বিস্ময়ে, ভ্রবি বিস্ময়ে
হব িং-এর জীিনতরঙ্গ
৮ই জানু ়োবর, ১৯৪২
গ্যাবিবিও-র জীিনািসাযনর ৩০০ িছর পর, ইিংিযের অক্সয াযডে
বিয ন হব িং-এর জন্ম।

১৯৫৩-১৯৫৮
উত্তর িেযনর সসন্ট অযািান বিদ্যািয়ে অন্তর্ুবে ি, গ্বিযতর প্রবত সপ্রি
সসখাযনই। ব ন্তু ডািারী পডু

১৯৫৯ সেয

সছযি, িািার িাসনা বছি এিনই।

১৯৬২

অক্সয াডে ইউবনর্াবসেবি

যিজ সেয

পদ্ােেবিদ্যা়ে বিযেষী রি,

প্র ৃ বতবিজ্ঞাযন প্রেিযেিীযত স্নাত িার্।

১৯৬৩
স িবিজ বিশ্ববিদ্যািয়ে িহা ােবিজ্ঞান ও সাধারি আযপবি তািাদ্
বনয়ে গ্যিষিার প্রারম্ভ। িাত্র ২১ িছর ি়েযস দ্ুরাযরাগ্য িযাবধযত আক্রান্ত

হন হব িং, পযর জানা যা়ে সসিা অযাযিাযরাব

িযািারাি সলেযরাবসস –

েরীযরর নডাচডা ও িা সিংক্রান্ত সিসযাসৃ বি ারী, ক্রিিধেিান বিরি এ
সরাগ্। এতদ্সযেও তাাঁর গ্যিষিা চিযতই োয ।

১৯৬৫
সজন উইল্ড-স

বিয়ে

যরন হব িং, প্রেি বিিাহ তাাঁর। এই দ্াম্পযতয

বতনজন সন্তান জন্মা়ে।

১৯৬৬
ডক্টযরযির পডাশুযনা সেষ, স িবিযজর গ্নবর্যি ও

য়েু যস

যিজ সেয

স যিাবেপ-প্রাবি। সাধারি আযপবি তািাযদ্র এ িাবত্র তা ব্ল্যা -সহাি
গ্যিষিা়ে বতবন প্রয়োগ্
বিবিতর্াযি
যিযজ

১৯৭০

যরন। গ্বিতবিদ্ রজার সপনযরাযসর সাযে

াজ শুরু হব িং-এর, সপনযরাস তখন িেযনর িা যে িয

িোধীন।

অর্ূতপূ িে চবরত্র খুযাঁ জ পান হব িং – স া়োন্টাি ও সাধারি আযপবি তাতযের বিযেযি ব্ল্যা -সহাি

তৃে

বিব রযির প্রিাি সপে

যরন।

১৯৭৩
বিত গ্বিতবিদ্যা ও তাবে

পদ্ােেবিজ্ঞাযনর বির্াযগ্ যুি হন, স িবিজ

বিশ্ববিদ্যািয়ে। ওই এ ই িছর, বনযজর পূ িি
ে তেী ধারিার বিরুযে বগ্য়ে
বতবন আবিষ্কার

যরন সয, ব্ল্যা -সহাি েবি ও

রযত পাযর এিনব

িা িহা াযে বিব রি

উচ্চেবিসম্পন্ন দ্ুযবত বিচ্ছুরযি বিস্ফাবরত হযত

পাযর।

১৯৭৪
সনচার পবত্র া়ে তাাঁর আবিষ্কাযরর সিংিাদ্বি প্র াবেত হ়ে, নাি বছি –
'ব্ল্যা -সহাি এক্সযলাোন ?' সিেিযির জনয হুইিযচ়োযর ো া, ওই
িছযরই শুরু।

১৯৭৭
স িবিযজ িহা ষেী়ে পদ্ােেবিদ্যার অধযাপ

বহসাযি যুি হন হব িং।

১৯৭৯
স িবিযজ গ্বিতবির্াযগ্র িু াবস়োন অধযাপ
পযদ্ এ সিয়ে বছযিন সযার আইজযা

বহযসযি বনযুি হন (এই

বনউিন, ১৬৬৩ সাযি)। র়েযাি

সসাসাইবির স যিা বনিোবচত হন ওই িছযরই।
১৯৮২

বিবিে িহারািী

তৃে

বস.বি.ই প্রদ্ান। ( বস.বি.ই –

সিাি এযক্সযিন্ট অডোর অ

িযাোর অ

দ্য

দ্য বিবিে এম্পা়োর )

১৯৮৫
িা েবি সিাপ পা়ে তাাঁর, এরপর সেয ই যাবি
শুরু

পেবতযত

ো িিযত

যরন বতবন।

১৯৮৮
প্র াবেত হ়ে 'আ বি

বহবি অ

িাইিঃ ফ্রি দ্য বিগ্ িযািং িু ব্ল্যা -

সহািস্', িহা াে সম্বযে সিযচয়ে গুরুত্বপূ িে বিজ্ঞাবন

ধারিাগুবির এ

আদ্েে িুবন়োদ্। ঐবতহাবস
িু

অ

সিিযসিার বহযসযি ১৯৯৮ সাযি 'বগ্যনস

সর ডেস'-এ
্ স্থান পা়ে িইবি।

১৯৯৩
ব ছু বিজ্ঞাবন

প্রিযের সিং িনরূযপ প্র াবেত হ়ে 'ব্ল্যা -সহািস্অযাে

সিবি ইউবনর্াযসেস, অযাে আদ্ার এযসস্',

ীর্াযি িহ্মাণ্ড

াযেেীি,

িইয়ের উপজীিয এিাই।

১৯৯৫
এবিন সিসনয -স

বিয়ে

যরন হব িং, এবি তাাঁর বিতী়ে বিিাহ।

১৯৯৮
িানিজাবতর অবিযত্বর বর্বত্ত এিিং চারপাযের সিিব ছু য
সসই বনবরযখই প্র ােিার্
এক্সযলইনড'।

নযর্ম্বর, ২০০১

সিংযুি

যর 'বিয ন হব িং'স্ইউবনর্াসেঃ দ্য

যর,
সিস

পদ্ােেবিদ্যার তদ্ানীন্তন ব ছু অর্ূতপূ িে আবিষ্কাযরর রহসয উযন্মাচন
রযত, এ িাত্র ইিংিযেই প্র াে পা়ে হব িং-রবচত 'দ্য ইউবনর্াসে ইন
আ নািযেি'।

সসযেম্বর, ২০০২
'অন দ্য সোল্ডার্স্অ

জা়োন্টস্', 'দ্য সেি ও়ো স
ে ্অ

অযাযরানবি', 'অযান এক্সযলাযরেন অ
ইন দ্য বহবি অ

সাি অ

ব বজক্স অযাে

দ্য সেযিি বর্েনাবরস্

সায়েন্স ইনেুবডিং স াপাবনে াস, স পিার, গ্যাযিবিও,

বনউিন অযাে আইনিাইন' – উবিবখত িইগুবি সিিই এই সিয়ে
প্র াে পা়ে।
িতেিান ও অতীযতর পদ্ােেবিদ্যার সিযচয়ে জবিি তেগুবির পবরযিেযন,
হব িং-এর 'দ্য বেওবর অ

এবভ্রবেিংঃঃ দ্য অবরবজন অযাে স ি অফ্ দ্য

ইউবনর্াসে' প্র াবেত হ়ে।

জুিাই, ২০০৪
ব্ল্যা যহাি পযারাডক্স সিাধান

যর স যিযছন – এিনই স াষিা

যরন

হব িং। এই ধাাঁধা িহু িছর বিজ্ঞানীযদ্র রাযতর ু ি স যড বনয়েবছি।

ডািবিযন, 'সাধারি আযপবি তািাদ্ ও িহা ষে' – েীষে
আযিাচনাচযক্র হব িং তাাঁর নতুন অনু সোনগুবি সপে

আন্তজোবত

যরন।

সিং িন্ঃঃ প্রতয়ে রা়ে

বিয ন হব িং- েোঞ্জবি,
সগ্ৌতি গ্যঙ্গাপাধযা়ে

অধযাপ

বিয ন হব িং, স্ত্রী সজন এিিং দ্ুই সন্তান, রিািে ও িুবস'র

সাযে

রুিাি হাযত বিয ন হব িং অক্সয াডে সিাি োযি

আ বি

বহবি অ

িাইি প্র াযের আযগ্, ১৯৮৮ নাগ্াদ্, স িবিজ

বিশ্ববিদ্যািয়ে বিয ন হব িং ও তাাঁর সহ িেীিৃন্দ
বিয ন হব িং-এর উযিখযযাগ্য িন্তিয
িহ্মাণ্ড বিয

আযছ স ন…

"এই প্রযের সবি
হযি এ

উত্তর খুজ
াঁ যত সগ্যি, িানু যষর যুবিযিাযধর পযি সস

যুগ্ান্ত ারী অবর্ াত,

সবতযই 'ঈশ্বযরর' িযন

আ বি

বহবর অ

ারি তখনই আিরা জানযত পারি

ী বছি।"

িাইি, ১৯৮৮-সত প্র াবেত

ব্ল্যা -সহাি সম্বযে…
"ঈশ্বর ু বাঁ ি সছাাঁযডন বন – র্ুি বছি আইনিাইযনর এই িিিয। ব্ল্যা সহাি আযছ এিা ধযর বনযি, িিা চযি, ঈশ্বর স্ব়েিং ু বাঁ ি শুধু সছাাঁযডনই
বন, িরিং িহুযিযত্রই ু বাঁ িগুযিায
বদ্য়েযছন, যায

দ্য সনচার অ

অে াযরর িযধয এিনর্াযি ছু যাঁ ড

আর খুযাঁ জই পাও়ো যাযচ্ছ না।"

সেস অযাে িাইি

িানিতা বনয়ে…
"খুিই সাধারি এ বি নিত্রয
িানযররই সািানয এ

প্রদ্বিিরত তুচ্ছ এ বি েযহ,

উন্নত প্রজাবত আিরা। ব ন্তু আিরা িহাবিশ্বয

িুঝযত পাবর, সসিাই আিাযদ্র বিযেষত্ব।"

সািাৎ ার, দ্য েীযগ্ি, অযক্টাির, ১৯৮৮

জীিন সম্পয …
ে
"প্রেিত, বনযজর পায়ের বদ্য

ন়ে, আ াযের বদ্য ই সযন আিরা

তা াই। বিতী়েত, হাি সছযডা না – পবরেিই সতািার জীিনয

অেেপূিে

যর তুিযত পাযর, বিনােযির জীিন েূ যনযর সাবিি। তৃতী়েত, যবদ্
র্াযিািাসার সোন পাও, তায

িযন সরযখা, স যি বদ্ও না।"

এ.বি.বস –র বডয়েন সও়োযরর সনও়ো সািাৎ ার, জুন, ২০১০

অিিতা বনয়ে সিাঁযচ ো া প্রসযঙ্গ…

োরীবর র্াযি অিি িানু যষর
অিিতা সয গুি িা
উপযর িযনাবনযিে

াযছ আিার বিনম্র উপযদ্ে, আপনার

াযজর িিতায
রুন।

বনযজর উদ্যি এিিং োরীবর

বি ি

যর বদ্যত পাযরবন, তার

খযনা অিিতা বনয়ে দ্ুঃখ
িিতায

পঙ্গু

রযিন না।

যর সদ্যিন না।"

বনউই়ে ে িাইিস-এর সািাৎ ার, ২০১১-র সি' িাস

আনযন্দ ো া বনয়ে…
"িজাদ্ার যবদ্ না'ই হত, তযি জীিন বিযচ্ছদ্ি়ে"

বনউই়ে ে িাইিস-এর সািাৎ ার, বডযসম্বর ২০০৪

সস্বচ্ছািৃতুয প্রসযঙ্গ…
"আক্রান্ত িানু যষর অিেযই বনযজর জীিযন ইবত িানার অবধ ার আযছ।
তযি, এিায

িযডা র্ুি ি'সিই িযন হ়ে আিার। সহস্র প্রবত ূ িতার

িযধযও, জীিযন সিসিয়েই ব ছু না ব ছু
োয । জীিন যতিি, আযিা'ও ততিি।"

রার োয , সপৌঁছাযনার

বপপি'স সডইবি অনিাইন, জুন, ২০০৬

আবিেব বে়োি ইযন্টবিযজন্স সম্পয …
ে
আবিেব বে়োি ইযন্টবিযজন্স-এর উপর বনর্েরতা সগ্ািা িানিজাবতয
ধ্বিংস

যর বদ্যত পাযর। দ্রুত পবরিতেনেীি এই প্রিিতা ঝযডর গ্বতযত

সিিব ছু দ্খি

যর বনযত পাযর, যার সাযে পািা সদ্ও়োর িিতা

ধীরগ্বতর বিিতেনিাদ্ী িানু যষর

খযনা সনই, হযিও না।"

বি.বি.বস –র সনও়ো ইন্টারবর্উ, বডযসম্বর, ২০১৪

িহা াযে িসবতর িযাপাযর…
"আগ্ািী এ

হাজার িছর িানু ষজাবত অবিত্বরিা

রযত পারযি ি'সি

সিাধ হ়ে না। উপা়ে এ িাত্র পৃবেিীর িাইযর িাসস্থান সোন।
এ বিিাত্র েযহ হাজাযরা সিসযা়ে, প্রাযির পতন অিেযম্ভািী। ব ন্তু
আোিাদ্ী আবি, তারাযদ্র ছু যাঁ ়ে আিরা স িিই।"

দ্য সডইবি সিবিো -এর সািাৎ ার, অযক্টাির, ২০০১

বতবন সয সিাির বনউযরান সরাযগ্ আক্রান্ত হয়েবছযিন, সসই বনয়ে বনযজর
অবর্িত…
"িাত্র ২১ িছর ি়েযসই, বনঃযেষ আিার প্রতযাো। তারপযর যা সপয়েবছ,
সিই উপবর-পাওনা।"

বনউই়ে ে িাইিস-স়ে প্র াবেত সািাৎ ার, বডযসম্বর, ২০০৪

িৃতুয-বিষ়ে …
"অ ািিৃতুযর বিধান সাযে বনয়ে, বিগ্ত ৪৯ িছর আবি সিাঁযচ। িৃতুযসম্পব ত
ে র্ীবত আিার সনই'ই, উপরন্তু এ বিষয়ে সনই স াযনা তাডাও।
ত

ী

রার আযছ িাব ।"

দ্য গ্াবডে়োন-এর সািাৎ ার, সি', ২০১১

