નભસ્કાય મભત્રો
દાથથના કુ ર ત્રણ સ્લરૂો મલળે આણે ફધા ઘણુંુ ફધ ુંુ જાણીએ છીએ.દાથથના ઘન,પ્રલાશી અને લાય ુ
મવલામન ુંુ એક ચોથ ુંુ ણ સ્લરૂ છે જેને પ્રાઝભા કશે છે .આજે અશી પ્રાઝભા મલળે થોડુું જાણીએ

દાથથન ુંુ ચોથ ુંુ સ્લરૂ-પ્રાઝભા
ઘન દાથથને ક્રભળ લધતા તાભાને ગયભ કયલાન ુંુ ચાલ ુ યાખો તો શેરા તે ગરનબફિંદુએ પ્રલાશીભાું પેયલામ
ુ ાું રૂાુંતય ાભે છે અને છે લ્રે તે ઈરેક્ટ્રોન ગભ
ુ ાલી પ્રાઝભા ની અલસ્થા ધાયણ કયે છે .ઈરેક્ટ્રોન
છે .છી લાયભ
ુ ફ આમન કશેલામ છે .આમનીકયણ ભાટે દાથથને
લગયના અણ ુ ત્માય ફાદ અણ ુ નહશ,ણ બૌમતકળાસ્ત્ર મજ
ઓછાભાું ઓછી 10,000 વેલ્લ્વમવ જેટરી ગયભી આલી જોઈએ.

દાથથને પ્રાઝભા ન ુંુ સ્લરૂ આલાની ફીજી ણ એક યીત છે , જેના ભાટે શાઈ-એનજી ઈરેક્ટ્રોન નો એટરે કે
ુ ાું વાય કયામ છે .મનમોન વાઈન નો ઝશતો લાય ુ એ યીતે ઉત્પ્ન
ઈરેક્ટ્રીવીટી નો પ્રલાશ તેના લાયભ
થમેરો પ્રાઝભા છે .પ્રાઝભા ટીલી નો સ્ક્રીન ણ એજ યીતે ચભકે છે .

ધયતી ય પ્રાઝભા દુરથબ શોલા છતાું 99% બ્રહ્ાુંડ નો દાથથ પ્રાઝભા અલસ્થાનો છે .કેભ કે દયે ક પ્રકામળત
તાયો દાથથના એ ચોથા સ્લરૂ નો ફનેરો છે .

ુ ી પયતી ફાજુ પ્રાઝભા જ શતો.જન્ભ લખતે ભેટય તથા એન્ટી ભેટય
બ્રહ્ાુંડના જન્ભ ફાદ 3 રાખ લથ સધ
ુ
વાભટા ેદા થમેરા,જેભના અણઓ
એક ફીજાના વુંવગથ ભાું આલતાની વાથે બસ્ભીભ ૂત થલા રાગ્મા.ફેમનો
ુ ફ બયયુ એનજીભાું રૂાુંતય ાભતો યહ્યો.આને રીધે બ્રહ્ાુંડન ુંુ તાભાન એટલ ું ુ
તભાભ દાથથ E=mc2 મજ
લધય ુંુ કે શજી અકફુંધ ભેટય-એન્ટી ભેટયના ઈરેક્ટ્રોન તથા ોઝીરોન ભાટે ોત ોતાની અણ ુ નાબબ નો વાથ
જાલલાન ુંુ અળક્ય ફન્ય.ુંુ નાબબ જોડેન ુંુ ફુંધન ત ૂટ્ ું ુ અને તેઓ છુટા ડી ગમા.હયણાભે ચોતયપ પ્રાઝ્ભાન ુંુ
લાદ છલાય.ુંુ જે પ્રકાળને રૂુંધત ુંુ શોલાને રીધે બ્રહ્ાુંડ વાલ અંધકાયભમ યહ્.ું ુ પ્રકાળના પોટોન કણો ઈરેક્ટ્રોન કે
પ્રોટોન વાથે ટકયામા ફાદ ાછા પેંકાતા શતા,તેથી આગ લધવ ુંુ તેભના ભાટે અળક્ય શત.ુંુ એન્ટી ભેટય કયતા
ભેટય નો જથ્થો વશેજ લધ ુ એટરે તેણે ફધા એન્ટી ભેટય નો વુંશાય કયી નાખ્મો.ભેટયની જીત ના કાયણે વુંઘથ
 ૂયો થમો,એટરે કયોડો અંળ વેલ્વીમવે ધગ ધગતા બ્રહ્ાુંડ ન ુંુ તાભાન ઘટીને 3000 અંળ વેલ્લ્વમવ થય ુંુ અને
ભેટયના યખડતા ઈરેક્ટ્રોન ભેટય ના પ્રોટોન પયતે ભ્રભણ કક્ષાભાું પ્રલેળલા રાગ્મા.પ્રાઝભા ન ુંુ લાદ યહ્ું ુ
નહશ,એટરે બ્રહ્ાુંડ ાયદળથક ફન્ય.ુંુ

મલજ્ઞાનીઓ આજે પ્રમોગળાાભાું ડયટુ ે યીમભ ના અને રીટીમભ ના પ્રાઝભા ને 10,00,00,000 વેલ્વીમવન ુંુ
તાભાન આી વુંમોજન લડે અખ ૂટ ાલય ભેલલા પ્રમત્નો કયે છે .સ ૂમથ ની નકર કયલા 50 લથ થી તેઓ
ભથી યહ્યા છે ,યું ત ુ ભશેનત શજુ તો પી નથી.બમલષ્મભાું ક્યાયે પે તે ણ કશી ળકામ તેભ નથી,કેભ કે
ટેકનોરોજીકર ડકાયો ઘણા છે અને એટરા ભોટા ણ છે .
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