
những Bông hoa của vũ trụ

chúng ta Không cô Đơn trong vũ trụ. vũ trụ như một cô gái ĐẹP còn con 
người là chàng trai Si tình. là chuyên gia hàng Đầu thế giới trong lĩnh vực vũ 
trụ học, gS.tS trịnh Xuân thuận – Đh virginia, hoa Kỳ - Sẽ Kể cho chúng ta câu 
chuyện về Sự tiến hóa của vũ trụ cũng như KhỞi nguồn của Sự Sống trên trái 
ĐẤt thông Qua cuộc Phỏng vẤn của JacQueS vauthier.
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Ông đã nói về sự tiến hóa lâu dài của 
Vũ trụ trên con đường dẫn tới sự sống. 
Vậy ông có nghĩ rằng ngoài Trái Đất ra, 
sự sống có thể tồn tại ở những nơi khác 
không?

Điều đó rất có thể. tôi không thấy tại sao 
chỉ có chúng ta là những người duy nhất 
được lựa chọn. Dải ngân hà của chúng 
ta chứa tới 100 tỷ ngôi sao, trong đó có 
nhiều tỷ ngôi tương tự như mặt trời của 
chúng ta. nếu các ngôi sao này có kèm 
theo một bầu đoàn các hành tinh như 
hệ mặt trời của chúng ta, thì chắc sẽ có 
những hành tinh ở đủ xa mặt trời để nhiệt 
không làm bay hơi hết nước và cũng đủ 
gần để sự thiếu nhiệt không làm đóng 
băng nước và do vậy cho phép sự sống 
– như chúng ta biết trên trái Đất – có thể 
phát triển. và con số các hành tinh này 
phải nhân lên hàng trăm tỷ lần vì đó là số 
các thiên hà được chứa trong vũ trụ quan 
sát được. chính kính thiên văn không gian 
hubble cũng có sứ mạng quan sát bầu 
đoàn các hành tinh xung quanh các ngôi 
sao gần ta nhất, nhưng, tật “cận thị” tạm 
thời của nó đã trở thành một trở ngại! các 
kính hiệu chỉnh được các nhà du hành vũ 
trụ đưa lên vào năm 1993 chắc sẽ cho 
phép phát hiện ra những hành tinh khác 
ở ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Khi đó 
chúng ta sẽ biết hướng các kính thiên văn 
vô tuyến tới đâu để thu hoặc gửi đi những 
thông điệp. còn hiện thời, việc tìm kiếm 
cuộc sống ngoài trái Đất còn khó hơn tìm 
kim đáy biển.

Nhưng liệu việc làm thỏa mãn tính tò mò 
của trí tuệ, như vật lý thiên văn đang làm, 
có biện minh được cho những chi phí 
hàng triệu uSD để xây dựng các kính thiên 
văn mới hay không?

trước hết, cần phải đặt sự vật đúng chỗ 
của nó. tiền bạc chi phí cho nghiên cứu 
nói chung và cho thiên văn học nói riêng 
chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong ngân 
sách quốc gia của các nước phát triển như 
Pháp hay mỹ. nó chỉ cỡ vài phần trăm 
cho tất cả các ngành khoa học và chỉ cỡ 
0,01% cho thiên văn học. Để tiện so sánh, 
xin nhắc với ông rằng hơn một phần ba 
ngân sách của hoa Kỳ là dùng cho quốc 
phòng và duy trì quân đội. một kính thiên 
văn lớn cũng không đắt bằng một chiếc 
máy bay mirage.

nhưng ngoài những xem xét về tài chính, 
ở tận đáy lòng mình, tôi tin rằng thiên 
văn học đáp ứng được một nhu cầu sâu 
xa của con người, đó là nhu cầu cần hiểu 
biết về nguồn gốc của mình. Không phải 
ngẫu nhiên mà các ngôi sao và các thiên 
hà luôn làm cho công chúng si mê, đó là 
bởi người ta muốn tìm kiếm ở đó gốc rễ 
của mình. hay nói theo cách của nhà thơ 
Paul eluard, thiên văn học đã mở rộng 
tầm mắt cho chúng ta! nó giúp ta đánh 

giá được vị trí của chúng ta trong không 
gian và thời gian, giúp ta thấy được mình 
có vị thế như thế nào trong lịch sử tiến hóa 
lâu dài của vũ trụ và giúp ta hiểu được 
mối liên hệ của chúng ta với vũ trụ. thiên 
văn học cũng cho phép chúng ta vượt lên 
trên trọng lượng của cơ thể và sự ngắn 
ngủi của cuộc đời con người. Quan niệm 
triết học về thế giới mà con người lĩnh hội 
được thông qua thiên văn học, theo tôi, 
cũng là một kiến thức quan trọng không 
kém phát minh ra vắcxin chống bệnh ung 

thư...

Vậy theo ông những vấn đề nào là chủ 
yếu của vật lý thiên văn hiện đại?

trong lĩnh vực chuyên môn vũ trụ học của 
tôi, thì đó là vấn đề vật chất tối, một bài 
toán đau đầu của các nhà thiên văn học 
hiện đại. Được phát hiện vào năm 1933, 
vấn đề này không ngừng ám ảnh họ. vật 
chất tối có mặt ở khắp nơi, nó thâm nhập 
vào mọi cấu trúc của vũ trụ. tuy nhiên, 

sau hơn 60 năm làm việc cật lực, bản chất 
của vật chất tối vẫn còn là một điều bí ẩn.

Nhưng nếu đã là vật chất tối, tức vật chất 
không nhìn thấy, thì làm sao có thể phát 
hiện được?

Đúng là khi nhà thiên văn khi bị tước mất 
ánh sáng - phương tiện giao tiếp sở trường 
của mình với vũ trụ, thì các phép đo sẽ trở 
nên khó khăn hơn. nhưng điều đó không 
có nghĩa là nhà thiên văn đã bị tước vũ khí. 
người ta có thể suy ra sự tồn tại của vật 
chất - ngay cả vật chất không nhìn thấy 

Khoa học &  Phát triển

39                 Số 246 - 2011



Khoa học &  Phát triển

- bằng cách đo chuyển động của một số 
thiên thể. những chuyển động này cho ta 
một ý niệm về trường hấp dẫn gắn liền 
với khối lượng của vật chất hiện hữu, bất 
kể vật chất đó là thấy được hay không. 
những vận tốc cao chứng tỏ khối lượng 
lớn, bởi vì chúng cần phải tương xứng với 
trường hấp dẫn mạnh và lực hút lớn của 
nó. ngược lại, những vận tốc bé sẽ cho 
biết sự hiện diện của khối lượng nhỏ

Phải chăng chính dùng nguyên lý đó mà 
Le Verrier đã suy ra sự tồn tại của một 
hành tinh mới, sao Hải Vương từ những 
quan sát chuyển động của sao Thiên 
Vương không?

Đúng như vậy. le verrier không làm sao 
giải thích nổi chuyển động của sao hải 
vương nếu xem hệ mặt trời chỉ có 7 hành 
tinh đã biết. ông bèn đưa ra giả thuyết về 
sự tồn tại của một hành tinh nữa mà lúc 
đó người ta còn chưa quan sát thấy. hành 
tinh mới này - mà người ta gọi là sao hải 
vương - đã được phát hiện vào năm 1846 
đúng như le verrier tiên đoán.

cũng trong khuôn khổ của ý tưởng đó, ta 
thử hình dung có một bàn tay khổng lồ 
bóp chặt mặt trời của chúng ta, nén nó 
cho tới khi bán kính chỉ còn chừng 2km. 
Khi đó, trường hấp dẫn của nó trở nên 
mạnh tới mức ngay cả ánh sáng cũng 
không thể thoát ra được. và hệ mặt trời 
trở thành một lỗ đen. (thực tế, mặt trời 
không kết thúc cuộc đời của mình thành 
một lỗ đen, mà nó sẽ trở thành một sao 
lùn trắng, một xác sao chết với kích thước 
cỡ trái Đất). Khi đó, mặt trời sẽ không 
còn nhìn thấy được nữa, nhưng các hành 

tinh vẫn tiếp tục quay quanh nó. giả thử 
rằng vào lúc đó có một người ngoài trái 
Đất tới hệ mặt trời của chúng ta, chỉ đơn 
giản bằng cách nghiên cứu chuyển động 
của các hành tinh, anh ta có thể suy ra 
ở tâm có tồn tại một khối lượng không 
nhìn thấy. cũng như vậy, khi nghiên cứu 
chuyển động của khí hiđrô trong thiên 
hà của chúng ta và chuyển động của 
các thiên hà trong những quần thể của 
chúng, các nhà thiên văn đi tới kết luận 
rằng chúng ta sống trong một “vũ trụ 
kiểu tảng băng”, mà gần như toàn bộ 
(khoảng 90 đến 96%) khối lượng của 
nó là phần chìm, tức là không nhìn thấy 
được. các ngôi sao và các thiên hà phát 
ánh sáng chỉ chiếm 2 đến 10% khối lượng 
của nó. nhưng ta có một sự khác biệt cơ 
bản giữa tảng băng và vũ trụ: chúng ta 
biết rằng khối lượng chìm trong nước của 

tảng băng chẳng qua cũng chỉ được làm 
bằng nước đá, trong khi đó bản chất của 
vật chất tối vẫn còn là một thách thức ghê 
gớm đối với trí tuệ con người. antoine de 
Saint - exupery đã hết sức sáng suốt khi 
ông để cho con cáo nói với hoàng tử bé 
rằng: “cái căn bản thì mắt không nhìn 
thấy được”. nhưng cái căn bản là gì đây?

Các nhà thiên văn chắc là đã có những giả 
thuyết về vấn đề này?

thực sự thì những giả thuyết có rất nhiều, 
bởi vì các nhà vật lý thiên văn chưa bao giờ 
tỏ ra thiếu trí tưởng tượng cả. có cả ngàn 
lẻ một ý tưởng đã được đề xuất: một số 
đánh cuộc cho các lỗ đen, một số cho các 
hành tinh, một số khác cho các sao chổi 
hay các bong bóng tuyết... nhưng chẳng 
có đề xuất nào nhận được sự nhất trí của 
ban giám khảo. Khi đó, sự tự biện về bản 
chất của khối lượng không nhìn thấy lại 
chuyển sang một bước ngoặt mới. vật 
chất tối đã trở thành đứa con cưng của 
các nhà vật lý hạt cơ bản. họ xây dựng các 
lý thuyết được mệnh danh là “thống nhất 
lớn” với ý đồ thống nhất bốn lực của tự 
nhiên (gồm lực hấp dẫn, lực điện từ và hai 
lực hạt nhân - mạnh và yếu) thành một 
lực duy nhất, lực đã tác dụng trong những 
phần giây đầu tiên của vũ trụ. những lý 
thuyết này tiên đoán sự tồn tại của vô số 
những hạt có khối lượng. người ta đặt 
cho chúng những cái tên ngày càng quái 
lạ và thơ mộng hơn: nơtrinô, graviton, 
photino và cosmino. thật không may, trừ 
những hạt nơtrinô đã được phát hiện ra, 
còn thì tất cả các hạt khác vẫn chỉ tồn tại 
trong trí tưởng tượng đầy phóng túng của 
các nhà vật lý. Biết bao nhiêu công sức đã 
phải bỏ ra để xây dựng các detector nhằm 
phát hiện ra những hạt quái lạ đó. nhưng 
cho tới nay, chưa có hạt nào ló mặt ra 
cả, dù trong vũ trụ hay trong phòng thí 
nghiệm. còn việc đo khối lượng của các 
hạt nơtrinô, lại là một chuyện khác. cho 
tới nay, mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng khối 
lượng của hạt này vẫn không nắm bắt 
được. nói một cách ngắn gọn, sự bí ẩn 
của vật chất vẫn còn nguyên đó. Điều này 
lại càng gây thất vọng vì vấn đề này liên 
quan tới tương lai của vũ trụ.

Vậy tương lai của vũ trụ sẽ là như thế nào? 
Lý thuyết Big Bang nói rằng vũ trụ có điểm 
bắt đầu. Vậy nó cũng sẽ có điểm kết thúc 
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chứ?

Điều đó thì hiện nay chúng ta còn chưa 
biết. chúng ta thực sự đứng trước một sự 
lựa chọn lưỡng nan sau: sự giãn nở của vũ 
trụ có tiếp tục mãi mãi không, các thiên 
hà có vĩnh viễn bỏ chạy ra xa nhau mãi 
không hay là chuyển động này một ngày 
nào đó sẽ dừng lại? trong trường hợp thứ 
hai, lực hấp dẫn cuối cùng đã chiến thắng 
sự cuồng nhiệt ban đầu sau vụ nổ lớn và 
làm đảo ngược chuyển động ra xa nhau 
của các thiên hà. Kết quả là: các thiên hà 
buộc phải tiến lại gần nhau cho tới thời 
điểm vũ trụ trở nên bé nhỏ, nóng và đặc 
tới mức tất cả đều bị phân rã thành các 
chùm ánh sáng và năng lượng, một Big 
Bang lộn ngược mà người ta thường gọi 
là vụ co lớn (Big crunch) như chúng ta đã 
nói tới.

trong hai khả năng đó, thật khó mà nói 
tới được khả năng nào sẽ thành hiện thực. 
Không phải đây là một vấn đề bất định: 
các định luật vật lý vẫn như vậy, tương lai 
của vũ trụ đã được ghi sẵn trong cấu trúc 
của các định luật đó, chỉ có điều chúng 
ta chưa có đủ các thông tin cần thiết mà 
thôi.

Để tiên đoán tương lai của vũ trụ cần phải 
biết mật độ (hay khối lượng riêng) của 
nó. nếu trung bình vũ trụ chứa ít hơn 3 
nguyên tử hiđrô trong một mét khối thì sự 
giãn nở của vũ trụ sẽ không khi nào dừng 
lại. trái lại, nếu nó chứa hơn 3 nguyên tử 
hiđrô trong một mét khối thì ta có thể 
cầm chắc rằng một ngày nào đó vũ trụ 
sẽ tự co lại. cần thấy rằng mật độ tới hạn 
3 nguyên tử hiđrô trong một mét khối là 
cực kỳ nhỏ. Để đánh giá độ nhỏ của con 
số này bạn nên biết rằng một gam nước 
có chứa tới 1024 (gồm số 1 và 24 số 0 tiếp 
theo) nguyên tử hiđrô.

nhưng chính là do vấn đề vật chất tối mà 
ta không biết chắc được là bảng liệt kê đầy 
đủ vật chất trong vũ trụ (cần thiết để tính 
mật độ của nó) có thể là được hay không. 
các ngôi sao và các thiên hà chỉ chiếm 1 
phần trăm khối lượng cần thiết để làm 
dừng sự giãn nở của vũ trụ. chuyển động 
của các thiên hà trong các đám thiên hà 
(tức tập hợp gồm hàng ngàn thiên hà) cho 
chúng ta biết rằng lượng vật chất tối phải 
lớn hơn 10 lần và điều này làm cho mật 
độ của vũ trụ bằng một phần mười mật 

độ tới hạn. nếu bản liệt kê này là đầy đủ, 
thì cần phải kết luận rằng vũ trụ không 
có đủ vật chất để làm dừng sự giãn nở 
và sự giãn nở sẽ diễn ra mãi mãi. nhưng 
điều đó người ta lại hoàn toàn chưa chắc 
chắn lắm. chẳng hạn, người ta nghi ngờ 
rằng ở cách dải ngân hà của chúng ta 
khoảng vài trăm triệu năm ánh sáng có 
một hiện hữu bí ẩn hút tất cả các thiên hà 
lân cận về phía nó và do thiếu thông tin, 
các nhà thiên văn đã gọi nó là “nhân hút 
lớn”. Để tác dụng một lực hút mạnh như 
thế, khối lượng của nó phải rất lớn, tương 
đương với khối lượng của hàng chục triệu 
tỷ mặt trời. và nếu như quả thật tồn tại 

“ nhân hút lớn” hoặc các cụm thiên hà 
khác tương tự, thì sẽ cần phải xem mật độ 
của vũ trụ là cao hơn.

mặt khác, tôi cũng đã nói về các lý thuyết 
thống nhất lớn, các lý thuyết tiên đoán về 
sự tồn tại của vô số các hạt sơ cấp có khối 
lượng. nếu các hạt này không gắn với các 
thiên hà, thì sẽ rất khó phát hiện ra chúng 
bằng cách nghiên cứu chuyển động của 
các thiên hà. nếu các hạt này quả thực 
tồn tại, thì chúng sẽ chiếm phần lớn khối 
lượng của vũ trụ và mật độ của vũ trụ có 
thể bằng hoặc cao hơn mật độ tới hạn.

thực tế, cũng có một lý thuyết được 
mệnh danh là “lạm phát”, một lý thuyết 
rất phổ biến trong giới các nhà vũ trụ học 
thời đó. lý thuyết này tiên đoán rằng vũ 
trụ cần phải có mật độ đúng bằng mật 
độ tới hạn. Sở dĩ nó được đặt tên như vậy 

là bởi vì nó tiên đoán rằng ở thời gian cực 
kỳ nhỏ, cỡ 1035 giây sau vụ nổ nguyên 
thủy, vũ trụ đã lồng lên trong cơn giãn nở 
mãnh liệt, cứ 10-34 giây, kích thước của nó 
lại tăng gấp ba lần. những khoảng thời 
gian mà tôi vừa nói tới là cực kỳ nhỏ... một 
chớp sáng của đèn chụp ảnh kéo dài cỡ 
một giây so với tuổi 15 tỷ năm còn vũ trụ 
vẫn còn lớn hơn khoảng 10-35 giây so với 
1 giây. Sự giãn nở này có tính lạm phát, 
hoàn toàn tương tự như sự lạm phát kinh 
tế của một nước kéo theo sự leo thang 
tăng vọt của giá cả trong một thời gian 
rất ngắn.

tóm lại, ta có thể nói rằng với thực trạng 

nghiên cứu hiện nay, ta chưa kiểm kê thấy 
đủ vật chất để làm dừng sự giãn nở của vũ 
trụ. Do vậy vũ trụ vẫn được xem là “mở”, 
tức là nó sẽ tiếp tục giãn nở và ngày càng 
lạnh đi.

các ngôi sao và các thiên hà một ngày 
nào đó sẽ không còn phát sáng nữa, do 
đã cạn nguồn nhiên liệu hạt nhân và vũ 
trụ sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong bóng đêm 
băng giá. nhưng nếu những con quỷ như 
“nhân hút lớn” hoặc các hạt cosmino 
khác, có đầy rẫy trong bóng đêm của 
không gian, thì vũ trụ sẽ là đóng và cuối 
cùng nó sẽ co và bị nén lại trong ngọn 
lửa địa ngục, một ngọn lửa còn nóng hơn 
cả mọi địa ngục mà Dante có thể tưởng 
tượng ra!

Phạm văn thiều (dịch)
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