মহািব eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা
aিভিজৎ রায়
বছর ছেয়ক আেগর কথা। eকবার eকিট বাংলােদশী i- ফারােম eক ভdেলােকর সােথ দশনগত িকছু
িবষয় িনেয় আেলাচনা হিcল। আিম তখন সেবমাt i- ফারামgেলােত লখািলিখ r কেরিছ। ভdেলাক
আমােক তার জীবেনর eকিট ঘটনা গlcেল uেlখ কের বলেলন,

গতকাল আিম আমার eক বnুর বাসায় যািcলাম, পািটেত। িকnt বrেত িগেয় aযথাi
আমার দরী হেয় গল। কারণ বাড়ীর বাiের পা িদেয়i দিখ pচn বৃি । আমার বাড়ীর
চারপাশটা বৃি র পািন জেম eমনভােব ভরাট হেয় িছল য, বnুর বাসায় যাoয়াটাi শষ
পযn মুশিকল হেয় দঁাড়ােলা।
eমন সময় আমর বড়র পােশর eকট গাছ হঠাৎ কেরi ভেঙ পড়ল আর তরপর জেম
থাকা পািনর uপর ভাসেত লাগল। ভাসেত ভাসেতi গােছর ডাল-পালা িবিlং eর eখান
oখােন বািড় খেয় ভেঙ পেড় যেত লাগল আর শষ পযn যা ঘটল তা eককথায়
aিব াস - চােখর সামেন দখলাম িবশাল গাছিট eকটা নৗকায় পিরণত হেয় গল। ei
নৗকায় চেপi আিম aবেশেষ আমার বnুর বাসায় পঁৗছুেত পারলাম। aবাক ব াপার,
তাi না? নৗকািট িছল eকদম িনঁখুত, gাম বাংলার মািঝরা য নৗকাgেলায় দঁাড় বায় eকদম সi রকম। eমন eকটা নৗকা িনেজ থেকi তরী হেয় িগেয়িছল কান মানুেষর
pেচ া ছাড়াi- আমার চােখর সামেন!
‘যত সব ননেসn’ - আপিন হয়ত ধয হািরেয় বেল uঠেবন –
‘িকভােব eকটা নৗকা কান মানুেষর pেচ া ছাড়াi িনেজ থেক তরী হেয় যেত
পাের?’
‘আপনার eভােব িনেজ িনেজ নৗকা তরী হেয় যাoয়ার কািহনী েন মেন হেc কu

eকজন যন দায়ােতর বাতল থেক কািল িনেয় iেc মত িদেs িদেs কাগেজ িছিটেয়
িদল আর তা সুnর eকটা aিভধােন পিরণত হেয় গল!’

‘িকভােব নৗকার মত eকটা িজিনস কান পিরকlণা ছাড়া, কােরা pেচ া ছাড়া eমিন
eমিন তরী হেয় যেত পাের?’
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তাহেল aিভিজৎ সােহব, আমায় বলুন তা যখান eকটা সাধারণ নৗকাi কারা ic
ছাড়া িনেজ থেক তরী হেয় পািনেত ভেস থাকেত পাের না, সখােন িকভােব আমােদর
দেহর মত জিটল িসেsম hট কের কান কারণ ছাড়াi তরী হেয় যেত পাের?
িকংবা,
িকভােব ei জিটল মহািব কােরা udশ বা পিরকপণা ছাড়া eমিন eমিন তরী হয় যেত
পাের?’
খুবi যৗিkক p । যখােন eকিট নৗকা িনেজ থেক তরী হেয় পািনেত ভেস থাকেত পাের না, সখােন
িকভােব ei জিটল মহািব েক ‘সয়mু’ বেল আমরা ভেব িনেত পাির? িকভােব ধারণা করেত পাির ei য
সুশৃ ল িব , pাণী-জগৎ, pকৃিত, gহ-তারা eত সব িকছু িনজ থেক সৃ হেয় eমিন aবsায় eেস
পঁৗেছেছ কান পরম পুrেষর হােতর ছঁায়া ছাড়া? সৃি কতার ভূিমকা ছাড়া সৃ হেয়েছ e নয়নািভরাম
িব ? বলেলi হল নািক! মানব-মন সত i সায় িদেত চায় না e ধরেনর তথাকিথত ‘aবাsব’ aনুকেl।
তাi আমােদর ei িব জগেতর পছেন সিত কােরর ‘পরম-িপতা’জাতীয় কu আেছন - ei sjাত ধারণা
তািড়ত কেরেছ, ভািবত কেরেছ যুেগ যুেগ দাশিনকেদর। 390 ী পূবােb সেkিটস তার eকিট লখায়
বেলিছেলন 1 –
‘pাণময় সৃি র মেধ eমন পূবকিlত িচেhর aিst সেto আপিন কমন কের সেnহ পাষণ কেরন য eরা
পছnকৃত বা নকসাকৃত কােযর ফসল নয় ?’

pেটাo ভেবেছন য, ei মহািব দেখ বাঝা যায় য, eর পছেন eকজন নkাকার (Designer)
রেয়েছন। তেব সবচাiেত সুnরভােব ei ধারণািট ব k কেরেছন uiিলয়াম প ািল নােম eক ধমজাজক
1802 সােল তার ‘ন াচারাল িথoলিজ’ (Natural Theology) নােমর eকিট বiেয় 2 :
‘ধরা যাক জ েল চলেত চলেত eক ভdেলাক হঠাৎ eকিট ঘিড় কুিড়েয় পেলন। uিন িক ভেব নেবন
য ঘিড়িট িনেজ থেকi তরী হেয় জ েল পেড় িছল, নািক কu eকজন ঘিড়িট তরী কেরিছল?’

প ািলর ei আরgেমnিট দশন শােst পিরিচত হেয়েছ - সৃি র যুিk বা ‘আgেমn aব িডজাiন’ নােম।
মহািবে র uৎপিtর পছেন ঈ েরর aিsেtর পেk eিট eকিট aত n জাড়ােলা যুিk িহেসেব িবগত
সময়gেলােত ব বhত হেয়েছ। eকিট ঘিড় যমন িনেজ থেক সৃ হেয় জ েল পেড় থাকেত পাের না, িঠক
তমিন ei মহািব o িনজ থেক সৃ হেয় eমিন aবsায় চেল আসেত পাের না। ঘিড় তরীর পছেন যমন
1

390 B.C., Xenophon, Gk. historian, quotes Socrates, "With such signs of forethought in the design of
living creatures, can you doubt that they are the work of choice or design?"
2
Natural Theology ; Evidences of the Existence and Attributes of the Deity. Collected from the
Appearances of Nature, William Paley, Lincoln-Rembrandt Pub.; 12th edition (August 1, 1986)
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ঘিড়র কািরগেরর ভূিমকা আেছ, তমিন মহািব ‘ তরীর’ পছেনo ঈ র জাতীয় কান ‘কািরগেরর’ হাত
থাকেতi হেব; ei ধারণািট eকটা সমেয় আিsকেদর মেধ aত n িচtাকষক যুিk িহেসেব িবেবিচত হত।
eখনo বশ িকছু বাংলােদশী ফারােমi ei যুিkিট ঈ েরর িব ােসর সপেk aত n জাড়ােলাভােব ব বhত
হয়।
তেব যারা ‘িনরেপk’ দৃি ভি িনেয় jান িবjান আর যুিkবােদর চচা কের যােcন, তােদর কােছ িকnt
প ািলর যুিkর dবলতা gেলা aেনক আেগi ধরা পেড়েছ। আিম আমার ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর
যাtী’ (a ুর pকাশনী, 2006) বiেয় e িনেয় িবsািরত ভােব আেলাচনা কেরিছ। পাঠকেদর uেdেশ eর
িকছু তুেল ধরা হল 1) ঘিড়র কািরগেরর িপতা :
ঘিড়র যমন ঘিড়র কািরগর থােক, তমিন pেত ক কািরগেররi থােক িপতা। তাহেল মহািবে র কািরগর
rপী ঈ েরর িপতািট ক? ei p মেন আসাo sাভািবক। আর সi িপতার িপতাi বা ক িছেলন, আর
তার িপতা? - eমিন ভােব pে র ধারা চলেতi থাকেব। ei p আমােদর ঠেল দেব anহীন aসীমেtর
িদেক। িব াসীরা সাধারণতঃ ei ধরেনর pে র হাত থেক রহাi পেত সাcাের ঘাষনা কেরন য, ঈ র
সয়mু। তার কান িপতা নi, তার udেবর কান কারণo নi। িতিন aনািদ- aসীম। eখন eিট নেল
aিব াসীরা/যুিkবাদীরা sভাবতi p ছুেঁ ড় িদেত চাiেবন, ‘ঈ র য সয়mু তা আপিন জানেলন িক কের?
ক আপনােক জানােলা? কu জািনেয় থাকেল তার জানািটi য সিঠক তারi বা pমাণ িক? আর য
যুিkেত ঈ র সয়mু বেল ভাবেছন, সi eকi যুিkেত িব bমােnরo সৃি s া ছাড়া eিট ভাবেত aসুিবধা
কাথায়?’ দশনশােst ‘akােমর রজর’ (Occam's razor) নােম eকিট সূt pচিলত আেছ, যার িনিরেখ
িব াসীেদর ঈ ের িব াসিটেক সহেজi সমােলাচনা করা যেত পাের (pবেnর শেষ িটকা d ব )।
2) ঘিড় বানায় ঘিড়র কািরগর, আর নৗকা বানায় নৗকার কািরগর :
আিম pবেnর rেত বিণত ঘটনােত িফের যাi। বnুর বাড়ীেত যাoয়ার পেথ হঠাৎ কের eকিট নৗকা দেখ
uk ভdেলােকর নৗকািটর িপছেন কািরগর থাকার কথা মেন হেয়েছ। িকnt eকিট নৗকা দেখ িক কােরা
মেন হেত পাের য, eকজন ঘিড়র কািরগর নৗকািট বািনেয়েছ? কখনi না। আমেদর sভাবতi মেন আেস
নৗকার কািরগেরর কথা। তমিন ভােব আমােদর সমােজ আমরা দিখ- জুতা বানায় জুতার কািরগর, ঘিড়
বানায় ঘিড়র কািরগর, সানার কাজ কের সানার কািরগর (sণকার)। eকi কািরগর তা সবিকছু বানােc
না 3 । eকi যুিkেত তাহেল আমােদর সৃ জীবেনর জন দরকার eকজন জীবনীকার, সূেযর জন চাi
3

িহnু শােst eধরেণর কািরগেরর eকিট তািলকা রেয়েছ- eেদরেক বলা হয় ‘নবশাখ’; বাংলায় e 9 জািত সmেক য ছড়ািট pচিলত তা হল:
‘িতিলমালী তাmুলী গাপনািপত গাছালী
কামার কুমার পুতুলী iিত নবশাখাবলী।’

aন িদেক bhৈববত পুরােণ নবশাখ সmেক বলা হেয়েছ :
তার মােঝ মালাকার তঁািত কmকার।
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‘সূযকার’ (সূেযর কািরগর), চেndর জন eকজন ‘চndাকার’, আর বৃি র জন চাi eকজন ‘বৃি কার’,
iত ািদ। িকnt ঘিড়র জন ঘিড়র কািরগেরর uপমা িনেয় r করেলo িব াসীরা মহািবে র kেt pিতিট
বstর জন যুিkহীন ভােব eকজনমাt সবশিkমান ঈ েরর কlণা কের থােকন। e ছাড়া আমােদর e
মহািব ছাড়াo যিদ eকািধক মহািব থেক থােক 4 , তাহেল eকািধক ঈ র থাকেতi বা বঁাধা কাথায় ?
3) ন হেত ঘিড়ঃ সাiবাবার ম ািজক?
ঘিড় বা নৗকা বানােনার জন য সমs uপাদােনর pেয়াজন তা িকnt pকৃিতেত িবদ মান। নৗকার kেt
কাঠ পাoয়া যায় গাছ কেট। ঘিড়র িভতেরর কল কbাgেলা বানােনা হয় লাহা, তামা, a ালুিমিনয়াম
iত ািদ ধাতুেথেক। িকnt বলা হয়, সব শিkমান ঈ র ei মহািব ৈতরী কেরেছন sফ ন হেত (ex
Nihilo) । সুতরাং ঘিড়র কািরগেরর সােথ মহািবে র কািরগেরর িমল খঁাজার চ ািট ভুল।
4)ভুল সাদৃশ :
ঘিড়র কািরগেরর সাদৃশ িট আেরকিট কারেণ ভুল তা হল, eখােন aবেচতন মেন ভেব নoয়া হেc য,
যেহতু dিট বst eকিট কমন বিশ িবিনময় করেছ, aতeব, তােদর তৃতীয় eকিট কমন বিশ িবদ মান
থাকেব।
যমন ধরা যাক নীেচর uদাহরনিটঃ
1. ঘিড়র গঠন জিটল
2. ঘিড়র জন eকজন কািরগর দরকার।
3. মহািবে র গঠনo জিটল
4. সুতরাং মহািবে র জন eকজন কািরগর আবশ ক।

শ কার কুmকার আর কাংস কার।।
.. .. ..
সূtধর িচtকর আর sণকার।
bhশােপ িনপিতত oেহ gণাধার।।
( রফােরn: আিদ বাঙালী ◌ঃ নৃতািttক o সমাজতািttক িবে ষণ, aজয় রায়, বাংলা eকােডমী, 1997, পৃ 187)। িহnুধেম আবার
eকজন মহাকািরগরo রেয়েছন, িতিন িব কমা।
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eকািধক মহািব থাকার ব াপারিট কান কlকািহনী নয়। আমােদর মহািব যিদ কায়াnাম াকচুেয়শেনর মধ িদেয় sান-কােলর শূন তার িভতর
িদেয় আিবভূত হেয় থােক, তেব ei পুেরা pিkয়ািট eকািধক বার ঘটেত পাের, eবং হয়ত বাsেব ঘেটেছo। eকািধক মহািবে র aিsেtর ধারণািট
আসেল pাথিমকভােব িবjানী ি য়ন eবং িলেnর গেবষণা থেক বিরেয় eেসেছ। বলা হেয় থােক, সৃি র uষা লেg সmpসািরত বুdুদ (expanding
bubbles) থেক আমােদর মহািবে র মতi aসংখ মহািব তরী হেয়েছ, যgেলা eকটা aপরটা থেক সংsশহীন aবsায় দূের সের িগেয়েছ।
আমরা সi সব aসংখ মহািবে রi eকিটেত aবsান করিছ, aন gেলার aিst সmেn eেকবােরi jাত না হেয়। তেব eকািধক মহািব থাকার ei
ধারণািট সিঠক নািক ভুল, eিট e মুহূেত জানার uপায় নi। িকnt কu যিদ সjাতভােব ভেব নন, আমােদর ei মহািব ছাড়া আর কান মহািব
নi, িকংবা তরী হoয়া সmবপর নয়, তেব ি য়ন eবং িলেnর গেবষণা থেক আhত সমাধােনর ভুল ধিরেয় িদেয় িনেজর সjাত ধারণািট pমােনর
দািয়t থাকেছ তার ঘােরi।
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শষ পদেkপিট ভুল। কারণ, eিট eমন eকিট uপসংহােরর িদেক আমােদর িনেয় গেছ যা িবচােরর নীিত
বা িননায়ক dারা সমিথত নয়। uপেরর যুিkর ভুলিট নীেচর আেরকিট uদাহরেনর সাহােয আেরা ভালভােব
পিরsার করা যায়ঃ
1. পাতার গঠন জিটল
2. পাতা গােছ জnায়।
3. টাকার িহসাব (Money bills) eর গঠনo জিটল
4.সুতরাং টাকা গােছ জnায় (eিট pবােদ হেত পাের, িকnt বাsেব নয়!)।
5) aস িত :
প ািলর আরgেমেn ধের নoয়া হেয়েছ ঘিড়র গঠন pকৃিতেত pাp পাথর, খিনজ বা পাহাড়-পবেতর মত
সহজ সরল o িবশৃংখল নয়। তাi তার কািরগর লাগেব। আবার eকi সােথ মহািবে র গঠন ধের নoয়া
হেয়েছ জিটল eবং সুশংৃ খল (‘সহজ সরল’ pকৃিত eর eকিট aংশ হoয়া সেtto)। তাi eিট eকিট aসম
তুলনা।
6) চkাকার যুিk :
‘ ক বানােলা eমন িনখুত
ঁ মহািব ?’ aথবা, ‘বলুন তা, আমােদর তরী কেরেছ ক?’- pায়শঃi e pে র
সmুখীন হেত হয় যূিkবাদীেদর। িকnt যারা e ধরেনর p কেরন তারা বােঝন না য, eধরেনর p
িবjােনর চােখ aথহীন p । সিঠক p িট হেব ‘ei সৃি রহেস র pিkয়ািট িক?’ বা ‘আমােদর জীবন
গঠেনর মূল িpিnপালিট িক?’ eবং িবjান সবদাi eধরেনর pে র utর খুজেত সেচ eবং aিধকাংশ
kেti িদেত সkম। িবjান আজ পিরsারভােবi জােন য মহািবে র িনয়ntক কান ‘ঈ র’ নামক কান
‘বড় বাবু’ নন, বরং পদাথিবjােনর িকছু সহজ সুtাবলী (Laws of Physics)। আসেল e মহািবে যা িকছু
ঘটেছ তা পদাথিবjােনর িনয়ম মেনi ঘটেছ।
pাকৃিতক, aিতpাকৃিতক কােরা পেki পদাথিবjােনর িনয়মেক িডি েয় কান িকছু করা সmব নয়। আিম
আমার বi ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ ত বেলিছলাম, আমােদর e পযn পাoয়া jান থেক
বলা যায় ‘ঈ র’ বেল কাuেক আিভিহত করেত চাiেল তা করা uিচত আসেল পদাথিবjােনর pাণহীন
সূtgিলেক 5 ।
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িsেনাজা eবং আiনsাiন য ঈ ের িব াস করেতন তা হেc ei pাণহীন পদাথিবjােনর সূেtর ঈ র, মহািবে র
কািরগরrপী কান ব িkসttা নয়। e pসে কাল স াগান তার ‘God Hypothesis’ pবেn লেখন – ‘Einstein was
constantly interpreting what God would or what God wouldn’t do. But by God they
meant something not very deferent from the sum total of physical laws of the universe;
that is gravitation plus grand unified field theories plus a few other things equaled God’.
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প ািলর ei ‘আgেমn aব িডজাiন’ পদাথিবjােনর পাশাপািশ eক সময় uৎসােহর সােথ ব বhত হত
জীবিবjােনo। pানীেদেহর চাখ, কান pভৃিত aংগ pত ংগ দবাৎ কান িবিkp pিkয়ায় িনেজ থেক
তির হেয় যেত পাের না বেল মেন করা হত। প ািল িনেজo বেলেছন, কান ধরেনর পিরকlনািবহীন
িkয়া-কলােপর মাধ েম হয়েতা আঁিচল, আঁব, জrল, িতল, bেণর মত িজিনসপt তরী হেত পাের, িকnt
কানভােবi চাখ নয়। ডারuiেনর ‘িববতনতtt’ র মে আসার আগ পযn e ধরেণর যুিk খুব জারােলা
যুিk িহেসেব ব বhত হত। িকnt 1859 সােল ডারuiন-oয়ােলস psািবত ‘pাকৃিতক িনবাচন pিkয়ার
মাধ েম ঘটা িববতনতtt’ আkিরক aেথi জীবিবjােন প ািলর ‘িডজাiন আgেমেnর’ িবদায় ঘ া বািজেয়
দয়। ডারuiন pমান করেলন চাখ বা eমিন ধরেনর ধরেণর জিবক uপাে র udেবর পছেন িডজাiন বা
পিরকlনার মত ঐ িরক ‘uেdশ ’ না খুেঁ জ pাকৃিতক িনবাচন নােমর pিkয়ািটর মাধ েম লাখ লাখ বছর
ধের ধােপ ধােপ গেড় oঠা পিরবতেনর ফেল চােখর মত aত n জিটল aংগ-pত ংগ গেড় oঠােক ব াখ া
করা সmব। eকািধক ধােপর ei kমবধমান িনবাচেনর মাধ েম য ধােপ ধােপ য জিটল a -pত udুত
হেত পাের তা iেতামেধ i বjািনকভােব pমািনত হেয়েছ। পাঠেকরা e িনেয় িবsৃতভােব জানেত চাiেল
aধ াপক িরচাড ডিকেnর ‘The Blind Watchmaker’ বiিট দখেত পােরন। আমরা eখনo আমােদর
চারপােশ িববতন pিkয়ায় িনবািচত িবিভn ধােপর চােখর aিst দখেত পাi, aেনক আিদম pাণীর মেধ
eখনo িবিভn রকেমর eবং sেরর আিদ- চােখর aিst দখা যায়। িকছু eকেকাষী জীেব eকটা আেলাকসংেবদনশীল জায়গা আেছ যা িদেয় স আেলার িদক সmেক খুব সামান i ধারণা করেত পাের, আবার িকছু
কৃিমর মেধ ei আেলাক-সংেবদনশীল কাষgিল eকিট ছাট aবতল কােপর মেধ বসােনা থােক যা িদেয়
স আেরকটু ভােলাভােব িদক িনণয় করেত সkম হয়। সমতেলর uপর বসােনা নামমাt আেলাক
সংেবদনশীলতা থেক r কের িপনেহাল ক ােমরার মত মrদnী pাণীেদর aত n unত চাখ পযn সব
ধােপর চাখi দখা যায় আমােদর চারপােশ, eবং তা িদেয়i িববতন pিkয়ার িবিভn sর ব াখ া করা সmব।
বন া আহেমদ তার ‘িববতেনর পথ ধের’ বiেয় (aবসর pকাশনা, 2007) e ধরেণর aসংখ uদাহরণ
হািজর কের প ািলর সৃি তেttর aসারতা দিখেয়েছন। বstতঃ ডারuiন আসার পর ‘বলুন তা, আমােদর
ক বািনেয়েছ?’ ধরেনর aথহীন pে র utর খুঁজেত আমােদর সময় ব য় করেত হয় না। কারণ, e তtt
আমােদর দিখiেয়েছ য, মানুষ িকংবা aন ান pাণী কান uপরoয়ালার িনেদশনা ছাড়াi ধুমাt pাকৃিতক
পdিতর মাধ েম aেপkাকৃত সরল জীব থেক kমাnেয় udুত হেত পাের। e জন i দাশিনক ডিনেয়ল
ডেনট িববতনতtt নােমর ‘িবপjনক psাব’িটেক ‘iuিনভাসাল eিসড’ বা রাজাm িহেসেব িচিhত
কেরেছন। iuিনভাসাল eিসড যমন তার িব ংসী kমতায় সকল পদাথেক পুিড়েয়-গিলেয় ছারখার কের
িদেত পাের, তমিন ডারuiেনর িববতনবাদী তtt সমs pথাগত ধমীয় ধ ান ধারণা আর কুসংsারেক
eেকবাের dর কের িদেত পাের6 ।
িব াসীেদর তরফ থেক করা ‘ ক আমােদর বািনেয়েছ’ e ধরেনর p আেরকিট কারেণ aথহীন তা হল,
eখােন pcn ভােব utরিট আেগ থেকi gহন কের নয়া হেয়েছ -‘ ক আবার বানােব - ঈ র!’। eিট
6

জীবিবjােনর দৃি েত প ািলর য িkর খnন সmেn আেরা িবষদভােব জানেত চাiেল ei বiেয়র িdতীয় aধ ােয় সিnেবিশত pবn ‘আেমিরকায়
iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িক হেc? ‘ দখুন ।
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িনঃসেnেহ eকিট ‘ লােডড কাে ন’। aথাৎ ঈ র আেছ eটা ধের িনেয়i eধরেনর p কের utর
খঁাজার চ া eক ধরেনর চkাকার pেচ া। মুkমনা সদস eবং পদাথিবদ aপািথব জামান তার ‘Who
7
Created you?’ পবেn ব াপারিট খুব পিরsার ভােবi ব াখ া কেরেছন :
“আপনেক ক সৃি কেরেছ’ e ধরেণর pে র কান aথ হয় না, কারণ pথমত p িটর মেধ i eর utর
ধের নoয়া হেয়েছ- য eকজন সৃি কতা রেয়েছ। eবং যিদ সৃি কতা থেক থােকন তাহেল p িটর
utর eক ধরেণর পুনrিk (tautology) ছাড়া আর িকছু নয়; সৃি কতা আপনােক সৃি কেরেছ।
সুিনি তভােবi বলা যায় য p কারী সৃি কতার নাম জানার জন p িট কেরন িন। সুতরাং eিট eকিট
aথহীন p । আিম য বেলিছ যথাথ p হল জীবন সৃি র কারণ eবং pিkয়ািট কী ( ক নয়), যিদ
কান কারণ থেক থােক। eবং utর হল যা আিম uপের িদেয়িছ (যার সােথ aিধকাংশ নামকরা
পদাথিবদ o জীবিবjানীরা eকমত)।”

pাচীনকােল jান-িবjান যখন সীমাবd িছল, তখন pাকৃিতক িবিভn ‘ দব’ ঘটনার কান সেnাষজনক
ব াখ া না পেয় নানা ধরেনর ‘aিতpাকৃিতক সttার’ কlনা কের িনেয়েছ মানুষ। বেন হঠাৎ দাবানেল সমs
িকছু যখন পুেড় ছাi হেয় যত, তখন ভেয় পেয় মানুষ eর পছেন ‘aিg দবীর’ কlনা কের িনেয়েছ 8 ।
পুেজা-acনা কের সi দবীেক তু করেত চেয়েছ বােরবােরi ভিবষ ৎ িনরাপtার আশায়। বৃি কন হয়
e ব াপারিটo eক সময় মানুেষর জানা িছল না। তাi ঝড়-বৃি িনয়ntেনর জন মুসিলমরা যমিন ‘িমকাiল
ফেরsার’ কlনা কেরেছ িহnুরা কেরেছ ‘ দবরাজ iেndর’ eবং ‘বrেণর’ কlনা। িকnt আজ sুেলর ছাট
ছেলিটo জােন িমকাiল ফেরsা বা iেndর হােতর কারসািজেত নয়, বৃি হয় পদাথিবjােনর িনয়ম মেন
জলচk (Water Cycle) aনুসরন কের। িকভােব জল বা হেয় uপের uেঠ যায়, িকভােব তা মেঘ
পিরনত হয়, আর িকভােব তা আবার বািরধারায় rপাnিরত হেয় িফের আেস তা আজ pাiমারী sুেলর
বigেলােতi পাoয়া যায়। ei পৃিথবীটা িকভােব শূেন ঝুেল থােক তা eকসময় মানুেষর জানা িছল না,
রহস সমাধান করেত িগেয় আমরা ধিরtী মাতােক বিসেয়িছ কখনo aদৃশ গrর িশং eর uপর aথবা
দত াকার কান কcেপর িপেঠ9 িকংবা মহাসপ বাসুকীর ফণার uপর। িকnt আজেকর sুেল পড়ুয়া ছাtরাo
eটলাস-গr-কcপ ছাড়াi sফ িনuটেনর মহাকষ সুt খুব ভালভােবi ন পেথ gহ-নktািদর িবচলন
ব াখ া করেত পাের। মৃতু র ব াপারিট বুঝেত না পের মানুষ eকসময় কlনা কেরেছ ‘aদৃশ আtার’।
কlনা কেরেছ যমদূত বা আজরাiেলর মত কাlিনক চিরেtর। িকnt িবjান আজ আজরাiেলর pাণহরেনর
গালগp বা আtার aমরt ছাড়াi pকৃিত জগেতর িনয়ম-কানুন িদেয় মৃতু েক ব াখ া করেত পারেছ। e
িবষেয় আেরা িবsৃতভােব জানেত চাiেল, uৎসাহী পাঠেকরা আমার আর ফিরদ আহেমেদর লখা ‘মহািবে
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মুkমনা oেয়ব সাiট থেক aপািথেবর pবn ‘Who Created you?’ d ব ।
যমন, আয নােম পিরিচত pাচীন কৗম জনেগা ী বেদ ’aিg’ দবতার কlনা কেরিছেলন।
9
বাটা রােসল সmেক eকিট চমৎকার গl চালু আেছ। িতিন eকবার সৗর জগেত সূযেক কnd কের পৃিথবী সহ gহরাজী িকভােব শূেন ঝুেল থেক
সূযেক পির মণ করেছ eবং সূয িকভােব আবার আমােদর ছায়াপেথ ঘুরেছ তা িনেয় মেনাj বkৃতা িদিcেলন। বkৃতা শষ হেল eক বৃdা uেঠ দািড়েয়
বেল uঠেলন, ‘eতkণ তুিম বেলছ- সব বােজ কথা। পৃিথবী আসেল সমতল, আর রেয়েছ eকিট িবরাট কcেপর uপর।’ রােসল হেস বৃdার uেdেশ
p ছুরেলন, ‘কcপটা তাহেল কার uপর দঁািড়েয় আেছ ?’ বৃdার জবাব, ’ ছাকরা, তুিম খুব চালাক। তেব জেন রখ, কcপটার তলায় আেরকটা
কcপ, আর oiটার তলায় আেরকটা- eভােব পরপর সবi কcপ রেয়েছ। e eক aনn aনুkম!
8
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pাণ o বুিdমtার খঁােজ’ বiিট (aবসর pকাশনা, 2007) পেড় দখেত পােরন। e ছাড়া ei বiেয়র
সpম aধ ােয় anভুk ‘আtা বেল সত i িক িকছু আেছ?’ d ব ।
eটা িঠক য মহািব সৃি র আিদ িনয়ামকgেলার aেনক িকছুi eখনo aজানা, aেনক িকছুi ei মুহূেত
ব াখ াতীত, িকnt তা বেল e নয় য তার পছেন ঈ র নামক কান কাlিনক সttােক আমােদর মেন িনেত
হেব। আজেকর িবjানীেদর কােছ যা aজানা ভিবষ েতর িবjানীরা তার সমাধান িনেয় আসেবন, eবং তা
তারা সমাধান করেবন িবjানেক ব বহার কেরi। eভােবi pিতিনয়ত আমােদর jান egেc। aেনেকi e
ব াপারিট বুজেত চান না। যখনi কান রহস সমাধান করেত তারা ব থ হন, eর পছেন ঈ েরর ভুিমকােক
কlনা কের নন। যখনi আমােদর jান-িবjােনর মেধ কান ফঁাক ফাকর দখেত পান, eর িভতের
ঈ রেক gেজ িদেয় eর eকটা সহজ সমাধান িদেত সেচ হন। eধরেনর আgেমnেক দশেনর পিরভাষায়
বেল ‘God in gaps’। eকটা uদাহরণ দi। সৃি র আিদেত a ািমেনা eিসেডর মত জিটল aনু িকভােব
তরী হল তার পুেরা pিkয়ািট eখেনা আমােদর aজানা। িব াসীরা sভাবতi eর পছেন ঈ েরর হাত
থাকার ব াপারিট িনিdধায় মেন নন। eটা aেনকটা pাচীনকােল বৃি িকভােব হয় তা বুঝেত না পের eর
পছেন ‘িমকাiল ফেরsা’ ক কlনা কের গঁাজািমল দoয়ার মত ব াপার। আমরা জািন, যতi িবjান
egেc ei ধরেনর ফঁাক ফাকর থেক ঈ রেক সিরেয় বjািনক যুিk িদেয় তা ভরাট করবার চ া
করেছ। কারণ মানুষ জােন ঈ র বা aন কাlিনক সttােক হািজর কের কান িকছু ব াখ া করা আসেল
ajানতার সািমল। রাhল স ৃত ায়ন তার ‘নতুন মানব সমাজ’ gেn ঈ র pসে বেলেছন 10 ‘ajতার aপর নামi হল ঈ র। মানুষ তার ajতােক সাজাসুিজ sীকার করেত ভয় পায় তাi ঈ র
নামক eকিট সmাn নাম খুঁেজ বর কেরেছ। ঈ র-িব ােসর aপর কারণ মানুেষর aসামথ eবং
aসহায়তা।’

খুবi সিত কথা। ‘ঈ র কান িকছু বািনেয়েছন’ দাবী করা আসেল ঘুিরেয় পিচেয় sীকার কের নoয়া য ‘আিম জািন না’। পাঠকেদর aেনকেকi হয়ত sুল জীবেন পদাথিবjােনর পরীkায় ‘আকাশ নীল কন’ বা
‘রংধনু িকভােব তরী হয়’ - eধরেনর pে র সmুখীন হেত হেয়েছ। পরীkাথীরা sভাবতi e ধহরেনর
pে র utের anিনিহত বjািনক কারণgেলাi ব াখ া কেরেছন। িকnt কান পরীkাথী যিদ বjািনক
ব াখ া বাদ িদেয় ‘আকাশ নীল কারণ আlাহ আকাশেক নীল কের তরী কেরেছন ’- e ধরেনর utর
পরীkার খাতায় িলেখ আেস, তেব স কত নmর আশা করেত পাের? sফ শূন । পরীkক ধেরi নেবন য
‘আকাশ নীল কন’ ei pে র utর সi পরীkাথী জােন না, তাi আেবাল-তােবাল িলখেছ। কােজi
মহািব িকভােব সৃি হল তার utের কu ঝিদ বেলন ‘ঈ র বািনেয়েছন’ তেব তা হেব আসেল oi
পরীkাথীর utেরর মতi হাস কর eবং ajতাসূচক। তাi দশেনর পিরভাষায় ei ধরেনর কুযুিkেক বেল
‘Argument from ignorance’ বা ‘ajতাpসূত যূিk’।
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নতুন মানব সমাজ (pবn সংকলন), রাহল সাংকৃত ায়ন, (aনবাদ: শmুনাথ দাস), বুকস a া িপিরয়িডকালস, কলকাতা, বাংলা 1375, 1968 পৃ:
28। মূল gnিট 1939 সােল জলখানা থেক ’তুমহাির kয়’ নােম িহnীেত লখা।
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eবার দশন থেক eকটু িবjােনর জগেত পা রাখা যাক। আমরা জািন, আমােদর ei পিরিচত মহািব pায়
1500 কািট বছর আেগ eক মহা-িবেsারেনর মাধ েম aসীম ঘনেtর eক utp পুি ভূত aবsা {যােক
পদাথিবjােনর ভাষায় বলা হয় aৈdত িবnু (Singularity point)} থেক সৃ । দশ কােলর ধারণাo
eেসেছ ei িবগ-ব াং-eর পর মুhত থেকi; কােজi তার আেগ িক িছল - ei p িবjােনর ভাষায়
eেকবােরi aথহীন, মূল ধারার aিধকাংশ িবjানীরা তাi ভাবেতন। তারা বলেতন, িবগ-ব াং-eর আেগ িক
িছল e p িট ‘utর মrর utের িক আেছ?’ বলার মতi শানােব। আসেল aথহীন e কারেণ য,
আমােদর পিরিচত পদাথিবjােনর সুtgেলা িদেয় oi aবsােক ব াখ া করা যায় না। আমরা দেখিছ
িনuটেনর সূtেক আেলার বেগর কাছাকািছ aবsায় eেস ভেঙ পড়েত। তমিন আiনsাiেনর
আেপিkকতttসহ aন ান য সূtgেলা মহািবে র রহস uদঘাটেন আজ ব বhত হেc - িসংgলািরিট
িবnুেত িগেয় সgেলাo িকnt কাযকািরতা হািরেয় ফেল। িবjানী িsেফন হিকং e ব াপারিটেক খুব
ভালভােব ব াখ া কেরেছন 11 –
‘aৈdততা হল eমন eকিট জায়গা যখােন eেস sান o কােলর সনাতনী ধারণাgিল ভেঙ পেড়, যমন
ভেঙ পেড় পদাথিবjােনর সকল jাত িনয়ম। eর কারণ হল eসব িনয়ম সূtায়ন করা হেয়িছল
সনাতনী sান-কােলর পটভূিমেত। .. .. ei ভেঙপড়ািট িকnt কবল সিঠক তtt সmেক আমােদর
ajতা pসূত নয়, বরং (aৈdতার) ভিবষ ৎ সmেক আগাম বলেত পারার আমােদর সামথ ের মৗিলক
সীমাবdতার pিতিনিধt কের eিট। ei সীমাবdতা সাধারণ কায়nাম মকািনক াল aিন য়তা নীিত
কতৃক আেরািপত সীমাবdতার সদৃশ eবং aিতিরk।’

তার মােন দঁাড়ােc য, ঈ র যিদ মহািব সৃি কের থােকন তা কেরেছন eক uেdশ িবহীন eবং িনয়ম
িবহীন aবsা (aৈdত িবnু) থেক। িব াসীরা সবদাi ei মহািব eবং মানবজািতর সৃি র পছেন eক
মহাবুিdমান eক ajাত সttার ‘সুs uেdশ ’ eবং ‘aভািবত িদক িনেদশনার’ সnান লাভ কেরন। িকnt
p হেc সবj ঈ র যিদ কান িনিদ কারেণ মহািব সৃি কেরনi তেব িতিন তা uেdশ িবহীন
(purposeless) িনয়মিবহীন (lawless) eবং িবশৃংখল (chaotic) aবsার মেধ িদেয় িনেজর সৃি েক িনেয়
যােবন কন? তার সৃি র pিkয়া তা হoয়া uিচৎ aেনক বা য়, ব াp, uেdশ মূলক eবং
িন য়তাpদানকারী। িকnt বাsবতািট িঠক uলটা। দাশিনক কুেয়িnন িsথ (Quentin Smith) তাi তার
‘Simplicity and Why the Universe Exists’ pবেn বেলন 12 –
‘বলা হেয় থােক য, ঈ র iেc করেলi িব সৃি মুহূেত aৈdতিবnুেত হsেkপ করেত পারেতন, eবং
িঠক কের িদেত পারেতন য, eিট িবগ-ব াং আকাের pচ ভােব িবেsািরত হেব আর তার সােথ সmৃk
থাকেব থাকেব eমন সব িনয়মাবলী eবং জাগিতক শতাবলী, যা িববতেনর মধ িদেয় বুিdদীp জীবেনর
িবকাশ ঘটােব। িকnt e ধরেণর বkব aেযৗিkক, কারণ eভােব যিদ মহািব আর পরবতীেত বুিdদীp
pাণ সৃি করা হয়, তাহেল সিট করা হেব eকিট aেযৗিkক পnায়; eমন ধরেণর aৈdত িবnু সৃি র

11

Stephen Hawking, Breakdown of Predictability in Gravitational Collapse’, Physical Review D 14, 2460
(1976).
12
Quentin Smith, Simplicity and Why the Universe Exists, Philosophy 71 (1997): 125-32.
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পছেন কান যাuিkক িভিt থাকেত পাের না। কারণ e থেক pত ািশত ফলাফল পেত হেল বাiের
থেক কাuেক তাৎkিণকভােব হsেkপ করেত হেব।’

নােবল িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন oেয়iনবােগর কথায়o লk করা যায় eকi সুর 13 :
‘ য িব eেকবাের িবশৃ ল, িবিধিবহীন, তমন eকিট িব েক কান মুেখর সৃ বেল ধের নoয়া যেত
পাের।’

আেরকিট িবষয় eখােন uেlখ করা pেয়াজন। িব াসীেদর aেনেকi ভেব নন য সৃি র আিদেত ন
থেক মহািবে র uৎপিt sফ aেলৗিকক eকিট ব াপার - eবং ei ব াপারিট কবল ‘ঈ র’ নামক eকিট
সttার ‘ ভিlবািজ’ িদেয়i কবল ব াখ া করা যায়। eমনভােব ভাবার কারণo আেছ। আমরা ছাটেবলায়
পদাথিবjােনর বiেয় পেড়িছ ন থেক কান িকছু সৃি হেত পাের না। তাহেল - ei য আমরা আজ
চােখর সামেন পিরিচত পদাথ আর শিkর জগৎ দখিছ তার udব কাথা থেক ঘটল? িকভােব শূন থেক
পদােথর সৃি হল? িকভােব তরী হল আমােদর e িব জগৎ?
আসেল e p gেলার utর িদেত হেল আমােদর sুেলর পদাথিবjােনর পাঠ চুিকেয় কায়াnাম পদাথিবদ ার
পাঠ িনেত হেব। ব াপারিট সাধারণ পাঠেকর জন বাঝা eকটু জিটল। সহজ বাংলায় বলেল বলেত হয়,
‘ ন থেক কান পদাথ তরী হয় না’- e ধারণািট িচরায়ত পদাথিবjােনর জগেত হয়ত সত , তেব
কায়াnাম পদােথর জগেত সত নয়। কায়াnাম পদাথিবদ া খুব ভালভােবi দিখেয়েছ য, aিন য়তা তtt
aনুসরন কের ন থেক পদাথ o শিk তরী হেত পাের। ei pিkয়াটােক বেল ‘ভ াকুয়াম াকচুেয়শন’
(vacuum fluctuation)।
‘রহস ময়’ ei শূন শিk িকংবা ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর বjািনক িভিtিট গেড় uেঠেছ হাiেজনবােগর
িবখ াত aিন য়তা তেttর কঁােধ ভর কের। 1927 সােল জামান পদাথিবদ oয়ানার হাiেজনবাগ
গািনিতকভােব pমাণ কের দখান য, কান বstর aবsান eবং ভরেবগ যুগপৎ eকসােথ িনি ত ভােব িনণয়
করা সmব নয়। বstর aবsান িঠক ঠাক মত মাপেত গেল দখা যােব, ভরেবেগর তথ যােc হািরেয়, আবার
ভরেবগ চুলেচরা ভােব পিরমাপ করেত গেল বstর aবsান aজানাi থেক যােব। কােজi হাiেজনবােগর
ei সূt সিত হেয় থাকেল, eমনিক পরম শূেন o eকিট কণার ‘ াকচুেয়শন’ বজায় থাকার কথা, কারণ
কণািট িন ল হেয় যাoয়ার aথi হেব eর aবsান eবং ভরেবগ সmেn আমােদরেক িনি ত তথ জািনেয়
দoয়া, যা pকারnের হাiেজনবােগর aিন য়তা তেttর লংঘন।
িবখ াত পদাথিবjানী, দাশিনক eবং লখক পল ডিভস তার eকিট বiেয় uেlখ কেরেছন 14 ,

13

e বiেয়র িsেভন oেয়iনবাগ-eর (িদগn সরকার aনুিদত) ‘পিরকিlত মহািব ?’ pবn d ব
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“pাত িহক জগেত শিkর পিরমান aপিরবতনীয়ভােব িsর; িচরায়ত পদাথিবদ ার pধান িভিtpsর হল
’শিkর িনত তা’ নীিত (law of energy conservation)। িকnt কায়াnাম আণুবীkিণক জগেত
শিk aনিst থেক (nowhere) sতঃsুথভােব eবং aিনি তভােব আিবভূত eবং aদৃশ হেত
পাের।”

aেনক িবjানীi মেন কেরন য, ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ন থেক sতsুতভােব িব জগৎ তরী
হoয়া কান aসmব বা aেলৗিকক ব াপার নয়। eবং eভােব িব জগৎ তরী হেল তা পদাথিবjােনর কান
সূtেকi আসেল asীকার করা হয় না। কায়াnাম তtt aনুসরণ কের শূন aবsা থেক য িব জগৎ তরী
হেত পাের- e ধারণািট pথম ব k কেরিছেলন িনuiয়ক িসিট iuিনভািসিটর eডয়াড ি য়ন (Edward
15
Tryon), eকিট বjািনক জানােল 1973 সােল । তেব তারo আেগ ‘িবগ-ব ােঙর জনক’ গ ােমার
মাথােতo ধারণািট eেসিছল। গ ােমা তার ‘My World line’ gেn 1940 সােল আiনsাiেনর সােথ
কেথাপকথেনর eকিট ঘটনা uেlখ কেরন। গ ােমা খুব হাlা চােল সিদন আiনsাiনেক বেলিছেলন 16 ,
‘আমার eক ছাt সিদন আপনার সমীকরন gেলা িনেয় নাড়াচাড়া করেত িগেয় দখেলা য eকিট নkt
িকnt sফ শূন থেক udুত হেত পাের, কারণ আপনার সমীকরেন ঋণাtক মাধ াকষন শিk ধণাtক ভরশিkেক িনিkয় কের দয়।’ েন আiনসটাiন eকটু থমেক দাড়ােলন। গ ােমা বলেলন, ‘আমরা oi সময়
dজেন রাsা পার হিcলাম, আর eত গািড় ঘাড়ার ভীের আমােদর কথা শষ পযn হািরেয় গল’ ।
আমরা জািন পদােথর ভর eবং শিk সmিকত হয় আiনসটাiেনর িবখ াত সমীকরণ E=mc2 িদেয়। যিদ
পযাp শিk িবদ মান থােক, ফাটন থেক য কান সময় পদাথ-pিত পদাথ যুগল তরী হেত পাের। eর
নাম ‘যুগল uৎপাদন’ (pair production) eবং ei ব াপারিটi মহািবে র ভর সৃি র জন দায়ী।
ি য়েনর ধারণা aনুযায়ী আমােদর ei মহািবে র udব হেয়েছ শূন াবsা থেক বড় সড় eক ভ াকুয়াম
াকচুেয়শেনর মধ িদেয়। আসেল কায়াnাম তttানুযায়ী শূন তােক আেনক তাৎপযপূণ বেল মেন করা হয়।
শূন তা মােন আkিরক aেথ শূন নয়- পদাথ িবjানীেদর মেত য শূন েদশেক আপাতঃ দৃি েত শাn,
সমািহত মেন হেc, তার সূksের সবসময়i নানান pিkয়া ঘেট চেলেছ। eর মেধ িনিহত শিk থেক
পদাথকণা sতঃsুতভােব তরী হেc, আবার তারা িনেজেক সi শিkেত িবলীন কের িদেc। যমন,
শূন াবsা থেক সামান সমেয়র ঝলকািনর মেধ iেলকটন eবং পিজটন (কিণকা- pিতকিণকা যুগল) থেক
পদাথ তরী হেয়i আবার তা শূন তায় িমিলেয় যেত পাের। পুেরা ব াপারটার sায়ীtকাল মাt 10-21
সেকn। ভ াকুয়াম াকচুেয়শন প ীরাজ ঘাড়ার মত কান rপকথার জীব নয়, নয় কান গািনিতক িবমূত
মতবাদ; িবjানীরা িকnt ব বহািরকভােবi eর pমাণ পেয়েছন। eকিট pমাণ হেc ‘ল াm িশফট’, যা
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Is the Universe a Vacuum Fluctuation?, E. P. Tryon, Nature 246(1973), 396-97
George Gamow, My World Line: My world line; an informal autobiography, Viking, New York,
reprinted 1970; Also see: Inflation for Beginners, John Gribbin,
http://aether.lbl.gov/www/science/inflation-beginners.html
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আিহত পরমাণুর মধ িsত dেটা sের শিkর তারতম pকাশ কের। তেব কায়াnাম াকচুেয়শেনর সবেচেয়
জারদার pমাণ পাoয়া গেছ িবখ াত ‘কািসিমেরর pভাব’ থেক 17 ।
িরচাড মিরেসর ভাষায় 18 ,
‘আধুিনক পদাথিবjােন ‘শূন তা’ বেল আসেল িকছু নi। eমনিক িব d ন sােনo pিতিনয়ত aসদ
কিণকা বা ভাচুয়াল পািটেকল যুগল kমাগত udুত হেc, আবার িবনাশ পােc। ei সব কিণকার aিst
কান গািনিতক কlণা নয়। যিদo eেদরেক সরাসির pত k করা যায় না, িকnt egেলার কাযকর pভাব
খুবi s eবং বাsব। eেদর aিsেtর aনুিমিতর িভিtেত য সব ভিবষ dানীেত uপনীত হoয়া গেছ,
তা িকnt পরীkা-িনরীkার মাধ েম খুব িনখুত
ঁ ভােবi pমািণত হেয়েছ।’

তেব ি য়ন pথেম য ভােব ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মধ িদেয় মহািব সৃি হেয়েছ বেল ধারণা কেরিছেলন,
তােত বশ িকছু সমস া িছল। pথমতঃ ei pিkয়ায় 1500 কািট বছর আেগকার পৃিথবীর udেবর
সmাবনািট খুবi কম। আর িdতীয়তঃ ei মহািব যিদ শূন sান (empty space) থেক সৃি হেয় থােক,
তেব p থেক যায়- আিদেত সi শূন sানi বা eেলা কাথা থেক (পাঠকেদর e pসে sরণ কিরেয়
িদেত চাi য আiনsাiেনর আেপিkক তt aনুযায়ী, মহািব sান-কােলর বkতার pকাশ)। 1982 সােল
আেলকজা ার িভেলি ন (Alexander Vilenkin) eর eকিট সমাধান দoয়ার চ া কেরন eভােব 19 মহািব সৃ হেয়েছ কায়াnাম াকচুেয়শেনর মধ িদেয় আkিরক aেথi ‘শূন ’ থেক - তেব ei
শূন াবsা ধু ‘জড়হীন’ শূন াবsা নয়, বরং সiসােথ সময়শূন তা eবং sানশূন তাo বেট। িভেলি ন
কায়াnাম টােনিলং eর ধারণােক ি য়েনর তেttর সােথ জুেড় িদেয় বলেলন, e মহািব যাtা r কেরেছ
eক শূন জ ািমিত (empty geometry) থেক eবং কায়াnাম টােনিলং eর মধ িদেয় utীণ হেয়েছ
aশূন aবsায় (non-empty state) আর aবেশেষ মহাsীিতর বা iনে শেনর মধ িদেয় বলুেনর মত
আকাের বেড় আজেকর aবsােন eেস দঁািড়েয়েছ। ei মহাsীিতর ধারণািটেক আিশর দশেকর rেত
আেরা দৃঢ় গািনিতক িভিtর oপর দঁাড় করােলন সািভেয়ত িবjানী আেd িলেn (Andre Linde) eবং
আেমিরকার আ ােলন gথ (Alan Guth) 20 । ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মেধ িদেয় শূন aবsা থেক
িকভােব আমােদর e মহািবে র udব আর িবsার ঘটেত পাের তা সাধারণ পাঠকেদর জন সাধারণ ভাষায়
তুেল ধেরেছন িsেফন হিকং তার িবখ াত ‘িদ িbফ িহিs aব টাiম’ gেn 21 :
‘মহািবে ei পিরমাণ জড়পদাথ কন রেয়েছ তা মহাsীিতর ধারণা িদেয় ব খ া করা যায়। মহািবে র
য সব a ল আমরা পযেবkণ করেত পাির সখােন রেয়েছ দশ িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন
িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন িমিলয়ন (aথাৎ 1 eর
17

‘কািসিমর eেফকট’ - 1948 সােল ডাচ পদাথিবদ হনিরখ কািসিমেরর ভিবষ dানী, যা পরবতীেত মাকস s ােণ, িsভ লেমারাk pমুখ
িবjানীেদর পরীkায় pমািণত হয়।
18
Richard Morris, The Edges of Science, New York, Prentice Hall, 1990, p25
19
Alexander Vilenkin, Creation of Universe from Nothing, Physics letters 117B (1982) 25-28
20
িবsািরত ভােব জানেত পড়ুন, Alan Guth, The Inflationary Universe, Basic Books, March 17, 1998
21
Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam,
paper back ed. 1988, p. 136.
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িপেঠ আিশিট শূন = 1.0 x 1080) সংখ ক জড়-কিণকা। কােtেক egেলা সব eেলা? eর utর হল
কায়াnাম তtt aনুযায়ী শিk থেক কিণকা o তার pিত-কিণকা ei যুg আকাের কিণকা সৃি হেত
পাের। িকnt p হল ei শিk eল কােtেক? eরo utর হল মহািবে র মাট শিkর পিরমাণ হল
শূন । মহািবে জড় সৃি হেয়েছ ধনাtক শিk থেক। aবশ জড়পদাথ মহাকষেণর dারা িনেজেক
পিরপূণভােব আকষণ করেছ। dিট বstখ যখন কাছাকািছ থােক তখন তােদর শিkর পিরমাণ যখন তারা
aেনক দূের থােক তা থেক কম। eর কারণ হল eেদরেক পৃথক করেত হেল য মহাকষীয় বল dারা
তারা পরsেরর িদেক আকৃ হেc সi বেলর িবrেd আপনােক শিk ব য় করেত হেব। তাi eক aেথ
মহাকষীয় kেtর রেয়েছ ঋণাtক শিk। eমন eকিট মহািবে র kেt, যা মাটামুিট sািনক সুষম
(approximately uniform in space), দখান যেত পাের য ei ঋণাtক মহাকষীয় শিk
জেড়র pিতিনিধtকারী ধনাtক শিkেক িনখুত
ঁ ভােব িবলুp কের দয়। কােজi মহািবে র মাট শিkর
পিরমাণ সব সময়i শূন ।’

sীিত বা iনে শন তেttর আিবভােবর পর আধুিনক পদাথিবjান খুব পিরsারভােবi আমােদর দিখেয়েছ
মহািবে মাট শিkর পিরমাণ শূন ; মহািবে র মাট গিতশিk eবং মাধ াকষেণর ঋণাtক শিk পর রেক
িনিkয় কের দয়। eর মােন হেc মহািব ‘সৃি ’র জন বাiের থেক আলাদা কান শিk আমদানী বা
pেয়াগ করার pেয়াজন হয় িন। সহজ কথায়, iনে শন ঘটােত যিদ শিkর নীট ব য় যিদ শূন হয়, তেব
বাiের থেক কান শিk আমদানী করার pেয়াজন পেড় না। a ালান gথ eবং siনহাট িনu িফিজk
জানােল (1989) দিখেয়েছন, iনে শেনর জন কান তাপগতীয় কােজর দরকার পেড় না। মুলতঃ 1981
সােলর পর থেক বh তািttক পদাথিবjানী pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহাজাগিতক
sীিতেক সমিnত কের তােদর মেডল বা pিতrপ িনমাণ কেরেছন। বh বjািনক জানােল সgেলা
pকািশতo হেয়েছ eবং eখেনা হেc22 । সাধারণ পাঠকেদর জন পপারgেলা aিতিরk pােয়ািগক eবং
জিটল মেন হেত পােরi, িকnt eখােন ei ব াপারিটর uেlখ e কারেণi করা হল, যােত বুঝেত সুিবধা হয়
য, বh িবখ াত পদাথিবদi আজ sফ ন াবsা থেক sতsুতভােব িব bkােnর uৎপািtর সmাব তার
ei বjািনক ধারণািটর uপর জার নজর িদেcন, হাস কর বা ‘ননেসn’ ভেব কu uিড়েয় িদেcন না।
ধারণািট যিদ sফ ‘ননেসn’i হত, তেব বjািনক জাণালgেলােত ei ধারণার uপর আেলাকপাত করা
পপারgেলা সাmpিতক সমেয় কখনi pকািশত হত না।
22

uদাহরণ িহেসেব eখােন বাijািনক জানােল pকািশত িকছু পপােরর uেlখ করা যেত পাের :

David Atkatz and Heinz Pagels, "Origin of universe as Quantum Tunneling effect" Physical review D25
(1982): 2065-73;
S.W. Hawking and I.G.Moss "Super cooled Phase Transitions in the very early Universe", Physics letters
B110(1982):35-38;
Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 117B (1982) 25-28,
Alexander Vilenkin, "Quantum Origin of the Universe" Nuclear Physics B252 (1985) 141-152,
Andre Linde, "Quantum creation of the inflationary Universe," Letter Al Nuovo Cimento 39(1984): 401405
Victor Stenger, “The Universe: the ultimate free lunch", European Journal of Physics 11 (1990) 236-243.
etc.
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িভkর sংগর পশায় iuিনভািসিট aব হাoয়াi িব িবদ ালেয়র ‘পদাথিবদ া o জ ািতিবjান’ িবভােগর
iমািরটাস aধ াপক eবং কলারােডা িব িবদ ালেয়র দশেনর সংযুk aধ াপক। িতিন ‘কেলারােডা িসিটেজন
aব সােয়n’ eরo pিসেডn আর নশায় যুিkবাদী। িতিন আমােদর মুkমনা ফারােমর eকজন সmািনত
সদস । আমােদর ei বiিটেতo িভkর sংগেরর বশ িকছু িচnা জাগােনা pবn anভুk হেয়েছ। িতিন
2003 সােল pকািশত তার ‘Has Science Found God? The Latest Results in the Search for
Purpose in the Universe’ বiিটর ‘The Uncreated Universe’ aনুেcেদ বণনা কেরেছন
পদাথিবjােনর িনত তার সূt লংঘন না কেরi িকভােব শূন থেক িব জগৎ সি হেত পাের; eবং eর মেধ
‘aেলৗিককt’ িকছু নi। তার ভাষায়‘aন কথায়, মহািব “সৃি েত” বাiের থেক কান শিkর pেয়াজন হয় িন। aিধকnt, eিট হল
মহাsীিত মহািব তেttরo eকিট ভিবষ dাণী, যা পযেবkণ dারা সমিথত হেয়েছ। সুতরাং আমরা
িনি তভােবi বলেত পাির, যিদ শূন শিkর eকিট pাথিমক শূন তা (void) থেক udূত হেয় থােক
তাহেল শিkর িনত তার লংঘন হয় না।’

িতিন তঁার aিভমতেক আেরা িবsৃত কেরেছন সmpিত pকািশত ‘God: The Failed Hypothesis’
বiেয় 23 । বiিট e বছেরর িনuiয়ক টাiমস-eর বs সলার। িতিন বiিটর ‘কসিমক eিভেডn’
aধ ােয় দিখেয়েছন য, পদােথর uৎপিt, মহািবে র udব, পদাথিবjােনর সূেtর uৎপিt, মহািবে র
শৃংখলা, মহািবে র aিsেtর কারণ – য gেলােক িকছুিদন আেগo মানুেষর বুিdর aগম aিnম রহস ময়
সমস া বেল ভাবা হত, দoয়া হত aেলৗিকক িকংবা ঐ িরক pেলপ, সgেলােক আজ পদাথিবjােনর
জানা jােনর সাহােয i ব াখ া করা সmব। মুkমনায় ড. sংগেরর ‘কসিমক eিভেডn’ aধ ায়িটর uপর
িভিt কের eকিট pবn রাখা আেছ; aনলাiেন pবnিট পড়া যেত পাের24 ।
শূন থেক ভ াকুয়াম াকচুেয়শেনর মাধ েম ei মহািব সৃি র সmাবনা ছাড়াo আেরা dেটা সmাবনাo
আধুিনক িবjােন sান কের িনেয়েছ। eর মেধ eকিট হেc পল siনহাট eবং নiল টুরেকর psািবত
চkাকার বা ‘সাiিkক’ মেডল। িsং তেttর di সমাnরাল bেনর kিমক সংঘেষর uপর িভিt কের গেড়
oঠা e সাmpিতক তtt বলেছ, মহািবে র কান r নi, শষ নi। ি িলয়ন বছেরর ব িpেত ঘটা
bেনর সংঘেষর ফেল uৎপn হয় পদাথ eবং শিkর, য ঘটনােক আমরা িবগ ব াং নােম aিভিহত কির।
িবগ ব াং য eকবারi ঘেটেছ তা নয়, ি িলয়ন বছর পর পর e ধরেনর িবগ ব াং ঘটেত থাকেব anহীন
চেkর আবেত। তেব e মুহূেত সবেচেয় িবpবাtক তtt হল, জুিলয়ান বাবােরর ‘দ en aব টাiম’- eর মুল
কথা হেc সময় বেল pকৃতপেk িকছু নi – eিট মিssস াত eক ধরেনর pেহিলকা বা িব ম। আর স
জন i িবগ ‘ব াং-eর আেগ িক িছল’ – ei সমস ােক eর আেগ যৗিkকভােব সমাধান করা যায় িন।
যতবারi ‘সময়’eর uৎসেক আমরা ধরেত গিছ – আ ুেলর ফঁাক গেল তা বিরেয় গেছ – মrভূিমর
23

Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist,
Prometheus Books (2007)
24
Victor Stenger, The Scientific Case Against A God Who Created The Universe, Mukto-Mona.
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মরীিচকার মত। কারণ বাবােরর গেবষণা থেক বিরেয় আসেছ -সময় বেলi য আসেল িকছু নi! a াডাম
া িডsভার ম াগািজেনর মাচ সংখ ায় (2008) মহািবে র uৎপিt িনেয় আধুিনক িবjােন pভাব
িবsারকারী e সময়কার িতনিট তtt িনেয় মেনাj আেলাচনা কেরেছন 25 । eখন মহািবে র udব eবং
aিsেtর পছেন কাn তttিট সিঠক, তা পযেবkণ করার জন আমােদর ভিবষ েতর বjািনক jান eবং
কািরগরী agগিতর িদেক তািকেয় থাকেত হেব; তেব eিট িঠক য, e িতনিট তেttর কানিটi কান
আেলৗিকক সttার হsেkপেক গানায় eেন মহািব েক ব াখ া করেছ না, বরং ব াখ া করেছ পদাথিবjােনর
জানা jােনর সাহােয i। e ছাড়াo pাকৃিতক uপােয় মহািবে র udবেক ব াখ া কের তির করা হয়েছ বh
গািণিতক মেডলo 26 । ‘মহািব কখেনাi pাকৃিতক uপােয় udুত হেত পাের না, eর জন কান
aেলৗিকক হsেkপ লাগেবi’ - e বjািনক মেডলgেলা e সjাত িব াস িনভর ধারনােক নস াৎ করার
জন e মুহূেত যেথ ।
মহািবে র uৎপিtর পাশাপািশ শৃংখলা বা জিটলতা বৃিdর িবষয়িটo আেলাচনায় আনা দরকার। aেনেক
িকছুিদন আেগo pকৃিতেত িবিkp বা eেলােমেলা aবsা থেক শৃংখলায় uেtারেনর িবষয়িটেক
তাপগিতিবদ ার িdতীয় সূেtর লংঘন বেল ভাবেতন। িবেশষত জীবেকােষর বৃিd, িবকাশ eবং িববতেনর
িবrেd eিট aেনেকর কােছi খুব আকষনীয় ‘যুিk’ িহেসেব িবেবিচত হত; তারা ভাবেতন eকমাt
‘ঐ িরক কারণ’ ছাড়া aন িকছু িদেয় eেক ব াখ া করা যায় না। িকnt আমােদর বjািনক jােনর
agগিতর সােথ সােথ আমরা দেখিছ তােদর e aনুমান াn। তাপগিতিবদ ার িতনিট সুt আেছ। eর মেধ
িdতীয় সূtিট বলেছ : ‘তাপ কখনo িনেজ থেক শীতল বst হেত গরম বstেত যেত পাের না।’ সূtিটেক
aেনক সময় eভােবo বলা হয় : ‘eকিট বd িসেsেম eন িপ কখনo কমেত পাের না।’ eন িপ
ব াপারিটেক aেনকসময় সাদামাটাভােব িবশৃ লা বা disorder িহেসেব দখােনা হয়। eন িপ কমার aথ
হেc সাদামাটা ভােব িবশৃংখলা কমা। তাপগিতিবদ ার 2য় সূt বলেছ বd িসেsেম eন িপ কমেত পারেব
না, বাড়েত হেব।
বাঝা যােc য, তাপগিতিবদ ার 2য় সূtিট য ভােব বলা হেc তা ধু বd িসেsেমর জন i pেযাজ ।
আমােদর বাসার ি েজর uদাহরণিট হািজর করা যায়। আমরা সবাi জািন য, ি েজ তাপেক 'uেlা িদেক'
চািলত করা হয়, aথাৎ, গরম িজিনসেক ঠাnা করা হয় - ফেল সখােন পািন জেম বরফ হেত পাের।
বjািনকভােব eর aথ হেc রি েজটেরর িভতের eন িপ কেমেছ। িকnt তাপেক ei 'uেlা িদেক'
চািলত করার জন রি েজটরেক বাড়িত িকছু কাজ করেত হয়। কাজ করবার শিkটুকু ি জিট কাথা হেত
পায়? রি েজরেটর পছেন লাগােনা মাটর আর িকছু jালানী ei শিkটুকু সরবরাহ কের। িকnt ei
শিkটুকু সরবরাহ করেত িগেয় তারা ঘেরর eন িপেক বািড়েয় তােল। eবাের খাতা কলম িনেয় িহেসব
কষেল দখা যােব পািনেক বরফ কের রি েজটর তার ভতের eন িপ যত না কিমেয়েছ, তার চেয় ঢর
বশী বািড়েয় তুেলেছ ঘেরর eন িপ। কােজi যাগ-িবেয়াগ শষ হেল দখা যােব eন িপর নীট বৃিd
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Adam Frank, 3 Theories That Might Blow Up the Big Bang, Discover, March 25, 2008
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ঘেটেছ। কান aনিভj ব িk ধুমাt ি েজর িভতরটার িদেক তািকেয় ভাবেত পাের, eন িপ তা কেম
গেছ, িকnt সামিgকভােব পুেরা িসসেটম (oেপন িসেsম) গানায় ধরেল দখেব য, eন িপ আসেল
কেমিন, বরং বেড়েছ।
িববতেনর ব াপারটাo তমিন। সূয আমােদর e পৃিথবীেত pিত িনয়ত শিkর যাগান িদেয় চেলেছ। সi
শিkেক কােজ লািগেয় জীবেদেহ কােষর বৃিd ঘেট, eবং কােলর পিরkমায় িববতনo ঘেট। ধুমাt
জীবেদেহর িদেক তািকেয় থাকেল মেন হেব য eন িপ কেমেছ। িকnt িঠকমত িহেসব-িনেকশ করেল তেবi
বাঝা যেব য, ei ‘আপাতঃ eন িপ’ কমােত িগেয় শিkর যাগানটা পড়েছ aেনক বশী। কােজi
eন িপর আসেল নীট বৃিdi ঘটেছ।
সরল aবsা থেক জিটল aবsার utরণেক যারা 'eন িপ কমার' aজুহাত তুেল তাপগিতিবদ ার িdতীয়
সূেtর লংঘন ভােবন তারাo ভুল কেরন। pকৃিতেত সরল aবsা থেক জিটল aবsায় utরেণর uদাহরেণর
aভাব নi। eমনিক জড়জগেতo eধরেনর 'আপাতঃ eন িপ' কমার uদাহরণ রেয়েছ িবsর। ঠাnায়
জলীয়-বা জেম তুষার কিণকায় পিরণত হoয়া, লবেনর মেধ কলাস তরী, িকংবা পাথুের জায়গায় পািনর
ঝাপটায় তরী হoয়া জিটল নকসার ক ােথ ােলর aিst e পৃিথবীেত িবরল নয়। uদাহরণ আেছ গ ালািk
ফরেমশন, িকংবা sেnিনয়াস ম ােgিটজেমর। কানিটর kেti তাপগিতর সূt ব হত হয়িন। কােজi
কােলর পিরkমায় সরল জীব থেক িববিতত হেয় জিটল জীেবর aভু দয় কান aসmব ঘটনা নয়, নয়
তাপগিতিবদ ার লংঘন। বন া আহেমদ তার ‘িববতেনর পথ ধের’ বiেয় e ব াপারটা pা ল ভাষায়
পাঠকেদর জন পিরsার কেরেছন 27 । মুলতঃ িবগত শতেক হাবেলর সi যুগাnকারী আিবsােরর পর যখন
থেক আমরা জানেত পেরিছ মহািব pসারণশীল, তখন থেক আমরা জািন - sািনক শৃ লা বৃিd
(localized order) তাপগিতিবদ ার কান ল ন নয়, কারণ পুেরা মহািবে র eন িপ বৃিdর িনিরেখ সi
sািনক ‘আপাতঃ eন িপ’ কমা খুবi সmব।
uপেরর uদাহরণgেলা ধমবাদীেদর জন িনঃসেnেহ eক ধরেণর সতকবাণী িনেয় eেসেছ। রহস েক ব াখ া
করার জন সহজ সমাধান িহেসেব যারা ঈ ররেক gঁেজ িদেতন, িকছুিদন পের তারা িনেজরাi লিjত
হেয়েছন, কারণ দখা গেছ agসর বjািনক jােনর সাহােয স রহস েক ব াখ া করা যােc। প ািলর
‘িডজাiন আgেমn’ থেক r কের ‘eন িপ hােসর’ াnযুিkgেলা স ব াপারিটi আমােদর কােছ
পিরsার কের দয়। e ধরেনর আেরা িকছু uদাহরণ দoয়া যায়।
eগােরা শতেকর ভারতীয় দাশিনক uদয়ন আচায (Udayana) ঈ র থাকার ‘pমাণ’ িহসেব পঁাচিট িবষেয়র
uেlখ কেরিছেলন। আমরা সgেলা িবেবচনায় আনেত পাির। pথমতঃ uদয়েনর মেত আমােদর চনা জানা
বstজগেতর সব িকছুর পছেন eকটা কারণ আেছ। তার মেত কu না কu ei বstজগত তির কেরেছ।
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সi সttাi ঈ র 28 । eখন আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার jােনর সােপেk আমরা জািন, সব িকছুর
পছেনi কারণ থাকার ব াপারিট কান rব সত নয়। eেটািমক ািnশন, রিডo eিkভ িডেক,
কায়াnাম াকচুেয়শন pভৃিত ঘটনার uেlখ করা যায়, যgেলা ‘কারণ িবহীন ঘটনা’ িহেসেব sীকৃত। আর
তাছাড়া, সব িকছুর পছেন যিদ কারণ থােকi, তাহেল ঈ েরর পছেন কন কান কারণ থাকেব না,
সটাo তা পিরsার কের বলা চাi।
ঈ র থাকার িdতীয় ‘pমাণ’ িহসেব িতিন যা বলেতন তা আজেকর িদেন তমন eকটা শানা যায় না।
িবষয়টা eকটু পঁ াচােলা। uদয়ন বলেতন, সব িকছুi তির হেয়েছ পরমাণু িদেয়, eবং িবিভn পরমাণু িমেল
বড় বst তির কের। িকnt সi বnন িনেজ িনেজ তির হেত পাের না, সi বnন তির হয় সjাত সttার
হsেkেপ। িকnt আজেকর jােনর সােপেk আমরা জািন eিট িমথ া। আমরা জািন পরমানুর িমথিskয়ার
নানা সুtাবলী (laws of atomic interactions) রাসায়িনক িkয়া িবিkয়ার মাধ েম গেড় oঠা পরমাণুর
বnনেক খুব সহেজi ব াখ া করেত পাের। িবjােনর য শাখায় িবষয়gেলা আেলাচনা করা হয় তার নাম –
‘রসায়ন’ (chemistry)। রসায়েনর িনয়মনীিত aনুসরণ কের িকভােব িবিভn পদােথর মেধ রাসায়িনক
বnন তির হয়, তা আজেকর sুেলর ছাt-ছাtীরাo বলেত পারেব।
তার তৃতীয় ‘pমাণ’িট িছল পৃিথবীর েন ঝুেল থাকার সমাধান িহসেব। uদয়ন তখনকার jােনর সােপেk
ভাবেত পােরনিন িকভােব আমােদর ei পৃিথবীটা েন ঝুেল আেছ। িতিন মেন করেতন কu না কu
িন য়i পৃিথবীটােক ধের রেখেছ। িতিনi ঈ র। আজ আমরা জািন, মাধ াকষন সূt সহেজi পৃিথবীর ei
শূেন ঝুেল থাকােক ব াখ া করেত পাের; কান aদৃশ সttার দারs হেত হয় না।
uদয়েনর চতুথ ‘pমাণ’িট িছল মানব দkতার aিভjতা িভিtক। ei ‘pমাণ’িট aেনকটা আজেকর
িদেন eিরক ফন দািনেকেনর ‘pমােণর’ মত। কu আমােদর না দিখেয় িদেল আমরা িকছু করেত পারতাম
না। ei য সভ তার agগিত – eটা eমিন eমিন ঘেট িন, কu না কu uপর থেক আমােদর দিখেয়
িদেয়েছ, বেল িদেয়েছ। কান uপরoয়ালা ছাড়া মানব সভ তা eেগায়িন িকংবা egেত পারেব না e
ব াপারটা ক বলল? eটার িবrেd eত যুিk দoয়া যায় য, আজেকর িদেন eটা আদেপ কান যুিk নয়
বেলi pতীয়মান হয়।
প মতঃ uদয়ন িহnু ধমgn gেলােক ঐ িরক ভাবেতন। িতিন মেন করেতন বদ eক pমান ধমgn।
কান মানুেষর পেk বদ িলখা সmব নয়। িকnt আজেকর িদেনর jােনর সােপেk আমরা জািন, বদ
সরকম কান ঐ িরক gn নয়, বরং স সময়কার মুিন ঋিষেদর িচnাভাবনার সংকলন বলা যেত পাের।
বেদর aেনক িকছুi আজেকর jােনর সােপেk aৈবjািনক, সেকেল eমনিক aমানিবক বেল pমািণত
হেয়েছ। তারপর uদয়ন িকংবা তার মত কu বদ িকংবা aন ধমgnেক ‘ঐ িরক’ ভাবেত পােরন, িকnt
তােত কের ঈ েরর aিst pমািণত হেc না।
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uদয়েনর uদাহরণgেলা থেক বাঝা যােc, আেগকার িদেনর িচnাশীল মানুেষরা িবিভn যুিk সািজেয়
ঈ ােরর aিst pমাণ করেত সেচ হেয়িছেলন, িকnt সফল য হেয়িছেলন তা বলা যােব না। িবjােনর
agগিতর সােথ সােথ oi ‘pমাণ’gেলা িনেজ িনেজi aপাংকেkয় হেয় গেছ।
e ছাড়াo ‘িব াসীেদর থিলেত’ ঈ ােরর aিsেtর sপেk আেরা aেনক িকmুতিকমাকার ‘pমাণ’ আেছ।
eর aেনকgেলাi খুবi হাস কর eবং খেলা। যমন, iতালীর ক াথিলক পাdী থমাস eকুিনয়াস
(Thomas Aquinas) ঈ েরর aিsেtর ‘pমাণ’ িহেসেব বলেতন –
“আমরা জািন ei পৃিথবীেত িবিভn বstর gণ aবsা ভেদ িভn। যমন, ভােলাt িকংবা uৎকষতা
ব াপারটা িডিg বা মাtার uপর িনভরশীল। আমরা ভােলাt eবং uৎকষতােক পিরমাপ করেত পাির eক
পরম বা সেবাc মােনর সােপেk। মানুেষর মেধ ভােলা খারাপ dii আেছ। কােজi মানুেষর মেধ
ভালেtর সেবাcাবsা (absoulute goodness) থাকেত পাের না। সুতরাং eমন কাথাo িন য়
আেছ যখােন ভােলাt িকংবা uৎকষতা থাকেব মােনর সেবাc sেল। সটাi ঈ র”।
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িদেয় বেলন,
গােয়র dগno তা মানুষ ভেদ িভn হয়। তাহেল িন য় কাথাo eমন কu আেছন িযিন dগেnর চুড়াn।
সi পরম গnমাধবi হেcন ঈ র। কমন শানায় eখন?
aিত সmpিত িব াসীেদর পk থেক নতুন িকছূ যুিkর aবতারণা কের ঈ েরর aিst pমােণর চ া করা
হেয়েছ। eর মেধ সব চাiেত জনিpয় মতবাদিট হল : ‘বুিdদীp পিরকl’ বা Intelligent Design
Argument। eিট মূলতঃ প ািলর িডজাiন যুিkরi বিধত rপ। মাiেকল িবেহ, ঊiিলয়াম ডmিs, জজ
eিলস pমুখ e তttিটর pবkা। eঁেদর যুিk হল আমােদর িব bhা eমন িকছু পিরবত রািশর
(variables) সুk সমnেয়র (Fine Tuning) মধ িদেয় সৃ হেয়েছ য ei সমnেয়র eকচুল হর ফর
হেল আমােদর পৃিথবীেত pােণর িবকাশ হত না। eর aথ হল সৃি র eক পযােয় ঈ র pাণ সৃি করেবন ei
সুp iেcটা মেন রেখ িতিন মহািব তরী করেলন, আর e কারেণi আমােদর মহািব িঠক যমনিট আেছ
তমন- eত িনখুত
ঁ o সুসংবd। ব াপারিট িনেয় eকটু আেলাচনা করা যাক। ধরা যাক মহাকষেণর কথা।
িনuটেনর মহাকষ সূেt eকিট rবক sতঃভােবi uদয় হয়- যােক আমরা বিল মহাকষ “বক, G
(Gravitational constant)। সi সূt থেক দখা যায় য dিট বstকণার মেধ আকষণ বেলর পিরমাণ
িনধািরত হেব ঐ মহা “বেকর সংখ াবাচক মান dারা। যিদ rবকিটর মান eখন যা আেছ তা না হেয়
aন রকম হত তাহেল dিট কিণকার মেধ আকষণ বেলর পিরমাণo বদেল যত। সাদা চােখ ব াপারিট
সামান মেন হেত পাের। আকষণ বেলর তারতম ঘটেল eমন িক eেস যায়। িকnt িবjানীেদর কােছ eিট
সামান নয়- eর eকিট সুদূর pসারী pভাব পরেব আমােদর িব bhাে র uপর। তঁারা বেলন য ঐ মহাকষ
rবেকর বতমান মান আসেল আমােদর পিরিচত মহািবে র pকৃিত িনধারণ কেরেছ। rবকিটর মান aন রকম
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হেল তারকােদর মেধ হাiে ােজেনর পিরমাণ কেম িগেয় িহিলয়াম uৎপাদেনর মাtােক বদেল িদত।
হাiে ােজন-িহিলয়ােমর পযাpতা ধু ei মহাকষ rবেকর uপরi aবশ নয়, মহাকষ o dবল িনuিkয়
বেলর মধ কার শিkর ভারসােম র uপরo aেনকাংেশ িনভরশীল। যমন, তঁারা দিখেয়েছন য dবল
িনuিkয় বেলর শিk যিদ সামান eকটু বিশ হত, ei মহািব পুেরাটাi aথাৎ শতকরা eকশ ভাগ
হাiে ােজন পরমাণুেত পূণ থাকত, কারণ িডuেটািরয়াম (eিট হাiে ােজন পরমাণুর মামােতা ভাi, যােক
িবjােনর পিরভাষায় বেল ‘আiেসােটাপ’) িহিলয়ােম পিরণত হবার আেগi সমs িনu ন িনঃেশষ হেয় যত।
আবার eর uেlািট ঘটেল, aথাৎ dবল িনuিkয় বেলর শিkমtা আর eকটু কম হেল সারা মহািবে কবল
থাকত শতকরা eকশ ভাগ িহিলয়াম। কারণ স kেt িনu ন িনঃেশিষত না হেয় তা uৎপn pেটােনর
সােথ যুk হেয় হাiে ােজন তরীেত বঁাধা িদত। কােজi e ধরেণর di চরম aবsার য কান eকিট ঘটেল
মহািবে কান নktরাজী তির হoয়ার মত aবsা কখন সৃি হত না, ঘটত না আমােদর ei মলয়শীতলা
ধরণীেত ‘কাবন-িভিtক’ pােণর নাnিনক িবকাশ। আবার, িবjানীরা লk কেরেছন য iেলক েনর ভর
িনu ন o pেটােনর ভেরর পাথেক র চেয় িকছুটা কম। তারা মেন কেরন য eর ফেল eকিট মুk িনu ন
সহেজi pাটন, iেলক ন o pিত-িনuি েনােত rপাnিরত হেত পেরেছ। যিদ iেলক েনর ভর সামান
বিশ হত, িনu ন তাহেল সুিsত হেয় যত, আর সৃি র pারেm uৎপািদত সকল pেটান o iেলক ন িমেলিমেশ িনu েন পিরণত হত। eর ফেল যা ঘটত সিট আমােদর জন খুব eকটা সুখpদ িকছু নয়। eমনতর
পিরিsিতেত খুব কম পিরমাণ হাiে ােজন িটেক থাকত, আর তাহেল নkেtর জন পযাp জালানী aবিশ
থাকত না। জন িড. ব েরা eবং া জ. িটপলার e ধরেণর রহস ময় নানা যাগােযাগ তুেল ধের eকিট
বi িলেখিছেলন 1986 সােল, নাম ‘The Anthropic Cosmological Principle’। তঁােদর বkব হল,
আমােদর মহািবে g ািভেটশনাল িকংবা aন মহাজাগিতক rবকসমূেহর মান eমন কন, িকংবা মহািবে র
চহারাটাi বা eমন কন হেয়েছ eর utর পেত হেল aনুসnান করেত হেব পৃিথবীেত pাণ eবং মানুেষর
আিবভােবর মেধ । pােণর িবকাশ o সেবাপির বুিdদীp মানুেষর aভু দেয়র জন eসব মৗিলক rবকo
পিরবত রািশgিলর মান িঠক eমনi হoয়া aত াবশ ক িছল, আর সজন i rবকgিলর মান e রকম
হেয়েছ। হঠাৎ কের বা দবkেম eিট ঘেট িন, বরং eর পছেন িবধাতা পুrেষর eকিট সুs icা িনিহত
িছল। মানুেষর aভু দয়েক কেnd রেখ িব bhাে র িনয়ম-নীিত-সূtসমুেহর ব খ া করার ei pয়াসেক বলা
হয় ‘Anthropic Argument’ বা ‘নৃ- কিndক যুিk’।
e ধরেনর যুিkgেলা pথম দৃি েত বশ আকষণীয় মেন হেলo aনুসিnৎসু চাখ িদেয় দখেল িকnt নানা
dবলতা বিরেয় আেস। pথমতঃ e kেt ধেরi নয়া হেয়েছ য আমােদর পৃিথবীেত য ভােব কাবন
িভিtক pােণর িবকাশ ঘেটেছ সভােব ছাড়া aন কানভােব pােণর সৃি হেত পাের না। যমন pায়শঃ বলা
হয় য পৃিথবীেত তাপ, চাপ সবিকছূ যিদ যথাযথ aনুপােত না থাকত, তেব pােণর িবখাশ ঘটত না। ei য
পৃিথবীর কk-তল িবষুববৃেtর তেলর সােথ 23.5 িডgী হেল আেছ, তার eকচুল eিদক-oিদক হেল তাপ
o চােপর aনুপােতর eমন তারতম দখা িদত য pােণর uেnষ eকিট aসmব ব াপাের পিরণত হত। িকnt
aেনক িবjানীi আেছন যঁারা pােণর e ধরেনর স ীণ সংjার সােথ eকমত নন। eঁেদর মেত ‘আমরা e
ধরেণর সেবাtম’ পিরেবেশ udুত হেয়িছ বেলi আমরা ধের িনেয়িছ য pােণর uৎপিtর জন িঠক e
ধরেনর পিরেবশi লাগেব। aথাৎ বাতােস সিঠক aনুপােত aিkেজন, নাiে ােজন বা কাবন-ডাiakাiড
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iত ািদর uপিsিত, আবহম েলর চাপ, তাপ iত িদ পিরেবশ িনধারক পিরবত রািশgিলর মান বতমােন যা
আেছ তা না থাকেল নািক pােণর িবকাশ ঘটত না, ঘটেব না। eিট eকিট সjাত ধারণা- pমািণত সত
নয়। aিkেজনেক জীবন রkার aন তম uপাদান বেল মেন করা হয়, িকnt মািটর িনেচ eমন aেনক
ব াকেটিরয়ার সnান পাoয়া গেছ যােদর জন aিkেজন ধু apেয়াজনীয়i নয়, রীিতমত kিতকর।
সমুেdo গভীর তলেদেশ, eমনিক কেরািসন তেলর ভতেরর বির পিরেবেশo pােণর িবকাশ ঘেটেছ eমন
pমাণ িবjানীেদর কােছ আেছ য ধরেনর পিরেবেশর সােথ আসেল আমােদর পিরিচত ‘সেবাtম পিরেবেশর’
কান িমলi নi। কােজi সুিনি তভােব বলা যায় না য, মহাজাগিতক “বক আর পিরবত রািশgিলর
মান aন রকম হেল মহািবে pােণর aভু দয় ঘটত না। খ াতনামা জ ািতপদাথিবদ িভkর sংগর তঁার
‘The Unconscious Quantum’ বiিটেত দিখেয়েছন য মহাজাগিতক rবক আর পিরবত রািশgিলর
মান পিরবতন কের আমােদর মহািবে র মত আরo aসংখ মহািব তির করা যায়, যখােন pােণর udেবর
মত পিরেবেশর সৃি হেত পাের। e জন ‘ফাiন িটuিনংেয়র’ কান pেয়াজন নi। e ব াপারিট বুঝােনার
জন িতিন ’মাি গড’ নােম eকিট কিmuটার pাgাম িলেখেছন যার প ারািমটারgেলা িনিবচাের মান বিসেয়
সi তথাকিথত ‘Anthropic coincidence’ ঘটােনা যায় কান ঐ িরক হsেkপ ছাড়াi। ‘মাি গড’
নেত খেলা শানােলo eিট কান ছেলেখলা নয়, বরং িরচাড ক ািরয়ােরর 30 ভাষায়, eকিট িসিরয়াস
িরসাচ pাডাk’, যা Philo জানােল বশ grেtর সােথ pকািশত হেয়েছ 31। আিম িনেজo ড. sংগেরর
ei pাgামিট তঁার oেয়বসাiট থেক বhবার ব বহার কেরিছ। কােজi িতিন যখন বেলন, “বতমান jােন
eমন কান িভিt নi যােত সুk সমnয়বাদীরা aনুমান করেত পােরন য eকমাt eকিট স ীণ, aসmাব
সীমার মেধ আবd প ারািমটার ছাড়া জীবন সৃি aসmব” - তখন তঁার ei বkব েক নস াৎ করা যায় না।
eছাড়াo ‘Physical Review’ জানােল সmpিত pকািশত eকিট বjািনক pবেn িবjানী a াnিন a াgির
(Anthony Aguirre) sতntভােব দিখেয়েছন মহািবে র ছয়িট প ারািমটার বা পিরবত রািশgেলা িবিভnভােব
aদলবদল কের gহ, তারা eবং পিরেশেষ কান eকিট gেহ বুিdদীp জীবন গঠেনর uপেযাগী পিরেবশ তির
করা সmব- কান ধরেনর ‘Anthropic Argument’ eর আমদািন ছাড়াi 32।
‘ফাiন িটuিনংেয়র’ বkেব র সমােলাচনা কের নােবল পুরsার িবজয়ী িবjানী িsেভন ভাiনবাগ তঁার
‘পিরকlত মহািব ’ িশরনােম লখা pবেn বেলন 33:
‘ কান কান পদাথিবদ আেছন যারা বেলন pকৃিতর কিতপয় rবেকর মানgেলার eমন িকছু মােনর সােথ
খুব রহস ময়ভােব সুk সমnয় ঘেটেছ যgেলা জীবন তিরর সmাব তা pদান কের। eভােব eকজন মানব
দরদী সৃি কতােক কlনা কের িবjােনর সব রহেস র ব াখ া করার চ া করা হয়। আিম e ধরেণর সুk
সমnয় ধারণায় মােটo সnt নi। ‘

30

িরচাড ক ািরয়ার- pখ াত যুিkবাদী, িবতািকক, secular web eর pাkন pধান সmাদক, iিতহাসিবদ।
"Natural Explanations for the Anthropic Coincidences." Philo 3(2000): 50-67.
32
Anthony Aguirre, “The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic
Arguments”, Journal of Physical Rev, D64:083508, 2001.
33
পূেবাk
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িতিন কাবন তিরর পছেন a ানে ািপক যুিkর চাiেত পদাথিবjােনর ব াখ ােকi বিশ gহণেযাগ মেন
কেরন। eছাড়া আেd িলেn, a ােলন gথ pমুেখর গেবষণা থেক pাp জ ািতপদাথিবjােন iনে শন বা
sীিততেttর সাmpিতক ফলাফলgেলাo তথাকিথত ‘ফাiন িটuিনং’ eর িবrেd গেছ। e িনেয়
িবsািরতভােব জানেত ei বiেয় anভুk ‘আেমিরকায় iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িক হেc?’ pবnিট
পড়া যেত পাের।
ei আপাত চমকদার বুিdদীp aনুকlিট ধু জ ািতিবদ ায় নয়, খুব uৎসােহর সােথ iদািনং ব বহার হরা
হেc জীবিবjােনo। িকnt মজার ব াপার হল, জীবিবjােনর ‘ফাiন িটuনার’রা য ভােব যুিk সািজেয়
থােকন, জ ািতিবjােনর ফাiন িটuনাররা দন িঠক uেlা যুিk। জীবিবjােনর ’ফাiন িটuনার’রা বেলন
আমােদর িব bhা pাণ সৃি র পেk eতটাi aনুপযুk য pাকৃিতক িনয়েম eখােন eমিন eমিন pােণর
সৃি হেত পাের না। আবার জ ািতিবjােনর ফাiন িটuনাররা িঠক eর িবপরীত কথা বেলন, ei িব bhা
pাণ-সৃি র পেk eতটাi uপযুk য ei িব bhা pাকৃিতক িনয়েম কানভােবi সৃ হেত পাের না।
eকi সােথ di িবপরীত মrর কথা তা সত হেত পাের না। মাiেকল আiেকদা, িবল জি স, িভkর
sংগর, িরচাড ডিকnসহ aেনক িবjানী মেন কেরন য ফাiন িটuিনং বা a ানে ািপক যুিkgিল আসেল
সi পুরান ‘গড iন গ াপেসর’ যুিkবােদরi নব সংsরণ। যখােন রহেস র গn পাoয়া যােc, িকংবা
িবjােনর সীমাবdতার কারেণ িকছু িবষয় ব াখ া করা যােc না, সখােনi ঈ রেক টেন আনা হেc।
eভােব মুkবুিd o িবjান চচােক uৎসািহত না কের বরং an িব ােসর কােছ মানুষেক আtসমপেণ
uৎসাহী করা হেc। e কারেণi িরচাড ডিকn তঁার eকিট pবেn বেলন 34:
সারল থেক িকভােব জিটলতার udব ঘেট তার ব খ া িবjান আমােদর কােছ হািজর কের। িকnt
‘ঈ েরর aনুকl’ কান িকছুর জেন i gহণেযাগ ব াখ া িদেত পাের না, কারণ আমরা যা িকছুর ব াখ া
িদেত চ া কির ei aনুকl তা sীকার কের নয়।

বstত aেনক িবjানীi আজ মেন কেরন য, মহািব মােটi আমােদর জন ‘ফাiন-িটun’ নয়, বরং
আমরাi মহািবে িটেক থাকার সংgােম ধীের ধীের িনেজেদরেক ফাiন-িটun কের গেড় িনেয়িছ। aথাৎ
সহজ কথায়- “মহািব মনুষ েtর জন সুkভােব সুসমিnত নয়, বরং মনুষ ti মহািবে র সােথ সুkভােব
সুসমিnত” । ব াপারটা হয়েতা িমেথ নয়। আমােদর চােখর কথাi ধরা যাক। মানুেষর চাখ িববিতত
হেয়েছ eমনভােব য, eিট লাল থেক বgনী পযn সীমার তািড়তেচৗmক বণালীেত কবল সংেবদনশীল।
eর কারণ হল আমােদর বায়ুম ল ভদ কের ei সীমার আেলাi বছেরর পর বছর ধের পৃিথবীেত eেস
পঁৗছুেছ। কােজi সi আবsার সােথ স িত রেখ চােখর গড়ন স ভােবi িববিতত হেয়েছ। পুেরা
ব াপারিটেক আবার aন কu uেlাভােবo ব াখ া করেত চাiেত পােরন। যমন িতিন বলেত পােরন য
ঈ র আমােদর চাখেক লাল- বgনী সীমায় সংেবদনশীল কের তির করেবন বেলi বায়ুম েলর িভতর িদেয়
34

A lecture by Richard Dawkins extracted from The Nullifidian (Dec 94),
(http://www.simonyi.ox.ac.uk/dawkins/World of Dawkins-archive/
Dawkins/ Work/Articles/1994- 12religion.shtml
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ei সংকীণ পিরসেররর (aথাৎ লাল থেক বgনী) আেলা আমােদর চােখ pেবশ করেত দন। তাi
আমােদর চাখ eরকম। িকnt e ধরেনর ব াখ াকরণ কতটা যৗিkক? aেনকটা ঘাড়ার আেগ গাড়ী জুরবার
মতi শানায়। eর পরo সুk সমnয়কারীরা িঠক e ধরেণর যুিk িদেতi পছn কেরন। মহাজাগিতক
rবকgিল কন e ধরেনর মান gহণ করল eর বjািনক ব খ া না খুেঁ জ- তা ‘না হেল পের পৃিথবীেত pােণর
সৃি আর মানুেষর আিবভাব ঘটত না’ e ধরেণর যুিk utাপন কের থােকন।
pাণ সৃি র uেdশ i যিদ মুখ হয়, তেব িবগ-ব াংেয়র পর ঈ র কন 700 কািট বছর লািগেয়িছেলন ei
পৃিথবী তরী করেত, আর তারপর আরo 600 কািট বছর কািটেয়িছেলন পৃিথবীেত ‘মানুেষর aভু দয়’
ঘটােত- eর িক কান যৗিkক ব াখ া মেল? পৃিথবী সৃি র iিতহাস-পিরkমায় আমরা তা আজ জািন য
মানুষ পুেরা সমেয়র মাt eকশ’ ভােগর eক ভােগর কম সময় ধের পৃিথবীেত রাজt করেছ। তারপরo
মানুষেক eত বড় কের তুেল ধের মহািব েক ব াখ া করার িক pেয়াজন? eছাড়া pাণ িকংবা মানব সৃি র
uেdশ i যিদ মুখ হয়, তেব বলেতi হয় মহান ঈ র তঁার সৃি র pিkয়ায় সৃি র চেয় aপচয়i কেরেছন
বিশ। কািট কািট বছর পর পৃিথবী নামক সাধারণ eকিট gেহ pাণ সৃি করেত িগেয় aযথাi সারা
মহািব জুেড় তির কেরেছন হাজার হাজার, কািট কািট, ছাটবড় নানা gহ, uপgহ, gহানুপু - যারা
আkিরক aেথi আমােদর সাহারা মrভূিমর চেয়o বn া, uষর আর pাণহীন। ধু কািট কািট pাণহীন
আর িনsb gহ, uপgহ তির কেরi ঈ র kাn হনিন, তির কেরেছন aবািরত শূন তা, gp পদাথ eবং
gp শিk- যgেলা িনpাণ তা বেটi, pাণ সৃি র কিlত মহান uেdেশ র pkাপেট িনতাni বমানান।
ঈ েরর সৃি যিদ eত ‘িনখুত
ঁ ’i হেব তেব p uঠেতi পাের, কন eত aথহীন aপচয়?
আসেল ’ঈ র িনধািরত মানবেকিndক’ সংsােরর ভুত মেন হয় কােরা কােরা মাথা থেক যােc না। সi
টেলমীর সময় থেকi আমরা তা দেখ আসিছ। আমােদর ei ছা পৃিথবীিট কািট কািট gহ নkেtর
মেধ হািরেয় যাoয়া সাধারণ eকিট gহ মাt- eিট না সৗর জগেতর না, না মহািবে র কnd। আর e
সত িট gহণ করেত আমােদর লেগেছ aেনক িদন। ভূেকিndক মেডেলর sােন কাপািনকােসর সৗরেকিndক
মতবাদ pিত ার জন িবjান সাধনাi যেথ িছল না, eর জন কাপািনকাস, brেনা, গ ািলিলo pমুখ
মুkিচnার মানুষেক সiেত হেয়েছ িনযাতন। eকi দৃি ভি র pকাশ ঘেটেছ ঊনিবংশ শতাbীেত যখন চালস
ডারuiন eবং আলে ড রােসল oয়ােলস pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম জীবজগেতর িববতেনর psাব
(1859) utাপন করেলন। িববতেনর ধারণা সাধারণ মানুষ eখনo মন থেক মেন িনেত পাের িন, কারণ
e তtt gহণ করেল ’ঈ েরর aনুgহpাp’ িবেশষ সৃি মানুেষর িবিশ তা kুn হয়। আর e কারেণi মানুষ
আজo িনেজেক সৃি র
ভেব িনেজেক সৃি র মধ মিণ কের, পৃ◌াথবীেক মহািবে র মােঝ বিসেয় সমস ার
সমাধান খঁাজার চ া কের। ফাiন িটuিনং o a ানে ািপক যুিkgিল e জন i মানুেষর কােছ eখনo eত
আকষণীয়।
সিত বলেত িক মহািব সৃি র পছেন ‘ঈ েরর aিsেtর’ pেয়াজন eকিট িব াস-িনভর ধারণা মাt,
eিটেক কান দাশিনক বা বjািনক যুিk বা তtt িদেয় pিত া করা যায় না। ধমpাণ মানুেষর anেরর
aনুভূিত o িব াসi eর আসল িভিt।
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aেনক িবjানীi ব িkগতভােব ধমভীr হেত পােরন, িকnt তঁারা ei িব াসেক ব িkগত পিরিধেতi
সীমাবd রােখন, বjািনক গেবষণার সােথ জিড়েয় ফেলন না। তঁারা িনরাসkভােব বjািনক তেttর
সাফল জনক pেয়ােগর মধ িদেয়i মহািবে র সৃি রহস udাটন করেত pয়াসী হেয়েছন, eবং বh kেti
সেnাষজনক ব াখ া িনেয় হািজর হেcন। eভােবi ধােপ ধােপ িবjানীরা egেcন। তার পেরo eিট
sীকার করেত হয় য আমােদর jান-িবjােনর রােজ aেনক জায়গােত eখনo ’ফঁাক’ বা aপূণতা রেয়
গেছ; aসমািধত রেয় গেছ aেনক dেjয় রহস । যমন, আমরা eখনo জািন না পদাথিবjােনর সূtgিল
িকভােব eক সময় তরী হল, আমরা eখেনা বুেঝ uঠেত পািরিন সৃি র সূচনায় pকৃিত কন pিত-কিণকার
তুলনায় পkপািতt দিখেয়িছল কিণকােদর pিত, কৃ গhেরর কেndi বা িক রেয়েছ, কনi বা মহািব
tিরত হেc, আমােদর মহািবে র মত িক আেরা aসংখ মহািবে র aিst রেয়েছ? িবগ-ব াংেয়র পূেব sান
বা কােলর িক কান ধারণা করা যায়? e ধরেণর নানা p আমােদর মনেক নাড়া দয়। আবার মহান
eকীভূত তtt বা সািবক eকীভূত তেttর sপেk eখনo পরীkণলb pত k pমাণ মেলিন, sূলজগৎ o
আণুবীkিণক জগৎ িনিবেশেষ আেপিkক তtt o কায়াnাম তেttর সাথক মল-বnন আমরা eখনo ঘটােত
পািরিন। e ধরেনর pািnক p eবং সমস াgেলা হয়েতা সামিয়কভােব আমােদর িচnা- চতনােক aনn
pেহিলকার মেধ িনেয় যেত চায়, িকnt িবjানীরা জােনন িক কের pেহিলকা কাটােত হয়, কীভােব মানুষেক
আেলািকত করেত হয়। যুগ যুগ ধের আমরা তাi দেখ eেসিছ। সজন i তােদরেক আিম আমার বiেয়
আখ ািয়ত কেরিছ আেলার pদীপ হােত চলা আঁধােরর যাtী িহেসেব। িবjানীেদর ei িনিবড় সাধনায়
ঈ েরর ‘আেলৗিকt’, িকংবা সঁাiবাবা aথবা সাঈিদর মত ঐndজািলক ব বসার কান sান নi, eমন িক
িবjানীর ব িkগত ঈ র-িব াস বা aিব ােসর sানo eখােন গৗণ 35। সিত কার বjািনেকর কাজ হল
sেমধা uৎkিরত তtt, মেডল আর পরীkেণর িভিtেত মহািব o pকৃিতর রহস েক aনুধাবন কের সত েক
uদঘাটন করা।
আিম আমার ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ বiিট শষ কেরিছলাম eকিট মজার ঘটনা uেlখ কের।
ঘটনািট পেড়িছলাম িবখ াত জ ািতপদাথিবদ মঘনাদ সাহার ‘িহnু ধম- বদ-িবjান’ সmিকত eকিট
িচtাকষক বাদানুবাদ থেক 36। e pবnিটo আিম শষ করিছ সi ঘটনািটর পুনrেlখ কের। বিণত ঘটনািট
eরকম:

35

পৃিথবীর aিধকাংশ িবjানী ঈ ের িব াস কেরন িকনা, ei p িট সাধারণ পাঠকেদর কােছ সব সময়i eকিট কৗতুহেলাdীপক িবষয় িহেসেব গণ
হয়, যিদo eটা আমােদর মেন রাখেত হেব কােরা ব িkগত িব াস aিব ােসর oপর িকnt বjািনক সত তা কখনi িনভর কের না, িনভর কের
বjািনক pিkয়ায় লb pমােণর oপর। যা হাক, 1998 সােল করা eকিট সাmpিতক সমীkা aনুযায়ী ন াশনাল eকােডিম aব সােয়েnর
(National Academy of Science) তািলকাভুk খ াতনামা িবjানীেদর মেধ মাt 7 শতাংশ িবjানী ব িk-ঈ ের (Personal God)
িব াস কেরন বািক 93 শতাংেশর মেধ 72.2 শতাংশ সরাসির নািsক (Atheist) বা ঈ ের aিব াসী িহেসেব িনেজেদর aিভিহত কেরেছন, eবং
20.8 ভাগ aেjয়বাদী (Agnostic)। িবsািরত তেথ র জন দখুন, Edward J. Larson and Larry Witham, Leading scientists
still
reject
God,
Nature,
Vol.
394,
No.
6691,
p.
313,
(1998).
;http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
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আধুিনক িবjান o িহnুধম : aিনলবরণ রােয়র সমােলাচনার utর, মঘনাদ সাহা, মঘনাদ রচনা সংকলন (শািnময় চে াপাধ ায় সmািদত), পৃ া
127-169, oিরেয়n লংম ান, কিলকাতা, 1908 শকাb (2য় সংsরণ)।
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িবখ াত গিণতj লাpাস তার সুিবখ াত ‘Mechanique Celeste’ gেn gহসমূেহর eবং চেndর গিতর খুব
সেnাষজনক ব াখ া pদান কেরন। িতিন pমাণ কেরন য, গিততtt o মাধ াকষণ িদেয় পযেবিkত সকল
gহগিতর সmূণ ব াখ া দান সmব। িতিন যখন gnিট নেপািলয়নেক uৎসগ করার জন aনুমিত চাiেত
গেলন, তখন নেপািলয়ন রহস কের বেলন:
‘মিসঁেয় লাpাস, আপিন আপনার বiেয় বশ ভালভােবi মহাকােশর gহ-নkেtর চালচলন ব াখ া
কেরেছন; িকnt আিম দখলাম আপিন কাথাo ঈ েরর uেlখ কেরন িন। আপনার মেডেল ঈ েরর sান
কাথায়?’

লাpাস utের বলেলন:
‘Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese’ aথাৎ- ‘Sire, I have no need
of that hypothesis.’ (ei aনুকেlর কান pেয়াজন আমার কােছ নi)।
[pবnিট ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ (a ুর pকাশনী)র সpম aধ ােয়র uপর িভিt কের রিচত।
2005 সােল pথম pকাশ eবং 2006 সােল বiিটর 2য় সংsরণ pকােশর পর নতুন িকছু বjািনক
আিবsােরর সােপেk ঈষৎ পিরবিতত eবং িববিধত]
***
িটকাঃ

akােমর kুর
akােমর kুরেক দশন শােst aেনক সময় ‘িমতব িয়তার নীিত’ (Principle of Parsimony/Economy) িকংবা
সরলতার নীিত (Principle of Simplicity) িহেসেব aিভিহত করা হয়। সংেkেপ eর মূল নীিতিট হল :
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without
neccssity).
বাংলা করেল দঁাড়ায়‘aনাবশ ক বাhল সবদাi বজনীয়’।
ei নীিত pেয়াগ িকnt িবjােন, ধেম, দশেন খুবi ব াপক। যমন- িবjােনর kেt ‘akােমর kুেরর’ pেয়াগ হরহােমশাi
লk করা যায়। িবjানীরা ‘akােমর য মূল নীিতিট aনুসরণ কেরন তা হল- ‘যিদ dিট বjািনক মেডল eকi রকম
ভিবষ dাণী কের থােক, তেব aেপkাকৃত সহজ মেডলিট সমাধান িহেসেব gহণ কর।’ যমন, eকটা সময় gহেদর aিনয়তগিতpকৃিত জ ািতিবদেদর কােছ বড় ধরেনর তািttক সমস া িহেসেব িচিhত হেয়িছল। কপলার ei সমস া সমাধান করেত
আমােদর সামেন হািজর কেরিছেলন িতনিট সূt। আর পরবতীেত eকi সমস া সমাধানা করেত িগেয় কপলােরর িতনেট
িনয়েমর বদেল িনuটন আমােদর িদেলন eকিট মাt সূt- ‘মহাকষীয় ব sবগীয় িনয়ম’ (nverse Law of Gravity) - যা
িদেয় gহ uপgেহর চলাচলজিনত সমস াgেলার eকটা সহজ সমাধান পাoয়া গল। দখা গল, ei িনয়ম থেক কপলােরর
িনয়মgেলা sতঃিসdভােবi বিরেয় আেস। কােজi যখন থেক িনuটেনর মহাকষ সূtিটেক ‘ বjািনক মেডল’ িহেসেব gহণ
করা হল, কপলােরর বািক সূtgেলা ‘aনথক বাhল ’ িহেসেব পিরত k হল স ত কারেণi। eিটi akােমর সূেtর eকিট
খুবi সাথক pেয়াগ।
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akােমর kুেরর আেরকিট সাথক pেয়াগ দখা যায় iথােরর kেt। uনিবংশ শতাbীর পদাথ িবjানীরা আেলা চলাচেলর জন
মাধ ম িহেসেব ‘iথার’ নামক eকিট aদৃশ , ঘষণহীন, রাসায়িনকভােব িনিkয় eবং ‘সবভূেত িবরাজমান’ eক রহস ময় পদাথ
কlনা কেরিছেলন। তঁােদর ধারণা িছল শb চলাচেলর জন যমন মাধ েমর pেয়াজন, তমিন আেলা চলাচেলর জন o eকিট
মাধ ম থাকেতi হেব। তারা ধের িনেয়িছেলন ei পুেরা মহািব টাi ডুেব রেয়েছ iথােরর eক aৈথ মহাসমুেd। আর eর
ফেলi আেলা aেনকটা শেbর মতi তর াকাের চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। িকnt 1880 সােল মাiেকলসন-মিলর িবখ াত
পরীkা আর তারo পের 1905 সােল আলবাট আiনsাiেনর ‘আেপিkক তtt’ তািttকভােব ঈথােরর aিstেক নস াৎ কের
িদল। গnহীন, sশহীন রহস ময় ‘iথার’ ‘aেহতুক বাhল ’ িহেসেব পিরত k হল।
akােমর kুেরর ব বহার দশেনi ব াপক। নািsক বাদী দাশিনকরা, akােমর kুেরর pেয়ােগ যুিk দিখেয় থােকন, ঈ েরর
aনুমান িনতাni eকিট apেয়াজনীয় aনুকl। যমন- িনেmাk dিট হাiেপািথিসস িবেবচনায় আনা যাক।
আমােদর সামেন eক জিটল মহািবে র aিst রেয়েছ, যিট pাকৃিতক িনয়েম (Natural Process) udুত
হেয়েছ।
আমােদর সামেন eক জিটল মহািবে র aিst রেয়েছ, eবং eকজন ‘ঈ র’o রেয়েছন িযিন ei মহািব তির
কেরেছন। eখােন ‘ঈ র’ sভাবতi eকিট পৃথক সttা িহেসেব দখা িদেয়েছ।
যিদ ei diিট পেথর মেধ eকিটেক পছn করেত হয়, তেব ‘akােমর সূt’ eেদর মেধ aেপkাকৃত সহজিটেক সমাধান
িহেসেব gহণ করেত বলেব- aথাৎ pথম সমাধানিট eেkেt gহণেযাগ িহেসেব িবেবিচত হেব।
কu কu aবশ তৃতীয় eকিট সমাধানেক aেপkাকৃত সহজ িহেসেব িবেবচনা করেত পােরনআমােদর সামেন কান জিটল মহািবে র aিst নi- আসেল সবi মায়া আমােদর কlনা!
তেব ei তৃতীয় সমাধানিট আমােদর সিলপিসজেমর (Solipsism) eর পেথ িনেয় যায় যা aিধকাংশ যুিkবাদীেদর কােছ
agহণেযাগ ।
‘akােমর kুর’ মধ যুগীয় দশেনর eক grtপূণ নীিত িহেসেব িবেবিচত হয়। ‘akােমর kুর’ নামক ei udট পিরভাষািট
আসেল eেসেছ iংেরজ দাশিনক uiিলয়াম aকহােমর (William Ockham, 1285 -1349) eর নাম থেক। aকহাম
িনেজ যিদo ei সূtিটর udাবক িছেলন না, তেব ei সূtিট িতিন pায়শi িবিভnভােব ব বহার করেতন বেল শানা যায়। আর
সজন i তার নাম ei সূেtর সােথ oতেpাতভােব eখন জিড়েয় রেয়েছ। আিম aবশ জািন না য, নািপেতর ‘দঁািড়
কামােনার kুেরর’ মত ভয়sর eকটা িকছুর আদেল তার নাম িনেয় ei udট পিরভাষা সৃি র সােথ িতিন eকমত হেতন
িকনা, তেব িতিন চান বা না চান তার নামিট িকnt িবখ াত ei সূেtর সােথ আজ oতেpাতভােবi জিড়েয় রেয়েছ।
রিসকজেনরা িকnt ei সূtিট িনেয় নানা ধরেনর রিসকতা করেতo ছােড়নিন। যমন- কu কu ei সূtিটেক aিভিহত
কেরন ‘Kiss’ সূt (Keep it simple, stupid) িহেসেব। কuবা ei সূtিটর িনযাসেক তুেল ধেরন eভােব‘যখন কাথাo ঘাড়ার ডাক শান, তখন ঘাড়ার কথাi মাথায় রেখা, জbা বা িজরােফর নয়’।
িবখ াত িচtকর o িবjানী িলoনােদা দ িভি (1452 - 1519) িছেলন aকহােমর সমসামিয়ক ব িkt। িতিনo তার মত
কের eকিট ‘akােমর kুর’ তির কেরিছেলন। তঁার রিচত ‘akােমর kুরিট’ িছল e রকম“Simplicity is the ultimate sophistication”

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

মহািব eবং ঈ র -eকিট দাশিনক আেলাচনা

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা

সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক।
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’। iেমiল : charbak_bd@yahoo.com

