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பிரபஞ்சம்

அ�விய�ல்அ�விய�ல்

சாகசங்கள்!சாகசங்கள்!
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ேகள்விகள்

�க்க�யமான�

பள்ளி ேப�ந்�

இங்ேக

தான்
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ேகள்விகள்

�க்க�யமான�

பள்ளி ேப�ந்�

இங்ேக

தான்
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HI! HI  ஏடா! நீங்கள் எப்ைபயாவ� 
ேயாச �த்� இ�க்�ாங்ீகளா...

ஏன் இைலகள் பச்ைசயா இ�க்�? ஏன் வானம் நீல ந �றமாய ி�க்�?

நமக்� காண ��யாத ந �றங்க�ம் இ�க்�ேமா?!

மா்மமான 
ந �றங்கள்?

மைறக்கப்பட்ட 
ந �றங்கள்?
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ஹீ.. 
      ஹீ..

இந்த ப ிரபஞ்சம் எவ்வளவ� 
ெபா ிதாய் இ�க்�ம்?

ஒ�  வ ிஞ்ஞான ி  எப்ப�  
இ�ப்பாா்?

இந்த எல்லா ேகள்வ ிக�ம் 
�க்க �யமான�! 
நான் ஏன் என்� ெசால்ேறன்...

ச �ல ேவைள ெபா ிய ெபா ிய ேகள்வ ிக�ம் இ�ந்த ��க்கலாம்.

அேதா� ம�க இல�வாக... அேதா� ேவ�க்ைகயான ெதான்�!

அ� எப்ப� 
உ�வான�?

வ ிண்ெவள ிய ில் எப்ப� 
ெடாய்லட் ேபாவ�?
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என� கணக்கீ�கள் 
சா ியானைவ.

ஏன் அைவ வ ிழக � �ழல 
மாட்�ங்��...  எனக்� 
இத �ல் என்னேமா 
காணாமல��க்�...

சா ி.. அ� தான் 
உண்ைம!

ஏேதா நம்மால் 
காண��யா�.

தைலையெசார ிந்த ப�..

அவள் �ழல் வ ின் மீன்கைள 
பற்ற � ஆராய்ச்ச � ெசய்தாள் 
அேதா� அைவ ம�க ேவகமாக 
�ழ�ம் என்பைதய�ம் 
கண்டற �ந்தாள், அைவ 
தன்�ள்ேள எத �ராக 
எற �யப்ப�க �ன்றன.

1965 ற்� �ன், ஓா் வான ியல் ஆய்வ��ட 
த்த �ல் ெபண்க�க்� வ ிஞ்ஞான 
க�வ ிகைள பாவ ிக்க அ�மத � 
��க்கவ ில்ல. ஆனால் அெதல்லாேம 
ேவரா �ப ினால மாற �ட்�.

க�ம் 
ெபா�ள்
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அவள் த �ண ிவ�ள்ள ஒள ிராத ஒன்ைற கண்�ப ி�த்தாள், 

அதனால் தான் ஒவ்ெவா� வ ின் மீன் �ட்ட�ம் ஒன்றாக 

ப ிைணக்கப்பட்��க்�. தற்ேபா� அதற்� ஒ� ெபய�ம் 

இ�க்�:

வ
ித்

�யாசமாயி�க
்
...
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வ
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அந்த காலத்த �ல் ஆா்வ�ள்ள ைபயன் 
ஒ�த்தன் இ�ந்தான். அவன� ��ம்பம் 
வ�ைமயானனால அவ�க்� பள்ள ி �டம் 
ேபாகவ�ம் ��யவ ில்ைல.  அவன் தான் 
மய்க்கல் பரேட.

அவ�க்� ஏட்�க்கட்�ம் பயிற்ச � ஒன்� 
க �ைடத்த�. அத �ல் அவன் வ ிஞ்ஞான 
ஏ�கைள வாச �க்க ெதாடங்க �னான்.

அப்ப� தான் அவன் ச �ல இரசாயண 
�லக்��கைள கண்� 
ப ி�த்தான்...

அ� மட்�மல்ல, தற்காலத்த �ல் நாம் 
பாவ ிக்�ம் ச �லவற்ைறய�ம் 
கண்�ப ி�த்தாா்.

ேபாரன்

சிலிக்கன ்டய்ேடனியம ்

காபன்

அ� அவ�க்� பல 
ேகள்வ ிகைள ேகட்க 
��ண்�ய�.

இப்ப� இ�ந்தால் 

என்ன நடக�்ம்....

மின
்  

ஆக�் !


ய  
கண்ணா� !
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ஒ� நாள ில் எனக்�ம் 
வ ிஞ்ஞான ி ஆகலாமா?

ஆமா, எவராைலய�ம் 
ஆகலாம்!

ேகள்வ ிகள் ேகட்பதன் 
�லேம...

உன் பயணத்ைத 
ஆரம்ப ிக்கலாம்...

வ ிைடகைள 
ேத�ச்ெசல்ல.

ெசம்ைமயா இ�க்�!
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ஒ� நாள ில் எனக்�ம் 
வ ிஞ்ஞான ி ஆகலாமா?

ஆமா, எவராைலய�ம் 
ஆகலாம்!

ேகள்வ ிகள் ேகட்பதன் 
�லேம...

உன் பயணத்ைத 
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ெசம்ைமயா இ�க்�!
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எனக்� கண ின ி 
என்றால் ம�கவ�ம் ப ி�க்�ம்!

எனக்� அவைள ேபால் ஆக 
ேவண்�ம்!

ஒ� ேவைளய ில் 
எனக்�ம் வ ிஞ்ஞான ி 

ஆகலாெமன்ன?
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உங்க�க்�ம் வ ிஞ்ஞான ி ஆகலாம். தான் ஒ� 
பா ிேசாதைன ெசய்வ� ேபால் வைரக.
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ேராேபா�க்ஸ்ேராேபா�க்ஸ்

ெதாைலேநாக்�கள்ெதாைலேநாக்�கள்
விண்�லக இரகச�யங்கைள ஆராய! 
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இத �ல் எ�வ�ம் வ ிளங்கவ ில்ைல! 
ெதாைலேநாக்க �  உைடந்�ள்ளேதா?

இல்லடா கண்ணா! ேவல்ஸ�ல் 
ம�க்க பன ி �ட்டத்தால 

நட்சத்த �ரங்கைள காண ��யா�.
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பரவாய ில்ைல,நாங்க 
ெராப்ேபா�க் ெதாைலேநாக்க �  
இைணயத்தளத்ைத 
பாவ ிப்ேபாம்.

இரட்ைட  ெடக்கர்

குடும்ப  கார்  வண்டி
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இத �ல் எ�வ�ம் வ ிளங்கவ ில்ைல! 
ெதாைலேநாக்க �  உைடந்�ள்ளேதா?

இல்லடா கண்ணா! ேவல்ஸ�ல் 
ம�க்க பன ி �ட்டத்தால 

நட்சத்த �ரங்கைள காண ��யா�.
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பரவாய ில்ைல,நாங்க 
ெராப்ேபா�க் ெதாைலேநாக்க �  
இைணயத்தளத்ைத 
பாவ ிப்ேபாம்.

இரட்ைட  ெடக்கர்

குடும்ப  கார்  வண்டி

இங்� 18 
ெதாைலேநாக்க �கள் 3 
உ�வளவ ில் இ�க்�. 

அேதா� அத �ல் உலைக �ற்ற � 
வர கண்காண ிப்ப � தளங்கள் 7 
இ�க்�. அதால எமக்� பல 
வானங்கைள 
அவதான ிக்கலாம். 
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நாங்க ஒ� game 
வ ிைளயா�ேவாமா?

இரட்ைட ெடக்கர்

குடும்ப கார் வண்டி
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எல்லாம் சா ி, நாங்க 
இ�க்கம்.

ச �ஸ்டத்ைத 
களக்க ��ேவாம்!

Professor Ada 
வ �ம் Theo வ �ம்!
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நாம் இப்ேபா 
என்ன ெசய்வ�?!

ஐக்க �ய நா�கள ின் அவசர அைற

நமக்� இந்த 
ச ��க்ேகாைள பற்ற � 

ெபா ிசா எ�வ�ம் 
ெதா ியா�!
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நாம் இப்ேபா 
என்ன ெசய்வ�?!

ஐக்க �ய நா�கள ின் அவசர அைற

நமக்� இந்த 
ச ��க்ேகாைள பற்ற � 

ெபா ிசா எ�வ�ம் 
ெதா ியா�!

Hello,  SEROL.

ேசரல்! எனக்� இந்த 
ச ��க்ேகாைள பற்ற � 
ச �ல தகவல்கள் 
ேவண்� இ�க்�.

நான் உலக �ல் தப்பான 
பக்கத்த �ல் இ�க்ேகன்!

ெசம்ைமயான ந �ைல, எனக்� 
பாரங்ெகா�.
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ச �ல� ய ில்... ஹவாய ில்... ஆஸ்த �ேரல�யாவ ில்...

Hello,
Ada.

ெகாஞ்சம் 
ெபா�ங்கள்!

ேகாா ிக்ைக வ ி�க்கப்பட்ட�...

எனக்� எ�வ�ம் காண 
��யவ ில்ைல!
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ப ிற�..

Professor தகவல் க �ைடத்� வ ிட்ட�.

இப்ெபா இந்த படங்கைள 
ப�ப்பாய்வ� ெசய்ேவாம்...

நல்ல ெசய்த �: ச ��க்ேகாள் ேமா�வதற்� 
வாய்ப ில்ைல! ஆனா�ம் ெதாடா்ந்� 
கண்காண ித்�க்ெகாண்� இ�க்க ேவண்�ம்..

ம�க்க நன்ற � professor எடா, 
த �ேயா!

��வ�கள் 
க �ைடச்ச ��ச்�...

�ன்ங்..

ைகத்தட்டல்
ஹுேர!
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ப ிற�..

Professor தகவல் க �ைடத்� வ ிட்ட�.

இப்ெபா இந்த படங்கைள 
ப�ப்பாய்வ� ெசய்ேவாம்...

நல்ல ெசய்த �: ச ��க்ேகாள் ேமா�வதற்� 
வாய்ப ில்ைல! ஆனா�ம் ெதாடா்ந்� 
கண்காண ித்�க்ெகாண்� இ�க்க ேவண்�ம்..

ம�க்க நன்ற � professor எடா, 
த �ேயா!

��வ�கள் 
க �ைடச்ச ��ச்�...

�ன்ங்..

ைகத்தட்டல்
ஹுேர!

அெதன்றால் ெசம்ைமயா 
இ�ந்த�!  ேசரல�டம் யாரா�ம் 
வ ிண்ெவள ி படங்கைள 
ேகட்கலாமா?

ஆமா! wifi இ�க்�ம் எந்த இடத்த ��ம் 
உனக்� ேசர�டன் ேபசலாம்..
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அப்ேபா உனக்� 
வ ிண்ெவள ிைய ஆராய 

ேவண்�ெமன்றால்...

ெராேபாட்�க் 
ெதாைலேநாக்க � 

�லம் உதவ ி 
ெபறலாம்!

...பள்ள ிக்�டத்த �ல், பாா்க்க �ல், ஏன் 
theme பாா்க்க �ல் �ட!

ஹா..ஹா..ஹா..

இரட்ைட  ெடக்கர்

குடும்ப  கார்  வண்டி
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ேசரல�ன் ெராேபாட்�க் ெதாைலேநாக்க� �லம் ஆராய ேவண்�ய 
வ ிண்ெவள ிப் ெபா�ள் ஒன்ைற வைரயவ�ம்..

தபால் 
அட்ைட

கண்� பி�ப்�கள் கண்� பி�ப்�கள் 
ஒன்� �டலால் தான் 

சா�ப்பேத
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தபால் 
அட்ைட

கண்� பி�ப்�கள் கண்� பி�ப்�கள் 
ஒன்� �டலால் தான் 

சா�ப்பேத
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ப ின்ங்!

- 02 -

ேஹய் ஏடா, ப ிட்சா 
தாேன?

கண்�ப்பா! ஹம் உடன் 
காளான் தாேன?

ெகாஞ்சம் தள்ள ி ெகாண்� வரலாமா? 
எனக்� இைத ��த்ேத ஆக�ம்!

அெலக்ஸ்,நண்பா!என்ைன 
பற்ற � நல்லா அற �வாய்.

பல்கைலக்கழகத்த �ல்...

�க்�யமான 
ேவைல
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ப ின்ங்!

- 02 -

ேஹய் ஏடா, ப ிட்சா 
தாேன?

கண்�ப்பா! ஹம் உடன் 
காளான் தாேன?

ெகாஞ்சம் தள்ள ி ெகாண்� வரலாமா? 
எனக்� இைத ��த்ேத ஆக�ம்!

அெலக்ஸ்,நண்பா!என்ைன 
பற்ற � நல்லா அற �வாய்.

பல்கைலக்கழகத்த �ல்...

�க்�யமான 
ேவைல

அவ�ஸ்த �ேரல�யாவ ில்

�ன்னஞ்சல  ேகாப்�  ��த்�  காண்க, ெசல்  ெசய்�  க�வ ிகள 

இன்பாகஸ்்

அ�ப்பப்பட்ட�

�ப்ைப

LIGO எசச்ர ிகை்க : ஒேர ேநரத்�ல் கண்ட�தல்

                           அ�ப்ப ியவர:் ஆஸ்ட்ேரா எசச்ர ிகை்க

தைலப்�: LIGO/VERGO எசச்ர ிகை்க

ற்�: ஏடா ெஜன்ன்ஸ           

LIGO/VERGO எசச்ர ிக்ைக : 
ஒேர ேநரத்�ல ்கண்ட�தல்

ஈரப்்� அைலகள் மற்�ம் ஃெபர�் 

காமா க�ரக்ள் ஒேர ேநரத்�ல் 

கண்ட�யப்பட்டன.

ேமல�க வ ிபரங்க�க�் இங்ேக 

ள ிக ்ெசய்ய�ம்

லாஸ் கம்ப்ெரஸ் ஆய்வகத�்ல் 
கவன ிக்க�ம்

- 03 -

வா இந்த மா்மத்ைத 
தீா்ப்ேபாம்!

ெசரல் என் நண்பா...

அந்த நட்சத்த �ரம் இதற்� �ன் 
அங்� இ�க்கவ ில்ைல!

ந �றமாைலெயான்ைற எ�ப்ேபாம்... அ� வந்�...

ளிக்

ஓா் �ப்பா்ேனாவா!
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ப ிட்சா ேநரம்!... ஆஹ்?

அப்ேபா தண்ணீா் ெகாஞ்சம் 
ெவக்கட்�மா...

த �ேயா, ப்ெராெபச�க்�ம் 
ப ின்ங் பன்�ங்க!

வந்� 
இைத 

பா�ங்க!

அந்த ந �றமாைல...!

அ� தான், வ ித்த �யாசமா 
இ�க்கல!!

ஆமா 
பன்னலாம்!

ேஹய் professor!

எனக்�ம் ஈ ெமய ில் 
வந்த ��க்�, எனக்�ம் 
உதவலாம்!

சா ி அப்ேபா, இைத 
ெசய்� ��ப்ேபாம்!

ஐந்� ந �ம�டங்க�க்� ப ின்..

ஆமா
..� ��க்கலாம்!
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த �ேயா, உனக்� 
ஆப்�கல் தரவ ிைன 
பாா்க்கலாமா?

இப்ேபா 
நமக்� ெதா ிய�ம் 

என்ன நடந்தெதன்�!

நமக்� இன்�ம் 
தகவல்கள் ேதைவ...

ப�ப்பாய்வ� �ழாய் 
வழ�யாக 
ஸ்ெபக்ட்ரத்ைத  
இயக்�....

இேதா பாா்க்�ேறன்! அெலக்ஸ், உனக்�....

சா ி, 
ெசஞ்ஞாச்�!

சா ி!

ஆமா!

உன் ��வ ில் 
ஏதாவ� 
இ�க்கா?

இங்�ம் 
இ�க்�!

ெடப் ெடப்

வாெனா� ெதாைலேநாக�்

விண்ெவளி ெதாைலேநாக�்
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அ� தான், வ ித்த �யாசமா 
இ�க்கல!!

ஆமா 
பன்னலாம்!

ேஹய் professor!

எனக்�ம் ஈ ெமய ில் 
வந்த ��க்�, எனக்�ம் 
உதவலாம்!

சா ி அப்ேபா, இைத 
ெசய்� ��ப்ேபாம்!

ஐந்� ந �ம�டங்க�க்� ப ின்..

ஆமா
..� ��க்கலாம்!
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இ� ந �ய�ட்ேரான் வ ின் மீன்கள் ஒன்றாய் ேமாத �ய ி�க்�....

அைவ  க �ேலாேனாவா 
ஒன்ைற உ�வாக்க � 
இ�க்�...

இப்ேபா நமக்� இரண்�ம் இ�க்�,ஒள ிய�ம்.. ேமாதல�னால் உ�வான ப �வ ியீா்ப்ப � 
அைலக�ம்!

ப ிற� ெவ�த்� ேவ� ஒ� அண்டப் ெபா�ளாக 
மாற �ய ி�க்�!

இ� வைரக்�ம் நமக்� அைவ உண்� 
என்� ஒ� சாட்ச �ய�ம் இ�க்கவ ில்ைல!
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இந்த கண்�ப ி�ப்ப ில் பங்� பற்ற �யவா்கள ில் 
நா�ம் ஒ�வா் என்� ந �ைனக்கேவ ஆச்சா ியமா 
இ�க்�,

அைனவா ின� க�த்� பா ிமாற்ற�ம் தகவல்க�ம் 
இல்லாமல் இைத சாத �க்கேவ ��யா�.

அப்ப� தான் இந்த வ ியக்கத்த� 
கண்�ப ி�ப்ைப உ�வாக்க �ேனாம், 
இப்ேபா என் மாணவா், Ada Jenkins, 
ஒ� ச �ல வாா்த்ைதகைள 
ெசால்லலாமா?

வ ிஞ்ஞானத்த �ல் நாம் 
அைனவ�ம் ஒ� �� 
மாத �ா ி.. ேகள்வ ிக�க்� 
வ ிைடகள் ேத�பவா்களாய் 
இ�க்ேகாம்!

ப ிற�...
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 உன� அ�த்த ெபா ிய கண்�ப ி�ப்ப � எ�வாக 
இ�க்�ம்? உனக்� யா�டன் கண்�ப ி�ப்ப �கைள 
ெசய்ய ேவண்�ம் என்� வைரந்� காட்�க.
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EDWARD  GOMEZ
LAURA  SORVALA

இந்த கைத ெதாடா ில் ஏடா வ ிண்ெவள ி மற்�ம் 
வ ிஞ்ஞானத்ைத ஆராய்ந்� உள்ளாா். 

எவராைலய�ம் வ ிஞ்ஞானத்த �ல் சாத �க்கலாம் 
என்பைத இந்தக்கைத ெதாடா் �லம்  

எ�த்�க் �றப்ப�க �ன்ற�, ேகள்வ ிகைள 
ேகட்� ஒன்ற �ைனந்� வ ிைட ேத�ங்கள்.

WITH  THANKS  TO  FATHIMA  NAFLA  
AND  SUBATH  AMARADASA  FOR  THE  

TRANSLATION  INTO  TAMIL.


