মহাবিস্ফারণ তস্ের সমসযা ও বিবিন্ন গুরুত্বপূণণ বিষয়
দেিস্্যাবত হালোর
সহায়ক অধ্যাপক, ঋবষ িবিম চন্দ্র সান্ধ্য মহাবিেযালয়
ফর্ত ভানন প্রায় কর গনফলক ভাবফনফাযণ র্ত্ত্বনক মভনন বননর এক ভয় এভনটি বির
না। র্খন অনননকই বকিু বফকল্প ভাজাগবর্ক নকা বফশ্বা কযনর্া। এগুনরা বননয়ই গন়ে উনেনি
অ-প্রবভর্

বফশ্বর্ত্ত্ব

(Non-standard

Cosmology)। ঠিক মকান নকাটি

মজযাবর্র্ফতজ্ঞাবনক

মতনফক্ষনণয ানে ফনেনয় বার খা খায় র্া মফয কযা বননয় অননক বফর্কত নয়নি । ফর্ত ভানন
ভাবফনফাযণ র্ত্ত্ব জনবপ্রয়র্া রাব কযায় এই বফর্কত গুনরানক ঐবর্াবক দৃবিনকাণ মেনক মদখা
য়; এগুনরায ভাধান কযায জনয এই র্নত্ত্ব অননক বযফর্ত ন আনা নয়নি আফায ভানেভানে
উন্নর্র্য মতনফক্ষণ কযা নয়নি। ভাধান নয় মগনি এভন ভযাগুনরা িা়ো আয বকিু
ভযা যনয়নি, মমভন: কাবি যানরা ভযা এফং ীর্র অদৃয ফস্তুয ফাভন িায়াে ভযা।

ভাবফনফাযণ র্ত্ত্ব এভন অননকগুনরা প্রনেয জন্ম বদনয়নি মায মকান ঠিক উত্তয মদয়ায
ভনর্া মতনফক্ষণ ফযফস্থা আভানদয ৃবেফীনর্ মনই। এয ভনধয যনয়নি
অদৃয বি (Dark
Energy), অদৃয ফস্তু (Dark Matter), ভাজাগর্ীক ফীবর্ীরর্া ইর্যাবদ মেনক উদ্ভূ র্
ভযাগুনরা। এগুনরানক দােতবফজ্ঞাননয ভাধানীন ভযা ফরা য় । এগুনরা ভাধাননয জনয
প্রনয়াজন ভাজাগবর্ক ক্ষু দ্র র্যঙ্গ টবূ বভ (Cosmic Microwave Background) বফবকযনণয ভূর
বফলয় বননয় অধযয়ন এফং ভাবফনশ্বয ফৃৎ বযয গেনন বফদযভান
অবর্ নফ র্াযা বননয়
অধযয়ন। ভযাগুনরায ভাকলীয় প্রবাফ মতনফক্ষণ এফং র্নত্ত্বয ভাধযন ফর্ত ভানন অননকটাই
মফাধগভয নয়নি। বকিু গুরুত্বূণত ভযা এফং ংবিি অনযানয বফলয় এখানন আনরােনা কযা র:
(১) বেগন্ত সমসযা (Horizon problem)
র্েয আনরায মেনয় দ্রুর্গবর্নর্ েরনর্ ানয না , এই ধাযণা মেনকই বদগন্ত ভযায ৃবি
নয়নি। এ মেনক মফাো মায় , অননক দূযনত্ব অফবস্থর্ ভাবফনশ্বয দুটি স্থান মানদয ভধযফর্ী দূযত্ব
আনরায গবর্মফনগয এফং ভাবফনশ্বয ফয়নয গুণপনরয মেনয় মফী
, র্ানদয ভনধয কাযবণক
(causal) ংনমাগ ঘটা কখনই ম্ভফ নয়।
ভাজাগবর্ক ক্ষু দ্র র্যঙ্গ টবূ বভ বফবকযনণয মম
মতনফক্ষণ কযা নয়নি র্া এনক্ষনে আয ভযায ৃবি কনযনি , কাযণ এই ভনয়য মম বদগন্ত
র্ায আকায ভাকানয প্রায় ২ বিগ্রী অংনয ভান। ভাবফশ্ব মবদ প্াংক ইনকয
(Planck’s
epoch) য মেনক একইবানফ ম্প্রাবযর্ নর্ োকর্ র্নফ এই অঞ্চরগুনরানর্ র্াভাো ভান
োকনর্ াযনর্া না।
(২) সমতা সমসযা (Flatness problem)
ফ্রানয়িভযান (
Friedmann) বফনশ্বয মক্ষনে ঘনত্ব প্রাের ( density parameter) Ω০ র
মতনফক্ষণমমাগয ঘনত্ব ρ এফং ংকট ঘনত্ব 𝜌𝑐 এয অনুার্। মতনফক্ষণমমাগয ঘনত্ব এফং ংকট
ঘননত্বয ভনধয ম্পকত মেনকই ভাবফনশ্বয ূণত জযাবভবর্ বনধতাবযর্ য়, নভগা ( Ω০) ভাজাগবর্ক
ভানদণ্ড ১-এয মেনয় মফী না কভ র্ায দ্বাযা।
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উয মেনক বননে: একটি ফদ্ধ ভাবফনশ্ব জযাবভবর্, উন্মুি ভাবফনশ্ব এফং ভর্র ভাবফনশ্ব।
ভর্া ভযা একটি মতনফক্ষবণক ভযা মা
বফ্রদভান-মরভাইট্র -যফাটতন য়াকায
মভবট্রনকয ানে ম্পবকত র্। াধাযণবানফ ভাবফনশ্ব বর্ন ধযনণয জযাবভবর্ োকনর্ ানয : অবধফৃত্তীয়
জযাবভবর্, ইউবিিীয় জযাবভবর্ অেফা উফৃত্তীয় জযাবভবর্। ভাবফনশ্বয ঘনত্ব মবদ ক্রাবন্ত ঘনত্ব মেনক
কভ য় র্নফ র্া অবধফৃত্তীয় জযাবভবর্ মভনন েরনফ
, মফী নর উফৃত্তীয় এফং ভান নর
১৫
ইউবিিীয়। ভাবফশ্বনক অফযই র্ায আবদ অফস্থায ক্রাবন্ত ঘননত্বয ১০
বানগয এক বানগয
ভনধয োকনর্ র্। আয র্া নানর য় এয
র্াীয় ভৃর্ুয ঘটর্ ফা ভা ংনকােন র্ এফং
ভাবফশ্ব আয টিনক োকর্ না।
এই সমসযার সমাধান হহসসসে ধযা হস়েসে মহাহেসের স্ফীহিশীলিা
িত্ত্বমক। এই র্যাস়ে, স্থান-কাল এসিা মফী হাসর প্রাহরি হস়েহেসলা যর্ এর সাসে সংহিষ্ট যর্সকান অেসশষ
েক্রিা (residual curvature) হনিঃসশহষি হস়ে সমিসলর সৃহষ্ট হ়ে। এজনযই েলা হ়ে স্ফীহিশীলিা িত্ত্ব
স্বীকার কসর হনসল মহাহেেসক প্রা়ে সম্পূর্য সমিল ধরসি হ়ে।
(৩) দচৌম্বক একস্মরুসমূহ (Magnetic monopoles)
১৯৭০-এয দনকয মল বানগ প্রেভ
মেৌম্বক একনভরু ধাযণাটি উত্থাবর্ য়।
ভা
একীবূ র্ র্ত্ত্ব অনুানয ববফলযৎফাণী কযা বগনয়বির মম , ভাকান মফ বকিু বফন্দু ত্রুটি যনয়নি
মাযা স্বাবাবফক মতনফক্ষনণয মেনয় অননক মফব ঘনত্ববফবি
মেৌম্বক একনভরু বননফ প্রকাবর্
নর্ ানয। ভাজাগবর্ক ফীবর্ীরর্া র্ত্ত্ব দ্বাযা এই ভযায  একটি ভাধানন মৌৌঁিাননা ম্ভফ।
ফীবর্ীরর্া র্ত্ত্ব মতনফক্ষণনমাগয ভাবফনশ্বয কর বফন্দু ত্রুটি দূয কনয মর্ভবনবানফ , মমভন কনয
র্া ভাবফনশ্বয গেননক ভর্রীয় বননফ আখযাবয়র্ কযায উমুি বযনফ ৃবি কনয।
(৪) দিবরয়ন অপ্রবতসাময (Baryon asymmetry)
মফবযয়ন হল যভাণুয ববর্নযয যমৌহলক কণাগুবরয একটি যের্ী। ধযা য় , ভাবফশ্ব মখন
নর্ু ন এফং প্রেণ্ড উত্তপ্ত বির র্খন , বযাংবখযক াভযাফস্থা ( statistical equilibrium) ফজায়
বির অেতাৎ এনর্ মফবযয়ন এফং প্রবর্ -মফবযয়ননয বযভাণ ভান বির। বকন্তু ফর্ত ভানন প্রভাণ
নয়নি মম , মতনফক্ষণনমাগয ভাবফনশ্ব য প্রায় ুনযাটাই দােত দ্বাযা গঠির্। অেতাৎ
মফবযয়ন
অপ্রবর্াভয ভযা। মফবযনজননব নাভক একটি অজ্ঞার্ দ্ধবর্ এই অপ্রবর্ানভযয ৃবি কনযনি।
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এই মফবযনজননব ঘটায জনয বফজ্ঞানী আনেই াখাযব কর্গুবর র্ত মদন। এই র্ত গুনরানর্
ফরা নয়নি , ভাবফনশ্ব মই মফবযয়ন ংখযা োকনর্ নফ মা ংযবক্ষর্ নয় , C-প্রবর্াভয এফং
CP-প্রবর্াভয রঙ্ঘন কযনর্ নফ এফং ভাবফশ্ব
র্াগর্ীয় াভযাফস্থায় ( Thermodynamic
equilibrium) োক মফ না। আদত নকায় এই ফগুনরা র্ত াবরর্ য় , বকন্তু র্া মফবযয়ন
অপ্রবর্াভয ফযাখযা কযায ভর্ মনেি প্রভাণ বদনর্ ানযবন। ফর্ত ভানন ুইজাযরযানেয াননত মনেি
প্রবর্-াইনরানজন ঞ্চনয়য জনয গনফলণা েরনি মানর্ র্ানদয ানে াইনরানজননয ফণতারীয র্ু রনা
কযা মমনর্ ানয। এ মেনক মবদ র্ানদয ফণতারীয ভনধয মকান ােতকয ায়া মায় র্নফ র্া CPT
প্রবর্াভয রঙ্ঘন কযনফ।
(৫) অেৃশ্য িস্তু (Dark Matter)

ভাবফনশ্বয বফববন্ন উাদাননয বযভানণয আনুাবর্ক বি-ঘননত্বয একটি াই িক;
রযাম্ব্িা-ববিএভ নকা অনুানয।
১৯৭০  ৮০'য দনক বফববন্ন মতনফক্ষণ মেনক প্রভাবণর্ য় মম, ভাবফনশ্বয িায়ােভূ
এফং এনদয অন্তফর্ী স্থানন বফদযভান ভাকলীয় ফনরয আার্ বিয বযভাণ এর্ মফব মম
দৃযভান দােতগুনরায নক্ষ এ বি যফযা কযা ম্ভফ নয়। অেতাৎ দানেতয বযভানণয র্ু রনায়
বি অননক মফব। এয য বফজ্ঞানীযা এই ধাযণা গ্রণ কযনর্ ফাধয ন মম
, ভাবফনশ্বয
র্কযা প্রায় ৯০ বাগ দােতই াধাযণ মফবযয়ন দােত নয় ফযং এযা নে অদৃয ফস্তু (dark
matter)। িার আনগ ধারর্া হেল যর্ , মহাহেসের সকল  দােযই সাধারর্ র্া আমরা যদখসি
া়ে। হকন্তু এই ধারর্া র সসে র্যসেক্ষসর্র হমল হেল না। এই ভযা ভাধাননয জনয অদৃয
ফস্তুয কল্পনা কযা িা়ো অনযে মনই। প্রেভ আবফষ্কানযয য এই অদৃয ফস্তু বফর্নকত য ৃবি
কযনর, ফর্ত ভানন অবধকাং বফশ্বর্ত্ত্ববফদ অদৃয ফস্তুয
অবিত্ব মভনন বননয়নিন। কাযণ ফর্ত ভানন
বএভবফ'য ভাধযনভ মম অভাযকর্া (anisotropy) মতনফক্ষণ কযা নয়নি র্া বফজ্ঞানম্মর্বানফ
ফযাখযা কযনর্ নর এয মকান বফকল্প মনই। এিা়ো ভাবফনশ্বয ফন্টন , ভাকলীয় মরবসং এফং
িায়াে িফক মেনক প্রাপ্ত X-যবি বননয় গনফলণা কযনর্ বগময়, এই ফস্তুয উবস্থবর্ মভনন বননর্
নয়নি। ২০০৬ ানর য আগস্ট ভান ফুনরট িফনকয িায়ােভূনয ভনধয ংঘলত মতনফক্ষনণয
ভাধযনভ ফর্ত ভানন বফজ্ঞানীযা অদৃয ফস্তুয ফযাানয বনবির্ নয়নিন । অদৃয ফস্তু বেবির্ কযা
প্রায় দুুঃাধয। কাযণ এয ভাকলীয় প্রবাফ ঠিকবানফ মফাো মায় না। এখন মতন্ত মকান
গনফলণাগানয যাবয অদৃয ফস্তু মতনফক্ষণ কযা ম্ভফ য় বন।
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(৬) অেৃশ্য শ্বি (Dark Energy)
১৯৯০-এয দনক ভাবফনশ্বয মভাট বয ঘননত্বয একটি বফিৃ র্ বযংখযান প্রকাবর্ য়।
এই বযংখযান অনুানয ভাবফনশ্বয বয ঘনত্ব

ক্রাবন্ত ঘননত্বয ভাে ৩০ %। ভাজাগবর্ক ক্ষু দ্র

র্যঙ্গ টবূ বভয বযভা কযায ভাধযনভ জানা মগনি মম ভাবফশ্ব প্রায় ভর্রীয়। এ কাযনণ এয
র্কযা প্রায় ৭০ বাগ বি ঘননত্বয মকান ফযাখযা ায়া মায় না।
অবর্নফ র্াযায স্বাধীন
বযভানয ভাধযনভ এটি প্রভাণ কযা নয়নি মম , ভাবফনশ্বয ম্প্রাযণ অর্যবখক ত্বযনণ নে। এই
ত্বযণ ফযাখযায জনয াধাযণ আনবক্ষকর্া র্নত্ত্ব এভন একটি ভাবফনশ্বয ধাযণা গ্রণ কযা
প্রনয়াজন মানর্ ঋণাত্মক োবফবি বফুর ংখযক বি উাদান োকা প্রনয়াজন। এ মেনকই
এননি অদৃয বিয ধাযণা। ধাযণা কযা য় এই বি অফবি ৭০
% গেন কনযনি। এয
প্রকৃ বর্ ফর্ত ভান ভাবফনফাযণ র্নত্ত্বয অনযর্ভ যযভয় বফলয়। র্নফ এ বফলয়টি মফাোয জনয
ফর্ত ভানন গনফলণা এবগনয় েরনি। ২০০৬ ানর িবিউএভএব মেনক প্রাপ্ত র্েযানুানয ভাবফনশ্ব
৭৪% অদৃয বি, ২২% অদৃয ফস্তু এফং ভাে ৪% াধাযণ ফস্তু যনয়নি।
মহাবিস্ফারণ তে অনুসাস্র িবিষযৎ
অদৃয বি আবফষ্কানযয ূনফত বফশ্বর্ত্ত্ববফনদ যা ভাবফনশ্বয বযণবর্ ম্পনকত দুটি ধাযণা
কযনর্ন। ভাবফনশ্বয বয ঘনত্ব মবদ ক্রাবন্ত ঘননত্বয মেনয় মফী য় র্নফ ভাবফশ্ব ম্প্রাবযর্
নয় একটি বনবদত ি আকানয মৌৌঁিাননায য আফায ংকুবের্ নর্ শুরু কযনফ। র্খন এটি
আফায ঘন  উত্তপ্ত নর্ োকনফ এফং একভয় মই আবদ অফস্থায় মৌৌঁিুনফ মম অফস্থায়
ভা
ংনকােন শুরু নয়বিনরা। অনযবদনক এই ঘনত্ব মবদ ক্রাবন্ত ঘননত্বয ভান ফা কভ য় র্নফ
একভয় ম্প্রাযণ ধীয নয় মানফ , বকন্তু কখনই মল নফ না। ভাবফশ্ব মর্ই প্রাবযর্ নফ
র্র্ র্ায ঘনত্ব কভনফ এফং এয পনর আয নর্ু ন র্াযা গঠির্ নফ না। ভাবফনশ্বয গ়ে
র্াভাো অপ্রবর্ভ ( asymptotic) বানফ যভ ূননযয বদনক অগ্রয  ময় ভা বভায়ন (big
freeze) অফস্থায ৃবি কযমফ। এ ভয় কৃ ষ্ণ গহ্বয গুনরা বননজযাই ফাষ্পীবূ র্ নফ। ভাবফনশ্বয
এনট্রব ফা়েনর্ ফা়েনর্ এভন একটি বফন্দুনর্ মৌৌঁিানফ মখন র্ায মেনক মকান ুংগঠির্ বি
ায়া মানফ না। এই অফস্থায নাভ

ভাবফনশ্বয র্াীয় ভৃর্ুয। আোর, মপ্রাটন মবদ বস্থবর্ীর না

য় র্ানর াইনরানজন অদৃয নয় মানফ, মেনক মানফ মকফর বফবকযণ। ভাবফনশ্বয ত্বযণ কানয
ম্প্রাযনণয উয আধুবনক মতনফক্ষনণয পনর আভযা জাননর্
মনযবি মম ফর্ত ভান দৃযভান
ভাবফশ্ব আভানদয ঘটনা বদগনন্তয ফাইনয েনর মানফ এফং আভযা আয ফর্ত ভান দৃযভান
স্থানগুনরানক মদখনর্ াযনফা না। এয পনর বক নর্ ানয র্া ঠিক জানা মায় বন। ভাবফনশ্বয
রযাম্ব্িা-ববিএভ নকায় অদৃয বিনক একটি ভাজাগবর্ক ধ্রুফক বননফ মদখাননা নয়নি। এই
র্নত্ত্ব ফরা নয়নি , ভাবফনশ্বয মকফর ভাকলীয়বানফ ীভাফদ্ধ ফস্তুগুনরাই একানে োকনফ , মমভন
িায়াে; অফয ভাবফনশ্বয প্রাযণ  ীর্রায়ননয পনর এনদয
র্াীয় ভৃর্ুয ঘটনফ। অনয
একটি ভর্ফাদ নে পযান্টভ বি ভর্ফাদ। এটি অনুানয িায়াে িফক , র্াযা, গ্র, যভাণু
ফা মকেীন ফগুনরাই এক ভয় বিন্নববন্ন নয় মানফ এফং বেয প্রাযণীর ভাবফনশ্ব এ কাযনণ
এক ভয় বফগ বয ৃবি নফ।
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