কর্ থি আকল্ার্ন্াটুেু বন্কিেন্ েরবি পাঠকের সুবিধা হকি 
থিকি,িাকি িবে সুবিধার পবরিকিচ আকরা ধাাঁধার থিিকর পকে িান্ 
পাঠে িাহকল্ আমাকে ক্ষমা েরকি হকি। 
 

পরমান্ি মহাশকয়র িূবমো অনু্িায়ী সাংসৃ্কি োকিয িকির 
এেমাবত্রে ধ্ববন্ িা স্বরকে (Syllable) িল্া হয় ‘ল্ঘু’,আর বিমাবত্রে 
ধ্ববন্কে িল্া হয় ‘গুরু’ । ধরা থহাে থি প্রেমবটর ওজন্ ১,আর 
বিিীয়বটর ২। থল্খে িল্কিন্ থি, সাংসৃ্কি আর প্রােৃি োকিয 
বিন্প্রোকরর িিরীবি: এে, িণচিৃি, িাকি অক্ষর-সাংখযা িেল্াকি 
ন্া,িকি ধ্ববন্-সাংখযা পারকি। েুই, মাত্রািৃি, থিখাকন্ ধ্ববন্-সাংখযা 
অপবরিবিচি, িকি অক্ষর-সাংখযা িেল্াকি পারকি। বিন্,েণ িা গুচ্ছ-
িৃি, থিখাকন্ এেই গুকচ্ছর থিির প্রেম িা বিিীয়বটর বিবশষ্টয িজায় 
োেকি, িকি গুকচ্ছ গুকচ্ছ বিন্ন বিন্ন বিবশকষ্টযর সমাকিশ োো সম্ভি। 
আমাকের িিচমান্ আকল্ার্ন্ার জন্য বিিীয়বটরই গুরুে সিকর্কয় থিবশ। 
এখাকন্ িৃিীয়বট একেিাকরই বন্ষ্প্রকয়াজন্ িকল্ এর আকল্ার্ন্া িবেি 
রাখি—-এটা েবণকির বিষয় িি ন্া, িিটা িি-বিন্যাকসর। 

প্রেমবটর উোহরণ: 
১ অক্ষর — ল্ (ল্ঘু) িা ে (গুরু) — থমাট সাংখযা ২ =২ 
২ অক্ষর — ল্ল্, ল্ঘ, ঘঘ, ঘল্ — থমাট সাংখযা ৪ =২×২ 
৩ অক্ষর — ল্ল্ল্, ল্েল্, ল্ল্ে, ল্েে, েেে, েেল্, েল্ে, 
েেে– থমাট সাংখযা ৮=২×২×২ 

সজাে পাঠকের োকি ধারাবট থিশ পবরষ্কারিাকিই েুকট 
উকঠকি,িাই ন্া? এখন্ থি থেউ িকল্ বেকি পারকি n অক্ষরবিবশষ্ট 
ল্াইকন্র থমাট েবট সাংখযা োাঁোকি: ২-থে n িার ২ বেকয়ই গুণ েরকল্ 
িা পাওয়া িায়। অেচাৎ ৪ অক্ষর হকল্ ১৬ িার, ৫ হকল্ ৩২ িার,—– 
এিাকি র্ল্কি। 

 

২, ৪, ৮, ১৬, —-এই সাংখযামাল্াবট থি বেকিান্াবর্ রাবশর সকঙ্গ 
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একেিাকরই সিেচহীন্ থসটা স্পষ্ট। িকি এটা থি েবণকি অন্য থোকন্া 
শাখার সকঙ্গ সাংবশ্লষ্টিাহীন্ িা বেন্তু থমাকটও ন্য়। থিমন্,এেটা মুো 
এেিার িুেকল্ হয় মাো আসকি, ন্য় থল্জ আসকি, অেচাৎ ২বট সম্ভািয 
েল্ােল্। ২ িার িুেকল্ ২×২ =৪বট, ৩ িার িুেকল্ ২×২×২=৮বট, —-
অবিেল্ ওপকরর উোহরণবটর মকিা। এই মুো বন্কক্ষকপর উোহরণবট 
বেন্তু থোকন্া থিকল্কখল্া ন্য়, পবরসাংখযান্-শাকের অিযন্ত গুরুেপূণচ 
মকিল্ এেবট। অিএি িি-িযােরকণর সকঙ্গ েবণকির এোবধে শাখার 
ঘবন্ে সিেচ রকয়কি। িা-ই থহাে, িিচমান্ বন্িকন্ধর পবরকপ্রবক্ষকি 
আমরা িণচ-িৃকির আকল্ার্ন্াকি এখাকন্ই িবি টান্ি।  

বিিীয়বটর উোহরণ: 
১ অক্ষর ল্ (ে সম্ভি ন্য়,োরণ ে’থি েুই মাত্রা), –থমাট 
সাংখযা ১ 
২ অক্ষর ল্ল্, ে– থমাট সাংখযা ২ 
৩ অক্ষর ল্ল্ল্, ল্ে, েল্– থমাট সাংখযা ৩ 
৪ অক্ষর ল্ল্ল্ল্, ল্েল্, ল্ল্ে, েল্ল্, েে– থমাট সাংখযা ৫ 
৫ অক্ষর ল্ল্ল্ল্ল্, ল্ল্ল্ে, ল্ল্েল্, ল্েল্ল্, েল্ল্ল্, েল্ে, 
েেল্, ল্েে– থমাট সাংখযা ৮ 

বন্য়মটা বন্িয়ই থিশ পবরষ্কার হকয় উঠকি? এিাং এটাও বন্িয়ই 
প্রিীয়মান্ হকয় উঠকি থি িান্ বেকের সাংখযাগুকল্াকে পাশাপাবশ োাঁে 
েরাকল্ থেখা িাকি এরা থসই বেকিান্াবর্ রাবশ 
 

১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩,… 
 

িার অেচ েবিিার মাত্রািৃি িকির সাকে েবণকির বেকিান্াবর্ রাবশ 
ওিকপ্রািিাকি জবেি। এিাং থিকহিু এই সিেচবট অিযন্ত সরাসবর, 
এিাং বিরহাি িািু বেকিান্াবর্ থেকে অন্তি ৬ শ’ িির আকে এবট 
আবিষ্কার েকরবিকল্ন্, থসকহিু আমার মকন্ হয় ঐবিহাবসে ন্যায়বির্াকরর 
েো থিকি এই গুরুেপূণচ রাবশবটকে এখন্ থেকে বিরহাি-বেকিান্াবর্ 
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রাবশ িকল্ অবিবহি েরা উবর্ি। 
 

আশা েবর পাঠেকের থেউই িািকিন্ ন্া থি বেকিান্াবর্ সাকহি 
থজকন্শুকন্ই বিরহাকির ন্ামবট থর্কপ বেকয় বন্কজর ন্াকম র্াবল্কয় 
বেকয়বিকল্ন্। ন্া, আমাকের মকন্ হয় ন্া থি উবন্ ওরেম অসাধু বিকল্ন্। 
িবে হকিন্ িাহকল্ বিবন্ থেন্ োকয় পকে িারিীয় েবণি প্রর্ার েরার 
উকেশয বন্কয় রীবিমকিা এেটা িই বল্কখ থেল্কিন্? শুধু িা-ই ন্য়, 
রাবশবট থি বেকিান্াবর্র ন্াকম িূবষি হকয় থেকি থসটা বেন্তু বিবন্ বন্কজ 
েকরন্বন্, ন্ামেরণবট েকরবিকল্ন্ এিওয়ািচ লু্োস (১৮৪২-৯১)ন্ামে 
এে অন্বিবিখযাি োবণবিে বেকিান্াবর্র মৃিুযর প্রায় সাকে ি’শ িির 
পর। ন্া, এটা থর্ািচিৃবির িযাপার বন্িয়ই ন্য়, থন্হাি অন্িবহিিার 
বিষয়। 

 
আকরেবট উোহরণ থন্ওয়া িাে: ./ 2xx ওপকর-বন্কর্ েুজায়োকিই শূন্য আসকি 

x  িখন্ 0  হয়। থসৌিােযিশি x  এিাং 2x  েুবটরই থিবরকিবটি আমরা অন্ায়াকস 
থির েকর থেল্কি পাবর। x -এর থিবরকিবটি হকল্া ,1  আর 2x এর x2 - এটা 
আকের পকিচর এেবট উোহরণ থেকে থন্ওয়া। সুিরাাং থল্াবপিাকল্র োওয়াই অনু্িায়ী 
পাওয়া িাকচ্ছ: .2/1 x  মহা বিপে! ওপকর 1, িা অপবরিিচন্ীয়, আর বন্কর্ ,2x িা 

0x -থি 0  ই োকে। সুিরাাং আমরা পাবচ্ছ:           
        )2/1(lim 0 xx  অসীম,  

িার থোকন্া বন্বেচষ্ট বল্বমট থন্ই, ধন্াত্মে অসীম হকি পাকর, আিার ঋণাত্মে অসীমও 
হকি পাকর, আকেোর থসই উোহরণবটর মকিা। একক্ষকত্র বসদ্ধান্ত োাঁোকি, এর থোকন্া 
বল্বমট থন্ই, x  িখন্ 0 -এর বেকে িায়।  
 পুকরা বন্য়মটা হকল্া এরেম: 
 েুবট োাংশন্ বন্ন্: )(xf  আর )(xg , এিাং )(xf  থে িাে েরুন্ )(xg  বেকয়। 
অেচাৎ ),(/)( xgxf এই িগ্াাংশবট আকল্ার্ন্ায় বন্ন্। মকন্ েরুন্ োাংশন্গুকল্ার 
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েুকটাই 0  হকয় িাকচ্ছ, িখন্ x -থে 0  ধরা হয়। িার মাকন্ 
.0)0()0(  gf এিার মকন্ েরুন্ উিয় োাংশন্কে অন্তরেল্ন্ েকর পাওয়া থেল্ 

)(xh আর )(xk ,প্রেমবট ওপকর, বিিীয়বট বন্কর্। এিার থসই এেই োজ েরুন্: 
0x  িযিহার েরুন্। িাকি িবে োজ হয়, িার অেচ এেটা বন্বেচষ্ট বেিু পাওয়া 

িায়থোকন্া সসীম সাংখযা িা অসীম সাংখযা িা থোকন্া বন্বেচষ্ট সাংখযাই ন্য়, িাহকল্ 
থিা সমসযা রু্কেই থেল্। ন্ইকল্ এেই পদ্ধবি বিিীয়িার র্াবল্কয় িান্,  িিিার ল্াকে 
িিিার। 
  
  এই েকরই থশষ পিচন্ত িুেিুোন্তকরর থসই বিিীবষোময় ঘৃণয িস্তুবটর এেটা 
সিান্জন্ে আশ্রয় পাওয়া থেল্। থখয়াল্ েরুন্ থি থল্াবপিাকল্র োবণবিে 
োওয়াইকি 0/0  থে এোকন্া থিা হকচ্ছই ন্া, িরাং এবটকে রীবিমকিা োকজ ল্াোকন্া 
হকচ্ছ, িবেও আোকল্ বেন্তু থসই এেই বজবন্সবল্বমট। েযাল্েুল্াকসর এমন্ থোকন্া 
অাংশ থন্ই থিখাকন্ বল্বমট পাকিন্ ন্া আপবন্। সুিরাাং এবটকে এোকন্ার থর্ষ্টা ন্া েকর 
িরাং পবরশ্রম েকর বশকখ থেল্াই িাকল্া, েী িকল্ন্? 
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ষে অধযায় 

বিজ্ঞাকন্ শূকন্যর আিাস 
 

‘শূন্য ন্েীর িীকর রবহনু্ পবে 
িাহা বিল্ বন্কয় থেল্ থসান্ার িরী’। 
                 রিীন্দ্রন্াে ঠােুর 

 

েকল্কজ আবম (মী.র) বিজ্ঞান্ বন্কয়বিল্াম, িে বিজ্ঞান্ী হি থস আশায় ন্য়, িাকল্া 
র্ােবর পাওয়া িাকি থস স্বকে। িুল্ েকরবিল্াম বেন্া জাবন্ ন্া, বেন্তু ওটাকি ঢুকে 
িুঝকি পারল্াম, আবম আর িা-ই হই, রসায়ন্বিে হি ন্া। সিকর্কয় অপিি েরিাম 
আবম রসায়কন্র ক্লাসটাকেই। বিকশষ েকর ল্যাি। ল্যাকির ধাকরোকি থেকল্ আমার 
িবম উেকে আসি, িখন্ িে িে েযাকসর ধামা থেকে উগ্র েন্ধ থিবরকয় র্ারবেকের 
িািাসকে অসহয েকর িুল্ি। থি েযাসবটকে আবম সিযিার ওপর অকহিুে আক্রমণ 
িকল্ িািিাম থসবট হকল্া হাইকরাকজন্ সাল্োইি। ওই েন্ধ সহয েকর িারা সারা 
জীিন্ থেবমবে বন্কয় িুকি োকে িাকের প্রবি এেটা অবিবরক্ত িবক্ত জকন্ম বেকয়বিল্ 
আমারিারা বন্িয়ই অবিমান্ি, ন্া হকল্ এই পুাঁবিেন্ধ ন্াকে বন্কয় থেমন্ েকর 
পুকরা জীিন্ োবটকয় থেয়, এিাং পরম আন্কির সকঙ্গ। সিয েো িল্কি বে, 
বিশ্ববিেযাল্য় বেকয় এই ল্যাকির িকয় আবম পোেচবিেযায় অন্াসচ বন্কয়ও থিকে 
বেকয়বিল্াম থেবমবে পেকি হকিা িকল্। 

 

থসৌিােযিশি আমার মকিা শুবর্িায়ুগ্রি বপিবপকি স্বিাি বন্কয় সিাই জন্মগ্রহণ 
েকর ন্া। িাহকল্ রসায়ন্শাে ন্ামে অসাধারণ রসাকল্া বিষয়বট থিবশেূর একোকি 
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পারি ন্া, েকল্ আধুবন্ে বিজ্ঞান্ও অজচন্ েরকি পারি ন্া িার সিটুেু আধুবন্েিা। 
আমার বঠে বিপরীি মান্বসেিা বন্কয় জকন্মবিকল্ন্ িাকন্সর জযাাঁে র্াল্চস (১৭৬৫-
১৮২৩)। থেবমবের ল্যাি থেকে আবম েূকর োেিাম, উবন্ েযাস বন্কয় থখল্া 
েরকিন্। েযাস, িি রেকমর েযাকসর েো জান্া বিল্ থস সময়, সিবেিুকিই িাাঁর 
বিল্ এেটা অস্বািাবিে থেৌিূহল্। থোন্ েযাকসর েী রে েী েন্ধ, েী িার থোষ, 
েীই িা িার গুণ, এই বিল্ িাাঁর সািচক্ষবণে বর্ন্তা। মজা থপকিন্ ল্ক্ষ েকর থি 
অলজান্ (oxygen) আগুন্ জ্বাল্ায়, আর োিচন্ িাই-অক্সাইকির োজ হকল্া থস 
আগুন্ থন্িাকন্া। থক্লাবরন্ থেখকি িাবর সুির, সিুজ-শযামল্, বেন্তু মারাত্মে, আিার 
ন্াইিাস অক্সাইি একেিাকরই বন্রীহ বন্করট, থিরে, বেন্তু ন্াকে থেকল্ মানু্ষকে 
হাসাকি হাসাকি থপকট বখল্ ধবরকয় থেয়। এরা সিই েযাস-পবরিাকরর সেসয, অের্ 
েি বিন্ন িাকের র্বরত্র। শুধু এেটা িযাপাকর ওকের সিারই িযিহার অবিেল্ এে, 
ল্ক্ষ্ েরল্ র্াল্চকসর থেৌিূহল্ী থর্াখ, থসটা হকল্া, িাপ থপকল্ সিারই আয়িন্ িাকে, 
ঠাণ্ডায় সিাই েুাঁর্োয়। সিকর্কয় র্মেপ্রে হকল্া উেজান্ (hydrogen) েযাকসর 
আর্ার-িযিহার। থিই ন্া িাপ থেওয়া অমবন্ থস েুল্কি শুরু েকর, অবি অল্প সমকয়ই 
েুকল্ ঢাউস হকয় িায়। িে িে আর থোমল্ প্রেৃবির এই বন্রীহ েযাসবট। (িবেও 
েন্ধকের [sulphur] সকঙ্গ থিবশ থমল্াকমশা েরকল্ই েুজকন্ বমকল্ এেটা বিশ্রী েন্ধ 
সৃবষ্ট েকর থেকল্।) হাইকরাকজন্ েযাকসর এই অল্প িাকপ েুল্কি পারার গুণবট ল্ক্ষ্ 
েকরই র্াল্চকসর মাোয় িুবদ্ধ এল্ িাইকিা, একে িবে এেটা থিলু্কন্র থিির িকর 
থোকন্া রেকম রু্কল্ার মকিা বেিু এেটা বিবর েকর িার বন্কর্ িসাকন্া িায় িাহকল্ 
থস থিা েুল্কি েুল্কি পুকরা থিলু্ন্টাকেই মাবট থেকে িুকল্ ওপকর বন্কি শুরু 
েরকি। এিাং িিই িাপ িাোকন্া হকি িিই েুল্কি েযাস, েকল্ িিই ঊধ্বচমুখী 
িুটকি থিলু্ন্। মকন্ রাখকি হকি থি হাইকরাকজন্ েযাকসর এই সহকজ উকে িািার 
ক্ষমিা, এর মূকল্ আকরা এেটা িে গুণ আকি িার, আকপবক্ষে ওজন্। িি েযাস 
আকি সাংসাকর িাকের সিার থর্কয় হাল্ো হকল্া হাইকরাকজন্। থমকেকল্ি সাকহকির 
মান্বর্কত্র (periodic table) এর িান্ই সিচপ্রেম।  
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এই গুণটাকেই মানু্ষ োকজ ল্াবেকয়কি সিকর্কয় থিবশ েকর। আজোল্ অিশয 
হাইকরাকজকন্র র্াইকি বহবল্য়াম েযাসই থিবশ পিি েকর থিলু্ন্-থপ্রবমেরা, িবেও 
বহবল্য়াকমর ওজন্ বেবিৎ থিবশ, িার োরণ হাইকরাকজন্ েযাকস সহকজই আগুন্ থল্কে 
িাওয়ার িয় থিলু্কন্র থিির, বহবল্য়াম েযাকস থস িয়টা থন্ই। র্াল্চকসর সময়োকল্ 
অিসি জান্া বিল্ ন্া, এিাং িাাঁর আকে থেউ আোকশ উেিার েল্পন্া েকরবন্। 
বিবন্ই প্রেম থস েুিঃসাহসী পেকক্ষপবট বন্কল্ন্ এিাং অিযন্ত সােকল্যর সাকে উঠকি 
উঠকি প্রায় েুই মাইল্ উচ্চিায় আকরাহণ েকরবিকল্ন্। জযাাঁে র্াল্চসই বিকল্ন্ পৃবেিীর 
সিচপ্রেম থিলু্ন্াকরাহী।  

 

 বিজ্ঞান্জেকি র্াল্চস সাকহকির খযাবির প্রধান্ বিবি বেন্তু িাাঁর থিলু্ন্ ন্য়, বিবি 
হকল্া েযাকসর গুণাগুণ বন্কয় িাাঁর থমৌবল্ে িত্ত্ব। বিবন্ থেখকল্ন্ থি িাপ থি পবরমাণ, 
েযাকসর স্ফীবির পবরমাণও অকন্েটা িা-ই, অেচাৎ একের সকঙ্গ আকরেবটর 
আনু্পাবিে সিেচ। িাপ িবে েমকি েমকি শূকন্যর োিাোবি থপৌঁিায় িাহকল্ 
আয়িন্ও েমকি েমকি অবিেহীন্িার পিচাকয় থপৌঁকি িাকি। এই িত্ত্ববট বিজ্ঞাকন্ 
‘র্াল্চস ল্’ ন্াকম পবরবর্ি।  

 

বেন্তু এেবট প্রশ্ন সি সময়ই আকরেবট প্রকশ্নর ইবঙ্গি থেয়। আপািেৃবষ্টকি র্াল্চস 
সূকত্র থোকন্া িুল্ত্রুবট বিল্ ন্া, িকি প্রশ্ন উঠবিল্, বঠে আকি, িস্তু ন্া হয় বন্কজর 
থিিকর গুকটাকি গুকটাকি একেিাকর শূন্য আয়িকন্ থপৌঁকি থেল্, িাই িকল্ িাপ েী 
েকর শূন্য হকয় িায়? িাপ, আয়িন্ সি শূন্য হকয় থেকল্ থিা বেিুই োকে ন্া 
পৃবেিীকি, বিশ্বজেৎ সি বন্িি বন্রাোর বন্িাপ-গ্রহ-ন্ক্ষত্র উবদ্ভে প্রাণী িস্তু 
থোকন্াবেিুরই থোকন্া অবিে োকে ন্া। র্াল্চস-িকত্ত্বর এই বিেম্বন্াবট বিকশষিাকি 
ল্ক্ষ্ েরকল্ন্ বিকল্কির ল্িচ থেল্বিন্ (১৮২৪-১৯০৭)। 

 

ল্িচ থেল্বিন্ ল্িচ হকয় জন্মগ্রহণ েকরন্বন্। থিল্োকস্টর এে সাধারণ আইবরশ 
পবরিাকর িাাঁর জন্ম, েরাবস বিজ্ঞান্ী র্াল্চকসর মৃিুযর বঠে এে িির পর, ন্াম বিল্ 
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উইবল্য়ম েমসন্। বিজ্ঞাকন্র থন্শা ও বন্য়বি এাঁকের েুজন্কে িুক্ত েকর থেয় 
ইবিহাকসর পািায়। গ্লাসকো আর থেবিজ বিশ্ববিেযাল্কয় পোকশান্ার পাট রু্বেকয় 
বিবন্ গ্লাসকোকিই অধযাপন্া শুরু েকরবিকল্ন্ এিাং ওখাকন্ই ৫৩ িিকরর েীঘচ 
থপশাজীিন্ অবিিাবহি েকরন্। বন্িুবক্তোকল্ িাাঁর িয়স বিল্ ২২। িার েুিির পর 
িাাঁর িুোন্তোরী আবিষ্কারধ্রুিমান্ে (absolute scale), িাকি র্াল্চস সূকত্রর ‘শূন্য’ 
িাপ, থিখাকন্ িস্তুর আয়িন্ থল্াপ পায়, বর্বহ্নি হয়, িবেও প্রেৃি বির্াকর থসটা বঠে 
িাপ একেিাকর মুকি িাওয়া থিাঝায় ন্া। আসকল্ ল্িচ থেল্বিকন্র ‘ধ্রুিশূন্য’ িা 
‘পরমশূন্য’(absolute zero)-এর মাকন্ হকল্া সাধারণ থসল্বসয়াস থস্ককল্ -২৭৩.১৬ 
বিবগ্র, োকরন্হাইকট -৪৫৯.৬৯ বিবগ্র।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ল্িচ থেল্বিন্ 
 

‘ধ্রুিশূন্য’ িাকপর িাৎপিচ হকল্া থি একি থপৌঁিাকি পারকল্ (িা আসকল্ েখকন্াই 
সম্ভি ন্য় আক্ষবরেিাকি) পোেচ, েবঠন্ িরল্ িায়িীয় িা’-ই থহাে, সি বন্বিহ্ন হকয় 
িাকিিস্তু োেকি বেন্তু িার অিয়ি োেকি ন্া, িল্ োেকি ন্া, োিচি অবিেহীন্ 
হকয় পেকি। বেন্বিন্ জীিকন্ থেল্বিন্ থস্ককল্র েরোর হয় ন্া, োরণ জন্প্রাণীর 
জীিন্ধারকণর জন্য থিরেম িাপ আর িায়ুর্াকপর প্রকয়াজন্ হয় িাকি ধ্রুিমাত্রার 
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ধাকরোকি িািারও থোকন্া প্রশ্ন ওকঠ ন্া। আমাকের েযান্ািার থোকন্া থোকন্া অিকল্ 
মাকঝ মাকঝ এমন্ ঠাণ্ডা হয় শীিোকল্ থি সোল্কিল্া িাইকর থিকরাকল্ থঠাাঁকট থঠাাঁট 
থজাো থল্কে িায়, বন্িঃশ্বাস জকম িায়, োবের থিল্ জকম িায়। িিু থসখাকন্ও 
িাপমাত্রা েখকন্াই -৫০ বে িেকজার -৬০-এর বন্কর্ ন্াকম ন্া। -২৭৩ িা থেকে 
অকন্ে েূর। িকি বিজ্ঞাবন্ে প্রকয়াজকন্ অকন্ে সময় েযাসকে েল্াকি হয় (বল্েুইি 
হাইকরাকজন্, বল্েুইি বহবল্য়াকমর েো অকন্কেই শুকন্ োেকিন্) িাপ েবমকয়, এি 
েম থি ধ্রুিশূকন্যর োিাোবি র্কল্ িায় েখকন্া েখকন্া। থেল্বিকন্র শূন্য শুধু এই 
জাবন্কয় বেকচ্ছ থি এর বন্কর্ িাওয়ার উপায় থন্ই। িাাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞাকন্র 
এেবট ন্িুন্ শাখার পে খুকল্ বেকয়বিল্, িাকে িল্া হয় োরকমািায়ন্াবমক্স, 
িাপিল্বিেযা। এই বিেযার প্রেম সিে হল্, প্রেৃবির এেটা সহযসীমা আকি, িার 
িাইকর থোকন্া জন্প্রাণীরই িাওয়া সম্ভি ন্য়। থসখাকন্ েণ্ডায়মান্ এে সিচশবক্তমান্ 
সিাসাংসাকরর েকঠারিম থেৌিাবরে ধ্রুিশূন্য। শূন্য থসখাকন্ সশরীকর উপবিি। 
মজার িযাপার থি থেল্বিকন্র প্রায় েু’শ িির আকে িাাঁরই স্বকেবশ সহবিজ্ঞান্ী, 
আইজযাে বন্উটন্, বিবন্ মান্িজাবিকে পে থেবখকয়বিকল্ন্ মহাশূকন্যর, থিখাকন্ গ্রহ-
ন্ক্ষত্রকের থমল্া, থিখাকন্ মানু্ষ িার বর্ন্তার রকে েকর ঘুকর থিোকি পাকর থিখাকন্ 
খুবশ থসখাকন্, িাধািন্ধন্হীন্ মুক্ত বিহঙ্গকের মকিা িান্া থমকল্ উড্ডীন্ হকি পাকর এে 
সীমান্া থেকে আকরে সীমান্ায়। প্রেৃবির েুয়ার অিাবরিিাকি উনু্মক্ত হকয় বেকয়বিল্ 
িাাঁর োকজর মধয বেকয়। ল্িচ থেল্বিন্ িার েু’শ িির পর থেখাকল্ন্ প্রেৃবির এে 
বিন্ন মূবিচ। থেখাকল্ন্ এে েুয়ার খুকল্ বেকয় প্রেৃবি থেমন্ েকর আকরেবট িন্ধ েকর 
থরকখকি বর্রোকল্র জন্যবর্রোকল্র জন্যই িার োকয় থল্খা: এখাকন্ প্রকিশ বন্বষদ্ধ, 
এ েুয়ার বিদ্ধ েকর প্রেৃবির গুপ্তপুরীর সন্ধান্ পাওয়া িস্তুজেকির সাকধযর িাইকর।  

 

‘ধ্রুিশূন্য’ এিাং এ-জািীয় আকরা বেিু থমৌবল্ে োকজর জন্য উইবল্য়ম েমসন্ 
‘ল্িচ’ উপাবধকি িূবষি হকয়বিকল্ন্ ১৮৬৬ বিষ্টাকব্দ। বিজ্ঞাকন্র ইবিহাকস িাাঁর ন্াম 
স্বণচখবর্ি। 
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উকল্লখয থি ধ্রুিশূন্য আইবিয়াবটর সূত্র ধকর এেবট প্রার্ীন্ আইবিয়া ন্িুন্ েকর 
আত্মপ্রোশ েকরবগ্রে োশচবন্ে থিকমাবক্রটাস ( ৪৬০-৩৭০বি.পূ.), এবপবেউরাস ( 
৩৪২-২৭০বি.পূ.), এাঁকের থসই েৃঢ় বিশ্বাস িস্তুর আণবিেিার ওপর, িার সিকর্কয় 
থজারাকল্া প্রিক্তা বিকল্ন্ থরামান্ োশচবন্ে লু্কক্রবসয়াস (৯৮-৫৫বি.পূ.)। অণু আিার 
বিজ্ঞান্ীকের মকন্াকিাে আেষচণ েরকি শুরু েকর। 

  
প্রেম পিচাকয় আকস িাপিল্বিেযা, িা এেটু আকেই উকল্লখ েরল্াম। বন্উটকন্র 

িল্বিেযার মকিা এই িল্বিেযাও বিন্কট প্রধান্ িকম্ভর ওপর েণ্ডায়মান্। এগুকল্াকে 
িল্া হয় িাপিল্বিেযার বিন্ সূত্র (Three laws of Thermodynamics)। প্রেম 
সূকত্রর মূল্ িক্তিয হকল্া থপবশশবক্ত আর িাবন্ত্রে শবক্ত (mechanicalenergy) মূল্ি 
এেই বজবন্স, এেবট আকরেবটকি রূপান্তবরি হকি পাকর, এিাং শবক্তর উৎস িাো 
থোকন্াবেিুই অবন্বেচষ্টোল্ র্ালু্ োেকি পাকর ন্া। অেচাৎ বন্কজ বন্কজই শবক্ত 
উৎপােন্, থসটা সম্ভি ন্য়। থমাো েো, এ সূকত্রর মূল্মন্ত্র হকল্া শবক্তর বন্িযিা িা 
সাংরক্ষণ (conservation of energy)। 

 

বত্রসূকত্রর বিিীয়বট, িা ‘িাপেবিবিেযার বিিীয় সূত্র’ িকল্ খযাি, থসটাই হকল্া 
থোটা বিষয়বটর প্রাণ। এ থেকে অকন্ে শাখা-প্রশাখা েবজকয়কি, িবেকয়কি ন্ান্া 
বেকে। এর প্রকয়াে সিচত্র। একি বিজ্ঞান্ আকি, েবণি আকি, এমন্বে েশচন্ও। এর 
অকন্ে রহসয। এর িক্তিয হকল্া থি প্রেৃবির েৃবষ্ট সি সময় এে বেকে। সাংসাকর িা 
বেিু ঘকট সিবেিুরই ল্ক্ষয এে শান্ত অিিাকি, িা সামযািিার (equilibrium) 
পবরবিবিকি থপৌঁিাকন্া। এ সেে এেমুখীউকল্টা বেকে িািার উপায় থন্ই। এটা 
one-way। এেটা িায়িীয় পোেচকে িবে বন্কজর ওপর থিকে থেওয়া হয়, অন্য 
োকরা সকঙ্গ থোকন্ারেম সাংস্পকশচর সম্ভািন্া ন্া োকে, িাহকল্ থির্াবরর এেটাই 
েবিএেটা বিিািিাকে ল্ক্ষয েকর থসবেকেই থর্াখোন্ িন্ধ েকর থিাটা। ধরুন্ 
ঘকরর এে থোন্াকি এেটা থেৌটার মুখ খুকল্ এেটু রবেন্ েযাস থিকে বেকল্ন্। 
িারপর থর্কয় থেখুন্ েযাসবটর মবিেবি। বেিুক্ষকণর মকধযই সমি ঘকরর িািাকসর 
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সকঙ্গ বমকশ বন্কজর রে থিা হারাকিই, আল্াো থোকন্া অবিেই থিাঝা িাকি ন্া িার। 
অেচাৎ এই িার বিিািিা, একিই িার শাবন্ত। শুধু িার ন্য়, িার পবরপাকশ্বচরও। 

  
এই থি এেমুখী েবি প্রেৃবির, একে বিজ্ঞান্ীরা ন্াম বেকয়কিন্ entropy-এর 

ক্রমিধচমান্ র্বরত্র। এর থোকন্া িাাংল্া প্রবিশব্দ আকি বে ন্া জাবন্ ন্া। আপািি 
‘এন্ট্রবপ’ িকল্ই র্াবল্কয় থেি আমরা এ িইকয়। একে োবেপাল্লা বেকয় মাপকজাে েরা 
িাকি ন্া, থসই শবক্তরই মকিা। এর বিবশষ্টয হকল্া িিক্ষণ ন্া বিিািিা িাবপি হকচ্ছ 
িিক্ষণ ওটা থিকেই িাকি, থিকেই িাকি, বন্রন্তর। 

  
এই থিকে িাওয়াটা, প্রেৃবির এেবট েৃবষ্টকোর্র বিবশষ্টয হকল্ও, প্রেৃবির অন্যান্য 

বন্য়মোনু্কন্র সকঙ্গ থি পুকরাপুবর খাপ খায় িা ন্য়। থিমন্ বন্উটকন্র েবিবিষয়ে 
বত্রসূকত্রর থি বর্ত্রবট আমরা এেটু আকেই থেখল্াম, থস িত্ত্ব অনু্িায়ী, এেটা অণু িবে 
এেসময় এেটা বিকশষ বেকে ভ্রমণ েকর থোকন্া োরণিশি, িাহকল্ িাবত্ত্বেিাকি, 
িার থোকন্া িাধা থন্ই এেটু পকর বঠে বিপরীি বেকে র্ল্কি শুরু েরা। এটাকে 
িল্া হয় reversibility-বিপরীিয। সূক্ষ্মেৃবষ্টকি, আণবিে পিচাকয় েবির থোকন্া 
বিকশষ বেে বির্াকরর পক্ষপাবিে থন্ই। অের্ উবল্লবখি উোহরণবট থিন্ িল্কি 
র্াইকি থি প্রেৃবির িাবহযে িযিহার বেন্তু িা ন্য়। বশবশ থেকে িাো পাওয়া থসই 
রবেন্ িািাকসর থোল্াবট ঘকরর িািাকসর সকঙ্গ বমকশ িািার পর থোকন্া অিিাকিই 
থস আর ঘকরর থোন্াবটকি বেকর িাকি ন্া, বন্উটকন্র েবিিত্ত্ব িা-ই িলু্ে ন্া থেন্। 
েুই িকত্ত্ব এই থি বিকরাধ, িা আপািবিকরাধী, এর রহসয উদ্ধার েরিার িািন্া বন্কয়ই 
জন্ম থন্য় বিজ্ঞাকন্র এে ন্িুন্ শাখাপাবরসাাংবখযে িল্বিেযা (statistical 
mechanics)। এর প্রধান্ উকেশয ধ্রুপবে অণুবিবিে িল্বিেযা (classical 
mechanics) ও িাপিল্বিেযা (thermodynamics), এেুকয়র মাকঝ থসিু িাপন্ 
েকর এেটা থিাঝাপো সৃবষ্ট েরা, েুকয়র মাকঝ সমিয় সৃবষ্ট েরা। অেচাৎ অণুর 
েবিবিজ্ঞান্ বেকয়ই অণুপুকঞ্জর েবিপ্রেৃবির িযাখযা আবিষ্কার েরা। অন্যিাকি িল্কি 
থেকল্ reversibilityর আইন্োনু্কন্র সকঙ্গ িাইকর থেকে প্রকয়াজন্ীয় েু-র্ারকট 
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আইবিয়া থিাে েকর (probabilistic concepts) সামবগ্রে েবির irreversibility-
থে িুবক্তর আবেন্ায় প্রবিবেি েরা। পরিিচী অধযাকয় এই বিষয়গুকল্া বন্কয়ই এেটু 
সময় োটাি। পাঠে হয়কিা িািকিন্ একি থিা ‘শূন্য’ িা ‘অসীকম’র থোকন্া িূবমো 
থেখবি ন্া। এেটু বধিচ ধরুন্, ‘শূন্য’ িোসমকয় থেখা থেকিই, অন্াহুি অবিবের মকিা 
থস িখন্-িখন্ র্কল্ আকস ন্া িকল্-েকয়ই। 

  
আর হযাাঁ, িাপিল্বিেযার িৃিীয় সূত্রবট বন্কয় টুাঁ শব্দবট েরল্াম ন্া, থসটাও হয়কিা 

সজাে পাঠেকের েৃবষ্ট এোয়বন্। এবট মূল্ি িাপমাপন্ িন্ত্র (কিমন্ বন্িযিযিহৃি 
োকমচাবমটার) বিবর েরার েী বন্য়ম থস বিষয়বটর বিজ্ঞাবন্ে রীবিন্ীবি বন্কয় সিৃক্ত। 
মজার িযাপার থি এ আইন্বটকে মাকঝ মাকঝ ‘zeroeth law of 
thermodynamics’ িকল্ আখযাবয়ি েরা হয়। থেৌিূহল্ী পাঠেকে িার বিিাবরি 
িণচন্ার জন্য বিজ্ঞাকন্র িই ঘাাঁটকি হকি।  
 
িীর িাো থঢউ আর ন্ীে িাো ঝে 
পবরসাংখযাবন্ে িল্বিেযা বিষয়বট এেবট বন্জস্ব রূপ বন্কি শুরু েকর িল্কি থেকল্ 
ঊন্বিাংশ শিাব্দীর মাঝামাবঝকি। বেন্তু এর মূল্ আইবিয়াগুকল্ার থোোপিন্ হকয়বিল্ 
অকন্ে আকেই, থসই বগ্রে আমল্ থেকেই িল্া িায়, িার ইবঙ্গি আকেই থেওয়া 
হকয়কি। িারপর থসসি আইবিয়া বিিবিচি হকি হকি িযাবন্কয়ল্ িান্চবল্র হাকি 
িােীয় েবিিত্ত্ব (kinetic theory of gases) ন্াকম প্রবিো ল্াি েকর। এই িকত্ত্বর 
মূল্ বিবি হকল্া থসই আণবিে বিশ্বাস-সূক্ষ্ম, আণুিীক্ষবণে েৃবষ্টকি পোকেচর থমৌবল্ে 
রূপ হকল্া েণা, অিযন্ত কু্ষে কু্ষে েণা, িা খাবল্ থর্াকখ থেখার থোকন্া উপায়ই থন্ই, 
িা বর্রর্িল্, বর্র-অবির, িাকের সাংখযা গুবণিিযিার িাইকর, থোবট, অিুচে-বন্িুচে, এ-
জািীয় থোকন্া সাংখযাই িাকের সবঠে পবরমাপ বেকি পারকি ন্া। িিু অোটয এিাং 
অখণ্ডন্ীয় িািি হকল্া থি পোেচ মাত্রই েণাজল্, িায়ু, পাের, মানু্ষ, োি, েুকল্র 
থিাো, পাহাে, ন্েী, িা বেিু বেকয় রবর্ি হকয়কি এই বিশ্বিুিন্। এই থমৌবল্ে ধারণা 
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থেকেই উৎপবি িাপিল্বিেযার বিবিধ বিষয়গুকল্ার িযাখযা শুধু ন্য়, িাকের থিৌবক্তে 
শৃঙ্খল্ার মকধয সাংজ্ঞািদ্ধ েরিার প্রয়াস। থিমন্ িস্তুর ঘন্ে িল্কি েী থিাঝায়? 
িাপই িা েী? র্াপ? সান্দ্রিা (viscosity)? এেটা বজবন্স েরম িা ঠাণ্ডা হকল্ েী 
হয়? আিহাওয়ার খিকর িায়ুর্াপ েকম থেকল্ িল্া হয় ‘থল্া থপ্রসার’ অেচাৎ 
িৃবষ্টিােকল্র সম্ভািন্া। র্াপ থিকে িাওয়া মাকন্ থমঘ থেকট সি পবরষ্কার হকয় িাওয়া। 
এসকির থপিকন্ অণুপুকঞ্জর েী িূবমো, থসটাই হকল্া িােীয় েবিবিেকের েকিষণার 
িস্তু। থিাট্ট উোহরণ থেওয়া িাে এেবট‘িাপ’-এর সাংজ্ঞা েী? অণুরা বর্রর্ল্মান্, 
এে মুহূিচও থেকম থন্ই িারা। বেন্তু সাংখযায় এি বিশাল্ িারা থি ন্েকি থেকল্ একে 
অকন্যর সকঙ্গ ধাক্কা ল্ােকি িাধযএেবট এে ঘন্বমবল্বমটার মাকপর থেৌকটার থিির 
আনু্মাবন্ে 161075.2  বট েণা িা মবল্বেউল্ আকি িকল্ ধারণা েরা হয়, স্বািাবিে 
িাপ এিাং িায়ুর্াকপর পবরকিকশ। থষাকল্াবট শূন্য িবসকয় সাংখযাবট থল্খার থর্ষ্টা েরুন্, 
আপন্ার ঘাম িুকট িাকি (১০বিবিে েণন্াপদ্ধবির বিরাট সুবিধার মকধয এই এেবট)। 
বর্ন্তা েরুন্, থোটা বিশ্বব্রহ্মাকণ্ড েি েণা আকি! েো হকল্া ধাক্কা ল্াোর পর বে হয় 
েণাগুকল্ার? িারা অন্যবেকে র্কল্ িায়। অন্যবেকে আিার ধাক্কা খায়, ক্রমােি ধাক্কা 
থখকয়ই িাকচ্ছ। িিই ধাক্কা খায় িিই িাকের উকিজন্া িাকে, অেচাৎ েবিকিে িাকে। 
িিই েবি িাকে িিই িাকে ধাক্কার মাত্রা। এিাকি এেটা হুল্িূল্ থিকধ িায় িাকের 
মকধয। িার ওপর িাইকর থেকে িবে আকরা উস্কাবন্ থেওয়া হয় (উকিজন্া িাোকন্ার 
মকিা থোকন্া বিকশষ থিজ প্রকয়াে, থিমন্ রু্ল্ায় আগুন্ ধরাকন্া), িাহকল্ থিা েোই 
থন্ই। মহা উকিবজি হকয় িারা র্িুবেচকে িুকটািুবট েরকি শুরু েরকি। এই থি 
উকিবজি হকয় থিাটা, থসটা িবে থোকন্ািাকি মাপার উপায় োেি িাহকল্ থেখকিন্ 
েণাগুকল্ার েবির এেটা েে বিিু (centre of mass) আকি, থসই েকের র্ারপাকশ 
থি একল্াপািাবে (random) িুকটািুবট েরা িার েেকেই িল্া হয় ‘িাপ’ (এই েে 
বন্ধচারণ েরারও এেটা বন্য়ম আকি, বন্িচর েকর েণাগুকল্ার েী বিবশষ্টয, থোন্ 
পোকেচর েণা িারা, ইিযাবে)। থমাটেো, িাপ হকল্া উকিবজি েণাসমূকহর উকিজন্া-
মাত্রার এেটা েে পবরমাপ। উকিজন্া েকম থেকল্ িাপ পকে িায়। থস োরকণ 
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থোোও আগুন্ ল্ােকল্ র্ারবেকের োল্ান্কোঠা, িায়ু জল্ োি প্রাণী সি েরম হকয় 
ওকঠ, আিার জল্ ঢাল্কল্ই শান্ত হকি শুরু েকর। সিই থসই উকিজন্ার ওঠান্ামার 
িযাপার। 
  

পাঠে থিন্ থিকি ন্া িকসন্ থি অণুপুকঞ্জর েবি বেকয় িাপ িযাখযা েরা িি সহজ 
অন্যগুকল্াকে হয়কিা িি সহকজ িযাখযা েরা িায়ন্া। অিশযই িায়। শুধু জান্কি হয়, 
থসই ‘েে’ থন্ওয়া িযাপারটা েী। সাধারণ েিগুকল্া োবণবিে সাংখযার েে আর এই 
েে বঠে এে ন্য়, খাবন্ে থটেবন্েযাল্ বিষয় আকি একি। ওই পে ন্া হয় এবেকয়ই 
িাই আজকে। হাজার হকল্ও আমরা বল্খবি ‘শূন্য’ বন্কয়, এখাকন্ পবরসাংখযান্বিেযার 
খুাঁবটন্াবট বন্কয় ঘাাঁটাঘাাঁবট ন্া েরকল্ও র্কল্। 

 

বিশ্বসৃবষ্টর মূল্ র্ারকট উপাোন্মাবট, জল্, িায়ু, অবগ্। আবেম বহিুধকমচর মূল্ 
েশচকন্র অন্যিম বিবিই বিল্ এবট। পকর অযাবরস্টটল্ও বঠে এেই েো িকল্ 
বেকয়বিকল্ন্। এর সি েবটই জীিজেকির জন্য অিশযপ্রকয়াজন্ীয়এেটা গ্রকহ থি 
জীবিি বেিু োো সম্ভি িার প্রধান্ পরীক্ষাই এ উপাোন্-র্িুষ্টকয়র উপবিবি থেিল্ 
ন্য়, প্রারু্িচও। আমাকের িিচমান্ আকল্ার্ন্ার জন্য প্রেম বিন্কট উপাোকন্র মূল্ 
উপেরকণর মকধয থি েণার প্রাধান্য আকি থসটা হয়কিা খুি েুকিচাধয ন্য়, থে জাকন্ 
হকল্ হকিও পাকর। র্ামোর থর্াকখ িখন্ থেখিার উপায় থন্ই, এমন্বে অিযাধুবন্ে 
অণুিীক্ষণ িন্ত্র বেকয়ও থেখা সহজ ন্য়, িখন্ িে িে বিজ্ঞাবন্েকের মুকখর েো 
বিশ্বাস িাো উপায়ই িা েী আমাকের। বেন্তু থিটা বেিুকিই বিশ্বাস হিার ন্য়, মকন্ 
হকি এর থর্কয় িে ধাপ্পা আর হকি পাকর ন্া (আমরা বেিু িুবঝসুবঝ ন্া িকল্ মাোয় 
হাি িুবল্কয় থিাো িান্াকন্ার থর্ষ্টা হকচ্ছ), থসটা হকল্া আকল্া, িা আমরা সূিচ থেকে 
পাই, িা িািাকসর মকিা েখকন্া শান্ত েখকন্া উোল্, িা পাবন্র মকিা ন্েীন্াল্া িকর 
রাকখ ন্া, িা মাবটর মকিা শক্ত ন্য়, িাকি আিার েণা োেকি পাকর থেমন্ েকর। 
এিাং অকন্েটা থস োরকণই, অন্য বিন্বট উপাোন্ থেকে সিূণচ স্বিন্ত্র িার প্রেৃবি, 
িাই আকল্া বিল্ বর্ন্তাবিে, োশচবন্ে আর বিজ্ঞান্ীকের বর্ররহকসযর বিষয়। একেে 
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িুকে একেে মন্ীষী আকল্ার একেেবট বেে বন্কয় িাাঁকের ধযান্ধারণা িযক্ত েকরকিন্। 
বেন্তু আকল্া বজবন্সটা আসকল্ েী থস রহকসযর থমােে উদ্ঘাটন্ হকি থিশ েকয়ে 
শিাব্দী অকপক্ষা েরকি হকয়কি বিজ্ঞান্জেৎকে। থরকন্সাাঁর ইউকরাকপই সম্ভিি প্রেম 
গুরুেপূণচ োজ হকি শুরু েকর আকল্ার ওপর। আইজযাে বন্উটকন্র অন্যিম থন্শাই 
বিল্ আকল্া বন্কয় ন্ান্া রেম পরীক্ষা-বন্রীক্ষা েরা। বিবন্ থেৌিূহল্ী হকয় উঠকল্ন্ 
োকর্র থিির বেকয় আকল্া প্রকিশ েরার পর েী হয় িা থেখকি। সাধারণ োকর্ 
র্মেোর বেিু ঘকট ন্া িকল্ বিবন্ এেটা বত্রকোণী োর্ (prism) বন্কয় িাকি আকল্া 
থেল্কল্ন্। ও মা! আজি বজবন্স ঘটকি শুরু হয়। সাো আকল্া ন্ান্া রকে িবেকয় 
পকেএেবট ন্য়, েুবট ন্য়, পাো সািবট রে, ল্াল্ থেকে শুরু েকর ন্ীল্, থিগুবন্ 
পিচন্ত। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

হাইকেন্স 
 

োরুণ মজার িযাপার। বঠে থিমন্ েকর িষচার পর েখকন্া েখকন্া আোশজুকে 
রাংধনু্ িবেকয় পকে ন্ান্া রকের পুচ্ছ ধারণ েকর। আকল্া আর বত্রকোণী োকর্র এই 
মজার থখল্া িাাঁর আকে োকরা থর্াকখ পকেবন্, বেন্তু এটা বিল্ আকল্াবিজ্ঞাকন্র এেবট 
অিযন্ত গুরুেপূণচ আবিষ্কার। এই ন্ান্া রকে িবেকয় পোর িযাপারবটর এেটা িযাখযা 
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পাওয়া বেকয়বিল্ পকর, বেন্তু বন্উটন্ বন্কজ িা থিকিবিকল্ন্ িা থেকে স্বিন্ত্র। িাাঁর 
ধারণা বিল্, অন্যান্য িস্তুর মকিা আকল্াও অণু বেকয় বিবর। োকর্র থিির বেকয় িািার 
সময় বিবিন্ন জাকির েণা বিন্ন বিন্ন েবিকি বিন্ন বিন্ন পকে র্কল্ িায় িকল্ই ন্ান্া 
িকণচর থশািা িবেকয় পকে র্িুবেচকে। বেন্তু এই অণুিত্ত্ব মন্িঃপূি হয়বন্ ইউকরাকপর 
সমসামবয়ে পোেচবিজ্ঞান্ী-থজযাবিবিচে বক্রবিয়ান্ হাইকেকন্সর (১৬২৯-৯৫)। 
থন্োরল্যণ্ডকস জন্মল্ি এই অসাধারণ মানু্ষবটরও বিল্ িহুমুখী প্রবিিা, বিবন্ থষাকল্া 
িির িয়কসই থস সময়োর সিকর্কয় প্রিািশাল্ী ইউকরাবপয়ান্ োশচবন্ে-বিজ্ঞান্ী-
োবণবিে থিোকটচর বেিু োজেকমচর িুল্ভ্রাবন্ত ধরকি থপকরবিকল্ন্, িবেও থসটা 
প্রোকশয প্রর্ার েরার মকিা সাহস িখকন্া হয়বন্ িাাঁর। আকল্ার প্রেৃবি বন্কয় িাাঁরও 
োরুণ থেৌিূহল্ বিল্। থিশ বেিু মূল্যিান্ োজও েকর থেকিন্ িার ওপর। িাাঁর 
মকি, আকল্ার বিবশষ্টয অণু ন্য়, িরঙ্গ। বঠে বেকসর িরঙ্গ িা অিশয আবিষ্কার হয়বন্ 
িখকন্া, থসটা পুকরাপুবর উদ্ঘাটন্ হকি আকরা অকন্ে সময় থল্কেবিল্। িা-ই থহাে-
েণা ন্া থঢউ এ বন্কয় বিকল্ি আর ইউকরাকপ িে রেকমর থোকন্া বিিেচ সৃবষ্ট হকয় 
িায়বন্ থিমন্বট হকয়বিল্ েযাল্েুল্াকসর আবিষ্কার বন্কয়। িার প্রধান্ োরণ, আকল্ার 
প্রেৃবি বন্িুচল্িাকি িুঝকি হকল্ থিসি পরীক্ষা-বন্রীক্ষা র্াল্াকি হয় িার উপকিােী 
িকেষ্ট িন্ত্রপাবি িখকন্া আবিষ্কার হয়বন্। 

 

িকি আকল্ােরবির এেটা বিবশষ্টয ধরা বেকয়বিল্ টমাস ইয়াাং (১৭৭৩-১৮২৯) 
ন্ামে এে বব্রবটশ পোেচবিকের োকি, িা থেকে িার িরঙ্গিার সপকক্ষ এেবট িে 
িুবক্ত োাঁে হকয় িায়। এই িেকল্ােও শুধু পোেচবিজ্ঞান্ বন্কয়ই পকে োেকিন্ ন্া, 
আকরা এেটা িে গুণ বিল্ িাাঁর। এেবেকে এবিন্িােচ আর থেবিজ থেকে বিল্ 
বিজ্ঞাকন্র বিবগ্র, আিার জামচাবন্র থেবটকঙ্গন্ থেকে থমবিেযাল্ বিবগ্র ১৭৯৬ সাকল্। 
উপরন্তু বিবন্ বিকল্ন্ ন্ামেরা বমসরবিশারে পবণ্ডি। থসোকল্র মানু্ষ িিচমান্ িুকের 
মকিা অবি-বিকশষকের িাবিকে িুেকিন্ ন্া িকল্ই হয়কিা িাাঁকের বিশ্বেৃবষ্ট বিল্ 
বিশ্বিযাপীই বিিৃি।  
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এখন্ িবল্ িরকঙ্গর এই ‘পরস্পকরর সকঙ্গ ঘাি-সাংঘাি’ িযাপারটা েী। বিজ্ঞাবন্ে 
িাষায় একে িল্া হয় Interference (িযবির্ার)। এেটা উোহরণ বেকয় থিাঝািার 
থর্ষ্টা েরা িাে। িস্তুজেকি থি িরঙ্গ আকি িা র্ামোর থর্াকখ থেখিার সিকর্কয় 
সহজ উপায় হকল্া থোকন্া জল্াশকয়র সামকন্ োাঁোকন্াখুকে খুকে খাল্বিকল্কিও থঢউ 
ওকঠ, িি থিাটই থহাে থস থঢউ। শান্ত পুেুকর এেটা বঢল্ িুেুন্। েী হকি? বঢল্বট 
টুপ েকর পোর সাকে সাকে পবরপাকশ্বচর জল্ খাবন্ে উকিবজি হকয় উঠকি, এিাং থস 
উকিজন্া (কিজ, energy) থঢউকয়র আোকর িুটকি র্ারবেকে, বন্খুাঁি িৃি রর্ন্া েকর, 
থিন্ মা-প্রেৃবির োি থেকে এমবন্ েকর সার থিাঁকধ র্ল্ারই বশক্ষা গ্রহণ েকর একসকি 
িারা। এে মুহূিচ পকর আকরা এেটা বঢল্ িুেুন্ প্রায় এেই জায়ো িাে েকর। 
এিার েী থেখা িাকি? বিিীয় বঢল্বট বিিীয় িৃিমাল্া সৃবষ্ট েরকি। েুবট বঢকল্র েুবট 
িৃিকস্রাি িখন্ এেসাকে থমকল্ িখন্ েী থর্াকখ পেকি? িাকল্া েকর থখয়াল্ েরকল্ 
থেখা িাকি থোকন্া থোকন্া জায়োয় থিাট থিাট থঢউগুকল্া এেসাকে বমকল্ থিশ িেসে 
এেটা থঢউ িাবন্কয় থেকল্কি, আিার থোোও িারা পরস্পকরর ‘পাকয় ল্যাাং থমকর’ 
েুজন্ই োি হকয় পেকি, অেচাৎ থোকন্া থঢউই োেকি ন্া। েুবট পাশাপাবশ 
থমাটরকিাকটর থপিকন্ থেল্া থঢউরাবশর মাঝামাবঝ এেটা জায়োকি ল্ক্ষ েরকল্ মকন্ 
হকি সি শান্ত, ল্ি িা থন্ৌো থোকন্াবেিুরই আন্াকোন্া বিল্ ন্া থস জায়োটুেুকি 
বিেি সময়টুেুর মকধয। এই ঘটন্াবটর বিজ্ঞাবন্ে িযাখযা হকল্া এই থি, িযবির্ার 
প্রণাবল্কি েুবট থঢউ িখন্ এেই েল্াকি (phase) র্কল্ িখন্ িাকের সবিবল্ি থিজ 
িৃবদ্ধপ্রাপ্ত হয়, িাকি েকর থঢউকয়র উচ্চিাও থিকে িায়। বেন্তু িখন্ েল্াথিষময ঘকট 
িখন্ই িারা পরস্পকরর েবিপে রুদ্ধ েকর থেয়, এে বহকসকি, িার েকল্ েুবট 
থঢউকয়র থোকন্াবটরই বন্জস্বিা িজায় োকে ন্া। এটা শুধু পাবন্কি ন্য় শকব্দও ল্ক্ষ 
েরা িাকি, োরণ শব্দও এেপ্রোর থঢউ। শব্দিরকঙ্গর জারে ও িাহে হকল্া িায়ু। 
িায়ুকি র্াপ বেকল্ েুাঁর্োয়, র্াপ িুকল্ বন্কল্ োাঁকপ (অকন্েটা হাপকরর মকিা)। এই 
র্াপা-োাঁপা থেকেই সৃবষ্ট হয় শকব্দর শবক্ত, িা সৃবষ্ট েকর িায়ু-েিন্ এিাং িার 
ইবন্দ্রয়গ্রাহয িবহিঃপ্রোশ ঘকট শব্দরূকপ। শব্দিরকঙ্গর সিকর্কয় ন্াটেীয় প্রেশচন্ী থেখকি 
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র্াইকল্ এেটা পবিমা অকেচোকি িান্, থেখকিন্ েি বিবর্ত্র িরকঙ্গর েি বিবর্ত্র 
ধ্ববন্ থোঁকপ থোঁকপ উঠকি হাজারকট িােযিন্ত্র থেকে, েি সহস্র িযবির্ার (out of 
phase) আর সমর্ার (in phase) িরঙ্গ বমকল্ রর্ন্া েকর িাকচ্ছ এে সকিাহন্ী 
সুকরর জেৎ। 

  
 অনু্রূপ ঘটন্া ঘকট আকল্ার জেকিওশুধু খাবল্ থর্াকখ থস থঢউ থেখিার 

থোকন্া উপায় থন্ই। খাবল্ থর্াকখ থিটা থেখিার উপায় আকি থসটা হকল্া রকের 
িাহার-সাোরে, ল্াল্, োকল্া, হলু্ে, সিুজ, ন্ীল্, থিগুবন্। এেটাকি থর্াখধাাঁধাকন্া 
রবক্তম উজ্জ্বল্িা, আকরেটাকি শীিল্ থোমল্িা। আকরেবট হয়কিা এরেম থি োকয় 
ল্ােকল্ র্ামো থপাোর উপক্রম হয়। একের একেেবটর একেে বিবশষ্টয িাকের বিন্ন 
বিন্ন ‘বেকঘচযর’ জন্য। আজোল্ সিার িাবেকিই ন্ান্া রেম ইকল্ক্ট্রবন্ে েকিযর 
িোিবে। আমাকের বেন্বিন্ জীিকন্র প্রবিবট মুহূিচই িল্কি থেকল্ হাজার রেম 
ওকয়িকল্াংে আর বিকোকয়বন্সর থঝাপঝাকে আচ্ছন্ন হকয় োকে। িাবের থপিকন্ েুকল্র 
িাোন্ েকর রকের বিবর্ত্রয সৃবষ্ট েরিার উপায় হয়কিা আমাকের থন্ই আকের মকিা, 
বেন্তু শব্দ ও আকল্ােরবির িরঙ্গ-বিবর্ত্রয বেকয় িাসেৃকহর িরঙ্গোন্ন্ অিশযই আমরা 
োন্ায় োন্ায় পূণচ েকর রাখকি পারবি। 

 

 আইজযাে বন্উটন্ িাাঁর বত্রকোণী োকর্র েুহকর থেল্া শুভ্র আকল্ার সপ্তিকণচ 
বিচু্ছবরি হকয় িািার িাৎপিচ এই বিল্ থি সাো আকল্ার মাকঝই আকি ন্ান্া িকণচর 
আকল্ােণার িীজিাকের একেেবটর একেে বেঘচয োোর োরকণ একেে রকের 
পুচ্ছ ধারণ েকর স্বচ্ছ োকর্র ঘন্ মাধযম বেকয় প্রকিশ েরিার পর। এই রেগুকল্া 
আমরা থর্াকখ থেখকি পাই এিাং এরা আমাকের থর্াকখর থোকন্া ক্ষবি েকর ন্া, োরণ 
এরা অকপক্ষােৃি মাঝামাবঝ বেকঘচযর থঢউ, িাকের থিমন্ ক্ষবিের উপেরণ থন্ই। 
সিকর্কয় িাো হকল্া ল্াকল্র বেঘচয, এিাং েৃবষ্টসীমার সিকর্কয় হ্রস্ব হল্ থিগুবন্। 
আকল্ােরবির বেঘচয মাপার বিজ্ঞাবন্ে এেে হকল্া ‘এাংেম’ [সুইবিশ বিজ্ঞান্ী এ থি 
এাংেকমর (১৮১৪-৭৪) ন্ামানু্সাকর], অেচাৎ 1010  বমটার। িযিহাবরে বিজ্ঞাকন্ 
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আজোল্ ‘ন্যাকন্াবমটার’ও িযিহার েরা হয়। ১ ন্যাকন্াবমটার মাকন্ 
১/১,০০০,০০০,০০০ বমটার। থস বহকসকি ল্াল্ রকের বেঘচয ৭০০ ন্যাকন্াবমটার, আর 
থিগুবন্র ৪০০। থিগুবন্রও রেমকের আকি-৪০০-এর বন্কর্ র্কল্ থেকল্ই িাকে িকল্ 
short wave (হ্রস্ব িরঙ্গ)-এর এল্াোয় র্কল্ আকস। এগুকল্া খাবল্ থর্াকখ থেখিার 
উপায় থন্ই। একের মকধয সিকর্কয় পবরবর্ি থি েবট ন্াম িার মকধয এক্স থর আর 
আল্ট্রািাকয়াকল্কটর েো আমরা বন্িযই শুকন্ োবে। ওবেকে আিার ল্াকল্র থর্কয় ল্ম্বা 
থঢউ হকল্ও বিপেথসগুকল্াও আমাকের েৃবষ্টসীমার িাইকর। Infrared, 
microwaveএগুকল্া হকল্া ল্ম্বা িরকঙ্গর উোহরণ।  

 

এিার আমরা মূল্ বিষয়বটর োিাোবি থপৌঁকি থেবি। ল্ম্বা আর খাকটা থঢউ িল্কি 
েী থিাঝায়? পাবন্র থঢউ ন্াহয় খাবল্ থর্াকখই থেখকি পাবর, থঢউগুকল্া বেিাকি 
ওঠান্ামা েরকি িা পবরষ্কার থেখা িায়, বেন্তু শব্দ আর আকল্ার থঢউ থর্াকখ থেখি েী 
েকর? ওগুকল্ার বেঘচয িল্কি েী থিাঝায়? িার এেটা িাসা িাসা ধারণা থপকি 
র্াইকল্ মকন্ মকন্ এেটা পাহাবে অিকল্র িবি আাঁেুন্, থিখাকন্ অকন্েগুকল্া উাঁরু্-বন্রু্ 
বটল্া আকি। বটল্াগুকল্া ন্েকি ন্া িকট, বেন্তু েূর থেকে থেখকি থিা থঢউকয়র মকিাই 
মকন্ হকি। এিার েল্পন্া েরুণ েুবট পাশাপাবশ থঢউকয়র মাকঝর েূরেটুেু-পাহাকের 
ওপর এর থোকন্া পবরিিচন্ থেখা িাকচ্ছ ন্া। বেন্তু িািাকসও বঠে এমবন্-রেম থঢউ 
বিবর হকচ্ছ বন্িয-বন্য়ি, শব্দ ও আকল্া উিয়কক্ষকত্র। এই থি েুবট ল্াোল্াবে ‘বটল্া’, 
িাকের থি েূরে িাকেই িল্া হয় ওকয়িকল্াংে। প্রেৃবির বিবশষ্টযই হকল্া থি ৪০০-এর 
বন্কর্ আর ৭০০-এর ওপকর থি িরঙ্গ িার আকল্া েৃবষ্টকোর্র ন্য়, এিাং িা সাধারণ 
িযিহাকরর জন্যও খুি উপকিােী ন্য়।  
 

কু্ষে জেকির বিন্ন আইন্: থোয়ান্টাকমর জন্ম   
পাঠকের মকন্ প্রশ্ন জাো স্বািাবিে। এই থি থিাট থঢউ আর িে থঢউকয়র েো 
িল্বি, িা থর্াকখ থেখা িাকচ্ছ ন্া, একের বেঘচয ন্াহয় মান্া থেল্, বেন্তু এই বেঘচয-
থিকের িাৎপিচটা েী? িাৎপিচ হকল্া েুবটর েুরেম থিজ (energy)। বেঘচয িি থিাট 
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হয় িিই থিবশ িাকের েিন্াি (frequency), িার েকল্ িিই িাকের থিজ-
বিক্রম। থিজ ন্া হকল্ োাঁপুবন্র মাত্রা িােকি থেমন্ েকর। আল্ট্রািাকয়াকল্ট, িা 
আমরা থর্াকখ থেবখ ন্া, অের্ সারা বেন্ থরাকে পুেকল্ আল্ট্রািাকয়াকল্ট রবি োকয় 
থল্কে র্ামোর সমূহ ক্ষবি হিার সম্ভািন্া। মাত্রাবিবরক্ত রঞ্জন্রবি (X-ray) োকয় 
ল্ােকল্ িার থি বিবেরণ-শবক্ত থসটা এেসময় েযান্সাররূকপ থেখা বেকি পাকর। িা-ই 
থহাে, মাঝাবর বেকঘচযর েৃবষ্টগ্রাহয রবিগুকল্া, ল্াল্ থেকে থিগুবন্, থসগুকল্া সাধারণ সাো 
আকল্ার উপেরণ হওয়াকি সাো আকল্া িখন্ িষচণস্নাি আোকশ রাংধনু্র িণচাবল্কি 
উদ্ভাবসি হকয় ওকঠ, িখন্ েবির থর্াকখ পকে আোশকজাো রকের থখল্া, আর বিজ্ঞান্ী 
থেকখন্ থমকঘরা েী অদু্ভি উপাকয় সাকর সাকর োাঁবেকয় থেল্ বত্রকোণী োকর্র আোর 
বন্কয়। সাোর মাকঝ লু্বেকয় োো ন্ান্া বেকঘচযর ন্ান্া রে বন্জ বন্জ পকে বন্জ বন্জ 
েবিকি বিবচ্ছন্ন হকয় পেল্। বেন্তু সমথেঘচয হকল্ েী হকি, িাকের থসই পরস্পকরর 
পে রুকখ (interference) োাঁোিার স্বিািবট েূর হিার ন্য়। থসটাই ল্ক্ষ্ 
েকরবিকল্ন্ ইয়াাং সাকহি িাাঁর ১৮০১ সাকল্র পরীক্ষাকি। পুেুকরর জকল্ োিাোবি 
েুবট বঢল্ িুেকল্ থঢউগুকল্ার থি েশা হয় আকল্াকিও অকন্েটা এেই রেম ঘটন্া 
ঘকট। এেটা থমামিাবি জ্বালু্ন্ ঘকর। অেূকর এেটা বপর্কিাকিচর িেসে পাি োাঁে 
েবরকয় থিাট্ট এেটা বিে েরুন্ মাঝখাকন্। থসই বিকের অপর পাকশ আকরা এেটা 
পাি োাঁে েরান্, বিেমুক্ত। থেখকিন্ ওবেকের থমামিাবির আকল্া একস এবেকের 
পেচাবটকে আকল্াময় েকর িুল্ল্, এিাং থস আকল্াকি থোকন্া োাঁেকোের থন্ই। এিার 
এে োজ েরুন্, ওই বিেবটর খুি োকি আকরা এেবট বিে েরুন্, িারপর থেখুন্, 
থিশ মকন্াকিাে বেকয় থেখুন্, ওপাকশ েী হকচ্ছ। থেখকিন্ থি েুবট বিে বেকয় থঢাোর 
পর আকল্াকরখাগুকল্া অকন্ে জায়োয় পরস্পকরর সকঙ্গ সহকিাবেিা েকর উজ্জ্বল্ির 
েকর িুল্কি জায়োটা, আিার থোকন্া থোকন্া জায়োয় পরস্পরকে িাধা বেকয় 
একেিাকর অন্ধোর সৃবষ্ট েকর থেল্কি। এই হকল্া ইন্টারকেকরকন্সর ল্ক্ষণ। একি েী 
প্রমাবণি হয়? আকল্া িবে ইট-পােকরর মকিা েণাজাি হকিা িাহকল্ বে এরেম 
আর্রণ হকিা িাকের? মকন্ হয় ন্া। সুিরাাং এ পরীক্ষা ঊন্বিাংশ শিাব্দীর 
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পোেচবিেযা-জেকি িদ্ধমূল্ বিশ্বাস একন্ থেয় থি আকল্া আসকল্ই এেপ্রোর থঢউ। 
িার অেচ োাঁোয় থি হাইকেকন্সর ধারণাই বঠে, বন্উটকন্রবট ন্য়। বঠে েী ধরকন্র থঢউ 
থসটা আবিষ্কার হয় আকরা খাবন্ে িাকে এ হকল্া িবেৎ-থর্ৌম্বে-িরঙ্গ, িার প্রেৃবি 
শব্দিরঙ্গ থেকে আল্াো। শব্দ র্কল্ থসাজাসুবজ, একেিাকর ন্াে িরাির 
(longitudinal), আর আকল্া িায় আোআবে (transverse), থিরর্া পকে । অেচাৎ 
থিজ থিাকট এেবেকে, আর থঢউ র্কল্ িার সমকোকণ। এই িরঙ্গিত্ত্ববট বিজ্ঞান্-
জেকির অোটয থিেিাকেযর রূপ ধারণ েকর ঊন্বিাংশ শিাব্দীর মাঝামাবঝকি। শুধু 
িা-ই ন্য়, পোকেচর অণুিকত্ত্ব বিশ্বাসী, এিাং অণুবিশ্বাস বেকয় প্রেৃবির িািিীয় 
ঘটন্াসমূকহর িযাখযাোকন্র থি প্রকর্ষ্টা পবরসাংখযান্-িাবত্ত্বেকের, থসই বিশ্বাকসর সকঙ্গও 
এর সুির সামঞ্জসয সৃবষ্ট হকয় িায়। অণুিাবত্ত্বেকের মিানু্িায়ী িস্তুর দ্রুির্ারী 
েণাগুকল্া র্ল্ার থিকে থিকজর িরঙ্গমাল্া সৃবষ্ট েকর থোকন্া-ন্া-থোকন্ািাকি, িার 
িবহিঃপ্রোশ ঘকট আকল্ার বিবেরকণ। েণা িি েবিশীল্ িি িাকের িাপ, িি 
িাকের থিকজাশবক্ত, এিাং িিই িাকের আকল্াবিবেরণ। এ-েুকয়র মাকঝ থসিু থিাঁকধ 
থেন্ লু্িবিে িল্জমযান্ (১৮৪৪-১৯০৬) ও থজাকসে থস্টোন্ (১৮৩৫-৯৩) ন্ামে েুই 
অবেয়ান্ পোেচবিে। িাাঁকের িত্ত্ববট থস্টোন্-িল্জমযান্ সূত্র ন্াকম পবরবর্ি। এই সূত্র 
অনু্িায়ী এেটা ‘আেশচ িস্তু’ (ideal body) িাকে েৃষ্ণকেহী (black body) িকল্ 
আখযাবয়ি েরা হয় বিজ্ঞাকন্, িার বিবেরকণর পবরমাণ হল্ ওবটর থি িাপমাত্রা িার 
র্ারঘািী অনু্পাকি (fourth degree)। উোহরণস্বরূপ, িাপ িবে হয় 2  বিবগ্র, 
বিবেরণ হকি 42 । িোন্ীন্তন্ বিজ্ঞাকন্র পবরকপ্রবক্ষকি এ বিল্ আকল্ার িরঙ্গিত্ত্ব ও 
পবরসাংখযান্-িকত্ত্বর পরম বমল্ন্সূত্র। একি শুধু েিখাবন্ আকল্া বিেীণচ হকচ্ছ িা-ই 
ন্য়, সাকে সাকে েিটা িাপ সৃবষ্ট হকচ্ছ থসটাও প্রোশ পাকচ্ছ। েবেি আকি থি এ 
সূকত্রর সাহাকিয থোকন্া এে ধমচপ্রাণ িযবক্ত অি েকষ থির েকরবিকল্ন্ থি স্বকেচর 
আনু্মাবন্ে িাপমাত্রা হকল্া ৫০০ বিবগ্র (ধ্রুিকস্ককল্)!  
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বেন্তু েণাবিজ্ঞান্ আর আকল্াবিজ্ঞাকন্র এই মধুর বমল্ন্ সিেচ েীঘচিায়ী হয়বন্। 
বব্রকটকন্র ল্িচ থরকল্ আর সযার থজমস বজকন্সর এেবট পরীক্ষায় পূিচিিচী িকত্ত্বর 
আাংবশে সমেচন্ বিল্ িকট, সাকে সাকে েবিপয় প্রশ্নও োাঁে হকয় িায়। িাাঁরা মাঝাবর 
মাকপর থঢউ বন্কয় োজ েকরবিকল্ন্ িকল্ িাাঁকের প্রেি সূত্রবট থঢউ থিাট হকল্ থি 
িাপ অবিমাত্রায় থিকে িাওয়ার সম্ভািন্া োকে থসটা পুকরাপুবর ধরা পকেবন্। িকি 
থিটা বিল্ সুস্পষ্টিাকিই থসটা হকল্া বিপকের আিাস। সবিয থিা, িরকঙ্গর বেঘচয িবে 
েমকি েমকি শূকন্যর বেকে ধাবিি হয় িাহকল্ িাপমাত্রাও িােকি িােকি সীমার 
িাইকর র্কল্ িাকি। িাহকল্ থিা সিচন্াশ। থিন্ থেয়ামিই একস িাকি, বিশ্বজেৎ সি 
পুকে িারখার হকয় িাকি। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মযাক্স োি 
 

এখাকন্ আিার থসই ‘শূন্য’ আর ‘অসীম’ একস উাঁবে থমকর জান্ান্ থেয় িাকের 
উপবিবি। এই িয়ািহ সম্ভািন্াকে বিজ্ঞান্ীরা ন্াম বেকয়কিন্ ‘রকঙ্গািকরর বিপিচয়’ 
(ultraviolet catastrophe)। 
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আশু মহাপ্রল্কয়র সম্ভািন্া থোকন্া সবিযোর বিজ্ঞান্মন্া মানু্কষর বর্ন্তায় 
গ্রহণকিােয মকন্ হকি ন্া। সুিরাাং েণ্ডকোল্টা বন্িয়ই প্রেৃবিকি ন্য়, বিজ্ঞাকন্র 
বিশ্বাস-অবিশ্বাকসর মকধয। এই সমসযার সমাধান্ খুাঁজকি খুাঁজকিই পোেচবিকেরা 
আবিষ্কার েরকল্ন্ থোয়ান্টাম িল্বিেযা ন্ামে সিূণচ স্বিন্ত্র এেবট বিষয়, িা সাধারণ 
িুবদ্ধকে হার মান্ায়, আবেোকল্র সমি অিযি, বর্রার্বরি বিশ্বাসকে প্রবিহি েকর, 
বিজ্ঞান্িবহিূচি জেৎকে হিিম্ব েকর থেয়। এই িকত্ত্বর আবেজন্ে বহকসকি স্বীেৃবি 
থেওয়া হয় জামচাবন্র মযাক্স োি (১৮৫৮-১৯৪৭) ন্ামে এে িীক্ষ্ণধী 
পোেচবিজ্ঞান্ীকে, িবেও জ্ঞান্বিজ্ঞাকন্র থোকন্া থক্ষকত্রই থোকন্া বিকশষ িযবক্তকে িার 
এেে জন্ে বহকসকি বর্বহ্নি েরা খুি বির্ক্ষণ িকল্ েণয েরা হয় ন্া, িার ইবঙ্গি 
আকেই থেওয়া হকয়কি এেিার। 

  
মযাক্স োি থোো থেকে বন্বিি ধারণায় বিকল্ন্ থি থরকল্-বজকন্সর সহজ 

সমীেরণ হয়কিা এেটু অবিবরক্ত সহজ, িা সি থক্ষকত্র সমান্ প্রকিাজয সম্ভিি ন্য়। 
এটা থোকন্াক্রকমই বিশ্বাসকিােয হকি পাকর ন্া থি িরকঙ্গর বেঘচয শূন্যকি থপৌঁিাকন্ার 
অিিা োাঁোিার সাকে সাকে িার থিজ িৃবদ্ধপ্রাপ্ত হকয় আোশ থিাাঁিার অিিায় একস 
িাকি। থরকল্-বজকন্সর সূত্র িযিহার েরকি বেকয় িবে পৃবেিী ধ্বাংস হকয় িায় িাহকল্ 
থিা মুশবেল্। সুিরাাং বেিু এেটা েরা েরোর। এেটা ন্িুন্ বেিু, এেটা থমৌবল্ে 
বেিু। আপািেৃবষ্টকি থরকল্-বজকন্সর সূকত্র বিজ্ঞান্ অনু্িায়ী থোকন্া োাঁেকোের থেখা 
িাকচ্ছ ন্া, অেচাৎ প্রবিবেি বিজ্ঞান্ বেকয় এর সমাধান্ থখাাঁজা অেচহীন্। বিবন্ বঠে 
েরকল্ন্, থরকল্-বজন্স থি বিজ্ঞাকন্র ওপর প্রবিবেি থস বিজ্ঞান্ই িুল্। পারমাণবিে 
জেকি হয়কিা থস বিজ্ঞান্ অর্ল্। িে আোকরর পোেচবিষয়ে জেৎ থিসি 
বন্য়মোনু্ন্ থমকন্ র্কল্, থিাট েণাকের জেকি থস বন্য়ম অকেকজা। মযাক্স োি এে 
েুিঃসাহসী বর্ন্তা বন্কয় থখল্া েরকি ল্ােকল্ন্ মকন্ মকন্থিাট েণারা িেকের মকিা 
এেটান্া রািায় েবেকয় েবেকয় র্কল্ ন্া, িারা র্কল্ অকন্েটা ল্াবেকয় ল্াবেকয়, িযাাং 
থিমন্ েকর র্কল্। সাধারণ িুবদ্ধকি এটা েল্পন্া েরা েবঠন্, োরণ আমরা োবে 
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িেকের পৃবেিীকি, সুিরাাং আমরা িেকের আইন্োনু্কন্ই অিযি। আমাকের পকক্ষ 
েল্পন্া েরা শক্ত থি, মকন্ েরুন্, এেটা োবের েবিকিে শূন্য থেকে এে ল্াকে েশ 
মাইল্ থিকে উকঠ িাকি, িারপর িি থর্ষ্টাই েরুন্, েশ থেকে আকি আকি ওপকর 
উঠকি উঠকি এোকরা িাকরা ইিযাবেকি ন্া বেকয় র্কল্ িাকি েুবেকি, িারপর রু্পর্াপ, 
পকর হঠাৎ েকর বত্রশ। এমন্ অদু্ভি োণ্ড থেউ শুকন্কি থোকন্া বেন্? ন্া, আমাকের 
িাপ-োো থর্ােপুরুকষর থেউ থশাকন্বন্। থশাকন্বন্ োরণ এরেম ঘটন্া থিাটকের 
রূপেোর িই িাো আর থোোও পাওয়া িাকি ন্া। বেন্তু জামচাবন্র থসই েুিঃসাহসী 
িুিে বঠে থসই প্রিািই থপশ েরকল্ন্ বিজ্ঞান্জেকি এিাং িাাঁর সপকক্ষ িুবক্ত োাঁে 
েরাকল্ন্ এই িকল্ থি এই ধারণার বিবিকি থি েল্ােল্ বিবন্ থপকয়কিন্ থসটা 
বিজ্ঞাবন্ে িকেযর সকঙ্গ হুিহু বমকল্ িায়। থরকল্-বজকন্সর সীমাহীন্ থিজ িৃবদ্ধর 
পবরিকিচ এেটা পিচাকয় বেকয় থিজ আসকল্ িাোর পবরিকিচ েমকি শুরু েকর। এই 
িযাপারবটকে ন্ামেরণ েরা হকল্া ‘থোয়ান্টাম’ (quantum)। পারমাণবিে পিচাকয় 
িস্তুজেকির িািিিা বিন্ন আইকন্র িশিিচী হয়, থসখাকন্ অণুেণার েবিবিবধ, িাকের 
থিজ-শবক্ত, বন্রিবচ্ছন্নিার র্বরত্র হাবরকয় খণ্ডীিূি, োটাোটা বর্ত্র ধারণ েকর। 
থসখাকন্ পৃবেিী থখাকপ থখাকপ িাে েরা, এে থখাপ থেকে আকরে থখাকপর মাকঝ 
এেটা োাঁে আকি। থিকজর থিল্ায় এই ‘থখাপ’গুকল্াকে িল্া হয় এন্াবজচ থল্কিল্। 
েযাস পযাকিকল্ িি র্াপই বেন্ ন্া থেন্ োবের েবিকিে শূন্য থেকে এে ল্াকেই 
হয়ি েকশ উকঠ িাকি, ক্রকম ক্রকম প্রবিবট অি পার হকয় উঠকি িা ন্য়।  

 

অষ্টােশ আর ঊন্বিাংশ শিাব্দীর সুপ্রবিবেি বিজ্ঞান্জেকি এধরকন্র আজগুবি 
বর্ন্তার থোকন্া প্রশ্রয় বিল্ ন্া। িাাঁরা মযাক্স োকির বিজ্ঞাবন্ে েকিষণার প্রশাংসা 
েরকি োপচণয েকরন্বন্, োরণ িাাঁর িত্ত্ব অনু্িায়ী থরকল্-বজন্স সমসযার সকন্তাষজন্ে 
সমাধান্ থিা বিল্ই, বেন্তু িাাঁরা োকির োাঁজাখুবর িত্ত্ব থিেিােয বহকসকি থমকন্ বন্কি 
প্রস্তুি বিকল্ন্ ন্া। িাাঁরা থিকিবিকল্ন্, এ এে িরুণ উচ্চাবিল্াষী বিজ্ঞান্ীর 
েল্পন্াপ্রসূি উদ্ভট বর্ন্তা, িার এেমাত্র উকেশয িািিিাকে থজার েকর িাাঁর পরীক্ষার 
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সকঙ্গ খাপ খাইকয় এেটা থজাোিাবল্র িযিিা েরা। এেটা সামবয়ে সমসযার সামবয়ে 
সমাধান্ মাত্র, িার থিবশ বেিু ন্য়।  

 

বেন্তু এটা থি সামবয়ে বেিু ন্য়, আসকল্ই এেবট িুোন্তোরী আবিষ্কার িাকি 
েকর প্রেৃবির এেবট েিীর রহসয উদ্ঘাট্ন্ হকয় থেকি, সম্ভিি মযাক্স োকির বন্কজরই 
অজাকন্ত, থসটা পবরষ্কার হকল্া আকরেবট িুোন্তোরী েকিষণায়, িার ন্ায়ে বিকল্ন্ 
আকরা এে জামচান্ িুিে, িখকন্া সিূণচ অজ্ঞািন্ামা, এিাং এখন্ িার ন্াম 
িাাংল্াকেকশর বরেশাওয়াল্াকেরও মুকখ মুকখ থঘাকরআল্িাটচ আইন্স্টাইন্। 

  
আইন্স্টাইকন্র িয়স িখন্ িাবব্বশ, পোেচবিেযায় সকিচাচ্চ বিবগ্র েরা সকত্ত্বও 

িল্কি থেকল্ এেরেম থিোর, সামান্য এে থপকটন্ট অবেকস থিাটখাকটা এেটা 
র্ােবর বন্কয় থোকন্ারেকম সাংসাকরর খরর্ র্াল্াবচ্ছকল্ন্ সেযবিিাবহি িুিে। বিবন্ 
থর্কয়বিকল্ন্ বিশ্ববিেযাল্কয় েকিষণার র্ােবর, থসটা পান্বন্, োরণ বিশ্ববিেযাল্কয়র 
অধযাপে (প্রকেসর ওকয়িার) িাাঁকে র্ােবরর প্রশাংসাপত্র (recommendation 
letter) বেকি অসিবি জ্ঞাপন্ েকরবিকল্ন্ (োরণ আইন্স্টাইন্ িাাঁকে থহর প্রকেসর 
ওকয়িার ন্া িকল্ শুধু থহর ওকয়িার িকল্ সকম্বাধন্ েরকিন্, অকন্েটা বস্ববচ্ছে 
অিজ্ঞািশিই, এ বন্কয় আমরা সামকন্ আকরা েো িল্ি)। িা-ই থহাে, থপকটন্ট 
অবেকসর র্ােবরটা থন্হাি খারাপ হয়বন্ িাাঁর জন্য। ১৯০৫ সাকল্র েো থসটা। 
র্ােবরর োকজ খুি েম সময়ই িযয় েরকি হকিা িাাঁকে, েকল্ বেকন্র থিবশর িাে 
সময়ই বিবন্ বন্কজর েকিষণার োকজ িযিহার েরকি পারকিন্। ইবিহাস এর সাক্ষী 
থি ১৯০৫ সাল্বটই বিল্ আইন্স্টাইকন্র েকিষণা-জীিকন্র সিকর্কয় থেৌরিময়, 
সিকর্কয় েল্প্রসূ সময়। এ িির বিবন্ এেবট ন্য়, বিন্কট িে িে োজ েকর 
ইবিহাকস বর্রিরণীয় মন্ীষীকের শীষচিান্ েখল্ েকর থরকখকিন্। িাাঁর প্রেম োজবট 
বিল্ িস্তুর আপািেুকিচাধয আকল্াে-িবেৎ বক্রয়ার (photoelectric effect) এেটা 
সকন্তাষজন্ে িযাখযা োকন্র ওপর। আকল্াে-িবেৎ বিষয়বট প্রেম থর্াকখ পকেবিল্ 
১৮৮৭ খৃষ্টাকব্দ, জামচাবন্রই আকরে প্রবসদ্ধ পোেচবিজ্ঞান্ী হাইন্বরখ হািচকসর (Hertz) 
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(১৮৫৭-৯৪)। বিবন্ ল্ক্ষ েকরন্ থি, এেটা ধািি পাকির ওপর রকঙ্গাির বেকঘচযর 
(ultraviolet) রবি বন্কক্ষপ েরকল্ েী এে অদু্ভি োরকণ থসই পাকির এটম থেকে 
ধপাধপ ইকল্েিন্ বন্বক্ষপ্ত হকি োকে, অকন্েটা বঢল্ থমকর থেয়াকল্র িাবল্েণা 
খবসকয় থেল্ার মকিা। সন্ািন্ অণুবিজ্ঞান্ বেকয় এর িযাখযা পাওয়া িাবচ্ছল্ ন্া।  

 

আইন্স্টাইন্ িল্কল্ন্, িযাখযা পাওয়া িাবচ্ছল্ ন্া িার োরণ সন্ািন্ বিজ্ঞাকন্ 
আকল্া থি ‘থোটন্’ ন্ামে এেটা কু্ষোবিকু্ষে েণা বেকয় বিবর িা অকন্েটা থসই 
বঢকল্র মকিাই োজ েকর িখন্ ওটাকে পাকির বেকে থিাো হয়, থসটা জান্া বিল্ 
ন্া। হযাাঁ, আকল্া িরঙ্গ বঠেই, আিার েণাও, বিকশষ রেম েণা, িাকে আইন্স্টাইন্ 
িল্কিন্ ওকয়িপযাকেট (েণার মকিা েকর েল্াপাোকন্া থঢউ)। থস পযাকেট বিকশষ 
বিকশষ থিকজ পাকির ওপর ঘা থখকল্ িার এটম থেকে ইকল্েিন্গুকল্া একে একে 
খবসকয় আন্কি। িা’ও এেটা থিজ-সীমার েকম র্কল্ থেকল্ থসই খসাকন্াটা হঠাৎ 
েকরই িন্ধ হকয় িাকি। আল্ট্রািাকয়াকল্ট ল্াইকটর এই আিিচ গুণ বিজ্ঞান্জেকির এে 
োরুণ আবিষ্কার। এর থি েি িযিহাবরে এিাং িাবণবজযে প্রকয়ােকিােযিা িা িিচমান্ 
িুকের প্রিুবক্ত থক্ষকত্র োকরার অজান্া ন্য়। সাংেি োরকণই এই িুোন্তোরী োজবটর 
জন্য আইন্স্টাইন্ থন্াকিল্ পুরস্কার থপকয়বিকল্ন্। িল্া িাহুল্য থি িাাঁর এই আবিষ্কার 
ন্ান্ািাকি পরীবক্ষি-বন্রীবক্ষি হকয়কি শি শি বিজ্ঞান্ী ও েকিষে িারা, এিাং 
প্রবিিারই িাাঁর িত্ত্ব বন্িুচল্ প্রমাবণি হকয়কি। আইন্স্টাইকন্র আকল্াে-িবেৎ িত্ত্ব 
আকরেবট িে োজ বসদ্ধ েকরকিমযাক্স োকির থসই ‘থোয়ান্টাম িত্ত্বকে’ িুবক্তিুক্ত 
বহকসকি সুপ্রবিবেি েরকি সাহািয েকরকি।  

 

আকল্া আমাকের বেন্বিন্ জীিকন্র বন্িযসঙ্গী, অের্ এই িস্তুবটকেই আমরা েি 
েম জাবন্। শুধু আমরা থেন্, থোটা বিজ্ঞান্জেৎকেই র্রম ধাাঁধায় িুবেকয়কি িুকে 
িুকে। বন্উটন্ িল্কল্ন্, আকল্া ইট-পােকরর মকিাই এেরেম পাের, খুি থিাট পাের 
িবেও। হাইকেন্স িল্কল্ন্, পাের ন্য়, থঢউ। এবেকে আইন্স্টাইন্ িা িল্কিন্ িাকি 
থিা মকন্ হয় েণাও হকি পাকর, আিার থঢউও হকি পাকর। ধাাঁধা থিন্ আকরা থিকে 
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থেল্। এেই বজবন্স থঢউ আর েণা এেই সকঙ্গ েী েকর হয়। পকর লু্ই বিব্রেবল্ 
ন্ামে আকরে বিজ্ঞান্ী একস প্রমাণ েরকল্ন্ থি হযাাঁ, হয়, পোকেচর এই বিি র্বরত্র, 
িি অবিশ্বাসযই থহাে, এটাই প্রেৃবির প্রেৃি রূপ। এ রূকপর পূণচ িযাখযা আকি বিাংশ 
শিাব্দীর থোয়ান্টাম িকত্ত্বর মাকঝ।  

 

পাঠে বন্িয়ই িািকিন্, বেন্তু মশাই, এখাকন্ শূকন্যর জায়োবট থোোয়। আকি, 
িাই, আকি। িুকল্ িাকিন্ ন্া থি থোয়ান্টাম িকত্ত্বর আকল্ার্ন্াবট শুরুই হকয়বিল্ থসই 
িরকঙ্গর বেঘচয শূকন্য র্কল্ থেকল্ থিজ অসীকম থপৌঁিুকি বে থপৌঁিুকি ন্া, থস প্রকশ্নর 
থমাোবিল্া েরকি বেকয়। থোয়ান্টাম বিজ্ঞাকন্ িার আাংবশে জিাি পাওয়া থেল্-ন্া, 
অসীকম িায় ন্া, োরণ িা হিার আকেই বিজ্ঞাকন্র আইন্োনু্ন্ িেকল্ িায়, থিজ 
থসখাকন্ ধাকপ ধাকপ উকঠ িাকি িা ন্ামকি, হুট েকর ওপকর উকঠ িায় ন্া িা বন্কর্ 
ন্াকম ন্া। থোয়ান্টাম িত্ত্ব অনু্িায়ী শূন্য মাকন্ই থশষ ন্য়, শূন্য থিকজরও এেটা অেচ 
আকি। িরাং িল্া িায়, শূন্য থল্কিকল্ থি সবিি শবক্ত থস শবক্ত মহাবিকশ্বর জান্া-
অজান্া সেল্ শবক্তকে এেত্র েরকল্ও িার সমান্ শবক্ত বিবর েরকি পারকি ন্া 
থোকন্া মরপ্রাণী। এটাই আইন্স্টাইকন্র সুবিখযাি সমীেরণ 2mcE  -এর 

অন্তবন্চবহি িাণী। এেটা বির িস্তু, m  িরসিন্ন সামান্য এেবট েণা, িার েবির 
থিজ শূন্যকি থন্কম থেকি, িারও িরজাি সবিি থিজ হকল্া এই সমীেরকণর 
িান্পাকশর বিপুল্ সাংখযাবট (এখাকন্ c -এর মান্ হকল্া প্রবি থসকেকে প্রায় ৩০০,০০০ 
বেকল্াবমটার)। এ সাংখযাবট থি েী বিশাল্ আোর ধারণ েরকি পাকর িার এেটা 
থিাট্ট উোহরণ থেওয়া িাে। পারমাণবিে বিজ্ঞাকন্ এটা জান্া আকি থি এেবট 
হাইকরাকজন্ অণু র্রম উকিবজি অিিাকি বহবল্য়াম অণুকি রূপান্তবরি হকি পাকর। 
িকি এই রূপান্তর প্রবক্রয়াকি বেবিৎ িকরর হ্রাস ঘকট। থিমন্ বেউশন্ প্রবক্রয়াকি ১ 
বেকল্া হাইকরাকজন্ ০.৯৯৩-থি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। িাহকল্ িাবে িরটুেু থেল্ থোোয়? 
থসটা হাবরকয় িায়বন্, থিকজ রূপান্তবরি হকয়কি। বেন্তু মাত্র ০.০০৭ বেকল্া 
হাইকরাকজন্ েিটুেুই িা থিজ উদ েীরণ েরকি পাকর? শুনু্ন্ িাহকল্। থর্াখ িান্ািো 
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হকয় িাকি। উিাকপর এেকে থসটা োাঁোয় 14103.6   জুল্, িার অেচ এই থি এে 
বেকল্া হাইকরাকজন্ বেকয় আপবন্ এিটা জ্বাল্াবন্ থিজ সৃবষ্ট েরকি পারকিন্ িা হকি ১ 
ল্ক্ষ টন্ েয়ল্ার আগুকন্র সমান্! একি এেটা ধারণা জন্মাকি পাকর হাইকরাকজন্ 
থিামার েী অসাধারণ বিকস্ফারণ-শবক্ত। 

  
আইন্স্টাইন্ িুবঝকয় বেকল্ন্ থি কু্ষে িস্তুকে িার কু্ষেিার জকন্য িুচ্ছিাবচ্ছল্য 

েরা উবর্ি ন্য়। এই কু্ষে িস্তুবটকেই িবে িার িরসম থিকজ রূপান্তবরি েরা থিি 
িাহকল্ থস পৃবেিী ধ্বাংস েকর বেকি পারি। শূকন্যরও অসীম ক্ষমিা! 
 
অবন্িয়িাই থিখাকন্ এেমাত্র বন্বিি  
থোয়ান্টাম িত্ত্ব এে অবিন্ি সাংকিাজন্ আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্। আপািেৃবষ্টকি মকন্ হয় 
অকন্ে জবটল্ সমসযার সহজ সমাধান্ বেকয় থেল্কি, অের্ িািকি থেকল্ মাো ঘুকর 
িায়। ধাাঁধার থঘার থিন্ বেিুকিই োটকি র্ায় ন্া। এ আিার থেমন্ির েো থি 
িস্তুজেকির থিাট িে সি বজবন্সই আণবিে েৃবষ্টকি এেই সাকে িরিুক্ত েণা, এিাং 
িরমুক্ত িরঙ্গ? েণা ন্য় িরঙ্গ ন্য়, আিার েুবটই, এ েী রেকমর রবসেিা থর িািা। 
পুরাোকল্র োাঁজাকখার িাাঁেকের আষাকঢ় েকল্পর মকিা মকন্ হয় ন্া বে? প্রেৃবি বে 
এেটা পিচাকয় বেকয় মেযপ মািাকল্র মকিা আকিাল্িাকিাল্ আর্রণ েরকি শুরু েকর? 
মযাক্স োি এেটা শক্ত জট িােকি বেকয় অকন্েটা অন্ধোকর বঢল্ থিাোর মকিা েকর 
এেটা িুবদ্ধ বেকয় থেকল্ন্ বিজ্ঞান্ীকের, িার সাকে সুর বমবল্কয় স্বয়াং আইন্স্টাইন্ 
সাকহি োাঁে েরাকল্ন্ এে জল্জযান্ত বিজ্ঞাবন্ে সাক্ষয, িযস, হকয় থেল্ থসটা মূল্যিান্ 
ন্িুন্ িত্ত্ব। অের্ মানু্কষর সাধারণ িুবদ্ধ িারিার োি হকয় িায় এর োকি, বেিুকিই 
ঢুেকি র্ায় ন্া মাোয়। সাকধ বে বন্ল্স থিাকরর (১৮৮৫-১৯৬২) মকিা জাাঁেকরল্ 
থন্াকিল্ বিজয়ী পোেচবিে িকল্বিকল্ন্: ‘থেউ িবে িকল্ থোয়ান্টাম বিজ্ঞান্ িাকে 
ধাাঁধায় থেকল্বন্ িাহকল্ আবম িল্ি থস থোয়ান্টাম িকত্ত্বর মাোমুণু্ড বেিুই থিাকঝবন্’। 
অেচাৎ এেটা প্রকশ্নর সমাধান্ হকি ন্া হকিই আকরা অকন্ে প্রশ্ন মাো িুকল্ োাঁোয়। 
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আশু প্রশ্ন থিটা োাঁোল্, থসটা হকল্া, এই বিি রূপ বিশ্বজেকির, িস্তু এেই সাকে 
িরিুক্ত এিাং িরমুক্ত, এটা িবে সবিয সবিয িািি প্রমাবণি হয়, িাহকল্ প্রেৃবি িা 
বেিাকি প্রোশ েরকি আমাকের োকি? এর িাষা েী? 
  

পাঠে হয়কিা এরই মাকঝ ধকর থেকল্কিন্ বে হকি িার জিাি। থসই থি 
বল্ওন্াকেচা েয বিবি িকল্বিকল্ন্ পিেশ শিাব্দীকি, আর েযাবল্বল্ও িকল্বিকল্ন্ িার 
েু’শ িির পর থি প্রেৃবির িাষা হকল্া েবণি-িাইকিকল্র িাষা থিমন্ বিল্ ল্যাবটন্, 
থোরাকন্র আরবি, থোটা প্রেৃবির িাষা হকল্া েবণি। থসটা আইজযাে বন্উটন্ প্রমাণ 
েকরবিকল্ন্ িাাঁর িল্বিেযায়, মযাক্সওকয়ল্ িাাঁর িাবেি-থর্ৌম্বে িকত্ত্ব, আইন্স্টাইন্ িাাঁর 
আকপবক্ষে িকত্ত্ব, থিমবন্ েকর থোয়ান্টাম বিজ্ঞাকন্র থসই অসম্ভি থহাঁয়াবল্কি িরা 
শাকেও েবণি এল্ িনু্ধর হাি িাবেকয়। এিাং এই োজবট সমাধা হকল্া অবেয়ার এে 
িীক্ষ্ণধী পোেচবিে আরুইন্ থশ্রবিঙ্গার (১৮৮৭-১৯৬১) িারা। িকি িাাঁর োজবটই বিল্ 
সিকর্কয় েুরূহ, োরণ বন্উটকন্র মকিা িাাঁর হাকি িস্তুজেকির িূল্ পোেচ বিল্ ন্া, 
মযাক্সওকয়কল্র মকিা ইবন্দ্রয়গ্রাহয থঢউ বিল্ ন্া বিেুযকির, বিল্ ন্া আইন্স্টাইকন্র মকিা 
মহাবিকশ্বর বিবর্ত্র সমাহার।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

থশ্রবিঙ্গার 
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    িাাঁর মি সমসযা বিল্ িস্তু আর েণাকে এেই োমরায় িকর এেটা িুগ্ম িাষা 
বিবর েরা। থসৌিােযিশি েবণি িখন্ অকন্েখাবন্ই এবেকয় থেকি, থোয়ান্টাম 
বিজ্ঞান্ও ধাকপ ধাকপ অকন্ে ন্িুন্ িেয সাংগ্রহ েকর থেকল্কি। িাাঁর হাকি বিল্ 
উন্নিির অন্তরেল্ন্ (differential calculus) িত্ত্ব, বিল্ সম্ভািন্া শাকের বিবিধ 
টুবেটাবে খির। এ সিবেিুকে এেসাকে জকো েকর বিবন্ বিবর েরকল্ন্ এে 
অবিন্ি বজবন্স, এেবট বিঘািী অন্তরেল্ন্ী সমীেরণ (second order 
differential equation), অকন্েটা বন্উটকন্র মকিাই, িকি িার থর্কয় অকন্ে 
জবটল্ ও অকন্ে েিীর, িাকি বন্িচার সাংখযা (independent variable) এে িা 
এোবধে, িে েো, সাবশ্রি রাবশ (dependent variable) বেঘচয িা েবির মকিা 
থোকন্া পবরকময় িস্তু ন্য়, িা থেখা িায় ন্া, থশান্া িায় ন্া, এমন্বে পরীক্ষাোকর বন্কয় 
মাপারও উপায় থন্ই। এই অদু্ভি বজবন্সবটর ন্াম wave function.অের্ বঠে থঢউও 
ন্য় এটা। এর থোকন্া বেঘচয প্রি থন্ই, থন্ই থোকন্া েিাি। এ সকত্ত্বও থশ্রবিঙ্গাকরর 
সমীেরণ আধুবন্ে পারমাণবিে বিজ্ঞাকন্র মুকখর িুবল্কি পবরণি হকয়কি। থোটা 
থোয়ান্টাম িকত্ত্বর বিসবমল্লাকিই এই বজবন্সটা বেকয় পাঠ শুরু েরা সম্ভি, এমন্ই এর 
শবক্ত। এ হকল্া আধুবন্ে থোয়ান্টাম িকত্ত্বর মূল্ িম্ভ। 
  

েী এই রহসযময় বজবন্স, এই ওকয়ি োাংশন্, িা ১৯২৬ সাকল্র থোকন্া এে 
মাকহন্দ্রক্ষকণ আবিিূচি হকয়বিল্ থশ্রবিঙ্গার সাকহকির েল্পন্াকি, িা সাধারণ িুবদ্ধকে হার 
মান্ায়, প্রর্বল্ি ধযান্ধারণাকে েকর বিমূঢ়। িািি জীিকন্র থোকন্া সাধারণ 
অবিজ্ঞিার আকল্াকি বিবিকয় একে থিাঝাকন্ার সাধয অন্তি আমার (মী.র) থন্ই। িিু 
থর্ষ্টা েরি এেটা পবরবর্ি েৃশয থটকন্ আিিা ধারণা বেকি। ধরুন্ আপন্ার িসার 
ঘকরর থটবিল্ েযান্বটেরকমর বেকন্র িে িনু্ধ। অর্ল্ অিিায় েযাকন্র েল্াবট বঠে 
েী জযাবমবিে অিিান্ বন্কয় োাঁবেকয় আকি িা সবঠেিাকি বন্ধচারণ েরা খুিই সহজ। 
এিার আেুল্ বেকয় এেটু থঘারান্ েল্াবটকে। েী থেখকি পাকিন্? েল্াবটর জায়ো 
পবরিিচন্ হকয় থেল্, বেন্তু িখকন্া আপবন্ এর অিিান্ িুঝকি পারকিন্। এিার 
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েযাকন্র সুইর্ বটকপ বেন্। েল্ার েবি থিকে থেল্। িুমুল্ থিকে ঘুরকি েল্াবট, 
পবরষ্কার থেখকি পাকচ্ছন্। খাবল্ থর্াকখ ওটার থোন্ মুহূকিচ েী অিিান্ িা থিাঝা 
একেিাকরই সম্ভি হকচ্ছ ন্া আপন্ার। িকি অবি আধুবন্ে সূক্ষ্ম িীক্ষণ িন্ত্র বেকয় 
থেখকল্ িার অিিান্ মাপা সম্ভি হকল্ হকিও পাকর। বেন্তু মকন্ েরুন্, পাখার েবি 
এিটাই িাবেকয় থেওয়া হকল্া থি থস েবি সাধারণ সীমাকরখা বিবেকয় একেিাকর 
মাত্রাহীন্িার পিচাকয় থপৌঁকি থেল্। িখন্ আপন্ার র্ামোর থর্াকখ েী মকন্ হকি 
েল্াবটকে? মকন্ হকি থিাট এেটুেকরা থমঘ আপন্ার পাখার থিির আটো পকে 
থেকি। পাখার েল্াবট আল্াো েকর থেখিার থোকন্া উপায়ই োেকি ন্া। শুধু থেখা 
িাকচ্ছ েুয়াশার মকিা বেিু এেটা। অেচাৎ এেটা িস্তু িার অিিাকন্র পবরকময়িা 
হাবরকয় অপবরকময়িার েুজ্ঝবটোকি পবরণি হকয় থেল্।  

 

ওকয়ি োাংশন্ িযাপারবটও অকন্েটা িা-ই।  
 

সি পোকেচরই অণু-পরমাণু আকি, িার মকধয ঋণাত্মে িবেৎেণা (electron) 
অন্যিম। এমন্ই প্রর্ণ্ড এর েবি থি থোন্ মুহূকিচ বঠে থোোয় আকি থস িা িল্ার 
সাধয মানু্ষ থেন্, থোকন্া িকন্ত্ররও থন্ই। িার র্ল্ার পে (trajectory) িকল্ বন্বেচষ্ট 
বেিু থন্ই। িার র্ল্ার পে থসই পাখার েল্ার মকিাই থেিল্ েল্া েল্া থমঘ সৃবষ্ট 
েকর র্কল্। শুধু িল্া িায়, ওই জায়োটুেুর থোকন্া এে বিিুকি থোকন্া এে বিকশষ 
মুহূকিচ িার োেিার সম্ভািন্া আকি। থশ্রবিঙ্গাকরর ওকয়ি োাংশন্ থসই সম্ভািন্ারই 
এেটা সাংখযা োাঁে েরায় আমাকের সুবিধার জন্য। ধরুন্ জায়োটুেুর ‘আয়িন্’ dq , 
এিাং িার থোকন্া এে বিিুকি ওকয়ি োাংশন্ হকল্া dqf (  বঠে আমাকের পবরবর্ি 
বত্রমাবত্রে বিকশ্বর সাধারণ ‘আয়িন্’ ন্য়, িকি িার সকঙ্গ িুল্ন্ীয়)। িাহকল্ dqf 2  
রাবশবট থসই সম্ভািন্ার পবরমাপ থেয়। ( f  অিশয িািি ন্া হকয় জবটল্ সাংখযাও হকি 
পাকর। থসকক্ষকত্র 2f  এর িকল্ 2

f িযিহার েরকি হকি, থিখাকন্ f এর মাকন্ 

f এর ধ্রুিমান্) ওই সম্ভািন্া পিচন্তই মানু্কষর থেৌেএর থিবশ বেিু জান্িার সি 
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েরজাই িন্ধ েকর থরকখকি প্রেৃবি। অণুরাকজযর রহসযপুরী থি েি হাজার রেকমর 
পাহারা বেকয় সুরবক্ষি িা িািকি থেকল্ মাো ঘুকর িায়। প্রেৃবি থসখাকন্ োরুণ 
পেচান্বশন্!  

 

থসৌিােযিশি বিজ্ঞাকন্র জন্য এই ‘সম্ভািন্া’র িাইকর থিবশ বেিু জান্িার 
প্রকয়াজন্ও হয় ন্া আমাকের। আকেোর থসই পাবরসাাংবখযে িল্বিেযার 
মকিাইএেটা েু’শ েুট উাঁরু্ োল্াকন্র এেবট কু্ষে ইকটর কু্ষোবিকু্ষে অণু-পরমাণুর 
বন্রন্তর েবিপকের থোন্ জায়োয় থোন্ অণুবট রকয়কি বঠে থোন্ মুহূকিচ থসটা 
জান্িার িবে থোকন্া উপায়ও োেি, িাহকল্ থসই িেয সাংগ্রহ েকর বে অসাধয 
সাধন্ েকর থেল্কিন্ িকল্ মকন্ হয় আপন্ার? জাবন্, প্রশ্নটাই হাসযের এিাং 
অিান্তর। িকি ‘িৃহৎ’ িস্তুর জেকি েবি থিমন্ থিয়াোরেম ন্য় (শকব্দর েবি 
অবিক্রান্ত দ্রুিিম থজকটর েবিও আকল্ার েবির ধাকরোকি ন্য়) িকল্ আমাকের 
বন্উটন্ সাকহকির িল্বিেযা বেকয়ই থিশ সুখ শাবন্তকি জীিন্ থেকট িায়। বেন্তু অণু-
জেকির েণারা আকল্ার সকঙ্গ পাল্লা বেকয় র্কল্, থসখাকন্ বন্উটন্ মশাই একেিাকর 
অসহায়। থসখাকন্ থশ্রবিঙ্গার প্রেি ‘সম্ভািন্া’ বেকয়ই োজ র্াল্াকি হয়। সম্ভািন্ার 
বিজ্ঞাবন্ে িাৎপকিচর েো আকেও এেিার উকল্লখ েকরবিএবট থোকন্া স্বাবেে 
েবির অল্স েল্পন্া ন্য়, প্রেৃবিরই এেবট সূক্ষ্ম প্রিযঙ্গ।  

 
 
 
 
 
 
 

হাইকজন্িােচ 
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 ‘সম্ভািন্া’, ‘অবন্িয়িা’, ‘অবন্বেচষ্টিা’, এইসি আপাি-থন্বিিার্ে শব্দগুকল্া অণু-
জেকির থোয়ান্টাম শাকে প্রায় িাল্িাকির মি, প্রােৃবিে বন্য়কমই র্কল্ আকস 
ওগুকল্া। থোয়ান্টামিকত্ত্বর এেবট র্মে ল্াোকন্া আবিষ্কার হকল্া হাইকজন্িাকেচর 
‘অবন্িয়িা’ সূত্র। অবন্িয়িা সাধারণি মরণশীল্ মানু্কষর থমৌবল্ে অপারেিাকেই 
থিাঝায়। বেন্তু জামচাবন্র িান্চার হাইকজন্িােচ (১৯০১-৭৬) এে অোটয িুবক্ত োাঁে 
েরাকল্ন্ িার সারমমচ হকল্া থি এই অপারেিা শুধু মানু্কষর ন্য়, িকন্ত্ররও, এিাং 
িল্কি থেকল্ এই অপারেিার উৎস প্রেৃবি বন্কজই। এর ন্াম থেওয়া হকয়কি 
‘অবন্িয়িাসূত্র’ (uncertainty principle)। এর িক্তিয হকল্া থি েুবট িুগ্ম বজবন্স, 
থিমন্ অণুর আয়িবন্ে অিিান্ ও িার েবিকিে, িা োল্ ( অেচাৎ েিখাবন্ সময় 
িযবয়ি হকয়কি) ও থিজ, ওরেম েুবট বজবন্স এেই সাকে বন্খুাঁিিাকি থমকপ থন্ওয়া 
(িা বন্উটন্ীয় েবিবিজ্ঞাকন্ সম্ভি) একেিাকরই অসম্ভি, অসাধয, িি অিযাধুবন্ে আর 
উন্নিমাকন্র িন্ত্রই আপবন্ িযিহার েরুন্ ন্া থেন্। এই িুগ্ম িুেকল্র এেবটকে 
সূক্ষ্মিাকি মাপকি থেকল্ আকরেবট আপন্া থেকেই ঝাপসা হকয় িাকি। থিমন্ ধরুন্, 
এেটা র্ল্মান্ বজবন্কসর বেঘচয মাপকি র্াকচ্ছন্ আপবন্, এিাং একেিাকর বন্িুচল্িাকি। 
থসজন্য আপন্ার িন্ত্রবটকে এমন্িাকি প্রস্তুি েরকি হকি থি ওই এেবট বেে িাো 
আর সিবেে থেকে থর্াখ বেবরকয় রাখকি িন্ত্রবট। বেন্তু এই এেবন্ে মকন্াকিাকের 
অপবরহািচ পবরণাম হকল্া থি অল্কক্ষয থসই পরীক্ষমান্ িস্তুবটর র্ল্ন্ািিাকি সৃবষ্ট হকয় 
থেল্ বেবিৎ বিঘ্নিা। িার েকল্ অিিাকন্র সাকে েবিকেও বন্খুাঁিিাকি বন্রূপণ 
েরিার আশা অিুকরই ন্ষ্ট হকয় থেল্। িিই সূক্ষ্ম হকি র্াইকিন্ এেবটকি িিই 
বিবঘ্নি হকি আকরেবট। িূল্ িস্তুর জেকি এটা থমাকটই ল্ক্ষণীয় ন্য়, বেন্তু অণু-
পরমাণুকের জেকি, থিখাকন্ র্ল্মান্ হওয়া মাকন্ আকল্ার োিাোবি েবিকিকে র্ল্মান্ 
হওয়া থিাঝায়, থসখাকন্ সামান্য বিঘ্নিা মাকন্ই অকন্ে। এটা িকন্ত্রর থোষ ন্য়, 
প্রেৃবিরই বন্জস্ব ধমচ। থসই থি িল্ল্াম এেটু আকে, কু্ষে-েণার জেকি প্রেৃবি িড্ড 
িেকমজাবজ, িাইকরর থেউ থসখাকন্ উাঁবেঝুাঁবে মারুে থসটা ওর থমাকটও পিি ন্য়। 
হাইকজন্িােচ সাকহি শুধু খারাপ খির বেকয়ই ক্ষান্ত োকেন্বন্, থসই অবন্িয়িার 
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পবরমাণ েিখাবন্ থসটাও অি েকষ থির েকর থেকিন্। েুবট িীবক্ষি িস্তুর বন্রূবপি 
পবরমাকণর গুণেকল্র অবন্িািচ অবন্িয়িা অন্তিপকক্ষ এেবট সুবন্বেচষ্ট সাংখযা, বোংিা 
িারও থিবশ। থসই সাংখযাবট পোেচবিজ্ঞাকন্ োকির পরমাি ন্াকম পবরবর্ি (Planck’s 
constant), এিাং এেবট বন্িয-িযিহৃি সাংখযা, 3410626.6 h  জুল্-থসকেে। 
অেচাৎ প্রেৃবি ওখাকন্ই পাহারা িবসকয় থরকখকি। এই িূযহ িােকি িাওয়ার পবরণবি 
খুি িাকল্া ন্য়। অেিা অবিশ্বাসয রেম িাকল্া, বন্িচর েকর আপবন্ থোন্ বেে থেকে 
থেখকিন্। পবরণবির অেুিাকন্ আবিিূচি হয় আমাকের থসই অবিপবরবর্ি িনু্ধ, িা 
শত্রু (কি থিিাকি থেকখ থসটাকে)শূন্য। থসখাকন্ অিািি িািকির মূবিচকি 
আত্মপ্রোশ েকর, অবিশ্বাসয আকস বিশ্বি িনু্ধরূকপ। শূন্য খামার থেকে সীমাহীন্ 
সম্ভার আহরণ িা হরণ েরার মকিা। বিজ্ঞাকন্ একে িল্া হয় Zero-point energy, 
িার িািােচ হকল্া উৎসবিহীন্ জ্বাল্াবন্ উৎপােন্! 

  
পাঠে সম্ভিি সবিহান্ হকয় উঠকি শুরু েকরকিন্, থল্ােটার মাো বঠে আকি 

থিা? োাঁজা-টাজা থটকন্ আকসবন্ থিা? ন্া িাই, োাঁজা টাবন্বন্। একেিাকর থেিাকির 
েো,ঐশী থেিাি ন্য়, বিজ্ঞাবন্ে থেিাি। অণুবিজ্ঞান্ীরা িাবেিেণার ির বেন্তু 
োবেপাল্লার মাপ অনু্িায়ী েি আউন্স েি বমবল্গ্রাম থস বহকসকি বির্ার েকরন্ ন্া, 
িারা মাকপন্ িরসম শবক্তর এেকে। থিমন্ এেবট িাবেিেণার িরকে িল্া হয় 
0.511 million electron volts. থিন্ এটা থোকন্া বিেুযবিে শবক্ত উৎপােন্ 
থেকন্দ্রর (power station) সম্বকন্ধ িল্া হকচ্ছ। এর মূকল্ আকি আইন্স্টাইকন্র থসই 
সূত্রবট: 2mcE  । েণা িবে ঠায় োাঁবেকয়ও োকে িাহকল্ও িার িরজাি শবক্ত 
থল্াপ পায় ন্া, এেটা সুপ্ত সম্ভািন্া থেকেই িায় িাকে ওই পবরমাণ শবক্তকি 
রূপান্তবরি েরা। 

  
েল্পন্া েরুন্ কু্ষোবিকু্ষে আয়িন্বিবশষ্ট এেবট আধার িার পবরিিচন্ীয় আয়িন্ 

েমাকি েমাকি এিটাই েবমকয় থেল্কল্ন্ থি িাকি এেটা বে েুকটার থিবশ 
ইকল্েিন্ োো সম্ভি ন্য়। অেচাৎ োিচি শূন্য আয়িন্। থসখাকন্ থি ইকল্েিন্বট 
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আটো পকে আকি িার বত্রমাবত্রে অিিান্ অবি সূক্ষ্মিাকিই জান্া হকয় থেল্ 
আপন্ার। বেন্তু হাইকজন্িাকেচর সূত্র অনু্িায়ী ওবটর থিজ িা শবক্তবট র্কল্ থেল্ 
একেিাকর আসমাকন্। এেটাকে বন্খুাঁি েরকি বেকয় আকরেবটর অবন্িয়িা সীমান্ার 
িাইকর। অবন্িয়িা ন্ীবির পবরণামই এই থি এমন্ এেটা শূন্যািিা োাঁোয় এেসময় 
থি েণা থসখাকন্ োে িা ন্া োে থিজ থেকে িায়, এিাং এেরেম োকয়বি েণা সৃবষ্ট 
হয় (virtual particles), িারা অবিকের থিিকর-িাইকর ক্রমােি আসা-িাওয়া 
েরকি োকে, অকন্েটা আাঁধার িকন্র থজান্াবেরা থিমন্ মুহূকিচ মুহূকিচ জ্বল্া-থন্িা 
েকর। এ থেকে উৎপন্ন শবক্ত, অন্তি িাবত্ত্বেিাকি উৎপন্ন শবক্ত, থসটা থমাকটও োকয়বি 
ন্য়, থস শবক্ত থি পোকেচর মকধযই গুোমজাি হকয় আকি িাকি থোকন্া সকিহ থন্ই। 
প্রশ্ন হকল্া, িাকে িকল্ বমবল্য়ন্ িল্ার প্রশ্ন, এ শবক্তকে িািকি োকজ ল্াোকন্ার 
থোকন্া উপায় আকি বে ন্া। িিচমান্ িুকের থিল্-সাংেকট এ এে জরুবর প্রশ্ন হকয় 
োাঁবেকয়কি। আজি এই অণু-জেৎথিন্ হাওয়া (হাওয়া িল্কি এখাকন্ িায়ু থিাঝাকন্া 
হকচ্ছ ন্া) থেকে জ্বাল্াবন্-পাওয়া! আমাকের অিাো থেশবটর িে উপোর হকি 
পারি।  

 

িকি, োকন্ োকন্ এেটা েো িল্া েরোর। ‘শূকন্যর মকধয শবক্ত’ লু্বেকয় োোর 
িযাপারটা বিজ্ঞাবন্েিাকি পরীবক্ষি হকল্ও এটাকে োকজ ল্াোকন্ার িযাপারটা এখকন্া 
‘অপবিজ্ঞান্’ িা ‘সুকিাসাকয়ন্স’ই িল্কি হকি। এখন্ পিচন্ত থেউ এই শবক্ত আহরণ 
েকর োকজ ল্াোকি থপকরকিন্, এমন্ থোকন্া বিজ্ঞাবন্ে প্রমাণ থন্ই। শূন্য শবক্তর 
িযিহারটা আোশেুসুম বেিু মকন্ হকল্ও, শূন্য শবক্তর ধারণাটা থসরেকমর বেিু ন্য়। 
িরাং ধারণাটা আমাকের পরিিচী অধযায়গুকল্ার জন্য গুরুেপূণচ হকয় উঠকি।  

 

বেন্তু থসখাকন্ িািার আকে আমাকের আইন্স্টাইকন্র পৃবেিীটা আকরেটু িাকল্া 
েকর থিাঝা েরোর।  
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সপ্তম অধযায়  

আইন্স্টাইকন্র বিশ্ব 
 

‘আবম িযবক্ত-ঈশ্বকরর েল্পন্া েরকি র্াই ন্া; আমরা আমাকের অসিূণচ 
ইবন্দ্রকয়র সহায়িায় থি মহাবিকশ্বর েেন্ এখন্ পিচন্ত সমযে িুঝকি থপকরবি 
একিই শ্রদ্ধা বমবশ্রি িকয় আমরা আেুি।’ 

         আল্িাটচ আইন্স্টাইন্ 
 

১৯৩০ সাকল্র অকিাির মাকসর এে মায়ািী শরৎ-সন্ধযা। ল্েকন্র বিখযাি সযািয় 
থহাকটকল্র িল্রুকম র্ল্কি পান্াহাকরর হুকল্লাে। িযারন্ থরােস র্াইকের আবিকেয়িায় 
আকয়াবজি এ োিিয অনু্োকন্ স্পটল্াইট মূল্ি েুই জীিন্ত বোংিেবন্তর ওপর। এর 
এেজন্ হকচ্ছন্ জজচ িান্চািচ শ, ১৯২৫ সাকল্র থন্াকিল্ বিজয়ী সাবহবিযে – 
থশক্সবপয়াকরর পকর িাকে বব্রকটকন্ সিকর্কয় উকল্লখকিােয ন্াটযোর বহকসকি বিকির্ন্া 
েরা হয়। শ অিশয ‘সিাবন্ি অবিবে’র স্পট ল্াইট বন্কজর ওপকর বন্কি রাবজ ন্ন্; 
িল্কল্ন্, সিাবন্ি অবিবে িবে এ সিায় থেউ থেকে োকেন্ থিা থসবট বব্রকটকন্র 
প্রধান্মন্ত্রী র মকস মযাক কিান্াে। বেন্তু থশষ পিচন্ত থেখা থেল্ মন্ত্রী সাকহি থস সিায় 
উপবিি োেকি পাকরন্বন্। িোরীবি োবরশমা থেখাকন্ার িারটুেু ঘুকরবেকর িান্চাি 
শ’র ওপরই পেল্। শ অিশয হিাশ েকরন্বন্। িাাঁর জীিকন্র অন্যিম থিাট্ট বেন্তু 
আেষচণীয় িকৃ্তিায় শ থসবেন্ িল্কল্ন্, 
 

‘টকল্বম এমন্ এেখান্া বিশ্বজেৎ আমাকের জন্য বিবর েকরবিকল্ন্ িা েুই 
হাজার িির বটকে বিল্। িারপর বন্উটন্ আকরেখান্া জেৎ িান্াকল্ন্ িা 
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বিন্ শ িির বটেকি থপকরবিল্, আর আইন্স্টাইন্ সম্প্রবি এেবট বিশ্বজেৎ 
িাবন্কয়কিন্, আমার ধারণা, আপন্ারা র্াইকিন্ আবম িবল্ এবট েখকন্াই 
েুকরাকি ন্া; বেন্তু আবম সবিয সবিযই জাবন্ ন্া েিবেন্ এ আইন্স্টাইন্ীয় 
জেৎ বটেকি। 
 

েশচকের সাবরকি আইন্স্টাইন্ও বিকল্ন্, আর শ’র েো শুকন্ েশচেকের সাকে সাকে 
বিবন্ও থহা থহা েকর থহকস উঠকল্ন্। শ’র িাের্ািুিচ আর রঙ্গরস এমবন্কিই 
জেবিখযাি বিল্। থসবেন্োর সিায় থিন্ ওবট আকরা ন্িুন্ মাত্রা থপল্। পোেচবিজ্ঞাকন্ 
আইন্স্টাইকন্র অিোন্কে িুকল্ ধরকি বেকয় শ আইন্স্টাইকন্র জীিকন্র ন্ান্া মজার 
মজার োবহবন্ থটকন্ একন্ িাাঁর িকৃ্তিা থশষ েরকল্ন্ এ িকল্, ‘আইন্স্টাইন্ হকচ্ছন্ 
আমাকের সমসামবয়েকের মকধয বন্িঃসকিকহ থশ্রেিম প্রবিিা’। 
 

আইন্স্টাইন্ও থিা এ বেে বেকয় েম িান্ ন্া। িকৃ্তিা বেকি উকঠ শ-থে মৃেু 
বিরস্কার েরকল্ন্ ‘আইন্স্টাইন্ ন্াকমর অিীবন্দ্রয় বমথ বটর’ িূয়সী প্রশাংসা েরিার 
জন্য, িার োরকণ ন্াবে িাাঁর জীিন্ ইবিমকধযই ওোেি হকয় উকঠকি! িাাঁর মকি, 
মানু্ষ িাাঁর সিকেচ িা েল্পন্া েকর আর িািকি উবন্ বন্কজ িা – এর মকধয ন্াবে 
বিির োরাে! 

 

িকি আইন্স্টাইন্ বন্কজ িখন্ িা-ই িলু্ন্ ন্া থেন্, এখন্ বেন্তু প্রমাবণি হকয়ই 
থেকি থি, শ’র েো থমাকটও অিুযবক্ত বিল্ ন্া। আইন্স্টাইকন্র িুোন্তোরী আবিষ্কাকরর 
প্রায় এেশ িির এর মকধয পার হকয় থেকি – এখকন্া আমরা থসই আইন্স্টাইন্ীয় 
বিকশ্বই িাস েরবি। িবিষযকির থোকন্া প্রবিিাধর বিজ্ঞান্ী থি রঙ্গমকি একস 
আইন্স্টাইকন্র এই বিশ্বজেৎকে হবটকয় বেকি পারকিন্ ন্া, িা বেবিয বেকয় িল্া িায় 
ন্া। িকি এটুেু অন্তি িল্া িায় থি, আইন্স্টাইন্ স্বীয় প্রবিিায় উদ্ভাবসি হকয় 
বন্কজকে এমন্ এেবট জায়োয় বন্কয় থেকিন্ থি, িাাঁকে পৃবেিীর সিচোকল্র অন্যিম 
থশ্রে প্রবিিা বহকসকি মকন্ রাখকিই হকি, িা িাাঁর বিবর বিশ্বজেৎ থশষ পিচন্ত বটেুে 
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আর ন্া-ই বটেুে। 
 
আইন্স্টাইকন্র থিকল্কিল্া 
িকি ‘বজবন্য়াস’ িল্কি িা থিাঝায় িা বেন্তু থিকল্কিল্ায় েখকন্াই বিকল্ন্ ন্া বিবন্। 
‘মবন্চাং থশাজ েয থি’- প্রিাে িােযবট আইন্স্টাইকন্র জীিকন্ বন্োরুণিাকি িযেচই 
িল্কি হকি। ক্লাকসর থসরা িাত্র বিকল্ন্ ন্া আইন্স্টাইন্। িরাং সু্কল্-েকল্কজর থরেিচ 
িবে বিকির্ন্া েরা হয়, বন্িান্তই মাঝাবর থোকির িাাঁর সমি থরেিচ। আইন্স্টাইন্ 
এমবন্কিই বিকল্ন্ এেটু বঢকল্ঢাল্া; এমন্বে বশশকি েো িল্াও বশকখবিকল্ন্ এেটু 
থেবর েকর। েু িিকরর থিবশ থল্কে বেকয়বিল্। সাি িির পিচন্ত িাবেকিই পোকশান্া 
র্কল্ িাাঁর। এেসময় সু্ককল্ও িবিচ েরা হয় িাকেেযাকোবল্ে সু্ককল্। িকি িবিচ 
েরাই সার হকল্া; সু্ককল্র পোকশান্ায় থমাকটও মকন্াকিােী বিকল্ন্ ন্া আইন্স্টাইন্। 
এো এো ঘুরকিন্, আপন্ মকন্ েী থিন্ িািকিন্। স্বািাবিেিাকিই থরজাল্ট 
আহামবর থোকির বেিু হবচ্ছল্ ন্া। থরজাকল্টর থর্কয়ও গুরুির বেিু সমসযা বন্কয় 
িািা-মা বর্বন্তি হকয় পেকল্ন্। বশক্ষকেরা অবিকিাে েরকিন্, আইন্স্টাইন্ অন্য 
থিকল্কের সাকে একেিাকরই থমকশ ন্া, পো মুখি িল্কি পাকর ন্া, আর প্রশ্ন েরকল্ 
অকন্েক্ষণ থল্কে িায় জিাি বেকি। আিার প্রায়ই জিাি থেওয়ার আকে েী থিন্ 
বিেবিে েকর। প্রেম েুকটা ল্ক্ষণ ন্া হয় িাও মান্া থেল্, বেন্তু িৃিীয়টা? ওবটর 
োরণ আর বেিুই ন্য়, থিকির িাবের িয়। থিাট্ট আইন্স্টাইন্ িািকিন্, িুল্িাল্ 
উির বেকয় সযাকরর হাকি থিকির িাবে খাওয়ার থর্কয় িরাং সিেচ োোই থিা 
িাকল্া!োকজই ক্লাকস সিার সামকন্ উির থেওয়ার আকে স্বেকিাবক্ত েকর বন্কজর 
োকিই উিরটা পবরষ্কার েকর থন্ওয়া, এই আরবে!  
 

থিকল্কিল্ায় িনু্ধিান্ধিকের সাকে বমশকি ন্া পারকল্ েী হকি- এেটা বেন্তু খুি 
িাকল্া গুণ বিল্ িাাঁর। ওই থি বর্রন্তন্ এেগুাঁকয় স্বিাি। থোকন্া এেটা িযাপার মাোয় 
ঢুকে থেকল্ থসটার থশষ ন্া থেকখ বিবন্ িােকিন্ ন্া। এর বন্েশচন্ আমরা পাই 
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আইন্স্টাইকন্র থিাট থিান্ মায়া উইন্টাকরর থল্খা ‘আল্িাটচ আইন্স্টাইন্আ 
িাকয়াগ্রাবেোল্ থস্কর্’ গ্রকি। মায়া আইন্স্টাইন্ সিকেচ িল্কি বেকয় বল্কখকিন্’, 
থোকন্া বেিুকি এেিার আেৃষ্ট হকল্ থিন্ থরাখ থর্কপ িসি আইন্স্টাইকন্র মাোয়। 
এেিার মায়ার বেিু থখল্ার সঙ্গী িাবেকি একসবিল্। সিাই বমকল্ িারা থমকি উঠল্ 
িাকসর ঘর িান্াকন্ার থখল্ায়। র্ারিল্ার থর্কয় থিবশ আর থেউই িান্াকি পারবিল্ 
ন্া। বঠে এ সময় থখল্ায় থিাে থেন্ আইন্স্টাইন্। প্রেম প্রেম থর্ষ্টা েরকি বেকয় 
থিশ েকয়েিারই থিকে পকে িাাঁর িাকসর ঘর। িযস, থরাখ থর্কপ থেল্ িাাঁর। থশষ 
পিচন্ত থর্ষ্টা েকর েকর থি ঘরবট িান্াকল্ন্ আইন্স্টাইন্ – িা বিল্ থর্াে িল্ার! 

 

বেন্তু থর্াে িল্ার িাকসর ঘর িান্াকন্া এে েো, আর পোকশান্ায় িাকল্া হওয়া 
আকরে। আইন্স্টাইকন্র বরকপাটচ োকিচর বিবর থেকখ িািা িাধয হকল্ন্ থহিমাস্টাকরর 
সাকে থেখা েরকি। িািা থহিমাস্টারকে বজজ্ঞাসা েরকল্ন্, ‘িুঝল্াম ন্া হয় আল্িাটচ 
পোকল্খায় খারাপ েরকি, বেন্তু এর মকধযও বে থোকন্া পিকির বিষয় আকি, িা 
আল্িাটচকে আেষচণ েকর? মাকন্ থোকন্া বিকশষ সািকজকি থস বে আগ্রহটাগ্রহ 
থেখায়?’ িবিষযকি িাাঁর আগ্রকহর বিষয় বন্কয় পোকল্খা েরকল্ িবে থোকন্া ধরকন্র 
উন্নবি হয়বর্ন্তাবক্লষ্ট িািার মাোয় িখন্ হকরে রেম বর্ন্তা! থহিমাস্টার মশাই 
আইন্স্টাইকন্র িািার এ ধরকন্র আশািাকে িারপরন্াই বিরক্ত হকল্ন্। সরাসবরই 
িকল্ বেকল্ন্, ‘থেখুন্ িাপু, আপন্ার থিকল্ এেটু হািলু্ টাইপ। ওকে বন্কয় এি 
আশািােী হকয় ল্াি থন্ই। মকন্ হয় ন্া জীিকন্ থোকন্া বেিুকিই সেল্ হকি আপন্ার 
থিকল্’! োকল্র েী বন্মচম পবরহাস, থসই ‘হািলু্ টাইপ’ আইন্স্টাইন্কেই আজ বেন্তু 
মানু্ষ মকন্ থরকখকি, আর োল্কস্রাকি হাবরকয় থেকি ওই অিচার্ীন্ ‘জ্ঞান্ী’ থহিমাস্টার।  

 

েশ িির িয়কস আল্িাটচকে িবিচ েরা হয় বমউবন্খ শহকরর লু্টকপাে 
বজমকন্বসয়াম সু্ককল্। এখাকন্ও ক্লাকসর েৎিাাঁধা পোকশান্া িাাঁর জীিন্কে বন্রান্ি 
েকর িুল্ল্। বিকশষি বগ্রে িাষা থশখার ক্লাসবট থিা আইন্স্টাইকন্র জন্য এে 
‘মূবিচমান্ বিিীবষো’। িাষার িযােরণগুকল্া বেিুকিই মাোয় ঢুেকি র্ায় ন্া িাাঁর। 
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োকজই িযােকিিার হকয় হাবস হাবস মুখ েকর শূন্যেৃবষ্টকি সযাকরর বেকে িাবেকয় 
োোই সার হকল্া। মাস্টার মশাই থহর থজাকসে থিকেন্হাটচ এেই ঘটন্া প্রবিবেন্ 
থেখকি থেখকি এেসময় মহা বিরক্ত থিাধ েরকল্ন্। সরাসবর িকল্ বেকল্ন্ এর পর 
থেকে আইন্স্টাইন্ থিন্ আর ক্লাকস ন্া আকস। বেন্তু এিাকি থিা োউকে ক্লাকস 
আসকি মান্া েরা িায় ন্া, বিকশষি আইন্স্টাইন্ িখন্ ক্লাকস থোকন্া েুষু্টবম েকরন্বন্, 
োকরা সাকে থোল্মাল্ িাধান্বন্। িাহকল্? বিরক্ত মাস্টার মশাই জিাি বেকল্ন্, ‘হযাাঁ, 
িা বঠে। বেন্তু ওরেম হািার মকিা হাবস হাবস মুখ েকর ক্লাকস িকস োেকল্ বশক্ষে 
মশাই থি সন্মান্টুেু থশ্রণীেকক্ষ এেবট িাকত্রর োি থেকে আশা েকরন্, িা কু্ষণ্ণ হয়।’ 

  
থিাঝাই িাকচ্ছ সু্কল্ জীিন্টা বিল্ আইন্স্টাইকন্র জন্য বিিীবষোময় পীেন্-

থেকন্দ্রর মকিা। সু্ককল্র ওই িয়ািচ অবিজ্ঞিার িাপ িাাঁর পরিিচী জীিকন্ িায়ীিাকি 
থেকে বেকয়বিল্। িুকো িয়কস এে সাক্ষাৎোকর আইন্স্টাইন্ িাই িকল্বিকল্ন্,‘আমার 
োকি প্রােবমে সু্ককল্র সযারকের মকন্ হকিা থিন্ বমবল্টাবর সাকজচন্ট, আর 
বজমকন্বসয়াম সু্ককল্র বশক্ষেকের মকন্ হকিা থিন্ থল্েকটন্যান্ট’। এধরকন্র েো বেন্তু 
িকল্বিকল্ন্ িান্চািচ শ-ও। সু্কল্-জীিন্ সম্বকন্ধ প্রায় এেই ধরকন্র বিক্ত অবিজ্ঞিা হয় 
এই বব্রবটশ সাবহবিযকের। শ িাাঁর এেবট থল্খায় িকল্ন্, ‘সু্কল্ থজল্খান্ার থর্কয়ও 
থিবশ বন্েুর জায়ো। থজল্খান্ায় অন্তি েকয়বেকের িাধয েরা হয় ন্া ওয়াকিচন্কের 
থল্খা িই পেকি, অেিা থিি মারা হয় ন্া শুেকন্া পাঠযিই মুখি ন্া িল্কি পারকল্’। 
বশশকির সু্কল্জীিকন্র বিিীবষোময় পবরকিকশর িাইকর থস সময় আইন্স্টাইকন্র 
জীিকন্ সম্ভিি এেবটমাত্র আন্কির বিষয় বিল্, িা হকল্া িাাঁর র্ার্া জযােকির 
সাহর্িচ। িাাঁর এই র্ার্াই বশশকি আইন্স্টাইন্কে পবরর্য় েবরকয় থেন্ অকির 
প্রধান্িম শাখা িীজেবণকির সাকে অকন্েটা এিাকি‘আল্িাটচ,িীজেবণি হকচ্ছ 
মজার এে বিজ্ঞান্, িুঝকল্? ধকরা, এেটা পশুকে বশোকরর জন্য আমরা খুাঁজবি, বেন্তু 
এখকন্া ধরকি পাবরবন্। সামবয়েিাকি আমরা িার ন্াম থেই X, আর ওটাকে ধরকি 
ন্া পারা পিচন্ত আমরা িার থখাাঁজ র্াবল্কয় থিকি োবে।’ 
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বশশকি আইন্স্টাইকন্র জীিকন্ আন্কির বিষয় বিল্ িাাঁর র্ার্া জযােকির সাহর্িচ 
 

জযােি র্ার্া িাো আকরা েজকন্র প্রিাি আইন্স্টাইকন্র ওপর পকেবিল্। এর 
মকধয এেজন্ হকল্ন্ মযাক্স টযাল বম ন্াকমর এে েবরি থমবিকেকল্র িাত্র। এ িাত্রবট 
বিল্ আইন্স্টাইন্কের িাসার বিন্াকরর ‘বন্য়বমি অবিবে’। আসকল্ থস সময় েবক্ষণ 
জামচাবন্র ইহুবেকের মকধয প্রবি িৃহস্পবিিার িাসায় থোকন্া েবরি ইহুবেকে োওয়াি 
েকর খাওয়াকন্ার রীবি প্রর্বল্ি বিল্। থস সূকত্রই মযাক্স টযাল বমর আইন্স্টাইন্কের 
িাসায় আসা। েল্ােল্ অিশয মি হয়বন্, এর োি থেকেই বেকশার আইন্স্টাইন্ 
জযাবমবি আর েযাল্েুল্াস থশখার প্রােবমে অনু্কপ্ররণা থপকয়বিকল্ন্। 

 

আর বিকল্ন্ আইন্স্টাইকন্র মা। বিবন্ অিশয জযাবমবি িা েযাল্েুল্াস থশখায় 
থোকন্া সাহািয েকরন্বন্, েকরবিকল্ন্ থিহাল্া থশখায়। এই থিহাল্া এিাং সিচকপাবর 
সাংেীিপ্রীবি আইন্স্টাইকন্র থশষ বেন্ পিচন্ত িহাল্ বিল্। িাাঁর জীিন্ীোর থিবন্শ 
ব্রায়ান্ ‘আইন্স্টাইন্আ ল্াইে’ (১৯৯৬) গ্রকি আইন্স্টাইকন্র সাংেীি-বপ্রয়িার 
এেবট ঘটন্া উকল্লখ েকর িকল্ন্‘এেিার আইন্স্টাইন্ িাাঁর মধযিয়কস িোরীবি 
থহল্কিেুল্কি রািা বেকয় িাবচ্ছকল্ন্। হাকি বিল্ িাাঁর বপ্রয় থিহাল্াখান্া। হঠাৎ 
শুন্কল্ন্ রািার ওপাকরর এে িাসা থেকে বপয়াকন্ার আওয়াজ থিকস আসকি। 
আইন্স্টাইন্ থেৌকে িাসার োকি র্কল্ আসকি আসকি মবহল্াকে িল্কল্ন্, থেকমা ন্া, 
থেকমা ন্া, িাজাকি োকো!িল্কি িল্কিই িাক্স থেকে বন্কজর থিহাল্াবট থির েকর 
থেল্কল্ন্, আর মবহল্ার সাকে িাকল্ িাল্ বমবল্কয় িাজাকি ল্ােকল্ন্। আইন্স্টাইকন্র 
এ ধরকন্র স্বিিঃসূ্ফিচিা বিল্ সিযই বিিয়ের।’ আইন্স্টাইকন্র সাংেীিবপ্রয়িার 
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আকরেবট িে উোহরণ আমরা পরিিচীকি পাই রিীন্দ্রন্াকের সাকে সাক্ষাৎোকরর 
সময় (১৯৩০)। রিীন্দ্রন্াে জামচাবন্কি আইন্স্টাইকন্র িাসায় থিোকি একল্ িাাঁরা 
েুজকন্ই প্রার্য আর প্রিীকর্যর সাংেীি বন্কয় েিীর আকল্ার্ন্ায় বন্মগ্ হকয়বিকল্ন্। 
সাক্ষাৎোরবটর অনু্বল্খন্ পেকল্ থিাঝা িায় থি, পোেচবিজ্ঞাকন্র োঠকখাট্টা জেকির 
িাইকরও িাাঁর বিল্ সাংেীিবপ্রয় সরস এে বশল্পী মন্। 

 
 
 
 
 
 

আইন্স্টাইকন্র মা আইন্স্টাইন্কে বেকয়বিকল্ন্ থিহাল্া থশখার থপ্ররণা 
 

িকি আসল্ উপোরবট বিবন্ েকরবিকল্ন্ বিবন্ িাাঁর জযােি র্ার্াও ন্ন্, মযাক্স 
টযাল বমও ন্ন্, এমন্বে িাাঁর মা-ও হয়কিা ন্ন্, উপোরবট েকরবিকল্ন্ িাাঁর 
িািাথসই থিাট্টকিল্ায় আইন্স্টাইন্কে এেবট সামান্য েিাস বেকন্ বেকয়। 
আইন্স্টাইকন্র িয়স িখন্ েিই িা হকির্ার/পাাঁর্! েিাকসর োাঁটা থি সি সময় 
উির-েবক্ষকণ মুখ েকর োকেএ িযাপারটা আইন্স্টাইন্কে িারপরন্াই বিবিি 
েকরবিল্। থিাট্ট আইন্স্টাইন্ ঘুমাকন্ার সময়ও শুকয় শুকয় িািকিন্ থি, েিাকসর 
োাঁটা থেন্ শুধু উির-েবক্ষকণ মুখ েকর োেকি! বন্িয়ই থোকন্া োরণ আকি এর 
থপিকন্। মাঝরাকি িািা একস থেকখন্ আইন্স্টাইন্ িখকন্া ঘুমায়বন্। িািাকে থেকখই 
আইন্স্টাইকন্র প্রশ্ন‘আচ্ছা িািা, েিাকসর োাঁটা থেন্ থেিল্ই এে বেকে মুখ 
েকর োকে?’ িািা েম্ভীর েল্ায় িল্কল্ন্, ‘মযােকন্বটজম্’। িার পরই িল্কিন্ 
‘আল্িাটচ, অকন্ে রাি হকয়কি, এখন্ ঘুমাকন্ার থর্ষ্টা েকরা থিা।’ ঘুবমকয় থিকি 
থিকিই আইন্স্টাইন্ িািকিন্, হুমম্ মযােকন্বটজম – িে হকয় িযাপারটা আকরা িাকল্া 
েকর িুঝকি হকি। 
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বিিয় িির 
আইন্স্টাইন্ িে হকয় িাকল্াই িুকঝবিকল্ন্ থসটা। িুকঝবিকল্ন্ িকল্ই বিবন্ ‘িে হকয়’ 
আকপবক্ষে িত্ত্ব প্রবিবেি েরকি থপকরবিকল্ন্। আকপবক্ষে িত্ত্ব বন্মচাণ েরকি িাাঁর 
আিার বন্উটন্, েযারাকি, েুল্ম্ব, েযাল্িাবন্, অযাবিয়ার, মযাক্সকয়ল্, থহল্কমাল্কজকের 
ক্রবমে অিোকন্ েকে ওঠা িবেচু্চম্বেীয় মূল্ ন্ীবিগুকল্ার সাংস্কার সাধন্ েরকি 
হকয়বিল্।  
 

সাংেি োরকণই ১৯০৫ সাল্বটকে আইন্স্টাইকন্র জীিকন্র ‘বিিয় িির’ িল্া 
হয়, েরণ ও িিরবটকিই আইন্স্টাইন্ থমৌবল্ে আবিষ্কারগুকল্া েকরবিকল্ন্। িার আে 
পিচন্ত আইন্স্টাইকন্র পবরবর্বি বিল্ অকন্েটা থিন্ ‘অযাকমর্ার পোেচবিে’ বহকসকি। 
জুবরকখর পবল্কটেবন্ে ইবষ্টবটউকটর িবিচ পরীক্ষায় থিা একক্কিাকর থেল্ই েকর 
িসকল্ন্। পকর অিশয িাাঁর সাকধর এই পবল্কটেবন্কে এেটু অন্যিাকি িবিচ হকি 
থপকরবিকল্ন্ (িবিচ পরীক্ষায় আর বিিীয়িার ন্া িকসই)। িবিচ হকল্ েী হকি,েল্ােল্ 
বেন্তু থিই বে থসই।  
 

 
 
 
 
 
 

প্রকেসর ওকয়িার র্াইকিন্ িাত্ররা িাকে সি সময় ‘থহর প্রকেসর’ িকল্ িােুে 
 

োইন্াল্ ইয়াকরর পরীক্ষায় িকসন্ র্ারজন্ িাত্র ও এেজন্ িাত্রী। প্রেম হন্ লু্ই 
েল্রস (থস্কার ৬০), বিিীয় মাকসচল্ গ্রসমযান্ (থস্কার ৫৭.৫), জযােি এহরাট (৫৬.৫), 
এর পর আইন্স্টাইন্ (৫৪), থশষ িান্ বমকল্িা মাবরকের (৪৪, থেল) বিবন্ 
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পরিিচীকি আইন্স্টাইকন্র েী হন্। িার মাকন্ থেকল্র হাি থেকে িাাঁর্কল্ও পাশ েরা 
িাত্রকের মকধয আইন্স্টাইকন্র িান্ হয় সিার থশকষ। থরজাল্ট খারাপই থেিল্ 
এেমাত্র বিষয় ন্য়, এর মকধয পোেচবিজ্ঞাকন্র বিিােীয় প্রধান্কেও বেকল্ন্ র্বটকয়। 
প্রকেসর ওকয়িার ন্াকমর অধযাপে মশাইবট র্াইকিন্ িাত্ররা িাকে সি সময় ‘থহর 
প্রকেসর’ িকল্ িােুে (আমাকের থেকশর বিশ্ববিেযাল্কয়র অকন্ে অধযাপে থিমন্ সারা 
বেন্ই ‘সযার সযার’ েরা পিি েকরন্, অকন্েটা ওরেম আরবে!)। আইন্স্টাইন্ 
িযাপারবট িুঝকল্ও িাকে সি সময় ন্াম ধকর ‘থহর ওকয়িার’ ন্াকম সকম্বাধন্ েকর 
থিকিন্। এর েকল্ প্রকেসর সাকহি এমন্ই ক্ষযাপা খযাকপন্ থি, পরীক্ষার আকে বিবন্ 
আইন্স্টাইন্কে এেবট স্টাবি থপপার েু-েুিার বল্খকি িাধয েকরবিকল্ন্। 

 

থস িা-ই থহাে, পরীক্ষার ল্িিিা েল্ােকল্র থখসারি িাকল্াই বেকল্ন্ 
আইন্স্টাইন্। সহপাঠীকের মকধয র্ােবর হকল্া ন্া থেিল্ িাাঁরই। ন্ান্া েকল্কজ 
েরখাি েরকল্ন্, বেন্তু থোো থেকেও থোকন্া উির এল্ ন্া। বন্জ প্রবিোকন্ও 
থোকন্া আশার আকল্া থেখকি থপকল্ন্ ন্া আইন্স্টাইন্। 

  
থসই ওকয়িার মশাই, বিবন্ এমবন্কিই আইন্স্টাইকন্র ওপর ‘থক্ষপরু্বরয়াস’ 

বিকল্ন্, বিবন্ থঘাষণা েকর বেকল্ন্ থি এ িির বিবন্ থোন্ পোেচবিজ্ঞাকন্র িাত্রকে 
িাাঁর অধীকন্ োজ েরার জন্য থন্কিন্ ন্া, থন্কিন্ এেজন্ পুকরােস্তুর থমোবন্েযাল্ 
ইবঞ্জবন্য়ার। থিাঝাই িায়, পাকি আইন্স্টাইন্ আকিেন্ েকর িকসন্ এই িকয়ই 
িবেঘবে েকর অমন্ থঘাষণা বেকয়বিকল্ন্ বিবন্। িাকহাে, থিোর আইন্স্টাইন্কে থশষ 
পিচন্ত সাহািয েকরবিকল্ন্ িাাঁর পবল্কটেবন্কের সহপাঠী গ্রসমযান্। গ্রসমযান্ িাাঁর 
িািাকে অনু্করাধ েকর থোকন্া রেকম আইন্স্টাইকন্র জন্য এেটা র্ােরী জুবটকয় 
বেকল্ন্ সুইস থপকটন্ট অবেকস। পে – প্রকিশন্াবর থটেবন্েযাল্ এক্সপাটচ, োিচ ক্লাস। 
হযাাঁ – ওখাকন্ই র্ােবর শুরু েরকল্ন্ আইন্স্টাইন্, ধীকর ধীকর সহেমচীকের 
শ্রদ্ধািাজন্ও হকি শুরু েরকল্ন্, বেন্তু এর থিবশ বেিু আইন্স্টাইন্কে থেকখ িখন্ 
থিাঝা িায়বন্।   
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বেন্তু মাস খাকন্কের মকধযই পবরবিবি থেল্ িেকল্। ওই ‘অজ্ঞািেুল্শীল্’ সাধারণ 
থপকটন্ট ক্লাকেচর বর্ন্তার ঝকে আক্ষবরেিাকিই ল্েিে হকয় থেল্ পৃবেিী। এমন্ই 
ল্িাোণ্ড থিাঁকধ থেল্ থি, পোেচবিেকের এি বেন্োর বর্রকর্ন্া বিশ্বজেকির িবিটাই 
থেল্ আমূল্ িেকল্। পুকরা পোেচবিজ্ঞাকন্র থর্ন্া জেৎটাকেই থঢকল্ সাজাকি হকল্া, 
পাঠযপুিেগুকল্াও বল্খকি হকল্া একক্কিাকর ন্িুন্ েকর!িা থপকটন্ট অবেকস িকস েী 
েরকল্ন্ আইন্স্টাইন্? বিবন্ িাাঁর ওই ‘বিিয় িিকরর’ প্রেমিাকে প্রোশ েরকল্ন্ 
ব্রাউন্ীয় েবির ওপর এেটা থপপার- থিবট আমাকের বেকয়বিল্ পরমাণুর অবিকের 
িািি প্রমাণ, িারপর িান্াকল্ন্ আকল্ার েবণো িা থোয়ান্টাম িত্ত্ব, আর প্রোশ 
েরকল্ন্ সির্াইকি জন্বপ্রয় আকপবক্ষেিার বিকশষ িত্ত্ববট। িাাঁর বিখযাি সমীেরণ 

 িাজাকর এল্ এেবট অবিবরক্ত (সাংকিাজন্ী) বিন্ পৃোর থপপার বহকসকি। 
এেবট থপপাকরর জন্য আিার পরিিচীকি থপকল্ন্ থন্াকিল্। আইন্স্টাইন্ আর 
‘অযাকমর্ার পোেচবিে’ রইকল্ন্ ন্া, োেকল্ন্ ন্া আর পৃবেিীিাসীর োকি ‘অজ্ঞাি’ 
িযবক্ত বহকসকি। ১৯১৯ সাকল্ আইন্স্টাইকন্র িকত্ত্বর িযিহাবরে প্রমাণ বমল্ল্, িখন্ 
আইন্স্টাইন্ রীবিমকিা িারো। থস িির বন্উ ইয়েচ টাইমস িযান্ার থহিল্াইন্ েকর 
বের্ার েরল্ – 

‘আইন্স্টাইকন্র িকত্ত্বর বিশ্বজয়।’ 
‘ল্েন্ টাইমস’ বল্খল্, 

‘বিজ্ঞাকন্ বিেি ... বন্উটন্ীয় ধারণা েবেরু্যি।’ 
 

আইন্স্টাইকন্র আসন্ থসবেন্ থেকে পোেচবিজ্ঞাকন্র ইবিহাকস রীবিমকিা িায়ী 
হকয় থেল্। িাাঁর জীিন্ীোর থিবন্শ ব্রায়ান্ Einstein: A Life গ্রকি বল্কখকিন্, 

‘He was regarded by many as an almost supernatural being, 
his name symbolizing then – as it does now- the highest reaches 
of the human mind’. 
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সবিযই িা-ই। ‘আইন্স্টাইন্’ শব্দবট উচ্চারণ েরকল্ই মকন্ থি বহমাল্য়সম 
িুঙ্গস্পশচী মান্িপ্রবিিার অিয়ি থর্াকখর সামকন্ থিকস ওকঠ িার বিবি রবর্ি হকয়বিল্ 
থস সময়ই। অক্সকোিচ বিশ্ববিেযাল্কয়র েবণকির রুজ িল্ প্রকেসর রজার 
থপন্করাকজর মকি, 

 

  ‘আমাকের পরম সুবিধা এই থি, এই বিাংশ শিাব্দীকি আমরা েু-েুকটা বিেকির 
সাক্ষী হকয়বি। প্রেমবটকে আমরা িবল্ আকপবক্ষেিা, আর বিিীয়বট বর্বহ্নি হকয়কি 
থোয়ান্টাম িত্ত্ব ন্াকম। অিাে িযাপার থি, এেজন্ মাত্র বিজ্ঞান্ীআল্িাটচ 
আইন্স্টাইন্িাাঁর অসাধারণ মন্ন্ আর অনু্সবন্ধৎসা িকল্ ১৯০৫ সাকল্ মাত্র এে 
িিকরর থিির রর্ন্া েকরবিকল্ন্ ওই েু-েুকটা বিেকিরই।’ 
 
মান্স পরীক্ষা 

আকপবক্ষেিার িত্ত্ব উদ্ভািকন্র থপিকন্ রকয়কি আইন্স্টাইকন্র অসাধারণ বেিু 
মান্স পরীক্ষা (Thought Experiment)11। ‘অসাধারণ’ শব্দবট বল্খল্াম িকট, বেন্তু 
িণচন্া শুন্কল্ মকন্ হকি এ থিা খুিই সাধারণ। এিই সাধারণ, থি োকরা মাোয়ই 
হয়কিা আসকি ন্া থি, এগুকল্া থোকন্া বর্ন্তার বিষয় হকি পাকর।  

 
 
 
 
 

আবম িবে এেটা আয়ন্া বন্কয় আকল্ার েবিকি শাাঁ শাাঁ েকর িুটকি োবে, 
িকি বে আয়ন্ায় আমার থোকন্া িায়া পেকি? 

                                                           
11  বি. ে. মান্স পরীক্ষাগুকল্া (Thought Experiment) থোকন্া িািি পরীক্ষা ন্য়, িরাং েবল্পি পরীক্ষা। পরীক্ষাগুকল্া ঘকট 

আসকল্ পোেচবিেকের মাোর থিিকর, থোকন্া ল্যািকরটবরকি ন্য়। মুল্ি িন্ত্রপাবির সীমািদ্ধিা এিাং অন্যান্য োরকণ এ 
ধরকন্র পরীক্ষাকে িািকি রূপ ন্া থেওয়া থেকল্ও পোেচবিেকের মাোর মকধয ঘুরপাে খাওয়া এ পরীক্ষাগুকল্ার গুরুে 
বেন্তু অপবরসীম। 
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     আইন্স্টাইকন্র অসাধারণে ওখাকন্ই। সাধারণ আর হাল্কা বিষয় বন্কয় বর্ন্তা 
েরকি েরকি অসাধারণ সমি জবটল্ বসদ্ধাকন্ত থপৌঁিাকি পারকিন্। থসই সকিকরা 
িির িয়কস হঠাৎ েকরই এেবেন্ আইন্স্টাইকন্র মাোয় একসবিল্ এেবট অদু্ভিুকে 
প্রশ্ন: ‘আচ্ছা, আবম িবে এেটা আয়ন্া বন্কয় আকল্ার েবিকি শাাঁ শাাঁ েকর িুটকি 
োবে, িকি বে আয়ন্ায় আমার থোকন্া িায়া পেকি?’ 
 

প্রশ্নটা শুন্কি সাধারণ মকন্ হকল্ও এর আকিেন্ বেন্তু সুেূরপ্রসারী। এই প্রশ্নবট 
সমাধাকন্র মকধযই আসকল্ লু্বেকয় বিল্ আকপবক্ষেিার বিকশষিত্ত্ব (Special Theory 
of Relativity) সমাধাকন্র িীজ। আকল্ার েবিকি র্ল্কল্ আয়ন্ায় বে িায়া পোর 
েো? আমাকের প্রািযবহে থি অবিজ্ঞিা, িার বন্বরকখ িল্কি থেকল্ িল্কি হয় 
‘পেকি ন্া’। থেন্? 

  
োরণটা থসাজা। েযাবল্বল্ও-বন্উটকন্রা িস্তুর মধযোর আকপবক্ষে েবির থি 

বন্য়মোনু্ন্ বশবখকয় বেকয়বিকল্ন্, থসটা থেকে থিাঝা িায়, আকল্ার সমান্ সমান্ থিকে 
পাল্লা বেকয় র্ল্কি োেকল্ আইন্স্টাইকন্র সাকপকক্ষ আকল্াকে থিা একক্কিাকর েবিহীন্ 
মকন্ হিার েো। েকল্ আকল্ার থিা আইন্স্টাইন্কে বিবেকয় আয়ন্ায় বঠেকর পকে 
আিার আইন্স্টাইকন্র থর্াকখ পেিার েো ন্য়। িাহকল্ ওই পবরবিবিকি 
আইন্স্টাইন্ বেন্তু বন্কজর িায়া আয়ন্ায় থেখকি পাকিন্ ন্া। আকরা থসাজাসুবজ িল্কল্ 
িল্া িায়, আয়ন্া মুকখর সামকন্ ধকর আকল্ার থিকের সমান্ থিকে থেৌেুকি োেকল্ 
আইন্স্টাইন্ থেখকিন্ থি আয়ন্া থেকে আইন্স্টাইকন্র প্রবিবিম্ব রীবিমকিা ‘িযাবন্শ’ 
হকয় িাকচ্ছ। বেন্তু িাই িবে হয় এই িযাপারটা জন্ম থেকি আকরে সমসযার। এি বেন্ 
ধকর েযাবল্বল্ও থি ‘বপ্রবন্সপাল্ অি বরকল্বটবিবট’ ন্াকমর সিচজন্ীন্ এে বন্য়ম আমাকের 
বশবখকয়বিকল্ন্, থসটা থিা আর োজ েরকি ন্া। েযাবল্বল্ওর এই আকপবক্ষেিার 
বন্য়মটা আকে এেটু এেটু থিাঝার থর্ষ্টা েরা িাে। এই থি আমরা পৃবেিী ন্াকমর 
গ্রকহর োাঁকধ সওয়ার হকয় সূকিচর র্ারবেকে থসকেকে ১৬ মাইল্ থিকে অবিরাম ঘুকর 
র্কল্বি, িা আমরা েখকন্া থটর পাই ন্া থেন্? োরণ আমাকের অিিান্ থিা পৃবেিীর 
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িাইকর ন্য়। পৃবেিী আমাকের সাকে বন্কয়ই প্রবিবন্য়ি ল্াটু্টর মকিা ঘুকর র্কল্কি। 
োকজই আমাকের সাকপকক্ষ পৃবেিীর আকপবক্ষে েবি থিা সি সময়ই থস্রে শূন্যই 
োকে। থসজন্যই আমরা পৃবেিীর েবিকে েখকন্া উপল্বি েবর ন্া। বঠে এেই 
ধরকন্র অবিজ্ঞিা হয় আমাকের িখন্ আমরা বস্টমাকর, ল্কি বোংিা জাহাকজ েকর 
ন্েী বোংিা সমুে পাবে বেই। অকন্ে সময় আমরা থিকের থিিকর থেকে িুঝকিই 
পাবর ন্া ল্ি িা জাহাজটা র্ল্কি বে ন্া। থেিল্ িাইকরর বেকে িাবেকয় িখন্ থেবখ 
িীকরর োিপাল্া-িাবেঘরগুকল্া সি থপিকন্র বেকে র্কল্ িাকচ্ছ,িখন্ই থেিল্ িুবঝ থি 
আমাকের জাহাজটা আসকল্ সামকন্র বেকে একোকচ্ছ। পৃবেিীর ঘূণচকন্র থক্ষকত্রও বঠে 
িা-ই। থেিল্ আোকশর বেকে িাবেকয় আমরা িখন্ সুবিয মামাকে পুি থেকে 
পবিকম র্কল্ থিকি থেবখ, িখন্ই আমরা থেিল্ িুবঝ থি আমাকের পৃবেিীটা হয়কিা 
আমাকের সাকে বন্কয় পবিম থেকে পুকি পাে থখকয় র্কল্কি। এই বিভ্রাবন্তটাই বেন্তু 
েযাবল্বল্ওর ‘বপ্রবন্সপাল্ অি বরকল্বটবিবট’র মূল্েো। েযাবল্বল্ও িকল্বিকল্ন্ থি,থেউ 
িবে সমকিকে ভ্রমণ েরকি োকে (ধরুন্ জাহাকজ েকর)িকি িার (জাহাকজর থিকের 
থিিকর িকস) থোকন্ািাকিই িুঝিার িা িল্িার উপায় থন্ই থি থস একোকচ্ছ, 
থপিাকচ্ছ ন্াবে বির হকয় োাঁবেকয় আকি। বেন্তু িা-ই িবে হয়, িকি জাহাজবট িবে 
আকল্ার থিকে র্কল্ িকি থিা এই সিচজন্ীন্ িযাপারবট খাটকি ন্া। জাহাকজর থিকে 
িকস থস্রে আয়ন্ার বেকে িাবেকয়ই বেন্তু জাহাজিাত্রী িুকঝ িাকিন্ থি িাাঁর জাহাজবট 
র্ল্কি, োরণ বিবন্ িাাঁর প্রবিবিম্বকে আয়ন্া থেকে ‘িযাবন্শ’ হকয় থিকি থেখকিন্।  

 

িাহকল্? িাহকল্ আর বেিুই ন্য়আইন্স্টাইন্ িুঝকল্ন্, হয় েযাবল্বল্ওর 
বপ্রবন্সপাল্ অি বরকল্বটবিবট িুল্, আর ন্য়কিা আইন্স্টাইকন্র মান্স পরীক্ষার মকধযই 
থোোও েল্ে রকয় থেকি। অিশযই সকিকরা িির িয়কস এই ধাাঁধার থোকন্া সমাধান্ 
পান্বন্ আইন্স্টাইন্, বেন্তু এ বন্কয় অন্িরি বর্ন্তা েকরই থেকিন্। 

  
সমাধান্ থপকয়কিন্ থশষ পিচন্ত সুইস থপকটন্ট অবেকস র্ােবর শুরু েরার মাস 

খাকন্কের মকধয। আইন্স্টাইন্ িুঝকল্ন্ থি, েযাবল্বল্ওর বপ্রবন্সপাল্ অি বরকল্বটবিবটর 
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মকধয থোকন্া িুল্ থন্ই। আয়ন্া থেকে িায়া িযাবন্শ হওয়া থঠোকি হকল্ আকল্ার 
েবির িযাপারবটকে এেটু বিন্নরেমিাকি িািকি হকি; আর েশটা সাধারণ িস্তুেণার 
থিকের মকিা েকর িািকল্ র্ল্কি ন্া। আইন্স্টাইন্ িল্কল্ন্, ‘আকল্ার থিে িার উৎস 
িা পিচকিক্ষকের েবির ওপর েখকন্াই বন্িচর েকর ন্া; এবট সি সময়ই ধ্রুিে।’ 
িযাপারটা খুিই অদু্ভি। মন্ মান্কি র্ায় ন্া; োরণ এই িযাপারবট িস্তুর থিেসাংক্রান্ত 
আমাকের সাধারণ পিচকিক্ষকণর একেিাকরই বিকরাধী। থিমন্: ধরা িাে, আপবন্ এেবট 
রািায় ৪০ বেবম থিকে োবে র্াল্াকচ্ছন্। 

  
আপন্ার িনু্ধ বঠে বিপরীি বেে থেকে আকরেবট োবে বন্কয় ৪০ বেবম থিকে 

আপন্ার বেকে থধকয় এল্। আপন্ার োকি বেন্তু মকন্ হকি আপন্ার িনু্ধ আপন্ার 
বেকে িুকট আসকি বিগুণ (৪০ + ৪০ = ৮০ বেবম)থিকে। আকল্ার থক্ষকত্র িযাপারটা 
অন্যরেম। ধরা িাে, এেজন্ পিচকিক্ষে থসকেকে ১ ল্ক্ষ ৫০ হাজার বেকল্াবমটার 
থিকে আকল্ার উৎকসর বেকে িুকট র্কল্কি। আর উৎস থেকে আকল্া িোকচ্ছ িার 
বন্জস্ব থিকেঅেচাৎ থসকেকে প্রায় ৩ ল্ক্ষ বেকল্াবমটাকর। এখন্ েো হকচ্ছ 
পিচকিক্ষকের োকি আকল্ার থিে েি িকল্ মকন্ হওয়া উবর্ি? আকের উোহরণ 
থেকে পাওয়া অবিজ্ঞিা িকল্থসকেকে (১ ল্ক্ষ ৫০ হাজার + ৩ ল্ক্ষ =) ৪ ল্ক্ষ 
৫০ হাজার বেকল্াবমটার। আসকল্ বেন্তু িা হকি ন্া। পিচকিক্ষে আকল্াকে থসকেকে ৩ 
ল্ক্ষ বেকল্াবমটার থিকেই িাাঁর বেকে আসকি থেখকি। িযাপারটা িযবিক্রমী সকিহ 
থন্ই,বেন্তু এ িযাপারটা ন্া মান্কল্ েযাবল্বল্ওর ‘বপ্রবন্সপাল্ অি বরকল্বটবিবট’র থোকন্া 
অেচ োকে ন্া। আইন্স্টাইন্ িাাঁর িকত্ত্বর সাহাকিয আকরা থেখাকল্ন্, িবে থোকন্া 
িস্তুেণার থিে িােকি িােকি আকল্ার েবিকিকের োিাোবি র্কল্ আকস, িস্তুবটর 
‘আকপবক্ষে ির’ থিকে িাকি (mass increase) ন্াটেীয়িাকি12, বেঘচয সাংেুবর্ি হকয় 

                                                           
12 এেটা বিষয় এেটু পবরস্কার েরা েরোর। িবেও থিইজারসহ আকেোর বেিু িইপকত্র আকল্ার েবির সাকে সাকে িস্তুর ির 
থিকে িাওয়ার েো িল্া োকে, আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ীরা িযাপারবটকে আর থসরেমিাকি িযাখযা েকরন্ ন্া। আসকল্ 
‘বরকল্বটবিবস্টে মযাস’ িা আকপবক্ষে ির এেবট পুরকন্া ধারণা। ১৯৩০ সাকল্র আকে পোেচবিজ্ঞান্ীরা এটা িযিহার েরকিন্। 
বেন্তু এখন্ অবধোাংশ পোেচবিকেরাই থিটা িযিহার েকরন্ িা হকল্া ‘ইন্িযাবরকয়ন্ট মযাস’ িা অপবরিিচ ির। অপবরিিচ ির 
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িাকি (length contraction) এিাং সময় ধীকর র্ল্কি (time dialation)। সমকয়র 
িযাপারটা সিযই অদু্ভি। বিজ্ঞান্ী-অবিজ্ঞান্ী-বন্বিচকশকষ সিাই সময় িযাপারবটকে 
এিবেন্ এেটা ‘পরম’ (absolute) থোকন্া ধারণা বহকসকি থমকন্ বন্কয়বিকল্ন্; সময় 
িযাপারটা রাম-শযাম-িেু-মধু সিার জন্যই বিল্ সমান্, থিন্ মহাবিকশ্বর থোোও 
লু্বেকয় োো এেবট পরম ঘবে অবিরাম মহাজােবিে হৃৎস্পিকন্র িাকল্ িাকল্ 
স্পবিি হকয় র্ল্কি, বটে, বটে, বটে, বটে… িার সাকে িুল্ন্া েকর পাবেচি 
ঘবেগুকল্ার সময় বন্ধচারণ েরা হয়। োকজই সমকয়র িযাপারটা আক্ষবরে অকেচই বিল্ 
পরম, থোকন্া িযবক্ত-বিকশকষর ওপর থোকন্ািাকিই বন্িচরশীল্ ন্য়। বেন্তু আইন্স্টাইন্ 
রঙ্গমকি হাবজর হকয় িল্কল্ন্,সময় িযাপারটা থোকন্ািাকিই ‘পরম’ ন্য়, িরাং 
আকপবক্ষে। আর সমকয়র বেঘচয মাপার আইন্স্টাইন্ীয় থস্কল্টা থল্াহার ন্য়, থিন্ 
রািাকরর – ইকচ্ছ েরকল্ই থটকন্ ল্ম্বা বোংিা খাকটা েকর থেল্া িায়! রাকমর োকি 
সমকয়র থি বেঘচয িা রবহকমর োকি সমান্ মকন্ ন্াও হকি পাকর। বিকশষি রাম িবে 
দ্রুিেবিকি র্ল্কি োকে, রবহকমর িুল্ন্ায় রাকমর ঘবে বেন্তু আকি র্ল্কি!আকরেটা 
বজবন্স থিবরকয় এল্ আইন্স্টাইকন্র িত্ত্ব থেকে। শূন্য পকে আকল্ার িা েবিকিে, 
থোকন্া িস্তুর েবিকিে িবে িার সমান্ িা থিবশ হয়, িকি সমীেরণগুকল্া বন্রেচে 
হকয় পকে। এ থেকে এেটা বসদ্ধান্ত েরা হয় – থোকন্া পোেচই আকল্ার সমান্ 
েবিকিে অজচন্ েরকি পারকি ন্া। থসই থেকে মহাবিকশ্বর েবির সীমা বন্ধচাবরি হয় 
আকল্ার থিে বেকয়। 

 

আইন্স্টাইন্ আকপবক্ষেিার এই বিকশষ িত্ত্ব বেকয়ই বেন্তু ইবিহাকসর পািায় 
িরণীয় হকয় োেকি পারকিন্। ১৯০৫ সাকল্ িাাঁর েকিষণাপত্রবট জান্চাকল্ প্রোকশর 

                                                                                                                                           

আকল্ার থিকের ওপর বন্িচর েকর ন্া, এবট মূল্ি এেবট অপবরিিচ থস্কল্ার রাবশ। থেন্ আকল্ার েবিকিকের সাকে সাকে িস্তুর 
বেঘচয েমকল্ও (length contraction) বোংিা সময় শ্লে হকয় থেকল্ও (time dilation) িস্তুর ির অপবরিবিচি োকে। িাহকল্ 
থেন্ থোকন্া িস্তুেণা আকল্ার সমান্ েবিকি ধািমান্ হকি পারকি ন্া? থসটাকে িযাখযা েরা উবর্ি আসকল্ িকরর মাধযকম 
ন্য়,িরাং শবক্তর মাধযকম। িি িস্তুর থিে িােকি োকে িার জেিা িা ইন্ারবশয়া িােকি োকে। একক্ষকত্র িস্তুেণা আকল্ার 
থিকের সমান্ হকি পারকি ন্া, োরণ এর জন্য অসীম শবক্তর েরোর হকি। 



  

173 
Bw÷kb BeyK 

পর থেকেই পোেচবিজ্ঞান্ীরা িুঝকি থপকরবিকল্ন্ থি,সুইস থপকটন্ট অবেকসর এে 
অখযাি থেরাবন্ অবর্করই পোেচবিজ্ঞাকন্র ইবিহাকস ন্িুন্ এে অধযাকয়র সূর্ন্া েরকি 
িাকচ্ছন্। থোয়ান্টাম িল্বিেযার জন্ে মযাক্স োি িখন্ই উচ্চবেি হকয় উকঠবিকল্ন্ 
এই িকল্: ‘িবে (আকপবক্ষে িত্ত্ব)সিয িকল্ প্রমাবণি হয়, িকি আইন্স্টাইন্ বিাংশ 
শিাব্দীর থোপাবন্চোস বহকসকি বিকিবর্ি হকিন্।’  

 

বেন্তু আইন্স্টাইন্ থেিল্ বিকশষ িত্ত্ব বন্কয় সন্তুষ্ট হকয় িকস োোর মানু্ষ ন্ন্। 
আবিষ্কাকরর থন্শা িখন্ থিন্ িাকে থপকয় িকসকি। বিবন্ মন্ বেকল্ন্ আকরা 
উচ্চাবিল্াষী েকিষণায়। এর েল্ােল্ বহকসকিই ে’িিকরর মকধয উকঠ এল্ সাবিচে 
আকপবক্ষে িত্ত্ব (General Theory of Relativity)। এই েকিষণা মাকন্ আর গুকণ 
এমন্ই অন্ন্য থি, আইন্স্টাইন্ বন্কজই এেসময় উপল্বি েকরবিকল্ন্ থি, এই 
েকিষণার োকি িাাঁর আকের আকপবক্ষেিার বিকশষ িত্ত্ব থিা থস্রে ‘থিকল্কখল্া’। 
মজার িযাপার হকচ্ছ, আইন্স্টাইকন্র এই সাবিচে আকপবক্ষে িকত্ত্বর থপিকন্ও বেন্তু 
রকয়কি আকরেবট সােচে মান্স পরীক্ষা। হঠাৎ এেবেন্ আইন্স্টাইকন্র মাোয় এল্ 
এেটা থল্াে উাঁরু্ এেটা িাবের িাকের ওপর থেকে পকে থেকল্ েী হকি? েী আিার 
হকি! ধপ্পাস েকর মাবটকি, িারপর েুম েট! আমাকের মকিা িা-থপাষা মানু্কষরা থিা 
িকটই, অবধোাংশ বিজ্ঞান্ীরাই ওিাকি বর্ন্তা েরকিন্। বেন্তু আইন্স্টাইন্ ওিাকি 
িািকল্ন্ ন্া। সাধারণ এেটা ঘটন্ার মকধযও অসাধারণকের থিাাঁয়া খুাঁকজ থপকল্ন্। 
বিবন্ েুিচােযিান্ মানু্ষবটর মাবটকি িূপাবিি হিার বঠে আকের মুহূিচবটর ‘থসৌিাকেযর’ 
েো িািকল্ন্, থিবটকে বিবন্ আখযাবয়ি েকরকিন্ ‘হযাবপকয়স্ট েট অি মাই ল্াইে’। 

 

েী থপকল্ন্ আইন্স্টাইন্ ওই পিন্শীল্ মানু্ষবটর মাবটকি আঘাি েরার আে 
মুহূকিচর মকধয? থপকল্ন্ এই থি, ওই পিন্শীল্ মানু্ষবট বন্কজর ওজন্ অনু্িি েরকি 
ন্া। আইন্স্টাইকন্র োকি এ িযাপারবটর মাকন্ োাঁোল্, মহােষচ থক্ষকত্রর মকধয 
মুক্তপিন্শীল্িার অবিজ্ঞিা আর মহােষচ-বিহীন্ শূন্যািিায় থিকস োোর মকধয 
আসকল্ থোকন্া পােচেয থন্ই। থসখান্ থেকেই বিবন্ থির েকর আন্কল্ন্ ‘ইেুইিযাকল্ন্ট 
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বপ্রবন্সপাল্’িা হকয় োাঁোল্ সাবিচে আকপবক্ষে িকত্ত্বর মূল্ বিবি। 
 

 
মহােষচ থক্ষকত্রর মকধয মুক্তপিন্শীল্িার অবিজ্ঞিা আর মহােষচ-বিহীন্ 

শূন্যািিায় থিকস োোর মকধয আসকল্ থোকন্া পােচেয থন্ই 
 

আইন্স্টাইন্ পরিিচীকি িাাঁর এই ঐবিহাবসে িকত্ত্বর সাহাকিয মহােকষচর সাকে 
আকপবক্ষেিাকে সবন্নিদ্ধ েকর থেখাকল্ন্ থি, মহােষচকে শুধু শূন্যিাকন্ েুবট িস্তুর 
মকধয আেষচণ িল্ (বন্উটন্ থিিাকি বর্ন্তা েকরবিকল্ন্) বহকসকি িািকল্ র্ল্কি 
ন্া,িািকি হকি আপাি িল্ (aparent force)বহকসকি, িার উদ্ভি হয় আসকল্ 
মহাশূকন্যর (space) বন্জস্ব িক্রিার োরকণ। িাাঁর এ িত্ত্ব থেকেই আমরা িুঝকি 
থপকরবি,থোকন্া আেষচণ িল্-টল্ ন্য়, িরাং বিশাল্ িকরর োরকণ মহাশূকন্য সৃবষ্ট হয় 
িক্রিা িা িস্তুেণাকের থিা িকটই এমন্বে আকল্ার েবিপেকেও িাাঁবেকয় থেয়। 
আমাকের থসৌরজেকির থেকন্দ্র সূিচ োোর োরকণও বেন্তু সৃবষ্ট হকয়কি িক্রিা, িার 
োরকণ পৃবেিীসহ অন্য গ্রহগুকল্াকে এেবট িক্রিকল্ সূকিচর র্ারবেকে ঘুরকি থেখা 
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িায়। প্রকেসর আবর্চিাল্ি হুইল্াকরর িাষায় ‘পোেচ থস্পসকে িল্কি বেিাকি 
িাাঁেকি হকি,আর থস্পস পোেচকে িল্কি বেিাকি র্ল্কি হকি’! এটাই আসকল্ 
বন্উটকন্র মহােষচকে আইন্স্টাইকন্র থর্াখ বেকয় থেখা। 

 
থোয়ান্টাম িল্বিেযা বন্কয় সাংশয় 
থোয়ান্টাম পোেচবিেযা বন্কয়ও আইন্স্টাইন্ বিবিন্ন ধরকন্র মান্স পরীক্ষা েকরবিকল্ন্ 
িাাঁর জীিকন্র থশষ বিন্ েশকে। এর অকন্েগুকল্াই বিবর েকরবিকল্ন্ থোয়ান্টাম 
িল্বিেযা বিষকয় বিখযাি থিবন্শ বিজ্ঞান্ী ন্ীল্স থিাকরর সাকে িকেচ বল্প্ত হকয়। িবেও 
আইন্স্টাইন্ ১৯০৫ সাকল্ থন্াকিল্ পুরস্কারবট থপকয়বিকল্ন্ থোয়ান্টাম িল্বিেযার 
ওপকরই; বেন্তু এই আইন্স্টাইন্ই আিার পরিিচীকি থোয়ান্টাম িল্বিেযার সম্ভািন্ার 
জেকির সাকে এোত্মিা থঘাষণা েরকি পাকরন্বন্। থোয়ান্টাম িল্বিেযার 
অবন্িয়িাকে খণ্ডন্ েরকি বেকয় িাাঁর ‘ঈশ্বর পাশা থখকল্ন্ ন্া’ উবক্তবট থিা 
সিচজন্বিবেি।  
 

থোয়ান্টাম িল্বিেযাকে অসিূণচ প্রমাণ েরকি বিবন্ অকন্েগুকল্া মান্স পরীক্ষার 
থক্ষত্র বিবর েকরন্; এর মকধয বিখযািবট হকল্া ‘ই.বপ.আর’ পরীক্ষণ, থিবট বিবন্ বিবর 
েকরন্ ন্যাোন্ থরাকজন্ আর িবরস থপািল্বস্কর সাকে বমকল্। ১৯৩৫ সাকল্ িাাঁর থসই 
মান্স পরীক্ষার েকিষণাপত্রবট প্রোবশি হয় বেবজেযাল্ বরবিউ জান্চাকল্ Can 
Quantum Mechanical Description of Physical Reality Be considered 
Complete? বশকরান্াকম। 

  
আইন্স্টাইকন্র সিগুকল্া মান্স পরীক্ষাই বিল্ খুিই সহজ-সরল্, িা 

পোেচবিজ্ঞাকন্র একেিাকর প্রােবমে জ্ঞাকন্র ওপর প্রবিবেি। আইন্স্টাইকন্র েৃবিে 
এখাকন্ই থি বিবন্ ওই সি সহজ-সরল্ সাধারণ বিষয়গুকল্াকে বন্কয় বর্ন্তা েরকি 
েরকি ধীকর ধীকর জবটল্ িকত্ত্ব উপন্ীি হকিন্। আিার অকন্ে সময় জবটল্ 
বজবন্সকে বন্কয় আসকিন্ জন্মানু্কষর সাধারণ থিাধেমযিার িকর। এেিার বিজ্ঞাকন্র 
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এে ‘ে অক্ষর থোমাাংস’ সাাংিাবেে ‘আকপবক্ষেিার মূল্ বিষয়বট েী’ বজজ্ঞাসা েরকল্, 
আইন্স্টাইন্ উিকর িল্কল্ন্, 

 

‘আপবন্ রু্ল্ার আগুকন্ আপন্ার হািবট এে বমবন্কটর জন্য ধকর রাখুন্, থসই 
এে বমবন্টকে মকন্ হকি এে ঘণ্টা। বেন্তু এে সুিরী িরুণীর সাকে এে 
ঘণ্টা ধকর েো িলু্ন্, থসই এে ঘণ্টাকে মকন্ হকি এে বমবন্ট। এটাই 
আকপবক্ষেিা।’ 
 

আইন্স্টাইকন্র আিা বিল্ পিচকিক্ষণ অন্কপক্ষ থিৌি িািিিায়। বিবন্ বিশ্বাস 
েরকিন্ ন্া মানু্কষর পিচকিক্ষকণর ওপর েখকন্া থিৌি-িািিিার সিযিা বন্িচরশীল্ 
হকি পাকর। থিার প্রেি থোয়ান্টাম িল্বিেযার থোকপন্কহকেন্ীয় িযাখযার সাকে িার 
বিকরাধ বিল্ মূল্ি এখাকন্ই। থিার িল্কিন্, ‘পোেচবিজ্ঞাকন্ োজ প্রেৃবি থেমন্ িা 
আবিষ্কার েরা ন্য়, প্রেবি সিকেচ আমরা েী িল্কি পাবর আর বেিাকি িল্কি 
পাবর,এটা থির েরাই বিজ্ঞাকন্র োজ।’ এই ধারণাকে পাোকপাক্ত েরকি বেকয় 
থোয়ান্টাম িল্বিেযার আকরে বেেপাল্ হাইকজন্িােচ থেবখকয়বিকল্ন্ থি,এেবট েণার 
অিিান্ এিাং থিে িুেপৎ বন্বিিিাকি বন্ণচয় েরা অসম্ভি। অিিান্ সুর্ারুিাকি 
মাপকি থেকল্ েণাবটর থিকের িেয হাবরকয় িাকি, আিার থিে খুি সবঠেিাকি মাপকি 
থেকল্ অিিান্ বন্ণচকয় েেকোল্ থেখা থেকি। ন্ীল্স থিাকরর মকি,িিক্ষণ পিচন্ত ন্া 
এেবট েণাকে পিচকিক্ষকণর আওিায় আন্া িাকচ্ছ, িিক্ষণ পিচন্ত েণাবট থোোয় 
রকয়কিএটা িল্ার থোকন্া অেচ হয় ন্া। োরণ এবট বিরাজ েকর সম্ভািন্ার এে 
অস্পষ্ট িল্কয়। অেচাৎ এই মি অনু্িায়ী থিৌি-িািিিা মান্ি-পিচকিক্ষণ বন্রকপক্ষ 
ন্য় (১৯৮২ সাকল্ অযাকল্ইন্ অযাকস্পি আইন্স্টাইকন্র ই.বপ.আর মান্স পরীক্ষাকে 
পূণচিা োন্ েকরন্ এেবট িযিহাবরে পরীক্ষার মাধযকম, িা থিাকরর িুবক্তকেই সমেচন্ 
েকর)। িল্া িাহুল্য, আইন্স্টাইন্ এ ধরকন্র িযাখযায় সন্তুষ্ট হকি পাকরন্বন্। এেিার 
থিাকরর িুবক্তকি অনু্প্রাবণি হকয় এে িনু্ধ িাাঁকে রািায় মান্ি-পিচকিক্ষকণর সাকে 
থোয়ান্টামীয় থিৌি-িািিিার সিেচ থিাঝাকি র্াইবিকল্ন্। বিরক্ত আইন্স্টাইন্ 
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আোকশর বেকে আেুল্ িুকল্ িকল্ উঠকল্ন্ – 
‘িুবম িল্কি র্াইি, ওই থি র্াাঁেটা ওখাকন্ আকি, আমরা ন্া থেখকল্ 

র্াাঁেটার অবিে োেকি ন্া?’ 
  

এই হকচ্ছন্ আইন্স্টাইন্। বেন্বিন্ জীিকন্র সাধারণ বেিু উপমা আর 
সুেূরপ্রসারী বর্ন্তািািন্ার মাধযকম বিশ্বজেকির জবটল্ রহকসযর সমাধান্ েরকি প্রয়াসী 
হকয়বিকল্ন্। পযাবিয়ার রািায় থহাঁকট থিোকন্া এেসময়োর ‘িািুে’ িাল্ে িে হকয় 
থস্রে েিেগুকল্া মান্স পরীক্ষার মাধযকম বর্রকর্ন্া জেকির িবিটাই আমূল্ পাকল্ট 
বেকয়বিকল্ন্,আর জীিকন্র থশষ িিরগুকল্া বন্ষ্ফল্িাকি োবটকয়বিকল্ন্ থোয়ান্টাম 
িল্বিেযার ‘আজগুবি’ বসদ্ধান্তগুকল্াকে হটাকি; মান্বিেিার সাধন্ায় আর প্রেৃবির 
থমৌবল্ে িল্গুকল্াকে এেীিূি েরিার উচ্চাবিল্াষী স্বে বন্কয় থহাঁকট বেকয়বিকল্ন্ 
অকন্ে েূর – এোেী, বন্িঃসঙ্গিাকি! 
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অষ্টম অধযায়  

শূন্যিার শবক্ত 
 

আবমও থিামার মকিা িুকো হিিুবে র্াাঁেটাকর আবম েকর থেি 
োল্ীেকহ থিকন্া জকল্ পার; 

আমরা েুজকন্ বমকল্ শূন্য েকর র্কল্ িাি জীিকন্র প্ররু্র িাাঁোর। 
জীিন্ান্ি োশ, থিাধ 

 

১৯২০ সাকল্র বেকে আল্িাটচ আইন্স্টাইন্ এে েিীর সমসযা বন্কয় হািুিুিু 
খাবচ্ছকল্ন্। সমসযাবট মহাবিকশ্বর প্রেৃবি এিাং এর সম্ভািয পবরণবি বন্কয়। িাাঁর মকিা 
বিজ্ঞান্ীর অিশয এসি সমসযা বন্কয় খুি থিবশ হািুিুিু খাওয়ার েো ন্য়। 
আকপবক্ষেিার বিকশষ িত্ত্ব এিাং আকপবক্ষেিার সাধারণ িা িযাপে িত্ত্ব েুইবটই 
বিজ্ঞাকন্র জেকি এখন্ প্রবিবেি হকয় থেকি। অবিেষচ িকল্র প্রিাকি িান্-োকল্র 
িক্রিা থি আকল্ার েবিকেও িাাঁবেকয় বেকি পাকর, িা এবিাংটকন্র পরীক্ষায় হাকি-
েল্কম প্রমাবণি হকয় থেকি ১৯১৯ সাকল্র জুকন্র েুই িাবরকখ। থি িুধ গ্রকহর বির্ল্ন্ 
বন্উটকন্র মাধযােষচণ বন্য়ম বেকয় থোকন্ািাকিই থমল্াকন্া িাবচ্ছল্ ন্া, আইন্স্টাইকন্র 
আকপবক্ষে িত্ত্বসাংক্রান্ত েণন্ার িাাঁকর্ থেকল্ খাকপ খাপ বমবল্কয় থেওয়া থেকি। 
আইন্স্টাইন্ িখন্ বন্কজই রীবিমকিা এে িারো। 
  

আইন্স্টাইন্ র্াইকল্ এ সময় এেটু সাহসী হকি পারকিন্। িাাঁর িত্ত্ব থেকেই 
বেন্তু থিবরকয় আসকি শুরু েকরবিল্ থি আমাকের মহাবিশ্ব ক্রমশ প্রসাবরি হকচ্ছ, 
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মাকন্ আোকশর িািিীয় গ্রহ-ন্ক্ষত্র-িারো, েযাল্াবক্সরা সি একে অন্য থেকে েূকর 
সকর িাকচ্ছ। বেন্তু আইন্স্টাইন্ বন্কজই থসটা িুঝকি পারকল্ন্ ন্া। িুঝকি পারকল্ন্ ন্া 
িল্াটা থিাধ হয় বঠে হকল্া ন্া। িল্া উবর্ি মান্কি র্াইকল্ন্ ন্া। মাধযােষচকণর প্রিাকি 
েযাল্াবক্সগুকল্ার একে অকন্যর ওপর হুমবে থখকয় পোর হাি থেকে রক্ষা েরার জন্য 
বিবন্ িাাঁর োবণবিে সমীেরকণ এেটা োল্পবন্ে ধ্রুিে থিাে েকর বেকল্ন্। বিবন্ 
থিকিবিকল্ন্, একি মহাবিশ্ব রু্পকস িাওয়ার হাি থেকে রক্ষা থপকয় িারসাময িা 
বিিািিাপ্রাপ্ত হকি। এটাই থসই বিখযাি ‘মহাজােবিে ধ্রুিে’; বগ্রে অক্ষর ল্যামিা 
বেকয় ন্ামাবিি েকর বিবিশীল্ মহাবিকশ্বর মকিকল্র প্রবি আিা িাপন্ েকরবিকল্ন্ 
আইন্স্টাইন্। এই ধরকন্র মহাবিশ্ব সাংেুবর্িও হয় ন্া, প্রসাবরিও হয় ন্া। থস সময় 
অবধোাংশ পোেচবিজ্ঞান্ীই মহাবিশ্বকে এিাকি থেখকিন্। বেন্তু সিাই থেখকল্ই 
আইন্স্টাইন্কে থেখকি হকি থেন্? বর্ন্তা-থর্িন্ার জেকি িহু থক্ষকত্রই বিবন্ বিকল্ন্ 
বিেিী। বন্উটকন্র বর্রকর্ন্া পরম মহাবিকশ্বর ধারণাকে প্রিযাখযান্ েকর িাবন্কয়বিকল্ন্ 
আকপবক্ষেিার এে ন্িুন্ জেৎ। অের্ মহাবিকশ্বর প্রসারকণর থিল্ায় বিবন্ ‘ঝাাঁকের 
েই’ হকয়ই রইকল্ন্ থেন্ থিন্। 

  
এর প্রায় িাকরা িির পর আকমবরোন্ থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী এিউইন্ হািল্ 

িখন্ থটবল্কস্কাকপর সাহাকিয র্াকু্ষষ প্রমাণ হাবজর েরকল্ন্,থেবখকয় বেকল্ন্ থি, মহাবিশ্ব 
বিবিশীল্ থমাকটই ন্য়, িরাং সিযই প্রসাবরি হকচ্ছ, িখন্ আইন্স্টাইন্ মুখ োাঁরু্মারু্ 
েকর স্বীোর েকর বন্কল্ন্ থি, সমীেরকণর মকধয মহােষচীয় ধ্রুিে িসাকন্াটা ‘জীিকন্র 
সিকর্কয় িে িুল্’ বিল্13। 

  
থি আইন্স্টাইন্ সি সময়ই িবিরিাকে র্যাকল্ঞ্জ েকরকিন্ সারা জীিন্ ধকর, 

থসখাকন্ বিবন্ থেন্ িবির মহাবিশ্বকে সিয িকল্ থিকি বন্কয়বিকল্ন্, িা আমাকের 

                                                           
13 রুশ-আকমবরোন্ বিজ্ঞান্ী জজচ েযাকমার আত্মজীিন্ীকি এই স্বীোকরাবক্তর উকল্লখ পাওয়া িায়। েযাকমা িকল্কিন্, ‘when I 
was discussing cosmological problems with Einstein, he remarked that the introduction of the 
cosmological term was the biggest blunder of his life.’ [My World Line (1970)] 
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রীবিমকিা বিবিি েকর। বিবিি েকরবিল্ বপ্রন্সটন্ বিশ্ববিেযাল্কয়র এবমবরটাস 
অধযাপে থজমস বপিল্সকেও। বিবন্ িকল্ন্, ‘স্টযাবটে মহাবিশ্ব থিা 
োঠাকমােিিাকিই স্বসাংেবিপূণচ ন্য়। সূিচ থিা সারা জীিন্ ধকর জ্বকল্ োেকি পাকর 
ন্া। এ িযাপারটা আইন্স্টাইন্ িুঝকি পাকরন্বন্, এটা আমাকে অিাে েকর থেয়, 
এখকন্া’।  

 

অিশয থে িখন্ জান্ি আইন্স্টাইকন্র িুল্ থিা আর থি থস িুল্ ন্য়! িাাঁর 
সমীেরকণ থি মহােষচীয় ধ্রুিকের আমোবন্কে ‘জীিকন্র সিকর্কয় িে িুল্’ িকল্ 
আখযাবয়ি েকরবিকল্ন্ বিবন্ বন্কজ, থসই িুল্ই আিার বসিািাকের িূকির মকিা োাঁকধ 
সওয়ার হকয় বেকর একসকি ন্িুন্ উেযকম আধুবন্ে থজযাবিবিচজ্ঞাকন্।  
 
এেবট ধ্রুিকের জন্মেো 
আকপবক্ষেিার সাবিচে িত্ত্ব প্রবিবেি হিার আকেই আইন্স্টাইন্ িুঝকি থপকরবিকল্ন্, 
মহােষচ এিাং সমেরকণ েবিশীল্ িস্তু সমিুল্য। g শবক্তর অবিেষচ থক্ষত্র বিবশষ্ট 
এেবট বল্েকটর মকধয রু্পর্াপ িকস োোর সাকে g সমেরকণ র্ল্মান্ এেবট রকেকট 
মহাশূকন্যর থিির বেকয় র্ল্ার মকধয আসকল্ থোকন্াই পােচেয থন্ই।  
 

আইন্স্টাইন্ আকরা এেবট িযাপার ক্রমািকয় িুঝকি পারকল্ন্। বন্উটন্ আমাকের 
িান্-োকল্র জন্য থি পরম োঠাকমার এেটা েৃবষ্টন্িন্ িবি িাবন্কয় বেকয়বিকল্ন্, থসটা 
হয়কিা পুকরাপুবর বঠে ন্য়। অিশয আইন্স্টাইকন্র এ বর্ন্তাটা একেিাকর থমৌবল্ে বিল্ 
বে ন্া িা হল্ে েকর িল্া িায় ন্া। অকন্কে িকল্ন্, এর থপিকন্ অবেয়ান্ পোেচবিে 
ও োশচবন্ে মাখ (Ernst Mach)-এর এেটা প্রিাি আকি। মাখ আইন্স্টাইকন্র 
আকেই িান্-োকল্র থক্ষকত্র বন্উটন্ীয় পরম োঠাকমার ধারণা পবরিযাে েকরবিকল্ন্, 
এিাং এর সমাকল্ার্ন্াও েকরবিকল্ন্। ‘িাবহযে িল্ প্রকয়াে ন্া েরকল্ বির িস্তু 
বর্রোল্ বির োেকি আর েবিশীল্ িস্তু সুষম দ্রুবিকি সরল্ পকে র্ল্কি 
োেকি’বন্উটকন্র এই সূত্রটার সাকে আমরা সিাই আমাকের সু্কল্জীিকন্ পবরবর্ি 
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হকয়বি। প্রািযবহে জীিকন্ও এর িযিহার আমরা থেবখ অহরহ। থটবিকল্র ওপর 
থোকন্া বেিু থেকল্ রাখকল্ থসটা থসিাকিই োকে। আপন্ার থটবিকল্ রাখা রসাকল্া 
খািারগুকল্া হঠাৎ আমার ঘকরর থটবিকল্ একস উপবিি হয় ন্া। এটা হকল্ েী 
মজাটাই ন্া হকিা! বঠে এেইিাকি এেটা িস্তু িখন্ সমকিকে েবিশীল্ োকে িখন্ 
থসটা থসিাকিই োেকি র্ায়। থসজন্য এেটা র্ল্মান্ িাকসর রাইিার হঠাৎ থব্রে 
র্াপকল্ আমরা সামকন্র বেকে ঝুাঁকে পবে। বেন্তু এই থি েবি-জেিা িা বিবি-
জেিার িযাপারগুকল্া ঘটকি, থসটা োর সাকপকক্ষ? এটা িযাখযার জন্য বন্উটন্কে বিবর 
েরকি হকয়বিল্ পরম িাকন্র ধারণার, থি অন্ে োঠাকমা সাংজ্ঞাবয়ি েরকি সমি 
িান্ীয় জািয োঠাকমাকে (local inertial frames) । মাখ অিশয প্রিাি 
েকরবিকল্ন্, পোকেচর এই িণ্টন্ সাংজ্ঞাবয়ি েরা থিকি পাকর জািয োঠাকমার 
সাকপকক্ষ, এিাং থসটা থোকন্া পরম িান্-োকল্র ধারণা আকরাপ ন্া েকরই। 
পরিিচীকি আইন্স্টাইকন্র সাবিচে আকপবক্ষে িকত্ত্বর বিবিও বেন্তু েকে উকঠবিল্ 
অকন্েটা এই ধারণার ওপরই।  

 

আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িত্ত্বই প্রেমিাকরর মকিা মহাবিকশ্বর সাবিচে রূপকরখার 
এেবট আশািযঞ্জে িবি আমাকের জন্য আাঁেকি সমেচ হকয়বিল্। িাাঁর িত্ত্ব থেকেই 
আমরা প্রেমিাকরর মকিা জান্কি পারল্াম, িাকন্র মধয বেকয় পোেচ বেিাকি 
র্ল্কি;শুধু িা-ই ন্য়, বেিাকি িান্-োকল্র উদ্ভি হকি পাকর িারও অবিন্ি এেটা 
িবি থপকয় থেল্াম আমরা। বেন্তু থপকল্ েী হকি, আইন্স্টাইকন্র মাোয় বিল্ িখন্ 
মাখ সাকহকির িূি। মাখ সাকহি বন্উটকন্র পরম োঠাকমা িযাে েরকি সমেচ হকল্ও 
বিবন্ সুবিি মহাবিকশ্বর ধারণায় বিশ্বাসী বিকল্ন্, ‘মাকখর বপ্রবন্সপাল্’ িকল্ এেটা 
বন্য়মও বিবন্ িাবন্কয়বিকল্ন্ বন্কজর ধারণার সমেচকন্। আইন্স্টাইন্ও এেই িুকল্র 
োাঁকে পা বেকল্ন্। বিবন্ এমন্ এেটা মহাবিশ্ব মকন্ মকন্ েল্পন্া েকর থেল্কল্ন্, থি 
মহাবিশ্ব সমকয়র সাকে সাকে আোকর িাকেও ন্া, েকমও ন্া। একেিাকর অন্ে, 
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অবির্ল্ ও সুবিি মহাবিশ্ব। আর িা েরকি বেকয় িাাঁর সমীেরকণর িাাঁ বেকে 
আমোবন্ েরকল্ন্ থসই হিচ্ছাো ধ্রুিকের, িাকে আমরা ‘ল্যামিা’ িকল্ বর্বন্।  

আকপবক্ষে িত্ত্ব থেকে পাওয়া আইন্স্টাইকন্র মূল্ সমীেরণবট বিল্ খুি থসাজা, 
অকন্েটা এরেকমর – 

 
থিখাকন্  িাকন্র িক্রিার বন্কেচশে, -থেস এন্াবজচ থটন্সর এিাং  

হকচ্ছ বন্উটকন্র মহােষচ ধ্রুিে।  
ল্যামিা িসাকন্ার পর সমীেরণটার থর্হারা িেকল্ বেকয় োাঁোল্ এরেকমর – 

 
 

সমীেরকণর িাাঁ বেকে এিাকি এই ল্যামিা িবসকয় বেকয় আইন্স্টাইন্ 
িািকল্ন্খুি িাকহাে, মহাবিশ্বটাকে অিো টান্াটাবন্র হাি থেকে রক্ষা েরা থেকি। 

বেন্তু আইন্স্টাইকন্র উৎসাকহর থিলু্ন্ ক্রকমই রু্পকস থিকি শুরু েরল্। থিলু্কন্ 
প্রেম সুইটা থোটাকল্ন্ উইবল্য়াম বি বসটার ন্াকম এে িার্ থজযাবিবিচজ্ঞান্ী। ১৯১৭ 
সাকল্ বি বসটার থেখাকল্ন্ থি আইন্স্টাইকন্র মহােষচ ধ্রুিে থোন্ায় ধকরই িাাঁর 
সমীেরকণর এমন্ এেটা সমাধান্ পাওয়া িায়, থিটা িাাঁর উপসাংহাকরর সাকে 
থিমান্ান্। বসটাকরর সমাধান্ থেকে থিবরকয় এল্মহাবিশ্বকে বিবিশীল্ হকয় িকস 
োেকি হকি এমন্ বেবিয থেউ বেকয় থেয়বন্, এবট প্রসাবরি হকি পাকর, এমন্বে 
পোকেচর অনু্পবিবিকিও। িকি বি বসটাকরর েবণি থমকন্ বন্কল্ও এই ধরকন্র 
মহাবিকশ্বর িািিিাকে আইন্স্টাইন্ েখকন্াই পািা থেন্বন্। েকল্ এই মকিল্বট 
থেিল্ এোকিবমে আাঁকিল্কের বর্ন্তায় থখারাে থজাোন্ িাো আর িােবি বেিু েকর 
উঠকি পাকরবন্।  

 

বেন্তু ১৯২২ সাকল্ আইন্স্টাইকন্র থিলু্কন্ থি থখাাঁর্াটা ল্ােল্ িা থিশ িেসে। 
রুশ বিজ্ঞান্ী আকল্েজাোর বিিমযান্ প্রসারণশীল্ এিাং সাংকোর্ন্শীল্ মহাবিকশ্বর 
মকিল্ বিবর েরকল্ন্ থোকন্া রেম মহােষচীয় ধ্রুিে িাোই। বিিমযান্ থেখাকল্ন্, 
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মহাবিকশ্বর েে ঘন্কের ওপর বিবি েকর মহাবিশ্ব আজীিন্ প্রসাবরি হকি পাকর 
(উনু্মক্ত মহাবিকশ্বর মকিল্) বোংিা এেটা সময় পর সাংেুবর্ি হকি পাকর (িদ্ধ 
মহাবিকশ্বর মকিল্), বোংিা হকি পাকর েুকয়র মাঝামাবঝ বেিু (সামিবল্ে মহাবিশ্ব); 
এিাং এর জন্য মহাজােবিে ধ্রুিে-টুিে থোন্ায় ধরার েরোর থন্ই।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আইন্স্টাইকন্র সমীেরকণর সমাধান্ বিিমযান্ হাবজর েরকল্ন্ মহাজােবিে ধ্রুিে িাোই। 
মহাবিকশ্বর েে ঘন্কের ওপর বিবি েকর এর প্রেৃবি হকি পাকর িদ্ধ (Closed), উনু্মক্ত 

(Open) বোংিা সামিবল্ে (Flat)এই বিন্বটর থিকোকন্া এেবট 
 

১৯৩০ সাকল্ বিখযাি পোেচবিজ্ঞান্ী আেচার এবিাংটন্ এেটা েকিষণাপকত্র 
থেখাকল্ন্, আইন্স্টাইন্ থি মহাবিশ্বকে বিবিশীল্ ধকর বন্কচ্ছন্, থসটা আসকল্ 
বিবিশীল্ ন্য়। আসকল্ অবিেষচ এিাং মহাজােবিে পেবট এি বন্খুাঁিিাকি 
সামযািিায় আকি, থি এ থেকে সামান্য বিরু্যবি ঘটকল্ই মহাবিশ্ব হুে হুে েকর 
প্রসাবরি হকি োেকি, ন্য়কিা বন্কজর মকধযই হুমবে থখকয় পেকি।  
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১৯৩১ সাকল্ আইন্স্টাইকন্র ‘সুবিি মহাবিশ্ব’ ন্াকমর সাকধর থিলু্ন্টা োবটকয়ই 
বেকল্ন্ থজযাবিবিচে এিউইন্ হািল্। িাাঁর পিচকিক্ষণ থেকে সিাই বন্বিি হকয় থেল্ 
থি মহাবিশ্ব আসকল্ প্রসাবরি হকচ্ছ। আইন্স্টাইন্ও িৎক্ষণাৎ িাাঁর মহাজােবিে 
ধ্রুিেকে ‘িাবত্ত্বেিাকি অসাংেবিপূণচ’ অবিধায় অবিবহি েকর িাবিল্ েকর বেকল্ন্। 
অবিবহি েরকল্ন্ জীিকন্র সিকর্কয় িে িুল্ বহকসকি। বেন্তু থে জান্ি 
আইন্স্টাইকন্র থসই ‘মহািুকল্র’ও িুল্ ধবরকয় বেকয় আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্ 
‘েসকমাল্বজেযাল্ েন্স্টযান্ট’ আিার ন্িুন্ উেযকম আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্ বেকর 
আসকি?  
 
শূন্যিার শবক্ত 

আইন্স্টাইন্ িাাঁর বিখযাি সমীেরণ থেকে মহাজােবিে ধ্রুিে িা ল্যামিাকে 
‘িযাজয’ েকর থেওয়ার পর থেকে অন্তি িয় েশে পোেচবিজ্ঞান্ীরা এ বন্কয় টুাঁ শব্দ 
েকরন্বন্। িকি আজ আমরা জাবন্, আইন্স্টাইন্ িবে িাাঁর সমীেরকণ িাোহুকো েকর 
এই মহাজােবিে ধ্রুিে থিাে ন্া-ও েরকিন্, আজকের পবরিবিচি পবরবিবির 
থপ্রক্ষাপকট এর সাংকিাজন্ অপবরহািচই বিল্। বেন্তু এই ন্িুন্ বেকন্র মহাজােবিে 
ধ্রুিে আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষেিা থেকে উকঠ আকসবন্, একসকি থোয়ান্টাম 
িল্বিেযার ‘রহসযময়’ েুবন্য়া থেকে।  

 

মজার িযাপার হকল্া, ন্িুন্িাকি বেকর পাওয়া এই মহাজােবিে পেবটর ধারণা 
আইন্স্টাইকন্র পুরকন্া মহাজােবিে ধ্রুিকের থর্কয় বিন্ন। আইন্স্টাইকন্র মূল্ থক্ষত্র 
সমীেরণবট (  থমাটা োকে িাকন্র িক্রিার ( ) সাকে ির-শবক্তর 
বিন্যাকসর ( ) এেটা সিেচ বন্কেচশ েকর। িখন্ আইন্স্টাইন্ িাাঁর 
‘েসকমাল্বজেযাল্ েন্স্টযান্ট’বট থিাে েকরবিকল্ন্, বিবন্ থসটা েকরবিকল্ন্ সমীেরকণর 
িাম বেকে ( । বিবন্ এটাকে থস্পস িা িাকন্র বিবশষ্টয 
বহকসকিই থেকখবিকল্ন্। বেন্তু আজ িখন্ আধুবন্ে থজযাবিবিচজ্ঞান্ীরা িাাঁকের ন্িুন্ 
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মহাজােবিে ধ্রুিে বন্কয় ঘষামাজা েরকিন্, িাাঁকের থসটা িসাকি হকচ্ছ সমীেরকণর 
িান্ বেকে ( )। আর িান্ বেকে িসাকন্ার েকল্ এর 
অেচই থেকি রািারাবি িেকল্14। অিযন্ত বিেিাত্মে এই অেচ। এখন্ এই ন্িুন্ পকের 
মাধযকম বিজ্ঞান্ীরা মহাবিকশ্বর এেধরকন্র শবক্ত-ঘন্েকে (energy density) িুকল্ 
ধকরন্, মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকল্ও এর মান্ অপবরিবিচি োকে িকল্ বিজ্ঞান্ীরা মকন্ 
েকরন্। সাধারণ পোকেচর থক্ষকত্র আমরা জাবন্ থি, পোেচ িি প্রসাবরি হয়, িি এর 
ঘন্ে েমকি োকে। বর্ন্তা েকর থেখুন্, এেটা ঘকর থোোও থিাটো েন্ধ োেকল্ 
আমরা েরজা-জান্াল্া খুকল্ বেই। েকল্ িদ্ধ িািাস প্রসাবরি হকয় (মাকন্ ঘন্ে েকম 
বেকয়) র্ারবেকে িবেকয় পোর সুকিাে পায়, েকন্ধর িীব্রিাও েকম আকস। বেন্তু 
মহাবিকশ্বর শুরুকি িযাপারটা থসরেম বিল্ ন্া। িখন্ থি অদু্ভিুকে পোেচটা রাজে 
েরি, থসটা প্রসাবরি েরা হকল্ও এর ঘন্ে োেি অপবরিবিচি। েকল্ এর ির 
আর অবধেৃি আয়িকন্র সিেচটা হকয় োাঁবেকয়বিল্ সমানু্পাবিে। এর আয়িন্ িি 
থিকেকি, পাল্লা বেকয় থিকেকি িার ির। আর িার থর্কয়ও অদু্ভি িযাপারটা হকল্া, থি 
মহােষচ শবক্তর বহসািটা উকঠ আসকি েণন্া থেকে থসটা আেষচণমূল্ে ন্য়, িরাং 
বিেষচণমূল্ে। বিেষচণমূল্ে অবিেষচ িল্? বন্উটন্ থিাঁকর্ োেকল্ েুিঃকখ অক্কাই 
থপকিন্ হয়কিা। এি েষ্ট েকর পৃবেিীর িুকে আকপকল্র পিন্কে আেষচণ িল্ বেকয় 
িযাখযা েকরবিকল্ন্, থসই িবিটাই িাকচ্ছ একেিাকর উকল্ট। িাাংল্া ব্লকে সুেুমার রাকয়র 
আেকল্ থল্খা ‘উকল্টা রাজার থেশ’ ন্াকমর েবিিাটার মকিা 15– 

 

উকল্টা রাজার থেকশ থর িাই 
উকল্টািাকি িাাঁর্া 
ঘকরর থমকঝ উপর বেকে 
থমকঝর বেকে মার্া। 

                                                           
14  আসকল্ আইন্স্টাইকন্র মূল্ সমীেরকণ এর মান্ বিল্ ঋণাত্মে। থসটাই ন্িুন্ সমীেরকণর অপর পাকশ একস ধন্াত্মে মান্ 

ধারণ েকরকি। 
15 স্বেিাজ মামুন্, উকল্টা রাজার থেশ-১, ন্ােবরেব্লে, ১৮ জুল্াই, ২০১১ 
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িখন্ আইন্স্টাইন্ িাাঁর ‘েসকমাল্বজেযাল্ েন্স্টযান্ট’বট থিাে েকরবিকল্ন্, বিবন্ থসটা 
েকরবিকল্ন্ সমীেরকণর িাম বেকে। বিবন্ এটাকে থস্পস িা িাকন্র বিবশষ্টয বহকসকিই 

থেকখবিকল্ন্। বেন্তু আজ িখন্ আধুবন্ে থজযাবিবিচজ্ঞান্ীরা িাাঁকের ন্িুন্ মহাজােবিে ধ্রুিে 
বন্কয় ঘষামাজা েরকিন্, িাাঁকের থসটা িসাকি হকচ্ছ সমীেরকণর িান্ বেকে। আর িান্ বেকে 

িসাকন্ার েকল্ এর অেচই থেকি রািারাবি িেকল্ (িবির মূল্ উৎস: সাকয়বন্টবেে 
আকমবরোন্, থসকেম্বর ২০০৪) 

 

এই উকল্টা রাজার থেকশর মকিা িযাপারটাই ঘকটবিল্ মহাবিকশ্বর শুরুকি, আর 
থসজন্যই প্রায় িরহীন্ একেিাকর শূন্যািিা থেকে এই বিপুল্ বিশাল্ মহাবিকশ্বর উদ্ভি 
হকি থপকরকি। পোেচবিজ্ঞান্ীরা এ প্রসারণকে িকল্ন্ ‘ইন্কফ্লশন্’ িা স্ফীবি। এই 
স্ফীবি িকত্ত্বর েো আমাকের এই িইকয় িাকরিাকরই ঘুকর বেকর আসকি। োরণ শূন্য 
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থেকে মহাবিকশ্বর উৎপবির বিবিিূবমই হকচ্ছ স্ফীবি িত্ত্ব িা মূল্ ধারার 
পোেচবিজ্ঞান্ীকের োকি মহাবিকশ্বর উৎপবি এিাং অবিেকে িযাখযা েরার থক্ষকত্র এই 
মুহূকিচ সিকর্কয় থজারাকল্া িত্ত্ব। স্ফীবি িকত্ত্বর জন্ে এমআইবটর অধযাপে বিজ্ঞান্ী 
অযাকল্ন্ গুে িাাঁর েকিষণায় থেবখকয়বিকল্ন্, শুরুকি এই স্ফীবির প্রসারণ এমন্বে 
আকল্ার েবিকেও হার মাবন্কয়বিল্। বস্টকেন্ হবোং ও বল্ওন্ািচ থলাবিকন্া িাাঁকের 
বিখযাি ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয় থসটাকে রবসকয় রবসকয় বল্কখকিন্ এিাকি16 –  

আপবন্ িবে বজম্বািুকয়র অবধিাসী ন্া হন্,থিখাকন্ সম্প্রবি মুোস্ফীবি 
২০০,০০০,০০০ শিাাংশকেও িাবেকয় থেকি, িাহকল্ হয়কিা স্ফীবি শব্দটা 
থিমন্ বিকস্ফারে থশান্াকি ন্া। বেন্তু এেেম রকয়সকয় েরা অনু্মান্ 
অনু্িায়ীও মহাজােবিে স্ফীবির সময় মহাবিশ্ব 
১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুকণ স্ফীি 
হকয়বিল্ মাত্র .০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ 
থসকেকে। এ থিন্ এেটা ১ থসবন্টবমটার িযাকসর মুো হঠাৎ েুকল্ বমবল্কওকয় 
েযাল্াবক্সর েশ বমবল্য়ন্ গুণ িে হকয় থেল্। শুকন্ মকন্ হকি পাকর, একি 
আকপবক্ষেিার িত্ত্ব ল্বঙ্ঘি হকচ্ছ, োরণ আমরা জাবন্, থোকন্া বেিুই 
আকল্ার েবির থর্কয় দ্রুি থিকি পাকর ন্া, বেন্তু আসকল্ িা ন্য়। োরণ 
েবির এই সীমা িান্-োকল্র বন্জস্ব প্রসারকণর ওপর খাকট ন্া। 
 

বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, এই শবক্ত-ঘন্ে থেিল্ োেকি পাকর ‘এিবট থস্পস’ িা 
শূন্যিাকন্। োকজই, শূন্যিাকে আমরা সাধারণিাকি থিরেম শূন্য মকন্ েবর, থসরেম 
সাোমাঠা থস ন্য়। এ এে রহসযময় শবক্তর আধার থিন্। ন্াকম ‘শূন্য’ হকল্ও এর 
সূক্ষ্ম িকর সিসময়ই ন্ান্ান্ ধরকন্র প্রবক্রয়া ঘকট র্কল্কি। বিজ্ঞান্ীরা প্রমাণ থপকয়কিন্ 
থসখাকন্ পোেচ-েণা এিাং প্রবিপোেচ-েণা স্বিিঃসূ্ফিচিাকি বিবর হকচ্ছ, আিার িারা 

                                                           
16 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010 (অনু্িাে, িান্িীরুল্ ইসল্াম, 
মুক্তমন্া) 
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বন্কজকে থসই শবক্তকি বিল্ীন্ েকর বেকচ্ছ। এই েণাগুকল্াকে আমরা িবল্ অসে েণা 
িা িারু্চয়াল্ পাবটচকেল্। আর অসে েণা বিবরর এই র্ল্মান্ প্রবক্রয়াবটকে আমরা 
র্ল্বি েোয় িবল্ ‘িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শন্’। এই িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র িযাপারটা 
আমরা খাবল্ থর্াকখ ন্া থেখকল্ও ন্ান্া ধরকন্র সূক্ষ্ম পরীক্ষার মাধযকম এর অবিে 
শন্াক্ত েরা বেকয়কি।  থসই ১৯৪৭ সাকল্র বেকেই বিজ্ঞান্ী উইবল্স ল্যাম্ব পরীক্ষার 
সাহাকিয প্রমাণ েকরন্ থি, অসে েণার প্রিাি থোন্ায় ন্া ধরকল্ হাইকরাকজন্ 
পরমাণুর শবক্তিকরর েণন্াগুকল্া েখকন্াই সবঠে েল্ােল্ থেকি ন্া17। সবিযই িা-ই। 
িাাঁর এই পরীক্ষণকে বিজ্ঞাকন্র জেকি সিকর্কয় সেল্ পরীক্ষাগুকল্ার এেবট বহকসকি 
বর্বহ্নি েরা হয়18। ল্যাম্ব িাাঁর অসে েবণো বন্কয় িুোন্তোরী েকিষণার জন্য থন্াকিল্ 
পুরস্কার থপকয়বিকল্ন্ ১৯৫৫ সাকল্। আর িখন্ থেকেই বেন্তু বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্ অসে 
েবণোগুকল্ার অবিে সবিয সবিযই আকি19।  
 
 
 
 
 
 

 
বিবিন্ন পরীক্ষা-বন্রীক্ষা থেকে বিজ্ঞান্ীরা প্রমাণ থপকয়কিন্ থি শূন্যিাকন্ অন্িরি ন্ান্ান্ 

ধরকন্র প্রবক্রয়া ঘকট র্কল্কি, বিবর হকচ্ছ িারু্চয়াল্ পাবটচকেল্ িা অসে েবণো 
(িবির উৎস – ল্করন্স ক্রাউস, ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং) 

                                                           
17 এই েণন্া েরা হয় বিখযাি বিরাে সমীেরকণর মাধযকম। 
18  Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than 
Nothing, Free Press, 2012. 
19  Gordon Kane, Are virtual particles really constantly popping in and out of existence? Or 
are they merely a mathematical bookkeeping device for quantum mechanics? Scientific American, 
2006  
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     আমরা িবে থোয়ান্টাম িল্বিেযা থেকে পাওয়া ন্িুন্ িািিিাকে থমকন্ বন্ই, 
িকি ন্িুন্ থর্াকখ শূন্যিাকে থেখকি হকি আমাকের। োরণ, থোয়ান্টাম িল্বিেযার 
থর্াকখ শূন্যিা িকল্ থসিাকি বেিু থন্ই। থসখাকন্ প্রবিমুহূকিচই অসে েবণোগুকল্া 
একেিাকর থিন্ িূকির মকিা হুস েকর ন্াকের িোয় উদূ্ভি হকচ্ছ আিার থসখাকন্ই 
বিকরাবহি হকচ্ছ। এিাকিই িারা শূন্যিাকন্ শবক্ত সরিরাহ েকর র্কল্কি অন্িরি। 
োকজই শূন্যিাকন্র মকধয শবক্ত আসকল্ লু্বেকয় আকি। এই লু্বেকয় োো শবক্তটাই 
ইোন্ীাং আমাকের মহাবিকশ্বর উৎপবি আর পবরণবির থপিকন্ বিজ্ঞান্ীকের েকিষণার 
মূল্ বন্য়ামে হকয় উকঠকি থিন্। িযাপারবট ন্জকর পকেবিল্ সেয প্রয়াি িাোবল্ 
বিজ্ঞান্ী অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর থর্াকখও (প্রবেিিশা এই বিজ্ঞান্ীর 
অিোকন্র েো আমরা ত্রকয়ােশ অধযাকয় বিিৃিিাকি আকল্ার্ন্া েরি),থসই আবশর 
েশকেই। বিবন্ িাাঁর ১৯৮৩ সাকল্ থল্খা বিখযাি ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ (The 
Ultimate Fate of the Universe) িইকয়র ‘েৃষ্ণবিির বর্রোকল্র জন্য ন্য়’ (A 
Black hole is not forever) অধযাকয় বল্কখবিকল্ন্20

  
থোয়ান্টাম িল্বিেযার সূত্র অনু্িায়ী, ‘শূন্য’িান্ আসকল্ সিূণচিাকি শূন্য ন্য়, 
িরাং েণা এিাং প্রবিেণাকের অসে িুেকল্ (virtual pairs) পবরপূণচ, িা 
অিযাহিিাকি শূন্যিাকন্ বিবর হকচ্ছ আিার থসখাকন্ই বিলু্প্ত হকচ্ছ। আকেই 
িল্া হকয়কি থি থোকন্া েণার বিপরীকি প্রেৃবিকি ‘প্রবিেবণো’ োকেিার 
র্াজচ মূল্ েণার বিপরীি, বেন্তু ির সমান্; আর এরা িুেল্ আোকর 
একেিাকরই পবরশুদ্ধ শবক্ত বোংিা বিবেরণ থেকে উদূ্ভি হকি পাকর। এই 
েণা আর প্রবিেণার িুেল্কে ‘িারু্চয়াল্’ িা অসে িল্া হকচ্ছ, োরণ, প্রেৃি 
েণাকের মকিা একের েণা েরকের (particle detector) মাধযকম সরাসবর 
শন্াক্ত েরা িায় ন্া। িাকের পকরাক্ষ প্রিাি অিশয পবরমাপ েরা িায়, এিাং 
িাকের অবিে শন্াক্ত েরা হকয়কি আবহি হাইকরাকজন্ পরমাণুর িণচাবল্ 
থেকে প্রাপ্ত ল্যাকম্বর অপিিচন্ (Lamb shift) থেকে। এই অসে েণা বিবর 

                                                           
20 Jamal N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe, Cambridge University Press; 1983, page 91. 
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েরার জন্য শবক্তর থজাোন্টা আকস হাইকজন্িাকেচর অবন্িয়িা ন্ীবি 
থেকে।... থেকখ মকন্ হয় অসে েবণোগুকল্া থিন্ অবন্িয়িা ন্ীবি বেকয় 
পবরর্াবল্ি থোকন্া িযাাংে থেকে স্বল্পোল্ীন্ ঋণ বন্কয় বন্কজর অবিেকে 
িািি েকর িুল্কি। এই িযাপারবটকে িকল্ ‘িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শন্’।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ (The Ultimate Fate of 
the Universe) িইকয় িযিহৃি অসে িুেকল্র (virtual pairs) িবি 

 
গুপ্ত শবক্ত 
অিশয শূন্যিার মকধয শবক্ত লু্বেকয় আকি, এটা জান্া থেকল্ও বঠে েিটুেু শবক্ত এর 
মকধয লু্বেকয় আকি, থসটা বন্কয় বিজ্ঞান্ীরা ঐেমকিয থপৌঁিকি পাকরন্বন্; িযাপারবট 
এখকন্া িাাঁকের োকি মূল্যিান্ েকিষণার বিষয়। মহাবিকশ্বর েরণ ও প্রসারকণর জন্য 
োয়ী থি গুপ্ত শবক্তর (Dark energy) েো আমরা ইোন্ীাং হরহাকমশা শুবন্, িার 
থপিকন্ এই ‘শূন্য শবক্তর’ িূবমো আকি িকল্ মকন্ েরা হয়। ন্ব্বইকয়র েশকে 
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অকন্েটা থসৌিােযক্রকমই সল্ পাল্চমুটার আর ব্রায়ান্ বিট ন্ামে েুজন্ পোেচবিকের 
থন্িৃকে েুবট আল্াো আল্াো েকল্র সুপারকন্ািা বন্কয় ঐবিহাবসে পরীক্ষায় িযাপারটা 
থিবরকয় আকস।  
 

থস সময় বিজ্ঞান্ীকের সিাই ধারণা েরকিন্, ১৩০০ থোবট িির আকে থি 
মহাবিকস্ফারণ ঘকটবিল্, িার পর থেকে মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকি শুরু েকরকি এিাং 
থসই প্রসারকণর হার বন্িয় সমকয়র সাকে সাকে েমকি শুরু েরকি। এেটা থটবন্স 
িল্ ওপকর িুকে বেকল্ থিমন্ ওপকর ওঠার সময় িল্টার থিে ধীকর ধীকর েমকি 
োকে, িারপর মাধযােষচকণর টাকন্ আিার আপন্ার হাকি থেরি র্কল্ আকস - বঠে 
থিমবন্ মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র বিজ্ঞান্ীরাও িািকিন্ মহাবিকশ্বর প্রসারণ ধীকর ধীকর হ্রাস 
থপকি থপকি এেটা সময় থেকম িাকি, আর িারপর িা আিার ধীকর ধীকর ‘িযাে টু 
েয পযাবিবল্য়ন্’। থিা মহাবিকশ্বর প্রসারণটা বঠে েী হাকর েমকি থসটা থির েরকিই 
১৯৯৮ সাকল্ ন্ান্া ধরকন্র পরীক্ষা-বন্রীক্ষার আকয়াজন্ েকরবিকল্ন্ বিজ্ঞান্ীরা। সল্ 
পাল্চমুটার আর ব্রায়ান্ বিকটর েল্িকল্র টাইপ ১এ সুপারকন্ািা-সাংক্রান্ত পরীক্ষা 
থেকে থি েল্ােল্ পাওয়া থেল্ িা অবিশ্বাসয! বিজ্ঞান্ীরা থেখকল্ন্, মহাবিকশ্বর 
প্রসারকণর হার আসকল্ েমকি ন্া, িরাং থিকে র্কল্কি। মাকন্ মহাবিকশ্বর মিন্ হকচ্ছ 
ন্া, হকচ্ছ েরণ। ন্ব্বইকয়র েশকের থশষিাকে ঘকট িাওয়া গুরুেপূণচ এই 
আবিষ্কারটাই আইন্স্টাইকন্র সমীেরকণর িাবিল্ েকর থেওয়া থসই ‘মহাজােবিে 
ধ্রুিে’-থে বিজ্ঞাকন্র জেকি ন্িুন্িাকি বেবরকয় বন্কয় আকস।  
 
মহাজােবিে ধ্রুিে সমসযা 
বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্, শূন্যিার মকধয শবক্তর পবরমাণ মহাবিকশ্বর সামবগ্রে গুপ্ত শবক্তর 
থর্কয় থিবশ হকি পাকর ন্া। িেকজার প্রবি ঘন্ থসবন্টবমটাকর ১০-৮ আেচ। অের্ 
থোয়ান্টাম িল্বিেযার সমীেরণগুকল্া সমাধান্ েকর শূন্যিার শবক্তর থি মান্ পাওয়া 
িায়, িা জল্হিীর মকিা বিশাল্োয়প্রবি ঘন্ থসবন্টবমটাকর ১০১১২ আেচ। অেচাৎ 
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িািি মাকন্র থর্কয় োেকজ-েল্কম েণন্া ১০১২০ গুণ থিবশ পাওয়া িাকচ্ছ। এটা এেটা 
সমসযা। থিাটখাকটা ন্য়, খুি িেসে সমসযাই। সমসযাবটকে পোেচবিজ্ঞাকন্ বর্বহ্নি েরা 
হয় ‘েসকমাল্বজেযাল্ েন্স্টযান্ট প্রিকল্ম’ িা ‘মহাজােবিে ধ্রুিে সমসযা’ বহকসকি। 
সমসযাবটর বেকে প্রেম ন্জর বেকয়বিকল্ন্ রুশ থজযাবিবিচজ্ঞান্ী ইয়ােি থজল্কিাবির্ 
১৯৬৭ সাকল্, িখন্ বিবন্ প্রেমিাকরর মকিা শূন্যিাকন্র শবক্ত-ঘন্ে বন্ণচয় েরকি 
সকর্ষ্ট হকয়বিকল্ন্। িার পর থেকে পাঁয়িাবল্লশ িির ধকর এবট এেবট গুরুেপূণচ 
সমসযা বহকসকিই বিরাজ েরকি বিজ্ঞাকন্র জেকি। বস্টকেন্ ওকয়ইন্িাকেচর ১৯৮৯ 
সাকল্র েকিষণা প্রিকন্ধ সমসযাবটর িাকল্া সারমমচ পাওয়া িায়21। িকি সম্প্রবি 
বিজ্ঞান্ীরা বেিুটা হকল্ও হবেস েরকি থপকরকিন্ থেন্ িাকের েণন্া আর িািিিায় 
এি োরাে হবচ্ছল্। এেবট েণন্া থেকে থেখা থেকি, োবমচয়কন্র মকধয থি ঋণাত্মে 
শূন্য শবক্ত লু্বেকয়বিল্, থসটা িারা থোন্ায় ধকরন্বন্। থসটা থোন্ায় ধরকল্ েণন্া আর 
িািিিার োরাে অকন্ে েকম আকস22। আকরেবট আিাস পাওয়া থেকি বিখযাি 
‘হকল্াগ্রাবেে বপ্রবন্সপাল্’-এর সবঠে িযিহাকরর মকধয। মহাবিকশ্বর শূন্য শবক্ত-ঘন্ে 
(vacuum energy density) বন্ণচয় েরা হকয়কি মহাবিকশ্বর সেল্ শূন্য-বিিু শবক্ত 
িকরর থিােেল্ থেকে (sum over all the zero-point energy states)। এই 
থিােেল্ থির েরার সময় ধকর থন্ওয়া হকয়বিল্ থসই িরগুকল্ার সাংখযা এর 
আয়িকন্র সমানু্পাবিে। বেন্তু সাম্প্রবিে ‘হকল্াগ্রাবেে বপ্রবন্সপাল্’ থেকে জান্া থেকি, 
িযাপারটা আয়িকন্র সমানু্পাবিে ন্া হকয় থক্ষত্রেকল্র সমানু্পাবিে হওয়াটাই 
থিৌবক্তে, থিটা ঘকট েৃষ্ণবিিকরর থক্ষকত্র। আমাকের মহাবিকশ্বর িকরর সাংখযা এেই 
আয়িকন্র েৃষ্ণবিিকরর থর্কয় থিবশ হকি পাকর ন্া। এই অনু্জ্ঞার বিবিকি েণন্া েকর 
থেখা থেকি, এর মান্ িািি মাকন্র খুি োিাোবি র্কল্ আকস23। িকি এ িযাপাকর 
থশষ েো িল্ার সময় আকসবন্, জুবরর রায় এখকন্া বিিক্ত। িকি, মহাজােবিে 
                                                           
21 Steven Weinberg, The cosmological constant problem, Reviews of Modern Physics, Volume 61, 

Issue 1, pp.1-23, January 1989 
22  Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us, 

Prometheus Books , 2011 
23  Victor J. Stenger, The Problem with the Cosmological Constant, CSI, Volume 21.1, Spring 
2011. 

http://www.csicop.org/sb/show/the_problem_with_the_cosmological_constant/
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ধ্রুিকের মান্ েণন্া বন্কয় সমসযা োেকল্ও মহাবিকশ্বর সাবিচে িবিটা আাঁেকি থসটা 
বেন্তু থোন্ সমসযা বিবর েরকি ন্া। ল্করন্স ক্রাউস, টান্চারসহ বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্, 
বেিু অজান্া প্রবক্রয়া োেকি পাকর, থিটা এখকন্া বিজ্ঞান্ীরা খুাঁকজ থির েরকি 
পাকরন্বন্। এর থখাাঁজ পাওয়া থেকল্ থেখা িাকি, সমীেরকণর পেগুকল্া োটাোবট েকর 
একে থসই িািিিার োিাোবি স্বল্প মাকন্ ন্াবমকয় একন্কি24।  
 

োকজই সারমমচ োাঁোল্থি মহাজােবিে পেবটকে আইন্স্টাইন্ িাাঁর জীিকন্র 
সিকর্কয় িে িুল্ বহকসকি বর্বহ্নি েকর িাবিল্ েকরবিকল্ন্, থসটাকেই আমরা আিার 
আবশর েশকে পূকণচােযকম বেকর আসকি থেখল্াম ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবিিকত্ত্বর মাধযকম। 
থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম মহাবিশ্ব উদূ্ভি হিার পর থি বিেষচণশবক্ত 
মহাবিশ্বকে প্রসাবরি েকর দ্রুি স্ফীবির বেকে থঠকল্ বেকয়বিল্, আজ থসটা এই 
মহাজােবিে ধ্রুিকের সাকেই সিবেচি িকল্ অকন্ে বিজ্ঞান্ী মকন্ েকরন্। আর 
১৯৯৮ সাকল্ থি রহসযময় ‘িােচ এন্াবজচ’ িা গুপ্ত শবক্তর থখাাঁজ থপকল্ন্ বিজ্ঞান্ীরা, 
িার অবিকের থপিকন্ও সম্ভিি রকয়কি এই ধ্রুিকেরই জবটল্ মারপযাাঁর্। এগুকল্া 
থিাঝা গুরুেপূণচ, োরণ, এর সাকে আধুবন্ে ‘থোয়ান্টাম শূন্যিা’র এেটা েিীর 
সিেচ আকি। আর িািাো, এই বিেষচণশবক্ত আর গুপ্ত শবক্তর প্রিাি পকেকি 
বিজ্ঞান্ীকের মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি বন্কয় ইোন্ীাংোর িািন্াকিও। িকি থসটা 
আর এখন্ ন্য়, এ বন্কয় বেিু েো িল্া িাকি ত্রকয়ােশ অধযাকয়। আপািি আমরা 
মহাবিকশ্বর উৎপবির থপিকন্ সিকর্কয় প্রবিবেি থি ধারণা থসই ‘বিে িযাাং’ িা 
মহাবিকস্ফারকণর েল্প শুন্ি।  

                                                           
24  Lawrence M. Krauss and Michael S. Turner, A Cosmic Conundrum, Scientific American 15, 66 
- 73 , 2006 
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ন্িম অধযায়  

মহাবিকস্ফারকণর েো 
 

সুকর্িন্া, 
এই পকে আকল্া থজ্বকল্ —এ পকেই পৃবেিীর ক্রমমুবক্ত হকি; 

থস অকন্ে শিাব্দীর মন্ীষীর োজ 
                জীিন্ান্ি োশ 

 
মহাবিশ্বসাংক্রান্ত থি থোকন্া বিজ্ঞাকন্র িই খুল্কল্ই আমরা থেবখ থসটা অিধাবরিিাকি 
শুরু হয় ‘বিে িযাাং’ িা মহাবিকস্ফারণ বেকয়। থসই থি ১৯২৯ সাকল্ এিউইন্ হািল্ 
িাাঁর বিখযাি থটবল্কস্কাকপর সাহাকিয আোকশর বেকে িাবেকয় িুঝকি থপকরবিকল্ন্, 
েযাল্াবক্সগুকল্া একে অপর থেকে েূকর সকর িাকচ্ছিা থেকখই বেন্তু এেধরকন্র 
ধারন্া পাওয়া িায়, েূর অিীকি বন্িয় িারা খুি োিাোবি বিল্, খুি ঘন্ সবন্নিদ্ধ 
অিিায় োাঁটিিী হকয়। আর থসই োাঁট-পাোকন্া অিিা থেকেই সিবেিু র্ারবেকে 
িবেকয় পকেকি আেবিে এে বিকস্ফারকণর মধয বেকয়। এটাই থসই বিখযাি ‘বিে 
িযাাং’-এর ধারণা। এ ধারণা অনু্িায়ী, প্রায় ১৩৮০ থোবট িির আকে অবি উিপ্ত এিাং 
প্রায় অসীম ঘন্কের এে পুঞ্জীিূি অিিা থেকে এে বিশাল্ বিকস্ফারকণর মধয বেকয় 
উদ্ভি ঘকটকি আমাকের এই মহাবিকশ্বর।  
 

অিশয আজকে আমরা মহাবিশ্বকে থিিাকি থেবখ, মহাবিকশ্বর উষাল্কগ্ এর 
প্রেৃবি বেন্তু এেেমই এরেম বিল্ ন্া, বিল্ অকন্েটাই আল্াো। আজকে আমরা থি 
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র্ারবট থমৌবল্ে িকল্র েো শুন্কি পাই সিল্ বন্উক্লীয় িল্,েুিচল্ বন্উক্লীয় 
িল্,িাবেিকর্ৌম্বে িল্ এিাং মাধযােষচণ িল্বিজ্ঞান্ীরা ধারণা েকরন্, এই র্ারবট িল্ 
‘সুপার থোসচ’ িা অবিিল্ বহকসকি এেসাকে বমকশ বিল্। ওরেমিাকিই বিল্ িারা 
মহাবিকস্ফারকণর উষাল্গ্ থেকে শুরু েকর ১০-৪৩ থসকেে পিচন্ত। প্রেম এে থসকেে 
পিচন্ত মহাবিশ্ব বিল্ থিন্ জ্বল্ন্ত এে বন্উক্লীয় রু্বল্ল। িাপমাত্রা বিল্ এেশ থোবট বিবগ্র 
থসবন্টকগ্রকির থর্কয়ও থিবশ। মহাবিশ্ব প্রেকম বিল্ থোয়ােচ-গু্লকয়ান্ োজমায় িবিচ, আর 
এে থসকেকের মকধযই বিবর হকয়বিল্ ইকল্েিন্, বন্উবিকন্া ও থোয়াকেচর সবিল্কন্ 
থপ্রাটন্ ও বন্উিন্। এর বিন্ বমবন্ট পর িাপমাত্রা এেকশা থোবট বিবগ্রর বন্কর্ ন্ামকল্ 
থপ্রাটন্ আর বন্উিন্ বমকল্ বিবর হল্ বিউকটবরয়াম, বহবল্য়াম ও বল্বেয়াম। িিু এই 
সময় থেকে প্রায় আোই ল্ক্ষ িির পোেচ ন্য়, থোটন্ িা িবেৎরু্ম্বেীয় িরকঙ্গর 
মকধযই মহাবিকশ্বর থিবশর িাে শবক্ত সবন্নবহি বিল্। 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

মহাবিকস্ফারকণর োল্পবঞ্জ (িবির েৃিজ্ঞিা :অপূিচ এই মহাবিশ্ব, 
এ এম হারুন্-অর-রশীে এিাং োরসীম মান্নান্ থমাহািেী) 
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    প্রায় র্ার ল্ক্ষ িির পর িাপমাত্রা খাবন্েটা েকম বিন্ হাজার বিবগ্র থেল্বিকন্ 
থন্কম একল্া। িারপরই থেিল্ োজমা থেকে িায়ী পরমাণু েবঠি হিার মকিা 
পবরকিশ বিবর হকি থপকরকি। মহাবিকশ্বর োজমার েুয়াশার র্াের এ সময় ধীকর 
ধীকর সকর বেকয় ক্রমশ স্বচ্ছ হকয় আকস, পে বিবর হয় থোটন্ েণা র্ল্ার্কল্র। আর 
িার পরই থেিল্ থোটন্ িা িবেৎরু্ম্বেীয় িরকঙ্গর ওপর জে পোকেচর আবধপিয 
শুরু হকয়কি। এর পর আরও অন্তি পিাশ থোবট িির থল্কেকি েযাল্াবক্স-জািীয় 
বেিু বিবর হকি। আমাকের েযাল্াবক্স, িাকে আমরা আোশেঙ্গা ন্াকম িাবে,থসখাকন্ 
সূকিচর সৃবষ্ট হকয়কি আজ থেকে প্রায় পাাঁর্শি থোবট িির আকে। আর সূকিচর 
র্ারপাকশ ঘূণচযমান্ েযাকসর র্ােবি থেকে প্রায় ৪৫০-৪৬০ থোবট িিকরর মকধয বিবর 
হকয়বিল্ পৃবেিীসহ অন্য গ্রহ-উপগ্রহগুকল্া। 
 

আমরা সিাই ন্ক্ষকত্রর সন্তান্ 
বিে িযাাং-এর ইবিহাস পাকঠর এই জায়োয় একস এেবট মজার িেয উকল্লখ েরি, 
আর িকেযর অবিিযবক্তবট এিই শবক্তশাল্ী থি, এটা আমাকের মকিা োঠকখাট্টা বিজ্ঞান্ 
থল্খেকেরও োবিযে েকর থিাকল্ প্রায়শই। বিষয়টা হকল্া, বিে িযাাং থেকে সিবেিুর 
শুরু িকল্ আমরা জাবন্। বেন্তু মজার িযাপার হকচ্ছ, মহাবিকস্ফারকণর পর মুহূকিচ 
হাইকরাকজন্, বহবল্য়াম বোংিা বল্বেয়াকমর মকিা থমৌল্ বিবর হকল্ও আমাকের জীিকন্র 
জন্য সিকর্কয় প্রকয়াজন্ীয় থি থমৌল্গুকল্া – োিচন্, ন্াইকিাকজন্, অবক্সকজন্ ও 
থল্ৌহএগুকল্া বেন্তু থস সময় বিবর হয়বন্। এগুকল্া বিবর হকয়কি অকন্ে অকন্ে 
পকর থোকন্া-ন্া-থোকন্া ন্াক্ষবত্রে বিকস্ফারণ থেকে, িাকের আমরা মহাোকশ 
সুপারকন্ািা িকল্ জাবন্। ‘অকন্ে অকন্ে পকর’ িল্বি োরণ, বিজ্ঞান্ীরা েণন্া েকর 
থেকখকিন্,প্রেম ন্ক্ষত্র বিবর হকয়বিল্ বিে িযাাং ঘটার অন্তি ১০ থেকে ২০ থোবট 
িির পর। আর িে িারোর বিকস্ফারণ, মাকন্ সুপারকন্ািার মকিা িযাপার-সযাপার 
ঘটকি হয়কিা সময় থল্কেবিল্ আকরা েকয়ে থোবট িির। িকি থিটা গুরুেপূণচ থসটা 
হকল্া - আমাকের এই থেহ োিচন্ বেকয়, বোংিা থেকহর থিিরোর হােগুকল্া 
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েযাল্বসয়াম বেকয় বিবর হকি থপকরকি হয়কিা এ জন্যই। থেন্ন্া সুেূর অিীকি 
থোকন্া-ন্া-থোকন্া ন্ক্ষত্র বন্কজকের বিকস্ফাবরি েকর িার িবহজচেকির থখাল্স থেকে 
এই জীিকন্াপকিােী থমৌল্গুকল্া িবেকয় বেকয়বিল্ মহাশূকন্য। অকন্ে পকর থসই 
থমৌল্গুকল্া শূকন্য িাসকি িাসকি জকো হকয়কি সূিচ ন্ামে এে সাোমাটা ন্ক্ষকত্রর 
র্ারপাকশ ঘূণচন্রি এে সুন্ীল্ গ্রকহ, এিাং থশষ পিচন্ত বিবর েকরকি প্রাকণর বিিিচন্ীয় 
উপাোন্।  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

আমরা আক্ষবরেিাকিই সিাই ন্ক্ষকত্রর সন্তান্, আমাকের সিার থেহ  
বিবর হকয়কি থেিল্ ন্াক্ষবত্রে ধূবল্েণা বেকয়। 

 

আমাকের িায়াপকের ইবিহাস ঘাাঁটকল্ থেখা িাকি অন্তি ২০ থোবট ন্ক্ষত্র এিাকি 
বন্কজর জীিন্ উৎসেচ েকরকি, হয়কিা আমার আপন্ার িবিষযৎ জন্মকে সােচে েকর 
িুল্কি িকল্। আমরা সিাই আসকল্ ন্ক্ষকত্রর ধূবল্স্টারিাস্ট25। এর থর্কয় োবিযে 

                                                           
25 Physicist Finds Out Why ‘We Are Stardust...’, Science News, June 25, 1999; োল্চ সযােযান্ িার েসমস 
িইকয় িকল্কিন্, ‘স্টারস্টাে’। “We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself.” ― 
Carl Sagan, Cosmos 

http://www.sciencedaily.com/releases/1999/06/990625080416.htm
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অনু্রণন্ আর েীই িা হকি পাকর? থসজন্যই থিাধ হয় ল্করন্স ক্রাউস িাাঁর ‘ইউবন্িাসচ 
িম ন্াবোং’ গ্রকি িকল্কিন্26,  

আমাকের মহাবিশ্ব সিকেচ সিকর্কয় োবিযে থি সিযটা আবম জাবন্ িা 
হকল্া, আপন্ার থেকহর প্রবিবট অণু-পরমাণু এেসময় লু্বেকয় বিল্ এেবট 
বিকস্ফাবরি ন্ক্ষকত্রর অিযন্তকর। অবধেন্তু, আপন্ার িাম হাকির পরমাণুগুকল্া 
হয়কিা একসকি এে ন্ক্ষত্র থেকে, আর িান্ হাকির গুকল্া একসকি বিন্ন 
আকরেবট ন্ক্ষত্র থেকে। আমরা আক্ষবরেিাকিই সিাই ন্ক্ষকত্রর সন্তান্, 
আমাকের সিার থেহ বিবর হকয়কি থেিল্ ন্াক্ষবত্রে ধূবল্েণা বেকয়।  

 
রবসেরাজ েযাকমা  
থিাটকিল্ায় আমরা থোপাল্ িাাঁকের অকন্ে েল্প পেিাম। থোপাল্ িাাঁকের একেেটা 
েল্প পেিাম আর হাবসর থর্াকট আমাকের শ্বাসেষ্ট শুরু হকয় থিি একেিাকর। বেন্তু 
িখন্ বে েবিন্ োকল্ও জান্িাম, থোপাল্ িাাঁকের থর্কয়ও রবসে এে বিজ্ঞান্ী 
আকিন্, িাাঁর অিোকন্র েো উকল্লখ ন্া েরকল্ বিে িযাাং-এর ইবিহাসটা অসিূণচই 
থেকে িাকি!  
 

বিবন্ জজচ েযাকমা। আমরা থি বিে িযাাং-এর েো িবল্ থসই বিজ্ঞাবন্ে ধারণাবট 
বিজ্ঞাকন্র জেকি প্রবিবেি েরার প্রােবমে েৃবিে অিশযই এই েৃিী পোেচবিজ্ঞান্ীর; 
িাাঁর বিিয়ের প্রবিিার স্পশচ থেিল্ পোেচবিেযা ন্য়, থজযাবিবিচজ্ঞান্, থিজবিয়িা 
থেকে শুরু েকর এমন্বে জীিবিজ্ঞাকন্রও ন্ান্া শাখায় িবেকয় রকয়কি। রুশকেকশর 
এই রবসে আর থখয়াল্ী বিজ্ঞান্ী, বিবন্ আিার শকখর িােুেরও বিকল্ন্, প্রায় 
অধচশিাব্দী আকে এেে থর্ষ্টাকিই ‘বিে-িযাাং-এর ধারণাকে বিজ্ঞাবন্েিাকি প্রবিো 

                                                           
26 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free 
Press, 2012, p 17. 
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েকরকিন্ িল্া িায়। থসজন্য অকন্কে আজ িাকে অবিবহি েকরন্ ‘বিে িযাাং-এর 
বপিা’ বহকসকিও।  

েযাকমার আবে বন্িাস বিল্ রাবশয়ায়। আমরা থি অষ্টম অধযাকয় বিজ্ঞান্ী 
বিিমযাকন্র েো থজকন্বি, বিবন্ এেসময় আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িকত্ত্বর োবণবিে 
সমাধান্ হাবজর েকরবিকল্ন্ মহাবিকশ্বর প্রসারণ িুকল্ ধরকি, থসই আকল্েজাোর 
বিিমযান্ বিকল্ন্ েযাকমার বশক্ষে, পোকিন্ থপকিাগ্রাকি ১৯২৩-২৪ সাকল্র বেকে27। 
থিাঝাই িায়, গুরু মারা বিেযা িাকল্াই রপ্ত েকরবিকল্ন্ েযাকমা। 

  
েযাকমার প্রবিিার িবণচল্ আকল্ােচ্ছটার সাকে রাবশয়ার িাইকরর পৃবেিী পবরবর্ি 

হকয়বিল্ থসই ১৯২৮ সাকল্ই। েযাকমা িখন্ জামচাবন্র থোবটাংেযান্ বিশ্ববিেযাল্কয় 
বেকয়কিন্ আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্র েকিষণার সাকে পবরবর্ি হকি। বেকয়বিকল্ন্ 
অকন্েটা িাাঁর বশক্ষে অকরস্ট থোিল্সকন্র থজারাজুবরকিই। গ্রীষ্মোল্ীন্ 
অিোশটাকি েৃিী িাত্রকে থিন্ উকপাস েকর োটাকি ন্া হয় থসজন্য এেটা 
বশক্ষািািাও থিাোে েকর বেকয়বিকল্ন্ বশক্ষে মশাই। জামচাবন্র বিশ্ববিেযাল্য়গুকল্া 
িখন্ আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্র ন্ান্ামুখী েকিষণার থেন্দ্রবিিু। েযাকমা থসখাকন্ বেকয় 
বেিুবেকন্র মকধযই এেটা গুরুেপূণচ আবিষ্কার েকর থেল্কল্ন্। থিজবিয় পোকেচর 
অিক্ষয়কে িযাখযার জন্য সুেঙ্গ প্রিাি (‘টাকন্বল্াং একেি’)িযিহার েরকল্ন্, িা এি 
বেন্ থেিল্ থোয়ান্টাম িল্বিেযার জেকিই িযিহৃি হকিা। িাাঁর এই ন্িুন্ িযাখযা 
সরাসবর পরীক্ষণ থেকে পাওয়া উপাকির সাকে বমকল্ও থেল্ অবিেল্।  

 

 গ্রীষ্মোল্ীন্ অিোশ থশকষ রাবশয়া থেরার পকে ভ্রমণবপ্রয় েযাকমা িািকল্ন্, 
বেকর িখন্ িাবচ্ছই, এেটু ন্া হয় থিন্মােচ ঘুকর িাওয়া িাে। থসখাকন্ থোয়ান্টাম 
পোেচবিজ্ঞাকন্র বেেপাল্ বন্ল্স থিার েী েকর থিন্ েযাকমার থিজবিয়িা বন্কয় 
োকজর (কসটা িখকন্া থোোও প্রোবশি হয়বন্) থখাাঁজ থপকয়বিকল্ন্। থিন্মাকেচ 
েযাকমার সাকে সাক্ষাৎ েকর আর িাাঁর োজ সামন্াসামবন্ থেকখশুকন্ থিার এিটাই 
                                                           
27 George Gamow, My World Line : An Informal Autobiography, Viking Adult; 1970 
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মুগ্ধ হন্ থি, থোকপন্কহকেকন্ বন্কজর ইন্সবটবটউকট েযাকমাকে থেকল্াবশকপর প্রিাি 
বেকয় বেকল্ন্। েযাকমা মহা উৎসাকহ োজ শুরু েকর বেকল্ন্ িখন্ই। বেন্তু েযাকমা 
র্াইকল্ বে হকি, িাধা আসকল্া থখাে থসাবিকয়ি ইউবন্য়ন্ থেকেই। থিাকরর 
ইন্বস্টবটউকট োজ েরকি েরকি েযাকমা িখন্ (১৯৩০) থরাকম বন্উক্লীয় 
পোেচবিজ্ঞাকন্র এে থসবমন্াকর থিােোকন্র পাাঁয়িারা েরবিকল্ন্। থসাবিকয়ি অযাকম্ববস 
থেকে িল্া হকল্া িাাঁর পাসকপাকটচর থময়াে আর িাোকন্া হকি ন্া, এি জায়োয় 
থঘারাঘুবর িাে বেকয় িাাঁকে ‘ঘকরর থিকল্ ঘকর’ মাকন্ থসাজা থসাবিকয়ি ইউবন্য়কন্ 
থেরি থিকি হকি।  

 

েযাকমা অেিযা বেরকল্ন্ রুশকেকশ। স্টযাবল্কন্র জামান্া র্ল্কি িখন্। েযাকমা বন্জ 
থেকশ বেকর এমন্ এে জন্মিূবমকে থেখকি থপকল্ন্ থিখাকন্ মহামবি স্টযাবল্ন্ এিাং 
িাাঁর িািকেরা বশল্প-সাবহিয-বিজ্ঞান্ সিবেিুকেই মাবক্সচজকমর ন্ােপাকশ িিী েকর 
থরকখকিন্। ধমচান্ধ ও প্রবিবক্রয়াশীল্ রাকের মকিা থসখাকন্ সাবহিয-সাংসৃ্কবি সৃবষ্টর 
েৎিাাঁধা িে িািকল্ থেওয়া হকয়বিল্, এর অন্যো হকল্ িাকের ‘েবমউবন্স্ট-
ধমচানু্িূবিকি’ আঘাি ল্ােি। িাাংল্া ব্লকের ব্লোরকের থল্খায় ধকমচর সমাকল্ার্ন্া, 
বোংিা থোন্ োটুচবন্কস্টর োটুচন্ আাঁো বোংিা ‘বিোল্’ বন্কয় বন্কেচাষ থেৌিুকেও থিমন্ 
ধকমচর অনু্সারীকের বপবি জ্বকল্ িায়, থিমবন্ স্টযাবল্ন্কে বন্কয় িযঙ্গ-বিদ্রূকপ 
েবমউবন্স্ট অনু্সারীকের োকয় ল্াল্ ল্াল্ থোস্কা পেি। িার প্রমাণ পাওয়া িায় 
িযঙ্গাত্মে রর্ন্ার জন্য েবমউবন্স্ট জামান্ায় েুই থল্খে  আকন্দ্রই বসন্াকয়িবস্ক ও 
ইউবল্ োবন্কয়কল্র বির্াকরর প্রহসকন্। থজল্খান্ায় সাি িির িিী রাখা হকয়বিকল্া 
বসন্াকয়িবস্ককে, োবন্কয়কল্র েপাকল্ জুকটবিকল্া পাাঁর্ িিকরর সশ্রম োরােণ্ড। 
সল্ঝবন্ৎসকন্র উপন্যাস ‘োস্টচ সাকেচল্’ (First Circle)-এ থেখাকন্া হকয়বিল্ 
বেিাকি উপন্যাকসর ন্ায়ে থশষ পিচন্ত স্টযাবল্কন্র শ্রমবশবিকর বন্কজকে খুাঁকজ পায়। 
সল্ঝবন্ৎসন্কে থস সময় থেশ িযাে েরকি বোংিা থন্াকিল্ পুরস্কার গ্রহণ েরকি 
থেওয়া হয়বন্। আাঁকে শাখারিকে থোবেচকি বন্িচাসন্ থেওয়া হয়। এই উোহরণগুকল্া 
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উকল্লখ েকর এেসময় আবম (অ.রা) এেটা থল্খা বল্কখবিল্াম ‘মাক্সচিাে বে বিজ্ঞান্?’ 
(২০০৮) বশকরান্াকম িা িাাংল্া ব্লেবস্ফয়াকর পকক্ষ-বিপকক্ষ ন্ান্া িেচ-বিিেচ ও 
আকল্ার্ন্ার সূত্রপাি ঘবটকয়বিল্28। থেিল্ সাবহিয ন্য়,স্টযাবল্ন্ ও িাাঁর আেশচিােী 
বসবন্কেরা িািকিন্, বিজ্ঞান্কেও মাক্সচীয় মিিাকের সাকে সাংেবিপূণচ হকি হকি, 
ন্ইকল্ র্ল্কি ন্া। মাক্সচীয় মিিাকের সকঙ্গ সাংেবিপূণচ েরার ল্কক্ষয সময় সময় 
বিজ্ঞাকন্র শাখাগুকল্াকে বিেৃি েরকিও বপিপা হন্বন্। সিকর্কয় ক্ষবিগ্রি শাখাবট 
বিল্ থজকন্বটেস িা িাংশেবিবিেযা। রাবশয়া এেসময় সারা পৃবেিীকিই থজকন্বটেকসর 
েকিষণায় শীষচিাকন্ বিল্, অের্ স্টযাবল্কন্র আমকল্ রাবশয়ায় থজকন্বটেকসর ওপর 
েকিষণার ল্াল্িাবি জ্বকল্ বেকয়বিল্। িা হকি ন্াই িা থেন্, মাক্সচিােকে িাাঁর্াকি 
িাংশানু্বিেযাকেও বিেৃি েরকি বপিপা হন্বন্ শাসকেরা। এই উকেকশয থস সময় 
ল্াইকসকিা ন্ামে এে ঠে বিজ্ঞান্ীকে বন্কয়াে েরা হয়29। িখন্ বন্কোল্াই 
িাবিল্িসহ অন্য বিজ্ঞান্ীরা ল্াইকসকিার িকত্ত্বর িুল্ ধবরকয় থেন্, িখন্ স্টযাবল্ন্ 
িাাঁকের সি েটাকে ধকর গুল্াকে পাবঠকয় থেন্। িাবিল্িকে মৃিুযেণ্ড থেয়া হয়30। শুধু 
িাবিল্ি ন্য়, স্টযাবল্কন্র প্রবিবহাংসার বশোর হকয় থস সময় আকরা প্রাণ 
হাবরকয়বিকল্ন্ োকপচকর্কিা,সাল্কমান্ থল্বিট, মযাক্স থল্বিন্, ইস্রাকয়ল্ আেকল্র মকিা 
বিজ্ঞান্ীরা। ল্াইকসকিার পাশাপাবশ স্টযাবল্ন্ জামান্ায় ওল্ো থল্কপবশন্স্কায়া ন্াকমর 
আকরে প্রিারে বিজ্ঞান্ীকে প্রকমাট েরা হকয়বিল্উকেশয থসই ‘পুাঁবজিােী 
থজকন্বটেস’ সরাকন্া। বিজ্ঞান্কে অিশযই শ্রমজীিী িা প্রকল্িাবরকয়কির োকি 

                                                           
28 অবিবজৎ রায়, মাক্সচিাে বে বিজ্ঞান্?, মুক্তমন্া, থসকেম্বর ০৩, ২০০৮ ে। মুক্তমন্া ও সর্ল্ায়িন্ ব্লকে থস সময় (২০০৮) 
প্রোবশি এ থল্খায় স্টযাবল্ন্ীয় জামান্ায় সাবহবিযে, বিজ্ঞান্ী ও োশচবন্েকের ওপর ল্াোিার অিযার্াকরর ন্মুন্া থপশ েকর িাম 
ঘরণার থেশীয় বসবন্েকের িয়াংের থিাকপর মুকখ পকেবিল্াম। িোরীবি ‘পুাঁবজিাকের োল্াল্’, ‘থশাধন্িােী’ থেকে শুরু েকর 
‘িােল্’-‘পােল্’সহ ন্ান্া উপাবধ হজম েরকি হকয়বিল্। আবম (অ.রা) বেন্ েকয়ে পর এেবট প্রিুযির বেকয়বিল্াম ‘মাক্সচিাে বে 
বিজ্ঞান্?’ প্রিকন্ধর সমাকল্ার্ন্ার উিকর’ বশকরান্াকম। অিশয িাকি খুি এেটা ল্াি হকয়বিল্ িল্া িাকি ন্া। এ থল্খাবট এখকন্া 
অকন্কের োকি িাাংল্া ব্লকে মাক্সচিাে বন্কয় িেচ-বিিকেচর আবে-অেৃবত্রম উৎস।  
29 অবিবজৎ রায়, ল্াইকসকিাইজম, মুক্তমন্া, ন্কিম্বর ০১, ২০০৮।  
30 বন্কোল্াই িাবিল্িকে মৃিুযেণ্ড থেওয়া হকল্ও থসটাকে থশষ পিচন্ত ২০ িির োরােকণ্ড ন্াবমকয় আন্া হয়, িবেও এর েুিিকরর 
মকধয, ১৯৪৩ সকন্, িাবিল্ি োরাোকরই মারা িান্। 

http://mukto-mona.net/Articles/avijit/marxism_scientific.htm
http://www.sachalayatan.com/avijit/18023
http://mukto-mona.net/Articles/avijit/marxism_scientific_response.htm
http://mukto-mona.net/Articles/avijit/marxism_scientific_response.htm
http://mukto-mona.net/Articles/avijit/lysenkoism.htm
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গ্রহণকিােয হকি হকি, িা ন্ইকল্ র্ল্কি ন্াএটাই বিজ্ঞান্ সিকেচ স্টযাবল্ন্ীয় 
ঘরান্ার মানু্ষকের ‘বিজ্ঞাবন্ে বেওবর’31।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বিজ্ঞান্ী জজচ েযাকমা (১৯০৪ – ১৯৬৮) 
 

থেিল্ জীিবিজ্ঞান্ী বোংিা িাংশেবিবিকেরা ন্য়, থসাবিকয়ি পোেচবিকেরাও থস 
সময় আগ্রাসন্ থেকে থরহাই পান্বন্32। আইন্স্টাইন্ আকপবক্ষে িত্ত্ব প্রোন্ েরার 
                                                           
31 স্টাবল্ন্ীয় আমকল্ বিজ্ঞান্ীকের ওপর ল্াোিার অিযার্ার এিাং বিজ্ঞাকন্র ন্াকম অপবিজ্ঞান্ প্রর্াকরর সাকে পাঠকেরা আকরা 
বিিৃিিাকি পবরবর্ি হকি র্াইকল্ অন্ন্ত বিজয় োকশর থল্খা ‘থসাবিকয়ি ইউবন্য়কন্ বিজ্ঞান্ ও বিেি : বল্কসকিা অধযায়’ (শুদ্ধস্বর) 
িইবট পবঠিিয।  
32 থজকন্বটেসকে থিমন্ ‘পুাঁবজিােী বিজ্ঞান্’ বহকসকি অবিবহি েকর হটাকন্ার থর্ষ্টা েরা হকয়বিল্, বঠে থিমবন্ আিার এেটা 
সময় বিে িযাাং-এরও বিরুদ্ধার্রণ েরা হকয়বিল্ েবমউবন্স্ট রাবশয়ায়। িল্া হকয়বিল্, বিে িযাাং-এর ধারণা মাবক্সচস্ট িািধারার 
সাকে একেিাকরই সাংেবিপূণচ ন্য়, ওটা ‘িুকজচায়া বিজ্ঞান্’। থি সমি বিজ্ঞান্ীরা বিে িযাাং িকত্ত্বর পকক্ষ েো িল্কিন্ িাকের ওপর 
থন্কম একসবিল্ রােীয় বন্িচািন্। থিমন্, ১৯৩৭ সাকল্ বন্কোল্াই থোজারি ন্াকমর এে বিজ্ঞান্ী িাত্রকের মাকঝ বিে িযাাং মকিল্ 
বন্কয় আকল্ার্ন্া েরায় িাাঁকে ধকর শ্রমবশবিকর পাবঠকয় থেওয়া হকয়বিল্। অিযার্ার েরা হকয়বিল্ িকসিল্ে থিিবরেস এিাং 
মািকিই ব্রন্কস্টইন্কন্র মকিা বিজ্ঞান্ীকের ওপকরও, েরণ িাাঁরা বিে িযাাং িকত্ত্বর সমেচে বিকল্ন্। েযাকমা রাবশয়া থিকে 
পাল্াকন্ার পর িাাঁকে বিশ্বাসঘািে ‘আকমবরোন্ মুরিাে’ (Americanized apostate) বহকসকি বর্বহ্নি েকর বির্াকরর প্রহসন্ও 
েরা হকয়বিল্।  
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পর,িযাপারটা মাবক্সচজকমর সাকে ‘সাংেবিপূণচ’ মকন্ ন্া েরায় ‘থসাবিকয়ি 
এন্সাইকক্লাবপবিয়া’ প্রোশ েরা হয় বরকল্বটবিবটকে ‘ন্সযাৎ’ েকর। রাবশয়ার এেজন্ 
বিখযাি মাক্সচিােী োশচবন্ে িাাঁর িখন্োর থল্খায় িকল্বিকল্ন্ – 

‘আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িত্ত্ব েখকন্াই গ্রহণকিােয ন্য়, োরণ এটা 
প্রকল্িাবরকয়িকের োকি গ্রহণীয় ন্য়’। 

  
এই বন্কিচাধ মন্-মান্বসেিা জজচ েযাকমার সহয হয়বন্। িা হকিই িা থেন্। 

বেিুবেন্ আকেই বন্ল্স থিাকরর েকিষণাোকর থোয়ান্টাম িল্বিেযার ওপর হাকি-
েল্কম োজ েকর একসকিন্। অের্ থেকশ একস থেখকল্ন্, থসখাকন্ থোয়ান্টাম 
িল্বিেযা আর আকপবক্ষে িত্ত্বকে থেখা হকচ্ছ ‘অপবিজ্ঞান্’ আর ‘মাবক্সচজম-
থল্বন্বন্জম’-এর সাকে অসাংেবিপূণচ বিষয় বহকসকি33। এই সি েূপমণূ্ডেিার প্রবিিাে 
েরায় জজচ েযাকমা স্টযাবল্ন্ীয় িাবহন্ীর থোপান্কল্ পেকল্ন্। হয়কিা মারাই পেকিন্ 
িাবিল্কির মকিা, বোংিা িিকরর পর িির োেকি হকিা শ্রম-বশবিকর, বেন্তু িার 
আকেই বিবন্ থসাবিকয়ি ইউবন্য়ন্ থিকে সেীে পাল্াকন্ার বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্।  

 

বেিাকি পাল্াকি থর্কয়বিকল্ন্ থস-ও এে ইবিহাস। শুন্কল্ মকন্ হকি থিন্ থোকন্া 
বহবি মুবির েট। বিবন্ েকয়েটা বিম, র্েকল্ট, েকিবর এিাং েুই থিািল্ ব্রযাবে 
িেল্োিা েকর সেয বিিাবহি েীকে বন্কয় এেটা থিাট থন্ৌোয় (এ থন্ৌোগুকল্া 
‘োয়াে’ ন্াকম পবরবর্ি) উকঠ পেকল্ন্। উকেশয েৃষ্ণ সােকর ১৭০ মাইল্ পাবে বেকয় 
িুরস্ক থপৌঁিকিন্। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পযাকিল্ েকর সােকরর বিশাল্ বিশাল্ থঢউকয়র সাকে 
িুদ্ধ েকর থশষ পিচন্ত ন্াোবন্রু্িাবন্ থখকয় মাঝপকে িীকর একস আিকে পেকল্ন্। 
হাসপািাকল্ও োেকি হকয়বিল্ বেন্ েকয়ে। 

 
 

                                                           
33  Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007 
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এ ধরকন্র এেবট োয়াকে েকরই েীকে বন্কয় েৃষ্ণ সাের পাবে বেকয় রাবশয়া  

থেকে পাল্াকি মন্ি েকরবিকল্ন্ েযাকমা 
 

থস িাত্রা থেশ থিকে পাল্াকি ন্া পারকল্ও এেসময় বঠেই সুকিাে িুকঝ ব্রাকসল্স 
হকয় আকমবরো র্কল্ একল্ন্ েযাকমা। থিাে বেকল্ন্ জজচ ওয়াবশাংটন্ বিশ্ববিেযাল্কয়, 
বশক্ষে বহকসকি। 

 

থসখাকন্ই রাল্ে আল্োকরর সাকে িাাঁর পবরর্য়। আল্োর ঐ বিশ্ববিেযাল্কয় থিাে 
বেকয়বিকল্ন্ বপএইর্বি েরার জন্য। আল্োকরর সাকে বমকল্ ‘বিে-িযাাং’-এর ধারণা 
বন্কয় োজ শুরু েকরন্ েযাকমা। মহাবিশ্ব থি ক্রমশ প্রসাবরি হকচ্ছ, থসটা িকিাবেকন্ 
হািকল্র আবিষ্কাকরর েল্যাকণ জান্া বিল্ েযাকমার। েযাকমা িািকল্ন্, থসই প্রসারকণর 
বিবিও থটপবটকে িবে থপিকন্র বেকে র্াল্াকন্া িায়,িকি থসটা বন্িয় এেটা আবেম 
অিিায় একস োমকি। বিবন্ এর ন্াম বেকল্ন্ ‘ইকয়লম’। েযাকমা আর আল্োর বমকল্ 
এই ইকয়ল ম ন্াকমর থসই আবেম অিিা িো বিে িযাাং-এর োবণবিে বসমুকল্শন্ 
েরকিন্ িকল্ বঠে েরকল্ন্। 

 

মজার িযাপার হকচ্ছ েযাকমা িা আল্োর থেউ বন্কজ থেকে ‘বিে িযাাং’ শব্দবট 
র্য়ন্ েকরন্বন্। েযাকমার ধারণাকে খণ্ডন্ েরকি বেকয় আর এে প্রখযাি িাবত্ত্বে 
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থজযাবিবিচজ্ঞান্ী থিিাবরে হকয়ল্ সিচপ্রেম এই ‘বিে িযাাং’ শব্দবট িযিহার েকরবিকল্ন্। 
হকয়ল্ বিকল্ন্ বিে-িযাাং িকত্ত্বর বিপরীকি বিবিশীল্ অিিা (Steady State) ন্াকম 
মহাবিকশ্বর অন্য এেবট জন্বপ্রয় মকিকল্র প্রিক্তা। হকয়কল্র িকত্ত্বর সাকে প্রেম বেকে 
িুক্ত বিকল্ন্ থেবিজ েকল্কজর হারমান্ িবে, েমাস থোে আর পরিিচীোকল্ এেজন্ 
িারিীয় থজযাবিবিচজ্ঞান্ী, িাাঁর ন্াম জয়ন্ত ন্ারবল্ের। ১৯৪০ সাকল্ এেবট থরবিও 
থপ্রাগ্রাকম েযাকমা আর িাাঁর অনু্সারীকের ধারণাকে খণ্ডন্ েরকি বেকয় থিশ িাাঁো 
সুকরই অধযাপে হকয়ল্ িল্কল্ন্, ‘হা থসই উিপ্ত বিে িযাাং এই বিকস্ফারকণর ধারণা 
িবে সবঠেই হকি,িকি থিা এর িাই-িি এখন্ও বেিুটা থেকে িাওয়ার েো। 
আমাকে ‘বিে িযাাং’-এর থসই েবসল্ একন্ থেখাও, িারপর অন্য েো।’ এর পর 
থেকেই বিে-িযাাং শব্দবট ধীকর ধীকর বিজ্ঞাকন্র জেকি িায়ী আসন্ েকর থন্য়। থস িা-
ই থহাে, আল্োকরর বপএর্বির থশষ পিচাকয় আল্োর ও েযাকমা িুক্তিাকি ‘Physical 
Review’ জান্চাকল্র জন্য ‘Origin of the Chemical Elements’ বশকরান্াকম 
এেবট েকিষণা বন্িন্ধ বল্খকি শুরু েরকল্ন্। আর এখাকন্ই রবসেরাজ েযাকমা 
বিজ্ঞান্জেকির সির্াইকি িে রবসেিাবট েকর িসকল্ন্। জান্চাকল্ িাপাকন্ার আকে 
বিবন্ িাাঁর িনু্ধ আর এে স্বন্ামখযাি পোেচবিে হযান্স বিকের (েকন্চল্ বিশ্ববিেযাল্য়, 
বন্উ ইয়েচ) ন্াম িাাঁকে ন্া জাবন্কয়ই প্রিন্ধবটর থল্খে বহকসকি অন্তিুচক্ত েকর থন্ন্। 
পকর োরণ বহকসকি িকল্বিকল্ন্, “‘আল্োর’ আর ’েযাকমা’ এই েুই বগ্রে ধরকন্র 
ন্াকমর মাকঝ ‘বিটা’-জািীয় বেিু োেকি ন্া, এ হয় ন্াবে? িাই বিকেকে েকল্ 
থন্ওয়া!” সিয সিযই ১৯৪৮ সাকল্র ১ এবপ্রকল্ এই বিন্ বিজ্ঞান্ীর ন্াকম প্রিন্ধবট 
প্রোবশি হকয়বিল্, আর েযাকমার রবসেিাকে সবিয প্রমাবণি েকর থপপারবট এখন্ 
‘আল্ো-বিটা-োমা থপপার’ ( paper) ন্াকমই বিজ্ঞাবন্ে মহকল্ সুপ্রবিবেি। 

  
বেন্তু থসই প্রিন্ধবটকি েী িকল্বিকল্ন্ েযাকমা? বিবন্ ধারণা েকরবিকল্ন্ থি, এেবট 

মহাবিকস্ফারকণর মাধযকম িবে মহাবিকশ্বর সৃবষ্ট হকয় োকে িকি থসই িয়াংের 
বিবেরকণর বেিুটা স্বাক্ষর, মাকন্ বিবেরণ-থরকশর বেিুটা এখকন্া িজায় োোর েো। 
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েযাকমা বহসাি েকষ থেখাকল্ন্ থি, সৃবষ্টর আবেকি থি থিজময় বিবেরকণর উদ্ভি 
হকয়বিল্, মহাবিকশ্বর প্রসারকণর েকল্ িার িণচাবল্ িাপমাত্রা হ্রাস থপকি থপকি থসটা 
এখন্ পরম শূন্য িাপমাত্রার ওপকর ৫ বিবগ্র থেল্বিকন্র মকিা হওয়া উবর্ি। এই 
থিজময় বিবেরকণর অিকশষকেই বিজ্ঞান্ীরা ন্াম বেকয়কিন্ ‘মহাজােবিে পিােপট 
বিবেরণ’ িা ‘cosmic background radiation’। মহাশূকন্য এই বিবেরকণর প্রেৃবি 
হকি মাইকক্রাওকয়ি িা কু্ষে িরঙ্গ। সহজ েোয় বিষয়বট িুঝিার থর্ষ্টা েরা িাে। 
সৃবষ্টর আবেকি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিল্ থিন্ এেবট উিপ্ত মাইকক্রাওকয়ি রু্বল্ল, িা এখন্ ঠাো 
হকয় ৫ বিবগ্র থেল্বিকন্ একস থপৌঁকিকি। এই িযাপারবটই ধরা পেল্ ১৯৬৪ সাকল্ 
আকন্চা থপন্বজয়াস আর রিাটচ উইল্সকন্র পরীক্ষায়, েযাকমার েকিষণাপত্রবট প্রোবশি 
হিার ১৬ িির পর। েযাকমার থসই েকিষণাপত্রবটর েো িি বেকন্ িুকল্ই বেকয়বিল্ 
সিাই। বেন্তু থসখাকন্ িািার আকে আমাকের আকরেজন্ থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ীর েো 
থজকন্ থন্ওয়া প্রকয়াজন্। 
 
জজচ থল্বমবত্র ও িাাঁর ‘আবেমিম েণা’  
বিে িযাাং-এর েো িল্কল্ এর থপিকন্ আকরেজন্ িযবক্তর অিোকন্র েো উকল্লখ ন্া 
েরকল্ িাাঁর প্রবি বন্িান্তই অবির্ার েরা হকি। বিবন্ হকল্ন্ জজচ থহন্বর থল্বমবত্র 
(Georges Lemaître), বিে িযাাং িকত্ত্বর আর এেজন্ প্রিক্তা, বিবন্ বিকল্ন্ 
এোধাকর পোেচবিজ্ঞান্ী এিাং থসই সাকে ধমচিাজে। ন্াবিে েযাকমার মকিা ধমচিাজে 
থল্বমবত্রও বেন্তু বিে িযাাং-এর বপিা থখিাি পািার থিােয োবিোর, এিাং অকন্কে 
থসটা িাকে িাকেন্ও।  
 

আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষেিা থেকে প্রাপ্ত থক্ষত্র সমীেরকণর এেটা সমাধান্ 
হাবজর েকরবিকল্ন্ থল্বমবত্র, বিজ্ঞান্ী বিিমযাকন্র মকিাই। েযাকমার মকিা বিবন্ও 
বিকল্ন্ মহাজােবিে োল্পবঞ্জর এে গুরুেপূণচ িযবক্তে। বিবন্ িাাঁর বশক্ষাজীিন্ শুরু 
েকরবিকল্ন্ প্রকেৌশল্ী (পুরকেৌশল্ী) বহকসকি, থিল্বজয়াকমর েযােবল্ে লু্কিন্ 
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বিশ্ববিেযাল্কয়। বেন্তু প্রেম বিশ্বিুদ্ধ র্ল্াোল্ীন্ সময় জামচান্ বসন্যরা থিল্বজয়াম 
আক্রমণ েরকল্ িাাঁর পোকশান্ায় সামবয়ে থিে পকে। বিবন্ ‘আবটচল্াবর অবেসার’ 
বহকসকি থিল্জীয় থসন্ািাবহন্ীকি থিােোন্ েকরন্ আর থসখাকন্ োজ েকরন্ র্ার 
িিকরর জন্য। বিশ্বিুকদ্ধর পর বিবন্ বসবিল্ ইবঞ্জয়াবরাং-এ আর ন্া বেকর বেকয় 
পোেচবিেযা এিাং েবণি বন্কয় উৎসাহী হকয় পকেন্ বিবন্। ১৯২০ সাকল্ অজচন্ েকরন্ 
পোেচবিজ্ঞাকন্ বপএইর্বি বিবগ্র। পাশাপাবশ ধমচিাজকের থপশায়ও উৎসাহী হকয় পকেন্ 
বিবন্। বিবন্ এ প্রসকঙ্গ িকল্বিকল্ন্, ‘সকিয থপৌঁিাকন্ার েুইবট পে। আবম েুকটাই 
অনু্সরণ েরকি মন্ি হল্াম’।  

 

পরিিচী িিরগুকল্াকি বিবন্ থস সময়োর বিখযাি বিজ্ঞান্ী আেচার এবিাংটকন্র 
সাহর্িচ ল্াি েকরন্ থেবিজ বিশ্ববিেযাল্কয়। এবিাংটন্ িাাঁর োবণবিে েক্ষিা এিাং 
পোেচবিজ্ঞাকন্র জ্ঞাকন্ মুগ্ধ হকয়বিকল্ন্। এবিাংটন্ িাাঁর সম্বকন্ধ িকল্বিকল্ন্, ‘িুকখাে 
এে িাত্রেবরৎেমচা, স্বচ্ছ েৃবষ্টসিন্ন এিাং েবণকি েক্ষ’। থল্কমবত্র এেসময় 
থেবিকজর পাঠ রু্বেকয় র্কল্ থেকল্ন্ আকমবরোয়। এমআইবটকি েরকল্ন্ 
পোেচবিজ্ঞাকন্ বিিীয়িাকরর মকিা বপএর্বি।  

 

১৯২৫ সাকল্ বিবন্ থিল্বজয়াকম বেকর বেকয় িাাঁর পুরকন্া বিশ্ববিেযাল্কয় বশক্ষে 
পকে থিাে বেকল্ন্। থসখাকন্ই বিবন্ আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িকত্ত্বর সমীেরকণর 
সমাধাকন্র ওপর বিবি েকর বন্কজর মহাজােবিে মকিল্ বিবর েকর থেল্কল্ন্। এই 
সমাধান্ বিল্ অকন্েটা পূিচসূবর বিিমযাকন্র মকিাই। এ সমাধাকন্ মহাজােবিে ধ্রুিে 
থোন্ায় ধরার েরোর পকেবন্ িাাঁর। িাাঁর সমাধান্ থেকে থিবরকয় এল্ মহাবিশ্ব ক্রমশ 
প্রসাবরি হকচ্ছ। শুধু িা-ই ন্য়, সমকয়র ঘবেকে থপিকন্র বেকে র্াবল্কয় বিবন্ এেেম 
শুরুর মাকন্ ব্রাহ্ম-মুহূকিচর এেটা িবিও আাঁেকল্ন্ িাাঁর েবণি আর বিজ্ঞাকন্র েল্পন্ায়, 
োবিযেিাকি থস সময়টাকে অবিবহি েরকল্ন্ ‘A Day without yesterday’ 
বহকসকি। বিবন্ এই মহাবিকশ্বর সমি গ্রহ, ন্ক্ষত্র, ন্ীহাবরোকে থর্কপ থঠকস ঘন্ 
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সবন্নিদ্ধ এে থিাট্ট মহাবিকশ্ব পবরণি েরকল্ন্, আর িাকে িােকল্ন্ ‘প্রাইবমিাল্ 
এটম’ িা আবেম েণা ন্াকম।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আইন্স্টাইন্ এিাং থল্বমবত্র 
 

থল্কমবত্রর োকি মহাবিশ্ব সৃবষ্টর িযাপারটা বিল্ থসই আবেম েণা ন্াকমর শবক্তশাল্ী 
থিজবিয় েণাবটর অিক্ষয়, িা থেকেই বিবর বিবর হকয়কি এই বিশ্বজেৎ34। থল্কমবত্র 
িাাঁর আবেম েণা িত্ত্ব আর মহাবিকশ্বর প্রসারকণর মহা উৎসাহী হকয় উঠকল্ও িাাঁর 
উৎসাকহর থিলু্ন্ বেন্তু রািারাবি রু্পকস থেল্। আর রু্পকস বেকয়বিকল্ন্ আইন্স্টাইন্ 
স্বয়াং।  

 

আইন্স্টাইকন্র মাোয় িখন্ ‘বিবিশীল্ মহাবিকশ্বর’ িূি। িাাঁর বন্কজর 
সমীেরকণই মহাবিকশ্বর প্রসারকণর ইবঙ্গি লু্বেকয় োেকল্ও মহাজােবিে ধ্রুিে 

                                                           
34 Lemaître later summarized his theory as thus: "The primeval atom hypothesis is a cosmogenic hypothesis 
which pictures the present universe as the result of the radioactive disintegration of an atom". 
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ঢুবেকয় থসটাকে বিবিশীল্ রূপ বেকয় থরকখকিন্ বিবন্। বিিমযান্ বোংিা থল্কমবত্র, 
িাাঁরাই মহাজােবিে ধ্রুিকের িাইকর বেকয় সমাধান্ হাবজর েরকিন্, িাাঁকেরকে োন্ 
মকল্ বেকয় িাবিল্ েকর বেকচ্ছন্। িাই ১৯২৭ সাকল্ ব্রাকসল্কসর এেটা থসবমন্াকর 
থল্বমবত্র িখন্ িাাঁর মহাজােবিে মকিল্ আইন্স্টাইকন্র সামকন্ িুকল্ ধরকল্ন্, 
আইন্স্টাইন্ বিন্া িােয িযকয় িাবিল্ েকর বেকল্ন্ এই িকল্, ‘থিামার েযাল্েুকল্শন্ 
বঠবে আকি, বেন্তু থিামার বেবজেসটা থিা িাপু জঘন্য’।  

 

বেন্তু আইন্স্টাইকন্র িুল্ িােকি সময় ল্াকেবন্। ১৯২৯ সাকল্ হািল্ িখন্ মাউন্ট 
উইল্সন্ মান্মবির থেকে থস সময়োর ১০০ ইবি িযাকসর সিকর্কয় িে 
থটবল্কস্কাকপর (হুোর প্রবিেল্ে) সাহাকিয প্রমাণ হাবজর েরকল্ন্ থি মহাবিশ্ব আসকল্ 
প্রসাবরি হকচ্ছ, িখন্ বেন্তু আইন্স্টাইন্ই িুল্ প্রমাবণি হকল্ন্, আর থল্কমবত্র হকল্ন্ 
সবঠে।  

 

থল্কমবত্র বন্িঃসকিকহ খুবশ হকয়বিকল্ন্। বন্কজর িকত্ত্বর স্বপকক্ষ প্রমাণ থপকল্ োর 
ন্া খুবশ ল্াকে। বেন্তু থল্কমবত্র িি ন্া খুবশ হকল্ন্, ধকমচর বর্রন্তন্ ধ্বজাধারীরা মকন্ 
হয় খুবশ হকল্ন্ িার থর্কয়ও থঢর থিবশ। িাাঁরা িাইকিকল্র থজকন্বসস অধযাকয়র সাকে 
এর বমল্ খুাঁজকি শুরু েরকল্ন্, আর ‘বিে িযাাং’ বোংিা আবে েণাকে হাবজর েরকল্ন্ 
ঈশ্বকরর অবিকের প্রমাণ বহকসকি। থিমন্ ১৯৫১ সাকল্ থপাপ (Pope Pius XII) 
িকল্বিকল্ন্, 

আজকে বিজ্ঞান্ শিাব্দী পাবে বেকয় এেবট জায়োয় থপৌঁকিকি িখন্ থসই 
আবেম বেয়াট ল্াক্স (থল্ট থেয়ার বি ল্াইট)-থে অিকল্ােন্ েরার মকিা 
পবরবিবি একসকিথি আবেম অিিা থেকে আকল্া ও শবক্তর বিবেরণ 
ঘকটকি, আর উৎবক্ষপ্ত েণাগুকল্া বিখবণ্ডি আর রূ্ণচ হকয় ল্ক্ষ-থোবট িায়াপকে 
পবরণি হকয়কি। োকজই সুেৃঢ় বিজ্ঞাবন্ে োঠাকমা থেকে পাওয়া েল্ােকল্র 
মাধযকম আমরা বন্বিি থি, এই মহাবিকশ্বর শুরু হকয়বিল্ সৃবষ্টেিচার হাকি। 
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িবে সৃবষ্টর শুরু োকে, িকি অিশযই এই সৃবষ্টর এেজন্ স্রষ্টাও রকয়কি,আর 
থসই স্রষ্টাই হকল্ন্ ঈশ্বর। 
 

থল্কমবত্র থিকহিু ধমচিাজে বিকল্ন্, বিকল্ন্ বিষ্টধকমচ বিশ্বাসী এেজন্ বিজ্ঞান্ী, থসকহিু 
থেউ হয়কিা িািকি পাকরন্ থি থপাকপর এই উবক্তকি থল্কমবত্র িারপরন্াই খুবশ হকয় 
িেল্ িাজাকিন্। িা হয়বন্। থল্কমবত্র ধাবমচে হকল্ও বিবন্ বিকল্ন্ বিজ্ঞান্মন্স্ক, 
িুবক্তবন্ে এে মানু্ষ। আবেম েণার ধারণা থিটাকে আধুবন্ে বিে িযাাং-এর সােচে 
প্রবিিাস িকল্ মকন্ েরা হয়, থসটা বিবন্ থপকয়বিকল্ন্ বন্েূঢ় েবণি আর বিজ্ঞাবন্ে 
জ্ঞাকন্র প্রকয়াকে, থোকন্া ধমচীয় ঐশী মকন্ত্র ন্য়। বিবন্ থসটা থসাজাসুবজ িল্কিন্ও, 
‘থোকন্া ধমচীয় থর্িন্া আমাকে মহাজােবিে মকিল্ বন্মচাকণ েখকন্াই অনু্প্রাবণি 
েকরবন্’। বিবন্ েূপমণূ্ডে ধমচিােীকের মকিা িাইকিকল্র আয়াকি বিজ্ঞান্ থখাাঁজা বোংিা 
বিজ্ঞান্ আর ধকমচর থোাঁজাবমল্ থেওয়াকে সিসময়ই অপিি েরকিন্। িাই থপাপ 
িখন্ িাইকিল্কে ঐশী-গ্রি িান্াকি বিে িযাাং-থে সাক্ষীকোপাল্ বহকসকি হাবজর 
েরকল্ন্, িখন্ বিবন্ এর জিাকি িল্কল্ন্, ‘আবম িি েূর থেখবি, এই িত্ত্ব 
অবধপোেচবিেযা আর ধকমচর থর্ৌহবের িাইকরর বজবন্স’। শুধু িা-ই ন্য়, থপাপ থিন্ 
িবিষযকি এ ধরকন্র ‘থিকল্মানু্বষ’ আর ন্া েকরন্, থসজন্য বিবন্ িযাবটোন্ 
মান্মবিকরর পবরর্াল্ে িযাবন্কয়ল্ ও’েকন্কল্র সাকে থেখা েরকল্ন্। িবিষযকি থপাপ 
থিন্ মহাজােবিে িযাপাকর িাাঁর ল্ম্বা ন্ােটা আর ন্া েল্ান্িযাপারটা থেখকি 
পবরর্াল্ে মশাইকে অনু্করাধ েকর আকসন্ থল্বমবত্র।  
 

পরিিচী ইবিহাস থেকে থেখা িায়, থস সময়োর থপাপ বেন্তু থল্কমবত্রর অনু্করাধ 
বঠেই থরকখবিকল্ন্। বিে িযাাং-এর িযাপাকর বিবন্ আর েখকন্াই থোন্ অবিমি 
থেন্বন্, েকরন্বন্ ‘আম োকি বন্কমর সন্ধান্’35। আজকের বেকন্ জাবের ন্াকয়ে আর 

                                                           
35 ধমচগ্রকি বিজ্ঞান্ অনু্সন্ধাকন্র অপকর্ষ্টা বন্কয় আবম (অ.রা) িহু আকে এেটা থল্খা বল্কখবিল্াম ‘বিজ্ঞান্ময় বেিাি’ ন্াকম। 
থল্খাবট আকরেটু বিিবধচি আোকর অন্তিুচক্ত হয় রায়হান্ আিীকরর সাকে িুেপৎিাকি বল্বখি ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ (শুদ্ধস্বর, 
থেব্রুয়াবর, ২০১১) িইকয়। সহব্লোর ন্াবিকের ধমচেোও এই বিষয় বন্কয় এোবধে প্রিন্ধ বল্কখকিন্ ব্লকে। ধকমচ বিজ্ঞান্ থখাাঁজার 

http://www.sachalayatan.com/avijit/15356
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হারুন্ ইয়াবহয়ার অনু্সারীরা, িাাঁরা সুকিাে থপকল্ই িাকের শিাব্দী-প্রার্ীন্ ‘বিজ্ঞান্ময় 
ধমচগ্রি’গুকল্ার মধযোর ন্ান্া আয়াকির সাকে বিে িযাাং-এর বমল্ খুাঁকজ পান্, িাাঁরা 
ধমচিাজে থল্কমবত্রর এই অনু্েরণীয় েৃষ্টান্ত থেকে বশক্ষা বন্কি পাকরন্36।  
 
প্রমাণ বমল্ল্ বিে িযাাং-এর 
েযাকমার থসই বিখযাি আল্ো-বিটা-োমা থপপাকরর োবহবন্কি আকরেিার বেকর 
িাওয়া িাে। েযাকমা আর আল্োর িুকঝবিকল্ন্, মহাবিকস্ফারকণর পর থেকে শুরু েকর 
বিন্ ল্ক্ষ আবশ হাজার িির পিচন্ত মহাবিশ্ব অস্বচ্ছ থোল্কের মকিা বিল্ অকন্েটা। 
োজমা অিিায় পরমাণুরা থজাে িাাঁধকি পাকরবন্। প্রায় র্ার ল্ক্ষ িির পর িাপমাত্রা 
খাবন্েটা েকম বিন্ হাজার বিবগ্র থেল্বিকন্ থন্কম এল্। ঐ সময়টার পরই থেিল্ 
িায়ী পরমাণু েবঠি হিার মকিা পবরকিশ বিবর হকি থপকরকি। এই সময়টাকে িকল্ 
বরেবম্বকন্শন্ িা পুন্বমচল্কন্র িুে। এ সময়ই মহাবিশ্ব ক্রমশ স্বচ্ছ হকয় আকস। আর 
আকল্াে েণা োজমার খাাঁর্ায় আটকে ন্া থেকে পাবে বেকি শুরু েকর অন্তবিহীন্ 
পে। েযাকমা, আল্োর আর আল্োকরর আকরে সঙ্গী হারমান্ িাাঁকের েকিষণায় 
থেবখকয়বিকল্ন্, বিে িযাাং িবে সবিয হকয় োকে, িাহকল্ থসই আকল্ার অপভ্রাংশ 
আমাকের এখন্ খুাঁকজ পািার েো। থসটাই হকি বিে িযাাং-এর েবসল্, থিটার জন্য 
হকয়ল্ আর থোকেরা উৎসুে বিকল্ন্, আর ওটার অনু্পবিবির সুকিাকে 
মহাবিকস্ফারকণর সমেচেকের থেোরকস িযঙ্গ েকরকিন্। েযাকমারা জান্কিন্, 
বরেবম্বকন্শন্ িুকের পর থেকে মহাবিশ্ব হাজার গুণ প্রসাবরি হকয়কি। িাই থি 
আকল্াে িরঙ্গ থেখিার প্রয়াস থন্ওয়ার েো িল্া হকচ্ছ থসটা আজকের বেকন্ হকি 
                                                                                                                                           

প্রয়াসকে বিবন্ অবিবহি েকরকিন্ ‘আম োকি বন্কমর সন্ধান্’ বহকসকি। থল্খাবট মুক্তমন্ার সাংেল্ন্গ্রি ‘বিশ্বাস ও বিজ্ঞান্’ 
(র্ারবেে, ২০১২)-এ অন্তিুচক্ত হকয়বিল্।  
36  এখাকন্ উকল্লখয, মুসবল্ম বিকশ্বর এেমাত্র থন্াকিল্ বিজয়ী পোেচবিজ্ঞান্ী আবু্দস সাল্ামও থল্বমবত্রর মকিাই বিে িযাাং িত্ত্বকে 

থোরআকন্র আয়াকির সাকে থমশাকি িারণ েরকিন্। বিবন্ িল্কিন্,  
‘বিে িযাাং িকত্ত্বর সাম্প্রবিে িাষযবট িিচমাকন্ মহাবিকশ্বর উৎপবির সকিচাৎেৃষ্ট িযাখযা প্রোন্ েরকি। বেন্তু 
আোমীোল্ িবে এর র্াইকিও থোকন্া িাকল্া িযাখযা পাওয়া িায়, িাহকল্ েী হকি? িাহকল্ বে ন্িুন্ 
বিজ্ঞাবন্ে েৃবষ্টিবঙ্গর সাকে িাল্ থমল্াকি বেকয় ধমচগ্রকির আয়াি িেকল্ থেল্া হকি?’  

 

http://mukto-mona.net/Articles/nastiker_dharmakatha/science_in_religion.htm
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থমাটামুবট ১ বমবল্বমটার বেকঘচযর োিাোবি থোকন্া িরঙ্গ। অেচাৎ, িবেচু্চম্বেীয় 
পবরসীমায় িাকে শন্াক্ত েরা িাকি থিিার িরঙ্গ বহকসকি। আর এই বিবেরকণর 
িাপমাত্রা হকি পাাঁর্ বিবগ্র থেল্বিকন্র মকিা।  
 

মুশবেল্টা হকল্া থপপারটা প্রোবশি হিার বেিুবেকন্র মকধযই এই গুরুেপূণচ 
েকিষণার েো িুকল্ বেকয়বিল্ সিাই। আসকল্ েযাকমার সমকয় মহাবিকশ্বর প্রাবন্তে 
বিষয় বন্কয় েকিষণাগুকল্াকে পোেচবিজ্ঞাকন্র মূল্ ধারা বহকসকি ন্া থেকখ থেখা হকিা 
পােল্াকট বিজ্ঞান্ীকের েল্পন্াবিল্াস বহকসকি। আকরেটা মূল্ োরণ অকন্কে মকন্ 
েকরন্ জজচ েযাকমার স্বিািবসদ্ধ িাাঁোবম আর রঙ্গবপ্রয়িা37। আল্ো-বিটা-োমা ন্াকমর 
থপপার িান্াকন্ার জন্য বিকের ন্াম িাাঁকে ন্া জাবন্কয়ই থল্খে িাবল্োয় ঢুবেকয় 
বেকয়বিকল্ন্ েযাকমা, আমরা থসটা আকেই থজকন্বি। এ ধরকন্র অকন্ে বেিুই েযাকমা 
েরকিন্, িার োরকণ েযাকমাকে খুি থিবশ গুরুে বেকিন্ ন্া িাাঁর সহেমচীরা বোংিা 
অন্যান্য রাশিারী েকিষকেরা। েযাকমা এেিার েণন্া েকর থেখাকল্ন্, ঈশ্বর মশাই 
ন্াবে পৃবেিী থেকে ৯.৫ আকল্ােিষচ েূকর োকেন্। েণন্ার বহসািটা একসবিল্ ১৯০৪ 
সাকল্ জাপান্-রাবশয়া িুকদ্ধর সময়, রাবশয়ার বেিু র্ার্চ ন্াবে িুকদ্ধর িয়ািহিা 
েমাকন্ার জন্য বিকশষ েণপ্রােচন্ার িযিিা েকরবিল্। বেন্তু থস প্রােচন্ায় িাৎক্ষবণে 
থোকন্া েল্ ন্া হকল্ও থিশ ে’িির পর ১৯২৩ সাকল্র বেকে েযাকন্টা িূবমেকি 
জাপাকন্র বিরাট ক্ষয়-ক্ষবি সাবধি হকয়বিল্। এ থেকে রবসেরাজ েযাকমা বসদ্ধাকন্ত 
আকসন্, ঈশ্বকরর অবিশাপ আকল্ার থিকে একস থপৌঁিাকি থি সময় থল্কেকি িাকি 
থিাঝা িায় ঈশ্বর োকেন্ পৃবেিী থেকে ৯.৫ আকল্ােিষচ েূকর! বিবন্ এেটা সময় 
বিজ্ঞান্ী হকয়ল্কে বন্কয় িাইকিকল্র থজকন্বসকসর আেকল্ বন্জস্ব এে ন্িুন্ 
থজকন্বসসও বল্কখবিকল্ন্। এর পাশাপাবশ বিল্ িাাঁর বশশু-বেকশারকের জন্য থল্খা 
মজাোর ‘বমস্টার টিবেন্স’ বসবরজ। বিজ্ঞাকন্র েযান্টাবস বমবশকয় ন্ান্া ধরকন্র 
োল্েপ্প িান্াকিন্ েযাকমা। এমবন্ এেটা িইকয় (বমস্টার টিবেন্স ইন্ ওয়াোরল্যে) 

                                                           
37  Simon Singh, Big Bang: The Origin of the Universe, HarperCollins; 2005 
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বিবন্ এমন্ এেটা রাকজযর েল্পন্া েরকল্ন্ থিখাকন্ আকল্ার েবি প্রবি ঘণ্টায় মাত্র 
েকয়ে বেকল্াবমটার। েকল্ থসই রাকজযর সাইকেল্ আকরাহীরা সাইকেল্ র্াল্াকি 
র্াল্াকিই সমকয়র শ্লেিা বোংিা বেকঘচযর সাংকোর্কন্র মকিা আকপবক্ষেিার 
প্রিািগুকল্া থর্াকখর সামকন্ থেখকি আর অনু্িি েরকি পাকরন্। বিজ্ঞাকন্র েল্পবপ্রয় 
বশশু-বেকশার আর েল্পন্াবিল্াসী পাঠকেরা এগুকল্াকি বন্মচল্ আন্ি থপকল্ও েযাকমার 
প্রবিপক্ষকের োকি এগুকল্া বিল্ থস্রে থিকল্মানু্বষ, আর িুচ্ছ। িাাঁর িাত্র আল্োকরর 
সমসযা হকয়বিল্ আকরা থিবশ। েযাকমার িোরবেকি বপএইর্বি েরায় অকন্কেই 
আোকল্-আিিাকল্ িল্কিন্, ‘থজাোকরর আোকর’ বপএইর্বি েরকিন্ আল্োর। 
িবেও মহাজােবিে বিবেরকণর মূল্ েণন্াগুকল্া েকরবিকল্ন্ আল্োরই।  

 

অিশয িাাঁকের েকিষণাকে িুকল্ িািার থপিকন্ েযাকমার স্বিািজাি িারল্যই 
এেমাত্র োরণ বিল্ ন্া। েযাকমা বন্কজও এেটা সময় পোেচবিজ্ঞাকন্র, বিকশষি 
মহাবিকশ্বর প্রাবন্তে েকিষণা িাে বেকয় রসায়ন্ ও জীিবিজ্ঞাকন্ উৎসাহী হকয় পকেন্, 
এিাং বিএন্এর রহসযকিে েরা বন্কয় বেিু গুরুেপূণচ োজও েকরন্। আল্োরও 
এোকিবময়া থিকে বেকয় আকমবরোর অন্যিম িৃহৎ থোিাবন্ থজকন্রাল্ ইকল্েবিকে 
(GE) েকিষে বহকসকি থিাে বেকয়বিকল্ন্, আর আল্োকরর সঙ্গী হারমান্ থিাে বেকল্ন্ 
থজকন্রাল্ থমাটরকস। এিাকিই ধীকর ধীকর হাবরকয় থেল্ বিে িযাাং বন্কয় েযাকমার 
েকিষণা, এেসময় পেল্ বিিৃবির ধুকল্ার পুরু ির। ‘আউট অি সাইট, আউট অি 
মাইে’ িকল্ েো!  

 

এর পকরর েশ িির এিাকিই র্কল্বিল্। এর মকধয ১৯৬০ সাকল্ বপ্রন্সটন্ 
বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিে রিাটচ বিবে ও বজম বপিল্স স্বাধীন্িাকি েকিষণা েকর 
বসদ্ধাকন্ত আকসন্ থি বিে িযাাং-এর প্রমাণ িবে বেিু থেকে োকে িা োেকি থসই 
মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরকণর মকধযই। িাাঁরাও েযাকমার োিাোবিই 
েল্ােল্ থপকয়বিকল্ন্। িাাঁকের বহসাি বিল্, বিবেরকণর িাপমাত্রা হকি ১০ বিবগ্র 
থেল্বিন্ িা িার বন্কর্, আর বিবেরকণর িরঙ্গথেঘচয েকয়ে থসবন্টবমটার। িাাঁরা েযাকমা 
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আর িাাঁর েকল্র মকিাই এেটা েকিষণাপত্র প্রোশ েরার বর্ন্তা েরবিকল্ন্ এ বন্কয়। 
বেন্তু েকিষেকের েকিষণাপকত্র িা-ই োেুে ন্া থেন্, িািকি এর থখাাঁজ িখকন্া 
পাওয়া িায়বন্। 

  
আসকল্ মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরকণর থখাাঁজ পাওয়াটা এেটা 

থসৌিােযপ্রসূি ঘটন্াই িল্কি হকি। ১৯৬৫ সাকল্র বেকে আকমবরোর বন্উ জাবসচর 
বিখযাি থিল্ ল্যাকি আকন্চা থপন্বজয়াস ও রিাটচ উইল্সন্ থিিার থিাোকিাকের 
মাইকক্রাওকয়ি িরঙ্গ বন্কয় োজ েরবিকল্ন্। এমন্ ন্য় থি, থোকন্া িরঙ্গ-েরঙ্গ 
থখাাঁজার মকিা থোকন্া বেিু িাাঁকের মাোয় বিল্। িাাঁকের ল্ক্ষয আসকল্ বিল্ উপগ্রহ 
থিাোকিােিযিিা ত্রুবটপূণচ েরা। থিল্ ল্যাকির অন্বিেূকর থক্রেিচ বহল্ িকল্ এেটা 
জায়োয় ৬ বমটার (প্রায় ২০ েুট) ল্ম্বা এেটা ‘হন্চ একন্টন্া’ পকে বিল্। এই 
এেসময় থিল্ ল্যাকির ‘ইকো প্রকজি’ িকল্ এেটা প্রেকল্প এটা িযিহার েরার েো 
বিল্। বেন্তু অেচথন্বিে এিাং অন্যান্য ন্ান্া োরকণ থসই প্রেল্প থেকে িন্ত্রটাকে 
অিযাহবি থেওয়া হয়। িারপর থেকে ওটা ওিাকিই পকে বিল্। পবরিযক্ত এই 
একন্টন্াকে থরবিও থটবল্কস্কাকপর মকিা থোকন্া বেিুকি িান্ান্তবরি েরা িায় বে ন্া, 
এ বন্কয় োজ েরকিই মূল্ি উকেযােী হন্ থপন্বজয়াস আর উইল্সন্। িাাঁরা থিল্ 
ল্যাি থেকে অনু্মবি বন্কয় একল্ন্ িাকি এই একন্টন্া িযিহার েকর িাাঁরা অন্তি 
বেিুবেন্ আোকশর বেকে িাে েকর থিিার িরঙ্গ অনু্সন্ধান্ েরকি পাকরন্।  

 

বেন্তু অনু্সন্ধান্ েরকি র্াইকল্ েী হকি, আোকশর থিবেকেই একন্টন্া িাে েকরন্ 
ন্া থেন্, িাাঁরা থেকখন্ এে অপ্রীবিের আওয়াজ িা ন্কয়জ একস সি িজেট ল্াবেকয় 
বেকচ্ছ। এই ন্কয়কজর মাত্রা এমবন্কি খুিই েম, বেন্তু এ থেকে থোকন্ািাকিই মুবক্ত 
পাওয়া িাকচ্ছ ন্া থি! এমন্ ন্য় থি এই আওয়াজ িাাঁকের োকজ খুি থিবশ সমসযা 
েরবিল্। সাধারণি থজযাবিবিচজ্ঞান্ীরা এ ধরকন্র ন্কয়জকে বসকস্টকমর ভ্রাবন্ত ধকর 
বন্কয় মূল্ োকজ এবেকয় িান্, বেন্তু থপন্বজয়াস আর উইল্সন্ ন্াকিােিািা হকয় 
পকেই রইকল্ন্িাাঁরা এই আওয়াকজর উৎস খুাঁকজ থির েরকিন্ িকল্।  
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এ ধরকন্র থক্ষকত্র ন্কয়কজর উৎস হকয় োকে েুই ধরকন্র। এই ন্কয়জ আসকি 
পাকর থোকন্া িবহজচােবিে উৎস থেকে, বোংিা হকি পাকর থোকন্া িকন্ত্রর বন্জস্ব 
ত্রুবটর োরকণ। প্রেকম িবহজচােবিে থোকন্া উৎস ঝাকমল্া পাোকচ্ছ বে ন্া থসটা 
সন্ধান্ েরকল্ন্ এই েুই বিজ্ঞান্ী। হন্চ একন্টন্ার োিাোবি অিবিি থোকন্া িৃহৎ 
িবেৎ-আবিষ্ট ল্যােমােচ বোংিা থোকন্া বিেুযবিে িকন্ত্রর োরকণ এই বিেুযবিে 
সাংকেি িাাঁকের এই হন্চ একন্টন্ায় ধরা পেকি বে ন্া িার থখাাঁজ েরকল্ন্। েল্ােল্ 
থসই শূন্য। এমন্বে এেসময় আোশ পিচকিক্ষণ িাে বেকয় বন্উ ইয়কেচর বেকেও 
িাাঁকের থটবল্কস্কাপ িাে েরকল্ন্। সাংকেকির থোকন্া িারিময হকল্া ন্া। থিবেকেই 
িন্ত্র িাে েকরন্ থসবেকেই িাাঁরা শুন্কি পান্ থসই এেই মৃেু ‘বহস বহস’ শব্দ।  

 

ঝাকমল্াটা িকন্ত্রর বন্জস্ব ত্রুবটর োরকণ হকচ্ছ বে ন্া থসটাও অনু্সন্ধান্ েরকল্ন্ 
িাাঁরা। িাাঁরা িকন্ত্রর এমবেোয়ার, বস্পোরগুকল্া খুাঁবটকয় থেখকল্ন্, আর সিকর্কয় থিবশ 
থেখকল্ন্ বিেুযবিে িিচন্ী এিাং িিচন্ীর সাংকিােিান্গুকল্া। থোকন্া বশবেল্ িা ন্েিকে 
বিেুযবিে সাংকিাে সমসযা সৃবষ্ট েরকি ন্াবে, থসটাও আোপাশিল্া পরীক্ষা েরকল্ন্ 
িহুিার। এমন্বে থি সাংকিােগুকল্া প্রেম েৃবষ্টকি িাকল্াই মকন্ হবচ্ছল্, থসগুকল্াকেও 
িাাঁরা অযালু্বমবন্য়াকমর থটপ বেকয় মুেকল্ন্ পুন্িচার। সািধাকন্র থিা মার থন্ই।  

 

বেন্তু থোকন্া বেিু েকরই এই ‘োকয়বি আওয়াজ’ সরাকন্া িাবচ্ছল্ ন্া। এমন্ সময় 
িাাঁকের ন্জকর পেল্ িাাঁকের সাকধর একন্টন্ায় থোকত্থকে এেকজাো েিুির একস 
িাসা থিাঁকধকি। থে জাকন্ অকন্েবেন্ ধকরই হয়কিা িারা থসখাকন্ ঘাপবট থমকর বিল্।  
থপন্বজয়াস আর উইল্সন্ িািকল্ন্, িাে, এইিার হিচ্ছাো সাংকেকির উৎস খুাঁকজ 
পাওয়া থেকি। ২০ েুট একন্টন্া থিকয় ওপকর উকঠ বেকয় েিুিকরর িজচয পবরষ্কার 
েরকল্ন্, োরণ িাাঁরা থিকিবিকল্ন্, একন্টন্ায় জমা হওয়া এই ‘White dielectric 
material’ গুকল্াই িি ন্কষ্টর থোো। বেন্তু থসগুকল্া সােসুিকরা েকরও ল্াি হকল্া 
ন্া, এমন্বে েুই েো েিুির িাবেকয়ও ন্া।  
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প্রায় হাল্ থিকে থেয়া অিিা িখন্, িখন্ই থপন্বজয়াস এমআইবট বিশ্ববিেযাল্কয়র 
িান্চািচ ব্রুকের োি থেকে এেটা থটবল্কোন্ েল্ পান্। ব্রুে িাাঁকে িকল্ন্ থি বিবন্ 
বপ্রন্সটকন্র েুই েকিষে  বিবে আর বপিল্কসর এেটা েকিষণাপকত্রর রােট েবপ 
থপকয়কিন্, থিখাকন্ িাাঁরা বিে িযাাং-এর মকিকল্র থক্ষকত্র বিকস্ফারণ-পরিিচী অণুিরঙ্গ-
বেকঘচযর এেটা মাপকজাখ েকরকিন্। ব্রুকের থেন্ থিন্ মকন্ হকচ্ছ, বিবে-বপিল্কসর 
েকিষণার সাকে থপন্বজয়াস-উইল্সকন্র একন্টন্ায় ধরা পো আওয়াকজর থোোও 
এেটা সিেচ আকি। ব্রুে িল্কল্ন্, ‘ইউ শুি থপ্রািািবল্ েল্ বিবে অযাট বপ্রন্সটন্’38। 

  
এর পরবেন্ই বপ্রন্সটকন্ থোন্ েরকল্ন্ থপন্বজয়াস, আর থোন্ ধরকল্ন্ বিবে। 

বিবের সাকে থোকন্ েো িল্কি িল্কিই প্রেমিাকরর মকিা থপন্বজয়াস িুঝকি 
পারকল্ন্ েী গুরুেপূণচ আবিষ্কার েকর থেকল্কিন্ িাাঁরা বন্কজকের অজাকন্তই। একন্টন্ায় 
ধরা আওয়াকজর সাকে বন্উ ইয়কেচর বেকে একন্টন্া িাে েরা, িিচন্ীর বশবেল্ 
সাংকিাে বোংিা েিুিকরর বিোথোকন্া বেিুরই থোকন্া সিেচ থন্ই। িাাঁরা আসকল্ 
খুাঁকজ থপকয়কিন্ মহাবিকস্ফারকণর প্রার্ীন্িম েবসল্। মাইকক্রাওকয়ি িযােগ্রাউে 
থরবিকয়শন্ িাকে িকল্। পিােপট বিবেরকণর িীব্রিা থমকপ বিবে-বপিল্সকের 
েণন্ার োিাোবি েল্ােল্ থপকয়কিন্ িাাঁরা। পরম শূকন্যর ওপর ৩ বিবগ্র। আর 
িরঙ্গথেঘচয পাকচ্ছন্ েুই বমবল্বমটাকরর সামান্য েম। থপন্বজয়াকসর এই সি েো শুকন্ 
িি হকয় থেকল্ন্ বিবে । থোন্ থরকখ িাাঁর িাত্রকের বেকে িাবেকয় িকল্ন্, ‘িকয়স, 
উই হযাি বিন্ সু্কপি’।  

 
 
 
 
 

                                                           
38 Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of 
Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 1ST edition , January 10, 2011 
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থপন্বজয়াস ও উইল্সন্ থিল্ ল্যাকির বিখযাি থসই হন্চ একন্টন্ার সামকন্ 
 

এর পরবেন্ই বিবে িাাঁর সাকে আকরা েুজন্ পোেচবিেকে বন্কয় বপ্রন্সটন্ থেকে 
৩০ মাইল্ োবে র্াবল্কয় বন্উ জাবসচর থহাল্মযান্ টাউন্বশকপ থপৌঁিাকল্ন্। থসখাকন্ই 
থিল্ ল্যাকির বরসার্চ থসন্টার। থসখাকন্ থপন্বজয়াস আর উইল্সকন্র পরীক্ষা-বন্রীক্ষার 
েল্ােল্গুকল্া হাকি-েল্কম থেকখ বন্বিি হকল্ন্, হযাাঁ, থি বসেন্াল্ িাাঁরা অযাকন্টন্ায় 
পাকচ্ছন্, থসটা মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরণই িকট। িখন্ই েুই েল্ বমকল্ 
িাাঁকের েকিষণার েল্ােল্ প্রোশ েরকি মন্ি েরকল্ন্ অযাকোবেবজোল্ জান্চাকল্। 
িাাঁকের েকিষণার েল্ােল্ প্রোকশর পর থপন্বজয়াস আর উইল্সকন্র এই 
আবিষ্কারবটকে বিজ্ঞাকন্র জেকি অন্যিম থসরা আবিষ্কার বহকসকি স্বীেৃি হয় প্রায় 
সিচত্রই। ন্াসার ন্কিার্ারী রিাটচ জযাকো িকল্বিকল্ন্, ‘থপন্বজয়াস আর উইল্সন্ 
আধুবন্ে থজযাবিবিচজ্ঞাকন্র বিেি পাাঁর্শ িিকরর ইবিহাকস সিকর্কয় থসরা আবিষ্কারবট 
েরকিন্’। হািচাকিচর পোেচবিে এিওয়ািচ পাকসচল্ আকরা এেোবঠ িাো। বিবন্ 
িকল্বিকল্ন্, ‘থি থোকন্া োকরা থেখা সিকর্কয় গুরুেপূণচ বজবন্স এবট’। 

  
এই মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম িা বসএমবি আবিষ্কাকরর জন্য থপন্বজয়াস ও 

উইল্সন্ থন্াকিল্ পুরস্কার পান্ ১৯৭৮ সাকল্, েযাকমার মৃিুযর েশ িির পর। 
থল্বমবত্রও মারা বেকয়কিন্ িিবেকন্। মরকণাির থন্াকিল্ পুরস্কার প্রোকন্র থোকন্া 
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রীবি থন্ই,োেকল্ েযাকমাকে থর্াখ িন্ধ েকর থিাধ হয় িখন্ বন্িচাবর্ি েরা হকিা,বিবন্ 
প্রায় এেে প্রকর্ষ্টায় বিে িযাাং’-এর ধারণাকে বিজ্ঞাকন্র জেকি প্রবিো েকরকিন্। 
থিাধ হয় বেিু বিজ্ঞাবন্ে অিোন্ সি সময় থেকে িাকি িা থন্াকিল্ প্রাইকজর থর্কয়ও 
থিবশ োবম আর গুরুেপূণচ। 
 
বিে িযাাং-এর েবসল্ আন্কল্া থোকি  
থপন্বজয়াস আর উইল্সন্ মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরকণর হবেস বেকল্ও 
থসটা খুি বন্খুাঁি বিল্ ন্া। োরণ বিজ্ঞান্ীরা জান্কিন্, মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম 
বিবেরণ িে থস্ককল্ সুষম মকন্ হকল্ও থিাট থস্ককল্ বেিুটা হকল্ও ‘ফ্লােরু্কয়শন্’ িা 
অবিবি িজায় োেকি হকি। এই অবিবিটুেুই োজ েরকি িবিষযৎ েযাল্াবক্স বিবরর 
িীজ বহকসকি। 
  

বেন্তু এই অবিবি ধকর থেল্া থোকন্া সহজ িযাপার ন্য়। অকন্ে সূক্ষ্ম িন্ত্রপাবির 
েরোর। সিকরর েশকে থি সমি িন্ত্রপাবি বিল্ িা বেকয় এেশ িাকের এে িাে 
মাত্রায় ফ্লােরু্কয়শন্ পবরমাপ েরা সম্ভি বিল্। বেন্তু একি থোকন্া অবিবি ধরা 
পকেবন্। আিহমণ্ডকল্র মধযোর রবিগুকল্া ঝাকমল্া েরকি থিকি থিলু্ন্-থেলু্ন্ ওপকর 
পাবঠকয় ন্ান্া পরীক্ষা েরা হকল্া, িাকিও থোকন্া িাকল্া েল্ােল্ এল্ ন্া।  

 

সােল্য এল্ অিকশকষ ন্ব্বইকয়র েশকের শুরুকি। িহু খরর্াপাবি েকর ন্াসা 
এেটা েৃবত্রম উপগ্রহ িাবন্কয়বিল্ থোকি (COBE) ন্াকম, ১৯৮৯ সাকল্। এই 
মহাজােবিে বিবেরণ েব্জা েরার ল্কক্ষযই িান্াকন্া হকয়বিল্ থসটা। থসই থোকি 
আবেম সেযজাি মহাবিকশ্বর এে েুল্চি িবি আমাকের োকি একন্ বেল্, িার মকধয 
পাওয়া থেল্ অবিবির সুস্পষ্ট বর্হ্ন। িযাপারটা বর্ন্তা েরা িাে। আমাকের আজকের 
এই মহাবিকশ্বর িয়স ১৪শ থোবট িিকরর িকল্ বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্, আর এই 
েসবমে িযােগ্রাউে থরবিকয়শন্ িা বসএমবির থি িবিটা আমরা থেবখ থসটা মহাবিশ্ব 
জন্মাকন্ার মাত্র র্ার ল্ক্ষ িিকরর। মান্বিে থস্ককল্ বর্ন্তা েরকল্ অকন্েটা এরেকমর 
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থশান্াকি – আমাকের মহাবিশ্বকে িবে সির িিকরর িৃদ্ধ বহকসকি আমরা েল্পন্া েবর, 
িকি থোকির সাংেৃহীি এই মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরণ িা বসএমবির 
িবিটা মাত্র েকয়ে ঘণ্টার সকেযাজাি বশশুর। আর থসই বশশুকিল্াোর িবির মকধযই 
পাওয়া থেল্ পরিিচীোকল্ ন্ক্ষত্র বিবর হিার সম্ভািন্াময় িীজ।  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

থোকির পাঠাকন্া মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরণ থেকে প্রাপ্ত উপাি ২ েশবমে ৭৩ 
বিবগ্র থেল্বিকন্র েৃষ্ণোয়া বিবেরকণর িত্ত্বীয় থরখার সাকে প্রায় পুকরাপুবর বমকল্ বেকয়বিল্  

(িবির উৎস: বস্টকেন্ হবোং, ইউবন্িাসচ ইন্ এ ন্াটকশল্) 
 

১৯৯২ সাকল্ আকমবরোন্ অযাকোন্বমেযাল্ থসাসাইবটর থসবমন্াকর িখন্ এই 
েল্ােল্ প্রোশ েরা হকল্া, আর থস সিায় উপবিি ১৫০০ জন্ বিজ্ঞান্ীর সিাই 
িখন্ হিিাে হকয় থেখকল্ন্ থোকির মাইকক্রািরঙ্গ পটিূবম বিবেরকণর উপাি ২ 
েশবমে ৭৩ বিবগ্র থেল্বিকন্র েৃষ্ণোয়া বিবেরকণর িত্ত্বীয় থরখার সাকে প্রায় 
পুকরাপুবর বমকল্ থেল্, িখন্ মুহুমুচহু েরিাবল্কি থেকট পেল্ পুকরা সিাঘর। 
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–উইল্সন্, থোকি ও িবব্লউ মযাপ থেকে পাওয়া মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরণ। 

  
বপ্রন্সটকন্র থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী অবেোর মন্তিয েরকল্ন্, ‘িখন্ পােকরর খাাঁকজ 

েবসল্ পাওয়া িায় িখন্ আমাকের থর্াকখ প্রজাবির উদ্ভকির িবিটা স্পষ্ট হকয় ওকঠ। 
থোকি আমাকের জন্য মহাবিকশ্বর েবসল্ বন্কয় একসকি’। 

 

েোটা বমকেয ন্য়। এই বসএমবি সেযজাি মহাবিকশ্বর েবসল্ই থিা। বেন্তু িার 
পরও এেটা িযাপার হকল্া, থোকির পাঠাকন্া িবি খাবন্েটা হকল্ও ঝাপসা বিল্। আর 
থোকির সাংকিেন্শীল্িা বিল্ থেিল্ ৭ বিবগ্র থোকণর থর্কয় িে ফ্লােরু্কয়শন্গুকল্া 
েব্জা েরার মকিা পিচাকয়র। বেন্তু এর থর্কয়ও সূক্ষ্ম অবিবি ধরার জন্য আমাকের 
অকপক্ষা েরকি হকয়কি ২০০৩ সাকল্ িবব্লউ-মযাপ (WMAP) উপগ্রকহর পাঠাকন্া 
উপাকির জন্য। 
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থোকি ও িবব্লউ মযাকপর পাঠাকন্া মহাজােবিে বিবেরকণর েবসল্ই থশষ পিচন্ত 
বিে িযাাং িন্াম বিবি িকত্ত্বর িকন্দ্বর িিবন্ো থেকল্ থেয়। মহাবিকশ্বর উৎপবি বন্কয় 
িকত্ত্বর িকন্দ্ব বিে িযাাং থিবরকয় আকস এেমাত্র ‘সুপার পাওয়ার’ বহকসকি।  
 
অিিঃপর... 
‘বিে িযাাং’ িকত্ত্বর থেৌরিময় সােল্য বিজ্ঞান্ীকের একেিাকর সকিাবহি েকর থরকখবিল্ 
থিশ অকন্ে বেন্। সিবেিুই থসই উিপ্ত মহাবিকস্ফারকণর মাধযকম এেসাকে সৃবষ্ট 
হকয়কি, আর িার আকে বেিুই বিল্ ন্া, এমন্ িািন্া থিন্ বিজ্ঞান্ীরা অকন্েটা 
স্বিিঃবসদ্ধ বহকসকি গ্রহণ েকর বন্কয়বিকল্ন্ েকয়ে েশে ধকর। মহাজােবিে অণুিরঙ্গ 
পটিূবম বিবেরকণর প্রিযক্ষ প্রমাণ থপকয় অকন্কে আিার বিে িযাাং িো মহাবিকস্ফারণ 
িকত্ত্বর মকধয একেিাকর ‘ঈশ্বকরর প্রবিচ্ছবি’ পিচন্ত থেখকি থপকয়বিকল্ন্। এমন্বে 
বন্উজ উইকের মকিা মযাোবজন্ ১৯৯৮ সাকল্র ২০ ন্কিম্বর সিােেীয় থিকপবিল্ 
এই িকল্ বিজ্ঞান্ ন্াবে ঈশ্বরকে থপকয় থেকি! 
 

িারপর িি বেন্ থেকি উকিজন্া আর ‘সকিাহকন্র িাি’ ধীকর ধীকর বেবিকয় 
একসকি। এেটা সময় পকর বিজ্ঞান্ীরা বন্কজরাই থেকখকিন্ বিে িযাাং-এর প্রবমি 
মকিল্ আসকল্ সি সমসযার সমাধান্ বেকি পাকর ন্া। এরও অকন্ে সমসযা আকি। 
বিজ্ঞান্ থল্খে োরসীম মান্নান্ থমাহািেী প্রায়ই িাাঁর থল্খায় িকল্ন্, ‘স্বকেচােযাকন্ 
ঘাকসর বন্কর্ সাকপর অিিান্ থিমন্ রসিঙ্গ েকর, মহাবিকস্ফারণ িা বিে িযাাং িত্ত্বও 
এেইিাকি সথিচি সুির ন্য়। এরও সমসযা আকি।39’ থিমন্, বিজ্ঞান্ীরা আজকের 
মহাবিকশ্বর প্রেৃবি অনু্সন্ধান্ েকর থেকখকিন্ প্রায় ১৪শ থোবট িির আকে ঘটা 
মহাবিকস্ফারণ অকন্ে িে থস্ককল্ও প্রর্ণ্ড সমস্বে বিল্। বেন্তু থেন্ থি বিল্ এর 
থোকন্া িযাখযা থেউ বেকি পাকরবন্।  

                                                           
39 এ এম হারুন্-অর-রশীে ও োরসীম মান্নান্ থমাহািেী, অপূিচ এই মহাবিশ্ব, প্রেমা, ২০১১। অেিা, বসয়ো ল্াম্ মীম আহাে ও 
োরসীম মান্নান্ থমাহািেী, সিার জন্য থজযাবিবিচেযা, িাম্রবল্বপ, ২০১২ েষ্টিয।  
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ে) স্টযাোিচ বিে িযাাং মকিল্ :থিবট মকন্ েকর, অবি ঘন্, উিপ্ত এে অথিিবিিুর মধয বেকয় 
আমাকের মহাবিকশ্বর জন্ম হকয়কি। (খ)‘বিজ্ঞান্ ঈশ্বরকে থপকয় থেকি’  

োবি েকর বন্উজ-উইকের এেবট েুখযাি প্রর্ারণা। 
 

বিে িযাাং িল্কি পাকরবন্ এি বিশাল্োয় এই মহাবিকশ্বর েুই প্রাকন্তর েুই 
অিকল্র িাপমাত্রা েীিাকি সমান্ হয়? এ সমসযাবট েীঘচবেন্ ধকর বিজ্ঞান্ীকের মাকঝ 
পবরবর্ি বিল্ ‘বেেন্ত সমসযা’ বহকসকি। বেেন্ত সমসযার পাশাপাবশ বিল্ মহাবিকশ্বর 
‘সামিবল্ে সমসযা’। ‘প্রবমি বিে িযাাং-এর মকিল্ েখকন্াই িল্কি পাকরবন্ থেন্ 
আমাকের মহাবিশ্ব অবিমাত্রায় ফ্লযাট িা সমিল্ (১০২৮ থসবন্টবমটার থস্ককল্)। এরেম 
সমিল্ মহাবিশ্ব বিবর েরকি থেকল্ মহাবিকশ্বর থমাট ঘন্ে আর সবন্ধ ঘন্কের 
অনু্পাি হকি হকি টাকয় টাকয় ১। মহাবিকশ্বর উষাল্কগ্ েীিাকি এই ‘সূক্ষ্ম সমিকয়র’ 
মকিা িযাপার ঘকটবিল্? জিাি পাওয়া িায়বন্। এর ওপর মরার উপর খাাঁোর ঘা 
বহকসকি আবিিূচি হকয়বিল্ ‘মযােকন্বটে মকন্াকপাল্’ সমসযা। মহাবিকস্ফারণ িকত্ত্বর 
প্রবমি মকিল্ বিেুযবিে রু্ম্বেীয় আধান্িুক্ত অবি িারী এেে থমরুবিবশষ্ট বেিু 
েবণোর প্রারু্িচ োেিার িবিষযৎিাণী েকরবিল্,িা আমরা েখকন্াই থেখকি পাই ন্া। 
এমন্বে আমাকের মহাবিশ্ব িােকি িােকি থেন্ এি িে হকল্াএ সমসযারও 
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থোকন্া সমাধান্ হাবজর েরকি পাকরবন্ এ িত্ত্ব। স্টযাোিচ বিে িযাাং িত্ত্ব অনু্িায়ী 
অবি ঘন্,উিপ্ত এে অিিার মকধয বেকয় িবে আমাকের মহাবিকশ্বর জন্ম হকয় 
োকে,িকি েণন্া েকর থেখা থেকি খুি থিবশ হকল্ মাত্র েশবট প্রােবমে েবণো বিবর 
েরার মকিা থক্ষত্র বিবর েরকি পাকর। আর িা বেকয় এই িইকয়র এেজন্ 
পাঠকেরও মাো গুাঁজিার ঠাাঁই হকি ন্া,িাকের একেে জকন্র থেকহই থি রকয়কি প্রায় 
১০২৯বট অমন্ির প্রােবমে েবণো!িার থর্কয়ও িে েো হকল্া,বিেিযাাংকে মহাবিকশ্বর 
উৎপবির ‘আল্াবেকন্র থর্রাে’ বহকসকি অকন্কে থেখাকি র্াইকল্ েী হকি, এবটকে 
আসকল্ উৎপবির সিচকশষ িত্ত্ব িল্া িায় ন্া। আেকপ এটা বিকস্ফারণ-বিষয়ে িত্ত্বই 
ন্য়। এর মাধযকম এেবট বিকস্ফারকণর থিশ বেিু েল্ােল্ িযাখযা েরা িায় িকট বেন্তু 
বিকস্ফারকণর মূল্ প্রেৃবি সম্বকন্ধ থস বেিুই িল্কি পাকর ন্া। েী এই বিকস্ফারণ, এই 
বিকস্ফারকণর আকে েী বিল্, বোংিা থেন্ই িা এই মহাবিকস্ফারণ ঘকটবিল্, এ বিষকয় 
এই মকিল্ একেিাকরই ন্ীরি। 

  
আসকল্ এই বন্িঃসীম ন্ীরিিা থিকে উির হাবজর হওয়ার জন্য আমাকের অকপক্ষা 

েরকি হকয়বিল্ আবশর েশকে অযাকল্ন্ গুে ন্াকম এে বিজ্ঞান্ীর আেমকন্র জন্য; 
‘স্ফীবিিকত্ত্বর জন্ে’ বহকসকি পবরবর্ি এই প্রবিিাধর বিজ্ঞান্ীর োকজর মাধযকমই 
এইসি েবঠন্ েবঠন্ প্রকশ্নর উির ক্রমশ আমরা জান্কি থপকরবি।   
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েশম অধযায়  

বিে িযাাং-এর আকে েী বিল্? 
  

‘- োোর, এই মহাবিশ্ব বিবর েরার আকে ঈশ্বর েী েরবিকল্ন্?’ 
‘থিাকের মকিা থল্াে, িারা এ ধরকন্র প্রশ্ন েকর, িাকের জন্য জাহান্নাম 

িান্াবচ্ছকল্ন্ ঈশ্বর’ । 
 থসন্ট অোবস্টন্, এে আেন্তুকের প্রকশ্নর জিাকি। 

 
স্ফীবি িকত্ত্বর আবিিচাি 
এই থি আমাকের বর্রকর্ন্া মহাবিশ্ব, এই থি আমাকের র্ারবেকের প্রেৃবির্াাঁে, িারা 
সূিচ, পৃবেিী, োিপাল্া, পশুপাবখ, মানু্ষজন্ – এই সি বেিু এল্ থোো থেকে? এই 
প্রশ্ন থেউ েরকল্ বেিুবেন্ আকেও আমরা থর্াখ িুকজ িকল্ বেিাম  থোকত্থকে 
আিার, ‘বিে িযাাং’ থেকেিাাংল্ায় আমরা িাকে ‘মহাবিকস্ফারণ’ ন্াকম িাবে! বেন্তু 
আবশর েশকে ‘ইন্কফ্লশন্’ িা স্ফীবি বন্কয় গুরুেপূণচ বেিু োকজর েো জান্ার পর 
থেকে বেন্তু বিজ্ঞান্ীরা এরেম উির আর পিি েরকিন্ ন্া। আসকল্ থোকন্া বেিু 
‘বিে িযাাং থেকে একসকি’ িল্া মাকন্ এেটা বশশু হাসপািাকল্র ‘মািৃসেন্’ িা 
থমটারবন্বটবট ওয়ািচ থেকে একসকিিল্ার মকিা থশান্ায় এখন্40। উিরটা হয়কিা 
িুল্ ন্য়, মািৃসেন্ থেকেই বশশুকের থোকল্ েকর িাসায় বন্কয় আবস আমরা, বেন্তু 
এই ধরকন্র উির বশশুর জকন্মর সবিযোর প্রবক্রয়া ও পদ্ধবি সম্বকন্ধ বেন্তু থোকন্া 
ধারণাই বেকি পাকর ন্া।  

                                                           
40  Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April 01, 2002 
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বিে িযাাং-এর িযাপারবটও থিমবন্। মহাবিকশ্বর উদ্ভি বিে িযাাং িা মহাবিকস্ফারণ 
থেকে হকয়কিএিাকি িল্কল্ হয়কিা িল্াই িায়, বেন্তু বিকস্ফারকণর প্রেৃবি সম্বকন্ধ 
আমরা থোকন্া ধারণাই পাই ন্া এ থেকে। অযাকল্ন্ গুকের িাষায়, ‘েী এই বিকস্ফারণ, 
েীিাকি এই বিকস্ফারণ, আর থেন্ই িা এই বিকস্ফারণএই প্রশ্নগুকল্ার থোকন্া 
সকন্তাষজন্ে উির বিে িযাাং িত্ত্ব বেকি পাকর ন্া’41।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অযাকল্ন্ গুে: স্ফীবি িকত্ত্বর জন্ে 
 

আর বিে িযাাং-এর আকে েী বিল্ – এই প্রশ্ন েরকল্ থিা েোই থন্ই। এ 
ধরকন্র প্রশ্ন বেিুবেন্ আকেও বিজ্ঞাকন্ থেখা হকিা ‘ব্লাসকেবম’ বহকসকি। থেউ এ 
ধরকন্র প্রশ্ন েরকল্ই বিজ্ঞান্ীরা িল্কিন্, আকর, এ ধরকণর প্রশ্ন অকন্েটা ‘উির 
থমরুর উিকর েী আকি?’ িল্ার মকিা থশান্ায়। এিাকি িািার োরণ থি থন্ই িা 
ন্য়। আমরা আমাকের পবরবর্ি মহাবিকশ্ব থি িান্-োকল্র ধারণার সাকে পবরবর্ি, 
থসই িান্ ও োকল্র ধারণাও আসকল্ একসকি এই মহাবিকস্ফারণ ঘটিার পর-মুহূিচ 

                                                           
41  Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback Edition, 1998 
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থেকেই। োকজই মহাবিকস্ফারণ ঘটার মুহূকিচ বোংিা পূকিচ েী বিল্এ প্রশ্ন বিজ্ঞাকন্র 
েৃবষ্টকি একেিাকরই অেচহীন্।  

 

বেন্তু অেচহীন্ িকল্ সিাই এবেকয় থেকল্ও ‘েযারা মাো’র থেউ থেউ োকেন্ 
েুবন্য়ায়, িাাঁরা ‘মান্য েকর ধন্য’ হিার ন্ন্। িাাঁরা েড্ডবল্ো প্রিাকহ ো িাবসকয় থেন্ 
ন্া। ন্ােরমাবন্ বর্ন্তা েরকিই োকেন্ অন্িরি। এমবন্ এেজন্ ন্ােরমান্ বিজ্ঞান্ী 
অযাকল্ন্ গুে। 

  
গুকের জন্ম হকয়বিল্ ১৯৪৭ সাকল্। ন্া, হকয়ল্, েযাকমা, ওকয়ইন্িােচ, হবোংকের 

মকিা প্রেম থেকেই এোকিবময়ার সাকে িুক্ত থোকন্া বিজ্ঞান্ী বিকল্ন্ ন্া গুে। িাাঁর 
পবরবর্বি িল্ার মকিা বেিু বিল্ ন্া, অন্তি আবশর েশকের আে পিচন্ত থিা িকটই। 
১৯৭৯ সাকল্ ৩২ িিকরর এই বিজ্ঞান্মন্স্ক িরুণ োজ েরবিকল্ন্ স্টযান্কোিচ 
বল্বন্য়ার এবক্সকল্টকর, এেজন্ িাকপাষা বিজ্ঞাকন্র েমচী বহকসকিই। র্ােবর োো আর 
ন্া োোর মাঝামাবঝ জায়োকিও র্কল্ বেকয়বিকল্ন্ বেিুবেন্। হয়কিা িা বিিৃবির 
আোকল্ই হাবরকয় থিকিন্ বিবন্, বেন্তু থস অিিা থেকেই এমন্ এে গুরুেপূণচ 
আবিষ্কার েরকল্ন্, থি থোটা মহাবিকশ্বর িবিটাই থেল্ পাল্কট। মহাবিকশ্বর পাশাপাবশ 
অিশয িাাঁর জীিন্ও পাল্টাল্ িল্াই িাহুল্য। অিূিপূিচ এই আবিষ্কার মূল্ধারার 
বিজ্ঞান্ীকের মকধয এিটাই সাো থেকল্ বেল্ থি, এে মাকসর মকধয বিবন্ আকমবরোর 
সাি-সািবট শীষচিান্ীয় বিশ্ববিেযাল্য় থেকে অধযাপে বহকসকি থিােোকন্র প্রিাি 
থপকল্ন্। এর মধয থেকে বিবন্ গ্রহণ েরকল্ন্ িাাঁর বপ্রয় বিশ্ববিেযাল্য় এমআইবটর 
অোর, এিাং এখকন্া থসখাকন্ই অধযাপে বহকসকি েমচরি আকিন্। িাাঁর থস সমকয়র 
গুরুেপূণচ আবিষ্কারবটকে এখন্ ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবি-িত্ত্ব বহকসকি অবিবহি েরা হয়। 
মহাবিকশ্বর উদ্ভিবিষয়ে আধুবন্ে থিকোকন্া িইকয় বোংিা থিকোকন্া থপপাকর গুকের 
োকজর উকল্লখ োেকিই হয়।  প্রবমি মহাবিকস্ফারণ িত্ত্বকে এর সাকে জুকে বেকয় 
িত্ত্ববটকে এখন্ ‘ইন্কফ্লশন্াবর বিে িযাাং মকিল্’ বহকসকিও িাো হয় । 
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মহােকষচর বিেষচণ 
গুকের আবিষ্কাকরর মূল্ বিষয়বট িাহকল্ বঠে েী বিল্? মুল্ ধারণাটা আসকল্ খুি 
এেটা েবঠন্ বেিু ন্য়। মহােষচ িযাপারবটকে থি আমরা এি বেন্ আেষচণমূল্ে িল্ 
িকল্ থিকি একসবি, গুে িুঝকি থপকরবিকল্ন্ থি, এই মহােষচ আসকল্ সুকিাে আর 
পবরবিবি বির্াকর েখকন্া েখকন্া বিেষচণমূল্ে হকয় উঠকি পাকর। এিাং থসটা হয়ও। 
আইন্স্টাইকন্র ঝানু্ মাোকিও এেসময় এটা একসবিল্। আমরা আকেই উকল্লখ 
েকরবি, বিবন্ িাাঁর আকপবক্ষেিা থেকে পাওয়া থক্ষত্র-সমীেরকণ এেটা ‘মহাজােবিে 
ধ্রুিে’ থিাে েকরবিকল্ন্, পকর আিার িা ‘জীিকন্র সিকর্কয় িে িুল্’ থিকি িােও 
বেকয়বিকল্ন্। আইন্স্টাইকন্র িুল্টাকেই থিন্ সবঠে প্রমাবণি েকর ন্িুন্িাকি বেবরকয় 
আন্কল্ন্ অযাকল্ন্ গুে, িকি এেটু অন্যিাকি। 
  

থেখা িাে বেিাকি। আমরা িস্তু েণাকের মকধয আেষচকণর েো িবল্ 
হরহাকমশাই। থিাটকিল্ায় থশখা বন্উটকন্র মাধযােষচণ সূত্র থেকে আমরা জাবন্, এই 
আেষচণ িল্ িস্তুেণাকের িকরর ওপর এিাং িাকের মধযিিচী েূরকের ওপর 
বন্িচরশীল্। বেন্তু আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িত্ত্ব িাজাকর আসার পর থেকে আমরা 
িুঝল্াম, িযাপারটা আসকল্ পুকরাপুবর বঠে ন্য়। মাধযােষচণ িল্ থেিল্ িস্তুর িকরর 
ওপকরই বন্িচর েকর ন্া, বন্িচর েকর িস্তুেণার মকধয লু্বেকয় োো শবক্তর ওপরও। 
িস্তুর মধযবিি অণু-পরমাণুগুকল্া েী হাকর িুকটািুবট েরকি থসটা আমাকের োকি 
শবক্তর এেটা পবরমাপ হাবজর েকর। এই িুকটািুবট আিার বন্িচর েকর িস্তুর 
িাপমাত্রার ওপর। িাপমাত্রা িােকল্ অণুকের িুকটািুবট িাকে, থসই সাকে িাকে ওজন্। 
িাই, থটবিকল্ পকে োো এেবেকন্র িাবস িাল্পুবর আর িাওয়ায় িাজা েরম েরম 
িাল্পুবরর ওজন্ এে হকি ন্া। েরম িাল্পুবরর ওজন্ বেিুটা হকল্ও থিবশ পাওয়া 
িাকি, এিাং পাওয়া িায়ও, োরণ, েরম িাল্পুবরকি িােবি িাপমাত্রার োরকণ এর 
থিিরোর অণুগুকল্া থিবশ হাকর িুটািুবট েকর, ঠাো িাল্পুবরর িুল্ন্ায়। 
পোেচবিজ্ঞাকন্র িাষায় িল্কল্ আমরা িল্ি, েরম িাল্পুবরকি েবিশবক্ত থিবশ োকে। 
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িযাপারটা িাল্পুবরর জন্য িল্কল্ও থিকোকন্া পোকেচর জন্যই সিয। পোকেচর এই 
েবিশবক্ত থি িস্তুর ওজন্ িাোকি পাকর, আর সকিচাপবর আেষচণ িকল্র ওপর প্রিাি 
থেল্কি পাকর, িা বন্উটকন্র সময় জান্া বিল্ ন্া। আকরেবট িযাপারও থিাধ হয় 
বন্উটন্ জান্কিন্ ন্া। িস্তুেণার মধযবিি র্াপও িস্তুেণাকের শবক্ত িাবেকয় বেকি 
পাকর, আর থসটা থেল্কি পাকর আেষচণ িকল্র ওপর ন্ান্ামুখী প্রিাি। এেটা বরাং-
ওয়াল্া থখল্ন্া এমবন্কি পাল্লায় থরকখ ওজন্ েরকল্, আর িারপর বরাং-এর র্াবি 
থজারকস থপাঁবর্কয় ওজন্ েরকল্ ওজকন্ সামান্য থহরকের পাওয়া িাকিই। এর োরণ 
হকচ্ছ ‘থখাল্া বরাং’-এর থর্কয় ‘পযাাঁর্াকন্া বরাং’-এ শবক্ত থিবশ লু্বেকয় োকে। িযাপারটা 
বরাং-এর জন্য থিমন্ সিয, থিমবন্ সিয বর্পকসর থঠাো বোংিা থোোকোল্ার 
থিািকল্র থক্ষকত্রও। থোকের থিািকল্ িািাসকে উাঁরু্ র্াকপ আটকে রাখা হয় । 
থসরেম এেটা িন্ধ থিািল্ ওজন্ েরকল্ আর থিািকল্র বিবপ খুকল্ ওজন্ েরকল্ 
থেখা িাকি ওজন্ খাবন্েটা েম পাওয়া িাকচ্ছ। 

  
গুে ধারণা েরকি থপকরবিকল্ন্ থি, র্াপ থিমন্ ওজন্ িাবেকয় িস্তুকে থটকন্ ধরকি 

পাকর, বঠে থিমবন্ থসটা েখকন্া েখকন্া িস্তুকে ধাক্কা বেকয় থঠকল্ থেকল্ও বেকি পাকর 
েূকর। েখন্? িখন্ র্াপটা ধন্াত্মে ন্া হকয় হকয় ওকঠ ঋণাত্মে। এই ঋণাত্মে র্াকপর 
িযাপারটা খুি গুরুেপূণচ। এই ঋণাত্মে র্াকপর উদ্ভি বঠে বেিাকি হয় এটা থিাঝা 
জরুবর। িকি এই িযাপারবটকে পবরবর্ি জােবিে উপমা বেকয় থিাঝাকন্া এেটু 
েষ্টের। এেটা েুিচল্ থর্ষ্টা আবম (অ. রা) েকরবিল্াম আমার ‘আকল্া হাকি র্বল্য়াকি 
আাঁধাকরর িাত্রী’ িইবটকি বেটাকরর উপমা হাবজর েকর42। এখাকন্ও থসটা থেওয়া 
িাে। িাাঁরা বেটার িাজান্ িাাঁরা জাকন্ন্, বেটার িাজাকন্া থশষ হকল্ বেটারটা ঝুবল্কয় 
রাখার সময় িারগুকল্াকে খুকল্ বঢকল্ েকর বেকি হয়। ন্য়কিা িারগুকল্া সারা রাি 
ধকর টান্ টান্ হকয় থেকে বেটাকরর িাহুকে থিিকরর বেকে িাাঁবেকয় থেকি। এখাকন্ 
বেটাকরর সাকপকক্ষ িাকরর র্াপ ঋণাত্মে িকল্ বর্ন্তা েরা থিকি পাকর। বঠে এেিাকি 

                                                           
42  অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, ২০০৫ (পুন্মূচেন্ ২০০৬) 
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মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র বর্ন্তা েরকল্ - ঋণাত্মে র্াপিুক্ত থোকন্া িস্তু িাইকরর বেকে র্াপ 
থেকি ন্া, থিিকরর বেকে েুাঁেকে থিকি র্াইকি, অেচাৎ এবট অনু্িি েরকি অন্তর্চাপ। 
আর এই র্াকপর েকল্ িস্তুবটর মহােষচীয় শবক্ত হকি ঋণাত্মে, অেচাৎ বিেষচণধমচী। 
বিজ্ঞান্ী ব্রায়ান্ বগ্রন্ িাাঁর ‘েয থেবব্রে অি েসমস’ িইকয়র ‘Deconstructing the 
Bang’ অধযাকয় বল্কখকিন্43,  

ধন্াত্মে র্াপ স্বািাবিেিাকিই মহােকষচর ওপর ধন্াত্মে প্রবিবক্রয়া সৃবষ্ট 
েকর। বেন্তু বেিু থক্ষকত্র র্াপ হকয় উঠকি পাকর ঋণাত্মে, েকল্ থসই অাংকশ 
িবহর্চাকপর িেকল্ অনু্িূি হকি অন্তর্চাপ। িবেও িযাপারটা থমাকটই অদু্ভিুকে 
িকল্ মকন্ হকচ্ছ ন্া, বেন্তু আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িকত্ত্বর সাকপকক্ষ 
িযাপারটা হকয় ওকঠ রীবিমকিা অসাধারণ। থিখাকন্ ধন্াত্মে র্াপ িস্তুেণার 
ওপর সাধারণ এিাং পবরবর্ি আেষচণমূল্ে মহােকষচর সৃবষ্ট েকর, ঋণাত্মে 
র্াপ থসখাকন্ বিবর েকর বিেষচণমূল্ে মহােকষচর। 
 

আর িল্া িাহুল্য, এই বিেষচণধমচী শবক্তটাই মহাবিশ্বকে এমন্ িীব্রিাকি প্রসাবরি 
হিার পে বিবর েকর বেকয়বিল্। েিটা িীব্র থিাধ হয় েল্পন্াকিও আসকি ন্া। গুে 
েণন্া েকর থেখকল্ন্, থর্াকখর পল্ে থেল্কি আমাকের থি সময় ল্াকে িার থর্কয়ও 
থঢর েম সমকয়খুি সবঠেিাকি িল্কল্ মাত্র ১০-৩৫ থসকেকের মকধয মহাবিশ্ব থিকে 
বেকয়বিল্ অন্তি ১০২৬ গুবণিে হাকর44। আর এই িযাপারটাই সমাধান্ েকর বেকয়বিল্ 
িািিীয় সমসযার, থিগুকল্া সমাধান্ েরকি বিে িযাাং িকত্ত্বর অনু্সারীরা রীবিমকিা 
বহমবশম খাবচ্ছকল্ন্ এি বেন্ ধকর। 
  

বেন্তু েো হকচ্ছ থোোয় আর েীিাকি বিবর হয় এই অদু্ভিুকে বিেষচণমূল্ে 
মহােকষচর? মহাবিকশ্বর শুরুকি থিা আর বেটাকরর িার (ওপকরর উোহরণ ে.) হাবজর 

                                                           
43  Brian Greene, The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality [Paperback], 

Vintage, 2005.  
44  Ken Olum (Institute of Cosmology, Tufts University), What powered the Universe’s early 
growth spurt?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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বিল্ ন্া মহাবিকশ্বর িাহুকে িাাঁোকন্ার জন্য। িাহকল্? আসকল্ এর জন্য গুেকে বর্ন্তা 
েরকি হকয়বিল্ এেধরকন্র অিায়ী িযােুয়াম িা শূন্যিার, িার ন্াম বেকয়বিকল্ন্ বিবন্ 
‘েল স িযােুয়াম’ । 

  
েল স িযােুয়াম 
গুকের থেওয়া েল্স িযােুয়াকমর িযাপারটা সাধারণ পাঠেকের োকি এেটু জবটল্ 
মকন্ হকি পাকর। বেন্তু এখাকন্ আমরা এেটু সহজ উপমা বেকয় থিাঝার থর্ষ্টা েরি, 
থসটা আমাকের থর্ন্াজান্া ন্েীর েবিপে থেকে। ন্েীগুকল্া সাধারণি পাহাে-পিচি 
থেকে সৃবষ্ট হকয় ন্ান্া র্োই-উিরাই থপবরকয় অিকশকষ সমুকে বেকয় পকে, এ আমরা 
সিাই জাবন্। আমাকের পদ্মা ন্েীর েোই ধবর। এই ন্েী বহমাল্কয়র েকঙ্গাত্রী বহমিাহ 
থেকে উৎপন্ন হকয় প্রেকম েবক্ষণ-পবিম বেকে িায়। িারপকর েবক্ষণ-পূিচ বেে বেকয় 
িারকি প্রকিকশর সময় এর ন্াম হয় েঙ্গা। এই েঙ্গা ন্াকম িারকির উিরপ্রকেশ ও 
বিহার রাকজযর মধয বেকয় প্রিাবহি হকয়টকয় এেসময় ন্িািেঞ্জ বেকয় িাাংল্াকেকশ 
প্রকিশ েকর পদ্মা ন্াম ধারণ েকর। িারপর থসটা র্াাঁেপুকরর োকি একস থমঘন্া ন্েীর 
সাকে বমবল্ি হকয় থশষ পিচন্ত িকঙ্গাপসােকর বেকয় পকে। থেকশর অন্যান্য ন্েীগুকল্াও 
িাই। িমুন্া ও ব্রহ্মপুত্র–একসকি বেল্াস শৃকঙ্গর মান্স সকরাির থেকে,থমঘন্া একসকি 
আসাকমর লু্সাই পাহাে থেকে, িারপর ন্ান্া পে থপবরকয় থোকন্া-ন্া-থোকন্া সােকর 
বেকয় পেকি। বেন্তু েো হকচ্ছ, থেন্ ন্েীরা থশষ পিচন্ত সােকরর িুকে বেকয় আশ্রয় 
থখাাঁকজ? োরণ, বিজ্ঞান্ীরা িকল্ন্, থি িা-ই েরুে ন্া থেন্, বেন্ থশকষ সিাই আসকল্ 
‘থল্ায়ার এন্াবজচ থস্টকট’ োেকি র্ায়। এই থি আমরা সারাবেন্ হােিাো খাটবন্ েকর 
একস রাকি বিিান্ায় ো এবল্কয় বেইএই জকন্যই। োরণ শুকয় োোর মাধযকমই 
আমরা আমাকের থেকহর সিকর্কয় বন্রু্ শবক্তিকর আমাকের অিিান্ বন্বিি েবর। 
ন্েীরাও িাই র্ায়। পাহাে-পিচি থিকয় সারা জীিন্ র্ল্কি র্াওয়ার থর্কয় সােকরর 
িুকে োোই িার োকি পিকির, থেন্ন্া থসখাকন্ থস সিকর্কয় েম শবক্তিকরর 
জায়োটা খুাঁকজ বন্কি পাকর। ধরা িাে, এই সােকরর এই সিকর্কয় েম শবক্তিকরর 



  

231 
Bw÷kb BeyK 

জায়োটাকে আমরা ন্াম বেল্াম প্রেৃি শূন্যিা িা ‘িু িযােুয়াম’। এখন্ েো হকচ্ছ, 
সি সময়ই থি ন্েীরা সােকর িো প্রেৃি িযােুয়াকমর মকধয বেকয় পেকি পাকর িা 
বেন্তু ন্য়। ধরা িাে, োরাক্কা িাাঁকধর মকিা থোকন্া িাাঁধ থোকন্া এেটা ন্েীর িুকে 
আকি। েকল্ ন্েীর পাবন্ সাের পিচন্ত ন্া থপৌঁকি িাাঁকধই আটকে োেকি। িাাঁকধর 
উোহরকণর মকিাই আমাকের বিিান্ায় ঘুমাকন্ার উোহরকণও এ ধরকন্র অিায়ী 
অিিা বিবর েরকি পাবর। পুকরাপুবর বিিান্ায় ো এবল্কয় থেিার িেকল্ থর্য়াকর 
বেিুক্ষণ বঝবমকয় বন্কি পাবর। আমাকের এই বিিান্ার িেকল্ থর্য়াকর মাকন্ খাবন্েটা 
উাঁরু্ শবক্তিকর িকস বঝমাকন্া, বোংিা ন্েী এেেম বন্কর্ সােকর ন্া একস এেটু উাঁরু্কি 
িাাঁধ পিচন্ত বেকয় আটকে োোএই ধরকন্র অিিাকে িল্া থিকি পাকর ‘েল স 
িযােুয়াম’। 
  

 
 
 
 
 
 

বহেস থক্ষত্র এিাং শবক্ত-ঘন্কের সিেচসূর্ে বত্রমাবত্রে গ্রাে। 
 

এই েল্স িযােুয়াম আসকল্ িস্তুর অিায়ী েশা। গুে িাাঁর িইকয় বল্কখকিন্45, 
‘েল্স িযােুয়াম আসকল্ অিায়ী িযােুয়াম বহকসকি োজ েকর। োকজই 
েল্স মাকন্ এখাকন্ আসকল্ সামবয়ে িা অিায়ী’। 
 

ন্েীকি িাাঁধ বেকয় মাকন্ সামবয়ে সমকয়র জন্য পাবন্ আটকে বেকয় আমরা বিবর 
েরকি পাবর এেধরকন্র েল্স িযােুয়াকমর মকিা থক্ষত্র। িাাঁধ িি শক্ত থপাক্তই থহাে 
                                                           
45 Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback Edition, 1998 
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ন্া থেন্, একে থেউ সােকরর মকিা প্রেৃি িযােুয়াম থিকি থন্কিন্ ন্া থিন্! িাাঁকধর 
ওপকর পেকি পাবন্র অবিরি র্াপ। িাাঁকধর মুখ খুকল্ বেকল্ই বোংিা িাাঁকধ সামান্য বর্ে 
ধরকল্ই থসই িাাঁধ িত্রখান্ হকয় থিকেরু্কর পাবন্কে িকয় বন্কয় িাকি সােকরর িুকে।  

 

ন্েীর উপমা বেকয় িযাপারটা থিাঝাকন্া হকল্ও এখাকন্ িল্া েরোর থি, মহাবিকশ্বর 
েল্স িযােুয়াকমর োকজর সাকে ওপকরর ন্েীর উপমার পােচেয আকি। েল্স 
িযােুয়াকমর মকধয বিবর হয় বিেষচণমূল্ে মহােকষচর, িা আক্ষবরে অকেচই এে অন্ন্য 
বিবশষ্টয। গুে িাাঁর িইকয় এই থমবে িযােুয়ামকে িযাখযা েরকি বেকয় িকল্কিন্– 

এই থমবে িযােুয়াকমর রকয়কি এে অদু্ভি বিবশষ্টয, িা অন্য সেল্ পোেচ 
থেকে আল্াো। সাধারণ পোকেচর (কসটা েবঠন্, িরল্, িায়িীয় িা 
োজমািা-ই থহাে ন্া থেন্), শবক্ত-ঘন্ে বন্য়বন্ত্রি হয় েণাকের ির বেকয়, 
থিটা আকপবক্ষেিার বিকশষ িত্ত্ব অনু্িায়ী আিার শবক্তর সমানু্পাবিে 
( )। সাধারণ পোকেচর থক্ষকত্র আয়িন্ িােকল্ পোকেচর ঘন্ে েকম 
িায়, থসই সাকে েকম শবক্ত-ঘন্ে। বেন্তু থমবে ঘন্কের থক্ষকত্র এটা েণার 
ওপর প্রিুক্ত হয় ন্া, হয় বহেস থক্ষকত্রর ওপর। োকজই মহাবিশ্ব প্রসাবরি 
হকল্ও েল স িযােুয়াকমর শবক্ত-ঘন্ে অপবরিবিচি োকে, িবে ন্া আমরা 
েীঘচ সময় ধকর থমবে িযােুয়াকমর অিক্ষকয়র জন্য অকপক্ষা েবর। 
 

এই থমবে িযােুয়াকমর োকে িীব্র বিেষচণমূল্ে শবক্ত। গুে েণন্া েকর থেবখকয়কিন্, 
িযােুয়াকমর থক্ষকত্র বিেষচণ শবক্তর মান্ আেষচণ শবক্তর অন্তি বিন্ গুণ থিবশ পাওয়া 
িায়46। ইন্কফ্লশকন্র েবণিটা খুি সহজিাকি বল্খকল্ োাঁোকি অকন্েটা এরেকমর 47– 

 
থিকহিু -এর মান্ সি সময়ই ধন্াত্মে, োকজই সমীেরকণর শিচকে বসদ্ধ 

েরকি হকল্ -এর মান্ ঋণাত্মে হকি হকি, এিাং এটা অিশযম্ভািী।  
                                                           
46  Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang; 2006 
47  Andrew R. Liddle and David H. Lyth, Cosmological Inflation and Large-Scale Structure, 
Cambridge University Press, 2000 
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আসকল্ মহাবিকশ্বর শুরুকি ‘েল্স িযােুয়াম’ িা থমবে শূন্যিা ন্াকমর অদু্ভিুকে 
বজবন্সটা বিল্ িকল্ই বেন্তু ঋণাত্মে র্াপ একস মহাবিশ্বকে এি দ্রুি প্রসাবরি েকর 
বেকি থপকরকি। বেন্তু েীিাকি বিবর হকয়বিল্ এই থমবে শূন্যিা? এটা থিাঝার জন্য 
আমাকের বহেস বেকের মকিা থস্কল্ার থক্ষকত্রর িারি হকি হকি। 

 
থস্কল্ার থক্ষত্র: বহেস বেে 
োন্ টান্কল্ থিমন্ মাো আকস, েল্স িযােুয়াকমর েো িল্কি থেকল্ থস্কল্ার থক্ষকত্রর 
েো র্কল্ আসকি আমাকের আকল্ার্ন্ায়। থস্কল্ার থক্ষত্র িল্কি আমরা িুবঝ এমন্ 
সাাংবখযে মান্, িা সুষমিাকি আমাকের র্ারপাকশর িাকন্র প্রবিবট বিিুকি িবেকয় 
রকয়কি। থক্ষত্রবটকে ‘থস্কল্ার’ িল্া হয় োরণ, এর সাাংবখযে মান্ আকি, বেন্তু থোকন্া 
বেে থন্ই। এই সাাংবখযে মান্ এে বিিু থেকে অপর বিিুকি বিন্ন হকি পাকর, বোংিা 
হকি পাকর সমকয়র সাকে সাকে পবরিবিচি । এ ধরকন্র থস্কল্ার থক্ষকত্রর এেবট খুি 
সাধারণ উোহরণ হকচ্ছ িাপমাত্রা। আমরা পৃবেিীর বোংিা মহাবিকশ্বর থিখাকন্ই 
িাওয়ার েো েল্পন্া েবর ন্া থেন্, থসটা িািরিাকন্র থোকন্া োকির মেিাকল্ই 
থহাে, িা িরোচ্ছাবেি থশ্বিশুভ্র উিকর থমরুকিই থহাে, বোংিা থহাে ন্া থস সূকিচর 
থেকন্দ্র িাপমাত্রার থোকন্া-ন্া-থোকন্া মান্ আমরা পাি।  
 

গুে থস সময় এমবন্ এেবট থস্কল্ার বেে বন্কয় োজ েরবিকল্ন্, ন্াম বহেস 
বেে। এই বহেস থক্ষত্রবট আিার বন্কজকে প্রোশ েকর োকে এে রহসযময় েণার 
মাধযকম। েণাবটর ন্াম বমবিয়ার সাম্প্রবিে থিাল্পাকের োরকণ সিার জান্া হকয় 
থেকি। এই থসই বহেস থিাসন্  বমবিয়াকি সমােৃি হকয়কি ‘ঈশ্বর েণা’ ন্াকম48। 
আবশর েশকে গুে িখন্ োজ েরবিকল্ন্, িখন্ থসটা ‘হাইকপাবেবটোল্’ িা 
উপপ্রকময়মূল্ে এেবট ধারণা বহকসকিই থেিল্ িজায় বিল্। বেন্তু গুকের েৃঢ় ধারণা 

                                                           
48  বহেস সম্বকন্ধ আকল্ার্ন্ার জন্য এই িইকয়র িােশ অধযায় েষ্টিয। 
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বিল্ থি, বহেস েণা পাওয়া িাকি। ১৯৯৭ সাকল্ থল্খা ‘ইন্কফ্লশন্াবর ইউবন্িাসচ’ 
িইকয়র ১৩৬ পৃোয় গুে িকল্বিকল্ন্– 

িবেও বহেস েণা এখকন্া পাওয়া িায়বন্, বেন্তু িকত্ত্বর প্রবি বিজ্ঞান্ীকের 
আিা রকয়কি পুকরামাত্রায়। আমরা জাবন্  W এিাং Z েণাগুকল্াকে ১৯৮৩ 
সাকল্র আে পিচন্ত খুাঁকজ পাওয়া িায়বন্। অেচাৎ, ‘িাবেি েুিচল্’ িত্ত্ব আসার 
পর ১৬ িির থল্কেকি এর থপিকন্র েণার িািি অবিে খুাঁকজ থপকি। 
েণাগুকল্ার ির এিাং বমেবিয়া আকেোর থেওয়া িাবত্ত্বে িবিষযিাণীর সাকে 
পুকরাপুবর বমকল্ থেকি। িাই আশা েরা অমূল্ে ন্য় থি, িখন্ এেবিাংশ 
শিকে সাকন্চর ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার িান্াকন্া থশষ হকি, প্রবমি মকিকল্র 
আরাধয বহেস েণাও খুাঁকজ পাওয়া িাকি।  
 

আমরা আজ জাবন্, ১৯৯৭ সাকল্ িল্া গুকের প্রবিবট িােয সিয প্রমাবণি হকয় থেকি। 
২০১২ সাকল্র ৪ জুল্াই িাবরকখ সাকন্চর বিজ্ঞান্ীরা আমাকেরকে বহেস েণার 
অবিকের িািি প্রমাণ বেকি সক্ষম হকয়কিন্49। অকন্কেই মকন্ েকরন্, বহেস থক্ষকত্রর 
একহন্ পরীক্ষাল্ি প্রমাণ গুকের স্ফীবি িত্ত্ব িো প্রবমি বিে িযাাং মকিকল্রও এেটা 
থজারাকল্া স্বীেৃবি (িবেও এ বন্কয় থশষ েো িল্ার সময় এখকন্া আকসবন্)50। এ বন্কয় 
আকরেবট স্বিন্ত্র অধযাকয় (িােশ অধযায় ে.) বিিৃিিাকি আকল্ার্ন্া েরার ইকচ্ছ 
আকি। এখাকন্ থেিল্ স্ফীবির সাকে বহেকসর সিেচ বন্কয় প্রাসবঙ্গে েু-র্ার েো 
জান্ার থর্ষ্টা েরি।  
 

                                                           
49  ২০১২ সাকল্র জুল্াই মাকসর র্ার িাবরকখ িখন্ বহেস প্রাবপ্তর থঘাষণা থেওয়া হয়, িার ে’বেন্ পরই আবম (অ.রা) 
মুক্তমন্ায় এেটা থল্খা বল্কখবিল্াম ‘সান্চ থেকে বহগ স থিাসন্ – প্রল্য়-ন্ার্ন্ ন্ার্কল্ িখন্ আপন্ িুকল্!’ বশকরান্াকম। থসখাকন্ 
বহেস েণার বিবশষ্ট, এিাং এর আবিষ্কাকরর, প্রক্ষাপট বন্কয় আকল্ার্ন্া েকরবিল্াম। থসই সাকে থিাে েকরবিল্াম আমার সান্চ 
ভ্রমকণর িযবক্তেি অবিজ্ঞিার েোও। থল্খাবট থস সময় িাাংল্া ব্লকে থিশ পাঠেবপ্রয়িা থপকয়বিল্।  
50 ইন্কফ্লশকন্র জন্য োয়ী বেেবট বহেস বে ন্া এ বন্কয় বিজ্ঞান্ীরা এখকন্া এেমি ন্ন্। সাবিচেিাকি একে ‘ইন্কফ্লটন্’ িকল্ 
অবিবহি েরা হয়।  

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=27255
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বহেকসর থপিকন্র ইবিহাসটা থিশ পুরকন্া। বহেস থক্ষকত্রর ধারণাটা প্রােবমেিাকি 
বিজ্ঞান্ীকের মাোয় একসবিল্ ষাকটর েশকে েণা পোেচবিজ্ঞাকন্র বেিু গুরুেপূণচ 
সমসযা সমাধান্ েরকি বেকয়। প্রেৃবির থমৌবল্ে িল্গুকল্ার (েুিচল্ বন্উক্লীয়, সিল্ 
বন্উক্লীয়, িাবেি-থর্ৌম্বে ও মহােষচ) এেত্রীেরকণ বহেকসর িে সে এেটা িূবমো 
আকি। প্রেৃবির এই িল্গুকল্াকে, বিকশষি মহােষচ ও িাবেি থর্ৌম্বে িল্ েুকটাকে 
এেীিূি েরার ল্কক্ষয আইন্স্টাইন্ িাাঁর জীিকন্র থশষ িিরগুকল্াকি প্রাণান্তের থর্ষ্টা 
র্াবল্কয় িাবচ্ছকল্ন্। এ েরকি বেকয় থস সময় পোেচবিজ্ঞাকন্র মূল্ধারার েকিষণা 
থেকে অকন্েটা বিবচ্ছন্নই হকয় বেকয়বিকল্ন্ বিবন্। খুিই উচ্চাবিল্াষী বিল্ িাাঁর স্বে। 
িহুিার আইন্স্টাইন্ থিকিবিকল্ন্, িাাঁর স্বকের জােুর োবঠ িুবঝ হাকি থপকয় থেকিন্। 
থশষ পিচন্ত িাাঁর স্বে-সাধ অপূণচই থেকে িায়। িকি, আইন্স্টাইকন্র মৃিুযর (১৯৫৫) 
েুই েশকের মকধয পোেচবিকেরা উকল্লখকিােয অগ্রেবি সাধন্ েরকল্ন্।  

 

ষাকটর েশকের থশষ বেকে িত্ত্বীয় পোেচবিকেরা সেল্িাকি ‘িাবেি-থর্ৌম্বে’ িল্ 
এিাং ‘েুিচল্ বন্উক্লীয়’ িল্কে এেই সুিায় োাঁেকি সমেচ হকল্ন্। একে এখন্ অবিবহি 
েরা হয় ‘িাবেি েুিচল্’ িল্ ন্াকম। সিকরর েশকে একস িাবেি েুিচল্ িকত্ত্বর 
পরীক্ষাল্ি সিযিা বন্ণচীি হয়। শুরুটা হকয়বিল্ থশেন্ গ্লযাকসার হাকিই। ১৯৬৭ 
সাকল্র বেকে গ্লযাকসা ‘থেজ গুচ্ছ’ ন্াকমর এেবট প্রবক্রয়া িযিহার েকর েুিচল্ ও 
িাবেি-থর্ৌম্বে বমেবিয়ার এেত্রীেরকণর এেটা প্রয়াস বন্কয়বিকল্ন্। বেন্তু এ 
পদ্ধবিকি সমসযা বিল্ থি, গ্লযাকসার সমীেরণ থেকে পাওয়া ল্যাগ্রাবঞ্জয়ান্ িরসূর্ে 
পেবট প্রবিসামযিাকে সাংরক্ষণ েরি ন্া।  

 

এর সাি িির পর এই থিাসকন্র িরসাংক্রান্ত সমসযার সমাধান্ হাবজর েরকল্ন্ 
আবু্দস সাল্াম ও বস্টকিন্ ওকয়ন্িােচ; এিাং থি প্রবক্রয়ায় িারা এর সমাধান্ থির 
েকরবিকল্ন্ িাকে িল্া হয় ‘বহেস প্রবক্রয়া’। প্রবক্রয়ার ন্াম থেকেই থিাঝা িাকচ্ছ, 
িাকের সমাধাকন্ ‘বহেস অনু্েকল্পর’ এেটা িে িূবমো বিল্। আসকল্ বঠে েীিাকি 
W থিাসন্, Z থিাসকন্র (এরা েুিচল্ বন্উক্লীয় িকল্র পবরিাহী েণা, বঠে থিমন্ আমরা 
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জাবন্ থি থোটন্ হকচ্ছ আকল্ার পবরিাহী েণা) মকিা থেজ থিাসন্গুকল্া িরপ্রাপ্ত হয়, 
আর থোটকন্র মকিা েবণোরা থেকে িায় িরশূন্যএই সমসযা সমাধান্ েরকি 
বেকয় স্কটল্যাে বন্িাসী বিজ্ঞান্ী বপটার বহেস ১৯৬৪ সাকল্ এে ন্িুন্ ‘িল্ থক্ষত্র’ 
(Force Field)-এর েল্পন্া েকরবিকল্ন্, থিটাকেই আমরা আজ ‘বহেস থক্ষত্র’ িকল্ 
িাবে। সাল্াম আর ওকয়ন্িাকেচরা থেখাকল্ন্, িখন্ই বহেস িল্কক্ষত্র বন্কজকে প্রোশ 
েকর, থসই মুহূকিচই িাবেি-থর্ৌম্বে আর েুিচল্ বন্উক্লীয় িল্ পরস্পর থেকে আল্াো 
হকয় পকে। এটাকে বিজ্ঞাকন্র িাষায় আমরা িবল্ ‘প্রবিসাকমযর িােন্’। িখন্ থেকে 
বহেস প্রবক্রয়া গ্লযাকসা-সাল্াম-ওকয়ন্িােচ মকিকল্র সমীেরকণ অন্তিুচক্ত হকল্া, িখন্ 
থেকেই িাবেি েুিচল্ িত্ত্ব র্মৎোরিাকি োজ েরকি শুরু েরল্। আর এ িত্ত্ববটর 
পুন্ন্চমায়ন্ (renormalization) সাংক্রান্ত প্রমাণ বেকয় িত্ত্ববটকে আকরা পাোকপাক্ত 
েকর িুল্কল্ন্ বিজ্ঞান্ী ‘বট হুেট ১৯৭১ সাকল্। ‘বট হুেকটর প্রমাকণ উকিবল্ি হকয় 
হািচাি বিশ্ববিেযাল্কয়র বসিবন্ থোল্মযান্ মন্তিয েকরবিকল্ন্, ‘বট হুেকটর োজ 
ওয়াইন্িােচ-সাল্াকমর রূপেোর িযাে-থে থিন্ জােুমকন্ত্র সুেশচন্ রাজেুমাকর পবরণি 
েরল্’51। এ সােকল্যর স্বীেৃবিস্বরূপ আিেুস সাল্াম, বস্টকেন্ ওকয়ইন্িােচ এিাং 
থশল্িন্ গ্লযাকসা ১৯৭৯ সাকল্ থন্াকিল্ পুরস্কাকর িূবষি হন্। 

  
বহেসসাংক্রান্ত থপিকন্র এ ইবিহাসগুকল্া গুকের জান্া বিল্ই। বিবন্ আকরা 

জান্কিন্ থি, বহেস ন্াকমর এই থস্কল্ার থক্ষত্রটা W এিাং Z েণার সাকে বমেবিয়ায় 
জোয়, আর িাকের োকয়-েিকর িাকের িারী েকর থিাকল্। বেন্তু থোটন্ েণা এই 
থস্কল্ার থক্ষকত্রর সাকে থোন্ ধরকন্র বমেবিয়ায় জোয় ন্া, িাই িারা র্ল্কি পাকর 
আকল্ার থিকে হু হু েকর। এই বহেস থক্ষত্র বন্কয় োজ েরকি বেকয় আকরা বেিু 
ন্িুন্ িযাপার জান্কল্ন্ গুে। বিবন্ থেখকল্ন্, এর বিবশষ্টয অন্য সি থর্ন্াজান্া থস্কল্ার 
থক্ষকত্রর থর্কয় আল্াো। অন্য সিার জন্য, িল্ থক্ষকত্রর মান্ শূন্য োেকল্ই শবক্ত-ঘন্ে 
সিকর্কয় েম পাওয়া িায়। বেন্তু বহেকসর থক্ষকত্র শবক্ত-ঘন্ে আমরা সিকর্কয় েম 

                                                           
51 Sidney Coleman, The 1979 Nobel Prize In Physics, Science, December 1979: 1290-1292. 
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পাইিখন্ বহেকসর এেবট ‘ন্ন্ বজকরা িযালু্’ িা অশূন্য মান্ োকে। এর মাকন্ হকচ্ছ 
শূন্য িাকন্, থিটাকে আমরা প্রর্বল্িিাকি িযােুয়াম িকল্ অবিবহি েবর,  থসখাকন্ও 
বহেকসর এেটা মান্ সি সময়ই পাওয়া িাকি। আমাকের মহাবিকশ্বর থমবে শূন্যিার 
পে পাবে বেকয় ধীকর ধীকর প্রেৃি শূন্যিায় একস থপৌঁিাকন্ার িযাপারটা িবে সবঠে 
হয়, িকি থসই প্রেৃি শূন্যিার অিিাকন্ বহেকসর এেটা বন্বেচষ্ট মান্ োেকি, থিখাকন্ 
মহাবিকশ্বর শবক্ত-ঘন্ে হকি সিচবন্ম্ন। বন্কর্র িবিটার বেকে িাোকন্া িাে। এ িবিটা 
ওপকর েল্স এিাং িু িযােুয়াম-সাংক্রান্ত বত্রমাবত্রে িবিবটর বিমাবত্রেরণ বহকসকি 
থন্ওয়া থিকি পাকর।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

বহেস থক্ষত্র এিাং শবক্ত ঘন্কের সিেচসূর্ে বিমাবত্রে গ্রাে। মহাবিশ্ব ‘েল্স িযােুয়াম’ 
থেকে িাত্রা শুরু েকর মাল্িূবমর ো থিকয় থন্কম ‘িু িযােুয়াকম’ একস বিি হয়। 

 

িবি থেকে থিাঝা িাকচ্ছ,শবক্ত-ঘন্ে -এর মান্ ধীকর ধীকর েমকি েমকি এেটা 
জায়োয় একস শূন্য হকল্ও থসখাকন্ থস্কল্ার থক্ষত্র -এর মান্ শূন্য ন্য় িরাং 

। এটাই প্রেৃি িযােুয়াম। আমাকের মহাবিশ্ব আজ এই জায়োকিই আকি 
িকল্ বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্। বেন্তু অিীকি িখন্ থস্কল্ার থক্ষকত্রর মান্ শূন্য বিল্ 
( ) িখন্ িার ঘন্কের মান্ বিল্ । এই সসীম ঘন্কের েশাকেই িল্া হয় 
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থমবে িযােুয়াম। িবি থেকে থেখা িাকচ্ছ, বহেস থক্ষকত্রর মান্ িি িােকি োকে 
শবক্ত-ঘন্ে এেবট মাল্িূবমর ঢাল্ থিকয় িিই বন্কর্ ন্ামকি োকে। মহাবিকশ্বর 
সম্প্রসারকণর সাকে সাকে থস্কল্ার থক্ষত্র িার ঘন্ে েমাকি র্ায়। বেন্তু মাল্িূবমবট িবে 
িকেষ্ট সমিল্ হয় িাহকল্ থিাঝাই িাকচ্ছ থসই ঘন্ে েমাকি (অেচাৎ, মাল্িূবমর রূ্ো 
থেকে পিচকির ঢাল্ থিকয় উপিযোয় থন্কম আসকি) িকেষ্ট থিে থপকি হকি। এই 
স্বল্প সমকয়র জন্য থমবে িযােুয়াম এেধরকন্র আপািশূন্যিা বহকসকি োজ 
েকর,অেচাৎ িার ঘন্ে থসিাকি েমাকন্া িায় ন্া। আর এই িযাপারটাই থিন্ হাবজর 
হকয়বিল্ সি রহকসযর সমাধান্ বহকসকি। গুে িাাঁর থস সময়োর সহেমচী থহন্বর িাই 
এর সাকে বমকল্ বহেস বেকের বিবশষ্টযগুকল্া বন্কয় েকিষণা েরবিকল্ন্। ১৯৭৯ সাকল্র 
বিকসম্বর মাকসর প্রেম বেকে গুে িািকল্ন্, বহেস বেকের মাকন্র সাকে হয়কিা 
মহাবিকশ্বর প্রসারকণর এেটা সিেচ োেকি পাকর। িযাপারটা এেটু থন্কেকর্কে 
থেখকি হকি। 

  
থন্কেকর্কে থেখকি বেকয় িা থপকল্ন্ িা এেেোয় অবিন্ি। বহেস থক্ষত্র 

এেধরকন্র অবিশীিীিূি (supercool) অিিার মধয বেকয় বেকয় িার েশার 
পবরিিচন্ ঘটায়, েকল্ থস সময়টায় প্রবিসাকমযর িােন্ সামবয়ে সমকয়র জন্য হকল্ও 
থিন্ থর্কপরু্কপ রাখা িায়। ‘অবিশীিীিূি অিিা’, ‘প্রবিসাকমযর িােন্’ এই েবঠন্ 
েবঠন্ শব্দ শুকন্ ঘািকে িািার বেিু থন্ই। পুকরা িযাপারটাকে সহজ উপমা বেকয় 
থিাঝাকন্া থিকি পাকর। একে অকন্েটা পাবন্র েশা পবরিিচকন্র সাকে িুল্ন্া েরা 
িায়। সাধারণ িাপমাত্রায় পাবন্ িরল্ অিিায় োকে। থিবেে থেকেই িাোই ন্া 
থেন্, পাবন্কে এেই রেম ল্াকে আমাকের। বিজ্ঞাকন্র িাষায় িল্কল্ িল্া িায়, িরল্ 
অিিায় পাবন্ সিবেে থেকেই োকে প্রবিসম। পাবন্কে শূন্য বিবগ্র থসবন্টকগ্রকি ঠাো 
েরকল্ িা িরকে পবরণি হয়, এ আমরা জাবন্, আর হরহাকমশাই থেবখ। বেন্তু থিটা 
অকন্কেই জাবন্ ন্া িা হকল্া, িরকে পবরণি হওয়া মাকন্ই বেন্তু এর প্রবিসামযিা 
থিকে পো। থিকোন্ িরকের র্াই বন্কয় পরীক্ষা েরকল্ই থেখা িায়, এর বিবিন্ন অক্ষ 
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িরাির অণুর সাজসজ্জা বিন্ন হয়। িাই িল্া িায়িরল্ অিিায় পাবন্র থি 
প্রবিসমিা িজায় বিল্ িা থিকে পকে পাবন্ িরকে পবরণি হকয় থেকল্ই। িকি, 
এেটু সিেচ হকল্ আমরা বেন্তু পাবন্র এই সহজািিাকি িরকে পবরণি হওয়া 
থঠোকি পাবর। এ জন্য অিশয েরোর অবিমাত্রায় বিশুদ্ধ পাবন্ থজাোে েকর একে 
অবিদ্রুি িরে েল্কন্র িাপমাত্রার ন্ীকর্ বন্কয় িাওয়া। এিাকি খুি িাোিাবে 
পাবন্কে ঠাো েরকল্ অকন্ে সময় থেখা িায়, পাবন্ শূন্য বিবগ্র থসবন্টকগ্রকির বন্কর্ও 
িরকে পবরণি ন্া হকয় আকের মকিাই িরল্ অিিাকিই থেকে িাকচ্ছ। িরকল্র এই 
েশাকে ‘অবধিরল্’ অিিা িল্কি পাবর আমরা। গুে িািকল্ন্, মহাবিশ্বও বন্িয় 
এিাকিই োজ েকরবিল্ শুরুকি। িাপমাত্রা ক্রাবন্তমাকন্র থর্কয় বন্কর্ থন্কম থেকল্ও 
প্রবিসামযিা িজায় বিল্, আর মহাবিশ্ব বিল্ সামবয়ে সমকয়র জন্য অিায়ী েশায় 
মাকন্ থমবে শূন্যিায় িিী হকয়। বেন্তু এ িযাপারটা ঘটার জন্য সুপ্তিাকপর মাধযকম 
অবিবরক্ত শবক্তর থি থজাোন্টা একসবিল্, থসটাই বেকয়বিল্ বিেষচণমূল্ে ধাক্কা, 
অকন্েটা আইন্স্টাইকন্র থসই মহাজােবিে ধ্রুিকের মকিাই। মহাজােবিে ধ্রুিকের 
মকিা আর্রণ িল্কল্ও, আসকল্ মাত্রােিিাকি এর সাকে আইন্স্টাইকন্র ধ্রুিকের 
পােচেয অকন্ে। গুে ও থহন্বরর েণন্া থেকে থিটা থিকরাল্ থসটার মান্ আইন্স্টাইন্ 
িা অনু্মান্ েকরবিকল্ন্ িার থর্কয় 
১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ 
গুণ (অেচাৎ ১০১০০ গুণ) থিবশ। এই িীব্র বিেষচণ শবক্ত বিবর হকয়বিল্ িকল্ই মহাবিশ্ব 
এইিাকি এিটা দ্রুি বিিবধচি হকি থপকরবিল্। ‘এিটা দ্রুি’ িল্বি িকট, বেন্তু বঠে 
েিটা দ্রুি? বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, এে থসকেকের িগ্াাংকশর মকধযই মহাবিকশ্বর 
আোর থিকে বেকয়বিল্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ গুণ (১ এর পকর 
৩০টা শূন্য)। আর এই োন্িীয় স্ফীবিটাই সমাধান্ েকর বেকয়বিল্ বন্কর্র 
সমসযাগুকল্ার, থিগুকল্া স্ফীবিিত্ত্ব আসার আকে থোকন্ািাকিই সমাধান্ েরা িাবচ্ছল্ 
ন্া।  
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মহাবিকশ্বর আোর 
প্রেম সমাধান্টা মহাবিকশ্বর আোর সাংক্রান্ত। আমাকের মহাবিশ্ব থি িে িা আমরা 
সিাই জাবন্। বেন্তু বঠে েিটা িে? আমাকের জান্াকশান্া িস্তুেণার মকধয আকল্ার 
থিে সিকর্কয় থিবশ। থসকেকে ১ ল্ক্ষ ৮৬ হাজার মাইল্। বেন্তু মহাবিকশ্বর পুকরাটুেু 
থেখকি র্াইকল্ এই োন্িীয় েবিকিেও থন্হাি িুচ্ছ মকন্ হকি। আমাকের িায়াপে 
থেকে সিকর্কয় োকির থি েযাল্াবক্সঅযাকরাবমিাথস রকয়কি ২০ ল্াখ আকল্ােিষচ 
েূকর। সিকর্কয় েূরিিচী থি েযাল্াবক্সগুকল্া থটবল্কস্কাকপর সাহাকিয থেখা িায় থসগুকল্ার 
আকল্া িবেকয় পকেবিল্ ১৩ বিবল্য়ন্ অেচাৎ ১৩০০ থোবট িির আকে। স্ফীবি-বটবি 
বন্কয় িবে আমরা মাো ন্া ঘামািাম, িকি ঐ ১৩০০ থোবট আকল্ােিকষচর েূরেকেই 
আমরা েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর প্রান্তসীমা িকল্ িািিাম। আেটার অল্ বিে িযাাং থিা 
হকয়বিল্ প্রায় ১৩০০ থোবট িিকরর োিাোবি সমকয়ই। িাই ১৩০০ থোবট 
আকল্ােিকষচর থর্কয় থিবশ েূকরর বজবন্স থেখা িাকিই িা বেিাকি? 
  

বেন্তু মজাটা হকল্া, েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর প্রান্তসীমা ১৩০০ থোবট আকল্ােিষচ ন্য়, 
িরাং অন্তি ৪৬০০ থোবট আকল্ােিষচ52। মাকন্, ১৩০০ থোবট আকল্ােিকষচর থঢর 
থিবশ েূকরর বজবন্স বিজ্ঞান্ীরা ‘থেখকি’ পান্। বেিাকি এটা হকল্া? এটা হকল্া, োরণ 
স্ফীবি িকত্ত্বর েল্যাকণ বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্ ১৩০০ থোবট িির আকে থি েযাল্াবক্সগুকল্া 
থেকে আকল্া িবেকয় পকেবিল্, থসগুকল্া আমাকের োি থেকে আকল্ার েবির বিগুণ 
েবিকি েূকর র্কল্ থেকি। েকল্ মধযিিচী িাকন্র ঘকটকি বিির প্রসারণ । আর 
েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর থেয়াল্টা সকর বেকয় ৪৬০০ থোবট আকল্ােিকষচর োকি একস 
োাঁবেকয়কি। অেচাৎ েুই পাশ বহসাি েরকল্ েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর িযাস হকি ৯২০০ 
থোবট আকল্ােিষচ।  

                                                           
52 Chris Impey (University of Arizona, Tucson), How Big is the Universe, Astronomy’s 60 Greatest 
Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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এ থিা থেল্ ‘েৃশযমান্’ মহাবিকশ্বর েো। প্রেৃি মহাবিশ্ব থি েি িে থেউ িা 
জাকন্ ন্া। আমাকের েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর থেয়াল্ও িার োকি কু্ষে। সাম্প্রবিে বেিু 
েকিষণা িল্কি মহাবিকশ্বর িযাস অন্তি ১৫ হাজার থোবট আকল্ােিকষচর েম হকি ন্া।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমাকের মহাবিশ্ব এি িে হকল্া বেিাকি বিে িযাাং মকিকল্র জন্য সি সময়ই এেটা 
সমসযা। েৃশযমান্ মহাবিশ্ব প্রেৃি মহাবিকশ্বর িুল্ন্ায় অকন্ে থিাট, আর আমাকের বমবল্কওকয় 
েযাল্াবক্স থিা িার িুল্ন্ায় বিিুসম। বেিাকি িাহকল্ বিবর হকল্া এি বিশাল্ আোকরর 

মহাবিশ্ব? 
 

এি েম সমকয়র মকধয েীিাকি বিবর হকয়কি এই বিপুল্ােৃবি মহাবিশ্ব? বিে 
িযাাং িত্ত্ব এর থোকন্া সেুির বেকি পাকরবন্। বেন্তু স্ফীবি িকত্ত্বর জন্য এর উির 
থেওয়া থোকন্া সমসযা ন্য়। োরণ স্ফীবি িত্ত্ব অনু্িায়ী শুরুকি মহাবিকশ্বর প্রসারণ 
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ঘকটবিল্ সূর্েীয় হাকর। থোকন্া বেিু সূর্েীয় হাকর িােকল্ থসটা েী রেম িয়ান্ে 
হকয় োাঁোয় িার ন্মুন্া পাওয়া িায় িারকির প্রার্ীন্ এে উপাখযাকন্। েল্পটা 
রবসেরাজ েযাকমা িাাঁর ‘ওয়ান্, টু, বি ... ইন্বেবন্বট’ িইকয় উকল্লখ েকরবিকল্ন্53। 
গুকের ‘ইন্কফ্লশন্াবর ইউবন্িাসচ’ িইকয়ও এর উকল্লখ আকি। ঘটন্াটা এরেকমর: 

 

এে জ্ঞান্ী েরকিশ োিা থখল্া আবিষ্কার েরকল্, থস রাকজযর সুল্িান্ িাাঁর ওপর খুি 
খুবশ হন্। েৃিজ্ঞিার িবহিঃপ্রোশ বহকসকি সুল্িান্ েরকিশকে পুরস্কার বেকি র্াইকল্ 
েরকিশ সুল্িান্কে এে অবিন্ি প্রিাি বেকয় িকসন্ । িল্কল্ন্, 
মহারাজ, আবম িৎসামান্য বিকক্ষ র্াই। প্রেম বেন্ োিার প্রেম িকে থেিল্ এেবট 
েকমর োন্া। 
েী? মাত্র এেটা েকমর োন্া? িুবম বে আমার থজৌলু্কশর প্রবি অিজ্ঞা েরি? 
েরকিশ উিকর িল্কল্ন্,  
 ন্া হুজুর, বঠে এেটা েকমর োন্া ন্য়। প্রেম বেন্ এেটা েকমর োন্া। এর পর 
বেন্ এর পকরর িকে োেকি এর বিগুণ োন্াঅেচাৎ েুবট। িৃিীয় বেন্ িৃিীয় িকে 
োেকি এর বিগুণঅেচাৎ র্ারবট, এর পরবেন্ আটবট... এিাকি আমাকে প্রবিবেন্ 
বিকক্ষ বেকি হকি িি বেন্ ন্া োিার িে পূণচ হয়। 
সুল্িাকন্র থঠাাঁকট েুবটল্ হাবস েুকট উঠল্। িল্কল্ন্, 
থিামাকে অকন্ে জ্ঞান্ী আর র্াল্াে থিকিবিল্াম। বেন্তু থিামার প্রিাি থেকখ 
িুঝল্াম িুবম িা ন্ও। োিার ৬৪টা ঘর পূণচ হকি মাত্র ৬৪ বেন্ ল্ােকি। এেটা 
েকমর োন্া বেকয় িাত্রা শুরু েকর ৬৪ বেকন্ আর েয়টা েকমর োন্া িুবম েব্জা 
েরকি? এখকন্া সময় আকি, অন্য বেিু িবে র্াও থিা র্াইকি পাকরা। 
 ন্া হুজুর, এই সামান্য বিকক্ষই আমার সই। 
‘িোস্তু’ িকল্ সুল্িান্ েরকিকশর প্রােচন্া মঞু্জর েকর বেকল্ন্।  

                                                           
53 George Gamow, One Two Three . . . Infinity: Facts and Speculations of Science, 

Dover Publications, 1988 
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েকমর োন্া সূর্েীয় হাকর িােকল্ থোোয় িাকি – থসই েবণিটা সুল্িান্ আসকল্ 
িুঝকি পাকরন্বন্। প্রেম েকয়ে বেকন্ অিশয সুল্িাকন্র আসকল্ই থোকন্া বর্ন্তা বিল্ 
ন্া। োরণ প্রেম বেন্ এেবট োন্া, বিিীয় বেন্ েুবট োন্া, িৃিীয় বেকন্ র্ারবট োন্া 
েকর েরকিশ একোবচ্ছকল্ন্। সুল্িান্ েরকিকশর থিাোবমর জন্য আোকল্-আিিাকল্ 
িামাশাও েরবিকল্ন্ সিাসেকের সাকে বমকল্।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আমাকের মহাবিশ্ব এি িে হকল্া বেিাকি 
িা বিবি িত্ত্ব িযাখযা েরকি পাকর। 

 

ষে বেকন্ েরকিশ ৩২বট োন্া থপকল্ন্। অষ্টম বেকন্ ১২৮বট েকমর োন্া থপকল্ন্। 
বেন্তু এর পর িি বেন্ থিকি ল্ােল্ সম্রাকটর েপাকল্ রীবিমকিা িাাঁজ পেকি শুরু 
েরল্। থষাকল্ািম বেকন্ ৩২,৭৬৮বট োন্ার বহসাকি থেখা থেল্ েরকিশ িািাবজ 
সিবমবল্কয় ৬৫ হাজাকরর থিবশ োন্া েিজা েকর থেকল্কিন্। ২০ বেকন্ িা থিকে 
োাঁোল্ ১০ ল্ক্ষ ৪৮ হাজার োন্ার ওপকর। সম্রাকটর থর্ায়াল্ িখন্ রীবিমকিা ঝুকল্ 
পকেকি। বিবন্ খাবন্েটা হকল্ও িুঝকি শুরু েকরকিন্, েরকিকশর পাওন্া থমটাকন্া 
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িাাঁর পকক্ষ সম্ভি ন্য়, োরণ োিার সিচকশষ িে মাকন্ ৬৪ ন্ম্বর ঘকর থপৌঁিুকি 
থপৌঁিুকি িাকে বিবল্য়ন্ থমবিে টন্ েকমর থজাোন্ বেকি হকি, থিটা িারি িষচ থিা 
থোন্ িাে  হাজার িির ধকর সারা পৃবেিীর সেল্ েকমর োন্া থজাোে েরকল্ও 
থপাষাকি ন্া।  বিবল্য়ন্ থমবিে টন্ েকমর বহসািটা থিন্ থেউ থোকন্া আোশেুসুম 
েল্পন্া থিকি ন্া িকসন্, থর্ৌষবট্টিম বেকন্ একস সিয সিযই েরকিকশর হিেি হকি 
১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫ টা োন্া54, িা বেকয় আসকল্ সারা পৃবেিীকে 
েকয়ে ইবি পুরু েকম থঢকে থেল্া িাকি। এি েকমর থজাোন্ থেিার সাধয আর 
সুল্িাকন্র বিল্ থোোয়? 

 

মহাবিকশ্বর স্ফীবিও োজ েকরবিল্ অকন্েটা েরকিকশর োিার িকে থেওয়া 
েকমর মকিাই। িকি পােচেয বিল্ থি, স্ফীবির ঘকরর সাংখযা োিার থিাকিচর ৬৪বট ঘকর 
সীমািদ্ধ ন্া থেকে িাবেকয় বেকয়বিল্ এেশ বোংিা িার থর্কয়ও থিবশসাংখযে ঘকর। 
েকল্ মাত্র ১০-৩৫ থসকেকের মকধযই মহাবিকশ্বর আোর থিকে প্রােবমে আোকরর 
১০৩০ গুণ হকয় বেকয়বিল্। 

 

িার েল্ আমরা থপকয়বি আজকের েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর (অেচাৎ, ১০২৮ 
থসবন্টবমটাকরর) মকিা এি িে এেটা মহাবিশ্ব55।   

 
 
 
                                                           
54 পুকরা েণন্া পাওয়া িাকি এই সাইকট - http://britton.disted.camosun.bc.ca/ jbchessgrain.htm  
55 অিশয পোেচবিে ও বিজ্ঞান্ থল্খে ি. েীকপন্ িট্টার্িচ আমাকের উবল্লবখি এ ধারণাবটর সাকে এেমি ন্ন্। িাাঁর মকি 
(িযবক্তেি মযাকসকজ আকল্ার্ন্াক্রকম সবঠেিাকিই িকল্কিন্), এখাকন্ "মধযিিচী িাকন্র প্রাসারন্টাই" সবঠে উির। থিকহিু 
মহাবিকশ্বর প্রবিবট িাকন্র প্রসারণ ঘটকি, শুধু েযাল্াবক্সগুকল্া েূকর সকর িাকচ্ছ ন্া, থসই জন্যই ১৩০০ থোবটর জায়োয় ৪৬০০ 
থোবট পাবচ্ছ। এেটা সহজ ইবন্টকগ্রশন্ থপ্রাগ্রাম এই বহসািটা েরকি পাকর, ইন্কফ্লশকন্র প্রিািন্া িাোই। িকি এই বিপুল্ 
আোকরর সাকে স্ফীবির সিকেচর িযাপারটা বল্কের প্রিাবিি ইন্কফ্লশকন্র মকিকল্ রকয়কি (এ প্রসকঙ্গ থেখুন্, A. D. 
LindeParticle Physics and Inflationary Cosmology (Contemporary Concepts in Physics), CRC 
Press;1990) 

http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbchessgrain.htm
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বেেন্ত সমসযা 
থোকন্া এে রাকি িাবে থেকে থিবরকয় থখাল্া আোকশর বেকে িাোকল্ থিাঝা িায় 
এবেকে-ওবেকে থিাটখাকটা বেিু পােচেয োেকল্ও থমাটাোকে আমাকের আোকশর 
েৃশযপটটা থমাটামুবট সুষম। থিমবন্িাকি থেিল্ আোশ ন্য় আমাকের র্ারবেকে 
িাোকল্ও থেখা িায়, র্ারপাকশর প্রেৃবি বিন্যি হকয়কি সুষমিাকি। থসটা িাল্ েকর 
থিাঝা িায় থখাল্া মাকঠ বেকয় োাঁোকল্ বোংিা এমন্বে সুিরিকন্র মকিা েবহন্ িকন্ 
বেকয় হাাঁটকল্ও। সুিরিকন্ জঙ্গকল্র এেটু থিিকর প্রকিশ েরকল্ই আপবন্ থেখকি 
পাকিন্, িকন্র োিগুকল্া আপন্াকে বঘকর বিবর েকরকি এে সুষম জেৎ। আপবন্ 
আকরেটু এবেকয় সামকন্ িান্, বোংিা েুই েেম বপবিকয় োাঁোন্, এেই িবি পাকিন্। 
আপন্ার অিিান্ পবরিিচকন্র সাকে িান্, িাম, সামকন্ বোংিা থপিকন্র োিগুকল্া 
হয়কিা িেল্াকি, বেন্তু থমাটাোকে সুষম জঙ্গকল্র িবিটা প্রায় এেই রেকমর। অেচাৎ 
েে বহসাকি (িাবন্ে বিরু্যবি িাে বেকল্) পুকরা জেৎটাই থমাকটর ওপর সমস্বে আর 
বেেবন্রকপক্ষ56। এেই েো বিজ্ঞান্ীরা িকল্ন্ মহাজােবিে বিবেরকণর িাপমাত্রা 
থমকপও। বিবেরকণর িাপমাত্রা েেপেিা এেইরেম পাওয়া িাকি। এিাং থসটা 
িায়ও।  
 

বেন্তু সমসযাটা অন্য জায়োয়। আমরা জাবন্, মহাবিকশ্ব আকল্ার েবিই সকিচাচ্চ। 
এে জায়ো থেকে অন্য জায়োয় থিকি হকল্ আকল্ার েবিকে থটক্কা বেকয় িাওয়া 
োকরা পকক্ষ সম্ভি ন্য়। মহাবিকশ্বর িা িয়স িাকি েকর এে প্রান্ত থেকে আকরে 
প্রাকন্ত আকল্া, িাপমাত্রা বোংিা িেয এি সহকজ থপৌঁকি থিকি পাকর ন্া। বিে িযাাং 
থেকে শুরু েকর আজ পিচন্ত মহাবিকশ্ব থসটা ঘটা িাবত্ত্বেিাকি সম্ভি ন্য় 
থোকন্ািাকিই।  

 

                                                           
56 এ এম হারুন্-অর-রশীে ও োরসীম মান্নান্ থমাহািেী, অপূিচ এই মহাবিশ্ব, প্রেমা, ২০১১। অেিা, বসয়ো ল্াম্ মীম আহাে ও 
োরসীম মান্নান্ থমাহািেী, সিার জন্য থজযাবিবিচেযা, িাম্রবল্বপ, ২০১২ 
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পবরবিবিটা আকরা জবটল্ হকয় িায় িখন্ আমরা বিে িযাাং-এর ৩৮০,০০০ িির 
পকরর আোকশর থোকন্া িবি থেবখ। এই সমকয়র িবিটা গুরুেপূণচ োরণ, এই সময় 
মহাজােবিে অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরকণর মায়ািী প্রবিচ্ছবিটা প্রেমিাকরর মকিা এে 
ধরকন্র অিয়ি বন্কি েকরবিল্। খুি কু্ষে থস্ককল্ ফ্লােরু্কয়শন্ োেকল্ও থমাটাোকে 
এই বিবেরকণর প্রবিচ্ছবির প্রেৃবি সুষম িকল্ই বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্। বিে িযাাং-এর 
৩৮০,০০০ িির পকর মহাবিকশ্বর িযাস এখন্ থেকে অকন্ে েম বিল্, হয়কিা ৮ 
থোবট আকল্ােিষচ থেকে এেটু থিবশ। এর মাকন্ হকচ্ছ,এই মহাজােবিে অণুিরঙ্গ 
পটিূবম বিবেরণকে অন্তি ৮ থোবট আকল্ােিষচ পাবে বেকি হকি আজকের বেকন্র 
এই সমস্বে অিিায় থপৌঁিুকি। বেন্তু এটা এে েোয় অসম্ভি িযাপার, এমন্বে 
আকল্ার থিকে িেয থেকল্ও ৩৮০,০০০ িিকরর মকধয েুই পাকশর সিবেিু এিাকি 
সমান্ েকর থেওয়া সম্ভি ন্য়। এটা হকল্া েী েকর? আকল্ার থিকে িেয থেকল্ও থি 
েূরে অবিক্রম েরা িাকচ্ছ ন্া, থসই েুল্চঙ্ঘয িাধা থপবরকয় বেিাকি েুই প্রান্তকে এেই 
জায়োয় বন্কয় আসা থেল্? এটা িহুবেন্ ধকরই বিে িযাাং মকিকল্র জন্য এেটা সমসযা 
বহকসকি বর্বহ্নি বিল্। বপ্রন্সটন্ বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিে রিাটচ বিবে (হযাাঁ, িার ন্াম 
আমরা আকের অধযাকয় থজকন্বি, িাাঁর বিখযাি ‘িকয়স, উই হযাি বিন্ সু্কপি’ উবক্তর 
মাধযকম) এর ন্াম বেকয়বিকল্ন্ ‘বেেন্ত সমসযা’।  

 

সমসযার েো ন্া হয় থিাঝা থেল্, বেন্তু সমাধান্টা েী? বেিাকি অণুিরঙ্গ পটিূবম 
বিবেরকণর এিকোকখিকো জবমকে এি িাোিাবে বপবটকয় সমান্ েকর থেওয়া থেল্? 
থে র্াল্াল্ অমানু্বষে থিকে এই ‘েকরর হািুবে’? হযাাঁ, উির হকচ্ছ আমাকের 
‘ইন্কফ্লশন্’। গুে বর্ন্তা েরকল্ন্, স্ফীবি িবে সিয হকয় োকে িকি এে থসকেকের 
িগ্াাংকশর মকধযই িাকন্র প্রসারণ হকয়বিল্ ১০৩০ গুণ, েকল্ বন্কমকষর মকধযই 
মহাবিকশ্বর েুই প্রান্ত িাপীয় সামযািিায় থপৌঁবিকয় থিকি থপকরবিল্, বঠে থিমবন্িাকি 
রু্ল্ায় রান্নািান্না েরার পর আমাকের রান্নাঘর আর িসার ঘকরর িাপমাত্রাকে সামান্য 
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সমকয়র মকধযই আমরা সমান্ হকয় হকয় থিকি থেবখ। বোংিা োকপর েরম র্া িাইকর 
থরকখ বেকল্ সামান্য সময় পরই থেবখ ঘকরর িাপমাত্রায় থন্কম আসকি।   

 
মকন্াকপাল্ সমসযা 
বিে িযাাং িকত্ত্বর এেটা িবিষযিাণী বিল্ থি, আমাকের মহাবিকশ্ব বিেুযবিে-রু্ম্বেীয় 
আধান্িুক্ত অবি িারী এেে থমরুবিবশষ্ট বেিু েবণোর প্রারু্িচ োেকি57। এই এেে 
েণাগুকল্াকে িল্া হয় মকন্াকপাল্। সহজ েোয় মকন্াকপাল্ হকচ্ছ থসরেম রু্ম্বে, িার 
থেিল্ উির থমরু আকি, বেন্তু েবক্ষণ থমরু থন্ই; বোংিা হয়কিা েবক্ষণ থমরু আকি, 
উির থমরু থন্ই। বেন্তু েুিচােযজন্েিাকি এ ধরকন্র থোকন্া েণার অবিে আমরা 
থেখকি পাই ন্া।  
 

এেটা রু্ম্বে হাকি বন্কয় একে মাঝামাবঝ জায়োয় বিখবণ্ডি েরুন্। থি থিাট 
টুেকরা েুকটা পাওয়া িাকি, িাকি উির আর েবক্ষণ থমরু োেকি। থসগুকল্াকে 
বিখবণ্ডি েরকল্ও উির এিাং েবক্ষণ থমরুবিবশষ্ট খণ্ড পাওয়া িাকি। িি থিাট টুেরাই 
আমরা েবর ন্া থেন্, থেখি সি সময়ই উির থমরু আর েবক্ষণ থমরুকে িুেল্ 
আোকরই পাওয়া িাকচ্ছ। এেে থোকন্া উির থমরু িা েবক্ষণ থমরু আমরা পাই ন্া।  

অের্, ‘গ্রযাে ইউবন্োইি’ িকত্ত্বর থজারাকল্া পূিচািাস বিল্ থি এ ধরকন্র েণা 
োেকিই হকি। িাহকল্ থেন্ আমরা থসগুকল্া থেখকি পাই ন্া? এই িযাপারটারও 
সমাধান্ বহকসকি হাবজর হকল্া স্ফীবি িত্ত্ব। গুকের েণন্া থেকে জান্া থেল্, থমবে 
িযােুয়াকমর েশায় মহাবিশ্ব এি বিপুল্িাকি প্রসাবরি হকয়কি থি, মকন্াকপাল্গুকল্ার 
ঘন্ে ল্ঘু থেকে ল্ঘুির হকয় থেকি, আর মহাবিকশ্বর প্রসারকণর সাকে সাকে িা র্কল্ 
থেকি েৃবষ্টসীমার িাইকর, বোংিা একেিাকরই ন্েণয িকর। বিজ্ঞান্ী শন্ েযারল্ িাাঁর 
‘িম ইটারবন্বট টু থহয়ার’ গ্রকি একে িযাখযা েকরকিন্ এিাকি58 – 

                                                           
57 In one paper published in 1979, J. P. Preskill calculated that magnetic monopoles would be produced so 

copiously that they would outweigh everything else in the universe by a factor of about 1012. (Ref. Preskill, 

J. P. 1979, Phys. Rev. Lett., 43, 1365) 
58 Sean Carroll, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time, Dutton Adult, 2010 
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মকন্াকপাল্ সমসযার েোই ধরুন্। আবে মহাবিকশ্ব এই মকন্াকপাল্ প্ররু্র 
পবরমাকণ বিবর হকয়বিল্। এখন্ বর্ন্তা েরুন্, মকন্াকপাল্ বিবরর আকেই 
ইন্কফ্লশকন্র প্রবক্রয়া শুরু হকয়বিল্। এর েকল্ ইন্কফ্লশন্ িিক্ষণ বটকে 
োেকি, আনু্ষবঙ্গে িান্ প্রসাবরি হকি এি দ্রুিেবিকি থি, মকন্াকপাল্গুকল্া 
ল্ঘুেৃি হকি হকি শূন্যিায় বমবল্কয় িাকি। িিক্ষণ পিচন্ত িােচ সুপার 
এন্াবজচ (ইন্কফ্লটন্) অিক্ষবয়ি হকয় পোকেচ পবরণি হকি, এিাং থিজবিয়িা 
আর থোকন্া মকন্াকপাল্ বিবর েরকি ন্াআর িারপরবহাং বটাং িট – 
মকন্াকপাল্ সমসযা উধাও হকয় িাকি।  
 

সামিবল্ে সমসযা 
স্ফীবি িত্ত্ব সিকর্কয় আেষচণীয়িাকি থি সমসযাবটর সমাধান্ েকরবিল্ থসটা হকল্া 
সামিবল্ে সমসযা। অন্যগুকল্া িবে িােও বেই, এই এেবট সমসযা সােচেিাকি 
সমাধাকন্র োরকণই স্ফীবি িত্ত্বকে এি গুরুে বেকয় গ্রহণ েরকি শুরু েরকল্ন্ 
মূল্ধারার থজযাবিিঃপোেচবিেরা।  
 

মজাটা হল্, সামিবল্ে সমসযা িকল্ থি বেিু এেটা আসকল্ বিল্ থসটাই গুে 
প্রেকম জান্কিন্ ন্া। িখন্ বিবন্ েকন্চল্ বিশ্ববিেযাল্কয় েণা পোেচবিজ্ঞান্ বন্কয় 
থপাস্ট-িিরাল্ বরসার্চ েরবিকল্ন্। থসটা থসই ১৯৭৮ সাকল্র ন্কিম্বর মাকসর েো। 
বিশ্ববিেযাল্কয় ‘আইন্স্টাইন্ বেিস’ উপল্কক্ষ এেটা আকল্ার্ন্া সিায় বপ্রন্সটন্ 
বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিে রিাটচ বিবের িকৃ্তিা থেিার েো বিল্। থস সময় গুে 
থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্কে থেখকিন্ এেধরকন্র অস্পষ্ট থঘাল্াকট বিষয় বহকসকি, িার 
থোকন্া সবঠে েন্তিয থন্ই, থন্ই থোকন্া বেেবন্কেচশন্া। এর থর্কয় েণা-পোেচবিজ্ঞাকন্র 
সাজাকন্াকোিাকন্া োঠাকমাটাই বিল্ িার োকি থঢর উপাকেয়! গুে িাাঁর িইকয় 
িকল্কিন্, ‘িবে সপ্তাহটাকি আকরেটু থিবশ ঝাকমল্া োেি, িাহকল্ হয়কিা বিবের 
থল্ের্ার শুন্কি িাওয়া হকিা ন্া’।  
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বেন্তু থসৌিােযিশি থস সপ্তাকহ ঝাকমল্াটাকমল্া থিমন্ বেিু বিল্ ন্া, আর গুেও 
িোরীবি থল্ের্ার শুন্কি থিকি পারকল্ন্। থসখাকন্ বেকয় গুে থেখকল্ন্, বিবের 
িকৃ্তিার মূল্ বিষয় হকচ্ছ ফ্লযাটকন্স প্রিকল্ম িা ‘সামিবল্ে সমসযা’; এবট ন্াবে 
মহাবিকস্ফারণ িকত্ত্বর জন্য সিকর্কয় িে এেটা ধাাঁধা। বিবে িাাঁর িকৃ্তিায় িযাখযা 
েরকল্ন্, আমাকের মহাবিশ্বকে ‘থেখকল্’ মকন্ হয় িা থিন্ অবিমাত্রায় ‘ফ্লযাট’। এর 
মাকন্, আমাকের মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকচ্ছ ‘িদ্ধ’ আর ‘উনু্মক্ত’ মহাবিকশ্বর মাঝামাবঝ 
জায়ো বেকয় খুি োয়ো েকর ো িাাঁবর্কয় িাাঁবর্কয়। থসটা েীিাকি হকচ্ছ িল্ার আকে 
িদ্ধ আর উনু্মক্ত মহাবিশ্ব বন্কয় েুর্ার েো িকল্ থন্ওয়া িাে। িদ্ধ মহাবিশ্ব হকচ্ছ থসই 
মহাবিশ্ব িা প্রসাবরি হকি হকি এেসময় মাধযােষচকণর টাকন্ আিার রু্পকস থিকি 
শুরু েরকি। অন্য বেকে উনু্মক্ত মহাবিশ্ব মাধযােষচণ শবক্তকে উকপক্ষা েকর থেিল্ 
প্রসাবরিই হকি োেকি ক্রমােি। আর বিবের আকল্াবর্ি ফ্লযাট িা সামিবল্ে 
মহাবিশ্ব োেকি এই েুইকয়র মাঝামাবঝ। এই সামিবল্ে মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকি িকট, 
িকি থোকন্া রেকম পাস-মােচ থপকয় পাস েকর িাওয়া িাকত্রর মকিা টাকয় টাকয়। 
থেল্ েরার হাি থেকে খুি োয়ো েকর ো িাাঁবর্কয় িাাঁবর্কয়। এখন্ মহাবিশ্ব উনু্মক্ত 
হকি ন্া িদ্ধ হকি ন্াবে সামিবল্ে হকি, িা বন্িচর েকর মহাবিকশ্বর ির িো েে 
ঘন্কের ওপর। মহাবিকশ্বর প্রেৃি ঘন্ে আর সবন্ধ ঘন্ে (অেচাৎ থি ঘন্ে মহাবিশ্বকে 
রু্পকস থেিার জন্য িকেষ্ট) –এর অনু্পািকে বিজ্ঞান্ীরা বর্বহ্নি েকরন্ বগ্রে অক্ষর 
ওকমো (Ω) বেকয়। মহাবিশ্বকে সামিবল্ে িা ফ্লযাট হকি হকল্ এর মান্ হকি হকি ১-
এর োিাোবি। 

  
বিবের থল্ের্ার থশকষ বন্কজর িাসায় বেকয় খািােল্ম বন্কয় িসকল্ন্ গুে। 

থেখকল্ন্ প্রবমি বিে িযাাং মকিকল্ সামিবল্ে মহাবিশ্ব থপকি হকল্ মহাবিকশ্বর শুরুকি 
ওকমোর মান্ শুধু ১-এর োিাোবি ন্য়, একক্কিাকর সমান্ হকি হকি। এেটু েমকিবশ 
হকল্ই িযারার্যারা থল্কে িাকি। থিমন্, ১-এর থর্কয় এেটু েম মান্ বন্কয় িাত্রা শুরু 
েরকল্ই থেখা িাকি বেিুবেন্ পর িা েমকি েমকি ১-এর এি বন্কর্ র্কল্ িাকি থি 
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থসই মহাবিকশ্ব গ্রহ, ন্ক্ষত্র, ন্ীহাবরো বিবর হিার মকিা থোকন্া পবরকিশই েবঠি হকি 
ন্া। আিার ১-এর থর্কয় সামান্য থিবশ মান্ বন্কয় িাত্রা শুরু েরকল্ হকি আকরে 
বিপে। বেিুবেকন্র মকধযই এই মান্ িােকি িােকি এি থিবশ হকয় িাকি থি, এই 
মহাবিশ্ব আর প্রসাবরি ন্া হকয় িাৎক্ষবণেিাকি হুমবে থখকয় পেকি বন্কজর ঘাকেই।  

োরণটা এেটু থিাঝার থর্ষ্টা েরা িাে। আজকের থি মহাবিকশ্বর িবি আমরা 
থেবখ, থসটা আবে (বরেবম্বকন্শকন্র সমকয়র) মহাবিকশ্বর অন্তি এে ল্ক্ষ থোবট গুণ 
আোকর থিকেকি। িাই, মহাবিশ্ব িবে শুরুকি ক্রাবন্ত ঘন্কের থর্কয় শিেরা েশ িাে 
েম িা থিবশ মান্ বন্কয় িাত্রা শুরু েরি, িকি আজকে আমাকের মহাবিকশ্বর ঘন্কের 
মান্ অন্তি এে ল্ক্ষ থোবট গুণ পােচেয পাওয়া থিি।  
এই পুকরা িযাপারটাকে বন্কর্র সমীেরকণর সাহাকিয থল্খা িায় এিাকি– 
 

 
 
গুে েণন্া েকর থেখকল্ন্, মহাবিকস্ফারকণর ১ থসকেে পকর ির ঘন্কের মান্ 

ক্রান্তীয় ঘন্কের ০.৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ গুণ থেকে ১.০০০০০০০০০০০০০০১-
এর মকধয োেকি হকি, ন্ইকল্ আজকের এই সামিবল্ে মহাবিশ্ব পাওয়া িাকি ন্া।  

এিার স্ফীবিকে থোন্ায় ধকর আিাকরা েযাল্েুকল্শন্ েরকল্ন্ গুে। এিাকর থি 
সমীেরণ থপকল্ন্ িা ওপকররটা থেকে একেিাকরই বিন্ন। িার প্রেৃবি হকল্া  
এরেকমর – 
 

থিখাকন্  হকচ্ছ স্ফীবি র্ল্াোল্ীন্ সমকয় হািকল্র পযারাবমটার। সমীেরণ 
থেকে থিাঝা িাকচ্ছ থি, িাম পাকশ থি মান্ বন্কয়ই ওকমো িাত্রা শুরু েরুে ন্া থেন্, 
-এর মান্ িি িােকি, িান্ পাকশর র্ল্েবট ( ) িি ০-এর োিাোবি 

র্কল্ িাকি। িান্ পাকশর র্ল্ে শূন্য হকয় িািার অেচ হকল্া, ওকমো ( )-এর মান্  ১ 
এর োিাোবি র্কল্ িাওয়া। 
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েবণি থেকে পাওয়া এই েল্ােল্ সিযই েুেচান্ত। প্রবমি বিে িযাাং থেকে পাওয়া 
আকের উপসাংহার বিল্ওকমোর মান্ ১-এর সমান্ হকি হকি খাকপ খাপ (বেিু 
বিজ্ঞান্ী েকিষণা েকর থেকখবিকল্ন্ থসটা হকি হকি ১০১৫ িাকের ১ িাে সূক্ষ্মিায়59)। 
গুে িাাঁর েণন্ায় থেখাকল্ন্  ন্া, ওকমোকে িাত্রা শুরুর সময় এি সূক্ষ্মিাকি 
সমবিি (Fine tuned) হিার েরোর থন্ই। প্রবমি বিে িযাাং মকিকল্ থিখাকন্ 
সামান্য থহরকের হকল্ই ওকমোর মান্ ১-এর থেকে েূকর সকর িাবচ্ছল্, থসখাকন্ স্ফীবি 
িত্ত্ব একেিাকর বিপরীি উপসাংহার বন্কয় আসল্। থেখা থেল্ ১, ১০০০, ১,০০০,০০০, 
.০০০১ অেিা .০০০০০১ বোংিা এ ধরকন্র থিকোকন্া মান্ বেকয় িাত্রা শুরু েরকল্ও 
স্ফীবির োরকণ ওকমোর মান্ ১ থেকে েূকর সকর ন্া বেকয় িরাং সি সময়ই ১-এর 
বেকে র্কল্ আকস, আর মহাবিশ্বকে েকর থিাকল্ পুকরাপুবর সামিবল্ে।  

 
 
 
 
 

সামিবল্ে সমসযার সমাধান্থি থোকন্া মান্ বেকয় িাত্রা শুরু েরকল্ও স্ফীবির  
োরকণ ওকমোর মান্ ১ থেকে েূকর সকর ন্া বেকয় িরাং সি সময়ই ১-এর বেকে  

র্কল্ আকস, আর মহাবিশ্বকে েকর থিাকল্ সামিবল্ে 

      বঠে িখন্ই গুে িুঝকি পারকল্ন্ বিবন্ মহাবিকশ্বর অবন্তম রহসযটা এে ধাক্কায় 
সমাধান্ েকর থেকল্কিন্, বিবন্ িাাঁর িাকয়বরর পািায় বশকরান্াম বেকল্ন্ ‘থস্পকিেুল্ার 

                                                           
59 R. H Dicke, & Peebles, P. J. E., in General Relativity: An Einstein Centenary Survey, ed. S. W. 
Hawking & W. Israel (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1979 

 



  

252 
Bw÷kb BeyK 

বরকয়ল্াইকজশন্’ িা ‘অিািন্ীয় অনু্িি’; িারপর ওটার র্ারবেকে িিল্ মাবজচন্ থেওয়া 
িক্স েকর বল্খকল্ন্ –  

অিািন্ীয় অনু্িি:  
এ ধরকন্র অবিশীিীিূিেরণ িযাখযা েরকি পাকর থেন্ আমাকের 
মহাবিশ্ব আজকে এি প্রিযয়ািীিিাকি সমিল্, এিাং থসই সকঙ্গ এবট 
রিাটচ বিবে আইন্স্টাইন্ বেিকসর বেকন্র থল্ের্াকর থি সূক্ষ্ম সমিকয়র 
ধাাঁধা উপিাপন্ েকরবিকল্ন্, থসটারও সমাধান্ বেকয় থেয়।  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

১৯৭৯ সাকল্র বিকসম্বর মাকসর ৭ িাবরকখ থল্খা ‘অিািন্ীয় অনু্িি’  
থন্াটসাংিবল্ি অযাকল্ন্ গুকের িাকয়বর 

 

গুে িাাঁর েণন্ার েল্ােল্গুকল্া বেবজেযাল্ বরবিউ থল্টারস জান্চাকল্ প্রোকশর 
জন্য পাঠাকল্ন্ থস িিরই বিকসম্বকরর ১৯ িাবরকখ। সহেমচী থহন্বর িাই-এর সাকে 
থিৌেিাকি থল্খা থসই েকিষণাপত্রবট জান্চাকল্ আকল্ার মুখ থেকখবিল্ ১৯৮০ সাকল্60। 
এর পকরর িির প্রোবশি হয় গুকের আকরেবট গুরুেপূণচ থপপার। ১৯৮১ সাকল্ 

                                                           
60  A. H. Guth and S.-H. H. Tye, “Phase Transitions and Magnetic Monopole Production in the Very Early 
Universe,” Phys. Rev. Lett. 44, 631, 1980. 
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বেবজেযাল্ বরবিউকি প্রোবশি এ েকিষণাপকত্রর বশকরান্াম বিল্ ‘স্ফীবিময় মহাবিশ্ব: 
বেেন্ত এিাং সামিবল্ে সমসযার সম্ভািয সমাধান্’61।  

 
সােল্য ও প্রবিবক্রয়া 
গুকের েকিষণার েল্ােল্ গুরুেপূণচ েুবট প্রোবশি হকল্ও প্রােবমেিাকি গুে এেটু 
িীি বিকল্ন্ এই থিকি থি, হয়কিা িাাঁর েণন্ায় থোোও িুল্ত্রুবট আকি। িাঘা িাঘা 
বিজ্ঞান্ীরা এর মকধযই িকত্ত্বর িুল্ থির েকর থেল্কিন্, এিাং বিবন্ িাাঁর সহেমচীকের 
মাকঝ ঠাট্টািামাশার পাত্র হকয় উঠকিন্।  
 

িা অিশয হকল্া ন্া। আবশর েশকে গুে িখন্ িাাঁর ন্িুন্ িত্ত্ব বন্কয় বিবিন্ন 
বিশ্ববিেযাল্কয় িকৃ্তিা বেকি শুরু েকরবিকল্ন্, এেবট বিশ্ববিেযাল্কয় থন্াকিল্ বিজয়ী 
বিজ্ঞান্ী মাকর থেল্-মযান্ উচ্ছ্ববসি হকয় িকল্ উঠকল্ন্, ‘আপবন্ মহাবিকশ্বর অবিকের 
থপিকন্ সিকর্কয় গুরুেপূণচ সমসযাবটর সমাধান্ েকর থেকল্কিন্’। এম আইবট 
বিশ্ববিেযাল্কয়র অযাকল্ন্ বপ ল্াইটমযান্ িাাঁর ধারণাবটকে অবিবহি েকরকিন্, ‘বিে 
িযাাং-এর পর সিকর্কয় গুরুেপূণচ মহাজােবিে ধারণার উন্নয়ন্’ বহকসকি। আকরে 
থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী থশেন্ গ্লযাকসা এেবেন্ গুকের োকি একস িল্কল্ন্, ‘গুে, 
বস্টকিন্ ওকয়ন্িােচ বেন্তু ইন্কফ্লশকন্র েো শুকন্ খুি থরকে থেকিন্’।  

 

‘িাই ন্াবে? বস্টি বে থোকন্া সমসযা খুাঁকজ থপকয়কিন্?’ – উবিগ্ গুে প্রশ্ন 
েরকল্ন্ গ্লযাকসাকে। গ্লযাকসার সাকেই পোেচবিজ্ঞাকন্ িাোিাবে েকর থন্াকিল্ 
থপকয়বিকল্ন্ ওকয়ন্িােচ। িাই বস্টকিন্ ওকয়ন্িােচ থোকন্া সমসযা খুাঁকজ থপকল্ িা 
বন্ঘচাি বিপকের েো, জান্কিন্ গুে।  

‘ ন্াহ!’ আশ্বি েরকল্ন্ গ্লযাকসা ‘এই স্ফীবির িযাপারটা িাাঁর বন্কজর মাোয় 
আকসবন্ থেন্, এ বন্কয় কু্ষি বস্টি!’ 

                                                           
61 Alan H. Guth, The Inflationary Universe: A Possible Solution to the Horizon and Flatness Problems., 
Physical Review D, Volume 23, Issue 2, 1981 
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ন্া, স্ফীবি িত্ত্ব পোেচবিজ্ঞান্ীকের মকধয থোকন্া সমসযা বিবর েরল্ ন্া, িরাং িে 
ধরকন্র আকল্ােন্ই থেকল্ বেল্ বিজ্ঞান্ীকের মাকঝ। মূল্ধারার বিজ্ঞান্ীরা স্ফীবি 
িত্ত্বকে সােকরই গ্রহণ েরকল্ন্। এর প্রমাণ পাওয়া িায় পরিিচী েকয়ে িির ধকর 
স্ফীবি বন্কয় েকিষণাপকত্রর ল্াোিার প্রোকশ। এেটা সময় গুে বহসাি েরকি 
িকসবিকল্ন্ েয়টা থপপাকর স্ফীবি িকত্ত্বর উকল্লখ আকি। প্রেম িিরই অন্তি ৪০বট 
থপপাকর গুকের োকজর উকল্লখ োেল্। িারপর থেকে থিন্ এটা িােকি ল্ােল্ প্রায় 
গুকণাির হাকরই। ১৯৯৭ সাকল্ িাাঁর বিখযাি ‘েয ইন্কফ্লশন্াবর ইউবন্িাসচ’ িইবট 
থল্খার আে পিচন্ত বহসাি েকর থেকখবিকল্ন্, অন্তি ৩০০০টা থপপাকর ইন্কফ্লশন্ 
বন্কয় েকিষণার হবেস আকি; িারপর থোন্াগুবন্ থিকে বেকয়বিকল্ন্ গুে। থসসি 
বন্িযন্িুন্ েকিষণাপকত্র পুরািন্ স্ফীবি, ন্িুন্ স্ফীবি, থেওবটে স্ফীবি,  হাইবব্রি 
স্ফীবি, হাইপারকটক্সট স্ফীবি থেকে শুরু েকর ‘ওয়ামচ’, ‘সেট’, ‘থটবপি’, 
‘ন্যার্ারাল্’সহ বিবিন্ন ধরকন্র স্ফীবির িাকষযর উকল্লখ পাওয়া িায়62। িকি স্ফীবির থি 
ন্িুন্ িাষযই বিবর থহাে ন্া থেন্, িাকে িাত্রা শুরু েরকি হয় গুে িবণচি উচ্চ শবক্ত 
ঘন্েবিবশষ্ট থসই ‘েল্স িযােুয়াম’ ধরকন্র ির থেকে, আর েরকি হয় থোকন্া-ন্া-
থোকন্ািাকি বিেষচণমূল্ে মহােকষচর প্রকয়াে63। শুধু থপপাকরই ন্য়, সােল্য এল্ িাাঁর 
বন্কজর েমচজীিকন্ও। এে অখযাি অকর্ন্া থপাস্ট িিকরট থেকল্া থেকে রািারাবি 
পবরণি হকল্ন্ এমআইবট বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিজ্ঞাকন্র অধযাপকে; পবরণি হকল্ন্ 
মহাবিকশ্বর উৎপবি বন্কয় েকিষণা েরা থজযাবিবিচজ্ঞান্ীকের এেজন্ শীষচিান্ীয় 
োোবরকি।  

 

এরপর িি বেন্ থেকি স্ফীবি িত্ত্ব থেিল্ থজারাকল্া থেকে থজারাকল্াই হকয় 
উকঠকি থেিল্। স্ফীবি িকত্ত্ব পকক্ষ প্রমাকণর পাহাে থেিল্ িােকিই। স্ফীবি িত্ত্ব 
থেিল্ বিে িযাাং-এর মকন্াকপাল্, বেেন্ত িা সামিবল্ে সমসযাজািীয় সমসযাগুকল্াই 

                                                           
62  Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April 01, 2002. 
63 A. D. Linde, Particle Physics and Inflationary Cosmology (Contemporary Concepts in Physics), vol 5, 

CRC Press, 1990 
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সমাধান্ েকরবন্, েুবট খুি গুরুেপূণচ িবিষযিাণী েকরবিল্। এেবট হকল্া, মহাবিকশ্বর 
জযাবমবি হকি হকি সামিবল্ে, অেচাৎ ওকমো ( )-র মান্ হকি ১-এর এেেম 
োিাোবি। আর বিিীয়বট হকল্া, আবে মহাবিকশ্বর সবঠে িবি থেউ িুল্কি পারকল্ 
থসখাকন্ বেিু বিকশষ পযাটাকন্চ ঘন্কের পােচেয িা ফ্লােরু্কয়শন্ পাওয়া িাকি। েুকটাই 
সবঠে িকল্ প্রমাবণি হকয়কি। ২০১৩ সাকল্ ‘স্কাই অযাে থটবল্কস্কাপ’ মযাোবজকন্র 
বিকশষ সাংখযায় প্রোবশি এেবট প্রিকন্ধ েযাবল্কোবন্চয়া বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিজ্ঞান্ী 
অযািবন্ অযাগুবর িকল্ন্64,  

েুকটা িবিষযিাণীর সিযিাই বন্ণচীি হকয়কি ন্াসার উইল্বেন্সন্ 
মাইকক্রাওকয়ি অযাবন্কসািবপ থপ্রাি সযাকটল্াইকটর পাঠাকন্া উপাকির 
মাধযকম। স্ফীবি িত্ত্ব উিীণচ হকয়কি সময় সময় এ ধরকন্র বিবিন্ন 
পিচকিবক্ষি পরীক্ষার মাধযকম খুি েুরন্তিাকিই। স্ফীবির থি 
প্রসারকণর েো আমরা িবল্ থসটা থিাধ হয় সিযই ঘকটবিল্। 
 

িকি পবরবিবি প্রেম থেকেই এরেম েুসুমািীণচ বিল্ ন্া। ওকমোর সবঠে মান্ বন্কয় 
বিজ্ঞান্ীকের মকধয বিিেচ বিল্ অকন্ে বেন্ ধকরই। িবেও গুকের েণন্া ইবঙ্গি েরবিল্ 
স্ফীবি িত্ত্ব সবঠে হকল্, ওকমোর মান্ ১-এর োিাোবি হকিই হকি, বেন্তু সিযই 
থসটা ১ বে ন্া িহুবেন্ পিচন্ত আমরা জন্কি পাবরবন্। বশোকো বিশ্ববিেযাল্কয়র 
পোেচবিজ্ঞাকন্র অধযাপে মাইকেল্ টান্চার অিশয ল্করন্স ক্রাউকসর সাকে বমকল্ 
মাঝখাকন্ (১৯৮৫ ও ১৯৯৫ সাকল্) েুকটা থপপার বল্কখবিকল্ন্। থসখাকন্ িাাঁরা োবি 
েকরবিকল্ন্ থি মহাবিকশ্বর জযাবমবি হকি হকি সামিবল্ে65, বেন্তু িার পরও থসটা 
সবঠে বেন্া থেউ বন্বিি বিকল্ন্ ন্া। ওকমোর মান্ পিচকিক্ষণ থেকে আসবিল্ 
সিচসােকল্য মাত্র ০.২-এর মকিা। অেচাৎ মহাবিকশ্বর েে ঘন্ে পাওয়া িাবচ্ছল্ সবন্ধ 
                                                           
64 Anthony Aguirre (University of California, Santa Cruz), How did Our Universe Come to be?, 

Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
65  Michael S. Turner, Gary Steigman and Lawrence M. Krauss, Flatness of the Universe: 

Reconciling Theoretical Prejudices with Observational Data, Phys. Rev. Lett. 52, 2090–2093 , 1984 

Also see, Lawrence M. Krauss and Michael S. Turner, The Cosmological Constant Is Back., General 
Relativity and Gravitation, Vol. 27, No. 11, page 1135; 1995. 
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ঘন্কের মাত্র শিেরা ২০ িাে66। আর থসটা বিবর েকরবিল্ স্ফীবি িকত্ত্বর জন্যও 
অস্ববিের এেটা থক্ষত্র। হািচািচ বিশ্ববিেযাল্কয়র অধযাপে রিাটচ বক্রশন্ার িকল্বিকল্ন্, 
‘বেস ইন্কফ্লশন্ আইবিয়া সাউেস থক্রবজ’। অক্সকোিচ বিশ্ববিেযাল্কয়র রজার 
থপন্করাজ িকল্বিকল্ন্, ‘হাই এন্াবজচ বেবজবসস্ট-থের থজযাবিবিচজ্ঞাকন্ একস ন্াে 
েল্াকন্াটা মকন্ হকচ্ছ এেধরকন্র েযাশন্ হকয় থেকি। ... এমন্বে েুৎবসি 
আিচিােচরাও িাকি িার সন্তান্ খুি সুির’। এর মকধয ১৯৮২ সাকল্ বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ 
হবোং ন্াবেে ওয়ােচশপ ন্াকম এেটা ওয়ােচশকপর আকয়াজন্ েকরবিকল্ন্, িার 
অবেবশয়াল্ বশকরান্াম বিল্ ‘েয থিবর আবল্চ ইউবন্িাসচ’67। মহাবিকশ্বর উৎপবি বন্কয় 
েকিষণারি বত্রশ জন্ শীষচিান্ীয় বিজ্ঞান্ীকে আহিান্ জান্াকন্া হকয়বিল্ থসই 
ওয়ােচশকপ। অযাকল্ন্ গুে, পল্ থস্টইন্হাটচ, মাইকেল্ টান্চারসহ অকন্ে বিখযাি 
বিজ্ঞান্ীই উপবিি বিকল্ন্ থসই ওয়ােচশকপ। থসই ওয়ােচশপ থশকষ সারসাংেল্ন্ 
েরকি বেকয় থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী উইল্কজে খুি স্পষ্টিাকিই িকল্বিকল্ন্, 
‘ওকমোর মান্ ১-এর োিাোবি পাওয়া ন্া থেকল্ স্ফীবি িকত্ত্বর থোকন্া িাি থন্ই’68। 
  

বেন্তু সিবেিুই িেকল্ থেল্ িখন্ গুপ্ত পোেচ (Dark Matter) গুপ্ত শবক্ত (Dark 
Energy)র থখাাঁজ থপকল্ন্ বিজ্ঞান্ীরা। গুপ্ত পোকেচর থখাাঁজ অিশয বিজ্ঞান্ীরা থিশ 
আকেই থপকয়বিকল্ন্বিৎস জুইবে এিাং পকর থিরা রুবিকন্র পিচকিক্ষকণর েল্যাকণ 
থসই সিকরর েশকেই। বেন্তু িার পরও ওকমোর মান্ ১-এর োিাোবি আসবিল্ ন্া; 
মহাবিকশ্বর েে ঘন্ে পাওয়া িাবচ্ছল্ ক্রাবন্ত ঘন্কের থেিল্ এে-িৃিীয়াাংশ। থসাজা 
েোয়, আমাকের থর্ন্াজান্া পোেচ আর গুপ্ত পোেচ বমবল্কয় শিেরা ৩০ িাে 
পোকেচর সন্ধান্ আমরা পাবচ্ছল্াম িখন্। বেন্তু মহাবিশ্বকে সমিল্ প্রমাণ েরার জন্য 

                                                           
66  Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the 

Rest of Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 2011 
67  G. W. Gibbons (Editor), S. W. Hawking (Editor), S. T. C. Siklos, The Very Early Universe: 

Proceedings of the Nuffield Workshop, Cambridge 21 June to 9 July, 1982 
68 Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of 
Reality, Houghton Mifflin Harcourt; 2011 
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েরোর বিল্ আকরা ৭০ িাে শবক্তর িা মহাবিকশ্বর সামবগ্রে োঠাকমার ওপর থোকন্া 
প্রিাি থেল্কি ন্া, বেন্তু সবন্ধ ঘন্কে থপৌঁিাকন্ার জন্য িােিাবে শবক্তর থজাোন্ থেকি।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

মহাবিকশ্বর পোকেচর মকধয থেিল্ শিেরা ৪ িাে থর্ন্াজান্া িযাবরয়বন্ে পোেচ বেকয় েবঠি, 
থি পোেচ বেকয় গ্রহ, ন্ক্ষত্র, োিপাল্া বোংিা মানু্ষজন্ বিবর হকয়কি িকল্ আমরা জাবন্। 
িােিাবে পোকেচর শিেরা ২৩ িাে হকচ্ছ গুপ্ত পোেচ, িাকের ল্যািকরটবরকি সরাসবর 

পরীক্ষার মাধযকম ন্া েরা থেকল্ও মাধযােষচকণর ওপর এর প্রিাি শন্াক্ত েরা হকয়কি। িাবে 
শিেরা ৭৩ িাে বিবর হকয়কি আকরা রহসযময় গুপ্ত শবক্ত বেকয় িা মহাবিকশ্বর প্রসারণকে 

েরাবিি েরকি। 
 

েবণকির িাষায় িল্কল্, আমাকের হাকি িখন্  মাকন্র সমান্ 
উপেরণ বিল্। মহাবিশ্বকে সমিল্ েরার জন্য আমাকের েরোর বিল্ িােিাবে 

-এর বহসাি। থসটাই পাওয়া থেল্ ১৯৯৮ সাকল্। টাইপ ১-এ 
সুপারকন্ািা বন্কয় েকিষণারি বিজ্ঞান্ীকের েুই েল্ মহাবিকশ্বর প্রসারকণর হার েিটুেু 
েমকি থসটা থির েরকি বেকয় থেকখন্, মহাবিকশ্বর প্রসারকণর হার আসকল্ েমকি ন্া 
িরাং সমাকন্ থিকে র্কল্কি। আর এই থিকে র্ল্ার থপিকন্ আকি এে অজ্ঞাি 
শবক্তবশোকো বিশ্ববিেযাল্কয়র অধযাপে মাইকেল্ টান্চাকরর সুপাবরশক্রকম এর 
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ন্ামেরণ েরা হকয়কি ‘গুপ্ত শবক্ত’ িা িােচ এন্াবজচ বহকসকি। গুপ্ত শবক্তর হবেস 
পাওয়ার পরপরই েবণকির বহসািটা বমকল্ থেল্ খাকপ খাপ  
 
 
 
 

থেিল্ গুপ্ত শবক্তর বহসাি থেকেই ন্য়, মহাবিকশ্বর জযাবমবি থি সামিবল্ে, িার 
প্রমাণ পাওয়া থেকি মহাজােবিে অণুিরঙ্গ বিবেরণ পিচকিক্ষণ েকরও। প্রেম প্রমাণ 
একসবিল্ ১৯৯৭ সাকল্র বেকে িখন্ এেেল্ বিজ্ঞান্ী অযান্টােচবটোয় িেসে থিলু্ন্ 
উবেকয় মাইকক্রাওকয়ি িরকঙ্গর প্রেৃবি ধরার থর্ষ্টা েরকল্ন্। িারা িাাঁকের থিলু্কন্ 
ল্াবেকয় বেকয়বিকল্ন্ খুি সাংকিেন্শীল্ এে থটবল্কস্কাপ। থস থিলু্ন্ মাবটর ১২০,০০০ 
েুট ওপর থেকে সাকে েশ বেন্ ধকর থিটা সাংগ্রহ েকর েল্ােল্ প্রোশ েরল্। থস 
েল্ােল্ বিকশ্লষণ েকর বিজ্ঞান্ীরা বন্বিি হকল্ন্ থি মহাবিকশ্বর প্রেৃবি সিযই 
সমিল্।  

 

আকরা বন্খুাঁি েল্ােল্ পাওয়া থেল্ েকয়ে িির পর WMAP-এর উপাি 
বিকশ্লষণ েকর। থসখাকন্ ওকমোর মান্ পাওয়া থেকি , িা স্ফীবি 
িকত্ত্বর অনু্মাকন্র সাকে প্রায় অবিেল্ বমকল্ িায়69। বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং ২০১৩ 
সাকল্ বন্উ সাকয়বন্টস্ট পবত্রোর সাকে এেবট সাক্ষাৎোকর িকল্ই থেল্কল্ন্, 
‘িবব্লউমযাপ থেকে পাওয়া স্ফীবির সাক্ষযগুকল্া আমার থপশােি জীিকন্ সিকর্কয় 
র্মেপ্রে সােল্য’।  

 
 
 

                                                           
69 Alan H. Guth, Inflation, Carnegie Observatories Astrophysics Series, Vol. 2, Measuring and Modeling 
The Universe, 2004 
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বর্ত্র: িুকমরাাং প্রকজি থেকে পাওয়া থিটা আমাকের বন্বিি েকরকি থি মহাবিকশ্বর জযাবমবি 
সামিবল্ে (মাকঝর িবি)। িবে মহাবিকশ্বর প্রেৃবি সামিবল্ে ন্া হকয় িদ্ধ হকিা, িকি উিপ্ত 
অিকল্র (hot spot) থর্হারা পাওয়া থিি িাম পাকশর মকিা, আর এর প্রেৃবি িবে উনু্মক্ত 

হকিা, িকি আমরা থপিাম িান্ পাকশর মকিা। 
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গুপ্ত শবক্ত ন্াকম হারাকন্ার শবক্তর আবিষ্কার এিাং িবব্লউমযাপ থিটা থেকে পাওয়া 
বন্খুাঁি পিচকিক্ষণ সমিল্ মহাবিশ্ব বন্কয় সি বিিকেচর থমাটামুবট িিবন্োপাি থেকল্ 
থেয়; এিাং থসই সাকে স্ফীবি িকত্ত্বর সেল্িার মুেুকট থিাে েকর এে ন্িুন্ পাল্ে। 
২০০১ সাকল্ অযাকোন্বম মযাোবজন্ বশকরান্াম েরল্, ‘মহাথিবশ্বে সুর োইকি স্ফীবির 
োন্’। এর েু মাস পরই বেবজেস টুকিকি বন্িবন্ধি হকল্া আকরেবট প্রিন্ধ ‘স্ফীবি 
িকত্ত্বর আকরেবট বিজয়’70 বশকরান্াকম। স্ফীবি িত্ত্ব পবরণি হকল্া মহাজােবিে 
েকিষণার অন্যিম সজীি এেবট থক্ষকত্র।  
 

খুি সম্প্রবত ফীবত তকের মুেুকি থিাে হকয়কি সাফকযযর আকরেবি িড় পাযে। 
ফীবত তকের এেবি িড় অনু্মান্ বছয, প্রিণ্ড রেকমর ফীবতর মধ্য বিকয় আমাকির 
মহাবিশ্ব উদূ্ভত হকয় োকে, তকি থসই ধ্াক্কার বেছুিা থরশ মহােষবীয় তরকের আোকর 
আমাকির খুোঁকজ পাওয়ার েো। এই মহােষব তরে িকয় বন্কয় যায় থয হাইকপাবেবিোয 
েো, বিজ্ঞান্ীরা তার ন্াম বিকয়বছকযন্ ‘গ্র্যাবিিন্’। থফািন্ েোর েো থয আমরা 
অহরহ শুবন্ থসিা আকযাে েবেো িা তবড়চু্চম্বে তরে িকয় বন্কয় যায়।  তবড়চু্চম্বে 
িকযর থেকত্র িাতবািহ েবেো থযমন্ হকে  ‘থফািন্ েবেো’, থতমবন্ সিয বন্উবিয় 
িকযর থেকত্র আকছ ‘গু্লকয়ান্’ (Gluon) আর িুিবয বন্উবিয় িকযর জন্য রকয়কছ  W 
এিিং Z েো। মহােকষবর থেকত্রও থতমবন্ েল্পো েরা হকয়কছ গ্র্যাবিিন্ েোর। থসই 
১৯১৯ সাকয আইন্স্টাইকন্র আকপবেেতার সাবিবে তকের প্রমাে পাওয়ার পর 
থেকেই বিজ্ঞান্ীরা জান্কতন্ মহাবিকফারকের প্রবমত মকেয সবিে হকয এই মহােষব 
তরে এেবিন্ ন্া এেবিন্ খুোঁকজ পাকিন্ তারা। 

 

বেন্তু মুশবেয হকে মহােষবীয় এ তরে খুি িুিবয তরে। এিা এমবন্কত খুোঁকজ 
পাওয়া মুশবেযই। গ্র্যাবিিকন্র সাকে পবরবিত পিাকেবর বমেবিয়া একতাই িুিবয থয 
এিা মান্িীয় পবরমাপকের সীমার িাইকর িকযই একতাবিন্ ধ্কর থন্য়া হত। বেন্তু থসই 

                                                           
70  A. Guth,: Inflation and the New Era of High-Precision Cosmology. MIT Physics Annual, pp. 
28– 39 , 2002 
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অসাধ্যই সম্পন্ন েকরকছন্ বিজ্ঞান্ীরা। বেন্তু সম্প্রবত (মািব, ২০১৪) জন্ থোিাে সহ  
‘হািবাে বিেকসাবন্য়ান্ থসন্টার ফর অযাকরাবফবজক্স’ এর সাকে বন্যুক্ত পিােববিজ্ঞান্ীরা 
মহােষব তরে সন্াক্ত েরকত থপকরকছন্ িকয িািী েরা হকে71। অযান্টােববিোয় 
পবরিাবযত িাইকসপ২ পরীোর (BICEP2 experiment) মাধ্যকম এই তরকের 
অবিত্ব প্রমাবেত হকয়কছ িকয বমবেয়ায় একসকছ72। 

 

থযিাকি সন্াক্ত েরা হকয়কছ, তার মূয িযাপারবি িেবন্া েরকয িাোঁড়াকি এরেকমর। 
বিজ্ঞান্ীরা মহােষবীয় তরে সরাসবর থিখকত পান্ ন্া িকি, বেন্তু আবি মহাবিশ্ব থেকে 
আসা তরকের প্রিাি আকযার উপকর থেমন্ থসিা তারা  সন্াক্ত েরকত পাকরন্। 
বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্ থয, তরে আকযাকে ‘থপাযারাইজ’ েকর বিকত পাকর। আকযা 
বিবিন্নিাকি থপাযারাইজে হকত পাকর, বেন্তু ফীবতর উপজাত বহকসকি পাওয়া 
মাধ্যােষবে তরে  এেবি বিকশষ উপাকয়ই থেিল্ আকযার এই থপাযারাইকজশন্ 
ঘিাকত পাকর। বিজ্ঞান্ীরা একে িকযন্, ‘B mode polarization’। এ 
থপাযারাইকজশন্  বেিাকি মহােষবীয় তরকের সাকে সম্পেবযুক্ত তা থির েরকত বগকয় 
অিশয তাকির বিকেষে েরকত হকয়বছয মহাজাগবতে পিিূবম বিবেরকের ‘িাম্পস’ 
এিিং ‘বজকগযস’ এর থেৌবন্ে গবতপ্রেৃবত সহ িহুবেছু। আর এগুকযা বিকেষে েকরই 
বিজ্ঞান্ীরা বন্বিত হকয়কছন্ মহােষব তরকের অবিত্ব সম্বকন্ধ। 

 

এই আবিষ্কাকরর ফকয মহােষব আসকযই থয এেবি থোয়ান্টাম ঘিন্া থেকে উদূ্ভত 
উদ্ভাস – বিজ্ঞান্ীকির অকন্ে বিকন্র ধ্ারোর প্রমাে পাওয়া থগয। স্বয়িং জন্ থোিাে 
‘থন্িার’ জান্বাকযর সাকে সাোৎোকর িকযকছন্73 – 

থজযাবতবিবজ্ঞাকন্র সাকে জবড়ত সিাই জাকন্, হয়কতা স্পষ্ট েকর িকয ন্া থয, ফীবত 
থেকে পাওয়া ‘বি থমাে’ এর িবিষযিােী থেিয মাধ্যােষবে তরকের ঘিন্াই ন্য়, 

                                                           
71 Staff, BICEP2 2014 Results Release, National Science Foundation, March 17, 2014 
72  D. Overbye, Detection of Waves in Space Buttresses Landmark Theory of Big Bang, New York 

Times, March 17, 2014   
73  How astronomers saw gravitational waves from the Big Bang, Nature | News: Q&A, March 17, 
2014 
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থসই সাকে মোেষব বন্কজও থয থোয়ান্টাইজে – থসিার ইবেতিাহী। ফীবততকের 
অনু্মান্ বছয, সিবেছুই থোয়ান্টাম ফ্লােিুকয়শন্ থেকে উদূ্ভত, এিিং ফীবতর 
মাধ্যকম বিিবধ্বত হকয়কছ। োকজই গিীর িকর বগকয় বিিা েরকয, এই আবিষ্কার 
থোয়ান্টাম িযবিিযা এিিং মহােকষবর সাকে এর সম্পকেবর স্থাপন্ার উপর িাোঁবড়কয় 
আকছ। 
থসইসাকে মহাবিশ্ব থয এে ধ্রকের ‘থোয়ান্টাম ফ্লােিুকয়শকন্রই ফসয’ - এই 

ধ্ারো আকরা পাোকপাক্ত হকয় উিয। িকি থস আকল্ার্ন্া পরিিচী অধযাকয়র জন্য 
থিাল্া োে, আমরা এখাকন্ স্ফীবি িকত্ত্বর বিিিচকন্র ইবিহাকসর সাকে পবরবর্ি হি। 
 
স্ফীবি িকত্ত্বর বিিিচন্  
১৯৮১ সাকল্ থেওয়া অযাকল্ন্ গুকের স্ফীবি িত্ত্ব বিজ্ঞান্ীরা খুি সােকর গ্রহণ েরকল্ও 
মূল্ িাকষয এেটা থিাট সমসযা বিল্। গুে স্ফীবির শুরুটা বেিাকি ঘটকি থসটা িুঝকি 
পারকল্ও এর সমাবপ্ত বেিাকি ঘটকি থসটার সুরাহা বিবন্ েরকি পারবিকল্ন্ ন্া। এ 
থিন্ অকন্েটা মহািারকি েুরুকক্ষকত্রর িুকদ্ধ অবিমনু্যর মকিা অিিা। অবিমনু্য 
র্ক্রিূযকহ প্রকিকশর থেৌশল্ জান্কিন্, বেন্তু বন্েচকমর েৌশল্ জান্কিন্ ন্া। 
  

আসকল্ সমসযাটা েকরবিল্ প্রেৃি িযােুয়াকম উিরকণর সময় থমবে িযােুয়াকমর 
অিক্ষয়। গুে থেখবিকল্ন্, এই থমবে িযােুয়াকমর অিক্ষকয়র েকল্ অসাংখয িুিুে বিবর 
হয়। এেটা পাকত্র পাবন্ বন্কয় রু্ল্ায় েুটাকি োেকল্ আমরা থিমন্ থেবখ, অকন্েটা 
থসরেকমর। বেন্তু গুকের মকিকল্ পাওয়া িুিুেগুকল্া বিল্ মহা িদ খদ। িারা একে 
অপকরর সাকে সাংঘষচ ঘবটকয় অবি দ্রুি এমন্ ‘িযারার্যারা অিিা’ বিবর েকর থি 
মহাবিকশ্বর সমস্বে অিিার একেিাকর িাকরাটা থিকজ িায়। অেচাৎ গুকের মূল্ মকিল্ 
সিয হকল্ মহাবিশ্ব আজকের বেকন্র মকিা এি সুষম হিার েো ন্য়। োকজই 
থোোও এেটা ঝাকমল্া আকি। এই ঝাকমল্ার িযাপারটা অিশয গুকের বন্কজরই 
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ন্জকর পকেবিল্74। থসই সাকে পকেবিল্ আকরে প্রখযাি বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং-এর 
অবিজ্ঞ থর্াকখও। হবোং এেটু বিন্ন বেে থেকে েণন্া েকর বসদ্ধাকন্ত একল্ন্, 
িুিুেগুকল্ার সাংঘষচ থোকন্া সমসযা েরকি ন্া, বেন্তু িুিুেগুকল্ার িুল্ন্ায় মহাবিশ্ব এি 
দ্রুি প্রসাবরি হকি থি থোকন্া ধরকন্র সাংঘষচ ঘটারই সুকিাে পাকি ন্া, আর থসটা 
মহাবিশ্বকে এেসময় পবরণি েরকি এে ‘এিবট ইউবন্িাসচ’-এ; এর থোকন্া থোকন্া 
জায়োয় প্রবিসাকমযর িােন্ ঘটকি, থোকন্া থোকন্া জায়ো থেকে িাকি অক্ষি। এই 
মহাবিশ্ব থমাটাোকে পবরণি হকি সমরূপিা-বিিবজচি এে মহাবিকশ্ব িা থমাকটই 
আমাকের আজকের মহাবিকশ্বর মকিা ন্য়75। োকজই গুকের ‘পুরািন্’ এ স্ফীবি িত্ত্ব 
অনু্িায়ী হয় িুিুকের িান্ান্তর ঘটকি এি দ্রুি থি িকেষ্ট স্ফীবি ঘটার সুকিাে োেকি 
ন্া, আর ন্য়কিা এি ধীকর এগুকি থি, মহাবিশ্ব স্ফীবি থেকে থিরুকিই পারকি ন্া। 
এই সমসযাবটকে থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্ বর্বহ্নি েরা হকয়বিল্ ‘মাবজচি বন্েচমন্ সমসযা’ 
(graceful exit problem) বহকসকি। 

  
এই সমসযাবটর সমাধান্ হাবজর েরকল্ন্ রুশ বিজ্ঞান্ী আাঁকে বল্কে ১৯৮২ সাকল্76 

(এর বেিুবেন্ পরই আকরা েুই বিজ্ঞান্ীপল্ থস্টইন্হাটচ ও আল্বব্রর্ট স্বিন্ত্রিাকি 
েকিষণা েকর এেই বসদ্ধাকন্ত উপন্ীি হন্)। বল্কে থেখকল্ন্ িুিুকের সাংকিাকের 
সমসযাকে সহকজই সমাধান্ েরা িায় িবে থমবে িযােুয়াকমর অিক্ষকয়র সময় উদূ্ভি 
িুিুেগুকল্াকে শুরুকিই থোকন্া-ন্া-থোকন্ািাকি এেবট িেসে িুিুকের থিিকর সাাঁটাকন্া 
িায়। এর েকল্ মহাবিকশ্বর সমস্বে অিিা থিমন্ রক্ষা েরা িায়, বঠে থিমবন্ পাওয়া 
িায় ‘মাবজচি বন্েচমন্ সমসযা’ থেকেও মুবক্ত।  

 

                                                           
74  A.H. Guth, & Weinberg, E.J. 'Could the universe have recovered from a slow first-order phase 

transition?', Nucl. Phys. B212, 321, 1983 
75  S.W. Hawking., Moss. I.G. & Stewart. J. M., Bubble collisions in the very early universe. Phys. 

Rev. D26. 2681, 1983. 
76 A. D. Linde, "A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, 
homogeneity, isotropy and primordial monopole problems," Phys. Lett. B 108, 389 , 1982 



  

264 
Bw÷kb BeyK 

এটা অিশয এমবন্ এমবন্ ঘকটবন্; এর জন্য থস্কল্ার বেকের র্াল্র্ল্কন্ বেিু 
পবরিিচন্ আন্কি হকয়বিল্ বল্কেকে। পুরকন্া স্ফীবি িত্ত্ব অনু্িায়ী থিখাকন্ বহেস 
থক্ষকত্রর মান্ এেবট খাো মাল্িূবমর ঢাল্ থিকয় বন্কর্ ন্ামকি হকিা, এিাং িাকে বন্িচর 
েরকি হকিা রহসযময় ‘থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং’ প্রবক্রয়ার ওপর, থসখাকন্ বল্কের ন্িুন্ 
মকিকল্ থোকন্া ধরকন্র টাকন্বল্াং-এর েরোর পকে ন্া, োরণ থসখাকন্ মাল্িূবম োকে 
অকপক্ষােৃি বন্রু্ আর সমিল্। থমবে িযােুয়াম থেকে প্রেৃি িযােুয়াকম থপৌঁিুকি হকল্ 
এই মাল্িূবমর ঢাল্ থিকয় শবক্তঘন্কের বন্কর্ থন্কম আসকি হকি অিযন্ত ধীর ল্কয়। 
প্রবিসমিার িােন্ ঘটকি অবি ধীর েবিকি। িাাঁর এই বঢকল্ঢাল্া মকিল্কে ন্ামাবিি 
েরা হকয়কি ‘ন্িুন্ স্ফীবি িত্ত্ব’ বহকসকি।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
পুরািন্ স্ফীবি িন্াম ন্িুন্ স্ফীবি। ন্িুন্ স্ফীবি িত্ত্ব শবক্ত-ঘন্কের ঢাল্ োকে অকপক্ষােৃি  

বন্রু্ আর সমিল্। এই মকিল্ ‘মাবজচি বন্েচমন্ সমসযা’ থেকে আমাকের মুবক্ত থেয়। 
 

বেন্তু এই ‘ন্িুন্ স্ফীবি িত্ত্ব’ও একেিাকর সিচাঙ্গীণ সুির বিল্ ন্া। িোেবেি 
‘মাবজচি বন্েচমন্ সমসযা’ থেকে এই মকিল্ আমাকের মুবক্ত বেকল্ও এর প্রবক্রয়া বিল্ 
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অকপক্ষােৃি জবটল্ এিাং আেকপ থি থমাকটই িািিসিিও ন্য় থসটা বল্কেও স্বীোর 
েকরবিকল্ন্77। বেন্তু থশষ পিচন্ত ১৯৮৩ সাকল্ বল্কে সমি জবটল্িা থেকে মুক্ত এে 
‘সুির’ স্ফীবি িকত্ত্বর িাষয আমাকের উপহার বেকল্ন্। থেওবটে স্ফীবি িকল্ অবিবহি 
এই িাষয আকের স্ফীবি িত্ত্বগুকল্ার থর্কয় অকন্ে সরল্ – একি থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং, 
থোয়ান্টাম গ্রযাবিবট একেি, থেইজ িান্বজশন্ বোংিা সুপার েুবল্াং – থোকন্া 
অনু্েল্পকেই স্বিিঃবসদ্ধ বহকসকি থন্ওয়ার েরোর থন্ই। এমন্বে েরোর থন্ই বিে 
িযাাং-এর থসই অবি উিপ্ত অসীম ঘন্কের থোকন্া পবরকিশ েল্পন্ারও। থেিল্ থস্কল্ার 
থক্ষকত্রর বিবিন্ন মান্ পবরিিচন্ েকর আমরা বিবিন্ন ধরকন্র স্ফীবি থপকয় িাই আমরা। 
এই স্ফীবির বিবিন্ন মান্ থেকে আিার বিবর হয় বিন্ন বিন্ন মহাবিকশ্বর থিসি 
মহাবিকশ্বর একেেটাকি একেে ধরকন্র পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র োজ েরকি পাকর।  

 

বল্কের এই থেওবটে স্ফীবির এেটা বিবশষ্টয হকল্াএটা ‘বর্রন্তন্’ এিাং 
‘অবিরাম’, োরণ এেিার এটা শুরু হকল্ এ আর োকম ন্া, োিান্কল্র মকিাই িবেকয় 
পকে র্ারবেকে78। িাই এই িত্ত্বকে ‘Eternal Inflation’ ন্াকমই অবিবহি েরা হয় 
এখন্। িকি এর সিকর্কয় আেষচণীয় বিবশষ্টযটা অন্য জায়োয়। স্ফীবির বিবিন্ন মান্ 
ক্রমােিিাকি এখাকন্-থসখাকন্ ঘটাকি োকে বিে িযাাং-এর, িা জন্ম বেকি োকে থিাট-
িে ন্ান্া ধরকন্র মহাবিকশ্বর79। এর থোকন্াটাকি হয়কিা প্রাকণর অিুযেকয়র মকিা 
পবরকিশ বিবর হয় থোকন্া এে গ্রকহ বেকয়, থোকন্াটা হয়কিা থেকে িায় সাহারা 
মরুিূবমর মকিা উষর আর িন্ধযা – থসখাকন্ গ্রহ-ন্ক্ষত্র-ন্ীহাবরো বিবর হিার মকিা 

                                                           
77 Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe , Scientific American, Vol. 271, No. 5, 
pages 48-55, November 1994 
78 Andrei Linde, Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe, Phys. Lett. B175, 
395 , 1986 
79 বল্কে সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্ পবত্রোয় প্রোবশি এেবট থল্খায় িকল্কিন্, ‘এই থপ্রক্ষাপকট বর্ন্তা েরকল্, ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবি 
বিে িযাাং িকত্ত্বর অাংশ ন্য়, থিটা ১৫ িির আকেও সিয িকল্ মকন্ েরা হকিা, িরাং বিে িযাাংই এখন্ ইন্কফ্লশন্াবর মকিকল্র 
অাংশ হকয় উকঠকি’ (Scientific American, Vol. 271, No. 5, 1994)।  
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পবরকিশই বিবর হয় ন্া। এটাই থসই বিখযাি ‘মাবল্টিাসচ’ িা অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা 
িা এখন্ বিজ্ঞান্ীকের বিিকেচর থেন্দ্রবিিু হকয় উকঠকি। 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বিজ্ঞান্ী আাঁকে বল্কে িাাঁর ‘থেওবটে ইন্কফ্লশন্’ িত্ত্ব েবিউটাকর বসমুকল্শন্ েকর থেকখকিন্, 
স্ফীবিময় অিল্গুকল্াকি বিন্ন বিন্ন পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র োজ েকর। িবির িীক্ষ্ণ রূ্োগুকল্া 
আসকল্ একেেবট ন্িুন্ ‘বিে িযাাং’ এিাং রূ্োর উচ্চিাগুকল্া মহাবিকশ্বর শবক্ত-ঘন্ে বন্কেচশ 

েকর। িবিকি রূ্োর শীকষচ রে খুি দ্রুি স্পবিি হকি থেখা িাকচ্ছ, এর মাকন্ হকচ্ছ 
পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র থসখাকন্ এখকন্া পুকরাপুবর সুবিি হয়বন্। এরা সুবিি হয় থেিল্ 

উপিযোর োকি একস, থিখাকন্ আমাকের মহাবিকশ্বর মি এেবট মহাবিশ্ব অিবিি িকল্ মকন্ 
েরা হয় 

 

বল্কে থেখাকল্ন্, মাবল্টিাসচ আসকল্ স্ফীবি িকত্ত্বর এেবট স্বািাবিে পবরণবিই80। 
পকর অিশয বোং িত্ত্ব থেকেও মাবল্টিাকসচর সপকক্ষ থজারাকল্া প্রমাণ পাওয়া থেকি 

                                                           
80  স্ফীবি থেকে থি অন্ন্ত মহাবিকশ্বর অিুযেয় ঘকট অবি স্বািাবিে বন্য়কম িা থেিল্ বল্কে ন্য়, আকরে প্রখযাি 
বিজ্ঞান্ী আকল্েজাোর বিকল্বিকন্র থর্াকখও পকেবিল্, এিাং থসটা বল্কে িত্ত্ব থেওয়ার িহু আকেই। বেন্তু মূল্ধারার 
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বল্ওন্ািচ সাসবেেসহ অন্যান্য বোং িাবত্ত্বেকের েকিষণায়81। সম্প্রবি পাওয়া থেকি 
অন্তি এেবট থক্ষকত্র পিচকিক্ষণেি আল্ামিও82। এ বন্কয় আবম (অ.রা) মুক্তমন্ায় 
এেটা থল্খা বল্কখবিল্াম িির খাকন্ে আকে ‘মাবল্টিাসচ : অন্ন্ত মহাবিকশ্বর থখাাঁকজ’ 
বশকরান্াকম। মাবল্টিাসচ বন্কয় আকল্ার্ন্া এই অধযাকয়র পবরসকরর িাইকর রাখবি, োরণ 
এই িইকয়র র্িুেচশ অধযাকয় বিষয়বট বিিৃিিাকি আন্ি িকল্ বঠে েকরবি।  

 

মাবল্টিাসচ আকি বে থন্ই এ বন্কয় জমজমাট বিিেচ েরা থেকল্ও থি বজবন্সবট 
ক্রমশ বিিকেচর ঊকধ্বচ র্কল্ িাকচ্ছ িা হকল্া স্ফীবিিকত্ত্বর সােল্য আর গুরুে। থসই 
আবশর েশকের শুরুকি গুে ও বল্কের েকিষণাপত্র প্রোকশর পর িহুবেন্ পিচন্ত 
স্ফীবি িকত্ত্বর আসকল্ থোন্ থিােয প্রবিিন্দ্বীই বিল্ ন্া। সম্প্রবি বিজ্ঞান্ী পল্ 
থস্টইন্হাটচ ও বন্ল্ টুরে ‘র্ক্রাোর’ িা ‘সাইবক্লে মকিল্’ ন্াকম এেটা িত্ত্বকে স্ফীবি 
িকত্ত্বর বিেল্প বহকসকি প্রর্াকরর থর্ষ্টা েরকিন্ অিশয। িকি মূল্ধারার বিজ্ঞান্ীরা 
এখকন্া এটাকে থসরেম থোকন্া ‘প্রবিিন্দ্বী’ িকল্ বেিু মকন্ েকরন্ ন্া83। িরাং ২০১২ 
                                                                                                                                           

পোেচবিজ্ঞান্ীরা এটা গ্রহণ েরকিন্ ন্া থিকি বিবন্ এই ধারণা িাক্সিিী েকর িাাঁর োকজর থটবিকল্র রয়াকর থেকল্ থরকখবিকল্ন্ 
িহুবেন্। 
81  Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent 
Design, Back Bay Books; 2006 
82  Stephen M. Feeney (UCL), Matthew C. Johnson (Perimeter Institute), Daniel J. Mortlock 
(Imperial College London), Hiranya V. Peiris (UCL), First Observational Tests of Eternal Inflation, 
Phys. Rev. Lett. 107, 071301, 2011 
83 পল্ থস্টইন্হাটচ ও বন্ল্ টুরকের মকিল্বট ‘র্ক্রাোর’ িা ‘সাইবক্লে’। এ ধরকন্র সাইবক্লে মকিকল্ সি সমকয়ই এেটা সমসযা 
োকে, থসটা হকল্া এন্ট্রবপর সমসযা। থিকোকন্া সাইবক্লে মকিল্ এটা েীঘচ সময় পর ‘বহট থিে’ অিিাপ্রাপ্ত হয়, অেচাৎ এন্ট্রবপ 
বিবিশীল্ অিিায় র্কল্ আকস, থিটা আমাকের মহাবিকশ্বর পিচকিক্ষকণর বঠে বিপরীি। িবেও থস্টইন্হাটচ ও টুরে োবি েকরকিন্, 
িাাঁরা পূিচিিচী সাইবক্লে মকিকল্র এই এন্ট্রবপর এই সমসযা সমাধান্ েকরকিন্ (িাাঁকের ‘এেকল্স ইউবন্িাসচ’ িইকয় আইজযাে 
আবসমকির বিখযাি The last question েকল্পর বশকরান্াম বেকয় এেবট র্যাোরও অন্তিুচক্ত েকরকিন্ িাাঁরা), বেন্তু িহু বিজ্ঞান্ীই 
মকন্ েকরন্ ন্া থি, িাাঁরা এই সমসযার থোকন্া সমাধান্ বেকি থপকরকিন্। বিজ্ঞান্ী শন্ েযারকল্র ‘From Eternity to Here’ 
িইকয় এ বন্কয় িাল্ আকল্ার্ন্া আকি। অযাকল্ন্ গুে িাাঁর এেবট থপপাকর (Inflation, Carnegie Observatories 
Astrophysics Series, Vol. 2) িকল্কিন্, ‘স্ফীবির বিেল্প োবি েরা হকল্ও থস্টইন্হাটচ ও টুরে মূল্ি স্ফীবির িকত্ত্বর 
সাহাকিযই প্রমাণ েকরকিন্ থি মহাবিকশ্বর আোর থেন্ এি িে বোংিা মহাবিকশ্বর প্রেৃবি থেন্ এি সমস্বে বোংিা সামিবল্ে’। 
আাঁকে বল্কে োবি েকরকিন্, “স্ফীবি িকত্ত্বর বিেল্প হকয় ওঠার িেকল্ র্ক্রাোর মকিকল্র রূপকরখা িরাং ‘উদ্ভট’ এিাং ‘স্ফীবি 
িকত্ত্বরই এেবট সমসযাজন্ে িাষয’ হকয় উকঠকি’’। তার থিকয়ও িড় েো হয, সম্প্রবত BICEP2 পরীোয় মহােষব তরকের 
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সাকল্ প্রোবশি ‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’ িইকয় বিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউস স্পষ্ট েকরই 
িকল্ন্, ‘িিচমাকন্ স্ফীবি িত্ত্বই হকচ্ছ এেমাত্র িত্ত্ব িা মহাবিকশ্বর সমস্বে প্রেৃবি এিাং 
সামিবল্ে বিবশষ্টয সেল্িাকি িযাখযা েরকি পাকর। অবধেন্তু স্ফীবি িত্ত্ব মহাবিশ্ব 
বন্কয় থিশ বেিু িবিষযিাণী েকরকি িার সিগুকল্াই এখন্ পিচন্ত সিয িকল্ প্রমাবণি 
হকয়কি’। 

  
আমাকের োকি স্ফীবি িকত্ত্বর আকিেন্ অিশয আকরা িৃহৎ পবরসকর। 

আকল্েজাোর বিকল্বিন্ থি েোগুকল্া িাাঁর ‘থমবন্ ওয়াল্চিস ইন্ ওয়ান্’ িইকয় 
িকল্কিন্, থসগুকল্ার সাকে আবম খুিই এেমি84 –  

স্ফীবি িকত্ত্বর আকিেন্ অকন্ে থক্ষকত্রই িারউইকন্র বিিিচন্ িকত্ত্বর সাকে 
িুল্ন্ীয়। েুবট থক্ষকত্রই বিজ্ঞাবন্ে েৃবষ্টকোণ থেকে এমন্ সমি রহকসযর 
িযাখযা থেয়া হকয়কি থিগুকল্াকে এেটা সময় মকন্ েরা হকিা মানু্কষর 
জ্ঞাকন্র িাইকর বোংিা ঐশ্ববরে বেিু। বিজ্ঞান্ িার হাি প্রসাবরি েকর 
েুসাংস্কারকে হবটকয় অজান্াকে জয় েকরকি।  
 

বিকল্বিন্ িুল্ বেিু িকল্ন্বন্। স্ফীবি িত্ত্ব আসকল্ আমাকের সিকর্কয় অবন্তম প্রকশ্নর 
মুকখামুবখ োাঁে েবরকয় থেয়, আমাকের অবিকের সিকর্কয় গুরুেপূণচ রহসযবটর 
সমাধাকন্র বেকে ইবঙ্গি েকর ‘থেন্ থোকন্া বেিু ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি?’ 
এিাং, এবট বিবর েকর প্রােৃবিেিাকিই শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির ন্ািবন্ে 
এেবট থক্ষত্র।  
 

শূন্য থেকে মহাবিশ্ব? অবিশ্বাসয মকন্ হকি শুন্কল্। বেন্তু স্ফীবি িত্ত্ব সবিয হকল্ 
এটাই হয়কিা ঘকটকি িািকি, িা আপািেৃবষ্টকি িি অসম্ভিই মকন্ থহাে ন্া থেন্। 
স্ফীবি িকত্ত্বর েবণি থেকেই থিবরকয় একসকি এটা। ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ উদ্ভকির 
                                                                                                                                           

অবিত্ব প্রমাবেত হওয়ার েকল্ পয থস্টইন্হাকিবর ‘িক্রাোর’িা ‘সাইবিে মকেকযর সমাবধ্ সূবিত হয। ফীবততেই িতবমাকন্ 
মহাবিকশ্বর উৎপবি িযাখযায় এেমাত্র অপ্রবতিন্দ্বী তে িকয অকন্কেই মকন্ েরকছন্।  
84  Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang; 2007 



  

269 
Bw÷kb BeyK 

িযাপারটা থোকন্া সাকয়ন্সবেেশন্ ন্য়, বোংিা ন্য় জুকয়ল্ আইকর্র জােু; িরাং শূন্য 
থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির ধারণাটা স্ফীবি িত্ত্ব থেকে আসা থজারাকল্া অনু্বসদ্ধান্তই। 
ধারণাবটকে েকিষণারি থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ীরা খুি গুরুকের সাকেই বন্কচ্ছন্ এখন্। 
িাাঁরা জাকন্ন্ স্ফীবি িত্ত্ব থেকে আসা অন্য উপসাংহারগুকল্া থিকহিু পিচকিক্ষকণর সাকে 
বমকল্ থেকি, এটাকে পােল্াকমা িকল্ উবেকয় বেকল্ খুি িুল্ হকি। আর শূন্য থেকে 
মহাবিকশ্বর উদ্ভকির ধারণাটা অিািি হকল্ পোেচবিজ্ঞাকন্র ন্ামেরা জান্চাল্গুকল্াকি 
এর উকল্লখ থপিাম ন্া85, বোংিা িে িে বিজ্ঞান্ীকের থল্খা (কিমন্, অযাকল্ন্ গুকের 
‘ইন্কফ্লশন্াবর ইউবন্িাসচ’, আকল্েজাের বিকল্বিকন্র ‘থমবন্ ওয়ােচস ইন্ ওয়ান্’, 
বমবর্ও োেুর ‘পযারাল্াল্ ওয়ােচস’, ব্রায়ান্ বগ্রকন্র ‘বহকিন্ বরয়াবল্বট’, বস্টকেন্ হবোং-
এর ‘বব্রে বহবে অি টাইম’ বোংিা ‘গ্রযাে বিজাইন্’, এিাং ল্করন্স ক্রাউকসর সাম্প্রবিে 
‘েয ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’) জন্বপ্রয় ধারার িইগুকল্া িাজাকর থেখকি থপিাম ন্া। 
স্ফীবি িকত্ত্বর জন্ে অযাকল্ন্ গুে মহাবিশ্বকে অবিবহি েকরকিন্, ‘েয আবল্টকমট বি 
ল্াি’ বহকসকি; বিবন্ স্ফীবি িকত্ত্বর েবণি সমাধান্ েকর উকিবল্ি হকয় িকল্ন্ – 

বগ্রে োশচবন্ে লু্কক্রবটয়াস বিষ্টপূিচ প্রেম শিকে এেবট িই বল্কখবিকল্ন্ De 
Rerum Natura (On the Nature of Things) ন্াকম। থস িইকয় এেটা 
ল্াইন্ বিল্ –‘শূন্য থেকে থোকন্া বেিুই সৃবষ্ট হকি পাকর ন্া’। ... িাাঁর থসই 
োবির ২০০০ িির পর আজ মহাজােবিে স্ফীবি িত্ত্ব োবি েরকি, িাাঁর 
োবি সবঠে বিল্ ন্া। 
  

প্রােৃবিেিাকি মহাবিকশ্বর িো পোকেচর উদ্ভকির িযাপারবট আজ আর 
বিজ্ঞাকন্র িাইকর ন্য়। েুই হাজার িিকরর বিজ্ঞাবন্ে েকিষণার অগ্রেবি 
ইবঙ্গি েরকি লু্কক্রবটয়াস বন্ঘচাি িুল্ বিকল্ন্। সবঠেিাকি িল্কল্, আমাকের 

                                                           
85  উোহরণস্বরূপ উকল্লখ েরা থিকি পাকর, A. Vilenkin, “Creation of the Universe from Nothing,” 
Physical Letters 117B: 25–8.,1982; Victor Stenger, “The Universe: the Ultimate Free Lunch”, Eur J 
Phys 11, 236243, 1990; ইিযাবে।  
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র্ারবেকের আবে উপাোন্গুকল্ার সিবেিুই শূন্য থেকে বিবর হকয়কি। 
‘সিবেিু’ িল্কি থেিল্ আমাকের েৃবষ্টসীমার মধযোর বজবন্সগুকল্া ন্য়, এর 
িাইকরর অকন্ে বেিুও একস পেকি। মহাজােবিে স্ফীবি িকত্ত্বর োঠাকমাকি 
বির্ার েরকল্ মহাবিশ্ব হকচ্ছ আবল্টকমট বি ল্াি’।  

 
বেন্তু বেিাকি এি বিপুল্ মহাবিশ্ব, আর িার থিিকরর গ্রহ-ন্ক্ষত্র, থসৌরজেৎগুকল্া 
থস্রে শূন্য থেকে রািারাবি উদূ্ভি হকি পাকর? প্রবক্রয়াটা বঠে েী রেকমর? এ বন্কয় 
আকল্ার্ন্া শুরু হকি বশেবেরই...  
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এোেশ অধযায়  

থোয়ান্টাম শূন্যিা ও মহাবিকশ্বর উৎপবি 
  

‘অসম্ভি িযাপারগুকল্াকে িখন্ িুবম িাে বেকয় থেকি, িখন্ িা পকে োেকি 
িা িিই অদু্ভি মকন্ থহাে ন্া থেন্, থসটাই অিশযম্ভািীিাকি সিয’। 
      আেচার থোন্যান্ িকয়ল্, িির ওয়াটসন্কে শাল্চে থহামস 

 

এেবট প্রশ্ন বেকয় শুরু হকয়বিল্ িইবট। ‘এই থি আমাকের র্ারবেকের প্রেৃবির্াাঁে, 
িারা, সূিচ, পৃবেিী, োিপাল্া, পশুপাবখ, মানু্ষজন্–এই সিবেিু এল্ থোো থেকে?’ 
Where did everything come from? ন্িুন্ থোকন্া প্রশ্ন ন্য় িবেও। আমাকের 
অবিকের একেিাকর থোোর বেকের খুি পুরকন্া প্রশ্ন এগুকল্া। েুকমার, োমার, থজকল্, 
িাাঁবি, বশক্ষে, শ্রবমে, বরেশার্াল্ে বোংিা ব্লোর, থিই থহাে ন্া থেন্, আর থি 
োকজই আমরা জবেি োবে ন্া থেন্, থোকন্া এে রাকি থখাল্া আোকশর বন্কর্ 
র্ল্কি র্ল্কি হঠাৎ এই অবন্তম প্রকশ্নর ধাক্কায় বশহবরি হয়বন্, এমন্ মানু্ষ থিাধ হয় 
েম। এেটুখাবন্ জ্ঞান্িুবদ্ধ হিার পরই থখাো মাকে শুধায় ‘মা, এল্াম আবম থোো 
থেকে?’ ইয়কিন্ োিচাকরর ‘থসাবের জেৎ’-এর বশশুর্বরত্র থসাবের হঠাৎ এেবেন্ মকন্ 
হকয়বিল্, ‘এই জেৎটা থোো থেকে এল্’ – এটা এেটা খুি সাংেি প্রশ্ন; ‘জীিকন্ 
এই প্রেমিাকরর মকিা থস উপল্বি েরল্ থি জেৎটা থোো থেকে একল্া এই ধরকন্র 
প্রশ্ন ন্া েকর এ জেকি থিাঁকর্ োোটা বঠে ন্য়’86। হযাাঁ, এ ধরকন্র প্রকশ্নর আঘাকি 
থেিল্ বশশু িা সাধারণ মানু্কষরা ন্য়, আকিাবল্ি হকয়কিন্, ক্ষিবিক্ষি হকয়কিন্ 
বিবিন্ন িুকের প্রবেিিশা বিজ্ঞান্ী, োশচবন্ে, েবণিবিে, বর্ন্তাবিে, েবি-সাবহবিযে 
                                                           
86 ইয়কিন্ োিচার, থসাবের জেৎ, অনু্িাে, বজ এইর্ হািীি, সকিশ, ২০০২।  
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বোংিা মরবম সাধকেরা। মজার িযাপার হকল্া, এই বেিুবেন্ আে পিচন্ত এই প্রশ্নগুকল্া 
থেিল্ ধমচকিিা আর ধমচগুরুকেরই েরায়ি বিল্। িাাঁরা এর উির বেকয়কি প্রার্ীন্ 
উপেো আর বন্জ বন্জ ধমচীয় বিশ্বাকসর োঠাকমার ওপর োাঁবেকয়। এ বন্কয় 
ধমচগ্রিগুকল্া সাবজকয়কি ন্ান্া ধরকন্র সৃবষ্টিােী েকল্পর পসরা। এ িাো উপায় থি খুি 
বিল্ িা ন্য়। আসকল্ অবিকের এ অবন্তম প্রশ্নগুকল্া েণয েরা হকিা বিজ্ঞাকন্র 
জেকির িাইকরর বিষয় বহকসকি। বেন্তু বিেি েকয়ে েশে ধকর আমরা থেখবি, 
বিজ্ঞান্ থিাধ হয় রূপেো আর উপেোর জেৎ থেকে ক্রমশ আমাকের থটকন্ বন্কয় 
এে রূঢ় িািিিার মুকখামুবখ েবরকয় বেকি র্াইকি। মান্িসিযিাকে থি রহসয 
আকষ্টপৃকে থিাঁকধ থরকখকি, েুই হাজার িির ধকর োশচবন্ে আর বর্ন্তাবিকেরা থি প্রকশ্নর 
উির আাঁবি-পাাঁবি েকর খুাঁকজ বেরবিকল্ন্, আধুবন্ে পোেচবিেরা আমাকের থশষ পিচন্ত 
থসই প্রকশ্নর এেবট সম্ভািয উির হাবজর েকরকিন্ – ‘সিবেিুই একসকি শূন্য থেকে’। 
হযাাঁ, আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ীকের েকিষণাল্ি েল্ােল্ অনু্িায়ী আমাকের এই বিপুল্ 
মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘকটকি থস্রে ‘শূন্য’ থেকে 
 

ন্া, শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির ধারণাবট ন্িুন্ বেিু ন্য়। িাাঁরা আধুবন্ে 
পোেচবিজ্ঞাকন্র েবিপ্রেৃবির থখাাঁজ-খির রাকখন্, িাাঁরা সিাই থমাটামুবট জাকন্ন্ থি, 
থিশ অকন্ে বেন্ ধকরই এবট পোেচবিজ্ঞাকন্র মূল্ধারার েকিষণার অন্তিুচক্ত। থসই 
আবশর েশকে স্ফীবি িকত্ত্বর আবিিচাকির পর থেকেই িহু বিখযাি বিজ্ঞান্ী এ বন্কয় 
োজ েকরকিন্। িাাঁকের অকন্কে আিার জন্বপ্রয় ধারার িইপত্রও প্রোশ েকরকিন্। 
িকি থসসি বেিুই মূল্ি ইাংকরবজকি। িাাংল্ায় এ িযাপাকর রসে বিল্ একেিাকরই 
েম। িার পরও বেিু থর্ষ্টা র্াবল্কয়বিল্াম মুক্তমন্ায় আমার বন্জস্ব ব্লকে ও অন্যত্র। 
মকন্ পেকি, ২০০৫ সাকল্ থল্খা আমার (অ.রা) প্রেম িইবটকিই িোেবেি শূন্য 
থেকে বেিাকি জে েবণোর উৎপবি হয়, িা বন্কয় পাঠেকের জন্য বিশেিাকি 
আকল্ার্ন্া েকরবিল্াম এেবট অধযাকয়87। এর পর থেকে আমার ন্ান্া থল্খায় বিষয়বট 

                                                           
87 অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, ২০০৫; মূল্ িইকয়র সপ্তম অধযায় েষ্টিয। 
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ঘুকরবেকর একসকি বিবিন্ন সমকয়ই। সম্প্রবি বস্টকেন্ হবোং-এর ‘গ্রযাে বিজাইন্’88 ও 
ল্করন্স ক্রাউকসর ‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’ ন্াকমর িইবট বরবিউ েরকি বেকয়ও এ 
বিষয়বটর বেিু পুন্রািৃবি েরকি হকয়বিল্89। িার পরও থল্খে বহকসকি থোোয় থিন্ 
থখে থেকে বেকয়বিল্ এেটা। থখেটা থিাধ হয় অপূণচিার। ব্লকে ও মযাোবজকন্ বোংিা 
এবেে-থসবেকে থল্খাকল্বখ েরকল্ও বিষয়িস্তুর সাকে সাংেবিপূণচ থোকন্া পূণচাঙ্গ 
িইকয়র জন্য থসিাকি বিষয়বট বন্কয় থল্খা হকয় ওকঠবন্। আমাকের এিারোর িইকয়র 
বিষয়িস্তুই থিকহিু ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’, আমরা এই ধারণাবটর থপিকন্র ইবিহাস 
এিাং বেিু োবরেবর বেে বন্কয় আকের থর্কয় বেিুটা বিিৃি জায়োয় থপৌঁকি থিকি 
পারি িকল্ আশা েরবি। 

  
শূন্য থেকে েীিাকি মহাবিশ্ব উদূ্ভি হকি পাকর থসটা জান্কি হকল্ প্রেকম 

আমাকের থোয়ান্টাম শূন্যিার িযাপারবট িুঝকি হকি। আসকল্ খুি েম েোয় িল্কল্, 
থোয়ান্টাম িত্ত্বানু্িায়ী শূন্যিাকে অকন্ে িাৎপিচপূণচ িকল্ মকন্ েরা হয়। শূন্যিা মাকন্ 
আক্ষবরে অকেচ শূন্য ন্য়- পোেচবিজ্ঞান্ীকের মকি থি শূন্য-থেশকে আপািেৃবষ্টকি 
শান্ত, সমাবহি মকন্ হকচ্ছ, িার সূক্ষ্মিকর সিসময়ই ন্ান্ান্ প্রবক্রয়া ঘকট র্কল্কি। এর 
মকধয বন্বহি শবক্ত থেকে পোেচ-েণা স্বিিঃসূ্ফিচিাকি বিবর হকচ্ছ, আিার িারা 
বন্কজকে থসই শবক্তকি বিল্ীন্ েকর বেকচ্ছ। থিমন্, শূন্যািিা থেকে সামান্য সমকয়র 
ঝল্োবন্র মকধয ইকল্েিন্ ও পবজিন্ (পোেচ-প্রবি পোেচ িুেল্) থেকে পোেচ বিবর 
হকয়ই আিার িা শূন্যিায় বমবল্কয় থিকি পাকর। এই ইকল্েিন্ ও পবজিকন্র মধযোর 
িযিধান্ োকে ১০-১০ থসবন্টবমটাকররও েম, এিাং পুকরা িযাপারটার িাবয়েোল্ মাত্র 
১০-২১ থসকেে90। িযাপারটাকে বিজ্ঞাকন্র পবরিাষায় িকল্ ‘িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শন্’।  

                                                           
88 বস্টকেন্ হবোং-এর িইবটর বরবিউ প্রোবশি হকয়কি অবিবজৎ রায়, শবহেুল্ ইসল্াম ও েবরে আহকমে সিাবেি (সিাপবি 
অজয় রায়) ‘বিশ্বাস ও বিজ্ঞান্’ (র্ারবেে, ২০১২) িইকয়।  
89 অবিবজৎ রায়, অবিকের অবন্তম প্রকশ্নর মুকখামুবখ: থেন্ থোকন্া বেিু ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি?, মুক্তমন্া, থসকেম্বর ২৩, 
২০১২ 
90 আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, পূকিচাক্ত। 

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=29821
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আমরা এই িইকয়র অষ্টম অধযাকয় আকপবক্ষেিা থেকে আসা আইন্স্টাইকন্র 
থক্ষত্র-সমীেরকণর সাকে পবরবর্ি হকয়বিল্াম। থসখাকন্ আমরা থেকখবিল্াম থি, 
আইন্স্টাইন্ িাাঁর মহাবিশ্বকে প্রেকম ‘বিবিশীল্’ এেটা রূপ থেওয়ার জন্য এেটা 
ধ্রুিে থিাে েকরবিকল্ন্, িারপর থসটাকে ‘জীিকন্র সিকর্কয় িে িুল্’ িকল্ িােও 
বেকয়বিকল্ন্। বেন্তু িয় েশে পর থজযাবিবিচজ্ঞান্ীরা থোয়ান্টাম িল্বিেযা ও গুপ্ত শবক্ত 
বন্কয় েকিষণা েরকি বেকয় থেখকল্ন্, আইন্স্টাইন্ আসকল্ িুল্ বিকল্ন্ ন্া। 
আইন্স্টাইকন্র মকিা িাাঁকেরও থক্ষত্রসমীেরকণ িাাঁকের এেটা ধ্রুিে থিাে েরকিই 
হকচ্ছ, আর থসই ধ্রুিেটা িসকি সমীেরকণর িান্ বেকে 
( । প্রিীে থেকখই অকন্কে অনু্মান্ েকর বন্কি 
পারকিন্, িান্ পাকশ িসাকন্া   এই বেমূ্ভিবেমাোর পেবট 
আসকল্ িযােুয়াম িা শূন্যিার মকধয বন্বহি শবক্ত িাো আর বেিুই ন্য়। িার মাকন্ 
এই থক্ষত্র-সমীেরণ সবঠে হকল্ শূন্যিার মকধযই বেন্তু এেধরকন্র শবক্ত লু্বেকয় 
আকি; আর থসটাই বিবর েকর িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম পোেচ বিবরর 
প্রােবমে থক্ষত্র। 

  
িযাপারটা আকরেটু বিিৃি েরা িাে। ‘রহসযময়’ এই শূন্য শবক্ত বোংিা িযােুয়াম 

ফ্লােরু্কয়শকন্র বিজ্ঞাবন্ে বিবিবট েকে উকঠকি হাইকজন্িাকেচর বিখযাি অবন্িয়িা 
িকত্ত্বর োাঁকধ ির েকর। ১৯২৭ সাকল্ জামচান্ পোেচবিে ওয়ান্চার হাইকজন্িােচ 
োবণবিেিাকি প্রমাণ েকর থেখান্ থি, থোকন্া িস্তুর অিিান্ এিাং িরকিে িুেপৎ 
এেসাকে বন্বিিিাকি বন্ণচয় েরা সম্ভি ন্য়। িস্তুর অিিান্ বঠেঠােমকিা মাপকি 
থেকল্ থেখা িাকি, িরকিকের িেয িাকচ্ছ হাবরকয়, আিার িরকিে রু্ল্কর্রািাকি 
পবরমাপ েরকি থেকল্ িস্তুর অিিান্ অজান্াই থেকে িাকি। োকজই হাইকজন্িাকেচর 
এই সূত্র সবিয হকয় োেকল্, এমন্বে ‘পরম শূকন্য’ও এেবট েণার ‘ফ্লােরু্কয়শন্’ 
িজায় োোর েো, োরণ েণাবট বন্িল্ হকয় িাওয়ার অেচই হকি এর অিিান্ ও 
িরকিে সম্বকন্ধ আমাকের বন্বিি িেয জাবন্কয় থেওয়া, িা প্রোরান্তকর হাইকজন্িাকেচর 
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অবন্িয়িা িকত্ত্বর ল্ঙ্ঘন্91। িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শন্ থোকন্া রূপেো ন্য়, ন্য় থেিল্ 
োবণবিে বিমূিচ মিিাে; বিজ্ঞান্ীরা বেন্তু িযিহাবরেিাকিই এর প্রমাণ থপকয়কিন্।  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্,থি শূন্য-থেশকে আপািেৃবষ্টকি শান্ত,সমাবহি মকন্ হকচ্ছ,িার সূক্ষ্মিকর 

সি সময়ই ন্ান্ান্ প্রবক্রয়া ঘকট র্কল্কি। এর মকধয বন্বহি শবক্ত থেকে পোেচ-েণা 
স্বিিঃসূ্ফিচিাকি বিবর হকচ্ছ, আিার িারা বন্কজকে থসই শবক্তকি বিল্ীন্ েকর বেকচ্ছ। এ 
প্রবক্রয়াবটর মূকল্ রকয়কি ‘রহসযময়’ থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শন্ িা িোেবেি ‘বজকরা পকয়ন্ট 
এন্াবজচ’। এ প্রবক্রয়ায় পোেচ ও প্রবিপোেচ িুেকল্র আোকর থি অসে েবণো (virtual 

particle) প্রবিবন্য়ি বিবর হকচ্ছ িা হাইকজন্িাকেচর অবন্িয়িা িত্ত্ব অনু্িায়ী োি ধ্রুিকের 
পবরসীমার মকধয বিল্ীন্ হকয় িায় (িবির উৎস: সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্, বিকসম্বর ১৯৯৭ 

সাংখযা)। 
 

এেবট প্রমাণ হকচ্ছ ‘ল্যাম্ব বশেট’, িা আবহি পরমাণুর মধযবিি েুকটা িকর 
শবক্তর িারিময প্রোশ েকর92। আকরেবট প্রমাণ হকল্া টপ থোয়াকেচর িকরর 
পবরমাপ93। িকি থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র সিকর্কয় থজারোর প্রমাণ পাওয়া থেকি 
                                                           
91 Philip Yam, Exploiting Zero-Point Energy, Scientific American, 1997 
92 বিজ্ঞান্ী উইল্স ল্যাম্ব ১৯৫৩ সাকল্ ল্যাম্ববশেট আবিস্কাকরর জন্য থন্াকিল্ পুরস্কার পান্।  
93 জাপাবন্ বিজ্ঞান্ী মাোকিা থোিায়াবশ ও থিাবশবহকে মাসোওয়া ২০০৮ সাকল্ পোেচবিজ্ঞাকন্ থন্াকিল্ পুরস্কার পান্ ১৯৭৩ 
সাকল্ টপ থোয়ােচসাংক্রান্ত িবিষযিান্ীর জন্য। টপ থোয়ােচ ১৯৯৫ সাকল্ োবমচ ল্যাকি আবিষৃ্কি হয়।  
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বিখযাি ‘োবসবমকরর প্রিাি’ থেকে। ১৯৪৮ সাকল্ িার্ পোেচবিে থহন্বরে োবসবমর 
িকল্বিকল্ন্, থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শন্ সবিয হকয় োেকল্ েুকটা ধািি পাি খুি 
োিাোবি আন্া হকল্ থেখা িাকি িারা একে অন্যকে ধীকর ধীকর আেষচণ েরকি। এর 
োরণ হকচ্ছ, ধািি পািগুকল্ার মধযোর সাংেীণচ িান্বটকি িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র 
েকল্ খুি উচ্চ েিাকির িবেচু্চম্বেীয় ‘থমাি’-এর উদ্ভি ঘকট আর থিকহিু 
পািগুকল্ার িাইকর সি েিাকির থমাকিরই সৃবষ্ট হকি পাকর, থসকহিু িাইকরর 
অবধেির র্াপ ধািি পািগুকল্াকে একে অপকরর বেকে আেষচকণ িাধয েকর। এ 
িযাপারবটই পরিিচীকি মাক্সচ স্পযাকন্চ, বস্টি থল্কমারাক্স, উমর মবহবেন্94 প্রমুখ 
বিজ্ঞান্ীকের পরীক্ষায় প্রমাবণি হয়। 

 

বিজ্ঞান্ীরা আজ মকন্ েকরন্, থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র ‘রহসযময়’ িযাপারগুকল্া 
েণার থক্ষকত্র থিমবন্িাকি সিয, বঠে থিমবন্িাকি মহাবিকশ্বর জন্যও এইরেমিাকি 
সিয হকি পাকর। িারা মকন্ েকরন্ এে সুেূর অিীকি োরণবিহীন্ থোয়ান্টাম 
ফ্লােরু্কয়শকন্র (Quantum Fluctuation) মধয বেকয় এই বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর উৎপবি 
হকয়বিল্, িা পরিিচীকি সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীবির (Inflation) বেকে থঠকল্ বেকয়কি, 
এিাং আকরা পকর পোেচ আর োঠাকমা বিবরর পে সুেম েকরকি। এগুকল্া থোকন্া 
িান্াকন্া েল্প ন্য়। মহাবিশ্ব থি শূন্য থেকে উৎপন্ন হকি পাকর প্রেম এ ধারণাবট িযক্ত 
েকরবিকল্ন্ বন্উ ইয়েচ বসবট ইউবন্িাবসচবটর অধযাপে এিওয়ািচ বিয়ন্ ১৯৭৩ সাকল্ 
‘থন্র্ার’ ন্ামে বিখযাি বিজ্ঞাবন্ে জান্চাকল্95। বিয়কন্র এ প্রোশন্াটার থপিকন্ এেটা 
থিাট্ট ইবিহাস আকি। ১৯৭০ সাকল্ বিয়ন্ এেবট পোেচবিজ্ঞাকন্র থসবমন্াকর সামকন্র 
সাবরকি িকস আকল্ার্ন্া শুন্বিকল্ন্।  

 
 

                                                           
94 Mohideen, U.; Roy, Anushree (1998). "Precision Measurement of the Casimir Force from 0.1 to 0.9 µm". 

Physical Review Letters 81 (21): 4549. 
95 E.P. Tryon, “Is the Universe a Vacuum Fluctuation?”, Nature 246 (1973): 396-97. 
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এিওয়ািচ বিয়ন্, বিবন্ থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্র পাশাপাবশ মাি বশোকরও োরুণ উৎসাহী । 
বিয়ন্ ১৯৭৩ সাকল্ বিখযাি বিজ্ঞাবন্ে জান্চাল্ ‘থন্র্ার’-এ প্রেমিাকরর মি িযক্ত েকরবিকল্ন্ 

থি মহাবিশ্ব থস্রে িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র েসল্ বহকসকি শূন্য থেকে উদূ্ভি হকি পাকর 
(িবির উৎস: অযাকল্ন্ গুে, ইন্কফ্লশন্াবর ইউবন্িাসচ, ১৯৯৭) 

 

থোয়ান্টাম পোেচবিেযার ওপর থোকন্া এে িক্তার গুরুেম্ভীর আকল্ার্ন্া 
শুন্বিকল্ন্ বিবন্ থসখাকন্। আর িকস িকস বিষয়টা বন্কয় িািবিকল্ন্ও। এমবন্ সময় 
হঠাৎ থিন্ িাাঁর মাোয় বিেুযৎ-ঝল্কের মকিা থখকল্ থেল্ এে েুরন্ত অবিন্াশী বর্ন্তা; 
আর িাাঁর মুখ বেকয় থিবরকয় এল্ স্বেকিাবক্ত ‘থম বি...আমাকের মহাবিশ্বটা আসকল্ 
থস্রে িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র েসল্’ িাো বেিু ন্য়। িক্তা িকৃ্তিা োবমকয় এে 
থসকেকের জন্য িাাঁর বেকে িাোকল্ন্। এর মকধয পুকরা সিাঘর অট্টহাকসয থেকট 
পেল্। সিাই িািকল্ন্, বিয়ন্ থিন্ থোকন্া মজার থেৌিুে েকরকিন্।  
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বেন্তু বিয়কন্র জন্য বিষয়টা থোকন্া ‘থেৌিুে’ বিল্ ন্া। বিবন্ থসবমন্ার থশকষ 
পুকরা বিষয়টা বন্কয় েিীরিাকি িািকল্ন্। এে বেন্ েুই বেন্ ন্য়, এিাকি থিকিই 
র্ল্কল্ন্ অন্তি েুই িির ধকর। এর মকধয থোয়ান্টাম িল্বিেযার সূত্র িযিহার েকর 
বন্কজর েণন্াগুকল্া ঝাল্াই েরকল্ন্, েু-এেজন্ সহেমচীর সাকেও হাল্কা আল্াপ 
েরকল্ন্ বন্কজর প্রিাবিি মকিল্বট বন্কয়। বিবন্ থশষকমশ িুঝকি পারকল্ন্, এ ধারণা 
সাো থর্াকখ িি অিািিই ল্াগুে ন্া থেন্, এিাকি মহাবিকশ্বর উৎপবি অসম্ভি বেিু 
ন্য়। শাল্চে থহামস থিমন্বট িল্কিন্, ‘When you have eliminated the 
impossible, whatever remains, however improbable, must be the 
truth’, বিয়কন্রও হয়কিা থসরেমই বেিু মকন্ হকয় োেকি! বিয়ন্ প্রেকম িাাঁর 
িুোন্তোরী ধারণাসাংবল্ি েকিষণাপত্রবট থন্র্ার জান্চাকল্ ‘থল্টার টু েয এবিটর’ 
েরমযাকট পাবঠকয়বিকল্ন্। বেন্তু জান্চাকল্র সিােকেরা বিষয়বটর গুরুে অনু্ধািন্ েকর 
একে ‘বের্ার আবটচকেল্’ বহকসকি প্রোশ েকরন্, ‘মহাবিশ্ব বে এেবট িযােুয়াম 
ফ্লােরু্কয়শন্? ’ বশকরান্াকম, ১৯৭৩ সাকল্।  

 

এর পর এল্ আবশর েশেস্ফীবি িকত্ত্বর আবিিচাকির োল্। বিয়কন্র থসই 
পুরকন্া থপপাকরর গুরুে ন্িুন্ েকর অনু্িূি হকল্া থিন্। এই সমকয় আকল্কক্সই 
িাকরাবিন্বস্ক96, থিকমাস োজান্াস97, অযাকল্ন্ গুে98 এিাং আাঁকে বল্কে99 পৃেে 
পৃেেিাকি মহাবিকশ্বর উৎপবির বিষকয় বন্জস্ব েল্ােল্ প্রোশ েকরন্। িাাঁকের 
েকিষণাগুকল্া িিচমাকন্ ‘স্ফীবিশীল্ মহাবিশ্ব’ (Inflationary Universe) বহকসকি 
প্রবমি থজযাবিবিচজ্ঞাকন্র (standard cosmology) অবিকচ্ছেয অাংশ হকয় থেকি। 
িাাঁকের োকজর সূত্র ধকর িহু বিজ্ঞান্ী পরিিচীকি থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র ধারণাকে 

                                                           
96  A.A. Starobinsky, A new type of isotropic cosmological models without singularity, Phys. Lett. 
B 91 (1), 99-102, 1980. 
97  Demos Kazanas, “Dynamics of the Universe and Spontaneous Symmetry, Breaking,” 

Astrophysical Journal 241 (1980): L59-L65 
98  Alan Guth, "Infiationary universe: A possible solution to the horizon and fiatness problems", 

Physical Review, D23, no. 2, 1981 
99  Andrie Linde, "A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, 
flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems," Physics Letters B 108, 389,1982. 
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স্ফীবি িকত্ত্বর সাকে জুকে বেকয় শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর আবিিচাকির মকিল্ িা প্রবিরূপ 
বন্মচাণ েকরকিন্100। শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উৎপবির ধারণা িবে অথিজ্ঞাবন্ে ও ভ্রান্তই 
হকিা, িকি থসগুকল্া বপয়ার-বরবিউি বিখযাি বিজ্ঞাবন্ে সামবয়েী (Scientific 
Journal)গুকল্াকি েখকন্াই প্রোবশি হকিা ন্া। মূল্ি স্ফীবি িত্ত্বকে সাম্প্রবিে 
োকল্ থিশ বেিু পরীক্ষার মুকখামুবখ হকি হকয়কি, এিাং প্রায় সিগুকল্াকিই এই িত্ত্ব 
অিযন্ত সােকল্যর সাকে এ পিচন্ত উিীণচ হকয়কি101। স্ফীবি িত্ত্ব েযাল্াবক্সর ক্লাস্টাবরাং, 
এক্স রবি এিাং অিকল্াবহি িরকঙ্গর বিন্যাস, মহাবিকশ্বর প্রসারকণর হার এিাং এর 
িয়স, মহাবিশ্ব েঠকন্ এর উপাোন্গুকল্ার প্রারু্িচ – এগুকল্ার প্রায় সিগুকল্াই িযাখযা 
েরকি থপকরকি অনু্পম থসৌিকিচ। আবম (অ.রা) এর োবরেবর বেেগুকল্া বন্কয় 
বিিৃিিাকি মুক্তমন্ায় এেটা থল্খা বল্কখবিল্াম িাাংল্ায়—‘স্ফীবি িত্ত্ব এিাং মহাবিকশ্বর 
উদ্ভি’ বশকরান্াকম102। িির েকয়ে আকে সাকয়ন্স ওয়ােচ ও ‘বজকরা টু ইন্বেবন্বট’ 
মযাোবজকন্র জন্য বেিু থল্খা বল্কখবিল্াম এেই বশকরান্াকম। থল্খাগুকল্া পরিিচীকি 

                                                           
100 উোহরণ বহকসকি এখাকন্ বেিু সাম্প্রবিে থপপাকরর উকল্লখ েরা থিকি পাকর : 

* David Atkatz and Heinz Pagels, “Origin Of The Universe as a Quantum Tunneling 
Event” Physical review D25, 2065-73, 1982 
* S.W. Hawking and I.G.Moss “Supercooled Phase Transitions in the Very Early Universe 
“, Physics letters B110, 35-38, 1982 
* Alexander Vilenkin, “Creation of Universe from Nothing” Physics letters 117B, 25-28, 
1982 
* Alexander Vilenkin, “Quantum Origin of the Universe” Nuclear Physics B252, 141-152, 
1985 
* Andre Linde, “Quantum creation of the inflationary Universe,” Letter Al Nuovo 
Cimento 3, 401-405, 1984 
* Victor Stenger, The Universe: The Ultimate Free Lunch,” European Journal of Physics 
11, 236-243, 1990 ইিযাবে। 

101 বিিাবরি িকেযর জন্য The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan 
H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) থেখুন্; বোংিা অবি সাম্প্রবিে োকল্র েল্ােল্: Planck 
Collaboration et al, Planck 2013 results. XXII. Constraints on inflation, arXiv:1303.5082।  
102 এেই থল্খা এেটু পবরিবিচি আোকর মাবসে সাকয়ন্স ওয়াকেচর ২০০৬ সাকল্র বিকসম্বর সাংখযায় (িষচ ৫, সাংখযা ৬০, 
বিকসম্বর ২০০৬) ‘ইন্কেশন্ বেওবর : স্টযাোিচ বিে িযাাং মকিকল্র বিোয় বে িকি আসন্ন?’ বশকরান্াকম প্রোবশি হকয়বিল্। 
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আমার (অ.রা) এিাং রায়হান্ আিীকরর থল্খা ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১, 
পুন্মুচেণ, ২০১২) িইকয় সাংেবল্ি হকয়বিল্। থস িইবটকি প্রােৃবিেিাকি বেিাকি 
মহাবিকশ্বর সূর্ন্া হকি পাকর িার সম্ভািয িযাখযা িাোও এর অবিকের থপিকন্ এেবট 
আবে ঐশ্ববরে োরকণর খণ্ডন্, স্বিিঃসূ্ফিচিাকি মহাবিশ্ব উৎপবির থপিকন্ থোকন্া 
বমরােকল্র খণ্ডন্ িাোও পোকেচর উৎপবি, শৃঙ্খল্ার সূর্ন্াসহ িহু ধরকন্র ‘শুরুর 
বেেোর’ সমসযা থিগুকল্া বন্কয় ন্ান্ািাকি ‘জল্ থঘাল্া েরার’ থর্ষ্টা েরা হয়, 
থসগুকল্ার বিজ্ঞাবন্ে িযাখযা থেওয়া হকয়কি। আমাকের থসই িই থেকে বেিু 
প্রকয়াজন্ীয় অাংকশর উকল্লখ েরা িাে এেটু পবরিবিচি আোকর103: 
 
পোকেচর উৎপবি 
বিাংশ শিকের শুরুর বেে পিচন্ত মহাবিকশ্বর উৎপবিকি থি এেবট িা থিশ েকয়েবট 
অকল্ৌবেে ঘটন্ার প্রকয়াজন্ বিল্ িা বিজ্ঞান্ীরা পিচন্ত মান্কিন্। আমরা জাবন্, 
মহাবিশ্ব বিপুল্ পবরমাণ পোেচ বেকয় েবঠি। আর পোকেচর ধমচ হকল্া এর ির। বিাংশ 
শিাব্দীর শুরু পিচন্ত ধারণা েরা হকিা, িকরর সৃবষ্ট িা ধ্বাংস থন্ই, এবট শুধু এে রূপ 
থেকে আকরে রূকপ পবরিবিচি হয়। শবক্তর বন্িযিার সূকত্রর মকিা এবট িকরর 
বন্িযিার সূত্র। সুিরাাং এই বিপুল্ পবরমাণ ির থেকখ সিাই ধারণা েকর বন্কয়বিকল্ন্ 
এেেম শুরুকি ির সৃবষ্ট হিার মকিা এেবট অকল্ৌবেে ঘটন্া ঘকটবিল্, িা সরাসবর 
িকরর বন্িযিার সূকত্রর ল্ঙ্ঘন্। এিাং এবট ঘকটবিল্ মাত্র এেিারইমহাবিকশ্বর 
সূর্ন্াোকল্। 
  

পোকেচর অকন্ে সাংজ্ঞা আমরা জাবন্। আমাকের োকি এর সিকর্কয় েুেচান্ত ও সহজ 
সাংজ্ঞা হকল্া, পোেচ এমন্ এেবট বজবন্স িাকে ধাক্কা মারা হকল্ এবট পাল্টা ধাক্কা মাকর। 
থোকন্া িস্তুর মধযোর পোকেচর পবরমাপ েরা িায় এর িকরর সাহাকিয। এেবট িস্তুর 
ির িি থিবশ িাকে ধাক্কা মারা হকল্ বেবরকয় থেওয়া ধাক্কার শবক্ত িি থিবশ। িস্তু িখন্ 

                                                           
103 অবিবজৎ রায় ও রায়হান্ আিীর, অবিশ্বাকসর েশচন্, শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুন্মুচেণ ২০১২  
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র্ল্া শুরু েকর িখন্ থসই র্ল্াটাকে িণচন্া েরা হয় িরকিে িা থমাকমন্টাকমর মাধযকম, 
িা িস্তুর ির ও িস্তুর থি েবিকি র্ল্কি িার গুণেকল্র সমান্। থমাকমন্টাম িা িরকিে 
এেবট থিির রাবশ, এর বেে ও িস্তুর েবির বেে এেই। 

  
ির ও থমাকমন্টাম েুবট বজবন্সই পোকেচর আকরেবট ধমচকে িোিেিাকি সমেচন্ 

েকর, িাকে আমরা িবল্ ইন্ারবশয়া িা জেিা। এেবট িস্তুর ির িি থিবশ িি 
এবটকে ন্াোকন্া েবঠন্ এিাং এবট ন্েকি োেকল্ থসটাকে োমাকন্া েবঠন্। এেই 
সাকে িস্তুর থমাকমন্টাম িি থিবশ িি একে োমাকন্া েষ্ট, থেকম োেকল্ র্াল্াকি েষ্ট। 
অেচাৎ থিবশ পবরমাণ শবক্তর প্রকয়াজন্।  

 

িস্তুর েবির আকরেবট পবরমাপকিােয ধমচ হকল্া এর শবক্ত। শবক্ত, ির ও 
থমাকমন্টাম থেকে স্বাধীন্ থোকন্া িযাপার ন্য়, এই বিন্বট এেই সাকে সিবেচি। 
বিন্বটর মকধয েুবটর মান্ জান্া োেকল্ অপরবট োবণবিেিাকি থির েরা সম্ভি।  
 
ল্ক্ষ েরুন্, থোকন্া িস্তু িখন্ বির অিিায় োকে িখন্ এর থমাকমন্টাম শূন্য এিাং 
এর শবক্ত িকরর সমান্ (E=m)। এই শবক্তকে িল্া হকয় োকে পোকেচর বিবিশবক্ত। 
এটাই আইন্স্টাইকন্র বিখযাি োবণবিে সিেচ E=mc² থিখাকন্ c মান্104 ১। ১৯০৫ 
সাকল্ বিজ্ঞান্ী আইন্স্টাইন্ িাাঁর এই বিকশষ আকপবক্ষেিা িত্ত্ব প্রোশ েকরন্। বিবন্ 
প্রমাণ েকর থেখান্ থি, শবক্ত থেকে িকরর উৎপবি সম্ভি এিাং এেই সাকে শবক্তর  
মাকঝ িকরর হাবরকয় িাওয়া সম্ভি  

 
 

 

                                                           
104 আমরা জাবন্, আকল্া প্রবি থসকেকে িায় 300,000 বেকল্াবমটার (িা ১ ল্ক্ষ ৮৬ হাজার মাইল্)। োকজই থস বহসাকি 
প্রবিিিকর (অেচাৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০ থসকেে) আকল্া েিটুেু েূরে অবিক্রম েরকি পাকর িা আমরা থির েরকি 
পাবর। 9.4605284 × 1015 বমটার। থসটাকেই ১ আকল্ােিষচ িা 1 light year িকল্। োকজই c=1 light-year per year. 
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(িবির উৎস: বিির থস্টঙ্গর, বন্উ এবেজম, ২০০৯) । 
 

ির, থমাকমন্টাম ও শবক্ত এই বিন্বট রাবশ বেকয় আমরা এেবট সমকোণী বত্রিুজ 
আাঁেকি পাবর। সমকোণী বত্রিুজবটর ল্ম্ব হকল্া থমাকমন্টাম p, িূবম ির m আর 
অবিিুজ শবক্ত E। এখন্ বপোকোরাকসর উপপােয িযিহার েকর এই বিন্বটর সিেচ 
বন্ণচয় েরা িায়। 

  
বির অিিায় িস্তুর বিবিশবক্ত ও িকরর মান্ সমান্। এখন্ িস্তুবট িবে র্ল্া শুরু 

েকর িখন্ এর শবক্তর মান্ পূিচিিচী বিবিশবক্তর থর্কয় থিবশ হকি শুরু েরকি। 
অবিবরক্ত এই শবক্তকেই আমরা িবল্, েবিশবক্ত। রাসায়বন্ে ও বন্উবক্লয়ার বিবক্রয়ার 
েকল্ েবিশবক্ত বিবিশবক্তকি রূপান্তবরি হয় িা আেকি িস্তুর ির105। এেই সাকে 
উকল্টা িযাপারও ঘকট। ির িা বিবিশবক্তকে রাসায়বন্ে ও বন্উক্লীয় বিবক্রয়ার েকল্ 
েবিশবক্তকি রূপান্তবরি েরা সম্ভি, আর থসটা েকর আমরা ইবঞ্জন্ র্াল্াকি পাবর, 
থেউ থেউ আিার এেই পদ্ধবি প্রকয়াকে থিামা থমকর সি উবেকয় বেকি র্ায়।  

 

সুিরাাং আমরা িুঝকি পারল্াম, মহাবিকশ্বর িকরর উপবিবি থোকন্া ধরকন্র 
প্রােৃবিে বন্য়কমর ল্ঙ্ঘন্ েকর ন্া। শবক্ত থেকে ির উৎপবি সম্ভি এেই সাকে 
                                                           
105 সাধারণিাকি ধারণা েরা হকয় োকে থি, শুধু বন্উবক্লয়ার বিবক্রয়ার মাধযকমই বিবিশবক্ত থেকে েবিশবক্ত িা েবি শবক্ত থেকে 
বিবিশবক্তকি রূপান্তকরর ঘটন্া ঘটা সম্ভি। বেন্তু এেই সাকে রাসায়বন্ে বিবক্রয়াকিও এমন্টা ঘকট। িকি িযাপার হকল্া, 
রাসায়বন্ে বিবক্রয়ায় বিবক্রয়কের ির খুি ন্েণয োকে বিধায় থিাঝা মুশবেল্ হয়। 
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িকরর শবক্তকি রূপান্তর হওয়াটাও একেিাকর প্রােৃবিে এেবট িযাপার। সুিরাাং 
মহাবিশ্ব উৎপবির সময় িকরর উৎপবি জবন্ি থোকন্া বমরােল্ িা অকল্ৌবেে ঘটন্ার 
প্রকয়াজন্ বিল্ ন্া। বেন্তু আবেকি শবক্ত িকি এল্ থোো থেকে? 

  
শবক্তর বন্িযিা সূত্র িা িাপেবিবিেযার প্রেম সূত্র অনু্িায়ী আমরা জাবন্, শবক্তকে 

অন্য থোোও থেকে আসকি হকি। আমরা ধমচীয় অকল্ৌবেেিার প্রমাণ থপিাম িবে 
থেউ থেখাি থি আজ থেকে থর্াে শ থোবট িির আকে বিে িযাাং-এর শুরুকি শবক্তর 
বন্িযিার সূকত্রর ল্ঙ্ঘন্ ঘকটবিল্, আর ঈশ্বর িা থোকন্া অপাবেচি সিার হাি িাো 
উৎপবির আর থোকন্া িযাখযা থন্ই। 

 

বেন্তু পিচকিক্ষণ থেকে শুরু েকর িাবত্ত্বেিাকি বিকশ্লষণ েরকল্ থেখা িায়, থমাকটও 
িযাপারবট এমন্ ন্য়। িাপেবিবিেযার প্রেম সূত্র অনু্িায়ী এেবট িদ্ধ বসকস্টকম থমাট 
শবক্তর পবরমাপ বির োেকল্ই থেিল্ শবক্ত এে রূপ থেকে অন্য রূকপ পবরিবিচি 
হয়। মজার এিাং আসকল্ই োরুণ মজার িযাপার হকচ্ছ, মহাবিকশ্বর থমাট শবক্তর 
পবরমাণ শূন্য106! বিখযাি থজযাবিবিচজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং িাাঁর ১৯৮৮-এর সিচাবধে 
বিবক্রি িই, ‘োকল্র সাংবক্ষপ্ত ইবিহাস’ (A Brief History of Time)-এ উকল্লখ 
েকরকিন্, িবে এমন্ এেটা মহাবিশ্ব ধকর থন্ওয়া িায়, থিটা মহাশূকন্য থমাটামুবট 
সমস্বে, িাহকল্ থেখাকন্া সম্ভি, থি ঋণাত্মে মহােষচীয় শবক্ত এিাং ধন্াত্মে মহােষচীয় 
শবক্ত বঠে বঠে োটাোবট িায়। িাই মহাবিকশ্বর থমাট শবক্ত োকে শূন্য107। বিকশষ 

                                                           
106 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: 
Bantam, 1988, পৃো ন্াং. ১২৯। 
107 ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবি িকত্ত্বর আবিিচাকির পর আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ খুি পবরষ্কারিাকিই আমাকের থেবখকয়কি মহাবিকশ্ব থমাট 
শবক্তর পবরমাণ শূন্য; মহাবিকশ্বর থমাট েবিশবক্ত এিাং মাধযােষচকণর ঋণাত্মে শবক্ত পরস্পরকে বন্বিয় েকর থেয়। এর মাকন্ 
হকচ্ছ মহাবিকশ্বর জন্য িাইকর থেকে আল্াো সৃবষ্ট থোকন্া শবক্ত আমোবন্ েরার প্রকয়াজন্ হয়বন্। সহজ েোয়, ইন্কফ্লশন্ ঘটাকি 
িবে শবক্তর বন্ট িযয় িবে শূন্য হয়, িকি িাইকর থেকে থোকন্া শবক্ত আমোবন্ েরার প্রকয়াজন্ পকে ন্া। অযাল্ান্ গুে ও 
থস্টইন্হাটচ বন্উ বেবজক্স জান্চাকল্ (১৯৮৯) থেবখকয়কিন্, ইন্কফ্লশকন্র জন্য থোকন্া িাপেিীয় োকজর েরোর পকে ন্া। বস্টকেন্ 
হবোং িাাঁর অবি সাম্প্রবিে‘গ্রযাে বিজাইন্’িইকয় সুস্পষ্টিাকি মি প্রোশ েকরকিন্ থি,এই মহাবিশ্ব প্রােৃবিেিাকিই শূন্য থেকে 
উদূ্ভি হকয়কি, থোকন্া অকল্ৌবেে বোংিা অপাবেচি সিার হিকক্ষপ িাোই।  
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েকর, পবরমাকপর অবি সূক্ষ্ম বিরু্যবি ধকর বন্কল্ও, কু্ষে থোয়ান্টাম অবন্িয়িার মকধয, 
মহাবিকশ্বর েে শবক্তর ঘন্ে বঠে িিটাই থেখা িায়, িিটা হকিা সিবেিু এেটা 
শূন্য শবক্তর আবে অিিা থেকে শুরু হকল্108। 

 

ধন্াত্মে ও ঋণাত্মে শবক্তর এই িারসাকমযর েো বন্বিি েকর বিে িযাাং িকত্ত্বর 
িিচমান্ পবরিবধচি রূপ ‘ইন্কফ্লশন্াবর বিে িযাাং’ ধারণার সিযিা, থিটা বন্কয় আমরা 
েশম অধযাকয় আকল্ার্ন্া েকরবি। আমরা এও থজকন্বি, ইন্কফ্লশন্ বেওবর প্রিাি 
েরার পর একে ন্ান্ািাকি পরীক্ষা- বন্রীক্ষা েরা হকয়কি। থিকোকন্া পরীক্ষায় িযেচ িা 
িুল্ েল্ােল্ োন্ই এই িত্ত্বকে িাবিল্ েকর থেিার জন্য িকেষ্ট বিল্। বেন্তু এবট এ 
পিচন্ত সেল্ পরীক্ষায় উিীণচ হকয়কি িকল্ই েকিষকেরা মকন্ েকরন্109। 

 

সাংকক্ষকপ, মহাবিকশ্ব পোেচ ও শবক্তর উপবিবি থোকন্া ধরকন্র প্রােৃবিে বন্য়কমর 
সাকে সাাংঘবষচে ন্য়। ধমচীয় গ্রকির িাণীগুকল্া এই মহাবিকশ্বর সৃবষ্টর থপিকন্ ঈশ্বকরর 
হিকক্ষকপর োল্পবন্ে োল্েল্প থোঁকে িকসকি। বেন্তু বিজ্ঞাকন্র সাম্প্রবিে িত্ত্ব ও 
পিচকিক্ষণগুকল্া আমাকের থেখাকচ্ছ োরও হিকক্ষপ ন্য়, িরাং এেেম প্রােৃবিেিাকিই 
এই মহাবিশ্ব সৃবষ্ট হওয়া সম্ভি।  

 

এই জায়োয় একস আকরেবট গুরুেপূণচ বিষকয় আকল্ােপাি েরা িাে। 
অকন্কেই িকল্ োকেন্, বিজ্ঞাকন্র ঈশ্বর সম্বকন্ধ বেিু িল্ার সামেচয িা সাধয থন্ই। িবে 
থেখা থিি, বিজ্ঞান্ীকের েণন্ােৃি ির-ঘন্কের (mass density) মান্ মহাবিশ্বকে 
এেেম শূন্য শবক্ত অিিা (state of zero energy) থেকে উৎপবি হকি িা 
প্রকয়াজন্ থসরেকমর বেিু আকসবন্, বোংিা সূর্ন্াল্কগ্ মহাবিশ্ব িান্াকি িাইকর থেকে 

                                                           
108 V.Faraoni এিাং F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open Friedmann- Robertson-Walker 
Universes’, Astrophysical Journal 587 (2003): 483-86 
109 Alan Guth, The Inflationary Universe , New York: Addison-Wesley, 1997; আকরা থেখুন্ - Anthony 
Aguirre, How did Our Universe Come to be?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 
2013 
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শবক্ত সরিরাহ অিশযম্ভািী বিল্, থসকক্ষকত্র আমরা বন্বিচধায় ধকর বন্কি পারিাম, 
এখকন্ অন্য থোকন্া অপ্রােৃি সিার হাি বিল্। থসজন্যই েযাল্কটে বিশ্ববিেযাল্কয়র 
পোেচবিজ্ঞান্ী বল্ওন্ািচ থলাবিকন্ার সাকে থল্খা সাম্প্রবিে ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয় 
বস্টকেন্ হবোং উকল্লখ েকরকিন্110 - 

মাধযােষচণ শবক্তর সূকত্রর মকিা পোেচবিজ্ঞাকন্র বিবিন্ন সূত্র োিচের 
রকয়কি, িাই এেেম শূন্যিা থেকেও মহাবিকশ্বর উৎপবি সম্ভি 
এিাং থসবট অিশযম্ভািী। ‘স্বিিঃসূ্ফিচিাকি উৎপবি’ হওয়ার োরকণই 
‘থেয়ার ইজ সামবোং, র োর েযান্ ন্াবোং’, থস োরকণই মহাবিকশ্বর 
অবিে রকয়কি, অবিে রকয়কি আমাকের। মহাবিশ্ব উৎপবির সময় 
িাবি জ্বাল্াকন্ার জন্য ঈশ্বকরর থোকন্া প্রকয়াজন্ থন্ই।  

 
শৃঙ্খল্ার সূর্ন্া 
সৃবষ্টিাকের আকরেবট অনু্মান্ও প্রাপ্ত িেয-উপাকির সাকে থমকল্ ন্া। িবে মহাবিশ্বকে 
সৃবষ্টই েরা হকয় োকে িাহকল্ সৃবষ্টর আবেকি এর মকধয বেিুটা হকল্ও শৃঙ্খল্া 
োেকি এেবট ন্েশা োেকি থিটার ন্েশাোর স্বয়াং স্রষ্টা। এই থি আবে শৃঙ্খল্া, 
এটার সম্ভািযিাকে সাধারণি প্রোশ েরা হয় িাপেবিবিেযার বিিীয় সূকত্রর 
আোকর। এই সূত্রমকি, থোকন্া এেটা আিদ্ধ বসকস্টকমর সিবেিু হয় এেইরেম 
সাজাকন্া-থোিাকন্া োেকি (এন্ট্রবপ বির) অেিা সমকয়র সাকে সাকে বিশৃঙ্খল্ হকি 
োেকি (অেচাৎ এন্ট্রবপ িা বিশৃঙ্খল্া িােকিই োেকি)। এেবট বসকস্টকমর এই 
বিবক্ষপ্তিা েমাকন্া থিকি পাকর শুধু িাইকর থেকে িবে থেউ থসটাকে গুবিকয় থেয় 
িখন্। িকি িাইকর থেকে থোকন্া বেিু বসকস্টমকে প্রিাবিি েরকল্ থসই বসকস্টম 
আর আিদ্ধ বসকস্টম োকে ন্া। 
  

িাপেবিবিেযার এই বিিীয় সূত্রবট প্রেৃবির অন্যিম এেবট থমৌবল্ে সূত্র, িার 

                                                           
110 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010 
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েখকন্া অন্যো হয় ন্া। বেন্তু আমরা র্ারপাকশ িাোকল্ একল্াকমকল্া অকন্ে বেিুর 
সাকে সাকে সাজাকন্াকোিাকন্া অকন্ে বেিুই থেবখ। আমরা এেধরকন্র শৃঙ্খল্া 
থেখকি পাই থিটা প্রেৃবির বন্য়কমই (িাপেবিবিেযার বিিীয় সূত্র) বেকন্ বেকন্ 
বিশৃঙ্খল্ হকচ্ছ (থিমন্ থিজবিয় পরমাণু থিকে বিবক্ষপ্ত হকয় িায়, অেিা ক্ষকয় থিকি 
োকে পুরকন্া প্রাসাে)। িার মাকন্ সৃবষ্টর আবেকি বন্িয়ই সিবেিুকে এেরেম 
‘পরম শৃঙ্খল্া’ থেওয়া হকয়বিল্। প্রেৃবির সেল্ বক্রয়া-বিবক্রয়া িাপেবিবিেযা থমকন্ 
থসই শৃঙ্খল্াকে প্রবিবন্য়ি বিশৃঙ্খল্ েকর র্কল্কি। িাহকল্ শুরুকি এই শৃঙ্খল্ার 
সূর্ন্া েরল্ থে? 

 

থে আিার? বন্িয়ই সৃবষ্টেিচা! ১৯২৯-এর আে পিচন্ত সৃবষ্টিাকের থপিকন্ এটাই 
বিল্ অকল্ৌবেে সৃবষ্টিােীকের এটা এেটা শবক্তশাল্ী বিজ্ঞাবন্ে িুবক্ত বিল্। বেন্তু থস 
িির থজযাবিবিচজ্ঞান্ী এিউইন্ হািল্ পিচকিক্ষণ েরকল্ন্ থি েযাল্াবক্সসমূহ একে অপর 
থেকে েূকর সকর িাকচ্ছ বন্কজকের েূরকের সমানু্পাবিে হাকর। অেচাৎ েুইটা 
েযাল্াবক্সর পারস্পবরে েূরে িি থিবশ, একে অপর থেকে েূকর সকর িাওয়ার েবিও 
িি থিবশ। এই পিচকিক্ষণই বিে িযাাং িকত্ত্বর সিচপ্রেম আল্ামি। আর আমরা জাবন্, 
এেটা প্রসারণশীল্ মহাবিশ্ব র্রম বিশৃঙ্খল্া থেকে শুরু হকল্ও এর মকধয আিবল্ে 
শৃঙ্খল্া সৃবষ্ট হকি পাকর। অেচাৎ সিবেিু একল্াকমকল্ািাকি শুরু হকল্ও িাপেবিবিেযার 
বিিীয় সূত্রকে িঙ্গ ন্া েকরও প্রসারণশীল্ থোকন্া বসকস্টকমর থোকন্া থোকন্া অাংকশ 
শৃঙ্খল্া সৃবষ্ট হওয়া সম্ভি। 

 

িযাপারটাকে এেটা েৃহিাবল্র উঠাকন্র উোহরণ বেকয় িণচন্া েরা িায়। ধরুন্, 
িখন্ই আপবন্ আপন্ার িাবে পবরষ্কার েকরন্ িখন্ থজাোে হওয়া ময়ল্াগুকল্া 
জান্াল্া বেকয় িাবের উঠাকন্ থেকল্ থেন্। এিাকি িবেও বেকন্ বেকন্ উঠান্টা ময়ল্া-
আিজচন্ায় িকর থিকি োকে, ঘরটা বেন্তু সাজাকন্া-থোিাকন্া ও পবরষ্কারই োকে। 
এিাকি িিকরর পর িির র্াবল্কয় থিকি হকল্ থিটা েরকি হকি উঠান্ সি আিজচন্ায় 
িকর থেকল্ আশপাকশর ন্িুন্ জবম বেকন্ থেল্কি হকি। িারপর থসসি জবমকেও 
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ময়ল্া থেল্ার উঠান্ বহকসকি িযিহার েরকল্ই হকল্া। িার মাকন্ এিাকি আপবন্ 
আপন্ার ঘকরর মকধয এেটা আিবল্ে শৃঙ্খল্া রক্ষা েরকি পারকিন্ বেন্তু এর জন্য 
িােিাবে জায়োয় বিশৃঙ্খল্া সৃবষ্ট হকচ্ছ। 

  
এেইিাকি মহাবিকশ্বর এেবট অাংকশ শৃঙ্খল্া রক্ষা েরা থিকি পাকর, িবে থসখাকন্ 

সৃষ্ট এন্ট্রবপ (বিশৃঙ্খল্া) ক্রমােিিাকি িাইকরর থসই বর্রিধচন্শীল্ মহাশূকন্য িুকে 
থেওয়া হয়। ওপকরর বর্কত্র আমরা থেবখ, মহাবিকশ্বর সাবিচে বিশৃঙ্খল্া িাপেবিবিেযা 
থমকন্ই ধারািাবহেিাকি থিকে র্কল্কি111। বেন্তু মহাবিকশ্বর আয়িন্ও আিার িােকি 
ক্রমােি। থসই িবধচি আয়িন্ (থস্পস)-থে পুকরাপুবর বিশৃঙ্খল্ায় িকর থেল্কি থি 
িােবি এন্ট্রবপ ল্ােি থসটাই হকচ্ছ আমাকের সকিচাচ্চ-সম্ভািয-বিশৃঙ্খল্া। বেন্তু ওপকরর 
িবি থেকেই আমরা থেবখ িািকি বিশৃঙ্খল্ার িৃবদ্ধর হার িিটা ন্য়। আর বিশৃঙ্খল্ার 
অনু্পবিবি মাকন্ই শৃঙ্খল্া। িাই এই িােবি িাকন্ অবন্িািচিাকিই শৃঙ্খল্ার উদ্ভি 
হকচ্ছ, এিাং থসটা িাপেবিবিেযার থোকন্া সূত্রকে িঙ্গ ন্া েকরই।  

 

িযাপারটাকে এিাকি থেখা িায়। আমরা জাবন্, থোকন্া এেটা থোল্কের (আমরা 
এখাকন্ মহাবিশ্বকে থোল্ে েল্পন্া েরবি) এন্ট্রবপ িবে সকিচাচ্চ হয় িাহকল্ থসই 
থোল্েটা েৃষ্ণেহ্বকর (Black hole) পবরণি হয়। অেচাৎ ঐ থোল্কের আয়িকন্র 
এেটা ব্লযাে থহাল্ই হকচ্ছ এেমাত্র িস্তু িার এন্ট্রবপ ঐ আয়িকন্র জন্য সকিচাচ্চ। বেন্তু 
আমাকের এই ক্রমপ্রসারণশীল্ মহাবিশ্ব থিা পুকরাটাই এেটা েৃষ্ণেহ্বর ন্য়। িার 
মাকন্ মহাবিকশ্বর এন্ট্রবপ (বিশৃঙ্খল্া) সম্ভািয-সকিচাকচ্চর থর্কয় বেিুটা হকল্ও েম। 
অেচাৎ সমকয়র সাকে সাকে িবেও বিশৃঙ্খল্া িােকি ক্রমােি, িার পরও আমাকের 
মহাবিশ্ব এখকন্া সিূণচ বিশৃঙ্খল্ ন্য়। বেন্তু এেসময় বিল্। এেেম শুরুকি। 

  

                                                           
111 বর্ত্রবটর োবণবিে িযাখযা পাওয়া িাকি, Victor J. Stenger এর Has Science Found God? The Latest Results in 
the Search for Purpose in the Universe, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003 িইকয়র appendix C, পৃো 
ন্াং ৩৫৬-৫৭ থি। 
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ধরুন্, িবে আমরা মহাবিকশ্বর এই প্রসারণকে থপিকন্র বেকে ১৩৮০ থোবট িির 
বেবরকয় বন্কয় িাই িাহকল্ আমরা থপৌঁিুি সাংজ্ঞাকিােয এেেম আবেিম সমকয় অেচাৎ 
োি সময় ৬.৪ x ১০-৪৪ থসকেকে িখন্ মহাবিশ্ব বিল্ িিটাই কু্ষে িার থর্কয় 
কু্ষেিম বেিু থস্পকস োেকি পাকর ন্া। এটাকে িল্া হয় োি থোল্ে িার িযাসাধচ 
হকচ্ছ োি বেকঘচযর (১.৬x১০-৩৫ বমটার) সমান্। িাপেবিবিেযার বিিীয় সূত্র থেকে 
থিমন্ অনু্মান্ েরা হয় িখন্ মহাবিকশ্বর থমাট এন্ট্রবপ এখন্োর থমাট এন্ট্রবপর থর্কয় 
থিমন্িাকিই েম বিল্। অিশয োি থোল্কের মকিা এেটা কু্ষেিম থোল্কের পকক্ষ 
সকিচাচ্চ িিটা এন্ট্রবপ ধারণ েরা সম্ভি িখন্ মহাবিকশ্বর এন্ট্রবপ বঠে িিটাই বিল্। 
োরণ এেমাত্র থোকন্া ব্লযাে থহাকল্র পকক্ষই োি থোল্কের মকিা এিটা কু্ষে 
আোর ধারণ েরা সম্ভি। আর আমরা জাবন্, ব্লযাে থহাকল্র এন্ট্রবপ সি সময়ই 
সকিচাচ্চ। 

 
 
 
 
 
 

এখাকন্ মহাবিকশ্বর সিচকমাট-এন্ট্রবপ এিাং সকিচাচ্চ-সম্ভািয-এন্ট্রবপকে মহাবিকশ্বর িযাসাকধচর োাংশন্ 
আোকর আাঁো হকয়কি। আমাকের মহাবিশ্ব সি সময়ই বন্কর্র থরখা িরাির প্রসাবরি হকি, এিাং থসটাই 

হকচ্ছ। বেন্তু বন্কর্র থরখাবট থেিল্ এেটা সমকয়ই ওপকরর থরখার সাকে বমকল্ িাকি—থসটা হকচ্ছ 
মহাবিকশ্বর উদ্ভকির সময় (োি সমকয়)। বন্কর্র মহাবিকশ্বর প্রেৃি এন্ট্রবপ সূর্ে থরখাবট ওপকরর থরখার 
(কিবট মহাবিকশ্বর সকিচাচ্চ এন্ট্রবপ সূর্ে) সাকে বমকল্ িািার অেচ হকল্া, সূর্ন্াল্কগ্ মহাবিকশ্বর এন্ট্রবপ 
বিল্ সকিচাচ্চ। বেন্তু থিকহিু মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমাণ, িাই মহাবিকশ্বর সকিচাচ্চ এন্ট্রবপ িার প্রেৃি 
এন্ট্রবপর থর্কয় দ্রুি হাকর িােকি, আর িার েকল্ িােবি িাকন্ মহাবিকশ্বর থোকন্া থোকন্া অাংকশ 

শৃঙ্খল্া সৃবষ্ট হওয়ার সুকিাে েকর বেকয়কি, িাপেবিবিেযার বিিীয় সূত্র িঙ্গ ন্া েকরই (িবির উৎস: 
বিির থস্টঙ্গর, েি েয থেইে হাইকপাবেবসস, ২০০৭) 
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     অকন্কে এই িত্ত্ব শুকন্ অকন্ে সময়ই থি আপবি জান্ান্ থসটা হকল্া, ‘আমাকের 
হাকি এখকন্া োি সমকয়র পূকিচর ঘটন্ািবল্র ওপর প্রকয়াে েরার মকিা থোকন্া 
থোয়ান্টাম মহােকষচর িত্ত্ব থন্ই’। আমরা িবে সমকয়র আইন্স্টাইন্ীয় সাংজ্ঞাটাই গ্রহণ 
েবর, মাকন্ ঘবের সাহাকিয থিটা মাপা হয়- িাহকল্ থেখা িায় োি সমকয়র থর্কয় 
কু্ষেিম সমকয়র িযাবপ্ত মাপকি হকল্ আমাকের োি বেকঘচযর থর্কয় কু্ষেিম বেকঘচয 
মাপকজাখ েরকি হকি। থিখাকন্ োি বেঘচয হকচ্ছ োি সমকয়র আকল্া থি পে 
অবিক্রম েকর িার বেঘচয। অেচাৎ আকল্ার েবি ও োি সমকয়র গুণেল্। বেন্তু 
হাইকজন্িাকেচর অবন্িয়িা ন্ীবি থেকে আমরা জাবন্, থোকন্া িস্তুর অিিান্ িি 
সূক্ষ্মিাকি মাপা হয় িার শবক্তর সম্ভািয মান্ িিই িােকি োকে। এিাং োবণবিে 
বহসাি থেকে থেখাকন্া িায় োি বেকঘচযর সমান্ থোকন্া িস্তুকে পবরমাপকিােযিাকি 
অবিেশীল্ হকি হকল্ িার শবক্ত এিটাই িােকি হকি থি থসটা িখন্ এেটা ব্লযাে 
থহাকল্ পবরণি হকি। থি ব্লযাে থহাল্ থেকে থোকন্া িেযই থির হকি পাকর ন্া। এখান্ 
থেকে িল্া িায় োি সমকয়র থর্কয় কু্ষেিম থোকন্া সমকয়র বিিার সাংজ্ঞাবয়ি েরা 
সম্ভি ন্য়112। 
 

িিচমান্ সমকয়র েো বর্ন্তা েরুন্। পোেচবিজ্ঞাকন্র থোকন্া প্রবিবেি সূত্র 
প্রকয়াকেই আমাকের বিধার বেিু থন্ই িিক্ষণ ন্া আমরা োি সমকয়র থর্কয় কু্ষে 
বিিাকরর থোকন্া সমকয়র জন্য এটার প্রকয়াে েরবি। মূল্ি সাংজ্ঞা অনু্িায়ী সময়কে 
েণন্া েরা হয় োি সমকয়র পূণচ সাংখযার গুবণিে বহকসকি। আমরা আমাকের 
োবণবিে পোেচবিজ্ঞাকন্ সময়কে এেটা ক্রবমে র্ল্ে বহকসকি ধকর পার থপকয় িাই, 
োরণ সমকয়র এই কু্ষে অবিিাজয এেে এিই থিাট থি িযিহাবরে েযাল্েুল্াকস 
আমাকের এর োিাোবি আোকরর বেিুই েণন্া েরকি হয় ন্া। আমাকের সূত্রগুকল্া 
োি সমকয়র মকধযোর অাংশগুকল্া বেকয় এক্সিাকপাকল্কটি হকয় িায় িবেও এই 
পবরসীমার মকধয বেিু পবরমাপ অকিােয এিাং অসাংজ্ঞাবয়ি বহকসকি থেকে িাকি। 
                                                           
112 Victor J. Stenger এ র Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the 

Universe , Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, পষৃ্ঠা নং ৩৫১-৫৩। 
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এিাকি এক্সিাকপাকল্ট থিকহিু আমরা ‘এখন্’ েরকি পাবর, থসকহিু বন্িয় বিে িযাাং-
এর শুরুকি প্রেম োি পবরসীমার থশকষও েরকি পারি।  

 

থসই সমকয় আমাকের এক্সিাকপাকল্শকন্র বহসাি থেকে আমরা জাবন্ থি িখন্ 
এন্ট্রবপ বিল্ সকিচাচ্চ113। এর মাকন্ থসখাকন্ বিল্ শুধু ‘পরম বিশৃঙ্খল্া’। অেচাৎ, থোকন্া 
ধরকন্র শৃঙ্খল্ারই অবিে বিল্ ন্া। িাই, শুরুকি মহাবিকশ্ব থোকন্া শৃঙ্খল্াই বিল্ ন্া। 
এখন্ আমরা মহাবিকশ্ব থি শৃঙ্খল্া থেবখ িার োরণ, এখন্ িবধচি আয়িন্ অনু্পাকি 
মহাবিকশ্বর এন্ট্রবপ সকিচাচ্চ ন্য়।  

 

সাংকক্ষকপ িল্কল্, আমাকের হাকি োো েসকমাল্বজেযাল্ উপাি মকি মহাবিকশ্বর 
সূর্ন্া হকয়কি থোকন্া ধরকন্র শৃঙ্খল্া, পবরেল্পন্া িা বন্মচাণ িাোই। শুরুকি বিল্ 
শুধুই বিশৃঙ্খল্া। 

 

িাধয হকয়ই আমাকের িল্কি হকচ্ছ থি আমরা র্ারপাকশ থি সূক্ষ্মাবিসূক্ষ্ম শৃঙ্খল্া 
থেবখ িা থোকন্া আবে স্রষ্টার িারা সৃষ্ট ন্য়। বিে িযাাং-এর আকে েী হকয়কি িার 

                                                           
113 এই ল্াইন্বট আিাকরা এেটু বিশেিাকি িযাখযার োবি রাকখ। সাধারণি পোেচবিজ্ঞাকন্র িইগুকল্াকি (কিমন্ শন্ 
েযারকল্র ‘From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time’ িইবট েষ্টিয) িল্া হকয় োকে 
মহাবিশ্ব শুরু হকয়কি খুি বন্ম্ন এন্িবপর অিিা থেকে। মকন্ হকি পাকর থি উপবরউক্ত ল্াইন্বট থসই িািিিার পবরপিী। হযাাঁ, 
বন্ম্ন এন্ট্রবপ থেকে মহাবিকশ্বর িাত্রা শুরুর িযপারটা থিিাকি সাধারণ িইগুকল্াকি িল্া হয় থসটা িুল্ ন্য়, বেন্তু এেই সাকে 
মহাবিশ্ব িাত্রা শুরু েরকি পাকর সকিচাচ্চ এন্িবপ অেচাৎ থোয়ান্টাম থস্ককল্র র্রম বিশৃঙ্খল্া থেকেও, িাকে ‘থেওস’ ন্াকম 
অবিবহি েরা হয়। আর িারপর িখন্ থেকে মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকি শুরু েরল্, সকিচাচ্চ এন্িবপ িােকি োেল্ প্রেৃি এন্ট্রবপ 
থেকে দ্রুি হাকর (প্রেি গ্রাে েষ্টিয)। থসজন্যই অধযাপে বিির থস্টঙ্গর িার ‘বিকেবোং েয েযাল্াবস অি োইন্বটউবন্াং’ 
বশকরান্াকমর থপপাকর িকল্ন্, ‘A volume of space can have maximal entropy and still contain very low 
entropy as compared to the visible universe. Assume our universe starts out at the Planck time as a 
sphere of Planck dimensions. Its entropy will be as low as it can be. However, at the same time, a 
Planck sphere is akin to a black hole whose entropy is maximal for an object of the same radius. It 
is not logically inconsistent to be both low and maximum at the same time. In short, the universe 
could have started out in complete disorder and still produced organized structures. The reason is, 
as the universe expands its maximum allowed entropy grows with it so that order can form without 
violating the second law of thermodynamics.’ 
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থোকন্া বর্হ্নই মহাবিকশ্ব থন্ই। এিাং সৃবষ্টেিচার থোকন্া োকজর বর্হ্নই িা িার থোকন্া 
ন্েশাই এখাকন্ িল্ি থন্ই। িাই িার অবিকের ধারণাও অপ্রকয়াজন্ীয়।  

 

আিারও আমরা বেিু বিজ্ঞাবন্ে েল্ােল্ থপল্াম থিগুকল্া এেটু অন্যরেম হকল্ই 
সৃবষ্টেিচার অবিকের প্রমাণ হয়কিা হকি পারি। থিমন্ মহাবিশ্ব িবে ক্রমপ্রসারণশীল্ 
ন্া হকয় বির আেৃবির হকিা (থিমন্টা িাইকিল্ িা অন্যান্য ধমচগ্রিগুকল্া িকল্) 
িাহকল্ই িাপেবিবিেযার বিিীয় সূত্র মকি আমরা থেখিাম সৃবষ্টর আবেকি এন্ট্রবপর 
মান্ সকিচাচ্চ-সম্ভািয-এন্ট্রবপর থর্কয় েম বিল্। িার মাকন্ োাঁোি মহাবিকশ্বর সূর্ন্াই 
হকয়কি খুিই সুশৃঙ্খল্ এেটা অিিায়। থি শৃঙ্খল্া আন্া হকয়কি িাইকর থেকে। 
এমন্বে থপিকন্র বেকে অসীম অিীকিও িবে মহাবিকশ্বর অবিে োেি িাহকল্ 
আমরা িিই থপিকন্ থিিাম থেখিাম সিবেিুই িিই সুশৃঙ্খল্ হকচ্ছ এিাং আমরা 
এেটা পরম শৃঙ্খল্ার অিিায় থপৌঁকি থিিাম থি শৃঙ্খল্ার উৎস সেল্ প্রােৃবিে 
বন্য়মকেই ল্ঙ্ঘন্ েকর। 
 
বসাংগুল্াবরবট িা অথিি বিিু  
১৯৭০ সাকল্ থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং এিাং েবণিবিে রজার থপন্করাজ, 
থপন্করাকজর আকের এেবট উপপাকেযর আকল্াকে প্রমাণ েকরন্ থি, বিে িযাাং-এর 
শুরুকি ‘বসাংগুল্াবরবট’ িা অথিি বিিুর অবিে বিল্114। সাধারণ আকপবক্ষেিাকে শূন্য 
সমকয়র আকল্াকে বিকির্ন্া েরার মাধযকম থেখা িায় থি, িিচমান্ থেকে থপিকন্ থিকি 
োেকল্ মহাবিকশ্বর আোর ক্রমশ থিাট এিাং ঘন্ে িৃবদ্ধ পায়। থপিকন্ থিকি থিকি 
িখন্ মহাবিকশ্বর আোর শূন্য হয় িখন্ সাধারণ আকপবক্ষেিার েবণি অনু্িায়ী এর 
ঘন্ে হয় অসীম। মহাবিশ্ব িখন্ অসীম ির ও ঘন্েবিবশষ্ট এেবট বিিু িার ন্াম 
‘পকয়ন্ট অি বসাংগুল্াবরবট’। ধমচকিিারা িারা বিে িযাাংকে ঈশ্বকরর থেরামবি বহকসকি 
েুবটকয় িুল্কি র্ান্ িাাঁরা িকল্ন্, িখন্ সময় িকল্ও বেিু বিল্ ন্া। 
                                                           
114 Stephen W. Hawking and Roger Penrose, ‘The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology,’ 

Proceedings of the Royal Society of London, series A, 314 (1970): পষৃ্ঠা নং ৫২৯-৪৮। 
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িার পর থেকে এিাকিই র্ল্কি। বিে িযাাং-এর আকে অসীম ির ও ঘন্কের 
বিিুকি সিবেিু আিদ্ধ বিল্, িখন্ বিল্ ন্া থোকন্া সময়। িারপর ঈশ্বর েুাঁ োকন্র 
মাধযকম এে মহাবিকস্ফারণ ঘটান্, সূর্ন্া হয় মহাবিকশ্বর, সূর্ন্া হয় সমকয়র। থিমন্, 
আমরা আমাকের ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ িইকয় আকমবরোর রক্ষণশীল্ থল্খে বেকন্শ 
বি’সুজার উোহরণ হাবজর েকরবিল্াম। বি’সুজা িাাঁর এেবট িইকয় িকল্কিন্, ‘িুে 
অি থজকন্বসস থি ঈশ্বরপ্রেি মহাসিয গ্রি থসটা আকরেিার প্রমাবণি হকল্া। 
আধুবন্ে বিজ্ঞান্ীরা আবিষ্কার েকরকিন্ থি, মহাবিকশ্বর উৎপবি হকয়বিল্ শবক্ত ও 
আকল্ার এে বিকস্ফারকণর মধয বেকয়। এমন্ ন্া থি, িান্ ও সমকয় মহাবিকশ্বর সূর্ন্া 
ঘকটকি, িরাং মহাবিকশ্বর সূর্ন্া বিল্ সময় ও িাকন্রও সূর্ন্া’115। বি’সুজা আরও 
িকল্ন্, ‘মহাবিকশ্বর সূর্ন্ার আকে সময় িকল্ বেিুর অবিে বিল্ ন্া। অোবস্টন্ অকন্ে 
আকেই বল্কখবিকল্ন্, মহাবিকশ্বর সূর্ন্ার েকল্ সমকয়র সূর্ন্া হকয়বিল্। এিবেকন্ 
আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ বন্বিি েরল্, অোবস্টন্ এিাং ইহুবে, বিষ্টান্কের মহাবিকশ্বর 
সূর্ন্া সিকেচ আবেম উপল্বির সিযিা’ 116। এেই ধরকন্র েো মুসবল্ম জেকির 
জন্বপ্রয় ‘োশচবন্ে’ হারুন্ ইয়াবহয়াও (আসল্ ন্াম আেন্ান্ অেিার; িার ন্াকম 
বিিিচন্ িত্ত্বকে বিেৃি েকর সৃবষ্টিাকের রূপেো প্রর্ার, ন্ারী ধষচণ, মােে 
থর্ারার্াল্ান্সহ িহু অবিকিাে আকি, এিাং িাকে বিবিন্ন সময় োরািাকসও থিকি 
হকয়বিল্117) িকল্কিন্ এোবধেিার, প্রাকর্যর বিষ্টীয় সৃবষ্টিােীকের ধারণাগুকল্ার পিচাপ্ত 
‘ইসল্ামীেরণ’ েকর: 

‘বিজ্ঞান্ীরা এখন্ জাকন্ন্, মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘকটকি বসাংগুল্াবরবট থেকে এে 
অবর্ন্তন্ীয় মহাবিকস্ফারকণর মাধযকম, িাকে আমরা বিে িযাাং ন্াকম বর্বন্। অন্য েোয় 
মহাবিশ্ব সৃষ্ট হকয়কি। অেচাৎ আল্লাহই একে িাবন্কয়কি’। 

ইসল্াবম পবণ্ডি জাবের ন্াকয়েও প্রায়ই িাাঁর বিবিন্ন থল্ের্াকর থোরাকন্র এেবট 

                                                           
115 Dines D’ Souza, What’s So Great About Christianity? ,Washington, DC: Regnery, 2007, পৃো ন্াং ১১৬। 
116 Dines D’ Souza, পূকিচাক্ত, পৃো ১২৩। 
117 অন্ন্ত বিজয় োশ, হারুন্ ইয়াবহয়া : র্ের্ে েরকল্ই থসান্া হয় ন্া, িুবক্ত, সাংখযা ৪, জুল্াই ২০১৩ 
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বিকশষ আয়ািকে বিে িযাাং-এর ‘প্রমাণ’ বহকসকি হাবজর েকরন্118। বি’সুজা, হারুন্ 
ইয়াবহয়া, আর জাবের ন্াকয়েরা সুকিাে থপকল্ই এিাকি বিে িযাাং-এর সাকে বন্জ 
বন্জ ধমচগ্রকির আয়াি জুকে বেকয় এর এেটা অকল্ৌবেে মবহমা প্রোন্ েরকি র্ান্। 
বেন্তু আেকি বিজ্ঞাকন্র এই আবিষ্কার প্রার্ীন্ এ সমি ধমচগ্রকির সিযিার থোকন্া 
রেকমর বন্িয়িা থিা থেয়ই ন্া, িরাং এই ধমচগ্রি এিাং আরও অকন্ে ধমচগ্রকি োো 
সৃবষ্টর থি েল্প এি বেন্ ধাবমচকেরা বিশ্বাস েকর একসকিন্ িা েিটা িুল্ এিাং অদু্ভি 
থসটাই প্রমাণ েকর119। 

 

িা-ই থহাে, বসাংগুল্াবরবটর েো িকল্ ধাবমচেকের মাকঝ েিীর সাো থেল্া 
বস্টকেন্ হবোং ও থপন্করাজ প্রায় বিশ িির আকে ঐেমকিয থপৌঁিান্ থি, িািকি 
বসাংগুল্াবরবট ন্াকমর থোকন্া বিিুর অবিে আসকল্ বিল্ ন্া, এিাং থন্ই। সাধারণ 
আকপবক্ষেিার ধারণায় বহসাি েরকল্ অিশয িাকের আকের বহকসকি থোকন্া িুল্ বিল্ 
ন্া। বেন্তু থসই ধারণায় সাংিুক্ত হয়বন্ থোয়ান্টাম থমোবন্েস। আর িাই থসই বহসাি 
আমকল্ থন্ওয়া িায় ন্া। ১৯৮৮ সাকল্ হবোং ‘আ বব্রে বহবে অি টাইম’ িইকি 
িকল্ন্, There was in fact no singularity at the beginning of universe. 
অেচাৎ মহাবিকশ্বর সূর্ন্ার সমকয় বসাংগুল্াবরবটর অবিে বিল্ ন্া120। 

                                                           
118 থিমন্, জাবের ন্াকয়ে িার এেবট থল্ের্াকর িকল্কিন্,  

As far as Qur’an and modern Science is concerned, in the field of ‘Astronomy’, the 
Scientists, the Astronomers, a few decades earlier, they described, how the universe came 
into existence – They call it the ‘Big Bang’. And they said… ‘Initially there was one 
primary nebula, which later on it separated with a Big Bang, which gave rise to Galaxies, 
Stars, Sun and the Earth, we live in.’ This information is given in a nutshell in the 
Glorious Qur’an, in Surah Ambiya, Ch. 21, Verse No. 30, which says, “Do not the 
unbelievers see that the heavens and the earth were joined together, and we clove them 
asunder?’ Imagine this information which we came to know recently, the Qur’an mentions 
14 hundred years ago. 

119 এ প্রসকঙ্গ পেুন্, অবিশ্বাকসর েশচন্ (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুন্মুচেণ ২০১২) িইবটর ‘বিজ্ঞান্ময় বেিাি’ বশকরান্াকমর অধযায়বট।  
120 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: 
Bantam, 1988, পৃো ৫০ 
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বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং প্রােবমেিাকি বসাংগুল্াবরবট িা অথিি বিিু িকল্ এেটা ধারণা প্রিাি 
েরকল্ও (বর্ত্র ে) পরিিচীকি থোয়ান্টাম থমোবন্েসর েণন্া থোন্ায় ধকর এবটকে িাবিল্ 
েকর থেন্ (বর্ত্র খ), িবেও ধাবমচকেরা থসই িাবিল্ হওয়া অথিি বিিুকে অকল্ৌবেে মবহমা 
বেকয় এিাং েখকন্া িা ধমচগ্রকির সাকে জুকে বেকয় পুরকন্া োসুবি থঘাঁকটই র্কল্কি  

(িবির উৎস, পল্ থিবিস, েসবমে জযােপট, ২০০৭)। 
 

বি’সুজা, হারুন্ ইয়াবহয়া বোংিা জাবের ন্াকয়কের মকিা মানু্কষরা ‘আ বব্রে বহবে 
অে টাইম’ িইবটকি এেন্জর থর্াখ িুবল্কয়কিন্ থসটা সবিয। বেন্তু পকে থিাঝার জন্য 
ন্য়। িাাঁরা খুাঁকজকিন্ িাাঁকের মিােকশচর সাকে িায় এমন্ এেবট িােয এিাং থসটা 
থপকয়ই িােিাবে থোকন্া বেকে ন্জর ন্া বেকয় ল্াবেকয় উকঠবিকল্ন্। িাাঁরা বিবিন্ন 
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সময় হবোংকে উদৃ্ধি েকর িকল্ন্, ‘মহাবিকশ্বর সৃবষ্ট হকয়কি এেটা বিিু (বসাংগুল্াবরবট) 
থেকে বিে িযাাং-এর মাধযকম’121। িাাঁরা মূল্ি হবোং-এর েোর আাংবশে উদৃ্ধি 
েকরন্, মূল্ বিষয়টা থর্কপ বেকয়। উদৃ্ধবির সামকন্র থপিকন্র িাবে িােযগুকল্াকে 
উকপক্ষা েরার মাধযকম এমন্ এেবট অেচ িাাঁরা োাঁে েরান্, িা আসকল্ হবোংকয়র 
মকির বঠে উকল্টা। হবোং আসকল্ িল্বিকল্ন্ িাাঁকের ১৯৭০-এ েরা প্রােবমে এে 
বহসাকির েো, থিখাকন্ িাাঁরা বসাংগুল্াবরবটর েো আকল্ার্ন্া েকরবিকল্ন্। সিূণচ 
েোবট বিল্ এমন্ ‘আমার ও থপন্করাকজর েকিষণায় প্রাপ্ত েল্ােল্ ১৯৭০ সাকল্ 
এেবট িুগ্ম প্রিকন্ধর মাধযকম প্রেম প্রোবশি হয়, থিখাকন্ আমরা প্রমাণ েকর থেখাই 
থি, বিে িযাাং-এর আকে অিশযই বসাংগুল্াবরবটর অবিে বিল্, িিক্ষণ পিচন্ত সাধারণ 
আকপবক্ষেিার িত্ত্ব সবঠে িকল্ ধকর থন্ওয়া হয়, এিাং এ-ও ধকর থন্ওয়া হয় থি, 
িিচমাকন্ মহাবিকশ্ব থিই পবরমাণ পোেচ রকয়কি আকেও িাই বিল্’122। হবোং আরও 
িকল্ন্- 

এেসময় আমাকের (হবোং ও থপন্করাজ) িত্ত্ব সিাই গ্রহণ েকর বন্ল্ এিাং 
আজোল্ থেখা িায় প্রায় সিাই এটা ধকর বন্কচ্ছ থি মহাবিকশ্বর সৃবষ্ট হকয়কি 
এেটা বিিু (বসাংগুল্াবরবট) থেকে বিে িযাাং-এর মাধযকম। এটা হয়কিা এেটা 
পবরহাস থি এ বিষকয় আমার মি পাল্টাকন্ার পকর আবমই অন্য 
পোেচবিজ্ঞান্ীকের আশ্বি েরকি থর্ষ্টা েরবি, থি এমন্ থোকন্া বসাংগুল্াবরবট 
আসকল্ বিল্ ন্াোরণ, থোয়ান্টাম প্রিাি বহসাকি ধরকল্ বসাংগুল্াবরবট িকল্ 
বেিু আর োকে ন্া’123। 

অের্ ধমচকিিারা আজ অবব্দ থসই বসাংগুল্াবরবট পকয়ন্টকে থেকন্দ্র েকর স্রষ্টার অবিে 
প্রমাণবিষয়ে অসাংখয িই বল্কখ র্ল্কিন্। িির খাকন্ে আকে প্রোবশি িইকয় র যাবি 
িাোবরয়াস িকল্ন্, ‘আইন্স্টাইকন্র সাধারণ আকপবক্ষেিার িকত্ত্বর পাশাপাবশ বিে 
                                                           
121 D’ Souza, What’s So Great About Christianity? , Washington, DC: Regnery, 2007, পৃো ১২১। 
122 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: 
Bantam, 1988, পৃো ৫০। 
123 Stephen W. Hawking, পূকিচাক্ত। 
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িযাাং িকত্ত্বর মাধযকম আমরা এখন্ বন্বিি সিবেিুর অিশযই এেবট সূর্ন্া বিল্। 
সেল্ থিটা আমাকের এই উপসাংহার থেয় থি, এেবট অসীম ঘন্কের অথিি বিিু 
থেকেই মহাবিকশ্বর সম্প্রসারণ শুরু হকয়বিল্’ 124। 
 

বস্টকেন্ হবোংকয়র প্রেম প্রিন্ধ এি িাকল্ািাকি পেকল্ও পরিিচীকি আর বেিু 
পকে থেখার ইকচ্ছ হয়কিা িাাঁকের হয়বন্। বোংিা পেকল্ও, বন্কজকের মকির সাকে 
থমকল্ ন্া িকল্ িাাঁরা থসটা এে োন্ বেকয় ঢুবেকয় থির েকর বেকয়কিন্ আকরে োন্ 
বেকয়। িাাঁরা অবিরাম থঘাঁকট র্ল্কিন্ থসই পুরকন্া োসুবি, থিই োসুবি আিােুাঁকে 
বন্কক্ষপ েকরকিন্ োসুবি প্রস্তুিোরী মানু্ষবট বন্কজই।  
 
শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উৎপবি বে শবক্তর বন্িযিা সূকত্রর ল্ঙ্ঘন্? 

সাো থর্াকখ মকন্ হকি পাকর শূন্য থেকে স্বিিঃসূ্ফিচিাকি মহাবিশ্ব বিবর হওয়াটা 
শবক্তর বন্িযিার ল্ঙ্ঘন্। আসকল্ বেন্তু িা ন্য়। আকেই িকল্বি, স্ফীবি িত্ত্ব বন্কয় 
েকিষণা েরা বিজ্ঞান্ীরা েণন্া েকর থেকখকিন্ থি, মহাবিকশ্বর থমাট শবক্তর পরমাণ 
সি সময়ই শূন্য োকে। শবক্তর থিােেল্ শূন্য হকল্ এই পৃবেিী সূিচ, থর্য়ার, থটবিল্সহ 
হাজাকরা রেকমর পোেচ িাহকল্ এল্ েো থেকে? বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, মহাবিকশ্বর 
েৃশযমান্ জেপোেচগুকল্া বিবর হকয়কি আসকল্ ধন্াত্মে শবক্ত থেকে, আর অন্যবেকে 
মহােষচীয় থক্ষকত্রর রকয়কি ঋণাত্মে শবক্ত। এই েুকটা পরস্পরকে বন্বিয় েকর থেয়। 
িাই, মহাবিকশ্বর শবক্তর িীজেবণিীয় থিােেল্ বহসাি েরকল্ সি সময় শূন্যই পাওয়া 
িায়।  

 

িযাপারটাকে আকরেটু বিিৃি েরা িাে। গুকের থেওয়া স্ফীবি িত্ত্ব থেকে আমরা 
থজকন্বি আকল্াে েণাথোটন্ বোংিা থর্ন্াজান্া পোকেচর আবে 
উপাোন্গুকল্াবিবর হকয়কি থমবে শূন্যিা িা েল্স িযােুয়াম থেকে েশার 
                                                           
124 Ravi K. Zacharias, The End of Reason: A Response to the New Atheist, Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 2008, পৃো ন্াং ৩১। 
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িান্ান্তকরর (Phase transition) মাধযকম (পূিচিিচী অধযায় েষ্টিয)। এ 
উপাোন্গুকল্ার রকয়কি ধন্াত্মে শবক্ত। এই শবক্ত োটাোবট হকয় িায় মহােষচীয় 
থক্ষকত্রর ঋণাত্মে শবক্ত বেকয়125। োকজই থি থেউ থিকোকন্া সময় িুে বেবপাং-এর 
বহসাি থমল্াকি িসকল্ থেখকিন্, বন্ট থিােেল্ শূন্যই পাকচ্ছন্ বিবন্।  িি িারী 
িস্তুেণা আমরা বিবর েরকি িাি, মহােষচীয় থক্ষকত্রর োকি আমাকের িি িারী টযাক্স 
বেকি হকি আকে।  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, মহাবিকশ্বর েৃশযমান্ জেপোেচগুকল্া বিবর হকয়কি আসকল্ ধন্াত্মে শবক্ত 
থেকে, আর অন্যবেকে মহােষচীয় থক্ষকত্রর রকয়কি ঋণাত্মে শবক্ত। এই েুকটা পরস্পরকে 

বন্বিয় েকর থেয় (িবির উৎস: বস্টকেন্ হবোং, ইউবন্িাসচ ইন্ ন্াটকশল্, ২০০১) 
 

অেচাৎ, মহাবিকশ্বর আোর িাোকি হকল্ বিপরীি বেকে মহােষচীয় থক্ষকত্রর মান্ও 
িাোকি হকি। বস্টকেন্ হবোং িাাঁর বিখযাি ‘ইউবন্িাসচ ইন্ ন্াটকশল্’ িইকয় িকল্ন্, 
‘মহাবিকশ্বর আোর বিগুণ হিার অেচ হকল্া পোেচ ও মহােষচীয় শবক্ত উিকয়রই বিগুণ 

                                                           
125 Alexei V. Filippenko and Jay M. Pasachoff, A Universe from Nothing (Adapted from The Cosmos: 
Astronomy in the New Millennium, 1st edition, 2001).  

http://www.astrosociety.org/pubs/mercury/31_02/nothing.html
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হওয়া। শূকন্যর বিগুণ েরকল্ও শূন্যই হয়। আহা, আমাকের িযাাংবোং বসকস্টমও িবে 
এিাকি োজ েরি ...’।  

 

শবক্তর বন্িযিাকে ল্ঙ্ঘন্ ন্া েকরই থস্রে শূন্য থেকে বেিাকি েৃশযমান্ মহাবিকশ্বর 
উৎপবি ঘটকি পাকর, িা পবরষ্কার েকরকিন্ বস্টকেন্ হবোং িাাঁর ‘োকল্র সাংবক্ষপ্ত 
ইবিহাস’ (েয বব্রে বহবে অি টাইম) গ্রকি এিাকি 126 
 

মহাবিকশ্ব এই পবরমাণ জেপোেচ থেন্ রকয়কি িা মহাস্ফীবির ধারণা বেকয় 
িযাখযা েরা িায়। মহাবিকশ্বর থিসি অিল্ আমরা পিচকিক্ষণ েরকি পাবর 
থসখাকন্ রকয়কি েশ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ 
বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ (অেচাৎ 
১-এর বপকঠ আবশবট শূন্য = ১.০ x ১০৮০) সাংখযে জে েবণো। থোকত্থকে 
এগুকল্া সি এল্? এর উির হকল্া থোয়ান্টাম িত্ত্ব অনু্িায়ী শবক্ত থেকে 
েবণো ও প্রবি েবণো িুেল্ আোকর উৎপবি হকি পাকর। বেন্তু প্রশ্ন হকল্া 
এই শবক্ত এল্ থোকত্থকে? এরও উির হকল্া মহাবিকশ্বর থমাট শবক্তর 
পবরমাণ হকল্া শূন্য। মহাবিকশ্ব পোেচ সৃবষ্ট হকয়কি ধন্াত্মে শবক্ত থেকে। 
অিশয জেপোেচ মহােষচকণর িারা বন্কজকে পবরপূণচিাকি আেষচণ েরকি। 
েুবট িস্তুখণ্ড িখন্ োিাোবি োকে িখন্ িাকের শবক্তর পবরমাণ িখন্ িারা 
অকন্ে েূকর োকে িা থেকে েম। এর োরণ হকল্া একের পৃেে েরকি 
হকল্ থি মহােষচীয় িল্ িারা িারা পরস্পকরর বেকে আেৃষ্ট হকচ্ছ থসই িকল্র 
বিরুকদ্ধ আপন্াকে শবক্ত িযয় েরকি হকি। িাই এে অকেচ মহােষচীয় 
থক্ষকত্রর রকয়কি ঋণাত্মে শবক্ত। এমন্ এেবট থমাটামুবট িাবন্ে সুষম 
(approximately uniform in space) মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র থেখাকন্া থিকি 
পাকর থি এই ঋণাত্মে মহােষচীয় শবক্ত পোকেচর প্রবিবন্বধেোরী ধন্াত্মে 

                                                           
126 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: 
Bantam, 1988, পৃো ১৩৬ 
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শবক্তকে বন্খুাঁিিাকি বিলু্প্ত েকর থেয়। োকজই মহাবিকশ্বর থমাট শবক্তর 
পবরমাণ সি সময়ই শূন্য। 
 

হবোং-এর ওপকরর িক্তকিযর মমচােচ হকচ্ছ, মহাবিশ্ব ‘সৃবষ্ট’র জন্য িাইকর থেকে আল্াো 
থোকন্া শবক্ত আমোবন্ েরার প্রকয়াজন্ হয়বন্। সহজ েোয়, ইন্কফ্লশন্ ঘটাকি িবে 
শবক্তর বন্ট িযয় িবে শূন্য হয়, িকি িাইকর থেকে থোকন্া শবক্ত আমোবন্ েরার 
প্রকয়াজন্ পকে ন্া। অযাল্ান্ গুে ও থস্টইন্হাটচ বন্উ বেবজেস জান্চাকল্ (১৯৮৯) 
থেবখকয়কিন্, ইন্কফ্লশকন্র জন্য থোকন্া িাপেিীয় োকজর (thermodynamic 
work) েরোর পকেবন্।  
 

থমাটা োকে মহাবিশ্ব ‘সৃবষ্ট’র আকেোর থমাট শবক্ত িা বিল্ অেচাৎ শূন্য, সৃবষ্টর 
পরও আমরা িা-ই পাবচ্ছ –অেচাৎ শূন্য। োকজই মহাবিকশ্বর উৎপবি ঘটকি বেকয় 
শবক্তর বন্িযিার ল্ঙ্ঘন্ ঘকটবন্। মহাবিকশ্বর িযাপাকর মূল্ধারার অবধোাংশ 
পোেচবিকেরই এই এেই অবিমি। উোহরণ বহকসকি আমরা প্রখযাি পোেচবিে 
বমবর্ও োেুর েো িল্কি পাবর। আমাকের এই োোিািু বন্উ ইয়েচ বসবট েকল্কজর 
অধযাপে এিাং িিচমাকন্ বিজ্ঞান্কে জন্বপ্রয় েরার থপিকন্ এেজন্ শীষচিান্ীয় 
োোবর। ‘বেবজেস অি েয ইিবসিল্’সহ িহু বন্উ ইয়েচ টাইমস থিস্ট থসল্ার িই 
আকি িাাঁর ঝুবল্কি। এমবন্ এেবট সাম্প্রবিে গুরুেপূণচ িই হকচ্ছ ‘সমান্তরাল্ 
বিশ্বগুকল্া’127। িইবট ২০০৫ সাকল্ প্রোকশর পর বব্রকটকন্র সযামুকয়ল্ জন্সন্ প্রাইকজর 
জন্য শীষচ িাবল্োয় একসবিল্। এই িইকয়র স্ফীবিসাংক্রান্ত অধযায়বটকি এেবট 
অনু্কচ্ছে থিাে েকরকিন্ োেু ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ ন্াকম। থসখাকন্ বিবন্ িযাখযা 
েকরকিন্ থেন্ শবক্তর বন্িযিার সূত্র অকু্ষণ্ণ থরকখই শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদূ্ভি হওয়া 
সম্ভি। হবোং-এর সাম্প্রবিে ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইবট থিকরাকন্ার পর বিবন্ এ বন্কয় 
এেবট ব্লেও বল্কখবিকল্ন্ – ‘Can a Universe Create Itself Out of 

                                                           
127 Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the 
Cosmos, Anchor; Reprint edition, 2006 
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Nothing?’ বশকরান্াকম128। থসখাকন্ও িযাপারবট িযাখযা েকরকিন্ আধুবন্ে 
পোেচবিজ্ঞাকন্র আকল্াকে। এ িাো ইউবটউকিও োেুর এেবট র্মৎোর বিবিও 
আকি। থসখাকন্ বিবন্ উকল্লখ েকরকিন্129, 

আপবন্ হয়কিা িািকি পাকরন্, শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির ধারন্াটা 
পোেচ ও শবক্তর বন্িযিার সূকত্রর ল্ঙ্ঘন্। বেিাকি আপবন্ শূন্য থেকে 
রািারাবি এেটা মহাবিশ্ব বিবর েকর থেল্কি পাকরন্? ওকয়ল্...িবে আপবন্ 
মহাবিকশ্বর সমি ির বহসাি েকরন্, থেখকিন্ এটা ধন্াত্মে। আর িবে 
আপবন্ মহাবিকশ্বর মহােষচ থক্ষকত্রর শবক্তর বহসাি থন্ন্, থেখকিন্ থসটা 
ঋণাত্মে। িখন্ আপবন্ এ েুকটাকে থিাে েরকিন্, েী পাকিন্? শূন্য। িার 
মাকন্ মহাবিশ্ব বিবর েরকি থোকন্া শবক্ত আসকল্ ল্ােকি ন্া। মহাবিশ্ব বি 
পাকচ্ছন্ আপবন্  থিন্ বি ল্াি বহকসকি। আপবন্ হয়কিা মাো থন্কে িািকি 
পাকরন্ – ন্াহ, এটা বঠে ন্য়। এই থি র্ারবেকের ধন্াত্মে র্াজচ আর 
ঋণাত্মে র্াজচ থেবখ, েই িারা থিা একে অপরকে বন্বিয় েকর বেকচ্ছ ন্া। 
িাহকল্ বেিাকি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব পাওয়া িাকি? ওকয়ল্, আপবন্ িবে 
এেইিাকি মহাবিকশ্বর িািিীয় ধন্াত্মে র্াকজচর পবরমাণ আর ঋণাত্মে 
র্াকজচর পবরমাণ ধকর থিাে েকরন্, থেখকিন্, থিােেল্ পাওয়া িাকচ্ছ শূন্য! 
মহাবিকশ্বর আসকল্ থোকন্া থন্ট র্াজচ থন্ই। আচ্ছা বস্পন্ িা ঘূণচকন্র 
িযাপাকরই িা ঘটন্া েী? েযাল্াবক্সর ঘূণচন্ আকি, িাই ন্া? এিাং িারা ঘুকর 
বিবিন্ন বিকরেশকন্। আপবন্ িবে েযাল্াবক্সগুকল্ার সমি ঘূণচন্ থিাে েকরন্, 
েী পাকিন্? শূন্য। সুিরাাং – মহাবিকশ্বর রকয়কি ‘শূন্য বস্পন্’, ‘শূন্য র্াজচ’, 
এিাং ‘শূন্য এন্াবজচ েন্কটন্ট’। অন্য েোয় পুকরা মহাবিশ্বই শূন্য থেকে 
পাওয়া।   

 

                                                           
128 Michio Kaku, Can a Universe Create Itself Out of Nothing?, November 24, 2010 
129 Michio Kaku, Michio Kaku: Space Bubble Baths and the Free Universe (Youtube video); Transcript :   
A Universe is a Free Lunch; (bigthink.com) 
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আবে োরণ 
মহাবিশ্ব সৃবষ্টর থপিকন্ আবে োরণ িকল্ বে বেিু আকি? োেকল্ থসটা েী রেকমর? 
আধুবন্ে থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্র বিজ্ঞাবন্ে িযাখযাগুকল্া পাওয়ার আে পিচন্ত 
ঢাল্াওিাকি ঈশ্বরকেই ‘আবে োরণ’ বহকসকি অবিবহি েরা হকিা, অকন্ে মহল্ 
থেকে এখকন্া েরা হয় িুমুল্ উৎসাকহর সাকেই। িাটচরাে রাকসল্ িাাঁর বিখযাি ‘Why 
I am not a Christian’ প্রিকন্ধ প্রেম োরণ সম্বকন্ধ িকল্ন্, 

আমাকের আকেই িুকঝ রাখা েরোর থি জেকির িা বেিু আমরা থেখকি 
পাই, সিবেিুর এেবট োরণ আকি। এই োরণকে প্রশ্ন েরকি েরকি 
আপবন্ থপিকন্র বেকে এবেকয় বেকয় অিশযই প্রেম োরকণর (First Cause) 
সিুখীন্ হকিন্,এিাং এই প্রেম োরণকেই স্বিিঃবসদ্ধিাকি ‘ঈশ্বর’ বহকসকি 
ধকর থন্ওয়া হয়।... আবমও িহুবেন্ ধকরই এবটকে স্বিিঃবসদ্ধ বহকসকি গ্রহণ 
েকর বন্কয়বিল্াম বেন্তু এেবেন্, িখন্ আমার িয়স আঠাকরা, আবম জন্ 
সু্টয়াটচ বমকল্র আত্মজীিন্ী পেবিল্াম, আর পেকি বেকয়ই থসখাকন্ এই 
িােযবট থপল্াম: ‘আমার িািা আমাকে প্রশ্ন েরকল্ন্, ‘থে আমাকে বিবর 
েকরকি?’ আবম এ প্রকশ্নর উির বেকি পাবরবন্। বেন্তু এই প্রশ্নবট আমাকে 
আরও এেবট প্রাসবঙ্গে প্রকশ্নর বেকে থঠকল্ বেল্। থিবট হকল্া, ঈশ্বরই িবে 
আমাকে বিবর েকর োকেন্, িকি ঈশ্বরকে বিবর েকরকি থে?’ আবম এখকন্া 
মকন্ েবর, ‘ঈশ্বরকে বিবর েকরকি থে?’ এই সহজ-সরল্ িােযবট প্রেম 
োরণসিবেচি িুবক্তর থোষবট প্রেম আমাকে থেখাল্। িবে প্রবিবট বজবন্কসর 
থপিকন্ এেবট োরণ োকে, িকি ঈশ্বকররও োরণ োেকি হকি। আিার 
িবে োরণ িাোই থোকন্া বেিু োেকি পাকর (কিমন্ ঈশ্বর), িকি এই িুবক্ত 
ঈশ্বকরর জেকির জন্যও সমান্িাকি প্রকিাজয। 
 

আমরা ন্িম অধযাকয় বিে িযাাং িা মহাবিকস্ফারকণর ইবিহাস বন্কয় আকল্ার্ন্া 
েকরবিল্াম। থসখাকন্ িকল্বিল্াম, এেটা সময় পিচন্ত মহাবিকস্ফারণ িা ‘বিে িযাাং’ 
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িকত্ত্বর পাশাপাবশ ‘থস্টবি থস্টট’ িা ‘বিবিশীল্ িত্ত্ব’ ন্াকম আকরেবট িত্ত্ব পাশাপাবশ 
রাজে েরি। বিবি িকত্ত্বর প্রিক্তা বিকল্ন্ বিখযাি থজযাবিবিচে থিিবরে হকয়ল্। িাাঁর 
োকজর সাকে িুক্ত বিকল্ন্ থেমবব্রজ েকল্কজর হারমান্ িবে, েমাস থোে এিাং 
পরিিচীোকল্ এেজন্ িারিীয় থজযাবিবিচজ্ঞান্ী – জয়ন্ত ন্ারবল্োর। মহাবিকশ্বর 
উৎপবির থপিকন্ সমাধান্টা বে মহাবিকস্ফারণ ন্াবে বিবিশীল্ িত্ত্ব থেকে আসকি এ 
বন্কয় ঝানু্ ঝানু্ বিজ্ঞান্ীরা বিধাবিিক্ত বিকল্ন্ থস সময়। িকি পরিিচীকি বিজ্ঞান্ীকের 
বিবিন্ন পিচকিক্ষকণর সূকত্র থিবরকয় আসকি শুরু েরল্ থি মহাবিশ্ব বিবিশীল্ ন্য়, িরাং 
ক্রমশ প্রসারমাণ। বিকশষ েকর ১৯৬৪ সাকল্র বেকে আকন্চা থপন্বজয়াস ও রিাটচ 
উইল্সন্ আেবিেিাকি ‘মহাজােবিে পিােপট বিবেরণ’-এর থখাাঁজ পাওয়ার পর 
িায়ীিাকি বিবি িত্ত্বকে হবটকয় বিে িযাাং-থে জায়ো েকর থেয় সবঠে িকত্ত্বর 
বসাংহাসকন্। 
 

িকি মহাবিকস্ফারণ িা ‘বিে িযাাং’ িত্ত্ববট বিজ্ঞাবন্ে সমাকজ েৃহীি হওয়ার পর 
থেকেই থিন্ বিশ্বাসীকের মকধয ন্িুন্ েকর ‘প্রেম োরণ’বটকে প্রবিবেি েরার ন্ি 
উেীপন্া ল্ক্ষ্ েরা বেকয়কি। ১৯৫১ সাকল্ Pope Pius XII পবন্টবেোল্ এোকিবমর 
সিায় িকল্ই িসকল্ন্ 

‘িবে সৃবষ্টর শুরু োকে, িকি অিশযই এই সৃবষ্টর এেজন্ স্রষ্টাও রকয়কি, 
আর থসই স্রষ্টাই হকল্ন্ ঈশ্বর’। 
 

আমরা আজ জাবন্, থজযাবিবিচজ্ঞান্ী ও ধমচিাজে জজচ থহন্বর থল্বমবত্র (বিবন্ ‘বিে 
িযাাং’ প্রবিিাকসর এেজন্ অন্যিম প্রিক্তা বিকল্ন্) থপাপকে থস সময় বিন্কয়র সকঙ্গ এ 
ধরকন্র িুবক্তকে ‘অভ্রান্ত’ বহকসকি প্রর্ার েরা থেকে বিরি োেকি পরামশচ 
বেকয়বিকল্ন্। এগুকল্া সিই আমরা আকের অধযাকয় আকল্ার্ন্া েকরবি। এখাকন্ িরাং 
আমরা এই িোেবেি ‘আবে োরকণর’ োশচবন্ে বিবিবট বন্কয় এেটু আকল্ার্ন্া েরি।  
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অকন্কেই হয়কিা জাকন্ন্, ‘োল্াম েসকমাল্বজেযাল্ আগুচকমন্ট’ (Kalam 
Cosmological Argument) ন্াকম এেবট োশচবন্ে িুবক্তমাল্া আকি থিটা বিশ্বাসীরা মহা 
উৎসাকহর সাকে ‘ঈশ্বকরর প্রমাণ’ বহকসকি হাবজর েকরন্। বিিাবেচে উইবল্য়াম থল্ন্ 
থক্রইে (William Lane Craig) ১৯৭৯ সাকল্ থল্খা ‘েয োল্াম েসকমাল্বজেযাল্ 
আগুচকমন্ট’ ন্ামে িইকয়র মাধযকম িুবক্তর এই ধারাকে এেসময় সাধারণ মানু্কষর োকি 
জন্বপ্রয় েকর থিাকল্ন্। িবেও িহুিারই িাাঁর এই িুবক্তমাল্া বিবিন্নিাকি খবণ্ডি হকয়কি, 
িার পরও িাো থরেকিচর মকিা এই িুবক্তমাল্াকে এখকন্া ‘ঈশ্বকরর অবিকের প্রমাণ’ 
বহকসকি িযিহৃি হয়। োল্াকমর িুবক্তর ধারাবটকে বন্কর্র র্ারবট ধাকপর সাহাকিয িণচন্া 
েরা িায়: 

১। িার শুরু (উৎপবি) আকি, িার থপিকন্ এেবট োরণ রকয়কি। 
২। আমাকের আজকের এই মহাবিকশ্বর এেবট উৎপবি আকি। 
৩। সুিরাাং এই মহাবিকশ্বর থপিকন্ এেবট োরণ আকি। 
৪। থসই োরণবটই হকল্া ‘ঈশ্বর’। 

 

সাংশয়িােী োশচবন্কেরা োল্াকমর িুবক্তকে িীব্রিাকি আক্রমণ েকরকিন্ বিবিন্ন 
সমকয়ই130। আমাকের পূিচিিচী ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ বোংিা ‘বিজ্ঞান্ ও বিশ্বাস’ প্রিৃবি 
িইকয় োল্াকমর এই ‘আবে োরকণর’ বিিৃি খণ্ডন্ অন্তিুচক্ত হকয়কি। এখাকন্ িাহুল্য 
বিধায় থসগুকল্ার পুন্রুকল্লখ েরা হকল্া ন্া। িকি এেবট গুরুেপূণচ িযাপার উকল্লখ ন্া 
েরকল্ই ন্য়। সিবেিুর থপিকন্ই ‘োরণ’ আকি িকল্ থপিাকি থপিাকি বিশ্বাসীরা 
ঈশ্বকরর োকি বেকয় হঠাৎ েকরই থেকম িান্। এ সময় আর িাাঁরা থিন্ থোকন্া োরণ 
খুাঁকজ পান্ ন্া। মহাবিকশ্বর জবটল্িাকে িযাখযা েরার জন্য িবে ঈশ্বর ন্ামে এেবট 
সিার আমোবন্ েরকিই হয়, িকি থসই ঈশ্বরকে িযাখযা েরার জন্য এেই িুবক্তকি 
আকরেবট ‘ঈশ্বর’থে োরণ বহকসকি আমোবন্ েরা উবর্ি। িারপর থসই ‘ঈশ্বকরর 

                                                           
130 উৎসাহী পাঠকেরা ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ (শুদ্ধস্বর) ‘বিশ্বাস ও বিজ্ঞান্’ (র্ারবেে) িই েুকটা পকে থেখকি পাকরন্। থেখকি পাকরন্ 
মুক্তমন্ায় প্রোবশি বিবিন্ন প্রিন্ধও।  
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ঈশ্বর’-এর অবিে িযাখযার জন্য ল্ােকি আকরেজন্ ঈশ্বর। এিাকি আমোবন্র থখল্া 
র্ল্কিই োেকি একের পর এে, িা আমাকের অসীকমর বেকে থঠকল্ থেকি। এই 
িযাপারবট স্বািাবিেিাকিই সেল্ বিশ্বাসীর োকি আপবিের। িাই ধমচিােীরা 
বন্কজরাই ‘সিবেিুর থপিকন্ই োরণ আকি’ এই স্বিিঃবসকদ্ধর িযবিক্রম বহকসকি 
ঈশ্বরকে েল্পন্া েকর োকেন্ আর থসাচ্চাকর থঘাষণা েকরন্, ‘ঈশ্বকরর অবিকের 
থপিকন্ থোকন্া োরকণর প্রকয়াজন্ থন্ই।’ সমসযা হকল্া থি, এই িযবিক্রমবট থেন্ শুধু 
ঈশ্বকরর থক্ষকত্রই প্রকিাজয হকি, মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র থেন্ ন্য়, এর থোকন্া িুবক্তগ্রাহয 
িযাখযা িাাঁরা বেকি পাকরন্ ন্া। 

 

আর িািাো ‘িার শুরু আকি িার থপিকন্ োরণ োেকিই হকি’ োল্াকমর 
িুবক্তমাল্ার প্রােবমে ধাপবটকে বিজ্ঞাকন্র জেকি অকন্ে আকেই খণ্ডন্ েরা হকয়কি 
োরণবিহীন্ থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র উোহরণ হাবজর েকর। পারমাণবিে পবরিৃবি, 
পারমাণবিে বন্উবক্লয়াকসর থিজবিয় অিক্ষকয়র মকিা থোয়ান্টাম ঘটন্াসমূহ 
‘োরণবিহীন্ ঘটন্া’ বহকসকি ইকিামকধযই বিজ্ঞাবন্ে সমাকজ স্বীেৃি131। হাইকজন্িাকেচর 
অবন্িয়িা িত্ত্ব অনু্িায়ী সামান্য সমকয়র জন্য শবক্তর (িা E = mc2 সূকত্রর মাধযকম 
শবক্ত ও িকরর সমিুল্যিা প্রোশ েকর) উদ্ভি ও বিন্াশ ঘটকি পাকর 
স্বিিঃসূ্ফিচিাকি থোকন্া োরণ িাোই। এগুকল্া সি পরীবক্ষি সিয। োকজই 
ওপকরর উোহরণগুকল্াই োল্াকমর িুবক্তকে বিজ্ঞাবন্েিাকি খণ্ডন্ েরার জন্য িকেষ্ট। 

 

আমরা অিশয ‘আবে োরণ’ বন্কয় োশচবন্ে েোর েুল্ঝুবর বোংিা মারপযাাঁকর্র থর্কয় 
থঢর আগ্রহী আধুবন্ে বিজ্ঞান্ েী িল্কি জান্কি। আকল্ার্য স্ফীবির প্রসকঙ্গই আসা িাে। 
স্ফীবি িকত্ত্বর মূল্ ধারণাগুকল্া থোয়ান্টাম েসকমাল্বজ ন্ামে আধুবন্ে শাখাবটর ক্রবমে 
                                                           
131 "... Quantum phenomenon, such as atomic transitions and radioactive decay of nuclei, seem to happen 

without prior cause. In fact, the highly successful theory of quantum mechanics does not predict the 

occurence of these events, just their probabilities for taking place;... we have no current basis for assuming 
such cause exist. After all Quantum mechanics is almost a century old and has been utilized with immense 

success over the period, with no sign of such causes ever being found (Quoted from Prof. Victor Stenger’s 

Has Science Found God? : The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe , Prometheus 
Books, pp 173) 
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উন্নয়কন্র প্রিািজাি েল্ােল্ িল্কল্ অিুযবক্ত হকি ন্া। থোয়ান্টাম িল্বিেযার সূত্রগুকল্া 
এেসময় থেিল্ আমরা খুি কু্ষে থস্ককল্ পারমাণবিে জেকির জন্য প্রকিাজয িকল্ 
িািিাম। বেন্তু আবশর েশকের পর থেকে বস্টকেন্ হবোংসহ অন্য বিজ্ঞান্ীরা 
থেবখকয়কিন্, আমাকের মহাবিশ্ব থিকহিু এ ধরকন্র থোয়ান্টাম িকরর মকিা কু্ষে অিিা 
থেকেই িাত্রা শুরু েকরবিল্, থোয়ান্টাম পোেচবিেযার সূত্রগুকল্া মহাবিকশ্বর আবে 
অিিায়ও প্রকয়াে েরা িাকি132। পকর এই প্রকর্ষ্টার সাকে িুক্ত হয় ইন্কফ্লশন্াবর 
থজাবিবিচেযা থেকে আহৃি জ্ঞান্। এই েুই শাখার সুসাংহি উপসাংহাকরর মূল্ বন্িচাসবটই 
হকচ্ছ, থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মধয বেকয় এই মহাবিকশ্বর উদ্ভি আর িারপর স্ফীবির 
মাধযকম এর োন্িীয় প্রসার। শুরুর বেকে থিাট্ট এেটা শূন্য িাকন্র েো আমরা িািকি 
পাবর,  িার মকধয ‘িযােুয়াম এন্াবজচ’ লু্বেকয় বিল্। এই ধরকন্র থমবে িান্কে আমরা 
আকের অধযাকয় ‘েল্স িযােুয়াম’ বহকসকি থজকন্বি। আমরা আকরা থজকন্বি এই থমবে 
শূন্যিা সূর্েীয় হাকর প্রসাবরি হকি োেকি এিাং থসটাই হকয়বিল্। শূন্যিার থি শবক্তর 
েো আমরা িল্বি থসটা িবে ‘িায়ন্াবমে’ িা েবিময় ধরকন্র বেিু হকয় োকে, িকি 
এটা সমকয়র সাকে সাকে বিিবিচি হকি, আর এেটা সময় এটা বন্কজকে িরঙ্গশবক্তকি 
রূপান্তবরি েরকি পাকর। এই িরঙ্গশবক্তর বেিু অাংশ হয়কিা আমাকের থর্ন্াজান্া 
পোকেচ পবরণি হকি, বেিুটা হয়কিা থেকে িাকি গুপ্ত শবক্ত বহকসকি। এিাকি উিপ্ত 
বমশ্রণ এেসময় বেিুটা ঠাো হকি আর থশষ পিচন্ত  বিবর েরকি এমন্ এে মহাবিশ্ব 
থিটা ১৪০০ থোবট িির আকে আমাকের মহাবিকশ্বর অনু্রূপ। আমরা েশম অধযাকয় 
স্ফীবি িকত্ত্বর থপিকন্র মূল্ বিজ্ঞান্বট এিাং এর ইবিহাস বন্কয় আমরা বিিৃি পবরসকর 
আকল্ার্ন্া েকরবিল্াম। থস সকির পুন্রুকল্লখ এখাকন্ প্রকয়াজন্ীয় ন্য়; আমরা এখাকন্ 
থেখি ইন্কফ্লশকন্র থপিকন্ িবে ‘আবে’ োরণ োকে থসবট েী হকি পাকর! একক্ষকত্র 
বিন্বট সম্ভািন্ার েো আমরা িল্কি পাবর: 

                                                           
132 Stephen W. Hawking, The Edge of Spacetime, in Paul C. Davies, ed., The New Physics, Cambridge 
University Press; 1989 
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এে, স্ফীবির প্রােবমে িীজ আসকি পাকর আণুিীক্ষবণে আোকরর বিেষচণমূল্ে 
পোেচ থেকে। অযাকল্ন্ গুে িাাঁর েকিষণায় থেবখকয়কিন্, খুি থিাট – মাত্র এে আউকন্সর 
মকিা এেটা ির থেকেই ইন্কফ্লশন্ িাত্রা শুরু েরকি পাকর, িার িযাস হকি পাকর 
এেবট থপ্রাটকন্র থর্কয়ও এেশি থোবট গুণ থিাট বেিু। স্ফীবির থসই থিাট্ট িীজ বিয়ন্ 
িবণচি িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র সমান্, িা থোয়ান্টাম শূন্যিা থেকে উদূ্ভি হকি পাকর 
সময় সময়। 

 

মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র এেবট িে এেবট সম্ভািন্া হকচ্ছ একেিাকর ‘শূন্য’ থেকে উদূ্ভি 
হওয়া, থিটা টােট্ স বিশ্ববিেযাল্কয়র অধযাপে আকল্েজাোর বিকল্বিকন্র েকিষণা 
থেকে উকঠ একসকি। বিকল্বিকন্র এই শূন্যিা মাকন্ বেন্তু থেিল্ শূন্যিান্ িা ‘এিবট 
থস্পস’ ন্য়, একেিাকরই িাকে িকল্ ‘ন্াবোং’। বিকল্বিন্ থেবখকয়কিন্ থি থসই ‘ন্াবোং’ 
থেকে থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং প্রবক্রয়ায় মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘটকি পাকর133। 

  
বিিীয় আকরেবট সম্ভািন্া বোংিা প্রিািন্া হকল্া, শুরু বন্কয় এ ধরকন্র প্রশ্নই 

অেচহীন্। বস্টকেন্ হবোং ‘প্রান্তহীন্ প্রিািন্া’ (no -boundary proposal) শীষচে 
এেবট মকিকল্ থেবখকয়কিন্, ‘িান্’, ‘োল্’, ‘আকে’ , ‘পকর’ থোকন্া বেিুই আসকল্ 
মহাবিশ্ব উদ্ভকির উষাল্কগ্ িযেচকিাধে ন্য়। এগুকল্া অেচহীন্ প্রশ্ন, অকন্েটা ‘উির 
থমরুর উিকর েী আকি’ প্রকশ্নর মকিা থশান্ায়। আবশর েশকের শুরুকি থজমস 
হাটচবল্র সাকে বিবর েরা এই মকিকল্ হবোং থেবখকয়কিন্, মহাবিশ্ব স্বয়াংসিূণচ (self 
contained)134। বিবন্ িাাঁর ‘বব্রে বহবে অি টাইম’ িইকয় প্রশ্ন িুকে বেকয় িকল্ন্, ‘িবে 
মহাবিকশ্বর সূর্ন্া োকে, িকি হয়কিা িািকি পাবর এর থপিকন্ ঈশ্বর িকল্ থেউ হয়কিা 
োেকি পাকরন্। বেন্তু মহাবিশ্ব িবে পুকরাপুবর স্বয়াংসিূণচই হয়, িবে িার থোকন্া 
সীমাকরখা বোংিা প্রান্ত ন্া োকে, িকি থিা এর থোকন্া শুরু থন্ই, থশষ থন্ই, it would 
simply be! িাহকল্ এখাকন্ ঈশ্বকরর িান্ থোোয়?’ 

                                                           
133 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2006 
134 Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam; 10th anniversary edition, 1998 
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িৃিীয় আকরেবট থজারাকল্া সম্ভািন্া আকি অিশয। সম্ভািন্াবট হকল্া —ইন্কফ্লশন্ 
হকয়কি িকট, বেন্তু এর সূর্ন্া বোংিা এর থপিকন্ আবে থোন্ োরণ োেকি হকি এমন্ 
থোকন্া েো থন্ই। িরাং মাবেচন্ িুক্তরাকের েযাবল্কোবন্চয়া সান্টা-কু্রজ বিশ্ববিেযাল্কয়র 
পোেচবিজ্ঞান্ী অযািবন্ অযাগুবর এিাং থেমবব্রজ বিশ্ববিেযাল্কয়র থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী 
বস্টকিন্ গ্রযাটন্ ‘ইন্কফ্লশন্ উইোউট আ বিবেবন্াং’ শীষচে সাম্প্রবিে এেবট েকিষণাপকত্র 
থেবখকয়কিন্ থি, থিকোকন্া ধরকন্র ‘শুরুর প্রিািন্া’ িাোও ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবি োজ 
েরকি পাকর খুি িাকল্ািাকিই 135। 

   
আর বল্কের ‘বর্রন্তন্’ স্ফীবি িত্ত্ব একস আবে োরণকে খুি থজাকরকশাকর প্রশ্নবিদ্ধ 

েকর বেকয়কি িল্া িায়। িাাঁর িত্ত্ব অনু্িায়ী এ ধরকন্র স্ফীবি অবিরামিাকি স্ব-পুন্রািৃবি 
ঘবটকয় প্রবি মুহূকিচই বিবর েরকি এিাং েরকি ন্িুন্ ন্িুন্ মহাবিশ্ব। এই প্রবক্রয়া 
অন্ন্তোল্ ধকর অিীকি থিমন্ র্কল্কি,িবিষযকিও র্ল্কি অবিরামিাকিই।  

 

থস বহকসকি ১৪০০ থোবট িির আকে ঘটা বিে িযাাং আমাকের মহাবিকশ্বর শুরু 
বহকসকি বর্বহ্নি েরা হকল্ও অন্য সি মহাবিকশ্বর জন্য থসবট ‘শুরু’ ন্য়। আসকল্ এই 
অন্ন্ত মহাথিবশ্বে বসকস্টকমর থোকন্া শুরু থন্ই,থশষও থন্ই। আজ থেকে ১০০ বিবল্য়ন্ 
বোংিা ১০০ বিবল্য়ন্ িির আকে বোংিা পকর থি সমকয়ই িাওয়া থহাে ন্া থেন্, স্ফীবির 
মাধযকম ‘মাবল্টিাসচ’ বিবরর র্ল্মান্ প্রবক্রয়া অিীকি থিমন্ বিল্, িবিষযকিও থিমবন্ 
োেকি। আর এটা োবণবিে ও বিজ্ঞাবন্েিাকি খুিই সম্ভি136। বল্কে বন্কজই িকল্কিন্, 
বর্রন্তন্ এ স্ফীবি িত্ত্ব আজ অকন্কের মাকঝই বিবর েকরকি ‘সৃবষ্ট সুকখর উল্লাকস োাঁপা’ 
এে সিচজন্ীন্ োশচবন্ে আকিেকন্রএ মহাবিশ্ব িবে থোন্ বেন্ ধ্বাংস হকয় িায়ও, 
জীিকন্র মূল্ সিা হয়কিা বটকে োেকি অন্য থোকন্া মহাবিকশ্ব, হয়কিা অন্য থোকন্ািাকি, 
অন্য থোকন্া পবরসকর137। 

                                                           
135 Anthony Aguirre and Steven Gratton, , "Inflation without a beginning: A null boundary proposal", 
Phys.Rev. D67 083515, 2003 
136 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 
137 Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe, Scientific American, November, 1994 
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বল্কের স্ফীবি িত্ত্ব িল্কি, থেওবটে ইন্কফ্লশকন্র েকল্ উৎপবি হকয়কি অসাংখয সম্প্রসাবরি 
িুিুে এিাং প্রবিবট সম্প্রসাবরি িুিুেই আিার জন্ম বেকয়কি এে এেবট ‘বিে িযাাং’-এর। আর 
থসই এে এেবট বিে িযাাং পবরকশকষ জন্ম বেকয়কি এে এেবট পকেট মহাবিকশ্বর। আমরা এ 

ধরকন্রই এেবট পকেট মহাবিকশ্ব িাস েরবি (িবির উৎস:সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্, 
জানু্য়াবর ২০১০) 

 

মহাবিকশ্বর জন্য ওপকরর থোকন্া সম্ভািন্া সিয থসটা জান্ার জন্য হয়কিা 
আমাকের িবিষযকির োবরেবর েক্ষিা এিাং উন্নয়কন্র বেকে িাবেকয় োেকি হকি, 
বেন্তু এটা সিয থি, মকিল্গুকল্ার থোকন্াবটই শুরু বোংিা আবে োরকণর জন্য 
অবিপ্রােৃি থোকন্া বেিুর ওপর বন্িচর েরকি ন্া। েকয়েবট মকিকল্ আবে োরকণর 
একেিাকরই েরোরই থন্ই, আর েকয়েবটকি িাও িা আকি, থসগুকল্ার সিগুকল্াই 
িরাং প্রােৃবিে উপাকয় মহাবিকশ্বর উদ্ভকির বেকেই ইবঙ্গি েরকি। প্রােৃবিে উপাকয় 
বেিাকি মহাবিকশ্বর সূর্ন্া হকি পাকর থসটাই আমরা থেখি পরিিচী অনু্কচ্ছকে। 
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প্রােৃবিে উপাকয় শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর সূর্ন্া 
প্রােৃবিে উপাকয় অেচাৎ, িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র মধয বেকয় শূন্য থেকে মহাবিশ্ব 
থেকে উৎপন্ন হকি পাকর এ ধারণাবট থি এিওয়ািচ বিয়ন্ ১৯৭৩ সাকল্ িযক্ত 
েকরবিকল্ন্ থসটা আমরা আকেই থজকন্বি। থেন্ এিাকি, মাকন্ থোয়ান্টাম 
ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘটল্? এর উিকর বিয়ন্ িকল্বিকল্ন্, ‘আবম 
একক্ষকত্র এেটা বিন্য়ী প্রিািন্া হাবজর েরকি র্াই থি, আমাকের মহাবিশ্ব হকচ্ছ এমন্ 
এেবট বজবন্স থিটা বেন্া সময় সময় উদূ্ভি হয়’। িকি ‘থন্র্ার’ জান্চাকল্ প্রোবশি 
‘ইজ েয ইউবন্িাসচ এ িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শন্’ বশকরান্াকমর থসই প্রিকন্ধ থিিাকি 
মহাবিশ্ব উৎপবি হকয়কি িকল্ বিয়ন্ ধারণা েকরবিকল্ন্, িাকি বেিু সমসযা বিল্। 
প্রেমি: এই প্রবক্রয়ায় ১৪০০ থোবট িির আকেোর মহাবিকশ্বর উদ্ভকির সম্ভািন্াবট 
খুিই েম। োরণ ফ্লােরু্কয়শন্গুকল্া সাধারণি হয় খুিই অিায়ী। থস বহসাকি এেবট 
ফ্লােরু্কয়শন্ প্রায় ১৪০০ থোবট িির বটকে োোর সম্ভািন্া প্রায় অসম্ভি িযাপারই 
িল্কি হকি। আসকল্ ফ্লােরু্কয়শকন্র িাবয়ে িা জীিন্োল্ বন্িচর েকর এর িকরর 
ওপর। ির িি িে হকি, ফ্লােরু্কয়শকন্র জীিন্োল্ িি েম হকি। থেখা থেকি 
এেবট ফ্লােরু্কয়শন্কে থির শ থোবট িির বটকে োেকি হকল্ এর ির ১০-৬৫ 
গ্রাকমর থর্কয়ও থিাট হকি হকি, িা এেবট ইকল্েিকন্র িকরর ১০৩৮ গুণ থিাট। আর 
বিিীয়ি এই মহাবিশ্ব িবে শূন্যািিা (empty space) থেকে উৎপবি হকয় োকে, 
িকি প্রশ্ন থেকে িায়, আবেকি থসই শূন্যািিাই িা এল্ থোো থেকে (আইন্স্টাইকন্র 
আকপবক্ষে িত্ত্ব অনু্িায়ী, থস্পস িা শূন্যািিাকে থেশোকল্র িক্রিার পবরমাকপ 
প্রোশ েরা হয়)। প্রেম সমসযাবটর সমাধান্ বিয়ন্ বন্কজই বেকয়বিকল্ন্। বিয়ন্ 
আকপবক্ষে িত্ত্ব বিকশষজ্ঞেকল্র (থিমন্ পোেচবিে বপটার িােচমযান্) সাকে থস সময়ই 
আকল্ার্ন্া েকর িুকঝবিকল্ন্, এেবট আিদ্ধ মহাবিকশ্ব ঋণাত্মে মাধযােষচণ শবক্ত 
ধন্াত্মে ির শবক্তকে বন্বিয় েকর থেয়। অেচাৎ মহাবিকশ্ব থমাট শবক্তর পবরমাণ (এিাং 
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এই শবক্তর সমিুল্য পোকেচর পবরমাণ) শূন্য138। থস বহকসকি প্রায় িরশূন্য অিিা 
থেকে িাত্রা শুরু েরকল্ এেবট ফ্লােরু্কয়শন্ প্রায় অসীম োল্ বটকে োেকি। 
 

১৯৮২ সাকল্ আকল্েজাোর বিকল্বিন্ (Alexander Vilenkin) বিিীয় 
সমসযাবটর এেবট সমাধান্ থেওয়ার থর্ষ্টা েকরন্ এিাকি, মহাবিশ্ব সৃষ্ট হকয়কি 
থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মধয বেকয় আক্ষবরে অকেচই ‘শূন্য’ থেকে, িকি এই 
শূন্যািিা শুধু ‘পোেচবিহীন্’ শূন্যািিা ন্য়, িরাং থসইসাকে সময়-শূন্যিা এিাং িান্-
শূন্যিাও িকট। বিকল্বিন্ থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং-এর ধারণাকে বিয়কন্র িকত্ত্বর সাকে 
জুকে বেকয় িল্কল্ন্, এ মহাবিশ্ব িাত্রা শুরু েকরকি এে শূন্য জযাবমবি (empty 
geometry) থেকে এিাং থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং এর মধয বেকয় উকিাবরি হকয়কি অশূন্য 
অিিায় (non-empty state) আর অিকশকষ ইন্কফ্লশকন্র মধয বেকয় থিলু্কন্র মকিা 
আোকর থিকে আজকের অিিাকন্ একস োাঁবেকয়কি139। 

 
 
 
 
 
 
 
 

আকল্েজাোর বিকল্বিন্ িাাঁর মকিকল্র সাহাকিয থেবখকয়কিন্ থি শূন্যিা থেকে থোয়ান্টাম 
টাকন্বল্াং-এর মাধযকম মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘটকি পাকর 

                                                           
138 আিদ্ধ মহাবিকশ্ব থমাট শবক্ত থি শূন্য োকে িা বিয়কন্র সময়ই বিজ্ঞান্ীরা জান্কিন্। থিমন্ বিখযাি পোেচবিে এল্ বি ল্াোউ 
এিাং ই এম বল্েবশৎস ১৯৬২ সাকল্ থল্খা‘The Classical Theory of Fields’পাঠয িইকয় এবট িযাখযা েকরবিকল্ন্। বেন্তু 
বিয়ন্ সম্ভিি এই উৎস সম্বকন্ধ অিেি বিকল্ন্ ন্া। 
139 Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28 
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    বিকল্বিকন্র থেওয়া ‘পরম শূকন্যর’ ধারণাবট (absolute nothingness) আত্মি 
েরা আমাকের জন্য এেটু েবঠন্ই িকট! োরণ আমরা শূন্যািিা িা থস্পসকে সি 
সময়ই থপিকন্র পটিূবম বহকসকিই বর্ন্তা েকর একসবিএ িযাপারবট আমাকের 
অবিকের সাকে এমন্িাকি বমকশ থেকি থি মকন্র আবেন্া থেকে একে িাোকন্া প্রায় 
অসম্ভি িযাপার। মাি থিমন্ জল্ িাো বন্কজর অবিে েল্পন্া েরকি পাকর ন্া, বঠে 
থিমবন্ থস্পস ও সময় িাো থোকন্া ঘটন্াপ্রিাকহর সাংেঠন্ থিন্ আমাকের মান্স-
েল্পন্ার িাইকর। িকি এেবট উপাকয় ‘অযািকসালু্ট ন্াবোংকন্স’-এর ধারণাবটকে িুঝিার 
থর্ষ্টা েরা থিকি পাকর। িবে পুকরা মহাবিশ্ববটকে সসীম আয়িকন্র এেবট আিদ্ধ 
থক্ষত্র বহকসকি বর্ন্তা েরা হয়, এিাং এর আয়িন্ িবে ধীকর ধীকর েবমকয় শূকন্য 
ন্াবমকয় আন্া িায়, িকি এই প্রাবন্তে িযাপারটাকে ‘অযািকসালু্ট ন্াবোংকন্স’ বহকসকি 
ধকর থন্ওয়া থিকি পাকর। আমরা িবিবটকে আমাকের মান্সপকট েল্পন্া েরকি পাবর 
আর ন্া-ই পাবর, বিকল্বিন্ বেন্তু প্রমাণ েকরকিন্, এই শূন্যিার ধারণা োবণবিেিাকি 
সুসাংজ্ঞাবয়ি, আর এই ধারণাবটকে মহাবিকশ্বর উৎপবির েবণি বহকসকি প্রকয়াে েরা 
থিকিই পাকর। বিকল্বিন্ িাাঁর ধযান্ধারণা এিাং থসই সাকে থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্র 
সামবগ্রে অগ্রেবি বন্কয় সাধারণ পাঠেকের জন্য এেবট িই বল্কখকিন্ সম্প্রবি 
‘একের থিির অসাংখয—অন্য মহাবিকশ্বর সন্ধান্’ বশকরান্াকম140। িইবট বিজ্ঞাবন্ে িকত্ত্ব 
সমৃদ্ধ থেিল্ ন্য়, ন্ান্া হাসযরস এিাং থেৌিুেসমৃদ্ধ উপাোকন্ও িরপুর।  
 

১৯৮১ সাকল্ বস্টকেন্ হবোং ও থজমস হাটচবল্ বিন্নিাকি সমসযাবটর সমাধান্ 
েকরন্। িাাঁকের মকিল্ পোেচবিজ্ঞাকন্র জেকি ‘প্রান্তহীন্ প্রিািন্া’ (no-boundary 
proposal) বহকসকি বর্বহ্নি হকয় আকি141। িাাঁকের মকিল্বট থন্াকিল্ পুরস্কার বিজয়ী 
বিজ্ঞান্ী বরর্ািচ থেইন্মযাকন্র বিখযাি ইবিহাকসর থিাে িা ‘sum over histories’-
এর ওপর বিবি েকর বিবর। বিিীয় বিশ্বিুকদ্ধর পর থেইন্মযান্ থোয়ান্টাম িল্বিেযা 

                                                           
140 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2006 
141 James B. Hartle and Stephen W. Hawking, "Wave Function of the Universe," Physical Review D28, 
2960-75, 1983 
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বন্কয় েকিষণা েরকি বেকয় থেবখকয়বিকল্ন্, এেবট েণার থেিল্ এেবট ইবিহাস 
োকে ন্া, োকে বিবিন্ন সম্ভািয বহবের সমাহার, অেচাৎ োবণবিেিাকি - অসাংখয 
সম্ভািন্ার অকপক্ষকের সমবষ্ট। আমরা েণার বিবর্ে িা িিল্ বস্লট এক্সকপবরকমন্টসহ 
িহু বিখযাি পরীক্ষা থেকে িযাপারটার সিযিা থজকন্বি। বঠে এেই পোি অনু্সরণ 
েকর হবোং থেবখকয়কিন্ থি, এই িযাপারটা আমাকের মহাবিকশ্বর জন্যও এেইিাকি 
প্রকিাজয। মহাবিকশ্বরও থেিল্ এেে ইবিহাস আকি মকন্ েরকল্ িুল্ হকি, োরণ 
মহাবিশ্বও থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম থসই থোয়ান্টাম ির থেকেই িাত্রা শুরু 
েকরকি। হবোং িাাঁর ‘ইউবন্িাসচ ইন্ আ ন্াটকশল্’ িইকয় এ প্রসকঙ্গ িকল্ন্, ‘প্রান্তহীন্ 
প্রিািন্াটা থেইন্মযাকন্র থসই এোবধে ইবিহাকসর ধারণার ওপর বিবি েকর বিবর। 
বেন্তু থেইন্মযাকন্র থিােেকল্ েণার ইবিহাস এখন্ িল্াবিবষক্ত হকয় বেকয়কি 
সিচকিািাকি িান্োল্ বেকয়, থিটা বেন্া মহাবিকশ্বর ইবিহাকসর সমবষ্ট িুকল্ ধকর’। 
হবোং ইবিহাকসর থিােসূত্র প্রকয়াে েরকি বেকয় আকরা থেখকল্ন্, িান্ ও োকল্র 
পুকরা িযাপারটা প্রান্তবিহীন্ সসীম আোকরর িদ্ধ থোল্েীয় থক্ষকত্র পবরণি হকয় 
িায়142। িযাপারটা থিন্ অকন্েটা পৃবেিীর আোকরর সাকে িুল্ন্ীয়। আমরা জাবন্, 
পৃবেিীর পৃেকেশও আোকর সসীম, বেন্তু প্রান্তবিহীন্ থোল্কের মকিা। থোল্কের 
থোকন্া প্রান্ত োকে ন্া। থসজন্যই েবক্ষণ থমরুর ১ মাইল্ েবক্ষকণ েী আকি িা িল্ার 
অেচ হয় ন্া। হবোং-এর েৃবষ্টকি মহাবিকশ্বর আবে অিিাটাও থিমবন্। হবোং বন্কজই 
বল্কখকিন্ িাাঁর ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয়143: 

আমরা িবে আকপবক্ষেিার িকত্ত্বর সাকে থোয়ান্টাম িত্ত্বকে থমল্াই িাহকল্ 
থেখা িায় প্রাবন্তে থক্ষকত্র িান্ -োকল্র িক্রিা এমন্ িযাপে হকি পাকর থি, 
সময় িখন্ িাকন্র থস্রে আকরেটা মাত্রা বহকসকিই বিরাজ েকর। এেেম 
আবে মহাবিকশ্ব, িখন্ মহাবিশ্ব এিটাই কু্ষে বিল্ থি এর ওপর থোয়ান্টাম 
িত্ত্ব এিাং সাধারণ আকপবক্ষেিার িত্ত্ব উিকয়ই োজ েরি িখন্ আসকল্ 

                                                           
142  Stephen William Hawking, The Universe in a Nutshell, Bantam, 2001 
143 ‘েয েযাে বিজাইন্’ – বস্টকেন্ হবোং [অধযায় ৬] (অনু্িাে িান্িীরুল্ ইসল্াম) 
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মহাবিকশ্বর র্ারবট মাত্রাই বিকল্া িাবন্ে মাত্রা এিাং থোকন্া আল্াো সমকয়র 
মাত্রা বিল্ ন্া। এর অেচ, আমরা িখন্ মহাবিকশ্বর “সূর্ন্া” সিকেচ িবল্ 
িখন্ এেটা িযাপার এবেকয় িাই। থসটা হকল্া, িখন্ সময় িল্কি আমরা িা 
িুবঝ, িারই থোকন্া অবিে বিল্ ন্া। এটা জান্া োো প্রকয়াজন্ থি, িান্ ও 
োল্ বন্কয় আমাকের থি প্রর্বল্ি ধারণা, থসটা এেেম আবে মহাবিকশ্বর 
ওপর খাকট ন্া। অেচাৎ থসটা আমাকের অবিজ্ঞিার ঊকধ্বচ, অিশয আমাকের 
েল্পন্া এিাং েবণকির ঊকধ্বচ ন্য়। এখন্, আবে মহাবিকশ্ব র্ারবট মাত্রাই িবে 
িাকন্র মাত্রা বহকসকি োজ েকর িাহকল্ সমকয়র সূর্ন্া হকল্া বেিাকি? 
 

এই থি ধারণা থি, সময় বজবন্সটাও িাকন্র আকরেবট মাত্রা বহকসকি 
আর্রণ েরকি পাকর, থসখান্ থেকে আমরা সমকয়র সূর্ন্াবিষয়ে সমসযাবট 
োবটকয় উঠকি পাবর; বঠে থিিাকি আমরা “পৃবেিীর থশষ থোোয়” এই 
প্রশ্নকেও োবটকয় উবঠ, থোল্াোর পৃবেিীর ধারণা মাোয় থরকখ। মকন্ েরুন্, 
মহাবিশ্বর সূর্ন্া অকন্েটা পৃবেিীর েবক্ষণ থমরুর মকিা। থেউ িখন্ থসখান্ 
থেকে উির বেকে থিকি োকে, িখন্ এেই অক্ষাাংকশর িৃিও িে হকি 
োকে, থিটা মহাবিকশ্বর আোর ও স্ফীবি বহকসকি িািা িায়। িার মাকন্ 
মহাবিশ্ব শুরু হকয়কি েবক্ষণ থমরুকি, বেন্তু এই েবক্ষণ থমরুবিিুর বিবশষ্টয 
পৃবেিীপৃকের আর থিকোকন্া সাধারণ বিিুর মকিাই হকি।  

 

এই থপ্রক্ষাপকট মহাবিকশ্বর সূর্ন্ার আকে েী ঘকটবিল্, এই প্রশ্নটাই 
অেচহীন্ হকয় পকে। োরণ, এই প্রশ্নটা “েবক্ষণ থমরুর েবক্ষকণ েী আকি”, 
এই প্রকশ্নর সমিুল্। এই বর্কত্র মহাবিকশ্বর থোকন্া সীমান্া থন্ই প্রেৃবির 
থি আইন্ েবক্ষণ থমরুকি োজ েকর, থসটা অন্য থিকোকন্া জায়োকিও োজ 
েরকি। এেই িাকি, থোয়ান্টাম িকত্ত্ব মহাবিকশ্বর সূর্ন্ার আকে েী ঘকটবিল্, 
এই প্রশ্ন অেচহীন্ হকয় পকে। মহাবিকশ্বর ইবিহাসও থি সীমান্াহীন্ এেটা 
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িদ্ধ িল্ হকি পাকর, এই ধারণাকে িকল্ “থন্া িাউোবর েবেশন্” িা 
প্রান্তহীন্িার শিচ। 

 

এখাকন্ মূল্ িযাপারবট হকল্া, হবোং-এর মকিল্বটও বিকল্বিকন্র মকিকল্র মকিা 
প্রােৃবিে িাকি মহাবিকশ্বর উদ্ভিকে িযাখযা েরকি পাকর। িকি হবোং-হাটচবল্ মকিকল্র 
সাকে বিকল্বিকন্র মকিকল্র পােচেয এই থি, এই মকিকল্ বিকল্বিকন্র মকিা ‘পরম 
শূন্য’র ধারণা গ্রহণ েরার েরোর থন্ই।  

 

বিকল্বিন্ ও হবোং-এর এই েুই মকিকল্র িাইকর আকরেটা মকিল্ আকি থিটা 
িাইিাসচ (Biverse) ন্াকম পবরবর্ি। এটা মূল্ি হবোং-হাটচবল্ মকিল্ এিাং 
বিকল্বিকন্র প্রিাবিি মকিল্ েুকটার এেধরকন্র সমিয় িল্া িায়। পোেচবিে বিির 
থস্টঙ্গর এই মকিকল্র প্রিক্তা144। ২০১১ সাকল্ প্রোবশি আমাকের ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ 
িইকয়ও এই মকিল্বটর উকল্লখ েকরবিল্াম।  

 
 
 
 
 
 
 

বিির থস্টঙ্গকরর িাইিাসচ মকিল্। আমাকের মহাবিশ্ব টাকন্বল্াং-এর মাধযকম অপর মহাবিশ্ব 
থেকে উদূ্ভি হকয়কি িকল্ মকন্ হকি। বেন্তু অপর মহাবিকশ্বর সমকয়র বেে আমাকের 

মহাবিকশ্বর সমকয়র বেকের বঠে বিপরীি িকল্ েুকটা মহাবিশ্বই উদূ্ভি হকি আসকল্ এেই 
‘আন্বেবজোল্ বরজন্’ বহকসকি বর্বহ্নি বিকশষ ধরকন্র শূন্যািিা থেকে 

                                                           
144 বিেটর থস্টঙ্গকরর এই িাইিাসচ মকিকল্র সাকে পবরবর্ি হকি হকল্ িাাঁর The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us 
(Prometheus Books, 2011) অেিা Timeless Reality : Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes (Prometheus Books, 2000) েষ্টিয। 
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     এই প্রিািন্া অনু্িায়ী আমাকের মহাবিকশ্বর সূর্ন্া হকয়বিল্ থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং 
প্রবক্রয়ায় অপর এেবট মহাবিশ্ব থেকে, থি মহাবিকশ্বর অবিে বিল্ অসীম সময় পিচন্ত, 
অন্তি আমাকের সময় পবরমাকপর েৃবষ্টকোণ থেকে। থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং বিজ্ঞাকন্র 
জেকি এেবট প্রবিবেি বিজ্ঞাবন্ে ধারণা। সাধারণ িাষায়, থোকন্া িস্তুর এেবট 
বন্উটন্ীয় িাধা িা থেয়াকল্র থিির েকল্ থির হকয় িাওয়াই থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং। বিে 
িযাাং-এর মাধযকম িাকন্র প্রসারকণর থি অবিজ্ঞিা আমাকের মহাবিকশ্বর অবধিাসীরা 
উপল্বি েকরকি, অপর মহাবিশ্ববট উপল্বি েরকি বঠে িার উকল্টা অেচাৎ 
সাংকোর্কন্র অবিজ্ঞিা।  
 

আরও এেবট িযাপার হকল্া, এেবট মহাবিকশ্ব সমকয়র বেে বন্ধচারণ েরা হকয় 
োকে এন্িবপ িৃবদ্ধ িা বিশৃঙ্খল্া িৃবদ্ধর বেকের সাকে সামঞ্জসয থরকখ। থসই শিচকে 
বসদ্ধ েরকি থেকল্ অপর মহাবিকশ্বর সমকয়র বেে আমাকের মহাবিকশ্বর সমকয়র 
বেকের বঠে বিপরীি হকি হকি। আর িাহকল্ই এই িাইিাসচ মকিকল্ আমাকের 
মহাবিশ্ব টাকন্বল্াং-এর মাধযকম অপর মহাবিশ্ব থেকে উদূ্ভি হকয়কি িকল্ মকন্ হকি; 
বঠে এেইিাকি অপর মহাবিকশ্বর অবধিাসীকের োকি মকন্ হকি িাকের মহাবিশ্ব 
টাকন্বল্াং-এর মাধযকম উদূ্ভি হকয়কি আমাকের মহাবিশ্ব থেকে। েুই মহাবিকশ্বরই 
আপাি উদ্ভি ঘটকি িবিকি ‘আন্বেবজোল্ বরজন্’ বহকসকি বর্বহ্নি বিকশষ ধরকন্র 
শূন্যািিা থেকে। োবণবিে ও বিজ্ঞাবন্েিাকি মকিল্বট ত্রুবটপূণচ ন্া হকল্ও প্রাকয়াবেে 
বেে থেকে মকিল্বটর বেিু জবটল্িার োরকণ মূল্ধারার পোেচবিেকের োকি এবট 
জন্বপ্রয় ন্য়। আমরাও এ মকিল্বট বন্কয় থিবশ আকল্ার্ন্াকি আগ্রহী ন্ই। িার থর্কয় 
স্ফীবি থেকে উকঠ আসা আধুবন্ে মকিল্গুকল্ার বেকে িরাং েৃবষ্ট থেওয়া িাে। 

  
আবশর েশকে িখন্ হবোংসহ অন্য বিজ্ঞান্ীরা প্রান্তহীন্ প্রিািন্া বন্কয় বন্বিষ্টবর্কি 

োজ েকর িাবচ্ছকল্ন্, বঠে থস সময়টাকি গুে-বল্কে-বিকল্বিন্-থস্টইন্হাটচ প্রমুখ 
বিজ্ঞান্ী োজ েরবিকল্ন্ িাাঁকের প্রিাবিি ‘স্ফীবি িত্ত্ব’ বন্কয়। এই িকত্ত্বর সােকল্যর 
ইবিহাস আমরা ইকিামকধযই আকের অধযায়গুকল্া থেকে থজকন্বি। স্ফীবি িকত্ত্বর 
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আবিিচাকির পর থেকেই এ িত্ত্ব সবন্ধগ্ধজকন্র োি থেকে িহু পরীক্ষার সিুখীন্ 
হকয়কি, এিাং িল্া িায় সােকল্যর সকঙ্গই থস বন্কজকে সামাল্ বেকি থপকরকি। সিকর্কয় 
িে সােল্য হকচ্ছ মহাবিকশ্বর জযাবমবি থশষ পিচন্ত ‘সামিবল্ে’ প্রমাবণি হওয়া। মূল্ি 
গুপ্ত শবক্তর থখাাঁজ পাওয়া এিাং থোকি আর িবব্লউমযাপ এিাং অবি সম্প্রবি োি থেকে 
পাওয়া সূক্ষ্ম উপাি থেকে আমরা প্রায় শিিাে বন্িয়িায় জান্কি থপকরবি থি 
আমাকের মহাবিকশ্বর জযাবমবি সমিল্ (অেচাৎ ওকমোর মান্ হকি ১-এর এেেম 
োিাোবি), থিটা বিল্ এেসময় স্ফীবি িকত্ত্বর থজারাকল্া অনু্েল্প। সমিল্ মহাবিকশ্বর 
িযাপারবট এই অধযাকয়র জন্য গুরুেপূণচ। োরণ, সমিল্ মহাবিকশ্বর এেবট বিকশষ 
বিবশষ্টয আকি। এবট বিবর েকর থেয় শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভকির ন্ািবন্ে থক্ষত্র। এ 
িযাপারবট স্পষ্ট েকরকিন্ খযািন্ামা পোেচবিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউস িাাঁর বিবিন্ন থল্ের্াকর 
এিাং িইকয়। ল্করন্স ক্রাউস ২০০৯ সাকল্র অকিাির মাকস ল্স একঞ্জকল্কস এবেস্ট 
েন্কিাকেশকন্ ‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’ ন্াকম এেবট িকৃ্তিা বেকয়বিকল্ন্। থসই এে 
ঘণ্টা র্ার বমবন্কটর থসই থল্ের্ারবট বরর্ািচ িবেন্স োউকেশন্ থেকে ইউবটউকি 
প্রোবশি হকল্ পাঠে ও েশচেকের মকধয িীব্র র্ািল্য বিবর েকর। বেিুবেকন্র মকধযই 
বিবিওবটর েশচকের সাংখযা বমবল্য়কন্র ওপর িাবেকয় িায়145। থল্ের্ারবটকে উপজীিয 
েকর বিবন্ পরিিচীকি (২০১২) এেই বশকরান্াকম এেবট জন্বপ্রয় ধারার বিজ্ঞাকন্র 
িই প্রোশ েকরন্, িা বন্উ ইয়েচ টাইমকস থিস্ট থসল্ার হকয়বিল্146। থসই মূল্ 
থল্ের্াকরর এেবট অাংকশ সমিল্ মহাবিশ্ব এিাং এর প্রিাি বন্কয় িল্কি বেকয় 
অধযাপে ক্রাউস উকল্লখ েকরন্147 - 

মহাবিকশ্বর জযাবমবি অিশযই সমিল্ হকি হকি। থেন্? েুবট োরণ। প্রেমি 
থিটা আবম সাধারণি িবল্—সমিল্ মহাবিশ্বই এেমাত্র মহাবিশ্ব থিটা বেন্া 

                                                           
145 ইউবটউি বিবিও: 'A Universe From Nothing' by Lawrence Krauss, AAI 2009; Richard Dawkins 
Foundation for Reason and Science, Uploaded on Oct 21, 2009 
146 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, 
Atria Books;, 2012 
147 ইউবটউি বিবিও: A "Flat" Universe; Uploaded on May 20, 2010.  

http://www.youtube.com/watch?v=7ImvlS8PLIo
http://www.youtube.com/watch?v=Pr9aQ1hpkks
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পোেচবিেকের থর্াকখ ‘মযাকেমযাবটোবল্ বিউবটেুল্’। এটা হয়কিা বঠে; বেন্তু 
এটা মূল্ োরণ ন্য়। আকরেটা িে োরণ আকি। সমিল্ মহাবিশ্ব এিাং 
এেমাত্র সমিল্ মহাবিশ্বই এেমাত্র মহাবিশ্ব থিখাকন্ থমাট শবক্তর পবরমাণ 
একেিাকর বন্খুাঁিিাকি শূন্য হকয় িায়। োরণ মহােকষচর রকয়কি ঋণাত্মে 
শবক্ত। আর এই ঋণাত্মে শবক্ত বন্খুাঁিিাকি বন্বিয় হকয় িায় মহাবিকশ্বর 
ধন্াত্মে ির শবক্ত বেকয়। অেচাৎ মহাবিকশ্বর থমাট শবক্ত োকে শূন্য। এখন্, 
মহাবিকশ্বর থমাট শবক্ত শূন্য হিার মাকজজাটা েী? মাকজজাটা হকল্া থেিল্ এ 
ধরকন্র মহাবিশ্বই শূন্য থেকে উদূ্ভি হকি পাকর। এ িযাপারটা সিযই 
অন্ন্যসাধারণ। োরণ, পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্া একেিাকর শূন্য থেকে 
মহাবিশ্বকে উদূ্ভি হিার অনু্মবি থেয়। আপন্ার আর অন্য বেিুর েরোর 
থন্ই শূন্যিা িাো, িার থমাট শবক্ত হকি শূন্য। থসখাকন্ থোয়ান্টাম 
ফ্লােরু্কয়শন্ থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘটকি। 
 

আরও মজার িযাপার হকল্া, স্ফীবি িকত্ত্বর সিচাধুবন্ে ধারণা (িাকে বল্কে ‘থেওবটে 
ইন্কফ্লশন্’ িকল্ অবিবহি েকরকিন্) অনু্িায়ী, শুধু থি এেিারই বিে িযাাং িা 
মহাবিকস্ফারণ ঘকটকি িা বেন্তু ন্য়, এরেম বিে িযাাং বেন্তু হাজার হাজার, থোবট 
থোবট এমন্বে অসীম-সাংখযেিার ঘটকি পাকর; বিবর হকি পাকর অসাংখয ‘পকেট 
মহাবিশ্ব’। আমরা সম্ভিি এমন্ই এেবট পকেট মহাবিকশ্ব অিিান্ েরবি িাবেগুকল্ার 
অবিে সম্বকন্ধ জ্ঞাি ন্া হকয়। এটাই থসই বিখযাি ‘মাবল্টিাসচ’ িা ‘অন্ন্ত মহাবিকশ্বর’ 
ধারণা।  
 

বিজ্ঞান্ীরা আজ মকন্ েরকিন্, আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ িখন্ থেিল্ এেবট ন্য়, 
অসাংখয মহাবিকশ্বর উদ্ভকির এেবট প্রােৃবিে এিাং থিৌবক্তে সমাধান্ বেকি পারকি, 
িখন্ ঈশ্বর সম্ভিি এেবট ‘িােবি হাইকপাবেবসস’ িাো আর বেিু ন্য়। বিজ্ঞান্ী 
বিির থস্টঙ্গর, ল্করন্স ক্রাউস, অযাকল্ন্ গুে, আাঁকে বল্কেরা থসটা অকন্ে আকে 
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থেকেই িকল্ আসবিকল্ন্148। হবোংও িাাঁর ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয় িকল্কিন্, ‘েি 
হাইকপাবেবসস’ িা ‘ঈশ্বর অনু্েল্প’ থমাটা োকে ‘অক্কাকমর কু্ষকরর’ ল্ঙ্ঘন্149। অিশয 
িাকি বিিেচ থেকমকি এমন্ িল্া িাকি ন্া; িরাং জাল্ থেকল্ রাকসকল্র ‘থশষ েচ্ছপ’ 
ধরার প্রকর্ষ্টা র্ল্কিই বিবিন্ন মহল্ থেকে।  
 
রাকসকল্র থশষ েচ্ছপ? 
থন্াকিল্ পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞান্ী ও োশচবন্ে িািচাে রাকসল্কে বন্কয় এেবট র্মৎোর 
েল্প প্রর্বল্ি আকি। বিবন্ এেিার সাধারণ জন্েকণর জন্য উনু্মক্ত এে থসবমন্াকর 
িকৃ্তিা বেবচ্ছকল্ন্। সূিচকে থেন্দ্র েকর বেিাকি পৃবেিী এিাং অন্য গ্রহমণ্ডল্ ঘুরকি, 
এিাং সূিচ আিার বেিাকি আমাকের িায়াপকে ঘুরকি এগুকল্াই বিল্ িকৃ্তিার বিষয়। 
িকৃ্তিা থশষ হকল্ এে িৃদ্ধা উকঠ োাঁবেকয় িল্কল্ন্, ‘এিক্ষণ িুবম িা িা িকল্ি িা সি 
িাকজ েো। পৃবেিী আসকল্ সমিল্, আর থসটা রকয়কি এেটা বিরাট েচ্ছকপর 
ওপর। রাকসল্ মৃেু থহকস িৃদ্ধাকে বজকজ্ঞস েরকল্ন্, ‘েচ্ছপটা িাহকল্ োর ওপর 
োাঁবেকয় আকি?’ িৃদ্ধা খাবন্েক্ষণ থিকি জিাি বেকল্ন্, ‘থিােরা, িুবম খুি র্াল্াে। 
িকি থজকন্ রাকখা, েচ্ছপটার িল্ায় আকরেটা েচ্ছপ, আর ওটার িল্ায় আকরেটা—
এিাকি পরপর সিই েচ্ছপ রকয়কি’। 
 

থিা প্রােৃবিেিাকি শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির িযাখযা পাওয়ার পর বে 
রাকসকল্র েকল্পর থসই থশষ েচ্ছকপর থখাাঁজ পাওয়া থেল্? েচ্ছকপর থখাাঁজ পাওয়া 
থেকি বে ন্া জাবন্ ন্া, িকি অকন্কেই মকন্ েরকিন্, মহাবিশ্ব ‘সৃবষ্ট’র থপিকন্ 
েচ্ছপর্াল্ে ঈশ্বকরর িূবমো অকন্েটাই থেৌণ হকয় থেকি। পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র থমকন্ 

                                                           
148 এ প্রসকঙ্গ পো থিকি পাকর অযাকল্ন্ গুকের ‘The Inflationary Universe’ (Basic Books, 1998 ) বোংিা বিির 
থস্টঙ্গকরর ‘God: The Failed Hypothesis (Prometheus Books, 2008)’,  বোংিা ইউবটউি থেকে থেখা থিকি পাকর 
ল্করন্স ক্রাউকসর বিখযাি 'A Universe From Nothing' বিবিওবট (Lawrence Krauss, AAI 2009) ইিযাবে। 
149 অক্কাকমর কু্ষর প্রসকঙ্গ জান্কি হকল্ ‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুন্মুচেণ ২০১২) েষ্টিয। এ িাো অন্ল্াইকন্, 
অবিবজৎ রায়, অক্কাকমর কু্ষর (occam’s razor) এিাং িাহুল্যময় ঈশ্বর, মুক্তমন্া, জানু্য়াবর ১৯, ২০১০ েষ্টিয। 

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=4640
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অবন্িািচিাকি শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদূ্ভি হকি পারকল্ মহাবিকশ্বর অবিেকে িযাখযার 
জন্য ঈশ্বকরর আকেৌ থোকন্া আর িূবমো োকে বেন্া থসটা এেটা প্রশ্ন িকট। বস্টকেন্ 
হবোং-এর ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইবট থির হিার প্রাক্কাকল্ ল্েন্ টাইমকস বশকরান্াম েরা 
হকয়বিল্—‘ঈশ্বর মহাবিশ্ব বিবর েকরন্বন্: হবোং-এর অনু্ধািন্’150। হযান্া থিিবল্কন্র 
বরকপাকটচ প্রোবশি টাইমকসর থসই বন্িকন্ধ থস সময় থল্খা হকয়বিল্151 - 

আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ ঈশ্বকরর জন্য থোকন্া জায়ো আর খাবল্ রাকখবন্, 
বস্টকেন্ হবোং-এর উপসাংহার এটাই। থি িাকি িারউইন্িাে জীিবিজ্ঞাকন্র 
থর্ৌহবে থেকে ঈশ্বরকে সবরকয় বেকয়কি, বব্রকটকন্র সিকর্কয় বিবশষ্ট বিজ্ঞান্ী 
বঠে থসরেমিাকিই মকন্ েকরন্, পোেচবিজ্ঞাকন্র ন্িুন্ িত্ত্বগুকল্া ঈশ্বকরর 
িূবমোকে অপাকতক্তয় েকর িুকল্কি।  
 

িল্া িাহুল্য, ২০১০ সাকল্ প্রোবশি বস্টকেন্ হবোং-এর িইবটকে বন্কয় িুমুল্ বিিেচ 
হকয়বিল্ বমবিয়ায়। বিিেচ হকয়কি গ্রযাণ্ড বিজাইকন্র পকর িাজাকর আসা ল্করন্স 
ক্রাউকসর ‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’ (২০১২) িইবট বন্কয়ও। বিরূপিা একসকি মূল্ি 
ধাবমচে এিাং ধমচপিী োশচবন্েকের বেে থেকেই থিবশ। িাাঁরা থসারকোল্ িুকল্কিন্ 
শূন্যিার অবিিযবক্ত বন্কয়। িাাঁরা োবি েকরকিন্ থি শূন্যিার েো ক্রাউস িাাঁর িইকয় 
িকল্কিন্ থসটা ন্াবে ‘প্রেৃি শূন্যিা’ ন্য়। বেন্তু প্রেৃি শূন্যিাটা বঠে েী থসটা িাাঁরাও 
থি খুি পবরষ্কারিাকি িল্কি পাকরন্ িা ন্য়। এটা অিশয স্বািাবিেই। শূন্যিাকে 
সাংজ্ঞাবয়ি েরকি থেকল্ প্রেকমই শূকন্যর বেিু বিবশষ্টয আকরাবপি েরকি হকি, িার 
বন্বরকখ শূন্যকে সাংজ্ঞাবয়ি েরা িায়। বেন্তু থোকন্া বিবশষ্টয আকরাপ েরা মাকন্ই থসটা 
আর ‘প্রেৃি শূন্যিা’ হকি ন্া152। এ ধরকণর শূন্যিা বন্কয় োশচবন্ে িযান্া পযাাঁর্াকন্ার 
ন্ান্া থখল্া থখল্া িায়, বেন্তু পোেচবিজ্ঞান্ীকের থর্াকখ থসগুকল্া অেচহীন্। ক্রাউস এ 

                                                           
150 Hannah Devlin, Hawking: God Did Not Create Universe - The Times (London) 2 September, 2010; 
151 "Modern physics leaves no place for God in the creation of the Universe, Stephen Hawking has 
concluded. Just as Darwinism removed the need for a creator in the sphere of biology, Britain’s most 

eminent scientist argues that a new series of theories have rendered redundant the role of a creator for the 

Universe"; The Times newspaper on 2 September, 2010;  
152 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 
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ধরকন্র ‘োশচবন্ে িযান্া পযাাঁর্াকন্া শূন্যিা’থে অস্বচ্ছ (vague), অসমযেবিিৃি (ill-
defined) এিাং অক্ষম (impotent) বহকসকি অবিবহি েকরকিন্153। থেউ থেউ 
সামঞ্জসযহীন্ (inconsistent) বোংিা পরস্পরবিকরাধীও (self-contradictory) 
হয়কিা িািকিন্। পোেচবিজ্ঞান্ীরা এই ধরকন্র পরস্পরবিকরাধী োশচবন্ে শূন্যিা বন্কয় 
োজ েকরন্ ন্া154, িাাঁরা থি শূন্যিার েো িকল্ন্, থসটাকে িকল্ ‘িকয়ি’ িা িান্-
শূন্যিা। এবট বিজ্ঞাবন্েিাকি খুি িাকল্ািাকিই সাংজ্ঞাবয়ি। র্াইকল্ োবণবিেিাকিও 
একে প্রোশ েরা িায়। এর প্রোশমান্ িরঙ্গ অকপক্ষে (explicit wave 
function) আকি। এই িকয়িজবন্ি শূন্যিা আসকল্ থোয়ান্টাম মহােকষচর শূন্যিা িা 
থোয়ান্টাম থক্ষত্রিকত্ত্বর থোয়ান্টাম িযােুয়াকমর সমিুল্155। এই ধরকন্র শূন্যিা থেকে 
আমাকের থর্ন্া মহাবিকশ্বর মকিা বেিুর উৎপবিকি থোকন্া িাধা থন্ই। ক্রাউস 
সবঠেিাকিই িকল্কিন্, ‘থোয়ান্টাম গ্রযাবিবট থেিল্ শূন্যিা থেকে মহাবিশ্বর সৃবষ্টর 
অনু্মবি বেকয়ই ক্ষান্ত হয় ন্া; একক্ষকত্র আবম থজারাকল্ািাকি িল্ি, এটা অকন্ে থক্ষকত্র 
আিশযেও’। এ জন্যই শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উৎপবি সম্ভিপর।  
 

অিশয িাকি থি বিিেচ থেকমকি িা ন্য়। ধমচপিী োশচবন্কেরা প্রশ্ন েকরকিন্, 
‘শূন্যিার মকধয িবে থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শন্ ঘকট িকি থোয়ান্টাম িল্বিেযার 
সূত্রগুকল্াই িা এল্ থোকত্থকে?’। ‘থে ন্াবজল্ েরল্ এই সি বন্য়ম?’ মুশবেল্ হকল্া, 
এ ধরকন্র প্রশ্ন ধারািাবহেিাকি ক্রমােি র্ল্কি োকে, েচ্ছকপর েকল্পর মকিাই। 
বিজ্ঞাকন্র জ্ঞাকন্র সাহাকিয থি সমাধান্ই থেওয়া থহাে ন্া থেন্, থসটারই িা োরণ েী 
িকল্ থস সমাধান্কে প্রশ্নবিদ্ধ েরা হকি। থসটারও থোকন্া িযাখযা িা উির হাবজর 
েরকল্ ‘থসই উিকররও িা োরণ েী’ িকল্ আিার প্রশ্ন িুকে থেওয়া হকি। এিাকি 

                                                           
153 Lawrence M. Krauss, The Consolation of Philosophy, Scientific American, April 27, 2013  
154 িকি অন্তিিঃ এেবট থক্ষকত্র িান্শূন্যিার িাইকর বেকয়ও অেচাৎ পরমশূন্যিা থোন্ায় ধকরও মহাবিকশ্বর উদ্ভি িযাখযা েরা থেকি, 
িার হবেস আকি বিকল্বিকন্র মকিকল্। এ প্রসকঙ্গ েষ্টিয: Alexander Vilenkin, “Creation of Universe from 
Nothing” Physics letters 117B, 25-28, 1982 
155 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 

http://mukto-mona.net/science/physics/a_vilinkin/universe_from_nothing.pdf
http://mukto-mona.net/science/physics/a_vilinkin/universe_from_nothing.pdf
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থঠকল্ থঠকল্ থশষ পিচন্ত উিরটাকে সেল্ রহকসযর এেমাত্র সমাধান্ আরাধয  ‘ঈশ্বর’-
এর োকি বন্কয় িাওয়া হকি। এিাং িার পরই ল্ম্বা এেটা োাঁবে – েমবেট েুল্স্টপ 
িাকে িকল্। িখন্ ‘ঈশ্বরই িা এল্ থোো থেকে’ বোংিা ‘ঈশ্বকরর থপিকন্ই িা োরণ 
েী?’ – এই ধরকন্র প্রশ্ন আর আমরা েরকি পারি ন্া।  হাি-পা থিাঁকধ থেওয়া হকি। 
থটপ থমকর থেওয়া হকি িাাঁকের মুকখ িাাঁরা এগুকল্া প্রশ্ন েরকিন্।  

 

থসৌিােযিশি বিজ্ঞান্ এিাকি োজ েকর ন্া। পোেচবিজ্ঞাকন্র বন্য়ম ন্ীবিগুকল্া 
আসকল্ েী, এিাং এর উদ্ভি েীিাকি ঘটকি পাকর,  এটা এখকন্া বিজ্ঞান্ীকের 
েকিষণার সজীি এেবট বিষয়, বেন্তু বিজ্ঞান্ীরা এটা অন্তি জাকন্ন্ থি, বিজ্ঞাকন্র এই 
বন্য়মন্ীবিগুকল্া শবরয়া আইকন্র মকিা বেিু ন্য়, থি োকরা িারা ‘ন্াবজল্’ হকি হকি। 
িরাং বেিাকি পোেচবিজ্ঞাকন্র বন্য়মগুকল্া প্রােৃবিেিাকিই বিবর হকি পাকর িা অকন্ে 
বিজ্ঞান্ী বিজ্ঞাবন্ে োঠাকমার মকধয থেকেই িযাখযা েরকি পাকরন্। থিমন্ বিজ্ঞান্ী 
বিির থস্টঙ্গর িাাঁর ‘The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws 
of Physics Come From?’ িইকয় থেবখকয়কিন্ থি, শূন্যিার প্রবিসামযিা এিাং 
থসই প্রবিসাকমযর িােকন্র মাধযকম প্রােৃবিেিাকিই পোেচবিজ্ঞাকন্র সূকত্রর উদ্ভি 
ঘটকি পাকর156। থস সমি োবণবিে মকিকল্র উকল্লখ পাওয়া িায় িাাঁর অন্ল্াইকন্ 
রাখা থপপাকরও157, 158। বিবন্ মূল্ি েবণিবিে এবম থন্াোকরর (Emmy Noether, 
১৮৮২-১৯৩৫) সহজ-সরল্ বেন্তু গুরুেপূণচ এেবট োকজর ওপর বিবি েকর মূল্ 
েণন্াগুকল্া েকরন্; িার সাকে ‘থেজ বসকমবি’র ধারণার োবণবিে সমিয় ঘটান্ (িাকে 
বিবন্ িাাঁর িইকয় অবিবহি েকরকিন্ ‘পকয়ন্ট অি বিউ’ ন্ীবি ন্াকম), এিাং থসখান্ 
থেকেই থিবরকয় আকস এই উপসাংহার।  

                                                           
156 Victor J. Stenger, The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?, 
Prometheus Books, 2006 
157 Victor J. Stenger, Where Do the Laws of Physics Come From?, colorado.edu; October 18, 2007 
158 Victor J. Stenger, Where Do the Laws of Physics Come From?, 
http://arxiv.org/vc/physics/papers/0207/0207047v2.pdf  

http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Nothing/Laws.pdf
http://arxiv.org/vc/physics/papers/0207/0207047v2.pdf
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এবম থন্াোকরর িত্ত্ববট গুরুেপূণচ। বেন্তু থসটা বন্কয় িল্ার আকে এবম থন্াোর 
সম্বকন্ধই েু-র্ার েো িকল্ থন্ওয়া িাে। থন্াোর জকন্মবিকল্ন্ ১৮৮২ সাকল্ জামচাবন্র 
িািাবরয়ায়। েবণিজ্ঞ িািার অনু্কপ্ররণায় আর মূল্ি বন্কজর থর্ষ্টায় বন্কজও এেসময় 
েবণিজ্ঞ হকয় ওকঠন্ বিবন্। বেন্তু হকল্ েী হকি, থন্াোর থি সময়টায় জকন্মবিকল্ন্, থস 
সময় েবণিবিে বহকসকি ন্ারীকের থিমন্ থোন্ স্বীেৃবি বিল্ ন্া। িাাঁর বন্কজর শহকরর 
আকল্চাংকেন্ বিশ্ববিেযাল্কয় েবণকির ক্লাকস অবিট েরা িাো আর থোকন্া বেিু েরকি 
থেওয়া হয়বন্। িারপকরও ১৯০৩ সাকল্ বিশ্ববিেযাল্য় থেকে জামচান্ িযাকর্ল্র বিবগ্রর 
সমিুল্য বিবগ্র বন্কয় থিকরাকি পারকল্ন্। পকরর এোকরা িির বিবন্ বিখযাি েবণিজ্ঞ 
থিবিি বহল্িাকটচর অধীকন্ োজ েরার সুকিাে পান্, সুকিাে পান্ আকল্চাংকেন্ ও 
থোবটাংকেন্ বিশ্ববিেযাল্কয় পোকন্ারও, িবেও এর জন্য থোকন্া পাবরশ্রবমে িাকে 
থেওয়া হয়বন্। ১৯১৮ সাকল্র বেকে িাাঁকে ‘আন্কটবন্উরি প্রকেসর’ বহকসকি বন্কয়াে 
থেওয়া হয়, এিাং ১৯২৩ সাল্ থেকে বিবন্ সামান্য বেিু পাবরশ্রবমে থপকি শুরু 
েকরন্। এিাকিই িাাঁকে োেকি হকয়বিল্। েবণকি িাাঁর উকল্লখকিােয পারেবশচিা 
োেকল্ও েখকন্াই িাাঁর র্ােবর িায়ী েরা হয়বন্, িাাঁকে থেওয়া হয়বন্ থোবটাংকেন্ 
এোকিবম অি সাকয়কন্সর থোকন্া পেও। 
 

 
 
 
 
 
 
 

এবম থন্াোর (১৮৮২ -১৯৩৫), এেো বিিৃি এই েবণিকজ্ঞর োজ এিাং িত্ত্ব ক্রমশ 
পোেচবিজ্ঞাকন্র বিবিন্ন শাখায় গুরুেপূণচ হকয় উঠকি 
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এর মকধয বত্রকশর েশে থেকে জামচাবন্কি ন্াৎবস িাবহন্ীর ক্ষমিা িৃবদ্ধ থপকি 
শুরু েরকল্, শুরু হয় ইহুবেকের ওপর ল্াোিার অিযার্ার। এবম থন্াোর জামচাবন্র 
ইহুবে পবরিাকর জকন্মবিকল্ন্। বিপে ঘবন্কয় আসকি িুকঝ িাাঁকে জামচাবন্ িযাে েরকি 
হয়। ১৯৩৩ সাকল্ বিবন্ আকমবরো একস থপন্কসল্কিবন্য়ার ব্রায়ান্ থমওর েকল্কজ 
থিাে থেন্। বেন্তু েুই িিকরর মাোয় িাাঁকে েুিচােযজন্েিাকি জরায়ুর েযান্সাকর 
আক্রান্ত হকয় মৃিুযমুকখ পবিি হকি হয়। বিবন্ মারা িািার সময় খুি েম থল্ােই 
িাাঁর ন্াম জান্ি159। বেন্তু এখন্ বেন্ িেল্াকচ্ছ। িাাঁর োজ খুি গুরুে সহোকর 
বিজ্ঞাকন্র বিবিন্ন শাখায় উকঠ আসকি। বিকশষ েকর এবম থন্াোর ১৯১৫ সাকল্ এেবট 
িুোন্তোরী িত্ত্ব বেকয়বিকল্ন্, থিটা এখন্ ‘থন্াোকরর িত্ত্ব’ (Noether's theorem) 
ন্াকম অবিবহি হয়। এ িত্ত্ব এখন্ িযিহৃি হকচ্ছ আধুবন্ে পোেচবিেযার িহু 
শাখায়160। গুরুে, প্রকয়াে ও িযিহাকরর বন্বরকখ িাাঁর িত্ত্ববট িিচমাকন্ হকয় উকঠকি 
েবণকির ইবিহাকসর অন্যিম সােচে িত্ত্ব। এর সার েো হকল্া, প্রবিবট ল্াোিার 
িান্-োল্ সামযিার জন্য এেবট েকর বন্িযিার ন্ীবি রকয়কি। পোেচবিজ্ঞাকন্ বিন্বট 
বন্িযিার ন্ীবি থমৌবল্ে িকল্ বিকিবর্ি: শবক্তর বন্িযিা, বরবখে িরকিকের বন্িযিা, 
থেৌবণে িরকিকের বন্িযিা। 

  
থন্াোকরর িত্ত্ব থেকে থেখা থেল্, শবক্তর বন্িযিার সূত্র (conservation of 

energy) আসকল্ থসরেম থমৌবল্ে বেিু ন্য়, সময় অিিান্তর সামযিা (time 
translation symmetry) থেকেই থিবরকয় আকস এটা । বরবখে িরকিকের বন্িযিা 
(conservation of linear momentum) থিবরকয় আকস িান্ অিিান্তর সামযিা 

                                                           
159  িার পরও প্রবিিাধর বিজ্ঞান্ী আইন্স্টাইকন্র থর্াখকে থন্াোর োাঁবে বেকি পাকরন্বন্। থন্াোর মারা িািার পরপরই 

আইন্স্টাইন্ বন্উইয়েচ টাইমকসর এেবট বন্িকন্ধ থন্াোরকে এেজন্ ‘গুরুেপূণচ সৃবষ্টশীল্ েবণি-প্রবিিা’ (significant 
creative mathematical genius) বহকসকি অবিবহি েকরবিকল্ন্।  

160  Dwight E. Neuenschwander, Emmy Noether's Wonderful Theorem, Johns Hopkins University 
Press; 2010 
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(space translation symmetry) থেকে। থেৌবণে িরকিকের বন্িযিা আকস 
িাবন্ে ঘূণচন্ সামযিা (space rotation symmetry) থেকে। 

  
এর মাকন্ েী োাঁোল্? োাঁোল্ এই থি, পোেচবিজ্ঞান্ীরা িখন্ োবণবিে মকিল্ িা 

প্রবিরূপ বন্মচাণ েকরন্, িখন্ িবে িাাঁকের সময় বন্কয় বর্ন্তা েরকি ন্া হয়, িাহকল্ 
িাাঁকের শবক্তর সাংরক্ষণ বন্কয়ও আল্াো েকর বর্ন্তার বেিু থন্ই। এটা এমবন্কিই 
বসকস্টকম র্কল্ আসকি। অেচাৎ, এেই মকিল্ িবে আজকে োজ েকর, োল্কে োজ 
েকর বোংিা পরশু, বোংিা এে হাজার িির আকে, বোংিা এে হাজার িির পকর, 
িাহকল্ মকিকল্ স্বয়াংবক্রয়িাকিই শবক্তর বন্িযিা িল্িৎ োেকি। পোেচবিজ্ঞান্ীকের 
এখাকন্ আল্াো েকর বেিুই েরণীয় থন্ই।  

 

এেইিাকি, িবে আকরেজন্ পোেচবিে আকরেবট মকিল্ বন্মচাণ েকরন্ থিটা বেন্া 
িাকন্র ওপর বন্িচরশীল্ োেকি ন্া, অেচাৎ মকিল্বট িাাংল্াকেকশর িািরিান্ থিিাকি 
োজ েরকি, থসিাকিই োজ েরকি বিকল্কির অক্সকোকিচ, আকমবরোর থটক্সাকস, 
বটমু্বেটুকি বোংিা েুকটাকি, িাহকল্ আমরা িল্কি পাবর, থসই মকিল্ স্বয়াংবক্রয়িাকি 
বরবখে িরকিকের বন্িযিাও ধারণ েরকি। একক্ষকত্রও পোেচবিজ্ঞান্ীকের আল্াো েকর 
বেিু েরার থন্ই।  

 

বঠে এেইিাকি থোন্ মকিল্ িবে িার ওবরকয়কন্টশন্ িা বেেবিবির ওপর 
বন্িচরশীল্ ন্া হয়, িকি থেৌবণে িরকিকের বন্িযিার িযাপারবটও এমবন্কিই থিবরকয় 
আসকি।  

 

থন্াোকরর িকত্ত্বর পাশাপাবশ থেজ প্রবিসাকমযর বিষয়বটও এখাকন্ প্রাসবঙ্গে। 
েকিষকেরা থেবখকয়কিন্, ন্াম আল্াো হকল্ও একের মকধয সিেচ ঘবন্ে; থেজ 
বসকমবির অকন্ে বেিুই আসকল্ থন্াোকরর িত্ত্ব থেকেই থিবরকয় আকস161। এই থেজ 

                                                           
161 Katherine Brading and Harvey R. Brown, Noether’s Theorems and Gauge Symmetries, August 2000 

http://arxiv.org/pdf/hep-th/0009058.pdf
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প্রবিসাকমযর িযিহার পোেচবিজ্ঞাকন্ অকন্ে। বিেুযবিে র্াকজচর সাংরক্ষকণর েো থি 
আমরা শুবন্, থসটা এই থেজ প্রবিসামযিা থেকেই র্কল্ আকস। িখন্ আবহি েণার 
েবির সূত্রকে থেজ বসকমবিে বহকসকি বিবর েরা হয়, মযাক্সওকয়কল্র সূত্র থসখান্ 
থেকেই র্কল্ আকস। থেজ প্রবিসামযিা থেিল্ বর্রায়ি পোেচবিজ্ঞাকন্ই ন্য়, আধুবন্ে 
পোেচবিজ্ঞাকন্র িহু শাখাকিই সােকল্যর সাকে িযিহৃি হকচ্ছ। থসই ১৯৪০ সাল্ 
থেকেই থোয়ান্টাম পোেচবিজ্ঞাকন্ আর ১৯৭০-এর পর েণা পোেচবিজ্ঞাকন্র প্রবমি 
মকিকল্ অিযন্ত সােকল্যর সাকে িযিহৃি হকচ্ছ এই িত্ত্ব। প্রবমি মকিকল্র র্ারবট 
থমৌবল্ে িকল্র বিন্বটই—িাবেিরু্ম্বে, েুিচল্ এিাং সিল্ বন্উবক্লয় িল্ ‘থল্াোল্ থেজ 
বসকমবি’ থেকেই থিবরকয় আকস।  

 

‘থন্াোকরর িত্ত্ব’ এিাং থেজ প্রবিসাকমযর থমাো েো হকল্া বসকস্টকম বসকমবি 
িজায় োেকল্ পোেচবিজ্ঞাকন্র সাংরক্ষণিার বন্য়মগুকল্া থসখান্ থেকে এমবন্কিই 
থিবরকয় আকস। থেন্ আর েীিাকি আকস এ প্রশ্নগুকল্া গুরুেপূণচ। পোেচবিজ্ঞান্ীরা 
িকল্ন্, িাাঁরা থি শূন্যিা বন্কয় োজ েকরন্, িাকে িল্া হয় ‘বসকমবিে িকয়ি’। 
থন্াকিল্ পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞান্ী িযাি উইল্কজে িাাঁর েকিষণায় থেবখকয়কিন্, এ 
ধরকন্র প্রবিসামযিা আসকল্ অবিবিশীল্162। োকজই এ ধরকন্র বসকস্টম থেকে 
প্রবিসমিার িােকন্র মাধযকম পোেচবিজ্ঞাকন্র সূকত্রর উকন্মষ ঘটাকি। অবিি অিিা 
থেকে বিিািিায় আসার জন্যই এটা ঘটকি। সাম্প্রবিে সমকয় আকল্েজাোর 
বিকল্বিন্সহ িহু বিজ্ঞান্ীই িাাঁকের মকিকল্র সাহাকিয থেবখকয়কিন্ থি, েণাবিহীন্, 
শবক্তবিহীন্, িান্বিহীন্, সময়বিহীন্ এই আবে শূন্যািিা (‘হাইবল্ বসকমবিে িকয়ি’) 
থেকে থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং-এর মাধযকম এমন্ মহাবিকশ্বর উৎপবি ঘটকি পাকর, 
থিখাকন্ োেকি পোেচবিজ্ঞাকন্র সূকত্রর বক্রয়াশীল্িা। অধযাপে বিির থস্টঙ্গর 
থেবখকয়কিন্, থেিল্ বর্রয়াি িল্বিজ্ঞাকন্র আকল্ার্য বিন্বট বন্িযিার সূত্রই ন্য়, 
বন্উটন্ীয় িল্বিেযা, থোয়ান্টাম পোেচবিেযা, আকপবক্ষেিার বিকশষ এিাং সাবিচে িত্ত্ব 
                                                           
162 Frank Wilczek, “The Cosmic Asymmetry Between Matter and Antimatter,” Scientific American 243, no. 
6, 82-90, 1980 



  

326 
Bw÷kb BeyK 

থেকে আসা সূত্রগুকল্া ‘পকয়ন্ট অি বিউ ইন্িযাবরকয়ন্স’ এিাং থেজ প্রবিসামযিা 
থেকেই থির েরা সম্ভি।  

 

আর পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্াই িা আসকল্ েী? এগুকল্া বে আেকপই থমৌবল্ে 
বেিু, ন্াবে মহাবিশ্বকে িযাখযার প্রকয়াজকন্ েবণিবিে ও পোেচবিেকের সৃষ্ট এেধরকন্র 
িণচন্াথসটাও এেটা গুরুেপূণচ প্রশ্ন এ মুহূকিচ। অকন্ে সূকত্রর েোই আমরা জাবন্ 
থিগুকল্া আপািেৃবষ্টকি সূত্র মকন্ হকল্ও আসকল্ থসরেমিাকি থমৌবল্ে বেিু ন্য়। 
আমাকের থর্ন্াজান্া িল্গুকল্ার অকন্েগুকল্াই ‘েবল্পি িল্’ (Fictitious force)। 
‘েবল্পি’ িল্া হকচ্ছ, োরণ এগুকল্া থোকন্া সবিযোকরর িল্ ন্য়, এগুকল্া মূল্ি উকঠ 
আকস িস্তুর সাকে বক্রয়াশীল্িার থপ্রক্ষাপকট। িস্তু এিাং বমেবিয়া অনু্পবিি োেকল্ 
িল্গুকল্াও অনু্পবিি োকে। থিমন্ থিাটকিল্ায় সু্ককল্র পোেচবিজ্ঞাকন্র 
পাঠযিইগুকল্াকি আমরা থসবন্ট্রবেউোল্ থোসচ িা থেন্দ্রাবিে িকল্র েো পকেবি। 
থোকন্া িস্তু িৃিাোর পকে ঘুরকি থেকল্ িাইকরর বেকে এেধরকন্র িল্ অনু্িি েকর, 
থসটাই থেন্দ্রাবিে িল্। বেন্তু অকন্কেই জাকন্ন্ ন্া থি, এটা আসকল্ এেটা েবল্পি 
িল্, এর থোকন্া প্রেৃি উৎস থন্ই। এই িকল্র ধাক্কা অনু্িূি হয় িৃিাোর পকে 
থঘারার সময় িৃকির অক্ষ থেকে িাইকরর বেকে। িৃিাোর পকে ন্া ঘুরকল্ এই িকল্র 
অবিেও োেকি ন্া। এরেম আকরা অকন্ে িল্ আকি থিগুকল্া েবল্পি163। থিমন্ 
থোবরল্বয়স িল্। এমন্বে মাধযােষচণ িল্ও।  

 
 
 
 
 
 

                                                           
163 What is a "fictitious force"?, Scientific American, July 9, 2007 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=what-is-a-fictitious-force
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মাধযােষচণ িল্কে সবিযোকরর িল্ িকল্ই আমরা সাধারণি জাবন্। বেন্তু 

আইন্স্টাইন্ িাাঁর আকপবক্ষে িত্ত্ব বন্কয় িািন্ার সময় িুঝকি থপকরবিকল্ন্, মহােষচ 
থক্ষকত্রর মকধয মুক্তপিন্শীল্িার অবিজ্ঞিা আর মহােষচবিহীন্ শূন্যািিায় থিকস 
োোর মকধয আসকল্ থোকন্া পােচেয থন্ই। থসখান্ থেকেই বিবন্ থির েকর আন্কল্ন্ 
‘ইেুইিযাকল্ন্ট বপ্রবন্সপাল্’িা বিল্ সাবিচে আকপবক্ষে িকত্ত্বর মূল্ বিবি। থস বহকসকি 
মহােষচও এেবট েবল্পি িল্, বন্কেন্ পকক্ষ এমন্ এেবট িল্ িা েবল্পি িল্ থেকে 
অকন্ে সময়ই আল্াো েরা িায় ন্া।  

 

আকরা এেবট িে সমসযা হকল্া, পোেচবিজ্ঞাকন্র থি সূত্রগুকল্াকে আমরা বন্িয িা 
ধ্রুি িকল্ জাবন্, থসগুকল্ার অকন্েগুকল্াই সিচজন্ীন্ ন্য়। থিমন্, আমরা জাবন্ 
বন্উটকন্র মাধযােষচণ সূত্র মাবটকি আকপকল্র পিন্কে িযাখযা েরকি পারকল্ও অবন্তম 
বেিু পবরবিবিকি বঠেমকিা োজ েকর ন্া, থিমন্ েৃষ্ণেহ্বকরর োিাোবি, বোংিা 
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আকল্ার থিকের প্রায় সমান্ িা িুল্ন্ীয় থোকন্া থিকের থক্ষকত্র। আমরা িখন্ 
শরণাপন্ন হই আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িকত্ত্বর। বেন্তু আিার থেখা থেকি, 
আইন্স্টাইকন্র িত্ত্বও োি থস্ককল্র থর্কয় থিাট জায়োয় োজ েকর ন্া, আমরা 
শরণাপন্ন হই, থোয়ান্টাম পোেচবিেযার বেিু সূকত্রর। িাই পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্া 
হয়কিা ‘ধ্রুি’ বেিু ন্য়, এরা আসকল্ আমাকের মকিকল্র সীমািদ্ধিা বিবর েরকি, 
পোকেচর ন্য়। এরেম আকরা উোহরণ থেওয়া িায়। থিমন্, ‘েন্জারকিশন্ অি 
বল্বন্য়ার থমাকমন্টাম’ িা বরবখে িরকিকের বন্িযিা ন্াকমর সূকত্রর েো থি আমরা 
আকে থজকন্বি, িা আর সাংরবক্ষি োকে ন্া িখন্ সময় অিিান্তর িা ‘থস্পস 
িান্সকল্শন্’ প্রবিসামযিা থিকে িায়। বঠে এেইিাকি থেৌবণে িরকিেও বেিু বিকশষ 
থক্ষকত্র ল্বঙ্ঘি হয়। আর থোয়ান্টাম জেকি আমাকের থর্ন্াজান্া জেকির অকন্ে 
সূত্রই োজ েকর ন্া। থিমন্, থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং-এর সময় বন্উটন্ীয় িাধা োজ 
েকর ন্া; থোয়ান্টাম এন্টাাংকেল্কমকন্টর মকিা িযাপার-সযাপার ঘকট, বোংিা েণা-
প্রবিেণার উদ্ভি ঘকট শূন্য থেকে, থিগুকল্া আমাকের সজ্ঞাি ধারণা বোংিা প্রর্বল্ি 
বন্য়কমর বিকরাধী। োকজই এ উোহরণগুকল্া থোন্ায় ধরকল্ পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র িা 
বন্য়মগুকল্াকে থিিাকি বর্রায়ি িা ‘থেকটাবন্ে’ িকল্ উকল্লখ েরা হয়, থসগুকল্া বে 
থসরেমই ন্াবে আসকল্ মকিল্ বিবরর প্রকয়াজকন্ পোেচবিেকের িণচন্,িা সিযই 
প্রশ্নসাকপক্ষ; িবেও অবধোাংশ মানু্ষ এিাং এমন্বে পোেচবিেকেরও এেবট িে অাংশ 
মকন্ েকরন্ এই সূত্রগুকল্া ‘থেকটাবন্ে’।  

 

বেন্তু এই ‘থেকটাবন্ে’ িযাপারটা আসকল্ েী? এ বন্কয় বেিু িল্া প্রকয়াজন্। এর 
উৎস পাওয়া িায় বগ্রে োশচবন্ে থেকটার বরপািবল্কে িবণচি ধারণায়। থেকটা েল্পন্া 
েরকিন্, আমাকের জেকির িাইকরও এেটা স্বেচীয় জেৎ আকি, থসখাকন্ সি বন্খুাঁি 
োবণবিে বিমূিচ ধারণাগুকল্া িাস েকর। আমরা আমাকের জেকি শিিাে বন্খুাঁি 
থরখা, িৃি, বত্রিুজ, অসীমসাংখযে সমান্তরাল্ থরখা থেখকি পাই ন্া। আমাকের জেকি 
ন্া পাওয়া থেকল্ও থেকটা িািকিন্, থসগুকল্া পাওয়া িাকি থসই স্বেচীয় জেকি। শুধু 
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জযাবমবিে অিয়ি ন্য়, আমাকের সাংখযাপদ্ধবি, োবণবিে, অনু্পাি, ধ্রুিে সিবেিুরই 
িািি অবিে রকয়কি থসই স্বেচীয় জেকি। েবণিবিেকের মকধয িাাঁরা এখকন্া, থেকটার 
বরপািবল্কের অধচশিাব্দী পরও এই স্বেচীয় েযান্টাবসকি আচ্ছন্ন হকয় আকিন্, িাাঁকের 
িল্া হয় ‘থেকটাবন্স্ট’। িাাঁরা সিযই মকন্ েকরন্, এমন্ এে জেৎ আকি থিখাকন্ 
েবণকির ‘পাই’, ‘সুিণচ অনু্পাি’, ‘বেকিান্াবর্ রাবশমাল্া’ এরা সিাই হাি-ধরাধবর েকর 
িাস েকর। থিমন্, েকল্জ বি িাকন্সর বিকশ্লষণ এিাং জযাবমবি বিিাকের থর্য়ারপারসন্ 
অযাকল্ইন্ থোন্স িকল্ন্, ‘মান্িমকন্র িাইকরও আবে এিাং ইবমউকটিল্ োবণবিে 
িািিিার অবিে রকয়কি’। থেকটাবন্স্ট েবণিবিকেরা মকন্ েকরন্, েবণিবিকের োজ 
হকচ্ছ থসই োবণবিে িািিিাগুকল্া ‘বিসকোিার’ েরা, ‘ইন্কিন্ট’ ন্য়। অেচাৎ 
েবণকির বন্য়মগুকল্া বিবর েরা িায় ন্া, থেিল্ খুাঁকজ থির েরা িায়। পোেচবিজ্ঞাকন্র 
সূত্রগুকল্াও বঠে থিমবন্, এরা িাস েকর বিমূিচ এে েল্পকল্াকে, আর এরা িািি 
জেৎকে স্পশচ েকর িখন্ই িখন্ িারা এর ওপর ‘বক্রয়া’ েকর। 

   
বেন্তু িযাপারটা বে আসকল্ই বঠে থসরেম? আমরা এই িইকয়র প্রেমবেকে সুিণচ 

অনু্পাকির সাকে পবরবর্ি হকয়বি। আমরা থেকখবি বিবির আাঁো থমান্াবল্সা বোংিা 
গ্রীকসর পাকেচন্ন্ প্রাসাে থেকে শুরু েকর আন্ারস,শামুে,োকির পািা, েুকল্র 
পাপবে, পাইন্কোন্, োকির শাখা, েযাল্াবক্সসহ প্রেৃবির বিবিন্ন ন্েশায় রকয়কি সুিণচ 
অনু্পাকির সরি উপবিবি। এেই েো বেকিান্াবর্ রাবশমাল্ার থক্ষকত্রও খাকট। 
থেকটাবন্স্ট েবণিবিকেরা এই রহসয থেকখ উকিবল্ি হন্, িাাঁরা থিন্ অনু্িি েকরন্ 
োবণবিে বিমূিচিার সবিযোর অবিে: ‘Mathematics feels real, and the 
world feels mathematical’. থেউ থেউ থজমস বজন্কসর মকিা বজকজ্ঞসা েকরই 
িকসন্, ‘ইজ েি আ মযাকেমযাকটবশয়ান্?’।  
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পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্া োকে থোোয়? থেকটা বিশ্বাস েরকিন্, েবণকির ধারণাগুকল্ার 
সবিযোর অবিে আকি, এিাং িারা িাস েকর েল্পকল্াকের বিমূিচ জেকি। িাকের আহরণ 
েরা িায় অিীষ্ট িুবদ্ধমিার সাহাকিয। অবধোাংশ িাবত্ত্বে পোেচবিজ্ঞান্ী োবণবিে সমীেরকণর 
সাহাকিয পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রকে প্রোশ েকর োকেন্, এিাং িাাঁরাও এেই ঐবিহয অনু্সরণ 

েকর োকেন্।  
 

িকি, থেকটাবন্ে িযাপারটায় ‘থরামাবন্টেিা’ োেকল্ও এটা সিচজন্গ্রাহয থোকন্া 
বেিু ন্য়। িরাং এর ‘আাঁশকট’ েকন্ধর জন্য িহুবেে থেকেই এর িহু সমাকল্ার্ন্া 
আকি। এ প্রসকঙ্গ জজচ থল্েে ও রাোকয়ল্ নু্কন্কজর ‘Where Mathematics 
Come From: How The Embodied Mind Brings Mathematics Into 
Being’ িইবট পো থিকি পাকর। িইবটকি থল্খেিয় থেকটাবন্ে ধারণার সমাকল্ার্ন্া 
েকর িকল্কিন্, ‘থেকটাবন্ে েবণি বিশ্বাকসর িযাপার, অকন্েটা ঈশ্বকর বিশ্বাকসর 
মকিাই। এটার অবিকের পকক্ষ িা বিপকক্ষ থোকন্া বিজ্ঞাবন্ে প্রমাণ থন্ই’। 
থজযাবিিঃপোেচবিে মাবরও বল্বিও িাাঁর ‘Is God a Mathematician?’ িইকয় 
থেবখকয়কিন্, সুিণচ অনু্পািসহ েবণকির থিশ বেিু ধারণা, থিগুকল্া মানু্ষকে থমাহাচ্ছন্ন 
েকর থরকখকি িুকের পর িুে ধকর, িার অকন্েগুকল্াই আসকল্ থেকটাবন্ে ন্য়, িরাং 
অকন্ে থক্ষকত্র মানু্কষরই আবিষ্কার, বোংিা থোকন্া থোকন্া থক্ষকত্র এ েুই বিবশকষ্টযর 
বমশ্রণ164। মাবরও বল্বিও িাাঁর আকরেবট িই ‘থোকেন্ থরবশও’থি থজারাকল্ািাকি 
                                                           
164 Mario Livio, Is God a Mathematician?, Simon & Schuster, 2010 
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অবিমি বেকয়কিন্ থি, িাপিয, বশল্পেল্াসহ িহুকক্ষকত্র আমরা থোকেন্ থরবশও িা 
সুিণচ অনু্পাকির থিরেম মাহাকত্মযর েো শুবন্, িার থিবশরিােই আসকল্ ‘বমে’ িা 
অবিেেন্165।  

 

িকি আমরা থসসি োশচবন্ে জবটল্িায় থিকি র্াই ন্া। আমরা খুি সহজ বেিু 
উোহরকণর সাহাকিয থসাজাসাোিাকি িযাপারগুকল্া িুঝকি র্াই। এ প্রসকঙ্গ র্লু্ন্ 
আমরা থিকি বন্ই সিার থর্ন্াজান্া োবণবিে ধ্রুিে ‘পাই’ ( ) িািাবজকে। 
থিাটকিল্ায় সু্ককল্র বশক্ষকেরা বশবখকয়বিকল্ন্-এর মান্ ৩.১৪-এর মিন্। িি িে 
হকি ল্ােল্াম িি থেখল্াম পাইকয়র হকরে রেকমর িযিহার। িৃকির থক্ষত্রেল্ 
( ) থির েরকি ‘পাই’ ল্াকে, থোল্কের আয়িন্ ( ) থির েকর 

‘পাই’ েরোর, ‘পাই’ ল্াকে থোল্কের পৃেকক্ষত্র ( ) থির েরকি থেকল্ও। 
ন্িম-েশম থশ্রণীকি উকঠ বিেুযবিে র্াকজচর সাকে আর েুল্কম্বর সূকত্রর সাকে িখন্ 
পবরবর্ি হল্াম, থেখল্াম ‘পাই’ িািাবজ খুাঁবট থেকেকি থসখাকন্ও – 
 
 
থিখাকন্,  

 = র্াজচ  এিাং র্াজচ -এর মধযোর িল্ 
 = থোল্কের পৃেকক্ষত্র 

 = প্রেম িস্তুেণার আধান্  
= বিিীয় িস্তুেণার আধান্  

 = আবহি িস্তুেণািকয়র থেকন্দ্রর মধযিিচী েূরে 
= বিেুযবিে প্রকিশযিা িা পাবমচবিবল্বট েন্স্টযান্ট 

                                                           
165 Mario Livio, The Golden Ratio: The Story of PHI, the World's Most Astonishing Number, Broadway 
Books, 2003 
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আইন্স্টাইকন্র বিবিন্ন িকত্ত্বর সাকে পবরবর্ি হিার পর থেখল্াম, িাাঁর বিবিন্ন সূকত্রই 
‘পাই’থয়র ন্ান্া ধরকন্র িযিহার আকি। থিমন্ িাাঁর ির আর শবক্তর মকধয 
সিেচসূর্ে বিখযাি সমীেরণটাকে সহকজই ‘পাই’-এর মাধযকম থল্খা িায় – 
 

 
আর আমরা অষ্টম অধযাকয় আকপবক্ষেিকত্ত্বর থি থক্ষত্র-সমীেরকণর সাকে পবরবর্ি 

হকয়বি, থসখাকন্ও রকয়কি ‘পাই’ – 
  

 
থেকখ মকন্ হকি পাকর পুকরা মহাবিশ্বই থিন্ ‘পাই’ময়। মহাবিকশ্বর বিজাইকন্র 

মূকল্ই থিন্ ‘পাই’। িহু থল্খকের িইকয়ই থেখা িায়, বমসকরর প্রার্ীন্ বপরাবমি থেে 
শুরু েকর িহু প্রবসদ্ধ িাপিযেকমচর ন্েশায় ন্াবে ‘পাই’ লু্বেকয় আকি166। িািখান্া 
এমন্, এই ‘পাই’ িযাপারটা ধ্রুিে বহকসকি ন্া োেকল্ থিাধ হয় মহাবিশ্ব োজই েরি 
ন্া। বন্িয় এটা স্বেচীয় বেিু। থোকন্া বিকশষ উকেকশয বন্িয় ‘পাই’-এর মান্ এমন্ির 
েকর বিবর েরা হকয়কি। বেন্তু মুশবেল্ হল্ - িািন্াটা থি বঠে িার থোকন্া প্রমাণ 
থন্ই। সিবেিুর থপিকন্ এেধরকন্র ‘উকেকশযর বিভ্রম’ বিবর েরা মানু্কষর মজ্জােি; 
হয়কিা এটা অিীকি থোকন্া বিিিচন্ীয় উপকিাবেিা বেকয়বিল্ মানু্ষকে, িাই 
অবধোাংশ মানু্ষ এিাকিই বর্ন্তা েকর; বেন্তু মহাবিশ্ব থিা আর মানু্কষর বর্ন্তা অনু্িায়ী 
বোংিা িার আকরাবপি বিভ্রম অনু্িায়ী োজ েরার জন্য বেবিয বেকয় িকস থন্ই। 
পোেচবিে শন্ েযারল্ থসটা স্পষ্ট েকরকিন্ বন্কর্র এই উদৃ্ধবিকি – 

‘মানু্কষর এেটা সাধারণ প্রিণিা হকল্া মহাবিকশ্বর সি বেিুর থপিকন্ 
এেটা উকেশয ও অেচ খুাঁকজ থেরা। বেন্তু থসই প্রিণিাকে মহাজােবিে 

                                                           
166 মজার িযাপার হকচ্ছ, বপরাবমকির ন্েশায় সুিণচ অনু্পাি এিাং পাই-এর িযিহার োোর োবি েরা হকল্ও প্রার্ীন্ বমসরীয় ও 

িযাবিল্ন্ীয়রা থি সুিণচ অনু্পাকির িযিহার জান্কিন্, িার থোকন্া বল্বখি প্রমাণ পাওয়া িায় ন্া। িারা ‘পাই’-এর িযিহার 
জান্কল্ও সাম্প্রবিে sekedিত্ত্ব অনু্িায়ী বপরাবমি বন্মচাকণ এর থোকন্া িূবমোই বিল্ ন্া (Mario Livio, Golden Ratio, 
2003)।  

, যেখানন  
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বন্য়মন্ীবির বেকে আমাকের বন্কয় িাওয়া উবর্ি ন্য়। ‘অেচ’ ও 
‘উকেশয’এগুকল্া আমরা বন্কজরাই বিবর েকরবি; এগুকল্া িািিিার পরম 
বন্মচািার থোোও ওি থপকি োোর ইবঙ্গি বন্কয় আমাকের োকি আকসবন্। 
িাকি অিশয থোন্ সমসযা থন্ই। আমাকের মহাবিশ্বটা থিরেম, থসরেমিাকি 
খুাঁকজ থপকয়ই আবম খুবশ’। 
শন্ োরকল্র মকিা পোেচবিে মহাবিকশ্বর প্রেৃবি থিরেম থস রেমিাকি থপকয়ই 

খুবশ হকি পাকরন্, বেন্তু আমাকের অকন্কেই হই ন্া। ন্ান্া রেম অেচ খুাঁকজ বেবর, 
ন্ান্া পকের উকেশয বিবর েবর এর থপিকন্। সামান্য এেটা ‘পাই’-এর মান্ থেন্ 
৩.১৪ হল্ িা বন্কয় িািােুি হকয় িাই, বিবিি হই প্রেৃবিকি ‘িুবদ্ধেীপ্ত ন্েশা’ বোংিা 
‘সূক্ষ্ম সমিয়’ খুাঁকজ থপকয়।  

 ‘পাই’-এর প্রসকঙ্গ আসা িাে। এর সাংজ্ঞা খুিই থসাজা। ইউবক্লিীয় জযাবমবিকি 
থিকোকন্া িৃকির পবরবধ ও িযাকসর অনু্পািকে এই পাই ন্াকমর ধ্রুিে বেকয় প্রোশ 
েরা হয়।  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

পাই িযাপারটা আমরাই সাংজ্ঞাবয়ি েকরবি িৃকির পবরবধ ও িযাকসর অনু্পাি বেকয় 
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িবি থেকে থিাঝা িাকচ্ছ থি, পাই িযাপারটা আমরাই সাংজ্ঞাবয়ি েকরবি িৃকির 
পবরবধ ও িযাকসর অনু্পাি বেকয়। এই সাংজ্ঞা স্বেচ থেকে আকসবন্। মানু্ষই িাবন্কয়কি। 
মানু্ষ আকরা থেকখকি, এই অনু্পাকির এেটা মান্ আকি এিাং থসটা এেটা অমূল্ে 
সাংখযা, িাকে বপোকোরাস এিাং িাাঁর অনু্সারীরা িকমর মকিা িয় েরকিন্। 
েবণিবিকেরা পাই-এর মান্ েশবমকের পর এমন্ সূক্ষ্মিায় বন্ণচয় েকরকিন্ থি এই 
িইকয়র সমি পািাকে সাংখযা বেকয় িকর থেল্া িাকি। থেউ থেউ আিার বন্কজকের 
িৃবিশবক্তর পরীক্ষা বেকি পাই-এর থসই মান্ েেেে েকর মুখি িল্কি পাকরন্, আর 
ন্ান্া প্রবিকিাবেিায় অাংশগ্রহণ েকর অন্যকের িাে ল্াবেকয় বেকি পাকরন্। এগুকল্া 
সিই মানু্ষ েকর ঐশ্ববরে থোকন্া ক্ষমিার োবি িাোই, থিকোকন্া িািালু্িা এবেকয়। 

  
বেন্তু র্াইকল্ থেউ িািালু্ হকয় আলু্োলু্ থিশ বন্কি পাকরন্ অিশয। থিাটকিল্ায় 

আমরাও বন্িাম। এেটা ধাাঁধা বিল্ থিাটকিল্ায় পাঁবর্শ পয়সার এেটা েকয়ন্কে 
মাঝখাকন্ থরকখ এর র্ারবেকে সকিচাচ্চ েয়টা বসবে িসাকন্া িাকি, িাকি িাকের মকধয 
থোকন্া োাঁে ন্া োকে?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

335 
Bw÷kb BeyK 

থিাটকিল্ায় ধাাঁধাবটর সমাধান্ থির েরকি মাো রু্ল্োকল্ও এখন্ জাবন্ এর সমাধান্ 
আসকল্ খুিই থসাজা। িাাঁরা বপোকোরাকসর জযাবমবি জাকন্ন্, িাাঁরা থটবিকল্ পয়সা ন্া 
িবসকয়ই উির িকল্ বেকি পারকিন্। িাাঁরা পারকিন্ ন্া িাাঁরা ওপকরর িবিটা থেখুন্। 
থেখকিন্,  মাঝখাকন্র েকয়কন্র র্ারবেকে থমাট ৬টা েকয়ন্ িসাকন্া িাকি। বেিাকি 
পাওয়া থেল্ এই উির? মাঝখাকন্র েকয়ন্ আর িার র্ারপাকশর েুকটা েকয়কন্র 
থেন্দ্র বমকল্ বিবর েরকি এে সমিাহু বত্রিুজ। আমরা জাবন্, বত্রিুকজর বিন্ থোকণর 
সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্র। থস বহকসকি সমিাহু বত্রিুকজর প্রবিবট থোণ হকি ৬০ বিবগ্র। এখন্ 
সমগ্র িৃিকে থিকহিু ৩৬০ বিবগ্র বেকয় প্রোশ েরা হয়, থসকক্ষকত্র র্ারপাকশর িৃকির 
সাংখযা হকি:               বট।  

 
থেখাই িাকচ্ছ খুি থসাজাসাো বহসাি। থোকন্া রহসয থন্ই। এেটা বসবের 

র্ারবেকে সািটা িা আটটা বসবে িসাকন্া িাকি ন্া। ৬বটই হকি হকি। এটা বে 
থোকন্া সূক্ষ্ম োকয়বি সমিয়? ন্া, িা ন্য়। আকেই থেখাকন্া হকয়কি, বত্রিুকজর বিন্ 
থোকণর সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্র বহকসকি সমিাহু বত্রিুকজর প্রবিবট থোণকে হকি হকি ৬০ 
বিবগ্র। োকজই ৬বটর থিবশ েকয়ন্ একি আটকি ন্া। বেন্তু িাাঁরা ঐশী িািালু্িা 
থখাাঁকজন্ িাাঁরা সি সময়ই ন্ান্া পকের রহসয আমোবন্ েরকিন্, হয়কিা িল্কিন্ বিন্ 
থোকণর সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্রই িা হকল্া থেন্, থেন্ ১৭০.৭৫ বিবগ্র ন্য়?  

 
এর োরণ হকল্া, বিজ্ঞান্ীরা প্রমাণ থপকয়কিন্ থি আমাকের মহাবিকশ্বর জযাবমবি 

সামিবল্ে িা ফ্লযাট। সামিবল্ে জযাবমবির মহাবিকশ্ব েুবট সমান্তরাল্ থরখা সি সময় 
সমান্তরাল্িাকিই র্ল্কি োকে। আর থসখাকন্ বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট হয় বঠে 
১৮০ বিবগ্র। বিন্ন টকপাল্বজর মহাবিকশ্ব থসটা বিন্ন রেম হকি পাকর িবেও। থিমন্ 
থোকন্া িদ্ধ মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্রকে িাবেকয় িায়, আর 
সমান্তরাল্ আকল্ার থরখা পরস্পরকে থিে েকর। আিার উনু্মক্ত বোংিা পরািৃিাোর 
(hyperbolic) মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট হয় ১৮০ বিবগ্রর থর্কয় েম। 
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থসখাকন্ সমান্তরাল্ আকল্ার থরখাগুকল্া পরস্পর থেকে েূকর সকর িায়। োকজই থি 
িািালু্রা বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট ১৭০.৭৫ বিবগ্র বহকসকি থেখকি র্ান্, 
িাাঁকেরকে েষ্ট েকর আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকর বেকয় থোকন্া হাইপারিবল্ে উনু্মক্ত 
মহাবিশ্ব খুাঁকজ বন্কয় থসখাকন্ আিাস েেকি হকি।  

 

িযাপারটা থেিল্ ‘পাই’-এর মান্ বন্ণচকয় বোংিা বিন্ থোকণর সমবষ্ট পবরমাকপর 
থক্ষকত্রই ন্য়, থিকোকন্া পোেচবিজ্ঞান্ িা েবণকির সূকত্রর থক্ষকত্রই এেইিাকি প্রকিাজয। 
মাবরও বল্বিও িাাঁর ‘থোকেন্ থরবশও’ িইকয় িকল্ন্, ‘থোকন্া োরকণ পৃবেিীকি 
মাধযােষচণ িকল্র টান্ িবে এেটু থিবশ অনু্িূি হকিা, িাহকল্ িযািল্ন্ীয়রা বোংিা 
ইউবক্লবিয়ান্রা হয়কিা বিন্ন থোকন্া জযাবমবি প্রিাি েরি। মাধযােষচণ থিবশ হকল্ 
আমরা জাবন্ থি, আমাকের র্ারবেকের িান্ সমিল্ ন্া হকয় িাাঁো হকিা। আকল্াকেও 
থসাজা পকে ন্া র্কল্ িাাঁো পকেই র্ল্কি হকিা। থসই িািিিার সাকে িাল্ বমবল্কয় 
ইউবক্লকির জযাবমবির থি স্বীোিচগুকল্া উকঠ আসি িা আজকে থেকে বিন্নরেম’। থস 
ধরকন্র িািিিা হয়কিা োেকিই পাকর, িকি আমাকের মহাবিকশ্ব ন্য়, অন্য থোকন্া 
মহাবিকশ্ব।  

 
 
 
 
 
 

(ে) সামিবল্ে মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট হয় ১৮০ বিবগ্র, এিাং সমান্তরাল্ েুবট থরখা 
সমান্তরাল্িাকি র্ল্কি োকে। (খ) িদ্ধ (থোল্েীয়) মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট ১৮০ 

বিবগ্রর থর্কয় থিবশ হয়, এিাং সমান্তরাল্ েুবট থরখা পরস্পরকে থিে েকর িায়। (ে) উনু্মক্ত (পরািৃিীয়) 
মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্রর থর্কয় েম হয়, এিাং সমান্তরাল্ েুবট থরখা 

পরস্পর থেকে েূকর সকর িায় 
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      বল্কের থেওবটে ইন্কফ্লশন্াবর মকিল্কে থোন্ায় ধরকল্ থসটা থোকন্া অসম্ভি 
বিষয় ন্য়। স্ফীবির এই সিচকশষ এিাং সিচাবধে গ্রহণকিােয িাষয অনু্িায়ী আমাকের 
এই মহাবিকশ্বর িাইকরও অসাংখয মহাবিকশ্বর অবিে আকি। ‘বোং ল্যােকস্কপ’ থেকে 
পাওয়া সমাধান্ থেকে জান্া থেকি থি আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকরও অন্তি ১০৫০০ 
বটর মকিা ‘িযাবল্’ আকি, এিাং িা থেকে জন্ম বন্কি পাকর আল্াো আল্াো মহাবিশ্ব। 
থস সমি মহাবিকশ্ব একেে রেম পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র োজ েরকি পাকর। সম্ভািয 
মহাবিকশ্বর থি বিশাল্ সমাধান্ পাওয়া থেকি িার বিন্যাস এিাং সমাকিশ েরকল্ই 
থিাঝা িায় েি ধরকণর িহুমুখী মহাবিশ্ব িািকি বিবর হকি পাকর। থোকন্া মহাবিকশ্ব 
হয়কিা গ্রহ িা ন্ক্ষত্র বিবরই হকি পারকি ন্া েখকন্া, থোকন্াটায় বিবর হকল্ও প্রাকণর 
বিোকশর জন্য খুিই বিবর পবরকিশ োেকি, থোকন্া মহাবিকশ্ব হয়কিা আমাকের 
মকিাই থোকন্া এে সুন্ীল্ গ্রকহ িুবদ্ধমান্ সিার উদ্ভি ঘটার মকিা পবরকিশ বিবর 
হকয়কি, থোকন্াটায় হয়কিা থেখা িাকি মানু্কষর িেকল্ িাইকন্াসকররা িািা মাোয় 
বেকয় ঘুরকি, আর থোকন্াটায় বপোকোরাকসর জযাবমবি সমাধান্ েরকি বেকয় বত্রিুকজর 
বিন্ থোকণর সমবষ্ট পাওয়া িাকচ্ছ ১৭০.৭৫ বিবগ্র। অেচাৎ,আমাকের মহাবিকশ্বর 
বন্য়মগুকল্াকে থিিাকি ‘বর্রায়ি’ বোংিা ‘পােকর থখাোই েরা’ িকল্ িািা হকচ্ছ, 
মাবল্টিাসচ সিয হকল্ থসই িবিটা আর থসরেম োেকি ন্া। িা ন্া হওয়াটাই িরাং 
অবধেির সম্ভািয। পোেচবিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউস িাাঁর ‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’ িইকয় 
অবিমি িযক্ত েকরন্, পোেচবিজ্ঞাকন্র বিবধগুকল্া থোকন্া ঐশী স্পকশচ ন্য়, িরাং 
র যাণ্ডমবল্ িা বিবক্ষপ্তিাকি বিবিন্ন মহাবিকশ্ব বিবিন্ন রেমিাকি সবন্নকিবশি হকয়কি। 
বিবন্ িকল্ন্, 

‘সামবগ্রেিাকি মহাবিকশ্বর বিবধগুকল্া িবে একল্াপািাবে এিাং বিবক্ষপ্ত হয়, 
িকি আমাকের মহাবিকশ্বর জন্য এর থোকন্া থোকন্াবট প্রিুক্ত হিার জন্য 
থোকন্া বন্ধচাবরি ‘cause’-এর েরোর থন্ই। থোকন্া বেিুর উপকর িবে 
বন্কষধাজ্ঞা আকরাপ ন্া েরা হয়, িকি, সাধারণ বন্য়কমই থোকন্া এেটা 



  

338 
Bw÷kb BeyK 

মহাবিকশ্ব পোেচবিজ্ঞাকন্র বেিু জুিসই বন্য়ম প্রিুক্ত হকি, থিগুকল্া আমরা 
থসখাকন্ খুাঁকজ থপকয় ধন্য হকয় িাি।’ 
 

এেই েো িকল্কিন্ বব্রবটশ পোেচবিজ্ঞান্ী মাবটচন্ বরসও। বিবন্ এই মাবল্টিাসচ িা 
অন্ন্ত মহাবিকশ্বর পুকরা বসকস্টমকে িুল্ন্া েকরকিন্ িঙ্গিাজাকরর বোংিা োউবিয়ার 
মকিা থোকন্া এেটা পুরকন্া থসকেে হযাে োপকের থোোকন্র সকঙ্গ। োপকের 
থজাোন্ িবে বিশাল্ হয়, িার মকধয থোকন্া এেটা পুরকন্া জামা আমাকের থেকহ 
মাপমকিা থল্কে থেকল্, আমরা থিমন্ অিাে হই ন্া, বঠে থিমবন্ আমাকের 
মহাবিকশ্বর বিবধগুকল্ার িোেবেি সূক্ষ্ম সমিয় থেকখও এি হিবিহিল্ হিার বেিু 
থন্ই167।  

 

বেন্তু বেিাকি বিন্ন বিন্ন পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র বিন্ন বিন্ন মহাবিকশ্ব োজ েরকি? 
আর থেন্ই িা এই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণাকে মূল্ধারার বিজ্ঞান্ীরা এি 
থজারাকল্ািাকি গ্রহণ েরকি শুরু েকরকিন্ ইোন্ীাং? ‘মাবল্টিাসচ’-এর ধারণা, িা 
বেিুবেন্ আকেও থেিল্ বিজ্ঞাবন্ে েল্পোবহবন্ এিাং েযান্টাবসর মকধযই সীমািদ্ধ বিল্, 
ক্রমশ এখন্ পোেচবিজ্ঞাকন্র মূল্ধারার েকিষণার অাংশ হকয় উঠকি বেিাকি? এ বন্কয় 
আমরা জান্ি পরিিচী এেবট অধযাকয়। 

  
বেন্তু িার আকে আমাকের বহেস সম্বকন্ধ থজকন্ থন্ওয়া েরোর। োরণ, আমাকের 

এই শূন্যিার সাকে বহেকসর এেটা েিীর সিেচ আকি।  
 
 
 
 

                                                           
167 Martin Rees, Why does the Universe Appear to be Fine-Tuned for life?, Astronomy’s 60 Greatest 
Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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িােশ অধযায়  

বহেস েণার থখাাঁকজ 
 

‘উত্থাবপি প্রশ্নসমূকহর সাহবসেিা আর িাকের উিকরর েিীরিা বেকয়ই  
আমরা আমাকের বিশ্বকে িাৎপিচমবণ্ডি েকর িুবল্’। 

োল্চ সযাোন্ 
 

সুইজারল্যাকে েকয়ে বেন্  
সারা িির োকজর বিকে থঘারাঘুবরর থি খুি এেটা সময় পাই িা ন্য়। িার পরও 
থর্ষ্টা েবর িিকরর থোকন্া এেটা সময় িািিীয় োজেমচ সি বশকেয় িুকল্ অন্তি 
সপ্তাহ খাকন্কের জন্য ল্াপািা হকয় িাওয়ার। ল্াপািা মাকন্ থেিল্ িাবে বোংিা শহর 
থেকে হাওয়া ন্য়, একেিাকর থেশ থেকেই সপবরিাকর পল্ায়ন্। একি েুটা উপোর। 
এেকঘকয় োকজর আিজচন্া থেকে অন্তি সপ্তাহ খাকন্কের জন্য হকল্ও থরহাই পাওয়া 
িায়, একি মকন্ থেমন্ এেটা েুবিচ েুবিচ িাি আকস, মন্প্রাণ র্াো হয়; আর এর 
পাশাপাবশ ন্িুন্ থেশ, ন্িুন্ পবরকিশ, ন্িুন্ মানু্ষ, ন্িুন্ েৃবষ্টর সাকে এেটা পবরর্য় 
ঘটার সুকিাে হকয় িায়।  
 

সুইজারল্যাে থেশটা থন্হাি মি ন্য়। িবির মিন্ থেশ। এেিার থেকল্ আর 
বেরকি মন্ র্াইকি ন্া। আমারও (অ.রা) বে িাই র্াইবিল্? ২০১২ সাকল্র মার্চ মাকসর 
থশষ থেকে শুরু েকর এবপ্রকল্র পুকরা প্রেম সপ্তাহটা োবটকয় একসবিল্াম 
সুইজারল্যাকে। থেমন্ থিন্ থঘারল্াো পবরকিশ। সিুজ প্রান্তর থঘাঁকষ উাঁরু্ পাহাে, 
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সুন্ীল্ আোশ আর িহমান্ ন্েীর িীরকঘাঁষা শহর। আমরা থিাটকিল্ায় িবি আাঁোর 
খািায় থি অিাবরি সিুকজর থি িবি আাঁেিাম, পুকরা সুইজারল্যােই থিন্ থসরেম 
সিুজ প্রান্তকরর এে বিমিাম েযান্িাস। িকি সুইজারল্যাকে থেিল্ ন্েী আর সিুজ 
মাঠই থন্ই, উপবর পাওন্া বহকসকি আকি থশ্বিশুভ্র িরোচ্ছাবেি পাহাে। হয়কিা 
িািকিন্, েয় বিবল্ম োাঁজা থখকয় বল্খকি িকসবি; মার্চ মাকস আর িরে থোোয়? 
এইিার িুবঝ রাম ধরা! িকি োকন্ োকন্ িকল্ রাবখ, সুইজারল্যাকের থোকন্া থোকন্া 
জায়ো সারা িিরই িুষারাচ্ছন্ন োকে। িকি থস সমি জায়োয় আপবন্ থহাঁকট িা িাকস 
েকর থিকি পারকিন্ ন্া। আপন্াকে র্াপকি হকি এে বিকশষ ধরকন্র িাহকন্। ন্াম 
িার থগ্লবসয়ার এক্সকপ্রস। সুইসরা আের েকর িকল্, ‘থস্লাকয়স্ট োস্ট থিন্ ইন্ েয 
ওয়ােচ’। আট ঘণ্টা ধকর আপবন্ থিকন্ থর্কপ েজেচ্ছপ েবিকি র্ল্কি র্ল্কি 
সুইজারল্যাকের এ মাো থেকে ও মাো পিচন্ত থমাহন্ীয় সি েৃশয উপকিাে েরকি 
পারকিন্, আর মাকঝমকধযই থপকয় িাকিন্ পরম আরাধয িুষারাচ্ছাবেি বহমথশকল্র 
থেখা। থগ্লবসয়ার এক্সকপ্রকস র্েকিন্, বেন্তু থগ্লবসয়ার থেখকিন্ ন্া িা হয় ন্াবে! 

 
 
 
 
 
 
 
 

থগ্লবসয়ার এক্সকপ্রস – ‘থস্লাকয়স্ট োস্ট থিন্ ইন্ েয ওয়ােচ’ 
 

থিা আমরাও থেখল্াম। জুবরকখর অেূকর chur ন্াকম এেটা জায়ো আকি, িুকল্ও 
এটাকে ‘র্ার’ উচ্চারণ েরকিন্ ন্া। সটান্ িাইকল্ শর্ীন্ থিেুকল্েকরর পযাাঁোবন্ থখকয় 



  

341 
Bw÷kb BeyK 

িাউোবরর িাইকর র্কল্ থিকি হকি। ওখান্োর থল্াকে ওটাকে ‘কু্ষর’ িকল্। িবিন্ 
থেকশ িোর্ার। কু্ষরই সই। থসই থঘাোর কু্ষর থেকে েকজন্দ্র েমকন্ থগ্লবসয়ার 
এক্সকপ্রস েকর ন্ান্া র্োই-উিরাই পার েকর অিকশকষ জাকমচট ন্াকম এেটা জায়োয় 
থপৌঁিল্াম। 
 

জাকমচট জায়োটা থগ্লবসয়ার এক্সকপ্রকসর একেিাকর থশষ থস্টশন্। থসখাকন্ থন্কম 
মযাটারহন্চ থেখা হকল্া। ও িাকল্া েো, মযাটারহন্চ হকচ্ছ সুইসইিাবল্ সীমাকন্তর 
এেটা পিচিশৃকঙ্গর ন্াম। ইিাবল্য়ান্ ন্াম মকন্ট োবিচকন্া। আর থিি ন্াম মন্ট 
োবিচন্। িকি ইিাবল্, িান্স জামচান্রা থি ন্াকমই িােুে ন্া থেন্, উচ্চিায় সাকে 
থর্াে হাজার েুটকেও িাবেকয় িাওয়া পাহােটা পৃবেিীকি সুইসকের িাপ্পা মারা 
পিচিশৃঙ্গ বহকসকিই থিবশ বিখযাি; এমন্বে এটা অকন্কের োকিই এখন্ সুইস-আল্পস 
পিচিমাল্ার প্রিীে। িারকি োিন্জঙ্ঘা থেখকি থিমন্ থল্াকে বিে েকর, বঠে 
থিমবন্ িহু থল্াে জাকমচট থস্টশকন্ থন্কমও উোস ন্য়কন্ মযাটারহকন্চর বেকে িাবেকয় 
োকে। িখন্ সূিচ িুকি প্রায় সন্ধযা। আমরাও িাোল্াম। পুি আোকশর পিচিশৃঙ্গটা 
থেখকি অকন্েটা এরেকমর ল্ােল্ –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

সুইজারল্যাকের বিখযাি পিচিশৃঙ্গ মযাটারহন্চ 
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     িািকিন্, এ আর এমন্ েী! সামান্য পাহাে িই থিা বেিু ন্য়। বেন্তু 
মযাটারহকন্চর আসল্ মজাটা সন্ধযকিল্ায় ন্য়। সোল্কিল্ায় সূকিচােকয়র সময়। 
প্রিািকিল্ার মযাটারহকন্চর িবি একেিাকরই আল্াো, সূকিচর প্রেম বেরণ আোকশর 
োবল্ থিে েকর পিচিশৃকঙ্গ পেকি আর ধীকর ধীকর থোটা পাহােটা থিন্ ল্জ্জায় 
রবক্তম হকয় উঠকি, পুকরা েৃশযটা আমাকের পবরবর্ি োিন্জঙ্ঘাকে মকন্ েবরকয় থেয় 
অকন্েটা এরেমিাকি –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িারকি োিন্জঙ্ঘা থেখকি থিমন্ থল্াকে বিে েকর, বঠে থিমবন্ িহু থল্াে জাকমচট থস্টশকন্ 
থন্কমও উোস ন্য়কন্ মযাটারহকন্চর বেকে িাবেকয় োকে 

 

িকি এেটা সিয েো রু্বপ রু্বপ িকল্ রাবখ, প্রিুযষকিল্ায় মযাটারহকন্চর ল্জ্জায় 
আরবক্তম মুখ থেখার থসৌিােয আমাকের হয়বন্। মযাটারহকন্চর প্রেম িবিটা (মাকন্ 
সকন্ধকিল্ার িবিটা) আমার েযাকমরায় থিাল্া হকল্ও বিিীয়টা ন্য়, ওটা ইন্টারকন্ট 
থেকে থন্ওয়া168। 
                                                           
168 উৎস: http://www.swisseduc.ch/glaciers/alps/gornergletscher/icons-gipfel/matterhorn.jpg 
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 এমন্ ন্য় থি মযাটাহচকন্ সূকিচােয় থেখায় আমাকের থোকন্া আগ্রকহর েমবি বিল্, 
বেন্তু িার থর্কয়ও িে এেটা থেৌিূহল্ আমাকের থস সময় আচ্ছন্ন েকর থরকখবিল্। 
থেৌিূহকল্র মাত্রা একিাই থিবশ বিল্ থি জাকমচকট মযাটারহকন্চর ল্জ্জাবিধুর ন্িিধূকে 
এে ঝল্ে েশচন্ েকরই বিোয় বেকয় উকঠ পেকি হকয়বিল্ থল্াোল্ থিকন্। োরণ 
থিকি হকি থজকন্িা। আমাকের পরম আোবঙ্ক্ষি সান্চ থিা ওখাকন্ই!  

 

থজকন্িা িখন্ থপৌঁিুল্াম িখন্ েিীর রাবির। প্রায় মধযরাি। এই সময় থিা আর 
সাকন্চ িাওয়া িায় ন্া। িাই থেৌিূহকল্র ঝাাঁবপ িন্ধই রাখকি হকল্া সোল্ ন্া হওয়া 
পিচন্ত।  

 
অিকশকষ সান্চ  
সাকন্চ িাওয়া থেন্? োরণ ওটাই এই মুহূকিচ বিজ্ঞাকন্র ‘থগ্রকটস্ট থশা অন্ আেচ’! 
জীিন্-জেকির িািৎ িে িে প্রশ্নগুকল্ার উির খুাঁজকিন্ ঝানু্-মাো বিজ্ঞান্ীরা ওখাকন্ 
িকস। এই থি, সি মহাবিশ্বটা বেিাকি বিবর হকল্া, এটা বিবর হকয়কিই িা েী বেকয়, 
এর থপিকন্ থোন্ থোন্ প্রােৃবিে িল্গুকল্া োজ েরকি, মহাবিশ্ব থি প্রােৃবিে 
বন্য়মগুকল্া থমকন্ র্কল্ িার উৎসই িা থোোয়, আমরাই িা এল্াম থোো থেকে, 
আমাকের েন্তিযই িা থোোয়সিই এখান্োর বিজ্ঞান্ীকের েকিষণার অন্তিুচক্ত। 
আমার েো িবে আপন্ার বিশ্বাস ন্া হয় িকি আপন্াকে সাকন্চর ভ্রমণােচীকের জন্য 
উনু্মক্ত িিন্টা ঘুরকি হকি। িিন্টা থেকখ আহামবর বেিু মকন্ হকি ন্া। ওটার বঠে 
উকল্টা বেকে েযাবল্বল্ও েযাবল্বল্ স্কয়ার আকি, থসটাই হয়কিা আপন্ার ন্জর োেকি 
সিার আকে। থসখাকন্ ঢুেকল্ প্রেকমই মুকখামুবখ হকিন্ জেকির অবন্তম সি 
প্রশ্নগুকল্ার, িা আপন্াকে আচ্ছন্ন েকরকি জীিকন্র থোকন্া-ন্া-থোকন্া সময় – 
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মহাবিশ্বটা বেিাকি বিবর হকল্া, এটা বিবর হকয়কিই িা েী বেকয়, এর থপিকন্ থোন্ থোন্  
প্রােৃবিে িল্গুকল্া োজ েকরকি, মহাবিশ্ব থি প্রােৃবিে বন্য়মগুকল্া থমকন্ র্কল্ িার উৎসই 
িা থোোয়, আমরাই িা এল্াম থোো থেকে, আমাকের েন্তিযই িা থোোয়- এ ধরকন্র 

অবন্তম প্রশ্ন থশািা পায় সাকন্চর েযাবল্বল্ও স্কয়াকরর থেয়াকল্। 
 

িকি সাকন্চর মূল্ আেষচণ অিশযই োশচবন্ে ের্ের্াবন্ প্রবিো ন্য়, িরাং সমগ্র 
পৃবেিীিাসীর িািিীয় আেষচণ থশযন্ র্কু্ষর বন্কর্ আকি পৃবেিীর িৃহিম েণা েরে। 
ন্াম, ‘ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার’, িাকে সাংকক্ষকপ আমরা LHC িবল্। থস এে বিশাল্ 
িন্ত্রোন্ি। আমাকের থোকন্া ধারণাকিও আসকি ন্া েিটা বিশাল্। থজকন্িার সীমাকন্ত 
জুরা পাহাে িকল্ এেটা জায়ো আকি, থসখাকন্ ন্ান্া োয়ো-েসরি েকর মাবটর 
পিাশ থেকে এেশ পিাশ বমটার (মাকন্ প্রায় ১৬৫ েুট থেকে পাাঁর্শ েুট) বন্কর্ ২৭ 
বেকল্াবমটার (মাকন্ প্রায় সাকে সকিকরা মাইল্) পবরবধর ধািি এে বটউি িসাকন্া 
হকয়কি। বন্কর্ এেটা িবি বেল্াম িযাপারটা থিাঝাকি:  

 



  

345 
Bw÷kb BeyK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার 
 

িল্া িাহুল্য, এই ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার ন্াকমর োন্িটা শুধু সুইজারল্যাকেই 
সীমািদ্ধ োকেবন্, সুইজারল্যাকের থল্ে থজকন্িার বন্র্ বেকয় র্কল্ থেকি একেিাকর 
িান্স অবব্দ। এখন্ েো হকচ্ছ, এি েষ্ট েকর এই বটউি িসাকন্ার প্রকয়াজন্ পেকল্া 
থেন্? বটউি িল্ল্াম িকট, বেন্তু বটউকির মকধয রকয়কি ন্ান্া ধরকণর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 
িন্ত্রপাবি, থিগুকল্া এেরু্ল্ এবেে-ওবেে হকল্ িন্ত্রটা আর োজ েরকি ন্া। আর িার 
ওপকর রকয়কি আিার র্ার জায়োয় র্ার ধরকন্র বিশাল্ পাবটচকেল্ বিকটির িা েণা 
শন্াক্তোরে। এবল্স (ALICE), আটল্াস (ATLAS), বসএমএস (CMS) এিাং 
এল্এইর্বসবি (LHCb)। মকন্ রাখকি হকি, এই হিচ্ছাো পযাাঁর্াকন্া বটউিটাই িি 
ন্কষ্টর থোাঁো, িািিীয় েুেমচ আর েৃষ্ণল্ীল্ার আাঁধার। ঐ থি আমরা জাবন্, প্রায় 
১৩৮০ থোবট িির আকে এে বিশাল্ বিকস্ফারণ হকয়বিল্ আর িার েকল্ বিবর 
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হকয়বিল্ এই মহাবিশ্ব, থসটার পুকরাপুবর ন্া হকল্ও এেধরকন্র েৃবত্রম েশা বিবর 
েরকি পাকরন্ বিজ্ঞান্ীরা এই ধািি বটউকির মকধয। আমরা থিা জাবন্, এ মহাবিকশ্বর 
বেিাকি শুরু হকয়কি িা বন্কয় বিজ্ঞান্ীকের ন্ান্া িত্ত্ব বিল্, এখকন্া আকি। আর 
ধাবমচে-িািাকের ‘েুন্ োয়া েুন্’ বোংিা ‘িয় বেকন্ বিশ্বসৃবষ্ট আর সপ্তম বেকন্ সািাি’ 
গ্রহকণর ন্ান্া েল্পেোর েো ন্াহয় িােই বেল্াম। এর মকধয সিকর্কয় ‘স্বীেৃি িত্ত্ব’ 
িকল্ বিজ্ঞান্ীরা থিটা গ্রহণ েকর বন্কয়কিন্ থসটা হকচ্ছ, মহাবিকস্ফারকণর প্রবমি িা 
স্টযাোিচ মকিল্169। িকি প্রবমি মকিকল্র সিবেিুই থি পরীক্ষাল্িিাকি প্রমাবণি িা 
ন্য়। বেিু বেিু জায়োয় োাঁেকোের আকি। বেন্তু োাঁেকোের োেকল্ও থস োাঁকে 
েী িািামাো িসকি িা িাকল্াই িুঝকি পাকরন্ বিজ্ঞান্ীরা। আপন্ারা িাাঁরা jigsaw 
puzzle বন্কয় থিাটকিল্ায় থখল্া েকরকিন্, িাাঁরা জাকন্ন্ িযাপারটা। বিবিন্ন টুেরা 
থজাো বেকি বেকি আপবন্ িখন্ ক্রমশ িুঝকি পাকরন্ আপন্ার সামকন্ এেটা 
পবরবর্ি িবি ক্রমশ েুকট উঠকি শুরু েকরকি, িখন্ েুএেটা টুেরা িাবে োেকল্ও 
িুঝকি সমসযা হয় ন্া, থি পুকরা িবিটা আসকল্ থেখকি থেমন্ হকি। সাকন্চর 
বিজ্ঞান্ীরাও মকন্ েকরন্, ন্ান্া ধরকন্র েণার ধুমধাোক্কা সাংঘষচ (এই সাংঘষচ থিমন্ 
হকি পাকর থপ্রাটন্-থপ্রাটকন্, থিমবন্ আিার হকি পাকর বল্ি িা বসসার আয়কন্র মকধয) 
ঘবটকয় বজেস পাকজকল্র হারাকন্া অাংশগুকল্া খুাঁকজ পাকিন্ আর িারপর থসগুকল্া 
জায়োমকিা থজাো বেকয় প্রবমি মকিল্কে পূণচরূপ বেকি পারকিন্। আর বঠে এমবন্ 
এেটা বজেস পাকজকল্র টুেকরা খুাঁকজ থপকয় সম্প্রবি (২০১২) বঠেমকিা থজাো বেকি 
থপকরকিন্ বিজ্ঞান্ীরা। হযাাঁ, এই থসই বহেস থিাসন্ েণা, িার সন্ধান্ ল্াি েকর সিাই 
বিকল্ন্ আন্কি উকিবল্ি। 

  

                                                           
169 েণা পোেচবিজ্ঞাকন্র প্রবমি মকিল্ (The Standard Model of Particle Physics) সিুকরর েশকে বিেবশি েণা 
পোেচবিজ্ঞাকন্র এেবট সােচে িত্ত্ব িা থমৌবল্ে েণাকের মকধয সিেচ এিাং বমেবিয়াকে সেল্িাকি িযাখযা েরকি পাকর। এই 
িকত্ত্বর সাহাকিয আমরা মহােষচ িাকে অন্য িল্গুকল্ার (িাবেি থর্ৌম্বে, েুিচল্ বন্উক্লীয় এিাং সিল্ বন্উক্লীয়) বমেবিয়ার িযাখযা 
পাই। িত্ত্ববটর আসকল্ েুবট অাংশ। এেবট অাংশ থোয়ান্টাম থক্রাকমািায়ন্াবমক্স সিল্ বমেবিয়াকে িযাখযা েকর, অন্য বেকে 
িাবেিেুিচল্ িযাখযা েকর িাবেি থর্ৌম্বে এিাং েুিচল্ িকল্র বমেবিয়া।  



  

347 
Bw÷kb BeyK 

বহেকসর েো 
স্ফীবি িত্ত্ব বন্কয় আকল্ার্ন্া েরার সময় েশম অধযাকয় বহেকসর সাকে আমরা বেিুটা 
পবরবর্ি হকয়বি। থসই ষাকটর েশে থেকে প্রবমি মকিকল্র এেটা থজারাকল্া অনু্বমবি 
বিল্ থি আমাকের এই বর্রকর্ন্া মহাবিশ্ব বহেস েণাকের সমিকয় েবঠি বহেস 
থক্ষকত্রর (Higgs field) এে অথে সমুকে িাসকি। এই অথে সমুকে র্ল্কি বেকয়ই 
ন্াবে উপপারমাণবিে িস্তু েণারা সি ির অজচন্ েকর। িবে বহেস থক্ষত্র িকল্ বেিু 
ন্া োেি, িাহকল্ থোকন্া িস্তুেণারই ির িকল্ বেিু োেি ন্া,িা থস থরাো-পটো 
ইকল্েিন্ই থহাে, আর থহাাঁিোমুকখা বহকপাপকটমাস মাকন্ টপ থোয়ােচই থহাে। 
বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্, থেিল্ বহেস বেে িকল্ বেিু এেটা আকি িকল্ই এই সি 
েণা ির অজচন্ েরকি পারকি, িা আিার বিবর েরকি পারকি আমাকের গ্রহ, ন্ক্ষত্র, 
িায়াপেসহ সিবেিুই। বর্ন্তা েকর থেখুন্, আমরা থোটকন্র মকিা িরহীন্ েণার েো 
জাবন্ িারা থিাকট আকল্ার থিকে। আকল্ার থিকে িুটকি পাকর োরণ এরা বহেস 
বেকের সাকে থোকন্া ধরকন্র বমেবিয়ায় জোয় ন্া। বহেস থক্ষকত্রর সাকে বমেবিয়ায় 
ন্া জোকন্ার োরকণ িারা থেকে িায় িরহীন্। আর িরটকরর ঝাকমল্া থন্ই িকল্ই 
িারা ওমবন্ থিকে হুহু েকর িুটকি পাকর। বেন্তু ওিাকি িুটকল্ েী হকি, িারা থজাট 
িাাঁধকি পাকর ন্া োকরা সাকেই। থজাট িাাঁধকি হকল্ ির োো র্াই। এই থি আমাকের 
র্ারপাকশ এি িস্তুেণার সমাকরাহ থেবখ, থেবখ পাহাে-পিচি, ন্েী ন্াল্া, োিপাল্া 
আর মানু্ষ—সিারই অল্প বিির ির রকয়কি। ির বজবন্সটা িাই আমাকের অবিকের 
সাকেই অঙ্গাবঙ্গিাকি িুক্ত িকল্ আমরা মকন্ েবর। িাই থোকন্া েণা িবে পাওয়া িায় 
থিটা মহাবিকশ্বর ব্রাহ্মমুহূকিচ সিাইকে ির প্রোন্ েরকি, েরকি অবিেহীন্কে 
অবিমান্, িার গুরুে হকয় োাঁোয় অপবরসীম। িহু িির আকে ১৯৬৪ সাকল্র বেকে 
বপটার বহেস ন্াকম এে বিজ্ঞান্ী ধারণা েকরবিকল্ন্, এই ধরকন্র এে 
‘হাইকপাবেবটেযাল্ েণা’র। িবেও ধারণাবটর থপিকন্ থেিল্ বপটার বহেকসর এোর 
অিোন্ই বিল্ িা ন্য়, এর সাকে জবেি বিকল্ন্ রিাটচ ব্রাউট িাাঁকসায়া এঙ্গল্াকটচর 
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মকিা বিজ্ঞান্ীরাও170, িার পরও এেধরকন্র েণা বেকয় বিবর বেকের িযাপারটা 
বহেকসর মাো থেকেই প্রেম থিবরকয়বিল্ িকল্ অকন্কে মকন্ েকরন্, িাই িাাঁর 
ন্ামানু্সাকরই এই অনু্েল্প েণাবটর ন্াম থেওয়া হয় বহেস েণা171। বেন্তু ন্াম বেকল্ 
েী হকি, থস েণার থোকন্া পরীক্ষাল্ি প্রমাণ বিজ্ঞান্ীরা েখকন্াই বেকি পাকরন্বন্। 
ওই থি বজেস পাকজকল্র হারাকন্া টুেকরার েো িল্বিল্াম ন্া, এটা বিল্ থিমবন্ 
এেটা হারাকন্া টুেকরা।  
 

এই হারাকন্া টুেরাই থিন্ খুাঁকজ থপকল্ন্ সাকন্চর বিজ্ঞান্ীরা। থপকল্ন্ বহেস েণার 
অবিকের সুস্পষ্ট প্রমাণ। থজাো থল্কে থেল্ বজেস পাকজকল্র আকরা এেটা গুরুেপূণচ 
অাংশ, আর থসই সাকে প্রবমি মকিকল্র থমান্াবল্সা-মােচা হাবসর িবিটাও থিন্ আকরা 
অকন্েখাবন্ স্পষ্ট হকয় উঠল্ আমাকের োকি। িা েীিাকি বহেস েণার সন্ধান্ থপকল্ন্ 
বিজ্ঞান্ীরা? ঐ থি থপ্রাটন্-থপ্রাটন্ সাংঘকষচর েো িল্বিল্াম ন্া, থসটাই িাাঁরা 
ঘবটকয়কিন্ ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকর, আর ন্িুন্ থি েণার েো িল্ল্াম, থসটা ধরা 
                                                           
170 Jim Baggott, Higgs: The Invention and Discovery of the God Particle, Oxford University Press, 2012 
171 এ থেকে িবে থেউ ধকর থন্ন্ থি, বহেস েণার অনু্েল্প িাকের মাো থেকে একসকি থসসি িাবত্ত্বেকের মকধয বপটার বহেকসর 
অিোন্ই বিল্ সিচাবধে, িাই িাাঁর ন্াকম েণাবটর ন্ামেরণ েরা হকয়কি, িাহকল্ বেন্তু িুল্ উপসাংহাকর থপৌঁকি িাওয়া হকি। 
আসকল্ ১৯৬৪ সাকল্ বহেকসর ধারণাসূর্ে থি বিন্বট মহামূল্যিান্ থপপার প্রোকশর েো িল্া হয়, িার মকধয বহেকসর থপপারবট 
বিল্ ২য়। বহেকসর আকে থিল্জীয় পোেচবিে রিাটচ ব্রাউট ও িাাঁকসায়া এঙ্গল্াকটচর এেবট থপপার প্রোবশি হয়। আর বহেকসর 
থপপারবটর পকর থজরাে থেৌরাবল্ি, বরর্ািচ হযাকেন্ ও টম বেব্বল্-এর আকরা এেবট থপপার প্রোবশি হয়। প্রবিসমিার 
িােকন্র জন্য োয়ী ‘বহেস প্রবক্রয়া’ বহকসকি থি প্রবক্রয়াবটকে মিচাো থেওয়া হকয়কি, থসটার থপিকন্ একের সিারই েমকিবশ 
অিোন্ আকি। এমন্বে িাকের োকজর আকে জাপাবন্-আকমবরোন্ পোেচবিে ইকয়াইবর্করা ন্ামিু এিাং িূিপূিচ থিল্ ল্যাকির 
বেবল্প অযাোরসকন্র বেিু গুরুেপূণচ োজ িাকের উিরসূবরকের জন্য বিবিপ্রির েকে থেয়। একের সেকল্র অিোন্ই 
উকল্লখকিােয, িার পরও থেিল্ বপটার বহেকসর ন্াকমই থেন্ বহেস েণা, বহেস থক্ষত্র, বহেস প্রবক্রয়া সিবেিুর ন্ামেরণ 
হকল্া এটা এেটা রহসয। বপটার বহেস বন্কজই বন্কজর ন্াকম েণাবটর ন্ামেরণ েকরন্বন্ এটা বন্বিি। অকন্কেই এই ন্াকমর 
জন্য আেুল্ থিাকল্ন্ থমধািী থোবরয়ান্-আকমবরোন্ পোেচবিে থিঞ্জাবমন্ বল্র প্রবি, বিবন্ ১৯৭৭ সাকল্ এেবট সেে েুঘচটন্ায় 
েুিচােযজন্েিাকি মৃিুযিরণ েকরবিকল্ন্। মৃিুযর বেিুবেন্ আকে, বহেকসর সাকে িাাঁর আল্াপ হয়, এিাং এই আল্াপ থেকে বিবন্ 
প্রবিসমিার িােকন্র মাধযকম বেিাকি েণারা িরপ্রাপ্ত হয়, থস সম্বকন্ধ সমযে ধারণা ল্াি েকরন্। এই সূত্র ধকর উৎসাহী ল্ী 
থিশ বেিু থসবমন্াকর থসটাকে ‘বহেস থমোবন্জম’ িকল্ উকল্লখ েকরবিকল্ন্। এিাো থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী বস্টকিন্ 
ওকয়ইন্িাকেচর ১৯৬৭ সাকল্র গুরুেপূণচ এেবট থপপাকর িুল্ক্রকম থরোকরকন্স বপটার বহেকসর ন্াম অন্যকের আকে র্কল্ িায়। 
এটাও এেটা োরণ হকি পাকর। এগুকল্ার িাইকর ‘বহেস থিাসন্’ শব্দবটর থেযািন্া শ্রুবিমধুর, উচ্চারণও সহজ। এ সিবেিুই 
এই ন্াকমর পকক্ষ থেকি।  
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পকেকি থোোয়? ঐ থি েণা শন্াক্তোরে িা বিকটিরগুকল্ার েো িকল্বিল্াম ওপকর, 
িাকের েুকটাকিঅযাটল্াস ও বসএমএস বিকটিকর। আসকল্ এই অযাটল্াস আর 
বসএমএস এই েুকটা বিকটিরকে প্রেম থেকেই রাখা হকয়বিল্ থেিল্ বহেস ধরিার 
োকজ172। এই েুই বিকটিকরর সাকে িুক্ত বিজ্ঞান্ীকের েুকটা পৃেে েল্ আমাকের 
বহেস থিাসকন্র থখাাঁজ বেকল্ন্। েল্ােল্ বিকশ্লষকণ স্পষ্ট থেখা থেল্, েু’েল্ই পাকচ্ছন্ 
ন্িুন্ এেবট েণার বর্হ্ন। থসটা এেটা বিশাল্ িারী থিাসন্ েণা। বহেস িার ন্াম।  
 
এেবট পুরস্কারপ্রাপ্ত অযান্াল্বজ 
১৯৯৩ সাকল্র েো। ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার িখকন্া এই োন্িীয় রূপ থন্য়বন্, 
বিজ্ঞান্ীকের েল্পন্া আর রবয়াংকিাকিচর ন্েশাকিই ঘুরকি থেিল্। থোন্ আবেচে 
অনু্োন্ পাওয়া িায় বেন্া িুঝকি সাকন্চর এেেল্ বিজ্ঞান্ী িুক্তরাকজযর রক্ষণশীল্ 
সরোকরর বিজ্ঞান্মন্ত্রী উইবল্য়াম ওয়াকেকগ্রি-এর োকি ধরণা বেকল্ন্। ওয়াকেকগ্রি 
বহেস বন্কয় বিজ্ঞান্ীকের অবিমি আর থসটাকে ধরার েসরকির েো মন্ বেকয় 
শুন্কল্ন্ িকট, বেন্তু এে িণচ িুঝকল্ন্ িকল্ থিাধ হকল্া ন্া। এটা স্বািাবিেই। বহেস 
থিাসন্ আসকল্ থোয়ান্টাম থক্ষত্র িকত্ত্বর খুি েূঢ় এে বিষয়। অকন্কেই িকল্ন্ এটা 
সকন্তাষজন্েিাকি থিাঝার নূ্যন্িম শিচ হকল্া থোকন্া মান্সিন্ন বিশ্ববিেযাল্কয়র 
পোেচবিজ্ঞাকন্র গ্রযাজুকয়ট (মাস্টাসচ িা বপএইর্বি) থপ্রাগ্রাকমর থোয়ান্টাম থক্ষত্র িকত্ত্বর 
বিন্ বসকোকয়কন্সর থোসচ সেল্িাকি সিন্ন েরা। থেিল্ িাবত্ত্বে েণাপোেচবিজ্ঞন্ী 
বোংিা এ ধরকন্র েকিষণার সাকে জবেিরাই হয়কিা এর সিটুেু থিাকঝন্173। এর 
সাকে জবেি োকে খুি উাঁরু্ িকরর োবণবিে বিমূিচিা। এ ধরকন্র জবটল্ বিষয়কে 
জন্কিাধয িাষায় প্রোশ েরা অকন্েসময়ই েুরূহ হকয় োাঁোয়। 
 

                                                           
172 Michael Riordan , Guido Tonelli and Sau Lan Wu, The Higgs at last, Extrme Physics, Scientific 

American, May 2013 
173 অপার্থিব, ঈশ্বর ক ণা ও ঈশ্বনরর অর্িত্ব , মুক্ত মনা, জ লুাই ৫, ২০১২ 
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বেন্তু ওয়াকেকগ্রি হাল্ থিকে থেিার পাত্র ন্ন্। বিবন্ সিার উকেকশয র্যাকল্ঞ্জ িুকে 
বেকল্ন্: মাত্র এে পািার এেটা সাো োেকজ খুি সহজ িাষায় বহেকসর সিকর্কয় 
িাকল্া িযাখযা হাবজর েকর িাাঁর োকি বন্কয় আসকি হকি। বিবন্ পারকিন্ বিবন্ মন্ত্রী 
মকহােকয়র োি থেকে পুরস্কার বহকসকি পাকিন্ এেটা বিকন্টজ শযাকিইকন্র থিািল্! 
ল্েন্ বিশ্ববিেযাল্য় েকল্কজর পোেচবিজ্ঞাকন্র অধযাপে থিবিি বমল্ার িাাঁর র্ারজন্ 
সহেমচীর সাকে বমকল্ বজকি বন্কল্ন্ র্যাকল্ঞ্জটা। িাাঁরা বহেস েণার মাধযকম অন্য 
েণাকের িরপ্রাবপ্তর িযাপারটা থিিাকি িযাখযা েকরবিকল্ন্ থসটা এখন্ বহেকসর 
অন্যিম সহজ-সরল্, মজাোর এিাং জন্কিাধয িযাখযা বহকসকি স্বীেৃি।  

 

থিবিি বমল্াকরর অযান্াল্বজটা বিল্ এরেকমর: ধরুন্ মােচাকরট েযার্াকরর মকিা 
থোকন্া বিখযাি রাজথন্বিে িযবক্তে আমার িা আপন্ার মকিা িাকপাষা োকরা সাকে 
হাাঁটকি হাাঁটকি বব্রকটকন্র থোকন্া এে জন্সিার বেকে িাকচ্ছন্। মােচাকরট েযার্ার 
থিকহিু এেজন্ থর্ন্াজান্া বিখযাি িযবক্তে, স্বিািিই িাাঁকে বঘকর জন্েকণর মকধয 
বন্োরুণ উৎসাহ বিবর হকি। সমেচকেরা িাাঁর র্ারবেকে জটল্া পাবেকয় এে েুেচমন্ীয় 
িাধার সৃবষ্ট েরকি; িার েকল্ েযার্াকরর এবেকয় থিকি থিশ থিে থপকি হকি। 
অন্যবেকে আমার মকিা িাকপাষা থল্ােকে থেউ পুকিও থেখকি ন্া। েকল্ আবম 
জন্সমুকের মধয বেকয় সুর সুর েকর এবেকয় িাি। থেখকল্ মকন্ হকি েযার্াকরর ওজন্ 
থিন্ িাাঁর র্ারপাকশ েল্া পাোকন্া িক্তকের োরকণ িহুগুণ থিকে থেকি, আর আমার 
মকিা অকর্ন্া থল্াকেরা রকয় থেকি হাল্কা-পটো। বহেস বেেও োজ েকর বঠে 
ওমবন্িাকি, অকন্েটা জন্সমুকের মকিাই। এর সাকে একেে েণা একেে রেমিাকি 
বমেবিয়া েকর িরপ্রাপ্ত হয়। থিমন্ টপ থোয়ােচ অকন্েটা মােচাকরট েযার্াকরর মকিা 
খুি সহকজই বহেস থক্ষকত্রর সাকে বমেবিয়ায় জবেকয় পকে, আর অন্যবেকে আপ 
থোয়ােচ বোংিা ইকল্েিকন্র মকিা থোকির্ারা ঘরেুকন্ারা থেকে িায় হাল্কা-পটো। 
এই সহজকিাধয অযান্াল্বজ বেকয়ই বমল্ার এিাং িাাঁর র্ারজন্ সঙ্গী প্রকিযকে এেটা 
েকর শযাকিকন্র থিািল্ িেল্োিা েকর বন্কয়বিকল্ন্। 
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থিবিি বমল্াকরর পুরস্কারপ্রাপ্ত অযান্াল্বজ: মােচাকরট েযার্াকরর মকিা থোকন্া বিখযাি িযবক্তে 
থোকন্া জন্সিায় প্রকিশ েরকল্ িাাঁকে বঘকর স্বািাবিেিাকিই বিবর হয় েণমানু্কষর জটল্া। 
আর অন্যবেকে আমার মকিা অখযাি জন্ থেকে িায় অন্যকের আগ্রকহর িাইকর। বিজ্ঞান্ীরা 

থেকখকিন্ বেিু েণা থিমন্, টপ থোয়ােচ মােচাকরট েযার্াকরর মকিাই খুি সহকজ বহেস 
থক্ষকত্রর সাকে বমেবিয়ায় জবেকয় পোর মাধযকম ‘িারী’ হকয় ওকঠ, আর অন্যবেকে আপ 

থোয়ােচ বোংিা ইকল্েিকন্র মকিা েণারা থেকে িায় িুল্ন্ামূল্েিাকি হাল্কা 
 

এটা হয়কিা িূল্ উপমা সবঠে বির্াকর, বেন্তু সাধারণ মানু্ষকে থিাঝাকন্ার 
িযাপাকর এ ধরকন্র উপমার জুবে থন্ই। থিবিি বমল্াকরর এই উপমার সােকল্যর পে 
ধকর আকরা অকন্ে পোেচবিজ্ঞান্ী এ রেম বোংিা এর থর্কয়ও উন্নিির উপমামূল্ে 
িযাখযা বন্কয় হাবজর হকয়কিন্ জন্েকণর েরিাকর। থিমন্, েুইন্স বিশ্ববিেযাল্কয়র 
অধযাপে বেবল্বপ্প বি থস্টোকন্া েযার্াকরর িেকল্ োন্াবিয়ান্ পপ িারো জাবস্টন্ 
বিিারকে িযিহার েকরকিন্; আয়ান্ সযািকল্র মকিা থেউ িা গুকের বোংিা 
আল্োিরার মকধয বপাংপাং িকল্র র্ল্ন্ বেকয় িুবঝকয়কিন্, োবমচ ল্যাকির িন্ বল্িন্ 
পাবন্র মকধয িযাোেুিা মাকির বির্রকণর উপমা িযিহার েকরকিন্ বহেকসর োজেমচ 
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থিাঝাকি। পোেচবিে শন্ েযারল্ িাাঁর সাম্প্রবিে ‘েয পাবটচকেল্ অযাট েয অযাে অি েয 
ওয়ােচ’ িইকয় বহেস থিাঝাকি বন্কয় একসকিন্ ল্াসযময়ী অবিকন্ত্রী অযাকঞ্জবল্ন্া 
থজাবল্কে174। 

 

িার পরও জাবস্টন্ বিিার িলু্ন্ আর অযাকঞ্জবল্ন্া থজাবল্ই িলু্ন্, বোংিা থহােন্া 
থস িযাোেুিা অেিা বপাংপাংসিই থশষ পিচন্ত উপমাই। উপমারা উপমার জায়োয় 
োেুে, আমরা এই িইকয় থেিল্ এই ধরকন্র র্টেোর উোহরণ বেকয় আিিািাকি 
বহেকসর িযাখযা থশষ েরকি র্াই ন্া। থিকি র্াই আকরেটু েিীকর। বসবরয়াসবল্, 
বেিাকি অন্য েণারা বহেকসর মাধযকম ির অজচন্ েকর? এটা জান্কি হকল্ বহেকসর 
এেটা িযবিক্রমী বিবশকষ্টযর েো জান্কি হকি। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, শূন্যিাকন্ও 
বহেকসর এেটা সাাংবখযে মান্ োকে (এটা বন্কয় আমরা এেটু পরই আকল্ার্ন্া 
েরি)। একে িকল্ বহেকসর ‘প্রিযাবশি মান্’ (Expectation value)। থিকহিু 
বহেকসর এই প্রিযাবশি মান্ এমন্বে শূন্যিাকন্ও প্রোশমান্, এর সাকে অন্য েণারা 
বমেবিয়ায় জবেকয় পকে, আর ির অজচন্ েকর। এ িযাপারটা িুঝকি পারকল্ েণাকের 
িরপ্রাবপ্তর িযাপারটাও থিাঝা িাকি খুি সহকজই। বিজ্ঞাবন্ে পবরিাষায় িল্কল্ িল্া 
িায়, এেবট েণার ির = শূন্যিাকন্ বহেস থক্ষকত্রর মান্ x বহেকসর সাকে েণাবটর 
বমেবিয়ােি প্রািল্য175। অেচাৎ, িখন্ থোকন্া েণার সাকে বহেকসর বমেবিয়ার 
প্রািল্য িি থিবশ োকে, অেচাৎ েণাবট িি থিবশ েকর বমেবিয়ায় জোয়, িি থিবশ 
িরপ্রাপ্ত হয়। এেটা টপ থোয়ােচ বহেস থক্ষকত্রর সাকে অকন্ে থিবশ বমেবিয়ায় 
জোয় আপ থোয়ােচ বোংিা ইকল্েিন্ থেকে। িাই এর িরও িুল্ন্ামূল্েিাকি 
থিবশ।  

 

িকি এেবট েো এখাকন্ পবরষ্কার েকর থন্ওয়া িাকল্া। বহেসকে বমবিয়ায় 
িকেচ্ছিাকি সি িস্তুেণাকের ‘ির সৃবষ্টর থপিকন্ মুখয েণা’ বহকসকি িুকল্ ধরা হকল্ও, 
                                                           
174 Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World , Dutton 

Adult, 2012 
175 Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World , Dutton 

Adult, 2012 
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িািিিা হকল্া, মহাবিকশ্বর িস্তুেণার িািৎ ির বেন্তু বহেস থেকে আকসবন্। িরাং 
সবিয িল্কি বে, িািৎ িকরর খুি ন্েণয থিাট্ট এেটা অাংশই থেিল্ বহেস থেকে 
একসকি। িকি এ বন্কয় আকরা েিীর আকল্ার্ন্ায় িািার আকে র্লু্ন্ েণাকের বন্কয় 
বন্কয় বেিু োন্াোবন্ থসকর থন্ওয়া িাে। 
 
েণাকের বন্কয় োন্াোবন্ 
থল্খার এই অাংশটা এেেম িুবন্য়াবে। অকন্কেই হয়কিা এগুকল্া জাকন্ন্, বিকশষি 
িারা েণা-পোেচবিেযার সাম্প্রবিে বিষয়-আশয় বন্কয় থখাাঁজখির রাকখন্। আমাকের 
থর্কয় অকন্ে িাকল্ািাকিও িযাখযা েরকি পারকিন্। িাাঁরা বিধাহীন্িাকি এই অাংশটা 
পাশ োবটকয় থিকি পাকরন্। িকি িাাঁরা সু্ককল্র বিজ্ঞাকন্র িইপিরগুকল্ার েো 
একেিাকর িুকল্ থেকিন্, আিার ন্িুন্ েকর ‘থোঁকর্ গুণূ্ডষ’ (এই অদু্ভি শব্দটা থেন্ 
আমাকের সু্ককল্ থশখাকন্া হকয়বিল্ থসটাও থিাসন্ েণার থর্কয় েম রহসযময় ন্য় 
িবেও) েরকি র্ান্, িাাঁরা সাকে োেকি পাকরন্। 
  

আমরা সেকল্ই জাবন্, এেটা িস্তুখণ্ড িা থস এেটা িরকের র্াাঁইই থহাে আর 
এেটা পােরখণ্ডই থহাে, থিকে টুেকরা েরা সম্ভি। আিার থসই টুেকরাগুকল্াকেও 
থিকে আকরা থিাট টুেকরায় পবরণি েরা িায়। এখন্ থেকে প্রায় ২৫০০ িির আকে 
বগ্রে পবণ্ডকিরা এই িযাপারবট ল্ক্ষ েকর এেবট বসদ্ধাকন্ত উপন্ীি হকল্ন্ থি, টুেকরা 
েরকি েরকি এমন্ এেটা সময় বন্িয়ই আসকি িখন্ পোেচকে থিকে আকরা থিাট 
টুেরায় পবরণি েরা আর সম্ভি হকচ্ছ ন্া। িাাঁরা পোকেচর এই কু্ষেিম অাংকশর ন্াম 
বেকল্ন্ পরমাণু িা এটম। িাকের থর্াকখ এই পরমাণুই বিল্ প্রােবমে েবণো। িকি 
আজ সু্ককল্র থিাট থিকল্কমকয়রাও জাকন্ এই পরমাণু বেন্তু পোকেচর কু্ষেিম অাংশ িা 
প্রােবমে েবণো ন্য়। আমরা থিকল্কিল্ায় পোেচবিেযার পাঠযপুিকে পকেবি থি, 
পরমাণুকেও িাো সম্ভি। পরমাণুকে িােকল্ পাওয়া িায় এেবট বন্উবক্লয়াকসর 
র্ারবেকে পবরভ্রমণরি ইকল্েিন্কে। আর বন্উবক্লয়াস েবঠি হয় থপ্রাটন্ আর 
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বন্উিকন্র সমিকয়। িহুবেন্ পিচন্ত ইকল্েিন্, থপ্রাটন্ আর বন্উিন্কে প্রােবমে 
েবণো মকন্ েরা হকিা। বেন্তু ১৯৬৪ সাকল্ েযাবল্কোবন্চয়া ইন্বস্টবটউট অি 
থটেকন্াল্বজর িাবত্ত্বে পোেচবিে মাকর থেল্মযান্ এিাং ১৯৬৮ সাকল্ স্টযান্কোিচ 
বল্বন্য়ার এেবসকল্টর থসন্টাকরর বিজ্ঞান্ীকের পিচকিক্ষকণ প্রমাবণি হকল্া থি, থপ্রাটন্ ও 
বন্উিন্গুকল্া আসকল্ আকরা কু্ষে েণার সমিকয় েবঠি, িার ন্াম থোয়ােচ। িাহকল্ এ 
পিচন্ত আমরা েী থপল্াম? 

 

থপল্াম থি পোেচ থিকে অণু। অণু থিকে আিার পরমাণু। পরমাণু িােকল্ পাবচ্ছ 
ইকল্েিন্ আর বন্উবক্লয়াস। বন্উবক্লয়াসকে িােকল্ থপ্রাটন্ আর বন্উিন্। আর 
ইকল্েিন্কে ইকল্েিকন্র জায়োয় থরকখ থপ্রাটন্ আর বন্উিন্কে থের থিকে পাওয়া 
থেল্ থোয়ােচ। িাহকল্ এখন্ পিচন্ত িা থপল্াম িাকি েকর থোয়ােচ এিাং ইকল্েিন্ই 
হকল্া পোকেচর কু্ষোবিকু্ষে সিা, িাকের আমরা িল্বি প্রােবমে েবণো।  

 

িািকিন্ এখাকন্ই থশষ? থমাকটই িা ন্য়। বিজ্ঞান্ীরা থেখকল্ন্, থোয়ােচগুকল্া 
একেিাকর পাাঁবজর পাাঁজহারা। িাকের আকি হকরে রেকমর (আসকল্ িয় রেকমর) 
থর্হারা – আপ, িাউন্, র্ামচ, থেঞ্জ, টপ ও িটম। এর মকধয থপ্রাটন্ বিবর হয় েুকটা 
আপ আকরেটা িাউন্ থোয়াকেচর সমিকয়, আর অন্যবেকে বন্উিন্ বিবর হয় এেটা 
আপ আর েুকটা িাউন্ থোয়ােচ বমকল্। িাহকল্ আমাকের প্রােবমে েবণো 
অনু্সন্ধাকন্র িবিটা েী রেম োাঁোল্? োাঁোল্ অকন্েটা এরেকমর  
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এগুকল্া থিা পাওয়া থেল্ই, বেন্তু পাশাপাবশ বেিুবেন্ পকর আকরা পাওয়া থেল্ 
েুকটা ন্িুন্ েবণো। এগুকল্া থেখকি-শুন্কি ইকল্েিকন্র মকিা হকল্ও ওজকন্ বেবিি 
িারী। এরা ইকল্েিকন্র খাল্াকিা েুই িাইবমউয়ন্ ও টাউ। 

  
আর ওবেকে আকরে েল্ বিজ্ঞান্ী এর মকধয খুাঁকজ থপকয়কিন্ আকরা অদু্ভিুকে 

থিৌবিে এে েণা – বন্উবিকন্া ন্াম িার। এই বন্উবিকন্াগুকল্াও রু্পা িজ্জাি। এরাও 
োকে হকরে রেকমর থর্হারার মাকঝ লু্বেকয় – ইকল্েিন্-বন্উবিকন্া, বমউয়ন্ 
বন্উবিকন্া, টাউ বন্উবিকন্া। আর এরা ল্ক্ষ ল্ক্ষ মাইল্ বসসার পুরু িরকে ন্াবে 
অিল্ীল্ায় থিে েকর র্কল্ থিকি পাকর থোকন্া ধরকন্র গুাঁিাগুাঁবি েরা িাোই। 

 

িাহকল্ এ পিচন্ত জান্া জ্ঞাকন্র সাহাকিয প্রােবমে েবণোর িাবল্ো েরকি বেকয় 
আমরা েী থপল্াম? থপল্াম ইকল্েিন্, আর িার েুই খাল্াকিা িাই (বমউয়ন্ ও টাউ), 
িয় ধরকন্র থোয়ােচ আর বিন্ ধরকন্র বন্উবিকন্া –এরাই হকল্া থসই প্রােবমে 
েবণো, িা বগ্রে পবণ্ডকিরা খুাঁকজ থপকি থর্কয়বিকল্ন্। 
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    সহজিাকি িল্কল্, এই িাকরা ধরকন্র প্রােবমে েবণো বেকয় আমাকের থর্ন্াজান্া 
েৃশযমান্ সেল্ িস্তু বিবর। একের িকল্ োবমচয়ন্। এই োবমচয়ন্কের থেউ র্াইকল্ 
সািগ্রুকপ িাে েকর থেল্কি পাকরন্। থসই থি িয় রেকমর হিচ্ছাো থোয়াকেচর েল্ 
িাকের এেটা গ্রুকপ থরকখ িােিাবেগুকল্াকে (মাকন্ ইকল্েিন্, বমউয়ন্ আর টাউ) 
অন্য গ্রুকপ পাবঠকয় বেকি পাকরন্ ইকচ্ছ হকল্। প্রেম গ্রুপটাকে থোয়ােচ আর অন্য 
গ্রুপটাকে থল্পটন্ ন্াকম অবিবহি েরা হয়। এই োবমচয়ন্গুকল্ার িবি থেওয়া হকল্া। 
িবিটা অকন্েটা আমরা থিকল্কিল্ায় রসায়কন্র িইকয় থি বপবরয়বিে থটবিল্ িা পিচায় 
সারবন্র িবি থেকখবিল্াম, িার এেটা সরল্ িাকষযর মকিা মকন্ হকি। মকন্ রাখাও 
িাই সহজ। 
 

এই োবমচয়ন্ েণাকের বন্কয় আকরেটা গুরুেপূণচ েো িল্া েরোর। উল্েেযাাং 
পাউবল্ িকল্ এে থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী বিকল্ন্, স্বিাকি মহা রের্টা। োকরা 
েকিষণা িা িত্ত্ব অপিি হকল্ মুকখর ওপর িকল্ বেকিন্—‘োজটা ‘এিই িাকজ থি, 
িুল্ হিারও থিােয ন্য়’। থসই পাউবল্ সাকহকির এেটা ন্ীবি বিল্ েণাকের বন্কয়, 
থিটাকে আমরা উচ্চমাধযবমে িইকয় পকেবিল্াম ‘পাউবল্র িজচন্ ন্ীবি’ বহকসকি’। এ 
ন্ীবির মূল্ েো হকল্া ইকল্েিকন্র ঘূণচন্ িগ্াাংশ আোকর মান্ গ্রহণ েরকি পাকর, 
থিমন্ ১/২ । এর িাইকর এই পাউবল্র িজচন্ ন্ীবি েী, এিাং এটা বেিাকি োজ 
েকর থসটা এই মুহূকিচ আমাকের এিটা থিাঝার েরোর থন্ই। আমরা আকরেটু পরই 
থসটা পবরষ্কার েরি। থেিল্ এেবট বিষয় এখন্ মকন্ োেকল্ই র্ল্কি োবমচয়ন্কের 
এেটা িে বিবশষ্টয হকল্া—এরা সি পাউবল্র িজচন্ ন্ীবির অন্ধিক্ত। থর্াখ িন্ধ েকর 
এরা পাউবল্ সাকহকির ন্ীবি থমকন্ র্কল্। 

  
িকি মহাবিকশ্ব সিাই থি অন্ধ অনু্েি িািে হকিন্, িা থিা ন্য়। বেিু বেিু 

বিকোহী েণা আকি, িারা পাউবল্ সাকহকির রের্টা স্বিািকে এেেমই পািা থেয় ন্া। 
এরা পাউবল্র িজচন্ ন্ীবি মাকন্ ন্া। অেচাৎ একের বস্পন্ িা ঘূণচন্ িগ্াাংশ ন্য়, একের 
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বস্পন্ হয় পূণচ সাংখযা বোংিা শূন্য। এরাই হকচ্ছ বিখযাি থিাসন্ েণা—িাোবল্ বিজ্ঞান্ী 
সকিযন্দ্রন্াে িসুর ন্াকম িাকের ন্াম।  

থোটন্ েণার েো থি আমরা অহরহ শুবন্ থসটা এেধরকন্র থিাসন্ েণা। এরা 
েী েকর? থসাজা েো আকল্াে েবণো িা িবেচু্চম্বে িরঙ্গ িকয় বন্কয় িায়। এরা 
শবক্ত িকয় থন্ওয়ার োজ েকর িকল্ একে ‘িািচািহ েবণো’ িা মযাকসঞ্জার পাবটচকেল্ 
িকল্ও িাো হয়। িবেচু্চম্বে িকল্র থক্ষকত্র িািচািহ েবণো থিমন্ হকচ্ছ ‘থোটন্ 
েবণো’, থিমবন্ সিল্ বন্উক্লীয় িকল্র থক্ষকত্র আকি ‘গু্লকয়ান্’ (Gluon) আর েুিচল্ 
বন্উক্লীয় িকল্র জন্য রকয়কি W এিাং Z েণা। এরা সিাই বমকল্ বিবর েকর থিাসন্ 
পবরিার –থেজ থিাসন্। আর ‘বহেস’ ন্াকমর ন্িুন্ থিাসন্ েণা খুাঁকজ পািার পর 
থসটাকেও িাবল্োয় অন্তিুচক্ত েরকি হকচ্ছ। বেন্তু এটা থিাসন্ হকল্ও স্বিাকি এেটু 
আল্াো। আকেই িকল্বি, বহেস েণা িািচািাহী েণার মকিা শবক্ত িকয় বন্কয় িায় ন্া। 
িরাং এরা েণার জন্য ির বিবরকি সহায়িা েকর। এই থিাসন্ পবরিাকরর িবিটা 
িাহকল্ এে ঝল্ে থেখা িাে – 
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িাহকল্ োবমচয়ন্ আর থিাসন্কে এেত্র েকর আমাকের পিচায় সারবণ মােচা িবিটা 
োাঁোকি এরেকমর – 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

এই োবমচয়ন্ আর থিাসন্ বন্কয়ই আমাকের েণাজেৎ। এর মকধয থি সমি েণা 
আমাকের থর্ন্াজান্া পোেচ বিবর েরকি সহায়িা েকর িারা োবমচয়ন্, আর িারা 
শবক্ত িকয় বন্কয় িায় িারা হকল্া থিাসন্। এটা আমরা আকেই থজকন্বি। আমরা 
এখাকন্ এেটু বিন্নিাকি একের সাংজ্ঞাবয়ি েরি। োবমচয়ন্গুকল্া িান্ েখল্ েকর। 
অন্যবেকে থিাসন্গুকল্াকে এেটার ওপর আকরেটা িবসকয় পাইল্ েকর রাখা িায়। 
এর মাকন্ হকচ্ছ থিাসন্ থক্ষত্র সি সময়ই থিকোকন্া মান্ গ্রহণ েরকি পাকর, 
অন্যবেকে োবমচয়ন্কক্ষত্র থেিল্ হকি পাকর ‘অন্’ বোংিা ‘অে’। অেচাৎ থসখাকন্ থোকন্া 
োবমচয়ন্ েণা োেকি অেিা োেকি ন্া। মাঝামাবঝ বেিু থন্ই। থিাসন্ থক্ষকত্রর সাকে 
এটাই োবমচয়ন্ থক্ষকত্রর থমৌবল্ে পােচেয। অেচাৎ, েুকটা োবমচয়ন্ েণা েখকন্াই এেই 
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িকর োেকি পারকি ন্া। এটাই থসই ‘পাউবল্র িজচন্ ন্ীবি’র মূল্ উপজীিয। অেচাৎ 
পাউবল্র এই ন্ীবি িল্কি, আমরা েুকটা হুিহু অনু্রূপ োবমচয়ন্ েখকন্াই খুাঁকজ পাি 
ন্া িারা এেই িাকন্ িকস বঠে এেই োজ েরকি।  

 
শূন্যিা ও বহেস 
আকের অধযায়গুকল্াকি আমরা শূন্যিা বন্কয় বেিুটা হকল্ও থজকন্বি। বেন্তু থে জান্ি 
এই রহসযময় বহেস-এর সাকেও শূন্যিারও এেটা ঘবন্ে সিেচ আকি? আর আকি 
িকল্ই থসটা হকয় উকঠকি এই িইকয়রও এেটা উকল্লখকিােয উপজীিয।  

আমরা আকেই থজকন্বি থি, থোয়ান্টাম িল্বিেযার েৃবষ্টকি শূন্যিা মাকন্ আসকল্ 
শূন্যিা ন্য়। শূন্যিার মকধয আসকল্ শবক্ত লু্বেকয় আকি, থিটাকে আমরা িবল্ 
‘িযােুয়াম এন্াবজচ’। আইন্স্টাইকন্র থক্ষত্র সমীেরণ থেকে আমরা এ-ও থেকখবি থি 
এই শবক্ত বিেষচণমূল্ে।  

এেই িযাপার েণা-পোেচবিেকের বজকজ্ঞস েরকল্ িাাঁরা আিার অন্যিাকি 
িল্কিন্। িাাঁরা িল্কিন্, িযােুয়াম বজবন্সটা বহেস থক্ষকত্র িুকি আকি। োকজই িাকের 
থর্াকখও শূন্যিান্ বজবন্সটা আসকল্ িান্শূন্য ন্য়, িকি ওটা বহেস থক্ষত্র বেকয় পূণচ।  

 
 
  

 
 
 

অন্যান্য থক্ষকত্রর সাকে বহেস থক্ষকত্রর পােচেয হকল্া, এর বিরাম িা বিবি মান্ (resting 
value)  

 

শূন্য থেকে েূকর র্কল্ িায়। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্ এই মান্ প্রায় ২৪৬ বজইবির মকিা 
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আমরা থর্ৌম্বে থক্ষকত্রর েো অহরহ শুবন্; গু্লকয়ান্, থোয়ােচ বোংিা ইকল্েিন্সহ 
অকন্ে থক্ষকত্রর সাকেও হয়কিা থেউ থেউ পবরবর্ি। থেখা থেকি শূন্যিাকন্ এই সি 
থক্ষকত্রর মান্ শূন্য হকয় িায়। অেচাৎ, িান্কে শূন্য েকর বেকল্ থক্ষত্রগুকল্া রািারাবি 
‘অে’ হকয় িায়। বেন্তু বহেকসর থিল্ায় িা হয় ন্া। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, শূন্যিাকন্ও 
বহেস থক্ষকত্রর এেটা মান্ থেকে িায়। আর থসটার মান্ প্রায় ২৪৬ বজইবি176। 

   
থেন্ শূন্যিাকন্ বহেকসর থক্ষকত্রর এেটা অশূন্য মান্ োকে, এটা এখকন্া 

বিজ্ঞান্ীকের সজীি েকিষণার বিষয়, িকি আমরা এখাকন্ খুি সাধারণ অযান্াল্বজ 
বেকয় িযাপারটা থিাঝার থর্ষ্টা েরি177। এেটা সরল্ থোল্েকে সুিা বেকয় ওপর 
থেকে ঝুবল্কয় বেকল্ থসটা েু’পাকশ েুল্কি েুল্কি এেসময় বির হয় বঠে মাঝ িরাির 
একস। থসই অিিাকন্ই থোল্েবটর শবক্ত সিচবন্ম্ন। থসই অিিান্ থেকে সরাকি হকল্ 
আমাকের থোল্েবটকি থঠল্া বেকি হকি। থঠল্া থখকয় থোল্েবট হয়কিা আিার েুল্কি 
শুরু েরকি, িারপর থসই এেইিাকি েুল্কি েুল্কি আকি আকি আিার থসই সিচবন্ম্ন 
শবক্তিকরর জায়োটাকি, মাকন্ থোল্কের মাঝিরাির একস বেিু হকি। সুিার িেকল্ 
হুে বেকয় আটোকন্া থোকন্া োবঠর মাোয় িারী িস্তু ঝুবল্কয়ও আমরা এেই পরীক্ষা 
েরকি পাবর, এিাং এেই েল্ােল্ পাি।  

 

এিার এে োজ েবর। েল্পন্া েবর, সরল্ থোল্েবটকে উকল্ট থেওয়া হকল্া। 
মাকন্ থোল্েটাকে ওপর থেকে ন্া ঝুবল্কয় থমকঝকি হুে বেকয় ল্াবেকয় থেওয়া হকল্া, 
েকল্ োবঠর আোয় িারী মাোটা োেকি ওপকরর বেকে। বেন্তু রাখকল্ েী হকি, 
আমরা থিা জাবন্, থোল্েটা ওটা ওিাকি োাঁবেকয় োেকি পারকি ন্া। থিকোকন্া 
এেবেকে োি হকয় পেকি। হয় িান্ বেকে ন্া হয় িাম বেকে। আকেরিার ওপর 

                                                           
176 এটা বেন্তু বহেস েণার ির ন্য় থিটা সাকন্চর বিজ্ঞান্ীরা সম্প্রবি খুাঁকজ থপকয়কিন্ ১২৫ বজইবি সীমায়; এটা আসকল্ শূন্যিাকন্ 
বহেকসর মান্। 
177 এই র্মৎোর অযান্াল্বজটা বিজ্ঞান্ী শন্ েযারল্ িাাঁর The Particle at the End of the Universe গ্রকি িযিহার 
েকরকিন্।  
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থেকে সরল্ থোল্ে ঝুবল্কয় থেিার সময় আমরা থিরেম এেটা সিচবন্ম্ন শবক্তিকরর 
জায়ো খুাঁকজ থপকয়বিল্াম, এিাকর বেন্তু আর িা পাবচ্ছ ন্া। িরাং বিন্ন থোকন্া 
অিিাকন্ োি হকয় পকে োো অিিায় থোল্েবটকে খুাঁকজ পাবচ্ছ। থসই অিিান্ 
থেকে সবরকয় আকেোকর থসই সিচবন্ম্ন শবক্তিকরর জায়োয় বন্কি হকল্ আমাকের শবক্ত 
খরর্ েরকি হকি।  

 
 
 
 
 
 
 

অন্য সাধারণ িল্কক্ষত্রগুকল্াকে িাে থেকে থঝাল্াকন্া সরল্ থোল্কের সাকে িুল্ন্া েরা িায়। 
এই ধরকন্র থোল্কের মাঝিরাির এর োকে শবক্ত সিচবন্ম্ন। বেন্তু বহেস থক্ষত্র এেটু 

অন্যরেম, অকন্েটা উল্টাকন্া থোল্কের মকিা। থস িান্ িা িাম বেকে এেটা মান্ ধারণ 
েকর পকে োকে। একে মাঝিরাির রাখকি হকল্ শবক্ত খরর্ েরকি হকি। 

 

বহেকসর িযাপারটাও থসই ‘উল্টাকন্া’ থপেুল্াকমর মকিাই থিন্ অকন্েটা। এ 
থেিল্ই অশূন্য এেটা মান্ ( অেচাৎ ২৪৬ বজইবি) বন্কয় োি হকয় পকে োেকি 
র্ায়। োি হওয়া অিিা থেকে খাো েরকি হকল্, অেচাৎ অন্য সিার মকিা একে শূন্য 
মাকন্ রাখকি হকল্ আমাকের িােবি শবক্ত খরর্ েরকি হকি। থে আর এই িােবি 
শবক্ত খরর্ েরকি র্ায় িলু্ন্? বহেস থক্ষত্র প্রেম থেকেই থসটা র্ায়বন্। আর র্ায়বন্ 
িকল্ই শূন্যিাকন্ বহেকসর এেটা মান্ োকে। শূন্যিাকন্ বহেকসর এেটা মান্ োকে 
িকল্ই এটা শূন্যিান্কে পূণচ েকর রাকখ, শুধু িাই ন্া ‘প্রবিসাকমযর িােন্’ িকল্ এেটা 
প্রবক্রয়া েরাবিি েকর অন্য েণাকের িকরর থজাোন্ থেয়।  
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বহেস েণা ও িার শন্াক্তেরণ  
আমরা জান্ল্াম, বহেস স্বিাকি খুি অদু্ভি। এমন্বে শূন্যিাকন্ও এর এেটা অশূন্য 
মান্ োকে। িকি বহেকসর োবরশমা থেিল্ থসখাকন্ই সীমািদ্ধ ন্য়। এর িযাবপ্ত িার 
থর্কয়ও িহুেূর পিচন্ত প্রসাবরি। মহাবিকশ্ব আর থোকন্া েণা বহেকসর মকিা অদু্ভিুকে 
বিবশষ্টয বন্কয় আমাকের োকি আকসবন্। থসই েন্ধহীন্-িণচহীন্ ইোকরর মকিাই এটা 
থিন্ ‘সিচত্র বিরাজমান্’। বেন্তু ইোকরর সাকে বহেকসর পােচেয হকল্া, ইোকরর অবিে 
থিখাকন্ িহু আকেই পবরিযক্ত হকয়কি, থসখাকন্ বহেকসর অবিে হকয়কি িবল্েিাকি 
প্রমাবণি। পাশাপাবশ বহেস প্রবিসমিার িােকন্ ইন্ধন্ থজাোয়। আর থজাোয় প্রবমি 
মকিকল্র েণাকের ির। িবে টপ অেিা িটম থোয়ােচ িকল্ বেিু ন্া োেি িাহকল্ 
হয়কিা আমাকের জীিন্ অপবরিবিচিই থেকে থিি। থোকন্া িযবিক্রমী বেিুই হয়কিা 
োকরা ন্জকর পেি ন্া; বেন্তু বহেস িকল্ িবে বেিু ন্া োেি, পুকরা মহাবিকশ্বর 
থর্হারাটাই অন্যরেম হকয় থিি178।  
 

বহেস ন্া োেকল্ মহাবিকশ্বর থর্হারাটা বঠে েীরেম হকিা, এ বন্কয় জ্ঞান্েিচ প্রশ্ন 
েরার মকিা পবরবিবিই আেকপ োেকিা বেন্া থসটাও এেটা িে প্রশ্ন। বহেস ন্া 
োেকল্ েণা-পোেচবিেকের সাকধর ‘প্রবমি মকিল্’-এর থিাধ হয় সবল্ল্সমাবধ ঘটি। 
েণাকের আল্াো বিবশষ্টয িকল্ বেিু োেি ন্া, সিার থর্হারাই হকিা হুিহু অনু্রূপ। 
োবমচয়কন্রা সি োেি িরহীন্ হকয়। আমরা েণাকের থি রসায়কন্র সাকে পবরবর্ি, 
থসই রসায়ন্ িকল্ই বেিু োেি ন্া। েণাকের রসায়ন্ ন্া োেকল্ জীিকন্র রসায়ন্ও 
োেকিা অনু্পবিি। থস বহকসকি আমরা িল্কি পাবর, বহেস থিাসন্ হকচ্ছ এমন্ এে 
মূল্যিান্ েণা িা বেন্া মহাবিকশ্ব প্রাকণর স্পিন্ জাবেকয়কি। োকজই েণাকের মকধয 
োউকে বসয়ে িাংকশর থখিাি বেকি থেকল্ বহেকসর েোই হয়কিা আকে র্কল্ 
আসকি। বমবিয়ায় থি ‘ঈশ্বর েণা’ বহকসকি বহেসকে আখযাবয়ি েরা হকয়কি, থসটা 
হয়কিা এসি গুরুে উপল্বি েকরই।  
                                                           
178 Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the 
Edge of a New World, Dutton Adult, 2012 



  

363 
Bw÷kb BeyK 

বহেস ন্া োেকল্ মহাবিকশ্বর প্রেৃবি থেমন্ হকিা, প্রাকণর উদ্ভকির সম্ভািন্াই িা 
েিটুেু োেি িা বন্কয় ন্ান্া ধরকন্র োশচবন্ে আকল্ার্ন্ায় জোকন্া িায়, বেন্তু 
িািিিা হকল্া, মহাবিকশ্ব উদ্ভকির পর থেকেই এই েণার এেটা িেসে িূবমো 
বিল্। বহেকসর অথে সমুকের েো থি আমরা িল্বি থিটাকে িল্া হয় বহেকসর থক্ষত্র 
িা বহেস বেে; বিে িযাাং-এর পর বহেস থক্ষত্র বিবর হিার আে পিচন্ত েণাকের ির 
িকল্ বেিু বিল্ ন্া। মহা-উিপ্ত অিিা থেকে মহাবিকস্ফারকণর মাধযকম িখন্ মহাবিকশ্বর 
উদ্ভি ঘকটবিল্, িারপর থসটা বেিুটা েকম িখন্ বমবল্য়ন্বিবল্য়ন্ বিবগ্রকি (েকশর 
বপকঠ পকন্করাটা শূন্য র্াপাকল্ থি িাপমাত্রা পাি থসটা) থপৌঁকিবিল্, িখন্ বহেস 
িযার্ারাকের এিই ঠাো ল্াো শুরু েরল্ থি িারা সি ঠাোয় জকম বেকয় এেধরকন্র 
েরুণ পবরবিবির সৃবষ্ট েকরবিল্, িাকে থজযাবিিঃপোেচবিকেরা িকল্ন্ ‘েসকমাল্বজেযাল্ 
থেজ িাবন্সশন্’। এর আে পিচন্ত মহাবিকশ্ব েণারা ল্াল্ ঝাণ্ডা িুকল্ সামযিাকের োন্ 
োইি। থোকন্া েণারই ির িকল্ বেিু বিল্ ন্া, পোেচ-প্রবি পোকেচর সাংখযা বিল্ 
সমান্ ইিযাবে। বেন্তু থি মুহূকিচ বহেস িািাবজর ঠাো ল্াো শুরু হকল্া, অমবন্ 
সামযটাময সি থিকে পেকি শুরু েরল্। রািারাবি েণাকের ির েজাকি শুরু েরল্, 
োকরা েম োকরা থিবশ। থেউ বর্েন্া-পটো-হাল্ো হকয় রইল্, আর থেউ িা বহেস 
থক্ষকত্রর সাকে থিবশ েকর বমেবিয়ায় বেকয় আর রসে থখকয় হকয় উঠল্ থহাাঁেল্ 
েুিেুি। থিমন্ ইকল্েিন্ িািাবজ বোংিা থল্পটন্ গ্রুকপর সেসযরা হাল্কা-পািল্া 
থেকে থেকল্ও আপ থোয়ােচ বোংিা W িা Z েণারা হকয় উঠল্ োকয়-েিকর হাবির 
মিন্ (কিমন্ আপ থোয়ােচ েণাটা আয়িকন্ ইকল্েিকন্র সমান্ হকল্ও ওজকন্ 
ইকল্েিকন্র থর্কয় ৩৫০ হাজার গুণ িারী)। সামযািিা থিকে এই থি িযারার্যারা 
বিশৃঙ্খল্ অিিায় িাওয়ার িযাপারটাকেই থেিাবি িাষায় বিজ্ঞান্ীরা িকল্ন্ ‘বসকমবি 
থব্রবোং’, িাাংল্া েরকল্ আমরা িল্কি পাবর ‘প্রবিসাকমযর িােন্’। িকি এই অসাময 
আর বিষময বন্কয় আমরা িিই অসন্তুষ্ট হই ন্া থেন্, বহেস েণার েল্যাকণ 
প্রবিসাকমযর িােন্ িযাপারটা ন্া ঘটকল্ পরিিচীকি বিবর হকিা ন্া থোকন্া অণু-
পরমাণু, বোংিা পোেচ বোংিা থসৌরজেৎ, ন্ীহাবরো, সূিচ আর পৃবেিীর মকিা গ্রহ। এই 
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প্রবিসাকমযর িােন্ বেিাকি ঘটকি পাকর থসটাই ১৯৬৪ সাকল্ বিন্বট গুরুেপূণচ 
থপপাকরর মাধযকম িযাখযা েকরবিকল্ন্ িয়জন্ জেবিখযাি বিজ্ঞান্ী  বপটার বহেস, 
থজরাে থেৌরাবল্ি, বরর্ািচ হযাকেন্, টম বেব্বল্, রিাটচ ব্রাউট ও িাাঁকসায়া এঙ্গল্াটচ179। 
থসই সি বিখযাি থপপার সাকন্চ োকর্র জাকর ঢুবেকয় েশচন্ােচীকের থেখার িযিিা 
েকরকি সান্চ েিৃচপক্ষ180। এি বেন্ জান্িাম, জীিবিজ্ঞান্ীরা িযােকটবরয়া, িাইরাস 
মানু্কষর মাো, বেিবন্ েরমাবল্কন্ িুবিকয় জাকর রাখার িযিিা েকরন্, সাকন্চর 
পোেচবিজ্ঞান্ীরাও থি জার িযিহাকর েম িান্ ন্া িা থসখাকন্ ন্া থেকল্ জান্াই হকিা 
ন্া। আবম (অ.রা) জাকর উাঁবে বেকয় িুল্কি সমেচ হল্াম থসই বিখযাি থপপারগুকল্ার 
এেটা িবি  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৯৬৪ সাকল্র বিখযাি থপপারগুকল্া োকর্র জাকর ঢুবেকয় েশচন্ােচীকের 
থেখার িযিিা েকরকি সান্চ েিৃচপক্ষ 

                                                           
179 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013 
180 থসসি থপপাকরর মকধয রকয়কি রিাটচ ব্রাউট ও িাাঁকসায়া এঙ্গল্াকটচর Broken Symmetry and the Mass of Gauge 
Vector Mesons, থজরাে থেৌরাবল্ি, বরর্ািচ হযাকেন্ ও টম বেব্বল্-এর থল্খা Global Conservation Laws and 
Massless Particles, বপটার বহেকসর Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons । সিগুকল্া থপপারই 
Physical Review Letters জান্চাকল্র ১৩ ন্াং িবল্উকম প্রোবশি হয়।  
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    থস িাে, এখন্ আমরা থেবখ বেিাকি ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকরর সাহাকিয থপ্রাটন্-
থপ্রাটন্ সাংঘকষচর মাধযকম বহেস েণার উপবিবির েো জান্া থেল্181। আকেই িকল্বি, 
বহেকসর সমুে িবে থেকে োকে আর থসই সমুে িবে বহেস েণাকের বেকয় বিবর হয়, 
িাহকল্ প্রর্ণ্ড থিকে ধাক্কা বেকল্ থসখান্ থেকে বেিু েণা থিবরকয় আসকি পাকর। 
আটল্াবন্টে মহাসােকরর বন্কর্ প্রর্ণ্ড েবিকি েুকটা সািকমবরকন্র সাংঘষচ হকল্ থিমন্ 
বেিু পাবন্ বিটকে র্কল্ আকস ওপকর, আর িা থেকখ আমরা িুবঝ বন্িয় পাবন্র বন্কর্ 
বেিু এেটা ঘকটকি। বঠে থিমবন্ িযাপার হকি বহেস মহাসােকরর থক্ষকত্রও। বহেস 
েণা থপকি হকল্ প্রর্ণ্ড েবিকি বহেকসর সমুেকে ধাক্কা বেকি হকি। এমন্ থজাকর 
ধাক্কা থেওয়ার ক্ষমিা এই পৃবেিীকি ল্াজচ হযারন্ েল্াইিার িাো আর োকরা থন্ই। 
থসখাকন্ থপ্রাটন্কে আকল্ার েবির ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শিাাংশ েবিকি েরাবিি েরা হয়।  
আর এিাকি েুবেে থেকে থপ্রাটকন্র সাকে থপ্রাটকন্র মুকখামুবখ সাংঘষচ ঘটাকন্ার 
মাধযকম থমৌবল্ে েণা বিবর েরা হয়। ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকর সাংঘকষচর মাধযকম ১৪ 
বিবল্য়ন্ ইকল্েিন্ থিাকল্টর শবক্ত উৎপন্ন হয়, আর থসই শবক্তর ধাক্কায় 
উপপারমাণবিে েবণোরা (subatomic particles) বেবিবেে হাবরকয় িুটকি োকে 
িত্রিত্র। থসগুকল্া আিার ধরা পকে িন্ত্রোন্কির বিকটিরগুকল্াকি। এিাকিই আটল্াস 
আর বসএমএস বিকটিকর ধরা পেল্ মহামান্যির বহেকসর অবিে।  
  

বহেকসর শবক্ত অিশয িাবত্ত্বেিাকি বহসাি েরা হকয়বিল্ অকন্ে আকেই। েি 
িিকরর বিকসম্বর মাস থেকেই বিজ্ঞান্ীরা জান্কিন্ বহেস েণা িবে থেকে িাহকে 
িকি থসটার ির োেকি ১১৪ থেকে ১৩১ বিবল্য়ন্ ইকল্েিন্ থিাল্ট (কিটাকে ন্িুন্ 
এেকে বেো থিাল্ট িল্া হয়) এর মাঝামাবঝ জায়োয়। বিজ্ঞান্ীকের অনু্মান্ বমকেয 
হয়বন্। থপ্রাটন্ বন্কয় গুাঁকিাগুাঁবির েল্ােল্ শন্াক্ত েরকি বেকয় এমন্ এেটা েণা 

                                                           
181 বমবিয়ায় িবেও থমাটা োকে থেিল্ থপ্রাটন্-থপ্রাটন্ সাংঘকষচর মাধযকমই বহেস েণা পাওয়ার উকল্লখ েরা হয়, মূল্ িযাপারটা 

অকন্ে েিীর। আমরা জাবন্, থপ্রাটন্ মূল্ি থোয়ােচ, এবন্ট থোয়ােচ এিাং গু্লকয়ান্ বেকয় বিবর। বহসাি েকর থেখা থেকি 
থোয়ােচ এিাং অযাবন্ট থোয়াকেচর সাংঘকষচ বহেস পাওয়া িায় ন্া; বহেস পাওয়া িািার আশা েরা িায় থেিল্ গ্লকয়ান্-গু্লকয়ান্ 
সাংঘষচ থেকেই। েুকটা গু্লকয়ান্ এেত্র হকয় েকল্ বেকয় বহেস বিবর েরকি পাকর মধযিিচী ‘িারু্চয়াল্ থোয়ােচ’ ির পার হকয়।  
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পাওয়া থেল্ িার শবক্ত ১২৫ বেো ইকল্েিন্ থিাকল্টর োিাোবি। বহেস েণার িা িা 
বিবশষ্টয োোর েো িা এই েল্ােকল্র সাকে বমকল্ িায়। আজ বিজ্ঞান্ীরা বন্বিি 
থি, িবিকি ১২৫ বজইবির োিাোবি থি বঢবপ থর্াকখ পেকি থসটা বহেস েণার জন্যই 
হকয়কি182।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িবিকি ১২৫ বজইবির োিাোবি থি বঢবপ থর্াকখ পেকি থসটা বহেস েণার জন্যই হকয়কি 
 

এিাং এটাই বহেকসর প্রেম পরীক্ষাল্ি প্রমাণ। েযাবিওল্া জায়াকন্াবির থন্িৃকে 
এে েল্ (আটল্াস গ্রুপ) এিাং থজা ইন্োন্কিল্ার থন্িৃকে আকরে েল্ (বসএমএস 
গ্রুপ) পৃেে পৃেেিাকি এই েণার থখাাঁজ থপকয় িাকের ওপর মহকল্ সান্চ 
েকিষণাোকরর সাকন্চর মহাপবরর্াল্ে রল্ে হয়ার োকি বরকপাটচ েকরন্। পৃেে েুই 
                                                           
182  ২০১২ সাকল্র জুল্াই মাকস িখন্ বহেসপ্রাবপ্তর থঘাষণা সান্চ থেকে একসবিল্, বিজ্ঞান্ীরা অকন্ে সিেচ বিকল্ন্। িাাঁরা 

প্রায়শই সরাসবর েণাবটকে ‘বহেস’ ন্া িকল্ ‘বহেসসেৃশ েণা’ িল্কিন্। োরণ, িারা জান্কিন্ ন্িুন্ পাওয়া েণাবট 
বহেকসর মকিা বিবশষ্টযসিন্ন হকল্ও এবট বহেস ন্া হকয় সিূণচ ন্িুন্ েবণো হিার সম্ভািন্াও একেিাকর উবেকয় থেওয়া 
িায় ন্া। থসই বেন্ থেকে শুরু েকর প্রায় এে িির ধকর িাাঁরা থসই েণাবটর বিবিন্ন বিবশষ্টয বন্কয় আরও িাকল্ািাকি 
পরীক্ষা েকরন্, বিকশষি েণাবটর বস্পন্ ও পযাবরবট বিল্ বিজ্ঞান্ীকের আগ্রকহর থেন্দ্রবিিু। বিজ্ঞান্ীরা জান্কিন্, বহেকসর 
বস্পন্ সি সময় শূন্য পাওয়া িাকি, এিাং এর পযাবরবট হকি থজাে। িিগুকল্া পরীক্ষা েকরকিন্ িাাঁরা েণাবট বন্কয় 
সিগুকল্াকিই এই এেই মান্ পাওয়া থেকিপযাবরবটর থক্ষকত্র থজাে, আর বস্পকন্র থক্ষকত্র শূন্য। ২০১৩ সাকল্র মার্চ মাকস 
সান্চ পুন্িচার থঘাষণা বেকয় বন্বিি েকরন্ থি, প্রাপ্ত েণাবট বহেসই বিল্। 



  

367 
Bw÷kb BeyK 

েকল্র পৃেে েকিষণা থেকে িখন্ এেই েল্ােল্ থিবরকয় এল্ িখন্ই রল্ে হয়ার 
িুঝকি পারকল্ন্ সিযই বহেকসর সন্ধান্ পাওয়া থেকি। িারপরও বন্িঃসকিহ হিার 
জন্য িারা থিশ বেিুবেন্ সময় বন্কয় েল্ােল্গুকল্া পুন্রায় পরীক্ষা েরকল্ন্। 
অিকশকষ সিাই হকল্ন্ পুকরাপুবর বন্িঃসকিহ।  

 
 
 
 
 
 
 

বহেসপ্রাবপ্তর িৃহৎ থঘাষণার পূিচমুহূকিচ েযাবিওল্া জায়াকন্াবি, রল্ে হয়ার ও থজা ইন্োন্কিল্া 
 

 থশষকমশ ২০১২ সাকল্র জুল্াই মাকসর ৪ িাবরকখ অকেবল্য়ার থমল্কিাকন্চ 
অনু্বেি হাই এন্াবজচ বেবজেকসর এেবট বিিাবষচে েন্োকরকন্স বহেকসর প্রাবপ্তর খির 
জান্াকন্া হয়। থজকন্িার সান্চ থেকে সরাসবর বরকল্ েরা হয় িাাঁকের থঘাষণাবট। 
েকিষণাোকরর মহাপবরর্াল্ে রল্ে হয়ার িখন্ এই আবিষ্কাকরর থঘাষণা বেকল্ন্, 
িখন্ উল্লাস আর েরিাবল্কি থেকট পেকল্ন্ সমকিি শিাবধে বিজ্ঞান্ী।  

 
 
 
 
 
 

বহেস েণাপ্রাবপ্তর খির শুকন্ অশ্রুসজল্ হকয় উঠকল্ন্ বিজ্ঞান্ী বপটার বহেস 
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বিজ্ঞান্ীকের মকধয উপবিি বিকল্ন্ বপটার বহেস স্বয়াং। ৮৩ িির িয়স্ক এ 
বিজ্ঞান্ী থঘাষণার সময় হকয় উঠকল্ন্ আকিকে অশ্রুসজল্। িল্কল্ন্, ‘আবম িািকিই 
পাবরবন্ িযাপারটা আমার জীিেশাকিই ঘটকি’। েীকে িখন্ই থোকন্ িকল্ বেকল্ন্ 
থসবল্কব্রশকন্র জন্য শযাকিইকন্র থিািল্ বিকজ থরকখ বেকি।  

 
মহাবিকশ্বর সমি ির বহেস থেকে আকসবন্ 
আমরা জাবন্, মহাবিকশ্বর সমি িস্তুর ির সৃবষ্টর থপিকন্ মুখয েণা বহকসকি বহেসকে 
বমবিয়ায় প্রর্ার েরা হকয়কি। িািিিা বেন্তু বঠে থসরেম েুসুমািীণচ বেিু ন্য়। ির 
িযাপারটা খুি সহজ মকন্ হকল্ও এই ির অজচকন্র প্রবক্রয়াটা বেন্তু আসকল্ থিশ 
জবটল্ই। আমরা থিাটকিল্ায় বিজ্ঞাকন্র িইকি বশকখবিল্াম, ‘থোকন্া িস্তুকি অিবিি 
থমাট পোকেচর পবরমাণকে ঐ িস্তুর ির িকল্’। আসকল্ বন্উটন্ীয় েৃবষ্টকি ির এটাই। 
বিবন্ িাাঁর বপ্রবন্সবপয়া গ্রকি িকরর সাংজ্ঞা বেকি বেকয় িকল্বিকল্ন্, ‘The quantity of 
matter is the measure of the same, arising from its density and 
bulk conjointly’। পোকেচর িকরর এই সাংজ্ঞায়ন্ েুইশ িির ধকর প্রিল্ প্রিাকপ 
রাজে েকরকি। আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িত্ত্ব রঙ্গমকি আসার পর ির সম্বকন্ধ 
আমাকের ধারণা অকন্েটাই িেকল্কি। আর আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞাকন্র প্রবমি মকিকল্ 
িস্তুর িরকে এেটা ল্যাগ্রাবঞ্জয়ান্ োাংশন্ বহকসকি গ্রহণ েরা হকয়কি, িা থেকে আমরা 
জান্কি পাবর বিবিন্ন েণার বমেবিয়ার প্রেৃবিকে183।  
 

থমৌল্ িা প্রােবমে েবণোগুকল্া বেিাকি িরপ্রাপ্ত হয় থসটা এেটা গুরুেপূণচ 
প্রশ্ন। েবণোর থিমন্ বিবি ির িকল্ এেটা বজবন্স োকে (থিটাকে পোেচবিজ্ঞাকন্ 
থরস্ট মযাস িা ইবন্ট্রবন্সে মযাস িকল্), থিমবন্ োকে েিীয় ির িা োইকন্বটে মযাস। 
এই ির আকস থোকত্থকে? আইন্স্টাইকন্র থসই বিখযাি সমীেরকণর েো আমরা 
সিাই জাবন্: । মাকন্ শবক্ত = িস্তুর ির এিাং আকল্ার েবির িকেচর 

                                                           
183 Gordon Kane, The Mysteries of Mass, Scientific American, June 27, 2005  
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গুণেল্। োকজই এই সমীেরণ থেকে আমরা থেখবি, িরকে থিমন্ শবক্তকি 
রূপান্তবরি েরা িায়, বঠে থিমবন্ শবক্তকেও িকর রূপান্তবরি েরা িায়। োকজই 
শবক্ত োেকল্ ির পাওয়া িায়, সমীেরণটাকে এেটু রেিেল্ েকর বেকল্ই:  

।  
 

বহেস থক্ষত্র থেকে িস্তুেণাগুকল্া িার বিি-ির (rest mass) পায়। বেন্তু 
ওপকরই আমরা জান্ল্াম, েণার েবিশবক্তজবন্ি এেটা িরও আকি। থিমন্, 
থোটকন্র বিি-ির শূন্য হওয়া সকত্ত্বও িার এেটা েবিশবক্তজবন্ি ির আকি। এিাং 
থোটন্ মহােষচ থক্ষকত্রর িারা প্রিাবিি হয়, থসটাও আমরা জাবন্। থোটকন্র 
পাশাপাবশ এিার থপ্রাটন্ িা বন্উিকন্র থক্ষকত্র িকরর িযাপারটা থেখা িাে। িবেও 
আমরা ওপকর ‘েণাকের বন্কয় োন্াোবন্’ অাংকশ থপ্রাটন্ িা বন্উিন্কে সাংজ্ঞাবয়ি 
েরকি বেকয় িকল্বিল্াম, এরা বিবর হয় থোয়ােচ বেকয় (থপ্রাটন্ বিবর হয় েুকটা আপ 
এিাং আকরেটা িাউন্ থোয়াকেচর সমিকয়, আর অন্যবেকে বন্উিন্ বিবর হয় এেটা 
আপ আর েুকটা িাউন্ থোয়ােচ বমকল্), বেন্তু থসটা সিূণচ রূপ ন্য়। এেটা থপ্রাটন্ 
থেিল্ থোয়ােচ বেকয়ই বিবর হয় ন্া, এর মকধয োকে ন্ান্াবিধ অন্যান্য ‘অসে েণা’—
অযাবন্ট থোয়ােচ ও গু্লকয়ান্। থসজন্যই, আল্াো আল্াোিাকি েুকটা আপ থোয়ােচ আর 
এেটা িাউন্ থোয়াকেচর থিােেকল্র থর্কয় এেটা থপ্রাটকন্র ওজন্ সি সময়ই থিবশ 
পাওয়া িাকি। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, থপ্রাটন্ িা বন্উিকন্র মূল্ ির সৃবষ্ট হয় বহেস 
থক্ষত্র থেকে ন্য়, িরাং গু্লকয়ান্ ও থোয়াকেচর েবিশবক্ত এিাং গু্লকয়ান্ থক্ষকত্র থোয়াকেচর 
বির্রণ থেকে। থসকক্ষকত্র আমাকের সমগ্র জািয িকরর (inertial mass) েিখাবন্ 
বহেসজবন্ি, ও েিখাবন্ েবি ও গু্লকয়ান্ থক্ষত্রজবন্ি, থসটার বহসািটা েরোর184। 
বিজ্ঞান্ীরা থস বহসাি েকর থেকখকিন্, থোয়ােচগুকল্া থপ্রাটন্ বোংিা বন্উিকন্ থেিল্ 
শিেরা ১ িাে িকরর থজাোন্ থেয়। িাবে ৯৯ িাে িাে আকস সিল্ বন্উক্লীয় শবক্ত 
থেকে, থিখাকন্ বহেকসর থোকন্া িূবমো থন্ই185। 
                                                           
184 ি. েীকপন্ িট্টার্কিচর মন্তিয; সান্চ থেকে বহগস থিাসন্–প্রল্য়ন্ার্ন্ ন্ার্কল্ িখন্ আপন্ িুকল্!; মুক্তমন্া 
185 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9, 2013 
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     আকরা সমসযা আকি। বন্উবিকন্াগুকল্ার ির আসকল্ই বহেস থেকে আকস বে ন্া 
থসটাও এেটা প্রশ্ন। এটা এখকন্া বিজ্ঞান্ীকের োকি পবরষ্কার ন্য়। পবরষ্কার ন্য় গুপ্ত 
পোেচ ও গুপ্ত শবক্তর সাকে বহেকসর সিেচও। িল্া িাহুল্য, আমাকের মহাবিকশ্বর মাত্র 
র্ার িাে থর্ন্াজান্া িযাবরয়বন্ে পোেচ বেকয় বিবর, িাকের থপ্রাটন্ ও বন্উিকন্র িকরর 
মাধযকম প্রোশ েরা থিকি পাকর। িােিাবে ৯৬ িােই বেন্তু গুপ্ত পোেচ ও গুপ্ত শবক্ত। 
বহেস িািাবজর সাকে িাকের িকরর থোকন্া সিেচ ন্া োেকল্ এটা িল্া হয়কিা 
অিুযবক্ত হকি ন্া থি, মহাবিকশ্বর থমাট িকরর েুই হাজার িাকের এে িাকের থিবশ 
বেিু বহেস থেকে আকসবন্186।  

                                                           
186 Victor J. Stenger, Higgs and the Mass of the Universe, Huffington Post, Posted: 07/14/2012 

 

 

বপটার বহেস ও িাাঁকসায়া এঙ্গল্াকটচর থন্াকিল্ জয় 
 

িইকয়র এই অধযায়বট িখন্ থশকষর পকে িখন্ ২০১৩ সাকল্র 
পোেচবিজ্ঞাকন্ থন্াকিল্ পুরস্কার থঘাষণার খির থপল্াম। থন্াকিল্ পুরস্কার 
থপকয়কিন্ বপটার বহেস ও িাাঁকসায়া এঙ্গল্াটচ। বমবিয়ায় প্রোশ, 
পারমাণবিে ও উপ-পারমাণবিে েণার িকরর উৎস খুাঁজকি বেকয় 
বিজ্ঞান্ীরা থি ‘বহেস-থিাসন্’ েণার ধারণা েকরবিকল্ন্, েি িির 
সাকন্চর পরীক্ষায় িা সেল্িাকি প্রমাবণি হয়। এর স্বীেৃবি বহকসকি 
র্ল্বি িিকরর থন্াকিল্ পুরস্কাকরর জন্য এই েুজকন্র ন্াম বিকির্ন্া 
েকরকি থন্াকিল্ েবমবট। িাাঁকসায়া এঙ্গল্াটচ জকন্মবিকল্ন্ ১৯৩২ সাকল্, 
অধযাপন্া েরকিন্ ব্রাকসল্স বিশ্ববিেযাল্কয়। বিবন্ এেবট িুোন্তোরী 
েকিষণা প্রিন্ধ বল্কখবিকল্ন্ িাাঁর সহেমচী রিাটচ ব্রাউকটর (অধুন্া 
পরকল্ােেি) সকঙ্গ বমকল্ িা বহেস েণার োজ িুঝকি সহায়ে 
হকয়বিল্। 

 

আর ১৯২৯ সাকল্ জন্মগ্রহণোরী বপটার বহেস এমবন্কিই 

http://www.huffingtonpost.com/victor-stenger/higgs-and-the-mass-of-the_b_1673592.html
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187 অবিবজৎ রায়, বহেস-থিাসন্ েণার থন্াকিল্ জয়, বিবিবন্উজ২৪, অকিাির ১০, ২০১৩ 

পােপ্রেীকপর আকল্াকি সি সময়ই বিকল্ন্, বিখযাি েণাবটর সকঙ্গ 
বন্কজর ন্াম িুক্ত োোয়। বিবন্ িত্ত্বীয় পোেচবিেযার এবমবরটাস 
অধযাপে বহকসকি এখকন্া োজ েরকিন্ এবিন্িরা বিশ্ববিেযাল্কয়। 

 

আমাকের জন্যও এবট েম আন্িোয়ে ন্য়, োরণ, অকন্ে আকে 
থেকেই এই েুই বিজ্ঞান্ীর োকজর উকল্লখ েকর আমাকের এই িইবট 
বল্খকি মন্ি েকরবিল্াম। এই অধযাকয়ই িকল্বি, বহেস থক্ষকত্রর সাকে 
বমেবিয়ায় জবেকয় বেিাকি উপ-পারমান্বিে েবণোরা ির অজচন্ 
েরকি পাকর থসটাই ১৯৬৪ সাকল্ বিন্বট গুরুেপূণচ থপপাকরর মাধযকম 
িযাখযা েকরবিকল্ন্ িজন্ বিজ্ঞান্ী—বপটার বহেস, থজরাে থেৌরাবল্ি, 
বরর্ািচ হযাকেন্, টম বেব্বল্, রিাটচ ব্রাউট ও িাাঁকসায়া এযাঙ্গল্াটচ। েি 
িির সাকন্চর পরীক্ষায় িাাঁকের িুোন্তোরী ধারণাবট সেল্িাকি প্রমাবণি 
হয়। িখন্ থেকেই অনু্মান্ েরা হবচ্ছল্, বহেস েণার েকিষণার সাকে 
জবেি বিজ্ঞান্ীকের থন্াকিল্-প্রাবপ্ত হয়কিা থস্রে সমকয়র িযাপার। 

 

একের মকধয রিাটচ ব্রাউট মারা বেকয়কিন্ ২০১১ সাকল্। থন্াকিল্ 
পুরষ্কার মরকণাির বহকসকি থেওয়ার থোকন্া থরওয়াজ থন্ই; িাই রিাটচ 
ব্রাউট মকন্ান্ীি হকি পাকরন্বন্। িাবে বিন্জন্—থেৌরাবল্ি, বরর্ািচ 
হযাকেন্, টম বেব্বকল্র েকিষণাপত্রবট প্রোবশি হকয়বিল্ সিার থশকষ। 
োকজই গুরুে বির্াকর িাাঁরাও িােবন্র জাল্ থিে েকর ওপকর উঠকি 
পাকরন্বন্। জয়মাল্য বেকয়কি থশষ পিচন্ত িাাঁকসায়া এযাঙ্গল্াটচ ও বপটার 
বহেকসর েল্াকিই। ২০১৩ সাকল্র থন্াকিল্ বিজকয়র পটিূবমোয় আমার 
(অ. রা) এেবট বিকশ্লষণমূল্ে থল্খা বিবিবন্উজ২৪ পবত্রোয় 
িাৎক্ষবণেিাকি প্রোবশি হকয়কি ‘বহেস-থিাসন্ েণার থন্াকিল্ জয়’ 
বশকরান্াকম 187।  

 

থন্াকিল্ েবমবটর থঘাষণা থেকে জান্া বেকয়কি, িারা এ েুজন্কে 

http://opinion.bdnews24.com/bangla/2013/10/10/%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A6%B8-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A7%9F/
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সকিযন্ থিাকসর অিোন্ – থপিন্ বেকর থেখা 
প্রিকন্ধর এই অাংশটা থল্খার সাকে একেিাকরই সাংেবিহীন্ মকন্ হকি। িকি গুরুেপূণচ 
বেিু োরকণ বেিু অবপ্রয় েো িল্কিই হকচ্ছ। িাোবল্ জাবির হুজুে-বপ্রয়িার েো 
থিাধ হয় সিচজন্বিবেি। এমবন্কি বিজ্ঞাকন্র ন্ি ন্ি আবিষ্কাকর োকরা থোকন্া 
মাোিযো আকি এমন্ ন্য়, বর্রায়িিাকি হাবসন্া-খাকল্ো-রাজাোর-ধমচ ইিযাবের 
িাইকর বর্ন্তা িা েৃবষ্ট খুি এেটা অগ্রসর হকি থেখা ন্া থেকল্ও বহেস থিাসন্ েণা 
বন্কয় বমবিয়ায় থিাল্পাে হিার সাকে সাকে িাোবল্ হুজুকের আগুকন্ থিন্ বঘ পেল্। 
ঈশ্বর েণা িকত্ত্বর আবিষ্কাকরর বপিা বহকসকি ‘সকিযন্ থিাস’থে আখযাবয়ি েকর 
েেন্বিোরী োন্নাোবটর ধূম পকে থেল্। থেউ থেউ আকরা বেিুটা অগ্রসর হকয় 
িল্কি শুরু েরকল্ন্, সাকন্চর বিষ্টান্—ইয়াহুবে-ন্াসারা সাকয়বন্টস্টরা ন্াবে িাোবল্ 
বিজ্ঞান্ী সকিযন্ থিাকসর েকিষণা থমকর বেকয় িাাঁকেই আিােুাঁকে বন্কক্ষপ েকরকি। 
এমবন্ এেবট থল্খা আমার ন্জকর এল্ এেবট ব্লকে, থল্খার বশকরান্াম —“GOD 
particle িা ঈশ্বর েণা িকত্ত্বর আবিষ্কাকরর বপিা সকিযন্দ্রন্াে িসুকে এিাকি িুকল্ 
থেকল্ন্ বিজ্ঞান্ীরা!!”188  

থল্খাবটকি থল্খকের িক্তিয বিল্ এরেকমর – 
‘...বহেকসর উকল্লবখি ওই েণার র্বরত্র সিকেচ প্রেম আকল্ােপাি 

েকরবিকল্ন্ িারিীয় বিজ্ঞান্ী সকিযন্দ্রন্াে িসু। েুই বিজ্ঞান্ীর ন্াকম েণাবটর 
ন্াম থেওয়া হয় বহেস-থিাসন্। GOD particle িা ঈশ্বর েণার িত্ত্বীয় 

                                                           
188 থজন্াকরশন্৭৫, GOD particale িা ঈশ্বর েণা িকত্ত্বর আবিষ্কাকরর বপিা সকিযন্দ্রন্াে িসুকে এিাকি িুকল্ থেকল্া 
বিজ্ঞান্ীরা!! http://www.amarbornomala.com/ details13684.html  

পুরসৃ্কি েকরকি ‘এেবট প্রবক্রয়ার িাবত্ত্বে আবিষ্কাকরর জন্য, থি প্রবক্রয়া 
উপ-পারমাণবিে েণাকের িকরর উদ্ভি িুঝকি সহায়িা েকর এিাং থিবট 
সাকন্চর ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকরর আটল্াস ও বসএমস-এর পরীক্ষায় 
বন্বিি েরা থেকি।’ 

http://www.amarbornomala.com/details13684.html
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ধারণাটা মূল্ি আকস বিজ্ঞান্ী সকিযন্দ্রন্াে িসু ও আল্িাটচ আইন্স্টাইন্-এর 
থিৌে েকিষণাপত্র থেকে। জামচাবন্র বিখযাি জান্চাল্ ‘Zeitschrift fur 
Physik’-থি এটা প্রোবশি হয়। আকরা স্পষ্ট েকর িল্কি থেকল্ এই ধারণা 
মূল্ি আকস সকিযন্দ্রন্াে িসুর োি থেকে। ... এটাই এখন্ আকল্াবর্ি ও 
বিখযাি ‘থিাস-আইন্স্টাইন্ িত্ত্ব’ বহকসকি ।...’ 

থল্খাবটর বন্কর্ মন্তিযোরীকের বেিু মন্তকিযর ন্মুন্াও থেখকি পাকরন্ পাঠকেরা, িার 
বেিু উোহরণ আবম এখাকন্ উকল্লখ েরবি— 

‘িািকিও েষ্ট হয়। এিটা বন্ল্চজ্জ ইউকরাবপয়ান্রা।’  
‘ইউকরাবপয়ান্রা পারকল্ বন্কজকের িাো সারা বিকশ্বর সি জাবিকেও 
অস্বীোর েরকি’ 
‘বপটার বহেসকে থন্াকিকল্র জন্য ন্বমকন্ট েরার থর্ষ্টা েরা হকচ্ছ অের্ িসু 
অন্তরাকল্ই রকয় থেকল্ন্।’।  

এ ধরকন্র অকন্ে মন্তিযই পাওয়া িাকি ওখাকন্। 
শুধু ব্লে-আবটচকেল্ হকল্ও ন্া হয় েো বিল্, অন্ল্াইন্, অে ল্াইন্ সি পবত্রোর 

সিােেীয় বোংিা েল্াকমও এ ধরকন্র হাজাকরা িুল্ অনু্মাকন্র িোিবে। থিমন্, 
িাাংল্াবন্উজকটাকয়বন্টকোর.েম ন্াকমর পবত্রোবটকি ৫ জুল্াই িাবরকখ প্রোবশি “ন্িুন্ 
বিিকেচ ‘ঈশ্বর েণা’” বশকরান্াকমর েল্াকম সাবব্বন্ হাসান্ (ন্াকমর বন্কর্ থল্খা আকি 
আইবসবট এবিটর) আমাকের জাবন্কয়কিন্189  

‘…বপটার বহেকসর সকঙ্গ উপমহাকেকশর িারিীয় িাোবল্ বিজ্ঞান্ী 
সকিযন্দ্রন্াে িসু এ েণার েবিপ্রেৃবি সিকেচ ধারণা থেন্। এ েুই বিজ্ঞান্ীর 
ন্াম থেকেই ‘বহেস-থিাসন্’ েণা িকত্ত্বর সৃবষ্ট। আজ ‘ঈশ্বর েণা’ ন্াকম 
পবরবর্ি।…’ 
থেখল্াম আকিকে িাাঁধ িাবসকয়কিন্ থেিল্ উলু্খােোরা ন্য়, অকন্ে রাজা-

উবজরই। আমার শুিানু্ধযায়ী িনু্ধ আকিন্, বর্ন্তায়-থর্িন্ায় মুক্তমন্া। বেন্ েুবন্য়ার 
                                                           
189 সাবব্বন্ হাসান্, িাাংল্াবন্উজকটাকয়বন্টকোর.েম, ন্িুন্ বিিকেচ ‘ঈশ্বরেণা’, জুল্াই ৫, ২০১২ 



  

374 
Bw÷kb BeyK 

থখাাঁজখির িাকল্াই রাকখন্। বিবন্ পিচন্ত বহেস বন্কয় বমবিয়া থিাল্পাে শুরু হিার 
েয়বেন্ পর আমায় এেবট থল্খার বল্ি পাঠাকল্ন্ িার বশকরান্াম 190 – For the 
Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long Journey from Dhaka। 
অিশয থেউ থোকন্া বল্ি পাঠাকন্া মাকন্ই থি থল্খকের িক্তকিযর সাকে বিবন্ সহমি 
হকিন্ িা ন্য়, আর িািাো এ থল্খাটা অিশয ওপকরর িাাংল্া-ব্লে থল্খকের মকিা 
একল্কিকল্ ন্য়, বেন্তু থমাটাোকে িক্তিয এেই। থিাসন্ েণার সাকে সকিযন্ থিাকসর 
ন্াম বমকল্বমকশ আকি। থিকহিু এখন্ ‘েি পাবটচকেল্’ পাওয়া থেকি িাই বিবন্ই 
‘োোর অি েি পাবটচকেল্’। ইউকরাবপয়ান্রা িাকে িুকল্ থেকি, সবঠেিাকি সিাবন্ি 
েকরন্ ন্াই। ০৫-০৭-২০১২ িাবরকখ প্রেম আকল্া এই ইাংকরবজ থল্খাটার উপর বিবি 
েকর অন্ল্াইন্ থিকস্কর িরাি বশকরান্াম েকরকি191 —‘উকপবক্ষি িাোবল্ বিজ্ঞান্ী 
সকিযন্দ্রন্াে িসু’, এিাং পরিিচীকি আকরেবট প্রিন্ধ192 —‘ঢাো থেকে থজকন্িা’। 

  
এই অবিকিােগুকল্া সবঠে ন্া িুল্ িা জান্কল্ হকল্ পোেচবিজ্ঞাকন্ সকিযন্দ্রন্াে 

িসুর অিোকন্র েো আমাকের বঠেমকিা জান্কি হকি। আবম (অ.রা) িির েকয়ে 
আকে ‘আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী’ ন্াকম এেবট িই বল্কখবিল্াম193। িইবট 
প্রোবশি হকয়বিল্ ২০০৫ সাকল্ অিুর প্রোশন্ী থেকে। িইবটর িূবমো বল্কখবিকল্ন্ 
ঢাো বিশ্ববিেযাল্কয়র স্বন্ামখযাি অধযাপে এ এম হারুন্-অর রশীে। থসই িইকয় 
সকিযন্ থিাসকে বন্কয় পবরবশকষ্ট বেিু েো বল্কখবিল্াম, থসগুকল্ার পুন্রািৃবি েরকল্ 
হয়কিা পুকরা িযাপারটা পবরষ্কার হকি: 

 

১৯২৪ সাল্। িখন্ আক্ষবরে অকেচই ঢাো বিশ্ববিেযাল্কয়র ‘স্বণচিুে’। ঢাো 
বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিেযা বিিাকের এেবট থিাট্ট েকক্ষ িকস এ বিিাকের িরুণ 
                                                           
190 Samanth Subramanian, For the Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long Journey from Dhaka, 
http://india.blogs.nytimes.com, July 6, 2012। 
191 উকপবক্ষি িাোবল্ বিজ্ঞান্ী সকিযন্দ্রন্াে িসু, প্রেম আকল্া, অন্ল্াইন্ থিস্ক, িাবরখ: ০৫-০৭-২০১২ 
192 হুমায়ূন্ থরজা, ঢাো থেকে থজকন্িা, প্রেম আকল্া, িাবরখ: ১৩-০৭-২০১২ 
193 অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, প্রেম প্রোশ – ২০০৫, পুন্মুচেণ ২০০৬।  
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বশক্ষে সকিযন্দ্রন্াে িসু (সকিযন্ থিাস বহকসকি সমবধে পবরবর্ি) োি বিবেরণ 
িকত্ত্বর সাংখযায়বন্ে িযাখযা বেকি বেকয় এেবট ন্িুন্ সাংখযায়কন্র জন্ম থেন্ িা 
পরিিচীোকল্ ‘থিাস-আইন্স্টাইন্ সাংখযায়ন্’ (Bose-Einstein Statistics) ন্াকম 
বিকশ্ব পবরবর্ি হয়। থিসি েবণো সমবষ্ট এই সাংখযায়ন্ থমকন্ র্কল্ ওকের ধমচ হকল্া 
ির শূন্য অেিা সীবমি, বস্পন্ শূন্য িা পূণচসাংখযে- আর একেরকে এখন্ িল্া হয় 
থিাসন্। িল্া িাহুল্য, থিাকসর ন্াকমই এই ন্ামেরণ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     সকিযন্ থিাস থসসময় েুবট অনু্বমবির বিবিকি এই সাংখযায়ন্ মাত্র র্ার 
পৃোর এে প্রিকন্ধ উপিাপন্ েকরন্: 

১. আকল্াে েবণোসমূহ (কোটন্) পরস্পর থেকে সিূণচ অপােচেযকিােয। 
২. একের েশা িান্ নূ্যন্িম h3 আয়িন্বিবশষ্ট অসাংখয থোকষ বিিক্ত—এ 

েল্পন্া েরা িায়। 
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থিাস এ প্রিন্ধবট আইন্স্টাইকন্র োকি থপ্ররণ েকরবিকল্ন্ িাাঁর মন্তকিযর জন্য 
এিাং প্রিন্ধবট প্রোশকিােয হকল্ জামচান্ িাষায় অনু্িাে েকর জামচাবন্র থোকন্া 
েকিষণা পবত্রোয় প্রোকশর িযিিা েরার অনু্করাধ জাবন্কয়বিকল্ন্ বিবন্ (৪ জুন্, 
১৯২৪): 

…আপবন্ ল্ক্ষয েরকিন্, আবম োকির সূকত্রর সহেবট বর্রায়ি 
িাবেি থর্ৌম্বে িত্ত্ব িযিহার ন্া েকর বন্ধচারকণর থর্ষ্টা েকরবি থেিল্ 
েশা-িাকন্র কু্ষেিম আয়িন্কে hν ধরা িায় এই অনু্বমবি থেকে। 
িকোপিুক্ত জামচান্ িাষা ন্া জান্ায় প্রিন্ধবট িাষান্তবরি েরা আমার 
পকক্ষ সম্ভি ন্য়। আপবন্ এবট িবে প্রোশকিােয মকন্ েকরন্, িকি 
সাইটবশ্রেট েুর বেবজকে (Zeits. für Physik) প্রোকশর িযিিা 
েরকল্ িাবধি হি।…’ 

আইন্স্টাইন্ েিৃচে স্বয়াং অনূ্বেি প্রিন্ধবট ‘Plancks Gresetz and 
Lichtquantenhypotheses’ বশকরান্াকম প্রোবশি হয় (Zeits. für Physik, 24, 
178, 1924)। আইন্স্টাইন্ প্রিন্ধবটর থশকষ এেবট পােটীো সহকিাজন্ েকরবিকল্ন্, 
িা আজও বিজ্ঞান্ অনু্সবন্ধৎসু পাঠেকে র্মৎেৃি েকর194

 
‘আমার মকি থিাস েিৃচে োি সূত্র বন্ধচারণ এেবট গুরুেপূণচ 
অগ্রধাপ। এখাকন্ িযিহৃি পদ্ধবি থেকে আেশচ েযাকসর থোয়ান্টাম 
িত্ত্ব বন্ধচারণ েরা িায়, িা আবম অন্যত্র িণচন্া েরি।’ 

 
িা োি সূত্র আহরকণ েী থস অসাংেবি িা ন্িুন্িাকি বন্ধচারণ েরকি বেকয় থিাস 
থোয়ান্টাম সাংখযায়কন্র জন্ম োন্ েকরবিকল্ন্? এ িযাপাকর আমাকের আকরেটু 
থপিকন্র বেকে থিকি হকি। 

১৯০৪ সাকল্ মযাক্স োি িত্ত্বীয়িাকি ‘েৃষ্ণোয়া বিবেরকণর’ সূত্র প্রবিো 
েকরবিকল্ন্, িা পরীক্ষকণর ও পিচকিক্ষকণর সাকে সুিরিাকি বমকল্ িায়। এিবেন্ 
                                                           
194 এ. এম . হারুন্ অর রশীে, বিজ্ঞান্ সমগ্র, অনু্পম প্রোশন্ী, থেব্রুয়াবর ২০১০। 
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সন্ািন্ী িাবেি-থর্ৌম্বে িকত্ত্বর বিবিকি এই বিবেরকণর িযাখযা থেওয়া সম্ভি হবচ্ছল্ 
ন্া। এই সূত্র প্রবিো েরকি বেকয় বিবন্ থেখকল্ন্ থি আকল্া িাবেি-থর্ৌম্বে িরঙ্গ 
হকল্ও থোকন্া পরমাণু িা অণু েিৃচে বিকশাষণ িা বন্িঃসরণ প্রবক্রয়ায় এই িাবেি-
থর্ৌম্বে শবক্ত অবিরি ধারায় থশাবষি িা বন্িঃসৃি ন্া হকয় গুকচ্ছ গুকচ্ছ থশাবষি িা 
বন্িঃসৃি হয়। এখান্ থেকেই থোয়ান্টাম িকত্ত্বর জন্মমুহূিচ বহসাি েরা থিকি পাকর। 

 

পবরবিবিটা বিকির্ন্া েরা িাে। োকির েৃবষ্টকি, এেবট েৃষ্ণিস্তুর োত্র থেকে 
ক্রমােি োি েবল্পি স্পিেসমূহ েিৃচে গুচ্ছ িাবেিকর্ৌম্বে শবক্ত থশাবষি ও 
বন্িঃসৃি হকচ্ছ; েকল্ িস্তুর অিযন্তরি বিবেরণ এেবট িাপীয় সুবিবিকি রকয়কি এিাং 
এই বিবেরণ িাবেিকর্ৌম্বে িরঙ্গ বহকসকি েৃষ্ণিস্তুর অিযন্তকর বির িরঙ্গ পযাটান্চ 
রর্ন্া েরকি। োি িাাঁর স্পিে বন্িঃসৃি বিবেরণ শবক্তর েে মান্ বন্ধচারণ েরকল্ন্ 
এিাং েিাি বিিাকর বির িরকঙ্গর পযাটান্চ থেকে েিকন্র প্রোর সাংখযা থির 
েরকল্ন্। এই প্রোর সাংখযাকে েে বন্িঃসৃি শবক্ত বেকয় গুণ েরকল্ই থিবরকয় আকস 
োকির বিবেরণ সূত্র। সুিরাাং থেখা িাকচ্ছ, থশাষণ ও বন্িঃসরণ োকল্ বিবেরণকে গুচ্ছ 
গুচ্ছ শবক্ত েবণো বহকসকি বিকির্ন্া েরা হকচ্ছ, অন্যবেকে েৃষ্ণিস্তুর অিযন্তকর একে 
িরঙ্গরূকপ বিকির্ন্া েরা হকচ্ছ। 

 

এবটই হকল্া সকিযন্ থিাকসর েৃবষ্টকি োকির বন্ধচারণ পদ্ধবির অসাংেবি; অিশয 
এ অসাংেবি আইন্স্টাইকন্র থর্াকখও ধরা পকেবিল্। সকিযন্ থিাকসর েৃবিে হকল্া, 
বিশুদ্ধ থোটন্ েবণোর িণ্টন্বিন্যাকসর সাংখযায়ন্ পদ্ধবি িযিহার েকর োকির সূকত্রর 
প্রবিো েরকল্ন্ িা োকির অসাংেবি হকি সিূণচ মুক্ত। এ প্রিন্ধবট সিকেচ 
আইন্স্টাইন্ িাাঁর প্রবিবক্রয়া িযক্ত েকরকিন্ সকিযন্ থিাসকে থল্খা এেবট বর্বঠকি: 

আবম আপন্ার প্রিন্ধবট অনু্িাে েকর সাইটবশ্রেট েুর বেবজ’থে প্রোকশর 
জন্য পাবঠকয়বি। এবট এেবট গুরুেপূণচ বিজ্ঞাবন্ে অিোন্ িকল্ মকন্ েবর, িা 
আমাকে খুবশ েকরকি। ...আপবন্ই প্রেম ‘উৎপােেবটকে’ থোয়ান্টাম িত্ত্ব 
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থেকে বন্ধচারণ েকরকিন্, অিশয থপাল্ারায়ন্ উৎপােে সম্বকন্ধ িুবক্ত অিটা 
শবক্তশাল্ী ন্য়। িকি, এবট প্রেৃিপকক্ষই এেবট উৎেৃষ্ট বিজ্ঞাবন্ে েকিষণা। 
সকিযন্ থিাস আহৃি সাংখযায়ন্কে থিাস-আইন্স্টাইন্ সাংখযায়ন্ িল্া হয় থেন্? 

এর উিকর িল্া িায় থি, থিাস সাংখযায়ন্ থোটকন্র জন্য প্রকিাজয, িার বির ির শূন্য 
এ ধরকন্র েবণোর জন্য থিাস এ সূত্রবট উদ্ভািন্ েকরবিকল্ন্। অন্যবেকে আইন্স্টাইন্ 
থিাস পদ্ধবিকে িরিুক্ত থোয়ান্টাম েযাকসর থক্ষকত্র প্রকয়াে েকর থিাকসর সূত্রকে 
সাধারণীেরণ পিচাকয় উন্নীি েকরন্, িা বিবন্ থিাকসর পকত্রর পােটীোয় প্রবিশ্রুবি 
বেকয়বিকল্ন্। 

থিাস সাংখযায়কন্র আবিষ্কাকরর পর িা পোেচবিেযার ন্ান্া শাখার িযিহৃি 
হকচ্ছ িা হকয়কি। থিাকসর িণ্টন্ বিন্যাকসর থমৌবল্ে সূত্রকে জে েবণোর 
থক্ষকত্র প্রকয়াে েকর আইন্স্টাইন্ থেবখকয়কিন্ থি থোয়ান্টাম েযাকসর আর্রণ 
অবি শীিল্ িাপমাত্রায় বিিয়ের হকি পাকর, িার অবন্িািচ পবরণবি হকল্া 
‘থিাস-আইন্স্টাইন্ ঘন্ীিিন্’। এই িবিষযিাণী পোেচবিেযায় এে র্মেপ্রে 
সম্ভািন্ার িার খুকল্ বেকয়বিল্। 

সকিযন্ থিাস েিৃচে থোয়ান্টাম সাংখযায়কন্র োজবট েি েিীর 
িাৎপিচময় বিল্ থিাস বন্কজই থস সময় িা িুঝকি পাকরন্বন্। িাাঁর মন্তিয: 
‘আমার ধারণাই বিল্ ন্া থি আবম িা েকরবি িা ন্িুন্ বেিু।’ িকি ১৯২৫ 
সাকল্ িাবল্চকন্ আইন্স্টাইকন্র সাবন্নকধয একল্ সকিযন্ থিাস িাাঁর োকজর 
গুরুে সিকেচ অিবহি হন্। থস সময়োর েো বিবন্ এিাকি িরণ 
থরকখকিন্, ‘…জামচাবন্কি িখন্ উপবিি হল্াম, িখন্ থেবখ প্রায় সেকল্ই 
আমার প্রিন্ধ পেকিন্ ও আকল্ার্ন্া েরকিন্। স্বয়াং আইন্স্টাইন্ আমার 
ন্িুন্ সাংখযায়ন্ রীবিকি িস্তুেণার থক্ষকত্র প্রকয়াে েকর এর প্রকয়াে থক্ষত্র 
অকন্ে িাবেকয় বেকয়কিন্। 

মূল্ েো হকল্া, পোেচবিজ্ঞাকন্ সকিযন্ থিাকসর অন্ন্যসাধারণ অিোন্ আকি, এিাং 
থসই অিোকন্র স্বীেৃবি বিবন্ থপকয়কিন্, গুরুেপূণচ এেটা েণা-পবরিার িাাঁর ন্াম 
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ধারণ েকর আকি। বেন্তু িার মাকন্ এই ন্য় থি সম্প্রবি ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকর থি 
বহেস েণা আবিষৃ্কি হকয়কি, থসটা িাাঁর মাো থেকেই থিবরকয়বিল্, বোংিা সকিযন্ 
থিাকসর আইবিয়া ইউকরাবপয়ান্রা থমকর বেকয়কি। েী বন্োরুণ অজ্ঞিা। বিজ্ঞান্ী 
উল্েেযাাং পাউবল্র মকিাই িল্কি হয়,‘They are not even wrong’। এেটা 
উোহরণ বেই। ন্াসায় ‘র্ন্দ্রকশখর থটবল্কস্কাপ’ িকল্ এেটা থটবল্কস্কাপ আকি থিটা 
পোেচবিজ্ঞাকন্ সুব্রাহ্মবন্য়ান্ র্ন্দ্রকশখকরর অিোকন্র স্বীেৃবি বহকসকি ন্ামাবিি েরা 
হকয়কি। থেউ িবে িকল্ন্, এই থটবল্কস্কাকপর আইবিয়াটা র্ন্দ্রকশখকরর মাো থেকেই 
থিবরকয়বিল্, আর ন্াসার বিজ্ঞান্ীরা িা থমকর বেকয় এেটা িেসে থটবল্কস্কাপ িাবন্কয় 
বন্কজকের েকর থরকখকিন্ – এটা থিমন্ থশান্াকি, সকিযন্ থিাসকে ‘ঈশ্বর েণার’ 
জন্ে িকল্ জাবহর েরার থর্ষ্টাটাও থসরেমই।  
 

িকি আশার িযাপার হকল্া সিাই আকিকের েড্ডবল্ো প্রিাকহ ো িাবসকয় থেন্বন্। 
এর মকধয সমোল্ পবত্রোয় িযাপারবট বন্কয় বেিুটা হকল্ও বন্রকপক্ষিাকি প্রবিকিেন্ 
হাবজর েরা হকয়কি। ১০ জুল্াই িাবরকখ প্রোবশি ‘িসু ও থিাসন্ েণা’ শীষচে 
প্রবিকিেকন্ বিজ্ঞান্ থল্বখো খাকল্ো ইয়াসবমন্ ইবি সবঠেিাকিই উকল্লখ েকরকিন্195 
– 

‘বহেস েণাকে বিজ্ঞাকন্ বহেস থিাসন্ িকল্ই উকল্লখ েরা হয়। োরণ 
বহেস েণা এেবট থিাসন্ েণা। এর বস্পন্ও পূণচসাংখযার। এ রেম 
অসাধারণ আবিষ্কাকরর খির থেকশর েণমাধযকম প্রর্াকরর থক্ষকত্র এমন্ বেিু 
িক্তিয আসকি িা িরুণ প্রজকন্মর োকি বিভ্রাবন্তের হকয় থেখা থেকি। 
থিমন্‘এই েণা আবিষ্কাকর উৎেুল্ল বিজ্ঞান্ীরা িরণ েরকিই িুকল্ থেকিন্ 
িাোবল্ বিজ্ঞান্ী সকিযন্দ্রন্াে িসু িা উকপবক্ষি সকিযন্দ্রন্াে িসু।’ এ প্রসকঙ্গ 
িল্কি হয়, সকিযন্দ্রন্াে িসু উকপবক্ষি। িকি িা বন্জ থেকশ, িাইকর ন্য় 
এিাং বহেস থিাসন্ েণার আবিষ্কাকর এসি েো প্রাসবঙ্গেও ন্য়। ি. আল্ী 

                                                           
195 খাকল্ো ইয়াসবমন্ ইবি, িসু ও থিাসন্ েণা, োল্কস্রাি, বেবন্ে সমোল্, জুল্াই ১০, ২০১২।  
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আসের িকল্কিন্, থিকোকন্া িত্ত্ব বিেবশি হকয় শাখা-প্রশাখায় িবেকয় পকে। 
এর িাৎপিচ সিকেচ ওই বিজ্ঞান্ীও অিটা অিেি োকেন্ ন্া। বহেস 
থিাসন্ ির িাহে থিাসন্ বিবশকষ্টযর এেটা েণা িা থিাস আইন্স্টাইন্ 
পবরসাংখযান্ থমকন্ র্কল্; এটুেুই। সাকন্চর েকিষণা প্রেকল্পর সকঙ্গ িুক্ত সুিীর 
সরোর িয়কর্ থিকল্কে িল্কল্ন্, এই ‘ঈশ্বর েণা’ আবিষ্কাকর সকিযন্ িসুর 
থোকন্া অিোন্ থন্ই। িকি হযাাঁ, পরমাণুর থর্কয় কু্ষে ‘থিাসন্ জাকির েণা 
সকিযন্ িসুর সাংখযািত্ত্ব থমকন্ র্কল্। এেই েো িয়কর্ থিকল্কে িল্কল্ন্ 
সাহা ইন্বস্টবটউট অি বন্উবক্লয়ার বেবজেস-এর হাই এন্াবজচ বিিাকের 
বিজ্ঞান্ী সুেল্যাণ র্কট্টাপাধযায়। ১৯২৪ সাকল্ থিাসন্ েণার অবিকের েো 
সিাই জান্কি পাকরন্। বেন্তু এর সকঙ্গ থিাকসর থোকন্া সিেচ থন্ই, িকি 
থিাকসর আবিষৃ্কি সাংখযািকত্ত্বর অিোন্ আকি’। 

 

খাকল্ো ইয়াসবমন্ ইবি িাাঁর থল্খায় পোেচবিে ি. আল্ী আসেকরর উদৃ্ধবি বেকয় 
থেবখকয়কিন্ থি িোেবেি ঈশ্বর েণার সাকে সকিযন্ থিাসকে জুকে থেওয়ার বোংিা 
িাাঁকে জন্ে িান্াকন্ার থর্ষ্টা আসকল্ খুিই ভ্রান্ত। আসকল্ সবিয িল্কি েী, িাাঁরা 
পোেচবিজ্ঞাকন্র সাকে েীঘচবেন্ ধকর িুক্ত, বোংিা েণা-পোেচবিজ্ঞাকন্র সামবগ্রে 
অগ্রেবি সম্বকন্ধ থখাাঁজখির রাকখন্, িাাঁরা সিাই আসকল্ এটার সাকে এেমি হকিন্। 
থিমন্ প্রেম আকল্াকি ১৩-০৭-২০১২ িাবরকখ প্রোবশি ‘‘ঈশ্বর’ েণার থখাাঁজ’ 
বশকরান্াকমর প্রিকন্ধ ঢাো বিশ্ববিেযাল্কয়র িাবত্ত্বে পোেচবিজ্ঞান্ বিিাকের অধযাপে 
আরশাে থমাকমকন্র প্রাসবঙ্গে উদৃ্ধবি196 – 

সি থমৌবল্ে েণারই ঘূণচন্ (বস্পন্) িকল্ এেটা বিকশষ ধমচ রকয়কি, িা বেন্া 
পূণচ সাংখযা (০, ১, ২,...) িা অধচপূণচ সাংখযা (১/২, ৩/২,...) িারা বন্কেচবশি 
হয়। িাকের মান্ পূণচ সাংখযা, িাকের েল্বটকে বিজ্ঞান্ী সকিযন্দ্রন্াে িসুর 
সিাকন্ িল্া হয় ‘থিাসন্’। উকল্লখয, অধযাপে িসু ঢাো বিশ্ববিেযাল্কয় 

                                                           
196 আরশাে থমাকমন্, ‘ঈশ্বর’ েণার থখাাঁজ, প্রেম আকল্া, িাবরখ: ১৩-০৭-২০১২ 
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পোেচবিজ্ঞান্ বিিাকে েমচরি োো অিিায় ১৯২৪ সাকল্ এ ধরকন্র েণার 
পবরসাংখযান্ িত্ত্ব উদ্ভািন্ েকরবিকল্ন্। থি বিকশষ েণাগুকল্ার আোন্-
প্রোকন্র োরকণ থমৌবল্ে িল্গুকল্ার উদ্ভি হয়, িার সি েবট এই থিাসন্ 
েকল্রই অন্তিুচক্ত। আমাকের অবি পবরবর্ি আকল্ার েণা থি থোটন্, িা-ও 
এেবট থিাসন্ েণা। সাকন্চ আবিষৃ্কি েণাবটর ঘূণচন্ সাংখযা শূন্য। িাই এবটও 
এেবট থিাসন্। মকন্ রাখকি হকি, িসুর অিোন্ ১৯২০-এর েশকের এিাং 
বপটার বহেকসর োজ ১৯৬০-এর েশকের। 
 

আমরা জাবন্, আইন্স্টাইন্ থিমন্ থিহাল্া িাজাকি পিি েরকিন্, বরর্ািচ থেইন্মযান্ 
থিমন্ িাজাকিন্ িকঙ্গা, বঠে থিমবন্ সকিযন্ থিাস িাজাকিন্ এস্রাজ। বেন্তু এস্রাজ 
িােকের আসকল্ বহেস থিাসন্ িা বহেস েণার অকিষকণ থোকন্া অিোন্ বিল্ ন্া, 
এটা আমাকের েো ন্য়, িযাপারবট স্পষ্ট েকরকিন্ ইস্ট ওকয়স্ট বিশ্ববিেযাল্কয়র 
বিশ্ববিেযাল্কয়র উপার্ািচ ি. আহকমে শবে, ১৪ জুল্াই বিবিআটচকসর ইাংকরবজ বিিাকে 
প্রোবশি িাাঁর র্মৎোর ‘Nearly finished brief biography of a well-
known scintilla’ বশকরান্াকমর থল্খায়197 – 

‘Bose spent the rest of his life doing little important 
physics, and the proposal for using a Higgs particle for 
spontaneous symmetry breaking had nothing to do with the 
esraj player’ 
 
িার পরও িবে পাঠেকের িযাপারটা িুঝকি সমসযা হয়, িকি আমার (অ.রা) 

বন্কজর থল্খায় থেওয়া খুি বপ্রয় অযান্াল্বজ বেকয় থশষ েবর। ‘পকের পাাঁর্াল্ী’ ন্াকমর 
বিখযাি বসকন্মাটার সাকে সিযবজৎ রাকয়র সিেচ োেকল্ও পবরর্াল্কের ন্াকমর সাকে 
এই িইকয়র সহকল্খে অবিবজৎ রাকয়র থেিল্ ন্াকমর থশষাাংকশর োেিাল্ীয় বমল্ 
                                                           
197 Ahmed Shafee, Nearly finished brief biography of a well-known scintilla, 

http://opinion.bdnews24.com/ 
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িাো আর বেিু থন্ই। বেন্তু এই বমকল্র সূত্র ধকর িবে অবিবজৎ রায় বিখযাি 
বসকন্মাবটর জন্ে সাজার থর্ষ্টা েকর, িাহকল্ থিমন্ থেখাকি, বহেস থিাসন্ েণায় 
থিাসন্ থেকখই সকিযন্ থিাসকে জন্ে িান্াকন্ার প্রকর্ষ্টাটাও থসরেমই। 
 
ঈশ্বর েণা বন্কয় বিিেচ 
বহেস েণাকে ‘ঈশ্বর েণা’ বহকসকি িাোটা আমার পিকির ন্য় থমাকটই। োরণটা 
আবম (অ.রা) আমার সান্চ ভ্রমকণর পর এেবট সাম্প্রবিে থল্খায় িকল্বিল্াম198 । বেিু 
িযাপার এখাকন্ও প্রাসবঙ্গে। বহেস থিাসকন্র ন্াম ঈশ্বর েণা থমাকটই বিল্ ন্া প্রেকম। 
এমন্বে এখকন্া পোেচবিজ্ঞাকন্র সরোবর পবরিাষায় এটা থন্ই। এটা ‘ঈশ্বর েণা’ 
বহকসকি পবরবর্বি পায় থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী বল্ওন্ থল্িারমযাকন্র এেবট িইকয়র 
প্রোশন্ার পর। ১৯৯৩ সাকল্ প্রোবশি ৪৫০ পৃোর িইটার বশকরান্াম বিল্– ‘েয েি 
পাবটচকেল্: ইে েয ইউবন্িাসচ ইজ েয আন্সার, থহায়াট ইজ েয থোকয়িন্?’199 িল্া 
হয়, েণাবটর গুরুে থিাঝাকি ন্াবে ঈশ্বর শব্দটা িযিহার েরা হকয়বিল্। িকি মজার 
িযাপার হকল্া, থল্খে ন্াবে বন্কজই িইবটর ন্াম ঈশ্বর েণা ন্া থরকখ ‘েিিযাম 
পাবটচকেল্’ িা ‘ঈশ্বর-বন্েুবর্’ েণা রাখকি থর্কয়বিকল্ন্। বেন্তু প্রোশে থশষ সমকয় 
েিিযাম থেকে িযাম শব্দটা থিাঁকট থেকল্ন্। িইকয়র ন্াম হকল্া েি পাবটচকেল্। থসই 
থেকে বহেস থিাসকন্র ন্াম হকয় থেল্ ‘েয েি পাবটচকেল্’! িাোবল্ সাাংিাবেকেরাও 
সাকে সাকে এর িাষান্তর েরকল্ন্ ‘ঈশ্বর েণা’। বন্মচকল্িু গুকণর মকিাই িাইকল্ 
িল্কি হয়, থেিল্ স্বাধীন্িা শব্দবট িেকল্ বেকয়‘ঈশ্বর শব্দবট এিাকি আমাকের 
হকল্া’। 
 

থল্খে থি বন্কজই িইবটর ন্াম ঈশ্বর েণা ন্া থরকখ ‘ঈশ্বর-বন্েুবর্’ েণা (Goddamn 
Particle) বহকসকি রাখকি থর্কয়বিকল্ন্ আর থসটা প্রোশকের োাঁবর্কি বেিাকি োটা 

                                                           
198 আমার সাম্প্রবিে সান্চ ভ্রমণ এিাং বহেস েণা বন্কয় ব্লে আবটচকেল্ (মুক্তমন্া, জুল্াই ৯, ২০১২) । 
199 Leon Lederman, The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?, Delta, 

1993 
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পকে ‘ঈশ্বর েণা’ (Goddamn Particle) িার এেটা সরস িণচন্া পাওয়া িায় 
িারকির আন্িিাজার পবত্রোয় - 

…অন্াবিষৃ্কি েণাবটর গুরুে সাধারণ মানু্ষকে থিাঝাকি ১৯৯৩ সাকল্ েল্ম 
ধকরকিন্ বল্ও থল্িারমযান্। িইকয়র ন্াম েী হকি? থল্িারমযান্ িল্কল্ন্, ‘ন্াম 
থহাে বহেস থিাসন্।’ থঘার আপবি প্রোশকের। িল্কল্ন্।, ‘এমন্ ন্াকমর 
িই বিবক্র হকি ন্া। িািা থহাে জুিসই থোকন্া ন্াম।’ বিরক্ত থল্িারমযান্ 
িল্কল্ন্, ‘িা হকল্ ন্াম োে েিিযাম পাবটচেযাল্।’ অেচাৎ, েূর-িাই েণা। 
প্রোশে এেটু থিাঁকট বন্কল্ন্ থসটা। িইকয়র ন্াম হকল্া ‘েয েি পাবটচকেল্’। 
ন্াকমর মকধয ঈশ্বর! িই বিবক্র হকল্া হুহু েকর। … 
 

িযাপারটা বঠে এরেমিাকিই ঘকটবিল্ বে ন্া িা পুকরাপুবর বন্িয়িা বেকয় ন্া িল্া 
থেকল্ও থল্খে আসকল্ িাাঁর িইকয়র জন্য েি পাবটচকেকল্র িেকল্ েিিযাম পাবটচকেল্ 
(Goddamn Particle) প্রিাি েকরবিকল্ন্,আর প্রোশে থশষ সমকয় থসটা পবরিিচন্ 
েকরন্, িার উকল্লখ িহু জায়োয় পাওয়া িাকি200।  
 

বল্ওন্ থল্িারমযাকন্র ‘েি পাবটচকেল্’ বশকরান্াকমর িইটা আমার োকি আকি, 
থসটা ২০০৬ সাকল্ পুন্মুচবেি। থসটার জন্য আল্াো েকর িূবমোও বল্কখকিন্ বিবন্। 
িইটা এমবন্কি খুিই েুেচান্ত, সহজ-সরল্ ও সািল্ীল্ িাষায় রবসেিা েকর িইটা 
থল্খা। জাবন্ ন্া পাঠকেরা িইবট পকেকিন্ বে ন্া, িইটা বেন্তু খুি মজাোর এেটা 
িই। এমন্ ন্য় থি ঈশ্বর বোংিা ঈশ্বর েণা সম্বকন্ধ শ্রদ্ধায় মকর বেকয় বোংিা িাকি 
বিেবল্ি হকয় িইবট বল্কখকিন্, িরাং িইবট পেকল্ থিাঝা িায়, এগুকল্া বন্কয় ঠাট্টা-

                                                           
200 প্রসঙ্গি থেখুন্, John Horgan, If You Want More Higgs Hype, Don’t Read This Column, 
http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-
this-column/  
 Luca Mazzucato, Higgs Boson: That god(damn) particle… 
http://scallywagandvagabond.com/2012/07/higgs-boson-that-goddamn-particle/  
 The Higgs boson Fantasy turned reality http://www.economist.com/node/21541797 ইিযাবে 

http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-this-column/
http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-this-column/
http://scallywagandvagabond.com/2012/07/higgs-boson-that-goddamn-particle/
http://www.economist.com/node/21541797
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িামাশাই েকরকিন্ থিবশ। থিমন্ এেটা জায়োয় (পৃো ২২) িোেবেি ঈশ্বর েণাকে 
‘সিকর্কয় িে শয়িান্/খল্ন্ায়ে’ আখযাবয়ি েকর বল্কখকিন্201: 

েণা-পোেচবিকেরা সম্প্রবি এ ধরকন্র এেবট োাঁে পািকি সমেচ হকয়কিন্। 
রু্য়ান্ন মাইল্ পবরবধবিবশষ্ট এেটা টাকন্ল্ আমরা বিবর েরবি থিখাকন্ 
অবিপবরিাহী েণােরকের মকধয িুেল্ রবির আপিকন্র সাহাকিয থসই 
শয়িান্কে ধরিার প্রিযাশা েবর। 
আহ্ েী প্রর্ণ্ড শয়িান্ থসই িযাটা! ইবিহাকসর সিকর্কয় িে শয়িান্... 
এ ধরকন্র রবসেিা আকি িইটা জুকেই। একে থিা বিশ্বাসীরা বল্ওন্ 

থল্িারমযাকন্র রবসেিা থিাকঝন্বন্, িার ওপর এখন্ সাকন্চর বিজ্ঞান্ীকের ঈশ্বর 
েণাপ্রাবপ্তর প্রমাণকে ধকর বন্কল্ন্ ঈশ্বকরর অবিকের প্রমাণ বহকসকি।  

বল্ওন্ থল্িারমযাকন্র পাশাপাবশ বপটার বহেকসর েোও িল্কি হয়। বপটার বহেস 
বন্কজ ন্াবিে, থসটা িাাঁর উইবে থপইকজই থল্খা আকি202। বিবন্ বহেস থিাসন্ 
েণাকে ঈশ্বর েণা বহকসকি আখযাবয়ি েরারও থঘার বিকরাধী। িাাঁর িাকষযই203 – 

এটা আমার জন্য এেধরকন্র অপ্রস্তুি হিার (embarrassing) মকিাই 
িযাপার; োরণ এটা পবরিাষার এেধরকন্র িুল্ প্রকয়াে, িা বেিু মানু্ষকে 
অসন্তুষ্ট েকর িুল্কি পাকর’।  
 

বিজ্ঞান্ীরা বহেস েণার সন্ধান্ পািার পর মুক্তমন্া ব্লোর অপাবেচি এেবট থল্খা 
বল্কখবিকল্ন্ মুক্তমন্ায় ‘ঈশ্বর েণা ও ঈশ্বকরর অবিে’ বশকরান্াকম। থল্খাবটকি বিবন্ 
বেিু গুরুেপূণচ েো িকল্বিকল্ন্ িা প্রবণধান্কিােয – 

                                                           
201  বল্ওন্ ল্যািারমযাকন্র মূল্ িইকয় িাসযবট এ রেকমর – 

Particle physicists are currently setting just such a trap. We’re building a tunnel fifty-four miles in 
circumference that will contain the twin beam tubes of the Superconducting Super Collider, in which we 
hope to trap our villain. 
 And what a villain! The biggest of all time!…. 

202 বপটার বহেকসর উইবে থপইকজ Political and religious views অাংকশ থল্খা আকি, ‘Higgs is an atheist, and is displeased that the Higgs particle is 
nicknamed the "God particle" (Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs) 
203 James Randerson, Father of the 'God Particle', The Guardian, Sunday 29 June 2008 

http://www.guardian.co.uk/science/2008/jun/30/higgs.boson.cern
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বহেস েণাকে ঈশ্বর েণা িল্া হয় থেন্? ঈশ্বর েণা পোেচবিজ্ঞাকন্র 
সরোবর পবরিাষায় থন্ই। থন্াকিল্ পোেচবিজ্ঞান্ী বল্ওন্ থল্িারমযান্ িাাঁর 
১৯৯৩ সাকল্ থল্খা িইকয়র বশকরান্াকম বহেস েণাকে ঈশ্বর েণা িকল্ উকল্লখ 
েরায় সাধারকণযর িাষায় এই ন্ামেরণ িান্ থপকয় থেকি। বিজ্ঞাকন্ েম 
সকর্িন্ িা অজ্ঞকের অকন্কেই এই োরকণ বহেস েণা আবিষ্কারকে ঈশ্বকরর 
অবিকের প্রমাণ িকল্ িুল্ েরকি। থিমন্টা বস্টকেন্ হবোং-এর ‘A brief 
history of Time’-এর উপসাংহাকর ‘ঈশ্বকরর মন্ জান্ার’ েো িল্ায় 
এটাকে অকন্কে হবোং-এর ঈশ্বকরর অবিকে বিশ্বাকসর সাক্ষয বহকসকি 
থেকখবিল্204। বেন্তু হবোং, থল্িারমযান্ এাঁরা থেউ আবিে ন্ন্। বহেস েণার 
প্রিক্তা বহেস এেজন্ ন্াবিে। হবোং এিাং থল্িারমযান্ উিয়ই রূপে অকেচ 
িা আল্িাবরেিাকি ‘ঈশ্বর’ শব্দ িযিহার েকরবিকল্ন্। ঈশ্বর েণার 
আবিষ্কাকরর সাকে ঈশ্বকরর অবিকের সিেচ, এেটা েমল্ার সাকে িুধিাকরর 
থি সিেচ, থসরেম। 
 

োকজই ঈশ্বর েণার আবিষ্কাকরর সাকে ঈশ্বকরর অবিকের সিেচ থখাাঁজাটা থেিল্ 
বমবিয়ার িাাঁওিািাবজ িাো বেিু ন্য়। থিমন্, সাকন্চর বহেস থিাসন্প্রাবপ্তর খিকরর পর 
বজ বন্উজ খির বেকয়বিল্ এই বশকরান্াকম‘ইন্সান্ খুাঁকজ থপল্ িেিান্’। আিার 
থেউ থেউ এর মকধযই েরকি শুরু েকরকিন্ ধমচগ্রকির মকধয আয়াকির সন্ধান্ (এমন্ 
বেিু মন্তকিযর বিন্শট সাংগ্রহ েকর রাখা হকয়বিল্ িা মুক্তমন্ায় প্রোবশি থল্খাবটকি 
পাওয়া িাকি) , িা িাকের িুবক্তহীন্ আকিেী ও হুজুেবপ্রয় মন্মান্বসেিাই িুকল্ ধকর। 

                                                           
204 ১৯৮৮ সাকল্ প্রোবশি বস্টকেন্ হবোং-এর বিপুল্ জন্বপ্রয় িই – ‘বব্রে বেবে অি টাইম’। িইবট বিজ্ঞাবন্ে িুবক্তকি িরপুর, 
এমন্বে শূন্য থেকে বেিাকি মহাবিশ্ব উদু্ভি হকি পাকর িারও সম্ভািয ধারণা আকি ওকিবেন্তু িইকয়র থশষ ল্াইন্বটকি একসই 
পযাকোরার িাকক্সর মকিাই রহকসযর ঝাাঁবপ থমকল্ বেকয়বিকল্ন্ হবোং; িকল্বিকল্ন্, থিবেন্ আমরা সিচজন্ীন্ িত্ত্ব (Theory of 
every thing) জান্কি পারি, থসবেন্ই আমাকের পকক্ষ সম্ভি হকি ‘ঈশ্বকরর মন্’ (mind of god)-থে পবরপূণচিাকি থিাঝা। 
িার পর থেকে হবোং-এর িল্া এই ‘মাইে অি েি’ বন্কয় হাজাকরা িযাখযা আর প্রবিিযাখযা েরা হকয়কি। বেন্তু থসটার অিসান্ 
ঘকটকি হবোং-এর থশষ িই ‘েযাে বিজাইন্’-এ, থিখাকন্ বিবন্ পবরষ্কার েকরই িকল্ন্, ‘মহাবিশ্ব সৃবষ্টর জন্য থোকন্া প্রকয়াজন্ থন্ই 
ঈশ্বকরর’। িইবট বন্কয় আমার আকল্ার্ন্া আকি এখাকন্: http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=10307   

http://mukto-mona.com/bangla_blog/?p=10307
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অকন্কে মকন্ েকরন্, এই ‘ঈশ্বর েণা’ ন্ামেরকণর থপিকন্ ন্াবে েকিষণায় 
সরোবর োে পাওয়ার সম্ভািন্ার িযাপারটা োজ েকরবিল্। থস সময় রক্ষণশীল্কের 
েখকল্ োো োংকগ্রস ‘েি’-এর থটাপ বেকল্ অেচায়কন্ রাবজ হকি, এমন্ িািন্াও 
হয়কিা োজ েকর োেকি এর থপিকন্। িকি এর থপিকন্ উকেশয িা-ই থহাে ন্া 
থেন্,আমরা মকন্ েবর, বহেস থিাসন্ েণাকে ঈশ্বর েণা বহকসকি উপিাপন্ েরার 
মকধয ল্াকির থর্কয় ক্ষবিই হকয়কি থিবশ। বিজ্ঞাবন্েিাকিও িযাপারটা অেচহীন্। বহেস 
েণা িি গুরুেপূণচ েণাই থহাে ন্া থেন্, থশষ বির্াকর এেটা েণাই। আর সিকর্কয় 
িে েো, বহেকসর থর্কয়ও প্রােবমে বেিুর সন্ধান্ িবে েখকন্া বিজ্ঞান্ীরা পান্—থিমন্ 
বোং—িখন্ িাকের েী বহকসকি বর্বহ্নি েরা হকি? ‘মাোর অি েি পাবটচকেল্? ন্াবে 
থখাোর িাপ? 

 

আর িািাো বহেস সম্বকন্ধ থজকন্ থেল্া মাকন্ই সি জ্ঞান্ অবজচি হকয় িাওয়া 
ন্য়। মহােষচ, গুপ্ত পোেচ, গুপ্ত শবক্ত, বোং িকত্ত্বর অবিবরক্ত মাত্রাসহ অকন্ে 
অমীমাাংবসি বিষকয়র সমাধান্ বহেস বেকি পাকরবন্, থসজন্যই সাকন্চর থমনু্কি আকরা 
অসাংখয খািাকরর অিচার আকি205। থসগুকল্ার সমাধান্ হিার আকে োউকে ঈশ্বর 
িান্াকন্া অকন্েটা িাল্বখল্যই।  

 

িকি আশার িযাপার হকল্া, আমরা থজকন্বি, সাকন্চর পুকরা েন্োকরকন্স বিজ্ঞান্ী ও 
সাাংিাবেে সিাই এই ন্ামটা সকর্িন্িাকি এবেকয় র্কল্কিন্। এমন্বে সাাংিাবেে 
সকিল্কন্ও সিাইকে সিেচ েকর থেওয়া হকয়কি এই ন্াম উচ্চারণ ন্া েরকি। র্লু্ন্ 
আমরাও সাকন্চর বিজ্ঞান্ীকের মকিা সকর্িন্িাকি এবটকে ঈশ্বর েণা বহকসকি 
আখযাবয়ি েরা থেকে বিরি োবে, আর ি. থিি থোেিাকেচর মকিা অন্যকেরও 
আহিান্ জান্াই206 – ‘স্টপ েবল্াং ইট েি পাবটচকেল্’।  

 
                                                           
205 Large Hadron Collider: Scientists' wish list for the LHC, Guardian, Wednesday 10 September 2008  
206 Dr. Dave Goldberg, Stop calling it “The God Particle!” http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-
particle  

http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-particle
http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-particle
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ত্রকয়ােশ অধযায় 

মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি 
  

‘এই মহাবিকশ্বর প্রয়াণ থেমন্ েকর, 
বর্িাবগ্ ন্াবে িরেশীিল্ ঘকর?’ 

—রিাটচ িস্ট 
 

‘এই মহাবিশ্বটা পরমাণু বেকয় বিবর ন্য়, েল্প বেকয় বিবর’। উবক্তবট প্রয়াি েবি ও 
রাজথন্বিে েমচী মুবরকয়ল্ রুকেসাকরর। রুকেসার উবক্তবট েী থিকি েকরবিকল্ন্, িা 
এখন্ আর মকন্ থন্ই, বেন্তু আজ এই অধযায়টা বল্খকি বেকয় মকন্ হকচ্ছ বিবন্ হয়কিা 
িুল্ িকল্ন্বন্। আমরা থিাটকিল্ায় পোেচবিজ্ঞাকন্র িই খুল্কল্ থেখিাম, আমাকের 
থর্ন্াজান্া িস্তুজেৎ অণু-পরমাণু বেকয় বিবর। বেন্তু আজকের বেকন্র 
থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ীরা িল্কিন্, এই মহাবিকশ্বর এেটা িে অাংশ, সিয িল্কি বে—
মহাবিকশ্বর প্রায় পুকরাটাইআমাকের থর্ন্াজান্া থোকন্া পোকেচর অণুপরমাণু ন্য়, 
িরাং অজ্ঞাি পোেচ আর অজ্ঞাি শবক্তকি পবরপূণচ। আর বিজ্ঞান্ীকের এই ন্িুন্ 
আবিষ্কারগুকল্া জন্ম বেকয়কি ন্ান্া আেষচণীয় সি েল্পোবহবন্র। থসই োবহবন্র এেটা 
িে অাংশ মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবিকে বঘকর। আজকে আমরা থসই োবহবন্গুকল্াই 
শুন্ি।  
 

এে সময়োর িােসাইকট আইন্বিে থেকে পরিিচীকি বিখযাি থজযাবিবিচকে 
পবরণি হওয়া এিউইন্ হািকল্র ১৯২৯ সাকল্র গুরুেপূণচ আবিষ্কাকরর পর থেকেই 
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বিজ্ঞান্ীরা জাকন্ন্ থি এই মহাবিশ্ব আসকল্ প্রবি মুহূকিচই প্রসাবরি হকচ্ছ। বেন্তু প্রশ্ন 
হকচ্ছ, আমাকের এই মহাবিশ্ব বে ক্রমােি এমবন্িাকি প্রসাবরি হকি োেকি? ন্াবে 
মহােকষচর টান্ এেসময় েযাল্াবক্সগুকল্ার মধযোর প্রসারকণর েবিকে মির েকর 
থেকি, িার েকল্ এই প্রসারণ থেকম বেকয় এেবেন্ শুরু হকি সাংকোর্ন্? এই প্রকশ্নর 
ওপরই বেন্তু আমাকের এই মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি বন্িচর েরকি। প্রসারণ 
র্ল্কিই োেকি ন্াবে এেসময় িা থেকম িাকি, এই িযাপারবট থি গুরুেপূণচ 
উপাোন্বটর ওপর বন্িচর েরকি িা হকল্া মহাবিকশ্বর ‘ক্রাবন্ত ঘন্ে’ (critical 
density); একে ‘সবন্ধ-ঘন্ে’ও িল্কি পাবর। এই সবন্ধ িা ক্রাবন্ত ঘন্কের বিষয়বট 
এেটু পবরষ্কার েরা িাে।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

এেবট প্রাকসর েু রেকমর েবিপে। (ে) পৃবেিীর অবিেকষচর মায়া োবটকয় িল্টা উনু্মক্ত পকে 
িুটকি। (খ) িল্টা বেিুেূর উকঠ আিার পুন্রায় পৃবেিীকি বেকর আসকি 

 

ধরা িাে, িূপৃে থেকে এেবট থটবন্স িল্ মহাশূকন্য থিাো হকল্া। এর পবরণবি 
েী হকি পাকর? একক্ষকত্র সম্ভািন্া েুবট। িবে ইন্বক্রবিিল্ হাল্ক বোংিা িাাঁটুল্ েয 
থগ্রকটর মকিা থেউ িল্টা থিাকেন্, আর িকল্র থিে িবে থোকন্ািাকি পৃবেিীর 
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বন্িমণ িা মুবক্ত থিেকে (escape velocity) িাবেকয় থিকি পাকর, িকি িল্টা আর 
পৃবেিীকি বেকর আসকি ন্া। িল্টার েবিপে হকি অকন্েটা প্রেম িবির মকিা উনু্মক্ত 
ও সীমাহীন্ (unbounded) হকি। আর আমার (অ.রা) মকিা েমকজাবর থেউ িবে 
িল্টা থিাকেন্, িাহকল্ বন্বিি েকর িল্া িায় থি িল্টার থিে বন্িমণ থিকের থর্কয় 
অকন্ে েম হকি। থসকক্ষকত্র িল্টা ওপকর উঠকি উঠকি এেটা বন্বেচষ্ট উচ্চিায় থপৌঁকি 
মাধযােষচকণর টাকন্ আিার পৃবেিীকি বেকর আসকি। এিাকর বেন্তু প্রকক্ষপণ পেবট 
আকের িাকরর মকিা উনু্মক্ত হকি ন্া; িরাং হকি িদ্ধ িা সাংিৃি (bounded)।  

 

মহাবিকশ্বর অিিাও আমাকের উোহরকণর ওই িকল্র মিন্। এর োকিও এখন্ 
েুবট পে থখাল্া। এে হকচ্ছ পাকল্ায়ান্ হাল্ক িা িাাঁটুকল্র িুকে থেওয়া িকল্র মিন্ 
সারা জীিন্ ধকর এমবন্িাকি প্রসাবরি হকি োো; এ ধরকন্র মহাবিকশ্বর মকিল্কে 
িল্া হয় উনু্মক্ত িা সীমাহীন্ মহাবিশ্ব (Unbounded universe or Open 
Universe)। অেিা আকরেবট সম্ভািন্া হকল্া- মহাবিকশ্বর প্রসারণ এেসময় থেকম 
বেকয় সাংকোর্কন্ রূপ থন্ওয়া, এ ধরকন্র মহাবিশ্বকে িকল্ সাংিৃি িা িদ্ধ মহাবিশ্ব 
(Bounded universe or Closed Universe)। 

  
এই িযাপারগুকল্া আজকের বেকন্ খুি সাধারণ মকন্ হয়। বেন্তু এেটা সময় 

বিজ্ঞান্ীকের এগুকল্া েণন্া েকর থির েরকি বেকয় মাোর রু্ল্ বিাঁকে থেল্ার উপক্রম 
হকয়বিল্। বেন্তু েীিাকি মহাবিকশ্বর পবরণবির িযাপারটা েণন্া েরা িায়? আমরা 
আকে বিিমযাকন্র থি মকিকল্র সাকে পবরবর্ি হকয়বিল্াম (পকর থেখা বেকয়বিল্ বি 
বসটার এিাং আইন্স্টাইকন্র সমাধান্গুকল্া আসকল্ বিিমযাকন্র মকিকল্রই বিন্ন বিন্ন 
অিিার সমাধান্), থসখান্ থেকেই মহাবিকশ্বর পবরণবির র্ল্েগুকল্া সম্বকন্ধ পাওয়া 
িায়। সবিয িল্কি বে মহাবিকশ্বর পবরণবির ওপর প্রিাি বিিার েরা গুরুেপূণচ র্ল্ে 
আকি সিচসােকল্য বিন্বট207- 

                                                           
207 Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the 
Cosmos, 2006 
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ে. হািকল্র ধ্রুিে (H): এ থেকে আমরা মহাবিকশ্বর প্রসারকণর হার সম্বকন্ধ 
জান্কি পাবর।  
খ. ওকমো (Ω):এ থেকে আমরা মহাবিকশ্বর পোকেচর েে ঘন্ে সম্বকন্ধ ধারণা 
পাই। 
ে. ল্যামিা (Λ): এটা শূন্যিার মকধয োো বিেষচণ শবক্ত বোংিা িা মহাবিশ্বকে 
েরমাণ েকর িুল্কি।  
 

িহু বিখযাি থজযাবিবিচে িাাঁকের জীিকন্র পুকরা সময়টাই োবটকয় থেন্ বিন্বট 
র্ল্কের বন্খুাঁি মান্ এিাং একের মকধয সিেচ থির েরকি। এ িযাপারটা আসকল্ই 
গুরুেপূণচ, োরণ এগুকল্ার সবঠে মান্ জান্া ন্া োেকল্ আমরা পবরণবি সম্বকন্ধ সবঠে 
অবিমি হাবজর েরকি পারি ন্া। এ বন্কয় প্রােবমে োকজর জন্য আমরা িার োকি 
ঋণী বিবন্ বিকল্ন্ এে িাোবল্ বিজ্ঞান্ী। অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম। বিবন্ 
১৯৭৭ সাকল্র বেকে প্রোশ েকরন্ িাাঁর বিখযাি েকিষণা প্রিন্ধ ‘Possible 
Ultimate Fate of the Universe’। প্রিন্ধবট প্রোবশি হয় বিকল্কির রকয়ল্ 
অযাকোন্বমেযাল্ থসাসাইবটর বিখযাি জান্চাকল্208। এেই বিষকয় িাাঁর আকরেবট 
বিখযাি েকিষণাপত্র প্রোবশি হকয়বিল্ িির েুকয়ে পর বিিাস ইন্ অযাকোন্বম 
জান্চাকল্209। িাাঁর প্রিন্ধগুকল্া প্রোবশি হিার পর থসগুকল্া অকন্ে বিেগ্ধজকন্রই েৃবষ্ট 
আেষচণ েকর । থজযাবিবিচেযার বিখযাি সামবয়েী স্কাই অযাে থটবল্কস্কাপ মযাোবজন্ 
থেকে অনু্করাধ েরা হয় অধযাপে ইসল্াম থিন্ িাাঁর েকিষণা প্রিন্ধবটর এেটা 
‘জন্বপ্রয় িাষয’ বিবর েকরন্। িাকের অনু্করাকধ জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম এেবট প্রিন্ধ 
থল্কখন্ ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ (The Ultimate Fate of the Universe) 
ন্াকম, থিটা মযাোবজন্বটকি প্রোবশি হকয়বিল্ সিকরর েশকের এেেম থশষ 
বেকে210। িাাঁর োজ আকরে প্রবিিািান্ বিজ্ঞান্ীকে প্রিল্িাকি আেৃষ্ট েকরবিল্ থস 

                                                           
208 J. N. Islam, Possible Ultimate Fate of the Universe, Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, 

Vol. 18 (3), 1977. 
209 J. N. Islam, The long-term future of the Universe, Vistas in Astronomy, Vol. 23 (265), 1979 
210 J. N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe,, Sky & Telescope 57, 1979. 
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সময়। বিবন্ বিমযান্ িাইসন্। িাইসন্ এেবট গুরুেপূণচ থপপার প্রোশ েকরন্ 
‘সীমাহীন্ সময়: উনু্মক্ত মহাবিকশ্ব পোেচবিেযা ও জীিবিেযা’ বশকরান্াকম211। 
থপপারবটকি এেটা িে অাংশজুকে অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর োকজর 
উকল্লখ বিল্। বিমযান্ িাইসন্ থেিল্ িাাঁর থপপাকর অধযাপে জামাল্ ন্জরুকল্র 
থরোকরন্স বেকয়ই ক্ষান্ত হন্বন্, পরিিচীকি অধযাপে ইসল্ামকে এ বিষয়বট বন্কয় 
এেবট জন্বপ্রয় ধারার িই বল্খকিও উৎসাবহি েকরন্। এরই েকল্ ১৯৮৩ সাকল্ 
থেমবব্রজ ইউবন্িাবসচবট থপ্রস থেকে প্রোবশি হয় অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর 
জন্বপ্রয় গ্রি ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ (The Ultimate Fate of the 
Universe)। অধযাপে ইসল্াকমর িইবট িখন্ থিকরায় িখন্ মূল্ধারার 
থজযাবিিঃপোেচবিেকের থল্খা িই িাজাকর েুল্চি। বস্টকেন্ হবোং, পল্ থিবিস, শন্ 
েযারল্, ব্রায়ান্ বগ্রন্রা িখকন্া জন্বপ্রয় ধারার িই থল্খায় হাি থেন্বন্। মহাবিকশ্বর 
রহসয বন্কয় সকি ধন্ ন্ীল্মবণ বিল্ বস্টকিন্ ওকয়ন্িাকেচর থল্খা ‘প্রেম বিন্ 
বমবন্ট’212। িকি থসটা মহাবিকশ্বর শুরুর বেেোর রহসয বন্কয়। মহাবিকশ্বর রূ্োন্ত 
পবরণবি বন্কয় বিজ্ঞান্ীকের থল্খা িই িাজাকর বিল্ই ন্া িল্া িায়। থসই অিাি 
প্রেমিাকরর মকিা পূণচ েকরবিকল্ন্ জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম িাাঁর ওই গুরুেপূণচ 
িইকয়র মাধযকম। িইবটর িেয, বিষয়িস্তু, জন্কিাধযিা ও সািল্ীল্িার থপ্রবক্ষকি িইবট 
সাকে সাকেই পাঠেসমাকজ োরুণিাকি সমােৃি হয়, এিাং অল্প বেিুবেকন্র মকধযই 
েরাবস, ইিাল্ীয়, জামচান্, পিুচবেজ, সািচ, থক্রাকয়টসহ পৃবেিীর বিবিন্ন িাষায় অনূ্বেি 
হকয় িায় িইবট। িল্া িাহুল্য, িাাঁর এ িইবট থেিল্ সাধারণ মানু্ষকেরই আেৃষ্ট 
েকরবন্, িািন্ার থখারাে জুবেকয়বিল্ বিশ্বখযাি বিজ্ঞান্ীকেরও। িাাঁর িইকয়র পাণু্ডবল্বপ 
পকে সুবর্বন্তি মিামি বেকয়বিকল্ন্ বস্টকেন্ হবোং, জয়ন্ত ন্ারবল্োর, সায়মন্ বমটন্, 
বজ বস থটল্র ও মাবটচন্ বরকসর মকিা ল্ি প্রবিবেি বিজ্ঞান্ীরা। িাাঁকের অিোকন্র 

                                                           
211 Freeman J. Dyson, Time without End: Physics and Biology in an Open Universe. Reviews of Modern 

Physics, Vol. 51, No. 3, pages 447–460; July 1979. 
212 Steven Weinberg, The First Three Minutes: A Modern View Of The Origin Of The Universe, Basic 
Books, 1993 
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েো অধযাপে ইসল্াম িাাঁর িইকয়র িূবমোকিই উকল্লখ েকরকিন্। আর িইবটর 
থপিকন্ মূল্ অনু্কপ্ররণাোিা বহকসকি বিজ্ঞান্ী বিমযান্ িাইসকন্র উকল্লখ থিা বিল্ই। 

  
িস্তুি অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম ও বিমযান্ িাইসকন্র প্রেম বেেোর 

োজগুকল্াই থি পরিিচী বিজ্ঞান্ীকের মহাবিকশ্বর পবরণবি বন্কয় বিজ্ঞাবন্েিাকি বর্ন্তা 
েরার থখারাে জুবেকয়বিল্ িার উকল্লখ পাওয়া িায় সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্ 
মযাোবজকন্র ১৯৯৯ সাকল্র ন্কিম্বর সাংখযায়। ‘মহাবিকশ্ব জীিকন্র পবরণবি’ শীষচে 
এই রর্ন্ায় বিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউস ও থগ্লন্ স্টােচমযান্ িকল্ন্213, 

বিেি শিকের সময়গুকল্াকি বিজ্ঞান্ীকের োশচবন্ে অবিিযবক্ত আশািাে আর 
বন্রাশযিাকের থোল্ার্কল্ েুল্বিল্।  িারউইকন্র আত্মবিশ্বাসী িবিষযিাণীর খুি 
থিবশবেন্ পকর ন্য় —বিকিাবরয়ান্ িুকের বিজ্ঞান্ীরা মহাবিকশ্বর ‘িাপীয় মৃিুয’ 
(heat death) বন্কয় উবিগ্ হকি শুরু েকরবিকল্ন্—িখন্ িাাঁরা িুঝকি শুরু 
েকরবিকল্ন্ থি সমগ্র মহাবিশ্ব এেটা সময় সাধারণ িাপমাত্রায় একস 
থপৌঁিুকি, িার পর থোকন্াবেিুরই আর পবরিিচন্ েরা িাকি ন্া। বেন্তু বিকশর 
েশকে মহাবিকশ্বর প্রসারকণর িযাপারটা আবিষৃ্কি হিার পর থেকে 
বিজ্ঞান্ীকের উবিগ্িা এেটু েকম আকস, োরণ মহাবিকশ্বর প্রসারণ থসই 
সামযািিায় থপৌঁিাকি িাধা সৃবষ্ট েকর। থস সময় খুি েমসাংখযে 
থজযাবিবিচজ্ঞান্ীই প্রসারণশীল্ মহাবিকশ্ব প্রাকণর অন্যান্য ধারা বন্কয় বর্ন্তা 
েরবিকল্ন্, িি বেন্ পিচন্ত ন্া পোেচবিে বিমযান্ িাইসকন্র ১৯৭৯ সাকল্ 
থল্খা ক্লাবসে থপপারটা [‘সীমাহীন্ সময়: উনু্মক্ত মহাবিকশ্ব পোেচবিেযা ও 
জীিবিেযা’] প্রোবশি হকয়বিল্। বিমযান্ িাইসকন্র োজ আিার প্রিাবিি 

                                                           
213  “...But few cosmologists thought through the other implications for life in an ever expanding universe, 

until a classic paper in 1979 by physicist Freeman Dyson of the Institute for Advanced Study in 

Princeton, N.J., itself motivated by earlier work by Jamal Islam, now at the University of Chittagong 

in Bangladesh” [Lawrence M. Krauss and Glenn D. Starkman, The Fate of Life in the Universe, 
Scientific American, November 1999]. 
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হকয়বিল্ িাাঁর পূিচিিচী জামাল্ ইসল্াকমর োজ বেকয় বিবন্ এখন্ িাাংল্াকেকশর 
র্ট্টগ্রাম বিশ্ববিেযাল্কয় েমচরি আকিন্। 
 

ল্করন্স ক্রাউস ও থগ্লন্ স্টােচমযান্ িখন্ ন্ব্বইকয়র েশকের শুরুকি সাকয়বন্টবেে 
আকমবরোন্ পবত্রোর জন্য ওপকরর প্রিন্ধবট বল্কখবিকল্ন্, িখন্ জামাল্ ন্জরুল্ 
ইসল্াম র্ট্টগ্রাম বিশ্ববিেযাল্কয় েমচরি বিকল্ন্ িকট, িকি আজ আমরা জাবন্, বিবন্ 
আমাকের থিকে র্কল্ থেকিন্ এ িিকরর (২০১৩) ১৬ মার্চ। বেন্তু মারা থেকল্ও বিবন্ 
িাাঁর উিরসূবরকের জন্য থরকখ থেকিন্ বিশাল্ মবণমাবণেয, িার বঠোন্া পাওয়া িায় 
সমসামবয়ে অন্য বিজ্ঞান্ীকের োকজ। থিমন্, ন্ব্বইকয়র েশকের মাঝামাবঝ সময় 
মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি বন্কয় প্রোবশি হয় আকরে প্রবিিাধর বিজ্ঞান্ী পল্ 
থিবিকসর উকল্লখকিােয গ্রি ‘থশষ বিন্ বমবন্ট’214। ওকয়ন্িাকেচর পূিচিিচী ক্লাবসে 
‘প্রেম বিন্ বমবন্ট’-এর বশকরান্াকমর আেকল্ থল্খা এ গ্রকি জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর 
োকজর উকল্লখ রকয়কি। পল্ থিবিকসর অন্যান্য প্রাসবঙ্গে গ্রকিও অধযাপে ইসল্াকমর 
োকজর উকল্লখ পাওয়া িায়215।  
 

মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি বন্িচর েরকি মহাবিকশ্বর প্রেৃবি েী রেকমর িার 
ওপর। মহাবিশ্ব িদ্ধ হকল্ এর পবরণবি হকি এে রেকমর, আর উনু্মক্ত হকল্ থসটা 
হকি আকরে রেকমর। জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম িাাঁর েকিষণাপত্র ও িইকয় 
বিিৃিিাকি ন্ান্া বেে থেকে আকল্ার্ন্া েকরকিন্ আমাকের এই মহাবিশ্ব ‘িদ্ধ’ ন্াবে 
‘উনু্মক্ত’। িাাঁর িইকয়র পিম অধযাকয়র বশকরান্ামই বিল্ – ‘মহাবিশ্ব বে উনু্মক্ত ন্াবে 
িদ্ধ?’ বিবন্ এই অধযাকয় উনু্মক্ত ও িদ্ধ মহাবিকশ্বর মকিকল্র থি থরখবর্ত্র উপিাপন্ 
েকরন্ িা এরেকমর: 

 

                                                           
214 Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New 

York, New York, Basic Books, 1994 
215 উ দাহরণ র্হনেনব যদখুন, Paul Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster; First Edition edition, 

1983 
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অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ 
িইকয় িযিহৃি িদ্ধ ও উনু্মক্ত মহাবিকশ্বর থরখবর্ত্র 

 

আজকের বেকন্র বিজ্ঞান্ীরা অিশয এ েুই সম্ভািন্ার মাঝামাবঝ আকরেবট 
সম্ভািন্াকেও হাকি থরকখকিন্। এর ন্াম থেওয়া িাে ‘িদ্ধ-প্রায় মহাবিশ্ব’ 
(marginally bounded universe)। র্ল্বি েোয় একে সামিবল্ে মহাবিশ্ব িা 
‘ফ্লযাট ইউবন্িাসচ’ ন্াকমও অবিবহি েরা হয়। স্ফীবি িত্ত্ব থেকে পাওয়া আধুবন্ে 
অনু্বসদ্ধান্তগুকল্া এই সমিল্ মহাবিশ্বকে সমেচন্ েকর িকল্ পোেচবিেকের িে এেটা 
অাংশই এখন্ এই মহাবিকশ্বর ওপরই আিাশীল্ হকয় উঠকিন্। এই সমিল্ ধরকন্র 
মহাবিশ্ব সি সময়ই প্রসাবরি হকি োেকি বঠেই, বেন্তু একক্কিাকর থেয়াল্ থঘাঁকষ 
থঘাঁকষ– অকন্েটা পাস-ন্ম্বর থপকয় থোকন্া রেকম পাস েকর থিকি োো িাত্রকের 
মকিান্। আমাকের িকল্র উোহরকণ বঠে বন্িমণ থিকের সমান্ (এর থিবশও ন্য়, 
েমও ন্য়) থিে বেকয় িল্বটকে উৎকক্ষপণ েরকল্ থিরেম অিিা হকিা, অকন্েটা 
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থসরেম। মহাবিকশ্বর পবরণবির এই বিন্ ধরকন্র সম্ভািন্াকে বন্কর্র িবিকি থেখাকন্া 
হকয়কি। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

মহাবিকশ্বর পবরণবির সম্ভািন্া: িদ্ধ মহাবিশ্ব, উনু্মক্ত মহাবিশ্ব ও সামিবল্ে মহাবিশ্ব 
 

জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম িাাঁর িইকয় সামিবল্ে মহাবিকশ্বর জন্য থোকন্া আল্াো 
থরখা িরাে ন্া েরকল্ও বিবন্ জান্কিন্, সমিল্ মহাবিকশ্বর প্রেৃবি েী রেম হকি 
পাকর। আমরা এই িইকয়র আকের অধযায় থেকে থজকন্বি থি, সামিবল্ে মহাবিকশ্বর 
প্রেৃবি হয় ইউকক্লবিয়ান্। সামিবল্ে জযাবমবির মহাবিকশ্ব েুবট সমান্তরাল্ থরখা সি 
সময় সমান্তরাল্িাকিই র্ল্কি োকে। আর থসখাকন্ বত্রিুকজর বিন্ থোকন্র সমবষ্ট হয় 
বঠে ১৮০ বিবগ্র। িদ্ধ মহাবিকশ্ব আিার বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট ১৮০ বিবগ্রকে 
িাবেকয় িায়, আর সমান্তরাল্ আকল্ার থরখা পরস্পরকে থিে েকর। আিার উনু্মক্ত 
বোংিা পরািৃিাোর (hyperbolic) মহাবিকশ্ব বত্রিুকজর বিন্ থোকণর সমবষ্ট হয় ১৮০ 
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বিবগ্রর থর্কয় েম। থসখাকন্ সমান্তরাল্ আকল্ার থরখাগুকল্া পরস্পর থেকে েূকর সকর 
িায়। জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম এেই িযাপার আমাকের জন্য িযাখযা েকরকিন্, িকি 
বত্রিুকজর িেকল্ িৃি বেকয়। সমিল্ মহাবিকশ্ব িৃকির থক্ষত্রেল্ হয় , এিাং 
পবরবধ । বেন্তু উনু্মক্ত পরািৃিাোর মহাবিকশ্ব িৃকির থক্ষত্রেল্ -এর 
থর্কয় িে হকি আর পবরবধ মাপকল্ পাওয়া িাকি -এর থর্কয় থিবশ। আর িদ্ধ 
মহাবিকশ্ব এই েুকটা মান্ সি সময়ই েম পাওয়া িাকি। অধযাপে ইসল্াম িযাপারবট 
িযাখযা েকরকিন্ এিাকি– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম িাাঁর ‘মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি’ িইকয় মহাবিকশ্বর 
জযাবমবি িুবঝকয়কিন্ িৃকির থক্ষত্রেল্ ও পবরবধর সাহাকিয 

 

এখন্ েো হকচ্ছ, আমাকের মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র থোন্ ধরকন্র পবরণবি ঘটকি 
িাকচ্ছ িা থিাঝা িাকি বেিাকি? এই অধযাকয়র শুরুকি থি বিন্বট গুরুেপূণচ 
পযারাবমটাকরর উকল্লখ েকরবিল্াম িার মকধয এেবট হকল্া ওকমো (Ω), িা থেকে 
আমরা মহাবিকশ্বর পোকেচর ঘন্ে সম্বকন্ধ ধারণা পাই। মহাবিকশ্বর ঘন্ে িল্কি সমগ্র 
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মহাবিশ্ব থি জেপোেচ বেকয় বিবর িার ঘন্কের েোই িল্বি। পোকেচর পবরমাণ িি 
থিবশ হকি মহাবিশ্বও িি ঘন্ হকি, আর থসই সাকে িােকি প্রসারণকে োবমকয় 
থেওয়ার মকিা মহােকষচর শবক্তশাল্ী টান্। বজবন্সবট িুঝকি আিার আমাকের 
আকেোর িকল্র উোহরকণ থেরি থিকি হকি। িকল্র ওজন্ িি থিবশ হকি 
মাধযােষচণ থপবরকয় বন্িমণ থিে অজচন্ েরকি িাকে িি থিবশ েষ্ট েরকি হকি। 
থসজন্যই থটবন্স িকল্র িেকল্ শট পুকটর িল্কে এেই উচ্চিায় িুল্কি আমাকের 
েল্েঘমচ হকয় থিকি হয়। বঠে থিমবন্িাকি মহাবিকশ্বর থক্ষকত্রও আমরা িল্কি পাবর, 
মহাবিশ্ব উচ্চ ঘন্েবিবশষ্ট হকল্ প্রসারণকে োবমকয় বেকয় সাংকোর্কন্র বেকে থঠকল্ 
থেওয়ার মি িকেষ্ট পোেচ একি োেকি, েকল্ মহাবিশ্ব হকি িদ্ধ (closed)। আর 
েম ঘন্েবিবশষ্ট মহাবিশ্ব সাংেি োরকণই হকি মুক্ত (Open), িা প্রসাবরি হকি 
োেকি অন্ন্ত োল্ ধকর। িাহকল্ এর মাঝামাবঝ এমন্ এেটা ঘন্ে বন্িয়ই আকি 
িার ওপকর থেকল্ মহাবিশ্ব এেসময় আর প্রসাবরি হকি ন্া। সবন্ধ িা ক্রাবন্ত ঘন্ে 
(critical density) হকচ্ছ থসই ঘন্ে িার থর্কয় থিবশ হকল্ই মহাবিকশ্বর প্রসারণ 
থেকম বেকয় বিবর েরকি সাংকোর্কন্র থক্ষত্র। বিজ্ঞান্ীকের ধারণা, এর মান্ প্রবি 
বেউবিে থসবন্টবমটাকর ৪.৫ x ১০-৩০ গ্রাম থেকে ১৮ x ১০-২৯ গ্রাকমর মকধয বির্রণ 
েরকি216। মহাবিকশ্বর প্রেৃি ঘন্ে (actual density) আর ক্রাবন্ত ঘন্কের (critical 
density) অনু্পািবটই হকচ্ছ থসই ওকমো (Ω), িাকে বিজ্ঞান্ীরা খুি গুরুে বেকয় 
বিকশ্লষণ েকরন্। এই ওকমোর মান্ ১-এর েম (Ω < ১) হকল্ মহাবিশ্ব হকি উনু্মক্ত। 
আর ওকমোর মান্ ১-এর থিবশ (Ω > ১)হকল্ মহাবিশ্ব হকি িদ্ধ িা সাংিৃি। আর 
ওকমোর মান্ পুকরাপুবর ১ (Ω = ১) হকল্ থসটা হকি সামিবল্ে মহাবিশ্ব। এখাকন্ 
প্রসারকণর হার ধীকর ধীকর েকম থিকি থিকিও টাকয় টাকয় প্রসাবরি হকি োেকি থশষ 
পিচন্ত, অকন্েটা থসই থোকন্া রেকম পাস মােচ থপকয় পাস েকর িাওয়া িাকত্রর 
মকিাই। োকজই ১ হকল্া ওকমোর সীমাবন্তে মান্।  
 

                                                           
216 Alan H Guth, The Inflationary Universe. New York: Addison Wesley, 1997: pp 22. 
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জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম ও মহাবিকশ্বর িবিষযৎ 
 

‘মহাবিকশ্বর অধযয়ন্ থমাটা োকে অন্ন্য এে অবিজ্ঞিা। 
অন্তি এে বেে থেকে এটা সামবগ্রেটাকে থিাঝার 
এেটা প্রয়াস। আমরা, বর্ন্তাশীল্ সিার অবধোরীরা 
বন্উিন্ িারো আর থশ্বি িামন্কের বন্কয় েবঠি এই 
মহাবিকশ্বর অাংশ, এিাং আমাকের েন্তিয অনু্দ্ধরণীয়িাকি 
এই মহাবিকশ্বর সাকে ওিকপ্রািিাকি জবেকয় রকয়কি’।  

      - অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম 
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অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর ন্াম আবম (অ.রা) শুবন্ 
২০০৫ সাকল্, আমার (অ.রা) ‘আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী’ 
িইবট থল্খার সময়। িইবটর পিম অধযায়বটর ওপর োজ েরবিল্াম। 
অধযায়বটর বশকরান্াম বিল্ ‘রহসযময় জে পোেচ, অেৃশয শবক্ত ও 
মহাবিকশ্বর িবিষযৎ’। মহাবিকশ্বর অবন্তম িবিষযৎ বন্কয় বিজ্ঞান্ীকের 
োজেমচগুকল্া পোর সময়ই আমার ন্জকর আকস িাাংল্াকেকশর এেজন্ 
পোেচবিজ্ঞান্ী জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম এর ওপর উকল্লখকিােয োজ 
েকরকিন্, এিাং িাাঁর এেবট র্মৎোর িই আকি ইাংকরবজকি – ‘The 
Ultimate Fate of the Universe’। িইবট বিবন্ বল্কখবিকল্ন্ ১৯৮৩ 
সাকল্। থিবরকয়বিল্ বিখযাি থেবিজ ইউবন্িাবসচবট থপ্রস থেকে। িইবটর 
থপপারিযাে থিকরায় ২০০৯ সাকল্।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

থেবিজ ইউবন্িাবসচবট থপ্রস থেকে প্রোবশি অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ 
ইসল্াকমর সুপবরবর্ি ইাংকরবজ গ্রি ‘েয আবল্টকমট থেট অি েয 

ইউবন্িাসচ’ 
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আবম িািিাম, মহাবিকশ্বর েপাকল্ বঠে েী আকি এগুকল্া বন্কয় 
বর্ন্তািািন্া আর িবিষযিাণী েরকি পাকরন্ আইন্স্টাইন্, বস্টকেন্ হবোং, 
থেইন্মযান্, অযাকল্ন্ গুে, মাইকেল্ টান্চার, ল্করন্স ক্রাউকসর মকিা 
েুবন্য়া োাঁপাকন্া বিজ্ঞান্ীরাই। বেন্তু িাাংল্াকেকশর এেজন্ 
বিজ্ঞান্ীজামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম িাাঁর ন্ামবিবন্ও থি এ বন্কয় োজ 
েকরকিন্, এিাং থেবিজ ইউবন্িাবসচবট থপ্রকসর মকিা প্রোশন্া থেকে িই 
থির েরকিন্, থসটা জান্া থস সময় শুধু আমাকে আন্ি থেয়বন্, 
রীবিমকিা অিাে েকর বেকয়বিল্। আকরা অিাে হল্াম িখন্ জান্ল্াম 
িইবট ন্াবে েরাবস, ইিাল্ীয়, জামচান্, পিুচবেজ, সািচ, থক্রাকয়টসহ 
পৃবেিীর বিবিন্ন িাষায় অনূ্বেি হকয়কি। আমার অিাে হিার পাল্লা 
িােকিই োেল্ িখন্ জান্ল্াম, এই বন্িৃির্ারী বিজ্ঞান্ীর থেিল্ এেবট 
ন্য় থিশ েকয়েবট িাকল্া িই িাজাকর আকি। ‘থরাকটবটাং বেেস ইন্ 
বরকল্বটবিবট’, ‘ইন্কিািাক্শন্ টু মযােকমবটেযল্ েসকমাল্বজ’, ও 
‘ক্লাবসোল্ থজন্াকরল্ বরকল্বটবিবট’ ন্াকমর েবঠন্ েবঠন্ সি িই। 
িইগুকল্া আকমবরোর বিবিন্ন ন্ামেরা বিশ্ববিেযাল্কয় পাঠযপুিে বহকসকি 
পোকন্া হয়। িাাংল্াকিও িাাঁর এেটা িই আকি ‘েৃষ্ণবিির’ ন্াকম। 
িাাংল্া এোকিবম থেকে এেসময় প্রোবশি হকয়বিল্।  
  
 
 
 
 
 
 
 
িাাংল্া এোকিবম থেকে প্রোবশি অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর িাাংল্া গ্রি 

‘েৃষ্ণ বিির’ 
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আবম িি বেকন্ িাাঁর োজেমচ সম্বকন্ধ জান্কি শুরু েকরবি। 
জান্ল্াম, বিবন্ ল্েন্ি থেবিজ বিশ্ববিেযাল্য়-এর অযাোকয়ি 
মযাকেকমবটেস অযাে বেওকরবটেযাল্ বেবজেস বিিাে থেকে বপএইর্বি 
েকরবিকল্ন্ ১৯৬৪ সাকল্। সাধারণি এোকিবমে ল্াইকন্ োেকল্ 
বপএর্বি েরাই িকেষ্ট, এর থিবশ বেিু েরার েরোর পকে ন্া। পকে 
ন্া িবে ন্া বিবন্ জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর মকিা থেউ ন্া হন্। ১৯৮২ 
সাকল্ অজচন্ েকরন্ বিএসবস িা িির অি সাকয়ন্স বিবগ্র, থি বিবগ্র সারা 
পৃবেিীকিই খুি েমসাংখযে বিজ্ঞান্ী অজচন্ েরকি থপকরকিন্। অিশয 
েৃিবিেয এই অধযাপকের এোকিবমে অঙ্গকন্ সােকল্যর িযাপারটা ধরা 
পকরবিল্ অকন্ে আকেই। মবন্চাং থশাজ েয থি। থসই থি, ১৯৫৭ সাকল্ 
েল্োিা থেকে অন্াসচ থশষ েকর থেিজ বিশ্ববিেযাল্কয়র বিবন্বট 
েকল্কজ েবণিশাকে িাইপস েরকি বেকয়বিকল্ন্। বিন্ িিকরর থোসচ, 
বিবন্ থসটা েুই িিকরই থশষ েকর থেকল্ন্। িারকির বিখযাি 
থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী জয়ন্ত ন্ারবল্োর িাাঁর ন্াম থিিবরে হকয়কল্র 
সাকে এেই সাকে উচ্চাবরি হয় ‘হকয়ল্ ন্ারবল্োর িত্ত্ব’-এর োরকণ, 
বিবন্ থসখাকন্ ন্জরুল্ ইসল্াকমর সহপাঠী বিকল্ন্। পরিিচীকি 
েমচকক্ষকত্র িাাঁর িনু্ধিাবল্োয় িুক্ত হকয়বিকল্ন্ থন্াকিল্ বিজয়ী বিজ্ঞান্ী 
ব্রায়ান্ থজাকসেসন্, বস্টকেন্ হবোং আবু্দস সাল্াম ও বরর্ািচ থেইন্মযান্-
এর মকিা বিজ্ঞান্ীরা। থেইন্মযান্ িাাঁকে িাাঁর বন্কজর িাবেকি োওয়াি 
েকরও খাইকয়বিকল্ন্, আর িনু্ধকের বন্েশচন্ বহকসকি উপহার বেকয়বিকল্ন্ 
এেটা থমবক্সোন্ ন্েবশোাঁোও।  

 

অিশয োর সাকে িাাঁর িনু্ধে বিল্ আর ন্া বিল্ থসটা িাাঁকে 
পবরবর্ি েকরকি িািকল্ িুল্ হকি। বিবন্ পবরবর্ি বিকল্ন্ বন্কজর 
থিােযিািকল্ই। বপএইর্বি থশষ েকর বিবন্ েুিিকরর জন্য িুক্তরাকের 
ইউবন্িাবসচবট অি থমবরল্যাে-এ োজ েকরন্। মাকঝ োজ েকরবিকল্ন্ 
েযাবল্কোবন্চয়ার বিশ্বখযাি েযাল্কটে বিশ্ববিেযাল্কয় এিাং ওয়াবশাংটন্ 
বিশ্ববিেযাল্কয় বশক্ষে বহসাকিও। ১৯৭৮ সাকল্ ল্েকন্র বসবট 
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ইউবন্িাবসচবটকি প্রিাষে বহকসকি থিাে থেন্ এিাং পকর বরিার পকে 
উন্নীি হন্। িখন্োর বেকন্ ইউকরাকপর বিবিন্ন ন্ামেরা বিজ্ঞাবন্ে 
জান্চাকল্ প্রিন্ধ জমা থেওয়া হকিা থোকন্া ল্ি প্রবিবেি বিজ্ঞান্ী 
মারেি। জামাল্ ইসল্াকমর প্রিন্ধ জমা বেকিন্ থিি হকয়ল্, বস্টকেন্ 
হবোং, মাবটচন্ বরকজর মকিা বিখযাি বিজ্ঞান্ীরা। থিমন্, মহাজােবিে 
ধ্রুিকের মান্সাংক্রান্ত জামাল্ ন্জরুকল্র এেবট গুরুেপূণচ েকিষণাপত্র 
প্রোশ েরার জন্য সিােকের োকি জমা বেকয়বিকল্ন্ িিচমান্ বব্রবটশ 
রাজেীয় থজযাবিবিচে মাবটচন্ বরজ217। আর েকিষণাপত্রবট থল্খায় 
অনু্কপ্ররণা আর পরামশচ জুবেকয়বিকল্ন্ এ িুকের অন্যিম থসরা বিজ্ঞান্ী 
বস্টকেন্ হবোং। 

 

থসিাকিই োেকি পারকিন্ অধযাপে ইসল্াম। বেন্তু িা ন্া েকর 
১৯৮৪ সাকল্ বিবন্ এেটা িে বসদ্ধান্ত বন্কল্ন্। জীিকন্র সিকর্কয় িে 
বসদ্ধান্তগুকল্ার এেবট। বিকল্ি আকমবরোর ল্ক্ষ টাো থিিকন্র 
থল্ািন্ীয় র্ােবর, েকিষণার অেুরন্ত সুকিাে, আর বন্বিি বন্পাট জীিন্ 
সি থিকেিুকে িাাংল্াকেকশর র্ট্টগ্রাম বিশ্ববিেযাল্কয় বিন্ হাজার টাোর 
প্রকেসর পকে একস থিাে বেকল্ন্। র্ট্টগ্রাম বিশ্ববিেযাল্য় েিৃচপক্ষ প্রেম 
বেকে এমন্বে এই বিন্ হাজার টাো বেকিও েবেমবস েকরবিল্। িারা 
থিিন্ সািযি েকরবিল্ আটশ টাো। বেন্তু িার পরও পািািয 
র্ােবর্েয আর িল্ার-পাউকের থমাহকে থহল্ায় সবরকয় বেকয় অধযাপে 
ন্জরুল্ বিকল্কির িাবেঘর, জায়োজবম থিাঁকর্ র্কল্ একল্ন্ িাাংল্াকেকশ। 
থেশটাকে িেই িাল্িাসকিন্ বিবন্। বিবন্ বন্কজই এেবট সাক্ষাৎোকর 
িকল্কিন্, ‘িায়ীিাকি বিকেকশ োোর বর্ন্তা আমার েখকন্াই বিল্ ন্া। 
থেকশ বেকর আসার বর্ন্তাটা প্রেম থেকেই আমার মকধয বিল্, এটার 
বিন্নিা ঘকটবন্ েখকন্াই। আকরেটা বেে হকল্া, বিকেকশ আপবন্ িিই 
িাকল্া োেুন্ ন্া থেন্, বন্কজর থেকশ বন্কজর মানু্কষর মকধয আপন্ার থি 

                                                           
217 েীকপন্ িট্টার্ািচ, অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম – এেবট েমচময় জীিন্,বিবিবন্উজ২৪, মার্চ ৩১, ২০১৩  
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গ্রহণকিােযিা ও অিিান্ থসটা বিকেকশ েখকন্াই সম্ভি ন্া’। িাাঁর 
থেশকপ্রকমর বন্েশচন্ ১৯৭১ সাকল্ও বিবন্ বেকয়কিন্। ১৯৭১ সাকল্ 
পাবেিাবন্ হান্াোর িাবহন্ী িখন্ বন্রে জন্েকণর ওপর ঝাাঁবপকয় 
পকেবিল্, বন্বিচর্াকর হিযা-খুন্-ধষচকণ মি হকয়বিল্, িখন্ পােিাবহন্ীর 
এই আক্রমণ িকন্ধর উকেযাে বন্কি বিবন্ বব্রবটশ প্রধান্মন্ত্রীর োকি বর্বঠ 
বল্কখবিকল্ন্।  

 

থেকশ বেকর বিজ্ঞাকন্র উন্নয়কন্র জন্য অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ 
ইসল্াম োজ েকর থেকিন্ বন্রল্সিাকি। শুধু বিজ্ঞাকন্ই িাাঁর অিোন্ 
বিল্ ন্া, বিবন্ োজ েকরকিন্ োবরে েূরীেরকণ, বশল্পিযিিার উন্নয়কন্ 
োজ েকরকিন্। বিবন্ মকন্ েরকিন্, আমাকের থেশটা থিকহিু 
েৃবষবন্িচর, িাই, আমাকের বশল্পন্ীবি হওয়া র্াই ‘েৃবষবিবিে, ‘শ্রমঘন্’, 
‘েুবটরবশল্প-প্রধান্’ এিাং ‘প্রধান্ি থেশজ োাঁর্ামাল্বন্িচর’। বিবন্ 
বিশ্বিযাাংে, এবিবি, আইএমএে-এর ক্ষবিোরে থপ্রসবক্রপশন্ িাে 
বেকয় বন্কজকের থপ্রক্ষাপট ও প্রকয়াজকন্র সকঙ্গ সাংেবিপূণচ এেটা সুেু 
বশল্পন্ীবির প্রবি সিসময় গুরুে বেকিন্। পািািয সাহাকিযর িযাপাকর 
িাাঁর এেবট বিখযাি উবক্ত আকি – 

‘থিামরা শুধু আমাকের পে থেকে সকর োাঁোও, আমাকের 
িাকল্ামি আমাকেরকেই িািকি োও। আবম মকন্ েবর, এটাই 
সিচপ্রেম প্রকয়াজন্ীয়।’  
 

অকন্কে আকিন্ িাাঁরা িাাংল্ায় বিজ্ঞান্র্র্চার েো শুন্কল্ই ন্াে বসটোন্। 
িাকিন্, উচ্চির েকিষণা হকি পাকর থেিল্ ইাংকরবজকিই। জামাল্ 
ন্জরুল্ ইসল্াম থস ধরকন্র মান্বসেিা সমেচন্ েরকিন্ ন্া। ওপকর 
িাাংল্া এোকিবম থেকে প্রোবশি থি  ‘েৃষ্ণ বিির’ িইটার উকল্লখ েরা 
হকয়কি, িার িাইকরও বিবন্ িাাংল্ায় আকরা েুকটা িই বল্কখকিন্। এেবট 
হকল্া ‘মািৃিাষা ও বিজ্ঞান্ র্র্চা এিাং অন্যান্য প্রিন্ধ’ এিাং ‘বশল্প-সাবহিয 
ও সমাজ’। েুবট িই-ই রাহাি-বসরাজ প্রোশন্া থেকে প্রোবশি। 
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িইগুকল্া িাাংল্া িাষা এিাং িাাংল্া িাষায় বিজ্ঞান্র্র্চার ওপর অনু্রাে 
িুকল্ ধকর। পবত্রোয় সম্প্রবি প্রোবশি এেবট েল্াকম বিবন্ িকল্কিন্,  

 “অকন্কের ধারণা, িাকল্া ইাংকরবজ ন্া জান্কল্ বিজ্ঞান্র্র্চা 
েরা িাকি ন্া। এবট িুল্ ধারণা। মািৃিাষায়ও িাকল্া 
বিজ্ঞান্র্র্চা ও উচ্চির েকিষণা হকি পাকর... িাাংল্ায় বিজ্ঞাকন্র 
অকন্ে িাকল্া িই রকয়কি। আবম বন্কজও বিজ্ঞাকন্র অকন্ে 
প্রিন্ধ বল্কখবি িাাংল্ায়। একেকশ বিজ্ঞান্ বন্কয় েকিষণা েকরন্ 
এমন্ অকন্কেই িাাংল্ায় িই বল্কখকিন্ ও বল্খকিন্। িাাঁকের 
িই পেকি থিমন্ োরও অসুবিধা হকয়কি িকল্ মকন্ হয় ন্া। 
সুিরাাং িাাংল্ায় বিজ্ঞান্র্র্চাটা গুরুেপূণচ।” 

 

আইন্স্টাইন্ থিমন্ থিহাল্া িাজাকিন্, সকিযন্ থিাস থিমন্ এস্রাজ, 
বঠে থিমবন্ জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম পিি েরকিন্ বপয়াকন্া িাজাকন্া। 
বিবন্ বিকল্ন্ েজল্ ও রিীন্দ্রসাংেীকির িে িক্ত, বপয়াকন্াকি 
রিীন্দ্রসাংেীকির সুর িুল্কি বিবন্ পিি েরকিন্। িাবেকি িনু্ধর থিাট 
থমকয়বটকে প্রবি শুক্রিার ‘গ্রাম িাো ঐ রাোমাবটর পে’ বপয়াকন্াকি 
িাবজকয় থশান্াকিন্।  

 

আর িাকল্ািাসকিন্ েী সুরাইয়া ইসল্ামকে! িাাঁর েীও বিকল্ন্ 
িিকরট। এেটা েন্োকরকন্স িাাঁকের থেখা, থপ্রম ও পবরণয়। থশান্া 
িায়, ৫৩ িিকরর োিিয জীিকন্ জামাল্ ন্জরুল্ িাাঁর েীকে িাো 
থোোও থিকিন্ ন্া। থোকন্া অন্ধোর বসাঁবে বেকয় র্ল্ার সময় সি সময় 
েীর হাি ধকর রাখকিন্। 

  
অধযাপে জামাল্ ন্জরুল্ ইসল্াম আমাকের থিকে র্কল্ থেকিন্ 

২০১৩ ১৬ মার্চ। এই বন্িৃির্ারী েমচমুখর ক্ষণজন্মা বিজ্ঞান্ীর প্রবি 
রইল্ সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জবল্। আমাকের এই কু্ষে এিাং মূল্যহীন্ িইবট িাাঁর 
িৃবির উকেশ বন্কিবেি। 
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সম্ভািন্াগুকল্ার েো ন্া হয় থিাঝা থেল্, বেন্তু মহাবিকশ্বর আসল্ ঘন্ে ন্া জান্কল্ 
থিা হল্ে েকর িল্া িাকচ্ছ ন্া িবিষযকি আমাকের মহাবিকশ্বর েপাকল্ বঠে েী 
অকপক্ষা েরকি! বর্িাবগ্ ন্াবে িরেশীিল্ ঘর? িাহকল্ থিা মহাবিকশ্বর প্রেৃি ঘন্ে 
জান্কিই হকচ্ছ। বেন্তু প্রেৃি ঘন্ে থির েরার উপায় েী? এেটা উপায় হকল্া 
মহাশূকন্যর সেল্ েৃশযমান্ েযাল্াবক্সর ির থিাে েকর িাকে পিচকিবক্ষি িাকন্র 
আয়িন্ বেকয় িাে েরা। মহাবিকশ্বর এেটা েে ঘন্ে এিাকি পাওয়া থিকি পাকর। 
বেন্তু মুশবেল্ হকল্া, এিাকি বহসাি েকর ঘন্কের থি মান্ পাওয়া থেকি িা খুি েম; 
সবন্ধ ঘন্কের শিেরা ১ িাে মাত্র। এর িাইকর েযাসটযাস বমবল্কয় অন্যান্য থর্ন্াজান্া 
পোেচ থোন্ায় বন্কয় বহসাি েকরও বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্ থসটা শিেরা ৪ িাকের থিবশ 
হয় ন্া। অেচাৎ আমাকের েৃশযমান্ থি জেৎ আমরা থেবখ থসটা মহাবিকশ্বর সামবগ্রে 
িকরর মাত্র ৪ িাে। িার মাকন্ বঠে েী োাঁোল্? োাঁোল্ এই থি এই মান্ সবঠে হকল্ 
ওকমোর মান্ োাঁোয় ১-এর অকন্ে অকন্ে েম। িাহকল্ আমাকের সামকন্ র্কল্ এল্ 
থসই উনু্মক্ত িা অন্ন্ত মহাবিকশ্বর মকিল্। িার মাকন্ বে এই থি, মহাশূন্য থেিল্ 
প্রসাবরি হকিই োেকি? 

  
ন্া, িা বন্বিিিাকি এখন্ই িল্া িাকচ্ছ ন্া। িযাপারটা এি সহজ ন্য়। বিজ্ঞান্ীরা 

ইবিমকধযই প্রমাণ থপকয়কিন্ থি, আমাকের েৃশযমান্ পোকেচর িাইকরও মহাশূকন্য এে 
ধরকন্র রহসযময় জে পোেচ রকয়কি িাকে িল্া হয় গুপ্ত পোেচ (Dark Matter)। 
এই অেৃশয জকের অবিে শুধু েযাল্াবক্সর মকধয মহােকষচর প্রিাি থেকেই জান্া 
বেকয়কি,থোকন্া প্রিযক্ষ পিচকিক্ষণ থেকে ন্য়। বিজ্ঞাকন্র জেকি এমন্ অকন্ে বেিুই 
আকি িা প্রিযক্ষ পিচকিক্ষকণর মাধযকম েৃহীি হয়বন্, হকয়কি পরিিচীোকল্ পকরাক্ষ 
প্রমাণ, অনু্বসদ্ধান্ত বোংিা েল্ােল্ থেকে। িকি িাই িকল্ থসগুকল্া বিজ্ঞান্বিকরাধীও 
ন্য়। থিমন্, মহাবিকস্ফারণ িা বিে িযাাং এর ধারণা। থেউ থর্াকখর সামকন্ এবট ঘটকি 
থেকখবন্। বেন্তু মহাজােবিে পিাৎপট বিবেরণ িা েসবমে িযােগ্রাউে 
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থরবিকয়শন্সহ অন্যান্য অসাংখয পকরাক্ষ প্রমাণ বেন্তু বঠেই মহাবিকস্ফারণ িত্ত্বকে 
বিজ্ঞাকন্র জেকি প্রবিবেি েকরকি।  

আিার আমরা অন্ধোরময় গুপ্ত পোকেচর জেকি বেকর িাই। বেিাকি জান্া 
বেকয়বিল্ এই অেৃশয জকের অবিে? এই বিষকয় েো িল্কি হকল্ থিরা রুবিকন্র 
প্রসঙ্গ টান্কি হকি। িবেও থসই বত্রকশর েশকেই েযাল্কটকের প্রবিিািান্ 
থজযাবিবিচজ্ঞান্ী বিৎস জুইবস্কর প্রােবমে বেিু োজ থেকে িােচ মযাটাকরর আল্ামি 
থিবরকয় আসবিল্, বেন্তু রুবিন্ই সিচপ্রেম আমাকের িায়াপে আর অন্যান্য সবপচল্াোর 
েযাল্াবক্সগুকল্াকি লু্বেকয় োো জকের িা িােচ মযাটাকরর অবিেকে অিযন্ত 
থজারাকল্ািাকি প্রবিো েকরন্। মূল্ি রুবিকন্র োজই পরিিচীকি টবন্ টাইসকন্র মি 
থজযাবিবিচেকের গুপ্ত পোেচ সিকেচ েকিষণায় আগ্রহী েকর থিাকল্। িযাপারবট এেটু 
িযাখযা েরা িাে।  

 

আমাকের েযাল্াবক্স থেন্দ্র থেকে অকন্ে েূরিিচী ন্ক্ষত্ররাবজর েবিকিে থেকন্দ্রর 
োিাোবি অিবিি ন্ক্ষত্ররাবজর থিকের িুল্ন্ায় েম হওয়ার েো; বঠে থিমন্টা ঘকট 
আমাকের থসৌরজেকির থক্ষকত্র। সূিচ থেকে িি েূকর িাওয়া িায়, গ্রহগুকল্ার 
েবিকিেও থসই হাকর েমকি োকে। োরণটা খুিই থসাজা। বন্উটকন্র সূত্র থেকে 
আমরা থজকন্বি থি, মাধযােষচণ িকল্র মান্ েূরকের িকেচর িযিানু্পাবিে। অেচাৎ েূরে 
িােকল্ আেষচণ িকল্র মান্ েমকি িার িকেচর অনু্পাকি। টান্ েম হওয়ার জন্য 
েূরিিচী গ্রহগুকল্া আকি র্কল্। আমাকের িায়াপকের থক্ষকত্রও বঠে এেই রেম ঘটন্া 
ঘটিার েো। থেন্দ্র থেকে েূরিিচী ন্ক্ষত্রগুকল্া িাকের েক্ষপকে থেকন্দ্রর োিাোবি 
ন্ক্ষত্রগুকল্ার থর্কয় আকি ঘুরিার েো। বেন্তু রুবিন্ থি েল্ােল্ থপকল্ন্ িা এে 
েোয় অবিশ্বাসয। েূরিিচী ন্ক্ষত্রগুবল্র থক্ষকত্র েবিকিে েম পাওয়া থিা থেল্ই ন্া 
িরাং এেবট বন্বেচষ্ট েূরকের পর সেল্ ন্ক্ষকত্রর থিে প্রায় এেই সমান্ পাওয়া থেল্। 
অন্যান্য সবপচল্াোর েযাল্াবক্সগুকল্া (থিমন্ অযাকরাবমিা) পিচকিক্ষণ েকরও রুবিন্ থসই 
এেই ধরকন্র েল্ােল্ থপকল্ন্। িাাঁর এই পিচকিক্ষণ থজযাবিবিচেকের িািন্ায় 
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থেল্ল্। হয় রুবিন্ থোোও িুল্ েকরকিন্, অেিা এই েযাল্াবক্সর প্রায় পুকরাটাই এে 
অজ্ঞাি বিবশষ্টযপূণচ জে পোকেচ পূণচ। রুবিন্ থি িুল্ েরকিন্ ন্া এই িযাপারটা আরও 
িাকল্ািাকি থিাঝা থেল্ অযাকরাবমিা েযাল্াবক্স পিচকিক্ষণ েকর। থেখা থেল্, ২২ ল্ক্ষ 
আকল্ােিষচ েূকরর এই েযাল্াবক্সবট ঘণ্টায় প্রায় ২ ল্ক্ষ মাইল্ থিকে আমাকের বেকে 
িুকট আসকি। এই অস্বািাবিে েবিকিেকে মহােষচজবন্ি আেষচণ বেকয়ই থেিল্ 
িযাখযা েরা িায়। বেন্তু েৃশযমান্ জেপোেচ থিা পবরমাকণ অকন্ে েম; েকল্ মহােকষচর 
টান্ থিা এি িযাপে হিার েো ন্য়! িাহকল্? িাহকল্ থোোও বন্িয়ই বিশাল্ 
আোকরর অেৃশয জেপোেচ এই েুই েযাল্াবক্সর মাকঝ লু্বেকয় আকি। বিশাল্ আোর 
িল্ল্াম িকট, িকি থসটা থি েিটা বিশাল্ িা থিাধ হয় অনু্মান্ েরা িাকচ্ছ ন্া। এই 
অেৃশয পোকেচর আোর আমাকের থি িায়াপে থসই ‘বমবল্কওকয়’এর থমাটামুবট েশ গুণ! 
আজকের বেকন্র বিজ্ঞান্ীরা িহুিাকি বিৎস জুইবস্ক বোংিা থিরা রুবিকন্র োকজর 
সিযিা বন্ণচয় েকরকিন্। িায়াপকের ঘূণচন্ োিচ, ক্লাস্টার বন্কয় েকিষণা, মহাজােবিে 
োঠাকমার বসমুকল্শন্, মহােষচীয় থল্বন্সাংসহ িহু থক্ষকত্রই এই গুপ্ত পোকেচর হবেকসর 
িযাপারটা বিজ্ঞান্ীকের োকি প্রমাণ বহকসকি উকঠ একসকি। 

  
অেৃশয গুপ্ত জেপোেচ আকি, িা ন্া হয় থিাঝা থেল্, বেন্তু থেমন্ির এই 

জেপোেচগুকল্া? একের বিবশষ্টযই িা েী রেম? সবিয িল্কি বে, আমরা এখকন্া িা 
িুকঝ উঠকি পাবরবন্। গুপ্ত পোকেচ বন্বিিিাকি থোকন্া ঝল্মকল্ ন্ক্ষত্র থন্ই - োেকল্ 
থিা আর িারা অেৃশয োেি ন্া। একি ধূবল্েণাও োেকি পাকর ন্া, থেন্ ন্া এই 
ধূবল্েণাগুকল্া েূরিিচী েযাল্াবক্স থেকে আেি আকল্া’থে আটকে থেিার জন্য এিাং 
থসই সাকে আমাকের থর্াকখ ধরা পেিার জন্য িকেষ্টই িে। িাহকল্ বে আকি একি? 
আসকল্ বিজ্ঞান্ীরা থি িত্ত্ব বেকয়কিন্ িা িবে সবিয হকয় োকে, গুপ্ত জে িস্তুসমূহ 
আমাকের থর্ন্াজান্া থোকন্া পোেচ বেকয়ই বিবর হওয়ার েো ন্য়। থস জন্যই িারা 
রহসযময় ও গুপ্ত। অকন্কে িল্কিন্, এরা বিবর হকয়কি বন্উবিকন্া েবণোপুঞ্জ বেকয়। 
বেন্তু সম্প্রবি থমবক্সোন্ পোেচবিজ্ঞান্ী োকল্চাস িযাি েবিউটাকর বসমুকল্শন্ েকর 
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থেবখকয়কিন্ থি শুধু বন্উবিকন্াকে ধকর বহসাি েরকল্ আসকল্ এই অন্ধোর জকের 
সবঠে িযাখযা থমকল্ ন্া218। োকজই এই সি বন্উবিকন্ার িাইকরও বিশাল্ িকরর 
অজান্া েবণোর অবিে আকি থিগুকল্া মহাবিকশ্বর সামবগ্রে েঠকন্ িূবমো রাখকি। 
িিচমাকন্ িােচ মযাটারকে িযাখযার জন্য থিশ বেিু ন্িুন্ ধারণা প্রিাি েরা হকয়কি। 
একের মকধয অগ্রোমী প্রােচী হকচ্ছ WIMPs – এরা েুিচল্ বমেবিয়াসিন্ন (েবল্পি) 
িারী েণা219। একের বন্কয় বিজ্ঞান্ীকের অকন্ে িত্ত্ব আকি। ধারণা েরা হয়, একের 
উদ্ভি ঘকটবিল্ বিকশষ ধরকন্র প্রবিসাকমযর িােকন্র মকধয বেকয়, এিাং একের ির 
প্রায় ১০০ বজইবির োিাোবি। এর িাইকরও বিজ্ঞান্ীকের িাবল্োয় আকি 
বন্উিাবল্কন্া, বহেবসকন্া, থস্টরাইল্ বন্উবিকন্া ও এবক্সয়ন্220। বিজ্ঞান্ীরা থর্ষ্টা েকর 
িাকচ্ছন্ িি েূর সম্ভি একের সম্বকন্ধ থজকন্ সবঠে ধারণায় থপৌঁিুকি, োরণ মহাবিকশ্বর 
প্রােবমে অিিার সাকে িােচ মযাটাকরর সিেচ খুিই ঘবন্ে। আকরেবট োরকণও িােচ 
মযাটার গুরুেপূণচ। থসই ওকমোর িযাপারবট। িবেও িিচমাকন্ বিজ্ঞান্ীকের ধারণা গুপ্ত 
পোেচ মহাবিকশ্বর থমাট িকরর ২৩ িাকের থিবশ ন্য়; বেন্তু মহাবিকশ্বর উদ্ভকির 
সময়গুকল্াকি প্রায় ৮০ থেকে ৯০ িাে পোেচই বিল্ এ ধরকন্র অেৃশয জে। থসরেম 
বেিু অেৃশয পোেচ িবে এখকন্া থেকে োকে, িকি মহাশূকন্যর বিশাল্ এল্াো িাকের 
আমরা শূন্য িকল্ িািবি, থসগুকল্া থসই অকেচ ‘শূন্য’ ন্য়; মহাবিশ্ব আসকল্ হকি পাকর 
এই অেৃশয গুপ্ত জেপোকেচর এে অেই মহাসমুে, আর েৃশযমান্ জেবপণ্ডগুকল্া হকচ্ছ 
িার মাকঝ ন্েণয েকয়েবট বিবচ্ছন্ন আকল্াবেি ‘িীপপুঞ্জ’। এই িযাপারটা সিয হকল্ 

                                                           
218 অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, ২০০৫ (পবরিবিচি ও পবরিবধচি সাংস্করণ ২০০৬) 
219 Guido D’Amico, Marc Kamionkowski and Kris Sigurdson, “Dark Matter Astrophysics”, in Dark 
Matter and Dark Energy: A Challenge for Modern Cosmology, ed. Sabino Matarrese, Monica Colpi, 
Vittorio Gorini and Ugo Moschella, Springer, 2011 
220 Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 



  

409 
Bw÷kb BeyK 

বেন্তু ওকমোর মান্ ১-এর থর্কয় িে হকয় থিকি পাকর221। থস থক্ষকত্র এে সময় 
মহাবিকশ্বর প্রসারণ িন্ধ হকয় শুরু হকয় থিকি পাকর সাংকোর্কন্র পাল্ািেল্।  

মহাবিশ্ব সাংেুবর্ি হকি োেকল্ েী হকি? িখন্ সাংকোর্কন্র পাল্া আসকি, 
আশপাকশর েযাল্াবক্সর বেকে িাোকল্ িখন্ আর থল্াবহি ভ্রাংশ (Red Shift) থেখা 
িাকি ন্া, িার িেকল্ থেখা িাকি ন্ীল্াি ভ্রাংশ (Blue Shift)। বন্কজকের মকধয হুমবে 
থখকয় পেকি োোয় পোকেচর ঘন্ে, আর িাপমাত্রা ক্রমশ িােকি োেকি। িারপর 
থি সময় ধকর মহাবিশ্ব প্রসাবরি হবচ্ছল্, থসই এেই বোংিা োিাোবি সময় ধকর 
মহাবিশ্ব সাংেুবর্ি হকয় আিাকরা থসই প্রােবমে অিিায় বেকর িাকি, থিখান্ থেকে 
এেসময় বিে িযাাং-এর সূর্ন্া হকয়বিল্! মহাবিকশ্বর এই অবন্তম পিকন্র ন্াম থেওয়া 
হকয়কি মহাশাবব্দে সাংকোর্ন্ (Big Crunch)। অকন্ে বিজ্ঞান্ী মকন্ েকরন্ মহা 
বিকস্ফারণ আর মহা সাংকোর্কন্র মাকঝ আজীিন্ েুল্কি োোও মহাবিকশ্বর পকক্ষ 
অসম্ভি ন্য়। িরাং এই মহাবিশ্ব হকি পাকর থোেুল্যমান্ (Oscillating)। থিমন্, এ 
োকল্র খযাবিমান্ পোেচবিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং এেটা সময় এমন্ এেবট সম্ভািন্ার 
েো উকল্লখ েকর িকল্বিকল্ন্, এই থোেুল্যমান্ মহাবিশ্বকে (Oscillating universe) 
থি অথিি বিিু থেকেই শুরু েরকি িা একি বেকয় থশষ হকি হকি, এমন্বট িািার 
থোন্ োরণ থন্ই। সিুবর্ি হকি হকি অবন্তম পিকন্র আে মুহূকিচ থোকন্া এেিাকি 
িকেষ্ট পবরমাণ র্াপ সৃবষ্ট হকয় মহােকষচর টান্কে অবিক্রম েরিার মকিা িকেষ্ট শবক্ত 
অবজচি হকি, িা ধাক্কা বেকয় মহাবিশ্বকে আকরেবট প্রসারকণর র্কক্র থঠকল্ বেকি পাকর। 
এর িাৎপিচ হকল্া মহাবিকশ্বর র্রম পিন্জািীয় অথিি বিিুকি পবরসমাবপ্ত ঘটকি ন্া, 
িরাং প্রিল্িাকি ‘প্রিযািৃি’ হকি অেচাৎ ইাংকরবজকি িাকে িকল্ ‘িাউন্স’ েরকি (বর্ত্র 

                                                           
221 িবেও আমাকের আজকের জান্া জ্ঞান্ থেকে িযাপারটা (অেচাৎ Ω > ১) অসম্ভিই মকন্ হকচ্ছ। মহাবিকশ্বর শুরুকি সামবগ্রে 

পোকেচর ঘন্ে থিবশ বিল্ িকট, বেন্তু প্রসারকণর েকল্ এটার  হাকর ক্রমােিই েকম িাকচ্ছ। থিকহিু 

িােচ এন্াবজচ িার ঘন্ে এেই োেকি, েখকন্াই ওকমোর মান্ ১-এর থিবশ েরকি পারকি ন্া। এমন্বে, ন্িুন্ গুপ্ত পোেচ 
আবিষ্কার হকল্ও একি মহাবিকশ্বর প্রসারণ িন্ধ হকি ন্া। িকি, িবিষযকি িবে থেখা িায়, মহাবিকশ্ব অেৃশয শবক্ত থন্ই এিাং গুপ্ত 
জে পোেচই থেিল্ রাজে েরকি, িাহকল্ অবিেূর িবিষযকি মহাবিকশ্বর প্রসারণ িন্ধ হকয় সাংকোর্কন্ িািার এেটা সম্ভািন্া 
থেকে িাকি। 
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েষ্টিয)। সৃবষ্ট ও ধ্বাংকসর এই েুবট অথিি বিিুর মকধয মহাবিকশ্বর এ ধরকন্র সৃবষ্ট-
ল্কয়র ‘স্পিন্ময় েমন্ােমন্’ হয়কিা র্ল্কি োেকি অন্তহীন্িাকি। 

 
 
 
 
 
 

 
 

মহাবিকশ্বর সম্ভািয পবরণবি:(ে) উচ্চ ঘন্েবিবশষ্ট মহাবিকশ্বর রকয়কি এেবট প্রারম্ভ, এেবট 
সমাবপ্ত, এিাং িাই এেবট সীবমি আয়ুষ্কাল্। এই বর্কত্রর গ্রাকের বন্কর্র িাকক্স এর বিকস্ফারণ 
থেকে সকিচাচ্চ আয়িকন্ থপৌঁিাকন্া এিাং পুন্রায় ধ্বাংসিূকপ পবরণি হিার বিিিচন্ থেখাকন্া 

হকচ্ছ। (খ) এেবট স্পিন্শীল্ মহাবিকশ্বর আরম্ভ থন্ই, আর সমাবপ্তও থন্ই। প্রবিবট 
সম্প্রসারণ-সাংকোর্ন্ েশা এেবট ‘প্রিল্ প্রিযািৃি’ িা িাউকন্স একস উপন্ীি হয়, িা বিবর 
েকর পরিিচী ‘বিে িযাাং’-এর থক্ষত্র। (ে) স্বল্প ঘন্েবিবশষ্ট মহাবিশ্ব বিে িযাাং এর পর থেকে 

ক্রমােিিাকি প্রসাবরি হকি োেকি। 
 

এই ‘িাউবন্সাং ইউবন্িাসচ’ মকিল্ বত্রকশর েশকের বেকে পোেচবিেকের মকধয 
আগ্রহ সৃবষ্ট েরকল্ও ক্রমশ মূল্ধারা থেকে পবরিযক্ত হয়। এর এেটা িে োরণ 
িাপেবিবিেযার ২য় সূকত্রর আপাি ল্ঙ্ঘন্222। িাপেবিবিেযার ২য় সূত্র িল্কি, 
এন্ট্রবপ, থিটাকে আমরা থমাটা োকে বিশৃঙ্খল্ার পবরমাপ বহকসকি জাবন্, সমকয়র সাকে 
সাকে িাকে। োকজই থোেুল্যমান্ মহাবিকশ্বও মহাজােবিে বিিিচকন্র প্রবিবট র্কক্র 
এন্ট্রবপ িােকি িকল্ ধকর থন্ওয়া হয়। এখন্ আমাকের মহাবিশ্ব িবে বিকস্ফারণ ও 
সাংকোর্কন্র অসীম র্কক্রর মধয বেকয় বিিবিচি হকয় আজকের অিিায় একস থপৌঁিায়, 

                                                           
222 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007 



  

411 
Bw÷kb BeyK 

িকি ইকিামকধযই িার সকিচাচ্চ এন্ট্রবপকি থপৌঁবিকয় বেকয় িাপেিীয় সামযািিায় থপৌঁকি 
িািার েো বিল্। এ ধরকন্র মহাবিকশ্বর অবন্িািচ বন্য়বি ‘িাপেিীয় মৃিুয’। বেন্তু 
িল্াই িাহুল্য, মহাবিশ্ব পিচকিক্ষণ েকর আমরা িার সাকে বমল্ পাই ন্া। োকজই এই 
মকিল্ োজ েকর ন্া িকল্ই অবধোাংশ বিজ্ঞান্ী ধকর বন্কয়কিন্।  

এই থোেুল্যমান্ মহাবিশ্ব বন্কয় আজকে আর েো িল্ার প্রকয়াজন্ পেি ন্া িবে 
ন্া, থসই ‘এেো পবরিযক্ত’ এই িত্ত্ব আিার ন্িুন্িাকি বোং িকত্ত্বর মাধযকম রঙ্গমকি 
বেকর ন্া আসি। ২০০২ সাকল্র বেকে বপ্রন্সটন্ বিশ্ববিেযাল্কয়র পল্ থস্টইন্হাটচ এিাং 
থেবিজ বিশ্ববিেযাল্কয়র বন্ল্ টুরে সাকয়ন্স জান্চাকল্ প্রোবশি এেবট েকিষণাপকত্র 
প্রিাি েকরন্ থি, মহাবিকশ্বর উদ্ভি হকয়কি বোং িাবত্ত্বেকের েবেি েুকটা থব্রকন্র 
সাংঘকষচর (collision of branes)েকল্223। ‘স্ফীবি িকত্ত্বর বিেল্প’ বহকসকি োবি েরা 
িাাঁকের এ িকত্ত্ব ‘বিে িযাাং’ বেকয় িান্োকল্র শুরু ন্য়, বিে িযাাং-থে িাাঁরা থেকখকিন্ 
থর্াে শ থোবট িির আকেোর থব্রন্ীয় সাাংঘবষচে এেবট ঘটন্া বহসাকি। আর থেিল্ 
এেিারই এই মহাবিকস্ফারণ ঘটকি িা ঘকটকি িা-ও ন্য়, িরাং এ মহাবিশ্ব প্রােৃবিে 
বিিিচকন্র র্কক্র বর্র র্ল্মান্। মহাবিকশ্বর িাত্রাপকের প্রবিবট র্কক্র বিে িযাাং উদ্ভি 
ঘটায় উিপ্ত পোেচ ও শবক্তর। োকল্র পবরক্রমায় ক্রমশ শীিল্ হকয় এর থেকে বিবর 
হয় েযাল্াবক্স আর িারোরাবজ। আজ থেকে বিবল্য়ন্ িির পকর আিাকরা হয়কিা এ 
ধরকন্র বিে িযাাং ঘটকি এিাং বিবর েরকি ন্িুন্ র্কক্রর। বেিাকি এই ন্িুন্ বিে 
িযাাং ঘটকি িা এই মকিকল্র সাহাকিয এেটু িযাখযা েরা িাে। থস্টইন্হাটচরা মকন্ 
েরকিন্, থসই েুকটা থব্রন্ প্রেম বিে িযাাংবটর পকর েূকর সকর থিকি োেকল্ও, িাকের 
মকধযর বিবিশবক্ত এমন্িাকি োজ েরকি থি থসই থব্রন্ েুবট আিার পরস্পকরর 
োিাোবি একস ধাক্কা খাকি এিাং আর এেবট বিে িযাাং-এর সৃবষ্ট েরকি। এই রেম 
সাংঘষচ ও েূকর সকর িাওয়া অন্ন্তোল্ ধকর র্ল্কি। এই মকিকল্ এই সাংঘকষচর শবক্ত 
ন্িুন্ মহাবিকশ্বর িািিীয় উপাোন্ সৃবষ্ট েরকি। এই মকিল্ প্রবমি বিে িযাাং মকিকল্র 

                                                           
223 Paul J. Steinhardt and Neil Turok, A Cyclic Model of the Universe, Science, Vol. 296, No. 5572, May 24, 
2002. 
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বসাংগুল্াবরবট সহকজই এবেকয় থিকি পাকর। িািাো এই মকিকল্ িাপমাত্রা েম 
হওয়াকি থোকন্া থর্ৌম্বেীয় মকন্াকপাল্ও সৃবষ্ট হকি ন্া। পল্ থস্টইন্হাটচ ও বন্ল্ টুরে 
িাাঁকের প্রিাবিি মকিল্কে সাধারণ পাঠেকের োকি বন্কয় একসকিন্ সম্প্রবি ‘অেুরন্ত 
মহাবিশ্ব’ (Endless Universe) শীষচে এেবট িইকয়র মাধযকম224।  

 
 
 
 
 

 
 

পল্ থস্টইন্হাটচ ও বন্ল্ টুরে িাাঁকের প্রিাবিি এই র্ক্রাোর মহাবিশ্ব িা  ‘সাইবক্লে মকিকল্’ 
োবি েকরকিন্ মহাবিকশ্বর উদ্ভি হকয়কি েুকটা থব্রকন্র সাংঘকষচর থেল্,এিাং এই প্রবক্রয়া র্ল্কি 

োেকি র্ক্রাোর পকে অন্ন্তোল্ ধকর। 
 

এখাকন্ গুরুেপূণচ িযাপারবট হকল্া, মহাবিকশ্বর ‘িাপীয় মৃিুযর’ িযাপারটা 
থস্টইন্হাটচ ও টুরকের র্ক্রাোর মকিকল্ এবেকয় িাওয়া সম্ভি হকয়কি। োরণ এই 
মকিকল্ প্রবিবট র্কক্র প্রসারকণর পবরমাণ সাংকোর্কন্র পবরমাকণর থর্কয় িে হয়, েকল্ 
প্রবিবট র্ক্র থশকষ মহাবিশ্ব আয়িকন্ বিিবধচি হয়। িি সময় িাকি মহাবিশ্বও িি 
প্রসাবরি হকি, এিাং থসই সাকে িােকি এন্ট্রবপ। বেন্তু সকিচাচ্চ এন্ট্রবপকি েখকন্াই 
থপৌঁিাকি ন্া, োরণ এই মকিকল্ সকিচাচ্চ এন্ট্রবপ িকল্ বেিু থন্ই225। িকি িল্া িাহুল্য, 
প্রাবন্তে এ ধারণাগুকল্া িাহযি িত্ত্বেোর মকধযই সীমািদ্ধ, িবেও িাকের অিোকন্র 
গুরুে অপবরসীম226।  
                                                           
224 Paul J. Steinhardt and Neil Turok, Endless Universe: Beyond the Big Bang, Doubleday, 2007 
225 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2007 
226 এেবট বিষয় এখাকন্ উকল্লখয। থস্টইন্হাটচ ও িাাঁর সহেমচীরা মকন্ েকরন্ মাইকক্রাওকয়ি পটিূবম বিবেরণ বিকশ্লষণ েকর 
র্ক্রাোর মকিল্ ন্া স্ফীবি িকত্ত্বর মকিল্ সবঠে থসটা এেসময় থির েরা িাকি। ইোন্ীাংোকল্র থিশ বেছু পরীোর েল্ােল্ 
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র্ক্রাোর মহাবিশ্ব থিা পকরর েো, মহাসাংকোর্ন্ িযাপারটা এখকন্া থস্রে ধারণা 
বহকসকিই থেিল্ বিজ্ঞান্ীরা বিকির্ন্া েরকিন্।  মহাবিকস্ফারকণর পকক্ষ থজারাকল্া 
প্রমাণ পাওয়া থেকি অকন্ে আকেই, বেন্তু মহা সাংকোর্কন্র িযাপারটা অকন্েটাই 
অবন্বিি; মহা সাংকোর্ন্ এখকন্া এেবট অনু্েল্প িা হাইকপাবেবসস মাত্র, আর থসই 
হাইকপাবেবসসকে িািি রূপ থেওয়ার জন্য (অেচাৎ Ω > ১ হকি হকল্) থি পবরমাণ 
জে পোেচ মহাবিকশ্ব োো প্রকয়াজন্ িার মাত্র এেশ িাকের বিন্ থেকে র্ার িাে 
পোকেচর এ পিচন্ত ‘থেখা’ বমকল্কি। অবধোাংশ বিজ্ঞান্ীই আজ িাই মকন্ েকরন্ এই 
‘িাউন্স’ বোংিা মহা সাংকোর্কন্র িযাপারটা ঘটার সম্ভািন্া খুি েম। িাাঁরা মকন্ েকরন্, 
মহাবিশ্ব হয়কিা প্রসাবরি হকি োেকি অবিরামিাকি এিাং এর সমাবপ্ত ঘটকি ‘বিে 
বিজ’ বোংিা ‘িাপীয় মৃিুযর’ মধয বেকয়। বিজ্ঞান্ীকের একহন্ বর্ন্তািািন্ার পবরিিচকন্র 
োরণ খুাঁকজ পাওয়া িাকি পকরর অনু্কচ্ছেগুকল্াকি। 

  
এর মকধয আকরেবট িযাপার হল্। এ িযাপারটা অিশয আমরা আকেই বেিুটা 

আকল্ার্ন্া েকরবিল্াম (অষ্টম ও ন্িম অধযায় েষ্টিয)। বিজ্ঞান্ীরা জান্কিন্ থি, 
মহাবিকশ্বর ওপর মহােষচ িল্ িবে বক্রয়াশীল্ োকে, িকি আইন্স্টাইকন্র িত্ত্ব 
অনু্িায়ী মহাবিকশ্বর প্রসারণ ধীকর ধীকর হ্রাস পাওয়া উবর্ি। মহাবিকশ্বর থমাট শবক্ত 
িার মহােকষচর িকেৌল্কি ক্রমশ প্রসারণকে বিবমি েকর আন্কি এটাই স্বািাবিে। 
                                                                                                                                           

স্ফীবি মকিকল্র পকক্ষ থেকি িকল্ মকন্ েরা হকচ্ছ, বিকশষতঃ সম্প্রবত BICEP2 পরীোয় মহােষব তরকের  থখাোঁজ পাওয়ার 
িযাপারিা বমবেয়ায় আসার পর পয থস্টইন্হািব বন্কজই স্বীোর েকরকছন্ এবি ফীবততেকে সবিে এিিং  ‘িক্রাোর’ মকেযকে 
একেিাকর িুয প্রমাকের িারপ্রাকি থিকয বিকয়কছ। িকি, এখাকন্ মকন্ রাখকি হকি থি স্ফীবি িত্ত্ব বন্মচাকণ থস্টইন্হাটচ বন্কজও 
এেসময় খুিই গুরুেপূণচ িূবমো পাল্ন্ েকরবিকল্ন্। তাোঁর মকিল্ িবে িুল্ প্রমাবণিও হয়, িাাঁর এই ন্িুন্ প্রকর্ষ্টা প্রমাণ েকর 
থি বিজ্ঞান্ীরা সকিযর সন্ধাকন্ বন্কজর োজকেও েূকর থঠকল্ এবেকয় থিকি পাকরন্। বিজ্ঞান্ েখকন্াই থোকন্া বেিুকে ‘বিশ্বাস’ েকর 
িকস োকে ন্া, িরাং পুন্িঃপুন্ পরীক্ষার মাধযকম অবজচি ‘জ্ঞান্’-এর আকল্ায় বন্কজকে আকল্াবেি েকর এবেকয় থিকি র্ায়। বিজ্ঞান্ 
িবির ন্য়,প্রেবিশীল্। বিজ্ঞাকন্ বহকরা আকি,বেন্তু পয়েম্বর থন্ই থোকন্া। আজ অযাকল্ন্ গুকের স্ফীবি িত্ত্ব থহাে,আইন্স্টাইকন্র 
আকপবক্ষে িত্ত্ব িত্ত্ব থহাে,বোংিা থহাে ন্া হবোং-এর ব্লযাে থহাল্ বন্কয় থোকন্া গুরুেম্ভীর িত্ত্ব, এগুকল্ার িুল্ পাওয়া থেকল্ থসই 
িত্ত্ব প্রিযাখযাি হকি সময় ল্ােকি ন্া। প্রার্ীন্োকল্র থোকন্া পয়েম্বকরর বোংিা থেিেূকির িাণীর মকিা আাঁেকে ধকর েুল্-
র্িন্কিাকে পূজা হয় ন্া বিজ্ঞাকন্। বিজ্ঞাকন্ ‘পবিত্র িত্ত্ব’ িকল্ বেিু থন্ই। এখকন্ ‘এেশ জন্ বিকশষকজ্ঞর’ অবিমকির মূল্য 
ন্েণয। িরাং বন্েূঢ় ও বন্িুচল্ পরীক্ষণ, এিাং থসই পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত েল্ােল্, িা আিার অন্যকের িারা পুন্পরীবক্ষি ও 
সমবেচি হকি, থসটাই ‘বিজ্ঞাকন্র রায়’ িকল্ বিকিবর্ি। 
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এেটা পােরকে ওপকরর বেকে িুকে বেকল্ িি ওপকর ওকঠ িিই এর থিে েমকি 
োকে মাধযােষচকণর টাকন্। থসরেমই িযাপার অকন্েটা। এ পিচন্ত সিবেিু বঠেঠােই 
বিল্। বেন্তু থোল্ িাাঁধাল্ ১৯৯৮ সাকল্র এেবট ঘটন্া। সুপারকন্ািা বিকস্ফারণ বন্কয় 
েকিষণা েরকি বেকয় বিজ্ঞান্ীকের বিন্ন বিন্ন েুবট গ্রুপ থি েল্ােল্ থপল্ িা এে 
েোয় অবিশ্বাসয। বিজ্ঞান্ীকের ধারণা উকল্ট বেকয় থেখা থেল্ মহাবিকশ্বর প্রসারণ 
আসকল্ হ্রাস পাকচ্ছ ন্া, িরাং দ্রুি হাকর িােকি। ১৯৯৮ সাকল্র এই পিচকিক্ষণবটকে 
পোেচবিজ্ঞাকন্র থশ্রে আবিষ্কারগুকল্ার অন্যিম িকল্ থঘাষণা েরা হকয়কি। িযাপারটা 
থস সময় বিজ্ঞান্ী সমাকজ এি আকল্ােন্ িুকল্বিল্ থি এ বিষয়বট ‘েরমাণ মহাবিশ্ব’ 
(Accelerating Universe) বশকরান্াকম থিশ বেিুবেন্ ধকর পত্রপবত্রোয় প্রেম 
পািার খির হকয়বিল্। বিখযাি সাকয়ন্স মযাোবজন্ হিিাে আইন্স্টাইকন্র েবল্পি 
িবিসাংিবল্ি ‘েিার থপজ’ বিবর েকরবিল্ থস সময়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৯৯৮ সাকল্ ‘েরমাণ মহাবিশ্ব’ আবিষৃ্কি হিার পর সাকয়ন্স পবত্রোর প্রচ্ছে। 
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মহাবিকশ্বর এই েরকণর থপিকন্ রকয়কি মহােষচ-বিকরাধী এেধরকন্র ‘অেৃশয িা 
গুপ্ত শবক্ত’ (Dark Energy), অন্তি বিজ্ঞান্ীকের িা-ই ধারণা। এই গুপ্ত শবক্তর 
ধরন্ধারন্ গুপ্ত জকের থর্কয়ও থিবশ রহসযজন্ে। এই শবক্তর বিবশষ্টয এখকন্া 
বিজ্ঞান্ীকের োকি অজান্া, িা ইকিামকধয থিাঝা থেকি িা হকল্া, গুপ্ত শবক্ত আমাকের 
মহাবিকশ্বর এে প্রধান্িম উপাোন্।  

 

আমরা আকের অধযায় থেকে থজকন্বি, আসকল্ বিশ শিকের শুরুকিই আকপবক্ষে 
িকত্ত্বর মাধযকম আল্িাটচ আইন্স্টাইন্ প্রবি-মহােষচ িকল্র (antigravitational 
force) এেটা ধারণা বেকয়বিকল্ন্। মহােকষচর প্রিাকি িস্তুসমূকহর অিশযম্ভািী পিন্ 
এোকি আর থসই সাকে মহাবিশ্বকে এেটা বিবিশীল্ রূপ বেকিই আইন্স্টাইন্ িাাঁর 
সমীেরণগুকল্াকি মহাথিবশ্বে ধ্রুিে (Cosmological constant) ন্াকম এেটা 
োল্পবন্ে ধ্রুিে থিাে েকরবিকল্ন্। বেন্তু হািকল্র আবিষ্কাকর িখন্ প্রমাবণি হকল্া থি 
এই মহাবিশ্ব বিবিশীল্ ন্য়, িরাং প্রসারণশীল্, িখন্ আইন্স্টাইন্ বন্কজই থঘাষণা 
েকরবিকল্ন্ থি, মহাথিবশ্বে ধ্রুিেসাংক্রান্ত ধারণাবট বিল্ িাাঁর জীিকন্র ‘সিকর্কয় িে 
িুল্’।  
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গুপ্ত শবক্তর বিবিধ সাক্ষয। বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্, গুপ্ত শবক্ত মহাবিকশ্বর 
পবরণবি বন্ধচারকণ খুি গুরুেপূণচ িূবমো রাখকি 

  
এখন্ থেখা িাকচ্ছ, আইন্স্টাইকন্র থসই ‘মহা িুকল্র’ও িুল্ ধবরকয় বেকয় এই 

এেুশ শিকে প্রবি-মহােষচ িা অযাবন্ট-গ্রযাবিবট আিার ন্িুন্ উেযকম বেকর একসকি 
এই গুপ্ত শবক্তর মাধযকম। বেন্তু এই গুপ্ত শবক্ত বজবন্সটা লু্বেকয় আকি থোোয়? 
অবিশ্বাসয মকন্ হকি শুন্কি, বেন্তু অবধোাংশ বিজ্ঞান্ী মকন্ েকরন্ এই গুপ্ত শবক্ত 
লু্বেকয় আকি আমাকের থর্ন্াজান্া শূন্যিাকন্। আমরা আকের অধযায়গুকল্াকি 
আকল্ার্ন্া েকরবি থি, আসকল্ আধুবন্ে পোেচবিেযায় শূন্যিাকে খুিই িাৎপিচপূণচ িকল্ 
মকন্ েরা হয়। থিখাকন্ থোকন্া পোেচ থন্ই, থসখাকন্ও বেিু পবরমাণ শবক্ত োেকি 
পাকর। থি শূন্য থেশকে আপািেৃবষ্টকি শান্ত, সমাবহি িািা হকচ্ছ, িার মকধযও 
সূক্ষ্মিকর ঘকট র্কল্কি ন্ান্া প্রবক্রয়া। শূন্যিার মাকঝ জেেণা স্বিিঃসূ্ফিচিাকি সৃষ্ট 
হকচ্ছ, আিার িারা বন্কজকের ধ্বাংস েকর শবক্তকি বিল্ীন্ হকচ্ছ। বিজ্ঞান্ীরা শূন্যিাকন্ 
লু্োকন্া শবক্তর ন্াম বেকয়কিন্ ‘িযােুয়াম এন্াবজচ’। বেন্তু মুশবেল্ হকল্া, এই িযােুয়াম 
শবক্তর পিচকিক্ষণ আর েণন্ায় বিির োরাে পাকচ্ছন্ িাাঁরা। মহাবিশ্ব পিচকিক্ষণ েকর 
থি শবক্তর হবেস িাাঁরা পাকচ্ছন্, েবণকির েণন্ার েল্ােল্ িার থেকে ১০১২০ গুণ 
থিবশ পাওয়া িাকচ্ছ। িবে পিচকিক্ষকণর েল্ােল্ সবিয হকয় োকে িকি পৃবেিীর সমান্ 
আয়িকন্র মকধয লু্োকন্া গুপ্ত শবক্তর পবরমাণ সিচসােকল্য আকমবরোর িাবষচে বিেুযৎ 
খরকর্র সমান্। আর িবে েবণি সবঠে হকয় োকে, িকি এে বেউবিে থসবন্টবমটার 
িযােুয়াম এন্াবজচ বেকয় সারা আকমবরো ১০৮৫ িির র্ল্কি227। থিাঝাই িাকচ্ছ, ‘িাল্ 
থম েুি োল্া হযায়’।  

 
 
 

                                                           
227 Sean Carroll (California Institute of Technology), What is Dark Energy?, Astronomy’s 60 Greatest 
Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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মহাবিকশ্বর শুরুকি গুপ্ত পোেচ রাজে েরকল্ও এখন্ রাজে েরকি গুপ্ত শবক্ত 

 
‘মহাজােবিে ধ্রুিে সমসযা’ বহকসকি বর্বহ্নি এই বিদু্ঘকট সমসযাবটর েো আমরা 

অিশয আকের এেবট অধযাকয় আকল্ার্ন্া েকরবি। পোেচবিেকের জন্য এটা িে 
ধরকন্র সমসযা অকন্ে বেন্ ধকরই। িকি সম্প্রবি হকল্াগ্রাবেে বপ্রবন্সপাল্, সুপার 
বসকমবি এিাং বোং িকত্ত্বর অবিবরক্ত মাত্রার বন্বরকখ সমাধান্ থখাাঁজার থর্ষ্টা েরকিন্ 
বিজ্ঞান্ীরা। বেিু থক্ষকত্র অগ্রেবি অজচন্ েকরকিন্ িকল্ োবি েরা হকয়কি। থিমন্, 
হকল্াগ্রাবেে বপ্রবন্সপাকল্র েো আমরা আকে অষ্টম অধযাকয় বেিুটা আকল্ার্ন্া েকরবি। 
থেকখবি থি, এই ন্ীবি থোন্ায় ধকর েণন্া ধরকল্ মহাজােবিে ধ্রুিকের মান্ 
পিচকিক্ষকণর অকন্ে োিাোবি র্কল্ আকস। িার পরও এটা সম্ভািয সমাধান্ বে ন্া 
বিজ্ঞান্ীরা একেিাকরই বন্বিি ন্ন্। এর িাইকর ‘সুপার বসকমবি’ িা পরম প্রবিসাকমযর 
ধারণা িযিহার েকর এিাং িান্-োকল্র অবিবরক্ত মাত্রার ধারণা িযিহার েকরও 
সমাধান্ খুাঁজকিন্ িাাঁরা। িাকের েণন্া থেকে থি বিশাল্ মাকন্র শবক্তর বহসাি পাওয়া 
িাকচ্ছ, িার বেিু অবিবরক্ত মাত্রার োাঁে েকল্ থিবরকয় িাকচ্ছ বে ন্া বোংিা মাত্রাগুকল্া 
থিবশর িাে শবক্ত শুকষ বন্কচ্ছ বে ন্া থসটাও পরখ েকর থেখকিন্ িাাঁরা। িকি এ 
সমাধান্গুকল্ার থিবশরিােই িাবত্ত্বে এিাং অকন্ে থক্ষকত্র পূণচাঙ্গ মকিল্ও অনু্পবিি। 

  
এর েকল্ বেিু বিজ্ঞান্ী এেটু বিন্নিাকি সমসযাবট থেখার থর্ষ্টা েরকিন্ িিচমাকন্। 

িাাঁরা িািকিন্, এই গুপ্ত শবক্তর িযাপারটা হয়কিা একেিাকরই িযােুয়াম এন্াবজচ িা 
মহাজােবিে ধ্রুিকের সাকে সিবেচি ন্য়। হকি পাকর থি, এই গুপ্ত শবক্ত 
একেিাকরই বিন্ন এেটা থক্ষত্র (িাবেি রু্ম্বে িা মহােষচ থক্ষকত্রর মকিা বেিু) থেকে 
উকঠ একসকি। এই থক্ষত্র বির ন্য়, িরাং েবিময়। মহাবিকশ্বর প্রসারকণর সাকে সাকে 
এর ধীকর ধীকর পবরিিচন্ ঘকট। এর ন্াম থেওয়া হকয়কি েুইকন্টকসন্স 
(quintessence)। এই েুইকন্টকসন্সসহ গুপ্ত শবক্তর ন্ান্ামুখী বিিিচন্ থিাঝার জন্য 
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বিজ্ঞান্ীরা ন্ান্া ধরকন্র েবণকির রাবশ বিবর েকরকিন্। এরেকমর এেবট রাবশ হকচ্ছ 
‘অিিা-সমীেরণ র্ল্ে’ (equation-of-state parameter)। এটা মূল্ি গুপ্ত 
শবক্তর র্াপ এিাং এর শবক্ত ঘন্কের অনু্পাি। এই অনু্পািকে প্রোশ েরা হয় w-
এর মাধযকম। বিজ্ঞান্ীরা িিচমাকন্ এই অনু্পািবটর িারিময এিাং থহরকেকরর মাধযকম 
আমাকের জন্য মহাবিকশ্বর রূ্োন্ত পবরণবির এেবট সেল্ িবি বিবরর থর্ষ্টারি আকিন্ 
িল্া িায়। 

  
িাহকল্ বিজ্ঞান্ীকের সাম্প্রবিে পিচকিক্ষণগুকল্ার সারমমচ হকল্া, মহাবিকশ্ব 

এেধরকন্র শবক্ত আকি িার উৎস ‘এখকন্া অজান্া’। এটার উৎস হকি পাকর থস্রে 
িযােুয়াম শবক্ত, বোংিা হকি পাকর েুইকন্টকসকন্সর মকিা বেিু। থজযাবিবিচজ্ঞান্ীকের 
এেটা িে োজ এই মুহূকিচ এই গুপ্ত শবক্তর সবঠে প্রেৃবি েী রেকমর িা বন্ণচয় 
েরা – এটা বে েুইকন্টকসন্স-এর মকিা ‘েবিময়’ ন্াবে িযােুয়াম শবক্তর মকিা ‘বির’? 
এ িযাপারটা এখকন্া বন্বিিিাকি জান্া িায়বন্। বেন্তু থিটা িাাঁরা জাকন্ন্ িা হকল্া, 
এই শবক্ত বিেষচণমূল্ে । েকল্ এই শবক্ত মহাবিশ্বকে সীবমি রাখকি সহায়িা েরকি 
ন্া, িরাং প্রসারকণর হার ক্রমশ িাবেকয় িুল্কি।  
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প্রসারণশীল্ মহাবিকশ্বর মকিল্। বিজ্ঞান্ীরা িিচমাকন্ ‘অিিা-সমীেরণ র্ল্ে’ ন্াকমর  
অনু্পািবটর িারিময এিাং থহরকেকরর মাধযকম আমাকের জন্য মহাবিকশ্বর রূ্োন্ত  

পবরণবির এেবট সেল্ িবি বিবরর থর্ষ্টারি আকিন্ 

 প্রসারকণর হার িবে এমন্িাকি িােকি োকে, িাহকল্ থশষ পিচন্ত মহাবিকশ্বর পবরণবি 
েী হকি? প্রসারণ িবে িােকিই োকে িাহকল্ েযাল্াবক্সগুকল্া পরস্পর থেকে ক্রমশ 
েূকর সকর িাকি, আর আকল্ার উৎসগুকল্া (বিপুল্ ন্ক্ষত্ররাবজ) শবক্ত ক্ষয় েকর এেসময় 
অন্ধোকর িুকি িাকি; অেচাৎ মহাবিকশ্বর িবিষযৎ আক্ষবরে অকেচই অন্ধোর! আমরা 
ওপকর ‘অিিা-সমীেরণ র্ল্ে’-এর থি বহকসি বেকয়বি, থসখাকন্ w-এর মান্ ১-এর 
োিাোবি (অেচাৎ গুপ্ত শবক্তর পুকরাটাই অপবরিিচ িযােুয়াম শবক্তবিবশষ্ট) হকল্ এমন্ 
অিিা হকি। আমাকের আজকের থি মহাজােবিে পিচকিক্ষণ িা এ ধরকন্র পবরণবির 
বেকেই রায় থেয়। এই পবরণবি সিয হকল্, আজ থেকে এে থেকে েুই বিবল্য়ন্ 
িিকরর মকধয আমাকের আোশেঙ্গা িায়াপে িাো আর থোকন্া িায়াপে পিচকিক্ষণ 
েরকি পারি ন্া। আর থশষ পিচন্ত সমি মহাবিকশ্বর ন্ক্ষত্ররাবজ পুকে বন্িঃকশষ হকয় 
িাকি। মহাশূন্য র্কল্ িাকি অন্ধোর আর বশিযময় এে বন্জচীি অিিায়228। বিজ্ঞান্ীরা 
এই পবরণবির ন্াম বেকয়কিন্ মহাথশিয িা ‘বিে বর্ল্’ (Big Chill) ।  
 

সম্ভািয পবরণবি বন্কয় িির েকয়ে আকে উকঠ একসকি আকরেবট ন্িুন্ মিিাে। 
িবে w-এর মান্ ১-এর থর্কয় আকরা েম হয়, মাকন্ অবধেির ঋণাত্মে (কিমন্ w = 
- 1.15), িাহকল্ িা বিবর েরকি আকরে ধরকন্র র্রম পবরণবির থক্ষত্র। গুপ্তশবক্তর 
প্রিাি সমকয়র সাকে সাকে িােকি োেকি। প্রসারণ িােকি োেকি অবর্ন্তন্ীয়িাকি। 
িাটচমাউে ইউবন্িাবসচবটর অধযাপে োেওকয়ল্ মকন্ েকরন্ থি, েুই হাজার থোবট 
িিকরর মকধয প্রসারণ এিই থিকে িাকি থি, এই িবহমুচখী প্রসারণ-র্াপ আক্ষবরে 
অকেচই েযাল্াবক্সগুকল্াকে এেসময় বিন্নবিন্ন েকর থেল্কি; বিাঁকে থেল্কি ন্ক্ষত্রকে, 
বিাঁকে থেল্কি গ্রহকের, বিাঁকে থেল্কি আমাকের থসৌরজেৎকে আর থশষ পিচন্ত বিাঁকে 

                                                           
228 Mario Livio (Space Telescope Science Institute), What is the Fate of Our Universe?, Astronomy’s 60 
Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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থেল্কি সেল্ থশ্রণীর জে পোেচকে। এমন্বে পরমাণু পিচন্ত বিাঁকে িাকি অবন্তম 
সমকয়র ১০-১৯ থসকেে আকে229। এই মিিােকে ন্ামাবিি েরা হকয়কি বিে বরপ 
(Big Rip) িা ‘মহাকচ্ছেন্’ অবিধায়। িকি এই মহাকচ্ছেন্ সিযই ঘটকি বে ন্া, শুধু 
িবিষযৎ েকিষণা থেকেই িা সবঠেিাকি জান্া সম্ভি। অকন্কেই মকন্ েকরন্, 
এখন্োর পিচকিক্ষণ িা থেকে গুপ্ত শবক্ত আইন্স্টাইকন্র মহাজােবিে ধ্রুিকের 
সমিুল্ মকন্ মকন্ েরা হকচ্ছ, থসটা সবঠে হকল্ বিজ্ঞান্ীকের ‘বিে বরপ’ বন্কয় এিটা 
বর্বন্তি ন্া হকল্ও র্ল্কি।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

মহাবিকশ্বর সম্ভািয বিন্ পবরণবি– মহাসাংকোর্ন্, মহাথশিয অেিা মহাকচ্ছেন্ 
 

বিে বর্ল্ আর বিে বরকপর িাইকরও আকরেবট সম্ভািন্া আকি। এটার েো 
আমরা আকেই আকল্ার্ন্া েকরবি। থসই ‘বিে ক্রাি’ িা মহাসাংকোর্ন্। িবেও এই 
মুহূকিচ গুপ্ত শবক্তর থি হাল্হবেেি, িাকি েকর মহাসাংকোর্ন্ িা বিে ক্রাি ঘটার 
সম্ভািন্া খুি েম িকল্ই বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্।  

 

                                                           
229 Chris Impey, How It Ends: From You to the Universe, W. W. Norton & Company; Reprint edition, 2011 
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ন্ব্বইকয়র েশকের থশষিাকে গুপ্ত শবক্ত পাওয়া িািার আে পিচন্ত 
মহাসাংকোর্কন্র িযাপারটা এেটা থজারাকল্া সম্ভািন্া বহকসকিই বিজ্ঞান্ীকের িাবল্োয় 
বিল্। বেন্তু বিেষচণমূল্ে গুপ্ত শবক্তর আেমকন্ োিার িে থমাটামুবট উকল্ট থেকি। গুপ্ত 
শবক্ত িযাপারটা এখন্ এিটাই প্রিল্ প্রিাকপ রাজে েরকি থি, সিাই এখন্ 
মহাবিকশ্বর প্রসারণজবন্ি মৃিুযেূি মহাথশিয আর মহাকচ্ছেন্ বন্কয়ই িাবিি। 
মহাসাংকোর্ন্ ক্রমশ হাবরকয়ই িাকচ্ছ বিিৃবির অন্তরাকল্। িার পরও থোকন্া বিকশষ 
পবরবিবিকি থসটার সম্ভািন্া বেকরও আসকি পাকর। িবে w-এর মান্ -১-এর থর্কয় 
থিবশ হয়, মাকন্ েম ঋণাত্মে (কিমন্ w = - 0.85 িা এ ধরকন্র বেিু),িাহকল্ 
মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকি হকি এেসময় হয়কিা আকের মকিাই মহাথশিয বোংিা 
মহাকচ্ছেকন্ একস থশষ হকি। বেন্তু এমন্ও হকি পাকর, এেটা সময় পর এই গুপ্ত 
শবক্তজবন্ি প্রসারণ ধীর হকয় থেকম থেল্, আর পুন্রায় শুরু হকল্া বর্রকর্ন্া পোকেচর 
রাজে। আর এই থপ্রবক্ষকি মহাবিকশ্বর জযাবমবির প্রেৃবি, গুপ্ত শবক্তর হিেবরে অিিা 
এিাং পোকেচর প্রারু্িচ, আর মাধযােষচণজবন্ি আেষচণ িকল্র প্রিাি সি বমবল্কয় 
মহাসাংকোর্ন্ সেকম্ভ আিার রঙ্গমকি বেকর আসকি পাকর, অকন্েটা বন্কর্র িবির 
এেেম িল্ার থরখাবটর মকিা।  
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গুপ্ত শবক্ত িযাপারটা এখন্ এিটাই প্রিল্ প্রিাকপ রাজে েরকি থি, সিাই এখন্ মহাবিকশ্বর 
প্রসারণজবন্ি মৃিুযেূি মহাথশিয আর মহাকচ্ছেন্ বন্কয়ই িাবিি। মহাসাংকোর্ন্ ক্রমশ  
হাবরকয়ই িাকচ্ছ বিিৃবির অন্তরাকল্। িার পরও থোকন্া বিকশষ পবরবিবিকি থসটার  

সম্ভািন্া বেকরও আসকি পাকর 

হয়কিা বিজ্ঞান্ী পল্ থিবিকসর িবিষযিাণীই সকিয পবরণি হকি, িার উকল্লখ বিবন্ 
েকরবিকল্ন্ িাাঁর ‘থশষ বিন্ বমবন্ট’ গ্রকি230, ‘মহাবিশ্ব শূন্য থেকে একসকি বিে িযাাং-
এর পে ধকর। এেসময় শূকন্য বমবল্কয় িাকি মহাসাংকোর্কন্র পে ধকর। মাঝখাকন্র 
েুযবিময় েকয়ে বজবল্য়ান্ িিকরর অবিে োকরা িৃবিকিও রইকি ন্া’। 

 
থজযাবিবিচেযার মৃিুয?  
আমরা জান্ল্াম মহাবিকশ্বর মৃিুয ঘটকি পাকর বিন্িাকি। মহাসাংকোর্ন্, মহাকচ্ছেন্ 
বোংিা মহাথশিয। বেন্তু সি পবরণবির সম্ভািন্া সমান্ ন্য়। বিজ্ঞান্ীকের এই মুহূকিচর 
বহসাি-বন্োশ িল্কি, মহাবিকশ্বর পবরণবির পাল্লা মহাথশকিযর বেকেই ঝুাঁকে পকেকি 
থিবশ। িকি থসখাকন্ িাওয়ার আকে আকরা বেিু িযাপার আেষচণীয় িযাপার আকি থিবট 
বন্কয় আমরা এখাকন্ আকল্ার্ন্া েরকি র্াই।  
 

গুপ্ত শবক্তর প্রিাকি মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকচ্ছ, থসটা আমরা থজকন্বি। আমরা িখন্ 
মহাবিকশ্বর প্রসারকণর েো িবল্ িখন্ মহাবিকশ্বর সিবেিুর প্রসারকণর েো িবল্ ন্া। 
িবল্ থেিল্ িাকন্র প্রসারকণর েো। মহাবিকশ্বর সিবেিু িবে প্রসাবরি হকিা, িাহকল্ 
আমাকের থেকহর অণু-পরমাণুগুকল্া এেটা আকরেটা থেকে েূকর র্কল্ থিি। আপবন্ 
ঘুম থেকে উকঠ থেখকিন্, আপন্ার িাসার রাইিওকয়কি পােচ েরা থমাটরসাইকেল্ 
বোংিা োবেটাও আয়িকন্ থিকে থেকি। িা বেন্তু আমরা থেবখ ন্া। এমন্বে আমরা 
থেবখন্া সূিচ থেকে পৃবেিীর েূরেও ক্রমশ থিকে থিকি। আমরা প্রসারণ িল্কি মূল্ি 
িুবঝ আমাকের িায়াপকের সাকে অন্য িায়াপকের মধযিিচী িাকন্র বিিার। ১৯২৯ 

                                                           
230 Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The Universe, New 
York, New York, Basic Books, 1994 
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সাকল্ বিজ্ঞান্ী এিউইন্ হািল্ েুরবিন্ বেকয় থি থেকখবিকল্ন্ র্ারপাকশর েযাল্াবক্সগুকল্া 
আমাকের আোশেঙ্গা থেকে থেকে েূকর সকর িাকচ্ছ, থসখান্ থেকেই বেন্তু বিবন্ 
থপকয়বিকল্ন্ মহাবিকশ্বর প্রসারকণর ইবঙ্গি। হািল্ থি মহাজােবিে সিযটা প্রায় রু্রাবশ 
িির আকে আবিষ্কার েকরবিকল্ন্, থসটা এখকন্া এেইিাকি সিয। এর সাকে অিশয 
এখন্ িুক্ত হকয়কি গুপ্ত শবক্তজবন্ি েরণ। বিজ্ঞান্ীরা িল্কিন্, থি েরকণ মহাবিশ্ব 
প্রসাবরি হকয় র্কল্কি িাকি এেবেন্ সেল্ েযাল্াবক্স আমাকের িায়াপকের 
‘েৃবষ্টসীমা’র িাইকর র্কল্ িাকি।  

 

েৃবষ্টসীমার িযাপারটা এেটু পবরষ্কার েরা িাে। এখাকন্ েৃবষ্টসীমা িল্কি থেিল্ 
আমাকের থর্াকখর েৃবষ্টর েো িল্া হকচ্ছ ন্া। বিজ্ঞান্ীরা মহাজােবিে িস্তুকের 
পিচকিক্ষণ েকরন্ খুি সূক্ষ্ম িন্ত্রপাবি বেকয়। আর িারা মহাজােবিে িস্তুসমূহ 
পিচকিক্ষণ েকরন্ থেিল্ থর্াকখর েৃবষ্টর ওপর বন্িচর েকর ন্য়, িরাং অিকল্াবহি 
(infrared), অণুিরঙ্গ (microwave), থিিার িরঙ্গ (radio wave) প্রিৃবি ন্ান্া 
িরঙ্গ বিকশ্লষণ েকর। িবে থোকন্া আন্তন্াক্ষবত্রে িস্তু আমাকের থেকে িি েূকর সকর 
থিকি োকে, িস্তুেণা থেকে প্রকক্ষবপি আকল্ার িি থল্াবহি সরণ ঘটকি োকে। 
এেটা সময় পর প্রবক্ষপ্ত িরঙ্গ অিকল্াবহি, অণুিরঙ্গ, থিিার িরকঙ্গর পে পাবে বেকয় 
এিই েীঘচ িরকঙ্গ রূপ বন্কি থি, মহাবিকশ্বর আোরকেও িাবেকয় িাকি। এই অিিায় 
িারা র্কল্ িাকি ‘অবেবশয়াবল্’ অেৃশয স্টযাটাকস।  

 

বিজ্ঞান্ীরা বহসাি েকর থির েরকি পাকরন্ বঠে েি সময় পকর এটা ঘটকি। 
িাকের েণন্া অনু্িায়ী, প্রায় ১৫ হাজার থোবট িির পকর, িখন্ মহাবিকশ্বর িয়স হকি 
আজকের িয়কসর েশগুণ, িখন্ োিাোবি েযাল্াবক্সর িারাকের থেকে আেি সেল্ 
আকল্ােরবির প্রায় ৫০০০ গুণ থল্াবহি সরণ ঘটকি। আর ২০০ হাজার থোবট 
(অেচাৎ েুই বিবল্য়ন্) িিকরর মকধয িাকের আকল্া ল্াল্াি সরকণর মাধযকম পৃবেিীর 
আেৃবিকি থপৌঁকি িাকি। আর মহাবিকশ্বর িাবে অাংশ হকয় িাকি রীবিমকিা ‘অেৃশয’।  
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েুই বিবল্য়ন্ িা ২০০ হাজার থোবট িির শুন্কি অকন্ে মকন্ হয়, বেন্তু 
মহাজােবিে িয়কসর থক্ষকত্র এটা থমাকটই থিবশ ন্য়। মহাোকশ িহু িারাই আকি 
িাকের আয়ু এরেম েুই বিবল্য়ন্ িিকরর মকিা। এমন্বে আমাকের বর্রপবরবর্ি সূিচও 
অন্তি পাাঁর্ শ থোবট িির থিাঁকর্ োেকি িকল্ আমরা জাবন্। আজ আমরা থটবল্কস্কাকপ 
থর্াখ থরকখ আমাকের র্ারপাকশ অন্তি ৪০০ বিবল্য়ন্ েযাল্াবক্সর থখাাঁজ বেকি পাবর। 
বেন্তু এেটা সময় আসকি িখন্ থটবল্কস্কাকপ থর্াখ রাখকল্ এগুকল্া বেিুই থেখা িাকি 
ন্া।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আজকের প্রসারমাণ মহাবিশ্ব বে িবিষযকির অবধিাসীকের জন্য জ্ঞাকন্র মৃিুযর পেধ্ববন্? 
 

পবরবিবিটা হকি অকন্েটা ১৯০৮ সাকল্র সময়োর বোংিা িারও আকেোর 
মানু্ষজকন্র মহাোশ সম্বকন্ধ জ্ঞান্িুবদ্ধর মকিা। থস সময় সাধারণ থল্ােজন্ শুধু ন্য়, 
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িে িে বিজ্ঞান্ীরাও িািকিন্, মহাোকশ মহাজােবিে িস্তু িল্কি আকি আমাকের 
এই েযাল্াবক্স। এর র্ারপাকশ আর থোকন্া বেিুর হবেস িাাঁরা জান্কিন্ ন্া।  িাাঁকের 
থর্াকখ মহাবিশ্ব বিল্ ‘বির’ (static) ও ‘বর্রন্তন্’ (eternal)। হয়কিা িহু থোবট িির 
পকরর অবধিাসীরাও হয়কিা এিাকিই বর্ন্তা েরকি িাধয হকি, োরণ িারা পিচকিক্ষণ 
েকরও বন্কজকের ‘সুপারেযাল্াবক্স’ (ধারণা েরা হয়, আমাকের আোশেঙ্গা, একরাবমিা, 
আর M33 েযাল্াবক্স বমকল্ এই সুপার েযাল্াবক্স বিবর হকি) িাো র্ারপাকশ আর বেিু 
খুাঁকজ পাকি ন্া। আধুবন্ে থজযাবিবিচেযায় ‘বিে িযাাং’ িা মহাবিকস্ফারকণর প্রমাণ বহকসকি 
থি বিবন্বট প্রধান্ িকম্ভর েো আমরা এখন্ জাবন্, হািকল্র প্রসারণ, মহাজােবিে 
অণুিরঙ্গ পটিূবম বিবেরণ এিাং হাল্কা েণার প্রারু্িচ—এর সিগুকল্ার আল্ামি িাকি 
হাবরকয়। 

  
িার পরও থসসমকয়র িে থোকন্া বিজ্ঞান্ী হয়কিা পকরাক্ষিাকি বোংিা েবণি 

সমাধান্ েকর ‘বিেিাত্মে’ উপসাংহাকর থপৌঁিাকিন্, সুপারেযাল্াবক্সর িাইকরও মহাোকশ 
আকরা অকন্ে েযাল্াবক্স আকি, আর মহাবিকশ্বর প্রসারণ এি থিবশ হকয়কি থি আমরা 
িাকের থেখকি পাই ন্া। থে জাকন্ হয়কিা থসই বিজ্ঞান্ীবটর েশা আমাকের পূিচসূবর 
থোপাবন্চোস, েযাবল্বল্ও বোংিা ব্রুকন্ার মকিাই হকি। হয়কিা িাাঁকে পােল্ ঠাওরাকন্া 
হকি, বোংিা েকর রাখা হকি অন্তরীণ। পিচকিক্ষণ িাো িাাঁর েবণকির েল্ােল্ 
অকন্কেই মান্কি র্াইকিন্ ন্া, থিমন্ আমাকের অকন্কেই মান্কি র্াই ন্া থি, এই 
মহাবিকশ্বর িাইকরও আকরা মহাবিকশ্বর অেচাৎ মাবল্টিাকসচর অবিে োেকি পাকর!  
আজকের এই থল্খাগুকল্া িবে িি বেন্ পিচন্ত বটকে োকে, িকি হয়কিা পােল্ 
বিজ্ঞান্ীবটর থোকন্া সমেচে এই িেযগুকল্া থপশ েকর িল্কি, েকয়ে'শ হাজার থোবট 
িির আকেই বিজ্ঞান্ীরা িুঝকি থপকরবিকল্ন্ মহাবিশ্ব প্রসাবরি হকচ্ছ, েৃশযমান্ 
েযাল্াবক্সর িাইকরও অন্য অকন্ে েযাল্াবক্স আকি। বেন্তু বিকরাধী পক্ষ হয়কিা এই 
‘থখকল্া িুবক্ত’গুকল্া উবেকয় বেকয় িল্কি, ‘আকর থস সমকয়র জ্ঞান্-বিজ্ঞান্ এি উন্নি 
বিল্ ন্া। মানু্কষরা থস সময় েী িুঝকি েী িুকঝকি থে জাকন্’। আসকল্ আমরা থিাধ 
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হয় এখন্, মাকন্ এই িিচমান্ সমকয়ই থজযাবিবিচেযা, মান্ি-অনু্সবন্ধৎসা এিাং আমাকের 
োবরেবর েক্ষিার থপ্রক্ষাপকট খুি প্রাঞ্জল্ এেটা োল্ অবিক্রম েরবি, থি সময়টাকি 
আমরা মহাোকশর বেকে িাবেকয় এর বিবিধ আল্ামকির বিবিকি সবঠে উপসাংহাকর 
থপৌঁিাকি পারবি। িবিষযকির পৃবেিীকি অন্য র্ল্েগুকল্া বঠে োেকল্ও থজযাবিবিচেযার 
‘র্াকু্ষষ’ আল্ামিগুকল্া োেকি অনু্পবিি। এই অিিা আমাকের ‘জ্ঞাকন্র মৃিুযর’ 
বন্কেচশে হকয় উঠকি পাকর। এই সমি েুিচািন্া থেকেই বিজ্ঞান্ী ল্করন্স ক্রাউস িাাঁর 
সহেমচী রিাটচ থজ. থশরাকরর সাকে বমকল্ ২০০৭ সাকল্ এেবট িযবিক্রম ধমচী 
েকিষণাপত্র প্রোশ েকরন্ এেবট জান্চাকল্– ‘বির মহাবিকশ্বর পুন্রােমন্ ও 
থজযাবিবিচেযার বিোয়’ বশকরান্াকম231। েকিষণাবটর জন্বপ্রয় সাংস্করণ পাওয়া িাকি 
সাকয়বন্টবেে আকমবরোকন্র ২০০৮ সাকল্র এেবট সাংখযায়232 বোংিা ক্রাউকসর ২০১২ 
সাকল্ থল্খা ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ িইকয়র এেবট অধযাকয়233।  
 
বহেস —মৃিুযর শীিল্ িায়া? 
মহাথশিয, মহাসাংকোর্ন্ বোংিা মহাকচ্ছেকন্র িাইকরও মহাবিকশ্বর বিন্ন এেবট মৃিুযর 
সম্ভািন্া আকি। এই সম্ভািন্াবট একসকি বহেস থক্ষকত্রর বিেযমান্ প্রেৃবি থেকে। হযাাঁ, 
বহেস েণার সাম্প্রবিে আবিষ্কাকরর অবমি সম্ভািন্ায় আমরা সিাই উল্লবসি, বেন্তু 
থসই সম্ভািন্াময় উল্লাস আিার সাকে েকর বন্কয় একসকি থিন্ থসই োল্ থেউকটর 
েণার েরাল্ িায়া!  

 
 
 
 

                                                           
231 Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The Return of a Static Universe and the End of Cosmology. 

Journal of General Relativity, and Gravitation, Vol. 39, No. 10,pp 1545–1550, 2007. 
232 Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The End of Cosmology?, Scientific American, February 25, 

2008 
233 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Atria 
Books, 2012 
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বহেস েণার সাম্প্রবিে আবিষ্কাকরর অবমি সম্ভািন্ার িার থিমন্ উকন্মাবর্ি হকয়কি, থিমবন্ থসখান্ 
থেকে পাওয়া িাকচ্ছ বিিীবষোময় ধ্বাংকসর িায়াও! আমাকের মহাবিশ্ব প্রেৃি শূন্যিায় আকি িকল্ মকন্ 

েরা হকল্ও, বহেকসর থি মান্ আমরা থপকয়বি িাকি েকর আমাকের মহাবিশ্বটা আসকল্ সিচবন্ম্ন 
শবক্তিকর থন্ই। হয়কিা পুকরা মহাবিশ্বই অিায়ী এেটা িকর আটকে আকি।  হয়কিা িহু িির পকর 

থসই খাে থেকে েবেকয় সিচবন্ম্ন শবক্তিকরর জায়োয় (প্রেৃি শূন্যিায়) র্কল্ আসকি। 
 

আমরা আকের (িােশ) অধযায় থেকে থজকন্বি, শূন্যিার মকধযও বহেস থক্ষকত্রর 
এেটা মান্ োকে। অন্য থক্ষত্রগুকল্া সিচবন্ম্ন শবক্তিকর থিখাকন্ শূন্য মান্ ধারণ েকর 
থসখাকন্ বহেকসর মান্ আমরা পাই ২৪৬ বজইবি। বেন্তু প্রশ্ন হকচ্ছ বহেকসর বে এই 
এেটামাত্র মাকন্ একসই থেকম িািার েো? এেটা িল্ পাহাকের শীষচ থেকে ঢাল্ 
থিকয় েবেকয় পেকি োেকল্ সরাসবর মাবটকিই থন্কম আসকি এমন্ থোকন্া েো 
থন্ই, মাবটকি থপৌঁিাকন্ার আকে পাহাকের খাকে থিকোকন্া জায়োয় আটকে থিকি 
পাকর। আমাকের মহাবিশ্বটাও িবে থসরেম খাকে আটোকন্া অিায়ী অিিা হয়? িহু 
িির পকর হয়কিা থসই খাে থেকে েবেকয় মাবটকি বেকয় পেকি, থিখাকন্ বহেস 
থক্ষকত্রর মান্ সিয সিযই ‘শূন্য’ হকি। শুধু বহেস ন্য়, বোং িকত্ত্বর বেিু েণন্া 
থেকেও আিাজ েরা হকচ্ছ থি, আমরা আমাকের মহাবিশ্বকে থি ‘িু িযােুয়াম’ িা 
প্রেৃি শূন্যিায় অিিান্ েরকি িকল্ ঢাল্াওিাকি থিকি বন্বচ্ছ, থসটা সবঠে ন্া-ও হকি 
পাকর। আমরা হয়কিা আকরেবট আপাি শূন্যিার িকর বিরাজ েরবি অকন্েটা 
পাহাকের খাকে আটোকন্া অিিায়। িহু িির পকর হয়কিা িা আপাি শূন্যিার ির 
থেকে েবেকয় প্রেৃি শূন্যিায় একস োমকি।  

 

থসটা ঘটকল্ আমাকের এই মহাবিকশ্বর জন্য বিপে। োরণ পাহাকের উোহরকণর 
মকিা থেিল্ েবেকয় পোর মকিা এি সরল্ হকি ন্া িযাপারটা, িরাং এটা হকি সিয 
সিযই এে মহাবিপিচয়, িাকে বিজ্ঞান্ীরা িকল্ন্ ‘েযাটােবে’। এই মহাবিশ্বকে ধ্বাংস 
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েকর বেকয় থশষ পিচন্ত আকরেবট বিন্ন মহাবিকশ্ব বেকয় থপৌঁিাকি থিখাকন্ এর অিিা 
শবক্তিকরর থপ্রক্ষাপকট অবধেির িায়ী। োবমচ ল্যাকির থজাকসে থল্বেন্ এিাং 
ওহাইকয়া বিশ্ববিেযাল্কয়র পোেচবিজ্ঞান্ী বক্রকস্টাোর বহল্সহ বেিু বিজ্ঞান্ী েণন্া েকর 
থেকখকিন্ েখন্ আর বেিাকি এই মহাবিপিচয় ঘটকি পাকর। িাাঁকের েণন্া িবে সবিয 
হকয় োকে িকি এখন্ই এি বর্বন্তি হিার বেিু থন্ই। এটা ঘটকল্ও হাজার থোবট 
িিকরর আকে থিা ন্য়234।  

 

বহেস থক্ষকত্রর অশূন্য মাকন্র পাশাপাবশ বহেকসর িকরর িযাপারটাও এখাকন্ 
প্রাসবঙ্গে। সাকন্চর বিজ্ঞান্ীরা ল্াজচ হযারন্ েল্াইিাকর সম্প্রবি থি বহেস েণার সন্ধান্ 
থপকয়কিন্, িার ির ১২৫ বজইবি। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, বহেকসর ির িবে আকরেটু 
থিবশ হকিা িাহকল্ আমরা আকরেটু বন্রাপে োেিাম, োরণ আমাকের মহাবিশ্ব 
োেি সিচবন্ম্ন শবক্তিকরর োিাোবি। আর বহেকসর ির িবে আকরেটু হাল্কা হকিা, 
িকি অিিা আকরা িয়াংের হকয় উঠি235। আমকের খাকের পাকশ আকরেটা খাে 
হয়কিা োেি থিটার েিীরিা হকিা বিশাল্। থসখাকন্ মহাবিকশ্বর পিন্ হকিা প্রায় 
অিশযম্ভািী। এেটা থিাট খাকের পাকশ িবে এেটা বিরাট িে খাে োকে, িকি থিাট 
খাকে োো িল্ থিকোকন্া সময়ই েবেকয় র্কল্ থিকি পাকর িে খাকের মকধয। 
থোয়ান্টাম িল্বিেযা একস থসই েুকিচাে িাবেকয় বেকয়কি পুকরামাত্রায়। থোয়ান্টাম 
িল্বিেযা অনু্িায়ী, শূন্যিাকন্র মকধয অন্িরি ‘ফ্লােরু্কয়শন্’ র্ল্কি োকে। েকল্ 
থিকোকন্া সময়ই িকল্র পকক্ষ থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং-এর োাঁে েকল্ উচ্চ শবক্তিকরর 
অিিান্ থেকে বন্ম্ন শবক্তিকরর জায়োয় র্কল্ িাওয়া সম্ভি। বহেকসর ির েম হকল্ 
থসটা ঘটার সম্ভািন্া থিকে থিি অকন্ে। িার িুল্ন্ায় বহেকসর মান্সকমি থি 

                                                           
234 "This calculation tells you that many tens of billions of years from now there'll be a catastrophe," Joseph 

Lykken, a theoretical physicist at the Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Ill., said Monday 

(Feb. 18,2013) here at the annual meeting of the American Association for the Advancement of Science. 
[Clara Moskowitz, Higgs Boson Particle May Spell Doom For the Universe, LiveScience Senior Writer, 

February 19, 2013] 
235 Sean Carroll, The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the 
Edge of a New World [Paperback ed., with a new epilogue], Plume, 2013 
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মহাবিকশ্ব আমরা িাস েরবি, িা অকন্ে বন্রাপে, িার পরও একেিাকর শিামুক্ত িা 
িল্া িাকি ন্া।  

 

বিজ্ঞান্ী র্াল্চস িারউইন্ িাাঁর জীিেশায় মহাবিকশ্বর মহাথশিয বোংিা বহেকসর 
শীিল্ মৃিুযর সাকে পবরবর্ি হকি পাকরন্বন্। বেন্তু বিিিচন্ বন্কয় োজ েরকি বেকয় 
িখন্ই িারউইন্ িুকঝবিকল্ন্, থিখাকন্ প্রবিকিাবেিায় বটেকি ন্া থপকর শিেরা 
বন্রান্ব্বই িাে প্রজাবিই থোকন্া-ন্া-থোকন্া সমকয় বিলু্প্ত হকয় িায়, থসখাকন্ মানু্কষর 
িবিষযৎও খুি থিবশ আশািযঞ্জে বেিু ন্য়। িাই বিবন্ িাাঁর এেবট রর্ন্ায় 
িকল্বিকল্ন্236, 

িবিষযকির মানু্ষ অকন্ে থিবশ বন্খুাঁি হকয় উঠকি, এটা হয়কিা 
বিশ্বাস েরা িায়, বেন্তু পাশাপাবশ এে অসহন্ীয় বর্ন্তাও মকন্র 
আবেন্ায় উাঁবে বেকি শুরু েকর থি, মানু্ষ এিাং িবিষযকির অন্যান্য 
সাংকিেন্শীল্ প্রজাবিরা এেটা মহাজােবিে ধীর প্রবক্রয়ায় ক্রমশ 
বিল্ীন্ হকয় িাকি। 
 

েুিঃখজন্ে হকল্ও সিয, সাম্প্রবিে িবব্লউ মযাপ থেকে পাওয়া সাম্প্রবিে মহাজােবিে 
উপািগুকল্া থিন্ িারউইকন্র থসই িয়াল্ েুিঃস্বেকে সিযিা বেকি র্কল্কি। থি িবব্লউ 
মযাপ থিটা থেকে আমরা বিে িযাাং-এর আল্ামি পাই, থসই থিটা থেকেই আিার 
আমরা আল্ামি থপকি শুরু েকরবি—এই মহাবিশ্ব সিযই ধীর প্রবক্রয়ায় এেটা সময় 
বিল্ীন্ হকয় িাকি। শূন্য থেকে জন্ম হওয়া এই মহাবিশ্ব এেসময় হাবরকয় িাকি 
শূন্যিারই েবহন্ েহ্বকর। বিখযাি মুক্তমন্া থল্খে বক্রকস্টাোর বহকর্ন্স থসজন্যই 
িল্কিন্, ‘আহ্ ... িারা এই মহাবিকশ্বর মকধয িাস েকর িািকিন্ আমরা ‘বিশাল্ 
বেিু’র মকধয আবি... িারা এেটু অকপক্ষা েকরন্; শূন্যিার সাংঘাি আমাকের জন্য 
অিশযম্ভািী হকয় োাঁবেকয় আকি সামকন্’।  
 

                                                           
236 Charles Darwin, Religion, volume I, chapter VIII, pp 312. 
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মহাবিকশ্বর এই অবন্তম পবরণবির ধারণাগুকল্া হয়কিা আমাকের ‘বন্রাশযিােী’ 
িাবন্কয় বেকি পাকর, বেন্তু এেবট েো মকন্ রাখকি হকি, বিজ্ঞাকন্র োজ থেিল্ বমেযা 
প্রকিাধ িা সান্ত্বন্া থেওয়া ন্য়। সিযবন্েিাকি িািিিার মুকখামুবখ েরাকন্াও 
বিজ্ঞান্ীকের োবয়ে। িািিিা রূঢ় িা েবঠন্ হকল্ থসটাকে বমেযার ‘সান্ত্বন্ার প্রকল্প’ 
ন্া ল্াবেকয় িস্তুবন্েিাকিই থসটাকে িণচন্া েকরন্ িাাঁরা। আমাকের প্রেৃবি, আমাকের 
মহাবিশ্ব থিমন্, বঠে থিমবন্িাকিই একে িযাখযা েকরন্। েবিগুরু রিীন্দ্রন্াকের িাষায়, 
‘সিয থি েবঠন্, েবঠকন্কর িাকল্ািাবসল্াম, থস েখকন্া েকর ন্া িিন্া’।  
 
হাইপারকস্পকস পাবে 
বিজ্ঞান্ীরা ‘েবঠকন্কর িাকল্ািাকসন্’ িকট বেন্তু বেন্কশকষ িাাঁরাও রক্তমাাংকসরই মানু্ষ। 
আর েশজন্ সাধারণ মানু্কষর মকিা িারাও রাে, থক্ষাি, েুিঃখ েুেচশা আর আকিকে 
েম-থিবশ আক্রান্ত হন্। মহাবিকশ্বর বন্রাশযের পবরণবি, থসটা িি থোবট িির পকরই 
ঘটুে ন্া থেন্, িা িাাঁকের আকল্াবেি েকর। বেিু বিজ্ঞান্ী এরই মকধয োজ শুরু 
েকরকিন্ এই বন্রাজযের পবরবিবি থেকে উদ্ধাকরর থোকন্া পিা পাওয়া িায় বে ন্া 
থসটা খুাঁকজ থেখকি।  
 

বেিু আশািােী সমাধান্ সিযই পাওয়া থেকি, িবেও থসগুকল্া এখকন্া িত্ত্বেোর 
মকধযই সীমািদ্ধ। বন্উ ইয়েচ বসবট বিশ্ববিেযাল্কয়র অধযাপে বমবর্ও োেু িাাঁর জন্বপ্রয় 
িই ‘পযারাল্াল্ ওয়ােচাস’237 ও ‘বেবজক্স অি েয ইিবসিল্’238 গ্রি েুবটকি অবন্তম 
পবরণবি থেকে মুবক্তর বেিু আেষচণীয় সমাধান্ বন্কয় আকল্ার্ন্া েকরকিন্।  

 

বমবর্ও োেু মকন্ েকরন্, িি বেকন্ মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি ঘটার সম্ভািন্া 
আসকি, অেচাৎ হাজার থোবট িির পকর, িি বেকন্ মান্িসিযিা জ্ঞান্, বিজ্ঞান্ ও 

                                                           
237 Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the 

Cosmos, Anchor, 2006 
238 Physics of the Impossible: A Scientific Exploration into the World of Phasers, Force Fields, 
Teleportation, and Time Travel, Anchor, 2009 
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োবরেবর েক্ষিায় এবেকয় োেকি অকন্ে েূর। আমাকের িিচমান্ সিযিা িবে 
োবরেবর েক্ষিায় ‘পিচায় ০’ বোংিা িেকজার ‘পিচায় ১’ ধরকন্র হয়, িকি, থস 
সময়োর অবধিাসীরা হকি অন্তি ‘পিচায় ৩’ ধরকন্র। থস সমকয়র অবধিাসীরা থর্াকখর 
সামকন্ মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি ঘটকি থেকখও হয়কিা থর্াখ িুকজ িকস োেকি ন্া। 
িারা িখন্ োবরেবর েক্ষিায় একিাই উন্নি োেকি থি, হয়কিা প্রায় আকল্ার থিকে 
মহাোশিাকন্ র্ল্ার্ল্ েরকি, সময় পবরভ্রমকণর উপায় িািকল্ থেল্কি, েৃষ্ণেহ্বর 
বোংিা গুপ্তশবক্ত থেকে শবক্ত আহরণ েরকি, আর ওয়ামচকহাকল্র মধয বেকয় 
‘হাইপারিাইি’ বেকয় বিন্ন মহাবিকশ্ব থপৌঁকি িাকি। 

  
বিজ্ঞান্ী বস্টকেন্ হবোং িকল্কিন্, ‘ওয়ামচকহাল্ িবে থেকে োকে িকি, থসটা হকি 

িান্ ও সময় পবরভ্রমকণর জন্য আেশচ’। িবিষযকির অবধিাসীরা হয়কিা ওয়ামচকহাল্কে 
িযিহার েকর মৃিুযনু্মখ মৃিপ্রায় মহাবিশ্বকে থেকল্ আিান্া োেকি থোকন্া ‘সজীি’ 
মহাবিকশ্ব। বোংিা হয়কিা স্টারকিকের েযাকেন্ োকেচর মকিাই বন্কজকে 
‘থটবল্কপাকটচশন্’ েকর  র্কল্ িাকি আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকরর থোকন্া পৃবেিীকি। 

  
আজকের বেকন্ িযাপারগুকল্া ‘অসম্ভি’ বোংিা ‘আজগুবি’ মকন্ হকল্ও হয়কিা 

িবিষযকির পৃবেিীকি থসগুকল্া আর থসরেকমর বেিু োেকি ন্া। আমাকের বেন্বিন্ 
অবিজ্ঞিা থেকেই অিশয আমরা এর বেিুটা আাঁর্ পাই। এেটা সময় থি 
িযাপারগুকল্াকে অসম্ভি িকল্ িািা হকিা, িার অকন্ে বেিুই িিচমাকন্ খুি স্বািাবিে’ 
বহকসকি আমরা গ্রহণ েরবি, থসসি প্রিুবক্তর সুেল্ও থিাে েরবি পুকরােকম। শুধু 
আমাকের মকিা িাকপাষা সাধারকণরা ‘অসম্ভি’ িকল্ িাবিল্ েরকল্ ন্া হয় মান্া থিি, 
অকন্ে রেী-মহারেীই োকল্র সীমািদ্ধিা অবিক্রম েরকি পাকরন্বন্। অকন্ে বেিুই 
িাাঁরা ঢাল্াওিাকি ‘অিািি’ বোংিা ‘অসম্ভি’ িকল্ উবেকয় বেকয়বিকল্ন্, থিগুকল্া 
পরিিচী পৃবেিীকি হাবজর হকয়বিল্ খুি সাধারণ িািিিা বহকসকি। থিমন্, বিিরীয় 
িুকের অন্যিম থশ্রে পোেচবিে উইবল্য়াম েমসকন্র েো আমরা সািাই জাবন্। 
পোেচবিজ্ঞাকন্ িাাঁর অসামান্য অিোকন্র োরকণ িাাঁকে ‘ল্িচ থেল্বিন্’ উপাবধকি 
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িূবষি েরা হকয়বিল্। বিবন্ িবিষযকি উকোজাহাজ আবিষ্কাকরর সম্ভািন্া িাবিল্ েকর 
বেকয় ১৮৯৫ সাকল্ িকল্বিকল্ন্, ‘িািাকসর থর্কয় িারী িস্তু উেকি ন্া’। ১৮৯৭ সাকল্ 
বিবন্ িকল্বিকল্ন্, ‘থরবিওর থোকন্া িবিষযৎ থন্ই’। আর ১৯০০ সাকল্ িকল্বিকল্ন্, 
‘পোেচবিজ্ঞাকন্ িা আবিষ্কার েরার সিবেিুই আবিষৃ্কি হকয় থেকি, ন্িুন্ বেিু আর 
আবিষ্কার েরার বেিু থন্ই’। ‘এক্স-থর’ বিল্ থেল্বিকন্র মকি ‘থহাক্স’। বিজ্ঞান্ী ল্িচ 
রাোরকোিচ বিবন্ বন্উবক্লয়াকসর র্ারবেকে ইকল্েিকন্র পবরভ্রমকণর থসই পরমাণুর 
‘রাোরকোিচ মকিকল্র’ জন্য বিখযাি হকয় আকিন্, বিবন্ পারমাণবিে থিামা িান্াকন্াকে 
অসম্ভি িকল্ মকন্ েকরবিকল্ন্। বিবন্ থিকিবিকল্ন্, পরমাণু থিকে থি শবক্ত পাওয়া 
িাকি িা এিই েুিচল্ হকি থি থসটা র্াাঁকের আকল্ার থর্কয় থিবশ বেিু ন্য়। এমন্বে 
বিজ্ঞান্ী আইন্স্টাইন্ও ১৯৩০ সাকল্ পিচন্ত ঢাল্াওিাকি িািকিন্, পারমাণবিে থিামা 
েখকন্াই িান্াকন্া িাকি ন্া। বিবন্ েৃষ্ণেহ্বকরর অবিে সম্বকন্ধও সবিহান্ বিকল্ন্ সারা 
জীিন্ ধকর। আজ আমরা জাবন্, িাাঁকের োকল্ এ িযাপারগুকল্া অসম্ভি মকন্ হকল্ও 
আজকের পৃবেিীকি িা ন্য়। িরাং িাাঁকের এইসি ‘অপবরণামেশচী’ উবক্তগুকল্া এখন্ 
হাবসর থখারাে। 

  
আবম (অ.রা) িির খাকন্ে আকে মুক্তমন্ায় ‘অসম্ভকির বিজ্ঞান্’ ন্াকম এেটা 

বসবরজ বল্খকি শুরু েকরবিল্াম239। থসখাকন্ িকল্বিল্াম, মাত্র িির েকয়ে আকেও 
থি বিষয়গুকল্াকে ‘অসম্ভি’ িকল্ িািা হকিা, ধকর থন্ওয়া হকিা থস্রে আবধ-থিৌবিে 
েযান্টাবস বহকসকি,িার অকন্েগুকল্াই আমাকের থর্াকখর সামকন্ই িািিিা থপকি 
র্কল্কি। হযাবর পটাকরর ‘ইন্বিবসিল্ থক্লাে’ আর বিজ্ঞান্ীকের জন্য আজ আর 
আোশেুসুম েল্পন্ার বিষয় ন্য়, থমটা-পোেচ বন্কয় সাম্প্রবিে েকিষণার অগ্রেবি 
েল্পোবহবন্কে বন্কয় একসকি িািিিার খুি োিাোবি240। আিার থটবল্কপাকটচশকন্র 
েোই ধরা িাে। এটাকে থেিল্ স্টারকিকের মকিা বসকন্মায় থেখাকন্া সাকয়ন্স 
                                                           
239 অবিবজৎ রায়, অসম্ভকির বিজ্ঞান্, মুক্তমন্া, অকিাির ১৫, ২০০৮ 
240 Cavan Sieczkowsk, 'Perfect' Invisibility Cloak Uses Metamaterials To Bend Light, The Huffington 
Post, Posted: 11/12/2012. 

http://mukto-mona.net/Articles/avijit/oshombhober_biggan1.htm
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/12/invisibility-cloak-metamaterials-duke-university_n_2117528.html
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বেেশন্ িকল্ই এি বেন্ মকন্ েরকিন্ সিাই। বেন্তু বিজ্ঞান্ীরা আজ বন্বিি েকর 
িল্কিন্,  থটবল্কপাকটচশন্ সম্ভি। অকেবল্য়ান্ বরসার্চ োউবন্সকল্র থোয়ান্টাম অযাটম 
অপবটক্স ল্যাকির বিজ্ঞান্ীরা সম্প্রবি পারমাণবিে থস্ককল্ সেল্িাকি থটবল্কপাটচ েকর 
থেবখকয়কিন্। আকরে বিজ্ঞান্ীর েল্ থোটন্কে ‘থটবল্কপাটচ’ েকর পাঠাকি থপকরকিন্ 
োবন্য়ুি ন্েীর এে পাে থেকে অন্য পাকে। অকন্ে বিজ্ঞান্ীই মকন্ েকরন্, েকয়ে 
েশকের মকধযই িাইরাকসর মকিা ‘জবটল্’ অণু বোংিা আমাকের বিএন্এ থটবল্কপাটচ 
েরা সম্ভি হকি। বেন্তু স্টারকিকে থিরেম থেখাকন্া হকয়কি থসরেম পূণচ অিয়কির 
থটবল্কপাটচ িন্ত্র িান্াকি হয়কিা বিজ্ঞান্ীকের থল্কে িাকি শ’খাকন্ে িির। িা ল্াগুে। 
অন্তি িাবত্ত্বেিাকি থি থটবল্কপাকটচশন্ আর ‘অসম্ভি’ থোকন্া বিষয় ন্া, িা বেন্তু 
িুঝকি পারা িাকচ্ছ এখন্ই। আশা েরকি থোকন্া থোষ থন্ই ল্ক্ষ-থোবট িির পকর 
আমাকের িবিষযৎ প্রজকন্মর মানু্কষরা থটবল্কপাকটচশন্ প্রিুবক্তর স্বণচবশখকর থপৌঁকি িাকি, 
বন্িয়িা থেকি থেিল্ গ্রহ থেকে গ্রহান্তকর পবরভ্রমকণর ন্য়, এে মহাবিশ্ব থেকে অন্য 
মহাবিকশ্ব পবরভ্রমকণরও।  

 

থিিাকি আমাকের পূিচপুরুকষরা েু ল্াখ িির আকে এেটা সময় আবিোর েবহন্ 
িকন্ উদূ্ভি হকয় ধীকর ধীকর সারা পৃবেিীকি িবেকয় পকেবিল্ আহার আর িাসিাকন্র 
িাবেকে, বঠে থিমবন্িাকি আমাকের উিরসূবররাও হয়কিা পৃবেিীর মায়া োবটকয় 
এেটা সময় পা রাখকি আন্তন্াক্ষবত্রে পবরমণ্ডকল্, এিাং এেসময় হয়কিা এই 
মহাবিকশ্বরও মায়া োবটকয় পাবে থেকি বিন্ন থোন্ মহাবিকশ্ব। খুাঁকজ থন্কি হাজাকরা 
মাবল্টিাকসচর মাকঝ লু্বেকয় োো থোকন্া এে ‘বিিীয় পৃবেিী’। মহাজােবিে 
উপবন্কিকশর জন্য ন্য়, হয়কিা অবিে রক্ষার িাবেকেই। এিাকিই হয়কিা পূণচিা 
পাকি থোপাবন্চোস ও িারউইকন্র ‘অসমাপ্ত বিেকির’। েকি থসটা? হাজার িির, 
ল্ক্ষ িির ন্াবে থোবট িির পকর? আমরা থেউ িা জাবন্ ন্া। আবম িা আপবন্ থেউ 
থিাঁকর্ োেি ন্া থস সময়, ‘থিাঁকর্ রকি আমাকের স্বে িখন্’। েবি জীিন্ান্ি োকশর 
িাষায় – 
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‘িিু এই পৃবেিীর সি আকল্া এেবেন্ বন্কি থেকল্ পকর 
পৃবেিীর সি েল্প েুরাকি িখন্, 
মানু্ষ রকি ন্া আর, রকি শুধু মানু্কষর স্বে িখন্।...’ 
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র্িুেচশ অধযায় 

অন্ন্ত মহাবিকশ্বর সন্ধান্ 

শূন্য ও অসীকমর থমল্িন্ধন্ 
 

‘সীমার মাকঝ, অসীম, িুবম িাজাও আপন্ সুর’ 
             রিীন্দ্রন্াে ঠােুর 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আপন্ার উিচর মবিকষ্কর রবেন্ েল্পন্ায়ও বে েখকন্া - এেবটিারও মকন্ হকয়কি, 
আোকশর িুকে হাজাকরা ল্ক্ষ থোবট গ্রহ-িারা-ন্ীহাবরো আর গ্রহাণুপুঞ্জ বন্কয় বিবর 
এই থি আমাকের এি পবরবর্ি বিশাল্ মহাবিশ্ব, এর িাইকরও এমবন্ ধরকন্র অসাংখয 
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মহাবিশ্ব িবেকয়-বিবটকয় আকি? আপন্ার আমার োকি িা িিই অবিশ্বাসয থঠেুে ন্া 
থেন্, পোেচবিজ্ঞান্ীরা বেন্তু খুি গুরুে বেকয় এই সম্ভািন্ার িযাপারবট িািবিকল্ন্ 
অকন্ে বেন্ ধকরই, এিাং অবি সম্প্রবি োবি েরা হকয়কি, এর বেিু পরীক্ষাল্ি 
প্রমাকণরও হবেস থপকি শুরু েকরকিন্ িাাঁরা241,242,243 । বেন্তু থসখাকন্ িািার আকে 
র্লু্ন্ আমরা এেটু থর্াখ িুবল্কয় বন্ই মাবল্টিাসচ িা অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণাবট আসকল্ 
েী িল্কি, বেিাকিই িা এই ধারণাবট বিজ্ঞাকন্র অন্তিুচক্ত হকয় থেল্। 
 
মাবল্টিাসচ েী? 
অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা বেন্তু অকন্ে পুরকন্া। থসই থি প্রার্ীন্ োশচবন্ে বজকয়াবেচকন্া 
ব্রুকন্া (১৫৪৮-১৬০০), িার েো আমরা িইকয়র র্িুেচ অধযাকয় থজকন্বি; বিবন্ 
থোপাবন্চোকসর সূিচকেবন্দ্রে িত্ত্ব সমেচন্ েরকি বেকয় র্াকর্চর বিরােিাজন্ হকয়বিকল্ন্। 
িাইকিল্বিকরাধী সূিচকেবন্দ্রে িত্ত্ব সমেচকন্র অপরাকধ ঈশ্বর-পুকত্রর েল্ িাাঁকে জীিন্ত 
পুবেকয় থমকরবিল্। থসই ব্রুকন্া থেিল্ সূিচকেবন্দ্রে িত্ত্ব সমেচন্ েকরই ক্ষান্ত হন্বন্, 
১৫৮৪ সাকল্ এেবট িয়াংের িই বল্কখ থেকল্বিকল্ন্ De l'Infinito Universo et 
Mondi ন্াকম, িার িাাংল্া েরকল্ োাঁোকি, ‘অন্ন্ত মহাবিশ্ব এিাং িহু বিশ্ব বন্কয়’। থস 
িইবটকি বিবন্ অন্ন্ত মহাবিশ্ব োোর থজারাকল্া সম্ভািন্ার িযাপারবট িুকল্ ধকরবিকল্ন্। 
বিবন্ িকল্বিকল্ন্, পৃবেিী থিা থসৌরজেকির থেন্দ্র ন্য়ই, এমন্বে এই মহাবিকশ্বর 
সাংখযাও এেবট ন্য়, িরাং এর সাংখযা হকি পাকর অন্ন্ত অসীম। ব্রুকন্া আকরা িল্কল্ন্, 
এই মহাবিকশ্বর অন্যান্য গ্রকহও প্রাকণর অবিে োো সম্ভি। আিার, থসরেম 
প্রাণওয়াল্া এোবধে গ্রহ োেকি পাকর অন্য মহাবিকশ্বও। 

                                                           
241 Scientists find first evidence that many universes exist; http://phys.org/news/2010-12-scientists-

evidence-universes.html  
242 Epic Discovery Update: "We are One of Many Universes", 

http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/epic-discovery-update-we-are-one-of-many-

universes.html  
243 Astronomers Find First Evidence Of Other Universes, 

http://www.technologyreview.com/view/421999/astronomers-find-first-evidence-of-other-universes/  

http://phys.org/news/2010-12-scientists-evidence-universes.html
http://phys.org/news/2010-12-scientists-evidence-universes.html
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/epic-discovery-update-we-are-one-of-many-universes.html
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/epic-discovery-update-we-are-one-of-many-universes.html
http://www.technologyreview.com/view/421999/astronomers-find-first-evidence-of-other-universes/
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ব্রুকন্ার এ ধারণাগুকল্া থস সমকয়র িুল্ন্ায় বিল্ িীষণ বিেিী, এমন্বে আজকের 
থপ্রক্ষাপকটও িা েম েী? অবিমাত্রায় আজগুবিও হয়কিা িল্কিন্ থেউ থেউ। বেন্তু 
িার পরও ব্রুকন্ার েোর গুরুে বেিু বেিু োশচবন্ে বঠেই উপল্বি েরকি 
থপকরবিকল্ন্। থিমন্, জামচান্ োশচবন্ে এন্চস্ট েযাবসর ব্রুকন্ার অন্ন্ত মহাবিকশ্বর 
বর্ন্তাধারাকে ‘বর্ন্তার োসে থেকে মুবক্তর’ প্রেম থসাপান্ উকল্লখ েকর থল্কখন্244  

‘ব্রুকন্ার অসীম মহাবিকশ্বর এই মিিােবট …মানু্কষর বর্ন্তার োসে থেকে 
সকর্িন্িাকি মুবক্তর সিচপ্রেম থসাপান্। মানু্ষকে আর সসীম মহাবিকশ্বর 
সাংেীণচ থর্ৌহবের োরাোকর িিী আসাবমর মকিা জীিন্ োবটকয় থিকি হকি 
ন্া, থস হকি সবিযোকরর মুক্ত বিহঙ্গ; থস থিকেরু্কর থেল্কি োল্পবন্ে িি 
থেয়াল্, িা বমকেয অবধবিেযা ও থজযাবিবিচেযার মাধযকম িার অবিেকে িিী 
েকর থরকখবিল্ এে স্বেচীয় থোল্কের অিযন্তকর। অন্ন্ত অসীম মহাবিকশ্বর 
ধারণা মানু্ষকে থেয় মানু্ষ বহকসকি সবিযোর মুবক্তর আস্বােন্, থস মানু্কষর 
জন্য বন্ধচারণ েকর ন্া থোকন্া েৃবত্রম থেয়াকল্র সীমা-পবরসীমা, িরাং 
মান্িিুবক্তর জন্য হকয় উকঠ সবিযোকরর অনু্কপ্ররণা। মান্ি িুবদ্ধিৃবি বন্কজর 
অসীমে বন্কয় সকর্িন্ হকয় উকঠ অসীম মহাবিকশ্বর মায়ািী ক্ষমিায়’ 
(Infinite worlds of Giordano Bruno by Antoinette Mann 
Patterson, 1970)। 
  
এন্চস্ট েযাবসকরর মকিা োশচবন্কেরা গুরুে িুঝকল্ েী হকি, র্াকর্চর মাোয় থিন্ 

িাজ পেল্। এমবন্কিই থোপাবন্চোকসর সূিচকেবন্দ্রে িত্ত্ব সমেচন্ েরা বন্কয় ব্রুকন্ার 
ওপর র্ার্চ মহাখাপ্পা বিকল্ন্। িাাঁরা িািকিন্, এই পৃবেিীটা এেটা বিবশষ্ট গ্রহ িা 
ঈশ্বকরর বিবর এে বিকশষ সৃবষ্ট।  

 

পৃবেিীটা বিবশষ্ট গ্রহ িকল্ই পৃবেিীকে বির থরকখ এর র্ারবেকে সমি গ্রহ, 
িাবরোমণ্ডল্ীসহ সেল্ মহাজােবিে িস্তুেণা ঘুরকি। আর এ েো সুস্পষ্টিাকি থল্খা 
                                                           
244 অবিবজৎ রায়, আকল্া হাকি র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী, অিুর প্রোশন্ী, ২০০৫ (পুন্মূচেণ ২০০৬) 
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আকি িাইকিকল্। োকজই থোপাবন্চোকসর িত্ত্ব বিল্ িাাঁকের থর্াকখ সাক্ষাৎ ব্লাসকেবম, 
োরণ িাাঁর থসৌরকেবন্দ্রে িকত্ত্ব আিা রাখকল্ পৃবেিীর বিবশষ্টিা বন্কমকষই কু্ষণ্ণ হকয় 
িায়। আর এর মকধয অসীম মহাবিশ্ব আমোবন্ েরকল্ থিা থপায়ািাকরা মান্িজাবি 
আর িার পুকরাধা র্াকর্চর িূবমোও থেৌণ হকয় িাকি। অসীম মহাবিকশ্ব বে অেবণি 
মান্িজাবি োেকি, আর িাকের জন্য অেবণি থপাপ, বোংিা অেবণি বিশু? বি বি 
রাম রাম…মাো খারাপ ন্াবে? ‘থে শাল্াকর পুোইয়া’ … 

 

ঈশ্বরপুত্রকের িাণ্ডকি ব্রুকন্ার ন্শ্বর থেহ পুকে িাই েকয় থেল্। বেন্বট বিল্ ১৬০০ 
বিষ্টাকব্দর থেব্রুয়াবর মাকসর ১৭ িাবরখ।  

 

র্ার্চ হয়কিা থিকিবিল্ েযাবল্বল্ওকে অন্তরীণ েকর থরকখ বোংিা ব্রুকন্াকে পুবেকয় 
বেকয়ই পৃবেিীর ঘূণচন্ োমাকিন্ িাাঁরা। আর পুাঁোকন্ার সাকে সাকেই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর 
ধারণাও থিাধ হয় পুকে িাই হকয় িাকি! বেন্তু র্াকর্চর হয়কিা জান্ার িাবে বিল্ থি, 
িযবক্তকে থপাোকন্া িায়, বেন্তু িার মিিােকে ন্য়। ব্রুকন্ার অন্ন্ত মহাবিকশ্বর মিিাে 
আিাকরা বেকর একসকি বিজ্ঞাকন্ মূল্ি আধুবন্ে থোয়ান্টাম পোেচবিে এিাং 
থজযাবিিঃপোেচবিেকের হাি বেকয়। আধুবন্ে পোেচবিকের বেিু েকিষে অকন্ে বেন্ 
ধকরই আল্ামি পাবচ্ছকল্ন্ থি, আমাকের পবরবর্ি মহাবিশ্ব এবট থোকন্া অন্ন্য িা 
ইউবন্ে বেিু ন্য়, িরাং এমবন্ ধরকন্র হাজাকরা মহাবিশ্ব হয়কিা িবেকয় আকি থিগুকল্া 
সিকেচ আমরা এেেমই ওয়াবেিহাল্ ন্ই। বিে িযাাং িত্ত্ব প্রবিবেি হকয় িািার পর 
আবশর েশকে ইন্কফ্লশন্ িা স্ফীবি িত্ত্ব বন্কয় পোেচবিজ্ঞাকন্র প্রাবন্তে েবণিগুকল্া 
সমাধান্ েরকি বেকয়ই এই অদু্ভিুকে িযাপারটা থিবরকয় আসবিল্ ক্রমশ। িাাঁরা থস 
সময় এ বন্কয় েকিষণা েরবিকল্ন্, িাাঁকের মকধয শীষচিান্ীয় েুজন্ েকিষে  
আকল্েজাোর বিকল্বিন্ ও আাঁকে বল্কে খুি অিাে হকয় ল্ক্ষ েরকল্ন্ মহাজােবিে 
স্ফীবি এেিার শুরু হকল্ আর োকম ন্া245। এ িযাপারটাকেই বিজ্ঞান্ীরা আজ ‘বর্রন্তন্ 
                                                           
245 বিিাবরি িকেযর জন্য The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan 
H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) থেখুন্। 
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স্ফীবি’ (Eternal Inflation) ন্াকম অবিবহি েরকিন্। অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা 
মূল্ি এই বর্রন্তন্ স্ফীবি িকত্ত্বরই স্বািাবিে এেবট োবণবিে পবরণবি। অবি 
সাংকক্ষকপ অন্ন্ত মহাবিকশ্বর বিজ্ঞাবন্ে ধারণাবট এরেম: 
 

আমাকের মহাবিশ্ব িবে থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মধয বেকয় িান্-োকল্র 
শূন্যিার থিির বেকয় আবিিূচি হকয় োকে, িকি এই পুকরা প্রবক্রয়াবট বেন্তু 
এোবধেিার ঘটকি পাকর, এিাং হয়কিা িািকি ঘকটকিও। এই এোবধে 
মহাবিকশ্বর অবিকের িযাপারবট প্রােবমেিাকি বিয়ন্ আর পরিিচীকি মূল্ি 
আাঁকে বল্কে ও আকল্েজাোর বিকল্বিকন্র েকিষণা থেকে থিবরকয় একসকি। 
সৃবষ্টর উষাল্কগ্ ইন্কফ্লশকন্র মাধযকম সম্প্রসাবরি িুিুে (Expanding 
Bubbles) থেকে আমাকের মহাবিকশ্বর মকিাই অসাংখয মহাবিশ্ব বিবর 
হকয়কি, থিগুকল্া এেটা অপরটা থেকে সাংস্পশচবিহীন্ অিিায় েূকর সকর 
থেকি। এ ধরকন্র অসাংখয মহাবিকশ্বর এেবটকিই হয়কিা আমরা অিিান্ 
েরবি অন্যগুকল্ার অবিে সম্বকন্ধ একেিাকরই জ্ঞাি ন্া হকয়।  
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আাঁকে বল্কের থেওয়া িত্ত্ব থেওবটে ইন্কফ্লশকন্র েকল্ সৃবষ্ট হকয়কি অসাংখয সম্প্রসাবরি 
িুিুে এিাং প্রবিবট সম্প্রসাবরি িুিুেই আিার জন্ম বেকয়কি এে-এেবট 'বিে-িযাাং'-এর। 
আর থসই এে এেবট বিে-িযাাং পবরকশকষ জন্ম বেকয়কি এে-এেবট পকেট মহাবিকশ্বর। 

আমরা এ ধরকন্রই এেবট পকেট মহাবিকশ্ব িাস েরবি 
 

       আসকল্ ন্ব্বইকয়র েশকে থেশোল্ (spacetime) বেিাকি ‘ফ্লােরু্কয়ট’ েকর এ 
বন্কয় েকিষণা েরকি বেকয় েকয়েজন্ বিজ্ঞান্ী (থিমন্, এিওয়ািচ োবহচ, অযাকল্ন্ গুে 
ও থজমাল্ গুকিন্ প্রমুখ) থেখকল্ন্, থেশোল্কে থেিল্ আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে 
িত্ত্ব অনু্িায়ী ইকচ্ছমকিা িাাঁোকন্া বোংিা প্রসাবরি েরাই িাকচ্ছ ন্া, থসই সাকে একে 
টুেকরা েকর থিকেরু্করও থেল্াও সম্ভি। েখকন্াসখকন্া িৃহৎ মহাবিশ্ব থেকে বিরু্যি 
হকয় খুি কু্ষে িান্ িা থেশ জন্ম বন্কি পাকর। এবটই থসই ‘বশশু মহাবিকশ্বর’ উৎপবির 
ধারণা, থিবট বন্কয় বস্টকেন্ হবোং এেবট িই বল্কখবিকল্ন্ ১৯৯৪ সাকল্ ‘েৃষ্ণেব্বর 
এিাং বশশু মহাবিশ্ব’ ন্াকম246। 

 

সম্প্রবি েযাবল্কোবন্চয়া ইন্স্টবটউট অি থটেকন্াল্বজর স্বন্ামখযাি পোেচবিে শন্ 
েযারল্ এেবট সুবল্বখি িই বল্কখকিন্ ‘িম এটবন্চবট টু থহয়ার’ ন্াকম। বেিাকি 
বিবসটার থস্পস থেকে (কি িাকন্ খুি স্বল্প পবরমাণ ধন্াত্মে ‘িযােুয়াম এন্াবজচ’ 
লু্বেকয় োকে) েল্স িযােুয়াম িুিুকের মাধযকম বশশু মহাবিকশ্বর জন্ম হকি পাকর, িা 
শন্ েযারল্ িযাখযা েকরকিন্ িাাঁর িইকয়। থসই সাকে আকরা এেবট গুরুেপূণচ বিষয় 
পাঠেকের িরণ েবরকয় বেকয়কিন্। সেযজাি মহাবিশ্বকে জন্বপ্রয় বমবিয়ায় ‘বশশু 
মহাবিশ্ব’ ন্াকম অবিবহি েরকল্ও মকন্ রাখকি হকি থি মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র বশশু বিবচ্ছন্ন 
হিার পর অবিিািকের সাকে থসই বশশু মহাবিকশ্বর থোকন্া সিেচই োকে ন্া। 
োকজই মানু্কষর বজবিে সন্তাকন্র সাকে সােৃশয েরার থর্ষ্টা হকল্ও থিবি ইউবন্িাকসচর 

                                                           
246 Stephen W. Hawking, Black Holes and Baby Universes and Other Essays, Bantam; First Bantam trade 
paper edition edition, 1994 
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সাকে িাকয়াল্বজেযাল্ র্াইকের পােচেয রকয়কি। খুি থিবশ োবণবিে জবটল্িায় ন্া 
ঢুকে বন্কর্র িবির মাধযকম বশশু মহাবিশ্ব উৎপবি িযাখযা েরা হকল্া: 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
বিবসটার থস্পকস থোয়ান্টাম থোেুল্যময়িার েকল্ অসে িুিুে বিবরর মাধযকম বশশু মহাবিশ্ব 
উদ্ভকির প্রবক্রয়া, এিাং পুকরা প্রবক্রয়াবট অসাংখযিার অসাংখযিাকি র্াবল্ি হকয় বিবর েরকি 
পাকর প্রায় অসীমসাংখযে মহাবিকশ্বর (শন্ েযারকল্র ‘িম এটবন্চবট টু থহয়ার’ গ্রি হকি 

উদৃ্ধি)।  
 

মাবল্টিাকসচর আকরেটা থজারাকল্া প্রমাণ একসকি সম্প্রবি বোং িাবত্ত্বেকের োি 
থেকে, খুি অপ্রিযাবশিিাকিই। িকি থসখাকন্ িািার আকে র্লু্ন্ বোং িত্ত্ব বন্কয়ই 
বেিু প্রকয়াজন্ীয় েো থসকর থন্ওয়া িাে।  

 

প্রেকম আসা িাে মূল্ প্রকশ্ন - হঠাৎ বোং িকত্ত্বর েরোর পেল্ থেন্? আসকল্ 
প্রেৃবি জেকির র্ারবট থমৌবল্ে িল্—মহােষচ, েুিচল্ বন্উক্লীয় িাবেি থর্ৌম্বে এিাং 
সিল্ বন্উক্লীয়—এই র্ারবট িল্ থি এে সুিায় োাঁো, িা িহুবেন্ ধকরই বিজ্ঞান্ীকের 
মাোয় ঘুরবিল্। আইন্স্টাইন্ প্রেৃবি জেকির িল্গুকল্াকে এেবটমাত্র সূকত্রর মাধযকম 
প্রোশ েরিার ল্কক্ষয জীিকন্র বত্রশ িির ধকর প্রাণান্তের থর্ষ্টা র্াবল্কয় থেকিন্। 
বেন্তু সেল্ হন্বন্। আইন্স্টাইন্ থি প্রকর্ষ্টা েকর িযেচ হকয়কিন্, থসই জায়োবটকিই 
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আশার প্রেীপ হকয় থিন্ হাবজর হকয়কি আমাকের এই বোং িা িন্তু িত্ত্ব। এই িত্ত্ব 
আইন্স্টাইকন্র সাধারণ আকপবক্ষে িত্ত্ব এিাং থোয়ান্টাম িকত্ত্বর থিিরোর বিকরাধ 
বমবটকয় প্রেৃবি জেকির িল্গুকল্াকে এে সুিায় োাঁোর আিাস বেকচ্ছ। থসজন্যই 
বোং িত্ত্ব বিজ্ঞান্ীকের োকি এি গুরুেপূণচ।  

 

বেন্তু সমসযাটা হকল্া বোং িত্ত্ব থমকন্ বন্কল্ আমাকের থর্ন্াজান্া জেকির িবিটা 
অকন্েখাবন্ পাকল্ট িায়। আমরা এি বেন্ ধকর িািিাম, ইকল্েিন্ আর থোয়ােচ-এর 
মকিা প্রােবমে েবণোগুকল্াই মূল্ েবণো (এই িইকয়র িােশ অধযায় েিঃ)। বেন্তু 
বোং িত্ত্ব েবণো জেকির পবরবর্ি এই পবরবর্ি িবিকে র্যাকল্ঞ্জ েকর থঘাষণা েরকি 
এই ইকল্েিন্ আর থোয়ােচগুকল্া আর বেিুই ন্য়, িরাং এেমাবত্রে এেধরকণর 
েিন্শীল্ সুকিার েিন্সৃষ্ট শবক্তর এে -এেবট রূপ। এই িন্তু িা সুকিাগুকল্া বেন্তু 
সিযই খুি থিাট, োি বেকঘচযর সমান্ (১০-৩৩ থস.বম)। এেবট পরমাণু থেন্দ্রীণ িা 
বন্উবক্লয়াকসরও ল্ক্ষ ল্ক্ষ গুণ থিাট এরা। এরাই আসকল্ পোকেচর কু্ষেিম েঠন্ 
এেে। এই ধারণা অনু্িায়ী, থি সমি েবণোকে প্রােবমে েবণো িকল্ বিজ্ঞাকন্ 
উকল্লখ েরা হয় িারা সিই আসকল্ ১০-৩৩ থস.বম বেকঘচযর সুিার বিবিন্ন মাত্রায় 
েিকন্র েল্ িাো আর বেিু ন্য়। বেটাকরর এেবট িারকে বিবিন্নিাকি আঘাি 
েরকল্ আমরা থিমন্ বিবিন্ন মাত্রার শব্দ শুন্কি পাই, প্রায় এেই রেম িযাপার ঘকট 
বোং িকত্ত্বর থিল্াকিও। িকি বোং িকত্ত্বর বোংগুকল্া েবিি হকল্ বিবিন্ন মাত্রার 
সুরধ্ববন্ পাওয়া িায় ন্া, িরাং পাওয়া িায় বিবিন্ন ধরকন্র েবণো। েবণোগুকল্ার ির, 
র্াজচ, ঘূণচন্ সিবেিুই আসকল্ বন্ধচাবরি হয় বোং-এর েিকন্র বিবিন্ন রেমকেকর। 
ইকল্েিকন্র থিল্ায় বোং এে রেমিাকি োাঁকপ, আর থোয়াকেচর থক্ষকত্র োাঁকপ 
অন্যিাকি। িাহকল্ থেখা িাকচ্ছ, এেবটমাত্র বোংই বিবিন্নিাকি স্পবিি হকয় িস্তুেণার 
বন্বেচষ্ট ির, বন্বেচষ্ট িবেৎ আধান্, বন্বেচষ্ট ঘূণচন্  এ ধরকন্র ন্ান্া বিবশকষ্টযর প্রোশ 
ঘটাকচ্ছ। আর এই বিবশষ্টযগুকল্াই বেন্তু এেধরকন্র েণা থেকে আকরে ধরকন্র 
েণাকে আল্াো েরকি।  
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এখাকন্ই থশষ ন্য়। বোং িত্ত্ব আমাকের আকরেবট থর্ন্া-পবরবর্ি িবিকিও 
আঘাি েকরকি খুি থজাকরকশাকর। এি বেন্ আমরা আমকের থর্ন্াজান্া বিশ্বজেৎকে 
জান্িাম বিন্বট বন্বেচষ্ট মাত্রায় (থেঘচয, প্রি ও উচ্চিা)। সময়কে আকরেবট মাত্রা 
ধরকল্ মাত্রার সাংখযা বেকয় োাঁোয় র্াকর। এই বিন্ মাত্রার (সময়সহ র্ার) িযাপারটা 
আমাকের োকি এি বেন্ ধকর থিন্ ধ্রুি সিয িকল্ই বিকিবর্ি হকয়কি। বন্উটন্ থেকে 
মযাক্সওকয়ল্, আর মযাক্সওকয়ল্ থেকে আইন্স্টাইন্—সিাই িাাঁকের পবরবর্ি বিশ্বকে 
বত্রমাবত্রে বিশ্ব (সময়সহ র্ার) বহকসকিই থেকখকিন্—এ থিন্ অকন্েটা আোমীোল্ 
সূিচ ওঠার মকিাই বন্বিি বেিু। বেন্তু বোং িত্ত্ব আমাকের এি বেন্োর িদ্ধমূল্ 
ধারণায় েুঠারাঘাি েকর িল্কি—আমাকের বিশ্বজেৎ বিন্ িা র্ার মাত্রার ন্য়, 
একেিাকর েশ মাত্রার। িিচমাকন্ বোং িকত্ত্বর থি গ্রহণকিােয িত্ত্ববটকে বহকসকি ‘বেওবর 
অি এবভ্রবোং’-এর থজারাকল্া োবিোর বহকসকি গ্রহণ েকরকিন্ থসটাকে িকল্ ‘এম 
িত্ত্ব’। এম িকত্ত্বর ‘এম’ িল্কি বঠে েী থিাঝায় িা থেউ জাকন্ ন্া, থেউ িকল্ন্ 
‘বমবে’, থেউ িকল্ন্’ মযাবজে’। এর িাইকর ‘মন্স্টার’, ‘থমবিক্স’, ‘মাোর’ থেকে শুরু 
েকর ‘থমমকব্রন্’ পিচন্ত সিবেিুর অনু্েল্পই আকি। বেন্তু থিটা গুরুেপূণচ িা হকল্া এম 
িত্ত্ব আকেোর পাাঁর্বট বোং িত্ত্বকে এে সুিায় োাঁেকি থপকরকি, আর এই িকত্ত্ব 
প্রিাবিি মাত্রার সাংখযা আিার এেবট থিবশ—এোকরাবট।  

 

এখাকন্ই েল্প থশষ হকল্ িা-ও ন্া হয় েো বিল্। এম িকত্ত্বর সমীেরকণর 
সমাধান্ েরকি বেকয় বিজ্ঞান্ীরা থেখকল্ন্, িাাঁরা সমীেরণবটর অসাংখয সমাধান্ 
পাকচ্ছন্। সমাধাকন্র সাংখযাটা েিটা বিশাল্ িা হয়কিা েল্পন্াকিও আসকি ন্া  
১০৫০০ বটর মকিা। থয সমসযাকে থমাোবিল্া েরকি বেকয় অসীমসাংখযে সমাধান্ উকঠ 
আকস, থসই সমাধান্ বন্িঃসকিকহ প্রশ্নবিদ্ধ হকি। হবচ্ছল্ও। িহু বোং িাবত্ত্বেই হিাশ 
হকয় পকেবিকল্ন্ থস সময়। হন্বন্ ‘িযাি িয় অি বেবজেস’ বহকসকি পবরবর্ি বল্ওন্ািচ 
সাসবেে-এর মকিা েকিষকেরা। সাসবেে হিাশ হন্বন্, িরাং উৎেুল্ল হকয় উঠকল্ন্—
‘আকর এই ধরকন্র সমাধান্ই থিা আমরা খুাঁজবিল্াম’। বিবন্ িল্কল্ন্, ১০৫০০বট 
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সমাধাকন্র অেচ হকল্া, থোয়ান্টাম থোেুল্যময়িার মাধযকম ১০৫০০বটর মকিা িযােুয়াম 
িকরর (vacuum state) উদ্ভি ঘটকি, এিাং এ িরগুকল্া থেকে জন্ম বন্কচ্ছ আল্াো 
আল্াো মহাবিশ্ব, থি সমি মহাবিকশ্ব একেে ধরকন্র পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্র োিচেরী 
হকি পাকর247। এটাই থসই বিখযাি ‘বোং ল্যােকস্কপ’ িা ‘িন্তু িূেৃকশযর’-এর ধারণা। 
এ ধারন্ায় মকন্ েরা হয় থি আমাকের থর্ন্াজান্া থোকন্া ন্য়ন্াবিরাম িূেৃকশযর 
মকিাই এখাকন্ও পিচিশীষচ আর আর উপিযোর সমাকরাহ োকে, িকি ‘বোং 
ল্যােকস্কপ’-এর থক্ষকত্র উপিযোর খাাঁজগুকল্াকি বিবর হয় বিন্ন বিন্ন বিবশকষ্টযর 
মহাবিকশ্বর।  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
বোং িকত্ত্বর সাম্প্রবিে েণন্া ১০৫০০ বটর মকিা বিন্ন বিন্ন মহাবিকশ্বর  

‘ল্যােকস্কপ’-এর িবিষযিাণী েরকি। 

 
এ প্রসকঙ্গ বস্টকেন্ হবোং িাাঁর সাম্প্রবিে ‘গ্রযাে বিজাইন্’ গ্রকি িকল্ন্, এম 

িকত্ত্বর বন্য়মগুকল্া বিন্ন বিন্ন মহাবিকশ্বর অবিকের ধারণাকে সম্ভািয েকর িুকল্। 
মহাবিশ্বগুকল্ার প্রেৃবি েী রেম হকি িা বন্িচর েরকি আন্তিাকন্র (internal 
space) িক্রিার প্রেৃবির ওপর। োকজই, এম িত্ত্ব থেকে পাওয়া সমাধান্ অসাংখয 
                                                           
247 Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design, Back 
Bay Books, 2006 
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মহাবিশ্ব োোর সম্ভািন্া বিবর েকরকি, িার সাংখযা হকি পাকর এমন্বে ১০৫০০বটও। 
এর মাকন্ হকল্া, আমাকের র্ারপাকশ ১০৫০০বটর মকিা মহাবিকশ্বর অবিে রকয়কি, এিাং 
প্রবিবটর ওপর োজ েরকি পাকর বিন্ন বিন্ন প্রােৃবিে সূত্র। 

 

এিাকিই সাবধি হকল্া স্ফীবি িত্ত্ব আর বোং িকত্ত্বর থমল্িন্ধন্। বল্কের ‘বর্রন্তন্ 
স্ফীবি’ মকিকল্ থি অসাংখয মহাবিকশ্বর প্রিািন্া বিল্, থসগুকল্াকেই বোং িাবত্ত্বকেরা 
খুাঁকজ থপকি শুরু েরকল্ন্ থিন্ িাাঁকের োবণবিে সমীেরকণর বন্ধচাবরি উপিযোয়।  

 

আকরা এেটা গুরুেপূণচ বিষকয়রও সমাধান্ হাবজর েকরকি মাবল্টিাসচ। 
পোেচবিেকের সিকর্কয় িে সমসযা ‘মহাজােবিে ধ্রুিে সমসযা’—িার েো আমরা 
আকের অধযাকয় বেিুটা থজকন্বি, থসটারও এেধরকন্র সমাধান্ হাবজর েকরকি 
মাবল্টিাসচ। িবে মহাজােবিে স্ফীবির েকল্ অসাংখয মহাবিশ্ব বিবর হয়, িকি বিবিন্ন 
মহাবিকশ্ব মহাজােবিে ধ্রুিকের মান্ বিন্ন হকি, এিাং এটাই সম্ভিি িািকি ঘকটকি। 
আমরা এমন্ এে মহাবিকশ্ব রকয়বি থিখাকন্ মহাজােবিে ধ্রুিকের মান্ খুি েম; 
থিটা প্রোরান্তকর প্রাকণর অিুযেকয়র জন্য সহায়ে। অন্য অকন্ে মহাবিকশ্বই ধ্রুিকের 
মান্ এমন্ থি, থস বন্কয় প্রশ্ন েরার মকিা হয়কিা োউকে খুাঁকজ পাওয়া িাকি ন্া। 

  
িযাপারটাকে অকন্েটা বিজ্ঞান্ী থেপল্াকরর ‘থসৌরজেকি পৃবেিীর অিিান্েি 

ধাাঁধার’ সাকে িুল্ন্া েরা িায়। বিজ্ঞান্ী থেপল্াকরর এেসময় মহা বর্বন্তি হকয় 
পেকল্ন্: থসৌরজেকির সি গ্রহ িাে বেকয় থেন্ এই পৃবেিীকিই প্রাকণর উদ্ভি হকল্া—
এই রহসয বন্কয়। বিবন্ িািকল্ন্, এমন্ থোকন্া মহাজােবিে বন্য়ম বন্িয় আকি িার 
োরকণ পৃবেিীটা সূিচ থেকে বঠে ৯৩ বমবল্য়ন্ মাইল্ েূকর আকি; আর বঠে এই 
অিিাকন্ োোর েকল্ই এেসময় এখাকন্ প্রাকণর অিুযেয় ঘটার মকিা পবরবিবি 
বিবর হকয়কি। েী থসই বন্য়ম? বিবন্ েীঘচবেন্ ধকর েষ্ট েকর ন্ান্া ধরকন্র েবণি 
সমাধান্ েরকল্ন্, বেন্তু িযাপারবটর থোকন্া সুরাহা েরকি পারকল্ন্ ন্া। এখন্ আমরা 
বেন্তু সহকজই িুঝকি পাবর, আসকল্ থেপল্ার একক্ষকত্র িুল্ পকে বর্ন্তা েরবিকল্ন্। 
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থেপল্াকরর পিিমকিা থোকন্া ‘প্রাকণর উকন্মষোরী মহাজােবিে বন্য়ম’ পাওয়া 
িায়বন্, থেন্ন্া থস ধরকন্র থোকন্া বন্য়মই আসকল্ থন্ই। মূল্ েো হকল্া—
থসৌরজেকির অন্য সি গ্রকহর মকধয থসই গ্রকহই প্রাকণর উদ্ভি ঘকটকি থিখাকন্ সূকিচর 
থেকে েূরে, িাপ, র্াপ, িায়ুমণ্ডল্, আেচিা সিবেিু বমবল্কয় অনু্েূল্ পবরকিশ বিল্। 
থসৌরজেকির অন্য থোকন্া গ্রহগুকল্াকি এই প্রশ্ন েরার মকিা থেউ থন্ই, োরণ 
থসখাকন্ থোকন্া অনু্েূল্ পবরকিশ বিবর হিার মকিা পবরবিবি বিবর হয়বন্। আর 
এমন্ থোকন্া বন্য়ম আসকল্ থন্ই িার িকেৌল্কি পৃবেিীটা সূিচ থেকে বঠে মাপমকিা 
জায়োয় (মাকন্ ৯৩ বমবল্য়ন্ মাইল্ েূকর) িসকি িকল্ আকে থেকেই বঠে েরা বিল্। 
এটা আসকল্ মহাবিকশ্বর অসাংখয একল্াপািাবে ঘটন্ার মাকঝ ঘকট িাওয়া সাধারণ 
এেবট ঘটন্া িই বেিু ন্য়।  

 

মাবল্টিাকসচর িযাপারটাও বঠে থিমবন্। মহাজােবিে ধ্রুিকের মান্ থেন্ আমাকের 
মহাবিকশ্ব এি েম (প্রবি ঘন্ থসবন্টবমটাকর ১০-৮ আেচ)—এটা আসকল্ থেপল্াকরর ঐ 
প্রকশ্নর মকিা িুল্ প্রশ্ন। আসকল্ মাবল্টিাসচকে থোন্ায় ধরকল্ মহাজােবিে ধ্রুিকের 
মান্ এেবট ন্য়, অসাংখয। এই অসাংখয মান্ বিন্ন বিন্ন মহাবিকশ্ব বিন্ন বিন্নিাকি 
সবন্নকিবশি হকয়কি। অসাংখয মহাবিকশ্বর বিকে আমাকের মহাবিশ্ব ধ্রুিকের এেটা কু্ষে 
পবরসীমায় োো মান্ বন্কয় আকি িকল্ই, এটা বন্কয় েো িল্ার মকিা পবরবিবিকি 
রকয়বি আমরা । 
  
ইকন্টবল্কজন্ট বিজাইন্ িন্াম মাবল্টিাসচ  
১৮৩৭ সাকল্ ইাংকরজ সাবহবিযে রিাটচ থসৌবে িাচ্চাকের জন্য এেবট রূপেোর েল্প 
থল্কখন্ ‘থোবেল্ক্স এিাং বিন্ িালু্কের েল্প’ বশকরান্াকম। থসই েকল্প থোবেল্ক্স 
ন্াকমর এে বেকশারী িকন্র মকধয পে হাবরকয় এে িালু্ে-েিবির িাসা খুাঁকজ পায়। 
কু্ষধািচ বেকশারীবট িািা িালু্কের খািার থখকয় থেখল্ থসবট খুি েরমমুকখ বেকল্ই 
মুখ পুকে িায়। মা িালু্কের খািারবট থখকয় থোবেল্ক্স থেখল্ থসবট আিার খুি ঠাো। 
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আর িাচ্চা িালু্কের খািারটা থর্কখ থেকখ, থসটা ন্া েরম ন্া ঠাো এেেম বঠেঠাে 
িাপমাত্রার, ও সুস্বােু। বঠে এেইিাকি িসার থর্য়ার আর থশায়ার বিিান্াটা পরীক্ষা 
েরকি বেকয়ও থেকখ িািা িালু্কের থর্য়ারটা থিবশ িে, আর বিিান্াটা খুি শক্ত, মা-
িালু্কের থর্য়ারটা খুি থিাট, আর বিিান্াটা অকন্ে থিবশ ন্রম। বেন্তু িাচ্চা িালু্কের 
বিিান্া আর থর্য়ার িার খািাকরর মকিাই বন্খুাঁি; থর্য়ারটা মাপমকিা, মাকন্ ন্া িে ন্া 
থিাট, আর বিিান্াটা ন্া ন্রম ন্া শক্ত, িেই আরাকমর। অেচাৎ িাচ্চা িালু্কের 
বজবন্সগুকল্া এেেম থোবেল্কক্সর মকন্ামকিা েকরই থিন্ বিবর; আর থোবেল্কক্সর 
পিি থসটাই।  
 

অকন্ে োশচবন্ে িকল্ন্, আমাকের মহাবিশ্বটাও ন্াবে বঠে থোবেল্কক্সর মকিা 
আমাকের জন্য ‘জাস্ট রাইট’। আর এবট এমবন্ এমবন্ হয়বন্, এর থপিকন্ থোকন্া 
িুবদ্ধেীপ্ত সিার সূক্ষ্ম পবরেল্পন্া ও বিজাইকন্র আল্ামি আকি। মাইকেল্ বিকহ, 
উইবল্য়াম থিম্ববস্ক, জজচ এবল্স, জন্ বি. িযাকরা এিাং িাি থজ. বটপল্ার প্রমুখ এ 
ধারণাগুকল্ার ধারে ও সমেচে। এাঁকের িুবক্ত হকল্া, আমাকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমন্ বেিু 
র্ল্ে িা িযাবরকয়িকল্র সূক্ষ্ম সমিকয়র (োইন্ বটউবন্াং) সাহাকিয বিবর হকয়কি থি এর 
এেরু্ল্ থহরকের হকল্ আর আমাকের এ পৃবেিীকি েখকন্াই প্রাণ সৃবষ্ট হকিা ন্া। 
িাাঁকের িক্তিয হকল্া, আমাকের মহাবিকশ্ব গ্রযাবিকটশন্াল্ অেিা েসকমাল্বজেযাল্ 
ধ্রুিেগুকল্ার মান্ এমন্ থেন্, বোংিা মহাবিকশ্বর থর্হারাটাই িা এমন্ থেন্ হকয়কি 
িার উির থপকি হকল্ িযাখযা খুাঁজকি হকি পৃবেিীকি প্রাণ এিাং মানু্কষর উপবিবির 
বেকে িাবেকয়। পৃবেিীকি প্রাণ সৃবষ্টর জন্য সকিচাপবর মানু্কষর আবিিচাকির জন্য এই 
থমৌবল্ে ধ্রুিে আর র্ল্েগুকল্ার মান্ বঠে এমন্ই হওয়া েরোর বিল্, থস জন্যই 
ওগুকল্া ওরেম। বেিক্রকম ওগুকল্া ঘকটবন্, িরাং এর থপিকন্ হয়কিা এে িুবদ্ধেীপ্ত 
সিার এেবট সুস্পষ্ট উকেশয রকয়কি। বিষ্টধকমচ েীবক্ষি রক্ষণশীল্ পোেচবিজ্ঞান্ী বহউ 
রস, বিবন্ মকন্ েকরন্ ‘বিে িযাাং িকত্ত্বর জন্ে হকচ্ছ িাইকিল্’, বিবন্ িাাঁর ১৯৯৩ 
সাকল্ প্রোবশি ‘েয বক্রকয়টর অযাে েয েসমস’ ন্ামে এে িদ্মবিজ্ঞান্ময় গ্রকি োবি 
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েকরকিন্, মহাজেকির প্রায় িাবব্বশবট পযারাবমটার ন্াবে সূক্ষ্মিাকি সমবিি, এেরু্ল্ 
এবেেওবেে হকল্ আমাকের এই পৃবেিীকি প্রাকণর বিোশ ঘটি ন্া, আমাকের অবিে 
বন্কয় এরেম জ্ঞান্েিচ আকল্ার্ন্ার জন্য োউকে খুাঁকজ পাওয়া থিি ন্া। আর বহউ 
রকসর মকি, এবট বিশুবিকষ্ট বিশ্বাসী হিার জন্য ‘িািি প্রমাণ’।  

 

মূল্ধারার বিজ্ঞান্ীরা অিশয বহউ রস েবেি িাবব্বশবট পযারাবমটারকে থমাকটই 
গুরুে বেকয় গ্রহণ েকরন্ ন্া; িাাঁরা এবটকে িরাং রক্ষণশীল্ থপ্রাপাোোই মকন্ েকরন্। 
িার পরও অকন্কে িকল্ন্, িাবব্বশবট ন্া থহাে, অন্তি িয়বট পযারাবমটার আকি 
থিগুকল্া মহাবিকশ্বর িুকে আমাকের অবিকের থপিকন্ গুরুেপূণচ। বিখযাি 
থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী এিাং থেবিকজর রকয়ল্ থসাসাইবটর বরসার্চ প্রকেসর মাবটচন্ বরস 
২০০০ সাকল্ এেবট িই বল্কখকিন্ এ বন্কয় ‘থেিল্ িয়বট সাংখযা’ (Just Six 
Numbers) বশকরান্াকম248। মাবটচন্ বরকসর িই এিাং অন্যান্য প্রামাবণে েকিষণাপত্র 
থেকে হবেস পাওয়া থি পযারাবমটারগুকল্াকে সূক্ষ্ম সমিকয়র জন্য জরুবর িকল্ মকন্ 
েরা হয় থসগুকল্া হকল্া – 
পযারাবমটার সকিচাচ্চ বিরু্যবি  
ইকল্েিন্ ও থপ্রাটকন্র অনু্পাি ১০৩৭ িাকের ১ িাে 
িবেচু্চম্বেীয় িল্ ও মাধযােষচণ িকল্র 
অনু্পাি  

১০৪০ িাকের ১ িাে 

মহাবিকশ্বর প্রসারকণর হার ১০৫৫ িাকের ১ িাে 
মহাবিকশ্বর ঘন্ে ১০৫৯ িাকের ১ িাে 
মহাজােবিে ধ্রুিে ১০১২০ িাকের ১ িাে 

 

এর িাইকর জােবিে মাত্রার সাংখযা ৩ হওয়াটাও এেধরকন্র সূক্ষ্ম সমিয় িকল্ 
অধযাপে বরস মকন্ েকরন্।  

                                                           
248 Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape The Universe, Basic Books, 2000 



  

449 
Bw÷kb BeyK 

সাংশয়িােী পোেচবিজ্ঞান্ীরা অিশয িহুিাকিই থেবখকয়কিন্ থি, এই িয়বট 
পযারাবমটাকরর এ ধরকন্র মান্ গ্রহণ েরার থপিকন্ থোকন্া সূক্ষ্ম সমিয় থন্ই249, িরাং 
জান্া পোেচবিজ্ঞাকন্র জ্ঞাকন্র সাহাকিযই এর এগুকল্ার গ্রহণকিােয িযাখযা থেওয়া 
সম্ভি250।  

  
এ বন্কয় বেিু আকল্ার্ন্া েরা িাে। আমরা সিাই জাবন্, বন্উটকন্র মহােষচ সূকত্র 

এেবট ধ্রুিে আকি, িাকে আমরা িবল্ মহােষচ ধ্রুিে, G। বন্উটকন্র মহােষচ সূত্র 
থেকে থেখা িায় থি েুবট িস্তুেণার মকধয আেষচণ িকল্র পবরমাণ বন্ধচাবরি হকি ঐ 
মহােষচ ধ্রুিকের সাংখযািার্ে মান্ িারা। িবে ধ্রুিেবটর মান্ এখন্ িা আকি িা ন্া 
হকয় অন্যরেম হি িাহকল্ েুবট েবণোর মকধয আেষচণ িকল্র পবরমাণও িেকল্ 
থিি। সাো থর্াকখ িযাপারবট সামান্য মকন্ হকি পাকর। আেষচণ িকল্র িারিময ঘটকল্ 
এমন্ েী একস িায়। বেন্তু বিজ্ঞান্ীকের োকি এবট সামান্য ন্য়, এর এেবট 
সুেূরপ্রসারী প্রিাি পেকি আমাকের বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর ওপর। িাাঁরা িকল্ন্ থি ঐ মহােষচ 
ধ্রুিকের িিচমান্ মান্ আসকল্ আমাকের পবরবর্ি মহাবিকশ্বর প্রেৃবি বন্ধচারণ েকরকি। 
ধ্রুিেবটর মান্ এেটু অন্যরেম হকল্ িারোকের মকধয হাইকরাকজকন্র পবরমাণ েকম 
বেকয় বহবল্য়াম উৎপােকন্র মাত্রাকে িেকল্ বেি। হাইকরাকজন্-বহবল্য়াকমর পিচাপ্তিা 
শুধু এই মহােষচ ধ্রুিকের ওপরই অিশয ন্য়, মহােষচ ও েুিচল্ বন্উক্লীয় িকল্র 
মধযোর শবক্তর িারসাকমযর ওপরও অকন্োাংকশ বন্িচরশীল্। থিমন্, িাাঁরা থেবখকয়কিন্ 
থি েুিচল্ বন্উক্লীয় িকল্র শবক্ত িবে সামান্য এেটু থিবশ হকিা, এই মহাবিশ্ব পুকরাটাই 
অেচাৎ শিেরা এেশ িাে হাইকরাকজন্ পরমাণুকি পূণচ োেি, োরণ বিউকটবরয়াম 
(এবট হাইকরাকজন্ পরমাণুর মামাকিা িাই, িাকে বিজ্ঞাকন্র পবরিাষায় িকল্ 
‘আইকসাকটাপ’) বহবল্য়াকম পবরণি হিার আকেই সমি বন্উিন্ বন্িঃকশষ হকয় থিি। 
আিার এর উকল্টাবট ঘটকল্, অেচাৎ েুিচল্ বন্উক্লীয় িকল্র শবক্তমিা আর এেটু েম 
                                                           
249 Victor J. Stenger, The Universe Shows No Evidence for Design,  

র্লঙ্ক http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Fallacy/NoDesign.pdf 
250

 এ  প্রেনে আ নরা যদখুন, Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed 

for Us, Prometheus Books, 2011 

http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Fallacy/NoDesign.pdf
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হকল্ সারা মহাবিকশ্ব থেিল্ োেি শিেরা এেশ িাে বহবল্য়াম। োরণ থসকক্ষকত্র 
বন্উিন্ বন্িঃকশবষি ন্া হকয় িা উৎপন্ন থপ্রাটকন্র সাকে িুক্ত হকয় হাইকরাকজন্ বিবরকি 
িাধা বেি। োকজই এ ধরকন্র েুই র্রম অিিার থিকোকন্া এেবট ঘটকল্ মহাবিকশ্ব 
থোকন্া ন্ক্ষত্ররাবজ বিবর হওয়ার মকিা অিিা েখন্ সৃবষ্ট হকিা ন্া, ঘটি ন্া 
আমাকের এই মল্য় শীিল্া ধরণীকি ‘োিচন্-বিবিে’ প্রাকণর ন্ািবন্ে বিোশ।  

 
 
 
 
 

 
 

 
অকন্ে বিজ্ঞান্ী িকল্ন্, খুি সীবমি পবরসকর (থোবেল্ক্স এল্াো) জীিকন্র বিোশ 

ঘকটকি; এমন্ থেন্ হকয়কি িার উির থপকি হকল্ িযাখযা খুাঁজকি হকি পৃবেিীকি প্রাণ ও 
মানু্কষর উপবিবির বেকে িাবেকয়। 

 

আিার, বিজ্ঞান্ীরা ল্ক্ষ েকরকিন্ থি ইকল্েিকন্র ির বন্উিন্ ও থপ্রাটকন্র িকরর 
পােচকেযর থর্কয় বেিুটা েম। িাাঁরা মকন্ েকরন্ থি এর েকল্ এেবট মুক্ত বন্উিন্ 
সহকজই থপ্রাটন্, ইকল্েিন্ ও প্রবি-বন্উবিকন্াকি রূপান্তবরি হকি থপকরকি। িবে 
ইকল্েিকন্র ির সামান্য থিবশ হি, বন্উিন্ িাহকল্ সুবিি হকয় থিি, আর সৃবষ্টর 
প্রারকম্ভ উৎপাবেি সেল্ থপ্রাটন্ ও ইকল্েিন্ বমকল্বমকশ বন্উিকন্ পবরণি হকিা। এর 
েকল্ িা ঘটি থসবট আমাকের জন্য খুি এেটা সুখপ্রে বেিু ন্য়। এমন্ির 
পবরবিবিকি খুি েম পবরমাণ হাইকরাকজন্ বটকে োেি, আর িাহকল্ ন্ক্ষকত্রর জন্য 
পিচাপ্ত জ্বাল্াবন্ অিবশষ্ট োেি ন্া। জন্ বি. িযাকরা ও িাি থজ. বটপল্ার এ ধরকন্র 
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রহসযময় ন্ান্া থিাোকিাে িুকল্ ধকর এেবট িই বল্কখবিকল্ন্ ১৯৮৬ সাকল্, ন্াম ‘The 
Anthropic Cosmological Principle’। িাাঁকের িক্তিয হকল্া, আমাকের মহাবিকশ্ব 
গ্রযাবিকটশন্াল্ বোংিা অন্য মহাজােবিে ধ্রুিেসমূকহর মান্ এমন্ থেন্, বোংিা 
মহাবিকশ্বর থর্হারাটাই িা এমন্ থেন্ হকয়কি এর উির থপকি হকল্ অনু্সন্ধান্ েরকি 
হকি পৃবেিীকি প্রাণ ও মানু্কষর আবিিচাকির মকধয। প্রাকণর বিোশ ও সকিচাপবর 
িুবদ্ধেীপ্ত মানু্কষর অিুযেকয়র জন্য এসি থমৌবল্ে ধ্রুিেও পবরিিচ রাবশগুবল্র মান্ 
বঠে এমন্ই হওয়া অিযািশযে বিল্, আর থসজন্যই ধ্রুিেগুকল্ার মান্ এ রেম 
হকয়কি। হঠাৎ িা বেিক্রকম এবট ঘকটবন্, িরাং এর থপিকন্ বিধািা পুরুকষর এেবট 
সুস্পষ্ট ইচ্ছা বন্বহি বিল্।  

 

মানু্ষকে সৃবষ্টর থেকন্দ্র থরকখ বিশ্বব্রহ্মাকণ্ডর বন্য়মন্ীবিগুকল্াকে িযাখযা েরিার এই 
িুবক্তকে িল্া হয় ‘অযান্কিাবপে আগুচকমন্ট’ িা ‘ন্রে-িার্ে িুবক্ত’। ‘আকল্া হাকি 
র্বল্য়াকি আাঁধাকরর িাত্রী’ িইবটর থশষ অধযাকয় এ সমি িুবক্তর বিজ্ঞাবন্ে খণ্ডন্ 
উকল্লখ েরা হকয়কি। থিমন্, আবম (অ.রা) থেবখকয়বি, মহাজােবিে ধ্রুিে আর 
পবরিিচ রাবশগুবল্র মান্ পবরিিচন্ েকর বিজ্ঞান্ীরা (থিমন্, বিির থস্টঙ্গকরর ‘মাবি 
েি’ েবিউটার থপ্রাগ্রাম251) বসমুকল্শন্ েকর আমাকের মহাবিকশ্বর মকিা আরও 
অসাংখয মহাবিশ্ব বিবর েরকি পাকরন্, থিখাকন্ প্রাকণর উদ্ভকির মকিা পবরকিকশর সৃবষ্ট 
হকি পাকর; এিাং এ জন্য ‘োইন্ বটউবন্াংকয়র’ থোকন্া প্রকয়াজন্ থন্ই। এিাো 
বেবজেযাল্ বরবিউ জান্চাকল্ প্রোবশি এেবট গুরুেপূণচ বিজ্ঞাবন্ে প্রিকন্ধর উকল্লখ েরা 
হকয়কি থিখাকন্ বিজ্ঞান্ী অযািবন্ অযাগুবর (Anthony Aguirre) স্বিন্ত্রিাকি 
থেবখকয়কিন্, মহাবিকশ্বর িয়বট পযারাবমটার িা পবরিিচ রাবশগুকল্া বিবিন্নিাকি 
অেল্িেল্ েকর ন্ীহাবরো, িারা এিাং পবরকশকষ থোকন্া এেবট গ্রকহ িুবদ্ধেীপ্ত জীিন্ 
েঠকন্র উপকিােী পবরকিশ বিবর েরা সম্ভি252। এখাকন্ থসগুকল্া বন্কয় পুন্িচার 

                                                           
251 "Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." Philo 3(2000): 50-67. 
252 Anthony Aguirre, “The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic 
Arguments”, Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001. 
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আকল্ার্ন্ায় িািার খুি থিবশ ইকচ্ছ থন্ই। এ অধযাকয় আমরা থেখাি থি, এি ধরকন্র 
জবটল্িায় (অযািবন্ অযাগুবরসহ বিবিন্ন বিজ্ঞান্ীর থি সমি সমাধান্ উকল্লখ েকরবি) ন্া 
বেকয়ও মাবল্টিাসচ িকত্ত্বর মাধযকমও এই রহসযময় ‘োইন্ বটউবন্াং’-এর আকরা এেবট 
সহজ সমাধান্ আমরা থপকি পাবর।   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

মাবল্টিাসচ হাইকপাবেবসস অযাকরাবপে ও োইন্ বটউবন্াং আগুচকমন্টগুকল্ার এেবট সহজ সমাধান্ 
থেয়। 

 

আমরা ইকিামকধযই থজকন্ থেবি, সাোমাটা েোয় মাবল্টিাসচ িত্ত্ব িল্কি থি, 
হাজাকরা-ল্ক্ষ-থোবট মহাবিকশ্বর বিকে আমাকের মহাবিশ্বও এেবট। থস্রে সম্ভািন্ার 
বন্বরকখই এেবট মহাবিকশ্ব র্ল্েগুকল্ার মান্ এমবন্কিই অমন্ সূক্ষ্মিাকি সমবিি হকি 
পাকর, অন্যগুকল্াকি হয়কিা হয়বন্। আমাকের মহাবিকশ্ব র্ল্েগুকল্া থোকন্া এেিাকি 
সমবিি হকি থপকরকি িকল্ই একি প্রাকণর উকন্মষ ঘকটকি; একি এি আিিচ হিার 
বেিু থন্ই! অধযাপে মাবটচন্ বরস থসবটই খুি র্মৎোরিাকি এেবট উপমার মাধযকম 
উকল্লখ েকরকিন্253: 

অসাংখয মহাবিকশ্বর বিকে আমাকের মহাবিশ্বও এেবট। অন্য মহাবিকশ্ব 
বিজ্ঞাকন্র সূত্র আর র্ল্েগুকল্া হয়কিা একেিাকরই অন্যরেম হকি।...োকজই 

                                                           
253 Martin J. Rees, Other Universes - A Scientific Perspective,  
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ঘবের োবরেকরর সােৃশয এখাকন্ একেিাকরই অর্ল্। িার িেকল্ িরাং 
আমাকের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অকন্েটা পবরিযক্ত থসকেে হযাে োপকের 
থোোকন্র সাকে িুল্ন্া েরা থিকি পাকর। থোোকন্র মজুে িবে বিশাল্ হয় 
িকি থোোকন্র থোকন্া এেবট জামা আপন্ার োকয় বঠেমকিা থল্কে থেকল্ 
আপবন্ বন্িয় িাকি বিবিি হকিন্ ন্া! বঠে এেইিাকি আমাকের মহাবিশ্ব 
িবে িবেকয় োো অসাংখয মহাবিকশ্বর এেবট হকয় োকে, থোোকন্র এেবট 
জামার মকিাই সূক্ষ্মসমিয় থেকখ আিিচ হিার বেিু থন্ই। 
 

সম্প্রবি বস্টকেন্ হবোংও িাাঁর ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয়র ‘আপাি অকল্ৌবেেিা’ 
অধযাকয় এেই ধরকন্র মিামি িযক্ত েকরকিন্254। বিবন্ িাাঁর িইকয় িকল্ন্ (গ্রযাে 
বিজাইন্, পৃো ১৬৪)– 

মহাবিকশ্বর পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্ার এিসি িািিীয় সূক্ষ্মসমিয় থেকখ 
অকন্কেই িািকি িাধয হকয়বিকল্ন্, এবট থিাধ হয় থোকন্া গ্রযাে 
বিজাইন্াকরর গ্রযাে বিজাইন্। বেন্তু এবট থোকন্া বিজ্ঞাবন্ে উির হকল্া ন্া। 
আমরা িরাং বিজ্ঞাবন্েিাকি থেকখবি, আমাকের এই মহাবিশ্ব অসাংখয অেবণি 
মহাবিশ্বরই এেবট িার প্রবিবটকি োজ েরকি বিন্ন বিন্ন প্রােৃবিে সূত্রািবল্। 
এই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা সূক্ষ্মসমিকয়র অকল্ৌবেেিাকে থঠোকন্ার 
উকেকশয বিবর হয়বন্, িরাং এটা ‘থন্া িাউোবর েবেশন্’255 এিাং 
থজযাবিবিচজ্ঞাকন্র অন্যান্য আধুবন্ে িকত্ত্বরই সেল্ অনু্বসদ্ধান্ত।…বঠে থিিাকি 
িারউইন্ ও ওয়াকল্স িযাখযা েকর থেবখকয়বিকল্ন্ - জীিজেকির আপাি 
অকল্ৌবেে বিজাইকন্র মকিা িযাপারগুকল্া থিমবন্ উদূ্ভি হকি পাকর থোকন্া 
ঐশ্ববরে হিকক্ষপ িাোই, বঠে থিমবন্ অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা প্রােৃবিে 

                                                           
254 Stephen Hawking, The Grand Design, Bantam;, 2010 
255 এখাকন্ বস্টকেন্ হবোং িাাঁর ১৯৮৩ সাকল্র হবোং-হাটচকল্ মকিকল্র থন্া-িাউোবর েবেশকন্র েো উকল্লখ েকরকিন্, থি মকিকল্ 
িাাঁরা বসাংগুল্াবরবটকে িাবিল্ েকরকিন্ এিাং থেবখকয়কিন্ থোয়ান্টাম প্রিাি থোন্ায় ধরকল্ মহাবিকশ্বর থোকন্া আবে বিিু োোর 
েরোর থন্ই।  
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সূত্রগুকল্ার সূক্ষ্ম সমিয়কে িযাখযা েরকি পাকর থোকন্া পরম েরুণাময় 
থোকন্া সিার উপবিবি িাোই।  
 

অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা অনু্িায়ী, আমাকের মহাবিশ্ব, িাকে এি বেন্ প্রেৃবির পুকরা 
অাংশ িকল্ থিকি থন্ওয়া হকিা, আসকল্ হয়কিা এবট এে বিশাল্ থোকন্া মহাজােবিে 
োন্কির (অমবন্িাসচ) খুি কু্ষে অাংশবিকশষ িাো আর বেিু ন্য়। আমাকের অিিাটা 
এি বেন্ বিল্ থসই িহুল্ প্রর্বল্ি 'অকন্ধর হবিেশচন্' েকল্পর অন্ধ থল্ােবটর মকিা - 
হািীর োন্ িুাঁকয়ই থি থিকি বন্কয়বিল্ ওইটাই িুবঝ হাবির পুকরা থেহটা!  
 

এখাকন্ই বেন্তু েল্প থশষ ন্য়। এই মাবল্টিাসচ বেওবরর িাই থপ্রািাি িা উপজাি 
বহকসকি আিার ইোন্ীাং উকঠ একসকি আকরা এে বিবগ্র মজাোর িত্ত্ব—‘সমান্তরাল্ 
মহাবিশ্ব’ িা ‘পযারাল্াল্ ইউবন্িাসচ’-এর ধারণা। মুহিে জাের ইেিাকল্র এেবট 
র্মৎোর বিজ্ঞাবন্ে েল্পোবহবন্ আকি সমান্তরাল্ মহাবিশ্ব বন্কয়, ন্াম ইরন্। বিজ্ঞাবন্ে 
েল্পোবহবন্র পাশাপাবশ সমান্তরাল্ মহাবিকশ্বর ধারণা বিজ্ঞাবন্ে গ্রি এিাং বিজ্ঞাবন্ে 
সামবয়েীগুকল্াকিও ঠাাঁই েকর বন্কয়কি। থিমন্, সমান্তরাল্ মহাবিশ্ব বন্কয় অক্সকোিচ 
বিশ্ববিেযাল্কয়র থিবিি থিটর্স ১৯৯৭ সাকল্ এেবট িই বল্কখকিন্ The Fabric of 
Reality: The Science of Parallel Universes - And Its Implications 
ন্াকম। এেই েৃবষ্টকোণ থেকে পোেচবিজ্ঞান্ী বমবর্ও োেু ২০০৬ সাকল্ িই বল্কখকিন্ 
‘সমান্তরাল্ বিশ্ব’ ন্াকম256 ।  

 

২০০৩ সাকল্র থম মাকসর সাকয়বন্টবেে আকমবরোকন্র সাংখযায় মযাক্স থটেমােচ 
Parallel Universes ন্াকমর এেবট প্রিন্ধ থল্কখন্257। থল্খাবটকি থটেমােচ বিন্বট 
মকিকল্র সাহাকিয অিযন্ত বিিৃি ও আেষচণীয় িবঙ্গকি ‘পযারাল্াল্ ইউবন্িাসচ’-এর 
ধারণাকে পাঠেকের মাকঝ িুকল্ ধকরন্। পযারাল্াল্ ইউবন্িাকসচর িত্ত্ব িল্কি থি, 

                                                           
256 Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and the Future of the 

Cosmos, Anchor, 2006 
257 Max Tegmark, "Parallel Universes", Scientific American, May 2003 
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িবেকয় বিবটকয় োো ল্ক্ষ-থোবট মহাবিকশ্বর মকধয থোকন্া থোকন্াবট থি আোর, 
আয়িন্ আর বিবশকষ্টয এেেম বঠে বঠে আমাকের মহাবিকশ্বর মকিাই হকি ন্া, এমন্ 
থিা থোকন্া েযারাবন্ট থন্ই।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

বিজ্ঞান্ী মযাক্স থটেমােচ আমাকের জান্া েবণকির সম্ভািন্ার বন্বরকখই বহসাি েকর থেবখকয়কিন্ 
থি, এই মহাবিশ্ব থেকে পায় (১০১০ )১১৮ বমটার আমাকের মহাবিকশ্বর মকিাই অবিেল্ মহাবিশ্ব 

োেকি পাকর থিখাকন্ আমাকের মহাবিকশ্বর মকিাই এেই ধরকন্র প্রােৃবিে সূত্র োজ 
েরকি, এমন্বে থসখাকন্ হয়কিা আপন্ারই এেজন্ ন্েল্ প্রবিরূপ েবিউটাকরর সামকন্ 

িকস এই থল্খাবট পেকি, িা আপবন্ থোকন্া বেন্ জান্কিও পারকিন্ ন্া! 
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পোেচবিজ্ঞাকন্র সূত্রগুকল্াও থসই মহাবিকশ্ব এেই রেমিাকি োজ েরার েো। 
মযাক্স থটেমােচ আমাকের জান্া েবণকির সম্ভািন্ার বন্বরকখই বহসাি েকর থেবখকয়কিন্ 
থি, এই মহাবিশ্ব থেকে পায় (১০১০)২৮ বমটার েূকর আপন্ারই এে ‘আইকিবন্টোল্ 
টুইন্’ হয়কিা েবিউটাকরর সামকন্ িকস এই থল্খাবট পেকি, িা আপবন্ থোকন্া বেন্ 
জান্কিও পারকিন্ ন্া!  

 

থিশ িুঝকি পারবি, মাবল্টিাকসচর ধারণাই হয়কিা পাঠেকের অকন্কে হজম 
েরকি পারকিন্ ন্া, িার ওপর আিার পযারাল্াল্ ইউবন্িাসচ, আইকিবন্টোল্ টুইন্ - 
থহন্কিন্ র্কল্ আসায় বন্িয় মাো িাল্কোল্ পাবেকয় বেকচ্ছ। বেন্তু বিশ্বাস েরুন্, 
ওপকরর ধারণা, বোংিা িত্ত্বগুকল্া িিই আজগুবি মকন্ থহাে ন্া থেন্ ওগুকল্া বন্মচাণ 
েরকি বেকয় বিজ্ঞান্ীরা পোেচবিজ্ঞাকন্র থোকন্া বন্য়মন্ীবি ল্ঙ্ঘন্ েকরন্বন্। িার 
পরও সমান্তরাল্ মহাবিথশ্বর ধ্ারো এখকন্া ‘সাই-োই’, িেকজার োবণবিে 
সাংখযািকত্ত্বর বহসাকির পিচাকয়ই রকয়কি, িার থর্কয় প্রর্বল্ি মাবল্টিাকসচর ধারণাগুকল্া 
িরাং অকন্ে িািি হকয় উঠকি সাম্প্রবিে সময়গুকল্াকি। বেন্তু থসখাকন্ িািার আকে 
আমাকের এেটু অক্কাকমর কু্ষর সম্বকন্ধ েু’-র্ার েো জান্া প্রকয়াজন্।  
 
মাবল্টিাকসচর ধারণা বে অক্কাকমর কু্ষকরর ল্ঙ্ঘন্? 
েশচন্শাকে ‘অক্কাকমর কু্ষর’ ন্াকম এেবট সূত্র প্রর্বল্ি আকি। এ বন্কয় আবম (অ.রা) 
এেটা থপাস্ট বল্কখবিল্াম মুক্তমন্া ব্লকে258। থসাজা িাাংল্ায় এই সূত্রবট িকল্, ‘অন্েচে 
িাহুল্য সিচোই িজচন্ীয়’। আইবির সমেচে অধযাপে জজচ এবল্স অক্কাকমর কু্ষরকে 
িযিহার েকরকিন্ মাবল্টিাকসচর ধারণার বিরুকদ্ধ, িকল্কিন্, এই িত্ত্ব অক্কাকমর কু্ষকরর 
সুস্পষ্ট ল্ঙ্ঘন্। িাাঁর িুবক্ত হকল্া, এেটা মহাবিশ্ব বেকয়ই িখন্ সমসযা সমাধান্ েরা 
িায়, হাজার থোবট মহাবিশ্ব থটকন্ একন্ সমসযা সমাধাকন্র থর্ষ্টা আসকল্ িািুল্িা 
মাত্র, অন্েচে অপর্য়। বেন্তু এ িুবক্ত থধাকপ থটকে ন্া। েকল্ারাকিা বিশ্ববিেযাল্কয়র 

                                                           
258 অক্কাকমর কু্ষর (occam’s razor) এিাং িাহুল্যময় ঈশ্বর, মুক্তমন্া, জানু্য়াবর ১৯, ২০১০ 
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অধযাপে বিির থস্টঙ্গর িাাঁর ‘টাইমকল্স বরয়াবল্বট’ এিাং ‘হযাজ সাকয়ন্স োউে েি’ 
িইকয় এই িুবক্ত খণ্ডন্ েকর িকল্কিন্, পোেচবিজ্ঞাকন্র সাম্প্রবিে িত্ত্বগুকল্ার 
থোকন্াটাই অসাংখয মহাবিকশ্বর অবিেকে িাবিল্ েকর থেয় ন্া। িরাং থিখাকন্ বল্কের 
িত্ত্ব থোয়ান্টাম ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম অসাংখয মহাবিশ্ব সৃবষ্টর বেকেই ইবঙ্গি েরকি, 
থসখাকন্ থেউ িবে অিো িােবি এেবট প্রেল্প আকরাপ েকর িকল্ন্, আমাকের এই 
মহাবিশ্ব িাো আর থোকন্া মহাবিশ্ব থন্ই, বোংিা েখকন্াই বিবর হওয়া সম্ভিপর ন্য়, 
িকি থসটাই িরাং হকি অক্কাকমর কু্ষকরর ল্ঙ্ঘন্। অধযাপে থস্টঙ্গকরর মকি, বল্কের 
েকিষণা থেকে থিবরকয় আসা সমাধাকন্র িুল্ ধবরকয় বেকয় বন্কজর সজ্ঞাি 
ধারণাবট‘এেবট মহাবিশ্বই বটকে োেকি পারকি’ প্রমাণ েরার োবয়ে োেকি 
বেন্তু ওই োবিোরকের ঘাকেই -িারা এেবটমাত্র মহাবিকশ্বর ধারণায় আিাশীল্ । এখন্ 
পিচন্ত থেউই থস ধরকন্র থোকন্া ‘থস্পশাল্ বন্য়ম’ হাবজর েরকি পাকরন্বন্, িার 
মাধযকম প্রমাবণি হয় থি থেিল্ এেবট মহাবিশ্বই থশষ পিচন্ত বটকে োেকি, অন্যগুকল্া 
িাবিল্ হকয় িাকি।  
 

বিজ্ঞান্ী মযাক্স থটেমােচও িাাঁর সাকয়বন্টবেে আকমবরোকন্র প্রিকন্ধ অক্কাকমর 
কু্ষরকে খণ্ডন্ েকর থল্কখন্, এেবটমাত্র মহাবিকশ্বর থর্কয় অন্ন্ত মহাবিশ্বই িরাং 
একক্ষকত্র অকপক্ষােৃি ‘সহজ সমাধান্’ হাবজর েকরকি। িাই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা 
অক্কাকমর কু্ষকরর থোকন্া ল্ঙ্ঘন্ ন্য়।  

 

োন্ািার বপ্রবময়ার ইন্স্টবটউকটর অধযাপে বল্ থিাবল্ন্ এেটু অন্যিাকি সমসযাটা 
বন্কয় িািবিকল্ন্। থেন্ আমাকের মহাবিশ্বই বটকে রইল্, অন্যগুকল্া রইল্ ন্া এ 
প্রশ্নবটর সমাধান্ বেকি বেকয় বিবন্ িকল্কিন্, িাকয়াল্বজ িা জীিবিেযা হয়কিা একক্ষকত্র 
আমাকের পে থেখাকি পাকর। জীিবিজ্ঞাকন্ এ ধরকন্র ঘটন্ার হাজাকরা উোহরণ 
িবেকয় আকি। েি মাি বমবল্য়ন্ বমবল্য়ন্ বিম পাকে, িার মকধয খুি েমই থশষ 
পিচন্ত বন্বষক্ত হয়, আর বন্বষক্ত বিম থেকে জন্ম থন্ওয়া অবধোাংশ থপান্াই আিার 
বিবিন্ন োরকণ মারা িায়, বোংিা অন্য মািকের খােয বহকসকি িযিহৃি হয়, থশষ পিচন্ত 
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থেখা িায়, খুি েম থপান্াই বটকে োকে আর িারপর পূণচাঙ্গ মাকি পবরণি হকি 
পাকর। বিজ্ঞান্ীরা বহসাি েকর থেবখকয়কিন্ থি এেটা েি মাকির বিকমর বন্রান্ব্বই 
শিাাংশই প্রেম মাকস থোকন্া- ন্া-থোকন্ািাকি ধ্বাংস হকয় িায়, আর িাবে িা থিাঁকর্ 
োকে িারও ন্ব্বই িাে প্রেম িিকরই ধ্বাংস হকয় িায়। মানু্ষসহ প্রবিবট িন্যপায়ী 
প্রাণীরই থোবট থোবট স্পাকমচর প্রকয়াজন্ হয় থেিল্ এবট বন্বিি েরকি থি একের 
মকধয এেবটমাত্র স্পামচই বিবিন্ন র্োই-উিরাই থপবরকয় বিম্বাণুকে বন্বষক্ত েরকি আর 
থশষপিচন্ত পরিিচী প্রজন্মকে বটবেকয় রাখকি। অেচাৎ প্রেৃবি িুল্ন্ামূল্েিাকি থিবশ 
উপিুক্ত বিবশকষ্টযর অবধোরীকের বটবেকয় রাকখ। এ িযাপারবটকেই র্ল্বি েোয় 
থিােযিকমর বিজয় িা ‘সািচাইিাল্ অি েয বেকটস্ট’ িল্া হয়। িারউইন্ প্রেৃবির এই 
বন্িচার্ন্ প্রবক্রয়ারই ন্াম থেন্ ‘প্রােৃবিে বন্িচার্ন্’ িার মাধযকম বিবন্ জীিজেকির 
বিিিচন্কে সােচেিাকি িযাখযা েরকি থপকরবিকল্ন্। 

 

বল্ থিাবল্ন্ িািকল্ন্, জীিজেকির বিিিচকন্র বন্য়কমর মকিা ‘বেিু এেটা’ 
সামবগ্রেিাকি মহাবিকশ্বর বিিিচকন্র জন্যও প্রকিাজয হকি পাকর বে ন্া। ইন্কফ্লশকন্র 
েকল্ মহাবিকশ্বর ইবিহাকস থি অগুন্বি বসাংগুল্াবরবট বিবর হকয়বিল্, এমন্ও থিা হকি 
পাকর থি, একের মকধয থশষ পিচন্ত এেবটমাত্রই বটকে রইল্, থিিাকি মান্িকেকহ 
বন্কষে ঘটাকন্ার অবিপ্রাকয় বমবল্য়ন্ শুক্রাণুর মকধয বটকে রয় এেবটমাত্র স্পামচ িা 
শুক্রাণু। িাহকল্ বে থিােযিম শুক্রাণুর মি থোন্ এে থিােযিম অথিি বিিু থেকেই 
‘প্রােৃবিে বন্িচার্কন্র’ মাধযকম জন্ম বন্কয়কি আমাকের এই পবরবর্ি মহাবিশ্ব? থে 
জাকন্, হকিও থিা পাকর! িা-ই িবে হয়, িকি ‘োইন্-বটউবন্াং’ আর ‘অযাকরাবপে 
আগুচকমন্ট’-এর জন্য অবিপ্রােৃি স্বেচীয় সমাধান্ খুাঁকজ আর ল্াি থন্ই। োরণ 
িারউইন্ীয় বিিিচন্িােী ধারণা িল্কি, হয়কিা এ প্রেরণগুকল্াই আমাকের মহাবিশ্বকে 
অন্যগুকল্া থেকে অবধেির ‘থিােযিম’ বহকসকি আল্াো েকর বেকয়বিল্! িাই এবট 
বটকে থেকি।  
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অন্ন্ত মহাবিকশ্বর সমসযা সমাধাকন্ বল্ থিাবল্কন্র এই বিিিচন্িােী েশচন্ খুি 
আেষচণীয় সমাধান্ বেকল্ও এবট থজযাবিিঃপোেচবিেকের োি থেকে েখকন্াই থিমন্ 
সমেচন্ পায়বন্। এর োরণ মূল্ি েুবট। অবধোাংশ পোেচবিেকের সিাই পোেচবিেযার 
জান্া বন্য়মন্ীবির মকধয থেকেই এই রহকসযর সমাধান্ র্ান্- হঠাৎ েকরই এে বিন্ন 
ধরকন্র বিজ্ঞাবন্ে বন্য়কমর মাধযকম এেধরকন্র ‘থোাঁজাবমল্’ থেওয়া িযাখযা ন্য়; আর 
িািাো বল্ থিাবল্ন্ থি প্রােৃবিে বন্িচার্কন্র েো িল্কিন্ িার থোন্ োবণবিে 
মকিল্ উপহার বেকি পাকরন্বন্ িা পোেচবিেকের োকি গ্রহণকিােযিার এে অন্যিম 
পূিচশিচ। 

 

আর িার থর্কয়ও িে েো হকল্া বিজ্ঞান্ীরা মাবল্টিাসচ িা অন্ন্ত মহাবিকশ্বর 
পরীক্ষাল্ি প্রমাণ থপকি শুরু েকরকিন্ সম্প্রবি।  
 
একল্া মাবল্টিাকসচর পরীক্ষাল্ি প্রমাণ  
মাবল্টিাকসচর ধারণা বিজ্ঞান্ীরা হাবজর েরার পর থেকেই একে বিবিন্ন সমাকল্ার্ন্ার 
মুকখামুবখ হকি হকয়কি। বেিুবেন্ আে পিচন্ত মাবল্টিাসচ ন্াকমর এই বিেিাত্মে 
ধারণার প্রবি সমাকল্ার্ন্ার িীর িুকে িল্া হকিা- এই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা সবঠে 
ন্াবে িুল্, িা এই মুহূকিচ পরীক্ষা েকর িল্িার থোকন্া উপায় থন্ই। োল্চ পপার 
‘েল্বসোকয়বিবল্বট’র থি বিবশষ্টয বিজ্ঞাকন্র সাংজ্ঞা বহকসকি বন্ধচাবরি েকর থরকখকিন্, 
িার আওিায় বেন্তু মাবল্টিাসচ পেকিা ন্া িকল্ িািা হকিা। সমাকল্ার্েরা িল্কিন্, 
োবণবিে বিমূিচিায় ঠাসা মাবল্টিাসচ িা অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণা িিটুেু ন্া িািিিার 
োিাোবি, িার র্াইকি থঢর থিবশ োিাোবি অবধপোেচবিেযার (থমটা বেবজেস)। 
োকজই এবট বিজ্ঞান্ হয় েী েকর?  
 

মাবল্টিাকসচর সমেচেরা েল্বসোয়াবিবল্বট িা িার্াইকিােযিার খুি িাকল্া জিাি 
বেকি ন্া পারকল্ও থস সময় বমন্বমন্ েকর িল্কিন্, ওই অবধপোেচবিেযা আর 
পোেচবিেযার মাঝখাকন্র সীমাকরখাটা িিই বেন্ িাকচ্ছ িিই থিাট হকয় আসকি। 
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অিীকি আমরা থেকখবি পিচকিক্ষণবিকরাধী িহু িত্ত্বই—থিমন্ থোল্াোর পৃবেিীর 
ধারণা, অেৃশয বিেুযৎ-রু্ম্বেীয় থক্ষত্র, উচ্চেবিকি ভ্রমণোকল্ সময় শ্লেিা, থোয়ান্টাম 
উপবরপািন্, িান্-োকল্র িক্রিা, েৃষ্ণেহ্বর ইিযাবে সিবেিুই থশষ পিচন্ত বিজ্ঞাকন্র 
অাংশ হকয় থেকি। অন্ন্ত মহাবিশ্বকেই িা আমরা িাবল্োয় রাখকি পারি ন্া থেন্?  

 

এখন্ অিশয সময় পাকল্টকি। মাবল্টিাকসচর সমেচেকের আর বমন্বমন্ েকর জিাি 
বেকি হকচ্ছ ন্া। আকেই িকল্বি, পোেচবিজ্ঞাকন্র অন্তি বিন্বট পৃেে পৃেে থক্ষত্র—
বোং িকত্ত্বর ‘ল্যােকস্কপ’, স্ফীবি-িত্ত্ব থেকে পাওয়া সমাধান্ এিাং গুপ্ত শবক্তর  
বন্ম্নমান্—সিাই এে িাকেয মাবল্টিাকসচর অবিকের বেকেই অঙু্গবল্ বন্কেচশ েরকি। এর 
িাইকর আকি ‘থোয়ান্টাম মাবল্টিাসচ’ এিাং ‘হকল্াগ্রাবেে মাবল্টিাকসচর’ ন্ীরি 
উপবিবি259। আকরা িে িযাপার, এই সি িত্ত্বেোর পাশাপাবশ বেিু পরীক্ষাল্ি 
প্রমাণও হাবজর েরা িাকচ্ছ। অকন্কেই িল্কিন্, মাবল্টিাসচ আর ধারণা বোংিা 
‘থস্পেুকল্শন্’-এর পিচাকয় সীমািদ্ধ থন্ই, িরাং ক্রমশ হকয় উকঠকি থিন্ শক্তকপাক্ত 
বিজ্ঞান্!  

 

িির েকয়ে আকে স্ফীবি িকত্ত্বর জন্ে অযাকল্ন্ গুে এবিবস বন্উজ বরকপাটচাকরর 
োি থেকে অদু্ভি এে থোন্ েল্ থপকল্ন্। বরকপাটচার িাাঁকে প্রশ্ন েরকল্ন্, আচ্ছা, 
আমাকের মহাবিশ্ব িবে ইন্কফ্লশকন্র মাধযকম সম্প্রসাবরি িুিুকের এেবট হকয় োকে, 
িাহকল্ অন্য মহাবিকশ্বর (মহাবিশ্বগুকল্াকে িািাকস থিকস থিোকন্া অসাংখয সািাকন্র 
িুিুকের মকিা েল্পন্া েরুন্) থোকন্া এেবটর সাকে টক্কর থল্কে ধ্বাংস হকয় িািার 
সম্ভািন্া েিটুেু? গুকের হাকি িাৎক্ষবণে থোন্ বহসাি বিল্ ন্া। িকি বন্কজর 
োকজর অবিজ্ঞিা থেকে এর এেবট সম্ভািয উির বেকয়বিকল্ন্ বিবন্, এিাং িল্া 
িাহুল্য, িাাঁর উিরবট থিমন্ থোকন্া ন্াটেীয় বেিু বিল্ ন্া। বেন্তু এবিবসর অনু্োন্ 
থশষ হিার পর গুে প্রশ্নবট বন্কয় খুি গুরুে বেকয় িািা শুরু েরকল্ন্। সবিযই থিা 
এরেম টক্কর ল্ােকল্ েী হকি? থসটা বে আমাকের মহাবিকশ্বর অবন্তম পবরণবি বন্কয় 
                                                           
259 Brian Greene, The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos, Vintage, 2011 
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আসকি? আমাকের পিচকিক্ষকণ বে থসটা ধরা পেকি? বিবন্ িযাপারবট সমাধাকন্র জন্য 
িাাঁর েুই বেেপাল্ িনু্ধ আকল্েজাোর বিকল্বিন্ ও জবম েযাবরোর সাকে বমকল্ এে 
েকিষেেল্ বিবর েরকল্ন্260।  

 

িাাঁরা বহসাি েকর থেখকল্ন্ এ ধরকন্র সাংঘষচ হিার এিাং থসই সাংঘকষচ আমাকের 
মহাবিশ্ব ধ্বাংস হকয় িািার সম্ভািন্া খুিই েম। বেন্তু ধ্বাংস ন্া হকল্ও থিাটখাকটা 
থঠাোঠুবে বে হকি পাকর, িাকি মহাবিকশ্বর জীিন্ সাংশয় হয়কিা ঘটকি ন্া, বেন্তু 
মহাবিকশ্বর োকয় বিবর েরকি থিেন্ার রবক্তম বেিু ক্ষি? 

 

এই িযাপারবটই থিবরকয় এল্ ল্েকন্র ইউবন্িাবসচবট েকল্কজর অধযাপে বস্টকেন্ 
বেবন্ আর িাাঁর েল্িকল্র অনু্সন্ধান্ী েকিষণা থেকে। িাাঁরা জান্কিন্ থি এ ধরকন্র 
‘ক্ষি’ আবিষ্কার েরার এেমাত্র জায়ো হকচ্ছ ন্াসার উইল্বেন্সন্ মাইকক্রাওকয়ি 
এবন্কসািবপ থপ্রাি থিটা িাকে প্রর্বল্িিাকি অবিবহি েরা হয় WMAP থিটা 
বহকসকি। থজযাবিবিচজ্ঞান্ীরা মহাজােবিে পিাৎপট বিবেরণ পবরমাকপর জন্য এই 
WMAP থিটা িযিহার েকর োকেন্। মহাবিকস্ফারকণর পর মহাবিশ্ব প্রসারকণর েকল্ 
ধীকর ধীকর থি শীিল্ হকয় পরম শূকন্যর প্রায় ৩ বিবগ্র ওপকর একস থপৌঁকিকি, থসটা 
এই WMAP থিটায় ধরা পকেবিল্, এিাং এবটই বিল্ মহাবিকস্ফারণ িা বিে িযাাং-এর 
প্রেম পরীক্ষাল্ি প্রমাণ, এর জন্য থপন্বজয়াস এিাং উইল্সন্ এেসময় থন্াকিল্ 
পুরস্কার থপকয়বিকল্ন্। থসই WMAP থিটাকে এখন্ গুপ্ত পোেচ ও গুপ্ত শবক্ত 
শন্াক্তেরণ, মহাবিকশ্বর স্ফীবির বন্খুাঁি হার বন্ণচয়সহ িহু গুরুেপূণচ েকিষণার োকজ 
িযিহার েরা হকচ্ছ। সম্প্রবি ন্াসা িার বিেি সাি িিকরর WMAP েল্ােল্ প্রোশ 
েকরকি261। থসই েল্ােকল্র ওপকরই থর্াখ রাখকল্ন্ বস্টকেন্ বেবন্। িাাঁরা জান্কিন্, 
অিীকি িবে মহাজােবিে িুিুেীয় থোকন্া সাংঘষচ ঘকট োকে, িকি িার প্রিাি 

                                                           
260 Zeeya Merali, Will Our Universe Collide With a Neighboring One?, Discover, October 2009 issue; 

published online November 4, 2009  

 
261 WMAP PRODUCES NEW RESULTS, http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html 
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WMAP থিটায় পেকি। োরণ এ ধরকন্র সাংঘষচ ‘আন্তিুিুেীয় মহাজেকি এেধরকন্র 
বিষমস্বােে বিেৃবি (inhomogeneities in the inner-bubble cosmology) 
বিবর েরকি, িা মহাজােবিে পিাৎপট বিবেরকণ ধরা পেকি িাধয। বস্টকেন্ বেবন্ 
এিাং িাাঁর েল্ ‘মিুল্ার এজ বিকটেশন্ এল্কোবরেকমর’ সাহাকিয WMAP থিটায় 
সাংঘকষচর ক্ষিিান্গুকল্া বন্ণচয় েরকল্ন্। িারা থেখকল্ন্ অন্তি র্ারবট জায়োয় এরেম 
সাংঘকষচর আল্ামি পাওয়া িাকচ্ছ; িার মাকন্ অিীকি অন্তি র্ারিার আমাকের 
মহাবিকশ্বর সাকে খুি থিাট থস্ককল্ হকল্ও অন্য মহাবিকশ্বর িুিুেীয় সাংঘষচ ঘকটবিল্। 
বস্টকেন্ বেবন্র সিূণচ থপপারবট মুক্তমন্া থেকে পো িাকি262।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

মহাজােবিে পিাৎপট বিবেরকণর উপাকি খুাঁকজ পাওয়া র্ক্রাোর ক্ষি  িুিুেীয় সাংঘষচ 
এর আল্ামি। বস্টকেন্ বেবন্র েকিষণা থেকে প্রাপ্ত েল্ােকল্ জান্া িাকচ্ছ, অিীকি অন্তি  
র্ারিার আমাকের মহাবিকশ্বর সাকে খুি থিাট থস্ককল্ অন্য মহাবিকশ্বর সাকে িুিুেীয় সাংঘষচ 

ঘকটবিল্। আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকরও অন্য অকন্ে মহাবিশ্ব োোর প্রেম পকরাক্ষ  
প্রমাণ িকল্ একে অবিবহি েরা হকচ্ছ 

 

                                                           
262 Stephen M. Feeney, First Observational Tests of Eternal Inflation, http://mukto-
mona.net/Articles/avijit/multiverse/supporting_doc/Feeney_multiverse_observational_test.pdf  

http://mukto-mona.net/Articles/avijit/multiverse/supporting_doc/Feeney_multiverse_observational_test.pdf
http://mukto-mona.net/Articles/avijit/multiverse/supporting_doc/Feeney_multiverse_observational_test.pdf
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এেবট িযাপার এখকন্া িল্া প্রকয়াজন্। বিজ্ঞান্ীরা এখকন্া বেন্তু এই েল্ােল্কে 
সাংশকয়র থর্াকখই থেখকিন্, এিাং বস্টকেন্ বেবন্ বন্কজও এবট িাকল্া েকর জাকন্ন্। 
বিবন্ বন্কজই থসবট স্বীোর েকর িকল্ন্, 

মহাজােবিে বিবেরকণর মকিা এি িে উপাি-সমাকিকশ এ ধরকন্র 
থিাটখাকটা বিন্নিা োোটা আর থসটা খুাঁকজ পাওয়াটা অস্বািাবিে বেিু ন্য়। 
বন্িঃসকিকহ আমাকের এই েকিষণা এ িযাপাকর প্রেম পরীক্ষামূল্ে পেকক্ষপ, 
বেন্তু এখকন্া বন্বিি থোকন্া প্রমাণ ন্য় িবেও। 
 

আমাকেরও বেন্তু এই িযাপারবট মাোয় রাখকি হকি থোকন্া রূ্োন্ত বসদ্ধাকন্ত আসার 
আকে। িার পরও িল্ি, িবেও বস্টকেন্ বেন্ীর এই পরীক্ষার েল্ােল্ এখকন্া রূ্োন্ত 
বন্িয়িা প্রোন্োরী বেিু ন্য়, বেন্তু বন্িঃসকিকহ বিজ্ঞাকন্র জেকি এবট এেবট 
আশািােী ঘটন্া। আর েশচন্েি বেে থেকে থিা িযাপারবটর গুরুে অসীম। মাবল্টিাসচ 
হাইকপাবেবসসকে অকন্কেই এি বেন্ ভ্রু েুাঁর্কে বিজ্ঞাকন্র িাইকর থঠকল্ বেকি 
র্াইকিন্। এ ধরকন্র সাম্প্রবিে পরীক্ষা-বন্রীক্ষাগুকল্া থিন্ একে বিজ্ঞাকন্র জেকি 
প্রেমিাকরর মকিা পুন্িঃপ্রবিবেি েকর বেল্ শবক্তশাল্ীিাকি। এই ধরকন্র েকিষণা 
থেকেই থিবরকয় আসকি থি আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকরও অসাংখয মহাবিশ্ব হয়কিা 
িবেকয় আকি, থিগুকল্ার থোকন্াবটর সাকে হয়কিা আমাকের মহাবিকশ্বর সাংঘষচ 
সাংেবঠি হকয়বিল্ সুেূর অিীকি। আর বিজ্ঞান্ীরা থেিল্ এই েল্ােকল্র ওপকরই 
বন্িচর েকর িকস থন্ই; আমরা জাবন্, িাাঁরা িবিষযকি আকরা অকন্ে পরীক্ষার িযিিা 
েরকিন্ এই অন্ন্ত মহাবিকশ্বর ধারণাকে সবঠেিাকি পরীক্ষা েরার জন্য। এমবন্ 
এেবট িবিষযৎ পরীক্ষা হকচ্ছ বল্সা সযাকটল্াইকটর (Laser Interferometer Space 
Antenna, সাংকক্ষকপ LISA) উৎকক্ষপণ। বিজ্ঞান্ীরা এর জন্য এখন্ই উেগ্রীি হকয় 
িকস রকয়কিন্। বল্সা িবিষযকি আমাকের শে-িরঙ্গ শন্াক্তেরকণর মাধযকম আকরা 
বন্বিিিাকি জান্াকি পারকি সবিযই িবহবিচকশ্ব আকরা মহাবিকশ্বর অবিে রকয়কি বে 
ন্া, আর সিযই অিীকি আমাকের সাকে থল্কেবিল্ ন্াবে োকরা িুিুেীয় টক্কর। িবে 
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বল্সা আমাকের অনু্মান্কে সবঠে প্রমাণ েরকি পাকর, িকি থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্র 
পাঠযপুিেগুকল্াকে ন্িুন্িাকি থঢকল্ সাজাকি হকি, োরণ এই েল্ােল্ থেকি অন্ন্ত 
মহাবিকশ্বর আনু্োবন্ে স্বীেৃবি, িা সূর্ন্া েরকি আকরেবট থোপাবন্চোসীয় বিেকির। 
  

আমরা িইবট শুরুই েকরবিল্াম এই িকল্—‘শূন্য আর অসীম, এরা থিন্ একে 
অকন্যর িমজ। থিখাকন্ শূন্য থসখাকন্ই সীমাহীন্িা’। মাবল্টিাসচ থিন্ থসই োশচবন্ে 
অবিিযবক্তরই সােচে প্রবিচ্ছবি। বিজ্ঞান্ আজ আমাকের থেবখকয় বেকচ্ছ, স্ফীবি িত্ত্ব 
অনু্সরণ েকর শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদূ্ভি হকচ্ছ, এিাং সাংখযায় থসগুকল্া এবট েুবট ন্য়, 
প্রায় অসীমসাংখযে! শূন্য আর অসীম থিন্ বমকল্বমকশ এোোর হকয় থেকি 
মাবল্টিাকসচর জেকি একস। রবি ঠােুকরর োকন্র েোগুকল্া মকন্ পেকি খুি - ‘সীমার 
মাকঝ অসীম িুবম িাজাও আপন্ সুর।  

আমার মকধয থিামার প্রোশ িাই এি মধুর’ ।  
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পিেশ অধযায়  

অবন্তম প্রকশ্নর মুকখামুবখ: থেন্ থোকন্া বেিু ন্া  
োোর িেকল্ বেিু আকি? 

  
‘বিশ্বাস থোকন্া বেিুরই উির থেয় ন্া, থেিল্ প্রশ্ন েরা থেকে বিরি রাকখ’। 

                                      থিটার থরিাস 
 

থেন্ থোকন্া বেিু ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি?—প্রেম েকি এ প্রশ্নবটর মুকখামুবখ 
হকয়বিল্াম িা আজ মকন্ থন্ই। সম্ভিি জাঁ-পল্ সাকত্রর (১৯০৫-১৯৮০) অবিেিােী 
েশচন্ ‘বিবয়াং এযাণ্ড ন্াবোংকন্স’ বোংিা মাবটচন্ হাইকিোকরর (১৮৮৯-১৯৭৬) 
অবধপোেচবিেযা-বিষয়ে িই ‘ইকন্ট্রািােশন্ টু থমটাবেবজেস’ পেকি বেকয়। থশকষাক্ত 
িইবটর প্রেম ল্াইন্বটই থিাধ েবর বিল্—‘থহায়াই থেয়ার ইজ সামবোং রাোর থেন্ 
ন্াবোং?’। িার পর থেকে িহু িইকয়, অসাংখয জায়োকিই এর উপবিবি থটর থপকয়বি। 
োশচবন্ে উইবল্য়াম থজমস (১৮৪২-১৯১০) িাাঁর ‘সাম প্রিকল্মস অি বেল্সবে’ গ্রকি 
এ প্রশ্নবটকে বর্বহ্নি েকরবিকল্ন্ ‘অন্ধোরিম েশচন্’ বহকসকি। থজযাবিিঃপোেচবিে সযার 
আেচার িান্চািচ থল্াকিল্ (১৯১৩-২০১২) একে থেকখকিন্ ‘িযবক্তর মন্কে বিন্নবিন্ন েরা’ 
প্রশ্ন বহকসকি। এ বিষকয় আমার পো এখন্ পিচন্ত সিচকশষ িই বজম থজাকল্টর ‘থহায়াই 
িাস েয ওয়ােচ এবক্সস্ট’ (২০১২)263। িাাংল্া েরকল্ োাঁোয়—‘থেন্ বিশ্ব অবিেমান্?’ 

                                                           
263 Jim Holt, Why Does the World Exist?: An Existential Detective Story, Liveright, 2012 
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িইকয়র এে জায়োয় থল্খে রবসেিা েকর িকল্কিন্, ‘সাইবেয়াবিে থরােীরা 
িরািরই এই প্রশ্ন বেকয় আচ্ছন্ন োকে’! 
 

মান্বসে থরােীরা সিযই এই ধরকন্র প্রশ্ন বেকয় আচ্ছন্ন োকে বেন্া জাবন্ ন্া, 
িকি বজম থজাল্ট িইকয়র শুরুকিই রবসেিা েকর ‘অবিকের সহজ প্রমাণ’ বহকসকি িা 
থল্খা আকি, িা মান্বসে থরােীর মকিাই থশান্ায় িকট - 

ধরুন্, থেয়ার ওয়যার ‘ন্াবোং’। ন্াবোং মাকন্ বেিু ন্া, এমন্বে থোকন্া 
বন্য়মন্ীবি বেিুই ন্াই। োরণ, বন্য়ম োো মাকন্ই বেিু এেটা োো। 
থোকন্া বন্য়ম ন্া োোর মাকন্, থিকোকন্া বেিুই থসখাকন্ ‘পারবমকটি’। 
িবে সিবেিুই পারবমকটি হয়, িাইকল্ ‘ন্াবোং উইল্ বি েরবিকিন্’! 
িাই, ‘ন্াবোং’ িকল্ বেিু োেকল্ ‘ন্াবোং উইল্ বি েরবিকিন্’। 
অেচাৎ, ন্াবোং িযাপারটা ‘থসল্ে েরবিবিাং’। 
থসা, থেয়ার মাস্ট বি ‘সামবোং’। 
 
োশচবন্েকের পাশাপাবশ আকিন্ ধাবমচেরাও। বেিুবেন্ আে পিচন্ত এ প্রশ্নবট 

ধমচকিিাকের বপ্রয় এেবট প্রশ্ন বহকসকি বিরাজ েকরবিল্। বিজ্ঞান্ীকের মুকখ েুলু্প 
আাঁটাকি এ প্রশ্নবট উচ্ছ্বাসিকর িযিহার েরা হকিা। হযাাঁ, ‘থহায়াই থেয়ার ইস সামবোং 
রাোর েযান্ ন্াবোং’-এ প্রশ্নবট সিযই বিল্ বিজ্ঞান্ীকের প্রবি িেসে র্যাকল্ঞ্জ; পযাকল্র 
ঘবে, হকয়কল্র থিাবয়াং, বোংিা হাল্ আমকল্র হুমায়ুকন্র ন্াইেন্ েযাকমরা থিমন্ 
ধাবমচেকের িৃবপ্তর থঢেুর উৎপােন্ েরি, এই প্রশ্নবটও অকন্েটা বিজ্ঞান্-ধকমচর 
বিিকেচ বিজ্ঞাকন্র েবেকন্ থশষ থপকরে থপাাঁিার মকিাই হকয় উকঠবিল্ থিন্ অকন্কের 
োকি264। মূল্ ধারার বিজ্ঞান্ীরা এি বেন্ ধকর এর উির প্রোকন্ অন্ীহ এিাং বন্িুপই 

                                                           
264 পযাকল্র ঘবে, হকয়কল্র থিাবয়াংসহ বিবিন্ন সৃবষ্টিােী িুবক্তর খণ্ডন্ পাওয়া িাকি অবিবজৎ রায় ও রায়হান্ আিীর বল্বখি 
‘অবিশ্বাকসর েশচন্’ (শুদ্ধস্বর, ২০১১; পুন্মুচেণ ২০১২) গ্রকি। এ িাো থেখা থিকি পাকর মুক্তমন্ায় প্রোবশি বন্কর্র 
থল্খাগুকল্াও— 
* ভ্রান্ত ধারণা: ঘবের থিমন্ োবরের ল্াকে, থিমবন্ মহাবিশ্ব বিবরর থপিকন্ও োবরের ল্ােকি; বল্ি - http://mukto-
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বিকল্ন্ িল্া িায়। অকন্কে আিার এ ধরকন্র প্রশ্ন ‘বিজ্ঞাকন্র বিষয় ন্য়’ িকল্ পাশ 
োবটকয় থিকিন্। বেন্তু বিেি েকয়ে িিকর পবরবিবি অকন্ে িেকল্কি। এখন্ অকন্ে 
বিজ্ঞান্ীই আিার সাকে অবিমি বেকচ্ছন্ থি িাাঁরা এর উির জাকন্ন্। উিকরর 
বন্িয়িা বন্কয় বিিেচ োেকল্ও ধমচ ও েশচকন্র িল্কয় পকে োো এ প্রশ্নবটকি 
পোেচবিজ্ঞান্ীরা থি ন্াে েল্াকি শুরু েকরকিন্, এিাং এ বন্কয় এেটা অিিাকন্ 
থপৌঁিুকি র্াইকিন্ থসবট এখন্ থমাটামুবট বন্বিি। থসজন্য থিশ ে’িির ধকরই থেখবি 
পোেচবিজ্ঞান্ীকের থল্খা িইগুকল্াকি বিষয়বট আকল্ার্ন্ায় উকঠ আসকি। আমরা 
পোেচবিে বিির থস্টঙ্গকরর ‘েি েয থেইে হাইকপাবেবসস’ শীষচে গ্রকি এর উকল্লখ ও 
িযাখযা থেকখবি, থেকখবি বিজ্ঞান্ী হবোং-থলাবিকন্ার ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয়ও। আর এ 
থক্ষকত্র সিচকশষ সাংকিাজন্ বিখযাি থজযাবিিঃপোেচবিে ল্করন্স ক্রাউকসর ‘A Universe 
from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing’265। 
িাাংল্া েরকল্ িল্কি পাবর—‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব —থেন্ থোকন্া বেিু ন্া োোর 
িেকল্ বেিু আকি?’ িইবটকি পোেচবিে ক্রাউস পোেচবিকের েৃবষ্টকোণ থেকে িযাখযা 
েকরকিন্ বেিাকি শূন্য থেকে আমাকের বর্রকর্ন্া বিপুল্ মহাবিশ্ব উদূ্ভি হকি পাকর 
একেিাকরই প্রােৃবিে উপাকয়। িারা ল্করন্স ক্রাউকসর িযাপাকর জাকন্ন্ ন্া,িাাঁকের জন্য 
েু ল্াইন্ িবল্। অধযাপে ল্করন্স ক্রাউস িিচমান্ বিকশ্বর অন্যিম সুপবরবর্ি 
থজযাবিিঃপোেচবিে, বপএইর্বি েকরবিকল্ন্ এমআইবট থেকে ১৯৮২ সাকল্ এিাং 
িিচমাকন্ অযাবরকজান্া থস্টট বিশ্ববিেযাল্কয়র ‘অবরবজন্’ ন্াকমর এেবট গুরুেপূণচ 
প্রকজকির েণচধার। এই প্রকজকি মহাবিকশ্বর উৎপবি, পোকেচর উৎপবি থেকে প্রাকণর 

                                                                                                                                           

mona.com/evolution/QA/first_WilliamPaley_ design_physics.htm  
* ভ্রান্ত ধারণা: সরল্ অিিা থেকে এি জবটল্ জীিজেকির উদ্ভি ঘটা জাি ইয়াকিচ থেকল্ রাখা জঞ্জাল্ থেকে এে ঘূবণচঝকের 
মাধযকম এে থিাবয়াং বিমান্ বিবর হকয় িাওয়ার মকিাই অসম্ভি। বল্ি -http://mukto-
mona.com/evolution/QA/hoyle_boeing.htm  
* রায়হান্ আিীর, মঙ্গকল্র িুকে পকে োো থসই ন্াইেন্ েযাকমরাবট, মুক্তমন্া, জুল্াই ৩১, ২০১২, বল্ি - http://mukto-
mona.com/bangla_blog/?p=27782   
265 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, 
Free Press, 2012. 
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উৎপবিসহ ন্ান্া ধরকন্র প্রাবন্তে বিষয়-আশয় বন্কয় িাাঁর িত্ত্বািধাকন্ েকিষণা েরা 
হয়। 

ক্রাউকসর িইবটকি শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর উদ্ভকির পাশাপাবশ আকল্াবর্ি হকয়কি 
েশচকন্র সিকর্কয় প্রোঢ় সমসযাবট—আমাকের অবিকের এেেম থোোর সমসযা –
থেন্ইিা একেিাকর বেিু ন্া োোর িেকল্ েযাল্াবক্স, িারোপুঞ্জ, থসৌরজেৎ, পৃবেিী, 
জীিজেৎসহ এি বেিুর অবিে রকয়কি আমাকের র্ারপাশজুকে। এি বেিু োোর 
িেকল্ বন্িঃসীম আাঁধার োেকল্ই িা েী ক্ষবি বিল্?  

 

ক্রাউকসর িইবটর মুখিকন্ধ বিজ্ঞান্ী বরর্ািচ িবেন্স িকল্কিন্, ‘জীিবিজ্ঞাকন্র থক্ষকত্র 
িারউইকন্র অবরবজন্ অি বস্পবশজ থিমবন্, থজযাবিপচোেচবিজ্ঞাকন্র থক্ষকত্র ক্রাউকসর 
শূন্য থেকে মহাবিশ্বও থিমবন্’। িারউইকন্র িইকয় িবণচি বিিিচন্ িত্ত্ব থিমন্ 
জীিজেকির থক্ষকত্র থোন্ অপ্রােৃি সত্ত্বা োোর অনু্েল্পকে িাবিল্ েকর বেকয়কি, 
ক্রাউকসর িইও থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞাকন্র থক্ষকত্র অেচাৎ, মহাবিকশ্বর অবিকের থপিকন্ 
থোকন্া অপ্রােৃি িা অপাবেচি সত্ত্বার অবিে োোর সেল্ োবিকে িাবিল্ েকর 
বেকয়কি। ক্রাউকসর িইবটর বশকরান্ামবটই থেন্দ্রীিূি হকয়কি ধাবমচেকের িুকে থেওয়া 
বপ্রয় এ প্রশ্নকে উপজীিয েকর। িল্া িাহুল্য থি সমি মূল্ধারার পোেচবিকের েো 
উকল্লখ েরা হকয়কি এ থল্খায়, িাাঁরা সিাই বিজ্ঞাকন্র থর্াখ বেকয়ই সমসযাবট 
থমাোবিল্া েকরকিন্ এিাং সমাধাকন্ থপৌঁিাকি থর্ষ্টা েকরকিন্, ধমচকিিা বোংিা 
োশচবন্েকের মকিা জল্ থঘাল্া ন্া েকর। থিমন্, ক্রাউস িাাঁর িইকয় িকল্কিন্ (‘শূন্য 
থেকে মহাবিশ্ব’, পৃো ১৪৩) –  

আমাকের মহাবিকশ্বর আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্র িবি, এর ইবিহাস, সম্ভািয িবিষযৎ, 
ও সকিচাপবর শূন্য িল্কি আসকল্ েী থিাঝায় িা অনু্ধািন্ এিাং পিচাকল্ার্ন্া 
েকর আমরা এটুেু িল্কি পাবর থি, এখন্ এ প্রশ্নবটকে থমাোবিল্া েরার 
জন্য সিকর্কয় িাকল্া অিিায় আবি।  
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ল্করন্স ক্রাউস থোকন্া অবিশকয়াবক্ত েকরন্বন্। এেটা সময় িািা হকিা ‘ন্াবোং’ 
িযাপারটা হকচ্ছ িস্তুর বোংিা জেকির জন্য স্বািাবিে অিিা, আর ‘সামবোং’ িযাপারটা 
আকরাবপি। থিমন্ জামচান্ েবণিবিে বল্িবন্জ িাাঁর ১৬৯৭ সাকল্ থল্খা ‘অন্ 
আবল্টকমট অবরবজন্ অি বোংস’ ন্ামে এেবট প্রিকন্ধ এ বিষকয় অবিমি থেন্ এই 
িকল্ থি, ‘ন্াবোং’ িযাপারটা স্বিিঃসূ্ফিচ, বেন্তু অন্যবেকে ‘সামবোং’ িযাপারটা অজচন্ 
েরকি োজ েরকি হয়266। আর িাইকরর থোকন্া বেিুর হিকক্ষপ িাো এমবন্ এমবন্ 
ন্াবোং থেকে সামবোং-এ উিরণ ঘকট ন্া। বল্িবন্কজর োকি এর সমাধান্ বিল্ 
িোরীবি ‘ঈশ্বর’।  
 

িার পর থেকে এিাকিই আমাকের বেন্ থেকি। ‘থেন্ থোকন্া বেিু ন্া োোর 
িেকল্ বেিু আকি?’ উির খুি থসাজা  োরণ হকল্ন্ ঈশ্বর। আসকল্ বস্টকেন্ হবোং 
এিাং িাাঁর সমসামবয়ে অন্যান্য ‘টযাট্ ন্া’ বিজ্ঞান্ীকের হাকি সিকরর েশকে ‘থোয়ান্টাম 
েসকমাল্বজর’ জন্ম হিার আে পিচন্ত বিজ্ঞান্ এর বিপরীকি সেল্ উির বেকি 
পাকরবন্, বঠে থিমবন্ িারউইন্ আসার আে পিচন্ত আমরা পযাকল্র বিজাইন্ 
আগুচকমন্টকে বঠেমকিা েল্াইমল্াই েরার উপেরণ খুাঁকজ থপিাম ন্া। িারপকরও বেিু 
ঘােিযাো োশচবন্ে থি বিকল্ন্ ন্া িা ন্য়। িাাঁরা এ ধরকণর ‘থহায়াই থেয়ার ইজ 
সামবোং রাোর িযান্ ন্াবোং’ মােচা প্রশ্ন মুর্বে থহকস িল্কিন্, িা িবে ‘ন্াবোং’ 
িযাপারটা একিা স্বািাবিে আর স্বিিঃসূ্ফিচ হয়, িাহকল্ ঈশ্বকররই িা োোর েরোর 
েী বিল্? Why there is God rather than nothing?267 ‘ন্াবোং’ িািাবজকে 
প্রবিহি েরকি অেৃশয অপ্রমাবণি ঈশ্বরকে সাক্ষীকোপাল্ বহকসকি থেখাকন্া িাকি, বেন্তু 
িািি থি মহাবিশ্বটা আমরা থর্াকখর সামকন্ হরহাকমশা থেখবি থসটাকে ‘েুত্রাবপ ন্য়’, 
এ িযাপারটা এেটু হাসযের হকয় িাকচ্ছ ন্া? এমন্বে অবন্তম প্রশ্নগুকল্ার উির বহকসকি 
ঈশ্বরকে সাক্ষীকোপাল্ েকর হাবজর েরার িযাপারটা থি আসকল্ থোকন্া উির ন্য়, িা 

                                                           
266 Leibniz, "On the Ultimate Origination of the Universe", 1697 
267 Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus 
Books, 2007 
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েৃষে-োশচবন্ে আরজ আল্ী মািুব্বকরর মাোয়ও একসবিল্। এ জন্যই ‘সকিযর 
সন্ধান্’ িইকয় বিবন্ প্রশ্ন েকরকিন্ – ‘ঈশ্বর সময়কে সৃবষ্ট েকরকিন্ থোন্ সমকয়?’ 
অেিা ‘িান্কে সৃবষ্ট েরা হকল্া থোন্ িান্ থেকে?’ বোংিা ‘শবক্ত সৃবষ্ট েরা হকল্া 
থোন্ শবক্ত িারা?’268। ধাবমচকেরা এই ধরকন্র প্রিুযিকর খুি এেটা িাকল্া উির 
েখকন্াই বেকি পাকরন্বন্। িরাং থোস্বা েকরকিন্। এে েুমুচখ ন্াবিে এেিার বিষ্টীয় 
ধমচকিিা থসন্ট অোবস্টন্কে বজকজ্ঞসা েকরবিল্ – ‘োোর, এই মহাবিশ্ব িান্াকন্ার 
আকে ঈশ্বর িািাবজ েী েরবিকল্ন্ িলু্ন্ থিা?’ অোবস্টন্ রাকে থক্ষপরু্বরয়াস হকয় 
উির বেকয়বিকল্ন্, ‘থিাকের মকিা থল্াে, িারা এ ধরকন্র প্রশ্ন েকর, িাকের জন্য 
জাহান্নাম বিবর েরবিকল্ন্ ঈশ্বর’!  

 

িকি ধাবমচকেরা থোস্বা েরকল্ও সাংশয়িােী োশচবন্কেরা সিসময়ই বল্িবন্কজর 
উপসাংহারকে প্রশ্নবিদ্ধ েকর থেকিন্ ন্ান্া েৃবষ্টকোণ থেকে। আকেও েকরকিন্, এখকন্া 
েরকিন্। থিমন্, জামচান্ োশচবন্ে এিল্ে গ্রুন্কিাম িাাঁর ‘েয পিাবটচ অি বেইবস্টে 
েসকমাল্বজ’ শীষচে এেবট েকিষণাপকত্র পদ্ধবিেিিাকি বল্িবন্কজর উপসাংহাকরর 
সমাকল্ার্ন্া হাবজর েকরকিন্269, এই সমকয়র প্রখযাি পোেচবিজ্ঞান্ী শন্ েযারল্ থসটা 
িাাঁর এেবট ব্লকে উকল্লখ েকরকিন্270।  

 

িকি োশচবন্কেরা িাাঁকের োশচবন্ে পযাাঁর্কঘার্ থেকে উির থির েরকি পারকল্ও 
আমার মকি থসগুকল্া বিল্ থমাটা োকে থস্রে ‘বপিল্াবম েোর থখল্া’, বিজ্ঞাবন্ে 
থোকন্া সমাধান্ ন্য়। এর থপিকন্ সিকর্কয় িে োরণ হকল্া  বল্িবন্কজর সময়োকল্ 
থোয়ান্টাম িল্বিেযা এিাং এ-সাংক্রান্ত অগ্রেবি সম্বকন্ধ বিজ্ঞান্ীকের থোকন্া ধারণাই 
বিল্ ন্া। থর্াকখর সামকন্ থেখা বিশ্বজেকির জন্য থি বন্য়ম প্রকিাজয, থসটার বিবিকিই 
                                                           
268 আরজ আল্ী মািুব্বর রর্ন্া সমগ্র, পাঠে সমাকিশ। 
269 Grunbaum, Adolf. “The Poverty of Theistic Cosmology” in Brit. J. Phil. Sci. 55, 4, 2004. 
270 থেখুন্, Sean Carroll, Why Is There Something Rather Than Nothing?, 
http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2007/08/30/why-is-there-something-rather-than-
nothing/#.UMTdlHep2L8  

http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2007/08/30/why-is-there-something-rather-than-nothing/#.UMTdlHep2L8
http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/2007/08/30/why-is-there-something-rather-than-nothing/#.UMTdlHep2L8
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িাাঁরা এিাং িাাঁকের মকিা োশচবন্কেরা বসদ্ধান্ত বন্কিন্। িাাঁরা জান্কিন্ ন্া থি, িাাঁকের 
েৃশযমান্ জেকির িাইকর বিশাল্ এেটা জেৎ আকি; এই থসই আন্তপারমাণবিে 
জেৎ, থি জেকির বন্য়মগুকল্া অকন্েটা হযাবর পটাকরর েকল্পর ‘হেওয়াটচস সু্কল্’-এর 
বন্য়মোনু্কন্র মকিাই অদু্ভি। আমাকের েৃশযমান্ জেকি আমরা শূন্য থেকে বেিু 
বিবর হকি থেবখ ন্া, বোংিা আমরা আমাকের িাবের ইকটর থেয়াল্ থিে েকর থহাঁকট 
ওপাকর র্কল্ থিকি পাবর ন্া। বেন্তু থোয়ান্টাম জেৎ থিন্ বিন্ন, এখাকন্ েণা আর 
প্রবিেণারা রীবিমকিা শূন্য থেকে উদূ্ভি হয়, বন্বিি অিিান্ থন্ওয়ার িেকল্ 
সম্ভািন্ার িল্কয় োেকি পিি েকর, আর মাকঝমকধযই িারা ‘থোয়ান্টাম টাকন্বল্াং’-
এর মাধযকম েুল্চঙ্ঘয িাধার প্রার্ীর েকল্ র্কল্ িায় অশরীরী সিার মকিাই। থোয়ান্টাম 
জেকির বন্য়মোনু্ন্গুকল্াকে অিািি িািকল্ বেন্তু িুল্ হকি। এটা আমার এই 
প্রিকন্ধর মকিাই বন্খাে িািি। িাাঁরা ইকল্েিবন্েকসর িন্ত্রপাবি বন্কয় ন্াোর্াো েকরন্ 
িাাঁরা সিাই টাকন্ল্ িাকয়াি ও থজাকসেসন্ জাংশকন্র েো জাকন্ন্271, এগুকল্া বেন্তু 
থোয়ান্টাম রাকজযর হযাবর পটাকরর থসই ‘হেওয়াটচস সু্কল্’-এর মকিা বন্য়মোনু্কন্র 
উপর ির েকরই র্কল্। এমন্বে আমাকের পবরবর্ি সুবিয মামার থিিকর অন্িরি থি 
হাইকরাকজকন্র বেউশন্ ঘকট র্ল্কি িকল্ আমরা জাবন্, থসটাও বেন্তু থোয়ান্টাম 
জেকির ন্ীবি থমকন্ই হকচ্ছ272। 

 

বিেি সির এিাং আবশর েশকে বিজ্ঞান্ীরা থোয়ান্টাম পোেচবিেযা বন্কয় েকিষণা 
েরকি বেকয় থেখকল্ন্, থোয়ান্টাম জেকি ‘ন্াবোং’ িযাপারবট বিেল্ট বেিু ন্য়, িরাং 
‘সামবোং’ িযাপারটাই িরাং থসখাকন্ ‘বিেল্ট’। ন্াবোং িযাপারটা থসখাকন্ থমাটা োকে 
‘আন্কস্টিল্’ িা অবিবিশীল্। শূন্যিা অবিবিশীল্ িকল্ই ওটা েখকন্া শান্ত-
সমাবহিিাকি পকে োেকি পাকর ন্া, থসখাকন্ অন্িরিিাকি বিবর হকি োকে অসে 

                                                           
271 বল্ও এসাবে, ইিার বেয়ািার ও ব্রায়ান্ থজাকসেসন্ ১৯৭৩ সাকল্ পোেচবিেযায় থন্াকিল্ পুরস্কার পান্। এসাবে টাকন্ল্ 
িাকয়াি আবিষ্কার েকরবিকল্ন্, এিাং ব্রায়ান্ থজাকসেসন্ আবিষ্কার েকরবিকল্ন্ থজাকসেসন্ জাাংশন্। এ েুকটা িন্ত্রই থোয়ান্টাম 
টাকন্বল্াং-এর মাধযকম োজ েকর।  
272 বিজ্ঞান্ী হযান্স বিকে ১৯৬৭ সাকল্ থন্াকিল্ পুরস্কার পান্ িারার থিিরোর বেউশন্-প্রবক্রয়া সেল্িাকি িযাখযা েরার জন্য।  
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েবণো, অহবন্চবশ র্ল্কি োকে িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র রহসযময় থখল্া। আমরা 
আমাকের িইকয় আকে আকল্ার্ন্া েকরবিঅযাবরস্টটল্ এেসময় প্রেৃবিজেৎ থেকখ 
মন্তিয েকরবিকল্ন্, ‘প্রেৃবি শূন্যিাকে এেেম পিি েকর ন্া’ (Nature abhors a 
vacuum)। এমন্বে শূন্যিাকে থেখা হকিা ‘ব্লাসকেবম’ বহকসকি। বেন্তু পকর বিজ্ঞান্ী 
টবরকসবল্ পারে বন্কয় ঐবিহাবসে পরীক্ষার সাহাকিয থেবখকয় থেন্ থি, শূন্যিা ইকচ্ছ 
েরকল্ই বিবর েরা িায়, একি ব্লাসকেবমও হয় ন্া, োকরা মাোয় আোশও থিকে 
পকে ন্া। অিাে িযাপার হকচ্ছ ‘প্রেৃবি শূন্যিাকে এেেম পিি েকর ন্া’—
অযাবরস্টটকল্র েরা প্রার্ীন্ এ উবক্তবট থিন্ থোয়ান্টাম জেকির জন্য সিয হকয় বেকর 
একসকি। বিজ্ঞান্ী িাি থক্লাস িাাঁর ‘ন্াবোং’ িইকয় এ জন্যই িকল্কিন্, ‘অযাবরস্টটল্ 
থোয়ান্টাম জেৎকে থেকখ িাওয়ার সুকিাে পান্বন্, বেন্তু িাাঁর এই উচ্চারণ থোয়ান্টাম 
জেকির জন্য থিন্ হাকে হাকে সিয হকয় থেকি’273। 

  
‘ন্াবোং’ িযাপারটা থি অবিি ও ন্েিকে টাইকপর বেিু, িা আবশর েশকে উকল্লখ 

েকরবিকল্ন্ থন্াকিল্ বিজয়ী পোেচবিজ্ঞান্ী িযাি উইল্কজে সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্ 
মযাোবজকন্ প্রোবশি এেবট প্রিকন্ধর মাধযকম274। ১৯৮০ সাকল্ প্রোবশি প্রিন্ধবটর 
বশকরান্াম বিল্ ‘The Cosmic Asymmetry Between Matter and 
Antimatter’। মহাবিকশ্বর উৎপবির উষাল্কগ্ পোেচ এিাং প্রবিপোেচ িখন্ উদূ্ভি 
হকয়বিল্ এে রহসযময় োরকণ প্রেৃবি প্রবি-পোকেচর িুল্ন্ায় পোকেচর প্রবি খুি 
সামান্য হকল্ও পক্ষপাবিে থেবখকয়বিল্। এই পক্ষপাবিকের িযাপারটা িবে ন্া ঘটি, 
িাহকল্ আজ আমরা এখাকন্ িকস িকস বন্কজকের অবিে বন্কয় এই আাঁকিকল্েরু্য়াল্ 
প্রশ্ন েরার সুকিাে থপিাম ন্া। মযাটার ও অযাবন্টমযাটার একে অপরকে আবল্ঙ্গন্ েকর 
ধ্বাংস েকর বেি, আর আমাকের সামকন্ িখন্ থর্ন্াজান্া পোেচ, জীিজেৎ 
ন্ক্ষত্ররাবজর িেকল্ োেি থেিল্ থিজবিয়িায় পবরপূণচ অিাবরি এে শূন্যিা। 

                                                           
273 Frank Close, Nothing: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2009 
274 Frank Wilczek, “The Cosmic Asymmetry Between Matter and Antimatter,” Scientific American 243, no. 
6, 82-90, 1980 
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আমাকের এই পাবেচি প্রাণর্ািকল্যর িেকল্ বিরাজ েরি একেিাকর েিকরর 
বন্িিিা। িকি এেবট বিষয় এখাকন্ উকল্লখয। ‘অকল্ৌবেে’ থোকন্া োরকণ এই 
পক্ষপাবিে ঘকটবন্। আর এমন্ও ন্য় থি প্রেৃবিকে বিশাল্ থোকন্া পক্ষপাবিে 
থেখাকি হকয়বিল্ এর জন্য। িরাং বিজ্ঞান্ীরা েণন্া েকর থেকখকিন্ সূর্ন্াল্কগ্ পোেচ-
প্রবিপোকেচর মকধয এে বিবল্য়কন্র এে িাে মাত্র অসমিাই খুকল্ বেকি পারি 
আমাকের এই থর্ন্াজান্া মহাবিশ্ব বিবর হিার েুয়ার। আর সিয িল্কি বে—বঠে িাই 
সম্ভিি হকয়কি275। আজকের মহাজােবিে পিাৎপট বিবেরণ বিকশ্লষণ েকরও 
বিজ্ঞান্ীরা বঠে থিমন্বটই থেখকিন্276। িযাি উইল্কজে িাাঁর থসই প্রিকন্ধ িযাখযা 
েকরবিকল্ন্ বেিাকি অকল্ৌবেে ন্য়, িরাং বন্িান্ত প্রােৃবিে উপাকয় প্রবিসমিার 
িােকন্র মাধযকম শুরুকি পোেচ এিাং প্রবি-পোকেচর মধযোর অসমিা বিবর হকয়বিল্, 
এিাং িার থপিকন্ অন্যিম প্রধান্ োরণ বিল্, ‘শূন্য িযাপারটার অবিবিশীল্িা’। 
উইল্কজে িাাঁর থপপাকর বল্কখবিকল্ন্ এিাকি277 –  

ধারণা েরা িায় থি, মহাবিকশ্বর সূর্ন্া হকয়বিল্ িিেূর সম্ভি সকিচাচ্চ 
প্রবিসম েশার (symmetrical state) মধয বেকয়, এিাং এ েশায় থোকন্া 
পোকেচর অবিে বিল্ ন্া, মহাবিশ্ব বিল্ এেবট িযােুয়াম। বিিীয় েশায় পোেচ 
এল্। এই েশায় প্রবিসামযিা বিল্ বেিুটা েম, বেন্তু শবক্তও বিল্ েম। থশষ 
পিচন্ত অকপক্ষােৃি েম প্রবিসম েশা একস থসবট থিকে থেল্ খুি দ্রুি। এই 
অিিান্তকরর েকল্ থি শবক্ত বন্েচি হকল্া থসটা েণা বিবর েরল্। এই ঘটন্া 
মহাবিকস্ফারণ িা বিে িযাাং বহকসকি বর্বহ্নি েরা িায় ... োকজই ‘থেন্ বেিু 

                                                           
275 এ িযাপারবট বন্কয় প্রেম োজ বিল্ রুশ বিজ্ঞান্ী আাঁকে শাখারকির, বিবন্ িার শাবন্তোমী আকিাল্কন্র জন্য স্টযাবল্কন্র 
জামান্ায় বন্িচাবিি হন্, এিাং িাকে থন্াকিল্ পুরস্কার গ্রহকণর জন্যও থসাবিকয়ি ইউবন্য়ন্ থেকে থির হিার অনু্মবি থেয়া 
হয়বন্। শাখারি িার ১৯৭৬ সাকল্ থল্খা েকিষণাপকত্র সমাধান্ বেকয়বিকল্ন্ বেিাকি পোেচ এিাং প্রবিপোকেচর মকধয অসমিা 
বিবর হকি পাকর। িার সমাধান্ ‘িযাবরওকজকন্বসকসর সমাধান্’ বহকসকি পবরবর্ি (A. D. Sakharov, Violation of CP 
invariance, C asymmetry, and baryon asymmetry of the universe. Sov. Phys. Usp. 34 (5), pp.392–393.) 
276 Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, 
Free Press, 2012 
277 Frank Wilczek, পূকিচাক্ত।  
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ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি?’ –  প্রার্ীন্ এ প্রশ্নবটর িোেচ উির হকল্া – 
‘ন্াবোং’ িযাপারটা অবিবিশীল্’278।  
 

থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ীকের থেয়া সিচাধুবন্ে িত্ত্ব থেকে আমরা এখন্ জাবন্ থি, 
আমাকের এই মহাবিশ্ব এেবট ‘থোয়ান্টাম ঘটন্া’ বহকসকিই এেসময় আত্মপ্রোশ 
েকরবিল্279। োকজই থোয়ান্টাম িল্বিেযার মূল্ সূত্রগুকল্া মহাবিকশ্বর উৎপবির 
সময়ও এেইিাকি প্রকিাজয হকি, থস আর ন্িুন্ েী! থসটা েরকি বেকয়ই বিজ্ঞান্ীরা 
থেখকল্ন্ শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর আবিিচাি থেিল্ সম্ভি িা-ই ন্য়, রীবিমকিা 
অিশযম্ভািী। থসজন্যই ‘গ্রযাে বিজাইন্’ িইকয় বস্টকেন্ হবোং ও থলাবিকন্া িকল্কিন্ 
িহুল্ পবঠি এই উবক্তকি – 

মাধযােষচণ শবক্তর সূকত্রর মকিা পোেচবিজ্ঞাকন্র বিবিন্ন সূত্র োিচের রকয়কি, 
িাই এেেম শূন্যিা থেকেও মহাবিকশ্বর উৎপবি সম্ভি এিাং থসবট 
অিশযম্ভািী। ‘স্বিিঃসূ্ফিচিাকি উৎপবি’ হওয়ার োরকণই ‘থেয়ার ইজ সামবোং, 
রাোর েযান্ ন্াবোং’, থস োরকণই মহাবিকশ্বর অবিে রকয়কি, অবিে রকয়কি 
আমাকের। মহাবিশ্ব উৎপবির সময় িাবি জ্বাল্াকন্ার জন্য ঈশ্বকরর থোকন্া 
প্রকয়াজন্ থন্ই।  
 

আসকল্ থোয়ান্টাম শূন্যিা অবিবিশীল্ িকল্ই থসখাকন্ ‘স্বিিঃসূ্ফিচিাকি উৎপবি’র 
মাধযকম িস্তুেণার উদ্ভি অিশযম্ভািী। িযাপারবট থখাল্াসা েকরকিন্ ল্করন্স ক্রাউসও 
িাাঁর সাম্প্রবিে ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ িইকয় (‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’, পৃো ১৬৯): 

                                                           
278 থিাে েরা অাংশবটর মূল্ ইাংকরবজ থপপাকর বিল্ এরেম – “The answer to the ancient question ‘Why is there 
something rather than nothing?’ would then be that ‘nothing’ is unstable.” 
279 এ প্রসকঙ্গ বস্টকেন্ হবোং িাাঁর 'গ্রযে বিজাইন্ িইকয়র ষে অধযাকয় বল্কখকিন্ (অনু্িাে িান্িীরুল্ ইসল্াম) – 'িবেও আমরা 
এখকন্া থোয়ান্টাম মহােকষচর থোকন্া পূণচাঙ্গ িত্ত্ব পাইবন্, িার পরও আমরা জাবন্, মহাবিকশ্বর সূর্ন্া এেবট থোয়ান্টাম ঘটন্া। 
েকল্, আমরা থিিাকি থোয়ান্টাম িত্ত্ব এিাং সাধারণ আকপবক্ষেিাকে বিকশষিাকি বমবল্কয় মহাস্ফীবির িত্ত্ব বন্রূপণ েকরবি, 
থসিাকি িবে আকরা অিীকি িাই এিাং মহাবিকশ্বর সূর্ন্া সিকেচই জান্কি র্াই, িাহকল্ও অিশযই সাধারণ আকপবক্ষেিার িত্ত্ব 
সিকেচ আমর িা বেিু জাবন্ িার সাকে থোয়ান্টাম িত্ত্বকে থমল্াকি হকি।'।  



  

475 
Bw÷kb BeyK 

থোয়ান্টাম গ্রযাবিবটর থক্ষকত্র মহাবিশ্ব শূন্য থেকে উদূ্ভি হকি পাকর, এিাং হকি 
স্বিিঃসূ্ফিচিাকি। থস সমি মহাবিশ্ব োাঁো হিার েরোর থন্ই, িাকি পোেচ 
ও শবক্ত োেকি পাকর িিক্ষণ পিচন্ত ন্া এর মাধযােষচকণর সাকে িুক্ত 
ঋণাত্মে শবক্তসহ এর সিচকমাট শবক্ত শূন্য হকি।  
এিাং ক্রাউকসর সুবর্বন্তি উপসাংহার (‘ইউবন্িাসচ িম ন্াবোং’, পৃো ১৭০) – 
িযাপারটা খুি পবরষ্কার। থোয়ান্টাম মাধযােষচণ থেিল্ মহাবিশ্বকে শূন্য থেকে 
উদূ্ভি হকি অনু্মবি বেকয়ই ক্ষান্ত হয় ন্া, একেিাকর অিশযম্ভািী েকর িুকল্। 
োরণ, িান্োকল্র অিিচমাকন্ থি শূন্যািিার েো আমরা িল্বি থসটা 
একেিাকরই আন্কস্টিল্ িা অবিবিশীল্।  
 

এেই ধারণার প্রবিেল্ন্ আমরা থেবখ পোেচবিে বিির থস্টঙ্গকরর বিবিন্ন িইকয়280 
এিাং প্রিকন্ধ281।  বিবন্ িাাঁর ‘েমবপ্রকহন্বসিল্ েসমস’ িইকয় থেবখকয়কিন্ থি, থোকন্া 
বেিু োো এিাং ন্া োোর সম্ভািন্ার িযাপারবট আসকল্ েণন্া েরা সম্ভি, এিাং 
োোর সম্ভািন্া ষাট শিাাংকশরও থিবশ পাওয়া িায়282। অধযাপে থস্টঙ্গার িাাঁর 
প্রিন্ধবট থশষ েকরকিন্ থন্াকিল্ বিজয়ী পোেচবিজ্ঞান্ী িযাি উইল্কজকের থপপার 
থেকে উদৃ্ধবিবট হাবজর েকর, থিখাকন্ বিবন্ অবিমি বেকয়কিন্ ‘ন্াবোং িযাপারটা 
অবিবিশীল্’।  
 

সাংশয়িােী োশচবন্ে মাইকেল্ শারমার সম্প্রবি ‘সাকয়বন্টবেে আকমবরোন্’283 
এিাং িাাঁর সিাবেি ‘থস্কবেে’284 পবত্রোয় এ বন্কয় েুবট প্রিন্ধ বল্কখকিন্। থস্কবেে 
পবত্রোয় প্রোবশি বিিীয় প্রিন্ধবটকি থেন্ বেিু ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি – এই 

                                                           
280 Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis. How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus 
Books; Reprint edition, 2008  
281 Victor Stenger, Why Is There Something Rather Than Nothing?,CSI, Volume 16.2, June, 2006 
282 Victor Stenger, God: The Comprehensible Cosmos: Where Do the Laws of Physics Come From?, 
Prometheus Books; 2006 
283 Michael Shermer, Much Ado about Nothing, Scientific American, April 27, 2012. 
284 Michael Shermer, Nothing is Negligible: Why There is Something Rather than Nothing, Skeptic, Vol 17, 
No. 3, 2012. 
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রহকসযর সমাধান্ েরকি বেকয় অন্তি িাকরাবট সমাধান্ হাবজর েকরকিন্। িার মকধয 
ধাবমচেকের ‘ঈশ্বর অনু্েল্প’বট িাে বেকল্ শারমার আকরা থি এোকরাবট সমাধান্ হাবজর 
েকরকিন্ িার সিগুকল্াই আধুবন্ে পোেচবিজ্ঞান্ীকের থেওয়া বিজ্ঞাবন্ে সমাধান্, 
থিগুকল্াকি অপাবেচি ও অকল্ৌবেে থোকন্া সিা আমোবন্ ন্া েকরই িযাপারবটকে 
থমাোবিল্া েরা িায়। এর মকধয থি সমাধান্বটকে সিকর্কয় থশকষ থরকখকিন্, এিাং 
সিকর্কয় গুরুেপূণচ বিজ্ঞাবন্ে সমাধান্ িকল্ মি বেকয়কিন্ শারমার ‘শূন্যিা 
অবিবিশীল্’।  

 

আমরা আমকের এই িইকয় েবণিবিে ও থজযাবিিঃপোেচবিেকের আধুবন্ে 
ধারণাগুকল্ার সাকে পাঠেকের পবরর্য় েবরকয় বেকি থর্কয়বি। থসজন্যই এ িইবটকি 
আমরা েবণকির শূন্যিা এিাং পোেচবিজ্ঞাকন্র শূন্যিা বন্কয় আল্াোিাকি আকল্ার্ন্া 
েকরবি। আকল্ার্ন্া েকরবি মহাবিকশ্বর উৎপবির সাম্প্রবিে ধারণাগুকল্া বন্কয়; 
বিকশষি েীঘচ পবরসকর সাম্প্রবিে স্ফীবি িত্ত্ব (inflation theory) বন্কয়। স্ফীবি 
িত্ত্বকে অবধোাংশ মূল্ধারার থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ীরাই মহাবিকশ্বর উৎপবির রহসয 
সমাধাকন্র সিকর্কয় থজারাকল্া িত্ত্ব িকল্ আজ থমকন্ বন্কয়কিন্। সুগ্রবিি এ িকত্ত্বর 
আকল্াকে থেখাকন্া িায়, শুরুকি শূন্যিা থেকে প্রােৃবিে উপাকয় মহাবিকশ্বর িাত্রা শুরু 
হকয় স্বিিঃসূ্ফিচ েশা পবরিিচকন্র (phase transition) মাধযকম পোকেচর উদ্ভি ঘটা 
সম্ভি, এিাং িািকি হয়কিা থসিাকিই মহাবিকশ্বর উদ্ভি ঘকটকি। িযাপারবট 
অস্বািাবিেও ন্য়, অথিজ্ঞাবন্েও ন্য়। মহাবিশ্বকে থিকহিু থোয়ান্টাম শূন্যিার মধয 
বেকয় আবিিূচি হকি হকয়কি, িাই িার উদ্ভি ঘকটকি থোয়ান্টাম িকরর 
‘অবিবিশীল্িা’ সামবল্কয়ই। আমরা আমাকের িইকয় থেবখকয়বি থি, ‘থেন্ থোকন্া 
বেিু ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি?’ – এটা থোকন্া ধমচীয় বোংিা োশচবন্ে প্রশ্ন ন্য়, 
এটা এোন্তিাকিই এেবট বিজ্ঞাবন্ে প্রশ্ন। বিেি েকয়ে শিকে বিজ্ঞাকন্র থি 
অগ্রেবি ঘকটকি, িার বন্বরকখ আমরা িল্কি পাবর, আমরা এ প্রশ্নকে থমাোবিল্া 
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েরকি সক্ষম, এিাং িা বিজ্ঞাবন্েিাকিই। আসকল্ এ ধরকন্র প্রশ্ন থমাোবিল্ায় একিা 
বেন্ থি সন্ািন্ িবিবট আমাকের সামকন্ উপিাপন্ েরা হকিা, থসটা এরেকমর – 

 
 
 
 
 
 
আমাকের িইকয়র মাধযকম অবিকের িযাখযা বহকসকি থি ন্িুন্ বিজ্ঞাবন্ে িবিবট 

আমরা পাঠেকের োকি বন্কিেন্ েকরবি থসটার সারমমচ হকল্া এরেকমর – 
 
 
 
 
 
 
থোয়ান্টাম জেকির বন্য়মোনু্কন্র েো মাোয় রাখকল্ বেিু ‘ন্া োোর’ অিিা 

থেকে ‘বেিু োোর’ পবরবিবিকি থপৌঁিাকন্া িায় সহকজই। আর এটা িোরবের জন্য 
আমাকের ঈশ্বর ন্াকম থোকন্া মধযস্বত্ত্বকিােী ওপরওয়াল্ার েরোর থন্ই; 
প্রােৃবিেিাকিই এটা সম্ভি। োরণ আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্র থর্াকখ শূন্যিা িযাপারবট 
থমাটাোকে অবিবিশীল্।  

 

এিাং এটাই ‘বিজ্ঞাকন্র থর্াকখ’ আমাকের অবিকের মূল্ োরণ। এই জন্যই বেিু 
এেেম ন্া োোর িেকল্ বেিু আকি িকল্ আমরা জাবন্। অন্তি আধুবন্ে বিজ্ঞাকন্র 
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থর্াখ বেকয় থেখকল্ থসটাই ‘আমাকের অবিকের প্রকশ্ন’ এখন্ পিচন্ত পাওয়া সিচকশষ 
উির।  
 
থশষ েো 
আমাকের িইবট শূন্য বন্কয়। শূন্য বন্কয় আমাকের এই আকল্ার্ন্া আিবিচি হকয়কি 
মূল্ি েুবট এল্াো বঘকর—এেবট হকল্া েবণকির শূন্যিা, আর অন্যবট পোেচবিজ্ঞাকন্র। 
েবণকির শূন্যিা বন্কয় েো িল্কি বেকয় প্রেকমই একসকি শূন্য সাংখযাবটর ইবিহাস 
বন্কয় আকল্ার্ন্া। শূন্য সাংখযাটা আমাকের োকি এখন্ এিই স্বািাবিে থি প্রাইমাবর 
সু্ককল্র থিকল্বপকল্কের শূন্য সম্বকন্ধ বজকজ্ঞসা েরকল্ থহকস েবেকয় পেকি। এেবেন্ 
বেন্তু িা এরেম ‘জল্িৎ িরল্াং’ বিল্ ন্া। আসকল্ শূন্য িকল্ থোকন্া বেিু আমাকের 
সাংখযার সাম্রাকজয বিল্ই ন্া। িযাপারটা থি অস্বািাবিে িাও িল্া িাকি ন্া অিশয। 
এমন্ থিা ন্য় থি প্রািযবহে জীিকন্ এর বিশাল্ থোকন্া িযিহার আকি। জবমজমা 
বোংিা সন্তান্সন্তবির বহসাি রাখকিই থহাে,বোংিা থহাে ন্া বিয়াকরর েযান্ খাবল্ 
েরকি, বোংিা িাজার থেকে েল্া বেন্কিথেউ শূকন্যর ঝাকমল্ায় িায় ন্া; থিকি 
হয় ন্া। এ বন্কয় িইকয়র প্রেমবেকে আমরা িকল্বিল্াম থখকির র্াবষকে েখকন্া ‘শূন্য’ 
সাংখযে িীজ িপন্ েরকি হয়ন্া, ‘শূন্য’ েরুর েুধ থোয়াকি হয় ন্া, বোংিা হকি হয় 
ন্া ‘শূন্য’ সন্তাকন্র মৃিুযকি োির। োকজই শূন্য সাংখযার উপোবরিা িুঝকি আমাকের 
সময় থল্কেকি।  
 

সময় ল্াোর আরও এেটা িে োরণ শূন্য সাংখযাবটর প্রেৃবি। আমরা থেকখবি, 
শূন্য সাংখযাটা অন্য সি সাংখযার মকিা ন্য়। থিকোকন্া সাংখযাকে বন্কজর সাকে থিাে 
েরকল্ সাংখযার মান্ িাকে। থিমন্ ১ থে ১-এর সাকে থিাে বেকল্ আমরা পাই ২। ২-
এর সাকে ২ থিাে েরকল্ আমরা পাই ৪। বেন্তু শূন্যকে শূকন্যর সাকে থিাে বেকল্ 
থেিল্ শূন্যই পাওয়া িায়। িযাপারটা সাংখযার সিচজন্ীন্ ধকমচর বিকরাধী থিন্। থস 
বন্কজ িােকি র্ায় ন্া, এমন্বে অন্য সাংখযাকেও িােকি থেয় ন্া। ২-এর সাকে ০ 
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থিাে েরুন্। আপবন্ পাকিন্ ২। অের্ শূকন্যর থক্ষকত্র েল্ােল্ থেকখ মকন্ হকি, থেউ 
েখকন্া থোকন্া বেিু থিাে েরার থর্ষ্টাই েকরবন্ থিন্। আর পূরণ িাকের থক্ষকত্র এই 
রহসয থিন্ আরও িযাপে। শূন্য আমাকের িাো েকর থেকর অশরীরী সির মকিাই। 
থিকোকন্া সাংখযাকে শূন্য বেকয় গুণ েরকল্ থেিল্ শূন্যই পাওয়া িায়, থসটা িি িে 
বোংিা থিাট সাংখযা িা-ই থহাে ন্া থেন্। আর শূন্য বেকয় িাে েরকি থেকল্ থিন্ 
অকির জান্া সি োঠাকমাই থিকে পেকি র্ায়।  

 

শূকন্যর এই রহসযময় িযাপারসযাপারগুকল্া প্রার্ীন্োকল্র োশচবন্েকের িীিবিহ্বল্ 
েকর িুকল্বিল্। িাই আমরা ইবিহাকসর এেটা িে সময়জুকে শূন্যকে থঠোকন্ার 
প্রকর্ষ্টা যেয েবর, অন্তি পবিকম থিা িকটই। েবণিবিে বপোকোরাস আর িাাঁর 
অনু্রক্ত িাবহন্ী বমকল্ এেধরকন্র ‘োল্ট’ই েকে িুকল্বিকল্ন্ িোেবেি শূন্য আর 
অমূল্ে সাংখযা থঠোকি। িাাঁকের ধারণা বিল্, প্রেৃবির পবিত্র সুসামঞ্জসয িজায় রাখকি 
হকল্ এইটাই েরণীয়। বেন্তু প্রেৃবি থিা এি সুসামঞ্জসযপূণচ ন্য়। িার িহু বিবশকষ্টযই, 
িহু োঠাকমাকিই খুাঁজকল্ অমূল্ে সাংখযা থিবরকয় আকস। থির্ারা বহপসাসকে প্রাণ বেকি 
হকয়বিল্ এই গুকমার োাঁস েকর থেওয়ার জন্য। িাই আমরা থেবখ, বিকষ্টর জকন্মরও 
িহু আকে িযাবিল্কন্ শূকন্যর ধারণার উদ্ভি ঘটকল্ও বোংিা মায়া সিযিায় এিাং িাকের 
বিখযাি েযাকল্োকর এর বন্েশচন্ োেকল্ও পবিম শূন্যকে গ্রহণ েকরবন্। শূন্যকে 
পবিকম প্রবিবেি েরকি আসকল্ িকেষ্ট থিে থপকি হকয়বিকল্া। বপোকোরাকসর 
জযাবমবি থেকে শুরু েকর, িারিীয়-আরিীয় সাংখযাপদ্ধবি, থজকন্ার ধাাঁধা, সুিণচ 
অনু্পাি, বেকিান্াবর্র রাবশমাল্া, বল্বমট, থল্াবপিাকল্র সূত্রসহ িহু বসাঁবে পার হকয়, 
িহু োঠখে পুবেকয় আমরা শূকন্যর সবঠে িযিহার েরায়ি েকরবি।   

 

বপোকোরাকসর মকিা অযাবরস্টটকল্র োকিও শূন্যিার িযাপারবট বিল্ অগ্রহণীয়। 
বিবন্ মকন্ েরকিন্, প্রেৃবিকি শূন্যিা োেকি পাকর ন্া (‘Nature abhors a 
vacuum’)। এেটা সময় অযাবরস্টটকল্র এ সমি িাণীকে থেখা হকিা থিন্ সাক্ষাৎ 
বেিিাণী বহকসকি। িাাঁর অনু্োমীর সাংখযা বিল্ বিশাল্। থসজন্য পোেচবিজ্ঞাকন্র 
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জেকিও শূন্যিাকে প্রবিবেি েরকি থঢর ঘাম ঝরাকি হকয়কি। বপোকোরাকসর মকিা 
অযাবরস্টটকল্র অনু্েি িাবহন্ীও প্রায় েুই হাজার িির ধকর শূন্যকে থঠোকন্ার থর্ষ্টা 
েকরবিল্। শূন্যিাকে থস সময় থেখা হকিা ‘ব্লাসকেবম’ বহকসকি। বেন্তু পরিিচীকি 
বিজ্ঞান্ী টবরকসবল্ পরীক্ষার সাহাকিয প্রমাণ েকরন্ থি, শূন্যিা ইকচ্ছ েরকল্ই বিবর 
েরা িায়। এখন্োর সু্কল্-েকল্কজর বিজ্ঞাকন্র িইগুকল্াকিও টবরকসবল্র থসই 
িযােুয়াকমর িবি থেবখ হরহাকমশাই। বিজ্ঞান্ী পযাস্কাল্ও পাবন্ আর পারে বন্কয় 
টবরকসবল্র মকিা পরীক্ষা েকরবিকল্ন্। টবরকসবল্র বশক্ষে বিখযাি বিজ্ঞান্ী েযাবল্বল্ও 
েযাবল্বল্ সােশন্ পাি বন্কয় পরীক্ষা েরকি বেকয় অকন্ে আকেই থেকখবিকল্ন্, পাি 
বেকয় ১০ বমটাকরর থিবশ উচ্চিায় পাবন্ থিাল্া সম্ভি হকচ্ছ ন্া। এর থিবশ উচ্চিায় 
পাবন্ িুল্কি থেকল্ সােশন্ বটউকি বিবর হকি িযােুয়াম। বিবন্ই পকর টবরকসবল্কে 
িাাঁর পরীক্ষাবট পারে বন্কয় েরার িুবদ্ধ বেকয়বিকল্ন্। বশক্ষকের প্রিািমকিা সুকিােয 
িাত্র টবরকসবল্ ১ বমটার ল্ম্বা এেটা বটউকি পারে পূণচ েকর এেবট পারেপূণচ িাবটকি 
বটউিবট খাো েকর থেকখবিকল্ন্ পারে বটউকির মকধয এিাকি খাো হকয় োেকি পাকর 
৭৬ থসবন্টবমটার পিচন্ত। িার ওপকর ২৪ থসবন্টবমটার উচ্চিার ‘খাবল্ জায়ো’জুকে 
বিবর হকয়কি িযােুয়াম। আকরে বিজ্ঞান্ী এিাং জামচান্ শহকরর থময়র অকটা িন্ 
গুকয়বরে শূন্যিা বিবর েকরই ক্ষান্ত হন্বন্, বিবন্ থেবখকয়বিকল্ন্ শুধু েুকটা থব্রাকঞ্জর 
থোল্কের থিিকরর িািাস থির েকর বেকল্ িা এমন্ শক্তিাকি আটকে োকে থি 
বিপরীি বেে থেকে আবটবট েকর থঘাো থজারা বেকয় টান্াটাবন্ েরকল্ও িা থখাল্া 
িায় ন্া। আজ আমরা জাবন্ অকটা িন্ গুকয়বরকের িান্াকন্া থসই শূন্যিাকন্র ওপর 
আসকল্ বক্রয়া েরবিল্ প্রবি িেচবমটাকর প্রায় ১০ টন্ ওজকন্র অমানু্বষে র্াপ। আর 
এই র্াপ আসবিল্ আসকল্ আমাকের র্ারপাকশর িায়ুমণ্ডল্ থেকে। এই পরীক্ষাগুকল্ার 
েো আমরা সু্ককল্ই পকেবি।  

 

বেন্তু সু্কল্-েকল্কজর িইগুকল্াকি আমরা িা পাইবন্ িা হকল্া শূন্যিার আধুবন্ে 
ধারণার সাকে পবরবর্ি হকি। আধুবন্ে থোয়ান্টাম িল্বিেযা একস থিন্ ন্িুন্ েকর 
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শূন্যিাকে সাংজ্ঞাবয়ি েকরকি। সু্কল্-েকল্কজর িইপকত্র টবরকসবল্ িা অকটা িন্ 
গুকয়বরেকের শূন্যিার থি িণচন্া আমরা থপকয়বিল্াম, িা আসকল্ প্রেৃি শূন্যিা বিল্ 
ন্া। আমরা আইন্স্টাইকন্র আকপবক্ষে িত্ত্ব এিাং পকর থোয়ান্টাম িল্বিেযা থেকে 
থেকখবি, আমাকের মহাবিকশ্বর সেল্ পোেচ বিল্ীন্ েকর বেকল্ও আমরা ‘প্রেৃি 
শূন্যিা’র হবেস পাই ন্া, পাি ন্া। মহাবিকশ্বর সমি পোেচকে রািারাবি উধাও েকর 
থেয়া িযিহাবরেিাকি সম্ভি ও হয়কিা ন্য়; বেন্তু আমরা থসটা আমাকের মান্স 
পরীক্ষার সাহাকিয েরকি পাবর। মকন্র আবেন্া থেকে মহাবিকশ্বর প্রবিবট ন্ক্ষত্র, 
প্রবিবট গ্রহ, োিপাল্া, পাহােপিচি, মানু্ষজন্, পশু-পাবখ থেকে শুরু েকর প্রবিবট 
পোেচ, প্রবিবট েণা, প্রবিবট প্রবি-েণা একে একে বিল্ীন্ েকর বেকি পাবর আমরা। 
বেন্তু থোয়ান্টাম থক্ষত্রিত্ত্ব অনু্িায়ী এিাকি মই থিকয় এেেম বন্কর্ থন্কম আসকল্ও 
শূন্য শবক্তর থেখা আমরা পাি ন্া। মইকয়র এেেম িল্ায় শূন্যিান্ িকল্ েবেি থি 
জায়োর হবেস আমরা পাই, থসখাকন্ থন্কমও আমরা থেবখ িার মকধয বেিু শবক্ত 
লু্বেকয় আকি। এটাই থসই ‘বজকরা পকয়ন্ট এন্াবজচ’। এই ‘বজকরা পকয়ন্ট এন্াবজচ’ আকি 
িকল্ই শূন্যিান্কে আমরা শান্তিাকি পকে োেকি থেবখ ন্া, িরাং থেবখ অন্িরি 
‘ফ্লােরু্কয়ট’ েরকি।  

 

অেচাৎ, থোয়ান্টাম িল্বিেযা অনু্িায়ী, শূন্যিা মাকন্ আক্ষবরে অকেচ শূন্য ন্য়। 
শূন্যিাকন্ প্রবিবন্য়ি র্ল্কি েণা ও প্রবিেণার সৃবষ্ট ও ধ্বাংকসর বন্রন্তর থখল্া। থি 
শূন্যকেশকে আমরা আপাি েৃবষ্টকি শান্ত, সমাবহি িকল্ মকন্ েকরবিল্াম, িার মকধয 
বন্বহি শবক্ত থেকে িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম পোেচেণা স্বিিঃসূ্ফিচিাকি বিবর 
হকচ্ছ, আিার িারা বন্কজকে থসই শবক্তকি বিল্ীন্ েকর বেকচ্ছ। িযােুয়াম 
ফ্লােরু্কয়শকন্র িািি প্রমাণ আমরা থপকয়বি েকয়ে েশে আকেই বিজ্ঞান্ীকের েরা 
‘ল্যাম্ব বশেট’ বোংিা ‘োবসবমকরর পরীক্ষা’ থেকে খুি থজারাকল্া-িাকি।  
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আধুবন্ে ‘থোয়ান্টাম থজযাবিবিচেযা’— থিটাকে থজযাবিিঃপোেচবিজ্ঞান্ী জন্ বগ্রবিন্ 
অবিবহি েকরকিন্ ‘বন্উটকন্র পর বিজ্ঞাকন্র সিকর্কয় গুরুেপূণচ উন্নয়ন্’ বহকসকি285–
থস শাখার েকিষেকের পাওয়া েল্ােকল্ থেখা িাকচ্ছ, এই ধরকন্র ‘িযােুয়াম 
ফ্লােরু্কয়শন্’ থেকেই আমাকের এই মহাবিশ্ব আত্মপ্রোশ েকরবিল্ প্রায় ১৪০০ থোবট 
িির আকে। অেচাৎ, এই বিপুল্া মহাবিকশ্বর আবিিচাি থস্রে শূন্য থেকে  থোয়ান্টাম 
ঝল্োবন্র মাধযকম। এ িত্ত্ব থেকে আমরা আরও জান্কি থপকরবি, মহাবিকশ্বর উদ্ভকির 
পর ১০-৩৩ থসকেে পকর এর িাপমাত্রা বিল্ ১০২৭ বিবগ্রর মকিা। এ সময় 
িযােুয়ামকে বিবিন্ন ধরকন্র ‘থেজ িাবঞ্জশন্’-এর মধয বেকয় থিকি হকয়বিল্, েরাবিি 
হকয়বিল্ প্রবিসাকমযর িােন্। প্রেৃবির থমৌবল্ে িল্গুকল্া পৃেে হকয় বেকয়বিল্ 
এিাকিই। থিমন্, িখন্ িাপমাত্রা ১০১৫ বিবগ্রর োিাোবি র্কল্ আসল্, িখন্ িাবেি 
রু্ম্বে এিাং েুিচল্ বন্উক্লীয় িল্ আল্াো সিা বহকসকি পৃেে হকয় বেকয়বিল্। এগুকল্ার 
পরীক্ষাল্ি প্রমাণ বিজ্ঞান্ীরা এর মকধযই থপকয়কিন্। বিজ্ঞান্ীরা থজকন্কিন্, ১০-১২ 
থসকেে সমকয়র মকধয িযােুয়াম আকরা শীিল্ হকল্ বহেস থক্ষত্র ‘ঠাোয় জমাটিদ্ধ’ 
হকয় প্রসাবরি েকরবিল্ উপপারমাণবিে েণাকের িরপ্রাপ্ত হিার সুকিাে (সম্প্রবি 
সাকন্চর বিজ্ঞান্ীকের বহেস েণার সন্ধান্ ল্াি এই িত্ত্বকে আকরা থজারাকল্া েকরকি)।  

 

এেটা সময় মহাবিশ্ব ধীকর ধীকর আকরা শীিল্ হকয়কি, মহাজােবিে বিিিচকন্র 
ক্রমধারায় বিবর হকয়কি িায়াপে, ন্ীহাবরো, ন্ক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ। বিে িযাাং বন্কয় 
আকল্ার্ন্া েরকি বেকয় আমরা থেকখবিল্াম, হাইকরাকজন্, বহবল্য়াম বোংিা বল্বেয়াকমর 
মি থমৌল্ মহাবিকশ্বর উদ্ভকির উষাল্কগ্ বিবর হকল্ও আমাকের জীিকন্র জন্য সিকর্কয় 
প্রকয়াজন্ীয় থি থমৌল্গুকল্া – োিচন্, ন্াইকিাকজন্, অবক্সকজন্ বোংিা থল্ৌহ – এরা বেন্তু 
থস সময় বিবর হয়বন্। এগুকল্া বিবর হকয়কি অকন্ে অকন্ে পকর থোকন্া-ন্া থোকন্া 
ন্াক্ষবত্রে বিকস্ফারণ থেকে। িকল্বিল্াম, ‘আমরা সিাই ন্ক্ষকত্রর সন্তান্, আমাকের 
সিার থেহ বিবর হকয়কি থেিল্ ন্াক্ষবত্রে ধূবল্েণা বেকয়’। এখন্ থোয়ান্টাম 

                                                           
285 John Gribbin, Q IS FOR QUANTUM: An Encyclopedia of Particle Physics, Touchstone, 2000 
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থজযাবিবিচেযা ও স্ফীবি িত্ত্ব থেকে পাওয়া েল্ােল্গুকল্া সিয হকল্ এ-ও আমরা িল্কি 
পাবর, আমাকের অবিে সম্ভিপর হকয়কি শূন্যিার মাকঝ থোয়ান্টাম ঝল্োবন্র 
োরকণই। থস বহকসকি বন্িঃসীম শূন্যিার মাকঝ হঠাৎ ঘটা ন্ািবন্ে থোয়ান্টাম 
ফ্লােরু্কয়শন্ই থিন্  আমাকের হারাকন্া প্রবপিামহ।  

 

বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, এ ধরকন্র মহাবিশ্বকে েীঘচোল্ বটকে োেকি হকল্ এর 
থমাট ‘িারু্চয়াল্ শবক্ত’ হকি হকি শূকন্যর োিাোবি। আমাকের মহাবিকশ্বর থক্ষকত্র বঠে 
থসটাই হকয়কি িকল্ বিজ্ঞান্ীরা মকন্ েকরন্। আমাকের মহাবিকশ্ব ধন্াত্মে শবক্ত ও 
ঋণাত্মে শবক্তর থিােেল্ সিচো শূন্যই পাওয়া িায়। এেইিাকি মহাবিকশ্বর ঘূণচন্ 
বোংিা থন্ট র্াজচ পবরমাপ েকরও থেখা থেকি একের মান্ োকে শূন্য। অেচাৎ পুকরা 
মহাবিশ্বটাই থিন্ শূন্য থেকে পাওয়া, িাকে বিজ্ঞান্ী অযাকল্ন্ গুে অবিবহি েকরন্ 
‘আবল্টকমট বি ল্াি’ অবিধায়।  

 

এখন্ েো হকচ্ছ শূন্য থেকে মহাবিকশ্বর মকিা অবিোয় বেিুর উদ্ভি িবে এিই 
স্বািাবিে হকিা, িাহকল্ আমরা সর্রার্র শূন্য থেকে থোকন্া বেিুর আবিিচাি ঘটকি 
থেবখ ন্া থেন্? মুক্তমন্ায় মহাবিকশ্বর উদ্ভি বন্কয় থল্খাবটর থশষ পিচ প্রোকশর পর এ 
ধরকন্র প্রশ্ন অকন্ে পাঠকের োি থেকে একসকি। এ ধরকন্র প্রশ্ন ওঠা স্বািাবিেই। 
এ থক্ষকত্র আমাকের উির হকচ্ছ, িযােুয়াম ফ্লােরু্কয়শকন্র িযাপারটা থেিল্ ‘এিবট 
থস্পকস’ হয়। আমাকের বিশ্বজেৎ এখন্ আর শূন্য থন্ই – পোেচ এিাং িার 
থিজবিয়িা প্রিল্ প্রিাকপ রাজে েরকি। িকি আমাকের মহাবিকশ্বর িাইকর 
শূন্যিাকন্ হয়কিা এিাকি ফ্লােরু্কয়শকন্র মাধযকম অন্িরি মহাবিশ্ব বিবর হকচ্ছ। শুধু 
িা-ই ন্য়, স্ফীবি িকত্ত্বর সিচাধুবন্ে িাষয ‘বর্রন্তন্ স্ফীবি’ আর বোং িকত্ত্বর 
েণন্াগুকল্া িবে সবঠে হকয় োকে, িকি উদূ্ভি মহাবিকশ্বর সাংখযা এেবট-েুবট ন্য়, 
অসীম-সাংখযে। 
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থেন্ শূন্যিা থেকে মহাবিশ্ব উদূ্ভি হকি পাকর? আমরা থি শূন্যিার েো িল্বি 
থসখাকন্ ির থন্ই, শবক্ত থন্ই, িান্ থন্ই, সময় থন্ই, ঘূণচন্ থন্ই, ইকল্েিন্ থন্ই, 
থপ্রাটন্ থন্ই, থিাসন্ থন্ই, োবমচয়ন্ থন্ই – একেিাকর িাকে িকল্ অিাবরি বন্িঃসীম 
শূন্যিা। বিজ্ঞান্ীরা থেকখকিন্, এ ধরকন্র শূন্যিা ‘অবিবিশীল্’। িাাঁরা মকন্ েকরন্, এ 
ধরকন্র শূন্যিা থেকে প্রবিসমিার িােকন্র মাধযকম মহাবিকশ্বর উদ্ভি ‘অিশযম্ভািী’। 
িহুবেন্ আকে অযাবরস্টটল্ থি উবক্ত েকরবিকল্ন্, ‘প্রেৃবি শূন্যিাকে পিি েকর ন্া’ 
িা মাকঝ িুল্ প্রমাবণি হকল্ও, থসটা থোয়ান্টাম জেকির জন্য আিার থিন্ িুকমরাাং 
হকয় বেকর একসকি।  

 

আসকল্ শূন্যিা আমাকের অবিকের সাকে ওিকপ্রািিাকি জবেি। শূন্যিার 
মাধযকমই আমাকের অবিে প্রোশমান্, হয়কিা শূন্যিার মাকঝই আমরা সিাই হি 
বিল্ীন্ এেবেন্। আমাকের অবিেকে বঠেমকিা িুঝকি হকল্ শূন্যিাকে থিাঝা িাো 
আর থোকন্া রািা থখাল্া থন্ই। জীিন্ান্ি োশকে উদৃ্ধি েকরই থশষ েবর িইবট – 

 

‘আবম িাকর পাবর ন্া এোকি 
থস আমার হাি রাকখ হাকি; 
সি োজ িুচ্ছ হয়, পণ্ড মকন্ হয়, 
সি বর্ন্তা  প্রােচন্ার সেল্ সময় 
শূন্য মকন্ হয়, 
শূন্য মকন্ হয়’! 
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অবিবজৎ রায়  
(১২ থসকেম্বর ১৯৭২-২৬ থফব্রুয়াবর ২০১৫) 
  

      িািংযাকিবশ িিংকশাদূ্ভত িািংযাকিশী-মাবেবন্ 
প্রকেৌশযী, থযখে ও ব্লগার। বতবন্ িািংযাকিকশর 
মুক্ত বিিার আকলাযকন্র সাকে জবড়ত বছকযন্। 
বতবন্ িািংযাকিকশ সরোকরর থসন্সরবশপ এিিং 
ব্লগারকির োরািকণ্ডর বিরুকে আিজবাবতে 
প্রবতিাকির সমন্বয়োরে বছকযন্। বতবন্ থপশায় 
এেজন্ প্রকেৌশযী হকযও তার স্ব-প্রবতবষ্ঠত সাইি 
মুক্তমন্া'য় থযখাকযবখর জন্য অবধ্ে পবরবিত 
বছকযন্। ২০১৫ সাকযর থফব্রুয়াবর মাকস এেুকশ 
িইকমযা থেকে থির হওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে 
েুবপকয় হতযা ও তার স্ত্রী রাবফিা আহকমি িন্যাকে 
আহত েকর 
 

অবিবজৎ রায় ইন্টারকন্ি, মযাগাবজন্ এিিং দিবন্ে 
পত্র-পবত্রোয় বন্য়বমত বযখকতন্। তার থযখার বিষয় 
বছকযা আধু্বন্ে বিজ্ঞান্, ন্াবিেতা, সমোবমতা এিিং 
িশবন্।  
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