
 

 
 

ળોધ-ળોધક : ચદં્રળેખય લરમભટ- સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય 
મભત્રો તભે ઘણા ફધા બ્રોગ ય જુદા જુદા લૈજ્ઞામનકોના જીલન મલે લાચં્ુ ંશળે યંત ુઅશી જે ભાહશતી 
આલાભા ંઆલી છે તે કદાચ તભાયા ધ્માન ય આલી નહશ શોમ.અશી ભાત્ર લૈજ્ઞામનક મલે ભાહશતી જ નહશ 
યંત ુતેની વાથે અજાણ્મો ઈમતશાવ ણ આલાભા ંઆવ્મો છે જે આ લાચંળો એટરે ખ્માર આલળે કે જે તે 
લૈજ્ઞામનક કેલા વજંોગોભાથંી વાય થમા શતા.આજે અશી બાયતના ભશાન લૈજ્ઞામનક શ્રી સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ના 
અજાણ્મા ઈમતશાવ અને તેભની ળોધ મલે ચચાા કયલાભા ંઆલી છે. 

 
 

લાતની ળરૂઆત કયીએ તે શરેા એક મોગાનમુોગ જોઈએ-1930ભા ં બાયત ના દહયમા હકનાયેથી એક જશાજ 
લબ્રટન જલા ભાટે ઉાડ્ુ ંજેભા ંએક 19 લાનો છોકયો ણ મવુાપયી કયી યહ્યો શતો.આ જશાજ અયફ વાગય 
યથી સએુજ નશયે તયપ આગ જી યહ્ુ ંશત ુ.ંફયાફય નલ લા શરેા આલી જ યીતે આ જ યસ્તા યથી આ 
્લુાન છોકયાના કાકા વી.લી.યાભન જશાજ દ્વાયા પ્રલાવ ખેડી યહ્યા શતા અને દુય વાગય ના બ્લ ુયંગ ના 
ાણીને જોઇને તેભને એક વયવ ભજાની થીમયી ઘડી કાઢી જેને યાભન ઇપેક્ટ નાભ આપ્ુ ંઅને 1930 ભા ંઆ 
થીમયીને નોફેર પ્રાઈઝ એનામત કયલાભા ંઆવ્્ુ.ંઅશી સ્થ ફનેં લખત વયખા જ શતા અને એ જ સએુજ 
નશયે શતી જમા ંઆજ યોજ એક નલ્લુાન ફીજી ક્ામંતકાયી ળોધ ભાટે ભનભા ંમલચાયી યહ્યો શતો.વી.લી.યાભનનો 
એ બત્રીજો એટરે સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય.........કેલો મોગાનમુોગ!!!!! 
મવુાપયી ધીભી ગમતએ ચારી યશી શતી.સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય આયાભ ખયુળી ય ફેવીને ભાત્ર ેન્સવર લડે કૈક 
ગણતયીઓ કયી યહ્યા શતા.જશાજભા ંભોટા બાગે અંગે્રજો જ શતા અને આ શ્માભલણી બાયતીમથી થોડંુ અંતય 
યાખી યહ્યા શતા.આલા એકાતંના વભમે સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ોતાને મ ૂજંલી યશરે વલારોનુ ંમનયાકયણ કયલા 
ભાથંી યહ્યા શતા.આ ભાટે તેઓ જાત જાત ના વભીકયણો રડાલી યહ્યા શતા. 
 

વલાર શુ ંશતો તે જાણીએ તે શરેા ત્માયના પ્રખ્માત ફીજા લૈજ્ઞામનકો શુ ંમલચાયતા શતા તે જોઈએ.લાત 
ખગોળાસ્ત્રની છે અને થોડી અટટી ણ છે યંત ુઅશી ફહુ વય બાાભા ંવભજાલલાનો પ્રમાવ  કયલાભા ં
આવ્મો છે અને તેનુ ંટૂં કંુ લણાન જોઈએ 
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લબ્રટનના પ્રખ્માત લૈજ્ઞામનક આથાય એહડિંગટન ના ભત મજુફ બ્રહ્માડંનો કોઈ ણ તાયો E=mc2 મજુફ દાથાનુ ં
ઉજાાભા ંરૂાતંય ાભતો યશી વતત ોતાનુ ંગરુુત્લાકાણ ગભુાલતો યશી યેડ જામસટ તયીકે ફૂરલા રાગે છે અને 
ફીજા તફકે્ક તાયાના ફાહ્ય પોતયા નીકળ્મા ફાદ પયી વકંોચન ાભી નાના કદના white dwarf ભા ંપેયલાઈ 
છે.લબ્રટનનો ફીજો પ્રખ્માત લૈજ્ઞામનક યાલ્પ પાઉરય ણ આભ જ ભાનતો શતો કે ભાત્ર સમૂા જ નહશ ણ ફધા 
તાયા નુ ંઅંમતભ ચયણ આવુ ંજ શોમ.તે વભમભા ંલબ્રટનભા ંઆઈનસ્ટાઇન છી ફીજા ક્ભે આલતા લૈજ્ઞામનક 
ભા ં આથાય એહડિંગટનનુ ંનાભ આલતુ ંશત ુ ંએટરે તે વભમે તે જે ફોરે તે બ્રહ્મ લાક્ય ગણાત ુ ંઅને તેને ખોટંુ 
ાડલાની કોઈની હશિંભત ણ નશોતી ચારતી.યાલ્પ પાઉરયના ભતંવ્મને આથાય એહડિંગટનનુ ંણ વભથાન શત ુ ં
એટરે તાયાના અંમતભ ચયણ મલળેના તેભના આ મલચાયોને ડકાયલા ખફુ જ અઘયા અને ડકાયજનક શતા  
 

સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ોતે ણ એવુ ંભાનતા શતા કે તાયાનુ ંઅંમતભ ચયણ આવુ ંજ શોમ ણ તેભને મજુલતી 
લાત ફીજી શતી.તેઓ એવુ ંમલચાયતા શતા કે શુ ંદયેક તાયાનુ ંમતૃ્્ ુઆલી જ યીતે વબંલ છે? જશાજ ય એકાતં 
ફેઠા ફેઠા તેભને આલો જ વલાર ભનભા ંથમો કે શુ ંસમૂા કયતા ભોટા તાયાનુ ંઆ્ષુ્મ રંુૂ થમા છી તે આલી 
યીતે જ મતૃ્્ ુાભે કે ફીજુ ંકોઈ સ્લરૂ ણ ળક્ય છે? જજિંદગીના શજુ તો ભાત્ર 19 લા વાય કયેર સબુ્રહ્મણ્મભ 
ચદં્રળેખય લબ્રટનના આલા પ્રખય લૈજ્ઞામનકો વાભે કળી ગણનાભા ંના રેખામ છતા ંજશાજ યાતો વમદુ્ર વાય 
કયીને સએુજ નશયેભા ંપ્રલેવી તેના થોડા જ કરાકો છી સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ોતાની થીમયીને ોતાના 
વભીકયણો લડે આખયી ઓ આી ચકુ્યા શતા અને બમલષ્મભા ંચદં્રળેખય લરભીટ ના નાભે પ્રખ્માત થનાય 
થીમયી તેભણે ઘડી કાઢી શતી.આ તરુણ બાયતીમ શકીકતે પ્રચડં ગરુુત્લાકાણ ધયાલતા સ્ટુ્રોન તાયાનુ ંજ 
નહશ,યંત ુબ્રેક શોરનુ ંણ અન્સ્તત્લ બાખંી યહ્યા શતા.આ ફનેં અલકાળી દાથો બરે ત્માયે તેભના કેસદ્ર ભા ંન 
શતા ણ તેભની થીમયીને વૈધામંતક યીતે આગ રફંાલો તો છેલટનુ ંહયણાભ એ જ શત ુ ં
 

થોડા હદલવો ફાદ સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય લબ્રટન શોંચમા.કેન્રબ્રજ ખાતે આલેર ટ્રીનીટી કોરેજભા ંતેભણે અભ્માવ 
કયલાનો શતો.મલદ્યાથી તયીકે બાયતભા ંતેઓ ખફુ જ ઝક્યા શતા ણ અશી લબ્રટનભા ંઆથાય એહડિંગટન,યાલ્પ 
પાઉરય,ોર ડીયાક અને રૂથયપોડા જેલા ધયંુધયો લચચે તેભને ઝાખં નો અનબુલ થમો.આ દયેક મલે બાયતભા ં
તેભણે ખફુ જ ઊંડાણ લૂાક લાચેંર શત ુ ંઅને અશી તેભને દયેક જણ વાથે લાયાપયતી રૂફરૂ બેટો થલાનો શતો. 

 

કેન્રબ્રજ ખાતે આલેર ટ્રીનીટી કોરેજ 

આ કોરેજભા ંવૌ પ્રથભ સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ને યાલ્પ પાઉરયનો બેટો થમો જે સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ને 
અલાયનલાય રેફોયેટયી ખાતે આલલાનુ ંકશી ોતે ક્યાયેમ તેને વભમે ભતો નહશ.રેફોયેટયી ય કરાકો સધુી 
યાશ જોલડાલી તે સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ને ક્યાયેમ અંદય ફોરાલતો નહશ.આવુ ંલાયંલાય ફનતુ ંશત ુ.ંઅંતે એકલાય 
મરુાકાત મોજામા ફાદ સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયે ોતાના વભીકયણો તેભને ફતાવ્મા અને કહ્ુ ંકે સમૂાથી 1.44 ગણા 
લધ ુદ ધયાલતા તાયાનુ ંવકંોચન શે્વત લાભનના સ્ટેજે અટકે નહશ.સ્લાબામલક યીતે પાઉરયે સબુ્રહ્મણ્મભ 
ચદં્રળેખયની આ લાત ઉડાલી દીધી અને વાથે વાથે સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય ને વરાશ આી કે આલા જહટર અને 
ગશન મલમ ય વભમ ફગડલાનુ ંફધં કયી દે.પ્રથભ જ મરુાકાતનો આલો કડલો અનબુલ થમો જે ભાત્ર 
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ળરૂઆત શતી.પાઉરય છ ભશીને એકાદ લાય ભાડં સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયને મરુાકાતનો વભમ આતો અને દય 
લખતે તે 1.44 લાી લાત ને શવી કાઢતો.તેભના ભતે તાયાનુ ંમતૃ્્ ુતેભણે કશરેી યીતે જ ળક્ય શત ુ,ંફીજી કોઈ 
યીત શતી જ નહશ. 

 

યાલ્પ પાઉરય 

અશી લબ્રટનભા ંણ સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય વાલ એકરા ડી ગમા કેભ કે અશી તેઓ ગોયાઓની લચચે ભાત્ર એક 
મલદ્યાથી તયીકે જ શતા.ધીભે ધીભે તેઓ 1933 ભા ંી.એચ.ડી.થમા.લધ ુઅભ્માવ ભાટે તક ભે કે કેભ તે ભાટે તે 
ોતાના ગરુુ યાલ્પ પાઉરય ાવે ગમા.યાલ્પ પાઉરયે કહ્ુ ંકે પેરોળી ભાટે કોરેજભા ંપોભા બયી દે અને વાથે 
એભ ણ કહ્ુ ંકે પ્રલેળ ભલાનો ચાસવ ફહુ નથી.સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયે પોભા બ્ુું અને તેભનુ ંપોભા નહશ 
સ્લીકાયામ તેલો મલશ્વાવ ણ તેભને શતો એટરે બાયત ાછા પયલા ભાટે તેઓ કેન્રબ્રજ સ્ટેળને ટીકીટ કઢાલલા 
ગમા તે હદલવે નોટીવ ફોડા ય પ્રલેળાત્ર નુ ંરીસ્ટ મકુામેર જો્ુ ંઅને તેભા ંતેભનુ ંનાભ ણ જો્ુ.ંઆ ફહુ 
સખુદ ઘટના શતી અને ટનીંગ ોઈસટ ણ શતો. 
 

ઊંચ અભ્માવ દયમભમાન તેભને આથાય એહડિંગટન વાથે પ્રત્મક્ષ વંકા  અને વઘંા ણ થલાનો શતો.પેરોળી 
ભેલનાય મળષ્મો નો તે પ્રોપેવય શતો.આથાય એહડિંગટનનો સ્લબાલ તાભવી અને જીબ એકદભ ફયછટ શતી 
અને ોતાના જ્ઞાન નુ ંફહુ જ અલબભાન ણ શત ુ.ંોતે ફહુ ઘભડંી ણ શતો અને તેભનુ ંઆ ઘભડં સબુ્રહ્મણ્મભ 
ચદં્રળેખયના શસ્તે તટૂલાનુ ંશત ુ!ં 

 

આથાય એહડિંગટન 

સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયે ગલણતની પોર્ુારાઓ વાથે ોતાની થીમયી આથાય એહડિંગટન ને ફતાલી ણ તેભને કોઈ 
જ જલાફ આપમો નહશ અને સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયનુ ંઘણુ ંઅભાન ક્ુું.અને આ અભાન નો ળીરળીરો ચાલ ુ
જ યહ્યો.જમાયે ણ કોઈ અમધલેળન ભા ંસબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયને ભે ત્માયે તે તેભનુ ંઅભાન કયલાનુ ંચકૂતો 
નહશ.તેથી સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયને લબ્રટનભા ંોતાનુ ંવારંુ બમલષ્મ દેખાણુ ંનહશ તેથી તેઓ અભેહયકા જતા યહ્યા 
ત્મા ંતેભણે મળકાગો ્નુીલવીટી ભા ંખગોબૌમતક ના પ્રોપેવયની નોકયી સ્લીકાયી રીધી. ચદં્રળેખય રીભીટ 
કશલેાતો મવધાતં ત્માય છીમે લો સધુી ભાત્ર કાગ ય જ યહ્યો કોઈ ખગોળાસ્ત્રી છાતી ઠોકીને કશી ના 
ળક્યો કે સમૂાના હશવાફે 1.44 ગણા લધ ુદના તાયાનુ ંવકંોચન થમા ફાદ અંતે શુ ંફને? 
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મળકાગો ્નુીલવીટી 

 

મળકાગો ્નુીલવીટીભા ંપ્રોપેવય તયીકે જોડામા તે વભમની તસ્લીય 

શલે અશી સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયે જે ગણતયી દ્વાયા ઘડેરી થીમયી છે તેની મખુ્મ લાત કયીએ.ઈરેક્ટ્રોન નો ચાર્જ 
નેગેટીલ  અને પ્રોટોન નો ચાર્જ ોજીટીલ શોલા છતા ંઅને તેભની લચચે આકાણ શોલા છતા ંતાયાના બીતયી 
વજંોગો નોભાર શોમ ત્માયે એ યભાણઓુ કડી બેગા થતા નથી ણ વકંોચન થતા તાયાના કેસદ્રીમ બાગે 
દફાણ ષુ્ક લધી જામ ત્માયે ફેમ યભાણઓુ બીંવના ભામાા જોડાણ ાભી સ્ટુ્રોન ભા ંપેયલામ છે.આ વભમે 
ઈરેક્ટ્રોન ોતાનુ ંઅન્સ્તત્લ ગભુાલી ચકુ્યા શોમ છે.તેથી દાથાના કેસદ્રગાભી ગરુુત્લાકાણ ને શોંચી લલા 
આંતહયક દફાણ વજાાતી તેભની ઉજાા નુ ંણ અન્સ્તત્લ યશતે ુ ંનથી.આ ફદરામેરી ન્સ્થમતભા ંસ્ટુ્રોન નો ફધો 
દાથા જોત જોતાભા ંકેસદ્ર તયપ પવકી ડે છે.તન નો લેગ પ્રકાળ લેગના 25% જેટરો શોમ છે.ગરુુત્લાકાણ 
રૂે દાથાભા ંજે ઉજાા શોમ તે ફીજી જ ક્ષણે આઘાતના ભોજા સ્લરૂે યીલવાભા ંફાઉસવ થામ છે અને તે ભોજા 
તાયાના ફહ્યાલાયણના પોતયા કાઢી નાખે છે.જેને આણે સુયનોલા કશીએ છીએ.મલસ્પોટ ાભતો તાયો અમકુ 
વેકસડભા ંતભાભ આકાળગગંા ના ફધા તાયાના વ્ુકંત પ્રકાળ જેટલુ ંતેજ પેરાલી દે છે.અંતે સ્ટુ્રોન ના ઠલમા 
મવલામ કઈ ફચતુ ંનથી જાણે આણે સ્ટુ્રોન સ્ટાય કશીએ છીએ. 
 

શલે ભાનો કે આલા સ્ટુ્રોન તાયાનુ ંદ સમૂાના હશવાફે ત્રણ ગણુ ંલધ ુશોમ તો? તો વકંોચન નો દોય એ સ્ટેજે 
ણ અટકે નહશ અને શદ ઉયાતંનુ ંદ એટલુ ંગરુુત્લાકાણ ેદા કયે કે તેના લડે બીંવાતો સ્ટુ્રોન તાયો વતત 
નાનો થતો જામ.કદ ઘટત ુ ંજામ તેભ ઘનતા લધ્મા કયે અને અંતે ઘનતા અનતં થામ.ફીજી ફાજુ તાયાનુ ંદ 
વાસત એટરે કે ભામાાહદત યશ.ેશલે વાદા ગલણત મજુફ વાસત ને અનતં લડે બાગો તો જલાફ શસૂમ 
આલે.ભતરફ કે તાયાના વાસત દનો બાગાકાય અનતં ઘનતા લડે થામ ત્માયે તાયો શસૂમ મત્રજમા નો 
ફને.મત્રજમા જેવુ ંકશુ ંનહશ ભાટે તાયાનુ ંઘન સ્લરૂે અન્સ્તત્લ જ ના યશ.ેહયણાભ-બ્રેક શોર!! 
 

સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયે બૌમતક ળાસ્ત્ર ના કામભી મળરારેખ જેલા ોતાના ચદં્રળેખય લરભીટ કશલેાતા રેખને 
આટરી શદ સધુી રફંાવ્મો ના શતો છતા ંતાહકિક અને વૈધામંતક યીતે આ વીધાતંનો સલુચતાથા એ જ નીકતો 
શતો.લાત છેલટે સુયનોલા,સ્ટુ્રોન સ્ટાય,બ્રેક શોર સધુી શોંચતી શતી.આ જાતના તાયણ નો પ્રથભ યુાલો 
1971ભા ં6500 પ્રકાળલા દુય શંવ નક્ષત્ર ભા ંCygnus-X1 નાભના પ્રથભ બ્રેક શોર ની ળોધ થમા છી 
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ભળ્મા.સ્ટુ્રોન સ્ટાયનો તો 1967ભા ંઅને શરેો સુયનોલા ધડાકો ખગો ળાસ્ત્રીઓએ 1987 ભા ંનજયો નજય 
જોમો અને સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયનો મવધાતં વાચો શોલાની વાલફતી આતો ગમો  
 

1983ભા ંસબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયને આ થીમયી ભાટે નોફેર યુસ્કાય આલાભા ંઆવ્્ુ ંતેના એક લા અગાઉં 
કેન્રબ્રજ ્નુીલવીટી નુ ંઆભતં્રણ સ્લીકાયી 1982 ભા ંઆથાય એહડિંગટનની જસભ ળતાબ્ધી મનમભતે લબ્રટન ગમા 
અને વ્માખ્માન આપ્ુ.ંમલમ શતો-"તત્કારીન ખગો બૌતીકનો વૌથી પ્રમતષ્ષ્ટત લૈજ્ઞામનક આથાય એહડિંગટન" 
 

મભત્રો આને કશલેામ બાયતીમ વસં્કાય.જે આથાય એહડિંગટને સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયને અલાયનલાય અભામનત 
કયેર છતા ંણ ભન ભા ંકોઈ દ્વે બાલ નહશ.આલા વારવ મભજાજી અને મદુૃબાી સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખય 
ઓગસ્ટ,1995 ભા ંઅભેહયકા ખાતે અલવાન ારમા.આજે બરે તેઓ શમાત નથી ણ નાવાએ તેભની સ્મમૃતભા ં
"ચદં્ર"નાભનુ ંજે ટેરીસ્કો તયત ુ ંમકુ્ ુ ંછે તે દય યોજ અલકાળી બ્રેક શોરના અને સ્ટુ્રોન સ્ટાયના વગડ આી 
યહ્ુ ંછે અને સબુ્રહ્મણ્મભ ચદં્રળેખયની થીમયીને લધ ુભજબતુ કયી યહ્ુ ંછે. 

 

"ચદં્ર"નાભનુ ંજે ટેરીસ્કો 

સ્ત્રોત- વપાયી  
 

www.vigyan-vishwa.blogspot.in 


