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இ�த வார! "த# கிழைம எ�த �வ� ேசன
 தி&'ப�னா(! நம* ேலா+க
 

பாலி�+, இ
லாம
 ஏேதா ÔGod Particle” எ#. சிறி* ேநர! ேக�� ெகா�ேட 

இ&�த*. ெபாறிய�ய
 ம1.! software ெதாழிலி
 இ&�*, ேமலா�ைம (management) 

ம1.! ஆ#மிக! 4தலிய *ைறகள6
 ஆ�வம இ&'பதா
, as a lay man இைத ப1றி 

7கிள6
ெச#. ச1. அலசி இைத வாசக�க9ட# பகி��* ெகா:கிேற#. 

 

வ�;ஞான ஆரா=>சி ஆர!ப�?த நா: 4த
, மன6த@ைடய ஆ�வ இய1ைகைய 

ப1றிA! த#ைன ப1றிA! உ�ைம அறிA! ேவ�ைக வ�த நா: 4த
 இ&+C! 

சில ேக:வ�க::  

• எ'ப� இ�த அ�ட கடாஹFக9!, உலக4!, உய��னFக9! ஏ1ப�டன?  

• எ
லா சி&��+C! Gலாதாரமாக ஏதாவ* ஒ& *க: உ:ளதா? அதாவ* 

எ�த ஒ& ெபா&ைளயாவ*  எ�?* ெகா�� அைத 7. ேபா�� ெகா�ேட 

ேபானா
, எFேக ேபா= 4�A!? இ#@! 7. ேபாடா 4�யாத ஒ& 

*கள6
 ேபா= 4�ய வா='" உ�டா? அ'ப� ஒ& *க: இ&�* அைத 

க�� ப��+க 4�Aமானா
 அ�த *கள6ள6&�ேத எ
லா உலக?ைதA! 

எ
லா ஜJவா ராசிகைளA! பைட+க 4�Aமா?  

இ�த ேவ�ைகய�
, �மா� 180 ஆ��க9+C 4#ேப ஜா# டா
ட# எ#ற 

வ�;ஞான6 Atomic Theory எ#பைத 4# ெமாழி�தா�. இத# ப�, உலக?தி
 உ:ள 

அைன?* ெபா&�க9! “atom” எ#@! அK+களா
 ஆன*. அKைவ 

உைட+கேவா, ப��+கேவா, பைட+கேவா, அழி+கேவா 4�யா*.  

இத1+C அ�?* வ�த வ�;ஞான6க: பல� 4ய1சியா
, இ* தவ. எ#.!, 

அKவ�# உ:ேள 'ேராடா#, நிL�ரா#, எெல+�ரா# என பல சிறிய *க:க: 

உ:ளன எ#. நிMப�?தன�. இதி
 'ேராடா#, நிL�ரா# இைவக9+ேக Ôமா,” 

என'ப�! எைட இ&'பதாக நிMப�+க ப�ட*. இ�த கால க�ட?தி
, 'ேராடா# 

ம1.! இ�த இதர *க:கைள ேம(! 7. ேபாட 4�யா* எ#. வாதி��ன�. 

ஆனா
, எ*N! நிைல'ப* இ
ைல எ#ப* ேபால, இ�த 'ேரா�ட#கைளA! 

7. ேபா�� பல வ�தமான ÔCவா�+,” (quarks) எ#@! *க:க: இ&'பைத 



நிைல நா��னா�க:. பல வ�தமான  (quarks) இ&'பதா
, எ
லாவ1.+C! 

Gலாதாரமாக ஒேர ஒ& வ�தமான *க: இ&+Cமா இ
ைலயா எ#ப* ப1றி 

க&?* ேவ�பா�க: ெதாடஙகின.  

1960
 ப����� வ�;ஞான6 ேபராசி�ய� ஹி++, எ#பவ� Ôஇ�த ப�ரப;ச?தி
 

உ:ள அைன?* ெபா&:க9+C! Gலாதாரமாக ஒ& *க: இ&+கிற*” எ#ற 

த?*வ?ைத 4# ெமாழி�*, இ�ட *க9+C Ôஹி++, ேபாசா#” எ#. 

ெபய&! P��னா�. அ'ேபா* 4த
 இ�த *கைள க��ப��+C! 4ய1சிA! 

ஆரா=>சிA! தJவ�ர! அைட�தன. இ�த ஆரா=>சிக9+C மிகN! பண! 

ேதைவ'ப�!; ேம(!, மிக மிக க�னமானைவ. இத1காகேவ �வ��ச�லா�* 

நா��
 ப?* ப�
லிய# அெம�+க டால� ெசலவ�
 ÔCERN” எ#@! நி.வன! 

“particle accelerator” எ#@! Sதகாராம# 17 ைம
 நJளமான ஒ& �ரFக?ைத Sமி+C 

மிக கீேழ அைம?* ேசாதைனகைள பல காலமாக நிகU?திய*. இ�த �ரFக?தி
, 

அK+க: ப
லாய�ர+ கண+கான  ைம
க: ேவக?தி
 ஓ�, ஒ#ேறா� ஒ#. 

ேமாதி. சிதறி, சி. *க:களாக உைட�தன. இ�த ஆரா=>சிய�# 4�வாக?தா# 

இ�த வார!, Ôஹி++, ேபாசா#” *கைள க�� ப��?ததாக அறிவ�?* உ:ள*. 

ச�யாக ெசா
ல ேபானா
, ÔநாFக: க�� ப��?* உ:ள* ஹி++, ேபாசா# 

*களாக இ&+க சா?திய7.க: அதிகமாக இ&+கிற*; இ#@! நி>சயமாக 

ெசா
ல 4�யா*” எ#பேத அவ�க: 71..  

 

இ'ப� இ&+C! ேபா* ஏ# இ�த மW�யா பரபர'"? ஏ# இ�த ஆரவார4! 

7+Cர(!? இ�த ெபய� Ôகா� பா��கி
” எ#ப* ஒ& காரணமாக இ&+கலா!. 

அ* எ#ன Ôகா� பா��கி
”? இதி
 எ#ன இைற த#ைமேயா கடNள6# அ!சேமா 

இ&+கிற*? ஒ#.ேம இ
ைல! இ* இ�த ேசாதைனகள6# ஒ& Cறி'ெபய� (code 

name) ம��ேம! ேநாெப
 ப�� ெப1ற லிேயா# ேலேட�மா# எ#ற அெம�+க 

வ�;ஞான6 The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?, எ#ற ப�ரபலமான 

"?தக?ைத எYதி, God Particle எ#ற ெபயைர 4தலி
 உபேயாகி?தா�. அ'ேபா* 

4த
, ஹி++, ேபாசா# *க: God Particle எ#ற "ைன ெபய&ட# வல! 

வ�*ெகா�� இ&+கிற*! அZவளேவ! ம1றப� "ன6த த#ைமேயா வ�ேசஷ 



ச+திேயா ஒ#.!  கிைடயா*! இைறவன6# ேத�த
 ேபால இைற *க: 

ேத�த(! இ#@! ெதாட&!! 

 

அ* ச�, அ* எ#ன ஹி++, Ôேபாசா#”? ஹி++, "�கிற*; ஆனா
  

Ôேபாசா#”? 4த
 4தலி
 இ!மாதி� ஒ& *க: இ&+C! எ#. 4# ெமாழி�த 

வ�;ஞான6 ச?ேய�திர நா? ேபா, எ#@! இ�திய வ�;ஞான6ேய! ஆ�யப�டா 

4த
 இ#. வைர, வ�;ஞான?தி
 இ�தியாேவா இ�திய�கேளா எ
லா! எ#ன 

இ&+கிற*! 

 

 

  


