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িবংশ শতা ীর একজন িবখ াত িব ানীর নাম যিদ
কাউেক করেত বলা হয়, তাহেল িনঃসে েহ বলা
যায়, স আইন াইেনর নাম করেব। সটা িব ানীর
সৗম কাি , আলুলািয়ত কেশর পিরিচত ছিবর জন
হেত পাের। তারপর যিদ কান িব ানীর নাম
সাধারন জনমানেস আেস তা িতিন হিকং। সটাও
িক তাঁর ইলেচয়ার-এর সৗজেন হেত পাের। স
িবতেক যাি না। তেব িতিন কেতাটা জনি য় এবং
পিরিচত মুখ িছেলন সটার একটা নমুনা আমরা
পেত পাির
িবখ াত বালুিশ ী সুদশন প নােয়েকর
পুরীর সমু ৈসকেতর গড়া হিকং-এর িতমূিত থেক।

সেবা
িশখের
পৗঁেছ িদেয়িছল। িতিন তাঁর
জীবনব াপী কােজর মাধ েম আমােদর বুিঝেয় িদেলন
িব ান মানুেষর জন ই - িব ােনর জন মানুষ না।
ি েফন হিকং-এর জ ১৯৪২ সােলর ৮ই জানুয়াির
ইংল াে র অ েফােড। ঐিদন আবার এক িবেশষ
িদন; কারন ওটা িছল আেরা এক মহামানব
গ ািলিলওর ৩০০ তম
য়াণ িদবস। আ য
সমাপতন। তাঁর বাবা িছেলন জীবিবদ ার গেবষক।
মধাবী পিরবােরই জ
হেয়িছেলা তাঁর এবং মাবাবা ছেলেমেয়র পড়ােশানার িদেক বশ মনেযাগও
িদেয়িছেলন। জামািনর বামাবষণ থেক বাঁচেত হিকং
ল ন ছােড়ন মােয়র সােথ। ল ন এবং স
অ াবান-এ হিকং-এর বেড় ওঠা।
াইমাির
ু েল
অেনকিদন পার করার পেরও হিকং পড়েত পারেতন
না, এজন িতিন ু লেকই দাষ িদেয়েছন। অবশ
সটা কেট িগেয়িছেলা কেয়ক বছেরর মেধ ই। ু েল
অেনেকই তােক ‘আইন াইন’ বেল ডাকেতা। এেত
আর আ য হবার িকছু নই। হিকং ‘আইন াইন’
ডাকনামটার নামকরেণর সাথকতা যাচাই কের
যাি েলন অ েফােডর ইউিনভািস কেলেজ। েফসর
রবাট বারম ােনর মেত পড়ােশানা িছেলা তার কােছ
জলভাত। অ েফাড
থেক
কৃিতিব ােন
থম
ণীেত উ ীণ হওয়ার পর, ১৯৬২ সােল কমি েজর
ি িন হল।
িবখ াত জ ািতিবদ
ড হেয়ল তখন কমি েজ
পড়াে ন। হিকং চেয়িছেলন, তাঁর সােথ কাজ
করেত। িক
তােক গাইড িহেসেব পাওয়া গেলা
না। হেয়ল অেনক ব
িছেলন, এটা একটা কারণ
হেত পাের। এমন একজন গেবষেকর সােথ কাজ
করেত না পের ভীষণ মন খারাপ হেয়িছেলা তাঁর।
তেব এটা হিকং-এর জন শােপ বর হেয়িছল
একিদন। তাঁর ড েরেটর গাইড িছেলন ডিনস
ি য়ামা। হিকং য িবষেয় কাজ করেতন, তার নাম
সাধারণ
আেপি কতা
এবং
কসেমালিজ
বা
া ত । নাম থেকই গেবষণার িবষয় বাঝা
যায়।

পুরীর সমু ৈসকেতর িবখ াত বালুিশ ী সুদশন প নােয়েকর গড়া হিকং

ি েফন উইিলয়াম হিকং একাধাের অধ াপক, তাি ক
পদাথিবদ, মহািব িবদ,
লখক, এবং িব ানজনি য়কারী। জীবেনর বিশর ভাগ সময় মাটর
িনউরন রােগ আ া হেয় ইলেচয়াের কা েয়েছন,
তী
িনউেমািনয়ায়
আ া
হেয়
বাকশি
হািরেয়েছন। তারপেরও তাঁর অজেনর খাতা অেনেকর
থেক অেনক বিশ মিহমাি ত। িতিন এক চলমান
আদশ, িযিন পেদ পেদ বুিঝেয় িদেয়েছন জীবেন চলার
পেথ কােনা বাধাই ই াশি েক দমােত পাের না।
কৃ গ র স িকত গেবষণা ি েফন হিকংেক খ ািতর
[1]

www.rbcec.in/e-corner

ি েফন হিকং-এক অিব রণীয় িব ানী | সুমন পাল

ছা াব ায় হিকং

অ েফাড িব িবদ ালেয়

াতক হওয়ার পর হিকং

ডিনস ি য়ামা িছেলন আধুিনক কসেমালিজর
ােদর মেধ অন তম। তাঁর সােথ কাজ করেত
িগেয়,
থমিদেক িনেজর গিণত ান িনেয় সমস া
হি ল। অ েফােড গিণত িবভাগ না থাকেলও
িনেজর
চ ায়
সাধারণ
আেপি কতা
আর
মহািব ত িনেয় কাজ িশেখ িনেত লাগেলন িতিন।
এমন সময় তার বােনর ব ু জইন ওয়াইে র
সােথ দখা হেলা তাঁর। ফরািস সািহেত পড়ুয়া এই
মেয়টার সােথ খুব
ত তাঁর সখ তা গেড় ওেঠ,
পের যটা িবেয়েত পিরনিত পায়।
কেশাের ঘাড়ায়-চড়া ও নৗকা-চালােনায় িবেশষ
উৎসাহ থাকেলও, কমি েজ থাকাকালীন হিকং-এর
মাটর িনউেরােন সমস া, Amyotrophic Lateral
Sclerosis (ALS) রাগ ধরা পেড়। এই রােগ পশী
নাড়ােনা যায় না, আে আে শরীর দুবল হেত
থােক, শরীর অথব হেয় পেড়, কথা বলা অস ব
হেয় যায়, খাবার গলা যায় না, আে
আে
িনঃ াসও আটেক যেত থােক। তখন ১৯৬৩, তাঁর
মা ২১ বছর বয়স। এসময় সবেচেয় বড় ভরসা
হেয় পােশ দাঁড়ােলা তাঁর
িমকা জইন ওয়াই ।
হিকং সই সমেয়র
ৃিত রাম ন কের বেলিছেলন,
“আমােদর বাগদান আমােক বঁেচ থাকার রসদ
যুিগেয়িছেলা।” ১৯৬৫ সােল দুজেন িবেয় কের
ফলেলন।

হিকং ও জইন ওয়াই , ১৯৬৫-এর ১৪ই জুলাই, িবেয়র িদন

স েরর দশেক িতিন িব ানীেদর কােছ সুপিরিচত
হেয় ওেঠন কৃ গ বর-এর এক নতু ন গািণিতক
তে র
সুবােদ।
আমরা
জািন
য
সনাতন
পদাথিব ান অনুসাের কৃ গ র হল এমন শি শালী
মাধ াকষণ
ে র উৎস যােক অ াহ কের কােনা
িকছু ই গ র থেক বিরেয় আসেত পাের না। অপর
এক িবখ াত িব ানী রজার পনেরােজর কৃ গ র
সং া উপপাদ েক িতিন
াে র উপর েয়াগ
কেরিছেলন তাঁর িথিসেস। এর পের িতিন রজার
পনেরােজর সে ই কাজ
কেরিছেলন। তাঁেদর
যৗথ গেবষণার ফল িহসােব আমরা আেরা কেয়ক
উপপাদ
পেয়িছ যােদর একসে
পাশািক নাম
হিকং- পনেরাজ অনন তা উপপাদ । এই গেবষণায়
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কােজ লেগিছল এক
িবেশষ সমীকরণ যার সে
আমােদর
দেশর এক িব ানীর নাম জিড়ত।
সাধারণ আেপি কতা িবষেয়
িসেডি
কেলেজর
(অধুনা
িসেডি
িব িবদ ালয়) অধ াপক অমল
রায়েচৗধুিরর আিব ৃ ত ‘রায়েচৗধুির সমীকরণ’ ব বহার
কেরিছেলন হিকং ও পনেরাজ। এই সময় থেকই
তাঁর কথা বলার অসুিবেধ হেত থােক, তেব অদম
হিকং তার কাজ থািমেয় রােখনিন; মূলত সময় অ ,
তাই কাজ শষ করেত হেব, ওটাই হেয় ওেঠ তাঁর
কােজর অনুে রণা।

অিভিষ হন। এই স ান বড় দুলভ, মেন রাখেত
হেব এই পেদ কাজ কেরিছেলন স ার আইজাক
িনউটন, চালস ব ােবজ এবং পল িডরাক-এর মেতা
ব ি রা।

১৯৭৪-এ িতিন আমােদর পিরিচত কেরন এই
কৃ গ র-এর আেরা এক
েপর সােথ। নচার
পি কায় তাঁর আিব ােরর সংবাদ
কািশত হয়,
নাম িছল – ‘ াক- হাল এ ে াশানস?’ এবার
ব াখ া দন এর অি ম সমেয়র, িতিন গািণিতক
ভােব জগৎবাসীেক দখান য এই কৃ গহবর
ধু
েষ নয় না, উগেরও দয় িনেজর অি ম দশায়।
এই উগের দওয়া শি ও অপিরসীম। কৃ গ র থেক
িনগত এই িবিকরণ হিকং িবিকরণ নােম পিরিচত।
সনাতন পদাথিবদ া অনুসাের কৃ গ র থেক কখেনাই
কােনা িকছু বিরেয় আসেত পাের না। হিকং
দখােলন য
কণাবলিবদ া এবং তাপগিতিবদ ার
ি তীয় সূ অনুসাের কৃ গ র থেক িবিকরণ িনগত
হেত বাধ । আমরা জািন
কােনা িসে েমর
িবশৃ লার পিরমাপেক বেল এন িপ। তাপগিতিবদ ার
ি তীয় সূ অনুযায়ী য কােনা াকৃ িতক ি য়ায়
এন িপ বৃি পায়। হিকং দখােলন য কৃ গ েরর
সীমানার
ফল হল তার এন িপর পিরমাপ। য
কােনা কৃ গ েরর একটা িনিদ
তাপমা া আেছ
এবং তাপমা া থাকার অথ হল তাপগিতিবদ া
অনুসাের তার থেক একটা িবিকরণ িনগত হেব।
িতিন দখােলন কণাবলিবদ া এই িস া েকই সমথন
কের।

১৯৮৫ সােল হিকং িনউেমািনয়ায় আ া হন, তাঁর
শারীিরক অব া হেয় উেঠিছেলা ভয়াবহ। তখন তাঁর
াস- াস িনেত অসুিবধা হি ল। তাই, হিকং-এর
াসনালী কেট সখােন উব বসােনা হয়। ALS এর
জন আেগ এমিনেতই তার কথা জিড়েয় যেতা,
এবার িতিন স ূণ েপ বাকশি
হারােলন।
মশ
তাঁর যাগােযােগর মাধ ম িহেসেব নানা
যুি র
সাহায নওয়া হয়। তাঁর এক সহেযাগী পদাথিবদ
ক ািলেফািনয়ার একটা কা ািন Words Plus এ
যাগােযাগ করেলন। এই কা ািন কি উটার আর
হােতর মেধ রাখা ি কার ব বহার কের শ আর
বাক বানােনার মত সফটওয় ার বািনেয়িছেলা। এই
সফটওয় ারটােক একটা ভেয়স িসনেথসাইজােরর সােথ
যু
কের িদেয়িছেলা Speech Plus নােমর একটা
কা ািন। এরপর থেক িমিনেট পেনেরাটার মত
শ বলেত পারেতন িতিন।

হিকং তাঁর ওই মহািবে র তে র জন ১৯৭৪-এ
রয়াল সাসাই র সভ িনবািচত হন মা ৩২ বছর
বয়েস। ১৯৮১ সােল িতিন
াব কেরন য,
িবিকরণ করেত করেত যখন কৃ গ র উেব যায়,
তখন এর ভতেরর তথ েলাও হািরেয় যায়। িক
তথ তা কখেনা হািরেয় যায় না। তাই, এটা িনেয়
পদাথিব ান জগেত যুি পূণ আেলাচনা-সমােলাচনা
হেয় যায়। তথ সং া এই বপরীেত র নাম
Blackhole Information Paradox. পরবত েত িতিন
কমি েজর লুেকিশয়ান গিণত
ভাষক িহেসেব

যজন তাি ক পদাথিব ােনর মেতা তথাকিথত
ক ন িবষেয়র একজন িব ানী সেলি
হেলন
সটা হল সবসাধারেণর জন সাধারণ ভাষায় একটা
বই
লখা। বইটার
থম খসড়া
ত হেয়
িগেয়িছেলা ১৯৮৪ সােল। িক
তাঁর
কাশেকর
কােছ বইটা ক ন মেন হওয়ায় (মানুষ বুঝেব না
মেন হওয়ায়) আেরা সহজ ভাষা ব বহার করেত
বেলিছেলন। অবেশেষ ১৯৮৮ সােল বইটা কািশত
হেলা, থম সং রেণর ভূ িমকা িলখেলন খ াতনামা
জ ািতিব ানী কাল সগান। বইটা য পৃিথবীর

কমি জ িব িবদ ালেয়র গিণত িবভােগ হিকং

[3]

www.rbcec.in/e-corner

ি েফন হিকং-এক অিব রণীয় িব ানী | সুমন পাল

কেতা িল ভাষায় অনূিদত হেয়েছ তার ইয় া নই।
এতিদেন ায় আড়াই কা র ওপের কিপ িবি হেয়
গেছ। সই িবখ াত বই
হল ‘এ ি ফ িহে াির
অফ টাইমঃ
ম িদ িবগ ব াং টু
াক হালস।’
ঐিতহািসক ব েসলার িহেসেব ১৯৯৮ সােল ‘িগেনস
বুক অফ রকড ’-এ ান পায় বই ।

িতিন এবং তাঁর ী জইন একসােথ পথ চলা ব
কেরন ১৯৯১ সােল। এই িবে েদর চার বছর পর
িতিন আবার িবেয় কেরন তাঁর অসু থাকাকালীন
অব ায় তােক পিরচযা করা নাস এিলিন ম াসনেক।
২০০৬ সােলর িদেক সই স েকরও ইিত টােনন
িতিন।
দীঘ ৪০ বছর িযিন ইলেচয়ার স ল জীবনযাপন
করেছন তার থেক কেয়ক মুহূেতর জন িতিন
জীব শায় মু হেত পেরিছেলন। ২০০৭ সােল স ার
িরচাড ানসন-এর ভািজন এয়ারলাইনস এক িবেশষ
যুি েত রেকেটর ধাঁেচর িবমােন হিকং- ক িনেয়
যান উ তর বাযু ের। িতিন ইলেচয়ার ছেড় মু
মানুষ হেয় আনে
িশ র মত ওই িবমােন
অিভকষিবহীন হওয়ার আন
উপেভাগ কেরন
িডগবািজ খেয়। অসামান এই মানুেষর কত কম
াি হেয়িছল কত বড়।

এ ি ফ িহে াির অফ টাইমঃ ম িদ িবগ ব াং টু

াক হালস-এর

দ

সা েল পেয়েছন ১২
িব মােনর স ান। তার
মেধ উে খেযাগ হল কমি েজর লুেকিশয়ান েফসর
অফ ম াথেম
-এর গৗরবজনক পদ, য পেদ উিন
িছেলন ৩০
বছর, রেয়ল সাসাই র অ ালবাট
আইন াইন এবং িহউেজস পুর ার, পাপ ষ পলএর
থেক িতিন এবং রজার
পনেরাজ পান
িব ােনর জন Pius XI পুর ার, ি শ সরকার
কতৃ ক ি শ রাজতে র স ািনক কমা ার উপািধ,
উলফ পুর ার, কে
মেডল এবং ফা ােম াল
িফিজ -এর পুর ার, মািকন
িসেড -এর দওয়া
২০০৯ সােল আেমিরকার
বসামিরক স ান
িসেড
মেডল অফ ি ডম। তাঁেক নােবল না
িদেয় আমরা মান কেরিছ পুর ার শষ কথা নয়।
িব ােনর
ে
িণধানেযাগ একটা কথা হল, নতু ন
আিব ার সবসমেয়ই পুরােনা
ানেক ছািপেয় যােব
এবং
িবেশেষ অ ীকার করেব। এই ি তীয়
ই হল িব ােনর রেনসাঁস। হিকং-এর গেবষণা
িব ােনর অেনক
চিলত ধ ানধারণােক অ ীকার
কের, তাই তাঁর অবদান হল িব ােনর িব ব।

হিকং-এর িজেরা ািভ অনুভব

এরপের তাঁর যাগােযাগ করার মতাও লাপ পেত
থােক। ২০১১-এর িদেক, িমিনেট ১৫ টার জায়গায়
২ টা শে এেস দাঁড়ােলা তাঁর যাগােযােগর গিত।
তখন এিগেয় আেস ইে ল
কা ািন। তারা
কি উটার-িহউম ান ই ারঅ াকশন িডজাইন-এর
মাধ েম হিকং-এর জন এমন ব ব া কেরন যােত
তাঁেক কােনা শ টাইপ না করেত হয়, বরং িতিন
যােত দখােনা শ েলা থেক ত বাছাই করেত
পােরন। বারবার তারা সটার ই ারেফস পাে েছন,
যােত িতিন অেপ াকৃত
ত হাের শ
বাছাই
করেত পােরন। জীবনেক কতখািন ভালবাসেল
এইরকম শারীিরক অব ায়ও ২০১৬ সােল িতিন
ব ৃ তা কেরেছন িব িবদ ালেয়।
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িথেয়টাের ব ৃ তা

হিকং-এর
থমা
ীর
জইন-এর
লখা
বই Travelling to Infinity: My Life with Stephenএর উপর িভি
কের একটা িসেনমা বানােনা
হেয়িছেলা ২০১৪ সােল। Theory of Everything.
হিকং সই িসেনমাটা দেখ অিভভূ ত হেয় িগেয়িছেলন।
হিকং-এর ভূ িমকায় অিভনয় কেরিছেলন এিড
রডেমইন। িসেনমাটা আসেলই চমৎকার! আর এিড
রডেমইন একটা অ ারও িজেত িনেয়েছন হিকং-এর
ভূ িমকায় অিভনয় করার জন ।

হিকং-এর জীবনী আধািরত িসেনমার পা ার



কৃ গ র স িকত গেবষণা ি েফন হিকংেক খ ািতর
সেবা
িশখের পৗঁেছ িদেয়িছল। তেব িতিন সব
থেক
বিশ পিরিচত তার বই েলার জন ।
িব ানেক সবার কােছ আন ময় ও সহজ কের
তু লেত স ম সই বই েলার জন ই িতিন মানুেষর
মােঝ অমর হেয় থাকেবন। তার লখা বইেয়র
তািলকাঃ















A Brief History of Time (From the Big Bang to
Black Holes) (1988)
Black Holes and Baby Universes and Other
Essays (1993)
Black Holes & Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy (Kip Thorne, and introduction
by Frederick Seitz) (1994)
The Nature of Space and Time (with Roger
Penrose) (1996)
The Large, the Small and the Human
Mind (with Roger Penrose, Abner Shimony and Nancy Cartwright) (1997)
The Universe in a Nutshell (2001)
On the Shoulders of Giants (2002)



The Future of Spacetime (with Kip
Thorne, Igor Novikov, Timothy Ferris and introduction by Alan Lightman, Richard H. Price)
(2002)
God Created the Integers: The Mathematical
Breakthroughs That Changed History (2005)
A Briefer History of Time (with Leonard Mlodinow) (2005)
The Grand Design (with Leonard Mlodinow)
(2010)
The Dreams That Stuff Is Made of: The Most
Astounding Papers of Quantum Physics and
How They Shook the Scientific World (2011)
My Brief History (2013)

িতিন জে িছেলন গ ািলিলওর মৃতু বািষকীেত। আর
মৃতু বরণ করেলন আইন াইেনর জ বািষকীেত।
আ য সমাপতন। রেখ গেলন িতন স ান - লুিস,
রবাট এবং
ম- ক। ২০১৮ সােলর ১৪ই মাচ,
য়াত হেলন এ যুেগর সবেচেয় পিরিচত িব ানী
ি েফন হিকং। ি েফন হিকং মারা যাওয়ার আেগ
জানেত
চেয়িছেলন,
তামরা আমার সমািধর
ৃিতফলেক কী িলখেত চাও? সমাধানটা অবশ
িতিনই িদেয়িছেলন বেল জানা যায়। আেগই বলা
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হেয়েছ াকেহােলর 'এন িপ' নােমর প ারািমটার থাকা
আবশ ক। তা নাহেল তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূে র
পিরপ ী হেয় যায়। এঅব ায় সহকম বেকন াইন
এবং ি েফন হিকং এর যৗথ য়াস িছল,

৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

ত য় রায়, হিকং-এর জীবনতর , িব ানভাষ,
মাচ ২০১৮
http://www.hawking.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=OU
pl0HDGq1Q
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_
Hawking_in_popular_culture
https://www.nasa.gov/pdf/223968main_
HAWKING.pdf
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-450794/Stephen-Hawkingsweightless-adventure.html

লখেকর পিরিচিত
লখক হের

শারী িবদ াপীেঠ

সহকারী িশ ক এবং ঋিষ বি ম
চ

সা

পদাথিবদ া

এন িপর সই সমীকরন

মহািবদ ালেয়র
িবভােগ

অিতিথ

েপ

কমরত।

অধ াপক

লখাপড়া কলকাতার িবদ াসাগর

াকেহােলর এন িপর সমীকরণ। িতিন ই া পাষণ
কেরন য, এই
পূণ সমীকরণ
যন লখা

কেলজ

থেক

কিলকাতা

থােক তাঁর সমািধফলেক। আমরা আশা করেতই পাির
তাঁর স ােন তাঁর সমািধেত এই সমীকরণ ল ল করেব।
কােলর সংি
ইিতহাস-এর রহস উ াটনকারী
গােয় ার ন র দহ থেক িনগত শষ িবিকরন িক হািরেয়
গল কােলরই কান কৃ গ েরর অভ ের?

পদাথিবদ ায়

িব িবদ ালয়

Science)

থেক

(University

পদাথিবদ ায়

যাদবপুর িব িবদ ালয়
গেবষণার

সা ািনক

াতক

ও

College

of

াতেকা র।

থেক B.Ed. এবং Ph.D.।

– আয়নম েলর

াজমা ও তাপীয়

ঘটনাবলী, আবহিবদু ৎ ও চু ম ান অনুনাদ,
তর , ভূ ক

পের

রিডও

ন। বতমােন, কিলকাতা িব িবদ ালেয়র

তথ সূ

Centre of Advanced Study in Radio Physics

১.

and

২.
৩.
৪.
৫.

গৗতম গে াপাধ ায়, ি েফন হিকং- া িল,
িব ানভাষ, মাচ ২০১৮
ফরহাদ হােসন মাসুম, ি েফন হিকং-এর জীবনী,
িব ানযা া, মাচ ২০১৮
আিজজুল সাহািজ, ি েফন হিকং-এর য়াণ বা এক
ন ে র জীবনাবসান, িব ানকথা
অিভ প ঘাষ, ফসবুক
ীতম মজুমদার, ফসবুক

Electronics-এ

পশাগত
কাটেছ

ও

আংিশক

গেবষণার

িব ান

সমেয়র

কাজকেমর

িবষয়ক

গেবষক।

বাইেরর
ব

সময়

রচনায়।

সােয়ি িফিলয়া, িব ানযা া, িব ানপি কা, জয়ঢাক,
িব ান, Scientific Mind, এডু েকায়াকস
ভৃ িত
পি কায় লখেকর িব ান ব
কািশত হেয়েছ।
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