
மததம�ழமனறம

E = mc^2

எனற சமனப�டட�ப பறற� அற�நத�ரபபப�ம.  அலலத ப�ளவ�பபடடரபபப�ம.  அற�வ�யலல 
தடலச�றநத வ�ஞஞ�ன�ய�ன ஆலபரட ஐனஸடன�ன சமனப�ட இத எனபடதயம 
அற�நத�ரபபப�ம.  இத�ல E  எனபத சகத� (Energy)  எனறம m  எனபத ந�டற (mass)  எனறம c 
எனபத ஒள�ய�ன பவ�ம எனனம ம�ற�லய�கம.
 
அத�வத ஒர பப�ரள�ன ஒடட பம�தத சகத�ய�னத,  அபபப�ரள�ன ந�டறடயயம,  ஒர 
பவறற��தத�ல ம�ற�த ஒள�ய�ன பவ�தத�ன வரக�தடதயம பபரககவத�ல வரம பத�ட�ககம 
சமம�� இரககம எனபபத இசசமனப�டடன பப�ரள.  சகத� எனபத பப�ரள�ன ந�டறய�ன 
பத��ரபட�யத எனபத�ல ய�ரககம ய�பத�ர ஐயமம இரக��த.  ஆன�ல,  அடத ஏன 
ஒள�ய�ன பவ�தத�ன வரக�தபத�ட பபரக� பவணடம?  ஒள�ய�ன பவ�ததககம பப�ரள�ன 
சகத�ககம அபபட எனன பத��ரப இரக��னறத?  இநதத பத��ரடப அற�நதத�ல த�ன 
பலபபல ஜ�லங�ள ந��ழதத மடநதத.  இயறட�ய�ன பலபவற சககமங�டளயம அற�நத 
ப��ளள மடநதத.

இதபத��ரப ஒப; பத�வ�ல வ�ளக�க கடயத அலல.   �=ப> ப��டதத�ரககம பத�டபப�ல 
ஐனஸடபன பச�லவத பப�ல இத நமடமப பப�லச ச;�ச�� மனங�ளககப ப��படவத சறறக 
�டனம த�ன.
 
http://www.aip.org/history/einstein/voice1.htm

இரநதம மயலபவ�ம.  மதலல ஒள�ய�ன பவ�ம ம�ற�ல எனபடத எபபடக �ண�ற�நத�ர�ள 
எனபடதக ��ணல�ம. 

அநந�டளய வ�ஞஞ�ன��ள�ல ஒலய�ன பவ�தடத எள�த�ல �ண�ற�ய மடநதத.  ஆன�ல 
ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ண�ற�வத அததடன சலபம�� இலடல.  ��;ணம ஒள�ய�ன 
ப�;மம�ண�ம�ன பவ�ம த�ன.

தபப�க��ய�லரநத பத�ட�� வ�டபடம பப�த ஏறபடம ஒள� உ�பன �ணணகக வநத 
பசரவதம,  அபத பந;ம ஒல ம�� அத�� பந;ம எடததக ப��ளவதம த�ன அநதக ��லச 
பச�தடன. 

17 ம நறற�ணடல �லலபய�வம அவ;த உதவ�ய�ளரம ஒர டமல பத�டலவளள இர 
மடல�ள�ன பமல ந�னற ப��ண�னர.  �லலபய� ஒர ம�பபட� வ�ளகக ட�ய�ல 
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டவதத�ரநத�ர.  அவர வ�ளகட�த த�றநததம,  எத�ர மடலய�ல இரபபவர அநத வ�ளகப��ள� 
�ணணககத பதரநததம அவர ட�ய�லரககம வ�ளகட�க ��டடவ�ர.  அபபப�த இவரககத 
பத��யம பந;தடதக கற�ததக ப��ளவ�ர.
 
ஆன�ல,  ஒள� ம�� அத�� பவ�தத�ல பசலவத�ல ஒர டமல த;தத�றக 1  பச�ணடககம 
கடறவ�ன பந;தத�றகள பசனற வ�டவத�ல �லலபய�வ�ல எநத ஒர வ�தத�ய�சதடதயம 
உண;மடயவ�லடல.

அவ;த ��லதத�ல ஒள� மடடம எநத இ�ததககம பந; இட�பவள� இனற� பயணம பசயயம 
எனற நமப�கட� இரநதத.  எனன த�ன �லலபய�வ�ன பச�தடனயம அடத ந�ரப�பபத 
பப�ல இரநத�லம,  அவ;�ல அடத நமப மடயவ�லடல.  எபபடயம ஒள�ய�ன பவ�ம ந�சசயம 
மடவ�ல அலல.  அதறப�னற ஒர பவ�ம இரநத த�ன ஆ� பவணடம எனபத�ல 
நமப�கட�ய�ய இரநத�ர.

ப�ன எபபடத த�ன ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ண�ற�நத�ர�ள? 

ஒள�ய�ன பவ�தடத எபபப�த எபபடக �ண�ற�நதனர எனற ��ணபப�ம.

ஆய�;ம ப�டற �ண�வர�ள,  60  ஆணட�ள பம�ய�ல வ�ழநதத�ல த�ம ப�றநத பப�த பவ� 
இரநத ப��ணதத�ல ம=ணடம இரபபவர�ள எனபறலல�ம ந�ம பபரடம ப��ள��னபற�ம.
 
அபத பப�ல ��ன�ஷ ந�டடல 1676  வ�க��ல வ�ஞஞ�ன� ஒரவர (Ole  Christensen  Rømer) 
பலமடற வ�ய�>ன ��;�தத�ன ந�லவ�ன ஐபய�வ�ன ��;�ணதடதக �ணடரக��னற�ர.  (140 
மடறககம பமல). அத�வத வ�ய�>ன ��;�ததககப ப�னன�ல ஐபய� ந�லவ பசலவதம, அதன 
ப�னனர ம=ணடம பவள�பபடவதம த�ன அவர பல மடற �ண�த. வ�ய�>ன�ன த;ம, ச>றச� 
பவ�ம,  ஐபய� ந�லவ�ன த;ம எனற அடனதடதயம �ண�ற�நதத�ல இபபப�த ந�லவ 
மடறநத வ�டம,  இபத� ந�லவ ம=ணடம பத��நத வ�டம எனற பச�லலம அளவகக அவ;�ல 
�ணக��� மடநதத.
 
இரநத பப�த�லம,  கற�பப�ட� ��லதத�ல அவ;த �ணகக�ள தவற ஆ;மப�ததன.  அவர 
ந�டனதத பந;தத�ல ந�லவ பவள�பய வ;வ�லடல! ஒரபவடள தன �ணகக த�ன தவபற� எனற 
பல மடற�ள ச�நத�ததப ப�னனர த�ன ஒள�ய�ன பவ�பம தனத �ணகக தவறவதறகக 
��;ணம எனற �ண�ற�நத�ர.
 
அத�வத வ�ய�>ன பவ�கக அர��ல வரட�ய�ல ஐபய� ந�லவ வ�ட;வ�� பவள�பபடம.  அபத 
சமயம வ�ய�>ன பவ�டய வ�டட பவக த;ம பசனற ப�ன ந�லவ த�மதம�� பவள�பபடம . 
ம=ணடம பவ�ம கடம.  ப�னனர கடறயம.  இபபடபய பசனற ப��ணடரநதத�ல,  இட�ய�ல 
பவற ஏபத� ஒனடறத த�ன தவற வ�டவத�� அற�நத ப��ண� ப;�மர அத ஒள�ய�ன பவ�ம 
எனபடதயம �ண�ற�நத தன மதத அற�வ�யல�;�ன ��ச�ன�ய��ம கற 22  ஆ�ஸட 1676 ல 
��ச�ன� �=ழக�ண�வ�ற அற�வ�தத�ர:

"This second inequality appears to be due to light taking some time to reach us from the satellite; light  
seems to  take  about  ten  to  eleven minutes  [to  cross]  a  distance  equal  to  the  half-diameter  of  the 
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terrestrial orbit." 

பமபல �ண� ப�தத�ல பவ� F எனனம பளள�ய�ல ஆ;மப�தத G எனனம பளள�ககச பசலலம 
பப�த D  எனற பளள�ய�லரநத ஐபய� ந�லவ C  எனனம பளள�ககச பசனற ம=ளம பந;மம, 
பவ� L  எனனம பளள�ய�லரநத K  எனனம பளள�ககச பசலலம பப�த ந�லவ பவள�பபடம 
பந;மம ம��வம வ�தத�ய�சபபட�ன.  இததடனககம பவ� வ�ய�>ன இ;ணடககம 
இட�பயய�ன த;ம அபபப�த ஒனற��பவ இரக��னறன. ஆன�ல, மதல மடறய�ல பவ�யம 
வ�ய�>னம பநரங� ஆ;மப�க��னறன.  இ;ண��ம மடறய�ல இ;ணடம வ�ல� 
ஆ;மப�க��னறன.

இவவ�தத�ய�சதடதக ப��ணட,  ஒள�ய�ன பவ�ம ச;�ச��ய�� பந�டகக 220000  ��ம= ஆ� 
இரககம எனற �ண�தத�ர அவர.  26  சதவதம தவற எனற�லம க� 1676 ல இடதக 
�ண�ற�நதபத பப��ய வ�ஷயம த�பன?

இதன மலம ஒள�ய�ன பவ�ம மடவ�ல அலல.  ஆன�ல ம�ற�ல எனற மடவகக வ; மடநதத. 
இனனம தலலயம�� ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ண�ற�நத வ�ததடத அடததக ��ணபப�ம. 

இன� பவறற��தத�ல ஒள�ய�ன ம��ச ச��ய�ன ம�ற�த பவ�ம�ன ஒர வ�ந�டகக 29,97,92,458 
(ஆம மபபத ப��டககச சறறக கடறவ)  ம=ட�ர�ள எனபடத எபபடக �ண�ற�நத�ர�ள 
எனற அற�யல�ம. 
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1849 ல Fizeau  எனனம பமபல �ண� ப�ப;ஞச வ�ஞஞ�ன� �=ப> �ண� ஒர �ரவ�டயத 
தய���தத�ர. 

ப�தத�ல ��ட�பபடடளளத பப�ல இ;ணட �ணண�ட�ள 8  ��.ம=.  த; இட�பவள�ய�ல 
டவக�பபட�ன.  நடவ�ல ஒர ச>லம பலசக�;ம டவக�பபட�த.  ஒர �ணண�ட சறபற 
ப��ணல�� டவக�பபட�த.  ப��ணல�� டவக�பபடடரககம �ணண�ட அர��லரநத ஒள� 
பறபபடட அடதத �ணண�டககச பசனற ம=ணடம மதல �ணண�டய�ல ப�;த�பலக� 
டவக�பபட�த.  இபபப�த பலசக�;தடதச ச>ல வ�டம பப�த,  ஒர கற�பப�ட� பவ�தத�ல, 
ஒள� ம=ணடம �ணண�டய�ல ப�;த�பலக��மல பல சக�;தத�ல பலலல ப�;த�பலபபத�ல 
மறபறம ப�;த�பலக��த.  அநத பவ�தடதயம பலசக�;தத�லளள பற�ள�ன 
எணண�கட�டயயம ப��ணட ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ணக��� மடநதத.  அவவ�ற 
�ணக��டட ஒள�ய�ன பவ�ம ஒர வ�ந�டகக 3,15,000 ��.ம=. எனற அற�வ�தத�ர Fizeau.

இரபப�னம அத ச��ய�னதலல.
 
1862 ல Léon Foucault எனனம ப�ப;ஞச வ�ஞஞ�ன� �=ழக�ண� பச�தடனடய உரவ�க��ன�ர.

இ;ணட ப�;த�பலககம �ணண�ட�ள இபப��பச�தடனககத பதடவ. அத�ல ஒனற கற�பப�ட� 
பவ�தத�ல ச>ல��னறத.  மறபற�னற பவகத;தத�ல ந�டலய�� (35  ��.ம=.) 
டவக�பபடடரக��னறத.  இபபப�த ச>லம �ணண�ட பமல ஒள� ப�;த�பலக� 
டவக� பபட��னறத.  அவபவ�ள� மறபற�ர �ணண�டய�ல ப�;த�பலதத ம=ணடம மதல 
�ணண�டகக வர��னறத.  ஆன�ல அதறகள ச>லம �ணண�ட ஒர கற�பப�ட� 
ப��ணதத�றகச ச>னற வ�டம!  ஆ�,  ம=ணடம ஒள� பறபபட� இ�தத�லரநத ம��ச ச�ற�ய 
ப��ண அளவ வ�ல� பந��டம.  இவவ�ல�டலயம,  ச>லம �ணண�டய�ன பவ�தத�ன�ல 
ஏறபடம ப��ண வ�ல�டலயம �ரதத�ல ப��ண��ல ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ண�ற�ய இயலம. 
இதன பட அவர ஒள�ய�ன பவ�தடத 298000 வ�ந�டகக ��.ம=. எனற வட;யறதத�ர.
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இபபப�த ப�தடதப ப�ரங�ள. (நனற� வ�க��படய�) 

இவவ�ற ஒள�ய�ன பவ�தடதக �ண�ற�நதவர�ள Fizeau (1849)  மறறம Léon Foucault (1862) 
ஆ��ய ப�ப;ஞச வ�ஞஞ�ன��ள ஆவர.

இபபப�த இநத ஒள�ய�ன பவ�பம ம=ட�ர எனனம பனன�டட அளடவய�ன வட;யடறய�� 
இரக��னறத.  அத�வத ஒர ம=ட�ர எனபத ஒள� 1/ 29,97,92,458  வ�ந�டய�ல பசலலம த;ம 
ஆகம!

இன�,  ந�டறககம சகத�ககம ப��ண� பத��ரப�ள�ன வ;ல�றம,  அத�ல ஒள�ய�ன பவ�தடதப 
பகதத�ய ஐனஸடன�ன தததவங�ளம பறற�ப ப��நத ப��ளள மயறச�க�ல�ம. 

இன� பவள�டயயம, ��லதடதயம, ��லபவள�டயயம அற�நத ப��ளள மயலபவ�ம.

பவள� (space)  எனபத இ�தடதக கற�க��னறத.  பவள�ய�னத மபப��ம�ணங�டளக 
ப��ண�த��க �ரதபபட��னறத.  அத�வத ந=ளம (length),  அ�லம (width),  உய;ம (height) 
எனபற� அலலத அ�லம (width),  உய;ம (height),  ஆ>ம (depth)  எனபற� அற�யபபட��னறத. 
பவள� அலலத இ�பம அநத;தத�ல பப�ரட�டளத தனன��தபத ப��ளளவம, அபபப�ரட�ள 
தஙக தட�ய�னற� ந�ரநத பசலலவம,  அதன ��;ணம�� ஏறபடம பலபவற ந��ழவ�ளககம 
ஏதவ�� இரக��னறத.  பவள� எனபத மடவறறத அலலத மடவட�யத எனற பப��ய 
தரக�ம ந��ழநத�ரக��னறத.  ப�;பஞசப பபரபவடபப�ன பப�பத பவள�யம பத�னற�யத 
அலலத பவள� எனபத எபபப�தம இரக��னறத எனறம �ரதத�ள இரக��னறன.
 
��லம எனபத பந;தடதக கற�க��னறத.  ��லம ஒர ப��ம�ணமட�ய த��க ப��ளளப 
பட��னறத.  ��லமம ப�;பஞசப பபரபவடபப�ன பப�த பத�னற�யபத எனபபத அற�வ�யல 
மடவ�� இரக��னறத.  பபரபவடபபக ப��ளட�டய ஆத��க��தவர�ளம,  அடலக 
ப��ளட�டய ஆத��பபவர�ளம ��லமம,  பவள�யம எபபப�தம இரபபத��பவ 
ப��ள��னறனர.  

பவள�ய�ன மபப��ம�ணங�டளயம �ண�த�=த�ய�� பநரப��ட�ள�ன மலம வ�ளக� இயலம. 
இன� இநத பவள�ய�ல பப�ரட�ள�ல ஏறபடம த�க�ங�டளயம,  ந��ழவ�டளயம கற�தத 
டவக� ��லம எனனம ந�ன��ம பநர ப��டடன உதவ�டயயம ந�� பவணடய�ரக��னறத. 
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இஙப� த�ன ��லபவள�ய�ன (space  time)  மக��யததவதடத உண; ஆ;மப�ததனர 
வ�ஞஞ�ன��ள.  ��லம பவற பவள� பவற எனற ப���க��மல ��லபவள� எனற ந�னக 
ப��ம�ணம உட�ய ஒனடற நமகக இயறட� தநத�ரக��னறத எனபத த�ன ஐனஸடன�ன 
பப�தச ச�ரப�யல வ�த�ய�ன மக��ய அமசம�கம.
 
இன� ��லபவள�டயப பறற� பமலம அற�நத ப��ளளல�ம... 

��லபவள�.

ஒரந�ம��ம �ண�டள மடக ப��ணட ��லபவள� எனற�ல அபபட எனனவ��த த�ன 
இரககம எனற �றபடனய�ல ஆழநத ப�ரங�ள.
 
��லபவள�ய�ன அற�வ�யல வட;யடறடயப ப�ரதபத�பமய�ன�ல, "��லபவள� எனபத ��லம 
அலலத பவள� எனனம தன�ததனடம இலல�த, இட�பவள� ஏதம�லல�மல பத��ரநத ப;நத 
வ���நத ஒப; பத�கபப" எனற கற��னற�ர�ள.
 
எவவ�ற பம�ய�ன ஒர கற�பப�ட� இ�தடத அடச ப;ட� மறறம த=ரக� ப;ட� ஆ��ய இர 
பளள��ள மலம சடடக ��ட� மட��னறபத�,  அபத பப�னற ��லபவள�ய�ல ந��ழம 
ந��ழவ�டளயம 3+1  ப��ம�ணங�ள�ன மலம கற�பப�டடச சடடக ��ட� இயலம.  அத�வத, 
ஒர கற�பப�ட� பந;தத�ல இநதப பப�ரள இநத வடவதத�ல ��லபவள�ய�ல இரக��னறத. 
அடதத வ�ந�டய�ல இநதப பளள�ய�ல இநத வடவதத�ல இரக��னறத எனற கற�பப�� 
இயல��னறத.  இதன மலம��பவ இனனம எவவளவ ந�ள�ல ம=ணடம பசவவ�ய ��;�ம 
நமகக அர��ல வரம எனற �ண�க� மடயம.  அதமடடமலல,  ந�ம அனபபம வ�ண�லங�ள 
ம��ச ச��ய�� கற�பப�ட� ப��ள�ள�ல பசனற இறங�வம இநதக ��லபவள�க கற�யட�ள 
உதவ��னறன.

ஆ�,  பப�ரட�ள�ன வடவதடதப பப�ரதத மபப��ம�ணம,  மறறம ந��ழவ�ள�ன ��லதடதப 
பப�ரதத மறபற�ர ப��ம�ணம எனற ந�னக ப��ம�ணங�ள ப��ள��னறத ��லபவள�. இதன 
மலம ஒர ந��ழவ�னத "எஙப�,  எபபப�த"  ந��ழநதத எனற அற�நத ப��ளள மட��னறத 
எனற �ணப��ம.

��லபவள�ய�ன ந�னக ப��ம�ணங�டளபய �றபடன பசயத ப�ரக� இததடன �டனம�� 
இரககம பப�த,  இனனம த�ள�டளயம அதன சகத�டயயம பவற வ>�ய�ல வ�ளக� மயலம 
இட>க ப��ளட�ய�பல� (string  theory)  10 அலலத 26  ப��ம�ணங�டளக �றபடன பசயய 
மடயம எனற ந�டனததப ப�ரக�பவ மடயவ�லடல!

��லபவள�ய�ல ந��ழம ந��ழவ�டளப பறற� வ�ளக� மடனயம பப�த அடதக ��டச� எனற 
பச�லலல�ம.  ��டச� எனற பச�லலம பப�பத ��ணப�ர (observer)  எனற ஒரவட;யம 
�றபடன பசயய பவணடய�ரக��னறத.  ��ணப�ர ஒரவர இரக��னற�ர எனற�ல அவர 
இரநத ��ணம ��லபவள�டயயம, ந��ழவ ந��ழம ��லபவள�டயயம பவறறடமப படததவம, 
பத��ரப படததவம பவணடய�ரக��னறத.

அத�வத,  ��ணப�ரககம ந��ழவககம பத��ரப�லடல.  ஆன�ல,  ��ணப�ர த�னம ��ணம 

;தத�ன����

http://www.rathinagiri.in/
http://www.muthamilmantram.com/


மததம�ழமனறம

அநத இ�தத�ல,  அநத பந;தத�ல இரநத ��ணம பப�த த�ன ந��ழவ கற�பப�ட� பந;தத�ல, 
கற�பப�ட� இ�தத�ல ந�பபத பப�ல பத�னறம!  இவவ�ற ��ணப�ர ��ணம இ�/பந;ம 
எனபபடம ��லபவள�டயப பத�வச சட�ம (Frame of reference) என��னற�ர�ள.
 
��லபவள�ய�ல ந��ழவ�டளக கற�பப�டம பப�த இநதப பத�வச சட�ம ம�� 
மக��யம�னத�கம.  இபபப�த பத�வச சட�ம ஏன மக��யம�னத எனபடத ஒர 
எடததக��டட�ன ��ணல�ம.

ஒர ��>கக பமற��ன ச�டலய�ல ��>க��லரநத பமற��� ஒர வணட பசல��னறத எனற 
டவததக ப��ளபவ�ம.  ச�டலய�ன வ�ககப பகத�ய�லரநத ப�ரககம ஒரவட;க ப�ட��ல 
வணட இ�பபறதத�லரநத வலபபறம��ச பசனறத எனப�ர.  அபத ந��ழடவச ச�டலய�ன 
பதறகப பகத�ய�லரநத ப�ரககம ஒரவட;க ப�ட��ல வணட வலபபறதத�லரநத 
இ�பபறம��ச பசனறத எனப�ர.
 
ஆ�க ��ணபப���ன இ�தடதப பப�ரததக ��ணம ��டச�ய�ன ப��ம�ணம ம�ற��னறத. 
இநத இ�தடதத த�ன பத�வசசட�ம என��னபற�ம.  அண�பவள�ய�ல ந��ழவ�ளம, 
��ணப�ரம ந�ரநத ப��ணப� இரபபத�ல, பத�வசசட�மம ந�ர��னறத!

இநதப பத�வசசட�ம ��;ணம��,  ஒர பத�வசசட�தத�லரககம ஒரவரகக எத�ர��லம�� 
இரககம ஒர ந��ழவ ��லபவள�ய�ல தளள� இரககம இனபன�ரவரகக ��நத��லம�� 
இரக�க கடம!
 
இதன�பலபய,  எபபப�பத� ந��ழநத கவ�சர ப�;��சதடதயம இததடன ஆணட�ள �>�தத 
நமம�ல ��ண மட��னறத.
 
ஒள�ய�ன பவ�ததககம இநதப பத�வசசட�ங�ளககம எனன பத��ரப எனபடத அடததக 
��ணல�ம. 

பத�வச சட�ங�ள கற�ததக �ணப��ம.
 
ஒள�ய�ன பவ�தத�றகம பத�வசசட�ங�ளககம இரககம பத��ரடபக ��ணம மனப,  மறற 
பப�ரட�ளககம, பத�வசசட�ங�ளககம இரககம பத��ரடப மதலல ��ணல�ம.

ஒரவர ஓடம ;ய�லககள இரக��னற�ர.  மறபற�ரவர ;ய�ல நட�பமட�ய�ல இரக��னற�ர 
எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  ஓடம ;ய�லககள இரபபவ��ன பத�வசசட�ம ந�ரநத 
ப��ணடரக��னறத.  நட�பமட�ய�ல இரபபவ��ன பத�வசசட�ம ந�;�மல ந�டலய�� 
இரக��னறத. (இரவ��ன பத�வசசட�ங�டளயம ப��ணடரககம பவ� எனனம பத�வசசட�ம 
ஒர பவ�தத�ல ச��யன எனனம பத�வசசட�தடதச சறற அநதப பத�வசசட�ம ப�லபவள� 
எனனம டமயபபத�வசசட�தடதச சறற��னறத. அத பவற வ�ஷயம!) ;ய�ல நட�பமட�டய 
பந�க�� 80 ��.ம=. பவ�தத�ல பநரங��க ப��ணடரக��னறத எனற டவததக ப��ளபவ�ம.

இபபப�த ;ய�லககள இரபபவர தன ட�ய�ல இரககம ஒர அமடப மன பந�க�� 10  ��.ம=. 
பவ�தத�ல எய��னற�ர எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  ;ய�லககள இரபபவட;ப 
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பப�ரததவட; அமப�ன பவ�ம 10  ��.ம=.  ஆகம.  ஆன�ல நட�பமட�ய�ல இரநத இடதப 
ப�ரபபவரகப�� ஏற�னபவ ;ய�ல 80  ��.ம=.  பவ�தத�ல வரவத�ல,அமப�ன பவ�ம 90  ��.ம=. 
ஆகம (பத�வசசட�ம�ன ;ய�லன பவ�தடதயம பசரதத). அபபடய�லல�மல, இலடலய�லடல, 
அமப�ன பவ�ம நட�பமட�ய�ல இரபபவரககம 10  ��.ம=.  த�ன எனற�ல,  ;ய�ல அவட;ப 
பப�ரததவட; அமடப வ�� அத�� பவ�தத�ல வரவத�ல அமடப மநத பவணடம. அமப ப�நத� 
எயதவ��ன ம�தத�பலபய பம�த பவணடம.   இடவபயலல�ம ந�க��தத�ல,  ந�ரம 
பத�வசசட�ங�ள�ல ந�டறயளள பப�ரட�டளப பப�ரததவட;, ��ணபப�ரககம ந��ழவககம 
பவவபவற பவ�ம இரக�க கடம எனபத பலன���னறத. இத�ல தவபறதம இலடல!  அத 
த�ன ச��யம க�.

இன�, ;ய�லககள இரபபவர தன ட�ய�ல இரககம ஒர ஊதவ�டனக ப��ணட மனபன�க�� 
சததம எழபப��னற�ர எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  சபத அடல�டளப பப�ரததவட; 
��றற�ல அத�� படச பவ�ம எனற ஒனற இரக��னறத.  அத மண�கக 1236  ��.ம=.  ஆகம. 
;ய�லல இரநத�லம ச��,  இலல�வ�ட��லம ச�� அதறக பமல ஒலய�ல பசலல இயல�த. 
எனபவ,  நட�பமட�ய�ல இரபபவட;ப பப�ரததவட; ஊதவ�ன�ல இரநத பவள�ய�ன 
ஒலய�ன பவ�ம ஒலய�ன பவ�பம (1236 ��.ம=. /  மண�)  ஆகம.  ஆன�ல,  ;ய�லல இரபபவட;ப 
பப�ரததவட; ஒலய�ன பவ�தத�லரநத ;ய�லன பவ�தடதக �>�தத பவ�ம�கம.  அத�வத 
1236-80 (1156  ��.ம=/மண�).  ஒரபவடள ;ய�ல சபத அடல�ள�ன பவ�ம�ன மண�கக 1236  ��.ம=. 
பவ�தடதக ��க� மடயம�ன�ல,  அவர உரவ�க��ய ஒலகக மனனப; அவ;�ல பயண�தத 
வ�� மடயம!  தறபப�டதய அத�பவ� பஜட வ�ம�னங�ள இடத ந��ழதத�க 
��டடய�ரக��னறன.  ஆ�,  ந�ரம பத�வசசட�ங�ள�ல அடல�டளப பப�ரததவட; 
��ணபப�ரககம ந��ழவககம பவவபவற பவ�ம இரக�க கடம. இத�லம தவபறதம 
இலடல.  

ஆன�ல,  ஒள�டயப பப�ரததவட; இத எபபட இரக��னறத?  எனபத த�ன இபபப�டதய 
ப�ளவ�ககற�.  ஒள�டய ந�டறய�லல� பப�ட��ன த�ள எனவம ப��ளளல�ம.  அடலய�ன 
பணப�டளயம பபறற�ரக��னறத.
 
பமற�ண� பச�தடனய�ல,  அமப அலலத ஊதம ஒலககப பத�ல�� ஒள�க �றடறடய ;ய�லல 
இரபபவர அனபபவத��க ப��ணட �ணக��டம பப�த,  எனன ஒர ஆசச��யம!  ஒள�ய�ன 
பவ�ம�னத,  ��ணபப�ரககம ச��,  ;ய�லல இரபபப�ரககம ச��,  ஒப; பவ�தடதபய 
��டடயத!

ஒள�டயத த�ள��க ப��ண��ல நட�பமட�ய�ல இரபபவரகக ஒள� அத�� பவ�தத�ல 
வரவத��த பத�னற பவணடம!
 
ஒள�டய அடலய��க ப��ண��ல,  ;ய�லல இரபபவரகக ஒள� கடறநத பவ�தத�ல 
பசலவத��த பத�னற பவணடம!  அத�வத ஒள�ய�ன பவ�தடத ;ய�ல ம�ஞச மடநத�ல 
(ஒலய�ன பவ�தடத ம�ஞசவத பப�ல),  ஒள�கக மனபப அடதப ப�யசசம ��ரச பயண�தத 
வ�ட�த�� ஆ��வ�டம!
 
ஒள�பய�, த�ள மறறம அடல�ள�ன பணடப ஒரஙப� பபறற�ரபபத�ல, பவ�ம அத����க�வம 
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பசயய�மல,  கடறயவம பசயய�மல பத�வசசட�ங�டளச ச�;�மல ம�ற�லய�� இரக��னறத. 
எனபன இயறட�ய�ன வ�நடத!

ஆ�,  பத�வசசட�ங�ளககம ஒள�ககம உளள பத��ரப எனனபவனற�ல,  ஒள�ய�ன பவ�ம 
மடடபம பப�ரட�ள/த�ள�ள அலலத அடல�டளப பப�லனற� பத�வச சட�ங�டளச 
ச�;�மல, ��ணப�ரககம ந��ழததவ�ரககம ஒப; பவ�தடதக ��டட��னறத.
 
இத எபபடச ச�தத�யம�கம?  இயறட� வ�த��ளகப� ம;ணப���� இரக��னறபத?  எனபத 
பப�னற ப�ளவ��ள எ> வ�யபப�ரக��னறத.
 
ஐனஸடன�ன ச�றபபச ச�ரப வ�த�ய�ன மலம இடத எள�த�ல வ�ளக� இயலம.
 
பத��ரநத ��ணபப�ம...

மறற பப�ரட�ள�ன பவ� ம�றதல�ள�ல ஏறபடம வ�டளடவ ஒள�ய�ன பவ�ம மடறதத 
வ�டம எனபத த�ன தங�ள �ரதத எனற �ரத��னபறன. உணடம அதவலல.

எநதப பத�வச சட�தத�லரநத ஒள� பறபபட��னறபத� அநதப பத�வச சட�தடதப 
பப�ரததவட; ஒள�ய�ன பவ�ம எதபவ�,  அதபவ இனபன�ர பத�வசசட�தத�ல பவ�ம�� 
எத�ப; வரபவரககம,  இனனபம�ர பத�வசசட�தத�ல பவ�ம��க கறகப� வரபவரககம 
இரக��னறத எனபத�ல பத�வசசட�தடதச ச�ரநத�;�மல அத�லரநத வ�டபட� ஒனற�� 
ஒள�டயக ��ண மட��னறத.  அத எபபட ஒள�ய�ன பவ�ம ந�ரம பத�வசசட�தத�ன 
பவ�தத�ல ப�த�க�பப��மல இரக��னறத?
 
ந�டலய�� ந�றபவ;�� இரநத�லம ச��, ஒள� வரம ப�டதகக எத�ப; படபவ�தத�ல வரபவ;�� 
இரநத�லம ச��,  ஒள� பசலலம ப�டதய�பலபய படபவ�தத�ல பசலபவ;�� இரநத�லம ச��, 
அவ;வர�ளகக அநத ஒள�ய�ன பவ�ம�னத ம�ற�லய�� ஒப; பவ�தத�ல பசலவத��பவ 
பத�னற��னறத எனபத த�ன வ�நடதபய!
 
இன� ஐனஸடன�ன ச�றபபச ச�ரப வ�த�டயக ��ணபப�ம.  ஒள�ய�ன பவ�ம�னத ந�டலய��க 
��ணபப�ர அலலத ஒள� பறபபடம ந�ரம சட�ங�ள�ன�ல ம�றவத�லடல.  அத எபபப�தம 
ஒர ம�ற�லய��பவ இரக��னறத எனபபத ஐனஸடன�ன ச�றபபச ச�ரப வ�த�ய�கம.

"Special relativity incorporates the principle that the speed of light is the same for all inertial observers 
regardless of the state of motion of the source."

இநத மடவகக ஐனஸடன எபபட வநத�ர?

பவ�தடதக கற�ககம அளவ பத�டலவ/பந;ம ஆகம.  எடததக��ட��� 100  ��.ம= த;ம /  1 
மண� பந;ம எனற ப��ளளல�ம.  இபபப�த ஒள�ய�ன பவ�ம பவறற��தத�ல 299,792,458 
ம=ட�ர�ள / வ�ந�ட எனற பலமடற ந�ரப�க�பபடட வ�ட�த.
 
பவ�தடத அளககம பப�த இ;ணட வ��யங�ள �ணக��ல ப��ளள பவணடய�ரக��னறத. 
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அத�வத பத�டலவ மறறம பந;ம.
 
ஐனஸடன �ண�டள மட பய�ச�ததக ப��ணடரக��னற�ர.
 
பவ�ம = பத�டலவ / பந;ம

ஒள�ய�ன பவ�ம ம�ற�ல.  வணடய�ல பசலபவர எவவளவ த;ம ஒள� பசலவத��க 
��ண��னற�ப;� அபத அளவ த;தத�றப� த�ன ந�டலய�� ந�னற ப�ரபபவரம ஒள� 
பசலவத��க ��ணப�ர.
 
த�பள� அலலத அடலபய� அனபபம பப�த பத�டலவ/பந;தத�றகத தகநத�ற பப�ல பவ�ம 
ம�ற�க ப��ள��னறத.  ஆன�ல ஒள�டயப பப�ரததவட; இநதச சமனப�டடல பவ�மம 
ம�றவ�லடல, பத�டலவம ம�றவ�லடல. அபபடய�ன�ல ந�ரம பத�வசசட�தத�ன�ல ஏறபடம 
ம�றறம த�ன எனன?
 
பவ�மம ம�றவ�லடல, பத�டலவம ம�றவ�லடல.
பவ�மம ம�றவ�லடல, பத�டலவம ம�றவ�லடல.
பவ�மம ம�றவ�லடல, பத�டலவம ம�றவ�லடல.

ஹVம...  ஒர பவடள,  ஒர பவடள,  ஒர பவடள பந;ம...  சபச...சபச...  இரக��த...  இரக� 
மடய�த.... ஏன மடய�த.... ஒர பவடள... ஏன இரக�க க��த? பந;ம ஏன ம�றக க��த!? 
பந;ம ம�றக க��த எனற வ�த�ய�ரக��னறத� எனன?  அ�!  நமகக ஏன இததடன 
ந�ட�ள��த பத�னறவ�லடல இத?
 
ஐனஸடன தளள�க கத�க��னற�ர!

ஒள�ய�ன பவ�தடதச ச�� பசயவதறகத தக�வ�ற பந;ம சரங��க ப��ளளபம�? ச�� த�ன.

ஆஹ�!  பத�வசசட�தத�ன பவள�ய�லரநத ��ணபவட;ப பப�ரததவட;,  பத�வசசட�தத�ன 
உளள�ரபபவ��ன ��லம பமதவ��ச பசல��னறத (time  dilation)!  அவவ�ற பமதவ��ச 
பசலவதன வ���தம அவ;த பத�வசசட�தத�ன பவ�தடதப பப�ரததத!  பத�வசசட�தத�ன 
பவ�ம அத����க� அத����க�,  பவள�ய�லரநத ��ணபவரகக உளள�ரபபப���ன ��லம 
இனனம பமதவ��ச பசலவத��த பத�றறமள�க��னறத.  ��லபம ஒள�ய�ன பவ�தடதச 
சமனபசயயம வஸதவ��ச பசயலபட��னறத!  இனனம எததடன ��லம த�ன ஏம�றற 
மடயம ��லதத�ல?
 
அத�பவ�ம�� ந�ரம பத�வசசட�தத�ல இரபபப�ர,  அவவ�ற ந�;�த பத�வசசட�தத�ல 
இரபபப���ன ��லதபத�ட ஒபப�டடப ப�ரககம பப�த தங�ளத ��லம ம�� பமதவ��ச 
பசலவத�� உணரவ ர.  அத மடடம�லடல.  பவ�ம அத����க� அத����க� பவள�ய�லரநத 
ப�ரபபவரகக வணடய�ன உளள�ரபபவர சரங��க ��ணபபடவ�ர!  வணடய�ன 
உளள�ரபபவரகக வணடய�ன பவள�ய�ரபபவர சரங��க ��ணபபடவ�ர!

இத பவடகட�யனற. பலமடற ந�ரப�க�பபட� ஒனற��� வ�ட�த.
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ச�றபபச ச�ரப வ�த�ய�ன மலம பல;த �றபடனக ப��டட��டளத தவ�ட பப�டய�க��ய 
ஐனஸடன,  தனத பப�தச ச�ரப வ�த�ய�ன மலம இத ஏன ந��ழ��னறத எனறம 
�ணடப�டதத�ர.

இத ஏன ச�றபபச ச�ரப வ�த�பயனபபட��னறத? இதன�ல ஏறபடம வ�டளவ�ள த�ன எனன? 
பத��ரநத எடததக��டட�ள�ன ��ணபப�ம. 

ஐனஸடன இநத வ�த�டயச ச�றபபச ச�ரப வ�த�பயனற அட>க�க ��;ணம இரக��னறத.
 
இநத வ�த� பத�வச சட�ங�ள அத�பவ�தத�ல பயண�ககம பப�த இனபன�ர 
பத�வசசட�தத�லரநத ப�ரபபவரகக மடடபம பப�ரநதவத�ல இடதச ச�றபபச ச�ரப வ�த� 
எனறட>தத�ர ஐனஸடன.  ஒவபவ�ர பத�வசசட�தத�ல இரபபப�ரககம அவர�ள எததடன 
பவ�தத�ல பசனற�லம ��லம சரஙகவத பப�னற அவர�ள�ல உண; மடவத�லடல. 
ஆன�ல அவர�டள வ�� ம�� ம�� பவ�ம கடறநத பத�வசசட�தத�ல இரநத ப�ரபபவரககத 
த�ன பவ�ம��ச பசலபவ��ன ��ல அளவ,  பமதவ��ச பசலபவ��ன ��ல அளடவ வ��க 
கடறவ�� ந�ரநத�ரபபடத உண; மட��னறத.
 
இபபப�த ��லம எவவ�ற சரஙக��னறத எனபடத ஒர எடததக��டட�ன ��ணல�ம. இநத 
அடசப�தடதக ��ணங�ள. (1.2 MB) 

http://www.diamondcrackers.com/giri/mantram/lightspeed.gif

;�மவம பச�மவம நணபர�ள.  ;�ம ஒர வ�ணபவள� வ��னதத�ல v  எனனம பவ�தத�ல 
பச�மடவ பந�க�� வநத ப��ணடரக��னற�ன.  ;�ம தனத வ��னதத�ன வ�ளகட�ப 
பப�ட��னற�ன.  ;�ம பச�மவ��ம இரநத வரம ஒள�ய�ன பவ�தடதத தனத �ரவ� மலம 
அளக��னற�ன.  பச�மவம தனத வ��னதத�லரககம �ரவ� மலம ஒள�ய�ன பவ�தடத 
(அத�வத c)அளக��னற�ன.
 
ந�ம ஏற�னபவ ப�ரததபட,
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ஒள� த�ள�� இரநத�ல பச�மவகக c+v  எனற பவ�தத�லம,  ;�மவகக c  எனற பவ�தத�லம 
பசலவத��த பத�னறம.
ஒள� அடலய�� இரநத�ல பச�மவகக c எனற பவ�தத�லம, ;�மவகக c-v எனற பவ�தத�லம 
பசலவத��த பத�னறம.

இயறட�ய�ன நமம�ல வ�ளங��க ப��ளள இயல�த வ�நடதய�ன ��;ணம��,  ;�மவககம ச��, 
பச�மவககம ச�� அவ;வர�ள �ட��;ம மறறம �ரவ��ள�ல ��ணம பப�த ஒள�ய�ன பவ�ம 
ம�றபவ இலடல.  இரவரககபம c  எனற அளடவபய ��டட��னறத.  இத த�ன ப�;சடன. 
இடத வ�ளக� மடனவத அலலத இடத வட;யறபபத த�ன ஐனஸடன�ன ச�றபபச ச�ரப 
வ�த�.

ஒள� அடலய�� இரபபத�பலபய பச�மவகக c  எனற பவ�ம பசலவத��த பத�னற��னறத 
எனற ப��ளபவ�ம. அபபடய�ன�ல ;�மவகக ஒள�ய�ன பவ�ம அவனத பவ�ததககத தகநத 
வ�ற கடறவ��க ��ட� பவணடம.  அவவ�ற ��ட��தத�லம,  ஒள�ய�ன பவ�மம,  ஒள� 
பசலலம த;மம,  ;�மவககச சமம�� இரபபத�ல,  பச�மடவப பப�ரததவட; ;�மவ�ன 
��லம சறபற தளரநத (பப;க பப�டட!) பமதவ��ச பசனற ஒள�ய�ன பவ�ம கடறயவ���மல 
��ததக ப��ள��னறத.

அலலத ஒள� த�ள�� இரபபத�பலபய ;�மவகக c  எனற பவ�ம பசலவத��த 
பத�னற��னறத எனற ப��ளபவ�ம.  அபபடய�ன�ல பச�மவகக ஒள�ய�ன பவ�ம ;�ம 
அனபப�யடதக ��டடலம அத�� பவ�தத�ல வரவத பப�ல பத�னற� c+v  எனற பவ�தடதக 
��ட��தத�லம, ஒள�ய�ன பவ�மம, அத பசலலம த;மம பச�மவககம சமம�� இரபபத�ல, 
;�மடவப பப�ரததவட; பச�மவ�ன ��லம கடகடபவனற பவ�ம��ச பசனற ஒள�ய�ன 
பவ�தடத அத����தத வ���மல ப�ரததக ப��ள��னறத!
 
ஏபனன�ல,  பவ�ம =  த;ம /  ��லம.  இத�ல பவ�ம ம�றவ�லடல,  த;ம ம�றவ�லடல.  என�ல, 
இரவரககம�ட�பய ம�றவத ��லம, ��லம, ��லபம எனனம ஆண�தத;ம�ன ப;டச��;ம�ன 
மடடவ எடதத�� பவணடய�ரக��னறத.  ஆ�,  பத�வசசட�தத�ன பவ�ததககத தக�வ�ற 
��லம�னத தனடனத த�பன சரக��க ப��ணட ஒள�ய�ன பவ�தடத வ�� எதவம ம�ஞச 
வ���மலம,  ஒள�ய�ன பவ�தடத பவற எதவம மடடபபடதத மடய�மலம சமன பசயத 
ப��ணடரக��னறத.  இதன மலம,  பவ�தடத அத����பபதன மலம ��லதடத பமதவ��வம, 
பவ�தடதக கடறபபதன மலம ��லதடத பவ�ம��வம ஓ� டவக� இயலம!

ஆ�,  ந=ங�ள எபபப�த,  எஙப�,  எவவளவ பவ�தத�ல பசனற ஒள�ய�ன பவ�தடத அளநத 
ப�ரதத�லம ஒள�ய�ன பவ�ம ம�றபவ ம�ற�த.  பவ�ததககத தக�பட ��லம ம�ற��னறத. 
நமபமடய�வ�ட��லம அத த�ன உணடம.
 
பச�மவ�ன ப�ரடவய�ல,  ;�மவ�ன �ட��;ம பமதவ�� ஓடவத��த பத�னறம.  ;�மவ�ன 
ப�ரடவய�ல பச�மவ�ன �ட��;ம பமதவ�� ஓடவத��த பத�னறம.  இவவளவ த�ன 
ஐனஸடன�ன வ�த�!  ��லதத�ன வ�டளய�டட� அச��யச;;�� ம�ற�க ட��ள�ல ஐனஸடன 
ப�டததத பலட; உலக�� எடததத.
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இதன வ�டளவ எனபனனன அனரததங�டள உரவ�க��யத எனற ��ணபப�ம!  அத 
மடடம�னற�,  ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசனற�ல நமம�ல எனறம இளடமய�� ம�ற இயலம�? 
பப�னற ப�ளவ��ளக��ன வ�ட�டயயம ��ணல�ம!

நனற�: http://www.phys.unsw.edu.au/einsteinlig ... _logic.htm 

ச��.  அத�பவ�தத�ல பசலவத�ல ��லம சரஙக��னறத (எனபற டவததக ப��ளபவ�ம!). 
அதன�ல நமகக எனன பயன?
 
அத��ம�ன பயன ஏதம இலடல (தறபப�டதகக)  எனபபத பத�ல�� இரக��னறத.  அதற��ன 
��;ணங�ள இ;ணட.
 
1. ந�ம கற�பப�டம அத�பவ�ம எனபத ச�த�;ண பவ�ம அலல. ம�� ம�� அத�� பவ�ம�கம. 

பமபல ��டடய�ரககம ப�ம ��லம சரஙகவடதக ��டடம ப�ம�கம. x அசச பவ�தடதயம, 
y  அசச ��லச சரக�தடதயம ��டட��னறத.  X  அசச�ல 1  எனபத ஒள�ய�ன பவ�ம�கம.  y 
அசச�ல 1 எனபத ��ணபவ��ன ��லம�கம.
 
x அசச�ல 0.2 எனற�ல ஒள�ய�ன பவ�தத�ல 20% பவ�தத�ல பசலவத��ப பப�ரள.
 
y  அசச�ல 2  எனபத பமதவ��ச பசலபவர ��ணம ��லதத�ன ம�ஙக ஆகம.  அத�வத 
பவ�ம��ச பசலபவர �ட��;தத�ல அட; பந�ட எனபத பமதவ��ச பசலபவர (��ணபப�ர) 
�ட��;தத�ல ஒர பந�ட எனற பப�ரள.
 
இபபப�த இநதப ப�தடத உறற பந�க��ன�ல,  0.3  பவ�ம வட; ம��ப பப��ய ம�றறம 
ஏதம�லடல எனபத பலபபடம.  அத�வத ந�ம பசலலம வ��னதத�ன பவ�ம ஒர பந�டகக 
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ஒர லடசம ��.ம=.  எனற பசலலம வட; (ப��ஞசம �ணடணக �சக��ப ப�ரததக 
ப��ளளங�ள) ��லச சரக� ம பதனபடவத�லடல.
 
0.8  அத�வத ஒள�ய�ன 80% பவ�தத�ல (அத�வத பந�டகக 240000 ��.ம=.)  பசலலம பப�த 1.6 
எனற ஆ��னறத.  அத�வத பவ�ம��ச பசலபவரகக 1  பந�ட எனபத ��ணபப�ரகக 1.6 
பந�ட. 60% ��லம சரங�� வ�ட��னறத.

அபத சமயதத�ல 90%கக பமல பவ�ம��ச பசலலச பசலல ��லம சரஙகவத ம�� அத��ம�ன 
பவ�தத�ல நட�பபற��னறத!  ஒள�ய�ன பவ�தத�ல 99.97%  பவ�தத�ல பசனற�ல ��லம 40 
ம�ங���ச சரஙக��னறத.  அத�வத பவ�ம��ச பசலபவரகக 1 ந�ள =  பமதவ��ச 
பசலபவரகக 40 ந�ள.
 
ஒள�ய�ன 99.9 999 999 999 999 999 999 995 %  பவ�தத�ல பசலலம ஒரவரகப�� ��லசசரக� ம 
100000000000 ஆ��னறத. அத�வத ப�க பபஙக எனபபடம பபரபவடபப பமதவ��ச பசலலம 
நமடமப பப�ரததவட; 13 ப�லலயன ஆணட�ள எனற�ல, அவட;ப பப�ரததவட; அத ஒப; 
ம�தம த�ன!  இவவளவ ஏன? பவ�ய�ன ம=த ச�ல சமயங�ள�ல வநத வ�ழம த�ள�ள�ன பவ�ம 
இபத பவ�தத�ல த�ன இரக��னறத. அபபடய�ன�ல அடவ�டளப பப�ரததவட; ஒர ம�தப 
பயணம�� வநத�ரபபத நமகக ப�லலயன ஆணட�ள பயணம�� வநத�ரபபத��த 
பத�னற��னறத.

ஆ�,  ��லததககம பவ�ததககம இரககம பத��ரடப அற�வ�யல பரவம��க �ண�ற�நதவர 
ஐனஸடன எனபடத ஒததக ப��ளளத த�ன பவணடம!
 
இன� ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசனற�ல எனன�கம எனற ��ணபப�ம!

ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசனற�ல ��லம ந�னற வ�டம!  ஒள�டயப பப�ரததவட; இறநத ��லம, 
எத�ர��லம எனபத இலடல.  ந��ழ��லம மடடபம உணட!  அடத பமற�ண� ப�தத�பலபய 
��ணல�ம.  ஒள�ய�ன பவ�ததகக ந��;��ச பசலலம பப�த ��ணபப�ட;ப பப�ரததவட; 
பவ�ம��ச பசலபவ��ன ��லம 1/0 ஆ��னறத. அத�வத மடவ�ல.
 
ச�டலய�ல எபபட ந�ம வணடய�ல பவ�ம��ச பசலவதறகச ச�ல வ�த�மடற�ள 
இரக��னறனபவ� அபத பப�ல ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசலவதறகம மக��யம�ன ஒர வ�த�மடற 
உணட.  ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசலவதறக ந�ம மதலல ந�டறயறறவ;�� இரததல பவணடம. 
(பப�ட��ன த�ளகக ந�டற இலடல! எனபவ ஒள�கக ந�டற இலடல)

இன� ந�ம நமடம ஒர பப�ட��ன த�ள��க �ரத�க ப��ளபவ�ம.  நமடம ஒரவர ��ரசச�ன 
மலம�� ஒர ��.ம=.  த;தத�லரககம மடல ம=த அடக��னற�ர எனற டவததக ப��ண��ல, 
நமடமப பப�ரததவட; (அத�வத ஒள�டயப பப�ரததவட;)  ��லம எனபத 0  வ�ந�ட�ள 
ஆகம.  நமத ஒர நன� ��ரச வ�ளக���வம,  மறநன� மடல எனறம பத�னறம!  இட�பபட� 
��லம எலல�ம சரங�� ஒனறம�லல�தத��� வ�டம!  இபத ந��ழடவ ஒர பத�டலத; 
உடமண�லதத�லரநத வரம ஒள� எனற ப��ண��லம,  ஒள�டயப பப�ரததவட; ஒர நன� 
உடமண�லம,  மறநன� பவ�.  அவவளபவ!  இட�ய�ல ��லம�வத ஒனற�வத!  இட�பபட� 
த;தத�ல ந��ழபடவ அடனததம ஒர பட�பப�ம எடததடதப பப�ல ஒள�ககத பத�னறம. 
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ஆன�ல நமகப�� அதபவ பல ஒள�ய�ணட�ள எனற பத�னற��னறத!

அபபடய�ன�ல ந�டறயளள நமம�ல ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பசனற ��லதடத ந�றதத� டவக�ச 
ச�தத�யம�லடலய�?  எனற ப�ளவ� ப�ட��ல,  ந�சசயம ச�தத�யம�லடல எனபற பத�ல 
வர��னறத.
 
��லச சரக�தத�ல அத��ப பலன�லல�டமகக இ;ண��வத ��;ணதடதச சறபற பப�றததக 
��ணல�ம.

��லம, பவ�ம, த;ம எனபற பபச�க ப��ணடரநத ந�ம, தறபப�த ந�டறடயயம பசரததப பபச 
ஆ;மப�தத�ரக��னபற�ம அலலவ�?! அபபடய�ன�ல அடததத�� ஐனஸடன�ன பப�தச ச�ரப 
வ�த�டயயம அத�மக��யம�ன ந�டறககம சகத�ககம இரககம பத��ரடபயம ��ணல�ம 
த�பன?

��லசசரக�தத�டன நமககச ச�த�ம��ப பயனபடதத மடய�டமகக மதல ��;ணம�� 
அத�பவ� ச�தத�யம�னடமடயக கற�பப�டப��ம.  தறபப�டதய �ரவ��ள�ல இத 
ச�தத�யம�லல�தத�� இரநத�லம, ச��யப பயடலப பயனபடதத� அத�பவ�ம�� ந�ரம ச��யப 
ப�யம;ங�ள (solar  sail)  பப�னறடவ எத�ர��லதத�ல உரவ�கம பப�த அத�பவ�மம 
ச�தத�யம�� வ�யபப�ரக��னறத. 

இபபப�த இனபன�ர ��;ணதடதக ��ணபப�ம.
 
��லச சரக�தடத பத�வசசட�தத�னள இரபபவர�ள உண; மடய�த. ��லசசரக�ம எனபத 
ஒபபடடச சரக�ம�கம.  அத�வத பமதவ��ச பசலலம பத�வசசட�தடதக ��டடலம, 
பவ�ம��ச பசலலம பத�வசசட�தத�னள ��லம பமதவ�� ந�ர��னறத.  ஆ�, 
��லசசரக�தடத உணரவதறக இ;ணட பத�வசசட�ங�ள பதடவபபட��னறத.

��லதடதச சரகக��னபற�ம பபரவ>� எனற பம�தத உல�தடதபய அத�பவ�தத�ல ச>ல 
வ�டப��பமய�ன�ல,  அதன�ல ய�பத�ர பலனம வ�டளயபபப�வத�லடல!  ஏபனன�ல 
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உல�தத�னள இரபபவர�ளகக இநதக ��லசசரக�தடத உண;பவ இயல�த!  அவர�டளப 
பப�ரததவட;ய�ல ��லம மனப பப�லபவ பசலவத��பவ பத�னறம. 
பவள�ய�லரபபப�ரகப� பவ�ய�ன ��லம சரங��யத��த பத�னறம.
 
இதன�ல வ�டளயம ப��டடமடயயம ப�ரபபப�ம.  25  வயத�ன இ;டட�யர�ள�ல ஒரவட; 
அவ;த மடனவ�பய�ட ஒள�ய�ன பவ�தபத�ட ஒபப�டம அளவகக அத�பவ�ம��ச பசலலம 
ஒர வ�ண�லதத�ல அனபப� டவக��னபற�ம எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  அநத 
வ�ண�லதத�பலபய அவர கடமபம ந�தத� ஒர ம�டனயம பபறற வளரக��னற�ர எனற 
டவததக ப��ளபவ�ம.  அவ;த ��லதத�ல 20  ஆணட�ள �>�தத (அத�வத 45  வயத�ல)  20 
வயத வ�லபபன�ட உல�ததககத த�ரமப��னற�ர எனறம டவததக ப��ளபவ�ம. இபபப�த 
பவ�ய�ல இரககம அவ;த இ;டட�யரகக வயத 85  ஆ��,  அவரககப பப;பன 21  வயத�ல 
இரக�க கடம! உ�ன ப�றநதவர ம�ன பப�லக ��ணபபடவ�ர.
 
இத�லரநத பத��வத எனன? ��லசசரக�தத�ன பலடன ஒரவர அனபவ�க� பவணடம�ன�ல, 
இனபன�ரவர அதறகச சமம��ப ப�னன�ள�ல வரநத பந��டம!

அவவ�ற த�ரமப� வ;�மல வ�ண�லதத�பலபய மதல�மவர ��லதடதக �>�தத அஙப�பய 
இறநத�ர எனற�ல, இரவ;�லபம ��லசசரக�தத�டன உணரநத�ரக�பவ இயல�த.
 
ச��.  அபபடய�ன�ல ��லசசரக�ததககப பலபன ��ட�ய�த�?  எனற�ல ந�சசயம 
இரக��னறத.  இனடறய பசயறட�க ப��ள மலம ந�ம பசலலம இ�தடத ந�ரணய�ககம 
பவ�ய��க �ண�பப�ன�ல (Global Positioning System) ம��வம உதவ�ய�� இரக��னறத.

அடதப பறற�ப ப�ற�பத�ர சமயம வ�ளக�ம��க ��ணல�ம.  ஏபனன�ல அத�ல பப�தச ச�ரப 
வ�த�யம பயனபடததபபட��னறத.
 
��லச சரக�ம�னத பத�டலத; உடமண�லப பயணங�டளயம ச�தத�யம�க�ச பசயயம. 
எடததக��ட���,  �=ப> இரககம ச�தத�யக �டத(!)டயப படயங�ள.  இத வ�ஞஞ�ன 
பரவம�� மழக� மழக� ச�தத�யபம ஆகம.

சம=பதத�ல ஒர பவ�கக வநத ஒர த�ள�ன பவ�தடதக �ணக��டடப ப�ரததத�ல அசநத பப�ய 
வ�ட��ர�ள.  அதத�ள ��ளமப�ய இ�தத�லரநத ஒள�டயயம அதத�டளயம பசரதத 
அனபப�ய�ரநத�ல,  ஒள�டயக ��டடலம அதத�ள ம�லலம=ட�ர த;பம வ�தத�ய�சபபட�த. 
அததடன அத�பவ�தத�ல அதத�ள வ�ச�ற�யடக�பபடடரக��னறத.

அத�வத ஒள�ய�ன பவ�தடத 1  எனற டவததக ப��ண��ல த�ள�ன பவ�ம 
0.9999999999999999999999951 ஆகம. இன� �டதடயப ப�ரபபப�ம. 

இதத�ள 2000  ஒள�ய�ணட�ள த;தத�லரநத வநத�ரக��னறத.  அதத�டளப பப�ரததவட; 
(அத�வத த�ள�ன பத�வசசட�தத�ல) அத 3.5 ந�ம��ங�ள�ல வநத பசரநத�ரக��னறத.
 
இனற 08-04-2010 மண� இ;வ 8.00.00.
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இபபப�த ந=ங�ள அதத�ள ��ளமப�ய இ�தடத ஒர பத�டலபந�க��ய�ன மலம 
��ண��னற=ர�ள.  ந=ங�ள பத�டலபந�க��ய�ல ��ணபத (உங�ள பத�வசசட�தத�ல)  2000 
ஆணட�ளகக மநடதய நடசதத�;ம.
 
இபபப�த அத எபபட இரக��னறத எனற ��ண ந�டனக��னற=ர�ள. அத�ல தவபறதம�லடல. 
உங�ள வ��னதடத எடக��னற=ர�ள.  உ�பன ��ளமப��னற=ர�ள.  அதவம எநத பவ�தத�ல? 
ந�ம மனப ஒர த�ள �ணப��பம,  அநத பவ�தத�ல.  அடதத 3.5  ந�ம��தத�ல அத�வத 08-04-
2010, 8.03.30 பந;தத�ல அநத நடசதத�;தத�ல இரக��னற=ர�ள.
 
இபபப�த உங�ள வணடடயத த�ரபப� அதன அத�சகத� வ�யநத ம�பப வ�ளகட�ப 
பப�ட��னற=ர�ள. அபத சமயதத�ல ஒள�ய�ன பவ�தடதக ��டடலம பவ�ம��த த�வலனபபம 
உங�ள பத�டலபபச�ய�ன மலம பவ�டயத பத��ரப ப��ள��னற=ர�ள.  ம�பப வ�ளககம 
ந=ங�ளம பத����னற=ர�ள� எனற அவர�ள��ம ப�ட��னற=ர�ள.  பவ�ய�லரநத 
பத�டலபந�க��ய�ல ��ணபவர�ள "ஆஹ� பபஷ��த பத����னற=ர�பள!" என��னற�ர�ள.

"ச��. பந;ம எனனபப� அஙப�?" என��னற=ர�ள.

"பந;ம ச��ய�� இ;வ 8.03.30  என��னற�ர�ள."  ந=ங�ளம ஆசச��யபபட��னற=ர�ள.  ஆன�ல 
எனன, பவ�ய�லரபபவர�ள�ன ந�ட��டட 08-04-4010 எனற ��டடக ப��ணடரககம. 

ஆ�, அத�பவ�ப பயணம ச�தத�யம�ன�ல, ப�லபவள�வத� த�ணடயம நமம�ல பசலல இயலம.
 
இதத�ன ��லசசரக�தடதச சரக��க ப��ணட பப�தசச�ரப வ�த�ககப பயணபப�ல�ம�? 

தம�>�ல "ஆட பமயதத ம�த���யம ஆய�றற. அணணனககப பபண ப�ரதத ம�த���யம ஆய�றற" 
எனற ஒர ப>பம�>� உணட.

"உங�ள �ணடப�டபப�ன மலம ம�� உயரநத ச��;தடத எடட இரக��னற=ர�ள.  இத எபபட 
ச�தத�யம�ய�றற?" எனற சர ஐசக ந�யட�ன��ம (1643 - 1727) ப�ளவ� ப�ட�பபட�த. அதறக 
அவர அள�தத பத�ல இத த�ன. "ந�ன ச��;தத�ல ந�ற��னபறன எனற�ல ந�ன அ��ஸ��டடல, 
�லலபய� பப�னற பல பமடத�ள�ன தடல பமல ஏற� ந�ற��னபறன.  அத த�ன ��;ணம", 
எனற�ர.  இபத ந�யட�ன�ன பமல ஏற� ந�னற ஆலபரட ஐனஸடன ச��;தத�ன உய;தடத 
இனனம ப��ஞசம இலடலய�லடல பல ம�ஙக அத����பப�ர எனற அபபப�த அவர 
ந�டனததப ப�ரதத�ரபப�;� இலடலய� எனற பத��யவ�லடல.

அத த�ன எததடன உணடம? ஒரவரகப��ரவர ம;ணபட� �ரதத�டளக கறவத பப�ல 
பத�னற�ன�லம,  அவர�ள வ�ழநத ��லதத�ன நமப�கட��ள,  அவறடற அவர�ள 
த�ரதபதற�நத வ�தம,  அதற��� அவர�ள சநத�தத ப�;சடன�ள,  அவர�ள ��லதத�ல 
அவர�ளககக ��ட�தத �ரவ��ள எனற ப�ரதத�ல ஒவபவ�ரவ��ன �ணடப�டபபம 
மநடதயவர�ள�ன �ணடப�டபடபத த�ரக��மல,  அடத பமமபடததம வ�ததத�ல இரநதத 
எனற த�ன கறபவணடம.
 
இததடனககம இவர�ள அடனவரம ந�ம த�னம த�னம பயனபடததம பப�ரட�ள,  ��ணம 
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ந��ழவ�ள�ல இரநத தங�ள �ணடப�டபடப ந��ழதத�யத த�ன ஆசச��யம.  உல�தத�ல 
ஆபப�ள பத�னற�ய ��லதத�லரநத அத �=ப> த�ன வ�ழ��னறத.  ந�யட�னகக மடடம 
அபபட எனன அதன பமல ஒர ஆரவம? ஐனஸடடன அபத பப�ல பசயதத எத?

எடததக��ட���, 

அ��ஸ��டடல,  இர பப�ரட�ள �=ப> வ�ழம பப�த எட� அத��ம�ன பப�ரள மதலலம, 
அடத வ�� எட� கடறவ�ன பப�ரள இ;ண��வத��வம வ�ழம.  எனபவ பப�ரள�ன 
பவ�தத�றகம, அதன எட�ககம பந;டத பத��ரபணட, எனற�ர. 

நவன வ�ணண�யலன ப;டச�ததடலவர �லலபய� வநத�ர.  அவர அ��ஸ��டடல கறவடத 
மறபபத பப�ல பத�னறம. ஆன�ல அடத அநதக �ணபண�ட�தத�ல ��ணக க��த. அவர, 
"அ��ஸ��டடல கறவத�ல தவபறய�லடல.  ஆன�ல,  அவர கறவத�ல ஒனடற மடடம 
�ணக��ல ப��ளளவ�லடல.  அத த�ன ��றற மறறம மறற பப�ரட�ள�ன தட�.  எட� 
அத��ம�ன பப�ரள ��றடறக ��>�ததச பசலவத பப�ல எட� கடறவ�ன பப�ரள ��றடறக 
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��>�ததச பசலல இயலவத�லடல.  எனபவ எநதவ�த தட�யம இலல�த படசதத�ல 
பப�ரட�ள�ன பவ�ததககம எட�ககம பத��ரப�லடல"  எனற�ர.  பவறற��ம எனற ஒனற 
பந��ல இலல�த பப�த அத�ல இவவ�ற த�ன இரக� மடயம எனற ஆண�தத;ம�� அவட;க 
கற டவததத எத?
 
அவர கற�யடதப பல ஆணட�ள �>�தத ஆ�ஸட 1971 ல அபபப�லபல� 15  சநத�;ப 
பயணதத�ன பப�த ப�வ�ட ஸ��ட ஒர சதத�டயயம ஒர இறட�யம ஒப; பந;தத�ல �=ப> 
பப�டட ந�ரப�தத பப�த உல�ம ஒர �ணம �ணண�டமக� மறநத�ரககம த�பன? 
http://www.youtube.com/watch?v=4mTsrRZEMwA

அவரகக அடதத வநத�ர ந�யட�ன.  எலபல�ரம பப�ரட�ள �=ப> வ�ழவடதப பறற�யம 
அதன பவ�தடதப பறற�யம அத�சய�ததக ப��ணடரநத பப�த,  இவப;�,  அபபப�ரள 
எதன�ல �=ப> வ�> பவணடம எனபடதப பறற� பய�ச�க� ஆ;மப�தத�ரநத�ர.
 
ந�டற அத��ம�ன பப�ரட�ள ந�டற கடறவ�ன பப�ரட�டள ஈரக��னறன எனற�ர!  அடத 
மடடம அவர கறவ�லடல.  எததடன பவ�தத�ல ஈரககம எனறம கற�ன�ர.  �லலபய�வ�ன 
தததவதடத சமனப�ட�ள�ன மலம ந�ரப�தத�ர.  ந�டற கடறவ�ன பப�ரளககம அத��ம�ன 
பப�ரளககம ஏன பவ�ம வ�தத�ய�சபப��த எனபடத மடக� வ�த��ள�ன மலம ந�ரப�க� 
மடநதத.  

ஒர பப�ரடள அதன இயலப�ன பவ�தத�லரநத ம�றற அதன பமல வ�டசடயப 
ப�;பய���க� பவணடய�ரக��னறத.  அவவ�டச அபபப�ரள�ன ந�டறய�ன பந;டத பத��ரப 
ப��ணடரககம எனபத த�ன அவ;த மடக� வ�டசச சமனப�ட.  அத�வத ந�டற அத��ம�ன 
பப�ரடள ந�ரதத ந�டற கடறவ�ன பப�ரடளக ��டடலம அத�� வ�டச/அழததம பதடவ.
 
வ�டச = ந�டற * மடக�ம (Force = Mass * Acceleration)

எனற அவ;த சமனப�டடன மலம, ஒப; பவ�தத�ல பசலலம பப�ரட�ள�ன வ�டச/ந�டறய�ன 
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வ���தம எபபப�தம ஒனபற எனபத எததடன எள�த���னறத?

வ� = ந� * ம
ந� * ம = வ�
ம = வ�/ந�

இபபப�த சதத�யல மறறம ப��>� இற��ன மடக�ம ஒப; பப�ல இரககம பப�த (அத�வத 
இ;ணடம ஒப; சமயதத�ல வ�ழம பப�த)  அவறற�ன வ�டச/ந�டறய�ன வ���தம எபபப�தம 
சமம��த த�பன இரக� மடயம?  இதற��ன ��;ணம எனனவ�� இரககம?  மடக�ம 
இ;ணடறகம சமம�னத�� இரக��னறத எனற�ல இமமடக�தத�ன ��;ணம 
இடவய�;ணட�யம த�ணட இனபன�னற��த த�பன இரக� இயலம? அநதக ��;ணம த�ன 
பவ�.  

பவ�ய�ன அத�பயங�; ந�டற இவவ�;ணட�யம இழக��னறத.  ந�டற அத��மளள பப�ரள 
பவ�ம�� வ�>ப ப�ரக��னறத.  ஆன�ல அதன ந�டறபய அவவ�ற வ�> இயல�மல 
தடக��னறத. அத�வத ந�டற அத��ம�ன பப�ரடள பவ�ம�� இழக� பவணடம�ன�ல அத�� 
வ�டச பதடவ.  அவவ�டச பவ�கக இலடல!  ந�டறடயயம வ�டசடயயம சமன பசயயம 
வ�ஷயம�� மடக�ம இரக��னறத.  அதறகக ��;ணம பவ�ய�ன ந�டற எனற அறபதம�ன 
�ணடப�டபடப ந��ழதத�ன�ர ந�யட�ன.

பவ�ய�ன ந�டறடயக ��டடலம கடறவ�ன ந�டறயளள பப�ரள எனற�ல இனனம 
பமதவ�ன பவ�தத�ல வ�ழம எனபதம �ண�ற�யபபட�த.
 
அடதப பப�லபவ ஒர பப�ரள�ன எட�ககம ந�டறககம உளள பவறப�டம உண;பபட�த. 
ந�டற எனபத பப�ரள�ன தனடமய�கம. அபபப�ரடள உரவ�ககம அடபபட�த த�ள�பள 
ந�டறடய ந�ரணய�க��னறன.  ஒர பப�ரள�ன பம�ததத த�ள�ள�ன ந�டறபய அபபப�ரள�ன 
ந�டற எனற அற�யபபட��னறத.
 
ஒர பப�ரள�ன எட� எனபத அபபப�ரடள ந�டற ஈரபப வ�டசய�ல இழக�த பதடவய�ன 
வ�டசடயக கற�க��னறத.  அத��ம�ன ந�டற உளள பப�ரடள இழக� ந�டறய வ�டச பதடவ 
த�பன?  எனபவ த�ன ந�டற அத��ம�ன பப�ரள அத�� எட� ப��ணடரக��னறத.  ஆன�ல, 
எட� எனபத ஒவபவ�ர ப��ளககம வ�தத�ய�சபபடம.  எவவளவ ஏன?  பவறற��தத�ல எநத 
ஒர பப�ரளககம எட�பய ��ட�ய�த.  ந�டற த�ன உணட.  எட�ய�லல�டமய�ன�பலபய 
ப��ள�ள அநத;தத�ல ச>ல��னறன. ஒனடற ஒனற ஈரததக ப��ணட பவன� வர��னறன.

இபபப�த மடக�ம எனற�ல எனனபவனற ��ணபப�ம.  மடக�ம எனபத பவ�ம�றறம 
எனற ப��ளளல�ம.  அத�வத ந�டலய�ன பவ�ம அலல.  பவ�ம அத����ததக ப��ணப� 
பசலவத.  

எடததக��ட��� பவ�ய�ன ந�டறயரபப மடக� வதம 9.8  ம=ட�ர/வ�ந�ட^2.  இதன பப�ரள 
எனன?

அத�வத எநத ஒர தட�யம�னற� வ�ழம ஒர பப�ரள (free falling object)  பவ�ய�ன டமயதடத 
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பந�க�� பவ�ம��ச பசல��னறத.  அவபவ�ம�னத அத����ததக ப��ணப� இரக��னறத. 
பந;ம அத��ம�� அத��ம�� பவ�மம அத��ம���னறத. அவபவ� வதபம 9.8 ம=ட�ர/ வ�ந�ட.
 
ஒர பப�ரடள எவப;ஸட ச��;தத�லரநத �=ப> பப�ட��னபற�ம எனற டவததக 
ப��ளபவ�ம.  அதன 8898  ம=.  உய;தத�ன�னற அபபப�ரள 0  ம=ட�ர வ;பவணடபமனற�ல 
எவவளவ பந;ம�கம? 

0  வ�ந�டய�ல 0  பவ�ம.  மதல வ�ந�டய�ல அபபப�ரள 9.8  ம=ட�ர ��நத�ரககம.  அடதத 
வ�ந�டய�ல 19.6 ம=ட�ர (அத�வத 9.8 + 9.8) ��நத வ�டம. ஆ�, இநத இ;ணட வ�ந�டய�ல அத 
��நத பவ�ம 29.4  ம=ட�ர!  அடதத வ�ந�டய�ல அதன பவ�ம இனனம அத����தத 19.6+9.8 = 
29.4  ம=ட�ர/வ�ந�ட பவ�ம��� வ�டம.  அபபப�த அத ��நத�ரககம த;ம 29.4 + 29.4 = 58.8 
ம=ட�ர.  இபபட மனற வ�ந�டககள 58.8  ம=ட�ர ��நத வ�டம!  மதலல ச�த�;ணம��த 
பத�னறம இநத பவ�ம,  இலகட� பநரங� பநரங� தற�ப�டடப பறக� ஆ;மப�தத 
வ�ட��னறத.  எனபவ த�ன அத�� உய;தத�ல இரநத வ�ழம பப�த அத�� ப�த�பப 
ஏறபட��னறத. அதவம அத�� ந�டற ப��ண� பப�ரளகக அத�� ப�த�பப ஏறபடம. அதறகக 
��;ணம அதன இரபப ந�டறடயக (rest  mass)  ��டடலம,  அதன பவ�ம ��;ணம�� அதன 
ந�ர ந�டற (inertial mass) அத��ம�� இரபபபத ஆகம.

ந�யட�ன�ன வ�த�டயக கரநத பந�க��ன�ல அத �ண�ததத�ல ந�ம ��ணம பபரககத பத��ர 
(Geometric  progression)  எனற உண;ல�ம.  அடத டவதத எததடன வ�ந�டய�ல அபபப�ரள 
எவவளவ த;தத�ல இரககம எனற �ண�ற�ய �=ழக�ண� சதத�;ம உபபய��ம���னறத.

த;ம = 1/2 * மடக�வதம * (பந;ம * பந;ம) (s = 1/2 g t^2 )

இடத டவதத எவப;ஸட ச��;தத�லரநத பப�ட� பப�ரள தட;டய வநதட�ய 42.61 
வ�ந�ட�பள ஆகம எனற �ணக��� மட��னறத!  அபபப�ரள ஒர மன�தன�� இரககம 
படசதத�ல அவ;த இநத 42.61  வ�ந�டப பயணம எபபட இரககம எனற பச�லலத 
பத��யபவணடயத�லடல!  பயண மடவம த�ன!   அவவ�ற அவர பயண�ககம பப�த 
42.61 வத வ�ந�டய�ல அவ;த பவ�ம 417.61  ம=ட�ர /  வ�ந�ட (அத�வத 42.61  *  9.8)  ஆ� 
இரககம! அத�வத மண�கக 1503 ��.ம=.!

ச��. வ�ஷயததகக வரபவ�ம. ஒர பப�ரள வ�ழம பப�த அதன பவ�தடத இனனம அத����க� 
அத�� வ�டச பசலதத பவணடம.  இதறகக ��;ணம பவ�ம அத��ம�கம பப�த அதன ந�டற 
இரபப ந�டற +  ந�ர ந�டற ஆ��னறத.  எனபவ த�ன பமதவ��ச பசலலம ஒர ;ய�டலக 
��டடலம பவ�ம��ச பசலலம ;ய�டல ந�றதத அத�� வ�டச பசலவள�க� 
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பவணடய�ரக��னறத.  ;ய�ல பவ�ம அத����க� அத����க� அதன ந�டற அத��ம���க 
ப��ணப� பசலலம.  ம=ணடம ந�றகம பப�த இரபப ந�டறடயபய ப��ணடரககம.  ஆ�, 
பவ�ம கடறயம பப�த ந�டற கடற��னறத எனபதம பப�ரள���னறத. அவவ�ற கடறவத 
ந�ர ந�டறபயயனற� இரபப ந�டறயலல.
 
ந�டறயரபப வ�டச எபப�ட பட��ய�னம பவ�ம�� வ�ழம பப�ரள�ன மடக� வததடத 
ந�டலந�ட�பப�ரபபத�ல (9.8  ம=/வ�ந�ட^2  எனற பவ�வததடதப பவ� வ�டடக 
ப��டக��தத�ல)  ந�டற அத��ம�ன பப�ரள�ன ந�ர ந�டற ந�டற கடறவ�ன பப�ரடளக 
��டடலம அத��ம���க ப��ணப� வரம.  �=ப> பப�தபதனற வ�ழம பப�த ந�யட�ன�ன 
வ�த�ய�ன ஒவபவ�ர பசயலககம அதறகச சமம�ன எத�ரசபசயல ந��ழம எனபத 
நட�பபற��னறத. ந�டலய�� இரககம தட; ம=த ந�டற அத��ம�ன பப�ரள (இரபப ந�டற + 
ந�ர ந�டற)  பம�தம பப�த அபத வ�டசடயத தட; த�ரபப� அபபப�ரள ம=த 
எத�ப;�லக��னறத. பலன அத��ம�ன ப�த�பப ஏறபட��னறத.

இடத ந�ம த�னம ��ணம ந��ழவ�ன ஒதத பந�க�ல�ம. நமத ச�டல�ள�ல பவ�ததட�டயக 
�ணடரபபப�ம.  பவ�ததட�கக அர��ல ச�டலய�ல இரககம கணடக>��டளக ��டடலம, 
பவ�ததட� அர��லலல�ச ச�டலய�ல கணடக>��ள கடறநத�ரபபடதக ��ண இயலம. 
��;ணம ந�ரநத ப��ணடரககம வணட த�டப;னற ந�றதத பவணடம�ன�ல அத�� வ�டச 
ப�;பய���க� பவணடம. அபபப�த அதன பம�தத எட�யம ச�டலய�ன பமல த�ன வ�ழம. 10 
�ன எட�டய ஏறற� வரம ச;கக வ��னம,  பவ�ம அத����ககம பப�த 30 �ன ஆ� இரக�க 
கடம! ச�டல அநத பம�தத எட�டயயம த�ங� பவணடம த�பன? பவ�ததட�ய�ன அர��ல 
வரம பப�த த�டப;ன பவ�ம கடறக� இனனம அத�� வ�டசடயப ப�;பய���க� 
பவணடய�ரக��னறத.  அபபப�த ந�டற ச��ப;னற அத��ம���ப ப�ன கடற��னறத. 
இமம�றறதத�ல ச�டலயம, வ��னமம ப�த�பபககளள���னறத.

அத�வத 10 ��.ம=.  பவ�தத�ல பசலலம ஒர வ��னம ஒர சவறற�ன ம=த பம�த�ன�ல 5 ம=ட�ர 
த;தத�றகப பப�ரட�ள ச�தறம எனற�ல,  அபத வ��னம 30  ��.ம=.  பவ�தத�ல (அத�வத 
மனற ம�ஙக பவ�தத�ல)  பசலலம பப�த பம�த�ன�ல பப�ரட�ள மனற ம�ஙக த;ம�ன 
15 ம=ட�ர த;ம (3 * 5) பசனற வ�ழவத�லடல. ம�ற�� 9 ம�ஙக த;ம�ன 45 ம=ட�ர (3^2 * 5) 
த;தத�றகச ச�தறடக�பபட��னறன!  எனபவ த�ன ம�தபவ�ம ம��நனற எனற 
எழதபவணடய�ரக��னறத!

இபபப�த ஏன ஆட பமயதத ப>பம�>�டயக கற�பப�டப�ன எனற பத����னறத�? 
ஐனஸடன�ன ச�ரப வ�த��டளப பறற�ப படக� ஆ;மப�தத�ல அ��ஸ��டடல,  �லலபய�, 
ந�யட�ன பப�னறவர�ள இயறப�யலல வ�ளக��ய பல தததவங�டளப பறற�யம ப��நத 
ப��ளளல�ம எனபத�ல த�ன.  

அத 1895.  எலபல�ரம பப�ரட�ள�ன மடக�தடதப பறற� அத�சய�ததப ப�ரதத அநத 
வ�த��டளப பயனபடதத�ப பல �ரவ��ள,  வ��னங�ள தய���தத அற�வ�யல பலப��ம�ணம 
பபறறக ப��ணடரநத பந;ம.  ய�ப;னம ந�யட�ன�ன வ�த��ள தவற எனற பச�னன�ல 
அவர�டளப ப�ரதத அடனவரம ச���தத�ரபப�ர�ள. 
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வ�லபர ஐனஸடனகக வயத 16.  ஓ;ளவகக ��லகலஸ �ண�தமம,  ந�யட�ன�ன இயறப�யல 
மடக� வ�த��ளம அற�நத ப��ண� பந;ம.  ஐனஸடன ஒர பவ�ப ப���யர எனல�ம.  அதவம 
ச�த�;ண பவ�பமலல�ம இலடல. எடதததபம ஒள�ய�ன பவ�ம த�ன அவரகக வரம!

அவ;த �றபடனக கத�ட;டயத தடட வ�ட��ர.  அவர சநத�தத பல���மம அவர ப�ட� 
ப�ளவ� இத த�ன.

"ந�ன ஒள�ய�ன பவ�தத�ல வ�னதத�ல சபபரபமன பப�ல பறநத ப��ணடரக��னபறன (அத 
சபபரபமன ச�தத�;க �டத�ள வநத�ரநத சமயம!).  என ட��டள ந=டட அத�ல ஒர 
�ணண�டடய டவதத�ரக��னபறன. அத�ல என ம�ம பத��யம� பத��ய�த�?"

இத த�ன அவர ப�ட� ப�ளவ�.  அவர ம�தத�ல படம ஒள� ப�;த�பலதத �ணண�டககச 
பசனற அங��ரநத ப�;த�பலதத ம=ணடம அவர �ணடண அட�நத�ல த�பன அவ;த ம�ம 
�ணண�டய�ல அவரககத பத��ய மடயம?  அவப;� ஏற�னபவ ஒள�ய�ன பவ�தத�ல பறநத 
ப��ணடரக��னற�ப;?!

அவட;ச சம�த�னபபடததம அளவகக பல அற�வ�யல அற�ஞர�ள உடப� ய�ரககம பத�ல 
பத��யவ�லடல.  அவட;ப ப�ரததச ச���ததவர�ளம உணட.  அதன ப�ன அவரம அநதக 
ப�ளவ�டயக ப�ட�வ�லடல.
 
பவள�பய ய����மம அவர ப�ட�வ�லடலபய தவ�;,  அவரககளபளபய ப�டடக ப��ணப� 
இரநத�ர. ஒரந�ள இ;ணட ந�ள இலடல. பதத வர�ங�ள! ஆம, பதத வர�ங�ள�� இநதக 
ப�ளவ�டய அவரககள ப�ட��த ந�பள இலடல.  அவ;த உளளணரவம ஆரவமபம 
அவரககப பத�டலக ப��ணட வநத தநதத. 
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1905 ல உலககக ச�றபபச ச�ரபவ�த�டயயம ப��ணட வநத தநதத.  ஒள�ய�ன பவ�ம த�ன 
எலடல.  அவபவ�ததகக ய�ரம எதவம பசலல மடய�த எனற எநத ந�ரபணமம இனற� 
இபபடத த�ன இரநத�� பவணடம எனற தன ம=த நமப�கட� டவதத அவர அற�வ�தததறக 
அவர பதத�ணட�ள�� வ���மல தனககள ப�டடக ப��ண� ப�ளவ��ள த�ன ��;ணம.

அவர கற�யடத ந�ரப�க�பவ பலர பல பச�தடன�ள பசயய பவணடய�ரநதத.  ஆன�ல எநத 
வ�த ந�ரபணமம,  ச�டச�யம,  த�யங�ளம இனற� இபபடத த�ன எனற அடததச பச�னன�ர 
ஐனஸடன! ��;ணம மனதககளபளபய பலபபல பச�தடன�ள பசயத ப�ரதத�ரக�பவணடம. 
அதன மடவ�டள பவறம மனற பக� அற�வ�யல �டடட;ய�� அவர பவள�ய�ட� பப�த 
அத�ல எநதப பதத�தடதப பறற�ய கற�பபம இரக�வ�லடல!  அடனததம அவ;த பச�நதச 
ச;கக!  

பசல�ர ந�யன�ர எபபட உளளததககள ச�வ�லயம �டட அதறகக க�மழக��றற�ன�ப;� 
அபத பப�ல இவர உளளததககள அண�தத�ன பச�தடன�டள ஆறற� ச�தடன�டளப 
பட�தத�ரக��னற�ர.

ச�� இபபப�த பவ�ததகக வரபவ�ம. ஐனஸடன பய�ச�க��னற�ர.

ஒள�ய�ன பவ�ம ஒர ம�ற�ல.  அத த�ன பவ�தத�ன எலடலக ப��ட எனற பச�லலய��� 
வ�ட�த.  

ஆன�ல,  ந�யட�ன பவற ம�த���ச பச�ல��னற�ப;?  அத�வத ஒர பப�ரள�ன ந�டறய�ன 
��;ணம�� இழபடம பப�ரள�ன பவ�ம அத����ததக ப��ணப� பசல��னறத.  அத த�ன 
மடக�வதம எனறம பச�ல��னற�ப;?

பவ�ம அத����ததக ப��ணப� பசலலம�ன�ல ஒர �ட�தத�ல அத ஒள�ய�ன பவ�தடத எட� 
பவணடபம!?  ந�யட�ன�ன பவ�ததககம ஒர �ய�ற இரநத�� பவணடபம?  அத எத?!  எனற 
ப�ளவ� அவரககள எழநதத.
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இகப�ளவ�ய�ன பத�ல ச�றபபசச�ரப வ�த�ய�ன ப�ளவ��ளககப பத�ல�ய அடமநதத 
ச�லரக�டவககம ஆசச��யம�� அவரகக இரநத�ரககம! ஆம! அவர ச�றபபச ச�ரப வ�த��ள�ன 
மலம இயறட�டயக ப�ட� ப�ளவ��ளககத தகநத பத�ல�� பப�தசச�ரப வ�த��ள 
அடமநதத!  ப�ளவ�டயக ப�ட�வரம அவப;.  பத�டலச பச�னனதம அவப;!  ஆன�ல 
ப�ளவ�ககம பத�லககம இட�பய 10 ஆணட�ள ��தத�ரக� பவணடய�ரநதத! 

1905  மதல 1915.  ஐனஸடன�ன சமந�டலத தததவம,  பப�தசச�ரப,  சகத� ந�டற சமனப�ட 
ஆ��யவறற�ல அற�வ�யலல ம��ச ச�றநத ��லம எனல�ம.
 
ஒவபவ�னற�ய ந�ம ��ணல�ம.

மதலல சகத� ந�டற சமனப�ட 

சகத� ந�டறச சமனப�ட: (E=mc^2)

ஒர பப�ரள�ன ந�டறயம,  அத�லரககம சகத�யம ப�ரடவகக பவவபவற��த பத��நத�லம 
இ;ணடம ஒனபற எனபபத ஐனஸடன�ன மடவ. இதபவ சகத� ந�டறச சமனப�ட. 
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ப��>� எநத ந�றம�ய�ரநத�ல எனன?  அதன க>மப ரச�ய�� இரக��னறத�?  எனற ஒர 
ப>பம�>� உணட.  ஐய� ஐனஸடன அவர�பள,  "ந=ங�ள ச�றபபச ச�ரப வ�த�,  பப�தச ச�ரப 
வ�த� எனற எடத பவணடம�ன�லம பச�லலக ப��ளளங�ள.  அதன�ல எங�ளகக எனன 
நனடம?"  எனற ப�ட�வர�ளகக சகத� ந�டறச சமனப�டட�த தடடல டவததத தநத�ர 
ஐனஸடன.  

ந�யட�ன�ன மடக� வ�த��ள�ல ஐனஸடனகக எழநத ப�ளவ�பய பமறபட சமனப�ட 
வ;க��;ணம�ய�றற.  ந�டறயரபப வ�டச��;ணம�� ஒர பப�ரள மடக�ம பபறம�ய�ன, 
அதன பவ�ம அத����ததக ப��ணப� பசலலம�ய�ன, அத ஒள�ய�ன பவ�தடத எடட வ�டம�?
 
இபபடக ப�ளவ� ப�ட� ஐனஸடன பப�ரள�ன இரபப ந�டறய�ன, பவ�ம ��;ணம�� அத�ல 
பசரம ந�ரந�டறடயயம �ணககப ப�ரக� ஆ;மப�தத�ர.  ஏற�னபவ ந�ம ப�ரததத பப�ல 
ந�ரந�டற பவ�தத�ன வரக� ம�ங��ல அத����ததத.  அத�வத இபபப�த இரககம பவ�தடத 
வ�� ந�னக ம�ஙக பவ�தத�ல பசனற�ல (4  *  4)  பத�ன�ற ம�ஙக ந�டறயம அத����ததத, 
பத�ன�ற ம�ஙக சகத�யம பதடவபபட�த.
 
கற�பப�ட� பவ�ம பசலலச பசலல,  பசலவள�ககம சகத� அடனததம ந�டறடய அத����க�பவ 
பயனப� ஆ;மப�ததபத அனற�, பவ�தடத அத����பபத ம��க �டனம�னத�� ஆ��வ�ட��னறத. 
பவ�தத�ன எலடலய�ல அத�வத ஒள�ய�ன பவ�தத�ல ந�டற எலடலயறறத���னறத.  சகத�யம 
எலடலயறறத���னறத.  பசலவ�டம சகத� அடனததம ந�டறய��பவ ம�ற��னறத. எனபவ 
பவ�ம அத����க�பவ மடவத�லடல. இடதத த�ன ஐனஸடன �ண�ற�நத�ர.
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இபபப�த சறபற ம�றற� பய�ச�தத�ர ஐனஸடன.  சகத� பசலவள�பபத ந�டறய�� 
ம�றபமனற�ல,  ந�டறடயச பசலவள�தத�ல அத சகத�ய�� ம�றமனபற�?! ஒர சமனப�டடன 
எநதபபறம�ரநத ப�ரதத�லம இரபறமம சமம�� இரததல அவச�யம.  அபபப�த த�பன அத 
சமனப�����னறத? ஆ� சகத�ய�ல ந�டறடய உரவ�க� இயலபமனற�ல,  ந�டறய�லம சகத� 
உரவ�க� இயலம.
 
சகத�யம ந�டறயம ஒனபற.  ப�ரடவகக பவவபவற��த பத��நத�லம இ;ணடம ஒனபற. 
பதடவபபட��ல,  ந�டற சகத�ய��வம ம�றம.  சகத� ந�டறய��வம ம�றம எனபடத உணரநத 
ஐனஸடன,  "அபபடய�ன�ல ந�டறய�ல உரவ�க� மடயம சகத�ய�ன அளவ எனன?"  எனற 
பத�ல �ண� பப�த ந�சசயம வ�யப�ளநத த�ன பப�ய�ரபப�ர!

ஒர பப�ரள�ன ந�டறய�ல உரவ�க� மட��னற சகத�ய�ன அளவ த�ன இநத சகத� = ந�டற * 
ஒள� பவ�தத�ன வரக�ம எனபபடம சகத� ந�டறச சமனப�ட ஆகம.
 
இநதச சமனப�டட�ப ப�ரதததம பலரகக சகத� = ந�டற எனற ப��நத ப��ளவத�ல �டனம 
இரபபத�லடல.  ஆன�ல அத�ல ஏன ஒள�ய�ன பவ�ம வ;பவணடம?  அதவம ஒள�ய�ன 
பவ�தடதபய ஒள�ய�ன பவ�தத�ன பபரககம வரக�ம�� ஏன வ;பவணடம?  ஏன �னம�� 
இரக�க க��த (c^3)? பப�னற ப�ளவ��ள எழம.
 
இபபப�த ந=ங�ள ஒரவ���ம ஒர ந�ம��ம எனற�ல எனன? எனற ப�ட��ல, அவர அதறக 60 
ம=ட�ர எனற பச�னன�ல எபபட இரககம? 10  அட ந=ளமம 20  அட அ�லமம உட�ய ஒர 
அடறய�ன ப;பபளவ எனன எனற ப�ட��ல அதறக 200 அட எனற� பத�ல பச�லபவ�ம? 200 
சத; அட எனற பச�ல��னபற�ம த�பன?

ஆ�,  மன�தர�ள���ய ந�ம வகததக ப��ண� �ணகக�ள�ல நமகக ந�பம ச�ல வ�த��டள 
டவதத�ரக��னபற�ம.  ஒவபவ�ர அளடவடயயம ஒவபவ�ர வ�ரதடத�ள�ல 
கற�பப�ட��னபற�ம.  ம�ததல அளடவடயச பச�லலம வ�ரதடதய�ல பந; அளடவச 
பச�லவத�லடல.  ந=ட�ல அளடவடயச பச�லலம வ�ரதடதய�ல பவ� அளடவச 
பச�லவத�லடல.
 
இபபப�த சகத�ய�ன அளடவ எனன?  சகத�ய�ன அளடவ ஜZல ஆகம.  இநத ஜZல எனற�ல 
எனன? அடத எபபடக கற�பபத?
 
1  ஜZல எனபத 1  ��பல� ந�டறயளள ஒர பப�ரடள ஒர வ�ந�ட பந;தத�ல ஒர ம=ட�ர 
த;ததகக ந�ரததத பதடவபபடம சகத�ய�கம.  அத�வத உங�ள 1  ம=ட�ர ந=ளமளள 
பமடசய�ல ஒர ��பல� ந�டறயளள ஒர பதத�தடத ஒர மடனய�லரநத இனபன�ர 
மடனகக ஒர பந�டய�ல ந�ரதத�ன=ர�பளய�ன�ல ந=ங�ள 1  ஜZல அளவ சகத�டயச 
பசலவள�தத�ரக��னற=ர�ள எனற பப�ரள.  உல��ல சகத� வணடக�பபடவத�லடல.  ஒர 
பப�ரள�லலரநத இனபன�ர பப�ரளகக ம�றல�ம.  ஒர வட�ய�லரநத இனபன�ர 
வட�கக ம�றல�ம.  ந�டறய�� ம�றல�ம.  அவவளபவ.  சகத�டய அளக�,  அத ஒனற�லரநத 
இனபன�னற�� ம�றம பப�த த�ன அளக� இயலம!
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இபபப�த ஜZல அளடவ எபபட கற�பப��பபட��னறத?
 
1J = 1 kg*(m/s)^2 1 ஜZல = 1 ��.��. * 1 ம=^2/ 1 வ�^2

அத�வத 1  ��.��.  பப�ரடள 1  ம=ட�ர 1  வ�ந�டய�ல ந�ரததத பதடவபபடம மடக�தத�ன 
அளபவ 1  ஜZல சகத�.  ந�ம மனபப ப�ரததவ�ற சகத�பய� ந�டறபய� ம�ஙக�ள�ல 
அத����பபத�லடல!  பவ�தத�ன வரக�ங�ள�ல அத����க��னறத.  இஙக m/s  அத�வத 1 
வ�ந�டகக 1 ம=ட�ர எனபத பவ�தத�ன அளவ.
 
இதன பப�ரள,  ஒர ��பல� பதத�தடத ஒர வ�ந�டய�ல ஒர ம=ட�ர ந�ரதத எவவளவ சகத� 
பதடவபய� அடத வ�� ஒனபத ம�ஙக அத��ம�ன சகத� அபத பதத�தடத ஒர வ�ந�டகக 
மனற ம=ட�ர எனற பவ�தத�ல ந�ரததத பதடவ. ஏபனன�ல இட�ய�ல ந�ரந�டற, பவ�தத�ன 
வததத�பலபய அத����ததச சகத�டய அத��ம பசலவ��ச பசய��னறத.
 
ஆ�, ஜZல அலலத சகத� எனற�பல அடத ந�டற * பவ�தத�ன வரக�தத�ல த�ன அளபப�ர�ள. 
அளக� பவணடம!  பவற ஏபதனம அளடவய�ல பச�னன�ல 1  ம=ட�ர எனபத 100  ம�லல 
லட�ர எனற பச�லவத பப�ல�கம! வட�யடட நண�ண�ததத�ன (Differential Calculas) மலம 
��ட�ததபத இநத ஜZல.  அத�வத மனப ஒர பப�ரள இரநத இ�தத�றகம,  இபபப�த 
இரககம இ�தத�றகம இட�பய இரககம த;தடத வட�ய�டட (differentiate), அதறக ஆகம 
பந;தடதயம வட�ய�டட (differentiate),  இவவ�;ணடககம இரககம நணண�ய பத��ரடப 
ந�டறபய�ட பத��ரபபடதத�ன�ல ��ட�பபத சகத� = ந�டற * பவ�தத�ன வரக�ம.
 
ச��. இன� ஒள�ய�ன பவ�ம ஏன இத�ல வநதத எனற ப�ரக�ல�ம!
 
ஒள� அநத பவ�தத�ல பசலவத�ல ஒள� பவ�ம எனற பபயர வநதத.  மறறபட அத ஒள�ய�ன 
பவ�ம மடடம அலல. சகத�ய�ன பவ�மம அதபவ! எநத ஒர பப�ரள�ன பவ�தத�ன எலடலயம 
அதபவ.
 
இன� சகத�ய�ன பவ�ம ஏன ஒள�ய�ன பவ�ம? எனற ��ணபப�ம.
 
"EM radiation carries energy and momentum that may be imparted to matter with which it interacts." 
இநத வ��டயக �வன�யங�ள.  ம�ன��நதக�த�ர (Electromagnetic  radiation)  ஒர த�ள�ன 
வ�டனப��யம பப�த அத�ல இரககம சகத�டயயம மடக�தடதயம சமக��னறத.  இடதபய 
த�ள�லரநத சகத�யம,  மடக�மம பவள�பபடம�ன�ல அத ம�ன��நதக�த�;�� ம�ற��னறத 
எனற பச�லலல�ம. இநத ம�ன��நதக�த�ரவசச எனபத பத�த�� பவபற�னறம இலடல. ந�ம 
ஏற�னபவ அற�நதத த�ன.  ஒப; ம�ன��நதக�த�ட; அதன அடலந=ளதடத டவததப பல 
பபய��டட அட>க��னபற�ம.  அடவ மடறபய வ�பன�ல அடல�ள (radio  waves), 
நணணடல�ள (microwaves), ப�;� அத�ரவடல�ள (terahertz radiation), அ�சச�வபப அடல�ள 
(infrared radiation), ஒள� அடல�ள (visible light), பறஊத� அடல�ள (ultraviolet radiation), எகஸ-
�த�ர�ள (X-rays) மறறம ��ம� �த�ர�ள (gamma rays).

;தத�ன����

http://www.rathinagiri.in/
http://www.muthamilmantram.com/


மததம�ழமனறம

 
இவவ��டசய�ல நம �ண�ளககத பத��யம ஒள� அடல�ளம இரபபடதக ��ணங�ள. ஒலய�ல 
இததடன ப�ச�பல இரநத�ல த�ன நம ��த�ளககக ப�டகம எனபடதப பப�ல, 
ஒள�அடல�ளம ஒர கற�பப�ட� அடலவ��டசகக மனனம ப�னனம ஒள�நத ப��ளளம. 
எனபவ த�ன அதறக ஒள� எனற பபயர வநத�ரககபம�?! 

ஆ�,  ம�ன��நத அடல�ள�ன பவ�ம எனபத ஒள�ய�ன பவ�ம ஆகம.  ஆ�,  சகத�ய�ன பவ�மம 
ஒள�ய�ன பவ�ம���னறத.  எபபட ஒள�டயப பப�ரததவட; ��லம எனபத இலடலபய� அபத 
பப�னற சகத�டயப பப�ரததவட;யம ��லம எனபத இலடல.  ஏபனனற�ல,  ஒள� சகத�ய�ன 
அமசம.
 
எனபவ த�ன உரபபடய�ன ந�டறயளள ஒர பப�ரடள உரதபத��ய�மல பஜஜ�யம�ககம 
பப�த அத�ல பப�த�நத�ரககம சகத�ய�னத ஒள� பவ�தத�ல மடக�ம பபற��னறத.
 
ஆ� சகத�ய�ன அளவ = பப�ரள�ன ந�டற * ஒள�ய�ன பவ�தத�ன வரக�ம ஆ��னறத.
 
இத ஐனஸடன�ன வ�ரதடத�ள�ல அவர வ�ளக��ய வ�தம�கம.  அவர பஜரமன பம�>�ய�ல 
எழத�யடத ஆங��லதத�ல பம�>� பபயரதத�ரக��னற�ர�ள.  ப��நத�ல எனககம பச�லலங�ள. 

 இயறப�யல வலலநர�ளகக எள�த�யப ப��யம எனபற ந�டனக��னபறன. 

http://www.fourmilab.ch/etexts/einstein/E_mc2/e_mc2.pdf

இநதக �டடட;ய�ல ஐனஸடன E  ககப பத�ல�� L ஐ பயனபடதத��னற�ர.  அதமடடம�னற� 
அவர பந;டய�� சகத�டயக �ணக���வ�லடல.  ந�;�மல ந�டலய�� இரககம ஒர பப�ரள�ல 
(Matter  at  rest)  இரநத L  அளவ சகத�டய �த�ரவசச��ச பசலவள�க� அபபப�ரள m  அளவ 
ந�டறடயச பசலவ�� பவணடம என��னற�ர. அதற��ன சமனப�ட,

m = L/c^2
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இத�ல L  ககப பத�ல�� சகத�கக வ>க�ம�� இடம பபய;�ன E  ஐ இடட,  அடத ந�ம 
�ணக��டம�ற பசயத�ல ப�ழபபறற E = mc^2 எனற சமனப�ட வநத வ�டம. இக�டடட;ய�ல 
ஐனஸடன பயனபடததம பச�தடனடய அடததக ��ணல�ம. 

1905 ம ஆணடல தன ஆயவக�டடட;ய�ல சகத� ந�டறச சமனப�டடறக ஐனஸடன 
பயனபடதத�ய எடததக��டடச பச�தடனடய வ�ளக�ம��க ��ணபப�ம.
 
இநதப ப�தடதச சறபற உறற பந�ககங�ள. 

ந�யட�ன�ன பத�டடல எனறட>க�பபடம பச�தடன இத. பத�டடல பப�னற ஒர அடமபப. 
அத�ல சம  இட�பவள� வ�டட,  சம அளவளள �ய�ற�ள�ல ப�தத�ல ��டடயளளவ�ற 
�ட�பபட�  சம எட� மறறம அளவ�ள ப��ண� ஐநத கணட�ள 
பத�ங�வ��பபடடரக��னறன.  ஒவபவ�ர கணடம தனனரப� இரககம கணட�டளத 
பத�டம வணணம அடமக�பபடடளளன.  இபபப�த ஒர �ட�ச�ய�ல இரககம கணட�த 
தக�� வ�டசய�ன �=ப> வ�ட��ல,  அநத அடசவ�ன�ல ஏறபடம அத�ரசச� மறற கணட�ள 
மலம��க �ட�ச� கணட�ச பசனறட�நத அநதக கணட ஆ� ஆ;மப�க��னறத. 
இட�ய�லரககம மனற கணட�ளம அடசய�மல ந�றபத பப�ல பத�றறமள�க��னறன! இநத 
அடசப�தத�ல ��டடயளளவ�ற எபபப�தம ந�ற�பவ ந�ற��த பத�டடடலச பசயய மடய�த 
த�ன.  

��;ணங�ள பல.  கணட�ள ��றடறக ��>�ததச பசலல பவணடய�ரபபத�ல ப��ஞசம 
ப��ஞசம�� பவ�ம கடறய ஆ;மப�க��னறத.  பதயம�னமம கடறநத அளவ�ல ந��ழம. 
பவள�ய�டம சபததத�ன மலம��வம சகத� வண�கம.  ஒர�ட�தத�ல கணட�ள ந�னற வ�டம. 
ஆன�ல, ந�றபதறக மனனர இட�ய�லரககம மனற கணட�ளம சறபற அடச��னறன!

இபபப�த இ;ணட கணட�டளச பசரதத ஆடட வ�ட��ல,  நடபவ இரககம ஒர கணட 
மடடம ந�றகம.  அநதபபக�மம இ;ணட கணட�ள ஆ� ஆ;மப�க��னறன.   ச��சமம�� 
இலல�தவ�ற மனற கணட�டள ஆடடம பப�த எனன ந��ழம? அடசப�தடதப ப�ரங�ள. 
அத�சய�பபர�ள.  

http://www.youtube.com/watch?v=fWSgm5aMsbU

இதறகக ��;ணம ய�த? ந�யட�ன�ன வ�த� கற�பப�டவத இத த�ன. பவள�ய�லரநத ய�பத�ர 
சகத�யம ப�த�க��த வட; ஒர பப�ரள�ன மடக�மம,  சகத�யம பத��ரநத ப�த��க�பபடம. 
(Conservation of momentum and energy).
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இடதயம தனத ச�றபபச ச�ரப வ�த�டயயம பசரததவ�ன ஐனஸடனகக சகத� ந�டறச 
சமனப�ட வநதவ�ட�த!

ச�றபபசச�ரப வ�த��ள�ன மலம ஐனஸடன ந�டலந�டடயத எனன எனற ப�ரபபப�ம. 
பத�வசசட�ங�ள�ன பவ�தடதப பப�ரதத ��லம ம�ற��னறத எனபபத ச�றபபச ச�ரப வ�த�. 
ச��த�பன?  

பத�வசசட�தத�னள இரபபவர தனத மடக�தடத உணரவத�லடல.  பத�வசசட�தத�றக 
பவள�ய�லரநத ப�ரபபவரகக மடடபம அடத உண; இயலம.
 
இபபப�த ஐனஸடன�ன �ணகக�டளத தவ�ரதத அவ;த எடததக��டட�க ��ணபப�ம. 
இதடன எணணச பச�தடன மடற (Thought  Experiment)  என��னறனர.  ஐனஸடன�ன 
பச�தடனககள நட>யமனனர ஒள� சகத� ப��ண�த எனபடத மன கடடபய 
ந�ரப�தத�ரக��னறனர எனபடத ந�ம ப��நத ப��ளள பவணடம.
 
தனத பச�தடன ஆ;மபதத�ல ஐனஸடன இ;ணட பத�வசசட�ங�டளத பதரநபதடததக 
ப��ள��னற�ர. (x,y,z) (மபப��ம�ண இ�க கற�பப) எனனம��தத�ல இரககம ஒர வ�ம�னம L 
சகத� ப��ண� ஒள�டய x  அசச�ல ப�யசச��னறத எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  இபபப�த 
இநத வ�ம�னதடத வ�� v  அளவ பவ�ம�� x  அசச�பலபய பசலலம இனபன�ர வ�ம�னம 
(a,b,c)  எனனம��தத�ல இநத ஒள�டயக �ணணற��னறத.  இரவரககம ஒள� பசலலம பவ�ம 
ஒனற�ய�னம, ��ல அளவ பவவபவற எனபத த�ன ச�றபபச ச�ரப வ�த�. இநத வ�த�ய�ன மலம 
பவ�ம��ச பசலலம வ�ம�னதத�லரநத இநத ஒள�க�றடறய�ன சகத� அளவ எனனபவனற 
மதல சமனப�டடல அற���னற�ர ஐனஸடன.
 
அத�வத (x,y,z)  ல இரககம வ�ம�னம L  அளவ சகத� எனற ந�ரணய�தத�ல அபத சகத�டய 
(a,b,c)  ல இரககம வ�ம�னம L'  அளவ சகத� எனற ந�ரணயம பசய��னறத.  சகத� எனபத 
ஏற�னபவ ந�டற * பவ�தத�ன வரக� அளவ எனற ப�ரதபத�ம த�பன?  அபத பப�னறபத�ர 
சமனப�ப� இஙகம இரக��னறத.  இநத மதல சமனப�டட� அபபடபய ந�றதத� வ�டடத 
தனத பச�தடனடய ஆ;மப�க��னற�ர ஐனஸடன.

இபபப�த பமபல பச�னனத பப�லபவ இ;ணட வ�ஷயங�ள இ;ணட இ�தத�ல ((x,y,z) 
மறறம (a,b,c))  இரக��னறன.  ஒப; ஒர வ�தத�ய�சம எனனபவன�ல (x,y,z)ல இரபபத ஒர 
வ�ம�னம அலல.  பவள�ய�ல எநத ஒர வ�டசயம�னற� ந�டலய�ய ந�றகம ஒர பபடட எனற 
டவததக ப��ளளல�ம.  அத (x,y,z)  எனனம��தத�பலபய ந�டலய�� ந�ற��னறத.  இநதப 
பபடடய�ன சகத�டய E0  எனற டவததக ப��ள��னற�ர ஐனஸடன.  இபத பப�ரள�ன 
சகத�டய v  எனற பவ�தத�ல பமறபச�னனத பப�லக ��ககம (a,b,c)  வ�ம�னம அளக��னறத 
எனற டவததக ப��ளபவ�ம. அதன அளவ H0 எனற டவததக ப��ள��னற�ர.
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தபப�க��ய�லரநத பத�ட�� பவள�பயறம பப�த தபப�க�� தனடன ந�டலந�றதத�க 
ப��ளவதற��� சறபற ப�னன�ல ந�ர��னறத த�பன?  இதறகக ��;ணம ந�யட�ன�ன எநத 
ஒர பசயலககம எத�ரசபசயல ஒனற�ரககம எனபத நமககத பத��யம.  ந�யட�ன�ன 
பத�டடலம அநத வட�ய�பலபய ஆட��னறத எனபடதயம �ணப��ம.  
இபபப�த ஐனஸடன ந�டலய�� ந�றகம பபடடய�லரநத ப�தத�ல ��டடயளளவ�ற இர 
பறமம 1/2L  சகத� ப��ண� ஒள�க�றடறடயப ப�யசச��னற�ர.  

ஒரபறம மடடம ஒள�க�றடறடயப ப�யசச�ன�ல எபபடத தபப�க��ய�லரநத பத�ட�� 
��ளமப�யத�ல தபப�க�� ப�னன�ல ந�ர��னறபத� அபத பப�னற இஙகம ஒள�க�றடறடயப 
ப�யசச�யவ�ன பபடட எத�ரதத�டசய�ல ந�;பவணடய�ரககம.  இபபப�த சம அளவ�ல�ன 
சகத�யட�ய ஒள�டய இரபறமம ப�யசசவத�ல,  மனப பப�லபவ பபடட ந�டலய�� ந�றகம 
த�பன?

இபபப�த ந�டலய�� ந�றகம (x,y,z)  மறறம v  பவ�தத�ல பசலலம (a,b,c)  ஆ��ய இ;ணட 
இ�ங�ள�லரநத பபடடய�ன சகத�டய அளநத இசசகத�ய�ன அளவ�டள E1 மறறம H1 எனற 
கற�க��னற�ர ஐனஸடன.

E0  =  E1  +  1/2L +  1/2L  எனபத (x,y,z)  பபடடய�ல இரபபவர�ள அளபபத.  இபத சகத�டய 
ந�ரநத (a,b,c)  இ�தத�ல பசனற ப��ணடரககம பபடடய�ல இரபபவர�ள வ�தத�ய�சம�� 
உணரவ��ள.  அவர�ள ��ணம சகத� பவறபட��னறத.  இடத மதலல ஏற�னபவ �ண� 
சமனப�டடடனப பயனபடதத� அளக��னற�ர ஐனஸடன.
 
இபபப�த (E0-H0)  -  (E1-H1)  எனபத ஒப; சகத� இ>படப பவவபவற 
பத�வசசட�தத�லரபபவர�ள அளபபத�ல இரககம பவறப�ட எனற உண;ல�ம.  அத�வத 
ஒள�க�றடற பவள�ய�டவதறக மன இ;ணட அளடவ�ளககம இரககம வ�தத�ய�சமம, 
ஒள�க�றடற பவள�ய�ட� ப�ன இ;ணட அளடவ�ளககம உளள வ�தத�ய�சமம ஒப; பப�ல 
இலடல எனபத த�ன ந�டலந�ட�பபட��னறத.

பமலம ந�டலய�ன இநதப பபடடடய இன� ந�;டவக�த பதடவய�ன ந�ரசகத�ய�ன (Kinetic 
Energy)  அளவ ஒள� வ�டவதறக மனனம ப�னனம வ�தத�ய�சபபட��னறத.  அடதயம 
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ந�யட�ன�ன வ�த�பபட �ண�ற�யம ஐனஸடன,  பவள�வ�ட� ஒள�ய�ன சகத� அளடவயம, 
அநதப பபடடய�டன ந�;டவக�த பதடவபபடம சகத�டயயம சமனப�ட மலம 
சமம�கக��னற�ர.  

ஏற�னபவ �ண�ற�நத சமனப�டட�ன,  ந�யட�ன�ன ந�ரசகத�க��ன சமனப�டட�யம 
இடணததவ�ன சமனப�டடல ம�ற��ள ஒனறகப��னற அடக�பபடட,  �ட�ச�ய�ல 
இ;ணப� இ;ணட ம�ற��ள ம�ஞச��னறன.
 
அத த�ன,  ந�டலய�ன ஒர பப�ரள�லலரநத L அளவளள சகத� பவள�ய�கம�ன�ல,  அத L/
(c^2) அளவ ந�டறடய இ>ககம! ஒர எணடண ம��ப பப��ய எணண�ல வகககம பப�த அத 
இனனம ம��ச ச�ற�யத���னறத த�பன?  இஙப� இ>க��னற ந�டறய�ன அளவ c^2  எனனம 
ம��ப பப��ய எணண�ல வகக�பபடம பப�த ம��ச ச�ற�யத���னறத.  இடதபய த�ரபப�ப 
ப�ரதத�ல,  ம��ச ச�ற�ய ந�டறடய இ>பபதன மலம ம�தம�ஞச�ய அளபப��ய சகத�டயப 
பபறல�ம எனற பலன���னறத.

இநத எணணச பச�தடன ப��ணட E=mc^2  எனற ந�ரப�தத�லம,  ஐனஸடபன தன 
வ�ழந�ள�ல இனனம பல எணணச பச�தடன மடற�ள�ல இடத ந�ரப�தத�ர. 

ச�றபபச ச�ரப வ�த��ள,  சகத� ந�டறச சமனப�ட ஆ��யவறபற�ட ஐனஸடன�ன பத�ல�ள 
மடவட�நத வ��வ�லடல.  இயறப�யடல ஒர ட� ப�ரதத வ�டவத எனற மடபவ�ட 
�ளம�றங�� இரபப�ர பப�லம!

அத 1907.
 
இனனமம ��பப��டம ந�றவன அலவல�தத�ல தனத பவடலடய வ�டட வ���மல 
பண�ய�றற� வநத ஐனஸடன தனத வ�ழகட�ய�பலபய ம��வம சநபத�சம�ன எணணம எனற 
கற�பப�ட� எணணம ச�றபபச ச�ரப வ�த��பள� அலலத சகத� ந�டறச சமனப�ப�� அலல.

அநத அலவல�தத�ல அபபப�த அவரகக உத�தத சமந�டலத தததவபம (Principle  of 
equivalence)  ஆகம.  ந�யட�ன�ன வ�டசச சமனப�டட�யம தனத ச�றபபச ச�ரப வ�த�டயயம 
பயனபடதத� ஐனஸடன சகத� ந�டறச சமனப�டட� உரவ�க��ன�ர எனற ஏற�னபவ 
�ணப��ம.  இபபப�த ந�யட�ன�ன ந�டறயரபப வ�டசடயயம தனத ச�றபபச ச�ரப 
வ�த�டயயம பயனபடதத� சமந�டலத தததவதடதக �ண�ற�நத�ர ஐனஸடன எனனம அத�சய 
மன�தர.

ஐனஸடன பய�ச�க��னற�ர...

சகத�யம ந�டறயம ஒனற எனற கற�ய���வ�ட�த.  சகத�ககக ��;ணமம ����யமம பவ�ம, 
பவ�ம,  அத�பவ�ம எனறம கற�ய���வ�ட�த.  இபபப�த ந�டறகக எனற ஒர பப�தவ�ன 
அமசம இரபபத�� ந�யட�ன கற��னற�ப;?  அதறகப பபயர ந�டறயரபப வ�டச 
என��னற�ப;? அதறகம சகத�ககம அத�வத பவ�ததககம ஏத�வத பத��ரப�ரககபம�?
 
இபபடபய அவ;த ச�நதடன�ள ஓடயத�ல,  சகத�யம ந�டறயம ஒனபறனற�ல,  ஏன பவ�மம 
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ந�டறயரபபவ�டசயம ஒனற�� மடய�த?
 
தளள� எழ��னற�ர ஐனஸடன.

தனத ந�டறய�ல ஒர ப��ள எநத ஒர தட�யம�லல�மல �=ப> வ�ழம ஒர பப�ரடள (free 
falling  object)  ஒர கற�பப�ட� மடக� வததத�ல இழபபடதபய ந�டறயரபப வ�டச 
என��னபற�ம. பவ�ய�ல அநத மடக�வதம (acceleration) வ�ந�டகக 9.8 ம=. எனறம �ணப��ம.
 
இபபப�த ஐனஸடன,  ஒர ;�கப�டட�க �றபடன பசயத�ர.  அநத ;�கப�ட��னத 
பவட�பவள�ய�ல வ�ந�டகக 9.8  ம=.  எனற வததத�ல தனத பவ�தடத அத����பபத��க 
ப��ண��ர.  இபபப�த ;�கப�டடன உளபள இரபபவர எபபட உணரவ�ர எனற �றபடன 
பசயத�ர!  

பவட�பவள�ய�ல எநத ந�டறயரபப வ�டசயம ��ட�ய�த எனபடத ந�ம 
உணரநத�ரக��னபற�ம. வ�ண�லங�ள�ல அநத;தத�ல பப�ரட�ளம மன�தர�ளம ம�தபபடதக 
�ணடரக��னபற�ம.  ஆன�ல,  வ�ந�டகக 9.8  ம= எனற வததத�ல பவ�தடத அத����ககம 
;�கப�டடல இரககம பப�ரட�ள அபபடபய இரக��னறன,  ;�கப�டப�� 9.8  ம=.  எனற 
வததத�ல பவ�ம�� மடக�ம பபற��னறத.  ஆ�,  அநத ;�கப�டடல இரபபவர�ளககம 
பவ�ய�லரபபத பப�னபற ந�டற ஈரபப வ�டச உண;பபடம. 

அத�வத பவ�ய�ல பப�ரட�ள பவ�டய பந�க�� ஈரக�பபட��னறன.  (9.8  ம=.  பவ� 
அத����பப�ல).  ஆன�ல,  ;�கப�டடபல� ;�கப�டடன அடபபகத� 9.8  ம=.  பவ� அத����பப�ல 
பப�ரடள பந�க�� வர��னறத. இ;ணடம ஒனற த�பன?!
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ஆ�,  வ�ந�டகக 9.8  ம=.  எனற வததத�ல பவ�தடத அத����ககம ;�கப�டடல இரபபவர�ள 
பவ�ககச சமம�ன ந�டறயரபடப உணரவ�ர�ள எனற �ண�ற�நத�ர!  பவ�ய�ல ந�டலய�ய 
இரபபதவம ஒனற த�ன.  பவட� பவள�ய�ல 9.8  ம=.  ஒர வ�ந�ட எனற பவ� அத����பப�ல 
பசலவதம ஒனற த�ன.
 
அடதபய ம�றற� பய�ச�தத�ல,

பவ�ய�ல எநதத தட�யம�னற� �=ப> வ�ழவதம ஒனற த�ன.  வ�ணபவள�ய�ல எட�யறற 
தனடமயம ஒனற த�ன.  ஆ�,  பவ�ய�ல பவட�பவள�ய�ன எட�யறற தனடமடய உண;,  ந�ம 
9.8 ம=/ வ�ந�ட எனற பவ� வததத�ல �=ப> வ�>  பவணடம. இதவம ந�ரப�க�பபடடரக��னறத. 
இதனபடபய வ�ணபவள� வ;ர�ளககப பய�றச�யம அள�க�பபட��னறத. 

ம�ன தக�� பவ�ம��க �=ப> இறஙகம பப�த ந�ம சறபற எட�யறற தனடமடய 
உணர��னபற�ம த�பன?
 
இநதக �ணடப�டபபப ஐனஸடன�ன பப�தசச�ரப வ�த�ய�ன வ�தத�� அடமநதத.
 
நனற�: http://www.astronomynotes.com/relativity/s3.htm 

ச�றபபச ச�ரப வ�த��டள 1905 ம ஆணடல பவள�ய�ட� ஐனஸடன, 1915 ல தனத பப�தசச�ரப 
வ�த��டள பவள�ய�ட��ர.
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அதறகக ��;ணம�ய அடமநதத சமந�டலத தததவம எனற மனபப கற�பப�டப�ன த�பன? 
இன� பப�தசச�ரப வ�த��டளக ��ணபப�ம. ச�றபபச ச�ரப வ�த�டள டமயம��க ப��ணட

சகத� <-> ந�டற

பவ�ம <-> ந�டறயரபப
 
எனற ஒவபவ�னற�ய பத��ரபபடதத�க ப��ணப� வநத�ர ஐனஸடன.
 
எனன த�ன ��லம சரஙக��னறத எனற பச�லலவ�ட��லம, ஏன அபபட சரங�பவணடம? 
எனற ப�ளவ�க��ன வ�ட� அவரகக வநத பச;வ�லடல.  அகப�ளவ�டயபய தணடல�� 
ம�றற�ச ச�றபபச ச�ரப வ�த��டளபய பழவ��க ப��ரதத,  மனககளதத�ல ம=ன ப�டதத�ர 
ஐனஸடன. ஒர ந�ளலல, இர ந�ட�ளலல. பதத ஆணட�ள!

அநதப பதத�ணட�ள�ல அவர பல எணணசபச�தடன�டள மனக�ணண�ல ஓ�வ�டடக 
ப��ணப� இரநத�ர.  ஒர பச�தடனய�ல,  பவ�தத�ன ��;ணம�ய ஒள�ய�ன ப�டதய�ல ந��ழம 
ஜ�லங�ள பத��யவநதத.  அத மடடமலல,  ஒள�ய�ன பவ�ம ஏன ஒப; பப�ல 
��ணக��ட�க��னறத எனறம பத��யவநதத.
 
அத�பவ�ம��ச பசலலம ஒர �ணண�ட ;�கப�டட�க �றபடன பசயத�ர ஐனஸடன. 
பவள�ய�லரநத ஒர ஒள�க�றடறடய அநத ;�கப�டடன பமல ப�யசச�ன�ல எனன ந��ழம 
எனற எணண�ப ப�ரதத�ர. 
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1.  ந�டலய�� ந�றகம ஒர ;�கப�டடன பமல ப�யசசம பப�த பவள�ய�லரபபவரககம ச��, 
உளபள இரபபவரககம ச�� ஒப; பநரப��டடல ஒள� பயண�பபத��த பத����னறத.

2. ஒப; ச=;�ன பவ�தத�ல ந�ரம ;�கப�டடல ப�யசசம பப�த, பவள�ய�லரநத ப�ரபபவரகக 
பந;��ச பசலவத��த பத�னறம ஒள�க�றடற,  உளபள இரபபவரகப�� கறககவ�டடல 
ந�ரவத��த பத�னற��னறத.  ஒள� ஒர பறதத�ன�னற இனபன�ர பறதத�றகச பசலவதறகள 
;�கப�ட ப��ஞச த;ம ந�ரநத வ�ட��னறத.  அத�வத ஒள� அத�� த;தடதக ��பபத��த 
பத�னற��னறத. பவ�ம��ச பசலவத�ல ��லம சரஙக��னறத. அபத பந;ம ஒள� அத�� த;ம 
��பபத��த பத�னற��னறத.  எனபவ ஒள�ய�ன பவ�ம அவட;ப பப�ரததவட; 
ம�றவத�லடல.  பவள�ய�லரபபவர ஒள� பநரப��டடல பசலவத��வம,  ;�கப�ட அவட;க 
��நத பசலவத��வபம உணரவ�ர.  எனபவ அவட;ப பப�ரததவட;யம ஒள�ய�ன பவ�ம 
ம�றவ�லடல!

3.  பவ�தடத ஒர ச=;�ன வததத�ல அத����ததக ப��ணப� ந�ரம ஒர ;�கப�டடல எபபடத 
பத�னறம?  எனபத த�ன ஐனஸடன�ன மக��யம�ன அடதத�ட� ஆ;�யசச�.  பவ�ம 
அத����ததக ப��ணப� இரககம ;�கப�டடன பவள�ய�லரநத ப�ரபபவரகக வ>க�ம 
பப�ல ஒள� பநரப��டடல பசலவத��த பத�னறம.  ஆன�ல,  உளள�ரநத ப�ரபபவரப�� ஒள� 
வடளநத பசலவத��த பத�னறம!  ஏபனன�ல ஒள�க�றடறடய அவர பவவபவற பவ�தத�ல 
பசனற ப��ணப� ��ண��னற�ர.  அவட;ப பப�ரததவட; ஒள� வடளவ�ன ப�டதய�ல 
பசலவத��த பத�னறம.  பவவபவற பவ�தத�ல பசலவத�ல பவவபவற ��லசசரக�தடத 
அவர உணர��னற�ர. எனபவ ஒள�ய�ன பவ�ம அவரககம ம�றவத�லடல.
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பவ�தத�ன ��;ணம��,  ஒள�ய�ன பவ�ம ஏன ம�றவத�லடல எனபடத உணரநத ஐனஸடன, 
பவ�ம ஒள�ய�ன ப�டதடய வடளததக ��டடம எனற மக��யம�ன வ�டளடவக 
�ண�ற�நத�ர. 

இபபப�த,  பவ�ம ஒள�ய�ன ப�டதடய வடளககம எனற�ல,  ந�ம ஏற�னபவ சமந�டலத 
தததவதத�ல �ண�ற�நதவ�ற,  பவ�தத�ன சமந�டலய�ன ந�டறயரபப வ�டசயம ஒள�ய�ன 
ப�டதடய வடளக�பவணடபம?! எனற ப�ளவ�டயயம எழபப�ன�ர.
 
அபபப�த த�ன, அவரகக பவ�ம, சகத�, ந�டற, ந�டறயரபப வ�டச இவறற�ற��ன பப�தவ�ன 
பத��ரப அற�யவநதத. பப�தசச�ரப வ�த� கற�பப�டவத எனன?

ந�யட�ன �ண�ற�நத ந�டறயரபப வ�டச உணடமய�ல ஒர வ�டசபய அலல!  ந�டறய�ன�ல 
��லபவள�ய�ல ஏறபடம (வ�)வடளபவ ந�டறயரபபவ�டசய�� உண;பபட��னறத எனற 
ச�தத�நததடதக ப��ணட வநத�ர.  எததடன ப;டச��டள இயறப�யலல ஐனஸடன 
பகதத�ய�ரக��னற�ர எனற �ண��ல அவர ஏன பசனற நறற�ணடன தடலச�றநத மன�தர 
எனற பப�றறபபட��னற�ர எனபடத உண; இயலம.  வ�தத�ய�சம�ன ப�ளவ��டளக ப�டட 
அதற��ன வ�ட�டயக �ண�ற�வதன மலம பத�ய பல வ�ஷயங�டளக �ண�ற�யல�ம எனற 
�ணபண�ட�தடத ஐனஸடன தன வ�ழந�ள�ல பலமடற �ட�பப�டதத அத�ல பவறற�யம 
�ணடரபபத பத��யவர��னறத.

ஐனஸடன பம�தத பவட�பவள�பப;படபயம ஒர பப��ய பப�ரடவ எனற �றபடன 
பசயத�ர.  இபபப�ரடவய�னத ந�னக பறமம இழததக �ட�பபடடரக��னறத எனற 
டவததக ப��ளபவ�ம.
 
இபபப�த ஒர 10  ��பல� எட�யளள ஒர இரமபக கணட� அநதப பப�ரடவய�ன நடவ�ல 
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பப�ட��ல அத எபபட இரககம? அநதக கணட தனன�லயனறவட; பப�ரடவய�ன ப;படப 
வடளககம த�பன?  இபபப�த 1  ��பல� இரமபக கணட ஒனடற பப�ரடவய�ன 
ஒரமடனய�லரநத இனபன�ர மடனகக வ�டசய�ன உரடட வ�ட��ல எனன�கம? 
பந;��ச பசலலம கணட, 10 ��பல� கணடன அரப� வரம பப�த மடடம அதன ப�டதடய 
வடளதத (அத�வத பப�ரடவய�ன ப;பப�பலபய உரணட)  அடதத பக�தத�றகச பசலலம 
த�பன?  இடதத த�ன ஐனஸடன கற�பப�ட��ர.  ந�டற அத��மளள பப�ரட�ள தனக�ரப� 
இரககம ��லபவள�டய இழக��னறன எனற�ர.  இஙக த�ன ந�ம மதனமதலல ப�ரதத 
��லபவள�டயப பறற�க கற�பப�ட��னற�ர ஐனஸடன.  ஏற�னபவ ��லபவள� எனபத ந�னக 
ப��ம�ணம உட�யத எனறம,  ��லம பவற பவள� பவற எனற ப���க� இயல�மல 
இடயநத�ரபபத எனறம �ணப��ம.
 
ந�டறயளள ஒர பப�ரள�னத தனக�ரப� இரககம ��லதடதயம பவள�டயயம பசரதபத 
சரகக��னறத.  பவ�ம அத����க� அத����க� அஙப� ந�டறயம அத����க��னறத எனற 
ஏற�னபவ �ணப��ம.  எனபவ த�ன அத�பவ�தத�லம ��லமம பவள�யம சரஙக��னறன. 
அபப�ட, ��லசசரக�தத�ற��ன வ�ட� ஒரவ>�ய��க �ண�ற�நத வ�ட��ர ஐனஸடன. 

ஒர பப�ரள�ன ந�டறபய அதனர��லரககம ��லபவள�டய எவவ�ற,  எவவளவ வடளக� 
பவணடம எனற ந�ரணய�க��னறத.  இநத வடளநத ��லபவள�பய மறற பப�ரட�ள 
அதனர��ல எவவ�ற பசலலபவணடம எனற ப�டத��டட��னறத.  அநதப பப�ரட�டளப 
பப�ரததவட; அடவ பநரப��டடல பசல��னறன!  அடவ பசலலம பவள�பய 
பக�தத�லரககம பப�ரள�ன ந�டறய�ல வடளநத�ரக��னறத.  எனபவ அடவ பநரப��டடல 
பசனற�லம க� வடளவ�ன ப�டதய�ல பசலவத��பவ பப�ரள.

ந�டறயரபபவ�டச எனற ஒனபற ��ட�ய�பதனற�ல,  ந�யட�ன�ன பவ� ஈரபப மடக�வதம�ன 
9.8 ம=/வ�ந�ட எனபத பப�யய�? எனற ப�ளவ� எழம.
 
��லபவள�டய ஒனற��க ப��ண��ல,  ��லம மறறம பவள�ய�ல ந�டறய�ல ஏறபடம 
வ�டளடவ இநதபப�ம ��டட��னறத. 
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ந�டறகக அர��ல வ; வ; பவள�ய�னத சரஙக��னறத.  ��லமம த�ன.  அவவ�ற ��லபவள� 
சரஙகவத ஒப; வததத�ல அத����க��னறத.  அத�வத ந�டறயளள பப�ரளகக அர��ல வ; 
வ; ��லபவள� அத��ம�ன சரக�தடத அட���னறத. எனபவ ந�டற அத��மளள பப�ரளகக 
அர��ல ஒப; பவ�தத�ல பசலலம பப�ரள�னத வரம பப�த அதன பவ�ம அத����ததக 
ப��ணப� பசலவத��த பத�னறம (பவள�ய�னத சரங��க ப��ணப� பசலவத�ல!) பப�ரள 
பசலவத ஒப; பவ�தத�ல த�ன.  ஆன�ல அத பசலலபவணடய இ�ம சரங�� வ�டவத�ல, 
பவ�ம அத����பபத��த பத�னறம.
 
ஐனஸடன வரம வட; எலபல�ரம இக�ட;ய�லரநபத இக�ட;டயப ப�ரததக 
ப��ணடரநதனர.  ஐனஸடபன� அக�ட;ககச பசனற இக�ட;டய பந�ட�ம வ�ட��ர. 
அவவளவ த�ன வ�தத�ய�சம எனல�ம.
 
இநதபப�ம சறபற நட�சசடவய��த பத�னறம. இரபப�னம அதபவ உணடம! 

ச�றபபசச�ரப வ�த�பயனற வட� வடவ ஓடட�டய இயறப�யலல 1905 ல �ண�ற�நத�ர 
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ஐனஸடன.  அவப; ப�னனர ஆ;�யசச� பசயத ந�டறயரபப எனனம �னசத;க �டட� 
ப��ணட �டட�டயயம வடளதத,  ச�றபபச ச�ரப வ�த�பயனம வட� வடவ ஒடட�டயயம 
வடவம ம�றற�க �ன�சச�தம�� அட�தத வ�ட��ர!  அடதபய பப�தச ச�ரப வ�த�ய�� 
அற���னபற�ம.
 
ப�ளவ�யம அவப; ப�டட,  அதறகப பதத�ணட�ள �>�ததப பத�லம அவப; தநதத பம�தத 
அற�வ�யலல�தடதயம வ�யக� டவததத எனபடதச பச�லலவம பவணடபம�?

நனற�: http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec20.html

ஐனஸடன�ன ட�பயழதத�ல பப�தசச�ரப வ�த�ய�ன வ�ளக�ம இத. 1915 ல எழதபபட�த. 

ந�டறயரபப வ�டசய�ல ஒள�டய வடளக� மட��னறத.  அலலத ஒள� பநர ப�டதய�ல 
பசலல�மல வடளவ�ன ப�டதய�ல பசல��னறத எனற எநத ஒர மடவகக வநத�லம 
வ�டளயம அனரததங�ள பலபபல.
 
அண�பவள�பயஙகம ந�டறயரபப வ�டசய�ல வ>�ய�ல கணடம க>�யம��ப ப�டத பப�டட 
டவக� ��வள எனன தம�ழந�டடல ச�டல பப�டம ஒபபநத��;;� எனன? எனற அடனவரம 
ஆசச��யம�� இநதப பப�த ச�ரப வ�த�டயப ப�ரததனர.
 
1915 ல பவள�ய�ட� பப�தசச�ரப வ�த� 1919 ல ந��ழநத ஒர ச��ய ��;�ணதத�ன பப�த 
ந�ரபணம�ன பப�த ஐனஸடனககம,  பப�தசச�ரப வ�த�ககம உல�ள�வ�ய ப�ழம, 
அங�=��;மம ��ட�ததன.  ச�த�;ணம�� வ�ன�ல ஓ���தத�ல பத��யம நடசதத�;ம,  ச��ய 
��;�ணதத�ன பப�த அபத இ�தத�ல பத��ய�மல பவற��தத�ல பத��நதத! 
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ஒர உடமண�லதத�ன ப�னன�ல இரககம ப�;��சம�ன ஒர கவ�ச��லரநத வரம ஒள� 
ப�ளவபடட ந�ன���த பத��வதறகம ந�டறயரபப ஆடபய ��;ணம�கம. 

பவகபத�டலவ�ல இரககம உடமண�லதத�றக மனன�ல ஒர �ரநதடள ந�ரநத பசனற�ல 
அதன ந�டறயரபப வ�டசய�ல ஒள� படம ப�டட� இநத அடசப�தத�ன மலம பத��நத 
ப��ளளல�ம. 
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ந�டற அத��மளள பப�ரட�ள ந�டற கடறவ�ன பப�ரடள ஈரபபத�ல தவற�லடல.  ஆன�ல, 
ந�டறய�லல�த ஒள�டயயம அத ஈரதத வ�டம� எனற ப�ளவ� எ>ல�ம.  ஒள�கக சகத� உணட 
எனற ஏற�னபவ ப�ரதபத�ம.  சகத�ககம ந�டறககம சமனப�டட� ஏற�னபவ ஐனஸடன 
ந�ரப�தத�ரக��னற�ர.  அபபடய�ன�ல,  ஒள�கக ந�டற இலடல எனற பச�லவத ச��ய�லடல 
எனற���னறபத?  ஆம,  ஒள�கக இரபப ந�டறபயனற ஒனற ��ட�ய�த.  ஆன�ல எநத ஒர 
த�ளம பவ�ம��ச பசலலம பப�த அத ந�டறடயப பபற��னறத எனற �ணடரக��னபற�ம 
அலலவ�?  ஒள� அலலத பப�ட��ன த�ள அநத பவ�தத�ல பசலவத�ல அதன ந�ரந�டற 
��;ணம�� அத�ல சகத� ம�சசம���னறத.  பப�ட��ன த�ளகக இரபப ந�டறபய ��ட�ய�த. 
அத�வத பப�ட��ன த�டள ந�றதத� டவததப ப�ரக�பவ இயல�த.  அதன இயலபப 
ந�ரந�டறய�ன, உண��ன சகத�ய�ன இநத பவ�தத�ல பசலவத த�ன.
 
அதறக ந�டற இரபபத�ல,  ந�டற அத��ம�ன பப�ரட�ள�ன அரப� வரம பப�த அதன�ல 
ஈரக�பபட��னறத.  ஆய�னம அநத ந�டற அத��ம�ன பப�ரட�ள�லரநத வ�லகபவ�தடத 
வ��  (escape velocity)  அத��ம�� ஒள�ய�ன பவ�ம இரபபத�ல அத�லரநத தபப�தத பவள�பய 
வநத வ�ட��னறத.  அவவ�ற பவள�பய வ; இயல�த ந�டற கடறநத பப�ரட�ள வ�ல� 
மடய�மல க>�ககள வ�ழநத ம�டடக ப��ள��னறன.

ந�டற�ளகப�றப ஏறபடம க>�டவ ஈரபப வ�டசக ��ணற�ள எனப�ர�ள.  இநதப ப�தத�ல 
ச��யக கடமபதத�ன ப��ள�ள�ன ஈரபப வ�டசக ��ணற�டளக ��ணல�ம.  அத�வத அநதக 
ப��ள�ள�லரநத பவள�பயற எவவளவ அத�� பவ�தத�ல,  எவவளவ அத�� உய;தத�றக 
வ;பவணடம எனபத ப�தத�ல கற�பப��பபடடரக��னறத.  கரநத �வன�தத�ல பவ�ய�ன 
ஆ>ம எவவளவ கடறவ எனபத பத��யவரம! ஆய�னம இத�லரநத பவள�பயறபவ 6379 ��.ம=. 
உய;தத�றகப பறக� பவணடய�ரக��னறத.  ந�டற அத��ம�� இரககம ஜVப�ர ��ணடற 
ந�டனதத�ல உளபள வ�ழநத�ல ம=ளபவ வநதடதக ��டடலம ம��ப பப��ய ;�கப�ட பசயய 
பவணடய�ரககம!  சநத�;ன�ன வ�லக வ�டச கடறவ�� இரபபத�பலபய நமம�ல அங��ரநத 
ம=ள மட��னறத.
 
இநதக ��ணறற�ன வ�ள�மடபபய வ�டளவ அடவ�னம (Event  Horizon)  என��னற�ர�ள. 
அத�வத ந�டறயளள பப�ரள தனனரப� எநதத பத�டலவ�ல வரம பப�ரடள ஈரககபம� 
அதபவ அநதப பப�ரள�ன வ�டளவ அடவ�னம ஆ��னறத.
 
ச��யன�ன ஆ>பம� �ணணகப� பத��ய�த அளவ இ� தபறம �=ப> இரக��னறத!  இததடன 
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கணட க>��ள ச�டலய�ல இரநத�லம, இட�பய ச=;�ன பவட�பவள� இரபபத�ல ப��ஞசம 
�வடலயறற இரக��னறனர வ�ணபவள� ஆ;�யசச�ய�ளர�ள! 

பசவவ�ய�ல�வத மன�தர�டள இறக� இயலம.  வ�ய�>ன�ல இறங�� வ�டட அவர�ள த�ரமப 
ம��வம ச�;மபப�பவணடய�ரககம.

பசவவ�ய�ல வ�லகவ�டச 5 ��.ம=./வ�ந�டபய ஆகம.  அதபவ வ�ய�>ன�பல� 59.5 ��.ம=. /  வ�ந�ட 
ஆகம!  பவ�ய�ன வ�லகவ�டசய�ன 11.2  ��ம=/வ�ந�டய�ன ஒபப�டம பப�த வ�ய�>ன�ன 
ந�டறயரபப வ�டச ஐநத ம�ஙகககம பமல எனபத பத��யம.

உணடமய�ல எடததவ�ன இநத பவ�தடத எநத ;�கப�டடம எட� இயல�த.  ஆன�ல 
ப��ஞசம ப��ஞசம�� பவ�தடதக கடடக ப��ணப� பசலல பவணடம.  கற�பப�ட� 
உய;தத�றக பமல பசலலச பசலல ந�ம ஏற�னபவ ப�ரததத பப�ல ந�டறயரபப�ன வசச 
கடறய ஆ;மப�ககம.  அபபப�த கடறவ�ன வ�டசய�பலபய ந�டறய பவ�தடதப பபற 
இயலம. பவ�டய வ�டட பவள�பயற�ன�லம, ச��யன�ன ஈரபப வ�டசய�லரநத தபப இயல�த! 
பவ�டய வ�டட பவள�பயற�யவ�ன ச��யடனச சறற ஆ;மப�தத வ�டம!  அத�லரநத 
பவள�பயற 617.5 ��.ம=. / வ�ந�ட பசலல பவனடம!

ஒவபவ�ர ப��ளம வ�லகவ�டசயம இஙப���ணல�ம.

அண�பவள�ய�ன த�ள�லம த�ள�ன (!?) நமத ச��யன�ன ��ணபற இபபட இரககபமனற�ல, 
ச��யடனப பப�னற பல நடசதத�;ங�டளத தன ந�டறயரபப வ�டசய�ல ஈரதத டவதத�ரககம 
ப�லபவள� வத�ய�ன டமயதத�ல ந�டற எவவளவ இரக� பவணடம?
 
நமத பப�ரடவ எடததக��டட� ம=ணடம ��ணபப�ம.  ஒர பநடதப பப�ரடவய�ல 
பப�ட��ல அத வடளடவ ஏறபடதத��னறத எனற �ணப��ம.  இபபப�த ஒர ஊச�ய�ன 
��பப�டற ப��ணட பப�ரடவய�ன நடபவ வ�டசபய�ட அழதத�ன�ல,  க>�ய�ன ஆ>மம 
அத����ககம,  அடதச சறற�ய�ரககம வட�தத�ன அளவம ச�ற�யத�� இரககம அலலவ�? 
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அவவ�ற ந�டற ம�� ம�� அத��ம�ன,  அபத சமயதத�ல அளவ ம�� ம��க கடறவ�� இரககம 
ஒர பப�ரடளக �றபடன பசயத�ல,  அதன ஈரபப வ�டச ஆ>தடத வ�டட ஒள�யம ம=ள 
மடய�மல பப���னறத.  உளபள வ�ழநத ஒள� வடளநத அதன டமயதடத பந�க��பய 
பசலவத�ல அதனரப� வரம ஒள�டயபய அத �பள=�;ம பசயத வ�டம.  ஒள�பய தபப�க� 
இயல�பதனற�ல மறற பப�ரட�ள எலல�ம எமம�தத�;ம?  அவவட�ய�ன பப�ரடளபய 
�ரநதடள என��னறனர.
 
வ�ளக�டததப ப�ரதத�லம �ணணககத பத��ய�த �ரநதடளடயத தனத பப�தசச�ரப 
வ�த�ய�ன மலம �ணடப�டததத தநத�ரக��னற�ர ஐனஸடன. 

இபபப�த ச�ரப வ�த��டளப பயனபடதத� ந�ம த�னம உபபய���ககம ஒர ச�தனம எபபட 
இயஙக��னறத எவவளவ உபபய��ம�� இரக��னறத எனற அற�நத ப��ளபவ�ம. 

4000 ரப�ய அளவ�ல தறபப�த வ�ற�பபடம ஜ�ப�எஸ எனபபடம உல�ள�வ�ய இ�ங��டடம 
�ரவ� இனனம ச�ல ��லதத�ல அடனதத வ��னங�ள�லம பப�ரததபபடம.  ந�ம இபபப�த 
எஙப� இரக��னபற�ம எனபடத 5  ம=ட�ர அளவத தலலயதத�ல அற�வ�க��னறத இக�ரவ�. 
அடதக ப��ணட ந�ம பசலலம த�டச,  பவ�ம,  இ�ம ஆ��யவறடற எள�த�ல அற�நத 
ப��ளளல�ம.  ந�ம பசலலப பப�கம இ�தத�ன த;ம,  இனனம எவவளவ பந;தத�ல 
பசனறட�யல�ம பப�னற த�வல�டளயம இதன மலம எள�த�ல பபற மடயம.  ம��ப பப��ய 
ந�றவனங�ள தங�ள வ��னங�ள அடனதடதயம �ண�ன� மலம �ண��ண�க�வம இக�ரவ� 
உபபய��பபடம. 
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இக�ரவ� தட�ய�னற� இயஙகவதற��� பம�ததம 24  பசயறட�க ப��ள�ள 
ந�றவபபடடளளன.  இடவ தட;ய�லரநத 20000  ��.ம=.  உய;தத�ல மண�கக 14000  ��.ம=.  எனற 
பவ�தத�ல பவ�டயச சறற� வர��னறன. 12 மண� பந;தத�ல ஒர மடற பவ�டயச சறறம இடவ 
பவ�ய�ன எவவ��தத�லரநத ப�ரதத�லம கடறநத படசம 4 பசயறட�க ப��ள�ள பத��யம�ற 
ப��ணதத�ல சறற� வர��னறன.  எனன��ம�ரககம �ரவ�ய�ல 8  பசயறட�க ப��ள�ள வட; 
சம�கடஞ ��ட�க��னறத.  அத��படசம�� 12  பசயறட�கப��ள�ள�ன ப�ரடவயம 
ச�லசமயங�ள�ல ��ட�க�ககடம!

இசபசயறட�க ப��ள�ள�ல இரககம அணக �ட��;ங�ள 1  பநபன�வ�ந�ட தலலயம��த 
தடததக ப��ணடரக��னறன. (1/10^9) வ�ந�ட�ள. ஜ�ப�எஸ �ரவ� ம��த தலலயம��க ��ட� 
பசயறட�க ப��ள�ள�ல இரககம அணக�ட��;ங�ள 20  பநபன�வ�ந�ட�ள தலலயம��க 
�ணக��� பவணடய�ரக��னறத.

இபபப�த ச�றபபச ச�ரப வ�த��ள�ன ��;ணம��,  நமடம வ�� பவ�ம��ச சறறம 
பசயறட�கப��ள�ன ��லம சரஙக��னறத.  பசயறட�க ப��ள அபபட ஒனறம அத��ம�ன 
பவ�தத�ல பசலல�தத�ல (அ�பப�வ��ள�!  14000  ��.ம=.  பவ�ம அத�� பவ�ம�லடலய�?!) 
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அத��ம�லடல, ஒர ந�டளகக 7 டமகப;� வ�ந�ட�ள எனற அளவ�ல பவ�ய�ன ��லம அத��ம�� 
ஓட��னறத!  

பப�தசச�ரப வ�த��ள�ன ��;ணம�� ந�டற அத��ம�� இரககம பப�ரள�ன அரப� ��லபவள� 
அத��ம வடளநத�ரககம எனபடதயம ந�ம அற�பவ�ம!  அவவ�ற ந�டற அத��ம�� அத��ம�� 
அஙகம ��லம சரஙக��னறத.  ஆ�,  பவ�டய வ�டட 20000  ��.ம=.  வ�ல��வ�டவத�ல,  பவ�ய�ல 
��லம சரங�வம, பசயறட�க ப��ள�ல ��லம அத��ம��வம இரக��னறத. அதன அளவ ஒர 
ந�டளகக 45 டமகப;� வ�ந�ட�ள ஆகம!

ஒர டமகப;� வ�ந�ட எனபத ஒர வ�ந�டய�ல 10,00,000  பங��ல ஒனற�கம!  பநபன� 
வ�ந�டபய� ஒர வ�ந�டய�ல 100,00,00,000  பங��ல ஒனற�கம!  1000  பநபன� வ�ந�ட�ள 
பசரநதத ஒர டமகப;� வ�ந�ட.  நமகப�� 20  பநபன� வ�ந�ட�ள�ல தலலயம பதடவ.  ஒர 
ந�டளகக 7  டமகப;� வ�ந�ட�ள கடறநத 45  டமகப;� வ�ந�ட�ள அத����பபத எனபத 
பநபன�வ�ந�ட�ள�ல ப�ரககம பப�த 38000  பநபன� வ�ந�ட�ள ஆ��னறத.  இத நமத 20 
பநபன� வ�ந�ட�டள வ�� ம��வம அத��ம�தல�ல,  பப�த மறறம ச�றபபச ச�ரப வ�த��டள 
அனச��க�வ�லடலபயன�ல ஜ�ப�எஸ பத�>�லநடபபம தவற�� இயஙகம! ஒர ந�பள�னறகக 
10  ��ம=.  இ� அளவ�டனத தவற��க ��ட� ஆ;மப�தத வ�டம!  அபபறம அதன பயன�லல�த 
பப�யவ�டம.

எனபவ த�ன,  த�னமம 38  டமகப;� வ�ந�ட�ள (45  -  7)  கடறவ�� ஓடம�ற பசயறட�க 
ப��ள�ள�ன �ட��;ங�ள வடவடமக�பபட��னறன!  இங��ரநத அனபபம பப�பத 
�ட��;தத�ல பந; அளடவப ப�னனககத த ளள� அனபப� டவக�பபட��னறன. 

எனபவ ச�றபப மறறம பப�தசச�ரபத தததவங�ள நமத அனற�� வ�ழவ�ல 
பயனள�க��னறன எனபத�ல ஐயபமதம�லடல.  இன�,  ��லபபயணம ஒனடற பமறப��ணட 
ஐனஸடன, சகத�ச சமனப�ட கற�தத இக�டடட;டய ந�டறவ பசயபவ�ம!
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��லநட�ய��பவ அலலத ��லநட��ள�ன பமல சவ��� பசயபத பல இ�ங�ளககம பசனற 
வநத மன�தன,  சக�;தடதக �ண�ற�நத ப�னனர,  வணட�டள உரவ�க��ச பச�கசப பயணம 
பசயய ஆ;மப�தத�ன.  வ�ழகட� மழடமயம ப�;ய�ணம பசயவத�பலபய ஆரவம�� 
இரபபவ ர�டள ந�ம ��ண��னபற�ம.  பவள�யரபபயணம,  பவள� ம�ந�லபபயணம�� ம�ற�ப 
ப�னனர பவள�ந�டடப பயணம��வம ம�ற�யத.
 
இவவ�ற உல�ம மழதம சறற� மடதத மன�தன வ�னதடத பந�க��ன�ன. ந�லவககப பயணம 
பசயத�ன.  அதபத�ட அவனத வ�ணபவள�பபயணதத�ன எலடலக ப��ட வ���யவ�லடல. 
��;ணம எனன? த�யபபம�ய�ன ம=த அததடன பறற�? அபபடச பச�லல இயல�த.
 
வ�ணபவள� எனபத ஒர ம��பபப��ய ப�டலவனம.  ப�டலவனதத�ல�வத ��னல ந=ர ��ணக 
��ட�ககம.  இஙப�� பவட�பவள�டயத தவ�; ஏதம ��ட�ய�த.  பவ�டயயம ந�லடவயம 
வ�டடப பறநத�ல அடதத பசவவ�ய பசனற�ல த�ன அடதத ��;�பம வநத பசரம! அதவட; 
�ணணகப�டடய த;ம மடடம இரடட இரடட கமம�ரடட மடடபம!
 
அவவளவ த;தடதக கடறநத ��லதத�ல ��ககம அளவகக வ��னதடதயம இனனம 
மன�தன �ண�ற�யவ�லடல.  வட த�ணட அடதத வட பசலலம பப�த ஏறபடம பயதடதயம 
பப�க�வ�லடல. ஆய�னம ஆடசகப��ர கடறவ�லடல.
 
ப;�ணங�ள�ல வ�யபவ�ம,  மபன�பவ�ம எனபறலல�ம பவ�தத�றக அளவட டவபப�ர�ள. 
மனத�ன பவ�தடத அளக� மடயம� எனன?  மனதத�ன�ல ந�ன அபம��க��வ�ல இரபபத�� 
ந�டனதத�பல அத மபன�பவ�ம த�பன?
 
பவ�ம த;தடதயம ��லதடதயம பவலல உதவம ஊ��ம எனபடத மன�தன �ண�ற�நத 
ப�னனர, அதவம ஐனஸடன அத�பவ�தத�ல ��லம சரஙக��னறத எனற �ண�ற�நத ப�னனர, 
மன�தன�ன அயல��;�ப ப�;ய�ண ஆடச அயல உடமண�லங�ளககச பசலலம ஆடசய�� 
ம�ற�வ�ட�த!  இத ஆடசய�,  பப;�டசய�,  ந�;�டசய�?  எனற ப�ளவ�டயக ப�ட��ல 
ந�;�டசபய�, பப;�டசபய� அலல. பவறம ஆடச த�ன எனற பச�லல மடயம. எனபவ அடத 
அட�யவம மடயம.

எவவ�ற எனற த�ன இபபப�த ப�ரக�வ�ரக��னபற�ம.

பவ�ய�ல உய�ர�ள உரவ�ன ��லநபத�டப� பம�தத உய���னங�ளம பவ�டயச ச�ரநபத 
ப��ண�ம வளரசச� பபறற�ரக��னறன.  எனபவ பவ�ய�ன ந�டறயரபப வ�டசககத தகநதவ�பற 
பவ�ய�லரககம அததடன உய���னங�ளககம உ�லடமபப இரக��னறத.  அத�பவ�தத�ல 
பசலலம பப�த மன�த உ�லல ஏறபடம ம�றறங�டளயம ஆ;�யசச� பசயத த�ரபத� 
அட�நத�ல மடடபம மன�தன ஆழபவள�ப பயணதத�றகத தய�;�� இயலம.

பவ�ய�ன ஈரபப வ�டச பந�டகக 9.8  ம=/சத; வ�ந�ட எனற அளவடட� ந�ம ஏற�னபவ 
அற�நத�ரக��னபற�ம.  அபத பவ� வத தத�ல வ�ணபவள� வ��னம பசலததபபடம�ன�ல, 
உளள�ரககம மன�தரகக பவ�ய�லரபபத பப�னபற பத�னறம,  பவபறநத வ�தத�ய�சமம 
��ண இயல�த எனறம அற�நத�ரக��னபற�ம. எனபவ இநத 9.8 ம=/சத; வ�ந�ட எனனம பவ� 
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வததத�ல வ��னங�ள பசலல மடயம� எனற மதலல ��ணபவணடம.

இபபப�த ஆழபவள�ப பயண வ��னங�ள தடட�ய��ப படகட� வசதத�ல பறபபத��பவ 
வடவடமக�பப� பவணடம!  ந=ளம�� வடவடமக�பபட��ல வ�ணபவள� வ;ர�ள�ல 
அடபபகத�ய�லரநத பமலபகத�ககச பசலவத �டனம���வ�டம!  அதறப�னற உளபள ம�ன 
தக�� வசத��ள பசயயபப�பவணடய�ரககம!  தடட�ய�� வடவடமக�பபடட உய;ம 
கடறவ�� இரநத�ல,  ஒர வடடல இரபபத பப�னபற பத�றறமள�ககம.  எனபவ த�ன 
இடவ�டளப பறககம தடடக�ள என��னறனர.  இததடடக�ள ஜ�வபவனற பமபல ��ளமப�ப 
பறததல அவச�யம�கம.  அபபப�த த�ன தட;ய�ல ஈரபப வ�டசடய உண;மடயம.  அத�வத 
வ�ணபவள� வ��னதத�ன தட;பபகத�ய�ல ப�;ய�ண��ள ஒடடக ப��ணட வ�டவ�ர�ள.   
இநத 9.8  ம= பவ�வததத�றக பமல (இடத 1G  என��னறனர)  பசனற�ல ��டல ந�ரததவத 
�டனம���வ�டம.  ஏபனன�ல ஈரபப வ�டச அத��ம��த பத�னறம.  அபத சமயம 9.8  ம= 
பவ�ததககக கடறவ��ச பசனற�பல� எட�யறற தனடமடய மன�தர�ள உண; 
ஆ;மப�பப�ர�ள.  அநத;தத�ல ம�தக�வம ஆ;மப�பப�ர�ள.  எனபவ த�ன இநத 9.8  ம= பவ� 
வததடதக �ட�பப�டதபத ஆ� பவணடய �ட��யம வ�ணபவள� வ��னங�ளகக 
ஏறபட��னறத.  

ம��ச ச�த�;ணம��த பத�னறம இநத 9.8  ம= பவ�ம/  சத;வ�ந�ட,  பந;ம பசலலச பசலல 
வ�ஸவரபம எடக� ஆ;மப�ககம.  9.8  ம=/வ�ந�ட எனபத 35.28  ��.ம=/  மண� பந;தத�றகச 
சமம�கம. ஒவபவ�ர வ�ந�டயம வ��னதத�ன பவ�ம 35.28 ��.ம=. பவ�ம அத����க� பவணடம! 
அத�வத மதல வ�ந�டய�ல 35.28  எனற�ல அடதத வ�ந�டய�ல 70.56  அதற�டதத வ�ந�டய�ல 
105.84 எனற மடக�ம ஏறப�பவணடம. அத�வத ஒப; பவ�தத�ல ஆகஸபலட�ட; மறக��க 
ப��ணப� இரததல பவணடம எனற ப����னறத த�பன?  வ��னம ��ளமப�ய 6 வத 
ந�ம��தத�ல 12700.8  ��.ம=.  பவ�தடத எடட வ�டம!  இபபடபய வ��னதடதச பசலதத 
பவணடம�ய�ன, அத�� எ��பப�ரள பதடவபபடம!
 
இடத வ�� அத�� பவ�வததடத எட�ல�ம எனற மயறச� பசயயல�ம எனற ப�ரதத�ல, 
பவறமபன 1.1  வ�ந�டகக 25  G  பவ�வததத�றக அத��ம��  மடக�தடத ஏறபடதத�ன�ல 
மன�த��ன ம�ம பப�கம பப�கட� ந=ங�ள ப�ரக�பவணடபம! 
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ஆய�னம,  ஒரவர ம�தத�ல பள�ப;னற அடறயம பப�த 1G டய வ�� அத�� பவ�தத�ல த�ன 
ட� பசல��னறத�ம.  ஆன�ல ஒர வ�ந�டககளள��பவ இத பப�னற ந�டலககச பசனற 
அடவ�ங��யவர ம=ணட வ�ட��னற�ர. 

ஆ�, 9.8 ம= ந�டலமடக�வதபம (Uniform Acceleration) வ�ணபவள� ஓ�தத�றகச ச��ய�ன பவ�ம 
எனற மடவ �டடய���வ�ட�த.  இன� அடத எபபட நட�மடறபபடததவத எனற 
��ணபவணடம.

இ;ணட வட��ள�ல இநத பவ�தடத ந�ம பயணம மழதம �ட�பப�டக� மடயம. இட�ய�ல 
எ��பப�ரள ந�;பப ��ட�ங�� எதவம ��ட�ய�த எனபடத ந�ம ந�டனவ�ல ப��ளள பவணடம. 
எனபவ மதலபலபய பதடவய�ன எ��பப�ரடளக ட�பய�ட ப��ணட பசலவத ஒர வட�. 
இனபன�ர வட�,  ந�ம பசலலம வ>�ய�ல இரககம த�ள�ள,  வ�யவ�லரநத சகத�டய 
உற�ஞச�க ப��ளவத!

மதல�வத எள�த�னத.  இ;ண��வத வட�ய�ல எ��பப�ரளம வ��னதத�ன பவ�தத�ல 
வரமபப�த த�ன அடத ந�ம பவள�ய�லரநத உளவ�ங� இயலம!  எனபவ பவள�ய�லரநத 
சகத�டய உற�ஞச�ச பசயலபடவத �டனம�னத���னறத.

ச�� எனன எ��பப�ரள உபபய���க�ல�ம?  பபடப;�ல�?  த�;வ ஆகஸஜன� பப�னற 
ப�ளவ�பயலல�ம ந�டனததக க�க ��ண இயல�த.  இஙகம நமகக ஐனஸடன த�ன 
உதவ��னற�ர.  ஆம!  ந=ங�ள ய��பபத ச��!  அணசகத� த�ன!  அண சகத�ய�ல இயஙகம 
வ�ணபவள� ஓ�ங�ள�ல கடறநத எட�யளள எ��பப�ரடளக ப��ணட பசனற�ல பப�தம! 
கற��ய ந�டறய�லரநத அத�� சகத�டயப பபறற வ��னதடதச பசலதத பவணடயத த�ன! 
இத பப��,  பப�கம வ>�ய�ல பக�தத�ல ஏபதனம ஒர �ரநதடள இரககம�ன�ல,  ப��ஞசம 
ஜ�க��;டதய�� அநதச ச>லன அரப� (உளபள வ�ழநத வ���மல)  பசனற�ல அதபவ 
நமடமச ச>றற� வ�ச�ற�யடதத வ�டம!  அத பக�தத�லரககம உடமண�லம பசலவதற��ன 
வ�டசடயத தநத வ�டம!  உளபள இரபபவர�ள ப��ஞசம ப�டடய��ப ப�டததக ப��ளவத 
நலலத!

எவவளவ எ��பப�ரள பதடவ எனபத நமத பயணம எபபடபபட�த எனபடதப பப�ரததத. 
அத�வத பக�தத�ல இரககம ஒர நடசதத�;தத�றகச பசனற அடதச சறற� அபபடபய 
த�ரமபவபதனற�ல எ��பப�ரள கடறவ��பவ பப�தம.  அதபவ அநத நடசதத�;தத�ல 
இரககம ஒர ��;�தத�ல இறங��ச சறற�ப ப�ரதத வ�டடக ��ளமப பவணடபமனற�ல பல 
ம�ஙக அத�� எ��பப�ரள பதடவ.  ஏபனன�ல ப�த�தத;ம பவ�தடத அத����ததக ப��ணப� 
பசலலம ந�ம,  ப�த�தத;தத�ல இரநத வணடடயச ச��ப;னத த�ரபப�ச பசலல பவணடம! 
அபபப�த ப��ஞசம ப��ஞசம�� பவ�ம கடறநத ப��ணப� வரம!  அபபப�த த�ன 
��;�ததககப பக�தத�ல வரம பப�த வ��னதடத ந�றதத இயலம!

பவ�ம ச��,  த;மம ச��.  ��லம?  ��லதடதப பறற�க �வடல ப��ளளபவணடயத�லடல. 
ஏபனன�ல ந�ம பசலலம பவ�ம ஓ��ர ந�ட�ள�பலபய உசசதடத பந�க��ச பசலலம. ஒள�ய�ன 
பவ�தடத பநரங� ஆ;மப�தத ப�னனர ��லம சரங��வ�டபம!
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இபபப�த ஒர அட�வடணடயக ��ணபப�ம! 

அட�வடணய�லரககம வ�வ;பபட,  ஒர ஆணடகக 1G பவ�தத�பலபய பசனபற�பமய�ன�ல 
ந�ம பசலலம த;ம 0.56  ஒள�ய�ணட�ள த;ம�கம.  அதறகள பவ�ய�ல 1.19  ஆணட�ள 
��நத�ரககம! அபபப�த ஒள�ய�ன பவ�தத�ல 77% எடடய�ரபபப�ம!

இபத பவ� வததத�ல 12  ஆணட�ள பசனற�ல,  113242  ஒள�ய�ணட�ள த;தடதக 
��நத�ரபபப�ம!  பவ�ய�பல� 113243  ஆணட�ள அதறகள ��நத�ரககம!  எனன?  தடல 
சறற��னறத த�பன?!

ச��,  இபதலல�ம ப;�மபத த;ம.  எனபவ வ�டடவ��ல�ம.  பக�தத�லரககம பசவவ�யககச 
சறறபபயணம பமறப��ண��ல இ;ணப� ந�ட�ள�ல பசனற வநத வ��ல�ம எனபத 
ஆறதலள�க��னறத�?  கடய வ�ட;வ�ல ப��ட�ச சறறல�ப பயணம பசவவ�யகக எனற 
அற�வ�க�க கடம!  அதபவ பசவவ�ய�ல இறங�� ம=ணடம வரவபதனற�ல ஐநத ந�ட�ள 
ஆகம�ம!  

நமககப பக�தத�ல (4.3  ஒள�ய�ணட�ள த;ம)  இரககம நடசதத�;ததககச பசனற வ; 3.6 
ஆணட�ள ஆகம. 27 ஒ.ஆ. த;தத�ல இரககம பவ��வககச பசனற வ; 6.6 ஆணட�ள. 30000 
ஒ. ஆ. த;தத�லரககம நமத ப�லபவள� வத�ய�ன டமயதத�றகச பசனற வ; 20 ஆணட�ள. 20 
லடசம ஒ.ஆ. த;தத�லரககம ஆணடப;�ம=�� உடமண�லதத�றகச பசனற வ; 28 ஆணட�ள 
எனற ப�;ய�ணக �ணககப பப�டட டவதத�ரக��னறனர.

ப��ணட பசலலம ஒவபவ�ர ��பல�வககம (ஆட�ள,  வ�ணபவள� வ��னம,  எஞச�ன, 
எ��பப�ரள எலல�ம பசரதத எட�பப��பவணடம)  எவவளவ பதடவ எனபதம 
�ணக���பபடடளளத.  பக�தத�லரககம நடசதத�;ததககச பசனற வ;  ஒர ��பல�வகக 38 
��பல� ந�டறயளள எ��பப�ரள பதடவ.  100%  சகத�டயப பபறவத��க �ணககப 
பப��பபடடளளத. உணடமய�ல அடத வ��ச சறறக கடறவ��த த�ன பபற இயலம! பவ�� 
பசனற வ; 889  ��பல�வம,  ப�லபவள�வத� டமயததகக 955000  �ன எ��பப�ரளம, 
ஆணடப;�ம=�� பசலல 4.2  ஆய�;ம ம�லலயன �ன எ��பப�ரளம பதடவய�ம.  இத 
அடனததம 1 ��பல� பப�ரடளக ப��ணட பசலல எனபத கற�பப��த தக�த!

இதபவ இறங��ச சறற�ப ப�ரதத வ�டடத த�ரமப பவணடபமனற�ல பலம�ஙக அத����தத 
வ�டம! இபதலல�ம பப�த�த எனற, நம ம=த பம�தம ஒவபவ�ர த�ளம ஒள�ய�ன பவ�தடத 
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மததம�ழமனறம

ஒடட பம�தவத�ல (ந�ம ஒள�பவ�ததகக அர��ல பசலவத�ல)  ச�ற த�ள க� ப�ற�ங�ல 
பம�தவத பப�ல பம�தம!  அத�லரநத தபப�பபபத பபரமப�����வ�டம!  அதமடடம�னற�, 
வ�ணபவள� வ��னததககளபளபய பல வ�பந�தம�ன சமபவங�ள ந��>க கடம.  அத�வத 
உங�ள ��லகக பமதவ�� வயத�கம. தடலகப�� பவ�ம��  வயத�கம!
 
ச��, எபபடய�வத இநதப ப�;சடன�டளக �டளநத ��லபவள�ப பயணம பசலல மட��னறத 
எனற டவததக ப��ளபவ�ம.  ஆய�;ம ம�லலயன ஒள�ய�ணட�ளககம அபப�ல பசலல 
பவணடபமனற�ல இநதப ப�;பஞசம வ���யம பவ�தடதயம �ணகப�டக� பவணடம�ம! 
இததடன வ�வ;ங�டளயம படககம பப�த ந�ம எததடன ச�ற�யவர�ள எனற நமககள 
வ�யபப பமலட��னறத த�பன?  ஆய�னம மன�தன இடதபயலல�ம உணரம அற�டவப 
பபறற�ரக��னற�ன எனபபத ஒர ம��ப பப��ய ச�தடன த�பன?

ஐனஸடன�லரநத அபதல�ல�ம வட; அற�வ�யல அற�ஞர�ள �னவ�ளககம �றபடனககம 
ப��டககம மக��யததவதடத ந�டனதத�ல ஆசச��யம�� இரக��னறத.  பபரங��ல�ம 
அண�தத�ன அறபதங�ள அடனதடதயம ந�ம �ணட வ�� நமகக ஆயள பப�த�த.  ஆய�னம 
அடததடதத தடலமடற�ள அடதக �ணட�ள�ககம வ�தம�� ஒவபவ�ர வ�ஞஞ�ன�யம ப�டத 
வகதத உநதசகத�ய�யத த��ழநத அவர�பள ந�டலமடக�வதம�� மன�த கலதத�றக 
அடமநத�ரக��னற�ர�ள எனபடத ந�டனககம பப�த பபரடமய�� இரக��னறத.
 
நனற�: http://www.xs4all.nl/~johanw/PhysFAQ/Re ... ocket.html 
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