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জবাবিদিহ 

 

মািকন পদাথিব ানী রবাট ওেপনেহইমার ায়ই এক  কথা বলেত পছ  করেতন। আর 

তা হে , পদাথিবদ া ও কিবতা একই িবষেয় পিরণত হে । ‘দ  া  িডজাইন’-এর েলখক 
ি েফন হিকং ও িলওনাদ ে ািদনাও বলেত েচেয়েছন েয, পদাথিবদ া ও অিধিবদ ার মেধ  
দূর  কেম আসেছ।  
 
হিকং ও ে ািদনাও বই েত বলেছন, ‘পদাথিবদ ার অেমাঘ িনয়েমর ফলাফল আজেকর 
মহািব । এর সি েত ঈ েরর সহায়তার েয়াজন হয়িনৃ । মাধ াকষেণর মেতা সূ  থাকার 

কারেণ, মহািব  িনেজেক শূন  েথেকই সি  করেত পাের এবং পারেবৃ । তঃ ত সি র ূ ৃ

যুি  েথেকই েবাঝা যাে , শূন তার েচেয় বরং িকছু একটার অি  রেয়েছ। আমরা জানেত 

পারিছ, এই মহািবে র অি ে র কারণ কী, আর আমােদরই বা অি ে র কারণ কী। 
 
বলা বা ল , এর মধ  িদেয় মহািব  সি র ব াপাের িতিন আইজ াক িনউটেনর ত  নাকচ ৃ
কেরেছন। িনউটেনর মেত, তঃ তভােব মহািবে র সি  হয়িনূ ৃ । ঈ েরর মাধ েম এ  

গিত া  হেয়েছ। (এর আেগ, হিকং-এর িবখ াত বই ‘এ ি ফ িহি  অব টাইম’-এ পিথবীর ৃ

সি েত ঈ েরর হাত আেছ এই ৃ স াবনার কথা িতিন নাকচ কেরনিন)। 
 
বই েত বলা হেয়েছ, আজেকর ব বাদী যুেগ আমােদর অেনক েলা ত  দরকার যার 
মাধ েম আমরা ব িব েক (মাি ভাস) ব াখ া করেত পাির। মহািবে  এমন একটা 
পিরেবশ িবরাজ করেছ েযখােন ক গ রৃ , অিতক  গ রৃ , ক বৃ , ক শিৃ , এম-ত , িবক  
অতীত ও িবক  ভিবষ ৎ রেয়েছ। তাই েকবল একক মহািব  বা এমনিক এক  

মহািবে র ব াপােরই নয়, এর বাইেরও আমােদর ভাবেত হে । আর সব মহািবে  েয একই 

সূ  বা িনয়ম কাযকর রেয়েছ, আমােদর মহািবে র মেতা, তাও িনি ত কের বলা যায় না। 
 
এর অথ এই নয় েয, মাি ভােসর িত  অংশ তার িতেবশীর েচেয় মূলগতভােব 
আলাদা। তেব আমরা িবতক তুলেত পাির, এক  ৈব ািনক সূ  একক মহািবে র ে ে  
বা এক  ছায়াপেথর ে ে  েযাজ  হেলও অন  মহািব  বা ছায়াপেথর ে ে  নাও খাটেত 
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পাের। এমনিক েয সূ েলা আমরা তঃিস ভােব েমেন িনেয়িছ, েযমন আেলার গিতিবষয়ক 

সূ , তা িনকট-অসীেমর মহািব েলার ে ে  েযাজ  নাও হেত পাের। 
 
এই বই  মানবজািতর মাধ েম িবকাশ লাভ করা িবিভ  অিত াকিতক ও মহাজাগিতক ৃ
তে র িদেক আমােদর িনেয় যায়। এেকবাের  েথেক মহািব  স েক যেতা ব াখ া 

এেসেছ সবই আমরা জানেত পাির। বই র  হেয়েছ াচীন ি ক মনীষীেদর েজেগ 

ওঠার সময় েথেক। িব ানী এির াকাস (ি পূবা  ৩১০ েথেক ি পূবা  ২৩০) 

িহেসব কেষ েদিখেয়িছেলন, পিথবীর েচেয় আকাের সূযৃ  বড়। অন ান  নে র মেতা আমােদর 

পিথবীও এক  কৃ পেথ েঘাের।  
 
েলখক দুইজন িবতক তুেলেছন, কিত যিদ এক  সূে র অধীেনই চেল তাহেল িতনৃ   
উি ত হয়:  

 ১. ওই সূ েলার ধরন িক? 
 ২. েস েলার িক ব িত ম আেছ (েযমন অেলৗিকক ঘটনাসমূহ)?  
 ৩. এখােন িক েকবল সম প এক  সূ  রেয়েছ? 

 

‘দ  া  িডজাইেন’ এসব ে র উ র েদওয়ার য়াস েপেয়েছ। পিরবতনশীল বা বতার 

মেডেলর ওপর আমরা িকভােব িনভরশীল তাও েদখােনা হেয়েছ। েলখকেদর যুি েলা 

পিথবীৃ , মহািব , ব িব েক েদখার কাছাকািছ িনেয় যায় আমােদর। যিদও এর আেগর 

জ  এটােক অিত াকিতক বৃ েল বািতল কের িদেয়িছেলা। এই বইেয়র সংি  পিরসের 
হিকং ও ে ািদনাও এক  িচ াস দেক জেড়া কেরেছন, যা সব দুেবাধ  জ লতা সে ও 
আধুিনক পদাথিবদ া বুঝেত আমােদর সহায়তা কের।  
 
ি েফন হিকং স েক নতুন কের পিরচয় েদওয়ার িকছু েনই। বই র আেরকজন েলখক 
পদাথিবদ িলওনাদ ে ািদনাও ক ািলেফািনয়া ইনি উট অব েটকেনােলািজেত অধ াপনা 
কেরন। 

 

এন.িস. দাস 

Website: http://nclover.page4.me 
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সূচীপ  
 
 

১.অি ে র রহস  

 

২.িবিধসূ  
 

৩.বা বতা কী? 

 

৪.িবক  ইিতহাস 

 

৫.সবিকছুর ত  

 

৬.আমােদর মহািব  িনবাচন 

 

৭.দশ ত অেলৗিককৃ  

 

৮.মহান নকশা 
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আমােদর েত েকর অি ই খুবই কম সমেয়র জন । আর এই িণেকর অি ে  এই 

মহািবে র খুব কম অংশই আমােদর পে  েদখা স ব। িক  মানুষ খুবই েকৗতুহলী 
জািত। েস জানেত চায়, উ র েখঁােজ। এই েকামল-কেঠার পিথবীর বুেক জ  হন কের ৃ
উপেরর সুিবশাল মহাকাশ আর ন পু  েদেখ যুেগ যুেগ আমােদর মত মানুষ হাজােরা 
 কের েগেছ: এই েয মহািবে  আমরা আিছ, এেক েবাঝার উপায় কী? এই মহািবে র 

আচরণ েকমন? বা বতার কিতই ৃ বা েকমন? সবিকছু েকাথা েথেক এেলা? মহািবে র 
সি েত িক েকােনা সি কতারৃ ৃ  েয়াজন আেছ? আমােদর েবিশর ভাগই এসব  িনেয় 
সারা ণ মাথা ঘামায় না, িক  ায় েত েকই কখেনা না কখেনা এসব  িনেয় িচ া 
কের। 

সাধারণত এ েলা িছেলা দশেন এখিতয়াের, িক  দশেনর মতৃু  ঘেটেছ। দশন ব থ 
হেয়েছ ান-িব ােনর িবেশষ কের পদাথিব ােনর আধুিনক সব উ য়েনর সােথ তাল 
রাখেত । এখন িব ানীরাই সেত র স ােন আমােদর একমা  আেলাকবিতকা। এই বইেয়র 
উে শ  হে  সা িতকতম আিব ার এবং তাি ক অ গিতর আেলােক এসব ে র উ র 
েদওয়া। এসব ৈব ািনক অ গিত আমােদর মহািবে র এবং তােত আমােদর অব ােনর 
এক নতুন িচ  আঁকেত স ম হেয়েছ েযটা গতানুগিতক িচ  েথেক অেনকটাই আলাদা, 
এমনিক দুেয়ক দশক আেগর িচ  েথেকও অেনক খািনই িভ । অবশ , এই নতুন ধারণার 
খসড়ার ইিতহাস ায় এক শতা ী পুরােনা। 

মহািব  স েক গতানুগিতক ধারণা অনুযায়ী েয েকােনা ব  সুিনধািরত পেথ পির মন 
কের এবং তার একটা সুিনিদ  অতীত থােক। িনিদ  সমেয় আমরা তার অব ান 
পু ানুপু  ভােব িনধারণ করেত পাির। যিদও ৈদনি ন অেনক কােজই এই ধারণা দা ণ 
কাযকর, িক  ১৯২০ র িদেক েদখা যায় এই ‘ ািসক াল’ ধারণা িদেয় েভৗত জগেতর 
পারমাণিবক ও অিতপারমাণিবক ের েযসব আপাত উ ট ঘটনাসমূহ ঘেট েসসেবর 
েকােনা ব াখ া েমেল না। তাই এর বদেল তখন একটা িভ  তাি ক কাঠােমার আ য় 
িনেত হয় যার নাম েকায়া াম পদাথিবদ া। এসব অিতপারমানিবক ঘটনার বণনায় 
েকায়া াম েমকািনে র অনুমান েলা খুবই িনভুল এবং এেদরেক যখন বহ র ব সমূেহর ৃ
উপর েয়াগ করা হয় তখন ািসকাল তে র অনুমানসমূেহর সােথ িমেল যায়। িক  
েকায়া াম এবং ািসকাল পদাথিবদ া েভৗত বা বতার স ণ িভ  দুূ  ধারণার উপর 
অবি ত। 
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েকায়া াম ত েক িবিভ  ভােবই বণনা করা স ব, তেব সবেচেয় সহজাত(ইনটুই ভ) 
বণনাটা িদেয়েছন িরচাড (িডক) ফাইনম ান, ক ািলেফািনয়া ই উট অফ েটকনলিজর 
একজন বিণল চিরে র অিধকারী িব ানী, িযিন কখেনা কখেনা কােছরই একটা ি প বাের 
বে া াম বাজােতন। ফাইনম ােনর মেত, একটা িসে ম ধু মা  একটাই ঘটনা বাহ 
নয় বরং স াব  সকল ঘটনা বােহর সমি । আমােদর উ র েখঁাজার পেথ আমরা 
ফাইনম ােনর এই প িতেক িবশেদ ব াখ া করব এবং এটা েয়াগ কের েদখেবা েয 
মহািবে র েকােনা একক ঘটনা বাহ (ইিতহাস) েনই, এমনিক এর েকােনা াধীন অি ই 
েনই। অেনক পদাথিব ানীর কােছও এটা ৈব িবক েকােনা ধারণা মেন হেত পাের। 
আধুিনক িব ােনর অন  অেনক ধারণার মত এটাও আমােদর সাধারণ ােনর সােথ েমেল 
না। িক  সাধারণ ান েতা ৈতির হয় ৈদনি ন অিভ তার আেলােক, অত াধুিনক যুি র 
সাহােয  েদখা পারমানিবক জগৎ বা আিদ মহািবে র িচে র উপর িভি  কের নয়।  

আধুিনক পদাথিব ােনর উদভেবর আেগ সাধারণত ভাবা হত িবে র সকল ানই 
সরাসির পযেব েণর মাধ েম লাভ করা স ব অথাৎ েকােনা একটা ব েক আমােদর 
ইি য়সমূেহর মাধ েম আমরা েযভােব অনুভব কির ব িল েতমনই। িক  আধুিনক 
পদাথিব ােনর চমক দ সাফল - েযটা আমােদর ৈদনি ন অিভ তা নয়, বরং 
ফাইনম ােনর ধারণার মত ধারণার উপর িভি  কের িতি ত- েথেক েদখা যায় েয 
বা বতা েতমন নয়। তাই বা বতার চিলত সরল িচ  আধুিনক পদাথিব ােনর সােথ 
সুস ত নয়। এ ধরেণর িব াি  েমাকােবলা করেত আমরা েয েকৗশেলর আ য় িনই তােক 
বেল পায়নিনভর বা বতা। এই েকৗশলটার িপছেন মূল ধারণা হে  আমােদর মি  
ইি য়সমূহ েথেক পাওয়া ে সনার সােপে  বা ব জগেতর এক  কা িনক প বা 
কাঠােমা ৈতির কের। যখন এমন একটা কাঠােমা িবিভ  ঘটনােক সফল ভােব ব াখ া 
করেত পাের তখন আমরা এই কাঠােমােক এবং এই কাঠােমার সকল গাঠিনক ও 
ধারণাগত উপাদানেক বা বতার ৈবিশ  বা পরম সত  িহসােব হন কির। িক  এই 
একই েভৗত ঘটনােক হয়েতা অন  েকােনা ভােবও কাঠােমাব  করা যায়, েযখােন িভ তর 
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েমৗিলক উপাদান এবং ধারণাসমি  ব ব ত হেব। এমন দুই  িভ  কাঠােমা যখন েকােনা 
েভৗত ঘটনােক িনখুত ভােব অনুমান করেত পাের তখন আর এেদর এক েক অপর চ 
েচেয় েবিশ বা কম বা ব িহসােব িচি ত করা যায় না; বরং তখন আমরা িনেজর 
সুিবধামত েযেকােনা এক  কাঠােমােক ব বহার করার াধীনতা েপেয় যাই। 

িব ােনর ইিতহােস আমরা এেকর পর এক উ ততর ত  এবং ধারণা-কাঠােমা আিব ার 
হেত েদেখিছ, েসই ে েটা েথেক  কের িনউটন হেয় আধুিনক েকায়া াম ত । এই  
খুবই াভািবক েয, এই ধারা িক চলেতই থাকেব নািক এক  পরম তে  িগেয় থামেব, েয 
পরম তে র সাহােয  মহািবে র সকল বল, সকল পযেব ণেক ব াখ া করা স ব হেব? 
নািক আমরা এেকর পর এক উ ততর ত  আিব ার কের েযেতই থাকেবা, অথাৎ এমন 
েকােনা পরম ত ই আিব ার করা স ব হেব না েযটার আর উ য়ন স ব নয়? এই 
ে র সুিনিদ  উ র আমােদর হােত এখেনা েন।ই িক  আমােদর হােত এমন এক  ত  
আেছ েয  িনেজেক সকল িকছুর পরম ত  িহসােব দাবী করেত পাের; যার নাম এম-
ত । এম-ত ই এখেনা পয  একমা  ধারণা-কাঠােমা যার েসই সকল ৈবিশ ই আেছ 
এক  পরম তে র েয ৈবিশ েলা থাকার কথা। আমােদর পরবিত আেলাচনার অেনক 
অংশই পিরচািলত হেব এই তে র উপর িভি  কের।  

এম-ত েক ক একক েকােনা ত  বলা যায় না। এটা অেনকটা এক  তে র একটা 
সমি  যার িত  সদস  ত  েভৗত ঘটনা সমুেহর েকােনা িনিদ  অংশেক বণনা কের। 
েযন একটা মানিচে র মত। এটা সবার জানা েয েকােনা একক মানিচে  পুেরা পিথবীর ৃ
ভূ-তল েক েদখােনা স ব নয়। সমতল মানিচ  ৈতিরেত েয মারক াটর অিভে প ব বহার 
করা হয়, তােত যতই উ র আর দি ণ েম র িদেক যাওয়া হয় ততই ে ফল েলা 
িববিধত কের আঁকা হেত থােক। আর এ ধরেণর মানিচে  েকােনা ভােবই উ র আর 
দি ন েম িব  েদখােনা স ব নয়ু । তাই পুেরা পিথবীরৃ  এক  িনভরেযাগ  িতকিত ৃ
ৈতির করেত হেল আমােদরেক েকােনা একক মানিচে র বদেল এক  িভ  িভ  মানিচ  
ব বহার করেত হেব, েযখােন এেকক  মানিচ  পিথবীর এেকক  অংশেক িনভুল ভােব ৃ
কাশ কের। এবং মানিচ েলার িকছু অংশ এেক-অপেরর উপর আপিতত হেল এই 
আপিতত অংশও ঐ এলাকার ভূিচ েক িনভুল ভােব বণনা করেব। এম-ত  অেনকটা 
এমন। এম-তে র ত ে র িবিভ  সদস  ত  েদখেত অেনকসময় এেক অপর েথেক 
িভ  হেলও তােদরেক আসেল এক  অ িনিহত একক তে র িবিভ  অংশ িহসােব েদখা 
যায়। এরা হে  মূল তে র িবিভ  প যার এেককটা এেকক সীমায় েযাজ , উদাহরন 

প- যখন িকছু চলেকর মান, েযমন শি র পিরমান, খুবই কম তার জন  আছ এক  
ত । এ েযন েসই মারেকটর েজকশন েথেক পাওয়া পিথবীর মানিচে রৃ  িবিভ  অংশ, েয 
অংেশ একািধক মানিচ  এেক অপেরর উপর আপিতত হেব েস অংেশও এই ত সমূেহর 
অনুমান পর েরর সােথ সুসংহত। আর পুেরা ভূ েকর েযমন েকােনা ভােলা সমতল 
িতিলিপ বা মানিচ  েনই েতমিন েতমন েকােনা একক ত  েনই, েযটা একাই সকল 
অব ায় সব ধরেণর পযেব ণেক ব াখ া করেত পাের।  
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M-ত  কীভােব সি িবষয়ক সমূেহর উ র িদেত পাের েসটা আমরাৃ  বণনা করব। এই 
ত  মেত আমােদর মহািব ই একমা  মহািব  নয়। বরং, M-ত  বলেছ একদম শূন  
েথেক ব  সংখ ক মহািবে র সূচনা হেয়েছ। তােদর সি েত েকােনা অিত াকত শি  বা ৃ ৃ
ঈ েরর অংশ হন েয়াজন েনই। বরং েভৗত সূ সমূহ েথেকই এই ব সংখ ক মহািবে র 
উদভব হয়। এেদর উদভব ৈব ািনক প িতেতই। িত  মহািবে র ঘটনা বােহরই 
ব সংখ ক ইিতহাস আেছ এবং পরবিত েকােনা িনিদ  সমেয়,(েযমন বতমান সময়টা হে  
সি র সূচনা েথেকৃ   কের অেনক পেরর একটা সময়) এরা স াব  অেনক অব ােতই 
থাকেত পাের। এসব অব ার েবিশরভাগই আমরা েয মহািব েক পযেব ণ কির তার 
েথেক স ণ আলাদা এবং েকােনা ধরেনর ু ‘জীবন’-এর জন  একদমই িত ল। এেদর 
মেধ  খুব কম সংখ েকই আমােদর মত াণীর অি  থাকা স ব। তাই আমােদর অি ই 
স াব  আর সব মহািব  েথেক ধুমা  েয েলােত আমােদর অি  স ব েস েলােকই 
িনিদ  কের েদয়। যিদও মহাজাগিতক ে েল আমরা অিতব  এবং হীন িকছুু , 
তারপরও এই েয িনিদ  কের েদওয়ার ঘটনা, এটাই আমােদরেক বিসেয় িদেয়েছ অেনকটা 
সি র কতার আসেনৃ । 

মহািব  স েক গভীরতম উপলি  লােভর জন  তাই আমােদরেক ধু সবিকছু ‘কীভােব’ 
ঘেট জানেলই হেবনা, জানেত হেব ‘েকন’। 

েকন েকােনা িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ? 
েকন আমােদর অি  আেছ? 
েকন েভৗত সূ  সমূেহর ক এই েসটটাই আমরা েদখিছ, অন রকম নয় েকন? 
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এটাই জীবন, মহািব  এবং সবিকছুর পরমতম । এই বইেয় আমরা এই ে রই উ র 
িদেত েচ া করব। ‘িহচহাইকারস গাইড টু গ ালাি ’র মত আমােদর উ র ধু “৪২” হেব 
না। 
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“Skoll the wolf who shall scare the Moon 
Till he flies to the Wood-of-Woe: 
Hati the wolf, Hridvitnir’s kin, 
Who shall pursue the sun”. - GRIMNISMAL, The Elder Edda 

ভাইিকং পুরােণ আেছ, ল এবং হা  সূয এবং চ েক তাড়া কের েবড়ায়। এরা যখন 

েকােনা একটােক ধের েফেল তখনই সূয বা চ হণ হয়। আর তখন পিথবীর মানুষ ৃ
চ -সূযেক উ ার করার জন  খুব েজাের ৈহৈচ করেত থােক যােত েনকেড় দুেটা পািলেয় 
যায়। অন ান  সং িতেতও এধরেণর েপৗরািণক কািহনীৃ  রেয়েছ। িক  মানুষ িন ই 
একসময় েখয়াল করেত  কের েয তারা ৈহৈচ ক ক বা না ক ক চ  বা সূয 
কই হণ কা েয় ওেঠ। এবং আেরা পের তারা িন ই এটাও েখয়াল কের েয এসব 
হণ এেলােমেলা ভােবও ঘেট না। বরং একটা িনয়িমত এবং পুনরাব  ধারায় ঘটেত ৃ
থােক। চ হেণর জন  এই ধারাটা পযেব ণ করা েবশ সহজসাধ । াচীন 
ব ািবলিনয়ানরা এসব পযেব ণ েথেক চ হেণর ায় িনখুঁত ভিবষ তবাণী করেত স ম 
হেয়িছেলা। যিদও তােদর এটা জানা িছেলা না েয চ হণ ঘেট পিথবী সূেযর আেলা ৃ
আটেক েফলার ফেল। েস তুলনায় সূয হেণর সময়কাল গণনা করা িছেলা অেনক ক ন। 
কারণ এমনিক সূয হণ ঘটার সময়ও েসই হণ েদখা যায় পিথবীপে র ধু মা  ৃ ৃ ৩০ 
মাইল চওড়া েকােনা একটা ফািল েথেক। তবু হেণর এই ছ টা একবার বুেঝ েফলেল 
এটা  েয় য়, েয হণ েকােনা অিত াকত স ার খামেখয়ািলর উপর িনভরৃ  কের না, 
বরং িনিদ  সূ  েমেন চেল। 
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আিদেত আমােদর পূবপু ষরা যিদও িকছু হ ন ে র গিত িহসাব করেত েপেরিছেলা 
তারপরও কিতর েবিশরভাগ ঘটনাই িছেলা তােদর ব াখ াতীতৃ । আে য়িগির, ভূিমক , 
ঝড়, মহামাির, মাংেসর িভতের েবেড় যাওয়া পােয়র নখ, এসবই মেন হেতা েযন ঘটেছ 
েকােনা িনয়ম বা কারণ ছাড়াই। াচীণকােল কিতর এসবৃ  িব ংসী কমকা েক েকােনা 
রাগী ঈ র বা ংসা ক েদব-েদবীর অপকা  বেল মেন করা হেতা। াকিতক ৃ
িবপযয়েক েদখা হত েদবতােদর রািগেয় েদওয়ার িতফল িহসােব। উদাহরণ প, খ পূব ৃ
৫৬০০ বছর আেগ ওরাগেনর মাউ  মাজুমা আে ওিগিরেত অ তপাত হয়ু , যার ফেল 
কেয়ক বছর ল  কয়লা এবং আে য় িশলা বি পােতর মত ঝেরৃ । এরপর ব  বছেরর 
বি েত েসই ালামুখ পািনপূণ হেয়ৃ  ে টার েলক গঠন কের। কালামাথ ইি য়ানেদর 
েপৗরািণক কািহিনেত এই ঘটনার েয বণনা পাওয়া যায়, তার সােথ মূল ঘটনার সকল 
ভূতাি ক বণনার িমল রেয়েছ। েসই সে  বাড়িত নাটিকয়তা েযাগ করেত তারা এই 
দুভােগ র কারণ িহসােব দায়ী কের একজন মানুেষর কমফলেক। আসেল মানব জািতর 
অপরাধেবােধ েভাগার মতাটাই এমন েয, েযেকােনা িকছুেতই তারা েশষেমষ িনেজর 
েকােনা না েকােনা েদাষ খুঁেজ িনেত পাের। কিথত আেছ , ভূজগেতর ঈ র লাও কালামাথ 
সদােরর সু রী মানব কন ার ে েম পেড় িগেয়িছেলা। িক  এই ে েম ত াখ াত হেয় 
িতেশাধ প লাও পুেরা কালামাথেকই আ ন িদেয় ংস করেত উদ ত হয়। িক  এও 
কিথত আেছ, েয তখন উ জগেতর ঈ র ে ল মানব জািতর উপর সদয় হেয় তােদর 
র া করার জন  লাও এর সােথ লড়াই কের। েশষ পয  লাও আহত হেয় মাউ  
মাজামার মেধ  পেড় যায়, এর ফেলই সি  হয় েসই ালামুেখর েযটা পের ভের েগেছ ৃ
পািনেত।  

কিতর িনয়ম িবষয়ক অ তাই েসই াচীন কােলর মানুষেদর িবিভ  েদবতাৃ  উ াবন 
করেত উদ ত কেরেছ, যারা মািলেকর আসেন বেশ ছিড় েঘারােতা মানব জীবেনর সকল 
িবষয়ািদেত। তােদর ভােলাবাসার এবং যুে র জন  েদবতা িছেলা; িছেলা সূেযর, পিথবীর ৃ
এবং আকােশর জন ; েদবতা িছেলা মহাসমূে র এবং নদীর, বি র এবং বে রৃ , এমনিক 
ভূিমক  আর আে য়িগিরর জন ও েদবতা বািনেয়িছেলা তারা। েদবতারা যখন স  
তখন মানবজািতেক তারা িদত সু র আবহাওয়া, শাি , এবং াকিতক দুেযাগ ও ৃ
েরাগবালাই েথেক মুি । আর যখন তারা অস , তখনই আসেতা খরা, যু , মহামারী 
আর দুিভ । েযেহতু কিতেতৃ  িবদ মান ি য়া- িতি য়ার ঘটনা তােদর অজানা িছেলা 
তাই তােদর েদবতােদর মেন হেতা অ , দুেবাধ , আর মানুষ িছেলা তােদর মিজর 
িশকার। িক  ২৬০০ বছর আেগ িমেলথােসর থােলেসর (আনুমািনক, খপূ ৃ ৬২৪ – ca 
খপূৃ ) সময় েথেক এই অব ার পিরবতন ঘটেত  কের। তখন থম এই ধারণার 
উ ব হয়, েয কিত িকছু সুসংহত িনয়মাবিল েমেন চেল েয েলার মেমা ার করা স বৃ । 
আর এখান েথেকই েদবেদবীেদর রাজ  হ েয় িদেয় াকিতক িনয়েম পিরচািলতৃ  মহািবে র 
ধারণার যা া  হয়, একিদন যার নীলনকশা আমরা পেড় েফলেত িশখেবা।  

মানেবিতহােসর সময়েরখা ধের িহসাব করেল ৈব ািনক অনুস ান এক  েবশ নবীন 
অিভ া। আমােদর জািত, েহােমা েসিপেয় , এর উ ব হেয়িছেলা সাহারার দি েণ 
আি কায় ায় দুল  বছর আেগ। েস তুলনায় েলখ  ভাষার সিৃ  হেয়েছ কিষিনভর ৃ
সমােজ, মা  সাত হাজার বছর আেগ। ( াচীনতম েযসব িলিখত দিলেলর স ান পাওয়া 
যায় তােদর িকছুর িবষয়ব  িছেলা িত নাগিরকেক কতখািন িবয়ােরর ভাগ অনুেমাদন 
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করা হেব েস িনেয়)। ীক সভ তার েয াচীনতম িলিখত দিলল পাওয়া যায় েস েলা 
খ পূব নবম শতা ীরৃ , িক  এই সভ তার িশখর অথাৎ ‘ ািসক াল যুগ’ এর সূচনা হয় 
৫০০ খ পূবাবেদর িকছু আেগ িদেয়ৃ । অ◌্যাির টেলর (খপূৃ ৩৮৪-খপূৃ ৩২২) ভাষ  মেত 
এই সােলর কাছাকািছ সমেয় থােলস কতক এইৃ  ধারণার সূ পাত হয়, েয আমােদর 
চািরপােশ ঘটেত থাকা জ ল ঘটনাবিলেক সরলতর িনয়েমর আেলােক ব াখ া করা স ব, 
েকােনা ধরেণর েপৗরািণক বা ধম য় ব াখ া ছাড়াই।  

থােলসই খ পূব ৃ ৫৯৫ সােল সব থম সফল ভােব সূয হেনর সময় গণনা কের েবর 
করেত স ম হন। যিদও ধারণা করা হয় িতিন েয সূ তার সােথ অনুমান  করেত 
েপেরিছেলন তােত ভােগ র অেনক সহায়তা েপেয়েছন। িতিন িছেলন একজন অ রােলর 
মানুষ িযিন িনেজর হােত েকােনা েলখা েরেখ যান িন। আেয়ািনয়া নামক েয অ েল িতিন 
থাকেতন েসখােন তার বািড়  িছেলা এক  অন তম ানেক । ীকরা আেয়ািনয়ােত 
উপিনেবশ গঠন করার পের থােলেসর ভাব তূর  েথেক সুদূর ইটািল পয  িব ত হয়ৃ । 
আেয়ানীয় িব ান- যার মূল অিভ া িছেলা েমৗিলক সূ াবলীর উে াচেনর মাধ েম 
াকিতক ঘটনাসমূেহর ব াখ া করাৃ - িছেলা মানুেষর ধারণার জগেত অ গিতর ইিতহােস 
এক ৈব িবক মাইলফলক। তােদর িবে ষণ প িত িছেলা যুি িনভর এবং অেনক িবষেয়ই 
তারা এমন সব উপসংহাের েপৗছােত েপেরিছেলা েয েলা আমােদর অত াধুিনক িবে ষণ 
প িতেত পাওয়া ফলাফেলর সমতুল। এটা িছেলা একটা িবশাল সূচনা। িক  এরপর 
কেয়ক শতা ীব ািপ সমেয়র বােহ আেয়ানীয় িব ােনর অেনক িকছুই হািরেয় যায় এবং 
পরবত েত একািধকবার পুনরািব ত ও পুন ািবত হয়ৃ । 

িকংবদি  মেত, থম েয গািণিতক সূ  কিতর একটা িনয়মেক সূ বৃ  করেত েপেরিছেলা 
েসটা িপথােগারাস (আনুমািনক. খপূ ৃ ৫৮০ – খপূ ৃ ৪৯০)নামক একজন আেয়ানীয় 
আিব ার কেরন, সূ  িপথােগারােসর উপপাদ  নােম পিরিচত। এ উপপাদ  বেল: এক  
সমেকানী ি ভূেজর অিতভুেজর বগ, সমেকাণ সংল  বা েয়র বেগর সমি র সমান। বলা 
হেয় থােক িপথােগারাস বাদ যে র টানা তােরর ৈদঘ  এবং য  েস অনুযায়ী েয 
সুরস িত সি  কের তার মধ কারৃ  গািণিতক স ক িনণয় করেত েপেরিছেলন। এখনকার 
ভাষায় বলেল স কটা হে : এক  িনিদ  টােন টানা তােরর ক া - িত েসেকে  
তার  কতবার কঁােপ-তার র ৈদেঘ র িবপরীত অনুপােত পিরবিতত হয়। এখান েথেকই 
বলা যায় েবজ িগটােরর তােরর ৈদঘ  েকন সাধারণ িগটােরর েচেয় েবিশ হেব। হয়েতা 
এই স কটা িপথােগারাস িনেজ আিব ার কেরন িন- তার নােম েয উপপাদ , হয়েতা 
েস ও তার িনেজর আিব ার নয়- িক  এই মাণ পাওয়া যায় েয টানা তােরর ৈদঘ  
আর তার ক াে র মধ কার স ক তার সমেয় মানুেষর জানা িছেলা। তাই যিদ হেয় 
থােক তাহেল এই অিত সাধারণ গািণিতক সূ েকই আমরা তাি ক পদাথিব ােনর থম 
িনদশন বলেত পাির। 
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িপথােগারােসর এই তােরর সূ  ছাড়া আর েয কেয়ক  মা  েভৗতিবিধ াচীন কােল 
স ক ভােব জানা িছেলা েস েলার আিব ারক আিকিমিডস (আনুমািনক খপূৃ  ২৮৭- খপূ ৃ
২১২), াচীন যুেগর উ লতম পদাথিব ানী। আধুিনক িব ােনর ভাষায়, িলভােরর সূ  
আমােদর বেল, েয খুব ীণ বলও অেনক বড় ওজন তুলেত পাের কারণ িলভার তার 
ি রিব র েথেক বল েয়াগ িব  েয়র দূরে রু ু  অনুপােত বলেক িববিধত কের েদয়। 
ভাসমান ব র সূ  আমােদর বেল, েয েকােনা একটা ভাসমান ব  েসই পিরমান উধমূখী 
বল অনুভব করেব যতটু  ওজেনর তরল েস অপসারণ কেরেছ। এবং িতফলেনর সূ  
বেল, েয আপিতত আেলার সােথ আয়না েয েকাণ সি  কের িতফিলত আেলার সােথও ৃ
আয়না  একই েকাণ সি  কেরৃ । িক  আিকিমিডস এ েলােক সূ  বা িবিধ আখ া েদন 
িন। এমনিক েকােনা পযেব ণ ও পিরমােপর সােপে ও েস েলােক ব াখ া কেরন িন। 
বদেল িতিন এ েলােক গািণিতক তিসে র মত কের ধের িনেয়েছন, ক েযভােব ইউি ড 
তার জ ািমিত সি রৃ  জন  তিস েলা ধের িনেয়িছেলা। 

এভােব আেয়ানীয় ভাব যখন িবিভ  িদেক ছিড়েয় েযেত লাগেলা তখন েদখা েগল অন  
অেনেকই েখয়াল করেছ েয মহািবে র মেধ  এক ধরেণর অ িনিহত সুিবন তা আেছ, 
েযটােক পযেব ণ ও যুি র সাহােয  অনুধাবন করা স ব। আনাি মা ার,(আনুমািনক. 
খপূ ৃ ৬১০- খপূ ৃ ৫৪০) িযিন িছেলন থােলেসর ব ু , এবং স বত ছা , যুি  েদখান, েযেহতু 
মানব িশ  জে র পর একদম অসহায় অব ায় থােক, তাই পিথবীর বুেক থম মানুষ ৃ
যিদ িশ  অব ায় হািজর হেতা তাহেল েস কেতা না। এটা হয়েতা মানেবিতহােস 
িববতেনর ধারণার াচীনতম িচ । থােলেসর যুি েত মানুষ তাহেল িন ই অন  েকােনা 
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াণী েথেক িববিতত হেয়েছ যােদর িশ রা মানবিশ র েচেয় শ েপা । িসিসিলেত, 
এে েডাে স (আনুমািনক. খপূ ৃ ৪৯০- খপূ ৃ ৪৩০) ে ি া নামক এক যে র ব বহার 
ল  কেরন। য  েদখেত অেনকটা ডােলর চামেচর মত। এেত লা র মাথায় এক  
েগালেকর মত থােক েয েগালেকর উপেরর অংশ ফঁাকা এবং িনেচ এক  েছাে া িছ  
আেছ। েগালক েক পািনেত ডুবােল িভতর  পািনপূণ হেয় যায় এর পের উপেরর ফাকা 
অংশটা আটেক ে ি া  তুেল েফলেলও িনেচর িছ  িদেয় পািন পেড় যায় না। েস িচ া 
কের েদেখিছেলা, েয অদশ  িকছু িন ই পািনেকৃ  িনেচর িছ িদেয় পেড় েযেত বাধা িদে - 
এভােবই েস বায়ু নামক জড় পদাথ  আিব ার কের।  

ায় একই সমেয় উ র ীেসর এক  আেয়ানীয় কেলািনেত েডেমাি টাস (আনুমািনক, খপূ ৃ
৪৬০ – খপূ ৃ ৩৭০)েকােনা ব েক বারবার ভাঙেত বা কাটেত থাকেল কী হেব েসটা িনেয় 
িচ া করিছেলন। তার যুি  মেত েয েকােনা ব েক এভােব অসীম সংখ ক বার ভাগ 
করা যােব না। বরং িতিন এক  তিস  াব কেরিছেলন েয সবিকছু এমনিক সকল 
জীিবত স াও এমন িকছু েমৗিলক কিণকার সম েয় গ ত যােদরেক আর ভাগ করা যােব 
না। িতিন এই পরমতম কিণকার নাম িদেয়িছেলন ‘এটম’ বা ‘পরমাণ’ু ীক ভাষায় যার 
অথ ‘অকতনীয়’। েডেমাি টাস িব াস করেতন সকল েভৗত ঘটনা এসব পরমাণুর 
সংঘেষর ফেল ঘেট। এ মতবাদেক ‘পরমাণুবাদ’ আখ া েদওয়া হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী, 
সকল অ◌্যাটম শূেন  চলােফরা কের এবং তােদরেক যিদ বািহ কভােব ভািবত করা না 
হয় তাহেল তারা িচরকাল একই িদেক চলেতই থাকেব। আধুিনক কােল এই ধারণােক 
আমরা বিল জড়তার সূ । 

আমরা েয মহািবে র েকে  বসবাসরত েকােনা িবেশষ স া নই বরং মহািবে র অিত 
নগন  একদল বািস া এই যুগা কারী ধারণা েত থম েপঁৗছান এির াকাস(আনুমািনক 
খপূ ৃ ৩১০ –খপূ ৃ ২৩০) িযিন িছেলন অন তম েশষ আেয়ানীয় িব ানী। তার করা 
ধুমা  এক  গািণিতক িহসাবই কােলর বােহ েক আেছ, েযখােন িতিন জ ল 

জ ািমিতক িবে ষেণর মাধ েম চ হেণর সময় চঁােদর উপর পিথবীর ছায়ার আকার ৃ
িনণয় করেত েপেরিছেলন। িতিন তার া  তেথ র িভি েত এই উপসংহাের েপঁৗছান েয 
সূেযর আকার িন ই পিথবীর েথেক ব েণ বড়ৃ । আর েযেহতু  ব েকই বহু ৃ ৎ ব র 
চািরিদেক আবিতত হেত হেব উলেটাটা নয়,তাই িতিন থম বেলন েয পিথবী ৃ
েসৗরজগেতর েক  নয় বরং এটা সহ অন ান  হ েলাও সূেযর চািরিদেক ঘুরেছ। পিথবীৃ  
েয ে ফ মামুিল আেরকটা হ, এই উপলি  েথেক  কের পের সূযও েয িবেশষ িকছু 
নয়, এই ধারণায় েপঁৗছােনা বরং েবশ েছাট একটা ধাপ। এির াকাসও এটাই সে হ 
কেরিছেলন এবং িতিন িব াস করেতন তারা েলা দূরবত  সূয ছাড়া আর িকছুই নয়। 

াচীন ীক দশেন অেনক রকম ধ ান-ধারণাই চিলত িছেলা, যােদর আবার েকােনা-
েকােনাটার এেক অপেরর সােথ িছেলা থাগত িবেরাধ। আেয়ানীয়রা িছেলা এেদর মেধ ই 
আেরা এক  দল। দুভাগ েম, কিতর আয়নীয় ধারণাৃ - েয কিতেকৃ  িকছু সাধারণ 
সূে র সাহােয  ব াখ া করা এবং এর কাযকরণ অ  িকছু েমৗিলক নীিতেত নািমেয় আনা 
স ব- শি শালী ভাব রাখেত েপেরিছেলা মা  কেয়ক শতা ী। এর একটা কারণ হে  
আেয়ানীয় তে  াধীন ই া বা উে েশ র েকােনা ান িছেলা না, আর এই ত  মেত 
িবে র পিরচালনায় ঈ রেদর হ ে েপর েকােনা অবকাশ েনই। এসব িজিনেষর এই 
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আকি ক অনুপি িত তখনকার ীক িচ ািবদেদরেক ততটাই গভীর ভােব উি  কের 
তুেলিছেলা যতটা উি  হেয় ওেঠ এখনকার অেনক মানুষও। েযমন, দাশিনক এিপ রাস 
(খপূ ৃ ৩৪১- খপূ ৃ ২৭০) পরমাণুবােদর ধারণােক বজন কেরিছেলন এই িভি েত েয 
“ াকিতকৃ  দাশিনকেদর ভােগ র ‘দাস’ হবার েচেয় েপৗরািণক েদবেদবীেক অনুসরণ করা 
ে য়।” আির টলও পরমাণুর ধারণােক পিরত াগ কেরন, কারণ তার পে  মানুষ েয 
পরমাণুর মত আ াহীন জড়ব র িদেয় গ ত এটা েমেন েনওয়া স ব িছেলা না। 
মহািব  েয মানব েকি ক নয় এই আেয়ানীয় ধারণা িছেলা আমােদর মহাজাগিতক 
উপলি র এক  মাইলফলক। িক  এই ধারণােক বািতল গণ  করার পের েসভােবই িছেলা 
ায় বােরা শতা ী, গ ািলিলওর আগ পয  সবজন াহ  হয়িন। 

কিত স েক ীকেদর িকছু অনুমান যতই অ দি  স  েহাক নাৃ ৃ  েকন, তােদর 
েবিশরভাগ ধারণাই এখনকার িব ােনর মানদে  েধােপ কেব না। এর একটা কারণ, 
ীকরা ৈব ািনক প িতর আিব ারক নয়, তােদর ত েলা পরী া-িনরী ার মাধ েম 
যাচাই করার লে  গ ত হেতা না। তাই যিদ একজন পি ত দািব করেতন েয, একটা 
কিণকা সরল পেথ চলেতই থাকেব যত ণ না এর সােথ অন  আেরক  কিণকার সংঘষ 
হে , আর আেরক পি ত যিদ দািব করেতন এক  কিণকা সরল পেথ চলেত থাকেব 
যত ণ না েস  এক  সাই  এর গােয় েগা া খায়; তােদর এই িববাদ েমটােনার 
েকােনা ব বহািরক প িত তােদর জানা িছেলা না। এবং তােদর ধারণায় মানব স  িবিধ ৃ
এবং েভৗতিবিধর মেধ  েকােনা সু  পাথক  িছেলা না। েযমন, খ পূব প ম শতা ীেত ৃ
আনাি মা ার িলেখেছন েয সব িকছুরই সি  হয় এক  াথিমক সারব  েথেকৃ , এবং 
পের তােতই িফের যায়, যিদ না “তারা তােদর অসমতার জন  জিরমানা পিরেশাধ কের”। 
এবং আেয়ানীয় দাশিনক েহরাি টােসর (আনুমািনক খপূ ৃ ৫৩৫- খপূ ৃ ৪৭৬) মেত সূয 
তার িনিদ  আচরণ কের কারণ এর অন থা হেল িবচােরর েদবী তােক পাকড়াও করেব। 
এর কেয়ক শতা ী পের খ পূব ততীয় শতেকর ৃ ৃ িদেক িয়  নামক একদল ি ক 
দাশিনক মানব স িবিধ আর কিতর েভৗতিবিধর মেধ  পাথক  করেতৃ ৃ  স ম হন। িক  
তারা িকছু মানব আচরণিবিধ, েয েলােক তারা ািবক ান কর , েযমন- ঈ েরর িত 
গভীর া এবং িপতা-মাতার িত আনুগত েক াকিতক িনয়েমর তাৃ িলকায় েফেলিছেলা। 
এমনিক তারা ায়ই েভৗত ঘটনাবিলর বণনায় আইিন পিরভাষা েয়াগ করেতা এবং 
িব াস করত জড়ব েলা যােত েভৗতিবিধ েলা কঠাক মত ‘েমেন চেল’ তার জন  
েভৗতিবিধ েলা এভােব েজার িদেয় বলার েয়াজন রেয়েছ। মানুষেক ািফক আইন 
মানােতই আমরা িহমিসম েখেয় যাই, িচ া ক ন েতা হানূেদরও যিদ আইন কের কের 
উপব াকার পেথ চলেত বাধৃ  করেত হেতা, তাহেল কী অব াটা দঁাড়ােতা। 

এই মতবাদ ি কেদর উ রসুরী িচ ািবদেদর মেধ ও ব  শতা ী ধের চিলত িছেলা। 
েয়াদশ শতেক খ ান দাশিনক থমাস আ ইনাসৃ (আনুমািনক ১২২৫-১২৭৪) এই মতবাদ 
হন কেরিছেলন এবং ঈ েরর অি  মােণ যুি  েদিখেয় িছেলন এই িলেখ, “এটা সু  
েয জড়ব মূহ তােদর গিতপেথর েশেষ েপৗছায় ৈদব েম নয় বরং ে ায়… তাই িন ই 
এমন েকােনা ব ি স া আেছ িযিন কিতর সবিকছুেক তার গিতপেথর েশেষ েপঁৗছােনার ৃ
আেদশ িদেয়েছন”। এমনিক এই েষাড়শ শতা ীর ে  জামান েজ ািতিব ানী েজাহােনস 
েকপলার (১৫৭১-১৬৩০) িব াস করেতন েয হ েলার অনুভব করার মত েচতনা আেছ 
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এবং তারা সেচতন ভােবই গিতর সূ সমূহ েমেন চেল েয েলা তােদর “মন” অনুধাবন 
করেত স ম। 

এই েয ধারণা, েয কিতর িনয়ম েলাও সেচতন ভাৃ েব েমেন চলেত হয়, এ েথেক েবাঝা 
যায় েয াচীন িচ ািবেদর  ‘কীভােব’ কিত আচরণ কের এরৃ  েচেয়, ‘েকন’ কিত এমন ৃ
আচরণ কের, এেত েবিশ িনব  িছেলা। অ◌্যাির টল িছেলন এই ধারণার একজন 
েনত ানীয় ব া িযিন পযেব ণিনভরৃ  িব ােনর ধারণােক বািতল গণ  কেরন। অবশ  
সূ  পিরমাপ এবং গািণিতক িহসাব িনকাশ েসই াচীন কােল সহজসাধ ও িছেলা না। 
দশিভি ক েয সংখ াব ব া এখন আমরা িহসােবর কােজ ব লভােব ব বহার কির তার 
যা া হেয়িছেলা ৭০০ সােলর িদেক িহ েদর হাত ধেরু । যারা সংখ াত েক এক  শি শালী 
হািতয়াের পিরণত কেরিছেলা। েযাগ এবং িবেয়াগ িচে র ব বহার প দশ শতেকর আেগ 
চালু হয়িন। এমনিক েষাড়শ শতেকর আেগ সমতার িচ  এবং েসেক  ব বধােন সময় 
মাপেত পাের এমন ঘিড়রও অি  িছেলা না। 

আির টল পিরমাপ ও িহসােবর এই বাধােক, পিরমানগত অনুমান করেত পাের, েতমন 
পদাথিব ােনর উ য়েন েকােনা বাধা মেন কেরন িন। বরং, িতিন মেন করেতন এসব 
িহসাব িনকােশর েকােনা দরকারই েনই। এর বদেল আির টল তার পদাথিব ানেক দঁাড়া 
কিরেয়িছেলন েসইসব নীিতর উপর িভি  কের েয েলা তার কােছ েবৗি ক আেবদন সি  ৃ
করেত পারেতা। িতিন েসসব তথ  আেবদনহীন মেন করেতন েস েলা েচেপ েযেতন এবং 
িনেজর েচ ােক পুেরাপুির িনব  কেরিছেলন ‘েকন’ েকােনািকছু ঘেট এ ে র িত, 
‘কীভােব’ িকছু একটা ঘেট তার পু ানুপু  পযেব েণ িতিন খুব কম শি ই ব য় কেরেছন। 
অবশ  যখন িনেজর গণনার ফলাফল এতটাই বা বতািববিজত হত, েয েস েলা না পালেট 
আর উপায় থাকেতা না, তখন িতিন িহসােব িকছু পিরবতণ আনেতন। িক  এইসব 
পিরবতন িছেলা অেনকটা েজাড়াতািল েদওয়ার মত আপাতত ভুলচুক েঢেক েফলা ছাড়া 
যার আর েকােনা দাম েনই। এভােব তার তে র সােথ বা বতার যত অিমলই থা ক না 
েকন িতিন কই টুকটাক পিরবতন কের এসব সংঘাত িম েয় িনেতন। েযমন তার তে  
িতিন বেলিছেলন ভারী ব  তার িনেজর ওজন অনুযায়ী ি র গিতেত িনেচ পিতত হয়। 
িক  এটা  েদখা যায় েয েকােনা ব  যত পড়েত থােক ততই তার গিত বাড়েত 
থােক, তখন িতিন নতুন এক নীিত হািজর কেরন, েয ব সমূহ যতই তার িনেজর লে র 
কােছ েপৗেছ যায় ততই েস খুিশ হেয় ওেঠ এবং আেরা েজাের লে র িদেক ছুটেত থােক, 
এ নীিতর সাহােয  এক ধরেণর মানুেষর আচরণেক বণনা করা েগেলও জড় ব র আচরণ 
ব াখ ায় এটা একদম অচল। যিদও অ◌্যাির টেলর ত সমূেহর েতমন েকােনা অনুমান 
মতা িছেলা না তারপরও তার িচ াপ িতর ভাব পি মা িচ ািবদেদর মেধ  ায় দুই 

হাজার বছর আিধপত  িব ার কেরেছ। 

ি কেদর খ ান উ রসুরীরাৃ , মহািব  েয েচতনাহীন াকিতক িনয়মৃ  ারা পিরচািলত  য়, 
এই ধারণােক বজন কেরিছেলা। তারা এই ধারণােকও বজন কের েয মহািব  মানুেষর 
েকােনা িবেশষ আসন েনই। এবং যিদও মধ যুেগর দাশিনক ধারণা েলােত েকােনা সাম স  
িছেলা না, তেব তােদর সবার একটা মূলভাব িছেলা, েয মহািব  হে  ঈ েরর েখলাঘর, 
এবং াকিতক ঘটনা িনেয় গেবষণা করার েচেয়ৃ  ধমচচা করা ব েণ ে য়। এমনিক 
১২৭৭ সােল প ািরেসর িবশপ ট াি য়ার েপাপ জন XXI এর প  েথেক ২১৯  ভুেলর 
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বা নাফরমািনর এক  তািলকা কাশ কেরন েয েলােক শাি েযাগ  েঘাষণা করা হয়। 
এসব নাফরমািনর মেধ  একটা িছেলা, এটা িব াস করা েয কিত ধু াকিতক িনয়ম ৃ ৃ
েমেন চেল, কারণ এ ধারণা সবময় তার অিধকারী ঈ েরর সে  সংঘাতপূণ। মজার 
ব াপার হেলা, এর কেয়ক মাস পের েপাপ জন িনহত হন মধ াকষণ সূে র ভােবই, যখন 
তার াসােদর ছাদ েভে  পেড় তার উপর।                                                                                                                                                            

 
াকিতক িনয়ম েলা স েক আধুিনক ধারণার সূ পাত হয় স দশ শতেকরৃ  িদেক। 
েকপলারই মেন হয় থম ব ি  িযিন আধুিনক ৈব ািনক ধারণার আেলােক এই 
িনয়ম েলা বুঝেত স ম হন, যিদও আমরা আেগই বেলিছ েয িতিন জড়ব েক একধরেণর 
স া ান করেতন। গ ািলিলও(১৫৬৪-১৬৪২) তার েবিশরভাগ ৈব ািনক েলখিনেতই 
‘িনয়ম’ বা ‘িবিধ’ শ  ব বহার কেরনিন (যিদও তার েলখার অনুবােদ এই শ  পাওয়া 
যায়)। শ  িতিন ব বহার ক ন বা না ক ন িতিন চুর াকিতক িনয়ম আিব ার ৃ
করেত স ম হন, এবং এই ধারণার সার ঘটান, েয পযেব ণই হে  িব ােনর িভি  
আর িব ােনর উে শ  হে  িবিভ  েভৗত ঘটনাবিলর মধ কার পিরমাণগত স ক িনণয় 
করা। িক  েয ব ি  সব থম াকিতক িনয়ম েলােক সুিনিদ  এবং েযৗি ক ভােবৃ , 
েযমনটা আমরা বুিঝ, সূ ব  করেত স ম হন িতিন হে ন েরেন েদকােত(১৫৯৬-
১৬৫০)। 
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েদকােত িব াস করেতন সকল েভৗত ঘটনা অবশ ই িনিদ  ভেরর িবিভ  ব র সংঘেষর 
আকাের বাখ া করেত হেব, েয েলা িতন  েমৗিলক সূ  ারা পিরচািলত হয়- এই 
সূ েলা িনউটেনর সূে র পূবসুরী। িতিন বেলিছেলন েয কিতর ৃ এই েমৗিলক সূ েলা 
ান কাল পা  েভেদ কাযকর। এবং িতিন সু  ভােব বেলিছেলন এই আইন েমেন 

চলার অথ এই নয় েয এসব ব র েচতনা আেছ।  

েদকােত, আমরা যােক বিল “ াথিমক অব া”, তার  স েক স ণ ওয়ািকবহাল ূ
িছেলন। এই াথিমক অব া হে  েকােনা একটা ব ব ার আিদ অব া, িনিদ  েকােনা 
সময় সীমার েশেষ েয ব ব ার েশষ অব া আমরা গণনা করেত চাই। যিদ একেসট 
াথিমক অব া িনিদ  কের েদওয়া হয় এরপর াকিতক িনয়ম েলাই িনধারণ কের ঘটনা ৃ
বােহর মধ  িদেয় ব ব া  কীভােব িববিতত হেব, িক  যিদ ব ব ার াথিমক অব ার 
েসট িনিদ  কের েদওয়া না হয় তখন আর েকােনা গণনা স ব হয় না। েযমন, েকােনা 
সময়-সীমার েত যিদ মাথার ক উপের থাকা একটা কবুতর একটা পাথর টুকরা 
েছেড় েদয় তাহেল েসই পতনশীল ব র গিতপথ িনউটেনর সূ  ারা িনধািরত হেব। িক  
ফলাফল স ণূ িভ  িভ  আসেব যিদ কতুবর  মাথার উপর থাকা েকােনা েটিলেফান 
তাের ি র হেয় বেস পাথরটা ছােড় অথবা ঘ ায় ২০ মাইল েবেগ উেড় চলার সময় 
পাথর  ছােড়। পদাথিব ােনর িনয়ম েলা েয়াগ করেত হেল েকােনা ব ব ার কীভােব 

 হেয়েছ, বা েকােনা িনিদ  সমেয় ব ব া র অব া কী েসটা জানেত হেব। (এই 
িনয়ম েলার সাহােয  সমেয়র িপছেনর িদেক কী ঘেটিছেলা েসটাও িনণয় করা যায়।) 

াকিতক িনয়সমূেহর অি  স েক এই নতুন ােনর সােথ সােথৃ  েস েলােক নতুন কের 
ঈ েরর ধারণার সােথ েমলােনার েচ াও চলেত থােক। েদকােতর মেত, ঈ র ই া করেল 
ৈনিতকতা িবষয়ক াব েলার সত িমথ া পিরবতন করেত পারেব এমনিক গািণিতক 
উপপাদ সমূেহর সত িমথ াও তার ই ার অধীন, িক  কিতক িনয়ম েলা নয়ৃ । িতিন 
িব াস করেতন ঈ র াকিতকৃ  িনয়মসমূেহর সূচনা কেরেছন িক  এই িনয়ম েলা ছাড়া 
অন  িকছু বানােনার তার আর েকােনা উপায় িছেলা না; একমা  এ েলাই িছেলা স ব। 
এেত মেন হেত পাের ঈ েরর কিত  বুিঝ খব হেলা, িক  েদকােত বেলিছেলন এই 
িনয়ম েলা অপিরবতনীয় কারণ এ েলা ঈ েররই অ িনিহত কিতর িত িবৃ । তাই যিদ 
সিত  হয় তাহেল েকউ ভাবেত পাের ঈ েরর হােত িন ই িবিভ  রকেমর থিমক চলক 
িনধারণ কের িবিভ  রকম মহািব  ৈতির করার মতা রেয়েছ িক  েদকােত এ 
স াবনােকও অ ীকার কেরেছন। িতিন যুি  েদিখেয়িছেলন েয মহািবে র েত 
ব সমূেহর অব া েযমনই েহাকনা েকন সমেয়র সােথ সােথ আমােদর িবে র মত িবে রই 
উ ব হেতা। এ ছাড়া েদকােত মেন করেতন, একবার এই মহািব েক  কের িদেয়, 
ঈ র এটােক পুেরাপুির পিরত াগ কেরেছন।  

একই ধরেণর এক  অব ান(অ  িকছু ব িত ম বােদ) িনেয়িছেলন আইজ াক িনউটন 
(১৬৪৩-১৭২৭)। িনউটন হে ন েসই ব ি  যার ৈব ািনক িনয়ম েলা সবজন াহ তা 
লাভ কেরিছেলা তার গিতর িতন  সূ  এবং মহাকষ সূে র মাধ েম। তার সূ েলার 
সাহােয  পিথবীৃ , চঁাদ, সহ অন ান  হসমূেহর ক পথ িনণয় করা যায় এবং েজায়ার ভাটার 
মত ঘটনাও ব াখ া করা যায়। এই েয অ  িকছু সমীকরণ িতিন ৈতির কেরিছেলন, আর 
েস েলার উপর িভি  কের েয িব ত গািণিতক সংগঠন আমরা উপিনত হেয়িছৃ , েস েলা 
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আজও েশখােনা হয়, এবং েয়াগ করা হয়, যখনই েকােনা পিত একটা িবি ংএর নকশা 
কেরন, বা েকােনা েকৗশিল একটা গািড়র নকশা কেরন, বা একজন পদাথিব ানী িহসাব 
কেরন েকান িদেক একটা রেকটেক উৎে পন করেল েসটা ম ল েহ িগেয় পড়েব। েযমন 
কিব আেল া ার েপাপ বেলিছেলন, 
”Nature and Nature’s laws lay hid in night: 
God said, Let Newton be! And all was light”. 

আজকালকার েবিশরভাগ িব ানীই বলেবন েয এক  কিতক িনয়ম েকােনা এক  েভৗতৃ  
ঘটনার পুণরাব  পযেব েণর িভি েত িনণয় করা ৃ হয় এবং যা পের ঐ পযেব ণ ছাড়াও 
নতুন অেনক ঘটনা গণনা করেত পাের। েযমন, আমরা হয়েতা েখয়াল করলাম েয 
আমােদর জীবেনর িতটা সকােলই পূবিদেক সূেযাদয় হে , এবং এ েথেক একটা াকিতক ৃ
িনয়ম াব করলাম েয, “সূয সবসময় পূব িদেক ওেঠ।” এখন এই সাধারণীকত িনয়মটা ৃ
িক  আমােদর েসই সূেযাদেয়র অ  িকছু পযেব েণর বাইেরর ঘটনােকও িহসােব আেন 
এবং ভিবষ ত স েক িনরী ণ েযাগ  অনুমান দান কের। অন িদেক, “এই অিফেসর 
কি উটার েলা কােলা” এই বাক  িক  েকােনা াকিতক িনয়ম নয় কারণ এ  ধুমা  ৃ
অিফেসর বতমান কি উটার েলা স েক বলেছ এবং এর সাহােয  “নতুন িকছু 
কি উটার িকনেল েস েলাও কােলা হেব” এমন েকােনা অনুমান করা যাে  না। 

আধুিনক কােল “ াকিতক িনয়মৃ ” বলেত কী েবাঝায় েসটা িনেয় দাশিনকরা সুদীঘ িবতক 
কেরেছন, এবং থম েদখায় যতটা মেন হয় টা আসেল তারেচেয়ও সূ । েযমন, 
দাশিনক জন ডাি উ. ক ারল “সকল ণেগােকর ব াসই এক মাইেলর কম” এই বাক র 
সােথ তুলনা কেরেছন “সকল ইউেরিনয়াম-২৩৫ েগােলােকর ব াসই এক মাইেলর কম”। 
িব  স েক আমােদর পযেব ণ েথেক আমরা বলেত পাির একমাইল চওড়া েকােনা 
ণেগালক েনই এবং আমরা েমাটামু  িনি ত েয ভিবষ েতও থাকেব না। তারপরও, এটা 
িব াস করার েকােনা কারণ েনই েয এটা স ব নয়, তাই এই বাক  েকােনা াকিতক ৃ
িনয়ম নয়। ওিদেক, “সকল ইউেরিনয়াম-২৩৫ েগালেকর ব াস এক মাইেলর কম” বাক েক 
এক  াকিতক িনয়ম িহসােব ধরা েযেতৃ  পাের, কারণ িনউি য়ার পদাথিবদ া েথেক 
আমরা জািন েকােনা ইউেরিনয়াম-২৩৫ েগালেকর ব াস ছয় ইি র েবিশ হেয় েগেল েসটা 
পারমানিবক িবে ারেণর মাধ েম িনেজেক ংস কের েফেল। তাই আমরা িনি ত েয 
েতমন েকােনা েগালক েনই। (এবং এরকম িকছু বানােত যাওয়াও বুি মােনর কাজ নয়)। 
এই পাথক টা গূর পূণ এজন  েয এ েথেক েবাঝা যায় সব ধরেণর সাধারণীকরণই 
াকিতক িনয়ম িহসােবৃ  হনেযাগ  নয়। এবং কিতর েবিশরভাগ িনয়মই আেরা বড় ৃ
আকােরর পর র সংযু  িকছু িনয়েমর একটা ব ব ার অংশ।  

আধুিনক িব ােন কিতক িনয়ম েলােক সাধারণত গিণেতর ভাষায় েলখা হয়ৃ । িনয়ম েলা 
হেত পাের একদম পূণা  অথবা ায় কাছাকািছ, িক  তােদরেক অবশ ই েকােনা ধরেণর 
ব িত ম ছাড়াই কাজ করেত হেব- সািবক ভােব না হেলও অ ত িনধািরত িকছু শত 
সােপে । েযমন, আমরা এখন জািন েয িনউটেনর সূ েলােক পালেট িনেত হেব যিদ গিত 
আেলার গিতর কাছাকািছ হয়। তারপরও িনউটেনর সূ েলােক আমরা কিতর িনয়ম ৃ
িহসােবই েদিখ কারণ পিথবীেত আমরা েযসবৃ  গিতর স খীন হই েস েলা আেলার গিতর ু
েচেয় অেনক কম তাই তারা িনউটেনর সূ  ভােলা ভােবই িস  কের। 
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এখন কিত যিদ িনয়ম ারাই পিরচািলত হেয় থােক তাহেল িতন   চেলৃ  আেস: 
১. এই িনয়মাবিলর উৎস কী? 
২. এইসব িনয়েমর িক েকােনা বাত য় হয় না, মােন অেলৗিকক িকছু ঘেট িক? 
৩. স াব  িনয়মসমূেহর েসট িক মা  একটাই? 

িব ানী, দাশিনক ও ধমতাি করা িবিভ  ভােব এই পূণ েলার উ র অনুস ান 
কেরেছন। থম টার েয সনাতন উ রটা েদওয়া হয় – েকপলার, গ ািলিলও, েদকােত 
এবং িনউটন েয উ র িদেয়িছেলা- েসটা হে  কিতক িনয়ম েলা ঈ েররই সিৃ ৃ । অবশ  
এভােব বলেল তা ঈ রেকই কিতক িনয়মাবলীর সমি  িহসােব সং ািয়ত করার েচেয় ৃ
েবিশ িকছু হয় না। িক  েকউ যিদ ঈ রেক বাইেবলীয় ণাবলী ারা ভূিষত না কের 
তাহেল থম ে র উ র িহসােব ঈ রেক েদখােনা ে ফ একটা রহস েক আেরকটা রহস  
িদেয় িত াপন করারই নামা র হয়। আর তাই আমরা যিদ ঈ রেক থম ে র 
উ েরর সােথ জিড়ত কির তখন মূল পঁ াচটা লােগ ি তীয় ে  এেস: অেলৗিকক িকছু িক 
ঘেট, যা এসব াকৃিতক িনয়েমর ব িত ম? 

ি তীয় ে র উ র িনেয় মতামেতর মেধ  তী  িবেভদ ল  করা যায়। ে েটা এবং 
আির টল যারা িছেলা সবেচেয় ভাবশালী াচীন ি ক িচ ািবদ, তােদর মেত কিতর ৃ
িনয়েমর েকােনা বাত য় হেত পাের না। িক  েকউ যিদ বাইেবলীয় দি েকাণ েথেকৃ  েদেখ 
তাহেল েদখা যায়, ঈ র ধু িনয়ম েলা সি ই করেছন নাৃ , বরং তার কােছ েদন দরবার 
কের তােক িদেয় এসব িনয়েমর বত য় ও ঘ েয় েনওয়া স ব। েযমন চাইেলই িতিন 
মুমূষু েরাগীেক বঁািচেয় িদেত পােরন, খরােক থািমেয় িদেত পােরন আেগ আেগই, এমনিক 
ে া েয়টেক অিলি ক েগম িহসােব পুন িত াও করেত পােরন। েদকােতর ধারণার 
িবপরীেত িগেয়, ায় সকল খ ান িচ ািবদই মেন কেরন ঈ েরর হােত অবশ ই াকিতক ৃ ৃ
িনয়ম েলা িগত করার মতা আেছ েযন িতিন অেলৗিকক ঘটনাবিল ঘটােত পােরন। 
এমনিক িনউটনও এক ধরেণর অেলৗিকেক িব াস করেতন। িতিন েভেবিছেলন হসমূেহর 
ক পথ েলা অি িতশীল হওয়ার কথা কারণ হ েলা এেক অপেরর উপর মহাকষ য় বল 
েয়াগ করেব এবং এর ফেল েয আেলাড়ন সি  হেব েসটা সমেয়র সােথ সােথ বাড়েতই ৃ
থাকেব এবং হয় একসময় তারা সূেয পিতত হেব অথবা েসৗরজগত েথেক িছটেক েবিরেয় 
যােব। িতিন িব াস করেতন ঈ র িন ই এই ক পথেক বার বার পূন াপন কেরন, মােন 
ব াপারটা অেনকটা “সময় সময় ঘিড়েত চািব িদেয় সচল রাখার মত।” অবশ , িপেয়ের-
িসওন, মার ইস দ  ল া াস( ১৭৪৯-১৮২৭), িযিন ল াপলাস নােমই েবিশ পিরিচত, যুি  
েদখান েয হেদর এই িবচু িত মবধনশীল হবার বদেল হেব পযায়বৃ , অেনকটা 
পুনরাব  চে র মতৃ । ফেল েসৗরজগত িনেজই িনেজেক কঠাক কের েফলেব, তাই এটা 
েকন আজও েক আেছ তার ব াখ ায় েকােনা ঐ রইক হ ে প আনার েয়াজন েনই।  

ৈব ািনক িন য়তাবােদর অনুিমিত েলােক থম সু ভােব াব করার কিত  ৃ
ল া ােসর। িতিন বেলন, যিদ েকােনা িনিদ  সমেয় সম  মহািবে র অব া েদওয়া থােক, 
তাহেল াকিতক িনয়মসমূেহর একটা পিরপূণৃ  েসট অতীত ও ভিবষ ত সব িকছুই িনধারণ 
করেব। এর ফেল অেলৗিকক িকছু ঘটার স াবনা এবং েসই সােথ ঈ েরর সি য় ভুিমকা 
নাকচ হেয় যায়। ল া াস েয ৈব ািনক িন য়তাবােদর সূ ায়ন কেরেছন েসটাই ি তীয় 
ে  আধুিনক িব ানীেদর উ র। পুেরা আধুিনক িব ােনর মূলিভি ই হে  এই ৈব ািনক 
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িন য়তাবাদ, এবং এই পুেরা বই জুেড়ই এই নীিতেক সহকাের িবেবচনা করা হেব। 
েকােনা অিত াকত স া নাক গলােব িক না গলাৃ েব তার উপর িনভর কের েয ৈব ািনক 
সূ  েসটা েকােনা ৈব ািনক সূ  হেত পাের না। কিথত আেছ এসব জানার পের 
েনেপািলয়ন ল া াসেক িজে স কেরিছেলন, মহািবে র এই িচে  ঈ েরর যায়গা েকাথায়? 
ল া ােসর উ র িছেলা, “স ার, ঐ হাইেপািথিসসটার আমার েকােনা েয়াজন পেড়িন।” 

েযেহতু মানুষও মহািবে ই বাস কের এবং অন ান  ব সমূেহর সােথ ি য়া িতি য়ায় 
অংশ হন কের েসেহতু এই ৈব ািনক িন য়তাবাদ মানুেষর ে ে ও েযাজ  হেব। অবশ  
অেনেকই আেছ যারা েভৗত জগেত এই িন য়তাবাদ কাজ কের মানেলও মানুষেক তার 
বাইেরর িকছু মেন কের, কারণ তােদর িব াস আমােদর াধীন ই াশি  আেছ। েদকােত 
এই মু ই ার ধারণােক র া করার জন  বেলিছেলন মানব মন েভৗত জগত েথেক 
আলাদা, ফেল েভৗতিবিধ েলা েমেন চেল না। তার মেত মানুেষর গাঠিনক উপাদান দুই , 
শরীর এবং আ া। শরীর একটা মামুিল য  ছাড়া িকছুই নয়, িক  আ া ৈব ািনক 
িনয়মসমূেহর উে । শরীরত  এবং অ সং ানে  েদকােতর চ  আ হ িছেলা। িপিনয়াল 
ি  নামক মানুেষর মি ে র মধ কার একটা অ েক িতিন আ ার মূল আসন মেন 
করেতন। তার িব াস িছেলা এই ি েতই আমােদর সকল িচ ার উৎপি  হয়, এখান 
েথেকই বেহ আমােদর মু ই ার ফ ধারা। 
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মানুষ িক াধীন ই া করেত স ম? আমােদর যিদ মু ই া েথেকই থােক তাহেল 
িববতেনর ক েকান ধােপ েসটার উ ব হেয়েছ? নীল-সবুজ ৈশবাল বা ব াে িরয়ােদর িক 
মু ই া আেছ, নািক তােদর আচরণ সয়ংি য়, ৈব ািনক ভােব সূ ব ? ধু ব েকাষী 
জীেবরই িক মু ই া আেছ, নািক ধু ন পায়ী াণীেদর? আমরা ভাবেত পাির েয একটা 
িশ াি  হয়েতা িনেজর াধীন ই ােতই কলাটা িচবাে , বা িবড়ালটা েসাফা িছেড় 

 করেছ, িক  তাহেল Caenorhabidis elegans নামক েগালকিমর কথা ৃ কী 
বলব,েযটা ধ ুমা  ৯৫৯টা েকাষ িদেয় গ ত? েস িন ই কখেনা ভােব না, “ওই েয, ওই 
মজার ব াকেটিরয়াটা আিম এখন মচমিচেয় খােবা”, িক  েদখা যায় এমনিক তারও িনিদ  
পছ -অপছ  আেছ এবং িনকটবত  অিভ তার উপর িনভর কের েস হয় েকােনা 
অনাকষণীয় খাবােরই স  হয়, অথবা ছুেট যায় আেরা ভােলা িকছুর িদেক। এটা িক 
মু ই ার বিহ কাশ? 

যিদও আমরা ভািব েয আমােদর মু  ই ার মতা আেছ তারপরও আনিবক জীবিবদ ার 
ান েথেক জানা যায় সকল ৈজব ি য়াই পদাথিব ান আর রসায়েণর সূ াবিল েমেন 

চেল, তাই তারা ক ততটাই সুিনধািরত যতটা সুিনধািরত হসমূেহর ক পথ। 
ায়ুিব ােনর সা িতক গেবষণাসমূহ এই ধারণােকই সমথন কের েয আমােদর মি  
িব ােনর পিরিচত সূ েলা েমেনই কাজ কের, এবং আমােদর সব ধরেণর কমকা  
িনধারণ কের, কিতর িনয়েমরৃ  উেধর েকােনা আজব িকছুর হােত এই িনয় ণ েনই। 
জা ত অব ায় েরাগীর মি ে  অপােরশন করার সময় এটা েদখা েগেছ েয মি ে র 
িবিভ  অংশ ৈবদু িতক ভােব উ ী  কের েরাগীর মেধ  হাত-পা নাড়ােনার, েঠাট 
নাড়ােনার, এমনিক কথা বলার আকাং া সি  করা স বৃ । আমােদর সকল আচরণ যিদ 
েভৗত িবিধ েলা িদেয়ই িনয়ি ত হেয় থােক তাহেল এখােন মু ই ার অব ান েকাথায় েস 
িচ া করা দু র। তাই েদখা যাে  আমরা িকছু ৈজব য  ছাড়া িকছুই নই, এবং 
‘মু ই া’ ধুই একটা িব ম। 

যিদও আমরা মািন েয মানুেষর আচরণ অবশ ই পুেরাপুির কিতর িনয়ম েলাৃ  িদেয়ই 
িনয়ি ত হয় তারপরও এই আচরণ এত েবিশ সংখ ক চলেকর উপর িনভর কের েয এেক 
গণনা করা বা েব অস ব। কারণ এই িহসােবর জন  কাউেক মানব েদেহর ল -ল -
েকা  কিণকার আিদ অব া জানেত হেব এবং ায় সমসংখ ক সমীকরণ সমাধান করেত 
হেব। এসব িহসাব করেত েয কেয়ক িবিলয়ন বছর লাগেব তােত এত েদরী হেয় যােব 
েয সামেনর েলাকটা ঘুিষ িদেত  করেল মাথাটা সিরেয় েনওয়ার আর সময় হেব না। 

েযেহতু েমৗিলক েভৗতিবিধসমূহ িহসাব কের মানব আচরণ অনুমান করেত যাওয়া েকােনা 
কােজর কথা নয়,েসেহতু এই কােজ আমরা এক ধরেণর কাযকর ত  ব বহার কির। 
পদাথিব ােন কাযকর ত  হে  এমন একটা গািণিতক সংঠন েযটার সাহােয  েকােনা 
পযেব ণল  ঘটনােক িহসােবর আয়তায় আনা যায় িভতেরর িবশদ ি য়ার খুঁ না  না 
ধেরই। উদাহরণ প, আমরা চাইেলই একটা মানুেষর শরীেরর িত  পরমাণুর সােথ 
পিথবীর িত  পরমাণুর মহাকষ য় ি য়াৃ  িতি য়া সমীকরণ েলা সমাধান করেত পাির 
না। িক  সকল ব বহািরক কােজর জন  একজন মানুষ আর পিথবীর মেধ  মহাকষ য় ৃ
বল মা  কেয়কটা সংখ ার সাহােয ই গণনা করা যায়, যার একটা সংখ া হে  মানুষ র 
েমাট ভর। একই ভােব, জ ল সব অণ-ুপরমাণুর মেধ  েয ি য়া-িবি য়া চেল েস েলার 
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িনয় ণকারী সমীকরণ েলােক আমরা সমাধান করেত পাির না। িক  আমরা রসায়ণ 
নামক এক  কাযকর ত  উ াবন করেত েপেরিছ েযটা অণ-ুপরমাণুর অেনক খুঁ না  
িহসােব না এেনই রাসায়িনক িবি য়া েলােক ব াখ া করেত পাের। মানুেষর ে ে  আমরা 
েযেহতু তােদর আচরণ িনধারণকারী সমীকরণ েলা সমাধান করেত পাির না েসেহতু 
আমরা একটা কাযকর ত  ধের েনই, েয তােদর মু ই ার মতা আেছ। মেনািব ান 
নামক িব ােনর এক  শাখায় মানুেষর এই ই া এবং েস েথেক উ ত আচরেণর স ক ু
িনেয় আেলাচনা করা হয়। অথনীিতও এক  কাযকর ত  েযখােন ধের েনওয়া হয় েয 
মানুেষর মু ই া করার মতা আেছ এবং েস িবক  সকল িস া  িবচার কের সবেচেয় 
েসরাটা হণ করেত স ম। মানুেষর আচরণ বণনায় এই কাযকর ত র মাঝাির সাফল  
েদখা যায় কারণ আমরা সবাই জািন, েয অেনক সময়ই মানুেষর েনওয়া িস া েলা ক 
েযৗি ক নয় অথবা এর িপছেন আেছ পূণ িবে ষণ। এই কারেণ দুিনয়াটার এই েবহাল 
দশা। 

ততীয় ে  জানেত চাওয়া হে  কিতর েয িনয়ম েলার ারা মহািবৃ ৃ  এবং মানুেষর 
আচরণ িনয়ি ত হয় েস েলা অি তীয় িকনা। থম র উ র যিদ হয় ঈ র এই 
িনয়ম েলা সি  কেরেছৃ , তখন েয টা আেস েসটা হেলা, এই িনয়ম েলা বাছাইেয়র সময় 
ঈ েরর হােত অন  েকােনা পছে র অবকাশ িছেলা িকনা। ে েটা এবং অ◌্যাির টল 
উভেয়ই,এবং পরবত েত আইন াইনও েদকােতর মত মেন করেতন েয কিতর েমৗিলক ৃ
নীিত েলার সি  হয়েছ ৃ “ েয়াজেনর িনিমে ” কারণ েস েলাই একমা  িনয়ম  েয েলা 
েযৗি ক। এই েয িব াস, েয কিতর িনয়মগূেলার উৃ ৎস হে  যুি , এটার কারেণ 
আির টল এবং তার অনুসারীরা মেন করেতন েয কত েভৗতঘটনাবিল পযেব ণ না ৃ
কেরও, েকউ ধুমা  যুি র মাধ েম কিতর েমৗিলক িনয়ম েলােক ৃ “ িতপাদন” করা 
স ব। েভৗত িনয়ম েলা কী, েস িচ া না কের ব সমূহ েকন েভৗত িনয়ম েমেন চেল এই 
িচ ায় েবিশ িনব  হওয়ায় িতিন মূলত িকছু বণনামূলক িনয়ম েপেত স ম হন। তার 
এই িচ াধারা যিদও এর পের কেয়ক শতা ীর ৈব ািনক ধ ানধারণােক কত  কেরেছৃ , তবু 
তার বণনা করা অেনক িনয়মই িছেলা ভুল আর আসল কথা েস েলা েতমন েকােনা 
কােজ লাগেতা না। মানুষ এই অ◌্যাির টলীয় ধারণার কত েক খবৃ  করার সাহস েদখায় 
অেনক পের, েযমন গ ািলিলও ‘খঁা  যুি ’ অনুযায়ী কী ঘটা উিচত, তার বদেল কিতেত ৃ
আসেলই কী ঘটেছ েস েলা পযেব ণ করেত  কেরন।  

এই বইেয়র িভি মূল িনিহত আেছ ৈব ািনক িন য়তাবােদর ধারণায়, তার মােন ি তীয় 
র উ র হে  ‘অেলৗিকক’ ঘটনা বেল িকছু েনই এবং কিতরৃ  িনয়ম েলা অলংঘনীয়। 

আর এক ও িতন না ার - কিতর িনয়ম েলা কীভােবৃ  এেলা এবং এরাই একমা  
স াব  িনয়ম িকনা- িনেয় আমরা সামেন গভীর আেলাচনা করেবা। িক  তার আেগ, 
পরবত  অধ ােয় আমরা েদেখ েনব কিতর িনয়ম েলাৃ  আসেল েকান িজিনষেক বণনা 
কের। েবিশরভাগ িব ানীই বলেবন েয এ িনয়ম েলা হে  বিহজগেতর এক  গািণিতক 
িতিব  যার অি  পযেব েকর উপর িনভরশীল নয়। িক  আমরা যিদ আমােদর 
পযেব ণ প িত আর েসই পযেব েণর আেলােক আেশপােশর জগৎ স েক ধারণা গঠেনর 
ি য়া িনেয় গভীর ভােব িচ া কির তাহেল একটা ে র স খীন হইু , েসটা হেলা- 
আমােদর িক এটা িব াস করার েকােনা কারণ আেছ, েয ৈনব ি ক বা বতা বেল িকছু 
আেছ? 
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বা বতা কী? 
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ক’বছর আেগ ইটািলর মনজা নগরীর নগর পিরষদ েগালাকার পাে  েগা িফশ রাখা 

িনিষ  েঘাষণা করেলা। এই িস াে র সমথকেদর একটা যুি  িছেলা, এধরেনর 
ব তলওয়ালা পাে  েগা িফশ রাখাটা িন রতাু , কারণ এেত েগা িফশটা বাইের তািকেয় 
বা বতার একটা িবকত প েদেখৃ । িক  আমরা িনেজরাই বা বতার েয িচ  েদিখ েসটাই 
বা কতটা সত ? িকভােব জানেবা েয েসটাও িবকত নয়ৃ ? এমন িক হেত পাের না, েয 
আমরাও একটা বহৃৎ েগা িফেশর পাে  আিছ এবং আমােদর দি ওৃ  একটা িবশালাকার 
েলে র কারেণ িবকত হেৃ ? েগা িফশ র বা বতার িচ টা হয়েতা আমােদর েথেক 
আলাদা, িক  আমরা িক িনি ত হেত পাির েয েসটা আমােদর চাইেত কম বা ব? 

পাে  থাকা েগা িফেশর দি  আমােদর িনেজেদর মেতা নাৃ , তবুও েগা িফশটা িক  চাইেল 
তার েদখা বাইেরর জগেতর ব েলার গিতসূ  িতপাদন করেত পারেব। েযমন এই 
েগালীয় িবকিতর কারেণ পাে র বাইের েসাজাপেথৃ  চলা িকছুেক পাে র িভতর েথেক েদেখ 
মেন হেব চলেছ ব  পেথ। িক  তারপেরও, েগা িফেশর েসই েগালীয় িনেদশ কাঠােমা 
েথেকই েবশিকছু ৈব ািনক সূ  িতপাদন করা স ব। েয েলা ব র েসই আপাত 
ব গিতেকই িহসাব করেত পাের এবং এর সাহােয  সবসময় বাইেরর গিতশীল ব সমূেহর 
গিতপথ গণনা করা যায়। সংগত কারেণই েগা িফেশর সূ েলা হেব আমােদর সূ েলা 
েথেক জ লতর। িক  েকােনা গািণিতক সূ েক জ ল বা সহজ মেন করাটা ে ফ একটা 
ব ি গত িচর ব াপার। এখন েগা িফেশর পে  যিদ এমন এক  স ক ত  সূ ায়ন 
করা স ব হয়, তাহেল েগা িফেশর েদখা জগতটােকও বা বতার একটা হণেযাগ  িচ  
িহসােবই েমেন িনেত হেব। 

বা বতার এরকম িভ তর িচে র একটা িবখ াত উদাহরণ হে  ১৫০ সােলর িদেক 
টেলিমর (ca ৮৫ – ca ১৬৫) করা মহাকাশীয় ব সমূেহর গিতর গািণিতক পায়ন। 
টেলিম তার কাজ েতেরা খে র একটা বই আকাের কাশ কেরন, যার আরিব িশেরানাম 
িছেলা, আলমােজ । আলমােজে র েত টেলিম কারণ েদিখেয়েছন েকন িতিন পিথবীেক ৃ
েগালকীয়, িচরি র, মহািবে র েকে  অবি ত এবং মহাকােশর ব সমূেহর দূরে র তুলনায় 
নগণ  আকােরর মেন করেছন। যিদও আির ারকােসর সূযেকি ক পায়ন ততিদেন জানা 
িছেলা, তারপরও অ◌্যাির টেলর পর েথেক িশি ত ি করা মহািবে র পিথবীেকি ক ৃ
পেকই হণ কের। অ◌্যাির টল আধ াি ক েকােনা কারেণ পিথবীেকই মহািবে র েক  ৃ

মেন করেতন। টেলিমর মেডেল সবিকছুর েকে  ি র দঁািড়েয় িছেলা পিথবীৃ ; আর অন  
সব হ-ন  এিপসাইেকল, মােন চাকার উপর চাকা েযভােব েঘাের েতমন, আকিতরৃ  
ক পেথ মহাকােশ েঘারােফরা করত। 
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এই পায়ন একদম াভািবক মেন হবার কারণ আমরা কখেনা আমােদর পােয়র িনেচ 
পিথবী সরেছ েসটা অনুভব কির না ৃ (ভূিমক  আর আেবগঘন পিরি িত ছাড়া)। 
পরবত েত এসব ি ক ধারণার উপর িভি  কেরই ইউেরাপীয় ানিব ান গেড় ওেঠ, আর 
এভােবই অ◌্যাির টল আর টেলিমর ধারণা েলা ান কের েনয় পি মা িচ ার 
িভি মূেল। ক াথিলক চাচ মহািবে র টেলমীয় পায়নটােক হণ কের এবং তখন েথেক 
ায় েচৗ েশা বছর েকােনা ঘটনা ছাড়া এটাই িছেলা তােদর আনু ািনক মতবাদ। এরপর 
১৫৪৩ সােলর আেগ মহািবেশর আর িবক  েকােনা পায়ন াব করা হয়িন। এ বছর 
েকাপািনকাস তার ‘মহাকাশীয় েগালকসমূেহর আবতন’ (On the revolutions of Celestial 
Spheres) নামক বই  কাশ কেরন, িতিন মারাও যান েসই বছেরই ( অবশ  এ িবষেয় 
কাজ করিছেলন ায় কেয়ক দশক ধের)। 
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েকাপািনকাসও তার সেতরশ বছর আেগকার মিনষী অ◌্যািরসটারকােসর মেতা এমন 
এক  িবে র বণনা েদন েযখােন সূয ি র আেছ এবং হ েলা তার চারপােশ ব াকার ৃ
পেথ আবিতত হে । এই ধারণাটা যিদও নতুন নয়, িক  এর পুনজাগরণেক েত তী  
বাধার স খীনু  হেত হয়। সবাই মেন করিছেলা েকাপািনকােসর ব ব  বাইেবেলর িব । 
কারণ তখন বাইেবেলর েযভােব অথ করা হেতা, তােত মেন হত এটা বলেছ সকল হ-
ন  পিথবীেক েক  কেরইৃ  আবিতত হয়, যিদও বাইেবেল েকাথাও  কের েস কথা 
বলা েনই। আসেল, েয যুেগ বাইেবল েলখা হেয়িছেলা েস যুেগ মানুষ মেন করত পিথবী ৃ
েচ া। পরবত েত েসৗরজগেতর েকাপািনকাসীয় মেডল, পিথবী আসেল ি র িক নাৃ , তা 
িনেয় তী  িবতেকর জ  েদয়। েকাপািনকাসীয় ধারণােক সমথন করায় এবং “পিব  ে  
একরকম বেল েদওয়ার পেরও একটা িভ  মত ধারণ এবং তা র ার েচ া” করার দােয় 
১৬৩৩ সােল গ ািলিলওেক িবচােরর স খীন করা হয়ু । িবচাের েদাষী সাব  করার পের 
তােক বািক জীবন গহবি  কের রাখা হয় এবং িনেজর ব বৃ  ত াহাের বাধ  করা 
হয়। েশানা যায় তখেনা িতিন িবড়িবড় কের বলিছেলন, “Eppur si muove”, “তবুও এটা 
কই গিতশীল”। অবেশেষ ১৯৯২ সােল েরামান ক াথিলক চাচ ীকার কের েয 

গ ািলিলওেক েদাষী সাব  করা তােদর ভুল িছেলা। 

তাহেল বা ব েকানটা, টেলমীয় নািক েকাপািনকাসীয় ব ব া? যিদও ায়ই েশানা যায় 
মানুষ বলেছ, েকাপািনকাস টেলিমেক ভুল মািণত কেরেছন, িক  েস ধারণাটা সিত  নয়। 
ব াপারটা অেনকটা ঐ আমােদর েদখা আর েগা িফেশর েদখার মধ কার তুলনা র মেতা। 
আসেল েয েকােনা একটা িচ  ব বহার কেরই মহািবে র স ক পায়ন করা স ব কারণ 
আমােদর মহাকাশ িবষয়ক পযেব ণ েলা পিথবী বাৃ  সূয েযেকােনা একটােক ি র ধেরই 
ব াখ া করা যায়। এ ধারণা মহািবে র কিতৃ  িনেয় দাশিনক িবতেক আ ন েযাগােলও, 
বা েব েকাপািনকাসীয় পায়েনর েযটা আসল ণ েসটা হে , সূযেক ি র ধরেল গিতর 
সূ েলা েবশ সহজ আকাের আেস। 

একটা িভ  ধরেনর িবক  বা বতার েদখা পাওয়া যায় ‘দ  মাি ’ নামক চলি ে । 
এখােন পুেরা মানব জািত িনেজর অজাে ই বাস করেত থােক একটা গণানুকত ক বা েবর ৃ
জগেত। কি উটােরর িতর মেধ  েসই জগত েক ৈতিরৃ  কেরেছ বুি মান কি উটাররা। 
মানুেষর মনেক েসই ক জগেত আটেক রাখার ফেল তােদর শরীর েথেক ৈজবতিড়ৎ শি  
(েস যা-ই েহাক) েষ েনওয়ার সময়ও তারা স  ও সচল থােক। হয়েতা এমন িদন 
খুব েবিশ দূের নয়, কারণ এমনিক আজকালও চুর মানুষ ‘েসেক  লাইফ’ নামক 
ওেয়বসাইেট ক বা ব একটা জগেত বসবাস করেত পছ  কের। আর এখনই বা আমরা 
কীভােব িনি ত হেবা েয আমরা আসেলই কি উটাের ৈতির েকােনা মহাকােব র চির  
নই? আমরা যিদ েকােনা কি ম ক নারৃ  জগেত বাস করতাম তাহেল েসখানকার 
ঘটনা বােহ েযৗি কতা, বা ধারবািহকতা, বা েকােনা ধরেনর িবিধব তা না থাকেলও 
চলত। হয়েতা েযসব িভন েহর বািস ারা আমােদর েসই ক জগতেক িনয় ণ করেছ তারা 
মজা েদখার জন  ভাবেলা, েদিখেতা কী হয় যিদ হঠাৎ কের পূিণমার চঁাদ ি খি ত হেয় 
পেড়, বা দুিনয়ার সবাই যারা েমদ কমােনার েচ া করেছ তারা হঠাৎ কলার সরিপঠা 
খাওয়ার এক অদম  আকা া েবাধ করেত  কের। িক  এমন না কের 
িভন হবাসীরা যিদ সিত ই িকছু সুসি িব  িবিধ েমেন চেল, তাহেল েসই গণানুকত ৃ
বা বতার িপছেন েয অন  আর েকােনা বা বতা আেছ েসটা েবাঝার আমােদর আর 



 

 34 

েকােনা উপায়ই থাকেব না। এখন েসই িভন হবািসেদর জগতটােক ‘বা ব’ আর ঐ কি ম ৃ
জগতটােক ‘অবা ব’ আখ া েদওয়া েযেতই পাের। িক  যিদ –আমােদর মেতা- েসই 
গণানুকত জগেতর বািস ােদরৃ  পে ও তােদর মহািবে র বাইের েথেক জগতটােক েদখার 
েকােনা উপায়ই না থােক, তাহেল তারা িনেজেদর েসই জগতেক িন য়ই বা ব মেন 
করেব। এ েযন েসই পুরাতন ধারণারই নতুন প, েয আমরা সবাই অন  কােরা ে র 
অংশ। 

এসব উদাহরণ েথেক এই পুেরা বইেয়র জন ই পূণ একটা উপসংহাের আমরা েপঁৗছােত 
পাির: বা বতার েকােনা িচ - বা ত -অিনভর অি  েনই। তাই আমরা বা বতার েয 
ধারণাটা হণ করব েসটােক বলব পায়নিনভর বা পায়ণিনভর বা বতা: এ ধারণা 
অনুযায়ী েভৗত ত  এবং িব িচ  হে  একধরেনর গািণিতক কাঠােমা বা পায়ণ েযখােন 
এক  িনয়ম এ কাঠােমার িবিভ  অংেশর সােথ পযেব েণর েযাগসূ  ৈতির কের। এই 
কঠােমািনভর বা বতাই হে  েসই ধারণাগত সংগঠন যার সাহােয  আধুিনক িব ানেক 
েবাঝা যায়।  

 

ে েটার পর েথেক বছেরর পর বছর ধের দাশিনকরা বা বতার কিত িনেয়ৃ  িবতক 
কেরেছন। ািসক াল িব ান এই ধারণার উপর িতি ত েয এক  বা ব বিহজগেতর 
অি  আেছ, তা েকােনা পযেব ক েদখুক বা না েদখুক। ািসক াল িব ান অনুযায়ী 
বা ব ব সমূেহর গিত, ভর এ ধরেনর িকছু েভৗত ণাবিল আেছ েয েলার সুিনিদ  মান 
রেয়েছ। আর আমােদর ত েলা হে  এসব ব েক এবং তােদর ৈবিশ সমূহেক বণনা 
করার িকছু েচ া। েয েলার সােথ আমােদর পিরমাপ ও পযেব ণ িমেল যায়। 
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ািসক াল ধারণামেত ‘পযেব ক’ ও ‘তার পযেব েণর িবষয়’ উভয়ই এমন একটা জগেতর 
অংশ েযটার ৈনব ি ক অি  আেছ, তাই তারা আলাদা িক না তােত িকছু আেস যায় 
না। অন ভােব বলেল, আপিন যিদ েদেখন েয একদল েজ া পািকং গ ােরেজ েকােনা একটা 
জায়গার দখল িনেত লড়াই করেছ তার মােন আসেলই একদল েজ া পািকং গ ােরেজর ঐ 
জায়গাটার জন  লড়াই করেছ। অন  েযসব পযেব ক এটা পযেব ণ করেব তারাও 
েজ া েলার একই ৈবিশ  ল  করেব। এমনিক েকউ পযেব ণ না করেলও েজ া েলার 
ওই ৈবিশ েলাই থাকেব। দশেন এই িব াসেক বেল বা বতাবাদ। 

যিদও বা বতাবাদ একটা েবশ আকষণীয় দি ভিৃ , আমরা পের েদখব েয আধুিনক 
পদাথিব ান অনুযায়ী এেক সমথন করা মুশিকল। উদাহরণ প বলা যায়, েকায়া াম 
পদাথিবদ ার নীিত – েযটা কিতর িনখুঁত িববরণৃ  – অনুযায়ী একটা কিণকার েকােনা 
িনিদ  অব ান বা গিত েনই যিদ না এবং যত ণ না েকােনা পযেব ক েসটােক পিরমাপ 
করেছ। তাই একটা পিরমাপ েথেক আিম এই মান েপেয়িছ, তার মােন যােক মাপা হেলা, 
পিরমােপর ক আগমূ েত তার েসই মান িছেলা এমন ভাবা স ক নয়। এমনিক, 
অেনকে ে  অেনক ব র েকােনা াধীন অি ই েনই যিদ না তারা ব  িজিনেসর একটা 
সি েবশ আকাের থােক। আর হেলা ািফক ি ি পাল নামক ত টা যিদ স ক হয় তাহেল 
আমরা এবং আমােদর এই চতুমাি ক জগত হয়েতা বহ রৃ , প -মা ার, একটা ান-কােলর 
সীমানায় ছায়া মা । েসে ে  এই মহািবে  আমােদর অব া ঐ েগা েশসটার মেতাই। 

কড়া বা ববাদীরা যুি  েদখান ৈব ািনক ত েলার সাফল ই এেদর বা বতার মাণ। 
িক  িভ তর ধারণাকাঠােমার উপর দঁািড়েয় ৈতির িভ  িভ  তে র পে ও একই 
ঘটনােক সফল ভােব বণনা করা স ব। এমন অেনক সফল ৈব ািনক ত ই পের িভ - 
এবং একই রকম সফল ত  ারা পালটােনা হেয়েছ। যখােন নতুন ত েলার বা বতার 
ধারণা পুরােনাটা েথেক স ণইূ  আলাদা। 

চিলতরীিতেত, যারা বা বতাবাদেক হণ কেরিন তােদরেক বলা হেতা িত-বা ববাদী। 
িত-বা ববাদীরা ব বহািরক ান এবং তাি ক ানেক পথক িবেবচনা কেরৃ । তােদর 
যুি েত, পযেব ণ এবং িনরী ণই হে  অথবহ, আর তাি ক ান এসব িনরী েণর 
হািতয়ার মা । তাি ক ােন পযেবি ত ঘটনা স েক বাড়িত েকােনা অ িনিহত গভীর 
সত  লুিকেয় েনই। িকছু িত-বা ববাদী িব ানেক ধু মা  পযেব ণেযাগ  িবষয়ািদেতই 
সীমাব  রাখেত চায়। এ কারেণই ঊনিবংশ শতাি েক অেনেকই পরমাণুর ধারণােক 
পিরত াগ কের এই িভি েত েয আমরা কখেনাই পরমাণু েদখেত পােবা না। জজ বাকেল 
(১৬৮৫-১৭৫৩) িছেলন আেরা কেয়ক কা  সেরস, তার মেত মন এবং তার মধ কার 
ধারণা েলা ছাড়া আর িকছুরই েকােনা অি  েনই। যখন ইংেরজ েলখক এবং 
অিভধানিবদ ডঃ স ামুেয়ল জনসনেক (১৭০৯-১৭৮৪) তার এক ব  বেলিছেলন েযু  
বাকেলর দািবেক হয়েতা খ ন করা যােব না, েশানা যায়, তখন ডঃ জনসন উেঠ িগেয় 
একটা বড় পাথের সেজাের লািথ িদেয় বেলিছেলন, “আিম করলাম, এইভােব”। অবশ , 
পাথের লািথ িদেয় ডঃ জনসন পােয় েয ব থা অনুভব কেরিছেলন, েসটাও তার মেনরই 
একটা ধারণা, তাই আসেল িতিন বাকেলর ধারণােক খ ন করেত পােরন িন। অবশ  তার 
এই কা  দাশিনক েডিভড িহউেমর (১৭১১-১৭৭৬) দি ভি েক কাশ কেরৃ , িযিন 
িলেখিছেলন যিদও ৈনব ি ক বা বতায় িব াস করার আমােদর েকােনা েযৗি ক কারণ 
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েনই, তারপরও এটােক সিত  িবেবচনা করা ছাড়া আমােদর হােত আর েকােনা উপায়ও 
েনই। 

পায়ণিনভর বা বতাবাদ এই বা ববাদী এবং িত-বা ববাদীেদর এই সব তকিববােদর 
ইিত েটেনেছ। 

 

পায়ণিনভর বা বতাবাদ অনুযায়ী েকােনা গািণিতক পায়ন বা ব িক না েস  
অথহীন, ধু েদখার িবষয় েসটা পযেব েণর সােথ িমলেছ িক না। যিদ দুইটা িভ  
পায়ন থােক যারা উভেয়ই পযেব েণর সােথ েমেল, েযমন েসই েগা িফেশর এবং 

আমােদর, তাহেল েকানটা কার েচেয় েবিশ বা ব েস আেলাচনার আর েকােনা অবকাশ 
েনই।। যখন েযটা েয়াগ করা সুিবধা েসটা েয়াগ করেলই হেলা। েযমন, েকউ যিদ েসই 
পাে র মেধ  অব ান কের তাহেল েসই েগা িফেশর পায়নটাই তার জন  সবেচেয় 
কাযকর। িক  পাে র বাইের েকােনা দূরবত  গ ালাি েত বেস পাে র িনেদশ কাঠােমার 
সােপে  িহসাব করা খুবই িবদঘুেট ব াপার হেব। তার উপর পা টাও েতা ঘুরেত থাকেব 
পিথবীর আি ক ও বািষক গিতরৃ  কারেণ। 

িব ানচচায় আমরা িবিভ  িজিনেসর ধারণাকাঠােমা ৈতির কের থািক, িক  েসটা আমরা 
আমােদর ৈদনি ন জীবেনও কির। পায়ণিনভর-বা বতাবাদ ধ ু ৈব ািনক 
পায়ন েলাই না, সেচতন ও অবেচতন ভােব ৈদনি ন পিথবীেক েবাঝারৃ  জন  আমরা েয 
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মানিসক িচ  ৈতির কির তার উপরও েযাজ । এ মত অনুযায়ী পযেব কেক বাদ িদেয় 
িব জগত স েক এখন আর েকােনা ধারণা গঠন করা স ব নয়। কারণ এই ধারণা 
গেড়ই ওেঠ পযেব েকর –মােন আমােদর- ায়িবক ে সনাসমূহেক িচ া ও যুি  খা েয় 
ি য়াজাত করার মাধ েম। ইি য়কতক পযেব ণ েকােনা সরাসির ি য়া নয়ৃ । বরং 
আমােদর সব পযেব ণই মি ে র অনুধাবন বণ গঠন ারা ভািবত; দি  েযভােবৃ  েল  
ারা ভািবত হয় অেনকটা েতমন। তাই আমােদর পযেব ণিনভর ত েলাও এই েলে র 
ভাব েথেক মু  নয়। 

পায়ণিনভর বা বতার সােথ আমােদর দি  েযভােব কাজ কের তার িমলৃ  রেয়েছ। 
আমােদর মি  েচােখর ায়ু েথেক ধারাবািহক সংেকত েপেত থােক। এই সংেকত েলা 
িভ িসগন াল েযভােব আেস েতমন নয়। েযমন, আমােদর েদখা িচে র মেধ  একটা িছ  

থােক, ের নার সােথ যু  দশন ায়ু েলা ওই অংশ িদেয় এেস যু  হয়। এবং পুেরা 
েচােখর মেধ  ের নার েকে  েয অংশটা সূ ভােব েদখেত স ম, আমােদর সম  
দি েকােণর মা  ৃ ১িডি  অংশ তার আওতায় পেড়। অথাৎ হাতটা পুেরাপুির সামেন 
বািড়েয় বুেড়া আঙুল উঁচু কের ধরেল েসই আঙুেলর নেখর িতিব  আমােদর ের নার 
েয অংেশ আপিতত হেব েচােখর ধু ততটু  অংশ হে  সূ  দি  স মৃ । তাই েচাখ 
েথেক েয কঁাচা তথ  আমােদর মি ে  যায় তার ঐ অংশটু  বােদ বািক িচে  অেনক 
শূন ান থােক। ভািগ স, মানব মি  উভয় েচাখ েথেক পাওয়া আলাদা আলাদা সংেকত 
েথেক েসই শূন ান েলা পূরণ কের েনয়। তার উপর, এটা ের না েথেক া  ি মাি ক 
তথ  েথেক একটা ি মাি ক ােনর আভাস ৈতির কের। অন ভােব বলেল, আমােদর মি  
এসব সংেকেতর আেলােক এক  মানিসক িচ  বা কাঠােমা গঠন কের েনয়। 

মানুেষর মি  এই কা িনক কাঠােমা ৈতিরেত এতই পটু, েয েকউ যিদ এমন েকােনা 
চশমা ব বহার কের েযটা দি র উপরিদকেক িনেচর িদেক উলেট েফেলৃ , তাহেলও িকছু 
সময় পের তার মি  েসটােক মেন মেন েসাজা কের েনেব। এবং একসময় ঐ চশমার 
ব বহারকারী সব িকছু েসাজাই েদখেত থাকেব। এরপর যিদ চশমাটা সিরেয় েনওয়া হয় 
তাহেল েস আবার িকছু ণ সবিকছু উলেটা েদখেব, িক  মানব মি ে র মািনেয় েনওয়ার 
মতা এতই েবিশ, েয একটু পের আবােরা েস সবিকছু েসাজা েদখেত থাকেব। এ েথেক 

েবাঝা যায়, যখন েকউ বেল “আিম একটা েচয়ার েদখেত পাি ” তার অথ ওই সময় েস, 
ওই েচয়ার ারা িবি  আেলা ব বহার কের েচয়ারটার একটা মানিসক িচ  বা কাঠােমা 
গঠন করেত েপেরেছ। এই মানিসক কাঠােমাটা যিদ উলেটা হয় তাহেল হয়েতা েসই ব ি  
েচয়াের বসেত েচ া করার আেগই তার মি  কাঠােমা েক েসাজা কের েনেব।  

পায়ণিনভর বা বতা আর েয সমস া র সমাধান েদয়, বা অ ত এড়ােত স ম হয়, 
েসটা হেলা, অি ে র অথ। একটা েটিবেলর অি  আেছ, েসটা আিম কীভােব িনি ত 
হেবা, যিদ আিম ঘর েথেক েবিরেয় যাই এবং েটিবলটা আমার দি সীমায় না থােকৃ ? যখন 
বলা হয় ে াটন, িনউ ন এেদর েয গাঠিনক উপাদান ইেল ন, েকায়াকেদর, তােদর আমরা 
েদখেত না েপেলও তােদর অি  আেছ, তখন কী অেথ বলা হয়? একজন েতা এমন একটা 
ধারণা কাঠােমাও ৈতির করেত পাের েযখােন আিম ঘর েথেক েবর হেয় েগেলই েস ঘেরর 
সবিকছু েনই হেয় যায় আবার ঘের েফরার সােথ সােথ সবিকছুর উদয় হয়। িক  তাহেল 
ব াপারটা েকমন িবদঘুেট হেব, তার উপর আিম ঘেরর বাইের থাকা সময় যিদ ছাদ ধেস 
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পেড় তখন? আিম-ঘর-ছাড়েলই-েটবিল -হািরেয়-যায় এই কাঠােমােত, ছাদ েভেঙ পড়ার 
পের আিম িফের আসেল আেগই হািরেয় যাওয়া েটবিল ও যখন ভ  অব ায় ংস েপর 
মেধ  িফের আসেব েস িচ  কীভােব েমলাব? তাই েদখা যাে , েযই ধারণাকাঠােমােত 
েটিবলটা সবসময় অি শীল থােক েসটাই সবেচেয় সরল এবং পযেব েণর সােথ 
সাম স পূণ। এই হেলা ব াপার। 

অিতপারমাণিবক কিণকা, েযমন- ইেল ন আমরা েদখেত পাির না িক  এমন ভােব েভেব 
িনেত পাির েযন াউড েচ াের তার েফেল যাওয়া দােগর ব াখ া পাওয়া যায়। এছাড়াও 
েটিলিভশন িপকচার উেবর িতটা আেলাকিব  আেরা অেনকু  ঘটনারই ব াখ া েমেল 
ইেলক েনর ধারণা েথেক। কিথত আেছ ১৮৯৭ সােল েকি জ িব িবদ ালেয়র ক ােভি স 
ল াবেরটিরর ব শ পদাথিব ানী েজৃ . েজ. থ সন থম ইেল ন আিব ার কেরন। িতিন 
শূন  কাচনেলর মেধ  তিড়ৎ বাহ িনেয় গেবষণা করিছেলন, েয ঘটনা ক ােথাড ের নােম 
পিরিচত। এ গেবষণা েথেক িতিন িস াে  েপঁৗছান েয এই রহস জনক রি  হে  এমন 
িকছু ‘কিণকা’ যার ারা পরমাণু গ ত। যিদও তখেনা পরমাণুেক পদােথর অিবভাজ  
একক মেন করা হেতা। থ সন ইেল ন ‘েদেখনিন’ এমনিক িতিন েয পরী াটা কেরিছেলন 
তােত ইেলক েনর ইি ত থাকেলও, ঐ পরী ায় ইেল েনর অি  সে হাতীত ভােব মািণত 
হয়িন। িক  তার কি ত ইেল েণর ধারণা িব ান ও েকৗশেল খুবই পূণ ান 
িনেয় আেছ। এবং েদখা না েগেলও এখনকার সব পদাথিব ানী ইেল েনর অি ে  িব াস 
কের।

 

েকায়াকও আমরা েদখেত পাির না, িক  পরমাণুর িনউি য়ােস ে াটন এবং িনউ েনর 
ৈবিশ সমূহ ব াখ া করেত েকায়াক-এর ধারণা কােজ লােগ। যিদও বলা হেয় থােক ে াটন 
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এবং িনউ ন েকায়াক ারা গ ত, তবু আমরা কখেনা আলাদাভােব েকায়াক পযেব ণ 
করেত পারেবা না। কারণ, এেদর মধ কার দূর  যতই বাড়েত থােক আকষণ বল বা 
ব ন বলও ততই বাড়েত থােক। তাই কিতেতৃ  েকায়াক মু ভােব থােক না। বদেল, 
তারা সবসময় িতন র এক  প আকাের (ে াটন এবং িনউ েন), বা এক  েকায়াক 
ও এক  এি -েকায়াক এর যুগল (পাই েমসেন) আকাের থােক এবং এমন আচরণ কের 
েযন তারা এেক অপেরর সােথ রাবারব া  িদেয় যু । 

অিতপারমাণিবক কিণকােদর েকায়াক পায়ন যখন থম াব করা হয় তখন, েয ব  
কখেনা আলাদা কের েদখা যায় না তার অি ে র অথ কী, তা িনেয় েবশ িবতেকর সি  ৃ
হেয়িছেলা। িক  অিতপারমাণিবক কিণকাসমূহও েয িকছু ‘অিতঅিতপারমাণিবক’ কিণকার 
সম েয় গ ত এই ধারণা ব বহার কের তােদর ৈবিশ সমূেহর সু র ব াখ া েদওয়া যায়। 
িক  যিদও, একটা কিণকার ারা অন  কিণকা কীভােব িবচু ত হে  েস উপা  েথেক 
থম কিণকার অি  মান করার প িত িব ানী মহেল অেনকিদন েথেকই পিরিচত, 
তবুও অেনক িব ানী েসই, ায় অপযেব ণীয়, েকায়াক এর অি  ীকার করেত চান 
িন। িক  পরবত  বছর েলােত এই েকায়াক পায়ন যখন স ক গণনা ও অনুমান 
িদেত লাগেলা তখন সকল িভ মত দূর হয়। এমনটা অবশ ই স ব েয েকােনা িভন েহর 
বািস ারা -যােদর সেতেরাটা হাত, অবেলািহত দি র েচাখৃ , এবং হয়েতা যােদর হয়েতা 
কান িদেয় দুেধর সর েবর হয় -তারাও অিতপারমাণিবক কিণকা িবষেয় আমােদর মেতা 
একই পযেব ণ করেব িক  পুেরা িজিনসটা বণনা বা ব াখ া করেব েকায়াক পায়ন 
ছাড়াই। তেব আসল কথা হেলা, পায়ণিনভর বা বতাবাদ অনুযায়ী, েয পায়ন 
অিতপারমানিবক কিণকাসমূহ স েক আমােদর পযেব েণর সােথ েমেল, েস পায়েন 
েকায়াক এর অি  আেছ। 

পায়ণিনভর বা বতাবাদ আমােদর এমন একটা েযৗি ক সংগঠন েদয় যার সাহােয  
আমরা অেনক ে র উ র িদেত পাির, েযমন: যিদ মহািব  একটা সসীম সময় আেগই 
সি  হেয় থােকৃ , তাহেল তার আেগ কী ঘেটিছেলা? একজন আিদ খ ান দাশিনকৃ , েস  
অগাি ন (৩৫৪-৪৩০) বেলিছেলন, র উ র এই নয়, েয ঈ র তখন তােদর জন  
েদাজখ বানাি েলন যারা এসব  কের। বরং সময়ও এই মহািবে রই একটা অংশ, েযটা 
ঈ র সি  কেরেছনৃ । তার মেত এর আেগ সমেয়র অি  িছেলা না। সি বাদী েলােকরাৃ , 
যারা েজেনিসেসর সব েলখা আ িরক অেথই সত  মেন কের তােদর জন  এটা একটা 
স াব  পায়ন। িক  পিথবীেত পাওয়া ফিসল এবং অন ান  অেনক আলামত েথেকই ৃ
েদখা যায় েয পিথবীরৃ  বয়স েজেনিসেস বিণত বয়েসর েচেয় অেনক েবিশ। (তেব িক 
এসব আলামত আর ফিসেলর উে শ  আমােদর েবাকা বানােনা?) েকউ অন  আেরকটা 
পায়নও ভাবেত পাের েযখােন সময়  হেয়েছ ১৩.৭ িবিলয়ন বছর আেগ, িবগ-ব াং 

এর মাধ েম। আমরা জািন েয পায়ন আমােদর বতমান অব া এবং েসই সােথ সকল 
ঐিতহািসক ও ভূতাি ক আলামতসমূহেক ব াখ া করেত পাের েসটাই হে  সবেচেয় েসরা। 
েযেহতু ি তীয় পায়ন  িবিভ  ফিসল, েতজি য়তার উপা , এবং আমরা েয ব  
িমিলয়ন আেলাকবষ দূেরর গ ালাি  েথেক আসা আেলা েদখেত পাই, েসসবেক ব াখ া কের 
েসেহতু ি তীয় পায়ন ই থম পায়ন অেপ া েবিশ কাযকর। তারপরও, একটােক 
আেরকটার েচেয় েবিশ বা ব বলা যােব না। 
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অেনেক মহািবে র এমন একটা পায়ন সমথন কেরন েযখােন সময় িবগব াং-এরও 
অেনক িপছেন েযেত পাের। এটা এখেনা  নয়, েয তােদর েসই পায়ন বতমান 
পযেব ণ েলা ব াখ ায় েকােনা কােজ লাগেব িক না। কারণ ধারণা করা হয়, মহািব  
কিতর েযসব িনয়ম েমেন িববিতত হয় েস েলা িবগ ব াংৃ -এ েভে  পেড়। এটা যিদ হয় 
তাহেল এমন েকােনা পায়ন, েযখােন িবগ ব াং-এর ও আেগর সময়েক গণনায় আনা য়, 
তা েকােনা কােজ লাগেব না। কারণ তার আেগ কী িছেলা েস েলা েকােনা ভােবই 
আমােদর বতমান মহািবে র েকােনা ঘটনােকই ভািবত করেব না। তাই িবগ ব াং েক 
এই মহািবে র সূচনা িহসােবই েদখা েযেত পাের।  

েকােনা একটা ভােলা পায়েনর ৈবিশ েলা এমন: 
১. এটা না িনক। 
২. এেত অিনিদ চলক বা পিরবতনেযাগ  চলক কম। 
৩. সকল বতমান পযেব েণর সােথ েমেল ও ব াখ া কের। 
৪. ভিবষ ত পযেব ণ স েক িব ািরত গণনা ও অনুমান কের, েয েলা না িমলেল 
পায়ণ  া  মািণত হেব।  

েযমন, অ◌্যাির টেলর ত  িছেলা িব  সি  হেয়েছ চার  েমৗিলক পদাথৃ  িদেয়, মা , 
বায়,ু আ ন এবং পািন এবং এসব ব  তােদর সিৃ র উে শ  পূরেণ িমেলিমেশ কাজ 
কের। ত  েবশ না িনক িছেলা এবং এেত েকােনা অিনিদ  চলকও িছেলা না। িক , 
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অেনক ে ে ই এটা িনিদ  অনুমান করেত পারেতা না, এবং েয সব ে ে  অনুমান স ব 
হেতা,অেনক সময় েসই অনুমান পযেব েণর সােথ িমলেতা না। েযমন একটা অনমুান 
িছেলা, ব  যত ভারী হেব তত ত িনেচ পড়েব, কারণ িনেচর িদেক পড়াই তার সি র ৃ
উে শ । গ ািলিলওর আেগ েকউই এই কথার সত তা পরী া কের েদখার কথা ভােবিন। 
কিথত আেছ িতিন িপসার েহলােনা মি র েথেক িবিভ  ওজেনর ব  েফেল এ পরী া 
কেরিছেলন। মি র-পরী ার ব াপারটা সত  নাও হেত পাের, িক  আমরা এটা জািন েয 
িতিন এক  েহলােনা তেল িবিভ  ওজেনর ব  গিড়েয় িদেয় পরী া কেরিছেলন। এবং 
েদেখিছেলন সব ব ই একই হাের গিত লাভ করেছ, েযটা অ◌্যাির টেলর অনুমােনর সােথ 
েমেল না। 

এটা  েয উপেরর আবশ কীয় ৈবিশ েলা িবষয়িনভর। একটা ত  কতটা না িনক 
েসটা মাপার েকােনা সহজ উপায় েনই, িব ানীরা এই ৈবিশ েক খুবই পছ  কেরন কারণ 
েদখা যায় কিতর িনয়ম েলাই এমনৃ , েয অেনক রকম ঘটনােকই একটা সহজ সূে  েবঁেধ 
েফলা স ব। তে র না িনকতা আসেল একটা বাহ  ৈবিশ , অিনিদ  চলেকর তা যার 
একটা িনেদশক। কারণ েগঁাজািমল িদেয় েমলােনা ত েক না িনক বলা যায় না। এ 
িবষেয় আইন াইেনর কথাটা িনেজর মেতা কের বলেল দঁাড়ায়, একটা ত েক হেত হেব 
যতটা স ব সরল, িক  তার েচেয় আর নয়। টেলিম তার মহািবে র পায়েন হ-
ন ে র গিত ব াখ া করেত িগেয় তােদর ব াকার ক পথেক এিপসাইেকল িহসােব িচ াৃ  
কেরেছন । এিপসাইেকেলর উপর এিপসাইেকল েযাগ কের, বা তার উপর আেরা 
এিপসাইেকল েযাগ কের তার গািণিতক পায়নেক হয়েতা আেরা েমলােনা েযেতা। িক  
িকছু পযেব ণেক েমলােনার জন  যখন েকােনা গািণিতক পায়নেক ধারাবািহকভােব 
জ ল েথেক জ লতর করার েয়াজন েদখা েদয়, তখন েসই ত েক িব ানীরা েকােনা 
েমৗিলক নীিতর ধারক না েভেব ে ফ িভ  েচহারার একটা তািলকা িহসােব গণ  কের। 

প ম অধ ােয় আমরা েদখেবা েয অেনেকই ‘ া াড মেডল’েক, েযটা কিতর েমৗিলক ৃ
কিণকাসমূেহর িমথি য়া বণনা কের, ‘না িনকতাহীন’ মেন কেরন। িক  টেলিমর 
এিপসাইেকেলর েচেয় এই পায়ণ অেনক েবিশ সফল। এটা েবশিকছু নতুন কিণকার অি  
অনুমান করেত েপেরেছ, কিতেত েস েলাৃ  পযেব ণ করার আেগই। এবং, অসংখ  
পরী েণর ফলাফল দা ণ সূ তায় গণনা করেত েপেরেছ। িক  এর মেধ  কেয়কডজন 
পিরবতনেযাগ  চলক আেছ, েয েলা ত  েথেক িনধািরত হয় না, ফলাফলেক পযেব েণর 
সােথ েমলােনার জন  পুনিনধারণ করেত হয়।  

চতুথ পেয়ে র ব াপাের বলা যায়, িব ানীরা খুবই খুিশ হন যখন েকােনা নতুন এবং 
চমক দ অনুমান িমেল যায়। অপরিদেক যিদ অনমুান না েমেল তখন থেমই ভাবা হয়, 
হয়েতা পরী েণ েকােনা ভুল আেছ। যিদ েদখা যায় ঘটনা তাও না, তখেনা অেনেক েসই 
ত েক বািতল করেত চান না, বরং িকছু পিরবতন কের র া করেত েচ া কেরন। যিদও 
পদাথিব ানীরা তােদর পছে র ত েক বঁাচােনার ব াপাের রীিতমত নােছাড়বা া, তারপরও 
অেনক সময় একটা ত েক পিরবতন করেত করেত এমন অব া দঁাড়ায় েয েসটােক 
কি ম বা খুব ঝােমলাপূণ মেন হেতৃ  থােক, তখনই েসটা হেয় পেড় ‘না িনকতাহীন’। 

নতুন সব পযেব ণেক জায়গা িদেত যখন েকােনা তে  আমূল পিরবতন আনা লােগ 
তখনই েবাঝা যায় েয নতুন েকােনা তে র েয়াজন েদখা িদেয়েছ। নতুন পযেব েণর 



 

 42 

আেলােক পুরােনা তে র বািতল হওয়ার একটা উদাহরণ হে  ি িতশীল মহািব  ত । 
১৯২০ সােলর িদেক েবিশরভাগ িব ানীই মেন করেতন মহািব  ি িতশীল মােন এর 
আকার বাড়েছও না কমেছও না। এরপর ১৯২৯ সােলর িদেক এডুইন হাবল তার 
পযেব েণর ফলাফল কাশ করেলন, েয মহািব  আকাের বাড়েছ। তঁার পযেব ণ িছেলা 
গ ালাি েলা েথেক আসা আেলা িনেয়। িতটা গ ালাি র গাঠিনক উপাদােনর উপর 
িনভর কের তােদর েথেক আসা আেলায় িকছু ৈবিশ সূচক িচ  বা বণালী থােক, 
গ ালাি েলা যিদ আমােদর েথেক দূের সের েযেত থােক তখন এই বণালীেত িনিদ  
পিরমান পিরবতন হয়। িবিভ  গ ালাি র এই বণালী িবে ষণ কের হাবল তােদর 
গিতেবগ িনণয় করেত েপেরিছেলন। িতিন আশা কেরিছেলন েদখেবন যত সংখ ক গ ালাি  
আমােদর েথেক দূের সের যাে , তত সংখ ক গ ালাি ই কােছ এিগেয় আসেছ। িক  বদেল 
িতিন েদখেত পান েয ায় িতটা গ ালাি ই আমােদর েথেক দূের সের যাে , এবং 
গ ালাি  যত দূরবত  তার দূের সের যাওয়ার গিতও তত েবিশ। এ েথেক হাবল িস া  
েনন েয মহািব  সািরত হে । িক  অন রা যারা ি িতশীল মহািবে র ত েকই ধের 
িছেলা, তারা তােদর তে র আেলােকই এই ঘটনার ব াখ া িদেত েচ া করল। েযমন, 
ক ালেটেকর পদাথিব ানী ি টজ জুইচিক াব করেলন, হয়েতা েকােনা অজানা উপােয় 
অেনক দূর েথেক আসা আেলা শি  হারাে । এই শি র কেম যাওয়ার ফেল বণালীেত 
েয পিরবতন আসেব তা হাবেলর পরী েণর ফলাফেলর সােথ িমেল েযেত পাের। হাবেলর 
পেরও কেয়ক যুগ অেনক িব ানী েসই ি িতশীলতার ত ই আকেড় ধের িছেলন। িক  
মহািবে র সবেচেয় াভািবক পায়ন িছেলা হাবেলরটাই, েশষেমষ েসটাই গহীত হেয়েছৃ ।  

কিতর েযসব িনয়ম িদেয় পুেরা মহািব  িনয়ি ত ৃ হয় েয েলার স ােন গঠন করা 
হেয়েছ এেকর পর এক ত  বা পায়ন, েযমন- চার উপাদান ত , টেলমীয় পায়ন, 
আি কত , িবগ-ব াং ত ,এমন আেরা। িতটা নতুন তে র সে  সে ই আমােদর 
বা বতার ধারণা এবং মহািবে র েমৗিলক গাঠিনক উপাদান েলা বদেল েগেছ। েযমন 
আেলার তে র কথা ধরা যাক। িনউটন েভেবিছেলন আেলা খুবই  কিণকা ারা ু
গ ত। এ ত  ব াখ া কের আেলা েকন সরল পেথ যায়, এবং িনউটন এ তে র সাহােয  
আেলা েকন এক মাধ ম েথেক অন  মাধ েম, েযমন বায়ু েথেক পািনেত, যাওয়ার সময় 
েবঁেক যায় বা িতসািরত হয় তাও ব াখ া করেত েপেরিছেলন। 
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এই কিণকাত  অবশ  একটা ঘটনােক ব াখ া করেত পারেতা না েযটা িনউটন িনেজই 
থম পযেব ণ কেরন, েসটা হে  িনউটন িরং। একটা সমতল িতফলেকর উপর এক  
েল  রাখুন, তারপর েকােনা একরঙা আেলা, েযমন েসািডয়াম আেলা, িদেয় েল েক 
আেলািকত ক ন। এখন যিদ উপর েথেক েল েক েদখা হয়, তাহেল েল  েয িব েত ু
িতফলক তলেক শ কেরেছ েস িব েক েক  কের েবশিকছুু  গাঢ় ও হালকা চ  েদখা 
যােব। এটােক আেলার কিণকা ত  িদেয় ব াখ া করা মুশিকল হেয় যায়, িক  তর ত  
এেক সহেজই ব াখ া কের। 

তর ত  মেত এই হালকা ও গাঢ় চ েলা েয ঘটনার কারেণ সি  হয় তােকৃ  বেল 
ব িতচার। েকােনা তরে র, েযমন পািনর েঢউ, িকছু উঁচু ও িনচু অংশ থােক। যখন 
একািধক তর  এেক-অপেরর সােথ ধা া খায় তখন যিদ একটার উঁচু বা িনচু অংশ 
যথা েম অপরটার উঁচু বা িনচু অংেশর সােথ িমেল যায় তখন এেক অপরেক েজারদার 
কের, এবং উঁচুটা আেরা উঁচু এবং িনচুটা আেরা িনচু হেয় যায়। এেক বেল গঠনমূলক 
ব িতচার। এ ে ে  বলা হয় তর  দুেটা ‘সম দশা’য় আেছ। অপর িদেক, যখন এক 
তরে র িনচু অংশ অন  তরে র উঁচু অংেশর সােথ েমেল তখন তারা এক  অপর েক 
নাকচ কের েদয় এবং ঐ অংেশ আর েকােনা েঢউ থােক না। তখন আমরা বিল তর  
দুেটা ‘িবপরীত দশা’য় আেছ। এই ঘটনােক বেল ংসা ক ব িতচার।  
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িনউটেনর িরং এ উ ল চ েলা েক  েথেক এমন দূরে  থােক েয অংেশ েল  এবং 
িতফলেকর মধ কার পাথক  আেলার তর ৈদেঘ র পূণ সংখ ার (১,২,৩,…) িণতক, তাই 
েসখােন গঠনমূলক ব ািতচার ঘেট। ওিদেক েযখােন এই দূর  তর ৈদেঘ র অধপূণ সংখ ার 
(১/২, ৩/২, ৫/২,…) িণতক হয় েসখােন ংসা ক ব ািতচার ঘেট ফেল িতফলক তল 
েথেক িতফিলত রি  েলে র তল েথেক িতফিলত রি েক নাকচ কের েদয়। এ কারেণ 
আমরা ঐ অংেশ অ কার একটা চ  েদিখ।  

 

ঊিনশ শতেক এ ঘটনাই আেলার কিণকাত েক ভুল মাণ কের এবং তর  ত  িত া 
কের। অবশ , িবশ শতেকর েত আইন াইন েদখান েয আেলাকতিড়ৎি য়া (এখন েযটা 
েটিলিভশন এবং িডিজটাল ক ােমরায় ব ব ত হয়) ব াখ া করা যায় যিদ আমরা ধের 
েনই, আেলার এক  কিণকা বা েকায়া াম, পরমাণুর এক  ইেল নেক আঘাত কের িবচু ত 
কের েফলেছ। তাই আেলা একই সে  তর  ও কিণকাধম ।  

স বত তর  তে র ধারণা মানুেষর মাথায় এেসিছেলা কারণ েস সমূে  বা পু ের িঢল 
িদেল েসখােন তর  সি  হেত েদেখেছৃ । এমনিক আপিন যিদ কখেনা পু ের এক সােথ 
দুই  িঢল ছুেড় থােকন তাহেল হয়েতা আপিন উপেরর িচে র মেতা ব িতচাের ঘটনাও 
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েদেখ থাকেবন। অন ান  তরেলও এই একই আচরণ েদখা যায়,স বত ওয়াইন বােদ, যিদ 
আপিন খুব পান কের েফেলন। কিণকার ধারণা মানুেষর পিরিচত িছেলা পাথর, নুিড়, এবং 
বািল েথেক। িক  এই কিণকা/তর  ৈ ত অব ার ধারণা- েয একটা িজিনসেক একই 
সে  কিণকা বা তর  আকাের বণনা করা েযেত পাের- েসটা আমােদর ৈদনি ন জীবেন 
এতটাই অপিরিচত, এ েযন এক টুকেরা েবেলপাথরেক পান কের েফলার মেতা আজব 
ঘটনা।

 

এ ধরেনর ি - েযখােন দুেটা স ণ িভ  ত  একই ঘূ টনােক িনভুলভােব বণনা করেছ- 
পায়ণিনভর বা বতার সােথ সাম স পূণ। যখন িত  ত ই িবেশষ িকছু ৈবিশ  

ব াখ া করেত পাের, তখন একটােক অপরটার েচেয় ভােলা বা েবিশ বা ব বলার েকােনা 
অবকাশ থােক না। কিতর েযসবৃ  িনয়ম পুেরা মহািব েক পিরচািলত করেছ তােদর 
স েক আমরা বলেত পাির: মহািবে র সকল িদক বণনা করেত পাের, এমন একক ত  
থাকা হয়েতা স ব নয়। তাই মেন হে , েকােনা একক তে র বদেল আমােদর র 
অধ ােয় বলা েসই পর র সংযু  এক  তে র জািলকার আ য় িনেত হেব। েযটার 
নাম এম-ত । এম-তে র িত  সদস  ত  একটা িনিদ  সীমার মেধ  ঘটনাবিল বণনা 
করেত পাের। আর েযখােন একটার সীমা অপরটার উপর এেস পেড়, েসখােনও তােদর 
ফলাফল েলা এেক অপেরর সােথ িমেল যায়, তাই তােদর সবাইেক এক  একক তে র 
িবিভ  অংশ িহসােব েদখা েযেত পাের। িক  এই জািলকার েকােনা এক  সদস  ত  
মহািবে র সব িদক -েযমন, কিতর সব বলৃ , েযসব কিণকা েসই বল অনুভব কের, এবং 
ান-কােলর েয কাঠােমার মেধ  এইসব ঘটনা ঘেট- বণনা করেত পাের না। যিদও এেত 
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পদাথিব ানীেদর সবিকছুর এক  একক সািবক তে র  পূরণ হয় না, তবু এটা 
পায়ণিনভর বা বতার ধারণায় হণেযাগ । 

প ম অধ ােয় আমরা ৈ তাব া ও এম-ত  িনেয় আেরা আেলাচনা করব, িক  তার 
আেগ কিত স েক আমােদর বতমান দি ভি  েযসব েমৗিলকৃ ৃ  নীিতর উপর িভি  কের 
গেড় উেঠেছ- েকায়া াম ত , এবং িবেশষ কের েকায়া াম তে র িবক  ইিতহাস 
পায়ন- েস েলা একটু েদেখ েনব। এ ধারণা অনুযায়ী মহািব  েকােনা একক অি ে র 

বদেল, স াব  সকল েপই একই সে  অি শীল। যােক বেল েকায়া াম উপিরপাতন। এ 
ত েক ায় আমােদর েসই, ঘর-ছাড়েলই-েটিবল-েনই-হেয়-যায়, তে র মেতা উ ট িকছু 
মেন হেত পাের, িক  এখেনা পয  এেক যত েলা ব বহািরক পরী া-িনরী ার স খীন ু
হেত হেয়েছ, তার সবই এ  সফল ভােব উতের েগেছ। 
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িবক  ইিতহাস 
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১৯৯৯ সােল অি য়ার একদল পদাথিব ানী ফুটবল আকিতর িকছু অণুেকৃ  েদয়ােলর 

িদেক ছুঁ েড় এক  পরী া কেরন। ষাট  কাবন পরমাণু িদেয় ৈতির এই অণু েলােক ায়ই 
বািকবল নােম ডাকা হয়, কারণ পিত বাকিম টার ফুলার এই আকিতর ভবন িনমাণ ৃ
করেতন। ধারণা করা হয় ফুলােরর ভূ-আকিতর গ জ েলাইৃ ু  পিথবীর বুেক ফুটবল ৃ
আকিতর বহ ম বৃ ৃ । আর বািকবলরা হে  তমু । িব ানীরা েয েদয়ােলর িদেক তাক 
কেরিছেলন, েস েদয়ােল দুই  িচড় বা ল া ফািল আকিতর িছ  িছেলাৃ , েয েলা িদেয় 
বািকবল েলা পার হেত পাের। েদয়ােলর িপছেন িব ানীরা পদার মত একটা ব  
বিসেয়িছেলন েযটা েদয়াল পার হেয় আসা অণু েলােক িনণয় ও গণনা করেত পাের। 

 

সিত কােরর ফুটবল িদেয় যিদ আমােদর এই পরী া করেত হয় তাহেল আমােদর এমন 
একজন েখেলায়ার লাগেব যার তাক অতটা ভােলা না, তেব েস আমােদর েবঁেধ েদওয়া 
একটা িনিদ  গিতেত এেকর পর এক ফুটবেল লািথ িদেত পাের। আমরা আমােদর েসই 
েখেলায়ারেক েসই দুই  ফঁাকা ান বা িছ িবিশ  েদয়ালটার সামেন দঁাড় করােবা। একই 
বরাবর েদয়ােলর অপর িদেক আমরা েদয়ােলর সমা রােল এক  খুব বড় জাল টাঙােবা। 
েখেলায়ােরর েবিশরভাগ শটই েদয়ােল েলেগ িফের আসেব, িক  মােঝ মােঝই দুেয়কটা শট 
দুই  িছে র েয েকােনা এক  িদেয় পার হেয় যােব। এখন এই িছ দু র ফঁাকা যিদ 
বেলর আকােরর েচেয় ে ফ একটু বড় হয় তাহেল আমরা েদয়ােলর অপর পাশ েথেক 
দুই  সূ  ধারায় বল েলােক আসেত েদখেবা। আর এই ফঁাকদু  বেলর আকােরর েচেয় 
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যত েবিশ বড় হেব, েবিরেয় আসা বল েলাও তত েবিশ ছিড়েয় েযেত থাকেব (িনেচর 
িচ  ব )। 

ল  ক ন, এখন যিদ আমরা একটা িছ  ব  কের েদই তাহেল ে ফ বেলর েসই ধারাটা 
আটকা পেড় যােব, অপর ধারার উপর এর েকােনা ভাবই পড়েব না। তাপর যিদ 
আবার খুেল েদই, তাহেল জােলর িবিভ  িব েত েপঁৗছােনা বেলর সংখ াু  বাড়েব, কারণ 
আেগর মু  ধারাটা েতা িছেলাই, আর এখন নতুন কের েখালা িছ  িদেয়ও বল আসেব 
জােল। তার মােন দুই  িছ  খুেল িদেয় আমরা যা পযেব ণ কির তা িত  িছ  
আলাদা আলাদা কের খুেল পাওয়া পযেব ণ েয়র েযাগফেলর সমান। আমােদর ৈদনি ন 
জীবেন আমরা এ ধরেনর এক  বা বতার সােথই পিরিচত। িক  এই অি য়ান 
গেবষকদল তােদর অণু েলা ছুঁ েড় িদেয় েসই একই ফলাফল পান িন। 

 

এই অি য়ান পরী ায়, ি তীয় িছ  খুেল েদওয়ার পর পদার িকছু িকছু অংেশ েপঁৗছােনা 
অণুর সংখ া েবেড়েছ কই, িক  অন  িকছু িব েত সংখ াু  কেমও েগেছ। এমনিক, পদায় 
এমন িকছু জায়গাও পাওয়া েগেছ েযখােন দুই  িছ  েখালা থাকা অব ায় েকােনা 
বািকবলই েপঁৗেছ িন, িক  েযেকােনা এক েক ব  কের অন েক খুলেল কই ওখােন 
িকছু অণু েপঁৗছায়। ব াপারটা অ তু । নতুন একটা ফঁাকা খুলেল েকােনা িনিদ  িব েত ু
েপঁৗছােনা অণুর সংখ া কেম কী কের? 
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পুেরা ব াপারটার খঁু না  েখয়াল করেল আমরা উ েরর একটা আভাস েপেত পাির। 
আণিবক ফুটবল পরী ার সময় েদখা যায় দুই  িছে র েযেকােনা এক  িদেয় বল েগেল 
েযখােন েপঁৗছােনার কথা তার একদম মাঝ অংেশ েবশ িকছু অণু হািজর হয়। েসখান 
েথেক একটু দূের সরেলই অণুর সংখ া কেম যায়, িক  তার েথেক আেরা একটু সরেল 
আবােরা অণুর পিরমাণ েবেড় যায়। এই ছাপটা দুইটা িছ  আলাদা আলাদা ভােব খুেল 
িদেল েয দু  ছিব পাওয়া যায় তােদর েযাগফেলর সােথ েমেল না। বরং ততীয়ৃ  অধ ােয় 
ব িতচারী তরে র িচে র সােথ তার িমল আেছ। েয অংেশ েকােনা অণ ু েপঁৗছায় না 
েসখােন িছ দু  েথেক আসা তর দু  িবপরীত দশায় েপঁৗছাে , তাই তােদর ংসা ক 
ব ািতচার ঘটেছ; আর েযখােন েবিশ অণু পাওয়া যায় েসখােন তর দু  সমদশায় 
েপঁৗছাে , তাই তােদর গঠনমূলক ব ািতচার ঘটেছ। 

ৈব ািনক িচ ােচতনার েত ায় দুহাজার বছর সাধারণ ান বা অ ানই িছেলা 
তাি ক ব াখ ার িভি । আমােদর যুি র উ য়েনর সােথ সােথ আমরা এই বািকবল 
পরী ার মত এমন অেনক পরী া করেত স ম হই। এবং েসসব পরী ার ফলাফল 
েথেক কিতর এমন এক প দখেত পাই েযটা আমােদরৃ  ৈদিনি ন অিভ তা এবং 
তদল  অ ােনর সােথ েমেল না। এই বািকবল পরী া হে  এ ধরেনর আেরা অেনক 
পরী ার এক  ৈবিশ সূচক পরী া েযটা ািসকাল পদাথিব ান িদেয় ব াখ া করা যায় 
না। েয়াজন পেড় েকায়া াম পদাথিব ােনর। িরচাড ফাইনম ান েতা বেলেছনই, এই েয 
উপের বিণত ি িচড় পরী া, “এর মেধ ই লুিকেয় আেছ েকায়া াম েমকািনে র সকল 
রহস ।” 

িবংশ শতা ীর েত যখন িনউটনীয় ত  পারমাণিবক এবং অিতপারমাণিবক ের 
কিতর ঘটনাবলী ব াখ া করেত ব থ হেলা তখনই েকায়া ামৃ  েমকািনে র মূলনীিত েলা 
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উ ািবত হয়। পদাথিব ােনর েমৗিলক ত েলার কাজ হে  কিতর সকল বল এবং ৃ
ব র সােথ তােদর িমথি য়া ব াখ া করা। ািসক াল িনউটনীয় ত  আমােদর 
অিভ তা সূত েয েযৗি ককাঠােমার উপর িভি  কের গেড় উেঠেছ েয অনুযায়ী পদাথ 
িদেয় ৈতির ব সমূেহর একক অি  আেছ, এেদরেক িনিদ  ানা  আেছ, এরা চলার সময় 
িনিদ  পেথ চেল, এবং এমন আেরা িকছু। এিদেক েকাটা াম েমকািন  পারমাণিবক বা 
অিতপারমানিবক ের কিণকাসমূেহর আচরণ েবাঝার একটা েযৗি ক কাঠােমা েদয়। িক  
আমরা পের েদখেবা এর েযৗি ক কাঠােমাটা এমন, েয তােত েকােনা ব র অব ান, পথ, 
এমন িক তার অতীত-ভিবষ তও সু ভােব িনধািরত নয়। মহাকষবল, তিড়তেচৗ কীয় 
বেলর মত বল সমূেহর েকায়া াম ত  এধরেনর একটা েযৗি ক কাঠােমার উপর ভর 
কেরই গ ত। 

ািসক াল ত  আমােদর ৈদনি ন অিভ তােক দা ণ সূ ভােব ব াখ া করেত পারেতা। 
েকায়া াম েমকািন  িনেয় তাই  আেস, েয ত  এমন আজব এক েযৗি ক কাঠােমার 
উপর দঁািড়েয় গ ত েসটা িক ৈদনি ন ঘটনাবিলেক েসভােব ব াখ া করেত পারেব? 
পারেব, কারণ আমােদর আেশপােশর সব ব ই হে  এক ধরেনর িম ব  েয েলা 
অক নীয় সংখ ক অণ-ুপরমাণু ারা গ ত। এ সংখ া এতই েবিশ েয আমােদর দি াহ  ৃ
মহািবে ও এত ন  েনই। এবং যিদও এসব ব র গঠনকারী উপাদান েকায়া াম 
েমকািন  েমেন চেল, এটা েদখােনা যায় েয অণুপরমাণু েলা িমেল যখন ফুটবল, বা শালগম 
বা জাে া েজট- এমনিক আমােদরও- ৈতির কের তখন এটা ািসক াল আচরণই কের। 
ফেল এসব বড় আকােরর ব র জন  েসই ি িচেড়র মেধ  িদেয় ব িতচারও ঘেট না। তাই 
যিদও ৈদনি ন ব সমূেহর গঠনকারী উপাদান েকায়া াম েমকািন  েমেন চেল, তবুও 
িনউটেনরত েক একটা কাযকর ত  িহসােব েনওয়া যায় েযটা সূ ভােব আমােদর 
আেশপােশর জগৎেক বণনা করেছ। 

এটা েন অ ত লাগেত পােরু , িক  িব ােন এমন অেনক উদাহরণই আেছ েযখােন একটা 
বড় সি েবশ তার গঠনকারী িত  উপাদােনর েথেক িভ  আচরণ কের থােক। ক 
েযমন মা  এক  িনউরেনর ৈবিশ  েথেক পুেরা মানব মি ে র আচরণ বা মা  এক  
পািনর অণুর ৈবিশ  েথেক এক  পুেরা েদর আচরণ েবাঝা যায় না। েকায়া াম 
েমকািনে র ে ে  বলা যায়, িব ানীরা এখেনা এ েথেক কীভােব িনউটেনর সূ েলা আেস 
েসটার খুঁ না  িনেয় কাজ করেছন। তেব এটা আমরা িনি ত জািন, েয সকল ব র 
গঠনকারী  উপাদান েলা েকায়া ামু  েমকািন  েমেন চেল এবং িনউটেনর সূ েলা 
েসসব  উপাদােনর সি েবেশু  গ ত বহদায়তন ব সমূেহর আচরণ বণনা কেরৃ । 

তাই িনউটনীয় তে র অনুমান েলাই আমােদর ৈদনি ন অিভ তাল  বা বতার িচে র 
সােথ েমেল। িক  এককভােব এক  অণু বা পরমাণু আমােদর অিভ তার েথেক স ণ ূ
িভ  ভােব কাজ কের। তাই েকায়া াম পদাথিবদ াই হে  বা বতার েসই নতুন পায়ণ 
বা মেডল যার সাহােয  মহািবে র িচ টা পাওয়া যাে । এটা এমন এক িচ  েযখােন 
আমােদর আেগকার বা বতা সং া  অেনক ধারণারই আর েকােনা অথ েনই। 

ি িচড় পরী া  ১৯২৭ সােল থম কেরন েবল ল ােবর িনরী ণ-পদাথিব ানী ি ন 
েডিভসন এবং েল ার জামার। তারা বািকবেলর বদেল ব বহার কেরিছেলন আেরা সরল 
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ব , ইেল ন। েযখােন তারা িনেকল ি ােলর সােথ ইেলক ন রি র ি য়া- িতি য়া 
িনেয় গেবষণা করিছেলন। ইেলক েনর মত পদােথর কিণকা েয পািনর তরে র মত 
আচরণ কের েস েথেকই পের েকায়া াম েমকািনে র সূচনা হয়। েযেহতু বহদায়দতেন এ ৃ
ধরেনর ঘটনা েদখা যায় না, তাই অেনক িদন ধেরই িব ানীেদর মেধ  এই েকৗতূহল 
িছেলা েয েকােনা ব  ক কতটা বড় বা জ ল হেয় যাওয়ার পেরও তােত এই 
তর সুলভ আচরণ পিরলি ত হেব। যিদ েকােনা আ  মানুষ বা জলহি র উপর এ 
ধরেনর ি য়া েদখা েযেতা তাহেল িন য়ই তুলকালাম ঘেট েযত, িক  আমরা জািন েয 
ব  যত বড় হেত থােক তার েকায়া াম আচরণত ততই হািরেয় েযেত থােক। তাই এটা 
খুবই অস ব েয িচিড়য়াখানার েকােনা াণী তরে র মত কের তার খঁাচার িশক গেল 
েবিরেয় যােব। অবশ  ব বহািরক পদাথিব ানীরা িদেন িদেন বড় েথেক বড়তর ব েত এ 
ধরেনর আচরণ পযেব ণ করেছন। িব ানীরা একিদন বািকবেলর জায়গায় একটা 
ভাইরাস ব বহার কেরও এই পরী া করেত পারেবন বেল আশাবাদী। েয ভাইরাস ধু েয 
বািকবেলর েচেয় অেনক বড় তাই-ই না, এটােক অেনেক জীব  গণ  কের। 

পরবত  অধ ায় েলােত আমরা েযসব যুি  েদব েস েলা েবাঝার জন  েকায়া াম 
েমকািনে র অ িকছু ধারণা থাকেলই হেব। যার অন তম একটা হে  তর /কিণকা 
ৈ তাব া। পদােথর কিণকাও েয তরে র মত আচরণ করেত পাের েসটা েজেন সবাই 
অবাক হয়। ওিদেক আেলা েয তরে র মত আচরণ কের তােত আমরা েকউ অবাক হই 
না। আেলার এই তর সুলভ আচরণ খুবই াভািবক মেন হবার কারণ এই ধারণাটার 
সােথ আমরা ায় দুইশ বছর ধের পিরিচত। আপিন যিদ উপের বিণত পরী ার 
িচড়দুেটােত আেলা িদেয় পরী াটা কেরন তাহেল দুইটা িচড় েথেক দুইটা তর  এেস পদায় 
পড়েব। েকাথাও তােদর দু রই উঁচু বা িনচু অংশ পর েরর সােথ িমলেব েসখােন আেলা 
হেব খুবই উ ল আর েকাথাও একটা উঁচু িমলেব একটা িনচু অংেশর সােথ তারপর 
কাটাকা  িগেয় ওখােন সি  হেব অ কার এলাকাৃ । ইংেরজ পদাথ িব ানী থমাস ইয়ং 
উনিবংশ শতা ীেত এই পরী া কেরন, েযটা সবার কােছ এটাই তীয়মান কের েয আেলা 
তর ধম , িনউটেনর মত অনুযায়ী কিণকাধম  নয়। 
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অেনেক এটা ভাবেত পােরন েয িনউটন আেলােক তর ধম  না বেল ভুল কেরিছেলন। 
িক  এখন েদখা েগেছ আেলা েয কিণকাধম  আচরণ কের তার েসই ধারণাটা স ক। 
এখন আমরা এই কিণকােক বিল েফাটন। আমরা িনেজরা েযমন িবপুল পিরমান 
পরমাণু ারা গ ত েতমিন আমােদর েদখা আেলা ও িবপুল পিরমান েফাটেনর সমি । 
এমনিক এক  এক ওয়ােটর িডমলাইটও িত েসেকে  িবিলয়ন িবিলয়ন েফাটন িনগত 
কের। মা  এক  েফাটন সহেজ আলাদাভােব পাওয়া যায় না। িক  গেবষণাগাের আমরা 
েফাটেনর এমন ীণ রি  ৈতির করেত পাির েযখােন েফাটন েলা একটা একটা কেরই 
ছুেট যায়। েসই আলাদা আলাদা েফাটনেক আমরা ইেলক ন বা বািকবেলর মত একটা 
একটা কের িন পণ করেত পাির। এবং আমরা ইয়ং-এর পরী াটা এতটাই ীণ 
আেলাকরি  িদেয় করেত পাির, েযন েসখােন এেককটা েফােটান কেয়ক েসেক  পর পর 
েদয়ােল িগেয় েপঁৗছায়। আমরা যিদ এ অব ায় িবেভদক েদয়ােলর অপর পােশ পদায় 
েপঁৗছােনা েফাটন েলার ছাপ েরকড কির, তাহেল একটা সময় েদখেবা এই ছাপ েলা সবাই 
িমেল একটা ব িতচারী ছাপ সিৃ  কেরেছ। ক এ ধরেনর ছাপই েদখা যােব যিদ 
েফাটেনর বদেল একটা একটা কের ইেলক ন বা বািকবল ছুঁ েড় েডিভসন-জামার পরী াটা 
কির। এখান েথেকই পদাথিব ানীরা এক  অ দি  লাভ কেরনৃ : যিদ একটা একক 
কিণকাই িনেজর সােথ ব িতচার করেত পাের তাহেল িন য়ই আেলার তর  ক 
অেনক েলা কিণকার েঢউ নয় বরং এর উপাদান িতটা কিণকার িনেজরই তর  ধম 
আেছ। 

েকায়া াম েমকািনে র আেরকটা ীকায হে  অিন য়তার নীিত, েযটা ১৯২৪ সােল 
ওয়ানার হাইেজনবাগ থম বণনা কেরন। এই নীিত মেত িকছু িকছু চলেকর মান 
আমােদর পে  একই সে  িনিদ  কের জানা স ব নয়, েযমন অব ান এবং গিত। 
উদাহরণ প, যিদ েকােনা কিণকার অব ােনর অিন য়তার সােথ তার ভরেবেগর(ভর 
এবং েবেগর ণফল) অিন য়তা ণ কেরন তাহেল েসই ণফল কখেনাই একটা িনিদ  
বেকর কম হেত পারেব না। এই বেকর নাম া  বক। ব াপারটা জ ল মেন 

হেত পাের িক  এর মূল কথা হেলা: আপিন যত সূ  ভােব অব ান িনণয় করেবন 
তার গিত িনণেয়র সূ তাও ততই কমেব। আেরা ল ণীয় েয আমােদর ৈদনি ন ব বহায 
একেকর তুলনায় া  বক অিত ু । এসব একেক কাশ করেল া  বেকর মান 
আেস ৬/১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ এর কাছাকািছ। এক  
বহদায়তনৃ  ব  েযমন ফুটবেলর কথাই ধরা যাক। যিদ ায় এক েকিজর এক ততীয়াংশ ৃ
ভেরর এক  ফুটবেলর অব ান এক িমিলিমটার সূ তায় িনণয় করা হয়, তারপরও 
তাি ক ভােব আমরা তার েবগেক এক িকেলািমটার পার ঘ ার এক িবিলয়েনর 
িবিলয়েনর িবিলয়েনর এক ভাগ সূ তায় িনণয় করেত পারেবা। এর কারণ এই একেক, 
ফুটবল র ওজন ১/৩ এবং এর অব ােনর অিন য়তা ১/১০০০। এত  মান িদেয়ু  
া  ক টাে র দশিমেকর পেরর এত েলা শূন েক বােগ আনা যায় না। তাই েস েলা 
েবেগর উপর েচেপ বেস। িক  েসই একই একেক ইেলক েনর ভর 
০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১, তাই ইেলক েনর ে ে  ঘটনা হেব পুেরা 
আলাদা। তাই আমরা যিদ একটা ইেলক েনর অব ান এক  পরমাণু আকিতর ােনরৃ  
মেধ  িনি ত করেত পাির তাহেল তার েবগেক খুব কের হেলও িত েসেকে  কম-েবিশ 
১০০০ িকেলািমটার এর মেধ  িনি ত করেত পারেবা না, েযটা েমােটই সূ  পিরমাপ নয়। 



 

 55 

 

েকায়া াম েমকািনে র মেত আমরা যতই তথ  সং হ কির না েকন বা আমােদর 
গণন মতা যতই শি শালী েহাক না েকন আমরা কখেনা েকােনা েভৗত ঘটনার ফলাফল 
িন য়তার সােথ গণনা করেত পারেবা না কারণ কিতেতই িনধািরত িনি ত মানৃ  বেলই 
িকছু েনই। বদেল, েকােনা একটা ব ব ার একটা আিদ অব া েথেক একটা েশষ অব ায় 
যাওয়ার মূলত একটা অিনি ত ি য়া ারা িনয়ি ত হয়। অন ভােব বলেল, এমনিক 
একদম সরলতম ঘটনােতও কিত তার ফলাফলেক িনধারণ কেরৃ  না। এর বদেল েস 
স াব  সব রকম ঘটনাই ঘটার িকছু িনিদ  স াব তা িনধারণ কের। আইন াইেনর মত 
কের বলেল দঁাড়ায়, েযন ঈ র িত  েভৗত ঘটনা ঘটার আেগই ছ া ছুঁ েড় েদেখ। এই 
িচ া আইন াইেনর জন  েবশ উে েগর িবষয় িছেলা, তাই যিদও িতিন েকায়া াম 
পদাথিবদ ার অন তম পিত, তবুও পরবত েত িতিন েকায়া াম েমকািনে র অেনক 
সমােলাচনা কেরেছন। 

এসব েন মেন হেত পাের কিত সুিনধািরত িনয়ম েমেন চেল নাৃ , িক  েস ধারণা সিত  
নয়। বরং এটা িন য়তাবােদর এক নতুন ধারণা জ  েদয়: েকােনা ব ব ার বতমান 
অব া েদওয়া থাকেল, কিতর িনয়ম েলা েসখান েথেক একৃ  িনি ত পরবত  অব া 
িনধারণ করার বদেল, স াব  সকল পরবত  অব ার িত  ঘটার স াব তা িনধারণ 
কের। ব াপারটা নেত েযমনই লা ক, িব ানীরা েস ত টাই েমেন েনেব েযটা পযেব ণ 
ও পরী েণর সােথ েমেল, এমনিক তােদর মন মানেত না চাইেলও। 

যাচাইেযাগ তা ৈব ািনক তে র একটা আবশ কীয় ণ। েকায়া াম পদাথিবদ ার এই 
স াব তা িনভর ত  েথেক যিদ এমন অব া দাড়ােতা েয এর অনুমানসমূহেক পরী া বা 
যাচাই করা যাে  না। তাহেল এটা ৈব ািনক তে র মযাদা েপেতা না। িক  আমরা 
েদিখ েয এ ধরেনর স াব তাময় একটা প থাকারপরও েকায়া াম ত েক আমরা যাচাই 
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করেত পাির। েযমন আমরা পরী া েলা অেনকবার কের েদখেত পাির, েয ফলাফল 
েকায়া াম ত  েথেক অনুমান করা স াব তার সােথ িমেল যাে । বািকবল পরী াটার 
কথাই ভাবুন। েকায়া াম পদাথিবদ া বলেছ, েকােনা িকছুই একটা িনিদ  িব েত অবি তু  
নয়, কারণ েস ে ে  তার ভরেবেগর অিন য়তা হেয় যােব অসীম। এমনিক, েকায়া াম 
পদাথিবদ া অনুযায়ী, িত  কিণকােকই মহািবে র েয েকােনা অব ােন পাওয়া যাওয়ার 
িকছুটা হেলও স াব তা রেয়েছ। তাই ি িচড় পরী ায় ছুঁ েড় েদওয়া ইেলক ন েদওয়াল 
েপিরেয় পদায় েপঁৗছােনার স াব তা যিদও খুব েবিশ তারপরও এটা সবিকছু ছািড়েয় 
আলফা েসনচুরাই নামক ন ে র ওপাের বা আপনার অিফেসর ক ােফেটিরয়ার আলুরদেমর 
মেধ  চেল যাওয়ারও িকছুটা হেলও স াবনা রেয়েছ। তাই আপিন যিদ একটা েকায়া াম 
বািকবলেক উ েয় লািথ েদন, েসটা েকাথায় িগেয় েয পড়েব তা িনি ত কের বলার 
েকােনা উপায়ই েনই। িক  েকাথায় পড়ার স াব তা কত েসটা িনণয় করা যায়। ফেল 
আপিন যিদ এই পরী াটা বারবার কেরন এবং েকাথায় িগেয় বািকবল েলা পড়েছ তার 
িহসাব রােখন তাহেল েদখেবন েসই িবন াস আমােদর তাি কভােব গণনা করা স াব তার 
সােথ িমেল যাে । 

এটা অবশ ই বুঝেত হেব েয িনউটনীয় পদাথিব ােন বা ৈদনি ন িহসােব ব ব ত 
স াব তার সােথ েকায়া াম স াব তার েমৗিলক পাথক  রেয়েছ। ব াপারটা েবাঝা যায় 
যিদ আমরা আমােদর বািকবল েছাড়ার পরী ায় পদায় সৃ  ছােপর সােথ ডাটেবােড ছুঁ েড় 
েদওয়া ডােটর প াটােনর তুলনা কির। েখেলায়াড়রা যিদ িবয়ার েখেয় টাল হেয় না থােক 
তাহেল সাধারণত েবােডর বাইেরর তুেলানায় মােঝরিদেকই েবিশর ভাগ ডাট এেস লাগেব। 
বািকবেলর মতই েযেকােনা ডাট েযেকােনা যায়গােতই পড়েত পাের। এভােব একটা সময় 
পের ডাটেবােড ডােটর আঘােত স  গেতর ঘন  েদেখ েবােডর িবিভ  যায়গায় ডাট ৃ
লাগার স াব তা স েক ধারণা করা স ব। আমরা এই ডাটেবােডর িবিভ  অংেশ 
ডােটর ছােপর ঘণ  েদেখ বলেতই পাির েয েকােনা একটা ডাট, েবােডর েকােনা অংেশ 
পড়ার স াব তা এতটু । িক  েখয়াল করার িবষয় হেলা এই স াব তার সিৃ  হে  
কারণ আমরা জািননা একটা ডাট ক িকভােব েছঁাড়া হেয়েছ। ডাট েছাড়ার অব াটা 
স কভােব জানেল েসই ডাট েবােডর েকাথায় িগেয় লাগেব েসটা আমরা কই সূ ভােব 
িনণয় করেত পারতাম। অথাৎ একজন েখেলায়াড় ক েকান ান েথেক ডাটটা ছুঁ েড়েছন, 
কত িডি  েকােন, কত েবেগ, এবং েত ডাট র ঘূণন কত এসব জানা থাকেল ডাট  
েবােডর েকাথায় আঘাত করেব েসটা যতটা ই া ততটা সূ ভােব িনণয় করা স ব। 
তাই েদখা যাে  ৈদনি ন জীবেন আমরা েয ধরেনর স াব তার স খীন হই েস েলাু , 
েসইসব ৈদনি ন ঘটনার িনজ  ৈবিশ  নয়। বরং েসই ঘটনার আিদ অব া স েক 
আমােদর পূণ ান না থাকার ফল। 

েকায়া াম তে র স াব তা িভ  ধরেনর। এটা কিতর এেকবাের েমৗিলকৃ  এক 
িবি তার বিহঃ কাশ। কিতর েকায়া াম পায়েণর মূলনীিত েলাৃ  এমনই েয েস েলা 
ধু আমােদর ৈদনি ন অিভ তাই নয়, বা বতা স েক আমােদর েয সহজাত ধারণা, 

তারও িব । যারা এইসব মূলনীিতেক িবদঘুেট বা িব াস করা ক  মেন করেব তােদর 
জন  সুখবর হে  তােদর দেল পদাথিব ােনর অেনক রথী-মহারথীরাও রেয়েছন। েযমন, 
আইন াইন এবং ফাইনম ান , তার বিণত েকায়া াম েমকািনে র িচ টা আমরা শী ই 
েদখেবা। ফাইনম ান েতা একবার িলেখেছনই, “আমার মেন হয় এটা বলা েবশ িনরাপদ েয 
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েকায়া াম েমকািন  আসেল েকউই েবােঝ না।” িক  েকায়া াম পদাথিবদ া আমােদর 
পযেব েণর সােথ ব  িমেল যায়। এটা কখেনা েকােনা পরী ােতই েফল কের িন, এবং 
িব ােনর অন  েযেকােনা তে র েচেয় এটােক ব েণ েবিশ বার পরী া করা হেয়েছ। 

১৯৪০ সােলর িদেক িরচাড ফাইনম ান েকায়া ামজগৎ আর িনউটিনয়ান জগৎ স েক 
এক চমক দ অ ান লাভ কেরন। ি িচড় পরী ায় কীভােব এই ব ািতচাির ছাপ সি  ৃ
হয় েসটা তােক তখন খুবই িচ ায় েফেল িদেয়িছেলা। পাঠেকর িন য়ই েখয়াল আেছ েয 
ি িচড় পির ায় দুই  িছ  েখালা অব ায় আমরা েয ছাপটা েপেয়িছ েসটা িছ দু  এক  
এক  কের খুেল পাওয়া আলাদা দু  ছােপর েযাগফেলর সমান হয় না। বরং দুই  িচড় 
খুেল েদওয়ার পের আমরা হালকা ও গাঢ় েডারাকাটা একটা ছাপ েদিখ। যার অ কার 
অংেশ েকােনা কিণকা পেড় না। অথাৎ ধ ু থম িচড়টা েখালা থাকেল কিণকাসমূহ েযসব 
যায়গায় েপঁৗছােতা, অপর িচড়টা খুেল েদওয়ার সােথ সােথ তার েবশিকছু অংেশই আর 
েকােনা কিণকা েপঁৗছায় না। ব াপারটােক এভােবও েদখা যায় েয, দুই  িছড় েখালা থাকা 
অব ায় েয সব অ কার অংেশ েকােনা কিণকা েপঁৗছায় না, ধু মা  একটা েখালা 
থাকেল েসখােন কই কিণকা িগেয় েপঁৗছােতা। তাহেল যখন দু  িচড়ই েখালা থােক তখন 
েকােনা একটা িদেয় পার হওয়া কিণকা বুঝেছ কী কের, অপর িচড়টাও েখালা আেছ িকনা, 
েয েসই অনুযায়ী িনেজর গিতপথ েস পালেট িনে ? েদেখ মেন হে  েযন যা া পেথর 
েকােনা অংেশ এেস দুই  িচড় বা িছ  স েকই কিণকা েলা িকছু একটা েজেন যাে । এ 
ধরেনর আচরণ আমােদর ৈদনি ন অিভ তার আেলােক েকােনা ভােবই ব াখ া করা যায় 
না। কারণ আমরা েদিখ ছঁু েড় েদওয়া েকােনা বল একটা দরজা িদেয় পার হওয়ার সময় 
অপর দরজা েখালা নািক ব  তা িদেয় েকােনাভােবই ভািবত হয় না। 

িনউটনীয় পদাথিব ান অনুযায়ী িত  কিণকা উৎস েথেক পদায় েপঁৗছােনা পয  একটা 
সুিনধািরত যা া পথ েমেন চেল। ক েযমনটা হয় যখন আমরা একটা ফুটবলেক ছুঁ েড় 
িদই। এই িচে  েকােনা কিণকার পে  একটা দরজা িদেয় যাওয়ার পেথ অপর দরজাটাও 
েখালা আেছ িক না, েসটা েদেখ আসার েকােনা উপায়ই েনই। ওিদেক েকায়া াম পায়ণ 
মেত, েকােনা কিণকা তার যা ার  েথেক েশেষ েপঁৗছােনার মােঝ েকােনা িনিদ  পথ 
েমেন চেল না। ফাইনম ান বুেঝিছেলন, এর মােন এই না, েয কিণকা  উৎস েথেক পদায় 
েযেত েকােনা পথ িদেয়ই যাে  না। বরং এর একটা অথ হেত পাের কিণকা  ঐ দু  
িব র সংেযাগকারী স াব  সব েলা পথ িদেয়ইু  যাে । ফাইনম ােনর মেত, এটাই 
েকায়া াম পদাথিব ােনর সােথ িনউটনীয় পদাথিব ােনর মূল পাথক । দুই  িচেড়র 
অব াই এখােন িহসােব আসেছ কারণ কিণকা  যাওয়ার সময় েকােনা এক  িচড় িদেয় 
যাওয়ার বদেল উভয় িচড় িদেয়ই একসােথ পার হে । ব াপারটা নেত ক িব ােনর 
মত, িক  এটাই সিত । এই সব েলা স াব  পেথর সমি েক গািণিতকভােব িবে ষণ 
করার একটা উপায় ফাইনম ান েবর করেত স ম হন, েযটার সাহােয  েকায়া াম 
েমকািনে র সকল িনয়মই পাওয়া স ব। ফাইনম ােনর তে র গািণিতক এবং েভৗত প 
েকায়া াম েমকািনে র মূল পায়েণর েথেক িভ , িক  দুেটা েথেক পাওয়া িহসাব ও 
অনুমানসমূহ এেক অপেরর সােথ ব  িমেল যায়। 

ফাইনম ােনর িববরণ অনুযায়ী, আমােদর ঐ ি িচড় পরী ায় েকােনা কিণকা একই সে  
িবিভ  রকম পথ িদেয় যায়। যার েকােনাটা ধু একটা িছ  িদেয়ই পার হে , েকােনাটা 
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পার হে  অপর িছ  িদেয়; েকােনাটা হয়েতা থম িছ  িদেয় পার হেয় িফের িগেয় 
ি তীয়টার মেধ  িদেয় ঘুের আবােরা থমটা িদেয় পার হে ; েকােনাটা হয়েতা েমােড়র 
িচংিড় েরে ারা েথেক ঘুের এেস িনেজর যা া পেথর েশেষ েপঁৗছাে , আবার েকােনাটা 
হয়েতা বািড় েফরার পেথ বহ িত হেকও দুপাক ঘুেরৃ  আসেছ; এমনিক এমন পথ িদেয়ও 
কিণকা যাে  েযটা পুেরা মহািব েকই কেয়ক পাক ঘুের আেস। ফাইনম ােনর মেত 
এভােবই কিণকারা জানেত পাের েকান িছ  েখালা আেছ। কারণ েকােনা একটা িছ  
েখালা থাকেল অবশ ই েসই িছে র মধ  িদেয়ও কিণকার িকছু পথ যােব। তাই যখন 
উভয় িছ ই েখালা থােক তখন একটা িদেয় পার হওয়া পথ অন টা িদেয় পার হওয়া 
পেথর সােথ উপিরপািতত হেয় ব ািতচার-এর সি  হয়ৃ । এসব েন পাগেলর লাপ মেন 
হেত পাের, িক  এখনকার েমৗিলক পদাথিব ােনর চচায় –এবং এই বইেয়র আেলাচনার 
জন - ফাইনম ােন করা সূ ায়ণই েকায়া াম েমকািনে র আিদ েপর েচেয় েবিশ কাযকর। 

 

একটু পেরই আমরা েয ত সমূহ উপ াপন করব েস েলা েবাঝার জন  েকায়া াম 
বা বতার ফাইনম ানীয় পায়ণটা খুবই পূণ। তাই এই পায়ণটা েকমন েসটা 
আমরা এখন আেরকটু িবশেদ েদখেবা। একটা খুব সহজ-সরল ব ব া ক না ক ন 
েযখােন সকল কিণকা A িব  েথেক  কের মু ভােব চলেত থােকু । িনউটনীয় 
পায়েন কিণকা েলা সরল পেথ চলেব। তাই একটা িনিদ  সময় অিতবািহত হওয়ার পের 

আমরা েসই সরল েরখা বরাবর েকােনা B িব েত কিণকা েক খুঁেজ পােবাু । ফাইনম ানীয় 
পায়েন একটা কিণকা েকােনা পথ িদেয় A েথেক B েত যাওয়ার সময় ঐ পেথর জন  

একটা েফজ বা দশা লাভ কের। েয দশার িনিদ  সাংিখ ক মান রেয়েছ। আমরা আেগই 
েদেখিছ এই পায়েন একটা কিণকা স াব  সব েলা পথ িদেয়ই যায়। তাই স াব  
সব েলা পেথর জন ই কিণকা  এক  কের দশা লাভ কের। এই দশা েথেক েবাঝা যায় 
কিণকা  তার তর  চে র েকান অব ায় আেছ, অথাৎ কিণকা  িক তর শীেষ, নািক 
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তর পােদ, নািক এর এেদর মাঝামািঝ েকােনা অব ায়? এই দশা গণনা করার 
ফাইনম ানীয় প িতেত েদখা যায় আপিন যখন স াব  সব েলা পেথর জন  া  
দশাসমূহেক েযাগ করেবন তখন কিণকা  A েথেক  কের B েত েপঁৗছােনার 
“স াব তার িব ার” পােবন। এই স াব তার িব ােরর বগই হে  েকােনা কিণকা A েথেক 
B েত েপঁৗছােনার স ক স াব তা। 

িত  িভ  পেথর জন ই, (মােন A েথেক B েত যাওয়ার স াব  িত  পেথর জন ) 
ফাইনম ােনর এই েযাগফেল আনুষি ক দশা েযাগ হয়। ব াপারটােক এভােব েদখুন, ধ ন 
আপনার কােছ একক ৈদেঘ র দুইট তীর আেছ যারা িভ  দু  দশা সূিচত কের। দশার 
মান অনুযায়ী তীর েলা েযেকােনা িদেক িনেদশ করেত পাের। এেদরেক েযাগ করেত িদক 
পিরবতন না কের এক  তীেরর েশেষ অপর তী র  াপন ক ন। এবার থম 
তীেরর  েথেক ি তীয় তীেরর েশষ পয  আেরক  তীর িদেয় সংযু  ক ন। তাহেল 
এই নতুন তীর ই হে  আেগর দুই  দশার েযাগফল সূচক তীর। এ েযাগফেলর সােথ 
নতুন আেরা িকছু দশা েযাগ করেত চাইেল এভােব একটা একটা কের দশা সূচক তীরেক 
িতবাের া  েযাগ ফেলর সােথ েযাগ করেত থা ন। েখয়াল ক ন দশা েলা যিদ একই 
েরখা বরাবর একই িদেক হয় তাহেল তােদর েযাগফল েবশ দীঘ হেয় যায়। িক  তারা 
যিদ এেককটা এেকক িদেক িনেদশ কের তাহেল এক র ভােব অন র অেনক খািন 
কাটাকা  পেড় এবং া  েযাগফল েবশ েছােটা হয়। ব াপারটােক িনেচ ব াপারটােক 
িচে র সাহােয  েদখােনা হেলা। 

ফাইনম ানীয় প িতেত যিদ A েথেক  কের েকােনা কিণকার B েত েপঁৗছােনার 
স াব তার িব ার িনণয় করেত হয় তাহেল িত  স াব  পেথর জন  া  দশােক, বা 
দশাসুচক তীরেক, একসােথ েযাগ করেত হেব। েযেহতু এরকম অসীম সংখ ক পথ স ব 
েসেহতু এই িহসােবর গািণিতক পটা একটু জ লই হেয় যায়, িক  এেত ফলাফল েমেল। 
এমন িকছু পথ িনে র িচে  েদখােনা হেলা। 
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যিদও েকায়া াম ত  এবং িনউটনীয় ত  েদেখ পর র এেকবােরই আলাদা মেন হয়, 
আমরা েদিখ ফাইনম ানীয় ত  খুব সু র ভােব ব াখ া কের কীভােব েকায়া াম ত  
েথেকই িনউটনীয় িব িচে র উ ব ঘেট। ফাইনম ানীয় ত  মেত িত  স াব  পেথর 
জন  া  দশার মান া বেকর উপর িনভর কের। া বক অতীব  হবার ু
কারেণ যিদও কিণকার দুই  স াব পথ খুবই কাছাকািছ তবুও তােদর মেধ  ব াপক দশা 
পাথ ক থােক। ফেল উপেরর িচ ানুযায়ী এ ধরেনর দশাসমূেহর েযাগফল শূেন র কাছাকািছ 
হেয় যায়। িক  এ ত  েথেক এটাও েদখা যায় েয এমন িকছু পথও আেছ যােদর 
দশা েলা েমাটামু  একটা সরল েরখা বরাবর পেড় যায়, ফেল েস েলা বরাবর স াব তার 
িব ার হয় অেনক েবিশ; অথাৎ, কিণকা র েয আরচণ আমরা পযেব ণ কির েসটা মূলত 
এই পথ েলার ারাই িনয়ি ত হয়। এবং আমরা আেরা েদিখ বড় ব সমূেহর জন  
িনউটনীয় ত  েয গিতপথ িহসাব কের েস েলার কাছাকািছ ফাইনম ানীয় পেথর দশা েলা 
অেনকটা একই রকম হয়। ফেল ধু তােদর েযাগফলই স াব তা িব ােরর অেনক বড় 
মান েদয়। েযখােন বািকসব পেথর জন  এই িব ােরর মান হয় ায় শূন । েযেহতু এে ে  
িনউটনীয় গিতপেথর জন  া  স াব তা একদম এেকর কাছাকািছ হয় েসেহতু, আমরা 
েসই বড় ব েদরেক িনউটনীয় ত  েমেন চলেতই েদিখ। 

 

এখেনা পয  আমরা ি িচড় পরী ার আেলােকই ফাইনম ানীয় ধারণাসমূহ িনেয় আেলাচনা 
কেরিছ। এই পরী ায় একটা িচড়ওয়ালা েদয়ােলর িদেক িকছু কিণকা ছঁুেড় েদওয়া হয় 
এবং েদয়ােলর িপছেন িপছেন একটা পদার েকান অব ােন েসই কিণকা েলা েপঁৗছাে  েসটা 
পিরমাপ করা হয়। ব াপারটােক আেরা সাধারণীকরণ কের ভাবেল, ফাইনম ানীয় তে র 
সাহােয  ধু একটা কিণকাই না, বরং পুেরা এক  ‘েভৗত ব ব া’ েযখােন অেনক কিণকা 
আেছ, এমনিক পুেরা মহািবে রই পরবত  অব া স েক আমরা অনুমান করেত পাির। 
একতা েভৗত ব ব া আিদ অব া েথেক পিরবিতত হেয় আমােদর পিরমাপকত নতুন ৃ
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অব ায় েপঁৗছােনার পেথ েযসব ঘটনা বােহর মধ  িদেয় িববিতত হয় তােক িব ানীরা 
বেলন ব ব া র ‘ইিতহাস’। ি িচড় পরী া েত একটা কিণকার ইিতহাস হে  তার 
অিত ম করা পথ। এই পরী ায় পদার েকান অব ােন একটা কিণকা েপঁৗছােনার 
স াব তা ঐ ােন েপঁৗছােনার স াব  সকল পেথর উপর িনভর কের। েতমিন ভােব, েয 
েকােনা েভৗত ব ব া পযেব ণ কের েকােনা একটা িনিদ  ফলাফল পাওয়ার স াব তা, 
স াব  েয সব ইিতহাস ঐ পযেব ণ িদেত পাের তােদর সব েলার উপরই িনভর কের। 
এ কারেণই তার এই প িতেক েকায়া াম পদাথিবদ ার ‘সামি ক ইিতহাস’ বা ‘িবক  
ইিতহাস’ সূ ায়ণ বলা হয়। 

এত েণ েকায়া াম পদাথিবদ ার ফাইনম ানীয় পায়ণ স েক একটা ধারণা পাওয়া েগল। 
এখন আমরা েকায়া ামতে র আেরকটা পূণ মূলনীিত েদখেবা েযটা বেল: ধুমা  
পযেব ণ করার ফেলও একটা েভৗত ব ব ার ঘটনা বােহ পিরবতন ঘেট। অিফেসর 
বড়কতার থুতিনেত সস েলেগ থাকেল আমরা িক ব াপারটােত েকােনা রকম হ ে প না 
কের ধুই চুপচাপ েদেখ েযেত পাির না? না। কারণ েকায়া াম পদাথিবদ া মেত আপিন 
েকােনা িকছুেকই “ ধুই” েদেখ েযেত পােরন না। অথাৎ, েকােনা িকছু পযেব ণ করেত হেল 
অবশ ই আপনােক েসটার সােথ েকােনা না েকােনা ধরেনর ি য়া- িতি য়া করেত হেব। 
েযমন, সাধারণত েকােনা িকছু েদখার জন  আমরা তার উপর আেলা েফিল। একটা 
িমি মড়ার উপর আেলা েফলেল হয়েতা তােত েতমন িকছু আসেব যােব না। িক  
েকােনা েকােনা েকায়া াম কিণকার উপর এমনিক খুব হালকা আেলা েফলেলও –মােন 
েফাটন ছুঁ েড় িদেল- েসই কিণকা  ব াপক ভােব ভািবত হয়। পরী া েথেক েদখা যায় 
এেত কিণকা র অব ার পিরবতন ক েসভােবই হয় েযভােব েকায়া াম ত  বণনা 
কের। 

ধরা যাক, আেগর মতই, আমরা ি িচড় পরী া র েদয়ােলর িদেক কিণকা ছুঁ েড় িদলাম 
এবং থম েয এক িমিলয়ন কিণকা েদয়াল পার হেলা তােদর পদায় েপঁৗছােনার অব ান 
পযেব ণ করলাম। এখন যিদ পদার িবিভ  ােন েপঁৗছােনা সব কিণকােক আমরা এক 
সােথ েলখিচে  বসাই তাহেল একটা ব িতচারী ছাপ েদখেত পােবা। এরপর আমরা যিদ 
েকােনা কিণকা A েথেক  কের B েত েপঁৗছােনার স াব  সকল পেথর েফজ বা দশা 
েযাগ কির এবং এ প িতেত পদার িবিভ  িব র জনু  কিণকা র েসখােন েপঁৗছােনার 
স াব তার েলখিচ  ৈতির কির তাহেল েদখেত পােবা েসটা আমােদর আেগ পাওয়া 
ব িতচারী েলখিচে র সােথ ব  িমেল যাে । 

এখন মেন ক ন মাঝামািঝ একটা C অব ােন আমরা একটা বািত ালালাম। েযন 
েদখেত পাির কিণকা  A েথেক B েত যাওয়ার সময় ১-নং িচড় নািক ২-নং িচড় িদেয় 
েগেছ। এই েয পেথর িদশা, েযটা আমরা িনিদ  কের জানলাম এটােক বেল “েকান-পথ” 
তথ । েয তথ  েথেক েকােনা কিণকা A েথেক িচড় ১ হেয় B েত, নািক A েথেক িচড় ২ 
হেয় B েত েগেছ েসটা িনিদ  কের জানা যায়। এ তথ  েথেক েযেহতু আমরা িনিদ  কের 
জানেত পাির েয িত  কিণকা ক েকান পথ িদেয় েগেছ েসেহতু আমােদর স াব তার 
িব ােরর েযাগ ফেল এখন আর অন ান  পথ েলার দশা েযাগ হেব না। অথাৎ ১-নং 
িচড় িদেয় েয কিণকা পার হেলা তার স াব তার িব ার িনিণত হেব ধু মা  েসই ১-
নং পেথর আেলােকই। তাই তখন আেগ িহসােব আসা স াব  অন  পথ েলার দশা আর 
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িবেবচ  হেব না। ফাইনম ান বেলিছেলন, ব িতচারী ছাপটা ৈতির হয় েকােনা কিণকার 
স াব  এক  পথ স াব  অপর পেথর সােথ ব িতচার ঘটার ফেল। এখন েযেহতু বািত 
ািলেয় আমরা েজেন যাি  কিণকা  ক েকান িচড় িদেয় পার হেয়েছ। তাই এখন আর 

অপর েকােনা পথ িদেয় তার পে  যাওয়া স ব নয়। এবং এ কারেণই স াব  পথসমূেহর 
িহসােব এখন অপর পথটা আর আসেব না। ফেল হেব না েকােনা ব িতচার। এবং আমরা 
িপছেনর পদায় েকােনা ব িতচারী ছাপও েদখেবা না। এবং সিত ই যখন গেবষণাগাের এই 
পরী াটা করা হয় তখন বািত েনভােনা অব ায় েয ব িতচারী ছাপ পাওয়া যায়, বািত 
ালােল েসটা হািরেয় যায়! আবার, আমরা এই পরী ােক অন ভােবও করেত পাির, েযমন 

আমরা যিদ খুবই ীণ আেলা ব বহার কির তাহেল সব েলা কিণকা আর আেলার সােথ 
িমথি য়া করেব না। তখন আমরা সব েলা কিণকার বদেল ধু মা  তােদর একটা 
উপেসেটর েকান-পথ তথ  পােবা। এখন আমরা যিদ িনণায়ক পদায় েপঁৗছােনা 
কিণকাসমূেহর ছাপেক দুই ভােগ ভাগ কির েযখােন এক ভােগর জন  আমরা েকান-পথ 
তথ  জািন না এবং অন  ভােগর জন  জািন। তাহেল েদখেত পােবা যােদর েকান-পথ 
তথ  জানা েনই তারা কই ব িতচারী ছাপ ৈতির করেছ। িক  অন রা করেছ না। 

এ ধরেনর ঘটনাবিলর ফেল ‘অতীত’ স েক আমােদর েয ধারণা েসটা আমূল পালেট 
েগেছ। িনউটনীয় তে  অতীতেক েদখা হয় ঘেট যাওয়া সুিনিদ  ঘটনা বাহ িহসােব। 
আপিন যিদ েদেখন েয ফুলদািনটা ইটািল েথেক গত বছর িকেনিছেলন েসটা েমেঝেত 
টুকরা টুকরা হেয় পেড় আেছ আর আপনার িপি টা তার পােশ অপরাধীর মত মুখ কের 
দঁািড়েয় তাহেল েসখান েথেকই আপিন এই দুঘটনার িপছেনর ঘটনা বাহ অনুমান করেত 
পারেবন। অথাৎ, েছােটা েছােটা িকছু আঙুল হঠাৎ ছুেট েগল, তারপর ফুলদািনটা ঠাস কের 
পড়ল েমেঝেত, তারপর চূণিবচূণ হেয় িছটেক েগল চারিদেক… এসব। এমনিক, বতমান 
স েক স ণ তথ  থাকেল িনউটেনর সূ েলারূ  সাহােয  স ণ অতীতই িহসাব কূ ের 
েবর করা স ব। এটা আমােদর সহজাত েবােধর সােথ েমেল, েয সুখকর েহাক বা দুখকর, 
িবে র একটা সুিনধািরত অতীত আেছ। েকউ যিদ নাও েদেখ থােক তবুও েযটা ঘেটেছ 
েসটা িনি ত ঘেটেছই। পুেরা ঘটনাই েযন টানা িভিডও করা আেছ। িক  েকায়া াম 
বািকবেলর েবলায় েসটা েয েকােনা িনধািরত পেথ পদায় িগেয় েপঁৗেছেছ, তা বলা যায় না। 
আমরা েকােনা িনিদ  অব ােন েসটােক পযেব ণ করেত পাির কই, িক  এমন দুই  
পযেব েণর মধ বত  সমেয় েসটা স াব  সকল পথিদেয়ই যায়। েকায়া াম পদাথিবদ া 
আমােদর বলেছ, বতমানেক যত সূ  ভােবই আমরা পযেব ণ কির না েকন, অেদখা 
অতীত, ক ভিবষ েতর মতই অিনি ত, এবং এেদর অি  ধুমা  স াব তার একটা 
িব ত বণালীেতইৃ । 

বা িবকপে , অতীেতর েকােনা িনধািরত আকার েনই, এই কথাটার অথ হে  েকােনা 
একটা েভৗত ব ব ার উপর বতমােন করা েকােনা পযেব ণ েসই ব ব ার অতীতেক 
পালেট িদেত পাের। এই ধারণা নাটকীয়ভােব েজার লাভ কের পদাথিব ানী জন ইলােরর 
েভেব েবর করা এক ধরেনর পরী ার মাধ েম। এধরেনর পরী ােক বেল ‘িবলি ত-বাছাই’ 
পরী া। স নামূলকভােব বলেল, একটা িবলি ত-বাছাই পরী া অেনকটা আমােদর 
আেলািচত ি িচড় পরী ার মতই, েযখােন কিণকা  ক েকান পথ িদেয় েগেছ েসটা িনণয় 
করার উপায় আেছ। পাথক  হে , এই িনণয় েবশ পের করা স ব, মােন কিণকা  পদায় 
আঘাত করার আেগ িদেয়। 
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আমরা িচেড়র কােছ বািত ে েল পরী া করার সময় েদেখিছলাম েয, যখন আমরা ক 
েকান িচড়  িদেয় কিণকা পার হে , েসটা িনি ত হই তখন আর কিণকা েলা ব িতচারী 
ছাপ ৈতির কের না। এই িবলি ত-বাছাই পরী ার ে ে  যিদও িচড় পার হেয় আসার 
অেনক পের আমরা িনণয় করিছ েকান িচড় িদেয় েসটা পার হেলা, তবুও আমরা যখন 
পযেব ণ কির তখন আর ব িতচারী ছাপ ৈতির হয় না। িক  পযেব ণ না করেলই 
ব িতচারী ছাপ পাওয়া যায়। তার মেন অেনক িবলে  আমােদর েনওয়া িস া  –পযেব ণ 
করেবা িক করেবা না- কিণকা র অতীতেক িনয় ন করেছ। অথাৎ ধু একটা িচড় 
িদেয় তােক পার হেত হেব, েযখােন ব িতচার হয় না; নািক উভয় িচড় িদেয়ই পার হেত 
হেব, েযখােন ব িতচার হয়, েসটা “িনধারণ” হে  িচড় পার হেয় আসারও অেনক পের 
আমরা পযেব ণ করেবা কী করেবা না তার উপের। 

ইলার এই পরী ার একটা মহাজাগিতক ভাশনও িবেবচনা কেরেছন, েযখােন কিণকা েলা 
হে  িবিলয়ন-িবিলয়ন আেলাকবষ দূেরর শি শালী েকােয়জার েথেক ছুেট আসা েফাটন। 
এ ধরেনর আেলাকরি েক দুই  পেথ ভাগ করা যায় েয েলা অ রবত  েকােনা গ ালাি র 
ফেল স  ািভেটশনাল েলে র মাধ েম পিথবীেত েফাকাসৃ ৃ  হয়। যিদও এ পরী া বতমান 
যুি র নাগােলর বাইের, িক  আমরা যিদ এই উৎস েথেক আসা যেথ  পিরমাণ েফাটন 
সং হ করেত স ম হই, তাহেল তারা অবশ ই ব িতচারী ছাপ ৈতির করেব। এবং এ 
ে ে ও যিদ আমরা েফাটন িডেটকটের কিণকা েপঁৗছােনার ক আেগ তার “েকান-পথ” 
তথ  িনণয় কির তাহেলই আবার েসই ব িতচারী ছাপ হািরেয় যােব। েফাটন  মধ বত  
গ ালাি  পার হবার সময় দু  পেথর েকান  িদেয় পার হেয়েছ েস িস া  েনওয়া হেয় 
েগেছ িবিলয়ন বছর আেগ, পিথবীৃ , এমনিক হয়েতা সূেযরও সি র আেগৃ । তবুও বতমােন 
আমােদর েকােনা গেবষণাগাের করা পযেব ণ েসই অতীতেক ভািবত করেব। 

এ অধ ােয় আমরা ি িচড় পরী ার সাহােয  েকায়া াম পদাথিব ােনর একটা িচ  তুেল 
ধেরিছ। এ বইেয়র বািক অংেশ আমরা েকায়া াম েমকািনে র এই ফাইনম ানীয় সূ ায়ণই 
পুেরা মহািবে র উপর েয়াগ করেবা। আমরা েদখেবা েয, একটা কিণকার মেতা, এই 
মহািবে রও েকােনা একক ইিতহাস েনই, বরং স াব  সকল ইিতহাসই রেয়েছ, েয 
ইিতহাস েলার িত র িনিদ  স াব তা আেছ। এবং মহািবে র বতমান অব ার উপর 
আমােদর করা পযেব ণ, তার অতীতেক ভািবত করার মাধ েম, এই িভ  িভ  
ইিতহাসেক িনধারণ কের। ক েযমনটা ঘেট ি িচড় পরী ােত েযখােন বতমােনর 
পযেব ণ কিণকা র অতীেকও ভািবত কের। আর এসব িবে ষেণর মাধ েমই আমরা 
েদখেত পােবা িবগব াং-এর মাধ েম কীভােব কিতর সূ েলার উ ব হেয়েছৃ । িক  
কীভােব এই িনয়ম েলার উ ব হেলা, েসটা েদখার আেগ আমরা একটু েদেখ েনব, এই 
িনয়ম েলা আসেল কী, এবং এরা কী ধরেনর রহেস র উে গ করেছ। 
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“মহািবে র সবেচেয় দুেবাধ  ব াপার হে , এটােক েবাঝা স ব।“ 
                           - আলবাট আইন াইন 

মহািব েক েবাঝা যায় কারণ এটা ৈব ািনক িনয়েম চািলত হয়; অথাৎ এর আচরেণর 

গািণিতক পায়ণ স ব। িক  েসই পায়ণ বা িনয়মাবিল কী? সব থম েয বলেক 
গািণিতক ভােব বণনা করা স ব হেয়িছেলা েসটা হল মহাকষ। ১৬৮৭ সােল িনউটন েয 
মহাকেষর সূ  কাশ কেরন েস সূ  মেত মহািবে র িত  ব ই অপর িত  ব েক 
িনেজর ভেরর সমানুপািতক হাের আকষণ কের। েস সময়কার েবৗি ক িচ ােচতনায় এর 
ব াপক ভাব পেড়িছেলা। কারণ, এই সূ ই থম েদখায় েয এই মহািবে র অ ত একটা 
িবষয়েক সূ ভােব িন পণ করা স ব এবং তার জন  েয়াজনীয় গািণিতক েকৗশলও এ 
সূ  েথেক পাওয়া যায়। কিতর েয িকছু িনিদ  িনয়ম আেছৃ , এ ধারণা আবারও েসইসব 
পুরাতন িবতকেক পুন ীিবত কের, েয কারেণ এর ায় প াশ বছর আেগ গ ািলিলওেক 
িবপথগািমতার অিভেযােগ দায়ী করা হেয়িছেলা। েযমন বাইেবেল এমন ঘটনা েদখা যায়, 
েযখােন জ য়া ঈ েরর কােছ াথণা করেছ েযন চ -সূয ি র হেয় যায়, যােত েসই 
বাড়িত িদেনর আেলায় েস কানােনর আেমারাইটসেদর সােথ লড়াই েশষ করেত পাের। 
বাইেবেলর জ য়াখ  অনুযায়ী েসই াথনার ফেল সূয পুেরা একটা িদন ি র হেয় িছেলা। 
আমরা এখন জািন এর অথ হেলা পিথবীর ঘূণন েথেম িগেয়িছেলাৃ । যিদ পিথবী েথেম ৃ
িগেয় থােক তাহেল িনউটেনর সূ  অনুযায়ী যা িকছু পিথবীপে র সােথ যু  নয় তার ৃ ৃ
সবই িনেজর আিদেবেগই ( িবষুবীয় অ েল ঘ ায় ১,১০০ মাইল) ছুটেত থাকার কথা, 
এর ফেল েয তুলকালাম ঘটেব তার সােথ তুেলানা করেল পিথবী থামােনা অেনক েবিশ ৃ
ব য়ব ল হেয় যায়। অবশ  এসব িনেয় িনউটন িনেজ েমােটই িবচিলত হনিন, কারণ 
েযমনটা আমরা আেগই েজেনিছ, িতিন িব াস করেতন েয ঈ র চাইেল মহািবে র সকল 
কমকা ই পিরবতন করেত পােরন, এবং দরকার হেল তা কেরনও। 

এর পের মহািবে র েয িবষয় েলার িনয়ম বা গািণিতক সূ  িনণয় করা স ব হয় 
েস েলা হেলা তিড়ৎ ও েচৗ ক বল। এেদর আচরণ মহাকেষর মতই, তেব পাথক  হে  
দুই  একই রকম আধান বা একইরকম চু ক এেক অপরেক িবকষণ কের এবং 
িভ রকমরা আকষণ কের। তিড়ৎ এবং েচৗ ক বল মহাকেষর েচেয় অেনক েবিশ 
শি শালী হেলও আমরা আমােদর ৈদনি ন জীবেন েসটা উপলি  কির না কারণ 
সাধারণত সকল ব েতই সমান সংখ ক ধনা ক ও ঋণা ক আধান থােক। এর অথ হে  
মহাকষ বেলর মত েযাগ হেয় যাবার বদেল দুই  বহদায়তন ব র মধ কারৃ  পার িরক 
তিড়ৎ ও েচৗ ক বল এেক অপরেক িনি য় কের েফেল। 

তিড়ৎ ও েচৗ কি য়া স েক আমােদর বতমান ধারণাসমূেহর উ ব হেয়িছেলা মধ -
অ াদশ শতা ী েথেক উনিবংশ শতা ীর মাঝামািঝর মেধ । এসময় পদাথিব ানীরা 
অেনক পু ানুপু  পরী া িনরী ার মাধ েম এসব বেলর প উদঘাটন কেরন। এসমেয়র 
সবেচেয় পূণ আিব ার িছেলা, তিড়ৎ ও েচৗ ক বল পর র স িকত: এক  চলমান 
তিড়ৎ আধান এক  চু েকর উপর বল েয়াগ কের এবং এক  চলমান চু ক এক  
তিড়ত আধােনর উপর বল েয়াগ কের। থম েয ব ি  এই স ক অনুধাবন কেরন 
িতিন হেলন েডিনশ িব ানী হা  ি ি য়ান ওেয়রে ড। ১৮২০ সােলর িদেক 
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িব িবদ ালেয় এক  ব তারৃ  িতকােল িতিন ল  কেরন েয তঁার ব ব ত ব াটািরটা 
েথেক বািহত িবদু ত পােশই এক  ক ােসর চু কেক িবচু ত করেছ। িশ ই িতিন বুঝেত 
পােরন েয চলমান ৈবদু িতক আধান েচৗ ক বল সি  কের এবং এ েথেক িতিনৃ  
‘তিড়ৎেচৗ কি য়া’ শ টা চালু কেরন। এর ক’বছর পের ি শ িব ানী মাইেকল ফ ারােড 
েযটা অনুধাবন কেরন েসটােক এখনকার ভাষায় বলেল দঁাড়ায়- যিদ িবদু ত বাহ েচৗ ক 
ে  ৈতির করেত পাের, তাহেল েচৗ ক ে ে র ফেলও িবদু ত বাহ সি  হওয়া উিচতৃ । 
১৮৩১ সােল িতিন এই ি য়া দশন করেত স ম হন। এর েচৗ  বছর পের িতিন 
তিড়ৎেচৗ কি য়ার সােথ আেলার স ক আিব ার কেরন। েযখােন িতিন েদখান েয 
সমবিতত আেলার উপর তী  েচৗ কে ে র ভাব রেয়েছ। 

ফ ারােডর ািত ািনক িশ া িছেলা খুবই সীিমত। িতিন জে িছেলন ল েনর অদূেরই এক 
গরীব কামার পিরবাের। েতর বছর বয়েস িতিন ল েছেড় পােশরু  এক বইেয়র েদাকােন 
বাধাইকারক ও ছুটা কােজর েছেল িহসােব চাকির  কেরন। েযসব বইেয়র েদখভাল 
করা তার দািয়  িছেলা েস েলা েথেক এবং অবসর সমেয় হােতর কােছর িজিনসপ  িদেয় 
টুক-টাক পরী া-িনরী া কের িতিন িব ান েশেখন। পরবত েত িতিন িবখ াত 
রসায়নিবদ স ার হাে  েডিভর গেবষণাগাের সহকারীর চাকির পান। েসখােনই িতিন 
জীবেনর পয়তাি শটা বছর কাটান, এবং েডিভর মতু রৃ  পর েসই গেবষণাগােরর উ রসূির 
হন। ফ ারােড গিণেত কঁাচা িছেলন, তাই তার আিব ার করা তিড়ৎেচৗ ক ি য়ার তাি ক 
পায়ণ েদওয়া তার জন  ক কর হেয় দঁাড়ায়। অবশ  েশষেমষ িতিন কই েসটা করেত 

সমথ হন। 

ফ ারােডর অন তম েবৗি ক অবদান হে  বলে ে র ধারণা। আজকাল এিলেয়ন আর 
মহাকাশজানওয়ালা ৈব ািনক ক কািহিন ও িসেনমার কল ােণ েমাটামু  সবাই বলে  বা 
েফাসিফে র ধারণার সােথ এতটাই েবিশ পিরিচত েযন অেনক সময় মেন হয় এ 
িনমাতােদর উিচত ফ ারােডেক রয় াল  েদওয়া। ফ ারােড আর িনউটেনর মধ কার এই 
কেয়কশ বছর পদাথিব ােনর সবেচেয় বড় রহস  িছেলা কীভােব শূন ােনর মধ  িদেয় 
এসব বল দূরবত  ব সমূেহর উপর ি য়া কের। ফ ারােডও এই ধারণা পছ  করেতন 
না। িতিন িব াস করেতন েকােনা ব েক নড়াচড়া করেত হেল অবশ ই তার সং েশ 
অপর েকােনািকছুেক আসেত হেব। ফেল িতিন ক না কেরন েয তিড়ৎ আধান আর 
চু েকর মধ কার শূন  ান একধরেনর অদশৃ  সূ  নল ারা পূণ, েয েলার টানাটািনেতই 
এরা এেক অপরেক ভািবত কের। ফ ারােড এই নলসমি েক নাম িদেয়িছেলন বলে । 
এই বলে েক েদখার একটা ভােলা উপায় হল যিদ এক  কঁােচর উপর িকছু েলাহাড় 
ড়া েরেখ কাচ েক এক  দ চু েকর উপর রাখা হয়। এরপর ঘষণেক কা েয় ওঠার 

জন  কঁাচ েত দুেয়কটা েটাকা িদেলই েদখা যােব েকােনা এক অদশ  শি র ভােব েলাহার ৃ
ড়া েলা চু ক র এক  েম  েথেক অপর েম েত ব াকার েরখায় সি ত হেয় েগেছ। 

এই ছাপিচ টাই হে  শূেন  িবরাজমান অদশ  েচৗ কে ে র এক  মানিচৃ । আজকাল 
আমরা িব াস কির সকল বলই এ ধরেনর বলে ে র মাধ েম এক ান েথেক অন ােন 
যায়। তাই এটা িব ােন, এমনিক ক িব ােনও, এক  পূণ ধারণা। 
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এরপর কেয়ক দশক তিড়ৎেচৗ ক স েক আমােদর ান ি র িছেলা। এ সময় এ িবষেয় 
অ িকছু েয়ািগক সূ  ছাড়া েতমন আর িকছু জানা যায়িন। সব িমিলেয় তখন যা যা 
জানা িগেয়িছেলা তা হেলা: তিড়ৎি য়া ও েচৗ ক ি য়া েকােনা রহস ময় কারেণ পর র 
িনকট স কযু ; এবং আেলার সােথও তােদর েকােনা ধরেনর স ক রেয়েছ; আর 
বলে ে র অ িকছু িকছু অপূণ ধারণা। তখন তিড়ৎ েচৗ েকর অ ত এগােরাটা ত  
চিলত িছেলা যােদর িত ই িছেলা ভুল- াি েত ভরা। এর পর ১৮৬০ সােল শ 
পদাথিব ানী েজমস াক ম া ওেয়ল ফ ারােডর িচ ােক এক  গাণিতিকক কাঠােমার 
উপর দঁাড়া করান যার সাহােয  তিড়ৎি য়া, েচৗ ক  ও আেলার মধ কার গভীর স ক 
ব াখ া করেত স ম হন। এর ফেল আমরা িকছু গািণিতক সমীকরণ পাই েয েলা তিড়ৎ 
ও েচৗ ক বলেক তিড়ৎেচৗ কে ে র িকছু ি য়া- িতি য়া িহসােব িতি ত কের। 
ম া েয়ল তিড়ৎি য়া ও েচৗ ক েক এক  একক বেল একীভূত করেত স ম হন। িতিন 
এও েদখান েয তিড়ৎেচৗ কে  মহাশূেন র মধ  িদেয় তর  আকাের বািহত হেত পাের। 
এই তরে র গিত তার সমীকরণ েলােত ব ব ত এক  বক রা িনধািরত হয়। এ 
বক িতিন েপেয়িছেলন কেয়ক বছর ধের পাওয়া ৈব ািনক পরী ার ফলাফল েথেক 

িহসাব কের। তার জন  এটা খুবই অবাক ব াপার িছেলা যখন িতিন েদেখন এই বক  
আেলার গিতর সমান। েসসময় আেলার গিত ১ শতাংশ সূ তায় জানা িছেলা। এভােবই 
িতিন আিব ার কেরন েয আেলা িনেজই এক  তিড়ৎেচৗ ক তর । 
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তিড়ৎ ও েচৗ কে ে র বণনাকারী এইসব সমীকরণেক আজকাল ম া ওেয়েলর সমীকরণ 
বলা হয়। খুব কম মানুষই এ েলার কথা জােন িক  স বত এ েলাই আমােদর জানা 
বািনিজ কভােব সবেচেয় পূণ সমীকরণ। আমােদর ৈদনি ন ব বহােরর অেনক িকছু 
েথেক  কের কি উটােরর কায ণালী িনয় ন করা ছাড়াও, এটা দশ মান আেলা সহ ৃ
অন  অেনক রকম তর েকই বণনা কের। েযমন, মাইে াওেয়ভ, েবতার তর , অবেলািহত 
আেলা এবং এ -ের। দশৃ মান আেলা েথেক অন সব তরে র পথক  ধু মা  তর ৈদেঘ । 
েযখােন েবতার তরে র তর ৈদঘ  কেয়ক িমটােরর মত, েসখােন দশ মান আেলার ৃ
তর ৈদঘ  এক িমটােরর এক েকা  ভােগর এক ভােগর কাছাকািছ। সূয ায় সব 
তর ৈদেঘ র তর ই িবিকরণ কের, িক  দশ মানৃ  তর ৈদেঘ র কােছ তার িবিকরেণর হার 
সবেচেয় তী । স বত আমােদর েচাখ দশ মান আেলার তর ৈদঘ  উেপাযগী হেয়ৃ  িববিতত 
হেয়েছ কারণ এই তর ৈদেঘ র িবিকরণই সবেচেয় সহজ াপ  িছেলা। আমরা যিদ িভ  
েকােনা েহর েকােনা স ার স িখন হই তাহেল েদখেবা তােদরু  েচাখ তােদর সূেযর েয 
তর ৈদেঘ র িবিকরেণর তী তা সবেচেয় েবিশ েসটা েদখেতই সবেচেয় পার ম। অবশ  
তােদর বায়ুম েলর গ াসসমূহ ও ভাসমান ধুেলাবািল আেলােক কীভােব বাধা িদে  তার 
উপরও এই িববতন েসটা িনভর করেব। তাই েকােনা িভন হবাসী যিদ এ -ের সীমায় 
েদখেত স ম িহসােব িববিতত হয়, তাহেল িবমানব েরর িনরাপ াকম  িহসােব তার 
চাকির পাকা। 

 

ম া ওেয়েলর সমীকরণ েলা অনুযায়ী তিড়ৎেচৗ ক তর  িত েসেকে  ায় ৩০০,০০০ 
িকেলািমটার বা ায় ৬৭০ িমিলয়ন মাইল অিত ম কের। িক  আমরা জািন েকান 
িনেদশ কাঠােমার সােপে  গিত পিরমাপ করা হে  েসটা না বেল ধু গিতর মান বলেল 
তার েকােনা অথই হয় না। আমােদর ৈদনি ন জীবেন এই িনেদশ কাঠােমা িনেয় 
সাধারণত েতমন মাথা ঘামােত হয় না, কারণ রা ার পােশ যখন গিতসীমা ঘ ায় ৬০ 
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মাইল বলা থােক তখন আমরা বুেঝ িনই েয এই গিত রা ার সােপে  বলা হেয়েছ, 
েসৗরজগেতর েকে র েকােনা াকেহােলর সােপে  নয়। িক  ৈদনি ন জীবেনও এমন 
ঘটনার স খীন হওয়া স ব েযখােন িনেদশু  কাঠােমােক িহসােব ধরেত হেব। েযমন 
আপিন যিদ একটা েজটে েনর িসটসািরর মাঝ িদেয় এক কাপ চা হােত এিগেয় েযেত 
থােকন তখন আপিন হয়েতা েদখেছন আপনার গিত ঘ ায় ২ মাইল। িক  ভূিমেত 
দঁািড়েয় েকউ হয়েতা বলেব আপনার গিত ঘ ায় ৫৭২ মাইল। এেদর দুজেনর মেধ  েক 
েবিশ সত  েস ধরেনর িচ া যিদ মাথায় আেস তাহেল েখয়াল ক ন েযেহতু পিথবী সূেযর ৃ
চািরিদেক ঘুরেছ, সূযপ  েথেক েযৃ  আপনােক েদখেব েস আপনােদর কােরা বলা গিতই েমেন 
েনেব না। তার কােছ আপনার গিত েসেকে  ১৮ মাইেলর কাছাকািছ। অবশ  গরেম তার 
অব া কািহল হেয় যাওয়ার কথা। েতা, এই েয একই ব র গিত িনেয় এত িভ  মত, েস 
আেলােক ম া ওেয়েলর সমীকরণ েথেক া  আেলার গিত েদেখ  আসেতই পাের এই 
গিত মাপা হে  িকেসর সােপে । ম া ওেয়ল সমীকরেণ েয গিতর মান িনণয় করা হে  
েসটা েয পিথবীর সােপে  মাপা হে  েতমন ভাবার েকােনা কারণ েনইৃ । কারণ তার 
সমীকরণ মহািবে র েযেকােনা অংেশই েযাজ । িকছুিদন যাবত এ ে র েয উ রটা ভাবা 
হেতা েসটা হে  আেলার এই গিত মাপা হে  ইথােরর সােপে । ইথােরর পেুরা নাম 
লুিমিনেফরাস ইথার। আিরে াটল সব থম এই পিরভাষা ব বহার কেরন। তার মেত ভূ-
েগালেকর বাইের পুেরা মহািব  এই ইথাের পিরপূণ। ভাবা হেতা এই তাি ক মাধ ম িদেয়ই 
আেলা স ািলত হয় ক েযভােব শ  স ািলত হয় বাতােসর মধ  িদেয়। ইথােরর যিদ 
অি  থাকেতা তাহেল ি িতর একটা পরম আদশ থাকেতা (মােন ইথােরর সােপে  ি র) 
এবং এর ফেল আমরা পরম গিত িহসাব করেত পারতাম। তিড়ৎেচৗ কীয় তরে র গিতর 
ব াখ ায় ইথােরর অি  াব করার ফেল অেনক িব ানী ইথােরর কিত িনেয় গেবষণা ৃ
করেত উদ ত হেলন, েকউ-েকউ উদ ত হেলন ইথােরর অি  পরী ামূলকভােব িনি ত 
করেত। এই গেবষকেদর একজন িছেলন ম া ওেয়ল িনেজ। 

আপিন যিদ বাতােসর মধ  িদেয় েকােনা এক  শ  তরে র িদেক ত এিগেয় েযেত 
থােকন তাহেল তর  আপনার িদেক আেরা ত ছুেট আসেছ মেন হেব। এবং আপিন 
যিদ তর  েথেক ছুেট সের েযেত থােকন তাহেল মেন হেব শ  বুিঝ ধীের আসেছ 
আপনার িদেক। একই ভােব আপনার েদখা আেলার গিতও কম-েবিশ হেব ইথােরর 
সােপে  আপনার িনেজর গিত অনুযায়ী। আেলার তর  যিদ শ  তরে র মত হেতা 
তাহেল ক েযভােব সুপারসিনক গিতেত চলমান েজটিবমােনর যা ী িবমােনর িপছন েথেক 
আগত েকােনা শ  নেত পায় না েতমিন যেথ  গিত অজন করেত পারেল আেলােকও 
েদৗেড় হািরেয় েদওয়া স ব হেতা। এসব িচ া কের ম া ওেয়ল এক  পরী ার পিরক না 
কেরন। এমন েকােনা ইথার যিদ েথেকই থােক তাহেল পিথবী িন ই েসইৃ  ইথােরর মধ  
িদেয়ই ছুেট চেলেছ সূযেক েক  কের েঘারার সময়। এবং ক পেথ পিথবীর গিত েদখেল ৃ
েবাঝা যায েয জানুয়ারীেত পিথবী েয িদেক ছুটেছ এি ল বাৃ  জুলাইেত ছুটেছ তার 
িবপরীত িদেক। তাই এই দুই সমেয় আেলার গিত পযেব ণ করেল পাথক  েদখা যােব- 
িনেচর িচ  ব । 
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েস সময়কার ‘ িসিডংস অফ রয়াল েসাসাই র’ স াদক ম া ওেয়লেক তার এই 
পিরক না েসই জানােল কাশ করেত িনেষধ কেরন কারণ তার মেন হেয়িছেলা এ পরী া 
কাজ করেব না। িক  ১৮৭৯ সােলর িদেক, পাক লীর ক ানসাের তার মতু র িকছু িদন ৃ
আেগ, ম া ওেয়ল তার এক ব েক এ িবষেয় এক  িচু  েলেখন। তার মতু র পের েসই ৃ
িচ  েনচার জানােল ছাপা হয়। েসখান েথেক আলবাট মাইেকলসন নামক এক আেমিরকান 
পদাথিবদ েস  পেড়ন। ম া ওেয়েলর এই অনুমান েথেক উৎসািহত হেয় ১৮৮৭ সােল 
মাইেকলসন এবং এডওয়াড মিল এক  অিত সূ  পরী ার নকশা কেরন েযটার সাহােয  
ইথােরর সােপে  পিথবীর গিতৃ  িনণয় করা স ব হেব। পরী াটার মূল পিরক না িছেলা 
পর র সমেকােণ অবি ত দুই  আেলাকরি র গিত িনণয় করা হেব। আেলার গিত যিদ 
ইথােরর সােপে  িনিদ  সংখ া হয় তাহেল, পিথবী েযেহতু ইথােরর মধ  িদেয়ৃ  িনিদ  িদেক 
ছুটেছ েসেহতু, এই আেলাকরি র িদেকর উপর িনভর কের আেলার গিতর এেকক িদেক 
এেকক রকম মান পাওয়া যােব। িক  মাইেকলসন এবং মিল েতমন েকােনা িবচু িত 
েপেলন না। 

মাইেকলসন ও মিলর পরী ার ফলাফল তিড়ৎেচৗ িকয় তরে র ইথার পায়েণর সরাসির 
িব ে  যায়, এবং ইথার মেডল পিরত াগ করার জন  এই পরী াই যেথ  িছেলা। িক  
মাইেকলসন এই পরী াটা কেরিছেলন ইথােরর মেধ  পিথবীর গিতৃ  িনণেয়র উে েশ , 
ইথােরর অি  মাণ বা অ মাণ করা তার উে শ  িছেলা না ফেল েস ধরেনর 
উপসংহাের িতিন েপৗছােত পােরন িন। অন  েকউও েসই উপসংহার টােনন িন। এমনিক 
১৮৮৪ সােল স ার উইিলয়াম থমাস (লড েকলিভন) েতা বেলইিছেলন েয, “ইথারই হে  
একমা  উপাদান, গিতিবদ ায় যার ব াপাের আমরা িনি ত। েয িজিনসটার অি  এবং 
বা বতা স েক আমােদর েকােনা সে হ েনই েসটা হে  লুিমিনেফরাস ইথার।” 
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মাইেকলসন-মিলর এই পরী ার ফলাফেলর পেরও কীভােব ইথাের িব াস করা স ব? 
িক  যথারীিত ইথার ত েক বহাল তিবয়েত রাখার জন  অেনেকই িবিভ  রকম 
েজাড়াতািলর াব করেত লাগেলা। েকউ াব কের পিথবী িনেজর সােথ সােথৃ  
ইথারেকও েটেন িনেয় চেল তাই আমরা আসেল ইথােরর মধ  িদেয় ছুটিছ না। ডাচ 
পদাথিবদ েহি ক আ ন লের জ এবং আইিরশ পদাথিবদ জজ াি স ি টেজরা  াব 
কেরন েয েকােনা অজানা ি য়ায় ইথােরর মধ  িদেয় ছুেট চলা েকােনা িনেদশ 
কাঠােমােত ৈদঘ  সং িচত হয় এবং সময় ধীের বেহ ফেল েসই িনেদশ কাঠােমােতও 
আেলার একই গিত পযেবি ত হয়। ায় িবশ বছর এ ধরেনর েচ া চলেতই থােক 
যতিদন না বােনর এক েপেট  অিফেসর এক অখ াত াক, যুবক আইন াইন তার 
যুগা কারী গেবষণাপ  কাশ কেরন। 

 
১৯০৫ সােল আইন াইেনর বয়স িছেলা ছাি শ যখন িতিন “Zur Elektrodynamik 
bewegter Körper” (“গিতশীল ব সমূেহর তিড়ৎগিতিবদ া”) নামক গেবষণাপ  কাশ 
কেরন। এেত িতিন এক  সাধারণ ব াপার ধের েনন েয, পদাথিব ােনর সূ সমূহ, এবং 
িবেশষ কের আেলার গিত, সকল সমগিতেত চলমান জড়তার কাঠােমার সােপে  একই। 
েকন এমনটা হেব, েসটা েবাঝার জন  একটা েজটিবমােনর উপের একই অব ােন িক  
িভ  সমেয় ঘ ত দুই  ঘটনা ক না ক ন। েজট িবমান অবি ত েকােনা পযেব েকর 
কােছ ঘটনা দু  ঘটেছ একই ােন। িক  ভূিম েথেক েকােনা পযেব ক েদখেব ঘটনা 
দু  ঘেটেছ দু  িভ  ােন এবং দু  ঘটনার ােনর দুর  ঘটনা দু  ঘটার মধ বত  
সমেয় েজট িবমান  যতদূর সের যায় তার সমান। এ েথেক েদখা যায় দুইজন পযেব ক 
যারা পর েরর সােপে  সরেছ তারা এই দু  ঘটনার মধ কার দূরে র ব াপাের একমত 
হেব না। 

এখন িচ া ক ন দুইজন পযেব কই িবমান র েলেজর অংশ েথেক মাথার অংেশ ছুেট 
যাওয়া এক  আেলাকরি র গিত মাপেছন। উপেরর উদাহরেণর মত এবারও তারা আেলা 
কতক অিত ম করা েমাট দূর  িনেয় ি মত হেবনৃ । আবার, গিত েযেহতু অিত া  দূর  
এবং অিত েমর সময় এর অনুপাত, েসেহতু পযেব ক য় যিদ আেলার গিত স েক 
একমত হন তাহেল িন ই আেলা িবমােনর েলজ েথেক ে প কের মাথার কােছ হণ 
করার মধ কার সময় ব বধান তােদর দুজেনর পিরমােপ িভ  িভ  হেব। 
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এই ঘটনাটা অ ত মেন হয় এই কারেণ েযু , যিদও দুইজন পযেব ক িভ  িভ  সময় 
ব বধান পিরমাপ করেছ িক  তারা একই েভৗত ঘটনােকই পযেব ণ কেরেছ। আইন াইন 
এই ঘটনার েকােনা কি ম ব াখ া েদওয়ার েচ া কেরন িনৃ । িতিন এই েযৗি ক উপসংহাের 
–েযটা একটু আজব েশানােত পাের- েপৗছান েয দূরে র মত সমেয়র পিরমাপও 
পযেব েকর উপর িনভরশীল। এই ধারণাই আইন াইেনর ১৯০৫ সােলর েপপার র 
চািবকা  েযটা িবেশষ আেপি কতার ত  নােম পিরিচত। 

সময়মাপক যে র উপর এই িবে ষণ কীভােব খােট েসটা আমরা বুঝেত পারেবা যিদ 
এক  ঘিড়েক পযেব ণকারী দুইজন পযেব ক ক না কির। িবেশষ আেপি কতার ত  
মেত েয পযেব ক ঘিড়র সােপে  ি র আেছ তার সােপে  ঘিড় সবেচেয় ত চলেব। 
এবং েয পযেব ক ঘিড়র সােপে  ি র েনই তার সােপে  ঘিড় চলেব ধীের। এখন 
আমরা যিদ এমন একটা ঘিড় ক না কির েযখােন িবমােনর েলজ েথেক ছুেড় েদওয়া 
এক  আেলাক ন িবমােনর নােক েপৗছােল ঘিড়র ‘এক ক’ হয়। তাহেল ভূিমেত 
অবি ত পযেব েকর কােছ মেন হেব িবমােনর ঘিড়টা ধীের চলেছ। কারণ তার 
িনেদশকাঠােমা েথেক েস েদখেছ আেলাকরি  েলজ েথেক মাথায় েপৗছােত েবিশ দূর  
অিত ম করেছ। িক  এই ঘটনা ঘিড়র গঠেনর উপর িনভরশীল নয়; সব ধরেনর 
ঘিড়র জন ই এটা েযাজ , এমনিক আমােদর েদহঘিড়র জন ও। 

 

আইন াইন েদখােলন েয পরমি িতর মত পরমসময়, েযমনটা িনউটন ভাবেতন, বেল িকছু 
েনই। অন ভােব বলেল, িত  ঘটনার এমন েকােনা ঘটনকাল িনধারণ করা স ব নয়, 
যার সােথ সকল পযেব েকর পযেব ণ িমলেব। অথাৎ, িত পযেব েকরই িনজ  সমেয়র 
পিরমাপ থাকেব, এবং পর েরর সােপে  গিতশীল দুইজন পযেব েকর মাপা সময় িমলেব 
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না। আইন াইেনর ধারণা আমােদর ৈদনি ন অ ােনর িব ে  যায়, কারণ ৈদনি ন 
ঘটনাবলীর েয গিত তােত িবেশষ আেপি কতার ভাবসমূহ পিরলি ত হয় না। িক  
পরী া-িনরী ার মাধ েম এেদরেক বারংবার িনি ত করা হেয়েছ। উদাহরণ প িতনটা 
ঘিড় ক না ক ন যার একটা পিথবীর েকেৃ , একটা ভূ-তেল এবং আেরকটা এক  
উড়  িবমােন, িবমান  হয় পিথবীর ঘুণেনর িদেক বাৃ , িবপরীত িদেক ছুটেছ। এখন 
িবমানটা যিদ পূবিদেক -মােন পিথবীর ঘূণেনর িদেকৃ - ছুটেত থােক তাহেল পিথবীর েকেৃ  
অবি ত ঘিড়টার সােপে  িবমােন অবি ত ঘিড়টা ভূতেল অবি ত ঘিড়টার েচেয় ত 
ছুটেছ। তাই িবমােনর ঘিড়টা ধীের চলা উিচত। আবার িবমানটা যিদ পি ম িদেক েছােট 
তখন েকে র ঘিড়টার সােপে  িবমােনর গিত ভূতেলর ঘিড়টার গিতর েচেয় ধীর। তাই 
তখন িন ই িবমােনর ঘিড়টা ভূিমর ঘিড়টার েচেয় ত চলেব? এবং ক এই ঘটনাই 
পযেব ণ করা হেয়িছেলা ১৯৭১ সােল যখন এক  অিতসূ  আনিবক ঘিড়েক পিথবীর ৃ
চািরিদেক ঘুিরেয় আনা হয়। তাই েদখা যাে , আপিন আপনার আয় ু দীঘািয়ত করেত 
চাইেল পূবগামী ে েন চেড়ই জীবন কা েয় িদেত পােরন। অবশ  িবমােন িভ েদখেত 
েদখেত িবর  হেয় যাবার স াবনা রেয়েছ। িক  এর ভাব খুবই কম,এক চ র িদেয় 
এেল েসেকে র ১৮০ িবিলয়ন ভােগর এক ভাগ সময় দীঘ হয় (েযটা িকনা আবার 
মধ াকষেণর িভ তার কারেণ আেরা কেম যায়, অবশ  েস আেলাচনায় আমরা এখন যােবা 
না)। 

আইন াইেনর এই কাজ েথেক পদাথিবদরা বুঝেত পােরন েয আেলার গিতেক সকল িনেদশ 
কাঠােমােত একই ধের িনেল, ম া ওেয়েলর তিড়ৎ ও েচৗ কে র ত  মেত সময়েক আর 
ােনর িতন  মা ার েথেক আলাদা িকছু আর ভাবার উপায় থােক না। বরং ান এবং 

কাল পর র আে পে  জিড়েয় যায়ৃ । ব াপারটা ডাইেন/বাইেয়, সামেন/িপেছ, উপের/িনেচর 
সােথ ভিবষ েত/অতীেতর মত আেরকটা ‘িদক’ যু  করার মত। সময় ও ােনর এই 
েমলাব নেক পদাথিবদরা বেলন ‘ ান-কাল’। এবং েযেহতু ‘ ান-কােল’ চতুথ আেরকটা 
িদক রেয়েছ েসেহতু বলা হয় ানকাল ‘চতুমাি ক’। ান-কাল-এ সময়েক আর ােনর 
িতন  মা ার েচেয় আলাদা িকছু ভাবা হয় না। েকানটা ডােন-বােম, উপের-িনেচ বা 
সামেন-িপেছ েসটা েযমন পযেব ক েকান িদেক িফের রেয়েছ তার উপর িনভর কের 
েতমিন, সময়ও িনভর কের পযেব েকর গিতর উপের। িভ  গিতেত চলমান দুইজন 
পযেব ক তােদর ান-কােলর মেধ  তােদর ‘সমেয়র িদক’ ও িভ  েদখেব। তাই 
আইন াইেনর এই আেপি কতার িবেশষত  এমন এক  নতুন পায়ণ েয  পরমসময় 
এবং পরমি িতর (িনিদ  ইথােরর সােপে  ি িত) ধারণা েথেক মু । 

আইন াইন িশ ই বুঝেলন েয মহাকষেক আেপি কতার তে র সােথ েমলােনার জন  
আেরা একটা পিরবতন েয়াজন। িনউটেনর ত  মেত েকােনা সমেয় দুই  ব র মধ কার 
মহাকষ য় বল ‘ঐ মূ েত’ তােদর মধ কার দূরে র উপর িনভর কের। িক  আেপি কতার 
ত  েযেহতু পরম সমেয়র ধারণােক বািতল কেরেছ েসেহতু ক েকান ‘মু েতর’ দূর েক 
িহসােব েনওয়া হেব েসটা িনধারণ করার েকােনা উপায় েনই। তাই িনউটেনর মহাকষ য় 
ত  আেপি কতার তে র সােথ িমলিছেলা না, অতএব এটােক (িনউটেনর ত ) 
পালটােনার েয়াজন েদখা েদয়। উপর েথেক এই িবেরাধ েদেখ ে ফ েকােনা ‘কািরগির 
সমস া’ মেন হেত পাের। অথাৎ মেন হেত পাের, মূল তে  েবিশ পিরবতন না কেরও 
হয়েতা এই িবেরাধ কা েয় ওঠা স ব। িক  পের েদখা েগেছ এই ধারণা স ণ ভুলূ । 
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পরবত  ১১ বছর ধের আইন াইন মহাকেষর আেরক  ত  গঠন কেরন, যার নাম িতিন 
িদেয়িছেলন সাধারণ আেপি কতার ত । সাধারণ আেপি কতার মহাকেষর ধারণা 
িনউটনীয় ধারণার েথেক স ণ আলাদাূ । বরং এটা এক  ৈব িবক ােবর উপর গ ত 
েয াব মেত ান-কাল ‘সমতল’ নয় বরং এেত ধারণ করা শি  ও ভেরর কারেণ 
েবঁেক-চুের থােক। 

ব াপারটা েবাঝার জন  পিথবীপে র কথা ভাবা েযেত পােরৃ ৃ । যিদও পিথবীপ  ি মাি ক ৃ ৃ
(কারণ এেত িদক মা  দু , উ র-দি ণ বরাবর ও পূব-পি ম বরাবর), আমরা 
উদাহরণ িহসােব এটােকই ব বহার করেবা, কারণ চতুমাি ক জগেতর ব তার েচেয় 
ি মাি ক জগেতর ব তা ক না করা সহজ। পিথবী পে র মত ব তেলর জ ািমিত ৃ ৃ
আমােদর পিরিচত ইউি ডীয় জ ািমিত েথেক িভ । েযমন ইউি িডয় জ ািমিতেত দুই  
িব র মেধ  সংি তমু  পথ  থােক তােদর সংেযাগকারী সরল েরখা বরাবর।িক  
পিথবীপে  দুইৃ ৃ  িব র মধ কাু র সংি তম পথ  থােক তােদর সংেযাগ কারী মহাব  ৃ
বরাবর। (মহাব  হে  পিথবীর প তেল অি ত এমন ব  যার েক  এবংৃ ৃ ৃ ৃ  পিথবীর েক  ৃ
একই। িবষুবেরখা হে  এ ধরেনর একটা মহাবৃ , িবষুবেরখােক তার িবিভ  ব ােসর 
সােপে  ঘুিরেয় েয সব ব  পাওয়া যােব েসৃ েলাও মহাবৃ ।) 

মেন ক ন আপিন িনউইয়ক েথেক মাি েদ েযেত চান। শহরদু  ায় একই অ াংেশ 
অবি ত। পিথবী যিদ সমতল হেতা তাহেল যাওয়ার সংি তম উপায়টাৃ  হেতা েসাজা 
পূবিদেক হাটেত  করা। আপিন যিদ েসটা কেরন তাহেল ৩,৭০৩ মাইল পািড় িদেয় 
আপিন মাি েদ িগেয় েপৗছােত পারেবন। িক  পিথবীর প তল বৃ ৃ , এই ব তার কারেণ 
এমন একটা পথ পাওযা যায় েযটা একটা সমতল ম ােপ েদখেত ব াকার, তাই বড়, মেন 
হেলও আসেল েসটা আেরা েছােটা। এটাই হে  মহাব  বরাবরৃ  পথ। আপিন যিদ মহাব  ৃ
পেথ চেলন তাহেল মা  ৩,৬০৫ মাইল পািড় িদেয়ই েপৗেছ যােবন মাি েদ। এই মহাব  ৃ
বরাবর পথটা িনউইয়ক েথেক থেম উ র-পূব বরাবর  হেয় ধীের ধীের পূব মূখী 
হেয় যায় এর পর আবার ধীের ধীের দি ণ পূব িদেক ঘুের েপৗেছ যায় লে । পথেভেদ 
এই দূরে র পাথক টা ঘেট পিথবীপে র ব তার কারেণৃ ৃ , েযটা অইউি ডীয় জ ািমিতর 
এক  ৈবিশ । এয়ারলাইন েকা ািন েলা এটা জােন। তাই তারা এমন ব ব া কের েযন 
সুেযাগ েপেলই পাইলটরা মহাব  পেথ চেলৃ । 

িনউটেনর গিতসূ মেত কামােনর েগালা, হ, এমনিক ছুেড় েদওয়া িস াড়াও সরল পেথ 
চলেত থাকেব যিদ বাইের েথেক এর উপর েকােনা বল, েযমন মহাকষ, েয়াগ করা না 
হয়। িক  আইন াইেনর তে  ািভ  অন ান  বেলর মত নয়; বরং ভেরর কারেণ স  ৃ
ান-কােলর ব তা েথেকই এর সিৃ । এ ত  মেত, মু ভােব চল  ব  সমূহ িজওেডিসক 

পেথ চেল। িজওেডিসক হে  অেনকটা ব  জগেতর সরল েরখা। ক েযমন সমতল 
জগেত িজওেডিসক হে  সরলেরখা আর পিথবীপে  িজওেডিসক হে  মহাবৃ ৃ ৃ । েকােনা 
পদােথর অনুপি িতেত চতুমাি ক ান-কােলর িজওেডিসক ি মাি ক জগেতর সরল েরখার 
সমতুল। িক  যখন পদাথ উপি ত থােক, ফেল ান-কাল েবঁেক যায়, তখন ব সমূেহর 
গিতপথও েবঁেক যায়। এই েবঁেক যাওয়া েক িনউটনীয় তে  মহাকেষর সাহােয  ব াখ া 
করা হেয়িছেলা। ান-কাল যখন েবঁেক যায় তখন এর মধ কার ব সমূেহর গিতপথও 
েবঁেক যায়, েযটা েদেখ মেন হয় েয এেদর উপর েকােনা বল কাজ করেছ। 



 

 76 

 

মহাকষেক িহসােব না ধরেল আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার ত  েথেক 
আেপি কতার িবেশষত  পাওয়া যায়। এবং এটা দুবল মহাকষ য় পিরেবেশ ায় িনউটনীয় 
তে র মত একই অনুমান কের- অবশ  পুেরাপুির একই না। কারণ িবেশষ আেপি কতােক 
িহসােব ধরা না হেল আমােদর িজিপএস েনিভেগশন িসে েমর িহসাব েলা িতিদন ায় 
দশ িকেলািমটার হাের িবচু ত হেতা! অবশ  এই নতুন তে র চমৎকাির  ধু আপনােক 
নতুন ের েরে র পথ েদখােনােতই সীমাবু  নয়, বরং এটা মহািবে রই একটা নতুন 
পায়ণ, যা নতুন নতুন ঘটনা, েযমন মহাকষ য় তর , ক গ র ইত ািদর উপি িত ৃ

অনুমান কের। আর এভােবই সাধারণ আেপি কতা পদাথিব ানেক পিরণত কেরেছ ান-
কােলর জ ািমিত েত। অিতসূ  আধুিনক যুি  আমােদর সুেযাগ কের িদেয়েছ সাধারণ 
আেপি কতােক িবিভ  পরী া িনরী ার স খীন করারু । িক  এ ত  সব পরী াই 
ভােলা ভােব উৎের েগেছ। 

যিদও ম া ওেয়েলর তিড়ৎেচৗ কীয় ত , এবং আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার ত  
দু  যূগা কারী, তারপরও এরাও িনউটেনর তে র মতই ািসক াল পদাথ িব ােনর অংশ। 
অথাৎ এরা হে  এমন পায়ণ েযখােন মহািবে র ধু একটাই স াব  ইিতহাস রেয়েছ। 
আেগর অধ ােয় আমরা েযমন েদেখিছ, পারমাণিবক এবং অিতপারমাণিবক জগেত এই 
ত সমূহ পযেব েণর সােথ েমেল না। বরং, তখন আমােদর ব বহার করেত হয় েকায়া াম 
ত  েযখােন মহািবে র েযেকােনা স াব  ইিতহাস থাকেত পাের, যার িত  ইিতহােসরই 
িনজ  ‘তী তা’ বা ঘটার স াব তার িব ার রেয়েছ। ৈদনি ন জগেতর ব বহািরক 
িহসাবসমূেহর জন  আমরা ািসক াল ত েলাই ব বহার কের েযেত পাির। িক  আমরা 
যিদ, অণ-ুপরমাণুেদর আচরণ বুঝেত চাই তাহেল আমােদর ম া ওেয়েলর তে র েকায়া াম 
ভাসেনর ার  হেত হয়। আর আমরা যিদ আিদ মহািবে  অব া বুঝেত চাই, যখন সব 
পদাথ ও শি  একটা  আয়তেনু  িচেপ আটকােনা িছেলা, তখন সাধারণ আেপি কতার 
তে র েকায়া াম ভাসন আবশ ক হেয় যায়। এ ধরেনর ত েলা আমােদর দরকার 
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কারণ কিতর িকছু ঘটনারৃ  জন  ধু েকায়া াম ত  আর িকছু ঘটনার জন  ধু 
ািসক াল ত  থাকেল ব াপারটা পর র সংগিতপূণ হয় না। তাই আমােদর কিতর ৃ

সকল ঘটনার জন ই েকায়া াম ত  থাকা চাই। এ ধরেনর ত সমূহেক বেল 
েকায়া ামে  ত । 

কিতর জানা বলসমূহেক চার  ভােগ ভাগ করা যায়ৃ : 
১. মহাকষ বল: চার  বেলর মেধ  দুবলতম বল হে  মহাকষ। িক  এর আকষণ বল 
ব  দূর েথেকও পিরলি ত হয়। তাই বহৃৎ ব র সকল অংেশর মহাকষবল যু  হেয় 
বািক িতন  বেলর উপর ছিড় েঘারােনার মত শি শালী হেয় েযেত পাের। 
২. তিড়ৎেচৗ ক বল: এই বলও দীঘদূর  েথেক কাজ করেত পাের িক  এই বল কাজ 
কের ধু মা  চাজধারী কিণকার উপর। একই রকম চাজ পর রেক িবকষণ কের 
অপর িদেক িবপরীত ধম  চাজ পর রেক আকষণ কের। ফেল বহৃ ৎ ব র না ক চাজ 
এবং ঋণা ক চােজর ভাব পর রেক কাটাকা  কের েফলেত পাের িক  অণ-ুপরমাণু 
ের এ বেলর ভাব পিরল ীত হয়। 
৩. দুবল িনউ ীয় বল: এই বলই েতজ ীয়তার কারণ। এবং আিদ মহািবে  েমৗিলক 
পদাথসমূেহর সি েত এর অপিরহায অবদান রেয়েছৃ । 
৪. শি শালী িনউি য় বল: এই বল পরমাণুর িনউি য়ােস ে াটন ও িনউ ন সমূহেক ধের 
রােখ। এমন িক ে াটন িনউ েনর িনেজেদরও ধের রাখেত এই বল কাজ কের। কারণ 
ে াটন-িনউ নরাও আেরা  অিতপারমাণিবকু  কিণকা ারা গ ত। ততীয় অধ ােয় ৃ
আমরা েয েকায়াকসমূহ িনেয় আেলাচনা কেরিছ এরাই হেলা েসই গাঠিনক কিণকা। এই 
শি শালী বলই সূেযর শি র উৎস, এমনিক িনউ ীয় শি ও এই বেলর েথেকই পাওয়া 
যায়, যিদও দুবল বেলর মত এই বেলর সােথও আমােদর সরাসির েকােনা ি য়া- িতি য়া 
ঘেট না। 

থম েয বেলর েকায়া াম ত  ৈতির করা স ব হয় েসটা হে  তিড়ৎেচৗ ক বল। এই 
ত েক বেল েকায়া াম তিড়ৎগিতিবদ া (QED)। ১৯৪০ সােল িরচাড ফাইনম ান সহ 
কেয়কজন এই ত  গঠন কেরন। পরবিতেত অন সব েকায়া াম ে  তে র জন  এই 
পায়ণ একটা ছাচ িহসােব কাজ কেরেছ। েযমনটা আমরা আেগই বেলিছ ািসক াল ত  

মেত বল স ািরত হয় ে ে র মেধ  িদেয়। িক  েকায়া াম ে  তে  বলে সমূহ 
িবিভ  ধরেনর েমৗিলক কিণকা ারা গ ত ভাবা হয়, যারা েবাসন নােম পিরিচত। 
েবাসন হে  এক ধরেনর বলবাহী কিণকা যারা িবিভ  পদাথকিণকার মেধ  েছাটাছু  
কের বল স ািরত কের। পদাথকিণকাসমূহেক বেল ফািমওন। ইেলক ন, েকায়াক এরা হে  
ফািমওন। আর েবাসেনর উদাহরণ হে  আেলার কিণকা েফাটন। এই েবাসনই 
তিড়তেচৗ কীয় বল স ািরত কের। যা ঘেট তা হে , েকােনা পদাথ কিণকা েযমন 
ইেলক ন একটা েবাসন বা বলকিণকা িনে প কের, এবং এর ফেল িপছেনর িদেক একটা 
ধা া খায়, ক েযমন েগালা েছাড়ার সময় কামান িপছেনর িদেক ধা া েদয়। এই 
বলকিণকা পের ি তীয় েকােনা পদাথকিণকার সােথ ধা া েখেয় একীভূত হেয় যায়, ফেল 
এই ি তীয় কিণকা র গিতপথও বদেল যায়। QED তে  চাজযু  কিণকােদর সকল 
পার ািরক ি য়া- িতি য়াই েফাটেনর আদান দান িহসােব বণনা করা হেয় থােক। 
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পরী াগাের যাচাই কের েদখা হেয়েছ েয QEDর অনুমানসমূহ পযেব েণর সােথ 
অিতসূ ভােব িমেল যায়। অবশ  QED তে  েয়ােগর জন  েয়াজনীয় গািণিতক 
িহসাব েলা অেনক সময়ই েবশ ক সাধ । আমরা িনেচ েদখেবা েয, এই কিণকািবিনময় 
ধারণার সােথ যখন েকায়া াম তে র সকল িবক  ইিতহাস িহসােব আনার শত েযাগ 
করা হয়, তখন এর গািণিতক পায়ণ েবশ জ ল হেয় ওেঠ। তেব েসৗভােগ র িবষয়, 
ফাইনম ান ধু েকায়া াম তে র এই িবক  ইিতহাস পায়ণই-আেগর চ া াের েযটার 
কথা বলা হেয়েছ- াব কেরন িন; িতিন এক  চমৎকার সিচ  প িতও গঠন কেরেছন 
এইসব িবিবধ ইিতহাসেক িহসােব আনার। তার এই প িত এখন ধু QED েতই নয় 
বরং সকল ধরেনর েকায়া াম িফ  তে ই ব ব ত হয়। 

ফাইনম ােনর সিচ  প িতর সাহােয  সকল িবক  ইিতহােসর েযাগফলেক িচে  কাশ করা 
স ব। এসব িচ , যােদরেক বেল ফাইনম ান ডায়া াম, আধুিনক পদাথিব ান চচার এক  

পূণ হািতয়ার। িনেচর িচে  তিড়ৎ েচৗ ক বেলর সাহােয  দুই  ইেলক ন কীভােব 
এেক অপরেক িবি  করেত পাের তা কাশকারী িকছু ফাইনম ান ডায়া াম েদখােনা 
হেয়েছ। QED তে  এ ধরেনর ফাইনম ান ডায়া ামসমূেহর েযাগফল আকাের স াব  সকল 
ইিতহােসর েযাগফল িহসাব করা হয়। এই িচে  পু  েরখা েলা ইেলক ন এবং েঢউেখলােনা 
েরখা েলা েফাটন িনেদশ করেছ। সমেয়র বাহ কাশ করা হয় িনচ েথেক উপেরর 
িদেক, আর েযসব অংেশ কেয়ক  দাগ এেস িমেলেছ েসসব অংেশ এক  েফাটন িনগত বা 
গহীতৃ  হেয়েছ েবাঝায়। িচ (A) েত েদখা যাে  দুই  ইেলক ন এেক অপেরর িদেক অ সর 
হি েলা, একসময় তারা এক  েফাটন িবিনময় কের এবং এর পের আবার িনজ পেথ চেল 
েযেত থােক। দুই  ইেলক েনর তিড়ৎেচৗ কীয় ি য়া- িতি য়ার এটা হে  সবেচেয় সরল 
প। িক  আমােদর অবশ ই স াব  সব উপায়ই িহসােব আনেত হেব। তাই আমােদর এর 

মত ডায়া ামও িহসােব িনেত হেব। এই ডায়া ােম েদখা যাে  দুই  দাগ এিগেয় আসেছ- 
অথাৎ, দু  ইেলক ন এেক অপেরর িদেক অ সর হে । এবং েশেষ দাগদু  আবার 
বাইেরর িদেক সের যাে - অথাৎ, ইেলক ন দু  এেক অপরেক িবি  কেরেছ। এবং এই 
দুই ঘটনার মােঝ দুই  েফাটন আদান দান হেয়েছ। িনেচর িচে  মা  অ  কেয়কটা 
স াব  ডায়া াম েদখােনা হেয়েছ; আসেল এরকম অসীম সংখ ক িভ  িভ  ডায়া াম স ব 
গািণিতক ভােব যােদরেক িহসােব আনেত হয়। 
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ফাইনম ান ডায়া াম েলা ে ফ ি য়া- িতি য়া েলােক িচি ত বা ে ণীিবভ  করার 
একটা চমৎকার উপায় নয়। এসব ডায়া াম গ ত হয় িনিদ  িনয়ম েমেন, যার ফেল 
একটা ডায়া াম েদেখই সরাসির তার কাশকারী গািণিতক সূ টা পেড় েফলা স ব। 
এভােব একটা জানা আিদ ভরেবগ স  ইেলক ন িবে পেনর পের কত েশষ ভরেবগ 
িনেয় ছুেট যােব েসটা িহসাব করা স ব িতটা ফাইনম ান ডায়া ােমর সূ  েথেক পাওয়া 
মানসমূহ েযাগ কের। িহসাবটা ক সাধ  হেত পাের কারণ আমরা জািন, এরকম ফাইনম ান 
ডায়া াম হয় অসীম সংখ ক। তার উপর যিদও আগমনী ও বিহগামী ইেলক েনর িনিদ  
শি  ও ভরেবগ আেছ, তবুও িচে র মেধ  িবিভ  দােগ স  আব চে র মধ কারৃ  
কিণকাসমূেহর েযেকােনা শি  ও ভরেবগ থাকেত পাের। এটা েখয়াল রাখা পূণ 
কারণ ফাইনম ান েযাগফল িহসােবর সময় ধু এই সকল িচ ই নয় এমন িক িত  
িচে র মধ কার সকল স াব  শি  ও ভরেবেগরও েযাগফল িহসাব করেত হেব। 

ফাইনম ান ডায়া ামসমূহ QED তে  বণ ত সকল স াব তা ও ি য়াসমূেহর িহসাব ও 
িচ ায়েন পদাথিবদেদর দা ণ কােজ আেস। িক  এর যাহােয  এই তে র একটা খুবই 
গূ পূণ িতব কতা দূর হয় না। েসটা হে  আপিন যখন অসীম সংখ ক ইিতহাস েথেক 
া  ফলাফলসমূহ েযাগ করেবন আপিন একটা অসীম ফলাফল পােবন। ( যখন একটা 
অসীম ধারার মাগত পদসমূেহর মান যেথ  ত াস পায়, তখন এমনিক অসীম 
সংখ ক পেদর েযাগফলও সসীম হেত পাের, িক  এে ে  েসটা ঘেট না।) িবেশষ কের 
ফাইনম ান ডায়া াম েলােক যখন েযাগ করা হয় তখন ফলাফল েদেখ মেন হয় 
ইেলক েনর ভর এবং আধান অসীম। ব াপারটা উ ট কারণ আমরা পরী াগাের েমেপ 
েদখেত পাির েয ইেল েনর ভর ও আধান সসীম। এই অসীম েলা দূর করার জন  একটা 
প িত উ ািবত হেয়েছ যােক বেল পুনরাদশ করণ।  

এই পুনরাদশ করণ ি য়ায় ঋণা ক অসীম সংখ া েলােক এমন ভােব িবেয়াগ করা হয় 
েযন ত  েথেক া  ঋণা ক অসীম ও ধনা ক অসীম সংখ াসমূহ ায় কাটাকা  যায়। 
ফেল একটা েছাট মান অবিশ  থােক। এই অবিশ ই হে  আমােদর পযেব ীত ভর ও 
আধােনর সসীম মান। এসব িহসােবর কথা েন মেন হেত পাের, ‘আেরহ! এসব কের 
কেরই েতা েল ম ােথ েগা া েপতামু ’। গািণিতকভােব েদখেল এই পুনারদশ করণ ি য়া 
আসেলই সে হজনক। ইেলক েনর ভর ও আধােনর েযেকােনা সসীম মানই এ ি য়ায় 
পাওয়া য ব। তেব এর সুিবধা হেলা পদাথিবদরা তােদর ঋণা ক অসীম সংখ া েলা এমন 
ভােব িনেত পােরন েযন ইেলক েনর ভর ও আধান ক মত পাওয়া যায়, িক  এর 
অসুিবধা হেলা ধু এই ত  েথেক ইেল েনর ভর ও আধান িনণয় করা স ব নয়। িক  
আমরা একবার এভােব ইেল েনর ভর ও আধান িনিদ  কের িনেল QED েয়াগ কের 
অেনক রকম ভিবষ ৎবাণী করেত পাির যারা সবাই পযেব েণর সােথ খুবই িনিবড় ভােব 
িমেল যায়। তাই পুনরাদশ করণ হে  QEDর এক  অপিরহায উপাদান। উদাহরণ প 
QED তে র থম িদককার একটা সাফল  হে  ল া  অপবতেনর স ক ভিবষ তবাণী। 
১৯৪৭ সােল আিব ত এই ঘটনায় হাইে ােজেনর এক  অব ারৃ  শি েত অ  পিরবতন 
ল ীত হয়। 
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তিড়ৎেচৗ ক বেলর উপর QED তে র সাফেল  অন ান  বলসমূেহর জন ও এ ধরেনর 
েকায়া াম ে  ত  েখঁাজার িত আ হ সি  হয়ৃ । িক  কিতর বলসমূহেক চারভােগ ৃ
ভাগ করার ব াপারটা স াবত কি মৃ । েযটা ঘেটেছ আমােদর জানা-েবাঝার সীমাব তার 
কারেণ। মানুষ তাই সবিকছুর এমন একটা তে র েখঁাজ কের চেলেছ েযটা েকায়া াম ত  
েমেন এই চার  ভাগেকই এক  একক সূে  েবঁেধ েফলেব। এটাই তখন হেব 
পদাথিব ােনর েহািল ে ইল। 

এক ীকরেণর েচ াটা েয স ক েচ া তার একটা িনেদশ পাওয়া যায় দুবল বেলর ত  
েথেক। দুবল বেলর বণনাকারী ে ত েক িনেজ িনেজ পুনরাদশ করণ করা যায় না; 
অথাৎ, এেত িকছু অসীম েথেকই যায় েযটােক সসীম সংখ ক রািশর-েযমন ভর বা 
আধান- িবেয়ােগ দূর করা যায় না। অবেশেষ ১৯৬৭ সােল আবদুস সালাম এবং ি েভন 
ওয়াইনবাগ পথক ভােব এক  ত  াবৃ  কেরন েযখােন দুবল বেলর তে র সােথ 
তিড়ৎেচৗ ক বেলর ত েক একীভুত করা হয়। এর ফেল এই অসীেমর সমস া  সমাধান 
হয়। এই একীভুত বলেক বেল, তিড়ৎদুবল বল। এর ত েক পুনরাদশ করণ করা স ব, 
এবং এ  W +, W- ও Zo নামক িতন  নতুন কিণকার অি ে র ভিবষ তবাণী কের। 
১৯৭৩ সােল েজেনভার সান (CERN) গেবষণাগাের Zo কিণকার অি ে র মাণ েমেল। 
সালাম এবং ওয়াইনবাগ ১৯৭৯ সােল েনােবল পুর ার পান, যিদও ১৯৮৩ সােলর আেগ 
এই W ও Z কিণকা েলােক সরাসির পযেব ণ করা স ব হয়িন।  

শি শালী িনউি য় বলেক অন  তে র সাহায  ছাড়াই পুনরাদশ করণ করা যায় েয তে , 
তােক বেল েকায়া াম ে ােমাডাইনািম  বা QCD। এই ত  মেত ে াটন িনউ ন, এবং 
অন  অেনক েমৗিলক কিণকাই েকায়াক ারা গ ত। এসকল েকায়ােকর একটা উে খজনক 
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ৈবিশ  আে  েযটােক িব ানীরা বেলন ‘রঙ’ বা ‘বণ’ (এখান েথেকই ‘ে ােমাডাইনািম ’ বা 
‘বণগিতিবদ া’ শ টা এেসেছ, যিদও েকায়ােকর েকােনা দশ মান রঙ েনইৃ , এ েলা ে ফ 
ৈবিশ  িনেদশক নাম)। েকায়াক হয় িতন  তথাকিথত রঙ-এর লাল, সবুজ ও নীল। 
এছাড়াও িত  েকায়ােকরই িত-েকায়াক আেছ। তােদর নাম যথা েম িত-লাল, িত-
সবুজ ও িত-নীল। ধারণাটা হে  ধু মা  েসইসব সি েবশ যােদর রঙএর সমি  শূন  
তারাই মু  কিণকা আকাের অি শীল হয়। এধরেনর েকায়াক সি েবশ দুই ভােব পাওয়া 
েযেত পাের। এক  রঙ ও তার িত-রঙ কাটাকা  যায়, তাই এক  েকায়াক আর তার 
িত-েকায়াক িমেল এক  বণহীন জু  ৈতির কের, ফেল এ ধরেনর সি েবশ স ব। 
এভােব আমরা েয ণ ায়ী কিণকা  পাই তােক বেল েমসন। এছাড়াও িতন  রঙেক 
(বা িতন  িত-রংেক) েমলােনা হেলও তােদর সি েবেশ েকােনা বণ থােক না। এভােব 
িতন  েকায়ােকর ( িত রঙ এর এক  কের) িমলেন আমরা ব ািরওন নাম ি িতশীল 
কিণকা পাই েযমন ে াটন এবং িনউি েনা (এছাড়া িতন  িত-েকায়াক িমেল ব ািরয়েনর 
িতকিণকা সিৃ  কের)। ে াটন এবং িনউ নই হে  েসই ব ািরয়ন যারা পরমাণুর 
িনউি য়াস গঠন কের এবং এেদর ারাই মহািবে র সকল াভািবক ব সমূহ গ ত। 

QCDর আেরকটা ৈবিশ  আেছ যার নাম অসীমত য় াধীনতা। ততীয় অধ ােয়ৃ  আমরা 
এর কথা বেলিছ, যিদও তখন আমরা এই নাম ব বহার কিরিন। অসীমত য় াধীনতার 
অথ হে - েকায়াকেদর মধ কার শি শালী বল পিরমােন কম হয় যখন তারা কাছাকািছ 
থােক এবং তােদর দূরে র বি র সােথ সােথ বাড়েত থােকৃ , ক েযন রাবার ব া  িদেয় 
যু । এই অসীমত য় াধীনতার কারেণই আমরা কিতেত মু  েকায়াক েদিখনা বা ৃ
ল াবেরটিরেতও ৈতির করেত স ম হইিন। এেদরেক আমরা েদখেত না েপেলও এই েকায়াক 
পায়ণ আমরা েমেন িনই, কারণ এই ত  ে াটন, িনউ ন ও অন ান  পদাথকিণকার 

আচরণ খুব ভােলাভােব ব াখ া কের। 

দুবল বল ও তিড়ৎেচৗ কীয় বলেক একীভুত করার পের স েরর দশেকু  পদাথিব ানীরা 
শি শালী বলেকও এই তে  িনেয় আসার েচ া কেরেছন। েবশ িকছু া  ইউিনফােয়ড 
ত  (GUT) বা সািবক ত  াব করা হেয়েছ েয েলা শি শালী বলেকও দুবল বল ও 
তিড়ৎেচৗ কীয় বেলর সােথ একীভুত কের। িক  তারা কমেবিশ অনুমান কের েয 
আমােদর গঠনকারী উপাদান ে াটেনর য় আেছ এবং এেদর গড় আয়ু ১০৩২ বছর। এটা 
অবশ  অেনক বড় সময় যিদ মহািবে র বতমান বয়স ( ায়) ১০১০ এর সােথ তুলনা 
করা হয়। িক  েকায়া াম তে  যখন আমরা বিল েকােনা কিণকার গড় আয়ু ১০৩২ এর 
মােন এই না েয সবাই গেড় ায় ১০৩২ বছর বঁােচ, আর তার মেধ  েকউ হয়েতা িকছু 
কম বা েবিশ বঁােচ। বরং েকায়া াম তে  বয়স ১০৩২ বছর অথ হেলা িত বছর 
কিণকা র ংস হেয় যাবার স াবনা ১০৩২ ভােগ ১ ভাগ। ফেল আপিন যিদ ১০৩২  
ে াটন ধারণকারী এক  পা েক কেয়ক বছর পযেব ণ কেরন তাহেলই েবশিকছু ে াটনেক 
য় হেয় েযেত েদখেবন। এরকম এক  পা  ৈতির করা েতমন ক ন নয় কারণ 

েমাটামু  একহাজার টন পািনেতই ১০৩২  ে াটন থাক। িব ানীরা এ ধরেনর পরী া 
চািলেয়েছন। িক  েদখা েগেছ এই ে াটন য় িচি ত করা এবং েসটােক অন ান  
মহাজাগিতক রি ঘ ত ঘটনা েথেক আলাদা করা সহজ কথা নয়। এসব বািহ ক ঘটনা 
স  িবচু িতর ভাব কমােনার জন  িব ানীরা মা র অেনক গভীেরওৃ  পরী া চািলেয়েছন 
২০০৯-এ। েতমন দু  যায়গা হে  কািমওকা মাইিনং এবং জাপােনর এক  পবেতর িনেচ 
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ে ি ং েকা ািনর খিন েয  ভূিমর ৩,২৮১ ফুট িনেচ এবং মহাজাগিতক রি েথেক ায় 
মু । এসব পরী ার ফলাফল েথেক িব ানীরা উপসংহাের েপৗেছেছন েয ে াটন যিদ য় 
হেয়ও থােক তাহেলও এর আয়ু ১০৩৪বছেরর েচেয় েবিশ। 

  

 েথেকই েযেহতু পযেব নল  তথ  GUTত েলার সােথ েমেল না েসেহতু 
পদাথিব ানীরা কাজ চািলেয় েনওয়ার জন  েয ত  ব বহার কেরন েসটার নাম 
া াড মেডল বা আদশ পায়ণ। েযটা তিড়ৎদুবল বেলর ত  ও শি শালী বেলর উপর 
েযাজ  QCD তে র সম েয় গ ত। িক  া াড মেডেল তিড়ৎদুবল বল এবং 
শি শালী বল আলাদা আলদা ভােব কাজ কের তাই এটােক সিত কার অেথ একীভুত ত  
বলা যায় না। া াড মেডল এখেনা পয  খুবই সফল এবং বতমান সব পযেব েণর 
সােথ দা ণ ভােব েমেল, অবশ  তিড়ৎদুবল বল ও শি শালী বলেক একীভুত করেত 
পারার ব থতা ছাড়াও এ ত  িনেয় আেরকটা অসে াষ আেছ েসটা হেলা া াড মেডেল 
মহাকষ অনুপি ত।  

এটা মািণত েয শি শালী বেলর সােথ তিড়ৎেচৗ ক বল বা দুবল বলেক একীভুত করা 
সহজ কাজ নয়, িক  েসসব সমস া েকােনা সমস াই না যখন মহাকষ বলেক অন  েকােনা 
বেলর সােথ একীভুত করার েচ া করা হয়, বা ধুমা  মহাকেষর জন ই এক  
েকায়া াম ত  দঁাড়া করােনার েচ া করা হয়। মহাকেষর েকায়া াম ত  সি  করা এত ৃ
ক ন হওয়ার কারণ আমােদর চতুথ অধ ােয় বণ ত হাইেজনবােগর অিন য়তার নীিত। 
ব াপারটা অতটা পির ার নয় তেব অিন য়তার নীিতর আেলােক েদখা যায় একটা ে ে র 
মান এবং এর পিরবতেনর হার েকােনা কিণকার অব ান এবং গিত িহসােব কাজ কের। 
তার মােন যত সূ  ভােব একটােক িনণয় করা হেব অন টােক ততটাই কম সূ ভােব 
িনণয় করা স ব হেব। এর একটা পূণ পিরণিত হে  শূন ান বেল িকছু েনই। 
কারণ শূন ান এর অথ হে  ঐ ােন েকােনা ে ে র মান এবং তার পিরবতেনর হার 
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উভেয়ই শূন । (ে ে র পিরবতেনর হার শূন  না হেল ঐ ান  ফঁাকা থাকেব না।) 
েযেহতু অিন য়তার নীিত কখেনাই েকােনা ে ে র মান এবং তার পিরবতেনর হারেক 
সুিনিদ  হেত েদেব না েসেহতু উভেয়ই একই সে  শূন  হেত পাের না। তাই শূন ান 
আসেল কখনই শূন  নয়। এটা একটা সবিন  শি র অব ায় থাকেত পাের, েযটােক 
আমরা বলব ব শূন  অব া। িক  এটা িবিভ  রকম েকায়া াম িবে েপর মেধ  থােক, 
যােক বেল ‘ব শূন  অি িত’- এ অব ায় কিণকা এবং ে  স ত ভােবু  অি শীল হয় 
এবং িমিলেয় েযেত থােক। 

  

ব শূন  অি িতেক এভােব ভাবা েযেত পাের েয, এ অব ায় েকােনা সমেয় ত ত ভােব ু
এক েজাড়া কিণকার সিৃ  হে , তারপর তারা এেক অপেরর েথেক দূের সের যাে  এবং 
আবার কােছ এেস িমেল িমেশ একাকার হেয় হািরেয় যাে  শূেন । ফাইনম ােনর ডায়া াম 
আকাের ভাবেল তারা হে  এসব ডায়া ােমর ব চে র মত। এ ধরেনর কিণকােদর বেল 
অসদ কিনকা। বা ব কিণকার মত এসব অসদ কিণকােক কিণকাবী ণ যে  পযেব ণ 
করা স ব নয়। অবশ  তােদর পেরা  ভাব, েযমন ইেলক েনর ক পেথ সামান  
িবচু িত, পিরমাপ করা স ব, এবং তা ীক অনুমােনর সােথ েসটা দা ণভােব িমেল যায়। 
সমস া হে  এসব অসদ কিণকার শি  আেছ, এবং েযেহতু অসদ কিণকার সংখ া অসীম 
েসেহতু তােদর সি িলত শি র পিরমানও অসীম। সাধারণ আেপ ীকতার ত  অনুযায়ী 
এই অসীম শি  মহািবে র ান-কালেক বািকেয় এেকবাের অসীম তার একটা আকােরু  
পিরণত করেব। েযটা, আমরা েদখিছ, েয ঘেট না! 

এই অসীেমর ঝােমলাটাও আমােদর ঐ শি শালী, দুবল ও তিড়ৎেচৗ ক বেলর েকায়া াম 
ে  তে  উ ত অসীেমর সমস ার মতু , িক  েসসব তে  পুনরাদশ করেণর মাধ েম এসব 
অসীমেক দূর করা হয়। িক  মহাকষ য়-ফাইনম ান ডায়া ােমর আব চ  েথেক পাওয়া 
অসীমেক পুনরাদশ করণ কের দূর করা যায় না। কারণ এখােন অন ান  তে র আধান 
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বা ভেরর মত পিরবতন েযাগ  যেথ  চলক েনই। তাই আমােদর হােত আেছ এমন একটা 
মহাকেষর ত  েযটার মেত িকছু রািশ েযমন ান-কােলর ব তা অসীম। যা েকােনা 
েমই একটা বাসেযাগ  মহািবে র অব া হেত পাের না। তার মােন একটা যুি াহ  ত  

পাওয়া স ব ধুমা  তখনই যখন পুনরাদশ করেণর ার  না হেয়ই এসব অসীম দূর 
করা যােব। 

১৯৭৬ সােল এই সমস ার একটা স াব  সমাধান পাওয়া যায়। যার নাম মহামহাকষ। 
নােমর আেগ আেরকটা ‘মহা’ জুেড় েদওয়ার কারণ এটা নয় েয পদাথিব ানীরা 
েভেবিছেলন েয তঁারা েকায়া াম মহাকেষর ‘মহান’ েকােনা ত  েপেয় েগেছন। বরং এই 
‘মহা’ এেসেছ এই তে র এক ধরেনর িতসাম  েথেক, যার নাম মহা িতসাম । 

পদাথিব ােন েকােনা একটা ব ব া িতসম বলেত েবাঝায় েকােনা অে র সােপে  
েঘারােনা হেল বা িতিব  েনওয়া হেলও ব ব া র িবিভ  ধম অপিরবিতত থােক। 
েযমন আপিন যিদ একটা েডানাটেক উলেট ধেরন তাহেলও েসটা েদখেত একই রকম লােগ 
(অবশ  যিদ উপরিদেক চকেলেটর আবরণ না থােক, েস ে ে  এসব পরী া-িনরী া না 
কের েখেয় েফলাটাই উ ম)। মহা িতসাম  হে  এক ধরেনর সূ  িতসাম  েযটােক ক 
েকােনা ািনক অে র সােপে  পা েরর সােথ েমলােনা যােব না। এই মহা িতসােম র 
একটা পূণ িনেদশ হে  বলকিণকা ও ব কিণকা অথাৎ, বল এবং ব , আসেল একই 
িজিনেসর দু  ণ। উদাহরণ িদেয় বলেল, এর অথ িত  ব কিণকা েযমন েকায়ােকর 
আনুস ীক বলকিণকা থাকেব, আবার িত  বলকিণকা েযমন েফাটেনরও আনুসা ীক 
ব কিণকা থাকেব। এর ফেল অসীেমর সমস া সমাধান হওয়ার স াবনা থােক, কারণ 
েদখা যায় বলকিণকার ব চ  েথেক পাওয়া যাে  ধনা ক অসীম এবং ব কিণকার 
ব চ  েথেক পাওয়া যাে  ঋণা ক অসীম এবং এর ফেল এরা কাটা কা  যাওয়ার 
সুেযাগ থােক। দুভাগ জনক ব াপার হেলা, মহামহাকষ তে  েশষ পয  সব েলা অসীম 
কাটা  যায় িক না, েসটার গািণিতক িহসাব এত দীঘ  এবং জ ল, ফেল ভুল হবার 
স াবনা এত েবিশ, েয েকউ েস কােজর দািয়  িনেত ত িছেলা না। েবিশরভাগ 
িব ানী অবশ  িব াস করেতন েয এই মহামহাকষত ই স বত মহাকেষর সােথ অন ান  
বলসমূেহর একীভুত করার সমস ার স ক উ র।  

আপিন হয়েতা ভাবেছন মহা িতসােমর ৈবধতা যাচাই েতমন ক ন িকছু না- ে ফ েযসব 
কিণকা আেছ তােদর ণাবলী পরী া কের েদখেলই হয় েয তারা েজাড়ায় েজাড়ায় আেছ 
িক না। িক  না, েস ধরেনর েকােনা অণুস ী কিণকা পযেব ীত হয় িন। িবিভ  গণনা 
েথেক িব ানীরা েদেখেছন েয আমােদর পযেব ীত কিণকােদর েতমন েকােনা অণুস ী 
কিণকা থাকেলও তােদর ওজন হেব ে াটেনর ওজেনর েচেয় হাজার ণ েবিশ। এখন পয  
িবিভ  পরী ায় পযেব ণ করা কিণকােদর তুলনায় এটা খুব েবিশ ভারী। তেব আশা 
করা হে  েজেনভায় অবি ত লাজ েহ ন কলাইডাের এমন কিণকা ৈতির করা স ব 
হেব।  

মহা িতসােম র ধারণাই িছেলা মহামহাকেষর তে র মূল চািবকা । িক  এই ধারণার 
সূচনা হেয়িছেলা আেরা অেনক আেগই, ি ং ত  নামক নবীন এক তে র হাত ধের। ি ং 
ত  মেত কিণকারা ক িব  নয় বরংু  ক েনর একটা পাটাণ যার ধু ৈদঘ  আেছ, 
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িক   ও উ তা েনই – ক েযন অসীম সূ তার তার। ি ং ত েলােতও 
অসীেমর সমস া আেছ, িক  ধারণা করা হয় এ তে র স ক ভাসেন এসব অসীম সব 
কাটা যােব। এতে র আেরকটা ব িত িম ব াপার হেলা এটা ি িতশীল হয় ধুমা  যিদ 
ান-কােলর মা া হয় দশ। দশমা ার জগত নেত েবশ আে াহ ীপক মেন হেত পাের, 

িক  এ জগেত আপিন যিদ িনেজর গািড় েকাথায় পাক কেরেছন েসটা ভুেল যান তাহেল 
ভােলাই িবপেদ পড়েবন। েতা এই এত েলা মা া যিদ েথেকই থােক, তাহেল আমরা বাড়িত 
মা া েদিখ না েকন? ি ং ত  মেত এসব মা া েবঁেকচুের খুবই  আকাের থােকু । 
ব াপারটা বুঝেত একটা ি মাি ক তল ক না ক ন। েকােনা তলেক আমরা ি মাি ক বিল 
তখন যখন েসই তেলর উপর েকােনা িব র অব ানু  কাশ করেত দুই  সংখ া লােগ 
(আনুভুিমক ও উল  ানা )। এমন আেরকটা ি মাি ক তল হেত পাের েকােনা নেলর 
বিহতল। এর উপর েকােনা িব েকু  িচি ত করেত আপনােক জানেত হেব নেলর ৈদঘ  
বরাবর কত দূর েযেত হেব, এরপর েসই দূরে  েপৗেছ নেলর ব তল বরাবর ব াকাের ৃ
কত দূর েযেত হেব। এখন এই নেলর ব াসাধ যিদ অিত  হয় তাহেল এই বিহতলীয় ু
ব াকার পেথরৃ  ব পারটা উেপ া কেরও, ধুমা  ৈদঘ  বরাবর কতদূর েযেত হেব, েসটার 
সাহােয ই েকােনা িব র েবশ ভােলা একটা আনুমািনক অব ান পাওয়া স বু । আর এই 
নেলর ব াসাধ যিদ এক ইি র িমিলয়ন-িমিলয়ন-িমিলয়ন-িমিলয়ন-িমিলয়ন ভােগর 
একভাগ হয় তাহেল েতা আপিন েসই ব াকার মা া েখয়ালই করেবন নাৃ । বাড়িত মা া 
িবষেয় ি ং তাি কেদর ধারণা এমনই, অথাৎ এরা চ  বঁাকােনা এবং জিড়েয়-েপিচেয় 
এত  ােন থােক েয আমরা আর তা েদিখ নাু । ি ং তে  এই বাড়িত মা া েলা 
অ বত  জগৎ নামক ােন েবঁিকেয় থােক। এই অ বত  জগৎ হে  আমােদর অনুভুিত াহ  
ি মাি ক জগেতর বাইেরর জগত। আমরা পের েদখেবা েয এই বাড়িত মা া েলা ে ফ 
লুিকেয় থাকা িকছু ব াপারই নয়- বরং এেদর পূণ েভৗত অবদান রেয়েছ।  

এই অিতির  মা া ছাড়াও ি ং তে র আেরা িকছু েবঢপ ব াপার রেয়েছ: েদখা েগেছ 
এরকম ি ং ত  আেছ পঁাচ  এবং িত তে ই অিতির  মা া েলা িমিলয়নটা িভ  
উপােয় জিড়েয়-েপিচেয় থাকেত পাের, ব াপারটা ি ং তাি কেদর জন  -যারা এই ত েকই 
সবিকছুর একক ত  বেল ধারণা করিছেলন- িছেলা েবশ অ ি কর। পের ১৯৯৪ সােলর 
িদেক মানুষ িবিভ  রকম ি  আিব ার করেত  কের। এর ফেল েদখা যায়, িবিভ  
ি ং ত  এবং অিতির  মা াসমূেহর এই পঁ াচ আসেল চতুমাি ক জগেতর িকছু ঘটনােকই 
িবিভ  ভােব বণনা করার উপায় মা । তার উপর, এ েথেক েদখা যায় মহামহাকষও 
অন ান  তে র সােথ এ ধরেনর ি ে র মাধ েমই স িকত। ি ং তাি করা এখন িনি ত 
েয এই পঁাচ  ি ং ত ই আসেল আেরা েমৗিলক একটা তে র িবিভ  অনুমান, যােদর 
এেকক  এেকক অব ায় েযাজ ।  

এই েমৗিলকতর ত েক বলা হয় এম-ত , যার কথা আমরা আেগই বেলিছ। এই তে র 
নােম ‘এম’ আসেলা েকাথা েথেক েসটা মেন হয় েকউই ক কের জােন না। হয়েতা 
ইংেরজী “মা ার”, “িমরাকল” বা “িমি ” েথেক এেসেছ। তেব মেন হয় এই িতনটা েথেকই 
এই নােমর উৎপি । মানুষ এখেনা এম-তে র খু না র অেথা ার করেত েচ া করেছ, 
িক  েসটা হয়েতা স ব হেব না। বরং, এমন হেত পাের পদাথিব ানীেদর থাগত আশা 
েয কিতর একক সািবক তৃ , েসটা হয়েতা পাওয়া অস ব এবং হয়েতা এ তে র েকােনা 
একক পায়ণ েনই। এমনটা হেত পাের েয মহািব েক বণনা করেত আমােদর এেকক 
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অব ায় এেকক ত  েয়াগ করেত হেব। িত  তে রই বা বতার িনজ  পায়ণ 
থাকেত পাের। িক  পায়ণিনভর বা বতা মেত এেত েকােনা সমস া হেব না, যত ণ 
পয  এক তে র েয়ােগর সীমা েযখােন অন টার উপর এেস পেড় েসই উপিরপািতত ােন 
উভেয়র অনুমানই এেক অপেরর সােথ িমেল যায়। অথাৎ একই ঘটনার উপর উভয় ত  
েয়াগ করা স ব হেল উভেয়র অনুমানই িমলেত হেব।  

এম-তে র েকােনা একক গািণিতক পায়ণ আেছ, না িক এটা িবিভ  তে র একটা 
জািলকার মেতা, েসটা আমরা এখেনা জািন না। তেব এর িকছু ৈবিশ  স েক জািন। 
থমত, এম-তে  ানকােলর মা া দশ নয় বরং এগােরা। ি ং তাি করা অেনকিদন 
েথেকই ধারণা করিছেলন েয দশ মা ার িহসাবটা হয়েতা িকছুটা পিরবতন করা লাগেব। 
এবং সমসামিয়ক িকছু কাজ েথেক েদখা যায় আসেলই এক  মা ােক এতিদন উেপ া 
করা হেয়েছ। তার উপর এম-তে  ধু ক মান ি ং-ই নয় অন ান  আেরা িকছু 
িজিনস থাকেত পাের, েযমন িব  কিণকাু , ি মাি  েমে ন, ি মাি ক- ব, এবং অন ান  
ব মাি কব  যােদর মা া সংখ া নয় পয  হেত পাের। ফেল এসব ব  ক না করা 
দু র। এেদরেক সাধারণভােব বেল p-ে ন (েযখােন p এর মান শূন  েথেক নয় পয  হেত 
পাের)। 

 

আর এই েয জিড়েয়-েপিচেয় থাকা অিত  বাড়িত মা া েলা এেদর স েকু  এম-ত  কী 
বলেছ? এ ত  মেত এসব বাড়িত মা া চাইেলই ই ামত েবঁেক-েপিচেয় থাকেত পাের না। 
বরং এ তে  অ বত  জগেতর এসব মা াসমূেহর প াচ িনয়ি ত হয় িকছু গািণিতক সূ  
েমেন। অ বত  জগেতর আকার-আকিতই িবিভ  েভৗত বকৃ , েযমন ইেল েনর চাজ ও 
েমৗিলক কিণকা সমূেহর িমথি য়া, ইত ািদর মান িনয় ণ কের। অন ভােব বলেল এটাই 
কিতর কাশ  িনয়ম েলা িনয় ন কেরৃ । এখােন “ কাশ  িনয়ম” বলেত চার  েমৗিলক 
বল এবং কিতর অন ান  চলকৃ , েযমন েকােনা েমৗিলক কিণকার ভর, আধান ইত ািদর 
িনয়ম েলা েবাঝােনা হে । িক  আেরা েমৗিলকতর িনয়ম হে  এম-তে র িনজ  
িনয়ম েলা, যােদর েথেক কাশ  িনয়মসমূেহর উ ব। 



 

 87 

এম-তে র িনয়মসমূহ েথেক তাই িবিভ  ধরেনর ‘ কাশ  িনয়ম’ স িলত িবিভ  
মহািবে র উ ব হওয়ার সুেযাগ থােক। ে ফ িতটার িনজ  অ বত  জগত িভ  িভ  
ভােব েপিচেয় থাকেব। এম-তে র এমন সব সমাধান আেছ েযখােন অ বত  জগেতর 
প াচ ব  উপােয় (আনুমািনক ১০৫০০) হেত পাের। অথাৎ এ ত  মেত ১০৫০০ সংখ ক 
িভ  িভ  মহািব  স ব যােদর েত েকর িনজ  িনয়মাবলী আেছ। এই সংখ াটা কত 
বড়, েস ধারণা েপেত এমন েকােনা স া ক না ক ন যারা িত এক িমিলেসেকে  এম 
ত  েথেক া  এক  মহািবে র আইনসমূহ িবে ষণ কের পাের। এই া যিদ িবগ-ব াং 
এর সময় েথেক িহসাব  কের তাহেল এত িদেন মা  ১০২০  মহািব েক িবে ষণ 
করেত পারেব। তাও েকােনা ধরেনর কিফ ে ক না িনেয়।  

ব  শতা ী আেগ িনউটন েদিখেয়িছেলন গািণিতক সূ াবিল কী চমৎকার সূ তায় পিথবী ৃ
ও মহাকােশর ব সমূেহর গিতিবিধ বণনা করেত পাের। িব ানীরা েসই েথেক ভাবেতন, 
সম  মহািবে র ভিবষ তই িহসাব কের েফলা যােব, ধু যিদ আমােদর স ক ত টা 
জানা থােক আর থােক যেথ  িহসাব করার মতা। এরপর এেলা েকায়া াম অিন য়তা, 
ব  জগৎ, েকায়াক, ি ং এবং অিতির  মা াসমূহ, আর এসব িমেল েদখা েগল স াব  
মহািবে র সংখ া হেত পাের ায় ১০৫০০ , যােদর েত েকর িনজ  াকিতকৃ  িনয়মাবলী 
রেয়েছ। এবং এসকল মহািবে র এক  হে  আমােদর এই জানা মহািব । 
পদাথিব ানীেদর র েসই আশা, েয অ  িকছু সহজ ব াপার ধের িনেয় একটা একক 
ত  গঠন করা যােব, েযটা মহািবে র সবিকছু ব াখ া করেব, েসটা হয়েতা ছাড়েত হেব। 
তাহেল এ েথেক আমরা েকাথায় েপৗছাি ? এম-ত  যিদ ১০৫০০ েসট কাশ  িনয়ম এর 
জ  েদয় তার মেধ  েথেক ক এই েসট িনেয় এই মহািবে  আমরা কীভােব হািজর 
হলাম? এবং অন  েযসব মহািব  স ব তােদরই বা কী হল?  
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আমােদর এই মহািব  
িনবাচন 
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মধ  আি কার েবােসাে া জািতর েলাকেদর মেত, একদম আিদেত িছেলা ধুই অ কার, 

পািন এবং মহান ঈ র বুমবা। একিদন বুমবা চ  েপেটর ব াথা সইেত না েপের বিম 
কের িদেলন, সি  হেলা সূেযরৃ । এরপর সূেযর তােপ আে  আে  পািন কােত লাগেলা, 
েদখা েগেলা ভূিম। িক  বুমবার েপটব াথা তখেনা সােরিন। িতিন আবােরা বিম করেত 
লাগেলন, আর এভােবই এেক এেক সি  হেলাৃ , চঁাদ, তারকারািজ, প -পািখ: িচতা, িমর, 
ক প এবং সব েশেষ মানুষ। সি র আিদৃ  স েক েমি েকা আর মধ  আেমিরকার 
মায়ােদর িব াসও একই রকম। তােদর মেত সি র েত িছেলা ধু সাগরৃ , আকাশ 
আর মহান সি কতাৃ । মায়ান িকংবদি  মেত, েকউ তার সংশা করার েনই েদেখ নােখাশ 
হেয় সি কতা পিথবীৃ ৃ , পাহাড়, গাছপালা আর েবিশরভাগ প -পািখ ৈতির করেলন। িক  
এসব প পািখ কথা বলেত পারেতা না, তাই িতিন সি  করেলন মানুষৃ । েত িতিন 
মানুষ বানােলন মা -কাদা িদেয়। িক  তারা উ া পা া বলেত লাগেলা। িতিন তােদর 
গিলেয় েফলেলন এবং নতুন কের বানােলন, এবার কাঠ িদেয়। িক  এবাের এরা হেলা 
েকমন েযন সাদামাটা। িতিন তােদর ংস করার িস  িনেলন, িক  তারা পািলেয় েগল 
বেনর মেধ । বেনর বাধা-িব  অিত ম করেত িগেয় তােদর েযসব শারীিরক িত হেলা 
তার ফেল তারা একটু বদেল বানের পিরণত হেলা। এইসব ঝি ঝােমলা েশষ হবার পের 
মহান সিৃ কতা এবার এমন এক ফমুলা ৈতির করেলন েযটা কঠাক কাজ করেলা। 
এবার িতিন মানুষ বানােলন সাদা আর হলুদ ভু া েথেক। এযুেগ আমরা ভু াদানা েথেক 
এলেকাহল বানাই, িক  এখেনা মহান সি কতা েথেক িপিছেয়ৃ  আিছ। কারণ যারা এসব 
এলেকাহল পান কের, ভু া দানা েথেক েসই বা ােদর আমরা এখেনা বানােত স ম হইিন। 

আমরা এই বইেয় েযসব ে র উ র েখঁাজার েচ া করিছ এসব উপকথাও েসসব ে রই 
উ র েদওয়ার েচ া কেরেছ। েলা হে , মহািব  েকন আেছ, এবং এটা ক এইরকমই 
বা েকন? েসই াচীন ীকেদর েথেক  কের িদেন িদেন আমােদর এ ধরেণর ে র 
উ র েদওয়ার মতা েবেড়েছ। সবেচেয় েবিশ েবেড়েছ গত শতা ীেত। আেগর িকছু 
অধ ােয়র পটভূিমেত ভর কের আমরা এখন এ সব ে র এক  স াব  উ র িদেত 

ত।  

 েথেকই একটা িজিনশ েবশ  িছেলা েয, হয় মহািব  সি  হেয়েছৃ  অিত স িত 
অথবা মহাজাগিতক ইিতহােসর তুলনায় মানব জািতর অি ে র সূচনা হেয়েছ এই মা । 
কারণ মানবজািত ােন িব ােন এত ত এিগেয়েছ েয তারা যিদ িমিলয়ন িমিলয়ন 
বছর ধের অি শীল হত তাহেল এতিদেন তােদর কত  আেরাৃ  ব দূর িব ত থাকেতাৃ । 

আিদ বাইেবল অনুযায়ী ঈ র আদম ও হাওয়ােক সৃি  কেরিছেলন সি রৃ  ছয়িদেনর 
মাথায়। িবশপ উসার িযিন ১৬২৫ েথেক ১৬৫৬ পয  আয়ারল াে র আচিবশপ িছেলন 
িতিন মহািব  সি র িদনৃ –তািরখও বাতেল িদেয়িছেলন। তার মেত সি র  হয় ৃ
ি পূব ৪০০৪ সােলর ২৭েশ অে াবর। এিবষেয় আমেদর দি ভি  একটু আলাদাৃ । েসটা 
হে - এটা ক েয মানব জািত তুলনামুলক ভােব নতুন সিৃ , িক  মহািব  সি  ৃ
হেয়িছেলা েবশ আেগ। এর বয়স ায় ১৩.৭ িবিলয়ন বছর। 
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মহািবে র েয একটা িনিদ  সূচনা আেছ তার থম ৈব ািনক মাণ েমেল ১৯২০ সােলর 
িদেক। এর আেগ, েযমনটা আমরা ততীয় অধ ােয় েদেখিছৃ , েবিশরভাগ িব ানীই মেন 
করেতন মহািব  ি িতশীল এবং এটা িচরকাল এরকমই আেছ। এর িবপরীেত পেরা  
মাণ েলা এেসিছেলা, এডউইন হাবেলর পযেব ণ েথেক। িতিন এক  ১০০ ইি  েটিলে াপ 
ব বহার কের ক ািলেফািনয়ার প াসােডানার পাহাড় চূড়া েথেক িকছু পযেব ন কেরন। েস 
সময় িবিভ  গ ালাি  েথেক িবিকিরত আেলার বণালী িবে ষণ কের হাবল িস াে  
েপৗছান েয এরা সবাই আমােদর েথেক দূের সের যাে । িতিন আেরা ল  কেরন, েয 
গ ালাি  যত দূর, েস র দূের সের যাওয়ার গিতও তত েবিশ। ১৯২৯ সােল িতিন এক  
সূ  কাশ কেরন, েয সূে  গ ালাি র দূরে র সােথ েস র সের যাওয়ার হােরর স ক 
িনিণত হয়, এবং উপসংহার টােনন েয মহািব  সারণশীল। এখন এটা যিদ সত  হয় 
তাহেল িন ই অতীেত মহািব  এখনকার েচেয় েছােটা িছেলা। তার মােন, আমরা যিদ দূর 
অতীেতর কথা ক না কির, তাহেল িন ই তখন মহািবে র সবিকছু খুবই ু  একটা 
জায়গায় অক নীয় ঘণ  ও তাপমা া িনেয় আব  িছেলা। এবং এভােব আমরা যিদ 
যেথ  অতীেতর কথা ভািব তাহেল েদখব এমন একটা সময় িন ই আেছ যখন এর 
সবিকছুর সূচনা হেয়েছ। এই সূচনাল েকই বলা হয় িবগ ব াং বা মহািবে ারণ।  

এই েয ধারণা েয মহািব  সারনশীল, এেত িকছু সূ  ব াপার আেছ। উদাহরণ প, 
আমরা যখন িনেজর বািড়েক আকাের বাড়াই তখন হয়েতা একটা েদয়াল েভে  েসখােন 
একটা বাথ ম েযাগ কির। হয়েতা বাথ ম েযখােন হেলা েসখানকার উঠােন আেগ বড় 
একটা ওক গাছ িছেলা। বািড় সািরত করেত িগেয় েসই গাছটা পড়েলা কাটা। িক  
মহািবে র সারেণর সময় তার সীমানা বাড়ার বদেল তার মধ কার সব েলা িব র ু
মধ কার দূর  বােড়। এই ধারণা থম াব করা হয় ১৯৩০ সােলর িদেক, এবং 

েতই এেক চুর িবতেকর মুেখ পড়েত হয়। ব াপারটােক ক না করেত ১৯৩১ সােল 
েকমি জ িব িবদ ালেয়র েজ ািতিব ানী আথার এিডংটন চমৎকার একটা পেকর াব 
কেরন। এিডংটন পুেরা মহািব েক তুেলানা কেরন এক  সারনশীল েবলুনপে র সােথৃ । 
এই িচ  েথেক  ভােব েদখা যায় েকন দূরবত  গ ালাি েলা কােছর গ ালাি েলার 
েথেক ত েবেগ দূের সরেছ। েযমন এই েবলুেনর ব াসাধ যিদ িত ঘ ায় ি ণ হয় 
তাহেল েবলুনপে র েযেকােনা দু  গ ালাি র মধ কার দূর ও িত ঘ ায়ৃ  ি ণ হেব। 
েকােনা একটা সমেয় যিদ দুই  গ ালাি র মধ কার দূর  ১ ইি  হয় তাহেল এক ঘ া 
পের তােদর মধ কার দূর  হেব ২ ইি । এবং আমরা মেন করব েয গ ালাি  দু  
ঘ ায় ১ ইি  হাের দূের সের েগেছ। িক  েত যিদ গ ালাি  দু র মধ কার দূর  
হয় ২ ইি  তাহেল এক ঘ া পের তােদর দূর  হেব ৪ ইি  এবং আমােদর মেন হেব 
গ ালাি  দু  বুিঝ ঘ ায় ২ ইি  হাের দূের সের েগেছ। হাবলও ক এটাই পযেব ণ 
কেরিছেলন, েয গ ালাি  যত েবিশ দূের তার দূের সের যাওয়ার হারও ততই েবিশ। 

এটা েবাঝা জ রী মহািবে র এই সারণ ব  সমূেহর আকারেক ভািবত কের না। 
অথাৎ গ ালাি , তারা, আেপল, পরমাণু বা অন ান  েযসব ব  েকােনা ধরেণর পার িরক 
বেলর কারেণ িনজ আকিতেত আৃ টেক থােক তােদর আকার অপিরবিতত থােক। অথাৎ 
আমরা যিদ েবলুন পে র েকােনা গ ালাি পু েক একটা বৃ ৃ  এেক আব  কির, তাহেল 
েদখেবা এই বে র আকার বাড়েছ নাৃ , যিদও েবলুন  ফুলেছ। েযেহতু গ ালাি পুে র 
গ ালাি েলা এেক অপেরর সােথ িবিভ  মহাকষ য় বল ারা আব  েসেহতু েবলুন বাড়েত 
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থাকেলও এই বে র মধ কারৃ  গ ালাি  সমূেহর আকার ও িবন াস অপিরবিতত থাকেব। 
এটা খুবই পূণ কারণ আমরা েয েকােনা ধরেণর বি  মাপেত পারেবা ধুমা  ৃ
তখনই যিদ আমােদর মাপকা েলা একই আকিত ধের রােখৃ । সবিকছুই যিদ মু ভােব 
বাড়েতা, তাহেল আমরা, আমােদর মাপকা , আমােদর গেবষণাগার, এবং আর সব িকছুই 
একই হাের বাড়েত থাকেতা এবং আমরা েকােনা পাথক ই বুঝতাম না।  

 

মহািব  েয সািরত হে  এটা আইন াইেনর জন  িছেলা নতুন খবর। িক  এ ধরেণর 
সারেণর স াবনা তাি ক ভােব এমনিক হাবেলর েপপার কািশত হবারও কবছর আেগই 
ািবত হেয়িছেলা। ১৯২২ সােল রািশয়ান পদাথিব ানী এবং গিণতিবদ আেল া ার 

ি ডম ান গািণিতক িহসাব েলােক অেনকাংেশ সহজ করার উে েশ দইু  অনুিমিত ধের 
িনেয় িহসাব কের েদেখন: কী হেব যিদ মহািব  সবিদেকই েদখেত একই রকম হয়, এবং 
যিদ এটা সকল পযেব ণ িব  েথেকই েদখেতু  একই রকম হয়? ি ডম ােনর থম 
অনুিমিতটা েয পুেরাপুির স ক নয় েসটা আমরা জািন- কারণ েসৗভাগ েম মহািব  সব 
িদেক একই রকম নয়! আমরা যিদ উপের এক িদেক তাকাই তাহেল হয়েতা সূয েদখেত 
পােবা। অন িদেক তাকােল েদখব চঁাদ, আবার অন  আেরকিদেক তাকােল হয়েতা েদখেবা 
একঝাক ভ া ায়ার বাদুড় উেড়চেলেছ নতুন েকােনা কানায়। অবশ  মহািব েক আেরা 
বড় ে েল েদখেল সবিদেক ায় একই রকম েদখায়। িক  েসই ে ল হেত হেব 
গ ালাি েলার মধ বত  দূরে র েচেয়ও তুলনামুলক ভােব বড়। ব াপারটা অেনকটা উপর 
েথেক বনভূিম েদখার মত। আপিন যিদ খুব কােছ েথেক েদেখন তাহেল িত  পাতাই 
আলাদা আলাদা ভােব িচি ত করেত পারেবন বা অ ত িতটা গাছ আর গাছেদর 
মধ কার দূর  কই আলাদা কের বুঝেত পারেবন। িক  আপিন যিদ এতটা উচুেত 
থােকন েযখান েথেক আপনার ব া ল িদেয়ই এক বগমাইল বনভুিম েঢেক েফলা স বৃ ু , 
তখন পুেরা বনেক আপনার কােছ সবুেজর একটা সমস  সমােরাহ মেন হেব। আমরা 
বলেবা, এই ে েল বনভূিম  সবিদেক অিভ । 
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এই অনুিমিত েলার উপর ভর কের ি ডম ান আইন াইেনর সমীকরণ েলার একটা 
সমাধান েবর করেত স ম হন যােত েদখা যায় মহািব  ক েসভােবই সারনশীল, 
িকছুিদন পের হাবল েয ধরেণর সারনশীলতা আিব ার করেবন। আেরা িনিদ  কের 
বলেল ি ডম ােনর পায়েন মহািব  শূন  েথেক  কের বাড়েত থােক যত ণ না 
মহাকেষর ভােব এর গিত াস পায়। এবং েশষেমষ এটা মহাকেষর ফেল আবারও 
স িচত হেত হেত িনেজর উপরই িনেজ িমেল যায়ু । (েদখা েগেছ, আইন াইেনর 
সমীকর েলার আেরা দুই ধরেণর সমাধান স ব যারা ি ডম ােনর অনুিমিতদু  িস  
কের। একটা সমাধােন মহািব  িবরিতহীন ভােব সািরত হেতই থােক, যিদও এর গিত 
িকছুটা কেম আেস মহাকেষর ভােব। অন  সমাধােন সারেণর হার কমেত কমেত শূেন র 
িদেক ধািবত হয় িক  কখনই ক শূন েক ছঁু েত পাের না।) ি ডম ান তার এই 
সমাধান  েবর করার িকছুিদন পেরই মারা যান। এবং হাবেলর আিব ােরর আেগ 
ি ডম ােনর এই কাজ ায় অজানাই িছেলা। িক  ১৯২৭ সােল পদাথিব ােনর েফসর 
এবং েরামান ক াথিলক ধমযাজক জজ েলমাইে  াব কেরন: আপিন যিদ মহািবে র 
ইিতহাসেক অতীেতর িদেক অনুসরণ করেত থােকন, তাহেল এটা  েথেক তর হেত ু ু
থাকেব যত ণ না আপিন সি র েসইৃ  মূ েত িগেয় েপৗছাে ন- যােক এখন আমরা বিল 
িবগ ব াং বা মহািবে ারণ।  

িবগ ব াং-এর ধারণাটা সবাই পছ  কেরনিন। েকি েজর েজ ািতপদাথিবদ ে ড হেয়ল েতা 
১৯৪৯ সােল এই “িবগ ব াং” নামটাই িদেয়িছেলন এই ধারণােক িকছুটা তাি ল  করার 
জন । থম েয সরাসির পযেব ণ এই ধারণােক দড়ৃ িভি  িদেয়িছেলা েসটা আেস ১৯৬৫ 
সােল। েস সময় পুেরা িব জুেড় িবরাজমান ীণ মাইে াওেয়ভ পটভূিম আিব ত হয়ৃ । এই 
মহাজাগিতক মাইে াওেয়ভ পটভূিমর িবিকরণ বা CMBR আর আমােদর ব বহায 
মাইে াওেয়ভ ওেভেন স  মাইে ােয়ভ িবিকরণৃ  একই। তেব CMBR ব েণ ীণ। আপিন 
িনেজও চাইেল এটা েদখেত পােরন, ে ফ িরেমাট েপ অব ব ত েকােনা চ ােনেল চেল যান, 
তারপর িভপদায় েয িঝরিঝর েদখেবন তার িকছু শতাংশ হে  এই CMBR এর ফেল। 
েবল ল ােবর দুই িব ানী তােদর মাইে াওেয়ভ এ◌্যে না েথেক এই িঝরিঝর পুেরাপুির 
বাদ িদেত িগেয় ঘটনা েম CMBR আিব ার কের েফেলন। েত তঁারা েভেবিছেলন 
তােদর এ◌্যে নায় কবুতেরর বাসা বঁাধার করেণ বুিঝ এটা হে । িক  পের েদখা েগেলা 
এই সমস ার উৎস আেরা গভীর। CMBR েরিডেয়শন হে  িবগ ব াং এর একটু পেরই 
েসই আিদ মহািবে র অিতউ  আর ঘন অব ায় স  িবৃ িকরেণর অবিশ াংশ। মহািবে র 
সারেণর সােথ সােথ এই িবিকরণ ঠা া হেত হেত এখনকার এই ীণ অব ায় এেসেছ। 
বতমােন এই মাইে াওেয়ভ আপনার খাদ েক বড়েজার -২৭৩ িডি  েসলিসয়াস বা 
পরমশূন  তাপমা ার মা  ৩ িডি  উপের পয  গরম করেত পারেব। বুঝেতই পারেছন, এ 
তােপ ৈখভঁাজার েচ া কের েকােনা লাভ েনই। 

েজ ািতিব ানীরা এটা ছাড়াও অন ান  আলামত েপেয়েছন যা েসই মহািবে ারেণর 
সময়কার উ  আর  আিদ মহািবে র অব ােক িনেদশু  কের। েযমন একদম র 
থম িমিনট খােনক মহািবে র তাপমা া েযেকােনা ন ে র েকে র েচেয়ও েবিশ িছেলা। 
েসসময় পুেরা মহািব ই একটা িনউি য়ার িফউসন িরয়া র এর মত কাজ কেরিছেলা। এ 
ত মেত মহািব  পরবত েত আেরা সািরত এবং যেথ  পিরমােন ঠা া হেল তখনকার 
মত এসব িফউশন িবি য়া থােম ফেল তখনকার মহািবে র গাঠিনক উপাদাহ িহসােব 
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থােক েকবল হাইে ােজন, সে  ায় ২৩ শতাংশ িহিলয়াম এবং িকছু িলিথয়াম ( বািক 
সব ভারী েমৗল ৈতির হেয়েছ পের, তারকারািজর মেধ )। আমরা েয পিরমাণ িহিলয়াম, 
হাইে ােজন এবং িলিথয়াম পযেব ণ কির তার সােথ তে র িহসাব ভােলাই েমেল।  

িহিলয়ােমর পযা তা এবং CMBR এর উপি িত আিদ মহািবে র িবগ ব াং িচে র একটা 
হণেযাগ  মাণ িহসােব সুগহীতৃ । অবশ  িবগ ব াং বা মহািবে ারণ িচ েক র 
সমেয়র একটা যুি স ত বণনা িহসােব হণ করা েগেলও, এটােক আ িরক অেথ িনেয় 
এমন ভাবা ভুল হেব েয আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার ত  মহািবে র ‘উৎপি র’ 
ক ক িচ  আঁকেছ। কারণ সাধারণ আেপি কতা মেত এমন একটা সময় িছেলা যখন 

তাপমা া, ঘন , এবং মহািবে র ব তা িছেলা অসীম, গিণতিবদরা েয অব ােক বেলন 
িস লাির  বাু  অৈ তিব ।ু পদাথিবেদর কােছ এর অথ হে  এই সময় আইন াইেনর ত  
েভে  পেড় ফেল মহািবে র সূচনা স েক অনুমােন এেক ব বহার করা যােব না, ধু 
সূচনার পেরর ঘটনাবিলর উপর এ ত  কাজ কের। তাই েদখা যাে , যিদও সাধারণ 
আেপি কতার সমীকরণ েলা েয়াগ কের, এবং পযেব ণল  তথ  েথেক, আমরা মহািবে র 
ায় র িদককার ঘটনাবলী অনুমান করেত পাির, তবুও িবগ ব াং িচ  ধের এভােব 
িপছােত িপছােত একদম েত চেল যাওয়া ক হেব না। 

আমরা মহািবে র উৎপি র আেলাচনায় িশ ই যােবা, তেব তার আেগ মহািবে ারেণর 
পের েয সারণ ঘেটিছেলা তার থম পযায় িনেয় িকছু কথা। পদাথিব ানীরা এ 
সারণেক বেলন ইনে শন বা ি িত। আপিন যিদ িজ াবুেয়র অিধবাসী না হন, েযখােন 
সা িত মূ াি িত ২০০,০০০,০০০ শতাংশেকও ছািড়েয় েগেছ, তাহেল হয়েতা ি িত শ টা 
েতমন িবে ারক েশানােব না। িক  একদম রেয়সেয় করা অনুমান অনুযায়ীও 
মহাজাগিতক ি িতর সময় মহািব  ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ 
েণ ি ত হেয়িছেলা মা  .০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ েসেকে । 

এ েযন একটা ১ েসি িমটার ব ােসর মূ া হঠাৎ কের ফুেল িমি ওেয় গ ালাি র দশ 
িমিলয়ন ণ বড় হেয় েগেলা। েন মেন হেত পাের এেত আেপি কতার ত  লি ত 
হে , কারণ আমরা জািন েকােনা িকছুই আেলার গিতর েচেয় ত েযেত পাের না, িক  
আসেল তা নয়। কারণ গিতর এই সীমা ান-কােলর িনজ  সারেণর উপর খােট না।  

এ ধরেনর ি িতপব েয ঘেটিছেলা েস ধারণা থম ািবত হয় ১৯৮০ সােল। যার 
িভি  িছেলা আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার সূে র েচেয়ও গভীের, েকায়া াম তে । 
আমােদর হােত েযেহতু এখেনা মহাকেষর একটা পূণা  েকায়া াম ত  েনই, (এ তে র 
খুঁ না  িনেয় এখেনা কাজ চলেছ,) তাই এই ি িতপেব ক িক ঘেটিছেলা তা িনেয় 
িব ানীরা পুেরাপুির িনি ত নন। িক  এ ত  মেত জানা যায় সনাতন িবগ ব াং িচে  
েযমন ধারণা করা হয় এই ি িত সব িদেক সমান, আসেল তা নয়। এই িভ তার ফেল 
িবিভ  িদেকর CMBR এর তাপমা ার মেধ  ইষৎ পাথক  েদখা যাওয়ার কথা। এসব 
পাথক  এতই ু  েয ১৯৬০ সােলর যুি েত েসটা ধরা স ব িছেলা না িক  ১৯৯২ 
সােল নাসার COBE স ােটলাইট এটা সনা  করেত স ম হয়। এবং পের ২০০১ সােলর 
উৎি  WMAP স ােটলাইট এটা পিরমাপ করেত স ম হয়। এর ফেল এখন আমরা 
িনি ত েয ি িত আসেলই ঘেটিছেলা।  
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মজার ব াপার হেলা, যিদও CMBR এর ইষৎ পাথক ই মহাি িতর মাণ, িক  েয কারেণ 
ইনে শন এর ধারণা গূর পূণ েসটা হেলা সব িদেকই CMBR এর তাপমা ায় ায় 
সুষমতা। আপিন যিদ েকােনা ব র েকােনা একটা অংশ পিরপােশর েচেয় েবিশ উ  
কেরন তারপর েসটােক ওভােব েরেখ িদেল, েদখা যােব ধীের ধীের েসই গরম ানটা ঠা া 
হে  এবং তার পািরপাশ গরম হে  যত ণ না পেুরা ব র সব অংেশর তাপমা া 
আবার সুষম না হয়। একই ভােব ভাবা যায় পুেরা মহািবে র সব জায়গােতও েশষেমষ 
একটা সুষম তাপমা া থাকেব। িক  এভােব পিরচলন প িতেত সুষম তাপমা ায় েপৗছােত 
সময় লােগ। যিদ ি িত না ঘটেতা তাহেল এই মহািবে র এই সুিবশাল আয়তেনর সব 
যায়গায় তাপমা া সমান হবার জন  যেথ  সময় পাওয়া েযত না। (অবশ  যিদ ধের 
েনওয়া হয় তােপর পিরচলন আেলার গিত ারা সীমাব ।) এক  ত আকি ক ি িত 
(আেলার গিতর েচেয়ও অেনক ত) হেয় থাকেল েবাঝা যায় ি িতর আেগ েসই 
অিত  াগি তমহািবেু  তাপমা া সুষম ব ন হেয় যাওয়ার জন  যেথ  সময় িছেলা।  

এক অেথ মহািবে ারেণর ‘িবে ারণ’ কথাটা এেসেছই এই মহাি িত েথেক। এই ি িত 
অবশ  চিলত সাধারণ আেপি কতা ত  েথেক পাওয়া িহসােবর েচেয়ও অেনক েবিশ 
তী । সমস াটা হেলা আমােদর এই তাি ক পায়ণ েলা েয়াগ করেত হেল মহািবে র 
আিদ অব া একটা িবেশষ ভােব সাজােত হয়, েযমনটা ঘটার স াবনা খুবই কম। ফেল 
চিলত মহাি িতত  িকছু সমস ার সমাধান িদেলও আেরা িকছু জ লতার সি  কের ৃ
যার একটা হে - এক  িবেশষািয়ত আিদ অব ার েয়াজনীয়তা। আমরা মহািবে র 
সূচনা িনেয় েয ত  এখন আেলাচনা করব েস  র এই শূন  সমেয়র জ লতা 
েথেক মু ।  

আমরা আেগই েদেখিছ আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার ত  সি র রৃ  সমেয়র 
উপর েয়াগ করা যায় না। তাই আমরা যিদ মহািবে র উতৎপি র বণনা করেত চাই 
তাহেল সাধারণ আেপি কতার ত েক আেরা পূণা  েকােনা ত  িদেয় িত াপন করেত 
হেব। এমনিক েসই আিদ অব ায়ই সাধারণ আেপি কতার ত  েভে  না পড়েলও আেরা 
পূণা  তে র েয়াজনীয়তা েদখা িদত। কারণ আেপি কতার এই ত  অিত  ব সমূেহর ূ
উপর কাজ কের না, যার জন  আমােদর েয়াজন হয় েকায়া াম ত । চতুথ অধ ােয় 
আমরা বেলিছলাম েবিশরভাগ ব বহািরক ে ে ই মহািবে র বহৃৎ ব সমূেহর আেলাচনায় 
েকায়া াম ত  েতমন কােজ লােগ না। কারণ এ  যু  হয় কিতরৃ  আনুিব ণীক 
ঘটনাবলীর উপের। িক  যেথ  অতীেত যখন মহািবে র আকার িছেলা া  ৈদেঘর সাথ 
তুলনীয়, েযটা এক েসি িমটােরর িবিলয়ন-ি িলয়ন-ি িলয়ন ভােগর এক ভােগর সমান, 
েসই ে ে  েকায়া াম ত েক অবশ ই িহসােব িনেত হেব। তাই যিদও আমরা এখেনা 
েকায়া াম মহাকেষর েকােনা পূণা  ত  পাইিন তারপরও আমরা জািন মহািবে র সূচনা 
এক  েকায়া াম ঘটনা। ফেল, আমরা েযভােব েকায়া াম ত  এবং সাধারণ 
আেপি কতােক িবেশষভােব িমিলেয় মহাি িতর ত  িন পণ কেরিছ, েসভােব যিদ আেরা 
অতীেত যাই এবং মহািবে র সূচনা স েকই জানেত চাই, তাহেলও অবশ ই সাধারণ 
আেপি কতার ত  স েক আমর যা িকছু জািন তার সােথ েকায়া াম ত েক েমলােত 
হেব।  
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ঘটনা তাহেল কী দঁাড়ােলা েসটা বুঝেত আমােদর জানেত হেব কীভােব মহাকষ ান-
কালেক বঁািকেয় েফেল। ােনর ব তা, কােলর ব তার েচেয় ক না করা সহজ। 
মহািব েক একটা সমতল িবিলয়াড েটিবল িহসােব ক না ক ন। ি মাি ক জগেত এই 
েটিবেলর তল এক  সমতল। আপিন যিদ এই েটিবেলর উপর এক  বল গিড়েয় েদন 
তাহেল েসটা সরল পেথ গিড়েয় েযেত থাকেব। িক  এই েটিবল যিদ েকাথাও েবঁেক যায় 
বা চােপ িনচু হেয় েপর মত গঠন কের েযমনটা িনেচর িচে  েদখােনা হেয়েছ, তাহেল 
বেলর গিতপথও েবঁেক যােব।  

 

এই িবিলয়াড েটিবল িকভােব েবঁেক যাে  েসটা আমরা েদখেত পাির কারণ এ  বঁাকাে  
আমােদর দি াহ  এক  ততীয় মা ার িদেকৃ ৃ । এিদেক, েযেহতু আমরা আমােদর িনজ  
ান-কােলর বাইের েযেত পাির না, তাই এই ান-কােলর ব তা ক না করা আমােদর 

জন  একটু ক ন। িক  এই জগৎ েথেক েবর না হেয়ও এর ব তা িনণয় করা স ব। 
আপনার েটিবেলর উপের এক  আনুবী িণক িপপড়াঁ  ক না ক ন। য  সহকাের িবিভ  
িব র দূর  পিরমাপ কের এই েটিবল েথেকু  েবর না হেয়ও িপপড়া  পে  েটিবলঁ টার 
ব তা িনণয় করা স ব। উদাহরণ প েকােনা সমতেল অবি ত েকােনা বে র পিরিধ ৃ
তার ব ােসর িতন েণর একটু েবিশ হয় (আসেল হয় পাই (π) ণ)। িক  েকােনা 
িপপড়া যিদ িচে রঁ  েটিবেলর উপর েপর চািরিদেক আব  এক  বে র ব াস বরাবর ৃ
ৈদঘ  পিরমাপ কের তাহেল েদখেব যতটা হওয়ার কথা ব াস তারেচেয় েবিশ। অথাৎ 
পিরিধর একততীয়াংেশরও েবিশৃ । এমনিক, এই প যিদ যেথ  গভীর হয় িপপড়া  হয়েতা ঁ
েদখেব এর ব াস এর পিরিধরেচেয়ও েবিশ। একই ঘটনা ঘেট আমােদর মহািবে র ান-
কােলর ব তার ে ে ও। ফেল মহািবে র িবিভ  িব র মধ কারু  দরূ  পিরবিতত হেয় 
যায়, কখেনা এ  েবেড় যায়, আবার কখেনা যায় কেম। এর ফেল ান-কােলর জ ািমিত, 
বা আকিত এমন ভােব পিরবিতত হয়ৃ , েযটা এই মহািবে র িভতর েথেকই িনণয় করা 
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স ব। সমেয়র ব তাও একইভােব সমেয়র ব বধান েলােক েটেন ল া বা েচেপ েছােটা 
কের েফেল। 

 

এসব ধারণােক স ী কের চলুন এবার েদিখ মহািব   হেলা কীভােব। আমরা ান 
এবং কালেক আলাদাভােব আেলাচনা করেত পাির, েযমনটা একটু আেগই করলাম, যখন 
ব সমূেহর গিত হয় খুবই কম এবং ঐ ােনর মহাকষ য় ে ও হয় েবশ দূবল। 
সাধারণভােব ান এবং কাল েবশ ভােলা মতই জিড়েয় েপঁিচেয় থাকেত পাের ফেল তােদর 
সংেকাচন বা সারণও ঘেট িমেলিমেশ। এই িম ন খুবই পূণ এবং এটাই মহািবে র 
সূচনা স েক েবাঝার চািবকা । 

সমেয়র সূচনা অেনকটা মহািবে র সীমানার মত একটা ব াপার। যখন মানুষ ভাবেতা 
পিথবী সমতল তখন অেনেকরই েকৗতুহল িছেলা পিথবীর সীমানায় সমূ েলাৃ ৃ  উপিচেয় 
পেড় িক না। এটােক পরী ামূলক ভােব মাণ করা হেয়েছ: েকউ যিদ পুেরা পিথবীই ৃ
ঘুের আেস তাহেলও সীমানার কােছ িগেয় পেড় যায় না। এই ব াপারটা মানুেষর কােছ 
পির ার হয় যখন তারা েবােঝ েয পিথবী আসেল চ া া থালার মতৃ  নয়, বরং এক  
ব  তেলর মেতা। অবশ  সময়েক কই একটা েসাজা েরল লাইেনর মত মেন হেত 
লাগেলা। এর যিদ েকােনা সূচনা েথেক থােক, তাহেল িন ই েকউ একজন (মােন ঈ র) 
েসই েরলগািড় াট কের িদেয়েছ। যিদও আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার ত  সময় 
এবং ানেক িমিলেয় ান-কাল এর ধারণা সি  কেরৃ  তারপেরও, সময়েক ােনর েথেক 
আলাদা িহসােব িবেবচনা করা হেত লাগেলা। অথাৎ হয় এর একটা িনিদ  সূচনা ও 
সমাি  আেছ অথবা এটা অন । অবশ  আমরা যিদ আেপি কতার তে র সােথ 
েকায়া াম ত েক েমলাই তাহেল েদখা যায় াি ক ে ে  ানকােলর ব তা এমন ব াপক 
ভােব হেত পাের েয তখন সময় ােনর ে ফ আেরকটা মা া িহসােবই কাজ কের।  
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একদম আিদ মহািবে , যখন মহািব  এতটাই  িছেলা েয এর উপরু  েকায়া াম ত  
এবং সাধারণ আেপি কতার ত  উভেয়ই কাজ করেতা তখন আসেল মহািবে র চার  
মা াই িছেলা ােনর মা া এবং েকােনা সমেয়র মা া িছেলা না। এর অথ, আমরা যখন 
মহািবে র “সূচনা” স েক বিল তখন একটা ব াপার এিড়েয় যাই। েসটা হেলা, তখন সময় 
বলেত আমরা যা বুিঝ, তারই েকােনা অি  িছেলা না। এটা জানা থাকা েয়াজন েয, 
ান ও কাল িনেয় আমােদর েয চিলত ধারণা েসটা একদম আিদ মহািবে র উপর খােট 

না। অথাৎ েসটা আমােদর অিভ তার উেধ, অবশ  আমােদর ক না এবং গিণেতর উেধ 
নয়। এখন, আিদ মহািবে  চার  মা াই যিদ ােনর মা া িহসােব কাজ কের তাহেল 
সমেয়র সূচনা হেলা কীভােব? 

এই েয ধারণা, েয সময়ও ােনর আেরক  মা া িহসােব আচরণ করেত পাের। েসখান 
েথেক আমরা সমেয়র সূচনা িবষয়ক সমস া  কা েয় উঠেত পাির। ক েযভােব আমরা 
পিথবীর েশষ েকাথায়ৃ ’ এই েক কা েয় উ । মেন ক ন, মহািব র সূচনা অেনকটা 
পিথবীর দি ণৃ েম র মেতা। েকউ যখন েসখান েথেক উ র িদেক েযেত থােক, তখন 
একই অ াংেশর ব ও বড় হেত থােকৃ , েযটা মহািবে র আকার এবং ি িত িহসােব ভাবা 
যায়। তারমােন মহািব   হেয়েছ দি ণেম  েত, িক  এই দি ণ েম িব  ু
পিথবীপে র আর েযেকােনা িব র মতইৃ ৃ ু ।  

ফেল মহািবে র সূচনার আেগ কী ঘেটিছেলা, এই টাই অথ হীন হেয় পেড়। কারণ েসটা 
দি ণ েম রও দি েণ কী আেছ, এই ে র সমতুল। এই িচে  মহািবে র েকােনা সীমানা 
েনই- কিতর েয আইন দি ণ েম েত কাজ কের েসটাৃ  অন  েযেকােনা যায়গােতই কাজ 
করেব। একই ভােব, েকায়া াম তে  মহািবে র সূচনার আেগ কী ঘেটিছেলা, এই  
অথহীন হেয় পেড়। ইিতহাসও েয সীমানাহীন একটা ব  তল হেত পাের এই ধারণােক 
বেল সীমাহীনতার শত।  

শত শত বছর ধের, এমনিক এির টলও িব াস করেতন মহািব  িচরকাল ক এমনই 
িছেলা, যােত কীভােব এর  হেলা েসই  এড়ােনা যায়। অন রা িব াস করেতা 
মহািবে র একটা সূচনা িছেলা, এবং এই সূচনােক তারা ঈ েরর অি ে র একটা বড় 
িনদশন িহসােব উপ াপন করেতা। িক  সময়, ােনর মত আচরণ করেত পাের, এই 
ধারণা আেরক  িবক  উপ াপন কেরেছ। েযটা মহািবে র সূচনা আেছ িক েনই েসই 
িচরাচািরত িবতেকর সমাি  ঘটায়, এবং এটা িনেদশ কের েয মহািবে র সূচনাও ঘেটেছ 
ৈব ািনক সূ  েমেনই। অথাৎ, মহািবে র সূচনােত েকােনা ঈ েরর সবিকছুেক কঠাক মত 

 কিরেয় েদবার েয়াজন েনই।  

মহািবে র উৎপি  যিদ এক  েকায়া াম ঘটনা হয় তাহেল িন ই এেক সকল িবক  
ইিতহােসর ফাইনম ানীয় েযাগফল আকাের িনভুলভােব কাশ করা স ব হেব। অবশ , 
পুেরা মহািবে র উপের েকায়া াম ত  খাটােত েগেল, পযেব ক িনেজও েসই পযেব ীত 
ব ব ার অংশ িক না, েসটা িবেবচনায় েনওয়াও র পূণ। চতুথ অধ ােয় আমরা েদেখিছ, 
পদাথকিণকা দইু  িচড়িবিশ  এক  পদার িদেক ছুঁ েড় িদেল তারা পািনর তরে র মত 
আচরণ কের। ফাইনম ান েদিখেয়েছন এটা ঘটার কারণ, কিণকােদর েকােনা একক ইিতহাস 
েনই। অথাৎ েকােনা িব  ুA েথেক িব  ুB েত েযেত এরা েকােনা িনিদ  পথ অনুসরণ 
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কের না বরং দুই  িব র সংেযাকারী স াব  সু কল পথ িদেয়ই যায়। এভােব েদখেল 
এেদর ব িতচার েকােনা আজব ঘটনা নয়, কারণ এই পায়েণ এক  কিণকা একই সে  
দুই  িচড় িদেয় পার হেয় িনেজই িনেজর সােথ ব িতচার ঘটােত পাের। েকােনা কিণকার 
েকােনা িব  েথেক  কের এক  েশষ িব েত েপৗছােনার স াব তা ফাইনম ানীয়ু ু  
প িতেত িহসাব করেত হেল কিণকা  স াব  যত উপােয় এক িব  েথেক অপরু  িব েত ু
েযেত পাের তার সব েলােকই িহসােব আনেত হেব। েকউ চাইেল এভােব মহািবে র িবিভ  
ঘটনার পযেব েণর স াব তাও িহসাব করেত পাের। এটা যিদ পুেরা মহািবে র উপরই 
েয়াগ করা হয় েস ে ে  েকােনা আিদিব  ুA পাওয়া যায় না। ফেল আমরা েসইসব 
িবক  ইিতহাসেক িহসােব আিন যারা সীমাহীনতার শত িস  কের এবং বতমান সমেয় েয 
মহািব  আমরা পযেব ণ কির েসখােন এেস েশষ হয়।  

এভােব েদখেল মহািবে র সূচনা হেয়েছ ত ত ভােবু , স াব  সকল আিদ অব ায়। 
যােদর এেককটা আিদ অব ার ফেল এেকক মহািবে র সি  হয়ৃ । যিদও এেদর িকছু 
মহািব  আমােদর মহািবে র মতই, িক  েবিশরভাগই আমােদর মহািব  েথেক একদমই 
আলাদা। মােন, এই পাথক  ঐসব মহািবে  এলিভস কম বয়েস মারা িগেয়িছেলন িক না, 
বা েসখােন শালগম েক সালাদ িহসােব খাওয়া হয় িকনা, এমন টুিকটািক িবষেয় নয়। 
বরং তােদর কিতর কাশ  িনয়মাবলীই িভৃ । আসেল, এমন ব  মহািব  আেছ যােদর 
েভৗতিবিধসমূহও িভ  িভ । অেনেক এই ধারণােক মাি ভাস বা ব িব  ত  নাম িদেয় 
অেনক রহস  কের েফেলন, িক  এরা ে ফ সকল িবক  ইিতহােসর উপর ফাইনম ানীয় 
েযাগফল ছাড়া িকছুই নয়।  

ব াপারটােক ক না করেত এিডংটেনর েবলুন িচ েক আসুন একটু পিরবতন কির। এবং 
েবলুেনর বদেল সারণশীল মহািব সমূহেক বুদবুেদর তল িহসােব ক না কির। মহািবে র 
ত ত েকায়া াম সি েক অেনকটা ফুটু ৃ  পািনর িভতের ত ত ভােব বাু ে র বুদবুদ 
সি র সােথ তুেলানা করা চেলৃ । অেনক  বুদবুদ সি  হয় আবার িমিলেয়ও যায়ূ ৃ । 
েযটােক ূ  মহািবে র আনুবী িণক আকিতেত সািরত হেয় আবার সংেকাচেনর ফেল ৃ
িবলু  হওয়ার সােথ তুেলানা করা চেল। এেদরেক বেল স াব  িবক  মহািব , িক  তারা 
খুব েবিশ আ েহর িবষয় নয় কারণ এেদর অি  এতই ণ ায়ী েয বুি মান স া েতা 
দূেরর কথা, েকােনা িনহািরকা বা ন  সি  হবার আেগইৃ  এরা েশষ হেয় যায়। এই  ু
বুদবুদেদর মেধ  অ  িকছু বুদবুদ যেথ  বড় হেয় যায় ফেল আর িনেজই স িচত হেয় ু
িবলু  হয় না। বরং এরা মাগত বাড়েতই থােক এবং একসময় েবশ বড় আকার ধারণ 
কের যােদর আমরা বাে র বুদবুদ আকাের েদিখ। এরা ওইসব মহািবে র সমতুল যারা 
িচর-বধনশীল হাের সািরত হেত থােক- অন ভােব বলেল এরা হে  েসই মহািব  যারা 
মহাি িতর মধ  িদেয় যাে ।  
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আেগই েযমনটা বেলিছ, মহাি িতর ফেল ঘটা সারণ একদম সুসম হেব না। সকল 
িবক  ইিতহােসর েযােগর ধারায় ধু মা  একটা সুষম এবং সুিবন  ইিতহাস থাকেব 
েযটার স াব তা হেব সবেচেয় েবিশ, এছাড়াও িকছু ইিতহাস থাকেব যারা অ িব র 
অিবন  িক  তােদর স াব তাও সেবাে র কাছাকািছ। এ েথেক ধরা হয় আিদ মহািব  
পুেরাপুির সুষম িছেলা না, েযটা েবাঝা যায় CMBR এর অ িব র িবচু িত েথেক। 
আিদমহািবে র এই অিবন তা আমােদর জন  ভােলা। েকন? কারণ সুিবন তা বা 
সমস তা ধু তখনই ভােলা, যখন আপিন চান আপনার দুেধ েযন সর না পেড়। িক  
একটা সুিবন  মহািব  হেয় েযেতা একদমই একেঘেয়। আিদমহািবে র এই অিবন তা 

পূণ এই কারেণ, েয েকােনা অংেশর ঘন  যখন অন  অংেশর েচেয় একটুও েবিশ হেয় 
যায়, তখন মহাকেষর ফেল এই বাড়িত ঘন  ওই ােনর সারণ হার একটু হেলও কিমেয় 
েদয়। আর এভােবই মহাকষ বল ধীের ধীের পদাথেক েটেন িনেয় িচেপ গ ালাি , ন  
এবং েসখান েথেক হ, এবং অ ত একটা যায়গায় মানুষ গঠন কেরেছ। তাই িচে র 
মাইে ােয়ভ আকাশটােক খুব েখয়াল কের েদখুন। এটাই মহািবে র সকল াপনার 
নীলনকশা। েযখােন আমরা হি  অিত াচীন কােল এই মহািবে র েকায়া াম িবি তার 
ফল। েকউ যিদ ধাম ক হয়, এসব েদেখ েস বলেত পাের ঈ র আসেলই পাশা েখেলন।  
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এ ধারণা মহািব  স েক েয দি ভি র সি  কের তার সােথ চিলতৃ ৃ  ধারণার গভীর 
পাথক  রেয়েছ। এ ধারণা আমােদরেক মহািবে র ইিতহাস স েক নতুনভােব ভাবেত বাধ  
কের। মহাজাগিতক েকােনা ঘটনা িহসােব তাই আমােদর বতমান সমেয় পুেরা মহািবে র 
সবরকম স াব  অব ার স াব তা গণনা করেত হয়। পদাথিব ােন সাধারণত েকউ 
একটা র অব া ধের েনয়, এর পর সংি  গািণিতক সূে র সাহােয  পুেরা িসে মটা 
বা ব ব া  সমেয়র সােথ সােথ কীভােব িববিতত হেব েসটা গণনা কের। যিদ েদওয়া 
থােক েয এই সমেয় ব ব া  এই অব ায় আেছ, েসখান েথেক পরবত  েকােনা সমেয় 
অন  এক  অব ায় ব ব া  থাকার স াব তা গণনা করা স ব হয়। েজ ািতিব ােন 
সচরাচর ধের েনওয়া হয় মহািবে র একটা একক িনিদ  ইিতহাস রেয়েছ। পদাথিব ােনর 
সূ  ব বহার কের কােরা পে  সমেয়র সােথ এই ইিতহাস িকভােব গ ত হেলা েসটা িহসাব 
করা স ব। আমরা এেক বিল েজ ািতিব ান চচার “বটম-আপ” ি য়া। িক  আমােদর 
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েযেহতু মহািবে র েকায়া াম কিতেকও িবেবচনায়ৃ  আনেত হেব, েসেহতু মহািব  এখন 
একটা িনিদ  অব ায় থাকার স াব তার িব ার িহসাব করেত হেল এমন সকল 
ইিতহাসেকই িহসােব িনেত হেব যারা সীমাহীনতার শত পূরণ কের এবং বতমান অব ায় 
এেস েশষ হয়। অন ভােব বলেল, েজ ািতিব ােন মহািবে র ইিতহাসেক বটম-আপ 
প িতেত অনুসরণ করেল চলেব না, কারণ তােত ধের েনওয়া হয় মহািবে র এক  একক 
ইিতহাস আেছ। অথাৎ িকনা, একটা সুিনিদ  র িব  এবং ধারাবািহক মিববতন ু
রেয়েছ। বরং, ইিতহাসেক অনুসরণ করেত হেব “টপ-ডাউন” প িতেত, বতমান সময় েথেক 
িপছন িদেক। িকছু ইিতহাস থাকেব যােদর স াব তা অন েদর েচেয় েবিশ। এবং এমন 
একটা ইিতহাসও থাকেব েয র স াব তা ফাইনম ানীয় েযােগর ধারা র অন ান  ইিতহাসেক 
ছািপেয় যায়। এই িবক  ইিতহাস  সি র  েথেক আর  হেয় েযৃ  অব া  িবেবচনা 
করা হে  েসখােন েশষ হেব। িক  বতমান সমেয়র িবিভ  স াব  অব ার জন  
মহািবে র িবিভ  িবক  ইিতহাস থাকেব। এসব েথেক েজ ািতিব ানীয় দি ভিৃ েত এবং 
ি য়া িতি য়ার ধারণায় ৈব িবক পিরবতন আেস। ফাইনম ানীয় েযাগফেল 
অংশ হনকারী ইিতহাস েলার েত েকর াধীন অি  েনই, বরং কী পিরমাপ করা হে , 
এরা তার উপর িনভর কের। অথাৎ, আমরাই আমােদর পযেব ণ ারা ইিতহাস ৈতির 
কির, উে াটা নয়।  

এই ধারণা, েয মহািবে র েকােনা পযেব ক-অিনভর ইিতহাস েনই, েন মেন হেত পাের 
এটা আমােদর িকছু জানা সেত র িবপরীেত যায়। হয়েতা এমন একটা িবক  ইিতহাস 
আেছ েযখােন চঁাদটা ৈতির হেয়েছ রকেফাড পিনর িদেয়। িক  ইঁদুরেদর জন  দুঃসংবাদ, 
েয আমরা পযেব ণ কের েদেখিছ চঁাদ পিনেরর ৈতির নয়। তাই, েয ইিতহােস চঁাদ 
পিনেরর ৈতির, আমােদর মহািবে র বতমান অব ার উপর, তার েকােনা ভাব েনই, 
অবশ  অন  েকােনা মহািবে  এর েকােনা অবদান থাকেতই পাের। এটা েন ক িব ান 
মেন হেলও আসেল তা নয়। 

টপ-ডাউন প িতর একটা পূণ িনিহতাথ হে  কিতর কাশৃ  িনয়মসমূহ মহািবে র 
ইিতহােসর উপর িনভর কের। অেনক িব ানী িব াস কেরন এমন েকােনা একক ত  
আেছ েযটা কিতর এইসব িনয়ম এবং অন ান  জানাৃ  বকসমূহ েযমন ইেল েনর ভর 
বা ান-কােলর মা া এসব ব াখ া কের। িক  টপ ডাউন েজ ািতিবদ া বলেছ কিতর ৃ
কাশ  িনয়মা েলা এেকক িবক  ইিতহােসর জন  এেকক রকম। 

েযমন মহািবে র কাশ  মা ার কথাই ধ ন। M-ত  মেত ান-কােলর দশ  ািনক 
মা া এবং এক  কািলক বা সমেয়র মা া রেয়েছ। ধারণটা হেলা, এেদর সাত  ািনক 
মা া এত ভােব জিড়েয় ু েপঁিচেয়  পািকেয় আেছ েয আমরা তােদরেক ল  কির 
না। ফেল আমরা এই িব াি েত পিড় েয ােনর মা া ধুমা  আমােদর পিরিচত েসই 
বহৃৎ িতন ই। এখেনা পয  M-তে র একটা েখালা  হে , বহৃৎ মা া েকন মা  
িতন  আর অন মা া েলাই বা েকন  পঁািকেয় েগল? অেনেকই িব াস করেত চাইেবন, 
হয়েতা এমন েকােনা ি য়া আেছ যার ফেল ত ত ভােবই ােনর মা া েলা  ু
পঁািকেয় যায়। আবার অন ভােব েদখেল হয়েতা েত সব মা াই  পািকেয় িছেলা 
এবং পের েকােনা েবাধগম  কারেণ এেদর িতন  মা া পঁ াচ খুেল বহৃৎ আকার ধারণ 
কেরেছ। অন েলা কেরিন। িক  এটা েদখা যায়, েয এমন েকােনা কাযকর কারণ েনই 
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যার ফেল মহািব েক ধুমা  চতুমাি ক হেত হেব। বরং, টপ-ডাউন েজ ািতিবদ া অনুমান 
কের বহৃ ৎ ািনক মা াসমূেহর সংখ া পদাথিব ােনর েকােনা নীিত ারা িনধািরত হয় 
না। বহৃৎ ািনক মা া শূন  েথেক  কের দেশর মেধ  কয়  হেব তার েত ক রই 
এক  েকায়া াম স াব তা রেয়েছ। ফাইনম ানীয় েযাগফল স াব  সকল মহািবে র জন ই 
এেদর সবক েকই সমথন কের, িক  আমরা েযেহতু পযেব ণ কের েফেলিছ েয আমােদর 
মহািবে র বহৃৎমা া সুধুমা  িতন । েসেহতু এই পযেব েণর মাধ েম িবক  ইিতহাস 
সমূেহর েসই উপেসটটােকই আমরা েবেছ িনেয়িছ যােদর ে ে  এই পযেব ণ খােট। তাই 
এই মহািবে র বহৃ ৎ ািনক মা া িতেনর অিধক বা কম হওয়ার েকায়া াম স াব তা 
থাকেলও েস েলা এখন অ াসংিগক। কারণ আমরা ইিতমেধ ই েদেখ েফেলিছ মহািবে র 
বহৃৎ ািনক মা া িতন । তাই যত ণ না িতন  বহৃৎ মা া পাওয়ার স াব তা একদম 
শূন  না হে , তত ণ এর সােথ তুলনায় অন  সংখ ক বহৃৎ মা া পাওয়ার স াব তা 
কত, তােত িকছুই আেস যায় না। কারণ অিত  স াব তার ঘটনাও ঘটা সু ব। 
ব াপারটা, অেনকটা বতমান েপাপ ৈচিনক হবার স াব তা িব ার জানেত চাওয়ার মত 
হেব। আমরা জািন িতিন জামান, যিদও তার ৈচিনক হওয়ার স াব তা েবিশ কারণ 
পিথবীেতৃ  জামােনর েচেয় ৈচিনকেদর সংখ া েবিশ। একইভােব, আমরা জািন আমােদর 
মহািবে র বহৃৎ ািনক মা া িতন । তাই যিদ এই সংখ া  িতন না হেয় এর েবিশ বা 
কম হওয়ার স াব তার িব ার অেনক েবিশ হয়, তাহেলও আমরা ধ ুমা  েসসব িবক  
ইিতহাসই িবেবচনা করেবা েসখােন এই মা া িতন।  

তাহেল েসই পাকােনা মা া েলার কী হেলা? মেন কের েদখুন, M-তে  বািক 
পাকােনা মা া েলা অ বত  জগেত ক কী আকিত ধারণ কের আেছৃ  েসটাই িবিভ  

েভৗত বেকর মান – েযমন ইেল েনর চাজ- এবং েমৗিলক কিণকাসমূেহর মধ কার 
িমথি য়ার কিতৃ - অথাৎ, কিতর বলসমূহৃ - িনধারণ কের। সবিকছুই একদম ফকফকা 
হেয় েযেতা যিদ েদখা েযত M-ত  এই পাকােনার ধু মা  এক  প, বা অ  িকছু 
সমথন করেছ। যােদর েথেক একটা বােদ অন  সব েলােক েকােনাভােব বািতল করা 
যাে , ফেল আমরা কিতরৃ  ধুমা  একেসট কাশ  িনয়ম পাি । িক , অ বত  জগত 
ায় ১০৫০০  িভ  িভ  েপ থাকার স াব তার িব ার পাওয়া যায়, যােদর েত কটার 
েথেক িভ  িভ  েভৗত বেকর েসট পাওয়া স ব। 

মহািবে র ইিতহাস যিদ েকউ বটম আপ প িতেত গঠন কের তাহেল এমন েকােনা কারণ 
পাওয়া যায় না যার ফেল মহািবে র অ বত  জগতটা ক এমনই হেব। এবং া াড 
মেডেল আমরা কিণকাসমূেহর েযসব িমথি য়া েদিখ িমথি য়াসমূহও ক েতমনই হেব। 
িক  টপ ডাউন প িতেত আমরা ধের েনই মহািব  সবরকম স াব  অ বত  জগৎ 
িনেয়ই অি শীল। েকােনা মহািবে  ইেল েনর ভর গলফ বেলর সমান, এবং হয়েতা 
েসখােন মহাকষ েচৗ ক বেলর েচেয়ও েবিশ শি শালী। িক  আমােদর মহািব  া াড 
মেডেলর বকসমূহ িনেয় গ ত। েকউ চাইেল, েকান ধরেণর অ বত  জগৎ সীমাহীনতার 
শত েমেন বতমােনর া াড মেডেলর জ  েদয় েসই স াব তার িব ার িহসাব করেত 
পাের। িতন  বহৃৎ ািনক মা ার ে ে  েযমন েদেখিছলাম, েতমনই এই স াব তা িব ার 
কত েছােটা তােত িকছু আেস যায় না, কারণ আমরা ইিতমেধ ই েদেখিছ এই া াড 
মেডল আমােদর মহািব েক বণনা করেছ।  
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এই অধ ােয় আমরা েয ত  বণনা করলাম েস  পরী ণেযাগ । আেগর উদাহরণ েলােত 
আমরা েদেখিছ, েয খুব েবিশ িভ  ধরেণর মহািবে র, েযখােন হয়েতা বহৃ ৎ ািনক মা া 
সংখ া িভ , তুলনামূলক স াব তা কম না িক েবিশ তােত িকছু আেস যায় না। িক  
কাছকািছ ধরেণর মহািব  সমূেহর স াব তার িব ােরর  আেছ। সীমাহীনতার শত 
মেত েয ইিতহােস মহািব  এেকবাের সুিবন  ভােব  হয় তার স াব তা সবেচেয় 
েবিশ। েয মহািব  যত েবিশ অিবন  তার স াব তার িব ারও তত কম। এর অথ 
আিদ মহািব  ায় পুেরাপুির সুষম থাকার কথা, অ িকছু অিবন তা বােদ। েযমন 
অিবন তা আমরা আকােশর িবিভ  িদক েথেক আসা মাইে া ওেয়েভর মেধ  েদেখিছ। 
মহাি িত তে র যা যা দািব, এই পযেব ণ তােদর সােথ পুেরাপুির িমেল যায়। অবশ  
এই টপ-ডাউন ত েক ভুল বা স ক মাণ করেত আমােদর পিরমাপ েক আেরা সূ  
হেত হেব। েযটা ভিবষ েতর েকােনা কি ম উপ হ েথেকৃ  করা স ব। 

শতশত বছর আেগ মানুষ েভেবিছেলা পিথবী বুিঝ অনন  সাধারণ িকছুৃ , এবং এটা 
মহািবে র এেকবাের েকে  অবি ত। এখন আমরা জািন আমােদর এই গ ালাি েতই 
শতশত িবিলয়ন ন  রেয়েছ, যােদর অেনেকরই িনজ  হ আেছ। এবং মহািবে  এরকম 
গ ালাি ও আেছ শতশত িবিলয়ন। আর এই অধ ােয় আেলািচত ফলাফল েথেক েদখা যায় 
আমােদর এই মহািব টা এমন অেনক মহািবে র ভীেড় একটা। এবং এই মহািবে  কিতর ৃ
কাশ  িনয়মাবলীও অনন  নয়। যারা আশা কেরিছেলন েয এমন একটা সািবক ত  
থাকেব েযখান েথেক আমােদর ৈদনি ন পদাথিবদ া প িনধািরত হেব তােদর জন  এটা 
দুঃসংবাদ। আমরা বহৃৎ ািনক মা ার সংখ া বা অ বত  জগেতর আকিতৃ , েযটা অন ান  
েভৗত বেকর মান (েযমন ইেল েনর ও অন ান  কিণকার ভর ও আধান) িনধারণ 
কের, অনুমান করেত পাির না। বরং এসব সংখ া েথেক আমরা েকান েকান িবক  
ইিতহাস ফাইনম ান েযাগফেল অংশ েনেব েসটা িনধারণ কির। 

মেন হে  আমরা িব ােনর ইিতহােস এমন এক াি লে  এেস েপৗেছিছ যখন ল  
স েক এবং েভৗত ত  কখন হণেযাগ  হয় েস স েক আমােদর ধারণা বদলােত হেব। 
েদখা যাে , েমৗিলক বকসমূেহর মান, এবং এমনিক কিতর কাশ  িনয়ম সমূেহর ৃ

পও, েকােনা েযৗি ক কারণ বা েভৗতিবিধ ারা িনয়ি ত নয়। এসব বক এবং 
এসব েভৗতিবিধ মু  ভােব েযেকােনা মান ও প ধারণ করেত পাের, যত ণ তারা 
িমেল এক  সুসংহত গািণিতক ত  ৈতির হয়। এেত অবশ  আমােদর িনেজেক ‘িবেশষ 
িকছু’ ভাবার মানবীয় চািহদা, বা এমন েকােনা ত  আিব ার কের েফলার আশা েযটা 
পদাথিব ােনর সকল আইন ধারণ করেব তা পূরণ হয় না। িক  কী আর করা, কিত ৃ
এমনই।  

েদখা যাে , স াব  মহািব সমূেহর এক িবশাল চারণভূিম রেয়েছ। অবশ , আমরা পেরর 
অধ ােয়ই েদখেবা, এেদর মেধ  েযসব মহািবে  আমােদর মত জীবেনর অি  স ব তারা 
রীিতমত দূলভ। আমরা এমন এক মহািবে  বাস কির েযখােন জীবন স ব হেয়েছ, িক  
এটা যিদ একটু সূ  ভােবও আলাদা হেতা, তাহেলও আমােদর মত া এখােন কেতা 
না। এই েয সূ -সম য় এ েথেক আমরা কী বুিঝ? এেত িক মািণত হয় েয মহািব  
আসেল েকােনা দয়াময় সি কতার মহানৃ  নকশায় ৈতির? নািক িব ান আমােদর অন  
েকােনা ব াখ া িদেত পাের?  
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দশ ত অেলৗিককৃ  
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ৈচিনক উপকথায় আেছ, িহসা স াটেদর রাজ কােল (ি পূব আনুমািনক ২২০৫ -

১৭৮২) একিদন আমােদর এই মহাজাগিতক পিরেবশ ওলট পালট হেয় েগেলা। হঠাৎ 
কেরই আকােশ েদখা েযেত লাগেলা দশটা সূয। তােদর তােপ মানুেষর দুেভােগর সীমা 
েনই। এসব েদেখ স াট এক িবখ াত তীর াজেক বলেলন েস েযন অিতির  সূয েলােক 
তীর েমের ংস কের েফেল। িবিনমেয় তীর াজেক েদওয়া হেলা অমরে র ব কা। িক  
তীর ােজর ী েসই ব কা চুির কের। পের েসই অপরােধ তােক ( ীেক) িনবাসন 
েদওয়া হয় চঁােদ।  

দশ সূেযর একটা েসৗরজগৎ েয মনুষ  বসবােসর উপেযাগী হেত পাের না, েস ব াপাের 
চায়িনজেদর ধারণা স ক িছেলা। এখন আমরা জািন েয, বাড়িত সূয থাকেল ট ািনং 
(েসৗ য বি র লে  েরােদ পুেড় বাদািম হওয়াৃ ) এর সুেযাগ যতই বাড়ুক না েকন, 
এমন একটা েসৗরজগেত জীবেনর িবকাশ ায় অস ব। এবং এর কারণ ধুমা  ৈচিনক 
উপকথায় কি ত েসই অসহনীয় গরম নয়। আসেল এমন হও থাকা স ব েযটা 
একািধক ন েক দি ণ করার সময়ও েবশ সহনীয় তাপমা ায় থােক। অ ত েবশ িকছু 
সময় ধের। িক  দীঘ সময় ধের সুষম তাপমা া, েযটা জীবেনর িবকােশ েয়াজনীয়, 
থাকার স াবনা কম। েকন? েসটা েবাঝার জন  আসুন আমরা একদম সরলতম একটা 
ব ন ব ব া েদিখ। এই ব ব ায় সূয আেছ দুইটা, ফেল এেদরেক বেল ি িমক 
ন ব ব া। আকােশ আমরা যত তারা েদিখ তার ায় অেধকই হে  এ ধরেনর ি িমক 
ন  ব ব ার সদস । িনেচর িচে  েযমন েদখােনা হেয়েছ, একদম সরলতম 
ন ব ব ােতও ি িতশীল ক পথ পাওয়া স ব ধুমা  কেয়ক ভােবই। এখন এসব 
ক পেথ েকােনা হ থাকেলও েদখা যােব কখেনা েসই হ  অিতউ  আবার কখেনা 
অিতশীতল হেয় পড়েছ। ফেল েসখােন জীবেনর িবকাশ স ব নয়। অব া আেরা খারাপ 
হেয় যায় যিদ দু র বদেল এক  ন  িনেয় এই ব ব া  গেড় ওেঠ।  

আমােদর েসৗরজগৎ েবশ “ভাগ বান” কারণ এর এমন িকছু ৈবিশ  রেয়েছ যা না থাকেল 
এখােন জ ল জীবেনর সূচনাই স ব হেতা না। েযমন িনউটেনর সূ  বলেছ হসমূেহর 
ক পথ হেব, হয় ব াকারৃ , না হয় উপব াকার ৃ (উপব  অেনকটাৃ  চ া া বে র মেতা ৃ
েযটার একিদক একটু ল ােট অন  িদক একটু চাপা)। একটা উপব  কতটা চ া া েসটা ৃ
কাশ করা হয় েয সংখ া িদেয় তার নাম েক িবমূখীতা। এর মান থােক শূন  েথেক 
এক এর মেধ । েকােনা উপবে রৃ  েক িবমূখীতা শূেন র কাছাকািছ হেল েবাঝা যায় এ  
ায় একটা বে রৃ  মেতা। অন  িদেক েক িবমূখীতা এেকর কাছাকািছ হেল উপব  হেয় ৃ
পেড় এেকবাের চ া া। হসমূহ পুেরাপুির ব াকার ক পেথ েঘাের না েদেখৃ  েকপলার েবশ 
মনকে  ভুেগিছেলন। েযমন পিথবীর েক িবমূখীতা ৃ ২ শতাংশ। মােন এর ক পথ ক 
ব াকার নয় তেব বে র কাছাকািছৃ ৃ । পের েদখা েগেছ, এ ব াপারটা আসেলই িবরাট 
েসৗভােগ র। 
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পিথবীেত েমৗসুিম আবহাওয়ার েয ধারাৃ , েসটা িনধািরত হয় পিথবীর িনেজরৃ  অে র উপর 
ঘূণেনর তল  ক পেথ সূেযর চািরিদেক ঘূণেনর তেলর তুলনায় েহেল থাকার কারেণ। 
েযমন শীতকােল উ র েম  সূেযর েথেক দূের েহেল থােক। যিদও এসময় পিথবী সূেযর ৃ
সবেচেয় কােছ থােক – ৯১.৫ িমিলয়ন মাইল, েযখােন জুলাইেয়র িদেক দূর  হয় ৯৪.৫ 
িমিলয়ন মাইল- তারপরও েসই দূর  রি র েচেয় এই কাত হেয় থাকার ভাবই েবিশ 
পিরলি ত হয়। িক  েয সব েহর ক পেথর েক িবমূখীতা অেনক েবিশ তােদর ে ে  
সূয েথেক দূরে র এই াস-বি র ভাবও অেনক েবিশৃ । েযমন, বুধ েহর েক িবমূখীতা 
২০ শতাংশ হওয়ায়, হ  যখন সূেযর সবেচেয় কােছ থােক (েপিরেহিলওন) েস সময়কার 
তাপমা া, যখন সবেচেয় দূের থােক (এিপেহিলয়ন) তার েচেয় ২০০ িডি  ফােরনহাইেটরও 
েবিশ হয়। আবার ধ ন আমােদর পিথবীর েক িবমূখীতা যিদ এক এরৃ  কাছাকািছ হেতা 
তাহেল, ক পেথ সূেযর িনকটতম িব েত েপৗছােল আমােদর সবু  সমূ  টগবগ কের ফুটেতা 
আবার দূরতম িব েত েগেল তারা জেম এেকবাের বরফ হেয়ু  েযত। অথাৎ আমােদর 
শীেতর ছু  বা ীে র ছু  েকােনাটাই আরােম কাটেতা না। ফেল েদখা যাে , ক পেথর 
খুব েবিশ েক িবমূখীতা জীবন িবকােশ সহায়ক নয়। তাই আমরা েবশ ভাগ বান েয 
আমােদর পিথবীর েক িবমূখীতা ায় শূেন রৃ  কাছাকািছ। 
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আমােদর সূেযর ভর এবং তা েথেক আমােদর দূরে র িহসােবও আমরা েবশ ভাগ বান। 
কারণ একটা ন ে র ভর েথেকই আসেল িনধািরত হয় কী পিরমান শি  এটা িবিকিরত 
কের। সবেচেয় বড় ন  আমােদর সূেযর ায় একশ ণ ভারীও হেত পাের, আবার 
সবেচেয় েছােটা ন  হেত পাের আমােদর সূেযর ভেরর ায় একশ ভােগর একভােগর 
সমান। আবার সূয েথেক পিথবীর েয দূরৃ , তােত সূেযর ভর যিদ ২০ শতাংশও কম বা 
েবিশ হেতা তাহেল পিথবী হয় ম েলর েচেয়ও শীতল হেয়ৃ  েযত, অথবা হেতা বুেধর েচেয়ও 
উ ।  

িব ানীরা েয েকােনা ন ে র জন  িনিদ  দূরে  একটা সংকীণ ান সং ায়ীত কেরন 
বাসেযাগ  িহসােব। এ ােনর তাপমা া এমন হয় েযন এখােন পািন তরল অব ায় 
থাকেত পাের। এই বাসেযাগ  জায়গােক অেনকসময় িব ানীরা “েগাি লক’স েজান” বেলন। 
কারণ বুি মান াণীর অি ে র জন  েয়াজনীয় তরল পািন এখােনই থাকা স ব, েয 
কারেণ এখানকার তাপমা ােক বলা হয় “একদম ক ক”। আমােদর েসৗরজগেতর এই 
বাসেযাগ  জায়গা এেকবােরই স । িক  েসৗভােগ র ব াপার হেলা আমােদর এই পিথবী ৃ
ক েসই অংেশই পেড়েছ। 
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িনউটন িব াস করেতন আমােদর এই অ ত ভােব বাসেযাগ  েসৗরজগু ৎ “িবি তা েথেক 
এমিন এমিনই ধু কিতর িনয়ম েমেনই উ ত হয় িনৃ ু ”। বরং িতিন বেলিছেলন, 
মহািবে র এই সুসংগততা “ঈ েররই সিৃ , এবং  কের েদবার পের এখেনা পয  
িতিনই সি য় ভােব এই অব া বজায় েরেখেছন।” এরকম ভাবার কারণ অবশ  সহেজই 
অনুেময়।যিদ পুেরা মহািবে  আমােদর েসৗরজগতটাই একমা  জগৎ মেন করা হয় তাহেল 
এই েয এত এত ায় অস ব কাকতাল িমেল আমােদর অি েক স ব কের তুেলেছ, 
আমােদর িব েক কেরেছ মনুষ বা ব, তা েদেখ সিত ই মেন ধঁাধার সি  হেত পােরৃ । িক  
১৯৯২ সােল থম একটা েহর অি  িনি ত হয় েযটা আমােদর সূয ব তীত অন  
এক  ন েক দি ণ করেছ। এখন আমরা এমন হাজারটা েহর কথা জািন। এবং এ 
িনেয় কােরা ি ধা েনই েয মহািবে র িবিলয়ন িবিলয়ন ন ে র মেধ  এমন হ আেছ 
আেরা অসংখ । ফেল আমােদর হ ব ব ার এইসব কাকতাল- একক সূয, েসৗরভর এবং 
সূয েথেক পিথবীর দূরে র ৈদব সম য়ৃ - এ েলা পিথবীেক েয ধুমাৃ  মানুেষর জন  
িবেশষভােব ৈতির করা হেয়েছ, তার মাণ িহসােব েজার হািরেয়েছ। এখন আমরা জািন 
সব ধরেনর হই আেছ। তােদর েকােনা েকােনাটােত–অ ত একটােত েতা িনি ত- 
জীবেনর অি  স ব। আর এটােতা েবাঝাই যায়, েকােনা েহর েকােনা স া যখন তার 
চারপােশর জগৎেক খুঁ েয় পরী া করেব, তখন েদখেব েয েসটা ক ক তােদর 
জীবেনর অি ে র উপেযাগী।  

েশেষর এই কথাটােক একটা ৈব ািনক নীিতেত পিরণত করা স ব: আমােদর অি  
িনেজই, কখন এবং েকান অব ান েথেক আমােদর পে  মহািব েক পযেব ণ করা স ব, 
েসটা িনধারণ কের। অথাৎ, আমােদর স ার অি ই, আমরা িনেজেদরেক কী ধরেনর 
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পিরেবেশর মেধ  খুঁেজ পােবা, তার িনধারক। এ নীিতেক বেল দুবল নেক ীকতার নীিতৃ । 
(একটু পেরই আমরা েদখেবা েকন এেক “দুবল” বলা হে ।) “নেক ীকতার নীিতরৃ ” 
বদেল আেরা ভােলা হেতা যিদ বলা হেতা “িনবাচণ নীিত”, কারণ এ নীিতেত কীভােব 
আমােদর ীয় অি  স েক ানই স াব  সকল অব ার মধ  েথেক েসই সব অব ােক 
বাছাই কের েফলেছ েযখােন জীবেনর অি  স ব, েসটাই বলা হয়।  

এসব নেত দশেনর মত মেন হেলও, দুবল নেক ীকতার নীিতর সাহােযৃ  ৈব ািনক 
অনুমান করা স ব। উদাহরণ প, েয ে র উ ের এ নীিতর েয়াগ হেয়েছ েসটা 
হে , মহািবে র বয়স কত? একটু পেরই আমরা েদখেবা, আমােদর অি ে র জন  েযসব 
েমৗল দরকার তার একটা হে  কাবন, যা ৈতির হয় ন ে র মেধ  আেরা হালকা 
েমৗলসমূহ রা া হেয়। এই কাবন পের সুপারেনাভা িবে ারণ হেয় ন  েথেক িছটেক 
েবিরেয় আেস, এবং পের ঠা া হেয় নতুন জে র েকােনা েসৗরজগেতর েকােনা েহ 
হািজর হয়। ১৯৬১ সােল পদাথিব ানী রবাট ডাইক যুি  েদখান েয এই ি য়া স  
হেত ায় ১০ িবিলয়ন বছর েয়াজন। তার মােন, মহািবে র বয়স অ ত অত বছর 
হেবই। আবার মহািব  ১০ িবিলয়ন বছেরর েচেয় খুব পুরাতন হওয়া স ব নয়। কারণ 
তাহেল ন সমূেহর সব ালানী েশষ হেয় যাওয়ার কথা। ওিদেক আমােদর অি ে র জন  
উ  ন ম লীর েয়াজন। অতএব, মহািবে র বয়স িন ই ায় ১০ িবিলয়ন বছর। 
এই িহসাব এেকবাের পু ানুপু  নয়, তেব কাছাকািছ। বতমান তথ -উপা  মেত িবগ ব াং 
হেয়িছেলা আজ েথেক ১৩.৭ িবিলয়ন বছর আেগ।  

 

মহািবে র বয়েসর ে ে  আমরা েযমন েদখলাম, নেক ীক নীিতরৃ  সাহােয  েকােনা েভৗত 
চলেকর সুিনিদ  মান পাওয়া না েগেলও, িবিভ  স াব  মােনর একটা িব ার পাওয়া 
যায়। কারণ আমােদর অি  অেনক সময় েকােনা চলেকর এেকবাের সুিনিদ  মােনর 
উপর িনভর কের না, বরং েসসব চলেকর েয মান আমরা েদিখ তার কাছাকািছ িকছু 
থাকেলও চেল। এ ছাড়াও েদখা যায়, আমােদর জগৎ-এর অব া নেক ীকতার নীিত েথেক ৃ
া  সীমার মেধ  পড়াটা আহমাির িকছু নয়। ব াখ া কের বলেল, ধ ন ক পেথর 
েক িবমূখীতা শূন  েথেক ০.৫ মেধ  হেল েসটা জীবেনর উপেযাগী। েস ে ে  
েক িবমূখীতার মান ০.১ েদেখ খুব অবাক হওয়ার িকছু েনই, কারণ স বত মহািবে র 
সকল েহর মেধ  যেথ  সংখ ক হ পাওয়া যােব যােদর েক িবমূখীতা এরকম েছােটা। 
িক  যিদ েদখা েযত পিথবীর ক পথ পুেরাপুরী ব াকারৃ ৃ , অথাৎ যিদ েদখা েযেতা এর 
েক িবমূখীতা, ধরা যাক, ০.০০০০০০০০০০১ তাহেল সিত ই েসটা হেতা এেকবাের িবেশষ 
েকােনা ব াপার। এবং তখন আমরা  করতাম, েকন এই অ ত একটা েহু  আমরা বাস 
করিছ। এ ধারণােক অেনক সময় বলা হয় মধ মতার নীিত।  

ৈদব েম েহর ক পেথর আকার, সূেযর ভর, এবং অন ান  চলকসমূেহর েয িমলন আমরা 
েদিখ েসটােক পিরেবেশা ত আখ া েদওয়া হয়ু । কারণ, এটার উ ব হেয়েছ আমােদর 
পািরপােশর ঘটনাবিলর ৈদবসংেযােগ, কিতর েমৗিলক িনয়মসমূেহরৃ  েকােনা িবচু িত েথেক 
নয়। আমােদর পিরমাপকত মহািবে র বয়সও এমন একটাৃ  পিরেবেশা ত চলকু । েকন না, 
আমরা েয অব ান েথেক এ বয়স মািপ তার আেগও মহািব  িছেলা, পেরও থাকেব িক  
আমরা বাস করব এই বতমান যুেগ, কারণ মহািবে র ইিতহােস এটাই েসই সময় েযখােন 
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জীবেনর অি  স ব হেয়েছ। তাই পিরেবেশা ত ৈদবসংেযাু গ েবাঝা সহজ, কারণ আমােদর 
এই বাস ান মহািবে র এমন আেরা অেনক ােনর মেধ  একটা। আর আমােদর অি  
েতা অবশ ই েতমন একটা ােন থাকেব েযখােন জীবন স ব।  

দুবল নেক ীকতার নীিত িনেয় েতমন েকােনা তকিবতেকর সূচনা হয়িনৃ । িক  এখন 
আমরা এই নীিতর আেরা দঢ় একটাৃ  প িনেয় আেলাচনা করেবা, েযটা এমনিক অেনক 
পদািথিব ানীরও েবশ অপছ । দঢ় নেক ীকতার নীিত অনুযায়ীৃ ৃ  আমােদর অি  
ধুমা  আমােদর পিরেবেশর অব ার উপরই সীমা আেরাপ কের না, এমনিক কিতর ৃ

েমৗিলক িনয়ম সমূেহর উপাদান এবং পও িনধারণ কের। এ ধারণার উ ব হেয়েছ 
কারণ ধুমা  আমােদর েসৗরজগেতর ৈবিশ াবলীই েয অ তভােব মানব জীবেনর ু
িবকােশর উপেযাগী, তা নয় । বরং পুেরা মহািবে র ৈবিশ াবিলই জীবন িবকােশর 
উপেযাগী, েযটা ব াখ া করা েবশ ক ন।  

েসই হাইে ােজন, িহিলয়াম এবং অ  িকছু িলিথয়াম িনেয় গ ত আিদমহািব  কীভােব 
িববিতত হেয় এমন একটা মহািবে  পিরণত হেলা, েযখােন বুি মান জীবন ধারণকারী 
অ ত একটা িব  আেছ, েসটা এক িবরাট ইিতহাস। েযমনটা আমরা আেগই বেলিছ, 
কিতর বলসমূহেক হেত হেয়েছ ক েতমন েযমনটা হেল আিদ েমৗল েলা েথেকৃ  ভারী 
েমৗলসমূহ –িবেশষকের কাবন- উৎপ  হেত পাের এবং অ ত কেয়ক িবিলয়ন বছর েসই 
কাবন ি িতশীল থােক। আমরা যােদরেক ন  বিল এরাই আসেল এভােব ভারী েমৗল 
রা া করার চুি । তাই েত েমৗিলক বলসমূহ এমন হেত হেব েযন এধরবেনর 
ন পু  গ ত হওয়া স ব হয়। এসব গ ালাি  এবং ন ে র সূচনা হেয়িছেলা আিদ 
মহািবে র ঘনে র ইষৎ অসমস তা েথেক। আিদ মহািব  ায় পুেরাপুির সুষম হওয়া 
ে ও ভাগ েম তােত ১০০,০০০ ভােগর একভাগ অনুপােত ঘণে র িবচু িত িছেলা। 
অবশ  ধু এসব তারকােদর অি  এবং তােদর মেধ  আমােদর গঠনকারী উপাদােনর 
অি ই যেথ  নয়। এসব ন ে র অ বত  ি য়া- িতি য়ােকও এমন হেত হেয়েছ েযন 
তােদর েকউ েকউ েশষেমষ িবে ািরত হয়, এবং এমন ভােব িবে ািরত হয় েযন েসটা 
তােদর মধ কার ভারী েমৗলসমূহেক শূেন  ছিড়েয় িদেত পাের। এছাড়াও কিতর িনয়ম ৃ
সমূহেক এমন হেত হেয়েছ েযন িবে ারেণর েস সব উি াংশ আবার জমাট েবঁেধ নতুন 
জে র ন  গঠন কের, আর েস সব ভারী েমৗল িমেল তােদর িঘের হসমূহ সি  হয়ৃ । 
আমােদর িবকােশর জেন  েযমন আিদ পিথবীেত ধারাবািহক িকছু ঘটনা ঘটেত হেয়েছৃ , 
েতমনই আমােদর অি ে র জন ও আ না ি ক এসব ব াপার েলা ঘটেত হেয়েছ 
ধারাবািহক ভােবই। েয সকল ঘটনাবলীর মধ  িদেয় মহািব  িববিতত হেয়েছ েস েলা 
েযমন কিতর েমৗিলক িনয়মসমূেহর একটা সাম াব া ারাৃ  িনয়ি ত, েতমনই এসব 
িনয়মসমূেহর িমথি য়াই আমােদর অি েকও স ব কের তুেলেছ।  

 

এই পুেরা ব াপারটাই েয যেথ  ৈদবসংেযােগর ফল েসটা ১৯৫০ সােল থম অনুধাবন 
কেরন ে ড হেয়ল। হেয়ল িব াস করেতন সকল রাসায়িনক েমৗল আসেল গ ত হেয়েছ 
হাইে ােজন েথেক, েযটােক িতিন সিত কার াথিমক উপাদান মেন করেতন। হাইে ােজন 
পরমাণুর িনউি য়াস হে  সবেচেয় সরলতম কারণ, এ  ধু এক  ে াটন অথবা তার 
সােথ কখেনা এক  বা দু  স ী িনউ ন িনেয় গ ত। (হাইে ােজেন বা অন  েকােনা 
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িনউি য়ােসর িবিভ  প, েযখােন ে াটন সংখ া একই থাকেলও িনউ ন সংখ া িভ  িভ  
হয় তােদরেক বেল আইেসােটাপ)। এখন আমরা জািন, দু  বা িতন  ে াটন িনেয় গ ত 
িহিলয়াম, ও িলিথয়াম িনউি য়াসও খুব অ  পিরমােণ  েথেকই সি  হেয়িছেলাৃ , যখন 
মহািবে র বয়স িছেলা ২০০ েসেকে র মত। অবশ  জীবেনর িবকাশ আেরা জ ল সব 
েমৗেলর উপর িনভরশীল। এেদর মেধ  সবেচেয় পূণ হে  কাবন, েযটা সকল ৈজব 
রসায়েনর িভি ।  

যিদও েকউ চাইেল বুি মান কি উটােরর মত “জীব ” েকােনা জীব ক না করেত িনেত 
পাের েয েলা অন ান  েমৗল, েযমন িসিলকন, ারা গ ত। িক  কাবন ছাড়া ত ত ু
ভােব জীবেনর িববতন স ব হেতা কী না তা িনেয় সে হ আেছ। কারণটা কাবন 
িকভােব অন  েমৗল সমূেহর সােথ রাসায়িনক সংেযাগ গঠন কের তার কািরগির খু না র 
সােথ জিড়ত। েযমন কাবনডাই অ াইড াভািবক তাপমা ায় গ াসীয়, এবং 
জীবৈব ািনকভােব খুবই পূণ। ওিদেক িসিলকন েযেহতু পযায় সারিণেত কাবেনর ক 
িনেচই অবি ত, এেদর রাসায়িনক ৈবিশ  অেনকটা কাছাকািছ। িক  িসিলকন 
ডাইঅ াইড, বা েকায়াটজ, ফুসফুেসর েচেয় পাথেরর মেধ ই েবিশ কােজর। তবুও এমন 
জীবন হয়েতা িবকিশত হেত পারেতা েযখােন াণীরা েপট ভের িসিলকন খায়, আর তরল 
আেমািনয়ার পু ের ডুেব েলজ নাড়ায়। িক  ধু িলিথয়াম, হাইে ােজেনর ও িহিলয়ােমর 
মত াথিমক েমৗল িদেয় এমন েকােনা উ ট জীবনও িবকিশত হেত পারেতা না। কারণ 
েসসব েমৗল েয দু  মা  ি িতশীল অণু সি  করেত পাের তারা হেলাৃ , িলিথয়াম হাই াইট, 
েযটা ক ন বণহীন েকলাস, এবং হাইে ােজন গ াস। এসব েযৗেগর েকােনাটারই বংশ 
িব ার করা, বা অ ত এেক অপেরর ে েম পড়ার েকােনা স াবনাই েনই। আর এত 
কথার পেরও এটা েতা সিত  েয আমরা হি  কাবন িভি ক জীব। তাই কীভােব ছয় 
ে াটন িবিশ  কাবন িনউি য়াস এবং আমােদর শরীেরর অন ান  ভারী েমৗলসমূহ গ ত 
হেলা েস  াভািবক ভােবই এেস যায়।  

থম ধাপটা ঘেট আিদ ন ে র মেধ  িহিলয়াম জমা হওয়ার মেধ  িদেয়। এই িহিলয়াম 
ৈতির হয় দুই  হাইে ােজন িনউি য়াস সংঘেষর মাধ েম িমিলত হেয় িহিলয়াম িনউি য়াস 
গঠন করার ফেল। েয শি  আমােদর গরম রােখ, তা সি  হয়ৃ  এই িফউশন িবি য়ার 
মাধ েমই। এভােব দুইটা িহিলয়াম পরমাণু িমিলত হেয় গঠন কের েবিরিলয়াম, যার 
িনউি য়ােস ে াটন আেছ চার । েবিরিলয়াম গঠন হেয় যাওয়ার পের তাি ক ভােব 
আেরকটা িহিলয়ােমর সােথ িমেল েসটা কাবন গঠন করেত পারেতা। িক  তা ঘেট না, 
িবি য়ায় েবিরিলয়ােমর েয আইেসােটাপ  গ ত হয় েস  ায় সে সে ই েভে  আবার 
িহিলয়াম িনউি য়াস গঠন কের েফেল।  

অবশ  এই ঘটনা বদেল েযেত থােক যখন েকােনা ন ে র ালানী হাইে ােজন ায় েশষ 
হেয় যায়। তখন ন ে র সারভাগ সং িচত হেত থােক, এর তাপমা াও বাড়েত বাড়েত 
১০০ িমিলয়ন েকলিভনএ উেঠ যায়। এই অব ায় িনউি য়াস েলার মেধ  সংঘষ েবেড় 
যায় ব েণ, ফেল িকছু েবিরিলয়াম িনউি য়াস য় হেয় যাবার আেগই অন  িহিলয়াম 
িনউি য়ােসর সে  ধা া খায়। আর তখনই েবিরিলয়াম িহিলয়ােমর সােথ িমেশ কাবেনর 
একটা ি িতশীল আইেসােটাপ গঠন কের। অবশ  রাসায়িনক েযৗগসমূেহর েযসব সি েবশ 
তােদর জীব শায় মজা কের এক াস েবারড  (ওয়াইন) পান করেব, বা জল  েবািলং 
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িপন জাগল করেব, বা  করেব মহািব  স েক, তােদর সৃি  করেত এই কাবনেক েযেত 
হেব আেরা ব দূর। মানুেষর মত ার অি ে র জন  ন ে র েকে  উৎপ  এসব 
কাবনেক আেগ আেরকটু ব বাু ৎসল েকােনা পিরেবেশ েপৗছােত হেব। এবং এটা ঘেট যখন 
ন রা তােদর জীবনচ  েশষ কের সুপারেনাভা আকাের িবে ািরত হয়, ফেল কাবন ও 
অন ান  ভারী েমৗলসমূহ ন েক  েথেক িছটেক েবিরেয় এবং পের জমাট েবেধ হ সি  ৃ
কের। 

  

কাবন িতর এই কয়ােক বলা হয় িৃ -আলফা কয়াৃ । কারণ অংশ হণকারী িহিলয়াম 
আইেসাটেপর িনউি য়ােসর আেরক নাম আলফা কিণকা। আর এখােন এই িনউ ীয় 
িবি য়ায় েশষেমষ এধরেণর িতন  আলফা কিণকা িমেল কাবন িনউি য়াস ৈতির হে । 
সাধারণ পদাথ িব ােনর িহসাব মেত এই ি -আলফা- কয়ায় কাবন ৈতির হবার হার ৃ
খুবই কম হওয়ার কথা। ১৯৫২ সােল এ ব াপারটা েখয়াল কের হেয়ল অনুমান কেরন- 
েয, এক  িহিলয়াম িনউি য়াস এবং এক  েবিরিলয়াম িনউি য়ােসর শি র েযাগফল, 
িন ই িবি য়ায় কাবেনর েয আইেসােটাপ  সি  হে  তার েকােনা একটা েকায়া াম ৃ
অব ার শি র সমান হেব, যােক বেল অণুরণন শত। এ শত পূরণ হেল কাবন 
উৎপাদেনর হার ব লাংেশ বি  পায়ৃ । েস সময় এ ধরেনর েকােনা েকায়া াম অব ার 
কথা জানা িছেলা না। িক  হেয়েলর পরামেশর উপর িভি  কের, ক ালেটেকর উইিলয়াম 
ফাউলার এ ধরেণর একটা েকায়া াম অব া খুঁেজ েবর কেরন েযটা ভারী েমৗলসমূেহর 
উৎপাদন িবষেয় হেয়েলর অিভমতেক েপা  কের।  

হেয়ল িলেখিছেলন, “আিম িব াস কির না, েয এসব তথ - মাণ েদেখও েকােনা িব ানী এ 
উপসংহার টানেত ব থ হেবন, েয িনউি য়ার পদাথিবদ ার িনয়মসমূহ, ন ে র মেধ  ঘ ত 
এসব ঘটনার কথা মাথায় েরেখই ই া কের বানােনা।” কিতর এইসব েভৗতিনয়মাবলী েয ৃ
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কী পিরমান ৈদবসংেযােগর ফল েসটা েবাঝার মত িনউি য়ার পদাথিবদ া েস সময় 
কােরাই জানা িছেলা না। আজকাল দঢ়ৃ নেক ীকতার নীিতেক আেরকটু খিতেয় েদখার ৃ
জন  পদাথিব ানীরা  করেত  কেরেছন, কী হত যিদ কিতর িনয়ম েলা িভ তর ৃ
হেতা? এযুেগ আমরা কি উটার মেডল বানােত পাির যার সাহােয  জানা যায়, ি -
আলফা- কয়ার হারৃ  কিতর েমৗিলক বলসমূেহর উপর কতটা িনভরশীলৃ । এ ধরেণর 
িহসাব েথেক েদখা যায় যিদ শি শালী িনউি য় বেলর মান ০.৫ শতাংশ বা তিড়ৎ বেলর 
মান ৪ শতাংশ এিদক ওিদক হেতা তাহেল সকল ন ে র ায় সব কাবন এবং অি েজন 
পরমাণুই ংস হেয় েযত। েসই সে  ংস হেতা আমােদর পিরচত জীবন িবকিশত 
হওয়ার স াবনাও। আমােদর মহািবে র িনয়ম সমূহেক েযই না একটু পা ােনা হেব, 
অমিন হািরেয় যােব আমােদর অি ে র েয়াজনীয় সকল শতই!  

মহািবে র েযসব গািণিতক পায়ণ আমরা ৈতির কির েস েলার উপর পরী া চািলেয়, 
পদাথ িব ােনর ত েলােক িবিভ  উপােয় পা ােল কী ঘটেব েসটা িনণেয় সুিনিদ  
প িত আেছ। এভােব েদখা যায় ধু েয শি শালী িনউি য় বল আর তিড়ৎেচৗ ক বেলর 
মানই আমােদর অি েক স ব করেত সূ সি েবশ করা হেয়েছ তা-ই নয়, েবিশরভাগ 
েমৗিলক বকও এমন ভােব সূ সি িব  েয তােদরেক যিদ একটুখািন বদলােনা হয় 
তাহেলও মহািবে র ণগত পিরবতন ঘেট যােব। এবং অেনকসময় এটা জীবেনর 
িবকােশর অেযাগ  হেয় পড়েব। েযমন, যিদ অন  িনউি য় বল, েযমন দুবল বল আেরা 
েবিশ দুবল হত তাহেল মহািবে র সব হাইে ােজন িহিলয়ােম পিরণত হেতা; ফেল েকােনা 
াভািবক তারাই থাকেতা না। এটা যিদ আেরা শি শালী হেতা তাহেল সুপারেনাভার 
িবে ারণ তার বাইেরর আবরণেক িছ  কের ছুেড় িদেত পারেতা না, ফেল জীবেনর 
িবকােশ েয়াজনীয় ভারী েমৗল সম  হ ৈতির হেতা নাৃ । ে াটন যিদ আেরা ০.২ 
শতাংশ ভারী হত তাহেল েস েলা সব য় হেয় িনউ েন পিরণত হেতা। এবং 
পরমাণুসমূহ অি িতশীল হেয় পড়ত। যিদ ে াটেনর গঠনকারী েকায়াকেদর সি িলত ভর 
১০ শতাংশও পিরবিতত হেতা তাহেলও আমরা অেনক কম সংখ ক ি িতশীল পরমাণু 
েদখতাম; এমনিক েদেখ মেন হয়, েকায়াকেদর ভেরর েযাগফল এমন ভােব েমলােনা েযন 
সবেচেয় েবিশ সংখ ক ি িতশীল িনউি য়াস গ ত হেত পাের।  

েকউ যিদ ধের েনয়, েয েকােনা েহ জীবেনর িবকাশ হেত কেয়কশ িমিলয়ন বছেরর 
ি িতশীল ক পথ েয়াজন, তাহেল েদখা যােব ািনকমা ার সংখ াও আমেদর অি  ারা 
িনধািরত। কারণ মহাকেষর সূ  মেত ধু মা  ি মাি ক জগেতই ি িতশীল উপব াকার ৃ
ক পথ স ব। অন ান  সংখ ক মা ার ে ে  ব াকাৃ র ক পথ অবশ  স ব, িক  িনউটন 
েযমনটা আশ া কেরিছেলন, েস সব ক পথ ি িতশীল হেব না। যিদ িতন ছাড়া অন  
সংখ ক ািনকমা া থাকেতা, তাহেল একটুখািন িবচু িত, আেশপােশর েহর মদুৃ  আকষেণ েযটা 
হেত পাের, আমােদর হেক তার ব াকার ক পথ েথেক েবর কেরৃ , হয় েপঁচােনা পেথ 
সূেযর বুেক, অথবা েসৗরজগেতর বাইের পা েয় িদেতা। ফেল হয় আমরা পুেড় ছাই হতাম, 
নইেল জেম বরফ। এছাড়াও িতেনর অিধক মা া থাকেল, মহাকষ য় বলও দূরে র সােথ 
সােথ এখনকার েচেয় আেরা ত াস েপত। িতন মা ার জগেত, মহাকষ য় বল ১/৪ 
েণ াসপায় যখন দূর  েবেড় হয় ি ণ। চার মা ার ে ে  এ  াস েপেতা ১/৮ 
ণ, পঁাচমা ার ে ে  ১/১৬ ণ… ইত ািদ। তাই মা া িতেনর অিধক হেল, সূেযর অ বত  

চাপ, তার মহাকষ য় টানেক কাটাকা  করেত পারেতা না। এটা হয় েফেট পড়েতা, না হয় 



 

 116

সং িচত হেয় একটা ক গ ের পৃ িরণত হেতা। যার দুেটাই আমােদর জন  দুঃসংবাদ। এবং 
এে ে  পারমাণিবক ে েল, তিড়ৎবলও মহাকেষর মতই আচরণ করেতা। অথাৎ, 
ইেল ন েলা হয় পরমাণু েথেক েবিরেয় েযত বা েপচােনা পেথ িগেয় পড়েতা িনউি য়ােসর 
উপর। যার েকােনা েকােনাটা ঘটেলই আমােদর পিরিচত পরমাণু েলার আর অি  
থাকেতা না। 

এইসব জ ল সংগঠন েয েলা বুি মান পযেব েকর উ ব ঘ েয়েছ, তােদর িবকাশ খুবই 
ভ র পির িতিতেত হেয়েছ বেল মেন হয়ু । আর কিতর িনয়ম েলাৃ  েদেখ মেন হয় 
এ েলা খুব য  কের এমন ভােব সূ সি েবশ করা, েযন জীবন িবকােশর স াবনা িবনাশ 
না কের এর খুব কমই পা ােনা স ব হয়। েভৗত িনয়মসমূেহর খু না েত এইসব 
ধারাবািহক এবং চমক দ সব ৈদব িমল না থাকেল, মানুষ বা এধরেণর জীেবর অি ই 
স ব হেতা না। 

সবেচেয় িচ াকষক ৈদবসংেযাগ পাওয়া যায় আইন াইেনর মহাজাগিতক বক সং া  
একটা ব াপাের। েযমনটা আমরা আেগও বেলিছ, ১৯১৫ সােল যখন িতিন এই ত  দঁাড় 
করান, আইন াইেনর িব াস িছেলা মহািব  ি িতশীল, অথাৎ এটা সািরতও হে  না, 
সং িচতও হে  না। েযেহতু সকল পদাথ এেক অপরেক আকষণ কের, েসেহতু িতিন তার 
তে  এক  িত-মহাকষ য় বল আমদািন করেলন, েযটা মহািব েক িনেজর উপর িনেজ 
সং িচত হেয় পড়া েথেক র া কের। অন ান  বেলর সােথ এই বেলর পাথক  িছেলা েয, 
অন েদর মত এটা েকােনা উৎস েথেক না এেস বরং এেকবাের ান-কােলর গঠেনর মেধ ই 
ািপত িছেলা। মহাজাগিতক বক এই বেলর তী তা িনেদশ করেতা। 

যখন মািণত হেলা েয মহািব  সািরত হে , তখন আইন াইন তার ত  েথেক এই 
বকেক অপসািরত কেরন। এবং এটা ীকার কেরন েয এই বক ধের েনওয়াটা তার 

জীবেনর সবেচেয় বড় েবাকািম। িক  ১৯৯৮ সােল পযেব ণ েথেক েদখা েগল, মহািব  
সািরত হে  মবধমান হাের, েযটা েকােনা িবেশষ ধরেণর িবকষণ বল পুেরা জগৎ 
জুেড় কাজ না করেল ঘটার কথা না। ফেল মহাজাগিতক বকেক পুন ি ত করা হেলা। 
এখন েযেহতু আমরা জািন এই বেকর মান শূন  নয়, তাই  েথেকই যায় েকন এই 
বেকর মান তত, যতটা আমরা েদিখ? পদাথিব ানীরা েকায়া াম েমকািনক াল ঘটনাবলী 

েথেক এ বেকর মান িহসাব করার েচ া কেরেছন, িক  েয মান তারা িহসাব কের 
েপেয়েছন তা সুপারেনাভা পযেব ণ কের পাওয়া কত মােনর েচেয় ৃ ১২০ সুচক েণ েবশী 
(অথাৎ, ১ এর িপেঠ ১২০ টা শূন  ণ েবিশ)। এর অথ হয় িহসােব েকােনা গড়িমল 
আেছ, অথবা এমন েকােনা ঘটনা এখেনা অেগাচের রেয় েগেছ েযটা অেলৗিকক ভােব এই 
বেলর একটা অিত াংশ বােদ ায় সবটু ই িবনাশ কের েফেলু । তেব একটা িজিনস 
িনি ত েয মহাজাগিতক বেকর মান তার বতমান মােনর েচেয় অেনক েবিশ হেল 
েকােনা ধরেণর গ ালাি  গ ত হবার আেগই মহািব  িনেজই েফেট েচৗিচর হেয় েযেতা – 
ফেল আবােরা- আমােদর জানা এই জীবেনর অি  হেয় পড়েতা অস ব। 

তাহেল এসব কাকতাল েথেক আমরা কী বুঝেবা? ভাগ েম েমৗিলক িনয়মসমূেহর 
খু না র েয িমলন েসটা পিরেবেশা ত চলকসমূেহর ভাগ েম িমেল যাওয়া েথেকু  
আলাদা। এেক েতা এটােক এত সহেজ ব াখ া করা স ব নয়, তার উপর এেত গভীর 
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েভৗত ও দাশিনক ইি ত িনিহত রেয়েছ। আমােদর মহািব  এবং তার আইনসমূহ েদেখ 
মেন হয় েযন এেকবাের নকশা অনুযায়ী দিজর হােত েকেট এমন ভােব বানােনা, েযমনটা 
হেল এখােন জীবেনর অি  স ব হেব, এবং েযখােন এই নকশা েথেক িবচু িতর ায় 
েকােনা অবকাশই েনই। ব াপারটার ব াখ া সহজ নয়, ফেল াভািবক ভােবই এ স েক 
একটা  আেস: এটা এমন েকন?  

এইসব কাকতালেক যিদ আমরা ঈ েরর কীিত বিল তাহেল অেনেকই খুিশ হেবন। 
মহািব েক মানবজািতর জন ই বানােনা হেয়েছ এই ধারণা িবিভ  ধম য় পূরােণ ও 
উপকথায় হাজার বছর ধেরই আেছ। মায়ােদর ঐিতহািসক উপকথা েপােপাল ভুহেত বণ ত 
আেছ ঈ র দািব করেছন, “মানুেষর অি  ও সং ার জন  েয়াজনীয় যা িকছু আমরা 
সি  কেরিছ তা েথেক আমরা েকােনা েগৗরব বা স ান পােবা নাৃ ”। ি পূব ২০০০ 
সােলর একটা াচীন িমসরীয় েলখনীেত পাওয়া যায়, “মানুষ, যারা ঈ েরর গবািদপ , 
তােদর জন  েয়াজনীয় সবিকছুই েদওয়া হেয়েছ। এবং িতিন [ঈ েরর পূ ] তােদর জন  
সি  কেরেছন আকাশ এবং পিথবীৃ ৃ ”। ৈচিনক টাও দাশিনক িলেয়হ উ-কউ (ি পূব 
আনুমািনক ৪০০) তার এক কািহিনর চিরে র মাধ েম এমন ধারণা কাশ কেরেছন 
েযখােন চির  বলেছ, “ঈ র আমােদর উৎপাদেনর জন  পঁাচ কােরর শস  ৈতির 
কেরেছন, এবং পাখা ও পালকযু  জািতও সি  কেরেছন আমােদরই ােথৃ ”। পি মা 
সং িতেতৃ , অথাৎ আিদ বাইেবেল বণ ত সি র কািহিনেতও ঐ িরক পিরক নার ছাপ ৃ
পাওয়া যায়। অবশ  চিলত ি ান ধ ান-ধারণা মূলত এির টলীয় ধারণা ারা 
ভািবত, িতিন এমন এক , “বুি মান াকিতক জগেতৃ ” িব াস করেতন েযটা “সুিনধািরত 
পিরক না অবল েন পিরচািলত হয়”। মধ যুগীয় ি ান ধমতাি ক থমাস অ◌্যা ইনাস 
ঈ েরর অি  মােণ কিতর সুস াৃ  িবষয়ক অ◌্যাির টলীয় যুি  েয়াগ কেরিছেলন। 
অ াদশ শতেক আেরকজন ি ান ধমতাি ক েতা এমন দািবও কেরন েয, খরেগােশর 
েলজ সাদা হেয়েছ েযন তােদরেক িল করেত আমােদর সুিবধা হয়। িভেয়নার যাজক 
কািডনাল ি ফ নবন কেয়কবছর আেগই এ িবষেয় আধুিনক ি ীয় ধ ান-ধারণার 
একটা িচ  তুেল ধেরেছন। িতিন িলেখেছন, “এখন, এই একিবংশ শতা ীর সূচনালে , 
আধুিনক িব ােনর অভাবনীয় সব আিব ােরর ফেল কিতেত িবরাজমান উে শ  ও ৃ
নকশার ছাপ কাশ হেয় পেড়েছ, েয েলা ঢাকার জন  স  নবৃ -ডারউইবাদ এবং 
মাি ভােসর [ব  মহািব ] মেতা াবনা েলার সামেন দঁািড়েয়, ক াথিলক চাচ আবারও 
েঘাষণা করেছ কিতেত িবরাজমান কাশ  পিরক নাই বা বৃ ”। জনাব কািডনাল 
েজ ািতিবদ া েথেক া  উে শ  ও পিরক নার েয অভাবনীয় মােণর কথা বেলেছন, েসটা 
হে  একটু আেগ আমােদর বণ ত েভৗত িনয়মসমূেহর েসই সূ সম য়।  

ইিতহােসর েয াি লে  মানবেকি ক মহািবে র ধারণার পিরত াগ করা হেয়িছেলা, েসটা 
হে  েকাপািনকােসর েসৗরমেডল আিব ার, যার আেগ পিথবীেকৃ  আর সব িকছুর েক  
িহসােব ধরা হেতা। মজার ব াপার হেলা, েকাপািনকােসর িনেজর ধ ান-ধারণা িছেলা এতটাই 
মানবেক ীক েয িতিন বেলিছেলন, যিদও েসৗরজগৎ সূযেক ীক িক  পিথবীেক মহািবে র ৃ
ায় েক  িহসােব ধরা যায়। তার কথা উ ত করেলৃ : “ যিদও [পিথবীৃ ] জগেতর েকে  
অবি ত নয়, তারপরও ি র তারকারািজর দূরে র তুলনায় [েক  েথেক] তার দূর  
িকছুই না।” েটিলে ােপর আিব ােরর সােথ সােথ অন ান  েহরও যখন উপ হ আিব ার 
হেত লাগেলা, তখন মহািবে  েয আমােদর িবেশষ েকােনা অব ান েনই, েস ধারণা আেরা 
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েজারদার হয়। পরবত  শতা ীসমূেহ যখন মহািব  স েক আমরা আেরা জানেত লাগলাম 
তখন এটাই িতয়মান হেলা েয আমােদর হটা আসেল অেনক েলারর মেধ  ে ফ আেরক 
কােরর একটা হ। িক  েভৗত িবিধসমূেহর এই সূ সম য় েযটা অেপ াকত নতুন ৃ
আিব ার, েসটা আমােদর অেনকেকই আবার েসই পুরাতন ধারণার কােছই িফিরেয় িনেয়েছ। 
যা হেলা, “এই মহান নকশা িন ই েকােনা মহান নকশাকােরর কাজ।” যু রাে , েযখােন 
পাঠ সূচীেত ধমিশ া িনিষ , তাই এখন নতুন এক ধারণা আমদািন করা হেয়েছ যার 
নাম বুি দী  নকশা, েযখােন উহ  থাকেলও এটাই েবাঝােনা হয় েয এই নকশাকার হে ন 
ঈ র।  

আধুিনক িব ােনর উ র তা নয়। আমরা প ম অধ ােয় েদেখিছ আমােদর মহািব  
িবিভ  রকম াকিতক িনয়ম িনেয় গ ত ব সংৃ খ ক মহািবে র মােঝ একটা। এই 
ব মহািবে র ধারণা েভৗতিবিধসমূেহর অেলৗিকক সূ সম য়েক ধামাচাপা েদওয়ার জন  
গ ত হয়িন। এটা সীমাহীনতার শত সহ আধুিনক েজ ািতিবদ ার আেরা অেনক ত  েথেক 
পাওয়া একটা ফলাফল। এটা সিত  হেল, দঢ় নেক ীকতার নীিতেক দুবল নেকৃ ৃ ৃ ীকতার 
নীিতর সমতুল িহসােব ভাবা যােব। েযখােন পিরেবেশা ত চলক সমূেহর সূ সম েয়র ু
মেতা, েভৗতিবিধসমূেহর সূ সম য়ও একই ভােব ব াখ া করা স ব। কারণ তখন 
আমােদর জীবনসহায়ক েসৗরজগৎ, েযমন এ ধরেণর অেনক েলার মেধ  এক ; েতমিন 
আমােদর পযেব ণেযাগ  মহািব ও, েযটােত আমােদর অব ান, েতমন অেনক মহািবে র 
ভীেড় এক  িহসােব িতয়মান হেব। অথাৎ, ক েযভােব আমােদর েসৗরজগৎ এর িবিভ  
ঘটনার কাকতলীয় িমলন, এমন িবিলয়ন েসৗরজগৎএর অি  েমেন িনেল এেকবাের 
সাদামাটা একটা ব াপাের পিরণত হয়, েতমনই ভােব ব -মহািবে র অি ে র সাহােয  
েভৗতিবিধসমূেহর সূ সম য়ও সহেজই ব াখ া করা স ব হয়। যুেগ যুেগ অেনক মানুষই 
কিতর েসৗ য এবং জ লতােক ঈ েরর অবদান িহসােব েমেনৃ  িনেয়েছন, কারণ তােদর 
সমেয় মেন করা হেতা এসেবর বুিঝ েকােনা ৈব ািনক ব াখ া েনই। িক  ক েযভােব 
ডারউইন এবং ওয়ােলস েকােনা সবময় ার অি  ছাড়াই সকল াণীর এই অেনকটা 
অেলৗিকক নকশা িকভােব সি  হেত পাের তারৃ  ব াখ া িদেয়েছন। েতমিন ব মহািবে র 
ধারণাও েভৗতিবিধসমূেহর সূ সম য়েক েকােনা দয়াময় সি কতারৃ - িযিন আমােদর ােথ 
সব িকছু কঠাক সি  কেরেছনৃ - েয়াজন ছাড়াই ব াখ া করেত পাের।  

আইন াইন একবার তার সহকারী আেন  াউস েক  কেরিছেলন, “ঈ েরর িক এই 
মহািব  সি  না কের েকােনা উপায় িছেলাৃ ?” েষাড়শ শতেকর েশষিদেক েকপলার িনি ত 
িছেলন েয ঈ র মহািব েক িকছু িনখঁুত গািণিতক িনয়েম েবঁেধ বািনেয়েছন। িনউটন 
েদিখেয়েছন েযসব সূ  মহাকােশর ব সমূেহর উপর খােট েস েলা, পিথবীর ব সমুেয়র ৃ
উপরও কাজ কের। িতিন েয সকল গািণিতক সমীকরেণর সাহােয  এসব সূ  িলিপব  
কেরন েস েলা এতটাই না িনক িছেলা েয সমসাময়ীক িব ানীেদর মেধ  রীিততমত 
একটা ধম য় েজ া চেল এেসিছেলা এটা মাণ করেত, েয ঈ র িনেজ আসেল একজন 
গিণতিবদ। 

িনউটেনর পের, িবেশষকের আইন াইেনর সময় েথেক পদাথ িব ােনর ল  িছেলা 
সবিকছুর সরল গািণিতক িনয়ম েবর করা। েযমনটা েকপলারও ভাবেতন, েয এই 
িনয়ম েলা সবিকছুর একটা সািবক ত  েদেব এবং এেদর সাহােয  কিতেতৃ  পযেব ীত 
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সকল পদাথ ও বেলর ি য়া- িতি য়া ব াখ া করা যােব। উনিবংশ শতা ীর েশেষ এবং 
িবংশ শতা ীর র িদেক ম া ওেয়ল এবং আইন াইন েচৗ ক , তিড়ৎ ও আেলার 
এক  সি িলত ত  গঠন কেত স ম হন। ১৯৭০ সােল া াড মেডল গ ত হয় েযটা 
দুবল ও শি শালী িনউি য় বল এবং তিড়ৎেচৗ ক বেলর একটা সি িলত ত । এরপের 
মহাকষেক এই িচে  আনেত আেস ি ং ত  এবং এম-ত । ল  িছেলা, ধু সকল বল 
ব াখ াকারী একটা একক ত  খুঁেজ েবর করাই নয়, বরং েযসব েমৗিলক বেকর কথা 
আমরা এত ণ বেলিছ, অথাৎ িবিভ  বলসমূেহর তী তা এবং েমৗিলক কিণকােদর ভর ও 
আধান, এেদর পযেব ীত মান এমন েকন, েসটাও ব াখ া করা। আইন াইন েযমনটা 
বেলেছন, আশা িছেলা এটা বলেত স ম হওয়া েয, “ কিত এমনভােগ ঘ ত েযখােনৃ  
যুি েয়ােগ এমন শি শালী িকছু িনয়ম েবর করা স ব েযসব িনয়েমর বক সমূহ 
ধুমা  যুি র িভি েতই পুেরাপুির িনধািরত হয় (অথাৎ এমন েকােনা বকই থাকেব 

না, এই ত েক ংস না কের েযটার মান পিরবতন করা স ব)।” একটা একক তে , 
আমােদর অি ে র েয়াজেন েয ধরেণর সূ সম য় য়জন, তা থাকার স াবনা ীণ। 
িক  বতমান অ গিতর আেলােক আমরা যিদ আইন াইেনর েক এভােব ব াখ া কির, 
েয এমন একটা অি তীয় ত  থাকেব েযটা আমােদর এবং অন  সকল মহািবে র স াব  
সকল েভৗতিনয়ম সমূহেক ব াখ া কের, তাহেল এম-ত ই হেত পাের েসই ত । িক  এম-
ত  িক আসেলই অি তীয়, বা ধুমা  েকােনা সরল েযৗি ক নীিত েথেকই উৎসিরত? 
েকন এম-ত ?  
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েসই মহান নকশা 
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এই বইেয় আমরা বেলিছ কীভােব নেভাম েলর ব সমূহ, েযমন- চ , সূয, হ, 

তারােদর, ছ ব  গিত েথেক েবাঝা যায় এ েলা সুিনিদ  িনয়ম েমেন পিরচািলত হে , 
েকােনা েদব-েদবী বা অসুেরর েখয়াল খুিশ মত নয়। এ ধরেণর িকছু িনয়েমর েয অি  
আেছ েসটা েত সামেন আেস েজ ািতিব ান চচার মাধ েম (আসেল েজ ািতসশা , কারণ 
েস যুেগ এ দুেটার চচা একই িছেলা)। পিথবীর বুেক ব সমূেহর গিতিবিধ এতটাই জ লৃ , 
এবং একটা ব র উপর এত েবিশ সংখ ক অন  ব র ভাব কাজ কের েয াচীন 
সভ তা েলা এেদর েকােনা িনয়মিবিধ খুঁেজ েপেত ব থ হেয়িছেলা। ধীের ধীের অবশ  
েজ ািতিব ান ছাড়াও ােনর অন ান  শাখােত িবিভ  সূ  আিব ার হেত লাগেলা, ফেল 
জ  হেলা ৈব ািনক িনধারণবােদর। এ মতবাদ অনুযায়ী, এমন এক েসট পূণা  িনয়ম 
থাকেব, যার সাহােয  েকােনা িনিদ  সমেয় মহািবে র অব া পুেরাপুির জানা থাকেল, 
পরবত  েয েকােনা সমেয় এ  িকভােব িববিতত হেব তা িনণয় করা স ব হেব। আর 
এই িনয়ম েলা কাজ করেব সকল ােন এবং কােল; অবশ  না হেল এ েলা েতা িনয়েমর 
মযাদাই েপত না। ফেল িব  পিরচালনায় েদবতা বা অসুরেদর নাক গলােনার আর 
েকােনা অবকাশ থাকেলা না। 

থম যখন ৈব ািনক িনধারণবাদ াব করা হয়, তখন আমােদর জানা কিতর িনয়ম ৃ
িছেলা ধুমা  িনউটেনর মহাকষ ও গিতর সূ েলা। আমরা েদেখিছ আইন াইন কীভােব 
এ সূ েলােক তার সাধারণ আেপি কতার তে র মাধ েম ব  কেরেছনৃ , এবং কীভােব 
মহািবে র অন ান  ঘটনাবলী ব াখ া করার জন  অন ান  সূ সমূহও পের আিব ত হেয়েছৃ । 
কিতর এ িনয়ম েলাৃ  বণনা কের কীভােব আমােদর মহািব  আচরণ কের, িক  এ 
বইেয়র েত করা েকন? েলার েকােনা উ র তারা েদয় না। 

েকন েকােনা িকছু না থাকার বদেল িকছু আেছ? 
েকন আমােদর অি  আেছ? 
েকন েভৗত সূ  সমূেহর ক এই েসটটাই আমরা েদখিছ, অন রকম নয় েকন? 

এসব ে র উ র িহসােব েকউ েকউ দািব করেবন েয, িন ই এমন এক ঈ র আেছন 
িযিন এই মহািব েক ক এভােবই সি  কেরেছনৃ । েক বা কী এই মহািব েক বািনেয়েছ, এ 
 উদয় হওয়া েযৗি ক; িক  তার উ র যিদ হয় ঈ র, তাহেল টা ে ফ একটু সের 

িগেয় দঁাড়ায়- ঈ রেক বািনেয়েছ েক? এ সে  এটা হণ কের েনওয়া হয় েয, েকােনা 
একটা া থাকেব যার অি ে র জন  েকােনা সি কতার েয়াজন েনইৃ । এই ােকই 
বলা হেব ঈ র। এটােক বলা হয় ঈ েরর অি ে র থম-কারণ-যুি । অবশ  আমরা 
দািব করিছ, এসব ে র উ র, েকােনা গ য় স ার আ য় না িনেয়, পুেরাপুির িব ােনর 
আয়তাধীন েথেকই েদওয়া স ব।  

ততীয় অধ ােয় বণ ত পায়ণিনভর বা বতা অনুযায়ী আমােদর মিৃ  আমােদর 
ইি য়সমূহ েথেক পাওয়া ে সনার সােপে ই বিহজগেতর কাঠােমা স েক ধারণা লাভ 
কের। এভােব আমরা আমােদর বািড়, গাছপালা, মানুষজন, ৈবদু িতক তােরর মধ  িদেয় 
বেয় যাওয়া িবদু ৎ, অণ,ু পরমাণু এবং অন ান  মহািব  স েক মানিসক িচ  গঠন কির। 
এসব মানিসক ধারণাই আসেল আমােদর জানা একমা  বা বতা। বা বতােক কখেনাই 
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পায়ন অিনভর ভােব যাচাই করা স ব নয়। তাই েদখা যায়, একটা সুগ ত পায়ণ 
তার িনজ  বা বতা গঠন করেত পাের। বা বতা এবং সি  ৃ স েক িচ া করেত েয 
উদাহরণ আমােদর সাহায  করেত পাের তার নাম, েগম অফ লাইফ বা জীবেনর েখলা। 
১৯৭০ সােল েকি েজর ত ণ গিণতিবদ জন কনওেয় এ  উ াবন কেরন।  

েগম অফ লাইেফর, “েগম” বা “েখলা” শ টা একটু িব াি কর। কারণ এই েখলায় েকােনা 
হার-িজত েনই, এমনিক েনই েকােনা েখেলায়াড়ও। এটা ব ত েকােনা েখলা নয়, বরং িকছু 
িনয়েমর সমি , েয িনয়ম েলা এক  ি মাি ক মহািব েক পিরচািলত কের। তাই এটা 
একটা সুিনধািরত মহািব : আপিন যিদ র একটা িবন াস বা র শত েলা সািজেয় 
েদন, এরপর ভিবষ েত এখােন কী ঘটেব েসটা ধুমা  িকছু িনয়ম ারাই িনধািরত হেব। 

কনওেয় েয জগৎ  ক না কেরিছেলন েসটা অেনকটা বগাকার দাবার ছক এর মত িক  
এ ছেকর ৈদঘ -  সব িদেকই অসীম। আর এ জগেতর িত  ঘর বা েকাষ দুই  
অব ায় থাকেত পাের: জীিবত (সবুজ) বা মত ৃ (কােলা)। িত  ঘেরর িতেবশী ঘর 
েমাট আট  (উপের, িনেচ, ডােন, বােমর চার  ঘর আর চার েকাণার চার  ঘর)। এই 
জগেত সময় অিবি  নয়। বরং িবি  ধােপ ধারাবািহক ভােব অিতবািহত হেত থােক। 

েত মত ও জীিবত ঘেরর েয েকােনা স া েদওয়া থাকেলৃ , েস স ার িত  ঘেরর 
িতেবশীেদর মেধ  কতজন জীিবত বা মতৃ, েসটাই িনধারণ কের পরবিত ধােপ ঘর র 
অব া কী হেব। পুেরা ব াপার  িনধািরত হয় িনে  বণ ত িনময়ম েলা েমেন: 

১. েকােনা জীিবত ঘেরর যিদ দুই বা িতন  জীিবত িতেবশী থােক তাহেল েস  েক 
যায়। (জীিবত থাকা) 
২. েকােনা মত ঘেরর যিদ ক িতন  জীিবত িতেবশী থােক তাহেলৃ  েকাষ  িনেজও 
েবঁেচ ওেঠ। (জ ) 
৩. অন  সকল ে ে ই েকােনা েকাষ হয় মারা যায় অথবা মত অব ােতই থােকৃ । অথাৎ, 
েকােনা জীিবত ঘেরর যিদ ধু শূন  বা এক  মা  িতেবশী থােক তাহেল েস  মারা 
যােব একািকে র কারেণ; আর যিদ িতেনর অিধক িতেবশী থােক তাহেল মারা যােব 
ভীেড়র চােপ। 

পুেরা ব াপারটার কািরগির এটু ই। ফেল র একটা অব া িনধারণ কের েদওয়ার পের 
এ িনয়ম েলা জে র পর জ  জীিবত েকাষ সি  বা িবনাশৃ  করেত থােক। েকােনা 
একটা িবি  জীিবত েকাষ, বা দুজেনর একটা িবি  েকাষজু  পেরর জে ই মারা 
পেড়, কারণ তােদর যেথ  িতেবশী েনই। েকানা িন বরাবর িতন  জীিবত েকাষ বঁােচ 
একটু েবিশ। কারণ, তখন থম ধােপ দুেকানার দুই েকাষ মারা পেড়, থােক ধু 
মােঝরটা। এবং পেরর ধােপ েসটাও মারা পেড়। েকাষেদর এমন েযেকােনা েকানা িন 
দাগই এভােব সমেয়র সােথ সােথ “উেব যায়”। আবার এই িতন  জীিবত েকাষেক যিদ 

েত আনুভুিমক সাির বরাবর পাশাপািশ বসােনা হয় তাহেল। থম ধােপ দুপােশর দু  
েকাষ মারা যায় কই, িক  এ ে ে  মােঝর েকােষর ক উপেরর এবং িনেচর েকাষদু  
েবঁেচ ওঠ। তাই আনুভুিমক সাির  হেয়যায় এক  খঁাড়া । এভােব, পেরর জে  এই 
খঁাড়া  আবার আনুভুিমক সািরেত পিরণত হয়। এবং এভােবই একটা েথেক আেরকটা 
বাের বাের পুনরাব  হেত থােকৃ । এ ধরেণর পুনরাব  স ােক বলা হয় ি ারৃ । 
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যিদ িতনটা জীিবত ঘরেক L আকিতেত সাজােনা হয় তাহেল নতুন একটা ঘটনা ঘেটৃ । 
পেরর জে  L িদেয় েঘরা েকানার েকাষ  েবঁেচ ওেঠ এবং জীিবত েকােষর একটা ২x২ 
বগ সি  হয়ৃ । এ বগ  এক ধরেণর েকাষ িবন ােসর সদস  যােদরেক বেল “ি র জীবন”। 
কারণ এধরেণর িবন াস জে র পর জ  অপিরবিতত অব ায় েক েযেত পাের। 
িবিভ  ধরেণর আিদ েকাষ িবন াস আেছ যারা র িকছু জে  িববিতত হয় িক  
িশ ই হয় ি র জীবন ধারণ কের অথবা মারা যায়, অেনেক আবার ঘুের আিদ িবন ােস 
িফের যায় এবং পুেরা চ টােকই মাগত পুণরাবি  ঘটােত থােকৃ । 

 

এছাড়াও এমন িবন াস আেছ যােদরেক বেল াইডার, বা উড়ু ু । এরা িববিতত হয় অন  
আকিত ধারণ কেরৃ , এবং এভােব কেয়কক জ  পের আবার িফের যায় িনেজর আিদ 
আকিতেতৃ , িক  তত েণ পুেরা আকিতটাই সের েগেছ েকানা িন এক বগৃ  িনেচর একটা 
অব ােন। আপিন যিদ এেদরেক জে র পর জ  েদখেত থােকন তাহেল মেন হেব এরা 
ছেকর উওর েকানা িন হামা িড় িদেয় এেগাে । এ ধরেণর উড়ু রা যখন এেক অপেরর ু
সােথ সংঘেষ িল  হয় তখন তারা সংঘষকালীন েক কী স ায় িছেলা তার উপর িনভর 
কের দা ণ সব ব াপার ঘেট। 
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এই ছেকর মহািব টা আে াহ ীপক এই কারেণ েয, যিদও এর েমৗিলক ‘পদাথিব ান’ খুবই 
সরল, িক  এ েথেক জ ল সব ‘রসায়ন’এর উ ব হেত পাের। মােন, িবিভ  মা ার 
জ ল ব সমূহ এ জগেত থাকেত পাের। এেকবাের তম ে েল এখানকার েমৗিলক ু
পদাথিবদ া আমােদর বলেছ ধু দুই রকম েকাষ ঘর আেছ, জীিবত বা মতৃ । িক  
আেরকটু বহৃৎ ে েল ভাবেল েসখােন, াইডার, ি ার, এবং ি র জীবেনর িবন াস েদখা 
যায়। আেরা বেড়া ে েল, আেরা জ ল সব ব  থাকেত পাের, েযমন াইডার ব কু: এটা 
একটা ি র েকাষ স া, যা িনিদ  সময় পর পর নতুন নতুন াইডােরর জ  েদয় 
েয েলা েসই নীড় েছের েবিরেয় পের বাইের। 

আপিন যিদ এই েগম ওফ লাইফ জগৎ এর ঘটনাবিল েয েকােনা আকােরর ে েলই 
পযেব ণ কেরন তাহেল েসই ে েলর ব সমূেহর আচরণ িনয় ণকারী সূ  আপিন িনণয় 
করেত পারেবন। েযমন হয়েতা অ  কেয়ক ঘর িমেল ৈতির ব েদর জন  আপিন সূ  
পােবন “চারেকানা ক কখেনা সের না”, “ াইডাররা েকানা িন সের”। এছাড়াও দুই  
ব র সংঘেষর ফেল কী ঘটেত পাের েস েলার িবিবধ সূ  আপিন পােবন। অথাৎ, আপিন 
েযেকােনা পযােয়র িম ব র জন ই পূণা  একটা পদাথিব ান গঠন করেত পারেবন। এ 
পদাথিব ােনর িনয়ম েলার মেধ  এমন সব ধারণা এবং অনুস  থাকেব একদম মূলসূে র 
মেধ  যােদর েকােনা ান েনই। েযমন, মূল সূে , “সংঘষ”, বা “সরণ” এর েকােনা ব াপার 
েনই। তারা ধুমা  ি র একটা ঘর জীিবত নািক মত থাকেব েসটা বণনা কেরৃ । 
আমােদর এই মহািবে র মত এই েগম অফ লাইেফও আপনার বা বতা িনভর করেব কী 
ধরেনর পায়ণ আপিন ব বহার করেছন তার উপর। 
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কনওেয় এবং তার ছা রা এই জগৎ ৈতির কেরিছেলন কারণ তারা জানেত চাি েলন- 
েকােনা মহািবে , েযখােন েমৗিলক িনয়ম েলা এই েগম অফ লাইেফর িনয়েমর মত এতটাই 
সরল, েসখােনও িক জ ল েকােনা ব র উ ব হেত পাের, যা বংশিব ার করেত স ম? 
এই জগৎএ িক এমন েকােনা িম  ব  থাকেত পাের েযটা, কেয়ক জ  ধের এ জগৎ 
এর িনয়ম েলা েমেন চলার পের অন  ধরেণর ব র জ  িদেত পাের? কনওেয় এবং তার 
ছা রা ধু এমন িকছু ব  খুঁেজ েপেতই স ম হনিন, তারা আেরা েদিখেয়েছন েয এ 
ধরেণর ব  চাই িক ‘বুি মান’ ও হেত পাের!  আেস, এখােন বুি মান বলেত তারা 
কী েবাঝাে ন? তারা আসেল েদখােত স ম হেয়েছন, েয এসব েকােষর িবশাল একটা 
সমােবশ, েযটা বংশ িব ার করেত স ম, আসেল একটা “সািবক টুিরং েমিশন”। এর মােন 
হে , আমরা আমােদর কি উটার িদেয় েয সব িহসাব করেত পাির, েস েলােক এই েগম 
অফ লাইেফর জগৎ এর এসব েকাষ সমােবশও উপযু  পিরেবশ েপেল কের েফলেত 
পাের। অথাৎ কেয়ক জ  পের এরা এমন একটা অব ায় েযেত পাের েযখান েথেক 
আমােদর কি উটার িহসাব কের েয ফলাফল েপত, েস িহসাব েলাই পাওয়া যােব। 
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পুেরা ব াপারটার একটা াদ েপেত, চলুন েদিখ কী ঘটেব যখন ২x২ মােপর একটা জীিবত 
বেগর িদেক একটা াইডার ছুেড় েদওয়া হয়। সংঘেষর সময় াইডারটা কী অব ায় ি র 
বগটার কােছ েপৗছাে  তার উপর িনভর কের বগটা াইডােরর উৎেসর িদেক বা উৎস 
েথেক দূের একঘর সের যােব। এভােব এই ি র বগ এক  কি উটােরর িতেকােষর ৃ
মত আচরণ করেত পাের। আসেল, আধুিনক কি উটােরর সকল েমৗিলক উপাদান েযমন 
AND ও OR-েগট এই াইডােরর সাহােয  ৈতির করা স ব। ফেল কি উটার যে  ক 
েযভােব তিড়ৎ িসগন াল পা েয় তথ  ি য়াজাত করা হয় েতমিন একসাির াইডার 
ব বহার কেরও তথ  ি য়াজাত করা স ব। 

এই েগম অফ লাইেফর জগেত স  বংশিব ারকারী ব েলার িবন াস ও ঘঠনৃ  আমােদর 
জগৎ এর ব েলার মতই অেনক জ ল। জন ভন িনউম ােনর িকছু াথিমক িহসাব 
মেত অনুমান করা হয়, েগম অফ লাইেফর জগৎএ বংশ িব ার স ম তমু  িবন ােস 
ঘেরর সংখ া হেব ায় দশ ি িলয়ন- ায় এক  মানবেকােষর েমাট অণ ুসংখ ার সমান। 

আমরা জীব  স া বলেত বুিঝ, িনিদ  আকােরর এমন েকােনা জ ল ব ব া যারা 
ি িতশীল এবং বংশিব ার করেত পাের। একটু আেগ েয জ ল ব টার কথা বলা হেলা, 
েসটা উপেরর এই বংশিব ােরর শত পূরণ কের কই িক  স বত েসটা ি িতশীল নয়। 
অথাৎ বাইের েথেক যু  মদু আেলাড়নইৃ  এর সূ  কা কাজেক ন  কের িদেত পাের। 
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অবশ  াথিমক িনয়ম েলা আেরকটু জ ল হেল েসটা এমন সব জ ল ব ব ার িবকাশ 
ঘটােত পারেব যােদর জীবেনর সকল ণাবলীই আেছ। এমন একটা স ার কথা ক না 
ক ন, েযটা কেনাওেয়র জগেতর মত েকােনা জগেতর একটা ব । এ ধরেণর একটা ব  
যিদ পিরেবশগত ে সনার সােপে  িতি য়া দশন কের, তখন েদেখ মেন হেব এটা বুিঝ 
িস া  িনেত স ম। এধরেণর একটা জীবন িক িনেজর ব াপাের সেচতন হেব? অথাৎ, 
এটােক িক আ সেচতন বলা যােব? এ ে র উ র িনেয় সংেগ তী  মতিবেভদ েদখা 
যায়। েকউ েকউ দািব কেরন আ সেচতনতা মানুেষর এক  অনন  ণ। এই 
আ সেচতনতাই হে  মু  ই ার উৎস, েযটা তােদরেক িদেয়েছ িবিভ  কায বাহ স েক 
িস া  েনওয়ার মতা।  

একটা স ার মু  ই া আেছ িক না েসটা কীভােব বলা স ব? েকউ যিদ একটা 
িভন হবাসীর স খীন হয়ু , তাহেল কীভােব িনি ত হেব, েয এটা এক  েরাবট নািক, 
িনজ  মন ধারী স া? একটা েরাবেটর আচরণ থাকেব পুেরাপুরী পূবিনধািরত, েযখােন 
একটা মননশীল স ার মু  ই ার মতা থাকার কথা। ফেল েকউ হয়েতা একটা 
েরাবটেক িচি ত করেত পাের এভােব েয, এর সকল আচরণ পূবানুমান করা স ব। 
েযমনটা আমরা ি তীয় অধ ােয় বেলিছ, এ কাজটা অস বরকেমর ক ন হেয় েযেত পাের, 
যিদ স া  বহৃৎ এবং জ ল হয়। আমরা েতা এমনিক িতন বা তার অিধক কিণকার 
পার ািরক িমথি য়াই পুেরাপুির গণনা করেত পাির না। েসখােন এক  মানবাকিতর ৃ
িভন হবািসর গঠনকারী কিণকা হেব হাজার ি িলয় ি িলয়ন। তাই এটা যিদ একটা 
েরাবটও হয় তাহেলও সমীকরণ সমাধান কের এর আচরণ অনুমান করা অস ব হেয় 
পড়েব। ফেল আমরা বলেত বাধ  হেবা, েয েকােনা জ ল স াই মু  ই ার অিধকারী। 
মু  ই া এসব স ার এেকবাের েমৗিলক ণ না হেলও, এেদর আচরণ িহসাব করেত 
ব থতা আমােদরেক মু  ই ার অনুক েক এেদর আচরেণর একটা কাযকর ত  িহসােব 
হণ করেত বাধ  করেছ। 

কনওেয়র জীবেনর েখলা েথেক েদখা যাে  েয এেকবাের সরলতম এক েসট িনয়মও জ ল 
সব ৈবিশে র িবকাশ ঘটােত পাের, েযটা বুি মান জীবেনর সমতুল । িন ই এ ধরেণর 
ৈবিশ  সম  এমন অেনক েসট িনয়ম স বৃ ।  আেস, আমােদর মহািব েক চালনাকারী 
েমৗিলক িনয়ম সমূহ ( কাশ  িনয়ম সমূহ নয়) কীভােব িনধািরত হেলা? কনওেয়র 
মহািবে র মত আমােদর মহািবে র িববতনও একটা িনিদ  সমেয় েকােনা িনিদ  অব া 
েথেক এসব িনয়ম েমেনই ঘেট। কনওেয়র জগৎএ আমরা হি  সি কতাৃ , যারা ঐ 
মহািবে র আিদ অব ায় ব  সমূেহর অব ান ও কিত িনধারণ কের িদিৃ ।  

েগম অফ লাইেফ েযটা াইডার, েভৗত মহািবে  তার তুল  হেত পাের ছুেট চলা ব কণা। 
আমােদর জগেতর মত অিবি  একটা জগৎেক বণনাকারী েকােনা িনয়েমর েসেট অবশই 
সংর ণশীল শি র ধারণা থাকেব। অথাৎ সমেয়র সােথ ব ব া র েমাট শি র মান 
পিরবিতত হেব না। শূন ােন এই শি র মান ান এবং কাল িনরেপ ভােব ব 
থাকেব। ােনর িনিদ  েকােনা আয়তেন ধারণকত েমাটৃ  শি  েথেক, সমআয়তেনর 
শূন ােনর েমাট শি  িবেয়াগ কের েকউ েয েকােনা িহসাব েথেক এই শূন  ােনর 
শি েক বাদ িদেত পাের। তাই আমরা চাইেল শূন ােনর বা ফঁাকা ােনর শি র মান শূন  
ধের িনেত পাির। কিতর েযেকােনা িনয়মেকৃ  অবশ ই েয শতটা পূরণ করেত হয় েসটা 
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হেলা শূন ান িদেয় েঘরা েকােনা িবি  ব র েমাট শি  অবশ ই ধনা ক হেত হেব। 
যার অথ ঐ ােন ব েক গঠন করেত েত শি  েয়াগ করেত হেয়েছ। িবি  
ব র শি  ঋণা ক হওয়া স ব নয়। কারণ এটা ঋণা ক হেল েসই ব েক এমন 
একটা গিতশীল অব ায় ৈতির করা স ব হেতা, েযন ব র গিতশি  তার িনজ  
ঋণা ক শি েক কাটাকা  কের েফেল। এই ঘটনা স ব হেল েয েকােনা জায়গায় ঠ 
কের েকােনা ব র আিবভাব না হওয়ার েকােনা কারণ থাকেতা না। ফেল শূন ান তখন 
অি িতশীল হেয় পড়েতা। িক  িবি  ব  সি  করেত যিদ ধনা কৃ  শি  আবশ ক হয় 
তাহেল আর এ ধরেণর অি িতশীলতা সি  হেত পাের নাৃ , কারণ আমরা জািন মহািবে র 
েমাট শি  ব। েকােনা মহািবে  ািনক ি িতশীলতা িনি ত করেত এ শত আবশ ক, 
না হেল ন  েথেক এখােন-ওখােন িবিভ  ব র আিবভাব ঘটেতা। 

যিদ একটা মহািবে র েমাট শি র মান সবসময়ই শূন  হেত হয়, এবং যিদ ব সমূহ সি  ৃ
করেত ধনা ক শি র েয়াজন হয়, তাহেল শূন  েথেক আ  একটা মহািব  কীভােব সি  ৃ
হেলা? এ ব াপারটা েথেকই মহাকেষর মত িনয়েমর েয়াজনীয়তা। েযেহতু মহাকষ য় বল 
আকষ , তাই মহাকষ য় শি  ঋণা ক। আর তাই মহাকষ য়ভােব আব  দু  ব েক, েযমন 
পিথবী ও চৃ , পথক করেতৃ  বাইের েথেক কাজ করেত হয়। এই ঋণা ক শি র সােথ 
ব  ৈতিরেত েয়াজনীয় ধনা ক শি র ভারসাম  হেত পাের। িক  ব াপারটা অতটা 
সরল নয়। পিথবীরৃ  েমাট ঋণা ক মহাকষ য় শি , পিথবীেক গঠনকারী কিণকাসমূেহর ৃ
ধনা ক শি র িবিলয়ন ভােগর এক ভােগরও কম। এিদেক, একটা ন ে র মত বহৃৎ 
ব র ঋনা ক মহাকষ য় বল অেনক েবিশ হেব, আবার ন  যত েছােটা হেত থাকেব 
(অথাৎ এর গঠনকারী কিণকাসমূেহর পার িরক দূর  যত কম হেব) এই ঋণা ক 
মহাকষ য় বলও তত বাড়েব। িক  এভােব ঋণা ক শি  বাড়েত বাড়েত ন র 
ধনা ক শি র সমান হওয়ার অেনক আেগই এ  এক  ক গ ের পিরণত হয়ৃ । আর 
আমরা জািন ক গ েরর শি  ধনা কৃ । এসব কারেণই শূন ান ি িতশীল, ফেল ন  বা 
ক গ েরর মত ব  হঠাৃ ৎ কের উদয় হেত পাের না। িক  একটা আ  মহািব  কই 
পাের। 

েযেহতু মহাকষই ান ও কালেক আকিত দানকাৃ রী কের, েসেহতু এটা ান-কালেক ািনক 
ি িত িদেলও একটা সামি ক অি িত দান কের। ফেল পুেরা মহািবে র ে েল, ব সমূেহর 
ধনা ক শি  মহাকষ য় ঋণা ক শি  ারা ভারসাম  লাভ করেত পাের। তাই শূন  েথেক 
পুেরা একটা মহািব  সিৃ  হওয়ায় েকােনা বাধা থােক না। েযেহতু মহাকেষর মত একটা 
িনয়ম আেছ, েসেহতু এেকবাের শূন  েথেক মহািব   হেত পাের এবং হয়। েয ি য়া 
আমরা ষ  অধ ােয় আেলাচনা কেরিছ। এই ত ত সি ই হে  েকােনা িকছু না থাকারু ৃ  
বদেল িকছু থাকার কারণ।এ কারেণই অি  আেছ আমােদর। আর তাই মহািব েক  
করার সলেতয় আ ন িদেত েকােনা ঈ রেরর েয়াজন েনই।  

এখেনা  থােক, েমৗিলক িনয়মসমূহ আমরা েযমন বললাম েতমন েকন? আমরা জািন, 
একটা পরম ত েক অবশ ই হেত হেব সুসংহত এবং পিরমাপেযাগ  চলকসমূেহর সসীম মান 
অনুমান করেত স ম। ফেল, অবশ ই মহাকেষর মত একটা িনয়ম থাকেত হেব। আর 
প ম অধ ােয় আমরা এও েদেখিছ েয মহাকেষর মত একটা ত েক সসীম মান অনুমান 
করেত হেল, এ তে  অবশ ই কিতর বলসমূহ এবং েসই বল েযসবৃ  পদােথর উপর কাজ 
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কের, তােদর মেধ  এক ধরেনর মহা িতসাম  থাকেত হেব। এম-ত  হে  মহাকেষর 
সবেচেয় সাধারণীকৃত মহা িতসম ত । এসব কারেণ এম-ত ই হে  মহািবে র এক  
পূণা  তে র একমা  াথ । এটা যিদ সসীম হয় – এই সসীমতা এখেনা মাণ করা 
বািক- তাহেল এটা হেব মহািবে র এমন একটা পায়ণ, েয মহািব  িনেজই িনেজেক সি  ৃ
কের। আর আমরা বাধ  হেয়ই এই মহািবে র অংশ কারণ এ ছাড়া আর েকােনা সুসংহত 
পায়ণ েনই।  

এম-ত  হে  েসই সািবক ত  েযটার েখঁাজ আইন াইন কেরেছন। আমরা মানুষরা -
যারা িনেজরাই কিতর েমৗিলক কিণকাসমূেহর এক  সি েবশ ছাড়াৃ  িকছুই না- তারা েয 
আমােদর চালনাকারী িনয়মসমূহেক বুেঝ েফলার এত কােছ চেল এেসিছ, েসটা িন য়ই 
একটা বড় িবজয়। িক  হয়েতা সিত কার অেলৗিকক ব াপার হে , যুি র একটা িবমূত 
পায়ণ েথেক এমন একটা অনন  তে  েপৗছােত পারা, েযটা ৈবিচ ময় িজিনেস পূণ েয 

সুিবশাল মহািব েক আমরা েদিখ, েসটােক বণনা ও অনুমান করেত পাের। এই ত েক 
পযেব ণ ারা িনি ত করা স ব হেল, এটাই হেব আমােদর ায় ৩০০০ বছরব ািপ 
অনুস ােনর একটা সফল পিরসমাি । আর এভােবই আমরা েখঁাজ েপেয় যােবা েসই মহান 
নকশার।  

 


