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 েক ডাউন এবং ননউটন : 

 

যে সময়ে এই প্রিন্ধ বিখয়ে িয়সবি, যসই সমে বিশ্ব জয়ুে এক মারণ যরাগ র্ািা িবসয়েয়ি। কয়রানা 

ভাইরাস, োর যপাষাবক নাম COVID19 সারা বিয়শ্ব যকয়ে বনয়েয়ি িহু প্রাণ। ভাইরাস এর আক্রমণ 

রুখয়ে সি থত্র সু্কি, কয়িজ, বিশ্ববিদযািে িুটি বদয়ে যদওো হয়েয়ি। টিক এরকমই এক পবরবিবের সৃটি 

হয়েবিি 200 িির আয়গ, েখন সারা বিশ্ব জয়ুে যেগ যরাগ যিয়ে বগয়েবিয়িা, িয়ে িয়ে মারা োচ্ছিি 

আক্রান্ত মানুষ। আর সু্কি, কয়িজ িন্ধ কয়র সি িাত্র িাত্রীয়দর বনজ বনজ ঘয়র বিয়র যেয়ে িিা 

হয়েবিি। সািিা বিি 1665, আইজযাক বনউিন েখন যকমবিজ বিশ্ববিদযািয়ের িাত্র।  বিশ্ববিদযািে 

িন্ধ হয়ে োওোয়ে বেবন বিয়র আসয়িন বনয়জর গ্রায়মর িাবে উিসথ্রপ এ। 

 

   

       (িবি ১- সযার আইজাক বনউিয়নর িােী ,উিসথ্রপ, ইংিযান্ড ) 
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অিসর সমে কািায়ে বনউিন সায়হি ভািয়ে িসয়িন মহাবিয়শ্বর রহসয বনয়ে। সৃটির আবদ যর্য়ক 

মানুষ িে যিবি আকষ থণ অনুভি কয়র রায়ত্রর আকায়ি। অসংখয িুিবক িুিবক আয়িা িোয়না  

নক্ষত্র রাচ্ছজ যকান মন্ত্রিয়ি আিয়ক আয়ি এয়ক অপয়রর সায়র্ ? যে চা াঁয়দর আয়িায়ে রায়ের সি 

অন্ধযকার িাবপয়ে যজযাৎস্নার যজাোর আয়স পৃবর্িীয়ে , যসই চা াঁদ ই  িা বকভায়ি পৃবর্িীর সায়র্ 

সামঞ্জসয যরয়খ চয়িয়ি ? এরকমই বিবিধ প্রশ্ন বনউিন যক যমাহাবিি কয়র যরয়খবিয়িা সারা  বদনভর ।  
এরই মায়ে িাগায়নর আয়পি গাি যর্য়ক িি মাটিয়ে পোর মে েুি ঘিনা বনউিন সায়হি যক এক 

চরম উপিবির যদার যগা াঁোে যপৌয়ি বদয়ে যপয়রবিি। বনয়জর বিয়েষণী ক্ষমো ও গবণয়ের সাহায়েয 

বনউিন িিয়িন এই মহাবিয়শ্বর প্রবেটি িস্তু প্রয়েযকটি িস্তু যক বনয়জর বদয়ক আকষ থণ কয়র। বেবন 

আকষ থণ িয়ি নাম বদয়িন মহাকষ থ (Gravitation) . এই িয়ির প্রভায়িই মহাবিয়শ্বর প্রবেটি িস্তু এয়ো 

সুন্দর িয়ন্দ এয়ক অপয়রর সায়র্ রয়েয়ি আর ঐ  একই িয়ির জনয গায়ির আয়পি মাটিয়ে এয়স 

পয়েয়ি। বেবন গবণয়ের সাহায়েয খুি সহজ ভায়ি যদবখয়ে বদয়িন এই িি বকভায়ি কাজ কয়র। বেবন 

যদখায়িন এই মহাকষীে িি িস্তু দুটির গুণ  িয়ির সমানুপাবেক অর্ থাৎ ভারী িস্তুর মহাকষীে 

আকষ থণ িি যিিী যজারদার আর এও িিয়িন এই িি িস্তুদুটির মধযকার  দরূয়ের িয়গ থর 

িযাস্তানুপাবেক অর্ থাৎ দুটি িস্তুর  ময়ধযকার দরূে কময়ি োয়দর ময়ধয িানও িােয়ি হুহু কয়র আিার 



োয়দর ময়ধযকার দরূে যিয়ে যগয়ি আকষ থণ িিও ক্ষীণ  দুি থি হয়ে পেয়ি।  এই িয়ির মবহমা িযাখযা 

করয়ে বগয়ে বনউিন সায়হি োাঁর যিখা িই বপ্রচ্ছিবপো যে িিয়িন যে মহাকষ থ িি বকভায়ি কাজ কয়র 

যসিা আবম িুেয়ে যপয়রবি বকন্তু  যকন দুটি িস্তুর ময়ধয এই িি কাজ কয়র যসিা আমার জানা যনই 

এিং সচুারু ভবিমাে বনউিন সায়হি এই ঘিনার  অবেপ্রাকৃে যকায়না িচ্ছির হাে আয়ি  িয়ি িযাখযার 

ইবে িায়নন। েবদও সেয েখন বিি সুদরূ পরাহে। বনউিয়নর েত্ত্ব অনুোেী মহাকষীে িি একটি 

োৎক্ষবণক িি। অর্ থাৎ মহাবিয়শ্বর যে যকায়না দুটি িস্তুর ময়ধয দরূে োই যহাক না যকন োরা এয়ক 

অপরয়ক আকষ থণ করয়ি যকায়না সমে িযে না কয়রই। এখায়নই ;িাগয়িা খিকা। আমায়দর 

মহাবিয়শ্বর আকার যো যনহাে মন্দ নে, েবদ িস্তু দুটি মহাবিয়শ্বর দপু্রায়ন্ত অিিান কয়র োহয়িও বক 

োয়দর ময়ধযকার আকষ থণ িি োৎক্ষবণক হয়ি? অর্ থাৎ যকায়না একটি িস্তুর অিিান পবরিেথন করয়ি 

োৎক্ষনাৎ বক যসই প্রভাি অনয িস্তুটির ওপর পেয়ি? 

 

কাহানন (স্থান-কাে ) ঢে টুইষ্ট : 

 

আইজাক বনউিয়নর যদওো এই মহাকষ থ িয়ির রহসযিেৃ অংি উয়মাবচে হয়ে সমে যিয়গ যগয়িা 

দুয়িা িিয়রর যিিী। আসয়র নাময়িন ইহুবদ জাম থান েিুক আিিািথ আইনস্টাইন। বেবন েেবদয়ন 

বিয়িষ  আয়পবক্ষকো িায়দর েয়ত্ত্বর (special theory of relativity)আবিস্কারক বহয়সয়ি বিজ্ঞানী মহয়ি   

পবরবচবে  িাভ কয়রয়িন। বেবন উপিবি কয়রবিয়িন এই িন্দমে মহাবিশ্ব যে সুয়োর িায়ন জয়ুে 

আয়ি বনউিন িবহরয়ির রূপ িণ থনা কয়রয়িন  মাত্র োর স্বরূপ সন্ধান করা হয়ে ওয়িবন। আর োই 

আসয়র নাময়িন আইনস্টাইন। প্রর্য়মই বেবন িান (space) এিং কাি (time ) এই দুটি বিষয়ের ধারণা 

আমূি ভায়ি িদয়ি বদয়িন। বেবন িিয়িন িান ও কাি এয়ক অপয়রর সায়র্ অিাঅবি ভায়ি জবেে। 

োই োরা আিাদা দুটি উপাদান নে। সমে এমবনয়েই িয়ো রহসযমে চ্ছজবনস। বনউিন সায়হি 

সমেয়ক েেিা সহজ ভায়ি িযাখযা কয়রবিয়িন, িয়িবিয়িন িান িা যদি (space) ও সমে (time) দুটি 

বভন্ন রাবি।  আইনস্টাইন ো মানয়িন না।  বেবন িিয়িন িান ও কাি একই বিষে  োরা এয়ক অপয়রর  

  

 

(িবি ২- আিিািথ আইনস্টাইন )         (িবি ৩- মহাকষীে যক্ষত্র ) 

িবি ২ Credit: Albert Einstein Archive, Jerusalem, Ferdinand Schmutzer 

িবি ৩ Credit: T. Pyle/Caltech/MIT/LIGO Lab 

 

আিাদা নে । বেবন ো িিয়িন চয়িা যসটি একিা উদাহরয়ণর সাহায়েয িয়ুে যনওো োক। ধরা োক 

এক িযচ্ছি পৃবর্িীর উপর একটি ওজন েয়ন্ত্র দা াঁবেয়ে বনয়জর ওজন বনয়ি। ওজন েয়ন্ত্র যে সংখযাটি 

যদখাে, পৃবর্িী যে পবরমান িয়ি িযচ্ছিটিয়ক নীয়চর বদয়ক িানয়ি িা িযাচ্ছিটি বনয়জর ওজয়নর জনয যে 



পবরমান িি েন্ত্রটির উপর প্রয়োগ করয়ি।এখন িযচ্ছিটি েবদ হিাৎ িূয়নয িাবিয়ে ওয়ি েৎক্ষনাৎ 

ওজন েয়ন্ত্রর কাাঁিা ঘুয়র বগয়ে িূয়নয যনয়ম োয়ি এিং িযাচ্ছিটি েখন বনয়চর বদয়ক নাময়ি োর বনয়জয়ক 

ওজন িূনয ময়ন হয়ি। এখন ভািা োক িযচ্ছিটি একটি রয়কি এ যচয়প মহািূয়নয পাবে বদয়ি। রয়কি 

টির  েরণ (Acceleration) েবদ ৯.৮ বমিার /যসয়কন্ড২ হে োহয়িও যিাকটির ওজন পৃবর্িীয়ে দা াঁবেয়ে  

যনওো িযাচ্ছিটির ওজয়নর সমান হয়ি। এয়ক্ষয়ত্র রয়কয়ির যময়ে ওই পবরমান িি বদয়ে িযাচ্ছিটিয়ক 

উপয়রর বদয়ক যিিয়ি োই ওজন েয়ন্ত্র িযাচ্ছিটির ওজন অপবরিবেথে র্াকয়ি। োহয়ি প্রশ্ন হয়ি 

আমরা োহয়ি বক কয়র িুেয়িা যে আবম মহাকায়ি নাবক পৃবর্িীর মাটিয়ে আবি? না আমরা সবেযই 

িুেয়ে পারয়িানা। আইনস্টাইন িিয়িন অিায়ধ পেন আর িূনয মহাকায়ি বিচরণ করার ময়ধয যকায়না 

পার্ থকয যনই, দুয়িার যক্ষয়ত্রই  িস্তুটি ওজন িূনয। 

 

  

িবি ৪: ওজন শুনযো 

                              Credit: James Overduin, 2007  

 

আর একিু সহজ ভাষাে িিয়ি অিায়ধ পেনিীি যকায়না িস্তু যকানও মহাকষীে আকষ থণ িি অনুভি 

কয়রনা, োর কারণ সবেযই যকায়না িি িস্তুটিয়ক  নীয়চর বদয়ক িানয়িনা। আইনস্টাইয়নর এই েত্ত্ব টি 

ইকুইভযায়িি বপ্রচ্ছিপি অর্ থাৎিায়নর সমসেো েত্ত্ব নায়ম পবরবচে। মহাকষ থ শুধুমাত্র িান-কাি  িা 

যেস-িাইম এর িক্রো মাত্র।এিার যদয়খ যনওো োক মহাকষ থ বকভায়ি সময়ের উপর িবে যঘারাে। 

িান-কাি একটি জযাবমবেক যক্ষত্র। কল্পনার  সুবিধার জনয আমরা এটিয়ক দুটি আিাদা সুয়োে যিানা 

একটি কাপয়ের িুকয়রা ভািয়ে পাবর।পদার্ থ বিজ্ঞায়নর ভাষাে োর যপািাবক নাম যেস-িাইম 

যিবিক। এিার কল্পনা করয়ে যচিা কয়রা ওই কাপেটিয়ক িানিান কয়র ধরা হয়িা এিং োর উপর 

একটি ভারী যিাহার িি যরয়খ যদওো হি। োহয়ি আমরা যদখয়িা িিটির ওজয়নর জনয কাপেটি 

বনয়চর বদয়ক েুয়ি পয়েয়ি। অর্ থাৎ িস্তুটি বনয়জর ভয়রর জনয বনয়জর আয়িপায়ির িান যক দুময়ে 

মুচয়ে বদয়েয়ি। টিক এমনিাই ঘয়ি গ্রহ িা নক্ষয়ত্রর যক্ষয়ত্র। গ্রহ িা নক্ষত্র োয়দর ভয়রর জনয বনয়জর 

চারপায়ির িান-কায়ির  িুয়নাি  যক একদম িা াঁবকয়ে যিয়ি। এই িান-কায়ির িক্রো িা যেস-িাইম 

কায়ভথচারয়কই (curvature) আমরা মহাকষীে িি ভাবি। সেুরাং িযাপার োহয়ি দা াঁোয়িা যে মহাকষ থ 

যকায়না িি নে  এিা  শুধুই একটি জযাবমবেক িক্রো। এই  িক্রোর পবরমাপ ই টিক কয়র যদে 

যকায়না িস্তুর মহাকষ থ কে যিিী ,আর এিার সহজ উত্তর হয়ি যে িস্তুর ভর েে যিিী যসই িস্তু েে  

যিিী োর আিপায়ির িানয়ক িা াঁবকয়ে যিয়ি আর োই েে ভারী িস্তু োর মহাকয়ষ থর পবরমাণও েে 

যিিী। 



সেে জব্দ, ঘনি  স্তব্ধ :  

 

আিা িিবি যো িয়ি যেস ও িাইম যে ওেয়প্রাে ভায়ি জবেে োয়দর আিাদা করা োেনা োর 

প্রমান বক? আইনস্টাইয়নর েত্ত্ব অনুোেী ভারী িস্তুর অিিায়নর জনয েবদ যেস দমুয়ে মচুয়ে োই 

োহয়ি যো সময়ের ও বনষৃ্কবে নাই ,সমেও বিকৃে হয়ি। িাস্তয়ি ঘয়িও টিক োই। পরীক্ষা কয়র যদখা 

যগয়ি মহাকায়ি রাখা যকায়না ঘবের েুিনাে পৃবর্িীর মাটিয়ে রাখা যকায়না ঘবের কাাঁিার গবে বকিুিা 

হয়িও ের্ োে । অর্ থাৎ মহাকয়ষ থর উৎসিয়ির েে কায়ি োওো োে ঘবের কাাঁিার গবে েে কয়ম। 

আর োই  পৃবর্িীর মাটিয়ে রাখা ঘবেটি যলা চয়ি।  োহয়িই যিায়ো মহাকষ থ বকভায়ি সমেয়কও জব্দ 

করয়ে পায়র। স্বভািেই ময়নর ময়ধয আর একিা প্রশ্ন উাঁবক যদে োহয়িবক এমন যকায়না িান আয়ি 

যেখায়ন যগয়ি ঘবের কাাঁিা একদম বির হয়ে োয়ি ? 

 

িবি ৫- িান-কায়ির িক্রো  

                                Credit: www.sciencenews.org 

 

 “ ভায়িা  ,ভায়িা ভািা প্রযাবিস কয়রা।  “ যে িস্তুর ভর েে যিিী যস োর আিপায়ির যক্ষত্রয়ক যিবি 

িা াঁবকয়ে যিয়ি।এই মহাবিয়শ্ব ব্লাকয়হাি হয়িা একটি িস্তু োর ঘনে অসীম  আর োই োর ভর ও হয়ে 

োে কল্পনােীে। ব্লযাকয়হায়ি োর আিপায়ির যক্ষত্রয়ক এেিাই িা াঁবকয়ে যিয়ি যে আয়িাও যসই িন্ধন 

যর্য়ক মুচ্ছি পােনা।  এয়হন ব্লযাকয়হায়ির আয়সপায়ি র্াকা যকায়না ঘবের কাাঁিার যে বক দিা হয়ি ো 

সহয়জই অনুয়মে। ঘবের কাাঁিাও োয়ি স্তি হয়ে। অর্ থাৎ যকায়না িযচ্ছি ব্লকয়হায়ি পয়ে যগয়ি োর 

জনয সমে বকন্তু বির র্াকয়ি। ভািয়ে েেই অিাক িাগুক না যকন এিাই সবেয।  

 

 

 

 

 

 



ওই আঁকা বাকঁা পথটট ধয়র : 

 

এিার আর একিু কল্পনা কয়র যদখ ঐ যিাঁয়ক োওো রিায়রর চাদয়রর উপর োচ্ছি আর একটি যিাি 

িিয়ক গবেয়ে বদই োহয়ি িিটি ঐ ভারী িিটিয়ক যকন্দ্র কয়র যগাি কয়র ঘুরয়ে ঘুরয়ে এক সমে 

ময়ধয খায়ন পয়ে োয়ি। এই ঘিনা যর্য়ক আমরা এিা উপিবি করয়ে পারবি যে যিাি িিটির চিার 

পর্িাই যিাঁয়ক োওোর কারয়ন িিটিয়কও ঐ িা াঁকা যক্ষয়ত্র ঘুরয়ে হয়েয়ি এিাো োর কায়ি অনয যকান 

রাস্তা যখািা বিি না। োহয়ি এই পরীক্ষা যর্য়ক সহজভায়ি অনুমান করা োে সূয়ে থর চাবরবদয়ক 

গ্রহগুবি এরকম ঘুরপাক খাই যকন। োর কারণ গ্রহগুবি চিার পর্িাই সয়ূে থর ভয়রর জয়নয যিাঁয়ক 

যগয়ি। পরিেীকায়ি এই েত্ত্বটিয়ক সহজ কয়র িিয়ে বগয়ে আর এক বিবদগ্ধ বিজ্ঞানী ও সুিিা জন 

হুইিার  িয়িন “ যকান িস্তুর োর আয়স পায়ির যক্ষত্রয়ক িয়ি যদে কেিা িা াঁকয়ে হয়ি আর যক্ষত্র 

িয়ি যদে িস্তুয়ক িি যকান পয়র্ চিয়ে হয়ি। “ 

 

িবি ৬ Credit: WGBH Boston 

 

১৯১৬ সায়ি প্রকাবিে হি, মহাকষ থ সম্পয়কথ আইনস্টাইয়নর চমকপ্রদ আবিষ্কার ো মহাকষ থ সম্পয়কথ  

এেবদয়নর ধযান ধারণা যক বনয়ময়ষ নসযাৎ কয়রবদি।  সারা পৃবর্িীর বিজ্ঞানী মহয়ি এক আয়িােয়নর 

সৃটি হয়িা। এয়ো আর যে যস িযাপার নে , এ এয়কিায়র বিজ্ঞায়নর একিত্র সম্রায়ির সয়ি দ্বৈরর্। োই 

সহয়জই অনুমান করা োে যে আইনস্টাইয়নর যজনায়রি বর্ওবর অি বরয়িটিবভটি বিজ্ঞানী মহি খুি 

সহয়জ স্বীকৃবে যদেবন।  

 

প্রর্ম স্বীকৃবে এয়সবিি বিটিি বিজ্ঞানী সযার আর্ থার এব ংিয়নর হাে ধয়র। প্রর্ম বিশ্বেুয়ের ঘনঘিার 

মায়ে এক বিটিি বিজ্ঞানী উয়িপয়ে যিয়গবিয়িন একজন জাম থান বিজ্ঞানীর েত্ত্ব প্রবেষ্ঠার কায়জ। 

বিজ্ঞায়নর ইবেহায়স যস এক মহাকায়িযর সমান। আইনস্টাইয়নর িযাখযা অনুোেী যকায়না ভারী 

নক্ষয়ত্রর ভয়রর কারয়ণ োর আিপায়ির যক্ষত্র এেিাই যিাঁয়ক োে যে আয়িা আর যসাজা পয়র্ 

আসয়ে পায়রনা , অনুসরণ করয়ে হে িা াঁকা পর্। আর োই সূয়ে থর পাি বদয়ে যকায়না আয়িা আসার 

সমে যিাঁয়ক োে।  



 

 

  িবি ৭- সযার আর্ থার এব ংিন                   িবি ৮- এব ংিয়নর যোিা িবি ো যর্য়ক   বরয়িটিবভটির 

সেযো প্রমান হয়েবিি 

িবি ৭ Credit: United States Library of Congress's Prints and Photographs division under the 

digital ID ggbain.38064 

িবি ৮ Credit: Comparison between Principe plate W and Oxford plate D, from page 324 of 

Eddington’s 1920 paper 

 

এই িিয়িযর সেযো বিচায়রর জয়নযই আসয়র অিেীণ থ হয়েবিয়িন বিশ্ব িয়রণয বিজ্ঞানী আর্ থার 

এব ংিন। ১৯১৯ সায়ি ২৯ যি  যম পূণ থগ্রাস সেূ থগ্রহয়ণর সমে নক্ষয়ত্রর িান পবরিেথয়নর িবি েুয়ি 

প্রমাণ করয়িন সবেয সবেয সূয়ে থর পাস বদয়ে আসার সমে আয়িার গবেপর্ যিাঁয়ক োে। স্বীকৃবে যপয়িা 

আইনস্টাইয়নর েত্ত্ব , বিজ্ঞান এবগয়ে চিয়িা বনয়জর গবেয়ে। 

 

ওই েহানসনু্ধর ওপার ঢথয়ক ……. 

 

আজ বকন্তু অনয আয়রকিা পরীক্ষার গল্প করয়ে িয়সবি যোমায়দর সায়র্, ো আইনস্টাইয়নর 

যজনায়রি বরয়িটিবভটির েত্ত্ব যক সরাসবর প্রমান কয়র । এই প্রিয়ন্ধর শুরুয়েই িয়িবিিাম যেস হয়িা 

পােিা একিা চাদর িা কাপয়ের মে। যকায়না ভারী িস্তুর জনয যেমন যিাঁয়ক োে টিক যেমনই 

মহাবিয়শ্বর যেয়কায়না দুটি ভারী িস্তু েবদ বনয়জয়দর ময়ধয সংঘয়ষ থ বিপ্ত হে োহয়ি ো যেস যক 

আয়ন্দাবিে কয়র। পুকুয়র বিি িুাঁেয়ি যেমন জয়ির উপর েরয়ির সৃটি হয়ে ো সারা পুকুয়র িবেয়ে 

পয়ে টিক যেমনই মহাজাগবেক যকায়না সংঘষ থ িা যকায়না নক্ষয়ত্রর বিয়ফারয়ণর িয়ি যেয়স ওই 

একই রকম এই রকম েরি সৃটি হে।  এই মহাজাগবেক েরয়ির নাম মহাকষীে েরি িা 

গ্রাবভয়িিনাি ওয়েভ। বক অভূেপূি থ একিা িযাপার যভয়ি যদয়খায়ো ,মহাবিয়শ্বর যকায়না সুদরূ প্রায়ন্তর 

যকায়না খির িবেয়ে পেয়ি েরয়ির আকায়র টিক যেন মহাবিয়শ্বর মহাসংগীয়ের সুর িবেয়ে পেয়ি 

চাবরবদয়ক বিপুি িহরী েুয়ি। েয়ি এখায়ন একিা বিষে িক্ষয করার ময়ো , মাধযম বনয়জই এখায়ন 

যপাস্টমযান।অর্ থাৎ মাধযম (যেস ) বনয়জই আয়ন্দাবিে হে আর ওই যিউ িবেয়ে পয়র চাবরবদয়ক 

আয়িার গবেয়ে। সুদরূ মহাবিয়শ্বর যকায়না এক যকায়ণ ব্লযাক যহায়ির ময়ো দুটি ভীষণ ভারী িস্তু েবদ 

সংঘয়ষ থ বিপ্ত হে বকংিা সপুারয়নাভা বিয়ফারয়ণর ময়ো যকায়না ভেঙ্কর ঘিনা ঘয়ি োর খির আয়িার 

গবেয়ে িবেয়ে পয়র সমগ্র মহাবিয়শ্ব।  
 



 

                 িবি ৯- দুটি নৃেযরে ব্লযাক যহাি 

LIGO's gravitational-wave detection is the first direct observation of such a merger.  

Credit: SXS (Simulating eXtreme Spacetimes) project 

 

মহাকষীে েরি েখন যকায়না িস্তুর ওপর বদয়ে িয়ে োে েখন যসই িস্তুটি সংকুবচে ও প্রসাবরে হে। 

এই সংয়কাচন প্রসারণ যদয়খই অনুমান করা সম্ভি হে যে িস্তুটির ওপর বদয়ে যকায়না েরি িয়ে 

যগয়িা। আিার এিা অনুমান কয়র বনয়েও আমায়দর কি হয়ি না যে যেস বনয়জই েবদ সংকুবচে ও 

প্রসাবরে হে োহয়ি যেস এ র্াকা যে যকায়না বকিুরই সংয়কাচন প্রসারণ হয়ি। বিজ্ঞানীরা ভািয়িন 

এই মহাকষীে যিউয়ের োয়ি োয়ি যকায়না িস্তুর নাচন যক ধরয়ে পারয়িই মহাকষীে েরয়ির 

উপবিবের প্রমান পাওো োয়ি। যেই না ভািা ওমবন কাজ শুরু।  

 

ইনতহায়সর পাতা উয়ে : 

 

আইনস্টাইয়নর কষা অংয়ক গ্রাবভয়িিনাি ওয়েভ এর উপবিবে েেিা সহয়জ এয়সবিয়িা িাস্তয়ি 

পরীক্ষাগায়র োর উপবিবে প্রমান করয়ে বিজ্ঞানীয়দর সমে যিয়গ যগয়িা একয়িা িির। শুরুিা 

হয়েবিি ১৯৬০ সায়ি। যমবরিযান্ড ইউবনভাবস থটির বিখযাে অধযাপক যজায়সি ওয়েিার একটি েন্ত্র 

িানায়িন, োর নাম বদয়িন ওয়েিার িাস থ, ো মহাকষীে েরি প্রমায়নর প্রর্ম েন্ত্র বহসায়ি ধরা হে। 

আিা ওয়েিার এর েন্ত্রটি যকমন বিি ো যদয়খ যনওো োক। ওয়েিায়রর দ্বেরী েন্ত্রটিয়ে দুটি 

দুইবমিারিম্বা ও এক বমিার িযাস েুি দুটি এিুবমবনউম বসবিন্ডার। ওয়েিার ধারণা কয়রবিয়িন যে 

গ্রাবভয়িিনাি ওয়েভ িা মহাকষীে েরি েখন এই বসবিন্ডার দুটির ময়ধয বদয়ে িয়ে োয়ি োয়ে 

অনুরনয়ণর (Resonance) সৃটি হয়ি। বকন্তু ওয়েিায়রর েন্ত্র মহাকষীে েরয়ির উবপবিবে প্রমায়ন িযর্ থ 

হে।  

 



 

 

       িবি ১০- বিজ্ঞানী ওয়েিার োর েয়ন্ত্রর সায়র্  

       Credit: Special Collections and University Archives, University of Maryland Libraries 

 

োইয় া (ঢেসার ইন্টারয়েয়রায়েটি গ্রানভয়টশনাে ওয়েভ অব্জারয়ভটনর)...   

   

মযাসাচুয়েিস ইনবস্টটিউি অি যিকয়নািচ্ছজর বিজ্ঞানী যরইনার ওইস োর ক্লায়স িাত্রয়দর পোয়নার 

িাাঁয়ক হিাৎ ই আয়িার ইন্টারয়িয়রি িা িযাবেচায়রর দ্বিবিিয়ক কায়জ িাবগয়ে মহাকষীে েরি 

আচ্ছিষ্কায়রর েন্ত্র িানায়না োে োর একটি নক্সা িাবনয়ে যিয়িন। ১৯৬৭ সায়ি  এ বিষয়ে একটি 

যপপার ও বিয়খ যিিয়িন বেবন। েবদও শুরুয়ে সরকাবর সাহায়েযর অভায়ি এই প্রয়জি যহা াঁচি খাে। 

এরপর ১৯৯৪ সাি নাগাদ কযািয়িক - এর বিজ্ঞানী বকপ র্ন থ ও প্রয়িসর িযাবর িযাবরি  এিং সয়ি থাপবর 

নযািনাি সাইি িাউয়ন্ডিন -এর সহয়োবগোে শুরু হে িাইয়গার োত্রা। ১৯৯৪ সায়ি আয়মবরকার 

হযানয়িা থ অঞ্চয়ি ও ১৯৯৫ সায়ি িস এয়ঞ্জিস এর বিবভংয়স্টায়ন িাবপে হয়িা দুটি ব য়িির েন্ত্র। 

প্রয়িির িযাবর িযাবরি যক এই কম থকায়ন্ডর প্রর্ম প্রধান বিজ্ঞান অয়েষী (Principal investigator) 

বনেুি করা হয়িা।  

 

 

িবি ১১- িাইয়গা 

Credit:  Left - The Virgo Collaboration/CCO 1.0,  

  Right - Caltech/MIT/LIGO Lab  

 

নকভায়ব কাজ কয়র ইন্টারয়েয়রানেটার ...   

       

হাই সু্কয়ির িাত্র িাত্রী োরা যমািামুটি ভায়ি আয়িার িযবেচার প্রচ্ছক্রোর সয়ি একিু হয়িও পবরবচে 

োরা সহয়জই এই েন্ত্রটির কম থ পেবে একিু হয়িও ধরয়ে পারয়িন। আমরা জাবন যকায়না একটি উৎস 



যর্য়ক আয়িা েরয়ির আকায়র িবেয়ে পয়ে। পািাপাবি দুটি েরি এয়ক ওপয়রর সয়ি বমিয়ি 

েরয়ির উপবরপাে হে। টিক যেমন পকুুয়রর জয়ি পািাপাবি দুয়িা বিি যিিয়ি একিা েরি 

আয়রকটি েরয়ির সায়র্ বময়ি উপবরপাে িা িযবেচার ঘয়ি।  

 

 

 
 

িবি ১২- জয়ির েরয়ির উপবরপাে 

Credit: Paul Doherty 

 

আমরা এিাও বিয়খবি দুটি েরি সমদিাে (same phase) এয়ক ওপয়রর উপর বমিয়ি পবরণবেস্বরূপ 

েরয়ির অযামবেচু   িা বিস্তার যিয়ে োে এয়ক িিা হে গিনমূিক উপবরপাে (Constructive 

Interference)।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: Physics and Radio Electronics  

 

 



          

িবি ১৩-  ািি বলি এক্সয়পবরয়মন্ট এ আয়িার উপবরপাে 

`   Credit: Pallab Roygupta 

 

এয়ক্ষয়ত্র েরি দুটি েবদ আয়িার হে োহয়ি যেখায়ন োরা সম দিাে আপবেে হে যসখায়ন আয়িার 

েীিো যিয়ে োে আর বিপরীে দিাে (Oposite Phase) বমিয়ি যসখায়ন েীিো কয়ম বগয়ে 

অন্ধকায়রর সৃটি হে ,এই পবরবিবে যক িয়ি ধ্বংসাত্মক উপবরপাে (Destructive Interference)। এই 

পে থন্ত আমরা যমািামুটি ভায়ি জাবন।  এিার যদখা োক এই েন্ত্র বকভায়ি কাজ কয়র?  
 

এই েন্ত্রটি ইংয়রচ্ছজ ‘L’ এর ময়ো যদখয়ে দুটি িাহু চার বকয়িাবমিার িম্বা দুটি িায়নি। িায়নি দুটিয়ক 

সম্পূণ থভায়ি িােুিূনয রাখা হে। িায়নি দুটি যেখায়ন এয়ক অপয়রর সায়র্ বমিয়ি যসখায়ন একটি উৎস 

যর্য়ক যিসার রচ্ছিয়ক িীম স্প্লিিায়রর সাহায়েয সময়কায়ণ বিভি কয়র েয়ন্ত্রর দুটি িাহুয়ে পািায়না হে।   

িায়নি দুটির যিষ প্রায়ন্ত রাখা আয়ি দুটি আেনা। যিসার রচ্ছি আেনা যে প্রবেিবিে হয়ে হয়ে বিয়র 

আয়স ও ব য়িির েয়ন্ত্র এয়ক ওপয়রর সায়র্ বিপরীে দিাে আপবেে হে। সুেরাং স্বাভাবিক  অিিাে 

ব য়িির েয়ন্ত্র একটি কায়িা অংয়ির সৃটি হওো উবচে েবদও িাস্তবিক যক্ষয়ত্র েয়ন্ত্র ইন্রায়র  যিসার 

রচ্ছি িযিহার হে োই ব য়িির েয়ন্ত্র বকিুই ধরা পয়েনা। বকন্তু ধয়রা েবদ যকায়না কারয়ণ েবদ যিসার 

রচ্ছির িাহুর  দ্বদয়ঘ থযর সামানয পবরিেথন ঘয়ি োহয়ি প্রবেিবিে রচ্ছি দুটি আর বকন্তু এয়ক অপয়রর 

সায়র্ বিপরীে দিাে বমবিে হয়ে পারয়িনা।  আর োর িয়িই ব য়িির েয়ন্ত্র সকূ্ষ্ম হয়িও যকায়না 

পবরিেথন ধরা পেয়ি। যকায়না মহাকষীে েরি েবদ পৃবর্িীর উপর বদয়ে িয়ে োে োহয়ি যিসার 

রচ্ছির দ্বদয়ঘ থরও সংয়কাচন , প্রসারণ হয়ি, আর োর িয়িই প্রবেিবিে রচ্ছি দুটি আর একদম 

বিপরীে দিাে বমবিে হয়ে পারয়িনা। িি স্বরূপ ব য়িির েয়ন্ত্র আয়িার বসগনযাি ধরা পেয়ি। আর 

টিক এভায়িই কাজ কয়র এই যিসার ইন্টারয়িয়রাবমিার েন্ত্রটি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit: Courtesy of North-western University (A Britannica Publishing Partner) 



 

     িবি ১৪ 

Credit: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences  

 

কেিা িচ্ছিিািী ও সংয়িদনিীি এই েন্ত্র ,ো িুেয়ে কয়েকটি পবরসংখযান না বদয়িই নে। এই েয়ন্ত্রর 

দুটি িাহুয়ে যে দুটি যিসার রচ্ছি চিাচি কয়র োয়দর দ্বদয়ঘ থয েবদ ১০-১৮   বমিার অর্ থাৎ একটি যপ্রািয়নর 

আকায়রর ১০০০ ভায়গর ১ ভাগ পবরমান পবরিেথন ঘয়ি সয়ি সয়ি ো েয়ন্ত্র  ধরা পয়ে োে।শুধু োই 

নে িাইয়রর  যে যকায়না রকম কৃচ্ছত্রম িা প্রাকৃবেক  কারণ যেমন োনিাহয়নর চিাচি অর্িা 

ভূবমকম্প ইেযাবদর িয়ি দ্বেরী যকায়না কম্পন যকায়না রকম ভায়ি েয়ন্ত্রর উপর প্রভাি বিস্তার করয়ে 

পায়রনা। িাইয়গা (LIGO) অব্জারয়ভিবর োই সটিক অয়র্ থই মানুয়ষর দ্বেবর সিয়চয়ে সংয়িদনিীি েন্ত্র।   

 

অবয়শয়ে ঢস ধরা ন ে:  
 

অিয়িয়ষ আসয়িা যসই বদন োর অয়পক্ষাে বিজ্ঞানীরা কাটিয়ে বদয়িা একয়িা িির।  ১৪ ই যসয়েম্বর 

২০১৫ িাইয়গা ,বিবভংয়স্টায়ন ও হযানয়িায় থ ৭  বমবি যসয়কয়ন্ডর িযািধায়ন একই রকম দুটি বসগনযাি 

ধরা পেয়িা। দুটি যকয়ন্দ্রর বিজ্ঞানীয়দর যকউই প্রস্তুে বিয়িন না এই রকম আকচ্ছিক এক ঘিনার 

জনয।য়িবির ভাগ জন বিজ্ঞানী ভািয়িন এ িুচ্ছে েয়ন্ত্রর তূ্রটি বকংিা পরীক্ষার প্রয়োজয়ন যকায়না কৃচ্ছত্রম 

কম্পন হেয়ো প্রয়িি করায়না হয়েবিি োর িি স্বরূপ এরকম যকায়না বসগনযাি আসয়ি।  বকন্তু 

যসরকম বকিুই করা হেবন। এইিার বিজ্ঞানী মহয়ি যিারয়গাি পয়র যগয়িা। েবেঘবে োরা িয়স যগয়িা 

বসগনযাি এর উৎস সন্ধায়ন র যেিা পাওো যগয়িা ো শুধ ুরিীন্দ্রনার্ িাকুয়রর একিা গান যকই ময়ন 

কবরয়ে যদে -”যোমার মহাবিয়শ্ব বকিু  , হারাে নায়কা প্রভু “   



১৪০ যকাটি আয়িাকিষ থ দয়ূর দুটি ব্লযাকয়হায়ি বনয়জয়দর ময়ধয সংঘয়ষ থ বিপ্ত হয়েবিি ,োরা এয়ক 

ওপয়রর চারপায়ি পাক যখয়ে যখয়ে একসমে এয়ক অপয়রর সায়র্ বময়ি োে আর বিপুি পবরমান 

িচ্ছি িবেয়ে পয়ে।  এই ভেঙ্কর একটি ঘিনার খির যভয়স আয়স পৃবর্িীয়ে মহাকষীে েরয়ির 

আকায়র।  এই েরি পৃবর্িীয়ে আসয়ে সমে যনে ১৪০ যকাটি িির। 

 

 

  

                    িবি ১৫ - িাইয়গা েয়ন্ত্র গ্রাবভয়িিনাি ওয়েভ এর যরখা বচত্র 

                  Credit: Ringing chirp: the waveform of event GW150914, Caltech/MIT/LIGO Lab 

 

যে দরূে আমরা কল্পনাও করয়ে পাবরনা , মহাবিয়শ্বর যকায়না সুদরূ যকায়না িান এর খির িবেয়ে পয়র 

বদয়ক বদগয়ন্ত , যকায়না বকিুই হাবরয়ে োেনা এই বিয়শ্ব। যচাখ িন্ধ কয়র একিার ভািয়ে যচিা কয়রা, 

অপূি থ অনুভূবেয়ে মন প্রাণ বসি হয়ে োয়ি। এই বসগনযাি আমায়দর আয়রা বকিু জাবনয়ে যগয়িা , 

যেমন যে দুটি ব্লযাকয়হাি এয়ক অপয়রর সায়র্ বময়িবিি োয়দর একজন সূয়ে থর ভয়রর প্রাে  ৩৬ গুণ  

ও অপরটি প্রাে ২৯ গুণ ভর সম্পন্ন।  বিজ্ঞানীরা আয়রা জানায়িন বসগনযািটি  ০.২ যসয়কন্ড  িােী 

বিি আর োর কম্পাঙ্ক বিি ৩৫ যর্য়ক ২৫০ হাৎথজ।  বিজ্ঞানীরা এই বসগনযাি যক িয়ব্দ পবরিবেথে 

কয়র যদয়খন যসটি অয়নকিা যিাট্ট পাবখর বকবচর বমবচয়রর ময়ো োই োরা এই বসগনযাি টির নাম 

বদয়িন বচরপ (Chirp)  

বিয়িষ উৎসাহী যদর জনয একটি Chirp নায়মর যমািাইি এবেয়কিন ও িানায়না হয়েয়ি , যেখায়ন 

আমরা মহাকষীে  েরি  আিয়ে পোর আওোজ বনয়জর কায়ন শুনয়ে পারয়িা। োহয়ি আর যদবর 

যকন, োও  শুয়ন নাও  মহাবিয়শ্বর মহাসংগীে।  

 

 

 



েধুয়রণ সোপয়েৎ:   

িবি ১৬- বেন বিজ্ঞানী িা াঁ বদক যর্য়ক বকপ র্ন থ ,যরইনার ওইস, এিং িযাবর িযাবরি 

Credit: Nobel Prize archives 

 

এই েুগান্তকারী আবিষ্কায়রর জনয ওই বেন বিজ্ঞানী যরইনার ওইস, বকপ র্ন থ এিং িযাবর িযাবরি ২০১৬ 

সায়ি পদার্ থ বিদযার যনায়িি পুরস্কায়র ভূবষে হয়িন। আইনস্টাইয়নর মহাকয়ষ থর েত্ত্ব স্বীকৃবে যপয়িা। 

েবদও একয়িা িির যিয়গ যগয়িা েিওু সেয সমে সময়েই সুন্দর আর ো সেয ো বমিয়ে িাধয। বকপ 

র্ন থ োাঁর যনায়িি যিকচার বদয়ে বগয়ে িিয়িন সমস্ত মানুয়ষর হয়ে আবম এই পরুস্কার , গ্রহণ করয়ে 

চয়িবি , এ শুধু বিজ্ঞায়নর জে আবম শুধুই একজন প্রবেবনবধ।  জে যহাক বিজ্ঞায়নর, জে যহাক 

মানুয়ষর সেয অনুসবন্ধৎসার।          

 

আেরাও সানেে :  

 

মহাকষীে েরয়ির উপবিবে প্রমাবণে হওোর সায়র্ সায়র্ মহাবিশ্ব যক যদখার একটি নেুন বদয়কর 

সূচনা হয়িা।  আর এই নেুন অয়েষণ যক এবগয়ে বনয়ে যেয়ে আমায়দর যদিও যোগ বদয়েয়ি। 

ভারেিয়ষ থ দ্বেরী হয়ে চয়িয়ি ইচ্ছন্ডোন গ্রাবভয়িিনাি ওয়েভ অব্জারয়ভিবর িা ইচ্ছন্ডয়গা (IndIGO ) . 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                    Credit: GW @ IUCAA > LIGO-India 



   

 

এই অব্জারয়ভিবরর কাে থ ক্ষমো আয়গর অব্জারয়ভিবর গুবির েুিনাে যিবি হয়ি। ভারেীে বিজ্ঞানী 

মহি আয়মবরকার নযািনাি সাইি িাউয়ন্ডিন এর সহয়োবগোে মহারায়ের বহংয়গাবি যজিাে শুরু  

করয়ে চয়িয়িন এই বিরাি কম থেজ্ঞ। এই েয়ন্ত্রর সংয়িদনিীিো এেিাই হয়ি যে যিসার রচ্ছির িাহুর 

দ্বদয়ঘ থযর ১০-২৩   বমিার অর্ থাৎ একটি যপ্রািয়নর সাইয়জর িক্ষ ভায়গর একভাগ পবরিেথন ও এই েয়ন্ত্রর 

ৈারা ধরা সম্ভি হয়ি। সুেরাং স্বপ্ন যদখা শুরু কয়র দাও হেয়ো এই কম থকায়ন্ডর হাে ধয়রই আমায়দর 

যদয়ির বিজ্ঞানীরা একবদন মহাবিয়শ্বর অয়নক অজানা রহসয উদ্ঘািন কয়র যিিয়িন। আর োরা 

এখন িাত্রিাত্রী আয়িা যোমরাও  যো একবদন বিজ্ঞায়নর মহােয়জ্ঞ সাবমি হয়ে পারয়ি।  

 

                                                                                                                                         


