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w�)`ேனா$கைள அlLTனா@, ெவ�
ேவ0 ெதாைல<கA பாs+ேபா w�)
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எ=பைத, ேமk+  @dயமாக அ6
யலா+ எ=பேத ஆK<$ க2" . உA
ளப&ேய ெபHuலாLTd2Z இ�வா0
w�)`ேனா க?HகA அlLபLப):, 
அைத தா=, ஐ.எ=.ஓ., ஆராயL ேபாpற 
எ=ப 8ல`= தவறான கETத+.

w�)`ேனா ஆைலகA தா=, எ?
கால"?@ வரLேபா%+ w�)`ேனா
ஆsத"?E% Dத@ ப& என, 8ல ேபH
அ6aயைல ?`" $ 90p=றனH.

அLப& � ஆEற@ அளa@ w�)`ேனா
க?Hகைள உ2வா$க D&Zதா@, அZத
� ஆEற@ உைடய w�)`ேனா க?ைர,
அ�%f: இ2$%+ இட"ைத ேநா$p
ச`யாக ெசk"?னா@, அ�%f:
ெசய@ இழZ a:+. அ�%f&@
உAள அ�க?`ய$க ெபா2)கA,
w�)`ேனா க?ரா@ அ�$ க?`ய$க த=
ைமைய இழZ a:+. அத= ெதாடH7
8யாக, அ�%f: ெசயdழZ a:+.

இZத ‘w�)`ேனா ஆsத"ைத’ அ�
%f: ேநா$p பய=ப:" வ எ=
ப , �பாவt ப)டா~ � �H உE0வ 
ேபால; �aரவா? ைவ"த ெவ&%fைட,
பா காLm _ரH ெசயdழ$க ெசKவ 
ேபால. இ>p2Zத ப&ேய உலp@ அ�
ஆsத நா:கt@ உAள அ�%fைட
ெசயdழ$க7 ெசK aட D&s+. உAள
ப&ேய இ ஒ=0+, w�)`ேனா %f:
அ@ல; மாறாக அ�%f: அzLm
க2a ஆக உ2வா$க D&s+ எ=ற
ந+T$ைகsட= ெசKயLப:+, ஆராK78 
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தEேபா w�)`ேனா ெதாzEசா ைல
கt@ ஆK<கt@ பய=ப:"தLப:+
w�)`ேனா, p)ட"த)ட, 20 GeV தா=.
இ=0 உலp@ உAள  கA D:$p
கt@, அ?ச$? வாKZத  கA D:$
p\= ?ற=, ெவ0+, 3.5 TeV தா=.
கட<A  கA எl+  கைள கf:T&"த
CERN, ஆK<$9ட"?@ இ2$pற .
இZத ஆEற@ 9ட ேபானா@ 7 TeV என"
தா= அைமs+.

இZத w�)`ேனா ெதாzEசாைல
கைள ைவ" , அெம`$க – ஜLபாjய
a�ஞாjகA, w�)`ேனா ஆsத+
ெசKய D&யா . w�)`ேனா ஆsத+
ெசKய, 1,000 TeV எl+ அள<$%,
w�)`ேனா ஆEறைல D:$க ேவf:+;
இ=ைறய அ? ஆEற@ வாKZத w�)-
`ேனா ஆைலகைள aட, 50 ஆ\ர+  
மட>% அ?க ஆEறd@ w�)`ேனா$
கைள ெவtLப:"த ேவf:+.
20 GeV எJேக?

இZத கEபைன க2a$% ேதைவ யான,

1,000 TeV எ>ேக? ஏ[ ைவ"தாk+
எ)ட D& யா . ேமk+ ேமk+ அ?க
� ஆEறd@ D:$%+ேபா , ேமk+
ேமk+ அ?க அளa@ ஆEற@ ேதைவ; 
எனேவ 8$க@, ேமk+ ேமk+ அ?க
`$%+. p)ட"த)ட, 1,000 pேலா �)டH 
a)ட+ உைடய  கA D:$p,  ேமk+
ஒ2 ப@~$%, 50GW u=சார+ ேதைவ. கE-
பைன$% 9ட சா"?யமாக ெத`pறதா?

இ=ைறய ஆகLெப`ய CERN  கA
D:$p ெவ0+, 26 p.�., ~Eறள< உைட
ய . w�)`ேனா ஆsத+ எ=ற க2a
ெசKய, 1,000 p.�., ~Eற ள< உைடய
நா=% வz ~ர>கLபாைதைய, eu$% 
அ&\@ 8ல p.�., ஆழ"?@  ேதாfட
ேவf:+. 1,000 p.�., எ=பைத உ=-
jLபாக கவ js>கA. 8jமாa@ ம)
:ேம, ‘pராT$V’  ைண ெகாf: இ 
சா"?யமா%+. கEபைன\@ ேகா)ைட
க)&, ம$கைள %ழLப$ 9டா .
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ேமk+ இZத க2a இய>க, 10

ேடVலா u=காZத+ ெசKவ எ=ப 
ேகdயான கEபைனயாக" தா= எ=0
ஆK< 90pற . எனேவ, 1,000 TeV
w�)`ேனா நைடDைற சா"?யமா எ=
பேத ேகAa%6. இZத 1,000 TeV w�)
`ேனாைவ அV?வாரமாக ைவ" தா=
w�)ரா= ஆsத"ைத பE6 தவறான
தகவ@, ம$கைள பயD0" + வைக\@
?`" பரLபLப:pற .

அ�%f: ஒzLm க2aைய உ2
வா$p பய=ப:"த 9ட ேவfடா+.
க2a இ2$pற எ=ற wைலேய எ@
லாைரs+ தாேம D=வZ அ�
%f:கைள அz$க"  ாf:+ எ=pற 
ஆராK78 க):ைர.

எனேவ, இ�வா0 அ�%f:
ஒzLm க2aைய ெசKவ அதEகான 
ஆKைவ ெசKவ ெந6சாH ெசய@
எ=0+ ஆராK78யாளHகA 90p=றனH.

இ தா= இLப&Lப)ட க):ைர
கt@ உAள சார+ச+ இ  அz<$ க2-
aயா? ஆ$க$ க2aயா? கா$%+ க2a
எ=0 90வ தாேன Dைற. இ தா= 
இவHகA 90+, w�)`ேனா ஆsத+!

ந+ைம மய$க"?@ ஆ£"? ஏேதா
அ�%f: ேபால m?ய %f: 
எ=ற க2"ைத ந+ மன?@ aைத$%+  
ெபா2)ேட, இZத க2aைய w�)`ேனா
ஆsத+ என இவHகA அைழ$ p=றனH.  
இவHகt= வாத"?@ ப&LபவH மன?@
தவறான க2"   உ2வா%+ ப& சாமH"?
யமாக வாH"ைதகA T=னLப:p=றன.

ஒDAEவ3 சBயIல
இLப&Lப)ட w�)ரா= ஆsத+

நைடDைற சா"?ய+ அEற . இLப&L
ப)ட ஆsத+ தயா`$%+ க2a INO (இZ
?ய w�)`ேனா ேநா$%9ட+) க2a
ேபால அளa:+ மாj அ@ல,  கA
கைள அ?க ஆEற@ தZ � ஆEற@
அளa@ D:$%+  கA D:$p ஆ%+.

எனேவ இZத க2aையs+, ஐ.எ=.ஓ.,
க2aையs+ ஒLT:வ ச`ய@ல.

அ ம):ம@ல... இLப& w�)`
ேனாaEேக ச+பZத+ இ@லா  ெசய@
கைள அேதா: ச+பZதLப:"?, தவறான
தகவ@கைள ம$க {$% அt$க$ 9டா .
வ'ைம, பOசP, பQ ேபா!ற பல 
<ரTைனகU உUளேபா/, இ$வள?
ெசல? ெச>/ இ.த ஆ>? ேதைவ
தானா?

வ0ைம, ப�ச+, ப8ைய �H"  ைவL-
ப அர8= கடைம. அதEேகEற  ெகாA
ைககைள வ%" , ம$கைள வ0 ைம$
ேகா)&E% ேமேல உயH"?, ஊழ லEற,
ேநHைமயான ஆ) 8ைய, ேம: பAள+ 
அEற, �&"த வளH7 8ைய ம$க{$%
ெகா:" , ெதாைலேநா$% பாHைவ ேயா:
ம$கைள அ6வாHZத சDதாய" ?E%
இ):+ ெச@k+ வz\@ அரசா)8
நட" வ , ஆ)8யாளHகt= ெபா0Lm.

ஆனா@, இைவ எ@லாவEைறs+
�H"த Tற%தா= w�)`ேனா ேபா=ற
அ&Lபைட ஆராK78 ெசKயலா+
எ=ப ஏEக D&யாத வாத+.  

ஏ@க KLயா3
கடZத w?யாf&@ ம"?ய அர8=

ெமா"த ெசல<, 17.94 ல)ச+ ேகா& 
OபாK. இ?@  ெவ0+, 1,500 ேகா&
OபாK எ=ப uக7 ெசாEப+. pராமL
mற வளH78$%, 11வ ?)ட கால"?@
ெசலவz"த ெதாைக, 3.5 ல)ச+ ேகா&
OபாK. அ?@, 100 நாA ேவைல ?)
ட"?E% ெசல வz"த ெதாைக, 1.8 ல)ச+
ேகா& OபாK. எனேவ இZத ஆராK78$%
ெசKயLப:+, 1,500 ேகா& Oபாயா@
தா=, சrக வளH78$% w? pைட$
காம@ ேபாKa)ட எ=0 90வைத  
ஏEக D&யா .

ெமா"த ெசலa@ எ@லா aதமான
அ6aய@ ஆK<$%+, ம2" வ+, ெபா6-
\ய@, க[தaய@, அ&Lபைட அ6
aய@, ெதாz@©)ப+ ேசHZ நா+ ெசல
வz$%+ ெதாைக, உAநா): ெமா"த
உEப"?\@,  1 சதapத+ 9ட இ@ைல.

அ6aய@ ெதாz@©)ப ஆK<$
காக, ஒ�ெவா2 நப2$%+, ஆf: 
ஒ=0$% ெசல< ெசKs+ ெதாைக,

அெம`$கா 1275.64 டாலH, ெத= 
ெகா`யா – 1307.90, Tேர8@ – 96.50,
ெத= ஆL`$கா – 69.84, அHெஜ=&னா
– 67.30, ªனா – 217.69 டாலH ெசல<
ெசKp=றன; ஆனா@, இZ?யா – 29.07
டாலH தா= ெசல< ெசK pற .

ஒ2 %tHபான  க+ெபj, ஆf:
ேதா0+ ஈ):+ வ2வாK, 2.21
ல)ச+ ேகா& OபாK. இZ ?யாa@
ஆf: ேதா0+ ?ைரLபட"  ைற\=
வ2வாK, 15 ஆ\ர+ ேகா& OபாK. தu ழ
க"?@ ம):+ ஆf:ேதா0+ டாVமா$
வ2வாK, 23,401 ேகா& OபாK. 8கெர), 
«& ேபா=ற mைக\ைலL ெபா2)கt=
aEபைன\@ pைட$%+ கலா@ வ`
ம):+, 10,271 ேகா& OபாK. 
எ/ [\ ெசல?? அ]ைவ;
ெப)^2வ/ ெசலவா, இ_ைல
`தaடா?

சH 8.a.ராம l$% Tற% அ&Lபைட
அ6aய@ ஆராK7 8\= D$pய" வ+
%ைறZத காரண"தா@ தா= இ=
ைற$%+ நம அ6aய@ ெதாz@©)ப+, 
ந+ நா)&= சவா@க{$%, வளHZத
நா:கைள ேநா$p இ2$%+ wைல\@  
உAேளா+. இயEைக\= மHம>கைள
ெதாடHZ  ஆராKZ  அ6Zத ப&  இ2L
ப தா= அ6aயd= ேவைல.

அ&Lபைட அ6aய@ ஆராK78\=
ேநர&யான உடன& பலைன, இ=0
நா+ அ0?\): ெசா@daட D&யா .
இZ?யா ேபா=ற  ெப`ய நா:, அ&L
பைட ஆKa@ கவன+ ெசk"  த@
uக<+ அவ8ய+.

ேசாதைனMI ெவ@N
நா)&= ஒ): ெமா"த வ2மான"?@

%ைறZத , 5 சத_தமாவ அ&Lபைட
ஆKaE% ெசலaட ேவf:+.  

இZத ?)ட"?E% என, உலp= uகL
ெப`ய u=காZத+, 50 ஆ\ர+ ட=
எைட\@ உ2 வா$கLப:+.  இதE%
ேவf&ய ெதாz@©)ப+ மE0+
ெபா2)கA உ)பட எ@லா க2 aக{+
இZ?யாa@ தயா`$கLப:p=றன.
மா?` அைமLைப தயா`" ேசாதைன
\@ ெவE6s+ கf:a)டனH.

இZத க2aகைள, ெபா2)கைள இZ
?ய$ க+ெபjகA உEப"? ெசKs+
ேபா அத= வz இZw0வன>கt=
ெதாz@ ?ற= 9:+. இ ம):ம@ல;
ேவைல ெசKய ப@ேவ0  aதமான
ெச=சாHகA, தர<  ப?s+ க2aகA,
க[j அைமLmகA ேபா=ற பல u=
ன�aய@ க2aகA ேதைவ. இைவ
அைன" + இZ?யாa@ ெசKயLப:
வதா@,  20 ஆf:கA, ©ாE0$கண$
கான ஆராK7 8யாளHகA, ெதாz@©)ப
வ@kனHகA, மாணவHகA DதலாேனாH
ேநர&L பய=ெப0வH. 

இத= வz யாக ந+ நா)&@ அ6
aய@  ெதாz@©)ப மjதவள ேம+பா:
காண D&s+. ஆராK78யாளHக{$%,
அ6aயலாளHக{$% ேவைலவாKLm
pைட$%+, 8ல ேசைவL ப[க{$%+
ேவைல வாKLm pைட$%+.

FடDAI ேபாட KLயா3
ஆனா@, ம$க {$கான அ?க  அள

aளான ேவைல வாKLm உ2வா$%+
ேநா$க+ ெகாfடத@ல இZத ?)ட+.
ேவைல வாKLm இ@ைல  எ=பதEகாக,
இ"?)ட+ எ?H$கLப)டா@ எ@லா-
aத ஆK<" ?)ட>கைளs+ pடLT@
தா= ேபாட ேவf:+. எனேவ ேவைல-
வாKLm  எ=ற ஒ=ைற ம):+ ைவ" ,
ஆராK78" ?)ட>கைள pடLT@ ேபாட 
D&யா .

w�)`ேனா  கAகைள ைவ" ெசK
யLப:+ ஆராK7 8யா@,  ப@ேவ0
பய=கA, %6Lபாக,  தகவ@ ெதாடHm
ெதாz@©)ப+ வளHவ தE% பல

சா"?ய$90கA உAளன.
அ6aய@ எ=ப யாவ 2$%+ ெபா 

வான, எZத$ கால" ?k+ உfைமகைள
கfட6s+ DயE8 தா=; இ   ெதாடHZ 
நடZதா@ தா=, அ6 aய@  வளH78 மj
த%ல"?E% பயைன ெகா:$%+. சrக
ெசய@பா)டாளHகA, எ@லாவEைறs+
எ?H$%+ ெசய@பா)டாளHகA, w�)`
ேனாைவL பE6 தவ றான க2" $கைள,
ம$கA ம"?\@, இைளஞHகA ம"?\@
aைத$p=றனH.

 மன+ ேபான ப&, அ&Lபைட அ6
aயைல m`Z ெகாAளாம@ க2" $கA
பரLப:pற . w�)`ேனா, �ைர
ெபா~$p a:+; w�)`ேனா பாKZ 
அைண உைடZ a:+; w�) ̀ ேனாவா@
க?`ய$க ஆப" எ=0, அ&Lபைட
அ6aய@ ஆதாரமEற க2" $கைள
9ற அ6aயd@ இடu@ைல.

பல ேகா& w�)ரா=கA, ந+ைம7  
~E6L பாKZ ெகாf&2$pற . எனேவ
இயEைக w�)ரா=, ெசயEைக  w�)
ரா=கைள பE6 பரLபLப:+ தவறான 
க2" $கt@ எ� aத அ6aய@  
உfைமs+ இ@ைல.

KLOைர
எல$)ரா= ேபா=ற  கAகA

அட>pய ெலLரா= எனLப:+ வைக
சாHZத  கAதா= w�) ̀ ேனா. எதl
டl+ எt?@ aைன m`யா , எ@லாL
ெபா2)கைளs+, ஊ: 2a7 ெச@k+
த=ைம ெகாfட w�)`ேனா. 

VடாfடH) மாட@ எனLப:+  
ெபா2)கt= க)டைமLm சாHZத ேகா)-
பா)ைட$ கடZ , அ:"த க)ட ஆழமான
இயETய@ அ6<$%, ந+ ஆKைவ
எ:" 7 ெச@ல<+, ஏ= Tரப�ச"?@  
இ2A ெபா2{+ ப2Lெபா2{+ wர+T
sAள , ஏ= எ?H ெபா2A அ`   எ=
பைத aள$க<+, w�) ̀ ேனா ஆK< 
உத<+.

eu$% அ&\@ ஆKவக+ அைம" 
இய@T@ euைய எ):+ w�)`ேனா
 கAகA காZதேமE6ய இ2+m"
தக:கA ெகாfட கேலா` �)டH 
(ஆEற@ அளைவமாj) பய=ப :"?  
ஆராKவ  தா=, ேதj மாவ)ட"?@ 
அைமயa2$pற இZ?ய w�)`ேனா
ேநா$%$9ட"?= ?)ட+.

இZத ?)ட"தா@ எZத ஆப" + 
இ@ைல. ந+ இைளஞHக{$% அ6
aய@ ப&LT@ ஒ2  ஆHவD+, அ&L
பைட அ6aயைல ஊ$%a$%+ Dக
மாக<+, அ6aய@ கf:T&Lmக{$%
ஒ2 தளமாக<+ ேதj\@ அைமய
a2$%+ இZ?ய w�)`ேனா ேநா$%
9ட+ aள>%+.

ம$கள wயாயமான சZேதக>கA இZத
க):ைர\= rல+ ஓரளேவl+ �HZ ,
ேதj\@, இZ?ய w�)`ேனா ேநா$%
9ட+ அைமய, தu ழக ம$கA  அைன
வ2+ ஒ" ைழ" , இZ?யா அ&Lபைட
அ6aய@ ஆராK7 8\@ எZத நா)&E%+
சைள"தவHகA அ@ல, இZ ?ய மாண-
வHகA, ஆராK7 8யாளHகA, நாைளய அ6
aய@ கf:T&Lmக{$% ேதj ஒ2
அ6aய@ ைமயமாக aள>%+ எ=ப 
wOT$கபட ேவf:+. அZத வைக\@ 
w�)`ேனா ஆராK78, த>%  தைட
\=6, ேதj ம$கA ஆதரேவா:, w�)
`ேனா ஆராK78 நைட ெபற ேவf:+
எ=ப எ>கA எfண+!
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அ]bய_ எ!ப/ யாவ )^2P
ெபா/வான, எ.த^ கால+,dP

உ\ைமகைள க\ட ]fP `ய1Q 
தா!; இ/ ெதாடD./ நட.தா_ 
தா!, அ] bய_ வளDTQ மi த
2ல+,12 பயைன ெகாj^2P.

சlக ெசய_பா5டா ளDகU,  எ_லா-
வ1ைறfP எ,D^2P   ெசய_பா5-
டாளDகU, 3456ேனாைவ; ப1]
தவறான க)+/^கைள, ம^கU 

ம+,m_, இைளஞDகU ம+,m_
bைத^B!றனD
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