বিগ ি্যাং থেকে থ যক য স্্যবিকেনস্
ু ম্মদ জযফর ইেিযল

উৎস্গগ
আলী ই য শ্রদ্ধযস্পকদষু
(আব থগযিকন যযর ক য ওেযর থেষ্টয েবর)

রাতের আকাতশ রতয়তে েক্ষত্র এবং েক্ষত্র। ভাত া কতর
োয়াপিদি সিখতে পাব, সেদি হতে আমাতির গ্যা াদি।

রাতের আকাশ

ক্ষ করত

আমরা

আমরা যদি রাতের আকাতশর দিতক োকাই সেখাতে অেংখয
েক্ষত্রতক দিদকদমদক করতে সিদখ। পৃ দিবীতে একজে মােু ষও খুুঁতজ
পাওয়া যাতব ো সয োকী রাতের আকাতশর সেই অেংখয দমদি দমদি
োরা সিতখ অবাক হয়দে। একজে পাওয়া যাতব ো সয োকী অবাক
হতয় ভাতবদে এই োরাগুত া কেিূ তর? সকািা সিতক এতেতে? সকে
এরকম দমি দমি কতর জ্ব তে?
আকাতশ যখে চাুঁি সেই, সমঘ সেই েখে সেই ঘুিঘুতি অন্ধকাতর
আকাতশর এক মািা সিতক অেয মািায় অেংখয েক্ষত্রতক কুয়াশার
োিা চািতরর মতো দবস্তৃে হতয় িাকতে সিদখ। এদি হতে োয়াপি,
আমাতির গ্যা াদি। আমরা এই গ্যা াদির সভের সিতক এিাতক
সিদখ বত এিাতক কুয়াশার োিা চািতরর মতো দকংবা এরকম
ধূ ের একদি পতির মতো সিখায়।
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দবশ্বব্রহ্মাণ্ড

অেংখয েক্ষত্র, গ্যাে,
ধু াবাদ
যখে মহাকষষ
বত
একোতি আিতক
িাতক সেিাতক আমরা বদ
গ্যা াদি। আমরা আমাতির
গ্যা াদির সভেতর িাদক
বত সেিাতক বাইতর সিতক
সিখতে পাই ো। দকন্তু যদি
আমরা শরৎকাত দকংবা
শীেকাত আকাতশর দিতক
োকাই োহত
আমরা
আমাতির েবতচতয় কাতের
গ্যা াদি এেতরাদমডাতক
সিখতে পাব। যদি আমরা
এেতরাদমডা েয় আতরা অতেক

আমাতির গ্যা াদিিা এরকম, এর মাতি
েূ যষ গ্যা াদির মািামাদি একিা েক্ষত্র।

সিদ তকাতপ োকাই োহত শুধু
গ্যা াদিও সিখতে পাব। যদি আতরা

আমাতির েবতচতয় কাতের গ্যা াদি এেতরাদমডা, আমাতির সিতক 2.5
দমদ ওে আত াকবষষ িূ তর।
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মহাকাতশর গ্ভীতর আমরা যেিূ তর োকাই, সিখতে পাব শুধু গ্যা াদি আর
গ্যা াদি। প্রদেদি গ্যা াদিতে রতয়তে প্রায় একশ দবদ ওে েক্ষত্র। আমাতির
কাতে িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড রতয়তে এরকম প্রায় দিদ ওে গ্যা াদি।

ভাত া সিদ তকাপ দিতয় মহাকাতশর আতরা গ্ভীতর োকাই োহত
সিখব আতরা অতেক গ্যা াদি। এক কিায়, মতে হতব গ্যা াদির
বুদি সকাতো সশষ সেই। অেু মাে করা হয় দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর সয অংশিুকু
আমরা সিখতে পাই, সেখাতে প্রায় এক দিদ ওে গ্যা াদি রতয়তে।
(যারা দমদ ওে, দবদ ওে দকংবা দিদ ওে বযবহার কতর অভযস্ত েয়,
যারা ক্ষ এবং সকাদিতে েংখযা প্রকাশ কতর অভযস্ত োতির জতেয
মতে কদরতয় সিয়া যায়, এক দমদ ওে হতে িশ ক্ষ আর এক
দবদ ওে হতে একশ সকাদি। দকংবা অেযভাতব, হাজারদি হাজার
হতে দমদ ওে, হাজারদি দমদ ওে হতে দবদ ওে এবং হাজারদি
দবদ ওে হতে দিদ ওে। এর োতি আতরা একিা দবষয় োতির মতে
কদরতয় সিয়া যায়, দবজ্ঞাতের জগ্তে দকন্তু দহতেব দেতকতশর ভাষা
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দমদ ওে, দবদ ওে, দিদ ওে। সেিাতে যে োড়াোদড় অভযস্ত হতয়
যাওয়া যায় েে ভাত া।)

চন্দ্র েূ যষ পৃ দিবী দকংবা সেৌরজগ্তের অেযােয গ্রতহর গ্দে বযাখযা করার জেয
2
দেউিতের মহাকষষ েূ ত্র F = GMm/r েূ ত্রদিই যতিষ্ট।

গ্যা াদির গ্দেদবদধ

স্বাভাদবকভাতবই আমরা জােতে চাই এই গ্যা াদিগুত া সকািা সিতক
এতেতে? সকে এতেতে? কীভাতব এতেতে? আমাতির পদরদচে চাুঁি,
েূ যষ, গ্রহ এগুত ার গ্দেদবদধ বযাখয করার জতেয দেউিতের মহাকষষ
েূ ত্রই যতিষ্ট। দকন্তু দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর এই গ্যা াদিগুত ার গ্দেদবদধ
বযাখযা কতরতে সয েূ ত্র সেদি হতে আইেস্টাইতের সজোতর দিওদর
অফ দরত দিদভদি। প্রিম যখে সেই েূ তত্রর েমাধাে করা হত া সিখা
সগ্ সেদি ব তে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রোদরে হতে পাতর। আইেস্টাইে
ভাবত ে সেদি সকমে কতর হতে পাতর? দবশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ্চয়ই দেতজ
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দেতজ প্রোদরে হতে
পাতর ো, োই
মহাকষষ
বত
আকদষষে হতয় েব
গ্যা াদি
সযে
একজায়গ্ায়
সকন্দ্রীভূ ে হতয় ো
যায় সে জতেয দেদে
োর েূ তত্রর মািখাতে
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর দবদ ওে দবদ ওে গ্যা াদির
একিা মহাজাগ্দেক
গ্দেদবদধ বযাখযা করার জতেয প্রতয়াজে দবজ্ঞােী
ধ্রুব েংখযা এক
আইেস্টাইতের
সজোতর
দিওদর
অফ
রকম সজার কতর
দরত দিদভদি। েদবতে আইেস্টাইতের দপেতে
পাইপ মুতখ দবজ্ঞােী এডউইে হাব ।
ঢুদকতয়
দিত ে,
সেদির কাজ হতে
মহাকষষ বত র আকষষণতক সেদকতয় রাখা সযে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর েব
গ্যা াদি একজায়গ্ায় সকন্দ্রীভূ ে হতয় ো যায়। আইেস্টাইে েখতো
জােতেে ো সজার কতর এই মহাজাগ্দেক ধ্রুব সঢাকাতোর সকাতো
প্রতয়াজে দে ো, কারণ দবশ্বব্রহ্মাণ্ড আেত ই প্রোদরে হতে, োই
মহাকষষ বত আকদষষে হতয় েব গ্যা াদি কখতোই একজায়গ্ায়
সকন্দ্রীভূ ে হতয় যাতব ো!

আইেস্টাইতের সজোতর দিওদর অফ দরত দিদভদির েমাধাতে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড
প্রোদরে হওয়ার কিাদি দে । এই েমাধােদিতে আস্থা ো সরতখ
আইেস্টাইে োর েূ ত্রদিতে একদি মহাজাগ্দেক ধ্রুবক ঢুদকতয় দিতয়দেত ে।
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দবজ্ঞােী হাব িূ র িূ রাতের গ্যা াদির ডপ ার দশফি সমতপ সিখাত ে,
দবশ্বব্রহ্মাণ্ড েদেয েদেয প্রোদরে হতে। একদি গ্যা াদি যে িূ তর সেদি েে
সবদশ সবতগ্ েু তি যাতে। আেত গ্যা াদিদি েতর যাতে ো, সেদি সয জায়গ্ায়
আতে সেই জায়গ্াদি েতর যাতে।

দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রোরণ

দবশ্বব্রহ্মাণ্ড সয আেত ই প্রোদরে হতে সেদি সবর কতরদেত ে হাব
োতম একজে সজযাদেদবষজ্ঞােী। দেদে মহাকাতশর গ্যা াদিগুত া একিা
একিা কতর সিখতে াগ্ত ে। গ্যা াদি সিতক সয আত া আতে সেই
আত াতক দবতেষণ কতর দেদে সেগুত ার গ্দেতবগ্ সবর করতে
াগ্ত ে।
আমাতির োতপতক্ষ গ্যা াদিগুত ার যদি গ্দে িাতক োহত
সেই গ্যা াদি সিতক যদি সকাতো আত া আমাতির কাতে আতে,
আমাতির মতে হতব আত ার েরঙ্গ দিঘষযদি পদরবদেষে হতয় সগ্তে।
এই পদরবেষতের োম ডপ ার দশফি। গ্যা াদিদি যদি িূ তর েতর
সযতে িাতক োহত েরঙ্গ দিঘষয দবস্তৃে হতয় যাতব (এিাতক বত সরড
দশফি), যদি কাতে আেতে িাতক োহত েরঙ্গ দিঘষয েংকুদচে হতয়
যাতব (তেিাতক বত ব্লু দশফি)। িৃ শযমাে আত াতে া আত ার
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েরঙ্গ দিঘষয ম্বা, েী আত ার েরঙ্গ দিঘষয সোি, োই এরকম
োমকরণ। দেদিষষ্ট পরমাণু সিতক সবর হওয়া েরতঙ্গর দিঘষয কে হতব
সেদি জাো িাতক োই সেদি প্রোদরে হতয়তে োকী েংকুদচে হতয়তে
সেদি ব া যায়। কাতজই গ্যা াদিদি সকাে দিতক কে সবতগ্ েু তি
যাতে সেিাও সবর করা যায়।
হাব সিখত ে একদি গ্যা াদি যে িূ তর সেদি েে সবদশ সবতগ্
েু তি েতর যাতে। যদি সিখা যায় েবগুত া গ্যা াদি পরস্পতরর কাে
সিতক িূ তর েতর যাতে োর অিষ একেময় েবগুত া গ্যা াদি
দেশ্চয়ই এক জায়গ্ায় দে ! দবশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রোদরে হতে শুরু করায়
একদি গ্যা াদি অেয গ্যা াদি সিতক িূ তর েতর সযতে শুরু কতরতে।

‘েবতচতয় বড় ভু ’

আইেস্টাইতের সজোতর দিওদর
অব দরত দিদভদির েমাধােদি
েদেকভাতব
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর
প্রোরতণর ভদবষযদ্বাণী কতরদে ।
দেদে সেিা সমতে সেেদে, শুধু
শুধু
সজার
কতর
একদি
মহাজাগ্দেক
ধ্রুব
বদেতয়
েমীকরণদিতক
পদরবেষে
কতরদেত ে। হাবত র পযষতবক্ষণ
সিতক দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রোরতণর
সেই দবস্ময়কর েিযদি জাোর
পর আইেস্টাইে োর এই
মহাজাগ্দেক ধ্রুবদিতক দেতয়
বত দেত ে, ‘এদি দে আমার
জীবতের েবতচতয় বড় ভু ।’

আইেস্টাইতের সজোতর
দিওদর
অফ
দরত দিদভদির
সিয়া
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রোরতণর েমাধােদি
েদেকই দে , মহাজাগ্দেক ধ্রুবক
ঢুদকতয় সেদি েংতশাধতের প্রতয়াজে
দে ো। আইেস্টাইে বত দেত ে,
“এদি আমার জীবতের েবতচতয় বড়
ভু !”
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দবগ্ বযাং

যাই সহাক হাবত র এই যু গ্ােকারী পযষতবক্ষণ সিতক পৃ দিবীর
দবজ্ঞােীরা বুিতে পারত ে এই দবশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশ্চয়ই একদি প্রোরণ
দিতয় শুরু হতয়তে—োরা দহতেব কতর সবর করত ে এই প্রোরণদি
শুরু হতয়তে আজ সিতক 13.8 দবদ ওে বের আতগ্। দবজ্ঞােীরা
েতেতহ যার োম দিতয়তেে দবগ্ বযাং!

দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর েব গ্যা াদি যদি এতক অতেযর সিতক েু তি সযতে িাতক োহত
অেীতের সকাতো এক েমতয় দেশ্চয়ই েবদকেু এক দবন্দুতে দে ! দহতেব কতর
সিখাতো যায় 13.8 দবদ ওে বের আতগ্ একিা “দবতফারতণ” দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর জন্ম
হয়, সেদিই হতে দবগ্ বযাং। (দবতফারণ শব্দদি বযবহার করা হতয়তে অেযে দ্রুে
প্রোরণ সবািাতোর জতেয, এদি আেত প্রচদ ে অতিষ দবতফারণ েয়!)

এই দবশা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড মােু তষর চাইতে দবস্ময়কর প্রাণী আর কী
হতে পাতর? মহাদবতশ্বর দবদ ওে দবদ ওে গ্যা াদির োধারণ একিা
গ্যা াদির োম োয়াপি, সেই গ্যা াদির োিামািা একিা েক্ষতত্রর
োম েূ য,ষ সেই েূ তযষর সোি একদি েী গ্রতহর োম পৃ দিবী। সেই
পৃ দিবীর বাদেন্দার োম মােু ষ, োতির মািার সিড় সকদজ ওজতের
মদস্তষ্কদি বযবহার কতর োরা সবর কতর সফত তে এই দবশ্বব্রহ্মাণ্ড
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সকমে কতর েৃ দষ্ট হতয়তে! সকমে কতর গ্যা াদির জন্ম হতয়তে, সকমে
কতর েক্ষত্র আমাতির রাতের আকাশ আত াদকে কতরতে। কী
আশ্চযষ!

দবগ্ বযাংতয়র পর পর একদি অদচেযেীয় অস্বাভাদবক দবস্ময়কর প্রোরণ হতয়দে
সযিাতক ব া হয় ইেফ্ল্যাশে, এক সেতকতন্ডর দবদ ওে দিদ ওে দিদ ওে ভাতগ্র
-30
এক ভাগ্ েমতয় (10 সেতকন্ড) দবশ্বব্রহ্মাণ্ড দিদ ওে দিদ ওে দিদ ওে দিদ ওে
60
দিদ ওে (10 ) গুণ সবতড় দগ্তয়দে । সেই প্রোদরে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর ক্ষুদ্র একিা
অংশ (যার আকার একিা কম ার মতো!) পরবদেষতে ধীরগ্দেতে প্রোদরে হতয়
আমাতির িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড পদরণে হতয়তে।

ইেফ্ল্যাশাে

আজ সিতক 13.8 দবদ ওে বের আতগ্ আমাতির দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর জন্ম
হতয়দে । দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর দেক জতন্মর মুহূেষদি দকংবা দেক োর পতরর
মুহূেষগুত া েম্পতকষ দবজ্ঞােীরা এখতো দকেু ব তে পাতরে ো, 10-41
সেতকন্ড পার হওয়ার আতগ্ বযবহার করার মে দবজ্ঞাে এখতো সবর
হয়দে। েতব 10-41 সেতকন্ড েময়দি এে ক্ষুদ্র একিা েময় সয এিা
আেত অেু ভব পযষে করা যায় ো।
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যাই সহাক দবশ্বব্রহ্মাণ্ড জন্ম হবার পর আেু মাদেক 10-30 সেতকন্ড
পযষে একদি অেযে দবস্ময়কর বযাপার ঘতি, সেিা হতে একদি
অদবশ্বােয প্রোরণ যাতক দবজ্ঞােীরা োম দিতয়তেে ইেফ্ল্যাশাে।
ইেফ্ল্যাশাতের প্রোরণদি দে অদবশ্বােয সিতকও অদবশ্বােয। এই
প্রোরণদির গ্দে দে আত ার সবগ্ সিতকও সবদশ। আত ার সবগ্ মতে

দবগ্ বযাং একিা দবন্দুতে হয়দে এিা একোতি “েব” দবন্দুতে হতয়তে। আমরা
শুধু মাত্র আমাতির কাতে িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর কিা জাদে, অেয দবন্দু সিতক
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর অেয অংশ দেদর হতয়তে যার কিা আমরা জাদে ো, জােব ো!

আতে সো? সেতকতন্ড দেেশ হাজার দকত াদমিার। ( ক্ষ কর আদম
এক ক্ষ দেয়াদশ হাজার মাই ো বত দেেশ হাজার দকত াদমিার
বত দে! শুধু োই ো, েহজ কতর দেে ক্ষ দকত াদমিারও বদ দে।
মাই , ক্ষ সকাদি এই কিাগুত া বযবহার ো করার সচষ্টা কতরদে।)
সোমরা যারা জাে সযতকাতো বস্তু আত ার সবগ্ সিতক দ্রুে সযতে
পাতর ো োতিরতক আশ্বস্ত করার জেয ব দে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর এই
প্রোরণ আমাতির পদরদচে দিওদর অফ দরত দিদভদিতক অস্বীকার
কতর ো। এখাতে সকাতো বস্তু বা সকাতো েিয আত ার চাইতে
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দ্রুেগ্দেতে যাতে ো। জায়গ্া বা Space এর প্রোরণ হতে আত া
সিতক দ্রুে, এদি হতে পাতর।

আমরা আমাতির িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাণ্ডদি সিখতে পাই। আমাতির িৃ শযমাে
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর আতশ পাতশর দবশ্বব্রহ্মাণ্ডগুত া সিখতে পাই ো।

যাই সহাক, এই অদবশ্বােয সিতকও অদবশ্বােয প্রোরতণ—অিষাৎ
10 সেতকন্ড বা এক সেতকতন্ডর দবদ ওে দিদ ওে দিদ ওে ভাতগ্র
এক ভাগ্ েমতয় দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর আকার 1060 বা দিদ ওে দিদ ওে
দিদ ওে দিদ ওে গুণ সবতড় সগ্ । এই অদচেযেীয়, অদবশ্বােয
অকল্পেীয় প্রোরতণর পর আমাতির দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর আকার কেিুকু
হত া কল্পো করতে পারতব? োর আকার হত া একিা কম ার মতো!
ো আদম সমাতিও োট্টা করদে ো—অদচেযেীয় প্রোরতণর পরও সকাতো
দকেু র আকার একিা কম ার মতো হওয়ার অিষ, শুরুতে এিা ক্ষুদ্র
সিতকও ক্ষুদ্র োর সিতকও ক্ষুদ্র দে !
-30
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এরপর আেু মাদেক 13.8 দবদ ওে বের সকতি সগ্ ।
ইেফ্ল্যাশাতের অদবশ্বােয প্রোরণদি কতম দগ্তয় স্বাভাদবক গ্দেতে
প্রোরণ হতয়তে। সেই প্রোরতণর কারতণ আমাতির সোি কম ার
মতো োইতজর দবশ্বব্রহ্মাণ্ডদির আকার এখে একশ দবদ ওে
আত াকবতষষর মেে। (এক বেতর আত া সযিুকু িূ রত্ব যায় সেিা
হতে এক আত াকবষষ, দমিার দকত াদমিাতর িূ রত্ব ো সমতপ আত াক
বতষষ িূ রত্ব মাপার একদি কারণ আতে, একিু পতরই সোমাতির সেদি
ব ব!)

কদপউিার দেমুত শতে বযবহৃে মহাকাতশর এক সকাণার অেংখয গ্যা াদি।
এখাতে প্রতেযকদি দবন্দু একদি কতর গ্যা াদি!

িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড

সোমরা কী একিা দবষয় ক্ষ কতরে, আদম দবশ্বব্রহ্মাণ্ড কিাদি স খার
েময় ব দে, ‘আমাতির দবশ্বব্রহ্মাণ্ড’? োর মাতে কী ‘আমাতির
দবশ্বব্রহ্মাণ্ড’ োড়াও অেযতির দবশ্বব্রহ্মাণ্ড আতে?
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আত ার একিা দেদিষষ্ট গ্দেতবগ্ আতে, আত া এর চাইতে দ্রুে সযতে পাতর ো।

বযাপারিা আেত অতেকিা সেরকম। দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর শুধু মাত্র
খাদেকিা আমরা সিখতে পাই, সযিাতক ব া হয় িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড—
োর বাইতরর অংশিুকু সিখতে পাই ো, কখতোই সিখতে পাব ো।
13.8 দবদ ওে বের আতগ্ েম্ভবে অেীম একিা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর সভের
সিতক কম ার মতো একিা অংশ দবস্তৃে হতয় আমাতির িৃ শযমাে
দবশ্বব্রহ্মাণ্ড হতয়তে! োর বাইতরর অংশিুকু দবস্তৃে হতয় আতরা বড়
একিা দবশ্বব্রহ্মাণ্ড হতয়তে দকন্তু োর েম্পতকষ আমরা দকেু জাদে ো,
দকেু জােতেও পারব ো।
সকে দকেু ই জােতে পারব ো? োর কারণ আত ার সবতগ্র
একিা েীমা আতে, সেিা হতে সেতকতন্ড দেেশ হাজার দকত াদমিার।
দবশ্বব্রহ্মাণ্ড যদি প্রোদরে ো হতো, োহত আতগ্ সহাক পতর সহাক
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর সযতকাতো প্রাে সিতক আত া আমাতির কাতে এতে
সপৌঁোতো। দকন্তু সযতহেু দবশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রোদরে হতে োই একিা
দেদিষষ্ট িূ রতত্বর বাইতর িাকত সেখােকার আত া আর আমাতির
কাতে কখতো সপৌঁোতে পারতব ো—সেিা আমাতির ধরা সোুঁয়া জাোর
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বাইতর সিতক যাতব। সোমরা ইো করত এরকম একিা অবস্থা দচো
করতে পার: মতে কর আমাতির িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর এতকবাতর
সশষ প্রাতের সকাতো একিা গ্যা াদি সিতক আত া এতে আমাতির
পৃ দিবীতে সপৌঁোতে—োই আমরা গ্যা াদিিাতক সিখতে পারদে।
এবাতর মািখাতের স্থােিুকু ধীতর ধীতর প্রোদরে হতয় যাতে এবং
এমে একিা অবস্থার েৃ দষ্ট হত া যখে আত া আর সপৌঁোতে পারতে
ো, পৃ দিবী সিতক আমরা সিখব একিা গ্যা াদি ধীতর ধীতর অিৃ শয
হতয় সগ্ । দচরদিতের জতেয!

আমরা যখে েূ যষতক সিদখ সেদি এই মুহূতেষর েূ যষ েয়, সেদি আি দমদেি আতগ্র
েূ যষ!

অেীতের েদব

যাই সহাক এবাতর অেয একিা দবষয় একিু আত াচো কতর সেয়া
যাক। একিু আতগ্ই সোমাতির ব া হতয়তে সয আত াকবষষ দিতয়
িূ রত্ব মাপা হয়। আত ার একিা দেদিষষ্ট সবগ্ রতয়তে োই িূ রত্ব
অদেক্রম করতে সেিা েময় সেয়। োই আমরা যখে েূ তযষর দিতক
োকাই আমরা দকন্তু এই মুহূতেষর েূ যষতক সিদখ ো, আি দমদেি
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আতগ্র েূ যষতক সিদখ, কারণ েূ যষ সিতক আত া পৃ দিবীতে সপৌঁোতে
আি দমদেি েময় াতগ্। সকাতো একিা দবদচত্র কারতণ হোৎ কতর
যদি েূ যষিা অিৃ শয হতয় যায় আমরা দকন্তু সেিা জােতে পারব আি
দমদেি পতর। দেক সেরকম আমরা যখে আকাতশর দিতক োদকতয়
একিা েক্ষত্রতক দমি দমি কতর জ্ব তে সিদখ সেদি দকন্তু এই মুহূতেষর
েক্ষত্র েয়। সেিা কে িূ তর আতে োর উপর দেভষর করতব কে
দমদ ওে দকংবা কে দবদ ওে বের আতগ্র েক্ষত্রদিতক সিখদে! সযমে
আমাতির েবতচতয় কাতের এেতরাদমডা গ্যা াদিদি যখে আমরা সিদখ
েখে দকন্তু আমরা এই মুহূতেষর এেতরাদমডা সিখদে ো। 2.5 দমদ ওে
বের আতগ্ এেতরাদমডা সকমে দে সেিা সিখদে
কাতজই পতরর বার যখে আকাতশর দিতক োকাতব েখে
একবার মতে কর েুদম দকন্তু দমদ ওে দকংবা দবদ ওে বের অেীতে
োদকতয় আে।

চার শদির আত্মপ্রকাশ

এবাতর আমরা আমাতির মূ আত াচোয় দফতর যাই। 13.8 দবদ ওে
বের আতগ্র সকাতো একিা েময় ‘দবগ্ বযাং’ দিতয় দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর েৃ দষ্ট
হতয়তে। আমরা আতগ্ই বত দে শুরু দকংবা প্রিম কতয়ক মুহূেষ
েম্পতকষ আমরা দকেু জাদে ো। সোমাতির আতগ্ই ব া হতয়তে 10-30
সেতকন্ড েমতয় দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রদেদি দবন্দু অদচেযেীয় দ্রুেোয় 1060
গুণ প্রোদরে হতয়তে। পুতরা দবশ্বব্রহ্মাণ্ড দেতয় সকৌেূ হ ী হতয় াভ
সেই—সেখাতে কী হতয়তে আমরা কখতো জােব ো! আমরা
ইেফ্ল্যাশাতের পর দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর সোি একিা কম ার মতো
আকাতরর অংশিুকু দেতয় মািা ঘামাব, কারণ পরবেষী 13.8 দবদ ওে
বেতর সেিাই দবস্তৃে হতয় প্রায় একশ দবদ ওে আত াকবষষ দবস্তৃে
হতব সযিাতক আমরা ব ব আমাতির িৃ শযমাে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড।
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দবগ্ বযাংতয়র েময় প্রকৃদের চারদি শদিতক আ ািা করা সযতো ো। দবগ্
বযাংতয়র পর দভন্ন দভন্ন েমতয় সেগুত া আ ািা হতয়দে । েমতয়র সক দি
দকন্তু দে খুবই ক্ষুদ্র।

ইেফ্ল্যাশাতের অদবশ্বােয প্রোরণ সশতষ যখে স্বাভাদবক প্রোরণ
শুরু হতয়তে েখে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর োপমাত্রা 1032 দডদগ্র সে দেয়াে।
সোমরা অতেতকই হয়তো জাে, প্রকৃদেতে চার ধরতের শদি রতয়তে:
মহাকষষ, দবিু যৎ সচৌম্বকীয়, িু বষ দেউদিয়ার এবং দেউদিয়ার। মহাকষষ
ব েবাই জাে সয ব দির কারতণ পৃ দিবী েূ যষতক দঘতর সঘাতর। দবিু যৎ
সচৌম্বকীয় শদি আমরা েবতচতয় সবদশ জাদে, আত া এবং দবিু যৎ হতে
এর বড় উিাহরণ। পরমাণুতে ইত কিে আর দেউদিয়ােও দবিু যৎ
সচৌম্বকীয় শদিতে আিতক িাতক। আমাতির দিেদন্দে জীবতে িু বষ
দেউদিয়ার শদির বযবহার েবতচতয় কম, সে কারতণ দিেদন্দে জীবতে
এর সিখা পাই ো। দেউদিয়ার শদি আমরা সিখতে পাই, কারণ েূ যষ
সিতক সয আত া সবর হয় সেদি েৃ দষ্ট হয় একধরতের দেউদিয়ার
দবদক্রয়া দিতয়। পরমাণুর সকতন্দ্র িাকা প্রতেযকিা দেউদিয়াতের
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সপ্রািে এবং দেউিে এই শদি দিতয় দেউদিয়াতে আিকা পতড়
আতে।
সোমাতিরতক সয চারদি দভন্ন দভন্ন শদির কিা মতে কদরতয় সিয়া
হত া োতির রূপ এতকবাতরই দভন্ন। দবগ্ বযাং দিতয় যখে দবশ্বব্রহ্মাণ্ড
যাত্রা শুরু কতরতে েখে দকন্তু এই চারদি শদি আ ািা করা সযে
ো। যেই দবশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রোদরে হতে শুরু কর , োর োপমাত্রা
কমতে াগ্ েখে একদি একদি কতর শদি আ ািা আ ািাভাতব
আত্মপ্রকাশ করতে াগ্ ।

প্রদেপিািষ যখে পিাতিষর েংস্পতশষ আতে েখে িু দিই অিৃ শয হতয় শদিতে
রূপােদরে হতয় যায়।

পিািষ প্রদেপিািষ

েমতয়র োতি োতি কীভাতব দভন্ন দভন্ন শদির জতেয দভন্ন দভন্ন কণার
জন্ম হতয়তে সেদি আমরা পতরর েদবতে সিদখতয়দে। সোমাতির
যাতির সকৌেূ হ সবদশ োরা সেখাতে এদি সিতখ দেতে পার।
এখাতে আমরা এে খূ ুঁদিোদিতে ো দগ্তয় েহজ ভাষায় জরুদর
কিাগুত া বত দিই।
দবগ্ বযাং শুরু হওয়ার এক সেতকন্ড পর দেউিে সপ্রািে জােীয়
কণাগুত া দেদর হতয় সগ্ । শদি সিতক যখে কণা দেদর হয় েখে
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েমাে েমাে পিািষ এবং প্রদেপিািষ দেদর হয়। সোমরা দেশ্চয়ই
প্রদেপিাতিষর োম শুতেে। এই অেযে দবস্ময়কর প্রদেপিািষ যখে
পিাতিষর েংস্পতশষ আতে েখে িু দিই অিৃ শয হতয় শদিতে
রূপােদরে হতয় যায়। কাতজই দবগ্ বযাং শুরু হওয়ার এক সেতকন্ড
পর সয দেউিে সপ্রািে এবং োতির প্রদেপিািষ (এদি সপ্রািে এবং
এদি দেউিে) দেদর হতয়দে , োতির একদি আতরকদির োতি
একদত্রে হতয় সশষ হতয় যাবার কিা দে । সশষ পযষে একদি কণাও
সবুঁতচ িাকার কিা দে ো—দকন্তু প্রকৃদের সকাতো এক রহতেযর
কারতণ প্রদেপিািষ সিতক অদে ক্ষুদ্র পদরমাণ পিািষ সবদশ দেদর
হতয়দে (এক দবদ ওে কণার সভের একদি!)। সে কারতণ সিখা সগ্
দকেু দেউিে সপ্রািে সবুঁতচ দগ্তয়তে। যদি ো ো হতো োহত
পরমাণুর দেউদিয়াে দেদর করার জেয একিাও সপ্রািে দেউিে
িাকে ো, আমাতির এই দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড সকাতো পদরদচে বস্তু িাকে ো,
পুতরা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড িাকে শুধু শদি!
এক সেতকন্ড সিতক প্রিম দেে দমদেতির সভের ইত কিতের
মতো কণাগুত া দেদর হতয় সগ্ । এখাতেও সেই একই রহেযময়
বযাপার, েমাে েমাে পিািষ প্রদেপিািষ দেদর হওয়ার কিা দে দকন্তু
প্রকৃদের সকাতো এক রহতেযর কারতণ অদে ক্ষুদ্র পদরমাণ ইত কিে
সবদশ দেদর হতয়দে । সে কারতণ েব পিািষ প্রদেপিািষ এতক অেযতক
ধ্বংে কতর শদিতে পদরণে হওয়ার পরও দকেু সবুঁতচ যাওয়া
সেৌভাগ্যবাে ইত কিে, দকেু সবুঁতচ যাওয়া সেৌভাগ্যবাে সপ্রািে আর
দেউিতের োতি দমত দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর পরমাণুগুত া দেদর কতরদে । ো
ো হত এই দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর কী সয হতো সক জাতে!
এর পতরর দবশ দমদেতির সভের দেউিে আর সপ্রািে দমত
পরমাণুর দেউদিয়াে দেদর হতে শুরু কর । োপমাত্রা কতম েখে
দবদ ওে দডদগ্রতে সপৌঁতেতে।
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সোমরা ক্ষ কতরে আমরা এেক্ষণ সেতকন্ড এবং দমদেি দেতয়
কিা বত দে! দবগ্ বযাং এর মাত্র দবশ দমদেতির মাতি দবশ্বব্রহ্মাণ্ড
দেদর করার জতেয প্রতয়াজেীয় ইত কিে আর সপ্রািে (এবং দকেু
েহজ দেউদিয়াে) দেদর হতয় সগ্তে! দকন্তু েবু পরমাণু দেদর হতে
পারদে ো, কারণ দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর শদিশা ী সফািে সেগুত াতক
আঘাে কতর খণ্ড দবখণ্ড কতর দিদে !

দবগ্ বযাং এর পর কখে কী দেদর হতয়তে।

মুি আত া

কাতজই দবশ্বব্রহ্মাণ্ডতক অতপক্ষা করতে হত া। একদিে িু দিে েয়,
এক বের িু ই বেরও েয়, 380,000 বের পর যখে দবশ্বব্রহ্মাণ্ডদি ফুত
সফুঁতপ বড় হতয়তে এবং োপমাত্রা কতম এতেতে েখে ইত কিে
এবং সপ্রািে দমত হাইতরাতজে পরমাণু (এবং অল্প দকেু ) দহদ য়াম
পরমাণু দেদর হতে শুরু কর । েখে একদি অেযে চমকপ্রি
বযাপার ঘি ।
ইত কিে এবং সপ্রািতের চাজষ আতে, কাতজই আত া এতির
োতি দবদক্রয়া কতর এবং ব া সযতে পাতর এতির মাতি আিকা পতড়
িাতক। দবগ্ বযাংতয়র 380,000 বের পর যখে হাইতরাতজে পরমাণু
দেদর হতে শুরু কর , সেইগুত া দকন্তু দে চাজষদবহীে। োই হোৎ

24
কতর সফািে বা আত া মুি
হতয় সগ্ ! এবং প্রিমবার
সেগুত া দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড মুি
হতয় েদড়তয় পড়তে শুরু
কর ।
োরপর প্রায় 13.8
দবদ ওে বের সকতি সগ্তে,
দবগ্ বযাং এর 380,000
বের পতরর সেই মুি হতয়
যাওয়া আত া আমরা দকন্তু
এখতো সিখতে পাই। এই
েমতয়
দবশ্বব্রহ্মাণ্ডদি
প্রোদরে হতয়তে, কাতজই
আত ািার েরঙ্গ দিঘষযও
প্রোদরে
হতয়তে।
দবজ্ঞােীরা দহতেব কতর সবর
কতরতেে
এখে
এই
আত ার েরঙ্গ দিঘষয কে
হতব। েরঙ্গ দিঘষয সবতড়
এখে আর সেদি আত া
সেই, মাইতক্রাওতয়তভ রূপ
দেতয়তে। পৃ দিবীতে েদেয
েদেয সেই দেদিষষ্ট েরঙ্গ
দিতঘষযর
মাইতক্রাওতয়ভ
পাওয়া সগ্তে—এিা হতে
দবগ্ বযাংতয়র একিা বড়
প্রমাণ!
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দবগ্ বযাংতয়র 380,000 বের পর যখে পরমাণু
দেদর হত া েখে প্রিমবার আত া বা সফািে
মুি হতে পার । 13.8 দবদ ওে বেতর 92.8
দবদ ওে আত াকবষষ দবস্তৃে দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর
সযদিতকই োতকই সেদিতকই আমরা সেই আত া
সিখতে পাই। েতব দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রোরতণর
জতেয সেই আত ার েরঙ্গ দিঘষয অতেক বড়
হতয়তে, োই সেিাতক বদ
কেদমক
মাইতক্রাওতয়ভ বযাকগ্রাউন্ড (CMB)। এই CMB
অতেক গুরুত্বপূ ণষ বত এদি 1992 োত ,
2003 োত এবং 2013 োত আতরা একবার
আতরা দেুঁখুেভাতব মাপার সচষ্টা করা হতয়তে।
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মজার বযাপার হতে উতরা উই েে এবং আতেষা সপেদজয়াে
োতম সব
যাতবর সয িু ইজে দবজ্ঞােী এদি সবর কতর সোতব
ু
পরকার সপতয়দেত ে োরা দকন্তু সমাতিও সেিা খুুঁতজ সবর করার সচষ্টা
করদেত ে ো। োতির এতিোতে এই দেগ্েযা দি দে একদি
যন্ত্রণা—োরা উতটা এিা িূ র করার সচষ্টা করদেত ে! দকেু তেই যখে
িূ র করতে পারতেে ো—েখে হোৎ কতর জােতে পারত ে সয এদি
িূ র হতব ো, দবগ্ বযাং হওয়ার 380,000 বের পর এদি মুি হতয়তে,
োরা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর প্রদেদি দবন্দুতে এদি আতে এবং সজযাদেদবষজ্ঞােীরা
পাগ্ত র মে এিা খুুঁতজ সবড়াতে!
যাই সহাক, এই েমতয় দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড যদিও পরমাণু দেদর হতয়
সগ্তে—শেকরা 75 ভাগ্ হাইতরাতজে, 25 ভাগ্ দহদ য়াম, দকন্তু পুতরা
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড েখে ঘুিঘুতি অন্ধকার। োর কারণ েখে পযষে সকাতো
েক্ষতত্রর জন্ম হয়দে, সকাতো েক্ষত্র “জ্বত ” উতেদে।
োরপর আতরা েু িীঘষ 150 দমদ ওে বের সকতি সগ্তে এবং েখে
দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড একদি িু দি কতর েক্ষত্র জ্বত উেতে শুরু কতরতে।

ডাকষ মযািার

এই সব া সোমাতির আতরকিা খুবই দবস্ময়কর েিয সিওয়া যায়!
দবগ্ বযাংতয়র 380,000 বের পর সয আত া মুি হতয় োরা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড
েদড়তয় পতড়দে , 13.8 দবদ ওে বের পর আমরা এখে সেই আত াদি
খুব দেখুুঁেভাতব মাপতে পাদর। সেই অদে দেখুুঁে পদরমাপ সিতক
একদি অদবশ্বােয দবষয় সবর হতয় এতেতে। সেদি হতে দবগ্ বযাংতয়র
ফত সয পদরদচে দেউিে সপ্রািে ইত কিে দেদর হতয়তে এবং সেই
ইত কিে সপ্রািে দেউিে দিতয় আমাতির পদরদচে ‘বস্তু’ দেদর হতয়তে
োর বাইতরও েম্পূ ণষ দভন্ন এক ধরতের ‘বস্তু’ দেদর হতয়তে সেিা
েম্পতকষ আমরা দকেু জাদে ো। হযাুঁ, আদম একিুও বাদড়তয় ব দে ো,
আমরা এর েম্পতকষ দকেু জাদে ো। এর োম সিওয়া হতয়তে ডাকষ
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মযািার (অন্ধকার বস্তু?), এদি সিখা যায় ো, এদি সকাতো রকম
দবদক্রয়াও কতর ো, দকন্তু এিা সয আতে সেিা সবািা যায় োর মহাকষষ
ব সিতক। োরা দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড এদি েদড়তয় দেদিতয় আতে। যদিও এদি
সিখা যায় ো দকন্তু োর অদস্তত্ব েতন্দহােীেভাতব প্রমাদণে হতয়তে!
উিাহরণ সিওয়ার জতেয ব া যায়, গ্যা াদিগুত া সয দেতজর অতক্ষ
ঘুরপাক খাতে, সেিা পযষে আমরা ডাকষ মযািার োড়া বযাখযা করতে
পাদর ো। সোমরা শুতে অবাক হতয় যাতব, দবগ্ বযাংতয়র 380,000 বের
পর দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর সমাি ভতরর 63% দে এই ডাকষ মযািার!

CMB এর েিযদি দবগ্ বযাংতয়র একদি েু স্পষ্ট প্রমাণ, একই োতি এদি
দবশ্বব্রহ্মাণ্ড েম্পতকষ আমাতির েম্পূ ণষ একদি েেুে েিয দিতয়তে! সেদি হতে
এই দবশ্বব্রহ্মাতণ্ড যে “বস্তু” আতে োর সিতক অতেক সবদশ আতে ডাকষ মযািার,
আমরা সেিাতক সিদখ ো দকন্তু োর মহাকষষ ব সিতক সেিা অেু ভব করতে
পাদর। দবগ্ বযাংতয়র 38,000 হাজার বের পর 63% ডাকষ মযািার দে , এখে
সেদি 23%। দবশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রোরতণর কারতণ েেুে একদি দবষয় সযাগ্ হতয়তে।
সেদি হতে ডাকষ এোদজষ। এদি জায়গ্া বা space এ িাতক, কাতজই space
বাড়ত ডাকষ এোদজষও বাড়তে িাতক। দবজ্ঞােীরা ডাকষ মযািার এবং ডাকষ
এোদজষ এর অদস্তত্ত্ব েম্পতকষ জােত ও সেগুত া েম্পতকষ দবতশষ দকেু জাতেে
ো। সে জতেয ব া হয় আমরা বেষমাতে আমাতির দবশ্বব্রহ্মাতণ্ডর মাত্র 4.6%
েম্পতকষ জাদে!
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বিগ ি্যাংকের ির বিশ্বব্রহ্মযকের এেটয ছবি। কন থরকখয—এবট আ যকির িৃ শ্ যন
বিশ্বব্রহ্মযে! এবট লগ থেকল আঁেয, েযর অেক এবট স্রল ররবখে নয—িকরর ঘর
আকগর ঘর থেকে অকনেগুণ িি!

নক্ষকের জন্ম

বিশ্বব্রহ্মযকে এই ডযেক ্যটযর ছবিকে বছবটকে বছল। ডযেক ্যটযকরর
থেক তু
যের্ক িল রকেকছ, থস্বট যইকরযকজন (এিাং ব বলেয ) এর
অণু-ির যণুকে বনকজর বিকে আের্কণ েরকত েযকে। ধীকর ধীকর
জযেগযে জযেগযে যইকরযকজন গ্যস্ জ য কত েযকে। যের্ক িল
আিযর থস্গুকলযকে আের্কণ েকর থেন্দ্রীভূ ত েরকত েযকে। চযকির
েযরকণ ধীকর ধীকর তযি যেয থিকি থেকত েযকে এিাং তযি যেয েখন
েকেষ্ট থিকি েযে তখন যইকরযকজন বনউবিেযস্ (িয থরযটন) এর
একে অকন্র স্কে স্াংঘর্ক কে বনউবিেযর বিউস্যন শুরু কে েযে।
থস্ই বিউস্যকনর েযরকণ গ্যকস্র এই থগযলকের যকে রচে শবি
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স্ৃ বষ্ট ে এিাং িুকরয গ্যকস্র থগযলেবট আকলযবেত কে েযে। আ রয
িবল এেবট নক্ষকের জন্ম কেকছ।
এভযকি বিশ্বব্রহ্মযকে এেবট এেবট েকর নক্ষে জন্মযকত েযকে।
আিযর বিবলওন বিবলওন নক্ষে বনকে রতবর ে এেবট গ্যলযবি।
অনু যন েরয ে আ যকির িৃ শ্ যন বিশ্বব্রহ্মযকে রযে বিবলওন
গ্যলযবি আকছ।

5 বিবলওন িছর আকগ ব বিওকে (ছযেযিে) গ্যলযবিকত যজযগবতে ধু লযিযবল
আর গ্যস্ থেকে জন্ম বনল এেবট থনিু লয। থস্বট থিখকত বছল অকনেটয
এরে ।

থস্ৌর জগত

এই বিবলওন গ্যলযবির এেবটর নয কে ছযেযিে। থেবট আ যকির
গ্যলযবি। এই গ্যলযবির এেবট নক্ষকের নয কে স্ূ েক।
ছযেযিে নযক র এই গ্যলযবির এে রযকে থিশ খযবনেটয গ্যস্,
ধূ বলেণয, যইকরযকজন ইত্যবি জ য কেবছল, একরযনব র ভযর্যে
এটযকে িকল থনিুলয। 4.6 বিবলওন িছর আকগ এই থনিুলযর
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েযছযেযবছ এেবট স্ু িযরকনযভযর বিকফযরকণর েযঁেুবনকত ঘুরকত শুরু েরল
থনিু লযবট। থনিু লযর ভকরর 99.9% থেকন্দ্র জ য কলয।
যেকর্কর আের্ককণ
রচে চযকি থিকি শুরু কলয বনউবিেযর বিউস্যন, জ্বকল উঠল স্ূ েক! থনিু লযর
ভকরর িযবে 0.1% স্ূ েককে বঘকর ঘুরকত ঘুরকত জ যটকিঁকধ রতবর কত লযগল
গ্র ।

েযছযেযবছ এেটয বিশযল নক্ষকের বিকফযরকণর আঘযকত থনিুলযবট
এেটয িি েযঁেুবন থখকলয—গ্যস্ ধু লযিযবলগুকলয তখন ঘুরিযে থখকত
থখকত থেকন্দ্র জ য কত শুরু েরল। েতই জ য কত েযেল ততই
তযর আের্কণ িযিকত েযেকল এিাং থনিুলযর ধু কলযিযবল গ্যস্কে আকরয
থিশী আের্কণ েরকত লযগল। েতই থিবশ গ্যস্ আর ধু বলেণয জ য
কত েযেল ততই যের্ক িকলর জকন্ থস্টয থেকন্দ্র আকরয থিশী
থেন্দ্রীভূ ত কত েযেল। ধীকর ধীকর থনিুলযর 99.9 শতযাংশ িিযেক জ য
কলয থেকন্দ্র এিাং রচে চযকি তযর তযি যেয িযিকত েযেল।
তযি যেয িযিকত িযিকত এেস্ ে থস্বট এত থিকি থগল থে থভতকর
বনউবিেযর বিউস্যন শুরু কে থগল—জ্বকল উঠল স্ূ েক। আকলযবেত
কে উঠল চযবরবিে।
থনিুলযর 99.9 ভযগ থেকন্দ্র জ য কে স্ূ কেক িবরণত কেকছ।
থনিুলযর িযবে 0.1 শতযাংশ থস্ই স্ূ েককে বঘকর ঘুকরকছ। থস্গুকলয ঘুরকত
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ঘুরকত জ যট িযঁধকত শুরু
েকরকছ। েক্ষিকের েতবেছু
আকছ থস্গুকলয আের্কণ েকর
েকর জ যট িযঁধয অাংশগুকলয
আকরয িি কত শুরু েকরকছ।
এভযকি ধীকর ধীকর জন্ম বনকত
শুরু েরল গ্র গুকলয। স্যকি চযর
বিবলওন িছর আকগ জন্ম থনেয
থস্ই গ্র গুকলযর এেবট কে
4.5 বিবলওন িছর আকগ জন্ম বনল
িৃ বেিী। এর েযছযেযবছ থেযকনয
আ যকির িৃ বেিী। উত্তপ্ত এিাং
এে স্ কে ‘বেেয’ নযক বিশযল
অবিবতশীল।
এেবট গ্র যাংকশর স্যকে িৃ বেিীর
যজযগবতে স্াংঘকর্ক জন্ম কলয চযঁকির। উত্তপ্ত িৃ বেিী ধীকর ধীকর
শীতল কলয। িৃ বষ্ট কলয িৃ বেিীকত, িযবনকত ভকর থগল িৃ বেিী।

চল যন

যকিশ

আকগর িৃ বেিী বেন্তু
থিখকত
থ যকটও
িতক যন িৃ বেিীর ত
বছল নয। িু ইশত
ব বলওন িছর আকগও
স্িগুকলয
যকিশ
এেস্যকে থলকগ বছল।
ধীকর ধীকর থস্গুকলয ‘বেেয’ নযক র বিশযল এে গ্র যাংকশর স্যকে
যজযগবতে স্াংঘকর্ক জন্ম বনল চযঁি।
এেবট অন্বট থেকে
স্কর বগকেকছ, থেযকনয
থেযকনযবট আিযর একস্ েু ি কেকছ। স্বত্ েেয িলকত েী িবক্ষণ
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আক বরেয আর আবিেযর বিকে তযেযকলই বেন্তু থিযেয েযে এেস্ ে
বনশ্চেই এই িু বট বনশ্চেই এে স্যকে লযগযকনয বছল, এখন স্কর
বগকেকছ। আিযর ভযরতিকর্কর অাংশবট িবক্ষণ থেকে উত্তকর উকঠ
একস্ এবশেযর স্যকে ধযক্কয থলকগ এবশেযর ভূ ব কে থেভযকি চযি
বিকেবছল, থস্ই চযকি বিশযল ব যলে িিকত যলযর জন্ম কেবছল।
িৃ বেিীর ভূ ব বেন্তু এখকনয থেক থনই, থস্গুকলয এখকনয নিকছ।
তযই চল যন থস্ই ভূ ব খেগুকলযর রযেগুকলযকত ভূ ব েম্প ে
স্িকচকে থিবশ।

িৃ বেিীর
যকিশগুকলয এে স্ ে লযগযকনয বছল, ধীকর ধীকর একে অকন্র
থেকে স্কর থগকছ

জীিে িৃবেিী

থস্ৌর জগকতর তৃতীে এই নীলযভ গ্র বট অন্ স্ি গ্র থেকে আলযিয,
স্ি থেকে র স্্ ে, স্ি থেকে রিবচে্ ে। তযর েযরণ শুধু এই
গ্র বটকত চযর বিবলওন িছর আকগ রযকণর বিেযশ কেবছল। থে ন
েকর শুধু এই গ্রক রযকণর বিেযশ কলয?
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ব লযর এিাং উবরর এিকিবরক ন্ট

স্যকল স্ট্্যনবল ব লযর এিাং ্যরন্ড উবর ব কল এেবট েু গযেেযরী
এিকিবরক ন্ট েকরবছকলন। তযরয ল্যিকরটবরকত খুি স্ জ এেবট
িৃ বেিী রতবর েরকলন। েযকচর আিদ্ধ এেবট থগযলকে িযবন, ব কেন,
এক যবনেয এিাং যইকরযকজন আিদ্ধ েকর থস্খযকন তযি বিকে িযবনকে
িযষ্পীভূ ত েকর আিযর থস্টযকে শীতল েকর তরল েরকত েযেকলন,
িৃ বেিীকত থেরে স্ ু দ্র থেকে িযবন িযষ্পীভূ ত কে িৃ বষ্ট ে।
িৃ বেিীকত িজ্রিযত ে, থস্বট স্ৃ বষ্ট েরকলন রিিু ্বতে বডস্চযজক বিকে।
1952

4 বিবলওন িছর আকগ িৃ বেিীকত রযকণর বিেযশ কেবছল। 1952 স্যকল
ব লযর-উবর এেবট েু গযেেযরী িরীক্ষয েকর থিখযকলন, িৃ বেিীর রযেৃবতে
িবরকিকশই জীিে রযণী রতবরর রজি উিযিযন রতবর কত িযকর।

বেছু বিকনর থভতর তযরয থিখকলন এই ফ্লযকির থভতর জীিন
স্ৃ বষ্টর জন্ রকেযজনীে এব কনয এবস্ডগুকলযর িি এেবট অাংশ রতবর
কে থগকছ! অেকযৎ িৃ বেিীকত থে রযেৃবতে িবরকিশ বছল এিাং থে
অজজি গ্যস্ বছল থস্গুকলয বিকেই িৃ বেিীকত রজি থ ৌল রতবর কত
িযকর—এিাং িীঘক স্ কে থস্গুকলয বিেয বিবিেয েকর এই িৃ বেিীকতই
রযকণর স্ৃ বষ্ট স্ম্ভি।
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ডযরউইন এিাং বিিতকন

িৃ বেিীকত েীভযকি রযকণর আবিভকযি কেকছ, েীভযকি তযর বিেযশ
কেকছ থস্গুকলয আ রয েীভযকি জযবন? থতয রয বনশ্চেই অনু যন
েরকত িযরছ েযজবট থ যকটই স্ জ বছল নয। রযণীকির থি যিকশর্
অকনে স্ ে িবস্ল কে রক্ষয িযে, বিজ্ঞযনীরয েযিকন থডবটাং েকর
থস্টয েত িুরযকনয তয থির েকর থিকলন। তখন থস্ই িবস্ল
বিকের্ণ েকর থির েরযর থচষ্টয েরয ে িবস্লবট থেযন রযণীর,
থস্বট থে ন েকর একস্কছ ইত্যবি।

যনু কর্র িবস্ল
জীি রিবচে্ থিযেযর জকন্ চযলকস্ ডযরউইকনর বিিতকন ত্ত্বটবট
খুি গুরুত্বিূ ণক ভূ ব েয থরকখকছ। এই ত্ত্বট থেকে আ রয জযনকত
থিকরবছ, স্বযভযবিে বনেক রযণী জগকত িবরিতকন ে, এই
িবরিবতকত রযণীকির থভতর থেটয িবরকিকশর স্যকে বনকজকে থিবশ
খযি খযওেযকত িযকর থস্টযই থশর্ িেকে বটকে েযে। আ রয তখন
িবল রযণীবটর বিিতকন কেকছ।
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রে রযণ

থ যটয ু বটভযকি িলয েযে রযে চযর
বিবলওন িছর আকগ স্ম্ভিত
স্ ু কদ্রর বনকচ িৃ বেিীকত রে
রযকণর আবিকভযি কেবছল। থস্ই
রযণ বছল খুিই স্ জ স্রল, এে
থেযর্ী এেবট রযণী, েযর থভতকর
থেযকনয বনউবিেযস্ িেকে থনই।
এই অত্ে আবি স্ জ স্রল
এে থেযর্ী রযণী িৃ বেিীকত
এেবিন িু ইবিন নে, েকেে
বিবলওন িছর বটকে বছল।
অনু যন েরয ে এই স্ ে
িৃ বেিীকত ভযইরযকস্রও জন্ম কে
থগকছ।

চযর বিবলওন িছর আকগর আবি
রযণ বছল খুিই স্ জ স্রল
বনউবিেযস্বি ীন এেকেযর্ী রযণী!
িু ই বিবলওন িছর বটকে বছল এই
এে থেযর্ী রযণী।

িযেু েকল অবিকজন

2.4 বিবলওন িছর আকগ বেছু
এেকেযর্ী রযণী স্যকলযেস্াংকের্ণ েকর
রতবর েরকত লযগল অবিকজন।
িযেু েকল জ য কত েযেল অবিকজন,
শ্বস্কনর রকেযজনীে উিযিযন।

রযে 2.4 বিবলওন িছর আকগ
িৃ বেিীকত
এে
ধরকনর
ি্যেকটবরেয জন্ম থনে থেগুকলয
িজক্ ব স্যকি অবিকজন ত্যগ
েরকত
েযকে।
িৃ বেিীর
িযেু েকল এর আকগ থেযকনয
অবিকজন বছল নয, এই
রে িযর িৃ বেিীকত এেটু
এেটু েকর অবিকজন জ য
কত েযকে। িতক যন িৃ বেিীর
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স্েল রযণীর বনিঃশ্বযস্ বনকে থিঁকচ েযেযর জকন্ রকেযজনীে থে
অবিকজন, িৃ বেিীকত থস্ই অবিকজন আস্যর ির নযনয ধরকনর
বিবিেয কে িৃ বেিীর িবরকিকশর িবরিতকন কত শুরু েকর।

2 বিবলওন িছর আকগ রতবর কলয বনউবিেযস্ েু ি থেযর্, উকন্মযচন ল জীিন
বিেযকশর নতুন বিগে। েকেেবট বনউবিেযস্ েু ি থেযর্ িয ইউেযবরওবটে থেযকর্র
িবস্ল।

ইউেযবরওবটে থেযর্

িবরিতককনর স্িকচকে গুরুত্বিূ ণক কে থেযকর্র থভতর বনউবিেযস্ িয
ইউেযবরওবটে থেযর্। অনু যন েরয ে এেবট থেযকর্র থভতর
আকরেবট থেযর্ ঢুকে বগকে িু বটই এেবট আকরেবটকে স্য যে্ েকর
িযঁচকত েযকে, থেবট িকর বনউবিেযস্ ব স্যকি িবরবচত ে। বঠে
এেইভযকি এেটয থেযকর্র থভতর আকরেটয থেযর্ ঢুকে থস্খযকন
শবি রতবর েরযর থছযটখযকটয এেটয ি্যক্টবর রতবর েকর থিকল
থেটযকে এখন আ রয িবল যইকটযেনবরেয!
িজক্ ব স্যকি অবিকজন ত্যগ েকর থস্রে এে থেযর্ী
ি্যেকটবরেযকে গ্র ণ েকর ইউেযবরওবটে থেযর্গুকলয নতুন এে
ধরকনর থেযকর্ িযকে থগল। থেযকর্র থভতকরর ি্যেকটবরেযগুকলয
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ধীকর থিযকরযপ্লযকস্ট্ িবরণত কে স্যকলযে স্াংকের্ণ শুরু
আ যকির িতক যন উবিকি আ রয এখন থেটয থিখকত িযই।

কলয,

িহুকেযর্ী রযণী

রযে আকরয এে
বিবলওন িছর থেকট
থগল। আজ থেকে
নেশত ব বলওন িছর
আকগ রে িহুকেযর্ী
রযকণর জন্ম কলয।
েীভযকি জন্ম থেন
জন্ম কলয থস্গুকলয
থির েরযর জন্ রযে নেশত ব বলওন িছর আকগ জন্ম কলয
বিজ্ঞযনীরয থচষ্টয েকর িহুকেযর্ী রযণী।
েযকেন। বেন্তু এ
েেযবট থেউ অস্বীেযর েরকি নয থে এই িহুকেযর্ী রযণী বিকেই
িৃ বেিীর স্বত্েযকরর রযণী স্ৃ বষ্ট ওেযর এেটয রবিেয শুরু কলয।
িহুকেযর্ী রযণীগুকলয িবরকিকশর স্যকে খযি খযইকে থনেযর জকন্
নযনয ধরকনর বিিতককনর যকে বিকে থেকত লযগল। এভযকি রযে
চযরশত ব বলওন িছর থেকট থগকছ। আজ থেকে রযে স্যকি িযঁচশত
ব বলওন িছর আকগ রে এে ধরকনর রযকণর জন্ম কলয েযর
শরীকর থ রুিকের আভযস্ রকেকছ।

ে্য বব্রেযন বিকফযরণ

স্যকি িযঁচশত ব বলওন িছকরর েযছযেযবছ স্ েবট জীিজগকতর
ইবত যকস্ খুিই গুরুত্বিূ ণক স্ ে, এই স্ েবটর নয ে্য বব্রেযন এিাং
এই স্ ে এেটয বিকফযরণ ঘকটবছল, েযর নয থিওেয কেকছ
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ছেশ ব বলওন িছর আকগ শুরু কে রযে এেশত ব বলওন িছরি্যিী বছল
ে্য বব্রেযন রজি জগকতর বিকফযরণ। বিবচে রযণীর জন্ম ে তখন।

ে্য বব্রেযন বিকফযরণ। নয, এবট স্বত্েযকরর লেভে েরয বিকফযরণ
নে এবট কে রযণী জগকতর ‘রিবচকে্র’ বিকফযরণ। রে
স্বত্েযকরর থ রুিেী রযণীর জন্ম কলয এই স্ কে। নযনয ধরকনর
বিবচে রযণীকত ভকর থগল স্ ু দ্র।

500 ব বলওন িছর আকগ রযণীকির এেটয অাংশ ওকঠ একলয ডযঙযে।
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ব বলওন িছর আকগ এই রযণীকির এেটয অাংশ রে িযবন
থেকে ডযঙযে ওকঠ একলয। তযরির ধীকর ধীকর গযছিযলযে থঢকে থগল
িৃ বেিী। থিযেয যেকির জন্ম কলয এিাং রে চতুষ্পি রযণীর জন্ম
কলয।
500

বিবচে গযছ িযলযে থঢকে থগল িৃ বেিী। জন্ম কলয থিযেয যেকির। জন্ম কলয
চতুষ্পি রযণীর।

ডযইকনযস্করর জন্ম ৃ তু্

বতনশ ব বলেন িছর আকগ
ডযইকনযস্করর জন্ম
কলয।
ডযইকনযস্র
নযক র
এই
অবতেযে স্রীস্ৃ ি স্যরয িৃ বেিী
িযবিকে থিিযকলয। অকনে
ধরকনর ডযইকনযস্র বছল, থেউ
তৃণকভযজী থেউ
যাংস্যশী।
তযকির নযনয আেৃবত, নযনয
আেযর। থেউ থেউ আিযর
আেযকশও উিকত িযকর।

বতনশ ব বলওন িছর আকগ জন্ম কলয
ডযইকনযস্করর, তযরয রিল রতযকি িযবিকে
থিিযকলয িৃ বেিীকত।
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ডযইকনযস্করর
এেটয
রজযবত রযে িু ইশত
ব বলওন িছর আকগ
বিিবতকত কে িযবখকত
রূিযেবরত ে। থছযট
এেটয চিুই িযবখ থিকখ
থেউ
বে
অনু যন িু ইশ ব বলওন িছর আকগ ডযইকনযস্করর এেবট
েরকত িযরকি থে এর রজযবত থেকে জন্ম কলয িযবখর।
থেযকনয এেবট িূ িকিুরুর্
বছল অবতেযে ডযইকনযস্র?
রযে 65 ব বলওন িছর আকগ যেযশ থেকে এেটয গ্র যণু একস্
িৃ বেিীকে আঘযত েরল। থস্ই রচে স্াংঘকর্ক িৃ বেিীর িযেু েল
ধু লযিযবলকত থঢকে থগল, িুকরয িৃ বেিী কে থগল ব শীতল। এই
ভোংের বিিেককে অবতেযে ডযইকনযস্র আর বটকে েযেকত িযরল নয।
থিখকত থিখকত তযরয িৃ বেিী থেকে বনিঃকশর্ কে থগল।

65 ব বলওন িছর আকগ এেবট গ্র েণযর আঘযকত িিকল থগল িৃ বেিীর িবরকিশ।
ধ্বাংস্ কে থগল স্ি ডযইকনযস্র।
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স্তন্িযেী রযণী

এর যকে স্তন্িযেী রযণীর জন্ম কে থগকছ, তযরয খুিই থছযট,
আেযকর থনাংবট ইঁিুকরর কতয। েতবিন ডযইকনযস্র িৃ বেিীকত রযজত্ব
েকরকছ তযরয রেযকশ্ িযইকর আস্কত স্য স্ িযেবন। ডযইকনযস্র
থশর্ কে েযিযর ির স্তন্িযেী রযণীর স্য স্ থিকিকছ তযরয তখন
িৃ বেিীকত ঘুকর থিিযকত শুরু েকরকছ। স্তন্িযেী রযণীর শরীকর িশ
েযকে, য স্েযনকে িু ধ খযওেযে। তযরয উষ্ণ রকির রযণী, িযইকরর
তযি যেয েতই েযেুে তযরয বনকজর শরীকরর এেটয বনবিকষ্ট তযি যেয
িজযে রযকখ। এই থছযট ইঁিুকরর কতয স্তন্িযেী রযণীগুকলযই কে
আ যকির িূ িকিুরুর্!

স্তন্িযেী রযণীর রযজত্ব শুরু কলয িৃ বেিীকত।

রযে িঞ্চযশ ব বলওন িছর আকগ স্তন্িযেী রযণীকির এেটয
অাংশ শুেকনয থেকে িযবনকত থনক বগকেবছল, েযলিক থস্গুকলয
বতব এিাং ডলবিকন রূিযেবরত কলয। িযবনকত েযেকলও এরয
থ যকটও যছ নে, এরয বেন্তু স্তন্িযেী রযণী।
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ডযঙযে েযেয নযনয
ধরকনর স্তন্িযেী রযণী
বিিতককনর যকে বিকে
বগকে নযনয ধরকনর
রূি বনকেকছ, এর স্ি
বেছু িকল থশর্ েরয
েযকি নয, তযই আ রয
শুধু 50-55 ব বলওন
িছর আকগর বিিবতকত
এেবট রজযবতর েেয
িবল, তযর নয
কে
রযইক ট। রযইক কটর
িু বট থচযখ স্য কন,
এেবট রযইক কটর খুবলর িবস্ল।
েযকলয রাং থিখকত
িযে,
িু ই
যতই
ি্ি যর েরকত িযকর। 40 ব বলওন িছর আকগ এেিযর এিাং 25
ব বলওন িছর আকগ আকরেিযর রযইক ট িু ই ভযকগ ভযগ কে থগল,
এে ভযগ কে িযনর, অন্ ভযগ কে এি। িযনকরর থলজ আকছ
একির থলজ থনই।
এখযকন অন্ এেটয বির্ে বনকে এেটু েেয িকল থনেয
িরেযর। থতয রয বনশ্চে বিিতককনর েেয উঠকলই েযউকে নয
েযউকে িলকত শুকনছ থে এর অেক যনু র্ িযনর থেকে একস্কছ।
এবট থ যকটও স্বত্ নে, বঠে েকর েবি িলকত ে তয কল এভযকি
িলয েযে, যনু র্ এিাং িযনর িু ই রজযবতই রযইক ট থেকে একস্কছ।
তযর জকন্ স্ ে থলকগকছ রযে 25 থেকে 40 ব বলওন িছর!
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এি

এই
এি
থেকে
িযনকরর িল থির
ওেযর ির বভন্ন বভন্ন
স্ কে
বগিন,
ওরযাংউটযন
এিাং
গবরলয আলযিয কে
থগল। স্িকচকে থশকর্
আলযিয
কেকছ
বশম্পযবি।
যে ছে
ব বলওন িছর আকগ
একির এই িল থেকে
বশম্পযবি আলযিয িযর
ির েযরয রকে থগকছ
তযরযই কে যনু কর্র
িূ িকিুরুর্।

যনু র্

ছে ব বলওন িছর আকগ যনু র্ তযর বনেটত
রজযবত বশম্পযবি থেকে আলযিয কে থগল।

িৃ বেিীর নযনয জযেগযর নযনয িবস্ল থিকখ রযচীন যনু র্ স্ম্পকেক তে্
থির েকর বিজ্ঞযনীরয আকস্ত আকস্ত যনি ইবত যস্ থির েরযর থচষ্টয
েরকছন। এখন িেকে থেটয থির েকরকছন থস্টয খুি স্াংকক্ষকি
এভযকি িলয েযে: স্যরয িৃ বেিীকত নযনয ধরকনর রযকণর বিেযশ কলও
যনু কর্র বিেযশ কেকছ আবিেযকত। আজ থেকে ছে ব বলওন িছর
আকগ যনু র্ েখন রে িযর িু ই িযকের উির ভর বিকে থস্যজয কে
িযঁবিকেবছল থস্বট বছল অকনে িি এেটয ঘটনয। েযরণ তখন
ি্ি যর েরযর জন্ তযকির িু বট যত রে িযকরর ত ু ি কেকছ।
থস্ই যত বিকে তযরয অকনে েযজ েরকত শুরু েকরকছ থেটয অন্
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যনু কর্র নযনয রজযবত বিেবশত কেকছ গত িু ই ব বলওন িছকর।

থেযকনযভযকি েরয স্ম্ভি বছল নয। যনু র্ তখন িযেকরর অস্ত্র রতবর
েরকত বশকখকছ, থস্ই অস্ত্র ি্ি যর েকর তযরয বশেযর েরকত শুরু
েকরকছ। তযকির বস্তকের আেযর িি কলয, িুবদ্ধ ত্তয থিকি থগল।
বস্তকের স্বঠে অাংশ বিেবশত িযর ির যনু র্ েখন েেয িকল
একে অকন্র স্যকে ভযি বিবন কের ক্ষ তয অজকন েরল, থস্বট বছল
যনি ইবত যকস্র স্িকচকে িি এেবট ঘটনয। অনু যন েরয ে 1
ব বলেন থেকে 500 যজযর িছর আকগ যনু র্ আগুন ি্ি যর েরযও
বশকখ বগকেবছল।
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আবি যনকিরয থছযট থছযট িকল ভযগ কে ঘুকর থিিযত।
িশুিযবখ বশেযর েকর থখত। এেটয জযেগযে খযিযর িযিযর থশর্ কে
থগকল িল থিকধ অন্ জযেগযে চকল থেত।
িৃ বেিীর নযনয জযেগযে নযনয ধরকনর যনু কর্র িবস্ল িযওেয
থগকছ, স্যধযরণত থে জযেগযে রযচীন যনু কর্র িবস্ল িযওেয থগকছ
থস্ই জযেগযর নয অনু স্যকর যনু র্বটর নয থিওেয কেকছ। শুধু যে
আ রয আ যকির রজযবতর নয বট আলযিযভযকি বিকেবছ—থ যক য
স্্যবিকেনস্ িয জ্ঞযনী যনু র্। (আ রয েকেষ্ট অ ঙ্কযরী তযই অন্কির
তযবেল্ েকর বনকজকির জ্ঞযনী িকল থঘযর্ণয েকরবছ।)
যনু কর্র অকনেগুকলয রজযবতর জন্ম কেবছল থশর্ িেকে থেবট
বটকে আকছ থস্বট কে আ যকির রজযবত থ যক য স্্যবিকেনস্!
যনু কর্র এই অকনেগুকলয রজযবতর থভতর থেকে এখযকন চযরবট
রজযবত স্ম্পকেক এেটুখযবন েকর িলয েযে, এই রজযবতগুকলয কে
থ যক য ইকরক্টযস্, থ যক য থফ্লযকরযবস্কেবিস্ (উচ্চযরণ েরকত বগকে িযঁত
থভকঙ েযকে, বেছু েরযর থনই।) থ যক য বনকেনডযরেযল এিাং অিশ্ই
থ যক য স্্যবিকেনস্।

থ যক য ইকরক্টযস্

থ যক য ইকরক্টযকস্র েেয আলযিয েকর
িলকত কি েযরণ িৃ বেিীর ইবত যকস্
এরয কে স্িকচকে থিবশবিন বটকে
েযেয যনি রজযবত। তযরয এে িু ই
যজযর িছর নে, টযনয িু ই ব বলওন
িছর থিঁকচবছল। আ রয েযরয
বনকজকির স্ভ্ যনু র্ িকল িযবি েবর
তযকির িেস্ থটকনটুকন এেশ যজযর,
থেভযকি িৃ বেিীটযকে িযকস্র অকেযগ্

স্িকচকে িীঘকবিন িৃ বেিীর িু কে
থিঁকচ েযেয
যনু কর্র রজযবত
থ যক য ইকরক্টযস্।
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েকর তুকলবছ একে অকন্র স্যকে েু দ্ধ বিগ্র েরবছ, থেভযকি িৃ বেিীকে
ধ্বাংস্ েরযর জন্ অস্ত্র রতবর েরবছ, আকরয এে যজযর িছর থিঁকচ
েযেকত িযরি েী নয থস্টয বনকে স্িযই স্কে েরকছ!
েযই থ যে, থ যক য ইকরক্টযস্ আবিেয থেকে থির কে ধীকর ধীকর
এবশেযকত ছবিকে িকি একেিযকর চীন িেকে বগকেবছল। থ যক য
ইকরক্টযস্ আনু যবনে 100 যজযর িছর আকগ িৃ বেিী থেকে বিলু প্ত কে
বগকেবছল। অনু যন েরয ে রযেৃবতে িু কেকযগ, খযওেযর অভযি এই
স্ি েযরকণ তযরয িৃ বেিীকত বটকে েযেকত িযকরবন।

থ যক য থফ্লযকরযবস্কেবিস্

থ যক য ইকরক্টযকস্র এেটয
অাংশ ইকেযকনবশেযর থফ্লযকরয
নযক র এেটয দ্বীকি িীঘকবিন
থিঁকচ বছল, যে িযকরয যজযর
িছর আকগ তযরয বিলু প্ত
কেকছ। তযকির নয থ যক য
থফ্লযকরযবস্কেবিস্। িযবন ে
বছল িকল তযরয ূ ল ভূ খে
থেকে থফ্লযকরয দ্বীিবটকত থ ঁকট এেবট িিস্ি িুতুকলর আেযকরর
থ ঁকট চকল বগকেবছল, িযবন রজযবত থ যক য থফ্লযকরযবস্কেবিস্,
েযরয যে িযকরয যজযর িছর আকগ
থিকি েযওেযে তযরয থস্ই বিলু প্ত কেকছ।
দ্বীিবটকত
আটেয
িকি
বগকেবছল। থছযট দ্বীি, খযিযরিযিযর থিবশ থনই তযই েযরয িকিযস্কিয
বছল তযরয রেক
যরয থগল, বটকে থগল েযরয থছযটখযকটয, েযরয অল্প
থখকেই বটকে েযেকত িযকর। তযই থস্ই দ্বীকির যনু র্ ধীকর ধীকর
থছযট কত লযগল, িূ ণক িেে যনু কর্র রিঘক্ বছল িু ই যত থেকে
এেটু থিবশ! িলয েযে িি এেটয িুতুকলর কতয। একির আেযর
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িুতুকলর কতয কলও তযরয বেন্তু বছল িুকরযিুবর
তযরয এেটয যবতকে িেকে থ কর থিলকত িযরত!

থ যক য বনেযনডযরেযল

47
যনু র্! িলকিকধ

যনিজযবতর ইবত যস্ িলকত
থগকল স্ি স্ ে থে রজযবতর
েেয আলযিয েকর িলকতই
ে তযরয
কে থ যক য
বনেযনডযরেযল। যনু কর্র বভন্ন
বভন্ন রজযবতকে এেই স্ কে
আলযিয আলযিয জযেগযে
বোংিয আলযিয আলযিয স্ কে
এেই জযেগযে অকনেিযরই থ যক যস্্যবিকেনকস্র স্যকে এেই স্ ে
িযওেয থগকছ। শুধু যে থ যক য এেই জযেগযে বছল থ যক য
বনেযনডযরেযল এিাং থ যক য বনেযনডযরেযল, স্ম্ভিত তযকির যকত
স্্যবিকেনস্কে এেই স্ ে বিলু প্ত কেকছ এই রজযবত।
এেই
জযেগযে
িযওেয
বগকেকছ। িু বট রজযবতই আবিেয থেকে থির কে ইউকরযি এিাং
এবশেযে ছবিকে িকিবছল। েখন তযকির থিখয কেকছ তখন তযরয েী
ব কলব কশ থেকেকছ নয খুকনযখুবন েকরকছ থস্টয বনবশ্চতভযকি জযনয
েযেবন। বেন্তু অনু যন েরয েযে বনশ্চেই একে অকন্র উির েযঁবিকে
িকিকছ, থে থিবশ স্ক্ষ থস্ অন্কে থশর্ েকর বিকেকছ। থতয রয
বনশ্চেই থিকখছ এই িৃ বেিীকত েতিযর েত থিকশ গযকের রাং
এেটুখযবন বভন্ন কল, ভযর্য বভন্ন কল, ধ ক বভন্ন কল যনু র্ েত
বনষ্ঠুরভযকি তযকির স্যকে আচরণ েকর। ব বলওন িছর িকরও আ রয
েবি স্ভ্ যনু র্ কেবছ িযবি েকর একে অকন্র উির এত অত্যচযর
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েরকত িযবর তয কল আজ থেকে েকেে ব বলওন িছর আকগ আ রয
থে অকনে ে বনষ্ঠুর বছলয থস্টযকতয িযবি েরয েযকি নয।
বনেযনডযরেযকলরয শীতল আি যওেযে েযেযর জকন্ থিবশ
উিেু ি বছল, তযকির বস্তকের আেযর এিাং গঠনও থ যক য
স্্যবিকেনস্কির কতয। তযরিকরও থিখয থগল, থ যক য স্্যবিকেনস্রয
বটকে েযেল বেন্তু বনকেনডযরেযকলরয িুকরযিুবর বিলু প্ত কে থগল।
এখকনয স্বঠেভযকি জযনয থনই থেন থস্বট ঘকটকছ, অনু যন েরয ে
আ যকির িূ িক িুরুকর্রয বনেযনডযরেযলকির থশর্ েকর বিকেকছ। কত
িযকর থস্বট বছল যনি ইবত যকস্র রে গণ ত্য িয থজকনযস্যইড!

থ যক য স্্যবিকেনস্

এখযকন অিবশ্ এেটু ভযিনয
বচেযর বির্ে আকছ। থস্ই স্ ে
িৃ বেিীকত থে বিবভন্ন রজযবতর
যনু র্ বছল, তযরয েবিও তখন
িু বট যত ি্ি যর েকর অস্ত্র রতবর
েরকত িযরত, আগুন ি্ি যর
েরকত িযরত, তিুও বেন্তু রেক
তযরয এেবট িুবদ্ধ যন িশু ছযিয
আর বেছু বছল নয।
আ যকির িুিকিুরুর্ থ যক য স্্যবিকেনস্
তখন থেযকনয এে র স্্ ে
েযরকণ েকতয এেবট থ যক য
স্্যবিকেনস্ িবরিযকর এেবট েন্যর জন্ম কেবছল থে বছল অন্কির
থেকে আলযিয! ঠযৎ েকর থস্ আর িশু নে, থস্ যনু র্! তযর
থস্ৌেকেকর অনু ভূবত আকছ, থস্ বি ূ তক বচেয েরকত িযকর, থে
বজবনস্বট থনই থস্টযও েল্পনয েরকত িযকর। িৃ বেিীর স্ি যনু র্ থস্ই
আবি যতযর স্েযন। অনু যন েরয ে থস্ই আবি যতযর জন্ম

বিগ ি্যাং থেকে থ যক য স্্যবিকেনস্

এে নজকর গত 5 বিবলওন িছকরর ইবত যস্।
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কেবছল আজ থেকে রযে িু ইশত যজযর িছর আকগ! তযর স্েযন
ব কস্কি এখন আ রয স্িযই বি ূ তক বচেয েরকত িযবর, গযন গযইকত
িযবর, ছবি আঁেকত িযবর, ভযকলযিযস্কত িযবর।

আবিেয থেকে শুরু েকর স্যরয িৃ বেিীকত ছবিকে িকিকছ থ যক য স্্যবিকেনস্।

স্ স্ত িৃ বেিী থেকে যনু কর্র অন্ স্ি রজযবত বিলু প্ত কে েযিযর
ির থ যক য স্্যবিকেনস্রয ধীকর ধীকর স্যরয িৃ বেিীকত ছবিকে িিকত
শুরু েকর। আবিেয থেকে শুরু েকর এবশেয িযর কে চীন কে
আলযেযর থভতর বিকে উত্তর আক বরেযে রকিশ েকর। এখন স্ ু দ্র
এই িু ই যকিশকে আলযিয েকর থরকখকছ, আজ থেকে বেশ-চবিশ
যজযর িছর আকগ থস্বট বেন্তু শি যবটকত েু ি বছল। উত্তর
আক বরেয কে থ যক য স্্যবিকেনস্রয িবক্ষণ আক বরেযর থশর্ রযকে
থিৌঁছযে যে 13 যজযর িছর আকগ।
এখযকন এেটয বির্ে বেন্তু লক্ষ েরযর ত। থ যক য
স্্যবিকেনস্রয িৃ বেিীর থেখযকনই িস্বত রতবর েকরকছ, থস্খযকনই
বেন্তু এেটয স্িকনযশ েকর থগকছ। তযরয অিলয িশু থেকে অকনে
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িুবদ্ধ যন, তযই তযরয তযকির িুবদ্ধ ি্ি যর েকর িশুকির বনবিকচযকর
ত্য েকরকছ। থেযেযও থেযেযও রযণীকির একেিযকর বচরবিকনর
জন্ বনবশ্চহ্ন েকর বিকেকছ। থেরে
্য ে নযক
যবতর কতয
এেবট অবতেযে রযণী যনু কর্র েযরকণ িৃ বেিী থেকে বিলু প্ত কে
থগকছ।

থ যক য স্্যবিকেনস্রয িৃ বেিীর থেখযকনই িস্বত েকরকছ, থস্খযনেযর
জীিজগকতরই ভেযি বিিেকে েকরকছ। ্য ে বিলু প্ত কেকছ যনু কর্র যকত।

নক্ষকের স্েযন

এই থিলয থতয যকির অত্ে চ েরি এেটয েেয িবল। থতয রয
বনশ্চেই জযকনয থতয যর শরীকরর থেযর্গুকলয রতবর কেকছ
যইকরযকজন, অবিকজন, েযিকন, নযইকিযকজন, িস্িরযস্ আেরন,
থস্যবডেয , িটযবশেয এরে অস্াংখ্ থ ৌবলে িিযেক বিকে। এই
থ ৌলগুকলয থতয িৃ বেিীকত থেযকনযভযকি রতবর কত িযকরবন, তয কল
থস্গুকলয িৃ বেিীকত থেযেয থেকে একস্কছ? এই থ ৌলগুকলয রতবর কত
িযকর শুধু যে থেযকনয এেটয নক্ষকের থভতর, েযকজই আ যকির
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শরীকর থে ভযরী থ ৌলগুকলয আকছ থস্গুকলয একস্কছ থেযকনয এেটয
নক্ষকের থভতর থেকে। থেযকনয এেটয নক্ষকের স্ু িযরকনযভয
বিকফযরকণ এটয চযরিযকশ ছবিকে িকিবছল, তযরির থস্খযন থেকে
িৃ বেিীকত একস্ আ কির থিক িযন বনকেকছ।
েযকজই তুব স্িস্ ে কন রযখকি, তুব বেন্তু থ যকটও তুে
এেজন যনু র্ নও, তুব
ে নক্ষকের স্েযন! থতয যর শরীকর
নক্ষকের অাংশ রকেকছ, েযর শরীকর নক্ষকের অাংশ রকেকছ, থস্ েী
েখকনয ক্ষুদ্রতয, ীনতয, রিন্তয থিখযকত িযকর?

বিশ্বব্রহ্মযকের ভবির্্ত
থ যক যস্্যবিকেনকস্র
ভবির্্ৎ
েকতয
আ রয
বনকজর
থচযকখই
থিখি,
বিশ্বব্রহ্মযকের ভবির্্ৎ
বেন্তু আ রয থিখি
নয। বিজ্ঞযনীরয অিবশ্
বিশ্বব্রহ্মযকের ভবির্্ৎ
েী থস্বট এর যকে
থির
েকর
থিকলকছন।
বিশ্বব্রহ্মযে
রস্যবরত কে থস্বট
আ রয জযবন। এই
রস্যরণ েী চলকতই
েযেকি নয েী এে
স্ ে থেক আিযর

ডযেক এনযবজকর েযরকন বিশ্বব্রহ্মযে শুধু
রস্যবরতই কত েযেকি, েখকনযই
েয কি নয।
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স্াংেুবচত কে েযকি থস্বট বনকে বিজ্ঞযনীকির এে স্ ে স্াংশে বছল।
এখন আর থস্টয বনকে থেযকনয স্াংশে থনই। বিজ্ঞযনীরয স্ু িযরকনযভয
বিকফযরকণর বেছু চ েরি িেককিক্ষণ থেকে বনবশ্চত কেকছন এই
বিশ্বব্রহ্মযে স্াংেুবচত কি নয। এবট থেভযকি রস্যবরত কে থস্ভযকিই
রস্যবরত কত েযেকি, শুধু তযই নে রস্যরকণর গবত আকরয িযিকত
েযেকি। স্ু িূর ভবির্্কত রস্যরণ এতই থিকি েযকি থে এেবট
গ্যলযবি থেকে আর অন্ গ্যলযবিকে আর থিখযই েযকি নয। িুকরয
বিশ্বব্রহ্মযকের থেখযকনই েযবে নয থেন, আ যকির কন কি আ যকির
চযরিযকশ আর থেউ থনই।
এেয, আ রয একেিযকরই এেয!

থ যক য স্্যবিকেনকস্র ভবির্্ৎ

িৃ বেিীকত এখন স্যত বিবলওন থ যক য স্্যবিকেনস্। বিিতককনর থভতর
বিকে যনু র্কে এখযকন থিৌঁছযকত ব বলওন ব বলওন িছর থলকগকছ।
যে এেশ যজযর িছর আকগ বিিবতকত ওেয থ যক য স্্যবিকেনস্
এখন বনকজই বিিতকনকে বনেন্ত্রণ েরকত বশকখকছ। থে িবরিতকনটুেু
েরযর জকন্ আকগ ব বলওন িছর লযগত আজকের থ যক য
স্্যবিকেনস্ থস্বট েকেে িছকর েকর থিকল! তযই আ রয অিূ র
ভবির্্কত েী রে থ যক য স্্যবিকেনস্ থিখি থস্বট বে আ রয এখন
েল্পনয েরকত িযরি?
ভবির্্ৎ েল্পনয েরয খুি েবঠন বেন্তু তযরিকরও আ রয থচষ্টয
েবর।
যনু র্ িযনরকেও থিযন েকর থিকলকছ। বশম্পযবির স্যকে
যনু কর্র বজকনর ব ল 99.9% েযকজই বিজ্ঞযনীরয আস্কল এখন ইকে
েরকলই যনু র্কে থিযন েরকত িযরকি! থস্বট েরকছ নয িৃ বেিীর
রনবতে িযধ্িযধেতযর জকন্। আকগ থ যে িকর থ যে থস্বট ঘকট
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েযকি! িি বিজ্ঞযনী, িি গযেে, িি বশল্পী িি থখকলযেযিকে থিযন
েরয এখন শুধু স্ কের অকিক্ষয যে।

ভবির্্কত এই থ যক য স্্যবিকেনস্ বে আ যকির িৃ বেিী ধ্বাংস্ েকর থিকি?

থিযন েরযর রনবতে িযধ্িযধেতয েযেকত িযকর বেন্তু বজকনবটে
ইবিবনেযবরাং েকর এেজন স্ু িযর যনি স্েযন জন্মযকনযকত বনশ্চেই
থস্রে রনবতে িযধ্িযধেতয েযেকি নয! তযই আ রয বনশ্চেই থিখি
িৃ বেিীকত স্ু িযর যনি স্েযন জন্ম বনকে, ভবির্্কত স্যরয িৃ বেিী েী
স্যধযরণ যনিস্েযন এিাং স্ু িযর যনি স্েযকন বিভি কে েযকি?
আ রয বনকজর থচযকখই থিকখবছ থে যনু কর্র েুবি িছকরর থিবশ
থিঁকচ েযেযর েেয নে থরযগ থশযেকে বনেন্ত্রণ েকর এখন তযরয
অিলীলযে আবশ িছর নব্বই িছর থিঁকচ আকছ। যনু কর্র
থিযক যকজযক িবরিতকন েকর আ রয অিূ র ভবির্্কত থিখকত িযি
যনু র্ িযধকে্কে বনেন্ত্রণ েরকত বশকখ থগকছ! থরযকগ থশযকে
এেবস্কডকন্ট ৃ তু্িরণ নয েরকল থেউ আর যরয েযকে নয!
িৃ বেিীকত আর বশশু থনই শুধু শত স্ স্র িছকরর েু িয িুরুর্ র ণী।
েী স্িকনযশ!
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নযেী উি যর থিকি নতুন রজকন্মর জকন্ নতুন িৃ বেিী।

তকি আ যকির স্িকচকে িি েুবে কে যনু কর্র রবত
যননু কর্র অবিশ্বযস্, যনু কর্র অিক লয। িৃ বেিীকত এখন একতয
বনউবিেযর থিয য রকেকছ থে যনু র্ অস্াংখ্িযর িুকরয িৃ বেিীটযকে
িুকরযিুবর ধাংস্ েকর িুকরয যনি জযবতকে বিলু প্ত েকর থিলকত
িযরকি। আ রয েী স্বত্ িুকরয িৃ বেিীকে ধ্বাংস্ েকর থিলি, নযেী
নক্ষকের স্েযন ব কস্কি আ যকির যনু কর্র জকন্ যনু কর্র
ভযকলযিযস্যই জেী কি এিাং আ রয নতুন রজন্মকে এেবট স্ু ের
িৃ বেিী উি যর বিকে থেকত িযরি?

