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স ার টম িকবল, িযিন িবে র সরা তাি ক পদাথিবদেদর মেধ িছেলন অন তম, স

িত ৮৩ বছর বয়েস মারা

গেলন; রেখ গেলন ী অ ানেক, তােদর পু রবাট এবং দুই কন া হেলন এবং অ ািলসনেক। পুেরা নাম টমাস
ওয়া ার ব ানারম ান িকবল। এই িকংবদ ী পদাথিবেদর জ

২৩ শ িডেস র, ১৯৩২ সােল, মা াজ (বতমান

চ াই), ভারেত। তার বাবা ওয়া ার িছেলন িমশনাির এবং মােয়র নাম জ ােনট ব ানারম ান। ১৯৪৪ সােল
িকবল এিডনবরার মলিভল কেলেজ পড়ার জন সখােন হাে েল চেল যান। ১৯৫১ সােল িতিন াতক ছা
িহেসেব এিডনবরা িব িবদ ালেয়
থেকই কায়া াম

েবশ কেরন, তার পড়ােশানার িবষয় িছল গিণত ও পদাথিবদ া। সখান

তে র িকছু িদক িনেয় কাজ কের ১৯৫৮ সােল িপএইচিড িড ী অজন কেরন। এর মেধ

িতিন ১৯৫৭ সােল িবেয় কেরন অ ানেক। এরপর কমনওেয়লথ ফেলা িহেসেব ক ািলেফািনয়া ইনি

উট অব

টকেনালিজ (ক ালেটক)- ত এক বছর কাজ কেরন। ১৯৫৯ সােল ল েনর ইে িরয়াল কেলেজর তাি ক
পদাথিব ান িবভােগ যাগদান কেরন পা ডে ারাল ফেলা িহেসেব যা সদ সদ আ স
ু সালাম-এর অধীেন
গ ত হেয়িছল। ১৯৬১ সােল িতিন একজন ভাষক িহেসেব ওই িবভােগই যাগ দন এবং ১৯৭০ সােল তাি ক
পদাথিব ান িবভােগর অধ াপক হন। পদাথিব ান িবভােগর
১৯৯১ পয । িতিন অবসর

ধান িহেসেব কমরত িছেলন ১৯৮৩ থেক

হণ কেরন ১৯৯৮ সােল এবং আমৃতু এেমিরটাস অধ াপক ও িসিনয়র িরসাচ

ফেলা িছেলন। অেনক স ােনর মেধ , িতিন ১৯৮০ সােল রেয়ল সাসাই র ফেলা িনবািচত হন এবং তােদর
িহউেজস পদকজয়ী িছেলন। িতিন ইনি
আইন াইন সাসাই

উট অফ িফিজ

থেক রাদারেফাড এবং গাথাির পদক, এবং বােন

থেক অ ালবাট আইন াইন পদক পান। িতিন ১৯৯৮ সােল িসিবই িহেসেব িনযু

এবং তােক নাইট উপািধেত ভূ িষত করা হয় ২০১৪ সােল।
https://bigganjatra.org/ tom-kibble-short-biography/
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টম িকবেলর ধান গেবষণার িবষয় িছল কায়া াম
ত , াথিমক কণা এবং তােদর পার িরক ি য়ার
ত , িবেশষ কের, কসেমালিজ ও কে
ড ম াটার পদাথিব ােন তঃ ূ ত িতসাম ভ এবং তার ভাব
িনেয়। ১৯৬৪ সােলর ীে , দুই আেমিরকান সহকম জরা
রািলংক এবং িরচাড হ ােগন-এর সে , িকবল
য গেবষণাপ
কাশ কেরন তার মূল িতপাদ িবষয় হেলাঃ িকভােব কণা – য িল কৃ িতর মৗিলক বল
বহন কের – সাধারণ তাি ক নীিত অনুযায়ী ভরহীন হওয়া উিচত, তবু ভর লাভ করেত পাের? কৃ িত
িতসাম ি িতশীলতা পছ কের। িকবেলর ভর ি য়া নীিত এই মৗিলক নীিতর ওপর িনধািরত।
গািণিতক সমীকরেণর য সমৈদিশকতা বা ধরন যিদও ভর িবহীন কণার জন , িক এ দািব কের কৃ িত
আেরা ি িতশীল হয় যখন কণার ভর থােক। Physical Review Letters-এ তােদর কািশত সই কাজ
২০০৮ সােল গত ৫০ বছেরর সবেচেয়
পূণ কাজ িহসােব ঘািষত হয়। দুভাগ বশত, তােদর ধারণা
আমজনতার সামেন আসার আেগই একবার না, দু-দু’বার কািশত হয়। থমবার রবাট াউট ও ােসায়া
এংলারট ারা এবং ি তীয়বার িহগস ারা। িহগস একাই সম িবে র মেনােযাগ আকষণ কের নন এক
নােবল কণার অি
ক না কের, পের যােক “িহগস বাসন” নােম অিভিহত করা হয় যা িকনা এখন “ঈ র
কণা” নােম ব ল পিরিচত। আর তাই নােবল ফাউে শেনর কােছ ৪৮ বছর পের বাসন এর পরী ামূলক
আিব ার ীকৃ িত পায়।
সই সমেয়, অথাৎ ায় অধ শতা ী আেগ, ভর ি য়া তাি ক পদাথিবদেদর কােছ মিণমািনক -সম িছল, িক
িছল না কােনা
েয়াগ। ধুমা এক িনিদ কণা, ফাটন, যা িকনা ইেলে াম াগেন ক বল স ালন
কের, তার স েক ধারণা খািনকটা পির ার হেয়েছ; আর সখােনও ধের নওয়া হেয়েছ তা ভরহীন। ওই একই
সােল, সালাম দুবল বেলর ধারণা দন, যা তজি য়তার এক ধরেনর জন দায়ী এবং য হাের সূয তার
মৗিলক ালািন ব বহার কের তার িনয় ক। সালাম এর মেত, ফাটন যমন ইেলে াম াগেন ক বল স ালন
কের তমনই দুবল বল স ালেনর জন ও কােনা কণা চাই; যার নাম িতিন দন “W- বাসন” এবং যার অন তম
পূণ তঃিস হেলা এ হেত হেব ভরযু । এমন ভাবা যেতই পাের য, সালাম ও িকবল যিদ তােদর
ধারণার িমলন ঘটােত পারেতন, তাহেল তারা দুবল বল তে র িত া স ূণ করেত পারেতন এবং তাহেল
হয়েতা এক নােবল পুর ার ভাগ হেয় যেত পারেতা তােদর মেধ । যাই হাক, তা তা ঘেটইিন, বরং তােদর
িনজ িনজ ধারণা উেপি ত হেয়েছ পরবত কেয়ক বছর।
কণা এবং বেলর িতি ত বতমান া াড মেডেলর বীজ িক সই ১৯৬৭ সােলই বপন কেরেছন িকবল যখন
তার অনন পযেব ণ দিখেয়েছ িকভােব এই গািণিতক ধারণার বা ব জগেত েয়াগ করা যায়। িকবল
দিখেয়েছন িকভােব তার ত ভরযু কণার অি েকই িত া কের িক ফাটন-এর ভরহীন অ ীকারেক
অ ু রেখ। তাঁর এই যুগা কারী আিব ার সালাম এবং অপর এক আেমিরকান তাি ক ি েভন ওয়াইনবাগেক
পথ দখায়।
সালাম িচরকাল তার ব বহািরক েয়ােগর ীকৃ িত প “িহগস-িকবল ি য়া”-র উে খ কেরন; আর অন িদেক
দুবল বেলর আধুিনক ত গেড় তু লেত ওয়াইনবাগ িকবল এর যুগা কারী আিব ারেকই াধান িদেয়েছন। ফল
হেলা কী? “ওয়াইনবাগ-সালাম মেডল” ১৯৭৯ সােলর পদাথিবদ ায় নােবল পুর ার িজেত িনল শলডন ােশার
সে যু ভােব; াত রেয় গেলন পিথকৃ ৎ িকবল। শষ এখােনই নয়। িক েলর কােজর উপর িভি কেরই
১৯৯৯-এর নােবল পুর ার, যা িজেত িনেলন জরাড ফ ও মা নাস ভ ম ান। তােদর কাজও িছল দুবল
এবং ইেলে াম াগেন ক বেলর এক

সম য় ত ।
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নাটেকর শষ এখােনই নয়। CERN এর বড় Hadron Collider-এ, এটলাস এবং িসএমএস পরী ায় আিব ৃ ত
হেলা ব তীি ত মৗিলক কণা িহগস বাসন। সাল ২০১৩। ধেরই নওয়া হল পদাথিব ােন নােবল পুর ার
পাে ন িহগস এবং এই পুর ার ওই বছর আর যােদর সে ভাগ হেব তারা হেলন ােসায়া এংলারট এবং তৃ তীয়
িব ানী িহেসেব িকবল য়ং। কারণ রবাট াউট ২০১১ সােল মারা িগেয়েছন। দুই জীব যাগ তাি কেদর
মেধ িকবল িছেলন অন তম। যেহতু এক নােবল পুর ার সেবা িতন ভােগ িবভ ত হেত পাের তাই
সকেলই স ত কারেণই ভেবিছেলন িহগস, এংলারট ও িকবেলর নাম। িক
নােবল কিম র িস া উে
িদেলা িবতক। ঘাষণা হল িহগস ও এংলারট-এর নাম। তৃ তীয় িবক খািলই রেয় গল। বি ত হেলন একজন
অসাধারণ িবনয়ী ও ন িব ানী। িক কী য িছল তার িপছেনর কারণ, তা আমােদর কােছ অ াত এবং
অবশ ই দুেবাধ রেয় গল।
তার কমজীবন ব াপী, িকবল িবেশষ িতসাম কৃ িত িনেয়ই কাজ কের গেছন; এবং িবেশষ কের, যখন এক
াকৃ িতক িসে ম দশা পিরবতন ( যমন বা
থেক তরল িহেসেব, অথবা তরল থেক ক ন িহেসেব) কের
তখন িতসােম র পিরবতন িনেয়। তাঁর আর এক অবদান হল “িকবল-জুিরক ি য়া”; এই ত িবগ ব াং
মধ ি ত গরম উপাদােনর ঘনে র অি রতা থেক ছায়াপথ বেকর গঠনেক ব াখ া করেত সাহায কের।
এখােন িকবল “মহাজাগিতক ি ং”-এর ক না কেরন। অথাৎ, ান ও কােলর মেধ িবি তা, যা এক
বিশ মূলক িতসরণ ারা সনা করা যেত পাের। আর এই ভিবষ াণী পরী াল ভােব িনি ত করা
হেয়েছ। এই কাজ ও নােবল মােনর। িক তার আর এই পুর ার পাওয়া হল না। িতিন চেল গেলন সকল
িকছু র উপের।
গত শতেকর ৫০ ও ৬০-এর দশেক, অন ান অেনক পদাথিব ানীর মত, টম িকবলও িব ােনর সামিরক
েয়াগ এবং িব ান সামিরকীকরেণর স েক িবশদ মেনােযাগ দন। পারমাণিবক অ
িতেযািগতার িবপদ
স েক মশ উি হেয় ওেঠন। সই সমেয়র অন তম ধান িবষয় িছল পারমাণিবক অে র বায়ুম লীয়
পরী া এবং তার থেক তজি য় পদাথ পিরেবেশ ছিড়েয় পড়া। এই িবপযেয়র ভাব িছল দীঘ এবং িতিন
লড়াই-এ নতৃ

িদেয় সম রকম পারমাণিবক পরী া িনিষ করেত স ম হন।

সামািজক দায়ব তার িদক েকও িতিন কানিদন উেপ া কেরনিন। British Society for Social
Responsibility in Science (BSSRS) গ ত হওয়ার অব বিহত পেরই িতিন যাগ দন এবং এর জাতীয়
কিম র সদস িছেলন ১৯৭০ থেক ১৯৭৭ সাল পয । Scientists Against Nuclear Arms (SANA)-এর
াথিমক সদস িছেলন এবং এর জাতীয় সম য় কিম েত িছেলন ১৯৮১ থেক ১৯৯১ সাল পয যার ম ধ
শষ সাত বছর সভাপিত িছেলন। এছাড়াও ১৯৮৮ সােল ইে িরয়াল কেলেজ অনুি ত ি তীয় আ জািতক
িব ান কংে স “Ways out of the Arms Race”-এর সাংগঠিনক কিম েতও িতিন ধান িছেলন।
অসাধারণ এই িব ানসাধক সকলেক ছেড় মহাজাগিতক কান ছায়াপেথর িদেক রওনা িদেলন ২ জুন, ২০১৬ত?
তথ সূ
https://www.theguardian.com/science/2016/jun/08/sir-tom-kibble-obituary
http://www.sgr.org.uk/pages/sgr-sponsors#TKibble
http://www.nobelprize.org
https://bigganjatra.org/ tom-kibble-short-biography/
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