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Wow
கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின
நிற்க அதற்குத் தக
-திருக்குறள் (391)
தற்கால மனிதன் ததான்றி சுமார் பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு தமல் ஆகிறது.ஆனால் இன்று
ைவர மனிதனால் தன்வனப்தபால ஒரு உயிரினம் இந்த பூமிவய தவிர தைறு ஒரு கிரகத்தில்
உள்ளதா என்பவத நிருபிக்க முடியவில்வல.அவ்ைாறு பூமிவய தவிர தைறு கிரகத்தில் உள்ள
உயரிவய தைற்று கிரகைாசிகள் ( Aliens ) என்று அவைக்கின்றனர் . தைற்று கிரகைாசிகள்
இல்வல என்று நிரூபிக்க பல ஆதாரங்கள் உள்ளன . அவை இருக்கலாம் என்று அனுமானிக்க
ஒதர ஒரு சம்பைம் மட்டுதம உள்ளது. அதவன வாவ் (Wow) என்று அவைகின்றனர்.

வாவ் (wow) என்ற ஆங்கில ைார்த்வத அச்சிராயத்வத குறிக்கும் சசால், இவத நீங்கள்
படித்த உடன் நீங்களும் அச்சிராயப்படுவீர்கள் . 1977 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ம் தததி
இரவு 10.35 மணி அசமரிக்காவின் SETI Projectகாக செர்ரி எஹ்மான் (Jerry Echman )
பிக் இயர் த ாலைந ாக்கி ( Pik Ear radio telescope ) உதவியுடன்
விண்சைளிவய ஆராய்ந்து சகாண்டிருந்தார் அைருக்கு பூமிக்கு
சதாடர்புயில்லாத ஒரு சமின்ஞ்வசயிவன ( signal ) அைரது கணிணியில் காட்டியது , அந்த
சமின்ஞ்வச 70 வினாடிகள் ைவர நீடித்தது.

அவை 6EQUJ5 ஒரு ைரிவசயிலும், “6” , “7” ஆகியவைகள் சைவ்தைறு ைரிவசயிலும்
செர்ரியால் ைட்டமிடப்பட்டு இருக்கின்றன. அவத நாம் அங்கிலத்தில் மாற்றும் தபாதும்
நமக்கு கிவடப்பது தான் wow . இந்த தகைல் மட்டும் தான் நம் பூமியில் ைாழும் உயிரினகளால்
அனுப்ப படாத , நம் சூரிய மண்டலத்திற்கு சைளிதய இருந்து கிவடக்கப்சபற்ற ஒதர தகைல்
இது தான் . இந்த தகைல் த ௌ சகிட் ரீ (Tau Sagittarii) என்ற நட்சத்திர சற்றுப்புறத்தில்
இருந்து கிவடத்ததாக கண்டறியப்பட்டது . இந்த நட்சத்திரம் பூமியில் இருந்து 120 ஒளி
ஆண்டுகள் (light year) [1 light year = 9.4605284 × 10^4 kill meter ; 11352634.08 killo
meter ].

இந்த தகைல் அனுப்பப்பட்ட அவலைரிவச 1420 MHz , இந்த தரடிதயா அவலைரிவச
விண்சைளி ஆய்வுகளுக்கு உகந்ததாக உள்ளதால் இவத ைாசனாலி மற்றும் சதாவலக்காட்சி
பயன்படுகளுக்கு தவட சசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அவல ைரிவசக்கு வைட்ரென் வலன் என்று
சபயர்.இவை இந்த அவலைரிவசயில் கிவடத்ததால் தான் இந்த தகள்வி ?

சமின்ஞ்லசயின் பிறப்பி ம்:

இந்த சமின்ஞ்வசயின் சரியான உருைான இடத்வதக் கண்டறிைது மிக கடினம்,
ஏசனனில் இந்த Big Ear சதாவலதநாக்கியில் அவமப்பில் சகாம்புகள் (Feed
Horns) தரவுகவள சபறுைதற்காக உள்ளது. அதில் ஒரு சகாம்பில் மட்டுதம அந்த சமின்ஞ்வச
பதிைாகியுள்ளது, தமலும் பூமியின் சுைற்சின் கரணமாகுவும் இந்த சதாவலதநாக்கியில் அதவன
கண்டறிய முடியவில்வல.

இந்த இரண்டு வித்தியாசமானதருவுகவள நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் தபாது நமக்கு இதன்
ததாராய இடம் நமக்கு கிவடக்கலாம்.

இதன் வித்தியாத்தின் அவமவிடம் Chi Sagittarii நட்சத்திர மண்டலத்திலுள்ள Tau
Sagittarii நட்சத்திரக் குடும்பத்தில் இருக்கலாம்.இன்சனாரு அச்சிரியம் என்னசைன்றால் இந்த
நட்சத்திரத்வத நாம் சைற்று கண்ணால் பார்க்க முடியும்.

அறிஞர்களின் கருத்து:

தெர்ரி எஹ்மான் :
முதல்முவற நான் பார்த்தப் சபாழுது ஏததா ஒரு விண்சைளி குப்வப காயலில் பட்டு
பிரதிபலிக்கிறது என்றுதான் நிவனத்ததன்.பின்பு மீண்டும் எனக்கு பல முவற பார்க்க தைண்டும்
என்று ததான்றியது.நான் 55 முவற பார்த்த பின் தான் கூறிதனன்.

பிலைன் டூன்னிங் :
2012 ல் ஐக்கிய அசமரிக்காவின் விஞ்ஞான எழுத்தாளர் பிவரன்

டியூன்னங் (Brain Dunning) கூறுவகயில் , ஆழ்ந்த விண்சைளி பகுதி Sagittariiயிலிருந்து
கிவடத்த தரடிதயா ஒலிபரப்பு தைற்று கிரகைாசிகள் சதாடர்பு என்பதில் பின்னால் எந்தவித
ஆதாரமற்றது, அனால் இது ஒரு சிறந்த சதாழிநுட்ப உமிழ்ைாகும்.

அந்ந ானிநயா பாரிஸ் :

பீடர்ஸ்பர்க் கல்லூரியின் தபராசிரியரும், அசமரிக்க பாதுகாப்புத் துவறயின் முன்னாள்
ஆய்ைாளர் ஆன அந்ந ானிநயா பாரிஸ் (antony paris) புதிய ைவக அண்ட நிகழ்வு
முயற்ச்சிவய நிகழ்த்த இருக்கிறார்.

சந்ததகம் : அதுமட்டுமின்றி ைாவ் சிக்னல் கிவடக்கப்சபற உதவியதாக கூறப்படும்
இரண்டு “சந்ததகத்திற்கிடமான” ைால்மீன்கள் (266P/Christensen and 335P/Gibbs)
முவறதய 2006 மற்றும் 2008 ஆம் ஆண்டுதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்றுக்தகாள்ள முடியவில்லை :

இப்படியிருக்க 1977-ஆம் ஆண்டில் இப்படியான இரண்டு விண்மீன்கள்
இருக்கிறது என்பது கூட சதரியாமல், ைாவ் சிக்னல் பதிைாக்கப்பட்டுள்ளது என்பவத
ஏற்றுக்சகாள்ள முடியவில்வல என்றும் பாரிஸ் கருத்துக் கூறியுள்ளார்.

த ம்ப்நளட் – அதிர்தவண் :

தமலும் அைர், தற்சசயலாக தைற்றுகிரக ைாசிகவள கண்டுப்பிடித்து விட முடியாது.
ஆனால், அைர்கள் எந்த ைவகயான ‘சடம்ப்தளட்’ (Template) பயன் படுத்துகிறார்கள் மற்றும்
அைர்கள் பயன்படுத்தும் அதிர்சைண் ஆகியவைகவள சநருக்கமான அனுமானத்தில் கணித்தால்
அைர்கவள அவடய முடியும் என்றும் பாரிஸ் கருத்து கூறியுள்ளார்.

நாம் மட்டும் இந்த பரந்த பிரம்பசத்தில் தனியாக இல்வல.
– ஸ்டீபன் ைாக்கிங்

வாவ் என்ற ஒற்வற ைார்த்வதயின் பின்புறம் மவறத்துள்ள ரகசியத்வத அறிய இந்த மனித
சமூகம் இன்னும் எத்தவன ஆண்டுகள் காத்திருக்க தைண்டும் என்று சதரியவில்வல.
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ஏவைகளின் பிராத்தவன மட்டும் இல்வலசயன்றால்
சசல்ைந்தர்கள் அழிந்தத தபாைார்கள்.
-நபிகள் நாயகம்
“காைம் தபான் நபான்றது ” என்று நம் முன்தனார்களின் பைசமாழிகள் உண்டு.காலத்வதப்
பற்றியும் அவத மாற்ற எந்த அளவு அறிவியல் சாத்தியம் உண்டு என்பவதப் பற்றியும் சகாஞ்சம்
காண்தபாம். ஐன்ஸ்டினின் சார்பியல் சகாள்வக படி, ஒரு சபாருவள ஒளியின் திவசதைகத்திற்கு

இவணயாக முடுக்கும் தபாது அது காலத்திவன கடக்கும் என்று கூறினார்.

காலப்பயணம் (Time Travel) என்ற கருத்து இன்று ைவர பல்தைறு முரண்பட்ட
கருத்துகவள சகாண்டுள்ளது. காலப்பயணத்வதப் பற்றிய குறிப்புகள் பண்வடய காலத்தில்
இருந்து காணப்படுகிறது.நவீன தத்துைங்கள் 1895 ல் H.G.Wells எழுதிய The Time
Machine என்ற புத்தகத்திலிருந்தான் ததான்றியது.நாம் அறிந்து இது தான் முதல் காலப்பயணம்
பற்றிய

புத்தகமாகும். இதன் பின்தான் தற்தபாவதய கண்தணாட்டம் உருைானது.H.G.Wells , The
Time Machine

புத்தகத்தில் எதிர் காலத்திலிருந்து ஒரு இவளஞன் 1890 களுக்கு ைருைவதப் பற்றியும் ,
அங்கு அைர்

சுைரஸ்யமான நிகழ்வுகவளப் பற்றி அைகாய் குறியிருப்பார்.

சந்திக்கும்

அதததபால்,Emmett J. Flynn இயக்கத்தில் 1921ல் உருைான படம் Connecticut
Yankee in King Arthur’s Court தான் காலப்பயணம் பற்றிய முதல் திவரப்படமாகும்.
காலப்பயணத்வதப் பற்றி நாம் காணும் முன் அதற்கான விளக்கத்வத சற்றுக்
காண்தபாம்.ஐன்ஸ்டினின் சகாள்வகப் படி, ஒரு சபாருவள ஒளியின் திவசதைகத்திற்கு
இவணயாக முடுக்க தைண்டுசமன்றால் வினாடிக்கு 3,00,000 Km தைகத்தில் சசல்ல
தைண்டும். இந்த தைகத்தில் நமது பூமிவய சைறும் ஒரு வினாடியில் சுற்றிவிடலாம்.இவை
நவடமுவற சாத்தியம் இல்வல என்றாலும் சகாள்வக படி சாத்தியதம.
காலப்பயணம் என்பது சில காலப்புள்ளிகளுக்கு இவடதய மாறுபட்ட இவடசைளிகளில்
நவடசபறும் இயக்கமாகும்.இதற்கு பயன்படும் அனுமான இயந்திரம் காலயியந்திரம் என்று
அவைக்கப்படுகிறது.இந்த நிகழ்வுகவள ஐன்ஸ்டின் தனது சிறப்பு சார்பியல் மற்றும் சபாது
சார்பியல் தத்துைங்களில் கூறியுள்ளார்.

சிை சான்றுகள்:
காலப்பயணத்வதப் பற்றி இந்தியா உட்பட பல்தைறு பைங்கால காலச்சரங்களில்
காணப்படுகிறது.உதாரணமாக


மகாபாரதத்தில் விைரிக்கப்படும் வரைதா அரசன் கவதயில் அைர்
பவடப்புக்கடவுளான பிரம்மாவைக் காண்பதற்கு சசார்க்கத்திற்கு பயணிக்கிறார்
பின்னர் பூமிக்கு திரும்ைந்தவுடன் பல யுகங்கள் கடந்துவிட்டவதக் கண்டு
அதிர்ச்சியுறுகிறார்.



குரானில் அஸ்ைாபுல் கஹ்ஃபு என்னும் குவகயிவனப் பற்றி கூறும் ைசனத்தில்.
சில ைாலிபர்கள் உயிர் தப்ப அந்த குவகயனுள் சசன்ற தபாது அைர்கள் அதிலிருந்து
தப்பி 300 ஆண்டுகள் கழித்து தான் சைளிதய ைந்ததாய் கூறுகிறது.



பண்வடயகால நாட்டுப்புற கவதகளும் சதான்மங்களும் சிலதபாது
காலத்தில் முன்தனாக்கி பயணிக்கும் ஆர்ைம் சகாண்டவையாக இருந்திருக்கின்றன.



ெப்பானிய கவதயான யுராஷிமா டாதரா பண்வடய காலத்தில் காலத்தில்
முன்தனாக்கி பயணிப்பததாடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் நன்கறியப்பட்ட கவதகளாக
இருக்கின்றன.இது ஆழ்கடல் அரண்மவனக்குச் சசன்று மூன்று நாள்கள் தங்கும்
யுராஷிமா டாதரா என்ற இளம் மீனைவனப் பற்றிய கவதயாகும். அைருவடய
சிற்றூரில் இருக்கும் தன்னுவடய வீட்டிற்குத் திரும்பிய பின்னர் அைர்
எதிர்காலத்தில் முன்னூறு ஆண்டுகள் முன்தனாக்கி இருப்பவதக் காண்கிறார்,
அங்தக அைர் நீண்டகாலத்திற்கு முன்தப மறக்கப்பட்டுவிட்டார் என்பததாடு
அைருவடய வீடு அழிக்கப்பட்டும் அைருவடய குடும்பத்தினர் முன்தப
இறந்துதபாய்விட்டைர்களாகவும் இருக்கின்றனர். டால்மட்டில் இந்த ைவகப்பட்ட
கவதயின் மற்சறாரு மிகப் பைவமயான உதாரணத்வத ைனி தைம்’அசெல்
கவதயில் காணலாம், 70 ைருடங்களுக்கு தூங்கிவிடும் இைர் விழித்துப்பார்க்வகயில்
அைருவடய தபரக்குைந்வதகள் தாத்தா பாட்டிகளாகவும் அைருவடய நண்பர்களும்
குடும்பத்தினரும் இறந்துதபாய்விட்டைர்களாவும் இருப்பவதக் காண்கிறார்

இது மட்டுமின்றி எகிப்திலுள்ள பைங்கால சிற்பங்களிலும் சில சான்றுகள் உள்ளதாய்
ஆய்ைாளர்கள்.

கருத்தின் வளர்ச்சி :



200கள் முதல் 400கள் CE ைவர – டால்மட்



720 CE – “யுராஷிமா டாதரா”



1733 – சாமுதைல் தமடனின் சமசமய்ர்ஸ் ஆஃப் தி டசைண்டீத் சசன்ச்சுரி



1819 – ைாஷிங்டன் இர்விங்கின் “ரிப் ைான் வின்க்கிள்”



1838 – மிஸ்ஸிங் ஒன்ஸ் தகாச்: அன் அனாகுதரானிஸம்



1843 – சார்லஸ் டிக்கின்ஸ்’ எ கிறிஸ்மஸ் காரல்



1861 – பியரி தபாய்டார்ட்டின்Paris avant les hommes



1881 – எட்ைர்ட் தபஜ் மிட்சசலின் தி கிளாக் தட் சைண்ட் தபக்தைர்ட்ஸ்



1887 – என்ரிக் தகஸ்பர் ஒய் ரிம்தபாவின் El anacronópete



1888 – H. G. சைல்ஸ்’ தி கிரானிக் அர்தகானாட்ஸ்



1889 – மார்க் டிசைய்னின் எ கசனக்டிகட் யான்கி இன் கிங் ஆர்தர்ஸ் தகார்ட்



1895 – H. G. சைல்சின் தி வடம் சமஷின்

வலககள்:

காலப்பயணம் சபாதுைாக இரு ைவகயாக அறியப்படுகிறது.அவை 1.முன்ந ாக்கிய

காைப்பயணம் (Forward Time Travel) 2.பின்ந ாக்கிய காைப்பயணம் (Backward Time
Travel)

இவை இரண்டும் சகாள்வக ரீதியாக ஒன்றாக ததான்றினாலும் பயன்பாட்டு ரீதியாய்
தைறாகும்.

முன்ந ாக்கிய காைப்பயணம்:

முன்தனாக்கிய காலப்பயணம் அல்லது எதிர்க்காலத்திற்கான
காலப்பயணம் என்பது இயற்பியலில் தகாட்பாடு ரீதியாகவும் , சபௌதீக ரீதியாகவும்
சத்தியமான விவனயாகும்.முன்தனாக்கிய காலப்பயணம் மட்டுதம இயற்பியல் முவறகளின்
படியும் ஏற்றுக் சகாள்ளப்பட்டவை ஆகும்.

இயற்பியலின் படி , முன்தனாக்கிய காலப்பயணம் ைரம்பிற்குட்பட்ட சபாருளில்
ஒருைர் “எதிர்காலத்தில் பயணிப்பதற்கு” பல்தைறு ைழிகள் இருக்கின்றன: ஒரு அைருவடய அக
உணர்வு தநரத்தின் சிறிய அளவுகள் விஷயங்கவள அவமத்துக்சகாள்ளலாம் என்பததாடு சபரிய
அளவிற்கான அக உணர்வு தநரவும் பூமியில் உள்ள மற்றைற்களுக்கு கடந்துச்
சசன்றுவிடுகிறது. உதாரணமாக ஒரு நபர் பூமிக்கு தமல் பயணம் தமற்சகாண்டு சார்பியல்ைாத
விவசகளால் பூமிக்கு திரும்புகிறார் , என்றால் அைரது கடிகாரம் சில நாட்கள் அல்லது
ைருடங்கவள மட்டுதம காட்டும், ஆனால் உண்வமயில் அைர் பல ைருடங்கவள
கடத்திருப்பார்.
முன்தனாக்கிய காலப்பயணத்திற்கு சரியான தத்துைம் , சிறப்பு சார்பியல்
தகாட்பாடாகும்.ஐன்ஸ்டின் உலகப் புகைவடந்ததற்கும் இந்த சார்பியல் தகாட்பாடுகதள
காரணமாகும்.

சிறப்புச்சார்பியல் தகாட்பாடு


சிறப்புச்சார்பியல் தகாட்பாடு (Special Theory of Relativity) 1905 ம்
ஆண்டு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினால் சகாண்டுைரப்பட்ட சார்பியல் தகாட்பாடுகளின்
ஒரு பகுதியாகும்.



இது பருப்சபாருள்களின் துகள்களின் இயக்கம் சதாடர்பானது.இது எந்தஒரு
துகளின் இயக்கமும் சார்பனது என்றும்,அவனத்தும் தீர்க்கமற்றவையாகும் என்று
கூறுகிறது.



1687 களிதல நியூட்டன்சபாருள்களின் இயக்கம் சதாடர்பான சகாள்வககவள

சைளியிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தகாட்பாட்டுரீதியில் பின்ைரும் முவறகவளப் பயன்படுத்தி பயணிக்கலாம்.

சிறப்பு சார்பியல்
சிறப்பு சார்பியலின் தகாட்பாட்டின்கீழ் இயக்கவிவச அடிப்பவடயிலான தநர
விரித்துவரப்பு, உதாரணத்திற்கு:


சதாவலதூர நட்சத்திரத்திற்கு ஏறத்தாை ஒளியின் தைகத்தில் பயணிப்பது, பின்னர்
சமதுைாக, சுற்றித்திரும்பி ஏறத்தாை ஒளியின் தைகத்தில் பூமிக்கு பயணிப்பது
(இரட்வட முரணிவல)

தபாது சார்பியல்

சபாது சார்பியல் தகாட்பாட்டின்கீழ் ஈர்ப்புவிவச கால விரித்துவரப்வபப் பயன்படுத்துைது,
உதாரணத்திற்கு:


உட்குழிைான, அதிக-அடர்த்தியுள்ள சபாருளின் உள்தள தங்கிவிடுைது
[கருந்துவள (Black Hole)]



கருந்துவளயின் பரசைளிக்கால சதாடுைானத்திற்கு அருகாவமயில் தங்கியிருப்பது
அல்லது பூமியில் கால விரித்துவரப்வபக் காட்டிலும் சபரிதாகவிருக்கும் அதற்கு
அருகாவமயில் ஈர்ப்புவிவச கால விரித்துவரப்பிற்கு காரணமாகும் திண்வம
அல்லது அடர்த்தியான சபாருளுக்கு தபாதுமான அளவிற்கு அருகாவமயில்
தங்கியிருப்பது.

விளக்கம்:

ஒரு விண்சைளிக் கப்பலில் ஒரு குழுைானது பூமிக்கு அருகிலுள்ள
சூரியக்குடும்பத்திற்குச் சசன்று மீண்டும் பூமிக்கு திரும்புைதாக எடுத்துக்சகாள்தைாம்.பூமிக்கும்
அத்த பகுதிக்கும் இவடதய உள்ள சதாவலவு d = 4 ஒளி ஆண்டுகள் , திவசதைகம் v = 80% of
light (0.8 c) எனக்சகாள்தைாம். இந்த பயணத்தின் தநரம் பூமியின் தநரப்படி கப்பலிலுள்ள
கடிகரத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது.இந்த சூைல் பயணத்திற்கான தநரம் t = 2d/v = 10 ஆண்டுகள்
, ஆதற்கான காலம் லாரன்ஸ் குவறப்பு காரணி (ε) மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது .இந்த மதிப்வப
பிரடியிட்டால் கிவடப்பது 6 ஆகும். இதன்படி ஒரு இரட்வடயர்களில் பிறந்தவுடன் ஒருைர்
பூமியிலும் இன்சனாருைவர பயணக் கப்பலிலும் வைத்து ைளர்த்தால், பூமியிலுள்ள நபருக்கு
10 இருக்கும் தபாது கப்பலுள்ளைருக்கு சைறும் 6 ையது தான் இருக்கும் (அதாைது பூமியில்
உள்ளைவரக் காட்டிலும் கப்பலில் உள்ளைருக்கு 4 ையது அதிகமிருக்கும்). இந்த
முரண்பாட்வட தான் ஐன்ஸ்டின் இைட்ல

முைண்பாடு (Twin Paradox) என்கிறார். கீழ்

அதற்கான விளக்கப்படமுள்ளது.

காை புைனுணர்வு

உயிரினத்தின் உடல் சைப்பநிவல மற்றும் ைளர்ச்சிவதமாற்ற வீதம்
குவறக்கப்படுமிடத்தில் சசயலற்றிருத்தல் மூலமாக காலப் புலனுணர்வு ைாழும்
உயிரினங்களுக்கான திவசதைகத்வத அதிகரிக்கச் சசய்யக்கூடும். இதனுவடய மிகுந்த உச்ச

ைடிைம், ஆய்வுப்சபாருளிலான ரசாயன நிகழ்முவறயின் வீதங்கள் கடுவமயாக
குவறப்படுகின்றவிடத்திலான ஒத்திவைக்கப்பட்ட உயிர்ச்சித்திரமாக்கமாக இருக்கிறது.

ஒத்திவைக்கப்பட்ட உயிர்ச்சித்திரமாக்கமாக எதிர்காலத்திற்கான “பயணத்வத” மட்டுதம
அனுமதிக்கிறது, கடந்தகாலத்திற்கு அல்ல, இதனால் அவை காரணத்வத மீறிச்சசல்ைதில்வல
என்பததாடு அவை காலப் பயணம் என்று அவைக்கப்பட தைண்டுமா என்பது
விைாதத்திற்குரியதாக இருக்கிறது. இருப்பினும் காலப் பயணத்வத ஒத்திவைக்கப்பட்ட
உயிர்ச்சித்தமாக்கத்வதக் காட்டிலும் “காலப் பயணம்” என்ற சசாற்பதத்தின் நமது
புரிதலுக்தகற்றைாறு சிறப்பாக சபாருந்திப்தபாைதாக காண முடியும், இதனால் பயணிப்பைர்
மற்றைர்கவளக் காட்டிலும் தைகமாக எதிர்காலத்வத அவடயலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
சார்பியதலாடு சம்பந்தபடாத முவறகவள பயன்படுத்தி முன்தனாக்கிய காலப்பயணம்
பற்றி நிரூபிப்பது, தகள்விக்குகுறியா உள்ளது.

பின்ந ாக்கிய காைப்பயணம்:

பின்தனாக்கிய காலப்பயணம் அல்லது கடந்தக்காலத்திற்கான காலப்பயணம்
என்பது சில முவறகவளப் பயன்படுத்தி தகாட்பாடு ரீதியிலான முவறகளின் சத்தியப்படலாம்.
அவை,


ஓளியின் தைகத்வதக் காட்டிலும் தைகமாய் பயணிப்பது.



தபரண்ட இவைகள் அல்லது கருந்துவள தபான்றைற்வறப் பயன்படுத்தி
பயணிப்பது.

ஒருைரால் ஓளியின் தைகத்வதக் காட்டிலும் தைகமாய் தகைல் அல்லது ஒரு சபாருவள
அனுப்ப முடிந்தால் அந்த தகைல் அல்லது சபாருள் சிறப்பு சார்பியலின் படி காலத்தில்
பின்தனாக்கி சசல்லும்.இது இருதைறுபட்ட இடங்களில் “ஒதர காலத்தில்” இரண்டு நிகழ்வுகள்
நிகழ்கின்றனைா இல்வலயா என்பது குறித்து சில நிகழ்வுகளில் தைறுபட்ட குறிப்பீட்டு
சட்டகங்கள் உடன்பட மறுக்கலாம், அத்துடன் அவை இரண்டு நிகழ்வுகளின் ைரிவசயிலும்

உடன்பட மறுக்கலாம். இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளில் ஒன்று தகைவல அனுப்புகிறது (Sender) ,
இன்சனான்று தகைவல சபறுகிறது (Receiver).இருப்பினும், அனுமான சமிக்வஞ ஒளிவயக்
காட்டிலும் தைகமாக நகர்வகயில் அது அனுப்பப்படுைதற்கு முன்பாக சமிக்வஞ
சபறப்படுைதில் சில சட்டகங்கள் இருந்துசகாண்டிருக்கும், இதனால் அந்த சமிக்வஞ காலத்தில்
பின்தனாக்கி நகர்கிறது என்று கூறலாம். அத்துடன் இரண்டு அடிப்பவடயான சிறப்பு
சார்பியலின் கருதுதகாள்களுள் ஒன்று ஒவ்சைாரு சடத்துை சட்டகத்திலும் சபௌதீக விதிகள் ஒதர
ைவகயில் சசயல்பட தைண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது என்பதால் எந்த ஒரு சட்டகத்திலும்
பின்தனாக்கி நகர்ைதற்கு சமிக்வஞகளுக்கு சாத்தியமிருந்தால் அது எல்லா சட்டகங்களிலும்
சாத்தியமுள்ளதாக இருக்க தைண்டும்

சிறப்பு சார்பியலின் சகாள்வகப்படி ஒளியின் தைகத்திற்கு ஒளிப் சபாருவளக்
காட்டிலும்துரிதப்படுத்துைதற்கு கணக்கற்ற ஆற்றவல இது எடுத்துக்சகாள்ளும்
என்பததாடு எல்லா தநரத்திலும் ஒளிவயக் காட்டிலும் தைகமாக சசல்லக்கூடிய தடக்யான்களின்
தகாட்பாட்டுரீதியான சாத்தியத்வத சார்பியல் தடுப்பதில்வல என்றாலும் குைாண்டம்
தகாட்பாட்வடப் பயன்படுத்தி பகுத்தாயும்தபாது ஒளிவயக் காட்டிலும் தகைவல மாற்றுைதற்கு

இைற்வறப் பயன்படுத்துைதற்கான சாத்தியம் உண்வமயில் சாத்தியமற்றதாக
காணப்படுகிறது.தமலும் இதற்கு ஆதரமில்வல என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சபாது சார்பியல் தகாட்பாடு


இது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டினால் 1916 ல் சைளியிடப்பட்ட ஈர்ப்புக்கான ைடிைவியல்
தகாட்பாடு (General Theory of Relativity ) ஆகும்.



இது தான் நவீன இயற்பியலின் ஈர்ப்புவிவசக்கான தகாட்பாடு ஆகும்.



இது சிறப்பு சார்புக் தகாட்பாட்வடயும் , நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் தகாட்பாட்டின்
ஒருங்கிவணந்த ைடிைம் ஆகும்.

சபாது சார்பியல் தகாட்பாடு ஈர்ப்புவிவசவய தசர்ப்பதற்காகதை சிறப்புக் தகாட்பாட்வட
விரிவுபடுத்திதினார்.இதவன நிவற-ஆற்றல் மற்றும் இயங்குவிவச ஓட்டம் ஆகியைற்றால்
ஏற்பட்ட பரசைளிக்காலத்திலான ைவளவம ைவகயில் விளக்குகிறது. சபாது சார்பியல்
சமன்பாடுகளின் அவமப்பின்படி பிரபஞ்சத்வத விளக்குகிறது என்பதுடன் “மூடப்சபற்ற

காலம்-தபான்ற ைவளவுகள்“, மற்றும் அவ்ைவகயிலான கடந்தகாலத்திற்குள்ளான பயணம்
என்று அவைக்கப்படுைனைற்வற அனுமதிக்கின்ற இந்த சமன்பாடுகளுக்கான தீர்வுகளும்
இருக்கின்றன.

பரசைளி அனுமான இவணப்புகள் (Worm Hole) அதற்கு இன்சனாரு
உதாரணமாகும், பரசைளி அனுமான இவணப்புகள் என்பவை சபாது சார்பியலின்
சமன்பாடுகளாலும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அனுமான திவசதிருப்பல்
பரசைளிக்காலமாகும். பரசைளி அனுமான இவணப்பில் நுவைைதற்கு முன்பாக
விவரவுப்படுத்தப்பட்ட முவனயில் ( Accelerated Point ) உள்ள கடிகாரம் 2007 ஆம்
ஆண்வடயும், அததசமயத்தில் நிவலமாறா முவனயில் உள்ள கடிகாரம் 2012 ஆம் ஆண்வடயும்
காட்டுைவத ஒருைர் கைனிக்கிறார் என்றால் அைர் நிவலமாறா முவனயில் உள்ள கடிகாரம்
2007 என்று காட்டும்தபாதும் சைளிதயறலாம், இது சைளியிலுள்ள அைர் பார்க்கப்படும்
காலத்தில் பின்தனாக்கி சசல்லும் பயணத்வதப் தபான்றதாகும். இதுதபான்ற கால
இயந்திரத்தின் ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த ைரம்பு என்னசைனில் இயந்திரத்தின் சதாடக்கநிவல
உருைாக்கத்திலான காலத்தில் முடிந்தைவர பின்தனாக்கி சசல்ைதாக இருக்கிறது என்பதுதான்.

இதன் சாரம்சம் என்னசைன்றால் இவை மிகவும் காலத்தினூடான பாவதயாக இருப்பதால் ,
இவை சதாழில்நுட்பத்வதக்கூட தன்னுள் காலத்தில் பின்தனாக்கி நகர்ைதற்கு அனுமதிக்காது.
இதற்கான மாற்று விளக்கத்வத இங்லாந்து சபௌதிகைாதி ஸ்டீபன் ைாக்கிங் கூறுவகயில் ,

ஒருநாள் கால இயந்திரம் (Time Machine) உருைாக்கப்படாலம். ஆனால் அது இதுைவர
இல்வல, எனதை எதிர்கால சுற்றுலா பயணிகள் காலத்தின் இந்த சதாவலவை எட்ட முடியாது.
நபாது சார்பியலில் அலமந் மாற்று முலறகள்:

ஒரு திடமான சுைலும் தன்வமக்சகாண்ட உருவள , ைைக்கமாக டிப்ளர் உருவள என்று
அவைக்கப்படுகிறது ( அறிவியல் புவன திவரப்படங்களில் ைருைவதப் தபான்று) . ஒரு உருவள
முடிைற்றி நிவலயில் நீளமாகவும் அதனுவடய நீண்ட அச்சிற்கு தபாதுமான அளவிற்கு தைகம்
சகாண்டதாகவும் இருக்கிறது என்றால் சுைல் பாவதயில் அந்த உருவளவயச் சுற்றிைரும்
விண்சைளி ஓடத்தால் காலத்தில் பின்தனாக்கி பயணிக்க முடியும் (அல்லது சுைலின் திவசவயப்
சபாறுத்து முன்தனாக்கி). இருப்பினும், திண்வம மற்றும் தைகம் ஆகியைற்றிற்கு சாதாரண
பருண்வமகள் ைலுைாக கட்டவமக்க தபாதுமானவை இல்வல என்ற மிகவும் சபரிய அளவிற்கு
ததவைப்படுகிறது. இது கார்னல் தலயஸ்காஸ் மற்றும் வில்சலம் தெக்கப் ைான் ஸ்டாக்கம்
ஆகிதயாரால் சைவ்தைறு காலத்தில் கண்டறியப்பட்டதாகும். இது தபான்ற சாதனம் தபரண்ட
இவை அல்லது கருந்துவளயால் உருைாக்கப்படலாம். ஆனால், இவத தபால ஒன்று இருப்பதாக
சதரியவில்வல , அவத உருைாக்குைதும் சாத்தியம் அற்றவையாகும்.
முைண்பாடுகள்

காலப்பயணம் தமற்சகாள்ள ைாய்ப்புகள் இல்வல (அல்லது குவறவு) என்று சில
காரணிகவள விஞ்ஞானிகள் முன்வைத்தனர். அவை காைப்பயண முைண்பாடு(Time Travel
Paradox) என்று அவைக்கப்படுகிறது.

1. ாத் ா முைண்பாடு:

ஒருைர் காலக்கருவிவய (Time Machine) கண்டறிதார் எனக் சகாள்தைாம். அைர்
அவத பயன்படுத்தி காலத்தில் பின்தனாக்கி சசன்று அைருவடய தாத்தாவை சந்திக்கிறார்.
அப்தபாது அைருவடய தந்வத / தாய் பிறக்கவில்வல.அந்நபர் தனது தாத்தாவை சகான்று
விடுகிறார். எனதை அைருவடய தந்வத / தாயும் பிறந்திருக்க மாட்டார். அைரும் பிறந்திருக்க
மாட்டார். அப்படிசயனில் பிறக்காத ஒரு நபர் காலக்கருவிவயக் கண்டறிந்து , காலத்தில்
பின்தனாக்கி சசல்ல முடியும். இதனால் காலப்பயணம் சாத்தியசமன்தறா சாத்தியமில்வல
என்தறா உறுதியாக கூறமுடியாது. இது ாத் ா முைண்பாடு (Grandfather Paradox) என்று
அவைக்கப்படுகிறது.

2. க ந் க்கைாமற்ற மனி ன்:

ஒருநபரின் இளவமப்பருைத்தில் , ஒரு முதியைவர சந்திக்கிறார். அந்த முதியைர் அந்த
நபருக்கு கால இயந்திரம் உறுைகுமுவறவய சசால்லித்தருக்கிறார். அவதப் பயன்படுத்தி அைர்
கால இயந்திரத்வத உருைகிறார். அந்த இயந்திரத்வதப் பயன்படுத்தி எதிர்க்காலத்திற்கு சசன்று
பங்குச்சந்வத நிலைரம், விவளயாட்டு முடிவுகள் தபான்றைற்வற அறிந்துக்சகாண்டு,
அவதப்பயன்படுத்தி பணக்காரர் ஆகிறார். பல ைருடங்கள் சசன்றபின்பும் அந்த முதியைர்
அந்நபரால் கண்டறிய முடியவில்வல. பின் அைருவடய ையதானக்காலத்தில் கால
இயந்திரத்வதப் பயன்படுத்தி பின்தனாக்கி தனது இளவமக் காலத்திற்கு சசன்று தனக்கு தாதன
அந்த இயந்திரத்வத உருைாக்கும் ைழிமுவறவய சசால்லித்தருகிறார். ஏசனனில் அந்த முதியைர்
அந்த நபர்தாதான். அப்படிசயனில், அந்த கால இயந்திரத்வத முதலில் உருைாக்கியது யார் ?

இவததான் அறிஞர்கள் காசுயல் லூப் முைண்பாடு (Casual loop Paradox). காசுயல் லூப்
முரண்பாடு என்பது கடந்த கால நிகழ்வு எதிர்கால நிகழ்வின் காரணமாக உள்ளதால்
நவடசபறுைது. இவை boot-strap paradox , predestination paradox என்றும்
அவைக்கப்படுகிறது.

3. ஹிட்ைரின் முைண்பாடு:

ஹிட்லர் முரண்பாடு (Hitler’s Paradox) என்பது சகாள்வக ரீதியாக தாத்தா
முரண்பாடுடன் ஒத்தயுள்ளது. இதற்கான சபயர் காரணம் புரிதல் ரீதியாகதை மட்டுதம
உருைானது. ஒருைர் ஹிட்லவர தனது வககளால் சகாள்ள விரும்பிகிறார். எனதை அைர் கால
இயந்திரம் ஒன்வற ைடிைவமத்து அதன் மூலம் 2ம் உலகப்தபார் நவடசபறுைதற்கு முன்
அல்லது ஹிட்லவர குைந்வதப் பருைத்தில் சகான்று விடுகிறார், எதிர் காலத்தில இரண்டாம்
உலகப் தபார் அல்லது ஹில்டர் என்று ஒருைர் அறிமுகமாகி இருக்கமாட்டார். அப்படிசயனில்
பிற்க்காலத்தில் கால இயந்திரந்வத உருைாக்க தைண்டிய அைசியம் இல்வல. பிறகு எப்படி கால
இயந்திரந்வத உருைாக்கி ஹிட்லவரக் சகாள்ள முடியும். இது பட்டாம் பூச்சி விவளவு
(Butterfly Effect) என்றும் அவைக்கப்படுகிறது.

4. ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் :

இன்வறய காலப்பயணம் பற்றி நம் புரிதலுக்கு மிக முக்கியமானைர்ககளில்
ஒருைர் ஸ்டீபன் ைாக்கிங் இைர் தனது புத்தகளில் அதிகம் காலப்பயணம் பற்றி கூறியுள்ளார்.
இைர் காலப்பயணம் பற்றி கூறியுள்ள ஆரம்ப கருத்தில், ” காலப்பயணம் சாத்தியமா என்றால்

அவத உறுதியாக கூற முடியாது. ஆனால் இது ைவர கண்டறியப் படவில்வல, அப்படி
கண்டறிதல் யாராைது காலத்தில் பின்தனாக்கி ைந்து இருப்பார்ககள் ” .ஆனால் அைர்
பிற்காலத்தில் காலப்பயணத்திற்கு ஆதரைாய் பல கருத்துக்கவள கூறியுள்ளார் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.

அறிவின் மிகப் சபரிய எதிரி அறியாவமயல்ல , அது அறிவின் மாவயயாகும்.
-ஸ்டீபன் ைாக்கிங்
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சபாறுவமயால் சபற்றைரும் உண்டு. இைந்தைரும் உண்டு.
-கீவத
ெூலை 21 , 1969 02 : 56 : 15 UTC ( ெூவல 21 , 1969 08 : 26 : 15 IST ) மனித
சமுகத்தில் மிக முக்கியத்துைமனா தநரம். ஒரு மனிதன் பூமிவயத் தாண்டி கால் பதித்த
தநரம்.எட்வின் ஆல்ட்ரின் தவலவமயிலான குழுவினர் APOLLO CSM 107 விண்கலத்தில்
நிலவிவன தநாக்கி பயணம் தமற்சகாண்டனர்.இதில் எட்வின் ஆல்ட்ரின் உடன் நீல்
ஆம்ஸ்ட்ைாங் மற்றும் லமக்நகல் காலின் ஆகிதயார், நிலவில் தவர இறங்கிதயார்
ஆைர்.இைர்களில் முதலில் இறங்கும் ைாய்ப்பு எட்வின் ஆல்ட்ரின்க்கு தான் தகப்டன் என்ற
முவறயில் கிவடத்தது , ஆனால் அைர் புதிய இடம் என்று சிந்ததிக்கும் தநரத்தில் அடுத்த தகைல்
ைந்தவுடன் நீல் ஆம்ஸ்ட்ைாங் இறங்கினார் . இவத விடுங்கள் என் தவலப்பு , இதல்ல இந்த
நிகழ்வு ஒரு ஸ்டுடிதயாவில் எடுக்கப்பட்டது என்பது தான்.

அைசியல் காைணங்கள் :
1969 ல் அசமரிக்க – ரஷ்யா வின் பனிப்தபார் உச்சக் கட்டத்தில் இருந்தது. அச்சமயத்தில்
அைர்களுக்கு இவடதய விண்தவளி நபாட்டி நிலவி ைந்தது .1957 Sputnik I என்கிற முதல்
சசயற்வக தகாளிவன ரஷ்யா அனுப்பியது, பின் 1961 ஏப்ரலில் காஸ்தமானட் யூரி காகரின்

(cosmonaut Yuri Gagarin) என்பைவர முதலில் அனுப்பி ரஷ்யா விண்சைளி தபாட்டியில்
ஒரு வக ஓங்கியது.எனதை அசமரிக்கா விண்சைளி ஆராச்சியில் முன்னதர தைண்டிய
கட்டாயம் ஏற்பட்டது.பின் Apollo 11 ல் மனிதவன அனுப்பலாம் என்ற முடிவுக்கு ைந்தனர்.

பின் தனியார் உளவுத் துவற நிறுைனங்கள் நடத்திய ஆயிவுகளில் Mission Apollo-11
சபாய் என்று சில ஆதாரங்கவள சைளியிட்டுள்ளனர். அைற்றுள் சிலைற்றிவனக் காண்தபாம்.

1. ஆல் ரினின் கருத்து
நிலவில் முதலில் கால் பதித்த மனிதர்களில் முக்கியமானைர்கள் எட்வின்
ஆல்டரின், சமிபத்தில் அைரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் சதரிவித்துள்ள கருத்து.

“Apollo 11 தான் முதலில் நிலவில் இறக்கியதாக நடத்தப்பட்டது, அதில் எதுவும்
உண்வம கிவடயாது.” இந்த பதிைாகிய சில மணி தநரத்தில் அசமரிக்கா உளவு துவற
(CIA ) தகட்டுக் சகாண்டதற்காக Twitter நிறுைனம்.அந்த பதிவை நீக்கியது.

2. தகாடி

நிலவில் புவியீர்ப்பு விவச ( Gravity ) கிவடயாது, காற்தறாட்டமும் கிவடயாது.நீங்கள்
தமற்கண்ட படத்திலுள்ள அசமரிக்க ததசியக்சகாடியானது காற்றில் அவசைதிவன தபான்று
உள்ளவத நாம் காணலாம்.இந்த படம் நிலவிலிருந்து தநரடியாக ஒளிபரப்பு
சசய்யப்பட்டதாகும்.தமலும் இந்த சகாடியிவன பற்றி NASA , கூறுவகயில் இது உதலாகத்தால்
சசய்யப்பட்டது என கூறுகின்றனர்.

3. ட்சத்திைகள் எங்நக?

Apollo 11 பற்றிய படங்கவள நாம் சகாஞ்சம் ஊற்று தநாக்கினால் , அதில் உள்ள ஒரு
குவறயிவன நாம் காணலாம் , அது இந்த படங்களில் நட்சத்திரங்கள் ஒன்று கூட
இல்லாதிருப்பவத தான். இன்சனாரு குறிப்பு அந்த படங்களில் பூமியில் உருைம் கூட சதரியும்.

3.நகாப்புகள்

இதற்கு எதிரான குரல்கள் எழுந்த சமயத்தில் அதவன பற்றிய தகாப்புகவள NASA விடம்
தகட்ட தபாது, அதவன காணவில்வல என அலட்சியமாக பதில் அளித்தது NASA. இதுதை
அைர்களின் சந்ததகத்திற்கு ைலூச்தசர்த்தது.

4.நிழல்கள்

இந்த ஒதர ஒரு குறிப்பினால் மட்டுதம Apollo 11 முற்றிலும் சபாய் என நிரூபிக்க
தபாதுமானதாகும்.

தமற்கண்ட படத்தில் சூரியனின் தகாணம் 30° பாவக ஆகும்.ஆனால் நிைல்களின்
பாவககளில் மறுபடுைவத நாம் காணலாம், எனதை இது ஒரு சசயற்வக ஒளியினால் இந்த
இடம் உள்ளவத நாம் உணரலாம்.

நிைல்களில் தமலும் ஒரு குறிப்பிவன நாம் உணரலாம்.நிைல்களின் திவசயானது தைறு
தைறு தகாணங்களில் உள்ளத்தில் நாம் காணமுடியும்.இதனால் ஒளியின் மூலம் ஒன்று அல்ல
பல என்பவத நாம் காண முடியும். தமலும் சில படங்கள்

கடவுள் இந்த உலகில் புதிய சிற்றினத்வத (species) உருைாக்க பல்லாயிரம் ைருடங்கள்
ஆகின்றன. ஆனால் மனிதனுக்கு அவத அழிப்பதற்கு சில டசன் ைருடங்கள் மட்டுதம
தபாதுமானது.
-விக்டர் சிவ்பர்

இன்றுைவர இது ைரலாற்றில் ஒரு மாசபரும் தகள்விக்குறியாகதை உள்ளது.இதவன நிரூபிக்க
இன்னும் பல ைருடங்கள் கூட ஆகலாம். இந்த நிகழ்வு மனித சமுதாயத்தின் சாதவனயா
அல்லது தசாதவனயான என்பது காலத்தின் பதில்தான்.
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உங்கள் பவகைரிடமும் அன்பு கூறுங்கள், உங்கவளத் துன்புருத்துசைாருக்காவும் இவறைனிடம்
தைண்டிக்சகாள்ளுங்கள்
-இதயசு கிறிஸ்து
இந்த உலகில் மிகவும் ரகசியமனா இடங்கள் என்று சில பகுதிகவள கூறலாம்.உதாரணமாக
எகிப்தில் உள்ள பிரமிட் (Pyramid) மற்றும் இத்தாலி நாட்டிலுள்ள ஸ்தடான் எட்ஜ் (Stone
edge) .பிரமிட் பற்றி நாம் அவனைரும் அறிந்ததத, இவை உலகின் மிகவும் பைவமயான
கட்டங்களில் ஒன்று ஆகும். உலகின் சபரும் பகுதியில் நாகரிகங்கள் கூட இல்லாத நிவலயில்
இவ்ைளவு சபரிய பிரம்மண்ட கட்டங்கள் பல கட்டப்பட்டன, இதில்
சபரியது இஸா பிைமிட் (essa) ஆகும்.இந்த பிரமிட் எதற்காக உருைாக்கப்பட்டது என்பவத
பற்றி சதளிைானா ஆதாரங்கள் இல்வல.ஏசனனும் இது இறந்த அரசர்களின் அடக்கம் சசய்யும்
இடமாக இருந்ததாக சில ஆதாரங்கள் உள்ளன. இதன் கட்டிடக்கவல இன்று ைவர மிகவும்
சிக்கலான அவமப்பாகதை உள்ளது.சுருக்கமாக சசான்னால் ஒருைர் உள்தள சசன்றால்
சைளிதய ைர முடியதா அளவிற்க்கு சிக்கலானது ஆகும்.

தற்காலத்திலும் இப்படிப்பட்ட
ரகசிய இடங்கள் உள்ளதா என்றால் ,
உள்ளது.அசமரிக்காவின் சதற்கு
தநவீடா மாநிலத்திலுள்ள ரகசிய
ராணுை தளம் , இதன்
சபயர்தான் Area 51 .இங்கு
நடத்தப்படும் ஆய்வுகள் என்ன
என்பவத பற்றி சைளி உலகிற்கு
எதுவும் சதரியாது. இந்த இடத்வதப்
பற்றி அசமரிக்கா அரசிடம் பல
அரசுகள் மற்றும் அவமப்புகள்
தகட்ட தபாதும் இதவன
திட்டைட்டமாய் மறுத்துள்ளது.
இந்த பகுதியில் உள்ள ரகசியங்கவள
பற்றி எப்தபாதும் யாருக்கும்
முழுவமயாக சதரியாது.

இந்த பகுதி விமான
தளமாகதை முற்காலத்தில் இருந்து
அறியப்பட்டு ைருகிறது.இங்கு
தற்தபாது 7 விமான தளங்கள் உள்ளதாய் கூறப்படுகிறது.
புவியியல் அலமப்பு

த நவ ா நசா ல த் ளத்தில் (NTS) யூக்கா பிளாட் பகுதியுடன் தனது ஓர்
எல்வலவய பகுதிருள்ளது.இந்த இடத்தில் தான் அசமரிக்காவின் 928 எரிசக்தி தசாதவனயில்
739 தசாதவனகவள நடத்தியுள்ளது.யூக்கா மவல அணு கழிவு தசமிப்புக் கிடங்கு ஏறக்குவறய
40 miles (64 kilometres) குரூம் ஏரியின் சதன்தமற்தகயுள்ளது.“ஏரியா xx ” எனும் சபயர்
ைடிைதம சநதைடா தசாதவன தளத்தின் பிற பகுதிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்பு
தான் இது ஏரியா 51 என்று அவைக்கப்பட்டது.

ஆரம்பத்தில் சசவ்ைக ைடிைத்தில் 6×10 வமல்கள் அளவில் அவமந்திருந்த தளமானது
தற்தபாது “குரூம் பாக்ஸ்” (Kurum box)என்றவைக்கப்படும் 23×25.3 வமல்கள் சசவ்ைக

ைடிை பாதுகாக்கப்பட்ட ைான் எல்வலயின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. இப்பகுதி அக NTS
சாவல (Navada Test Site Road) ைவலயவமப்பில் இவணகிறது. இதில்சாவலகள்
சதற்கில் சமர்குரிக்கும் தமற்க்கில் யூகா பிளாட் பகுதிக்கும் சசல்கின்றன. ஏரியிலிருந்து ைட
கிைக்கு தநாக்கிச் சசல்லும் அகன்ற மற்றும் நன்கு பராமரிக்கப்படும் குரூம் தலக் சாவல
ெம்பிள்ட் ஹில்ஸ்சின் ஒரு மவலப் பாவத ைழியாகச் சசல்கிறது. இந்த சாவல முன்னர் குரூம்ஸ்
படுவகயின் சுரங்கங்கவள தநாக்கிச் சசன்றன, ஆனால் அவை மூடப்பட்ட பிறகு
தமம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் சுற்றுச் சசல்ைழி ஓர் தசாதவனச்சாைடி ைழியாகச் சசன்றாலும்
தளத்வதச் சுற்றியுள்ள தவட சசய்யப்பட்ட பகுதி கிைக்கு திவச ைவர நீண்டு சசல்கிறது. தவட
சசய்யப்பட்ட பகுதிக்கு அப்பால் குரூம் தலக் சாவல கிழுக்கு தநாக்கிச் சசன்று டிகாபூ
பள்ளத்தாக்கு தளத்வத அவடைதற்கு முன் பல்தைறு புழுதி படிந்த சிறு பண்வணகளின்
ைாயில்கவளக் கடந்து, ராசசல்லின் சதற்கிலுள்ள “தைற்று கிரக சநடுஞ்சாவல” எனப்படும்
மாகாண சாவல 375 உடன் கலக்கிறது.
குரூம் ஏரியின் ைகசிய தசயல்பாடுகள்

குரூம் ஏரி மரபு ரீதியான விமான பவடத்தளம் அல்ல. முன்னணி பவடகளின்
விமானங்களும் அங்கு நிறுத்தப்படவில்வல, இவை அதற்கு பதிலாக விமானிகளுக்கு பயற்சி
அளிக்கும் இடமாக சசயல்ப்பட்டது. பனிப்தபார் உச்சக் கட்டத்தில் இருந்த தபாது ரஷ்யா
சசயற்வக தகாள்கள் எடுத்த புவக படங்கள் மட்டுதம, இப்பகுதியின் ஆதாரங்கள்
ஆகும்.ஏசனனில் இங்கு ஊடகம் உட்பட அவனைருக்கும் புவகப்படம் எடுக்க அனுமதி
கிவடயாது.

இதன் பல சசயல்பாடுகள் பனிப்தபார் காலத்தில் நிகழ்ந்தவையாகும், அைற்றுள் சில.



சரட் ஈகிள்ஸ்
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பிளாக்பிர்ட்

அைசாங்க மர்மங்கள்

USAF ஏரிக்கு அருதக நடைடிக்வக தளம் உள்ளது என்பவத மட்டும் அசமரிக்க அரசு ஒப்பு
சகாண்டுள்ளது (நீதிமன்றங்களில்). அவத தவிர அைர்கள் தவிர அைர்கள் தமல் ஏதும் எந்த
தகைலும் கூறவில்வல. சநல்லிஸ் எல்வலப்பகுதியானது குடிமக்கள் என் சாதாரண ராணுைம்
கூட நுவைைதற்கு அனுமதி கிவடயாது. இப்பகுதியில் தற்சசயலாக அல்லது தைறுதலாக ஒரு
விமானம் ைந்தால் கூட அைர் மீது நடைடிக்வக எடுக்கப்படும். ஏதும் இல்லாத இடத்தில் எதற்கு
இவ்ைளவு பாதுகாப்பு என்று தகட்டால் கூட மறுத்தது அரசு. தற்தபாது உள்ள சதாழில்
நுட்பத்வத பயன்படுத்தி யாரும் அறிந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக கடுவமயான விதிகள்
உள்ளது, அைற்றுள் சில குறிப்பிடதக்கவை.


இங்கு சுற்றுலா பயணிக்தகா (அ) குடிமக்கள் (அ) உயர்மட்ட ராணுை அதிகாரிகள்
தவிர அவனத்து பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் கூட உள் நுவைய அனுமதி
தருைதில்வல.



சர்ை அதிகாரம் சபற்ற அசமரிக்க CIA அதிகாரிகளும் இங்கு சசல்ல அனுமதி
மறுக்கப்பட்டுள்ளது.



2004ல் தடரா சசயற்வகதகாளினால் எடுக்கப்பட்ட புவகப்படங்கள்
அவனைருக்கும் கிவடக்கும் ைவகயில் இருந்ததால் அவை இவணயத்தில் இருந்து
நீக்கப்பட்டது.



சநவிடாவின் மாநில அரசாங்கம் தளத்வதச் சுற்றியிருக்கும் நாட்டுப்புறக்
கவலகவள அவடயாளம் கண்டுசகாண்டு தைறுைவகயாக புறக்கணிக்கப்பட்ட

பகுதியின் சில சுற்றுலாத்துவர சாத்தியங்கவள ைைங்கலாம் என்பதற்காக ஏரியா 51
க்கு அருகில் இருக்கும் மாநில ைழி 375 பிரிவை “த எக்டிராசடரஸ்டிரியல்
சநடுஞ்சாவல” என்று மறுசபயரிட்டு அதனுவடய நீளத்துடன் குறியீடுகவளயும்
விளக்கி அைகுநயமிக்கதாக காண்பித்தது.

சுற்றுச்சுழல் வழக்கு :

1994ல் USAF மற்றும் அசமரிக்க சுற்றுச்சூைல் பாதுகாப்பு ஏசென்சிக்கு எதிராக
ைைக்கு சதாடர்தனர். அதில் குரூமில் திறந்த பள்ளங்களிலும் கிடங்குகளிலும் அதிக அளவிலான
சதரியாத தைதிப்சபாருட்கள் எரிக்கப்படும் தபாது இைர்கள் அங்தக இருந்தார்கள் என்று அந்த
ைைக்கில் கூறப்பட்டிருக்கிறதாகக் கூறினார். புகாரளித்தைர்களிடம் உயிர்த்திசுப்
பரிதசாதவனகள் சசய்யப்பட்டு ரட்ெர்ஸ் பல்கவலக்கைக உயிர் தைதியியல்
அறிஞர்களால் பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்டதில் அைர்களுவடய உடற்சகாழுப்பில் வடயாக்ஸின்,
வடசபன்தசாஃபியூரன் மற்றும் டிவரக்குதளாதராஎதிலின் ஆகியவை அதிக அளவு இருந்தது
கண்டறியப்பட்டது. அைர்கள் குரூமில் தைவல சசய்ததனாதலதய ததால், கல்லீரல் மற்றும்
சுைாசத்திற்குறிய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது, தமலும் இதுதை ஃப்தராஸ்ட் மற்றும் காசாவின்
மரணத்திற்கும் காரணமானது என்று குற்றம் சாட்டினார்கள். USAF சட்டவிதராதமாக நச்சுப்
சபாருட்கவளக் வகயாண்டது மற்றும் ைளங்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் மீட்பு
சட்டத்வத சசயல்படுத்தும் கடவமயிலிருந்து EPA தைறிவிட்டது என்றும் கூறி அைர்கள்
சதாடர்ந்து அனுபவித்த காயங்களுக்கு நஷ்ட ஈட்வட அைர்களுவடய ைைக்கு
தகாரியது. அரசாங்கத்தின் ைாதத்வத நீதிபதி புதரா நிராகரித்த தபாது சுற்றுச்சூைல்
சைளிப்படுத்துதல் சட்டங்களிலிருந்து “சநவிடாவின் குரூம் ஏரிக்கு அருகில் இருக்கும்
விமானப்பவடயின் சசய்பணி இடத்வத” விடுவித்து ஒரு தவலவமத் தீர்மானத்வத ெனாதிபதி
பில் கிளிண்டன் பிறப்பித்தார். அதன் விவளைாக, சாட்சியம் அதிகமாக இல்லாத காரணத்தினால்
புதரா அந்த ைைக்வகத் தள்ளுபடி சசய்துவிட்டார்.

நவற்றுைாக ஆைாய்ச்சி :

ஏரியா 51 ல் நவடசபறும் ரகசிய ஆய்வுகள் காரணமாய் இப்பகுதியில் தைற்றுலாக
ஆராய்ச்சி அதாைது UFO மற்றும் பிற சதிக்தகாட்பாடுகவள ைழிைகுத்தது. இவை
சபரும்பாலும் சித்தரிக்கப் பட்டவையாகும், இதில் ஏதும் இதுைவர நிரூபிக்க முடியவில்வல.
அைற்றுள் சில,


விழுந்து சநாறுங்கிய தைற்றுலக விண்கலத்தின் , தசகரிப்பு, பரிதசாதவன,
மற்றும் மீள் சபாறியியல், அங்தக ைாழ்பைர்களின் ஆய்வு (உயிதராடு இருப்பைர்
மற்றும் இறந்தைர்), மற்றும் தைற்றுலகத் சதாழில்நுட்பங்கவள அடிப்பவடயாகக்
சகாண்டு ைானூர்திகள் உற்பத்தி சசய்யப்படுைது.



புவிக்கப்பாலானவைகளுடன் சந்திப்புகள் அல்லது கூட்டுப் பணிகள்.



விதநாதமான ஆற்றல் ைாய்ந்த ஆயுதங்கள் அல்லது ைானிவலக்
கட்டுப்படுத்தும் ைழிமுவறகள் உருைாக்கம்.



காலப் பயணம் மற்றும் சடலிப்தபார்தடஷன் சதாழில்நுட்பங்களின் உருைாக்கம்.



அதராரா திட்டத்துடன் சதாடர்பான அசாதாரணமான மற்றும் விந்வதயான பயண
முவறவமகவள உருைாக்குதல்.



நம்பப்படுகிற சதளிவில்லாத ஓர் உலக அரசாங்கம் அல்லது சமெஸ்டிக் 12
நிறுைனம் சதாடர்பான சசயல்பாடுகள்.

ஏரியா 51 இல், OXCART மற்றும் NERVA தபான்ற தசாதவன திட்டப்பணிகளில்
பணிபுரிந்தைர்கள், அைர்கள் அறியாமதலதய UFO கைனத்வதயும் மற்ற ைதந்திகவளயும்
அைர்களுவடய பணி (2,850 OXCART தசாதவன விமானங்கவளயும் தசர்த்து) தூண்டிவிட்டது
என்று ஒப்புக்சகாள்கின்றனர்.

ஏரியா 51 ல், OXCART மற்றும் NERVA தபான்ற தசாதவன திட்டப்பணிகளில்
பணிபுரிந்தைர்கள், அைர்கள் அறியாமதலதய UFO கைனத்வதயும் மற்ற ைதந்திகவளயும்
அைர்களுவடய பணி (2,850 OXCART தசாதவன விமானங்கவளயும் தசர்த்து) தூண்டிவிட்டது
என்று ஒப்புக்சகாள்கின்றனர்.

The shape of OXCART was unprecedented, with its wide, disk-like fuselage designed
to carry vast quantities of fuel. Commercial pilots cruising over Nevada at dusk would
look up and see the bottom of OXCART whiz by at 2,000-plus mph. The aircraft’s
titanium body, moving as fast as a bullet, would reflect the sun’s rays in a way that
could make anyone think, UFO.
அதத தபால, 1996 ஆம் ஆண்டு புரூஸ் பர்கஸால் இயக்கப்பட்ட டிரீம்லாண்ட் என்ற
ஆைணப்படத்தில், 71 ையதான இயந்திரப் சபாறியாளர் ஒருைர் 1950களில் ஏரியா 51 இல்
பணியாளராக பணியாற்றினார் என்று குறிப்பிடும்படியான ஒரு தநர்காணல்
இடம்சபற்றிருந்தது. விழுந்து சநாறுங்கிய புவிக்கப்பாலான கலத்திலிருந்த ஒரு தட்வட
அடிப்பவடயாகக் சகாண்டு “சசயற்வகயாக பறக்கும் தட்டு உருைாக்குதலில்” அைர் தைவல
சசய்தார் மற்றும் அசமரிக்க ைானூர்தி ஓட்டுநர்கவளப் பயிற்றுவிப்பதற்காக அது
பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதும் அைர் குறிப்பிட்டவைகளில் இருந்தன.
ஊ ங்களின் சித் ரிப்பு

ஊடங்கள் இந்த இடத்வதப் பற்றி கூறியதால் தன் இக்கருத்து இன்று தபசப்பட்டது, இதன்
ததாற்றம் 1947 சதாடங்கியது. கருத் தின் ைளர்ச்சி,


1947 ஆம் ஆண்டின் தராஸ்சைல் UFO சம்பைத்திலிருந்து விழுந்து சநாறுங்கிய
ததடுதல் பணியில் இருக்கும் ைாகனத்வத ஆய்வு சசய்ைவத 1996 ஆண்டு
சைளிைந்த இண்டிசபண்டன்ஸ் தட என்ற ஆக்ஷன் திவரப்படம் காண்பிக்கிறது.
திவரப்படத்தின் கதாநாயகர்கள் தளத்தின் விமானத்தளங்களில் இருந்துசகாண்டு
அைர்களுவடய இறுதித் தாக்குதவல நடத்தும்தபாது ராண்டி
குதைய்டின் கதாப்பாத்திரமான ரசல் தகசி ஒரு சமயத்தில் சநவிடாவின் மாநில
ைவரபடத்தில் தளம் காண்பிக்கப்படவில்வல என்று கூறுைது, உண்வமவய
மவறமுகமாக சைளிக்காட்டும்.



1947 ஆம் ஆண்டு தராஸ்சைல் சம்பைத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட தைற்றுலகத்
சதாழில்நுட்பத்வதக் சகாண்டு காலப் பயணக் கருவிவயப் பயன்படுத்தி, ஒரு
மவறைான ததசிய பாதுகாப்பு ஏசென்சியின் (NSA) நடைடிக்வக மூலம் அந்தத்
தளம் நடத்தப்படுகிறது என்பது தபால காண்பித்த, சசைன் தடஸ் என்ற
சதாவலக்காட்சித் சதாடர் சபரும்பாலும் ஏரியா 51 ைளாகத்திதலதய
படம்பிடிக்கப்பட்டிருந்தது.



டாம் வரடர் 3 என்ற படத்தில் ைரும் லாரா கிராஃப்ட் எனும் பாத்திரம் ஏரியா 51
பற்றி சைளிப்படுத்தும். அந்தப் படத்தில் “தனிமம் 115 என்று அவைக்கப்படும்
சிறப்பு ைாய்ந்த கல்வல அைள் கண்டு பிடிக்கதைண்டும்.”



வீடிதயா தகமான சபர்ஃசபக்ட் டார்கில் தொனா டார்க் ஏரியா 51 ைழியாகச்
சசல்ைார். அதில் இரகசிய ஏசெண்டுகவளச் சந்தித்து, இறந்துவிட்டது என்று
கருதப்படுகிற தைற்றுலக உயிரான “எல்விஸ்” என்பதின் பிதரதப்பரிதசாதவனக்
கூடத்வதக் கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து சைற்றிகரமாக சைளிைருைதத அைளுவடய
இலக்கு.



இந்தியானா தொன்ஸ் அண்ட் த கிங்டம் ஆஃப் த கிரிஸ்டல் ஸ்கல் என்ற படத்தின்
ஆரம்பத்தில், “ைாங்கர் 51” என்பது அரசாங்க கிடங்காக காட்டப்படுகிறது, அதத
தநரம் சரய்டர்ஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஆர்க் படத்தின் கவடசிப் பகுதியில் புனிதப்
தபவை பத்திரப்படுத்தி வைக்கப்படுகிறது. அங்கு தராஸ்சைல் தைற்றுலகைாசிவய
மீட்பதற்காக KGB ஏசெண்டுகள் தபாகிறார்கள். கவடசியாக, படிகநிவல
எலும்புக்கூட்டுடன் பலபரிமாண உருைங்கவள சைளிக்காட்டுகிறார்கள்.
தராஸ்சைல் மற்றும் ஏரியா 51க்கு இவடதய இருக்கும் சதாடர்புகவளக் குறித்த
பிரபலமான நம்பிக்வககளுக்கு ஒரு ஆதாரமாக 51 என்ற எண்வண எழுத்தாளரான
தடவிட் கூப் ஒப்புக்சகாள்கிறார்.



ஸ்டார்தகட் SG-1 என்ற சதாவலக்காட்சித் சதாடர்களில், பிற
கிரகங்களிலிருந்து பூமிக்குக் சகாண்டுைரப்பட்ட புவிக்கப்பாலான
சதாழில்நுட்பத்வதப் பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் மற்றும் ஆராய்ச்சி சசய்யும் தளமாக
ஏரியா 51 பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.



NBC இல் ஒளிபரப்பான வநட் வரடர்ஸ் என்ற சதாடரின் மறுவுருைாக்கம்
சசய்யப்பட்ட சதாடரின் வநட் டூ கிங்ஸ் பான் என்ற பகுதியில் வமக்தகல் வநட்
KITTஐ மீட்பதற்காக ஏரியா 51 இல் இருக்கும் தசகரிப்புத் தளத்தின் ைழியாகச்
சசல்ைார். அதற்குப் பிறகு அது NSA ஏசெண்டுகளால் எடுத்துச்
சசல்லப்பட்டுவிடும்.



திவரக்குப் பின்னால் இருந்துக்சகாண்டு உலகத்தில் உள்ள எல்லா அம்சங்கவளயும்
சூழ்ச்சியுடன் கட்டுப்படுத்திக் வகயாளும் த பாட்ரியட்ஸ் என்று அவைக்கப்படும்
குழுவின் தவலவம இடங்களில் ஒன்றாக ஏரியா 51 மாறியிருப்பவதப்
தபால் சமட்டல் கியர் என்ற சதாடர்களில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கும்.



சூப்பர்தமன்: சரட் சன் என்ற நவகச்சுவைப் படத்தில், J. எட்கர்
ைூைரின் ஆவணயின் படி அபின் சரின் உடல் ஏரியா 51 இல் பாதுகாத்து
வைக்கப்பட்டிருக்கும். தசாவியத் யூனியவனத் ததாற்கடிப்பதற்கு ஆயுதங்கவள
உருைாக்குைதற்காக, தளத்திற்கு சலக்ஸ் லூதர் ைருைதற்கு ொன் F. சகன்னடி
அனுமதி சகாடுப்பார்.



ஆைணப்படத் சதாடரான UFO ைண்டர்ஸ், சீசன் டூ என்ற சதாவலக்காட்சித்
சதாடர்களின் நிவறவுப் பகுதிக்காக 2008 ஆம் ஆண்டு அக்தடாபர் மாதம் ஏரியா
51 படம்பிடிக்கப்பட்டது. உயர் சதளிவுத்திறன்
சகாண்ட அந்நிகழ்ச்சி ஹிஸ்டரி தசனலில் 2009 ஆம் ஆண்டு பிப்ரைரி மாதம் 25
ஆம் தததியன்று ஒளிபரப்பப்பட்டது.



ஏரியா 51 என்று அவைக்கப்பட்ட வீடிதயா தகம், மிட்தை தகம்ஸினால் 2005 ஆம்
ஆண்டு சைளியிடப்பட்டது.

நாம் அறிந்தைவர அவனத்வதயும் , ஒரு அனுமனாமாய் கூறமுடியுதம தவிர ஆதரப்பூர்ைமாய்
ஏதும் இல்வல. ஆனால் அங்கு நடப்பது மனிதக்குல ைளர்ச்சிக்குல்ல என்பது மட்டும் உறுதி.
சிக்கவல எதிர்க்சகாள்ளும் தபாது கூடதை பல திறவமகள் சைளிப்படுகிறது.

– அப்துல் கலாம்

இந்த மின் நூவலப் பற்றி தங்களுவடய கருத்துகவள என்
மின்னஞ்சல்

முகைரிக்கு

சதரிவிக்கவும்.

பின்ைரும்

காலத்தில் அது எனக்கு பயனுள்ளதாய் அவமயும்.
Mail: julbiharahamed@gmail.com

