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ড. মীজান রহমান (১৯৩২- ২০১৫)
ড. মীজান রহমান, জn ১৯৩২ সােলর ১৬ !সেpmর। ঢাকা িবBিবদDালেয়র sাতক,
পরবতGীকােল িবেলেতর !কমিbজ ও কানাডার িনউ bাnউইক িবBিবদDালেয়
sাতেকাtর পড়ােশানা !শষ কের ১৯৬৫ সােল অেটায়াs কালGটন িবBিবদDালেয়
অধDাপনায় !যাগ !দন। একটানা !তিtশ বছর িশkকতা কের অবসর gহণ কেরন
১৯৯৮ সােল। এরপর িতিন একই িবBিবদDালেয়র একজন Distinguished
Research Professor িহেসেব কমGরত িছেলন। গিণতশােstর pখDাত পিNত জজG
গDাসপােরর সেŋ রিচত তাঁর গিণতিবষয়ক gn Basic Hypergeometric Series
(1990), আধুিনক গিণেতর একিট উেlখেযাগD ও অপিরহাযG gn িহেসেব sীকৃত।
মীজান রহমান িববািহত ও dই কৃতী পুt সnােনর জনক।
৫ জাnয়াির, ২০১৫ !ত িতিন মৃতুDবরণ কেরন।
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অিভিজৎ রায় (১৯৭১- ২০১৫)
অিভিজৎ রায় (১৯৭১- ২০১৫) যুিkবাদী !লখক, bগার এবং মুkমনা ওেয়বসাইেটর
pিতqাতা। িবjােনর তথD, উপােtর sসংবd িবেvষেণর আেলােক তাঁর !লখা pথম
বই 'আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী' (২০০৫), িdতীয় বই ফিরদ আহেমেদর
সােথ !লখা ‘মহািবেB pাণ ও বুিdমtার !খাঁেজ’ (২০০৭) তাঁেক pিতিqত কেরিছেলা
বতGমান সমেয়র িবjানমনs পাঠেকর িpয় !লখেক। sসািহিতDক, অnসিnৎs,
সমাজ-সেচতন, সতDসnােন আেপাষহীন এবং pকােশ িনভGীক অিভিজৎ রােয়র sp
িছেলা িবjান, মানবতাবাদ ও যুিkবােদর আেলােক সমাজ pিতqার। ২০০১ সােল
তাই সমমনা বnুেদর িনেয় িতিন }তির কেরিছেলন মুkমনা ওেয়বসাইট
(www.mukto-mona.com) যা আজও বাংলাভাষী

িবjানকমGী, যুিkবাদী,

মানবতাবাদী, িনধািমGকেদর সবGবৃহৎ অনলাইন সংগঠন।
১৯৭১ সােলর বাংলােদেশর মুিk সংgােম পািকsািন !সনাবািহনী ও তােদর
!দাসরেদর গণহতDা !থেক বাঁচেত গৃহহীন অিভিজৎ রােয়র মা !শফালী রায় পােশর
!দশ ভারেত আ•য় !নন। তাঁর বাবা অধDাপক অজয় রায় !যাগ !দন মুিkযুেd। ১২ই
!সেpmর, ১৯৭১ সােল আসােম জn !নন অিভিজৎ রায়। বাবার কমGসূেt ঢাকা
িবBিবদDালয় এলাকায় }শশব, }কেশার কাটােনা অিভিজৎ রায় যntেকৗশেল sাতক
সmn কেরন বাংলােদশ pেকৗশল িবBিবদDালয় বুেয়ট !থেক। পের বােয়ােমিডকDাল
ইি„িনয়ািরং এ ডkেরট িডিg অজGন কেরন nাশনাল ইউিনভািসGিট অব িসŋাপুর
!থেক।
তাঁর pকািশত বইেয়র সংখDা দশিট। অnিবBাস িনভGর সমাজ বDবsার অনাচােরর
সূচীপt
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িভিtমূেল আঘাত কের মানবতার কথা িতিন বাংলাভাষী পাঠেকর কােছ তুেল ধেরেছন,
উৎসাহ িদেয়েছন অnিবBােসর বদেল মুkমনা হবার, সাহস যুিগেয়েছন িdমত হেত,
আsা রাখেত িবjান ও যুিkেত। ২০০৯ সােল pকািশত 'সমকািমতা : একিট
}বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান' বইিটর মাধDেম িদেয় িতিন ‰ধু
বাংলােদেশর সমাজচুDত কের রাখা সমকামী, Tাnেজ‹ডার মাnেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন
তাই নয়, একই সােথ তথাকিথত মাnষেক িবjান ও যুিk িদেয় !বাঝােত !চেয়েছন
সমকািমতা অপরাধ নয়, বর• pাণীজগেত sাভািবক িচt, সমকামীেদর pিত ঘৃণা
অn ধমGাnতার ফলাফল। ২০১১ সােল ‘অিবBােসর দশGন’ বইেয় িdধাহীনভােব উেlখ
কেরেছন নািsকতা তাঁর মেতা বh বাংলােদিশর কােছ সবেচেয় !যৗিkক অবsান,
আধুিনক িবjান ও দশGেনর আেলােক। ২০১৪ জাগৃিত pকাশনী !থেক pকািশত
‘িবBােসর ভাইরাস’ বইেয় িতিন ধমGেক তুলনা কেরেছন ভাইরােসর সােথ কারণ ধমG
মাnষেক অেযৗিkক ইBর ও অমানিবক pথায় িবBাস sাপন !থেক ‰r কের
আtঘাতী পযGn কের তুলেত পাের। মানব মনেনর kমাগত উnিতেত িবBাসী
অিভিজৎ রায় উৎসাহী িছেলন নানা িবষেয়। ২০১৫ সােল অবসর !থেক pকািশত
'িভেkািরয়া ওকােmা: এক রিব-িবেদিশনীর !খাঁেজ' বইেয় তুেল ধেরিছেলন
sসািহিতDক এবং মানবতাবাদী dঃসাহসী নারী িভেkািরয়া ওকােmার রবীndনােথর
কিবতায়, িচtকলায় এমনিক !শষ বয়েস নারী-ভাবনার উnয়েনর ভূিমকা িনেয়। একই
বছর ‰dsর !থেক pকািশত হয় গিণতিবদ অধDাপক মীজান রহমােনর সােথ !লখা
'শূn !থেক মহািবB' বইিটেত অিভিজৎ তুেল ধেরিছেলন মহািবেBর উৎপিt
িনেয় িবjানীেদর সাmpিতক তtt, তথD, উপাt।
িবjােনর নানান িবষয়, দশGন, সািহতD, সমাজিচnা, ধমG-িনধGমGসহ িবিভn িবষেয়
অিভিজৎ রােয়র !লখা bগ, pবn, বই !কৗতূহলী-অnসিnৎs-িজjাs মাnষেক
!যাগান িদেয়েছন বstবাদী িচnার রসদ। িঠক একইভােব তাঁর !লখা প—াৎপদ,
অnকারা˜n ধমGবDবসায়ী, সাmpদািয়ক, অসৎ রাজৈনিতক !গাqীর মূেল িগেয় আঘাত
কেরেছ। যুিkবাদী !লখকেক যুিk িদেয় !মাকােবলা করেত বDথG ইসলািম জিŋরা
২০১৫ সােলর ২৬!শ !ফbrয়াির অিভিজৎ রায় ও তার stী বnা আহেমদেক !পছন
!থেক চাপািত িদেয় আkমণ কের। kিপেয় অিভিজৎ রােয়র মগজ !বর কের !ফলা
হয়, !কেট !ফলা হয় তাঁর ও তাঁর stীর হােতর আŋুল।
ইসলািম সntাস !কেড় িনেয়েছ বDিk অিভিজৎ রায়েক। এমন পিরণিতর সmাবDতা
অিভিজৎ জানেতন িকnt িতিন িবBাস করেতন 'পাNুিলিপ !পােড় না'। আজ তাই
অিভিজৎ রায় না থাকেলও তাঁর !লখা, কমG িবেBর মানবতাবাদী, ধমGিনরেপk, নািsক
!থেক ‰r কের মুkমনা সব মাnেষর !pরণা।
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অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম
()ফbrয়াির ২৪,১৯৩৯ - মাচO ১৬, ২০১৩)

িছেলন বাংলােদেশর )জDািতপOদাথOিবjানীেদর মেধD
বিহিবOে2 সবেচেয় পিরিচত মুখ;
িযিন িনরলসভােব কাজ কের )গেছন
বাংলােদেশ িবjান ও Zবjািনক িশkার pসােরও।
এবং
ড.এ এইচ জাফর উlাহ
(নেভmর ৩,১৯৪৮ - অগাs ২১, ২০১৩)

বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় sদk এ সংsৃিতমনা
)সkDলার )লখক িছেলন মুkমনােদর অnতম shদ এবং
মুkমনা bেগর উপেদkামNলীর সদs।

সূচীপt
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“এক এক জন )লাক আেছ, তাহারা যতkণ একলা থােক ততkণ িকছুই

নেহ, একটা শূn মাt, িকnt এেকর সিহত যখিন যুk হয় তখিন দশ
হইয়া পেড়। একটা আrয় পাইেল তাহারা িক না কিরেত পাের! সংসাের
শত সহs ‘শূn’ আেছ, )বচারীেদর সকেলই উেপkা কিরয়া থােকতাহার একমাt কারণ সংসাের আিসয়া তাহারা উপযুk ‘এক’ পাইল না,
কােজই তাহােদর অিst না থাকার মেধDই হইল”।
রবীndনাথ ঠাkর

‘)লােক বেল, বেল )র

ঘরবািড় ভালা নাই আমার
িক ঘর বানাইমু আিম শূেnরও মাঝার’ ...
হাসন রাজা
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ভূিমকা
সৃিkর আিদেত িকছুই িছল না ইহসংসাের – এক শূn ছাড়া। আধুিনক
িবjােনর মেত ‘শূn’ )থেকই সবিকছুর উৎপিt। অথOাৎ ‘নাই’)তই
‘আেছ’র জn। ধাঁধার মেতা লাগেছ )তা? ধাঁধাই বেট, িকnt িমেথD নয়।
আধুিনক )জDািতিবOjান ও পদাথOিবদDার মহাপিNতেদর দৃঢ় িব2াস )য
তার সাkDpমাণ pকৃিতর মােঝই pতীয়মান {ধু নয়, বhলাংেশ
দৃ}মানও।
এই ‘শূn )থেক মহািব2’ বইিট )সই আধুিনক Zবjািনক
সাkDpমাণgেলার gিnত rপ। এই বইিটর )লখকেদর একজন )পশাগত
জীবেন গিণতিবদ, এবং অnজন )পশায় pেকৗশলী এবং পদাথOিবjান
িনেয় জনিpয় ধারার )লখািলিখর সােথ জিড়ত। শূn িনেয় dজেনরই
আgহ অসীম। বাংলা bেগ, পtপিtকায় এবং অnt বh pবn আমরা
িলেখিছ শূেnর মায়াবী রহs িনেয়। আমােদর একজন গিণতিবেদর
)চাখ িদেয় শূnতােক )দেখেছ, অnজন পদাথOিবjােনর )চাখ িদেয়। এই
বইিট আমােদর dই )}নদৃিkর সিmলন।
hাঁ, শূn িনেয় বরাবরই আমােদর dিবOনীত )কৗতূহল। শূn )যন
আমােদর িদেয়েছ অসীমেক জানার )pরণা। আসেল শূn আর অসীম –
একই সােথ পরsেরর pিতˆিব ও pিতপk। dেয় িমেল রচনা কেরেছ
সংসােরর গূঢ়তম রহেsর আধার। pাচীন িgক দশOেন এরা সৃিk কেরিছল
িবতকO এবং সংশয়, ভারতীয় িচnায় আধDাtবাদ ও Zদবাtার
Zdতসttােবাধ, এবং )সই )বােধরই ফেল গŋার কলDাণবহ সিললধারার
মেতা জn িনেয়েছ গিণেতর ‘শূn’। িবjানী গDািলিলও আর িশlী
িলওনােদOা দD িভি• )য গিণতেক ‘pকৃিতর ভাষা’ বেল আখDািয়ত
কেরিছেলন, তা এমিন এমিন নয়। গিণেতর পাশাপািশ বইেয় এেসেছ
পদাথOিবjােনর শূnতার ধারণাও। আধুিনক পদাথOিবjােনর )চােখ
শূnতােক খুব grtপূণO বেল মেন করা হয়। )কায়া•টাম জগেতর শূnতা
এখেনা আধুিনক পদাথOিবjানীেদর জn এক মূিতOমান রহেsর
আঁধার,িব2bhােNর উৎপিt রহs উদঘাটেনর sেpর জীয়নকািঠ। তাই
শূn বDাপারটা িচর-পুরাতন হেয়ও )যন িচরনবীন। িsেফন
হিকং,িsেফন ওেয়নবাগO,অDােলন gথ, আঁেd িলে•ড, আেলকজা•ডার
সূচীপt
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িভেলিŋন, লেরn kাউসসহ মূলধারার pায় সকল পদাথOিবjানী আজ
মেন কেরন, আমােদর এই মহািব2 একিট ‘)কায়া•টাম ঘটনা’ িহেসেবই
একসময় আtpকাশ কেরিছল )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মাধDেম
এেকবাের ‘শূn’ )থেক। পিšেম িবগত কেয়ক বছের এই ধারণার ওপর
গেবষণাপt )তা বেটই, )বশ িকছু grtপূণO জনিpয় ধারার িবjােনর
বইও pকািশত হেয়েছ। বইgেলা িলেখেছন এ িবষয়িট িনেয় হােতকলেম কাজ করা pখDাত পদাথOিবjানীরা। এর মেধD এম.আই.িটর
অধDাপক অDােলন gেথর ‘The Inflationary Universe’, rশ িবjানী
আেলকজা•ডার িভেলিŋেনর ‘Many Worlds in One’,িবjানী িsেফন
হিকং–)mািডেনার ‘The Grand Design’, িবjানী লেরn kাউেসর
‘Universe from Nothing’ বইgেলা উেlখD। িকnt dভOাগDজনক হেলও
সতD, বাংলায় এই বhল আেলািচত ধারণািটর ওপর )কােনা পূণOাŋ gn
এর আেগ pকািশত হয়িন। আমােদর pতDাশা, আমােদর এই ‘শূn
)থেক মহািব2’ বইিট )সই অভাব অেনকাংেশ পূরণ করেব।
বইিট )লখার )পছেন একটাই উেd} আমােদর – বাংলাভাষী
িকেশার ও তrণেদর মেধD আgহ ও )কৗতূহল সংkিমত করা। আজেকর
িদেনর )ছেলেমেয়েদর অেনেকই গিণত অিলিmয়াড িকংবা পদাথOিবjান
অিলিmয়ােড অংশ িনেয় বাংলােদেশর মুখ উjjল করেছ, িকংবা
ভিবŸেতও করেব। অেনেকই হয়েতা বড় হেয় পদাথOিবjান িকংবা
গিণত িনেয় পড়ােশানা করেব। ধারণা কির তারা ‘শূn’)ক িভn দৃিkেত
)দখেত িশখেব আমােদর এ বইিট পড়ার পর। ‘গিণত’ অথবা ‘িবjান’
)কােনা ভীিতকর জntর নাম নয় – এরা জীবেনর pিতিট আনােচ-কানােচ
বnুর মেতা, িpয়জেনর মেতা, pিতkেণ উপিsত।
তেব বইিট )কবল িশ{-িকেশারেদর জn )লখা ভাবেল িবরাট ভুল
হেব। বইিটেত ঘটােনা হেয়েছ গিণত ও পদাথOিবjােনর সবেচেয়
আধুিনক ধারণাgেলার সমােবশ। )স ধারণাgেলার অেনকgেলােতই
রেয়েছ জিটল গািণিতক িবমূতOতা। )সgেলা সাধারণ পাঠকেদর জn
জনেবাধD ভাষায় pকাশ করা অেনকাংেশই drহ। তার পরও আমরা
)চkা কেরিছ আমােদর সাধDমেতা। আমরা মেন কির বইিট সকল বয়েসর
পাঠকেদরই তৃp করেব যারা গিণত ও িবjান ভােলাবােসন। িবেশষ কের
যারা দশOন, গিণত ও িবjােনর pািnক সমsাgেলা িনেয় উৎসাহী; আর
এ িনেয় গেবষণারত িবjানীেদর কােজর হিদস )পেত আgহী, তারা এই
বইিটেত ভাবনার অেনক নতুন উপকরণ খুঁেজ পােবন।
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আমােদর বইেয়র )বশ িকছু অংশ মুkমনা bেগ ধারাবািহকভােব
pকািশত হেয়িছল। pবngেলা pকােশর সময় আমরা পাঠকেদর কাছ
)থেক অভূতপূবO সাড়া )পেয়িছ। তােদর pিতিkয়াgেলা পাNুিলিপর
সংেশাধন ও মােনাnয়েন যেথk সহায়তা কেরেছ। মুkমনা ছাড়াও
িবিডিনউজ২৪ এবং ‘িজেরা টু ইনিফিনিট’ পিtকায় বইিটর িকছু িকছু
অংশ pকািশত হেয়েছ। )ফসবুেক অেনক সময়ই ‘শূn )থেক মহািব2’
বইিটর )পজিটেক িঘের চেলেছ িনরnর আেলাচনা। অেনেকই ইেমইল
কের বা মDােসজ িদেয় বইিট pকােশর তাগাদা িদেয়েছন। িবেশষ কের
আেমিরকা-pবাসী )জDািতিবOjানী ও sেলখক ড. দীেপন ভTাচােযOর কথা
আলাদা কের উেlখ করেতই হয়। িতিন পুেরা পাNুিলিপ গভীর আgহ
িনেয় পেড়েছন, জায়গায় জায়গায় grtপূণO সংেশাধনীর psাব
িদেয়েছন। তাঁর মূলDবান সংেযাজন ও পরামশOgেলা বইিটেক pায় িনখুঁত
কের তুলেত সাহাযD কেরেছ। )বশ িকছু grtপূণO পরামশO এেসেছ
অেsTিলয়া িনবাসী পদাথOিবদ ড.pদীপ )দেবর কাছ )থেকও। তাঁেদর
মূলDবান পরামশO বইিটর মান বৃিd কেরেছ তা িনিdOধায় বলা যায়।
)™ািরডা আnজOািতক িব2িবদDালেয়র অধDাপক ইরিতশাদ আহমদ এবং
উদীয়মান )লখক রায়হান আবীেরর মূলDবান অিভমতgেলাও
pিণধানেযাগD। ‘িববতOেনর পথ ধের’ gেnর )লখক বnা আহেমদও
পাNুিলিপর মােনাnয়েনর বDাপাের িনরলস ভােব সাহাযD কেরেছন।
পাNুিলিপেত )থেক যাওয়া বh জিটল বাকD )ভেঙ-চুের সহজ কের
িদেয়েছন। তার এ সংেশাধনীgেলা বইিটেক িদেয়েছ বাড়িত গিতময়তা।
তােদর সকেলর কােছই আমরা ঋণী।
আমরা dজন )লখক বয়েসর িবচাের pায় িভn dই জগেতর
অিধবাসী। আমােদর সময়, সমাজ, অিভjতা )থেক {r কের )লখার
ধরন পযOn বh িকছুেতই িভnতা আেছ, িভnতা আেছ আমােদর
উপsাপেনর পdিতেতও। কােজই dই )লখেকর )লখােক এক সূেt
গাঁথার pয়াস কkসাধD হেত বাধD। তারপরও এটা সmবপর হেয়েছ
সmবত এই কারেণ )য বয়স, )দশ ও কােলর সীমােরখােক অিতkম
কের আমরা dই )লখক িচnায়-)চতনায় খুব কাছাকািছ। মুkবুিd,
Zবjািনক )চতনা, যুিkবাদ ও মানবতাবাদেক আমরা এিগেয় যাবার
)kেt মূলমnt মেন কির। আমরা dজেনই চাই আমােদর )দেশর
)ছেলেমেয়রা কালO sাগান, িsেফন হিকং, আইনsাইন িকংবা জামাল
নজrল ইসলােমর )চাখ িদেয় িব2েক )দখুক, চndপৃেª )কােনা
সূচীপt
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অপমানেবর ‘অেলৗিকক মুখ’ দশOন কের, িকংবা পুরেনা ধমOgেnর
বাণীেত ‘আধুিনক িবjান’ খুঁেজ নয়। )পশাগত জীবেনর পাশাপািশ
জীবেনর বড় একটা অংশ আমরা dজেনই িনেবদন কেরিছ )লখােলিখর
জগেত, )চkা কেরিছ সাধারণ মাnেষর কাছাকািছ থাকেত। )স িহেসেব
আমােদর )লখায় অিমেলর )চেয় িমলই )বিশ। তার পরও )য সমs
জায়গায় পুেরাপুির ‘িমিলেয় )দয়া’ সmব হয়িন, বDিkগত অিভjতার
বDাপার চেল এেসেছ, )সখােন সিঠক )লখকেক শনাk করেত বnনীর
মেধD নােমর আদDkর বDবhত হেয়েছ। )যমন মীজান রহমােনর )kেt
(মী.র), এবং অিভিজৎ রােয়র )kেt (অ.রা)।
আমােদর বইিট উৎপিt ও অিsেtর সাmpিতকতম ধারণা িনেয়।
‘এই )য আমােদর চািরিদেকর pকৃিত ⎯ চাঁদ, তারা, সূযO,
পৃিথবী,গাছপালা,প{পািখ,মাnষজন – এই সবিকছু এল )কাথা )থেক?’
এই ধরেনর p¬ pিতিট যুেগ িবjানী, দাশOিনক )থেক {r কের কিবসািহিতDেকরা কের )গেছন। এই ধরেনর pে¬র ধাkায় জীবেনর কখেনা
না কখেনা আমরা সবাই কমেবিশ আেলািড়ত হেয়িছ। )কননা, এ
p¬gেলা আসেল আমােদর অিsেtর একদম )গাড়ার p¬।
আমরা আশা করিছ, আমােদর এই বইিট )থেক িবjানী ও
গেবষকেদর )দওয়া সবOেশষ উtর খুঁেজ পােবন পাঠেকরা। আমােদর
বইিট পেড় কােরা ভােলা লাগেল আমরা িনেজেদর )গৗরবািnত মেন
করব। িকnt বইেয়র )কাথাও ভুল¯ািn থাকেল )সই দায়ভার একাnই
আমােদর।
অধDাপক মীজান রহমান
ড.অিভিজৎ রায়

)ফbrয়াির ২০১৪
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ষV অধ1ায়

িবjােন শূেnর আভাষ
১৪৪

সpম অধ1ায়

আইনsাইেনর িব[
১৬২

অ+ম অধ1ায়

শূnতার শিk
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চতুদ*শ অধ1ায়

৪৩২

পSদশ অধ1ায়

অিnম pেlর মুেখামুিখ:
,কন ,কােনা িকছু না থাকার
বদেল িকছু আেছ?

শূn অধDায়

অশূn মতামত
বাংলায় িবjােনর )মৗিলক )লখা gnাকাের pকািশত হেয়েছ এমন দৃkাn ভূির ভূির
)নই। যা আেছ তারও অিধকাংশেক সািহেতDর িবচাের মােনাtীণO বলা যায় না। এই
বইেয়র )লখক ড. মীজান রহমান আর ড. অিভিজৎ রায়, dজেনই sেলখক িহেসেব
পাঠকনিnত। dজেনরই একািধক পাঠকিpয় বই pকািশত হেয়েছ। বাংলাভাষী
পাঠকেদর )সৗভাগD, বাংলা ভাষায় দk dজন sেলখক এমন একটা grtপূণO বই
)লখার কাজ িনেজেদর কাঁেধ তুেল িনেয়েছন। ফেল, আমরা {ধু একটা অমূলD
িবjােনর বই-ই পাইিন, )পেয়িছ pাµল, sখপাঠD, মজাদার একটা বই, একটা
অতDn উঁচুমােনর সািহতDgণ-সমৃd রচনা। এই বই িনঃসেnেহ বাংলা ভাষায়
িবjান-সািহেতDর সmারেক সমৃd করেব। এই বইটা বাংলার সািহতDাnরাগীেদর
জn একটা dলOভ উপহার, তার ওপের িবষেয়র আধুিনকতা আর অিভনবt )তা
আেছই। বাংলায় িবjানচচOার ইিতহােস এই বইটা {ধু একটা সংেযাজনা নয়,
অিচেরই একটা যুগাnকারী মাইলফলক িহেসেব পিরিচত হেব⎯আমার দৃঢ় িব2াস।
)লখকdয় {ধু )লখক িহেসেবই পিরিচত নন, dজেনই pিতিªত
িবjানী⎯একজন গিণতj, আেরকজন pেকৗশলী। িকnt সবেচেয় বড় কথা তাঁরা
মুkিচnক, মুkমেনর অিধকারী। িবjানমনsতা তাঁেদর মনেন, িচnায়, )চতনায়।
নইেল যত বড় িবjানীই )হান না )কন,এই বই তাঁেদর পেk )লখা সmব হেতা না।
আর এজnই এই বইটা িবjােনর অn অেনক বই )থেক sতnt।
ভূিমকায় তাঁরা িলেখেছন, “মুkবুিd, Zবjািনক )চতনা,যুিkবাদ ও
মানবতাবাদেক আমরা এিগেয় যাবার )kেt মূলমnt মেন কির”। তাঁরা এই মnt
জেপেছন বইেয়র পাতায় পাতায়, আর পাঠকেদরও উdুd কেরেছন মুkবুিdর
)চতনায় সমৃd হেত। এই বইেয়র সবেচেয় বড় অবদান )চতনার )সই সমৃিd।
অধDাপক ইরিতশাদ আহমদ

)™ািরডা ই•টারnাশনাল ইউিনভািসOিট,ইউএসএ;
‘আমার )চােখ একাtর’ gেnর )লখক।
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এক কথায় অনবদD। বাংলা ভাষায় )লখা যতgেলা িবjােনর বই আিম পেড়িছ
তােদর মেধD অnতম )সরা বই pেফসর মীজান রহমান ও ড. অিভিজৎ রােয়র
‘শূn )থেক মহািব2’। গািণিতক শূn )থেক {r কের )লখকdয় কী অবলীলায়
বDাখDা কেরেছন মহাশূেnর পদাথOিবjান। এ )যন িবjােনর এক মহাকাবD, িবশাল
তার বDািp, অথচ একটা এিপেসাড )থেক অn এিপেসােডর মাঝখােন )নই )কােনা
তািttক শূnতা। ‘শূn )থেক মহািব2’ পেড় মুgতায় )যমন পূণO হেয়িছ, )তমিন
সমৃd হেয়িছ গিণত ও পদাথOিবjােনর যুগাnকারী সব তেথD ও তেtt। বাংলা ভাষায়
িবjান রচনায় ‘শূn )থেক মহািব2’ একিট উেlখেযাগD মাইলফলক।
ড. pদীপ )দব

পদাথOিবjানী, অেsTিলয়া;
‘আইনsাইেনর কাল’ gেnর )লখক।

অধDাপক মীজান রহমান ও ড.অিভিজৎ রায় িলিখত ‘শূn )থেক মহািব2’ বইিট
গিণেতর শূেnর মূছOনার )ঘাড়ায় চিড়েয় পাঠকেক িনেয় যােব শূn )থেক মহািব2
সৃিkর সmাবনা িনেয় বতOমান কােলর )সরা িবjানীেদর সাmpিতকতম ধারণার এক
Zবjািনক সংগীতাnªােন। ‘সৃিkর সূচনা’ ধমO ও িবjান dিট pিতªােনরই আgেহর
িবষয়, যিদও dিট pিতªান )থেক পাওয়া উtর সmূণO আলাদা। আধুিনক িবjান
)থেক পাওয়া ফলাফল )থেক আমরা আজ বুঝেত পারিছ মহাপরাkমশালী )কােনা
সttার হােত মহািব2 ‘সৃিk’ হয়িন। বরং মহািবে2র ‘উdব’ ঘেটেছ শূn )থেক,
সmূণO pাকৃিতকভােব। সভDতার এ পযOােয় এেস িবjান তার সবOশিk িনেয় ঝাঁিপেয়
পেড়েছ মহািবে2র উdব এবং আমােদর অিsেtর রহs উেnাচেন। বাংলাভাষী
িবjান ও দশOেন )কৗতূহলী পাঠেকর অব}পাঠD তাই এই বইিট।
রায়হান আবীর

গেবষক, বােয়ােমিডকDাল িফিজkঅDা•ড )টকেনালিজ, ঢা.িব;
‘মাnিষকতা’ gেnর )লখক।

সূচীপt
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“শূn )থেক মহািব2” বইিট একিদেক সময় ও sান এবং অnিদেক সময়াতীত ও
sানাতীত িচnার মােঝ এক )রামা•কর অিভযান। িবjান )য গতকােলর pিতিªত
তttেক sতঃিসd বেল ধের )নয় না, বরং নতুন িদগnpসারী িচnার pবতOেন
kমাগতই আমােদর মেনাজগেতর িববতOন ঘটায়, )সই ধারণাই মীজান রহমান ও
অিভিজৎ রায় এক অনবদD ভাষায় pকাশ কেরেছন। আপাতদৃিkেত এক অেবাধD
মহািব2েক )বাধগমD করেত িবjােনর অkাn pেচkার )য ইিতহাস )লখকdয় তুেল
ধেরেছন তা )যমন পাঠকেক িবিsত ও অিভভূত করেব, )তমনই )সই pেচkার
পরবতOী ধাপিট কী )সিট জানার জn )কৗতূহলী কের তুলেব”।
ড. দীেপন ভTাচাযO

অধDাপক, পদাথOিবjান িবভাগ
িরভারসাইড কেলজ, কDািলেফািনOয়া
গামা-রি¼ )জDািতিবOদ,
িরভারসাইড কDাmাস (ইউিসআর)
ইউিনভািসOিট অব কDািলেফািনOয়া;
‘িদতার ঘিড়’ gেnর )লখক।
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pথম অধDায়

িকছু না

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

)ছাটেবলায় এক পাগলােট িশkক িছেলন আমােদর sুেল। সারাkণ
িবড়িবড় কের িক বলেতন আপন মেন। উসেকাখুসেকা চুল,)কানিদন
আঁচড়ােতন িকনা সেnহ, অেনকgেলা উkন পিরবার )সখােন িনরাপদ
বাসা কেরিছল িনšয়ই। িবেয়থা কেরনিন জীবেন, )পাশাকআশাক
আলুথালু,ময়লা,এখােন ওখােন তািল )দওয়া। )হডমাsার সােহব sেযাগ
)পেলই তাঁেক ধমকােতন,চাকির )খায়াবার hমিক িদেতন,অnাn
িশkকরা তাঁর সংসগO এিড়েয় চলেতন। িকnt ছাtেদর কােছ এই
িশkকিটই িছেলন সবেচেয় িpয়। িতিন kােস এেস অnাn িশkকেদর
মত বই খুেল গড়গড় কের পেড় )যেতন না,বা )বােডOর ওপর িলখেত {r
করেতন না। গl করেতন,)দশিবেদেশর মজার মজার গl,নানা যুেগর
নানা )দেশর উtান ও পতেনর গl। )কমন কের মাnষ গেড় নতুন
িজিনস, আবার )কমন কের )সই একই মাnষ তা িনেজর হােত )ভেŋ
)ফেল। এসব আšযO,অিব2াs গl। আমরা চুপ কের {নতাম,মntমুg
হেয়।
িতিন আমােদর ইংেরিজ বDাকরণ আর রচনা )শখােতন।
একিদন kােস এেস গlসl না কের রচনা িলখেত বলেলন
আমােদর। রচনার িবষয়? একটা অথOমূলক হািস িদেয় বলেলন: ‘িকছু
না’।
আমরা থ। )বkব। পরsর চাওয়াচাওিয় করেত লাগলাম। ‘িকছু
না’র ওপর )লখার কী আেছ? িকছু না )তা িকছুই না, অিstহীন।
নািথং,নট,ননএিkেs•ট। শূn। আমােদর মেধD একজন সাহস কের
িজেjস করল,sার,যা নাই তার ওপর কী িলখব আমরা?
সূচীপt
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বলেলন, )তামােদর কlনা )কাথায় )গল? যা )নই তার মেধD
‘িকছু’)ক সৃিk করা,কlনা )তা তােকই বেল। অিstহীনেক অিst

দাও,snর কের )তােলা িনেজর মেনর মেতা কের,তখনই বুঝেব িকছু না
থাকার কী শিk।
আমরা )খই হািরেয় অৈথ সাগের ভাসিছ তখন। মাথা চুলকািˆ।
কlনার )ঘাড়ার িপেঠ চাবুক )মের )ছাটাবার )চkা করিছ। আমােদর
dরবsা )দেখ উনার একটু মায়া হেলা হয়েতা। বলেলন, অেŋর kােস
‘শূn’ িশেখছ িনšয়ই। )সই শূn িনেয় )লেখা। শূnেক )তামরা িকভােব
)দেখা তা িনেয় )লেখা।
এর )চেয় পাগল আর )ক হেত পাের, বলুন।
বলা বাhলD, )সিদন আমরা সবাই লাDু )মেরিছলাম। আিম (মী.র)
িনেজ কী িলেখিছলাম, মেন )নই। ওই বয়েসর ওটুk jােন কীই বা )লখা
যায়। )কােনা রকেম পৃªা ভরামাt। )ছেড় )দ মা )কঁেদ বাঁিচ অবsা।
তার অেনক অেনক কাল পর যখন আিম (মী.র) িনেজই িশkা)পশােত )মাটামুিট spিতিªত,d-চারজন jানীgণী মাnেষর সািnধD
লােভর )সৗভাগD হেয়েছ, d-চারেট ভােলা বই পড়বার sেযাগ
)পেয়িছ,পুরাকােলর d-চারেট সভDতার উtান-পতেনর ইিতহাস জানবার
অবকাশ হেয়েছ,তখন হঠাৎ একিদন )সই পাগল িশkকটার কথা মেন
পেড় )গল। উিন হয়েতা এক গিরব sুেলর )ছাটখােটা িশkক ছাড়া আর
িকছু হেত পােরনিন জীবেন, িকnt তাঁর ছাtেদর মেনর পদOায় দূরিদগেnর
রঙ ছড়ােত সkম হেয়িছেলন,মহাকােশর িবপুল শূnতার বুেক কান
)পেত তার নীরব বাতOা {নেত িশিখেয়িছেলন,আমােদর অজােn িতিন
pিতিট
ছােtর
অnের
জািগেয়
িদেয়িছেলন
অজানার
িপপাসা,বািজেয়িছেলন অেচনার বাদD। তাঁর jান অব}ই বড় বড়
পিNতেদর সমতুলD িছল না,িকnt তাঁর অnদৃOিk িছল ঋিষতুলD।
আজেক,এত িদন পের আমরা বুিঝ, ‘শূn’)মােটও শূnগভO নয়,তার
একটা িনজs সtা আেছ। আেছ দৃঢ় বDিkt। আজেক আমরা জািন,
শূেnর মেতা শিkশালী িজিনস সংসাের )বিশ )নই। শূn একটা
সভDতােক Àংস কের িদেত পাের, তারপর )সই Àংসাবেশেষর ওপর
নতুন সভDতা গেড় তুলেত পাের। ইিতহােস তার নিজরও রেয়েছ। শূn
আর অসীম,এরা এেক অেnর যমজ। )যখােন শূn )সখােনই
সীমাহীনতা। দাশOিনক দৃিkভিŋেত ভাবেল )যখােন িকছু )নই, )সখােনই
সবিকছু। শূn dারা বৃহৎেক পূরণ কrন,বৃহৎ িনিšh হেয় যােব। এই
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একই শূn dারা kুdািতkুdেক ভাগ কrন, kুd অসীেমর অŋ ধারণ
করেব। শূn সবিকছু {েষ িনেয় অসীেমর দরবাের পািঠেয় )দয়।
িব2াস হেˆ না বুিঝ? {nন তাহেল...
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িdতীয় অধDায়

শূেnর ভীিত
শূn –
)যখােন রেয়েছ সকল আনেnর সূচনা
আর সবOt অেহতুক গণনার উৎপাত।
⎯ হািফজ,
I Heard God Laughing: Poems of Hope and Joy

অŋেক মাnষ ভয় পায়। অেŋর মাsার {নেলই )লােক আমােক
এড়ােত চায়। ভােব, একজন উজবুক বDিk হেবন িনšয়ই। আমরা )যমন
)ছাটেবলায় বDাকরেণর িটিকওয়ালা পিNত মশাইেক )দেখ ভয় )পতাম।
)যন অŋ আর বDাকরণ বাsব জীবেনর জেn অতDn িনÂpেয়াজন dিট
বst।
অথচ বDাকরণ )যমন ভাষার িব2s pহরী,অŋও )তমিন pকৃিতর
pাণসখা। আিম (মী.র) অŋেক গDািলিলওর মেতা ‘pকৃিতর বDাকরণ’
বেলও pচার কেরিছ )কােনা )কােনা মহেল। ‘অŋ িদেয় )য pকৃিতেক
বDাখDা করা যায়’, এই বDাপারটা একইসােথ মুg ও িবিsত কেরিছল
pখDাত িবjানী আইনsাইনেক। িতিন বেলিছেলন1,
কীভােব এটা সmব )য, গিণেতর মেতা একটা িজিনস – )যটা
িকনা অিভjতা অনেপk মানব মনসµাত একটা সামgী Zব আর
িকছু নয় – )সটা বstজগেতর বাsবতােক এত sচাrভােব উপsাপন
করেত পাের?
অথচ আমেদর অেনেকই ভািব, Zদনিnন জীবেন অেŋর sান )নই।
ভুল। Zদনিnন জীবেনর pেয়াজেনই অেŋর )চতনা )জেগিছল মাnেষর

1

Mario Livio, Why Math Works, Scientific American, August 2, 2011
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মেন। আজ )থেক কেয়ক সহs বছর আেগ মাnষ যখন হালচাষ কের
খাদD সংgহ করেত )শেখ, তখনই )স ‘সংখDা’র কথা ভাবেত {r কের।
তার )গায়ােল কতgেলা গr তার িহসাব রাখার pেয়াজন উপলিb করেত
{r কের। কত মণ ধান হেলা )খেত,কত িবঘা জিমর মািলক
)স,কতgেলা সnান তার সংসাের,কতgেলা মের )গল,তারও িহসাব রাখা
দরকার। হােতর আঙুল কিট, হােত-পােয় িমিলেয় কটা আঙুল,তা-ও এক
রহs। এভােবই ধীের ধীের মাnেষর িচnায় ‘সংখDা’র )বাধ সৃিk হয়।
মাnষ তার আপন আপন ভাষায় ‘এক’,‘dই’,‘িতন’ শbgেলা আিবÆার
করেত {r কের,যিদও )সgেলা একসােথ িমেল একটা িনয়মমািফক
সংখDাpণািলেত পিরণত হেত আেরা কেয়ক হাজার বছর অেপkা করেত
হয় তােক।
িকnt pাতDিহক জীবেনর বDবহািরক pেয়ােগর )kেt )য সংখDািটর
কখেনা pেয়াজন )বাধ কেরিন )কউ (এবং সাধারণভােব, এখনও কের
না),)সটা হেলা ‘শূn’। )খেতর চািষেক কখেনা ‘শূn’সংখDক বীজ বপন
করেত হয় না,‘শূn’ গrর dধ )দায়ােত হয় না, ‘শূn’ সnােনর মৃতুDেত
কাতর হেত হয় না। এমনিক ১-এর ডান পােশ একটা শূn বসােল )য
দstরমেতা একটা পূণOসংখDা দাঁিড়েয় যায়, )স )বাধটুk উদয় হেত অেনক
অেনক যুগ অেপkা করেত হেয়িছল মাnষেক।
pাচীন সভDতাgেলার মেধD সাধারণত চীন ও িমসরীয় সভDতার
কথাই উেlখ করা হয় )বিশ। ভারতীয় সভDতারও কম অবদান িছল না
মানব ইিতহােস,তেব তার বয়স সmবত িতন-চার হাজার বছেরর )বিশ
নয়,)যখােন চীন-িমসর,িবেশষ কের িমশর, jানিবjােনর )kেt যেথk
অgসরতা অজOন কেরিছল আজ )থেক ছয় হাজার বছর আেগ। িমসেরর
িবjানীেদর িবেশষ বুDৎপিt িছল )জDািতিবOjান আর পিµকার ওপর।
চndgহণ আর পূিণOমার িহসাব )রেখ )রেখই িমসরীয়রা চাndবষO আিবÆার
কেরন। এক অমাবsা )থেক আেরক অমাবsার পূবOমুহূতO পযOn
চndgহেণর যতটা সময় ততটােকই তাঁরা ‘এক মাস’ বেল নামকরণ
কেরন। পের তাঁরা বুঝেত )পেরিছেলন )য ‘চাndবেষOর’ সমsা
আেছ,কারণ চাষবােসর )kেt ভীষণ তালেগাল পািকেয় )ফেল,এবং
কালkেম তাঁরাই সূযOিভিtক পিµকার সূচনা কেরন। তেব তাঁেদর মূল
পিµকােত মােসর ZদঘOD িছল ৩০ িদন,অেনকটা চাndমােসর
মেতা,তারপর )শষ মাসিট পূণO হেল তাঁরা আেরা ৫ িদন )যাগ কের ৩৬৫
সূচীপt
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িদেনর বছর পূরণ কের িদেতন। িমসরীয়েদর )সৗরবষO পরবতOীকােলর
িgকরা gহণ কের )নয়, এমনিক িgকেদর পরািজত কের যখন
)রামানেদর রাজt {r হয় তখন তাঁরাও )সই িমসরীয় কDােল•ডারই
বDবহার করেত থােকন, যিদও )রামানরা )সই ‘বাড়িত ৫ িদন )যাগ’
করার নীিত বাদ িদেয় িলপইয়ােরর pথা সূচনা কেরন।
)সকােলর পিরেpিkেত এ এক দাrণ অgগিত, সেnহ )নই। )সই
)সৗরবষO আেজা )মাটামুিট অসংsৃত অবsায় অnসৃত হেˆ অিধকাংশ
)দেশ। )সৗিদ আরব আর ইসরােয়লই বলেত )গেল একমাt বDিতkম,
যারা এখনও )সই pাচীন চাndবেষOর আঁচল ধের বেস আেছ।
অথচ,এত উnিত,এত অgসর িচnাভাবনা সেttও ‘শূn’ কােরা
কlনার dয়াের করাঘাত কেরিন। না করার আেরকটা কারণও িছল।
)সটা হেলা িমসরীয়েদর জDািমিত আিবÆার। অেনেকর ধারণা জDািমিতর
gr হেলন িgক পিNেতরা। কথাটা এেকবাের িমথDা নয়। পৃিথবীর pিতিট
)দেশর pিতিট ছাtছাtী ইউিkেডর জDািমিত পেড়ই বড় হয়। ইউিkেডর
নাম )শােনিন এমন িশিkত )লাক একিটও খুঁেজ পােবন না সারা
সংসাের। hাঁ,এটা িমথDা নয় )য িgকরাই জDািমিত িশিখেয়েছন সারা
পৃিথবীেক। িকnt িgকরা িশেখিছেলন )কােtেক )সটা জােন কজন? তাঁরা
িশেখিছেলন িমসরীয় grেদর কাছ )থেক। কিথত আেছ )য
িপথােগারাস,থDািলস,এইসব জাঁদেরল িgক পিNতরা িমসের িগেয়ই
)লখাপড়া িশেখিছেলন।
িমসরীয়েদর বাsব জীবেনর pেয়াজেনই জDািমিত আিবÆােরর
জrির তািগদ সৃিk হেয়িছল। এবং এই তািগেদর )গাড়ায় িছল একিট
নদী⎯নীল। পৃিথবীর দীঘOতম নদী বেল খDাত নীেলর )য অবsান িমসরীয়
জীবেন,বাংলার পdা-যমুনা আর )মঘনার grt )স-তুলনায় নগণDই বলা
চেল। নীল িছল বেলই এত বড় একটা সভDতা গেড় উঠেত )পেরিছল।
নীল তােদর অnপূণOা,তােদর ধাtীমাতা। ওিদেক দাrণ রাগীও বেট।
আমােদর বাংলােদেশর রািগণী বািঘনী পdার মেতাই তার )মজাজ।
বষOায় তার বj rপ,)যিদেক যায় )সিদেকই সব )ভেঙচুের Àংস কের
)দয়, জিমজমা সব িগেল খায় সবOgাসী রাkেসর মেতা। িকnt )সই
Àংসsূেপর ওপরই )স )রেখ যায় কৃষেকর )সানার ফসেলর পিলমািট।
)সই ফসেলর অিধকার )ভােগর জn gামবাসীেদর মেধD তখন )লেগ
যায় ঝগড়া,অnত )সকােল লাগত,যার কারেণ সরকারেক বাধD হেয়ই
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কার কত জিম )সটা জিরপ-সিরপ কের একটা ফায়সালা )বর করেত
হেতা। )সই ‘জিরপ’-এর pেয়াজেনই জnায় পুরাকােলর জDািমিত। )ক
কয় িবঘা জিম পাওয়ার )যাগD,কার কতটা জিম নk হেয় )গল নীেলর
)sােত, কােক কতটা kিতপূরণ করেত হেব,তার িহেসব রাখার জn
সরকার )থেক পাঠােনা হেতা জিরপদারেদর। তােদর pাথিমক jােনর
সূt ধেরই আেs আেs গিণেতর একটা নতুন শাখা Zতির হেয় যায়জDািমিত। কােল কােল এটা এমন বৃিd )পেত থােক )য িমসরীয়রা
একসময় ঘন বstর ঘনেtর মাপ করেতও িশেখ )ফেল। এবং এভােব
তােদর মেন উদয় হয় িপরািমেডর ধারণা। )দড় হাজার বছর )লেগিছল
িপরািমড Zতির করেত,িকnt তারা {ধু Zতির কেরই kাn হয়িন,অŋ কেষ
তার ঘনt )বর করেতও িশেখিছল। এমনই উnতমােনর জDািমিতচচOার
পযOােয় )পৗঁেছ িগেয়িছল pাচীন িমসরীয় সভDতা।
তবু,এত বুিdমান হওয়া সেttও িমসরীয়েদর মাথায় শূেnর )বাধ
)জেগ ওেঠিন। বড়সড় )কােনা সংখDা িনেয় একটু-আধটু সমsা )য
তােদর হেতা না তা নয়,িকnt )কােনারকম )জাড়াতািল িদেয় তারা কাজ
চািলেয় িনত। আজেক )যমন সংখDাসূচক িচh বDবহার করা হয় )স যুেগ
অব} )সসব )বর হয়িন। তার বদেল তারা কািঠ বা প{র হাড়,গােছর
বাঁকল,এসব বDবহার করত। কাজ চেল )যত )স সময়কার জীবেনর
জn। তারপর যখন িgকেদর সাmাজD {r হয় িÊkপূবO পাঁচ-ছয় শতাbী
)থেক তখন তারা িমসর )থেক )শখা jােনর ওপর আেরা অেনক নতুন
িজিনস )যাজন িজিনস )যাগ করেত বDs হেয় ওেঠ। আেরা অেনক এিগেয়
)দয় জDািমিতর jান। জDািমিতর িকংবদnীয় পুrষ ইউিkড (আ. ৩২৫২৬৫ িÊ.পূ.)িছেলন pথম বDিk িযিন জDািমিতেক গিণতশােstর একিট
pথম সািরর শাখােত পিরণত কেরন। gিটকয় sতঃিসd তথDেক সmল
কের পুেরা একটা শাখা িনমOাণ কের )ফলেলন িতিন, যােক আজ আমরা
‘ইউিkিডয়ান িজওেমিT’ বেল অিভিহত কির। িতিনই pথম ‘যুিkpমাণ’
িদেয় একটা উপপাদD pমাণ করার তিরকা )শখােলন। আড়াই হাজার
বছর ধের তাঁর )শখােনা জDািমিত পেড়ই )ছেলেমেয়রা sুল-কেলজ পাস
কেরেছ,pেকৗশল িবদDালেয়র িশkাথOীরা sাপতDিশl িশেখেছ, ভাsররা
ভাsযO িশেখেছ,িচtিশlীরা আঁকেত িশেখেছ। একজন সিতDকার
kণজnা পুrষ িছেলন িতিন।
িকnt িতিনও,এত বড় jানী-gণী বDিk হেয়ও,‘শূn’)ক তাঁর িচnায়
sান )দনিন। )দনিন,কারণ )সকােলর িgক সংsৃিতেত শূn বলেত
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)বাঝাত, যা )নই,অথOাৎ অিstহীন। ‘শূn’ ইি• সরলেরখা হয় না,‘শূn’
এলাকার বগOেkt হয় না। অেনেকর ধারণা, জDািমিতেত িgকেদর িবেশষ
বুDৎপিtই গিণেতর অnাn শাখােত তােদর অgগিতেক খািনকটা
বাধাgs কের )ফেলিছল। তােদর িচnার জগেত িtভুজ,চতুভুOজ,বৃt আর
ঘনবst ছাড়া )কােনা অদৃ} বstর আrয় িছল না। তারা ভােলা কেরই
জানত )য পৃিথবীর অnাn জায়গােত িঠক ‘শূn’ না হেলও শূnজাতীয়
একটা িকছুর pেয়াজনীয়তা উপলb হেত {r কেরেছ।
িমসের না হেলও বDািবলেন )তা অব}ই। বDািবলেনর সভDতা
)সকােল িgকেদর pায় সমতুলDই িছল বলা যায়। )কােনা )কােনা িবষেয়
তারা বরং িgকেদর )চেয়ও অgসর িছল। )যমন গিণেতর অnাn শাখা।
পািটগিণত,বীজগিণত,এসেবর )কােনা )বাধ িgকেদর িচnায়
)ঢােকিন,িকnt বDািবলনীয়েদর িচnায় ঢুেকিছল। আেরা একিট িদক িছল,
যােত িgকিচnার )চেয় sতnt িছল তােদর িচnা।
িgকিচnায় গিণত আর দশOনশাst িছল এেক অেnর সেŋ
অিবেˆদDভােব জিড়ত। তাঁরা ভাবেতন )য জDািমিতর িtভুজ বhভুজ বৃt
আর )গালক⎯এসেবর মেধD pকৃিত, অথOাৎ সৃিkরই )কােনা গূঢ় ইিŋত
রেয়েছ। এর বাইের যা িকছু তা সবই মাnেষর কlনাpসূত, sতরাং তার
অিst )নই এবং তা ধতOবD নয়। বDািবলনীয় িচnায় গিণত,িবjান,আর
দশOন িছল সmূণO sতnt িবষয়। একিটর সেŋ আেরকিটেক সংযুk করা
িঠক নয়। )স কারেণ তাঁেদর গিণত অgসর হয় তার িনজs
গিতেত,িনেজরই pেয়াজেন। বDািবলেনর গণনাপdিতর িভিt িছল ৬০,
িgক আর িমসরীয়েদর মেতা ১০ বা ২০ নয়। ৬০-এর বDবহার খুব
িবjানসmত নয়, তdপির )সকােল )কােনা )দেশই ১,২,৩,...এসব িচh
িদেয় সংখDা )লখার pথা চালু হয়িন। (উেlখেযাগD )য পরবতOীকােল
িgকরা বDািবলনীয়েদর কাছ )থেক িশkালাভ কের ৬০-)ক িভিt কের
সময় ভাগ করার রীিত চালু কেরন⎯৬০ )সেকে•ড এক িমিনট,৬০
িমিনেট এক ঘNা) বDািবলনীয়েদর )লখার ধারা িছল সংখDােক )ছাট )ছাট
মেদর )বাতেলর-মেতা-)দখেত দাগ বিসেয়। শূেnর pেয়াজনীয়তা
দাঁিড়েয় )গল )সখােনই। dেটা )বাতল পাশাপািশ বসােল ৬১ হেত পাের,
আবার ৩,৬০১-ও হেত পাের। )সই ধাঁধাটা দূর করবার জnই মাঝখােন
একটা আধবাঁকা দাগ বিসেয় সংখDািটর একটা একক মান দাঁড় করােনা
হেতা। এই িবেশষ ‘দাগ’ই পরবতOীকােল ‘শূn’ হেয় )গল। )সজnই
বলা হয় )য ‘শূেnর’ আিদ pবতOক িছেলন বDািবলনীয় গািণিতেকরা।
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এ সবই জানা িছল িgকেদর। িকnt তাঁরা িকছুেতই শূnেক gহণ
করেবন না। শূn তাঁেদর িব2ােসর পিরপnী। িব2জগেতর pকৃিত সmেn
তাঁেদর )য ধDানধারণা, তােক নাকচ কের )দয় ‘শূn’। শূnেক gহণ করা
মােন িবপদ )ডেক আনা। শূn তাঁেদর শtr; তােক )য কেরই )হাক
rখেত হেব,এই মেnt িব2াসী িছেলন )সকােলর অেনক িgক
িচnািবদ,যাঁেদর মেধD সবেচেয় pভাবশালী িছেলন মহামিত িপথােগারাস
(িÊ.পূ. ৫৬৯-৫০০) ।
িপথােগারােসর উপপাদD )শেখিন এমন ছাt িক পৃিথবীেত আেছ?
িকnt িতিন )য একজন বড় দাশOিনকও িছেলন, )সটা হয়েতা সবার জানার
sেযাগ হয়িন। িব2bhাN িবষেয় তাঁর িনজs কতgেলা ধDানধারণা িছল
যা িতিন অnভােব আঁকেড় িছেলন সারা জীবন। বDিkগত জীবেনও তাঁর
কতgেলা অdুত আচরণ িছল যা তাঁর মেতা িবশাল বDিkর কাছ )থেক
আশা করা যায় না। িতিন দৃঢ়ভােব িব2াস করেতন )য তাঁর জn হেয়েছ
অn এক মৃত বDিkর আtার ওপর ভর কের। {ধু তা‘ই নয়। িতিন
িনিšতভােব জানেতন )য জীবজগেতর pিতিট pাণীই যখন মের যায়
তখন তার আtা অn )কােনা বDিk বা pাণীর )দেহ িগেয় আrয় gহণ
কের। )স কারেণ িতিন সারা জীবন অতDn কড়াকিড়ভােব িনরািমষbত
পালন কেরেছন। তেব মটর,বুট, এ-জাতীয় খাদD বজOন করেতন এই
িব2ােস )য এgেলা )খেল )পট ফাঁেপ!এবং তাঁর মেত, সংসােরর যাবতীয়
)রােগর আকর হেলা বদহজম!
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িপথােগারাস

তেব একটা িজিনস িছল িপথােগারােসর চিরেt যা মাnষেক চুmেকর
মেতা আকৃk করত তাঁর pিত⎯বতOমান যুেগ যােক বেল ‘কDািরজমা’।
দাrণ বাকপটু মাnষ িছেলন িতিন। বkৃতায় দাঁড়ােল )লাকজন মntমুg
হেয় {নত তাঁর কথা। ফেল,কােল কােল তাঁর একটা অn অnগত
ভkেগাªী Zতির হেয় যায়। িতিন যা বলেতন বা যা চাইেতন তা তারা
িবনা pে¬,)চাখ বুেজ মানত ও পালন করত। পুরাকােলর ধমOীয় )নতােদর
মেতা। আসেল তাঁর ঘরানাটা িছল অেনকটা ‘কাl’-এর মেতা। কােরা
কােরা মেত,gp ও ভীিতকর কাl। িপথােগারােসর আইেন ক’িট িনিষd
শb বা িব2াস িছল যা লŋন করার অপরােধ )দাষী বDিkেক মৃতুDদN
িদেতও ইতsত কেরনিন িতিন। )সসব িনিষd শেbর একিট িছল ‘শূn’।
আেরকিট িছল ‘ইররDাশনাল’ সংখDা,()যমন ২-এর বগOমূল),যােক সসীম
দশিমক ভgাংশ িদেয় pকাশ করা যায় না। কড়া িনেদOশ িছল, এgেলা
)যন ভুলkেমও )কউ উÒারণ না কের তাঁর সামেন,বা )কউ কেরেছ এমন
সংবাদ )যন তাঁর কােন না )পৗঁছায়। dঃেখর িবষয় িহপসাস নামক এক
হতভাগা )স আইন অমাn কেরিছেলন। )সজn িপথােগারাস তাঁর শািs
িনধOারণ কেরিছেলন: )sˆায় পািনেত ডুেব মৃতুDবরণ (এ কািহিনর
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সতDিমথDা িনেয় িবতকO আেছ যিদও)।
িgকদশOেন শূn আর অসীম, dিটই িছল পরম শtr। তােদর মেত,
অসীম বলেত একমাt ঈ2রেকই )বাঝায়, আর সবই সীমার মােঝ
গিNবd। শূn হেলা শয়তােনরও অধম, কারণ শূn ঈ2েরর অিstেক
অsীকার কের,তােক Àংস কের )দয়। এই িব2ােসর কারেণই ‘)জেনার
ধাঁধা’ (এ িনেয় আমরা একটু পেরই আেলাচনা করব)বেল খDাত
pেহিলকার সমাধান খুঁেজ পানিন িgক দাশOিনেকরা। মজার বDাপার )য এ
ধাঁধার সমাধান পিšম তথা িgক িচnাধারােত পুেরাপুির মীমাংসা )পেত
আেরা pায় d’হাজার বছর অেপkা করেত হেয়েছ। )স আেরক লmা
ইিতহাস।
)স ইিতহাস বলার আেগ িপথােগারােসর গিণত ও দশOন িনেয় একটু
িবsািরত আেলাচনা করা যাক।
িপথােগারােসর শূn-ভীিত

বতOমান যুেগর সামাn )লখাপড়া জানা )যেকােনা )লাক অনায়ােস বেল
িদেত পারেব ‘িপথােগারােসর উপপাদD’ বলেত কী )বাঝায়। সমেকাণী
িtভুেজর িবপরীত বাhিটর ZদেঘODর বগO হেলা পােশর বাh dিটর )য ZদঘOD
তােদর বেগOর )যাগফল। মজার বDাপার হেলা, উপপাদDিটর ঐিতহািসক
pেণতা িহেসেব তাঁর নাম সবOজনিবিদত হেলও আসেল এটা এক হাজার
বছর আেগও জানা িছল আিদম িgকেদর। সmবত িমসরীয়েদরও অজানা
িছল না। pাচীন িgেস িপথােগারােসর নাম ছড়ায় pধানত গািণিতক
িহেসেব নয়, সংগীতskা িহেসেব। অথOাৎ সংগীতই তাঁেক গিণেতর পেথ
এিগেয় )দয়।
pথম )যৗবেন একিদন িতিন )খলা করিছেলন একিট একতারাজাতীয় বাদDযnt িনেয়। একিট তার টানটান কের আটকােনা dই pােnর
dিট খুঁিটেত। )কৗতূহলবশত তারিটর মাঝখােন )টাকা িদেয় )দখেলন,
একটা শb )বর হয়। এিট )মৗিলক sর⎯ফাNােম•টাল )নাট। তারপর
এক বুিd এল তাঁর মাথায়। খািল হােত )টাকা না িদেয় )সই তার বরাবর
একটা ধাতব িকছু বসােল )কমন হয়। )ছাট একটা রড-জাতীয় িজিনস
মাঝখােন বিসেয় িতিন তারিটর dই পােশ )টাকা িদেলন। িভnরকম
আওয়াজ )বেরাল। এভােব রড ও )টাকার জায়গা বদল কের কের িতিন
িভn িভn sেরর আওয়াজ )পেত থাকেলন। )কােনাটা rিতমধুর, আবার
)কােনািট এেকবােরই )বsেরা। )কােনাটা ভাির,)কােনাটা িমিহ। )য
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িজিনসটা সবেচেয় চমকpদ মেন হেলা তাঁর কােছ )সটা হেলা, তােরর )য
জায়গািটেত )টাকা িদেল ভােলা শb আেস,)সটা তার মিধDখােন
নয়,এমন এক িবndেত যােত )ছাট অংশিটর সেŋ বড় অংশিটর অnপাত
একিট সহজ ভgাংেশ দাঁড়ায়, )যমন ৩/৫ বা ৮/১১,যােক গিণেতর ভাষায়
বলা হয় রDাশনাল নাmার⎯মূলদ সংখDা। আেরা আšযO )য এই
অnপাতিট যখনই অমূলদ সংখDা হেয় যায় তখনই িবrী আওয়াজ
)বেরােত থােক তাঁর একতারা )থেক। িপথােগারােসর তখন মেন হেলা )য
এই সরল অnপােতর মেধD িনšয়ই )কােনা গভীর অথO আেছ। pকৃিতর
যা িকছু snর,যা িকছু মধুর মেনাহর হয়েতা তােতই আেছ এই
অnপােতর pকাশ। আেs আেs এই সহজ িচnািট তাঁর মেন একিট গূঢ়
দাশOিনক ধারণার rপ ধারণ কের )ফলল। তাইেতা,এ {ধু গােন নয়,sের
নয়, pকৃিতর িবিবধ rপ আর বণOেশাভায় নয়, িব2bhাN জুেড়ই )স
বDাপৃত। যা িকছু )দখিছ আমরা,যা িকছু আমােদর অnভেবর মেধD ধরা
িদেˆ,যা িকছু আমােদর ইিndয়gাh,তার সবিকছুেতই লুিকেয় আেছ
)কােনা-না-)কােনা মূলদ সংখDা। অথOাৎ সৃিkর সবিকছুরই মূল হেলা
সংখDা। {ধু সংখDাই নয়,মূলদ সংখDা।

পােথOনন

এই ধারণািট এমনই )গঁেথ )গল িপথােগারােসর মেন )য এেক িভিt
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কের )গাটা িব2সৃিkরই একটা িচt দাঁড় কিরেয় )ফলেলন তাঁর কlনায়।
িসdােn )পৗঁছুেলন )য সৃিkর )কndিবndেত অবিsত আর িকছু নয়,পৃিথবী
(অথOাৎ িব2জগেতর আর সবিকছুেক ছািড়েয় আমােদর এই জল-বায়ুমৃিtকািনিমOত পৃিথবীটা একটা িবেশষ sান দখল কের আেছ),এবং
অnাn gহ-নkt তার চারপােশ আবিতOত হেˆ তােদর িনজ িনজ
)গালাকার কkপেথ। {ধু তা-ই নয়,এই )গালকgেলার আকৃিতর মেধD
একটা সহজ আnপািতক সmকO বজায় রেয়েছ। )গালেকর )ভতের আবd
)থেক gহ-তারাgেলা আপন sের গান কের যােˆ অিবরাম,িঠক )যমন
কের একতারার তাের আnপািতক িনয়েমর )টাকােত সৃিk হয় অnপম
বাদD। িপথােগারােসর িব2দশOেন সংগীত,সংখDা,জDািমিত ও সৃিk সব
একাকার হেয় )গল। )যেকােনা সংখDা হেল চলেব না,তােক মূলদ হেত
হেব। অমূলদ সংখDােক িতিন একধরেনর পাপাচার বেল মেন করেতন।
পাপাচার এই কারেণ )য অমূলদ অnপাত sেরর বDাঘাত ঘটায়,snরেক
অsnর কের । skার সৃিkেত অsnেরর sান )নই। এই িছল তাঁর দৃঢ়
িব2াস।
মুশিকল এই )য িব2াস {ধু িব2ােসর গিNেত সীমাবd থােকিন,
িপথােগারােসর কেঠার িনেদOেশ )সটা উg ধমOিব2ােসর rপ ধারণ কের।
উg ও িহংs। তাঁর মতবােদর িবপেk )কােনা কথা িতিন সh করেত
পারেতন না। িবেশষ কের তাঁর ভkেগাªীর কাছ )থেক িতিন দািব
করেতন অn আnগতD। )কােনারকম p¬,সেnহ,িdধাdnd িতিন prয়
িদেতন না। ফেল তাঁর ঘরানািট অিচেরই একিট gp সংsার আকার ধারণ
কের। )সখােন বাইেরর কােরা pেবশািধকার িছল না। ভkরা িনেজেদর
সংসারধমO তDাগ কের grেক িঘের একই গৃেহ বাস gহণ কের এবং
কেঠার জীবনধারােত pিতjাবd হয়। pিতjাবd হয় )য তারা
)কােনাkেমই ঘরানার )কােনা )গাপন সংবাদ কােরা কােছ ফাঁস কের
)দেব না। dঃেখর িবষয় )য ফাঁস করার মেতা )গাপন সংবাদ )য িছল না
)সই ঘরানার তা নয়। িপথােগারাস এবং তাঁর িশŸরা একসময় আিবÆার
করেলন )য সংসােরর সবেচেয় snর,সবেচেয় মধুর )য sর,সবেচেয়
sদশOন )য দৃ},তার সেŋ )য অnপাতিট জিড়ত )সটা আসেল মূলদ
সংখDা নয়,একিট অমূলদ সংখDা। এই অnপাতিটেক িতিন নাম
িদেয়িছেলন ‘)গােlন )রিশও’ বা sবণO অnপাত। এই অnপােতর
উপিsিত আসেলই pকৃিতর সবOt। িশlী যখন ছিব আঁেকন,ভাsর যখন
সৃিk কেরন তাঁর psরমূিতO, sপিত যখন তাঁর sp-ভবেনর নকশা Zতির
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কেরন, তখন তাঁর িনেজরই অজােn,অjাতসাের এই অnপাতিট কাজ
কের মেনর )ভতের। িgেসর পুরাকালীন িকংবদnীয় অTািলকা⎯পােথOনন
pাসাদ⎯শীষOচূড়া )থেক ছাদ পযOn )য মাপ তােক ভাগ কrন ছাদ )থেক
)মেঝ অবিধ )য ZদঘOD,তা িদেয়। )দখা যােব )য dিট সংখDা hবh িমেল
)গেছ। এটাই হেলা ‘sবণO অnপাত’। মজার বDাপার )য এই একই
অnপাত িনসেগOর আেরা অেনক িকছুেত )দখা যায়। )যমন
আনারস,শামুক, গাছপালা, তrলতা।
িপথােগারােসর সমsািট িছল এখােন )য তথDিট িতিন pকাে}
sীকার করেত পারিছেলন না। তাঁর দশOনশােstর িভিtটাই িছল মূলদ
সংখDা। িব2ভুবেনর )গাটা ছিবটা িতিন দাঁড় কিরেয়েছন )সভােব। সারা
)দেশর মাnষ )সটা )মেন িনেয়েছ। এখন িতিন িকভােব বলেবন )য
আসল িজিনসটা তা নয়⎯)গাঁড়ার সংখDািট একিট অমূলদ সংখDা।
িকছুেতই তা হয় না। )লােক ভাবেব িপথােগারাস একটা ভN। িতিন
িসdাn িনেলন )য কথাটা )চেপ )যেত হেব। )কউ )যন ঘুণাkেরও জানেত
না পাের pকৃত তথDিট। )সই মেমO আেদশ জাির হেয় )গল ঘরানােত )য
অমূলদ সংখDার খবরিট চূড়াn )গাপন⎯টপ িসেkট। kািসফাইড
মDােটিরয়াল, খবরদার, )কউ )যন মুখ না )খােল। খুলেল তার সাজা
আেছ। এই সাজারই ভুkেভাগী হেয়িছেলন হতভাগা িহপসাস।
িপথােগারােসর gp সŋ ও তাঁর িনেজর অিnম পিরণিত খুব sখময়
হয়িন। এবং তার জn দায়ী িছল pধানত তাঁর অিতিরk )গাপনিpয়তা ও
উৎেকিndক আচার-আচরণ। তাঁর সময়কােল িতিন এবং তাঁর ভkেগাªী
এতই pিসিd লাভ কেরিছেলন )য )সই )গাªীেত pেবশািধকার পাওয়ার
আকাŋkা pকাশ কেরিছেলন অেনেকই। িকnt িপথােগারাস তাঁেদর ইˆা
পূরণ কেরনিন। তাঁরা হতাশ হেত হেত একসময় িতk )dািহতার ভাব
)পাষণ করেত থােক, )ভতের )ভতের। )সই িতkতা ও িবেdষ )শষ পযOn
সিহংস rপ ধারণ কের। এতটাই িkp হেয় ওেঠ িবেরাধী দল )য তারা
একিদন দল )বঁেধ িপথােগারাস )গাªীেক সশst আkমণ করেত উদDত
হয়। pথেম ভkেদর ধের ধের গণিপটুিন িদেয় হতDা কের এেক
এেক,)শেষ ধাওয়া কের sয়ং grেদবেক। িপথােগারাস )পছেনর দরজা
িদেয় পালাবার )চkা কেরন। হয়েতা পারেতনও পালােত,িকnt বাদ সাধল
একিট মটেরর )খত! মটেরর pিত তাঁর কী মেনাভাব )সটা )তা আেগই
বললাম। এমনই kসংsারাˆn )লাক িছেলন িতিন )য জীবন যাক, তবু
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মটরেখত পার হেবন না। ফেল যা হবার তা’ই হেলা। শtrরা তাঁেক
মটরেখেতর )ভতেরই kিপেয় হতDা কের )ফলল। এই হেলা
িপথােগারােসর জীবনাবসােনর pচিলত গl। সতD িক িমথDা তা িনেয়
ঐিতহািসকেদর িবতকO এখেনা )শষ হয়িন।
সীমার মােঝ অসীম তুিম

িপথােগারাস ও তাঁর সŋী-সািথেদর কrণ পিরণিত অব} িgক সমােজর
ওপর তাঁর গিণত বা তাঁর মতবােদর pভাবেক )মােটও kুN করেত
পােরিন। বরং পরবতOীকােলর dই িদকপাল )pেটা (িÊ.পূ. ৪২৮-৩৪৮
আ.) এবং অDািরsটল (িÊ.পূ. ৩৮৪-৩২২)⎯এঁরাও দাrণভােব
pভািবত হেয়িছেলন তাঁর দশOন dারা। )pেটার ধারণা, সংসাের যা িকছু
িনখুঁত ও সতD-snর তার ওপর সমেয়র ছাপ পেড় না, তা িচরnন ও
অপিরবতOনীয়।

অDািরsটল
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পিরবতOন মােনই পতন,sলন,যা অsায়ী ও অবাsব। )সই কারেণ
িতিন )কােনা বstর গিতেত িব2াসী িছেলন না। গিত মােন চkাকার গিত
নয়,কারণ চkাকার পেথ বst তার যাtািবndেতই pতDাবতOন কের, )যমন
িপথােগারােসর gহ-নkt। িকnt সরল পেথ তারা িফের আেস না,sতরাং
সরল রাsা pকৃিতিবেরাধী। )pেটার মতবােদর পূণO সমথOক ও অnসারী
িছেলন তাঁর িশŸ অDািরsটল। িপথােগারােসর মেতা অDািরsটলও
িব2bhােNর একিট rপনকশা দাঁড় করােলন িনেজর মেন। সকল সৃিkর
)কndিবnd আমােদর এই sিবর পৃিথবী,একথা িতিন অকপেট )মেন
িনেলন। িকnt তার সেŋ )যাগ করেলন িনেজর িকছু িচnাভাবনা। বলেলন
)য আমােদর এই gহিটর অবDবিহত পা2OবতOী )য gহ )স িকnt sিবর নয়,
)স তার কkপেথ অনn ঘূণODমান,একিট )গালাকার )খালেসর )ভতের িচর
আবd থাকা অবsায়। )সই )খালসিট )কবল ওই gহিটরই িনজs
িবচরণেkt। এখােন অn কােরার pেবশািধকার )নই। কথা হেলা এই
)য অনnকাল ঘুরেত থাকা,তার জn )য jালািনশিk pেয়াজন হয়,)সটা
আেস )কােtেক? অDািরsটেলর মতাnসাের )সটা িsর দাঁিড়েয় থাকা
পৃিথবীর কাছ )থেক আসেত পাের না,sতরাং আসেত হেব তার অপর
পােশ )য বৃহtর gহ বা নktিট রেয়েছ তার কাছ )থেক। িকnt এই
িdতীয় নktিট তার চলার শিk পায় কার কাছ )থেক? িনšয়ই তার
পা2OবতOী নkt )থেক। এভােব িতিন )ছাট )থেক বড় এক সাির gহনkt দাঁড় করােলন িব2bhাNজুেড়। তখনকার িদেন আকােশর যত gহতারার খবর জানা িছল, সবাই িনজ িনজ sান )পেয় )গল অDািরsটেলর
মানিচেt। একটা বড় p¬ sভাবতই মাথা চাড়া িদেয় উঠল তখন। এর
পর কী? অথOাৎ সবেচেয় বাইেরর )য সবOবৃহৎ নktিট )সিট তার চলার
শিk )পল )কাথায়? ওটার পােশ যিদ বৃহtর )কােনা pিতেবশী না থােক
তাহেল তােক চালােব )ক? কিঠন p¬। িকnt অDািরsটল তার সহজ
সমাধান )বর কের )ফলেলন। বলেলন,আহা,)শােনা বাছারা। এই )য
সবার বাইের )থেক সবিকছুেক চলবার শিk জুিগেয় যােˆ তারই নাম
ঈ2র⎯সৃিkকতOা। এই যুিkটা এমনই পাকােপাkভােব sান কের িনল
তাঁর িচnায় )য িতিন দািব করেলন )য ঈ2র বলেত )য সিতD সিতD )কউ
আেছন এটাই তার pমাণ। মজার বDাপার )য এই যুিkিট আধুিনক
িচnািবদেদর কােছ যতই অdুত মেন )হাক না )কন,পাšাতD সভDতার
)মৗিলক িব2াসমালা িকnt এই মতবােদর ওপরই িভিtশীল। এই
মতবাদই সmবত pভািবত কেরিছল )সকােলর নানািবধ ধমOgnসমূহেক।
pভািবত কেরিছল পরবতOী d’হাজার বছেরর পাšাতD দশOন ও
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িবjানেক।
িপথােগারাস,)pেটা, অDািরsটল,এঁরা সবাই গভীরভােব িব2াস
করেতন )য িব2ভুবন একিট কিঠন পদাথO,এর মেধD ফাঁকেফাকর িকছু
)নই। ফাঁক মােন শূnতা,)যখােন ঈ2র অিstহীন,বাsবতা অnপিsত।
)সটা অসmব,তাই খািল জায়গা বেল িকছু থাকেত পাের না ইহজগেত।
মাnেষর চামড়ার )চােখ যা খািল বেল মেন হয় তা আসেল খািল
নয়,)সখােনও বst আেছ। ‘ভDাkয়াম’ নামক )কােনা বাsব িজিনস )নই
সংসাের,ওটা মাnেষর কlনা মাt। এ কারেণ তাঁরা িÊ.পূ. চতুথO শতেক
িgক দাশOিনক ও িচnািবদ এিপিকউরােসর (িÊ.পূ. ৩৪২-২৭০) আণিবক
তtt নাকচ কের িদেয়িছেলন। তারও আেগ একই মতবাদ pকাশ কের
িগেয়িছেলন )ডেমািkটাস (িÊ.পূ. ৪৬০-৩৭০) নামক এক দাশOিনক।
অণুতেttর সবেচেয় শিkশালী ও ওজsী pবkা িছেলন লুেkিসয়াস
(িÊ.পূ. ৯৮-৫৪)। এই তtt অnযায়ী বstর )মৗিলক উপাদান অণু-পরমাণু,
সূkািতsk,)চােখ )দখা যায় না এমন সব কণা। তারা িনরnর ঘুের
)বড়ায় িব2চরাচের। ঘুরেত ঘুরেত পরsেরর সেŋ ধাkা তােদর লােগ
pিতিনয়তই,আবার dই ধাkার ফাঁেক তােদর মুk িবচরেণর জn খািল
জায়গাও )থেক যায়। এই ‘খািল’ জায়গা আর ’মুk িবচরেণর’
বDাপারটাই অDািরsটেলর কােছ gহণেযাগD িছল না। ‘মুk িবচরণ’
ঈ2েরর ইˆািবrd!
শূnতা,এবং তার িবপরীেত সীমাহীনতা⎯এ dিট ধারণার pিত
িgক দাশOিনকেদর মjাগত অনীহার কারেণই িÊ.পূ. প•ম শতাbীর
pখDাত িচnািবদ )জেনার ধাঁধািটর )কােনা সমাধান পাওয়া যায়িন অেনক
শতাbী ধের।
ধাঁধািট এরকম। একিট drতপদী খরেগাশ আর একিট áথগিত
কˆপ )দৗড় pিতেযািগতায় )নেমেছ। )যেহতু কˆপ )বচািরর পােয়র
)জার কম )সেহতু তােক কেয়ক কদম আেগ থাকেত )দওয়া হেলা।
ধrন, ১ গজ আেগ। মেন কrন খরেগােশর গিত কˆেপর িdgণ- তার
মােন কˆপ )য সময় )নেব ১ গজ )দৗড়ুেত, )স সমেয় খরেগাশ চেল
যােব ২ গজ। তাহেল )দখা যায়, খরেগাশ যখন কˆেপর যাtা-িবndেত
)পৗঁছাল ততkেণ কˆপ ১/২ গজ এিগেয় )গেছ। এই আধা গজ দূরt
যখন পার হেয় যায় খরেগাশ, ততkেণ কˆপ আেরা ১/৪ গজ এিগেয়
যায়। এর পর খরেগাশ যায় ১/৪ গজ, কˆপ তার )থেক এিগেয় থােক
আেরা ১/৮ গজ। এভােব তােদর দূরt কমেত থােক ধােপ ধােপ, িকnt
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এেকবাের শূnেত )পৗঁছায় না। ১, ১/২, ১/৪, ১/৮, ১/১৬,...,এরকম
কের সীমাহীন ধােপ চলেত থােক তােদর pিতেযািগতা, িকnt খরেগাশ
)বচারার কখেনাই ভােগD )জােট না কˆপেক ছািড়েয় যাওয়া। অথচ
pকৃতপেk আমরা সবাই জািন )য খরেগাশ অিত সহেজই কˆপেক
টপেক অেনক দূের চেল যায়। তাহেল অেŋর অকাটD যুিkেত )সটা
পািˆ না )কন আমরা? মহা সমsা,তাই না? এই সমsা {ধু )স যুেগর
িgক দাশOিনকেদরই দাrণ মাথাবDথা সৃিk কেরিন, বতOমান যুেগও অেনক
সময় মাnষেক িচnায় )ফেল।

খরেগাশ-কˆেপর )দৗড় pিতেযািগতা

মূল সমsা এখােন একিট নয়,dিট। এক,ওপেরর ভgাংশgেলা
kেমই )ছাট হেয় যােˆ। এত )ছাট )য pায় ‘শূn’)ত )পৗঁছার অবsা।
তার অথO িgকেদর )সই িচরশtr ‘শূn’িট আলেগােছ উঁিক মারেছ )পছন
)থেক। dই, সংখDাgেলা )তা )শষ হেˆ না, চেল যােˆ এেকবাের
অসীেমর িদেক। sতরাং িপথােগারাস আর অDািরsটল যা এেকবােরই
বরদাs করেত পারেতন না,‘অসীম’ সংখDা,)সটাই )দখা িদেˆ এখােন।
অথচ )জেনার যুিk খNােবনই বা )কমন কের তাঁরা। শূn আর অসীম
আসেল )নই, অথচ )জেনার ধাঁধােত আেছ,তার কী sরাহা হেব?
অDািরsটল অব} দেম যাওয়ার পাt িছেলন না তােত। বলেলন,‘শূn’
আর ‘অসীম’, dেটাই সতD, তেব বাsেব নয়, )জেনার উবOর মিsেÆর
কlনােত। এক কথােত িতিন )জেনার ধাঁধােক উিড়েয় িদেলন, )যন এর
)কােনা grtই )নই।
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পিšম সভDতােক অেনক অেনক শতাbী অেপkা করেত হেয়িছল
)জেনার ধাঁধার পূণO সমাধান )পেত। ঘটনািট হেলা এই )য সংখDায়
সীমাহীন হেলও ওপেরর kমhাসমান ভgাংশgেলার )যাগফল িকnt
অসীম নয়,একিট )ছাটখােটা সংখDা⎯২। অথOাৎ
১+১/২+১/৪+১/৮+….=২
কˆপ আর খরেগােশর )দৗড় pিতেযািগতােক িবচার করেত হেব
সীমাহীন দূরt িদেয় নয় (যিদও সীমাহীন সংখDাgেলার )যাগফল একিট
)ছাটখােটা সীিমত সংখDা),সীিমত কালেkপেণর মােপ। এক গজ )যেত
তার এক িমিনট লােগ,dই গজ )যেত লাগেব dই িমিনট। dই িমিনেট
খরেগাশ কত দূর যায়,আর কˆপ যায় কত দূর, )সটা )বর করেলই )তা
সমsা চুেক যায়। sতরাং ধাঁধার )গাঁড়ায় িছল িgক পিNতেদর িচnার
সীমাবdতা,‘শূn’ আর ‘অসীম’-এর dnd নয়।
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তৃতীয় অধDায়

পিšেম নয়, পুেবর িদেক
সেn নামার সময় হেল, পিšেম নয় পুেবর িদেক,
মুখ িফিরেয় ভাবেবা আিম,)কান )দেশ রাত হেˆ িফেক…
⎯কবীর sমন।
Zবষিয়ক গণনাকেমO শূেnর pেয়াজনীয়তা )য িমসরীয় আর িgকরা
উপলিb কেরনিন তা নয়। বDািবলনীয়েদর কাছ )থেক বDাপারটা বুেঝ
)নওয়ার পর তাঁরাও )মেন িনেয়িছেলন )য দশOনশােst যত অবাãনীয়ই
)হাক শূnেক এেকবাের অgাh করারও উপায় )নই। শূেnর বDবহার
)কান জািত কার কাছ )থেক )শেখ, )ক’ই বা pথম তার সূচনা কের, তার
সিঠক ইিতহাস হয়েতা কখেনাই পুেরাপুির জানা যােব না। কােরা কােরা
মেত, দিkণ আেমিরকার মায়া বা তারও পূেবOকার )কােনা সভDতােতই
শূেnর )বাধ জেnিছল pথম। )কউ বেলন চীেন। িকnt একটা িবষেয়
সবাই একমত )য শূnেক তারা )কউই সংখDা িহেসেব গণD কেরিন। শূn
একটা িচh মাt⎯বড় রাsােত )যমন থােক িদকিনেদOশক ফলক, বা
দূরেtর ফলক। ১, ২, ৩,... এgেলার সেŋ তুলনীয় )কােনা সংখDা নয়।
শূn )য আসেলই একিট সংখDা, এবং অতDn grtপূণO সংখDা )সই
উপলিbটা পিšেম জnায়িন, মধDpােচDও নয়, জেnিছল
দিkণpােচD⎯ভারতবেষO।
সব গাছ সব মািটেত হয় না, সব মাছ থােক না সব নদীেত।
উপযুk পিরেবশ লােগ। জলবায়ু, তাপ ইতDািদ িঠকমেতা হেত হয়।
একটা জািতর িচnার জগতৎিটও অেনকটা )সরকম। ওটা িকভােব
িবকিশত হেব তা িনভOর কের )স জািতর ধDানধারণা ও রীিতনীিতর ওপর,
তার pাণশিkর ওপর। অnkল পিরেবশ )পেলই একটা জািতর )মধা
psুিটত হেত পাের শতমুখী সৃজনশীলতায়।
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pলয়নাচন নাচেল যখন )হ নটরাজ
‘শূn আর ‘অসীম’⎯dিট আইিডয়াই d’হাজার বছর আেগকার

ভারতবেষOর মনমানেসর সেŋ hবh খাপ )খেয় যাবার মেতা িছল।
‘শূn’)ক পিšম )দখত ভীিতর )চােখ, ভারেত ‘শূn’ িছল )দবীর
আসেন। পরম পূজনীয় সtা। শূn আর অসীম এই dই সtার মােঝ
ভারতবাসী তােদর আtার আrয় খুঁেজ )পেতন। িহndধেমO সব ভগবােনর
)সরা ভগবান হেলন bhা। িতিনই skা, িতিনই সংহারক। িতিন আেছন
সবOt, আবার িতিন )কাথাও )নই। িতিন একাধাের মহাশূেnর িচরশূnতায় িবলীন, আবার সবOবDাপী তাঁর উপিsিত। এক অnহীন Zdততার
শরীের তাঁর িনবাস। িশেবর মূিতOর িদেক তািকেয় )দেখেছন )কউ? এক
হােত তাঁর সৃিkর দN, আেরক হােত Àংেসর অিg-মশাল। তার অথO
িহndধেমOর )মৗিলক িব2ােসর মেধDই িনিহত রেয়েছ শূn আর অসীেমর
Zdত অিst। এ িব2াস একাnই ভারতীয় িব2াস। এখােন শূn আর
সূচীপt
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অসীম এেক অেnর sভাব )দাসর, এেক অেnর পিরপূরক। ভারতীয়
দশOেন ‘শূn’ হেলা sাগত অিতিথ-আtার পিবt মিnর। তাই ভারেতর
মািট িছল ‘শূn’ আর ‘অসীেমর’ আদশO জnভূিম। িকnt ‘শূn’ )য
দstরমেতা একিট গািণিতক সংখDার সmান পাবার )যাগD )সই )বাধটা
জnাল )কমন কের ভারতীয় )চতনায়? গিণত আর দশOন )তা িঠক
অিবিˆn িজিনস নয় িgকেদর মেতা। sতরাং bhার Zdত-সtার উপলিb
)থেক গিণেতর সংখDামালােত শূn তার িনেজর sানিট sাভািবকভােব
দখল কের )নেব, )সটা খুব বাsবসmত মেন হয় না। )কােনা )দেশর
)কােনা সভDতােতই এমন উদাহরণ )নই )য একটা বড় আিবÆার আপনা
আপিন জn িনেয়েছ )কােনা ঐিতহািসক, সামািজক বা এধরেনর )কােনা
কাযOকারণ সmকO ছাড়া। সাধারণত আইিডয়ার )কােনা )ভৗেগািলক
সীমােরখা )নই। বতOমান যুেগ )সgেলা pচার হয় বই-পুsেকর মাধDেম,
বা অnাn শত pকােরর )যাগােযাগসূেt। d'হাজার বছর আেগ )সভােব
)কান িকছু ছড়াবার উপায় িছল না অব}। িছল )যটা )সটা হেলা
রাজDজয় বা বDবসাবািণজD। গিণেতর শূn হয়েতা ঐভােবই pেবশ
কেরিছল ভারতবেষO। িÊ.পূ. চতুথO শতেক সmাট আেলকজাNার ভারত
আkমণ কেরন। িতিন {ধু জাঁদেরল )সনানায়ক িছেলন না, উঁচুমােনর
)লখাপড়া জানা বDিkও িছেলন। sয়ং অDািরsটেলর ছাt। ধারণা করা
হয় )য িতিন এবং তাঁর িgক Zসnসামnেদর সংsেশO এেস sানীয়
ভারতবাসী খবর পায় )য বDািবলনীয়রা শূেnর বDবহার )বশ আয়t কের
)ফেলেছন, সংখDা িহেসেব না হেলও সংখDাফলক িহেসেব। এই )ছাT
আইিডয়ািট ভারেতর উবOর পিলমািটেত নতুন জীবন )পেয় যায়। {ধু
ফলক )কন হেব, সংখDা হেতই বা )দাষ )কাথায়। িgকেদর মেতা তােদর
)তা )সই ‘শূn মােন িনরী2রবাদ’-জাতীয় মানিসক pিতবnকতা িছল না,
বরং উলেটাটাই। ভারেত শূn মােনই ঈ2র। তাই অিচেরই শূn তার
জায়গা কের )নয় সংখDামালােত। তেব তারা বDািবলনীয়েদর মেতা ৬০িভিtক গণনা বজOন কের িনেজেদর ১০-িভিtক সংখDার বDবহার বলবৎ
রাখেলন। আজেক আমরা যােক আরিব িনউমােরল বেল আখDািয়ত কির,
ভারতীয়েদর )স সময়কার িলখনপdিত বলেত )গেল pায় একই রকম
িছল: ১,২,...,৯,০। অেনেক মেন কেরন, আধুিনক সংখDার িলখনপdিত
pবতOেনর কৃিতtটা আরবেদর না িদেয় বরং ভারতীয়েদর )দওয়াই )বাধ
হয় উিচত িছল, কারণ ঐিতহািসকভােব )দখেত )গেল আরবরা )শেখ
ভারেতর কাছ )থেক, রাজD জয় করার পর। তারপর পিšম )শেখ
36 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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আরবেদর কােছ, ইসলােমর যখন sণOযুগ। পের পিšমই এর নামকরণ
কের আরিব সংখDা।
যা-ই )হাক, শূেnর নবািজOত সmান গিণেতর জগেত এক নবযুেগর
সূচনা কের, িবেশষ কের ভারতবেষO। (সmবত চীনেদেশও pায় একই
সমেয় িবjজেনরা শূেnর বhিবধ বDবহােরর কথা ভাবেত {r
কেরিছেলন।) তােদর কlনা নতুন নতুন উdাবনার িদেক এিগেয় )যেত
থােক। )যমন, ঋণাtক সংখDা। আেগ )কউ-১ বা-৭ বলেত কী )বাঝায়
কlনা করেত পারত না। ভারতীয় গািণিতেকরা )শখােলন )য ঋণাtক
সংখDােক অেনকটা ঋেণর মেতাই )দখা )যেত পাের। কােরা কাছ )থেক
ধার করেল )সটা ঋণ, িনেজ কামাই করেল )সটা ধন, অথOাৎ ধনাtক।
আnাজ করা হয় )য বাংলা ভাষায় ‘ধনাtক’ আর ‘ঋণাtক’ শb dিটর
উৎপিtই )সখােন। সpম শতাbীর িবিশk ভারতীয় গািণিতক bhgp
িশিখেয়িছেলন )কমন কের ধনাtক ও ঋণাtক উভয় pকার সংখDা িদেয়
)যাগ িবেয়াগ পূরণ ভাগ করেত হয়। িতিনই pথম বDিk িযিন )ঘাষণা
করেলন )য ‘ধনাtক সংখDােক ঋণাtক সংখDা িদেয় ভাগ বা পূরণ
করেল ফলাফল দাঁড়ােব ঋণাtক, এবং ঋণাtক সংখDােক আেরকিট
ঋণাtক সংখDা িদেয় ভাগ বা পূরণ করেল দাঁড়ােব ধনাtক’। বতOমান
যুেগর সাত বছেরর )ছেলেমেয়রাও তা জােন, িকnt সpম শতাbীেত )সটা
িছল এক িবsয়কর আিবÆার।
bhgp এ-ও জানেতন )য শূn িদেয় )যেকােনা সংখDােক পূরণ
করেল )সটা শূn হেয় যােব। )স অেথO শূn সবিকছুেক {েষ )নয়। তেব
িতিন সমsায় পেড়িছেলন শূn িদেয় ভাগ করার )চkা করেত িগেয়।
০/০ বা ৫/০ কতেত দাঁড়ায়? খুব ভাবনািচnা না কেরই বেল বসেলন,
এgেলাও শূn, যা অব} িঠক নয়। তখনকার িচnাধারাটাই িছল
ওরকম⎯শূn হেলা এমন িজিনস যার সংsেশO এেস সবই )যন িনিšh
হেয় )যত।
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bhgp

এই ¯াn ধারণািট তৎkণাৎ {ধরােনা হেয় ওেঠিন। আেরা কেয়ক
শতাbী অেপkা করেত হেয়িছল। dাদশ শতাbীর আেরক pখDাত
ভারতীয় গািণিতক, ভাsর, িতিন এই সমsার সিঠক মীমাংসা িদেত
সkম হন। িতিন বলেলন, ১/০ শূn নয়, অসীম। আর ০/০-এর মােন
কী? এর )কােনা মােনই )নই। আজেক আমরা জািন )য এরও একটা অথO
আেছ। এেক বলা হয় ‘ইনিডটারিমেনট নাmার’ বা অিনিদOk সংখDা। এর
মান )যেকােনা সংখDা হেত পাের। তেব এর গিণতসmত অথO pথম
িদেয়িছেলন সpদশ শতাbীর ফরািস গািণিতক ‘)লািপতাল’। )সটা
)বাঝার জn মধDযুেগর ইউেরািপয়ান গিণেতর ইিতহাস জানা দরকার।
)সসব কথায় পের আসা যােব, এখন pােচDর গিণতটা িনেয় আেরকটু
আেলাচনা করা যাক।
pাচD গিণেতর sণOযুগ

ভারতীয় গিণত িবেশষভােব উৎপাদনশীল হেয় উেঠিছল সpম
শতাbীেত। তেব এর আেগও )বশ িকছু pিথতযশা গািণিতক মূলDবান
অবদান )রেখ )গেছন গিণতশােst। আসেল ৪০০ )থেক ১,২০০ সাল
পযOn সময়কালিট ভারতীয় গিণেতর sণOযুগ বেল আখDািয়ত হেয় থােক।
)সকােলর অnতম )সরা গািণিতক ও )জDািতিবOjানী আযOভT (৪৭৬38 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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৫২০) মাt )তইশ বছর বয়েস ‘আযOভািটয়া’ নামক একিট gn রচনা
কেরন, যা )থেক ধারণা করা হয়, দশিমক পdিতেত সংখDা )লখার
ধারণািট িতিনই pথম সূচনা কেরন। ভাsর (এক) (৬০০-৬৮০)-এর
)লখা আযOভািটভাŸ (৬২৯ সাল) বইিটেত আেরা একধাপ এিগেয়
শূn(০)সহ দশিমক সংখDা িকভােব িলখেত হয় তার বণOনা )দন। এই
gnিটেক গিণত ও )জDািতিবOদDা িবষেয় সংsৃত ভাষায় pথম pামাণD gn
িহেসেব ধরা হয় ভারেত। অব} এেত )কােনা িdমত )নই sধীমহেল )য
শূnেক পািটগিণেতর সংখDামালােত অnাn পূণO সংখDার
সমািধকার⎯পূণO sান কের )দওয়ার কৃিতt মূলত bhgেpর (৫৯৮৬৬৮) pাপD। শূn dারা gণ-ভােগর সেŋ জিড়ত )য ভাsর, যার কথা
একটু আেগই উেlখ করা হেলা, িতিন হেলন িdতীয় ভাsর (১১১৪১১৮৫)।
শূnেক সংখDার সািরেত sান )দওয়া এবং ঋণাtক সংখDার
আিবÆার, dেটাই িছল )স সময়কার পিরেpিkেত যুগাnকারী ঘটনা।
ওিদেক পিšেমর সূযO তখন pায় অsিমত। দীঘO সাত শ বছর রাজt
করার পর পরাkাn )রামান সাmাজD তখন Àংেসর মুেখ। ৪৭৬ িÊkােbর
৪ )সেpmর )রামান সmাট রমুলাস অগাsাস যখন শtrপেkর হােত
চূড়াnভােব পরািজত হন, তখনই সিতDকার অেথO ইউেরােপর মািট )থেক
)রােমর আিধপতD িনিšh হেয় যায়। এত িদেনর একটা িবশাল সভDতা
একিট পরাজেয়র ঘটনােত এেকবাের )লাপ )পেয় যােব )কােনা এক
িবেশষ িদবেস, )সটা অব} কখেনাই িব2াসেযাগD নয়। একটা সভDতা
আপনা-আপিন গেড় ওেঠ না, আপনা-আপিন পেড়ও যায় না। ওঠার
)যমন একটা pিkয়া আেছ, নামারও আেছ। অnমান করা হয় )য )রামান
সাmাজD ৩২০ বছর ধের আেs আেs kয় হেত হেত )শেষ সামাn
)খাঁচােতই এেকবাের িবলীন হেয় )গল। তখন আর পিšেমর িকছু থাকল
না পৃিথবীেক )দবার। সাmাজD নয়, সমৃিd নয়, নতুন )কােনা jান নয়,
)কােনা যুগাnকারী আইিডয়া নয়। পিšেমর ভাNার তখন শূn হেয়
)গেছ।
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শূেnর মূল আিবÆারক )ক?

শূেnর মূল আিবÆারক )ক,bhgp,না আযOভT? )কউ বেল
আযOভT,)কউ বেল bhgp। ভারতীয় )লখকেদর )বিশর ভাগই
আযOভেTর পেk,পিšেমর গািণিতক মহল বরং bhgেpর গলােতই
জয়মালD পরােত চান। তেব, pথেমই বেল রাখা ভােলা )য
ইিতহােসর িঠক )কান মুহূেতO, িঠক )কান বDিkর কlনােত এই
ধারণািটর জn িনেয়িছল )সটা আর এখন হলফ কের,িদন-তািরখ
সহকাের িচিhত করা সmব নয়,এবং তার pেয়াজনও )নই। ‘শূn’
এমন একিট আইিডয়া যা বাগােনর ফুেলর মেতা )কােনা এক snর
সকােল হঠাৎ ফুেট ওেঠিন, ধীের ধীের অেনক সময় লািগেয় তার
িবকাশ ঘেটেছ। শূn আিবভূOত হয়িন,িববিতOত হেয়েছ। আড়াই
হাজার বছর আেগ িমসরীয়রাও শূn বDবহার কেরিছেলন,িকnt না
)জেন। িমসরীয়েদর আেগ বDািবলনীয়রাও শূn িনেয় কাজ
কেরিছেলন, িকnt তা-ও অjাতসাের। অথOাৎ শূnেক Zদনিnন
pেয়াজেনর খািতের তাঁরা বDবহার কেরেছন,িকnt তার )য একটা
িবেশষ তাৎপযO আেছ,আেছ তার িনজs সmান, )স িবষেয় তাঁেদর
)কােনা sk ধারণা িছল না। িgক gণীজনরা ভােলা কেরই
জানেতন এসব খবর,এমনিক ইউিkেডর জDািমিতর মধD িদেয় শূn
pিতিদনই একিট জলজDাn িবndর আকাের তাঁেদর )চােখর সামেন
দাঁিড়েয় )থেকেছ,িকnt তােতও তাঁেদর টনক নেড়িন,কারণ শূেnর
দাশOিনক আইিডয়ার সেŋ গািণিতক আইিডয়ার সরাসির সংঘাত।
এবং )সকােলর িgক মনেন গিণত আর দশOন িছল একই )দেহর
dিট অŋ—এেকবাের অিবেˆদD। ভারতবেষO শূnেক সহেজই বরণ
করা সmব হেয়িছল িঠক দাশOিনক কারেণ না হেলও আধDািtক
কারেণ। তােদর Zদব-pকৃিতর ধDানধারণার সেŋ snরভােব খাপ
)খেয় িগেয়িছল শূn। িকnt কথা হেলা )দবেদবী িনেয় নয়,গিণত
িনেয় িচnা করেল, গিণেতর সংখDামালােত শূnেক আসন িদেলন
)ক? আযOভেTর জn ৪৭৬ িÊkােb, িঠক )য বছর )রাম সাmােজDর
পতন ঘেট। ৪৯৯ সােল তাঁর মূলDবান gn ‘আযOভািটয়া’ pকািশত
হয়। )স gেnর )বিশর ভাগই িছল gহ-নkt িনয়। িতিন )সকােলর
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একজন )সরা )জDািতিবOjানী িছেলন। পৃিথবী )য তার অkেরখার
চারপােশ )রাজ একবার ঘুের আেস )স তথDিট তাঁর কাছ )থেকই
পাওয়া। সূযOgহণ আর চndgহেণর সিঠক কারণ সবOpথম িতিনই
জািনেয়িছেলন আমােদর। জDািমিতর ওপরও তাঁর pচুর কাজ—
)যমন িtভুেজর )ktফল )বর করা,িপরািমেডর আয়তন (ফমুOলায়
ভুল িছল যিদও)। )বশ কিট িdঘাতী সমীকরেণর সমাধানও িছল
তাঁর gেn। sতরাং অnমান করা )যেত পাের )য ‘শূn’ )য একিট
sতnt সংখDা )স )বাধটাও সmবত তাঁর িছল। িকnt তার )কােনা
pমাণ )নই। বরং ইিŋত আেছ এরকম )য িতিন শূnেক বDবহার
কেরিছেলন
হয়েতা
অেনকটা
িgকেদর
মেতা
কেরই,অjাতসাের,তার পূণO মযOাদা না িদেয়ই। তাছাড়া তাঁর পুেরা
কাজটাই িছল বণOনামূলক,)যখােন )কােনারকম গািণিতক ভাষা িতিন
বDবহার কেরনিন। ফেল িতিন )য শূেnর মূলD পুেরাপুির উপলিb
কেরিছেলন তার দািলিলক pমাণ পাওয়া যায়িন।
িকnt bhgp ভােলা কের )জেন{েনই শূnেক বDবহার
কেরেছন,শূnেক সংখDামালার িঠক মিধDখােন বিসেয় তােক পূণO
মযOাদায় pিতিªত কেরেছন। িতিন ‘শূn’ িনেয় )যাগ িবেয়াগ পূরণ
ভাগ কেরেছন (ভুল-{d যা-ই )হাক)। ঐিতহািসকেদর )কােনা
িdমত )নই এিবষেয় )য bhgpই pথম ‘শূn’)ক সংখDার সmান
িদেয় গিণত-সভােত sান )দন।

ইিতহােসর )সই সিnkেণ মধDpােচD উদয় হেত থােক এক নতুন
সূযO⎯ইসলােমর চাঁদ-তারা মাকOা সূযO। ৬৩২ িÊkােb হজরত )মাহাmদ
(সা.) এেnকাল করার দশ বছেরর মেধDই dধOষO আরব বািহনী তােদর
িদিgজেয়র সীমানা িমসর, িসিরয়া, )মেসাপেটিময়া আর পারs পযOn
িবsার কের )ফেল। ইhিদ আর িÊkান-অধুDিষত )জrজােলম তােদর
করায়t হেয় যায়। ৭০০ িÊkােbর মেধD তারা পিšেম আলেজিরয়া আর
পূেবO িসnু নদ পযOn দখল কের )ফেল। ৭১১ িÊkােb তারা )sেনর
পতন ঘটায়। ৭৫১ িÊkােb তােদর জয়যাtা চীন সাmােজDর িভিt
কাঁিপেয় )তােল।
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আল-)খায়ািরজিম

)সকােলর মুসলমানরা অব} সাmাজDিবsার আর ধমOpচার কেরই
kাn হনিন, )যখােন )গেছন )সখান )থেকই সাgেহ আহরণ কের
এেনেছন িবিজত জািতর ধনভাNার {ধু নয়, jানভাNারও।
jানিবjােনর pিত একটা িবেশষ আgহ pকাশ পায় বাগদােদর আbািস
আমেল। িবেশষ কের খিলফা হাrন-অর-রিশেদর )ছেল আল-মামুেনর
(৭৮৬-৮৩৩) শাসনকােল। আল-মামুন অসmব jানিপপাs মাnষ
িছেলন। অতDn উঁচুমােনর pগিতশীল িচnার নৃপিত। িতিনই িছেলন
মুসিলম জগেতর pথম সাংsৃিতক )রেনসাঁর )হাতা ও অিভভাবক
অেনেকর মেত, ওটাই িছল ইসলােমর একমাt উেlখেযাগD )রেনসাঁ।
সারা মুসিলম জাহােন িতিন িনেয় এেসিছেলন মুkবুিd ও মুkিচnার এক
dবOার কেlাল। ধমOীয় )গাঁড়ািম িপছুটান িনেত বাধD হয়, )মাlা সmpদায়
পšাৎপদ। আধুিনক যুিkবাদী ও p¬-মুিখ িচnাধারা pেবশ কের মুসিলম
মনেন। আল-মামুেনর সময়ই )মাতািজলা মতবাদ মাথা চাড়া )দয়। এই
মতবাদ অnসাের সংসােরর )কােনািকছুই pে¬র অতীত নয়, এমনিক
ধমOও। িবেশষ কের ধমO। )মাতািজলারা িব2াস করেতন )য )কারান পিবt
gn িঠকই, িকnt Zদব gn নয়, মnŸ-pণীত। sতরাং যুগিবেশেষ এর
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রদবদল সmব ও সংগত। )মাতািজলারা অমুসলমান িছেলন তা নয়,
নামাজ-)রাজা তাঁরা করেতন িঠকই, িকnt সােথ সােথ এ-ও িব2াস
করেতন )য ধমOেক যুেগর সেŋ তাল িমিলেয় চলেত হেব, উেlাটা নয়।
বলা বাhলD )য এই মতবােদর িবrেd pচN িবেরািধতা সৃিk হেয়িছল
)স সময় {ধু সনাতন )মাlা-সমােজর কাছ )থেক নয়, সাধারণ
জনসাধারেণর কাছ )থেকও। খিলফা মামুন )সই িবেরািধতােক prয়
)দনিন। বরং পূণO উদDেম এিগেয় )গেছন তাঁর আধুিনকতার সংgােম।
রােজDর jানী-gণী পিNতেদর একসােথ জেড়া কের িনেদOশ িদেয়িছেলন
িনিšn মেন jানচচOার সাধনায় আt-িনমg হেত। আল-মামুন pচNভােব
আকৃk িছেলন িgক দশOন, )জDািতিবOjান আর গিণেতর pিত। ইhিদ ও
িÊkান সmpদােয়র jানসাধনার সংsৃিতেকও িতিন সmান করেতন। তাঁর
সাmােজDর পিNতkেলর pিত তাঁর pথম িনেদOশ িছল তাঁরা )যন উেঠ
পেড় )লেগ যান িgক, ইhিদ আর িÊkান-pণীত বইপt যা )যখােন
পাওয়া যায় তা সংgহ কের িনেয় আেসন বাগদােদ। তারপর )সgেলা
ভােলা কের পাঠ কের অnবাদ কেরন আরিব ভাষায়। )শেষ িনেজরাই
)যন একিনªভােব গেবষণার কােজ িলp হেয় যান। এমনই দূরদৃিkসmn
খিলফা িছেলন িতিন )য িনজ pাসােদর িবলাসী-জীবন উেপkা কের মt
হেয়িছেলন jানচচOার জn একিট িবেশষ ভবন Zতির করােত। এ িছল
তাঁর বড়ই শেখর sp⎯এমন একিট পিরেবশ সৃিk করা )যখােন jানীরা
)কবল jানচচOা করেবন এবং নতুন jান সৃিk করেবন, িনবOাধ ও িনঃশŋ
sাধীনতার সেŋ। ৮৩৩ িÊkােb তাঁর এই sp কাযOকরী হয় )শষ পযOn।
িবে2র সবOpথম গেবষণা-গৃহ, jান-মিnর (House of Wisdom), বায়তুল
িহকমা,
তার
িনমOাণপবO
সমাp
হয়
বাগদােদ। আজেক পিšম জগেতর সবOt, pােচDরও অেনক )দেশ,
গেবষণাগােরর ছড়াছিড়। িকnt এর সূচনা হেয়িছল ইসলােমর )সই
)গৗরবযুেগ, )স তথD হয়েতা সবার জানা )নই।
আল-মামুেনর উৎসাহ, )pরণা ও পৃªেপাষকতায় ইসলািম )মধা
শতবেণO পlিবত হেয় ওেঠ। এই psুিটত jানবৃেkর অnতম pধান
নায়ক িছেলন আবু মুসা আল -)খায়ািরজিম (৭৮০-৮৫০) নামক এক
গিণত-)pমী jানসাধক। ইিতহাস তাঁেক জােন অেŋর অnতম pধান
শাখা, বীজগিণত, তার skা িহেসেব। তাঁর pণীত gn ‘িহসাব-আলজবর-ওয়াল-)মাকােবলা’। )সই আল-জবর )থেকই ইংেরিজ নাম
সূচীপt
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‘অDালেজbা’। আরিব আল-জবেরর আkিরক অথO িকnt গিণেতর সেŋ

সmৃk )মােটও নয় বরং িচিকৎসাশােstই )বিশ pেযাজD। এর মােন
‘সারােনা’, )কােনািকছু ‘)মরামত’ করা, )যমন ভাঙা হাড়। িতিন বলেলন,
অেstাপচার কের )যমন ভাঙা হাড় )জাড়া লাগােনা যায়, )তমিন সমীকরণ
সমাধান কের উdার করা যায় অজানা সংখDার মান। উদাহরণ:

x+3=5
এখােন x -এর মান কত? )সাজা উtর: 2 . িকnt যিদ এমন হয় )য:

ax 2 + bx + c = 0 ,
তাহেল x -এর মান )বর করব কী কের? আজেক )যেকােনা sুেলর
বােরা-)তেরা বছেরর )যেকােনা ছাtছাtী মুখs বেল িদেত পারেব তার
উtর:

− b ± b 2 − 4ac
2a
িকnt নবম শতাbীেত এই সহজ সমাধানিট কােরারই জানা িছল না।
পৃিথবীেত pায় সব sুেলই িশkাথOীরা )শেখ এই সূtিট। িকnt কজন
ছাtছাtী, বা কজন িশkক অবগত আেছন )য এই সূেtর আিবÆারক
িছেলন )সই আরব গািণিতকিট। আল-)খায়ািরজিম িছেলন সিতDকার
সাধক পুrষ- িদনরাত গিণত িনেয়ই পেড় থাকেতন। িতিন বলেতন )য
জীবেনর pিতিট )kেt অবধািরতভােব আtpকাশ কের গিণত। তাঁর
আেরা একিট বড় আিবÆার িছল। অেনকটা ধারাপােতর মেতা)যাগিবেয়াগ পূরণ ভােগর ধারাপাত, ইংেরিজেত যােক বিল
‘অDালগিরদম’। তাঁর নামাnসােরই বতOমান যুেগর শাখা: অDালগিরদম।
আল-)খায়ািরজিমর উপিরউk সূt অnযায়ী

x 2 = 1,
এর সমাধান কত? )কােনা সূt pেয়াগ না কেরই বলা যায় ১।
এটুk িতিন জানেতন-বাগদােদর jানভবেনর সকেলরই জানা িছল। )যটা
জানা িছল না তাঁেদর, এমনিক আল-)খায়ািরজিম সােহব িনেজও )টর
পানিন pথম pথম )সটা হেলা এই সমীকরণিটর িdতীয় সমাধান: -১।
)সযুেগর মাnেষর মন এতই আˆn িছল অখN এবং পূণO সংখDা (natural
numbers) dারা )য ‘ঋণাtক’ সংখDা নামক )কােনা বstর অিstই তাঁেদর
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মাথায় )ঢােকিন। ওই jানটুk তাঁরা আহরণ কেরন ভারতীয় পিNতেদর
সংsেশO আসার পর। বDািবলনীয়েদর িশkা )থেক তাঁরা জানেতন )য
‘শূn’ একটা দরকাির িজিনস, িকnt ভারতীয়েদর কােছ তাঁরা িশখেলন )য
শূn {ধু সামিয়ক pেয়াজন )মটায় না, দstরমেতা একটা সংখDাও,
১,২,৩,...-এর মেতাই। বড় কথা, তাঁরা বুঝেলন )য x+3=1 জাতীয়
সমীকরেণরও একটা সমাধান আেছ, -২, )যটা হােত )গানার মেতা
ধনাtক পূণO সংখDা না হেলও অতDn মূলDবান সংখDা। তাঁরা এ-ও
বুঝেলন )য িdঘাতী সমীকরেণর (quadratic equation) সমাধান একিট
নয়, dিট, যিদনা এরকম হয় )য: ( x − 1) 2 = 0, যার একটাই উtর, ১।
এই যুিkেত আল-)খায়ািরজিমর ঐিতহািসক সূtিটেত -b-এর ডান পােশ
{ধু )যাগিচh নয়, তার িনেচ একটা িবেয়াগিচhও বসােত হেব। এই
ফমুOলািটই পৃিথবীর pিতিট ছাtছাtী আজীবন মুখs রােখ।
‘শূn’)ক সংখDার আসের বসাবার পর পুেরা একটা ‘সংখDােরখা’র

ধারণা িনিমOত হবার sেযাগ পায় মাnেষর মেন। ‘শূn’ হেয় )গল ধনাtক
আর ঋণাtক সংখDামালার মাঝখােন একটা )সতুর মেতা। অnভােব
ভাবেত )গেল শূn )যন একিট কােচর আরিশ, )যখােন দাঁিড়েয় ধনাtক
রািশ তার pিতিবm )দখেত পায় ঋণাtক রািশেত। ধনাtক আর
ঋণাtক সংখDা এেক অেnর সখা হেয় )গল, তােদর মােঝ সৃিk হেলা
এক িনরবিˆn pিতসামD। এ )যন সৃিkরই Zdত rপ : এক িদেক ধন,
আেরক িদেক ঋণ; এক িদেক জn, আেরক িদেক মৃতুD-dিট একই
বাsবতার বnেন িনিবড়ভােব আবd।
‘শূn’ সভDতােক আেরা খািনকটা এিগেয় )দয় মধDযুেগর আরব-

pভািবত পৃিথবীেত।
‘শূn’ শbিট ইংেরিজেত ‘zero’ হেয় )গল )কমন কের, তারও একটা

ইিতহাস আেছ। {rেত ভারেত এর সংsৃত নাম িছল ‘শূিনয়া’, যার অথO
খািল, )নই, অিবদDমান, যা )থেক বাংলা নাম শূn। আরবরা )সই
‘শূিনয়া’)ক তােদর িনেজেদর ভাষায় ‘িসফর’এ পিরণত কেরন। পিšম
িবjজনেদর হােত এেস আরব ‘িসফর’ লDািটন গnযুk ‘িসফাইরাস’-এ
দাঁিড়েয় যায়, যা যুেগর সেŋ তাল িমিলেয় একসময় িজেরােত rপাnিরত
হয়।
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বুিdজীবী মহেল শূেnর একটা সmানজনক sান হওয়া সেttও এর
দাশOিনক বDµনােথOর সেŋ িচnািবেদরা খুব sˆn )বাধ করেতন )গাড়া
)থেকই তা িকnt নয়। কারণ তাঁেদর মন )থেক তখেনা অDািরsটেলর
)ঘার পুেরাপুির কােটিন। শূেnর সেŋ িনরী2রবািদতার একটা সmকO
আেছ, এই অsিsটুk িকছুেতই দূর হিˆল না তাঁেদর িচnা )থেক। িকnt
গিণেতর অgগিতর কলDােণ তাঁেদর এই অমূলক িব2ােসর িভিt আেs
আেs dবOল হেত থােক। তাঁরা )মেন িনেত থােকন ধীের ধীের )য ‘শূn’
একটা সংখDা মাt, তার )বিশ নয়, কমও নয়। শূেnর পৃিথবী গিণেত,
দশOনশােst নয়। শূেnর সেŋ ঈ2র আেছ িক )নই )স pে¬র )কােনা
সmকO )নই এবং থাকেত পাের না, এই িবjানসmত যুিkিট তাঁেদর
কােছও gহণেযাগD হেয় ওেঠ।

ওমর Zখয়াম

)সই jানমিnেরর এক পরবতOীকালীন সদs িছেলন িকংবদnীয়
পারিস কিব ওমর Zখয়াম (১০৪৮-১১৩১)। )গাটা িবে2 )বাধ হয় এমন
)কােনা িশিkত মাnষ )নই )য ওমর Zখয়ােমর নাম )শােনিন। তাঁর ছয়
শতািধক ছড়াকাবD-সংবিলত gn ‘rবাইয়াৎ’ সmবত পৃিথবীর সবOকােলর
সবOেrª কাবDgnসমূেহর অnতম-সবOেrª না হেলও সবOািধক পিঠত,
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আেলািচত ও নিnত )তা অব}ই। মজার বDাপার )য )য যুেগ তাঁর জn
)সযুেগ তাঁর অিধকতর পিরচয় িছল িবিশk গািণিতক, )জািতিবOjানী ও
সংগীতিবশারদ িহেসেব। িতিন িছেলন )সকােলর সবOjপুrষ। ইsাহান
শহের িতিন একিট আnজOািতক মােনর মানমিnর (observatory) Zতির
কেরিছেলন, যার সাহােযD িতিন বছেরর ZদঘOD আšযO িনখুঁতভােব িনণOয়
করেত সkম হেয়িছেলন। এতটাই sনাম িছল তাঁর নেভাদশOী িবjানী
িহেসেব )য )স সময়কার sলতান, জালালুিdন, তাঁর ওপর দািয়t
িদেয়িছেলন একটা আধুিনক )সৗরিভিtক পিµকা pstত করেত। )সই
দািয়t িতিন অতDn দkতার সেŋ পালন কেরিছেলন। তাঁর সহকমOীেদর
িনেয় )য পিµকািট Zতির কেরিছেলন িতিন তার নাম )দয়া হয়
‘জালািলয়ান কDােলNার। িনভুOলতার িবচাের )স কDােল•ডার আধুিনক
)gগিরয়ান কDােলNােরর )চেয় )কােনা অংেশই কম নয় বেল অিভমত
pকাশ কেরেছন অেনক পিšমা িবেশষj।
গিণেত ওমর Zখয়ােমর পািNতD )কােনা সংকীণO এলাকােত সীমাবd
িছল না। জDািমিতর আেদDাপাn সব তথDই িছল তাঁর নখদপOেণ। িgকেদর
মেতা তাঁর িচnাও িছল জDািমিতক, অথOাৎ জDািমিতক আকারািদর
রীিতনীিত িদেয় pভািবত। আল-)খায়ািরজিমর নতুন গিণত, বীজগিণত,
তার pিতও আকৃk হেয় উঠেলন একসময়। িতিন p¬ উtাপন করেলন
িনেজর কােছ: িdঘাতী সমীকরেণর সমাধান িদেয় )গেলন আল)খায়ািরজিম, িকnt িtঘাতী সমীকরেণর (cubic equation) সমাধান )তা
)দয়িন )কউ। )সই দািয়tিট িতিন িনেজ পালন করেবন বেল িসdাn
িনেলন। এই িসdােnর )পছেনও িকnt তাঁর জDািমিতক িচnাধারার pভাব
িছল। তাঁর যুিk িছল এরকম: িdঘাতী সমীকরেণর সেŋ সmকO আেছ
িdমািtক সমতল )kেtর, sতরাং িtমািtক ঘনবstর সেŋ িনšয়ই
সmকO আেছ িtঘাতী সমীকরেণর। অেনক পড়ােশানা আর গেবষণার পর
একটা নতুন এবং অতDn মূলDবান তথD িতিন আিবÆার
করেলন⎯িtঘাতী সমীকরণ pধানত ১৪ pকােরর। সমীকরেণর পুেরা
সমাধান হয়েতা িতিন িদেত পােরনিন )স সময়, িকnt এই )য সমীকরেণর
একটা )rণী আিবÆার করেত পারা, এটা Zবjািনক দৃিkেত, সমীকরণ
সমাধােনর চাইেতও )বিশ grtপূণO। পরবতOীকােল যাঁরা িtঘাতী
সমীকরেণর ওপর কাজ কেরেছন, তাঁেদর জn এই তথDিটর মূলD িছল
অপিরসীম। ওমর Zখয়াম )য এেকবােরই )কােনা সমাধান িদেত পােরনিন
তা নয়, তেব আংিশকভােব, gিট কেয়ক িবেশষ িবেশষ সমীকরেণর
সমাধান িতিন অব}ই িদেত )পেরিছেলন। িকnt পুেরাটা )দওয়া হেয়
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ওেঠিন। তার কারণ )য তাঁর )বৗিdক সীমাবdতা তা নয়, dাদশ শতাbীর
jান িদেয় )সটা )বর করা )মােটও সmব িছল না। তাঁর অধOসমাp কাজিট
)শষ হেত আেরা চারেশা বছর অেপkা করেত হেয়িছল গিণতজগৎেকgিট কেয়ক ইতািলয়ান গিণতj )স কাজিট সমাp কেরন।
সমীকরণেক )rণীবd করার কাজিটর )ভতের sp িছল ভিবŸেতর
এক িবশাল সmাবনার বীজ। dাদশ শতাbীেত দল-তtt (group theory)
নামক )কােনা বstর অিst কােরা জানা িছল না। এই িবষয়িট বতOমান
যুেগর গিণতশােstর অnতম বড় শাখা, যার pভাব {ধু গিণেতই নয়,
পদাথOিবjান, রসায়ন িবjান, pাণীিবjান, এমনিক সমাজিবjান পযOn
িবsৃত। ওমর Zখয়ােমর )rণীকরেণর মেধD লুিকেয় িছল )সই দল-তেttর
আইিডয়া।
পাঠক হয়েতা ভাবেছন, ওঁর গেবষণায় শূn )কাথায়? সংগত p¬।
না, pতDkভােব হয়েতা )নই, িকnt পেরােk )সটা সবOt। সমীকরণ মােন
)তা িবসিমlােতই ‘শূn’। শূেnর )বাধ িছল বেলই )তা মাnষ বুঝেত
পারল )য একটা িdঘাতী সমীকরেণর dিট সমাধান। একই কারেণ ওমর
Zখয়াম সােহবও জানেতন, একিট িtঘাতী সমীকরেণর সমাধান একিট
নয়, িতনিট, সাধারণত। ধনাtক, ঋণাtক )তা আেছই, হয়েতা, আেরা
িকছু। এই ‘আেরা িকছু’ (েযটা পের complex number বা জিটল সংখDা
নােম আtpকাশ কের), তার জnও মাnষেক অেপkা করেত হেয়িছল
)বশ কেয়ক শতাbী। )স কথায় পের আসব।
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শূn এল ইউেরােপ
যিদ )কােনা িদন ছিnত পােয় আগntকরা আেস,
তারকাখিচত তৃেণর আসেন, এই বািগচার পােশ
ফুl hদেয় তুিমও )সখােন চরণিচh এঁেকা,
একিট শূn sধার )পয়ালা িনভৃেত উপুড় কের )রেখা।
⎯ওমর Zখয়াম, rবাইয়াৎ2
পাšাতD সাmাজDবােদর সূচনা )থেক সমসামিয়ক কাল পযOn পিরিচত
ধারািট হেলা, এিশয়া, আিèকা আর লDািটন আেমিরকার )দশgেলা )থেক
)মধাবী )ছেলেমেয়রা িনজ )দেশর ‘সেবOাÒ িডিg’ অজOন করার পর
‘উÒতর’ িশkার জn চেল যায় পিšেম। অিব2াs মেন হেলও
মধDযুেগর pাkােল িকnt )sাতটা িছল িঠক িবপরীত। বরং পিšম )থেকই
উÒাকাŋkী pিতভাধর )ছেলেদর (েসকােল )মেয়েদর sুেল যাওয়াটাই
িছল অrতপূবO) sp িছল pােচDর বড় বড় িশkািনেকতনgেলার )কাথাও
িগেয় উÒিশkা লাভ করা। dাদশ ও tেয়াদশ শতাbীেত )স িশkাগােরর
পীঠsান িছল আরব। তখনকার িদেন উnততর jানেকnd িছল িমসর,
ইরাক, িসিরয়া, ইরান এইসব মুসিলমpধান )দশ।
এমিন এক উÒািভলাষী িশkাথOী িছেলন িলওনােদOা িফেবানািচ
(১১৭০-১২৫০)। ইতািলর িপসা শহের তাঁর জn। বDবসায়ী িপতার
আিথOক সহায়তায় িতিন উtর আিèকায় িগেয়িছেলন উÒিশkার জn।
)সখােন িতিন অŋ )শেখন মুসিলম গিণতjেদর কােছ। কালkেম িতিন
িনেজই একজন িবিশk গািণিতক হেয় ওেঠন। আিèকার গিণতচচOা )শষ
কের িতিন িফের আেসন মাতৃভূিমেত। ইউেরােপ তখন pােচDর গিণত,

2

অnবাদ : }ামল কািn দাশ

সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 49

িবেশষ কের আরব-সূিচত সংখDা-িলখনpণািল সেব পিরিচত হেয় উঠেছ।
‘শূn’ তখেনা িঠক তােদর সেচতন মেন ঠাঁই কের উঠেত পােরিন।
গিণেতর ঐিতহািসকেদর কােরা কােরা ধারণা, িফেবানািচই িছেলন pথম
ইউেরািপয়ান যাঁর হােত কের আরিব গিণত এবং আরিব ‘শূn’ সেগৗরেব
পদাপOণ কের ইউেরােপর মািটেত, এবং sায়ীভােব আসন কের )নয়
ইউেরােপর মনমানেস।

িফেবানািচ

১২০২ সােল Liber Abaci (গণনাgn) নামক একিট পুsক pকাশ
কেরন িফেবানািচ। তােত অতDn হালকা )মজােজ একটা আপাত-তুˆ
সমsা দাঁড় করােলন িতিন। সমsািট এরকম:
ধrন এক কৃষক একেজাড়া বাÒা খরেগাশ িকেন এেনেছ বাজার
)থেক। ধরা যাক, খরেগাশ pজািতর pজনন-pকৃিতর ধারাটাই এরকম
)য বাÒা অবsা )থেক পুেরা dমাস সময় লােগ তােদর pসব-)যাগD বয়স
হেত। এই dমাস )কেট যাবার পর pিত মােসর pথম িদনিটেত তােদর
একেজাড়া সnান জnায়। এই সnান-)জাড়াও dমাস অেপkা করার পর
িঠক একই িনয়েম pিত মােস একেজাড়া সnােনর জn )দয়। সমsািট
হেলা এই: একটা িনিদOk-সংখDক মাস, ধrন, n অিতkম করবার পর,
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n + 1 -তম মােসর pথেম তাহেল সবOেমাট কত )জাড়া খরেগােশর মািলক
হেলন )সই কৃষক?
একটা )ছেলমাnিষ মেডল, মানিছ, িকnt এর একটা িবsয়কর সমািp
আেছ।
)গানার কাজিট িকnt খুবই সহজ। pথম মােস সংখDা ১। িdতীয়
মােসও ১, কারণ উৎপাদন )তা {r হয় িdতীয় মাস )শষ হবার পর।
তৃতীয় মােসর ১ তািরেখ সংখDা দাঁড়ায় ২। তার পেরর মােস সnােনরা
সাবালক হেয় ওেঠিন বেল {ধু তােদরই একেজাড়া বাÒা হয়, sতরাং
)মাট সংখDা দাঁড়ায় ৩। তার পেরর মােস িকnt বাবা-মা এবং তােদর pথম
সnানdয়, dেয়রই একেজাড়া কের সnান জn )নয়। তাহেল এবার সংখDা
দাঁড়াল ৫। এভােব িহসাব কের )য সংখDামালািট অনায়ােসই উdার কের
)ফিল আমরা )সটা হেলা:
১,১,২,৩,৫,৮,১৩,২১,৩৪,৫৫,….
এই ধারাবািহক সংখDাgেলার িদেক একটু মেনােযাগ িদেয় তাকােল
একটা sশৃŋল পDাটানO ধরা )দেব )যেকােনা আনািড় )চােখও। তৃতীয়
সংখDা )থেক {r কের ডান িদেকর pিতিট সংখDা তার পূবOবতOী সংখDা
dিটর )যাগফল। এই অবেলাকনিট )থেক একটা গািণিতক সূt িলেখ
)ফলা যায়, কী বেলন? x n যিদ হয় n-তম মােসর খরেগাশ-)জাড়ার
সংখDা, তাহেল )সই সূtিট িনšয়ই এরকম:

xn+1 = xn + xn−1 .
এখােন n-)ক {r করেত হেব ১ )থেক, এবং ধের িনেত হেব
)য, x0 = 0, x1 = 1, sতরাং x2 = 1, x3 = 2, x4 = 3, x5 = 5, ….,এই
)য sequenceিট, বা অnবতOী রািশমালা, এিট গিণত-জগেত িবেশষভােব
পিরিচত িফেবানািচ িসkেয়n নােম। আট শ বছর পর এখেনা গিণতিবশারদেদর অেনেক এর ওপর কাজ করেছন, )পপার িলখেছন। এ এক
আšযO রহsময় সংখDামালা। এত সহজ, এত সাদািসেধ, অথচ এত
গভীর তার তাৎপযO। এই তাৎপেযOর পিরসর অিব2াs রকম িবsৃত। তার
মােঝ একিট ZবিশkD )দখেত পাওয়া যােব যিদ একটু মেনােযাগ িদেয়
তাকাই আnবিতOক সংখDাgেলার িদেক। বাঁ )থেক ডান িদেক এিগেয়
চলুন। pিতিট সংখDােক তার পূবOবতOী সংখDা িদেয় ভাগ কrন। )যমন
৩/২=১.৫, ৮/৫=১.৬, ১৩/৮=১.৬২৫, ২১/১৩=১.৬১৫৩৮…,৩৪/২১=
১.৬১৯০…। পিরিচত মেন হেˆ িক? এই অnপাতিট যতই এেগােব ডান
সূচীপt
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িদেক, এেকবাের অnহীন মাtায়, ততই এিট একিট িবেশষ সংখDার
িনকেট চেল যােব। )সই সংখDািট হেলা পূবOবিণOত ওই জাdকির সংখDািট:
১.৬১৮…; িপথােগারােসর )সই sবণO সংখDা যােক ফাঁস কের )দওয়ার
জn হতভাগD িহপসাসেক pাণ িদেত হেয়িছল!
আšযO, তাই না? {ধু তা-ই নয়, পিNতরা খুঁেজ )বর কেরেছন )য
অেনক pাণী আর উিdেদর জীবেনও এই িফেবানািচ রািশর pভাব
পিরলিkত হয়। এ )যন এক Zদব িডজাইন। (এিবষেয় )বশ িকছু sপাঠD
বই )লখা হেয়েছ। )কৗতূহলী পাঠক ইয়ান sুয়ােটOর Mathematics of Life
gnখানা পেড় )দখেত পােরন) যারা Zদবতায় িব2াস কেরন না (যাঁেদর
মেধD এই বইেয়র dই )লখকই আেছ), তাঁেদর কােছও এ এক িবsয়কর
রহs pকৃিতর- )যন pজn-বৃিdর এই সহজ িনয়মিটর সারেলDর মধD
িদেয় pকৃিত তার িনেজরই সারলD-pীিত pকাশ কেরেছ।
pকৃিতর আইনকাnেনর সেŋ যাঁরা )মাটামুিট পিরিচত (অথOাৎ সফল
গেবষণাকেমO িলp) তাঁরা অব} অেনক আপাত-রহেsরই বDাখDা খুঁেজ
)পেয়েছন, এবং অহরহ খুঁেজ চেলেছন (এই অnহীন )কৗতূহলই
িবjানীেদর চািলকা শিkর উৎস)। )যমন আইজDাক িনউটেনর (১৬৪২১৭২৭) অিভকষO বা মাধDাকষOণ তtt। অিভকেষOর ফমুOলািট 1 / d 2 র ২
হেলা )কন, ৩ হেলা না )কন, বা ২.১৭ বা অn )কােনা সংখDা, )সটা
ভাববার িবষয় Zবিক (উk ফমুOলািটেত d হেলা dিট বstর দূরt, )যমন
সূযO এবং পৃিথবী।) মজার বDাপার )য এই একই ফমুOলা pকৃিতর আেরা
কেয়ক জায়গায় কাজ কের, )যমন তািড়তেচৗmক )kেt। ফমুOলার ২
সংখDািট অn )কােনা সংখDা হেল তার কী পিরণিত হেত পারত )সটা
িনেয়ও অেনক গেবষণা হেয়েছ- -গািণিতক, Zবjািনক, দাশOিনক, সব
pকােররই। তােত )দখা )গেছ )য ২-এর অnথায় আমােদর িব2pকৃিতর
)চহারা একবাের িভnরকম হেতা, সmবত এর sািয়t িনেয়ই নানারকম
সমsা )দখা িদত। তার অথO, এই )য সহজ-সরল নীিতমালা অnসরণ
কের চেলেছ pকৃিত তার একটুখািন উিনশ-িবশ হেল আমােদর অিst
আর িsিত dিটই িবপn হেয় পড়ত।
িফেবানািচর উপরk সূt বা সমীকরণিটর সমাধান )বর করা িকnt
এমন )কােনা শk কাজ নয়। ধrন সমাধানিট এরকম:

xn = t n , t
)কােনা সংখDা, মূলদ-অমূলদ িকছু আেস যায় না। এই ধারণাকৃত
সমাধানিট আসেলই উk সমীকরেণর শতO পালন কের িকনা তা যাচাই
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করেত হেল )দখেত হেব ওটােত sাপন করার পর t িভিtক কী
সমীকরণিট )বর হেয় আেস। এটা অিত সহেজই pমাণ করা যায় )য
সমীকরণিট হেˆ:

t 2 − t − 1 = 0,
এর সমাধান কী কের )বর করেত হয় )সটা )তা আমােদর আেগই
)শখা হেয় )গেছ আল-)খায়ািরজিম সােহেবর আিবÆার )থেক। এই
সমাধান )থেকই চেল আসেব )সই িবপুল রহেs ভরা সংখDািট:

(51 / 2 + 1) / 2 = 1.618....,
িবিচt এই িব2, তাই না?
এই অnেˆেদর মূল pসŋিট হেলা ‘শূn’ ও তার ঘিনª সহচর
‘অসীম’। িফেবানািচ সূেt শূn হয়েতা আমরা sk )দখেত পািˆ না,
যিদও pˆnভােব )সটা আেছও, িকnt অসীম )তা এেকবাের নােকর
ডগায়। এই )য বলা হেলা সংখDাgেলা (অথOাৎ কৃষেকর খরেগােশর
সংখDা) )বেড় )বেড় চেল যােˆ অসীেমর িদেক, )সখােনই )তা িছল িgক
িচnািবদেদর জুজুর ভয়। িফেবানািচর রািশেত অসীম (এবং পেরােk
শূn) )দখা িদেত )পেরেছ বেলই িপথােগারােসর সযেt লুkািয়ত জুজু,
sবণO অnপাত, আtpকাশ করেত সkম হেয়েছ।
Liber Abaci িফেবানািচর একমাt gn নয়। তাঁর আেরকিট gেn

িtঘাতী সমীকরণ, যা িকনা িছল ওমর Zখয়ােমর িpয় িবষয়, তাঁর ওপর
অেনক মূলDবান গেবষণা িলিপবd কের )গেছন। )যমন:

x 3 + 2 x 2 + 10 x = 20.
এিটর )কােনা মূলদ সমাধান থাকা )য সmব নয়, এবং a + b1 / 2
জাতীয় )কােনা সংখDা, এধরেনর আধুিনক )গােছর মnবDও িতিন )রেখ
)গেছন (উেlখD )য এখােন a এবং b উভয়েকই মূলদ সংখDা হেত
হেব।)
)মানািলসার ছিবেত অŋ ?

tেয়াদশ শতাbীেত ইউেরােপর অnকার ভােলা কের )কেট ওেঠিন।
উnততর আরব এবং ভারতবষOসহ দূরpােচDর নানা )দশ )থেক নতুন
নতুন আইিডয়ার বাতাস )ভেস এেলও pাচীন অDািরsটিলয়ান িচnাধারা
তােদর িবjান আর গিণেতর অgগিতর পথ rd কের )রেখিছল।
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িফেবানািচর যুগাnকারী আিবÆার আর আরব সংখDামালার pভাব তখেনা
pেবশ কেরিন ইউেরােপর গণমানেস, এমনিক বুিdজীবী মহেলও।
িকnt রkণশীল সমােজর নানারকম িবিধিনেষধ সেttও সিতDকার
)কােনা আকষOণীয় আইিডয়া যখন অŋuিরত হয় )কােনা )দেশ তখন )সটা
ধীের ধীের চারিদেক ছিড়েয় পড়েবই )কােনা-না-)কােনাভােব, চুmেকর
মেতা আকৃk করেত থাকেব িচnাশীল মাnষেদর। সব বড় আইিডয়ারই
ধমO )সটা। ‘শূn’ )তমিন এক বড় আইিডয়া। এেক আর )বিশিদন )চেপ
রাখা সmব হয়িন ইউেরােপ। ধমOযুেdর Àংসsূপ )থেক আেs আেs উেঠ
আসবার পর ‘শূেnর’ আইিডয়ািট )য-সmpদায়েক সবার আেগ )টেন
আনেত সkম হয় )সটা িছল যাঁরা ছিব আঁকেতন⎯)পশাজীবী না হেলও
শেখর িশlী, যােদর )বিশর ভাগই িছেলন চােচOর সেŋ সংিák (েসকােল
িশিkত সmাn বDিk বলেত সাধারণত তাই )বাঝাত, লDািটন ভাষাjানসmn পািd বা সাধু বা িভkু বা ঐ-জাতীয় )কােনা উপািধযুk
পুrষ)। িফিলেপা brেনিলিস (১৩৭৭-১৪৪৬) িছেলন )তমিন এক
মননশীল ইতািলয়ান বুিdজীবী িযিন )পশােত িছেলন sপিত, )নশােত
িশlী, িচnায় গািণিতক। এক িবরল বDিতkম )সকােলর, যাঁর সেŋ
চােচOর )কােনা সরাসির সmকO িছল না, তেব চােচOর জn ছিব আঁকেতন।
১৪২৫ সােল তাঁর আঁকা ছিব, যা পরবতOীকােল মধDযুেগর অnতম )rª
ছিব িহেসেব খDািত অজOন কের, )সটা এখেনা )™ােরেnর সবেচেয়
নামকরা চােচOর )দয়ােল সেগৗরেব )বাdা দশOকেদর িচtরµন কের
চেলেছ। ছিবিটর ZবিশkD হেলা অতDn সূkভােব শূেnর বাsবতােক
pতDkতার পদOায় তুেল িনেয় আসা। তাঁর আেগ অŋন-িশেlর )কােনা
জীবন িছল না- িনÂpাণ সমতল ভূিমেত শবেদেহর মেতা িছল তাঁেদর
ছিব। brেনিলিস শূেnর সাহােযD তােত একটা তৃতীয় মাtা )যাগ কের
িদেলন। িশl জীবn হেয় উঠল। জn িনল ‘পাসOেপিkভ’ নামক এক
নতুন আইিডয়া। িdমািtক পেট িতিন pেবশ করােলন িtমািtক
বাsবতােক। শূn আর অসীম তােত হাত িমিলেয় দশOেকর )চাখ ধাঁিধেয়
িদল, মনেক তুেল িনল )লাক )থেক )লাকাnের।
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brেনিলিস এবং তাঁর আঁকা ছিব

)স ছিব ইউেরােপর )রেনসাঁ যুেগর pতুDষকােলর এক যুগাnকারী
সৃিk। brেনিলিসর উtরসূির িছেলন আেরক িবিশk ইতািলয়ান, )রেনসাঁর
অnতম pধান কণOধার, িলওনােদOা দD িভি• (১৪৫২-১৫০৯)। িভি•
brেনিলিসর কাজ dারা খুব অnpািণত হেয়িছেলন Zকেশার আর )যৗবেন।
রীিতমেতা একটা বই িলেখ )ফেলিছেলন ‘পাসOেপিkভ’ িবষয়িটর ওপর।
িলওনােদOা দD িভি•র নাম )শােনিন এমন )কােনা িশিkত )লাক পৃিথবীর
)কাথাও আেছ িক না জািন না। jানিবjােনর সাধনােত অnেpরণার
pেয়াজন হেল আর )কাথাও )যেত হেব না, িভি•র dেয়কটা কােজর কথা
{নেলই যেথk। তাঁর মেতা শতমুখী pিতভার মাnষ ইিতহােস কখেনা
জেnেছ িকনা সেnহ। তাঁেক বলা হয় ‘সব িজিনয়ােসর )সরা িজিনয়াস’।
িকংবদnীয় {ধু নয়, অিব2াs, অপািথOব, অসামাn pিতভা। সাধারণ
)লাক তাঁর নাম {েনেছ ‘)মানািলসা’র িশlী িহেসেব।
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িলওনােদOা দD িভি• এবং তাঁর অনn িশlকমO ‘িভTুিভয়ান মDান’

িকnt তাঁর কমOেkt )য িশেlর বাইের কত অসংখD পেথ িবsৃত
িছল⎯গিণত, পদাথOিবদDা, pেকৗশল, িবমান িনমOাণ, শারীরিবjান,
িবেশষ কের মানবেদেহর অভDnরীণ জগেতর যাবতীয় রহs, যা বতOমান
যুেগর )মিডকDাল ছাtছাtীরা িহউমDান অDানাটিম বেল জােন (েস খবর
হয়েতা সবার জানা নয়)। আমােদর িবেশষ অnেরাধ বাঙািল পাঠকেদর
কােছ তাঁরা )যন আgহ কের এই )লাকটার জীবনী পড়ার )চkা কেরন।
যা-ই )হাক, আজেকর pসেŋ যা বলেত চািˆ তা হেলা িভি• কী ধারণা
)পাষণ করেতন অŋ আর িশেlর সmকO িনেয়। িতিন িলেখিছেলন এক
জায়গায়: ‘আমার কাজ যিদ ভােলা কের বুঝেত চায় )কউ তাহেল )স
)যন অেŋর jান ছাড়া বুঝেত )চkা না কের’। ইউেরােপর মধDযুেগ
গিণত আর অŋন-িশl িছল একই িজিনেসর এিপঠ-ওিপঠ। অেনকটা
pাচীন িgকেদর মেতা, যাঁরা িব2াস করেতন )য গিণত আর দশOন pায়
সমাথOক শb।
)যেহতু brেনিলিসর ছিবেত শূেnর উপিsিত িছল pায়
আkিরকভােবই, এবং )সই শূnই pকারাnের িদকিনেদOশনা িদিˆল
অনn অসীমতার, pধানত )সই কারেণই, এবং আnষিŋক আেরা িকছু
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কারেণ চােচOর মন আেs আেs নরম হেত লাগল এ d’িট অDািরsটলিবেরাধী আইিডয়ার pিত। ফেল চাচO-সংিák আেরা িকছু gণীজন সাহস
কের এিগেয় এেলন তাঁেদর িনজ িনজ মতবাদ িনেয়। brেনিলিসর
সমসামিয়ক এক চাচOেনতা, kসা শহেরর জৈনক িনেকালাস, আকােশর
নktমালার গিতpকৃিত অতDn মেনােযাগ িদেয় লkD করবার পর দৃঢ়
িসdােn )পৗঁছুেলন )য ‘পৃিথবী মহািবে2র )কndিবnd নয়’। এবং )স মেমO
pকা} )ঘাষণাও িদেয় )ফলেলন। )সসময়কার )মজাজ-মিজO অnযায়ী
অতDn সাহসী, Zবpিবক ও িবপjনক )ঘাষণা। িকnt এত বড় dঃসাহসী
)ঘাষণা pচার হবার পরও চােচOর )কােনা তাৎkিণক িবrপ pিতিkয়া
হয়িন। brেনিলিসর ছিব হয়েতা চাচOেক ঘুম পািড়েয় )রেখিছল িকছুিদন।
এরপর )টিmয়ার নামক আেরক বDিk বেল বসেলন: ‘ঈ2র )তা
সবOশিkমান, যা ইেˆ তা-ই করেত পােরন। sতরাং িতিন যিদ চান
তাহেল শূnতা )থেকই সবিকছু সৃিk করেত পােরন (এিটই হেলা ইhিদিÊkান-ইসলাম এই িতন আbাহািমক ধেমOর মূল িব2ােসর িভিt), চাইেল
অDািরsটলেকও ভুল pমািণত করেত পােরন’। ভীষণ উdত উিk সেnহ
)নই, িকছুিদন আেগ বা িকছুিদন পের হেলও অমাজOনীয় অপরাধ বেল
গণD করা হেতা। চাচO )সটা অgাh কের )গেলন। িবেভার ঘুম,
িনঃসেnেহ।
kসার িনেকালাস )কবল ভূেকিndক মতবােদর িবেরািধতা কেরই
kাn হেলন না, িতিন এ-ও বলেলন )য, মহািবে2 {ধু একিট নktমNল
থাকেব )কন, )কািট )কািট, এমনিক অসংখD মNল থাকেতই বা বাধা
)কাথায় (পদাথOিবjােনর অতDাধুিনক িচnাধারার সেŋ আšযOরকম খাপ
)খেয় যায় এ ধারণা)। আমরা )যমন পৃিথবীেত বেস আকােশর তারােদর
উjjলতা )দেখ মুg হিˆ, )তমিন অnাn নkেtর অিধবাসীরাও হয়েতা
পৃিথবীর উjjলতা )দেখ একইভােব মুg হেˆ। তাহেল পৃিথবী )কন
সবার )থেক আলাদা আসন পােব সৃিkর মােঝ? পৃিথবী )কন হেব
মহািবে2র )কndিবnd?
অসmব িবpবী কথাবাতOা। প•াশ বছর পর জngহণ করেল
)লাকটােক িনঘOাত শূেল চড়ােনা হেতা। িকnt pািতªািনক ধমO তার
গতাnগিতক kমতার )মাহািবkতায় এমনই িবেভার )য kুd মাnেষরা
তােদর kুd িচnা িনেয় )কাথায় কী আেবালতােবাল বেক যােˆ, )সসব
িনেয় মাথা ঘামােনার pেয়াজন )বাধ কেরিন )কউ।
kসার িনেকালােসর বিলª )ঘাষণা িবsৃিতর গhের িমিলেয় )যেত না
)যেতই আেরক িনেকালাস উদয় হেলন ইউেরােপর সদDজাgত
িবjানজগেত⎯িনেকালাস )কাপািনOকাস (১৪৭৩-১৫৪৩) নামক এক
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)পািলশ )জDািতিবOjানী ও গািণিতক। তখনকার ইউেরােপ িশkাদীkার
)kেt )নতৃsানীয় আসন িছল )পালDাে•ডর। গিণত ও িবjােনর sায়ু)কnd িছল )পালDাে•ডর িবখDাত kDােকা িব2িবদDালয়। )কাপািনOকাস তাঁর
গিণত ও )জDািতিবOjান-িবষয়ক যাবতীয় jানলাভ কেরন pধানত
)সখােনই। তাঁর পািNতD )কবল গিণত আর )জDািতিবOjােনই িছল তা
নয়, আইন, িচিকৎসাশাst⎯এসব িবষেয়ও িছল তাঁর িবেশষ বুৎপিt।
িতিন kসার িনেকালাস-pবিতOত ভূেকিndক তttেক আেরা এক ধাপ
এিগেয় িদেলন তাঁর িনজs তtt dারা⎯আমােদর )সৗরমNেল সূযOই
একমাt নkt যা তার িনেজর অবsােন িsর দাঁিড়েয় আেছ, এবং
পৃিথবীসহ অnাn gহ তার চারপােশ িনজ িনজ বৃtপেথ pদিkণ করেছ
একিট িনিদOk িনয়ম ও শৃŋলার সেŋ। তাঁর এই dঃসাহসী তttিট
এককথায় সmূণO উৎখাত কের )দয় টেলিম, িপথােগারাস আর
অDািরsটেলর বhিদেনর সযেt লািলত ভূেকিndক তttেক। )য বছর তাঁর
যুগাnকারী তtt-সংবিলত gn (১৫৪৩) pকাশ লাভ কের িঠক )স বছরই
িতিন ইহেলাক তDাগ কেরন। ভাগDবান )লাক। নইেল কপােল অেনক
dঃখ িছল।
pায় একই সময় আেরা d-চারেট অলkুেন ঘটনা ঘেট ইউেরােপ
যােত )রােমর ধমOীয় িসংহাসন একটু )কঁেপ উঠেত {r কের। pথম বড়
ধাkাটা আেস তােদর িনেজেদরই এক পািdর কাছ )থেক⎯মািটOন লুথার
(১৪৮৩-১৫৪৬) নামক এক ‘kলাŋার’। জামOািনর আইলেবােন তাঁর
জn, ১৫০৭ সােল অগাsািনয়ান মনাsাির )থেক তাঁর সnDাসt pািp,
এবং তার বছর পাঁেচক পর উইেটনবাগO িব2িবদDালেয় সেবOাÒ িডিg
লােভর ফেল বাইেবল-িবষয়ক শাstািদেত অধDাপনার পেদ িনযুিk।
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িনেকালাস )কাপািনOকাস

অধDাপনা-জীবেনর pথম চারবছর তাঁর )কেটিছল বh অndOnd আর
p¬-িজjাসার মধD িদেয়, চরম মানিসক িববতOন ও )মৗিলক সংশয়িচnায়। তাঁর মন বুঝেত )চkা কের িব2জগেত ঈ2েরর যথাথO pকৃিত কী,
িকই বা চােচOর ভূিমকা, )কন মাnেষর জীবন এমন আেkপৃেª বাঁধা চােচOর
সীমাহীন িবিধিনেষেধর )বড়াজােল, )সসব p¬ও। ঈ2র সmেকO তাঁর
িনেজর িচnাভাবনা আর কDাথিলক চােচOর গতাnগিতক দৃিkভিŋর )যাজন
)যাজন দূরt সৃিk হেয় যািˆল kেমই। সােথ সােথ আেরা একিট যntণার
মেধD আজীবন বnী িছেলন িতিন⎯)কাªকািঠn। হািস পােব জািন, িকnt
সমsািট এতই grতর িছল তাঁর )বলায় )য মািটOন লুথারেক িনেয় যত
বই-পুsক )লখা হেয়েছ এযাবৎ তার pায় pিতিটেতই এই সমsািটর
উেlখ আেছ। এমনও দািব কেরন )কােনা )কােনা )লখক )য লুথােরর
বড় বড় আইিডয়াgেলা )শৗচাগােরর িনজOনতায় ঘNার পর ঘNা বেস
থাকার সময়ই মাথায় উদয় হয়। যা-ই )হাক, িতিন তাঁর সংশয়ী মেনর
নানা p¬েক িকছুেতই িনেজর মেধD )চেপ রাখেত পােরনিন। ১৫১৭
সােল উইেটনবােগOর চােচO একিদন pকাে} )রােমর িবrেd সমs
অিভেযাগ এেক এেক িলিপবd কের pচার কের িদেলন।
অথOাৎ চােচOর কৃð-)বড়াল তখন থেলর অnকার )থেক মুিk লাভ
কের বিহরাŋেন আিবভূOত। )স ধাkার )জর সামলােত না সামলােতই
ইংলDাে•ড )লেগ )গল আেরক ফDাঁকড়া⎯িবেয়পাগলা রাজা অkম )হনির
১৫৩০ সােল )পােপর িবrেd িবেdাহ )ঘাষণা কের িনেজই একিট
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আলাদা ধমO সৃিk কের )ফলেলন, এবং )স ধেমOর pধান িনযুk করেলন
িনেজেকই। এর নাম হেলা চাচO অব ইংলDা•ড। পরপর dিট বড় বড়
‘ধমOিবেরাধী’ ঘটনা ঘেট যাওয়ােত চাচOেক এবার নেড়চেড় বসেত হেলা।
আর চুপ কের থাকা যায় না।
বলেত )গেল চােচOর শkহs দমননীিত {r হেয় )গল ১৫৪৩-এর
অবDবিহত পরই। )কাপািনOকাস মের িগেয় )বঁেচ )গেলন। বাঁেচনিন
)বচারা িজেয়ািদOেনা brেনা।
চােচOর )রাষবিh

brেনা িছেলন ডিমিনকান মতবাদী (১২১৫ সােল )স•ট ডিমিনক pিতিªত
একিট কDাথিলক ধমOেগাªী) ধমOযাজক। )পশা ও িব2ােস ধমOগতpাণ
হেলও বুিd ও িচnার জগেত িতিন িছেলন sাধীনেচতা, jানিপপাs
মাnষ, যাঁর Zনিতক আnগতD িগজOার pিত থাকেলও )বৗিdক আnগতD
িছল যুিk ও িবjােনর pিত। )ষাড়শ শতাbীর আিশর দশেক িতিন On
the Infinite Universe and Worlds নাম িদেয় একিট gn pকাশ কেরন।
নাম )থেকই )বাঝা যায়, )স যুেগর পিরেpিkেত )লাকটার িচnাভাবনা
কতখািন pগিতশীল িছল, এবং কত dঃসাহসী। এেক )তা িতিন
িব2জগৎেক infinite, অথOাৎ সীমাহীন বলেছন, যা pচিলত
অDািরsটিলয়ান মতবােদর সmূণO িবপরীত। তার ওপর বলেছন worldsএকটাdেটা নয়, অসংখD পৃিথবী। তার অথO আমােদর এই অিতপিরিচত
িব2s পৃিথবীিট িব2bhােNর )কndিবnd )তা নয়ই, আমােদরিটর মেতা
আেরা বh িব2 ছিড়েয়-িছিটেয় আেছ সারা মহাকাশবDাপী, হয়েতাবা
অগিণত সংখDায়।
আেরা একিট মারাtক িজিনস িছল gnিটেত⎯)কাপািনOকােসর
)সৗরেকিndক তেttর সেŋ একমত )পাষণ করা। এটা )ছাটখােটা )বয়াদিব
নয়, রীিতমেতা িবেdাহ )ঘাষণার শািমল।
brেনা ভােলা কেরই জানেতন, ১৫৪৩-এর পর )থেক কতটা
কড়াকিড় হেত {r কেরেছন ইŋuইিজশেনর কমOকতOারা। িবেশষ কের
ইতািলেত, )যখােন চােচOর সবেচেয় বড় ঘাঁিট। )কাপািনOকােসর মৃতুDর
পরপরই তাঁর বই বােজয়াp হেয় যায়, এবং )স বই )থেক সংগৃহীত
)কােনা তথD বা তtt বDবহার করােক দNনীয় অপরাধ বেল )ঘাষণা করা
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হয়। ভােলা কেরই জানেতন িতিন ইŋuইিজশেনর ভয়ংকর জlাদ-বািহনী
কতখািন তৎপর হেয় উেঠেছ তাঁর মেতা “আইন ভŋকারী”)দর িনেয়
অিgkেN িনেkপ করেত। িকnt )লাকটার বুেক িছল ভয়ানক সাহস, িছল
pচN আtিব2াস। যা িতিন সতD বেল জানেতন, pােণর ভেয় তােক
)চেপ রাখার )কােনা যুিk িতিন মানেত রািজ িছেলন না। চােচOর তরফ
)থেক এক িবচােরর pহসেন brেনােক অিgদg কের মারার রায় )দওয়া
হয়। আgেন )পাড়ােনার আগ পযOn চাচO )থেক pচN চাপ pেয়াগ করা
হেয়িছল )যন িতিন )কাপািনOকােসর ভুল মতবাদ পিরতDাগ কের
বাইেবেলর িব2ােসর সােথ সংগিতপূণO ‘পৃিথবী-)কিndক’ মতবাদেক সতD
বেল )মেন )নন। িকnt Zবjািনক সেতDর pিত অিবচল brেনা ঘৃণাভের )স
psাব pতDাখDান কেরিছেলন। বরং িবচারেকর িদেক তািকেয় িনrtাপ
গলায় brেনা বেলিছেলন3, ‘িবচারপিত, মেন হেˆ আমার )চেয় আপিনই
অিধকতর ভীত হেয় এই িবচােরর রায় উÒারণ করেছন’। ১৬০০ িÊkােb
এই অসমসাহসী বীর িবেdাহীেক সতD ও যুিkর সপেk িনরাপস অবsান
রাখার অপরােধ জীবn অিgদg করা হয়।

‘িবচারপিত, মেন হেˆ আমার )চেয় আপিনই অিধকতর ভীত হেয়
এই িবচােরর রায় উÒারণ করেছন’

3

'Perhaps you, my judges, pronounce this sentence upon me with
greater fear than I receive it.' - Giordano Bruno (1548 –
February 17 1600)
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brেনার এই ভয়াবহ পিরণিতর খবর )পেয় তৎকালীন ইউেরােপর
)rª িবjানী গDািলিলও গDািলিল এমন ঘাবেড় )গেলন )য )কাপািনOকাস
তেttর িনভুOলতা সmেকO িনঃসেnহ হওয়া সেttও pকাে} )সটা pচার
করায় িবরত থাকার িসdাn িনেলন। িকnt এ িবষেয় তাঁর কী মতামত
)সটা কােরারই অজানা িছল না। চােচOর )রাষবিh )থেক ছাড়া পাওয়া
তাঁর সmব হয়িন )শষ পযOn। একিদন কািডOনাল )বলািমOন িনেজ তাঁেক
)ডেক hঁিশয়ার কের িদেলন যােত এসব বােজ মতামত pকাশ করা বn
কেরন। মেন মেন যা-ই ভাবুন বাইের )যন কাকপkী )কউ )টর না পায়
গDািলিলও কী ভাবেছন। তাহেল তাঁর িনরাপtা িনিšত করা সmব না-ও
হেত পাের।

গDািলিলও গDািলিল

কািডOনাল মDািটও বােবOিলিন িছেলন একজন অেপkাকৃত pগিতশীল
পািd। এবং গDািলিলর দাrণ ভk ও বDিkগত বnু। )সৗভাগDবশত
কািডOনাল বােবOিলিন অkম আবOান নাম ধারণ কের )পাপ হেয় এেলন
)রােম। বnুর )পাপ িনযুk হওয়া )দেখ গDািলিলও একটু ভরসা )পেলন
বুেক⎯হয়েতা িবপদ )কেট )গল এবার। )সই ভরসােত িতিন িসdাn
িনেলন, তাঁর অpকািশত gn pকাশ কের )ফলেবন⎯এ sেযাগ হাতছাড়া
করা যায় না। বই pকাশ করেত চােচOর অnমিত িনেত হেতা। ভাবেলন,
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বnু )যখােন সেবOসবOা )সখােন অnমিত আটকােব )ক। িকnt )দখা )গল,
চােচOর sাথO )যখােন )সখােন বnুেtর খুব মূলD )নই। অnমিত )পেলন না।
তােত দেম )গেলন খািনক, িকnt এেকবাের িনrৎসাহ হেলন না। িঠক
আেছ, )রােম হেলা না, অnt হেব। )শষ পযOn )™ােরেnর চাচO )থেক
pকােশর অnমিত পাওয়া )গল, ১৬৩২ িÊkােb। বই )বেরাল দীঘO
িশেরানােম – ‘টেলমীয় এবং )কাপািনOকান – dিট pধান িব2জগৎসmিকOত কেথাপকথন’। সােথ সােথ )বেজ উঠল িবপেদর িশঙা।
)™ােরেnর সাধারণ চাচO তাঁেক pকােশর অnমিত িদেলও
ইŋuইিজশেনর পািdেদর চkুশূল হেয় দাঁড়াল তাঁর gnিট। তাঁরা বলেলন,
িঠক আেছ, বই )বিরেয় )গেছ, িকছু করা যােব না, িকnt খবরদার, বইটা
)যন pচার না হয় )কােনাভােব, )যন )কােনা )kতার হােত না পেড়,
)কােনা বাইেরর )লােকর )চাখ না পেড় তােত। বDাপারটা )সখােনই চুেক
)গল না িকnt। এবার এল sয়ং )রােমর ইŋuইেজশন। তাঁরা সমন
পাঠােলন গDািলিলেক চােচOর আদালেত হািজরা )দওয়ার জn। ১৬৩৩
িÊkােbর ২২ জুন িতিন আসািমর কাঠগড়ােত দাঁিড়েয় কিঠন )জরার
সmুখীন হেলন। চােচOর িবচাের সাবDs হেলা )য তাঁর grতর অপরােধর
sেযাগD শািs মৃতুDদN, তেব )সটা মkব কের গৃহবিnেtর সাজায়
নামােনা )যেত পাের যিদ িতিন নতজাn হেয় kমাpাথOনা কেরন চােচOর
িবচারকবৃেnর কােছ, এবং pিতrিত )দন )য এসব )বআইিন কথাবাতOা
জীবেন আর কখেনা উÒারণ করেবন না। pােণর দােয় িঠক তা-ই
করেলন গDািলিলও। )সই )য বnী হেয় থাকেলন ১৬৩৩ সাল )থেক,
)সই বিnদশােতই ভghদেয় মৃতুDবরণ কেরন এই মহাপুrষ নয় বছর
পর।
িজেয়ািদOেনা brেনা আর গDািলিলও গDািলিলর কrণ কািহিন
)সকােলর িÊkধেমOর কrণা ও kমার আদেশOর )চেয় বরং মধDযুেগর
Zপশািচক rপটাই )বিশ কের ফুিটেয় তুেলিছল। dঃেখর িবষয় )য )কােনা
)কােনা ধেমOর )সই Zপশািচক rপ আজেকর অতDাধুিনক যািntক যুেগও
িনমূOল হেয় যায়িন।
)সৗভাগDবশত যা সতD ও শা2ত, যা sˆ, snর ও পিবt তােক
অিg, অst আর বাhবল, )কােনািকছু িদেয়ই দিমেয় রাখা যায় না )বিশ
িদন। শত আবজOনার sূপ )থেকও বুেনাফুল একসময় )বর হেয় আেস
সূেযOর িপপাসায়। আেলার পুণDধারােত অবগাহনই pােণর pকৃিত।
ইŋuইিজশেনর শত বাধািবপিt সেttও )কাপািনOকােসর )সৗরেকিndক তtt
সূচীপt
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ইউেরােপর বুিd-জগেত সাড়া সৃিk কেরই kাn হয়িন, শতদেল psুিটত
হেয় নানা বেণO নানা পtপুেñ িবsৃত হেত {r কের।

আইজDাক িনউটন

মধDযুেগর ইতািলেত ধেমOর কৃপাণ যখন িবjান আর গিণেতর
মুNেˆেদর যjাnªান িনেয় বDs, ইউেরােপর অnt তখন )রেনসাঁর
অিgিশখা অিনবOাণ উjjলতায় উdািসত হেয় চেলেছ। )পালDাে•ডর
)কাপািনOকাস )য আেলার বিতOকা িনেয় এেলন ইউেরােপ, )সই আেলার
পুণDধারােত িসk হেয় জামOািনর ইওহান )কপলার (১৫৭১-১৬৩০)
)বিরেয় এেলন তার )চেয়ও গূঢ়তর বাণী িনেয়। )কাপািনOকাস {ধু
বেলিছেলন, পৃিথবী সূেযOর চারিদেক )ঘাের বৃtাকার পেথ, )কপলার তাঁর
dরিবন িদেয় খুব ভােলা কের পরীkা কের বলেলন: না, িঠক বৃt নয়,
উপবৃt (ellipse)। িতিন আেরা বলেলন )য, সূযO )থেক পৃিথবী বা অn
)যেকােনা gহ পযOn যিদ একিট সরলেরখা কlনা করা যায় তাহেল )সই
)রখািট একই )বেগ পিরkমণ করেব একই সমতল )kt। অথOাৎ এই
pদিkেণর আ•িলক গিতেবেগর )কােনা পিরবতOন )নই। )কপলােরর তৃতীয়
একিট সূt আেছ যা বছেরর ZদেঘODর সেŋ এই আ•িলক গিতর একটা
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সরাসির সmকO sাপন কের। এই িতনিট সূtই আšযOজনকভােব িমেল যায়
pকৃত পযOেবkেণর সােথ।
মজার বDাপার )য, )স সময় আইজDাক িনউটেনর যুগাnকারী অিভকষO
তtt কােরা জানা না থাকেলও )কপলােরর তtt )থেকই উdার করা সmব )য
পৃিথবী ও সূেযOর )ভতের একটা আকষOেণর বDাপার আেছ এবং )সটা িবপরীত
দূরtবেগOর সূt পালন কের। িকnt এই আকষOণিট )য একিট সবOজনীন
pাকৃিতক িনয়ম, এবং তা {ধু )সৗরমNেলই সীমাবd নয়, িব2bhাNজুেড়ই
তার িবsার, )সই িবপুল অnদৃOিk-সmn পদেkপিট িনেয়িছেলন sার
আইজDাক িনউটন। এবং )সই অসামাn দূরদশOী পদেkপিট িতিন
িনেয়িছেলন )কােনা dরিবন বা অn )কােনা যেntর সাহােযD নয়, গিণেতর
সাহােযD। এবং )স গিণত িছল তাঁর িনেজরই উdািবত গিণত। pচিলত গl
অnযায়ী বাগােন আেপল পতেনর দৃ} )থেকই )সই িদবDjান উdািসত হেয়
ওেঠ তাঁর মেন )য আেপলিট ওপের না িগেয় িনেচ )নেমেছ, তার কারণ
িব2পৃª তােক )টেন িনেয়েছ িবপরীত দূরtবেগOর িনয়ম অnসাের। সব গl
সব সময় সতD হয় না, এ গlও হয়েতা )কবল গlই। তেব এটা সতD )য
পৃিথবীর বড় বড় আিবÆারgেলার )বিশর ভােগরই pায় একই
ইিতহাস⎯হঠাৎ, Zদববাণীর মেতা উদয় হয় সাধেকর মেন⎯হয়েতা
বাগােন, )গাসল করেত িগেয়, িকংবা )খলার মােঠ। এমনিক টয়েলেট বেসও
মহান িদবDদৃিk লাভ কেরেছন অেনেক, )যমন মািটOন লুথার। আইজDাক
িনউটন এই একিট কাজ ছাড়া আর )কােনা বড় কাজ যিদ না-ও করেতন
তাহেলও িতিন িবে2র অnতম )rª িবjানী িহেসেব িচরsরণীয় হেয়
থাকেতন। িকnt মাধDাকষOণ তtt িছল তাঁর অসংখD যুগাnকারী সৃিkর
অnতম মাt। গিণত-জগেত িতিন িবেশষভােব খDাত কDালkলােসর
আিবÆারক িহেসেব, যিদও ওটা িনেয় খািনক িবতকO আেছ। সিতD সিতD
িনউটন এর pথম আিবÆারক, না জামOািনর গটিèড উইেলম িলবিনজ
(১৬৪৬-১৭১৬), )স িনেয় এক িবরাট ঝগড়া িbেটন আর বাদবািক
ইউেরােপর মেধD। িbেটন বেল িনউটন, ইউেরাপ বেল িলবিনজ। এই
িবতকO িবংশ শতাbী পযOn dই দলেক িবভk কের )রেখেছ, যার পিরণিত
ইউেরােপর চাইেত িbেটেনর জnই হেয়েছ )বিশ kিতকর।
)সৗভাগDবশত উভয়পেkরই এখন মাথা ঠা•ডা হেয়েছ খািনক, ফেল dই
)দেশই গিণত-সাধনায় এেসেছ নবজীবেনর pােণাòাস।
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গDািলিলওর িবচার

১৬৩৩ সাল। পৃিথবী সূেযOর চারিদেক ঘুরেছ – বাইেবলিবেরাধী এই
সতD কথা বলার অপরােধ চাচO খDাতনামা িবjানী গDািলিলওেক
অিভযুk করল ‘ধমOেdািহতার’ অিভেযােগ। গDািলিলও তখন pায়
অn, বয়েসর ভাের nDb। অss ও বৃd িবjানীেক )জার কের
)™ােরn )থেক )রােম িনেয় যাওয়া হেলা, হাঁটু )ভেঙ সবার সামেন
)জাড় হােত kমাpাথOনা কিরেয় বলেত বাধD করা হয় এতিদন
গDািলিলও যা pচার কেরিছেলন তা ধমOিবেরাধী, ভুল ও িমথDা।
বাইেবেল যা বলা হেয়েছ )সিটই আসল, সিঠক ⎯পৃিথবী িsর
অনড়⎯)সৗরজগেতর )কেnd4। গDািলিলও pাণ বাঁচােত তা-ই
করেলন। )পাপ ও ধমOসংsার সmুেখ গDািলিলও )য sীকােরািk ও
pিতjাপt sাkর কেরন, তা িবjানসাধনার ইিতহােস ধমOীয়
)মৗলবাদীেদর িনমOমতার এবং jানসাধকেদর কােছ )বদনার এক
ঐিতহািসক দিলল5:
আিম )™ােরnবাসী sগOীয় িভেnিµও গDািলিলওর
পুt, সtর বছর বয়s গDািলিলও গDািলিল সশরীের
িবচারাথO আনীত হেয় এবং অিত pখDাত ও
সmানাহO ধমOযাজকেদর (কািডOনাল) ও িনিখল
িÊkীয় সাধারণতেnt ধমOিবrd আচরণজিনত
অপরােধর সাধারণ িবচারপিতগেণর সmুেখ
নতজাn হেয় sহেs ধমOgn sশOপূবOক শপথ করিছ
)য, )রােমর পিবt কDাথিলক িÊkধমO সংsার dারা

4

পিবt বাইেবেল আেছ,
‘ আর জগৎও অটল⎯তা িবচিলত হেব না’ (kিনকলস ১৬/৩০)
‘ জগৎও sিsর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১)
‘ িতিন পৃিথবীেক অনড় ও অচল কেরেছন’ (সাম ৯৬/১০)
‘ িতিন পৃিথবীেক এর িভিtমূেলর ওপর sাপন কেরেছন, তা কখেনা
িবচিলত হেব না’ (সাম ১০৪/৫) ইতDািদ ।

5

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৬
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যা িকছু িশkাদান ও pচার করা হেয়েছ ও যা
িকছুেতই িব2াস sাপন করা হেয়েছ, আিম তা সব
সময় িব2াস কের এেসিছ, এখেনা কির এবং
ঈ2েরর সহায়তা )পেল ভিবŸেতও করব। সূযO
)কndsেল অবিsত ও িনšল এrপ িমথDা অিভমত
)য িকrপ শাstিবেরাধী )সসব িবষয় আমােক
অবিহত করা হেয়িছল; এ িমথDা মতবাদ
সmূণOrেপ পিরহার কের এর সমথOন ও িশkাদান
)থেক সবOpকাের িনবৃt থাকেত আিম এই পিবt
ধমOসংsা কতৃOক আিদk হেয়িছলাম। িকnt তৎসেttও
)স একই িনিnত ও পিরতDk মতবাদ আেলাচনা
কের ও )কােনা সমাধােনর )চkার পিরবেতO )সই
মতবােদর সমথOেন )জারােলা যুিkতেকOর
অবতারণা কের আিম একিট gn রচনা কেরিছ;
এজn গভীর সেnহ এই )য আিম িÊkধমOিবrd
মত )পাষণ কের থািক। ... অতএব সংগত কারেণ
আমার pিত আেরািপত এই অিতেঘার সেnহ
ধমOাবতারেদর ও
কDাথিলক
সmpদায়ভুk
pেতDেকর মন হেত দূর করবার উেdে} সরল
অnঃকরেণ ও অকপট িব2ােস শপথ কের বলিছ
)য পূেবOাk ¯াn ও ধমOিবrd মত আিম ঘৃণাভের
পিরতDাগ কির। ...আিম শপথ কের বলিছ )য,
আমার ওপর এজাতীয় সেnেহর উেdক হেত
পাের,এrপ )কােনা িবষয় সmেn ভিবŸেত আর
কখেনা িকছু বলব না বা িলখব না। এrপ
অিব2াসীর কথা জানেত পারেল অথবা কারও
ওপর ধমOিবrd মতবাদ )পাষেণর সেnহ উপিsত
হেল পিবt ধমOসংsার িনকট অথবা )যখােন
অবsান করব )সখানকার িবচারেকর িনকট আিম
তা jাপন করব। শপথ িনেয় আিম আরও pিতjা
করিছ )য,এই পিবt ধমOসংsা আমার ওপর )যসব
pায়িšেtর িনেদOশ pদান করেব আিম তা hবh
পালন করব। এসব pিতjা ও শপেথর )যেকােনা
একিট যিদ ভŋ কির তাহেল শপথ ভŋকারীর জn
সূচীপt
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ধমOািধকরেণর পিবt অnশাসেন এবং সাধারণ
অথবা িবেশষ আইেন )যসব িনযOাতন ও শািsর
বDবsা আেছ তা আিম মাথা )পেত gহণ করব।
অতএব, ঈ2র ও )যসব পিবt gn আিম sশO
কের আিছ, এঁরা আমার সহায় )হান। আিম ওপের
কিথত গDািলিলও গDািলিল শপথ gহণ ও pিতjা
করলাম এবং িনেজেক উপযুOkভােব বnেন আবd
রাখেত pিতrত হলাম। এর সাkD িহেসেব sহsিলিখত শপথনামা যার pিতিট অkর এইমাt
আপনােদর পাঠ কের {িনেয়িছ তা আপনােদর
িনকট সমপOণ করিছ। (২২ জুন, ১৬৩৩ িÊkাb,
)রােমর িমনাভOা কনেভ•ট)।
)শানা যায়, এর মেধDও একবার আকােশর িদেক তািকেয় বৃd
গিণতj-)জDািতিবOদ sগেতািk কেরিছেলন- ‘তার পেরও িকnt
পৃিথবী িঠকই ঘুরেছ’। ধমOেdািহতার অিভেযাগ িনেয়ই গDািলিলওর
মৃতুD হয় ১৬৪২ সােল, িনজ গৃেহ, অnরীণ অবsায়। {ধু
গDািলিলওেক অnরীন কের িনযOাতন )তা নয়, brেনােক )তা
পুিড়েয়ই মারল ঈ2েরর sপুtরা। তারপরও িক সূেযOর চারিদেক
পৃিথবীর )ঘারা )ঠকােনা )গল?
কিথত আেছ )য িনউটেনর পবOতpমাণ কমOকাN⎯গিণত,
পদাথOিবjােনর একািধক শাখা, )জDািতিবOjান, তার অিধকাংশ কাজই
িতিন কেরিছেলন ১৬৬৫ আর ১৬৬৭, এই dিট বছেরর মেধD, যখন
িbেটনবDাপী এক ভয়াবহ মহামািরর কারেণ )কিmôজ িব2িবদDালয় d’বছর
বn থাকাকােল িতিন তাঁর gােমর বািড়েত িনিরিবিল কাজ করার sেযাগ
)পেয়িছেলন। তখন তাঁর বয়স )তইশ )থেক পঁিচশ! এই dই বছেরর
)ভতর িতিন কDালkলাস আিবÆার কেরিছেলন, অিভকষO তtt, শিkশালী
dরবীন ও আেলাকরি¼িবষয়ক আেরা অেনক )মৗিলক তথD, বলিবদDার
)মৗিলক সূtাবিল (বstর ভর ও tরেণর gণফল )য গিতর চািলকা শিkর
সেŋ আnপািতকভােব সmিকOত, এ তথDিট তাঁর গিততেttর িতন সূেtর
িdতীয় সূt নােম খDাত), সবই )সই dিট অিব2াs বছেরর ফসল।
িনউটন সmেn আইনsাইনসহ অেনক বড় বড় মনীষী এমন মnবD
কেরেছন )য িতিন pকৃিতর আjাবহ িছেলন না, বরং উেlাটাই সতD িছল
তাঁর )বলায়। pকৃিত )যন িনউটেনর কােছ এেস তার সব রহs উজাড়
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কের িদেয়িছল। pকৃিত িছল তাঁর )পাষা জীব। এজnই ইিতহােসর pায়
pিতিট মাnষই িনউটেনর অনnসাধারণ pিতভায় িছেলন িবিsত,
অিব2ােসর )ঘাের আˆn। িনউটন সাধারণ রkমাংেস গড়া মাnষ িছেলন
না।
পাঠেকর মেন p¬ জাগা sাভািবক, িনউটেনর কােজর সেŋ শূেnর
সmকO )কাথায়? সmকO আেছ। কতটা আেছ )সটা হয়েতা িনউটন
িনেজও অতটা বুঝেত পােরনিন )স সময়, কারণ তাঁর কDালkলােসর
)ভতেরই )য সূkভােব লুিকেয় িছল শূn, )সটা পিরÆার হেত আেরা
অেনক দশক অেপkা করেত হেয়িছল িবjানজগৎেক। )স pসŋ পের
আেলাচনা করব আমরা। এখােন {ধু এটুk বলা )যেত পাের )য সmকOিট
দাশOিনক না হেলও Zবjািনক )তা অব}ই। dিট বstর পারsিরক
আকষOণ, )সটা )কিndক, ইংেরিজেত যােক বলা হয় central force, )সই
‘)কnd’ শbিটেতই আেছ ‘শূেn’র আভাস। )কnd একিট িবnd যার
)কােনা মাtা )নই, যা সাংখD-গািণিতক ‘শূেnর’ই জDািমিতক rপায়ণ।
)সই িবnd ইউিkেডর কােজ িছল, িgেসর ‘শূn’িবেdষী পিNতেদর
কােজও িছল pˆnভােব, িকnt তাঁরা তার অিstেক sীকার কেরনিন
তাঁেদর দশOেনর সেŋ সংঘাত ঘটার কারেণ। িনউটেনর দশOেন অব}
সমsািট িছল না। িতিন ধািমOক িছেলন বেট, িকnt শূn আেছ িক )নই )স
p¬ তাঁর িবjানেক pভািবত কেরিন।
দশOন িক অŋ )বােঝ?

িনউটেনর জn )য বছর, )স বছর ইউেরােপর আেরক যুগskা পুrষ,
èােnর )রেন )ডকাটO ৪৬ বছর বয়েস পা িদেলন। তাঁর দশOন ও গিণেতর
ভk তখন সারা ইউেরাপ জুেড়। আধুিনক দশOনশােstর জনক বেল ভাবা
হয় তাঁেক। দশOেনর বDাকরণ ও রচনাpণািল তাঁরই হােত গড়া। িকnt তাঁর
অমরt যিদ দশOনশােst পূণOpিতিªত না-ও হেয় থােক, তাঁর গিণেতর
কাজ তাঁেক িচরµীব কের রাখেব, তােত )কােনা সেnহ )নই। গিণেতর
pাচীন dিট শাখা⎯ জDািমিত ও বীজগিণত এ dিটেক একসােথ যুk
কের একিট নতুন শাখা সৃিk কেরিছেলন িতিন। এর নাম Coordinate
Geometry; বাংলা অিভধান অnযায়ী Zবেáিষক জDািমিত। জDািমিতর সেŋ
মাnেষর পিরচয় আিদযুগ )থেক, )সই িমশরীয় সভDতার সময়ই
জDািমিতর জn। িকnt বীজগিণেতর pথম অŋuর সmবত গজায়
ভারতবেষO, তারপর তা পূণOতা পায় আরেবর আল-)খায়ািরজিমর হােত।
সূচীপt
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)সটা ঘেট মধDযুেগর pাkােল। তখন কােরা পিরÆার ধারণা িছল না )য
dিট আপাত-িবিˆn শাখার মেধD )কােনা সরাসির সmকO থাকেত পাের।
জDািমিতর pধান বাহক হেলা ছিব, )রখািচt (figures), আর বীজগিণেতর
ভাষা হেলা সংখDা -১,২,৩,…, a, b, c,....…ইতDািদ। একটা িtভুেজর
সেŋ এgেলার কী সmকO থাকেত পাের? )ডকাটO )দিখেয় িদেলন )য
গিণেতর সংখDা িদেয়ই িtভুজ করা যায়, আঁকবার দরকার হয় না।
dিটেক এভােব )জাড়া লািগেয় নতুন একটা শাখা Zতির করােত )মৗিলক
)য িজিনসটা বDবহার করেত হেয়িছল তাঁেক )সটা হেলা ‘শূn’। ধrন
একটা িdমািtক সমতল। )সখােন একটা িবnd sাপন করা দরকার )যখান
)থেক দূরt গণনা করা হেব সরাসির ডােন, বােম বা সরাসির ঊেÀO,
িনেচ, অথOাৎ আnভূিমক (horizontal),অথবা উlm (vertical) )রখা। )সই
িবndিটেক বলা হয় মূল (origin), এবং তা pকাশ করা হয়
এভােব: (0,0) । িtমািtক ঘনেkেt তা হেব (0,0,0) । যতই মাtা
বাড়েব ততই বাড়েব শূেnর সংখDা। এভােব ‘শূn’ তাঁর নতুন গিণেত
অপিরহাযOভােবই pেবশািধকার অজOন কের িনল। উদাহরণsrপ (২,৪)
এমন একিট িবnd যার দূরt মূল )থেক dই একাŋ (unit) ডান িদেক,
আর চার একাŋ লmেত, )স একাŋ এেকক )kেt এেকক রকম হেত
পাের ( ইি• বা )সি•টিমটার, িমিলিমটার ইতDািদ)। )ডকােটOর নতুন তtt
অnযায়ী একটা সরলেরখােক বণOনা করা যায় এভােব:

ax + by = c,
)যখােন a, b, c হেলা িতনিট পূবOিনধOািরত সংখDা যার )কােনা
পিরবতOন হয় না )রখািটর একিবnd )থেক আেরক িবndেত। এgেলােক
বলা হয় পDারািমটার, বা িনিদOk সংখDা। িকnt x ও y dেটাই চলমান
সংখDা, এেকক িবndেত তােদর এেকক মান। এমন কের {ধু সরলেরখা
)কন পুেরা একটা িtভুজ, একটা চতুভুOজ, প•ভুজ, ইতDািদ সব রকম
জDািমিতক আকারেকই বীজগিণেতর সাহােযD pকাশ করা যায়। {ধু তাই নয়, ইউিkেডর সমs উপপাদD, সmাদD ইতDািদও pমাণ করা সmব
)কবল বীজগিণেতর বDবহার dারা। )ডকােটOর এই অিভনব আিবÆার
িবjানজগেত এক নতুন যুেগর সূচনা কের। বতOমান যুেগর )সরা
গেবষকেদর অnতম বড় আকষOণীয় িবষয়, Algebraic Geometry,তার
পূবOসূির িহেসেব )ডকাটO সােহবেক িচিhত করা হয়েতা অnায় হেব না।
অথচ মাnেষর বুিdর জগৎ আর িব2ােসর জগেত )য কতটা সংঘাত
ঘটেত পাের )ডকােটOর জীবনই তার উjjল উদাহরণ। ‘শূn’ সংখDািট
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এক িহেসেব তাঁর নবসৃk গিণেতর মূল sm, িকnt তা সেttও দাশOিনক
দৃিkেকাণ )থেক ‘শূেnর’ আইিডয়ােক পুেরাপুির gহণ করাটাও িছল তাঁর
পেk অতDn )বদনাদায়ক। িতিন জnসূেt িছেলন )গাঁড়া )জsটপnী
কDাথিলক। )জsট sুল )থেকই তাঁর )ছাটেবলার িশkাদীkা। সমg
ইউেরাপ মহােদশবDাপী যখন pেটsা•ট আেnালেনর ঝড় উেঠেছ, িঠক
তখনই িতিন )ঘার কDাথিলক িব2াসী ধািমOক পুrষ। িতিন িছেলন
অDািরsটেলর ভk, িছেলন শূn-িবেরাধী, িছেলন সরলগিত-িবেরাধী।
অথচ তাঁর গিণতই শূnিনভOর। এ এক মহা যntণা। একিদেক তাঁর বুিdর
পূণO সমথOন )কাপািনOকাস তেttর pিত, আেরক িদেক অDািরsটেলর
ভূেকিndক িব2েকও িতিন বজOন করেত পারিছেলন না। িবjান আর ধমO
পরsরিবেরাধী নয়, এই মতবাদ যারা আঁকেড় থাকেত চান, তারা
সmবত )ডকােটOর জীবনকািহিনর সেŋ পিরিচত নন।
‘শূn’ ও তার িবপরীত ‘অসীম’)ক িনেয় )ডকােটOর নানা িdধাdেndর
সমাধান িতিন িনেজই কেরিছেলন। pাচীন দাশOিনকেদর মেতা িতিনও
িব2াস করেতন )য যার অিst )নই তার )ভতর )থেক হঠাৎ কের িকছু
)বর হেয় আসেত পাের না (nothing can come out of nothing), যা
আসেল )রামান কিব ও দাশOিনক লুেkিসয়াস (৯৯-৫৫ িÊ.পূ.) বেল
িগেয়িছেলন অেনক আেগই (আমােদর এ gেnর )শেষর িদেক )দখব )য
এ দৃিkভিŋিটর আমূল পিরবতOন ঘটেত {r কেরেছ সমসামিয়ক
পদাথOিবjােন) । এমনিক jানিবjােনর )kেtও তা pেযাজD বেল
ভাবেতন )ডকাটO, অথOাৎ নতুন jান বলেত িকছু )নই, বা নতুন িচnা,
নতুন ধারণা। বাhত নতুন মেন হেলও এসব )কােনািকছুই নতুন নয়।
)সgেলা )কােনা সবOj সtার কাছ )থেক একpকার সূk Zদবসূেt pাp
pিতভাস মাt। )সই সবOjােনর jানী সtা, )সই সবOj অধী2েরর অিst
িযিন ধারণ কেরন িতিনই ঈ2র, সৃিkকতOা। িতিন অসীম, একমাt অসীম।
বাদবািক সব সীমার মেধD আবd⎯মাnষ, pকৃিত, িব2জগৎ, jান,
সাধনা, )pম-ভােলাবাসা। )গাটা সৃিk dিট িবপরীত )মrর মেধD
সীমাবd⎯একিদেক অসীম অথOাৎ ভগবান। আেরক pােn শূn, অথOাৎ
যা অিstহীনতার পযOােয় গিণেতর িবমূতO জগেত িবরাজমান। তার অথO,
অDািরsটল )যখােন ঈ2েরর অিst pমাণ কেরিছেলন শূn আর
অসীমেক অsীকার কের, )ডকাটO )সই একই ঈ2রেক pমাণ করার pয়াস
)পেলন dিটেক sীকার কেরই।
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প•ম অধDায়

pকৃিতর শূnিবেdষ?
‘উnুk আকাশ বেস আেছ )দয়ােল )হলান িদেয়।
)যন pাথOনায় মg এক মহাশূnতায়।
আর এই মহাশূnতায় )ক )যন
আমােদর )চােখ )চাখ )রেখ বেল যায়,
আিম শূn নই,আিম উnুk’।
⎯টমাস TাnেTামার,আিম শূn নই,আিম উnুk6

িঠক আেছ, ‘শূেnর’ একটা িঠকানা হেয় )গল অবেশেষ; বাsেব না
হেলও গিণেতর পৃªায়, িচnায়, দশOেনও হয়েতা বা। িকnt p¬ )থেক যায়
তখেনা। সিতD সিতD িক শূn বেল িকছু আেছ pকৃিতেত? অDািরsটেলর
তtt অnযায়ী: শূn অিstহীন। শূnাবsােক )ঘার অপছn কের pকৃিত
(nature abhors a vacuum)। তার অথO জড়জগেত ফাঁকা জায়গা )নই
)কােনাখােন। ফাঁকার উপkম হওয়ামাt pকৃিত তােক ভরাট করার জn
উেঠপেড় )লেগ যােব।
সিতD িক তাই? এটা িক )কবলই িব2াস, না, Zবjািনক তথD?
গDািলিলওর জীবনকােল ইতািলর একদল rিমক একটা সমsা িনেয়
এেসিছেলন তাঁর কােছ। kেয়া )থেক নল আর িপsেনর সাহােযD, বা
খাল )থেক, পািন )তালার সময় )দখা যায় )য নেলর ওপর িদকটায় খািল
জায়গা থাকা সেttও পািন বড়েজার ৩৩ ফুট পযOn ওেঠ, তার ওপের
িকছুেতই )তালা যায় না, হাজার পিরrম কেরও না। তার কারণটা কী?
গDািলিলও িছেলন মূলত গিণেতর )লাক, লDাবেরটিরর কাজ
সাধারণত করেতন টিরেসিল (ইতালীয় উÒারণ টিরেচিল) নামক তাঁর
sেযাগD )সেkটাির। ১৬৪৩ সােল, অথOাৎ গDািলিলওর মৃতুDর বছর

6

টমাস TাnেTামােরর পঙিkমালার অnবাদ কেরেছন আজীজ রহমান
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খােনক পর, এই রহেsর সমাধান )খাঁজার )চkায় টিরেসিল একটা লmা
িটউব )জাগাড় কের )সটােক পারদ িদেয় ভের )ফলেলন এেকবাের
কানায় কানায়। তারপর িটউবিটেক উপুড় কের )ডাবােলন এক
পারদভিতO পােtর )ভতর, যােত একেফাঁটা পারদও )বর না হেয় আেস
নল )থেক। িতিন ভাবেলন, )যেহতু নলিট টােয় টােয় ভরা, এক কণা বায়ু
)বেরাবার বা ঢুকবার )কােনা পথ )নই, )সেহতু উপুড় অবsােতও িঠক
একই রকম ভরাট অবsায় থাকেব নলিট। িকnt পরম িবsেয় িতিন
)দখেলন, বারবার পরীkা করার পরও, পারার ওপেরর দাগিট নল )বেয়
৩০ ইি• (৭৬ )সিম) পযOn উঠেছ, তার ওপের )যেত চােˆ না, বা )যেত
পারেছ না। তার অথO, )যখােন খািল থাকার কথা নয়, )সখােনও খািল
সৃিk হেয় যােˆ আপনা )থেকই। তাহেল )সই ৩০ ইি•র ওপেরর
জায়গাটুk কী? িকছুই না। বাতাস ঢুকবার )তা )কােনা উপায়ই িছল না,
sতরাং )সটা িনšয়ই শূnতায় ভরা, অথOাৎ ভDাkয়াম! এেত pমাণ হেয়
)গল )য pকৃিত শূnতা পছn না করেলও অপছেnর একটা সীমা আেছ,
ঐ ৩০ ইি• পযOn, পারাভিতO নেল, আর ৩৩ ফুট (১০ িমটার) পযOn
পািনর িটউেব।

টিরেসিলর ভDাkয়াম
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িকnt িবjােনর ধমOই এমন )য এক সমsার সমাধান সাধারণত নতুন
সমsার বীজ বুেন )দয়। )ডকােটOর )চেয় ২৭ বছেরর )ছাট িছেলন )bই
পDােsল (১৬২৩-৬২) নামক এক তীkধী ফরািস িবjানী-গািণিতক।
িতিন p¬ দাঁড় করােলন: িঠক আেছ, বুঝলাম, পািন ওেঠ ৩৩ ফুট, আর
পারা ওেঠ ৩০ ইি•, িকnt )কন? িবষয়টা কী? কী এক )খয়ােলর বেশ,
এক সহকমOীেক যntপািতসহ পািঠেয় িদেলন এক উঁচু পাহােড়র চূড়ায়।
)সখােন িঠক একই পরীkা কের )দখা )গল, নেলর পারদ ৩০ ইি•ও
উঠেছ না, তার আেরা িনেচ উেঠই )যন দম হািরেয় )ফলেছ। পDােsল
ভাবেলন, পাহােড়র ZবিশkDটা কী?

)bই পDােsল
কম বায়ুচাপ, সমতেলর তুলনায়। তাহেল রহsটা িনšয়ই আর
িকছুেত নয়, বায়ুচােপ। পাহােড় বায়ুর )তমন শিk )নই )বিশ ওপের
)ঠলার, িকnt িনেচ চাপ একটু )বিশ হওয়ােত পারা বা পািন )ঠেল ওপের
তুলেত অতটা )বগ )পেত হয় না।
যাই )হাক, একটা িজিনস )তা মীমাংসা হেয় )গল: pকৃিতর )সই
শূnভীিতর বDাপারিট। অবsািবেশেষ pকৃিত শূnেক prয় )দয় Zবিক।
sতরাং অDািরsটেলর শূnতtt আর িপথােগারােসর সরলগিত-িবেরাধী
তtt এেকবােরই অমূলক। pকৃিত যখন )য অবsা )স অবsােতই িনেজেক
খাপ খাইেয় )নয়। টিরেসিল আর পDােsেলর পরীkা )থেক এই
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িসdাnিটই যুিkসংগত বেল মেন হয়। শূn সিতD সিতD আেছ পৃিথবীেত।
ভDাkয়াম )কােনা আজgিব কথা নয়। অnত আপাতদৃিkেত।
কেয়ক শতাbী )কেট )গল তারপর। শূn আেছ এই িব2াসিট
িবjানমানেস pায় sায়ী আসন দখল কের িনেয়েছ। ভDাkয়াম িটউেবর
বDবহার আধুিনক pযুিk জগেতর সবOt। তাহেল িক pকৃিতেত শূেnর
অিst অিবসংবািদতভােব pমািণত হেয় )গল? হয়েতা বা। আবার
হয়েতা না। আধুিনক িবjােন, িবেশষ কের অণুপরমাণুিবষয়ক
পদাথOিবjােন, এই শূnতাবাদী িচnাভাবনা একটু নতুন আেলােক
পরীিkত হেত {r কেরেছ। )কােনা )কােনা পিNত বলেছন:
আপাতদৃিkেত যা শূn তা আসেল শূn নয়, )সখােনও পদাথO আেছ। িঠক
ইিndয়gাh পদাথO হয়েতা নয়, িকnt পদাথOপদবাচD অব}ই। িকnt )স
pসŋ এখােন নয়, বরং পেরর )কােনা অধDােয়র জn )তালা থাkক।
িভn আেলাচনায় যাবার আেগ )bই পDােsল সmেn dচারেট মnবD
করার )লাভ সামলােনা যােˆ না। পDােsেলর জn এক pচN রকেমর
)গাঁড়া কDাথিলক পিরবাের, অেনকটা )ডকােটOর মেতাই। িকnt )ডকাটO
পিরবার িছল )জsটপnী, আর পDােsলরা িছল জDানেসনবাদী।
জDানেসনপnীরা এতটাই উg মতবােদর িছেলন )য তাঁরা িবjানেক
পাপাচার ভাবেতন, িবjানসাধনা িছল শয়তােনর অnগামী হওয়ার
শািমল। )সৗভাগDবশত পDােsল িনেজ ধমOকমO িনেয় খুব একটা মাথা
ঘামােতন না। িবjানচচOা িনিষd )জেনও )বিশর ভাগ সময় িবjান
িনেয়ই কাটত তাঁর। পDােsল িছেলন এক kণজnা পুrষ, এত বড়
pিতভার মাnষ শতাbীেত একজন িক dজন জnায় সারা পৃিথবীেত।
Zকেশার আর )যৗবেন খািনক উˆৃŋলতা হয়েতা িছল তাঁর চিরেt।
িবjানচচOা )থেক )যটুk িবরিত )পেতন, )সটুk তাঁর কাটত জুয়ার
আDায়। ভীষণ জুয়ার )নশা িছল )লাকটার। িনেজ )য জুয়া )খলেতন
)তমন তা নয়, িকnt তাঁর অেŋর মাথা িদেয় )পশাদার জুয়ািরেদর পরামশO
িদেতন কখন )কাথায় কত টাকা বািজ রাখেল কত লাভ হেত পাের, কত
)লাকসান। অিধকাংশ )kেt তাঁর পরামশO কােজ )লেগ )যত। ফেল
অতDn িবtশালী জুয়ািররা টাকার বsা িনেয় তাঁর কােছ ধরনা িদেতন
বািজর পরামশO )নবার জn। এেত পDােsল িনেজ জুয়া না )খেলও pচুর
ধনসmদ কের )ফেলিছেলন। িকnt এটা িছল তাঁর বDিkগত লাভ। )সটা
সামিয়ক, অsায়ী। িচরsায়ী লাভটা হেয়িছল )গাটা িবে2র।
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তাঁর বািজিবদDার সূt ধের কােল কােল একটা নতুন শাখা Zতির হেয়
যায় গিণতশােstর : সmাবনা তtt (Probability Theory)। বতOমান জগেত
probability আর statistics-এর বDবহার )নই এমন )কােনা শাখা িবjােন
)তা )নইই, সমাজিবjান, মেনািবjান, অথOনীিত⎯এধরেনর যাবতীয়
মূল িবjানবিহভূOত িবষেয়ও এর বDবহার pায় অপিরহাযO হেয় দাঁিড়েয়েছ।
ভাবেত অবাক লােগ )য জুয়ার মেতা একিট খারাপ )নশা, যার pিত ধমO
এবং সমাজ dিটরই িবrপ দৃিk, )সই ঘৃিণত িজিনসিট )থেকই উৎপn
হেয়েছ jানিবjােনর অতDn grtপূণO একিট শাখা, এবং সpদশ
শতাbীর এই পথ¯k উˆৃŋল যুবক তার আিদ জনক (যিদও এই
জনকেtর অংশীদার িহেসেব )গলােমOা কাডOােনা এবং িপেয়র ফামOার
নামও উেlখ করা হয়)। আমার (মী.র) বDিkগত মত: সmাবনাতেttর
আিবÆার অেনকটা অিভকষO তেttর মেতাই এক যুগাnকারী, )মৗিলক
আিবÆার। pকৃিতর অnাn )মৗিলক সেতDর মেতা সmাবনাও একিট
)মৗিলক সতD, আমার িবচাের।
পDােsেলর গl অব} এখােনই )শষ হেয় যায় না। ১৬৫৪ সােলর
২৩ নেভmর। তাঁর জীবেনর সবেচেয় sরণীয় িদন। পুরাকােলর
পয়গmররা )যমন Zদববাণী বা অিহ লাভ করেতন হঠাৎ হঠাৎ, )তমিন
পDােsেলরও এক অিত-pাকৃিতক অিভjতা হেয় )গল )সিদন। )কাথা
)থেক এক ঐশী বাণী এেস তাঁর জীবেনর )মাড় আগােগাড়া বদেল িদল
এক রােতর মােঝ। ধমOকেমO পরম উদাসীন মাnষিট হঠাৎ পরম ধািমOক
হেয় উঠেলন। গিণত, জুয়া, িবjান সব )ছেড়ছুেড় সাধু-bত gহণ
করেলন পেরর িদন )থেক। এেকবাের িভn মাnষ। ৩১ বছর বয়েস
পDােsল িফের )গেলন তাঁর Zপতৃক ধমOচচOায়।
িকnt ঐশী বাণী হেল কী হেব, সহজাত )মধা যােব )কাথায়।
)কৗতূহল আর অnসিnৎসা যার রk-মjায় তােক ধেমOর তািবজ িদেয়
বশ মানােনা িক সmব? ধমO তাঁর একpকােরর অিsরতা কমােত সkম
হেলও বুিdর অিsরতা অnরকেমর অশািnর ঝড় তুলল মেন। চার বছর
পর একটা শk অsখ হেলা তাঁর। তখন িতিন jাতসােরই pভুর কােছ
িকছুিদেনর জn ছুিট কামনা কের jানসাধনায় মেনােযাগ িদেলন। িঠক
িবjান না হেলও িবjানসংkাn, সােথ সােথ ধমOিবষয়কও। ভাবেলন,
তাহেল িনšয়ই মহাpভু kমার দৃিkেতই )দখেবন তাঁর কমOকাNেক। িঠক
করেলন, জুয়ার বািজতtt িদেয়ই িতিন ঈ2েরর অিst pিতªা করেবন।
ঈ2র িব2াস করােত কত ঝুঁিক আর না করােত কত ঝুঁিক তার একটা
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আnমািনক সংখDা দাঁড় কিরেয় িতিন িসdােn )পৗঁছােলন )য িব2াস
করাটাই কম ঝুঁিকপূণO, না করােত িবsর িবপেদর আশŋা। রীিতমেতা অŋ
কেষ )বর করা সব ফলাফল, যিদও অŋটা িকভােব করা হেলা, কী
ধDানধারণার িভিtেত )স িবষেয় আধুিনক িচnািবদেদর িকছু p¬ থাকেত
পাের Zবিক। পDােsেলর যুিk িছল অেনকটা এরকম: ধrন, )খাদা
আেছ। তাহেল তাঁেক িব2াস করােত ‘অসীম’ ফায়দা। িতিন যিদ না
থােকন তাহেল িব2াস কের লাভ বা )লাকসান )কােনাটাই )নই, তার অথO
‘শূn’ ফায়দা। আর যিদ )খাদা থােকন এবং তা সেttও িব2াস করা হেˆ
না তাহেল তার শািs grতর, অথOাৎ ‘অসীম’ িবপদ। তেব িতিন না
থাকেল িব2াস বা অিব2াস তােত িকছু আেস যায় না। )মাটমাট তাঁর
িহসাব মেত িব2াস sাপন করাটাই বুিdমােনর কাজ, এেত )কােনা ঝুঁিক
)নই। পাকা ধািমOেকর যুিk হয়েতা নয় এটা, তেব পাকা জুয়ািরর যুিk
তােত সেnহ )নই। জুয়ািরর যুিk িদেয় িতিন একাধাের শূn, অসীম ও
ঈ2েরর অিst pমাণ কের )ফলেলন। অব} )সই যুিkেতও )বশ িকছু
ফাঁক আেছ, )সটা পরবতOী কােলর যুিkবাদীরা )চােখ আঙুল িদেয়
)দিখেয় িদেয়িছেলন। এই বইেয়র )লখকেদর একজন (অ.রা) এ িনেয়
মুkমনায় একিট িবsৃত )পাs িলেখিছেলন ঈ2েরর অিst pমােণ
পDােsেলর বািজর অসারতা িনেয়। ২০১২ সােলর জুন মােস মুkমনায়
pকািশত )লখািটর িশেরানাম িছল –‘পDােsেলর ওেয়জার⎯আিsক
হওয়াটাই িক একমাt িনরাপদ বািজ?’7।
)bই পDােsেলর বণOাঢD জীবেনর িবিচt কািহিন িবsৃতভােব জানবার
আgহ থাকেল পাঠকেক তাঁর পূণO জীবনী পড়েত হেব।
)জেনার ধাঁধা িফের এল

এবার িকছুkেণর জn )জেনার ধাঁধােত িফের যাব আমরা। ধাঁধািটর
সূtপাত )কাথায় )স ইিŋত )তা আেগই িদেয়িছ। )সকােলর পিNতরা
বুঝেত পারিছেলন না

1,1 / 2,1 / 4,1 / 8,....,1 / 2 n ,....

7

অিভিজৎ রায়, পDােsেলর ওেয়জার⎯আিsক হওয়াটাই িক একমাt িনরাপদ
বািজ?, মুkমনা, জুন ২৮, ২০১২
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এই )য অnহীন সংখDামালা, এgেলা )তা যােˆ না )কাথাও, এেদর
)কােনা গnবD )নই। {ধু তা-ই নয়, এgেলােক )যাগ করেল দাঁড়ায়
আেরক অdুত িজিনস:

1 + 1 / 2 + 1 / 2 2 + 1 / 2 3 + .... + 1 / 2 n + ....

এরই বা )শষ )কাথায়? অnহীন সংখDার )যাগফল )তা অnহীন
হবারই কথা, তাই না?
আমরা )যন ভুেল না যাই )য যুগটা িছল িয{িÊেkর জেnর d-চার
শ বছর আেগ। এবং সমাজিট িছল এমন )য বড় বড় পিNতরাও
ভাবেতন, ‘শূn’ আর ‘অসীম’ dেটাই অমŋেলর সেহাদর, dk )লােকর
কlনােতই আrয় পায় তারা, বাsেব নয়।
এই dিট p¬েকই একটু উেlপােl পরীkা করা যাক। )জেনার
ধাঁধােত ১/২ একিট িবেশষ সংখDা। এিট ১/২ না হেয় ১/৩ বা ১/৫ হেত
পারত, িকংবা অn )যেকােনা ভgাংশ, যার মান ১-এর কম, 0-এর
)বিশ। সাবOজনীনতার খািতের বরং ধরা যাক
1 , x, x 2 , x 3 ,...., x n ,...,
)যখােন x একিট সাংেকিতক সংখDা, যার মান শূn )থেক এেকর মােঝ।
‘অসীম’ িনেয় )যেহতু িকি•ৎ সমsা আেছ আমােদর, )সেহতু n সংখDক সংখDা িনেয় আমরা অসীম পযOn না িগেয়
(১)
1 + x + x 2 + x 3 + ..... + x ( n −1)
এই সীিমত রািশিটর )যাগফল )বর করার )চkা করব। )ছাটেবলার
sুেল পড়া িবদDা িদেয়ই আমরা অনায়ােস বুেঝ )ফলেত পারিছ )য
সংখDাgেলা পরsেরর সেŋ একটা gেণাtর pগিতসূেt বাঁধা। এধরেনর
gেণাtর রািশ নতুন িকছু নয়। বDািবলনীয়রা dহাজার বছর আেগই
এরকম রািশ িনেয় িচnাভাবনা কেরিছেলন। িমসেরর ‘আহেমস
পDািপরাস’( আ. ১৫৫০ িÊ.পূ.) নামক গিণতgেn একিট gেণাtর রািশর
বণOনা পাওয়া যায়। মজার বDাপার হেলা )য আহেমেস )য পdিত )দওয়া
আেছ, pায় একই পdিত বDবহার কেরিছেলন ইতািলর িফেবানািচ তাঁর
১২০২ সােলর gnিটেত। আরিকেমিডস (আ. ২২৫ িÊ.পূ.) িনেজও
একিট অিধবৃেtর )ktফল )বর করেত িগেয় (১)-এর মেতা রািশ
বDবহার কেরিছেলন, যােত x-এর মান িছল ১/৪।
n যিদ )ছাট হয়, তাহেল হােত gেণই ফলাফল )বর কের )ফলা
যায় রািশিটর )যাগফল। িকnt গািণিতেকরা হেলন kঁেড় pকৃিতর )লাক,
সব সময়ই একটা সহজ পথ )বর করার তােল থােকন। এই সহজ পnা
বা চালািকিটর গািণিতক নাম হেলা ‘ফমুOলা’ বা আযOা। )দখা যাক ওপেরর
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(১)-এর জn এমন একিট আযOা )বর করা যায় িক না। pথমত x=0 হেল
ওপেরর সব x শূn হেয় থােক )কবল pথম সংখDািট, অথOাৎ ১। এবার
ধrন x =১. তাহেল সব সংখDাই ১-এর সমান। )যেহতু সবOেমাট সংখDা
হেলা n , )সেহতু তার )যাগফলও n .
এবার মেন কrন x শূn বা ১ )কােনাটাই নয়। তাহেল কী হেব?
sিবধার জn রািশিটর একটা নাম )দওয়া যাক, ধrন S (x) । (বnনীর
)ভতের x )বচািরেক আটেক )ফলার উেd} হেলা x -এর মান বদলােল
)য S -এর মানও বদলােত বাধD, )সটাই পিরÆার কের িলেখ )দওয়া)
এখন আমরা ওপেরর রািশিটেক নতুন কের িলখব:
(২)
S (x ) = 1 + x + x 2 + .... + x ( n −1)
এবার dধাের x িদেয় gণ করেল দাঁড়ায়
(৩)
xS (x) = x + x 2 + ..... + x ( n −1) + x n
এ পযOােয় আমরা (২) )থেক (৩) িবেয়াগ করব। ডান িদেক x )থেক
x ( n −1) পযOn ওপের-িনেচ কাটাkিট হেয় বািক থােক )কবল ১ আর
এেকবাের )শেষরিট, x n ,sতরাং ফল দাঁড়ােˆ:
(৪)
(1 − x)S ( x) = 1 − x n .
উিdk লেkD pায় )পৗঁেছ )গিছ আমরা। বািক রইল )কবল
(1 − x) িদেয় ভাগ করা dিদেক। (ভাগ করা কাজিট িকnt )ভেবিচেn করা
দরকার, )সটা িনšয়ই মেন আেছ পাঠেকর)। যা-ই )হাক আপাতত ওসব
জিটল িচnায় না িগেয় )সাজা িহেসেব )দখা যােˆ:
(৫)
S ( x) = (1 − x n ) /(1 − x).
অলস গািণিতেকর জn একিট িশ{েবাধ দাওয়াই বা ফমুOলা )বিরেয়
)গল; কk কের এতgেলা সংখDা )যাগ করবার pেয়াজন )নই, (৫)-এর
কলDােণ চT কের )সের )ফলা যায় কাজিট। )যমন ধrন, )জেনার ধাঁধার
)kেt x হেলা ১/২।
তাহেল
S (1 / 2) = (1 − 1 / 2 n ) /(1 − 1 / 2) = 2(1 − 1 / 2 n )
(৬)
আরিকেমিডেসর )বলায় x = 1 / 4. )সেkেt

S (1 / 4) = 4 / 3(1 − 1 / 4 n ).

দশ বছেরর বাÒাও )বশ মজা )পেয় উঠেব। তেব দশ বছেরর বাÒা
হয়েতা )যটা ভাবেব না )সটা এক )মৗিলক p¬:
(৪) নmর সূtিট িক সবেkেt pেযাজD? না, তা নয়। অnত )সাজা পূরণভােগর বDাপার নয় )সটা। pথমত )দখা যাক x -এর মান 0 আর ১
)থেক কী পাই আমরা।
সূচীপt
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S (0) = 1 / 1 = 1,

যা িমেল যােˆ আেগকার পাওয়া ফলাফেলর সেŋ। এবার x = 1
বসােনা যাক। (৪) িদেˆ 0 / 0, যার )কােনা অথO )নই। অথচ (১) আর
(২) )থেক )সাজা িহসাব কেরই আমরা )পেয়িছলাম S (1) = n. তাহেল
িক )বাঝায় 0 / 0 আর n এক িজিনস? না, তাই বা হয় িকভােব? n )তা
)যেকােনা পূণO সংখDা হেত পাের। তার অথO 0 / 0 ভgাংশিটর )কােনা
িনিদOk মান )নই, যা আমরা আেগও উেlখ কেরিছলাম একবার। এ এক
ধাঁধা বেট!

িলবিনজ

এর পূণO সমাধান )পেত অেনক অেনক শতাbী অেপkা করেত
হেয়িছল গিণতজগৎেক। এর মূেল আেছ )সই শূn িদেয় ভাগ করবার
িনিষd বDাপারিট। x যিদ 1 হয়, 1 − x তাহেল শূn হেব, এবং )সটা
িদেয় (৪)-এর dপােশ ভাগ করা রীিতমেতা )বআইিন। এই ডামােডাল
)থেক আমােদর উdার কের িদেয়েছ িনউটন আর িলবিনেজর আিবÆৃত
নতুন শাst⎯কDালkলাস। তেব এdই মহারথীর )কউই িঠক 0 / 0 -এর
রহs উøঘাটন করেত পােরনিন; )সটা কেরিছেলন সpদশ শতাbীর
গািণিতক জDাঁ বানOিল (১৬৬৭-১৭৪৮) [যিদও এর কৃিতt িনেয়িছেলন
èােnর আেরক কৃিত গািণিতক )লািপতাল (১৬৬১-১৭০৪), এবং
িব2িবদDালেয়র পাঠDপুsেক )স নােমই পিরিচত এই জনিpয় সূtিট]। )স
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pসেŋ আমরা যাব কDালkলােসর মূল িবষয়gেলা িনেয় একটু আলাপআেলাচনার পর।
আˆা, x যিদ 0 আর ১-এর মেধD )কােনা সংখDা হয় তাহেল x n এর মান কী দাঁড়ায়? মেন কrন, x =১/৩। তাহেল ১/৩ 2 =১/৯,
১/৩ 3 =১/২৭, ১/৩ 4 =১/৮১, ১/৩ 5 = ১/২৪৩,…, অথOাৎ drত )ছাট
হেয় যােˆ এর মান, n -এর মান যত বাড়েছ। sতরাং n যিদ লkেকািট
বা তারও )বিশ )কােনা সংখDা হয় তাহেল ভgাংশিটর কী দশা হেব?
এেকবাের তুˆ, তাই না? যােক অেŋর ভাষায় বলা যায় নগণD,
negligible. এই )য n )বেড় )বেড় অসীেমর িদেক )ছাটা আর সােথ সােথ
x n -এর মান কেম কেম শূেnর িদেক )ছাটা, এর মেধDই চুিপসাের এেস
যােˆ )সই ‘শূn’ আর ‘অসীম’-এর বDাপারিট। {ধু তা-ই নয়, আেরা
একিট বড় আইিডয়ার অŋuর গিজেয় উঠেছ, যােক গিণেতর ভাষায় বলা
হয় িলিমট (limit). ভাসাভাসাভােব আমরা এখিন বেল িদেত পাির )য n
যখন অসীম িলিমেট যায়, x n তখন যায় 0 িলিমেট। সাংেকিতক ভাষায়
এটােকই আমরা িলিখ এভােব:
lim n→∞ xn = 0 ,
অথOাৎ যখন n যায় অসীম িলিমেট। অব} তার জn শতO দরকার )য
x-)ক একিট সিতDকার ভgাংশ হেত হেব, মােন তার মান )যন ১-এর কম
হয়। এই ‘কম হওয়া’ বDাপারিটেক আমরা ‘<’ িচh িদেয় িনেদOিশত
কির। )বিশ হওয়ােক িলিখ ‘>’ িচেhর সাহােযD। sতরাং 0 < x < 1 হেল

lim n→∞ S ( x) = 1 /(1 − x),
যখন n যায় অসীম িলিমেট।
)জেনার ধাঁধার )বলায় )যেহতু x-এর মান ১/২, )সেহতু S (1 / 2) -এর
িলিমট হেলা ১/(১-১/২) অথOাৎ ২, অসীম নয়। sতরাং ‘অসীম’সংখDক
ধাপ অিতkম করেত হেলও খরেগাশেক অসীম দূরেt )যেত হয় না, বা
অসীম সময় )kপণ করেত হয় না, এক লােফই পার হেয় যায় dই একক
সমেয়র মেধD⎯মাt )তা ২ ফুট, ২ গজ বা ২ )সেক•ড বা ২ িমিনেটর
বDাপার। এই সামাn ঘটনািট )সকােলর মহা মহা পিNতেদর মাথায়
)ঢােকিন, যার একটাই কারণ, শূn আর অসীেমর অিst িনেয় সমsা,
এবং িলিমেটর )কােনা ধারণা না থাকা।
অথচ কােজ কেমO িকnt িলিমট বারবারই উঁিক মারিছল পুরাকােলর
গেবষকেদর মিsেÆ। )স গl করব পরবতOী অধDােয়। আপাতত শূn
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আর অসীম িনেয় আেরা িকছু সময় কাটােনা যাক। ওপেরর আেলাচনা
)থেক এটা )বাঝা যােˆ )য
(৭)
S ( x) = 1 + x + x 2 + ..... + x n + .....
যিদ িদগিদগn পার হেয় অসীম পারাপাের চেল যায়, তাহেলও এর
একটা সীিমত মান আেছ, 1 /(1 − x), যার অথO দাঁড়ায়:
(৮)
এই উদাহরণ )থেক পাঠক )যন )ভেব না বেসন )য ১-এর )চেয় কম
এরকম অসীমসংখDক সংখDার সব )যাগফলই সীমার মেধD থাকেব।
)যমন,
১+১/২+১/৩+১/৪+….
(৯)
এই সহজ রািশিট অসীেমর িদেক যােˆ িঠকই, এবং সংখDাgেলার
মানও )ছাট হেত হেত শূn হেয় যােˆ, িকnt তা সেttও এিট )কােনা
সসীম সংখDায় )পৗঁছুেˆ না, বরং যােˆ অসীেমরই িদেক। কDালkলােসর
ছাtেদর )যটা িশখেত হয় )সটা হেলা )য অসীম রািশর সংখDাgেলা
kমাnেয় )ছাট হেয় যাওয়াটাই যেথk নয়, কত drত )ছাট হেˆ )সটাই
হেলা আসল p¬। gেণাtর রািশর )বলায় )স হারিট যেথk drত বেলই
(৭) )থেক (৮) পযOn )পৗঁছােনা সmব হেলা, িকnt (৯)-এর )বলায় তা
পারা )গল না, কারণ ১,১/২,১/৩,… এ সংখDাgেলার শূেn যাওয়ার
গিতটা বড় িঢেল।

S ( x) = 1 /(1 − x).

অসীমসংখDক সংখDার )যাগফল িনেয় কাজ করার আেরা অেনক িবড়mনা
আেছ। সংখDাgেলা যিদ সব ধনাtক হয়, বা সব ঋণাtক, তবু খািনক
রkা, িমিrত হেল )তা )সেরেছ। )যমন ধrন:
১-১+১-১+১-১+…. (১০)
এর )যাগফল কী হেব? আেদৗ )কােনা )যাগফল আেছ িক না? pথম
দৃিkেত মেন হেব, এেত ভাববার কী আেছ? (১০)-এর pথম )জাড়ার
)যাগফল ০, িdতীয় )জাড়া, তৃতীয় )জাড়া, চতুথO, প•ম,...,এভােব )যেত
)যেত পিরÆার )দখা যােˆ সব )জাড়া )থেক একই ফল পািˆ আমরা:
শূn।
অথOাৎ:
(১-১)+(১-১)+(১-১)+….= 0 .
(১১)
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এেত ভুেলর কী আেছ? িকnt না, এত সহেজ ছাড় পােবন না।
বnনীgেলােক (১১)-এর মেতা কের না সািজেয় একটু অnভােব
সাজােনা যাক। )যমন⎯
১-(১-১)-(১-১)-(১-১)-… (১২)
এখন কী )দখিছ আমরা? সবgেলা বnনীবd সংখDাdয় কাটাkিট
কের শূn হেয় যােˆ, থাকেছ {ধু pথম সংখDািট, অথOাৎ ১। sতরাং
(১২)-এর )যাগফল মেন হেˆ ১। িকnt একটু আেগই )তা )দখলাম
)যাগফল শূn। শূn আর ১ এক হয় কী কের? )কানটা সতD? সতD হেলা
)য )কােনাটাই সতD নয়, আবার dেটাই সতD। তার অথO এধরেনর )যাগিবেয়াগযুk রািশ বড়ই ঝােমলা সৃিk কের। বড় বড় মাথাওয়ালা
বDিkেদরও মাথা ঘািমেয় )ফেল। sতরাং )স pসŋ এখােনই )শষ করব।
এgেলা িশখবার জায়গা pথম বেষOর কDালkলাস নয়, তারও এক ধাপ
ওপেরর )কাসO, যােক বলা হয় িরেয়ল অDানািলিসস, )বশ জিটল িবষয়,
)সখােন ঢুকেত হেব।
িলিমেটর ছলাকলা

আমার (মী.র) ছাtজীবেন কDালkলাস )শখা {r হেয়িছল
িব2িবদDালেয়র pথম বেষO। িবসিমlােতই )য িজিনসটা িশখেত হেয়িছল
আমােদর )সটা হেলা িলিমট, কারণ িলিমটই হেলা কDালkলােসর িভিt।
pথম সংjািটই বণOনা )দয় িলিমট কােক বেল। এেক এড়ােনার )কােনা
উপায় )নই। pেকৗশল আর ফিলত িবjােনর ছাtরা িলিমট পছn কের
না (তারা মেন কের, এটা অনথOক সময় নk করা মাt), ডাkাররা ভােব,
এটা অনাব}ক, কলার ছাtেদর মেনাভাব, িলিমট একিট রসকষহীন
{Æ িবষয় যা মানবিচেtর িবকাশ সাধেন িবndমাt সহায়তা কের না।
আর pথম বেষOর গিণত ছাtরা? )বচািরেদর )কােনা গতDnর )নই।
পেড়িছ )মাগেলর হােত, খানা অব}ই )খেত হেব সােথ। আেkল
হািরেয়িছলাম বেলই )তা অŋেত অনাসO )নওয়া, এখন িতেত ওষুধটা
আেগভােগ িগেল )ফলাই ভাল। তাই আমরা িগেল )ফলতাম। )চাখ বুেজ।
মেন পেড় না আিম (মী.র) বা আমার সহপাঠীেদর এমন )কউ িছল )য
হলপ কের বলেত পারত )স সিতD সিতD বুেঝিছল িলিমট িজিনসটা
আসেল কী। মুখs করা এক িজিনস আর সিতD সিতD বুেঝ )ফলা আেরক
িজিনস। এমিনেতই আমােদর )দেশ )বাঝার )চেয় পড়া আর মুখেsর
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ওপরই )জার )বিশ, তার ওপর িলিমেটর মেতা একিট drহ িবষয় যা
িনেয় পুরাকােলর বড় বড় পিNতেদরও মাথার তালু িদেয় )ধাঁয়া ছুটত।
আিম (মী.র) সারা জীবন অŋ পিড়েয়িছ-কDালkলাস আর িলিমট
পিড়েয়িছ অসংখDবার। অথচ এই আিমও িলিমট বDাপারটা অনােসOর
এেকবাের )শষ পরীkার আগ পযOn িঠক বুিঝিন। যেntর মেতা অŋ কেষ
)যেত পারতাম, িকnt )কােনা আনািড় মাnষেক সহজ ভাষায় )বাঝােনা
যায় এমন কের বুিঝিন। ‘ভােলা কের )শখা’ বলেত এই বুিঝ
আিম⎯এটাই বুিdর পরীkা⎯রাsার মাnষেক রাsার ভাষােতই জিটল
একটা িবষয় বDাখDা কের )বাঝােত পারা, )সটাই পািNেতDর লkণ। )সই
)শখাটুk আমার )শখা হেয়েছ কDানাডায় িশkকতা {r করার )বশ িকছু
পের।
িকnt )কন? )কন িলিমটেক িঘের এত রহs? িমেথD pব•নায়
বারবার )কন িব¯াn করা )মধাবী-অেমধাবী সবাইেক সমানভােব? pথম
কারণ, এেত ‘শূn’ )দখা )দয় )খলার সŋী হবার জn, ধরা )দওয়ার
জn নয়। )স এেসও ধরা িদেত চায় না। এখােন ‘শূn’ আেস 0 / 0 -এর
ভয়ংকরী মূিতO িনেয়, অথচ পুেরাপুির তা-ও নয়। এ এক অdুত িজিনস।
‘শূেnর’ কােছ যাব, অিত কােছ, যত কােছ )তামার কlনায় আেস তত
কােছ, তবু িঠক শূেnর গােয় উপুড় হেয় পড়ব না। িpয় )তামার সŋটুk
দাও {ধু, )ছাঁয়াটুk নয়, এই )যন িলিমেটর কামনা।
)ছাT একটা উদাহরণ িদই। ভারতীয় গািণিতক ভাsর তাঁর sেদিশ
bhgেpর ভুল সংেশাধন কের বেলিছেলন, সিঠকভােবই, )য ১/০ বা
(১৫৫৫৬)/০-জাতীয় ভgাংেশর মান হেলা অসীম। িকnt ধrন )কােনা
িবেশষ সংখDার উেlখ না কের আমরা চািˆ, x সূচক একিট সংখDা
শূেnর িদেক অgসর হেল, 1 / x , এই ভgাংশিট )কান পেথ ধািবত হেব
তা জানেত। অথOাৎ
(১৩)
lim x→o (1 / x) = ?
এক মুহূতO অমেনােযাগী হেলই িকnt ফাঁেদ পেড় যােবন, বলেবন,
)কন, এটা )তা পিরÆারই )দখা যােˆ অসীম। ১/০ যিদ অসীম হয়
তাহেল ওপেরর িলিমটিট অসীম হেব না )কন? বলিছ না )য আপিন ভুল
বলেছন; না, ভুল নয়, আংিশক ভুল। অসীম বলেত সাধারণভােব আমরা
বুিঝ অসীম বড় )কােনা সংখDা, অথOাৎ ধনাtক অসীম। )সটা িঠক, যিদ
(১৩)-এর িলিমটিটেত x শূেnর িদেক যায় ডান িদক )থেক, যার অথO
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ধনাtক িদক )থেক। িকnt িলিমট বলেত )তা ডান িদক বাঁ িদক উভয়
িদক )বাঝােত পাের। বাঁ িদক )থেক যিদ x আেস শূেnর িদেক তাহেল
)তা এটা ধনাtক অসীম থাকেছ না, থাকেছ ঋণাtক অসীম। এ )থেক
কী িসdােn )পৗঁছুব আমরা? dেটা িলিমটই িঠক? না, তা নয়। এখােন
সিঠক িসdাn হেলা )য ওপেরর িলিমটিটর আসেল )কােনা অিstই )নই।
এই )য িলিমেটর অিst থাকা বা না থাকা, এর ওপরই গা ছিড়েয় আেছ
অDানািলিসস শাখািটর অŋ-pতDŋ, যার pাথিমক পযOােয়র নাম হেলা
কDালkলাস।
কDালkলােসর এেকবাের )গাড়ােত )য আইিডয়ািট )সটা হেলা ‘kুd
সংখDা’। ইংেরিজেত যােক বলা হয় infinitesimal. )সই )য বললাম,
শূেnর িনকটতম pিতেবশী অথচ শূn নয়, যা চালাক মাnষেকও )বাকা
বািনেয় )ফেল। )বশ কেয়ক শতাbী ধের মাnষ এই আইিডয়ািট িনেয়
িহমিশম )খেয়েছ। এটা িনেয় কাজ কেরেছ, বDবহার কেরেছ Zদনিnন
pেয়াজেন, িকnt sশO করেত সাহস পায়িন। গরম )লাহার মেতা, যা না
হেল দা-kড়াল বানােনা যায় না, অথচ )ছাঁয়া মােন িনঘOাত হাত
)পাড়ােনা।
‘kুd সংখDা’র বDবহার আজেকর নয়, পুরাকাল )থেকই।
Zদনিnন জীবেন কDালkলাস

বDবহািরক pেয়াজন বলেত কী )বাঝায়? আহাযO। পিরেধয়।
আেলাবাতাস, জল, বৃিk। বাসগৃহ। জিমজমা। জিমজমার মাপেজাক
করেত হয়। গৃেহর ZদঘOD-ps মাপেত হয়। pাচীন িমসরীয়রা )সভােবই
জDািমিত আিবÆার কেরিছেলন। )সভােবই তাঁরা pথম সূচনা কেরিছেলন
সরলেরখা, সমতল, িtভুজ, চতুভুOজ, )কাণ, সমেকাণ, এসব শb। একই
সময় চীন, ভারতবষO এবং অnাn জািতর িচnািবদেদর মাথায় অnrপ
ভাবনা )জেগ থাকেত পাের, তার )কােনা িলিপবd ইিতহাস আমােদর
জানা )নই। সরলেরখার ZদঘOD বলেত কী )বাঝায় )সটা আমরা জািন,
একটা পাঁচ বছেরর িশ{ও )সটা )বােঝ। ZদঘOD মাপার জn আেছ মানদN
(rলার)। আেমিরকায় ইি•, ফুট, গজ, ইতDািদ, কDানাডা-ইউেরােপ
িমটার-)সি•টিমটার-িকেলািমটার। অব} ZদঘOD বলেত কী )বাঝায় )স-ও
এক )মৗিলক p¬। সেkিটস হেল হয়েতা বলেতন, ZদঘOD মাপার আেগ
বাপু, আমােক বুিঝেয় দাও ‘ZদঘOD’ শbটার অথO কী। বতOমান যুেগর
িব{dতাবাদী তািttক গািণিতেকরা (pure mathematicians) বলেবন:
ZদঘOD? িকেসর ZদঘOD? )সট (set) টা কী? ওটা িক ফাঁকা ফাঁকা, না
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 85

একটানা (discrete or continuous)? পিরমাপনীয় (measurable), না
অপিরমাপনীয়? )সসব pে¬র উtর িদেত আপনার tািহ tািহ অবsা
দাঁড়ােব। িব{d গািণিতেকরা বড় খুঁতখুঁেত জািত, আেগকার িদেনর
দাশOিনকেদর মেতা। যুিkর শk গাঁথুিনেত বাঁধা না হেল িকছুেতই তােদর
তুিk হয় না। আপাতত আমরা )সই যুিkযুd )থেক দূরt বজায় রাখব।
আেলাচনার sিবধার জn d-চারেট তথD আমরা sতঃিসd বেল ধের
)নব, িবেশষ কের ইউিkেডর বইেত )যসব তথD )দওয়া আেছ, ধের )নব
)য )সgেলা িবনা pে¬ই )মেন )নওয়া যায়। তাহেল একটা সমেকাণী
চতুভুOেজর )ktফল হেলা তার ‘ZদঘOD’ ও ‘pেs’র gণফল। (লk কrন
)য ZদঘOD ও ps dিট শbেতই ‘ ’ িচh বDবহার করা হেয়েছ। তার কারণ
চতুভুOেজর )কান বাhটা তার ZদঘOD, )কানিট ps, )সটা )নহাতই দশOেকর
দৃিkভিŋর ওপর িনভOর কের)। আমরা এ-ও ধের )নব )য একটা িtভুেজর
)ktফল হেলা তার ZদঘOD ও pেsর gণফেলর অেধOক। এই সামাn dিতনেট তথD জানা থাকেলই এক আšযO উপােয় কDালkলােসর dিট মুখD
শাখা, অnরকলন (differential calculus), এবং সমাকলন (integral
calculus), তােদর একটা pাথিমক ধারণা দাঁড় করােনা সmব। এ dেয়র
মােঝই চুপিট কের লুিকেয় আেছ ‘শূn’ আর 0 / 0 -জাতীয় অিনেণOয়
সংখDার বীজ।

একিট সমিdবাh ও সমেকাণী িtভুজ, যার ZদঘOD ও লm ৮ )সি•টিমটার

ধrন একিট সমিdবাh (isosceles) ও সমেকাণী (right-angle)
িtভুজ, যার ZদঘOD-লm dই-ই ৮ )সি•টিমটার। ভূিমেত ক হেলা এক
)কানায়, খ আেরক )কানায়, আর গ হল লেmর মাথায়। অথOাৎ ক )থেক গ
)রখািট িtভুেজর অিতভুজ। ইউিkেডর জDািমিত )থেক আমরা জািন ,এর
)ktফল হেলা (৮ × ৮)/২=৩২ বগOেসি•টিমটার।
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এখন এক কাজ করা যাক। ভূিমর িঠক মিধDখােন, অথOাৎ ক )থেক
চার একক দূরেt )য িবndিট )সখান )থেক একটা লm আঁকা যাক )যটা
িমশেছ, ধrন, অিতভুজ কগ )রখািটর ঘ িবndেত। ঘ )থেক ভূিমর
সমাnরাল একিট )রখা আঁkন খগ অবিধ। এটা মেন কrন চ িবndেত
িমশল। এভােব গিঠত )য বগOেktিট )পলাম আমরা তার )ktফল কত?
৪ × ৪=১৬, )সাজা িহসাব। পুেরা িtভুজিটর অেধOক।

একিট িtভুজেক )ছাট )ছাট টুকরায় ভাগ কের )ফলা যায়

আnাজ িহেসেব চলনসই, িকnt খুব সূk আnাজ নয়। তার )চেয়
ভােলা অnমান )পেত হেল ভূিমেত আেরা )বিশ খN িবnd িনেত হেব।
dভাগ না কের সমান কের যিদ চার ভাগ কেরন, তাহেল বগOেkt পােবন
না, পােবন সমেকাণী চতুভুOজ, যােদর সিmিলত )ktফল (েসটা আপিন
অনায়ােস
)বর
কের
িনেত
পারেবন)
দাঁড়ােব
২৪
বগOেসি•টিমটার⎯আেরকটু কািছেয় আসা হেলা। ছিবটা একটু পিরÆার
হেˆ, আশা কির। যত )বিশসংখDক খN িবnd )নেবন, ক আর খ-এর
মােঝ ততই ৩২ বগOিমটােরর কােছ )যেত পারেবন ফলrত
চতুভুOজgেলার সিmিলত )ktফল )যাগ কের। )রখািটেক কত িমিহ কের
ভাগ করেত পারেবন আপিন? যত সূk ইেˆ আপনার, এেকবাের শূn
না হেলই হয়। এই খNgেলা সব সমান মােপর হেত হেব তার )কােনা
pেয়াজন )নই, তেব সমান হেল gনেত sিবধা, এই যা। তাছাড়া সমানঅসমান dিটেত একই ফল পাওয়া যায় সচরাচর।
ভূিম-)রখার এই )ছাট )ছাট টুকেরাgেলা অেŋর বইেত সাধারণত
Δx সাংেকিতক িচh িদেয় )লখা হয়। এই Δx ZদঘODিবিশk )রখাখেNর
বাম বা ডান pােnর িবndর দূরt যিদ হয় x , আর )সখানকার
লmেরখািটর উÒতা হয় f (x ), তাহেল )সই সr চতুভুOজিটর )ktফল
হেব f ( x)Δx. sতরাং এরকম সব )ktফল )যাগ করেল একিট সংখDা
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দাঁড়ােব যােক আমরা
f ( x)Δx ধরেণর সাংেকিতক ভাষায় িলখেত
পাির। (
িদেয় sum অথOাৎ )যাগফল )বাঝােˆ) এই Δx সংখDািট
শূn না হেয় শূেnর এেকবাের গােয় গােয় )ঘঁেষ যাওয়ার অবsায়
দাঁড়ােলও যিদ এই )যাগফল )কােনা sিনিদOk সংখDােত িগেয় )পৗঁছায়
তাহেল )সই সংখDািটেকই গিণেতর সংjায় বলা হয় ইি•টgাল (এেkেt
িtভুেজর )ktফল)। তার অথO দাঁড়ােˆ )য )ktফলও একিট িলিমট:

∑

∑

lim Δx→0 ∑ f ( x)Δx = )ktফল

(১৪)

সজাগ পাঠক p¬ তুলেত পােরন, এবং অতDn যুিkযুkভােবই, )য
সামাn একটা িtভুেজর )ktফল )বর করেত অনথOক এত পিরrম
করার কী দরকার িছল, )যখােন ইউিkেডর জDািমিত বইেতই তার জবাব
)দওয়া আেছ পিরÆার অkের? আমােদর উtর: িঠক )সই কারেণই
উদাহরণিট বাছাই করা, সবাই পিরিচত এর সেŋ। পিরিচত িজিনস িদেয়
একটা অপিরিচত আইিডয়া বDাখDা করা অেনক সহজ, আমােদর মেত।

এটা সতD )য িtভুেজর )বলায় কাটাkিট, আnাজ-অnমান এসেবর
)কােনািকছুরই pেয়াজন িছল না, িকnt এর )চেয় জিটলতর এলাকার
)ktফল )বর করেত হেল ইউিkড সােহেবর সাহােযDর জn হাত
বাড়ােল লাভ হেব না, )সখােন এই কাটাkিট, আnাজ-অnমানই বলেত
)গেল একমাt ভরসা। )যমন ধrন একটা বৃtাকার মাdেরর )ktফল
)বর করেত বলেছন আপনার stী। িকংবা একটা বড়সড় কলাপাতার
)ktফল )বর করেত বলেলন )কউ। )সেkেt )ছাট )ছাট চতুভুOজ বা
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িtভুজ আকােরর টুকরায় ভাগ কের )শেষ িলিমেট চেল যাওয়া ছাড়া আর
কী উপায় আেছ আিম জািন না।

আহমেসর ‘পাই’ গণনা

িলিমট নােমর আইিডয়ািট বলেত )গেল )বশ আধুিনক, সpদশ
শতাbীেত ধীের ধীের অŋuিরত হেয় ঊনিবংশ শতাbীেত এেস পূণO
অবয়েব িবকিশত হেয় ওেঠ। িকnt অেনকgেলা )ছাট চতুভুOজ )যাগ কের
বৃtজাতীয় )কােনা জিটল এলাকার আnমািনক )ktফল )বর করার )চkা
আজেকর নয়, অনািদকাল )থেক চেল আসেছ। িÊ.পূ. সpম শতেক
জnলb িমসরীয় গািণিতক আহেমস বৃেtর )ktফল )বর করার )চkা
কেরিছেলন দাrণ বুিdমtা ও অnদৃOিkর পিরচয় িদেয়। pথেম একিট ৯
একক বDাসিবিশk বৃt িনেয় )সটােক আটকােলন িঠক ৯ একক লmা
বগOেkেtর )ভতর। খুব )মাটা অnমান িহেসেব এই বেগOর এলাকা আর
বৃেtর এলাকায় )তমন তফাত )নই। তেব এেত িতিন সntk থাকেলন না।
বেগOর চার )কানােত চারেট sশOক )টেন Zতির করেলন চারেট সমিdবাh
িtভুজ। এই চারেট িtভুেজর )ktফল )বর করা এমন )কােনা শk
বDাপার নয়। )সই সিmিলত )ktফলেক িতিন িবেয়াগ কের )ফলেলন
পুেরা বেগOর )ktফল )থেক। এভােব একটা িসdােn )পৗঁছােলন িতিন )য
৯ একক বDাসিবিশk বৃেtর )ktফল আর একিট ৮ একক )ktফল
সমান।
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িপরািমড
)সটা অব} িঠক নয়, িকnt এেত গিণেতর একিট সবOজনীন অমূলদ
সংখDা, π (পাই), যার আিবÆােরর )পছেন সবেচেয় )বিশ )pরণা িছল
বৃেtর, এবং যার আnমািনক মান িহেসেব ধরা হয় ২২/৭ সংখDািটেক,
আহেমেসর গণনােত )সটা )বিরেয় এল ১৯/৬-)ত। অথOাৎ তাঁরিট হেলা
৩+১/৬, আর আসলিট ৩+১/৭। আšযO িমল, যখন িচnা কির dেয়র
মােঝ pায় ৪০০০ বছেরর ফারাক। )সকােল মাnষ কীই বা জানেতন,
তবু তাঁেদর উপjা (intuition) িছল pখর, ‘আnাজ’ িছল অসাধারণ।
ঐিতহািসকেদর িব2াস )স সময়কার িমসরীয় পিNেতরা িপরািমেডর
আয়তন )বর কেরিছেলন অŋ কেষ, যিদও তাঁেদর ‘pমাণ’ কতখািন
িনভOরেযাগD )সটা িবতেকOর িবষয়। সিঠক ফমুOলািট হেলা:

এেত )কােনা সেnহ )নই )য িমসরীয়েদর জানা িছল এিট, )স )যভােবই
)হাক। অDািরsটেলর মেত এর িনভুOল pমাণ িদেয়িছেলন িgক গািণিতক
)ডেমািkটাস( জ. ৪৬০ িÊ.পূ., আ.), যিদও )স দািবটাও pমাণসােপk।
আধুিনক )লখকেদর মেত, হয়েতা একটা pমাণ িতিন িদেয়িছেলন,
িকnt সmবত বতOমান যুেগর উnতমােনর যুিkর িবচাের )ধােপ )টকার
মেতা িছল না। ভারতবেষOর আযOভT িনেজও একটা সূt িদেয়িছেলন
িপরািমেডর ঘনফেলর জn, িকnt তাঁর ফমুOলােত ৩-এর জায়গায় িছল ২
(হয়েতা িtভুেজর উদাহরণ dারা pভািবত হওয়ার কারেণই)।
গািণিতকভােব িব{d ও gহণেযাগD pমাণ, )সটা িপরািমেডর ঘনফলই
)হাক আর বৃেtর )ktফলই )হাক, তােত কDালkলােসর সমকk আর
িকছু )নই। অnত এখেনা পযOn।
90 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

)খয়াল কrন )য আমরা এখেনা কDালkলােসর িdতীয় শাখািট িনেয়
টুঁ শb কিরিন⎯অnরকলন কDালkলাস (Differential Calculus)। sুল
কেলেজর পাঠDসূিচেত pথেম )শখােনা হয় অnরকলন, তারপর
সমাকলন। আমরা িঠক উলেটা পথটা বাছাই করলাম এখােন, কারণ
)মৗিলক যুিkতেকOর িদক )থেক অnরকলনই হল )বিশ জিটল। এেত,
পদOার আড়ােল, আেছ )সই 0/0 এর বDাপারিট, যিদও কেলেজর pথম
বেষOর ছাtছাtীরা d-িতন kাস করার আেগ )টরই পায় না )সই
জিটলতাটুkর উৎস )কাথায়, বা আেদৗ )কােনা জিটলতা আেছ িক না।
যািntক দkতার সােথ অŋ কেষ ভােলা নmর পাওয়া এক িজিনস, আর
তার মমOমূেল িগেয় সারবstটুk উdার করেত পারা অn িজিনস। একটু
আেগই )তা বললাম, িলিমট বড় রহsময় িজিনস। pথম বছর তারা
)শেখ, িdতীয় বছর মুখs কের, যােত কাজ চালােনার দkতা আেস,
তৃতীয় বছর তারা ভােব, এত িদেন বDাপারটা সিতD সিতD )বাঝা )গল।
কতgেলা িজিনস আেছ সংসাের )যgেলা বুঝেত একটু সময় লােগ। {ধু
বই-পুsক আর িশkক-অধDাপকই যেথk নয়। তার জn লােগ মানিসক
ও )বৗিdক পিরপkতা, একটু সৃজনশীলতাও। hাঁ, এটা আমার (মী.র)
বDিkগত অিভমত )য )কােনা সৃজনশীল মাnেষর কাজ ভােলা কের
বুঝেত হেল িনেজরও খািনক সৃজনশীলতা থাকা দরকার। )সটা
িশlকলাই বলুন আর গিণত িবjানই বলুন। skার মিsেÆর )ভতের
pেবশ করার আেগ িক )কউ পুেরাপুির বুঝেত পাের কােরা কাজ?
অnরকলন )বাঝােতও )সই একই িtভুেজর (১০১ নং পৃªার িচt
)দখুন) উদাহরণ বDবহার করব। সহজ, )চােখ )দখা যায়, অথচ এেতই
একটা )মাটামুিট ধারণা দাঁড় করােনা সmব। এবার আমরা িtভুেজর
)ktফল িনেয় আgহ pকাশ করব না। আমরা কlনা করব )য
সমেকাণী িtভুজিটর অিতভুজ একটা পাহািড় জায়গার খাড়া রাsা। ক
)থেক গ পযOn পাহােড়র গা )বেয় উঠেত হেল আমােদর জানা দরকার
কতখািন চড়াই, অথOাৎ তার ঢাল (slope) কত। িকভােব )বর করব )সটা?
)সাজা! লm খ-গ )রখািটর ZদঘODেক ভাগ কrণ ভূিমs ক-খ )রখািটর ZদঘOD
িদেয়। এেকই আমরা বিল ‘ঢাল’। )খয়াল কrন )য ‘ঢাল’ যিদ শূn হয়
(যার অথO গ আর খ একসােথ িমেশ যাওয়া), তাহেল এেকবাের সমতল,
অথOাৎ )কােনা রকম চড়াই-উতরাই )নই। আবার যিদ অসীম হয় তাহেল
কী হেব? তার অথO খাড়া পাহাড়, এেকবাের লmালিm উেঠ )গেছ। ‘অসীম’
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িকnt এেস )গল এখােন। )কন হেলা এরকম? হেলা এজn )য পবOত
খাড়া হওয়া মােন খ িবndিট ক-এর িনকেট আসেত আসেত এেকবাের
িমেশ যাবার উপkম হেˆ, আর ওিদেক খ-গ )রখািটর ZদঘOD )মােটই
বদলােˆ না। তার অথO একটা সসীম সংখDােক একটা অতDn kুd সংখDা
িদেয় ভাগ করা হেˆ। )সই কারেণই ভgাংশিট অসীেমর পােন ছুেট
যােˆ )সাlােস।
)যেহতু িtভুজিট )গাড়া )থেকই িছল সমিdবাh ও সমেকাণী, আমরা
জািন )য লm/ৈদঘOD=১, কারণ ক-খ আর খ-গ dিট )রখারই সমান ZদঘOD।
এবার কlনােত আপিন খ-গ )রখািটর সমাnরালতা বজায় )রেখ তােক
সিরেয় আnন )কেndর পােশ, অথOাৎ ক-এর কােছ। dিট ZদঘODই সংkিচত
হেয় যােˆ, িকnt তােদর অnপাত থাকেছ একই। কােছ বলেত িকnt
কােছই )বাঝােনা হেˆ, মােন যত কােছ আসা সmব, যতkণ না অব}
hমিড় )খেয় পেড় যায় ক-এর ঘােড়র ওপর। kুd িtভুজিট বড়িটর সদৃশ
হেলই হেলা, অথOাৎ বাhgেলার অnপােত )যন )কােনা রদবদল না হয়।
এবার মাপ িনেয় )দখুন dিট বাhর ZদঘOD, এত )ছাট হেয় )গেছ )য rলার
বসােনারও উপায় )নই বলেত )গেল। ধরা যাক, ভূিমটুkর ZদঘOD
Δx আর লেmর ZদঘOD Δ y .sতরাং অিতভুজিটর ঢাল দাঁড়ােˆ
Δy / Δx, যা আমরা একটু আেগই )দখলাম। এবং যার মান আেগর
মেতাই অপিরবিতOত⎯১। তাহেল িক আমরা িলখেত পাির না
(১৫)
lim Δx→0 Δy / Δx = 1?
অব}ই পাির।
আশা কির আইিডয়ািটর একটা ভাসা ভাসা ধারণা পাওয়া )গল।
একটা ভgাংেশর লব আর িবভাজক যিদ এেকবাের শূn হেয় যায়,
তাহেল )স অিst হািরেয় )ফেল, তার )কােনা মােন থােক না। িকnt যিদ
dেটাই সমান হাের )ছাট হয়, তুˆািততুˆ শূnতায় )পৗঁছায়, তাহেল
তােদর )য অnপাত, )সিটর একটা ‘িলিমট’ থাকেল থাকেতও পাের, এবং
)সই িলিমেটর একটা জDািমিতক তাৎপযO আেছ Zবিক⎯এক )kেt )সটা
হেত পাের )কােনা )রখােবিkত সমতল )kt, আেরক )kেt হয়েতা বা
)রখার ঢাল।
ওপেরর উদাহরণিট একটা )ছেলমাnিষ উদাহরণ, মানিছ, )ছাট
বাÒাও বুঝেব অনায়ােস। এবং )সই কারেণই )নওয়া। আমােদর বkবD
হল )য িtভুজ আর সরলেরখা না হেয় যিদ বৃt, পিরবৃt, অিধবৃt িকংবা
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তার )চেয়ও জিটল )কােনা )রখা হেতা, তাহেলও pায় একই যুিk
চালােনা )যত। ঢােলর সংjােত যা করা হয় সাধারণত, )সটা হেলা dিট
কাছাকািছ িবnd )নওয়া )রখািটর ওপর। এবং pথেম িবnd dিটেক একিট
সরলেরখােত যুk কের তার ঢাল মাপা, ওপের )য পdিতটা বDবহার করা
হেলা, িঠক )সই পdিতেত। তারপর )সই িবnddয়েক পরsেরর কােছ
)টেন )নওয়া; কােছ, আেরা কােছ, যত কােছ আপনার কlনায় সmব।
সবেশেষ )সই ঢালিটর ‘িলিমট’ )নওয়া, িঠক আেগরই মেতা কের।
)রখািট যিদ যেথk ‘sশীল’ হয়, অথOাৎ হঠাৎ খাড়া হেয় না যায়, বা বলা
)নই কওয়া )নই, অকsাৎ )বঁেক না যায়, অথবা )রখািট )সই িবndেত
িগেয় এেকবাের উধাও হেয় না যায়, তাহেল )সই িলিমটিটও সাধারণত
ভd বDবহার করেব, অথOাৎ তার একটা সসীম মান থাকেব।
এই সহজ আইিডয়াgেলা আজেকর মনমানিসকতায় এেকবাের
ডালভাত মেন হেত পাের, িকnt সpদশ শতাbীর উষালেg )সgেলা
)মােটই )সরকম িছল না। বরং )লােক হাসাহািস করত যখন )কউ উেlখ
করত। শূn অথচ শূn নয়, ‘kুdািতkুd’ তেব এেকবাের শূn নয়,
এসব )তা )sফ )হঁয়ািল বেল অিভেযাগ করত অেনেক। আইজDাক
িনউটন িনেজও, infinitesimalশbটা মেনমেনই )ভেবিছেলন, pকাে}
উÒারণ করেত সাহস পানিন, পােছ না )কউ পাগল )ভেব বেস তাঁেক।
)সজn তাঁেক ঘুিরেয়-িফিরেয় বলেত হেয়েছ একই কথা⎯নানা রকম
উdট শb pেয়াগ কের। )যমন ‘™ািkয়ন’।
আইজDাক িনউটন মানেবিতহােসর )সরা pিতভােদর একজন িছেলন
তােত কােরাই )কােনা সেnহ )নই; এত বড় মােপর মাnষ হাজার বছের
d-চারজনই জnায়। িভি• িছেলন )সই kণজnা পুrষেদর একজন।
তারপর গDািলিল। তারপরই আিম (মী.র) sান িদই এই )লাকিটেক।
সাধারণ মাnষেদর কlনােত িনউটন আর আইনsাইন )যন dিট
িকংবদnীয় যুবরাজ, সবOgেণ gণবান, সবOrেপ rপবান, সবOেমধায়
)মধাবী। সবOকােলর সবOেrª িচtতারকােদর মেতা। িকnt তাঁেদর
বDিkগত জীবেনর খবর অেনেকরই জানা )নই, এবং এক িহেসেব জানার
দরকারও )নই। মহৎ সৃিkর sৃিতই )হাক মহৎ skার জীবনকািহিন, এটা
আিম সব সময়ই বেল থািক। তাঁেদর বDিkগত জীবন িনেয় না-ই বা
করলাম অেহতুক ঘাঁটাঘাঁিট। তবু কথা থােক, িবশাল pিতভাই জাগায়
িবপুল )কৗতূহল। )লাকটা )ক? িতিন িক আমােদর মেতাই রkমাংেস
গড়া মাnষ? আমােদর মেতাই ভাত-কাপড় আর সংসারধমO িনেয়
বDিতবDs থােকন তাঁরা? হয়েতা িঠক তা নয়। তেব তাঁেদর জীবনও
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অেনক সময় িচtতারকােদর মেতাই িবিচt মেন হয়। তাঁরা আমােদর
মেতা রkমাংস আর sখdঃখ, )রাগেশােক গড়া মাnষ হেয়ও আমােদর
)চেয় আলাদা।
িনউটেনর কথাই ধrন। কিথত আেছ )য িতিন জেnর pথম মুহূতO
)থেকই পৃিথবীর আর সব নবজাতকেদর )থেক আলাদা িছেলন। ১৬৪২
সােলর ২৫ িডেসmর তাঁর জnিদন। অপূণOকািলক জn। এত )ছাট
আকােরর িশ{ )গাটা িbেটেন সmবত জnায়িন তার আেগ-d-চার
পাউে•ডর )বিশ ওজন িছল না তাঁর। gােমর )লােকরা বলত, িনউটনেক
একটা মেদর gােসর )ভতর পুের রাখা যােব অনায়ােস। তাঁর কৃিষজীবী
বাবা-মা কােরারই )কােনা আশা িছল না )ছেল বাঁচেব। িকnt )ছেল )য
)বঁেচ িছল )সটা পৃিথবীsd )লাক জােন আজেক। dভOাগDবশত িনউটেনর
বাবা )ছেলর কীিতOকািহিন িকছুই )দেখ )যেত পােরনিন; মাt ছিtশ বছর
বয়েস িতিন ইহেলাক তDাগ কের চেল )গেলন যুবতী stীর ওপর ZবধেবDর
ভার গিছেয়, িনউটেনর জেnরও dমাস আেগ। d-িতন বছর পর অব}
িবধবা আবার িবেয় কেরন sানীয় চােচOর পািdেক, )যটা )বাধ হয় িশ{
িনউটন খুব একটা পছn কেরনিন। )ছেল চেল যায় নানার বািড়েত। মেন
মেন এমনই রাগ )ছেলর )য কেয়ক বছর পর যখন মা তাঁর )ছেলেক
)ডেক পাঠান, তখন মােয়র ডােক সাড়া )দওয়া দূের থাক, িতিন নািক
এমন hমিক িদেয়িছেলন )য gােম )গেল মােয়র ঘের আgন লািগেয়
)দেবন। পের অব} মা-)ছেলেত িমটমাট হেয় িগেয়িছল সব। এমনিক
পিরণত বয়েস িনউটন দাrণ মাতৃভk হেয় পেড়িছেলন, িনউটেনর
জীবনীকারেদর অেনেকই )সটা উেlখ কেরেছন।
িনউটেনর মা )কােনা িদন ভােবনিন )ছেলেক sুেল পাঠােবন;
কৃষেকর )ছেল কৃিষকমO করেব, )খতখামার, গr-ছাগল )দখেব, বাপদাদা )চৗdপুrষ যা কের এেসেছ, এই িছল তাঁর মেনাবাসনা। িকnt
)ছেলর )য চাষবােসর িদেক িবndমাt মেনােযাগ )নই, অবসর সময়টা
বরং gােমর লাইেbিরেত কাটােতই )বিশ আgহ, )সটা িতিন )জেনও না
জানার ভাব কের থাকেতন। বড় হেল সব িঠক হেয় যােব⎯)যমন কের
ভােবন সব )দেশরই বাবা-মােয়রা। )সৗভাগDবশত িনউটেনর এক কাকা
িছেলন চােচOর পািd। িতিন ¯াতুñুেtর )মধার গn )পেয়িছেলন। বুঝেত
)পেরিছেলন )য এ )ছেল হালচাষ কের sখী হবার নয়। িতিনই মােক
বুঝােলন )য িনউটনেক sুেল )যেত না )দওয়া অnায় হেব। মা )মেন
িনেলন তাঁর যুিk⎯কত ভাগD আমােদর! তার পরই তাঁর )লখাপড়ার
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জীবন {r। িকnt sুেল যাওয়ার সেŋ সেŋ িক িনউটেনর িবশাল )মধার
পিরচয় pভােতর রিবকেরর মেতা উdািসত হেয় উেঠিছল? )মােটও না।
তাঁর )চেয়ও ভােলা )রজাl করা )ছেল আেরা d-চারজন িছল একই
kােস। বnুবাnবও িছল না )বিশ। একা একা থাকেতই )যন )বিশ পছn
করেতন। লাজুক, আড়ালিpয়, )লাকভয়, এর সবই িছল তাঁর চিরেt,
)ছাটেবলায় {ধু নয়, পিরণত বয়েস যখন িতিন ইউেরাপবDাপী )গৗরেবর
চরম িশখের আrঢ়, তখেনা। তাঁর sুলজীবেনর )সই ছাড়া ছাড়া ভাব,
)সই আপাত-ZবরাগD, অn কােরা সােথ )মলােমশা না করার pবণতা,
তাঁেক সহেজই নানা রকম হািসঠাTা, বDŋিবdrেপর িশকার কের
তুেলিছল। একবার sুল-pাŋেণ এক )ছেলর সেŋ )বশ বড়-রকেমর
ঝগড়া )বঁেধ যায় তাঁর; )ছেলিট িছল )সবছেরর )সরা ছাt। সবার সামেন
ভীষণভােব অপমান কের তাঁেক, মারধরও কের থাকেত পাের। sুলবয়েস
)ছেলেমেয়েদর কতই বা িহতািহতjান। মজার বDাপার )য )সই pকা}
অপমান আর লাãনাই )বাধ হয় িনউটেনর )ভতরকার sp বjেক
জািগেয় তুলেত সkম হেয়িছল। sুেলর বাঁদর )ছেলেমেয়েদর উৎপীড়েন
অিsর হেয় বাÒারা )যমন রােগ-dঃেখ পণ কের মেন মেন )য একিদন
তােক )দিখেয় )দেব সিতDকার )জার কার গােয়, )তমিন )কােনা পণ
কেরিছেলন িক না িনউটন িনেজর সেŋ জািন না, িকnt )সই ঘটনার পর
)থেক )সই )য পড়ােশানার জগেত ঢুকেলন িতিন, বলেত )গেল,
)সখােনই আtবnী হেয় থাকেলন সারা জীবন। )সই বছরই িতিন )সই
উৎপীড়ক )ছেলিটেক হার মািনেয় অেনক অেনক ওপের চেল )গেলন,
)যখােন আেরাহণ করার সাধD িছল না কােরা। পাঠDিবষেয়র সবিকছুেতই
সমান পারদিশOতা অজOন কেরিছেলন িনউটন )তমন দািব করা যােব না,
িকnt গিণত আর পদাথOিবjান (েস যুেগ যােক natural philosophy বলা
হেতা িbেটেন, সmবত ইউেরােপর িgক-pভািবত সাংsৃিতক ঐিতেhরই
কারেণ), এই dিট িবষেয় িনউটেনর দখল সারা মহােদেশ আর কােরা
িছল িক না সেnহ, )সই sুলবয়েসই।
যা-ই )হাক, sুল পাস করেলন িতিন কৃিতেtর সােথই, যিদও গিণত
আর িবjান ছাড়া অnাn িবষেয় তাঁর sভাবজাত ঔদাসীেnর কারেণ
সবOমুখী সাফেলDর পিরচয় )দওয়া সmব হয়িন। sুল পােসর পর িতিন
)গেলন )কিmôজ িব2িবদDালেয়র িবখDাত কেলজ িTিনিটেত ভিতO হেত,
১৬৬০ সােল, যখন তাঁর বয়স আঠােরা। ভিতO িতিন অনায়ােসই হেয়
)গেলন, িকnt )সই লাজুক sভাব আর )লাকচkুর বাইের থাকার আজn
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pবণতা, dেয় িমেল )কিmôেজও কােরা )চােখ পড়ার মেতা দাrণ িকছু
কের )ফেলনিন। তার ওপর িনউটেনর িছল আিথOক সমsা। মািসক খরচ
চালােনার জn )সই ছাtাবsােতই টুিকটািক কাজ করেতন িতিন
কেলেজর িকেচন বা অধDাপক পাড়ায়। sুেলর মেতা )কিmôেজও িনউটন
িছেলন আর দশটা ছােtর মেতাই-অলkণীয় ও অিবিশk। তেব িনেজর
ঘেরর িনরালােত বেস িতিন jানসাধনা কেরনিন তা নয়। বলা হয় )য
sাতক ছাt থাকাকােলই )বশ িকছু )মৗিলক িচnা তাঁর মাথায় আেস যা
িতিন কােরা কােছ pকাশ কেরনিন বা কােরা সেŋ আলাপ-আেলাচনা
কেরনিন )সসব িবষেয়। এই আেরকটা অdুত sভাব িছল )লাকটার-ভীষণ
)গাপন-িpয়তা। সব সময় )যন একটা আতেŋ থাকেতন পােছ না )কউ
তাঁর আইিডয়া চুির কের )নয়। একটা অss সেnহপরায়ণতা, এমন
অnkল উিkও কেরেছন )বশ িকছু জীবনীকার।
১৬৬৫ সােল িবএ পাস করেলন )বশ কৃিতেtর সেŋই, যিদও তাঁর
মেতা অসামাn )মধাবী ছােtর কাছ )থেক যতটা সাফলD আশা করা )যত
)সটুk সাফলD হয়েতা অজOন করা হয়িন। সmবত একই কারেণ, গিণত
আর িবjান-বিহভূOত িবষেয়র pিত িনদাrণ অনাgহ। িকnt গিণেত িতিন
িছেলন kােসর উjjলতম তারকা। অসmব ভাল )রজাl কেরিছেলন
গিণেত, িকnt )সখােনও সারা িব2িবদDালয়জুেড় )য নাম কের )ফলা,
সবার )চােখ তাক লািগেয় )দওয়া, )সটা হেয় ওেঠিন, pধানত )সই
)লাকচkুর-দূের-থাকা sভােবরই জn। )গাটা গিণত িবভােগর )কবল
একিট gণী )লােকরই দৃিk আকষOণ করেত সkম হেয়িছেলন
িতিন⎯)কিmôেজর )স সময়কার লুকািসয়ান pেফসর আইজDাক বDােরা।
িতিনই িছেলন একমাt িশkক িনউটেনর িযিন তাঁর ছাtিটর )ভতেরর
আgন )দখেত )পেরিছেলন। বুঝেত )পেরিছেলন এ )ছেল বড় িকছু
করেব ভিবŸেত। )যটা িতিন জানেতন না তা হেলা )সই ভিবŸৎ তখনই
সমুপিsত dয়াের। পৃিথবী এখনই )কঁেপ উঠবার উপkম। অনাগত
ভিবŸৎ sাগেতর অেপkায় আিঙনায় দাঁিড়েয়।
১৬৬৫ সােলর gীýকােল সারা )দশবDাপী এক মারাtক বDািধর
pাdভOাব হয়। এমন সবOনাশা )সই মহামাির )য )গাটা িব2িবদDালয়ই বn
হেয় যায় অিনিদOkকােলর জn। )স বn বnই থাকল পুেরা dবছর।
িনউটন কেলজ ছুিটর পরমুহূেতOই চেল )গেলন gােমর বািড়েত। {ধু
)গেলনই না, বলেত )গেল, দরজা বn কের ধDানমg সাধুসnDাসীর মেতা
jানসাধনার একিনª bতেত আtিনমg হেয় থাকেলন। খাওয়া-পরাঘুম-আরাম সব বাদ িদেয় এক আিবk আtার মেতা বইখাতা আর অেŋর
মেধD ডুেব রইেলন। িবপুল এই পৃিথবীর )কাথায় কী হেˆ, )কাথায় কী
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ওলটপালট হেˆ, )ক )কান রহsপুরীর সnান িনেয় এল জড়জগেতর
মরমানেবর জn, তার )কােনািকছুেতই তাঁর িছল না িবndমাt আgহ।
pথম )যৗবেনর পিরিচত আেবগ আর উòাস িনউটেনর জীবন )থেক িছল
সmূণO িনবOািসত। ওসেবর )কােনা অnভূিতই )যন িছল না তাঁর।
ইউেরােপর pখDাত গািণিতক ও আইনj মারkই )লািপতাল িনউটনেক
)দখেতন একরকম )জDািতেÆর মত, )যন এ জগেতর )কউ িছেলন না
িতিন। )লািপতােলর িবখDাত উিk8 ‘আমার মানসপেট আিম তাঁেক )দিখ
দূরনীহািরকাবাসী এক নেভাচারী pিতভা িহেসেব’। পরবতOীকােলর
িব2িবখDাত িbিটশ কিব ওয়াডOসওয়াথO িTিনিট কেলজ pাŋেণ িনউটেনর
psরমূিতO )দেখ অnpািণত হেয় িলেখিছেলন:
‘…Newton, with his prism and silent face
The marble index of a mind
Voyaging through the strange seas of thought alone’.

আসেলও তাই। িনউটেনর জীবনী পড়েল অবাক িবsেয় িবhল হেয়
থাকা ছাড়া উপায় থােক না সাধারণ মাnেষর।
এবার বিল gােমর বািড়েত )সই dিট অpতDািশত ছুিটর বছর িতিন
িকভােব কািটেয়িছেলন। ১৬৬৫-এর আগs )থেক ১৬৬৭-এর
আগs⎯এই dিট বছরই িছল তাঁর জীবেনর সবেচেয় )গৗরবময়,
সবেচেয় িদবDেজDািতপূণO, সৃজেনাlাসমুখর সময়কাল। বলা হয় )য ওই
dিট বছেরর মেধD যুবক িনউটন যা আিবÆার কেরিছেলন তার সমতুলD
কাজ তাঁর ৮৪ বছেরর দীঘO আয়ুÆােল আর কখেনা করা হয়িন, এবং )স
কােজর সেŋ তুলনা হেত পাের এমন িবরল pিতভাধর মাnষ তাঁর আেগ
বা পের জngহণ কেরনিন, অnত িবjান-গিণেতর )kেt। বণOনািট
িনউটেনর িনেজর ভাষােতই )দওয়া ভােলা9:

8

মূল উিk - ‘I picture him to myself as a celestial genius’.

9

মূল উিk: '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
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১৬৬৫-এর )গাড়ােত আিম dিট িজিনস আিবÆার করলাম।
এক: সংখDার রািশমালার )যাগফল )বর করার পdিত; dই:
িdসংখDািবিশk ঘাতেক (power) িকভােব )যাগরািশেত pকাশ
করেত হয় (binomial theorem বা িdঘাতী সূt)। একই বছর
)ম-)ত (সmবত )কিmôেজ থাকাকােলই) আিম )পলাম )gগির
আর sুিসয়ােসর sশOক পdিত। নেভmের )পলাম ™ািkয়েনর
সরাসির তtt (অnরকOলন কDালkলাস)। পরবতOী জাnয়ািরেত
আিবÆার করলাম বণOতtt। )সই )ম-)তই )পেয় )গলাম
অnরকলেনর িবপরীতিট, সমাকলন। একই বছর িচnাভাবনা
করেত লাগলাম মাধDাকষOণ শিk িবষয়িট িনেয়, )য শিk চাঁেদর
অk পযOn িবsৃত। িনজ অkপেথ চndgহেণর িনয়মাnগ
pদিkেণর জn িব2পৃª হেত )য পিরমাণ আকষOণশিkর
pেয়াজন তার মাপেজাক কের একটা সেnাষজনক িসdােn
)পৗঁছােনা )গল। এ সবই আিম করেত )পেরিছলাম ১৬৬৫ )থেক
১৬৬৬, এই dিট বছেরর মেধD। ওিটই িছল আমার উdাবনী
জীবেনর sণOযুগ। ওই সময়টুkেত আিম যতটা মেনােযাগ িদেত
)পেরিছ গিণত আর দশOেনর ওপর ততটা কখেনাই )দওয়া
হয়িন।
মাt dিট বছর! )যৗবেন যা আমরা অলস িদবাspেতই কািটেয় িদই, যার
)কােনা মূলDই )দওয়া হয়না সময় থাকেত, )সই dিট অমর বছরই িতিন
উপহার িদেয় িচরধn কের )গেছন িব2বাসী )গাটা মানবজািতেক, জািতধমO-বণO-)গাtিনিবOেশেষ। )সকথা িনউটন িনেজও হয়েতা জানেতন না
তখন। মাnষ িক কখেনা জানেত পাের তার সৃিkর পূণO তাৎপযO বা মূলD

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.'
(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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কতটুk। িকnt আমরা জািন িনউটন আর সকল skার )চেয়ও বড় skা
িছেলন।
অেনেক মেন কের, িবেশষ কের jানসৃিkর যথাথO pকৃিতর সেŋ যারা
পিরিচত নয়, )য আলবাটO আইনsাইন িনউটেনর বলিবদDােক ‘ভুল’
pমািণত কের )গেছন। যারা এ কথা বেলন, তাঁরা হয়েতা বুঝেবন না )য
িনউটেনর িবjান জানা না থাকেল আইনsাইনও হয়েতা আইনsাইন
হেত পারেতন না। jানিবjােনর )কােনা শাখারই )কানও নতুন
আিবÆার হঠাৎ আকাশ )থেক ঝের পেড় না। সবিকছুরই একটা পিরkমা
আেছ, একটা )যৗিkক ধারাবািহকতা আেছ। িনউটেনর িবsয়কর
সৃিkশীলতার ওপর মnবD করেত িগেয় অেনক ভাŸকারই ভাষা হািরেয়
)ফেলেছন। অেনেক বেলেছন, িনউটন এমনই নােছাড়বাnা হেয় )লেগ
থাকেতন একটা িজিনস িনেয়, এবং িদেনর পর িদন, রােতর পর রাত না
)খেয়, না )নেয় তা িনেয় মেনর )ভতর বারবার ঘুরপাক খাওয়ােতন )য
)শষ পযOn pকৃিতেদবী sয়ং তাঁর কােছ নিত sীকার কের তার সমs
রহs উেদাম কের িদেতন তাঁর কােছ। িতিন িছেলন pকৃিতর িpয়তম
বরপুt, এধরেনর মnবDও কেরেছন )কউ )কউ।
পাঠক হয়েতা )খয়াল কের থাকেবন )য িনউটন তাঁর ‘dিট বছেরর’
বয়ান )শানােত আেরকিট মs বড় আিবÆােরর কথা উেlখ করেত
)বমালুম ভুেল িগেয়িছেলন, বা িতিন ওটােক এেকবােরই উেlখেযাগD
মেন কেরনিন। )সটা হেলা পদােথOর গিতসmকOীয় গিতর চািলকাশিkর
উৎস )কাথায়। কী সমীকরণ dারা আবd গিত আর শিk যােক আমরা
বই-পুsেক গিতসূt (laws of motion) বেল জািন, )সgেলাও )সই
dিটমাt বছেরর মেধDই করা। )স )য কী sদূরpসারী কাজ তার মমO {ধু
পদাথOিবেদরাই জােন না, pিতিট pেকৗশলী, pিতিট িবjানসাধকেক
জানেত হয়, িব2বDাপী িশkাpিতªােনর সকল ছাtছাtীেক জানেত হয়,
মুখs করেত হয়। )মাটমাট িতনিট সূt তােত:
(১) জাডDনীিত (law of inertia), )যটা আসেল গDািলিলর সূt বেলই
ধরা হয় (আেগর একিট অধDােয় আমরা উেlখও কেরিছ )সটা), একটা
িজিনস যিদ অলসভােব )কাথাও ঠায় বেস থােক তাহেল তােক ‘)ঠেল’
নাড়ােনা ছাড়া অn )কােনাভােব নাড়ােত পারেব না )কউ। অথOাৎ তােক
‘)জার’ কের সরােত হেব। ঠায় বসা না )থেক যিদ )কউ ধীরেবেগ চলেত
থােক সরলেরখােত তাহেল তার ‘ধীরতা’ বদলাবার জnও একটু )ঠলার
pেয়াজন। িনউটন এিটেক তাঁর সূtাবিলর pথম সূেtর সmান িদেলন।
(২) ভর × tরণ=বল (mass × acceleration=force)।
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 99

(৩) িkয়া-pিতিkয়া একবাের সমান সমান ও িবপরীতমুখী (action
and reaction are equal and opposite)।

এই িতনিট সূtেত িমেল িব2ভুবেন যা িকছু চেল বা এেকবাের চেলই না,
িকংবা চলেলও ভীষণ িঢেমতােল, )য শিk িনেজেক )কােনা িকছুর ওপর
আেরাপ কের তােক চালােত )চkা কের, তার সবিকছুর ওপরই িনরবিˆn
রাজt কের )গেছ িনউটেনর িtসূtমালার এই আšযO আেলাকবিতOকািট।
অথচ এই অসামাn রকম ‘সামাn’ িজিনসিটর কথা তাঁর মেনই িছল না
আtজীবনী )লখার সময়! এমনই িবsয়কর িছল িনউটেনর )মধাজগৎ।
িতনিট সূেtর মেধD সবেচেয় )বিশ বDবhত হয় )বাধ হয় িdতীয়িট,
যােক সাধারণ ভাষায় গিতর িdতীয় সূt বেল আখDািয়ত করা হয় (second
law of motion)। তেব এ সূtিট ততটা শিk হয়েতা )পত না যিদ না িতিন
এিটেক তাঁর িনেজরই সদD আিবÆৃত অnরকলেনর ভাষায় pকাশ করেত
পারেতন। এই ভাষােত সূtিট দাঁড়ায়:
(১৬)
F = mdv / dt
এখােন F হেলা বল বা force, m হেলা ভর, আর v গিত বা velocity.
িনউটেনর সমসামিয়ক যুেগ )কােনা বstর ভর গিতর সেŋ বদলায় না,
এটাই িছল সবOsীকৃত িব2াস। )স কারেণ উপেরাk সূtিটেক আেরা
একভােব )লখা )যেত পারত:
(১৭)
F = dp / dt ,
)যখােন p অkরিট )বাঝায় ভরেবগ বা momentum. আধুিনক িবjােনর
িদক )থেক িচnা করেল িকnt (১৬)-এর চাইেত (১৭)িটই )বিশ
শিkশালী, কারণ এিট অপিরবিতOত থাকেব ভর গিতর ওপর িনভOরশীল
হেলও, িকnt (১৬) থাকেব না। (আইনsাইেনর গিতিবjােনর pথম
পদেkপিটই )তা িছল sান আর সময় উভয়েক গিতিনভOর কের )ফলা,
যার ফেল ভর )বচািরেকও গিতর )মজাজ অnযায়ী বDবহার করা িশখেত
হয়।)
পাঠকেক )য িজিনসটা এখেনা বলা হয়িন )সটা হেলা ‘গিত’ শbিটর
গািণিতক সংjা কী। কDালkলাস )বর হওয়ার আেগ আসেল )কােনা
সিঠক সংjা িছলও না। গিতর সেŋ িনউটেনর ™ািkয়ন আইিডয়ািটর
একটা ঘিনª সmকO আেছ, )সটা অnমান করা শk নয়। এবং িনউটন
িঠক তা-ই করেলন। )য মুহূেতO িতিন বুঝেত পারেলন )য তাইেতা, গিত
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)তা ™ািkয়ন ছাড়া িকছু নয়, তৎkণাৎ )যন িতিন িদবDবাণী-pাp হেয়
িলেখ )ফলেলন:
(১৮)
v = dx / dt
এখােন x হেলা একটা বstর অবsান, বা দূরt )কােনা )কndিবnd )থেক,
)যমন )ডকােটOর ভূিমs অkেরখা।

0 − − − − − − − − − − x − − − − − −− → x − axis
)স িহেসেব িনউটেনর িdতীয় সূtিট দাঁড়ায়:

F = d 2 x / dt 2 ,
F = (d / dt )(dx / dt ),

বা

(১৯)

অথOাৎ tরণ হেলা অবsােনর িdতীয় অnরকলন (second derivative
with respect to time). আজেক এgেলা ডালভাত আমােদর কােছ। )স
যুেগ িছল রীিতমেতা িবpব।
আমােদর আজেকর আেলাচনার মূল িবষয় )থেক খািনক িভn িদেক
চেল যাওয়া হেˆ হয়েতা, তেব আশা কির, )নহাত অpাসিŋকও মেন
হেব না পাঠেকর কােছ।
কDালkলােসর জn

™ািkয়ন (fluxion) শbিটর আkিরক অথO ‘pবহণ’ বা ‘পিরবতOন’-যা
kমাগত বইেছ, পিরবিতOত হেˆ। আইিডয়ািট কী pসেŋ উদয় হেয়িছল
২৪ বছর বয়s যুবেকর মিsেÆ জািন না, িকnt এর pেয়াগ )য গিণত আর
িবjানেক আগােগাড়া বদেল িদেয়িছল, তােত )কােনা সেnহ )নই।
dঃেখর িবষয় )য এেক গিণেত বDবহারেযাগD করার উেdে} )য
গািণিতক সংেকত বা pতীক িতিন বDবহার কেরিছেলন, )সটা এমনই
িবদঘুেট আর বDবহার-অেযাগD িছল )য একমাt িতিন এবং তাঁর িকছু
ভk িbিটশ গিণতিবদ ছাড়া আর )কউ বDবহার কেরিছেলন িক না
সেnহ। এখােন িবjােনর গািণিতক ভাষার একটা )মৗিলক সতD উেlখ
করার )লাভ সামলােত পারিছ না। )সটা হেলা এই ‘pতীেকর’বDাপারিট।
তেttর সােথ )সই তtt pকােশর ভাষােকও িকnt িবjানমািফক হেত হয়,
যােত pথমত তার একটা )যৗিkক সংগিত থােক, িdতীয়ত থােক সহজ
বDবহারেযাগDতা, তৃতীয়ত থােক পরবতOীকােলর গেবষকেদর জn
ভাবসmpসারণ বা অিধকতর সবOজনীনতার পেথ অgসর হবার সহজ
পnা। উদাহরণsrপ ওপেরর (১৬) আর (১৭)-এর পাথOকDটা লk্ কrন।
একই সমীকরণ, আইনsাইেনর আগ পযOn। আইনsাইন এবং তাঁরও
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আেগকার d-চারজন গেবষেকর জn (১৬)-এর )চেয় (১৭)-ই িছল )বিশ
মূলDবান। তেব )ষাড়শ শতাbীর )শেষর িদেক িbেটেন বেস কাউেক
কDালkলাস িশখেত হেল িনউটেনর )সই িকmূতিকমাকার pতীকই
বDবহার করেত হেতা। )সৗভাগDবশত িনউটেনর অl কেয়ক বছর পর
pায় একই আইিডয়া জn িনেয়িছল ইউেরােপর আেরক মনীষীর মাথায়,
যাঁর নাম গটিèড িলবিনজ (১৬৭৬-১৭১৬)। জামOািনর এই আšযO
pিতভাধর বDিkিট গিণেত যতটা পারদশOী িছেলন তার )চেয়ও )বিশ
িছেলন দশOনশােst। এমনিক পদাথOিবjােনও যেথk অবদান )রেখ )গেছন
িতিন। কDালkলােসর মূল আিবÆারক )য িনউটন তােত কােরা )কান
সেnহ )নই (সনতািরখ )মলােলই )তা )বর হেয় যায় )সটা), p¬ হল
িলবিনজ িক িনউটেনর আিবÆােরর কথা )শানার আেগ িনেজ )থেকই
)ভেবিছেলন িকনা। যাই )হাক, এ িবষেয়ও )কােনা সেnহ )নই )য
িলবিনজ )য pতীক সেŋত বDবহার কেরিছেলন )সটা িছল সিতDকার
বDবহারেযাগD সংেকত, এবং এই অধDােয় এযাবৎ )যসমs pতীক
বDবhত হেয়েছ, তার সব কিটই তাঁরই pবিতOত pতীক। িলবিনেজর
িচnায় dx, dy, dt-এgেলা হেলা )সই ‘kুdািতkুd’ সংখDা, যােক গািণিতক
ভাষায় বলা হয় infinitesimal, যা sয়ং িনউটন সােহবও খুব একটা
sদৃিkেত )দখেতন না এবং যা িনেয় শতাbীর পর শতাbী তকOযুd চেলেছ
তািttকেদর মােঝ। িকnt িলবিনজ িনিdOধায় তা gহণ কের িনেয়িছেলন,
এবং তার পূণO sেযাগ িনেয় গিণেতর সmূণO নতুন একটা শাখা Zতির কের
িবjান আর গিণতেক তুমুল )বেগ চলমান হেয় উঠেত সাহাযD কেরন।
তাইেতা বিল, আইিডয়াই পৃিথবী বদলায়। মাnষ চেল যায়, িকnt তার
আইিডয়া থােক, যিদ তা থাকবার মেতা হয় আেদৗ।
এবার dিট-একিট উদাহরণ িদেয় বDাখDা করা যাক িনউটন িকভােব
তাঁর ‘™ািkয়ন’ dারা অেনক অজানা বা কিঠন িজিনেসর সহজ সমাধান
িদেত )পেরিছেলন। pথেমই )নয়া যাক যা পাঠক আেগই )দেখেছন: )সই
সমিdবাh সমেকাণী িtভুজিট⎯ ক )থেক খ, ভূিমেত, খ )থেক গ
লmালিm⎯একই ZদঘOD dিট )রখারই। কগ এই অিতভুজিটর ঢাল আমরা
জDািমিতর কাছ )থেকই )পেয়িছ, ১। এবার )দখা যাক আমােদর নতুন
)শখা কDালkলাস কী )দয় এবং কত সহেজ। )ডকােটOর বীজগািণিতক
জDািমিত আমােদর িদেˆ:
y = x, (২০)
কগ-এর সমীকরণ⎯কDালkলাস বDবহার করেত হেল এিট অপিরহাযO।
এবার x িবnd )থেক অতDn kুd একিট দূরt িনন, )যমন Δx , এবং
102 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

)সখােন y -এর )য পিরবতOন )সটােক বলুন Δ y . তাহেল (২০) আমােদর
িদেˆ, কগ )রখািটেত dিটর সmকO: Δy = Δx .যার ফেল এ িবndিটেত
)রখািটর ঢাল হেলা ১। )যেহতু ১ সংখDািট কখেনা বদলাবার নয়, এক
িবnd )থেক আেরক িবndেত )যেত )সেহতু )রখার ঢােলও )কােনা
পিরবতOন হেব না। sতরাং সমs )রখািটর একই ঢাল: ১, যা আেগরিটর
সেŋ hবh িমেল যােˆ।
)ছাট বাÒােকও )শখােনা যায়, তাই না? )ছাট বাÒা হয়েতা )যটা
িশখেত পারেব না চট কের )সটা হেলা একই উদাহরণ pেয়াগ কের
িtভুজিটর )ktফল, যা ৩২ বগO একক বেল আেগই আমরা )জেনিছ, তা
)বর করা কDালkলােসর সাহােযD। pথমত ভূিমিটেক সমান n ভােগ ভাগ
কrন, n -)ক যেথk বড় ধরেনর সংখDা হেত হেব, )য-)কােনা বড় সংখDা
হেলই চলেব আপাতত। তাহেল pিতিট kুd অংেশর ZদঘOD দাঁড়াল 8 / n.
এবার r -সংখDক অংেশর দূরেt, অথOাৎ মূল ক )থেক যার দূরt হেˆ
8r / n, )সখােন লেmর ZদঘODও )সই একই- 8r / n. sতরাং )সখােন দাঁড়
করােনা )ছাট একিট চতুভুOেজর )ktফল হেˆ ZদঘOD × লm, যার অথO,
(8r / n) × (8 / n) = 64r / n 2 . এখন আমরা r -)ক ক )থেক খ িবndেত
িনেয় যাব অথOাৎ 0 )থেক n পযOn। sতরাং িtভুজিটর আnমািনক
)ktফল দাঁড়ােˆ:
Area = 64(1 + 2 + 3 + .... + n) / n 2 (২১)
ওপেরর 1 )থেক n অবিধ সnাnর রািশিটর )যাগফল sুেলর দশ-বােরা
বছেরর )ছেলেমেয়েদরও )শখা। )সিট ধার কের )লখা যায়:

Area = 32(n(n + 1)) / n 2

(২২)
= 32 + 32 / n .
এযাবৎ একবারও িকnt িলিমট বা infinitesimal-জাতীয় শb বDবহার করা
হয়িন। (২২) পযOােয় )সিট করা হেব। ৩২/ n -)ক যত )ছাট করা সmব
কের যান, (যার মােন, n যােব অসীম িলিমেট) যতkণ না তার অিstই
pায় )লাপ )পেয় যায়। এেকই )তা বিল িলিমট, infinitesimal,তাই না?
এই িলিমেট তাহেল 32 / n সংখDািটর কী দশা দাঁড়ােˆ? pথম সংখDািটর
তুলনায় এেকবােরই তুˆ। অথOাৎ এর িলিমট হেˆ 0 । এভােবই
কDালkলােস সমাকলন শাখা আমােদর আয়েtর মেধD এেন )দয় সমতল
ভূিমর )ktফল )বর করার সহজ পdিত। িtভুজিটর )kেt এ পেথ
যাওয়ার দরকার িছল না, িকnt সরলেরখার )চেয় হাজার জিটল )রখার
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)kেt কDালkলাস ছাড়া অn )কােনা পথ এখেনা পযOn কােরা জানা
)নই।
)কােনা )কােনা পাঠেকর িবচাের ওপেরর উদাহরণgেলা )নহাত
)ছেলেখলা মেন হেত পাের। তাই আেগর )সই অিধবৃেtর উদাহরণিট িনেয়
কDালkলােসর কী দাrণ শিk তার একটা আবছা আভাস )দবার )চkা
করব। ধরা যাক অিধবৃtিটর সমীকরণ হেলা
(২৩)
y = x2 ,
sতরাং

y + Δy = ( x + Δx) 2
= x 2 + 2 xΔx + (Δx) 2 (২৪)

এখন (২৪) )থেক (২৩) িবেয়াগ কrন।
থাকেছ: Δy = 2 xΔx + (Δx) 2
যােক Δx িদেয় ভাগ কের পাই:
(২৫)
Δy / Δx = 2 x + Δx
এ পযOােয় িলিমেটর সাহাযD ছাড়া উপায় )নই। Δx আর Δ y উভয়েক
শূেnর িদেক পাঠােল ডান িদেক কী থােক? {ধু 2 x , কারণ Δx )তা
শূেnই চেল যােˆ। তার অথO, এই ( x, y ) িবndিটেত )রখািটর ঢাল হেলা
2 x . গিণেতর pচিলত সাংেকিতক ভাষােত এিটেক এভােব বDk করা
হয়:
(২৬)
dy / dx = lim Δx→0 Δy / Δx = 2 x
ধারণা করা যায়, এভােবই িনউটন তাঁর জীবনীেত বিণOত sশOক-পdিত
আিবÆার কেরিছেলন।

sশOক

এবার এই )রখািটরই িনেচর এলাকািটর )ktফল )বর করার )চkা
করব িলিমেটর সাহােযD। আেগকার )সই িtভুেজর মেতা এিটরও ভূিম
ধরা যাক ক )থেক ৮ একক দূরেt খ পযOn িবsৃত। তেব আেগর মেতা খ

104 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

)থেক গ অবিধ )য লm )রখািট তার ZদঘOD বদেল িগেয় দাঁড়ােব ৮-এর
বেগO, অথOাৎ ৬৪।

অিধবৃেtর )ktফল

কথা হেলা: এই )য বৃিdpাp ও বাঁকা )রখা-পিরেবিkত এলাকািট,
তার )ktফল িক? আেগর )সই িtভুজিটর মেতা কেরই ভূিমেক ভাগ
করব n -সংখDক kুd অংেশ যােত মূল )থেক x একক ডােন এর
দূরt দাঁড়ােˆ 8r / n , এবং )সখােন তার উÒতা হেলা
(8r / n) 2 = 64(r / n) 2 .sতরাং )মাটমাট )গাটা এলাকািটর একটা
আnমািনক পিরমাপ )লখা যায় এভােব:

Area = ∑ (64(r / n) 2 )(8 / n)

{

= (512 / n 3 ) 1 + 2 2 + 32 + ...... + n 2

}

(২৭)

{ }বd

রািশgেলার )যাগফেলর জn sুলপাঠD বীজগিণত বইেয়র
সাহাযD িনেত হেব। এটা হেলা:

(n(n + 1)(2n + 1)) / 6
িব2াস হেˆ না বুিঝ? n = 1,2,3,.... এরকম )ছাট )ছাট সংখDা িনেয় gেন
)দখুন )মেল িক না। ওই )য বললাম, গিণেতর )লােকরা ভীষণ kঁেড়,
তােদর ফমুOলা না হেল চেল না। তেব ফায়দাটা লk কrন। এবার )য
সংখDািট পািˆ আমরা এই )ktফেলর জn )সটা হেলা:
Area = 512n(n + 1)(2n + 1) / 6n 3 (২৮)
সূচীপt
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এইখােন এেস আমরা )সই একই কাজ করব, িলিমট )নব n -)ক অসীম
যাtায় পািঠেয়, মােন 1 / n -)ক শূেnর িদেক িনেয়।
)শষেমশ পািˆ ৫১২/৩। এলাকািটর বগOফল। কDালkলােসর সমাকলন
িনয়ম িদেয় কষেত )গেল এত সময় লাগেব না এবং একই ফল পাওয়া
যােব।
কDালkলাস নতুন িবদDা হেলও এরকম খN খN ভােগ িবভk কের
)সgেলােক একসােথ )যাগ কের )ktফল )বর করার পdিত অিত
পুরাতন )সটা )তা আেগই বেলিছ। পুরেনা jােনর ওপর ভর কেরই )তা
নতুন jান জn )নয়। িনউটন )সটা িনেজই sীকার কের িগেয়েছন।
কDালkলােসর জনক )ক?

কলন-শােstর জনক )ক তা িনেয় তুমুল িবতকO সৃিk হেয়িছল
)সকােলর ইউেরােপ। এক পk বেল িনউটন, আেরক পk
িলবিনজ। অেনকটা বাংলােদেশর ‘জািতর জনক’ সমsািটর মেতা।
অব} বাংলােদেশর sাধীনতার ইিতহাস যারা ভাল কের জােন
তােদর মেন এ িনেয় )কােনা সমsাই )নই, সমsা হেলা যখন
একদল আেরক দলেক ঘােয়ল করার )চkায় )গাটা ইিতহাসটােকই
িবকৃত কের )ফেল। িকnt সpদশ শতাbীর কDালkলাস িবতেকO
বDাপারিট অত সাদামাটা িছল না। সমsার )গাড়ােত িকnt,
অেনেকর মেত, দায়ী িছেলন িনউটন িনেজই। তাঁর )সই অিতমািtক
)গাপনীয়তা, )সই sভাবিসd সবাইেক-সেnেহর )চােখ )দখার
pবণতা, পােছ না )কউ িকছু চুির কের )নয় তাঁর কাছ )থেক, )সই
ভেয় সব সময় সতকOতা অবলmন করা। )সসব কারেণ
কDালkলােসর ওপর তাঁর যুগাnকারী ফলাফলgেলা, আিবÆােরর
বh বছর পর, ১৬৯৩ িÊkােb, pকাশ কেরিছেলন। ওিদেক
িলবিনজ তাঁর িনেজর আইিডয়াgেলা )পেয়িছেলন ১৬৭৫ সােল।
তারপর )সgেলােক ভােলা কের সািজেয়-gিছেয় pকাশেযাগD কের
ছাপেত িদেয়িছেলন ১৬৮৪ সােল। খবর )পেয় িনউটন ভাবেলন,
)বটা িনšয়ই তাঁর )রজাl চুির কের িনেজর নােম ছািপেয় িদেয়েছ।
অিভেযাগটা )য এেকবাের dিনয়াছাড়া গাঁজাখুির বDাপার িছল তা-ও
বলা চেল না। িলবিনজ )পশােত িছেলন আইনj, ফরািস নাগিরক
িপেয়র ফামOার মেতা, এবং ফামOারই মেতা দাrণ বড়েলােকর )ছেল,
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িবtবান ও pভাবশালী। িতিন )পশাগত কারেণই ১৬৭৩ )থেক
১৬৭৬ সাল পযOn পাকা িতন বছর কািটেয়িছেলন লNেন। তার
আেগ িনউটেনর সেŋ িনয়িমত )যাগােযাগও হেতা িচিঠপেtর
মাধDেম। িনউটেনর ‘™ািkয়ন’ তেttর খবর হয়েতা তাঁর জানা িছল,
িকnt তার )কােনা pভাব পেড়িছল িক না তাঁর ওপর )স কথা কােরা
পেkই হলফ কের বলা সহজ নয়। িনউটন )তা ধেরই িনেলন )য
িলবিনজ সােহব লNেন থাকাকােল )কােনা-না-)কােনাভােব )বর
কের িনেয়েছ তাঁর )গাপন আিবÆার। পয়সাওয়ালা জামOান
dলালেদর িক )কােনা িব2াস আেছ? )স কী ঝগড়া dজেনর!
িনউটন )যমন িছেলন সেnহpবণ, িলবিনজ িছেলন একটু উdত
pকৃিতর, )ছেড় )দবার পাt )মােটও িছেলন না িতিন। )সই ঝগড়া
)শষ পযOn সারা ইউেরােপর আবহাওয়ােক িবষাk কের )তােল।
িbেটন আর ইউেরাপ )কউ কােরা মুখদশOন করেব না এমন অবsা।
)বশ কেয়ক শতাbী )লেগেছ dপেkর মাথা ঠাNা হেত।
ইেতামেধD আসল kিতটা হেয়েছ িbেটেনরই। ইউেরাপ )যখােন
আধুিনক গিণেতর িবিবধ শাখােত শাঁই শাঁই কের এিগেয় চেলেছ,
িbেটন তখন িনউটেনর অn অnকরেণ গতাnগিতকতার )শকেল
আবd হেয় থােক। )সই িনউটনীয় ধারারই )ঢউ )লেগিছল
ভারতবষOসহ সমg িbিটশ সাmােজD। সmবত )স কারেণই ভারেতর
গিণতচচOােত সিতDকার )কােনা গিত সৃিk হয়িন গত কেয়ক শতাbী।
একই ধরেনর )সেকেল ধারায় গৎবাঁধা িজিনস িনেয় মg )থেকিছ,
এমনিক )দশ sাধীন হবার পরও।
রাজনীিতর মেতা গিণেতর ইিতহাসও কম িবিচt নয়!
গিণেতর কলনশােstর জnকািহিনর একটা সংিkp বণOনা )দওয়া
হেলা। পেরর অnেˆেদ যাব )সই অsিsকর 0 / 0 -এর pসেŋ, যােক
িনউটন বা িলবিনজ )কউই সরাসির )মাকািবলা করেত সাহস পানিন।
িকnt তার আেগ একটু পরচচOা করা যাক, মােন উÒমােনর গািণিতক
পরচচOা।
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এেকর কাম অেnর নাম

১৬৬১ িÊkােb èােnর এক pিতপিtশালী অিভজাত পিরবাের জngহণ
কেরন èাঁেসায়া-আঁেতায়া দD )লািপতাল। (Guillaume-Francois-Antoine
de l’Hopital)। আমােদর উপমহােদেশর বইপুsেক কখেনা কখেনা )লখা
হয় L’Hospital, যার ফেল এর উÒারণিটও ল’হিsটাল হেয় )গেছ
অিধকাংশ জায়গায় (আমরাও ছাt থাকাকােল এই উÒারণই িশেখিছ)।
)ছাটেবলায় sুেল পড়ার সময় )থেকই অেŋর pিত ভীষণ একটা আকষOণ
জnায় )লািপতােলর। সmবত পািরবািরক কারেণই pাp বয়েস অেŋ না
িগেয় তাঁেক )যেত হেয়িছল )সনািবভােগ। অ2ােরাহী বািহনীর কDােpন
পযOn পেদাnিত হেয়িছল তাঁর। িকnt অিচেরই তাঁর মন ছুেট যায় )সই
পুরেনা )pম, অেŋর িদেক। সব )ছেড়ছুেড় িদেয় িতিন মেজ )গেলন অŋ
িনেয়। িকnt দীঘOকাল চচOা না থাকােত সবিকছু নতুন কের িশখবার
উেদDাগ িনেত হেলা। সারা মুlুেকর সবেচেয় নামকরা িশkক খুঁেজ
)পেলন একজন, নাম ইউহান বানOিল (১৬৬৭-১৭৪৮)। আিদবাস
)বলিজয়াম )থেক sইজারলDাে•ড চেল আসা বানOিল-পিরবার ধনসmেদ
খুব একটা সˆল িছেলন না, িকnt ধনী িছেলন )মধাসmেদ। িতিন এবং
বড় ভাই জDাকব বানOিল (১৬৫৪-১৭০৫), dজনই িছেলন )স যুেগর
শীষOsানীয় ইউেরািপয়ান গিণতj। ইউহান বানOিলর )ছেল ডDািনেয়ল
বানOিল (১৭০০-১৭৮২) িছেলন আেরক মিহrহ⎯‘িকেনিটক িথওির অব
গDােসস’ নামক পদাথOিবদDার নতুন একিট শাখাই সৃিk কের )ফেলিছেলন
িতিন। ডDািনেয়েলর বাপ-চাচা dজেনরই নাম গিণতশােstর সবOt।
সংখDাতtt (Number Theory) )থেক পিরসাংিখDক গিণত (Probability
Theory) সবিকছুেতই dজেনর কােরা না কােরা হাত িছল। ইউহােনর
িবেশষ রকম বুDৎপিt িছল িলবিনেজর নতুন গিণত কDালkলােস। িকnt
sাধীনভােব গেবষণাকেমO মg )থেক জীবন যাপন করার মেতা আিথOক
সˆলতা িছল না তাঁর। তাই )লািপতাল যখন তাঁেক িশkক িনযুk করার
psাব )দন, িতিন সানেn )সটা gহণ কের )নন। )লািপতাল )কােনা গাধা
ছাt িছেলন, তা )মােটও নয়। চট কের সব িশেখ )ফলেত পারেতন।
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)লািপতাল ও ইউহান বানOিল

pথম )থেকই িতিন বানOিলর )শখােনা কDালkলােসর pিত দাrণ
আকৃk হেয় পেড়ন। িবষয়িটর pিত এতই )ঝাঁক হেয় )গল তাঁর )য
িশkেকর কােছ psাব )পশ করেলন )য কDালkলাস-িবষয়ক যত
কাজকমO আেছ তাঁর সবgেলাই িতিন িকেন )ফলেত pstত, যত টাকা চান
িতিন ততই )দেবন। আিথOক অনটেন পড়া ইউহান বানOিল ভাবেলন, kিত
কী, তাঁর মাথায় )তা আেরা নতুন আইিডয়া আসেব, িকnt এতgেলা টাকা
)তা আসেব না এত সহেজ। িতিন রািজ হেয় )গেলন ছােtর psােব।
একটা শতO িছল ছােtর, কাগজgেলা যদৃˆ বDবহােরর অিধকার থাকেব
তাঁর, অথOাৎ বানOিলর কাগজপেtর যা িকছু ফলাফল তার ওপর সমs
stািধকার িতিন )sˆায় সঁেপ িদেˆন )লািপতালেক। )সই
কাগজgেলােত )য সমs ফলাফল িছল, তার সেŋ িনেজর িকছু
িচnাভাবনা )যাগ কের আঁেতায়া )লািপতাল রীিতমেতা একটা বই িলেখ
)ফলেলন কDালkলােসর ওপর- Analyse des infiniment petits নাম
িদেয়। )স বই pকািশত হয় ১৬৯৬ সােল ⎯কDালkলাস-শােstর ওপর
পৃিথবীর pথম পাঠDপুsক। )স বইেত বানOিলর একিট grtপূণO )রজাl
িছল যার ওপর তাঁর st িছল না বেল )সিট ‘)লািপতালস rল’ বেল
পিরিচত হেয় এেসেছ dিনয়াsd ছাtছাtী আর িশkক-অধDাপকেদর
কােছ। িনেজর আিবÆৃত )রজাl বDবহার কের )নহাত টাকার )জাের
অn এক বDিk খDািত অজOন করেছ )সটা )দেখ বানOিলর )য খুব ভােলা
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লাগিছল না )সটা )তা সহেজই )বাঝা যায়, িকnt চুিkবd হওয়ার ফেল
মুখ ফুেট িকছু বলারও উপায় িছল না )বচারার। তারপর যখন )লািপতাল
মারা যান ১৭০৪ সােল, তখন আর চুপ কের থাকার pেয়াজন )বাধ
করেলন না, ফাঁস কের িদেলন আসল ঘটনাটা। )স সময় )লািপতাল
এতই িবখDাত হেয় িগেয়িছেলন )য বানOিলর কথায় )কউ কান )দয়িন। না
)দবার আেরকটা কারণও িছল। িতিন িনেজও এরকম একিট kকমO
কেরিছেলন একবার, তা-ও িনেজর আপন ভাইেয়র সেŋ। বড় ভাইেয়র
একটা কাজেক িনেজর বেল চািলেয় িদেয়িছেলন। বড় কথা, িদেত িগেয়
ধরাও পেড়িছেলন। তার ফেল তাঁর িব2াসেযাগDতা হািরেয় যায়। যা-ই
)হাক, তাঁর মৃতুDর পর পুরেনা িচিঠপt )ঘঁেট পরবতOীকােলর গেবষেকরা
বুঝেত )পেরিছেলন )য আসেলই কাজটা িছল ইউহান বানOিলর। িকnt তত
িদেন )লািপতাল নামিটই আঠার মেতা )লেগ যায় সূtিটর সেŋ।
এবার )দখা যাক কী )সই সূt। ধরা যাক ভgাংশিট। x যিদ ০ না
হয় তাহেল এর একটা অথO আেছ⎯ওপের িনেচ কাটাkিট কের ফল
)পেয় যাই ১। িকnt x যিদ 0 হয় তাহেল )তা িবপদ⎯ভগাংশিট অথO
হািরেয় একটা অিনেণOয় বজOD dবD হেয় দাঁড়ায়। )কান মােনই থােক না
তার। যুগ যুগ ধের বড় বড় পিNেতরা যেমর মেতা এিড়েয় )গেছন এেক।
দাশOিনেকরা িতরsার কেরেছন যারা এটা িনেয় িচnাভাবনা করার সাহস
পায়। িনউটন আর িলবিনেজর মেতা নবযুেগর িদগিদশাির
গিণতিবেদরাও দূরt বজায় )রেখেছন এর )থেক। িকnt )লািপতাল তােত
দেম যানিন (ঐিতহািসক কারেণ )লািপতালেকই কৃিতt িদেত হেˆ
যিদও সকেলরই জানা হেয় )গেছ এর মােঝ )য মূল আিবÆারক িতিন
নন, ইউহান বানOিল)। িতিন বরং উলেটা বলেলন )য ভgাংেশর মান হেল
kিত )নই, যিদ ওপর-িনচ dিট ফাংশনই ‘কলনেযাগD’ (differentiable)
হয়, এবং অnরকলেনর ফেল যিদ নতুন ফাংশন dিট একটা sিনিদOk
ফলাফল )দয়, বসাবার পর। অব} যিদ এমন হয় )য িdতীয় পযOােয়ও
)সই একই অবsা দাঁড়ােˆ, অথOাৎ ভgাংশ িদেˆ, তাহেল পূবOবিণOত )সই
একই pিkয়া িdতীয়বার চালােনা যােব। এবং এভােব যতবার দরকার
ততবারই যাওয়া যােব, যতkণ না )শষেমশ একটা িসdােn )পৗঁছােনা
সmব, হয় )কােনা সসীম সংখDায় যােব, নয়েতা অসীম সংখDােত; িকংবা
)কােনা িলিমেটই যােব না। সবgেলারই )পছেন কতgেলা আইনকাnন
আেছ, )যমন িলিমট থাকা বা না থাকা, কলনেযাগD হওয়া বা না হওয়া
(না হেল )সখােনই )থেম )যেত হেব), ইতDািদ।
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িফেবানািচ, না িবরহাŋ?

ইংেরিজেত )pিজেয়িরজম (plagiarism) বেল একটা কথা
আেছ, যার বাংলা তরজমা, ভd ভাষােত, ‘kিmলকতা’,
অনিতভdেত )সাজা ‘)চৗযOবৃিt’। তেব এটা সাধারণ পেকটমারা বা
িসঁদকাটা )চৗযOবৃিt নয়, বুিdজগেতর িশিkত )চৗযO। jানিবjােনর
জগেত এর মােন দাঁড়ায়: একজেনর গেবষণালb )মৗিলক কাজ
আেরকজন তার িনেজর বেল চািলেয় )দওয়া, এবং ফলত
রীিতমেতা নাম কের )ফলা। এরকম ঘটনা অহরহই ঘটত আেগকার
িদেন। ছােtর )লখা অিভসnেভOর পুেরা কৃিতtটাই হয়েতা
অেবkক সােহব আtসাৎ কের ছািপেয় িদেলন নামকরা জানOােল,
আর ছাt )বচারা ঘের বেস রােগ-dঃেখ িনেজর চুল )ছঁড়া ছাড়া আর
)কােনা পথ খুঁেজ )পল না, এধরেনর অিব2াs ঘটনাও )য ঘেটিন
তা নয়। তেব বতOমান যুেগর ‘)চৗযOবৃিt’ একটু িভnরকম।
ই•টারেনেটর কলDােণ )যেহতু )কউ কােরা কাছ )থেক সহেজ িকছু
লুিকেয় রাখেত পাের না, )সেহতু ‘চুির’টা হয় pধানত )সই
ই•টারেনেটরই কাছ )থেক। )যমন, gগেলর মারফেত ই•টারেনট
)থেক একটা তথD ‘ধার’ করার পর গেবষণাপেt )সই তথDসূtিট
)বমালুম )চেপ িগেয় িনেজর বেল দািব করার )চkা। মানবচিরেtর
এই )ছাটখােটা হীনতাgেলা িচরকালই িছল,িচরকাল থাকেবও।
তেব উঁচুমােনর গেবষক-সাধকেদর মেধD এই dবOলতাgেলা খুব
কমই )দখা )গেছ। যা অেনক )kেtই ঘেটেছ তা হেলা এেকর কাজ
সmেn অnজন সmূণO অনবিহত হেয়ই তার িনেজর কাজিট )কােনা
পিtকায় pকাশ কের )ফেলেছন, যিদও )সই একই কাজ হয়েতা
অn )লাকিট অn )কােনা )দেশর অn )কােনা পিtকায় তার
আেগই pকাশ কের )ফেলিছেলন। )সটা ‘)চৗযOবৃিt’ নয়,এমনিক
অিনˆাকৃত ভুলও নয়,)সটা sাধীন ও যুগপৎ গেবষণা। dজেনরই
সমান অিধকার গেবষণার কৃিতt দািব করার।
একিদন আমােদর িব2িবদDালেয়র িবভাগীয় অিফেসর
কিফrেম বেস এক সহকমOী বnুর সেŋ আলাপ করিছলাম কিফ
)খেত )খেত। কথা উঠল িফেবানািচ সংখDা িনেয় (িবj পাঠকেদর
মেন আেছ িনšয়, িফেবানািচেক িনেয় আমরা আেলাচনা কেরিছ
সূচীপt
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এই বইেয়র চতুথO অধDােয়)। আমার (মী.র) বnুিট গিণেতর
বীজগিণত শাখার একজন িব2মােপর পিNত। )হেস বলেলন, আের
িকেসর িফেবানািচ। তার বh আেগই ভারতীয় গািণিতকরা কের
)গেছন )সটা। বnুিট )চেকাáািভয়ার অিভবাসী,আমারই মেতা
দীঘOকাল কDানাডায়। িতিন একজন ইউেরািপয়ানেক ইিতহােসর
পাতা )থেক সিরেয় ভারেতর এক িহnd গািণিতকেক বিসেয় )দেবন
)সটা একটু আšযOজনক মেন হেত পাের আমােদর কােছ, িকnt
আসেল jানিবjােনর জগেত এই সততাটুk কামDই )কবল
নয়,সচরাচর তা-ই )দখা যায়। ওর কাছ )থেক এর সূt )কাথায়
তার খবর িনেয় আিম (মী.র) ই•টারেনট )থেক )পলাম পরমানn
িসংহ নামক এক গািণিতেকর )লখা িনবn, যার িশেরানাম: The so10

called Fibonacci Numbers in Ancient and Medieval India .

)লখািটর ভূিমকােত িতিন তার বkেবDর মূল িবষয়িট )মাট পাঁচিট
ভাষােত বDk কেরেছন: ইংেরিজ,ফরািস,জামOান,িহিn ও বাংলা।
তার বাংলা অnবাদিট এখােন hবh তুেল িদিˆএল িফেবানািচর (১২০২ খৃkাb) পূেবO িবরহাŋ
(খৃঃ ৫০০-খৃঃ ৬০০ এর মেধD), )গাপাল (১১৩৫
খৃkােbর আেগ), এবং )হমচেndর (১১৫০
খৃkােbর িনকট) সকেলই তথাকিথত িফেবানািচ
সংখDা এবং তার িনমOাণ িবিধর বণOনা কের
)গেছন। নারায়ণ পিNত (১৩৫৬ খৃkাb)সামািসক
পঙিk, যার এক িবেশষ rপ হেˆ িফেবানািচ
সংখDা, এবং বhপদী gণেকর মেধD সmn sাপন
কেরেছন।
িবরহাŋ বাবু িছেলন সংsৃত কােবDর ছnjান িবেশষj, যা আমরা
নই। বরং )খালসা কের বলা যায়,সংsৃত বা )যেকােনা ভাষার
কাবDরচনা িবিধ িবষয়িটেত এ বইেয়র )লখকdয় রীিতমেতা
গNমূখO। অতএব িনেচ )য আেলাচনাটুk িনেবদন করিছ পাঠেকর
sিবধা হেব )ভেব,তােত যিদ sিবধার পিরবেতO আেরা ধাঁধার
)ভতের পেড় যান পাঠক তাহেল আমােক kমা করেত হেব।

10

pকাশকাল ও অnাn তথDাবলীঃ Historia Mathematica, 12, pp 229-244,
1985
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পরমানn মহাশেয়র ভূিমকা অnযায়ী সংsৃত কােবD ছেnর
একমািtক Àিন বা sরেক (Syllable) বলা হয় ‘লঘু’,আর িdমািtক
Àিনেক বলা হয় ‘gr’ । ধরা )হাক )য pথমিটর ওজন ১,আর
িdতীয়িটর ২। )লখক বলেছন )য,সংsৃত আর pাকৃত কােবD
িতনpকােরর ছnরীিত: এক,বণOবৃt,যােত অkর-সংখDা বদলােব
না,তেব Àিন-সংখDা পারেব। dই,মাtাবৃt,)যখােন Àিন-সংখDা
অপিরবিতOত,তেব অkর-সংখDা বদলােত পারেব। িতন,গণ বা gˆবৃt,)যখােন একই gেˆর )ভতর pথম বা িdতীয়িটর ZবিশkD বজায়
থাকেব,তেব gেˆ gেˆ িভn িভn ZবিশেkDর সমােবশ থাকা সmব।
আমােদর বতOমান আেলাচনার জn িdতীয়িটরই grt সবেচেয়
)বিশ। এখােন তৃতীয়িট এেকবােরই িনÂpেয়াজন বেল এর
আেলাচনা sিগত রাখব—-এটা গিণেতর িবষয় তত না, যতটা ছnিবnােসর।
pথমিটর উদাহরণ:
১ অkর — ল (লঘু) বা গ (gr) — )মাট সংখDা ২ =২
২ অkর — লল,লঘ,ঘঘ, ঘল — )মাট সংখDা ৪ =২×২
৩ অkর — ললল,লগল,ললগ,লগগ,গগগ, গগল, গলগ,
গগগ– )মাট সংখDা ৮=২×২×২
সজাগ পাঠেকর কােছ ধারািট )বশ পিরÆারভােবই ফুেট
উেঠেছ,তাই না? এখন )য )কউ বেল িদেত পারেব n অkরিবিশk
লাইেনর )মাট কিট সংখDা দাঁড়ােব: ২-)ক n বার ২ িদেয়ই gণ
করেল যা পাওয়া যায়। অথOাৎ ৪ অkর হেল ১৬ বার, ৫ হেল ৩২
বার,—– এভােব চলেব।
২, ৪, ৮, ১৬, —-এই সংখDামালািট )য িফেবানািচ রািশর সেŋ
এেকবােরই সmকOহীন )সটা sk। তেব এটা )য গিণেত অn
)কােনা শাখার সেŋ সংিákতাহীন তা িকnt )মােটও নয়।
)যমন,একটা মুdা একবার ছুড়েল হয় মাথা আসেব,নয় )লজ
আসেব,অথOাৎ ২িট সmাবD ফলাফল। ২ বার ছুড়েল ২×২ =৪িট,৩
বার ছুড়েল ২×২×২=৮িট, —-অিবকল ওপেরর উদাহরণিটর
মেতা। এই মুdা িনেkেপর উদাহরণিট িকnt )কােনা )ছেলেখলা
নয়,পিরসংখDান-শােstর অতDn grtপূণO মেডল একিট। অতএব
ছn-বDাকরেণর সেŋ গিণেতর একািধক শাখার ঘিনª সmকO
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রেয়েছ। যা-ই )হাক, বতOমান িনবেnর পিরেpিkেত আমরা বণOবৃেtর আেলাচনােত এখােনই যিত টানব।
িdতীয়িটর উদাহরণ:
১ অkর ল (গ সmব নয়,কারণ গ’)ত dই মাtা), –)মাট
সংখDা ১
২ অkর লল,গ– )মাট সংখDা ২
৩ অkর ললল,লগ,গল– )মাট সংখDা ৩
৪ অkর লললল,লগল,ললগ,গলল,গগ– )মাট সংখDা ৫
৫
অkর
ললললল,লললগ,ললগল,লগলল,গললল,গলগ,গগল,
লগগ– )মাট সংখDা ৮
িনয়মটা িনšয়ই )বশ পিরÆার হেয় উঠেছ? এবং এটাও িনšয়ই
pতীয়মান হেয় উঠেছ )য ডান িদেকর সংখDাgেলােক পাশাপািশ
দাঁড় করােল )দখা যােব এরা )সই িফেবানািচ রািশ⎯
১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩,…
তার অথO কিবতার মাtাবৃt ছেnর সােথ গিণেতর িফেবানািচ
রািশ ওতেpাতভােব জিড়ত। এবং )যেহতু এই সmকOিট অতDn
সরাসির,এবং িবরহাŋ বাবু িফেবানািচ )থেক অnত ৬ শ’ বছর
আেগ এিট আিবÆার কেরিছেলন,)সেহতু আমার মেন হয়
ঐিতহািসক nায়িবচােরর কথা )ভেব এই grtপূণO রািশিটেক
এখন )থেক িবরহাŋ-িফেবানািচ রািশ বেল অিভিহত করা উিচত।
আশা কির পাঠকেদর )কউই ভাবেবন না )য িফেবানািচ সােহব
)জেন{েনই িবরহােŋর নামিট )চেপ িগেয় িনেজর নােম চািলেয়
িদেয়িছেলন। না,আমােদর মেন হয় না )য উিন ওরকম অসাধু
িছেলন। যিদ হেতন তাহেল িতিন )কন গােয় পেড় ভারতীয় গিণত
pচার করার উেd} িনেয় রীিতমেতা একটা বই িলেখ )ফলেবন?
{ধু তা-ই নয়, রািশিট )য িফেবানািচর নােম ভূিষত হেয় )গেছ )সটা
িকnt িতিন িনেজ কেরনিন,নামকরণিট কেরিছেলন এডওয়াডO লুকাস
(১৮৪২-৯১)নামক এক অনিতিবখDাত গািণিতক িফেবানািচর মৃতুDর
pায় সােড় ছ’শ বছর পর। না,এটা )চাযOবৃিtর বDাপার িনšয়ই
নয়,)নহাত অনবিহততার িবষয়।
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আেরকিট উদাহরণ )নওয়া যাক: x / x 2 . ওপের-িনেচ dজায়গােতই
শূn আসেছ x যখন 0 হয়। )সৗভাগDবশত x এবং x 2 dিটরই
)ডিরেভিটভ আমরা অনায়ােস )বর কের )ফলেত পাির। x -এর
)ডিরেভিটভ হেলা 1, আর x 2 এর 2 x - এটা আেগর পেবOর একিট
উদাহরণ )থেক )নওয়া। sতরাং )লািপতােলর দাওয়াই অnযায়ী পাওয়া
যােˆ: 1 / 2 x. মহা িবপদ! ওপের 1 , যা অপিরবতOনীয়, আর িনেচ
2x, যা x = 0 -)ত 0 ই থােক। sতরাং আমরা পািˆ:

lim x→0 (1 / 2 x) → অসীম,
যার )কােনা িনিদOk িলিমট )নই, ধনাtক অসীম হেত পাের, আবার
ঋণাtক অসীমও হেত পাের, আেগকার )সই উদাহরণিটর মেতা।
এেkেt িসdাn দাঁড়ােব, এর )কােনা িলিমট )নই, x যখন 0 -এর িদেক
যায়।
পুেরা িনয়মটা হেলা এরকম:
dিট ফাংশন িনন: f (x) আর g (x) , এবং f (x) )ক ভাগ কrন
g (x) িদেয়। অথOাৎ f ( x) / g ( x), এই ভgাংশিট আেলাচনায় িনন।
মেন কrন ফাংশনgেলার dেটাই 0 হেয় যােˆ, যখন x -)ক 0 ধরা
হয়। তার মােন f (0) = g (0) = 0. এবার মেন কrন উভয় ফাংশনেক
অnরকলন কের পাওয়া )গল h(x ) আর k (x ) ,pথমিট ওপের, িdতীয়িট
িনেচ। এবার )সই একই কাজ কrন: x = 0 বDবহার কrন। তােত যিদ
কাজ হয়, তার অথO একটা িনিদOk িকছু পাওয়া যায়⎯)কােনা সসীম
সংখDা বা অসীম সংখDা বা )কােনা িনিদOk সংখDাই নয়, তাহেল )তা
সমsা চুেকই )গল। নইেল একই পdিত িdতীয়বার চািলেয় যান,
যতবার লােগ ততবার।
এই কেরই )শষ পযOn যুগযুগাnেরর )সই িবভীিষকাময় ঘৃণD বstিটর
একটা সmানজনক আrয় পাওয়া )গল। )খয়াল কrন )য )লািপতােলর
গািণিতক দাওয়াইেত 0 / 0 )ক এড়ােনা )তা হেˆই না, বরং এিটেক
রীিতমেতা কােজ লাগােনা হেˆ, যিদও আড়ােল িকnt )সই একই
িজিনস⎯িলিমট। কDালkলােসর এমন )কােনা অংশ )নই )যখােন িলিমট
পােবন না আপিন। sতরাং এিটেক এড়ােনার )চkা না কের বরং পিরrম
কের িশেখ )ফলাই ভােলা, কী বেলন?
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ষª অধDায়

িবjােন শূেnর আভাস
‘শূn নদীর তীের রিহn পিড়
যাহা িছল িনেয় )গল )সানার তরী’।
⎯রবীndনাথ ঠাkর

কেলেজ আিম (মী.র) িবjান িনেয়িছলাম, বড় িবjানী হব )স
আশায় নয়, ভােলা চাকির পাওয়া যােব )স sেp। ভুল কেরিছলাম িকনা
জািন না, িকnt ওটােত ঢুেক বুঝেত পারলাম, আিম আর যা-ই হই,
রসায়নিবদ হব না। সবেচেয় অপছn করতাম আিম রসায়েনর
kাসটােকই। িবেশষ কের লDাব। লDােবর ধােরকােছ )গেল আমার বিম
উগেড় আসত, যখন বড় বড় গDােসর ধামা )থেক উg গn )বিরেয়
চারিদেকর বাতাসেক অসh কের তুলত। )য গDাসিটেক আিম সভDতার
ওপর অেহতুক আkমণ বেল ভাবতাম )সিট হেলা হাইেDােজন
সালফাইড। ওই গn সh কের যারা সারা জীবন )কিমিsT িনেয় ডুেব
থােক তােদর pিত একটা অিতিরk ভিk জেn িগেয়িছল আমার⎯তারা
িনšয়ই অিতমানব, না হেল এই পুঁিতগn নােক িনেয় )কমন কের পুেরা
জীবন কািটেয় )দয়, এবং পরম আনেnর সেŋ। সতD কথা বলেত িক,
িব2িবদDালয় িগেয় এই লDােবর ভেয় আিম পদাথOিবদDায় অনাসO িনেয়ও
)ছেড় িদেয়িছলাম )কিমিsT পড়েত হেতা বেল।
)সৗভাগDবশত আমার মেতা {িচবায়ুgs িপতিপেত sভাব িনেয়
সবাই জngহণ কের না। তাহেল রসায়নশাst নামক অসাধারণ রসােলা
িবষয়িট )বিশদূর এেগােত পারত না, ফেল আধুিনক িবjানও অজOন
করেত পারত না তার সবটুk আধুিনকতা। আমার িঠক িবপরীত
মানিসকতা িনেয় জেnিছেলন èােnর জDাঁক চালOস (১৭৬৫-১৮২৩)।
)কিমিsTর লDাব )থেক আিম দূের থাকতাম, উিন গDাস িনেয় )খলা
করেতন। গDাস, যত রকেমর গDােসর কথা জানা িছল )স সময়,
সবিকছুেতই তাঁর িছল একটা অsাভািবক )কৗতূহল। )কাn গDােসর কী
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রঙ কী গn, কী তার )দাষ, কীই বা তার gণ, এই িছল তাঁর সাবOkিণক
িচnা। মজা )পেতন লk কের )য অmজান (oxygen) আgন jালায়, আর
কাবOন ডাই-অkাইেডর কাজ হেলা )স আgন )নভােনা। )kািরন )দখেত
ভাির snর, সবুজ-}ামল, িকnt মারাtক, আবার নাইTাস অkাইড
এেকবােরই িনরীহ িনেরট, )বরঙ, িকnt নােক )গেল মাnষেক হাসােত
হাসােত )পেট িখল ধিরেয় )দয়। এরা সবই গDাস-পিরবােরর সদs,
অথচ কত িভn তােদর চিরt। {ধু একটা বDাপাের ওেদর সবারই
বDবহার অিবকল এক, লk্ করল চালOেসর )কৗতূহলী )চাখ, )সটা হেলা,
তাপ )পেল সবারই আয়তন বােড়, ঠাNায় সবাই kঁচকায়। সবেচেয়
চমকpদ হেলা উদজান (hydrogen) গDােসর আচার-বDবহার। )যই না
তাপ )দওয়া অমিন )স ফুলেত {r কের, অিত অl সমেয়ই ফুেল ঢাউস
হেয় যায়। বড় ভd আর )কামল pকৃিতর এই িনরীহ গDাসিট। (যিদও
গnেকর [sulphur] সেŋ )বিশ )মলােমশা করেলই dজেন িমেল একটা
িবrী গn সৃিk কের )ফেল।) হাইেDােজন গDােসর এই অl তােপ
ফুলেত পারার gণিট লk্ কেরই চালOেসর মাথায় বুিd এল তাইেতা, এেক
যিদ একটা )বলুেনর )ভতর ভের )কােনা রকেম চুেলার মেতা িকছু একটা
Zতির কের তার িনেচ বসােনা যায় তাহেল )স )তা ফুলেত ফুলেত পুেরা
)বলুনটােকই মািট )থেক তুেল ওপের িনেত {r করেব। এবং যতই তাপ
বাড়ােনা হেব ততই ফুলেব গDাস, ফেল ততই ঊÀOমুখী ছুটেব )বলুন।
মেন রাখেত হেব )য হাইেDােজন গDােসর এই সহেজ উেড় যাবার
kমতা, এর মূেল আেরা একটা বড় gণ আেছ তার, আেপিkক ওজন।
যত গDাস আেছ সংসাের তােদর সবার )চেয় হালকা হেলা হাইেDােজন।
)মে•ডেলভ সােহেবর মানিচেt (periodic table) এর sানই সবOpথম।
এই gণটােকই মাnষ কােজ লািগেয়েছ সবেচেয় )বিশ কের।
আজকাল অব} হাইেDােজেনর চাইেত িহিলয়াম গDাসই )বিশ পছn
কের )বলুন-)pিমকরা, যিদও িহিলয়ােমর ওজন িকি•ৎ )বিশ, তার কারণ
হাইেDােজন গDােস সহেজই আgন )লেগ যাওয়ার ভয় )বলুেনর )ভতর,
িহিলয়াম গDােস )স ভয়টা )নই। চালOেসর সময়কােল অতসব জানা িছল
না, এবং তাঁর আেগ )কউ আকােশ উড়বার কlনা কেরিন। িতিনই pথম
)স dঃসাহসী পদেkপিট িনেলন এবং অতDn সাফেলDর সােথ উঠেত
উঠেত pায় dই মাইল উÒতায় আেরাহণ কেরিছেলন। জDাঁক চালOসই
িছেলন পৃিথবীর সবOpথম )বলুনােরাহী।
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িবjানজগেত চালOস সােহেবর খDািতর pধান িভিt িকnt তাঁর )বলুন
নয়, িভিt হেলা গDােসর gণাgণ িনেয় তাঁর )মৗিলক তtt। িতিন )দখেলন
)য তাপ )য পিরমাণ, গDােসর sীিতর পিরমাণও অেনকটা তা-ই, অথOাৎ
এেকর সেŋ আেরকিটর আnপািতক সmকO। তাপ যিদ কমেত কমেত
শূেnর কাছাকািছ )পৗঁছায় তাহেল আয়তনও কমেত কমেত
অিstহীনতার পযOােয় )পৗঁেছ যােব। এই তttিট িবjােন ‘চালOস ল’ নােম
পিরিচত।
িকnt একিট p¬ সব সময়ই আেরকিট pে¬র ইিŋত )দয়।
আপাতদৃিkেত চালOস সূেt )কােনা ভুলtrিট িছল না, তেব p¬ উঠিছল,
িঠক আেছ, বst না হয় িনেজর )ভতের gেটােত gেটােত এেকবাের শূn
আয়তেন )পৗঁেছ )গল, তাই বেল তাপ কী কের শূn হেয় যায়? তাপ,
আয়তন সব শূn হেয় )গেল )তা িকছুই থােক না পৃিথবীেত, িব2জগৎ
সব িনsb িনরাকার িনsাপ-gহ-নkt উিdদ pাণী বst )কােনািকছুরই
)কােনা অিst থােক না। চালOস-তেttর এই িবড়mনািট িবেশষভােব লk্
করেলন িবেলেতর লডO )কলিভন (১৮২৪-১৯০৭)।
লডO )কলিভন লডO হেয় জngহণ কেরনিন। )বলফােsর এক
সাধারণ আইিরশ পিরবাের তাঁর জn, ফরািস িবjানী চালOেসর মৃতুDর
িঠক এক বছর পর, নাম িছল উইিলয়ম থমসন। িবjােনর )নশা ও
িনয়িত এঁেদর dজনেক যুk কের )দয় ইিতহােসর পাতায়। gাসেগা আর
)কিmôজ িব2িবদDালেয় পড়ােশানার পাট চুিকেয় িতিন gাসেগােতই
অধDাপনা {r কেরিছেলন এবং ওখােনই ৫৩ বছেরর দীঘO )পশাজীবন
অিতবািহত কেরন। িনযুিkকােল তাঁর বয়স িছল ২২। তার dবছর পর
তাঁর যুগাnকারী আিবÆার⎯rবমানক (absolute scale), যােত চালOস
সূেtর ‘শূn’ তাপ, )যখােন বstর আয়তন )লাপ পায়, িচিhত হয়, যিদও
pকৃত িবচাের )সটা িঠক তাপ এেকবাের মুেছ যাওয়া )বাঝায় না। আসেল
লডO )কলিভেনর ‘rবশূn’ বা ‘পরমশূn’(absolute zero)-এর মােন হেলা
সাধারণ )সলিসয়াস )sেল -২৭৩.১৬ িডিg, ফােরনহাইেট -৪৫৯.৬৯
িডিg।
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লডO )কলিভন
‘rবশূn’ তােপর তাৎপযO হেলা )য এেত )পৗঁছােত পারেল (যা
আসেল কখেনাই সmব নয় আkিরকভােব) পদাথO, কিঠন তরল বায়বীয়
যা’-ই )হাক, সব িনিšh হেয় যােব⎯বst থাকেব িকnt তার অবয়ব
থাকেব না, sল থাকেব না, কাযOত অিstহীন হেয় পড়েব। Zদনিnন
জীবেন )কলিভন )sেলর দরকার হয় না, কারণ জনpাণীর জীবনধারেণর
জn )যরকম তাপ আর বায়ুচােপর pেয়াজন হয় তােত rবমাtার
ধােরকােছ যাবারও )কােনা p¬ ওেঠ না। আমােদর কDানাডার )কােনা
)কােনা অ•েল মােঝ মােঝ এমন ঠাNা হয় শীতকােল )য সকালেবলা
বাইের )বেরােল )ঠাঁেট )ঠাঁট )জাড়া )লেগ যায়, িনঃ2াস জেম যায়, গািড়র
)তল জেম যায়। তবু )সখােনও তাপমাtা কখেনাই -৫০ িক বড়েজার ৬০-এর িনেচ নােম না। -২৭৩ তা )থেক অেনক দূর। তেব Zবjািনক
pেয়াজেন অেনক সময় গDাসেক গলােত হয় (িলkইড হাইেDােজন,
িলkইড িহিলয়ােমর কথা অেনেকই {েন থাকেবন) তাপ কিমেয়, এত
কম )য rবশূেnর কাছাকািছ চেল যায় কখেনা কখেনা। )কলিভেনর শূn
{ধু এই জািনেয় িদেˆ )য এর িনেচ যাওয়ার উপায় )নই। তাঁর এই
আিবÆার িবjােনর একিট নতুন শাখার পথ খুেল িদেয়িছল, যােক বলা
হয় থারেমাডায়নািমk, তাপবলিবদDা। এই িবদDার pথম সবক হল,
pকৃিতর একটা সhসীমা আেছ, যার বাইের )কােনা জনpাণীরই যাওয়া
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সmব নয়। )সখােন দNায়মান এক সবOশিkমান সtা⎯সংসােরর
কেঠারতম )দৗবািরক rবশূn। শূn )সখােন সশরীের উপিsত। মজার
বDাপার )য )কলিভেনর pায় d’শ বছর আেগ তাঁরই sেদিশ সহিবjানী,
আইজDাক িনউটন, িতিন মানবজািতেক পথ )দিখেয়িছেলন মহাশূেnর,
)যখােন gহ-নktেদর )মলা, )যখােন মাnষ তার িচnার রেথ কের ঘুের
)বড়ােত পাের )যখােন খুিশ )সখােন, বাধাবnনহীন মুk িবহŋেদর মেতা
ডানা )মেল উDীন হেত পাের এক সীমানা )থেক আেরক সীমানায়।
pকৃিতর dয়ার অবািরতভােব উnুk হেয় িগেয়িছল তাঁর কােজর মধD
িদেয়। লডO )কলিভন তার d’শ বছর পর )দখােলন pকৃিতর এক িভn
মূিতO। )দখােলন এক dয়ার খুেল িদেয় pকৃিত )কমন কের আেরকিট বn
কের )রেখেছ িচরকােলর জn⎯িচরকােলর জnই যার গােয় )লখা:
এখােন pেবশ িনিষd, এ dয়ার িবd কের pকৃিতর gpপুরীর সnান
পাওয়া বstজগেতর সােধDর বাইের।
‘rবশূn’ এবং এ-জাতীয় আেরা িকছু )মৗিলক কােজর জn
উইিলয়ম থমসন ‘লডO’ উপািধেত ভূিষত হেয়িছেলন ১৮৬৬ িÊkােb।
িবjােনর ইিতহােস তাঁর নাম sণOখিচত।
উেlখD )য rবশূn আইিডয়ািটর সূt ধের একিট pাচীন আইিডয়া
নতুন কের আtpকাশ কের⎯িgক দাশOিনক )ডেমািkটাস ( ৪৬০৩৭০িÊ.পূ.), এিপিকউরাস ( ৩৪২-২৭০িÊ.পূ.), এঁেদর )সই দৃঢ় িব2াস
বstর আণিবকতার ওপর, যার সবেচেয় )জারােলা pবkা িছেলন )রামান
দাশOিনক লুেkিসয়াস (৯৮-৫৫িÊ.পূ.)। অণু আবার িবjানীেদর
মেনােযাগ আকষOণ করেত {r কের।
pথম পযOােয় আেস তাপবলিবদDা, যা একটু আেগই উেlখ করলাম।
িনউটেনর বলিবদDার মেতা এই বলিবদDাও িতনেট pধান sেmর ওপর
দNায়মান। এgেলােক বলা হয় তাপবলিবদDার িতন সূt (Three laws of
Thermodynamics)। pথম সূেtর মূল বkবD হেলা )পিশশিk আর
যািntক শিk (mechanicalenergy) মূলত একই িজিনস, একিট
আেরকিটেত rপাnিরত হেত পাের, এবং শিkর উৎস ছাড়া )কােনািকছুই
অিনিদOkকাল চালু থাকেত পাের না। অথOাৎ িনেজ িনেজই শিk উৎপাদন,
)সটা সmব নয়। )মাdা কথা, এ সূেtর মূলমnt হেলা শিkর িনতDতা বা
সংরkণ (conservation of energy)।
িtসূেtর িdতীয়িট, যা ‘তাপগিতিবদDার িdতীয় সূt’ বেল খDাত,
)সটাই হেলা )গাটা িবষয়িটর pাণ। এ )থেক অেনক শাখা-pশাখা
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গিজেয়েছ, ছিড়েয়েছ নানা িদেক। এর pেয়াগ সবOt। এেত িবjান আেছ,
গিণত আেছ, এমনিক দশOনও। এর অেনক রহs। এর বkবD হেলা )য
pকৃিতর দৃিk সব সময় এক িদেক। সংসাের যা িকছু ঘেট সবিকছুরই
লkD এক শাn অবsােত, বা সামDাবsার (equilibrium) পিরিsিতেত
)পৗঁছােনা। এ সড়ক একমুখী⎯উেlা িদেক যাবার উপায় )নই। এটা
one-way। একটা বায়বীয় পদাথOেক যিদ িনেজর ওপর )ছেড় )দওয়া
হয়, অn কােরা সেŋ )কােনারকম সংsেশOর সmাবনা না থােক, তাহেল
)বচািরর একটাই গিত⎯একটা িsতাবsােক লkD কের )সিদেকই
)চাখকান বn কের )ছাটা। ধrন ঘেরর এক )কানােত একটা )কৗটার মুখ
খুেল একটু রিঙন গDাস )ছেড় িদেলন। তারপর )চেয় )দখুন গDাসিটর
মিতগিত। িকছুkেণর মেধDই সমs ঘেরর বাতােসর সেŋ িমেশ িনেজর
রঙ )তা হারােবই, আলাদা )কােনা অিstই )বাঝা যােব না তার। অথOাৎ
এই তার িsতাবsা, এেতই তার শািn। {ধু তার নয়, তার পিরপাে2Oরও।
এই )য একমুখী গিত pকৃিতর, এেক িবjানীরা নাম িদেয়েছন
entropy-এর kমবধOমান চিরt। এর )কােনা বাংলা pিতশb আেছ িক না
জািন না। আপাতত ‘এ•Tিপ’ বেলই চািলেয় )দব আমরা এ বইেয়। এেক
দািড়পাlা িদেয় মাপেজাক করা যােব না, )সই শিkরই মেতা। এর
ZবিশkD হেলা যতkণ না িsতাবsা sািপত হেˆ ততkণ ওটা )বেড়ই
যােব, )বেড়ই যােব, িনরnর।
এই )বেড় যাওয়াটা, pকৃিতর একিট দৃিkেগাচর ZবিশkD হেলও,
pকৃিতর অnাn িনয়মকাnেনর সেŋ )য পুেরাপুির খাপ খায় তা নয়।
)যমন িনউটেনর গিতিবষয়ক িtসূেtর )য িচtিট আমরা একটু আেগই
)দখলাম, )স তtt অnযায়ী, একটা অণু যিদ একসময় একটা িবেশষ
িদেক ¯মণ কের )কােনা কারণবশত, তাহেল তািttকভােব, তার )কােনা
বাধা )নই একটু পের িঠক িবপরীত িদেক চলেত {r করা। এটােক বলা
হয় reversibility-ZবপরীতD। সূkদৃিkেত, আণিবক পযOােয় গিতর )কােনা
িবেশষ িদক িবচােরর পkপািতt )নই। অথচ উিlিখত উদাহরণিট )যন
বলেত চাইেছ )য pকৃিতর বািhক বDবহার িকnt তা নয়। িশিশ )থেক
ছাড়া পাওয়া )সই রিঙন বাতােসর )গালািট ঘেরর বাতােসর সেŋ িমেশ
যাবার পর )কােনা অবsােতই )স আর ঘেরর )কানািটেত িফের যােব না,
িনউটেনর গিততtt যা-ই বলুক না )কন। dই তেtt এই )য িবেরাধ, বা
আপাতিবেরাধী, এর রহs উdার করবার ভাবনা িনেয়ই জn )নয়
িবjােনর এক নতুন শাখা⎯পািরসাংিখDক বলিবদDা (statistical
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mechanics)। এর pধান উেd} rপিদ অণুিভিtক বলিবদDা (classical
mechanics) ও তাপবলিবদDা (thermodynamics), এdেয়র মােঝ )সতু

sাপন কের একটা )বাঝাপড়া সৃিk করা, dেয়র মােঝ সমnয় সৃিk করা।
অথOাৎ অণুর গিতিবjান িদেয়ই অণুপুেµর গিতpকৃিতর বDাখDা আিবÆার
করা। অnভােব বলেত )গেল reversibilityর আইনকাnেনর সেŋ বাইের
)থেক pেয়াজনীয় d-চারেট আইিডয়া )যাগ কের (probabilistic concepts)
সামিgক গিতর irreversibility-)ক যুিkর আিঙনায় pিতিªত করা।
পরবতOী অধDােয় এই িবষয়gেলা িনেয়ই একটু সময় কাটাব। পাঠক
হয়েতা ভাবেছন এেত )তা ‘শূn’ বা ‘অসীেম’র )কােনা ভূিমকা )দখিছ
না। একটু ZধযO ধrন, ‘শূn’ যথাসমেয় )দখা )দেবই, অনাhত অিতিথর
মেতা )স যখন-তখন চেল আেস না বেল-কেয়ই।
আর hাঁ, তাপবলিবদDার তৃতীয় সূtিট িনেয় টুঁ শbিট করলাম না,
)সটাও হয়েতা সজাগ পাঠকেদর দৃিk এড়ায়িন। এিট মূলত তাপমাপন
যnt (েযমন িনতDবDবhত থােমOািমটার) Zতির করার কী িনয়ম )স িবষয়িটর
Zবjািনক রীিতনীিত িনেয় সmৃk। মজার বDাপার )য এ আইনিটেক
মােঝ মােঝ ‘zeroeth law of thermodynamics’ বেল আখDািয়ত করা হয়।
)কৗতূহলী পাঠকেক তার িবsািরত বণOনার জn িবjােনর বই ঘাঁটেত
হেব।
তীর ভাঙা )ঢউ আর নীড় ভাঙা ঝড়

পিরসংখDািনক বলিবদDা িবষয়িট একিট িনজs rপ িনেত {r কের
বলেত )গেল ঊনিবংশ শতাbীর মাঝামািঝেত। িকnt এর মূল
আইিডয়াgেলার )গাড়াপtন হেয়িছল অেনক আেগই, )সই িgক আমল
)থেকই বলা যায়, যার ইিŋত আেগই )দওয়া হেয়েছ। তারপর )সসব
আইিডয়া িববিতOত হেত হেত ডDািনেয়ল বানOিলর হােত বাñীয় গিততtt
(kinetic theory of gases) নােম pিতªা লাভ কের। এই তেttর মূল িভিt
হেলা )সই আণিবক িব2াস-সূk, আণুবীkিণক দৃিkেত পদােথOর )মৗিলক
rপ হেলা কণা, অতDn kুd kুd কণা, যা খািল )চােখ )দখার )কােনা
উপায়ই )নই, যা িচরচ•ল, িচর-অিsর, যােদর সংখDা gিণতবDতার
বাইের, )কািট, অবুOদ-িনবুOদ, এ-জাতীয় )কােনা সংখDাই যােদর সিঠক
পিরমাপ িদেত পারেব না। তবু অকাটD এবং অখNনীয় বাsব হেলা )য
পদাথO মাtই কণা⎯জল, বায়ু, পাথর, মাnষ, গাছ, ফুেলর )তাড়া,
পাহাড়, নদী, যা িকছু িদেয় রিচত হেয়েছ এই িব2ভুবন। এই )মৗিলক
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ধারণা )থেকই উৎপিt তাপবলিবদDার িবিবধ িবষয়gেলার বDাখDা {ধু
নয়, তােদর )যৗিkক শৃŋলার মেধD সংjাবd করবার pয়াস। )যমন
বstর ঘনt বলেত কী )বাঝায়? তাপই বা কী? চাপ? সাndতা
(viscosity)? একটা িজিনস গরম বা ঠাNা হেল কী হয়? আবহাওয়ার
খবের বায়ুচাপ কেম )গেল বলা হয় ‘)লা )pসার’ অথOাৎ বৃিkবাদেলর
সmাবনা। চাপ )বেড় যাওয়া মােন )মঘ )কেট সব পিরÆার হেয় যাওয়া।
এসেবর )পছেন অণুপুেµর কী ভূিমকা, )সটাই হেলা বাñীয় গিতিবদেদর
গেবষণার বst। )ছাT উদাহরণ )দওয়া যাক একিট⎯‘তাপ’-এর সংjা
কী? অণুরা িচরচলমান, এক মুহূতOও )থেম )নই তারা। িকnt সংখDায় এত
িবশাল তারা )য নড়েত )গেল এেক অেnর সেŋ ধাkা লাগেত
বাধD⎯একিট এক ঘনিমিলিমটার মােপর )কৗেটার )ভতর আnমািনক
2.75 × 1016 িট কণা বা মিলিকউল আেছ বেল ধারণা করা হয়, sাভািবক
তাপ এবং বায়ুচােপর পিরেবেশ। )ষােলািট শূn বিসেয় সংখDািট )লখার
)চkা কrন, আপনার ঘাম ছুেট যােব (১০িভিtক গণনাপdিতর িবরাট
sিবধার মেধD এই একিট)। িচnা কrন, )গাটা িব2bhােN কত কণা
আেছ! কথা হেলা ধাkা লাগার পর িক হয় কণাgেলার? তারা অnিদেক
চেল যায়। অnিদেক আবার ধাkা খায়, kমাগত ধাkা )খেয়ই যােˆ।
যতই ধাkা খায় ততই তােদর উেtজনা বােড়, অথOাৎ গিতেবগ বােড়।
যতই গিত বােড় ততই বােড় ধাkার মাtা। এভােব একটা hলsূল )বেধ
যায় তােদর মেধD। তার ওপর বাইের )থেক যিদ আেরা উsািন )দওয়া
হয় (উেtজনা বাড়ােনার মেতা )কােনা িবেশষ )তজ pেয়াগ, )যমন চুলায়
আgন ধরােনা), তাহেল )তা কথাই )নই। মহা উেtিজত হেয় তারা
চতুিদOেক ছুেটাছুিট করেত {r করেব। এই )য উেtিজত হেয় )ছাটা,
)সটা যিদ )কােনাভােব মাপার উপায় থাকত তাহেল )দখেতন কণাgেলার
গিতর একটা গড় িবnd (centre of mass) আেছ, )সই গেড়র চারপােশ )য
এেলাপাতািড় (random) ছুেটাছুিট করা তার গড়েকই বলা হয় ‘তাপ’
(এই গড় িনধOারণ করারও একটা িনয়ম আেছ, িনভOর কের কণাgেলার কী
ZবিশkD, )কান পদােথOর কণা তারা, ইতDািদ)। )মাটকথা, তাপ হেলা
উেtিজত কণাসমূেহর উেtজনা-মাtার একটা গড় পিরমাপ। উেtজনা
কেম )গেল তাপ পেড় যায়। )স কারেণ )কাথাও আgন লাগেল
চারিদেকর দালানেকাঠা, বায়ু জল গাছ pাণী সব গরম হেয় ওেঠ, আবার
জল ঢালেলই শাn হেত {r কের। সবই )সই উেtজনার ওঠানামার
বDাপার।
সূচীপt
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পাঠক )যন )ভেব না বেসন )য অণুপুেµর গিত িদেয় তাপ বDাখDা
করা যত সহজ অngেলােক হয়েতা তত সহেজ বDাখDা করা যায়না।
অব}ই যায়। {ধু জানেত হয়, )সই ‘গড়’ )নওয়া বDাপারটা কী। সাধারণ
কতgেলা গািণিতক সংখDার গড় আর এই গড় িঠক এক নয়, খািনক
)টকিনকDাল িবষয় আেছ এেত। ওই পথ না হয় এিড়েয়ই যাই আজেক।
হাজার হেলও আমরা িলখিছ ‘শূn’ িনেয়, এখােন পিরসংখDানিবদDার
খুঁিটনািট িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট না করেলও চেল।
িব2সৃিkর মূল চারেট উপাদান⎯মািট, জল, বায়ু, অিg। আিদম
িহndধেমOর মূল দশOেনর অnতম িভিtই িছল এিট। পের অDািরsটলও
িঠক একই কথা বেল িগেয়িছেলন। এর সব কিটই জীবজগেতর জn
অব}pেয়াজনীয়⎯একটা gেহ )য জীিবত িকছু থাকা সmব তার pধান
পরীkাই এ উপাদান-চতুkেয়র উপিsিত )কবল নয়, pাচুযOও। আমােদর
বতOমান আেলাচনার জn pথম িতনেট উপাদােনর মূল উপকরেণর মেধD
)য কণার pাধাn আেছ )সটা হয়েতা খুব dেবOাধD নয়, )ক জােন হেল
হেতও পাের। চামড়ার )চােখ যখন )দখবার উপায় )নই, এমনিক
অতDাধুিনক অণুবীkণ যnt িদেয়ও )দখা সহজ নয়, তখন বড় বড়
Zবjািনকেদর মুেখর কথা িব2াস ছাড়া উপায়ই বা কী আমােদর। িকnt
)যটা িকছুেতই িব2াস হবার নয়, মেন হেব এর )চেয় বড় ধাpা আর হেত
পাের না (আমরা িকছু বুিঝsিঝ না বেল মাথায় হাত বুিলেয় )বাকা
বানােনার )চkা হেˆ), )সটা হেলা আেলা, যা আমরা সূযO )থেক পাই, যা
বাতােসর মেতা কখেনা শাn কখেনা উথাল, যা পািনর মেতা নদীনালা
ভের রােখ না, যা মািটর মেতা শk নয়, তােত আবার কণা থাকেত পাের
)কমন কের। এবং অেনকটা )স কারেণই, অn িতনিট উপাদান )থেক
সmূণO sতnt তার pকৃিত, তাই আেলা িছল িচnািবদ, দাশOিনক আর
িবjানীেদর িচররহেsর িবষয়। এেকক যুেগ এেকক মনীষী আেলার
এেককিট িদক িনেয় তাঁেদর ধDানধারণা বDk কেরেছন। িকnt আেলা
িজিনসটা আসেল কী )স রহেsর )মাড়ক উøঘাটন হেত )বশ কেয়ক
শতাbী অেপkা করেত হেয়েছ িবjানজগৎেক। )রেনসাঁর ইউেরােপই
সmবত pথম grtপূণO কাজ হেত {r কের আেলার ওপর। আইজDাক
িনউটেনর অnতম )নশাই িছল আেলা িনেয় নানা রকম পরীkা-িনরীkা
করা। িতিন )কৗতূহলী হেয় উঠেলন কােচর )ভতর িদেয় আেলা pেবশ
করার পর কী হয় তা )দখেত। সাধারণ কােচ চমকদার িকছু ঘেট না বেল
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িতিন একটা িtেকাণী কাচ (prism) িনেয় তােত আেলা )ফলেলন। ও মা!
আজব িজিনস ঘটেত {r হয়। সাদা আেলা নানা রেঙ ছিড়েয়
পেড়⎯একিট নয়, dিট নয়, পাকা সাতিট রঙ, লাল )থেক {r কের নীল,
)বgিন পযOn।

হাইেগn

দাrণ মজার বDাপার। িঠক )যমন কের বষOার পর কখেনা কখেনা
আকাশজুেড় রংধn ছিড়েয় পেড় নানা রেঙর পুˆ ধারণ কের। আেলা
আর িtেকাণী কােচর এই মজার )খলা তাঁর আেগ কােরা )চােখ পেড়িন,
িকnt এটা িছল আেলািবjােনর একিট অতDn grtপূণO আিবÆার। এই
নানা রেঙ ছিড়েয় পড়ার বDাপারিটর একটা বDাখDা পাওয়া িগেয়িছল পের,
িকnt িনউটন িনেজ যা )ভেবিছেলন তা )থেক sতnt। তাঁর ধারণা িছল,
অnাn বstর মেতা আেলাও অণু িদেয় Zতির। কােচর )ভতর িদেয় যাবার
সময় িবিভn জােতর কণা িভn িভn গিতেত িভn িভn পেথ চেল যায়
বেলই নানা বেণOর )শাভা ছিড়েয় পেড় চতুিদOেক। িকnt এই অণুতtt
মনঃপূত হয়িন ইউেরােপর সমসামিয়ক পদাথOিবjানী-)জDািতিবOদ
িkিšয়ান হাইেগেnর (১৬২৯-৯৫)। )নদারলDNেস জnলb এই
অসাধারণ মাnষিটরও িছল বhমুখী pিতভা, িযিন )ষােলা বছর বয়েসই
)স সময়কার সবেচেয় pভাবশালী ইউেরািপয়ান দাশOিনক-িবjানীসূচীপt
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গািণিতক )ডকােটOর িকছু কাজকেমOর ভুল¯ািn ধরেত )পেরিছেলন, যিদও
)সটা pকাে} pচার করার মেতা সাহস তখেনা হয়িন তাঁর। আেলার
pকৃিত িনেয় তাঁরও দাrণ )কৗতূহল িছল। )বশ িকছু মূলDবান কাজও
কের )গেছন তার ওপর। তাঁর মেত, আেলার ZবিশkD অণু নয়, তরŋ।
িঠক িকেসর তরŋ তা অব} আিবÆার হয়িন তখেনা, )সটা পুেরাপুির
উøঘাটন হেত আেরা অেনক সময় )লেগিছল। যা-ই )হাক-কণা না )ঢউ
এ িনেয় িবেলত আর ইউেরােপ বড় রকেমর )কােনা িবতকO সৃিk হেয়
যায়িন )যমনিট হেয়িছল কDালkলােসর আিবÆার িনেয়। তার pধান
কারণ, আেলার pকৃিত িনভুOলভােব বুঝেত হেল )যসব পরীkা-িনরীkা
চালােত হয় তার উপেযাগী যেথk যntপািত তখেনা আিবÆার হয়িন।
তেব আেলাকরি¼র একটা ZবিশkD ধরা িদেয়িছল টমাস ইয়াং
(১৭৭৩-১৮২৯) নামক এক িbিটশ পদাথOিবেদর কােছ, যা )থেক তার
তরŋতার সপেk একিট বড় যুিk দাঁড় হেয় যায়। এই ভdেলাকও {ধু
পদাথOিবjান িনেয়ই পেড় থাকেতন না, আেরা একটা বড় gণ িছল তাঁর।
একিদেক এিডনবাগO আর )কিmôজ )থেক িছল িবjােনর িডিg, আবার
জামOািনর )গিটেŋন )থেক )মিডকDাল িডিg ১৭৯৬ সােল। উপরnt িতিন
িছেলন নামকরা িমসরিবশারদ পিNত। )সকােলর মাnষ বতOমান যুেগর
মেতা অিত-িবেশষেtর বািতেক ভুগেতন না বেলই হয়েতা তাঁেদর
িব2দৃিk িছল িব2বDাপীই িবsৃত।
এখন বিল তরেŋর এই ‘পরsেরর সেŋ ঘাত-সংঘাত’ বDাপারটা
কী। Zবjািনক ভাষায় এেক বলা হয় Interference (বDিতচার)। একটা
উদাহরণ িদেয় )বাঝাবার )চkা করা যাক। বstজগেত )য তরŋ আেছ তা
চামড়ার )চােখ )দখবার সবেচেয় সহজ উপায় হেলা )কােনা জলাশেয়র
সামেন দাঁড়ােনা⎯খুেদ খুেদ খালিবেলেতও )ঢউ ওেঠ, যত )ছাটই )হাক
)স )ঢউ। শাn পুkের একটা িঢল ছুড়ুন। কী হেব? িঢলিট টুপ কের পড়ার
সােথ সােথ পিরপাে2Oর জল খািনক উেtিজত হেয় উঠেব, এবং )স
উেtজনা (েতজ, energy) )ঢউেয়র আকাের ছুটেব চারিদেক, িনখুঁত বৃt
রচনা কের, )যন মা-pকৃিতর কাছ )থেক এমিন কের সার )বঁেধ চলারই
িশkা gহণ কের এেসেছ তারা। এক মুহূতO পের আেরা একটা িঢল ছুড়ুন
pায় একই জায়গা তাক কের। এবার কী )দখা যােব? িdতীয় িঢলিট
িdতীয় বৃtমালা সৃিk করেব। dিট িঢেলর dিট বৃtেsাত যখন একসােথ
)মেল তখন কী )চােখ পড়েব? ভােলা কের )খয়াল করেল )দখা যােব
)কােনা )কােনা জায়গায় )ছাট )ছাট )ঢউgেলা একসােথ িমেল )বশ
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বড়সড় একটা )ঢউ বািনেয় )ফেলেছ, আবার )কাথাও তারা পরsেরর
‘পােয় লDাং )মের’ dজনই কাত হেয় পড়েছ, অথOাৎ )কােনা )ঢউই থাকেছ
না। dিট পাশাপািশ )মাটরেবােটর )পছেন )ফলা )ঢউরািশর মাঝামািঝ
একটা জায়গােত লk করেল মেন হেব সব শাn, ল• বা )নৗকা
)কােনািকছুরই আনােগানা িছল না )স জায়গাটুkেত িবগত সময়টুkর
মেধD। এই ঘটনািটর Zবjািনক বDাখDা হেলা এই )য, বDিতচার pণািলেত
dিট )ঢউ যখন একই কলােত (phase) চেল তখন তােদর সিmিলত )তজ
বৃিdpাp হয়, যােত কের )ঢউেয়র উÒতাও )বেড় যায়। িকnt যখন
কলাৈবষমD ঘেট তখনই তারা পরsেরর গিতপথ rd কের )দয়, এক
িহেসেব, যার ফেল dিট )ঢউেয়র )কােনািটরই িনজsতা বজায় থােক না।
এটা {ধু পািনেত নয় শেbও লk করা যােব, কারণ শbও একpকার
)ঢউ। শbতরেŋর জারক ও বাহক হেলা বায়ু। বায়ুেত চাপ িদেল
kঁচকায়, চাপ তুেল িনেল ফাঁেপ (অেনকটা হাপেরর মেতা)। এই চাপাফাঁপা )থেকই সৃিk হয় শেbর শিk, যা সৃিk কের বায়ু-কmন এবং যার
ইিndয়gাh বিহঃpকাশ ঘেট শbrেপ। শbতরেŋর সবেচেয় নাটকীয়
pদশOনী )দখেত চাইেল একটা পিšমা অেকOsTােত যান, )দখেবন কত
িবিচt তরেŋর কত িবিচt Àিন )কঁেপ )কঁেপ উঠেছ হাজারেট বাদDযnt
)থেক, কত সহs বDিতচার (out of phase) আর সমচার (in phase) তরŋ
িমেল রচনা কের যােˆ এক সেmাহনী sেরর জগৎ।
অnrপ ঘটনা ঘেট আেলার জগেতও⎯{ধু খািল )চােখ )স )ঢউ
)দখবার )কােনা উপায় )নই। খািল )চােখ )যটা )দখবার উপায় আেছ
)সটা হেলা রেঙর বাহার-সাদারঙ, লাল, কােলা, হলুদ, সবুজ, নীল,
)বgিন। একটােত )চাখধাঁধােনা রিkম উjjলতা, আেরকটােত শীতল
)কামলতা। আেরকিট হয়েতা এরকম )য গােয় লাগেল চামড়া )পাড়ার
উপkম হয়। এেদর এেককিটর এেকক ZবিশkD তােদর িভn িভn
‘ZদেঘODর’ জn। আজকাল সবার বািড়েতই নানা রকম ইেলkTিনক dেবDর
ছড়াছিড়। আমােদর Zদনিnন জীবেনর pিতিট মুহূতOই বলেত )গেল
হাজার রকম ওেয়ভেলংথ আর িèেকােয়িnর )ঝাপঝােড় আˆn হেয়
থােক। বািড়র )পছেন ফুেলর বাগান কের রেঙর ZবিচtD সৃিk করবার
উপায় হয়েতা আমােদর )নই আেগর মেতা, িকnt শb ও আেলাকরি¼র
তরŋ-ZবিচtD িদেয় বাসগৃেহর তরŋকানন অব}ই আমরা কানায় কানায়
পূণO কের রাখেত পারিছ।
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আইজDাক িনউটন তাঁর িtেকাণী কােচর kহের )ফলা {¯ আেলার
সpবেণO িবˆুিরত হেয় যাবার তাৎপযO এই িছল )য সাদা আেলার মােঝই
আেছ নানা বেণOর আেলাকণার বীজ⎯যােদর এেককিটর এেকক ZদঘOD
থাকার কারেণ এেকক রেঙর পুˆ ধারণ কের sˆ কােচর ঘন মাধDম
িদেয় pেবশ করবার পর। এই রঙgেলা আমরা )চােখ )দখেত পাই এবং
এরা আমােদর )চােখর )কােনা kিত কের না, কারণ এরা অেপkাকৃত
মাঝামািঝ ZদেঘODর )ঢউ, যােদর )তমন kিতকর উপকরণ )নই। সবেচেয়
বাড়া হেলা লােলর ZদঘOD, এবং দৃিkসীমার সবেচেয় hs হল )বgিন।
আেলাকরি¼র ZদঘOD মাপার Zবjািনক একক হেলা ‘এংsTম’ [sইিডশ
িবjানী এ )য এংsTেমর (১৮১৪-৭৪) নামাnসাের], অথOাৎ 10 −10
িমটার। বDবহািরক িবjােন আজকাল ‘nােনািমটার’ও বDবহার করা হয়।
১ nােনািমটার মােন ১/১,০০০,০০০,০০০ িমটার। )স িহেসেব লাল
রেঙর ZদঘOD ৭০০ nােনািমটার, আর )বgিনর ৪০০। )বgিনরও
রকমেফর আেছ-৪০০-এর িনেচ চেল )গেলই যােক বেল short wave (hs
তরŋ)-এর এলাকায় চেল আেস। এgেলা খািল )চােখ )দখবার উপায়
)নই। এেদর মেধD সবেচেয় পিরিচত )য কিট নাম তার মেধD এk )র
আর আ&Tাভােয়ােলেটর কথা আমরা িনতDই {েন থািক। ওিদেক আবার
লােলর )চেয় লmা )ঢউ হেলও িবপদ⎯)সgেলাও আমােদর দৃিkসীমার
বাইের। Infrared,microwave⎯এgেলা হেলা লmা তরেŋর উদাহরণ।
এবার আমরা মূল িবষয়িটর কাছাকািছ )পৗঁেছ )গিছ। লmা আর খােটা
)ঢউ বলেত কী )বাঝায়? পািনর )ঢউ নাহয় খািল )চােখই )দখেত পাির,
)ঢউgেলা িকভােব ওঠানামা করেছ তা পিরÆার )দখা যায়, িকnt শb আর
আেলার )ঢউ )চােখ )দখব কী কের? ওgেলার ZদঘOD বলেত কী )বাঝায়?
তার একটা ভাসা ভাসা ধারণা )পেত চাইেল মেন মেন একটা পাহািড়
অ•েলর ছিব আঁkন, )যখােন অেনকgেলা উঁচু-িনচু িটলা আেছ।
িটলাgেলা নড়েছ না বেট, িকnt দূর )থেক )দখেত )তা )ঢউেয়র মেতাই
মেন হেব। এবার কlনা কrণ dিট পাশাপািশ )ঢউেয়র মােঝর
দূরtটুk-পাহােড়র ওপর এর )কােনা পিরবতOন )দখা যােˆ না। িকnt
বাতােসও িঠক এমিন-রকম )ঢউ Zতির হেˆ িনতD-িনয়ত, শb ও আেলা
উভয়েkেt। এই )য dিট লাগালািগ ‘িটলা’, তােদর )য দূরt তােকই
বলা হয় ওেয়ভেলংথ। pকৃিতর ZবিশkDই হেলা )য ৪০০-এর িনেচ আর
৭০০-এর ওপের )য তরŋ তার আেলা দৃিkেগাচর নয়, এবং তা সাধারণ
বDবহােরর জnও খুব উপেযাগী নয়।
128 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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পাঠেকর মেন p¬ জাগা sাভািবক। এই )য )ছাট )ঢউ আর বড় )ঢউেয়র
কথা বলিছ, যা )চােখ )দখা যােˆ না, এেদর ZদঘOD নাহয় মানা )গল, িকnt
এই ZদঘOD-)ভেদর তাৎপযOটা কী? তাৎপযO হেলা dিটর dরকম )তজ
(energy)। ZদঘOD যত )ছাট হয় ততই )বিশ তােদর কmনাŋ (frequency),
যার ফেল ততই তােদর )তজ-িবkম। )তজ না হেল কাঁপুিনর মাtা
বাড়েব )কমন কের। আ&Tাভােয়ােলট, যা আমরা )চােখ )দিখ না, অথচ
সারা িদন )রােদ পুড়েল আ&Tাভােয়ােলট রি¼ গােয় )লেগ চামড়ার সমূহ
kিত হবার সmাবনা। মাtািতিরk রµনরি¼ (X-ray) গােয় লাগেল তার
)য িবিকরণ-শিk )সটা একসময় কDাnারrেপ )দখা িদেত পাের। যা-ই
)হাক, মাঝাির ZদেঘODর দৃিkgাh রি¼gেলা, লাল )থেক )বgিন, )সgেলা
সাধারণ সাদা আেলার উপকরণ হওয়ােত সাদা আেলা যখন বষOণsাত
আকােশ রংধnর বণOািলেত উdািসত হেয় ওেঠ, তখন কিবর )চােখ পেড়
আকাশেজাড়া রেঙর )খলা, আর িবjানী )দেখন )মেঘরা কী অdুত
উপােয় সাের সাের দাঁিড়েয় )গল িtেকাণী কােচর আকার িনেয়। সাদার
মােঝ লুিকেয় থাকা নানা ZদেঘODর নানা রঙ িনজ িনজ পেথ িনজ িনজ
গিতেত িবিˆn হেয় পড়ল। িকnt সমৈদঘOD হেল কী হেব, তােদর )সই
পরsেরর পথ rেখ (interference) দাঁড়াবার sভাবিট দূর হবার নয়।
)সটাই লk্ কেরিছেলন ইয়াং সােহব তাঁর ১৮০১ সােলর পরীkােত।
পুkেরর জেল কাছাকািছ dিট িঢল ছুড়েল )ঢউgেলার )য দশা হয়
আেলােতও অেনকটা একই রকম ঘটনা ঘেট। একটা )মামবািত jালুন
ঘের। অদূের একটা িপচেবােডOর বড়সড় পাত দাঁড় কিরেয় )ছাT একটা
িছd কrন মাঝখােন। )সই িছেdর অপর পােশ আেরা একটা পাত দাঁড়
করান, িছdমুk। )দখেবন ওিদেকর )মামবািতর আেলা এেস এিদেকর
পদOািটেক আেলাময় কের তুলল, এবং )স আেলােত )কােনা ফাঁকেফাকর
)নই। এবার এক কাজ কrন, ওই িছdিটর খুব কােছ আেরা একিট িছd
কrন, তারপর )দখুন, )বশ মেনােযাগ িদেয় )দখুন, ওপােশ কী হেˆ।
)দখেবন )য dিট িছd িদেয় )ঢাকার পর আেলােরখাgেলা অেনক জায়গায়
পরsেরর সেŋ সহেযািগতা কের উjjলতর কের তুলেছ জায়গাটা,
আবার )কােনা )কােনা জায়গায় পরsরেক বাধা িদেয় এেকবাের
অnকার সৃিk কের )ফলেছ। এই হেলা ই•টারেফেরেnর লkণ। এেত কী
pমািণত হয়? আেলা যিদ ইট-পাথেরর মেতা কণাজাত হেতা তাহেল িক
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এরকম আচরণ হেতা তােদর? মেন হয় না। sতরাং এ পরীkা ঊনিবংশ
শতাbীর পদাথOিবদDা-জগেত বdমূল িব2াস এেন )দয় )য আেলা
আসেলই একpকার )ঢউ। যার অথO দাঁড়ায় )য হাইেগেnর ধারণাই িঠক,
িনউটেনরিট নয়। িঠক কী ধরেনর )ঢউ )সটা আিবÆার হয় আেরা খািনক
বােদ⎯ এ হেলা তিড়ৎ-)চৗmক-তরŋ, যার pকৃিত শbতরŋ )থেক
আলাদা। শb চেল )সাজাsিজ, এেকবাের নাক বরাবর (longitudinal),
আর আেলা যায় আড়াআিড় (transverse), )তরচা পেথ । অথOাৎ )তজ
)ছােট একিদেক, আর )ঢউ চেল তার সমেকােণ। এই তরŋতttিট
িবjান-জগেতর অকাটD )বদবােকDর rপ ধারণ কের ঊনিবংশ শতাbীর
মাঝামািঝেত। {ধু তা-ই নয়, পদােথOর অণুতেtt িব2াসী, এবং অণুিব2াস
িদেয় pকৃিতর যাবতীয় ঘটনাসমূেহর বDাখDাদােনর )য pেচkা
পিরসংখDান-তািttকেদর, )সই িব2ােসর সেŋও এর snর সামµs সৃিk
হেয় যায়। অণুতািttকেদর মতাnযায়ী বstর drতচারী কণাgেলা চলার
)বেগ )তেজর তরŋমালা সৃিk কের )কােনা-না-)কােনাভােব, যার
বিহঃpকাশ ঘেট আেলার িবিকরেণ। কণা যত গিতশীল তত তােদর তাপ,
তত তােদর )তেজাশিk, এবং ততই তােদর আেলািবিকরণ। এ-dেয়র
মােঝ )সতু )বঁেধ )দন লুডিভগ বলজমDান (১৮৪৪-১৯০৬) ও )জােসফ
)sফান (১৮৩৫-৯৩) নামক dই অিsTয়ান পদাথOিবদ। তাঁেদর তttিট
)sফান-বলজমDান সূt নােম পিরিচত। এই সূt অnযায়ী একটা ‘আদশO
বst’ (ideal body) যােক কৃðেদহী (black body) বেল আখDািয়ত করা হয়
িবjােন, তার িবিকরেণর পিরমাণ হল ওিটর )য তাপমাtা তার চারঘাতী
অnপােত (fourth degree)। উদাহরণsrপ, তাপ যিদ হয় 2 িডিg,
িবিকরণ হেব 2 4 । তদানীnন িবjােনর পিরেpিkেত এ িছল আেলার
তরŋতtt ও পিরসংখDান-তেttর পরম িমলনসূt। এেত {ধু কতখািন
আেলা িবকীণO হেˆ তা-ই নয়, সােথ সােথ কতটা তাপ সৃিk হেˆ )সটাও
pকাশ পােˆ। কিথত আেছ )য এ সূেtর সাহােযD )কােনা এক ধমOpাণ
বDিk অŋ কেষ )বর কেরিছেলন )য sেগOর আnমািনক তাপমাtা হেলা
৫০০ িডিg (rবেsেল)!
িকnt কণািবjান আর আেলািবjােনর এই মধুর িমলন সmকO
দীঘOsায়ী হয়িন। িbেটেনর লডO )রেল আর sার )জমস িজেnর একিট
পরীkায় পূবOবতOী তেttর আংিশক সমথOন িছল বেট, সােথ সােথ কিতপয়
p¬ও দাঁড় হেয় যায়। তাঁরা মাঝাির মােপর )ঢউ িনেয় কাজ কেরিছেলন
বেল তাঁেদর pদt সূtিট )ঢউ )ছাট হেল )য তাপ অিতমাtায় )বেড়
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যাওয়ার সmাবনা থােক )সটা পুেরাপুির ধরা পেড়িন। তেব )যটা িছল
sskভােবই )সটা হেলা িবপেদর আভাস। সিতD )তা, তরেŋর ZদঘOD
যিদ কমেত কমেত শূেnর িদেক ধািবত হয় তাহেল তাপমাtাও বাড়েত
বাড়েত সীমার বাইের চেল যােব। তাহেল )তা সবOনাশ। )যন )কয়ামতই
এেস যােব, িব2জগৎ সব পুেড় ছারখার হেয় যােব।

মDাk pাŋ
এখােন আবার )সই ‘শূn’ আর ‘অসীম’ এেস উঁিক )মের জানান
)দয় তােদর উপিsিত। এই ভয়াবহ সmাবনােক িবjানীরা নাম িদেয়েছন
‘রেŋাtেরর িবপযOয়’ (ultraviolet catastrophe)।
আ{ মহাpলেয়র সmাবনা )কােনা সিতDকার িবjানমনা মাnেষর
িচnায় gহণেযাগD মেন হেব না। sতরাং গNেগালটা িনšয়ই pকৃিতেত
নয়, িবjােনর িব2াস-অিব2ােসর মেধD। এই সমsার সমাধান খুঁজেত
খুঁজেতই পদাথOিবেদরা আিবÆার করেলন )কায়া•টাম বলিবদDা নামক
সmূণO sতnt একিট িবষয়, যা সাধারণ বুিdেক হার মানায়, আিদকােলর
সমs অভDs, িচরাচিরত িব2াসেক pিতহত কের, িবjানবিহভূOত জগৎেক
হতভm কের )দয়। এই তেttর আিদজনক িহেসেব sীকৃিত )দওয়া হয়
জামOািনর মDাk pাŋ (১৮৫৮-১৯৪৭) নামক এক তীkধী
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পদাথOিবjানীেক, যিদও jানিবjােনর )কােনা )kেtই )কােনা িবেশষ
বDিkেক তার একক জনক িহেসেব িচিhত করা খুব িবচkণ বেল গণD
করা হয় না, যার ইিŋত আেগই )দওয়া হেয়েছ একবার।
মDাk pাŋ )গাড়া )থেক িনিšত ধারণায় িছেলন )য )রেল-িজেnর
সহজ সমীকরণ হয়েতা একটু অিতিরk সহজ, যা সব )kেt সমান
pেযাজD সmবত নয়। এটা )কােনাkেমই িব2াসেযাগD হেত পাের না )য
তরেŋর ZদঘOD শূnেত )পৗঁছােনার অবsা দাঁড়াবার সােথ সােথ তার )তজ
বৃিdpাp হেয় আকাশ )ছাঁবার অবsায় এেস যােব। )রেল-িজেnর সূt
বDবহার করেত িগেয় যিদ পৃিথবী Àংস হেয় যায় তাহেল )তা মুশিকল।
sতরাং িকছু একটা করা দরকার। একটা নতুন িকছু, একটা )মৗিলক
িকছু। আপাতদৃিkেত )রেল-িজেnর সূেt িবjান অnযায়ী )কােনা
ফাঁকেফাকর )দখা যােˆ না, অথOাৎ pিতিªত িবjান িদেয় এর সমাধান
)খাঁজা অথOহীন। িতিন িঠক করেলন, )রেল-িজn )য িবjােনর ওপর
pিতিªত )স িবjানই ভুল। পারমাণিবক জগেত হয়েতা )স িবjান
অচল। বড় আকােরর পদাথOিবষয়ক জগৎ )যসব িনয়মকাnন )মেন চেল,
)ছাট কণােদর জগেত )স িনয়ম অেকেজা। মDাk pাŋ এক dঃসাহসী
িচnা িনেয় )খলা করেত লাগেলন মেন মেন⎯)ছাট কণারা বড়েদর মেতা
একটানা রাsায় গিড়েয় গিড়েয় চেল না, তারা চেল অেনকটা লািফেয়
লািফেয়, বDাং )যমন কের চেল। সাধারণ বুিdেত এটা কlনা করা
কিঠন, কারণ আমরা থািক বড়েদর পৃিথবীেত, sতরাং আমরা বড়েদর
আইনকাnেনই অভDs। আমােদর পেk কlনা করা শk )য, মেন
কrন, একটা গািড়র গিতেবগ শূn )থেক এক লােফ দশ মাইল )বেগ
উেঠ যােব, তারপর যত )চkাই কrন, দশ )থেক আেs আেs ওপের
উঠেত উঠেত এগােরা বােরা ইতDািদেত না িগেয় চেল যােব kিড়েত,
তারপর চুপচাপ, পের হঠাৎ কের িtশ। এমন অdুত কাN )কউ {েনেছ
)কােনা িদন? না, আমােদর বাপ-দাদা )চাdপুrেষর )কউ )শােনিন।
)শােনিন কারণ এরকম ঘটনা )ছাটেদর rপকথার বই ছাড়া আর )কাথাও
পাওয়া যােব না। িকnt জামOািনর )সই dঃসাহসী যুবক িঠক )সই psাবই
)পশ করেলন িবjানজগেত এবং তাঁর সপেk যুিk দাঁড় করােলন এই
বেল )য এই ধারণার িভিtেত )য ফলাফল িতিন )পেয়েছন )সটা
Zবjািনক তেথDর সেŋ hবh িমেল যায়। )রেল-িজেnর সীমাহীন )তজ
বৃিdর পিরবেতO একটা পযOােয় িগেয় )তজ আসেল বাড়ার পিরবেতO কমেত
{r কের। এই বDাপারিটেক নামকরণ করা হেলা ‘)কায়া•টাম’
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(quantum)। পারমাণিবক পযOােয় বstজগেতর বাsবতা িভn আইেনর
বশবতOী হয়, )সখােন অণুকণার গিতিবিধ, তােদর )তজ-শিk,
িনরবিˆnতার চিরt হািরেয় খNীভূত, কাটাকাটা িচt ধারণ কের।
)সখােন পৃিথবী )খােপ )খােপ ভাগ করা, এক )খাপ )থেক আেরক
)খােপর মােঝ একটা ফাঁক আেছ। )তেজর )বলায় এই ‘)খাপ’gেলােক
বলা হয় এনািজO )লেভল। গDাস পDােডেল যত চাপই িদন না )কন গািড়র
গিতেবগ শূn )থেক এক লােফই হয়ত দেশ উেঠ যােব, kেম kেম
pিতিট অŋ পার হেয় উঠেব তা নয়।
অkাদশ আর ঊনিবংশ শতাbীর spিতিªত িবjানজগেত এধরেনর
আজgিব িচnার )কােনা prয় িছল না। তাঁরা মDাk pােŋর Zবjািনক
গেবষণার pশংসা করেত কাপOণD কেরনিন, কারণ তাঁর তtt অnযায়ী
)রেল-িজn সমsার সেnাষজনক সমাধান )তা িছলই, িকnt তাঁরা pােŋর
গাঁজাখুির তtt )বদবাকD িহেসেব )মেন িনেত pstত িছেলন না। তাঁরা
)ভেবিছেলন, এ এক তrণ উÒািভলাষী িবjানীর কlনাpসূত উdট
িচnা, যার একমাt উেd} বাsবতােক )জার কের তাঁর পরীkার সেŋ
খাপ খাইেয় একটা )জাড়াতািলর বDবsা করা। একটা সামিয়ক সমsার
সামিয়ক সমাধান মাt, তার )বিশ িকছু নয়।
িকnt এটা )য সামিয়ক িকছু নয়, আসেলই একিট যুগাnকারী
আিবÆার যােত কের pকৃিতর একিট গভীর রহs উøঘা'ন হেয় )গেছ,
সmবত মDাk pােŋর িনেজরই অজােn, )সটা পিরÆার হেলা আেরকিট
যুগাnকারী গেবষণায়, যার নায়ক িছেলন আেরা এক জামOান যুবক,
তখেনা সmূণO অjাতনামা, এবং এখন যার নাম বাংলােদেশর
িরকশাওয়ালােদরও মুেখ মুেখ )ঘাের⎯আলবাটO আইনsাইন।
আইনsাইেনর বয়স তখন ছািbশ, পদাথOিবদDায় সেবOাÒ িডিg করা
সেttও বলেত )গেল একরকম )বকার, সামাn এক )পেট•ট অিফেস
)ছাটখােটা একটা চাকির িনেয় )কােনারকেম সংসােরর খরচ চালািˆেলন
সদDিববািহত যুবক। িতিন )চেয়িছেলন িব2িবদDালেয় গেবষণার চাকির,
)সটা পানিন, কারণ িব2িবদDালেয়র অধDাপক (pেফসর ওেয়বার) তাঁেক
চাকিরর pশংসাপt (recommendation letter) িদেত অসmিত jাপন
কেরিছেলন (কারণ আইনsাইন তাঁেক )হর pেফসর ওেয়বার না বেল
{ধু )হর ওেয়বার বেল সেmাধন করেতন, অেনকটা Zsিˆক
অবjাবশতই, এ িনেয় আমরা সামেন আেরা কথা বলব)। যা-ই )হাক,
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)পেট•ট অিফেসর চাকিরটা )নহাত খারাপ হয়িন তাঁর জn। ১৯০৫
সােলর কথা )সটা। চাকিরর কােজ খুব কম সময়ই বDয় করেত হেতা
তাঁেক, ফেল িদেনর )বিশর ভাগ সময়ই িতিন িনেজর গেবষণার কােজ
বDবহার করেত পারেতন। ইিতহাস এর সাkী )য ১৯০৫ সালিটই িছল
আইনsাইেনর গেবষণা-জীবেনর সবেচেয় )গৗরবময়, সবেচেয় ফলpসূ
সময়। এ বছর িতিন একিট নয়, িতনেট বড় বড় কাজ কের ইিতহােস
িচরsরণীয় মনীষীেদর শীষOsান দখল কের )রেখেছন। তাঁর pথম কাজিট
িছল বstর আপাতdেবOাধD আেলাক-তিড়ৎ িkয়ার (photoelectric effect)
একটা সেnাষজনক বDাখDা দােনর ওপর। আেলাক-তিড়ৎ িবষয়িট pথম
)চােখ পেড়িছল ১৮৮৭ খৃkােb, জামOািনরই আেরক pিসd পদাথOিবjানী
হাইনিরখ হাতOেসর (Hertz) (১৮৫৭-৯৪)। িতিন লk কেরন )য, একটা
ধাতব পােতর ওপর রেŋাtর ZদেঘODর (ultraviolet) রি¼ িনেkপ করেল
কী এক অdুত কারেণ )সই পােতর এটম )থেক ধপাধপ ইেলকTন
িনিkp হেত থােক, অেনকটা িঢল )মের )দয়ােলর বািলকণা খিসেয়
)ফলার মেতা। সনাতন অণুিবjান িদেয় এর বDাখDা পাওয়া যািˆল না।
আইনsাইন বলেলন, বDাখDা পাওয়া যািˆল না তার কারণ সনাতন
িবjােন আেলা )য ‘)ফাটন’ নামক একটা kুdািতkুd কণা িদেয় Zতির যা
অেনকটা )সই িঢেলর মেতাই কাজ কের যখন ওটােক পােতর িদেক
)ছাড়া হয়, )সটা জানা িছল না। hাঁ, আেলা তরŋ িঠকই, আবার কণাও,
িবেশষ রকম কণা, যােক আইনsাইন বলেতন ওেয়ভপDােকট (কণার
মেতা কের দলাপাকােনা )ঢউ)। )স পDােকট িবেশষ িবেশষ )তেজ পােতর
ওপর ঘা )খেল তার এটম )থেক ইেলকTনgেলা এেক এেক খিসেয়
আনেব। তা’ও একটা )তজ-সীমার কেম চেল )গেল )সই খসােনাটা হঠাৎ
কেরই বn হেয় যােব। আ&Tাভােয়ােলট লাইেটর এই আšযO gণ
িবjানজগেতর এক দাrণ আিবÆার। এর )য কত বDবহািরক এবং
বািণিজDক pেয়াগেযাগDতা তা বতOমান যুেগর pযুিk )kেt কােরার
অজানা নয়। সংগত কারেণই এই যুগাnকারী কাজিটর জn আইনsাইন
)নােবল পুরsার )পেয়িছেলন। বলা বাhলD )য তাঁর এই আিবÆার
নানাভােব পরীিkত-িনরীিkত হেয়েছ শত শত িবjানী ও গেবষক dারা,
এবং pিতবারই তাঁর তtt িনভুOল pমািণত হেয়েছ। আইনsাইেনর
আেলাক-তিড়ৎ তtt আেরকিট বড় কাজ িসd কেরেছ⎯মDাk pােŋর
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)সই ‘)কায়া•টাম তttেক’ যুিkযুk িহেসেব spিতিªত করেত সাহাযD
কেরেছ।
আেলা আমােদর Zদনিnন জীবেনর িনতDসŋী, অথচ এই বstিটেকই
আমরা কত কম জািন। {ধু আমরা )কন, )গাটা িবjানজগৎেকই চরম
ধাঁধায় ভুিগেয়েছ যুেগ যুেগ। িনউটন বলেলন, আেলা ইট-পাথেরর মেতাই
একরকম পাথর, খুব )ছাট পাথর যিদও। হাইেগn বলেলন, পাথর নয়,
)ঢউ। এিদেক আইনsাইন যা বলেছন তােত )তা মেন হয় কণাও হেত
পাের, আবার )ঢউও হেত পাের। ধাঁধা )যন আেরা )বেড় )গল। একই
িজিনস )ঢউ আর কণা একই সেŋ কী কের হয়। পের লুই িডbগিল নামক
আেরক িবjানী এেস pমাণ করেলন )য hাঁ, হয়, পদােথOর এই Zdত
চিরt, যত অিব2াsই )হাক, এটাই pকৃিতর pকৃত rপ। এ rেপর পূণO
বDাখDা আেছ িবংশ শতাbীর )কায়া•টাম তেttর মােঝ।
পাঠক িনšয়ই ভাবেছন, িকnt মশাই, এখােন শূেnর জায়গািট
)কাথায়। আেছ, ভাই, আেছ। ভুেল যােবন না )য )কায়া•টাম তেttর
আেলাচনািট {rই হেয়িছল )সই তরেŋর ZদঘOD শূেn চেল )গেল )তজ
অসীেম )পৗঁছুেব িক )পৗঁছুেব না, )স pে¬র )মাকািবলা করেত িগেয়।
)কায়া•টাম িবjােন তার আংিশক জবাব পাওয়া )গল-না, অসীেম যায় না,
কারণ তা হবার আেগই িবjােনর আইনকাnন বদেল যায়, )তজ )সখােন
ধােপ ধােপ উেঠ যােব বা নামেব, hট কের ওপের উেঠ যায় না বা িনেচ
নােম না। )কায়া•টাম তtt অnযায়ী শূn মােনই )শষ নয়, শূn )তেজরও
একটা অথO আেছ। বরং বলা যায়, শূn )লেভেল )য সি•ত শিk )স
শিk মহািবে2র জানা-অজানা সকল শিkেক একt করেলও তার সমান
শিk Zতির করেত পারেব না )কােনা মরpাণী। এটাই আইনsাইেনর
sিবখDাত সমীকরণ E = mc 2 -এর অnিনOিহত বাণী। একটা িsর বst,
m ভরসmn সামাn একিট কণা, যার গিতর )তজ শূnেত )নেম )গেছ,
তারও ভরজাত সি•ত )তজ হেলা এই সমীকরেণর ডানপােশর িবপুল
সংখDািট (এখােন c -এর মান হেলা pিত )সেকে•ড pায় ৩০০,০০০
িকেলািমটার)। এ সংখDািট )য কী িবশাল আকার ধারণ করেত পাের তার
একটা )ছাT উদাহরণ )দওয়া যাক। পারমাণিবক িবjােন এটা জানা
আেছ )য একিট হাইেDােজন অণু চরম উেtিজত অবsােত িহিলয়াম
অণুেত rপাnিরত হেত পাের। তেব এই rপাnর pিkয়ােত িকি•ৎ
ভেরর hাস ঘেট। )যমন িফউশন pিkয়ােত ১ িকেলা হাইেDােজন
০.৯৯৩-)ত hাসpাp হয়। তাহেল বািক ভরটুk )গল )কাথায়? )সটা
হািরেয় যায়িন, )তেজ rপাnিরত হেয়েছ। িকnt মাt ০.০০৭ িকেলা
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হাইেDােজন কতটুkই বা )তজ উdগীরণ করেত পাের? {nন তাহেল।
)চাখ ছানাবড়া হেয় যােব। উtােপর একেক )সটা দাঁড়ায় 6.3 × 1014
জুল, যার অথO এই )য এক িকেলা হাইেDােজন িদেয় আপিন এতটা
jালািন )তজ সৃিk করেত পারেবন যা হেব ১ লk টন কয়লার আgেনর
সমান! এেত একটা ধারণা জnােত পাের হাইেDােজন )বামার কী
অসাধারণ িবেsারণ-শিk।
আইনsাইন বুিঝেয় িদেলন )য kুd বstেক তার kুdতার জেn
তুˆতািˆলD করা উিচত নয়। এই kুd বstিটেকই যিদ তার ভরসম
)তেজ rপাnিরত করা )যত তাহেল )স পৃিথবী Àংস কের িদেত পারত।
শূেnরও অসীম kমতা!
অিনšয়তাই )যখােন একমাt িনিšত

)কায়া•টাম তtt এক অিভনব সংেযাজন আধুিনক িবjােন। আপাতদৃিkেত
মেন হয় অেনক জিটল সমsার সহজ সমাধান িদেয় )ফলেছ, অথচ
ভাবেত )গেল মাথা ঘুের যায়। ধাঁধার )ঘার )যন িকছুেতই কাটেত চায়
না। এ আবার )কমনতর কথা )য বstজগেতর )ছাট বড় সব িজিনসই
আণিবক দৃিkেত একই সােথ ভরযুk কণা, এবং ভরমুk তরŋ? কণা নয়
তরŋ নয়, আবার dিটই, এ কী রকেমর রিসকতা )র বাবা। পুরাকােলর
গাঁজােখার ভাঁড়েদর আষােঢ় গেlর মেতা মেন হয় না িক? pকৃিত িক
একটা পযOােয় িগেয় মদDপ মাতােলর মেতা আেবালতােবাল আচরণ
করেত {r কের? মDাk pাŋ একটা শk জট ভাঙেত িগেয় অেনকটা
অnকাের িঢল )ছাড়ার মেতা কের একটা বুিd িদেয় )গেলন িবjানীেদর,
তার সােথ sর িমিলেয় sয়ং আইনsাইন সােহব দাঁড় করােলন এক
জলজDাn Zবjািনক সাkD, বDস, হেয় )গল )সটা মূলDবান নতুন তtt।
অথচ মাnেষর সাধারণ বুিd বারবার কাত হেয় যায় এর কােছ, িকছুেতই
ঢুকেত চায় না মাথায়। সােধ িক িনলস )বােরর (১৮৮৫-১৯৬২) মেতা
জাঁদেরল )নােবল িবজয়ী পদাথOিবদ বেলিছেলন: ‘)কউ যিদ বেল
)কায়া•টাম িবjান তােক ধাঁধায় )ফেলিন তাহেল আিম বলব )স
)কায়া•টাম তেttর মাথামুNু িকছুই )বােঝিন’। অথOাৎ একটা pে¬র
সমাধান হেত না হেতই আেরা অেনক p¬ মাথা তুেল দাঁড়ায়। আ{ p¬
)যটা দাঁড়াল, )সটা হেলা, এই Zdত rপ িব2জগেতর, বst একই সােথ
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ভরযুk এবং ভরমুk, এটা যিদ সিতD সিতD বাsব pমািণত হয়, তাহেল
pকৃিত তা িকভােব pকাশ করেছ আমােদর কােছ? এর ভাষা কী?
পাঠক হয়েতা এরই মােঝ ধের )ফেলেছন িক হেব তার জবাব। )সই
)য িলওনােদOা দD িভি• বেলিছেলন প•দশ শতাbীেত, আর গDািলিলও
বেলিছেলন তার d’শ বছর পর )য pকৃিতর ভাষা হেলা গিণত-বাইেবেলর
ভাষা )যমন িছল লDািটন, )কারােনর আরিব, )গাটা pকৃিতর ভাষা হেলা
গিণত। )সটা আইজDাক িনউটন pমাণ কেরিছেলন তাঁর বলিবদDায়,
মDাkওেয়ল তাঁর তািড়ত-)চৗmক তেtt, আইনsাইন তাঁর আেপিkক
তেtt, )তমিন কের )কায়া•টাম িবjােনর )সই অসmব )হঁয়ািলেত ভরা
শােstও গিণত এল বnুর হাত বািড়েয়। এবং এই কাজিট সমাধা হেলা
অিsTয়ার এক তীkধী পদাথOিবদ আrইন )rিডŋার (১৮৮৭-১৯৬১)
dারা। তেব তাঁর কাজিটই িছল সবেচেয় drহ, কারণ িনউটেনর মেতা
তাঁর হােত বstজগেতর sূল পদাথO িছল না, মDাkওেয়েলর মেতা
ইিndয়gাh )ঢউ িছল না িবdDেতর, িছল না আইনsাইেনর মেতা
মহািবে2র িবিচt সমাহার।
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)rিডŋার
তাঁর মs সমsা িছল বst আর কণােক একই কামরায় ভের একটা যুg
ভাষা Zতির করা। )সৗভাগDবশত গিণত তখন অেনকখািনই এিগেয় )গেছ,
)কায়া•টাম িবjানও ধােপ ধােপ অেনক নতুন তথD সংgহ কের
)ফেলেছ। তাঁর হােত িছল উnততর অnরকলন (differential calculus)
তtt, িছল সmাবনা শােstর িবিবধ টুিকটািক খবর। এ সবিকছুেক
একসােথ জেড়া কের িতিন Zতির করেলন এক অিভনব িজিনস, একিট
িdঘাতী অnরকলনী সমীকরণ (second order differential equation),
অেনকটা িনউটেনর মেতাই, তেব তার )চেয় অেনক জিটল ও অেনক
গভীর, যােত িনভOার সংখDা (independent variable) এক বা একািধক, বড়
কথা, সািrত রািশ (dependent variable) ZদঘOD বা গিতর মেতা )কােনা
পিরেময় বst নয়, যা )দখা যায় না, )শানা যায় না, এমনিক পরীkাগাের
িনেয় মাপারও উপায় )নই। এই অdুত িজিনসিটর নাম wave
function.অথচ িঠক )ঢউও নয় এটা। এর )কােনা ZদঘOD ps )নই, )নই
)কােনা কmাŋ। এ সেttও )rিডŋােরর সমীকরণ আধুিনক পারমাণিবক
িবjােনর মুেখর বুিলেত পিরণত হেয়েছ। )গাটা )কায়া•টাম তেttর
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িবসিমlােতই এই িজিনসটা িদেয় পাঠ {r করা সmব, এমনই এর
শিk। এ হেলা আধুিনক )কায়া•টাম তেttর মূল sm।
কী এই রহsময় িজিনস, এই ওেয়ভ ফাংশন, যা ১৯২৬ সােলর
)কােনা এক মােহndkেণ আিবভূOত হেয়িছল )rিডŋার সােহেবর
কlনােত, যা সাধারণ বুিdেক হার মানায়, pচিলত ধDানধারণােক কের
িবমূঢ়। বাsব জীবেনর )কােনা সাধারণ অিভjতার আেলােত িবিছেয়
এেক )বাঝােনার সাধD অnত আমার (মী.র) )নই। তবু )চkা করব একটা
পিরিচত দৃ} )টেন আবছা ধারণা িদেত। ধrন আপনার বসার ঘেরর
)টিবল ফDানিট⎯গরেমর িদেনর বড় বnু। অচল অবsায় ফDােনর ফলািট
িঠক কী জDািমিতক অবsান িনেয় দাঁিড়েয় আেছ তা সিঠকভােব িনধOারণ
করা খুবই সহজ। এবার আঙুল িদেয় একটু )ঘারান ফলািটেক। কী
)দখেত পােবন? ফলািটর জায়গা পিরবতOন হেয় )গল, িকnt তখেনা
আপিন এর অবsান বুঝেত পারেছন। এবার ফDােনর sইচ িটেপ িদন।
ফলার গিত )বেড় )গল। তুমুল )বেগ ঘুরেছ ফলািট, পিরÆার )দখেত
পােˆন। খািল )চােখ ওটার )কান মুহূেতO কী অবsান তা )বাঝা
এেকবােরই সmব হেˆ না আপনার। তেব অিত আধুিনক সূk বীkণ যnt
িদেয় )দখেল তার অবsান মাপা সmব হেল হেতও পাের। িকnt মেন
কrন, পাখার গিত এতটাই বািড়েয় )দওয়া হেলা )য )স গিত সাধারণ
সীমােরখা িডিঙেয় এেকবাের মাtাহীনতার পযOােয় )পৗঁেছ )গল। তখন
আপনার চামড়ার )চােখ কী মেন হেব ফলািটেক? মেন হেব )ছাট
একটুকেরা )মঘ আপনার পাখার )ভতর আটকা পেড় )গেছ। পাখার
ফলািট আলাদা কের )দখবার )কােনা উপায়ই থাকেছ না। {ধু )দখা
যােˆ kয়াশার মেতা িকছু একটা। অথOাৎ একটা বst তার অবsােনর
পিরেময়তা হািরেয় অপিরেময়তার kjিটকােত পিরণত হেয় )গল।
ওেয়ভ ফাংশন বDাপারিটও অেনকটা তা-ই।
সব পদােথOরই অণু-পরমাণু আেছ, যার মেধD ঋণাtক তিড়ৎকণা
(electron) অnতম। এমনই pচN এর গিত )য )কান মুহূেতO িঠক )কাথায়
আেছ )স তা বলার সাধD মাnষ )কন, )কােনা যেntরও )নই। তার চলার
পথ (trajectory) বেল িনিদOk িকছু )নই। তার চলার পথ )সই পাখার
ফলার মেতাই )কবল দলা দলা )মঘ সৃিk কের চেল। {ধু বলা যায়, ওই
জায়গাটুkর )কােনা এক িবndেত )কােনা এক িবেশষ মুহূেতO তার
থাকবার সmাবনা আেছ। )rিডŋােরর ওেয়ভ ফাংশন )সই সmাবনারই
একটা সংখDা দাঁড় করায় আমােদর sিবধার জn। ধrন জায়গাটুkর
‘আয়তন’ dq , এবং তার )কােনা এক িবndেত ওেয়ভ ফাংশন হেলা
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f (dq িঠক আমােদর পিরিচত িtমািtক িবে2র সাধারণ ‘আয়তন’ নয়,
তেব তার সেŋ তুলনীয়)। তাহেল f 2 dq রািশিট )সই সmাবনার
পিরমাপ )দয়। ( f অব} বাsব না হেয় জিটল সংখDাও হেত পাের।
2
)সেkেt f 2 এর sেল f বDবহার করেত হেব, )যখােন f এর মােন
f এর rবমান) ওই সmাবনা পযOnই মাnেষর )দৗড়⎯এর )বিশ িকছু
জানবার সব দরজাই বn কের )রেখেছ pকৃিত। অণুরােজDর রহsপুরী
)য কত হাজার রকেমর পাহারা িদেয় sরিkত তা ভাবেত )গেল মাথা
ঘুের যায়। pকৃিত )সখােন দাrণ পদOানিশন!
)সৗভাগDবশত িবjােনর জn এই ‘সmাবনা’র বাইের )বিশ িকছু
জানবার pেয়াজনও হয় না আমােদর। আেগকার )সই পািরসাংিখDক
বলিবদDার মেতাই⎯একটা d’শ ফুট উঁচু দালােনর একিট kুd ইেটর
kুdািতkুd অণু-পরমাণুর িনরnর গিতপেথর )কান জায়গায় )কান অণুিট
রেয়েছ িঠক )কান মুহূেতO )সটা জানবার যিদ )কােনা উপায়ও থাকত,
তাহেল )সই তথD সংgহ কের িক অসাধD সাধন কের )ফলেতন বেল মেন
হয় আপনার? জািন, p¬টাই হাsকর এবং অবাnর। তেব ‘বৃহৎ’ বstর
জগেত গিত )তমন )বয়াড়ারকম নয় (শেbর গিত অিতkাn drততম
)জেটর গিতও আেলার গিতর ধােরকােছ নয়) বেল আমােদর িনউটন
সােহেবর বলিবদDা িদেয়ই )বশ sখ শািnেত জীবন )কেট যায়। িকnt
অণু-জগেতর কণারা আেলার সেŋ পাlা িদেয় চেল, )সখােন িনউটন
মশাই এেকবাের অসহায়। )সখােন )rিডŋার pদt ‘সmাবনা’ িদেয়ই
কাজ চালােত হয়। সmাবনার Zবjািনক তাৎপেযOর কথা আেগও একবার
উেlখ কেরিছ⎯এিট )কােনা sািpক কিবর অলস কlনা নয়, pকৃিতরই
একিট সূk pতDŋ।
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হাইেজনবাগO
‘সmাবনা’, ‘অিনšয়তা’, ‘অিনিদOkতা’, এইসব আপাত-)নিতবাচক

শbgেলা অণু-জগেতর )কায়া•টাম শােst pায় ডালভােতর মত, pাকৃিতক
িনয়েমই চেল আেস ওgেলা। )কায়া•টামতেttর একিট চমক লাগােনা
আিবÆার হেলা হাইেজনবােগOর ‘অিনšয়তা’ সূt। অিনšয়তা সাধারণত
মরণশীল মাnেষর )মৗিলক অপারগতােকই )বাঝায়। িকnt জামOািনর
ভানOার হাইেজনবাগO (১৯০১-৭৬) এক অকাটD যুিk দাঁড় করােলন যার
সারমমO হেলা )য এই অপারগতা {ধু মাnেষর নয়, যেntরও, এবং বলেত
)গেল এই অপারগতার উৎস pকৃিত িনেজই। এর নাম )দওয়া হেয়েছ
‘অিনšয়তাসূt’ (uncertainty principle)। এর বkবD হেলা )য dিট যুg
িজিনস, )যমন অণুর আয়তিনক অবsান ও তার গিতেবগ, বা কাল (
অথOাৎ কতখািন সময় বDিয়ত হেয়েছ) ও )তজ, ওরকম dিট িজিনস একই
সােথ িনখুঁতভােব )মেপ )নওয়া (যা িনউটনীয় গিতিবjােন সmব)
এেকবােরই অসmব, অসাধD, যত অতDাধুিনক আর উnতমােনর যntই
আপিন বDবহার কrন না )কন। এই যুg যুগেলর একিটেক সূkভােব
মাপেত )গেল আেরকিট আপনা )থেকই ঝাপসা হেয় যােব। )যমন ধrন,
একটা চলমান িজিনেসর ZদঘOD মাপেত চােˆন আপিন, এবং এেকবাের
িনভুOলভােব। )সজn আপনার যntিটেক এমনভােব pstত করেত হেব )য
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ওই একিট িদক ছাড়া আর সবিদক )থেক )চাখ িফিরেয় রাখেব যntিট।
িকnt এই একিনª মেনােযােগর অপিরহাযO পিরণাম হেলা )য অলেkD )সই
পরীkমান বstিটর চলনাবsােত সৃিk হেয় )গল িকি•ৎ িব+তা। যার ফেল
অবsােনর সােথ গিতেকও িনখুঁতভােব িনrপণ করবার আশা অŋuেরই নk
হেয় )গল। যতই সূk হেত চাইেবন একিটেত ততই িবি+ত হেব
আেরকিট। sূল বstর জগেত এটা )মােটই লkণীয় নয়, িকnt অণুপরমাণুেদর জগেত, )যখােন চলমান হওয়া মােন আেলার কাছাকািছ
গিতেবেগ চলমান হওয়া )বাঝায়, )সখােন সামাn িব+তা মােনই অেনক।
এটা যেntর )দাষ নয়, pকৃিতরই িনজs ধমO। )সই )য বললাম একটু
আেগ, kুd-কণার জগেত pকৃিত বD বদেমজািজ, বাইেরর )কউ
)সখােন উঁিকঝুঁিক মাrক )সটা ওর )মােটও পছn নয়। হাইেজনবাগO
সােহব {ধু খারাপ খবর িদেয়ই kাn থােকনিন, )সই অিনšয়তার
পিরমাণ কতখািন )সটাও অŋ কেষ )বর কের )গেছন। dিট বীিkত বstর
িনrিপত পিরমােণর gণফেলর অিনবাযO অিনšয়তা অnতপেk একিট
sিনিদOk সংখDা, িকংবা তারও )বিশ। )সই সংখDািট পদাথOিবjােন pােŋর
পরমাŋ নােম পিরিচত (Planck’s constant), এবং একিট িনতD-বDবhত
সংখDা, h = 6.626 × 10 −34 জুল-)সেক•ড। অথOাৎ pকৃিত ওখােনই
পাহারা বিসেয় )রেখেছ। এই বূDহ ভাঙেত যাওয়ার পিরণিত খুব ভােলা
নয়। অথবা অিব2াs রকম ভােলা, িনভOর কের আপিন )কান িদক )থেক
)দখেছন। পিরণিতর অksােন আিবভূOত হয় আমােদর )সই অিতপিরিচত
বnু, বা শtr (েয )যভােব )দেখ )সটােক)⎯শূn। )সখােন অবাsব
বাsেবর মূিতOেত আtpকাশ কের, অিব2াs আেস িব2s বnুrেপ। শূn
খামার )থেক সীমাহীন সmার আহরণ বা হরণ করার মেতা। িবjােন
এেক বলা হয় Zero-point energy, যার ভাবাথO হেলা উৎসিবহীন jালািন
উৎপাদন!
পাঠক সmবত সিnহান হেয় উঠেত {r কেরেছন, )লাকটার মাথা
িঠক আেছ )তা? গাঁজা-টাজা )টেন আেসিন )তা ? না ভাই, গাঁজা টািনিন।
এেকবাের )কতােবর কথা,ঐশী )কতাব নয়, Zবjািনক )কতাব।
অণুিবjানীরা তািড়তকণার ভর িকnt দািড়পাlার মাপ অnযায়ী কত
আউn কত িমিলgাম )স িহেসেব িবচার কেরন না, তারা মােপন ভরসম
শিkর একেক। )যমন একিট তািড়তকণার ভরেক বলা হয় 0.511 million
electron volts. )যন এটা )কােনা ZবdDিতক শিk উৎপাদন )কেndর
(power station) সmেn বলা হেˆ। এর মূেল আেছ আইনsাইেনর )সই
সূtিট: E = mc 2 । কণা যিদ ঠায় দাঁিড়েয়ও থােক তাহেলও তার
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ভরজাত শিk )লাপ পায় না, একটা sp সmাবনা )থেকই যায় তােক ওই
পিরমাণ শিkেত rপাnিরত করা।
কlনা কrন kুdািতkুd আয়তনিবিশk একিট আধার যার
পিরবতOনীয় আয়তন কমােত কমােত এতটাই কিমেয় )ফলেলন )য তােত
একটা িক dেটার )বিশ ইেলকTন থাকা সmব নয়। অথOাৎ কাযOত শূn
আয়তন। )সখােন )য ইেলকTনিট আটকা পেড় আেছ তার িtমািtক
অবsান অিত সূkভােবই জানা হেয় )গল আপনার। িকnt হাইেজনবােগOর
সূt অnযায়ী ওিটর )তজ বা শিkিট চেল )গল এেকবাের আসমােন।
একটােক িনখুঁত করেত িগেয় আেরকিটর অিনšয়তা সীমানার বাইের।
অিনšয়তা নীিতর পিরণামই এই )য এমন একটা শূnাবsা দাঁড়ায়
একসময় )য কণা )সখােন থাক বা না থাক )তজ )থেক যায়, এবং
একরকম গােয়িব কণা সৃিk হয় (virtual particles), যারা অিsেtর
)ভতের-বাইের kমাগত আসা-যাওয়া করেত থােক, অেনকটা আঁধার
বেনর )জানািকরা )যমন মুহূেতO মুহূেতO jলা-)নভা কের। এ )থেক উৎপn
শিk, অnত তািttকভােব উৎপn শিk, )সটা )মােটও গােয়িব নয়, )স
শিk )য পদােথOর মেধDই gদামজাত হেয় আেছ তােত )কােনা সেnহ
)নই। p¬ হেলা, যােক বেল িমিলয়ন ডলার p¬, এ শিkেক বাsেব
কােজ লাগােনার )কােনা উপায় আেছ িক না। বতOমান যুেগর )তলসংকেট এ এক জrির p¬ হেয় দাঁিড়েয়েছ। আজব এই অণু-জগৎ⎯)যন
হাওয়া (হাওয়া বলেত এখােন বায়ু )বাঝােনা হেˆ না) )থেক jালািনপাওয়া! আমােদর অভাগা )দশিটর বড় উপকার হেত পারত।
তেব, কােন কােন একটা কথা বলা দরকার। ‘শূেnর মেধD শিk’
লুিকেয় থাকার বDাপারটা Zবjািনকভােব পরীিkত হেলও এটােক কােজ
লাগােনার বDাপারটা এখেনা ‘অপিবjান’ বা ‘sেডাসােয়n’ই বলেত
হেব। এখন পযOn )কউ এই শিk আহরণ কের কােজ লাগােত )পেরেছন,
এমন )কােনা Zবjািনক pমাণ )নই। শূn শিkর বDবহারটা আকাশksম
িকছু মেন হেলও, শূn শিkর ধারণাটা )সরকেমর িকছু নয়। বরং
ধারণাটা আমােদর পরবতOী অধDায়gেলার জn grtপূণO হেয় উঠেব।
িকnt )সখােন যাবার আেগ আমােদর আইনsাইেনর পৃিথবীটা
আেরকটু ভােলা কের )বাঝা দরকার।
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সpম অধDায়

আইনsাইেনর িব2
‘আিম বDিk-ঈ2েরর কlনা করেত চাই না; আমরা আমােদর
অসmূণO ইিndেয়র সহায়তায় )য মহািবে2র গড়ন এখন পযOn
সমDক বুঝেত )পেরিছ এেতই rdা িমিrত ভেয় আমরা আpুত।’
⎯আলবাটO আইনsাইন

১৯৩০ সােলর অেkাবর মােসর এক মায়াবী শরৎ-সnDা। ল•ডেনর
িবখDাত sাভয় )হােটেলর বলrেম চলেছ পানাহােরর hেlাড়। বDারন
)রাথsচাইেlর আিতেথয়তায় আেয়ািজত এ দাতবD অnªােন sটলাইট
মূলত dই জীবn িকংবদিnর ওপর। এর একজন হেˆন জজO বানOাডO
শ,১৯২৫ সােলর )নােবল িবজয়ী সািহিতDক – )শkিপয়ােরর পের যােক
িbেটেন সবেচেয় উেlখেযাগD নাটDকার িহেসেব িবেবচনা করা হয়। শ
অব} ‘সmািনত অিতিথ’র sট লাইট িনেজর ওপের িনেত রািজ
নন;বলেলন,সmািনত অিতিথ যিদ এ সভায় )কউ )থেক থােকন )তা )সিট
িbেটেনর pধানমntী রমেস মDাkেডানাl। িকnt )শষ পযOn )দখা )গল মntী
সােহব )স সভায় উপিsত থাকেত পােরনিন। যথারীিত কািরশমা
)দখােনার ভারটুk ঘুেরিফের বানOাড শ’র ওপরই পড়ল। শ অব} হতাশ
কেরনিন। তাঁর জীবেনর অnতম )ছাT িকnt আকষOণীয় বkৃতায় শ
)সিদন বলেলন,
‘টেলিম এমন একখানা িব2জগৎ আমােদর জn Zতির
কেরিছেলন যা dই হাজার বছর িটেক িছল। তারপর িনউটন
আেরকখানা জগৎ বানােলন যা িতন শ বছর িটকেত
)পেরিছল,আর আইনsাইন সmpিত একিট িব2জগৎ
বািনেয়েছন,আমার ধারণা, আপনারা চাইেছন আিম বিল এিট
কখেনাই ফুেরােব না;িকnt আিম সিতD সিতDই জািন না কতিদন
এ আইনsাইনীয় জগৎ িটকেব।
দশOেকর সািরেত আইনsাইনও িছেলন,আর শ’র কথা {েন দশOকেদর
সােথ সােথ িতিনও )হা )হা কের )হেস উঠেলন। শ’র বাকচাতুযO আর
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রŋরস এমিনেতই জগিdখDাত িছল। )সিদনকার সভায় )যন ওিট আেরা
নতুন মাtা )পল। পদাথOিবjােন আইনsাইেনর অবদানেক তুেল ধরেত
িগেয় শ আইনsাইেনর জীবেনর নানা মজার মজার কািহিন )টেন এেন
তাঁর বkৃতা )শষ করেলন এ বেল,‘আইনsাইন হেˆন আমােদর
সমসামিয়কেদর মেধD িনঃসেnেহ )rªতম pিতভা’।
আইনsাইনও )তা এ িদক িদেয় কম যান না। বkৃতা িদেত উেঠ শ)ক মৃd িতরsার করেলন ‘আইনsাইন নােমর অতীিndয় িম.িটর’ ভূয়সী
pশংসা করবার জn, যার কারেণ নািক তাঁর জীবন ইিতমেধDই ওªাগত
হেয় উেঠেছ!তাঁর মেত,মাnষ তাঁর সmেকO যা কlনা কের আর বাsেব
উিন িনেজ যা – এর মেধD নািক িবsর ফারাক!
তেব আইনsাইন িনেজ তখন যা-ই বলুন না )কন,এখন িকnt
pমািণত হেয়ই )গেছ )য,শ’র কথা )মােটও অতুDিk িছল না।
আইনsাইেনর যুগাnকারী আিবÆােরর pায় একশ বছর এর মেধD পার
হেয় )গেছ – এখেনা আমরা )সই আইনsাইনীয় িবে2ই বাস করিছ।
ভিবŸেতর )কােনা pিতভাধর িবjানী )য রŋমে• এেস আইনsাইেনর
এই িব2জগৎেক হিটেয় িদেত পারেবন না, তা িদিবD িদেয় বলা যায় না।
তেব এটুk অnত বলা যায় )য, আইনsাইন sীয় pিতভায় উdািসত হেয়
িনেজেক এমন একিট জায়গায় িনেয় )গেছন )য, তাঁেক পৃিথবীর
সবOকােলর অnতম )rª pিতভা িহেসেব মেন রাখেতই হেব, তা তাঁর
Zতির িব2জগৎ )শষ পযOn িটkক আর না-ই িটkক।
আইনsাইেনর )ছেলেবলা

তেব ‘িজিনয়াস’ বলেত যা )বাঝায় তা িকnt )ছেলেবলায় কখেনাই িছেলন
না িতিন। ‘মিনOং )শাজ দD )ড’- pবাদ বাকDিট আইনsাইেনর জীবেন
িনদাrণভােব বDথOই বলেত হেব। kােসর )সরা ছাt িছেলন না
আইনsাইন। বরং sুল-কেলেজর )রকডO যিদ িবেবচনা করা হয়,িনতাnই
মাঝাির )গােছর তাঁর সমs )রকডO। আইনsাইন এমিনেতই িছেলন একটু
িঢেলঢালা;এমনিক Zশশেব কথা বলাও িশেখিছেলন একটু )দির কের। d
বছেরর )বিশ )লেগ িগেয়িছল। সাত বছর পযOn বািড়েতই পড়ােশানা চেল
তাঁর। একসময় sুেলও ভিতO করা হয় তােক⎯কDােথািলক sুেল। তেব
ভিতO করাই সার হেলা;sুেলর পড়ােশানায় )মােটও মেনােযাগী িছেলন না
আইনsাইন। একা একা ঘুরেতন,আপন মেন কী )যন ভাবেতন।
sাভািবকভােবই )রজাl আহামির )গােছর িকছু হিˆল না। )রজােlর
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)চেয়ও grতর িকছু সমsা িনেয় বাবা-মা িচিnত হেয় পড়েলন।
িশkেকরা অিভেযাগ করেতন, আইনsাইন অn )ছেলেদর সােথ
এেকবােরই )মেশ না,পড়া মুখs বলেত পাের না,আর p¬ করেল
অেনকkণ )লেগ যায় জবাব িদেত। আবার pায়ই জবাব )দওয়ার আেগ
কী )যন িবড়িবড় কের। pথম dেটা লkণ না হয় তাও মানা )গল,িকnt
তৃতীয়টা? ওিটর কারণ আর িকছুই নয়, )বেতর বািড়র ভয়। )ছাT
আইনsাইন ভাবেতন, ভুলভাল উtর িদেয় sােরর হােত )বেতর বািড়
খাওয়ার )চেয় বরং সতকO থাকাই )তা ভােলা!কােজই kােস সবার সামেন
উtর )দওয়ার আেগ sগেতািk কের িনেজর কােছই উtরটা পিরÆার
কের )নওয়া, এই আরিক!
)ছেলেবলায় বnুবাnবেদর সােথ িমশেত না পারেল কী হেব- একটা
িকnt খুব ভােলা gণ িছল তাঁর। ওই )য িচরnন একgঁেয় sভাব। )কােনা
একটা বDাপার মাথায় ঢুেক )গেল )সটার )শষ না )দেখ িতিন ছাড়েতন
না। এর িনদশOন আমরা পাই আইনsাইেনর )ছাট )বান মায়া উই•টােরর
)লখা ‘আলবাটO আইনsাইন⎯আ বােয়াgািফকাল )sচ’ gেn। মায়া
আইনsাইন সmেকO বলেত িগেয় িলেখেছন’, )কােনা িকছুেত একবার
আকৃk হেল )যন )রাখ )চেপ বসত আইনsাইেনর মাথায়। একবার
মায়ার িকছু )খলার সŋী বািড়েত এেসিছল। সবাই িমেল তারা )মেত
উঠল তােসর ঘর বানােনার )খলায়। চারতলার )চেয় )বিশ আর )কউই
বানােত পারিছল না। িঠক এ সময় )খলায় )যাগ )দন আইনsাইন। pথম
pথম )চkা করেত িগেয় )বশ কেয়কবারই )ভেঙ পেড় তাঁর তােসর ঘর।
বDস, )রাখ )চেপ )গল তাঁর। )শষ পযOn )চkা কের কের )য ঘরিট
বানােলন আইনsাইন – তা িছল )চাd তলার!
িকnt )চাd তলার তােসর ঘর বানােনা এক কথা, আর পড়ােশানায়
ভােলা হওয়া আেরক। আইনsাইেনর িরেপাটO কােডOর িছির )দেখ বাবা
বাধD হেলন )হডমাsােরর সােথ )দখা করেত। বাবা )হডমাsারেক
িজjাসা করেলন, ‘বুঝলাম না হয় আলবাটO পড়ােলখায় খারাপ
করেছ,িকnt এর মেধDও িক )কােনা পছেnর িবষয় আেছ, যা আলবাটOেক
আকষOণ কের? মােন )কােনা িবেশষ সাবেজেk )স িক আgহটাgহ
)দখায়?’ ভিবŸেত তাঁর আgেহর িবষয় িনেয় পড়ােলখা করেল যিদ
)কােনা ধরেনর উnিত হয়⎯িচnািkk বাবার মাথায় তখন হেরক রকম
িচnা! )হডমাsার মশাই আইনsাইেনর বাবার এ ধরেনর আশাবােদ
যারপরনাই িবরk হেলন। সরাসিরই বেল িদেলন, ‘)দখুন বাপু,আপনার
)ছেল একটু হাবলু টাইপ। ওেক িনেয় এত আশাবাদী হেয় লাভ )নই।
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মেন হয় না জীবেন )কােনা িকছুেতই সফল হেব আপনার )ছেল’!কােলর
কী িনমOম পিরহাস, )সই ‘হাবলু টাইপ’ আইনsাইনেকই আজ িকnt মাnষ
মেন )রেখেছ, আর কালেsােত হািরেয় )গেছ ওই অবOাচীন ‘jানী’
)হডমাsার।
দশ বছর বয়েস আলবাটOেক ভিতO করা হয় িমউিনখ শহেরর লুটেপাl
িজমেনিসয়াম sুেল। এখােনও kােসর গৎবাঁধা পড়ােশানা তাঁর জীবনেক
িনরানn কের তুলল। িবেশষত িgক ভাষা )শখার kাসিট )তা
আইনsাইেনর জn এক ‘মূিতOমান িবভীিষকা’। ভাষার বDাকরণgেলা
িকছুেতই মাথায় ঢুকেত চায় না তাঁর। কােজই বDাকেব•ার হেয় হািস
হািস মুখ কের শূnদৃিkেত sােরর িদেক তািকেয় থাকাই সার হেলা।
মাsার মশাই )হর )জােসফ )ডেগনহাটO একই ঘটনা pিতিদন )দখেত
)দখেত একসময় মহা িবরk )বাধ করেলন। সরাসির বেল িদেলন এর
পর )থেক আইনsাইন )যন আর kােস না আেস। িকnt এভােব )তা
কাউেক kােস আসেত মানা করা যায় না,িবেশষত আইনsাইন যখন
kােস )কােনা dkুিম কেরনিন, কােরা সােথ )গালমাল বাধানিন। তাহেল?
িবরk মাsার মশাই জবাব িদেলন, ‘hাঁ, তা িঠক। িকnt ওরকম হাবার
মেতা হািস হািস মুখ কের kােস বেস থাকেল িশkক মশাই )য সnানটুk
)rণীকেk একিট ছােtর কাছ )থেক আশা কেরন, তা kুN হয়।’
)বাঝাই যােˆ sুল জীবনটা িছল আইনsাইেনর জn িবভীিষকাময়
পীড়ন-)কেndর মেতা। sুেলর ওই ভয়াতO অিভjতার ছাপ তাঁর পরবতOী
জীবেন sায়ীভােব )থেক িগেয়িছল। বুেড়া বয়েস এক সাkাৎকাের
আইনsাইন তাই বেলিছেলন,‘আমার কােছ pাথিমক sুেলর sারেদর
মেন হেতা )যন িমিলটাির সােজO•ট,আর িজমেনিসয়াম sুেলর িশkকেদর
মেন হেতা )যন )লফেটnা•ট’। এধরেনর কথা িকnt বেলিছেলন বানOাডO
শ-ও। sুল-জীবন সmেn pায় একই ধরেনর িতk অিভjতা হয় এই
িbিটশ সািহিতDেকর। শ তাঁর একিট )লখায় বেলন, ‘sুল )জলখানার
)চেয়ও )বিশ িনªুর জায়গা। )জলখানায় অnত কেয়িদেদর বাধD করা হয়
না ওয়ােডOনেদর )লখা বই পড়েত,অথবা )বত মারা হয় না {কেনা
পাঠDবই মুখs না বলেত পারেল’। Zশশেবর sুলজীবেনর িবভীিষকাময়
পিরেবেশর বাইের )স সময় আইনsাইেনর জীবেন সmবত একিটমাt
আনেnর িবষয় িছল,তা হেলা তাঁর চাচা জDাকেবর সাহচযO। তাঁর এই
চাচাই Zশশেব আইনsাইনেক পিরচয় কিরেয় )দন অেŋর pধানতম
শাখা বীজগিণেতর সােথ অেনকটা এভােব⎯‘আলবাটO,বীজগিণত হেˆ
মজার এক িবjান,বুঝেল? ধেরা, একটা প{েক িশকােরর জn আমরা
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খুঁজিছ, িকnt এখেনা ধরেত পািরিন। সামিয়কভােব আমরা তার নাম )দই
X,আর ওটােক ধরেত না পারা পযOn আমরা তার )খাঁজ চািলেয় )যেত
থািক।’

Zশশেব আইনsাইেনর জীবেন আনেnর িবষয় িছল তাঁর চাচা জDাকেবর সাহচযO

জDাকব চাচা ছাড়া আেরা কজেনর pভাব আইনsাইেনর ওপর
পেড়িছল। এর মেধD একজন হেলন মDাk টDাlিম নােমর এক গিরব
)মিডেকেলর ছাt। এ ছাtিট িছল আইনsাইনেদর বাসার িডনােরর
‘িনয়িমত অিতিথ’। আসেল )স সময় দিkণ জামOািনর ইhিদেদর মেধD
pিত বৃহsিতবার বাসায় )কােনা গিরব ইhিদেক দাওয়াত কের
খাওয়ােনার রীিত pচিলত িছল। )স সূেtই মDাk টDাlিমর
আইনsাইনেদর বাসায় আসা। ফলাফল অব} মn হয়িন,এর কাছ
)থেকই িকেশার আইনsাইন জDািমিত আর কDালkলাস )শখার pাথিমক
অnেpরণা )পেয়িছেলন।
আর িছেলন আইনsাইেনর মা। িতিন অব} জDািমিত বা
কDালkলাস )শখায় )কােনা সাহাযD কেরনিন, কেরিছেলন )বহালা
)শখায়। এই )বহালা এবং সবOেপাির সংগীতpীিত আইনsাইেনর )শষ
িদন পযOn বহাল িছল। তাঁর জীবনীকার )ডিনশ bায়ান ‘আইনsাইন⎯আ
লাইফ’ (১৯৯৬) gেn আইনsাইেনর সংগীত-িpয়তার একিট ঘটনা
উেlখ কের বেলন⎯‘একবার আইনsাইন তাঁর মধDবয়েস যথারীিত
)হলেতdলেত রাsা িদেয় যািˆেলন। হােত িছল তাঁর িpয় )বহালাখানা।
হঠাৎ {নেলন রাsার ওপােরর এক বাসা )থেক িপয়ােনার আওয়াজ
)ভেস আসেছ। আইনsাইন )দৗেড় বাসার কােছ চেল আসেত আসেত
মিহলােক বলেলন, )থেমা না,)থেমা না,বাজােত থােকা!বলেত বলেতই
বাk )থেক িনেজর )বহালািট )বর কের )ফলেলন,আর মিহলার সােথ
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তােল তাল িমিলেয় বাজােত লাগেলন। আইনsাইেনর এ ধরেনর
sতঃsূতOতা িছল সতDই িবsয়কর।’ আইনsাইেনর সংগীতিpয়তার
আেরকিট বড় উদাহরণ আমরা পরবতOীেত পাই রবীndনােথর সােথ
সাkাৎকােরর সময় (১৯৩০)। রবীndনাথ জামOািনেত আইনsাইেনর
বাসায় )বড়ােত এেল তাঁরা dজেনই pাচD আর pতীেচDর সংগীত িনেয়
গভীর আেলাচনায় িনমg হেয়িছেলন। সাkাৎকারিটর অnিলখন পড়েল
)বাঝা যায় )য,পদাথOিবjােনর কাঠেখাTা জগেতর বাইেরও তাঁর িছল
সংগীতিpয় সরস এক িশlী মন।

আইনsাইেনর মা আইনsাইনেক িদেয়িছেলন )বহালা )শখার )pরণা

তেব আসল উপকারিট িযিন কেরিছেলন িতিন তাঁর জDাকব চাচাও
নন,মDাk টDাlিমও নন,এমনিক তাঁর মা-ও হয়েতা নন,উপকারিট
কেরিছেলন তাঁর বাবা⎯)সই )ছাTেবলায় আইনsাইনেক একিট সামাn
কmাস িকেন িদেয়। আইনsাইেনর বয়স তখন কতই বা
হেব⎯চার/পাঁচ! কmােসর কাঁটা )য সব সময় উtর-দিkেণ মুখ কের
থােক⎯এ বDাপারটা আইনsাইনেক যারপরনাই িবিsত কেরিছল। )ছাT
আইনsাইন ঘুমােনার সময়ও {েয় {েয় ভাবেতন )য,কmােসর কাঁটা
)কন {ধু উtর-দিkেণ মুখ কের থাকেব! িনšয়ই )কােনা কারণ আেছ
এর )পছেন। মাঝরােত বাবা এেস )দেখন আইনsাইন তখেনা ঘুমায়িন।
বাবােক )দেখই আইনsাইেনর p¬⎯‘আˆা বাবা,কmােসর কাঁটা )কন
)কবলই এক িদেক মুখ কের থােক?’ বাবা গmীর গলায় বলেলন,
‘ মDাগেনিটজm’ । তার পরই বলেতন ‘আলবাটO,অেনক রাত হেয়েছ,এখন
ঘুমােনার )চkা কেরা )তা।’ ঘুিমেয় )যেত )যেতই আইনsাইন
ভাবেতন,hমm মDাগেনিটজম – বড় হেয় বDাপারটা আেরা ভােলা কের
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 149

বুঝেত হেব।
িবsয় বছর

আইনsাইন বড় হেয় ভােলাই বুেঝিছেলন )সটা। বুেঝিছেলন বেলই
িতিন ‘বড় হেয়’ আেপিkক তtt pিতিªত করেত )পেরিছেলন।
আেপিkক তtt িনমOাণ করেত তাঁর আবার িনউটন, ফDারােড, kলm,
গDালভািন, অDািmয়ার, মDাkেয়ল, )হলেমালেজেদর kিমক অবদােন
গেড় ওঠা তিড়Òুmকীয় মূল নীিতgেলার সংsার সাধন করেত হেয়িছল।
সংগত কারেণই ১৯০৫ সালিটেক আইনsাইেনর জীবেনর ‘িবsয়
বছর’ বলা হয়,করণ ও বছরিটেতই আইনsাইন )মৗিলক আিবÆারgেলা
কেরিছেলন। তার আগ পযOn আইনsাইেনর পিরিচিত িছল অেনকটা )যন
‘অDােমচার পদাথOিবদ’ িহেসেব। জুিরেখর পিলেটকিনক ইিkিটউেটর ভিতO
পরীkায় )তা এেkবাের )ফলই কের বসেলন। পের অব} তাঁর সােধর
এই পিলেটকিনেক একটু অnভােব ভিতO হেত )পেরিছেলন (ভিতO
পরীkায় আর িdতীয়বার না বেসই)। ভিতO হেল কী হেব,ফলাফল িকnt
)যই িক )সই।
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pেফসর ওেয়বার চাইেতন ছাtরা তােক সব সময় ‘)হর pেফসর’ বেল ডাkক

ফাইনাল ইয়ােরর পরীkায় বেসন চারজন ছাt ও একজন ছাtী।
pথম হন লুই কলরস ()sার ৬০), িdতীয় মােসOল gসমDান ()sার
৫৭.৫), জDাকব এহরাট (৫৬.৫), এর পর আইনsাইন (৫৪), )শষ sান
িমেলভা মািরেকর (৪৪,)ফl) িযিন পরবতOীেত আইনsাইেনর stী হন।
তার মােন )ফেলর হাত )থেক বাঁচেলও পাশ করা ছাtেদর মেধD
আইনsাইেনর sান হয় সবার )শেষ। )রজাl খারাপই )কবল একমাt
িবষয় নয়,এর মেধD পদাথOিবjােনর িবভাগীয় pধানেকও িদেলন চিটেয়।
pেফসর ওেয়বার নােমর অধDাপক মশাইিট চাইেতন ছাtরা তােক সব
সময় ‘)হর pেফসর’ বেল ডাkক (আমােদর )দেশর িব2িবদDালেয়র
অেনক অধDাপক )যমন সারা িদনই ‘sার sার’ করা পছn কেরন,
অেনকটা ওরকম আরিক!)। আইনsাইন বDাপারিট বুঝেলও তােক সব
সময় নাম ধের ‘)হর ওেয়বার’ নােম সেmাধন কের )যেতন। এর ফেল
pেফসর সােহব এমনই kDাপা খDােপন )য, পরীkার আেগ িতিন
আইনsাইনেক একিট sািড )পপার d-dবার িলখেত বাধD কেরিছেলন।
)স যা-ই )হাক, পরীkার লবডŋা ফলাফেলর )খসারত ভােলাই
িদেলন আইনsাইন। সহপাঠীেদর মেধD চাকির হেলা না )কবল তাঁরই।
নানা কেলেজ দরখাs করেলন,িকnt )কাথা )থেকও )কােনা উtর এল না।
িনজ pিতªােনও )কােনা আশার আেলা )দখেত )পেলন না আইনsাইন।
সূচীপt
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)সই ওেয়বার মশাই, িযিন এমিনেতই আইনsাইেনর ওপর
‘)kপচুিরয়াস’ িছেলন, িতিন )ঘাষণা কের িদেলন )য এ বছর িতিন )কান

পদাথOিবjােনর ছাtেক তাঁর অধীেন কাজ করার জn )নেবন না, )নেবন
একজন পুেরাদstর )মকািনকDাল ইিµিনয়ার। )বাঝাই যায়, পােছ
আইনsাইন আেবদন কের বেসন এই ভেয়ই তিড়ঘিড় কের অমন
)ঘাষণা িদেয়িছেলন িতিন। যােহাক,)বকার আইনsাইনেক )শষ পযOn
সাহাযD কেরিছেলন তাঁর পিলেটকিনেকর সহপাঠী gসমDান। gসমDান
তাঁর বাবােক অnেরাধ কের )কােনা রকেম আইনsাইেনর জn একটা
চাকরী জুিটেয় িদেলন sইস )পেট•ট অিফেস। পদ – pেবশনাির
)টকিনকDাল এkপাটO, থাডO kাস। hাঁ – ওখােনই চাকির {r করেলন
আইনsাইন,ধীের ধীের সহকমOীেদর rdাভাজনও হেত {r করেলন,িকnt
এর )বিশ িকছু আইনsাইনেক )দেখ তখন )বাঝা যায়িন।
িকnt মাস খােনেকর মেধDই পিরিsিত )গল বদেল। ওই
‘অjাতkলশীল’ সাধারণ )পেট•ট kােকOর িচnার ঝেড় আkিরকভােবই
ল•ডভ•ড হেয় )গল পৃিথবী। এমনই লŋাকাN )বঁেধ )গল )য,
পদাথOিবদেদর এত িদনকার িচরেচনা িব2জগেতর ছিবটাই )গল আমূল
বদেল। পুেরা পদাথOিবjােনর )চনা জগৎটােকই )ঢেল সাজােত হেলা,
পাঠDপুsকgেলাও িলখেত হেলা এেkবাের নতুন কের!তা )পেট•ট অিফেস
বেস কী করেলন আইনsাইন? িতিন তাঁর ওই ‘িবsয় বছেরর’
pথমভােগ pকাশ করেলন bাউনীয় গিতর ওপর একটা )পপার- )যিট
আমােদর িদেয়িছল পরমাণুর অিsেtর বাsব pমাণ,তারপর বানােলন
আেলার কিণকা বা )কায়া•টাম তtt,আর pকাশ করেলন সবচাইেত
জনিpয় আেপিkকতার িবেশষ তttিট। তাঁর িবখDাত সমীকরণ ! = #$ 2
বাজাের এল একিট অিতিরk (সংেযাজনী) িতন পৃªার )পপার িহেসেব।
একিট )পপােরর জn আবার পরবতOীেত )পেলন )নােবল। আইনsাইন
আর ‘অDােমচার পদাথOিবদ’ রইেলন না,থাকেলন না আর পৃিথবীবাসীর
কােছ ‘অjাত’ বDিk িহেসেব। ১৯১৯ সােল আইনsাইেনর তেttর
বDবহািরক pমাণ িমলল,তখন আইনsাইন রীিতমেতা তারকা। )স বছর
িনউ ইয়কO টাইমস বDানার )হডলাইন কের িফচার করল –
‘আইনsাইেনর তেttর িব2জয়।’
‘ল•ডন টাইমস’ িলখল,
‘িবjােন িবpব ... িনউটনীয় ধারণা গিদচুDত।’
আইনsাইেনর আসন )সিদন )থেক পদাথOিবjােনর ইিতহােস
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রীিতমেতা sায়ী হেয় )গল। তাঁর জীবনীকার )ডিনশ bায়ান Einstein: A
Life gেn িলেখেছন,
‘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’.

সিতDই তা-ই। ‘আইনsাইন’ শbিট উÒারণ করেলই মেন )য
িহমালয়সম তুŋsশOী মানবpিতভার অবয়ব )চােখর সামেন )ভেস ওেঠ
তার িভিt রিচত হেয়িছল )স সময়ই। অkেফাডO িব2িবদDালেয়র
গিণেতর rজ বল pেফসর রজার )পনেরােজর মেত,
‘আমােদর পরম sিবধা এই )য,এই িবংশ শতাbীেত আমরা d-dেটা
িবpেবর সাkী হেয়িছ। pথমিটেক আমরা বিল আেপিkকতা,আর
িdতীয়িট িচিhত হেয়েছ )কায়া•টাম তtt নােম। অবাক বDাপার )য,
একজন মাt িবjানী⎯আলবাটO আইনsাইন⎯তাঁর অসাধারণ মনন আর
অnসিnৎসা বেল ১৯০৫ সােল মাt এক বছেরর )ভতর রচনা
কেরিছেলন ওই d-dেটা িবpেবরই।’
মানস পরীkা

আেপিkকতার তtt উdাবেনর )পছেন রেয়েছ আইনsাইেনর
অসাধারণ িকছু মানস পরীkা (Thought Experiment)11। ‘অসাধারণ’
শbিট িলখলাম বেট,িকnt বণOনা {নেল মেন হেব এ )তা খুবই সাধারণ।
এতই সাধারণ,)য কােরা মাথায়ই হয়েতা আসেব না )য,এgেলা )কােনা
িচnার িবষয় হেত পাের।

11

িব. d. মানস পরীkাgেলা (Thought Experiment) )কােনা বাsব পরীkা
নয়, বরং কিlত পরীkা। পরীkাgেলা ঘেট আসেল পদাথOিবদেদর মাথার
)ভতের, )কােনা লDাবেরটিরেত নয়। মুলত যntপািতর সীমাবdতা এবং অnাn
কারেণ এ ধরেনর পরীkােক বাsেব rপ না )দওয়া )গেলও পদাথOিবদেদর
মাথার মেধD ঘুরপাক খাওয়া এ পরীkাgেলার grt িকnt অপিরসীম।
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আিম যিদ একটা আয়না িনেয় আেলার গিতেত শাঁ শাঁ কের
ছুটেত থািক,তেব িক আয়নায় আমার )কােনা ছায়া পড়েব?

আইনsাইেনর অসাধারণt ওখােনই। সাধারণ আর হাlা িবষয়
িনেয় িচnা করেত করেত অসাধারণ সমs জিটল িসdােn )পৗঁছােত
পারেতন। )সই সেতেরা বছর বয়েস হঠাৎ কেরই একিদন
আইনsাইেনর মাথায় এেসিছল একিট অdুতুেড় p¬ :‘আˆা, আিম যিদ
একটা আয়না িনেয় আেলার গিতেত শাঁ শাঁ কের ছুটেত থািক,তেব িক
আয়নায় আমার )কােনা ছায়া পড়েব?’
p¬টা {নেত সাধারণ মেন হেলও এর আেবদন িকnt sদূরpসারী।
এই p¬িট সমাধােনর মেধDই আসেল লুিকেয় িছল আেপিkকতার
িবেশষতtt (Special Theory of Relativity) সমাধােনর বীজ। আেলার
গিতেত চলেল আয়নায় িক ছায়া পড়ার কথা? আমােদর pাতDিহক )য
অিভjতা,তার িনিরেখ বলেত )গেল বলেত হয় ‘পড়েব না’। )কন?
কারণটা )সাজা। গDািলিলও-িনউটেনরা বstর মধDকার আেপিkক
গিতর )য িনয়মকাnন িশিখেয় িদেয়িছেলন,)সটা )থেক )বাঝা যায়,
আেলার সমান সমান )বেগ পাlা িদেয় চলেত থাকেল আইনsাইেনর
সােপেk আেলােক )তা এেkবাের গিতহীন মেন হবার কথা। ফেল
আেলার )তা আইনsাইনেক িডিঙেয় আয়নায় িঠকের পেড় আবার
আইনsাইেনর )চােখ পড়বার কথা নয়। তাহেল ওই পিরিsিতেত
আইনsাইন িকnt িনেজর ছায়া আয়নায় )দখেত পােবন না। আেরা
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)সাজাsিজ বলেল বলা যায়,আয়না মুেখর সামেন ধের আেলার )বেগর
সমান )বেগ )দৗড়ুেত থাকেল আইনsাইন )দখেবন )য আয়না )থেক
আইনsাইেনর pিতিবm রীিতমেতা ‘ভDািনশ’ হেয় যােˆ। িকnt তাই যিদ
হয় এই বDাপারটা জn )দেব আেরক সমsার। এত িদন ধের গDািলিলও
)য ‘িpিnপাল অব িরেলিটিভিট’ নােমর সবOজনীন এক িনয়ম আমােদর
িশিখেয়িছেলন,)সটা )তা আর কাজ করেব না। গDািলিলওর এই
আেপিkকতার িনয়মটা আেগ একটু একটু )বাঝার )চkা করা যাক। এই
)য আমরা পৃিথবী নােমর gেহর কাঁেধ সওয়ার হেয় সূেযOর চারিদেক
)সেকে•ড ১৬ মাইল )বেগ অিবরাম ঘুের চেলিছ,তা আমরা কখেনা )টর
পাই না )কন? কারণ আমােদর অবsান )তা পৃিথবীর বাইের নয়। পৃিথবী
আমােদর সােথ িনেয়ই pিতিনয়ত লাTুর মেতা ঘুের চেলেছ। কােজই
আমােদর সােপেk পৃিথবীর আেপিkক গিত )তা সব সময়ই )sফ শূnই
থােক। )সজnই আমরা পৃিথবীর গিতেক কখেনা উপলিb কির না। িঠক
একই ধরেনর অিভjতা হয় আমােদর যখন আমরা িsমাের, লে•
িকংবা জাহােজ কের নদী িকংবা সমুd পািড় িদই। অেনক সময় আমরা
)ডেকর )ভতের )থেক বুঝেতই পাির না ল• বা জাহাজটা চলেছ িক না।
)কবল বাইেরর িদেক তািকেয় যখন )দিখ তীেরর গাছপালা-বািড়ঘরgেলা
সব )পছেনর িদেক চেল যােˆ,তখনই )কবল বুিঝ )য আমােদর
জাহাজটা আসেল সামেনর িদেক এেগােˆ। পৃিথবীর ঘূণOেনর )kেtও
িঠক তা-ই। )কবল আকােশর িদেক তািকেয় আমরা যখন sিযD মামােক
পুব )থেক পিšেম চেল )যেত )দিখ, তখনই আমরা )কবল বুিঝ )য
আমােদর পৃিথবীটা হয়েতা আমােদর সােথ িনেয় পিšম )থেক পুেব পাক
)খেয় চেলেছ। এই িব¯ািnটাই িকnt গDািলিলওর ‘িpিnপাল অব
িরেলিটিভিট’র মূলকথা। গDািলিলও বেলিছেলন )য,)কউ যিদ সমেবেগ
¯মণ করেত থােক (ধrন জাহােজ কের)তেব তার (জাহােজর )ডেকর
)ভতের বেস))কােনাভােবই বুঝবার বা বলবার উপায় )নই )য )স
এেগােˆ,)পছােˆ নািক িsর হেয় দাঁিড়েয় আেছ। িকnt তা-ই যিদ
হয়,তেব জাহাজিট যিদ আেলার )বেগ চেল তেব )তা এই সবOজনীন
বDাপারিট খাটেব না। জাহােজর )ডেক বেস )sফ আয়নার িদেক
তািকেয়ই িকnt জাহাজযাtী বুেঝ যােবন )য তাঁর জাহাজিট চলেছ,কারণ
িতিন তাঁর pিতিবmেক আয়না )থেক ‘ভDািনশ’ হেয় )যেত )দখেবন।
তাহেল? তাহেল আর িকছুই নয়⎯আইনsাইন বুঝেলন,হয়
গDািলিলওর িpিnপাল অব িরেলিটিভিট ভুল,আর নয়েতা আইনsাইেনর
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 155

মানস পরীkার মেধDই )কাথাও গলদ রেয় )গেছ। অব}ই সেতেরা বছর
বয়েস এই ধাঁধার )কােনা সমাধান পানিন আইনsাইন,িকnt এ িনেয়
অনবরত িচnা কেরই )গেছন।
সমাধান )পেয়েছন )শষ পযOn sইস )পেট•ট অিফেস চাকির {r
করার মাস খােনেকর মেধD। আইনsাইন বুঝেলন )য,গDািলিলওর
িpিnপাল অব িরেলিটিভিটর মেধD )কােনা ভুল )নই। আয়না )থেক ছায়া
ভDািনশ হওয়া )ঠকােত হেল আেলার গিতর বDাপারিটেক একটু
িভnরকমভােব ভাবেত হেব;আর দশটা সাধারণ বstকণার )বেগর মেতা
কের ভাবেল চলেব না। আইনsাইন বলেলন,‘আেলার )বগ তার উৎস
বা পযOেবkেকর গিতর ওপর কখেনাই িনভOর কের না;এিট সব সময়ই
rবক।’ বDাপারটা খুবই অdুত। মন মানেত চায় না; কারণ এই বDাপারিট
বstর )বগসংkাn আমােদর সাধারণ পযOেবkেণর এেকবােরই িবেরাধী।
)যমন: ধরা যাক,আপিন একিট রাsায় ৪০ িকিম )বেগ গািড় চালােˆন।
আপনার বnু িঠক িবপরীত িদক )থেক আেরকিট গািড় িনেয় ৪০
িকিম )বেগ আপনার িদেক )ধেয় এল। আপনার কােছ িকnt মেন হেব
আপনার বnু আপনার িদেক ছুেট আসেছ িdgণ (৪০ + ৪০ = ৮০
িকিম))বেগ। আেলার )kেt বDাপারটা অnরকম। ধরা যাক,একজন
পযOেবkক )সেকে•ড ১ লk ৫০ হাজার িকেলািমটার )বেগ আেলার
উৎেসর িদেক ছুেট চেলেছ। আর উৎস )থেক আেলা ছড়ােˆ তার িনজs
)বেগ⎯অথOাৎ )সেকে•ড pায় ৩ লk িকেলািমটাের। এখন কথা হেˆ
পযOেবkেকর কােছ আেলার )বগ কত বেল মেন হওয়া উিচত? আেগর
উদাহরণ )থেক পাওয়া অিভjতা বেল⎯)সেকে•ড (১ লk ৫০ হাজার +
৩ লk =) ৪ লk ৫০ হাজার িকেলািমটার। আসেল িকnt তা হেব না।
পযOেবkক আেলােক )সেকে•ড ৩ লk িকেলািমটার )বেগই তাঁর িদেক
আসেত )দখেব। বDাপারটা বDিতkমী সেnহ )নই,িকnt এ বDাপারটা না
মানেল গDািলিলওর ‘িpিnপাল অব িরেলিটিভিট’র )কােনা অথO থােক না।
আইনsাইন তাঁর তেttর সাহােযD আেরা )দখােলন, যিদ )কােনা
বstকণার )বগ বাড়েত বাড়েত আেলার গিতেবেগর কাছাকািছ চেল আেস,
বstিটর ‘আেপিkক ভর’ )বেড় যােব (mass increase) নাটকীয়ভােব12,

12

একটা িবষয় একটু পিরsার করা দরকার। যিদও )বইজারসহ আেগকার িকছু
বইপেt আেলার গিতর সােথ সােথ বstর ভর )বেড় যাওয়ার কথা বলা থােক,
আধুিনক পদাথOিবjানীরা বDাপারিটেক আর )সরকমভােব বDাখDা কেরন না। আসেল

156 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

ZদঘOD সংkিচত হেয় যােব (length contraction) এবং সময় ধীের চলেব
(time dialation)। সমেয়র বDাপারটা সতDই অdুত। িবjানী-অিবjানীিনিবOেশেষ সবাই সময় বDাপারিটেক এতিদন একটা ‘পরম’
(absolute))কােনা ধারণা িহেসেব )মেন িনেয়িছেলন;সময় বDাপারটা রাম}াম-যd-মধু সবার জnই িছল সমান,)যন মহািবে2র )কাথাও লুিকেয়
থাকা একিট পরম ঘিড় অিবরাম মহাজাগিতক hৎsnেনর তােল তােল
sিnত হেয় চলেছ,িটক,িটক,িটক, িটক… যার সােথ তুলনা কের পািথOব
ঘিড়gেলার সময় িনধOারণ করা হয়। কােজই সমেয়র বDাপারটা আkিরক
অেথOই িছল পরম, )কােনা বDিk-িবেশেষর ওপর )কােনাভােবই
িনভOরশীল নয়। িকnt আইনsাইন রŋমে• হািজর হেয় বলেলন,সময়
বDাপারটা )কােনাভােবই ‘পরম’ নয়,বরং আেপিkক। আর সমেয়র ZদঘOD
মাপার আইনsাইনীয় )sলটা )লাহার নয়,)যন রাবােরর – ইেˆ করেলই
)টেন লmা িকংবা খােটা কের )ফলা যায়! রােমর কােছ সমেয়র )য ZদঘOD
তা রিহেমর কােছ সমান মেন নাও হেত পাের। িবেশষত রাম যিদ
drতগিতেত চলেত থােক,রিহেমর তুলনায় রােমর ঘিড় িকnt আেs
চলেব!আেরকটা িজিনস )বিরেয় এল আইনsাইেনর তtt )থেক। শূn
পেথ আেলার যা গিতেবগ,)কােনা বstর গিতেবগ যিদ তার সমান বা )বিশ
হয়,তেব সমীকরণgেলা িনরথOক হেয় পেড়। এ )থেক একটা িসdাn করা
হয় – )কােনা পদাথOই আেলার সমান গিতেবগ অজOন করেত পারেব না।
)সই )থেক মহািবে2র গিতর সীমা িনধOািরত হয় আেলার )বগ িদেয়।
আইনsাইন আেপিkকতার এই িবেশষ তtt িদেয়ই িকnt ইিতহােসর
পাতায় sরণীয় হেয় থাকেত পারেতন। ১৯০৫ সােল তাঁর গেবষণাপtিট
‘িরেলিটিভিsক মDাস’ বা আেপিkক ভর একিট পুরেনা ধারণা। ১৯৩০ সােলর
আেগ পদাথOিবjানীরা এটা বDবহার করেতন। িকnt এখন অিধকাংশ পদাথOিবেদরাই
)যটা বDবহার কেরন তা হেলা ‘ইনভDািরেয়•ট মDাস’ বা অপিরবতO ভর। অপিরবতO
ভর আেলার )বেগর ওপর িনভOর কের না, এিট মূলত একিট অপিরবতO )sলার
রািশ। )কন আেলার গিতেবেগর সােথ সােথ বstর ZদঘOD কমেলও (length
contraction) িকংবা সময় áথ হেয় )গেলও (time dilation) বstর ভর অপিরবিতOত
থােক। তাহেল )কন )কােনা বstকণা আেলার সমান গিতেত ধাবমান হেত পারেব
না? )সটােক বDাখDা করা উিচত আসেল ভেরর মাধDেম নয়,বরং শিkর মাধDেম।
যত বstর )বগ বাড়েত থােক তার জড়তা বা ইনারিশয়া বাড়েত থােক। এেkেt
বstকণা আেলার )বেগর সমান হেত পারেব না, কারণ এর জn অসীম শিkর
দরকার হেব।
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জানOােল pকােশর পর )থেকই পদাথOিবjানীরা বুঝেত )পেরিছেলন
)য,sইস )পেট•ট অিফেসর এক অখDাত )করািন অিচেরই পদাথOিবjােনর
ইিতহােস নতুন এক অধDােয়র সূচনা করেত যােˆন। )কায়া•টাম
বলিবদDার জনক মDাk pাŋ তখনই উÒিকত হেয় উেঠিছেলন এই বেল
:‘যিদ (আেপিkক তtt)সতD বেল pমািণত হয়,তেব আইনsাইন িবংশ
শতাbীর )কাপািনOকাস িহেসেব িবেবিচত হেবন।’
িকnt আইনsাইন )কবল িবেশষ তtt িনেয় সntk হেয় বেস থাকার
মাnষ নন। আিবÆােরর )নশা তখন )যন তােক )পেয় বেসেছ। িতিন মন
িদেলন আেরা উÒািভলাষী গেবষণায়। এর ফলাফল িহেসেবই ক’বছেরর
মেধD উেঠ এল সািবOক আেপিkক তtt (General Theory of Relativity)।
এই গেবষণা মােন আর gেণ এমনই অনn )য,আইনsাইন িনেজই
একসময় উপলিb কেরিছেলন )য, এই গেবষণার কােছ তাঁর আেগর
আেপিkকতার িবেশষ তtt )তা )sফ ‘)ছেলেখলা’। মজার বDাপার হেˆ,
আইনsাইেনর এই সািবOক আেপিkক তেttর )পছেনও িকnt রেয়েছ
আেরকিট সাথOক মানস পরীkা। হঠাৎ একিদন আইনsাইেনর মাথায়
এল একটা )লাক উঁচু একটা বািড়র ছােদর ওপর )থেক পেড় )গেল কী
হেব? কী আবার হেব!ধpাস কের মািটেত, তারপর dম ফট! আমােদর
মেতা ছা-)পাষা মাnেষরা )তা বেটই,অিধকাংশ িবjানীরাই ওভােব িচnা
করেতন। িকnt আইনsাইন ওভােব ভাবেলন না। সাধারণ একটা ঘটনার
মেধDও অসাধারণেtর )ছাঁয়া খুঁেজ )পেলন। িতিন dভOাগDবান মাnষিটর
মািটেত ভূপািতত হবার িঠক আেগর মুহূতOিটর ‘)সৗভােগDর’ কথা
ভাবেলন,)যিটেক িতিন আখDািয়ত কেরেছন ‘hািপেয়s থট অব মাই
লাইফ’।
কী )পেলন আইনsাইন ওই পতনশীল মাnষিটর মািটেত আঘাত
করার আগ মুহূেতOর মেধD? )পেলন এই )য,ওই পতনশীল মাnষিট
িনেজর ওজন অnভব করেব না। আইনsাইেনর কােছ এ বDাপারিটর
মােন দাঁড়াল,মহাকষO )kেtর মেধD মুkপতনশীলতার অিভjতা আর
মহাকষO-িবহীন শূnাবsায় )ভেস থাকার মেধD আসেল )কােনা পাথOকD
)নই। )সখান )থেকই িতিন )বর কের আনেলন ‘ইkইভDােল•ট
িpিnপাল’⎯যা হেয় দাঁড়াল সািবOক আেপিkক তেttর মূল িভিt।
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মহাকষO )kেtর মেধD মুkপতনশীলতার অিভjতা আর মহাকষO-িবহীন
শূnাবsায় )ভেস থাকার মেধD আসেল )কােনা পাথOকD )নই
আইনsাইন পরবতOীেত তাঁর এই ঐিতহািসক তেttর সাহােযD
মহাকেষOর সােথ আেপিkকতােক সিnবd কের )দখােলন )য, মহাকষOেক
{ধু শূnsােন dিট বstর মেধD আকষOণ বল (িনউটন )যভােব িচnা
কেরিছেলন) িহেসেব ভাবেল চলেব না,ভাবেত হেব আপাত বল (aparent
force)িহেসেব, যার উdব হয় আসেল মহাশূেnর (space) িনজs বkতার
কারেণ। তাঁর এ তtt )থেকই আমরা বুঝেত )পেরিছ,)কােনা আকষOণ বলটল নয়, বরং িবশাল ভেরর কারেণ মহাশূেn সৃিk হয় বkতা যা
বstকণােদর )তা বেটই ⎯এমনিক আেলার গিতপথেকও বাঁিকেয় )দয়।
আমােদর )সৗরজগেতর )কেnd সূযO থাকার কারেণও িকnt সৃিk হেয়েছ
বkতা, যার কারেণ পৃিথবীসহ অn gহgেলােক একিট বkতেল সূেযOর
চারিদেক ঘুরেত )দখা যায়। pেফসর আিচOবালড hইলােরর ভাষায়
⎯‘পদাথO )sসেক বলেছ িকভােব বাঁকেত হেব,আর )sস পদাথOেক
বলেছ িকভােব চলেত হেব’!এটাই আসেল িনউটেনর মহাকষOেক
আইনsাইেনর )চাখ িদেয় )দখা।
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)কায়া•টাম বলিবদDা িনেয় সংশয়

)কায়া•টাম পদাথOিবদDা িনেয়ও আইনsাইন িবিভn ধরেনর মানস পরীkা
কেরিছেলন তাঁর জীবেনর )শষ িতন দশেক। এর অেনকgেলাই Zতির
কেরিছেলন )কায়া•টাম বলিবদDা িবষেয় িবখDাত )ডিনশ িবjানী নীলs
)বােরর সােথ তেকO িলp হেয়। যিদও আইনsাইন ১৯০৫ সােল )নােবল
পুরsারিট )পেয়িছেলন )কায়া•টাম বলিবদDার ওপেরই; িকnt এই
আইনsাইনই আবার পরবতOীেত )কায়া•টাম বলিবদDার সmাবনার
জগেতর সােথ একাtতা )ঘাষণা করেত পােরনিন। )কায়া•টাম বলিবদDার
অিনšয়তােক খNন করেত িগেয় তাঁর ‘ঈ2র পাশা )খেলন না’ উিkিট
)তা সবOজনিবিদত।
)কায়া•টাম বলিবদDােক অসmূণO pমাণ করেত িতিন অেনকgেলা
মানস পরীkার )kt Zতির কেরন;এর মেধD িবখDাতিট হেলা ‘ই.িপ.আর’
পরীkণ,)যিট িতিন Zতির কেরন nাথান )রােজন আর বিরস )পাডলিsর
সােথ িমেল। ১৯৩৫ সােল তাঁর )সই মানস পরীkার গেবষণাপtিট
pকািশত হয় িফিজকDাল িরিভউ জানOােল Can Quantum Mechanical
Description of Physical Reality Be considered Complete? িশেরানােম।
আইনsাইেনর সবgেলা মানস পরীkাই িছল খুবই সহজ-সরল, যা
পদাথOিবjােনর এেকবাের pাথিমক jােনর ওপর pিতিªত।
আইনsাইেনর কৃিতt এখােনই )য িতিন ওই সব সহজ-সরল সাধারণ
িবষয়gেলােক িনেয় িচnা করেত করেত ধীের ধীের জিটল তেtt উপনীত
হেতন। আবার অেনক সময় জিটল িজিনসেক িনেয় আসেতন জনমাnেষর
সাধারণ )বাধগমDতার sের। একবার িবjােনর এক ‘ক অkর )গামাংস’
সাংবািদক ‘আেপিkকতার মূল িবষয়িট কী’ িজjাসা করেল,আইনsাইন
উtের বলেলন,
‘আপিন চুলার আgেন আপনার হাতিট এক িমিনেটর জn ধের
রাখুন,)সই এক িমিনটেক মেন হেব এক ঘNা। িকnt এক snরী
তrণীর সােথ এক ঘNা ধের কথা বলুন, )সই এক ঘNােক মেন
হেব এক িমিনট। এটাই আেপিkকতা।’
আইনsাইেনর আsা িছল পযOেবkণ অনেপk )ভৗত বাsবতায়।
িতিন িব2াস করেতন না মাnেষর পযOেবkেণর ওপর কখেনা )ভৗতবাsবতার সতDতা িনভOরশীল হেত পাের। )বার pদt )কায়া•টাম
বলিবদDার )কােপনেহেগনীয় বDাখDার সােথ তার িবেরাধ িছল মূলত
এখােনই। )বার বলেতন,‘পদাথOিবjােন কাজ pকৃিত )কমন তা আিবÆার
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করা নয়,pকিত সmেকO আমরা কী বলেত পাির আর িকভােব বলেত
পাির,এটা )বর করাই িবjােনর কাজ।’ এই ধারণােক পাকােপাk করেত
িগেয় )কায়া•টাম বলিবদDার আেরক িদকপাল হাইেজনবাগO )দিখেয়িছেলন
)য,একিট কণার অবsান এবং )বগ যুগপৎ িনিšতভােব িনণOয় করা
অসmব। অবsান sচাrভােব মাপেত )গেল কণািটর )বেগর তথD হািরেয়
যােব,আবার )বগ খুব সিঠকভােব মাপেত )গেল অবsান িনণOেয় গ•ডেগাল
)দখা )দেব। নীলস )বােরর মেত,যতkণ পযOn না একিট কণােক
পযOেবkেণর আওতায় আনা যােˆ,ততkণ পযOn কণািট )কাথায়
রেয়েছ⎯এটা বলার )কােনা অথO হয় না। কারণ এিট িবরাজ কের
সmাবনার এক অsk বলেয়। অথOাৎ এই মত অnযায়ী )ভৗত-বাsবতা
মানব-পযOেবkণ িনরেপk নয় (১৯৮২ সােল অDােলইন অDােsk
আইনsাইেনর ই.িপ.আর মানস পরীkােক পূণOতা দান কেরন একিট
বDবহািরক পরীkার মাধDেম,যা )বােরর যুিkেকই সমথOন কের)। বলা
বাhলD,আইনsাইন এ ধরেনর বDাখDায় সntk হেত পােরনিন। একবার
)বােরর যুিkেত অnpািণত হেয় এক বnু তাঁেক রাsায় মানবপযOেবkেণর সােথ )কায়া•টামীয় )ভৗত-বাsবতার সmকO )বাঝােত
চাইিছেলন। িবরk আইনsাইন আকােশর িদেক আঙুল তুেল বেল
উঠেলন –
‘তুিম বলেত চাইছ,ওই )য চাঁদটা ওখােন আেছ, আমরা না
)দখেল চাঁদটার অিst থাকেব না?’
এই হেˆন আইনsাইন। Zদনিnন জীবেনর সাধারণ িকছু উপমা
আর sদূরpসারী িচnাভাবনার মাধDেম িব2জগেতর জিটল রহেsর
সমাধান করেত pয়াসী হেয়িছেলন। পDািভয়ার রাsায় )হঁেট )বড়ােনা
একসময়কার ‘ভাবুক’ বালক বড় হেয় )sফ কতকgেলা মানস পরীkার
মাধDেম িচরেচনা জগেতর ছিবটাই আমূল পােl িদেয়িছেলন,আর
জীবেনর )শষ বছরgেলা িন2লভােব কািটেয়িছেলন )কায়া•টাম
বলিবদDার ‘আজgিব’ িসdাngেলােক হটােত;মানিবকতার সাধনায় আর
pকৃিতর )মৗিলক বলgেলােক একীভূত করবার উÒািভলাষী sp িনেয়
)হঁেট িগেয়িছেলন অেনক দূর – একাকী, িনঃসŋভােব!
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অkম অধDায়

শূnতার শিk
আিমও )তামার মেতা বুেড়া হব⎯বুিড় চাঁদটাের আিম কের )দব
কালীদেহ )বেনা জেল পার;
আমরা dজেন িমেল শূn কের চেল যাব জীবেনর pচুর ভাঁড়ার।
⎯জীবনানn দাশ, )বাধ

১৯২০ সােলর িদেক আলবাটO আইনsাইন এক গভীর সমsা িনেয়
হাবুডুবু খািˆেলন। সমsািট মহািবে2র pকৃিত এবং এর সmাবD
পিরণিত িনেয়। তাঁর মেতা িবjানীর অব} এসব সমsা িনেয় খুব )বিশ
হাবুডুবু খাওয়ার কথা নয়। আেপিkকতার িবেশষ তtt এবং
আেপিkকতার সাধারণ বা বDাপক তtt dইিটই িবjােনর জগেত এখন
pিতিªত হেয় )গেছ। অিভকষO বেলর pভােব sান-কােলর বkতা )য
আেলার গিতেকও বাঁিকেয় িদেত পাের, তা এিডংটেনর পরীkায় হােতকলেম pমািণত হেয় )গেছ ১৯১৯ সােলর জুেনর dই তািরেখ। )য বুধ
gেহর িবচলন িনউটেনর মাধDাকষOণ িনয়ম িদেয় )কােনাভােবই )মলােনা
যািˆল না, আইনsাইেনর আেপিkক তttসংkাn গণনার ছাঁেচ )ফেল
খােপ খাপ িমিলেয় )দওয়া )গেছ। আইনsাইন তখন িনেজই রীিতমেতা
এক তারকা।
আইনsাইন চাইেল এ সময় একটু সাহসী হেত পারেতন। তাঁর তtt
)থেকই িকnt )বিরেয় আসেত {r কেরিছল )য আমােদর মহািব2 kমশ
pসািরত হেˆ, মােন আকােশর যাবতীয় gহ-নkt-তারকা, গDালািkরা
সব এেক অn )থেক দূের সের যােˆ। িকnt আইনsাইন িনেজই )সটা
বুঝেত পারেলন না। বুঝেত পারেলন না বলাটা )বাধ হয় িঠক হেলা না।
বলা উিচত মানেত চাইেলন না। মাধDাকষOেণর pভােব গDালািkgেলার
এেক অেnর ওপর hমিড় )খেয় পড়ার হাত )থেক রkা করার জn িতিন
তাঁর গািণিতক সমীকরেণ একটা কাlিনক rবক )যাগ কের িদেলন।
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িতিন )ভেবিছেলন, এেত মহািব2 চুপেস যাওয়ার হাত )থেক রkা )পেয়
ভারসামD বা িsতাবsাpাp হেব। এটাই )সই িবখDাত ‘মহাজাগিতক
rবক’; িgক অkর লDামডা িদেয় নামািŋত কের িsিতশীল মহািবে2র
মেডেলর pিত আsা sাপন কেরিছেলন আইনsাইন। এই ধরেনর
মহািব2 সংkিচতও হয় না, pসািরতও হয় না। )স সময় অিধকাংশ
পদাথOিবjানীই মহািব2েক এভােব )দখেতন। িকnt সবাই )দখেলই
আইনsাইনেক )দখেত হেব )কন? িচnা-)চতনার জগেত বh )kেtই
িতিন িছেলন িবpবী। িনউটেনর িচরেচনা পরম মহািবে2র ধারণােক
pতDাখDান কের বািনেয়িছেলন আেপিkকতার এক নতুন জগৎ। অথচ
মহািবে2র pসারেণর )বলায় িতিন ‘ঝাঁেকর কই’ হেয়ই রইেলন )কন
)যন।
এর pায় বােরা বছর পর আেমিরকান )জDািতঃপদাথOিবjানী
এডউইন হাবল যখন )টিলেsােপর সাহােযD চাkুষ pমাণ হািজর
করেলন,)দিখেয় িদেলন )য, মহািব2 িsিতশীল )মােটই নয়, বরং সতDই
pসািরত হেˆ, তখন আইনsাইন মুখ কাঁচুমাচু কের sীকার কের িনেলন
)য, সমীকরেণর মেধD মহাকষOীয় rবক বসােনাটা ‘জীবেনর সবেচেয় বড়
ভুল’ িছল13।
)য আইনsাইন সব সময়ই sিবরতােক চDােলµ কেরেছন সারা
জীবন ধের, )সখােন িতিন )কন sিবর মহািব2েক সতD বেল )ভেব
িনেয়িছেলন, তা আমােদর রীিতমেতা িবিsত কের। িবিsত কেরিছল
িpnটন িব2িবদDালেয়র এিমিরটাস অধDাপক )জমস িপবলসেকও। িতিন
বেলন, ‘sDািটক মহািব2 )তা কাঠােমাগতভােবই sসংগিতপূণO নয়। সূযO
)তা সারা জীবন ধের jেল থাকেত পাের না। এ বDাপারটা আইনsাইন
বুঝেত পােরনিন, এটা আমােক অবাক কের )দয়, এখেনা’।
অব} )ক তখন জানত আইনsাইেনর ভুল )তা আর )য )স ভুল
নয়! তাঁর সমীকরেণ )য মহাকষOীয় rবেকর আমদািনেক ‘জীবেনর
সবেচেয় বড় ভুল’ বেল আখDািয়ত কেরিছেলন িতিন িনেজ, )সই ভুলই

13

rশ-আেমিরকান িবjানী জজO গDােমার আtজীবনীেত এই sীকােরািkর উেlখ
পাওয়া যায়। গDােমা বেলেছন, ‘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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আবার িসnাবােদর ভূেতর মেতা কাঁেধ সওয়ার হেয় িফের এেসেছ নতুন
উদDেম আধুিনক )জDািতিবOjােন।
একিট rবেকর জnকথা
আেপিkকতার সািবOক তtt pিতিªত হবার আেগই আইনsাইন বুঝেত
)পেরিছেলন, মহাকষO এবং সমtরেণ গিতশীল বst সমতুলD। g শিkর
অিভকষO )kt িবিশk একিট িলফেটর মেধD চুপচাপ বেস থাকার সােথ g
সমtরেণ চলমান একিট রেকেট মহাশূেnর )ভতর িদেয় চলার মেধD
আসেল )কােনাই পাথOকD )নই।
আইনsাইন আেরা একিট বDাপার kমাnেয় বুঝেত পারেলন। িনউটন
আমােদর sান-কােলর জn )য পরম কাঠােমার একটা দৃিkনnন ছিব
বািনেয় িগেয়িছেলন, )সটা হয়েতা পুেরাপুির িঠক নয়। অব}
আইনsাইেনর এ িচnাটা এেকবাের )মৗিলক িছল িক না তা হলফ কের বলা
যায় না। অেনেক বেলন, এর )পছেন অিsTয়ান পদাথOিবদ ও দাশOিনক মাখ
(Ernst Mach)-এর একটা pভাব আেছ। মাখ আইনsাইেনর আেগই sানকােলর )kেt িনউটনীয় পরম কাঠােমার ধারণা পিরতDাগ কেরিছেলন, এবং
এর সমােলাচনাও কেরিছেলন। ‘বািhক বল pেয়াগ না করেল িsর বst
িচরকাল িsর থাকেব আর গিতশীল বst sষম drিতেত সরল পেথ চলেত
থাকেব’⎯িনউটেনর এই সূtটার সােথ আমরা সবাই আমােদর
sুলজীবেন পিরিচত হেয়িছ। pাতDিহক জীবেনও এর বDবহার আমরা
)দিখ অহরহ। )টিবেলর ওপর )কােনা িকছু )ফেল রাখেল )সটা )সভােবই
থােক। আপনার )টিবেল রাখা রসােলা খাবারgেলা হঠাৎ আমার ঘেরর
)টিবেল এেস উপিsত হয় না। এটা হেল কী মজাটাই না হেতা! িঠক
একইভােব একটা বst যখন সমেবেগ গিতশীল থােক তখন )সটা
)সভােবই থাকেত চায়। )সজn একটা চলমান বােসর Dাইভার হঠাৎ
)bক চাপেল আমরা সামেনর িদেক ঝুঁেক পিড়। িকnt এই )য গিত-জড়তা
বা িsিত-জড়তার বDাপারgেলা ঘটেছ, )সটা কার সােপেk? এটা বDাখDার
জn িনউটনেক Zতির করেত হেয়িছল পরম sােনর ধারণার, )য অনড়
কাঠােমা সংjািয়ত করেব সমs sানীয় জাডD কাঠােমােক (local inertial
frames) । মাখ অব} psাব কেরিছেলন, পদােথOর এই বNন সংjািয়ত
করা )যেত পাের জাডD কাঠােমার সােপেk, এবং )সটা )কােনা পরম
sান-কােলর ধারণা আেরাপ না কেরই। পরবতOীেত আইনsাইেনর
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সািবOক আেপিkক তেttর িভিtও িকnt গেড় উেঠিছল অেনকটা এই
ধারণার ওপরই।
আইনsাইেনর আেপিkক তttই pথমবােরর মেতা মহািবে2র
সািবOক rপেরখার একিট আশাবDµক ছিব আমােদর জn আঁকেত সমথO
হেয়িছল। তাঁর তtt )থেকই আমরা pথমবােরর মেতা জানেত পারলাম,
sােনর মধD িদেয় পদাথO িকভােব চলেব;{ধু তা-ই নয়, িকভােব sানকােলর উdব হেত পাের তারও অিভনব একটা ছিব )পেয় )গলাম
আমরা। িকnt )পেল কী হেব, আইনsাইেনর মাথায় িছল তখন মাখ
সােহেবর ভূত। মাখ সােহব িনউটেনর পরম কাঠােমা তDাগ করেত সমথO
হেলও িতিন sিsত মহািবে2র ধারণায় িব2াসী িছেলন, ‘মােখর
িpিnপাল’ বেল একটা িনয়মও িতিন বািনেয়িছেলন িনেজর ধারণার
সমথOেন। আইনsাইনও একই ভুেলর ফাঁেদ পা িদেলন। িতিন এমন
একটা মহািব2 মেন মেন কlনা কের )ফলেলন, )য মহািব2 সমেয়র
সােথ সােথ আকাের বােড়ও না, কেমও না। এেকবাের অনড়, অিবচল ও
sিsত মহািব2। আর তা করেত িগেয় তাঁর সমীকরেণর বাঁ িদেক
আমদািন করেলন )সই হতˆাড়া rবেকর, যােক আমরা ‘লDামডা’ বেল
িচিন।
আেপিkক তtt )থেক পাওয়া আইনsাইেনর মূল সমীকরণিট িছল
খুব )সাজা, অেনকটা এরকেমর –
!"# = 8&!'"#
)যখােন !"# sােনর বkতার িনেদOশক, !"# -)sTস এনািজO )টনসর
এবং ! হেˆ িনউটেনর মহাকষO rবক।
লDামডা বসােনার পর সমীকরণটার )চহারা বদেল িগেয় দাঁড়াল
এরকেমর –
!"# + Λ&"# = 8)!*"#
সমীকরেণর বাঁ িদেক এভােব এই লDামডা বিসেয় িদেয় আইনsাইন
ভাবেলন⎯খুব যােহাক, মহািব2টােক অযথা টানাটািনর হাত )থেক রkা
করা )গেছ।
িকnt আইনsাইেনর উৎসােহর )বলুন kেমই চুপেস )যেত {r
করল। )বলুেন pথম sইটা )ফাটােলন উইিলয়াম িড িসটার নােম এক
ডাচ )জDািতিবOjানী। ১৯১৭ সােল িড িসটার )দখােলন )য
আইনsাইেনর মহাকষO rবক )গানায় ধেরই তাঁর সমীকরেণর এমন
সূচীপt
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একটা সমাধান পাওয়া যায়,)যটা তাঁর উপসংহােরর সােথ )বমানান।
িসটােরর সমাধান )থেক )বিরেয় এল⎯মহািব2েক িsিতশীল হেয় বেস
থাকেত হেব এমন িদিবD )কউ িদেয় )দয়িন, এিট pসািরত হেত পাের,
এমনিক পদােথOর অnপিsিতেতও। তেব িড িসটােরর গিণত )মেন িনেলও
এই ধরেনর মহািবে2র বাsবতােক আইনsাইন কখেনাই পাtা )দনিন।
ফেল এই মেডলিট )কবল একােডিমক আঁেতলেদর িচnায় )খারাক
)জাগান ছাড়া আর বাড়িত িকছু কের উঠেত পােরিন।
িকnt ১৯২২ সােল আইনsাইেনর )বলুেন )য )খাঁচাটা লাগল তা )বশ
বড়সড়। rশ িবjানী আেলকজা•ডার িèডমDান pসারণশীল এবং
সংেকাচনশীল মহািবে2র মেডল Zতির করেলন )কােনা রকম মহাকষOীয়
rবক ছাড়াই। িèডমDান )দখােলন, মহািবে2র গড় ঘনেtর ওপর িভিt
কের মহািব2 আজীবন pসািরত হেত পাের (উnুk মহািবে2র মেডল)
িকংবা একটা সময় পর সংkিচত হেত পাের (বd মহািবে2র মেডল),
িকংবা হেত পাের dেয়র মাঝামািঝ িকছু (সামতিলক মহািব2); এবং এর
জn মহাজাগিতক rবক-টুবক )গানায় ধরার দরকার )নই।

আইনsাইেনর সমীকরেণর সমাধান িèডমDান হািজর করেলন মহাজাগিতক rবক
ছাড়াই। মহািবে2র গড় ঘনেtর ওপর িভিt কের এর pকৃিত হেত পাের বd
(Closed), উnুk (Open) িকংবা সামতিলক (Flat)⎯এই িতনিটর )যেকােনা একিট
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১৯৩০ সােল িবখDাত পদাথOিবjানী আথOার এিডংটন একটা
গেবষণাপেt )দখােলন, আইনsাইন )য মহািব2েক িsিতশীল ধের
িনেˆন, )সটা আসেল িsিতশীল নয়। আসেল অিভকষO এবং
মহাজাগিতক পদিট এত িনখুঁতভােব সামDাবsায় আেছ, )য এ )থেক
সামাn িবচুDিত ঘটেলই মহািব2 hড় hড় কের pসািরত হেত থাকেব,
নয়েতা িনেজর মেধDই hমিড় )খেয় পড়েব।
১৯৩১ সােল আইনsাইেনর ‘sিsত মহািব2’ নােমর সােধর
)বলুনটা ফািটেয়ই িদেলন )জDািতিবOদ এডউইন হাবল। তাঁর পযOেবkণ
)থেক সবাই িনিšত হেয় )গল )য মহািব2 আসেল pসািরত হেˆ।
আইনsাইনও তৎkণাৎ তাঁর মহাজাগিতক rবকেক ‘তািttকভােব
অসংগিতপূণO’ অিভধায় অিভিহত কের বািতল কের িদেলন। অিভিহত
করেলন জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল িহেসেব। িকnt )ক জানত
আইনsাইেনর )সই ‘মহাভুেলর’ও ভুল ধিরেয় িদেয় আধুিনক
পদাথOিবjােন ‘কসেমালিজকDাল কনsDা•ট’ আবার নতুন উদDেম
আধুিনক পদাথOিবjােন িফের আসেব?
শূnতার শিk

আইনsাইন তাঁর িবখDাত সমীকরণ )থেক মহাজাগিতক rবক বা
লDামডােক ‘তDাজD’ কের )দওয়ার পর )থেক অnত ছয় দশক
পদাথOিবjানীরা এ িনেয় টুঁ শb কেরনিন। তেব আজ আমরা জািন,
আইনsাইন যিদ তাঁর সমীকরেণ তাড়াhেড়া কের এই মহাজাগিতক
rবক )যাগ না-ও করেতন, আজেকর পিরবিতOত পিরিsিতর )pkাপেট
এর সংেযাজন অপিরহাযOই িছল। িকnt এই নতুন িদেনর মহাজাগিতক
rবক আইনsাইেনর আেপিkকতা )থেক উেঠ আেসিন, এেসেছ
)কায়া•টাম বলিবদDার ‘রহsময়’ dিনয়া )থেক।
মজার বDাপার হেলা, নতুনভােব িফের পাওয়া এই মহাজাগিতক
পদিটর ধারণা আইনsাইেনর পুরেনা মহাজাগিতক rবেকর )চেয় িভn।
আইনsাইেনর মূল )kt সমীকরণিট (!"# = 8&!'"# ) )মাটা দােগ
sােনর বkতার (!"# ) সােথ ভর-শিkর িবnােসর (!"# ) একটা সmকO
িনেদOশ কের। যখন আইনsাইন তাঁর ‘কসেমালিজকDাল কনsDা•ট’িট
)যাগ কেরিছেলন, িতিন )সটা কেরিছেলন সমীকরেণর বাম িদেক
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(!"# + Λ&"# = 8)!*"# ) । িতিন এটােক )sস বা sােনর ZবিশkD
িহেসেবই )দেখিছেলন। িকnt আজ যখন আধুিনক )জDািতিবOjানীরা
তাঁেদর নতুন মহাজাগিতক rবক িনেয় ঘষামাজা করেছন, তাঁেদর )সটা
বসােত হেˆ সমীকরেণর ডান িদেক (!"# = 8&![("# + ρ+,- ."# ])।
আর ডান িদেক বসােনার ফেল এর অথOই )গেছ রাতারািত বদেল14।
অতDn িবpবাtক এই অথO। এখন এই নতুন পেদর মাধDেম িবjানীরা
মহািবে2র একধরেনর শিk-ঘনtেক (energy density) তুেল ধেরন,
মহািব2 pসািরত হেলও এর মান অপিরবিতOত থােক বেল িবjানীরা মেন
কেরন। সাধারণ পদােথOর )kেt আমরা জািন )য, পদাথO যত pসািরত
হয়, তত এর ঘনt কমেত থােক। িচnা কের )দখুন, একটা ঘের )কাথাও
)বাটকা গn থাকেল আমরা দরজা-জানালা খুেল িদই। ফেল বd বাতাস
pসািরত হেয় (মােন ঘনt কেম িগেয়) চারিদেক ছিড়েয় পড়ার sেযাগ
পায়, গেnর তীbতাও কেম আেস। িকnt মহািবে2র {rেত বDাপারটা
)সরকম িছল না। তখন )য অdুতুেড় পদাথOটা রাজt করত, )সটা
pসািরত করা হেলও এর ঘনt থাকত অপিরবিতOত। ফেল এর ভর আর
অিধকৃত আয়তেনর সmকOটা হেয় দাঁিড়েয়িছল সমাnপািতক। এর
আয়তন যত )বেড়েছ, পাlা িদেয় )বেড়েছ তার ভর। আর তার )চেয়ও
অdুত বDাপারটা হেলা, )য মহাকষO শিkর িহসাবটা উেঠ আসেছ গণনা
)থেক )সটা আকষOণমূলক নয়, বরং িবকষOণমূলক। িবকষOণমূলক অিভকষO
বল? িনউটন )বঁেচ থাকেল dঃেখ অkাই )পেতন হয়েতা। এত কk কের
পৃিথবীর বুেক আেপেলর পতনেক আকষOণ বল িদেয় বDাখDা কেরিছেলন,
)সই ছিবটাই যােˆ এেকবাের উেl। বাংলা bেগ skমার রােয়র আদেল
)লখা ‘উেlা রাজার )দশ’ নােমর কিবতাটার মেতা 15–
উেlা রাজার )দেশ )র ভাই
উেlাভােব বাঁচা
ঘেরর )মেঝ উপর িদেক
)মেঝর িদেক মাচা।

14

আসেল আইনsাইেনর মূল সমীকরেণ এর মান িছল ঋণাtক। )সটাই নতুন
সমীকরেণর অপর পােশ এেস ধনাtক মান ধারণ কেরেছ।
15
spবাজ মামুন, উেlা রাজার )দশ-১, নাগিরকbগ, ১৮ জুলাই, ২০১১
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যখন আইনsাইন তাঁর ‘কসেমালিজকDাল কনsDা•ট’িট )যাগ কেরিছেলন, িতিন
)সটা কেরিছেলন সমীকরেণর বাম িদেক। িতিন এটােক )sস বা sােনর ZবিশkD
িহেসেবই )দেখিছেলন। িকnt আজ যখন আধুিনক )জDািতিবOjানীরা তাঁেদর নতুন
মহাজাগিতক rবক িনেয় ঘষামাজা করেছন, তাঁেদর )সটা বসােত হেˆ সমীকরেণর
ডান িদেক। আর ডান িদেক বসােনার ফেল এর অথOই )গেছ রাতারািত বদেল (ছিবর
মূল উৎস: সােয়ি•টিফক আেমিরকান, )সেpmর ২০০৪)

এই উেlা রাজার )দেশর মেতা বDাপারটাই ঘেটিছল মহািবে2র
{rেত, আর )সজnই pায় ভরহীন এেকবাের শূnাবsা )থেক এই িবপুল
িবশাল মহািবে2র উdব হেত )পেরেছ। পদাথOিবjানীরা এ pসারণেক
বেলন ‘ইনে™শন’ বা sীিত। এই sীিত তেttর কথা আমােদর এই
বইেয় বােরবােরই ঘুের িফের আসেব। কারণ শূn )থেক মহািবে2র
উৎপিtর িভিtভূিমই হেˆ sীিত তtt যা মূল ধারার পদাথOিবjানীেদর
কােছ মহািবে2র উৎপিt এবং অিstেক বDাখDা করার )kেt এই মুহূেতO
সবেচেয় )জারােলা তtt। sীিত তেttর জনক এমআইিটর অধDাপক
িবjানী অDােলন gথ তাঁর গেবষণায় )দিখেয়িছেলন, {rেত এই sীিতর
pসারণ এমনিক আেলার গিতেকও হার মািনেয়িছল। িsেফন হিকং ও
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িলওনাডO )mািডেনা তাঁেদর িবখDাত ‘gDা•ড িডজাইন’ বইেয় )সটােক
রিসেয় রিসেয় িলেখেছন এভােব16 –
আপিন যিদ িজmাবুেয়র অিধবাসী না হন,)যখােন সmpিত
মুdাsীিত ২০০,০০০,০০০ শতাংশেকও ছািড়েয় )গেছ, তাহেল
হয়েতা sীিত শbটা )তমন িবেsারক )শানােব না। িকnt একদম
রেয়সেয় করা অnমান অnযায়ীও মহাজাগিতক sীিতর সময়
মহািব2
১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ gেণ
sীত
হেয়িছল
মাt
.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১
)সেকে•ড। এ )যন একটা ১ )সি•টিমটার বDােসর মুdা হঠাৎ ফুেল
িমিlওেয় গDালািkর দশ িমিলয়ন gণ বড় হেয় )গল। {েন মেন হেত
পাের, এেত আেপিkকতার তtt লিŋত হেˆ, কারণ আমরা জািন,
)কােনা িকছুই আেলার গিতর )চেয় drত )যেত পাের না,িকnt আসেল
তা নয়। কারণ গিতর এই সীমা sান-কােলর িনজs pসারেণর ওপর
খােট না।
িবjানীরা )দেখেছন, এই শিk-ঘনt )কবল থাকেত পাের ‘এmিট
)sস’ বা শূnsােন। কােজই, শূnতােক আমরা সাধারণভােব )যরকম
শূn মেন কির, )সরকম সাদামাঠা )স নয়। এ এক রহsময় শিkর
আধার )যন। নােম ‘শূn’ হেলও এর সূk sের সবসময়ই নানান ধরেনর
pিkয়া ঘেট চেলেছ। িবjানীরা pমাণ )পেয়েছন )সখােন পদাথO-কণা
এবং pিতপদাথO-কণা sতঃsূতOভােব Zতির হেˆ,আবার তারা িনেজেক
)সই শিkেত িবলীন কের িদেˆ। এই কণাgেলােক আমরা বিল অসদ
কণা বা ভাচুOয়াল পািটOেকল। আর অসদ কণা Zতিরর এই চলমান
pিkয়ািটেক আমরা চলিত কথায় বিল ‘ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন’। এই
ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর বDাপারটা আমরা খািল )চােখ না )দখেলও নানা
ধরেনর সূk পরীkার মাধDেম এর অিst শনাk করা িগেয়েছ। )সই
১৯৪৭ সােলর িদেকই িবjানী উইিলস লDাm পরীkার সাহােযD pমাণ
কেরন )য, অসদ কণার pভাব )গানায় না ধরেল হাইেDােজন পরমাণুর

16

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010

(অnবাদ, তানভীrল ইসলাম, মুkমনা)
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শিksেরর গণনাgেলা কখেনাই সিঠক ফলাফল )দেব না17। সিতDই তাই। তাঁর এই পরীkণেক িবjােনর জগেত সবেচেয় সফল পরীkাgেলার
একিট িহেসেব িচিhত করা হয়18। লDাm তাঁর অসদ কিণকা িনেয়
যুগাnকারী গেবষণার জn )নােবল পুরsার )পেয়িছেলন ১৯৫৫ সােল।
আর তখন )থেকই িকnt িবjানীরা জােনন অসদ কিণকাgেলার অিst
সিতD সিতDই আেছ19।

িবিভn পরীkা-িনরীkা )থেক িবjানীরা pমাণ )পেয়েছন )য শূnsােন অনবরত
নানান ধরেনর pিkয়া ঘেট চেলেছ, Zতির হেˆ ভাচুOয়াল পািটOেকল বা অসদ কিণকা
(ছিবর উৎস – লেরn kাউস, ইউিনভাসO èম নািথং)

আমরা যিদ )কায়া•টাম বলিবদDা )থেক পাওয়া নতুন বাsবতােক
)মেন িনই, তেব নতুন )চােখ শূnতােক )দখেত হেব আমােদর। কারণ,
)কায়া•টাম বলিবদDার )চােখ শূnতা বেল )সভােব িকছু )নই। )সখােন
pিতমুহূেতOই অসদ কিণকাgেলা এেকবাের )যন ভূেতর মেতা hস কের

17
18
19

এই গণনা করা হয় িবখDাত িডরাক সমীকরেণর মাধDেম।
Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something
Rather than Nothing, Free Press, 2012.
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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নােকর ডগায় উdূত হেˆ আবার )সখােনই িতেরািহত হেˆ। এভােবই
তারা শূnsােন শিk সরবরাহ কের চেলেছ অনবরত। কােজই
শূnsােনর মেধD শিk আসেল লুিকেয় আেছ। এই লুিকেয় থাকা
শিkটাই ইদানীং আমােদর মহািবে2র উৎপিt আর পিরণিতর )পছেন
িবjানীেদর গেবষণার মূল িনয়ামক হেয় উেঠেছ )যন। বDাপারিট নজের
পেড়িছল সদD pয়াত বাঙািল িবjানী অধDাপক জামাল নজrল
ইসলােমর )চােখও (pিথতযশা এই িবjানীর অবদােনর কথা আমরা
tেয়াদশ অধDােয় িবsৃতভােব আেলাচনা করব),)সই আিশর দশেকই।
িতিন তাঁর ১৯৮৩ সােল )লখা িবখDাত ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’ (The
Ultimate Fate of the Universe) বইেয়র ‘কৃðিববর িচরকােলর জn নয়’
(A Black hole is not forever) অধDােয় িলেখিছেলন20⎯
)কায়া•টাম বলিবদDার সূt অnযায়ী, ‘শূn’sান আসেল
সmূণOভােব শূn নয়, বরং কণা এবং pিতকণােদর অসদ যুগেল
(virtual pairs) পিরপূণO, যা অবDাহতভােব শূnsােন Zতির হেˆ
আবার )সখােনই িবলুp হেˆ। আেগই বলা হেয়েছ )য )কােনা
কণার িবপরীেত pকৃিতেত ‘pিতকিণকা’ থােক⎯যার চাজO মূল
কণার িবপরীত, িকnt ভর সমান; আর এরা যুগল আকাের
এেকবােরই পির{d শিk িকংবা িবিকরণ )থেক উdূত হেত
পাের। এই কণা আর pিতকণার যুগলেক ‘ভাচুOয়াল’ বা অসদ
বলা হেˆ, কারণ, pকৃত কণােদর মেতা এেদর কণা tরেকর
(particle detector) মাধDেম সরাসির শনাk করা যায় না।
তােদর পেরাk pভাব অব} পিরমাপ করা যায়, এবং তােদর
অিst শনাk করা হেয়েছ আিহত হাইেDােজন পরমাণুর বণOািল
)থেক pাp লDােmর অপবতOন (Lamb shift) )থেক। এই অসদ
কণা Zতির করার জn শিkর )জাগানটা আেস হাইেজনবােগOর
অিনšয়তা নীিত )থেক।... )দেখ মেন হয় অসদ কিণকাgেলা
)যন অিনšয়তা নীিত িদেয় পিরচািলত )কােনা বDাংক )থেক
slকালীন ঋণ িনেয় িনেজর অিstেক বাsব কের তুলেছ। এই
বDাপারিটেক বেল ‘ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন’।

20

Jamal N. Islam, The Ultimate Fate of the Universe, Cambridge
University Press; 1983, page 91.
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অধDাপক জামাল নজrল ইসলােমর ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’ (The Ultimate Fate of
the Universe) বইেয় বDবhত অসদ যুগেলর (virtual pairs) ছিব

gp শিk

অব} শূnতার মেধD শিk লুিকেয় আেছ, এটা জানা )গেলও িঠক
কতটুk শিk এর মেধD লুিকেয় আেছ, )সটা িনেয় িবjানীরা ঐকমেতD
)পৗঁছেত পােরনিন; বDাপারিট এখেনা তাঁেদর কােছ মূলDবান গেবষণার
িবষয়। মহািবে2র tরণ ও pসারেণর জn দায়ী )য gp শিkর (Dark
energy) কথা আমরা ইদানীং হরহােমশা {িন, তার )পছেন এই ‘শূn
শিkর’ ভূিমকা আেছ বেল মেন করা হয়। নbইেয়র দশেক অেনকটা
)সৗভাগDkেমই সল পালOমুটার আর bায়ান িsট নামক dজন পদাথOিবেদর
)নতৃেt dিট আলাদা আলাদা দেলর sপারেনাভা িনেয় ঐিতহািসক
পরীkায় বDাপারটা )বিরেয় আেস।
)স সময় িবjানীেদর সবাই ধারণা করেতন, ১৩০০ )কািট বছর
আেগ )য মহািবেsারণ ঘেটিছল, তার পর )থেক মহািব2 pসািরত হেত
{r কেরেছ এবং )সই pসারেণর হার িনšয় সমেয়র সােথ সােথ কমেত
{r করেব। একটা )টিনস বল ওপের ছুেড় িদেল )যমন ওপের ওঠার
সময় বলটার )বগ ধীের ধীের কমেত থােক, তারপর মাধDাকষOেণর টােন
আবার আপনার হােত )ফরত চেল আেস - িঠক )তমিন মহািবে2র )kেt
িবjানীরাও ভাবেতন মহািবে2র pসারণ ধীের ধীের hাস )পেত )পেত
সূচীপt
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একটা সময় )থেম যােব, আর তারপর তা আবার ধীের ধীের ‘বDাক টু দD
পDািভিলয়ন’। )তা মহািবে2র pসারণটা িঠক কী হাের কমেছ )সটা )বর
করেতই ১৯৯৮ সােল নানা ধরেনর পরীkা-িনরীkার আেয়াজন
কেরিছেলন িবjানীরা। সল পালOমুটার আর bায়ান িsেটর দলবেলর
টাইপ ১এ sপারেনাভা-সংkাn পরীkা )থেক )য ফলাফল পাওয়া )গল
তা অিব2াs! িবjানীরা )দখেলন, মহািবে2র pসারেণর হার আসেল
কমেছ না, বরং )বেড় চেলেছ। মােন মহািবে2র মnন হেˆ না, হেˆ
tরণ। নbইেয়র দশেকর )শষভােগ ঘেট যাওয়া grtপূণO এই
আিবÆারটাই আইনsাইেনর সমীকরেণর বািতল কের )দওয়া )সই
‘মহাজাগিতক rবক’-)ক িবjােনর জগেত নতুনভােব িফিরেয় িনেয়
আেস।
মহাজাগিতক rবক সমsা

িবjানীরা জােনন, শূnতার মেধD শিkর পিরমাণ মহািবে2র সামিgক
gp শিkর )চেয় )বিশ হেত পাের না। বড়েজার pিত ঘন )সি•টিমটাের
১০ আগO। অথচ )কায়া•টাম বলিবদDার সমীকরণgেলা সমাধান কের
শূnতার শিkর )য মান পাওয়া যায়, তা জলহsীর মেতা
িবশালকায়⎯pিত ঘন )সি•টিমটাের ১০ আগO। অথOাৎ বাsব মােনর )চেয়
কাগেজ-কলেম গণনা ১০ gণ )বিশ পাওয়া যােˆ। এটা একটা সমsা।
)ছাটখােটা নয়, খুব বড়সড় সমsাই। সমsািটেক পদাথOিবjােন িচিhত
করা হয় ‘কসেমালিজকDাল কনsDা•ট pবেলম’ বা ‘মহাজাগিতক rবক
সমsা’ িহেসেব। সমsািটর িদেক pথম নজর িদেয়িছেলন rশ
)জDািতিবOjানী ইয়াকভ )জলেডািভচ ১৯৬৭ সােল, যখন িতিন
pথমবােরর মেতা শূnsােনর শিk-ঘনt িনণOয় করেত সেচk
হেয়িছেলন। তার পর )থেক পঁয়তািlশ বছর ধের এিট একিট grtপূণO
সমsা িহেসেবই িবরাজ করেছ িবjােনর জগেত। িsেফন
ওেয়ইনবােগOর ১৯৮৯ সােলর গেবষণা pবেn সমsািটর ভােলা সারমমO
পাওয়া যায়21। তেব সmpিত িবjানীরা িকছুটা হেলও হিদস করেত
)পেরেছন )কন তােদর গণনা আর বাsবতায় এত ফারাক হিˆল। একিট
গণনা )থেক )দখা )গেছ, ফািমOয়েনর মেধD )য ঋণাtক শূn শিk
-৮

১১২

১২০

21

Steven Weinberg, The cosmological constant problem, Reviews of Modern Physics,
Volume 61, Issue 1, pp.1-23, January 1989
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লুিকেয়িছল, )সটা তারা )গানায় ধেরনিন। )সটা )গানায় ধরেল গণনা আর
বাsবতার ফারাক অেনক কেম আেস22। আেরকিট আভাস পাওয়া )গেছ
িবখDাত ‘হেলাgািফক িpিnপাল’-এর সিঠক বDবহােরর মেধD।
মহািবে2র শূn শিk-ঘনt (vacuum energy density) িনণOয় করা হেয়েছ
মহািবে2র সকল শূn-িবnd শিk sেরর )যাগফল )থেক (sum over all
the zero-point energy states)। এই )যাগফল )বর করার সময় ধের
)নওয়া হেয়িছল )সই sরgেলার সংখDা এর আয়তেনর সমাnপািতক।
িকnt সাmpিতক ‘হেলাgািফক িpিnপাল’ )থেক জানা )গেছ, বDাপারটা
আয়তেনর সমাnপািতক না হেয় )ktফেলর সমাnপািতক হওয়াটাই
)যৗিkক, )যটা ঘেট কৃðিববেরর )kেt। আমােদর মহািবে2র sেরর
সংখDা একই আয়তেনর কৃðিববেরর )চেয় )বিশ হেত পাের না। এই
অnjার িভিtেত গণনা কের )দখা )গেছ, এর মান বাsব মােনর খুব
কাছাকািছ চেল আেস23। তেব এ বDাপাের )শষ কথা বলার সময়
আেসিন, জুিরর রায় এখেনা িবভk। তেব, মহাজাগিতক rবেকর মান
গণনা িনেয় সমsা থাকেলও মহািবে2র সািবOক ছিবটা আঁকেত )সটা
িকnt )কান সমsা Zতির করেছ না। লেরn kাউস, টানOারসহ িবjানীরা
মেন কেরন, িকছু অজানা pিkয়া থাকেত পাের, )যটা এখেনা িবjানীরা
খুঁেজ )বর করেত পােরনিন। এর )খাঁজ পাওয়া )গেল )দখা যােব,
সমীকরেণর পদgেলা কাটাকািট কের এেক )সই বাsবতার কাছাকািছ
sl মােন নািমেয় এেনেছ24।
কােজই সারমমO দাঁড়াল⎯)য মহাজাগিতক পদিটেক আইনsাইন
তাঁর জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল িহেসেব িচিhত কের বািতল কেরিছেলন,
)সটােকই আমরা আবার আিশর দশেক পূেণOাদDেম িফের আসেত
)দখলাম ইনে™শন বা sীিততেttর মাধDেম। )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর
মাধDেম মহািব2 উdূত হবার পর )য িবকষOণশিk মহািব2েক pসািরত
কের drত sীিতর িদেক )ঠেল িদেয়িছল, আজ )সটা এই মহাজাগিতক
rবেকর সােথই সmিকOত বেল অেনক িবjানী মেন কেরন। আর ১৯৯৮

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.
24
Lawrence M. Krauss and Michael S. Turner, A Cosmic Conundrum, Scientific
American 15, 66 - 73 , 2006
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সােল )য রহsময় ‘ডাকO এনািজO’ বা gp শিkর )খাঁজ )পেলন
িবjানীরা, তার অিsেtর )পছেনও সmবত রেয়েছ এই rবেকরই জিটল
মারপDাঁচ। এgেলা )বাঝা grtপূণO, কারণ, এর সােথ আধুিনক
‘)কায়া•টাম শূnতা’র একটা গভীর সmকO আেছ। আর তাছাড়া, এই
িবকষOণশিk আর gp শিkর pভাব পেড়েছ িবjানীেদর মহািবে2র
অিnম পিরণিত িনেয় ইদানীংকার ভাবনােতও। তেব )সটা আর এখন নয়,
এ িনেয় িকছু কথা বলা যােব tেয়াদশ অধDােয়। আপাতত আমরা
মহািবে2র উৎপিtর )পছেন সবেচেয় pিতিªত )য ধারণা )সই ‘িবগ
বDাং’ বা মহািবেsারেণর গl {নব।
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নবম অধDায়

মহািবেsারেণর কথা
sেচতনা,
এই পেথ আেলা )jেল —এ পেথই পৃিথবীর kমমুিk হেব;
)স অেনক শতাbীর মনীষীর কাজ
⎯জীবনানn দাশ

মহািব2সংkাn )য )কােনা িবjােনর বই খুলেলই আমরা )দিখ )সটা
অবধািরতভােব {r হয় ‘িবগ বDাং’ বা মহািবেsারণ িদেয়। )সই )য
১৯২৯ সােল এডউইন হাবল তাঁর িবখDাত )টিলেsােপর সাহােযD
আকােশর িদেক তািকেয় বুঝেত )পেরিছেলন, গDালািkgেলা এেক অপর
)থেক দূের সের যােˆ⎯তা )দেখই িকnt একধরেনর ধারনা পাওয়া যায়,
দূর অতীেত িনšয় তারা খুব কাছাকািছ িছল, খুব ঘন সিnবd অবsায়
গাঁটবnী হেয়। আর )সই গাঁট-পাকােনা অবsা )থেকই সবিকছু চারিদেক
ছিড়েয় পেড়েছ আকিsক এক িবেsারেণর মধD িদেয়। এটাই )সই
িবখDাত ‘িবগ বDাং’-এর ধারণা। এ ধারণা অnযায়ী, pায় ১৩৮০ )কািট
বছর আেগ অিত উtp এবং pায় অসীম ঘনেtর এক পুµীভূত অবsা
)থেক এক িবশাল িবেsারেণর মধD িদেয় উdব ঘেটেছ আমােদর এই
মহািবে2র।
অব} আজেক আমরা মহািব2েক )যভােব )দিখ, মহািবে2র
উষালেg এর pকৃিত িকnt একদমই এরকম িছল না, িছল অেনকটাই
আলাদা। আজেক আমরা )য চারিট )মৗিলক বেলর কথা {নেত পাই
⎯সবল িনউkীয় বল,dবOল িনউkীয় বল,তািড়তেচৗmক বল এবং
মাধDাকষOণ বল⎯িবjানীরা ধারণা কেরন, এই চারিট বল ‘sপার )ফাসO’
বা অিতবল িহেসেব একসােথ িমেশ িছল। ওরকমভােবই িছল তারা
মহািবেsারেণর উষালg )থেক {r কের ১০ )সেক•ড পযOn। pথম এক
)সেক•ড পযOn মহািব2 িছল )যন jলn এক িনউkীয় চুিl। তাপমাtা
িছল একশ )কািট িডিg )সি•টেgেডর )চেয়ও )বিশ। মহািব2 pথেম িছল
-৪৩
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)কায়াকO-gুেয়ান pাজমায় ভিতO,আর এক )সেকে•ডর মেধDই Zতির
হেয়িছল ইেলকTন,িনউিTেনা ও )কায়ােকOর সিmলেন )pাটন ও িনউTন।
এর িতন িমিনট পর তাপমাtা একেশা )কািট িডিgর িনেচ নামেল )pাটন
আর িনউTন িমেল Zতির হল িডউেটিরয়াম,িহিলয়াম ও িলিথয়াম। তবু
এই সময় )থেক pায় আড়াই লk বছর পদাথO নয়,)ফাটন বা
তিড়ৎচুmকীয় তরেŋর মেধDই মহািবে2র )বিশর ভাগ শিk সিnিহত
িছল।

মহািবেsারেণর কালপিµ (ছিবর কৃতjতা :অপূবO এই মহািব2,
এ এম হাrন-অর-রশীদ এবং ফারসীম মাnান )মাহাmদী)

pায় চার লk বছর পর তাপমাtা খািনকটা কেম িতন হাজার িডিg
)কলিভেন )নেম এেলা। তারপরই )কবল pাজমা )থেক sায়ী পরমাণু
গিঠত হবার মেতা পিরেবশ Zতির হেত )পেরেছ। মহািবে2র pাজমার
kয়াশার চাদর এ সময় ধীের ধীের সের িগেয় kমশ sˆ হেয় আেস,পথ
Zতির হয় )ফাটন কণা চলাচেলর। আর তার পরই )কবল )ফাটন বা
তিড়ৎচুmকীয় তরেŋর ওপর জড় পদােথOর আিধপতD {r হেয়েছ। এর
পর আরও অnত প•াশ )কািট বছর )লেগেছ গDালািk-জাতীয় িকছু Zতির
হেত। আমােদর গDালািk,যােক আমরা আকাশগŋা নােম ডািক,)সখােন
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সূেযOর সৃিk হেয়েছ আজ )থেক pায় পাঁচশত )কািট বছর আেগ। আর
সূেযOর চারপােশ ঘূণODমান গDােসর চাকিত )থেক pায় ৪৫০-৪৬০ )কািট
বছেরর মেধD Zতির হেয়িছল পৃিথবীসহ অn gহ-উপgহgেলা।
আমরা সবাই নkেtর সnান

িবগ বDাং-এর ইিতহাস পােঠর এই জায়গায় এেস একিট মজার তথD
উেlখ করব, আর তেথDর অিভবDিkিট এতই শিkশালী )য, এটা
আমােদর মেতা কাঠেখাTা িবjান )লখকেদরও কািবDক কের )তােল
pায়শই। িবষয়টা হেলা, িবগ বDাং )থেক সবিকছুর {r বেল আমরা
জািন। িকnt মজার বDাপার হেˆ, মহািবেsারেণর পর মুহূেতO
হাইেDােজন, িহিলয়াম িকংবা িলিথয়ােমর মেতা )মৗল Zতির হেলও
আমােদর জীবেনর জn সবেচেয় pেয়াজনীয় )য )মৗলgেলা – কাবOন,
নাইেTােজন, অিkেজন ও )লৗহ⎯এgেলা িকnt )স সময় Zতির হয়িন।
এgেলা Zতির হেয়েছ অেনক অেনক পের )কােনা-না-)কােনা নাkিtক
িবেsারণ )থেক, যােদর আমরা মহাকােশ sপারেনাভা বেল জািন।
‘অেনক অেনক পের’ বলিছ কারণ, িবjানীরা গণনা কের
)দেখেছন,pথম নkt Zতির হেয়িছল িবগ বDাং ঘটার অnত ১০ )থেক
২০ )কািট বছর পর। আর বড় তারকার িবেsারণ, মােন sপারেনাভার
মেতা বDাপার-sাপার ঘটেত হয়েতা সময় )লেগিছল আেরা কেয়ক )কািট
বছর। তেব )যটা grtপূণO )সটা হেলা - আমােদর এই )দহ কাবOন িদেয়,
িকংবা )দেহর )ভতরকার হাড়gেলা কDালিসয়াম িদেয় Zতির হেত )পেরেছ
হয়েতা এ জnই। )কননা sদূর অতীেত )কােনা-না-)কােনা নkt
িনেজেদর িবেsািরত কের তার বিহজOগেতর )খালস )থেক এই
জীবেনাপেযাগী )মৗলgেলা ছিড়েয় িদেয়িছল মহাশূেn। অেনক পের )সই
)মৗলgেলা শূেn ভাসেত ভাসেত জেড়া হেয়েছ সূযO নামক এক সাদামাটা
নkেtর চারপােশ ঘূণOনরত এক sনীল gেহ, এবং )শষ পযOn Zতির
কেরেছ pােণর িববতOনীয় উপাদান।
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আমরা আkিরকভােবই সবাই নkেtর সnান, আমােদর সবার )দহ
Zতির হেয়েছ )কবল নাkিtক ধূিলকণা িদেয়।

আমােদর ছায়াপেথর ইিতহাস ঘাঁটেল )দখা যােব অnত ২০ )কািট
নkt এভােব িনেজর জীবন উৎসগO কেরেছ, হয়েতা আমার আপনার
ভিবŸৎ জnেক সাথOক কের তুলেব বেল। আমরা সবাই আসেল নkেtর
ধূিল⎯sারডাs25। এর )চেয় কািবDক অnরণন আর কীই বা হেত
পাের? )সজnই )বাধ হয় লেরn kাউস তাঁর ‘ইউিনভাসO èম নািথং’
gেn বেলেছন26,
আমােদর মহািব2 সmেকO সবেচেয় কািবDক )য সতDটা আিম
জািন তা হেলা, আপনার )দেহর pিতিট অণু-পরমাণু একসময়
লুিকেয় িছল একিট িবেsািরত নkেtর অভDnের। অিধকnt,
আপনার বাম হােতর পরমাণুgেলা হয়েতা এেসেছ এক নkt
)থেক, আর ডান হােতর gেলা এেসেছ িভn আেরকিট নkt
)থেক। আমরা আkিরকভােবই সবাই নkেtর সnান, আমােদর
সবার )দহ Zতির হেয়েছ )কবল নাkিtক ধূিলকণা িদেয়।
রিসকরাজ গDােমা

25

Physicist Finds Out Why ‘We Are Stardust...’, Science News, June
25, 1999; কালO sাগDান তার কসমস বইেয় বেলেছন, ‘sারsাফ’।
“We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know
itself.” ― Carl Sagan, Cosmos

26

Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is
Something Rather than Nothing, Free Press, 2012, p 17.
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)ছাটেবলায় আমরা )গাপাল ভাঁেড়র অেনক গl পড়তাম। )গাপাল
ভাঁেড়র এেককটা গl পড়তাম আর হািসর )চােট আমােদর 2াসকk {r
হেয় )যত এেকবাের। িকnt তখন িক কিsন কােলও জানতাম, )গাপাল
ভাঁেড়র )চেয়ও রিসক এক িবjানী আেছন, তাঁর অবদােনর কথা উেlখ
না করেল িবগ বDাং-এর ইিতহাসটা অসmূণOই )থেক যােব!
িতিন জজO গDােমা। আমরা )য িবগ বDাং-এর কথা বিল )সই
Zবjািনক ধারণািট িবjােনর জগেত pিতিªত করার pাথিমক কৃিতt
অব}ই এই কৃতী পদাথOিবjানীর; তাঁর িবsয়কর pিতভার sশO )কবল
পদাথOিবদDা নয়, )জDািতিবOjান, )তজিskয়তা )থেক {r কের এমনিক
জীবিবjােনরও নানা শাখায় ছিড়েয় রেয়েছ। rশেদেশর এই রিসক আর
)খয়ালী িবjানী,িযিন আবার শেখর যাdকরও িছেলন,pায় অধOশতাbী
আেগ একক )চkােতই ‘িবগ-বDাং-এর ধারণােক Zবjািনকভােব pিতªা
কেরেছন বলা যায়। )সজn অেনেক আজ তােক অিভিহত কেরন ‘িবগ
বDাং-এর িপতা’ িহেসেবও।
গDােমার আিদ িনবাস িছল রািশয়ায়। আমরা )য অkম অধDােয়
িবjানী িèডমDােনর কথা )জেনিছ, িযিন একসময় আইনsাইেনর
আেপিkক তেttর গািণিতক সমাধান হািজর কেরিছেলন মহািবে2র
pসারণ তুেল ধরেত, )সই আেলকজা•ডার িèডমDান িছেলন গDােমার
িশkক, পড়ােতন )পেTাgােড ১৯২৩-২৪ সােলর িদেক27। )বাঝাই যায়,
gr মারা িবদDা ভােলাই রp কেরিছেলন গDােমা।
গDােমার pিতভার বিণOল আেলাকˆটার সােথ রািশয়ার বাইেরর
পৃিথবী পিরিচত হেয়িছল )সই ১৯২৮ সােলই। গDােমা তখন জামOািনর
)গািটংগDান িব2িবদDালেয় িগেয়েছন আধুিনক পদাথOিবjােনর গেবষণার
সােথ পিরিচত হেত। িগেয়িছেলন অেনকটা তাঁর িশkক অেরs
)কাভলসেনর )জারাজুিরেতই। gীýকালীন অবকাশটােত কৃতী ছাtেক
)যন উেপাস কের কাটােত না হয় )সজn একটা িশkাভাতাও )যাগাড়
কের িদেয়িছেলন িশkক মশাই। জামOািনর িব2িবদDালয়gেলা তখন
আধুিনক পদাথOিবjােনর নানামুখী গেবষণার )কndিবnd। গDােমা )সখােন
িগেয় িকছুিদেনর মেধDই একটা grtপূণO আিবÆার কের )ফলেলন।
)তজিskয় পদােথOর অবkয়েক বDাখDার জn sড়ŋ pভাব (‘টােনিলং
এেফk’)বDবহার করেলন,যা এত িদন )কবল )কায়া•টাম বলিবদDার

27

George Gamow, My World Line : An Informal Autobiography, Viking Adult; 1970
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জগেতই বDবhত হেতা। তাঁর এই নতুন বDাখDা সরাসির পরীkণ )থেক
পাওয়া উপােtর সােথ িমেলও )গল অিবকল।
gীýকালীন অবকাশ )শেষ রািশয়া )ফরার পেথ ¯মণিpয় গDােমা
ভাবেলন, িফের যখন যািˆই, একটু না হয় )ডনমাকO ঘুের যাওয়া যাক।
)সখােন )কায়া•টাম পদাথOিবjােনর িদকপাল িনলস )বার কী কের )যন
গDােমার )তজিskয়তা িনেয় কােজর (েসটা তখেনা )কাথাও pকািশত
হয়িন) )খাঁজ )পেয়িছেলন। )ডনমােকO গDােমার সােথ সাkাৎ কের আর
তাঁর কাজ সামনাসামিন )দেখ{েন )বার এতটাই মুg হন )য,
)কােপনেহেগেন িনেজর ইnিটিটউেট গDােমােক )ফেলািশেপর psাব
িদেয় িদেলন। গDােমা মহা উৎসােহ কাজ {r কের িদেলন তখনই। িকnt
গDােমা চাইেল িক হেব, বাধা আসেলা )খাদ )সািভেয়ত ইউিনয়ন
)থেকই। )বােরর ইনিsিটউেট কাজ করেত করেত গDােমা তখন
(১৯৩০) )রােম িনউkীয় পদাথOিবjােনর এক )সিমনাের )যাগদােনর
পাঁয়তারা করিছেলন। )সািভেয়ত অDােmিস )থেক বলা হেলা তাঁর
পাসেপােটOর )ময়াদ আর বাড়ােনা হেব না, এত জায়গায় )ঘারাঘুির বাদ
িদেয় তাঁেক ‘ঘেরর )ছেল ঘের’ মােন )সাজা )সািভেয়ত ইউিনয়েন )ফরত
)যেত হেব।
গDােমা অগতDা িফরেলন rশেদেশ। sDািলেনর জামানা চলেছ
তখন। গDােমা িনজ )দেশ িফের এমন এক জnভূিমেক )দখেত )পেলন
)যখােন মহামিত sDািলন এবং তাঁর sাবেকরা িশl-সািহতD-িবjান
সবিকছুেকই মািkOজেমর নাগপােশ বnী কের )রেখেছন। ধমOাn ও
pিতিkয়াশীল রােTর মেতা )সখােন সািহতD-সংsৃিত সৃিkর গৎবাঁধা ছক
বাতেল )দওয়া হেয়িছল,এর অnথা হেল তােদর ‘কিমউিনsধমOাnভূিতেত’ আঘাত লাগত। বাংলা bেগর bগারেদর )লখায় ধেমOর
সমােলাচনা, িকংবা )কান কাটুOিনেsর কাটুOন আঁকা িকংবা ‘িবড়াল’ িনেয়
িনেদOাষ )কৗতুেকও )যমন ধেমOর অnসারীেদর িপিt jেল যায়,)তমিন
sDািলনেক িনেয় বDŋ-িবdrেপ কিমউিনs অnসারীেদর গােয় লাল লাল
)ফাsা পড়ত। তার pমাণ পাওয়া যায় বDŋাtক রচনার জn কিমউিনs
জামানায় dই )লখক ⎯ আেndই িসনােয়ভিs ও ইউিল দািনেয়েলর
িবচােরর pহসেন। )জলখানায় সাত বছর বnী রাখা হেয়িছেলা
িসনােয়ভিsেক, দািনেয়েলর কপােল জুেটিছেলা পাঁচ বছেরর সrম
কারাদN। সলঝিনৎসেনর উপnাস ‘ফাsO সােকOল’ (First Circle)-এ
)দখােনা হেয়িছল িকভােব উপnােসর নায়ক )শষ পযOn sDািলেনর
rমিশিবের িনেজেক খুঁেজ পায়। সলঝিনৎসনেক )স সময় )দশ তDাগ
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করেত িকংবা )নােবল পুরsার gহণ করেত )দওয়া হয়িন। আঁেd
শাখারভেক )গািকOেত িনবOাসন )দওয়া হয়। এই উদাহরণgেলা উেlখ
কের একসময় আিম (অ.রা) একটা )লখা িলেখিছলাম ‘মাkOবাদ িক
িবjান?’ (২০০৮) িশেরানােম যা বাংলা bগিsয়াের পেk-িবপেk নানা
তকO-িবতকO ও আেলাচনার সূtপাত ঘিটেয়িছল28। )কবল সািহতD
নয়,sDািলন ও তাঁর আদশOবাদী Zসিনেকরা ভাবেতন, িবjানেকও মাkOীয়
মতবােদর সােথ সংগিতপূণO হেত হেব, নইেল চলেব না। মাkOীয়
মতবােদর সেŋ সংগিতপূণO করার লেkD সময় সময় িবjােনর
শাখাgেলােক িবকৃত করেতও িপছপা হনিন। সবেচেয় kিতgs শাখািট
িছল )জেনিটকস বা বংশগিতিবদDা। রািশয়া একসময় সারা পৃিথবীেতই
)জেনিটকেসর গেবষণায় শীষOsােন িছল, অথচ sDািলেনর আমেল
রািশয়ায় )জেনিটকেসর ওপর গেবষণার লালবািত jেল িগেয়িছল। তা
হেব নাই বা )কন, মাkOবাদেক বাঁচােত বংশাnিবদDােকও িবকৃত করেত
িপছপা হনিন শাসেকরা। এই উেdে} )স সময় লাইেসেŋা নামক এক
ঠগ িবjানীেক িনেয়াগ করা হয়29। যখন িনেকালাই ভািভলভসহ অn
িবjানীরা লাইেসেŋার তেttর ভুল ধিরেয় )দন, তখন sDািলন তাঁেদর
সব কটােক ধের gলােগ পািঠেয় )দন। ভািবলভেক মৃতুDদN )দয়া হয়30।
{ধু ভািভলভ নয়, sDািলেনর pিতিহংসার িশকার হেয় )স সময় আেরা
pাণ হািরেয়িছেলন কােপOেচেŋা,সালেমান )লিভট, মDাk )লিভন,ইsােয়ল
আগেলর মেতা িবjানীরা। লাইেসেŋার পাশাপািশ sDািলন জামানায়
28

অিভিজৎ রায়, মাkOবাদ িক িবjান?, মুkমনা, )সেpmর ০৩, ২০০৮ d।
মুkমনা ও সচলায়তন bেগ )স সময় (২০০৮) pকািশত এ )লখায় sDািলনীয়
জামানায় সািহিতDক, িবjানী ও দাশOিনকেদর ওপর লাগাতার অতDাচােরর নমুনা
)পশ কের বাম ঘরণার )দশীয় Zসিনকেদর ভয়ংকর )তােপর মুেখ পেড়িছলাম।
যথারীিত ‘পুঁিজবােদর দালাল’, ‘)শাধনবাদী’ )থেক {r কের ‘ছাগল’‘পাগল’সহ নানা উপািধ হজম করেত হেয়িছল। আিম (অ.রা) িদন কেয়ক পর
একিট pতুDtর িদেয়িছলাম ‘মাkOবাদ িক িবjান?’ pবেnর সমােলাচনার
উtের’ িশেরানােম। অব} তােত খুব একটা লাভ হেয়িছল বলা যােব না। এ
)লখািট এখেনা অেনেকর কােছ বাংলা bেগ মাkOবাদ িনেয় তকO-িবতেকOর আিদঅকৃিtম উৎস।
29
অিভিজৎ রায়, লাইেসেŋাইজম, মুkমনা, নেভmর ০১, ২০০৮।
30
িনেকালাই ভািভলভেক মৃতুDদN )দওয়া হেলও )সটােক )শষ পযOn ২০ বছর
কারাদেN নািমেয় আনা হয়, যিদও এর dবছেরর মেধD, ১৯৪৩ সেন, ভািভলভ
কারাগােরই মারা যান।
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ওলগা )লেপিশনsায়া নােমর আেরক pতারক িবjানীেক pেমাট করা
হেয়িছল⎯উেd} )সই ‘পুঁিজবাদী )জেনিটকস’ সরােনা। িবjানেক
অব}ই rমজীবী বা pেলতািরেয়েতর কােছ gহণেযাগD হেত হেব, তা
নইেল চলেব না⎯এটাই িবjান সmেকO sDািলনীয় ঘরানার মাnষেদর
31
‘Zবjািনক িথওির’ ।

িবjানী জজO গDােমা (১৯০৪ – ১৯৬৮)

)কবল জীবিবjানী িকংবা বংশগিতিবেদরা নয়, )সািভেয়ত
পদাথOিবেদরাও )স সময় আgাসন )থেক )রহাই পানিন32। আইনsাইন

31

32

sািলনীয় আমেল িবjানীেদর ওপর লাগাতার অতDাচার এবং িবjােনর নােম
অপিবjান pচােরর সােথ পাঠেকরা আেরা িবsৃতভােব পিরিচত হেত চাইেল
অনn িবজয় দােশর )লখা ‘)সািভেয়ত ইউিনয়েন িবjান ও িবpব : িলেসেŋা
অধDায়’ ({dsর) বইিট পিঠতবD।
)জেনিটকসেক )যমন ‘পুঁিজবাদী িবjান’ িহেসেব অিভিহত কের হটােনার )চkা
করা হেয়িছল, িঠক )তমিন আবার একটা সময় িবগ বDাং-এরও িবrdাচরণ করা
হেয়িছল কিমউিনs রািশয়ায়। বলা হেয়িছল, িবগ বDাং-এর ধারণা মািkOs
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আেপিkক তtt pদান করার পর,বDাপারটা মািkOজেমর সােথ
‘সংগিতপূণO’ মেন না করায় ‘)সািভেয়ত এনসাইেkািপিডয়া’ pকাশ করা
হয় িরেলিটিভিটেক ‘নsাৎ’ কের। রািশয়ার একজন িবখDাত মাkOবাদী
দাশOিনক তাঁর তখনকার )লখায় বেলিছেলন –
‘আইনsাইেনর আেপিkক তtt কখেনাই gহণেযাগD নয়,
কারণ এটা pেলতািরেয়তেদর কােছ gহণীয় নয়’।
এই িনেবOাধ মন-মানিসকতা জজO গDােমার সh হয়িন। তা হেবই বা
)কন। িকছুিদন আেগই িনলস )বােরর গেবষণাগাের )কায়া•টাম
বলিবদDার ওপর হােত-কলেম কাজ কের এেসেছন। অথচ )দেশ এেস
)দখেলন, )সখােন )কায়া•টাম বলিবদDা আর আেপিkক তttেক )দখা
হেˆ ‘অপিবjান’ আর ‘মািkOজম-)লিনিনজম’-এর সােথ অসংগিতপূণO
িবষয় িহেসেব33। এই সব kপমNূকতার pিতবাদ করায় জজO গDােমা
sDািলনীয় বািহনীর )কাপানেল পড়েলন। হয়েতা মারাই পড়েতন
ভািভলেভর মেতা, িকংবা বছেরর পর বছর থাকেত হেতা rম-িশিবের,
িকnt তার আেগই িতিন )সািভেয়ত ইউিনয়ন )ছেড় সstীক পালােনার
িসdাn িনেলন।
িকভােব পালােত )চেয়িছেলন )স-ও এক ইিতহাস। {নেল মেন হেব
)যন )কােনা িহিn মুিভর pট। িতিন কেয়কটা িডম, চকেলট, sTেবির
এবং dই )বাতল bDাি•ড বগলদাবা কের সদD িববািহত stীেক িনেয় একটা
)ছাট )নৗকায় (এ )নৗকাgেলা ‘কায়াক’ নােম পিরিচত) উেঠ পড়েলন।
উেd} কৃð সাগের ১৭০ মাইল পািড় িদেয় তুরs )পৗঁছেবন। pায় ৩৬
ঘNা পDােডল কের সাগেরর িবশাল িবশাল )ঢউেয়র সােথ যুd কের )শষ

33

ভাবধারার সােথ এেকবােরই সংগিতপূণO নয়, ওটা ‘বুেজOায়া িবjান’। )য সমs
িবjানীরা িবগ বDাং তেttর পেk কথা বলেতন তােদর ওপর )নেম এেসিছল
রাTীয় িনযOাতন। )যমন, ১৯৩৭ সােল িনেকালাই )কাজারভ নােমর এক িবjানী
ছাtেদর মােঝ িবগ বDাং মেডল িনেয় আেলাচনা করায় তাঁেক ধের rমিশিবের
পািঠেয় )দওয়া হেয়িছল। অতDাচার করা হেয়িছল ভেসভলদ )èডিরকস এবং
মাতেভই bনেsইনেনর মেতা িবjানীেদর ওপেরও, করণ তাঁরা িবগ বDাং
তেttর সমথOক িছেলন। গDােমা রািশয়া )ছেড় পালােনার পর তাঁেক িব2াসঘাতক
‘আেমিরকান মুরতাদ’ (Americanized apostate) িহেসেব িচিhত কের িবচােরর
pহসনও করা হেয়িছল।
Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang,
2007
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পযOn নাকািনচুবািন )খেয় মাঝপেথ তীের এেস আছেড় পড়েলন।
হাসপাতােলও থাকেত হেয়িছল িদন কেয়ক।

এ ধরেনর একিট কায়ােক কেরই stীেক িনেয় কৃð সাগর পািড় িদেয় রািশয়া
)থেক পালােত মনs কেরিছেলন গDােমা

)স যাtা )দশ )ছেড় পালােত না পারেলও একসময় িঠকই sেযাগ
বুেঝ bােসলস হেয় আেমিরকা চেল এেলন গDােমা। )যাগ িদেলন জজO
ওয়ািশংটন িব2িবদDালেয়,িশkক িহেসেব।
)সখােনই রালফ আলফােরর সােথ তাঁর পিরচয়। আলফার ঐ
িব2িবদDালেয় )যাগ িদেয়িছেলন িপএইচিড করার জn। আলফােরর
সােথ িমেল ‘িবগ-বDাং’-এর ধারণা িনেয় কাজ {r কেরন গDােমা।
মহািব2 )য kমশ pসািরত হেˆ, )সটা তেতািদেন হাবেলর আিবÆােরর
কলDােণ জানা িছল গDােমার। গDােমা ভাবেলন, )সই pসারেণর িভিডও
)টপিটেক যিদ )পছেনর িদেক চালােনা যায়,তেব )সটা িনšয় একটা
আিদম অবsায় এেস থামেব। িতিন এর নাম িদেলন ‘ইেয়lম’। গDােমা
আর আলফার িমেল এই ইেয়lম নােমর )সই আিদম অবsা তথা িবগ
বDাং-এর গািণিতক িসমুেলশন করেবন বেল িঠক করেলন।
মজার বDাপার হেˆ গDােমা বা আলফার )কউ িনেজ )থেক ‘িবগ
বDাং’ শbিট চয়ন কেরনিন। গDােমার ধারণােক খNন করেত িগেয় আর
এক pখDাত তািttক )জDািতিবOjানী )èডািরক হেয়ল সবOpথম এই ‘িবগ
বDাং’ শbিট বDবহার কেরিছেলন। হেয়ল িছেলন িবগ-বDাং তেttর
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িবপরীেত িsিতশীল অবsা (Steady State) নােম মহািবে2র অn একিট
জনিpয় মেডেলর pবkা। হেয়েলর তেttর সােথ pথম িদেক যুk িছেলন
)কিmôজ কেলেজর হারমান বি•ড, থমাস )গাl আর পরবতOীকােল একজন
ভারতীয় )জDািতিবOjানী, তাঁর নাম জয়n নারিলকর। ১৯৪০ সােল একিট
)রিডও )pাgােম গDােমা আর তাঁর অnসারীেদর ধারণােক খNন করেত
িগেয় )বশ বাঁকা sেরই অধDাপক হেয়ল বলেলন,‘হা )সই উtp িবগ বDাং
এই িবেsারেণর ধারণা যিদ সিঠকই হেব,তেব )তা এর ছাই-ভs
এখনও িকছুটা )থেক যাওয়ার কথা। আমােক ‘িবগ বDাং’-এর )সই ফিসল
এেন )দখাও, তারপর অn কথা।’ এর পর )থেকই িবগ-বDাং শbিট ধীের
ধীের িবjােনর জগেত sায়ী আসন কের )নয়। )স যা-ই )হাক,
আলফােরর িপএচিডর )শষ পযOােয় আলফার ও গDােমা যুkভােব
‘Physical Review’ জানOােলর জn ‘Origin of the Chemical Elements’
িশেরানােম একিট গেবষণা িনবn িলখেত {r করেলন। আর এখােনই
রিসকরাজ গDােমা িবjানজগেতর সবচাইেত বড় রিসকতািট কের
বসেলন। জানOােল ছাপােনার আেগ িতিন তাঁর বnু আর এক sনামখDাত
পদাথOিবদ hানস িবেথর (কেনOল িব2িবদDালয়, িনউ ইয়কO) নাম তাঁেক না
জািনেয়ই pবnিটর )লখক িহেসেব অnভুOk কের )নন। পের কারণ
িহেসেব বেলিছেলন, “‘আলফার’ আর ’গDােমা’ এই dই িgক ধরেনর
নােমর মােঝ ‘িবটা’-জাতীয় িকছু থাকেব না,এ হয় নািক? তাই িবেথেক
দেল )নওয়া!” সতD সতDই ১৯৪৮ সােলর ১ এিpেল এই িতন িবjানীর
নােম pবnিট pকািশত হেয়িছল, আর গDােমার রিসকতােক সিতD
pমািণত কের )পপারিট এখন ‘আলফা-িবটা-গামা )পপার’
(!, β, γ paper) নােমই Zবjািনক মহেল spিতিªত।
িকnt )সই pবnিটেত কী বেলিছেলন গDােমা? িতিন ধারণা
কেরিছেলন )য, একিট মহািবেsারেণর মাধDেম যিদ মহািবে2র সৃিk হেয়
থােক তেব )সই ভয়ংকর িবিকরেণর িকছুটা sাkর, মােন িবিকরণ-)রেশর
িকছুটা এখেনা বজায় থাকার কথা। গDােমা িহসাব কেষ )দখােলন )য,
সৃিkর আিদেত )য )তজময় িবিকরেণর উdব হেয়িছল, মহািবে2র
pসারেণর ফেল তার বণOািল তাপমাtা hাস )পেত )পেত )সটা এখন
পরম শূn তাপমাtার ওপের ৫ িডিg )কলিভেনর মেতা হওয়া উিচত।
এই )তজময় িবিকরেণর অবেশষেকই িবjানীরা নাম িদেয়েছন
‘মহাজাগিতক পšাদপট িবিকরণ’ বা ‘cosmic background radiation’।
মহাশূেn এই িবিকরেণর pকৃিত হেব মাইেkাওেয়ভ বা kুd তরŋ।
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সহজ কথায় িবষয়িট বুঝবার )চkা করা যাক। সৃিkর আিদেত িব2bhাN
িছল )যন একিট উtp মাইেkাওেয়ভ চুিl, যা এখন ঠা•ডা হেয় ৫ িডিg
)কলিভেন এেস )পৗঁেছেছ। এই বDাপারিটই ধরা পড়ল ১৯৬৪ সােল
আেনOা )পনিজয়াস আর রবাটO উইলসেনর পরীkায়, গDােমার
গেবষণাপtিট pকািশত হবার ১৬ বছর পর। গDােমার )সই
গেবষণাপtিটর কথা তত িদেন ভুেলই িগেয়িছল সবাই। িকnt )সখােন
যাবার আেগ আমােদর আেরকজন )জDািতঃপদাথOিবjানীর কথা )জেন
)নওয়া pেয়াজন।
জজO )লিমিt ও তাঁর ‘আিদমতম কণা’

িবগ বDাং-এর কথা বলেল এর )পছেন আেরকজন বDিkর অবদােনর কথা
উেlখ না করেল তাঁর pিত িনতাnই অিবচার করা হেব। িতিন হেলন জজO
)হনির )লিমিt (Georges Lemaître), িবগ বDাং তেttর আর একজন
pবkা, িযিন িছেলন একাধাের পদাথOিবjানী এবং )সই সােথ ধমOযাজক।
নািsক গDােমার মেতা ধমOযাজক )লিমিtও িকnt িবগ বDাং-এর িপতা
)খতাব পাবার )যাগD দািবদার,এবং অেনেক )সটা তােক ডােকনও।
আইনsাইেনর আেপিkকতা )থেক pাp )kt সমীকরেণর একটা
সমাধান হািজর কেরিছেলন )লিমিt, িবjানী িèডমDােনর মেতাই।
গDােমার মেতা িতিনও িছেলন মহাজাগিতক কালপিµর এক grtপূণO
বDিkt। িতিন তাঁর িশkাজীবন {r কেরিছেলন pেকৗশলী (পুরেকৗশলী)
িহেসেব, )বলিজয়ােমর কDাথিলক লুেভন িব2িবদDালেয়। িকnt pথম
িব2যুd চলাকালীন সময় জামOান Zসnরা )বলিজয়াম আkমণ করেল
তাঁর পড়ােশানায় সামিয়ক )ছদ পেড়। িতিন ‘আিটOলাির অিফসার’
িহেসেব )বলজীয় )সনাবািহনীেত )যাগদান কেরন আর )সখােন কাজ
কেরন চার বছেরর জn। িব2যুেdর পর িতিন িসিভল ইিµয়ািরং-এ আর
না িফের িগেয় পদাথOিবদDা এবং গিণত িনেয় উৎসাহী হেয় পেড়ন িতিন।
১৯২০ সােল অজOন কেরন পদাথOিবjােন িপএইচিড িডিg। পাশাপািশ
ধমOযাজেকর )পশায়ও উৎসাহী হেয় পেড়ন িতিন। িতিন এ pসেŋ
বেলিছেলন, ‘সেতD )পৗঁছােনার dইিট পথ। আিম dেটাই অnসরণ করেত
মনs হলাম’।
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পরবতOী বছরgেলােত িতিন )স সময়কার িবখDাত িবjানী আথOার
এিডংটেনর সাহচযO লাভ কেরন )কিmôজ িব2িবদDালেয়। এিডংটন তাঁর
গািণিতক দkতা এবং পদাথOিবjােনর jােন মুg হেয়িছেলন। এিডংটন
তাঁর সmেn বেলিছেলন, ‘তুেখাড় এক ছাt⎯কিরৎকমOা, sˆ দৃিkসmn
এবং গিণেত দk’। )লেমিt একসময় )কিmôেজর পাঠ চুিকেয় চেল
)গেলন আেমিরকায়। এমআইিটেত করেলন পদাথOিবjােন িdতীয়বােরর
মেতা িপএচিড।
১৯২৫ সােল িতিন )বলিজয়ােম িফের িগেয় তাঁর পুরেনা
িব2িবদDালেয় িশkক পেদ )যাগ িদেলন। )সখােনই িতিন আইনsাইেনর
আেপিkক তেttর সমীকরেণর সমাধােনর ওপর িভিt কের িনেজর
মহাজাগিতক মেডল Zতির কের )ফলেলন। এই সমাধান িছল অেনকটা
পূবOসূির িèডমDােনর মেতাই। এ সমাধােন মহাজাগিতক rবক )গানায়
ধরার দরকার পেড়িন তাঁর। তাঁর সমাধান )থেক )বিরেয় এল মহািব2
kমশ pসািরত হেˆ। {ধু তা-ই নয়, সমেয়র ঘিড়েক )পছেনর িদেক
চািলেয় িতিন একদম {rর মােন bাh-মুহূেতOর একটা ছিবও আঁকেলন
তাঁর গিণত আর িবjােনর কlনায়, কািবDকভােব )স সময়টােক
অিভিহত করেলন ‘A Day without yesterday’ িহেসেব। িতিন এই
মহািবে2র সমs gহ, নkt, নীহািরকােক )চেপ )ঠেস ঘন সিnবd এক
)ছাT মহািবে2 পিরণত করেলন, আর তােক ডাকেলন ‘pাইিমভাল এটম’
বা আিদম কণা নােম।
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আইনsাইন এবং )লিমিt

)লেমিtর কােছ মহািব2 সৃিkর বDাপারটা িছল )সই আিদম কণা
নােমর শিkশালী )তজিskয় কণািটর অবkয়, যা )থেকই Zতির Zতির
হেয়েছ এই িব2জগৎ34। )লেমিt তাঁর আিদম কণা তtt আর মহািবে2র

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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pসারেণর মহা উৎসাহী হেয় উঠেলও তাঁর উৎসােহর )বলুন িকnt
রাতারািত চুপেস )গল। আর চুপেস িদেয়িছেলন আইনsাইন sয়ং।
আইনsাইেনর মাথায় তখন ‘িsিতশীল মহািবে2র’ ভূত। তাঁর
িনেজর সমীকরেণই মহািবে2র pসারেণর ইিŋত লুিকেয় থাকেলও
মহাজাগিতক rবক ঢুিকেয় )সটােক িsিতশীল rপ িদেয় )রেখেছন িতিন।
িèডমDান িকংবা )লেমিt, যাঁরাই মহাজাগিতক rবেকর বাইের িগেয়
সমাধান হািজর করেছন, তাঁেদরেক কান মেল িদেয় বািতল কের
িদেˆন। তাই ১৯২৭ সােল bােসলেসর একটা )সিমনাের )লিমিt যখন
তাঁর মহাজাগিতক মেডল আইনsাইেনর সামেন তুেল ধরেলন,
আইনsাইন িবনা বাকD বDেয় বািতল কের িদেলন এই বেল, ‘)তামার
কDালkেলশন িঠিক আেছ, িকnt )তামার িফিজকসটা )তা বাপু জঘn’।
িকnt আইনsাইেনর ভুল ভাঙেত সময় লােগিন। ১৯২৯ সােল হাবল
যখন মাউ•ট উইলসন মানমিnর )থেক )স সময়কার ১০০ ইি• বDােসর
সবেচেয় বড় )টিলেsােপর (hকার pিতফলক) সাহােযD pমাণ হািজর
করেলন )য মহািব2 আসেল pসািরত হেˆ, তখন িকnt আইনsাইনই
ভুল pমািণত হেলন, আর )লেমিt হেলন সিঠক।
)লেমিt িনঃসেnেহ খুিশ হেয়িছেলন। িনেজর তেttর sপেk pমাণ
)পেল কার না খুিশ লােগ। িকnt )লেমিt যত না খুিশ হেলন, ধেমOর
িচরnন Àজাধারীরা মেন হয় খুিশ হেলন তার )চেয়ও )ঢর )বিশ। তাঁরা
বাইেবেলর )জেনিসস অধDােয়র সােথ এর িমল খুঁজেত {r করেলন,
আর ‘িবগ বDাং’ িকংবা আিদ কণােক হািজর করেলন ঈ2েরর অিsেtর
pমাণ িহেসেব। )যমন ১৯৫১ সােল )পাপ (Pope Pius XII) বেলিছেলন,
আজেক িবjান শতাbী পািড় িদেয় একিট জায়গায় )পৗঁেছেছ
যখন )সই আিদম িফয়াট লাk ()লট )দয়ার িব লাইট)-)ক
অবেলাকন করার মেতা পিরিsিত এেসেছ⎯)য আিদম অবsা
)থেক আেলা ও শিkর িবিকরণ ঘেটেছ, আর উৎিkp কণাgেলা
িdখিNত আর চূণO হেয় লk-)কািট ছায়াপেথ পিরণত হেয়েছ।
কােজই sদৃঢ় Zবjািনক কাঠােমা )থেক পাওয়া ফলাফেলর
মাধDেম আমরা িনিšত )য,এই মহািবে2র {r হেয়িছল
সৃিkকতOার হােত। যিদ সৃিkর {r থােক, তেব অব}ই এই
সৃিkর একজন skাও রেয়েছ,আর )সই skাই হেলন ঈ2র।
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)লেমিt )যেহতু ধমOযাজক িছেলন, িছেলন িÊkধেমO িব2াসী একজন
িবjানী, )সেহতু )কউ হয়েতা ভাবেত পােরন )য )পােপর এই উিkেত
)লেমিt যারপরনাই খুিশ হেয় বগল বাজােবন। তা হয়িন। )লেমিt
ধািমOক হেলও িতিন িছেলন িবjানমনs, যুিkিনª এক মাnষ। আিদম
কণার ধারণা )যটােক আধুিনক িবগ বDাং-এর সাথOক pিতভাস বেল মেন
করা হয়, )সটা িতিন )পেয়িছেলন িনগূঢ় গিণত আর Zবjািনক jােনর
pেয়ােগ, )কােনা ধমOীয় ঐশী মেnt নয়। িতিন )সটা )সাজাsিজ বলেতনও,
‘)কােনা ধমOীয় )চতনা আমােক মহাজাগিতক মেডল িনমOােণ কখেনাই
অnpািণত কেরিন’। িতিন kপমNূক ধমOবাদীেদর মেতা বাইেবেলর
আয়ােত িবjান )খাঁজা িকংবা িবjান আর ধেমOর )গাঁজািমল )দওয়ােক
সবসময়ই অপছn করেতন। তাই )পাপ যখন বাইেবলেক ঐশী-gn
বানােত িবগ বDাং-)ক সাkীেগাপাল িহেসেব হািজর করেলন, তখন িতিন
এর জবােব বলেলন, ‘আিম যত দূর )দখিছ, এই তtt অিধপদাথOিবদDা
আর ধেমOর )চৗহিdর বাইেরর িজিনস’। {ধু তা-ই নয়, )পাপ )যন
ভিবŸেত এ ধরেনর ‘)ছেলমাnিষ’ আর না কেরন, )সজn িতিন
ভDািটকান মানমিnেরর পিরচালক ডDািনেয়ল ও’কেনেলর সােথ )দখা
করেলন। ভিবŸেত )পাপ )যন মহাজাগিতক বDাপাের তাঁর লmা নাকটা
আর না গলান⎯বDাপারটা )দখেত পিরচালক মশাইেক অnেরাধ কের
আেসন )লিমিt।
পরবতOী ইিতহাস )থেক )দখা যায়, )স সময়কার )পাপ িকnt
)লেমিtর অnেরাধ িঠকই )রেখিছেলন। িবগ বDাং-এর বDাপাের িতিন আর
কখেনাই )কান অিভমত )দনিন, কেরনিন ‘আম গােছ িনেমর সnান’35।
আজেকর িদেন জািকর নােয়ক আর হাrন ইয়ািহয়ার অnসারীরা, যাঁরা
sেযাগ )পেলই তােদর শতাbী-pাচীন ‘িবjানময় ধমOgn’gেলার

35

ধমOgেn িবjান অnসnােনর অপেচkা িনেয় আিম (অ.রা) বh আেগ একটা )লখা
িলেখিছলাম ‘িবjানময় িকতাব’ নােম। )লখািট আেরকটু িববিধOত আকাের
অnভুOk হয় রায়হান আবীেরর সােথ যুগপৎভােব িলিখত ‘অিব2ােসর দশOন’
({dsর, )ফbrয়াির, ২০১১) বইেয়। সহbগার নািsেকর ধমOকথাও এই িবষয়
িনেয় একািধক pবn িলেখেছন bেগ। ধেমO িবjান )খাঁজার pয়াসেক িতিন
অিভিহত কেরেছন ‘আম গােছ িনেমর সnান’ িহেসেব। )লখািট মুkমনার
সংকলনgn ‘িব2াস ও িবjান’ (চারিদক, ২০১২)-এ অnভুOk হেয়িছল।
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মধDকার নানা আয়ােতর সােথ িবগ বDাং-এর িমল খুঁেজ পান, তাঁরা
ধমOযাজক )লেমিtর এই অnকরণীয় দৃkাn )থেক িশkা িনেত পােরন36।
pমাণ িমলল িবগ বDাং-এর

গDােমার )সই িবখDাত আলফা-িবটা-গামা )পপােরর কািহিনেত
আেরকবার িফের যাওয়া যাক। গDােমা আর আলফার বুেঝিছেলন,
মহািবেsারেণর পর )থেক {r কের িতন লk আিশ হাজার বছর পযOn
মহািব2 অsˆ )গালেকর মেতা িছল অেনকটা। pাজমা অবsায়
পরমাণুরা )জাড় বাঁধেত পােরিন। pায় চার লk বছর পর তাপমাtা
খািনকটা কেম িতন হাজার িডিg )কলিভেন )নেম এল। ঐ সময়টার পরই
)কবল sায়ী পরমাণু গিঠত হবার মেতা পিরেবশ Zতির হেত )পেরেছ।
এই সময়টােক বেল িরকিmেনশন বা পুনিমOলেনর যুগ। এ সময়ই মহািব2
kমশ sˆ হেয় আেস। আর আেলাক কণা pাজমার খাঁচায় আটেক না
)থেক পািড় িদেত {r কের অnিবহীন পথ। গDােমা, আলফার আর
আলফােরর আেরক সŋী হারমান তাঁেদর গেবষণায় )দিখেয়িছেলন, িবগ
বDাং যিদ সিতD হেয় থােক, তাহেল )সই আেলার অপ¯ংশ আমােদর
এখন খুঁেজ পাবার কথা। )সটাই হেব িবগ বDাং-এর ফিসল, )যটার জn
হেয়ল আর )গােlরা উৎsক িছেলন, আর ওটার অnপিsিতর sেযােগ
মহািবেsারেণর সমথOকেদর )দদারেস বDŋ কেরেছন। গDােমারা
জানেতন, িরকিmেনশন যুেগর পর )থেক মহািব2 হাজার gণ pসািরত
হেয়েছ। তাই )য আেলাক তরŋ )দখবার pয়াস )নওয়ার কথা বলা হেˆ
)সটা আজেকর িদেন হেব )মাটামুিট ১ িমিলিমটার ZদেঘODর কাছাকািছ
)কােনা তরŋ। অথOাৎ, তিড়Òুmকীয় পিরসীমায় যােক শনাk করা যােব
36

এখােন উেlখD, মুসিলম িবে2র একমাt )নােবল িবজয়ী পদাথOিবjানী আbুস
সালামও )লিমিtর মেতাই িবগ বDাং তttেক )কারআেনর আয়ােতর সােথ
)মশােত বারণ করেতন। িতিন বলেতন,
‘ িবগ বDাং তেttর সাmpিতক ভাŸিট বতOমােন মহািবে2র
উৎপিtর সেবOাৎকৃk বDাখDা pদান করেছ। িকnt আগামীকাল যিদ
এর চাইেতও )কােনা ভােলা বDাখDা পাওয়া যায়, তাহেল কী হেব?
তাহেল িক নতুন Zবjািনক দৃিkভিŋর সােথ তাল )মলােত িগেয়
ধমOgেnর আয়াত বদেল )ফলা হেব?’
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)বতার তরŋ িহেসেব। আর এই িবিকরেণর তাপমাtা হেব পাঁচ িডিg
)কলিভেনর মেতা।
মুশিকলটা হেলা )পপারটা pকািশত হবার িকছুিদেনর মেধDই এই
grtপূণO গেবষণার কথা ভুেল িগেয়িছল সবাই। আসেল গDােমার সমেয়
মহািবে2র pািnক িবষয় িনেয় গেবষণাgেলােক পদাথOিবjােনর মূল ধারা
িহেসেব না )দেখ )দখা হেতা পাগলােট িবjানীেদর কlনািবলাস
িহেসেব। আেরকটা মূল কারণ অেনেক মেন কেরন জজO গDােমার
sভাবিসd ভাঁড়ািম আর রŋিpয়তা37। আলফা-িবটা-গামা নােমর )পপার
বানােনার জn িবেথর নাম তাঁেক না জািনেয়ই )লখক তািলকায় ঢুিকেয়
িদেয়িছেলন গDােমা, আমরা )সটা আেগই )জেনিছ। এ ধরেনর অেনক
িকছুই গDােমা করেতন, যার কারেণ গDােমােক খুব )বিশ grt িদেতন না
তাঁর সহকমOীরা িকংবা অnাn রাশভারী গেবষেকরা। গDােমা একবার
গণনা কের )দখােলন, ঈ2র মশাই নািক পৃিথবী )থেক ৯.৫ আেলাকবষO
দূের থােকন। গণনার িহসাবটা এেসিছল ১৯০৪ সােল জাপান-রািশয়া
যুেdর সময়, রািশয়ার িকছু চাচO নািক যুেdর ভয়াবহতা কমােনার জn
িবেশষ গণpাথOনার বDবsা কেরিছল। িকnt )স pাথOনায় তাৎkিণক )কােনা
ফল না হেলও )বশ ক’বছর পর ১৯২৩ সােলর িদেক কDাে•টা ভূিমকেm
জাপােনর িবরাট kয়-kিত সািধত হেয়িছল। এ )থেক রিসকরাজ গDােমা
িসdােn আেসন, ঈ2েরর অিভশাপ আেলার )বেগ এেস )পৗঁছােত )য
সময় )লেগেছ তােত )বাঝা যায় ঈ2র থােকন পৃিথবী )থেক ৯.৫
আেলাকবষO দূের! িতিন একটা সময় িবjানী হেয়লেক িনেয় বাইেবেলর
)জেনিসেসর আদেল িনজs এক নতুন )জেনিসসও িলেখিছেলন। এর
পাশাপািশ িছল তাঁর িশ{-িকেশারেদর জn )লখা মজাদার ‘িমsার
টmিকn’ িসিরজ। িবjােনর ফDা•টািস িমিশেয় নানা ধরেনর গালগp
বানােতন গDােমা। এমিন একটা বইেয় (িমsার টmিকn ইন
ওয়া•ডারলD•ড) িতিন এমন একটা রােজDর কlনা করেলন )যখােন
আেলার গিত pিত ঘNায় মাt কেয়ক িকেলািমটার। ফেল )সই রােজDর
সাইেকল আেরাহীরা সাইেকল চালােত চালােতই সমেয়র áথতা িকংবা
ZদেঘODর সংেকাচেনর মেতা আেপিkকতার pভাবgেলা )চােখর সামেন
)দখেত আর অnভব করেত পােরন। িবjােনর গlিpয় িশ{-িকেশার

37

Simon Singh, Big Bang: The Origin of the Universe, HarperCollins;
2005
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আর কlনািবলাসী পাঠেকরা এgেলােত িনমOল আনn )পেলও গDােমার
pিতপkেদর কােছ এgেলা িছল )sফ )ছেলমাnিষ, আর তুˆ। তাঁর ছাt
আলফােরর সমsা হেয়িছল আেরা )বিশ। গDােমার তদারিকেত
িপএইচিড করায় অেনেকই আড়ােল-আবডােল বলেতন, ‘)জাকােরর
আ•ডাের’ িপএইচিড করেছন আলফার। যিদও মহাজাগিতক িবিকরেণর
মূল গণনাgেলা কেরিছেলন আলফারই।
অব} তাঁেদর গেবষণােক ভুেল যাবার )পছেন গDােমার sভাবজাত
তারলDই একমাt কারণ িছল না। গDােমা িনেজও একটা সময়
পদাথOিবjােনর, িবেশষত মহািবে2র pািnক গেবষণা বাদ িদেয় রসায়ন
ও জীবিবjােন উৎসাহী হেয় পেড়ন, এবং িডএনএর রহsেভদ করা
িনেয় িকছু grtপূণO কাজও কেরন। আলফারও একােডিময়া )ছেড় িদেয়
আেমিরকার অnতম বৃহৎ )কাmািন )জেনরাল ইেলকিTেক (GE)
গেবষক িহেসেব )যাগ িদেয়িছেলন, আর আলফােরর সŋী হারমান )যাগ
িদেলন )জেনরাল )মাটরেস। এভােবই ধীের ধীের হািরেয় )গল িবগ বDাং
িনেয় গDােমার গেবষণা, একসময় পড়ল িবsৃিতর ধুেলার পুr sর।
‘আউট অব সাইট, আউট অব মাই•ড’ বেল কথা!
এর পেরর দশ বছর এভােবই চেলিছল। এর মেধD ১৯৬০ সােল
িpnটন িব2িবদDালেয়র পদাথOিবদ রবাটO িডিক ও িজম িপবলস
sাধীনভােব গেবষণা কের িসdােn আেসন )য িবগ বDাং-এর pমাণ যিদ
িকছু )থেক থােক তা থাকেব )সই মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম
িবিকরেণর মেধDই। তাঁরাও গDােমার কাছাকািছই ফলাফল )পেয়িছেলন।
তাঁেদর িহসাব িছল, িবিকরেণর তাপমাtা হেব ১০ িডিg )কলিভন বা
তার িনেচ, আর িবিকরেণর তরŋৈদঘOD কেয়ক )সি•টিমটার। তাঁরা গDােমা
আর তাঁর দেলর মেতাই একটা গেবষণাপt pকাশ করার িচnা করিছেলন
এ িনেয়। িকnt গেবষকেদর গেবষণাপেt যা-ই থাkক না )কন, বাsেব
এর )খাঁজ তখেনা পাওয়া যায়িন।
আসেল মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরেণর )খাঁজ পাওয়াটা
একটা )সৗভাগDpসূত ঘটনাই বলেত হেব। ১৯৬৫ সােলর িদেক
আেমিরকার িনউ জািসOর িবখDাত )বল লDােব আেনOা )পনিজয়াস ও রবাটO
উইলসন )বতার )যাগােযােগর মাইেkাওেয়ভ তরŋ িনেয় কাজ
করিছেলন। এমন নয় )য, )কােনা তরŋ-ফরŋ )খাঁজার মেতা )কােনা িকছু
তাঁেদর মাথায় িছল। তাঁেদর লkD আসেল িছল উপgহ )যাগােযাগবDবsা
trিটপূণO করা। )বল লDােবর অনিতদূের )kফডO িহল বেল একটা জায়গায়
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৬ িমটার (pায় ২০ ফুট) লmা একটা ‘হনO এে•টনা’ পেড় িছল। এই
একসময় )বল লDােবর ‘ইেকা pেজk’ বেল একটা pকেl এটা বDবহার
করার কথা িছল। িকnt অথOৈনিতক এবং অnাn নানা কারেণ )সই
pকl )থেক যntটােক অবDাহিত )দওয়া হয়। তারপর )থেক ওটা
ওভােবই পেড় িছল। পিরতDk এই এে•টনােক )রিডও )টিলেsােপর
মেতা )কােনা িকছুেত sানাnিরত করা যায় িক না, এ িনেয় কাজ করেতই
মূলত উেদDাগী হন )পনিজয়াস আর উইলসন। তাঁরা )বল লDাব )থেক
অnমিত িনেয় এেলন যােত এই এে•টনা বDবহার কের তাঁরা অnত
িকছুিদন আকােশর িদেক তাক কের )বতার তরŋ অnসnান করেত
পােরন।
িকnt অnসnান করেত চাইেল কী হেব, আকােশর )যিদেকই এে•টনা
তাক কেরন না )কন, তাঁরা )দেখন এক অpীিতকর আওয়াজ বা নেয়জ
এেস সব ভজকট লািগেয় িদেˆ। এই নেয়েজর মাtা এমিনেত খুবই
কম, িকnt এ )থেক )কােনাভােবই মুিk পাওয়া যােˆ না )য! এমন নয়
)য এই আওয়াজ তাঁেদর কােজ খুব )বিশ সমsা করিছল। সাধারণত
)জDািতিবOjানীরা এ ধরেনর নেয়জেক িসেsেমর ¯ািn ধের িনেয় মূল
কােজ এিগেয় যান, িকnt )পনিজয়াস আর উইলসন নােছাড়বাnা হেয়
পেড়ই রইেলন⎯তাঁরা এই আওয়ােজর উৎস খুঁেজ )বর করেবন বেল।
এ ধরেনর )kেt নেয়েজর উৎস হেয় থােক dই ধরেনর। এই নেয়জ
আসেত পাের )কােনা বিহজOাগিতক উৎস )থেক, িকংবা হেত পাের
)কােনা যেntর িনজs trিটর কারেণ। pথেম বিহজOাগিতক )কােনা উৎস
ঝােমলা পাকােˆ িক না )সটা সnান করেলন এই dই িবjানী। হনO
এে•টনার কাছাকািছ অবিsত )কােনা বৃহৎ তিড়ৎ-আিবk লDা•ডমাকO
িকংবা )কােনা ZবdDিতক যেntর কারেণ এই ZবdDিতক সংেকত তাঁেদর
এই হনO এে•টনায় ধরা পড়েছ িক না তার )খাঁজ করেলন। ফলাফল )সই
শূn। এমনিক একসময় আকাশ পযOেবkণ বাদ িদেয় িনউ ইয়েকOর
িদেকও তাঁেদর )টিলেsাপ তাক করেলন। সংেকেতর )কােনা তারতমD
হেলা না। )যিদেকই যnt তাক কেরন )সিদেকই তাঁরা {নেত পান )সই
একই মৃd ‘িহs িহs’ শb।
ঝােমলাটা যেntর িনজs trিটর কারেণ হেˆ িক না )সটাও অnসnান
করেলন তাঁরা। তাঁরা যেntর এমিpফায়ার, িsকারgেলা খুঁিটেয় )দখেলন,
আর সবেচেয় )বিশ )দখেলন ZবdDিতক বতOনী এবং বতOনীর
সংেযাগsানgেলা। )কােনা িশিথল বা নড়বেড় ZবdDিতক সংেযাগ সমsা
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সৃিk করেছ নািক, )সটাও আগাপাশতলা পরীkা করেলন বhবার।
এমনিক )য সংেযাগgেলা pথম দৃিkেত ভােলাই মেন হিˆল,
)সgেলােকও তাঁরা অDালুিমিনয়ােমর )টপ িদেয় মুড়েলন পুনবOার।
সাবধােনর )তা মার )নই।
িকnt )কােনা িকছু কেরই এই ‘গােয়িব আওয়াজ’ সরােনা যািˆল না।
এমন সময় তাঁেদর নজের পড়ল তাঁেদর সােধর এে•টনায় )কােtেক
একেজাড়া কবুতর এেস বাসা )বঁেধেছ। )ক জােন অেনকিদন ধেরই
হয়েতা তারা )সখােন ঘাপিট )মের িছল। )পনিজয়াস আর উইলসন
ভাবেলন, যাক, এইবার হতˆাড়া সংেকেতর উৎস খুঁেজ পাওয়া )গেছ।
২০ ফুট এে•টনা )বেয় ওপের উেঠ িগেয় কবুতেরর বজOD পিরÆার
করেলন, কারণ তাঁরা )ভেবিছেলন, এে•টনায় জমা হওয়া এই ‘White
dielectric material’gেলাই যত নেkর )গাড়া। িকnt )সgেলা সাফsতেরা
কেরও লাভ হেলা না, এমনিক dই দফা কবুতর তািড়েয়ও না।
pায় হাল )ছেড় )দয়া অবsা যখন, তখনই )পনিজয়াস এমআইিট
িব2িবদDালেয়র বানOাডO brেকর কাছ )থেক একটা )টিলেফান কল পান।
brক তাঁেক বেলন )য িতিন িpnটেনর dই গেবষক ⎯ িডিক আর
িপবলেসর একটা গেবষণাপেtর Dাফট কিপ )পেয়েছন, )যখােন তাঁরা
িবগ বDাং-এর মেডেলর )kেt িবেsারণ-পরবতOী অণুতরŋ-ZদেঘODর
একটা মাপেজাখ কেরেছন। brেকর )কন )যন মেন হেˆ, িডিকিপবলেসর গেবষণার সােথ )পনিজয়াস-উইলসেনর এে•টনায় ধরা পড়া
আওয়ােজর )কাথাও একটা সmকO আেছ। brক বলেলন, ‘ইউ {ড
)pাবাবিল কল িডিক অDাট িpnটন’38।
এর পরিদনই িpnটেন )ফান করেলন )পনিজয়াস, আর )ফান
ধরেলন িডিক। িডিকর সােথ )ফােন কথা বলেত বলেতই pথমবােরর
মেতা )পনিজয়াস বুঝেত পারেলন কী grtপূণO আিবÆার কের
)ফেলেছন তাঁরা িনেজেদর অজােnই। এে•টনায় ধরা আওয়ােজর সােথ
িনউ ইয়েকOর িদেক এে•টনা তাক করা, বতOনীর িশিথল সংেযাগ িকংবা
কবুতেরর িবªা⎯)কােনা িকছুরই )কােনা সmকO )নই। তাঁরা আসেল
খুঁেজ )পেয়েছন মহািবেsারেণর pাচীনতম ফিসল। মাইেkাওেয়ভ

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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বDাকgাউ•ড )রিডেয়শন যােক বেল। পšাদপট িবিকরেণর তীbতা )মেপ
িডিক-িপবলসেদর গণনার কাছাকািছ ফলাফল )পেয়েছন তাঁরা। পরম
শূেnর ওপর ৩ িডিg। আর তরŋৈদঘOD পােˆন dই িমিলিমটােরর
সামাn কম। )পনিজয়ােসর এই সব কথা {েন sb হেয় )গেলন িডিক ।
)ফান )রেখ তাঁর ছাtেদর িদেক তািকেয় বেলন, ‘বেয়স, উই hাভ িবন
sুপড’।

)পনিজয়াস ও উইলসন )বল লDােবর িবখDাত )সই হনO এে•টনার সামেন

এর পরিদনই িডিক তাঁর সােথ আেরা dজন পদাথOিবদেক িনেয়
িpnটন )থেক ৩০ মাইল গািড় চািলেয় িনউ জািসOর )হালমDান
টাউনিশেপ )পৗঁছােলন। )সখােনই )বল লDােবর িরসাচO )স•টার। )সখােন
)পনিজয়াস আর উইলসেনর পরীkা-িনরীkার ফলাফলgেলা হােতকলেম )দেখ িনিšত হেলন, hাঁ, )য িসগনাল তাঁরা অDাে•টনায় পােˆন,
)সটা মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণই বেট। তখনই dই দল
িমেল তাঁেদর গেবষণার ফলাফল pকাশ করেত মনs করেলন
অDােsTািফিজকাল জানOােল। তাঁেদর গেবষণার ফলাফল pকােশর পর
)পনিজয়াস আর উইলসেনর এই আিবÆারিটেক িবjােনর জগেত
অnতম )সরা আিবÆার িহেসেব sীকৃত হয় pায় সবOtই। নাসার
নেভাচারী রবাটO জDােsTা বেলিছেলন, ‘)পনিজয়াস আর উইলসন
আধুিনক )জDািতিবOjােনর িবগত পাঁচশ বছেরর ইিতহােস সবেচেয় )সরা
আিবÆারিট করেছন’। হাভOােডOর পদাথOিবদ এডওয়াডO পােসOল আেরা
এককািঠ বাড়া। িতিন বেলিছেলন, ‘)য )কােনা কােরা )দখা সবেচেয়
grtপূণO িজিনস এিট’।
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এই মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম বা িসএমিব আিবÆােরর জn
)পনিজয়াস ও উইলসন )নােবল পুরsার পান ১৯৭৮ সােল, গDােমার
মৃতুDর দশ বছর পর। )লিমিtও মারা িগেয়েছন ততিদেন। মরেণাtর
)নােবল পুরsার pদােনর )কােনা রীিত )নই,থাকেল গDােমােক )চাখ বn
কের )বাধ হয় তখন িনবOািচত করা হেতা,িযিন pায় একক pেচkায় িবগ
বDাং’-এর ধারণােক িবjােনর জগেত pিতªা কেরেছন। )বাধ হয় িকছু
Zবjািনক অবদান সব সময় )থেক যােব যা )নােবল pাইেজর )চেয়ও
)বিশ দািম আর grtপূণO।
িবগ বDাং-এর ফিসল আনেলা )কােব

)পনিজয়াস আর উইলসন মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরেণর
হিদস িদেলও )সটা খুব িনখুঁত িছল না। কারণ িবjানীরা জানেতন,
মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণ বড় )sেল sষম মেন হেলও
)ছাট )sেল িকছুটা হেলও ‘™াকচুেয়শন’ বা অিsিত বজায় থাকেত হেব।
এই অিsিতটুkই কাজ করেব ভিবŸৎ গDালািk Zতিরর বীজ িহেসেব।
িকnt এই অিsিত ধের )ফলা )কােনা সহজ বDাপার নয়। অেনক সূk
যntপািতর দরকার। সtেরর দশেক )য সমs যntপািত িছল তা িদেয়
একশ ভােগর এক ভাগ মাtায় ™াকচুেয়শন পিরমাপ করা সmব িছল।
িকnt এেত )কােনা অিsিত ধরা পেড়িন। আবহমNেলর মধDকার রি¼gেলা
ঝােমলা করেছ )ভেব )বলুন-)ফলুন ওপের পািঠেয় নানা পরীkা করা
হেলা, তােতও )কােনা ভােলা ফলাফল এল না।
সাফলD এল অবেশেষ নbইেয়র দশেকর {rেত। বh খরচাপািত
কের নাসা একটা কৃিtম উপgহ বািনেয়িছল )কােব (COBE) নােম,
১৯৮৯ সােল। এই মহাজাগিতক িবিকরণ কbা করার লেkDই বানােনা
হেয়িছল )সটা। )সই )কােব আিদম সদDজাত মহািবে2র এক dলOভ ছিব
আমােদর কােছ এেন িদল, যার মেধD পাওয়া )গল অিsিতর ssk িচh।
বDাপারটা িচnা করা যাক। আমােদর আজেকর এই মহািবে2র বয়স
১৪শ )কািট বছেরর বেল িবjানীরা মেন কেরন, আর এই কসিমক
বDাকgাউ•ড )রিডেয়শন বা িসএমিবর )য ছিবটা আমরা )দিখ )সটা
মহািব2 জnােনার মাt চার লk বছেরর। মানিবক )sেল িচnা করেল
অেনকটা এরকেমর )শানােব – আমােদর মহািব2েক যিদ সtর বছেরর
বৃd িহেসেব আমরা কlনা কির, তেব )কােবর সংগৃহীত এই
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মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণ বা িসএমিবর ছিবটা মাt কেয়ক
ঘNার সেদDাজাত িশ{র। আর )সই িশ{েবলাকার ছিবর মেধDই পাওয়া
)গল পরবতOীকােল নkt Zতির হবার সmাবনাময় বীজ।

)কােবর পাঠােনা মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণ )থেক pাp উপাt ২
দশিমক ৭৩ িডিg )কলিভেনর কৃðকায়া িবিকরেণর তttীয় )রখার সােথ pায়
পুেরাপুির িমেল িগেয়িছল
(ছিবর উৎস : িsেফন হিকং, ইউিনভাসO ইন এ নাটেশল)

১৯৯২ সােল আেমিরকান অDােsTানিমকDাল )সাসাইিটর )সিমনাের
যখন এই ফলাফল pকাশ করা হেলা, আর )স সভায় উপিsত ১৫০০
জন িবjানীর সবাই যখন হতবাক হেয় )দখেলন )কােবর মাইেkাতরŋ
পটভূিম িবিকরেণর উপাt ২ দশিমক ৭৩ িডিg )কলিভেনর কৃðকায়া
িবিকরেণর তttীয় )রখার সােথ pায় পুেরাপুির িমেল )গল, তখন মুhমুOh
করতািলেত )ফেট পড়ল পুেরা সভাঘর।
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–উইলসন, )কােব ও ডিbউ মDাপ )থেক পাওয়া মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম
িবিকরণ।

িpnটেনর )জDািতঃপদাথOিবjানী অিsTকার মnবD করেলন, ‘যখন
পাথেরর খাঁেজ ফিসল পাওয়া যায় তখন আমােদর )চােখ pজািতর
উdেবর ছিবটা sk হেয় ওেঠ। )কােব আমােদর জn মহািবে2র ফিসল
িনেয় এেসেছ’।
কথাটা িমেথD নয়। এই িসএমিব সদDজাত মহািবে2র ফিসলই )তা।
িকnt তার পরও একটা বDাপার হেলা, )কােবর পাঠােনা ছিব খািনকটা
হেলও ঝাপসা িছল। আর )কােবর সংেবদনশীলতা িছল )কবল ৭ িডিg
)কােণর )চেয় বড় ™াকচুেয়শনgেলা কbা করার মেতা পযOােয়র। িকnt
এর )চেয়ও সূk অিsিত ধরার জn আমােদর অেপkা করেত হেয়েছ
২০০৩ সােল ডিbউ-মDাপ (WMAP) উপgেহর পাঠােনা উপােtর জn।
)কােব ও ডিbউ মDােপর পাঠােনা মহাজাগিতক িবিকরেণর ফিসলই
)শষ পযOn িবগ বDাং বনাম িsিত তেttর dেndর যবিনকা )ফেল )দয়।
মহািবে2র উৎপিt িনেয় তেttর dেnd িবগ বDাং )বিরেয় আেস একমাt
‘sপার পাওয়ার’ িহেসেব।
অতঃপর...
সূচীপt
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‘িবগ বDাং’ তেttর )গৗরবময় সাফলD িবjানীেদর এেকবাের সেmািহত

কের )রেখিছল )বশ অেনক িদন। সবিকছুই )সই উtp মহািবেsারেণর
মাধDেম একসােথ সৃিk হেয়েছ,আর তার আেগ িকছুই িছল না,এমন
ভাবনা )যন িবjানীরা অেনকটা sতঃিসd িহেসেব gহণ কের িনেয়িছেলন
কেয়ক দশক ধের। মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরেণর pতDk
pমাণ )পেয় অেনেক আবার িবগ বDাং তথা মহািবেsারণ তেttর মেধD
এেকবাের ‘ঈ2েরর pিতˆিব’ পযOn )দখেত )পেয়িছেলন। এমনিক
িনউজ উইেকর মেতা মDাগািজন ১৯৯৮ সােলর ২০ নেভmর সmাদকীয়
)ছেপিছল এই বেল িবjান নািক ঈ2রেক )পেয় )গেছ!
তারপর যত িদন )গেছ উেtজনা আর ‘সেmাহেনর ভাব’ ধীের ধীের
িথিতেয় এেসেছ। একটা সময় পের িবjানীরা িনেজরাই )দেখেছন িবগ
বDাং-এর pিমত মেডল আসেল সব সমsার সমাধান িদেত পাের না।
এরও অেনক সমsা আেছ। িবjান )লখক ফারসীম মাnান )মাহাmদী
pায়ই তাঁর )লখায় বেলন, ‘sেগOাদDােন ঘােসর িনেচ সােপর অবsান
)যমন রসভŋ কের, মহািবেsারণ বা িবগ বDাং তttও একইভােব সৈবOব
snর নয়। এরও সমsা আেছ।39’ )যমন, িবjানীরা আজেকর
মহািবে2র pকৃিত অnসnান কের )দেখেছন pায় ১৪শ )কািট বছর আেগ
ঘটা মহািবেsারণ অেনক বড় )sেলও pচN সমst িছল। িকnt )কন )য
িছল এর )কােনা বDাখDা )কউ িদেত পােরিন।

ক) sDা•ডাডO িবগ বDাং মেডল :)যিট মেন কের, অিত ঘন, উtp এক অৈdতিবndর
মধD িদেয় আমােদর মহািবে2র জn হেয়েছ। (খ)‘িবjান ঈ2রেক )পেয় )গেছ’
দািব কের িনউজ-উইেকর একিট kখDাত pচারণা।

39

এ এম হাrন-অর-রশীদ ও ফারসীম মাnান )মাহাmদী, অপূবO এই মহািব2,
pথমা, ২০১১। অথবা, Zসয়দা লাmমীম আহাদ ও ফারসীম মাnান )মাহাmদী,
সবার জn )জDািতিবOদDা, তাmিলিপ, ২০১২ dkবD।
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িবগ বDাং বলেত পােরিন এত িবশালকায় এই মহািবে2র dই pােnর
dই অ•েলর তাপমাtা কীভােব সমান হয়? এ সমsািট দীঘOিদন ধের
িবjানীেদর মােঝ পিরিচত িছল ‘িদগn সমsা’ িহেসেব। িদগn সমsার
পাশাপািশ িছল মহািবে2র ‘সামতিলক সমsা’। ‘pিমত িবগ বDাং-এর
মেডল কখেনাই বলেত পােরিন )কন আমােদর মহািব2 অিতমাtায় ™Dাট
বা সমতল (১০ )সি•টিমটার )sেল)। এরকম সমতল মহািব2 Zতির
করেত )গেল মহািবে2র )মাট ঘনt আর সিn ঘনেtর অnপাত হেত হেব
টােয় টােয় ১। মহািবে2র উষালেg কীভােব এই ‘সূk সমnেয়র’ মেতা
বDাপার ঘেটিছল? জবাব পাওয়া যায়িন। এর ওপর মরার উপর খাঁড়ার ঘা
িহেসেব আিবভূOত হেয়িছল ‘মDাগেনিটক মেনােপাল’ সমsা।
মহািবেsারণ তেttর pিমত মেডল ZবdDিতক চুmকীয় আধানযুk অিত
ভারী একক )মrিবিশk িকছু কিণকার pাচুযO থাকবার ভিবŸৎবাণী
কেরিছল,যা আমরা কখেনাই )দখেত পাই না। এমনিক আমােদর
মহািব2 বাড়েত বাড়েত )কন এত বড় হেলা⎯এ সমsারও )কােনা
সমাধান হািজর করেত পােরিন এ তtt। sDা•ডাডO িবগ বDাং তtt অnযায়ী
অিত ঘন,উtp এক অবsার মেধD িদেয় যিদ আমােদর মহািবে2র জn
হেয় থােক,তেব গণনা কের )দখা )গেছ খুব )বিশ হেল মাt দশিট
pাথিমক কিণকা Zতির করার মেতা )kt Zতির করেত পাের। আর তা
িদেয় এই বইেয়র একজন পাঠেকরও মাথা gঁজবার ঠাঁই হেব না,তােদর
এেকক জেনর )দেহই )য রেয়েছ pায় ১০ িট অমনতর pাথিমক
কিণকা!তার )চেয়ও বড় কথা হেলা,িবগবDাংেক মহািবে2র উৎপিtর
‘আলািদেনর )চরাগ’ িহেসেব অেনেক )দখােত চাইেল কী হেব, এিটেক
আসেল উৎপিtর সবOেশষ তtt বলা যায় না। আদেপ এটা িবেsারণিবষয়ক তttই নয়। এর মাধDেম একিট িবেsারেণর )বশ িকছু ফলাফল
বDাখDা করা যায় বেট িকnt িবেsারেণর মূল pকৃিত সmেn )স িকছুই
বলেত পাের না। কী এই িবেsারণ, এই িবেsারেণর আেগ কী িছল,
িকংবা )কনই বা এই মহািবেsারণ ঘেটিছল, এ িবষেয় এই মেডল
এেকবােরই নীরব।
আসেল এই িনঃসীম নীরবতা )ভেঙ উtর হািজর হওয়ার জn
আমােদর অেপkা করেত হেয়িছল আিশর দশেক অDােলন gথ নােম এক
িবjানীর আগমেনর জn; ‘sীিততেttর জনক’ িহেসেব পিরিচত এই
pিতভাধর িবjানীর কােজর মাধDেমই এইসব কিঠন কিঠন pে¬র উtর
kমশ আমরা জানেত )পেরিছ।
২৮

২৯
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দশম অধDায়

িবগ বDাং-এর আেগ কী িছল?
‘- ফাদার, এই মহািব2 Zতির করার আেগ ঈ2র কী করিছেলন?’
‘⎯)তােদর মেতা )লাক, যারা এ ধরেনর p¬ কের, তােদর জn
জাহাnাম বানািˆেলন ঈ2র’ ।
⎯ )স•ট অগািsন, এক আগntেকর pে¬র জবােব।
sীিত তেttর আিবভOাব

এই )য আমােদর িচরেচনা মহািব2, এই )য আমােদর চারিদেকর
pকৃিত⎯চাঁদ, তারা সূযO, পৃিথবী, গাছপালা, প{পািখ, মাnষজন – এই
সব িকছু এল )কাথা )থেক? এই p¬ )কউ করেল িকছুিদন আেগও
আমরা )চাখ বুেজ বেল িদতাম ⎯ )কােtেক আবার, ‘িবগ বDাং’
)থেক⎯বাংলায় আমরা যােক ‘মহািবেsারণ’ নােম ডািক! িকnt আিশর
দশেক ‘ইনে™শন’ বা sীিত িনেয় grtপূণO িকছু কােজর কথা জানার
পর )থেক িকnt িবjানীরা এরকম উtর আর পছn করেছন না। আসেল
)কােনা িকছু ‘িবগ বDাং )থেক এেসেছ’ বলা মােন একটা িশ{
হাসপাতােলর ‘মাতৃসদন’ বা )মটারিনিটিট ওয়াডO )থেক এেসেছ⎯বলার
মেতা )শানায় এখন40। উtরটা হয়েতা ভুল নয়, মাতৃসদন )থেকই
িশ{েদর )কােল কের বাসায় িনেয় আিস আমরা, িকnt এই ধরেনর উtর
িশ{র জেnর সিতDকার pিkয়া ও পdিত সmেn িকnt )কােনা ধারণাই
িদেত পাের না।
িবগ বDাং-এর বDাপারিটও )তমিন। মহািবে2র উdব িবগ বDাং বা
মহািবেsারণ )থেক হেয়েছ⎯এভােব বলেল হয়েতা বলাই যায়, িকnt

40

Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April
01, 2002
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িবেsারেণর pকৃিত সmেn আমরা )কােনা ধারণাই পাই না এ )থেক।
অDােলন gেথর ভাষায়, ‘কী এই িবেsারণ, কীভােব এই িবেsারণ, আর
)কনই বা এই িবেsারণ⎯এই p¬gেলার )কােনা সেnাষজনক উtর
িবগ বDাং তtt িদেত পাের না’41।

অDােলন gথ: sীিত তেttর জনক

আর িবগ বDাং-এর আেগ কী িছল – এই p¬ করেল )তা কথাই )নই।
এ ধরেনর p¬ িকছুিদন আেগও িবjােন )দখা হেতা ‘bাসেফিম’
িহেসেব। )কউ এ ধরেনর p¬ করেলই িবjানীরা বলেতন, আের, এ
ধরেণর p¬ অেনকটা ‘উtর )মrর উtের কী আেছ?’ বলার মেতা
)শানায়। এভােব ভাবার কারণ )য )নই তা নয়। আমরা আমােদর
পিরিচত মহািবে2 )য sান-কােলর ধারণার সােথ পিরিচত, )সই sান ও
কােলর ধারণাও আসেল এেসেছ এই মহািবেsারণ ঘটবার পর-মুহূতO
)থেকই। কােজই মহািবেsারণ ঘটার মুহূেতO িকংবা পূেবO কী িছল⎯এ
p¬ িবjােনর দৃিkেত এেকবােরই অথOহীন।

41

Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback
Edition, 1998
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িকnt অথOহীন বেল সবাই এিড়েয় )গেলও ‘কDারা মাথা’র )কউ )কউ
থােকন dিনয়ায়, যাঁরা ‘মাn কের ধn’ হবার নন। তাঁরা গDিলকা
pবােহ গা ভািসেয় )দন না। নাফরমািন িচnা করেতই থােকন অনবরত।
এমিন একজন নাফরমান িবjানী অDােলন gথ।
gেথর জn হেয়িছল ১৯৪৭ সােল। না, হেয়ল, গDােমা, ওেয়ইনবাগO,
হিকংেদর মেতা pথম )থেকই একােডিময়ার সােথ যুk )কােনা িবjানী
িছেলন না gথ। তাঁর পিরিচিত বলার মেতা িকছু িছল না, অnত আিশর
দশেকর আগ পযOn )তা বেটই। ১৯৭৯ সােল ৩২ বছেরর এই
িবjানমনs তrণ কাজ করিছেলন sDানেফাডO িলিনয়ার এিkেলটের,
একজন ছােপাষা িবjােনর কমOী িহেসেবই। চাকির থাকা আর না থাকার
মাঝামািঝ জায়গােতও চেল িগেয়িছেলন িকছুিদন। হয়েতা বা িবsৃিতর
আড়ােলই হািরেয় )যেতন িতিন, িকnt )স অবsা )থেকই এমন এক
grtপূণO আিবÆার করেলন, )য )গাটা মহািবে2র ছিবটাই )গল পালেট।
মহািবে2র পাশাপািশ অব} তাঁর জীবনও পাlাল বলাই বাhলD।
অভূতপূবO এই আিবÆার মূলধারার িবjানীেদর মেধD এতটাই সাড়া
)ফেল িদল )য, এক মােসর মেধD িতিন আেমিরকার সাত-সাতিট
শীষOsানীয় িব2িবদDালয় )থেক অধDাপক িহেসেব )যাগদােনর psাব
)পেলন। এর মধD )থেক িতিন gহণ করেলন তাঁর িpয় িব2িবদDালয়
এমআইিটর অফার, এবং এখেনা )সখােনই অধDাপক িহেসেব কমOরত
আেছন। তাঁর )স সমেয়র grtপূণO আিবÆারিটেক এখন ইনে™শন বা
sীিত-তtt িহেসেব অিভিহত করা হয়। মহািবে2র উdবিবষয়ক আধুিনক
)যেকােনা বইেয় িকংবা )যেকােনা )পপাের gেথর কােজর উেlখ
থাকেতই হয়। pিমত মহািবেsারণ তttেক এর সােথ জুেড় িদেয়
তttিটেক এখন ‘ইনে™শনাির িবগ বDাং মেডল’ িহেসেবও ডাকা হয় ।
মহাকেষOর িবকষOণ

gেথর আিবÆােরর মূল িবষয়িট তাহেল িঠক কী িছল? মুল ধারণাটা
আসেল খুব একটা কিঠন িকছু নয়। মহাকষO বDাপারিটেক )য আমরা এত
িদন আকষOণমূলক বল বেল )ভেব এেসিছ, gথ বুঝেত )পেরিছেলন )য,
এই মহাকষO আসেল sেযাগ আর পিরিsিত িবচাের কখেনা কখেনা
িবকষOণমূলক হেয় উঠেত পাের। এবং )সটা হয়ও। আইনsাইেনর ঝাn
মাথােতও একসময় এটা এেসিছল। আমরা আেগই উেlখ কেরিছ, িতিন
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তাঁর আেপিkকতা )থেক পাওয়া )kt-সমীকরেণ একটা ‘মহাজাগিতক
rবক’ )যাগ কেরিছেলন, পের আবার তা ‘জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল’
)ভেব বাদও িদেয়িছেলন। আইনsাইেনর ভুলটােকই )যন সিঠক
pমািণত কের নতুনভােব িফিরেয় আনেলন অDােলন gথ, তেব একটু
অnভােব।
)দখা যাক িকভােব। আমরা বst কণােদর মেধD আকষOেণর কথা বিল
হরহােমশাই। )ছাটেবলায় )শখা িনউটেনর মাধDাকষOণ সূt )থেক আমরা
জািন, এই আকষOণ বল বstকণােদর ভেরর ওপর এবং তােদর মধDবতOী
দূরেtর ওপর িনভOরশীল। িকnt আইনsাইেনর আেপিkক তtt বাজাের
আসার পর )থেক আমরা বুঝলাম, বDাপারটা আসেল পুেরাপুির িঠক নয়।
মাধDাকষOণ বল )কবল বstর ভেরর ওপেরই িনভOর কের না, িনভOর কের
বstকণার মেধD লুিকেয় থাকা শিkর ওপরও। বstর মধDিsত অণুপরমাণুgেলা কী হাের ছুেটাছুিট করেছ )সটা আমােদর কােছ শিkর
একটা পিরমাপ হািজর কের। এই ছুেটাছুিট আবার িনভOর কের বstর
তাপমাtার ওপর। তাপমাtা বাড়েল অণুেদর ছুেটাছুিট বােড়, )সই সােথ
বােড় ওজন। তাই, )টিবেল পেড় থাকা একিদেনর বািস ডালপুির আর
তাওয়ায় ভাজা গরম গরম ডালপুিরর ওজন এক হেব না। গরম
ডালপুিরর ওজন িকছুটা হেলও )বিশ পাওয়া যােব, এবং পাওয়া যায়ও,
কারণ, গরম ডালপুিরেত বাড়িত তাপমাtার কারেণ এর )ভতরকার
অণুgেলা )বিশ হাের ছুটাছুিট কের, ঠা•ডা ডালপুিরর তুলনায়।
পদাথOিবjােনর ভাষায় বলেল আমরা বলব, গরম ডালপুিরেত গিতশিk
)বিশ থােক। বDাপারটা ডালপুিরর জn বলেলও )যেকােনা পদােথOর
জnই সতD। পদােথOর এই গিতশিk )য বstর ওজন বাড়ােত পাের, আর
সেবOাপির আকষOণ বেলর ওপর pভাব )ফলেত পাের, তা িনউটেনর সময়
জানা িছল না। আেরকিট বDাপারও )বাধ হয় িনউটন জানেতন না।
বstকণার মধDিsত চাপও বstকণােদর শিk বািড়েয় িদেত পাের, আর
)সটা )ফলেত পাের আকষOণ বেলর ওপর নানামুখী pভাব। একটা ি5pংওয়ালা )খলনা এমিনেত পাlায় )রেখ ওজন করেল, আর তারপর ি5pংএর চািব )জারেস )পঁিচেয় ওজন করেল ওজেন সামাn )হরেফর পাওয়া
যােবই। এর কারণ হেˆ ‘)খালা ি5pং’-এর )চেয় ‘পDাঁচােনা ি5pং’-এ
শিk )বিশ লুিকেয় থােক। বDাপারটা ি5pং-এর জn )যমন সতD, )তমিন
সতD িচপেসর )ঠাঙা িকংবা )কাকােকালার )বাতেলর )kেtও। )কােকর
সূচীপt
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)বাতেল বাতাসেক উঁচু চােপ আটেক রাখা হয় । )সরকম একটা বn
)বাতল ওজন করেল আর )বাতেলর িছিপ খুেল ওজন করেল )দখা যােব
ওজন খািনকটা কম পাওয়া যােˆ।
gথ ধারণা করেত )পেরিছেলন )য, চাপ )যমন ওজন বািড়েয় বstেক
)টেন ধরেত পাের, িঠক )তমিন )সটা কখেনা কখেনা বstেক ধাkা িদেয়
)ঠেল )ফেলও িদেত পাের দূের। কখন? যখন চাপটা ধনাtক না হেয়
হেয় ওেঠ ঋণাtক। এই ঋণাtক চােপর বDাপারটা খুব grtপূণO। এই
ঋণাtক চােপর উdব িঠক িকভােব হয় এটা )বাঝা জrির। তেব এই
বDাপারিটেক পিরিচত জাগিতক উপমা িদেয় )বাঝােনা একটু কkকর।
একটা dবOল )চkা আিম (অ. রা) কেরিছলাম আমার ‘আেলা হােত
চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ বইিটেত িগটােরর উপমা হািজর কের42।
এখােনও )সটা )দওয়া যাক। যাঁরা িগটার বাজান তাঁরা জােনন, িগটার
বাজােনা )শষ হেল িগটারটা ঝুিলেয় রাখার সময় তারgেলােক খুেল িঢেল
কের িদেত হয়। নয়েতা তারgেলা সারা রাত ধের টান টান হেয় )থেক
িগটােরর বাhেক )ভতেরর িদেক বাঁিকেয় )দেব। এখােন িগটােরর
সােপেk তােরর চাপ ঋণাtক বেল িচnা করা )যেত পাের। িঠক
একভােব মহািবে2র )kেt িচnা করেল - ঋণাtক চাপযুk )কােনা বst
বাইেরর িদেক চাপ )দেব না, )ভতেরর িদেক kঁকেড় )যেত চাইেব, অথOাৎ
এিট অnভব করেব অnচOাপ। আর এই চােপর ফেল বstিটর মহাকষOীয়
শিk হেব ঋণাtক, অথOাৎ িবকষOণধমOী। িবjানী bায়ান িgন তাঁর ‘দD
)ফিbক অব কসমস’ বইেয়র ‘Deconstructing the Bang’ অধDােয়
িলেখেছন43,
ধনাtক চাপ sাভািবকভােবই মহাকেষOর ওপর ধনাtক
pিতিkয়া সৃিk কের। িকnt িকছু )kেt চাপ হেয় উঠেত পাের
ঋণাtক, ফেল )সই অংেশ বিহচOােপর বদেল অnভূত হেব
অnচOাপ। যিদও বDাপারটা )মােটই অdুতুেড় বেল মেন হেˆ না,
িকnt আইনsাইেনর আেপিkক তেttর সােপেk বDাপারটা হেয়

42

43

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৫
(পুনমূOdন ২০০৬)
Brian Greene, The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the
Texture of Reality [Paperback], Vintage, 2005.
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ওেঠ রীিতমেতা অসাধারণ। )যখােন ধনাtক চাপ বstকণার
ওপর সাধারণ এবং পিরিচত আকষOণমূলক মহাকেষOর সৃিk কের,
ঋণাtক চাপ )সখােন Zতির কের িবকষOণমূলক মহাকেষOর।
আর বলা বাhলD, এই িবকষOণধমOী শিkটাই মহািব2েক এমন তীbভােব
pসািরত হবার পথ Zতির কের িদেয়িছল। কতটা তীb )বাধ হয়
কlনােতও আসেব না। gথ গণনা কের )দখেলন, )চােখর পলক
)ফলেত আমােদর )য সময় লােগ তার )চেয়ও )ঢর কম সমেয়⎯খুব
সিঠকভােব বলেল মাt ১০ )সেকে•ডর মেধD মহািব2 )বেড় িগেয়িছল
অnত ১০ gিণতক হাের44। আর এই বDাপারটাই সমাধান কের িদেয়িছল
যাবতীয় সমsার, )যgেলা সমাধান করেত িবগ বDাং তেttর অnসারীরা
রীিতমেতা িহমিশম খািˆেলন এত িদন ধের।
িকnt কথা হেˆ )কাথায় আর কীভােব Zতির হয় এই অdুতুেড়
িবকষOণমূলক মহাকেষOর? মহািবে2র {rেত )তা আর িগটােরর তার
(ওপেরর উদাহরণ d.) হািজর িছল না মহািবে2র বাhেক বাঁকােনার
জn। তাহেল? আসেল এর জn gথেক িচnা করেত হেয়িছল
একধরেনর অsায়ী ভDাkয়াম বা শূnতার, যার নাম িদেয়িছেলন িতিন
‘ফls ভDাkয়াম’ ।
-৩৫

২৬

ফls ভDাkয়াম

gেথর )দওয়া ফলস ভDাkয়ােমর বDাপারটা সাধারণ পাঠকেদর কােছ
একটু জিটল মেন হেত পাের। িকnt এখােন আমরা একটু সহজ উপমা
িদেয় )বাঝার )চkা করব, )সটা আমােদর )চনাজানা নদীর গিতপথ
)থেক। নদীgেলা সাধারণত পাহাড়-পবOত )থেক সৃিk হেয় নানা চড়াইউতরাই )পিরেয় অবেশেষ সমুেd িগেয় পেড়, এ আমরা সবাই জািন।
আমােদর পdা নদীর কথাই ধির। এই নদী িহমালেয়র গেŋাtী িহমবাহ
)থেক উৎপn হেয় pথেম দিkণ-পিšম িদেক যায়। তারপের দিkণ-পূবO
িদক িদেয় ভারেত pেবেশর সময় এর নাম হয় গŋা। এই গŋা নােম
ভারেতর উtরpেদশ ও িবহার রােজDর মধD িদেয় pবািহত হেয়টেয়
একসময় নবাবগµ িদেয় বাংলােদেশ pেবশ কের পdা নাম ধারণ কের।
তারপর )সটা চাঁদপুেরর কােছ এেস )মঘনা নদীর সােথ িমিলত হেয় )শষ

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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পযOn বেŋাপসাগের িগেয় পেড়। )দেশর অnাn নদীgেলাও তাই। যমুনা
ও bhপুt–এেসেছ Zকলাস শৃেŋর মানস সেরাবর )থেক,)মঘনা এেসেছ
আসােমর লুসাই পাহাড় )থেক, তারপর নানা পথ )পিরেয় )কােনা-না)কােনা সাগের িগেয় পড়েছ। িকnt কথা হেˆ, )কন নদীরা )শষ পযOn
সাগেরর বুেক িগেয় আrয় )খাঁেজ? কারণ,িবjানীরা বেলন, )য যা-ই
কrক না )কন, িদন )শেষ সবাই আসেল ‘)লায়ার এনািজO )sেট’
থাকেত চায়। এই )য আমরা সারািদন হাড়ভাঙা খাটিন কের এেস রােত
িবছানায় গা এিলেয় িদই⎯এই জেnই। কারণ {েয় থাকার মাধDেমই
আমরা আমােদর )দেহর সবেচেয় িনচু শিksের আমােদর অবsান
িনিšত কির। নদীরাও তাই চায়। পাহাড়-পবOত )বেয় সারা জীবন চলেত
চাওয়ার )চেয় সাগেরর বুেক থাকাই তার কােছ পছেnর, )কননা )সখােন
)স সবেচেয় কম শিksেরর জায়গাটা খুঁেজ িনেত পাের। ধরা যাক, এই
সাগেরর এই সবেচেয় কম শিksেরর জায়গাটােক আমরা নাম িদলাম
pকৃত শূnতা বা ‘Tু ভDাkয়াম’। এখন কথা হেˆ, সব সময়ই )য নদীরা
সাগের তথা pকৃত ভDাkয়ােমর মেধD িগেয় পড়েত পাের তা িকnt নয়।
ধরা যাক, ফারাkা বাঁেধর মেতা )কােনা বাঁধ )কােনা একটা নদীর বুেক
আেছ। ফেল নদীর পািন সাগর পযOn না )পৗঁেছ বাঁেধই আটেক থাকেব।
বাঁেধর উদাহরেণর মেতাই আমােদর িবছানায় ঘুমােনার উদাহরেণও এ
ধরেনর অsায়ী অবsা Zতির করেত পাির। পুেরাপুির িবছানায় গা এিলেয়
)দবার বদেল )চয়াের িকছুkণ িঝিমেয় িনেত পাির। আমােদর এই
িবছানার বদেল )চয়াের মােন খািনকটা উঁচু শিksের বেস িঝমােনা,
িকংবা নদী একদম িনেচ সাগের না এেস একটু উঁচুেত বাঁধ পযOn িগেয়
আটেক থাকা⎯এই ধরেনর অবsােক বলা )যেত পাের ‘ফlস
ভDাkয়াম’।
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িহগস )kt এবং শিk-ঘনেtর সmকOসূচক িtমািtক gাফ।
এই ফলস ভDাkয়াম আসেল বstর অsায়ী দশা। gথ তাঁর বইেয়
িলেখেছন45,
‘ফলস ভDাkয়াম আসেল অsায়ী ভDাkয়াম িহেসেব কাজ কের।
কােজই ফলস মােন এখােন আসেল সামিয়ক বা অsায়ী’।
নদীেত বাঁধ িদেয় মােন সামিয়ক সমেয়র জn পািন আটেক িদেয়
আমরা Zতির করেত পাির একধরেনর ফলস ভDাkয়ােমর মেতা )kt।
বাঁধ যত শk )পাkই )হাক না )কন, এেক )কউ সাগেরর মেতা pকৃত
ভDাkয়াম )ভেব )নেবন না )যন! বাঁেধর ওপের পড়েছ পািনর অিবরত
চাপ। বাঁেধর মুখ খুেল িদেলই িকংবা বাঁেধ সামাn িচড় ধরেলই )সই বাঁধ
ছtখান হেয় )ভেঙচুের পািনেক বেয় িনেয় যােব সাগেরর বুেক।
নদীর উপমা িদেয় বDাপারটা )বাঝােনা হেলও এখােন বলা দরকার
)য, মহািবে2র ফলস ভDাkয়ােমর কােজর সােথ ওপেরর নদীর উপমার
পাথOকD আেছ। ফলস ভDাkয়ােমর মেধD Zতির হয় িবকষOণমূলক
মহাকেষOর, যা আkিরক অেথOই এক অনn ZবিশkD। gথ তাঁর বইেয় এই
)মিক ভDাkয়ামেক বDাখDা করেত িগেয় বেলেছন–
এই )মিক ভDাkয়ােমর রেয়েছ এক অdুত ZবিশkD, যা অn
সকল পদাথO )থেক আলাদা। সাধারণ পদােথOর (েসটা কিঠন,

45

Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books; 1st Paperback
Edition, 1998
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তরল, বায়বীয় বা pাজমা⎯যা-ই )হাক না )কন), শিk-ঘনt
িনয়িntত হয় কণােদর ভর িদেয়, )যটা আেপিkকতার িবেশষ
তtt অnযায়ী আবার শিkর সমাnপািতক (! = #$ 2 )। সাধারণ
পদােথOর )kেt আয়তন বাড়েল পদােথOর ঘনt কেম যায়, )সই
সােথ কেম শিk-ঘনt। িকnt )মিক ঘনেtর )kেt এটা কণার
ওপর pযুk হয় না, হয় িহগস )kেtর ওপর। কােজই মহািব2
pসািরত হেলও ফlস ভDাkয়ােমর শিk-ঘনt অপিরবিতOত
থােক, যিদ না আমরা দীঘO সময় ধের )মিক ভDাkয়ােমর
অবkেয়র জn অেপkা কির।
এই )মিক ভDাkয়ােমর থােক তীb িবকষOণমূলক শিk। gথ গণনা কের
)দিখেয়েছন, ভDাkয়ােমর )kেt িবকষOণ শিkর মান আকষOণ শিkর
অnত িতন gণ )বিশ পাওয়া যায়46। ইনে™শেনর গিণতটা খুব সহজভােব
িলখেল দাঁড়ােব অেনকটা এরকেমর 47–
INFLATION ≫ ) + 3, < 0
)যেহতু !-এর মান সব সময়ই ধনাtক, কােজই সমীকরেণর শতOেক
িসd করেত হেল !-এর মান ঋণাtক হেত হেব, এবং এটা অব}mাবী।
আসেল মহািবে2র {rেত ‘ফলস ভDাkয়াম’ বা )মিক শূnতা নােমর
অdুতুেড় িজিনসটা িছল বেলই িকnt ঋণাtক চাপ এেস মহািব2েক এত
drত pসািরত কের িদেত )পেরেছ। িকnt কীভােব Zতির হেয়িছল এই
)মিক শূnতা? এটা )বাঝার জn আমােদর িহগস িফেlর মেতা )sলার
)kেtর dারs হেত হেব।
)sলার )kt : িহগস িফl

কান টানেল )যমন মাথা আেস, ফলস ভDাkয়ােমর কথা বলেত )গেল
)sলার )kেtর কথা চেল আসেব আমােদর আেলাচনায়। )sলার )kt
বলেত আমরা বুিঝ এমন সাংিখDক মান, যা sষমভােব আমােদর
চারপােশর sােনর pিতিট িবndেত ছিড়েয় রেয়েছ। )ktিটেক ‘)sলার’
বলা হয় কারণ, এর সাংিখDক মান আেছ, িকnt )কােনা িদক )নই। এই
সাংিখDক মান এক িবnd )থেক অপর িবndেত িভn হেত পাের, িকংবা

46
47

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang; 2006
Andrew R. Liddle and David H. Lyth, Cosmological Inflation and
Large-Scale Structure, Cambridge University Press, 2000

212 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

হেত পাের সমেয়র সােথ সােথ পিরবিতOত । এ ধরেনর )sলার )kেtর
একিট খুব সাধারণ উদাহরণ হেˆ তাপমাtা। আমরা পৃিথবীর িকংবা
মহািবে2র )যখােনই যাওয়ার কথা কlনা কির না )কন, )সটা
বাnরবােনর )কােনা গােছর মগডােলই )হাক, বা বরফাˆািদত )2ত{¯
উtের )মrেতই )হাক, িকংবা )হাক না )স সূেযOর )কেnd ⎯তাপমাtার
)কােনা-না-)কােনা মান আমরা পাব।
gথ )স সময় এমিন একিট )sলার িফl িনেয় কাজ করিছেলন, নাম
িহগস িফl। এই িহগস )ktিট আবার িনেজেক pকাশ কের থােক এক
রহsময় কণার মাধDেম। কণািটর নাম িমিডয়ার সাmpিতক )তালপােড়র
কারেণ সবার জানা হেয় )গেছ। এই )সই িহগস )বাসন িমিডয়ােত
সমাদৃত হেয়েছ ‘ঈ2র কণা’ নােম48। আিশর দশেক gথ যখন কাজ
করিছেলন, তখন )সটা ‘হাইেপািথিটকাল’ বা উপpেময়মূলক একিট
ধারণা িহেসেবই )কবল বজায় িছল। িকnt gেথর দৃঢ় ধারণা িছল )য,
িহগস কণা পাওয়া যােব। ১৯৯৭ সােল )লখা ‘ইনে™শনাির ইউিনভাসO’
বইেয়র ১৩৬ পৃªায় gথ বেলিছেলন–
যিদও িহগস কণা এখেনা পাওয়া যায়িন, িকnt তেttর pিত
িবjানীেদর আsা রেয়েছ পুেরামাtায়। আমরা জািন W এবং Z
কণাgেলােক ১৯৮৩ সােলর আগ পযOn খুঁেজ পাওয়া যায়িন।
অথOাৎ, ‘তািড়ত dবOল’ তtt আসার পর ১৬ বছর )লেগেছ এর
)পছেনর কণার বাsব অিst খুঁেজ )পেত। কণাgেলার ভর এবং
িমথিskয়া আেগকার )দওয়া তািttক ভিবŸdাণীর সােথ
পুেরাপুির িমেল )গেছ। তাই আশা করা অমূলক নয় )য, যখন
একিবংশ শতেক সােনOর লাজO hাDন কলাইডার বানােনা )শষ
হেব, pিমত মেডেলর আরাধD িহগস কণাও খুঁেজ পাওয়া যােব।
আমরা আজ জািন, ১৯৯৭ সােল বলা gেথর pিতিট বাকD সতD pমািণত
হেয় )গেছ। ২০১২ সােলর ৪ জুলাই তািরেখ সােনOর িবjানীরা
আমােদরেক িহগস কণার অিsেtর বাsব pমাণ িদেত সkম হেয়েছন49।

48
49

িহগস সmেn আেলাচনার জn এই বইেয়র dাদশ অধDায় dkবD।
২০১২ সােলর জুলাই মােসর চার তািরেখ যখন িহগস pািpর )ঘাষণা )দওয়া
হয়, তার ক’িদন পরই আিম (অ.রা) মুkমনায় একটা )লখা িলেখিছলাম ‘সানO
)থেক িহgস )বাসন – pলয়-নাচন নাচেল যখন আপন ভুেল!’ িশেরানােম।
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অেনেকই মেন কেরন, িহগস )kেtর এেহন পরীkালb pমাণ gেথর
sীিত তtt তথা pিমত িবগ বDাং মেডেলরও একটা )জারােলা sীকৃিত
(যিদও এ িনেয় )শষ কথা বলার সময় এখেনা আেসিন)50। এ িনেয়
আেরকিট sতnt অধDােয় (dাদশ অধDায় d.) িবsৃতভােব আেলাচনা করার
ইেˆ আেছ। এখােন )কবল sীিতর সােথ িহগেসর সmকO িনেয়
pাসিŋক d-চার কথা জানার )চkা করব।
িহগেসর )পছেনর ইিতহাসটা )বশ পুরেনা। িহগস )kেtর ধারণাটা
pাথিমকভােব িবjানীেদর মাথায় এেসিছল ষােটর দশেক কণা
পদাথOিবjােনর িকছু grtপূণO সমsা সমাধান করেত িগেয়। pকৃিতর
)মৗিলক বলgেলার (dবOল িনউkীয়, সবল িনউkীয়, তািড়ত-)চৗmক ও
মহাকষO) একtীকরেণ িহগেসর বড় সড় একটা ভূিমকা আেছ। pকৃিতর
এই বলgেলােক, িবেশষত মহাকষO ও তািড়ত )চৗmক বল dেটােক
একীভূত করার লেkD আইনsাইন তাঁর জীবেনর )শষ বছরgেলােত
pাণাnকর )চkা চািলেয় যািˆেলন। এ করেত িগেয় )স সময়
পদাথOিবjােনর মূলধারার গেবষণা )থেক অেনকটা িবিˆnই হেয়
িগেয়িছেলন িতিন। খুবই উÒািভলাষী িছল তাঁর sp। বhবার
আইনsাইন )ভেবিছেলন, তাঁর sেpর জাdর কািঠ বুিঝ হােত )পেয়
)গেছন। )শষ পযOn তাঁর sp-সাধ অপূণOই )থেক যায়। তেব,
আইনsাইেনর মৃতুDর (১৯৫৫) dই দশেকর মেধD পদাথOিবেদরা
উেlখেযাগD অgগিত সাধন করেলন।
ষােটর দশেকর )শষ িদেক তttীয় পদাথOিবেদরা সফলভােব ‘তািড়ত)চৗmক’ বল এবং ‘dবOল িনউkীয়’ বলেক একই sতায় গাঁথেত সমথO
হেলন। এেক এখন অিভিহত করা হয় ‘তািড়ত dবOল’ বল নােম। সtেরর
দশেক এেস তািড়ত dবOল তেttর পরীkালb সতDতা িনণOীত হয়। {rটা
হেয়িছল )শlন gDােসার হােতই। ১৯৬৭ সােলর িদেক gDােসা ‘)গজ
gˆ’ নােমর একিট pিkয়া বDবহার কের dবOল ও তািড়ত-)চৗmক

50

)সখােন িহগস কণার Zবিশk, এবং এর আিবÆােরর, pkাপট িনেয় আেলাচনা
কেরিছলাম। )সই সােথ )যাগ কেরিছলাম আমার সানO ¯মেণর বDিkগত
অিভjতার কথাও। )লখািট )স সময় বাংলা bেগ )বশ পাঠকিpয়তা )পেয়িছল।
ইনে™শেনর জn দায়ী িফlিট িহগস িক না এ িনেয় িবjানীরা এখেনা একমত
নন। সািবOকভােব এেক ‘ইনে™টন’ বেল অিভিহত করা হয়।
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িমথিskয়ার একtীকরেণর একটা pয়াস িনেয়িছেলন। িকnt এ পdিতেত
সমsা িছল )য, gDােসার সমীকরণ )থেক পাওয়া লDাgািµয়ান ভরসূচক
পদিট pিতসামDতােক সংরkণ করত না।
এর সাত বছর পর এই )বাসেনর ভরসংkাn সমsার সমাধান
হািজর করেলন আbুস সালাম ও িsেভন ওেয়নবাগO; এবং )য pিkয়ায়
তারা এর সমাধান )বর কেরিছেলন তােক বলা হয় ‘িহগস pিkয়া’।
pিkয়ার নাম )থেকই )বাঝা যােˆ, তােদর সমাধােন ‘িহগস অnকেlর’
একটা বড় ভূিমকা িছল। আসেল িঠক কীভােব W )বাসন, Z )বাসেনর
(এরা dবOল িনউkীয় বেলর পিরবাহী কণা, িঠক )যমন আমরা জািন )য
)ফাটন হেˆ আেলার পিরবাহী কণা) মেতা )গজ )বাসনgেলা ভরpাp
হয়, আর )ফাটেনর মেতা কিণকারা )থেক যায় ভরশূn⎯এই সমsা
সমাধান করেত িগেয় sটলDা•ড িনবাসী িবjানী িপটার িহগস ১৯৬৪
সােল এক নতুন ‘বল )kt’ (Force Field)-এর কlনা কেরিছেলন,
)যটােকই আমরা আজ ‘িহগস )kt’ বেল ডািক। সালাম আর
ওেয়নবােগOরা )দখােলন, যখনই িহগস বলেkt িনেজেক pকাশ কের,
)সই মুহূেতOই তািড়ত-)চৗmক আর dবOল িনউkীয় বল পরsর )থেক
আলাদা হেয় পেড়। এটােক িবjােনর ভাষায় আমরা বিল ‘pিতসােমDর
ভাঙন’। যখন )থেক িহগস pিkয়া gDােসা-সালাম-ওেয়নবাগO মেডেলর
সমীকরেণ অnভুOk হেলা, তখন )থেকই তািড়ত dবOল তtt চমৎকারভােব
কাজ করেত {r করল। আর এ তttিটর পুননOমায়ন (renormalization)
সংkাn pমাণ িদেয় তttিটেক আেরা পাকােপাk কের তুলেলন িবjানী
‘িট hফট ১৯৭১ সােল। ‘িট hফেটর pমােণ উেdিলত হেয় হাভOাড
িব2িবদDালেয়র িসডিন )কালমDান মnবD কেরিছেলন, ‘িট hফেটর কাজ
ওয়াইনবাগO-সালােমর rপকথার বDাঙ-)ক )যন জাdমেnt sদশOন
রাজkমাের পিরণত করল’51। এ সাফেলDর sীকৃিতsrপ আবdস
সালাম, িsেফন ওেয়ইনবাগO এবং )শলডন gDােসা ১৯৭৯ সােল )নােবল
পুরsাের ভূিষত হন।
িহগসসংkাn )পছেনর এ ইিতহাসgেলা gেথর জানা িছলই। িতিন
আেরা জানেতন )য, িহগস নােমর এই )sলার )ktটা W এবং Z কণার

51

Sidney Coleman, The 1979 Nobel Prize In Physics, Science,
December 1979: 1290-1292.
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সােথ িমথিskয়ায় জড়ায়, আর তােদর গােয়-গতের তােদর ভারী কের
)তােল। িকnt )ফাটন কণা এই )sলার )kেtর সােথ )কান ধরেনর
িমথিskয়ায় জড়ায় না, তাই তারা চলেত পাের আেলার )বেগ h h কের।
এই িহগস )kt িনেয় কাজ করেত িগেয় আেরা িকছু নতুন বDাপার
জানেলন gথ। িতিন )দখেলন, এর ZবিশkD অn সব )চনাজানা )sলার
)kেtর )চেয় আলাদা। অn সবার জn, বল )kেtর মান শূn থাকেলই
শিk-ঘনt সবেচেয় কম পাওয়া যায়। িকnt িহগেসর )kেt শিk-ঘনt
আমরা সবেচেয় কম পাই⎯যখন িহগেসর একিট ‘নন িজেরা ভDালু’ বা
অশূn মান থােক। এর মােন হেˆ শূn sােন, )যটােক আমরা
pচিলতভােব ভDাkয়াম বেল অিভিহত কির, )সখােনও িহগেসর একটা
মান সব সময়ই পাওয়া যােব। আমােদর মহািবে2র )মিক শূnতার পথ
পািড় িদেয় ধীের ধীের pকৃত শূnতায় এেস )পৗঁছােনার বDাপারটা যিদ
সিঠক হয়, তেব )সই pকৃত শূnতার অবsােন িহগেসর একটা িনিদOk
মান থাকেব, )যখােন মহািবে2র শিk-ঘনt হেব সবOিনm। িনেচর ছিবটার
িদেক তাকােনা যাক। এ ছিবটা ওপের ফলস এবং Tু ভDাkয়াম-সংkাn
িtমািtক ছিবিটর িdমািtকরণ িহেসেব )নওয়া )যেত পাের।

িহগস )kt এবং শিk ঘনেtর সmকOসূচক িdমািtক gাফ। মহািব2 ‘ফলস
ভDাkয়াম’ )থেক যাtা {r কের মালভূিমর গা )বেয় )নেম ‘Tু ভDাkয়ােম’ এেস িsত
হয়।
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ছিব )থেক )বাঝা যােˆ,শিk-ঘনt ! -এর মান ধীের ধীের কমেত
কমেত একটা জায়গায় এেস শূn হেলও )সখােন )sলার )kt -এর
মান শূn নয় বরং Φ = Φ# । এটাই pকৃত ভDাkয়াম। আমােদর মহািব2
আজ এই জায়গােতই আেছ বেল িবjানীরা মেন কেরন। িকnt অতীেত
যখন )sলার )kেtর মান শূn িছল (Φ = 0) তখন তার ঘনেtর মান
িছল !" । এই সসীম ঘনেtর দশােকই বলা হয় )মিক ভDাkয়াম। ছিব
)থেক )দখা যােˆ, িহগস )kেtর মান যত বাড়েত থােক শিk-ঘনt
একিট মালভূিমর ঢাল )বেয় ততই িনেচ নামেত থােক। মহািবে2র
সmpসারেণর সােথ সােথ )sলার )kt তার ঘনt কমােত চায়। িকnt
মালভূিমিট যিদ যেথk সমতল হয় তাহেল )বাঝাই যােˆ )সই ঘনt
কমােত (অথOাৎ, মালভূিমর চূড়া )থেক পবOেতর ঢাল )বেয় উপতDকায়
)নেম আসেত) যেথk )বগ )পেত হেব। এই sl সমেয়র জn )মিক
ভDাkয়াম একধরেনর আপাতশূnতা িহেসেব কাজ কের,অথOাৎ তার ঘনt
)সভােব কমােনা যায় না। আর এই বDাপারটাই )যন হািজর হেয়িছল সব
রহেsর সমাধান িহেসেব। gথ তাঁর )স সময়কার সহকমOী )হনির তাই
এর সােথ িমেল িহগস িফেlর ZবিশkDgেলা িনেয় গেবষণা করিছেলন।
১৯৭৯ সােলর িডেসmর মােসর pথম িদেক gথ ভাবেলন, িহগস িফেlর
মােনর সােথ হয়েতা মহািবে2র pসারেণর একটা সmকO থাকেত পাের।
বDাপারটা একটু )নেড়েচেড় )দখেত হেব।
)নেড়েচেড় )দখেত িগেয় যা )পেলন তা এককথায় অিভনব। িহগস
)kt একধরেনর অিতশীতীভূত (supercool) অবsার মধD িদেয় িগেয়
তার দশার পিরবতOন ঘটায়, ফেল )স সময়টায় pিতসােমDর ভাঙন
সামিয়ক সমেয়র জn হেলও )যন )চেপচুেপ রাখা যায়। ‘অিতশীতীভূত
অবsা’, ‘pিতসােমDর ভাঙন’ এই কিঠন কিঠন শb {েন ঘাবেড় যাবার
িকছু )নই। পুেরা বDাপারটােক সহজ উপমা িদেয় )বাঝােনা )যেত পাের।
এেক অেনকটা পািনর দশা পিরবতOেনর সােথ তুলনা করা যায়। সাধারণ
তাপমাtায় পািন তরল অবsায় থােক। )যিদক )থেকই তাকাই না )কন,
পািনেক একই রকম লােগ আমােদর। িবjােনর ভাষায় বলেল বলা যায়,
তরল অবsায় পািন সবিদক )থেকই থােক pিতসম। পািনেক শূn িডিg
)সি•টেgেড ঠা•ডা করেল তা বরেফ পিরণত হয়, এ আমরা জািন, আর
হরহােমশাই )দিখ। িকnt )যটা অেনেকই জািন না তা হেলা, বরেফ
পিরণত হওয়া মােনই িকnt এর pিতসামDতা )ভেঙ পড়া। )যেকান
বরেফর চাই িনেয় পরীkা করেলই )দখা যায়, এর িবিভn অk বরাবর
সূচীপt
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অণুর সাজসjা িভn হয়। তাই বলা যায়⎯তরল অবsায় পািনর )য
pিতসমতা বজায় িছল তা )ভেঙ পেড় পািন বরেফ পিরণত হেয় )গেলই।
তেব, একটু সতকO হেল আমরা িকnt পািনর এই সহজাতভােব বরেফ
পিরণত হওয়া )ঠকােত পাির। এ জn অব} দরকার অিতমাtায় িব{d
পািন )জাগাড় কের এেক অিতdrত বরফ গলেনর তাপমাtার নীেচ িনেয়
যাওয়া। এভােব খুব তাড়াতািড় পািনেক ঠা•ডা করেল অেনক সময় )দখা
যায়, পািন শূn িডিg )সি•টেgেডর িনেচও বরেফ পিরণত না হেয় আেগর
মেতাই তরল অবsােতই )থেক যােˆ। তরেলর এই দশােক ‘অিধতরল’
অবsা বলেত পাির আমরা। gথ ভাবেলন, মহািব2ও িনšয় এভােবই
কাজ কেরিছল {rেত। তাপমাtা kািnমােনর )চেয় িনেচ )নেম )গেলও
pিতসামDতা বজায় িছল, আর মহািব2 িছল সামিয়ক সমেয়র জn
অsায়ী দশায় মােন )মিক শূnতায় বnী হেয়। িকnt এ বDাপারটা ঘটার
জn spতােপর মাধDেম অিতিরk শিkর )য )জাগানটা এেসিছল, )সটাই
িদেয়িছল িবকষOণমূলক ধাkা, অেনকটা আইনsাইেনর )সই
মহাজাগিতক rবেকর মেতাই। মহাজাগিতক rবেকর মেতা আচরণ
বলেলও, আসেল মাtাগতভােব এর সােথ আইনsাইেনর rবেকর
পাথOকD অেনক। gথ ও )হনিরর গণনা )থেক )যটা )বেরাল )সটার মান
আইনsাইন
যা
অnমান
কেরিছেলন
তার
)চেয়
১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০
০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ gণ (অথOাৎ ১০ gণ) )বিশ। এই তীb
িবকষOণ শিk Zতির হেয়িছল বেলই মহািব2 এইভােব এতটা drত
িববিধOত হেত )পেরিছল। ‘এতটা drত’ বলিছ বেট, িকnt িঠক কতটা
drত? িবjানীরা )দেখেছন, এক )সেকে•ডর ভgাংেশর মেধDই মহািবে2র
আকার )বেড় িগেয়িছল িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন gণ
(১ এর পের ৩০টা শূn)। আর এই দানবীয় sীিতটাই সমাধান কের
িদেয়িছল িনেচর সমsাgেলার, )যgেলা sীিততtt আসার আেগ
)কােনাভােবই সমাধান করা যািˆল না।
১০০

মহািবে2র আকার

pথম সমাধানটা মহািবে2র আকার সংkাn। আমােদর মহািব2 )য বড়
তা আমরা সবাই জািন। িকnt িঠক কতটা বড়? আমােদর জানােশানা
বstকণার মেধD আেলার )বগ সবেচেয় )বিশ। )সেকে•ড ১ লk ৮৬
হাজার মাইল। িকnt মহািবে2র পুেরাটুk )দখেত চাইেল এই দানবীয়
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গিতেবগও )নহাত তুˆ মেন হেব। আমােদর ছায়াপথ )থেক সবেচেয়
কােছর )য গDালািk⎯অDাে•Dািমডা⎯)স রেয়েছ ২০ লাখ আেলাকবষO
দূের। সবেচেয় দূরবতOী )য গDালািkgেলা )টিলেsােপর সাহােযD )দখা
যায় )সgেলার আেলা ছিড়েয় পেড়িছল ১৩ িবিলয়ন অথOাৎ ১৩০০ )কািট
বছর আেগ। sীিত-িটিত িনেয় যিদ আমরা মাথা না ঘামাতাম, তেব ঐ
১৩০০ )কািট আেলাকবেষOর দূরtেকই আমরা দৃ}মান মহািবে2র
pাnসীমা বেল ভাবতাম। আফটার অল িবগ বDাং )তা হেয়িছল pায়
১৩০০ )কািট বছেরর কাছাকািছ সমেয়ই। তাই ১৩০০ )কািট
আেলাকবেষOর )চেয় )বিশ দূেরর িজিনস )দখা যােবই বা িকভােব?
িকnt মজাটা হেলা, দৃ}মান মহািবে2র pাnসীমা ১৩০০ )কািট
আেলাকবষO নয়, বরং অnত ৪৬০০ )কািট আেলাকবষO52। মােন, ১৩০০
)কািট আেলাকবেষOর )ঢর )বিশ দূেরর িজিনস িবjানীরা ‘)দখেত’ পান।
িকভােব এটা হেলা? এটা হেলা, কারণ sীিত তেttর কলDােণ িবjানীরা
জােনন ১৩০০ )কািট বছর আেগ )য গDালািkgেলা )থেক আেলা ছিড়েয়
পেড়িছল, )সgেলা আমােদর কাছ )থেক আেলার গিতর িdgণ গিতেত
দূের চেল )গেছ। ফেল মধDবতOী sােনর ঘেটেছ িবsর pসারণ । আর
দৃ}মান মহািবে2র )দয়ালটা সের িগেয় ৪৬০০ )কািট আেলাকবেষOর
কােছ এেস দাঁিড়েয়েছ। অথOাৎ dই পাশ িহসাব করেল দৃ}মান
মহািবে2র বDাস হেব ৯২০০ )কািট আেলাকবষO।
এ )তা )গল ‘দৃ}মান’ মহািবে2র কথা। pকৃত মহািব2 )য কত বড়
)কউ তা জােন না। আমােদর দৃ}মান মহািবে2র )দয়ালও তার কােছ
kুd। সাmpিতক িকছু গেবষণা বলেছ মহািবে2র বDাস অnত ১৫ হাজার
)কািট আেলাকবেষOর কম হেব না।

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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আমােদর মহািব2 এত বড় হেলা িকভােব িবগ বDাং মেডেলর জn সব সময়ই
একটা সমsা। দৃ}মান মহািব2 pকৃত মহািবে2র তুলনায় অেনক )ছাট, আর
আমােদর িমিlওেয় গDালািk )তা তার তুলনায় িবndসম। িকভােব তাহেল Zতির
হেলা এত িবশাল আকােরর মহািব2?

এত কম সমেয়র মেধD কীভােব Zতির হেয়েছ এই িবপুলাকৃিত
মহািব2? িবগ বDাং তtt এর )কােনা সdtর িদেত পােরিন। িকnt sীিত
তেttর জn এর উtর )দওয়া )কােনা সমsা নয়। কারণ sীিত তtt
অnযায়ী {rেত মহািবে2র pসারণ ঘেটিছল সূচকীয় হাের। )কােনা িকছু
সূচকীয় হাের বাড়েল )সটা কী রকম ভয়ানক হেয় দাঁড়ায় তার নমুনা
পাওয়া যায় ভারেতর pাচীন এক উপাখDােন। গlটা রিসকরাজ গDােমা
তাঁর ‘ওয়ান, টু, ি8 ... ইনিফিনিট’ বইেয় উেlখ কেরিছেলন53। gেথর
‘ইনে™শনাির ইউিনভাসO’ বইেয়ও এর উেlখ আেছ। ঘটনাটা এরকেমর:

53

George Gamow, One Two Three . . . Infinity: Facts and Speculations
of Science, Dover Publications, 1988
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এক jানী দরেবশ দাবা )খলা আিবÆার করেল, )স রােজDর sলতান
তাঁর ওপর খুব খুিশ হন। কৃতjতার বিহঃpকাশ িহেসেব sলতান
দরেবশেক পুরsার িদেত চাইেল দরেবশ sলতানেক এক অিভনব psাব
িদেয় বেসন । বলেলন,
⎯মহারাজ, আিম যৎসামাn িভেk চাই। pথম িদন দাবার pথম ছেক
)কবল একিট গেমর দানা।
⎯কী? মাt একটা গেমর দানা? তুিম িক আমার )জৗলুেশর pিত অবjা
করছ?
দরেবশ উtের বলেলন,
⎯ না hজুর, িঠক একটা গেমর দানা নয়। pথম িদন একটা গেমর দানা।
এর পর িদন এর পেরর ছেক থাকেব এর িdgণ দানা⎯অথOাৎ dিট।
তৃতীয় িদন তৃতীয় ছেক থাকেব এর িdgণ⎯অথOাৎ চারিট, এর পরিদন
আটিট... এভােব আমােক pিতিদন িভেk িদেত হেব যত িদন না দাবার
ছক পূণO হয়।
sলতােনর )ঠাঁেট kিটল হািস ফুেট উঠল। বলেলন,
⎯)তামােক অেনক jানী আর চালাক )ভেবিছলাম। িকnt )তামার psাব
)দেখ বুঝলাম তুিম তা নও। দাবার ৬৪টা ঘর পূণO হেত মাt ৬৪ িদন
লাগেব। একটা গেমর দানা িদেয় যাtা {r কের ৬৪ িদেন আর কয়টা
গেমর দানা তুিম কbা করেব? এখেনা সময় আেছ, অn িকছু যিদ চাও
)তা চাইেত পােরা।
⎯ না hজুর, এই সামাn িভেkই আমার সই।
‘তথাst’ বেল sলতান দরেবেশর pাথOনা মµুর কের িদেলন।

গেমর দানা সূচকীয় হাের বাড়েল )কাথায় যােব – )সই গিণতটা sলতান
আসেল বুঝেত পােরনিন। pথম কেয়ক িদেন অব} sলতােনর আসেলই
)কােনা িচnা িছল না। কারণ pথম িদন একিট দানা, িdতীয় িদন dিট
দানা, তৃতীয় িদেন চারিট দানা কের দরেবশ এেগািˆেলন। sলতান
দরেবেশর )বাকািমর জn আড়ােল-আবডােল তামাশাও করিছেলন
সভাসদেদর সােথ িমেল।
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আমােদর মহািব2 এত বড় হেলা িকভােব
তা িsিত তtt বDাখDা করেত পাের।

ষª িদেন দরেবশ ৩২িট দানা )পেলন। অkম িদেন ১২৮িট গেমর
দানা )পেলন। িকnt এর পর যত িদন )যেত লাগল সmােটর কপােল
রীিতমেতা ভাঁজ পড়েত {r করল। )ষােলাতম িদেন ৩২,৭৬৮িট দানার
িহসােব )দখা )গল দরেবশ বাবািজ সবিমিলেয় ৬৫ হাজােরর )বিশ দানা
কবজা কের )ফেলেছন। ২০ িদেন তা )বেড় দাঁড়াল ১০ লk ৪৮ হাজার
দানার ওপের। সmােটর )চায়াল তখন রীিতমেতা ঝুেল পেড়েছ। িতিন
খািনকটা হেলও বুঝেত {r কেরেছন, দরেবেশর পাওনা )মটােনা তাঁর
পেk সmব নয়, কারণ দাবার সবOেশষ ছক মােন ৬৪ নmর ঘের )পৗঁছুেত
)পৗঁছুেত তােক িTিলয়ন )মিTক টন গেমর )জাগান িদেত হেব, )যটা
ভারত বষO )তা )কান ছাড় ⎯ হাজার বছর ধের সারা পৃিথবীর সকল
গেমর দানা )জাগাড় করেলও )পাষােব না। িTিলয়ন )মিTক টন গেমর
িহসাবটা )যন )কউ )কােনা আকাশksম কlনা )ভেব না বেসন,
)চৗষিTতম িদেন এেস সতD সতDই দরেবেশর হsগত হেব
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১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৫ টা দানা54, যা িদেয় আসেল সারা
পৃিথবীেক কেয়ক ইি• পুr গেম )ঢেক )ফলা যােব। এত গেমর )জাগান
)দবার সাধD আর sলতােনর িছল )কাথায়?
মহািবে2র sীিতও কাজ কেরিছল অেনকটা দরেবেশর দাবার ছেক
)দওয়া গেমর মেতাই। তেব পাথOকD িছল )য, sীিতর ঘেরর সংখDা
দাবার )বােডOর ৬৪িট ঘের সীমাবd না )থেক ছািড়েয় িগেয়িছল একশ
িকংবা তার )চেয়ও )বিশসংখDক ঘের। ফেল মাt ১০ )সেকে•ডর মেধDই
মহািবে2র আকার )বেড় pাথিমক আকােরর ১০ gণ হেয় িগেয়িছল।
যার ফল আমরা )পেয়িছ আজেকর দৃ}মান মহািবে2র (অথOাৎ, ১০
)সি•টিমটােরর) মেতা এত বড় একটা মহািব255।
-৩৫

৩০

২৮

িদগn সমsা

)কােনা এক রােত বািড় )থেক )বিরেয় )খালা আকােশর িদেক তাকােল
)বাঝা যায় এিদেক-ওিদেক )ছাটখােটা িকছু পাথOকD থাকেলও )মাটাদােগ
আমােদর আকােশর দৃ}পটটা )মাটামুিট sষম। )তমিনভােব )কবল
আকাশ নয় আমােদর চারিদেক তাকােলও )দখা যায়, চারপােশর pকৃিত
িবns হেয়েছ sষমভােব। )সটা ভাল কের )বাঝা যায় )খালা মােঠ িগেয়
দাঁড়ােল িকংবা এমনিক snরবেনর মেতা গিহন বেন িগেয় হাঁটেলও।
snরবেন জŋেলর একটু )ভতের pেবশ করেলই আপিন )দখেত পােবন,
বেনর গাছgেলা আপনােক িঘের Zতির কেরেছ এক sষম জগৎ। আপিন
আেরকটু এিগেয় সামেন যান, িকংবা dই কদম িপিছেয় দাঁড়ান, একই
ছিব পােবন। আপনার অবsান পিরবতOেনর সােথ ডান, বাম, সামেন
54

পুেরা
গণনা
পাওয়া
যােব
এই
সাইেট
http://britton.disted.camosun.bc.ca/ jbchessgrain.htm
55
অব} পদাথOিবদ ও িবjান )লখক ড. দীেপন ভTাচযO আমােদর উিlিখত এ
ধারণািটর সােথ একমত নন। তাঁর মেত (বDিkগত মDােসেজ আেলাচনাkেম
সিঠকভােবই বেলেছন), এখােন "মধDবতOী sােনর pাসারনটাই" সিঠক উtর।
)যেহতু মহািবে2র pিতিট sােনর pসারণ ঘটেছ, {ধু গDালািkgেলা দূের সের যােˆ
না, )সই জnই ১৩০০ )কািটর জায়গায় ৪৬০০ )কািট পািˆ। একটা সহজ
ইি•টেgশন )pাgাম এই িহসাবটা করেত পাের, ইনে™শেনর psাবনা ছাড়াই। তেব
এই িবপুল আকােরর সােথ sীিতর সmেকOর বDাপারটা িলে•ডর psািবত
ইনে™শেনর মেডেল রেয়েছ (এ pসেŋ )দখুন, A. D. LindeParticle Physics
and Inflationary Cosmology (Contemporary Concepts in Physics), CRC
Press;1990)
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িকংবা )পছেনর গাছgেলা হয়েতা বদলােব, িকnt )মাটাদােগ sষম
জŋেলর ছিবটা pায় একই রকেমর। অথOাৎ গড় িহসােব (sািনক িবচুDিত
বাদ িদেল) পুেরা জগৎটাই )মােটর ওপর সমst আর িদকিনরেপk56।
একই কথা িবjানীরা বেলন মহাজাগিতক িবিকরেণর তাপমাtা )মেপও।
িবিকরেণর তাপমাtা গড়পড়তা একইরকম পাওয়া যােব। এবং )সটা
যায়ও।
িকnt সমsাটা অn জায়গায়। আমরা জািন, মহািবে2 আেলার
গিতই সেবOাÒ। এক জায়গা )থেক অn জায়গায় )যেত হেল আেলার
গিতেক )টkা িদেয় যাওয়া কােরা পেk সmব নয়। মহািবে2র যা বয়স
তােত কের এক pাn )থেক আেরক pােn আেলা, তাপমাtা িকংবা তথD
এত সহেজ )পৗঁেছ )যেত পাের না। িবগ বDাং )থেক {r কের আজ পযOn
মহািবে2 )সটা ঘটা তািttকভােব সmব নয় )কােনাভােবই।
পিরিsিতটা আেরা জিটল হেয় যায় যখন আমরা িবগ বDাং-এর
৩৮০,০০০ বছর পেরর আকােশর )কােনা ছিব )দিখ। এই সমেয়র ছিবটা
grtপূণO কারণ, এই সময় মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরেণর
মায়াবী pিতˆিবটা pথমবােরর মেতা এক ধরেনর অবয়ব িনেত
কেরিছল। খুব kুd )sেল ™াকচুেয়শন থাকেলও )মাটাদােগ এই
িবিকরেণর pিতˆিবর pকৃিত sষম বেলই িবjানীরা জােনন। িবগ বDাংএর ৩৮০,০০০ বছর পের মহািবে2র বDাস এখন )থেক অেনক কম
িছল, হয়েতা ৮ )কািট আেলাকবষO )থেক একটু )বিশ। এর মােন
হেˆ,এই মহাজাগিতক অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণেক অnত ৮ )কািট
আেলাকবষO পািড় িদেত হেব আজেকর িদেনর এই সমst অবsায়
)পৗঁছুেত। িকnt এটা এক কথায় অসmব বDাপার, এমনিক আেলার )বেগ
তথD )গেলও ৩৮০,০০০ বছেরর মেধD dই পােশর সবিকছু এভােব
সমান কের )দওয়া সmব নয়। এটা হেলা কী কের? আেলার )বেগ তথD
)গেলও )য দূরt অিতkম করা যােˆ না, )সই dলOŋD বাধা )পিরেয়
িকভােব dই pাnেক একই জায়গায় িনেয় আসা )গল? এটা বhিদন
ধেরই িবগ বDাং মেডেলর জn একটা সমsা িহেসেব িচিhত িছল।
িpnটন িব2িবদDালেয়র পদাথOিবদ রবাটO িডিক (hাঁ, যার নাম আমরা
56

এ এম হাrন-অর-রশীদ ও ফারসীম মাnান )মাহাmদী, অপূবO এই মহািব2,
pথমা, ২০১১। অথবা, Zসয়দা লাmমীম আহাদ ও ফারসীম মাnান )মাহাmদী,
সবার জn )জDািতিবOদDা, তাmিলিপ, ২০১২

224 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

আেগর অধDােয় )জেনিছ, তাঁর িবখDাত ‘বেয়স, উই hাভ িবন sুপড’
উিkর মাধDেম) এর নাম িদেয়িছেলন ‘িদগn সমsা’ ।
সমsার কথা না হয় )বাঝা )গল, িকnt সমাধানটা কী? িকভােব
অণুতরŋ পটভূিম িবিকরেণর এবেড়ােখবেড়া জিমেক এত তাড়াতািড়
িপিটেয় সমান কের )দওয়া )গল? )ক চালাল অমাnিষক )বেগ এই
‘থেরর হাতুিড়’? hাঁ, উtর হেˆ আমােদর ‘ইনে™শন’। gথ িচnা
করেলন, sীিত যিদ সতD হেয় থােক তেব এক )সেকে•ডর ভgাংেশর
মেধDই sােনর pসারণ হেয়িছল ১০ gণ, ফেল িনেমেষর মেধDই
মহািবে2র dই pাn তাপীয় সামDাবsায় )পৗঁিছেয় )যেত )পেরিছল, িঠক
)যমিনভােব চুলায় রাnাবাnা করার পর আমােদর রাnাঘর আর বসার
ঘেরর তাপমাtােক সামাn সমেয়র মেধDই আমরা সমান হেয় হেয় )যেত
)দিখ। িকংবা কােপর গরম চা বাইের )রেখ িদেল সামাn সময় পরই
)দিখ ঘেরর তাপমাtায় )নেম আসেত।
৩০

মেনােপাল সমsা

িবগ বDাং তেttর একটা ভিবŸdাণী িছল )য, আমােদর মহািবে2
ZবdDিতক-চুmকীয় আধানযুk অিত ভারী একক )মrিবিশk িকছু কিণকার
pাচুযO থাকেব57। এই একক কণাgেলােক বলা হয় মেনােপাল। সহজ
কথায় মেনােপাল হেˆ )সরকম চুmক, যার )কবল উtর )মr আেছ, িকnt
দিkণ )মr )নই; িকংবা হয়েতা দিkণ )মr আেছ, উtর )মr )নই।
িকnt dভOাগDজনকভােব এ ধরেনর )কােনা কণার অিst আমরা )দখেত
পাই না।
একটা চুmক হােত িনেয় এেক মাঝামািঝ জায়গায় িdখিNত কrন।
)য )ছাট টুকেরা dেটা পাওয়া যােব, তােত উtর আর দিkণ )মr
থাকেব। )সgেলােক িdখিNত করেলও উtর এবং দিkণ )মrিবিশk খN
পাওয়া যােব। যত )ছাট টুকরাই আমরা কির না )কন, )দখব সব সময়ই
উtর )মr আর দিkণ )মrেক যুগল আকােরই পাওয়া যােˆ। একক
)কােনা উtর )মr বা দিkণ )মr আমরা পাই না।

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)
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অথচ, ‘gDা•ড ইউিনফাইড’ তেttর )জারােলা পূবOাভাস িছল )য এ
ধরেনর কণা থাকেতই হেব। তাহেল )কন আমরা )সgেলা )দখেত পাই
না? এই বDাপারটারও সমাধান িহেসেব হািজর হেলা sীিত তtt। gেথর
গণনা )থেক জানা )গল, )মিক ভDাkয়ােমর দশায় মহািব2 এত
িবপুলভােব pসািরত হেয়েছ )য, মেনােপালgেলার ঘনt লঘু )থেক
লঘুতর হেয় )গেছ, আর মহািবে2র pসারেণর সােথ সােথ তা চেল )গেছ
দৃিkসীমার বাইের, িকংবা এেকবােরই নগণD sের। িবjানী শন কDারল
তাঁর ‘èম ইটারিনিট টু )হয়ার’ gেn এেক বDাখDা কেরেছন এভােব58 –
মেনােপাল সমsার কথাই ধrন। আিদ মহািবে2 এই
মেনােপাল pচুর পিরমােণ Zতির হেয়িছল। এখন িচnা কrন,
মেনােপাল Zতিরর আেগই ইনে™শেনর pিkয়া {r হেয়িছল।
এর ফেল ইনে™শন যতkণ িটেক থাকেব, আnষিŋক sান
pসািরত হেব এত drতগিতেত )য, মেনােপালgেলা লঘুকৃত
হেত হেত শূnতায় িমিলেয় যােব। যতkণ পযOn ডাকO sপার
এনািজO (ইনে™টন) অবkিয়ত হেয় পদােথO পিরণত হেব, এবং
)তজিskয়তা আর )কােনা মেনােপাল Zতির করেব না⎯আর
তারপর⎯িহং িটং ছট – মেনােপাল সমsা উধাও হেয় যােব।
সামতিলক সমsা

sীিত তtt সবেচেয় আকষOণীয়ভােব )য সমsািটর সমাধান কেরিছল
)সটা হেলা সামতিলক সমsা। অngেলা যিদ বাদও িদই, এই একিট
সমsা সাথOকভােব সমাধােনর কারেণই sীিত তttেক এত grt িদেয়
gহণ করেত {r করেলন মূলধারার )জDািতঃপদাথOিবদরা।
মজাটা হল, সামতিলক সমsা বেল )য িকছু একটা আসেল িছল
)সটাই gথ pথেম জানেতন না। তখন িতিন কেনOল িব2িবদDালেয় কণা
পদাথOিবjান িনেয় )পাs-ডkরাল িরসাচO করিছেলন। )সটা )সই ১৯৭৮
সােলর নেভmর মােসর কথা। িব2িবদDালেয় ‘আইনsাইন িদবস’
উপলেk একটা আেলাচনা সভায় িpnটন িব2িবদDালেয়র পদাথOিবদ
রবাটO িডিকর বkৃতা )দবার কথা িছল। )স সময় gথ
)জDািতঃপদাথOিবjানেক )দখেতন একধরেনর অsk )ঘালােট িবষয়
58

Sean Carroll, From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate
Theory of Time, Dutton Adult, 2010
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িহেসেব, যার )কােনা সিঠক গnবD )নই, )নই )কােনা িদকিনেদOশনা। এর
)চেয় কণা-পদাথOিবjােনর সাজােনােগাছােনা কাঠােমাটাই িছল তার
কােছ )ঢর উপােদয়! gথ তাঁর বইেয় বেলেছন, ‘যিদ সpাহটােত আেরকটু
)বিশ ঝােমলা থাকত, তাহেল হয়েতা িডিকর )লকচার {নেত যাওয়া
হেতা না’।
িকnt )সৗভাগDবশত )স সpােহ ঝােমলাটােমলা )তমন িকছু িছল না,
আর gথও যথারীিত )লকচার {নেত )যেত পারেলন। )সখােন িগেয় gথ
)দখেলন, িডিকর বkৃতার মূল িবষয় হেˆ ™Dাটেনস pবেলম বা
‘সামতিলক সমsা’; এিট নািক মহািবেsারণ তেttর জn সবেচেয় বড়
একটা ধাঁধা। িডিক তাঁর বkৃতায় বDাখDা করেলন, আমােদর মহািব2েক
‘)দখেল’ মেন হয় তা )যন অিতমাtায় ‘™Dাট’। এর মােন, আমােদর
মহািব2 pসািরত হেˆ ‘বd’ আর ‘উnুk’ মহািবে2র মাঝামািঝ জায়গা
িদেয় খুব কায়দা কের গা বাঁিচেয় বাঁিচেয়। )সটা কীভােব হেˆ বলার
আেগ বd আর উnুk মহািব2 িনেয় dচার কথা বেল )নওয়া যাক। বd
মহািব2 হেˆ )সই মহািব2 যা pসািরত হেত হেত একসময়
মাধDাকষOেণর টােন আবার চুপেস )যেত {r করেব। অn িদেক উnুk
মহািব2 মাধDাকষOণ শিkেক উেপkা কের )কবল pসািরতই হেত থাকেব
kমাগত। আর িডিকর আেলািচত ™Dাট বা সামতিলক মহািব2 থাকেব
এই dইেয়র মাঝামািঝ। এই সামতিলক মহািব2 pসািরত হেব বেট,
তেব )কােনা রকেম পাস-মাকO )পেয় পাস কের যাওয়া ছােtর মেতা টােয়
টােয়। )ফল করার হাত )থেক খুব কায়দা কের গা বাঁিচেয় বাঁিচেয়। এখন
মহািব2 উnুk হেব না বd হেব নািক সামতিলক হেব, তা িনভOর কের
মহািবে2র ভর তথা গড় ঘনেtর ওপর। মহািবে2র pকৃত ঘনt আর
সিn ঘনt (অথOাৎ )য ঘনt মহািব2েক চুপেস )দবার জn যেথk) –এর
অnপাতেক িবjানীরা িচিhত কেরন িgক অkর ওেমগা (Ω) িদেয়।
মহািব2েক সামতিলক বা ™Dাট হেত হেল এর মান হেত হেব ১-এর
কাছাকািছ।
িডিকর )লকচার )শেষ িনেজর বাসায় িগেয় খাতাকলম িনেয় বসেলন
gথ। )দখেলন pিমত িবগ বDাং মেডেল সামতিলক মহািব2 )পেত হেল
মহািবে2র {rেত ওেমগার মান {ধু ১-এর কাছাকািছ নয়, এেkবাের
সমান হেত হেব। একটু কমেবিশ হেলই ভDারাচDারা )লেগ যােব। )যমন,
১-এর )চেয় একটু কম মান িনেয় যাtা {r করেলই )দখা যােব িকছুিদন
পর তা কমেত কমেত ১-এর এত িনেচ চেল যােব )য )সই মহািবে2 gহ,
নkt, নীহািরকা Zতির হবার মেতা )কােনা পিরেবশই গিঠত হেব না।
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আবার ১-এর )চেয় সামাn )বিশ মান িনেয় যাtা {r করেল হেব
আেরক িবপদ। িকছুিদেনর মেধDই এই মান বাড়েত বাড়েত এত )বিশ
হেয় যােব )য, এই মহািব2 আর pসািরত না হেয় তাৎkিণকভােব hমিড়
)খেয় পড়েব িনেজর ঘােড়ই।
কারণটা একটু )বাঝার )চkা করা যাক। আজেকর )য মহািবে2র ছিব
আমরা )দিখ, )সটা আিদ (িরকিmেনশেনর সমেয়র) মহািবে2র অnত এক
লk )কািট gণ আকাের )বেড়েছ। তাই, মহািব2 যিদ {rেত kািn
ঘনেtর )চেয় শতকরা দশ ভাগ কম বা )বিশ মান িনেয় যাtা {r করত,
তেব আজেক আমােদর মহািবে2র ঘনেtর মান অnত এক লk )কািট
gণ পাথOকD পাওয়া )যত।
এই পুেরা বDাপারটােক িনেচর সমীকরেণর সাহােযD )লখা যায় এভােব–

gথ গণনা কের )দখেলন, মহািবেsারেণর ১ )সেক•ড পের ভর
ঘনেtর মান kাnীয় ঘনেtর ০.৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯ gণ )থেক
১.০০০০০০০০০০০০০০১-এর মেধD থাকেত হেব, নইেল আজেকর
এই সামতিলক মহািব2 পাওয়া যােব না।
এবার sীিতেক )গানায় ধের আবােরা কDালkেলশন করেলন gথ।
এবাের )য সমীকরণ )পেলন তা ওপেররটা )থেক এেকবােরই িভn। তার
pকৃিত
হেলা
এরকেমর –
)যখােন !"#$ হেˆ sীিত চলাকালীন সমেয় হাবেলর পDারািমটার।
সমীকরণ )থেক )বাঝা যােˆ )য, বাম পােশ )য মান িনেয়ই ওেমগা যাtা
{r কrক না )কন, ! -এর মান যত বাড়েব, ডান পােশর চলকিট (
! -#$%&' ( ) তত ০-এর কাছাকািছ চেল যােব। ডান পােশর চলক শূn হেয়
যাবার অথO হেলা, ওেমগা ( )-এর মান ১ এর কাছাকািছ চেল যাওয়া।

!

→$

গিণত )থেক পাওয়া এই ফলাফল সতDই dদOাn। pিমত িবগ বDাং
)থেক পাওয়া আেগর উপসংহার িছল⎯ওেমগার মান ১-এর সমান হেত
হেব খােপ খাপ (িকছু িবjানী গেবষণা কের )দেখিছেলন )সটা হেত হেব
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১০ ভােগর ১ ভাগ সূkতায়59)। gথ তাঁর গণনায় )দখােলন ⎯ না,
ওেমগােক যাtা {rর সময় এত সূkভােব সমিnত (Fine tuned) হবার
দরকার )নই। pিমত িবগ বDাং মেডেল )যখােন সামাn )হরেফর হেলই
ওেমগার মান ১-এর )থেক দূের সের যািˆল, )সখােন sীিত তtt
এেকবাের িবপরীত উপসংহার িনেয় আসল। )দখা )গল ১, ১০০০,
১,০০০,০০০, .০০০১ অথবা .০০০০০১ িকংবা এ ধরেনর )যেকােনা
মান িদেয় যাtা {r করেলও sীিতর কারেণ ওেমগার মান ১ )থেক দূের
সের না িগেয় বরং সব সময়ই ১-এর িদেক চেল আেস, আর মহািব2েক
কের )তােল পুেরাপুির সামতিলক।
১৫

সামতিলক সমsার সমাধান⎯)য )কােনা মান িদেয় যাtা {r করেলও sীিতর
কারেণ ওেমগার মান ১ )থেক দূের সের না িগেয় বরং সব সময়ই ১-এর িদেক
চেল আেস, আর মহািব2েক কের )তােল সামতিলক

িঠক তখনই gথ বুঝেত পারেলন িতিন মহািবে2র অিnম রহsটা
এক ধাkায় সমাধান কের )ফেলেছন, িতিন তাঁর ডােয়িরর পাতায়
িশেরানাম িদেলন ‘)sেkkলার িরেয়লাইেজশন’ বা ‘অভাবনীয় অnভব’;
তারপর ওটার চারিদেক ডবল মািজOন )দওয়া বk কের িলখেলন –
অভাবনীয় অnভব:
এ ধরেনর অিতশীতীভূতকরণ বDাখDা করেত পাের )কন
আমােদর মহািব2 আজেক এত pতDয়াতীতভােব সমতল,
এবং )সই সেŋ এিট রবাটO িডিক আইনsাইন িদবেসর
িদেনর )লকচাের )য সূk সমnেয়র ধাঁধা উপsাপন
কেরিছেলন, )সটারও সমাধান িদেয় )দয়।

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
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১৯৭৯ সােলর িডেসmর মােসর ৭ তািরেখ )লখা ‘অভাবনীয় অnভব’
)নাটসংবিলত অDােলন gেথর ডােয়ির

gথ তাঁর গণনার ফলাফলgেলা িফিজকDাল িরিভউ )লটারস জানOােল
pকােশর জn পাঠােলন )স বছরই িডেসmেরর ১৯ তািরেখ। সহকমOী
)হনির তাই-এর সােথ )যৗথভােব )লখা )সই গেবষণাপtিট জানOােল
আেলার মুখ )দেখিছল ১৯৮০ সােল60। এর পেরর বছর pকািশত হয়
gেথর আেরকিট grtপূণO )পপার। ১৯৮১ সােল িফিজকDাল িরিভউেত
pকািশত এ গেবষণাপেtর িশেরানাম িছল ‘sীিতময় মহািব2:িদগn
এবং সামতিলক সমsার সmাবD সমাধান’61 ।
সাফলD ও pিতিkয়া

gেথর গেবষণার ফলাফল grtপূণO dিট pকািশত হেলও pাথিমকভােব
gথ একটু ভীত িছেলন এই )ভেব )য, হয়েতা তাঁর গণনায় )কাথাও
ভুলtrিট আেছ। বাঘা বাঘা িবjানীরা এর মেধDই তেttর ভুল )বর কের
)ফলেবন, এবং িতিন তাঁর সহকমOীেদর মােঝ ঠাTাতামাশার পাt হেয়
উঠেবন।

60

61

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.
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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তা অব} হেলা না। আিশর দশেক gথ যখন তাঁর নতুন তtt িনেয়
িবিভn িব2িবদDালেয় বkৃতা িদেত {r কেরিছেলন, একিট
িব2িবদDালেয় )নােবল িবজয়ী িবjানী মাের )গল-মDান উòিসত হেয়
বেল উঠেলন, ‘আপিন মহািবে2র অিsেtর )পছেন সবেচেয় grtপূণO
সমsািটর সমাধান কের )ফেলেছন’। এম আইিট িব2িবদDালেয়র
অDােলন িপ লাইটমDান তাঁর ধারণািটেক অিভিহত কেরেছন, ‘িবগ বDাংএর পর সবেচেয় grtপূণO মহাজাগিতক ধারণার উnয়ন’ িহেসেব।
আেরক )নােবল িবজয়ী িবjানী )শlন gDােসা একিদন gেথর কােছ
এেস বলেলন, ‘gথ, িsেভন ওেয়নবাগO িকnt ইনে™শেনর কথা {েন খুব
)রেগ )গেছন’।
⎯‘তাই নািক? িsভ িক )কােনা সমsা খুঁেজ )পেয়েছন?’ – উিdg
gথ p¬ করেলন gDােসােক। gDােসার সােথই পদাথOিবjােন ভাগাভািগ
কের )নােবল )পেয়িছেলন ওেয়নবাগO। তাই িsেভন ওেয়নবাগO )কােনা
সমsা খুঁেজ )পেল তা িনঘOাত িবপেদর কথা, জানেতন gথ।
⎯‘ নাহ!’ আ2s করেলন gDােসা⎯ ‘এই sীিতর বDাপারটা তাঁর
িনেজর মাথায় আেসিন )কন, এ িনেয় kুb িsভ!’
না, sীিত তtt পদাথOিবjানীেদর মেধD )কােনা সমsা Zতির করল
না, বরং বড় ধরেনর আেলাড়নই )ফেল িদল িবjানীেদর মােঝ।
মূলধারার িবjানীরা sীিত তttেক সাদেরই gহণ করেলন। এর pমাণ
পাওয়া যায় পরবতOী কেয়ক বছর ধের sীিত িনেয় গেবষণাপেtর
লাগাতার pকােশ। একটা সময় gথ িহসাব করেত বেসিছেলন কয়টা
)পপাের sীিত তেttর উেlখ আেছ। pথম বছরই অnত ৪০িট )পপাের
gেথর কােজর উেlখ থাকল। তারপর )থেক )যন এটা বাড়েত লাগল
pায় gেণাtর হােরই। ১৯৯৭ সােল তাঁর িবখDাত ‘দD ইনে™শনাির
ইউিনভাসO’ বইিট )লখার আগ পযOn িহসাব কের )দেখিছেলন, অnত
৩০০০টা )পপাের ইনে™শন িনেয় গেবষণার হিদস আেছ; তারপর
)গানাgিন )ছেড় িদেয়িছেলন gথ। )সসব িনতDনতুন গেবষণাপেt
পুরাতন sীিত, নতুন sীিত, )কওিটক sীিত, হাইিbড sীিত,
হাইপারেটkট sীিত )থেক {r কের ‘ওয়ামO’, ‘সফট’, ‘)টিপড’,
‘nাচারাল’সহ িবিভn ধরেনর sীিতর ভােŸর উেlখ পাওয়া যায়62।

62

Brad Lemley and Larry Fink, Guth's Grand Guess, Discover, April
01, 2002.
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তেব sীিতর )য নতুন ভাŸই Zতির )হাক না )কন, তােক যাtা {r
করেত হয় gথ বিণOত উÒ শিk ঘনtিবিশk )সই ‘ফলস ভDাkয়াম’
ধরেনর sর )থেক, আর করেত হয় )কােনা-না-)কােনাভােব িবকষOণমূলক
মহাকেষOর pেয়াগ63। {ধু )পপােরই নয়, সাফলD এল তাঁর িনেজর
কমOজীবেনও। এক অখDাত অেচনা )পাs ডkেরট )ফেলা )থেক
রাতারািত পিরণত হেলন এমআইিট িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjােনর
অধDাপেক; পিরণত হেলন মহািবে2র উৎপিt িনেয় গেবষণা করা
)জDািতিবOjানীেদর একজন শীষOsানীয় কা•ডািরেত।
এরপর যত িদন )গেছ sীিত তtt )কবল )জারােলা )থেক
)জারােলাই হেয় উেঠেছ )কবল। sীিত তেtt পেk pমােণর পাহাড়
)কবল বাড়েছই। sীিত তtt )কবল িবগ বDাং-এর মেনােপাল, িদগn বা
সামতিলক সমsাজাতীয় সমsাgেলাই সমাধান কেরিন, dিট খুব
grtপূণO ভিবŸdাণী কেরিছল। একিট হেলা, মহািবে2র জDািমিত হেত
হেব সামতিলক, অথOাৎ ওেমগা ( )-র মান হেব ১-এর একদম
কাছাকািছ। আর িdতীয়িট হেলা, আিদ মহািবে2র সিঠক ছিব )কউ
তুলেত পারেল )সখােন িকছু িবেশষ পDাটােনO ঘনেtর পাথOকD বা
™াকচুেয়শন পাওয়া যােব। dেটাই সিঠক বেল pমািণত হেয়েছ। ২০১৩
সােল ‘sাই অDা•ড )টিলেsাপ’ মDাগািজেনর িবেশষ সংখDায় pকািশত
একিট pবেn কDািলেফািনOয়া িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjানী অDাnিন
অDাgির বেলন64,
dেটা ভিবŸdাণীর সতDতাই িনণOীত হেয়েছ নাসার
উইলিকনসন মাইেkাওেয়ভ অDািনেসাTিপ )pাব
sােটলাইেটর পাঠােনা উপােtর মাধDেম। sীিত তtt
উtীণO হেয়েছ সময় সময় এ ধরেনর িবিভn পযOেবিkত
পরীkার মাধDেম খুব dরnভােবই। sীিতর )য
pসারেণর কথা আমরা বিল )সটা )বাধ হয় সতDই
ঘেটিছল ।

63

A. D. Linde, Particle Physics and Inflationary Cosmology
(Contemporary Concepts in Physics), vol 5, CRC Press, 1990
64
Anthony Aguirre (University of California, Santa Cruz), How did Our
Universe Come to be?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and
Telescope, 2013
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তেব পিরিsিত pথম )থেকই এরকম ksমাsীণO িছল না। ওেমগার সিঠক
মান িনেয় িবjানীেদর মেধD িবতকO িছল অেনক িদন ধেরই। যিদও
gেথর গণনা ইিŋত করিছল sীিত তtt সিঠক হেল, ওেমগার মান ১-এর
কাছাকািছ হেতই হেব, িকnt সতDই )সটা ১ িক না বhিদন পযOn আমরা
জনেত পািরিন। িশকােগা িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjােনর অধDাপক
মাইেকল টানOার অব} লেরn kাউেসর সােথ িমেল মাঝখােন (১৯৮৫
ও ১৯৯৫ সােল) dেটা )পপার িলেখিছেলন। )সখােন তাঁরা দািব
কেরিছেলন )য মহািবে2র জDািমিত হেত হেব সামতিলক65, িকnt তার
পরও )সটা সিঠক িকনা )কউ িনিšত িছেলন না। ওেমগার মান পযOেবkণ
)থেক আসিছল সবOসাকেলD মাt ০.২-এর মেতা। অথOাৎ মহািবে2র গড়
ঘনt পাওয়া যািˆল সিn ঘনেtর মাt শতকরা ২০ ভাগ66। আর )সটা
Zতির কেরিছল sীিত তেttর জnও অsিsকর একটা )kt । হাভOাডO
িব2িবদDালেয়র অধDাপক রবাটO িkশনার বেলিছেলন, ‘িদস ইনে™শন
আইিডয়া সাউ•ডস )kিজ’। অkেফাডO িব2িবদDালেয়র রজার )পনেরাজ
বেলিছেলন, ‘হাই এনািজO িফিজিসs-)দর )জDািতিবOjােন এেস নাক
গলােনাটা মেন হেˆ একধরেনর ফDাশন হেয় )গেছ। ... এমনিক kৎিসত
আডOভাকOরাও ভােব তার সnান খুব snর’। এর মেধD ১৯৮২ সােল
িবjানী িsেফন হিকং নািফl ওয়াকOশপ নােম একটা ওয়াকOশেপর
আেয়াজন কেরিছেলন, যার অিফিশয়াল িশেরানাম িছল ‘দD )ভির আিলO
ইউিনভাসO’67। মহািবে2র উৎপিt িনেয় গেবষণারত িtশ জন শীষOsানীয়
িবjানীেক আহবান জানােনা হেয়িছল )সই ওয়াকOশেপ। অDােলন gথ,
পল )sইনহাটO, মাইেকল টানOারসহ অেনক িবখDাত িবjানীই উপিsত

65

66

67

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.
Richard Panek, The 4 Percent Universe: Dark Matter, Dark Energy,
and the Race to Discover the Rest of Reality, Houghton Mifflin
Harcourt; 2011
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
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িছেলন )সই ওয়াকOশেপ। )সই ওয়াকOশপ )শেষ সারসংকলন করেত িগেয়
)নােবল িবজয়ী িবjানী উইলেজক খুব skভােবই বেলিছেলন,
‘ওেমগার মান ১-এর কাছাকািছ পাওয়া না )গেল sীিত তেttর )কােনা
ভাত )নই’68।
িকnt সবিকছুই বদেল )গল যখন gp পদাথO (Dark Matter) gp শিk
(Dark Energy)র )খাঁজ )পেলন িবjানীরা। gp পদােথOর )খাঁজ অব}
িবjানীরা )বশ আেগই )পেয়িছেলন⎯িèৎস জুইিক এবং পের )ভরা
rিবেনর পযOেবkেণর কলDােণ )সই সtেরর দশেকই। িকnt তার পরও
ওেমগার মান ১-এর কাছাকািছ আসিছল না; মহািবে2র গড় ঘনt পাওয়া
যািˆল kািn ঘনেtর )কবল এক-তৃতীয়াংশ। )সাজা কথায়, আমােদর
)চনাজানা পদাথO আর gp পদাথO িমিলেয় শতকরা ৩০ ভাগ পদােথOর
সnান আমরা পািˆলাম তখন। িকnt মহািব2েক সমতল pমাণ করার
জn দরকার িছল আেরা ৭০ ভাগ শিkর যা মহািবে2র সামিgক
কাঠােমার ওপর )কােনা pভাব )ফলেব না, িকnt সিn ঘনেt )পৗঁছােনার
জn বাদবািক শিkর )জাগান )দেব।

মহািবে2র পদােথOর মেধD )কবল শতকরা ৪ ভাগ )চনাজানা বDািরয়িনক পদাথO িদেয়
গিঠত, )য পদাথO িদেয় gহ, নkt, গাছপালা িকংবা মাnষজন Zতির হেয়েছ বেল

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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আমরা জািন। বাদবািক পদােথOর শতকরা ২৩ ভাগ হেˆ gp পদাথO, যােদর
লDাবেরটিরেত সরাসির পরীkার মাধDেম না করা )গেলও মাধDাকষOেণর ওপর এর
pভাব শনাk করা হেয়েছ। বািক শতকরা ৭৩ ভাগ Zতির হেয়েছ আেরা রহsময়
gp শিk িদেয় যা মহািবে2র pসারণেক tরািnত করেছ।

গিণেতর ভাষায় বলেল, আমােদর হােত তখন Ω(পদাথ%) = 0. ২৭
মােনর সমান উপকরণ িছল। মহািব2েক সমতল করার জn আমােদর
দরকার িছল বাদবািক Ω(Λ) = ০. ৭৩ -এর িহসাব। )সটাই পাওয়া )গল
১৯৯৮ সােল। টাইপ ১-এ sপারেনাভা িনেয় গেবষণারত িবjানীেদর dই
দল মহািবে2র pসারেণর হার কতটুk কমেছ )সটা )বর করেত িগেয়
)দেখন, মহািবে2র pসারেণর হার আসেল কমেছ না বরং সমােন )বেড়
চেলেছ। আর এই )বেড় চলার )পছেন আেছ এক অjাত
শিk⎯িশকােগা িব2িবদDালেয়র অধDাপক মাইেকল টানOােরর
sপািরশkেম এর নামকরণ করা হেয়েছ ‘gp শিk’ বা ডাকO এনািজO
িহেসেব। gp শিkর হিদস পাওয়ার পরপরই গিণেতর িহসাবটা িমেল
)গল খােপ খাপ ⎯

)কবল gp শিkর িহসাব )থেকই নয়, মহািবে2র জDািমিত )য
সামতিলক, তার pমাণ পাওয়া )গেছ মহাজাগিতক অণুতরŋ িবিকরণ
পযOেবkণ কেরও। pথম pমাণ এেসিছল ১৯৯৭ সােলর িদেক যখন
একদল িবjানী অDা•টাকOিটকায় বড়সড় )বলুন উিড়েয় মাইেkাওেয়ভ
তরেŋর pকৃিত ধরার )চkা করেলন। তারা তাঁেদর )বলুেন লািগেয়
িদেয়িছেলন খুব সংেবদনশীল এক )টিলেsাপ। )স )বলুন মািটর
১২০,০০০ ফুট ওপর )থেক সােড় দশ িদন ধের )ডটা সংgহ কের
ফলাফল pকাশ করল। )স ফলাফল িবেáষণ কের িবjানীরা িনিšত
হেলন )য মহািবে2র pকৃিত সতDই সমতল।
আেরা িনখুঁত ফলাফল পাওয়া )গল কেয়ক বছর পর WMAP-এর
উপাt িবেáষণ কের। )সখােন ওেমগার মান পাওয়া )গেছ
Ω = ১. ০২ ± ০. ০২, যা sীিত তেttর অnমােনর সােথ pায় অিবকল
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িমেল যায়69। িবjানী িsেফন হিকং ২০১৩ সােল িনউ সােয়ি•টs
পিtকার সােথ একিট সাkাৎকাের বেলই )ফলেলন, ‘ডিbউমDাপ )থেক
পাওয়া sীিতর সাkDgেলা আমার )পশাগত জীবেন সবেচেয় চমকpদ
সাফলD’।

িচt: বুেমরাং pেজk )থেক পাওয়া )ডটা আমােদর িনিšত কেরেছ )য মহািবে2র

জDািমিত সামতিলক (মােঝর ছিব)। যিদ মহািবে2র pকৃিত সামতিলক না হেয় বd
হেতা, তেব উtp অ•েলর (hot spot) )চহারা পাওয়া )যত বাম পােশর মেতা,
আর এর pকৃিত যিদ উnুk হেতা, তেব আমরা )পতাম ডান পােশর মেতা।

69

Alan H. Guth, Inflation, Carnegie Observatories Astrophysics Series,
Vol. 2, Measuring and Modeling The Universe, 2004
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gp শিk নােম হারােনার শিkর আিবÆার এবং ডিbউমDাপ )ডটা )থেক
পাওয়া িনখুঁত পযOেবkণ সমতল মহািব2 িনেয় সব িবতেকOর )মাটামুিট
যবিনকাপাত )ফেল )দয়; এবং )সই সােথ sীিত তেttর সফলতার মুkেট
)যাগ কের এক নতুন পালক। ২০০১ সােল অDােsTানিম মDাগািজন
িশেরানাম করল, ‘মহাৈবি2ক sর গাইেছ sীিতর গান’। এর d মাস
পরই িফিজকস টুেডেত িনবিnত হেলা আেরকিট pবn ‘sীিত তেttর
আেরকিট িবজয়’70 িশেরানােম। sীিত তtt পিরণত হেলা মহাজাগিতক
গেবষণার অnতম সজীব একিট )kেt।
খুব সmpিত sীিত তেttর মুkেট )যাগ হেয়েছ সাফেলDর আেরকিট
বড় পালক। sীিত তেttর একিট বড় অnমান িছল, pচN রকেমর
sীিতর মধD িদেয় আমােদর মহািব2 উdূত হেয় থােক, তেব )সই ধাkার
িকছুটা )রশ মহাকষOীয় তরেŋর আকাের আমােদর খুঁেজ পাওয়ার কথা।
এই মহাকষO তরŋ বেয় িনেয় যায় )য হাইেপািথিটকাল কণা, িবjানীরা
তার নাম িদেয়িছেলন ‘gDািভটন’। )ফাটন কণার কথা )য আমরা অহরহ
{িন )সটা আেলাক কিণকা বা তিড়Òুmক তরŋ বেয় িনেয় যায়।
তিড়Òুmক বেলর )kেt বাতOাবহ কিণকা )যমন হেˆ ‘)ফাটন কিণকা’,
)তমিন সবল িনউিkয় বেলর )kেt আেছ ‘gুেয়ান’ (Gluon) আর dবOল
িনউিkয় বেলর জn রেয়েছ W এবং Z কণা। মহাকেষOর )kেtও )তমিন
কlণা করা হেয়েছ gDািভটন কণার। )সই ১৯১৯ সােল আইনsাইেনর

70

A. Guth,: Inflation and the New Era of High-Precision Cosmology.
MIT Physics Annual, pp. 28– 39 , 2002
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আেপিkকতার সািবOক তেttর pমাণ পাওয়ার পর )থেকই িবjানীরা
জানেতন মহািবেsারেণর pিমত মেডল সিঠক হেল এই মহাকষO তরŋ
একিদন না একিদন খুঁেজ পােবন তারা।
িকnt মুশিকল হেˆ মহাকষOীয় এ তরŋ খুব dবOল তরŋ। এটা
এমিনেত খুঁেজ পাওয়া মুশিকলই। gDািভটেনর সােথ পিরিচত পদােথOর
িমথিkয়া এেতাই dবOল )য এটা মানবীয় পিরমাপেণর সীমার বাইের
বেলই এেতািদন ধের )নয়া হত। িকnt )সই অসাধDই সmn কেরেছন
িবjানীরা। িকnt সmpিত (মাচO, ২০১৪) জন )কাভাক সহ ‘হাভOাড
িsথেসািনয়ান )স•টার ফর অDােsTািফিজk’ এর সােথ িনযুk
পদাথOিবjানীরা মহাকষO তরŋ সনাk করেত )পেরেছন বেল দাবী করা
হেˆ71। অDা•টাকOিটকায় পিরচািলত বাইেসপ২ পরীkার (BICEP2
experiment) মাধDেম এই তরেŋর অিst pমািণত হেয়েছ বেল িমিডয়ায়
এেসেছ72।
)যভােব সনাk করা হেয়েছ, তার মূল বDাপারিট বণOনা করেল
দাঁড়ােব এরকেমর। িবjানীরা মহাকষOীয় তরŋ সরাসির )দখেত পান না
বেট, িকnt আিদ মহািব2 )থেক আসা তরেŋর pভাব আেলার উপের
)কমন )সটা তারা সনাk করেত পােরন। িবjানীরা জােনন )য, তরŋ
আেলােক ‘)পালারাইজ’ কের িদেত পাের। আেলা িবিভnভােব
)পালারাইজড হেত পাের, িকnt sীিতর উপজাত িহেসেব পাওয়া
মাধDাকষOণ তরŋ
একিট িবেশষ উপােয়ই )কবল আেলার এই
)পালারাইেজশন ঘটােত পাের। িবjানীরা এেক বেলন, ‘B mode
polarization’। এ )পালারাইেজশন িকভােব মহাকষOীয় তরেŋর সােথ
সmকOযুk তা )বর করেত িগেয় অব} তােদর িবেáষণ করেত হেয়িছল
মহাজাগিতক পটভূিম িবিকরেণর ‘kাmস’ এবং ‘িজেগলস’ এর )কৗিনক
গিতpকৃিত সহ বhিকছু। আর এgেলা িবেáষণ কেরই িবjানীরা িনিšত
হেয়েছন মহাকষO তরেŋর অিst সmেn।
এই আিবÆােরর ফেল মহাকষO আসেলই )য একিট )কায়া•টাম ঘটনা
)থেক উdূত উdাস – িবjানীেদর অেনক িদেনর ধারণার pমাণ পাওয়া

71
72

Staff, BICEP2 2014 Results Release, National Science Foundation,
March 17, 2014
D. Overbye, Detection of Waves in Space Buttresses Landmark
Theory of Big Bang, New York Times, March 17, 2014
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)গল। sয়ং জন )কাভাক ‘)নচার’ জানOােলর সােথ সাkাৎকাের
বেলেছন73 –
)জDািতিবOjােনর সােথ জিড়ত সবাই জােন, হয়েতা sk কের বেল
না )য, sীিত )থেক পাওয়া ‘িব )মাড’ এর ভিবŸdাণী )কবল
মাধDাকষOণ তরেŋর ঘটনাই নয়, )সই সােথ মকাকষO িনেজও )য
)কায়া•টাইজড – )সটার ইিŋতবাহী। sীিততেttর অnমান িছল,
সবিকছুই )কায়া•টাম ™াকচুেয়শন )থেক উdূত, এবং sীিতর
মাধDেম িববিধOত হেয়েছ। কােজই গভীর sের িগেয় িচnা করেল, এই
আিবÆার )কায়া•টাম বলিবদDা এবং মহাকেষOর সােথ এর সmেকOর
sাপনার উপর দাঁিড়েয় আেছ।
)সইসােথ মহািব2 )য এক ধরেণর ‘)কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনরই
ফসল’ - এই ধারণা আেরা পাকােপাk হেয় উঠল। তেব )স আেলাচনা
পরবতOী অধDােয়র জn )তালা থাক, আমরা এখােন sীিত তেttর
িববতOেনর ইিতহােসর সােথ পিরিচত হব।
sীিত তেttর িববতOন

১৯৮১ সােল )দওয়া অDােলন gেথর sীিত তtt িবjানীরা খুব সাদের
gহণ করেলও মূল ভােŸ একটা )ছাট সমsা িছল। gথ sীিতর {rটা
িকভােব ঘটেব )সটা বুঝেত পারেলও এর সমািp িকভােব ঘটেব )সটার
sরাহা িতিন করেত পারিছেলন না। এ )যন অেনকটা মহাভারেত
krেkেtর যুেd অিভমnDর মেতা অবsা। অিভমnD চkবূDেহ pেবেশর
)কৗশল জানেতন, িকnt িনগOেমর কৗশল জানেতন না।
আসেল সমsাটা কেরিছল pকৃত ভDাkয়ােম উtরেণর সময় )মিক
ভDাkয়ােমর অবkয়। gথ )দখিছেলন, এই )মিক ভDাkয়ােমর অবkেয়র
ফেল অসংখD বুdুদ Zতির হয়। একটা পােt পািন িনেয় চুলায় ফুটােত
থাকেল আমরা )যমন )দিখ, অেনকটা )সরকেমর। িকnt gেথর মেডেল
পাওয়া বুdুদgেলা িছল মহা বd খd। তারা এেক অপেরর সােথ সংঘষO
ঘিটেয় অিত drত এমন ‘ভDারাচDারা অবsা’ Zতির কের )য মহািবে2র
সমst অবsার এেকবাের বােরাটা )বেজ যায়। অথOাৎ gেথর মূল মেডল
সতD হেল মহািব2 আজেকর িদেনর মেতা এত sষম হবার কথা নয়।
73

How astronomers saw gravitational waves from the Big Bang,
Nature | News: Q&A, March 17, 2014
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কােজই )কাথাও একটা ঝােমলা আেছ। এই ঝােমলার বDাপারটা অব}
gেথর িনেজরই নজের পেড়িছল74। )সই সােথ পেড়িছল আেরক pখDাত
িবjানী িsেফন হিকং-এর অিভj )চােখও। হিকং একটু িভn িদক )থেক
গণনা কের িসdােn এেলন, বুdুদgেলার সংঘষO )কােনা সমsা করেব না,
িকnt বুdুদgেলার তুলনায় মহািব2 এত drত pসািরত হেব )য )কােনা
ধরেনর সংঘষO ঘটারই sেযাগ পােব না, আর )সটা মহািব2েক একসময়
পিরণত করেব এক ‘এmিট ইউিনভাসO’-এ; এর )কােনা )কােনা জায়গায়
pিতসােমDর ভাঙন ঘটেব, )কােনা )কােনা জায়গা )থেক যােব অkত।
এই মহািব2 )মাটাদােগ পিরণত হেব সমrপতা-িববিজOত এক মহািবে2
যা )মােটই আমােদর আজেকর মহািবে2র মেতা নয়75। কােজই gেথর
‘পুরাতন’ এ sীিত তtt অnযায়ী হয় বুdুেদর sানাnর ঘটেব এত drত )য
যেথk sীিত ঘটার sেযাগ থাকেব না, আর নয়েতা এত ধীের এgেব )য,
মহািব2 sীিত )থেক )বrেতই পারেব না। এই সমsািটেক
)জDািতঃপদাথOিবjােন িচিhত করা হেয়িছল ‘মািজOত িনগOমন সমsা’
(graceful exit problem) িহেসেব।
এই সমsািটর সমাধান হািজর করেলন rশ িবjানী আঁেd িলে•ড
১৯৮২ সােল76 (এর িকছুিদন পরই আেরা dই িবjানী⎯পল )sইনহাটO
ও আলিbচট sতntভােব গেবষণা কের একই িসdােn উপনীত হন)।
িলে•ড )দখেলন বুdুেদর সংেযােগর সমsােক সহেজই সমাধান করা যায়
যিদ )মিক ভDাkয়ােমর অবkেয়র সময় উdূত বুdুদgেলােক {rেতই
)কােনা-না-)কােনাভােব একিট বড়সড় বুdুেদর )ভতের সাঁটােনা যায়। এর
ফেল মহািবে2র সমst অবsা )যমন রkা করা যায়, িঠক )তমিন পাওয়া
যায় ‘মািজOত িনগOমন সমsা’ )থেকও মুিk।
এটা অব} এমিন এমিন ঘেটিন; এর জn )sলার িফেlর
চালচলেন িকছু পিরবতOন আনেত হেয়িছল িলে•ডেক। পুরেনা sীিত তtt
74

75

76

A.H. Guth, & Weinberg, E.J. 'Could the universe have recovered
from a slow first-order phase transition?', Nucl. Phys. B212, 321,
1983
S.W. Hawking., Moss. I.G. & Stewart. J. M., Bubble collisions in
the very early universe. Phys. Rev. D26. 2681, 1983.
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
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অnযায়ী )যখােন িহগস )kেtর মান একিট খাড়া মালভূিমর ঢাল )বেয়
িনেচ নামেত হেতা, এবং তােক িনভOর করেত হেতা রহsময় ‘)কায়া•টাম
টােনিলং’ pিkয়ার ওপর, )সখােন িলে•ডর নতুন মেডেল )কােনা ধরেনর
টােনিলং-এর দরকার পেড় না, কারণ )সখােন মালভূিম থােক
অেপkাকৃত িনচু আর সমতল। )মিক ভDাkয়াম )থেক pকৃত ভDাkয়ােম
)পৗঁছুেত হেল এই মালভূিমর ঢাল )বেয় শিkঘনেtর িনেচ )নেম আসেত
হেব অতDn ধীর লেয়। pিতসমতার ভাঙন ঘটেব অিত ধীর গিতেত। তাঁর
এই িঢেলঢালা মেডলেক নামািŋত করা হেয়েছ ‘নতুন sীিত তtt’
িহেসেব।

পুরাতন sীিত বনাম নতুন sীিত। নতুন sীিত তtt শিk-ঘনেtর ঢাল থােক
অেপkাকৃত
িনচু আর সমতল। এই মেডল ‘মািজOত িনগOমন সমsা’ )থেক আমােদর মুিk )দয়।

িকnt এই ‘নতুন sীিত তtt’ও এেকবাের সবOাŋীণ snর িছল না।
তথাকিথত ‘মািজOত িনগOমন সমsা’ )থেক এই মেডল আমােদর মুিk
িদেলও এর pিkয়া িছল অেপkাকৃত জিটল এবং আদেপ )য )মােটই
বাsবসmতও নয় )সটা িলে•ডও sীকার কেরিছেলন77। িকnt )শষ পযOn
১৯৮৩ সােল িলে•ড সমs জিটলতা )থেক মুk এক ‘snর’ sীিত

77

Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe ,
Scientific American, Vol. 271, No. 5, pages 48-55, November 1994

সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 241

তেttর ভাŸ আমােদর উপহার িদেলন। )কওিটক sীিত বেল অিভিহত
এই ভাŸ আেগর sীিত তttgেলার )চেয় অেনক সরল – এেত
)কায়া•টাম টােনিলং, )কায়া•টাম gDািভিট এেফk, )ফইজ Tানিজশন
িকংবা sপার kিলং – )কােনা অnকlেকই sতঃিসd িহেসেব )নওয়ার
দরকার )নই। এমনিক দরকার )নই িবগ বDাং-এর )সই অিত উtp
অসীম ঘনেtর )কােনা পিরেবশ কlনারও। )কবল )sলার )kেtর
িবিভn মান পিরবতOন কের আমরা িবিভn ধরেনর sীিত )পেয় যাই
আমরা। এই sীিতর িবিভn মান )থেক আবার Zতির হয় িভn িভn
মহািবে2র )যসব মহািবে2র এেককটােত এেকক ধরেনর পদাথOিবjােনর
সূt কাজ করেত পাের।
িলে•ডর এই )কওিটক sীিতর একটা ZবিশkD হেলা⎯এটা ‘িচরnন’
এবং ‘অিবরাম’, কারণ একবার এটা {r হেল এ আর থােম না,
দাবানেলর মেতাই ছিড়েয় পেড় চারিদেক78। তাই এই তttেক ‘Eternal
Inflation’ নােমই অিভিহত করা হয় এখন। তেব এর সবেচেয় আকষOণীয়
ZবিশkDটা অn জায়গায়। sীিতর িবিভn মান kমাগতভােব এখােন-)সখােন

ঘটােত থােক িবগ বDাং-এর, যা জn িদেত থােক )ছাট-বড় নানা ধরেনর
মহািবে2র79। এর )কােনাটােত হয়েতা pােণর অভুDদেয়র মেতা পিরেবশ
Zতির হয় )কােনা এক gেহ িগেয়, )কােনাটা হয়েতা )থেক যায় সাহারা
মrভূিমর মেতা উষর আর বnDা – )সখােন gহ-নkt-নীহািরকা Zতির
হবার মেতা পিরেবশই Zতির হয় না। এটাই )সই িবখDাত ‘মািlভাসO’ বা
অনn মহািবে2র ধারণা যা এখন িবjানীেদর িবতেকOর )কndিবnd হেয়
উেঠেছ।

78

Andrei Linde, Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic
Inflationary Universe, Phys. Lett. B175, 395 , 1986
79
িলে•ড সােয়ি•টিফক আেমিরকান পিtকায় pকািশত একিট )লখায় বেলেছন, ‘এই
)pkাপেট িচnা করেল, ইনে™শন বা sীিত িবগ বDাং তেttর অংশ নয়, )যটা
১৫ বছর আেগও সতD বেল মেন করা হেতা, বরং িবগ বDাংই এখন ইনে™শনাির
মেডেলর অংশ হেয় উেঠেছ’ (Scientific American, Vol. 271, No. 5,
1994)।
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িবjানী আঁেd িলে•ড তাঁর ‘)কওিটক ইনে™শন’ তtt কিmউটাের িসমুেলশন কের
)দেখেছন, sীিতময় অ•লgেলােত িভn িভn পদাথOিবjােনর সূt কাজ কের।
ছিবর তীk চূড়াgেলা আসেল এেককিট নতুন ‘িবগ বDাং’ এবং চূড়ার উÒতাgেলা
মহািবে2র শিk-ঘনt িনেদOশ কের। ছিবেত চূড়ার শীেষO রঙ খুব drত sিnত হেত
)দখা যােˆ, এর মােন হেˆ পদাথOিবjােনর সূt )সখােন এখেনা পুেরাপুির sিsত
হয়িন। এরা sিsত হয় )কবল উপতDকার কােছ এেস, )যখােন আমােদর মহািবে2র
মত একিট মহািব2 অবিsত বেল মেন করা হয়

িলে•ড )দখােলন, মািlভাসO আসেল sীিত তেttর একিট sাভািবক
পিরণিতই80। পের অব} িsTং তtt )থেকও মািlভােসOর সপেk
)জারােলা pমাণ পাওয়া )গেছ িলওনাডO সাসিক•ডসহ অnাn িsTং
তািttকেদর গেবষণায়81। সmpিত পাওয়া )গেছ অnত একিট )kেt

80

81

sীিত )থেক )য অনn মহািবে2র অভুDদয় ঘেট অিত sাভািবক িনয়েম তা
)কবল িলে•ড নয়, আেরক pখDাত িবjানী আেলকজা•ডার িভেলিŋেনর )চােখও
পেড়িছল, এবং )সটা িলে•ড তtt )দওয়ার বh আেগই। িকnt মূলধারার
পদাথOিবjানীরা এটা gহণ করেবন না )ভেব িতিন এই ধারণা বাkবnী কের
তাঁর কােজর )টিবেলর Dয়াের )ফেল )রেখিছেলন বhিদন।
Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the
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পযOেবkণগত আলামতও82। এ িনেয় আিম (অ.রা) মুkমনায় একটা
)লখা িলেখিছলাম বছর খােনক আেগ ‘মািlভাসO : অনn মহািবে2র
)খাঁেজ’ িশেরানােম। মািlভাসO িনেয় আেলাচনা এই অধDােয়র পিরসেরর
বাইের রাখিছ, কারণ এই বইেয়র চতুদOশ অধDােয় িবষয়িট িবsৃতভােব
আনব বেল িঠক কেরিছ।
মািlভাসO আেছ িক )নই এ িনেয় জমজমাট িবতকO করা )গেলও )য
িজিনসিট kমশ িবতেকOর ঊেÀO চেল যােˆ তা হেলা sীিততেttর
সাফলD আর grt। )সই আিশর দশেকর {rেত gথ ও িলে•ডর
গেবষণাপt pকােশর পর বhিদন পযOn sীিত তেttর আসেল )কান
)যাগD pিতdndীই িছল না। সmpিত িবjানী পল )sইনহাটO ও িনল টুরক
‘চkাকার’ বা ‘সাইিkক মেডল’ নােম একটা তttেক sীিত তেttর
িবকl িহেসেব pচােরর )চkা করেছন অব}। তেব মূলধারার িবjানীরা
এখেনা এটােক )সরকম )কােনা ‘pিতdndী’ বেল িকছু মেন কেরন না83।

82

83

Illusion of Intelligent Design, Back Bay Books; 2006
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
পল )sইনহাটO ও িনল টুরেকর মেডলিট ‘চkাকার’ বা ‘সাইিkক’। এ ধরেনর
সাইিkক মেডেল সব সমেয়ই একটা সমsা থােক, )সটা হেলা এ•Tিপর
সমsা। )যেকােনা সাইিkক মেডল এটা দীঘO সময় পর ‘িহট )ডথ’ অবsাpাp
হয়, অথOাৎ এ•Tিপ িsিতশীল অবsায় চেল আেস, )যটা আমােদর মহািবে2র
পযOেবkেণর িঠক িবপরীত। যিদও )sইনহাটO ও টুরক দািব কেরেছন, তাঁরা
পূবOবতOী সাইিkক মেডেলর এই এ•Tিপর এই সমsা সমাধান কেরেছন (তাঁেদর
‘এ•ডেলস ইউিনভাসO’ বইেয় আইজDাক আিসমেভর িবখDাত The last
question গেlর িশেরানাম িদেয় একিট চDাpারও অnভুOk কেরেছন তাঁরা),
িকnt বh িবjানীই মেন কেরন না )য, তাঁরা এই সমsার )কােনা সমাধান িদেত
)পেরেছন। িবjানী শন কDারেলর ‘From Eternity to Here’ বইেয় এ িনেয়
ভাল আেলাচনা আেছ। অDােলন gথ তাঁর একিট )পপাের (Inflation, Carnegie
Observatories Astrophysics Series, Vol. 2) বেলেছন, ‘sীিতর িবকl
দািব করা হেলও )sইনহাটO ও টুরক মূলত sীিতর তেttর সাহােযDই pমাণ
কেরেছন )য মহািবে2র আকার )কন এত বড় িকংবা মহািবে2র pকৃিত )কন
এত সমst িকংবা সামতিলক’। আঁেd িলে•ড দািব কেরেছন, “sীিত তেttর
িবকl হেয় ওঠার বদেল চkাকার মেডেলর rপেরখা বরং ‘উdট’ এবং ‘sীিত
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বরং ২০১২ সােল pকািশত ‘ইউিনভাসO èম নািথং’ বইেয় িবjানী
লেরn kাউস sk কেরই বেলন, ‘বতOমােন sীিত তttই হেˆ একমাt
তtt যা মহািবে2র সমst pকৃিত এবং সামতিলক ZবিশkD সফলভােব
বDাখDা করেত পাের। অিধকnt sীিত তtt মহািব2 িনেয় )বশ িকছু
ভিবŸdাণী কেরেছ যার সবgেলাই এখন পযOn সতD বেল pমািণত
হেয়েছ’।
আমােদর কােছ sীিত তেttর আেবদন অব} আেরা বৃহৎ পিরসের।
আেলকজা•ডার িভেলিŋন )য কথাgেলা তাঁর ‘)মিন ওয়ালOডস ইন ওয়ান’
বইেয় বেলেছন, )সgেলার সােথ আিম খুবই একমত84 –
sীিত তেttর আেবদন অেনক )kেtই ডারউইেনর িববতOন
তেttর সােথ তুলনীয়। dিট )kেtই Zবjািনক দৃিkেকাণ )থেক
এমন সমs রহেsর বDাখDা )দয়া হেয়েছ )যgেলােক একটা
সময় মেন করা হেতা মাnেষর jােনর বাইের িকংবা ঐ2িরক
িকছু। িবjান তার হাত pসািরত কের kসংsারেক হিটেয়
অজানােক জয় কেরেছ।
িভেলিŋন ভুল িকছু বেলনিন। sীিত তtt আসেল আমােদর সবেচেয়
অিnম pে¬র মুেখামুিখ দাঁড় কিরেয় )দয়, আমােদর অিsেtর সবেচেয়
grtপূণO রহsিটর সমাধােনর িদেক ইিŋত কের ⎯‘)কন )কােনা িকছু
না থাকার বদেল িকছু আেছ?’ এবং, এিট Zতির কের pাকৃিতকভােবই
শূn )থেক মহািবে2র উdেবর নাnিনক একিট )kt।
শূn )থেক মহািব2? অিব2াs মেন হেব {নেল। িকnt sীিত তtt
সিতD হেল এটাই হয়েতা ঘেটেছ বাsেব, তা আপাতদৃিkেত যত অসmবই
মেন )হাক না )কন। sীিত তেttর গিণত )থেকই )বিরেয় এেসেছ এটা।
‘শূn )থেক মহািব2’ উdেবর বDাপারটা )কােনা সােয়nিফকশন নয়,
িকংবা নয় জুেয়ল আইেচর জাd; বরং শূn )থেক মহািবে2র উdেবর

84

তেttরই একিট সমsাজনক ভাŸ’ হেয় উেঠেছ’’। তার )চেয়ও বড় কথা হল,
সmpিত BICEP2 পরীkায় মহাকষO তরেŋর অিst pমািণত হওয়ার ফেল পল
)sইনহােটOর ‘চkাকার’বা ‘সাইিkক মেডেলর সমািধ সূিচত হল।
sীিততttই বতOমােন মহািবে2র উৎপিt বDাখDায় একমাt অpিতdndী তtt বেল
অেনেকই মেন করেছন।
Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang; 2007
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ধারণাটা sীিত তtt )থেক আসা )জারােলা অnিসdাnই। ধারণািটেক
গেবষণারত )জDািতঃপদাথOিবjানীরা খুব grেtর সােথই িনেˆন এখন।
তাঁরা জােনন sীিত তtt )থেক আসা অn উপসংহারgেলা )যেহতু
পযOেবkেণর সােথ িমেল )গেছ, এটােক পাগলােমা বেল উিড়েয় িদেল খুব
ভুল হেব। আর শূn )থেক মহািবে2র উdেবর ধারণাটা অবাsব হেল
পদাথOিবjােনর নামকরা জানOালgেলােত এর উেlখ )পতাম না85, িকংবা
বড় বড় িবjানীেদর )লখা (েযমন, অDােলন gেথর ‘ইনে™শনাির
ইউিনভাসO’, আেলকজা•ডর িভেলিŋেনর ‘)মিন ওয়াlOস ইন ওয়ান’,
িমিচও কাkর ‘পDারালাল ওয়াlOস’, bায়ান িgেনর ‘িহেডন িরয়ািলিট’,
িsেফন হিকং-এর ‘িbফ িহিsT অব টাইম’ িকংবা ‘gDা•ড িডজাইন’, এবং
লেরn kাউেসর সাmpিতক ‘দD ইউিনভাসO èম নািথং’) জনিpয় ধারার
বইgেলা বাজাের )দখেত )পতাম না। sীিত তেttর জনক অDােলন gথ
মহািব2েক অিভিহত কেরেছন, ‘দD আিlেমট িè লা•’ িহেসেব; িতিন
sীিত তেttর গিণত সমাধান কের উেdিলত হেয় বেলন –
িgক দাশOিনক লুেkিটয়াস িÊkপূবO pথম শতেক একিট বই
িলেখিছেলন De Rerum Natura (On the Nature of Things)
নােম। )স বইেয় একটা লাইন িছল –‘শূn )থেক )কােনা িকছুই
সৃিk হেত পাের না’। ... তাঁর )সই দািবর ২০০০ বছর পর আজ
মহাজাগিতক sীিত তtt দািব করেছ, তাঁর দািব সিঠক িছল না।
pাকৃিতকভােব মহািবে2র তথা পদােথOর উdেবর বDাপারিট
আজ আর িবjােনর বাইের নয়। dই হাজার বছেরর Zবjািনক
গেবষণার অgগিত ইিŋত করেছ লুেkিটয়াস িনঘOাত ভুল
িছেলন। সিঠকভােব বলেল, আমােদর চারিদেকর আিদ
উপাদানgেলার সবিকছুই শূn )থেক Zতির হেয়েছ। ‘সবিকছু’
বলেত )কবল আমােদর দৃিkসীমার মধDকার িজিনসgেলা নয়,
এর বাইেরর অেনক িকছুও এেস পড়েব। মহাজাগিতক sীিত

85

উদাহরণsrপ উেlখ করা )যেত পাের, 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; ইতDািদ।
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তেttর কাঠােমােত িবচার করেল মহািব2 হেˆ আিlেমট িè
লা•’।
িকnt িকভােব এত িবপুল মহািব2, আর তার )ভতেরর gহ-নkt,
)সৗরজগৎgেলা )sফ শূn )থেক রাতারািত উdূত হেত পাের? pিkয়াটা
িঠক কী রকেমর? এ িনেয় আেলাচনা {r হেব িশগিগরই...
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একাদশ অধDায়

)কায়া•টাম শূnতা ও মহািবে2র উৎপিt
‘অসmব বDাপারgেলােক যখন তুিম বাদ িদেয় )দেব, তখন যা
পেড় থাকেব তা যতই অdুত মেন )হাক না )কন, )সটাই
অব}mাবীভােব সতD’।
⎯আথOার )কাnান ডেয়ল, ডkর ওয়াটসনেক শালOক )হামস

একিট p¬ িদেয় {r হেয়িছল বইিট। ‘এই )য আমােদর চারিদেকর
pকৃিত⎯চাঁদ,তারা, সূযO,পৃিথবী,গাছপালা, প{পািখ, মাnষজন–এই
সবিকছু এল )কাথা )থেক?’ Where did everything come from? নতুন
)কােনা p¬ নয় যিদও। আমােদর অিsেtর এেকবাের )গাড়ার িদেকর
খুব পুরেনা p¬ এgেলা। kেমার, কামার, )জেল, তাঁিত, িশkক, rিমক,
িরকশাচালক িকংবা bগার, )যই )হাক না )কন, আর )য কােজই আমরা
জিড়ত থািক না )কন, )কােনা এক রােত )খালা আকােশর িনেচ চলেত
চলেত হঠাৎ এই অিnম pে¬র ধাkায় িশহিরত হয়িন, এমন মাnষ )বাধ
হয় কম। একটুখািন jানবুিd হবার পরই )খাকা মােক {ধায় ‘মা,
এলাম আিম )কাথা )থেক?’ ইয়েsন গাডOােরর ‘)সািফর জগৎ’-এর
িশ{চিরt )সািফর হঠাৎ একিদন মেন হেয়িছল, ‘এই জগৎটা )কাথা
)থেক এল’ – এটা একটা খুব সংগত p¬; ‘জীবেন এই pথমবােরর মেতা
)স উপলিb করল )য জগৎটা )কাথা )থেক এেলা এই ধরেনর p¬ না
কের এ জগেত )বঁেচ থাকাটা িঠক নয়’86। hাঁ, এ ধরেনর pে¬র আঘােত
)কবল িশ{ বা সাধারণ মাnেষরা নয়, আেnািলত হেয়েছন, kতিবkত
হেয়েছন িবিভn যুেগর pিথতযশা িবjানী, দাশOিনক, গিণতিবদ,
িচnািবদ, কিব-সািহিতDক িকংবা মরিম সাধেকরা। মজার বDাপার হেলা,
এই িকছুিদন আগ পযOn এই p¬gেলা )কবল ধমOেবtা আর ধমOgrেদরই

86

ইয়েsন গাডOার, )সািফর জগৎ, অnবাদ, িজ এইচ হাবীব, সেnশ, ২০০২।
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করায়t িছল। তাঁরা এর উtর িদেয়েছ pাচীন উপকথা আর িনজ িনজ
ধমOীয় িব2ােসর কাঠােমার ওপর দাঁিড়েয়। এ িনেয় ধমOgngেলা
সািজেয়েছ নানা ধরেনর সৃিkবাদী গেlর পসরা। এ ছাড়া উপায় )য খুব
িছল তা নয়। আসেল অিsেtর এ অিnম p¬gেলা গণD করা হেতা
িবjােনর জগেতর বাইেরর িবষয় িহেসেব। িকnt িবগত কেয়ক দশক ধের
আমরা )দখিছ, িবjান )বাধ হয় rপকথা আর উপকথার জগৎ )থেক
kমশ আমােদর )টেন িনেয় এক rঢ় বাsবতার মুেখামুিখ কিরেয় িদেত
চাইেছ। মানবসভDতােক )য রহs আেkপৃেª )বঁেধ )রেখেছ, dই হাজার
বছর ধের দাশOিনক আর িচnািবেদরা )য pে¬র উtর আঁিত-পাঁিত কের
খুঁেজ িফরিছেলন, আধুিনক পদাথOিবদরা আমােদর )শষ পযOn )সই pে¬র
একিট সmাবD উtর হািজর কেরেছন – ‘সবিকছুই এেসেছ শূn )থেক’।
hাঁ, আধুিনক পদাথOিবjানীেদর গেবষণালb ফলাফল অnযায়ী আমােদর
এই িবপুল মহািবে2র উdব ঘেটেছ )sফ ‘শূn’ )থেক
না, শূn )থেক মহািবে2র উdেবর ধারণািট নতুন িকছু নয়। যাঁরা
আধুিনক পদাথOিবjােনর গিতpকৃিতর )খাঁজ-খবর রােখন, তাঁরা সবাই )মাটামুিট
জােনন )য, )বশ অেনক িদন ধেরই এিট পদাথOিবjােনর মূলধারার গেবষণার
অnভুOk। )সই আিশর দশেক sীিত তেttর আিবভOােবর পর )থেকই বh িবখDাত
িবjানী এ িনেয় কাজ কেরেছন। তাঁেদর অেনেক আবার জনিpয় ধারার বইপtও
pকাশ কেরেছন। তেব )সসব িকছুই মূলত ইংেরিজেত। বাংলায় এ বDাপাের রসদ
িছল এেকবােরই কম। তার পরও িকছু )চkা চািলেয়িছলাম মুkমনায় আমার িনজs
bেগ ও অnt। মেন পড়েছ, ২০০৫ সােল )লখা আমার (অ.রা) pথম বইিটেতই
তথাকিথত শূn )থেক িকভােব জড় কিণকার উৎপিt হয়, তা িনেয় পাঠকেদর জn
িবশদভােব আেলাচনা কেরিছলাম একিট অধDােয়87। এর পর )থেক আমার নানা
)লখায় িবষয়িট ঘুেরিফের এেসেছ িবিভn সমেয়ই। সmpিত িsেফন হিকং-এর
‘gDা•ড িডজাইন’88 ও লেরn kাউেসর ‘ইউিনভাসO èম নািথং’ নােমর

বইিট িরিভউ করেত িগেয়ও এ িবষয়িটর িকছু পুনরাবৃিt করেত

87

88

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৫;
মূল বইেয়র সpম অধDায় dkবD।
িsেফন হিকং-এর বইিটর িরিভউ pকািশত হেয়েছ অিভিজৎ রায়, শিহdল
ইসলাম ও ফিরদ আহেমদ সmািদত (সভাপিত অজয় রায়) ‘িব2াস ও িবjান’
(চারিদক, ২০১২) বইেয়।
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হেয়িছল89। তার পরও )লখক িহেসেব )কাথায় )যন )খদ )থেক িগেয়িছল
একটা। )খদটা )বাধ হয় অপূণOতার। bেগ ও মDাগািজেন িকংবা এিদক)সিদেক )লখােলিখ করেলও িবষয়বstর সােথ সংগিতপূণO )কােনা পূণOাŋ
বইেয়র জn )সভােব িবষয়িট িনেয় )লখা হেয় ওেঠিন। আমােদর
এবারকার বইেয়র িবষয়বstই )যেহতু ‘শূn )থেক মহািব2’, আমরা এই
ধারণািটর )পছেনর ইিতহাস এবং িকছু কািরগির িদক িনেয় আেগর )চেয় িকছুটা
িবsৃত জায়গায় )পৗঁেছ )যেত পারব বেল আশা করিছ।
শূn )থেক কীভােব মহািব2 উdূত হেত পাের )সটা জানেত হেল pথেম
আমােদর )কায়া•টাম শূnতার বDাপারিট বুঝেত হেব। আসেল খুব কম কথায়
বলেল, )কায়া•টাম তttাnযায়ী শূnতােক অেনক তাৎপযOপূণO বেল মেন করা হয়।
শূnতা মােন আkিরক অেথO শূn নয়- পদাথOিবjানীেদর মেত )য শূn-)দশেক
আপাতদৃিkেত শাn, সমািহত মেন হেˆ, তার সূksের সবসময়ই নানান pিkয়া
ঘেট চেলেছ। এর মেধD িনিহত শিk )থেক পদাথO-কণা sতঃsূতOভােব Zতির হেˆ,
আবার তারা িনেজেক )সই শিkেত িবলীন কের িদেˆ। )যমন, শূnাবsা )থেক
সামাn সমেয়র ঝলকািনর মেধD ইেলকTন ও পিজTন (পদাথO-pিত পদাথO যুগল)
)থেক পদাথO Zতির হেয়ই আবার তা শূnতায় িমিলেয় )যেত পাের। এই ইেলকTন ও
পিজTেনর মধDকার বDবধান থােক ১০-১০ )সি•টিমটােররও কম, এবং পুেরা
বDাপারটার sািয়tকাল মাt ১০-২১ )সেক•ড90। বDাপারটােক িবjােনর পিরভাষায়
বেল ‘ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন’।

আমরা এই বইেয়র অkম অধDােয় আেপিkকতা )থেক আসা
আইনsাইেনর )kt-সমীকরেণর সােথ পিরিচত হেয়িছলাম। )সখােন
আমরা )দেখিছলাম )য, আইনsাইন তাঁর মহািব2েক pথেম ‘িsিতশীল’
একটা rপ )দওয়ার জn একটা rবক )যাগ কেরিছেলন, তারপর
)সটােক ‘জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল’ বেল বাদও িদেয়িছেলন। িকnt ছয়
দশক পর )জDািতিবOjানীরা )কায়া•টাম বলিবদDা ও gp শিk িনেয়
গেবষণা করেত িগেয় )দখেলন, আইনsাইন আসেল ভুল িছেলন না।
আইনsাইেনর মেতা তাঁেদরও )ktসমীকরেণ তাঁেদর একটা rবক
)যাগ করেতই হেˆ, আর )সই rবকটা বসেছ সমীকরেণর ডান িদেক
(!"# = 8&![("# + ρ+,- ."# ])। pতীক )দেখই অেনেক অnমান
89

অিভিজৎ রায়, অিsেtর অিnম pে¬র মুেখামুিখ: )কন )কােনা িকছু না থাকার
বদেল িকছু আেছ?, মুkমনা, )সেpmর ২৩, ২০১২
90
আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, পূেবOাk।
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কের িনেত পারেবন, ডান পােশ বসােনা 8"#[ρ%&' ()* ] ⎯ এই
িকmূতিকমাকার পদিট আসেল ভDাkয়াম বা শূnতার মেধD িনিহত শিk
ছাড়া আর িকছুই নয়। তার মােন এই )kt-সমীকরণ সিঠক হেল
শূnতার মেধDই িকnt একধরেনর শিk লুিকেয় আেছ; আর )সটাই Zতির
কের ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর মাধDেম পদাথO Zতিরর pাথিমক )kt।
বDাপারটা আেরকটু িবsৃত করা যাক। ‘রহsময়’ এই শূn শিk
িকংবা ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর Zবjািনক িভিtিট গেড় উেঠেছ
হাইেজনবােগOর িবখDাত অিনšয়তা তেttর কাঁেধ ভর কের। ১৯২৭ সােল
জামOান পদাথOিবদ ওয়ানOার হাইেজনবাগO গািণিতকভােব pমাণ কের
)দখান )য, )কােনা বstর অবsান এবং ভরেবগ যুগপৎ একসােথ
িনিšতভােব িনণOয় করা সmব নয়। বstর অবsান িঠকঠাকমেতা মাপেত
)গেল )দখা যােব, ভরেবেগর তথD যােˆ হািরেয়, আবার ভরেবগ
চুলেচরাভােব পিরমাপ করেত )গেল বstর অবsান অজানাই )থেক যােব।
কােজই হাইেজনবােগOর এই সূt সিতD হেয় থাকেল, এমনিক ‘পরম
শূেn’ও একিট কণার ‘™াকচুেয়শন’ বজায় থাকার কথা, কারণ কণািট
িনšল হেয় যাওয়ার অথOই হেব এর অবsান ও ভরেবগ সmেn আমােদর
িনিšত তথD জািনেয় )দওয়া, যা pকারাnের হাইেজনবােগOর অিনšয়তা
তেttর লŋন91। ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন )কােনা rপকথা নয়, নয় )কবল
গািণিতক িবমূতO মতবাদ; িবjানীরা িকnt বDবহািরকভােবই এর pমাণ )পেয়েছন।

91

Philip Yam, Exploiting Zero-Point Energy, Scientific American, 1997
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িবjানীরা )দেখেছন,)য শূn-)দশেক আপাতদৃিkেত শাn,সমািহত মেন হেˆ,তার
সূksের সব সময়ই নানান pিkয়া ঘেট চেলেছ। এর মেধD িনিহত শিk )থেক
পদাথO-কণা sতঃsূতOভােব Zতির হেˆ,আবার তারা িনেজেক )সই শিkেত িবলীন
কের িদেˆ। এ pিkয়ািটর মূেল রেয়েছ ‘রহsময়’ )কায়া•টাম ™াকচুেয়শন বা
তথাকিথত ‘িজেরা পেয়•ট এনািজO’। এ pিkয়ায় পদাথO ও pিতপদাথO যুগেলর
আকাের )য অসদ কিণকা (virtual particle) pিতিনয়ত Zতির হেˆ তা
হাইেজনবােগOর অিনšয়তা তtt অnযায়ী pাŋ rবেকর পিরসীমার মেধD িবলীন হেয়
যায় (ছিবর উৎস: সােয়ি•টিফক আেমিরকান, িডেসmর ১৯৯৭ সংখDা)।
একিট pমাণ হেˆ ‘লDাm িশফট’, যা আিহত পরমাণুর মধDিsত dেটা sের
শিkর তারতমD pকাশ কের92। আেরকিট pমাণ হেলা টপ )কায়ােকOর ভেরর
পিরমাপ93। তেব )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর সবেচেয় )জারদার pমাণ পাওয়া )গেছ
িবখDাত ‘কািসিমেরর pভাব’ )থেক। ১৯৪৮ সােল ডাচ পদাথOিবদ )হনিরক

92

িবjানী উইলস লDাm ১৯৫৩ সােল লDাmিশফট আিবsােরর জn )নােবল পুরsার
পান।
93
জাপািন িবjানী মাকােতা )কাবায়ািশ ও )তািশিহেদ মাসকাওয়া ২০০৮ সােল
পদাথOিবjােন )নােবল পুরsার পান ১৯৭৩ সােল টপ )কায়াকOসংkাn
ভিবŸdানীর জn। টপ )কায়াকO ১৯৯৫ সােল ফািমO লDােব আিবÆৃত হয়।
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কািসিমর বেলিছেলন, )কায়া•টাম ™াকচুেয়শন সিতD হেয় থাকেল dেটা
ধাতব পাত খুব কাছাকািছ আনা হেল )দখা যােব তারা এেক অnেক
ধীের ধীের আকষOণ করেছ। এর কারণ হেˆ, ধাতব পাতgেলার মধDকার
সংকীণO sানিটেত ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর ফেল খুব উÒ কmােŋর
তিড়Òুmকীয় ‘)মাড’-এর উdব ঘেট আর )যেহতু পাতgেলার বাইের সব
কmােŋর )মােডরই সৃিk হেত পাের, )সেহতু বাইেরর অিধকতর চাপ
ধাতব পাতgেলােক এেক অপেরর িদেক আকষOেণ বাধD কের। এ
বDাপারিটই পরবতOীেত মাkO sDােনO,িsভ )লেমারাk, উমর মিহিদন94
pমুখ িবjানীেদর পরীkায় pমািণত হয়।
িবjানীরা আজ মেন কেরন, )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর ‘রহsময়’
বDাপারgেলা কণার )kেt )যমিনভােব সতD, িঠক )তমিনভােব মহািবে2র
জnও এইরকমভােব সতD হেত পাের। তারা মেন কেরন এক sদূর
অতীেত কারণিবহীন )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর (Quantum Fluctuation)
মধD িদেয় এই িব2bhােNর উৎপিt হেয়িছল, যা পরবতOীেত সৃk
মহািব2েক sীিতর (Inflation) িদেক )ঠেল িদেয়েছ, এবং আেরা পের পদাথO
আর কাঠােমা Zতিরর পথ sগম কেরেছ। এgেলা )কােনা বানােনা গl নয়। মহািব2
)য শূn )থেক উৎপn হেত পাের pথম এ ধারণািট বDk কেরিছেলন িনউ ইয়কO
িসিট ইউিনভািসOিটর অধDাপক এডওয়াডO িTয়ন ১৯৭৩ সােল ‘)নচার’ নামক িবখDাত
Zবjািনক জানOােল95। িTয়েনর এ pকাশনাটার )পছেন একটা )ছাT ইিতহাস আেছ।
১৯৭০ সােল িTয়ন একিট পদাথOিবjােনর )সিমনাের সামেনর সািরেত বেস
আেলাচনা {নিছেলন।

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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এডওয়াডO িTয়ন, িযিন )জDািতঃপদাথOিবjােনর পাশাপািশ মাছ িশকােরও দাrণ
উৎসাহী । িTয়ন ১৯৭৩ সােল িবখDাত Zবjািনক জানOাল ‘)নচার’-এ pথমবােরর
মত বDk কেরিছেলন )য মহািব2 )sফ ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর ফসল িহেসেব শূn
)থেক উdূত হেত পাের
(ছিবর উৎস: অDােলন gথ, ইনে™শনাির ইউিনভাসO, ১৯৯৭)

)কায়া•টাম পদাথOিবদDার ওপর )কােনা এক বkার grগmীর
আেলাচনা {নিছেলন িতিন )সখােন। আর বেস বেস িবষয়টা িনেয়
ভাবিছেলনও। এমিন সময় হঠাৎ )যন তাঁর মাথায় িবdDৎ-ঝলেকর মেতা
)খেল )গল এক dরn অিবনাশী িচnা; আর তাঁর মুখ িদেয় )বিরেয় এল
sগেতািk ⎯‘)ম িব...আমােদর মহািব2টা আসেল )sফ ভDাkয়াম
™াকচুেয়শেনর ফসল’ ছাড়া িকছু নয়। বkা বkৃতা থািমেয় এক
)সেকে•ডর জn তাঁর িদেক তাকােলন। এর মেধD পুেরা সভাঘর
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অTহােs )ফেট পড়ল। সবাই ভাবেলন, িTয়ন )যন )কােনা মজার
)কৗতুক কেরেছন।
িকnt িTয়েনর জn িবষয়টা )কােনা ‘)কৗতুক’ িছল না। িতিন
)সিমনার )শেষ পুেরা িবষয়টা িনেয় গভীরভােব ভাবেলন। এক িদন dই
িদন নয়, এভােব )ভেবই চলেলন অnত dই বছর ধের। এর মেধD
)কায়া•টাম বলিবদDার সূt বDবহার কের িনেজর গণনাgেলা ঝালাই
করেলন, d-একজন সহকমOীর সােথও হাlা আলাপ করেলন িনেজর
psািবত মেডলিট িনেয়। িতিন )শষেমশ বুঝেত পারেলন, এ ধারণা সাদা
)চােখ যত অবাsবই লাgক না )কন, এভােব মহািবে2র উৎপিt অসmব
িকছু নয়। শালOক )হামস )যমনিট বলেতন, ‘When you have eliminated
the impossible, whatever remains, however improbable, must be the
truth’, িTয়েনরও হয়েতা )সরকমই িকছু মেন হেয় থাকেব! িTয়ন pথেম

তাঁর যুগাnকারী ধারণাসংিলত গেবষণাপtিট )নচার জানOােল ‘)লটার টু
দD এিডটর’ ফরমDােট পািঠেয়িছেলন। িকnt জানOােলর সmাদেকরা
িবষয়িটর grt অnধাবন কের এেক ‘িফচার আিটOেকল’ িহেসেব pকাশ
কেরন, ‘মহািব2 িক একিট ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন? ’ িশেরানােম, ১৯৭৩
সােল।
এর পর এল আিশর দশক⎯sীিত তেttর আিবভOােবর কাল।
িTয়েনর )সই পুরেনা )পপােরর grt নতুন কের অnভূত হেলা )যন।
এই সমেয় আেলেkই sােরািবনিs96, )ডেমাস কাজানাস97, অDােলন
gথ98 এবং আঁেd িলে•ড99 পৃথক পৃথকভােব মহািবে2র উৎপিtর িবষেয়
িনজs ফলাফল pকাশ কেরন। তাঁেদর গেবষণাgেলা বতOমােন
‘sীিতশীল মহািব2’ (Inflationary Universe) িহেসেব pিমত
)জDািতিবOjােনর (standard cosmology) অিবেˆদD অংশ হেয় )গেছ।

96
97
98
99

A.A. Starobinsky, A new type of isotropic cosmological models
without singularity, Phys. Lett. B 91 (1), 99-102, 1980.
Demos Kazanas, “Dynamics of the Universe and Spontaneous
Symmetry, Breaking,” Astrophysical Journal 241 (1980): L59-L65
Alan Guth, "Infiationary universe: A possible solution to the horizon
and fiatness problems", Physical Review, D23, no. 2, 1981
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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তাঁেদর কােজর সূt ধের বh িবjানী পরবতOীেত )কায়া•টাম
™াকচুেয়শেনর ধারণােক sীিত তেttর সােথ জুেড় িদেয় শূn )থেক
মহািবে2র আিবভOােবর মেডল বা pিতrপ িনমOাণ কেরেছন100। শূn
)থেক মহািব2 উৎপিtর ধারণা যিদ অৈবjািনক ও ¯াnই হেতা, তেব
)সgেলা িপয়ার-িরিভউড িবখDাত Zবjািনক সামিয়কী (Scientific
Journal)gেলােত কখেনাই pকািশত হেতা না। মূলত sীিত তttেক
সাmpিতক কােল )বশ িকছু পরীkার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ, এবং pায়
সবgেলােতই এই তtt অতDn সাফেলDর সােথ এ পযOn উtীণO হেয়েছ101।
sীিত তtt গDালািkর kাsািরং, এk রি¼ এবং অবেলািহত তরেŋর
িবnাস, মহািবে2র pসারেণর হার এবং এর বয়স, মহািব2 গঠেন এর
উপাদানgেলার pাচুযO – এgেলার pায় সবgেলাই বDাখDা করেত )পেরেছ
অnপম )সৗnেযO। আিম (অ.রা) এর কািরগির িদকgেলা িনেয় িবsৃতভােব
মুkমনায় একটা )লখা িলেখিছলাম বাংলায়—‘sীিত তtt এবং
মহািবে2র উdব’ িশেরানােম102। বছর কেয়ক আেগ সােয়n ওয়াlO ও

100

উদাহরণ িহেসেব এখােন িকছু সাmpিতক )পপােরর উেlখ করা )যেত পাের :
* 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 ইতDািদ।
101
িবsািরত তেথDর জn The Inflationary Universe: The Quest for a New
Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group
(March 1, 1998) )দখুন; িকংবা অিত সাmpিতক কােলর ফলাফল : Planck
Collaboration et al, Planck 2013 results. XXII. Constraints on
inflation, arXiv:1303.5082।
102

একই )লখা একটু পিরবিতOত আকাের মািসক সােয়n ওয়ােlOর ২০০৬ সােলর
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‘িজেরা টু ইনিফিনিট’ মDাগািজেনর জn িকছু )লখা িলেখিছলাম একই
িশেরানােম। )লখাgেলা পরবতOীেত আমার (অ.রা) এবং রায়হান
আবীেরর )লখা ‘অিব2ােসর দশOন’ ({dsর, ২০১১, পুনমুOdণ, ২০১২)
বইেয় সংকিলত হেয়িছল। )স বইিটেত pাকৃিতকভােব িকভােব
মহািবে2র সূচনা হেত পাের তার সmাবD বDাখDা ছাড়াও এর অিsেtর
)পছেন একিট আিদ ঐ2িরক কারেণর খNন, sতঃsূতOভােব মহািব2
উৎপিtর )পছেন )কােনা িমরাকেলর খNন ছাড়াও পদােথOর উৎপিt,
শৃŋলার সূচনাসহ বh ধরেনর ‘{rর িদককার’ সমsা )যgেলা িনেয়
নানাভােব ‘জল )ঘালা করার’ )চkা করা হয়, )সgেলার Zবjািনক বDাখDা
)দওয়া হেয়েছ। আমােদর )সই বই )থেক িকছু pেয়াজনীয় অংেশর
উেlখ করা যাক একটু পিরবিতOত আকাের103 :
পদােথOর উৎপিt

িবংশ শতেকর {rর িদক পযOn মহািবে2র উৎপিtেত )য একিট বা )বশ
কেয়কিট অেলৗিকক ঘটনার pেয়াজন িছল তা িবjানীরা পযOn মানেতন।
আমরা জািন, মহািব2 িবপুল পিরমাণ পদাথO িদেয় গিঠত। আর পদােথOর
ধমO হেলা এর ভর। িবংশ শতাbীর {r পযOn ধারণা করা হেতা, ভেরর
সৃিk বা Àংস )নই, এিট {ধু এক rপ )থেক আেরক rেপ পিরবিতOত
হয়। শিkর িনতDতার সূেtর মেতা এিট ভেরর িনতDতার সূt। sতরাং
এই িবপুল পিরমাণ ভর )দেখ সবাই ধারণা কের িনেয়িছেলন একদম
{rেত ভর সৃিk হবার মেতা একিট অেলৗিকক ঘটনা ঘেটিছল, যা
সরাসির ভেরর িনতDতার সূেtর লŋন। এবং এিট ঘেটিছল মাt
একবারই⎯মহািবে2র সূচনাকােল।
পদােথOর অেনক সংjা আমরা জািন। আমােদর কােছ এর সবেচেয়
dদOাn ও সহজ সংjা হেলা, পদাথO এমন একিট িজিনস যােক ধাkা মারা
হেল এিট পাlা ধাkা মাের। )কােনা বstর মধDকার পদােথOর পিরমাপ করা
যায় এর ভেরর সাহােযD। একিট বstর ভর যত )বিশ তােক ধাkা মারা হেল

103

িডেসmর সংখDায় (বষO ৫, সংখDা ৬০, িডেসmর ২০০৬) ‘ইনেফশন িথওির :
sDা•ডাডO িবগ বDাং মেডেলর িবদায় িক তেব আসn?’ িশেরানােম pকািশত
হেয়িছল।
অিভিজৎ রায় ও রায়হান আবীর, অিব2ােসর দশOন, {dsর, ২০১১; পুনমুOdণ
২০১২
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িফিরেয় )দওয়া ধাkার শিk তত )বিশ। বst যখন চলা {r কের তখন )সই
চলাটােক বণOনা করা হয় ভরেবগ বা )মােম•টােমর মাধDেম, যা বstর ভর ও
বstর )য গিতেত চলেছ তার gণফেলর সমান। )মােম•টাম বা ভরেবগ
একিট )ভkর রািশ, এর িদক ও বstর গিতর িদক একই।
ভর ও )মােম•টাম dিট িজিনসই পদােথOর আেরকিট ধমOেক
যথাযথভােব সমথOন কের, যােক আমরা বিল ইনারিশয়া বা জড়তা।
একিট বstর ভর যত )বিশ তত এিটেক নাড়ােনা কিঠন এবং এিট নড়েত
থাকেল )সটােক থামােনা কিঠন। একই সােথ বstর )মােম•টাম যত )বিশ
তত এেক থামােনা কk, )থেম থাকেল চালােত কk। অথOাৎ )বিশ পিরমাণ
শিkর pেয়াজন।
বstর গিতর আেরকিট পিরমাপেযাগD ধমO হেলা এর শিk। শিk, ভর
ও )মােম•টাম )থেক sাধীন )কােনা বDাপার নয়, এই িতনিট একই সােথ
সmিকOত। িতনিটর মেধD dিটর মান জানা থাকেল অপরিট গািণিতকভােব
)বর করা সmব।

লk কrন, )কােনা বst যখন িsর অবsায় থােক তখন এর )মােম•টাম শূn এবং এর
শিk ভেরর সমান (E=m)। এই শিkেক বলা হেয় থােক পদােথOর িsিতশিk।
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এটাই আইনsাইেনর িবখDাত গািণিতক সmকO E=mc² )যখােন c মান104 ১।
১৯০৫ সােল িবjানী আইনsাইন তাঁর এই িবেশষ আেপিkকতা তtt pকাশ
কেরন। িতিন pমাণ কের )দখান )য, শিk )থেক ভেরর উৎপিt সmব এবং একই
সােথ শিkর মােঝ ভেরর হািরেয় যাওয়া সmব
(ছিবর উৎস: িভkর )sŋর, িনউ এিথজম, ২০০৯) ।

ভর, )মােম•টাম ও শিk এই িতনিট রািশ িদেয় আমরা একিট
সমেকাণী িtভুজ আঁকেত পাির। সমেকাণী িtভুজিটর লm হেলা
)মােম•টাম p, ভূিম ভর m আর অিতভুজ শিk E। এখন িপথােগারােসর
উপপাদD বDবহার কের এই িতনিটর সmকO িনণOয় করা যায়।
িsর অবsায় বstর িsিতশিk ও ভেরর মান সমান। এখন বstিট যিদ
চলা {r কের তখন এর শিkর মান পূবOবতOী িsিতশিkর )চেয় )বিশ
হেত {r করেব। অিতিরk এই শিkেকই আমরা বিল, গিতশিk।
রাসায়িনক ও িনউিkয়ার িবিkয়ার ফেল গিতশিk িsিতশিkেত
rপাnিরত হয় যা আদেত বstর ভর105। একই সােথ উেlা বDাপারও
ঘেট। ভর বা িsিতশিkেক রাসায়িনক ও িনউkীয় িবিkয়ার ফেল
গিতশিkেত rপাnিরত করা সmব, আর )সটা কের আমরা ইিµন
চালােত পাির, )কউ )কউ আবার একই পdিত pেয়ােগ )বামা )মের সব
উিড়েয় িদেত চায়।
sতরাং আমরা বুঝেত পারলাম, মহািবে2র ভেরর উপিsিত )কােনা
ধরেনর pাকৃিতক িনয়েমর লŋন কের না। শিk )থেক ভর উৎপিt
সmব একই সােথ ভেরর শিkেত rপাnর হওয়াটাও এেকবাের pাকৃিতক
একিট বDাপার। sতরাং মহািব2 উৎপিtর সময় ভেরর উৎপিt জিনত
)কােনা িমরাকল বা অেলৗিকক ঘটনার pেয়াজন িছল না। িকnt আিদেত

104

105

আমরা জািন, আেলা pিত )সেকে•ড যায় 300,000 িকেলািমটার (বা ১ লk ৮৬
হাজার মাইল)। কােজই )স িহসােব pিতবছের (অথOাৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০
)সেক•ড) আেলা কতটুk দূরt অিতkম করেত পাের তা আমরা )বর করেত
পাির। 9.4605284 × 1015 িমটার। )সটােকই ১ আেলাকবষO বা 1 light year
বেল। কােজই c=1 light-year per year.
সাধারণভােব ধারণা করা হেয় থােক )য, {ধু িনউিkয়ার িবিkয়ার মাধDেমই
িsিতশিk )থেক গিতশিk বা গিত শিk )থেক িsিতশিkেত rপাnেরর ঘটনা
ঘটা সmব। িকnt একই সােথ রাসায়িনক িবিkয়ােতও এমনটা ঘেট। তেব
বDাপার হেলা, রাসায়িনক িবিkয়ায় িবিkয়েকর ভর খুব নগণD থােক িবধায়
)বাঝা মুশিকল হয়।
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শিk তেব এল )কাথা )থেক?
শিkর িনতDতা সূt বা তাপগিতিবদDার pথম সূt অnযায়ী আমরা
জািন, শিkেক অn )কাথাও )থেক আসেত হেব। আমরা ধমOীয়
অেলৗিককতার pমাণ )পতাম যিদ )কউ )দখাত )য আজ )থেক )চাd শ
)কািট বছর আেগ িবগ বDাং-এর {rেত শিkর িনতDতার সূেtর লŋন
ঘেটিছল, আর ঈ2র বা )কােনা অপািথOব সtার হাত ছাড়া উৎপিtর আর
)কােনা বDাখDা )নই।
িকnt পযOেবkণ )থেক {r কের তািttকভােব িবেáষণ করেল )দখা
যায়, )মােটও বDাপারিট এমন নয়। তাপগিতিবদDার pথম সূt অnযায়ী
একিট বd িসেsেম )মাট শিkর পিরমাপ িsর থাকেলই )কবল শিk
এক rপ )থেক অn rেপ পিরবিতOত হয়। মজার এবং আসেলই দাrণ
মজার বDাপার হেˆ, মহািবে2র )মাট শিkর পিরমাণ শূn106! িবখDাত
)জDািতিবOjানী িsেফন হিকং তাঁর ১৯৮৮-এর সবOািধক িবিkত বই,
‘কােলর সংিkp ইিতহাস’ (A Brief History of Time)-এ উেlখ
কেরেছন, যিদ এমন একটা মহািব2 ধের )নওয়া যায়, )যটা মহাশূেn
)মাটামুিট সমst, তাহেল )দখােনা সmব, )য ঋণাtক মহাকষOীয় শিk
এবং ধনাtক মহাকষOীয় শিk িঠক িঠক কাটাকািট যায়। তাই মহািবে2র
)মাট শিk থােক শূn107। িবেশষ কের, পিরমােপর অিত সূk িবচুDিত
ধের িনেলও, kুd )কায়া•টাম অিনšয়তার মেধD, মহািবে2র গড় শিkর
ঘনt িঠক ততটাই )দখা যায়, যতটা হেতা সবিকছু একটা শূn শিkর
106

107

Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to
Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃªা নং. ১২৯।
ইনে™শন বা sীিত তেttর আিবভOােবর পর আধুিনক পদাথOিবjান খুব
পিরÆারভােবই আমােদর )দিখেয়েছ মহািবে2 )মাট শিkর পিরমাণ শূn;
মহািবে2র )মাট গিতশিk এবং মাধDাকষOেণর ঋণাtক শিk পরsরেক িনিkয়
কের )দয়। এর মােন হেˆ মহািবে2র জn বাইের )থেক আলাদা সৃিk )কােনা
শিk আমদািন করার pেয়াজন হয়িন। সহজ কথায়, ইনে™শন ঘটােত যিদ
শিkর িনট বDয় যিদ শূn হয়, তেব বাইের )থেক )কােনা শিk আমদািন করার
pেয়াজন পেড় না। অDালান gথ ও )sইনহাটO িনউ িফিজk জানOােল (১৯৮৯)
)দিখেয়েছন, ইনে™শেনর জn )কােনা তাপগতীয় কােজর দরকার পেড় না।
িsেফন হিকং তাঁর অিত সাmpিতক‘gDা•ড িডজাইন’বইেয় sskভােব মত
pকাশ কেরেছন )য,এই মহািব2 pাকৃিতকভােবই শূn )থেক উdূত হেয়েছ,
)কােনা অেলৗিকক িকংবা অপািথOব সtার হsেkপ ছাড়াই।
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আিদ অবsা )থেক {r হেল108।
ধনাtক ও ঋণাtক শিkর এই ভারসােমDর কথা িনিšত কের িবগ
বDাং তেttর বতOমান পিরবিধOত rপ ‘ইনে™শনাির িবগ বDাং’ ধারণার
সতDতা, )যটা িনেয় আমরা দশম অধDােয় আেলাচনা কেরিছ। আমরা এও
)জেনিছ, ইনে™শন িথওির psাব করার পর এেক নানাভােব পরীkািনরীkা করা হেয়েছ। )যেকােনা পরীkায় বDথO বা ভুল ফলাফল দানই
এই তttেক বািতল কের )দবার জn যেথk িছল। িকnt এিট এ পযOn
সকল পরীkায় উtীণO হেয়েছ বেলই গেবষেকরা মেন কেরন109।
সংেkেপ, মহািবে2 পদাথO ও শিkর উপিsিত )কােনা ধরেনর
pাকৃিতক িনয়েমর সােথ সাংঘিষOক নয়। ধমOীয় gেnর বাণীgেলা এই
মহািবে2র সৃিkর )পছেন ঈ2েরর হsেkেপর কাlিনক গালগl )ফঁেদ
বেসেছ। িকnt িবjােনর সাmpিতক তtt ও পযOেবkণgেলা আমােদর
)দখােˆ কারও হsেkপ নয়, বরং একদম pাকৃিতকভােবই এই মহািব2
সৃিk হওয়া সmব।
এই জায়গায় এেস আেরকিট grtপূণO িবষেয় আেলাকপাত করা
যাক। অেনেকই বেল থােকন, িবjােনর ঈ2র সmেn িকছু বলার সামথOD
বা সাধD )নই। যিদ )দখা )যত, িবjানীেদর গণনাকৃত ভর-ঘনেtর (mass
density) মান মহািব2েক একদম শূn শিk অবsা (state of zero energy)
)থেক উৎপিt হেত যা pেয়াজন )সরকেমর িকছু আেসিন, িকংবা
সূচনালেg মহািব2 বানােত বাইের )থেক শিk সরবরাহ অব}mাবী
িছল, )সেkেt আমরা িনিdOধায় ধের িনেত পারতাম, এখেন অn )কােনা
অpাকৃত সtার হাত িছল। )সজnই কDালেটক িব2িবদDালেয়র
পদাথOিবjানী িলওনাডO )mািডেনার সােথ )লখা সাmpিতক ‘gDা•ড
িডজাইন’ বইেয় িsেফন হিকং উেlখ কেরেছন110 -

108

109

110

V.Faraoni এবং F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open
Friedmann- Robertson-Walker Universes’, Astrophysical Journal
587 (2003): 483-86
Alan Guth, The Inflationary Universe , New York: Addison-Wesley,
1997; আেরা )দখুন - Anthony Aguirre, How did Our Universe Come
to be?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope,
2013
Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design,
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মাধDাকষOণ শিkর সূেtর মেতা পদাথOিবjােনর িবিভn
সূt কাযOকর রেয়েছ, তাই একদম শূnতা )থেকও
মহািবে2র উৎপিt সmব এবং )সিট অব}mাবী।
‘sতঃsূতOভােব উৎপিt’ হওয়ার কারেণই ‘)দয়ার
ইজ সামিথং,রদার দDান নািথং’,)স কারেণই
মহািবে2র অিst রেয়েছ, অিst রেয়েছ আমােদর।
মহািব2 উৎপিtর সময় বািত jালােনার জn ঈ2েরর
)কােনা pেয়াজন )নই।
শৃŋলার সূচনা

সৃিkবােদর আেরকিট অnমানও pাp তথD-উপােtর সােথ )মেল না। যিদ
মহািব2েক সৃিkই করা হেয় থােক তাহেল সৃিkর আিদেত এর মেধD
িকছুটা হেলও শৃŋলা থাকেব⎯ একিট নকশা থাকেব )যটার নকশাকার
sয়ং skা। এই )য আিদ শৃŋলা, এটার সmাবDতােক সাধারণত pকাশ
করা হয় তাপগিতিবদDার িdতীয় সূেtর আকাের। এই সূtমেত, )কােনা
একটা আবd িসেsেমর সবিকছু হয় একইরকম সাজােনা-)গাছােনা
থাকেব (এ•Tিপ িsর) অথবা সমেয়র সােথ সােথ িবশৃŋল হেত থাকেব
(অথOাৎ এ•Tিপ বা িবশৃŋলা বাড়েতই থাকেব)। একিট িসেsেমর এই
িবিkpতা কমােনা )যেত পাের {ধু বাইের )থেক যিদ )কউ )সটােক
gিছেয় )দয় তখন। তেব বাইের )থেক )কােনা িকছু িসেsমেক pভািবত
করেল )সই িসেsম আর আবd িসেsম থােক না।
তাপগিতিবদDার এই িdতীয় সূtিট pকৃিতর অnতম একিট )মৗিলক
সূt, যার কখেনা অnথা হয় না। িকnt আমরা চারপােশ তাকােল
এেলােমেলা অেনক িকছুর সােথ সােথ সাজােনােগাছােনা অেনক িকছুই
)দিখ। আমরা একধরেনর শৃŋলা )দখেত পাই )যটা pকৃিতর িনয়েমই
(তাপগিতিবদDার িdতীয় সূt) িদেন িদেন িবশৃŋল হেˆ ()যমন
)তজিskয় পরমাণু )ভেঙ িবিkp হেয় যায়, অথবা kেয় )যেত থােক
পুরেনা pাসাদ)। তার মােন সৃিkর আিদেত িনšয়ই সবিকছুেক একরকম
‘পরম শৃŋলা’ )দওয়া হেয়িছল। pকৃিতর সকল িkয়া-িবিkয়া
তাপগিতিবদDা )মেন )সই শৃŋলােক pিতিনয়ত িবশৃŋল কের চেলেছ।

Bantam, 2010
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তাহেল {rেত এই শৃŋলার সূচনা করল )ক?
)ক আবার? িনšয়ই সৃিkকতOা! ১৯২৯-এর আগ পযOn সৃিkবােদর
)পছেন এটাই িছল অেলৗিকক সৃিkবাদীেদর এটা একটা শিkশালী
Zবjািনক যুিk িছল। িকnt )স বছর )জDািতিবOjানী এডউইন হাবল
পযOেবkণ করেলন )য গDালািkসমূহ এেক অপর )থেক দূের সের যােˆ
িনেজেদর দূরেtর সমাnপািতক হাের। অথOাৎ dইটা গDালািkর
পারsিরক দূরt যত )বিশ, এেক অপর )থেক দূের সের যাওয়ার গিতও
তত )বিশ। এই পযOেবkণই িবগ বDাং তেttর সবOpথম আলামত। আর
আমরা জািন, একটা pসারণশীল মহািব2 চরম িবশৃŋলা )থেক {r
হেলও এর মেধD আ•িলক শৃŋলা সৃিk হেত পাের। অথOাৎ সবিকছু
এেলােমেলাভােব {r হেলও তাপগিতিবদDার িdতীয় সূtেক ভŋ না
কেরও pসারণশীল )কােনা িসেsেমর )কােনা )কােনা অংেশ শৃŋলা সৃিk
হওয়া সmব।
বDাপারটােক একটা গৃহsািলর উঠােনর উদাহরণ িদেয় বণOনা করা
যায়। ধrন, যখনই আপিন আপনার বািড় পিরÆার কেরন তখন )জাগাড়
হওয়া ময়লাgেলা জানালা িদেয় বািড়র উঠােন )ফেল )দন। এভােব
যিদও িদেন িদেন উঠানটা ময়লা-আবজOনায় ভের )যেত থােক, ঘরটা িকnt
সাজােনা-)গাছােনা ও পিরÆারই থােক। এভােব বছেরর পর বছর
চািলেয় )যেত হেল )যটা করেত হেব উঠান সব আবজOনায় ভের )গেল
আশপােশর নতুন জিম িকেন )ফলেত হেব। তারপর )সসব জিমেকও
ময়লা )ফলার উঠান িহেসেব বDবহার করেলই হেলা। তার মােন এভােব
আপিন আপনার ঘেরর মেধD একটা আ•িলক শৃŋলা রkা করেত
পারেছন িকnt এর জn বাদবািক জায়গায় িবশৃŋলা সৃিk হেˆ।
একইভােব মহািবে2র একিট অংেশ শৃŋলা রkা করা )যেত পাের,
যিদ )সখােন সৃk এ•Tিপ (িবশৃŋলা) kমাগতভােব বাইেরর )সই
িচরবধOনশীল মহাশূেn ছুেড় )দওয়া হয়। ওপেরর িচেt আমরা )দিখ,
মহািবে2র সািবOক িবশৃŋলা তাপগিতিবদDা )মেনই ধারাবািহকভােব
)বেড় চেলেছ111। িকnt মহািবে2র আয়তনও আবার বাড়েছ kমাগত।

111

িচtিটর গািণিতক বDাখDা পাওয়া যােব, Victor J. Stenger এর Has Science
Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the
Universe, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003 বইেয়র appendix
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)সই বিধOত আয়তন ()sস)-)ক পুেরাপুির িবশৃŋলায় ভের )ফলেত )য
বাড়িত এ•Tিপ লাগত )সটাই হেˆ আমােদর সেবOাÒ-সmাবD-িবশৃŋলা।
িকnt ওপেরর ছিব )থেকই আমরা )দিখ বাsেব িবশৃŋলার বৃিdর হার
ততটা নয়। আর িবশৃŋলার অnপিsিত মােনই শৃŋলা। তাই এই বাড়িত
sােন অিনবাযOভােবই শৃŋলার উdব হেˆ, এবং )সটা তাপগিতিবদDার
)কােনা সূtেক ভŋ না কেরই।
বDাপারটােক এভােব )দখা যায়। আমরা জািন, )কােনা একটা
)গালেকর (আমরা এখােন মহািব2েক )গালক কlনা করিছ) এ•Tিপ যিদ
সেবOাÒ হয় তাহেল )সই )গালকটা কৃðগhের (Black hole) পিরণত হয়।
অথOাৎ ঐ )গালেকর আয়তেনর একটা bDাক )হালই হেˆ একমাt বst
যার এ•Tিপ ঐ আয়তেনর জn সেবOাÒ। িকnt আমােদর এই
kমpসারণশীল মহািব2 )তা পুেরাটাই একটা কৃðগhর নয়। তার মােন
মহািবে2র এ•Tিপ (িবশৃŋলা) সmাবD-সেবOােÒর )চেয় িকছুটা হেলও
কম। অথOাৎ সমেয়র সােথ সােথ যিদও িবশৃŋলা বাড়েছ kমাগত, তার
পরও আমােদর মহািব2 এখেনা সmূণO িবশৃŋল নয়। িকnt একসময়
িছল। একদম {rেত।
ধrন, যিদ আমরা মহািবে2র এই pসারণেক )পছেনর িদেক ১৩৮০
)কািট বছর িফিরেয় িনেয় যাই তাহেল আমরা )পৗঁছুব সংjােযাগD একদম
আিদতম সমেয় অথOাৎ pাŋ সময় ৬.৪ x ১০- )সেকে•ড যখন মহািব2
িছল ততটাই kুd যার )চেয় kুdতম িকছু )sেস থাকেত পাের না।
এটােক বলা হয় pাŋ )গালক যার বDাসাধO হেˆ pাŋ ZদেঘODর (১.৬x১০িমটার) সমান। তাপগিতিবদDার িdতীয় সূt )থেক )যমন অnমান করা হয়
তখন মহািবে2র )মাট এ•Tিপ এখনকার )মাট এ•Tিপর )চেয়
)তমনভােবই কম িছল। অব} pাŋ )গালেকর মেতা একটা kুdতম
)গালেকর পেk সেবOাÒ যতটা এ•Tিপ ধারণ করা সmব তখন মহািবে2র
এ•Tিপ িঠক ততটাই িছল। কারণ একমাt )কােনা bDাক )হােলর পেkই
pাŋ )গালেকর মেতা এতটা kুd আকার ধারণ করা সmব। আর আমরা
জািন, bDাক )হােলর এ•Tিপ সব সময়ই সেবOাÒ।
৪৪

৩৫

C, পৃªা নং ৩৫৬-৫৭ )ত।
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এখােন মহািবে2র সবOেমাট-এ•Tিপ এবং সেবOাÒ-সmাবD-এ•Tিপেক মহািবে2র
বDাসােধOর ফাংশন আকাের আঁকা হেয়েছ। আমােদর মহািব2 সব সময়ই িনেচর
)রখা বরাবর pসািরত হেব, এবং )সটাই হেˆ। িকnt িনেচর )রখািট )কবল একটা
সমেয়ই ওপেরর )রখার সােথ িমেল যােব—)সটা হেˆ মহািবে2র উdেবর সময়
(pাŋ সমেয়)। িনেচর মহািবে2র pকৃত এ•Tিপ সূচক )রখািট ওপেরর )রখার (েযিট
মহািবে2র সেবOাÒ এ•Tিপ সূচক) সােথ িমেল যাবার অথO হেলা, সূচনালেg
মহািবে2র এ•Tিপ িছল সেবOাÒ। িকnt )যেহতু মহািব2 kমpসারমাণ, তাই
মহািবে2র সেবOাÒ এ•Tিপ তার pকৃত এ•Tিপর )চেয় drত হাের বাড়েছ, আর তার
ফেল বাড়িত sােন মহািবে2র )কােনা )কােনা অংেশ শৃŋলা সৃিk হওয়ার sেযাগ
কের িদেয়েছ, তাপগিতিবদDার িdতীয় সূt ভŋ না কেরই (ছিবর উৎস: িভkর
)sŋর, গড⎯ দD )ফইl হাইেপািথিসস, ২০০৭)

অেনেক এই তtt {েন অেনক সময়ই )য আপিt জানান )সটা হেলা,
‘আমােদর হােত এখেনা pাŋ সমেয়র পূেবOর ঘটনাবিলর ওপর pেয়াগ
করার মেতা )কােনা )কায়া•টাম মহাকেষOর তtt )নই’। আমরা যিদ
সমেয়র আইনsাইনীয় সংjাটাই gহণ কির, মােন ঘিড়র সাহােযD )যটা
মাপা হয়- তাহেল )দখা যায় pাŋ সমেয়র )চেয় kুdতম সমেয়র বDািp
মাপেত হেল আমােদর pাŋ ZদেঘODর )চেয় kুdতম ZদেঘOD মাপেজাখ
করেত হেব। )যখােন pাŋ ZদঘOD হেˆ pাŋ সমেয়র আেলা )য পথ
অিতkম কের তার ZদঘOD। অথOাৎ আেলার গিত ও pাŋ সমেয়র gণফল।
িকnt হাইেজনবােগOর অিনšয়তা নীিত )থেক আমরা জািন, )কােনা বstর
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অবsান যত সূkভােব মাপা হয় তার শিkর সmাবD মান ততই বাড়েত
থােক। এবং গািণিতক িহসাব )থেক )দখােনা যায় pাŋ ZদেঘODর সমান
)কােনা বstেক পিরমাপেযাগDভােব অিstশীল হেত হেল তার শিk
এতটাই বাড়েত হেব )য )সটা তখন একটা bDাক )হােল পিরণত হেব। )য
bDাক )হাল )থেক )কােনা তথDই )বর হেত পাের না। এখান )থেক বলা
যায় pাŋ সমেয়র )চেয় kুdতম )কােনা সমেয়র িবsার সংjািয়ত করা
সmব নয়112।
বতOমান সমেয়র কথা িচnা কrন। পদাথOিবjােনর )কােনা pিতিªত
সূt pেয়ােগই আমােদর িdধার িকছু )নই যতkণ না আমরা pাŋ সমেয়র
)চেয় kুd িবsােরর )কােনা সমেয়র জn এটার pেয়াগ করিছ। মূলত
সংjা অnযায়ী সময়েক গণনা করা হয় pাŋ সমেয়র পূণO সংখDার
gিণতক িহেসেব। আমরা আমােদর গািণিতক পদাথOিবjােন সময়েক
একটা kিমক চলক িহেসেব ধের পার )পেয় যাই, কারণ সমেয়র এই
kুd অিবভাজD একক এতই )ছাট )য বDবহািরক কDালkলােস আমােদর
এর কাছাকািছ আকােরর িকছুই গণনা করেত হয় না। আমােদর সূtgেলা
pাŋ সমেয়র মেধDকার অংশgেলা িদেয় এkTােপােলেটড হেয় যায়
যিদও এই পিরসীমার মেধD িকছু পিরমাপ অেযাগD এবং অসংjািয়ত
িহেসেব )থেক যােব। এভােব এkTােপােলট )যেহতু আমরা ‘এখন’
করেত পাির, )সেহতু িনšয় িবগ বDাং-এর {rেত pথম pাŋ পিরসীমার
)শেষও করেত পারব।
)সই সমেয় আমােদর এkTােপােলশেনর িহসাব )থেক আমরা জািন
)য তখন এ•Tিপ িছল সেবOাÒ113। এর মােন )সখােন িছল {ধু ‘পরম

112

Victor J. Stenger এর Has Science Found God? The Latest Results in
the Search for Purpose in the Universe , Amherst, NY: Prometheus
Books, 2003, পৃªা নং ৩৫১-৫৩।
113
এই লাইনিট আবােরা একটু িবশদভােব বDাখDার দািব রােখ। সাধারণত
পদাথOিবjােনর বইgেলােত (েযমন শন কDারেলর ‘From Eternity to Here:
The Quest for the Ultimate Theory of Time’ বইিট dkবD) বলা হেয়
থােক মহািব2 {r হেয়েছ খুব িনm এনTিপর অবsা )থেক। মেন হেত পাের )য
উপিরউk লাইনিট )সই বাsবতার পিরপnী। hাঁ, িনm এ•Tিপ )থেক মহািবে2র
যাtা {rর বDপারটা )যভােব সাধারণ বইgেলােত বলা হয় )সটা ভুল নয়, িকnt
একই সােথ মহািব2 যাtা {r করেত পাের সেবOাÒ এনTিপ অথOাৎ )কায়া•টাম
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িবশৃŋলা’। অথOাৎ, )কােনা ধরেনর শৃŋলারই অিst িছল না। তাই,
{rেত মহািবে2 )কােনা শৃŋলাই িছল না। এখন আমরা মহািবে2 )য
শৃŋলা )দিখ তার কারণ, এখন বিধOত আয়তন অnপােত মহািবে2র
এ•Tিপ সেবOাÒ নয়।
সংেkেপ বলেল, আমােদর হােত থাকা কসেমালিজকDাল উপাt
মেত মহািবে2র সূচনা হেয়েছ )কােনা ধরেনর শৃŋলা, পিরকlনা বা
িনমOাণ ছাড়াই। {rেত িছল {ধুই িবশৃŋলা।
বাধD হেয়ই আমােদর বলেত হেˆ )য আমরা চারপােশ )য
সূkািতসূk শৃŋলা )দিখ তা )কােনা আিদ skার dারা সৃk নয়। িবগ
বDাং-এর আেগ কী হেয়েছ তার )কােনা িচhই মহািবে2 )নই। এবং
সৃিkকতOার )কােনা কােজর িচhই বা তার )কােনা নকশাই এখােন বলব
)নই। তাই তার অিsেtর ধারণাও অpেয়াজনীয়।
আবারও আমরা িকছু Zবjািনক ফলাফল )পলাম )যgেলা একটু
অnরকম হেলই সৃিkকতOার অিsেtর pমাণ হয়েতা হেত পারত। )যমন
মহািব2 যিদ kমpসারণশীল না হেয় িsর আকৃিতর হেতা ()যমনটা
বাইেবল বা অnাn ধমOgngেলা বেল) তাহেলই তাপগিতিবদDার িdতীয়
সূt মেত আমরা )দখতাম সৃিkর আিদেত এ•Tিপর মান সেবOাÒ-সmাবDএ•Tিপর )চেয় কম িছল। তার মােন দাঁড়াত মহািবে2র সূচনাই হেয়েছ

)sেলর চরম িবশৃŋলা )থেকও, যােক ‘)কওস’ নােম অিভিহত করা হয়। আর
তারপর যখন )থেক মহািব2 pসািরত হেত {r করল, সেবOাÒ এনTিপ বাড়েত
থাকল pকৃত এ•Tিপ )থেক drত হাের (pদt gাফ dkবD)। )সজnই অধDাপক
িভkর )sŋর তার ‘িডেফি•ডং দD ফDালািস অব ফাইনিটউিনং’ িশেরানােমর
)পপাের বেলন, ‘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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খুবই sশৃŋল একটা অবsায়। )য শৃŋলা আনা হেয়েছ বাইের )থেক।
এমনিক )পছেনর িদেক অসীম অতীেতও যিদ মহািবে2র অিst থাকত
তাহেল আমরা যতই )পছেন )যতাম )দখতাম সবিকছুই ততই sশৃŋল
হেˆ এবং আমরা একটা পরম শৃŋলার অবsায় )পৗঁেছ )যতাম )য
শৃŋলার উৎস সকল pাকৃিতক িনয়মেকই লŋন কের।
িসংgলািরিট বা অৈdত িবnd

১৯৭০ সােল )জDািতঃপদাথOিবjানী িsেফন হিকং এবং গিণতিবদ রজার
)পনেরাজ, )পনেরােজর আেগর একিট উপপােদDর আেলােক pমাণ
কেরন )য, িবগ বDাং-এর {rেত ‘িসংgলািরিট’ বা অৈdত িবndর অিst
িছল114। সাধারণ আেপিkকতােক শূn সমেয়র আেলােক িবেবচনা করার
মাধDেম )দখা যায় )য, বতOমান )থেক )পছেন )যেত থাকেল মহািবে2র
আকার kমশ )ছাট এবং ঘনt বৃিd পায়। )পছেন )যেত )যেত যখন
মহািবে2র আকার শূn হয় তখন সাধারণ আেপিkকতার গিণত অnযায়ী
এর ঘনt হয় অসীম। মহািব2 তখন অসীম ভর ও ঘনtিবিশk একিট
িবnd যার নাম ‘পেয়•ট অব িসংgলািরিট’। ধমOেবtারা যারা িবগ বDাংেক
ঈ2েরর )করামিত িহেসেব ফুিটেয় তুলেত চান তাঁরা বেলন, তখন সময়
বেলও িকছু িছল না।
তার পর )থেক এভােবই চলেছ। িবগ বDাং-এর আেগ অসীম ভর ও
ঘনেtর িবndেত সবিকছু আবd িছল, তখন িছল না )কােনা সময়।
তারপর ঈ2র ফুঁ দােনর মাধDেম এক মহািবেsারণ ঘটান, সূচনা হয়
মহািবে2র, সূচনা হয় সমেয়র। )যমন, আমরা আমােদর ‘অিব2ােসর
দশOন’ বইেয় আেমিরকার রkণশীল )লখক িদেনশ িড’sজার উদাহরণ
হািজর কেরিছলাম। িড’sজা তাঁর একিট বইেয় বেলেছন, ‘বুক অব
)জেনিসস )য ঈ2রpদt মহাসতD gn )সটা আেরকবার pমািণত হেলা।
আধুিনক িবjানীরা আিবÆার কেরেছন )য, মহািবে2র উৎপিt হেয়িছল
শিk ও আেলার এক িবেsারেণর মধD িদেয়। এমন না )য, sান ও
সমেয় মহািবে2র সূচনা ঘেটেছ, বরং মহািবে2র সূচনা িছল সময় ও

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): পৃªা নং ৫২৯-৪৮।
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sােনরও সূচনা’115। িড’sজা আরও বেলন, ‘মহািবে2র সূচনার আেগ
সময় বেল িকছুর অিst িছল না। অগািsন অেনক আেগই িলেখিছেলন,
মহািবে2র সূচনার ফেল সমেয়র সূচনা হেয়িছল। এতিদেন আধুিনক
পদাথOিবjান িনিšত করল, অগািsন এবং ইhিদ, িÊkানেদর মহািবে2র
সূচনা সmেকO আিদম উপলিbর সতDতা’ 116। একই ধরেনর কথা মুসিলম
জগেতর জনিpয় ‘দাশOিনক’ হাrন ইয়ািহয়াও (আসল নাম আদনান
অকতার; যার নােম িববতOন তttেক িবকৃত কের সৃিkবােদর rপকথা
pচার, নারী ধষOণ, মাদক )চারাচালানসহ বh অিভেযাগ আেছ, এবং
তােক িবিভn সময় কারাবােসও )যেত হেয়িছল117) বেলেছন
একািধকবার, pােচDর িÊkীয় সৃিkবাদীেদর ধারণাgেলার পযOাp
‘ইসলামীকরণ’ কের:
‘িবjানীরা এখন জােনন, মহািবে2র উdব ঘেটেছ িসংgলািরিট
)থেক এক অিচnনীয় মহািবেsারেণর মাধDেম, যােক আমরা িবগ বDাং
নােম িচিন। অn কথায় মহািব2 সৃk হেয়েছ। অথOাৎ আlাহই এেক
বািনেয়েছ’।
ইসলািম পিNত জািকর নােয়কও pায়ই তাঁর িবিভn )লকচাের
)কারােনর একিট িবেশষ আয়াতেক িবগ বDাং-এর ‘pমাণ’ িহেসেব
হািজর কেরন118। িড’sজা, হাrন ইয়ািহয়া, আর জািকর নােয়করা

115

Dines D’ Souza, What’s So Great About Christianity? ,Washington,
DC: Regnery, 2007, পৃªা নং ১১৬।
116
Dines D’ Souza, পূেবOাk, পৃªা ১২৩।
117
অনn িবজয় দাশ, হাrন ইয়ািহয়া : চকচক করেলই )সানা হয় না, যুিk, সংখDা
৪, জুলাই ২০১৩
118
)যমন, জািকর নােয়ক তার একিট )লকচাের বেলেছন,
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?’
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sেযাগ )পেলই এভােব িবগ বDাং-এর সােথ িনজ িনজ ধমOgেnর আয়াত
জুেড় িদেয় এর একটা অেলৗিকক মিহমা pদান করেত চান। িকnt আদেত
িবjােনর এই আিবÆার pাচীন এ সমs ধমOgেnর সতDতার )কােনা
রকেমর িনšয়তা )তা )দয়ই না, বরং এই ধমOgn এবং আরও অেনক
ধমOgেn থাকা সৃিkর )য গl এত িদন ধািমOেকরা িব2াস কের এেসেছন
তা কতটা ভুল এবং অdুত )সটাই pমাণ কের119।
যা-ই )হাক, িসংgলািরিটর কথা বেল ধািমOকেদর মােঝ গভীর সাড়া
)ফলা িsেফন হিকং ও )পনেরাজ pায় িবশ বছর আেগ ঐকমেতD
)পৗঁছান )য, বাsেব িসংgলািরিট নােমর )কােনা িবndর অিst আসেল
িছল না, এবং )নই। সাধারণ আেপিkকতার ধারণায় িহসাব করেল
অব} তােদর আেগর িহেসেব )কােনা ভুল িছল না। িকnt )সই ধারণায়
সংযুk হয়িন )কায়া•টাম )মকািনকস। আর তাই )সই িহসাব আমেল
)নওয়া যায় না। ১৯৮৮ সােল হিকং ‘আ িbফ িহিsT অব টাইম’ বইেত
বেলন, There was in fact no singularity at the beginning of universe.
অথOাৎ মহািবে2র সূচনার সমেয় িসংgলািরিটর অিst িছল না120।

Imagine this information which we came to know recently, the
Qur’an mentions 14 hundred years ago.
119
এ pসেŋ পড়ুন, অিব2ােসর দশOন ({dsর, ২০১১; পুনমুOdণ ২০১২) বইিটর
‘িবjানময় িকতাব’ িশেরানােমর অধDায়িট।
120
Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to
Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃ8া ৫০
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িবjানী িsেফন হিকং pাথিমকভােব িসংgলািরিট বা অৈdত িবnd বেল একটা
ধারণা psাব করেলও (িচt ক) পরবতOীেত )কায়া•টাম )মকািনকসর গণনা )গানায়
ধের এিটেক বািতল কের )দন (িচt খ), যিদও ধািমOেকরা )সই বািতল হওয়া অৈdত
িবndেক অেলৗিকক মিহমা িদেয় এবং কখেনা বা ধমOgেnর সােথ জুেড় িদেয় পুরেনা
কাsিn )ঘঁেটই চেলেছ
(ছিবর উৎস, পল )ডিভস, কসিমক জDাকপট, ২০০৭)।

িড’sজা, হাrন ইয়ািহয়া িকংবা জািকর নােয়েকর মেতা মাnেষরা
‘আ িbফ িহিsT অফ টাইম’ বইিটেত একনজর )চাখ বুিলেয়েছন )সটা
সিতD। িকnt পেড় )বাঝার জn নয়। তাঁরা খুঁেজেছন তাঁেদর মতাদেশOর
সােথ যায় এমন একিট বাকD এবং )সটা )পেয়ই বাদবািক )কােনা িদেক
নজর না িদেয় লািফেয় উেঠিছেলন। তাঁরা িবিভn সময় হিকংেক উdৃত
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কের বেলন, ‘মহািবে2র সৃিk হেয়েছ একটা িবnd (িসংgলািরিট) )থেক
িবগ বDাং-এর মাধDেম’121। তাঁরা মূলত হিকং-এর কথার আংিশক উdৃত
কেরন, মূল িবষয়টা )চেপ িগেয়। উdৃিতর সামেনর )পছেনর বািক
বাকDgেলােক উেপkা করার মাধDেম এমন একিট অথO তাঁরা দাঁড় করান,
যা আসেল হিকংেয়র মেতর িঠক উেlা। হিকং আসেল বলিছেলন তাঁেদর
১৯৭০-এ করা pাথিমক এক িহসােবর কথা, )যখােন তাঁরা িসংgলািরিটর
কথা আেলাচনা কেরিছেলন। সmূণO কথািট িছল এমন⎯ ‘আমার ও
)পনেরােজর গেবষণায় pাp ফলাফল ১৯৭০ সােল একিট যুg pবেnর
মাধDেম pথম pকািশত হয়, )যখােন আমরা pমাণ কের )দখাই )য, িবগ
বDাং-এর আেগ অব}ই িসংgলািরিটর অিst িছল, যতkণ পযOn সাধারণ
আেপিkকতার তtt সিঠক বেল ধের )নওয়া হয়, এবং এ-ও ধের )নওয়া
হয় )য, বতOমােন মহািবে2 )যই পিরমাণ পদাথO রেয়েছ আেগও তাই
িছল’122। হিকং আরও বেলনএকসময় আমােদর (হিকং ও )পনেরাজ) তtt সবাই gহণ কের
িনল এবং আজকাল )দখা যায় pায় সবাই এটা ধের িনেˆ )য
মহািবে2র সৃিk হেয়েছ একটা িবnd (িসংgলািরিট) )থেক িবগ
বDাং-এর মাধDেম। এটা হয়েতা একটা পিরহাস )য এ িবষেয়
আমার মত পালটােনার পের আিমই অn পদাথOিবjানীেদর
আ2s করেত )চkা করিছ, )য এমন )কােনা িসংgলািরিট আসেল
িছল না⎯কারণ, )কায়া•টাম pভাব িহসােব ধরেল িসংgলািরিট
বেল িকছু আর থােক না’123।
অথচ ধমOেবtারা আজ অিb )সই িসংgলািরিট পেয়•টেক )কেnd কের
skার অিst pমাণিবষয়ক অসংখD বই িলেখ চলেছন। বছর খােনক
আেগ pকািশত বইেয় রDািভ যাকািরয়াস বেলন, ‘আইনsাইেনর সাধারণ
আেপিkকতার তেttর পাশাপািশ িবগ বDাং তেttর মাধDেম আমরা এখন
িনিšত সবিকছুর অব}ই একিট সূচনা িছল। সকল )ডটা আমােদর এই
উপসংহার )দয় )য, একিট অসীম ঘনেtর অৈdত িবnd )থেকই

121

D’ Souza, What’s So Great About Christianity? , Washington, DC:
Regnery, 2007, পৃªা ১২১।
122
Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to
Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃ8া ৫০।
123

Stephen W. Hawking, পূেবOাk।
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মহািবে2র সmpসারণ {r হেয়িছল’ 124।
িsেফন হিকংেয়র pথম pবn এত ভােলাভােব পড়েলও পরবতOীেত
আর িকছু পেড় )দখার ইেˆ হয়েতা তাঁেদর হয়িন। িকংবা পড়েলও,
িনেজেদর মেতর সােথ )মেল না বেল তাঁরা )সটা এক কান িদেয় ঢুিকেয়
)বর কের িদেয়েছন আেরক কান িদেয়। তাঁরা অিবরাম )ঘঁেট চলেছন
)সই পুরেনা কাsিn, )যই কাsিn আsাkঁেড় িনেkপ কেরেছন কাsিn
pstতকারী মাnষিট িনেজই।
শূn )থেক মহািবে2র উৎপিt িক শিkর িনতDতা সূেtর লŋন?

সাদা )চােখ মেন হেত পাের শূn )থেক sতঃsূতOভােব মহািব2
Zতির হওয়াটা শিkর িনতDতার লŋন। আসেল িকnt তা নয়। আেগই
বেলিছ, sীিত তtt িনেয় গেবষণা করা িবjানীরা গণনা কের )দেখেছন
)য, মহািবে2র )মাট শিkর পরমাণ সব সময়ই শূn থােক। শিkর
)যাগফল শূn হেল এই পৃিথবী সূযO, )চয়ার, )টিবলসহ হাজােরা রকেমর
পদাথO তাহেল এল কথা )থেক? িবjানীরা )দেখেছন, মহািবে2র
দৃ}মান জড়পদাথOgেলা Zতির হেয়েছ আসেল ধনাtক শিk )থেক, আর
অnিদেক মহাকষOীয় )kেtর রেয়েছ ঋণাtক শিk। এই dেটা
পরsরেক িনিkয় কের )দয়। তাই, মহািবে2র শিkর বীজগিণতীয়
)যাগফল িহসাব করেল সব সময় শূnই পাওয়া যায়।
বDাপারটােক আেরকটু িবsৃত করা যাক। gেথর )দওয়া sীিত তtt
)থেক আমরা )জেনিছ আেলাক কণা⎯)ফাটন িকংবা )চনাজানা পদােথOর
আিদ উপাদানgেলা⎯Zতির হেয়েছ )মিক শূnতা বা ফলস ভDাkয়াম
)থেক দশার sানাnেরর (Phase transition) মাধDেম (পূবOবতOী অধDায়
dkবD)। এ উপাদানgেলার রেয়েছ ধনাtক শিk। এই শিk কাটাকািট
হেয় যায় মহাকষOীয় )kেtর ঋণাtক শিk িদেয় । কােজই )য )কউ
)যেকােনা সময় বুক িকিপং-এর িহসাব )মলােত বসেল )দখেবন, িনট
125

124

125

Ravi K. Zacharias, The End of Reason: A Response to the New
Atheist, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2008, পৃªা নং ৩১।
Alexei V. Filippenko and Jay M. Pasachoff, A Universe from
Nothing (Adapted from The Cosmos: Astronomy in the New
Millennium, 1st edition, 2001).
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)যাগফল শূnই পােˆন িতিন। যত ভারী বstকণা আমরা Zতির করেত
যাব, মহাকষOীয় )kেtর কােছ আমােদর তত ভারী টDাk িদেত হেব
আেগ।

িবjানীরা )দেখেছন, মহািবে2র দৃ}মান জড়পদাথOgেলা Zতির হেয়েছ আসেল
ধনাtক শিk )থেক, আর অnিদেক মহাকষOীয় )kেtর রেয়েছ ঋণাtক শিk। এই
dেটা পরsরেক িনিkয় কের )দয় (ছিবর উৎস: িsেফন হিকং, ইউিনভাসO ইন
নাটেশল, ২০০১)

অথOাৎ, মহািবে2র আকার বাড়ােত হেল িবপরীত িদেক মহাকষOীয়
)kেtর মানও বাড়ােত হেব। িsেফন হিকং তাঁর িবখDাত ‘ইউিনভাসO ইন
নাটেশল’ বইেয় বেলন, ‘মহািবে2র আকার িdgণ হবার অথO হেলা পদাথO
ও মহাকষOীয় শিk উভেয়রই িdgণ হওয়া। শূেnর িdgণ করেলও শূnই
হয়। আহা, আমােদর বDাংিকং িসেsমও যিদ এভােব কাজ করত ...’।
শিkর িনতDতােক লŋন না কেরই )sফ শূn )থেক িকভােব
দৃ}মান মহািবে2র উৎপিt ঘটেত পাের, তা পিরÆার কেরেছন িsেফন
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হিকং তাঁর ‘কােলর সংিkp ইিতহাস’ (দD িbফ িহিsT অব টাইম) gেn
এভােব 126⎯
মহািবে2 এই পিরমাণ জড়পদাথO )কন রেয়েছ তা মহাsীিতর
ধারণা িদেয় বDাখDা করা যায়। মহািবে2র )যসব অ•ল আমরা
পযOেবkণ করেত পাির )সখােন রেয়েছ দশ িমিলয়ন িমিলয়ন
িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন
িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন (অথOাৎ ১-এর িপেঠ
আিশিট শূn = ১.০ x ১০ ) সংখDক জড় কিণকা। )কােtেক
এgেলা সব এল? এর উtর হেলা )কায়া•টাম তtt অnযায়ী
শিk )থেক কিণকা ও pিত কিণকা যুগল আকাের উৎপিt হেত
পাের। িকnt p¬ হেলা এই শিk এল )কােtেক? এরও উtর
হেলা মহািবে2র )মাট শিkর পিরমাণ হেলা শূn। মহািবে2
পদাথO সৃিk হেয়েছ ধনাtক শিk )থেক। অব} জড়পদাথO
মহাকষOেণর dারা িনেজেক পিরপূণOভােব আকষOণ করেছ। dিট
বstখN যখন কাছাকািছ থােক তখন তােদর শিkর পিরমাণ
যখন তারা অেনক দূের থােক তা )থেক কম। এর কারণ হেলা
এেদর পৃথক করেত হেল )য মহাকষOীয় বল dারা তারা
পরsেরর িদেক আকৃk হেˆ )সই বেলর িবrেd আপনােক
শিk বDয় করেত হেব। তাই এক অেথO মহাকষOীয় )kেtর
রেয়েছ ঋণাtক শিk। এমন একিট )মাটামুিট sািনক sষম
(approximately uniform in space) মহািবে2র )kেt )দখােনা
)যেত পাের )য এই ঋণাtক মহাকষOীয় শিk পদােথOর
pিতিনিধtকারী ধনাtক শিkেক িনখুঁতভােব িবলুp কের )দয়।
কােজই মহািবে2র )মাট শিkর পিরমাণ সব সময়ই শূn।
হিকং-এর ওপেরর বkেবDর মমOাথO হেˆ, মহািব2 ‘সৃিk’র জn বাইের
)থেক আলাদা )কােনা শিk আমদািন করার pেয়াজন হয়িন। সহজ
কথায়,ইনে™শন ঘটােত যিদ শিkর িনট বDয় যিদ শূn হয়, তেব বাইের
)থেক )কােনা শিk আমদািন করার pেয়াজন পেড় না। অDালান gথ ও
৮০

126

Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to
Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃªা ১৩৬
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)sইনহাটO িনউ িফিজকস জানOােল (১৯৮৯) )দিখেয়েছন,ইনে™শেনর
জn )কােনা তাপগতীয় কােজর (thermodynamic work) দরকার পেড়িন।
)মাটা দােগ মহািব2 ‘সৃিk’র আেগকার )মাট শিk যা িছল অথOাৎ
শূn, সৃিkর পরও আমরা তা-ই পািˆ –অথOাৎ শূn। কােজই মহািবে2র
উৎপিt ঘটেত িগেয় শিkর িনতDতার লŋন ঘেটিন। মহািবে2র বDাপাের
মূলধারার অিধকাংশ পদাথOিবেদরই এই একই অিভমত। উদাহরণ
িহেসেব আমরা pখDাত পদাথOিবদ িমিচও কাkর কথা বলেত পাির।
আমােদর এই কাকাবাবু িনউ ইয়কO িসিট কেলেজর অধDাপক এবং
বতOমােন িবjানেক জনিpয় করার )পছেন একজন শীষOsানীয় কা•ডাির।
‘িফিজকস অব দD ইmিসবল’সহ বh িনউ ইয়কO টাইমস )বs )সলার
বই আেছ তাঁর ঝুিলেত। এমিন একিট সাmpিতক grtপূণO বই হেˆ
‘সমাnরাল িব2gেলা’127 । বইিট ২০০৫ সােল pকােশর পর িbেটেনর
sামুেয়ল জনসন pাইেজর জn শীষO তািলকায় এেসিছল। এই বইেয়র
sীিতসংkাn অধDায়িটেত একিট অnেˆদ )যাগ কেরেছন কাk ‘শূn
)থেক মহািব2’ নােম। )সখােন িতিন বDাখDা কেরেছন )কন শিkর
িনতDতার সূt অkুN )রেখই শূn )থেক মহািব2 উdূত হওয়া সmব।
হিকং-এর সাmpিতক ‘gDা•ড িডজাইন’ বইিট )বেরােনার পর িতিন এ
িনেয় একিট bগও িলেখিছেলন – ‘Can a Universe Create Itself Out of
Nothing?’ িশেরানােম । )সখােনও বDাপারিট বDাখDা কেরেছন আধুিনক
পদাথOিবjােনর আেলােক। এ ছাড়া ইউিটউেবও কাkর একিট চমৎকার
িভিডও আেছ। )সখােন িতিন উেlখ কেরেছন ,
আপিন হয়েতা ভাবেত পােরন, শূn )থেক মহািবে2র উdেবর
ধারনাটা পদাথO ও শিkর িনতDতার সূেtর লŋন। িকভােব
আপিন শূn )থেক রাতারািত একটা মহািব2 Zতির কের )ফলেত
পােরন? ওেয়ল...যিদ আপিন মহািবে2র সমs ভর িহসাব
কেরন, )দখেবন এটা ধনাtক। আর যিদ আপিন মহািবে2র
128

129

127

128
129

Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher
Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor; Reprint edition,
2006
Michio Kaku, Can a Universe Create Itself Out of Nothing?,
November 24, 2010
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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মহাকষO )kেtর শিkর িহসাব )নন, )দখেবন )সটা ঋণাtক।
যখন আপিন এ dেটােক )যাগ করেবন, কী পােবন? শূn। তার
মােন মহািব2 Zতির করেত )কােনা শিk আসেল লাগেছ না।
মহািব2 িè পােˆন আপিন )যন িè লা• িহেসেব। আপিন
হয়েতা মাথা )নেড় ভাবেত পােরন – নাহ, এটা িঠক নয়। এই
)য চারিদেকর ধনাtক চাজO আর ঋণাtক চাজO )দিখ, কই তারা
)তা এেক অপরেক িনিkয় কের িদেˆ না। তাহেল িকভােব শূn
)থেক মহািব2 পাওয়া যােব? ওেয়ল, আপিন যিদ একইভােব
মহািবে2র যাবতীয় ধনাtক চােজOর পিরমাণ আর ঋণাtক
চােজOর পিরমাণ ধের )যাগ কেরন, )দখেবন, )যাগফল পাওয়া
যােˆ শূn! মহািবে2র আসেল )কােনা )নট চাজO )নই। আˆা
িsন বা ঘূণOেনর বDাপােরই বা ঘটনা কী? গDালািkর ঘূণOন
আেছ, তাই না? এবং তারা ঘুের িবিভn িডেরকশেন। আপিন
যিদ গDালািkgেলার সমs ঘূণOন )যাগ কেরন, কী পােবন? শূn।
sতরাং – মহািবে2র রেয়েছ ‘শূn িsন’, ‘শূn চাজO’, এবং
‘শূn এনািজO কনেট•ট’। অn কথায় পুেরা মহািব2ই শূn
)থেক পাওয়া।
আিদ কারণ

মহািব2 সৃিkর )পছেন আিদ কারণ বেল িক িকছু আেছ? থাকেল )সটা কী
রকেমর? আধুিনক )জDািতঃপদাথOিবjােনর Zবjািনক বDাখDাgেলা
পাওয়ার আগ পযOn ঢালাওভােব ঈ2রেকই ‘আিদ কারণ’ িহেসেব
অিভিহত করা হেতা, অেনক মহল )থেক এখেনা করা হয় তুমুল
উৎসােহর সােথই। বাটOরা•ড রােসল তাঁর িবখDাত ‘Why I am not a
Christian’ pবেn pথম কারণ সmেn বেলন,
আমােদর আেগই বুেঝ রাখা দরকার )য জগেতর যা িকছু আমরা
)দখেত পাই, সবিকছুর একিট কারণ আেছ। এই কারণেক p¬
করেত করেত আপিন )পছেনর িদেক এিগেয় িগেয় অব}ই
pথম কারেণর (First Cause) সmুখীন হেবন,এবং এই pথম
কারণেকই sতঃিসdভােব ‘ঈ2র’ িহেসেব ধের )নওয়া হয়।...
আিমও বhিদন ধেরই এিটেক sতঃিসd িহেসেব gহণ কের
িনেয়িছলাম িকnt একিদন, যখন আমার বয়স আঠােরা, আিম
জন sুয়াটO িমেলর আtজীবনী পড়িছলাম, আর পড়েত িগেয়ই
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 277

)সখােন এই বাকDিট )পলাম: ‘আমার বাবা আমােক p¬
করেলন, ‘)ক আমােক Zতির কেরেছ?’ আিম এ pে¬র উtর
িদেত পািরিন। িকnt এই p¬িট আমােক আরও একিট pাসিŋক
pে¬র িদেক )ঠেল িদল। )যিট হেলা, ঈ2রই যিদ আমােক Zতির
কের থােকন, তেব ঈ2রেক Zতির কেরেছ )ক?’ আিম এখেনা
মেন কির, ‘ঈ2রেক Zতির কেরেছ )ক?’ এই সহজ-সরল
বাকDিট pথম কারণসmিকOত যুিkর )দাষিট pথম আমােক
)দখাল। যিদ pিতিট িজিনেসর )পছেন একিট কারণ থােক, তেব
ঈ2েররও কারণ থাকেত হেব। আবার যিদ কারণ ছাড়াই )কােনা
িকছু থাকেত পাের (েযমন ঈ2র), তেব এই যুিk ঈ2েরর
জগেতর জnও সমানভােব pেযাজD।
আমরা নবম অধDােয় িবগ বDাং বা মহািবেsারেণর ইিতহাস িনেয়
আেলাচনা কেরিছলাম। )সখােন বেলিছলাম, একটা সময় পযOn
মহািবেsারণ বা ‘িবগ বDাং’ তেttর পাশাপািশ ‘)sিড )sট’ বা
‘িsিতশীল তtt’ নােম আেরকিট তtt পাশাপািশ রাজt করত। িsিত
তেttর pবkা িছেলন িবখDাত )জDািতিবOদ )èডিরক হেয়ল। তাঁর কােজর
সােথ যুk িছেলন )কমিbজ কেলেজর হারমান বি•ড, থমাস )গাl এবং
পরবতOীকােল একজন ভারতীয় )জDািতিবOjানী – জয়n নারিলকার।
মহািবে2র উৎপিtর )পছেন সমাধানটা িক মহািবেsারণ নািক িsিতশীল
তtt )থেক আসেব এ িনেয় ঝাn ঝাn িবjানীরা িdধািবভk িছেলন )স
সময়। তেব পরবতOীেত িবjানীেদর িবিভn পযOেবkেণর সূেt )বিরেয়
আসেত {r করল )য মহািব2 িsিতশীল নয়, বরং kমশ pসারমাণ।
িবেশষ কের ১৯৬৪ সােলর িদেক আেনOা )পনিজয়াস ও রবাটO উইলসন
আকিsকভােব ‘মহাজাগিতক পšাদপট িবিকরণ’-এর )খাঁজ পাওয়ার
পর sায়ীভােব িsিত তttেক হিটেয় িবগ বDাং-)ক জায়গা কের )দয় সিঠক
তেttর িসংহাসেন।
তেব মহািবেsারণ বা ‘িবগ বDাং’ তttিট Zবjািনক সমােজ গৃহীত
হওয়ার পর )থেকই )যন িব2াসীেদর মেধD নতুন কের ‘pথম কারণ’িটেক
pিতিªত করার নব উdীপনা লk্ করা িগেয়েছ। ১৯৫১ সােল Pope Pius
XII পি•টিফকাল একােডিমর সভায় বেলই বসেলন⎯
‘যিদ সৃিkর {r থােক, তেব অব}ই এই সৃিkর একজন skাও
রেয়েছ, আর )সই skাই হেলন ঈ2র’।
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আমরা আজ জািন, )জDািতিবOjানী ও ধমOযাজক জজO )হনির )লিমিt
(িযিন ‘িবগ বDাং’ pিতভােসর একজন অnতম pবkা িছেলন) )পাপেক )স
সময় িবনেয়র সেŋ এ ধরেনর যুিkেক ‘অ¯াn’ িহেসেব pচার করা )থেক
িবরত থাকেত পরামশO িদেয়িছেলন। এgেলা সবই আমরা আেগর অধDােয়
আেলাচনা কেরিছ। এখােন বরং আমরা এই তথাকিথত ‘আিদ কারেণর’
দাশOিনক িভিtিট িনেয় একটু আেলাচনা করব।
অেনেকই হয়েতা জােনন, ‘কালাম কসেমালিজকDাল আgOেম•ট’ (Kalam
Cosmological Argument) নােম একিট দাশOিনক যুিkমালা আেছ )যটা
িব2াসীরা মহা উৎসােহর সােথ ‘ঈ2েরর pমাণ’ িহেসেব হািজর কেরন।
িবতািকOক উইিলয়াম )লন )kইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সােল )লখা
‘দD কালাম কসেমালিজকDাল আgOেম•ট’ নামক বইেয়র মাধDেম যুিkর এই
ধারােক একসময় সাধারণ মাnেষর কােছ জনিpয় কের )তােলন। যিদও
বhবারই তাঁর এই যুিkমালা িবিভnভােব খিNত হেয়েছ, তার পরও ভাঙা
)রকেডOর মেতা এই যুিkমালােক এখেনা ‘ঈ2েরর অিsেtর pমাণ’ িহেসেব
বDবhত হয়। কালােমর যুিkর ধারািটেক িনেচর চারিট ধােপর সাহােযD
বণOনা করা যায়:
১। যার {r (উৎপিt) আেছ, তার )পছেন একিট
কারণ রেয়েছ।
২। আমােদর আজেকর এই মহািবে2র একিট উৎপিt
আেছ।
৩। sতরাং এই মহািবে2র )পছেন একিট কারণ
আেছ।
৪। )সই কারণিটই হেলা ‘ঈ2র’।
সংশয়বাদী দাশOিনেকরা কালােমর যুিkেক তীbভােব আkমণ
কেরেছন িবিভn সমেয়ই130। আমােদর পূবOবতOী ‘অিব2ােসর দশOন’
িকংবা ‘িবjান ও িব2াস’ pভৃিত বইেয় কালােমর এই ‘আিদ কারেণর’
িবsৃত খNন অnভুOk হেয়েছ। এখােন বাhলD িবধায় )সgেলার পুনrেlখ

130

উৎসাহী পাঠেকরা ‘অিব2ােসর দশOন’ ({dsর) ‘িব2াস ও িবjান’ (চারিদক)
বই dেটা পেড় )দখেত পােরন। )দখেত পােরন মুkমনায় pকািশত িবিভn
pবnও।
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করা হেলা না। তেব একিট grtপূণO বDাপার উেlখ না করেলই নয়।
সবিকছুর )পছেনই ‘কারণ’ আেছ বেল )পছােত )পছােত িব2াসীরা
ঈ2েরর কােছ িগেয় হঠাৎ কেরই )থেম যান। এ সময় আর তাঁরা )যন
)কােনা কারণ খুঁেজ পান না। মহািবে2র জিটলতােক বDাখDা করার জn
যিদ ঈ2র নামক একিট সtার আমদািন করেতই হয়, তেব )সই ঈ2রেক
বDাখDা করার জn একই যুিkেত আেরকিট ‘ঈ2র’)ক কারণ িহেসেব
আমদািন করা উিচত। তারপর )সই ‘ঈ2েরর ঈ2র’-এর অিst বDাখDার
জn লাগেব আেরকজন ঈ2র। এভােব আমদািনর )খলা চলেতই থাকেব
এেকর পর এক, যা আমােদর অসীেমর িদেক )ঠেল )দেব। এই বDাপারিট
sাভািবকভােবই সকল িব2াসীর কােছ আপিtকর। তাই ধমOবাদীরা
িনেজরাই ‘সবিকছুর )পছেনই কারণ আেছ’ এই sতঃিসেdর বDিতkম
িহেসেব ঈ2রেক কlনা কের থােকন আর )সাÒাের )ঘাষণা কেরন,
‘ঈ2েরর অিsেtর )পছেন )কােনা কারেণর pেয়াজন )নই।’ সমsা হেলা
)য, এই বDিতkমিট )কন {ধু ঈ2েরর )kেtই pেযাজD হেব, মহািবে2র
)kেt )কন নয়, এর )কােনা যুিkgাh বDাখDা তাঁরা িদেত পােরন না।
আর তাছাড়া ‘যার {r আেছ তার )পছেন কারণ থাকেতই হেব’⎯
কালােমর যুিkমালার pাথিমক ধাপিটেক িবjােনর জগেত অেনক
আেগই খNন করা হেয়েছ কারণিবহীন )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর
উদাহরণ হািজর কের। পারমাণিবক পিরবৃিt, পারমাণিবক িনউিkয়ােসর
)তজিskয় অবkেয়র মেতা )কায়া•টাম ঘটনাসমূহ ‘কারণিবহীন ঘটনা’
িহেসেব ইেতামেধDই Zবjািনক সমােজ sীকৃত । হাইেজনবােগOর
অিনšয়তা তtt অnযায়ী সামাn সমেয়র জn শিkর (যা E = mc2
সূেtর মাধDেম শিk ও ভেরর সমতুলDতা pকাশ কের) উdব ও িবনাশ
ঘটেত পাের⎯ sতঃsূতOভােব⎯ )কােনা কারণ ছাড়াই। এgেলা সব
131

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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পরীিkত সতD। কােজই ওপেরর উদাহরণgেলাই কালােমর যুিkেক
Zবjািনকভােব খNন করার জn যেথk।
আমরা অব} ‘আিদ কারণ’ িনেয় দাশOিনক কথার ফুলঝুির িকংবা
মারপDাঁেচর )চেয় )ঢর আgহী আধুিনক িবjান কী বলেছ জানেত।
আেলাচD sীিতর pসেŋই আসা যাক। sীিত তেttর মূল ধারণাgেলা
)কায়া•টাম কসেমালিজ নামক আধুিনক শাখািটর kিমক উnয়েনর
pভাবজাত ফলাফল বলেল অতুDিk হেব না। )কায়া•টাম বলিবদDার
সূtgেলা একসময় )কবল আমরা খুব kুd )sেল পারমাণিবক জগেতর
জn pেযাজD বেল ভাবতাম। িকnt আিশর দশেকর পর )থেক িsেফন
হিকংসহ অn িবjানীরা )দিখেয়েছন, আমােদর মহািব2 )যেহতু এ ধরেনর
)কায়া•টাম sেরর মেতা kুd অবsা )থেকই যাtা {r কেরিছল, )কায়া•টাম
পদাথOিবদDার সূtgেলা মহািবে2র আিদ অবsায়ও pেয়াগ করা যােব ।
পের এই pেচkার সােথ যুk হয় ইনে™শনাির )জািতিবOদDা )থেক আhত
jান। এই dই শাখার sসংহত উপসংহােরর মূল িনযOাসিটই হেˆ,
)কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মধD িদেয় এই মহািবে2র উdব আর তারপর
sীিতর মাধDেম এর দানবীয় pসার। {rর িদেক )ছাT একটা শূn sােনর
কথা আমরা ভাবেত পাির, যার মেধD ‘ভDাkয়াম এনািজO’ লুিকেয় িছল।
এই ধরেনর )মিক sানেক আমরা আেগর অধDােয় ‘ফলস ভDাkয়াম’
িহেসেব )জেনিছ। আমরা আেরা )জেনিছ এই )মিক শূnতা সূচকীয় হাের
pসািরত হেত থাকেব এবং )সটাই হেয়িছল। শূnতার )য শিkর কথা
আমরা বলিছ )সটা যিদ ‘ডায়নািমক’ বা গিতময় ধরেনর িকছু হেয় থােক,
তেব এটা সমেয়র সােথ সােথ িববিতOত হেব, আর একটা সময় এটা
িনেজেক তরŋশিkেত rপাnিরত করেত পাের। এই তরŋশিkর িকছু
অংশ হয়েতা আমােদর )চনাজানা পদােথO পিরণত হেব, িকছুটা হয়েতা
)থেক যােব gp শিk িহেসেব। এভােব উtp িমrণ একসময় িকছুটা ঠা•ডা
হেব আর )শষ পযOn Zতির করেব এমন এক মহািব2 )যটা ১৪০০ )কািট
বছর আেগ আমােদর মহািবে2র অnrপ। আমরা দশম অধDােয় sীিত
তেttর )পছেনর মূল িবjানিট এবং এর ইিতহাস িনেয় আমরা িবsৃত
পিরসের আেলাচনা কেরিছলাম। )স সেবর পুনrেlখ এখােন pেয়াজনীয়
132

132

Stephen W. Hawking, The Edge of Spacetime, in Paul C. Davies,
ed., The New Physics, Cambridge University Press; 1989
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নয়; আমরা এখােন )দখব ইনে™শেনর )পছেন যিদ ‘আিদ’ কারণ থােক
)সিট কী হেত পাের! এেkেt িতনিট সmাবনার কথা আমরা বলেত পাির:
এক, sীিতর pাথিমক বীজ আসেত পাের আণুবীkিণক আকােরর
িবকষOণমূলক পদাথO )থেক। অDােলন gথ তাঁর গেবষণায় )দিখেয়েছন, খুব
)ছাট – মাt এক আউেnর মেতা একটা ভর )থেকই ইনে™শন যাtা {r
করেত পাের, যার বDাস হেত পাের একিট )pাটেনর )চেয়ও একশত )কািট
gণ )ছাট িকছু। sীিতর )সই )ছাT বীজ িTয়ন বিণOত ভDাkয়াম
™াকচুেয়শেনর সমান, যা )কায়া•টাম শূnতা )থেক উdূত হেত পাের সময়
সময়।
মহািবে2র )kেt একিট বড় একিট সmাবনা হেˆ এেকবাের ‘শূn’
)থেক উdূত হওয়া, )যটা টাফTস িব2িবদDালেয়র অধDাপক আেলকজা•ডার
িভেলিŋেনর গেবষণা )থেক উেঠ এেসেছ। িভেলিŋেনর এই শূnতা মােন
িকnt )কবল শূnsান বা ‘এmিট )sস’ নয়, এেকবােরই যােক বেল
‘নািথং’। িভেলিŋন )দিখেয়েছন )য )সই ‘নািথং’ )থেক )কায়া•টাম
টােনিলং pিkয়ায় মহািবে2র উdব ঘটেত পাের133।
িdতীয় আেরকিট সmাবনা িকংবা psাবনা হেলা, {r িনেয় এ ধরেনর
p¬ই অথOহীন। িsেফন হিকং ‘pাnহীন psাবনা’ (no -boundary proposal)
শীষOক একিট মেডেল )দিখেয়েছন, ‘sান’, ‘কাল’, ‘আেগ’ , ‘পের’ )কােনা
িকছুই আসেল মহািব2 উdেবর উষালেg dDথOেবাধক নয়। এgেলা অথOহীন
p¬, অেনকটা ‘উtর )মrর উtের কী আেছ’⎯ pে¬র মেতা )শানায়।
আিশর দশেকর {rেত )জমস হাটOিলর সােথ Zতির করা এই মেডেল হিকং
)দিখেয়েছন, মহািব2 sয়ংসmূণO (self contained)134। িতিন তাঁর ‘িbফ
িহিsT অব টাইম’ বইেয় p¬ ছুেড় িদেয় বেলন, ‘যিদ মহািবে2র সূচনা
থােক, তেব হয়েতা ভাবেত পাির এর )পছেন ঈ2র বেল )কউ হয়েতা
থাকেত পােরন। িকnt মহািব2 যিদ পুেরাপুির sয়ংসmূণই
O হয়, যিদ তার

133
134

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang, 2006
Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam; 10th
anniversary edition, 1998
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)কােনা সীমােরখা িকংবা pাn না থােক, তেব )তা এর )কােনা {r )নই,
)শষ )নই, it would simply be! তাহেল এখােন ঈ2েরর sান )কাথায়?’
তৃতীয় আেরকিট )জারােলা সmাবনা আেছ অব}। সmাবনািট হেলা —
ইনে™শন হেয়েছ বেট, িকnt এর সূচনা িকংবা এর )পছেন আিদ )কান কারণ
থাকেত হেব এমন )কােনা কথা )নই। বরং মািকOন যুkরােTর কDািলেফািনOয়া
সা•টা-kুজ িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjানী অDাnিন অDাgির এবং )কমিbজ
িব2িবদDালেয়র )জDািতঃপদাথOিবjানী িsেভন gDাটন ‘ইনে™শন উইদাউট
আ িবিগিনং’ শীষOক সাmpিতক একিট গেবষণাপেt )দিখেয়েছন )য,
)যেকােনা ধরেনর ‘{rর psাবনা’ ছাড়াও ইনে™শন বা sীিত কাজ করেত
পাের খুব ভােলাভােবই 135।
আর িলে•ডর ‘িচরnন’ sীিত তtt এেস আিদ কারণেক খুব
)জােরেশাের p¬িবd কের িদেয়েছ বলা যায়। তাঁর তtt অnযায়ী এ ধরেনর
sীিত অিবরামভােব s-পুনরাবৃিt ঘিটেয় pিত মুহেূ তOই Zতির করেছ এবং
করেব নতুন নতুন মহািব2। এই pিkয়া অনnকাল ধের অতীেত )যমন
চেলেছ,ভিবŸেতও চলেব অিবরামভােবই।
)স িহেসেব ১৪০০ )কািট বছর আেগ ঘটা িবগ বDাং আমােদর
মহািবে2র {r িহেসেব িচিhত করা হেলও অn সব মহািবে2র জn )সিট
‘{r’ নয়। আসেল এই অনn মহাৈবি2ক িসেsেমর )কােনা {r
)নই,)শষও )নই। আজ )থেক ১০০ িবিলয়ন িকংবা ১০০ িTিলয়ন বছর
আেগ িকংবা পের )য সমেয়ই যাওয়া )হাক না )কন, sীিতর মাধDেম
‘মািlভাসO’ Zতিরর চলমান pিkয়া অতীেত )যমন িছল, ভিবŸেতও )তমিন
থাকেব। আর এটা গািণিতক ও Zবjািনকভােব খুবই সmব । িলে•ড িনেজই
বেলেছন, িচরnন এ sীিত তtt আজ অেনেকর মােঝই Zতির কেরেছ ‘সৃিk
sেখর উlােস কাঁপা’ এক সবOজনীন দাশOিনক আেবদেনর⎯এ মহািব2 যিদ
)কান িদন Àংস হেয় যায়ও, জীবেনর মূল সtা হয়েতা িটেক থাকেব অn
)কােনা মহািবে2, হয়েতা অn )কােনাভােব, অn )কােনা পিরসের ।
136

137

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,
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িলে•ডর sীিত তtt বলেছ, )কওিটক ইনে™শেনর ফেল উৎপিt হেয়েছ অসংখD
সmpসািরত বুdুদ এবং pিতিট সmpসািরত বুdুদই আবার জn িদেয়েছ এক একিট
‘িবগ বDাং’-এর। আর )সই এক একিট িবগ বDাং পিরেশেষ জn িদেয়েছ এক একিট
পেকট মহািবে2র। আমরা এ ধরেনরই একিট পেকট মহািবে2 বাস করিছ (ছিবর
উৎস:সােয়ি•টিফক আেমিরকান, জাnয়াির ২০১০)

মহািবে2র জn ওপেরর )কােনা সmাবনা সতD )সটা জানার জn
হয়েতা আমােদর ভিবŸেতর কািরগির দkতা এবং উnয়েনর িদেক
তািকেয় থাকেত হেব, িকnt এটা সতD )য, মেডলgেলার )কােনািটই {r
িকংবা আিদ কারেণর জn অিতpাকৃত )কােনা িকছুর ওপর িনভOর করেছ
না। কেয়কিট মেডেল আিদ কারেণর এেকবােরই দরকারই )নই, আর
কেয়কিটেত যাও বা আেছ, )সgেলার সবgেলাই বরং pাকৃিতক উপােয়
মহািবে2র উdেবর িদেকই ইিŋত করেছ। pাকৃিতক উপােয় িকভােব
মহািবে2র সূচনা হেত পাের )সটাই আমরা )দখব পরবতOী অnেˆেদ।

Scientific American, November, 1994
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pাকৃিতক উপােয় শূn )থেক মহািবে2র সূচনা

pাকৃিতক উপােয় অথOাৎ, ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর মধD িদেয় শূn )থেক
মহািব2 )থেক উৎপn হেত পাের এ ধারণািট )য এডওয়াডO িTয়ন ১৯৭৩
সােল বDk কেরিছেলন )সটা আমরা আেগই )জেনিছ। )কন এভােব,
মােন )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মাধDেম মহািবে2র উdব ঘটল? এর
উtের িTয়ন বেলিছেলন, ‘আিম এেkেt একটা িবনয়ী psাবনা হািজর
করেত চাই )য, আমােদর মহািব2 হেˆ এমন একিট িজিনস )যটা িকনা
সময় সময় উdূত হয়’। তেব ‘)নচার’ জানOােল pকািশত ‘ইজ দD
ইউিনভাসO এ ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন’ িশেরানােমর )সই pবেn )যভােব
মহািব2 উৎপিt হেয়েছ বেল িTয়ন ধারণা কেরিছেলন, তােত িকছু
সমsা িছল। pথমত: এই pিkয়ায় ১৪০০ )কািট বছর আেগকার
মহািবে2র উdেবর সmাবনািট খুবই কম। কারণ ™াকচুেয়শনgেলা
সাধারণত হয় খুবই অsায়ী। )স িহসােব একিট ™াকচুেয়শন pায় ১৪০০
)কািট বছর িটেক থাকার সmাবনা pায় অসmব বDাপারই বলেত হেব।
আসেল ™াকচুেয়শেনর sািয়t বা জীবনকাল িনভOর কের এর ভেরর
ওপর। ভর যত বড় হেব, ™াকচুেয়শেনর জীবনকাল তত কম হেব। )দখা
)গেছ একিট ™াকচুেয়শনেক )তর শ )কািট বছর িটেক থাকেত হেল এর
ভর ১০ gােমর )চেয়ও )ছাট হেত হেব, যা একিট ইেলকTেনর ভেরর
১০ gণ )ছাট। আর িdতীয়ত এই মহািব2 যিদ শূnাবsা (empty space)
)থেক উৎপিt হেয় থােক, তেব p¬ )থেক যায়, আিদেত )সই শূnাবsাই
বা এল )কাথা )থেক (আইনsাইেনর আেপিkক তtt অnযায়ী, )sস বা
শূnাবsােক )দশকােলর বkতার পিরমােপ pকাশ করা হয়)। pথম
সমsািটর সমাধান িTয়ন িনেজই িদেয়িছেলন। িTয়ন আেপিkক তtt
িবেশষjদেলর ()যমন পদাথOিবদ িপটার বাগOমDান) সােথ )স সময়ই
আেলাচনা কের বুেঝিছেলন, একিট আবd মহািবে2 ঋণাtক মাধDাকষOণ
শিk ধনাtক ভর শিkেক িনিkয় কের )দয়। অথOাৎ মহািবে2 )মাট
শিkর পিরমাণ (এবং এই শিkর সমতুলD পদােথOর পিরমাণ) শূn138।
-৬৫

৩৮

138

আবd মহািবে2 )মাট শিk )য শূn থােক তা িTয়েনর সময়ই িবjানীরা
জানেতন। )যমন িবখDাত পদাথOিবদ এল িড লা•ডাউ এবং ই এম িলফিশৎস
১৯৬২ সােল )লখা‘The Classical Theory of Fields’পাঠD বইেয় এিট বDাখDা
কেরিছেলন। িকnt িTয়ন সmবত এই উৎস সmেn অবগত িছেলন না।
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)স িহেসেব pায় ভরশূn অবsা )থেক যাtা {r করেল একিট
™াকচুেয়শন pায় অসীম কাল িটেক থাকেব।
১৯৮২ সােল আেলকজা•ডার িভেলিŋন (Alexander Vilenkin) িdতীয়
সমsািটর একিট সমাধান )দওয়ার )চkা কেরন এভােব, মহািব2 সৃk
হেয়েছ )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মধD িদেয় আkিরক অেথOই ‘শূn’
)থেক, তেব এই শূnাবsা {ধু ‘পদাথOিবহীন’ শূnাবsা নয়, বরং
)সইসােথ সময়-শূnতা এবং sান-শূnতাও বেট। িভেলিŋন )কায়া•টাম
টােনিলং-এর ধারণােক িTয়েনর তেttর সােথ জুেড় িদেয় বলেলন, এ
মহািব2 যাtা {r কেরেছ এক শূn জDািমিত (empty geometry)
)থেক এবং )কায়া•টাম টােনিলং এর মধD িদেয় উেtািরত হেয়েছ অশূn
অবsায় (non-empty state) আর অবেশেষ ইনে™শেনর মধD িদেয়
)বলুেনর মেতা আকাের )বেড় আজেকর অবsােন এেস দাঁিড়েয়েছ139।

139

Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics
letters 117B (1982) 25-28
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আেলকজা•ডার িভেলিŋন তাঁর মেডেলর সাহােযD )দিখেয়েছন )য শূnতা )থেক
)কায়া•টাম টােনিলং-এর মাধDেম মহািবে2র উdব ঘটেত পাের

িভেলিŋেনর )দওয়া ‘পরম শূেnর’ ধারণািট (absolute
nothingness) আts করা আমােদর জn একটু কিঠনই বেট! কারণ
আমরা শূnাবsা বা )sসেক সব সময়ই )পছেনর পটভূিম িহেসেবই িচnা
কের এেসিছ⎯এ বDাপারিট আমােদর অিsেtর সােথ এমনভােব িমেশ
)গেছ )য মেনর আিঙনা )থেক এেক তাড়ােনা pায় অসmব বDাপার। মাছ
)যমন জল ছাড়া িনেজর অিst কlনা করেত পাের না, িঠক )তমিন
)sস ও সময় ছাড়া )কােনা ঘটনাpবােহর সংগঠন )যন আমােদর মানসকlনার বাইের। তেব একিট উপােয় ‘অDাবেসালুট নািথংেনস’-এর
ধারণািটেক বুঝবার )চkা করা )যেত পাের। যিদ পুেরা মহািব2িটেক
সসীম আয়তেনর একিট আবd )kt িহেসেব িচnা করা হয়, এবং এর
আয়তন যিদ ধীের ধীের কিমেয় শূেn নািমেয় আনা যায়, তেব এই
pািnক বDাপারটােক ‘অDাবেসালুট নািথংেনস’ িহেসেব ধের )নওয়া )যেত
পাের। আমরা ছিবিটেক আমােদর মানসপেট কlনা করেত পাির আর
না-ই পাির, িভেলিŋন িকnt pমাণ কেরেছন, এই শূnতার ধারণা
গািণিতকভােব sসংjািয়ত, আর এই ধারণািটেক মহািবে2র উৎপিtর
গিণত িহেসেব pেয়াগ করা )যেতই পাের। িভেলিŋন তাঁর ধDানধারণা
এবং )সই সােথ )জDািতঃপদাথOিবjােনর সামিgক অgগিত িনেয় সাধারণ
সূচীপt
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পাঠকেদর জn একিট বই িলেখেছন সmpিত ‘এেকর )ভতর অসংখD—
অn মহািবে2র সnান’ িশেরানােম140। বইিট Zবjািনক তেtt সমৃd
)কবল নয়, নানা হাsরস এবং )কৗতুকসমৃd উপাদােনও ভরপুর।
১৯৮১ সােল িsেফন হিকং ও )জমস হাটOিল িভnভােব সমsািটর
সমাধান কেরন। তাঁেদর মেডল পদাথOিবjােনর জগেত ‘pাnহীন
psাবনা’ (no-boundary proposal) িহেসেব িচিhত হেয় আেছ141।
তাঁেদর মেডলিট )নােবল পুরsার িবজয়ী িবjানী িরচাডO )ফইনমDােনর
িবখDাত ইিতহােসর )যাগ বা ‘sum over histories’-এর ওপর িভিt
কের Zতির। িdতীয় িব2যুেdর পর )ফইনমDান )কায়া•টাম বলিবদDা িনেয়
গেবষণা করেত িগেয় )দিখেয়িছেলন, একিট কণার )কবল একিট
ইিতহাস থােক না, থােক িবিভn সmাবD িহিsTর সমাহার, অথOাৎ
গািণিতকভােব - অসংখD সmাবনার অেপkেকর সমিk। আমরা কণার
িdিচড় বা ডবল িsট এkেপিরেম•টসহ বh িবখDাত পরীkা )থেক
বDাপারটার সতDতা )জেনিছ। িঠক একই পদাŋ অnসরণ কের হিকং
)দিখেয়েছন )য, এই বDাপারটা আমােদর মহািবে2র জnও একইভােব
pেযাজD। মহািবে2রও )কবল একক ইিতহাস আেছ মেন করেল ভুল
হেব, কারণ মহািব2ও )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মাধDেম )সই
)কায়া•টাম sর )থেকই যাtা {r কেরেছ। হিকং তাঁর ‘ইউিনভাসO ইন আ
নাটেশল’ বইেয় এ pসেŋ বেলন, ‘pাnহীন psাবনাটা )ফইনমDােনর
)সই একািধক ইিতহােসর ধারণার ওপর িভিt কের Zতির। িকnt
)ফইনমDােনর )যাগফেল কণার ইিতহাস এখন sলািভিষk হেয় িগেয়েছ
সবOেতাভােব sানকাল িদেয়, )যটা িকনা মহািবে2র ইিতহােসর সমিk
তুেল ধের’। হিকং ইিতহােসর )যাগসূt pেয়াগ করেত িগেয় আেরা
)দখেলন, sান ও কােলর পুেরা বDাপারটা pাnিবহীন সসীম আকােরর বd
)গালকীয় )kেt পিরণত হেয় যায়142। বDাপারটা )যন অেনকটা পৃিথবীর
আকােরর সােথ তুলনীয়। আমরা জািন, পৃিথবীর পৃªেদশও আকাের
সসীম, িকnt pাnিবহীন )গালেকর মেতা। )গালেকর )কােনা pাn থােক
না। )সজnই দিkণ )মrর ১ মাইল দিkেণ কী আেছ তা বলার অথO হয়
140
141
142

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang, 2006
James B. Hartle and Stephen W. Hawking, "Wave Function of the
Universe," Physical Review D28, 2960-75, 1983
Stephen William Hawking, The Universe in a Nutshell, Bantam, 2001

288 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

না। হিকং-এর দৃিkেত মহািবে2র আিদ অবsাটাও )তমিন। হিকং িনেজই
িলেখেছন তাঁর ‘gDা•ড িডজাইন’ বইেয়143 :
আমরা যিদ আেপিkকতার তেttর সােথ )কায়া•টাম তttেক
)মলাই তাহেল )দখা যায় pািnক )kেt sান -কােলর বkতা
এমন বDাপক হেত পাের )য, সময় তখন sােনর )sফ আেরকটা
মাtা িহেসেবই িবরাজ কের। একদম আিদ মহািবে2, যখন
মহািব2 এতটাই kুd িছল )য এর ওপর )কায়া•টাম তtt এবং
সাধারণ আেপিkকতার তtt উভেয়ই কাজ করত তখন আসেল
মহািবে2র চারিট মাtাই িছেলা sািনক মাtা এবং )কােনা
আলাদা সমেয়র মাtা িছল না। এর অথO, আমরা যখন
মহািবে2র “সূচনা” সmেকO বিল তখন একটা বDাপার এিড়েয়
যাই। )সটা হেলা, তখন সময় বলেত আমরা যা বুিঝ, তারই
)কােনা অিst িছল না। এটা জানা থাকা pেয়াজন )য, sান ও
কাল িনেয় আমােদর )য pচিলত ধারণা, )সটা একদম আিদ
মহািবে2র ওপর খােট না। অথOাৎ )সটা আমােদর অিভjতার
ঊেÀO, অব} আমােদর কlনা এবং গিণেতর ঊেÀO নয়।
এখন, আিদ মহািবে2 চারিট মাtাই যিদ sােনর মাtা িহেসেব
কাজ কের তাহেল সমেয়র সূচনা হেলা িকভােব?
এই )য ধারণা )য, সময় িজিনসটাও sােনর আেরকিট মাtা
িহেসেব আচরণ করেত পাের, )সখান )থেক আমরা সমেয়র
সূচনািবষয়ক সমsািট কািটেয় উঠেত পাির; িঠক )যভােব
আমরা “পৃিথবীর )শষ )কাথায়” এই p¬েকও কািটেয় উিঠ,
)গালাকার পৃিথবীর ধারণা মাথায় )রেখ। মেন কrন, মহািব2র
সূচনা অেনকটা পৃিথবীর দিkণ )মrর মেতা। )কউ যখন )সখান
)থেক উtর িদেক )যেত থােক, তখন একই অkাংেশর বৃtও
বড় হেত থােক, )যটা মহািবে2র আকার ও sীিত িহেসেব ভাবা
যায়। তার মােন মহািব2 {r হেয়েছ দিkণ )মrেত, িকnt এই
দিkণ )মrিবndর ZবিশkD পৃিথবীপৃেªর আর )যেকােনা সাধারণ
িবndর মেতাই হেব।
এই )pkাপেট মহািবে2র সূচনার আেগ কী ঘেটিছল, এই
p¬টাই অথOহীন হেয় পেড়। কারণ, এই p¬টা “দিkণ )মrর

143

‘দD গDা•ড িডজাইন’ – িsেফন হিকং [অধDায় ৬] (অnবাদ তানভীrল ইসলাম)
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দিkেণ কী আেছ”, এই pে¬র সমতুল। এই িচেt মহািবে2র
)কােনা সীমানা )নই⎯ pকৃিতর )য আইন দিkণ )মrেত কাজ
কের, )সটা অn )যেকােনা জায়গােতও কাজ করেব। একই
ভােব, )কায়া•টাম তেtt মহািবে2র সূচনার আেগ কী ঘেটিছল,
এই p¬ অথOহীন হেয় পেড়। মহািবে2র ইিতহাসও )য
সীমানাহীন একটা বd তল হেত পাের, এই ধারণােক বেল “)না
বাউ•ডাির কি•ডশন” বা pাnহীনতার শতO।
এখােন মূল বDাপারিট হেলা, হিকং-এর মেডলিটও িভেলিŋেনর
মেডেলর মেতা pাকৃিতক ভােব মহািবে2র উdবেক বDাখDা করেত পাের।
তেব হিকং-হাটOিল মেডেলর সােথ িভেলিŋেনর মেডেলর পাথOকD এই )য,
এই মেডেল িভেলিŋেনর মেতা ‘পরম শূn’র ধারণা gহণ করার দরকার
)নই।
িভেলিŋন ও হিকং-এর এই dই মেডেলর বাইের আেরকটা মেডল
আেছ )যটা বাইভাসO (Biverse) নােম পিরিচত। এটা মূলত হিকং-হাটOিল
মেডল এবং িভেলিŋেনর psািবত মেডল dেটার একধরেনর সমnয় বলা
যায়। পদাথOিবদ িভkর )sŋর এই মেডেলর pবkা144। ২০১১ সােল
pকািশত আমােদর ‘অিব2ােসর দশOন’ বইেয়ও এই মেডলিটর উেlখ
কেরিছলাম।

144

িভকটর )sŋেরর এই বাইভাসO মেডেলর সােথ পিরিচত হেত হেল তাঁর The
Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us
(Prometheus Books, 2011) অথবা Timeless Reality : Symmetry,
Simplicity, and Multiple Universes (Prometheus Books, 2000)
dkবD।
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িভkর )sŋেরর বাইভাসO মেডল। আমােদর মহািব2 টােনিলং-এর মাধDেম অপর
মহািব2 )থেক উdূত হেয়েছ বেল মেন হেব। িকnt অপর মহািবে2র সমেয়র িদক
আমােদর মহািবে2র সমেয়র িদেকর িঠক িবপরীত বেল dেটা মহািব2ই উdূত হেব
আসেল একই ‘আনিফিজকাল িরজন’ িহেসেব িচিhত িবেশষ ধরেনর শূnাবsা
)থেক

এই psাবনা অnযায়ী আমােদর মহািবে2র সূচনা হেয়িছল
)কায়া•টাম টােনিলং pিkয়ায় অপর একিট মহািব2 )থেক, )য মহািবে2র
অিst িছল অসীম সময় পযOn, অnত আমােদর সময় পিরমােপর
দৃিkেকাণ )থেক। )কায়া•টাম টােনিলং িবjােনর জগেত একিট pিতিªত
Zবjািনক ধারণা। সাধারণ ভাষায়, )কােনা বstর একিট িনউটনীয় বাধা বা
)দয়ােলর )ভতর গেল )বর হেয় যাওয়াই )কায়া•টাম টােনিলং। িবগ বDাংএর মাধDেম sােনর pসারেণর )য অিভjতা আমােদর মহািবে2র
অিধবাসীরা উপলিb কেরেছ, অপর মহািব2িট উপলিb করেব িঠক তার
উেlা অথOাৎ সংেকাচেনর অিভjতা।
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আরও একিট বDাপার হেলা, একিট মহািবে2 সমেয়র িদক িনধOারণ
করা হেয় থােক এনTিপ বৃিd বা িবশৃŋলা বৃিdর িদেকর সােথ সামµs
)রেখ। )সই শতOেক িসd করেত )গেল অপর মহািবে2র সমেয়র িদক
আমােদর মহািবে2র সমেয়র িদেকর িঠক িবপরীত হেত হেব। আর
তাহেলই এই বাইভাসO মেডেল আমােদর মহািব2 টােনিলং-এর মাধDেম
অপর মহািব2 )থেক উdূত হেয়েছ বেল মেন হেব; িঠক একইভােব অপর
মহািবে2র অিধবাসীেদর কােছ মেন হেব তােদর মহািব2 টােনিলং-এর
মাধDেম উdূত হেয়েছ আমােদর মহািব2 )থেক। dই মহািবে2রই আপাত
উdব ঘটেব ছিবেত ‘আনিফিজকাল িরজন’ িহেসেব িচিhত িবেশষ
ধরেনর শূnাবsা )থেক। গািণিতক ও Zবjািনকভােব মেডলিট trিটপূণO
না হেলও pােয়ািগক িদক )থেক মেডলিটর িকছু জিটলতার কারেণ
মূলধারার পদাথOিবদেদর কােছ এিট জনিpয় নয়। আমরাও এ মেডলিট
িনেয় )বিশ আেলাচনােত আgহী নই। তার )চেয় sীিত )থেক উেঠ আসা
আধুিনক মেডলgেলার িদেক বরং দৃিk )দওয়া যাক।
আিশর দশেক যখন হিকংসহ অn িবjানীরা pাnহীন psাবনা িনেয়
িনিবkিচেt কাজ কের যািˆেলন, িঠক )স সময়টােত gথ-িলে•ডিভেলিŋন-)sইনহাটO pমুখ িবjানী কাজ করিছেলন তাঁেদর psািবত
‘sীিত তtt’ িনেয়। এই তেttর সাফেলDর ইিতহাস আমরা ইেতামেধDই
আেগর অধDায়gেলা )থেক )জেনিছ। sীিত তেttর আিবভOােবর পর
)থেকই এ তtt সিngজেনর কাছ )থেক বh পরীkার সmুখীন হেয়েছ,
এবং বলা যায় সাফেলDর সেŋই )স িনেজেক সামাল িদেত )পেরেছ।
সবেচেয় বড় সাফলD হেˆ মহািবে2র জDািমিত )শষ পযOn ‘সামতিলক’
pমািণত হওয়া। মূলত gp শিkর )খাঁজ পাওয়া এবং )কােব আর
ডিbউমDাপ এবং অিত সmpিত pাŋ )থেক পাওয়া সূk উপাt )থেক
আমরা pায় শতভাগ িনšয়তায় জানেত )পেরিছ )য আমােদর মহািবে2র
জDািমিত সমতল (অথOাৎ ওেমগার মান হেব ১-এর একদম কাছাকািছ),
)যটা িছল একসময় sীিত তেttর )জারােলা অnকl। সমতল
মহািবে2র বDাপারিট এই অধDােয়র জn grtপূণO। কারণ, সমতল
মহািবে2র একিট িবেশষ ZবিশkD আেছ। এিট Zতির কের )দয় শূn )থেক
মহািব2 উdেবর নাnিনক )kt। এ বDাপারিট sk কেরেছন খDাতনামা
পদাথOিবjানী লেরn kাউস তাঁর িবিভn )লকচাের এবং বইেয়। লেরn
kাউস ২০০৯ সােলর অেkাবর মােস লস এেµেলেস এিথs
কনেভােকশেন ‘ইউিনভাসO èম নািথং’ নােম একিট বkৃতা িদেয়িছেলন।
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)সই এক ঘNা চার িমিনেটর )সই )লকচারিট িরচাডO ডিকn ফাউে•ডশন
)থেক ইউিটউেব pকািশত হেল পাঠক ও দশOকেদর মেধD তীb চা•লD
Zতির কের। িকছুিদেনর মেধDই িভিডওিটর দশOেকর সংখDা িমিলয়েনর
ওপর ছািড়েয় যায় । )লকচারিটেক উপজীবD কের িতিন পরবতOীেত
(২০১২) একই িশেরানােম একিট জনিpয় ধারার িবjােনর বই pকাশ
কেরন, যা িনউ ইয়কO টাইমেস )বs )সলার হেয়িছল । )সই মূল
)লকচােরর একিট অংেশ সমতল মহািব2 এবং এর pভাব িনেয় বলেত
িগেয় অধDাপক kাউস উেlখ কেরন147 145

146

মহািবে2র জDািমিত অব}ই সমতল হেত হেব। )কন? dিট
কারণ। pথমত )যটা আিম সাধারণত বিল—সমতল মহািব2ই
একমাt মহািব2 )যটা িকনা পদাথOিবদেদর )চােখ
‘মDােথমDািটকািল িবউিটফুল’। এটা হয়েতা িঠক; িকnt এটা মূল
কারণ নয়। আেরকটা বড় কারণ আেছ। সমতল মহািব2 এবং
একমাt সমতল মহািব2ই একমাt মহািব2 )যখােন )মাট
শিkর পিরমাণ এেকবাের িনখুঁতভােব শূn হেয় যায়। কারণ
মহাকেষOর রেয়েছ ঋণাtক শিk। আর এই ঋণাtক শিk
িনখুঁতভােব িনিkয় হেয় যায় মহািবে2র ধনাtক ভর শিk
িদেয়। অথOাৎ মহািবে2র )মাট শিk থােক শূn। এখন,
মহািবে2র )মাট শিk শূn হবার মােজজাটা কী? মােজজাটা
হেলা )কবল এ ধরেনর মহািব2ই শূn )থেক উdূত হেত পাের।
এ বDাপারটা সতDই অনnসাধারণ। কারণ, পদাথOিবjােনর
সূtgেলা এেকবাের শূn )থেক মহািব2েক উdূত হবার অnমিত
)দয়। আপনার আর অn িকছুর দরকার )নই শূnতা ছাড়া, যার
)মাট শিk হেব শূn। )সখােন )কায়া•টাম ™াকচুেয়শন )থেক
মহািবে2র উdব ঘটেব।

145

ইউিটউব িভিডও: '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
ইউিটউব িভিডও: A "Flat" Universe; Uploaded on May 20, 2010.
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আরও মজার বDাপার হেলা, sীিত তেttর সবOাধুিনক ধারণা (যােক িলে•ড
‘)কওিটক ইনে™শন’ বেল অিভিহত কেরেছন) অnযায়ী, {ধু )য
একবারই িবগ বDাং বা মহািবেsারণ ঘেটেছ তা িকnt নয়, এরকম িবগ
বDাং িকnt হাজার হাজার, )কািট )কািট এমনিক অসীম-সংখDকবার ঘটেত
পাের; Zতির হেত পাের অসংখD ‘পেকট মহািব2’। আমরা সmবত
এমনই একিট পেকট মহািবে2 অবsান করিছ বািকgেলার অিst সmেn
jাত না হেয়। এটাই )সই িবখDাত ‘মািlভাসO’ বা ‘অনn মহািবে2র’
ধারণা।
িবjানীরা আজ মেন করেছন, আধুিনক পদাথOিবjান যখন )কবল
একিট নয়, অসংখD মহািবে2র উdেবর একিট pাকৃিতক এবং )যৗিkক
সমাধান িদেত পারেছ, তখন ঈ2র সmবত একিট ‘বাড়িত
হাইেপািথিসস’ ছাড়া আর িকছু নয়। িবjানী িভkর )sŋর, লেরn
kাউস, অDােলন gথ, আঁেd িলে•ডরা )সটা অেনক আেগ )থেকই বেল
আসিছেলন148 । হিকংও তাঁর ‘gDা•ড িডজাইন’ বইেয় বেলেছন, ‘গড
হাইেপািথিসস’ বা ‘ঈ2র অnকl’ )মাটা দােগ ‘অkােমর kুেরর’
লŋন149। অব} তােত িবতকO )থেমেছ এমন বলা যােব না; বরং জাল
)ফেল রােসেলর ‘)শষ কˆপ’ ধরার pেচkা চলেছই িবিভn মহল )থেক।
রােসেলর )শষ কˆপ?

)নােবল পুরsার িবজয়ী িবjানী ও দাশOিনক বাTOা•ড রােসলেক িনেয়
একিট চমৎকার গl pচিলত আেছ। িতিন একবার সাধারণ জনগেণর
জn উnুk এক )সিমনাের বkৃতা িদিˆেলন। সূযOেক )কnd কের
িকভােব পৃিথবী এবং অn gহমNল ঘুরেছ, এবং সূযO আবার িকভােব

148

এ pসেŋ পড়া )যেত পাের অDােলন gেথর ‘The Inflationary Universe’
(Basic Books, 1998 ) িকংবা িভkর )sŋেরর ‘God: The Failed
Hypothesis (Prometheus Books, 2008)’, িকংবা ইউিটউব )থেক )দখা
)যেত পাের লেরn kাউেসর িবখDাত 'A Universe From Nothing' িভিডওিট
(Lawrence Krauss, AAI 2009) ইতDািদ।
149
অkােমর kুর pসেŋ জানেত হেল ‘অিব2ােসর দশOন’ ({dsর, ২০১১; পুনমুOdণ
২০১২) dkবD। এ ছাড়া অনলাইেন, অিভিজৎ রায়, অkােমর kুর (occam’s
razor) এবং বাhলDময় ঈ2র, মুkমনা, জাnয়াির ১৯, ২০১০ dkবD।
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আমােদর ছায়াপেথ ঘুরেছ এgেলাই িছল বkৃতার িবষয়। বkৃতা )শষ
হেল এক বৃdা উেঠ দাঁিড়েয় বলেলন, ‘এতkণ তুিম যা যা বেলছ তা সব
বােজ কথা। পৃিথবী আসেল সমতল, আর )সটা রেয়েছ একটা িবরাট
কˆেপর ওপর। রােসল মৃd )হেস বৃdােক িজেjস করেলন, ‘কˆপটা
তাহেল কার ওপর দাঁিড়েয় আেছ?’ বৃdা খািনকkণ )ভেব জবাব িদেলন,
‘)ছাকরা, তুিম খুব চালাক। তেব )জেন রােখা, কˆপটার তলায়
আেরকটা কˆপ, আর ওটার তলায় আেরকটা—এভােব পরপর সবই
কˆপ রেয়েছ’।
)তা pাকৃিতকভােব শূn )থেক মহািবে2র উdেবর বDাখDা পাওয়ার
পর িক রােসেলর গেlর )সই )শষ কˆেপর )খাঁজ পাওয়া )গল?
কˆেপর )খাঁজ পাওয়া )গেছ িক না জািন না, তেব অেনেকই মেন
করেছন, মহািব2 ‘সৃিk’র )পছেন কˆপচালক ঈ2েরর ভূিমকা
অেনকটাই )গৗণ হেয় )গেছ। পদাথOিবjােনর সূt )মেন অিনবাযOভােব
শূn )থেক মহািব2 উdূত হেত পারেল মহািবে2র অিstেক বDাখDার
জn ঈ2েরর আেদৗ )কােনা আর ভূিমকা থােক িকনা )সটা একটা p¬
বেট। িsেফন হিকং-এর ‘gDা•ড িডজাইন’ বইিট )বর হবার pাkােল
ল•ডন টাইমেস িশেরানাম করা হেয়িছল—‘ঈ2র মহািব2 Zতির কেরনিন:
হিকং-এর অnধাবন’150। hানা )ডভিলেনর িরেপােটO pকািশত টাইমেসর
)সই িনবেn )স সময় )লখা হেয়িছল151 আধুিনক পদাথOিবjান ঈ2েরর জn )কােনা জায়গা আর খািল
রােখিন, িsেফন হিকং-এর উপসংহার এটাই। )য ভােব
ডারউইনবাদ জীবিবjােনর )চৗহিd )থেক ঈ2রেক সিরেয়
িদেয়েছ, িbেটেনর সবেচেয় িবিশk িবjানী িঠক )সরকমভােবই

150
151

Hannah Devlin, Hawking: God Did Not Create Universe - The
Times (London) 2 September, 2010;
" 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;
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মেন কেরন, পদাথOিবjােনর নতুন তttgেলা ঈ2েরর ভূিমকােক
অপাে:kয় কের তুেলেছ।
বলা বাhলD, ২০১০ সােল pকািশত িsেফন হিকং-এর বইিটেক িনেয়
তুমুল িবতকO হেয়িছল িমিডয়ায়। িবতকO হেয়েছ gDাN িডজাইেনর পের
বাজাের আসা লেরn kাউেসর ‘ইউিনভাসO èম নািথং’ (২০১২) বইিট
িনেয়ও। িবrপতা এেসেছ মূলত ধািমOক এবং ধমOপnী দাশOিনকেদর িদক
)থেকই )বিশ। তাঁরা )সারেগাল তুেলেছন শূnতার অিভবDিk িনেয়।
তাঁরা দািব কেরেছন )য শূnতার কথা kাউস তাঁর বইেয় বেলেছন )সটা
নািক ‘pকৃত শূnতা’ নয়। িকnt pকৃত শূnতাটা িঠক কী )সটা তাঁরাও )য
খুব পিরÆারভােব বলেত পােরন তা নয়। এটা অব} sাভািবকই।
শূnতােক সংjািয়ত করেত )গেল pথেমই শূেnর িকছু ZবিশkD
আেরািপত করেত হেব, যার িনিরেখ শূnেক সংjািয়ত করা যায়। িকnt
)কােনা ZবিশkD আেরাপ করা মােনই )সটা আর ‘pকৃত শূnতা’ হেব
না152। এ ধরেণর শূnতা িনেয় দাশOিনক তDানা পDাঁচােনার নানা )খলা
)খলা যায়, িকnt পদাথOিবjানীেদর )চােখ )সgেলা অথOহীন। kাউস এ
ধরেনর ‘দাশOিনক তDানা পDাঁচােনা শূnতা’)ক অsˆ (vague),
অসমDকিববৃত (ill-defined) এবং অkম (impotent) িহেসেব অিভিহত
কেরেছন153। )কউ )কউ সামµsহীন (inconsistent) িকংবা
পরsরিবেরাধীও (self-contradictory) হয়েতা ভাবেবন। পদাথOিবjানীরা
এই ধরেনর পরsরিবেরাধী দাশOিনক শূnতা িনেয় কাজ কেরন না154,
তাঁরা )য শূnতার কথা বেলন, )সটােক বেল ‘ভেয়ড’ বা sান-শূnতা।
এিট Zবjািনকভােব খুব ভােলাভােবই সংjািয়ত। চাইেল
গািণিতকভােবও এেক pকাশ করা যায়। এর pকাশমান তরŋ অেপkক
(explicit wave function) আেছ। এই ভেয়ডজিনত শূnতা আসেল
)কায়া•টাম মহাকেষOর শূnতা যা )কায়া•টাম )ktতেttর )কায়া•টাম

152

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013
Lawrence M. Krauss, The Consolation of Philosophy, Scientific
American, April 27, 2013
154
তেব অnতঃ একিট )kেt sানশূnতার বাইের িগেয়ও অথOাৎ পরমশূnতা
)গানায় ধেরও মহািবে2র উdব বDাখDা করা )গেছ, তার হিদস আেছ
িভেলিŋেনর মেডেল। এ pসেŋ dkবD: Alexander Vilenkin, “Creation of
Universe from Nothing” Physics letters 117B, 25-28, 1982
153
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ভDাkয়ােমর সমতুল155। এই ধরেনর শূnতা )থেক
মহািবে2র মেতা িকছুর উৎপিtেত )কােনা বাধা
সিঠকভােবই বেলেছন, ‘)কায়া•টাম gDািভিট )কবল
মহািব2র সৃিkর অnমিত িদেয়ই kাn হয় না;
)জারােলাভােব বলব, এটা অেনক )kেt আব}কও’।
)থেক মহািবে2র উৎপিt সmবপর।

আমােদর )চনা
)নই। kাউস
শূnতা )থেক
এেkেt আিম
এ জnই শূn

অব} তােত )য িবতকO )থেমেছ তা নয়। ধমOপnী দাশOিনেকরা p¬
কেরেছন, ‘শূnতার মেধD যিদ )কায়া•টাম ™াকচুেয়শন ঘেট তেব
)কায়া•টাম বলিবদDার সূtgেলাই বা এল )কােtেক?’। ‘)ক নািজল করল
এই সব িনয়ম?’ মুশিকল হেলা, এ ধরেনর p¬ ধারাবািহকভােব kমাগত
চলেত থােক, কˆেপর গেlর মেতাই। িবjােনর jােনর সাহােযD )য
সমাধানই )দওয়া )হাক না )কন, )সটারই বা কারণ কী বেল )স
সমাধানেক p¬িবd করা হেব। )সটারও )কােনা বDাখDা বা উtর হািজর
করেল ‘)সই উtেররও বা কারণ কী’ বেল আবার p¬ ছুেড় )দওয়া হেব।
এভােব )ঠেল )ঠেল )শষ পযOn উtরটােক সকল রহেsর একমাt
সমাধান আরাধD ‘ঈ2র’-এর কােছ িনেয় যাওয়া হেব। এবং তার পরই
লmা একটা দাঁিড় – কমিpট ফুলsপ যােক বেল। তখন ‘ঈ2রই বা এল
)কাথা )থেক’ িকংবা ‘ঈ2েরর )পছেনই বা কারণ কী?’ – এই ধরেনর
p¬ আর আমরা করেত পারব না। হাত-পা )বঁেধ )দওয়া হেব। )টপ
)মের )দওয়া হেব তাঁেদর মুেখ যাঁরা এgেলা p¬ করেবন।
)সৗভাগDবশত িবjান এভােব কাজ কের না। পদাথOিবjােনর িনয়ম
নীিতgেলা আসেল কী, এবং এর উdব কীভােব ঘটেত পাের, এটা
এখেনা িবjানীেদর গেবষণার সজীব একিট িবষয়, িকnt িবjানীরা এটা
অnত জােনন )য, িবjােনর এই িনয়মনীিতgেলা শিরয়া আইেনর মেতা
িকছু নয়, )য কােরা dারা ‘নািজল’ হেত হেব। বরং িকভােব
পদাথOিবjােনর িনয়মgেলা pাকৃিতকভােবই Zতির হেত পাের তা অেনক
িবjানী Zবjািনক কাঠােমার মেধD )থেকই বDাখDা করেত পােরন। )যমন
িবjানী িভkর )sŋর তাঁর ‘The Comprehensible Cosmos: Where Do
the Laws of Physics Come From?’ বইেয় )দিখেয়েছন )য, শূnতার

155

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013
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pিতসামDতা এবং )সই pিতসােমDর ভাঙেনর মাধDেম pাকৃিতকভােবই
পদাথOিবjােনর সূেtর উdব ঘটেত পাের156। )স সমs গািণিতক
মেডেলর উেlখ পাওয়া যায় তাঁর অনলাইেন রাখা )পপােরও157, 158।
িতিন মূলত গিণতিবদ এিম )নাদােরর (Emmy Noether, ১৮৮২-১৯৩৫)
সহজ-সরল িকnt grtপূণO একিট কােজর ওপর িভিt কের মূল
গণনাgেলা কেরন; তার সােথ ‘)গজ িসেমিT’র ধারণার গািণিতক সমnয়
ঘটান (যােক িতিন তাঁর বইেয় অিভিহত কেরেছন ‘পেয়•ট অব িভউ’ নীিত
নােম), এবং )সখান )থেকই )বিরেয় আেস এই উপসংহার।
এিম )নাদােরর তttিট grtপূণO। িকnt )সটা িনেয় বলার আেগ এিম
)নাদার সmেnই d-চার কথা বেল )নওয়া যাক। )নাদার জেnিছেলন
১৮৮২ সােল জামOািনর বাভািরয়ায়। গিণতj বাবার অnেpরণায় আর
মূলত িনেজর )চkায় িনেজও একসময় গিণতj হেয় ওেঠন িতিন। িকnt
হেল কী হেব, )নাদার )য সময়টায় জেnিছেলন, )স সময় গিণতিবদ
িহেসেব নারীেদর )তমন )কান sীকৃিত িছল না। তাঁর িনেজর শহেরর
আেলOংেগন িব2িবদDালেয় গিণেতর kােস অিডট করা ছাড়া আর )কােনা
িকছু করেত )দওয়া হয়িন। তারপেরও ১৯০৩ সােল িব2িবদDালয় )থেক
জামOান বDােচলর িডিgর সমতুলD িডিg িনেয় )বেরােত পারেলন। পেরর
এগােরা বছর িতিন িবখDাত গিণতj )ডিভড িহলবােটOর অধীেন কাজ
করার sেযাগ পান, sেযাগ পান আেলOংেগন ও )গািটংেগন িব2িবদDালেয়
পড়ােনারও, যিদও এর জn )কােনা পািরrিমক তােক )দওয়া হয়িন।
১৯১৮ সােলর িদেক তাঁেক ‘আনেটিনউরড pেফসর’ িহেসেব িনেয়াগ
)দওয়া হয়, এবং ১৯২৩ সাল )থেক িতিন সামাn িকছু পািরrিমক )পেত
{r কেরন। এভােবই তাঁেক থাকেত হেয়িছল। গিণেত তাঁর উেlখেযাগD
পারদিশOতা থাকেলও কখেনাই তাঁর চাকির sায়ী করা হয়িন, তাঁেক
)দওয়া হয়িন )গািটংেগন একােডিম অব সােয়েnর )কােনা পদও।

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
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এিম )নাদার (১৮৮২ -১৯৩৫), একদা িবsৃত এই গিণতেjর কাজ এবং তtt kমশ
পদাথOিবjােনর িবিভn শাখায় grtপূণO হেয় উঠেছ

এর মেধD িtেশর দশক )থেক জামOািনেত নাৎিস বািহনীর kমতা
বৃিd )পেত {r করেল, {r হয় ইhিদেদর ওপর লাগাতার অতDাচার।
এিম )নাদার জামOািনর ইhিদ পিরবাের জেnিছেলন। িবপদ ঘিনেয়
আসেছ বুেঝ তাঁেক জামOািন তDাগ করেত হয়। ১৯৩৩ সােল িতিন
আেমিরকা এেস )পনেসলেভিনয়ার bায়ান )মওর কেলেজ )যাগ )দন।
িকnt dই বছেরর মাথায় তাঁেক dভOাগDজনকভােব জরায়ুর কDাnাের
আkাn হেয় মৃতুDমুেখ পিতত হেত হয়। িতিন মারা যাবার সময় খুব কম
)লাকই তাঁর নাম জানত159। িকnt এখন িদন বদলােˆ। তাঁর কাজ খুব
grt সহকাের িবjােনর িবিভn শাখায় উেঠ আসেছ। িবেশষ কের এিম
)নাদার ১৯১৫ সােল একিট যুগাnকারী তtt িদেয়িছেলন, )যটা এখন
‘)নাদােরর তtt’ (Noether's theorem) নােম অিভিহত হয়। এ তtt এখন
বDবhত হেˆ আধুিনক পদাথOিবদDার বh শাখায়160। grt, pেয়াগ ও

159

160

তার পরও pিতভাধর িবjানী আইনsাইেনর )চাখেক )নাদার ফাঁিক িদেত
পােরনিন। )নাদার মারা যাবার পরপরই আইনsাইন িনউইয়কO টাইমেসর
একিট িনবেn )নাদারেক একজন ‘grtপূণO সৃিkশীল গিণত-pিতভা’
(significant creative mathematical genius) িহেসেব অিভিহত
কেরিছেলন।
Dwight E. Neuenschwander, Emmy Noether's Wonderful Theorem,
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বDবহােরর িনিরেখ তাঁর তttিট বতOমােন হেয় উেঠেছ গিণেতর ইিতহােসর
অnতম সাথOক তtt। এর সার কথা হেলা, pিতিট লাগাতার sান-কাল
সামDতার জn একিট কের িনতDতার নীিত রেয়েছ। পদাথOিবjােন িতনিট
িনতDতার নীিত )মৗিলক বেল িবেবিচত: শিkর িনতDতা, Zরিখক
ভরেবেগর িনতDতা, )কৗিণক ভরেবেগর িনতDতা।
)নাদােরর তtt )থেক )দখা )গল, শিkর িনতDতার সূt (conservation
of energy) আসেল )সরকম )মৗিলক িকছু নয়, সময় অবsাnর সামDতা
(time translation symmetry) )থেকই )বিরেয় আেস এটা । Zরিখক

ভরেবেগর িনতDতা (conservation of linear momentum) )বিরেয় আেস
sান অবsাnর সামDতা (space translation symmetry) )থেক। )কৗিণক
ভরেবেগর িনতDতা আেস sািনক ঘূণOন সামDতা (space rotation
symmetry) )থেক।
এর মােন কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই )য, পদাথOিবjানীরা যখন
গািণিতক মেডল বা pিতrপ িনমOাণ কেরন, তখন যিদ তাঁেদর সময় িনেয়
িচnা করেত না হয়, তাহেল তাঁেদর শিkর সংরkণ িনেয়ও আলাদা কের
িচnার িকছু )নই। এটা এমিনেতই িসেsেম চেল আসেব। অথOাৎ, একই
মেডল যিদ আজেক কাজ কের, কালেক কাজ কের িকংবা পর{, িকংবা
এক হাজার বছর আেগ, িকংবা এক হাজার বছর পের, তাহেল মেডেল
sয়ংিkয়ভােবই শিkর িনতDতা বলবৎ থাকেব। পদাথOিবjানীেদর
এখােন আলাদা কের িকছুই করণীয় )নই।
একইভােব, যিদ আেরকজন পদাথOিবদ আেরকিট মেডল িনমOাণ
কেরন )যটা িকনা sােনর ওপর িনভOরশীল থাকেব না, অথOাৎ মেডলিট
বাংলােদেশর বাnরবান )যভােব কাজ করেব, )সভােবই কাজ করেব
িবেলেতর অkেফােডO, আেমিরকার )টkােস, িটmুকটুেত িকংবা pুেটােত,
তাহেল আমরা বলেত পাির, )সই মেডল sয়ংিkয়ভােব Zরিখক
ভরেবেগর িনতDতাও ধারণ করেব। এেkেtও পদাথOিবjানীেদর আলাদা
কের িকছু করার )নই।

Johns Hopkins University Press; 2010
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িঠক একইভােব )কান মেডল যিদ তার ওিরেয়ে•টশন বা িদকিsিতর
ওপর িনভOরশীল না হয়, তেব )কৗিণক ভরেবেগর িনতDতার বDাপারিটও
এমিনেতই )বিরেয় আসেব।
)নাদােরর তেttর পাশাপািশ )গজ pিতসােমDর িবষয়িটও এখােন
pাসিŋক। গেবষেকরা )দিখেয়েছন, নাম আলাদা হেলও এেদর মেধD
সmকO ঘিনª; )গজ িসেমিTর অেনক িকছুই আসেল )নাদােরর তtt
)থেকই )বিরেয় আেস । এই )গজ pিতসােমDর বDবহার পদাথOিবjােন
অেনক। ZবdDিতক চােজOর সংরkেণর কথা )য আমরা {িন, )সটা এই
)গজ pিতসামDতা )থেকই চেল আেস। যখন আিহত কণার গিতর সূtেক
)গজ িসেমিTক িহেসেব Zতির করা হয়, মDাkওেয়েলর সূt )সখান
)থেকই চেল আেস। )গজ pিতসামDতা )কবল িচরায়ত পদাথOিবjােনই
নয়, আধুিনক পদাথOিবjােনর বh শাখােতই সাফেলDর সােথ বDবhত
হেˆ। )সই ১৯৪০ সাল )থেকই )কায়া•টাম পদাথOিবjােন আর ১৯৭০এর পর কণা পদাথOিবjােনর pিমত মেডেল অতDn সাফেলDর সােথ
বDবhত হেˆ এই তtt। pিমত মেডেলর চারিট )মৗিলক বেলর
িতনিটই—তািড়তচুmক, dবOল এবং সবল িনউিkয় বল ‘)লাকাল )গজ
িসেমিT’ )থেকই )বিরেয় আেস।
161

‘)নাদােরর তtt’ এবং )গজ pিতসােমDর )মাdা কথা হেলা িসেsেম
িসেমিT বজায় থাকেল পদাথOিবjােনর সংরkণতার িনয়মgেলা )সখান
)থেক এমিনেতই )বিরেয় আেস। )কন আর কীভােব আেস এ p¬gেলা
grtপূণO। পদাথOিবjানীরা বেলন, তাঁরা )য শূnতা িনেয় কাজ কেরন,
তােক বলা হয় ‘িসেমিTক ভেয়ড’। )নােবল পুরsার িবজয়ী িবjানী
èDাŋ উইলেজক তাঁর গেবষণায় )দিখেয়েছন, এ ধরেনর pিতসামDতা
আসেল অিsিতশীল । কােজই এ ধরেনর িসেsম )থেক pিতসমতার
ভাঙেনর মাধDেম পদাথOিবjােনর সূেtর উেnষ ঘটােব। অিsত অবsা
)থেক িsতাবsায় আসার জnই এটা ঘটেব। সাmpিতক সমেয়
আেলকজা•ডার িভেলিŋনসহ বh িবjানীই তাঁেদর মেডেলর সাহােযD
162

161

162

Katherine Brading and Harvey R. Brown, Noether’s Theorems and
Gauge Symmetries, August 2000
Frank Wilczek, “The Cosmic Asymmetry Between Matter and
Antimatter,” Scientific American 243, no. 6, 82-90, 1980
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)দিখেয়েছন )য, কণািবহীন, শিkিবহীন, sানিবহীন, সময়িবহীন এই
আিদ শূnাবsা (‘হাইিল িসেমিTক ভেয়ড’) )থেক )কায়া•টাম টােনিলংএর মাধDেম এমন মহািবে2র উৎপিt ঘটেত পাের, )যখােন থাকেব
পদাথOিবjােনর সূেtর িkয়াশীলতা। অধDাপক িভkর )sŋর
)দিখেয়েছন, )কবল িচরয়াত বলিবjােনর আেলাচD িতনিট িনতDতার
সূtই নয়, িনউটনীয় বলিবদDা, )কায়া•টাম পদাথOিবদDা, আেপিkকতার
িবেশষ এবং সািবOক তtt )থেক আসা সূtgেলা ‘পেয়•ট অব িভউ
ইনভDািরেয়n’ এবং )গজ pিতসামDতা )থেকই )বর করা সmব।
আর পদাথOিবjােনর সূtgেলাই বা আসেল কী? এgেলা িক
আদেপই )মৗিলক িকছু, নািক মহািব2েক বDাখDার pেয়াজেন গিণতিবদ
ও পদাথOিবদেদর সৃk একধরেনর বণOনা⎯)সটাও একটা grtপূণO p¬ এ
মুহূেতO। অেনক সূেtর কথাই আমরা জািন )যgেলা আপাতদৃিkেত সূt
মেন হেলও আসেল )সরকমভােব )মৗিলক িকছু নয়। আমােদর )চনাজানা
বলgেলার অেনকgেলাই ‘কিlত বল’ (Fictitious force)। ‘কিlত’ বলা
হেˆ, কারণ এgেলা )কােনা সিতDকােরর বল নয়, এgেলা মূলত উেঠ
আেস বstর সােথ িkয়াশীলতার )pkাপেট। বst এবং িমথিskয়া
অnপিsত থাকেল বলgেলাও অnপিsত থােক। )যমন )ছাটেবলায় sুেলর
পদাথOিবjােনর পাঠDবইgেলােত আমরা )সি•Tিফউগাল )ফাসO বা
)কndািতগ বেলর কথা পেড়িছ। )কােনা বst বৃtাকার পেথ ঘুরেত )গেল
বাইেরর িদেক একধরেনর বল অnভব কের, )সটাই )কndািতগ বল। িকnt
অেনেকই জােনন না )য, এটা আসেল একটা কিlত বল, এর )কােনা
pকৃত উৎস )নই। এই বেলর ধাkা অnভূত হয় বৃtাকার পেথ )ঘারার
সময় বৃেtর অk )থেক বাইেরর িদেক। বৃtাকার পেথ না ঘুরেল এই
বেলর অিstও থাকেব না। এরকম আেরা অেনক বল আেছ )যgেলা
কিlত163। )যমন )কািরলিয়স বল। এমনিক মাধDাকষOণ বলও।

163

What is a "fictitious force"?, Scientific American, July 9, 2007
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মাধDাকষOণ বলেক সিতDকােরর বল বেলই আমরা সাধারণত জািন।
িকnt আইনsাইন তাঁর আেপিkক তtt িনেয় ভাবনার সময় বুঝেত
)পেরিছেলন, মহাকষO )kেtর মেধD মুkপতনশীলতার অিভjতা আর
মহাকষOিবহীন শূnাবsায় )ভেস থাকার মেধD আসেল )কােনা পাথOকD
)নই। )সখান )থেকই িতিন )বর কের আনেলন ‘ইkইভDােল•ট
িpিnপাল’⎯যা িছল সািবOক আেপিkক তেttর মূল িভিt। )স িহেসেব
মহাকষOও একিট কিlত বল, িনেদন পেk এমন একিট বল যা কিlত
বল )থেক অেনক সময়ই আলাদা করা যায় না।
আেরা একিট বড় সমsা হেলা, পদাথOিবjােনর )য সূtgেলােক
আমরা িনতD বা rব বেল জািন, )সgেলার অেনকgেলাই সবOজনীন নয়।
)যমন,আমরা জািন িনউটেনর মাধDাকষOণ সূt মািটেত আেপেলর পতনেক
বDাখDা করেত পারেলও অিnম িকছু পিরিsিতেত িঠকমেতা কাজ কের
না,)যমন কৃðগhেরর কাছাকািছ, িকংবা আেলার )বেগর pায় সমান বা
তুলনীয় )কােনা )বেগর )kেt। আমরা তখন শরণাপn হই
আইনsাইেনর আেপিkক তেttর। িকnt আবার )দখা )গেছ,
আইনsাইেনর তttও pাŋ )sেলর )চেয় )ছাট জায়গায় কাজ কের না,
আমরা শরণাপn হই, )কায়া•টাম পদাথOিবদDার িকছু সূেtর। তাই
পদাথOিবjােনর সূtgেলা হয়েতা ‘rব’ িকছু নয়, এরা আসেল আমােদর
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মেডেলর সীমাবdতা Zতির করেছ, পদােথOর নয়। এরকম আেরা উদাহরণ
)দওয়া যায়। )যমন, ‘কনজারেভশন অব িলিনয়ার )মােম•টাম’ বা Zরিখক
ভরেবেগর িনতDতা নােমর সূেtর কথা )য আমরা আেগ )জেনিছ, তা আর
সংরিkত থােক না যখন সময় অবsাnর বা ‘)sস Tাnেলশন’
pিতসামDতা )ভেঙ যায়। িঠক একইভােব )কৗিণক ভরেবগও িকছু িবেশষ
)kেt লিŋত হয়। আর )কায়া•টাম জগেত আমােদর )চনাজানা জগেতর
অেনক সূtই কাজ কের না। )যমন, )কায়া•টাম টােনিলং-এর সময়
িনউটনীয় বাধা কাজ কের না; )কায়া•টাম এ•টাংেগলেমে•টর মেতা
বDাপার-sাপার ঘেট, িকংবা কণা-pিতকণার উdব ঘেট শূn )থেক,
)যgেলা আমােদর সjাত ধারণা িকংবা pচিলত িনয়েমর িবেরাধী।
কােজই এ উদাহরণgেলা )গানায় ধরেল পদাথOিবjােনর সূt বা
িনয়মgেলােক )যভােব িচরায়ত বা ‘)pেটািনক’ বেল উেlখ করা হয়,
)সgেলা িক )সরকমই নািক আসেল মেডল Zতিরর pেয়াজেন
পদাথOিবদেদর বণOন,তা সতDই p¬সােপk; যিদও অিধকাংশ মাnষ এবং
এমনিক পদাথOিবদেদরও একিট বড় অংশ মেন কেরন এই সূtgেলা
‘)pেটািনক’।
িকnt এই ‘)pেটািনক’ বDাপারটা আসেল কী? এ িনেয় িকছু বলা
pেয়াজন। এর উৎস পাওয়া যায় িgক দাশOিনক )pেটার িরপাবিলেক
বিণOত ধারণায়। )pেটা কlনা করেতন, আমােদর জগেতর বাইেরও
একটা sগOীয় জগৎ আেছ, )সখােন সব িনখুঁত গািণিতক িবমূতO
ধারণাgেলা বাস কের। আমরা আমােদর জগেত শতভাগ িনখুঁত )রখা,
বৃt, িtভুজ, অসীমসংখDক সমাnরাল )রখা )দখেত পাই না। আমােদর
জগেত না পাওয়া )গেলও )pেটা ভাবেতন, )সgেলা পাওয়া যােব )সই
sগOীয় জগেত। {ধু জDািমিতক অবয়ব নয়, আমােদর সংখDাপdিত,
গািণিতক, অnপাত, rবক সবিকছুরই বাsব অিst রেয়েছ )সই sগOীয়
জগেত। গিণতিবদেদর মেধD যাঁরা এখেনা, )pেটার িরপাবিলেকর
অধOশতাbী পরও এই sগOীয় ফDা•টািসেত আˆn হেয় আেছন, তাঁেদর
বলা হয় ‘)pেটািনs’। তাঁরা সতDই মেন কেরন, এমন এক জগৎ আেছ
)যখােন গিণেতর ‘পাই’, ‘sবণO অnপাত’, ‘িফেবানািচ রািশমালা’ এরা
সবাই হাত-ধরাধির কের বাস কের। )যমন, কেলজ িড èােnর িবেáষণ
এবং জDািমিত িবভােগর )চয়ারপারসন অDােলইন )কানস বেলন,
‘মানবমেনর বাইেরও আিদ এবং ইিমউেটবল গািণিতক বাsবতার অিst
রেয়েছ’। )pেটািনs গিণতিবেদরা মেন কেরন, গিণতিবেদর কাজ হেˆ
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)সই গািণিতক বাsবতাgেলা ‘িডসেকাভার’ করা, ‘ইনেভ•ট’ নয়। অথOাৎ
গিণেতর িনয়মgেলা Zতির করা যায় না, )কবল খুঁেজ )বর করা যায়।
পদাথOিবjােনর সূtgেলাও িঠক )তমিন, এরা বাস কের িবমূতO এক
কlেলােক, আর এরা বাsব জগৎেক sশO কের তখনই যখন তারা এর
ওপর ‘িkয়া’ কের।
িকnt বDাপারটা িক আসেলই িঠক )সরকম? আমরা এই বইেয়র
pথমিদেক sবণO অnপােতর সােথ পিরিচত হেয়িছ। আমরা )দেখিছ
িভি•র আঁকা )মানািলসা িকংবা gীেসর পােথOনন pাসাদ )থেক {r কের
আনারস,শামুক,গােছর পাতা, ফুেলর পাপিড়, পাইনেকান, গােছর শাখা,
গDালািkসহ pকৃিতর িবিভn নকশায় রেয়েছ sবণO অnপােতর সরব
উপিsিত। একই কথা িফেবানািচ রািশমালার )kেtও খােট। )pেটািনs
গিণতিবেদরা এই রহs )দেখ উেdিলত হন, তাঁরা )যন অnভব কেরন
গািণিতক িবমূতOতার সিতDকার অিst: ‘Mathematics feels real, and the
world feels mathematical’. )কউ )কউ )জমস িজনেসর মেতা িজেjসা
কেরই বেসন, ‘ইজ গড আ মDােথমDােটিশয়ান?’।

পদাথOিবjােনর সূtgেলা থােক )কাথায়? )pেটা িব2াস করেতন, গিণেতর
ধারণাgেলার সিতDকার অিst আেছ, এবং তারা বাস কের কlেলােকর িবমূতO
জগেত। তােদর আহরণ করা যায় অভীk বুিdমtার সাহােযD। অিধকাংশ তািttক
পদাথOিবjানী গািণিতক সমীকরেণর সাহােযD পদাথOিবjােনর সূtেক pকাশ কের
থােকন, এবং তাঁরাও একই ঐিতh অnসরণ কের থােকন।
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তেব, )pেটািনক বDাপারটায় ‘)রামাি•টকতা’ থাকেলও এটা
সবOজনgাh )কােনা িকছু নয়। বরং এর ‘আঁশেট’ গেnর জn বhিদক
)থেকই এর বh সমােলাচনা আেছ। এ pসেŋ জজO )লকফ ও রাফােয়ল
nেনেজর ‘Where Mathematics Come From: How The Embodied Mind
Brings Mathematics Into Being’ বইিট পড়া )যেত পাের। বইিটেত
)লখকdয় )pেটািনক ধারণার সমােলাচনা কের বেলেছন, ‘)pেটািনক
গিণত িব2ােসর বDাপার, অেনকটা ঈ2ের িব2ােসর মেতাই। এটার
অিsেtর পেk বা িবপেk )কােনা Zবjািনক pমাণ )নই’।
)জDািতঃপদাথOিবদ মািরও িলিভও তাঁর ‘Is God a Mathematician?’ বইেয়
)দিখেয়েছন, sবণO অnপাতসহ গিণেতর )বশ িকছু ধারণা, )যgেলা
মাnষেক )মাহাˆn কের )রেখেছ যুেগর পর যুগ ধের, তার অেনকgেলাই
আসেল )pেটািনক নয়, বরং অেনক )kেt মাnেষরই আিবÆার, িকংবা
)কােনা )কােনা )kেt এ dই ZবিশেkDর িমrণ164। মািরও িলিভও তাঁর
আেরকিট বই ‘)গােlন )রিশও’)ত )জারােলাভােব অিভমত িদেয়েছন )য,
sাপতD, িশlকলাসহ বhেkেt আমরা )গােlন )রিশও বা sবণO
অnপােতর )যরকম মাহােtDর কথা {িন, তার )বিশরভাগই আসেল
‘িমথ’ বা অিতকথন165।
তেব আমরা )সসব দাশOিনক জিটলতায় )যেত চাই না। আমরা খুব
সহজ িকছু উদাহরেণর সাহােযD )সাজাসাpাভােব বDাপারgেলা বুঝেত
চাই। এ pসেŋ চলুন আমরা )বেছ িনই সবার )চনাজানা গািণিতক rবক
‘পাই’ (! ) বাবািজেক। )ছাটেবলায় sুেলর িশkেকরা িশিখেয়িছেলন-এর
মান ৩.১৪-এর মতন। যত বড় হেত লাগলাম তত )দখলাম পাইেয়র
হেরক রকেমর বDবহার। বৃেtর )ktফল (! = #$ 2) )বর করেত ‘পাই’
#
লােগ, )গালেকর আয়তন (! = $ %& $ ) )বর কের ‘পাই’ দরকার, ‘পাই’
লােগ )গালেকর পৃªেkt (! = 4$% 2) )বর করেত )গেলও। নবম-দশম
)rণীেত উেঠ ZবdDিতক চােজOর সােথ আর kলেmর সূেtর সােথ যখন
পিরিচত হলাম, )দখলাম ‘পাই’ বাবািজ খুঁিট )গেড়েছ )সখােনও –

164
165

Mario Livio, Is God a Mathematician?, Simon & Schuster, 2010
Mario Livio, The Golden Ratio: The Story of PHI, the World's Most
Astonishing Number, Broadway Books, 2003
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)যখােন,
! = চাজO !" এবং চাজO !" -এর মধDকার বল
4"# $ = )গালেকর পৃªেkt
!" = pথম বstকণার আধান
!" = িdতীয় বstকণার আধান
! = আিহত বstকণাdেয়র )কেndর মধDবতOী দূরt
!°= ZবdDিতক pেব}তা বা পািমOিবিলিট কনsDা•ট
আইনsাইেনর িবিভn তেttর সােথ পিরিচত হবার পর )দখলাম, তাঁর
িবিভn সূেtই ‘পাই’)য়র নানা ধরেনর বDবহার আেছ। )যমন তাঁর ভর
আর শিkর মেধD সmকOসূচক িবখDাত সমীকরণটােক সহেজই ‘পাই’এর মাধDেম )লখা যায় –
, )যখােন

আর আমরা অkম অধDােয় আেপিkকতেttর )য )kt-সমীকরেণর
সােথ পিরিচত হেয়িছ, )সখােনও রেয়েছ ‘পাই’ –

)দেখ মেন হেত পাের পুেরা মহািব2ই )যন ‘পাই’ময়। মহািবে2র
িডজাইেনর মূেলই )যন ‘পাই’। বh )লখেকর বইেয়ই )দখা যায়, িমসেরর
pাচীন িপরািমড )থক {r কের বh pিসd sাপতDকেমOর নকশায় নািক
‘পাই’ লুিকেয় আেছ166। ভাবখানা এমন, এই ‘পাই’ বDাপারটা rবক
িহেসেব না থাকেল )বাধ হয় মহািব2 কাজই করত না। িনšয় এটা sগOীয়
িকছু। )কােনা িবেশষ উেdে} িনšয় ‘পাই’-এর মান এমনতর কের
Zতির করা হেয়েছ। িকnt মুশিকল হল - ভাবনাটা )য িঠক তার )কােনা

166

মজার বDাপার হেˆ, িপরািমেডর নকশায় sবণO অnপাত এবং পাই-এর বDবহার
থাকার দািব করা হেলও pাচীন িমসরীয় ও বDািবলনীয়রা )য sবণO অnপােতর
বDবহার জানেতন, তার )কােনা িলিখত pমাণ পাওয়া যায় না। তারা ‘পাই’-এর
বDবহার জানেলও সাmpিতক sekedতtt অnযায়ী িপরািমড িনমOােণ এর )কােনা
ভূিমকাই িছল না (Mario Livio, Golden Ratio, 2003)।
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pমাণ )নই। সবিকছুর )পছেন একধরেনর ‘উেdে}র িব¯ম’ Zতির করা
মাnেষর মjাগত; হয়েতা এটা অতীেত )কােনা িববতOনীয় উপেযািগতা
িদেয়িছল মাnষেক, তাই অিধকাংশ মাnষ এভােবই িচnা কের; িকnt
মহািব2 )তা আর মাnেষর িচnা অnযায়ী িকংবা তার আেরািপত িব¯ম
অnযায়ী কাজ করার জn িদিবD িদেয় বেস )নই। পদাথOিবদ শন কDারল
)সটা sk কেরেছন িনেচর এই উdৃিতেত –
‘মাnেষর একটা সাধারণ pবণতা হেলা মহািবে2র সব
িকছুর )পছেন একটা উেd} ও অথO খুঁেজ )ফরা। িকnt )সই
pবণতােক মহাজাগিতক িনয়মনীিতর িদেক আমােদর িনেয়
যাওয়া উিচত নয়। ‘অথO’ ও ‘উেd}’⎯এgেলা আমরা
িনেজরাই Zতির কেরিছ; এgেলা বাsবতার পরম িনমOাতার
)কাথাও ওত )পেত থাকার ইিŋত িনেয় আমােদর কােছ
আেসিন। তােত অব} )কান সমsা )নই। আমােদর মহািব2টা
)যরকম, )সরকমভােব খুঁেজ )পেয়ই আিম খুিশ’।
শন কারেলর মেতা পদাথOিবদ মহািবে2র pকৃিত )যরকম )স
রকমভােব )পেয়ই খুিশ হেত পােরন, িকnt আমােদর অেনেকই হই না।
নানা রকম অথO খুঁেজ িফির, নানা পেদর উেd} Zতির কির এর )পছেন।
সামাn একটা ‘পাই’-এর মান )কন ৩.১৪ হল তা িনেয় ভাবাpুত হেয়
যাই, িবিsত হই pকৃিতেত ‘বুিdদীp নকশা’ িকংবা ‘সূk সমnয়’ খুঁেজ
)পেয়।
‘পাই’-এর pসেŋ আসা যাক। এর সংjা খুবই )সাজা। ইউিkডীয়
জDািমিতেত )যেকােনা বৃেtর পিরিধ ও বDােসর অnপাতেক এই পাই
নােমর rবক িদেয় pকাশ করা হয়।
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পাই বDাপারটা আমরাই সংjািয়ত কেরিছ বৃেtর পিরিধ ও বDােসর অnপাত িদেয়

ছিব )থেক )বাঝা যােˆ )য, পাই বDাপারটা আমরাই সংjািয়ত
কেরিছ বৃেtর পিরিধ ও বDােসর অnপাত িদেয়। এই সংjা sগO )থেক
আেসিন। মাnষই বািনেয়েছ। মাnষ আেরা )দেখেছ, এই অnপােতর
একটা মান আেছ এবং )সটা একটা অমূলদ সংখDা, যােক িপথােগারাস
এবং তাঁর অnসারীরা যেমর মেতা ভয় করেতন। গিণতিবেদরা পাই-এর
মান দশিমেকর পর এমন সূkতায় িনণOয় কেরেছন )য এই বইেয়র সমs
পাতােক সংখDা িদেয় ভের )ফলা যােব। )কউ )কউ আবার িনেজেদর
sৃিতশিkর পরীkা িদেত পাই-এর )সই মান গড়গড় কের মুখs বলেত
পােরন, আর নানা pিতেযািগতায় অংশgহণ কের অnেদর তাক লািগেয়
িদেত পােরন। এgেলা সবই মাnষ কের ঐ2িরক )কােনা kমতার দািব
ছাড়াই, )যেকােনা ভাবালুতা এিড়েয়।
িকnt চাইেল )কউ ভাবালু হেয় আলুথালু )বশ িনেত পােরন অব}।
)ছাটেবলায় আমরাও িনতাম। একটা ধাঁধা িছল )ছাটেবলায় ⎯পঁিচশ
পয়সার একটা কেয়নেক মাঝখােন )রেখ এর চারিদেক সেবOাÒ কয়টা
িসিক বসােনা যােব, যােত তােদর মেধD )কােনা ফাঁক না থােক?
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)ছাটেবলায় ধাঁধািটর সমাধান )বর করেত মাথা চুলকােলও এখন
জািন এর সমাধান আসেল খুবই )সাজা। যাঁরা িপথােগারােসর জDািমিত
জােনন, তাঁরা )টিবেল পয়সা না বিসেয়ই উtর বেল িদেত পারেবন।
যাঁরা পারেবন না তাঁরা ওপেরর ছিবটা )দখুন। )দখেবন, মাঝখােনর
কেয়েনর চারিদেক )মাট ৬টা কেয়ন বসােনা যােব। িকভােব পাওয়া )গল
এই উtর? মাঝখােনর কেয়ন আর তার চারপােশর dেটা কেয়েনর )কnd
িমেল Zতির করেব এক সমবাh িtভুজ। আমরা জািন, িtভুেজর িতন
)কােণর সমিk ১৮০ িডিg। )স িহেসেব সমবাh িtভুেজর pিতিট )কাণ
হেব ৬০ িডিg। এখন সমg বৃtেক )যেহতু ৩৬০ িডিg িদেয় pকাশ করা
হয়, )সেkেt চারপােশর বৃেtর সংখDা হেব:
িট।
)দখাই যােˆ খুব )সাজাসাpা িহসাব। )কােনা রহs )নই। একটা
িসিকর চারিদেক সাতটা বা আটটা িসিক বসােনা যােব না। ৬িটই হেত
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হেব। এটা িক )কােনা সূk গােয়িব সমnয়? না, তা নয়। আেগই )দখােনা
হেয়েছ, িtভুেজর িতন )কােণর সমিk ১৮০ িডিg িহেসেব সমবাh
িtভুেজর pিতিট )কাণেক হেত হেব ৬০ িডিg। কােজই ৬িটর )বিশ
কেয়ন এেত আটেব না। িকnt যাঁরা ঐশী ভাবালুতা )খাঁেজন তাঁরা সব
সময়ই নানা পেদর রহs আমদািন করেবন, হয়েতা বলেবন িতন
)কােণর সমিk ১৮০ িডিgই বা হেলা )কন, )কন ১৭০.৭৫ িডিg নয়?
এর কারণ হেলা, িবjানীরা pমাণ )পেয়েছন )য আমােদর
মহািবে2র জDািমিত সামতিলক বা ™Dাট। সামতিলক জDািমিতর মহািবে2
dিট সমাnরাল )রখা সব সময় সমাnরালভােবই চলেত থােক। আর
)সখােন িtভুেজর িতন )কােণর সমিk হয় িঠক ১৮০ িডিg। িভn
টেপালিজর মহািবে2 )সটা িভn রকম হেত পাের যিদও। )যমন )কােনা
বd মহািবে2 িtভুেজর িতন )কােণর সমিk ১৮০ িডিgেক ছািড়েয় যায়,
আর সমাnরাল আেলার )রখা পরsরেক )ছদ কের। আবার উnুk
িকংবা পরাবৃtাকার (hyperbolic) মহািবে2 িtভুেজর িতন )কােণর
সমিk হয় ১৮০ িডিgর )চেয় কম। )সখােন সমাnরাল আেলার )রখাgেলা
পরsর )থেক দূের সের যায়। কােজই )য ভাবালুরা িtভুেজর িতন
)কােণর সমিk ১৭০.৭৫ িডিg িহেসেব )দখেত চান, তাঁেদরেক কk কের
আমােদর মহািবে2র বাইের িগেয় )কােনা হাইপারবিলক উnুk মহািব2
খুঁেজ িনেয় )সখােন আবাস গড়েত হেব।
বDাপারটা )কবল ‘পাই’-এর মান িনণOেয় িকংবা িতন )কােণর সমিk
পিরমােপর )kেtই নয়, )যেকােনা পদাথOিবjান বা গিণেতর সূেtর
)kেtই একইভােব pেযাজD। মািরও িলিভও তাঁর ‘)গােlন )রিশও’
বইেয় বেলন, ‘)কােনা কারেণ পৃিথবীেত মাধDাকষOণ বেলর টান যিদ
একটু )বিশ অnভূত হেতা, তাহেল বDাবলনীয়রা িকংবা ইউিkিডয়ানরা
হয়েতা িভn )কােনা জDািমিত psাব করত। মাধDাকষOণ )বিশ হেল আমরা
জািন )য, আমােদর চারিদেকর sান সমতল না হেয় বাঁকা হেতা।
আেলােকও )সাজা পেথ না চেল বাঁকা পেথই চলেত হেতা। )সই
বাsবতার সােথ তাল িমিলেয় ইউিkেডর জDািমিতর )য sীকাযOgেলা উেঠ
আসত তা আজেক )থেক িভnরকম’। )স ধরেনর বাsবতা হয়েতা
থাকেতই পাের, তেব আমােদর মহািবে2 নয়, অn )কােনা মহািবে2।
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(ক) সামতিলক মহািবে2 িtভুেজর িতন )কােণর সমিk হয় ১৮০ িডিg, এবং
সমাnরাল dিট )রখা সমাnরালভােব চলেত থােক। (খ) বd ()গালকীয়) মহািবে2
িtভুেজর িতন )কােণর সমিk ১৮০ িডিgর )চেয় )বিশ হয়, এবং সমাnরাল dিট
)রখা পরsরেক )ছদ কের যায়। (গ) উnুk (পরাবৃtীয়) মহািবে2 িtভুেজর িতন
)কােণর সমিk ১৮০ িডিgর )চেয় কম হয়, এবং সমাnরাল dিট )রখা পরsর )থেক
দূের সের যায়

িলে•ডর )কওিটক ইনে™শনাির মেডলেক )গানায় ধরেল )সটা
)কােনা অসmব িবষয় নয়। sীিতর এই সবOেশষ এবং সবOািধক
gহণেযাগD ভাŸ অnযায়ী আমােদর এই মহািবে2র বাইেরও অসংখD
মহািবে2র অিst আেছ। ‘িsTং লDা•ডেsপ’ )থেক পাওয়া সমাধান )থেক
জানা )গেছ )য আমােদর মহািবে2র বাইেরও অnত ১০ িটর মেতা
‘ভDািল’ আেছ,এবং তা )থেক জn িনেত পাের আলাদা আলাদা মহািব2।
)স সমs মহািবে2 এেকক রকম পদাথOিবjােনর সূt কাজ করেত পাের।
৫০০
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সmাবD মহািবে2র )য িবশাল সমাধান পাওয়া )গেছ তার িবnাস এবং
সমােবশ করেলই )বাঝা যায় কত ধরেণর বhমুখী মহািব2 বাsেব Zতির
হেত পাের। )কােনা মহািবে2 হয়েতা gহ বা নkt Zতিরই হেত পারেব
না কখেনা, )কােনাটায় Zতির হেলও pােণর িবকােশর জn খুবই Zবির
পিরেবশ থাকেব, )কােনা মহািবে2 হয়েতা আমােদর মেতাই )কােনা এক
sনীল gেহ বুিdমান সtার উdব ঘটার মেতা পিরেবশ Zতির হেয়েছ,
)কােনাটায় হয়েতা )দখা যােব মাnেষর বদেল ডাইেনাসেররা ছাতা মাথায়
িদেয় ঘুরেছ, আর )কােনাটায় িপথােগারােসর জDািমিত সমাধান করেত
িগেয় িtভুেজর িতন )কােণর সমিk পাওয়া যােˆ ১৭০.৭৫ িডিg।
অথOাৎ,আমােদর মহািবে2র িনয়মgেলােক )যভােব ‘িচরায়ত’ িকংবা
‘পাথের )খাদাই করা’ বেল ভাবা হেˆ, মািlভাসO সতD হেল )সই ছিবটা
আর )সরকম থাকেব না। তা না হওয়াটাই বরং অিধকতর সmাবD।
পদাথOিবjানী লেরn kাউস তাঁর ‘ইউিনভাসO èম নািথং’ বইেয় অিভমত
বDk কেরন, পদাথOিবjােনর িবিধgেলা )কােনা ঐশী sেশO নয়, বরং
রDাNমিল বা িবিkpভােব িবিভn মহািবে2 িবিভn রকমভােব সিnেবিশত
হেয়েছ। িতিন বেলন,
‘সামিgকভােব মহািবে2র িবিধgেলা যিদ এেলাপাতািড় এবং
িবিkp হয়, তেব আমােদর মহািবে2র জn এর )কােনা
)কােনািট pযুk হবার জn )কােনা িনধOািরত ‘cause’-এর
দরকার )নই। )কােনা িকছুর উপের যিদ িনেষধাjা আেরাপ না
করা হয়, তেব, সাধারণ িনয়েমই )কােনা একটা মহািবে2
পদাথOিবjােনর িকছু জুতসই িনয়ম pযুk হেব, )যgেলা আমরা
)সখােন খুঁেজ )পেয় ধn হেয় যাব।’
একই কথা বেলেছন িbিটশ পদাথOিবjানী মািটOন িরসও। িতিন এই
মািlভাসO বা অনn মহািবে2র পুেরা িসেsমেক তুলনা কেরেছন
বŋবাজােরর িকংবা গাউিছয়ার মেতা )কােনা একটা পুরেনা )সেক•ড
hা•ড কাপেড়র )দাকােনর সেŋ। কাপেড়র )জাগান যিদ িবশাল হয়, তার
মেধD )কােনা একটা পুরেনা জামা আমােদর )দেহ মাপমেতা )লেগ )গেল,
আমরা )যমন অবাক হই না, িঠক )তমিন আমােদর মহািবে2র
িবিধgেলার তথাকিথত সূk সমnয় )দেখও এত হতিবহবল হবার িকছু
)নই167।

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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িকnt িকভােব িভn িভn পদাথOিবjােনর সূt িভn িভn মহািবে2 কাজ
করেছ? আর )কনই বা এই অনn মহািবে2র ধারণােক মূলধারার
িবjানীরা এত )জারােলাভােব gহণ করেত {r কেরেছন ইদানীং?
‘মািlভাসO’-এর ধারণা, যা িকছুিদন আেগও )কবল Zবjািনক
কlকািহিন এবং ফDা•টািসর মেধDই সীমাবd িছল, kমশ এখন
পদাথOিবjােনর মূলধারার গেবষণার অংশ হেয় উঠেছ িকভােব? এ িনেয়
আমরা জানব পরবতOী একিট অধDােয়।
িকnt তার আেগ আমােদর িহগস সmেn )জেন )নওয়া দরকার।
কারণ, আমােদর এই শূnতার সােথ িহগেসর একটা গভীর সmকO
আেছ।
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dাদশ অধDায়

িহগস কণার )খাঁেজ
‘উtািপত p¬সমূেহর সাহিসকতা আর তােদর উtেরর গভীরতা িদেয়ই
আমরা আমােদর িব2েক তাৎপযOমিNত কের তুিল’।
⎯কালO sাগান

sইজারলDাে•ড কেয়ক িদন

সারা বছর কােজর িভেড় )ঘারাঘুিরর )য খুব একটা সময় পাই তা নয়।
তার পরও )চkা কির বছেরর )কােনা একটা সময় যাবতীয় কাজকমO সব
িশেকয় তুেল অnত সpাহ খােনেকর জn লাপাtা হেয় যাওয়ার। লাপাtা
মােন )কবল বািড় িকংবা শহর )থেক হাওয়া নয়, এেকবাের )দশ )থেকই
সপিরবাের পলায়ন। এেত dটা উপকার। একেঘেয় কােজর আবজOনা
)থেক অnত সpাহ খােনেকর জn হেলও )রহাই পাওয়া যায়, এেত মেন
)কমন একটা ফুিতO ফুিতO ভাব আেস, মনpাণ চাঙা হয়; আর এর
পাশাপািশ নতুন )দশ, নতুন পিরেবশ, নতুন মাnষ, নতুন কৃিkর সােথ
একটা পিরচয় ঘটার sেযাগ হেয় যায়।
sইজারলDা•ড )দশটা )নহাত মn নয়। ছিবর মতন )দশ। একবার
)গেল আর িফরেত মন চাইেব না। আমারও (অ.রা) িক ছাই চাইিছল?
২০১২ সােলর মাচO মােসর )শষ )থেক {r কের এিpেলর পুেরা pথম
সpাহটা কািটেয় এেসিছলাম sইজারলDাে•ড। )কমন )যন )ঘারলাগা
পিরেবশ। সবুজ pাnর )ঘঁেষ উঁচু পাহাড়, sনীল আকাশ আর বহমান
নদীর তীরেঘঁষা শহর। আমরা )ছাটেবলায় ছিব আঁকার খাতায় )য
অবািরত সবুেজর )য ছিব আঁকতাম, পুেরা sইজারলDা•ডই )যন )সরকম
সবুজ pাnেরর এক িছমছাম কDানভাস। তেব sইজারলDাে•ড )কবল নদী
আর সবুজ মাঠই )নই, উপির পাওনা িহেসেব আেছ )2ত{¯
বরফাˆািদত পাহাড়। হয়েতা ভাবেছন, কয় িছিলম গাঁজা )খেয় িলখেত
বেসিছ; মাচO মােস আর বরফ )কাথায়? এইবার বুিঝ রাম ধরা! তেব
কােন কােন বেল রািখ, sইজারলDাে•ডর )কােনা )কােনা জায়গা সারা
বছরই তুষারাˆn থােক। তেব )স সমs জায়গায় আপিন )হঁেট বা বােস
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কের )যেত পারেবন না। আপনােক চাপেত হেব এক িবেশষ ধরেনর
বাহেন। নাম তার )gিসয়ার এkেpস। sইসরা আদর কের বেল,
‘)sােয়s ফাs )Tন ইন দD ওয়াlO’। আট ঘNা ধের আপিন )Tেন )চেপ
গজকˆপ গিতেত চলেত চলেত sইজারলDাে•ডর এ মাথা )থেক ও মাথা
পযOn )মাহনীয় সব দৃ} উপেভাগ করেত পারেবন, আর মােঝমেধDই
)পেয় যােবন পরম আরাধD তুষারাˆািদত িহমৈশেলর )দখা। )gিসয়ার
এkেpেস চড়েবন, িকnt )gিসয়ার )দখেবন না তা হয় নািক!

)gিসয়ার এkেpস – ‘)sােয়s ফাs )Tন ইন দD ওয়াlO’

)তা আমরাও )দখলাম। জুিরেখর অদূের chur নােম একটা জায়গা আেছ,
ভুেলও এটােক ‘চার’ উÒারণ করেবন না। সটান তাইেল শচীন
)ত•ডুেলকেরর পDাঁদািন )খেয় বাউ•ডািরর বাইের চেল )যেত হেব।
ওখানকার )লােক ওটােক ‘kুর’ বেল। যিsন )দেশ যদাচার। kুরই সই।
)সই )ঘাড়ার kুর )থেক গেজnd গমেন )gিসয়ার এkেpস কের নানা
চড়াই-উতরাই পার কের অবেশেষ জােমOট নােম একটা জায়গায়
)পৗঁছলাম।
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জােমOট জায়গাটা )gিসয়ার এkেpেসর এেকবাের )শষ )sশন।
)সখােন )নেম মDাটারহনO )দখা হেলা। ও ভােলা কথা, মDাটারহনO হেˆ
sইস⎯ইতািল সীমােnর একটা পবOতশৃেŋর নাম। ইতািলয়ান নাম মে•ট
কািভOেনা। আর )è• নাম ম•ট কািভOন। তেব ইতািল, èাn জামOানরা )য
নােমই ডাkক না )কন, উÒতায় সােড় )চাd হাজার ফুটেকও ছািড়েয়
যাওয়া পাহাড়টা পৃিথবীেত sইসেদর ছাpা মারা পবOতশৃŋ িহেসেবই )বিশ
িবখDাত; এমনিক এটা অেনেকর কােছই এখন sইস-আlস পবOতমালার
pতীক। ভারেত কা•নজŋা )দখেত )যমন )লােক িভড় কের, িঠক
)তমিন বh )লাক জােমOট )sশেন )নেমও উদাস নয়েন মDাটারহেনOর
িদেক তািকেয় থােক। তখন সূযO ডুেব pায় সnDা। আমরাও তাকালাম।
পুব আকােশর পবOতশৃŋটা )দখেত অেনকটা এরকেমর লাগল –

sইজারলDাে•ডর িবখDাত পবOতশৃŋ মDাটারহনO

ভাবেছন, এ আর এমন কী! সামাn পাহাড় বই )তা িকছু নয়। িকnt
মDাটারহেনOর আসল মজাটা সnDেবলায় নয়। সকালেবলায় সূেযOাদেয়র
সময়। pভাতেবলার মDাটারহেনOর ছিব এেকবােরই আলাদা, সূেযOর pথম
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িকরণ আকােশর ফািল )ভদ কের পবOতশৃেŋ পড়েছ আর ধীের ধীের
)গাটা পাহাড়টা )যন লjায় রিkম হেয় উঠেছ, পুেরা দৃ}টা আমােদর
পিরিচত কা•নজŋােক মেন কিরেয় )দয় অেনকটা এরকমভােব –

ভারেত কা•নজŋা )দখেত )যমন )লােক িভড় কের, িঠক )তমিন বh )লাক জােমOট
)sশেন )নেমও উদাস নয়েন মDাটারহেনOর িদেক তািকেয় থােক

তেব একটা সতD কথা চুিপ চুিপ বেল রািখ, pতুDষেবলায়
মDাটারহেনOর লjায় আরিkম মুখ )দখার )সৗভাগD আমােদর হয়িন।
মDাটারহেনOর pথম ছিবটা (মােন সেnেবলার ছিবটা) আমার কDােমরায়
)তালা হেলও িdতীয়টা নয়, ওটা ই•টারেনট )থেক )নওয়া168।

168

উৎস: http://www.swisseduc.ch/glaciers/alps/gornergletscher/iconsgipfel/matterhorn.jpg
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এমন নয় )য মDাটাহOেন সূেযOাদয় )দখায় আমােদর )কােনা আgেহর
কমিত িছল, িকnt তার )চেয়ও বড় একটা )কৗতূহল আমােদর )স সময়
আˆn কের )রেখিছল। )কৗতূহেলর মাtা এেতাই )বিশ িছল )য জােমOেট
মDাটারহেনOর লjািবধুর নববধূেক এক ঝলক দশOন কেরই িবদায় িদেয়
উেঠ পড়েত হেয়িছল )লাকাল )Tেন। কারণ )যেত হেব )জেনভা।
আমােদর পরম আকািŋkত সানO )তা ওখােনই!
)জেনভা যখন )পৗঁছুলাম তখন গভীর রািtর। pায় মধDরাত। এই
সময় )তা আর সােনO যাওয়া যায় না। তাই )কৗতূহেলর ঝাঁিপ বnই
রাখেত হেলা সকাল না হওয়া পযOn।
অবেশেষ সানO
সােনO যাওয়া )কন? কারণ ওটাই এই মুহূেতO িবjােনর ‘)gেটs )শা অন
আথO’! জীবন-জগেতর তাবৎ বড় বড় p¬gেলার উtর খুঁজেছন ঝাnমাথা িবjানীরা ওখােন বেস। এই )য, সব মহািব2টা িকভােব Zতির
হেলা, এটা Zতির হেয়েছই বা কী িদেয়, এর )পছেন )কান )কান pাকৃিতক
বলgেলা কাজ করেছ, মহািব2 )য pাকৃিতক িনয়মgেলা )মেন চেল তার
উৎসই বা )কাথায়, আমরাই বা এলাম )কাথা )থেক, আমােদর গnবDই
বা )কাথায়⎯সবই এখানকার িবjানীেদর গেবষণার অnভুOk। আমার
কথা যিদ আপনার িব2াস না হয় তেব আপনােক সােনOর ¯মণাথOীেদর
জn উnুk ভবনটা ঘুরেত হেব। ভবনটা )দেখ আহামির িকছু মেন হেব
না। ওটার িঠক উেlা িদেক গDািলিলও গDািলিল sয়ার আেছ, )সটাই
হয়েতা আপনার নজর কাড়েব সবার আেগ। )সখােন ঢুকেল pথেমই
মুেখামুিখ হেবন জগেতর অিnম সব p¬gেলার, যা আপনােক আˆn
কেরেছ জীবেনর )কােনা-না-)কােনা সময় –
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মহািব2টা িকভােব Zতির হেলা, এটা Zতির হেয়েছই বা কী িদেয়, এর )পছেন )কান
)কান
pাকৃিতক বলgেলা কাজ কেরেছ, মহািব2 )য pাকৃিতক িনয়মgেলা )মেন চেল তার
উৎসই বা )কাথায়, আমরাই বা এলাম )কাথা )থেক, আমােদর গnবDই বা )কাথায়এ ধরেনর অিnম p¬ )শাভা পায় সােনOর গDািলিলও sয়ােরর )দয়ােল।

তেব সােনOর মূল আকষOণ অব}ই দাশOিনক কচকচািন pিতªা নয়,
বরং সমg পৃিথবীবাসীর যাবতীয় আকষOণ )}ন চkুর িনেচ আেছ
পৃিথবীর বৃহtম কণা tরক। নাম, ‘লাজO hাDন কলাইডার’, যােক
সংেkেপ আমরা LHC বিল। )স এক িবশাল যntদানব। আমােদর
)কােনা ধারণােতও আসেব না কতটা িবশাল। )জেনভার সীমােn জুরা
পাহাড় বেল একটা জায়গা আেছ, )সখােন নানা কায়দা-কসরত কের
মািটর প•াশ )থেক একশ প•াশ িমটার (মােন pায় ১৬৫ ফুট )থেক
পাঁচশ ফুট) িনেচ ২৭ িকেলািমটার (মােন pায় সােড় সেতেরা মাইল)
পিরিধর ধাতব এক িটউব বসােনা হেয়েছ। িনেচ একটা ছিব িদলাম
বDাপারটা )বাঝােত:
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লাজO hাDন কলাইডার

বলা বাhলD, এই লাজO hাDন কলাইডার নােমর দানবটা {ধু
sইজারলDাে•ডই সীমাবd থােকিন, sইজারলDাে•ডর )লক )জেনভার িনচ
িদেয় চেল )গেছ এেকবাের èাn অিb। এখন কথা হেˆ, এত কk কের
এই িটউব বসােনার pেয়াজন পড়েলা )কন? িটউব বললাম বেট, িকnt
িটউেবর মেধD রেয়েছ নানা ধরেণর সূk সূk যntপািত, )যgেলা একচুল
এিদক-ওিদক হেল যntটা আর কাজ করেব না। আর তার ওপের রেয়েছ
আবার চার জায়গায় চার ধরেনর িবশাল পািটOেকল িডেটkর বা কণা
শনাkকারক। এিলস (ALICE), আটলাস (ATLAS), িসএমএস (CMS)
এবং এলএইচিসিব (LHCb)। মেন রাখেত হেব, এই হতˆাড়া পDাঁচােনা
িটউবটাই যত নেkর )গাঁড়া, যাবতীয় kকমO আর কৃðলীলার আঁধার। ঐ
)য আমরা জািন, pায় ১৩৮০ )কািট বছর আেগ এক িবশাল িবেsারণ
হেয়িছল আর তার ফেল Zতির হেয়িছল এই মহািব2, )সটার পুেরাপুির না
হেলও একধরেনর কৃিtম দশা Zতির করেত পােরন িবjানীরা এই ধাতব
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িটউেবর মেধD। আমরা )তা জািন, এ মহািবে2র িকভােব {r হেয়েছ তা
িনেয় িবjানীেদর নানা তtt িছল, এখেনা আেছ। আর ধািমOক-বাবােদর
‘kন ফায়া kন’ িকংবা ‘ছয় িদেন িব2সৃিk আর সpম িদেন সাবাত’
gহেণর নানা গlকথার কথা নাহয় বাদই িদলাম। এর মেধD সবেচেয়
‘sীকৃত তtt’ বেল িবjানীরা )যটা gহণ কের িনেয়েছন )সটা হেˆ,
মহািবেsারেণর pিমত বা sDা•ডাডO মেডল169। তেব pিমত মেডেলর
সবিকছুই )য পরীkালbভােব pমািণত তা নয়। িকছু িকছু জায়গায়
ফাঁকেফাকর আেছ। িকnt ফাঁকেফাকর থাকেলও )স ফাঁেক কী ছাতামাথা
বসেব তা ভােলাই বুঝেত পােরন িবjানীরা। আপনারা যাঁরা jigsaw
puzzle িনেয় )ছাটেবলায় )খলা কেরেছন, তাঁরা জােনন বDাপারটা।
িবিভn টুকরা )জাড়া িদেত িদেত আপিন যখন kমশ বুঝেত পােরন
আপনার সামেন একটা পিরিচত ছিব kমশ ফুেট উঠেত {r কেরেছ,
তখন dএকটা টুকরা বািক থাকেলও বুঝেত সমsা হয় না, )য পুেরা
ছিবটা আসেল )দখেত )কমন হেব। সােনOর িবjানীরাও মেন কেরন,
নানা ধরেনর কণার ধুমধাড়াkা সংঘষO (এই সংঘষO )যমন হেত পাের
)pাটন-)pাটেন, )তমিন আবার হেত পাের িলড বা িসসার আয়েনর
মেধD) ঘিটেয় িজগস পােজেলর হারােনা অংশgেলা খুঁেজ পােবন আর
তারপর )সgেলা জায়গামেতা )জাড়া িদেয় pিমত মেডলেক পূণOrপ িদেত
পারেবন। আর িঠক এমিন একটা িজগস পােজেলর টুকেরা খুঁেজ )পেয়
সmpিত (২০১২) িঠকমেতা )জাড়া িদেত )পেরেছন িবjানীরা। hাঁ, এই
)সই িহগস )বাসন কণা, যার সnান লাভ কের সবাই িছেলন আনেn
উেdিলত।
িহগেসর কথা

169

কণা পদাথOিবjােনর pিমত মেডল (The Standard Model of Particle
Physics) সtুেরর দশেক িবকিশত কণা পদাথOিবjােনর একিট সাথOক তtt যা
)মৗিলক কণােদর মেধD সmকO এবং িমথিskয়ােক সফলভােব বDাখDা করেত
পাের। এই তেttর সাহােযD আমরা মহাকষO বােদ অn বলgেলার (তািড়ত
)চৗmক, dবOল িনউkীয় এবং সবল িনউkীয়) িমথিskয়ার বDাখDা পাই। তttিটর
আসেল dিট অংশ। একিট অংশ )কায়া•টাম )kােমাডায়নািমk সবল
িমথিskয়ােক বDাখDা কের, অn িদেক তািড়তdবOল বDাখDা কের তািড়ত )চৗmক
এবং dবOল বেলর িমথিskয়া।
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sীিত তtt িনেয় আেলাচনা করার সময় দশম অধDােয় িহগেসর সােথ
আমরা িকছুটা পিরিচত হেয়িছ । )সই ষােটর দশক )থেক pিমত
মেডেলর একটা )জারােলা অnিমিত িছল )য আমােদর এই িচরেচনা
মহািব2 িহগস কণােদর সমnেয় গিঠত িহগস )kেtর (Higgs field)
এক অৈথ সমুেd ভাসেছ। এই অৈথ সমুেd চলেত িগেয়ই নািক
উপপারমাণিবক বst কণারা সব ভর অজOন কের। যিদ িহগস )kt বেল
িকছু না থাকত, তাহেল )কােনা বstকণারই ভর বেল িকছু থাকত না,তা
)স )রাগা-পটকা ইেলকTনই )হাক, আর )হাঁতকামুেখা িহেপাপেটমাস
মােন টপ )কায়াকOই )হাক। িবjানীরা মেন কেরন, )কবল িহগস িফl
বেল িকছু একটা আেছ বেলই এই সব কণা ভর অজOন করেত পারেছ, যা
আবার Zতির করেত পারেছ আমােদর gহ, নkt, ছায়াপথসহ সবিকছুই।
িচnা কের )দখুন, আমরা )ফাটেনর মেতা ভরহীন কণার কথা জািন যারা
)ছােট আেলার )বেগ। আেলার )বেগ ছুটেত পাের কারণ এরা িহগস
িফেlর সােথ )কােনা ধরেনর িমথিskয়ায় জড়ায় না। িহগস )kেtর
সােথ িমথিskয়ায় না জড়ােনার কারেণ তারা )থেক যায় ভরহীন। আর
ভরটেরর ঝােমলা )নই বেলই তারা ওমিন )বেগ hh কের ছুটেত পাের।
িকnt ওভােব ছুটেল কী হেব, তারা )জাট বাঁধেত পাের না কােরা সােথই।
)জাট বাঁধেত হেল ভর থাকা চাই। এই )য আমােদর চারপােশ এত
বstকণার সমােরাহ )দিখ, )দিখ পাহাড়-পবOত, নদী নালা, গাছপালা আর
মাnষ—সবারই অl িবsর ভর রেয়েছ। ভর িজিনসটা তাই আমােদর
অিsেtর সােথই অŋািŋভােব যুk বেল আমরা মেন কির। তাই )কােনা
কণা যিদ পাওয়া যায় )যটা মহািবে2র bাhমুহূেতO সবাইেক ভর pদান
করেছ, করেছ অিstহীনেক অিsমান, তার grt হেয় দাঁড়ায়
অপিরসীম। বh বছর আেগ ১৯৬৪ সােলর িদেক িপটার িহগস নােম এক
িবjানী ধারণা কেরিছেলন, এই ধরেনর এক ‘হাইেপািথিটকDাল কণা’র।
যিদও ধারণািটর )পছেন )কবল িপটার িহগেসর একার অবদানই িছল তা
নয়, এর সােথ জিড়ত িছেলন রবাটO bাউট èাঁেসায়া এŋলােটOর মেতা
িবjানীরাও , তার পরও একধরেনর কণা িদেয় Zতির িফেlর বDাপারটা
িহগেসর মাথা )থেকই pথম )বিরেয়িছল বেল অেনেক মেন কেরন, তাই
170

170

Jim Baggott, Higgs: The Invention and Discovery of the God
Particle, Oxford University Press, 2012
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তাঁর নামাnসােরই এই অnকl কণািটর নাম )দওয়া হয় িহগস কণা171।
িকnt নাম িদেল কী হেব, )স কণার )কােনা পরীkালb pমাণ িবjানীরা
কখেনাই িদেত পােরনিন। ওই )য িজগস পােজেলর হারােনা টুকেরার
কথা বলিছলাম না, এটা িছল )তমিন একটা হারােনা টুকেরা।
এই হারােনা টুকরাই )যন খুঁেজ )পেলন সােনOর িবjানীরা। )পেলন
িহগস কণার অিsেtর ssk pমাণ। )জাড়া )লেগ )গল িজগস পােজেলর
আেরা একটা grtপূণO অংশ, আর )সই সােথ pিমত মেডেলর
)মানািলসা-মাকOা হািসর ছিবটাও )যন আেরা অেনকখািন sk হেয় উঠল

171

এ )থেক যিদ )কউ ধের )নন )য, িহগস কণার অnকl যােদর মাথা )থেক
এেসেছ )সসব তািttকেদর মেধD িপটার িহগেসর অবদানই িছল সবOািধক, তাই
তাঁর নােম কণািটর নামকরণ করা হেয়েছ, তাহেল িকnt ভুল উপসংহাের )পৗঁেছ
যাওয়া হেব। আসেল ১৯৬৪ সােল িহগেসর ধারণাসূচক )য িতনিট মহামূলDবান
)পপার pকােশর কথা বলা হয়, তার মেধD িহগেসর )পপারিট িছল ২য়। িহগেসর
আেগ )বলজীয় পদাথOিবদ রবাটO bাউট ও èাঁেসায়া এŋলােটOর একিট )পপার
pকািশত হয়। আর িহগেসর )পপারিটর পের )জরাl )গৗরািলŋ, িরচাডO hােগন
ও টম িকbল-এর আেরা একিট )পপার pকািশত হয়। pিতসমতার ভাঙেনর
জn দায়ী ‘িহগস pিkয়া’ িহেসেব )য pিkয়ািটেক মযOাদা )দওয়া হেয়েছ,
)সটার )পছেন এেদর সবারই কমেবিশ অবদান আেছ। এমনিক তােদর কােজর
আেগ জাপািন-আেমিরকান পদাথOিবদ ইেয়াইিচেরা নামবু এবং ভূতপূবO )বল
লDােবর িফিলপ অDা•ডারসেনর িকছু grtপূণO কাজ তােদর উtরসূিরেদর জn
িভিtpsর গেড় )দয়। এেদর সকেলর অবদানই উেlখেযাগD, তার পরও )কবল
িপটার িহগেসর নােমই )কন িহগস কণা, িহগস )kt, িহগস pিkয়া⎯
সবিকছুর নামকরণ হেলা এটা একটা রহs। িপটার িহগস িনেজই িনেজর নােম
কণািটর নামকরণ কেরনিন এটা িনিšত। অেনেকই এই নােমর জn আঙুল
)তােলন )মধাবী )কািরয়ান-আেমিরকান পদাথOিবদ )বµািমন িলর pিত, িযিন
১৯৭৭ সােল একিট সড়ক dঘOটনায় dভOাগDজনকভােব মৃতুDবরণ কেরিছেলন।
মৃতুDর িকছুিদন আেগ, িহগেসর সােথ তাঁর আলাপ হয়, এবং এই আলাপ )থেক
িতিন pিতসমতার ভাঙেনর মাধDেম িকভােব কণারা ভরpাp হয়, )স সmেn
সমDক ধারণা লাভ কেরন। এই সূt ধের উৎসাহী লী )বশ িকছু )সিমনাের
)সটােক ‘িহগস )মকািনজম’ বেল উেlখ কেরিছেলন। এছাড়া )নােবল িবজয়ী
িবjানী িsেভন ওেয়ইনবােগOর ১৯৬৭ সােলর grtপূণO একিট )পপাের
ভুলkেম )রফােরেn িপটার িহগেসর নাম অnেদর আেগ চেল যায়। এটাও
একটা কারণ হেত পাের। এgেলার বাইের ‘িহগস )বাসন’ শbিটর )দDাতনা
rিতমধুর, উÒারণও সহজ। এ সবিকছুই এই নােমর পেk )গেছ।
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আমােদর কােছ। তা কীভােব িহগস কণার সnান )পেলন িবjানীরা? ঐ
)য )pাটন-)pাটন সংঘেষOর কথা বলিছলাম না, )সটাই তাঁরা ঘিটেয়েছন
লাজO hাDন কলাইডাের, আর নতুন )য কণার কথা বললাম, )সটা ধরা
পেড়েছ )কাথায়? ঐ )য কণা শনাkকারক বা িডেটkরgেলার কথা
বেলিছলাম ওপের, তােদর dেটােত⎯অDাটলাস ও িসএমএস িডেটkের।
আসেল এই অDাটলাস আর িসএমএস এই dেটা িডেটkরেক pথম
)থেকই রাখা হেয়িছল )কবল িহগস ধরবার কােজ172। এই dই
িডেটkেরর সােথ যুk িবjানীেদর dেটা পৃথক দল আমােদর িহগস
)বাসেনর )খাঁজ িদেলন। ফলাফল িবেáষেণ sk )দখা )গল, d’দলই
পােˆন নতুন একিট কণার িচh। )সটা একটা িবশাল ভারী )বাসন কণা।
িহগস যার নাম।
একিট পুরsারpাp অDানালিজ

১৯৯৩ সােলর কথা। লাজO hাDন কলাইডার তখেনা এই দানবীয় rপ
)নয়িন, িবjানীেদর কlনা আর Dিয়ংেবােডOর নকশােতই ঘুরেছ )কবল।
)কান আিথOক অnদান পাওয়া যায় িকনা বুঝেত সােনOর একদল িবjানী
যুkরােজDর রkণশীল সরকােরর িবjানমntী উইিলয়াম ওয়ােlেgভ-এর
কােছ ধরণা িদেলন। ওয়ােlেgভ িহগস িনেয় িবjানীেদর অিভমত আর
)সটােক ধরার কসরেতর কথা মন িদেয় {নেলন বেট, িকnt এক বণO
বুঝেলন বেল )বাধ হেলা না। এটা sাভািবকই। িহগস )বাসন আসেল
)কায়া•টাম )kt তেttর খুব গূঢ় এক িবষয়। অেনেকই বেলন এটা
সেnাষজনকভােব )বাঝার নূDনতম শতO হেলা )কােনা মানসmn
িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjােনর gDাজুেয়ট (মাsাসO বা িপএইচিড)
)pাgােমর )কায়া•টাম )kt তেttর িতন িসেকােয়েnর )কাসO সফলভােব
সmn করা। )কবল তািttক কণাপদাথOিবjনী িকংবা এ ধরেনর
গেবষণার সােথ জিড়তরাই হয়েতা এর সবটুk )বােঝন173। এর সােথ
জিড়ত থােক খুব উঁচু sেরর গািণিতক িবমূতOতা। এ ধরেনর জিটল
িবষয়েক জনেবাধD ভাষায় pকাশ করা অেনকসময়ই drহ হেয় দাঁড়ায়।

172

Michael Riordan , Guido Tonelli and Sau Lan Wu, The Higgs at last,
Extrme Physics, Scientific American, May 2013
173
অপািথOব, ঈ2র কণা ও ঈ2েরর অিst, মুkমনা, জুলাই ৫, ২০১২
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িকnt ওয়ােlেgভ হাল )ছেড় )দবার পাt নন। িতিন সবার উেdে}
চDােলµ ছুেড় িদেলন: মাt এক পাতার একটা সাদা কাগেজ খুব সহজ
ভাষায় িহগেসর সবেচেয় ভােলা বDাখDা হািজর কের তাঁর কােছ িনেয়
আসেত হেব। িযিন পারেবন িতিন মntী মেহাদেয়র কাছ )থেক পুরsার
িহেসেব পােবন একটা িভে•টজ }ােmইেনর )বাতল! ল•ডন
িব2িবদDালয় কেলেজর পদাথOিবjােনর অধDাপক )ডিভড িমলার তাঁর
চারজন সহকমOীর সােথ িমেল িজেত িনেলন চDােলµটা। তাঁরা িহগস
কণার মাধDেম অn কণােদর ভরpািpর বDাপারটা )যভােব বDাখDা
কেরিছেলন )সটা এখন িহগেসর অnতম সহজ-সরল, মজাদার এবং
জনেবাধD বDাখDা িহেসেব sীকৃত।
)ডিভড িমলােরর অDানালিজটা িছল এরকেমর: ধrন মাগOােরট
থDাচােরর মেতা )কােনা িবখDাত রাজৈনিতক বDিkt আমার বা আপনার
মেতা ছােপাষা কােরা সােথ হাঁটেত হাঁটেত িbেটেনর )কােনা এক
জনসভার িদেক যােˆন। মাগOােরট থDাচার )যেহতু একজন )চনাজানা
িবখDাত বDিkt, sভাবতই তাঁেক িঘের জনগেণর মেধD িনদাrণ উৎসাহ
Zতির হেব। সমথOেকরা তাঁর চারিদেক জটলা পািকেয় এক dদOমনীয়
বাধার সৃিk করেব; যার ফেল থDাচােরর এিগেয় )যেত )বশ )বগ )পেত
হেব। অnিদেক আমার মেতা ছােপাষা )লাকেক )কউ পুেছও )দখেব না।
ফেল আিম জনসমুেdর মধD িদেয় sর sর কের এিগেয় যাব। )দখেল
মেন হেব থDাচােরর ওজন )যন তাঁর চারপােশ দলা পাকােনা ভkেদর
কারেণ বhgণ )বেড় )গেছ, আর আমার মেতা অেচনা )লােকরা রেয়
)গেছ হাlা-পটকা। িহগস িফlও কাজ কের িঠক ওমিনভােব, অেনকটা
জনসমুেdর মেতাই। এর সােথ এেকক কণা এেকক রকমভােব িমথিskয়া
কের ভরpাp হয়। )যমন টপ )কায়াকO অেনকটা মাগOােরট থDাচােরর মেতা
খুব সহেজই িহগস )kেtর সােথ িমথিskয়ায় জিড়েয় পেড়, আর
অnিদেক আপ )কায়াকO িকংবা ইেলকTেনর মেতা )গােবচারা ঘরkেনারা
)থেক যায় হাlা-পটকা। এই সহজেবাধD অDানালিজ িদেয়ই িমলার এবং
তাঁর চারজন সŋী pেতDেক একটা কের }ােmেনর )বাতল বগলদাবা
কের িনেয়িছেলন।
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)ডিভড িমলােরর পুরsারpাp অDানালিজ : মাগOােরট থDাচােরর মেতা )কােনা িবখDাত
বDিkt )কােনা জনসভায় pেবশ করেল তাঁেক িঘের sাভািবকভােবই Zতির হয়
গণমাnেষর জটলা। আর অnিদেক আমার মেতা অখDাত জন )থেক যায় অnেদর
আgেহর বাইের। িবjানীরা )দেখেছন িকছু কণা )যমন, টপ )কায়াকO মাগOােরট
থDাচােরর মেতাই খুব সহেজ িহগস )kেtর সােথ িমথিskয়ায় জিড়েয় পড়ার মাধDেম
‘ভারী’ হেয় ওেঠ, আর অnিদেক আপ )কায়াকO িকংবা ইেলকTেনর মেতা কণারা
)থেক যায় তুলনামূলকভােব হাlা

এটা হয়েতা sূল উপমা সিঠক িবচাের, িকnt সাধারণ মাnষেক
)বাঝােনার বDাপাের এ ধরেনর উপমার জুিড় )নই। )ডিভড িমলােরর এই
উপমার সাফেলDর পথ ধের আেরা অেনক পদাথOিবjানী এ রকম িকংবা
এর )চেয়ও উnততর উপমামূলক বDাখDা িনেয় হািজর হেয়েছন জনগেণর
দরবাের। )যমন, kইn িব2িবদDালেয়র অধDাপক িফিলিp িড )sফােনা
থDাচােরর বদেল কানািডয়ান পপ তারকা জািsন িববারেক বDবহার
কেরেছন; আয়ান sাmেলর মেতা )কউ বা gেড়র িকংবা আলকাতরার
মেধD িপংপং বেলর চলন িদেয় বুিঝেয়েছন, ফািমO লDােবর ডন িলŋন
পািনর মেধD বDাড়াkডা মােছর িবচরেণর উপমা বDবহার কেরেছন
িহগেসর কাজকমO )বাঝােত। পদাথOিবদ শন কDারল তাঁর সাmpিতক ‘দD
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 327

পািটOেকল অDাট দD অDা•ড অব দD ওয়াlO’ বইেয় িহগস )বাঝােত িনেয়
এেসেছন লাsময়ী অিভেনtী অDােµিলনা )জািলেক174।
তার পরও জািsন িববার বলুন আর অDােµিলনা )জািলই বলুন,
িকংবা )হাকনা )স বDাড়াkডা অথবা িপংপং⎯সবই )শষ পযOn উপমাই।
উপমারা উপমার জায়গায় থাkক, আমরা এই বইেয় )কবল এই ধরেনর
চটকদার উদাহরণ িদেয় আবছাভােব িহগেসর বDাখDা )শষ করেত চাই
না। )যেত চাই আেরকটু গভীের। িসিরয়াসিল, িকভােব অn কণারা
িহগেসর মাধDেম ভর অজOন কের? এটা জানেত হেল িহগেসর একটা
বDিতkমী ZবিশেkDর কথা জানেত হেব। িবjানীরা )দেখেছন,
শূnsােনও িহগেসর একটা সাংিখDক মান থােক (এটা িনেয় আমরা একটু
পরই আেলাচনা করব)। এেক বেল িহগেসর ‘pতDািশত মান’
(Expectation value)। )যেহতু িহগেসর এই pতDািশত মান এমনিক
শূnsােনও pকাশমান, এর সােথ অn কণারা িমথিskয়ায় জিড়েয় পেড়,
আর ভর অজOন কের। এ বDাপারটা বুঝেত পারেল কণােদর ভরpািpর
বDাপারটাও )বাঝা যােব খুব সহেজই। Zবjািনক পিরভাষায় বলেল বলা
যায়, একিট কণার ভর = শূnsােন িহগস )kেtর মান x িহগেসর সােথ
কণািটর িমথিskয়াগত pাবলD । অথOাৎ, যখন )কােনা কণার সােথ
িহগেসর িমথিskয়ার pাবলD যত )বিশ থােক, অথOাৎ কণািট যত )বিশ
কের িমথিskয়ায় জড়ায়, তত )বিশ ভরpাp হয়। একটা টপ )কায়াকO
িহগস )kেtর সােথ অেনক )বিশ িমথিskয়ায় জড়ায় আপ )কায়াকO িকংবা
ইেলকTন )থেক। তাই এর ভরও তুলনামূলকভােব )বিশ।
তেব একিট কথা এখােন পিরÆার কের )নওয়া ভােলা। িহগসেক
িমিডয়ায় যেথˆভােব সব বstকণােদর ‘ভর সৃিkর )পছেন মুখD কণা’
িহেসেব তুেল ধরা হেলও, বাsবতা হেলা, মহািবে2র বstকণার তাবৎ ভর
িকnt িহগস )থেক আেসিন। বরং সিতD বলেত িক, তাবৎ ভেরর খুব নগণD
)ছাT একটা অংশই )কবল িহগস )থেক এেসেছ। তেব এ িনেয় আেরা
175
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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

328 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

গভীর আেলাচনায় যাবার আেগ চলুন কণােদর িনেয় িনেয় িকছু কানাকািন
)সের )নওয়া যাক।
কণােদর িনেয় কানাকািন

)লখার এই অংশটা একদম বুিনয়ািদ। অেনেকই হয়েতা এgেলা জােনন,
িবেশষত যারা কণা-পদাথOিবদDার সাmpিতক িবষয়-আশয় িনেয় )খাঁজখবর
রােখন। আমােদর )চেয় অেনক ভােলাভােবও বDাখDা করেত পারেবন।
তাঁরা িdধাহীনভােব এই অংশটা পাশ কািটেয় )যেত পােরন। তেব যাঁরা
sুেলর িবjােনর বইপtরgেলার কথা এেকবাের ভুেল )গেছন, আবার
নতুন কের ‘)কঁেচ gNূষ’ (এই অdুত শbটা )কন আমােদর sুেল
)শখােনা হেয়িছল )সটাও )বাসন কণার )চেয় কম রহsময় নয় যিদও)
করেত চান, তাঁরা সােথ থাকেত পােরন।
আমরা সকেলই জািন, একটা বstখN তা )স একটা বরেফর চাঁইই
)হাক আর একটা পাথরখNই )হাক, )ভেঙ টুকেরা করা সmব। আবার
)সই টুকেরাgেলােকও )ভেঙ আেরা )ছাট টুকেরায় পিরণত করা যায়।
এখন )থেক pায় ২৫০০ বছর আেগ িgক পিNেতরা এই বDাপারিট লk
কের একিট িসdােn উপনীত হেলন )য, টুকেরা করেত করেত এমন
একটা সময় িনšয়ই আসেব যখন পদাথOেক )ভেঙ আেরা )ছাট টুকরায়
পিরণত করা আর সmব হেˆ না। তাঁরা পদােথOর এই kুdতম অংেশর
নাম িদেলন পরমাণু বা এটম। তােদর )চােখ এই পরমাণুই িছল pাথিমক
কিণকা। তেব আজ sুেলর )ছাট )ছেলেমেয়রাও জােন এই পরমাণু িকnt
পদােথOর kুdতম অংশ বা pাথিমক কিণকা নয়। আমরা )ছেলেবলায়
পদাথOিবদDার পাঠDপুsেক পেড়িছ )য, পরমাণুেকও ভাঙা সmব।
পরমাণুেক ভাঙেল পাওয়া যায় একিট িনউিkয়ােসর চারিদেক
পির¯মণরত ইেলকTনেক। আর িনউিkয়াস গিঠত হয় )pাটন আর
িনউTেনর সমnেয়। বhিদন পযOn ইেলকTন, )pাটন আর িনউTনেক
pাথিমক কিণকা মেন করা হেতা। িকnt ১৯৬৪ সােল কDািলেফািনOয়া
ইনিsিটউট অব )টকেনালিজর তািttক পদাথOিবদ মাের )গলমDান এবং
১৯৬৮ সােল sDানেফাডO িলিনয়ার একিসেলটর )স•টােরর িবjানীেদর
পযOেবkেণ pমািণত হেলা )য, )pাটন ও িনউTনgেলা আসেল আেরা kুd
কণার সমnেয় গিঠত, যার নাম )কায়াকO। তাহেল এ পযOn আমরা কী
)পলাম?
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)পলাম )য পদাথO )ভেঙ অণু। অণু )ভেঙ আবার পরমাণু। পরমাণু
ভাঙেল পািˆ ইেলকTন আর িনউিkয়াস। িনউিkয়াসেক ভাঙেল )pাটন
আর িনউTন। আর ইেলকTনেক ইেলকTেনর জায়গায় )রেখ )pাটন আর
িনউTনেক )ফর )ভেঙ পাওয়া )গল )কায়াকO। তাহেল এখন পযOn যা
)পলাম তােত কের )কায়াকO এবং ইেলকTনই হেলা পদােথOর kুdািতkুd
সtা, যােদর আমরা বলিছ pাথিমক কিণকা।
ভাবেছন এখােনই )শষ? )মােটই তা নয়। িবjানীরা )দখেলন,
)কায়াকOgেলা এেকবাের পাঁিজর পাঁজহারা। তােদর আেছ হেরক রকেমর
(আসেল ছয় রকেমর) )চহারা – আপ, ডাউন, চামO, )sTµ, টপ ও বটম।
এর মেধD )pাটন Zতির হয় dেটা আপ আেরকটা ডাউন )কায়ােকOর
সমnেয়, আর অnিদেক িনউTন Zতির হয় একটা আপ আর dেটা ডাউন
)কায়াকO িমেল। তাহেল আমােদর pাথিমক কিণকা অnসnােনর ছিবটা
কী রকম দাঁড়াল? দাঁড়াল অেনকটা এরকেমর ⎯
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এgেলা )তা পাওয়া )গলই, িকnt পাশাপািশ িকছুিদন পের আেরা
পাওয়া )গল dেটা নতুন কিণকা। এgেলা )দখেত-{নেত ইেলকTেনর
মেতা হেলও ওজেন িকি•ত ভারী। এরা ইেলকTেনর খালােতা dই
ভাই⎯িমউয়ন ও টাউ।
আর ওিদেক আেরক দল িবjানী এর মেধD খুঁেজ )পেয়েছন আেরা
অdুতুেড় )ভৗিতক এক কণা – িনউিTেনা নাম তার। এই িনউিTেনাgেলাও
চুপা বjাত। এরাও থােক হেরক রকেমর )চহারার মােঝ লুিকেয় –
ইেলকTন-িনউিTেনা, িমউয়ন িনউিTেনা, টাউ িনউিTেনা। আর এরা লk
লk মাইল িসসার পুr sরেক নািক অবলীলায় )ভদ কের চেল )যেত
পাের )কােনা ধরেনর gঁতাgঁিত করা ছাড়াই।
তাহেল এ পযOn জানা jােনর সাহােযD pাথিমক কিণকার তািলকা
করেত িগেয় আমরা কী )পলাম? )পলাম ইেলকTন, আর তার dই
খালােতা ভাই (িমউয়ন ও টাউ), ছয় ধরেনর )কায়াকO আর িতন ধরেনর
িনউিTেনা –এরাই হেলা )সই pাথিমক কিণকা, যা িgক পিNেতরা খুঁেজ
)পেত )চেয়িছেলন।
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সহজভােব বলেল, এই বােরা ধরেনর pাথিমক কিণকা িদেয়
আমােদর )চনাজানা দৃ}মান সকল বst Zতির। এেদর বেল ফািমOয়ন।
এই ফািমOয়নেদর )কউ চাইেল সাবgrেপ ভাগ কের )ফলেত পােরন। )সই
)য ছয় রকেমর হতˆাড়া )কায়ােকOর দল তােদর একটা grেপ )রেখ
বাদবািকgেলােক (মােন ইেলকTন, িমউয়ন আর টাউ) অn grেপ
পািঠেয় িদেত পােরন ইেˆ হেল। pথম grপটােক )কায়াকO আর অn
grপটােক )লপটন নােম অিভিহত করা হয়। এই ফািমOয়নgেলার ছিব
)দওয়া হেলা। ছিবটা অেনকটা আমরা )ছেলেবলায় রসায়েনর বইেয় )য
িপিরয়িডক )টিবল বা পযOায় সারিনর ছিব )দেখিছলাম, তার একটা সরল
ভােŸর মেতা মেন হেব। মেন রাখাও তাই সহজ।
এই ফািমOয়ন কণােদর িনেয় আেরকটা grtপূণO কথা বলা দরকার।
উলফগDাং পাউিল বেল এক )নােবল িবজয়ী িবjানী িছেলন, sভােব মহা
রগচটা। কােরা গেবষণা বা তtt অপছn হেল মুেখর ওপর বেল
িদেতন—‘কাজটা ‘এতই বােজ )য, ভুল হবারও )যাগD নয়’। )সই
পাউিল সােহেবর একটা নীিত িছল কণােদর িনেয়, )যটােক আমরা
উÒমাধDিমক বইেয় পেড়িছলাম ‘পাউিলর বজOন নীিত’ িহেসেব’। এ
নীিতর মূল কথা হেলা ইেলকTেনর ঘূণOন ভgাংশ আকাের মান gহণ
করেত পাের, )যমন ১/২ । এর বাইের এই পাউিলর বজOন নীিত কী, এবং
এটা িকভােব কাজ কের )সটা এই মুহূেতO আমােদর এতটা )বাঝার
দরকার )নই। আমরা আেরকটু পরই )সটা পিরÆার করব। )কবল একিট
িবষয় এখন মেন থাকেলই চলেব ⎯ফািমOয়নেদর একটা বড় ZবিশkD
হেলা—এরা সব পাউিলর বজOন নীিতর অnভk। )চাখ বn কের এরা
পাউিল সােহেবর নীিত )মেন চেল।
তেব মহািবে2 সবাই )য অn অnগত sাবক হেবন, তা )তা নয়।
িকছু িকছু িবেdাহী কণা আেছ, যারা পাউিল সােহেবর রগচটা sভাবেক
একদমই পাtা )দয় না। এরা পাউিলর বজOন নীিত মােন না। অথOাৎ
এেদর িsন বা ঘূণOন ভgাংশ নয়, এেদর িsন হয় পূণO সংখDা িকংবা
শূn। এরাই হেˆ িবখDাত )বাসন কণা—বাঙািল িবjানী সেতDndনাথ
বsর নােম যােদর নাম।
)ফাটন কণার কথা )য আমরা অহরহ {িন )সটা একধরেনর )বাসন
কণা। এরা কী কের? )সাজা কথা আেলাক কিণকা বা তিড়Òুmক তরŋ
বেয় িনেয় যায়। এরা শিk বেয় )নওয়ার কাজ কের বেল এেক ‘বাতOাবহ
কিণকা’ বা মDােসµার পািটOেকল বেলও ডাকা হয়। তিড়Òুmক বেলর
)kেt বাতOাবহ কিণকা )যমন হেˆ ‘)ফাটন কিণকা’, )তমিন সবল
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িনউkীয় বেলর )kেt আেছ ‘gুেয়ান’ (Gluon) আর dবOল িনউkীয়
বেলর জn রেয়েছ W এবং Z কণা। এরা সবাই িমেল Zতির কের )বাসন
পিরবার –)গজ )বাসন। আর ‘িহগস’ নােমর নতুন )বাসন কণা খুঁেজ
পাবার পর )সটােকও তািলকায় অnভুOk করেত হেˆ। িকnt এটা )বাসন
হেলও sভােব একটু আলাদা। আেগই বেলিছ, িহগস কণা বাতOাবাহী
কণার মেতা শিk বেয় িনেয় যায় না। বরং এরা কণার জn ভর Zতিরেত
সহায়তা কের। এই )বাসন পিরবােরর ছিবটা তাহেল এক ঝলক )দখা
যাক –
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তাহেল ফািমOয়ন আর )বাসনেক একt কের আমােদর পযOায় সারিণ মাকOা
ছিবটা দাঁড়ােব এরকেমর –

এই ফািমOয়ন আর )বাসন িনেয়ই আমােদর কণাজগৎ। এর মেধD )য
সমs কণা আমােদর )চনাজানা পদাথO Zতির করেত সহায়তা কের তারা
ফািমOয়ন, আর যারা শিk বেয় িনেয় যায় তারা হেলা )বাসন। এটা আমরা
আেগই )জেনিছ। আমরা এখােন একটু িভnভােব এেদর সংjািয়ত
করব। ফািমOয়নgেলা sান দখল কের। অnিদেক )বাসনgেলােক একটার
ওপর আেরকটা বিসেয় পাইল কের রাখা যায়। এর মােন হেˆ )বাসন
)kt সব সময়ই )যেকােনা মান gহণ করেত পাের, অnিদেক
ফািমOয়নেkt )কবল হেত পাের ‘অন’ িকংবা ‘অফ’। অথOাৎ )সখােন
)কােনা ফািমOয়ন কণা থাকেব অথবা থাকেব না। মাঝামািঝ িকছু )নই।
)বাসন )kেtর সােথ এটাই ফািমOয়ন )kেtর )মৗিলক পাথOকD। অথOাৎ,
dেটা ফািমOয়ন কণা কখেনাই একই sের থাকেত পারেব না। এটাই )সই
‘পাউিলর বজOন নীিত’র মূল উপজীবD। অথOাৎ পাউিলর এই নীিত বলেছ,
আমরা dেটা hবh অnrপ ফািমOয়ন কখেনাই খুঁেজ পাব না যারা একই
sােন বেস িঠক একই কাজ করেছ।
শূnতা ও িহগস
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আেগর অধDায়gেলােত আমরা শূnতা িনেয় িকছুটা হেলও )জেনিছ। িকnt
)ক জানত এই রহsময় িহগস-এর সােথও শূnতারও একটা ঘিনª
সmকO আেছ? আর আেছ বেলই )সটা হেয় উেঠেছ এই বইেয়রও একটা
উেlখেযাগD উপজীবD।
আমরা আেগই )জেনিছ )য, )কায়া•টাম বলিবদDার দৃিkেত শূnতা
মােন আসেল শূnতা নয়। শূnতার মেধD আসেল শিk লুিকেয় আেছ,
)যটােক আমরা বিল ‘ভDাkয়াম এনািজO’। আইনsাইেনর )kt সমীকরণ
)থেক আমরা এ-ও )দেখিছ )য এই শিk িবকষOণমূলক।
একই বDাপার কণা-পদাথOিবদেদর িজেjস করেল তাঁরা আবার
অnভােব বলেবন। তাঁরা বলেবন, ভDাkয়াম িজিনসটা িহগস )kেt ডুেব
আেছ। কােজই তােদর )চােখও শূnsান িজিনসটা আসেল sানশূn নয়,
তেব ওটা িহগস )kt িদেয় পূণO।

অnাn )kেtর সােথ িহগস )kেtর পাথOকD হেলা, এর িবরাম বা িsিত মান (resting
value)

শূn )থেক দূের চেল যায়। িবjানীরা )দেখেছন এই মান pায় ২৪৬ িজইিভর মেতা

আমরা )চৗmক )kেtর কথা অহরহ {িন; gুেয়ান, )কায়াকO িকংবা
ইেলকTনসহ অেনক )kেtর সােথও হয়েতা )কউ )কউ পিরিচত। )দখা
)গেছ শূnsােন এই সব )kেtর মান শূn হেয় যায়। অথOাৎ, sানেক শূn
কের িদেল )ktgেলা রাতারািত ‘অফ’ হেয় যায়। িকnt িহগেসর )বলায়
তা হয় না। িবjানীরা )দেখেছন, শূnsােনও িহগস )kেtর একটা মান
)থেক যায়। আর )সটার মান pায় ২৪৬ িজইিভ176।
)কন শূnsােন িহগেসর )kেtর একটা অশূn মান থােক, এটা
এখেনা িবjানীেদর সজীব গেবষণার িবষয়, তেব আমরা এখােন খুব

176

এটা িকnt িহগস কণার ভর নয় )যটা সােনOর িবjানীরা সmpিত খুঁেজ )পেয়েছন
১২৫ িজইিভ সীমায়; এটা আসেল শূnsােন িহগেসর মান।
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সাধারণ অDানালিজ িদেয় বDাপারটা )বাঝার )চkা করব177। একটা সরল
)দালকেক sতা িদেয় ওপর )থেক ঝুিলেয় িদেল )সটা d’পােশ dলেত
dলেত একসময় িsর হয় িঠক মাঝ বরাবর এেস। )সই অবsােনই
)দালকিটর শিk সবOিনm। )সই অবsান )থেক সরােত হেল আমােদর
)দালকিটেত )ঠলা িদেত হেব। )ঠলা )খেয় )দালকিট হয়েতা আবার
dলেত {r করেব, তারপর )সই একইভােব dলেত dলেত আেs আেs
আবার )সই সবOিনm শিksেরর জায়গাটােত, মােন )দালেকর মাঝবরাবর
এেস িথতু হেব। sতার বদেল hক িদেয় আটকােনা )কােনা কািঠর মাথায়
ভারী বst ঝুিলেয়ও আমরা একই পরীkা করেত পাির, এবং একই
ফলাফল পাব।
এবার এক কাজ কির। কlনা কির, সরল )দালকিটেক উেl
)দওয়া হেলা। মােন )দালকটােক ওপর )থেক না ঝুিলেয় )মেঝেত hক
িদেয় লািগেয় )দওয়া হেলা, ফেল কািঠর আগায় ভারী মাথাটা থাকেব
ওপেরর িদেক। িকnt রাখেল কী হেব, আমরা )তা জািন, )দালকটা ওটা
ওভােব দাঁিড়েয় থাকেত পারেব না। )যেকােনা একিদেক কাত হেয়
পড়েব। হয় ডান িদেক না হয় বাম িদেক। আেগরবার ওপর )থেক সরল
)দালক ঝুিলেয় )দবার সময় আমরা )যরকম একটা সবOিনm শিksেরর
জায়গা খুঁেজ )পেয়িছলাম, এবাের িকnt আর তা পািˆ না। বরং িভn
)কােনা অবsােন কাত হেয় পেড় থাকা অবsায় )দালকিটেক খুঁেজ পািˆ।
)সই অবsান )থেক সিরেয় আেগকাের )সই সবOিনm শিksেরর জায়গায়
িনেত হেল আমােদর শিk খরচ করেত হেব।

177

এই চমৎকার অDানালিজটা িবjানী শন কDারল তাঁর The Particle at the End
of the Universe gেn বDবহার কেরেছন।
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অn সাধারণ বলেktgেলােক ছাদ )থেক )ঝালােনা সরল )দালেকর সােথ তুলনা
করা যায়। এই ধরেনর )দালেকর মাঝবরাবর এর থােক শিk সবOিনm। িকnt িহগস
)kt একটু অnরকম, অেনকটা উlােনা )দালেকর মেতা। )স ডান বা বাম িদেক
একটা মান ধারণ কের পেড় থােক। এেক মাঝবরাবর রাখেত হেল শিk খরচ
করেত হেব।

িহগেসর বDাপারটাও )সই ‘উlােনা’ )প•ডুলােমর মেতাই )যন
অেনকটা। এ )কবলই অশূn একটা মান ( অথOাৎ ২৪৬ িজইিভ) িনেয়
কাত হেয় পেড় থাকেত চায়। কাত হওয়া অবsা )থেক খাড়া করেত হেল,
অথOাৎ অn সবার মেতা এেক শূn মােন রাখেত হেল আমােদর বাড়িত
শিk খরচ করেত হেব। )ক আর এই বাড়িত শিk খরচ করেত চায়
বলুন? িহগস )kt pথম )থেকই )সটা চায়িন। আর চায়িন বেলই
শূnsােন িহগেসর একটা মান থােক। শূnsােন িহগেসর একটা মান
থােক বেলই এটা শূnsানেক পূণO কের রােখ, {ধু তাই না ‘pিতসােমDর
ভাঙন’ বেল একটা pিkয়া tরািnত কের অn কণােদর ভেরর )জাগান
)দয়।
িহগস কণা ও তার শনাkকরণ

আমরা জানলাম, িহগস sভােব খুব অdুত। এমনিক শূnsােনও এর
একটা অশূn মান থােক। তেব িহগেসর কািরশমা )কবল )সখােনই
সীমাবd নয়। এর বDািp তার )চেয়ও বhদূর পযOn pসািরত। মহািবে2
আর )কােনা কণা িহগেসর মেতা অdুতুেড় ZবিশkD িনেয় আমােদর কােছ
সূচীপt
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আেসিন। )সই গnহীন-বণOহীন ইথােরর মেতাই এটা )যন ‘সবOt
িবরাজমান’। িকnt ইথােরর সােথ িহগেসর পাথOকD হেলা, ইথােরর অিst
)যখােন বh আেগই পিরতDk হেয়েছ, )সখােন িহগেসর অিst হেয়েছ
বিলªভােব pমািণত। পাশাপািশ িহগস pিতসমতার ভাঙেন ইnন
)জাগায়। আর )জাগায় pিমত মেডেলর কণােদর ভর। যিদ টপ অথবা
বটম )কায়াকO বেল িকছু না থাকত তাহেল হয়েতা আমােদর জীবন
অপিরবিতOতই )থেক )যত। )কােনা বDিতkমী িকছুই হয়েতা কােরা নজের
পড়ত না; িকnt িহগস বেল যিদ িকছু না থাকত, পুেরা মহািবে2র
)চহারাটাই অnরকম হেয় )যত ।
178

িহগস না থাকেল মহািবে2র )চহারাটা িঠক কীরকম হেতা, এ িনেয়
jানগভO p¬ করার মেতা পিরিsিতই আদেপ থাকেতা িকনা )সটাও
একটা বড় p¬। িহগস না থাকেল কণা-পদাথOিবদেদর সােধর ‘pিমত
মেডল’-এর )বাধ হয় সিললসমািধ ঘটত। কণােদর আলাদা ZবিশkD বেল
িকছু থাকত না, সবার )চহারাই হেতা hবh অnrপ। ফািমOয়েনরা সব
থাকত ভরহীন হেয়। আমরা কণােদর )য রসায়েনর সােথ পিরিচত, )সই
রসায়ন বেলই িকছু থাকত না। কণােদর রসায়ন না থাকেল জীবেনর
রসায়নও থাকেতা অnপিsত। )স িহেসেব আমরা বলেত পাির, িহগস
)বাসন হেˆ এমন এক মূলDবান কণা যা িকনা মহািবে2 pােণর snন
জািগেয়েছ। কােজই কণােদর মেধD কাউেক Zসয়দ বংেশর )খতাব িদেত
)গেল িহগেসর কথাই হয়েতা আেগ চেল আসেব। িমিডয়ায় )য ‘ঈ2র
কণা’ িহেসেব িহগসেক আখDািয়ত করা হেয়েছ, )সটা হয়েতা এসব grt
উপলিb কেরই।
িহগস না থাকেল মহািবে2র pকৃিত )কমন হেতা, pােণর উdেবর
সmাবনাই বা কতটুk থাকত তা িনেয় নানা ধরেনর দাশOিনক আেলাচনায়
জড়ােনা যায়, িকnt বাsবতা হেলা, মহািবে2 উdেবর পর )থেকই এই
কণার একটা বড়সড় ভূিমকা িছল। িহগেসর অৈথ সমুেdর কথা )য আমরা
বলিছ )যটােক বলা হয় িহগেসর )kt বা িহগস িফl; িবগ বDাং-এর পর
িহগস )kt Zতির হবার আগ পযOn কণােদর ভর বেল িকছু িছল না। মহা178

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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উtp অবsা )থেক মহািবেsারেণর মাধDেম যখন মহািবে2র উdব
ঘেটিছল, তারপর )সটা িকছুটা কেম যখন িমিলয়নিবিলয়ন িডিgেত
(দেশর িপেঠ পেনেরাটা শূn চাপােল )য তাপমাtা পাব )সটা)
)পৗঁেছিছল, তখন িহগস বDাচারােদর এতই ঠা•ডা লাগা {r করল )য
তারা সব ঠা•ডায় জেম িগেয় একধরেনর কrণ পিরিsিতর সৃিk কেরিছল,
যােক )জDািতঃপদাথOিবেদরা বেলন ‘কসেমালিজকDাল )ফজ Tািnশন’।
এর আগ পযOn মহািবে2 কণারা লাল ঝাNা তুেল সামDবােদর গান গাইত।
)কােনা কণারই ভর বেল িকছু িছল না, পদাথO-pিত পদােথOর সংখDা িছল
সমান ইতDািদ। িকnt )য মুহূেতO িহগস বাবািজর ঠা•ডা লাগা {r হেলা,
অমিন সামDটামD সব )ভেঙ পড়েত {r করল। রাতারািত কণােদর ভর
গজােত {r করল, কােরা কম কােরা )বিশ। )কউ িচকনা-পটকা-হালকা
হেয় রইল, আর )কউ বা িহগস )kেtর সােথ )বিশ কের িমথিskয়ায়
িগেয় আর রসদ )খেয় হেয় উঠল )হাঁদল kতkত। )যমন ইেলকTন
বাবািজ িকংবা )লপটন grেপর সদsরা হাlা-পাতলা )থেক )গেলও আপ
)কায়াকO িকংবা W বা Z কণারা হেয় উঠল গােয়-গতের হািতর মতন
(েযমন আপ )কায়াকO কণাটা আয়তেন ইেলকTেনর সমান হেলও ওজেন
ইেলকTেনর )চেয় ৩৫০ হাজার gণ ভারী)। সামDাবsা )ভেঙ এই )য
ভDারাচDারা িবশৃŋল অবsায় যাওয়ার বDাপারটােকই )কতািব ভাষায়
িবjানীরা বেলন ‘িসেমিT )bিকং’, বাংলা করেল আমরা বলেত পাির
‘pিতসােমDর ভাঙন’। তেব এই অসামD আর ZবষমD িনেয় আমরা যতই
অসntk হই না )কন, িহগস কণার কলDােণ pিতসােমDর ভাঙন বDাপারটা
না ঘটেল পরবতOীেত Zতির হেতা না )কােনা অণু-পরমাণু, িকংবা পদাথO
িকংবা )সৗরজগৎ, নীহািরকা, সূযO আর পৃিথবীর মেতা gহ। এই
pিতসােমDর ভাঙন িকভােব ঘটেত পাের )সটাই ১৯৬৪ সােল িতনিট
grtপূণO )পপােরর মাধDেম বDাখDা কেরিছেলন ছয়জন জগিdখDাত
িবjানী ⎯ িপটার িহগস, )জরাl )গৗরািলŋ, িরচাডO hােগন, টম
িকbল, রবাটO bাউট ও èাঁেসায়া এŋলাটO179। )সই সব িবখDাত )পপার
সােনO কােচর জাের ঢুিকেয় দশOনাথOীেদর )দখার বDবsা কেরেছ সানO

179

Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9,
2013
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কতৃOপk180। এত িদন জানতাম, জীবিবjানীরা বDাকেটিরয়া, ভাইরাস
মাnেষর মাথা, িকডিন ফরমািলেন ডুিবেয় জাের রাখার বDবsা কেরন,
সােনOর পদাথOিবjানীরাও )য জার বDবহাের কম যান না তা )সখােন না
)গেল জানাই হেতা না। আিম (অ.রা) জাের উঁিক িদেয় তুলেত সমথO
হলাম )সই িবখDাত )পপারgেলার একটা ছিব ⎯

১৯৬৪ সােলর িবখDাত )পপারgেলা কােচর জাের ঢুিকেয় দশOনাথOীেদর
)দখার বDবsা কেরেছ সানO কতৃOপk

)স যাক, এখন আমরা )দিখ িকভােব লাজO hাDন কলাইডােরর
সাহােযD )pাটন-)pাটন সংঘেষOর মাধDেম িহগস কণার উপিsিতর কথা
জানা )গল । আেগই বেলিছ, িহগেসর সমুd যিদ )থেক থােক আর )সই
181

180

181

)সসব )পপােরর মেধD রেয়েছ রবাটO bাউট ও èাঁেসায়া এŋলােটOর Broken
Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons, )জরাl )গৗরািলŋ,
িরচাডO hােগন ও টম িকbল-এর )লখা Global Conservation Laws and
Massless Particles, িপটার িহগেসর Broken Symmetries and the
Masses of Gauge Bosons । সবgেলা )পপারই Physical Review Letters
জানOােলর ১৩ নং ভিলউেম pকািশত হয়।
িমিডয়ায় যিদও )মাটা দােগ )কবল )pাটন-)pাটন সংঘেষOর মাধDেমই িহগস কণা
পাওয়ার উেlখ করা হয়, মূল বDাপারটা অেনক গভীর। আমরা জািন, )pাটন
মূলত )কায়াকO, এি•ট )কায়াকO এবং gুেয়ান িদেয় Zতির। িহসাব কের )দখা )গেছ
)কায়াকO এবং অDাি•ট )কায়ােকOর সংঘেষO িহগস পাওয়া যায় না; িহগস পাওয়া
যাবার আশা করা যায় )কবল gেয়ান-gুেয়ান সংঘষO )থেকই। dেটা gুেয়ান একt
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সমুd যিদ িহগস কণােদর িদেয় Zতির হয়, তাহেল pচN )বেগ ধাkা িদেল
)সখান )থেক িকছু কণা )বিরেয় আসেত পাের। আটলাি•টক মহাসাগেরর
িনেচ pচN গিতেত dেটা সাবেমিরেনর সংঘষO হেল )যমন িকছু পািন
িছটেক চেল আেস ওপের, আর তা )দেখ আমরা বুিঝ িনšয় পািনর িনেচ
িকছু একটা ঘেটেছ। িঠক )তমিন বDাপার হেব িহগস মহাসাগেরর
)kেtও। িহগস কণা )পেত হেল pচN গিতেত িহগেসর সমুdেক ধাkা
িদেত হেব। এমন )জাের ধাkা )দওয়ার kমতা এই পৃিথবীেত লাজO
hাDন কলাইডার ছাড়া আর কােরা )নই। )সখােন )pাটনেক আেলার
গিতর ৯৯.৯৯৯৯৯৯ শতাংশ গিতেত tরািnত করা হয়। আর এভােব
dিদক )থেক )pাটেনর সােথ )pাটেনর মুেখামুিখ সংঘষO ঘটােনার মাধDেম
)মৗিলক কণা Zতির করা হয়। লাজO hাDন কলাইডাের সংঘেষOর মাধDেম
১৪ িTিলয়ন ইেলকTন )ভােlর শিk উৎপn হয়, আর )সই শিkর
ধাkায় উপপারমাণিবক কিণকারা (subatomic particles) িদিgিদক হািরেয়
ছুটেত থােক যtতt। )সgেলা আবার ধরা পেড় যntদানেবর
িডেটkরgেলােত। এভােবই আটলাস আর িসএমএস িডেটkের ধরা পড়ল
মহামাnবর িহগেসর অিst।
িহগেসর শিk অব} তািttকভােব িহসাব করা হেয়িছল অেনক
আেগই। গত বছেরর িডেসmর মাস )থেকই িবjানীরা জানেতন িহগস
কণা যিদ )থেক তাহেক তেব )সটার ভর থাকেব ১১৪ )থেক ১৩১
িবিলয়ন ইেলকTন )ভাl (েযটােক নতুন একেক িগগা )ভাl বলা হয়)
এর মাঝামািঝ জায়গায়। িবjানীেদর অnমান িমেথD হয়িন। )pাটন িনেয়
gঁেতাgঁিতর ফলাফল শনাk করেত িগেয় এমন একটা কণা পাওয়া )গল
যার শিk ১২৫ িগগা ইেলকTন )ভােlর কাছাকািছ। িহগস কণার যা যা
ZবিশkD থাকার কথা তা এই ফলাফেলর সােথ িমেল যায়। আজ
িবjানীরা িনিšত )য, ছিবেত ১২৫ িজইিভর কাছাকািছ )য িঢিপ )চােখ
পড়েছ )সটা িহগস কণার জnই হেয়েছ182।

182

হেয় গেল িগেয় িহগস Zতির করেত পাের মধDবতOী ‘ভাচুOয়াল )কায়াকO’ sর পার
হেয়।
২০১২ সােলর জুলাই মােস যখন িহগসpািpর )ঘাষণা সানO )থেক এেসিছল,
িবjানীরা অেনক সতকO িছেলন। তাঁরা pায়শই সরাসির কণািটেক ‘িহগস’ না
বেল ‘িহগসসদৃশ কণা’ বলেতন। কারণ, তারা জানেতন নতুন পাওয়া কণািট
িহগেসর মেতা ZবিশkDসmn হেলও এিট িহগস না হেয় সmূণO নতুন কিণকা
হবার সmাবনাও এেকবাের উিড়েয় )দওয়া যায় না। )সই িদন )থেক {r কের
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ছিবেত ১২৫ িজইিভর কাছাকািছ )য িঢিপ )চােখ পড়েছ )সটা িহগস কণার জnই
হেয়েছ

এবং এটাই িহগেসর pথম পরীkালb pমাণ। ফDািবওলা
জায়ােনািtর )নতৃেt এক দল (আটলাস grপ) এবং )জা ইনকানেডলার
)নতৃেt আেরক দল (িসএমএস grপ) পৃথক পৃথকভােব এই কণার )খাঁজ
)পেয় তােদর ওপর মহেল সানO গেবষণাগােরর সােনOর মহাপিরচালক
রলফ হয়ার কােছ িরেপাটO কেরন। পৃথক dই দেলর পৃথক গেবষণা )থেক
যখন একই ফলাফল )বিরেয় এল তখনই রলফ হয়ার বুঝেত পারেলন
সতDই িহগেসর সnান পাওয়া )গেছ। তারপরও িনঃসেnহ হবার জn
তারা )বশ িকছুিদন সময় িনেয় ফলাফলgেলা পুনরায় পরীkা করেলন।
অবেশেষ সবাই হেলন পুেরাপুির িনঃসেnহ।

pায় এক বছর ধের তাঁরা )সই কণািটর িবিভn ZবিশkD িনেয় আরও ভােলাভােব
পরীkা কেরন, িবেশষত কণািটর িsন ও পDািরিট িছল িবjানীেদর আgেহর
)কndিবnd। িবjানীরা জানেতন, িহগেসর িsন সব সময় শূn পাওয়া যােব,
এবং এর পDািরিট হেব )জাড়। যতgেলা পরীkা কেরেছন তাঁরা কণািট িনেয়
সবgেলােতই এই একই মান পাওয়া )গেছ⎯পDািরিটর )kেt )জাড়, আর
িsেনর )kেt শূn। ২০১৩ সােলর মাচO মােস সানO পুনবOার )ঘাষণা িদেয়
িনিšত কেরন )য, pাp কণািট িহগসই িছল।
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িহগসpািpর বৃহৎ )ঘাষণার পূবOমুহূেতO ফDািবওলা জায়ােনািt, রলফ হয়ার ও )জা
ইনকানেডলা

)শষেমশ ২০১২ সােলর জুলাই মােসর ৪ তািরেখ অেsTিলয়ার
)মলেবােনO অnিªত হাই এনািজO িফিজকেসর একিট িdবািষOক কনফােরেn
িহগেসর pািpর খবর জানােনা হয়। )জেনভার সানO )থেক সরাসির িরেল
করা হয় তাঁেদর )ঘাষণািট। গেবষণাগােরর মহাপিরচালক রলফ হয়ার
যখন এই আিবÆােরর )ঘাষণা িদেলন, তখন উlাস আর করতািলেত
)ফেট পড়েলন সমেবত শতািধক িবjানী।

িহগস কণাpািpর খবর {েন অrসজল হেয় উঠেলন িবjানী িপটার িহগস

িবjানীেদর মেধD উপিsত িছেলন িপটার িহগস sয়ং। ৮৩ বছর
বয়s এ িবjানী )ঘাষণার সময় হেয় উঠেলন আেবেগ অrসজল।
বলেলন, ‘আিম ভাবেতই পািরিন বDাপারটা আমার জীবdশােতই ঘটেব’।
stীেক তখনই )ফােন বেল িদেলন )সিলেbশেনর জn }ােmইেনর
)বাতল িèেজ )রেখ িদেত।
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মহািবে2র সমs ভর িহগস )থেক আেসিন

আমরা জািন, মহািবে2র সমs বstর ভর সৃিkর )পছেন মুখD কণা িহেসেব
িহগসেক িমিডয়ায় pচার করা হেয়েছ। বাsবতা িকnt িঠক )সরকম
ksমাsীণO িকছু নয়। ভর বDাপারটা খুব সহজ মেন হেলও এই ভর
অজOেনর pিkয়াটা িকnt আসেল )বশ জিটলই। আমরা )ছাটেবলায়
িবjােনর বইেত িশেখিছলাম, ‘)কােনা বstেত অবিsত )মাট পদােথOর
পিরমাণেক ঐ বstর ভর বেল’। আসেল িনউটনীয় দৃিkেত ভর এটাই।
িতিন তাঁর িpিnিপয়া gেn ভেরর সংjা িদেত িগেয় বেলিছেলন, ‘The
quantity of matter is the measure of the same, arising from its density
and bulk conjointly’। পদােথOর ভেরর এই সংjায়ন dইশ বছর ধের

pবল pতােপ রাজt কেরেছ। আইনsাইেনর আেপিkক তtt রŋমে•
আসার পর ভর সmেn আমােদর ধারণা অেনকটাই বদেলেছ। আর
আধুিনক পদাথOিবjােনর pিমত মেডেল বstর ভরেক একটা লDাgািµয়ান
ফাংশন িহেসেব gহণ করা হেয়েছ, যা )থেক আমরা জানেত পাির িবিভn
কণার িমথিskয়ার pকৃিতেক ।
)মৗল বা pাথিমক কিণকাgেলা িকভােব ভরpাp হয় )সটা একটা
grtপূণO p¬। কিণকার )যমন িsিত ভর বেল একটা িজিনস থােক
()যটােক পদাথOিবjােন )রs মDাস বা ইি•Tিnক মDাস বেল), )তমিন
থােক গতীয় ভর বা কাইেনিটক মDাস। এই ভর আেস )কােtেক?
আইনsাইেনর )সই িবখDাত সমীকরেণর কথা আমরা সবাই জািন:
! = #$ % । মােন শিk = বstর ভর এবং আেলার গিতর বেগOর gণফল।
কােজই এই সমীকরণ )থেক আমরা )দখিছ, ভরেক )যমন শিkেত
rপাnিরত করা যায়, িঠক )তমিন শিkেকও ভের rপাnিরত করা যায়।
কােজই শিk থাকেল ভর পাওয়া যায়, সমীকরণটােক একটু রদবদল
#
কের িদেলই : ! = $ %।
িহগস )kt )থেক বstকণাgেলা তার িsত-ভর (rest mass) পায়।
িকnt ওপেরই আমরা জানলাম, কণার গিতশিkজিনত একটা ভরও
আেছ। )যমন, )ফাটেনর িsত-ভর শূn হওয়া সেttও তার একটা
গিতশিkজিনত ভর আেছ। এবং )ফাটন মহাকষO )kেtর dারা pভািবত
183

183

Gordon Kane, The Mysteries of Mass, Scientific American, June 27,
2005
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হয়, )সটাও আমরা জািন। )ফাটেনর পাশাপািশ এবার )pাটন বা
িনউTেনর )kেt ভেরর বDাপারটা )দখা যাক। যিদও আমরা ওপের
‘কণােদর িনেয় কানাকািন’ অংেশ )pাটন বা িনউTনেক সংjািয়ত করেত
িগেয় বেলিছলাম, এরা Zতির হয় )কায়াকO িদেয় ()pাটন Zতির হয় dেটা
আপ এবং আেরকটা ডাউন )কায়ােকOর সমnেয়, আর অnিদেক িনউTন
Zতির হয় একটা আপ আর dেটা ডাউন )কায়াকO িমেল), িকnt )সটা সmূণO
rপ নয়। একটা )pাটন )কবল )কায়াকO িদেয়ই Zতির হয় না, এর মেধD
থােক নানািবধ অnাn ‘অসদ কণা’—অDাি•ট )কায়াকO ও gুেয়ান।
)সজnই, আলাদা আলাদাভােব dেটা আপ )কায়াকO আর একটা ডাউন
)কায়ােকOর )যাগফেলর )চেয় একটা )pাটেনর ওজন সব সময়ই )বিশ
পাওয়া যােব। িবjানীরা )দেখেছন, )pাটন বা িনউTেনর মূল ভর সৃিk
হয় িহগস )kt )থেক নয়, বরং gুেয়ান ও )কায়ােকOর গিতশিk এবং
gুেয়ান )kেt )কায়ােকOর িবচরণ )থেক। )সেkেt আমােদর সমg জাডD
ভেরর (inertial mass) কতখািন িহগসজিনত, ও কতখািন গিত ও
gুেয়ান )ktজিনত, )সটার িহসাবটা দরকার । িবjানীরা )স িহসাব কের
)দেখেছন, )কায়াকOgেলা )pাটন িকংবা িনউTেন )কবল শতকরা ১ ভাগ
ভেরর )জাগান )দয়। বািক ৯৯ ভাগ ভাগ আেস সবল িনউkীয় শিk
)থেক, )যখােন িহগেসর )কােনা ভূিমকা )নই185।
আেরা সমsা আেছ। িনউিTেনাgেলার ভর আসেলই িহগস )থেক
আেস িক না )সটাও একটা p¬। এটা এখেনা িবjানীেদর কােছ
পিরÆার নয়। পিরÆার নয় gp পদাথO ও gp শিkর সােথ িহগেসর
সmকOও। বলা বাhলD, আমােদর মহািবে2র মাt চার ভাগ )চনাজানা
বDািরয়িনক পদাথO িদেয় Zতির, যােদর )pাটন ও িনউTেনর ভেরর মাধDেম
pকাশ করা )যেত পাের। বাদবািক ৯৬ ভাগই িকnt gp পদাথO ও gp
শিk। িহগস বাবািজর সােথ তােদর ভেরর )কােনা সmকO না থাকেল
এটা বলা হয়েতা অতুDিk হেব না )য, মহািবে2র )মাট ভেরর dই হাজার
ভােগর এক ভােগর )বিশ িকছু িহগস )থেক আেসিন186।
184

184

185
186

ড. দীেপন ভTাচেযOর মnবD; সানO )থেক িহgস )বাসন–pলয়নাচন নাচেল যখন
আপন ভুেল!; মুkমনা
Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, April 9,
2013
Victor J. Stenger, Higgs and the Mass of the Universe, Huffington
Post, Posted: 07/14/2012
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িপটার িহগস ও èাঁেসায়া এŋলােটOর )নােবল জয়

বইেয়র এই অধDায়িট যখন )শেষর পেথ তখন ২০১৩ সােলর
পদাথOিবjােন )নােবল পুরsার )ঘাষণার খবর )পলাম। )নােবল
পুরsার )পেয়েছন িপটার িহগস ও èাঁেসায়া এŋলাটO। িমিডয়ায়
pকাশ, পারমাণিবক ও উপ-পারমাণিবক কণার ভেরর উৎস খুঁজেত
িগেয় িবjানীরা )য ‘িহগস-)বাসন’ কণার ধারণা কেরিছেলন, গত
বছর সােনOর পরীkায় তা সফলভােব pমািণত হয়। এর sীকৃিত
িহেসেব চলিত বছেরর )নােবল পুরsােরর জn এই dজেনর নাম
িবেবচনা কেরেছ )নােবল কিমিট। èাঁেসায়া এŋলাটO জেnিছেলন
১৯৩২ সােল, অধDাপনা করেছন bােসলস িব2িবদDালেয়। িতিন
একিট যুগাnকারী গেবষণা pবn িলেখিছেলন তাঁর সহকমOী রবাটO
bাউেটর (অধুনা পরেলাকগত) সেŋ িমেল যা িহগস কণার কাজ
বুঝেত সহায়ক হেয়িছল।
আর ১৯২৯ সােল জngহণকারী িপটার িহগস এমিনেতই
পাদpদীেপর আেলােত সব সময়ই িছেলন, িবখDাত কণািটর সেŋ
িনেজর নাম যুk থাকায়। িতিন তttীয় পদাথOিবদDার এিমিরটাস
অধDাপক িহেসেব এখেনা কাজ করেছন এিডনবরা িব2িবদDালেয়।
আমােদর জnও এিট কম আনnদায়ক নয়, কারণ, অেনক
আেগ )থেকই এই dই িবjানীর কােজর উেlখ কের আমােদর এই
বইিট িলখেত মনs কেরিছলাম। এই অধDােয়ই বেলিছ, িহগস
)kেtর সােথ িমথিskয়ায় জিড়েয় িকভােব উপ-পারমানিবক
কিণকারা ভর অজOন করেত পাের )সটাই ১৯৬৪ সােল িতনিট
grtপূণO )পপােরর মাধDেম বDাখDা কেরিছেলন ছজন িবjানী—
িপটার িহগস, )জরাl )গৗরািলŋ, িরচাডO hােগন, টম িকbল, রবাটO
bাউট ও èাঁেসায়া এDাŋলাটO। গত বছর সােনOর পরীkায় তাঁেদর
যুগাnকারী ধারণািট সফলভােব pমািণত হয়। তখন )থেকই
অnমান করা হিˆল, িহগস কণার গেবষণার সােথ জিড়ত
িবjানীেদর )নােবল-pািp হয়েতা )sফ সমেয়র বDাপার।
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এেদর মেধD রবাটO bাউট মারা িগেয়েছন ২০১১ সােল। )নােবল
পুরÆার মরেণাtর িহেসেব )দওয়ার )কােনা )রওয়াজ )নই; তাই
রবাটO bাউট মেনানীত হেত পােরনিন। বািক িতনজন—)গৗরািলŋ,
িরচাডO hােগন, টম িকbেলর গেবষণাপtিট pকািশত হেয়িছল
সবার )শেষ। কােজই grt িবচাের তাঁরাও ছাকিনর জাল )ভদ
কের ওপের উঠেত পােরনিন। জয়মালD িগেয়েছ )শষ পযOn
èাঁেসায়া এDাŋলাটO ও িপটার িহগেসর গলােতই। ২০১৩ সােলর
)নােবল িবজেয়র পটভূিমকায় আমার (অ. রা) একিট িবেáষণমূলক
)লখা িবিডিনউজ২৪ পিtকায় তাৎkিণকভােব pকািশত হেয়েছ
‘িহগস-)বাসন কণার )নােবল জয়’ িশেরানােম ।
)নােবল কিমিটর )ঘাষণা )থেক জানা িগেয়েছ, তারা এ
dজনেক পুরsৃত কেরেছ ‘একিট pিkয়ার তািttক আিবÆােরর
জn, )য pিkয়া উপ-পারমাণিবক কণােদর ভেরর উdব বুঝেত
সহায়তা কের এবং )যিট সােনOর লাজO hাDন কলাইডােরর আটলাস
ও িসএমস-এর পরীkায় িনিšত করা )গেছ।’
187

সেতDন )বােসর অবদান – )পছন িফের )দখা

pবেnর এই অংশটা )লখার সােথ এেকবােরই সংগিতহীন মেন হেব।
তেব grtপূণO িকছু কারেণ িকছু অিpয় কথা বলেতই হেˆ। বাঙািল
জািতর hজুগ-িpয়তার কথা )বাধ হয় সবOজনিবিদত। এমিনেত িবjােনর
নব নব আিবÆাের কােরা )কােনা মাথাবDথা আেছ এমন নয়,
িচরায়তভােব হািসনা-খােলদা-রাজাকার-ধমO ইতDািদর বাইের িচnা বা
দৃিk খুব একটা অgসর হেত )দখা না )গেলও িহগস )বাসন কণা িনেয়
িমিডয়ায় )তালপাড় হবার সােথ সােথ বাঙািল hজুেগর আgেন )যন িঘ
পড়ল। ঈ2র কণা তেttর আিবÆােরর িপতা িহেসেব ‘সেতDন )বাস’)ক
আখDািয়ত কের গগনিবদারী কাnাকািটর ধূম পেড় )গল। )কউ )কউ
আেরা িকছুটা অgসর হেয় বলেত {r করেলন, সােনOর িÊkান—
ইয়াhিদ-নাসারা সােয়ি•টsরা নািক বাঙািল িবjানী সেতDন )বােসর
গেবষণা )মের িদেয় তাঁেকই আsাkঁেড় িনেkপ কেরেছ। এমিন একিট

187

অিভিজৎ রায়, িহগস-)বাসন কণার )নােবল জয়, িবিডিনউজ২৪, অেkাবর ১০,
২০১৩
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)লখা আমার নজের এল একিট bেগ, )লখার িশেরানাম —“GOD particle
বা ঈ2র কণা তেttর আিবÆােরর িপতা সেতDndনাথ বsেক এভােব ভুেল
)গেলন িবjানীরা!!”188
)লখািটেত )লখেকর বkবD িছল এরকেমর –
‘...িহগেসর উেlিখত ওই কণার চিরt সmেকO pথম
আেলাকপাত কেরিছেলন ভারতীয় িবjানী সেতDndনাথ বs।
dই িবjানীর নােম কণািটর নাম )দওয়া হয় িহগস-)বাসন।
GOD particle বা ঈ2র কণার তttীয় ধারণাটা মূলত আেস
িবjানী সেতDndনাথ বs ও আলবাটO আইনsাইন-এর )যৗথ
গেবষণাপt )থেক। জামOািনর িবখDাত জানOাল ‘Zeitschrift fur
Physik’-)ত এটা pকািশত হয়। আেরা sk কের বলেত )গেল
এই ধারণা মূলত আেস সেতDndনাথ বsর কাছ )থেক। ... এটাই
এখন আেলািচত ও িবখDাত ‘)বাস-আইনsাইন তtt’ িহেসেব
।...’
)লখািটর িনেচ মnবDকারীেদর িকছু মnেবDর নমুনাও )দখেত পােরন
পাঠেকরা, যার িকছু উদাহরণ আিম এখােন উেlখ করিছ—
‘ভাবেতও কk হয়। এতটা িনলOj ইউেরািপয়ানরা।’
‘ইউেরািপয়ানরা পারেল িনেজেদর ছাড়া সারা িবে2র সব
জািতেকও অsীকার করেব’
‘িপটার িহগসেক )নােবেলর জn নিমেনট করার )চkা করা
হেˆ অথচ বs অnরােলই রেয় )গেলন।’।
এ ধরেনর অেনক মnবDই পাওয়া যােব ওখােন।
{ধু bগ-আিটOেকল হেলও না হয় কথা িছল, অনলাইন, অফ লাইন
সব পিtকার সmাদকীয় িকংবা কলােমও এ ধরেনর হাজােরা ভুল
অnমােনর ছড়াছিড়। )যমন, বাংলািনউজেটােয়ি•টেফার.কম নােমর
পিtকািটেত ৫ জুলাই তািরেখ pকািশত “নতুন িবতেকO ‘ঈ2র কণা’”

188

)জনােরশন৭৫, GOD particale বা ঈ2র কণা তেttর আিবÆােরর িপতা
সেতDndনাথ
বsেক
এভােব
ভুেল
)গেলা
িবjানীরা!!
http://www.amarbornomala.com/ details13684.html
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িশেরানােমর কলােম সািbন হাসান (নােমর িনেচ )লখা আেছ আইিসিট
এিডটর) আমােদর জািনেয়েছন ⎯
‘…িপটার িহগেসর সেŋ উপমহােদেশর ভারতীয় বাঙািল
িবjানী সেতDndনাথ বs এ কণার গিতpকৃিত সmেকO ধারণা
)দন। এ dই িবjানীর নাম )থেকই ‘িহগস-)বাসন’ কণা তেttর
সৃিk। আজ ‘ঈ2র কণা’ নােম পিরিচত।…’
)দখলাম আেবেগ বাঁধ ভািসেয়েছন )কবল উলুখাগড়ারা নয়, অেনক
রাজা-উিজরই। আমার {ভাnধDায়ী বnু আেছন, িচnায়-)চতনায় মুkমনা।
িদন dিনয়ার )খাঁজখবর ভােলাই রােখন। িতিন পযOn িহগস িনেয় িমিডয়া
)তালপাড় {r হবার কয়িদন পর আমায় একিট )লখার িলŋ পাঠােলন
যার িশেরানাম 190 – For the Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long
Journey from Dhaka। অব} )কউ )কােনা িলŋ পাঠােনা মােনই )য
)লখেকর বkেবDর সােথ িতিন সহমত হেবন তা নয়, আর তাছাড়া এ
)লখাটা অব} ওপেরর বাংলা-bগ )লখেকর মেতা এেলেবেল নয়, িকnt
)মাটাদােগ বkবD একই। )বাসন কণার সােথ সেতDন )বােসর নাম
িমেলিমেশ আেছ। )যেহতু এখন ‘গড পািটOেকল’ পাওয়া )গেছ তাই
িতিনই ‘ফাদার অব গড পািটOেকল’। ইউেরািপয়ানরা তােক ভুেল )গেছ,
সিঠকভােব সmািনত কেরন নাই। ০৫-০৭-২০১২ তািরেখ pথম আেলা
এই ইংেরিজ )লখাটার উপর িভিt কের অনলাইন )ডেsর বরাত
িশেরানাম কেরেছ —‘উেপিkত বাঙািল িবjানী সেতDndনাথ বs’, এবং
পরবতOীেত আেরকিট pবn —‘ঢাকা )থেক )জেনভা’।
এই অিভেযাগgেলা সিঠক না ভুল তা জানেল হেল পদাথOিবjােন
সেতDndনাথ বsর অবদােনর কথা আমােদর িঠকমেতা জানেত হেব।
আিম (অ.রা) বছর কেয়ক আেগ ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’
189

191

192

189

190

সািbন হাসান, বাংলািনউজেটােয়ি•টেফার.কম, নতুন িবতেকO ‘ঈ2রকণা’, জুলাই
৫, ২০১২
Samanth Subramanian, For the Indian Father of the ‘God Particle,’ a Long Journey
from Dhaka, http://india.blogs.nytimes.com, July 6, 2012।

191

উেপিkত বাঙািল িবjানী সেতDndনাথ বs, pথম আেলা, অনলাইন )ডs,
তািরখ: ০৫-০৭-২০১২
192
hমায়ূন )রজা, ঢাকা )থেক )জেনভা, pথম আেলা, তািরখ: ১৩-০৭-২০১২
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নােম একিট বই িলেখিছলাম । বইিট pকািশত হেয়িছল ২০০৫ সােল
অŋuর pকাশনী )থেক। বইিটর ভূিমকা িলেখিছেলন ঢাকা িব2িবদDালেয়র
sনামখDাত অধDাপক এ এম হাrন-অর রশীদ। )সই বইেয় সেতDন
)বাসেক িনেয় পিরিশেk িকছু কথা িলেখিছলাম, )সgেলার পুনরাবৃিt
করেল হয়েতা পুেরা বDাপারটা পিরÆার হেব:
১৯২৪ সাল। তখন আkিরক অেথOই ঢাকা িব2িবদDালেয়র ‘sণOযুগ’।
ঢাকা িব2িবদDালেয়র পদাথOিবদDা িবভােগর একিট )ছাT কেk বেস এ
িবভােগর তrণ িশkক সেতDndনাথ বs (সেতDন )বাস িহেসেব সমিধক
পিরিচত) pাŋ িবিকরণ তেttর সংখDায়িনক বDাখDা িদেত িগেয় একিট
নতুন সংখDায়েনর জn )দন যা পরবতOীকােল ‘)বাস-আইনsাইন
সংখDায়ন’ (Bose-Einstein Statistics) নােম িবে2 পিরিচত হয়। )যসব
কিণকা সমিk এই সংখDায়ন )মেন চেল ওেদর ধমO হেলা ভর শূn অথবা
সীিমত, িsন শূn বা পূণOসংখDক- আর এেদরেক এখন বলা হয় )বাসন।
বলা বাhলD, )বােসর নােমই এই নামকরণ।
193

193

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, pথম
pকাশ – ২০০৫, পুনমুOdণ ২০০৬।
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সেতDন )বাস )সসময় dিট অnিমিতর িভিtেত এই
সংখDায়ন মাt চার পৃªার এক pবেn উপsাপন কেরন:
১. আেলাক কিণকাসমূহ (েফাটন) পরsর )থেক সmূণO
অপাথOকDেযাগD।
২. এেদর দশা sান নূDনতম h3 আয়তনিবিশk অসংখD )কােষ
িবভk—এ কlনা করা যায়।
)বাস এ pবnিট আইনsাইেনর কােছ )pরণ কেরিছেলন তাঁর
মnেবDর জn এবং pবnিট pকাশেযাগD হেল জামOান ভাষায় অnবাদ
কের জামOািনর )কােনা গেবষণা পিtকায় pকােশর বDবsা করার অnেরাধ
জািনেয়িছেলন িতিন (৪ জুন, ১৯২৪):
…আপিন লkD করেবন, আিম pােŋর সূেtর সহগিট
িচরায়ত তািড়ত )চৗmক তtt বDবহার না কের
িনধOারেণর )চkা কেরিছ )কবল দশা-sােনর kুdতম
আয়তনেক hν ধরা যায় এই অnিমিত )থেক।
যেথাপযুk জামOান ভাষা না জানায় pবnিট ভাষাnিরত
সূচীপt
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করা আমার পেk সmব নয়। আপিন এিট যিদ
pকাশেযাগD মেন কেরন, তেব সাইটিrফট ফুর
িফিজেক (Zeits. für Physik) pকােশর বDবsা করেল
বািধত হব।…’
আইনsাইন কতৃOক sয়ং অনূিদত pবnিট ‘Plancks Gresetz and
Lichtquantenhypotheses’ িশেরানােম pকািশত হয় (Zeits. für Physik,
24, 178, 1924)। আইনsাইন pবnিটর )শেষ একিট পাদটীকা সহেযাজন
কেরিছেলন, যা আজও িবjান অnসিnৎs পাঠকেক চমৎকৃত কের194⎯
‘আমার মেত )বাস কতৃOক pাŋ সূt িনধOারণ একিট
grtপূণO অgধাপ। এখােন বDবhত পdিত )থেক
আদশO গDােসর )কায়া•টাম তtt িনধOারণ করা যায়, যা
আিম অnt বণOনা করব।’
তা pাŋ সূt আহরেণ কী )স অসংগিত যা নতুনভােব িনধOারণ করেত
িগেয় )বাস )কায়া•টাম সংখDায়েনর জn দান কেরিছেলন? এ বDাপাের
আমােদর আেরকটু )পছেনর িদেক )যেত হেব।
১৯০৪ সােল মDাk pাŋ তttীয়ভােব ‘কৃðকায়া িবিকরেণর’ সূt
pিতªা কেরিছেলন, যা পরীkেণর ও পযOেবkেণর সােথ snরভােব
িমেল যায়। এতিদন সনাতনী তািড়ত-)চৗmক তেttর িভিtেত এই
িবিকরেণর বDাখDা )দওয়া সmব হিˆল না। এই সূt pিতªা করেত িগেয়
িতিন )দখেলন )য আেলা তািড়ত-)চৗmক তরŋ হেলও )কােনা পরমাণু বা
অণু কতৃOক িবেশাষণ বা িনঃসরণ pিkয়ায় এই তািড়ত-)চৗmক শিk
অিবরত ধারায় )শািষত বা িনঃসৃত না হেয় gেˆ gেˆ )শািষত বা িনঃসৃত
হয়। এখান )থেকই )কায়া•টাম তেttর জnমুহূতO িহসাব করা )যেত পাের।
পিরিsিতটা িবেবচনা করা যাক। pােŋর দৃিkেত, একিট কৃðবstর
গাt )থেক kমাগত pাŋ কিlত snকসমূহ কতৃOক gˆ তািড়তেচৗmক
শিk )শািষত ও িনঃসৃত হেˆ; ফেল বstর অভDnরs িবিকরণ একিট
তাপীয় sিsিতেত রেয়েছ এবং এই িবিকরণ তািড়তেচৗmক তরŋ িহেসেব
কৃðবstর অভDnের িsর তরŋ পDাটানO রচনা করেছ। pাŋ তাঁর snক

194

এ. এম . হাrন অর রশীদ, িবjান সমg, অnপম pকাশনী, )ফbrয়াির ২০১০।
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িনঃসৃত িবিকরণ শিkর গড় মান িনধOারণ করেলন এবং কmাŋ িবsাের
িsর তরেŋর পDাটানO )থেক কmেনর pকার সংখDা )বর করেলন। এই
pকার সংখDােক গড় িনঃসৃত শিk িদেয় gণ করেলই )বিরেয় আেস
pােŋর িবিকরণ সূt। sতরাং )দখা যােˆ, )শাষণ ও িনঃসরণ কােল
িবিকরণেক gˆ gˆ শিk কিণকা িহেসেব িবেবচনা করা
হেˆ,অnিদেক কৃðবstর অভDnের এেক তরŋrেপ িবেবচনা করা হেˆ।
এিটই হেলা সেতDন )বােসর দৃিkেত pােŋর িনধOারণ পdিতর
অসংগিত; অব} এ অসংগিত আইনsাইেনর )চােখও ধরা পেড়িছল।
সেতDন )বােসর কৃিতt হেলা, িব{d )ফাটন কিণকার বNনিবnােসর
সংখDায়ন পdিত বDবহার কের pােŋর সূেtর pিতªা করেলন যা pােŋর
অসংগিত হেত সmূণO মুk। এ pবnিট সmেকO আইনsাইন তাঁর
pিতিkয়া বDk কেরেছন সেতDন )বাসেক )লখা একিট িচিঠেত :
আিম আপনার pবnিট অnবাদ কের সাইটিrফট ফুর িফিজ’)ক
pকােশর জn পািঠেয়িছ। এিট একিট grtপূণO Zবjািনক
অবদান বেল মেন কির, যা আমােক খুিশ কেরেছ। ...আপিনই
pথম ‘উৎপাদকিটেক’ )কায়া•টাম তtt )থেক িনধOারণ কেরেছন,
অব} )পালারায়ন উৎপাদক সmেn যুিk অতটা শিkশালী
নয়। তেব, এিট pকৃতপেkই একিট উৎকৃk Zবjািনক
গেবষণা।
সেতDন )বাস আhত সংখDায়নেক )বাস-আইনsাইন সংখDায়ন বলা
হয় )কন? এর উtের বলা যায় )য, )বাস সংখDায়ন )ফাটেনর জn
pেযাজD, যার িsর ভর শূn এ ধরেনর কিণকার জn )বাস এ সূtিট
উdাবন কেরিছেলন। অnিদেক আইনsাইন )বাস পdিতেক ভরযুk
)কায়া•টাম গDােসর )kেt pেয়াগ কের )বােসর সূtেক সাধারণীকরণ
পযOােয় উnীত কেরন, যা িতিন )বােসর পেtর পাদটীকায় pিতrিত
িদেয়িছেলন।
)বাস সংখDায়েনর আিবÆােরর পর তা পদাথOিবদDার নানা
শাখার বDবhত হেˆ বা হেয়েছ। )বােসর বNন িবnােসর
)মৗিলক সূtেক জড় কিণকার )kেt pেয়াগ কের আইনsাইন
)দিখেয়েছন )য )কায়া•টাম গDােসর আচরণ অিত শীতল
তাপমাtায় িবsয়কর হেত পাের, যার অিনবাযO পিরণিত হেলা
‘)বাস-আইনsাইন ঘনীভবন’। এই ভিবŸdাণী পদাথOিবদDায়
এক চমকpদ সmাবনার dার খুেল িদেয়িছল।
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সেতDন )বাস কতৃOক )কায়া•টাম সংখDায়েনর কাজিট কত
গভীর তাৎপযOময় িছল )বাস িনেজই )স সময় তা বুঝেত
পােরনিন। তাঁর মnবD: ‘আমার ধারণাই িছল না )য আিম যা
কেরিছ তা নতুন িকছু।’ তেব ১৯২৫ সােল বািলOেন
আইনsাইেনর সািnেধD এেল সেতDন )বাস তাঁর কােজর grt
সmেকO অবিহত হন। )স সময়কার কথা িতিন এভােব sরণ
)রেখেছন,‘…জামOািনেত যখন উপিsত হলাম, তখন )দিখ pায়
সকেলই আমার pবn পড়েছন ও আেলাচনা করেছন। sয়ং
আইনsাইন আমার নতুন সংখDায়ন রীিতেত বstকণার )kেt
pেয়াগ কের এর pেয়াগ )kt অেনক বািড়েয় িদেয়েছন।
মূল কথা হেলা, পদাথOিবjােন সেতDন )বােসর অনnসাধারণ অবদান
আেছ, এবং )সই অবদােনর sীকৃিত িতিন )পেয়েছন, grtপূণO একটা
কণা-পিরবার তাঁর নাম ধারণ কের আেছ। িকnt তার মােন এই নয় )য
সmpিত লাজO hাDন কলাইডাের )য িহগস কণা আিবÆৃত হেয়েছ, )সটা
তাঁর মাথা )থেকই )বিরেয়িছল, িকংবা সেতDন )বােসর আইিডয়া
ইউেরািপয়ানরা )মের িদেয়েছ। কী িনদাrণ অjতা। িবjানী উলফগDাং
পাউিলর মেতাই বলেত হয়,‘They are not even wrong’। একটা
উদাহরণ িদই। নাসায় ‘চndেশখর )টিলেsাপ’ বেল একটা )টিলেsাপ
আেছ )যটা পদাথOিবjােন sbাhিনয়ান চndেশখেরর অবদােনর sীকৃিত
িহেসেব নামািŋত করা হেয়েছ। )কউ যিদ বেলন, এই )টিলেsােপর
আইিডয়াটা চndেশখেরর মাথা )থেকই )বিরেয়িছল, আর নাসার
িবjানীরা তা )মের িদেয় একটা বড়সড় )টিলেsাপ বািনেয় িনেজেদর
কের )রেখেছন – এটা )যমন )শানােব,সেতDন )বাসেক ‘ঈ2র কণার’
জনক বেল জািহর করার )চkাটাও )সরকমই।
তেব আশার বDাপার হেলা সবাই আেবেগর গDিলকা pবােহ গা
ভািসেয় )দনিন। এর মেধD সমকাল পিtকায় বDাপারিট িনেয় িকছুটা
হেলও িনরেপkভােব pিতেবদন হািজর করা হেয়েছ। ১০ জুলাই তািরেখ
pকািশত ‘বs ও )বাসন কণা’ শীষOক pিতেবদেন িবjান )লিখকা
খােলদা ইয়াসিমন ইিত সিঠকভােবই উেlখ কেরেছন –
195

195

খােলদা ইয়াসিমন ইিত, বs ও )বাসন কণা, কালেsাত, Zদিনক সমকাল, জুলাই
১০, ২০১২।
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‘িহগস কণােক িবjােন িহগস )বাসন বেলই উেlখ করা
হয়। কারণ িহগস কণা একিট )বাসন কণা। এর িsনও
পূণOসংখDার। এ রকম অসাধারণ আিবÆােরর খবর )দেশর
গণমাধDেম pচােরর )kেt এমন িকছু বkবD আসেছ যা তrণ
pজেnর কােছ িব¯ািnকর হেয় )দখা )দেব। )যমন⎯‘এই কণা
আিবÆাের উৎফুl িবjানীরা sরণ করেতই ভুেল )গেছন
বাঙািল িবjানী সেতDndনাথ বs বা উেপিkত সেতDndনাথ
বs।’ এ pসেŋ বলেত হয়, সেতDndনাথ বs উেপিkত। তেব
তা িনজ )দেশ, বাইের নয় এবং িহগস )বাসন কণার আিবÆাের
এসব কথা pাসিŋকও নয়। ড. আলী আসগর বেলেছন,
)যেকােনা তtt িবকিশত হেয় শাখা-pশাখায় ছিড়েয় পেড়। এর
তাৎপযO সmেকO ওই িবjানীও অতটা অবগত থােকন না।
িহগস )বাসন ভর বাহক )বাসন ZবিশেkDর একটা কণা যা )বাস
আইনsাইন পিরসংখDান )মেন চেল; এটুkই। সােনOর গেবষণা
pকেlর সেŋ যুk sবীর সরকার ডয়েচ )ভেলেক বলেলন, এই
‘ঈ2র কণা’ আিবÆাের সেতDন বsর )কােনা অবদান )নই।
তেব hাঁ, পরমাণুর )চেয় kুd ‘)বাসন জােতর কণা সেতDন
বsর সংখDাতtt )মেন চেল। একই কথা ডয়েচ )ভেলেক বলেলন
সাহা ইনিsিটউট অব িনউিkয়ার িফিজকs-এর হাই এনািজO
িবভােগর িবjানী sকলDাণ চেTাপাধDায়। ১৯২৪ সােল )বাসন
কণার অিsেtর কথা সবাই জানেত পােরন। িকnt এর সেŋ
)বােসর )কােনা সmকO )নই, তেব )বােসর আিবÆৃত
সংখDাতেttর অবদান আেছ’।
খােলদা ইয়াসিমন ইিত তাঁর )লখায় পদাথOিবদ ড. আলী আসগেরর
উdৃিত িদেয় )দিখেয়েছন )য তথাকিথত ঈ2র কণার সােথ সেতDন
)বাসেক জুেড় )দওয়ার িকংবা তাঁেক জনক বানােনার )চkা আসেল খুবই
¯াn। আসেল সিতD বলেত কী, যাঁরা পদাথOিবjােনর সােথ দীঘOিদন ধের
যুk, িকংবা কণা-পদাথOিবjােনর সামিgক অgগিত সmেn )খাঁজখবর
রােখন, তাঁরা সবাই আসেল এটার সােথ একমত হেবন। )যমন pথম
আেলােত ১৩-০৭-২০১২ তািরেখ pকািশত ‘‘ঈ2র’ কণার )খাঁজ’
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িশেরানােমর pবেn ঢাকা িব2িবদDালেয়র তািttক পদাথOিবjান িবভােগর
অধDাপক আরশাদ )মােমেনর pাসিŋক উdৃিত196 –
সব )মৗিলক কণারই ঘূণOন (িsন) বেল একটা িবেশষ ধমO
রেয়েছ, যা িকনা পূণO সংখDা (০, ১, ২,...) বা অধOপূণO সংখDা
(১/২, ৩/২,...) dারা িনেদOিশত হয়। যােদর মান পূণO সংখDা,
তােদর দলিটেক িবjানী সেতDndনাথ বsর সmােন বলা হয়
‘)বাসন’। উেlখD, অধDাপক বs ঢাকা িব2িবদDালেয়
পদাথOিবjান িবভােগ কমOরত থাকা অবsায় ১৯২৪ সােল এ
ধরেনর কণার পিরসংখDান তtt উdাবন কেরিছেলন। )য িবেশষ
কণাgেলার আদান-pদােনর কারেণ )মৗিলক বলgেলার উdব
হয়, তার সব কিট এই )বাসন দেলরই অnভুOk। আমােদর অিত
পিরিচত আেলার কণা )য )ফাটন, তা-ও একিট )বাসন কণা।
সােনO আিবÆৃত কণািটর ঘূণOন সংখDা শূn। তাই এিটও একিট
)বাসন। মেন রাখেত হেব, বsর অবদান ১৯২০-এর দশেকর
এবং িপটার িহগেসর কাজ ১৯৬০-এর দশেকর।
আমরা জািন, আইনsাইন )যমন )বহালা বাজােত পছn করেতন, িরচাডO
)ফইনমDান )যমন বাজােতন বেŋা, িঠক )তমিন সেতDন )বাস বাজােতন
এsাজ। িকnt এsাজ বাদেকর আসেল িহগস )বাসন বা িহগস কণার
অেnষেণ )কােনা অবদান িছল না, এটা আমােদর কথা নয়, বDাপারিট
sk কেরেছন ইs ওেয়s িব2িবদDালেয়র িব2িবদDালেয়র উপাচাযO ড.
আহেমদ শিফ, ১৪ জুলাই িবিডআটOেসর ইংেরিজ িবভােগ pকািশত তাঁর
চমৎকার ‘Nearly finished brief biography of a well-known
scintilla’ িশেরানােমর )লখায় –
197

‘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’

তার পরও যিদ পাঠকেদর বDাপারটা বুঝেত সমsা হয়, তেব আমার
(অ.রা) িনেজর )লখায় )দওয়া খুব িpয় অDানালিজ িদেয় )শষ কির।

196
197

আরশাদ )মােমন, ‘ঈ2র’ কণার )খাঁজ, pথম আেলা, তািরখ: ১৩-০৭-২০১২
Ahmed Shafee, Nearly finished brief biography of a well-known scintilla,
http://opinion.bdnews24.com/
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‘পেথর পাঁচালী’ নােমর িবখDাত িসেনমাটার সােথ সতDিজৎ রােয়র
সmকO থাকেলও পিরচালেকর নােমর সােথ এই বইেয়র সহেলখক
অিভিজৎ রােয়র )কবল নােমর )শষাংেশর কাকতালীয় িমল ছাড়া আর
িকছু )নই। িকnt এই িমেলর সূt ধের যিদ অিভিজৎ রায় িবখDাত
িসেনমািটর জনক সাজার )চkা কের, তাহেল )যমন )দখােব, িহগস
)বাসন কণায় )বাসন )দেখই সেতDন )বাসেক জনক বানােনার pেচkাটাও
)সরকমই।
ঈ2র কণা িনেয় িবতকO

িহগস কণােক ‘ঈ2র কণা’ িহেসেব ডাকাটা আমার পছেnর নয়
)মােটই। কারণটা আিম (অ.রা) আমার সানO ¯মেণর পর একিট
সাmpিতক )লখায় বেলিছলাম । িকছু বDাপার এখােনও pাসিŋক। িহগস
)বাসেনর নাম ঈ2র কণা )মােটই িছল না pথেম। এমনিক এখেনা
পদাথOিবjােনর সরকাির পিরভাষায় এটা )নই। এটা ‘ঈ2র কণা’ িহেসেব
পিরিচিত পায় )নােবল িবজয়ী িবjানী িলওন )লডারমDােনর একিট
বইেয়র pকাশনার পর। ১৯৯৩ সােল pকািশত ৪৫০ পৃªার বইটার
িশেরানাম িছল– ‘দD গড পািটOেকল: ইফ দD ইউিনভাসO ইজ দD আনসার,
)হায়াট ইজ দD )কােয়šন?’ বলা হয়, কণািটর grt )বাঝােত নািক
ঈ2র শbটা বDবহার করা হেয়িছল। তেব মজার বDাপার হেলা, )লখক
নািক িনেজই বইিটর নাম ঈ2র কণা না )রেখ ‘গডডDাম পািটOেকল’ বা
‘ঈ2র-িনkিচ’ কণা রাখেত )চেয়িছেলন। িকnt pকাশক )শষ সমেয়
গডডDাম )থেক ডDাম শbটা )ছঁেট )ফেলন। বইেয়র নাম হেলা গড
পািটOেকল। )সই )থেক িহগস )বাসেনর নাম হেয় )গল ‘দD গড
পািটOেকল’! বাঙািল সাংবািদেকরাও সােথ সােথ এর ভাষাnর করেলন
‘ঈ2র কণা’। িনমOেলnd gেণর মেতাই তাইেল বলেত হয়, )কবল
sাধীনতা শbিট বদেল িদেয়⎯‘ঈ2র শbিট এভােব আমােদর হেলা’।
)লখক )য িনেজই বইিটর নাম ঈ2র কণা না )রেখ ‘ঈ2র-িনkিচ’ কণা
(Goddamn Particle) িহেসেব রাখেত )চেয়িছেলন আর )সটা pকাশেকর
198

199

198
199

আমার সাmpিতক সানO ¯মণ এবং িহগস কণা িনেয় bগ আিটOেকল (মুkমনা,
জুলাই ৯, ২০১২) ।
Leon Lederman, The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the
Question?, Delta, 1993
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কাঁিচেত িকভােব কাটা পেড় ‘ঈ2র কণা’ (Goddamn Particle) তার একটা
সরস বণOনা পাওয়া যায় ভারেতর আনnবাজার পিtকায় …অনািবÆৃত কণািটর grt সাধারণ মাnষেক )বাঝােত ১৯৯৩
সােল কলম ধেরেছন িলও )লডারমDান। বইেয়র নাম কী হেব?
)লডারমDান বলেলন, ‘নাম )হাক িহগস )বাসন।’ )ঘার আপিt
pকাশেকর। বলেলন।, ‘এমন নােমর বই িবিk হেব না। ভাবা
)হাক জুতসই )কােনা নাম।’ িবরk )লডারমDান বলেলন, ‘তা
হেল নাম থাক গডডDাম পািটOকDাল।’ অথOাৎ, দূর-ছাই কণা।
pকাশক একটু )ছঁেট িনেলন )সটা। বইেয়র নাম হেলা ‘দD গড
পািটOেকল’। নােমর মেধD ঈ2র! বই িবিk হেলা hh কের। …
বDাপারটা িঠক এরকমভােবই ঘেটিছল িক না তা পুেরাপুির িনšয়তা িদেয়
না বলা )গেলও )লখক আসেল তাঁর বইেয়র জn গড পািটOেকেলর বদেল
গডডDাম পািটOেকল (Goddamn Particle) psাব কেরিছেলন,আর pকাশক
)শষ সমেয় )সটা পিরবতOন কেরন, তার উেlখ বh জায়গায় পাওয়া
যােব200।
িলওন )লডারমDােনর ‘গড পািটOেকল’ িশেরানােমর বইটা আমার
কােছ আেছ, )সটা ২০০৬ সােল পুনমুOিdত। )সটার জn আলাদা কের
ভূিমকাও িলেখেছন িতিন। বইটা এমিনেত খুবই dদOাn, সহজ-সরল ও
সাবলীল ভাষায় রিসকতা কের বইটা )লখা। জািন না পাঠেকরা বইিট
পেড়েছন িক না, বইটা িকnt খুব মজাদার একটা বই। এমন নয় )য ঈ2র
িকংবা ঈ2র কণা সmেn rdায় মের িগেয় িকংবা ভােব িবগিলত হেয়
বইিট িলেখেছন, বরং বইিট পড়েল )বাঝা যায়, এgেলা িনেয় ঠাTাতামাশাই কেরেছন )বিশ। )যমন একটা জায়গায় (পৃªা ২২) তথাকিথত

200

pসŋত )দখুন, John Horgan, If You Want More Higgs Hype, Don’t
Read This Column, http://blogs.scientificamerican.com/crosscheck/2012/07/04/if-you-want-more-higgs-hype-dont-read-thiscolumn/
Luca Mazzucato, Higgs Boson: That god(damn) particle…
http://scallywagandvagabond.com/2012/07/higgs-boson-thatgoddamn-particle/
The Higgs boson Fantasy turned reality
http://www.economist.com/node/21541797 ইতDািদ
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ঈ2র কণােক ‘সবেচেয় বড় শয়তান/খলনায়ক’ আখDািয়ত কের
িলেখেছন201:
কণা-পদাথOিবেদরা সmpিত এ ধরেনর একিট ফাঁদ পাতেত সমথO
হেয়েছন। চুয়াn মাইল পিরিধিবিশk একটা টােনল আমরা Zতির
করিছ )যখােন অিতপিরবাহী কণাtরেকর মেধD যুগল রি¼র
আপতেনর সাহােযD )সই শয়তানেক ধরবার pতDাশা কির।
আh কী pচN শয়তান )সই বDাটা! ইিতহােসর সবেচেয় বড়
শয়তান...
এ ধরেনর রিসকতা আেছ বইটা জুেড়ই। এেক )তা িব2াসীরা িলওন
)লডারমDােনর রিসকতা )বােঝনিন, তার ওপর এখন সােনOর িবjানীেদর
ঈ2র কণাpািpর pমাণেক ধের িনেলন ঈ2েরর অিsেtর pমাণ িহেসেব।
িলওন )লডারমDােনর পাশাপািশ িপটার িহগেসর কথাও বলেত হয়।
িপটার িহগস িনেজ নািsক, )সটা তাঁর উইিক )পইেজই )লখা আেছ ।
িতিন িহগস )বাসন কণােক ঈ2র কণা িহেসেব আখDািয়ত করারও )ঘার
িবেরাধী। তাঁর ভােŸই203 –
এটা আমার জn একধরেনর অpstত হবার (embarrassing)
মেতাই বDাপার; কারণ এটা পিরভাষার একধরেনর ভুল pেয়াগ,
যা িকছু মাnষেক অসntk কের তুলেত পাের’।
িবjানীরা িহগস কণার সnান পাবার পর মুkমনা bগার অপািথOব একিট
)লখা িলেখিছেলন মুkমনায় ‘ঈ2র কণা ও ঈ2েরর অিst’ িশেরানােম।
)লখািটেত িতিন িকছু grtপূণO কথা বেলিছেলন যা pিণধানেযাগD –
িহগস কণােক ঈ2র কণা বলা হয় )কন? ঈ2র কণা
পদাথOিবjােনর
সরকাির
পিরভাষায়
)নই।
)নােবল
202

201

িলওন লDাডারমDােনর মূল বইেয় ভাsিট এ রকেমর –
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

203

িপটার িহগেসর উইিক )পইেজ Political and religious views অংেশ )লখা আেছ,
‘Higgs is an atheist, and is displeased that the Higgs particle is nicknamed the "God
particle" (Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Higgs)
James Randerson, Father of the 'God Particle', The Guardian, Sunday 29 June 2008
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পদাথOিবjানী িলওন )লডারমDান তাঁর ১৯৯৩ সােল )লখা
বইেয়র িশেরানােম িহগস কণােক ঈ2র কণা বেল উেlখ করায়
সাধারেণDর ভাষায় এই নামকরণ sান )পেয় )গেছ। িবjােন কম
সেচতন বা অjেদর অেনেকই এই কারেণ িহগস কণা
আিবÆারেক ঈ2েরর অিsেtর pমাণ বেল ভুল করেছ। )যমনটা
িsেফন হিকং-এর ‘A brief history of Time’-এর উপসংহাের
‘ঈ2েরর মন জানার’ কথা বলায় এটােক অেনেক হিকং-এর
ঈ2েরর অিsেt িব2ােসর সাkD িহেসেব )দেখিছল204। িকnt
হিকং, )লডারমDান এঁরা )কউ আিsক নন। িহগস কণার pবkা
িহগস একজন নািsক। হিকং এবং )লডারমDান উভয়ই rপক
অেথO বা আলŋািরকভােব ‘ঈ2র’ শb বDবহার কেরিছেলন।
ঈ2র কণার আিবÆােরর সােথ ঈ2েরর অিsেtর সmকO, একটা
কমলার সােথ বুধবােরর )য সmকO, )সরকম।
কােজই ঈ2র কণার আিবÆােরর সােথ ঈ2েরর অিsেtর সmকO )খাঁজাটা
)কবল িমিডয়ার ভাঁওতাবািজ ছাড়া িকছু নয়। )যমন, সােনOর িহগস
)বাসনpািpর খবেরর পর িজ িনউজ খবর িদেয়িছল এই
িশেরানােম⎯‘ইনসান খুঁেজ )পল ভগবান’। আবার )কউ )কউ এর
মেধDই করেত {r কেরেছন ধমOgেnর মেধD আয়ােতর সnান (এমন িকছু
মnেবDর িskনশট সংgহ কের রাখা হেয়িছল যা মুkমনায় pকািশত
)লখািটেত পাওয়া যােব) , যা তােদর যুিkহীন আেবগী ও hজুগিpয়
মনমানিসকতাই তুেল ধের।

204

১৯৮৮ সােল pকািশত িsেফন হিকং-এর িবপুল জনিpয় বই – ‘িbফ িফিsT
অব টাইম’। বইিট Zবjািনক যুিkেত ভরপুর, এমনিক শূn )থেক িকভােব
মহািব2 উdুত হেত পাের তারও সmাবD ধারণা আেছ ওেত⎯িকnt বইেয়র )শষ
লাইনিটেত এেসই পDাে•ডারার বােkর মেতাই রহেsর ঝাঁিপ )মেল িদেয়িছেলন
হিকং; বেলিছেলন, )যিদন আমরা সবOজনীন তtt (Theory of every thing)
জানেত পারব, )সিদনই আমােদর পেk সmব হেব ‘ঈ2েরর মন’ (mind of
god)-)ক পিরপূণOভােব )বাঝা। তার পর )থেক হিকং-এর বলা এই ‘মাই•ড অব
গড’ িনেয় হাজােরা বDাখDা আর pিতবDাখDা করা হেয়েছ। িকnt )সটার অবসান
ঘেটেছ হিকং-এর )শষ বই ‘গDা•ড িডজাইন’-এ, )যখােন িতিন পিরÆার কেরই
বেলন, ‘মহািব2 সৃিkর জn )কােনা pেয়াজন )নই ঈ2েরর’। বইিট িনেয়
আমার
আেলাচনা
আেছ
এখােন:
http://muktomona.com/bangla_blog/?p=10307
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অেনেক মেন কেরন, এই ‘ঈ2র কণা’ নামকরেণর )পছেন নািক
গেবষণায় সরকাির ফা•ড পাওয়ার সmাবনার বDাপারটা কাজ কেরিছল।
)স সময় রkণশীলেদর দখেল থাকা কংেgস ‘গড’-এর )টাপ িগেল
অথOায়েন রািজ হেব, এমন ভাবনাও হয়েতা কাজ কের থাকেব এর
)পছেন। তেব এর )পছেন উেd} যা-ই )হাক না )কন,আমরা মেন কির,
িহগস )বাসন কণােক ঈ2র কণা িহেসেব উপsাপন করার মেধD লােভর
)চেয় kিতই হেয়েছ )বিশ। Zবjািনকভােবও বDাপারটা অথOহীন। িহগস
কণা যত grtপূণO কণাই )হাক না )কন, )শষ িবচাের একটা কণাই। আর
সবেচেয় বড় কথা, িহগেসর )চেয়ও pাথিমক িকছুর সnান যিদ কখেনা
িবjানীরা পান—)যমন িsTং—তখন তােদর কী িহেসেব িচিhত করা
হেব? ‘মাদার অব গড পািটOেকল? নািক )খাদার বাপ?
আর তাছাড়া িহগস সmেn )জেন )ফলা মােনই সব jান অিজOত হেয়
যাওয়া নয়। মহাকষO, gp পদাথO, gp শিk, িsTং তেttর অিতিরk
মাtাসহ অেনক অমীমাংিসত িবষেয়র সমাধান িহগস িদেত পােরিন,
)সজnই সােনOর )মnেত আেরা অসংখD খাবােরর অডOার আেছ205।
)সgেলার সমাধান হবার আেগ কাউেক ঈ2র বানােনা অেনকটা
বালিখলDই।
তেব আশার বDাপার হেলা, আমরা )জেনিছ, সােনOর পুেরা
কনফােরেn িবjানী ও সাংবািদক সবাই এই নামটা সেচতনভােব
এিড়েয় চেলেছন। এমনিক সাংবািদক সেmলেনও সবাইেক সতকO কের
)দওয়া হেয়েছ এই নাম উÒারণ না করেত। চলুন আমরাও সােনOর
িবjানীেদর মেতা সেচতনভােব এিটেক ঈ2র কণা িহেসেব আখDািয়ত
করা )থেক িবরত থািক, আর ড. )ডভ )গাlবােগOর মেতা অnেদরও
আহবান জানাই206 – ‘sপ কিলং ইট গড পািটOেকল’।

205
206

Large Hadron Collider: Scientists' wish list for the LHC, Guardian,
Wednesday 10 September 2008
Dr. Dave Goldberg, Stop calling it “The God Particle!”
http://io9.com/5923170/stop-calling-it-the-god-particle
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tেয়াদশ অধDায়
মহািবে2র অিnম পিরণিত
‘এই মহািবে2র pয়াণ )কমন কের,
িচতািg নািক বরফশীতল ঘের?’
—রবাটO ès

‘এই মহািব2টা পরমাণু িদেয় Zতির নয়, গl িদেয় Zতির’। উিkিট
pয়াত কিব ও রাজৈনিতক কমOী মুিরেয়ল rেকসােরর। rেকসার উিkিট
কী )ভেব কেরিছেলন, তা এখন আর মেন )নই, িকnt আজ এই অধDায়টা
িলখেত িগেয় মেন হেˆ িতিন হয়েতা ভুল বেলনিন। আমরা )ছাটেবলায়
পদাথOিবjােনর বই খুলেল )দখতাম, আমােদর )চনাজানা বstজগৎ অণুপরমাণু িদেয় Zতির। িকnt আজেকর িদেনর )জDািতঃপদাথOিবjানীরা
বলেছন, এই মহািবে2র একটা বড় অংশ, সতD বলেত িক—মহািবে2র
pায় পুেরাটাই⎯আমােদর )চনাজানা )কােনা পদােথOর অণুপরমাণু নয়,
বরং অjাত পদাথO আর অjাত শিkেত পিরপূণO। আর িবjানীেদর এই
নতুন আিবÆারgেলা জn িদেয়েছ নানা আকষOণীয় সব গlকািহিনর।
)সই কািহিনর একটা বড় অংশ মহািবে2র অিnম পিরণিতেক িঘের।
আজেক আমরা )সই কািহিনgেলাই {নব।
এক সময়কার ডাকসাইেট আইনিবদ )থেক পরবতOীেত িবখDাত
)জDািতিবOেদ পিরণত হওয়া এডউইন হাবেলর ১৯২৯ সােলর grtপূণO
আিবÆােরর পর )থেকই িবjানীরা জােনন )য এই মহািব2 আসেল pিত
মুহূেতOই pসািরত হেˆ। িকnt p¬ হেˆ, আমােদর এই মহািব2 িক
kমাগত এমিনভােব pসািরত হেত থাকেব? নািক মহাকেষOর টান
একসময় গDালািkgেলার মধDকার pসারেণর গিতেক মnর কের )দেব,
যার ফেল এই pসারণ )থেম িগেয় একিদন {r হেব সংেকাচন? এই
pে¬র ওপরই িকnt আমােদর এই মহািবে2র অিnম পিরণিত িনভOর
করেছ। pসারণ চলেতই থাকেব নািক একসময় তা )থেম যােব, এই
বDাপারিট )য grtপূণO উপাদানিটর ওপর িনভOর করেছ তা হেলা
মহািবে2র ‘kািn ঘনt’ (critical density); এেক ‘সিn-ঘনt’ও বলেত
পাির। এই সিn বা kািn ঘনেtর িবষয়িট একটু পিরÆার করা যাক।
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একিট pােসর d রকেমর গিতপথ। (ক) পৃিথবীর অিভকেষOর মায়া কািটেয় বলটা
উnুk পেথ ছুটেছ। (খ) বলটা িকছুদূর উেঠ আবার পুনরায় পৃিথবীেত িফের আসেছ

ধরা যাক, ভূপৃª )থেক একিট )টিনস বল মহাশূেn )ছাড়া হেলা। এর
পিরণিত কী হেত পাের? এেkেt সmাবনা dিট। যিদ ইনিkিডবল হাl
িকংবা বাঁটুল দD )gেটর মেতা )কউ বলটা )ছােড়ন, আর বেলর )বগ যিদ
)কােনাভােব পৃিথবীর িনkমণ বা মুিk )বগেক (escape velocity) ছািড়েয়
)যেত পাের, তেব বলটা আর পৃিথবীেত িফের আসেব না। বলটার
গিতপথ হেব অেনকটা pথম ছিবর মেতা উnুk ও সীমাহীন
(unbounded) হেব। আর আমার (অ.রা) মেতা কমেজাির )কউ যিদ বলটা
)ছােড়ন, তাহেল িনিšত কের বলা যায় )য বলটার )বগ িনkমণ )বেগর
)চেয় অেনক কম হেব। )সেkেt বলটা ওপের উঠেত উঠেত একটা
িনিদOk উÒতায় )পৗঁেছ মাধDাকষOেণর টােন আবার পৃিথবীেত িফের
আসেব। এবাের িকnt pেkপণ পথিট আেগর বােরর মেতা উnুk হেব
না; বরং হেব বd বা সংবৃত (bounded)।
মহািবে2র অবsাও আমােদর উদাহরেণর ওই বেলর মতন। এর
কােছও এখন dিট পথ )খালা। এক হেˆ পােলায়ান হাl বা বাঁটুেলর
ছুেড় )দওয়া বেলর মতন সারা জীবন ধের এমিনভােব pসািরত হেত
থাকা; এ ধরেনর মহািবে2র মেডলেক বলা হয় উnুk বা সীমাহীন
সূচীপt
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মহািব2 (Unbounded universe or Open Universe)। অথবা আেরকিট
সmাবনা হেলা- মহািবে2র pসারণ একসময় )থেম িগেয় সংেকাচেন rপ
)নওয়া, এ ধরেনর মহািব2েক বেল সংবৃত বা বd মহািব2 (Bounded
universe or Closed Universe)।
এই বDাপারgেলা আজেকর িদেন খুব সাধারণ মেন হয়। িকnt একটা
সময় িবjানীেদর এgেলা গণনা কের )বর করেত িগেয় মাথার চুল িছঁেড়
)ফলার উপkম হেয়িছল। িকnt কীভােব মহািবে2র পিরণিতর বDাপারটা
গণনা করা যায়? আমরা আেগ িèডমDােনর )য মেডেলর সােথ পিরিচত
হেয়িছলাম (পের )দখা িগেয়িছল িড িসটার এবং আইনsাইেনর
সমাধানgেলা আসেল িèডমDােনর মেডেলরই িভn িভn অবsার
সমাধান), )সখান )থেকই মহািবে2র পিরণিতর চলকgেলা সmেn পাওয়া
যায়। সিতD বলেত িক মহািবে2র পিরণিতর ওপর pভাব িবsার করা
grtপূণO চলক আেছ সবOসাকেলD িতনিট ক. হাবেলর rবক (H): এ )থেক আমরা মহািবে2র pসারেণর হার
সmেn জানেত পাির।
খ. ওেমগা (Ω):এ )থেক আমরা মহািবে2র পদােথOর গড় ঘনt
সmেn ধারণা পাই।
গ. লDামডা (Λ): এটা শূnতার মেধD থাকা িবকষOণ শিk িকংবা যা
মহািব2েক tরমাণ কের তুলেছ।
বh িবখDাত )জDািতিবOদ তাঁেদর জীবেনর পুেরা সময়টাই কািটেয়
)দন িতনিট চলেকর িনখুঁত মান এবং এেদর মেধD সmকO )বর করেত। এ
বDাপারটা আসেলই grtপূণO, কারণ এgেলার সিঠক মান জানা না
থাকেল আমরা পিরণিত সmেn সিঠক অিভমত হািজর করেত পারব না।
এ িনেয় pাথিমক কােজর জn আমরা যার কােছ ঋণী িতিন িছেলন এক
বাঙািল িবjানী। অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম। িতিন ১৯৭৭ সােলর
িদেক pকাশ কেরন তাঁর িবখDাত গেবষণা pবn ‘Possible Ultimate Fate
of the Universe’। pবnিট pকািশত হয় িবেলেতর রেয়ল
অDােsTানিমকDাল )সাসাইিটর িবখDাত জানOােল । একই িবষেয় তাঁর
আেরকিট িবখDাত গেবষণাপt pকািশত হেয়িছল বছর dেয়ক পর িভsাস
207

208

207

208

Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher Dimensions, and
the Future of the Cosmos, 2006
J. N. Islam, Possible Ultimate Fate of the Universe, Quarterly Journal of the Royal
Astronomical Society, Vol. 18 (3), 1977.
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ইন অDােsTানিম জানOােল । তাঁর pবngেলা pকািশত হবার পর )সgেলা
অেনক িবদgজেনরই দৃিk আকষOণ কের । )জDািতিবOদDার িবখDাত
সামিয়কী sাই অDা•ড )টিলেsাপ মDাগািজন )থেক অnেরাধ করা হয়
অধDাপক ইসলাম )যন তাঁর গেবষণা pবnিটর একটা ‘জনিpয় ভাŸ’
Zতির কেরন। তােদর অnেরােধ জামাল নজrল ইসলাম একিট pবn
)লেখন ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’ (The Ultimate Fate of the
Universe) নােম, )যটা মDাগািজনিটেত pকািশত হেয়িছল সtেরর
দশেকর একদম )শষ িদেক210। তাঁর কাজ আেরক pিতভাবান
িবjানীেক pবলভােব আকৃk কেরিছল )স সময়। িতিন িèমDান ডাইসন।
ডাইসন একিট grtপূণO )পপার pকাশ কেরন ‘সীমাহীন সময়: উnুk
মহািবে2 পদাথOিবদDা ও জীবিবদDা’ িশেরানােম । )পপারিটেত একটা বড়
অংশজুেড় অধDাপক জামাল নজrল ইসলােমর কােজর উেlখ িছল।
িèমDান ডাইসন )কবল তাঁর )পপাের অধDাপক জামাল নজrেলর
)রফােরn িদেয়ই kাn হনিন, পরবতOীেত অধDাপক ইসলামেক এ িবষয়িট
িনেয় একিট জনিpয় ধারার বই িলখেতও উৎসািহত কেরন। এরই ফেল
১৯৮৩ সােল )কমিbজ ইউিনভািসOিট )pস )থেক pকািশত হয় অধDাপক
জামাল নজrল ইসলােমর জনিpয় gn ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’
(The Ultimate Fate of the Universe)। অধDাপক ইসলােমর বইিট যখন
)বেরায় তখন মূলধারার )জDািতঃপদাথOিবদেদর )লখা বই বাজাের dলOভ।
িsেফন হিকং, পল )ডিভস, শন কDারল, bায়ান িgনরা তখেনা জনিpয়
ধারার বই )লখায় হাত )দনিন। মহািবে2র রহs িনেয় সেব ধন নীলমিণ
িছল িsেভন ওেয়নবােগOর )লখা ‘pথম িতন িমিনট’212। তেব )সটা
মহািবে2র {rর িদককার রহs িনেয়। মহািবে2র চূড়াn পিরণিত িনেয়
িবjানীেদর )লখা বই বাজাের িছলই না বলা যায়। )সই অভাব
pথমবােরর মেতা পূণO কেরিছেলন জামাল নজrল ইসলাম তাঁর ওই
grtপূণO বইেয়র মাধDেম। বইিটর তথD, িবষয়বst, জনেবাধDতা ও
সাবলীলতার )pিkেত বইিট সােথ সােথই পাঠকসমােজ দাrণভােব
সমাদৃত হয়, এবং অl িকছুিদেনর মেধDই ফরািস,ইতালীয়,
209

211

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.
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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জামOান,পতুOিগজ,সাবO,)kােয়টসহ পৃিথবীর িবিভn ভাষায় অনূিদত হেয়
যায় বইিট। বলা বাhলD, তাঁর এ বইিট )কবল সাধারণ মাnষেদরই আকৃk
কেরিন, ভাবনার )খারাক জুিগেয়িছল িব2খDাত িবjানীেদরও। তাঁর
বইেয়র পাNুিলিপ পেড় sিচিnত মতামত িদেয়িছেলন িsেফন হিকং,
জয়n নারিলকার, সায়মন িমটন, িজ িস )টলর ও মািটOন িরেসর মেতা লb
pিতিªত িবjানীরা। তাঁেদর অবদােনর কথা অধDাপক ইসলাম তাঁর
বইেয়র ভূিমকােতই উেlখ কেরেছন। আর বইিটর )পছেন মূল
অnেpরণাদাতা িহেসেব িবjানী িèমDান ডাইসেনর উেlখ )তা িছলই।
বstত অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম ও িèমDান ডাইসেনর pথম
িদককার কাজgেলাই )য পরবতOী িবjানীেদর মহািবে2র পিরণিত িনেয়
Zবjািনকভােব িচnা করার )খারাক জুিগেয়িছল তার উেlখ পাওয়া যায়
সােয়ি•টিফক আেমিরকান মDাগািজেনর ১৯৯৯ সােলর নেভmর সংখDায়।
‘মহািবে2 জীবেনর পিরণিত’ শীষOক এই রচনায় িবjানী লেরn kাউস
ও )gন sাকOমDান বেলন213,
িবগত শতেকর সময়gেলােত িবjানীেদর দাশOিনক অিভবDিk
আশাবাদ আর Zনরা}বােদর )দালাচেল dলিছল। ডারউইেনর
আtিব2াসী ভিবŸdাণীর খুব )বিশিদন পের নয় —িভেkািরয়ান
যুেগর িবjানীরা মহািবে2র ‘তাপীয় মৃতুD’ (heat death) িনেয়
উিdg হেত {r কেরিছেলন—যখন তাঁরা বুঝেত {r
কেরিছেলন )য সমg মহািব2 একটা সময় সাধারণ তাপমাtায়
এেস )পৗঁছুেব, যার পর )কােনািকছুরই আর পিরবতOন করা যােব
না। িকnt িবেশর দশেক মহািবে2র pসারেণর বDাপারটা
আিবÆৃত হবার পর )থেক িবjানীেদর উিdgতা একটু কেম
আেস, কারণ মহািবে2র pসারণ )সই সামDাবsায় )পৗঁছােত
বাধা সৃিk কের। )স সময় খুব কমসংখDক )জDািতিবOjানীই
pসারণশীল মহািবে2 pােণর অnাn ধারা িনেয় িচnা
করিছেলন, যত িদন পযOn না পদাথOিবদ িèমDান ডাইসেনর
১৯৭৯ সােল )লখা kািসক )পপারটা [‘সীমাহীন সময়: উnুk

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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মহািবে2 পদাথOিবদDা ও জীবিবদDা’] pকািশত হেয়িছল।
িèমDান ডাইসেনর কাজ আবার pভািবত হেয়িছল তাঁর পূবOবতOী
জামাল ইসলােমর কাজ িদেয় িযিন এখন বাংলােদেশর চTgাম
িব2িবদDালেয় কমOরত আেছন।
লেরn kাউস ও )gন sাকOমDান যখন নbইেয়র দশেকর {rেত
সােয়ি•টিফক আেমিরকান পিtকার জn ওপেরর pবnিট িলেখিছেলন,
তখন জামাল নজrল ইসলাম চTgাম িব2িবদDালেয় কমOরত িছেলন
বেট, তেব আজ আমরা জািন, িতিন আমােদর )ছেড় চেল )গেছন এ
বছেরর (২০১৩) ১৬ মাচO। িকnt মারা )গেলও িতিন তাঁর উtরসূিরেদর
জn )রেখ )গেছন িবশাল মিণমািণকD, যার িঠকানা পাওয়া যায়
সমসামিয়ক অn িবjানীেদর কােজ। )যমন, নbইেয়র দশেকর
মাঝামািঝ সময় মহািবে2র অিnম পিরণিত িনেয় pকািশত হয় আেরক
pিতভাধর িবjানী পল )ডিভেসর উেlখেযাগD gn ‘)শষ িতন
িমিনট’214। ওেয়নবােগOর পূবOবতOী kািসক ‘pথম িতন িমিনট’-এর
িশেরানােমর আদেল )লখা এ gেn জামাল নজrল ইসলােমর কােজর
উেlখ রেয়েছ। পল )ডিভেসর অnাn pাসিŋক gেnও অধDাপক
ইসলােমর কােজর উেlখ পাওয়া যায় ।
মহািবে2র অিnম পিরণিত িনভOর করেছ মহািবে2র pকৃিত কী
রকেমর তার ওপর। মহািব2 বd হেল এর পিরণিত হেব এক রকেমর,
আর উnুk হেল )সটা হেব আেরক রকেমর। জামাল নজrল ইসলাম
তাঁর গেবষণাপt ও বইেয় িবsৃতভােব নানা িদক )থেক আেলাচনা
কেরেছন আমােদর এই মহািব2 ‘বd’ নািক ‘উnুk’। তাঁর বইেয়র
প•ম অধDােয়র িশেরানামই িছল – ‘মহািব2 িক উnুk নািক বd?’
িতিন এই অধDােয় উnুk ও বd মহািবে2র মেডেলর )য )রখিচt
উপsাপন কেরন তা এরকেমর:
215

214

Paul Davies, The Last Three Minutes: Conjectures About The Ultimate Fate Of The
Universe, New York, New York, Basic Books, 1994
215
উদাহরণ িহেসেব )দখুন, Paul Davies, God and the New Physics, Simon & Schuster; First
Edition edition, 1983
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অধDাপক জামাল নজrল ইসলােমর ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’
বইেয় বDবhত বd ও উnুk মহািবে2র )রখিচt

আজেকর িদেনর িবjানীরা অব} এ dই সmাবনার মাঝামািঝ
আেরকিট সmাবনােকও হােত )রেখেছন। এর নাম )দওয়া যাক ‘বd-pায়
মহািব2’ (marginally bounded universe)। চলিত কথায় এেক
সামতিলক মহািব2 বা ‘™Dাট ইউিনভাসO’ নােমও অিভিহত করা হয়।
sীিত তtt )থেক পাওয়া আধুিনক অnিসdাngেলা এই সমতল
মহািব2েক সমথOন কের বেল পদাথOিবদেদর বড় একটা অংশই এখন এই
মহািবে2র ওপরই আsাশীল হেয় উঠেছন। এই সমতল ধরেনর মহািব2
সব সময়ই pসািরত হেত থাকেব িঠকই, িকnt এেkবাের )দয়াল )ঘঁেষ
)ঘঁেষ– অেনকটা পাস-নmর )পেয় )কােনা রকেম পাস কের )যেত থাকা
ছাtেদর মেতান। আমােদর বেলর উদাহরেণ িঠক িনkমণ )বেগর সমান
(এর )বিশও নয়, কমও নয়) )বগ িদেয় বলিটেক উৎেkপণ করেল
)যরকম অবsা হেতা, অেনকটা )সরকম। মহািবে2র পিরণিতর এই িতন
ধরেনর সmাবনােক িনেচর ছিবেত )দখােনা হেয়েছ।
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মহািবে2র পিরণিতর সmাবনা: বd মহািব2, উnুk মহািব2 ও সামতিলক মহািব2

জামাল নজrল ইসলাম তাঁর বইেয় সামতিলক মহািবে2র জn
)কােনা আলাদা )রখা বরাd না করেলও িতিন জানেতন, সমতল
মহািবে2র pকৃিত কী রকম হেত পাের। আমরা এই বইেয়র আেগর
অধDায় )থেক )জেনিছ )য, সামতিলক মহািবে2র pকৃিত হয়
ইউেkিডয়ান। সামতিলক জDািমিতর মহািবে2 dিট সমাnরাল )রখা সব
সময় সমাnরালভােবই চলেত থােক। আর )সখােন িtভুেজর িতন
)কােনর সমিk হয় িঠক ১৮০ িডিg। বd মহািবে2 আবার িtভুেজর িতন
)কােণর সমিk ১৮০ িডিgেক ছািড়েয় যায়, আর সমাnরাল আেলার )রখা
পরsরেক )ছদ কের। আবার উnুk িকংবা পরাবৃtাকার (hyperbolic)
মহািবে2 িtভুেজর িতন )কােণর সমিk হয় ১৮০ িডিgর )চেয় কম।
)সখােন সমাnরাল আেলার )রখাgেলা পরsর )থেক দূের সের যায়।
সূচীপt
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জামাল নজrল ইসলাম একই বDাপার আমােদর জn বDাখDা কেরেছন,
তেব িtভুেজর বদেল বৃt িদেয়। সমতল মহািবে2 বৃেtর )ktফল হয়
! = #$ % , এবং পিরিধ ! = 2$%। িকnt উnুk পরাবৃtাকার মহািবে2
বৃেtর )ktফল !" # -এর )চেয় বড় হেব আর পিরিধ মাপেল পাওয়া
যােব 2"#-এর )চেয় )বিশ। আর বd মহািবে2 এই dেটা মান সব সময়ই
কম পাওয়া যােব। অধDাপক ইসলাম বDাপারিট বDাখDা কেরেছন এভােব–

অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম তাঁর ‘মহািবে2র অিnম পিরণিত’ বইেয়
মহািবে2র
জDািমিত বুিঝেয়েছন বৃেtর )ktফল ও পিরিধর সাহােযD

এখন কথা হেˆ, আমােদর মহািবে2র )kেt )কান ধরেনর পিরণিত
ঘটেত যােˆ তা )বাঝা যােব িকভােব? এই অধDােয়র {rেত )য িতনিট
grtপূণO পDারািমটােরর উেlখ কেরিছলাম তার মেধD একিট হেলা
ওেমগা (Ω), যা )থেক আমরা মহািবে2র পদােথOর ঘনt সmেn ধারণা
পাই। মহািবে2র ঘনt বলেত সমg মহািব2 )য জড়পদাথO িদেয় Zতির
তার ঘনেtর কথাই বলিছ। পদােথOর পিরমাণ যত )বিশ হেব মহািব2ও
তত ঘন হেব, আর )সই সােথ বাড়েব pসারণেক থািমেয় )দওয়ার মেতা
মহাকেষOর শিkশালী টান। িজিনসিট বুঝেত আবার আমােদর আেগকার
বেলর উদাহরেণ )ফরত )যেত হেব। বেলর ওজন যত )বিশ হেব
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মাধDাকষOণ )পিরেয় িনkমণ )বগ অজOন করেত তােক তত )বিশ কk
করেত হেব। )সজnই )টিনস বেলর বদেল শট পুেটর বলেক একই
উÒতায় তুলেত আমােদর গলদঘমO হেয় )যেত হয়। িঠক )তমিনভােব
মহািবে2র )kেtও আমরা বলেত পাির, মহািব2 উÒ ঘনtিবিশk হেল
pসারণেক থািমেয় িদেয় সংেকাচেনর িদেক )ঠেল )দওয়ার মত যেথk
পদাথO এেত থাকেব, ফেল মহািব2 হেব বd (closed)। আর কম
ঘনtিবিশk মহািব2 সংগত কারেণই হেব মুk (Open), যা pসািরত
হেত থাকেব অনn কাল ধের। তাহেল এর মাঝামািঝ এমন একটা ঘনt
িনšয়ই আেছ যার ওপের )গেল মহািব2 একসময় আর pসািরত হেব
না। সিn বা kািn ঘনt (critical density) হেˆ )সই ঘনt যার )চেয়
)বিশ হেলই মহািবে2র pসারণ )থেম িগেয় Zতির করেব সংেকাচেনর
)kt। িবjানীেদর ধারণা, এর মান pিত িকউিবক )সি•টিমটাের ৪.৫ x
১০ gাম )থেক ১৮ x ১০ gােমর মেধD িবচরণ করেছ216। মহািবে2র
pকৃত ঘনt (actual density) আর kািn ঘনেtর (critical density)
অnপাতিটই হেˆ )সই ওেমগা (Ω), যােক িবjানীরা খুব grt িদেয়
িবেáষণ কেরন। এই ওেমগার মান ১-এর কম (Ω < ১) হেল মহািব2
হেব উnুk। আর ওেমগার মান ১-এর )বিশ (Ω > ১)হেল মহািব2 হেব
বd বা সংবৃত। আর ওেমগার মান পুেরাপুির ১ (Ω = ১) হেল )সটা হেব
সামতিলক মহািব2। এখােন pসারেণর হার ধীের ধীের কেম )যেত
)যেতও টােয় টােয় pসািরত হেত থাকেব )শষ পযOn, অেনকটা )সই
)কােনা রকেম পাস মাকO )পেয় পাস কের যাওয়া ছােtর মেতাই। কােজই
১ হেলা ওেমগার সীমািnক মান।
-৩০

216

-২৯

Alan H Guth, The Inflationary Universe. New York: Addison
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জামাল নজrল ইসলাম ও মহািবে2র ভিবŸৎ

‘মহািবে2র অধDয়ন )মাটা দােগ অনn এক
অিভjতা। অnত এক িদক )থেক এটা সামিgকটােক
)বাঝার একটা pয়াস। আমরা, িচnাশীল সtার
অিধকারীরা িনউTন তারকা আর )2ত বামনেদর িনেয়
গিঠত এই মহািবে2র অংশ, এবং আমােদর গnবD
অndরণীয়ভােব এই মহািবে2র সােথ ওতেpাতভােব
জিড়েয় রেয়েছ’।
- অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম

অধDাপক জামাল নজrল ইসলােমর নাম আিম (অ.রা) {িন
২০০৫ সােল, আমার (অ.রা) ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর
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যাtী’ বইিট )লখার সময়। বইিটর প•ম অধDায়িটর ওপর কাজ
করিছলাম। অধDায়িটর িশেরানাম িছল ‘রহsময় জড় পদাথO,
অদৃ} শিk ও মহািবে2র ভিবŸৎ’। মহািবে2র অিnম ভিবŸৎ
িনেয় িবjানীেদর কাজকমOgেলা পড়ার সময়ই আমার নজের আেস
বাংলােদেশর একজন পদাথOিবjানী জামাল নজrল ইসলাম এর
ওপর উেlখেযাগD কাজ কেরেছন, এবং তাঁর একিট চমৎকার বই
আেছ ইংেরিজেত – ‘The Ultimate Fate of the Universe’।
বইিট িতিন িলেখিছেলন ১৯৮৩ সােল। )বিরেয়িছল িবখDাত )কিmôজ
ইউিনভািসOিট )pস )থেক। বইিটর )পপারবDাক )বেরায় ২০০৯
সােল।

)কিmôজ ইউিনভািসOিট )pস )থেক pকািশত অধDাপক জামাল নজrল
ইসলােমর sপিরিচত ইংেরিজ gn ‘দD আিlেমট )ফট অব দD ইউিনভাসO’

আিম ভাবতাম, মহািবে2র কপােল িঠক কী আেছ এgেলা িনেয়
িচnাভাবনা আর ভিবŸdাণী করেত পােরন আইনsাইন, িsেফন
হিকং, )ফইনমDান, অDােলন gথ, মাইেকল টানOার, লেরn kাউেসর
মেতা dিনয়া কাঁপােনা িবjানীরাই। িকnt বাংলােদেশর একজন
িবjানী⎯জামাল নজrল ইসলাম যাঁর নাম⎯িতিনও )য এ িনেয়
কাজ কেরেছন, এবং )কিmôজ ইউিনভািসOিট )pেসর মেতা pকাশনা
সূচীপt
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)থেক বই )বর করেছন, )সটা জানা )স সময় {ধু আমােক আনn
)দয়িন, রীিতমেতা অবাক কের িদেয়িছল। আেরা অবাক হলাম যখন
জানলাম বইিট নািক ফরািস, ইতালীয়, জামOান, পতুOিগজ, সাবO,
)kােয়টসহ পৃিথবীর িবিভn ভাষায় অনূিদত হেয়েছ। আমার অবাক
হবার পাlা বাড়েতই থাকল যখন জানলাম, এই িনভৃতচারী
িবjানীর )কবল একিট নয় )বশ কেয়কিট ভােলা বই বাজাের
আেছ। ‘)রােটিটং িফls ইন িরেলিটিভিট’, ‘ইনেTাডা=শন টু
মDাথেমিটকDল কসেমালিজ’, ও ‘kািসকাল )জনােরল িরেলিটিভিট’
নােমর কিঠন কিঠন সব বই। বইgেলা আেমিরকার িবিভn নামকরা
িব2িবদDালেয় পাঠDপুsক িহেসেব পড়ােনা হয়। বাংলােতও তাঁর
একটা বই আেছ ‘কৃðিববর’ নােম। বাংলা একােডিম )থেক
একসময় pকািশত হেয়িছল।

বাংলা একােডিম )থেক pকািশত অধDাপক জামাল নজrল ইসলােমর বাংলা
gn ‘কৃð িববর’

আিম তত িদেন তাঁর কাজকমO সmেn জানেত {r কেরিছ।
জানলাম, িতিন ল•ডনs )কিmôজ িব2িবদDালয়-এর অDাpােয়ড
মDােথেমিটকস অDা•ড িথওেরিটকDাল িফিজকস িবভাগ )থেক
িপএইচিড কেরিছেলন ১৯৬৪ সােল। সাধারণত একােডিমক
লাইেন থাকেল িপএচিড করাই যেথk, এর )বিশ িকছু করার
দরকার পেড় না। পেড় না যিদ না িতিন জামাল নজrল ইসলােমর
মেতা )কউ না হন। ১৯৮২ সােল অজOন কেরন িডএসিস বা ডkর
অব সােয়n িডিg, )য িডিg সারা পৃিথবীেতই খুব কমসংখDক
374 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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িবjানী অজOন করেত )পেরেছন। অব} কৃতিবদD এই অধDাপেকর
একােডিমক অŋেন সাফেলDর বDাপারটা ধরা পেরিছল অেনক
আেগই। মিনOং )শাজ দD )ড। )সই )য, ১৯৫৭ সােল কলকাতা
)থেক অনাসO )শষ কের )কmôজ িব2িবদDালেয়র িTিনিট কেলেজ
গিণতশােst Tাইপস করেত িগেয়িছেলন। িতন বছেরর )কাসO, িতিন
)সটা dই বছেরই )শষ কের )ফেলন। ভারেতর িবখDাত
)জDািতঃপদাথOিবjানী জয়n নারিলকার যাঁর নাম )èডিরক হেয়েলর
সােথ একই সােথ উÒািরত হয় ‘হেয়ল নারিলকার তtt’-এর
কারেণ, িতিন )সখােন নজrল ইসলােমর সহপাঠী িছেলন।
পরবতOীেত কমOেkেt তাঁর বnুতািলকায় যুk হেয়িছেলন )নােবল
িবজয়ী িবjানী bায়ান )জােসফসন, িsেফন হিকং আbুস সালাম ও
িরচাডO )ফইনমDান-এর মেতা িবjানীরা। )ফইনমDান তাঁেক তাঁর
িনেজর বািড়েত দাওয়াত কেরও খাইেয়িছেলন, আর বnুেtর
িনদশOন িহেসেব উপহার িদেয়িছেলন একটা )মিkকান
নকিশকাঁথাও।
অব} কার সােথ তাঁর বnুt িছল আর না িছল )সটা তাঁেক
পিরিচত কেরেছ ভাবেল ভুল হেব। িতিন পিরিচত িছেলন িনেজর
)যাগDতাবেলই। িপএইচিড )শষ কের িতিন dবছেরর জn
যুkরােTর ইউিনভািসOিট অব )মিরলDা•ড-এ কাজ কেরন। মােঝ
কাজ কেরিছেলন কDািলেফািনOয়ার িব2খDাত কDালেটক
িব2িবদDালেয় এবং ওয়ািশংটন িব2িবদDালেয় িশkক িহসােবও।
১৯৭৮ সােল ল•ডেনর িসিট ইউিনভািসOিটেত pভাষক িহেসেব )যাগ
)দন এবং পের িরডার পেদ উnীত হন। তখনকার িদেন ইউেরােপর
িবিভn নামকরা Zবjািনক জানOােল pবn জমা )দওয়া হেতা )কােনা
লb pিতিªত িবjানী মারফত। জামাল ইসলােমর pবn জমা
িদেতন )èড হেয়ল, িsেফন হিকং, মািটOন িরেজর মেতা িবখDাত
িবjানীরা। )যমন, মহাজাগিতক rবেকর মানসংkাn জামাল
নজrেলর একিট grtপূণO গেবষণাপt pকাশ করার জn
সmাদেকর কােছ জমা িদেয়িছেলন বতOমান িbিটশ রাজকীয়
)জDািতিবOদ মািটOন িরজ217। আর গেবষণাপtিট )লখায় অnেpরণা
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আর পরামশO জুিগেয়িছেলন এ যুেগর অnতম )সরা িবjানী
িsেফন হিকং।
)সভােবই থাকেত পারেতন অধDাপক ইসলাম। িকnt তা না
কের ১৯৮৪ সােল িতিন একটা বড় িসdাn িনেলন। জীবেনর
সবেচেয় বড় িসdাngেলার একিট। িবেলত আেমিরকার লk টাকা
)বতেনর )লাভনীয় চাকির, গেবষণার অফুরn sেযাগ, আর িনিšত
িনপাট জীবন সব )ছেড়ছুেড় বাংলােদেশর চTgাম িব2িবদDালেয়
িতন হাজার টাকার pেফসর পেদ এেস )যাগ িদেলন। চTgাম
িব2িবদDালয় কতৃOপk pথম িদেক এমনিক এই িতন হাজার টাকা
িদেতও গিড়মিস কেরিছল। তারা )বতন সাবDs কেরিছল আটশ
টাকা। িকnt তার পরও পাšাতD চাকিচকD আর ডলার-পাউে•ডর
)মাহেক )হলায় সিরেয় িদেয় অধDাপক নজrল িবেলেতর বািড়ঘর,
জায়গাজিম )বঁেচ চেল এেলন বাংলােদেশ। )দশটােক বড়ই
ভালবাসেতন িতিন। িতিন িনেজই একিট সাkাৎকাের বেলেছন,
‘sায়ীভােব িবেদেশ থাকার িচnা আমার কখেনাই িছল না। )দেশ
িফের আসার িচnাটা pথম )থেকই আমার মেধD িছল, এটার িভnতা
ঘেটিন কখেনাই। আেরকটা িদক হেলা, িবেদেশ আপিন যতই
ভােলা থাkন না )কন, িনেজর )দেশ িনেজর মাnেষর মেধD আপনার
)য gহণেযাগDতা ও অবsান )সটা িবেদেশ কখেনাই সmব না’।
তাঁর )দশেpেমর িনদশOন ১৯৭১ সােলও িতিন িদেয়েছন। ১৯৭১
সােল পািকsািন হানাদার বািহনী যখন িনরst জনগেণর ওপর
ঝাঁিপেয় পেড়িছল, িনিবOচাের হতDা-খুন-ধষOেণ মt হেয়িছল, তখন
পাকবািহনীর এই আkমণ বেnর উেদDাগ িনেত িতিন িbিটশ
pধানমntীর কােছ িচিঠ িলেখিছেলন।
)দেশ িফের িবjােনর উnয়েনর জn অধDাপক জামাল নজrল
ইসলাম কাজ কের )গেছন িনরলসভােব। {ধু িবjােনই তাঁর
অবদান িছল না, িতিন কাজ কেরেছন দািরd দূরীকরেণ,
িশlবDবsার উnয়েন কাজ কেরেছন। িতিন মেন করেতন,
আমােদর )দশটা )যেহতু কৃিষিনভOর, তাই, আমােদর িশlনীিত
হওয়া চাই ‘কৃিষিভিtক, ‘rমঘন’,‘kিটরিশl-pধান’ এবং
‘pধানত )দশজ কাঁচামালিনভOর’। িতিন িব2বDাংক, এিডিব,
আইএমএফ-এর kিতকারক )pসিkপশন বাদ িদেয় িনেজেদর
)pkাপট ও pেয়াজেনর সেŋ সংগিতপূণO একটা sªু িশlনীিতর
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pিত সবসময় grt িদেতন। পাšাতD সাহােযDর বDাপাের তাঁর
একিট িবখDাত উিk আেছ –
‘)তামরা {ধু আমােদর পথ )থেক সের দাঁড়াও, আমােদর
ভােলামn আমােদরেকই ভাবেত দাও। আিম মেন কির,
এটাই সবOpথম pেয়াজনীয়।’
অেনেক আেছন যাঁরা বাংলায় িবjানচচOার কথা {নেলই নাক
িসটকান। ভােবন, উÒতর গেবষণা হেত পাের )কবল
ইংেরিজেতই। জামাল নজrল ইসলাম )স ধরেনর মানিসকতা
সমথOন করেতন না। ওপের বাংলা একােডিম )থেক pকািশত )য
‘কৃð িববর’ বইটার উেlখ করা হেয়েছ, তার বাইেরও িতিন
বাংলায় আেরা dেটা বই িলেখেছন। একিট হেলা ‘মাতৃভাষা ও
িবjান চচOা এবং অnাn pবn’ এবং ‘িশl-সািহতD ও সমাজ’।
dিট বই-ই রাহাত-িসরাজ pকাশনা )থেক pকািশত। বইgেলা
বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষায় িবjানচচOার ওপর অnরাগ তুেল
ধের। পিtকায় সmpিত pকািশত একিট কলােম িতিন বেলেছন,
“অেনেকর ধারণা, ভােলা ইংেরিজ না জানেল
িবjানচচOা করা যােব না। এিট ভুল ধারণা। মাতৃভাষায়ও
ভােলা িবjানচচOা ও উÒতর গেবষণা হেত পাের... বাংলায়
িবjােনর অেনক ভােলা বই রেয়েছ। আিম িনেজও
িবjােনর অেনক pবn িলেখিছ বাংলায়। এেদেশ িবjান
িনেয় গেবষণা কেরন এমন অেনেকই বাংলায় বই িলেখেছন
ও িলখেছন। তাঁেদর বই পড়েত )তমন কারও অsিবধা
হেয়েছ বেল মেন হয় না। sতরাং বাংলায় িবjানচচOাটা
grtপূণO।”
আইনsাইন )যমন )বহালা বাজােতন, সেতDন )বাস )যমন
এsাজ, িঠক )তমিন জামাল নজrল ইসলাম পছn করেতন
িপয়ােনা বাজােনা। িতিন িছেলন গজল ও রবীndসংগীেতর বড় ভk,
িপয়ােনােত রবীndসংগীেতর sর তুলেত িতিন পছn করেতন।
বািড়েত বnুর )ছাট )মেয়িটেক pিত {kবার ‘gাম ছাড়া ঐ
রাঙামািটর পথ’ িপয়ােনােত বািজেয় )শানােতন।
আর ভােলাবাসেতন stী sরাইয়া ইসলামেক! তাঁর stীও িছেলন
ডkেরট। একটা কনফােরেn তাঁেদর )দখা, )pম ও পিরণয়। )শানা
যায়, ৫৩ বছেরর দাmতD জীবেন জামাল নজrল তাঁর stীেক ছাড়া
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)কাথাও )যেতন না। )কােনা অnকার িসঁিড় িদেয় চলার সময় সব
সময় stীর হাত ধের রাখেতন।
অধDাপক জামাল নজrল ইসলাম আমােদর )ছেড় চেল )গেছন
২০১৩ ১৬ মাচO। এই িনভৃতচারী কমOমুখর kণজnা িবjানীর pিত
রইল সrd rdাµিল। আমােদর এই kুd এবং মূলDহীন বইিট তাঁর
sৃিতর উেdশ িনেবিদত।
সmাবনাgেলার কথা না হয় )বাঝা )গল, িকnt মহািবে2র আসল
ঘনt না জানেল )তা হলফ কের বলা যােˆ না ভিবŸেত আমােদর
মহািবে2র কপােল িঠক কী অেপkা করেছ! িচতািg নািক বরফশীতল
ঘর? তাহেল )তা মহািবে2র pকৃত ঘনt জানেতই হেˆ। িকnt pকৃত
ঘনt )বর করার উপায় কী? একটা উপায় হেলা মহাশূেnর সকল
দৃ}মান গDালািkর ভর )যাগ কের তােক পযOেবিkত sােনর আয়তন
িদেয় ভাগ করা। মহািবে2র একটা গড় ঘনt এভােব পাওয়া )যেত
পাের। িকnt মুশিকল হেলা, এভােব িহসাব কের ঘনেtর )য মান পাওয়া
)গেছ তা খুব কম; সিn ঘনেtর শতকরা ১ ভাগ মাt। এর বাইের
গDাসটDাস িমিলেয় অnাn )চনাজানা পদাথO )গানায় িনেয় িহসাব কেরও
িবjানীরা )দেখেছন )সটা শতকরা ৪ ভােগর )বিশ হয় না। অথOাৎ
আমােদর দৃ}মান )য জগৎ আমরা )দিখ )সটা মহািবে2র সামিgক
ভেরর মাt ৪ ভাগ। তার মােন িঠক কী দাঁড়াল? দাঁড়াল এই )য এই মান
সিঠক হেল ওেমগার মান দাঁড়ায় ১-এর অেনক অেনক কম। তাহেল
আমােদর সামেন চেল এল )সই উnুk বা অনn মহািবে2র মেডল। তার
মােন িক এই )য, মহাশূn )কবল pসািরত হেতই থাকেব?
না, তা িনিšতভােব এখনই বলা যােˆ না। বDাপারটা এত সহজ
নয়। িবjানীরা ইিতমেধDই pমাণ )পেয়েছন )য, আমােদর দৃ}মান
পদােথOর বাইেরও মহাশূেn এক ধরেনর রহsময় জড় পদাথO রেয়েছ
যােক বলা হয় gp পদাথO (Dark Matter)। এই অদৃ} জেড়র অিst
{ধু গDালািkর মেধD মহাকেষOর pভাব )থেকই জানা িগেয়েছ,)কােনা
pতDk পযOেবkণ )থেক নয়। িবjােনর জগেত এমন অেনক িকছুই আেছ
যা pতDk পযOেবkেণর মাধDেম গৃহীত হয়িন, হেয়েছ পরবতOীকােল
পেরাk pমাণ, অnিসdাn িকংবা ফলাফল )থেক। তেব তাই বেল
)সgেলা িবjানিবেরাধীও নয়। )যমন, মহািবেsারণ বা িবগ বDাং এর
ধারণা। )কউ )চােখর সামেন এিট ঘটেত )দেখিন। িকnt মহাজাগিতক
পšাৎপট িবিকরণ বা কসিমক বDাকgাউ•ড )রিডেয়শনসহ অnাn
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অসংখD পেরাk pমাণ িকnt িঠকই মহািবেsারণ তttেক িবjােনর
জগেত pিতিªত কেরেছ।
আবার আমরা অnকারময় gp পদােথOর জগেত িফের যাই। িকভােব
জানা িগেয়িছল এই অদৃ} জেড়র অিst? এই িবষেয় কথা বলেত হেল
)ভরা rিবেনর pসŋ টানেত হেব। যিদও )সই িtেশর দশেকই
কDালেটেকর pিতভাবান )জDািতিবOjানী িèৎস জুইিsর pাথিমক িকছু
কাজ )থেক ডাকO মDাটােরর আলামত )বিরেয় আসিছল, িকnt rিবনই
সবOpথম আমােদর ছায়াপথ আর অnাn সিপOলাকার গDালািkgেলােত
লুিকেয় থাকা জেড়র বা ডাকO মDাটােরর অিstেক অতDn )জারােলাভােব
pিতªা কেরন। মূলত rিবেনর কাজই পরবতOীেত টিন টাইসেনর মত
)জDািতিবOদেদর gp পদাথO সmেকO গেবষণায় আgহী কের )তােল।
বDাপারিট একটু বDাখDা করা যাক।
আমােদর গDালািk )কnd )থেক অেনক দূরবতOী নktরািজর
গিতেবগ )কেndর কাছাকািছ অবিsত নktরািজর )বেগর তুলনায় কম
হওয়ার কথা; িঠক )যমনটা ঘেট আমােদর )সৗরজগেতর )kেt। সূযO
)থেক যত দূের যাওয়া যায়, gহgেলার গিতেবগও )সই হাের কমেত
থােক। কারণটা খুবই )সাজা। িনউটেনর সূt )থেক আমরা )জেনিছ )য,
মাধDাকষOণ বেলর মান দূরেtর বেগOর বDsাnপািতক। অথOাৎ দূরt বাড়েল
আকষOণ বেলর মান কমেব তার বেগOর অnপােত। টান কম হওয়ার জn
দূরবতOী gহgেলা আেs চেল। আমােদর ছায়াপেথর )kেtও িঠক একই
রকম ঘটনা ঘটবার কথা। )কnd )থেক দূরবতOী নktgেলা তােদর
কkপেথ )কেndর কাছাকািছ নktgেলার )চেয় আেs ঘুরবার কথা। িকnt
rিবন )য ফলাফল )পেলন তা এক কথায় অিব2াs। দূরবতOী
নktgিলর )kেt গিতেবগ কম পাওয়া )তা )গলই না বরং একিট িনিদOk
দূরেtর পর সকল নkেtর )বগ pায় একই সমান পাওয়া )গল। অnাn
সিপOলাকার গDালািkgেলা ()যমন অDাে•Dািমডা) পযOেবkণ কেরও rিবন
)সই একই ধরেনর ফলাফল )পেলন। তাঁর এই পযOেবkণ
)জDািতিবOদেদর ভাবনায় )ফলল। হয় rিবন )কাথাও ভুল কেরেছন,
অথবা এই গDালািkর pায় পুেরাটাই এক অjাত ZবিশkDপূণO জড় পদােথO
পূণO। rিবন )য ভুল করেছন না এই বDাপারটা আরও ভােলাভােব )বাঝা
)গল অDাে•Dািমডা গDালািk পযOেবkণ কের। )দখা )গল, ২২ লk
আেলাকবষO দূেরর এই গDালািkিট ঘNায় pায় ২ লk মাইল )বেগ
আমােদর িদেক ছুেট আসেছ। এই অsাভািবক গিতেবগেক মহাকষOজিনত
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আকষOণ িদেয়ই )কবল বDাখDা করা যায়। িকnt দৃ}মান জড়পদাথO )তা
পিরমােণ অেনক কম; ফেল মহাকেষOর টান )তা এত বDাপক হবার কথা
নয়! তাহেল? তাহেল )কাথাও িনšয়ই িবশাল আকােরর অদৃ}
জড়পদাথO এই dই গDালািkর মােঝ লুিকেয় আেছ। িবশাল আকার
বললাম বেট, তেব )সটা )য কতটা িবশাল তা )বাধ হয় অnমান করা
যােˆ না। এই অদৃ} পদােথOর আকার আমােদর )য ছায়াপথ )সই
‘িমিlওেয়’এর )মাটামুিট দশ gণ! আজেকর িদেনর িবjানীরা বhভােব
িèৎস জুইিs িকংবা )ভরা rিবেনর কােজর সতDতা িনণOয় কেরেছন।
ছায়াপেথর ঘূণOন কাভO, kাsার িনেয় গেবষণা, মহাজাগিতক কাঠােমার
িসমুেলশন, মহাকষOীয় )লিnংসহ বh )kেtই এই gp পদােথOর হিদেসর
বDাপারটা িবjানীেদর কােছ pমাণ িহেসেব উেঠ এেসেছ।
অদৃ} gp জড়পদাথO আেছ, তা না হয় )বাঝা )গল, িকnt )কমনতর
এই জড়পদাথOgেলা? এেদর ZবিশkDই বা কী রকম? সিতD বলেত িক,
আমরা এখেনা তা বুেঝ উঠেত পািরিন। gp পদােথO িনিšতভােব )কােনা
ঝলমেল নkt )নই - থাকেল )তা আর তারা অদৃ} থাকত না। এেত
ধূিলকণাও থাকেত পাের না, )কন না এই ধূিলকণাgেলা দূরবতOী গDালািk
)থেক আগত আেলা’)ক আটেক )দবার জn এবং )সই সােথ আমােদর
)চােখ ধরা পড়বার জn যেথkই বড়। তাহেল িক আেছ এেত? আসেল
িবjানীরা )য তtt িদেয়েছন তা যিদ সিতD হেয় থােক, gp জড় বstসমূহ
আমােদর )চনাজানা )কােনা পদাথO িদেয়ই Zতির হওয়ার কথা নয়। )স
জnই তারা রহsময় ও gp। অেনেক বলেছন, এরা Zতির হেয়েছ
িনউিTেনা কিণকাপুµ িদেয়। িকnt সmpিত )মিkকান পদাথOিবjানী
কােলOাস èDাŋ কিmউটাের িসমুেলশন কের )দিখেয়েছন )য {ধু
িনউিTেনােক ধের িহসাব করেল আসেল এই অnকার জেড়র সিঠক
বDাখDা )মেল না218। কােজই এই সব িনউিTেনার বাইেরও িবশাল ভেরর
অজানা কিণকার অিst আেছ )যgেলা মহািবে2র সামিgক গঠেন ভূিমকা
রাখেছ। বতOমােন ডাকO মDাটারেক বDাখDার জn )বশ িকছু নতুন ধারণা
psাব করা হেয়েছ। এেদর মেধD অgগামী pাথOী হেˆ WIMPs – এরা
dবOল িমথিskয়াসmn (কিlত) ভারী কণা219। এেদর িনেয় িবjানীেদর

218

219

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৫
(পিরবিতOত ও পিরবিধOত সংsরণ ২০০৬)
Guido D’Amico, Marc Kamionkowski and Kris Sigurdson, “Dark

380 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

অেনক তtt আেছ। ধারণা করা হয়, এেদর উdব ঘেটিছল িবেশষ ধরেনর
pিতসােমDর ভাঙেনর মেধD িদেয়, এবং এেদর ভর pায় ১০০ িজইিভর
কাছাকািছ। এর বাইেরও িবjানীেদর তািলকায় আেছ িনউTািলেনা,
িহগিসেনা, )sরাইল িনউিTেনা ও এিkয়ন220। িবjানীরা )চkা কের
যােˆন যত দূর সmব এেদর সmেn )জেন সিঠক ধারণায় )পৗঁছুেত,
কারণ মহািবে2র pাথিমক অবsার সােথ ডাকO মDাটােরর সmকO খুবই
ঘিনª। আেরকিট কারেণও ডাকO মDাটার grtপূণO। )সই ওেমগার
বDাপারিট। যিদও বতOমােন িবjানীেদর ধারণা gp পদাথO মহািবে2র
)মাট ভেরর ২৩ ভােগর )বিশ নয়; িকnt মহািবে2র উdেবর সময়gেলােত
pায় ৮০ )থেক ৯০ ভাগ পদাথOই িছল এ ধরেনর অদৃ} জড়। )সরকম
িকছু অদৃ} পদাথO যিদ এখেনা )থেক থােক, তেব মহাশূেnর িবশাল
এলাকা যােদর আমরা শূn বেল ভাবিছ, )সgেলা )সই অেথO ‘শূn’ নয়;
মহািব2 আসেল হেত পাের এই অদৃ} gp জড়পদােথOর এক অথই
মহাসমুd, আর দৃ}মান জড়িপNgেলা হেˆ তার মােঝ নগণD কেয়কিট
িবিˆn আেলািকত ‘dীপপুµ’। এই বDাপারটা সতD হেল িকnt ওেমগার
মান ১-এর )চেয় বড় হেয় )যেত পাের221। )স )kেt এক সময়
মহািবে2র pসারণ বn হেয় {r হেয় )যেত পাের সংেকাচেনর
পালাবদল।
মহািব2 সংkিচত হেত থাকেল কী হেব? যখন সংেকাচেনর পালা
আসেব, আশপােশর গDালািkর িদেক তাকােল তখন আর )লািহত ¯ংশ

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
221
যিদও আমােদর আজেকর জানা ^ান _থেক বbাপারটা (অথeাৎ Ω > ১) অসiবই
মেন হেl। মহািবেmর noেত সামিqক পদােথeর ঘনs _বিশ িছল বেট, িকw
xসারেণর ফেল এটার ঘনt =

আিদ ঘনt
('sল ফ+াkর)৩

হাের |মাগতই কেম যােl। _যেহতু

ডাকe এনািজe যার ঘনs একই থাকেছ, কখেনাই ওেমগার মান ১-এর _বিশ করেত
পারেব না। এমনিক, নতু ন ‚ƒ পদাথe আিব„ার হেলও এেত মহািবেmর xসারণ ব…
হেব না। তেব, ভিবষbেত যিদ _দখা যায়, মহািবেm অদৃশb শি‰ _নই এবং ‚ƒ জড়
পদাথeই _কবল রাজs করেছ, তাহেল অিতদূর ভিবষbেত মহািবেmর xসারণ ব… হেয়
সংেকাচেন যাবার একটা সiাবনা _থেক যােব।
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(Red Shift) )দখা যােব না, তার বদেল )দখা যােব নীলাভ ¯ংশ (Blue
Shift)। িনেজেদর মেধD hমিড় )খেয় পড়েত থাকায় পদােথOর ঘনt, আর

তাপমাtা kমশ বাড়েত থাকেব। তারপর )য সময় ধের মহািব2 pসািরত
হিˆল, )সই একই িকংবা কাছাকািছ সময় ধের মহািব2 সংkিচত হেয়
আবােরা )সই pাথিমক অবsায় িফের যােব, )যখান )থেক একসময় িবগ
বDাং-এর সূচনা হেয়িছল! মহািবে2র এই অিnম পতেনর নাম )দওয়া
হেয়েছ মহাশািbক সংেকাচন (Big Crunch)। অেনক িবjানী মেন কেরন
মহা িবেsারণ আর মহা সংেকাচেনর মােঝ আজীবন dলেত থাকাও
মহািবে2র পেk অসmব নয়। বরং এই মহািব2 হেত পাের )দাdলDমান
(Oscillating)। )যমন, এ কােলর খDািতমান পদাথOিবjানী িsেফন হিকং
একটা সময় এমন একিট সmাবনার কথা উেlখ কের বেলিছেলন, এই
)দাdলDমান মহািব2েক (Oscillating universe) )য অৈdত িবnd )থেকই
{r করেত বা এেত িগেয় )শষ হেত হেব, এমনিট ভাবার )কান কারণ
)নই। সŋuিচত হেত হেত অিnম পতেনর আগ মুহূেতO )কােনা একভােব
যেথk পিরমাণ চাপ সৃিk হেয় মহাকেষOর টানেক অিতkম করবার মেতা
যেথk শিk অিজOত হেব, যা ধাkা িদেয় মহািব2েক আেরকিট pসারেণর
চেk )ঠেল িদেত পাের। এর তাৎপযO হেলা মহািবে2র চরম পতনজাতীয়
অৈdত িবndেত পিরসমািp ঘটেব না, বরং pবলভােব ‘pতDাবৃt’ হেব
অথOাৎ ইংেরিজেত যােক বেল ‘বাউn’ করেব (িচt dkবD)। সৃিk ও
Àংেসর এই dিট অৈdত িবndর মেধD মহািবে2র এ ধরেনর সৃিk-লেয়র
‘snনময় গমনাগমন’ হয়েতা চলেত থাকেব অnহীনভােব।

মহািবে2র সmাবD পিরণিত:(ক) উÒ ঘনtিবিশk মহািবে2র রেয়েছ একিট pারm,
একিট সমািp, এবং তাই একিট সীিমত আয়ুÆাল। এই িচেtর gােফর িনেচর বােk
এর িবেsারণ )থেক সেবOাÒ আয়তেন )পৗঁছােনা এবং পুনরায় Àংসsূেপ পিরণত
হবার িববতOন )দখােনা হেˆ। (খ) একিট snনশীল মহািবে2র আরm )নই, আর
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সমািpও )নই। pিতিট সmpসারণ-সংেকাচন দশা একিট ‘pবল pতDাবৃt’ বা বাউেn
এেস উপনীত হয়, যা Zতির কের পরবতOী ‘িবগ বDাং’-এর )kt। (গ) sl
ঘনtিবিশk মহািব2 িবগ বDাং এর পর )থেক kমাগতভােব pসািরত হেত থাকেব।

এই ‘বাউিnং ইউিনভাসO’ মেডল িtেশর দশেকর িদেক
পদাথOিবদেদর মেধD আgহ সৃিk করেলও kমশ মূলধারা )থেক পিরতDk
হয়। এর একটা বড় কারণ তাপগিতিবদDার ২য় সূেtর আপাত লŋন ।
তাপগিতিবদDার ২য় সূt বলেছ, এ•Tিপ, )যটােক আমরা )মাটা দােগ
িবশৃŋলার পিরমাপ িহেসেব জািন, সমেয়র সােথ সােথ বােড়। কােজই
)দাdলDমান মহািবে2ও মহাজাগিতক িববতOেনর pিতিট চেk এ•Tিপ
বাড়েব বেল ধের )নওয়া হয়। এখন আমােদর মহািব2 যিদ িবেsারণ ও
সংেকাচেনর অসীম চেkর মধD িদেয় িববিতOত হেয় আজেকর অবsায়
এেস )পৗঁছায়, তেব ইেতামেধDই তার সেবOাÒ এ•Tিপেত )পৗঁিছেয় িগেয়
তাপগতীয় সামDাবsায় )পৗঁেছ যাবার কথা িছল। এ ধরেনর মহািবে2র
অিনবাযO িনয়িত ‘তাপগতীয় মৃতুD’। িকnt বলাই বাhলD, মহািব2
পযOেবkণ কের আমরা তার সােথ িমল পাই না। কােজই এই মেডল কাজ
কের না বেলই অিধকাংশ িবjানী ধের িনেয়েছন।
এই )দাdলDমান মহািব2 িনেয় আজেক আর কথা বলার pেয়াজন
পড়ত না যিদ না, )সই ‘একদা পিরতDk’ এই তtt আবার নতুনভােব
িsTং তেttর মাধDেম রŋমে• িফের না আসত। ২০০২ সােলর িদেক
িpnটন িব2িবদDালেয়র পল )sইনহাটO এবং )কিmôজ িব2িবদDালেয়র
িনল টুরক সােয়n জানOােল pকািশত একিট গেবষণাপেt psাব কেরন
)য, মহািবে2র উdব হেয়েছ িsTং তািttকেদর কিথত dেটা )bেনর
সংঘেষOর (collision of branes)ফেল223। ‘sীিত তেttর িবকl’
িহেসেব দািব করা তাঁেদর এ তেtt ‘িবগ বDাং’ িদেয় sানকােলর {r নয়,
িবগ বDাং-)ক তাঁরা )দেখেছন )চাd শ )কািট বছর আেগকার )bনীয়
সাংঘিষOক একিট ঘটনা িহসােব। আর )কবল একবারই এই
মহািবেsারণ ঘটেব বা ঘেটেছ তা-ও নয়, বরং এ মহািব2 pাকৃিতক
222

222
223

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang, 2007
Paul J. Steinhardt and Neil Turok, A Cyclic Model of the Universe,
Science, Vol. 296, No. 5572, May 24, 2002.
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িববতOেনর চেk িচর চলমান। মহািবে2র যাtাপেথর pিতিট চেk িবগ
বDাং উdব ঘটায় উtp পদাথO ও শিkর। কােলর পিরkমায় kমশ শীতল
হেয় এর )থেক Zতির হয় গDালািk আর তারকারািজ। আজ )থেক
িTিলয়ন বছর পের আবােরা হয়েতা এ ধরেনর িবগ বDাং ঘটেব এবং Zতির
করেব নতুন চেkর। িকভােব এই নতুন িবগ বDাং ঘটেব তা এই মেডেলর
সাহােযD একটু বDাখDা করা যাক। )sইনহাটOরা মেন করেছন, )সই dেটা
)bন pথম িবগ বDাংিটর পের দূের সের )যেত থাকেলও, তােদর মেধDর
িsিতশিk এমনভােব কাজ করেব )য )সই )bন dিট আবার পরsেরর
কাছাকািছ এেস ধাkা খােব এবং আর একিট িবগ বDাং-এর সৃিk করেব।
এই রকম সংঘষO ও দূের সের যাওয়া অনnকাল ধের চলেব। এই মেডেল
এই সংঘেষOর শিk নতুন মহািবে2র যাবতীয় উপাদান সৃিk করেব। এই
মেডল pিমত িবগ বDাং মেডেলর িসংgলািরিট সহেজই এিড়েয় )যেত
পাের। তাছাড়া এই মেডেল তাপমাtা কম হওয়ােত )কােনা )চৗmকীয়
মেনােপালও সৃিk হেব না। পল )sইনহাটO ও িনল টুরক তাঁেদর psািবত
মেডলেক সাধারণ পাঠকেদর কােছ িনেয় এেসেছন সmpিত ‘অফুরn
মহািব2’ (Endless Universe) শীষOক একিট বইেয়র মাধDেম224।

পল )sইনহাটO ও িনল টুরক তাঁেদর psািবত এই চkাকার মহািব2 বা ‘সাইিkক
মেডেল’ দািব কেরেছন মহািবে2র উdব হেয়েছ dেটা )bেনর সংঘেষOর )ফল,এবং
এই pিkয়া চলেত থাকেব চkাকার পেথ অনnকাল ধের।

এখােন grtপূণO বDাপারিট হেলা, মহািবে2র ‘তাপীয় মৃতুDর’
বDাপারটা )sইনহাটO ও টুরেকর চkাকার মেডেল এিড়েয় যাওয়া সmব
হেয়েছ। কারণ এই মেডেল pিতিট চেk pসারেণর পিরমাণ সংেকাচেনর

224

Paul J. Steinhardt and Neil Turok, Endless Universe: Beyond the Big
Bang, Doubleday, 2007
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পিরমােণর )চেয় বড় হয়, ফেল pিতিট চk )শেষ মহািব2 আয়তেন
িববিধOত হয়। যত সময় যােব মহািব2ও তত pসািরত হেব, এবং )সই
সােথ বাড়েব এ•Tিপ। িকnt সেবOাÒ এ•Tিপেত কখেনাই )পৗঁছােব না,
কারণ এই মেডেল সেবOাÒ এ•Tিপ বেল িকছু )নই । তেব বলা বাhলD,
pািnক এ ধারণাgেলা বাhত তttকথার মেধDই সীমাবd, যিদও তােদর
অবদােনর grt অপিরসীম226।
চkাকার মহািব2 )তা পেরর কথা, মহাসংেকাচন বDাপারটা এখেনা
)sফ ধারণা িহেসেবই )কবল িবjানীরা িবেবচনা করেছন।
মহািবেsারেণর পেk )জারােলা pমাণ পাওয়া )গেছ অেনক আেগই,
িকnt মহা সংেকাচেনর বDাপারটা অেনকটাই অিনিšত; মহা সংেকাচন
225

225

226

Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other
Universes, Hill and Wang, 2007
একিট িবষয় এখােন উেlখD। )sইনহাটO ও তাঁর সহকমOীরা মেন কেরন
মাইেkাওেয়ভ পটভূিম িবিকরণ িবেáষণ কের চkাকার মেডল না sীিত তেttর
মেডল সিঠক )সটা একসময় )বর করা যােব। ইদানীংকােলর )বশ িকছু পরীkার
ফলাফল sীিত মেডেলর পেk )গেছ বেল মেন করা হেˆ, িবেশষতঃ সmpিত
BICEP2 পরীkায় মহাকষO তরেŋর )খাঁজ পাওয়ার বDাপারটা িমিডয়ায় আসার
পর পল )sইনহাটO িনেজই sীকার কেরেছন এিট sীিততttেক সিঠক এবং
‘চkাকার’ মেডলেক এেকবাের ভুল pমােণর dারpােn )ঠেল িদেয়েছ। তেব,
এখােন মেন রাখেত হেব )য sীিত তtt িনমOােণ )sইনহাটO িনেজও একসময়
খুবই grtপূণO ভূিমকা পালন কেরিছেলন। তাঁর মেডল যিদ ভুল pমািণতও হয়,
তাঁর এই নতুন pেচkা pমাণ কের )য িবjানীরা সেতDর সnােন িনেজর
কাজেকও দূের )ঠেল এিগেয় )যেত পােরন। িবjান কখেনাই )কােনা িকছুেক
‘িব2াস’ কের বেস থােক না, বরং পুনঃপুন পরীkার মাধDেম অিজOত ‘jান’-এর
আেলায় িনেজেক আেলািকত কের এিগেয় )যেত চায়। িবjান sিবর
নয়,pগিতশীল। িবjােন িহেরা আেছ,িকnt পয়গmর )নই )কােনা। আজ অDােলন
gেথর sীিত তtt )হাক,আইনsাইেনর আেপিkক তtt তtt )হাক,িকংবা )হাক
না হিকং-এর bDাক )হাল িনেয় )কােনা grগmীর তtt, এgেলার ভুল পাওয়া
)গেল )সই তtt pতDাখDাত হেত সময় লাগেব না। pাচীনকােলর )কােনা
পয়গmেরর িকংবা )দবদূেতর বাণীর মেতা আঁকেড় ধের ফুল-চnনেযােগ পূজা
হয় না িবjােন। িবjােন ‘পিবt তtt’ বেল িকছু )নই। এখেন ‘একশ জন
িবেশষেjর’ অিভমেতর মূলD নগণD। বরং িনগূঢ় ও িনভুOল পরীkণ, এবং )সই
পরীkণ )থেক pাp ফলাফল, যা আবার অnেদর dারা পুনপরীিkত ও সমিথOত
হেব, )সটাই ‘িবjােনর রায়’ বেল িবেবিচত।
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এখেনা একিট অnকl বা হাইেপািথিসস মাt, আর )সই
হাইেপািথিসসেক বাsব rপ )দওয়ার জn (অথOাৎ Ω > ১ হেত হেল) )য
পিরমাণ জড় পদাথO মহািবে2 থাকা pেয়াজন তার মাt একশ ভােগর
িতন )থেক চার ভাগ পদােথOর এ পযOn ‘)দখা’ িমেলেছ। অিধকাংশ
িবjানীই আজ তাই মেন কেরন এই ‘বাউn’ িকংবা মহা সংেকাচেনর
বDাপারটা ঘটার সmাবনা খুব কম। তাঁরা মেন কেরন, মহািব2 হয়েতা
pসািরত হেত থাকেব অিবরামভােব এবং এর সমািp ঘটেব ‘িবগ িèজ’
িকংবা ‘তাপীয় মৃতুDর’ মধD িদেয়। িবjানীেদর এেহন িচnাভাবনার
পিরবতOেনর কারণ খুঁেজ পাওয়া যােব পেরর অnেˆদgেলােত।
এর মেধD আেরকিট বDাপার হল। এ বDাপারটা অব} আমরা আেগই
িকছুটা আেলাচনা কেরিছলাম (অkম ও নবম অধDায় dkবD)। িবjানীরা
জানেতন )য, মহািবে2র ওপর মহাকষO বল যিদ িkয়াশীল থােক, তেব
আইনsাইেনর তtt অnযায়ী মহািবে2র pসারণ ধীের ধীের hাস পাওয়া
উিচত। মহািবে2র )মাট শিk তার মহাকেষOর বেদৗলেত kমশ
pসারণেক িsিমত কের আনেব এটাই sাভািবক। একটা পাথরেক
ওপেরর িদেক ছুেড় িদেল যত ওপের ওেঠ ততই এর )বগ কমেত থােক
মাধDাকষOেণর টােন। )সরকমই বDাপার অেনকটা। এ পযOn সবিকছু
িঠকঠাকই িছল। িকnt )গাল বাঁধাল ১৯৯৮ সােলর একিট ঘটনা।
sপারেনাভা িবেsারণ িনেয় গেবষণা করেত িগেয় িবjানীেদর িভn িভn
dিট grপ )য ফলাফল )পল তা এক কথায় অিব2াs। িবjানীেদর ধারণা
উেl িদেয় )দখা )গল মহািবে2র pসারণ আসেল hাস পােˆ না, বরং
drত হাের বাড়েছ। ১৯৯৮ সােলর এই পযOেবkণিটেক পদাথOিবjােনর
)rª আিবÆারgেলার অnতম বেল )ঘাষণা করা হেয়েছ। বDাপারটা )স
সময় িবjানী সমােজ এত আেলাড়ন তুেলিছল )য এ িবষয়িট ‘tরমাণ
মহািব2’ (Accelerating Universe) িশেরানােম )বশ িকছুিদন ধের
পtপিtকায় pথম পাতার খবর হেয়িছল। িবখDাত সােয়n মDাগািজন
হতবাক আইনsাইেনর কিlত ছিবসংবিলত ‘কভার )পজ’ Zতির
কেরিছল )স সময়।
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১৯৯৮ সােল ‘tরমাণ মহািব2’ আিবÆৃত হবার পর সােয়n পিtকার pˆদ।

মহািবে2র এই tরেণর )পছেন রেয়েছ মহাকষO-িবেরাধী একধরেনর
‘অদৃ} বা gp শিk’ (Dark Energy), অnত িবjানীেদর তা-ই ধারণা।
এই gp শিkর ধরনধারন gp জেড়র )চেয়ও )বিশ রহsজনক। এই
শিkর ZবিশkD এখেনা িবjানীেদর কােছ অজানা, যা ইেতামেধD )বাঝা
)গেছ তা হেলা, gp শিk আমােদর মহািবে2র এক pধানতম উপাদান।
আমরা আেগর অধDায় )থেক )জেনিছ, আসেল িবশ শতেকর
{rেতই আেপিkক তেttর মাধDেম আলবাটO আইনsাইন pিত-মহাকষO
বেলর (antigravitational force) একটা ধারণা িদেয়িছেলন। মহাকেষOর
pভােব বstসমূেহর অব}mাবী পতন এড়ােত আর )সই সােথ মহািব2েক
একটা িsিতশীল rপ িদেতই আইনsাইন তাঁর সমীকরণgেলােত
মহাৈবি2ক rবক (Cosmological constant) নােম একটা কাlিনক
rবক )যাগ কেরিছেলন। িকnt হাবেলর আিবÆাের যখন pমািণত হেলা
সূচীপt
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)য এই মহািব2 িsিতশীল নয়, বরং pসারণশীল, তখন আইনsাইন
িনেজই )ঘাষণা কেরিছেলন )য, মহাৈবি2ক rবকসংkাn ধারণািট িছল
তাঁর জীবেনর ‘সবেচেয় বড় ভুল’।

gp শিkর িবিবধ সাkD। িবjানীরা মেন কেরন, gp শিk মহািবে2র
পিরণিত িনধOারেণ খুব grtপূণO ভূিমকা রাখেছ

এখন )দখা যােˆ, আইনsাইেনর )সই ‘মহা ভুেলর’ও ভুল ধিরেয়
িদেয় এই এkশ শতেক pিত-মহাকষO বা অDাি•ট-gDািভিট আবার নতুন
উদDেম িফের এেসেছ এই gp শিkর মাধDেম। িকnt এই gp শিk
িজিনসটা লুিকেয় আেছ )কাথায়? অিব2াs মেন হেব {নেত, িকnt
অিধকাংশ িবjানী মেন কেরন এই gp শিk লুিকেয় আেছ আমােদর
)চনাজানা শূnsােন। আমরা আেগর অধDায়gেলােত আেলাচনা কেরিছ
)য, আসেল আধুিনক পদাথOিবদDায় শূnতােক খুবই তাৎপযOপূণO বেল মেন
করা হয়। )যখােন )কােনা পদাথO )নই, )সখােনও িকছু পিরমাণ শিk
থাকেত পাের। )য শূn )দশেক আপাতদৃিkেত শাn, সমািহত ভাবা হেˆ,
তার মেধDও সূksের ঘেট চেলেছ নানা pিkয়া। শূnতার মােঝ জড়কণা
sতঃsূতOভােব সৃk হেˆ, আবার তারা িনেজেদর Àংস কের শিkেত
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িবলীন হেˆ। িবjানীরা শূnsােন লুকােনা শিkর নাম িদেয়েছন
‘ভDাkয়াম এনািজO’। িকnt মুশিকল হেলা, এই ভDাkয়াম শিkর
পযOেবkণ আর গণনায় িবsর ফারাক পােˆন তাঁরা। মহািব2 পযOেবkণ
কের )য শিkর হিদস তাঁরা পােˆন, গিণেতর গণনার ফলাফল তার
)থেক ১০ gণ )বিশ পাওয়া যােˆ। যিদ পযOেবkেণর ফলাফল সিতD
হেয় থােক তেব পৃিথবীর সমান আয়তেনর মেধD লুকােনা gp শিkর
পিরমাণ সবOসাকেলD আেমিরকার বািষOক িবdDৎ খরেচর সমান। আর যিদ
গিণত সিঠক হেয় থােক, তেব এক িকউিবক )সি•টিমটার ভDাkয়াম
এনািজO িদেয় সারা আেমিরকা ১০ বছর চলেব227। )বাঝাই যােˆ, ‘ডাল
)ম kছ কালা hায়’।
১২০

৮৫

মহািবে2র {rেত gp পদাথO রাজt করেলও এখন রাজt করেছ gp শিk

‘মহাজাগিতক rবক সমsা’ িহেসেব িচিhত এই িবøঘুেট
সমsািটর কথা আমরা অব} আেগর একিট অধDােয় আেলাচনা কেরিছ।
পদাথOিবদেদর জn এটা বড় ধরেনর সমsা অেনক িদন ধেরই। তেব
সmpিত হেলাgািফক িpিnপাল, sপার িসেমিT এবং িsTং তেttর
অিতিরk মাtার িনিরেখ সমাধান )খাঁজার )চkা করেছন িবjানীরা। িকছু
)kেt অgগিত অজOন কেরেছন বেল দািব করা হেয়েছ। )যমন,
হেলাgািফক িpিnপােলর কথা আমরা আেগ অkম অধDােয় িকছুটা
আেলাচনা কেরিছ। )দেখিছ )য, এই নীিত )গানায় ধের গণনা ধরেল
মহাজাগিতক rবেকর মান পযOেবkেণর অেনক কাছাকািছ চেল আেস।
তার পরও এটা সmাবD সমাধান িক না িবjানীরা এেকবােরই িনিšত
নন। এর বাইের ‘sপার িসেমিT’ বা পরম pিতসােমDর ধারণা বDবহার
কের এবং sান-কােলর অিতিরk মাtার ধারণা বDবহার কেরও সমাধান
খুঁজেছন তাঁরা। তােদর গণনা )থেক )য িবশাল মােনর শিkর িহসাব
227

Sean Carroll (California Institute of Technology), What is Dark
Energy?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope,
2013
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পাওয়া যােˆ, তার িকছু অিতিরk মাtার ফাঁক গেল )বিরেয় যােˆ িক
না িকংবা মাtাgেলা )বিশর ভাগ শিk {েষ িনেˆ িক না )সটাও পরখ
কের )দখেছন তাঁরা। তেব এ সমাধানgেলার )বিশরভাগই তািttক এবং
অেনক )kেt পূণOাŋ মেডলও অnপিsত।
এর ফেল িকছু িবjানী একটু িভnভােব সমsািট )দখার )চkা
করেছন বতOমােন। তাঁরা ভাবেছন, এই gp শিkর বDাপারটা হয়েতা
এেকবােরই ভDাkয়াম এনািজO বা মহাজাগিতক rবেকর সােথ সmিকOত
নয়। হেত পাের )য, এই gp শিk এেকবােরই িভn একটা )kt (তািড়ত
চুmক বা মহাকষO )kেtর মেতা িকছু) )থেক উেঠ এেসেছ। এই )kt িsর
নয়, বরং গিতময়। মহািবে2র pসারেণর সােথ সােথ এর ধীের ধীের
পিরবতOন ঘেট। এর নাম )দওয়া হেয়েছ kইে•টেসn (quintessence)।
এই kইে•টেসnসহ gp শিkর নানামুখী িববতOন )বাঝার জn িবjানীরা
নানা ধরেনর গিণেতর রািশ Zতির কেরেছন। এরকেমর একিট রািশ হেˆ
‘অবsা-সমীকরণ চলক’ (equation-of-state parameter)। এটা মূলত
gp শিkর চাপ এবং এর শিk ঘনেtর অnপাত। এই অnপাতেক
pকাশ করা হয় w-এর মাধDেম। িবjানীরা বতOমােন এই অnপাতিটর
তারতমD এবং )হরেফেরর মাধDেম আমােদর জn মহািবে2র চূড়াn
পিরণিতর একিট সফল ছিব Zতিরর )চkারত আেছন বলা যায়।
তাহেল িবjানীেদর সাmpিতক পযOেবkণgেলার সারমমO হেলা,
মহািবে2 একধরেনর শিk আেছ যার উৎস ‘এখেনা অজানা’। এটার
উৎস হেত পাের )sফ ভDাkয়াম শিk, িকংবা হেত পাের kইে•টেসেnর
মেতা িকছু। )জDািতিবOjানীেদর একটা বড় কাজ এই মুহূেতO এই gp
শিkর সিঠক pকৃিত কী রকেমর তা িনণOয় করা – এটা িক kইে•টেসnএর মেতা ‘গিতময়’ নািক ভDাkয়াম শিkর মেতা ‘িsর’? এ বDাপারটা
এখেনা িনিšতভােব জানা যায়িন। িকnt )যটা তাঁরা জােনন তা হেলা, এই
শিk িবকষOণমূলক । ফেল এই শিk মহািব2েক সীিমত রাখেত সহায়তা
করেছ না, বরং pসারেণর হার kমশ বািড়েয় তুলেছ।
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pসারণশীল মহািবে2র মেডল। িবjানীরা বতOমােন ‘অবsা-সমীকরণ চলক’ নােমর
অnপাতিটর তারতমD এবং )হরেফেরর মাধDেম আমােদর জn মহািবে2র চূড়াn
পিরণিতর একিট সফল ছিব Zতিরর )চkারত আেছন

pসারেণর হার যিদ এমনভােব বাড়েত থােক, তাহেল )শষ পযOn
মহািবে2র পিরণিত কী হেব? pসারণ যিদ বাড়েতই থােক তাহেল
গDালািkgেলা পরsর )থেক kমশ দূের সের যােব, আর আেলার
উৎসgেলা (িবপুল নktরািজ) শিk kয় কের একসময় অnকাের ডুেব
যােব; অথOাৎ মহািবে2র ভিবŸৎ আkিরক অেথOই অnকার! আমরা ওপের
‘অবsা-সমীকরণ চলক’-এর )য িহেসব িদেয়িছ, )সখােন w-এর মান ১এর কাছাকািছ (অথOাৎ gp শিkর পুেরাটাই অপিরবতO ভDাkয়াম
শিkিবিশk) হেল এমন অবsা হেব। আমােদর আজেকর )য মহাজাগিতক
পযOেবkণ তা এ ধরেনর পিরণিতর িদেকই রায় )দয়। এই পিরণিত সতD
হেল, আজ )থেক এক )থেক dই িTিলয়ন বছেরর মেধD আমােদর
আকাশগŋা ছায়াপথ ছাড়া আর )কােনা ছায়াপথ পযOেবkণ করেত পারব
না। আর )শষ পযOn সমs মহািবে2র নktরািজ পুেড় িনঃেশষ হেয় যােব।
মহাশূn চেল যােব অnকার আর ZশতDময় এক িনজOীব অবsায়228।
িবjানীরা এই পিরণিতর নাম িদেয়েছন মহাৈশতD বা ‘িবগ িচল’ (Big
Chill) ।

228

Mario Livio (Space Telescope Science Institute), What is the Fate of
Our Universe?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and
Telescope, 2013

সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 391

সmাবD পিরণিত িনেয় বছর কেয়ক আেগ উেঠ এেসেছ আেরকিট
নতুন মতবাদ। যিদ w-এর মান ১-এর )চেয় আেরা কম হয়, মােন
অিধকতর ঋণাtক (েযমন w = - 1.15), তাহেল তা Zতির করেব আেরক
ধরেনর চরম পিরণিতর )kt। gpশিkর pভাব সমেয়র সােথ সােথ
বাড়েত থাকেব। pসারণ বাড়েত থাকেব অিচnনীয়ভােব। ডাটOমাউথ
ইউিনভািসOিটর অধDাপক কাlওেয়ল মেন কেরন )য, dই হাজার )কািট
বছেরর মেধD pসারণ এতই )বেড় যােব )য, এই বিহমুOখী pসারণ-চাপ
আkিরক অেথOই গDালািkgেলােক একসময় িছnিভn কের )ফলেব; িছঁেড়
)ফলেব নktেক, িছঁেড় )ফলেব gহেদর, িছঁেড় )ফলেব আমােদর
)সৗরজগৎেক আর )শষ পযOn িছঁেড় )ফলেব সকল )rণীর জড় পদাথOেক।
এমনিক পরমাণু পযOn িছঁেড় যােব অিnম সমেয়র ১০ )সেক•ড আেগ229।
এই মতবাদেক নামািŋত করা হেয়েছ িবগ িরপ (Big Rip) বা
‘মহােˆদন’ অিভধায়। তেব এই মহােˆদন সতDই ঘটেব িক না, {ধু
ভিবŸৎ গেবষণা )থেকই তা সিঠকভােব জানা সmব। অেনেকই মেন
কেরন, এখনকার পযOেবkণ যা )থেক gp শিk আইনsাইেনর
মহাজাগিতক rবেকর সমতুল মেন মেন করা হেˆ, )সটা সিঠক হেল
িবjানীেদর ‘িবগ িরপ’ িনেয় এতটা িচিnত না হেলও চলেব।
-১৯

মহািবে2র সmাবD িতন পিরণিত– মহাসংেকাচন, মহাৈশতD অথবা মহােˆদন

িবগ িচল আর িবগ িরেপর বাইেরও আেরকিট সmাবনা আেছ। এটার
কথা আমরা আেগই আেলাচনা কেরিছ। )সই ‘িবগ kা•’ বা
229

Chris Impey, How It Ends: From You to the Universe, W. W. Norton
& Company; Reprint edition, 2011
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মহাসংেকাচন। যিদও এই মুহূেতO gp শিkর )য হালহিককত, তােত কের
মহাসংেকাচন বা িবগ kা• ঘটার সmাবনা খুব কম বেলই িবjানীরা
মেন কেরন।
নbইেয়র দশেকর )শষভােগ gp শিk পাওয়া যাবার আগ পযOn
মহাসংেকাচেনর বDাপারটা একটা )জারােলা সmাবনা িহেসেবই
িবjানীেদর তািলকায় িছল। িকnt িবকষOণমূলক gp শিkর আগমেন
দাবার ছক )মাটামুিট উেl )গেছ। gp শিk বDাপারটা এখন এতটাই
pবল pতােপ রাজt করেছ )য, সবাই এখন মহািবে2র pসারণজিনত
মৃতুDদূত মহাৈশতD আর মহােˆদন িনেয়ই ভািবত। মহাসংেকাচন kমশ
হািরেয়ই যােˆ িবsৃিতর অnরােল। তার পরও )কােনা িবেশষ
পিরিsিতেত )সটার সmাবনা িফেরও আসেত পাের। যিদ w-এর মান -১এর )চেয় )বিশ হয়, মােন কম ঋণাtক (েযমন w = - 0.85 বা এ
ধরেনর িকছু),তাহেল মহািব2 pসািরত হেত হেত একসময় হয়েতা
আেগর মেতাই মহাৈশতD িকংবা মহােˆদেন এেস )শষ হেব। িকnt
এমনও হেত পাের, একটা সময় পর এই gp শিkজিনত pসারণ ধীর
হেয় )থেম )গল, আর পুনরায় {r হেলা িচরেচনা পদােথOর রাজt। আর
এই )pিkেত মহািবে2র জDািমিতর pকৃিত, gp শিkর হতদিরd অবsা
এবং পদােথOর pাচুযO, আর মাধDাকষOণজিনত আকষOণ বেলর pভাব সব
িমিলেয় মহাসংেকাচন সদেm আবার রŋমে• িফের আসেত পাের,
অেনকটা িনেচর ছিবর একদম তলার )রখািটর মেতা।

gp শিk বDাপারটা এখন এতটাই pবল pতােপ রাজt করেছ )য, সবাই এখন
মহািবে2র pসারণজিনত মৃতুDদূত মহাৈশতD আর মহােˆদন িনেয়ই ভািবত।
মহাসংেকাচন kমশ
সূচীপt
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হািরেয়ই যােˆ িবsৃিতর অnরােল। তার পরও )কােনা িবেশষ পিরিsিতেত )সটার
সmাবনা িফেরও আসেত পাের

হয়েতা িবjানী পল )ডিভেসর ভিবŸdাণীই সেতD পিরণত হেব, যার
উেlখ িতিন কেরিছেলন তাঁর ‘)শষ িতন িমিনট’ gেn230, ‘মহািব2 শূn
)থেক এেসেছ িবগ বDাং-এর পথ ধের। একসময় শূেn িমিলেয় যােব
মহাসংেকাচেনর পথ ধের। মাঝখােনর dDিতময় কেয়ক িজিলয়ান বছেরর
অিst কােরা sৃিতেতও রইেব না’।
)জDািতিবOদDার মৃতুD?
আমরা জানলাম মহািবে2র মৃতুD ঘটেত পাের িতনভােব। মহাসংেকাচন,
মহােˆদন িকংবা মহাৈশতD। িকnt সব পিরণিতর সmাবনা সমান নয়।
িবjানীেদর এই মুহূেতOর িহসাব-িনকাশ বলেছ, মহািবে2র পিরণিতর
পাlা মহাৈশেতDর িদেকই ঝুঁেক পেড়েছ )বিশ। তেব )সখােন যাওয়ার
আেগ আেরা িকছু বDাপার আকষOণীয় বDাপার আেছ )যিট িনেয় আমরা
এখােন আেলাচনা করেত চাই।
gp শিkর pভােব মহািব2 pসািরত হেˆ, )সটা আমরা )জেনিছ।
আমরা যখন মহািবে2র pসারেণর কথা বিল তখন মহািবে2র সবিকছুর
pসারেণর কথা বিল না। বিল )কবল sােনর pসারেণর কথা। মহািবে2র
সবিকছু যিদ pসািরত হেতা, তাহেল আমােদর )দেহর অণু-পরমাণুgেলা
একটা আেরকটা )থেক দূের চেল )যত। আপিন ঘুম )থেক উেঠ )দখেতন,
আপনার বাসার Dাইভওেয়েত পাকO করা )মাটরসাইেকল িকংবা গািড়টাও
আয়তেন )বেড় )গেছ। তা িকnt আমরা )দিখ না। এমনিক আমরা )দিখনা
সূযO )থেক পৃিথবীর দূরtও kমশ )বেড় )যেত। আমরা pসারণ বলেত
মূলত বুিঝ আমােদর ছায়াপেথর সােথ অn ছায়াপেথর মধDবতOী sােনর
িবsার। ১৯২৯ সােল িবjানী এডউইন হাবল dরিবন িদেয় )য
)দেখিছেলন চারপােশর গDালািkgেলা আমােদর আকাশগŋা )থেক
)থেক দূের সের যােˆ, )সখান )থেকই িকnt িতিন )পেয়িছেলন
মহািবে2র pসারেণর ইিŋত। হাবল )য মহাজাগিতক সতDটা pায় চুরািশ
বছর আেগ আিবÆার কেরিছেলন, )সটা এখেনা একইভােব সতD। এর
সােথ অব} এখন যুk হেয়েছ gp শিkজিনত tরণ। িবjানীরা

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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বলেছন, )য tরেণ মহািব2 pসািরত হেয় চেলেছ তােত একিদন সকল
গDালািk আমােদর ছায়াপেথর ‘দৃিkসীমা’র বাইের চেল যােব।
দৃিkসীমার বDাপারটা একটু পিরÆার করা যাক। এখােন দৃিkসীমা
বলেত )কবল আমােদর )চােখর দৃিkর কথা বলা হেˆ না। িবjানীরা
মহাজাগিতক বstেদর পযOেবkণ কেরন খুব সূk যntপািত িদেয়। আর
তারা মহাজাগিতক বstসমূহ পযOেবkণ কেরন )কবল )চােখর দৃিkর ওপর
িনভOর কের নয়, বরং অবেলািহত (infrared), অণুতরŋ (microwave),
)বতার তরŋ (radio wave) pভৃিত নানা তরŋ িবেáষণ কের। যিদ
)কােনা আnনাkিtক বst আমােদর )থেক যত দূের সের )যেত থােক,
বstকণা )থেক pেkিপত আেলার তত )লািহত সরণ ঘটেত থােক। একটা
সময় পর pিkp তরŋ অবেলািহত, অণুতরŋ, )বতার তরেŋর পথ পািড়
িদেয় এতই দীঘO তরেŋ rপ িনেব )য, মহািবে2র আকারেকও ছািড়েয়
যােব। এই অবsায় তারা চেল যােব ‘অিফিশয়ািল’ অদৃ} sDাটােস ।
িবjানীরা িহসাব কের )বর করেত পােরন িঠক কত সময় পের এটা
ঘটেব। তােদর গণনা অnযায়ী, pায় ১৫ হাজার )কািট বছর পের, যখন
মহািবে2র বয়স হেব আজেকর বয়েসর দশgণ, তখন কাছাকািছ
গDালািkর তারােদর )থেক আগত সকল আেলাকরি¼র pায় ৫০০০ gণ
)লািহত সরণ ঘটেব। আর ২০০ হাজার )কািট (অথOাৎ dই িTিলয়ন)
বছেরর মেধD তােদর আেলা লালাভ সরেণর মাধDেম পৃিথবীর আকৃিতেত
)পৗঁেছ যােব। আর মহািবে2র বািক অংশ হেয় যােব রীিতমেতা ‘অদৃ}’।
dই িTিলয়ন বা ২০০ হাজার )কািট বছর {নেত অেনক মেন হয়, িকnt
মহাজাগিতক বয়েসর )kেt এটা )মােটই )বিশ নয়। মহাকােশ বh তারাই
আেছ যােদর আয়ু এরকম dই িTিলয়ন বছেরর মেতা। এমনিক আমােদর
িচরপিরিচত সূযOও অnত পাঁচ শ )কািট বছর )বঁেচ থাকেব বেল আমরা
জািন। আজ আমরা )টিলেsােপ )চাখ )রেখ আমােদর চারপােশ অnত
৪০০ িবিলয়ন গDালািkর )খাঁজ িদেত পাির। িকnt একটা সময় আসেব
যখন )টিলেsােপ )চাখ রাখেল এgেলা িকছুই )দখা যােব না।
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আজেকর pসারমাণ মহািব2 িক ভিবŸেতর অিধবাসীেদর জn jােনর মৃতুDর
পদÀিন?

পিরিsিতটা হেব অেনকটা ১৯০৮ সােলর সময়কার িকংবা তারও
আেগকার মাnষজেনর মহাকাশ সmেn jানবুিdর মেতা। )স সময়
সাধারণ )লাকজন {ধু নয়, বড় বড় িবjানীরাও ভাবেতন, মহাকােশ
মহাজাগিতক বst বলেত আেছ আমােদর এই গDালািk। এর চারপােশ
আর )কােনা িকছুর হিদস তাঁরা জানেতন না। তাঁেদর )চােখ মহািব2 িছল
‘িsর’ (static) ও ‘িচরnন’ (eternal)। হয়েতা বh )কািট বছর পেরর
অিধবাসীরাও হয়েতা এভােবই িচnা করেত বাধD হেব, কারণ তারা
পযOেবkণ কেরও িনেজেদর ‘sপারগDালািk’ (ধারণা করা হয়, আমােদর
আকাশগŋা, এে•Dািমডা, আর M33 গDালািk িমেল এই sপার গDালািk
Zতির হেব) ছাড়া চারপােশ আর িকছু খুঁেজ পােব না। আধুিনক
)জDািতিবOদDায় ‘িবগ বDাং’ বা মহািবেsারেণর pমাণ িহেসেব )য িতিনিট
pধান sেmর কথা আমরা এখন জািন, হাবেলর pসারণ, মহাজাগিতক
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অণুতরŋ পটভূিম িবিকরণ এবং হাlা কণার pাচুযO—এর সবgেলার
আলামত যােব হািরেয়।
তার পরও )সসমেয়র বড় )কােনা িবjানী হয়েতা পেরাkভােব
িকংবা গিণত সমাধান কের ‘িবpবাtক’ উপসংহাের )পৗঁছােবন,
sপারগDালািkর বাইেরও মহাকােশ আেরা অেনক গDালািk আেছ, আর
মহািবে2র pসারণ এত )বিশ হেয়েছ )য আমরা তােদর )দখেত পাই না।
)ক জােন হয়েতা )সই িবjানীিটর দশা আমােদর পূবOসূির )কাপািনOকাস,
গDািলিলও িকংবা brেনার মেতাই হেব। হয়েতা তাঁেক পাগল ঠাওরােনা
হেব, িকংবা কের রাখা হেব অnরীণ। পযOেবkণ ছাড়া তাঁর গিণেতর
ফলাফল অেনেকই মানেত চাইেবন না, )যমন আমােদর অেনেকই
মানেত চাই না )য, এই মহািবে2র বাইেরও আেরা মহািবে2র অথOাৎ
মািlভােসOর অিst থাকেত পাের! আজেকর এই )লখাgেলা যিদ তত
িদন পযOn িটেক থােক, তেব হয়েতা পাগল িবjানীিটর )কােনা সমথOক
এই তথDgেলা )পশ কের বলেব, কেয়ক'শ হাজার )কািট বছর আেগই
িবjানীরা বুঝেত )পেরিছেলন মহািব2 pসািরত হেˆ, দৃ}মান
গDালািkর বাইেরও অn অেনক গDালািk আেছ। িকnt িবেরাধী পk
হয়েতা এই ‘)খেলা যুিk’gেলা উিড়েয় িদেয় বলেব, ‘আের )স সমেয়র
jান-িবjান এত উnত িছল না। মাnেষরা )স সময় কী বুঝেত কী
বুেঝেছ )ক জােন’। আসেল আমরা )বাধ হয় এখন, মােন এই বতOমান
সমেয়ই )জDািতিবOদDা, মানব-অnসিnৎসা এবং আমােদর কািরগির
দkতার )pkাপেট খুব pাµল একটা কাল অিতkম করিছ, )য
সময়টােত আমরা মহাকােশর িদেক তািকেয় এর িবিবধ আলামেতর
িভিtেত সিঠক উপসংহাের )পৗঁছােত পারিছ। ভিবŸেতর পৃিথবীেত অn
চলকgেলা িঠক থাকেলও )জDািতিবOদDার ‘চাkুষ’ আলামতgেলা থাকেব
অnপিsত। এই অবsা আমােদর ‘jােনর মৃতুDর’ িনেদOশক হেয় উঠেত
পাের। এই সমs dভOাবনা )থেকই িবjানী লেরn kাউস তাঁর সহকমOী
রবাটO )জ. )শরােরর সােথ িমেল ২০০৭ সােল একিট বDিতkম ধমOী
গেবষণাপt pকাশ কেরন একিট জানOােল– ‘িsর মহািবে2র পুনরাগমন
ও )জDািতিবOদDার িবদায়’ িশেরানােম । গেবষণািটর জনিpয় সংsরণ
231

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.
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পাওয়া যােব সােয়ি•টিফক আেমিরকােনর ২০০৮ সােলর একিট
সংখDায়232 িকংবা kাউেসর ২০১২ সােল )লখা ‘শূn )থেক মহািব2’
বইেয়র একিট অধDােয়233।
িহগস —মৃতুDর শীতল ছায়া?
মহাৈশতD, মহাসংেকাচন িকংবা মহােˆদেনর বাইেরও মহািবে2র িভn
একিট মৃতুDর সmাবনা আেছ। এই সmাবনািট এেসেছ িহগস )kেtর
িবদDমান pকৃিত )থেক। hাঁ, িহগস কণার সাmpিতক আিবÆােরর অিমত
সmাবনায় আমরা সবাই উlিসত, িকnt )সই সmাবনাময় উlাস আবার
সােথ কের িনেয় এেসেছ )যন )সই কাল )কউেটর ফণার করাল ছায়া!

িহগস কণার সাmpিতক আিবÆােরর অিমত সmাবনার dার )যমন উেnািচত হেয়েছ,
)তমিন )সখান )থেক পাওয়া যােˆ িবভীিষকাময় Àংেসর ছায়াও!আমােদর মহািব2
pকৃত শূnতায় আেছ বেল মেন করা হেলও, িহগেসর )য মান আমরা )পেয়িছ তােত
কের আমােদর মহািব2টা আসেল সবOিনm শিksের )নই। হয়েতা পুেরা মহািব2ই
অsায়ী একটা sের আটেক আেছ। হয়েতা বh বছর পের )সই খাদ )থেক গিড়েয়
সবOিনm শিksেরর জায়গায় (pকৃত শূnতায়) চেল আসেব।

আমরা আেগর (dাদশ) অধDায় )থেক )জেনিছ, শূnতার মেধDও
িহগস )kেtর একটা মান থােক। অn )ktgেলা সবOিনm শিksের
)যখােন শূn মান ধারণ কের )সখােন িহগেসর মান আমরা পাই ২৪৬
িজইিভ। িকnt p¬ হেˆ িহগেসর িক এই একটামাt মােন এেসই )থেম

232
233

Lawrence M. Krauss and Robert J. Scherrer, The End of
Cosmology?, Scientific American, February 25, 2008
Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is
Something Rather than Nothing, Atria Books, 2012
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যাবার কথা? একটা বল পাহােড়র শীষO )থেক ঢাল )বেয় গিড়েয় পড়েত
থাকেল সরাসির মািটেতই )নেম আসেব এমন )কােনা কথা )নই, মািটেত
)পৗঁছােনার আেগ পাহােড়র খােদ )যেকােনা জায়গায় আটেক )যেত
পাের। আমােদর মহািব2টাও যিদ )সরকম খােদ আটকােনা অsায়ী
অবsা হয়? বh বছর পের হয়েতা )সই খাদ )থেক গিড়েয় মািটেত িগেয়
পড়েব, )যখােন িহগস )kেtর মান সতD সতDই ‘শূn’ হেব। {ধু িহগস
নয়, িsTং তেttর িকছু গণনা )থেকও আnাজ করা হেˆ )য, আমরা
আমােদর মহািব2েক )য ‘Tু ভDাkয়াম’ বা pকৃত শূnতায় অবsান করেছ
বেল ঢালাওভােব )ভেব িনিˆ, )সটা সিঠক না-ও হেত পাের। আমরা
হয়েতা আেরকিট আপাত শূnতার sের িবরাজ করিছ অেনকটা পাহােড়র
খােদ আটকােনা অবsায়। বh বছর পের হয়েতা তা আপাত শূnতার sর
)থেক গিড়েয় pকৃত শূnতায় এেস থামেব।
)সটা ঘটেল আমােদর এই মহািবে2র জn িবপদ। কারণ পাহােড়র
উদাহরেণর মেতা )কবল গিড়েয় পড়ার মেতা এত সরল হেব না
বDাপারটা, বরং এটা হেব সতD সতDই এক মহািবপযOয়, যােক িবjানীরা
বেলন ‘কDাটাsTিফ’। এই মহািব2েক Àংস কের িদেয় )শষ পযOn
আেরকিট িভn মহািবে2 িগেয় )পৗঁছােব )যখােন এর অবsা শিksেরর
)pkাপেট অিধকতর sায়ী। ফািমO লDােবর )জােসফ )লিকন এবং
ওহাইেয়া িব2িবদDালেয়র পদাথOিবjানী িkেsাফার িহলসহ িকছু
িবjানী গণনা কের )দেখেছন কখন আর িকভােব এই মহািবপযOয় ঘটেত
পাের। তাঁেদর গণনা যিদ সিতD হেয় থােক তেব এখনই এত িচিnত হবার
িকছু )নই। এটা ঘটেলও হাজার )কািট বছেরর আেগ )তা নয়234।
িহগস )kেtর অশূn মােনর পাশাপািশ িহগেসর ভেরর বDাপারটাও
এখােন pাসিŋক। সােনOর িবjানীরা লাজO hাDন কলাইডাের সmpিত )য
িহগস কণার সnান )পেয়েছন, তার ভর ১২৫ িজইিভ। িবjানীরা
)দেখেছন, িহগেসর ভর যিদ আেরকটু )বিশ হেতা তাহেল আমরা

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]
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আেরকটু িনরাপদ থাকতাম, কারণ আমােদর মহািব2 থাকত সবOিনm
শিksেরর কাছাকািছ। আর িহগেসর ভর যিদ আেরকটু হাlা হেতা, তেব
অবsা আেরা ভয়ংকর হেয় উঠত235। আমেদর খােদর পােশ আেরকটা
খাদ হয়েতা থাকত )যটার গভীরতা হেতা িবশাল। )সখােন মহািবে2র
পতন হেতা pায় অব}mাবী। একটা )ছাট খােদর পােশ যিদ একটা
িবরাট বড় খাদ থােক, তেব )ছাট খােদ থাকা বল )যেকােনা সময়ই
গিড়েয় চেল )যেত পাের বড় খােদর মেধD। )কায়া•টাম বলিবদDা এেস
)সই dেযOাগ বািড়েয় িদেয়েছ পুেরামাtায়। )কায়া•টাম বলিবদDা অnযায়ী,
শূnsােনর মেধD অনবরত ‘™াকচুেয়শন’ চলেত থােক। ফেল )যেকােনা
সময়ই বেলর পেk )কায়া•টাম টােনিলং-এর ফাঁক গেল উÒ শিksেরর
অবsান )থেক িনm শিksেরর জায়গায় চেল যাওয়া সmব। িহগেসর ভর
কম হেল )সটা ঘটার সmাবনা )বেড় )যত অেনক। তার তুলনায় িহগেসর
মানসেমত )য মহািবে2 আমরা বাস করিছ, তা অেনক িনরাপদ, তার
পরও এেকবাের শŋামুk তা বলা যােব না।
িবjানী চালOস ডারউইন তাঁর জীবdশায় মহািবে2র মহাৈশতD িকংবা
িহগেসর শীতল মৃতুDর সােথ পিরিচত হেত পােরনিন। িকnt িববতOন িনেয়
কাজ করেত িগেয় তখনই ডারউইন বুেঝিছেলন, )যখােন pিতেযািগতায়
িটকেত না )পের শতকরা িনরানbই ভাগ pজািতই )কােনা-না-)কােনা
সমেয় িবলুp হেয় যায়, )সখােন মাnেষর ভিবŸৎও খুব )বিশ
আশাবDµক িকছু নয়। তাই িতিন তাঁর একিট রচনায় বেলিছেলন236,
ভিবŸেতর মাnষ অেনক )বিশ িনখুঁত হেয় উঠেব, এটা
হয়েতা িব2াস করা যায়, িকnt পাশাপািশ এক
অসহনীয় িচnাও মেনর আিঙনায় উঁিক িদেত {r কের
)য, মাnষ এবং ভিবŸেতর অnাn সংেবদনশীল
pজািতরা একটা মহাজাগিতক ধীর pিkয়ায় kমশ
িবলীন হেয় যােব।
dঃখজনক হেলও সতD, সাmpিতক ডিbউ মDাপ )থেক পাওয়া সাmpিতক
মহাজাগিতক উপাtgেলা )যন ডারউইেনর )সই ভয়াল dঃspেক সতDতা
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
236
Charles Darwin, Religion, volume I, chapter VIII, pp 312.
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িদেত চেলেছ। )য ডিbউ মDাপ )ডটা )থেক আমরা িবগ বDাং-এর
আলামত পাই, )সই )ডটা )থেকই আবার আমরা আলামত )পেত {r
কেরিছ—এই মহািব2 সতDই ধীর pিkয়ায় একটা সময় িবলীন হেয়
যােব। শূn )থেক জn হওয়া এই মহািব2 একসময় হািরেয় যােব
শূnতারই গিহন গhের। িবখDাত মুkমনা )লখক িkেsাফার িহেচn
)সজnই বলেতন, ‘আh ... যারা এই মহািবে2র মেধD বাস কের
ভাবেছন আমরা ‘িবশাল িকছু’র মেধD আিছ... তারা একটু অেপkা
কেরন; শূnতার সংঘাত আমােদর জn অব}mাবী হেয় দাঁিড়েয় আেছ
সামেন’।
মহািবে2র এই অিnম পিরণিতর ধারণাgেলা হয়েতা আমােদর
‘Zনরা}বাদী’ বািনেয় িদেত পাের, িকnt একিট কথা মেন রাখেত হেব,
িবjােনর কাজ )কবল িমথDা pেবাধ বা সাntনা )দওয়া নয়।
সতDিনªভােব বাsবতার মুেখামুিখ করােনাও িবjানীেদর দািয়t।
বাsবতা rঢ় বা কিঠন হেল )সটােক িমথDার ‘সাntনার pেলপ’ না লািগেয়
বstিনªভােবই )সটােক বণOনা কেরন তাঁরা। আমােদর pকৃিত, আমােদর
মহািব2 )যমন, িঠক )তমিনভােবই এেক বDাখDা কেরন। কিবgr
রবীndনােথর ভাষায়, ‘সতD )য কিঠন,কিঠেনের ভােলাবািসলাম, )স
কখেনা কের না ব•না’।
হাইপারেsেস পািড়
িবjানীরা ‘কিঠেনের ভােলাবােসন’ বেট িকnt িদনেশেষ তাঁরাও
রkমাংেসরই মাnষ। আর দশজন সাধারণ মাnেষর মেতা তারাও রাগ,
)kাভ, dঃখ dদOশা আর আেবেগ কম-)বিশ আkাn হন। মহািবে2র
Zনরা}কর পিরণিত, )সটা যত )কািট বছর পেরই ঘটুক না )কন, তা
তাঁেদর আেলািড়ত কের। িকছু িবjানী এরই মেধD কাজ {r কেরেছন
এই ZনরাজDকর পিরিsিত )থেক উdােরর )কােনা পnা পাওয়া যায় িক না
)সটা খুঁেজ )দখেত।
িকছু আশাবাদী সমাধান সতDই পাওয়া )গেছ, যিদও )সgেলা এখেনা
তttকথার মেধDই সীমাবd। িনউ ইয়কO িসিট িব2িবদDালেয়র অধDাপক
িমিচও কাk তাঁর জনিpয় বই ‘পDারালাল ওয়াlOাস’237 ও ‘িফিজk অব

237

Michio Kaku, Parallel Worlds: A Journey Through Creation, Higher
Dimensions, and the Future of the Cosmos, Anchor, 2006
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দD ইmিসবল’238 gn dিটেত অিnম পিরণিত )থেক মুিkর িকছু
আকষOণীয় সমাধান িনেয় আেলাচনা কেরেছন।
িমিচও কাk মেন কেরন, যত িদেন মহািবে2র অিnম পিরণিত ঘটার
সmাবনা আসেব, অথOাৎ হাজার )কািট বছর পের, তত িদেন মানবসভDতা
jান, িবjান ও কািরগির দkতায় এিগেয় থাকেব অেনক দূর। আমােদর
বতOমান সভDতা যিদ কািরগির দkতায় ‘পযOায় ০’ িকংবা বড়েজার ‘পযOায়
১’ ধরেনর হয়, তেব, )স সময়কার অিধবাসীরা হেব অnত ‘পযOায় ৩’
ধরেনর। )স সমেয়র অিধবাসীরা )চােখর সামেন মহািবে2র অিnম
পিরণিত ঘটেত )দেখও হয়েতা )চাখ বুেজ বেস থাকেব না। তারা তখন
কািরগির দkতায় এেতাই উnত থাকেব )য, হয়েতা pায় আেলার )বেগ
মহাকাশযােন চলাচল করেব, সময় পির¯মেণর উপায় বাতেল )ফলেব,
কৃðগhর িকংবা gpশিk )থেক শিk আহরণ করেব, আর ওয়ামOেহােলর
মধD িদেয় ‘হাইপারডাইভ’ িদেয় িভn মহািবে2 )পৗঁেছ যােব।
িবjানী িsেফন হিকং বেলেছন, ‘ওয়ামOেহাল যিদ )থেক থােক তেব,
)সটা হেব sান ও সময় পির¯মেণর জn আদশO’। ভিবŸেতর
অিধবাসীরা হয়েতা ওয়ামOেহালেক বDবহার কের মৃতুDnুখ মৃতpায়
মহািব2েক )ফেল আsানা গাড়েব )কােনা ‘সজীব’ মহািবে2। িকংবা
হয়েতা sারেTেকর কDােpন কােকOর মেতাই িনেজেক ‘)টিলেপােটOশন’
কের চেল যােব আমােদর মহািবে2র বাইেরর )কােনা পৃিথবীেত।
আজেকর িদেন বDাপারgেলা ‘অসmব’ িকংবা ‘আজgিব’ মেন
হেলও হয়েতা ভিবŸেতর পৃিথবীেত )সgেলা আর )সরকেমর িকছু
থাকেব না। আমােদর Zদনিnন অিভjতা )থেকই অব} আমরা এর
িকছুটা আঁচ পাই। একটা সময় )য বDাপারgেলােক অসmব বেল ভাবা
হেতা, তার অেনক িকছুই বতOমােন খুব sাভািবক’ িহেসেব আমরা gহণ
করিছ, )সসব pযুিkর sফলও )ভাগ করিছ পুেরাদেম। {ধু আমােদর
মেতা ছােপাষা সাধারেণরা ‘অসmব’ বেল বািতল করেল না হয় মানা
)যত, অেনক রথী-মহারথীই কােলর সীমাবdতা অিতkম করেত
পােরনিন। অেনক িকছুই তাঁরা ঢালাওভােব ‘অবাsব’ িকংবা ‘অসmব’
বেল উিড়েয় িদেয়িছেলন, )যgেলা পরবতOী পৃিথবীেত হািজর হেয়িছল খুব
সাধারণ বাsবতা িহেসেব। )যমন, িভkরীয় যুেগর অnতম )rª
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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পদাথOিবদ উইিলয়াম থমসেনর কথা আমরা সাবাই জািন। পদাথOিবjােন
তাঁর অসামাn অবদােনর কারেণ তাঁেক ‘লডO )কলিভন’ উপািধেত ভূিষত
করা হেয়িছল। িতিন ভিবŸেত উেড়াজাহাজ আিবÆােরর সmাবনা বািতল
কের িদেয় ১৮৯৫ সােল বেলিছেলন, ‘বাতােসর )চেয় ভারী বst উড়েব
না’। ১৮৯৭ সােল িতিন বেলিছেলন, ‘)রিডওর )কােনা ভিবŸৎ )নই’।
আর ১৯০০ সােল বেলিছেলন, ‘পদাথOিবjােন যা আিবÆার করার
সবিকছুই আিবÆৃত হেয় )গেছ, নতুন িকছু আর আিবÆার করার িকছু
)নই’। ‘এk-)র’ িছল )কলিভেনর মেত ‘)হাk’। িবjানী লডO
রাদারেফাডO িযিন িনউিkয়ােসর চারিদেক ইেলকTেনর পির¯মেণর )সই
পরমাণুর ‘রাদারেফাডO মেডেলর’ জn িবখDাত হেয় আেছন, িতিন
পারমাণিবক )বামা বানােনােক অসmব বেল মেন কেরিছেলন। িতিন
)ভেবিছেলন, পরমাণু )ভেঙ )য শিk পাওয়া যােব তা এতই dবOল হেব
)য )সটা চাঁেদর আেলার )চেয় )বিশ িকছু নয়। এমনিক িবjানী
আইনsাইনও ১৯৩০ সােল পযOn ঢালাওভােব ভাবেতন, পারমাণিবক
)বামা কখেনাই বানােনা যােব না। িতিন কৃðগhেরর অিst সmেnও
সিnহান িছেলন সারা জীবন ধের। আজ আমরা জািন, তাঁেদর কােল এ
বDাপারgেলা অসmব মেন হেলও আজেকর পৃিথবীেত তা নয়। বরং
তাঁেদর এইসব ‘অপিরণামদশOী’ উিkgেলা এখন হািসর )খারাক।
আিম (অ.রা) বছর খােনক আেগ মুkমনায় ‘অসmেবর িবjান’
নােম একটা িসিরজ িলখেত {r কেরিছলাম239। )সখােন বেলিছলাম,
মাt বছর কেয়ক আেগও )য িবষয়gেলােক ‘অসmব’ বেল ভাবা হেতা,
ধের )নওয়া হেতা )sফ আিধ-)ভৗিতক ফDা•টািস িহেসেব,তার
অেনকgেলাই আমােদর )চােখর সামেনই বাsবতা )পেত চেলেছ। hাির
পটােরর ‘ইনিভিসবল )kাক’ আর িবjানীেদর জn আজ আর
আকাশksম কlনার িবষয় নয়, )মটা-পদাথO িনেয় সাmpিতক গেবষণার
অgগিত কlকািহিনেক িনেয় এেসেছ বাsবতার খুব কাছাকািছ240।
আবার )টিলেপােটOশেনর কথাই ধরা যাক। এটােক )কবল sারেTেকর
মেতা িসেনমায় )দখােনা সােয়n িফকশন বেলই এত িদন মেন করেতন

239
240

অিভিজৎ রায়, অসmেবর িবjান, মুkমনা, অেkাবর ১৫, ২০০৮
Cavan Sieczkowsk, 'Perfect' Invisibility Cloak Uses Metamaterials
To Bend Light, The Huffington Post, Posted: 11/12/2012.
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সবাই। িকnt িবjানীরা আজ িনিšত কের বলেছন, )টিলেপােটOশন
সmব। অেsTিলয়ান িরসাচO কাউিnেলর )কায়া•টাম অDাটম অপিটk
লDােবর িবjানীরা সmpিত পারমাণিবক )sেল সফলভােব )টিলেপাটO কের
)দিখেয়েছন। আেরক িবjানীর দল )ফাটনেক ‘)টিলেপাটO’ কের পাঠােত
)পেরেছন দািনয়ুব নদীর এক পাড় )থেক অn পােড়। অেনক িবjানীই
মেন কেরন, কেয়ক দশেকর মেধDই ভাইরােসর মেতা ‘জিটল’ অণু
িকংবা আমােদর িডএনএ )টিলেপাটO করা সmব হেব। িকnt sারেTেক
)যরকম )দখােনা হেয়েছ )সরকম পূণO অবয়েবর )টিলেপাটO যnt বানােত
হয়েতা িবjানীেদর )লেগ যােব শ’খােনক বছর। তা লাgক। অnত
তািttকভােব )য )টিলেপােটOশন আর ‘অসmব’ )কােনা িবষয় না, তা িকnt
বুঝেত পারা যােˆ এখনই। আশা করেত )কােনা )দাষ )নই লk-)কািট
বছর পের আমােদর ভিবŸৎ pজেnর মাnেষরা )টিলেপােটOশন pযুিkর
sণOিশখের )পৗঁেছ যােব, িনšয়তা )দেব )কবল gহ )থেক gহাnের
পির¯মেণর নয়, এক মহািব2 )থেক অn মহািবে2 পির¯মেণরও।
)যভােব আমােদর পূবOপুrেষরা d লাখ বছর আেগ একটা সময়
আিèকার গিহন বেন উdূত হেয় ধীের ধীের সারা পৃিথবীেত ছিড়েয়
পেড়িছল আহার আর বাসsােনর তািগেদ, িঠক )তমিনভােব আমােদর
উtরসূিররাও হয়েতা পৃিথবীর মায়া কািটেয় একটা সময় পা রাখেব
আnনাkিtক পিরমNেল, এবং একসময় হয়েতা এই মহািবে2রও মায়া
কািটেয় পািড় )দেব িভn )কান মহািবে2। খুঁেজ )নেব হাজােরা
মািlভােসOর মােঝ লুিকেয় থাকা )কােনা এক ‘িdতীয় পৃিথবী’।
মহাজাগিতক উপিনেবেশর জn নয়, হয়েতা অিst রkার তািগেদই।
এভােবই হয়েতা পূণOতা পােব )কাপািনOকাস ও ডারউইেনর ‘অসমাp
িবpেবর’। কেব )সটা? হাজার বছর, লk বছর নািক )কািট বছর পের?
আমরা )কউ তা জািন না। আিম বা আপিন )কউ )বঁেচ থাকব না )স
সময়, ‘)বঁেচ রেব আমােদর sp তখন’। কিব জীবনানn দােশর ভাষায়
–
‘তবু এই পৃিথবীর সব আেলা একিদন িনেভ )গেল
পের
পৃিথবীর সব গl ফুরােব যখন,
মাnষ রেব না আর, রেব {ধু মাnেষর sp তখন।...’
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চতুদOশ অধDায়

অনn মহািবে2র সnান
শূn ও অসীেমর )মলবnন
‘সীমার মােঝ, অসীম, তুিম বাজাও আপন sর’
⎯ রবীndনাথ ঠাkর

আপনার উবOর মিsেÆর রিঙন কlনায়ও িক কখেনা - একিটবারও মেন
হেয়েছ, আকােশর বুেক হাজােরা লk )কািট gহ-তারা-নীহািরকা আর
gহাণুপুµ িনেয় Zতির এই )য আমােদর এত পিরিচত িবশাল মহািব2, এর
বাইেরও এমিন ধরেনর অসংখD মহািব2 ছিড়েয়-িছিটেয় আেছ? আপনার
আমার কােছ তা যতই অিব2াs )ঠkক না )কন, পদাথOিবjানীরা িকnt
খুব grt িদেয় এই সmাবনার বDাপারিট ভাবিছেলন অেনক িদন ধেরই,
সূচীপt
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এবং অিত সmpিত দািব করা হেয়েছ, এর িকছু পরীkালb pমােণরও
হিদস )পেত {r কেরেছন তাঁরা241,242,243 । িকnt )সখােন যাবার আেগ
চলুন আমরা একটু )চাখ বুিলেয় িনই মািlভাসO বা অনn মহািবে2র
ধারণািট আসেল কী বলেছ, িকভােবই বা এই ধারণািট িবjােনর অnভুOk
হেয় )গল।
মািlভাসO কী?

অনn মহািবে2র ধারণা িকnt অেনক পুরেনা। )সই )য pাচীন দাশOিনক
িজেয়ািদOেনা brেনা (১৫৪৮-১৬০০), যার কথা আমরা বইেয়র চতুথO
অধDােয় )জেনিছ; িতিন )কাপািনOকােসর সূযOেকিndক তtt সমথOন করেত
িগেয় চােচOর িবরাগভাজন হেয়িছেলন। বাইেবলিবেরাধী সূযOেকিndক তtt
সমথOেনর অপরােধ ঈ2র-পুেtর দল তাঁেক জীবn পুিড়েয় )মেরিছল।
)সই brেনা )কবল সূযOেকিndক তtt সমথOন কেরই kাn হনিন, ১৫৮৪
সােল একিট ভয়ংকর বই িলেখ )ফেলিছেলন De l'Infinito Universo
et Mondi নােম, যার বাংলা করেল দাঁড়ােব, ‘অনn মহািব2 এবং বh
িব2 িনেয়’। )স বইিটেত িতিন অনn মহািব2 থাকার )জারােলা সmাবনার
বDাপারিট তুেল ধেরিছেলন। িতিন বেলিছেলন, পৃিথবী )তা )সৗরজগেতর
)কnd নয়ই, এমনিক এই মহািবে2র সংখDাও একিট নয়, বরং এর সংখDা
হেত পাের অনn অসীম। brেনা আেরা বলেলন, এই মহািবে2র অnাn
gেহও pােণর অিst থাকা সmব। আবার, )সরকম pাণওয়ালা একািধক
gহ থাকেত পাের অn মহািবে2ও।
brেনার এ ধারণাgেলা )স সমেয়র তুলনায় িছল ভীষণ িবpবী,
এমনিক আজেকর )pkাপেটও তা কম কী? অিতমাtায় আজgিবও
হয়েতা বলেবন )কউ )কউ। িকnt তার পরও brেনার কথার grt িকছু
িকছু দাশOিনক িঠকই উপলিb করেত )পেরিছেলন। )যমন, জামOান

241
242

243

Scientists find first evidence that many universes exist;
http://phys.org/news/2010-12-scientists-evidence-universes.html
Epic Discovery Update: "We are One of Many Universes",
http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2010/12/epic-discoveryupdate-we-are-one-of-many-universes.html
Astronomers Find First Evidence Of Other Universes,
http://www.technologyreview.com/view/421999/astronomers-findfirst-evidence-of-other-universes/
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দাশOিনক এনOs কDািসর brেনার অনn মহািবে2র িচnাধারােক ‘িচnার
দাসt )থেক মুিkর’ pথম )সাপান উেlখ কের )লেখন244 ⎯
‘brেনার অসীম মহািবে2র এই মতবাদিট …মাnেষর িচnার
দাসt )থেক সেচতনভােব মুিkর সবOpথম )সাপান। মাnষেক
আর সসীম মহািবে2র সংকীণO )চৗহিdর কারাগাের বnী
আসািমর মেতা জীবন কািটেয় )যেত হেব না, )স হেব
সিতDকােরর মুk িবহŋ; )স )ভেঙচুের )ফলেব কাlিনক যত
)দয়াল, যা িমেথD অিধিবদDা ও )জDািতিবOদDার মাধDেম তার
অিstেক বnী কের )রেখিছল এক sগOীয় )গালেকর অভDnের।
অনn অসীম মহািবে2র ধারণা মাnষেক )দয় মাnষ িহেসেব
সিতDকার মুিkর আsাদন, )স মাnেষর জn িনধOারণ কের না
)কােনা কৃিtম )দয়ােলর সীমা-পিরসীমা, বরং মানবযুিkর জn
হেয় উেঠ সিতDকােরর অnেpরণা। মানব বুিdবৃিt িনেজর
অসীমt িনেয় সেচতন হেয় উেঠ অসীম মহািবে2র মায়াবী
kমতায়’ (Infinite worlds of Giordano Bruno by
Antoinette Mann Patterson, 1970)।
এনOs কDািসেরর মেতা দাশOিনেকরা grt বুঝেল কী হেব, চােচOর
মাথায় )যন বাজ পড়ল। এমিনেতই )কাপািনOকােসর সূযOেকিndক তtt
সমথOন করা িনেয় brেনার ওপর চাচO মহাখাpা িছেলন। তাঁরা ভাবেতন,
এই পৃিথবীটা একটা িবিশk gহ যা ঈ2েরর Zতির এক িবেশষ সৃিk।
পৃিথবীটা িবিশk gহ বেলই পৃিথবীেক িsর )রেখ এর চারিদেক সমs
gহ, তািরকামNলীসহ সকল মহাজাগিতক বstকণা ঘুরেছ। আর এ কথা
sskভােব )লখা আেছ বাইেবেল। কােজই )কাপািনOকােসর তtt িছল
তাঁেদর )চােখ সাkাৎ bাসেফিম, কারণ তাঁর )সৗরেকিndক তেtt আsা
রাখেল পৃিথবীর িবিশkতা িনেমেষই kুN হেয় যায়। আর এর মেধD অসীম
মহািব2 আমদািন করেল )তা )পায়াবােরা⎯ মানবজািত আর তার
পুেরাধা চােচOর ভূিমকাও )গৗণ হেয় যােব। অসীম মহািবে2 িক অগিণত
মানবজািত থাকেব, আর তােদর জn অগিণত )পাপ, িকংবা অগিণত
িয{? িছ িছ রাম রাম…মাথা খারাপ নািক? ‘)দ শালাের পুড়াইয়া’ …

244

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী, অŋuর pকাশনী, ২০০৫
(পুনমূOdণ ২০০৬)
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ঈ2রপুtেদর তাNেব brেনার ন2র )দহ পুেড় ছাই গেয় )গল। িদনিট
িছল ১৬০০ িÊkােbর )ফbrয়াির মােসর ১৭ তািরখ।
চাচO হয়েতা )ভেবিছল গDািলিলওেক অnরীণ কের )রেখ িকংবা
brেনােক পুিড়েয় িদেয়ই পৃিথবীর ঘূণOন থামােবন তাঁরা। আর পুঁড়ােনার
সােথ সােথই অনn মহািবে2র ধারণাও )বাধ হয় পুেড় ছাই হেয় যােব!
িকnt চােচOর হয়েতা জানার বািক িছল )য, বDিkেক )পাড়ােনা যায়, িকnt
তার মতবাদেক নয়। brেনার অনn মহািবে2র মতবাদ আবােরা িফের
এেসেছ িবjােন মূলত আধুিনক )কায়া•টাম পদাথOিবদ এবং
)জDািতঃপদাথOিবদেদর হাত িদেয়। আধুিনক পদাথOিবেদর িকছু গেবষক
অেনক িদন ধেরই আলামত পািˆেলন )য, আমােদর পিরিচত মহািব2
এিট )কােনা অনn বা ইউিনক িকছু নয়, বরং এমিন ধরেনর হাজােরা
মহািব2 হয়েতা ছিড়েয় আেছ )যgেলা সmেকO আমরা একদমই
ওয়ািকবহাল নই। িবগ বDাং তtt pিতিªত হেয় যাবার পর আিশর দশেক
ইনে™শন বা sীিত তtt িনেয় পদাথOিবjােনর pািnক গিণতgেলা
সমাধান করেত িগেয়ই এই অdুতুেড় বDাপারটা )বিরেয় আসিছল kমশ।
যাঁরা )স সময় এ িনেয় গেবষণা করিছেলন, তাঁেদর মেধD শীষOsানীয়
dজন গেবষক ⎯ আেলকজা•ডার িভেলিŋন ও আঁেd িলে•ড খুব অবাক
হেয় লk করেলন মহাজাগিতক sীিত একবার {r হেল আর থােম
না245। এ বDাপারটােকই িবjানীরা আজ ‘িচরnন sীিত’ (Eternal
Inflation) নােম অিভিহত করেছন। অনn মহািবে2র ধারণা মূলত এই
িচরnন sীিত তেttরই sাভািবক একিট গািণিতক পিরণিত। অিত
সংেkেপ অনn মহািবে2র Zবjািনক ধারণািট এরকম:
আমােদর মহািব2 যিদ )কায়া•টাম ™াকচুেয়শেনর মধD িদেয়
sান-কােলর শূnতার )ভতর িদেয় আিবভূOত হেয় থােক, তেব
এই পুেরা pিkয়ািট িকnt একািধকবার ঘটেত পাের, এবং হয়েতা
বাsেব ঘেটেছও। এই একািধক মহািবে2র অিsেtর বDাপারিট
pাথিমকভােব িTয়ন আর পরবতOীেত মূলত আঁেd িলে•ড ও

245

িবsািরত তেথDর জn The Inflationary Universe: The Quest for a New
Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group
(March 1, 1998) )দখুন।
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আেলকজা•ডার িভেলিŋেনর গেবষণা )থেক )বিরেয় এেসেছ।
সৃিkর উষালেg ইনে™শেনর মাধDেম সmpসািরত বুdুদ
(Expanding Bubbles) )থেক আমােদর মহািবে2র মেতাই
অসংখD মহািব2 Zতির হেয়েছ, )যgেলা একটা অপরটা )থেক
সংsশOিবহীন অবsায় দূের সের )গেছ। এ ধরেনর অসংখD
মহািবে2র একিটেতই হয়েতা আমরা অবsান করিছ অngেলার
অিst সmেn এেকবােরই jাত না হেয়।

আঁেd িলে•ডর )দওয়া তtt )কওিটক ইনে™শেনর ফেল সৃিk হেয়েছ অসংখD
সmpসািরত
বুdুদ এবং pিতিট সmpসািরত বুdুদই আবার জn িদেয়েছ এক-একিট 'িবগ-বDাং'এর।
আর )সই এক একিট িবগ-বDাং পিরেশেষ জn িদেয়েছ এক-একিট পেকট
মহািবে2র।
আমরা এ ধরেনরই একিট পেকট মহািবে2 বাস করিছ

আসেল নbইেয়র দশেক )দশকাল (spacetime) িকভােব
‘™াকচুেয়ট’ কের এ িনেয় গেবষণা করেত িগেয় কেয়কজন িবjানী
()যমন, এডওয়াডO ফািহO, অDােলন gথ ও )জমাল gেভন pমুখ) )দখেলন,
)দশকালেক )কবল আইনsাইেনর আেপিkক তtt অnযায়ী ইেˆমেতা
বাঁকােনা িকংবা pসািরত করাই যােˆ না, )সই সােথ এেক টুকেরা কের
)ভেঙচুেরও )ফলাও সmব। কখেনাসখেনা বৃহৎ মহািব2 )থেক িবচুDত
হেয় খুব kুd sান বা )দশ জn িনেত পাের। এিটই )সই ‘িশ{
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 409

মহািবে2র’ উৎপিtর ধারণা, )যিট িনেয় িsেফন হিকং একিট বই
িলেখিছেলন ১৯৯৪ সােল ‘কৃðগbর এবং িশ{ মহািব2’ নােম246।
সmpিত কDািলেফািনOয়া ইনsিটউট অব )টকেনালিজর sনামখDাত
পদাথOিবদ শন কDারল একিট sিলিখত বই িলেখেছন ‘èম এটিনOিট টু
)হয়ার’ নােম। িকভােব িডিসটার )sস )থেক ()য sােন খুব sl
পিরমাণ ধনাtক ‘ভDাkয়াম এনািজO’ লুিকেয় থােক) ফলস ভDাkয়াম
বুdুেদর মাধDেম িশ{ মহািবে2র জn হেত পাের, তা শন কDারল বDাখDা
কেরেছন তাঁর বইেয়। )সই সােথ আেরা একিট grtপূণO িবষয়
পাঠকেদর sরণ কিরেয় িদেয়েছন। সদDজাত মহািব2েক জনিpয়
িমিডয়ায় ‘িশ{ মহািব2’ নােম অিভিহত করেলও মেন রাখেত হেব )য
মহািবে2র )kেt িশ{ িবিˆn হবার পর অিভভাবেকর সােথ )সই িশ{
মহািবে2র )কােনা সmকOই থােক না। কােজই মাnেষর Zজিবক সnােনর
সােথ সাদৃ} করার )চkা হেলও )বিব ইউিনভােসOর সােথ বােয়ালিজকDাল
চাইেlর পাথOকD রেয়েছ। খুব )বিশ গািণিতক জিটলতায় না ঢুেক িনেচর
ছিবর মাধDেম িশ{ মহািব2 উৎপিt বDাখDা করা হেলা:

িডিসটার )sেস )কায়া•টাম )দাdলDময়তার ফেল অসদ বুdুদ Zতিরর মাধDেম িশ{
মহািব2 উdেবর pিkয়া, এবং পুেরা pিkয়ািট অসংখDবার অসংখDভােব চািলত হেয়
Zতির করেত পাের pায় অসীমসংখDক মহািবে2র (শন কDারেলর ‘èম এটিনOিট টু
)হয়ার’ gn হেত উdৃত)।

246

Stephen W. Hawking, Black Holes and Baby Universes and Other
Essays, Bantam; First Bantam trade paper edition edition, 1994
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মািlভােসOর আেরকটা )জারােলা pমাণ এেসেছ সmpিত িsTং
তািttকেদর কাছ )থেক, খুব অpতDািশতভােবই। তেব )সখােন যাবার
আেগ চলুন িsTং তtt িনেয়ই িকছু pেয়াজনীয় কথা )সের )নওয়া যাক।
pথেম আসা যাক মূল pে¬ - হঠাৎ িsTং তেttর দরকার পড়ল )কন?
আসেল pকৃিত জগেতর চারিট )মৗিলক বল—মহাকষO, dবOল িনউkীয়
তািড়ত )চৗmক এবং সবল িনউkীয়—এই চারিট বল )য এক sতায়
গাঁথা, তা বhিদন ধেরই িবjানীেদর মাথায় ঘুরিছল। আইনsাইন pকৃিত
জগেতর বলgেলােক একিটমাt সূেtর মাধDেম pকাশ করবার লেkD
জীবেনর িtশ বছর ধের pাণাnকর )চkা চািলেয় )গেছন। িকnt সফল
হনিন। আইনsাইন )য pেচkা কের বDথO হেয়েছন, )সই জায়গািটেতই
আশার pদীপ হেয় )যন হািজর হেয়েছ আমােদর এই িsTং বা তnt তtt।
এই তtt আইনsাইেনর সাধারণ আেপিkক তtt এবং )কায়া•টাম তেttর
)ভতরকার িবেরাধ িমিটেয় pকৃিত জগেতর বলgেলােক এক sতায়
গাঁথার আভাস িদেˆ। )সজnই িsTং তtt িবjানীেদর কােছ এত
grtপূণO।
িকnt সমsাটা হেলা িsTং তtt )মেন িনেল আমােদর )চনাজানা
জগেতর ছিবটা অেনকখািন পােl যায়। আমরা এত িদন ধের ভাবতাম,
ইেলকTন আর )কায়াকO-এর মেতা pাথিমক কিণকাgেলাই মূল কিণকা
(এই বইেয়র dাদশ অধDায় dঃ)। িকnt িsTং তtt কিণকা জগেতর পিরিচত
এই পিরিচত ছিবেক চDােলµ কের )ঘাষণা করেছ এই ইেলকTন আর
)কায়াকOgেলা আর িকছুই নয়, বরং একমািtক একধরেণর কmনশীল
sেতার কmনসৃk শিkর এক -একিট rপ। এই তnt বা sেতাgেলা িকnt
সতDই খুব )ছাট, pাŋ ZদেঘODর সমান (১০- )স.িম)। একিট পরমাণু
)কndীণ বা িনউিkয়ােসরও লk লk gণ )ছাট এরা। এরাই আসেল
পদােথOর kুdতম গঠন একক। এই ধারণা অnযায়ী, )য সমs কিণকােক
pাথিমক কিণকা বেল িবjােন উেlখ করা হয় তারা সবই আসেল ১০)স.িম ZদেঘODর sতার িবিভn মাtায় কmেনর ফল ছাড়া আর িকছু নয়।
িগটােরর একিট তারেক িবিভnভােব আঘাত করেল আমরা )যমন িবিভn
মাtার শb {নেত পাই, pায় একই রকম বDাপার ঘেট িsTং তেttর
)বলােতও। তেব িsTং তেttর িsTংgেলা কিmত হেল িবিভn মাtার
sরÀিন পাওয়া যায় না, বরং পাওয়া যায় িবিভn ধরেনর কিণকা।
কিণকাgেলার ভর, চাজO, ঘূণOন সবিকছুই আসেল িনধOািরত হয় িsTং-এর
কmেনর িবিভn রকমেফের। ইেলকTেনর )বলায় িsTং এক রকমভােব
৩৩
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কাঁেপ, আর )কায়ােকOর )kেt কাঁেপ অnভােব। তাহেল )দখা যােˆ,
একিটমাt িsTংই িবিভnভােব sিnত হেয় বstকণার িনিদOk ভর, িনিদOk
তিড়ৎ আধান, িনিদOk ঘূণOন ⎯ এ ধরেনর নানা ZবিশেkDর pকাশ ঘটােˆ।
আর এই ZবিশkDgেলাই িকnt একধরেনর কণা )থেক আেরক ধরেনর
কণােক আলাদা করেছ।
এখােনই )শষ নয়। িsTং তtt আমােদর আেরকিট )চনা-পিরিচত
ছিবেতও আঘাত কেরেছ খুব )জােরেশাের। এত িদন আমরা আমেদর
)চনাজানা িব2জগৎেক জানতাম িতনিট িনিদOk মাtায় (ৈদঘOD, ps ও
উÒতা)। সময়েক আেরকিট মাtা ধরেল মাtার সংখDা িগেয় দাঁড়ায়
চাের। এই িতন মাtার (সময়সহ চার) বDাপারটা আমােদর কােছ এত
িদন ধের )যন rব সতD বেলই িবেবিচত হেয়েছ। িনউটন )থেক
মDাkওেয়ল, আর মDাkওেয়ল )থেক আইনsাইন—সবাই তাঁেদর
পিরিচত িব2েক িtমািtক িব2 (সময়সহ চার) িহেসেবই )দেখেছন—এ
)যন অেনকটা আগামীকাল সূযO ওঠার মেতাই িনিšত িকছু। িকnt িsTং
তtt আমােদর এত িদনকার বdমূল ধারণায় kঠারাঘাত কের বলেছ—
আমােদর িব2জগৎ িতন বা চার মাtার নয়, এেকবাের দশ মাtার।
বতOমােন িsTং তেttর )য gহণেযাগD তttিটেক িহেসেব ‘িথওির অব
এি¯িথং’-এর )জারােলা দািবদার িহেসেব gহণ কেরেছন )সটােক বেল
‘এম তtt’ । এম তেttর ‘এম’ বলেত িঠক কী )বাঝায় তা )কউ জােন না,
)কউ বেলন ‘িমিsT’, )কউ বেলন’ মDািজক’ । এর বাইের ‘মনsার’,
‘)মিTk’, ‘মাদার’ )থেক {r কের ‘)মমেbন’ পযOn সবিকছুর অnকlই
আেছ। িকnt )যটা grtপূণO তা হেলা এম তtt আেগকার পাঁচিট িsTং
তttেক এক sতায় গাঁথেত )পেরেছ, আর এই তেtt psািবত মাtার
সংখDা আবার একিট )বিশ—এগােরািট।
এখােনই গl )শষ হেল তা-ও না হয় কথা িছল। এম তেttর
সমীকরেণর সমাধান করেত িগেয় িবjানীরা )দখেলন, তাঁরা
সমীকরণিটর অসংখD সমাধান পােˆন। সমাধােনর সংখDাটা কতটা
িবশাল তা হয়েতা কlনােতও আসেব না ⎯ ১০ িটর মেতা। )য
সমsােক )মাকািবলা করেত িগেয় অসীমসংখDক সমাধান উেঠ আেস,
)সই সমাধান িনঃসেnেহ p¬িবd হেব। হিˆলও। বh িsTং তািttকই
হতাশ হেয় পেড়িছেলন )স সময়। হনিন ‘বDাড বয় অব িফিজকs’
িহেসেব পিরিচত িলওনাডO সাসিক•ড-এর মেতা গেবষেকরা। সাসিক•ড
হতাশ হনিন, বরং উৎফুl হেয় উঠেলন—‘আের এই ধরেনর সমাধানই
৫০০
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)তা আমরা খুঁজিছলাম’। িতিন বলেলন, ১০ িট সমাধােনর অথO হেলা,
)কায়া•টাম )দাdলDময়তার মাধDেম ১০ িটর মেতা ভDাkয়াম sেরর
(vacuum state) উdব ঘটেছ, এবং এ sরgেলা )থেক জn িনেˆ
আলাদা আলাদা মহািব2, )য সমs মহািবে2 এেকক ধরেনর
পদাথOিবjােনর সূt কাযOকরী হেত পাের247। এটাই )সই িবখDাত ‘িsTং
লDা•ডেsপ’ বা ‘তnt ভূদৃে}র’-এর ধারণা। এ ধারনায় মেন করা হয় )য
আমােদর )চনাজানা )কােনা নয়নািভরাম ভূদৃে}র মেতাই এখােনও
পবOতশীষO আর আর উপতDকার সমােরাহ থােক, তেব ‘িsTং লDা•ডেsপ’এর )kেt উপতDকার খাঁজgেলােত Zতির হয় িভn িভn ZবিশেkDর
মহািবে2র।
৫০০

৫০০

িsTং তেttর সাmpিতক গণনা ১০৫০০ িটর মেতা িভn িভn মহািবে2র
‘লDা•ডেsপ’-এর ভিবŸdাণী করেছ।

এ pসেŋ িsেফন হিকং তাঁর সাmpিতক ‘gDা•ড িডজাইন’ gেn
বেলন,
এম তেttর িনয়মgেলা িভn িভn মহািবে2র অিsেtর ধারণােক
সmাবD কের তুেল। মহািব2gেলার pকৃিত কী রকম হেব তা
িনভOর করেব আnsােনর (internal space) বkতার pকৃিতর
ওপর। কােজই, এম তtt )থেক পাওয়া সমাধান অসংখD

247

Leonard Susskind, The Cosmic Landscape: String Theory and the
Illusion of Intelligent Design, Back Bay Books, 2006
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মহািব2 থাকার সmাবনা Zতির কেরেছ, তার সংখDা হেত পাের
এমনিক ১০ িটও। এর মােন হেলা, আমােদর চারপােশ ১০ িটর
মেতা মহািবে2র অিst রেয়েছ, এবং pিতিটর ওপর কাজ
করেত পাের িভn িভn pাকৃিতক সূt।
এভােবই সািধত হেলা sীিত তtt আর িsTং তেttর )মলবnন।
িলে•ডর ‘িচরnন sীিত’ মেডেল )য অসংখD মহািবে2র psাবনা িছল,
)সgেলােকই িsTং তািttেকরা খুঁেজ )পেত {r করেলন )যন তাঁেদর
গািণিতক সমীকরেণর িনধOািরত উপতDকায়।
আেরা একটা grtপূণO িবষেয়রও সমাধান হািজর কেরেছ
মািlভাসO। পদাথOিবদেদর সবেচেয় বড় সমsা ‘মহাজাগিতক rবক
সমsা’—যার কথা আমরা আেগর অধDােয় িকছুটা )জেনিছ, )সটারও
একধরেনর সমাধান হািজর কেরেছ মািlভাসO। যিদ মহাজাগিতক
sীিতর ফেল অসংখD মহািব2 Zতির হয়, তেব িবিভn মহািবে2
মহাজাগিতক rবেকর মান িভn হেব, এবং এটাই সmবত বাsেব
ঘেটেছ। আমরা এমন এক মহািবে2 রেয়িছ )যখােন মহাজাগিতক
rবেকর মান খুব কম; )যটা pকারাnের pােণর অভুDদেয়র জn সহায়ক।
অn অেনক মহািবে2ই rবেকর মান এমন )য, )স িনেয় p¬ করার
মেতা হয়েতা কাউেক খুঁেজ পাওয়া যােব না।
বDাপারটােক অেনকটা িবjানী )কপলােরর ‘)সৗরজগেত পৃিথবীর
অবsানগত ধাঁধার’ সােথ তুলনা করা যায়। িবjানী )কপলােরর একসময়
মহা িচিnত হেয় পড়েলন : )সৗরজগেতর সব gহ বাদ িদেয় )কন এই
পৃিথবীেতই pােণর উdব হেলা—এই রহs িনেয়। িতিন ভাবেলন, এমন
)কােনা মহাজাগিতক িনয়ম িনšয় আেছ যার কারেণ পৃিথবীটা সূযO )থেক
িঠক ৯৩ িমিলয়ন মাইল দূের আেছ; আর িঠক এই অবsােন থাকার
ফেলই একসময় এখােন pােণর অভুDদয় ঘটার মেতা পিরিsিত Zতির
হেয়েছ। কী )সই িনয়ম? িতিন দীঘOিদন ধের কk কের নানা ধরেনর গিণত
সমাধান করেলন, িকnt বDাপারিটর )কােনা sরাহা করেত পারেলন না।
এখন আমরা িকnt সহেজই বুঝেত পাির, আসেল )কপলার এেkেt ভুল
পেথ িচnা করিছেলন। )কপলােরর পছnমেতা )কােনা ‘pােণর
উেnষকারী মহাজাগিতক িনয়ম’ পাওয়া যায়িন, )কননা )স ধরেনর
)কােনা িনয়মই আসেল )নই। মূল কথা হেলা—)সৗরজগেতর অn সব
gেহর মেধD )সই gেহই pােণর উdব ঘেটেছ )যখােন সূেযOর )থেক দূরt,
তাপ, চাপ, বায়ুমNল, আdOতা সবিকছু িমিলেয় অnkল পিরেবশ িছল।
৫০০
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)সৗরজগেতর অn )কােনা gহgেলােত এই p¬ করার মেতা )কউ )নই,
কারণ )সখােন )কােনা অnkল পিরেবশ Zতির হবার মেতা পিরিsিত Zতির
হয়িন। আর এমন )কােনা িনয়ম আসেল )নই যার বেদৗলেত পৃিথবীটা
সূযO )থেক িঠক মাপমেতা জায়গায় (মােন ৯৩ িমিলয়ন মাইল দূের) বসেব
বেল আেগ )থেকই িঠক করা িছল। এটা আসেল মহািবে2র অসংখD
এেলাপাতািড় ঘটনার মােঝ ঘেট যাওয়া সাধারণ একিট ঘটনা বই িকছু
নয়।
মািlভােসOর বDাপারটাও িঠক )তমিন। মহাজাগিতক rবেকর মান
)কন আমােদর মহািবে2 এত কম (pিত ঘন )সি•টিমটাের ১০ আগO)—
এটা আসেল )কপলােরর ঐ pে¬র মেতা ভুল p¬। আসেল মািlভাসOেক
)গানায় ধরেল মহাজাগিতক rবেকর মান একিট নয়, অসংখD। এই
অসংখD মান িভn িভn মহািবে2 িভn িভnভােব সিnেবিশত হেয়েছ।
অসংখD মহািবে2র িভেড় আমােদর মহািব2 rবেকর একটা kুd
পিরসীমায় থাকা মান িনেয় আেছ বেলই, এটা িনেয় কথা বলার মেতা
পিরিsিতেত রেয়িছ আমরা ।
-৮

ইে•টিলেজ•ট িডজাইন বনাম মািlভাসO
১৮৩৭ সােল ইংেরজ সািহিতDক রবাটO )সৗিথ বাÒােদর জn একিট
rপকথার গl )লেখন ‘)গািlলk এবং িতন ভালুেকর গl’
িশেরানােম। )সই গেl )গািlলk নােমর এক িকেশারী বেনর মেধD পথ
হািরেয় এক ভালুক-দmিতর বাসা খুঁেজ পায়। kুধাতO িকেশারীিট বাবা
ভালুেকর খাবার )খেয় )দখল )সিট খুব গরম⎯মুেখ িদেলই মুখ পুেড়
যায়। মা ভালুেকর খাবারিট )খেয় )গািlলk )দখল )সিট আবার খুব
ঠা•ডা। আর বাÒা ভালুেকর খাবারটা )চেখ )দেখ, )সটা না গরম না
ঠা•ডা একদম িঠকঠাক তাপমাtার, ও ssাd। িঠক একইভােব বসার
)চয়ার আর )শায়ার িবছানাটা পরীkা করেত িগেয়ও )দেখ বাবা ভালুেকর
)চয়ারটা )বিশ বড়, আর িবছানাটা খুব শk, মা-ভালুেকর )চয়ারটা খুব
)ছাট, আর িবছানাটা অেনক )বিশ নরম। িকnt বাÒা ভালুেকর িবছানা
আর )চয়ার তার খাবােরর মেতাই িনখুঁত; )চয়ারটা মাপমেতা, মােন না
বড় না )ছাট, আর িবছানাটা না নরম না শk, বড়ই আরােমর। অথOাৎ
বাÒা ভালুেকর িজিনসgেলা একদম )গািlলেkর মেনামেতা কেরই )যন
Zতির; আর )গািlলেkর পছn )সটাই।
অেনক দাশOিনক বেলন, আমােদর মহািব2টাও নািক িঠক
)গািlলেkর মেতা আমােদর জn ‘জাs রাইট’। আর এিট এমিন এমিন
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হয়িন, এর )পছেন )কােনা বুিdদীp সtার সূk পিরকlনা ও িডজাইেনর
আলামত আেছ। মাইেকল িবেহ, উইিলয়াম )ডmিs, জজO এিলস, জন িড.
বDােরা এবং èাŋ )জ. িটপলার pমুখ এ ধারণাgেলার ধারক ও সমথOক।
এঁেদর যুিk হেলা, আমােদর িব2bhাN এমন িকছু চলক বা
ভDািরেয়বেলর সূk সমnেয়র (ফাইন িটউিনং) সাহােযD Zতির হেয়েছ )য
এর একচুল )হরেফর হেল আর আমােদর এ পৃিথবীেত কখেনাই pাণ সৃিk
হেতা না। তাঁেদর বkবD হেলা, আমােদর মহািবে2 gDািভেটশনাল অথবা
কসেমালিজকDাল rবকgেলার মান এমন )কন, িকংবা মহািবে2র
)চহারাটাই বা এমন )কন হেয়েছ তার উtর )পেত হেল বDাখDা খুঁজেত
হেব পৃিথবীেত pাণ এবং মাnেষর উপিsিতর িদেক তািকেয়। পৃিথবীেত
pাণ সৃিkর জn সেবOাপির মাnেষর আিবভOােবর জn এই )মৗিলক rবক
আর চলকgেলার মান িঠক এমনই হওয়া দরকার িছল, )স জnই ওgেলা
ওরকম। Zদবkেম ওgেলা ঘেটিন, বরং এর )পছেন হয়েতা এক বুিdদীp
সtার একিট ssk উেd} রেয়েছ। িÊkধেমO দীিkত রkণশীল
পদাথOিবjানী িহউ রস, িযিন মেন কেরন ‘িবগ বDাং তেttর জনক হেˆ
বাইেবল’, িতিন তাঁর ১৯৯৩ সােল pকািশত ‘দD িkেয়টর অDা•ড দD
কসমস’ নামক এক ছdিবjানময় gেn দািব কেরেছন, মহাজগেতর pায়
ছািbশিট পDারািমটার নািক সূkভােব সমিnত, একচুল এিদকওিদক হেল
আমােদর এই পৃিথবীেত pােণর িবকাশ ঘটত না, আমােদর অিst িনেয়
এরকম jানগভO আেলাচনার জn কাউেক খুঁেজ পাওয়া )যত না। আর
িহউ রেসর মেত, এিট িয{িÊেk িব2াসী হবার জn ‘বাsব pমাণ’।
মূলধারার িবjানীরা অব} িহউ রস কিথত ছািbশিট
পDারািমটারেক )মােটই grt িদেয় gহণ কেরন না; তাঁরা এিটেক বরং
রkণশীল )pাপাগা•ডাই মেন কেরন। তার পরও অেনেক বেলন,
ছািbশিট না )হাক, অnত ছয়িট পDারািমটার আেছ )যgেলা মহািবে2র
বুেক
আমােদর
অিsেtর
)পছেন
grtপূণO।
িবখDাত
)জDািতঃপদাথOিবjানী এবং )কিmôেজর রেয়ল )সাসাইিটর িরসাচO pেফসর
মািটOন িরস ২০০০ সােল একিট বই িলেখেছন এ িনেয় ‘)কবল ছয়িট
সংখDা’ (Just Six Numbers) িশেরানােম248। মািটOন িরেসর বই এবং
অnাn pামািণক গেবষণাপt )থেক হিদস পাওয়া )য

248

Martin Rees, Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape The
Universe, Basic Books, 2000
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পDারািমটারgেলােক সূk সমnেয়র জn জrির বেল মেন করা হয়
)সgেলা হেলা –
পDারািমটার
সেবOাÒ িবচুDিত
ইেলকTন ও )pাটেনর অnপাত
১০ ভােগর ১ ভাগ
তিড়Òুmকীয় বল ও মাধDাকষOণ বেলর ১০ ভােগর ১ ভাগ
অnপাত
মহািবে2র pসারেণর হার
১০ ভােগর ১ ভাগ
মহািবে2র ঘনt
১০ ভােগর ১ ভাগ
মহাজাগিতক rবক
১০ ভােগর ১ ভাগ
এর বাইের জাগিতক মাtার সংখDা ৩ হওয়াটাও একধরেনর সূk
সমnয় বেল অধDাপক িরস মেন কেরন।
৩৭

৪০

৫৫

৫৯

১২০

সংশয়বাদী পদাথOিবjানীরা অব} বhভােবই )দিখেয়েছন )য, এই
ছয়িট পDারািমটােরর এ ধরেনর মান gহণ করার )পছেন )কােনা সূk
সমnয় )নই249, বরং জানা পদাথOিবjােনর jােনর সাহােযDই এর
এgেলার gহণেযাগD বDাখDা )দওয়া সmব250।
এ িনেয় িকছু আেলাচনা করা যাক। আমরা সবাই জািন, িনউটেনর
মহাকষO সূেt একিট rবক আেছ, যােক আমরা বিল মহাকষO rবক, G।
িনউটেনর মহাকষO সূt )থেক )দখা যায় )য dিট বstকণার মেধD আকষOণ
বেলর পিরমাণ িনধOািরত হেব ঐ মহাকষO rবেকর সংখDাবাচক মান dারা।
যিদ rবকিটর মান এখন যা আেছ তা না হেয় অnরকম হত তাহেল dিট
কিণকার মেধD আকষOণ বেলর পিরমাণও বদেল )যত। সাদা )চােখ
বDাপারিট সামাn মেন হেত পাের। আকষOণ বেলর তারতমD ঘটেল এমন
কী এেস যায়। িকnt িবjানীেদর কােছ এিট সামাn নয়, এর একিট
sদূরpসারী pভাব পড়েব আমােদর িব2bhােNর ওপর। তাঁরা বেলন )য
ঐ মহাকষO rবেকর বতOমান মান আসেল আমােদর পিরিচত মহািবে2র
pকৃিত িনধOারণ কেরেছ। rবকিটর মান একটু অnরকম হেল তারকােদর
249

250

Victor J. Stenger, The Universe Shows No Evidence for Design,
িলŋ⎯
http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/Fallacy/NoDesign.pdf
এ pসেŋ আেরা )দখুন, Victor J. Stenger, The Fallacy of Fine-Tuning:
Why the Universe Is Not Designed for Us, Prometheus Books,
2011
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মেধD হাইেDােজেনর পিরমাণ কেম িগেয় িহিলয়াম উৎপাদেনর মাtােক
বদেল িদত। হাইেDােজন-িহিলয়ােমর পযOাpতা {ধু এই মহাকষO rবেকর
ওপরই অব} নয়, মহাকষO ও dবOল িনউkীয় বেলর মধDকার শিkর
ভারসােমDর ওপরও অেনকাংেশ িনভOরশীল। )যমন, তাঁরা )দিখেয়েছন )য
dবOল িনউkীয় বেলর শিk যিদ সামাn একটু )বিশ হেতা, এই মহািব2
পুেরাটাই অথOাৎ শতকরা একশ ভাগ হাইেDােজন পরমাণুেত পূণO থাকত,
কারণ িডউেটিরয়াম (এিট হাইেDােজন পরমাণুর মামােতা ভাই, যােক
িবjােনর পিরভাষায় বেল ‘আইেসােটাপ’) িহিলয়ােম পিরণত হবার
আেগই সমs িনউTন িনঃেশষ হেয় )যত। আবার এর উেlািট ঘটেল,
অথOাৎ dবOল িনউkীয় বেলর শিkমtা আর একটু কম হেল সারা মহািবে2
)কবল থাকত শতকরা একশ ভাগ িহিলয়াম। কারণ )সেkেt িনউTন
িনঃেশিষত না হেয় তা উৎপn )pাটেনর সােথ যুk হেয় হাইেDােজন
Zতিরেত বাধা িদত। কােজই এ ধরেনর dই চরম অবsার )যেকােনা একিট
ঘটেল মহািবে2 )কােনা নktরািজ Zতির হওয়ার মেতা অবsা কখন সৃিk
হেতা না, ঘটত না আমােদর এই মলয় শীতলা ধরণীেত ‘কাবOন-িভিtক’
pােণর নাnিনক িবকাশ।

অেনক িবjানী বেলন, খুব সীিমত পিরসের ()গািlলk এলাকা) জীবেনর িবকাশ
ঘেটেছ; এমন )কন হেয়েছ তার উtর )পেত হেল বDাখDা খুঁজেত হেব পৃিথবীেত pাণ ও
মাnেষর উপিsিতর িদেক তািকেয়।

আবার, িবjানীরা লk কেরেছন )য ইেলকTেনর ভর িনউTন ও
)pাটেনর ভেরর পাথOেকDর )চেয় িকছুটা কম। তাঁরা মেন কেরন )য এর
ফেল একিট মুk িনউTন সহেজই )pাটন, ইেলকTন ও pিত-িনউিTেনােত
rপাnিরত হেত )পেরেছ। যিদ ইেলকTেনর ভর সামাn )বিশ হত, িনউTন
418 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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তাহেল sিsত হেয় )যত, আর সৃিkর pারেm উৎপািদত সকল )pাটন ও
ইেলকTন িমেলিমেশ িনউTেন পিরণত হেতা। এর ফেল যা ঘটত )সিট
আমােদর জn খুব একটা sখpদ িকছু নয়। এমনতর পিরিsিতেত খুব
কম পিরমাণ হাইেDােজন িটেক থাকত, আর তাহেল নkেtর জn পযOাp
jালািন অবিশk থাকত না। জন িড. বDােরা ও èাŋ )জ. িটপলার এ
ধরেনর রহsময় নানা )যাগােযাগ তুেল ধের একিট বই িলেখিছেলন
১৯৮৬ সােল, নাম ‘The Anthropic Cosmological Principle’।
তাঁেদর বkবD হেলা, আমােদর মহািবে2 gDািভেটশনাল িকংবা অn
মহাজাগিতক rবকসমূেহর মান এমন )কন, িকংবা মহািবে2র )চহারাটাই
বা এমন )কন হেয়েছ এর উtর )পেত হেল অnসnান করেত হেব
পৃিথবীেত pাণ ও মাnেষর আিবভOােবর মেধD। pােণর িবকাশ ও সেবOাপির
বুিdদীp মাnেষর অভুDদেয়র জn এসব )মৗিলক rবকও পিরবতO
রািশgিলর মান িঠক এমনই হওয়া অতDাব}ক িছল, আর )সজnই
rবকgেলার মান এ রকম হেয়েছ। হঠাৎ বা Zদবkেম এিট ঘেটিন, বরং
এর )পছেন িবধাতা পুrেষর একিট ssk ইˆা িনিহত িছল।
মাnষেক সৃিkর )কেnd )রেখ িব2bhােNর িনয়মনীিতgেলােক বDাখDা
করবার এই যুিkেক বলা হয় ‘অDানে8ািপক আgOেম•ট’ বা ‘নরt-বাচক
যুিk’। ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ বইিটর )শষ অধDােয় এ
সমs যুিkর Zবjািনক খNন উেlখ করা হেয়েছ। )যমন, আিম (অ.রা)
)দিখেয়িছ, মহাজাগিতক rবক আর পিরবতO রািশgিলর মান পিরবতOন
কের িবjানীরা ()যমন, িভkর )sŋেরর ‘মািŋ গড’ কিmউটার
)pাgাম251) িসমুেলশন কের আমােদর মহািবে2র মেতা আরও অসংখD
মহািব2 Zতির করেত পােরন, )যখােন pােণর উdেবর মেতা পিরেবেশর
সৃিk হেত পাের; এবং এ জn ‘ফাইন িটউিনংেয়র’ )কােনা pেয়াজন )নই।
এছাড়া িফিজকDাল িরিভউ জানOােল pকািশত একিট grtপূণO Zবjািনক
pবেnর উেlখ করা হেয়েছ )যখােন িবjানী অDাnিন অDাgির (Anthony
Aguirre) sতntভােব )দিখেয়েছন, মহািবে2র ছয়িট পDারািমটার বা
পিরবতO রািশgেলা িবিভnভােব অদলবদল কের নীহািরকা, তারা এবং
পিরেশেষ )কােনা একিট gেহ বুিdদীp জীবন গঠেনর উপেযাগী পিরেবশ

251

"Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." Philo
3(2000): 50-67.
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Zতির করা সmব252। এখােন )সgেলা িনেয় পুনবOার আেলাচনায় যাবার
খুব )বিশ ইেˆ )নই। এ অধDােয় আমরা )দখাব )য, এত ধরেনর
জিটলতায় (অDাnিন অDাgিরসহ িবিভn িবjানীর )য সমs সমাধান উেlখ
কেরিছ) না িগেয়ও মািlভাসO তেttর মাধDেমও এই রহsময় ‘ফাইন
িটউিনং’-এর আেরা একিট সহজ সমাধান আমরা )পেত পাির।

মািlভাসO হাইেপািথিসস অDাে•8ািপক ও ফাইন িটউিনং আgOেম•টgেলার একিট সহজ
সমাধান )দয়।

আমরা ইেতামেধDই )জেন )গিছ, সাদামাটা কথায় মািlভাসO তtt
বলেছ )য, হাজােরা-লk-)কািট মহািবে2র িভেড় আমােদর মহািব2ও
একিট। )sফ সmাবনার িনিরেখই একিট মহািবে2 চলকgেলার মান
এমিনেতই অমন সূkভােব সমিnত হেত পাের, অngেলােত হয়েতা
হয়িন। আমােদর মহািবে2 চলকgেলা )কােনা একভােব সমিnত হেত
)পেরেছ বেলই এেত pােণর উেnষ ঘেটেছ; এেত এত আšযO হবার িকছু
)নই! অধDাপক মািটOন িরস )সিটই খুব চমৎকারভােব একিট উপমার
মাধDেম উেlখ কেরেছন253 :
অসংখD মহািবে2র িভেড় আমােদর মহািব2ও একিট। অn
মহািবে2 িবjােনর সূt আর চলকgেলা হয়েতা এেকবােরই
অnরকম হেব।...কােজই ঘিড়র কািরগেরর সাদৃ} এখােন
এেকবােরই অচল। তার বদেল বরং আমােদর িব2bhাNেক

252

Anthony Aguirre, “The Cold Big-Bang Cosmology as a Counterexample to Several Anthropic Arguments”, Journal of Physical Rev,
D64:083508, 2001.
253
Martin J. Rees, Other Universes - A Scientific Perspective,
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অেনকটা পিরতDk )সেক•ড hা•ড কাপেড়র )দাকােনর সােথ
তুলনা করা )যেত পাের। )দাকােনর মজুদ যিদ িবশাল হয় তেব
)দাকােনর )কােনা একিট জামা আপনার গােয় িঠকমেতা )লেগ
)গেল আপিন িনšয় তােত িবিsত হেবন না! িঠক একইভােব
আমােদর মহািব2 যিদ ছিড়েয় থাকা অসংখD মহািবে2র একিট
হেয় থােক, )দাকােনর একিট জামার মেতাই সূkসমnয় )দেখ
আšযO হবার িকছু )নই।
সmpিত িsেফন হিকংও তাঁর ‘gDা•ড িডজাইন’ বইেয়র ‘আপাত
অেলৗিককতা’ অধDােয় একই ধরেনর মতামত বDk কেরেছন254। িতিন
তাঁর বইেয় বেলন (gDা•ড িডজাইন, পৃªা ১৬৪)–
মহািবে2র পদাথOিবjােনর সূtgেলার এতসব যাবতীয়
সূkসমnয় )দেখ অেনেকই ভাবেত বাধD হেয়িছেলন, এিট )বাধ
হয় )কােনা gDা•ড িডজাইনােরর gDা•ড িডজাইন। িকnt এিট
)কােনা Zবjািনক উtর হেলা না। আমরা বরং Zবjািনকভােব
)দেখিছ, আমােদর এই মহািব2 অসংখD অগিণত মহািব2রই
একিট যার pিতিটেত কাজ করেব িভn িভn pাকৃিতক
সূtাবিল। এই অনn মহািবে2র ধারণা সূkসমnেয়র
অেলৗিককতােক )ঠকােনার উেdে} Zতির হয়িন, বরং এটা ‘)না
বাউ•ডাির কি•ডশন’255 এবং )জDািতিবOjােনর অnাn আধুিনক
তেttরই সফল অnিসdাn।…িঠক )যভােব ডারউইন ও
ওয়ােলস বDাখDা কের )দিখেয়িছেলন - জীবজগেতর আপাত
অেলৗিকক িডজাইেনর মেতা বDাপারgেলা )যমিন উdূত হেত
পাের )কােনা ঐ2িরক হsেkপ ছাড়াই, িঠক )তমিন অনn
মহািবে2র ধারণা pাকৃিতক সূtgেলার সূk সমnয়েক বDাখDা

254
255

Stephen Hawking, The Grand Design, Bantam;, 2010
এখােন িsেফন হিকং তাঁর ১৯৮৩ সােলর হিকং-হাটOেল মেডেলর )না-বাউ•ডাির
কি•ডশেনর কথা উেlখ কেরেছন, )য মেডেল তাঁরা িসংgলািরিটেক বািতল
কেরেছন এবং )দিখেয়েছন )কায়া•টাম pভাব )গানায় ধরেল মহািবে2র )কােনা
আিদ িবnd থাকার দরকার )নই।
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করেত পাের )কােনা পরম কrণাময় )কােনা সtার উপিsিত
ছাড়াই।
অনn মহািবে2র ধারণা অnযায়ী, আমােদর মহািব2, যােক এত িদন
pকৃিতর পুেরা অংশ বেল )ভেব )নওয়া হেতা, আসেল হয়েতা এিট এক
িবশাল )কােনা মহাজাগিতক দানেবর (অমিনভাসO) খুব kুd অংশিবেশষ
ছাড়া আর িকছু নয়। আমােদর অবsাটা এত িদন িছল )সই বhল pচিলত
'অেnর হিsদশOন' গেlর অn )লাকিটর মেতা - হাতীর কান ছুঁেয়ই )য
)ভেব িনেয়িছল ওইটাই বুিঝ হািতর পুেরা )দহটা!
এখােনই িকnt গl )শষ নয়। এই মািlভাসO িথওিরর বাই )pাডাk
বা উপজাত িহেসেব আবার ইদানীং উেঠ এেসেছ আেরা এক িডিg
মজাদার তtt—‘সমাnরাল মহািব2’ বা ‘পDারালাল ইউিনভাসO’-এর
ধারণা। মুহmদ জাফর ইকবােলর একিট চমৎকার Zবjািনক কlকািহিন
আেছ সমাnরাল মহািব2 িনেয়, নাম ইরন। Zবjািনক কlকািহিনর
পাশাপািশ সমাnরাল মহািবে2র ধারণা Zবjািনক gn এবং Zবjািনক
সামিয়কীgেলােতও ঠাঁই কের িনেয়েছ। )যমন, সমাnরাল মহািব2 িনেয়
অkেফাডO িব2িবদDালেয়র )ডিভড )ডটচস ১৯৯৭ সােল একিট বই
িলেখেছন The Fabric of Reality: The Science of Parallel
Universes - And Its Implications নােম। একই দৃিkেকাণ )থেক
পদাথOিবjানী িমিচও কাk ২০০৬ সােল বই িলেখেছন ‘সমাnরাল িব2’
নােম256 ।
২০০৩ সােলর )ম মােসর সােয়ি•টিফক আেমিরকােনর সংখDায় মDাk
)টগমাকO Parallel Universes নােমর একিট pবn )লেখন257।
)লখািটেত )টগমাকO িতনিট মেডেলর সাহােযD অতDn িবsৃত ও আকষOণীয়
ভিŋেত ‘পDারালাল ইউিনভাসO’-এর ধারণােক পাঠকেদর মােঝ তুেল
ধেরন । পDারালাল ইউিনভােসOর তtt বলেছ )য, ছিড়েয় িছিটেয় থাকা
লk-)কািট মহািবে2র মেধD )কােনা )কােনািট )য আকার, আয়তন আর

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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ZবিশেkD একদম িঠক িঠক আমােদর মহািবে2র মেতাই হেব না, এমন
)তা )কােনা গDারাি•ট )নই।

িবjানী মDাk )টগমাকO আমােদর জানা গিণেতর সmাবনার িনিরেখই িহসাব কের
)দিখেয়েছন )য, এই মহািব2 )থেক পায় (১০১০ )১১৮ িমটার আমােদর মহািবে2র
মেতাই অিবকল মহািব2 থাকেত পাের )যখােন আমােদর মহািবে2র মেতাই একই
ধরেনর pাকৃিতক সূt কাজ করেছ, এমনিক )সখােন হয়েতা আপনারই একজন
নকল pিতrপ কিmউটােরর সামেন বেস এই )লখািট পড়েছ, তা আপিন )কােনা
িদন জানেতও পারেবন না!
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পদাথOিবjােনর সূtgেলাও )সই মহািবে2 একই রকমভােব কাজ
করার কথা। মDাk )টগমাকO আমােদর জানা গিণেতর সmাবনার িনিরেখই
িহসাব কের )দিখেয়েছন )য, এই মহািব2 )থেক পায় (১০ ) িমটার দূের
আপনারই এক ‘আইেডি•টকাল টুইন’ হয়েতা কিmউটােরর সামেন বেস
এই )লখািট পড়েছ, তা আপিন )কােনা িদন জানেতও পারেবন না!
)বশ বুঝেত পারিছ, মািlভােসOর ধারণাই হয়েতা পাঠকেদর অেনেক
হজম করেত পারেছন না, তার ওপর আবার পDারালাল ইউিনভাসO,
আইেডি•টকাল টুইন - )হনেতন চেল আসায় িনšয় মাথা তালেগাল
পািকেয় িদেˆ। িকnt িব2াস কrন, ওপেরর ধারণা, িকংবা তttgেলা যতই
আজgিব মেন )হাক না )কন ওgেলা িনমOাণ করেত িগেয় িবjানীরা
পদাথOিবjােনর )কােনা িনয়মনীিত লŋন কেরনিন। তার পরও সমাnরাল
মহািব)2র ধারণা এখেনা ‘সাই-ফাই’, বড়েজার গািণিতক সংখDাতেttর
িহসােবর পযOােয়ই রেয়েছ, তার )চেয় pচিলত মািlভােসOর ধারণাgেলা
বরং অেনক বাsব হেয় উঠেছ সাmpিতক সময়gেলােত। িকnt )সখােন
যাবার আেগ আমােদর একটু অkােমর kুর সmেn d’-চার কথা জানা
pেয়াজন।
১০

২৮

মািlভােসOর ধারণা িক অkােমর kুেরর লŋন?

দশOনশােst ‘অkােমর kুর’নােম একিট সূt pচিলত আেছ। এ িনেয় আিম
(অ.রা) একটা )পাs িলেখিছলাম মুkমনা bেগ258। )সাজা বাংলায় এই
সূtিট বেল, ‘অনথOক বাhলD সবOদাই বজOনীয়’। আইিডর সমথOক অধDাপক
জজO এিলস অkােমর kুরেক বDবহার কেরেছন মািlভােসOর ধারণার
িবrেd, বেলেছন, এই তtt অkােমর kুেরর ssk লŋন। তাঁর যুিk
হেলা, একটা মহািব2 িদেয়ই যখন সমsা সমাধান করা যায়, হাজার
)কািট মহািব2 )টেন এেন সমsা সমাধােনর )চkা আসেল বাতুলতা মাt,
অনথOক অপচয়। িকnt এ যুিk )ধােপ )টেক না। কেলারােডা
িব2িবদDালেয়র অধDাপক িভkর )sŋর তাঁর ‘টাইমেলস িরয়ািলিট’ এবং
‘hাজ সােয়n ফাউ•ড গড’ বইেয় এই যুিk খNন কের বেলেছন,
পদাথOিবjােনর সাmpিতক তttgেলার )কােনাটাই অসংখD মহািবে2র

258

অkােমর kুর (occam’s razor) এবং বাhলDময় ঈ2র, মুkমনা, জাnয়াির ১৯,
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অিstেক বািতল কের )দয় না। বরং )যখােন িলে•ডর তtt )কায়া•টাম
™াকচুেয়শেনর মাধDেম অসংখD মহািব2 সৃিkর িদেকই ইিŋত করেছ,
)সখােন )কউ যিদ অযথা বাড়িত একিট pকl আেরাপ কের বেলন,
আমােদর এই মহািব2 ছাড়া আর )কােনা মহািব2 )নই, িকংবা কখেনাই
Zতির হওয়া সmবপর নয়, তেব )সটাই বরং হেব অkােমর kুেরর লŋন।
অধDাপক )sŋেরর মেত, িলে•ডর গেবষণা )থেক )বিরেয় আসা
সমাধােনর ভুল ধিরেয় িদেয় িনেজর সjাত ধারণািট⎯‘একিট মহািব2ই
িটেক থাকেত পারেব’⎯ pমাণ করার দািয়t থাকেছ িকnt ওই
দািবদারেদর ঘােড়ই -যারা একিটমাt মহািবে2র ধারণায় আsাশীল ।
এখন পযOn )কউই )স ধরেনর )কােনা ‘)sশাল িনয়ম’ হািজর করেত
পােরনিন, যার মাধDেম pমািণত হয় )য )কবল একিট মহািব2ই )শষ
পযOn িটেক থাকেব, অngেলা বািতল হেয় যােব।
িবjানী মDাk )টগমাকOও তাঁর সােয়ি•টিফক আেমিরকােনর pবেn
অkােমর kুরেক খNন কের )লেখন, একিটমাt মহািবে2র )চেয় অনn
মহািব2ই বরং এেkেt অেপkাকৃত ‘সহজ সমাধান’ হািজর কেরেছ।
তাই অনn মহািবে2র ধারণা অkােমর kুেরর )কােনা লŋন নয়।
কানাডার িpিময়ার ইনsিটউেটর অধDাপক িল )sািলন একটু
অnভােব সমsাটা িনেয় ভাবিছেলন। )কন আমােদর মহািব2ই িটেক
রইল, অngেলা রইল না এ p¬িটর সমাধান িদেত িগেয় িতিন বেলেছন,
বােয়ালিজ বা জীবিবদDা হয়েতা এেkেt আমােদর পথ )দখােত পাের।
জীবিবjােন এ ধরেনর ঘটনার হাজােরা উদাহরণ ছিড়েয় আেছ। কড মাছ
িমিলয়ন িমিলয়ন িডম পােড়, তার মেধD খুব কমই )শষ পযOn িনিষk হয়,
আর িনিষk িডম )থেক জn )নওয়া অিধকাংশ )পানাই আবার িবিভn
কারেণ মারা যায়, িকংবা অn মাছেদর খাদD িহেসেব বDবhত হয়, )শষ
পযOn )দখা যায়, খুব কম )পানাই িটেক থােক আর তারপর পূণOাŋ মােছ
পিরণত হেত পাের। িবjানীরা িহসাব কের )দিখেয়েছন )য একটা কড
মােছর িডেমর িনরানbই শতাংশই pথম মােস )কােনা- না-)কােনাভােব
Àংস হেয় যায়, আর বািক যা )বঁেচ থােক তারও নbই ভাগ pথম বছেরই
Àংস হেয় যায়। মাnষসহ pিতিট snপায়ী pাণীরই )কািট )কািট sােমOর
pেয়াজন হয় )কবল এিট িনিšত করেত )য এেদর মেধD একিটমাt
sামOই িবিভn চড়াই-উতরাই )পিরেয় িডmাণুেক িনিষk করেব আর
)শষপযOn পরবতOী pজnেক িটিকেয় রাখেব। অথOাৎ pকৃিত
তুলনামূলকভােব )বিশ উপযুk ZবিশেkDর অিধকারীেদর িটিকেয় রােখ।
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এ বDাপারিটেকই চলিত কথায় )যাগDতেমর িবজয় বা ‘সাভOাইভাল অব দD
িফেটs’ বলা হয়। ডারউইন pকৃিতর এই িনবOাচন pিkয়ারই নাম )দন
‘pাকৃিতক িনবOাচন’ যার মাধDেম িতিন জীবজগেতর িববতOনেক
সাথOকভােব বDাখDা করেত )পেরিছেলন।
িল )sািলন ভাবেলন, জীবজগেতর িববতOেনর িনয়েমর মেতা ‘িকছু
একটা’ সামিgকভােব মহািবে2র িববতOেনর জnও pেযাজD হেত পাের
িক না। ইনে™শেনর ফেল মহািবে2র ইিতহােস )য অgনিত িসংgলািরিট
Zতির হেয়িছল, এমনও )তা হেত পাের )য, এেদর মেধD )শষ পযOn
একিটমাtই িটেক রইল, )যভােব মানবেদেহ িনেষক ঘটােনার অিভpােয়
িমিলয়ন {kাণুর মেধD িটেক রয় একিটমাt sামO বা {kাণু। তাহেল িক
)যাগDতম {kাণুর মত )কান এক )যাগDতম অৈdত িবnd )থেকই
‘pাকৃিতক িনবOাচেনর’ মাধDেম জn িনেয়েছ আমােদর এই পিরিচত
মহািব2? )ক জােন, হেতও )তা পাের! তা-ই যিদ হয়, তেব ‘ফাইনিটউিনং’ আর ‘অDাে•8ািপক আgOেম•ট’-এর জn অিতpাকৃত sগOীয়
সমাধান খুঁেজ আর লাভ )নই। কারণ ডারউইনীয় িববতOনবাদী ধারণা
বলেছ, হয়েতা এ pকরণgেলাই আমােদর মহািব2েক অngেলা )থেক
অিধকতর ‘)যাগDতম’ িহেসেব আলাদা কের িদেয়িছল! তাই এিট িটেক
)গেছ।
অনn মহািবে2র সমsা সমাধােন িল )sািলেনর এই িববতOনবাদী
দশOন খুব আকষOণীয় সমাধান িদেলও এিট )জDািতঃপদাথOিবদেদর কাছ
)থেক কখেনাই )তমন সমথOন পায়িন। এর কারণ মূলত dিট। অিধকাংশ
পদাথOিবদেদর সবাই পদাথOিবদDার জানা িনয়মনীিতর মেধD )থেকই এই
রহেsর সমাধান চান- হঠাৎ কেরই এক িভn ধরেনর Zবjািনক িনয়েমর
মাধDেম একধরেনর ‘)গাঁজািমল’ )দওয়া বDাখDা নয়; আর তাছাড়া িল
)sািলন )য pাকৃিতক িনবOাচেনর কথা বলেছন তার )কান গািণিতক মেডল
উপহার িদেত পােরনিন যা পদাথOিবদেদর কােছ gহণেযাগDতার এক
অnতম পূবOশতO।
আর তার )চেয়ও বড় কথা হেলা িবjানীরা মািlভাসO বা অনn
মহািবে2র পরীkালb pমাণ )পেত {r কেরেছন সmpিত।
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এেলা মািlভােসOর পরীkালb pমাণ

মািlভােসOর ধারণা িবjানীরা হািজর করার পর )থেকই এেক িবিভn
সমােলাচনার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ। িকছুিদন আগ পযOn মািlভাসO
নােমর এই িবpবাtক ধারণার pিত সমােলাচনার তীর ছুেড় বলা হেতাএই অনn মহািবে2র ধারণা সিঠক নািক ভুল, তা এই মুহূেতO পরীkা কের
বলবার )কােনা উপায় )নই। কালO পপার ‘ফলিসফােয়িবিলিট’র )য
ZবিশkD িবjােনর সংjা িহেসেব িনধOািরত কের )রেখেছন, তার আওতায়
িকnt মািlভাসO পড়েতা না বেল ভাবা হেতা। সমােলাচকরা বলেতন,
গািণিতক িবমূতOতায় ঠাসা মািlভাসO বা অনn মহািবে2র ধারণা যতটুk
না বাsবতার কাছাকািছ, তার চাইেত )ঢর )বিশ কাছাকািছ
অিধপদাথOিবদDার ()মটা িফিজকস)। কােজই এিট িবjান হয় কী কের?
মািlভােসOর সমথOকরা ফলিসফায়ািবিলিট বা যাচাইেযাগDতার খুব
ভােলা জবাব িদেত না পারেলও )স সময় িমনিমন কের বলেতন, ওই
অিধপদাথOিবদDা আর পদাথOিবদDার মাঝখােনর সীমােরখাটা যতই িদন
যােˆ ততই )ছাট হেয় আসেছ। অতীেত আমরা )দেখিছ
পযOেবkণিবেরাধী বh তttই—)যমন )গালাকার পৃিথবীর ধারণা, অদৃ}
িবdDৎ-চুmকীয় )kt, উÒগিতেত ¯মণকােল সময় áথতা, )কায়া•টাম
উপিরপাতন, sান-কােলর বkতা, কৃðগhর ইতDািদ সবিকছুই )শষ পযOn
িবjােনর অংশ হেয় )গেছ। অনn মহািব2েকই বা আমরা তািলকায়
রাখেত পারব না )কন?
এখন অব} সময় পােlেছ। মািlভােসOর সমথOকেদর আর িমনিমন
কের জবাব িদেত হেˆ না। আেগই বেলিছ, পদাথOিবjােনর অnত িতনিট
পৃথক পৃথক )kt—িsTং তেttর ‘লDা•ডেsপ’, sীিত-তtt )থেক পাওয়া
সমাধান
এবং
gp
শিkর
িনmমান—সবাই এক বােকD মািlভােসOর অিsেtর িদেকই অŋুিল
িনেদOশ করেছ। এর বাইের আেছ ‘)কায়া•টাম মািlভাসO’ এবং
‘হেলাgািফক মািlভােসOর’ নীরব উপিsিত259। আেরা বড় বDাপার, এই
সব তttকথার পাশাপািশ িকছু পরীkালb pমাণও হািজর করা যােˆ।
অেনেকই বলেছন, মািlভাসO আর ধারণা িকংবা ‘)skেলশন’-এর

259

Brian Greene, The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep
Laws of the Cosmos, Vintage, 2011
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পযOােয় সীমাবd )নই, বরং kমশ হেয় উেঠেছ )যন শkেপাk িবjান!
বছর কেয়ক আেগ sীিত তেttর জনক অDােলন gথ এিবিস িনউজ
িরেপাটOােরর কাছ )থেক অdুত এক )ফান কল )পেলন। িরেপাটOার তাঁেক
p¬ করেলন, আˆা, আমােদর মহািব2 যিদ ইনে™শেনর মাধDেম
সmpসািরত বুdুেদর একিট হেয় থােক, তাহেল অn মহািবে2র
(মহািব2gেলােক বাতােস )ভেস )বড়ােনা অসংখD সাবােনর বুdুেদর মেতা
কlনা কrন) )কােনা একিটর সােথ টkর )লেগ Àংস হেয় যাবার
সmাবনা কতটুk? gেথর হােত তাৎkিণক )কান িহসাব িছল না। তেব
িনেজর কােজর অিভjতা )থেক এর একিট সmাবD উtর িদেয়িছেলন
িতিন, এবং বলা বাhলD, তাঁর উtরিট )তমন )কােনা নাটকীয় িকছু িছল
না। িকnt এিবিসর অnªান )শষ হবার পর gথ p¬িট িনেয় খুব grt
িদেয় ভাবা {r করেলন। সিতDই )তা এরকম টkর লাগেল কী হেব?
)সটা িক আমােদর মহািবে2র অিnম পিরণিত িনেয় আসেব? আমােদর
পযOেবkেণ িক )সটা ধরা পড়েব? িতিন বDাপারিট সমাধােনর জn তাঁর
dই িদকপাল বnু আেলকজা•ডার িভেলিŋন ও জিম গDািরগার সােথ িমেল
এক গেবষকদল Zতির করেলন260।
তাঁরা িহসাব কের )দখেলন এ ধরেনর সংঘষO হবার এবং )সই
সংঘেষO আমােদর মহািব2 Àংস হেয় যাবার সmাবনা খুবই কম। িকnt
Àংস না হেলও )ছাটখােটা )ঠাকাঠুিক িক হেত পাের, যােত মহািবে2র
জীবন সংশয় হয়েতা ঘটেব না, িকnt মহািবে2র গােয় Zতির করেব
)বদনার রিkম িকছু kত?
এই বDাপারিটই )বিরেয় এল ল•ডেনর ইউিনভািসOিট কেলেজর
অধDাপক িsেফন িফিন আর তাঁর দলবেলর অnসnানী গেবষণা )থেক।
তাঁরা জানেতন )য এ ধরেনর ‘kত’ আিবÆার করার একমাt জায়গা
হেˆ নাসার উইলিকনসন মাইেkাওেয়ভ এিনেসাTিপ )pাব )ডটা যােক
pচিলতভােব অিভিহত করা হয় WMAP )ডটা িহেসেব।
)জDািতিবOjানীরা মহাজাগিতক পšাৎপট িবিকরণ পিরমােপর জn এই
WMAP )ডটা বDবহার কের থােকন। মহািবেsারেণর পর মহািব2
pসারেণর ফেল ধীের ধীের )য শীতল হেয় পরম শূেnর pায় ৩ িডিg
260

Zeeya Merali, Will Our Universe Collide With a Neighboring One?,
Discover, October 2009 issue; published online November 4, 2009
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ওপের এেস )পৗঁেছেছ, )সটা এই WMAP )ডটায় ধরা পেড়িছল, এবং
এিটই িছল মহািবেsারণ বা িবগ বDাং-এর pথম পরীkালb pমাণ, এর
জn )পনিজয়াস এবং উইলসন একসময় )নােবল পুরsার )পেয়িছেলন।
)সই WMAP )ডটােক এখন gp পদাথO ও gp শিk শনাkকরণ,
মহািবে2র sীিতর িনখুঁত হার িনণOয়সহ বh grtপূণO গেবষণার কােজ
বDবহার করা হেˆ। সmpিত নাসা তার িবগত সাত বছেরর WMAP
ফলাফল pকাশ কেরেছ261। )সই ফলাফেলর ওপেরই )চাখ রাখেলন
িsেফন িফিন। তাঁরা জানেতন, অতীেত যিদ মহাজাগিতক বুdুদীয়
)কােনা সংঘষO ঘেট থােক, তেব তার pভাব WMAP )ডটায় পড়েব।
কারণ এ ধরেনর সংঘষO ‘আnবুdুদীয় মহাজগেত একধরেনর িবষমsাtক
িবকৃিত (inhomogeneities in the inner-bubble cosmology) Zতির
করেব, যা মহাজাগিতক পšাৎপট িবিকরেণ ধরা পড়েত বাধD। িsেফন
িফিন এবং তাঁর দল ‘মডুলার এজ িডেটকশন এলেগািরদেমর’ সাহােযD
WMAP )ডটায় সংঘেষOর kতsানgেলা িনণOয় করেলন। তারা )দখেলন
অnত চারিট জায়গায় এরকম সংঘেষOর আলামত পাওয়া যােˆ; তার
মােন অতীেত অnত চারবার আমােদর মহািবে2র সােথ খুব )ছাট )sেল
হেলও অn মহািবে2র বুdুদীয় সংঘষO ঘেটিছল। িsেফন িফিনর সmূণO
)পপারিট মুkমনা )থেক পড়া যােব262।

261

262

WMAP
PRODUCES
NEW
RESULTS,
http://map.gsfc.nasa.gov/news/index.html
Stephen M. Feeney, First Observational Tests of Eternal Inflation,
http://muktomona.net/Articles/avijit/multiverse/supporting_doc/Feeney_multiver
se_observational_test.pdf
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মহাজাগিতক পšাৎপট িবিকরেণর উপােt খুঁেজ পাওয়া চkাকার kত ⎯ বুdুদীয়
সংঘষO এ
র আলামত। িsেফন িফিনর গেবষণা )থেক pাp ফলাফেল জানা যােˆ, অতীেত
অnত
চারবার আমােদর মহািবে2র সােথ খুব )ছাট )sেল অn মহািবে2র সােথ বুdুদীয়
সংঘষO
ঘেটিছল। আমােদর মহািবে2র বাইেরও অn অেনক মহািব2 থাকার pথম পেরাk
pমাণ বেল এেক অিভিহত করা হেˆ

একিট বDাপার এখেনা বলা pেয়াজন। িবjানীরা এখেনা িকnt এই
ফলাফলেক সংশেয়র )চােখই )দখেছন, এবং িsেফন িফিন িনেজও এিট
ভােলা কের জােনন। িতিন িনেজই )সিট sীকার কের বেলন,
মহাজাগিতক িবিকরেণর মেতা এত বড় উপাt-সমােবেশ এ
ধরেনর )ছাটখােটা িভnতা থাকাটা আর )সটা খুঁেজ পাওয়াটা
অsাভািবক িকছু নয়। িনঃসেnেহ আমােদর এই গেবষণা এ
বDাপাের pথম পরীkামূলক পদেkপ, িকnt এখেনা িনিšত
)কােনা pমাণ নয় যিদও।
আমােদরও িকnt এই বDাপারিট মাথায় রাখেত হেব )কােনা চূড়াn িসdােn
আসার আেগ। তার পরও বলব, যিদও িsেফন িফনীর এই পরীkার
ফলাফল এখেনা চূড়াn িনšয়তা pদানকারী িকছু নয়, িকnt িনঃসেnেহ
িবjােনর জগেত এিট একিট আশাবাদী ঘটনা। আর দশOনগত িদক )থেক
)তা বDাপারিটর grt অসীম। মািlভাসO হাইেপািথিসসেক অেনেকই
এত িদন r kঁচেক িবjােনর বাইের )ঠেল িদেত চাইেতন। এ ধরেনর
সাmpিতক পরীkা-িনরীkাgেলা )যন এেক িবjােনর জগেত pথমবােরর
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মেতা পুনঃpিতিªত কের িদল শিkশালীভােব। এই ধরেনর গেবষণা
)থেকই )বিরেয় আসেছ )য আমােদর মহািবে2র বাইেরও অসংখD
মহািব2 হয়েতা ছিড়েয় আেছ, )যgেলার )কােনািটর সােথ হয়েতা
আমােদর মহািবে2র সংঘষO সংগিঠত হেয়িছল sদূর অতীেত। আর
িবjানীরা )কবল এই ফলাফেলর ওপেরই িনভOর কের বেস )নই; আমরা
জািন, তাঁরা ভিবŸেত আেরা অেনক পরীkার বDবsা করেবন এই অনn
মহািবে2র ধারণােক সিঠকভােব পরীkা করার জn। এমিন একিট
ভিবŸৎ পরীkা হেˆ িলসা sােটলাইেটর (Laser Interferometer
Space Antenna, সংেkেপ LISA) উৎেkপণ। িবjানীরা এর জn
এখনই উদgীব হেয় বেস রেয়েছন। িলসা ভিবŸেত আমােদর শকতরŋ শনাkকরেণর মাধDেম আেরা িনিšতভােব জানােত পারেব সিতDই
বিহিবOে2 আেরা মহািবে2র অিst রেয়েছ িক না, আর সতDই অতীেত
আমােদর সােথ )লেগিছল নািক কােরা বুdুদীয় টkর। যিদ িলসা
আমােদর অnমানেক সিঠক pমাণ করেত পাের, তেব
)জDািতঃপদাথOিবjােনর পাঠDপুsকgেলােক নতুনভােব )ঢেল সাজােত
হেব, কারণ এই ফলাফল )দেব অনn মহািবে2র আnªািনক sীকৃিত, যা
সূচনা করেব আেরকিট )কাপািনOকাসীয় িবpেবর।
আমরা বইিট {rই কেরিছলাম এই বেল—‘শূn আর অসীম, এরা
)যন এেক অেnর যমজ। )যখােন শূn )সখােনই সীমাহীনতা’।
মািlভাসO )যন )সই দাশOিনক অিভবDিkরই সাথOক pিতˆিব। িবjান
আজ আমােদর )দিখেয় িদেˆ, sীিত তtt অnসরণ কের শূn )থেক
মহািব2 উdূত হেˆ, এবং সংখDায় )সgেলা এিট dিট নয়, pায়
অসীমসংখDক! শূn আর অসীম )যন িমেলিমেশ একাকার হেয় )গেছ
মািlভােসOর জগেত এেস। রিব ঠাkেরর গােনর কথাgেলা মেন পড়েছ
খুব –
‘সীমার মােঝ অসীম তুিম বাজাও আপন sর।
আমার মেধD )তামার pকাশ তাই এত মধুর’ ।

সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 431

প•দশ অধDায়

অিnম pে¬র মুেখামুিখ: )কন )কােনা িকছু না
থাকার বদেল িকছু আেছ?
‘িব2াস )কােনা িকছুরই উtর )দয় না, )কবল p¬ করা )থেক িবরত রােখ’।
⎯ )èটার )রভাস

)কন )কােনা িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ?—pথম কেব এ p¬িটর
মুেখামুিখ হেয়িছলাম তা আজ মেন )নই। সmবত জঁ-পল সােtর
(১৯০৫-১৯৮০) অিstবাদী দশOন ‘িবিয়ং এDাN নািথংেনস’ িকংবা মািটOন
হাইেডগােরর
(১৮৮৯-১৯৭৬)
অিধপদাথOিবদDা-িবষয়ক
বই
‘ইে•Tাডাকশন টু )মটািফিজকs’ পড়েত িগেয়। )শেষাk বইিটর pথম
লাইনিটই )বাধ কির িছল—‘)হায়াই )দয়ার ইজ সামিথং রাদার )দন
নািথং?’। তার পর )থেক বh বইেয়, অসংখD জায়গােতই এর উপিsিত
)টর )পেয়িছ। দাশOিনক উইিলয়াম )জমস (১৮৪২-১৯১০) তাঁর ‘সাম
pবেলমস অব িফলসিফ’ gেn এ p¬িটেক িচিhত কেরিছেলন
‘অnকারতম দশOন’ িহেসেব। )জDািতঃপদাথOিবদ sার আথOার বানOাডO
)লােভল (১৯১৩-২০১২) এেক )দেখেছন ‘বDিkর মনেক িছnিভn করা’
p¬ িহেসেব। এ িবষেয় আমার পড়া এখন পযOn সবOেশষ বই িজম
)জােlর ‘)হায়াই ডাস দD ওয়াlO এিks’ (২০১২)263। বাংলা করেল
দাঁড়ায়—‘)কন িব2 অিstমান?’ বইেয়র এক জায়গায় )লখক রিসকতা
কের বেলেছন, ‘সাইিকয়ািTক )রাগীরা বরাবরই এই p¬ িদেয় আˆn
থােক’!

263

Jim Holt, Why Does the World Exist?: An Existential Detective
Story, Liveright, 2012
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মানিসক )রাগীরা সতDই এই ধরেনর p¬ িদেয় আˆn থােক িকনা
জািন না, তেব িজম )জাl বইেয়র {rেতই রিসকতা কের ‘অিsেtর
সহজ pমাণ’ িহেসেব যা )লখা আেছ, তা মানিসক )রাগীর মেতাই
)শানায় বেট ধrন, )দয়ার ওয়Dার ‘নািথং’। নািথং মােন িকছু না, এমনিক
)কােনা িনয়মনীিত িকছুই নাই। কারণ, িনয়ম থাকা মােনই িকছু
একটা থাকা।
)কােনা িনয়ম না থাকার মােন, )যেকােনা িকছুই )সখােন
‘পারিমেটড’।
যিদ সবিকছুই পারিমেটড হয়, তাইেল ‘নািথং উইল িব
ফরিবেডন’!
তাই, ‘নািথং’ বেল িকছু থাকেল ‘নািথং উইল িব ফরিবেডন’।
অথOাৎ, নািথং বDাপারটা ‘)সলফ ফরিবিডং’।
)সা, )দয়ার মাs িব ‘সামিথং’।
দাশOিনকেদর পাশাপািশ আেছন ধািমOকরাও। িকছুিদন আগ পযOn এ
p¬িট ধমOেবtােদর িpয় একিট p¬ িহেসেব িবরাজ কেরিছল।
িবjানীেদর মুেখ kলুপ আঁটােত এ p¬িট উòাসভের বDবহার করা
হেতা। hাঁ, ‘)হায়াই )দয়ার ইস সামিথং রাদার দDান নািথং’-এ p¬িট
সতDই িছল িবjানীেদর pিত বড়সড় চDােলµ; পDােলর ঘিড়, হেয়েলর
)বািয়ং, িকংবা হাল আমেলর hমায়ুেনর নাইকন কDােমরা )যমন
ধািমOকেদর তৃিpর )ঢkর উৎপাদন করত, এই p¬িটও অেনকটা িবjানধেমOর িবতেকO িবjােনর কিফেন )শষ )পেরক )পাঁতার মেতাই হেয়
উেঠিছল )যন অেনেকর কােছ । মূল ধারার িবjানীরা এত িদন ধের এর
264

264

পDােলর ঘিড়, হেয়েলর )বািয়ংসহ িবিভn সৃিkবাদী যুিkর খNন পাওয়া যােব
অিভিজৎ রায় ও রায়হান আবীর িলিখত ‘অিব2ােসর দশOন’ ({dsর, ২০১১;
পুনমুOdণ ২০১২) gেn। এ ছাড়া )দখা )যেত পাের মুkমনায় pকািশত িনেচর
)লখাgেলাও—
* ¯াn ধারণা: ঘিড়র )যমন কািরগর লােগ, )তমিন মহািব2 Zতিরর )পছেনও
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উtর pদােন অনীহ এবং িনšুপই িছেলন বলা যায়। অেনেক আবার এ
ধরেনর p¬ ‘িবjােনর িবষয় নয়’ বেল পাশ কািটেয় )যেতন। িকnt
িবগত কেয়ক বছের পিরিsিত অেনক বদেলেছ। এখন অেনক িবjানীই
আsার সােথ অিভমত িদেˆন )য তাঁরা এর উtর জােনন। উtেরর
িনšয়তা িনেয় িবতকO থাকেলও ধমO ও দশOেনর বলেয় পেড় থাকা এ
p¬িটেত পদাথOিবjানীরা )য নাক গলােত {r কেরেছন, এবং এ িনেয়
একটা অবsােন )পৗঁছুেত চাইেছন )সিট এখন )মাটামুিট িনিšত। )সজn
)বশ ক’বছর ধেরই )দখিছ পদাথOিবjানীেদর )লখা বইgেলােত িবষয়িট
আেলাচনায় উেঠ আসেত। আমরা পদাথOিবদ িভkর )sŋেরর ‘গড দD
)ফইl হাইেপািথিসস’ শীষOক gেn এর উেlখ ও বDাখDা )দেখিছ,
)দেখিছ িবjানী হিকং-)mািডেনার ‘gDা•ড িডজাইন’ বইেয়ও। আর এ
)kেt সবOেশষ সংেযাজন িবখDাত )জDািতঃপদাথOিবদ লেরn kাউেসর
‘A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather
than Nothing’265। বাংলা করেল বলেত পাির—‘শূn )থেক মহািব2
—)কন )কােনা িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ?’ বইিটেত পদাথOিবদ
kাউস পদাথOিবেদর দৃিkেকাণ )থেক বDাখDা কেরেছন িকভােব শূn )থেক
আমােদর িচরেচনা িবপুল মহািব2 উdূত হেত পাের এেকবােরই
pাকৃিতক উপােয়। যারা লেরn kাউেসর বDাপাের জােনন না,তাঁেদর
জn d লাইন বিল। অধDাপক লেরn kাউস বতOমান িবে2র অnতম
sপিরিচত )জDািতঃপদাথOিবদ, িপএইচিড কেরিছেলন এমআইিট )থেক

265

কািরগর
লাগেব;
িলŋ
http://muktomona.com/evolution/QA/first_WilliamPaley_ design_physics.htm
* ¯াn ধারণা: সরল অবsা )থেক এত জিটল জীবজগেতর উdব ঘটা জাŋ
ইয়ােডO )ফেল রাখা জµাল )থেক এক ঘূিণOঝেড়র মাধDেম এক )বািয়ং িবমান
Zতির
হেয়
যাওয়ার
মেতাই
অসmব।
িলŋ
-http://muktomona.com/evolution/QA/hoyle_boeing.htm
* রায়হান আবীর, মŋেলর বুেক পেড় থাকা )সই নাইকন কDােমরািট, মুkমনা,
জুলাই
৩১,
২০১২,
িলŋ
http://muktomona.com/bangla_blog/?p=27782
Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is
Something Rather than Nothing, Free Press, 2012.
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১৯৮২ সােল এবং বতOমােন অDািরেজানা )sট িব2িবদDালেয়র
‘অিরিজন’ নােমর একিট grtপূণO pেজেkর কণOধার। এই pেজেk
মহািবে2র উৎপিt, পদােথOর উৎপিt )থেক pােণর উৎপিtসহ নানা
ধরেনর pািnক িবষয়-আশয় িনেয় তাঁর তttাবধােন গেবষণা করা হয়।
kাউেসর বইিটেত শূn )থেক মহািবে2র উdেবর পাশাপািশ
আেলািচত হেয়েছ দশOেনর সবেচেয় pগাঢ় সমsািট—আমােদর
অিsেtর একদম )গাড়ার সমsা –)কনইবা এেকবাের িকছু না থাকার
বদেল গDালািk, তারকাপুµ, )সৗরজগৎ, পৃিথবী, জীবজগৎসহ এত
িকছুর অিst রেয়েছ আমােদর চারপাশজুেড়। এত িকছু থাকার বদেল
িনঃসীম আঁধার থাকেলই বা কী kিত িছল?
kাউেসর বইিটর মুখবেn িবjানী িরচাডO ডিকn বেলেছন,
‘জীবিবjােনর )kেt ডারউইেনর অিরিজন অব িsিশজ )যমিন,
)জDািতপOদাথOিবjােনর )kেt kাউেসর শূn )থেক মহািব2ও )তমিন’।
ডারউইেনর বইেয় বিণOত িববতOন তtt )যমন জীবজগেতর )kেt )কান
অpাকৃত সttা থাকার অnকlেক বািতল কের িদেয়েছ, kাউেসর বইও
)জDািতঃপদাথOিবjােনর )kেt অথOাৎ, মহািবে2র অিsেtর )পছেন
)কােনা অpাকৃত বা অপািথOব সttার অিst থাকার সকল দািবেক বািতল
কের িদেয়েছ। kাউেসর বইিটর িশেরানামিটই )কndীভূত হেয়েছ
ধািমOকেদর ছুেড় )দওয়া িpয় এ p¬েক উপজীবD কের। বলা বাhলD )য
সমs মূলধারার পদাথOিবেদর কথা উেlখ করা হেয়েছ এ )লখায়, তাঁরা
সবাই িবjােনর )চাখ িদেয়ই সমsািট )মাকািবলা কেরেছন এবং
সমাধােন )পৗঁছােত )চkা কেরেছন, ধমOেবtা িকংবা দাশOিনকেদর মেতা
জল )ঘালা না কের। )যমন, kাউস তাঁর বইেয় বেলেছন (‘শূn )থেক
মহািব2’, পৃªা ১৪৩) –
আমােদর মহািবে2র আধুিনক িবjােনর ছিব, এর ইিতহাস,
সmাবD ভিবŸৎ, ও সেবOাপির শূn বলেত আসেল কী )বাঝায়
তা অnধাবন এবং পযOােলাচনা কের আমরা এটুk বলেত পাির
)য, এখন এ p¬িটেক )মাকািবলা করার জn সবেচেয় ভােলা
অবsায় আিছ।
লেরn kাউস )কােনা অিতশেয়ািk কেরনিন। একটা সময় ভাবা হেতা
‘নািথং’ বDাপারটা হেˆ বstর িকংবা জগেতর জn sাভািবক অবsা, আর
সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 435

‘সামিথং’ বDাপারটা আেরািপত। )যমন জামOান গিণতিবদ িলবিনজ তাঁর
১৬৯৭ সােল )লখা ‘অন আিlেমট অিরিজন অব িথংস’ নামক একিট
pবেn এ িবষেয় অিভমত )দন এই বেল )য, ‘নািথং’ বDাপারটা
sতঃsূতO, িকnt অnিদেক ‘সামিথং’ বDাপারটা অজOন করেত কাজ
করেত হয় । আর বাইেরর )কােনা িকছুর হsেkপ ছাড়া এমিন এমিন
নািথং )থেক সামিথং-এ উtরণ ঘেট না। িলবিনেজর কােছ এর সমাধান
িছল যথারীিত ‘ঈ2র’।
266

তার পর )থেক এভােবই আমােদর িদন )গেছ। ‘)কন )কােনা িকছু না
থাকার বদেল িকছু আেছ?’ উtর খুব )সাজা কারণ হেলন ঈ2র।
আসেল িsেফন হিকং এবং তাঁর সমসামিয়ক অnাn ‘টDাTনা’
িবjানীেদর হােত সtেরর দশেক ‘)কায়া•টাম কসেমালিজর’ জn হবার
আগ পযOn িবjান এর িবপরীেত সফল উtর িদেত পােরিন, িঠক )যমিন
ডারউইন আসার আগ পযOn আমরা পDােলর িডজাইন আgOেম•টেক
িঠকমেতা দলাইমলাই করার উপকরণ খুঁেজ )পতাম না। তারপেরও িকছু
ঘাড়তDাড়া দাশOিনক )য িছেলন না তা নয়। তাঁরা এ ধরেণর ‘)হায়াই
)দয়ার ইজ সামিথং রাদার দDান নািথং’ মাকOা p¬ মুচিক )হেস বলেতন,
তা যিদ ‘নািথং’ বDাপারটা এেতা sাভািবক আর sতঃsূতO হয়, তাহেল
ঈ2েররই বা থাকার দরকার কী িছল? Why there is God rather than
nothing? ‘নািথং’ বাবািজেক pিতহত করেত অদৃ} অpমািণত
ঈ2রেক সাkীেগাপাল িহেসেব )দখােনা যােব, িকnt বাsব )য মহািব2টা
আমরা )চােখর সামেন হরহােমশা )দখিছ )সটােক ‘ktািপ নয়’, এ
বDাপারটা একটু হাsকর হেয় যােˆ না? এমনিক অিnম p¬gেলার
উtর িহেসেব ঈ2রেক সাkীেগাপাল কের হািজর করার বDাপারটা )য
আসেল )কােনা উtর নয়, তা কৃষক-দাশOিনক আরজ আলী মাতুbেরর
মাথায়ও এেসিছল। এ জnই ‘সেতDর সnান’ বইেয় িতিন p¬ কেরেছন
– ‘ঈ2র সময়েক সৃিk কেরেছন )কান সমেয়?’ অথবা ‘sানেক সৃিk করা
হেলা )কান sান )থেক?’ িকংবা ‘শিk সৃিk করা হেলা )কান শিk
267

266
267

Leibniz, "On the Ultimate Origination of the Universe", 1697
Victor Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows
That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007
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dারা?’268। ধািমOেকরা এই ধরেনর pতুDtের খুব একটা ভােলা উtর
কখেনাই িদেত পােরনিন। বরং )গাsা কেরেছন। এক dমুOখ নািsক
একবার িÊkীয় ধমOেবtা )স•ট অগািsনেক িজেjসা কেরিছল – ‘ফাদার,
এই মহািব2 বানােনার আেগ ঈ2র বাবািজ কী করিছেলন বলুন )তা?’
অগািsন রােগ )kপচুিরয়াস হেয় উtর িদেয়িছেলন, ‘)তােদর মেতা
)লাক, যারা এ ধরেনর p¬ কের, তােদর জn জাহাnাম Zতির করিছেলন
ঈ2র’!
তেব ধািমOেকরা )গাsা করেলও সংশয়বাদী দাশOিনেকরা সবসময়ই
িলবিনেজর উপসংহারেক p¬িবd কের )গেছন নানা দৃিkেকাণ )থেক।
আেগও কেরেছন, এখেনা করেছন। )যমন, জামOান দাশOিনক এডলফ
grনেবাম তাঁর ‘দD পভািটO অব িথইিsক কসেমালিজ’ শীষOক একিট
গেবষণাপেt পdিতগতভােব িলবিনেজর উপসংহােরর সমােলাচনা হািজর
কেরেছন269, এই সমেয়র pখDাত পদাথOিবjানী শন কDারল )সটা তাঁর
একিট bেগ উেlখ কেরেছন ।
270

তেব দাশOিনেকরা তাঁেদর দাশOিনক পDাঁচেঘাচ )থেক উtর )বর
করেত পারেলও আমার মেত )সgেলা িছল )মাটা দােগ )sফ ‘িপছলািম
কথার )খলা’, Zবjািনক )কােনা সমাধান নয়। এর )পছেন সবেচেয় বড়
কারণ হেলা িলবিনেজর সময়কােল )কায়া•টাম বলিবদDা এবং এ-সংkাn
অgগিত সmেn িবjানীেদর )কােনা ধারণাই িছল না। )চােখর সামেন
)দখা িব2জগেতর জn )য িনয়ম pেযাজD, )সটার িভিtেতই তাঁরা এবং
তাঁেদর মেতা দাশOিনেকরা িসdাn িনেতন। তাঁরা জানেতন না )য, তাঁেদর
দৃ}মান জগেতর বাইের িবশাল একটা জগৎ আেছ; এই )সই
আnপারমাণিবক জগৎ, )য জগেতর িনয়মgেলা অেনকটা hাির পটােরর
গেlর ‘হগওয়াটOস sুল’-এর িনয়মকাnেনর মেতাই অdুত। আমােদর

268

আরজ আলী মাতুbর রচনা সমg, পাঠক সমােবশ।
Grunbaum, Adolf. “The Poverty of Theistic Cosmology” in Brit. J.
Phil. Sci. 55, 4, 2004.
270
)দখুন, 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
269

সূচীপt

8

k~b¨ †_‡K gnvwek¦ | 437

দৃ}মান জগেত আমরা শূn )থেক িকছু Zতির হেত )দিখ না, িকংবা
আমরা আমােদর বািড়র ইেটর )দয়াল )ভদ কের )হঁেট ওপাের চেল )যেত
পাির না। িকnt )কায়া•টাম জগৎ )যন িভn, এখােন কণা আর pিতকণারা
রীিতমেতা শূn )থেক উdূত হয়, িনিšত অবsান )নওয়ার বদেল
সmাবনার বলেয় থাকেত পছn কের, আর মােঝমেধDই তারা ‘)কায়া•টাম
টােনিলং’-এর মাধDেম dলOŋD বাধার pাচীর গেল চেল যায় অশরীরী
সtার মেতাই। )কায়া•টাম জগেতর িনয়মকাnনgেলােক অবাsব ভাবেল
িকnt ভুল হেব। এটা আমার এই pবেnর মেতাই িনখাদ বাsব। যাঁরা
ইেলকTিনকেসর যntপািত িনেয় নাড়াচাড়া কেরন তাঁরা সবাই টােনল
ডােয়াড ও )জােসফসন জংশেনর কথা জােনন271, এgেলা িকnt
)কায়া•টাম রােজDর hাির পটােরর )সই ‘হগওয়াটOস sুল’-এর মেতা
িনয়মকাnেনর উপর ভর কেরই চেল। এমনিক আমােদর পিরিচত sিযD
মামার )ভতের অনবরত )য হাইেDােজেনর িফউশন ঘেট চলেছ বেল
আমরা জািন, )সটাও িকnt )কায়া•টাম জগেতর নীিত )মেনই হেˆ272।
িবগত সtর এবং আিশর দশেক িবjানীরা )কায়া•টাম পদাথOিবদDা
িনেয় গেবষণা করেত িগেয় )দখেলন, )কায়া•টাম জগেত ‘নািথং’
বDাপারিট িডফl িকছু নয়, বরং ‘সামিথং’ বDাপারটাই বরং )সখােন
‘িডফl’। নািথং বDাপারটা )সখােন )মাটা দােগ ‘আনেsবল’ বা
অিsিতশীল। শূnতা অিsিতশীল বেলই ওটা কখেনা শাn-সমািহতভােব
পেড় থাকেত পাের না, )সখােন অনবরতভােব Zতির হেত থােক অসদ
কিণকা, অহিনOিশ চলেত থােক ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর রহsময় )খলা।
আমরা আমােদর বইেয় আেগ আেলাচনা কেরিছ⎯অDািরsটল একসময়
pকৃিতজগৎ )দেখ মnবD কেরিছেলন, ‘pকৃিত শূnতােক একদম পছn
কের না’ (Nature abhors a vacuum)। এমনিক শূnতােক )দখা

271

272

িলও এসািক, ইভার িগয়াভার ও bায়ান )জােসফসন ১৯৭৩ সােল পদাথOিবদDায়
)নােবল পুরsার পান। এসািক টােনল ডােয়াড আিবÆার কেরিছেলন, এবং
bায়ান )জােসফসন আিবÆার কেরিছেলন )জােসফসন জাংশন। এ dেটা যntই
)কায়া•টাম টােনিলং-এর মাধDেম কাজ কের।
িবjানী hাn িবেথ ১৯৬৭ সােল )নােবল পুরsার পান তারার )ভতরকার
িফউশন-pিkয়া সফলভােব বDাখDা করার জn।
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হেতা ‘bাসেফিম’ িহেসেব। িকnt পের িবjানী টিরেসিল পারদ িনেয়
ঐিতহািসক পরীkার সাহােযD )দিখেয় )দন )য, শূnতা ইেˆ করেলই
Zতির করা যায়, এেত bাসেফিমও হয় না, কােরা মাথায় আকাশও )ভেঙ
পেড় না। অবাক বDাপার হেˆ ‘pকৃিত শূnতােক একদম পছn কের
না’—অDািরsটেলর করা pাচীন এ উিkিট )যন )কায়া•টাম জগেতর
জn সতD হেয় িফের এেসেছ। িবjানী èাŋ )kাস তাঁর ‘নািথং’ বইেয়
এ জnই বেলেছন, ‘অDািরsটল )কায়া•টাম জগৎেক )দেখ যাওয়ার
sেযাগ পানিন, িকnt তাঁর এই উÒারণ )কায়া•টাম জগেতর জn )যন
হােড় হােড় সতD হেয় )গেছ’273।
‘নািথং’ বDাপারটা )য অিsত ও নড়বেড় টাইেপর িকছু, তা আিশর
দশেক উেlখ কেরিছেলন )নােবল িবজয়ী পদাথOিবjানী èDাŋ উইলেজক
সােয়ি•টিফক আেমিরকান মDাগািজেন pকািশত একিট pবেnর মাধDেম ।
১৯৮০ সােল pকািশত pবnিটর িশেরানাম িছল ‘The Cosmic
Asymmetry Between Matter and Antimatter’। মহািবে2র
উৎপিtর উষালেg পদাথO এবং pিতপদাথO যখন উdূত হেয়িছল এক
রহsময় কারেণ pকৃিত pিত-পদােথOর তুলনায় পদােথOর pিত খুব
সামাn হেলও পkপািতt )দিখেয়িছল। এই পkপািতেtর বDাপারটা
যিদ না ঘটত, তাহেল আজ আমরা এখােন বেস বেস িনেজেদর অিst
িনেয় এই আঁেতেলকচুয়াল p¬ করার sেযাগ )পতাম না। মDাটার ও
অDাি•টমDাটার এেক অপরেক আিলŋন কের Àংস কের িদত, আর
আমােদর সামেন তখন )চনাজানা পদাথO, জীবজগৎ নktরািজর বদেল
থাকত )কবল )তজিskয়তায় পিরপূণO অবািরত এক শূnতা। আমােদর
এই পািথOব pাণচা•েলDর বদেল িবরাজ করত এেকবাের কবেরর
িনsbতা। তেব একিট িবষয় এখােন উেlখD। ‘অেলৗিকক’ )কােনা
কারেণ এই পkপািতt ঘেটিন। আর এমনও নয় )য pকৃিতেক িবশাল
)কােনা পkপািতt )দখােত হেয়িছল এর জn। বরং িবjানীরা গণনা
কের )দেখেছন সূচনালেg পদাথO-pিতপদােথOর মেধD এক িবিলয়েনর এক
274

273
274

Frank Close, Nothing: A Very Short Introduction, Oxford University
Press, 2009
Frank Wilczek, “The Cosmic Asymmetry Between Matter and
Antimatter,” Scientific American 243, no. 6, 82-90, 1980
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ভাগ মাt অসমতাই খুেল িদেত পারত আমােদর এই )চনাজানা মহািব2
Zতির হবার dয়ার। আর সতD বলেত িক—িঠক তাই সmবত হেয়েছ ।
আজেকর মহাজাগিতক পšাৎপট িবিকরণ িবেáষণ কেরও িবjানীরা
িঠক )তমনিটই )দখেছন । èDাŋ উইলেজক তাঁর )সই pবেn বDাখDা
কেরিছেলন িকভােব অেলৗিকক নয়, বরং িনতাn pাকৃিতক উপােয়
pিতসমতার ভাঙেনর মাধDেম {rেত পদাথO এবং pিত-পদােথOর মধDকার
অসমতা Zতির হেয়িছল, এবং তার )পছেন অnতম pধান কারণ িছল,
‘শূn বDাপারটার অিsিতশীলতা’। উইলেজক তাঁর )পপাের িলেখিছেলন
এভােব277 –
275

276

ধারণা করা যায় )য, মহািবে2র সূচনা হেয়িছল যতদূর সmব
সেবOাÒ pিতসম দশার (symmetrical state) মধD িদেয়, এবং
এ দশায় )কােনা পদােথOর অিst িছল না, মহািব2 িছল একিট
ভDাkয়াম। িdতীয় দশায় পদাথO এল। এই দশায় pিতসামDতা
িছল িকছুটা কম, িকnt শিkও িছল কম। )শষ পযOn অেপkাকৃত
কম pিতসম দশা এেস )সিট )বেড় )গল খুব drত। এই
অবsাnেরর ফেল )য শিk িনগOত হেলা )সটা কণা Zতির করল।
এই ঘটনা মহািবেsারণ বা িবগ বDাং িহেসেব িচিhত করা যায়
... কােজই ‘)কন িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ?’ – pাচীন
এ p¬িটর যথাথO উtর হেলা – ‘নািথং’ বDাপারটা
অিsিতশীল’278।

275

এ বDাপারিট িনেয় pথম কাজ িছল rশ িবjানী আঁেd শাখারেভর, িযিন তার
শািnকামী আেnালেনর জn sDািলেনর জামানায় িনযOািতত হন, এবং তােক
)নােবল পুরsার gহেণর জnও )সািভেয়ত ইউিনয়ন )থেক )বর হবার অnমিত
)দয়া হয়িন। শাখারভ তার ১৯৭৬ সােল )লখা গেবষণাপেt সমাধান
িদেয়িছেলন িকভােব পদাথO এবং pিতপদােথOর মেধD অসমতা Zতির হেত পাের।
তার সমাধান ‘বDািরওেজেনিসেসর সমাধান’ িহেসেব পিরিচত (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, পূেবOাk।
278
)বাl করা অংশিটর মূল ইংেরিজ )পপাের িছল এরকম – “The answer to the
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)জDািতঃপদাথOিবjানীেদর )দয়া সবOাধুিনক তtt )থেক আমরা এখন জািন
)য, আমােদর এই মহািব2 একিট ‘)কায়া•টাম ঘটনা’ িহেসেবই একসময়
আtpকাশ কেরিছল279। কােজই )কায়া•টাম বলিবদDার মূল সূtgেলা
মহািবে2র উৎপিtর সময়ও একইভােব pেযাজD হেব, )স আর নতুন কী!
)সটা করেত িগেয়ই িবjানীরা )দখেলন শূn )থেক মহািবে2র আিবভOাব
)কবল সmব তা-ই নয়, রীিতমেতা অব}mাবী। )সজnই ‘gDা•ড
িডজাইন’ বইেয় িsেফন হিকং ও )mািডেনা বেলেছন বhল পিঠত এই
উিkেত –
মাধDাকষOণ শিkর সূেtর মেতা পদাথOিবjােনর িবিভn সূt
কাযOকর রেয়েছ, তাই একদম শূnতা )থেকও মহািবে2র
উৎপিt সmব এবং )সিট অব}mাবী। ‘sতঃsূতOভােব
উৎপিt’ হওয়ার কারেণই ‘)দয়ার ইজ সামিথং, রাদার দDান
নািথং’, )স কারেণই মহািবে2র অিst রেয়েছ, অিst রেয়েছ
আমােদর। মহািব2 উৎপিtর সময় বািত jালােনার জn
ঈ2েরর )কােনা pেয়াজন )নই।
আসেল )কায়া•টাম শূnতা অিsিতশীল বেলই )সখােন ‘sতঃsূতOভােব
উৎপিt’র মাধDেম বstকণার উdব অব}mাবী। বDাপারিট )খালাসা
কেরেছন লেরn kাউসও তাঁর সাmpিতক ‘শূn )থেক মহািব2’ বইেয়
(‘ইউিনভাসO èম নািথং’, পৃªা ১৬৯) :
)কায়া•টাম gDািভিটর )kেt মহািব2 শূn )থেক উdূত হেত
পাের, এবং হেব sতঃsূতOভােব। )স সমs মহািব2 ফাঁকা হবার

279

ancient question ‘Why is there something rather than nothing?’
would then be that ‘nothing’ is unstable.”
এ pসেŋ িsেফন হিকং তাঁর 'gD•ড িডজাইন বইেয়র ষª অধDােয় িলেখেছন
(অnবাদ তানভীrল ইসলাম) – 'যিদও আমরা এখেনা )কায়া•টাম মহাকেষOর
)কােনা পূণOাŋ তtt পাইিন, তার পরও আমরা জািন, মহািবে2র সূচনা একিট
)কায়া•টাম ঘটনা। ফেল, আমরা )যভােব )কায়া•টাম তtt এবং সাধারণ
আেপিkকতােক িবেশষভােব িমিলেয় মহাsীিতর তtt িনrপণ কেরিছ, )সভােব
যিদ আেরা অতীেত যাই এবং মহািবে2র সূচনা সmেকOই জানেত চাই, তাহেলও
অব}ই সাধারণ আেপিkকতার তtt সmেকO আমর যা িকছু জািন তার সােথ
)কায়া•টাম তttেক )মলােত হেব।'।
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দরকার )নই, তােত পদাথO ও শিk থাকেত পাের যতkণ পযOn
না এর মাধDাকষOেণর সােথ যুk ঋণাtক শিkসহ এর সবOেমাট
শিk শূn হেব।
এবং kাউেসর sিচিnত উপসংহার (‘ইউিনভাসO èম নািথং’, পৃªা
১৭০) –
বDাপারটা খুব পিরÆার। )কায়া•টাম মাধDাকষOণ )কবল
মহািব2েক শূn )থেক উdূত হেত অnমিত িদেয়ই kাn হয় না,
এেকবাের অব}mাবী কের তুেল। কারণ, sানকােলর
অবতOমােন )য শূnাবsার কথা আমরা বলিছ )সটা এেকবােরই
আনেsবল বা অিsিতশীল।
একই ধারণার pিতফলন আমরা )দিখ পদাথOিবদ িভkর )sŋেরর িবিভn
বইেয়280 এবং pবেn281। িতিন তাঁর ‘কমিpেহনিসবল কসমস’ বইেয়
)দিখেয়েছন )য, )কােনা িকছু থাকা এবং না থাকার সmাবনার বDাপারিট
আসেল গণনা করা সmব, এবং থাকার সmাবনা ষাট শতাংেশরও )বিশ
পাওয়া যায় । অধDাপক )sŋার তাঁর pবnিট )শষ কেরেছন )নােবল
িবজয়ী পদাথOিবjানী èDাŋ উইলেজেকর )পপার )থেক উdৃিতিট হািজর
কের, )যখােন িতিন অিভমত িদেয়েছন ‘নািথং বDাপারটা অিsিতশীল’।
282

সংশয়বাদী দাশOিনক মাইেকল শারমার সmpিত ‘সােয়ি•টিফক
আেমিরকান’283 এবং তাঁর সmািদত ‘)sিpক’284 পিtকায় এ িনেয় dিট
pবn িলেখেছন। )sিpক পিtকায় pকািশত িdতীয় pবnিটেত )কন
িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ – এই রহেsর সমাধান করেত িগেয়
অnত বােরািট সমাধান হািজর কেরেছন। তার মেধD ধািমOকেদর ‘ঈ2র

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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অnকl’িট বাদ িদেল শারমার আেরা )য এগােরািট সমাধান হািজর
কেরেছন তার সবgেলাই আধুিনক পদাথOিবjানীেদর )দওয়া Zবjািনক
সমাধান, )যgেলােত অপািথOব ও অেলৗিকক )কােনা সtা আমদািন না
কেরই বDাপারিটেক )মাকািবলা করা যায়। এর মেধD )য সমাধানিটেক
সবেচেয় )শেষ )রেখেছন, এবং সবেচেয় grtপূণO Zবjািনক সমাধান
বেল মত িদেয়েছন শারমার⎯ ‘শূnতা অিsিতশীল’ ।
আমরা আমেদর এই বইেয় গিণতিবদ ও )জDািতঃপদাথOিবদেদর
আধুিনক ধারণাgেলার সােথ পাঠকেদর পিরচয় কিরেয় িদেত )চেয়িছ।
)সজnই এ বইিটেত আমরা গিণেতর শূnতা এবং পদাথOিবjােনর
শূnতা িনেয় আলাদাভােব আেলাচনা কেরিছ। আেলাচনা কেরিছ
মহািবে2র উৎপিtর সাmpিতক ধারণাgেলা িনেয়; িবেশষত দীঘO পিরসের
সাmpিতক sীিত তtt (inflation theory) িনেয়। sীিত তttেক
অিধকাংশ মূলধারার )জDািতঃপদাথOিবjানীরাই মহািবে2র উৎপিtর
রহs সমাধােনর সবেচেয় )জারােলা তtt বেল আজ )মেন িনেয়েছন।
sgিnত এ তেttর আেলােক )দখােনা যায়, {rেত শূnতা )থেক
pাকৃিতক উপােয় মহািবে2র যাtা {r হেয় sতঃsূতO দশা পিরবতOেনর
(phase transition) মাধDেম পদােথOর উdব ঘটা সmব, এবং বাsেব
হয়েতা )সভােবই মহািবে2র উdব ঘেটেছ। বDাপারিট অsাভািবকও নয়,
অৈবjািনকও নয়। মহািব2েক )যেহতু )কায়া•টাম শূnতার মধD িদেয়
আিবভূOত হেত হেয়েছ, তাই তার উdব ঘেটেছ )কায়া•টাম sেরর
‘অিsিতশীলতা’ সামিলেয়ই। আমরা আমােদর বইেয় )দিখেয়িছ )য,
‘)কন )কােনা িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ?’ – এটা )কােনা ধমOীয়
িকংবা দাশOিনক p¬ নয়, এটা একাnভােবই একিট Zবjািনক p¬। িবগত
কেয়ক শতেক িবjােনর )য অgগিত ঘেটেছ, তার িনিরেখ আমরা বলেত
পাির, আমরা এ p¬েক )মাকািবলা করেত সkম, এবং তা
Zবjািনকভােবই। আসেল এ ধরেনর p¬ )মাকািবলায় এেতা িদন )য
সনাতন ছিবিট আমােদর সামেন উপsাপন করা হেতা, )সটা এরকেমর –
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আমােদর বইেয়র মাধDেম অিsেtর বDাখDা িহেসেব )য নতুন
Zবjািনক ছিবিট আমরা পাঠকেদর কােছ িনেবদন কেরিছ )সটার সারমমO
হেলা এরকেমর –

)কায়া•টাম জগেতর িনয়মকাnেনর কথা মাথায় রাখেল িকছু ‘না
থাকার’ অবsা )থেক ‘িকছু থাকার’ পিরিsিতেত )পৗঁছােনা যায় সহেজই।
আর এটা তদারিকর জn আমােদর ঈ2র নােম )কােনা মধDsttেভাগী
ওপরওয়ালার দরকার )নই; pাকৃিতকভােবই এটা সmব। কারণ আধুিনক
িবjােনর )চােখ শূnতা বDাপারিট )মাটাদােগ অিsিতশীল।
এবং এটাই ‘িবjােনর )চােখ’ আমােদর অিsেtর মূল কারণ। এই
জnই িকছু একদম না থাকার বদেল িকছু আেছ বেল আমরা জািন।
অnত আধুিনক িবjােনর )চাখ িদেয় )দখেল )সটাই ‘আমােদর অিsেtর
pে¬’ এখন পযOn পাওয়া সবOেশষ উtর।
)শষ কথা

আমােদর বইিট শূn িনেয়। শূn িনেয় আমােদর এই আেলাচনা আবিতOত
হেয়েছ মূলত dিট এলাকা িঘের—একিট হেলা গিণেতর শূnতা, আর
অnিট পদাথOিবjােনর। গিণেতর শূnতা িনেয় কথা বলেত িগেয়
pথেমই এেসেছ শূn সংখDািটর ইিতহাস িনেয় আেলাচনা। শূn সংখDাটা
আমােদর কােছ এখন এতই sাভািবক )য pাইমাির sুেলর
)ছেলিপেলেদর শূn সmেn িজেjসা করেল )হেস গিড়েয় পড়েব।
একিদন িকnt তা এরকম ‘জলবৎ তরলং’ িছল না। আসেল শূn বেল
444 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦
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)কােনা িকছু আমােদর সংখDার সাmােজD িছলই না। বDাপারটা )য
অsাভািবক তাও বলা যােব না অব}। এমন )তা নয় )য pাতDিহক
জীবেন এর িবশাল )কােনা বDবহার আেছ। জিমজমা িকংবা সnানসnিতর
িহসাব রাখেতই )হাক,িকংবা )হাক না িবয়ােরর কDান খািল করেত, িকংবা
বাজার )থেক কলা িকনেত⎯)কউ শূেnর ঝােমলায় যায় না; )যেত হয়
না। এ িনেয় বইেয়র pথমিদেক আমরা বেলিছলাম )খেতর চািষেক
কখেনা ‘শূn’সংখDক বীজ বপন করেত হয়না, ‘শূn’ গrর dধ )দায়ােত
হয় না, িকংবা হেত হয় না ‘শূn’ সnােনর মৃতুDেত কাতর। কােজই শূn
সংখDার উপকািরতা বুঝেত আমােদর সময় )লেগেছ।
সময় লাগার আরও একটা বড় কারণ শূn সংখDািটর pকৃিত। আমরা
)দেখিছ, শূn সংখDাটা অn সব সংখDার মেতা নয়। )যেকােনা সংখDােক
িনেজর সােথ )যাগ করেল সংখDার মান বােড়। )যমন ১ )ক ১-এর সােথ
)যাগ িদেল আমরা পাই ২। ২-এর সােথ ২ )যাগ করেল আমরা পাই ৪ ।
িকnt শূnেক শূেnর সােথ )যাগ িদেল )কবল শূnই পাওয়া যায়।
বDাপারটা সংখDার সবOজনীন ধেমOর িবেরাধী )যন। )স িনেজ বাড়েত চায়
না, এমনিক অn সংখDােকও বাড়েত )দয় না। ২-এর সােথ ০ )যাগ
কrন। আপিন পােবন ২। অথচ শূেnর )kেt ফলাফল )দেখ মেন হেব,
)কউ কখেনা )কােনা িকছু )যাগ করার )চkাই কেরিন )যন। আর পূরণ
ভােগর )kেt এই রহs )যন আরও বDাপক। শূn আমােদর তাড়া কের
)ফের অশরীরী সtর মেতাই। )যেকােনা সংখDােক শূn িদেয় gণ করেল
)কবল শূnই পাওয়া যায়, )সটা যত বড় িকংবা )ছাট সংখDা যা-ই )হাক
না )কন। আর শূn িদেয় ভাগ করেত )গেল )যন অেŋর জানা সব
কাঠােমাই )ভেঙ পড়েত চায়।
শূেnর এই রহsময় বDাপারsাপারgেলা pাচীনকােলর
দাশOিনকেদর ভীতিবhল কের তুেলিছল। তাই আমরা ইিতহােসর একটা
বড় সময়জুেড় শূnেক )ঠকােনার pেচkা লkD কির, অnত পিšেম )তা
বেটই। গিণতিবদ িপথােগারাস আর তাঁর অnরk বািহনী িমেল
একধরেনর ‘কাl’ই গেড় তুেলিছেলন তথাকিথত শূn আর অমূলদ
সংখDা )ঠকােত। তাঁেদর ধারণা িছল, pকৃিতর পিবt sসামµs বজায়
রাখেত হেল এইটাই করণীয়। িকnt pকৃিত )তা এত sসামµsপূণO নয়।
তার বh ZবিশেkDই, বh কাঠােমােতই খুঁজেল অমূলদ সংখDা )বিরেয়
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আেস। )বচারা িহপসাসেক pাণ িদেত হেয়িছল এই gেমার ফাঁস কের
)দওয়ার জn। তাই আমরা )দিখ, িÊেkর জেnরও বh আেগ বDািবলেন
শূেnর ধারণার উdব ঘটেলও িকংবা মায়া সভDতায় এবং তােদর িবখDাত
কDােল•ডাের এর িনদশOন থাকেলও পিšম শূnেক gহণ কেরিন। শূnেক
পিšেম pিতিªত করেত আসেল যেথk )বগ )পেত হেয়িছেলা।
িপথােগারােসর জDািমিত )থেক {r কের, ভারতীয়-আরবীয়
সংখDাপdিত, )জেনার ধাঁধা, sবণO অnপাত, িফেবানািচর রািশমালা,
িলিমট, )লািপতােলর সূtসহ বh িসঁিড় পার হেয়, বh কাঠখড় পুিড়েয়
আমরা শূেnর সিঠক বDবহার করায়t কেরিছ।
িপথােগারােসর মেতা অDািরsটেলর কােছও শূnতার বDাপারিট িছল
অgহণীয়। িতিন মেন করেতন, pকৃিতেত শূnতা থাকেত পাের না
(‘Nature abhors a vacuum’)। একটা সময় অDািরsটেলর এ সমs
বাণীেক )দখা হেতা )যন সাkাৎ Zদববাণী িহেসেব। তাঁর অnগামীর
সংখDা িছল িবশাল। )সজn পদাথOিবjােনর জগেতও শূnতােক
pিতিªত করেত )ঢর ঘাম ঝরােত হেয়েছ। িপথােগারােসর মেতা
অDািরsটেলর অnগত বািহনীও pায় dই হাজার বছর ধের শূnেক
)ঠকােনার )চkা কেরিছল। শূnতােক )স সময় )দখা হেতা ‘bাসেফিম’
িহেসেব। িকnt পরবতOীেত িবjানী টিরেসিল পরীkার সাহােযD pমাণ
কেরন )য, শূnতা ইেˆ করেলই Zতির করা যায়। এখনকার sুলকেলেজর িবjােনর বইgেলােতও টিরেসিলর )সই ভDাkয়ােমর ছিব )দিখ
হরহােমশাই। িবjানী পDাsালও পািন আর পারদ িনেয় টিরেসিলর মেতা
পরীkা কেরিছেলন। টিরেসিলর িশkক িবখDাত িবjানী গDািলিলও
গDািলিল সাকশন পাm িনেয় পরীkা করেত িগেয় অেনক আেগই
)দেখিছেলন, পাm িদেয় ১০ িমটােরর )বিশ উÒতায় পািন )তালা সmব
হেˆ না। এর )বিশ উÒতায় পািন তুলেত )গেল সাকশন িটউেব Zতির
হেব ভDাkয়াম। িতিনই পের টিরেসিলেক তাঁর পরীkািট পারদ িনেয়
করার বুিd িদেয়িছেলন। িশkেকর psাবমেতা sেযাগD ছাt টিরেসিল ১
িমটার লmা একটা িটউেব পারদ পূণO কের একিট পারদপূণO বািটেত
িটউবিট খাড়া কের )দেখিছেলন পারদ িটউেবর মেধD এভােব খাড়া হেয়
থাকেত পাের ৭৬ )সি•টিমটার পযOn। তার ওপের ২৪ )সি•টিমটার
উÒতার ‘খািল জায়গা’জুেড় Zতির হেয়েছ ভDাkয়াম। আেরক িবjানী
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এবং জামOান শহেরর )ময়র অেটা ভন gেয়িরক শূnতা Zতির কেরই kাn
হনিন, িতিন )দিখেয়িছেলন {ধু dেটা )bােµর )গালেকর )ভতেরর বাতাস
)বর কের িদেল তা এমন শkভােব আটেক থােক )য িবপরীত িদক )থেক
আিটিট কের )ঘাড়া )জারা িদেয় টানাটািন করেলও তা )খালা যায় না।
আজ আমরা জািন অেটা ভন gেয়িরেকর বানােনা )সই শূnsােনর ওপর
আসেল িkয়া করিছল pিত বগOিমটাের pায় ১০ টন ওজেনর অমাnিষক
চাপ। আর এই চাপ আসিছল আসেল আমােদর চারপােশর বায়ুমNল
)থেক। এই পরীkাgেলার কথা আমরা sুেলই পেড়িছ।
িকnt sুল-কেলেজর বইgেলােত আমরা যা পাইিন তা হেলা শূnতার
আধুিনক ধারণার সােথ পিরিচত হেত। আধুিনক )কায়া•টাম বলিবদDা
এেস )যন নতুন কের শূnতােক সংjািয়ত কেরেছ। sুল-কেলেজর
বইপেt টিরেসিল বা অেটা ভন gেয়িরকেকর শূnতার )য বণOনা আমরা
)পেয়িছলাম, তা আসেল pকৃত শূnতা িছল না। আমরা আইনsাইেনর
আেপিkক তtt এবং পের )কায়া•টাম বলিবদDা )থেক )দেখিছ, আমােদর
মহািবে2র সকল পদাথO িবলীন কের িদেলও আমরা ‘pকৃত শূnতা’র
হিদস পাই না, পাব না। মহািবে2র সমs পদাথOেক রাতারািত উধাও কের
)দয়া বDবহািরকভােব সmব ও হয়েতা নয়; িকnt আমরা )সটা আমােদর
মানস পরীkার সাহােযD করেত পাির। মেনর আিঙনা )থেক মহািবে2র
pিতিট নkt, pিতিট gহ, গাছপালা, পাহাড়পবOত, মাnষজন, প{-পািখ
)থেক {r কের pিতিট পদাথO, pিতিট কণা, pিতিট pিত-কণা এেক
এেক িবলীন কের িদেত পাির আমরা। িকnt )কায়া•টাম )ktতtt অnযায়ী
এভােব মই )বেয় একদম িনেচ )নেম আসেলও শূn শিkর )দখা আমরা
পাব না। মইেয়র একদম তলায় শূnsান বেল কিথত )য জায়গার হিদস
আমরা পাই, )সখােন )নেমও আমরা )দিখ তার মেধD িকছু শিk লুিকেয়
আেছ। এটাই )সই ‘িজেরা পেয়•ট এনািজO’। এই ‘িজেরা পেয়•ট এনািজO’
আেছ বেলই শূnsানেক আমরা শাnভােব পেড় থাকেত )দিখ না, বরং
)দিখ অনবরত ‘™াকচুেয়ট’ করেত।
অথOাৎ, )কায়া•টাম বলিবদDা অnযায়ী, শূnতা মােন আkিরক অেথO
শূn নয়। শূnsােন pিতিনয়ত চলেছ কণা ও pিতকণার সৃিk ও Àংেসর
িনরnর )খলা। )য শূnেদশেক আমরা আপাত দৃিkেত শাn, সমািহত বেল
মেন কেরিছলাম, তার মেধD িনিহত শিk )থেক ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর
সূচীপt
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মাধDেম পদাথOকণা sতঃsূতOভােব Zতির হেˆ, আবার তারা িনেজেক
)সই শিkেত িবলীন কের িদেˆ। ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর বাsব pমাণ
আমরা )পেয়িছ কেয়ক দশক আেগই িবjানীেদর করা ‘লDাm িশফট’
িকংবা ‘কািসিমেরর পরীkা’ )থেক খুব )জারােলা-ভােব।
আধুিনক
‘)কায়া•টাম
)জDািতিবOদDা’—
)যটােক
)জDািতঃপদাথOিবjানী জন িgিবন অিভিহত কেরেছন ‘িনউটেনর পর
িবjােনর সবেচেয় grtপূণO উnয়ন’ িহেসেব285–)স শাখার গেবষকেদর
পাওয়া ফলাফেল )দখা যােˆ, এই ধরেনর ‘ভDাkয়াম ™াকচুেয়শন’
)থেকই আমােদর এই মহািব2 আtpকাশ কেরিছল pায় ১৪০০ )কািট
বছর আেগ। অথOাৎ, এই িবপুলা মহািবে2র আিবভOাব )sফ শূn )থেক
⎯ )কায়া•টাম ঝলকািনর মাধDেম। এ তtt )থেক আমরা আরও জানেত
)পেরিছ, মহািবে2র উdেবর পর ১০ )সেক•ড পের এর তাপমাtা িছল
১০ িডিgর মেতা। এ সময় ভDাkয়ামেক িবিভn ধরেনর ‘)ফজ
Tািµশন’-এর মধD িদেয় )যেত হেয়িছল, tরািnত হেয়িছল pিতসােমDর
ভাঙন। pকৃিতর )মৗিলক বলgেলা পৃথক হেয় িগেয়িছল এভােবই। )যমন,
যখন তাপমাtা ১০ িডিgর কাছাকািছ চেল আসল, তখন তািড়ত চুmক
এবং dবOল িনউkীয় বল আলাদা সtা িহেসেব পৃথক হেয় িগেয়িছল।
এgেলার পরীkালb pমাণ িবjানীরা এর মেধDই )পেয়েছন। িবjানীরা
)জেনেছন, ১০ )সেক•ড সমেয়র মেধD ভDাkয়াম আেরা শীতল হেল
িহগস )kt ‘ঠা•ডায় জমাটবd’ হেয় pসািরত কেরিছল উপপারমাণিবক
কণােদর ভরpাp হবার sেযাগ (সmpিত সােনOর িবjানীেদর িহগস কণার
সnান লাভ এই তttেক আেরা )জারােলা কেরেছ)।
-৩৩

২৭

১৫

-১২

একটা সময় মহািব2 ধীের ধীের আেরা শীতল হেয়েছ, মহাজাগিতক
িববতOেনর kমধারায় Zতির হেয়েছ ছায়াপথ, নীহািরকা, নkt, gহউপgহ। িবগ বDাং িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় আমরা )দেখিছলাম,
হাইেDােজন, িহিলয়াম িকংবা িলিথয়ােমর মত )মৗল মহািবে2র উdেবর
উষালেg Zতির হেলও আমােদর জীবেনর জn সবেচেয় pেয়াজনীয় )য

285

John Gribbin, Q IS FOR QUANTUM: An Encyclopedia of Particle
Physics, Touchstone, 2000

448 | k~b¨ †_‡K gnvwek¦

সূচীপt

8

)মৗলgেলা – কাবOন, নাইেTােজন, অিkেজন িকংবা )লৗহ – এরা িকnt )স
সময় Zতির হয়িন। এgেলা Zতির হেয়েছ অেনক অেনক পের )কােনা-না
)কােনা নাkিtক িবেsারণ )থেক। বেলিছলাম, ‘আমরা সবাই নkেtর
সnান, আমােদর সবার )দহ Zতির হেয়েছ )কবল নাkিtক ধূিলকণা
িদেয়’। এখন )কায়া•টাম )জDািতিবOদDা ও sীিত তtt )থেক পাওয়া
ফলাফলgেলা সতD হেল এ-ও আমরা বলেত পাির, আমােদর অিst
সmবপর হেয়েছ শূnতার মােঝ )কায়া•টাম ঝলকািনর কারেণই। )স
িহেসেব িনঃসীম শূnতার মােঝ হঠাৎ ঘটা নাnিনক )কায়া•টাম
™াকচুেয়শনই )যন আমােদর হারােনা pিপতামহ ।
িবjানীরা )দেখেছন, এ ধরেনর মহািব2েক দীঘOকাল িটেক থাকেত
হেল এর )মাট ‘ভাচুOয়াল শিk’ হেত হেব শূেnর কাছাকািছ। আমােদর
মহািবে2র )kেt িঠক )সটাই হেয়েছ বেল িবjানীরা মেন কেরন।
আমােদর মহািবে2 ধনাtক শিk ও ঋণাtক শিkর )যাগফল সবOদা
শূnই পাওয়া যায়। একইভােব মহািবে2র ঘূণOন িকংবা )নট চাজO
পিরমাপ কেরও )দখা )গেছ এেদর মান থােক শূn। অথOাৎ পুেরা
মহািব2টাই )যন শূn )থেক পাওয়া, যােক িবjানী অDােলন gথ
অিভিহত কেরন ‘আিlেমট িè লা•’ অিভধায়।
এখন কথা হেˆ শূn )থেক মহািবে2র মেতা অিতকায় িকছুর উdব
যিদ এতই sাভািবক হেতা, তাহেল আমরা সচরাচর শূn )থেক )কােনা
িকছুর আিবভOাব ঘটেত )দিখ না )কন? মুkমনায় মহািবে2র উdব িনেয়
)লখািটর )শষ পবO pকােশর পর এ ধরেনর p¬ অেনক পাঠেকর কাছ
)থেক এেসেছ। এ ধরেনর p¬ ওঠা sাভািবকই। এ )kেt আমােদর
উtর হেˆ, ভDাkয়াম ™াকচুেয়শেনর বDাপারটা )কবল ‘এmিট )sেস’
হয়। আমােদর িব2জগৎ এখন আর শূn )নই – পদাথO এবং তার
)তজিskয়তা pবল pতােপ রাজt করেছ। তেব আমােদর মহািবে2র
বাইের শূnsােন হয়েতা এভােব ™াকচুেয়শেনর মাধDেম অনবরত
মহািব2 Zতির হেˆ। {ধু তা-ই নয়, sীিত তেttর সবOাধুিনক ভাŸ
‘িচরnন sীিত’ আর িsTং তেttর গণনাgেলা যিদ সিঠক হেয় থােক, তেব
উdূত মহািবে2র সংখDা একিট-dিট নয়, অসীম-সংখDক।
)কন শূnতা )থেক মহািব2 উdূত হেত পাের? আমরা )য শূnতার
কথা বলিছ )সখােন ভর )নই, শিk )নই, sান )নই, সময় )নই, ঘূণOন
সূচীপt
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)নই, ইেলকTন )নই, )pাটন )নই, )বাসন )নই, ফািমOয়ন )নই –
এেকবাের যােক বেল অবািরত িনঃসীম শূnতা। িবjানীরা )দেখেছন, এ
ধরেনর শূnতা ‘অিsিতশীল’। তাঁরা মেন কেরন, এ ধরেনর শূnতা
)থেক pিতসমতার ভাঙেনর মাধDেম মহািবে2র উdব ‘অব}mাবী’।
বhিদন আেগ অDািরsটল )য উিk কেরিছেলন, ‘pকৃিত শূnতােক পছn
কের না’ তা মােঝ ভুল pমািণত হেলও, )সটা )কায়া•টাম জগেতর জn
আবার )যন বুেমরাং হেয় িফের এেসেছ।
আসেল শূnতা আমােদর অিsেtর সােথ ওতেpাতভােব জিড়ত।
শূnতার মাধDেমই আমােদর অিst pকাশমান, হয়েতা শূnতার মােঝই
আমরা সবাই হব িবলীন একিদন। আমােদর অিstেক
িঠকমেতা
বুঝেত হেল শূnতােক )বাঝা ছাড়া আর )কােনা রাsা )খালা )নই।
জীবনানn দাশেক উdৃত কেরই )শষ কির বইিট –
‘আিম তাের পাির না এড়ােত
)স আমার হাত রােখ হােত;
সব কাজ তুˆ হয়, পN মেন হয়,
সব িচnা ⎯ pাথOনার সকল সময়
শূn মেন হয়,
শূn মেন হয়’!
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