
ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 
aিভিজৎ রায় 

বা াn রােসল তঁার িবখ াত ‘Why I am not a Christian’ pবেn pথম কারণ সmেn বেলন:  
 

‘আমােদর আেগi বুেঝ রাখা দরকার য জগেতর যা িকছু আমরা দখেত পাi, সব িকছুর eকিট কারণ 
আেছ। ei কারণেক p  করেত করেত আপিন পছেনর িদেক eিগেয় িগেয় aবশ i pথম কারেণর 
(First Cause) সm ুখীন হেবন, eবং ei pথম কারণেকi sতঃিসdভােব ‘ঈ র’ িহেসেব ধের নoয়া 
হয়।... আিমo বhদিন ধেরi eিটেক sতঃিসd িহেসেব gহণ কের িনেয়িছলাম িকnt eকিদন, যখন 
আমার বয়স আঠােরা, আিম জন sুয়াট িমেলর আtজীবনী পড়িছলাম, আর পড়েত িগেয়i সখােন ei 
বাক িট গলাম : ‘আমার বাবা আমােক p  করেলন- ‘ ক আমােক তির কেরেছ?’ আিম e pে র utর 
িদেত পািরিন। িকnt ei p িট আমােক আরo eকিট pাসি ক pে র িদেক ঠেল িদল। যিট হল- 
ঈ রi যিদ আমােক তির কের থােকন, তেব ঈ রেক তির কেরেছ ক?’ আিম eখনo মেন কির 
‘ঈ রেক তির কেরেছ ক?’ ei সহজ সরল বাক িট pথম কারণ সmিকত যুিkর দাষিট সi pথম 
আমােক দখােলা। যিদ pিতিট িজিনেসর eকিট কারণ থােক, তেব ঈ েররo কারণ থাকেত হেব। আবার 
যিদ কারণ ছাড়াi কান িকছু থাকেত পাের ( যমন ঈ র), তেব ei যুিk ঈ েরর জগেতর জন o 
সমানভােব pেযাজ ।’ 

 
‘িবগ ব াং’ তttিট বjািনক সমােজ গৃহীত হoয়ার পর পরi িব াসীেদর মেধ  নতুন কের ‘pথম কারণ’িটেক 
pিত া করার নব udীপনা লk  করা গল। 1951 সােল Pope Pius XII পিnিফকাল eকােডমীর সভায় 
বেলi বসেলন- 
 

‘যিদ সৃি র r থােক, তেব aবশ i ei সৃি র eকজন s াo রেয়েছ, আর সi s াi হেলন ঈ র।’ 
 
জ ািতিবjানী eবং ধমযাজক জজ হনির লিমিt (িযিন ‘িবগ ব াং’ pিতভােসর eকজন aন তম pবkা) 
পাপেক স সময় িবনেয়র সে  e ধরেনর যুিkেক ‘a াn’ িহেসেব pচার করা থেক িবরত থাকেত পরামশ 
িদেয়িছেলন।  
 
 
iদািনংকােল ‘কালাম কসমলিজকাল আgেমn’ (Kalam Cosmological Argument) নােম eকিট 
দাশিনক যুিkমালা সাধারণ িব াসীেদর কােছ খুবi জনিpয় হেয় uেঠেছ। ী ধেম দীিkত সুদশন দাশিনক 
eবং পশাদার িবতািকক uiিলয়াম লন kiগ (William Lane Craig) 1979 সােল লখা The  
Kalam Cosmological Argument বiেয়র মাধ েম যুিkর ei ধারােক সাধারণ মানুেষর কােছ জনিpয় 
কের তুেলন। ধারািটেক িনেচর চারিট ধােপর সাহােয  বণনা করা যায় : 
 

1। যার r (ঊৎপিt) আেছ, তার পছেন eকিট কারণ রেয়েছ। 
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2। আমােদর আজেকর ei মহািবে র eকিট ঊৎপিt আেছ। 
3। সুতরাং ei মহািবে র পছেন eকিট কারণ আেছ। 
4। সi কারণিটi হল ‘ঈ র’। 

 
দাশিনেকরা কালােমর যুিkেক তীbভােব আkমণ কেরেছন িবিভn সমেয়i*। e বiেয়o কেয়কিট pবেn 
‘আিদ কারেণর’ যুিkgেলার খnন anভুk হেয়েছ।  eখােন ‘বাhল  িবধায়’ সgেলার পুনrেlখ করা হল 
না। তেব eকিট grtপূণ ব াপার uেlখ না করেলi নয়। সবিকছুর পছেনi ‘কারণ’ আেছ বেল পছােত 
পছােত িব াসীরা ঈ েরর কােছ িগেয় হঠাৎ কেরi থেম যান। e সময় আর তারা যন কান কারণ খুেঁজ 
পান না। মহািবে র জিটলতােক ব াখ া করার জন  যিদ ঈ র নামক eকিট সttার আমদািন করেতi হয়, 
তেব সi ঈ রেক ব াখ া করার জন  eকi যুিkেত আেরকিট ‘ঈ র’ ক কারণ িহেসেব আমদািন করা 
uিচৎ।

                                                

 তারপর সi ‘ঈ েরর ঈ র’-eর aিst ব াখ ার জন  লাগেব আেরকজন ঈ র।  eভােব আমদািনর 
খলা চলেতi থাকেব eেকর পর eক, যা আমােদরেক aসীমেtর িদেক ঠেল দেব। ei ব াপারিট 

sাভািবকভােবi সকল িব াসীেদর কােছ আপিtকর। তাi ধমবাদীরা িনেজরাi ‘সবিকছুর পছেনi কারণ 
আেছ’ ei sতঃিসেdর ব িতkম িহেসেব ঈ রেক কlনা কের থােকন আর সাcাের ঘাষণা কেরন- ‘ঈ েরর 
aিsেtর পছেন কান কারেণর pেয়াজন নi।’ সমস া হল য, ei ব িতkমিট কন ধু ঈ েরর kেti 
pেযাজ  হেব, মহািবে র kেt কন নয়- eর কান যুিkgাহ  ব াখ া তারা িদেত পােরন না। 
 
 
দশন ছেড় eবার িবjােনর িদেক চাখ ফরােনা যাক। ‘যার r আেছ তার পছেন কারণ থাকেতi হেব’- 
কালােমর যুিkমালার pাথিমক ধাপিটেক িবjােনর জগেত aেনক আেগi খ ন করা হেয়েছ কারণিবহীন 
কায়াnাম াকচুেয়শেনর uদাহরণ হািজর কের। আণিবক পিরবৃিt (Atomic Transition), আণিবক 
িনuিkয়ােসর তজিkয় aবkেয়র (Radio active decay of nuclei) মেতা কায়াnাম ঘটনাসমূহ 
‘কারণিবহীন ঘটনা’ িহেসেব iিতমেধ i বjািনক সমােজ sীকৃত। হাiেজনবােগর aিন য়তা তtt 
(uncertainty principle) aনুযায়ী সামান  সমেয়র জন  শিk (যা E = mc2 সূেtর মাধ েম শিk o ভেরর 
সমতুল তা pকাশ কের) uৎপn o িবনাশ ঘটেত পাের- sতঃsুতভােব- কান কারণ ছাড়াi। egেলা 
সবgেলাi পরীিkত সত । কােজi uপেরর uদাহরণgেলাi কালােমর যুিkেক খ ন করার জন  যেথ । 
 
 
আিম আমার লখা ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’† বiিটেত তথাকিথত শূন  থেক িকভােব জড় 
কিণকা সৃি  হয় তা িনেয় িবশদভােব আেলাচনা কেরিছ। ei ধারণািটেক সmpসািরত কের বh িবjানীi 
আজ মেন কেরন eক কারণ িবহীন কায়াnাম াকচুেয়শেনর (Quantum Flactuation) মধ  িদেয় ei 
মহািব  সৃি  হেত পাের, যা পরবতীেত সৃ  মহািব েক sীিতর (Inflation) িদেক ঠেল িদেয়েছ, eবং 

 
* uৎসাহী পাঠেকরা www.mukto-mona.com  eবং www.infidels.org  oেয়ব সাiট dিট দখেত পােরন। 
†  আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী (a ুর pকাশনী, 2005) -মূল বiেয়র সpম aধ ায় দখুন। 

http://www.mukto-mona.com/
http://www.infidels.org/
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আেরা পের পদাথ আর কাঠােমা তিরর পথ সুগম কেরেছ‡। egেলা কান কlকািহনী নয়। মহািব  য শূন  
থেক uৎপn হেত পাের pথম e ধারণািট ব k কেরিছেলন eডoয়াড ি য়ন 1973 সােল ‘ নচার’ নামক 
িবখ াত বjািনক জানােল§ । eর পর আিশর দশেক sীিত তেttর আিবভােবর পর থেকi বh িবjানী 
pাথিমক কায়াnাম াকচুেয়শের ধারণােক sীিত তেttর সােথ জুেড় িদেয় মেডল বা pিতrপ িনমাণ 
কেরেছন।  শনূ  থেক ei মহািব  সৃি র ধারণা যিদ aৈবjািনক eবং াni হত, তেব সgেলা pখ াত 
বjািনক সামিয়কী (Scientific Journal) gেলােত কখনi pকািশত হত না। মূলতঃ sীিত-তttেক 
সাmpিতককােল বশ িকছু পরীkার মুেখামুিখ হেত হেয়েছ, eবং pায় সবgেলােতi ei তtt aত n 
সাফেল র সােথ e পযn utীণ হেয়েছ**।  sীিত তtt গ ালািkর kাsািরং, ek রি  eবং aবেলািহত 
তজিskয়তার িবন াস, মহািবে র pসারেণর হার eবং eর বয়স,  মহািব  গঠেন eর uপাদান gেলার pাচুয 

– সব িকছুi ব াখ া করেত পেরেছ িনখুতঁ সৗnেয।  আিম eর কািরগরী িদকgেলা eখােন আেলাচনা 
করিছ না, egেলা িনেয় িবsৃতভােব িগেয় মুkমনায় আেগ eকটা লখা িলেখিছলাম ‘sীিত তtt eবং 
মহািবে র udব’  িশেরানােম††।  
  
 
আসেল iনে শন বা sীিত িনেয় আঁেd িলেn আর তার দলবেলর সাmpিতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিত  
হেয় থােক তেব সিত কার aেথi সi ‘utp িবগ ব াং’ - যার মাধ েম পনর’শ কািট বছর আেগ eক 
মহািবেsারেণর মাধ েম e মহািব  তরী হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় eেস 
িগেয়েছ। কারণ, সাmpিতক গেবষণা বলেছ, িবগ ব াং িদেয় মহািবে র r নয়, বরং মহািবে র r হেয়েছ 
iনে শন িদেয়। aথাৎ, িবগব াং eর পের iনে শেনর মাধ েম মহািব  তরী (যা িকছিুদন আেগo সিত  
বেল ভাবা হত) হয়িন, বরং iনে শেনর ফলrিতেতi িকnt িবগব াং হেয়েছ, তারপর সৃ  হেয়েছ আমােদর 
মহািব । তার কথায়‡‡:  
 

‘Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the 
contrary, the big-bang is the part of inflationary model’ 

  
  
আরo মজার ব াপার হল, oi iনে শেনর ফেল ধু য eকবারi িবগব াং বা মহািবেsারণ ঘেটেছ তা িকnt 
নয়, eরকম িবগ ব াং িকnt হাজার হাজার, কািট কািট eমনিক aসীম-সংখ কবার ঘটেত পাের; তরী হেত 
পাের aসংখ  ‘পেকট মহািব ’। আমরা সmবতঃ eমনi eকিট পেকট-মহািবে  aবsান করিছ বািকgেলার 
aিst সmেn jাত না হেয় (e ব াপারিটেক বলা হয় ‘মািlভাস বা aনn মহািবে র ধারণা§§)। ei ধারণা 
                                                 
 
§ E.P. Tryon, "Is the Universe a Vacuum Fluctuation?", Nature 246 (1973): 396-97. 
** িবsািরত তেথ র জন  The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. 
Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দখুন। 
†† eকi লখা eকট ুপিরবিতত আকাের মািসক সােয়n oয়ােlর িডেসmর সংখ ায় (বষ 5, সংখ া 60, িডেসmর 2006) ‘iনেফশন িথoির : 
s াnাড িবগ ব াং মেডেলর িবদায় িক তেব আসn?’ িশেরানােম pকািশত হেয়িছল। 
‡‡ Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998 
§§ aনn মহািবে র সnােন, aিভিজৎ রায়, দিনক সমকাল, 15 জুলাi 2006 । 

http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/inflation_universe.pdf
http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/inflation_universe.pdf
http://www.sachalayatan.com/avijit/14150
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aনুযায়ী আমােদর মহািব  যােক eতিদন pকৃিতর পুেরা aংশ বেল ভেব নoয়া হত, আসেল হয়ত eিট 
eক িবশাল কান “aমিনভাস” (Omniverse)-eর খুব k ুd aংশিবেশষ ছাড়া আর িকছু নয়। আমােদর 
aবsাটা eেতািদন িছল সi বhল pচিলত 'aেnর হিs দশন' গেlর an লাকিটর মত - হাতীর কান ছুেঁয়i 
য ভেব িনেয়িছেলা oiটাi বুিঝ হাতীর পুেরা দহটা!  যােহাক, নীেচর ছিবিট দখেল িলেnর সাmpিতক 
sীিত তttিট ( যিটর নামকরণ করা হেয়েছ Chaotic inflation) িক বলেত চাiেছ e সmেn হয়ত িকছুটা 
ধারণা পাoয়া যােব: 
 

 
  
ছিব: িলেnর সাmpিতক তtt বলেছ কoিটক iনে শেনর ফেল সৃি  হেয়েছ aসংখ  সmpসািরত বুdদু eবং pিতিট 
সmpসািরত বdুদi আবার জn িদেয়েছ eক eকিট 'িবগ-ব াং'-eর। আর সi eক eকিট িবগ-ব াং পিরেশেষ জn িদেয়েছ 
eক eকিট পেকট মহািবে র। আমরা e ধরেনরi eকিট পেকট মহািবে  বাস করিছ (ছিবর uৎস – সােয়িnিফক 
আেমিরকান)। 
 
 
দখা যােc, e তtt aনুযায়ী কoিটক iনে শেনর ফেল সৃি  হেয়েছ aসংখ  সmpসািরত বুdুদ 

(expanding Bubbles) eবং pিতিট সmpসািরত বdুদi আবার জn িদেয়েছ eক eকিট ‘িবগ-ব াং’-eর। 
আর সi eক eকিট িবগ-ব াং পিরেশেষ জn িদেয়েছ eক eকিট পেকট মহািবে র। আমরা e ধরেনরi 
eকিট পেকট মহািবে  বাস করিছ। eতtt আজ aেনেকর মােঝi তরী কেরেছ ‘সৃি  সুেখর ulােস কঁাপা’ 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 

 
 
eক সাবজনীন দাশিনক আেবদেনর- e মহািব  যিদ কান িদন ধবংস হেয় যায়o, জীবেনর মূল সttা হয়ত 
িটেক থাকেব aন  কান মহািবে , হয়ত aন  কান ভােব, aন  কান পিরসের । 
 
 
িলেnর মেত e তেttর সমাধানিট eতটাi সরল য, eর আেগ eিট িবjানীেদর মাথায় কন আেস িন তা 
ভেব িলেn িনেজi aবাক হেয় িগেয়েছন। a ােলন gথ, যােক ‘iনে শন তেttর জনক’ িহেসেব aিভিহত 
করা হয়, িতিন তার ‘দ  iনে শনারী iuিনভাস’ বiেয় িব সৃি েক eকিট ‘আলিটেমট ি  লা ’ িহেসেব 
aিভিহত কের বেলন, 
 

‘Most important of all, the Question of the Origin of the matter in the 
Universe is no longer thought to be beyond of science. … If inflation is 
correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of 
essentially all the matter and energy in the Universe. …After two thousand 
years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said 
‘Nothing can be created from nothing’) was wrong. Conceivably, 
everything can be created from nothing. And “everything” might include a 
lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it 
is fair to say that Universe is the ultimate free lunch!’ 

 
aেনক িবjানী eবং দাশিনেকরাi মেন কেরন, কায়াnাম াকচুেয়শেনর ধারণার সােথ সমিnত করা 
iনে শন বা sীিত তtt যখন eেকবাের শূন  থেক িব সৃি র eকিট pাকৃিতক eবং যৗিkক সমাধান িদেত 
পারেছ, তখন ঈ র সmবত eকিট ‘বাড়িত হাiেপািথিসস’ ছাড়া আর িকছু নয়। 
 
iনে শন বা sীিত তtt ছাড়াo আেরকিট তtt  মহািব েক ব াখ া করার kেt iদািনং জনিpয় হেয় 
uেঠেছ।  পল siনহাট eবং নiল টুরেকর psািবত ei চkাকার মহািব  বা   ‘সাiিkক মেডেল’  তারা 
দিখেয়েছন আমােদর মহািবে র কান r নi, শষ নi।  e eক চলমান aনn, aফুরn মহািব  

(endless universe)।  তঁােদর আঁকা e ছিবেত ‘িবগ ব াং’ িদেয় sান-কােলর (space-time) r নয়, 
িবগ ব াং- ক তারা দিখেয়েছন কবল eকিট ঘটনা িহেসেব – যার udব হয়  িsংতািtকেদর কিথত dেটা 
bেনর সংঘেষর (collision of branes) ফলrিতেত। eবং কবলমাt eকবারi ei মহািবেsারণ ঘটেব 
বা ঘেটেছ তাo নয়,  বরং e মহািব  pাকৃিতক  িববতেনর চেk  িচর চলমান।  তারা গািনিতকভােব 
দিখেয়েছন, মহািবে র যাtাপেথর pিতিট চেk িবগ ব াং udব ঘটায় utp পদাথ eবং শিkর। কােলর 
পিরkমায় kমশ শীতল হেয় eর থেক তির হয় গ ালািk আর তারকারািজ, যা আমরা আজ চাখ মলেলi 
দখেত পাi।  আজ থেক ি িলয়ন বছর পের আবােরা িবগ ব াং ঘটেব  eবং তির করেব নতুন চেkর।  
পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত মেডলেক সাধারণ পাঠেকেদর কােছ িনেয় eেসেছন  
সmpিত ‘Endless Universe’ বiেয়র মাধ েম***।  নতুন e তtt aনুযায়ী মহািবে র যেহতু কান ‘ r’ 

                                                 
*** Endless Universe: Beyond the Big Bang -- Rewriting Cosmic History by Paul J. Steinhardt and Neil, 
Broadway; Reprint edition (June 3, 2008) 
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নi, eর পছেন কান s া বসােনার চ া aথহীন।  িব াসীেদর aিত-িpয় কালােমর যুিkমালা e 
মেডেলর জন  eেকবােরi pােয়ািগক নয়।  
 
 
 

 
ছিব: পল siনহাট eবং নiল টুরক তােদর psািবত ei চkাকার মহািব  বা   ‘সাiিkক মেডেল’  দিখেয়েছন আমােদর 
মহািবে র কান r নi, শষ নi, eবং পদাথ eবং শিkর udব হয় dেটা bেনর সংঘেষর ফলrিতেত, eবং ei pিkয়া 
চলেত থাকেব aনnকাল।  
 
 
মহািবে র সিত কার pকৃিত বুঝবার জন  হয়ত আমােদর ভিবষ েতর কািরগরী jােনর িদেক তািকেয় থাকেত 
হেব,  তেব eটুকু  বলা যায় িনঃসেnেহ য, iনে শনারী িকংবা সাiিkক – য মহািব i ভিবষ েত সিঠক 
pমািণত হাক না কন, e dিট তেttর কান তtti তােদর তttেক সাথকতা দoয়ার জন  কান aেলৗিকক 
সttার uপর িনভর করেছ না, মেডলgেলা িনমান করা হেয়েছ আমােদর জানা শানা পদাথিবjােনর িনয়ম 
নীিত aনুসরণ কেরi।  
 
 
আেরকিট কথা বলা pাসি ক হেব e ব াপাের।  িবjান িকnt কান িবষয় সmেক পরম বা িনখুতঁ jান িদেত 
পাের না। আজেক আণিবক sানাnর, িনuিkয়ােসর তজিkয় িবিকরণ বা কায়াnাম াকচুেয়শেনর মত 
ঘটনার কারণ পাoয়া যােc না- ভিবষ েত পাoয়া যেতi পাের। কui স সmাবনােক asীকার করেছ না। 
ভিবষ েত পাoয়া যেত পাের মহািব  সৃি র ‘আিদ’ কারণo। িকnt সi কারণিট য ‘ঈ েরর মত 
মহাপরাkমশালী ‘সttা'i হেত হেব, eিট ভেব নoয়ার কান যৗিkক কারণ নi, বরং কারণিট হেত পাের 
সmূণভােবi ‘pাকৃিতক’। oেয়স মিরসন তার ‘Must the Beginning of the Universe Have a 
Porsonal Cause? A critical Examination of the Kalam’s Cosmological Argument’-e বেলন- 
 

‘সৃি র সব িকছরু পছেনi কারণ আেছ- e ব াপারিট rব সত  নয়। আর যিদo বা iিতহােসর 
পিরkমায় কখনo বর হেয় আেস য মহািব  সৃি র পছেন eকিট ‘আিদ’ কারণ রেয়েছi, তবুo eকথা 
ভেব নoয়ার কারণ নi য, সi আিদ কারণিট ঈ েরর মত eকিট ‘ব িk সttাi’ হেত হেব।’  



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ঈ রi িক সৃি র আিদ বা pথম কারণ? 

 
 
 
মুkমনা পদাথিবদ ড. িভkর sংগরo eকi ধরেনর মত ব k কের বেলন- 
 

‘ধের িনলাম কালােমর কথা aনুযায়ী মহািবে র eকিট কারণ রেয়েছi, তা সi কারণ কন eকটা sফ 
pাকৃিতক কারণ হেত পারেব না?  কােজi দখা যােc - কালােমর যুিkমালা pােয়ািগক eবং তািttক – 
d’িদক থেকi ব থ হেc।’ 

 

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    
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