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கண்லடன்
16. விண்கற்கள் மதை

ஆசிரியர் ல னொவில் இருந்து
சிறுகதைகள் வ ரும் ொலும் இவ் உேகில்
நடப் தெ

ற்றிலய

விண்ணிலும் தினமும

இருக்கும்
ே ெம் ெங்கள்

இடம் வ றுகிறது . அதை நமது பூமிதயப்
ொதிக்கிறது என் து ெரேொற்று உண்தம .
பிர ஞ்ெத்தில்

ே லகொடி

குடும் ங்கள்

நட்ெத்திரக்

எமது பூமியில் உள்ள

குடும் ங்கள் ெொழ்ெது ல ொல் குடும் ம்
நடத்துகின்றன.

மொனிடர்களின்

குடும் த்சில் ஒரு ைதேென் பிள்தளகள்
இருப் து ல ொல் நட்ெத்திரக் குடும் திலும்
லகொள்கள்

என்ற

பிர ஞ்ெத்தில்
ஒளியொனது

பிள்தளகள்

தூரத்தை
யணிக்கும்

உண்டு.

ஒருஆண்டில்
தூரத்தை

தெத்துகணிப் ர் .ஒளியொண்டு என் து

ஒளி ஓர் ஆண்டில் வெல்லும் வைொதேதெக்
குறிக்கும் ஒரு நீள ெொனியல் அேகு ஆகும்.
இது விண்வெளியில் உள்ள விண்மீன்கள்
முைேொன

விண்வ ொருட்ளுக்கு

இதடலயயொன வைொதேவுகதள அளக்க
ெொனியலில்

யன் டுத்தும் அேகு. ஒரு

ெொனியல் அேகு (AU) பூமிக்கும் நமது
சூரியனுக்கும்

இதடயிேொன

ெரொெரி

தூரத்தைக் குறிக்கிறது. ஒரு AU சுமொர் 93
மில்லியன் தமல்கள் (150 மில்லியன் கி.மீ)
ஆகும். இது சுமொர் ஒளி 8 நிமிடங்களில்
ஏலும் தூரம்
ெொனியலில்

அளக்கப் டும்

மிகவும்
விண்மீன்கள்,
கூட்டங்களொகிய

தூரங்கள்

பிரம்மொண்டமொனதெ.
விண்மீன்களின்
விண்மீன்

திரள்கள்

மற்றும் அண்டவெளியில் ரந்துகிடக்கும்

விண்வ ொருட்களிதடத் வைொதேவுகதள
அளவிட மீட்டர், கிலேொமீட்டர் ல ொன்ற
ெொைொரண

நீள

அேகுகள்

இைனொலேலய

மிக

ல ொைொது.

மிகப்

வைொதேவுகதளக்

வ ரும்

குறிப் ைற்கொக

ஒளியொண்டு எனப் டும் புதிய நீள அேகு
உருெொக்கப் ட்டது. ஒளியொண்டு என் து
ஒரு கொே அளெல்ே;
ஒளியொனது ஒரு வினொடி லநரத்தில் சுமொர் 3
ேட்ெம் கிலேொ மீட்டர் தூரத்தைக் கடந்து
வெல்ேக்கூடியது.

ஒளி

ஓரொண்டுக்

கொேத்தில் கடந்து வெல்ேக்கூடிய தூரலம
ஒளியொண்டு

தூரம்

ஆகும்.

அந்ை

கணக்குப் டி ஒளியொண்டு தூரம் என் து 9
ேட்ெத்து 46 ஆயிரம் லகொடி கிலேொ மீட்டர்
வைொதேவு ஆகும்

இந்ை நட்ெத்திரங்கள் ஒளி ஆண்டுகள் என்ற
வெகு தூரத்தில்
குடும் ங்கள்

இருப் தினொல்

அந்ை

ற்றி மனிைன் இப்ல ொது

ைொன் ஆய்வு வெய்கிறொன் அந்ை தூரத்தை. .
பூமிக்கு அருகொதமயில் உள்ள நட்ெத்திரம்
4.3ஒலி ஆண்டு தூரத்தில் உள்ளது என்றொல்
எவ்ெொவு வைொதேவில் உள்ளது என் தை
நீங்கள் ஊகித்துக் வகொள்ளேொம்
16 கதைகள் அடங்கிய இந்ை அறிவியல்
கதைத்வைொகுப்பில்

உள்ள

ெ ெங்கள்,

கைொப் ொத்ங்திகள் முழுெதும் உண்தமயும்
புதனவும்

கேந்ைதெ

. இப் டியும்

நடக்கேொம்

என்று 1945ஆம்

ஆன்டில்

ஆர்த்ைர் சி கிளறக் என்ற அறிவியல் கதைள்
எழுதும் எழுத்ைளொர் ெொனில் மிைக்க விடும்
ஒரு வ ொருதள தெத்து ஒரு அறிவியல்
கதை எழுதினொர். அப்ல ொது இப் டியும்

நடக்குமொ என ெொெகர்கள் லகட்டனர். அது
த்து

ெருடங்களுக்குப்

பின்

நடந்லைறியது. அலை ல ொல் தடம் வமசின்
(Time Machine) என்ற இயந்திரத்தை தெத்து
அறிவியல் கதை ஒன்தற எழுத்ைொளர்
எழுதினொர் . இந்ை ைதைத் வைொகுப்பில்
உள்ள கொேம்

என்ற கதை ஒளியின்

லெகத்துக்கு அண்தமயில்

யணிக்கும்

ல ொது ஏற் டும் கொே மொற்றத்தை கருெொக
தெத்து எழுைப் ட்டது.
ைகெற்
இன்றும்

ரிமொற்றத்துக்கு மின் அதேகள்
ொவிக்கப் டுகிறது..

வெகு

தூரத்தில் உள்ள நட்ெத்திரக் குடும் த்தில்
இருந்து ெரும் சிக்னல்கதள தெத்து ஏன்
வைொடர்பு வகொள்ள

பிற கிரகெொசிகள்

எத்ைனிக்கிறொர்கள் என் தை கருெொக்
தெத்து சிே கதைகள் எழுைப் ட்டது.

லகொடிக்

கணக்கில்

பிர ஞ்ெத்தில்

விண்

லகொள்கள்

உண்டு பூமியுடன் ெந்து

லமொதினொல் என்ன நடக்கும் என் தை
கருெக தெத்து ஒரு கதை எழுைப் ட்டது.
ெொனியில் நடக்கும்
கிரகணம்

ெொல் நட்ெத்திரம்,

ஆகியெற்தற

மக்ளிதடலய

தெத்து

மூட நம்பிக்தக இருந்து

ெருகிறது . இந்ை வைொகுப்பில் உள்ள சிே
கதைகள்
அதை
வகொண்டதெ

அடிப் தடயொக

அறிவியல் கதைகள் எழுை. ஒரளவுக்கு
அறவியல் வைரிந்து இருப் து அெசியம்.
அதை

ெொசிக்கும்

ஆர்ெொம்

லெண்டும். ெொனத்தின்
பிடித்ை

இருக்க

மீது எனக்கு

ொடல் அதை ைதேப் ொ தெத்து

கலனடிய பூர்ெ குடிமக்கதள

துருெ

ஒளிதய இதணத்ை கதை ஓன்று உண்டு .

வகொலரொனொ தெரசுக்கு மருந்து
பிடிக்க

பூமி

புத்திெொலியொன
கதையில்

கண்டு

திண்டொடும் ல ொது அதி
பிற

உைவுகிறது

நுட் த்தை விரும்பும்

கிரகெொசி

ஒரு

வைொழில்
இளம் ெமுைொயம்

விரும்பி ெொசிப் து அறிவியல் கதைகள்.
இந்ை வைொகுப்பில் உள்ள 16 கதைகளும்
உங்கள் கற் தனதய மண்ணில் இருந்து
விண்ணுக்கு அதைத்துச்வெல்லும் .
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கதை 1
வெந்தூரனின் வெவ்ெொய் யணம்
முகவுதர
“வெவ்ெொயுக்கு ஒரு யணம்” என்ற நூதே
எழுதிய தமக்லகல் வகொலின்ஸ் ( Michel
Collins)

என் ெர்

ெொன்வெளியில்

யணித்ைெர் , நொெொ (NASA) ஒரு வெவ்ெொய்
கிரகத்துக்கு

ஒரு

மனிைதர

யணிக்க

தெப் தில் கெனம் வெலுத்ை லெண்டும்
என்று நூலில் ெொதிடுகிறொர், அக்கிரகத்தில்
நிரந்ைர கொேனிதய நிறுவுெைற்கொன நீண்ட
தூர

லநொக்குடன்,

வைொழில்நுட்

மற்றும்

மற்றும்

உடல்,
உளவியல்

லகொரிக்தககதள நூலில் விெரிக்கிறொர் .
அந்ை நூதே ஆர்ெத்லைொடு ெொங்கி ெொசிக்க
ஆரம்பித்ை

வெந்தூரன்

அறிவியலில்

ட்டம் வ ற்றென் வின்வெளி ஆரொய்ச்சி .

யணம் ற்றி நூல்கதள ஆர்ெத்லைொடு
ெொங்கி ெொசிப் ென்
.

றக்கும் ைட்டு . வெளிக் கிரக ெொசிகள்

பூமிக்கு ெருதக ல ொன்ற கதை கதளயும்
ஈடி

(ET)

ல ொன்ற

ஸ்வ ல்ல ர்க்கின்

ஸ்டீவென்

(Steven

Spielberg

)அறிவியல் வின்வெளி டங்கதளப்
ைடதெகள் ொர்த்து ரசித்ைென்)

ே

****
வெவ்ெொய்

கிரகத்தை

லநொக்கி

இன்வெஸ்டிலகட்டர் (Investigator) என்னும்
வ யர் வகொண்ட விண்கேம் ஒன்தற இரு
விண்வெளி
அனுப்

வீரர்களின்
அவமரிக்க

உைவிலயொடு
நொஸொ

(NASA)

விண்வெளி நிர்ெொகம் முடிவு எடுத்ைது .
இந்ை வீரர்கள் ெொன்வெளி அறிவியலில்

(Astro

Physics

science)

ட்டம்

வ ற்றெர்களொக

இருக்க

இருக்கலெண்டும்.

விண்கேத்தை

ஒருைடதெயொெது இயக்கிய அனு ெம்
இருக்கலெண்டும்
உள்ள

நல்ே

ஆலரொக்கியம்

முப் து

ெயதுக்கு

குதறந்ைெரொகவும்
திருமணம்மொகொைெர்களொகவும், ஆங்கிேம்
ெரளமொக

ல ெக்கூடியெரொக

இருக்க

லெண்டும். அதுவுமன்றி நண்ணறிவு எண்
(IQ) குதறந்ைது 170 ஆக இருக்க லெண்டும்.
கணனியில்

ெல்லுனரொக

இருக்கலெண்டும்

இப் டி

ே

நி ந்ைதனகளுக்கு

உற் ட்டு

130

விண்ண்ப்பித்ைெர்களில் ஒரு சீட்டிழுப்பு
மூேம்

அவமரிக்கொ

நொடுகளில்

இருந்து

வைரிவுவெய்ைது

.

,இந்தியொ

ஆகிய

இருெதர

நொஸொ

இதில்

அவமரிக்கொ

கலில ொர்னியொவில் இருந்து வில்லியம்
என் ெரும் , இந்தியொவில் இருந்து
வெந்தூரனும் வைரிவு வெய்யப் ட்டொர்கள்
சூரிய மண்டேத்தில் வெவ்ெொய் கிரகம்
நமக்குப்

க்கத்து வீடு மொதிரி என்றொலும்

ே லகொடி கிலேொமீட்டருக்கு அப் ொல்
உள்ளது இரு சிறு ெந்திரங்கதளக் வகொண்ட
வெவ்ெொயுக்கு பூமிலயொடு ஒப்பிடும் வ ொது
சூரியதன. சுற்றிெர இரு ெருடங்கள்
மட்டில் எடுக்கும் . வெவ்ெொயில் ஒரு நொள்
24,5 மணித்தியொேங்கேொகும், .மற்தறய
கிரகங்ககலளொடு

ஒப்பிடும்

ல ொது

வெவ்ெொயில் உயரினங்கள்; ெொழு ெொத்தியக்
கூறுகள் உண்டு. ெந்திரனுக்கு 36 மணி
லநரத்தில் கூடப் ல ொய்ச் லெர்ந்து விட
முடியும்..

அவமரிக்கொ

இன்வெஸ்டிலகட்டர்

அனுப்புகின்ற
(investigator

)

விண்கேம் வெவ்ெொயுக்குப் ல ொய்ச் லெர
எட்டதர மொைங்கள் ெதர பிடிக்கும்.
ெந்திரனுக்கும்
யணிக்கும்

வெவ்ெொய்க்கும்
விண்கேம் லநர்லகொட்டுப்

ொதையில் வெல்ேொது. விண்வெளியில்
லநர்லகொட்டுப்
யணம்
என் து
நதடமுதறயில் ெொத்தியமற்ற ஒன்று.
பூமிக்கும் வெவ்ெொயுக்கும் உள்ள தூரம்
சுமொர் 20 லகொடி கிலேொ மீட்டர். எனினும்
விண்கேம்

லநர்லகொட்டுப்

ொதையில்

வெவ்ெொதய லநொக்கிெ. வெல்ேொது, அது
ெதளந்ை
ொதையில்

ொதையில் வெல்லும். ெதளந்ை
விண்கேம்

வெல்ெைொல்

யணம் வெய்கின்ற தூரம் 57 லகொடி கிலேொ
மீட்டரொக
இருக்கும்
கணக்கிடப் ட்டுள்ளது.

என்று

வெவ்ெொயுக்கு லநர் லகொட்டுப்

ொதையில்

வெல்ே முயன்றொல் அது சூரியனுக்கு எதிர்
திதெயில் வெல்ெைொக இருக்கும். இைனொல்
ரொக்வகட்டுக்கு
எரிவ ொருள்
உருெொக்க

லைதெப் டும்.
வகொண்ட

அதிக

ரொக்வகட்தட

முற் ட்டொல்

அது

சுமந்து

வெல்ேக்கூடிய விண்கேத்தின் எதடதயக்
குதறத்ைொக
ொதையில்

லெண்டும்.
வெல்லும்

ெதளந்ை

ல ொது

அதிக

எரிவ ொருள் லைதெயில்தே. அதிக எதட
வகொண்ட விண்கேத்தை அனுப் இயலும்.
விண்கேத்துடன்

உயலர

கிளம்புகின்ற

ரொக்வகட் முைலில் பூமிதயச் சுற்றி ெரும்.
நிர்ணயிக்கப் ட்ட லநரம் ெந்ைவுடன் அது
மணிக்கு சுமொர் 40 ஆயிரம் கிலேொ மீட்டர்
லெகத்தில்.

பூமியின்

ஈர்ப்புப்

பிடியிலிருந்து விடு ட்டு விண்வெளிக்குச்
வெல்லும் இந்ை
அந்ை விண்கேம் வெவ்ெொதய வநருங்கி
விட்ட பின் விண்கேத்தின் லெகத்தைக்
குதறத்ைொல்

ைொன்

அது

வெவ்ெொயின்

ஈர்ப்புப்பிடியில் சிக்கி வெவ்ெொயில் இறங்க
முடியும்.
வெவ்ெொயின் ஈர்ப்புப்பிடியில் சிக்கிய பின்
ஒரு விண்கேம் லெகமொக கீழ் லநொக்கி
இழுக்கப் டும். விண்கேம் ஒரு விமொனம்
ல ொன்று ைதர இறங்க முடியொது. ஒரு
கட்டத்தில் இறங்குகேம் மட்டும் பிரிந்து
ொரசூட் மூேம் கீலை இறங்க ஆரம்பிக்கும்.
அப்ல ொதும் கூட இறங்குக்கேம் ைதரயில்
லெகமொக லமொை ெொய்ப்பு இருக்கிறது.

வெவ்ெொய்
பிரச்ெதனயும்

யணத்தில்

இன்வனொரு

உண்டு.

வெவ்ெொய்

கிரகத்தில் ஒருெர்இருப் ொர் என்று
ல ச்சுக்கு

தெத்துக்

ஒரு

வகொள்லெொம்.

அெருடன் வடலில ொனில் ல ெ முடியும்.
நீங்கள்

21

நிமிஷத்துக்குப்

பிறகுைொன்

அெருக்கு உங்கள் குரல் கொதில் விழும்.
அெர்

திலுக்கு ஹலேொ வெொன்னொல் அது

உங்கள் கொதுக்கு ெந்து லெர லமலும் 21
நிமிடங்கள் ஆகும்.
சிக்னல்கள் ஒளி லெகத்தில் வென்றொலும்
வெவ்ெொய்

வெகு

வைொதேவில்

இருப் ைொல் இப் டியொன பிரச்ெதனதயத்
ைவிர்க்க முடியொது. வெவ்ெொய் பூமிக்கு
அருலக இருக்கும் ல ொது உங்கள் குரல் 4
நிமிஷத்தில் ல ொய்ச் லெரும்.அெரது குரல்
உங்களுக்குக் லகட்க இலை ல ொே 4

நிமிஷம் ஆகும். இரு து நிமிஷமொ, நொன்கு
நிமிஷமொ என் து அந்ைந்ை ெமயத்தில்
வெவ்ெொய்

எவ்ெளவு

வைொதேவில்

உள்ளது என் தைப் வ ொருத்ைது. இந்ை
பிரச்ெதனகலளொடு 2016 ஆம் ண்ண்டு மொர்ச்
முைேொம்

திகதி

இன்வெஸ்டிலகட்டர்

வெவ்ெொயுகு இரு விண்வெளி வீரர்கதள
சுமந்து

வகொண்டு

ைன்

யணத்தை

ஆரம்பித்ைது இரு வீரர்கதளயும் ெழி
அனுப்

அெர்களின்

குடும் லம

ெந்திருந்ைது
****
சிே

மொைங்கள்

வில்லியம்.

யணத்தின்

வெந்துரரொன்

பின்
ஆகிய

வெவ்ெொயில் கொேடி எடுத்து தெத்ைனர்.
அெர்களில்

வில்லியம்

ரொக்வகட்டில்

இருந்து வகொண்டு கருவிகதள இயக்கி

பூமிலயொடு

வைொடர்பில்

இருந்ைொர்

.

வெந்தூரன் கிரகத்தில் இறங்கி நடக்கத்
வைொடங்கினொர் . அெருக்கு அது ஒரு புது
அனு ெம். பூமியில் அெரின் நிதறயிலும்
ொர்க்க

38

விகிைம்

வெவ்ெொயில்

குதறவென் ைொல் அெர் துள்ளித் துள்ளி
நடக்க

லெண்டியிருந்ைது.

வின்வெளி

கப் ல்

இறங்கிய

வெவ்ெொய்

குதி

கிரகத்தின் ெட துருெத்துக்கு
என் ைொல்
கண்டு

னிகட்டிகள்

வெந்தூரன்

அருலக

இருப் தைக்

அதை

சுதெத்து

ொர்த்ைல ொது பூமியில்
னிக்கட்டிதய
சுதெத்ைது ல ொல் அெருக்கு இருந்ைது
திடீவரன வெந்ைதூரனுக்கு ைனது ெேது
தகதய யொலரொ பிடித்து குலுக்குெது ல ொல்
இருந்ைது . தக குலுக்கியெரின் லைொற்றம்

வெந்தூரனுக்கு ஆணொ வ ண்ணொ என்று
வைரியவில்தே
ஆங்கிேத்தில்
சிக்னல்கள்
வெந்தூரன் ல சினொன்:

மூேம்

“என் ெேது தகதய யொர் குலுக்குெது’?
அெரின் லகள்விக்கு சிக்னல் மூேம் ெந்ை
திதே அெரிடம் இருந்ை மின் கருவி
வமொழி வ யர்த்து வகொடுத்ைது.
“:எங்கள் வெவ்ெொய் கிரகெொசிகள். ெொர்பில்
பூமி
ெொசியொன
உம்தம
கிரகத்துக்கு ெரலெற்கிலறன்”

எங்கள்

“நன்றி. உன் வ யர் என்ன? உன்தன நொன்
ொர்க்க முடியுமொ?:
“எனக்குப்

வ யர்

கிதடயொது

எனது

இயற்தக அதிர்வெண் ைொன் என் வ யர்.

நொங்கள் அதே ெடிவில் இக் கிரகத்தில்
ெொழ்கிலறொம்.
கண்களுக்கு

அைனொல்
புேப் ட

உங்கள்

மொட்லடொம்

,

நொங்கள் எங்கள் ைதேெரின் அனுமதி
வ ற்றொல் மட்டுலம எங்கதள உங்களுக்கு
நொங்கள்
வைரிலெொம்.
எங்கலளொடு
சிக்னல்கள் மூேம் வைொடர்பு வகொள்ளேொம்.
அதேகள்

வ ொறிமுதற

அதேகள்(mechanical
அதேகள்

waves),

(electromagnetic

இருெதகப் டும்.

மின்கொந்ை
waves)என

மினக்கொந்த்

அதே

அதிர் லென் உள்ளெர்கள் ெற்று நுன்னறிவு
கூடியெர்கள். அதில் நொனும் ஒருத்தி” \
“நீ அப்ல ொ நீ ஒரு வ ண்ணொ”?
“ஆமொம் நொன் வெவ்ெொயில் ெொழும் வ ண்
ைொன்”.

“அதுெரி உன் லைொற்றத்தை
வகொண்டு ொர்ப் து? .

எதைக்

“எனது அதிர்வின் வீச்சு (amplitude) , முகடு
(crest),

அகடு

(wavelength)

(trough)

அதேநீளம்

ஆகியதெ

வகொண்டு

நிர்ணயிக்கப் டும். அதே நீளம் (Wave
length) என் உயரமொகும்”
“அது ெரி உன் அதிர்வெண்
வெந்தூரன் லகட்டொர்

என்ன?

“என் அதிர்வெண் 547 . அைெது ஒரு
வெகண்டில் 547 ைடதெ எனது இருதையம்
துடிக்கும் .என்தன மொர்ஸ் (mars) 547 என்று
கூப்பிடேொம்
“ இது நிறமொதேயில் ச்தெ நிறமொயிற்லற.
அைனொல் உன்தன. சுதம வ ண் என்று
.நொன் கூபிடட்டுமொ “?”

“ெரி உன் இஷ்டப் டி எப் டியும் கூப்பிடு”
“அலடயப் ொ என் இருதையத்தை விட
உன் இருதையம் லெகமொக அடிக்கிறது
ல ொல் வைரிகிறது :
“ அது ெரி உன்இருையம் துடிக்கும் லெகம்
என்ன “
“ என் இருையம் நிமிடத்துக்கு சுமொர் 70
ைடதெ அடிக்கிறது. லகொ ம் ெந்ைொல்
லெகமொக அடிக்கிறது. அது
டித்லைன்
நிறமொதேயில்

உனது
ச்தெ

ற்றி நொன்
அதிர்வெண்.
நிறத்துக்குள்

ெருகிறது. அைனொல் உன்னி
வ ண் என்று கூபிடேொமொ மொ :
“எப் டி கூப்பிட்டொலும் ெரி.”

சுதமப்

“இதை

ொர்ைொல்

நிறமொதேயில்

வெவ்லெறு

நிற

வித்தியொெத்தில்

உள்ளெர்கள்

உண்டு.

உங்களில்

பூமி

ெொசிகளில் உள்ள நிற லெற்றுதமதய
ல ொல் இருகிறது என வைரிகிறது”
“அப் டி

இருந்ைொலும்

நொங்கள்

உங்கதளப் ல ொல் எங்களிதடலய
ொடு

கொட்டுெதில்தே.

ொகு

வெவ்ெொயில்

பூமிெொசிகள் ல ொல் பிரலைெம், மைம்,
வமொழி, இன ெொைம் நொம் கொட்டுெது
கிதடயொது. நொன் வ ரிது நீ சிறிது என்று
நொங்கள் லெறு ொடு . கொட்டுெதில்தே
அைனொல் எங்களுக்கு இதடலய ெண்தட
நடப் தில்தே. .. ஆனொல் எங்கள் புத்தி
கூர்தம அதிர்வெண்ணில் ைங்கியுள்ளது”
“உங்கள்

கிரகம்

அதைக்கப் டுெைொல்

வரட்

பிளொனட்'

ஆரஞ்சு-சிெப்பு

நட்ெத்திரமொக

ெொனில்

லைொன்றும்.அைனொல்
கிலரக்கர்கள்

ண்தடய

மற்றும்

லரொமர்கள்

ைங்களுதடய ல ொர் கடவுள் வ யதரப்
வ யரிடச்

வெய்ைைற்கு

இந்ை

நிறம்

கொரணமொக இருந்திருக்கேொம் . இன்று,
விண்கேம்

ொர்தெயிட்டபின் வெவ்ெொய்

கிரகத்தின் லைொற்றம் மொர்ஷியன் ொதறகள்
துரு கொரணமொக
வெொனொர்கள்”

இருக்கிறது

என்று

“ அது ெரி உங்கள் கிரகத்தில் ஆணும்
வ ண்ணும் கொைலிப் து இல்தேயொ”?
“இரு மனம் ஓன்று லெர்ெைற்கு அதே
நீளம் ஒத்துப் ல ொக லெண்டும். இரு
அதிர்வுகள் ஓன்றுலெர்ந்ைொல் புது அதிர்வு
உள்ள அதே உருெொகிறது :”

“:இதை ைொன் நொம் எம் பூமியில் அதிர்வுகள்
ைதேயிடுெைொல் எற் டும்

ஒத்திதெவு

என்கிலறொம் . ெரி எங்லக நீங்கள்
கிரகத்தில் ெசிக்கிறீர்ரகள் ”?

இந்ை

“இந்ைக் கிரகத்தில் எல்ேொ இடத்திலும்
ெொழ்கிலறொம். எங்கள் ெசிப்பிடம் இந்ை
கிரகத்து அடியில்.”:
“இந்ை கிரகத்தின் குளிரில் இருந்து எப் டி.
ெொழ்கிறீர்கள்”? :
“கிரகத்தின் கொேநிதேக்கு ஏற்
ெொைப்

நொம்

ைகி விட்லடொம். அதுக்கொன நீர்

அணின்துள்ள ஆதட ல ொல் ஆதட உண்டு
எங்கள் வைொழில் நுட் அறிவு உங்கள் கிரக
ெொசிகளின் அறிதெ விட

ே மடங்கு

அதிகம். நொம் மற்ற கிரகங்களுக்கும் ல ொய்
ெருகிலறொம்

“ எப் டி ஒரு இடத்தில் இருந்து லெறு
இடத்துக்கு ல ொய் ெருகிறீர்கள்? .உங்கள்
கிரகத்தில்

ெொகனங்கதள

நொன்

கொணவில்தேலய . எரி ெொயு அதிகம்
லைதெலய” .
“எங்கள் வைொழில் நுட் த்தை

ொவித்து

உருெொக்கிய

றக்கும்

ைட்டில்

ருமன் குதறந்ை

யணம் வெய்கிலறொம். அைற்கு

லைதெயொன

ெக்திதய

சூரியனிடம்

இருந்து வ றுகிலறொம் . அது ெரி இது என்ன
துள்ளித்

துள்ளி

எங்கள்

கிரகத்தில்

நடக்குறீர்” வெவ்ெொய் கிரக ெொசி 547
லகட்டொள்
“ உங்கள் கிரொமத்தில் புவி ஈர்ப்பு ெக்தியி
பூமியிலும் ொர்க்க 38 விகிைம் குதறவு
அைனொல் ைன் மொதனப் ல ொன்ற நதட”

“மொன் என்றொல் என்ன “:
“அைகிய கண்கதளக் வகொண்ட பூமியில்
ெொழும் ஒரு மிருகம். ஆண் மொனுக்கு கம்பு
இருக்கும்:

உங்கள்

கிரகத்தில்

நொன்

மிருகங்கதள நொன் கொணவில்தேலய “
“சிறு

மிருகங்கள்

எங்கள்

கிரகத்து

அடியில்:உண்டு. ஏன் மீன்கள் கூட உண்டு
“.
“அப்

உங்கள்

ெொழ்வு

கிரகத்துக்கு

அடியில் என்று வெொல்லும் :
“ஆம்

விண்கல்

ைொக்குைல்

ஏற் டுெைொலும், வெப்

அடிக்கடி

நிதே குதறவு

என் ைொலும் கீலை ெசிக்கிலறொம். அங்கு
எங்கள்

றக்கும் ைட்டு ைளங்கள் உண்டு.

அதெ வெளிலயெந்து
உண்டு .”

றக்க ெழிகள்

“நீங்கள் அதிெயமொன பிறவிகள். அனொல்
நொன்

பூமியில்

ொர்த்ைது

பிற

கிரக

ெொசிகதள விலனொைமொன இரு கொல்கள்
வகொண்ட

உருெத்லைொடு

சித்ைரித்து

கற் தனயில் எடுத்ை இடி (ET) என்ற
சினிமொப் டம்”
:நொன் இரு ைடதெ இருெலரொடு

றக்கும்

ைட்டில் உங்கள் பூமிக்கு ெந்திருக்கிலறன்.
ஒரு ைடதெ இந்தியொ என்ற லைெத்துக்கும்
மறு ைடதெ அவமரிக்கொ என்ற லைெத்துக்கு
ல ொலனொம் ”
அப் டியொ.? எந்ை
பிடித்திருந்ைது ”?

லைெம்

உங்களுக்கு

“நிட்ெயமொக வைன் இந்தியொ ைொன்.”
“ஏன் பிடித்ைது:”?

“அங்குள்ள இயற்தக கொட்சிகள், உயர்ந்ை
முக்லகொணக் கட்டிடங்கள் . மக்களின்
கதே என்தனக் கெர்ந்ைது . கல்லில்
அெர்கள் அைகொன உருெங்கள் வெதுக்கி
இருகிறொர்கள் அதை வெதுக்கியெர்களிடம்
அதை கதேதய கற்று அலைல ொல் எங்கள்
கிரகத்திலும் உருெொக்க லெண்டும் ல ொல்
எனக்கு. இருக்கு அது ெரி உன் வ யர்
எனக்கு இதுெதர வெொல்ேவில்தேய". 547.
வெொன்னொள்
:" என் வ யர் வெந்தூரன். என்னுடன்
ெந்ைெர்

வில்லியம்.

அெர்

அலைொ

வைரிகிறலை அந்ை கப் லுக்குள் இருந்து
கருவிகதள இயக்குறொர் . எனக்கு உங்கள்
கிரகத்தில் வ யர் தெத்ை முதற மிகவும்
பிடித்து வகொண்டது. இதுல ொல் பூமிலும்
ெரும் கொேத்தில் எண் மூேம வ யர்

தெக்கும்
ெரலெண்டும்

முதறதய
.

உங்கள்

வகொண்டு
வெவ்ெொய்

கிரகத்தில் எைதன ல ர் அதே ெடிவில்
ெொழ்கிறொர்க்கள்"?.
“அந்ை எண்ணிக்தக எனக்கு வைரியொது.”
“உனக்கும்

எனக்கும்

இயற்தக

அதிர்லெண்கள் அருகருலக இருப் ைொல்.
உன்தன எனக்கு பிடித்துக் வகொண்டது. நீ
என்லனொடு பூமிக்கு ெருகிறொயொ

சுதம

வ ண்“?
"அது ெொத்தியமில்தே. நீ ஒரு லைொற்றம்.
உள்ளென்.

நொன்

அதே

ெடிவில்

இருப் ெள். நொங்கள் இருெரும் கணென்
மதனவியொக

ெொை முடியொது. என்

ைதேெர் என்தனத் லைடுெொர். இெளவும்

லநரம் என்லனொடு ல சியதுக்கு நன்றி. நொன்
ெருகிலறன:" 547. விதட வ ற்றொள்
****
சுதமப் வ ண்லண என்தன விட்டுப்
ல ொகலை , உன்தன நொன் கொைலிக்கிலறன்
என்லனொடு

பூமிக்கு

ெொ"

என்ற

.

வெந்தூரனின் பிைட்டல் குரே லகட்;டு
அெனின் ைந்தை வ ளதீக ல ரொசிரயர்
மயூரன் மகனின் அதறக்குள் ெந்ைொர் .
மகனின் வநஞ்சில் வெவ்ெொயுக்கு ஒரு
யணம் என்ற தமக்லகல் வகொலின்ஸ்
ஆங்கிே நூல் இருந்ைது. அதை இரவு
முழுெதும் ெொசித்து விட்டு மகன் கனவு
கண்டிருக்கிறொன் எனப்புரிந்து வகொள்ள
ல ரொசிரியருக்கு
பிடிக்கவில்தே.

அதிக

லநரம்

வெந்தூரதன

அெர்

எழுப்பிய

வ ொது

அென் திரு திரு வென்று விழித்ை

டிலய

“எங்லக என் சுதமப் வ ண் 547 அப் ொ”?
வெந்துரன் லகட்டொன்.
மகன் கனவு கண்டு பிைட்டுகிறொன் என்று
ல ரொசிரியருக்கு

விதரவில்

புரிந்து

விட்டது வெந்தூரனின் ைொய் ெள்ளிநொயகி
மகனுக்கு
தகயில்
அதறக்குள் ெந்ைொள்.

லகொப்பிலயொடு

“ இந்ைொ வெந்தூரொ

இந்ை லகொப்பிதய

சுடச் சுட குடி, உன்

சுதம வ ண்தண

மறந்து விடு . உன் மச்ெொள்

மொைங்கி

உனக்கொக ஹொலில் கொத்திருக்கிறொள் “ ைொய்
வெொன்னொள்.
****

கதை 2
புலரொக்சிமொ அல் ொ கிரகெொசி
முதனெர் ரஞ்ென் ஒரு ஓய்வு வ ற்ற ெொன்
வ ௌதீக வியேொளர் (Astrophysicists) . அெர்
ைனது ஆரொச்சியின் ல ொது வைொதே லநொக்கி
மூேம்

கண்டு

பிடித்ை

வின்மீன்

புலரொக்சிமொ வென்லடொரி (Proxima Centauri ),
இந்ை வின்மீன்

பூமிக்கு

4.22 ஒளி

ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது. ஒளி ஆண்டு
என் து ஒளியொனது ைனது லெகத்தில் ஒரு
ெருடத்தில்

வெல்லும்

தூரம்.

இதைக்

கணித்ைொல் ெரும் தூரம் 9.461×1012 கிமீ
ஆகும்
ஆகும்.

இது ஒரு நீள ெொனியல் அேகு

இது விண்வெளியில் உள்ள விண்மீன்கள்
முைேொன

விண்வ ொருட்ளுக்கு

இதடலயயொன வைொதேவுகதள அளக்க
ெொனியலில்

யன் டுத்தும் அேகு இது

.ஆகலெ ைனது வைொதே லநொக்கி மூேம்
கண்டுபிடித்ை வின்மீன் பூமிக்கு 4.22 ஒளி
ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது . இதுலெ
பூமிக்கு அருகில் உள்ள வின்மீனொகும்.
இந்ை வின்மீன் குடும் த்தில் புலரொக்சிமொ
அல் ொ என்ற பூமி ல ொன்ற கிரகம் உண்டு
என் தை அங்கிருந்து கிதடத்ை ெொவனொலி
ெமிக்தகக்கள் மூேம் கண்டறிந்ைொர். இந்ை
கிரகம்

உயரினங்ககள

வின்மீன்
இக்கிரகம்
வின்மீனில்

ெொைக்கூடிய

மண்டேத்திலும்
திரெம்

உள்ளது,

இருக்கக்கூடிய

இருந்து ெரியொன தூரத்தில்

உள்ளது. ப்ரொக்ஸிமொ பி அைன் புரெேன்
நட்ெத்திரத்திலிருந்து

வெறும்

4.7

மில்லியன்
கிலேொமீட்டர்)

தமல்

(7.5

மில்லியன்

வைொதேவில்

உள்ளது

மற்றும் ஒவ்வெொரு 11.2 பூமி நொட்களிலும்
ஒரு சுற்றுப் ொதைதய நிதறவு வெய்கிறது.
இைன் விதளெொக, ெந்திரன் பூமிக்கு ஒலர
ஒரு முகத்தை கொண்பிப் து ல ொேலெ,
அைன் பிரைொன வின்மீனுக்கு எப்ல ொதும்
இக்கிரகம் ஒலர முகத்தைக் கொட்டுகிறது.
லமலும் அந்ை பூமி ல ொன்ற கிரகமொனது
பூமியிதய விட 1.3 வ ரிைொனது அைனொல்
அைன்

ஈர்ப்புச் ெக்தி அதிகம்

அந்ை

கிரகத்தில் உயரினங்கள ெொழும் ெொத்தியக்
கூறுகள் இருப் தினொல் இருப் தினொல்
றக்கும் ைட்டில் பூமியில் நடக்க இருக்கும்
வெய்திகதளக்

வகொண்டு

ெரு ெர்கள்

புலரொக்சிமொ அல் ொ கிரக ெொசிகளொக

இருக்கேொம் என் து
ஐன்ஸ்டீனின்

ரொஜன்

லநரச் ெொர்புக் வகொள்தகயின்
Relativity)

கருத்து.

டி (Time

பூமிக்கும் புலரொக்சிமொ அல் ொ

கிரகத்துக்கும்

இதடலய

உள்ள

லநர

லெறு ொட்டினொல் பூமியில் முன் கூட்டிலய
நடக்கப் ல ொெதை அறியும் ஆற்றல் அந்ை
கிரகெொசிளுக்கு
கருத்து

,

உண்டு என் து அெர்

அதை

வகொள்ளவில்தே

நொெொ

ஏற்றுக்

புலரொக்சிமொ அல் ொ

கிரகம் பூமிதய விடப் ே ஆண்டுகளுக்கு
முன் லைொன்றியது என் தும் அெர் கருத்து
2016ஆம் ஆண்டு அெரின் ஆரொய்ச்சியின்
முடிதெ நொெொ உறுதிப்

டுத்தி அது

மதேகள் ெொர்ந்ை கிரகம் என்றது. அலைொடு
அக்கிரகத்தின்

ெரொெரி

வெப்

நிதே

பூமியிலும் ொர்க்கச் ெற்று அதிகம் என்றும்

அைனொல் அக்கிரகத்தில் நீர் இருக்கேொம்
என்றது
அன்று ரொஜன் பிற கிரக ெொசிகள்

ற்றிய

ஆெணப்

ொர்த்து

டத்தை யூடியூப்பில்

விட்டுத் தூங்கி விட்டொர், அெர் ைன்
கணனியின்
மின்ெொர
இதணப்த
துண்டிக்க மறந்து விட்டொர்.
இரவு திவனொரு மணி இருக்கும் யொலரொ
ல சுெது ல ொல் லகட்டது கண் விழித்துப்
ொர்த்ைல ொது அந்ை ல சும் ஒலி அெரின்
கணனியில் இருந்து ெந்ைதைக் கண்டொர் ,
“ ஹலேொ பூமி ெொசி, நொன் யொர் வைரியுமொ”?
கணனியில் இருந்து ெந்ை ஒலி லகட்டது
:”ல சும் நீர் யொர்? உம் உருெம் எனக்கு
வைரியவில்தேலய”

“என் வ யர் 300 லககொ (300 Gega). நீர்
கண்டு பிடித்ை புலரொக்சிமொ அல் ொ என்ற
பிற கிரக ெொசி நொன் . உமது
கண்டுபிடிப்புக்கு என் ொரொட்டுகள்”
“ல சும் நீர் அந்ைக் கிரகெொசியொ ?. நொெொ
வெொல்லிற்று அந்ை கிரகத்தில் உயிரினங்கள்
ெொழும் ெொத்தியம் இல்தே என்று”
“அெர்கள்

வைொழில்

நுட் த்தில்

எங்கதளப்

ல ொல்

இன்னும்

முன்லனறவில்தே

அெர்களக்குத்

வைரியொது நொம் எங்கள் கிரகத்தில் அதே
ெடிெத்தில் ெொழ்கிலறொம் என்று அைனொல்
எங்களுக்கு உங்கதளப் ல ொல் உருெம்
கிதடயொது ஆனொல் எமது ெக்தி எமது
அதிர்வெண்தண வ ொறுத்ைது எமது ெக்தி
சுமொர் 1 3 மொவ ரும் ஏலேக்ட்லரொன்

லெொல்ட். எனது இயற்தக அதிர்வுகள் ஒரு
வெகண்டுக்கு முன்னூறு வககொ வஹர்ட்ஸ்
(300Ghz)அைொெது உங்களின் கொமொ கதிர்
ல ொன்றது

(Gama Rays) .எங்கள் அதே

நீளம் மிகச்சிறியது ஆகலெ ஊடுருவும்
ெக்தி அதிகம் . நொம் உங்களுக்குத் வைரிந்ை
ஒளியின் லெகத்தை விட

ே மடங்கு

விதரெொகப் யணம், வெய்லெொம் உங்கள்
சூரியனிலிருந்து எங்கள் கிரகத்துக்கு சிே
வினொடிகளில் ஓளி ெருகிறது வெகு தூரம்
வெகு

விதரவில்

றக்கும்

ைட்டில்

வெல்லும் ஆற்றல் எமக்குண்டு . என்தன
நீர்

ொர்க்க முடியொைைன்

கொரணம் என்

உருெம் அதேெடிெத்தில். இருப் ைொல்
என் அதேயின் அதிர்லெண் 300 வககொ.
அதுலெ என் வ யரும் கூட. என்ன நொன்
வெொல்ெது உமக்குப் புரிகிறைொ”?

“எனக்குப் புரிகிறது நொன் ெொன் வ ௌதீக
துதறயில்

ட்டம் வ ற்றென். நீர் ல சும்

ெொன் அறிவியல் ெொர்ந்ை விதடயங்கள்
எனக்குப் புரியும்”
அது இருக்கட்டும் நீர் எைற்கு என்லனொடு
வைொடர்பு வகொள்கிறீர் ”?
“உங்கள் கிரகத்தில் உள்ள சிே நொடுகளில்
ஏற் ட இருக்கும்

ொரிய ஆ த்துகதள

நொன் உமக்கு எச்ெரிக்தக வெய்ய ெந்லைன் .
நீர் அந்ை நொடுகலளொடு வைொடர்பு வகொண்டு
அந்ை வெய்திதய அந்ை நொட்டு அரசுக்குத்
வைரிவித்து அந்ை அந்நொட்டு மக்கதள
ஆ த்தில் இருந்து கொப் ொற்றும் .
அது ெரி நீர் எந்ை நொட்டில் பிறந்ைென்”?
“இந்தியொவுக்குக் கீழ் முத்து ெடிவில் உள்ள
அைகிய இேங்தக தீவில்”

“ அப் டியொ? அந்ை தீவு ஒரு கொேத்தில்
இந்தியொலெொடு

இதணந்து

குமரி

கண்டத்தில் இருந்ைது. அந்ை கண்டம்
கடலில் மூழ்கிய ல ொது இந்ை தீவு ைப்பி
இந்தியொவில் இருந்து பிரிந்து விட்டது .
ஆனொல் அத் தீவில் அைர்மம் ைதே தூக்கித்
ைொண்டெமொடுகிறது . இங்கு மைத்தின்
வ யரில் இனக் கேெரங்கதள உருெொக்கி
மக்கதளக்
அதைச்

வகொதே

வெய் ெர்களின்

வெய்கிறொர்கள்.
மைம்

அதை

அதைப் ல ொதிக்கவில்தே. அந்ை நொடு
வெய்ை கர்மொெொல் அங்குச் சுனொமி, புயல்
வ ரும் வெள்ளம் கிளர்ச்சிகள் லைொன்றின
அதை முன் கூட்டிலய

அந்ை நொட்டின்

ெளிமண்டே திதணக்களத்துக்கு எடுத்துச்
வெொன்லனன்
எடுக்கவில்தே

அெர்கள்

கணக்கில்

“இப்ல ொது
என்ன
ஆ த்து
நொட்டுக்கு ெர இருக்கு”? :
“ யஙகரெொதிகளின்

அந்ை

ைொக்குைல்

ே

இடங்களில் நடக்க இருக்கிறது அதுக்கொன
நடெடிக்தகதய அெர்களிடம் உடலன
எடுக்கச் வெொல்லும்”
“ஏன் அந்ை அந்நொட்டு அரசுக்கு லநரடியொக
நீர் அறிவிக்கேொலம”
“அெர்கள் ென்முதறயில் முன்லனறியது
ல ொல்

வைொழில்

நுட் த்தில்

முன்லனறவில்தே”
வெொல்லிற்று
“அெர்கள்

நொன்

கிரகெொசி

வெொல்லிக்

லகட்கப்

ல ொகிறொர்களொ என்று எனக்குத் வைரியொது.
அங்குள்ள மந்திரிகள் ைங்களுக்கு எல்ேொம்
வைரியும்

என்ற

மனப் ொன்தம

உள்ளெர்கள்

அதுவுமல்ேொமல்

அந்ை

நொட்டு ஜொனொதி திககும் பிரைம மந்திரிக்கு
இதடலய பூெல் லெறு. ெம் ெம் நடந்து
முடிந்து

ே

உயிர்கள்

ல ொன

பின்

வகொமிென் தெத்து ஆய்வு நடத்துெொர்கள்”
ரொஜன் வெொன்னொர்
“அந்ை நொட்டுக்கு லெறு ஒரு மிகப் வ ரிய
வ ொருளொைொர

ொதிப்பு ெர இருக்கிறது.

மத்தியகிைக்கு நொடுகள் உமது நொட்டுக்கு
வ ட்லரொல் வகொடுக்
ெருெொர்கள்

என் தை

ைதட வகொண்டு
நொன்

ஒற்றுக்

லகட்லடன். மற்றும் ைகுந்ை நடெடிக்தக
எடுத்து
ைடுத்து

யங்கரெொதிகளின் ைொக்குைதே
நிறுத்ைொவிட்டொல்

நொட்டெர்ககள்

உங்கள்

பிற
தீவுக்கு

ெரமொட்டொர்கள் ” கிரக ெொசி வெொன்னொர் .

“உங்கள் கிரக ெொசிகளின் லெதே பிற
கிரகங்களில்
லகட் ைொ”?
“எங்கள்

நடப் தை

ஒற்றுக்

கிரகசிகளுக்கு

இந்ை

ெொன்மண்டேத்தில் உள்ள உயிரினங்களின்
ொதுகொப்பில் அக்கதர உண்டு. அைனொல்
எங்கள்

வைொழில்

நுட் த்தையும்

லநர

வித்திெொெத்தையும்
ொவித்து நடக்கப்
ல ொெதை முன் கூட்டிலய அறிகிலறொம் “
“ஐலயொ கடவுலள ஏன் இப் டி இந்ை
தீவில் நடக்கிறது “?
“இன்வனொன்று

உமக்குச்

விரும்புகிலறன்

நீங்கள்

வெொல்ே
இப்ல ொது

ெொழ்ந்து வகொண்டிருக்கும் கொேம் கலியுகம்
என் து
கிரகத்தில்

உமக்குத்

வைரியுமொ?

ஊைல்,

உங்கள்
ல ொர்கள்,

ொர ட்ெம்,ென்முதற.
மைெொைம்

இனெொைம்.

யங்கரெொைம்

ெக்திகதளத்

ைெறொன

யன் டுத்துைல்,

ைங்கள்
ெழிக்குப்

லெறு ொடு

மற்றும்

எண்ணிேடங்கொை லநொய்கள் இதெகள்
எல்ேொம்

உங்கள்

கிரகத்தில்

ைதேவிரித்ைொடுலம. நீங்கள் என்ன ைொன்
மருத்துெத்

துதறயிலும்

அறிவியல்

துதறயிலும் முன்லனறினொலும் உங்கள்
கிரக்கத்தின்

ெமுைொயம் பின்னதடவில்

ைொன் வென்று வகொண்டிருக்கிறது. எந்ை ஒரு
நொடும் ஏலைொ ஒரு ெழியில் ொதிப் தடந்து
வகொண்லட இருக்கிறது . உமது தீவு குமரி
கண்டத்தைப் ல ொல் கடலுக்குள் மதறயக்
கூடிய

ெொத்தியம்

உண்டு,

நொம்

அவமரிக்கொவில்2001 ஆம் ஆண்டு உேக

ெர்த்ைக தமயத்தைப்

யங்கர ெொதிகள்

ைொக்கப் ல ொகிறொர்கள் என் து

ற்றி ல்

மொைங்களுக்கு முன் அறிவித்ைல் நொெொவுக்கு
வகொடுத்லைொம்

அெர்கள்

கெனத்தில்

எடுக்கவில்தே அைன் விதளவு வைரிந்ைது
ைொலன”
“வைரியும்

என்ன உமது கிரக ெொசிகள்

தீர்க்கத்ைரிசியொக இருக்கிறொர்கலள அது
எப் டி உங்களொல் முடிகிறது “?
“எமக்குள்
அதுவும்

இருக்கும்

ெக்தி

அதிகம்.

அல்ேொமல்

நொன்

முைலில்

வெொன்ன கொே ெொர்பு வகொள்தக டி உங்கள்
கிரகத்துக்கும் எங்கள் கிரகத்துக்கும்
ஆண்டுகள்

கொே

வித்தியொெம்

ே

உண்டு

உத்ைொரணத்துக்கு உங்கள் கிரகத்தில் 2019
ஆம் ஆண்டு என்றொல் எங்கள் கிரகத்தில்
2039 ஆண்டு. அைனொல் உங்கள் கிரகத்தில்

நடக்கப் ல ொெது எங்களுக்கு நடந்ை
ெரேொறு ஆகிவிடுகிறது புரிகிறைொ”?
“அப்ல ொ எப்ல ொது மூன்றொெது உேக
யுத்ைம் எங்கள் கிரகத்தில் எந்ை ஆண்டில்
ெரும்’.
“அலனகமொகக் கலியுக முடிவில் அந்ை
யுத்ைத்தின்

முடிவில்

ே

நொடுகள்

இல்ேொமல் ல ொய்விடும். அதுக்கு முன்
உங்கள் கிரகத்துக்கு ஒரு விண்கல்லினொல்
வ ரும்
விரிெொக

ஆ த்து

ெரேொம்.

ரவும் லநொய்

அல்ேது

ெரேொம் .அது

எப்ல ொது நடக்கும் என்று உடலன வெொல்ே
முடியொது ” கிரக ெொசி வெொன்னது
”அதுக்கு என்ன வெய்யேொம் ?:
“அது நடக்க முன் உங்கள் கிரகத்தை
லநொக்கி ெரும்

விண்கல்லிதன உங்கள்

கிரகத்தைத் ைொக்கொமல் திதெ திருப் ேொம்,
அல்ேது சிைர தெத்துச் சிறு தூள்கள்
ஆக்கேொம். அது உங்கள் வைொழில் நுட் த்
திறதமதயப் வ ொறுத்ைது. ஏதும் உைவி
லைதெயொகின்

எங்கள்

கிரகத்லைொடு

வைொடர்பு வகொள்ளுங்கள் “
“லெறு என்ன எங்கள் கிரகத்தில் நடக்கும்
என்று எதிர் ொர்க்கிறீர்”
“உங்கள்

கிரகத்தில்

வெல்ெம்

உள்ள

ொதேென நொடு ஒன்று இருக்கிறைொ”?
“ஆம் . அந்ை நொட்டில் வ ட்லரொலியக்
கிணறுகள் ஏரொளம்”
“ அங்கு அைர்மம் ைதே

தூக்குெைொல்

வெகு விதரவில் அந்ை நொட்டில் உள்ள
வ ட்லரொல் கிணறுகள் ெற்றிப் ல ொய்

விடும் அைன் பின் அந்ை நொடு
நிதேக்கு ெந்து விடும்”

தைய

“ஓரு லகள்வி ரிஷிகள் சித்ைர்கள் புத்ைர்.
கொந்தி

ல ொன்ற

இந்தியொவுக்கு
ஏற்ற் டேொமொ”?

மகொன்கள்
ஏதும்

பிறந்ை
ஆ த்து

இந்தியத் லைெம் பிளவு ட ெொய்ப்புண்டு.
.வைற்கில் திரொவிடர்கள் ெொழும் குதிகள்
ஒன்று லெர்ந்து புது திரொவிட லைெம்
லைொன்றேொம்

இந்தியொ

வைொழில்

நுட் த்தில் எல்ேொ நொடுகதளயும்
வைற்கில்
முன்லனறிய
கிரகெொசி வெொன்னொன்

விட

நொடொகும்”

“அதைக் லகட்க எனக்குச் ெந்லைொஷமொக
இருக்கிறது.

“அைற்கு முன் அந்ை நொடு ெறுதமதயயும்
ஊைதேயும் ஒழித்து மக்கள் வைொதகதய
கட்டுப் ொட்டுக்குள்
ெரலெண்டும்”

வகொண்டு

“சீனொவுக்கு என்ன நடக்கும்"?
“சீனொவில் இரு வ ரும் பூகம் ங்கள்
நடக்க இருக்கிறது ஆயிரக் கணக்கில்
மக்கள் இறப் ொர்கள்”
“அலடயப் ொ

இவ்ெளவு

தெத்திருக்கும்

உங்கள்

எங்கள் கிரகத்தை லெவு
லெதேயொ”?

அறிந்து
கிரகத்துக்கு

ொர்ப் து ைொன்

உங்கள் கிரகத்தைப் ல ொல் இன்னும்
உயிர்கள் ெொழும் இரு கிரகங்கள் எங்கள்
வின்மீன்
அெர்கதளயும்

குடும் த்தில்

உண்டு

கெனித்து அெர்களின்

கிரகத்தில்
நடக்கப்
எச்ெரிக்கிலறொம்”
“எைற்கும்

ல ொெதை

என்லனொடு

வகொண்டு

எச்ெரித்ைதுக்கு நன்றி முடிந்ைொல் எனக்குத்
வைரிந்ை

அரசியல்ெொதி

அறிவிக்கிலறன்
டித்ைெர் . “
ெரி

வெகு

அெர்

லநரம்

ஒருெருக்கு
என்லனொடு

உம்லமொடு

ல சி

விட்லடன் உமது வ யதரக் லகட்க மறந்து
விட்லடன்”
“என் வ யர் முதனெர் ரஞ்ென்”
“ெரி நொன் ெருகிலறன் ரஞ்ென் திரும் வும்
உம்தம

எப்ல ொ

ெந்திப்ல ன்

எனக்குத்
வைரியொது”
வெொல்லிற்கு.

என்று

கிரகெொசி

கணனியின் மின்ெொர வைொடர்பு இல்ேொமல்
ல ொயிற்று
ரஞ்ென் கண் விழித்துப்
மின்ெொர வைொடர்பு

ொர்த்ை ல ொது

இருந்ைது அெரின்

டம் மட்டுலம வமொனிட்டரில் வைரிந்ைது
அெர் கண்டது கனெொ என்ற ெந்லைகம்
அெருக்கு ெந்ைது .
(யொவும் புதனவு)

கதை 3
சிெலிங்கபுரம்
புத்ைளத்தில் இருந்து மன்னொர் லநொக்கிப்
ல ொகும் B379

ொதை ஒரு கொேத்தில்

அரிப்பு கதரலயொரத்தில் முத்துகுளிப்புகொக
ஓல்ேொந்ைரொல் அதமக்கப்

ட்ட

ொதை.

அப் ொதைக்கு கிைக்லக வில் த்து ென
பூங்கொவும் லமற்லக முத்து விதளயும்
மன்னொர் ெதள குடொவும் உள்ளது கேொ
ஓயொ உற் ட மூன்று ஆறுகள் இந்ைப்
ொதைதய கடக்கின்றன . ஒரு கொேத்தில்
லெறும் கிரெலும் வகொண்ட

ொதையொக

இருந்ைது இேென்குளம், மரிச்சுக்கட்டி .
ெண்ணொத்திவில்லு. வ ொன் ரப்பு . ஆகிய
ைமிழ் வ யர்கள் உள்ள கிரொமங்கதள
ொதை

ைழுவிச்

வெல்கிறது.

கொேப்

ல ொக்கில் ொதை ைரம் உயர்த்ை வ ற்று A32
ஆகியது .
வகொழும்பில் இருந்து புத்ைளம் மன்னொர்
ொதை

ஊடொக

யொழ்ப் ொணத்துக்கு

யணம் வெய்ைொல் சுமொர் 96 தமல்கள்
தூரம் குதறவு. வ ொன் ரப்பு விதளச்ெல்
அதிகம் உள்ள ெயல்கதளக் வகொண்ட
கிரொமம்.

அைனொல்

அப்

வ யர்

ெந்திருக்கேொம் அக்கிரமத்தில் இருந்து
லமற்குக் கதரலயொரமொக உள்ள கிரொமம்
ைம் ண்னொெ என்ற குக் கிரொமம்.
கிமு 542 இல் விஜயன் என்ற ஒரிெொ
மொநிேத்தின்

இளெரென்

நொடு

கடத்ைப் ட்டு ைன் 700 லைொைர்கலளொடு
லைொணிகளில் ெந்து இறங்கி இடம் ைொன்
வெம்மண்னும் சிே

ொதறகளும் உள்ள

கிரொமம் ைம் ண்னொெ என்று மொஹெம்ெம்

குறிப்பிடுகிறது

.

இக்

கிரொமம்

ஒரு

கொேத்தில்
துதறமுகமொக
இருந்ை
குதிதரமதேக்கு அருலக உள்ளது .
சிங்கள இனம் லைொன்ற கொரணமொக இருந்ை
இந்திய

இளெரென்

விஜயன்,

ஒரு

சிெ க்ைன். . அப் குதிதய ஆண்ட இயக்க
இனப்

வ ண்

திருமணம்

குலெனி

வெய்து

என் ெதள

பின்

அெதளயும்

பிள்கதளயும் துரத்தி விட்டு

ொண்டிய

லைெத்து இளெரசிதய திருலகதீஸ்ெரத்தில்
திருமணம்

வெய்ைைொக

வெொல்கிறது.

அகலெ

கிரொமம்

ெரேொறு

என்ற

ைம் ண்னொெ

உள்ள

கிரொமம்.

வ யரில்

இருந்து

ைப்லரொல ன்

Taprobane)

அக்கிரொமத்தின்
லைொன்றியலை

ெரேொறு

இேங்தகயின்

இக்கிரொமத்துக்கும்

மறு

ைமிழ்

வ யர்;
நொட்டின்

ைொமர ரணி ஆற்றுக்கும் ஒரு கொேத்தில்
வைொடர்பு இருந்ைைொக ெரேொற்றொளர்கள்
வெொல்கிறொர்கள் .
குதிதரமதேயில் இருந்து லெர மன்னனின்
மகள் அல்லி ரொணி அரெொண்டொள் அெள்
முத்துக்கதள
குதிதரகள்.

விற்று

அலரபியரிடம்

ெொங்கினொள்

.

அைனொல்

அத்துதறமுகதுகு அப்வ யர் ெந்ைது .
குதிதரமதேக்கு அருலக

ல்லுத்துதற,

வகொளங்கநொைன்; என்ற இரு

ண்தடய

கிரொமங்கள் உண்டு மூன்று

ண்தடய

கிணறுகதள சிதைந்ை நிதேயில் இக்
கிரொமங்களில் இன்றும் கொணேொம்
இக்கிரொமங்களில் சுமொர் இரு நூறு மீனெ
குடும் ங்கள் மட்டுலம ெொழ்கிறொர்கள்.
அக்கரொமத்து

ைதேென்

சிெநொைன்,

அவ்வூர்சிகள்
ெொசிகள்.

எல்லேொரும்

அக்கிரொமங்களுக்கு
லெதெ

ல ொெைற்கு

இல்தே.

குதிதரமதேக்கு

இந்துமை

ஸ்

கொட்டுப் குதி.
ஜீப்பில்

வென்று

அங்கிருந்து இக் கிரொமங்களுக்கு நடந்லைொ
அல்ேது ஜீப்பிலேொ, தெக்கிளிலேொ வெல்ே
லெண்டும் சிறு கட்டிடங்கள் இருந்ைைற்கு
அதடயொளமொக சிே கற் சுெர்கதளக்
இன்றும் கொணேொம்.
*****
வகொழும்பு ல்கதே கைகத்தில் சிெைொென்
ெொனியற்

வ ௌதிகத்

துதறயிலும்

(Astro

Physics)

விஜயைொெொ

வைொல்வ ொருளொய்வு ெொர்ந்ை (Archaeological)
துதறயிலும் முதனெர்

ட்டம் வ ற

ஆரொச்சி வெய்யும் மொணெர்கள். இருெரும்
வகொழும்பு லரொயல் கல்லூரியில் ஒன்றொகப்
டித்ை. நண் ர்கள். சிெைொென் ஒரு இந்து.
விஜயைொெொ ஒரு வ ௌத்ைன்.
இருெரும் குதிதரமதே குதிதய ஆண்ட
இயக்

வ ண் குலெனி ஆட்சி வெய்ை

குதிதய ற்றி ஆரொச்சி வெய்ய, வில் த்து
ெனப் பூங்கொவில் A32 கிைக்குப் க்கத்தில்
சிே தமல்கள் தூரத்தில் இருக்கும் கொளி
வில்லுக்கு

அருலக

குலெனி

யின் ண்தடய மொளிதகக்கு வென்றனர்,
விஜயன்

இேங்தகக்கு

சுமொர்

2600

ஆண்டளவில் (கி மு 6 ஆம் நூற்றொண்டு )
ெந்ைல ொது இம் மொளிதக கொளி வில்லுக்கு
அருகில்

இருந்ைைொக

சிங்கள

நூேொன

மகொெம்ெம் வெொல்கிறது. கொளி வில்லு
என்ற வ யரில் இருந்து ெக்தித் வைய்ெமொன

கொளிதய குலெனி ெணங்கினொள் எனக்
கருைக்

கூடியைொக

வில்லுவில்

இருக்கிறது.

இருந்து

கொளி

குதிதரமதேக்கு

நடந்து வென்றொல் ஒரு மணித்தியொேப்
யணம் சிெொவும் விவஜய்யும் ஜீப்பில்
வென்றைனொல்

அதர

மணியில்

கொளி

வில்லுவில் இருந்து ல ொய் லெர முடிந்ைது
குதிதரமதேயில்

இருந்து

லமற்லக

ொர்த்ைொல் மன்னொர் குடொவின் அைகிய
லைொற்றம் வைரியும் .கடலுக்கு அக்கதரயில்
இஸ்ேொமியர்கள் அதிகம் ெொழும் நகரம்
கீைக்கதர லெது ெமுத்திரத் திட்டம் வெயல்
டுத்ைப் ட்டொல்

குதிதரமதே

மறு டியும் துதறமுகமொக மொறக் கூடிய
ெொத்தியக் கூறுகள் உண்டு.

ல்லுதுதற,

வகொளங்கநொைன் ஆகிய இரு கிரொமங்களும்
இதணந்து “சிெலிங்கபுரம்” என்று வ யர்
மொற்றம்

ஊர்

ெொசிகளொளல்

வெய்யப்

ட்டதை

கிரெல் ொதை

ஓரத்தில்:

“சிெலிங்கபுரம் 3 தமல்” என்ற வ யர்
ேதக, கொட்டியது.
முைலில் ைங்கள் ஆரொச்சிதய நடத்ை முன்
சிெலிங்கபுர

மீனெர்களின்

கிரொமத்

ைதேெரொன எழு து ெயது சிெரொெதன
என் ெரதர சிெொவும் விஜய்யும் ெந்தித்து
அெரின் அனுமதி ைங்கள் ஆரொச்சிக்கு
வ ற்றனர்

ைமிலைொடு

சிங்களமும்

அெர்

ஓரளவுக்கு

ல ெக்

கூடியெரக

இருந்ைது இருெருக்கும் ஆச்ெரியத்தைக்
வகொடுத்ைது.
“ ஐயொ உங்கள் கிரொமம் ெரேொறு உள்ள
கிரொமம். சிங்கள இனத்திதன உருெொக்கிய
விஜயன்

என்ற

இளெரென்

ைன்

லைொைர்கலளொடு 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்
உங்கள்

கிரொமத்துக்கு

அருலக

ெந்து

இறகியைொக நொங்கள் அறிந்லைொம். அெரின்
முைல்

மதனவி

ஆட்சிக்குக்

கீழ்

குெவெனியின்

இக்

கிரொமம்

2600

ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்திருக்கேொம்
என் து நொம் அறிந்ை ெரேொற்றின்

டி

எங்கள் கணிப்பு. நீங்கள் என்ன ஐயொ
வெொல்கிறீர்கள் ”? விஜய் லகட்டொர்
“ ஆம் அது ஒரரளவுக்கு உண்லமலய.
இரொெணதன ல ொல் இயக்கர் ெம்ெத்தை
லெர்ந்ைெள் குலெனி அெள் ஒரு சிெ
க்தை. குலெனியின் கொேத்துக்கு முன்பு
இருந்லை

சிெ க்ைன்

இரொெணனொல்

அதமக்கப் ட திருக்லகதீஸ்ரம் லகொவில்
மொந்தையில்
மொந்தை குதி

இருந்து
இரொெணனின்

ெருகிறது.
மனவி

மண்லடொைரியின் ைந்தையின் ஆட்சிக்கு
அக்கொேத்தில்

கீை

இருந்ைது

திருக்லகதீஸ்ரத்தில்
இரண்டொம்

ைொன்

திருமணம்

விஜயனின்
நடந்ைது.

.

விஜயனும் ஓரு சிெ க்ைன் . அைன் பின்
லெர நொட்டின் இளெரசி அல்லி இந்ைப்
குதிதய

அரெொண்டொள்.

ொைதடந்ை

கட்டிங்கதள நீங்கள் ொர்த்திருபீர்கலள “
சிெரொென் வெொன்னொர்.
“ ொர்த்லைொம்.அது
கிரொமத்தின்
அைனொல்

ெரி.ஐயொ,

வைய்ெம்
உங்கள்

சிெளலிங்கபுரம்

உங்கள்

சிெலிங்கம்.
ஊர்

ஆயிற்று

ஒரு

.வ யர்
லிங்க

ெடிவில் உள்ள கருப்பு நிற கல்லுக்கு சிறு
லகொவில் அதமத்து எவ்ெளவு கொேமொக
ெழி ட்டு ெருகிறீர்கள்”?
“ அது கல் இல்தே ெொனத்தில் இருந்து
கடவுள்

எங்களுக்கு

இந்ை குதியில்

உள்ள

ைந்ை
வெப்பு

லிங்கம்.
கேந்ை

தறகளும் மணலும் ெொனத்தில் இருந்து
கடவுள் எங்களுக்கு ைந்ை வ ொக்கிஷம்.
இந்ை

லிங்க

ெடிெத்தில் உள்ள கல்

மட்டுலம கருப்பு நிறமொனது இந்ை லிங்கம்
ெடிெமொன கல் எங்கதள மிருகங்களின்
ைொக்குைலில் இருந்தும; லநொய் வநொடிகளில்
இருந்தும் கொக்கிறது. எமக்கு லைெயொன
மீன் ெளத்தையும், முத்தையும் ைருகிறது .
“ முத்து கிதடத்ைொல் யொருக்கு விற் தன
வெய்வீர்கள்”?.
“ கடலுக்கு அக்கதரயில் உள்ள கீைக்கதர
முஸ்லீம் வியொ ொரிகளுக்கு.”
“நொங்கள் சிெலிங்க கல்தே

ரிலெொதித்து

ொர்த்ை ல ொது அது இரும்பு கேதெ
வகொண்ட கல் என அறிந்லைொம். அைல்
இருந்து இது ஒரு விண்கல் என் து எங்கள்

முடிவு. எதிர் ொரொை விைமொக அது லிங்க
ெடிெத்தில் உள்ளது;”
“

என்ன

புதுதமயொன

கல்

என்று

வெொல்லுகிறீர்களொ.? எனக்கு புரிகிற மொதிரி
வெொலுங்லகொ” சிெரொென் வெொன்னொர்
விஜய் திதே எதிர் ொர்த்து சிெொதெப்
ொர்த்ைொர்.
“

ஐயொ எனது அறிவியல் விளக்தை

வகொஞ்ெம் வ ொறுதமயொகக் லகளுங்கள். “
சிெொ வெொன்னொர்
“ ெரி வெொல்லும் நொங்கள் லகட்கிலறொம்
“.:என்றொர் சிெரொென் . அெதரச் சுற்றி சிே
கிரொம

ெொசிகளும்

சிெொ

என்ன

வெொல்ேல ொகிறொர் என்று ஆெலுடன்
லகட்டுக் வகொண்டு இருந்ைனர் ..

“விண்கல் மதை துகள்கள் பூமியில் எல்ேொ
லைெத்திலும் அதிக லெகத்தில் பிரகொெமொக
விழும். 2016 ஆண்டு சுமொர் 3400 கற்கள்
பூமியின்
மிக

ே லைெங்களில் விழுந்துள்ளது

சிறிய

அதடயமுன்
ெொம் ேொகி

விண்

கற்கள்

பூமிதய

உரொய்வினொல்

எரிந்து

விடும்

வ ரிய

கற்கள்

உரொதெயும் மீறி ெொம் ேொகொமல் பூமிதய
ெந்ைதடகிறது அதெற்தற ஆங்கிேத்தில்
மீட்லடொரொய்டுகள்

என் ர்

சிறிய

அளவிேொன 1 மீட்டர் அகேம் வகொண்ட
வின் கற்களும் தை விட சிறிய கற்களும்
தமக்லரொமீட்லடொரொய்டுகள்
ெொன்வெளி

தூசி

அல்ேது
என

ெதகப் டுத்ைப் டுகின்றன “
விண்கல்

என் து

லைொன்றும் ஒரு சிறிய

வின்வெளியில்
ொதற அல்ேது

உலேொகமக

கல்

ஆகும்.

பூமியின்

ெளிமண்டேத்தில் அதிகமொக லெகமொன
ஒரு

ெொல்மீன்,

அல்ேது

சிறுலகொள்

நுதையும் ல ொது, அெற்றில் இருந்து விண்
கல் துகள்கள் வெளிலயறுகின்றன. இந்ை
நிகழ்வு ஒரு விண்கல் அல்ேது "எரி
நட்ெத்திரம்" என்று அதைக்கப் டுகிறது.
ே விண்கற்கதளத் வைொடர்ந்தும், ெொனில்
உள்ள அலை நிதேயொன புள்ளியில் இருந்து
லைொன்றும் லைொற்றத்தை ஒரு விண்கல்
மதை என்று அதைக்கப் டுகிறது..
பூமியின் ெளிமண்டேத்தில் ஒவ்வெொரு
ஆண்டும்

சுமொர்

15,000

டன்

மீட்லடொரொய்டுகள், மற்றும் லெறு ட்ட
விண்மீன் தூசி ஆகியதெ உருெொகிறைொக
மதிப்பிடப் ட்;டுள்ளது .

அதனத்து

மீட்லடொரொய்டுகளும்

(meteoroids) நிக்கல் மற்றும்
வகொண்டிருக்கின்றன.
ஒரு

இரும்பு

விண்கல்லின் உலேொகக் கேதெ

விண்கல்பூமிதய
லைொன்றும்

அதடயும்

ஒளியின்

ெளிமண்டேத்தில்

நிறத்தையும்

அைன்

ஆகியெற்தறப்
உைொரணத்துக்கு
ஒளியொயின்
இருகிறது

ல ொது
லெகம்

வ ொறுத்ைது,
அலனகமொக
விண்கல்லில்

என் து

அர்த்ைம்.

மஞ்ெள்
இரும்பு
உங்கள்

சிெலிங்கக் கல் கருப்பு நிறம் என் ைொல்
அதில் இரும் உலேொகம் உண்டு “
“நீங்கள் வெொல்ெது எல்ேொம் எங்களுக்குப்
புதுதமயொக இருக்கிறது. அப்ல ொ எங்கள்
கிரொமத்தில்
அடுக்குகளும்

உள்ள

வெம்

மணல்

ெளப் ொதறகல்ள்

லைொற்றம். ற்றி என்ன வெொல்கிறீர்கள்”?
ஒரு கிரொமெொசி லகட்டொர்
“சிே

ொதற

விண்கற்களின்

ைொக்குைளிளொல்லைொன்றி இருக்கேொம் இது
ே ஆயரம் ஆணடுகளுக்கு முன் நடந்ை
வின்கல்

ைொக்குைேொள்

இருக்கேொம்

வெப்பு

கேதெதயக்

வெம்மண்
வகொண்டது.

இதை

ைொமரம்

அைனொல் ைொன் இந்ை குதிக்கு ைம்

என் ர்.
ன்னி

என்ற வ யர் ெந்ைது என் து என் கருத்து.
அலைொ

ொருங்கள் வகொத்துக் வகொத்ைொன

மேர்கள் உதடய

சுதம மொறொச் வெடி

ெதக. இதை லரொலடொவடன்ரொன் வெடி
என் ர் இது

ே கொேமொக இருக்கிறது

ல ொல் வைரியுது. . இந்த் வெடி வெப்பு
அதிகம்

உள்ள

மண்ணில்

விதரெொக

ெல்ரும். இதுவும் ஒரு ெொன்று .முன்பு ஒரு

கொேத்தில் முத்ைதைப் ல ொல் வெப்பும்
ஏற்றுமதியொகி இருக்கேொம். யொர் கண்டது ?
சிெொ வெொன்னொர்
. “இேங்தகயின் முைேொெது நகரமொகவும்,
ைதேநகரொகவும்

ைம்

ன்னி

இருந்திருக்கேொம்
என
நொன்
நிதனக்கிலறன் என்றொர விஜயைொெெொ
“ நீங்கள் வைொடர்ந்து உங்க;ள் கிரொமத்து
வைய்ெத்தை ெழி டுங்கள். எதை நம்பி
ெொழ்கிறீர்கலளொ

அதை

வைொடர்ந்து

வெய்யுங்கள்;. நொங்கள் ைந்ை விளக்கம்
உங்கள் அறிவுக்கு விருந்து” . : என்றொர்
சிரித்ை டி சிெொ
ஒருெர்

முகத்தை

ஒருெர்

ல ெொமல் இருந்ைொர்கள்.

ொர்த்ை டி

ஐம் து ெயதுதடய கிரொமெொசி ஒருெர்
இருெரிடம் ெந்து ஒரு துணியில் சுற்றிய
ரிதெ இருெருக்கும் வகொடுத்ைொர்.
“என்ன ஐயொ இது;"? விஜய் லகட்டொர்
“நீங்கள்; இருெரும் இந்ை கிரொமத்துக்கு
இவ்ெளவு தூரம் ெந்து எங்கதள ெந்தித்து
உதரயொடிைன் நிதனெொக ஆளுக்கு ஒரு
முத்து எங்கள் ரிசு. என்றொர் அெர்.
சிெொவும்

விஜய்யும்

ல ொனொர்கள்.

****

ெொயதடத்து

கதை 4
விண்கல்

வ ௌதிகத் துதற ல ரொசிரியர் ரொஜன்
அஸ்டிலரொ

பிசிக்சில்

(Astro

Physics)

எனப் டும் ெொன்யியற்பியலில் முதனெர்
ட்டம் வ ற்றெர். விண்கல் லைொற்றமும்
அைனொல் பூமியின்
ஆரொச்சி

வெய்து

ொதிப்பு

ற்றி அெர்

முதனெர்

ட்டம்

வ ற்றெர். ெொனியற் ெம் ந்ைப் ட்ட
கட்டுதரகதள
ெஞ்சிதகக்கு

விஞ்ஞொனி

ற்றி

என்ற

எழுதிெரு ெர்.

ெொஸ்திர ெல்லுனர்கள்
அறிந்து

ே

ெொண்

ேரின் ெரேொறு
தெத்திருந்ைொர்.

அவ்ெல்லுனர்களில் அெதர முக்கியமொக
கெர்ந்ைெர்கள்
அயின்ஸ்தடனும்,

அல்ல ர்ட்
ஸ்டீ ன்

லஹொகின்சுலமயொகும். உேகம் ல ொற்றும்
அல்ல ர்ட் அயின்ஸ்தடனின் நிதனெொகத்
ைன் மகனுக்கு அல்ல ரட் எனப் வ யர்
சூட்டினொர் ரொஜன்.
அல்ல ர்ட்

ைன்தனப்ல ொேலெ

ெொன்யியற்பியலில்
வ ற்று

டித்து

ட்டம்

உேகம் ல ொற்றும் அல்ல ர்ட்

அயின்ஸ்தடதனப் ல ொன்று விஞ்ஞொனி
ஆகலெண்டும் என் லை அெர் ஆதெ.
மகதன

ஊக்குவிப் ைற்கொக

500

வடொேர்கள் வகொடுத்து ெொனில் நடக்கும்
கொட்சிகதளத் வைளிெொகப்

ொர்கக்;கூடிய

திறதம ெொய்ந்ை ஓரியன் வடவேஸ்லகொப்
ஒன்தற பிறந்ை நொள்

ரிெொக மகனுக்கு

புவரொ ெர் ரொஜன் ெொங்கிக் வகொடுத்ைொர்.
அல்ல ர்ட்
ெம் ந்ைப் ட்ட

ெொன்யியற்பியல்
கட்டுதரகதள

ெொசிப் தில்

அதிக

கொட்டிெந்ைொன்.

ெொனில்

ஆர்ெம்
நடக்கும்

விசித்திரங்கதளப் ற்றி அறிெது அெனது
வ ொழுது ல ொக்கு. ஆத்ைர் சி கிளொர்க் (Arthur
C Clerk)
வெல்ஸ்

, அசிலமொவ்
(H

G

எழுத்ைொளர்கள்

(Asimov). ஏச் ஜி
Wells)

எழுதிய

;ல ொன்ற
அறிவியல்

நொெல்தள ெொசித்து ைொனும் அெர்கதளப்
ல ொன்று அறிவியல் கதைகள் எழுதும்
எழுத்ைொளனொக

ெரலெண்டும்

என் து

அென் ஆெல்;.
தினமும்

ைனது

ஓரியன்

வடேஸ்லகொப்பினூடொக

ெொனத்தைப்

ொர்த்து
அல்ல

ஆரொச்சி
ர்ட்

வெய்ை டிலய

தினமும்

இருப் ொன்.

வடேஸ்லகொப் இல்ேொமல் லநரடியொகப்
ொர்க்க

முடியொை

ே

கிரகங்கதள

அெனொல்

ொர்க்கக்கூடியைொக

இருந்ைது,ஓரியன்

வடேஸ்லகொப்பின்

முக்கிய கண்ணொடியின் விட்டம் வ ரிைொக
இருப் ைொல்
ெொனில்
வைளிெொகத் வைரிந்ைன.
சூரிய

குடும் த்தில்

கொட்சிகள்

வ ரிய

கிரகம்

வியொைன். அைன் லமகப் ட்தடகதளயும்
கலியிலயொ கண்டுபிடித்ை நொன்கு வ ரிய
ெந்திரன்கதளயும்
ொர்க்கமுடிந்ைது.

அல் ர்ட்டொல்
பூமிதய

விட

விட்டத்தில் திவனொரு மடங்கு வ ரிைொன
வியொைன் கிரகத்தில் வ ரிய விண்கற்கள்
அடிக்கடி

ைொக்குைதே

கண்டு

அதிெயத்ைொன். 67 ெந்திரன்கதள வகொண்ட
வியொைனொனது எல்ேொ ெந்திரன்கதளயும்
ைன் வடேஸ்லகொப்பில் அல் ர்ட்டொல்
ொர்க்க முடியவில்தே என் து கெதே.

ெனி கிரகத்ை சுற்றி உள்ள ெதளயங்கள்
அத்குப் வ ருதமதயத் லைடி வகொடுத்ைது.
வியொைனுக்கு

அடுத்ைொக

எண்ணிக்தக

உள்ள

அதிக

ெந்திரன்கதள

இக்கிரகம் வகொண்டது. பூமிதயப் ல ொல்
எல்ேொக்

கிரகங்களுக்கும்

ெந்திரன்கள்

உண்டு என் தையும் வெகு தூரத்தில் உள்ள
வநப்டியூனுக்கு
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ெந்திரன்களும்?

யுலரனசுக்கு 27 ெந்திரன்களும் இருப் தை
அறிந்ைொலும்

அச்ெந்திரன்கதள

வடேஸ்லகொப்பினூடொகப்

ைன்
ொர்க்கக்

கூடியைொக இல்தே என் து அெனுக்குப்
வ ரும் ஏமொற்றம்,வின்கற்கள் கிரகங்கதள
ைொக்குெது
இருந்ைது.

கண்வகொளொக்
ைன்

கொட்சியொக

ைந்தைiயிடம்

ைொன்

வடேஸ்லகொப்பினூடொக கண்ட கொட்சியின்
ெந்லைகத்தைக் லகட்டொன்.

“அப் ொ, விண்ற்கள் எரி மதை ல ொல்
வ ொலிகின்றனலெ அது ஏன்.
எங்கிருந்து லைொன்றிதெ?”.
“ெளிமண்டேத்தினூடொக
வின்கற்கல்
உரொய்வு
அதிகரித்து,

லெகத்துடன்

யணம்
ஏற் ட்டு,
எரியத்

அதெ

வெய்ெதினொல்
வெப்

நிதே

வைொடங்குகிறது

அைனொல் விண்கல்தே எரிகல் என்றும்
அதைப் ொரகள்.
வ ரும் வெடிப்பு 13.8 பில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு முன் லைொன்றியது என் து
ஒரு கணணிப்பு பிர ஞ்ெத்தில் முைல் ஒளி,
வ ரும் வெடிப்புக்கு பிறகு 240,000 முைல்
300,000 ஆண்டுகளுக்கு
இதடயில்லைொன்றியது என்திரு கருத்து
நிேவுகிறது இது மறுசீரதமப்பு ெகொப்ைம்
என்று அதைக்கப் டுகிறது.

ஃல ொட்டொன்கள் ஒரு வநொடிக்கு
ஓய்வெடுக்கக்கூடிய முைல் முதற,
அணுக்களுக்கு எேக்ட்ரொன்களொக
இதணக்கப் ட்டுள்ளது. இந்ை
கட்டத்தில்ைொன் பிர ஞ்ெம் முற்றிலும்
ஒளிபுகொைொக இருந்து
வெளிப் தடயொனைொக மொறியது .
பிர ஞ்ெதில் முைலில் ஒலி லைொன்றி
. அைன் பின்னலர ஒளி லைொன்றியதுஅந்ை
ஒலிதய ஓம் என்று இந்து மைம்
வெொல்கிறது

சுமொர்

வ ரும்

வெடிப்பின்

ல ொது

நட்ெத்திரங்ணகள்

கிரகங்கள்

எப் டி

லைொன்றினலெொ

அலை

ல ொன்று

லைொன்றியதெைொன் அதெ. அைனுதடய
ருமதன

தெத்து

வ ரிைொயின்

விண்லகொள் (Asteroids) எனவும் . சிறுைொயின்
விண்கல்

(Meteoroids);

எனப்

வ யரிட்டுள்ளொர்கள். இதில் விண்கற்கள்
சிறுது என் ைொல் பூமிதய ெந்து ைொக்கும்
ெந்ைர்ப் ங்கள் அதிகம் உண்டு.”
“ைொக்கினொல் என்ன நடக்கும் அப் ொ”?
“ ேர் விண்கல்

ைொக்குைலினொல் பூமி

அழிந்துவிடும் என்;று பீதிதய அடிக்கடி
உருெொக்குறொர்கள். விண்கல்

பூமிதய

ெந்து ைொக்கும் ெொயப்பு கல்லின்
கூடும்
ல ொகும்..

ல ொது,

குதறந்து

உைொரணத்துக்கு

விட்டம் உள்ள விண்கற்கள்

ருமன்

வகொண்டு
4

மீட்டர்
அடிக்கடி

பூமிதயத் ைொக்கக் கூடியதெ. 100 கிமீ
விட்டம் உள்ள விண்கல்

சுமொர்; 5000

ஆண்டுகளுக்கு ஒரு ைடதெைொன் பூமிதயத்
ைொக்கும். 1000 கி.மீ விட்டம் உள்ள விண்கல்

கிட்டத்ைட்ட 45,000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு
ைடதெ
ைொன்
ைொக்கும்
என
ஆரொச்சியொளர்கள் கணித்துள்ளொர்கள்.
“வ ரிய விண்கல்

ெந்து பூமிதயத்

ைொக்கினொல் ொதிப்பு வ ரிைொக இருக்குலம
அப் ொ”?
“ஆமொம். 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு
முன் ெொழ்ந்ை டயலனொலெொர்ஸ் என்ற
மொவ ரும் உயரினம் திடீலரன ஒரு நொள்
மதறெைற்கு சுமொர் 93 தமல் விட்டமுள்ள
விண்கல்
என்கிறொர்கள்
விண்கல்

ைொக்குைலே
விஞ்ஞொனிகள்.

கொரணம்
அந்ை

வமக்சிக்லகொவுக்கு அருகில்

விழுந்ைது அதுமட்டுமல்ே ே நொடுகளில்
திடீலரன

லைொன்றிய

ள்ளங்கள்

இப் ள்ளங்களில் 300 கி.மீ நீளமுள்ள
மிகப்வ ரிய

ள்ளம் வைன்ஆபிக்கொவின்

ப்ரீ ஸ்லடட் (Free State) மொகொணத்தில்
உள்ளது.

இப்

ள்ளம்

விண்கல்

ைொக்குைலினொே ஏற் ட்டது. இது ல ொன்லற
உேகில் இரண்டொெது வ ரிய

ள்ளம,;

கனடொவில் ஒன்றொரிலயொ மொகொணத்தில்
உள்ள

ெட்வ ரி

ைொக்குைேொல்

நகரத்தில்
இரண்டு

விண்கல்
பில்லியன்

ெருடங்களுக்கு முன் உருெொகியது . 1908
இல் தெபீரிய ொதேெனத்தில் லைொன்றிய
ள்ளம் சுமொர் 10 கிமீ விட்டம் உள்ள
விண்கல்

லின்

ைொக்குைலினொல்

லைொன்றியிருக்கேொம்
ஆரொச்சியொளர்கள் கணிப்பு”

என் து

“ அப்ல ொ அப் ொ பூமிதய ைொக்கும்
விண்கல் மக்கள் ெொழும் நிேப் குதிதயத்
ைொக்கொமல் கடலில் ெந்து விழுந்ைொல்
என்ன நடக்கும்”?

“2004ஆம் ஆண்டு டிெம் ரில் கடலுக்குக்
கீழ் நடந்ை பூகம் த்ைொல் லைொன்றிய சுனொமி
ல ொல்

ே அடிகள் உரமொன ல தரேகள்

லைொன்றி

கதரவயொரப்

தீவுகதளயும்

குதிகதளயும்,
அழித்துவிடும்.

கடலுக்கடியில் ஏற் டும் பூகம் ம் மட்டும்
ைொன்

சுனொமிதய

ஏற் டுத்தும்

என் தில்தே. ஜொெொ, சுமத்திர தீவுகளுக்கு
இதடலயயுள்ள
எரிமதே

கரலகொட்டொ

1883

வெடித்ைைொலும்,

ஆம்

என்ற
ஆண்டில்

ங்களொ லைெத்தையும்

ைனுஷ்லகொடிதய ைொக்கிய புயேொலும்
ல ரதேகள் லைொன்றேொம் அல் ர்ட்”.
“லகட்கப்

யங்கரமொக

இருக்கிறது

அப் ொ”
“ஆங்கிேத்தில் டீப் இம் க்ட (Deep Impact)
என்ற ஆைமொன ைொக்கம் என்ற வ யரில்

பிர ே அறிவியற்

டங்கதள ையொரித்ை

ஸ்டீ ன் ஸ்பில்ல ர்க்கின் (Stephen Spillberg)
டத்தின்

வீடிலயொ

தேப்ரரியில்

கஸட்

இருக்கிறது.

அெசியம்; ல ொட்டுப்

எனது

நீ

அதை

ொர் அப்ல ொது

விண்கல்
ைொக்குைேொல்
அழிதெப் ொர்ப் ொய்.

ஏற் டும்

“நன்றி அப் ொ. அெசியம் ொர்க்கிலறன்”
அல் ர்ட் ைந்தைலயொடு கதைத்ை பின்
விண்கல்

பூமிதயத் ைொக்கினொல் என்ன

விதளவு ற்றிய ஸ்டீ ன் ஸ்பில்ல ர்க்கின்
டீப்

இம் க்ட்

டத்தின்

கஸட்தட எடுத்துக்
அதறக்குள் வென்றொன்
*****

வீடிலயொ

வகொண்டு

ைன்

டீப்

இம்வ க்ட்

முடித்துவிட்டு

டத்தை

ொர்த்து

ே விை சிந்ைதனகலளொடு

ைன் கட்டிலுக்கு அல்ல ர்ட் நித்திதரக்குப்
ல ொன ல ொது அென் மனதில் அடிக்கடி
லைொன்றியது

வடேஸ்லகொப்பில்

ைொன்

அெைொனித்ை ஒரு வ ரும் விண்கல்லின்
லைொற்றம்.

அக்கல்

பூமிதய

லநொக்கி

ெருெைொக அெனது கணிப்புக்கு

ட்டது.

முைலில் அது ஒரு ெொல்நடெத்திரமொக
இருக்குலமொ என நிதனத்ை அென,; பின்
அைன்

லைொறத்தையும்

வெல்லும்

ொதைதயயும் கணித்து நிட்ெமொக அது
வ ரிய விண்கல்ேொகத் ைொன் இருக்கும்
என் து அென் முடிவு. அைற்குப் ைன்
கற் தனயில்

“அல் ொ:

என

தெத்ைொன். டீப் இம்வ க்ட்
கதைப்

வ யர்
டத்தின்

டி முைலில் விண்கல்தே ைனது

வடேஸ்லகொப்பில்

கண்டது

ஒரு

ெொண்ெொஸ்திரி.

நொன் கண்ட அல் ொ

விண்கல்தேப்

ற்றி அப் ொவிடம் நொன்

வெொல்ேவில்தேலய. வெொல்லி யிருந்ைொல்
நொன்

ொர்த்ை விண்கல் பூமிதயத் ைொக்கும்

ெொத்தியக்கூறு இருக்குைொ என்று கணித்துச்
வெொல்லியருப் ொர்.

அவமரிக்கொவில்

நிட்ெயம் நொெொ (NASA) விஞ்ஞொனிகள் அந்ை
விண்கல்தே
கட்டொயம்

அெைொனித்திருப் ொர்கள்.
நொெொ

எடுக்கும்.

ைக்க

என்ற

நடெடிக்தக

நம்பிக்தகலயொடு

அல்ல ர்ட் தூக்கத்தில் ஆழ்ந்ைொன். அென்
கனவில் டீப் இம் க்ட்

டத்தில் ெந்ை

கொட்சிகள் அடிக்கடி ெந்து ல ொயிற்று.
அலடயப் ொ

என்ன

கற் தன

திறதமெொயந்ை தடரக்டர் ஸ்பில்ல ரக்;.
இடி (ET) என்ற வெளிக்கிரகெொசி
பிர ல்யமொன

ற்றிய

டத்தை உருெொக்கியெர்

ஆயிற்லற. அது ல ொல் அெரது வஜரசிக்

ொர்க் டயலனொலெொரஸ்
எவ்ெளவு ைத்ரூ மொன
வெொன்ன
திடிவரன

மொதிரி

ற்றிய

டம்.

டம். அப் ொ

அந்ை

ஜெரொசிகள்

அழிந்ைைற்கு

விண்கல்

ைொக்குைேொ
நம் முடியவில்தேலய.
கனவுகதளக் கண்டெொலர
தூக்கத்தில் ஆழ்ந்ைொன்.

கொரணம்?
இதுல ொன்ற
அல்ல ர்ட்

*****
கொதே ஒன் து மணியொகியும் அல்ல ர்ட்
தூக்கத்தைவிட்டு எழும் வில்தே.
“அல்ல ர்ட் வகதியதே எழும்பிப் ல ொய்
டிவி நியூதெப் ொர்” என்று மகதனத் ைட்டி
எழுப்பினொர் ல ரொசிரியர் ரொஜன்.
“என்னப் ொ அப் டி முக்கியமொன நியூஸ்
ல ொகுது”?

“லநற்று

நொங்கள்

இருெரும்

ல சிய

விெயத்லைொடு ெம் ந்ைமுள்ள நியூஸ்ைொன்”
ல ரொசிரியர் தில் வெொன்னொர்.
ைன்

கட்டிலுக்கு

முன்னொல்

இருந்ை

டிதெதய ரிலமொட் வகொண்டுலரொல் மூேம்
இயக்கி நியூஸ்
ொர்த்ைொன்.

ெனதே

அல்ல ர்ட்

“200 மீ விட்டமுள்ள விண்கல் பூமிதய ஜ.
எம்.டி (GMT) லநரம் இரண்டு மணிக்கு ெட
துருெத்தை ைொக்கியுள்ளது. நல்ே லெதே
ைொக்கிய குதியில் னி மதேகதளத் ைவிர
மக்கள் குடியிருப்புக்கள் இல்தே. இந்ை
ைொக்குைல்
இருந்து
திதெயில்

பூமியின்
கிரீன்ேொண்ட்
200

இடம்வ ற்றுள்ளது.

கீ

ெடதுருெத்தில்
தீவு

இருக்கும்

மீ

தூரத்தில்
விண்கல்

ைொக்குைலின் ல ொது வெப் ெக்தியொல்

ே

னி மதேகள்
வைொட்ங்கிவிட்டன.

ொதிக்கப் ட்டு உருகத்
இைனொல்

கடல்

மட்டம் உயரேொம் என நொெொ கருதுகிறது.
ஆகலெ ெடதுருெத்துக்கு அருலக உள்ள
நொடுகளொன கனடொ, கிரீன்ேொண்ட். ருஷ்யொ,
லநொர்லெ

ஆகிய

கதரலயொரப்

நொடுகளின்;

ெடக்கு

குதிகள்

சுனொமி

ைொக்குைலுக்கு உற் டேொம்” எனச் வெய்தி
ெொசித்ைெர் வெொன்னொர்.
“அப் ொ நொன் வடேஸ்லகொப்பில் கண்ட
அல் ொ விண்கல் பூமிதய நொன் நிதனத்ை
மொதிரி ைொக்கிவிட்டது. உங்களுக் நொன்
கண்ட

அல் ொதெப்

ற்றி

வெொல்ேொைொைற்கு மன்னிக்கவும். கடவுள்
புண்ணியத்தில் அது ைொக்கிய குதி ஆர்டிக்
குதியொன ெட
அல்ல ர்ட்.

துருெம்”,

என்றொன்

கதை 5
விலனொைன்

ேஷ்மி

அவமரிக்கொவில்

கலில ொர்னியொவில்

உள்ள

ல்கதேக்

கைகம் ஒன்றின் வ ௌதிக வியல் துதறயின்
விண்வெளி

ஆரொய்ச்சிப்

குதியில்,

கணனித்துதறயில்

,

வகொம்பியூட்டர்

புவரொகிரொமரொக

லெதே

வகொண்டிருந்ைொள்.
வ ற்லறொர்கள்
ைதமயில்
லெர்ந்ைெர்கள்.

வெய்து
ேஷ்மியின்

ைமிழ்நொட்தடச்
ஊறிய

ஐயர்

அெர்கள்

லெர்ந்ை
ெொதிதயச்

குடும் த்தில்

அெள் ைனிக் குைந்தை. எெலனொ ஒரு
ெொஸ்திரி ேஷ்மி; பிறந்ைவுடன் அெளின்
ஜொைகத்தைப்

ொர்த்துவிட்டு

இெள்

திருமணத்துக்குப் பின் வ ரும்

ணக்கொரி

ஆெொள் எனக் கணித்துச் வெொன்னொன்
என் ைற்கொக

ேஷ்மி

என்ற

வ யதர

அெளுக்கு தெத்ைொர்கள். அெள் பிறந்ை
கொேலமொ

என்னலெொ,

ைகப் னொர்

ெக்கீல்

ெைொசிெம்

என்றுமில்ேொை ெொறு
வஜயிககத்
கிரிமினல்

ேஷ்மியின்
ே லகஸ்களில்

வைொடங்கினொர்.
லேொயர்

ஐயர்

என்ற

பிர ே
வ யதரப்

வ ற்றொர். ணமும் புகழும் அெதரத்லைடி
ெந்ைது.
ைமிழ்

நொட்டில்

குடும் த்தில்

வ ரிய
பிறந்ை

ெெதியுள்ள
பிள்தளகள்

அவமரிக்கொ ல ொய் டிப் து ல ொல் ைனது
மகளும் அங்குவென்று
துதறயில்

டொக்டர்

டித்து கணனித்
ட்டம்

வ றலெண்டும்; என ஐயர் ஆதெப் டொர்.

அைற்கு ெெதியும் அெரிடம் இருந்ைது.
அவமரிக்கொவுக்கு

லமற் டிப்புக்கு

ல ொகமுன் இந்தியொவில்
டிக்கும்

ே ெருடங்கள்

ல ொது

அக்கிரகொரச்

சூழ்நிதேயில் ெொழ்ந்ைொலும் அெளுக்கு
ெொஸ்திரம்,

ெம்பிரைொயம்,

இந்து

மைக்

கிரிதககள் எதிலும் நம்பிக்தகயில்தே.
அெள் லெதே வெய்ை அலை வ ொளதிகத்
துதறயில் ெொன்இயற்பியேரொன வஜயதன
கொைலித்து திருமணம் வெய்து வகொண்டொள்.
வஜயனின்

வ ற்லறொர்கள்

வ ற்லறொர்கதளப்
ஊறியெர்கள்.
கத்லைொலிக்கர்கள்.

ல ொல்
தீவிரப்
ைெறொது

ேஷ்மியின்
ைதமயில்
ல ொக்குள்ள
ெர்ச்சுக்குப்

ல ொய் ெரு ெர்கள். ஆனொல் வஜயன் ஒரு
முற்ல ொக்கு ெொதி. அெனுக்கு எம்மைமும்
ெம்மைலம. ஞொயிற்றுக் கிைதமயில் அென்

லைெொேயத்துக்குப் ல ொெது கிதடயொது.
ொதிரியொர் ைன்தன ெந்து ெந்திக்கும்

டி

ே ைடதெ வெய்தி அனுப்பியும் அென்
அதை

கணக்கில்

எடுத்ைதில்தே.

அெனுக்கு விண்வெளி ஆரொய்ச்சி ைொன்
முக்கியம்.

வஜயனின்

சிந்ைதனகள்

முழுவுதும் வெளி உேகம் ற்றித் ைொன்.
“அஸ்டிலரொ

பிசிக்ஸ்”

ெொனஇயற்பியலில்

எனப் டும்

கேொநிதி

ட்டம்

வ ற்று, ெொனில் லெறு உயிரினங்கள்
ெொழ்கின்றனெொ

என் தைக்

கண்டு

பிடித்து, அெர்கள் வமொழிதயக் கற்று,
அெர்களுடன் வைொடர்பு வகொள்ெது ைொன்
அெனது

முழு

பூமியில்
எவ்விைத்தில்

கெனமும்.

அெர்கள்

ெொழ் ெர்கதள

விட

முன்லனறியெர்கள்,

அெர்களின்

வமொழி,

ெொழ்க்தக

எப் டியொனது

கேொச்ெொரம்,
என் தை

அறியும் விலனொைமொன ஆரொய்ச்சியில் ைொன்
அென் ஈடு ட்டிருந்ைொன். ேருக்கு அென்
வெய்ெது

த த்தியக்கொரத்

ைனமொகப் ட்டது. அெனின் புதுதமயொன
ஆரொய்ச்சிக்கு கணனித்துதறயில்

ட்டம்

வ ற்ற ேஷ்மி ல ருைவியொக இருந்ைொள்.
ல்கதேக்

கைகத்தின்

ெொதேயிலிருந்து

ஆரொய்ச்சி

விதே

உ கரணஙகதளப்

உயர்ந்ை

ொவித்து,

விண்

வெளியிலிருந்து லெகரித்ை ஏரொளமொன மின்
ெமிக்தஜகதளப்

குத்ைொய்ந்து அைதன

வமொழி வ யர்க்கும் ஒரு அல்வேொகரிைம்
எனப் டும்

கணிவியல்

வெய்முதறப் ொட்தடக் கண்டுபிடிப் தில்
அெள்

ைன்

ெக்திதயயும்
ெமிக்தஜகளின்

முழு

திறதமதயயும்

ொவித்ைொள்.

அந்ை

இரகிசியத்தை

உதடத்துவிட்டொல் அதுலெ உேகில்
யொரொலும் ெொதிக்க முடியொை ஒரு வெற்றி!
வஜயனும்
டிப்பின்

ேஷ்மியும்

ெந்தித்து,

வெகு

விதரவில் “வஜயேஷ்மி” எனப்

ேரொல்

கிண்டேொக

ல ொது

ல்கதேக்கைக

அதைக்கும்

ஒன்றிதணந்ைனர்.

அளவுக்கு

இருெரும்

வெளிவிஞ்ஞொனத்திற்கு

ெொன்

அடிதமயொகி

ஆரொச்சிலய கதிவயனக் கிடந்ைனர். கியூரி
ைம் திகள்

ல ொல்

ைம் திகளும்

ைங்களின்

கண்டுபிடிப்; ொல்

வஜயேஷ்மி

ெரித்திரம்

விஞ்ஞொன
தடத்து

விடுெொர்கலளொ என மொணெர்கள் கருத்து
வைரிவிக்கும்

அளவுக்கு

விஞ்ஞொனிகளினதும்
அதமந்திருந்ைது.

இரு
ெொழ்க்தக

வ ற்லறொர்களின் ெம்மைமின்றி இருெரும்
வரஜிஸ்டர் திருமணம் தீடிவரன வெய்து
வகொண்டனர். அெர்களுக்குத் வைரியும் ைம்
வ ற்லறொரின் தீவிர மைப் ல ொக்கு ைங்கதள
ஒன்று

லெர

விடொவைன்று.

அைனொல்

அெர்கள் வ ற்லறொர்களின் வெறுப்புக்கு
ஆளொகி

ைனிக்

குடித்ைனம்

கொரணமொயிருந்ைது.
இருெரும்
அதறகள்

அதை

விரும்பினொர்கள்.
உள்ள

ல ொக
அெர்கள்
இரண்டு

அப் ொர்ட்வமண்தட

ெொடதகக்கு

எடுத்து

அதறதய

டுக்தக

அெர்கள்

ஒரு

அதறயொகவும்

மற்றதை ைங்களது ஆரொய்ச்சிக் கூடமும்
நூேகமொகவும்

ொவித்ைனர்.

அெர்கள்

இருெரினதும் உதைப்பின் வ ரும்
விஞ்ஞொன
உ கரணங்களுக்குலம

குதி

நூல்களுக்கும்,
வெேவு

வெய்யப் ட்டது. உணவின்மீதும் நல்ே

ஆதடகள்

லமலும்

அெர்கள்

அவ்ெளவுக்கு அக்கதற கொட்டவில்தே.
வஜயன் ைதேமயிதரயும் ஹிப்பிதயப்
ல ொல் ெளர்த்து. ைொடியும் தெத்திருந்ைொன்.
ெெரம்

வெய்ெைற்லகொ

அல்ேது

முடி

வெட்டுெதில் வெேவு வெய்யும் லநரத்தை
ைனது ஆரொச்சியில் வெேவு வெய்யேொம்
என் து ைொன் அென் வகொள்தக. அெதனப்
ல ொன்று

ேஷ்மிக்கு

மற்தறய

ல ொல்

அேங்கொரம்

வ ண்கதளப்

வெய்ெதிலும்,
உதடகளிலும்,
நதககளிலும் அதிக ஆதெயிருக்கவில்தே.
விண்வெளியில்

இருந்து

கிதடக்கும்

ைகெல்கதள ஆரொயும் புவரொகிரொம் என்ற
குறி

வமொழி

மூேம்

கட்டதளகதள
வகொம்பியூட்டர் முன்

எழுதும்
எழுதுெைற்கு

இருந்துவிட்டொல்

அெளுக்கு லநரம் ல ொெது வைரியொது.
வகொம்பியூட்டருடன் ைன்தனயறியொமலே
அடிக்கடி ல சிக் வகொள்ெொள். வஜயனும்
அெளும்

லகொப்பிதயக்

ெொப்பிடொமல்

குடித்ைெொலற

லெதேயில்

முழு

கெனத்தையும் வெலுத்தியெொறு எவ்ெளவு
லநரமும் இருக்கக் கூடியெர்கள். ஆரொச்சி
நடக்கும் அதறக்குள் ல ொனொல் சுெரில்
உள்ள

வெள்தள

எெருக்கும்

நிறப் ேதகயில்

விளங்கொை

கணிைச்

ெமன் ொடுகதளயும் அல் ொ, பீட்டொ, கொமொ,
தீட்டொ

ல ொன்ற

கிலரக்க

எழுத்துக்கதளயும் ைொன் கொணேொம். அைன்
அர்த்ைங்களும்

அைற்கு

புதைந்துள்ள
அெர்களுக்கு
அெர்களின்

பின்னொல்

இரகசியங்களும்
மட்டுலம
ஆரொய்ச்சி

புரியும்.

ெம் ந்ைப் ட்ட

ல ப் ர்கள் கிறுக்கல்களுடன் நிேத்தில்
ரவிக் கிடக்கும்.
திருமணமொகி ஆறு மொைத்துக்குள் ேஷ்மி
கருவுற்றது

அெர்கள்

ஒன்வறன்லற
“ஆரொய்ச்சியில்

எதிர் ொரொை
வெொல்ேேொம்.

இருந்து

உங்கள்

இருெருக்கும் அெசியம் ஓய்வு லைதெ”
எனப் வ ௌதிக ல ரொசிரியர் லடவிட்டின்
அன்புக்கட்டதளயின் ல ரில் ஒரு கிைதம
லைனிேவுக்கு ல ொய் ெந்ைதின் விதளலெ
அது. ல ரொசிரியர் லடவிட் இருெருக்கும்
ைந்தைதயப் ல ொன்றெர். அெர்கள் லமே
அளெற்ற
திருமணமொகி

அன்பு

தெத்திருந்ைொர்.

மதனவிதய

இைந்ை

அெருக்கு பிள்தளகள் இல்ேொை குதறதய
வஜயனும்,

ேக்ஷ்மியும்

தீர்த்து

தெத்ைொர்கள். வஜயேக்ஷ்மி ைம் திகளுக்கு

ைங்களுக்கு குைந்தை கிதடக்கப் ல ொெது
என் தைப் ற்றி ெந்லைொஷப் ட லநரம்
இருக்கவில்தே.

அெர்களின்

வ ற்லறொர்களுக்கு
ல ரலனொ

கூட

ைங்களுக்கு

ல த்திலயொ

கிதடக்கப்

ல ொகிறது என்ற வெய்தி வைரியொது.
ஸ்கொன் வெய்து

ொர்த்ைல ொது ைங்களுக்கு

பிறக்கப் ல ொெது ஆண் குைந்தை என
டொக்டர்

வெொல்லித்ைொன்

வைரியெந்ைது.

அெர்களுக்கு

ைங்களுக்குப்

பிறக்கப்;

ல ொகும் குைந்தைக்கு “விலநொைன்” என்ற
வ யர் தெக்க வஜயேஷ்மி ைம் திகள்
தீர்மொனித்ைொர்கள்.

ைொங்கள்

வெய்யும்

விலனொைமொன ஆரொய்ச்சிக்கு அந்ைப் வ யர்
வ ொருத்ைமொயிருக்கும் என்று அெர்கள்
நிதனத்ைலை
அப்வ யர்
அெர்கள்
எண்ணத்தில் உருெொகக் கொரணமொகும்.

கருவில்

ஜந்து

மொைக்

குைந்தையொக

இருக்கும் ல ொலை விலனொைன் ைொய்க்கு
அடிக்கடி

வைொல்தே

வகொடுத்துக்வகொண்டிருந்ைொன்.
கருப்த யில்

அெனது

அதெவுகள்

ெொைொரணக் குைந்தைதய விட அதிகமொக
இருந்ைது. ேஷ்மி புவரொக்கிரொம் எழுதும்
ல ொது ஏைொெது ைெறுகள் விட்டொல் அெள்
ெயிற்றில்

விலனொைன்

சிறு

உதை

வகொடுப் தை அெளொல் ே ைடதெ உணர
முடிந்ைது.

“ஏய்

அம்மொ.

நீ

பிதை

விட்டுவிட்டொய். அதைத் திருத்து” என் து
ல ொல் அென் வெயல் இருந்ைது. சிே ெமயம்
புவரொக்கிரொம்

ெரியொன

முதறயில்

பிதைகள் இன்றி அெள் எழுதும் ல ொது
அெனின் அதெவில் அதமதி இருக்கும்.
அெளுக்கு

குைந்தையின்

ல ொக்கு

ஆச்ெரியத்தைக் வகொடுத்ைது. வஜயனுக்கு

அதைப்

ற்றி

வெொன்னொல்

வமொனிட்டருக்கு

முன்

அதிக

நீ
லநரம்

இருக்கிறொய், அதில் இருந்து ெரும் கதிர்
வீச்சு குைந்தைதய

ொதிக்கிறைொக்கும் என

விஞ்ஞொன ரீதியொக தில் அளிப் ொன். ஓரு
நொள்

அெள்

கம்பீயூட்டரில்;
எழுதும்

ெைதம

ல ொல்

புவரொகிரொம்

ஒன்தற

ல ொது

வகொம்பியூட்டருடன்

ல சிக் வகொண்டிருக்கும் ல ொது. ைனக்குள்
யொலரொ கதைப் து ல ொன்ற ஒரு பிரதம
அெளுக்கு ஏற் ட்டது. ைொன் ல சுெதை
விட்டு அதை உற்றுக் லகட்டொள். அது
அெளுக்கு

உண்தமவயனப்

ட்டது.

வஜயதனக் கூப்பிட்டு ைனது ெயிற்றில்
குைந்தை இருக்கும்

குதியில் கொதை

தெத்து

டி

லகட்கும்

வெொன்னொள்

அெளின் லெண்டுலகொளுக்கு

இணங்கி

அென் ைன் கொதை அெள் ெயிற்றில்

தெத்து

லகட்ட

ல ொது

நம் முடியவில்தே.

யொலரொ

அெனொல்
முணு

முணப் து ல ொலிருந்ைது. ஆனொல் அதைப்
ற்றி ேக்ஷ்மிக்கு வெொல்லி அெதளப்
யப் டுத்ை அென் விரும் வில்தே. “
என்ன ெத்ைம் லகட்கிறைொ?” என்று அெள்
லகட்டொள். “அவைொன்றுமில்தே. எல்ேொம்
உன் பிரதம” என்று மழுப்பிவிட்டுப்
ல ொய்விட்டொன் ஜயன்.

******
விலனொைன்

பிறந்ைல ொது

லைொற்றம்

விலனொைமொயிருந்ைது.

டொக்டர்கள்

கூட

குைந்தையின்
வநற்றி

அெனின்

ஆச்ெரியப் ட்டனர்.

விழிகள்

அகேமொகவும்.,

வ ரிைொகவும்,
கொதுகள்

கூர்தமயொகவும்,
குதறெொகவும்
கொல்களும்
குைந்தையின்

ைதேயில்

மயிர்

இருந்ைது.

தககளும்

குட்தடயொக

இருந்ைன.

முகத்தில்

பிறந்ை

குைந்தைக்லகற்ற லைொற்றமிருக்கவில்தே.
பிறந்து சிே மணி லநரம் குைந்தை அைலெ
இல்தே.

முதிர்ச்சியொன

லைொற்றம்

வைரிந்ைது. தெத்தியர்கள் குைந்தைதய
ரிலெொதித்து விட்டு லைக நேத்தில் ஒரு விை
குதறவுமில்தே ஆனொல் மூதள மொத்திரம்
வெகுெொக ெளொச்சியதடந்து இருப் து
ஆச்ெரியத்தை

ைருகிறது

என்றொர்கள்.

பிறந்து இரண்டொம் நொள் குைந்தைதய
டொக்டர்

ரிலெொதித்துக் வகொண்டிருக்கும்

ல ொது அெரின் ஸ்வடைஸ் லகொப்த

ைன்

ஒரு தகயொல் ற்றிய டி அெதரப் ொர்த்து
குைந்தை
குைந்தையின்

சிரித்ைது..

அெருக்கு
வெயதே

நம் முடியவில்தே.
இருந்ைது.

ே

அது

அதிெயமொக

டொக்டர்கள்

கேந்ைொலேொசித்து

குைந்தையின்

மூதளதய ஸ்கொன் வெய்து
மூதளயில்

லெர்ந்து

ெயதிலும்

ொர்த்ைனர்.

ொர்க்க

ெளர்ச்சி

இருப் தைக்கண்டு

வைரியொது

திதகத்ைனர்.

கூடிய
கொரணம்

மற்றும் டி

குைந்தைக்கு ஒரு விை குதறயுமில்தே.
கண் ொர்தெயிலும் , கொது லகட் திலும்
அங்க

அதெவிலும்

குதறயுமிருக்கவில்தே.

ஒரு

விைமொன
குைந்தை

அழுெது மிகக் குதறெொகலெ இருந்ைது.
குைந்தையில் ஏைொெது குதறயிருக்கிறலைொ
என்று

வஜயனும்

ேஷ்மியும்

கெதேப் ட்டனர். எல்ேொ வடஸ்டுகளும்
வெய்து

ர்pப்ல ொர்ட்

ெந்துவிட்டது.

குைந்தையில் ஒரு விை குதறயுமில்தே.
இருையத் துடிப்பும் நன்றொகலெ உள்ளது

ஒன்றுக்கும்

யப் டத் லைதெயில்தே

என
தெத்தியர்கள்
வஜயனுக்கும்
ேக்ஷ்மிக்கும் ஆறுைல் வெொன்னொர்கள்.
விலநொைன் ஆறு மொைத்திலேலய நடக்கத்
வைொடங்கியது

வ யருக்கு

ஏற்

அெர்களுக்கு குைந்தையின் நடெடிக்தக
விலனொைமொக இருந்ைது. அென் ல சுெது
அெர்களுக்கு

விளங்குெது

கஷ்டமொயிருந்ைது. ைங்களுக்கு குைந்தை
எதைலயொ

வெொல்ே

விரும்புகிறொன்

என் தும் மட்டும் அெர்களுக்குப் புரிந்ைது.
வெற்றுப்

ல ப் ரில்

குைந்தையொக

ஆறுமொைக்

இருக்கும்

ல ொலை

அெர்களுக்குப் புரியொை விைத்தில் கிறுக்கி
சிே உருெங்கதள ெதரந்
அென்

எழுதும்

இருந்ைது.

ல ொது

விஞ்ஞொன

திருந்ைொன்.
விசித்திரமொக

புத்ைகங்ஙகதள

அென் தகயல் வகொடுத்ைொல் அது ல ொதும்
அெனுக்கு.

அதமதியொகிவிடுேொன்.

புக்கங்கதள ஏலைொ ெொசிப் து ல ொே
புரட்டிப் ொர்ப் ொன். இரு தககதளயும்
ஒலர லநரம்

ொவித்ைொன்.

அழுெதை

நிறுத்திவிட்டொன்.
ைங்களுக்கு

ஏலைொ

குைந்தைைொன்
அெர்கள்

ஒரு

அபூர்ெக்

பிறந்திருக்கிறது
லயொசித்ைொர்கள்.

என
ேஷ்மி

வகொம்பியூட்டருக்கு முன் இருந்து லெதே
வெய்யம் ல ொது ைொனும். அெள் மடியில்
ஏறி

இருக்க

லெண்டும்

பிடிப் ொன்.

அடம்

வமொனிட்டதர

கண்வெட்டொமல்
அடிக்கடி அதைப்
விரேொல்

என

ொர்த்ை டி இருப் ொன்.
ொர்த்து சிரித்து, ஒரு

வமொனிட்டதரக்

கொட்டி

எதைலயொ ைொக்குச் வெொல்லுெொன். ஆனொல்

ேக்மிக்கு அென் என்ன வெொல்லுகிறொன்
என் து

புரிெதில்தே.

குைந்தை

புரியொை

ல ரொசிரியர்

வஜயனுக்கும்
புதிரொயிருந்ைது.

லடவிட்தடக்

கண்டதும்;

அென் ைொவிப் ல ொெொன். அெர் விலநொைன்
தகயில் ெொக்கிலேட்தடக் வகொடுத்ைொல்
அதை அெருக்கு
சிரிப் ொன்.

ஊட்டி

தகைட்டிச்

“உங்களுக்கு கடவுள் ைந்ை

குைந்தை

விலனொைன். இந்ை சிறுெயதிலேலய இென்
மூதள அ ொரமொக லெதே வெய்கிறது.
ெருங்கொேத்தில் ஐயின்ஸ்தடதனப் ல ொல்
பிர ல்யமொன விஞ்ஞொனியொக ெந்ைொலும்
ெருெொன்” என் ொர்.
ஆரொய்சியில்
குப் ொய்ந்து,

கிதடத்ை

ெமிக்தஜகதள

மதறந்து

கிடக்கும்

இரகசியத்தை அறிய ேக்ஷ்மி எழுதிய

புவரொகிரொமில் எலைொ ஒரு பிதையிருந்ைது.
அந்ைத் ைெதற அெளொல் கண்டுபிடிக்க
முடியவில்தே.

லயொசித்து

லயொசித்து

கதளத்துப் ல ொய்விட்டொள். ஜயந்ைதன
குைந்தைதயக் கெனிக்கும் டி கூறிவிட்டு
ெற்று லநரம் தூங்கப் ல ொனொள். அன்தறய
இரவு

உணதெ

ஜயந்ைன்

ெதமயல்

அதறயில் ையொர் வெய்து வகொண்டிருந்ைொன்.
குைந்தை

ஹொலில்

விதளயொடிக்வகொண்டிருந்ைது.
லநரத்துக்குப்

பின்

நிறுத்திவிட்டு

கெனம்

புரியொை
வெொல்லிற்று.
வெலுத்திக்

ஜயந்ைனுக்கு

ொதஷயில்
ெதமயலில்
வகொண்டிருந்ை

குைந்தை

வெொன்னது

அென்

வைொடர்ந்து

லகட்கவில்தே.
ெதமயல்

விதளயொட்தட

வகொம்பியூட்டதரக்கொட்டி

ைகப் னுக்கு
எதைலயொ

சிறது

வெய்து

வகொண்டிருந்ைொன்.

விலநொைன்

நடந்து

வகொம்பியூட்டருக்கு
கதிதரயிே

ஏறி

ைட்டமுமின்றி
இயங்கதெத்ைொன்.

முன்
அமர்ந்து

வென்று
இருந்ை
எதுவிை

வகொம்பியூட்டதர
ேஷ்மி

அதர

குதறயொக விட்ட புவரொகிரொதம எடுத்து
அதில்

மொற்றஙகதளச்

வெய்யத்

வைொடங்கினொன். அென் “கீ ல ொhர்தட”
ொவித்ைவிைம் ஏலைொ முன்பு அதில்

ே

ெருடங்கள் லைர்ச்சி வ ற்றென் மொதிரி
இருந்ைது.
ஜயந்ைன் ெதமயல் முடிந்து ஹொலுக்கு
ெந்ை ல ொது அென் கண்ட கொட்சிதயப்
ொhத்து அெனுக்கு லகொ ம் மூக்தகப்
வ ொத்துக் வகொண்டு ெந்ைது.
“லடய்

விலநொைொ.

வகொம்பியூட்டரிதே

என்ன வெய்கிறொய் ? அம்மொ கஷ்டப் ட்டு

எழுதிய

புரொகிரொலமொதட

விதளயொடுகிறொயொ? என்று உரத்ை குரலில்
ெத்ைம் ல ொட்டு குைந்தைதய அடிக்க
வநருங்கினொhன்.
குைந்தை

வமொனிட்டிரிே

உள்ள

வெய்திதயக் ைன் விரேொல் சுட்டிக்கொட்டி
தககதைட்டி சிரித்ைது. அதை
ஜயந்ைன் அெந்து ல ொனொhன்.

ொர்த்து

“ேஷ்மி ேஷ்மி. இங்தக வகதியிதே ஓடி
ெொ. இங்தக ெந்து உன் வகொம்பியூட்டதரப்
ொர். உன் புவரொகிரொம் ெரியொக லெதே
வெய்கிறது.

நொங்கள்

வின்வெளி

இரகசியத்தை கண்டுபிடித்துவிட்லடொம் “
என்று ெந்லைொஷத்தில் ெத்ைம் ல ொட்டொன்.
ஜயந்ைனின்

குரல்

டுக்தகயதறயிலிருந்து

லகட்டு

ேஷ்மி

ைறிக் அடித்துக்

வகொண்டு ஹொலுக்குள் ெந்ைொள். விலநொைன்
ைன்

ொதஷயில் ைொயுக்கு ைொன் வெய்ைதை

கொட்டி தகைட்டி சிரித்ைொன். எலைொ அென்
ைனது ொதஷயில் வெொன்னது அெர்களுக்கு
புரியவில்தே.
ேஷ்மியின் கண்கேொல் வமொனிட்டரில்
உள்ள வெய்திதய நம்

முடியவில்தே.

ே மொை கொேமொக ெரியொன விதடதயத் ைர
முடியொது
இப்ல ொது

ைவித்ை

ைனது

ெமிக்தகதள

புலரொகிரொம்
குப் ொய்ந்து

வின்வெளியில் இருந்து ெந்ை வெய்திதய
எம்வமொழியில்
ைந்துவிட்டது.

வமொழிவ யர்த்து
என்னொல்

வெய்யமுடியொைதை இந்ை குைநதை வெய்து
விட்டலை என்று ஆச்ெரியப் ட்டொள்.”
“ உங்கள் ஆரொச்சிக்கு உைெ ஒருெதன
உேகுக்கு அனுப்பியுள்லளொம்;. வகொஞ்ெம்

வ ொறுங்கள். இன்னும் சிே மொைங்களில்
அென் உைவியுடன் எம்முடன் நீங்கள்
வைொடர்பு வகொள்ளேொம்” என்றது வெய்தி.
அப்ல ொ விலநொைன் அெர்கள் அனுப்பிய
உைவியொளனொ?. அைனொல் ைொனொ இென்
ஒரு

விசித்திரமொன

குைந்தையொக

இயங்குகிறொன?. வஜயந்ைனும் ேஷ்மியும்
ஒலர விைமொக சிந்தித்ைனர்.
இருெரும்

விலனொைதன

அப் டிலய

தூக்கி ெொரி அதணத்து முத்ைமிட்டொர்கள்.
விலநொைனின் விலனொைமொன புன்சிரிப்பில்
அெொகள் கட்டுண்டனர்.
****

கதை 6
ைங்கச் சிறு லகொள்- 16 Psyche

“ைங்கத்திலே

குதற

இருந்ைொலும்

ைரத்தினில் குதறெதுண்லடொ,,,” என் து
ல ொல் இந்ை விதே உயர்ந்ை உலேொகத்தை
உேகம்

பூரொவும்

லைடித்

லைடி

அதேகிறொர்கள் வெல்ெந்ைர்களும் இந்திய
வ ண்களும் . ைங்கச்சுரங்கம் வைொண்டி
ைங்கம்

கிதடப் துக்கு

லெண்டும்.
ைங்க

சுமொர் இரு து வெவ்லெறு

ைொதுக்கள்

அதனத்தும்
எனலெ,

அதிர்ஷ்டம்

இருந்ைொலும்,

மிகவும்

அதெ

அரிைொனதெ.

இயற்தகயில்

கொணப் டும்

வ ரும் ொேொன ைங்கம் பூர்வீக உலேொக
ெடிெத்தில் உள்ளது. நதிக்கதர ஓரம்,
மதேகள் திறந்ை

வெளி

ல ொன்ற

இடங்களில் கருவிகதள
ைொதுக்கள்

ொவித்து ைங்க

இருக்கிறைொ என்று முைலில்

அகழ்ெொரொச்சி வெய்து உர்ஜிைம் வெய்ை
பின்னலர

சுரங்கத்தை

ஆரம்பிக்கிறொர்கள்.

லைொண்ட

லைடுெதுக்கு

ஒரு

கொேத்தில்

விதே மிக்க மனிை ெளம்

ொவிக்கப்

ட்ட கொேம் மொறி இப்வ ொது

சுரங்க லரொல ொக்கள்

ொவிக்கப் டுகிறது .

அகழ்ெொரொய்ச்சிக்கு

உைவும்

லரொல ொக்களிலிருந்து, ெொயுக்கள் மற்றும்
பிற வ ொருட்கதளக் கண்டறியும் லகமரொ
அதமப்புகதளக்
ெொைனங்கள்
முக்கியமொக,
மனிைர்கதள

வகொண்ட

ெதர

மொறு டும்.

சுரங்க
தீங்கு

லரொல ொ
மிக

லரொல ொக்கள்
விதளவிக்கொமல்

இருக்க யன் டுத்ைேொம். தகவிடப் ட்ட
சுரங்கங்கள்

மற்றும்

மக்களுக்கு

ொதுகொப் ற்ற பிற சுரங்க தமைொனங்கதள

ஸ்லகன் வெய்யும் ல ொது இது அெசியம்
லைதெ .
இந்ை

லரொல ொக்கதள

பிர ல்யமொன
டொல்டன்

ையொரிப் தில்

கலனடிய

அண்ட்

உரிதமயொளர்

கம் னி

டொல்டன்

நிறுெனம்
.

இைன்
பிறந்ைது

ஸ்கொட்ேொன்ட் .இெரின் ைந்தை ஸ்மித்
ைங்கம்,

தெரம்

ஆகியெற்தற

ஆபிரிக்கொவில் லைடி

வைன்

அதேந்ைெர் .

அெரிடம் இருந்து சுரங்கம் வைொண்டும்
கதேதய

அெரின் மகன் டொல்டன்

கற்றெர். இரண்டொம் உேக யுத்ைத்தின் பின்
ஸ்மித் குடும் த்லைொடு புேம் வ யர்ந்து
பிரிட்டிஷ்

வகொேம்பியொவில்

ஆரம்பித்ைொர் .
****

ெொை

ைங்கம் முைன் முைலில் கனடொவில் 1823
ஆம்

ஆண்டில்

கிைக்கு

கண்டுபிடிக்கப் ட்டது,

கியூவ க்கில்
பின்னர்

1850

களில், குறிப் ொக 1858 ஆம் ஆண்டில்
ஃப்லரெர் நதி லகொல்ட் ரஷ், அல்ேது கரிபூ
லகொல்ட் ரஷ் என்றும் அறியப் ட்டது
கனடொவின் மிகப்
மிகப்வ ரிய

ைதமயொன மற்றும்

புவியியல்

குதி

570

மில்லியன் ஆண்டுகள் முைல் 4 பில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு
கனடொவின்

முன்பு
ைங்கச்

உருெொனது.
சுரங்கங்களில்

வ ரும் ொேொனதெ

குறிப் ொக

ஒன்ரொறிலயொ, கியூவ க் மற்றும் பிரிட்டிஷ்
வகொேம்பியொவில்

அதமந்துள்ளன.

ஆகலெ ஸ்மித் ைன் மகன்
வ யரில்
ைனது

ஒரூ
ைங்க

டொல்டன்

நிறுெனத்தைஉருெொக்கி
லைடதே

கனடொவில்

வைொடர்ந்ைொர் . அெரின் மதறவுக்குப் பின்
வைொழில்

நுட் த்தில்

ஸ்மித்தின்

மகன்

நிறுெனத்தில்
யிற்சிகதளயும்

ஆர்ெம்

உள்ள

டொல்டன்

ைனது

ஹொர்ட்லகொர்

லரொல ொ

அகழ்ெொரொய்ச்சி

முதறகதளயும்

உருெொக்கி

மற்றெர்களுக்கு

விண்வெளியில்

யன் டுத்ைவிற்றொர் . அெரின் நண் ர்
லரொல ர்ட் என் ெர் நொெொவில் லெதே
வெய் ெர் . அெர் கனடொ ெந்திருந்ை ல ொது
டொல்டனிடம் "ைங்க சிறுலகொள்" (16 Psyche
) ற்றி வெொன்னொர்
“லரொஇல ர்ட்

விண் வெளியில் ைங்க

லகொள் என்கிறொலய . என்னொல் நம்
முடியவில் . நீ ஒரு ெொன்வெளி விஞ்ஞொனி
இங்கு அந்ை லகொள் ற்றி வி ரம் லைதெ ,
வெொல்ே முடியுமொ .

“

எனக்கு

வைரியும்

ைந்தைக்கும் உனக்கும்

உன்

மதறந்ை

ைங்கத்தின்

உள்ள ஆதெ இன்னும்
என்று .

மீள்

ல ொகவில்தே

வெவ்ெொய் கிரகத்திற்கும் வியொைனுக்கும்
இதடயிேொன
வ ல்ட்டில்

முக்கிய

சிறுலகொள்

சூரியதனச்

சுற்றிெரும்

உலேொக விண்வெளிப்
)தயப்

ொர்தெயிட ஒரு

ொதற(16 Psyche
ணிக்கு நொெொ

ெமீ த்தில் ஒப்புைல் அளித்ைது. எதிர்கொே
விண்வெளி சுரங்கத் வைொழிலுக்கு களம்
அதமக்கும் அலை லெதளயில், நமது சூரிய
மண்டேத்தின் ஆரம் நொட்கதளப் ற்றிய
இரகசியங்கதள இந்ை உலேொக சிறுலகொள்
முைல் வெளிப் டுத்ைேொம். மொெசூவெட்ஸ்
அளவிேொன சிறுலகொள்(16 Psyche ) விதே
மதிப் ற்ற

உலேொகங்கள்

நிதறந்ைைொக

இருக்கேொம். பூமியிலிருந்து சிறுலகொள் 16
தெக்கின்

தூரம்

ைற்ல ொது

525,604,199

கிலேொமீட்டர் ஆகும், இது 3.51 ெொனியல்
அேகுகளுக்கு

ெமம்.

சிறுலகொள்

16

தெக்கிலிருந்து

ஒளி

யணிக்க

29

நிமிடங்கள் 13.2269 வினொடிகள் ஆகும்
இந்ை சிறு லகொள் சுமொர் 250 கி.மீ விட்டம்
வகொண்டது

மற்றும்

முழு

சிறுலகொள்

வ ல்ட்டின் 1% நிதற வகொண்டது. இது ஒரு
புலரொட்லடொபிளொனட்டின் வெளிப் டும்
இரும்பு

தமயமொக

கருைப் டுகிறது,

மற்றும் இது மிகப் வ ரிய உலேொக எம்ெதக

சிறுலகொள்

ஆகும்.

தெக்தக

இத்ைொலிய ெொனியேொளர் அன்னி லே டி
கொஸ் ரிஸ் 1852 இல் லநபிள்ஸில் இருந்து
இந்ை லகொதள கண்டுபிடித்ைொர் மற்றும்
கிலரக்க

புரொண

உருெமொன

தெக்

நிதனெொக வ யரிடப் ட்டது. "16" என்ற

முன்வனொட்டு

இது

கண்டுபிடிப்பின்

ெரிதெயில் தினொறொெது சிறிய கிரகம்
என் தைக் குறிக்கிறது.
விண்கற்களின்

உலேொக

ெர்க்கம்

ண்தடய லகொள்களின் எச்ெங்கள் என
அரிலெொனொ மொநிே

ல்கதேக்கைகத்தின்

கிரக விஞ்ஞொனி மற்றும் நொெொவின் தெக்
மிஷனின் துதண முைன்தம ஆய்ெொளர்
கருத்து
அதிகொரப்பூர்ெமொக
அதைக்கப் டும்
பில்லியன்

(16)
இந்ை

கணக்கொன

தெக்

என

சிறுலகொள்
ஆண்டுகளுக்கு

முன்பு மற்வறொரு வ ொருளுடன் லமொதிய
பின்னர் அைன் வெளிப்புற அடுக்குகதள
இைந்ை ஒரு புதிய கிரகத்தின் தமயமொக
இருக்கேொம்

அழுத்ைங்களும்
அதிகமொக

வெப் நிதேயும்
இருப் ைொல்

தமயப் குதிதயப்

மிக

பூமியின்

ொர்தெயிட நொங்கள்

வெல்ே முடியொது," என்று அெர் கூறினொர்.
ஆனொல் எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், முக்கிய
சிறுலகொள் வ ல்ட்டில் ஒரு ைங்க லகொள்
இருக்கிறது என்று நொெொ நிதனக்கிறது .
சூரிய ெக்தியில் இயங்கும் தெக் விண்கேம்
விதரவில் ஏெப் ட்டு சிே ெருடங்களில்
ைங்கலகொதள ல ொய்
லமற் ரப்த

லெரும். லகொளின்

சிே

மொைங்களுக்கு

ெதர டமொக்கும் “, ரொ ர்ட் ைங்க லகொள்
ற்றிய அறிவியல் ெொர்ந்ை வி ரத்தை ைன்
நண் ர் டொல்டனுக்கு வெொன்னொர் ,
“ ரொ ர்ட் நீ வெொல்ெதை
லகொளில்

ொர்த்ைொல் இந்ை

ைங்க மட்டுமல்ே

விதே

ஊயர்ந்ை பிளொட்டினம்,
யுலரனியும்
ல ொன்றதெ கூட இருகேொம் அல்ேெொ “
“ஏன் இருக்க முடியொது இந்ை லகொள்
உன்தன ல ொன்ற
ஆர்ெம்

ணம் ெம் ொதிக்க

உள்ள

துணிகர

முைலீட்டொளர்களின் கெனத்தை நிட்ெயம்
ஈர்க்கும் அெர்கள் இதில் முைலீடு வெய்து
ஈடு ட்டொல்

அெர்கதள

டிரில்லியனர்களொக

ைங்க

லகொள்

மொற்றக்கூடும் “ ரொ ர்ட் கூறினொர்.
“ஆனொல் தெக்
ஏரொளமொன

என்ற ைங்க லகொள்
விதேமதிப் ற்ற

உலேொகத்தை தெத்திருந்ைொலும் அதை
மீண்டும் பூமிக்கு வகொண்டு ெர முடியுமொ
என் தை
இதுக்கு

ற்றி

சிந்திக்க லெண்டும்
இதுெதர

–

இல்ேொை

வைொழில்நுட் ம் மற்றும் உள்கட்டதமப்பு

லைதெப் டும் எனது நிறுெனம் இதுக்கு
வ ொருத்ைமன லரொல ொதெ ையொரிப் தை
ற்றி சிந்திக்க லெண்டும் “ டொல்டன்
வெொன்னொர்
“இவ்ெளவு வ ரிய வைொதக மதிப்புள்ள
அந்ை

ைங்கத்தை

வகொண்டுெந்ைொல்,

பூமிக்கு

ைங்கத்தின்

ெந்தை

மதிப்பு குதறயும். ஆனொல் இந்தியொவில்
ெொழும் வ ண்கள் இதை ெரலெற் ொர்கள்
" என்றொர் சிரித்ை டிலய ரொ ர்ட் .
“

இைன்

டி

விண்வெளி

வைொழிேொளர்கலள

சுரங்கத்

பிர ஞ்ெத்தின்

எதிர்கொே அதி ர்கள் அடுத்ை ைங்க ரஷ்,
விண்வெளியில்

ஆகும்”

சிரித்ை டிலய டொல்டன் .
****

என்றொர்

கதை 7
கொேம்

எனது ஒலர மகன் அகஸ்த்தியன் ஒரு
த ேட். என்

மருமகள் ெத்ெேொ

ஒரு

டொக்டர்;. இருெரும் கொைலித்து திருமணம்
வெய்துவகொண்டொர்கள்.

எனதும்,

என்

மதனவி பூர்ணிமொவினதும் ெம்மைத்லைொடு
லைொடும்

ைொன்

அெர்கள்

திருமணம்

நடந்ைது. அகஸ்த்தியன் எங்களின் ஒலர
மகன்

என்ற டியொல்

ெம்மதித்துைொலன

ஆகலெண்டும்.

அெர்களுக்கு

அகஸ்த்தியன் ைம் திகளுக்கு அபிமன்யூ
என்ற மகன் பிறந்ைொன்.
வெகு

வகட்டிக்கொரன்.

எப்ல ொதும்
ெருெொன்.

அபி

முைல்

டிப்பில்
ெகுப்பில்

மொணெனொகலெ

ங்களூரில்

ெசிக்கும்

அகஸ்த்தியன் குடும் ம் அடிக்கடி லீவில்
வென்தன ெருெொர்கள். அகஸ்த்தியனுக்கு
ைொன்

எப்ல ொைொெது

ஒரு

நொள்

விண்வெளிப் யணியொக லெண்டும் என்ற
கனவு ே கொேமொக இருந்து ெருகிறது.
“நொன் நிதனப் து நடக்குமொ அப் ொ”?
என்று என்தன அடிக்கடி லகட் ொன்.
“அகஸ்தியொ. உன் கனவு நனெொகுமொ
என் தை நொம் நொடி ெொஸ்திரக்கொரனிடம்
லகட்டு விடு
லெொலம” என்று அெனுக்குச் வெொன்லனன்.
“அப் ொ அது நல்ே ஐடியொ ைொன். நொடி
ெொஸ்திரத்தைப் ற்றி
லகள்வி ட்டிருக்கிறன்.
வெேெொனொலும்

எவ்ெளவு

ரெொயில்தே அப் ொ”

என்றொன். மூன்று நொள் லீவில் ைனது

ெருங்கொேத்தைப்

ற்றி

திட்டத்லைொடு
அென்
வென்தனக்கு ெந்ைொன்
அெதன

அறியும்
மட்டுலம

அதைத்துக்லகொண்டு

தெதீஸ்ெரன் லகொவில் இருக்கும் ஊருக்கு
நொமிருெரும் மட்டுலம ல ொலனொம். ஏன்
மதனவிக்கு

பூர்ணிமொ

உடம்பு

ெரியில்ேொைைொல் எங்கலளொடு ெரவில்தே.
இக்லகொவில் உள்ள ஊர் வென்தனயில்
இருந்து சுமொர் 300 கிமீ தூரத்திலும்,
சீரகொழிக்கு அருலக 7 கிமீ தூரத்திலும்
உள்ளது.

வெவ்ெொய்

கிரகத்துக்கொன

லகொவிேது. . நொடி ெொஸ்திரக்கொர்கள்
ெொழும்;

ேர்

ஊர். அலனகர் ைமது வென்ற

கொேம் , நிகழ் கொேம், ெருங்கொேத்தைப்
ற்றி அறிய

இங்கு வெல்ெதுண்டு.

அெர்கள் நொடி ெொஸ்திரம் வெொல்ெைற்கு

ொவிக்கப் டுெது, ே நூற்றொண்டுகளுக்கு
முன் ெட்ட எழுத்தில் எழுைப் ட்ட ஓதேச்
சுெடிகள்.

இது

லெைகொேத்தில்

சித்ைர்களொல் எழுைப் ட்டது என் து ேர்
நம்பிக்தக. இந்ை ெொஸ்திரம் நம்பிக்தகயின்
அடிப் தடயில்
நொடிச்வென்று

இயங்கிெருகிறது.
ெொஸ்திரம்

லகட் ைொல்

நொடிெொஸ்திரம் என்ற வ யர் ெந்ைது என் ர்
சிேர். ெொஸ்திரம் லகட் ெர் ஆண் ஆகில்
ெேது தகயின் வ ருவிரலின் லரதகயும்,;
வ ண்ணொகில்;; இடது தகயின் வ ரு
விரல்

லரதகயும்

ஓதேச்சுெடிகதளத்
லகள்விகதள

பிரதி

லைடியபின்

ெொஸ்திரம்

ெரு ெர்களிடம் லகட்டு,
இல்தே

என்று

எடுத்து,
ே
லகட்க

ஆம் அல்ேது

அெர்கள்

வெொல்லும்

தில்கள் மூேம் ைொம் ெொஸ்திரம் வெொல்ேப்
ல ொெது ெரியொனெருக்கொ என உறுதி

வெய்ை பின்னர் ெொஸ்திரம்
ஆரம்பிக்கிறொர்கள்.

வெொல்ே

அவ்வூரில்; நொடி ெொஸ்திரம் ொர்த்துவிட்டு
நொனும்

மகன்

அகஸ்தியனும்

திரும்பும் ெழியில் அென் லகட்ட
லகள்விகளுக்கு
என்னொல்
வெொல்ேலெண்டி இருந்ைது.
“அப் ொ,

நொடிெொஸ்திரக்கொரர்,

வீடு
ே
தில்

உங்கள்

வ யர் ெந்திரலெகரன் , அம்மொ வ யர்
பூர்ணிமொ, என் வ யர், என் மதனவி வ யர்
எல்ேொம் ெரியொகச் வகொன்னொர். உங்களுக்கு
நொன் ஒருென்ைொன் பிள்தள என்றும், நொன்
கொைலித்து க்டித்ை வ ண்தணத் திருமணம்
வெய்ைைொகவும் வெொன்னொர் . நொன் பிர ே
ெொன்வெளி
மகன்

யனியொலென் என்றும் என்
தெத்தியத்

துதஙயில்

லெர்ஜனொெொன் என்றும்

என் மதனவி

அரசியலில் ஈடு ட்டு அதமச்ெரொெொள்
என்றொர்.

என்

ெருங்கொேத்தைப்

குடும் த்தின்

ற்றி அெரி வெொன்னது

நடக்குமொ என் து எனக்குச் ெந்லைகம்.
டொக்;டர் வைொழில் வெய்யும் என் மதனவி
ெத்ெேொ

எப் டியப் ொ

அரசியலில்

ஈடு ட்டு அதமச்ெரொக முடியும்? எனது
மகள் லெர்ஜனொென் என்று ெொத்திரத்தில்
வெொன்ன டி

நடந்ைொல்

நொன்

ெந்லைொஷப் டுலென். அது ைொன் நொன்
எதிர் ொர் தும்.
நொடி
ெொஸ்திரம்
வெொன்னெர் வ யர் என்னப் ொ”?
“ அெர் வ யர் சிெெங்கர். அெர் எனக்குத்
வைரிந்ைெர்களுக்கு
நடந்திருக்கிறது.;
நூற்றொண்டில்

வெொன்னது
பிரொனசில்

ெொழ்ந்ை

16ஆம்

தீர்க்கத்ைரிசி

தமக்கல் வநொஸ்டவடமஸ் ( Nosterdames)

என் ெர்
ற்றி லகள்வி ட்டிருப்பிலய.
அெதர ல ொல் என்று வெொல்”
“நொடி ெொஸ்திரம் வெொல்லும் ல ொது அெர்
தகயில் இருந்ை ஏட்டுச் சுெடிகதளப்
ொர்த்து ெொசித்ைொலர. அச்சுெடிகள் என்ன
அெரின்

தடம்

கொேத்துக்கும,;
நிகைப்ல ொகும்

வமசினொ?

கடந்ை

நிகழ்கொேத்துக்கும்,
கொேத்துக்கு

தகயில்

இருக்கும் ஏட்தட ொர்த்து வெொல்லுகிறொலர
அவைப் டி?
“அகஸ்தியொ

கொேத்தில்

மொற்றத்தைப் ற்றிய
வகொள்தகயிதன
அல்ல ர்ட்

ஏற் டும்
ெொர்புக்

வ ௌதிக விஞ்ஞொனி

அயன்ஸ்தடன்

எற்கனலெ

ெமன் ொடுகள் மூேம் விளக்கியிருக்கிறொர்.
ஒளியின் லெகமொனது ஒரு வெக்கண்டுக்கு
சுமொர் மூன்று இேட்ெம கிமீ.

இதுலெ

நொமறிந்ை ஆகிய கூடிய லெகம். ஓளி, ஒரு
ெருடத்தில் வெல்லும் தூரத்தை
ெருடம்

என்று

ஒளி

ெொன்வெளியொளர்கள்

அதைப் ொர்கள்.

அந்ை

தூரத்தை

ஆங்கிேத்தில் தேட் இயர் (Light Year)
என் ொர்கள்;.”
என்

மகன்

வ ௌதிகத்திலும்

விண்வெளித்துதறயிலும் அதிக ஆர்ெம்
உள்ளென் என் து எனக்குத் வைரியும்.
ெந்திரனில் முைல் கொல் அடி எடுத்து தெத்ை
ஆரம்ஸ்லடொரங்
ெொசித்து

என் ெதரப்

அறிந்ை

பின்,

ற்றி

த ேட்டொக

லெதே வெய்யும் ைொனும் ஒரு விண்வெளி
வீரனொக

லெண்டும்

வெொல்லுெொன்.

என்று

ெொனியல்

அடிக்கடி
ற்றிய

ே

நூல்கள் அென் லகட்டு, நொன் ெொங்கிக்
வகொடுத்திருக்கிலறன். ஆகலெ அெனுக்குப்

வ ௌதிகத்துதறயில் ல ரொசிரியரொன நொன்
ெொண்வெளிப்
வகொடுத்லைன்.

யணம்

ற்றி விளக்கம்

“அகஸ்தியொ நீ விண்வெளி வீரனொக ெர
லெண்டுமொனொல்

விண்வெளியில்

தூரத்தை கணிப்து எப் டி என்று முைலில்
வைரிந்து தெத்திருக்கலெண்டும்”, நொன்
வெொன்லனன்.
“அப் ொ,

நீங்கள்

வ ொளதிகத்

ல ரொசிரியரொச்லெ.

துதற

ெொண்வெளியில்

பூமிக்கும் கிரகங்களுக்கும் இதடயிேொன
தூரத்தை எப் டி
வெொல்லுங்கள்.”.

கணிப் து

என்று

“ கஸ்தியொ விஞ்ஞொனிகளொல் ஏற்றுக்
வகொண்ட டி
நொமறிநை

ஒளியின்
லெகங்களில்

லெகம்

ைொன்,

ஆகக்கூடிய

லெகம். ஓளி வெகன்டுக்கு சுமொர் 300,000
கிமீ லெகத்தில் வெல்ேக்கூடியது என
ரிலெொைதனகள்

மூேம்

கணித்துள்ளொர்கள். ஒரு ெருடத்தில் ஒளி
யணம்

வெய்யும்

தூரத்தை

கணிப் வைன்றொல் 300,000 கிமீ தூரத்தை
ஒரு ெருடத்தில் உள்ள வெகன்டுகதள
300,000 கீமீ ஆல் வ ருக்கினொல் சுமொர் 9.5
டிரிலியம் கிமீ தூரம் ெரும்.. இை’ தூரத்தை
ஒரு ஒளி ஆண்டு தூரம் என்றொர்கள்

ே

ெொண்வெளி ஆரொச்சியொளர்கள்.”
“ அவடயப் ொ நிதனத்து ொர்க்க முடியொை
அவ்ெளவு தூரமொ அப் ொ”?
“ஆமொம் பூமியில் இருந்து சூரியனதும்
,நட்ெத்திரங்களினதும்

கிரகங்களினதும்

தூரத்தை ஒளி ெருடத்திலும் அல்ேது
ெொனியல்

அேகு

எனும்

அஸ்டிலரொலனொமிக்கல்

யுளிட்டிலும்

(Astronaumical Unit) வெொல்லுெொர்கள். ஒரு
ெொனியல் அேகு

பூமிக்கும் சூரியனுக்கு

இதடயிேொன தூரம் கிட்டத்ைட்ட 150
மில்லியன் கிமீ. அைொெது ஓளி சூரியனில்
இருந்து பூமிதய ெந்து லெர கிட்டத்ைட்ட
8.3 நிமிடங்கள் எடுக்கும். இத்தூரத்தை ஒரு
ெொனியல் அேகுெொகக் கருதுகிறொர்கள்.
ஒரு ஒளி ெருடத்தையும் ெொனியல் அேதக
இதணக்கும் ஒரு ஒளி ெருடமொனது 63241
ெொனியியல் அேகுக்கு ெமனொகும். பூமியில்
இருந்து

வெகு

தூரத்தில்

உள்ள

வநப்டியூனுக்கு ல ொகும் தூரம் சுமொர் 29
ெொனியல்

அேகொகும்.

இவ்ெேதக

63241ஆல் வ ருக்கினொல் ஒளி ஆண்டு
தூரம் ெரும்.

“முடிவில்ேொ தூரம் என்று வெொல்லுங்கள்.
இகனொல் ைொன் இந்து மைத்தில் ஆதியும்
அந்ைமும் இல்ேொை

ரம்வ ொருள் என்று

வெொல்லியிருக்கிறொர்கள். இந்ை ெொனியல்
தூர

கணிப்த ப் ற்றி

நொன்

ெொசித்திருக்கிலறன் அப் ொ”
“ெரியொகச்

வெொன்னொய்.

அகஸ்தியொ

இன்வனொன்தற வைரிந்து தெத்துக்வகொள்.
லநரமொனது

லெகத்ைொலும்

விதெயொலும்

,

ஈரப்பு

ொதிப் தடயும்.

லெகம்

ஒளியின் லெகத்தை வநருங்கும் ல ொது,
லநர

மொற்றம்

ல ொகும். இதை

அதிகரித்து

வகொண்லட

விண்வெளி வீரர்கள்

அெைொனித்திருக்கிறொர்கள்.
ஒளியின் லெகத்தில்

கிட்டத்ைட்ட

யணம் (Black Hole)

என்ற கரும் துதளக்கு அருலக வென்றொல்
அைன ஈரப்பு விதெ லநரத்தை ொதிக்கும்.”

“அப் ொ

நொன்

வெொன்ன டி

நொடிெொஸ்திரத்தில்

விண்வெளி

யணியொக

ெந்ைொல் நொன் யொரும் வெய்யொை ஒரு
ெொைதனதயப் தடப்ல ன்”
“
என்ன
அகஸ்தியொ”?

ெொைதன

தடப் ொய்

“ பூமிக்கு அருலக உள்ள கருந்துதளக்கு
யணத்தை லமற் வகொண்டு கொேத்தில்
ஏற் டும் மொற்றத்தை கண்டறிந்து அது
உண்தமயொ என்று அறிய விரும்புகிலறன்”.
“ நல்ே சிந்திக் முடியொை இேட்சியம் ைொன்,
ஆனொல்

அகஸ்தியொ

நீ

நிதனப் து

ெொத்தியமொகுமொ என் து எனக்கு ெந்லைகம்.
வெகு தூரத்தில் உள்ள கருந்துதளதய
அதடெது
கொரியமல்ே.

அவ்ெளவு
கிட்டத்ைட்ட

இேகுெொன
ஒளியின்

லெகத்தில்

யணித்ைொல்

கருந்துதளதய
அைற்குள்

மொத்திரலம

அதடய

ல ொனொல்

முடியும்.

அைன்

ஈரப்பு

விதெயில்
இருந்து
ைப் முடியொது
என் தை நீ அறிந்து வகொள்.”
“ வைரியும் அப் ொ. நொன் ங்களுரில் உள்ள
இந்திய

விண்வெளி

நிதேயத்துக்கு
வீரனொகும்

ஆரொச்சி

நொன்

விண்வெளி

விருப் த்தை

வைரிவித்து

விண்ணப்பிக்கப்

ல ொறன்.

நொன்

லைர்ந்வைடுக்கப் ட்டொல்
திருெனந்ைபுரத்தில்

உள்ள

வரொக்ட்

விண்வெளிக்கு அனுப்பும் தும் ொ என்ற
இடத்தில்
அப் ொ

யிற்சி கிதடக்கும். அதுெரி
நீங்கள்

வ ௌதிகத்துதற

ல்கதேக்கைகத்தில்
ல ரொசிரியரொயிற்லற

கருந்துதள
வெொல்ேமுடியுமொ”
“கருந்துதள

ற்றி

(Black

விண்வெளியின் ஒரு

லமலும்

Hole)

என் து

குதியொகும். இது

மிகவும் அடர்த்தி ெொய்ந்ை ஒன்று. எனலெ,
இைனுள் ஒளி கூட புக முடியொது. இந்ைக்
கருந் துதள ைனக்கு அருகில் இருக்கும்
அதனத்தையும்
ஈரப்புச்

ெக்தி

ஏற் டும்

ஈர்த்துக்

வகொள்ளும்

வகொண்டது.
வெப் ம்

ஒளித்துகள்கள்

இைனொல்
கொரணமொக,

மின்னும்

கதிர்கதள

வெளியிடும் ைன்தம வகொண்டதெயொக
உள்ளன. இந்ை ஒளிக் கதிர்கள் 'குெொெொர்'
(Quarsar) என்று அதைக்கப் டுகின்றன.
இப் டிப் ட்ட
சீனொவில்;

ஒரு

கருந்துதளதய

உள்ள

விண்வெளி

ஆய்ெொளர்கள் 2.4 மீட்டர் குறுக்களவு

வகொண்ட வைொதே லநொக்கி உைவியுடன்
கண்டு பிடித்துள்ளனர். கருந்துதளகதள
அைன நிதறதய தெத்து நொன்கு ெதகயொக
ெகுத்துள்ளனர்.
லெர்ந்ை

நொன்கொம்

சூரியதன

அதிகமொன
பூமியில்

விட

நிதறயுள்ள
இருந்து

1,280

ெதகதயச்
ே

லகொடி

கருந்துதள
லகொடி

ஒளி

ஆண்டுகள் வைொதேவில் உள்ளது என்று
வைரிவிக்கப் ட்டுள்ளது.

இப் டி

ஒரு

கருந்துதள இருப் தை அவமரிக்கொவும்,
சிலி (Chile) நொடும் உறுதி வெய்துள்ளன.
இதுெதர

கண்டுபிடிக்கப் ட்ட

கருந்துதளகளிலேலய இதுைொன் மிகவும்
வ ரியைொகவும், இைன் ஒளிக்கதிர்கள் அதீை
வெளிச்ெம் வகொண்டைொகவும் இருப் ைொகக்
கூறப் டுகிறது. நட்ெத்திர இறப்பினொல்
லைொன்றும்

கருந்துதள;

நிதறயிலும் சுமொர்

சூரியனின்

மடங்கு கூடியது.

சூரியனிலும் ொர்க்க ே மில்லியன் நிதற
கூடிய கருந்துதளகள் உயர் ெகுப்த
லெர்ந்ைதெ . சூப் ர் லநொெொவில் (Super
Nova) உள்ள நட்ெத்திரஙகள் இறநைல ொது
லைொன்றிய கருந்துதள இதில் ஏ616 வமொன்
(Mon) என்று வ யரிடப் ட்ட கருந்துதள
பூமியில்

இருந்து

ஆண்டுகள்

சுமொர்

தூரத்தில்

3000

ஒளி

உள்ளது.

இகருந்துதள சூரியனின் நிதறதய விட 9
முைல் 13 ெதர கூடுைேொன நிதற உள்ளது
என கணித்துள்ளொர்கள்;. இைற்கு அடுத்ை
அருலக உள்ள கருந்துதள 6000 ஒளி
ஆண்டுகள்

துரொத்தில்

சூரியதன விட

உள்ளது.

இது

15 மடங்கு நிதற

வகொண்டது.
“ லகட் ைற்கு எவ்ெளவு சுெர்சியமொக
இருக்கிறது அப் ொ. இதை ற்றி லமலும்

ெொசித்ைறிய விருப் ப் டுகிலறன். நொன்
விண்வெளி

வீரனொகும்

கிதடத்ைொல்

இதைப் ற்றி

தெத்;திருப் து

ெந்ைரப் ம்
அறிந்து

நல்ேைல்ேெொ.

ஒருலெதள என்தன இந்திய விண்வெளி
ஆரொச்சி

நிதேயம்

லநர்கொணலுக்கு

அதைத்து லகள்விகள் லகட்டொல்
வெொல்ே
நொன்
இருக்கலெண்டொமொ”?

தில்

ையொரொக

“வீட்டுக்குப் ல ொனதும் எனக்கு நிதனவு
டுத்து, கிப்ஸ் லைொர்ன் (Kips Thorn) எழுதிய
“கருந்துதளயும் லநர

ொதிப்பும்” (Black

Hole Time Impact) என்ற நூவேொன்று எனது
தேப்பிரரியில்

இருக்கிறது.

அதைத்

ைருகிலறன், அந்நூதே ெொசி. அப்ல ொது
பிர ஞ்ெத்தைப் ற்றி அறிெொய்”, நொன்
அகஸ்தியனுக்குச் வெொன்லனன்.

அகஸ்தியனும் நொனும் வீடு திரும்பியதும்,
இரவு

உணவு

ெொப்பிட்டபின்

பின்,

நித்திதரக்குப் ல ொக முன், அந்நூதே
மறக்கொமல்

என்னிடம்

ெொங்கிக்வகொண்டொன்;.

லகட்டு

தூங்கமுன் நூல்

முழுெதையும் ெொசித்துவிட்டு அதை ைன்
வநஞ்சில்
தெத்ை டிலய
நிதனெொகலெ தூங்கிவிட்டொன்.

அைன்

****
ஆகஸ்தியன்
வமொன்

எதிர் ொர்த்ை டிலய

என்ற

கருந்துதள

ஏ616
லநொக்கி

யணிக்க இருக்கும் 3 ல தரக் வகொண்ட
விண்வெளி
ஒருெனொக
மற்ற

வீரர்களில்
லைர்ந்து

இருெரும்;

அகஸ்தியனும்

எடுகக்ப் ட்டொன்.
ெடநொட்டெர்கள்.

மூெரில் குழுவுக்கு பூனொதெச் லெர்ந்ை
ொரத் என் ெர் கப்டனொக இருந்ைொர்;. மற்ற

வீரரின்

வ யர்

கல்கத்ைொதெ

லெர்ந்ை

வெௌதிரி.;

கருந்துதளதய ற்றிய

அகஸ்தியனின்

அறிதெக்

கண்டு

யணிகள்
குழுவின்
வைரிவுக்கொக
லநர்கொணல் கண்டெர்கள் வியந்ைொர்கள்.
அென்

விரும்பிய டி

விண்வெளிப்

அெனது

யணம் 2005 ஆம் ஆண்டு

ஜனெரி மொைம்

த்ைொம் திகதி கொதே 9

மணிக்கு

லகரளொவில்

(Pampa)

விண்வெளி

யணிக்கும்

உள்ள

வரொக்கட்டுகள்

இடத்தில்

ஆரம் மொனது

என் தை

ொம் ொ
இருந்து

வரொக்கட்டில்

உள்ள கடிகொரம் கொட்டியது. அகஸ்தியன்
யணம்

வெய்ை

“ெட்லடர்ன்”
லநொக்கிய
ெனிதய

வரொக்கட்டின்

(SATURN)).

வ யர்

கருந்துதள

யணமொெைொலேொ என்னலெொ
குறிக்கும்

ெட்லடர்ன்

வ யர்

வரொக்கட்டுக்குப் வ ொருத்ைமொக இருந்ைது.
வ ற்லறொர்,; மதனவி ெத்ெேொ, மகன்
அபிமின்யூ ஆகிவயொரிடமிருந்து உயிதர
ணயம்

தெத்து>

விதடவ ற்றொன்.

அகஸ்தியன்

அப்ல ொது

நொன்

ரிட்தடயரொக ஆறுமொைங்கலள இருந்ைன.
ஓளியின் லெகத்தின் வைொன்னூற்றி எட்டு
ெகிைத்தில் வரொக்கட்
சிே

ெருட

யணம் வெய்ைொல்

யணத்தின்

பின்

ே

கிரங்கதளத் ைொண்டி கருந்துதளதய
லநொக்கிச் வெல்ேக்கூடியைொக இருந்ைது.
யணத்துக்கு

ல ொதுமொன

எரிவ ொருள்

இருக்கிறது என் தை மீட்டர் கொட்டியது,
குழுவுக்கு

நிம்மதிதயக்

குழுவின் கப்டன்
ெொண்வெளியில்
அனு ெெொலி.

வகொடுத்ைது.

ொரத்;

ே ைடதெ

ணம்
குழுவில்

வெய்ை

இரண்டொெது

யணி வெௌத்ரி, ஒரு பிரமச்ெொரி. அெரும்
இரு ைடதெ ெொண்வெளியில்

யணம்

வெய்ைெர். அகஸ்தியனுக்கு இப் யணம்
புது

அனு ெம்.

வரொக்கட்டில்

யிற்சியின்
உள்ள

கருவிகதள

இயக்குெதையும்,
ெொசிப் தை

ல ொது

மீட்டர்கதள
ற்றி

கற்றுக்

வகொடுத்திருந்ைொர்கள். உண் ைற்கு ெத்ைள்ள
மொத்திதரகள்
உற்வகொள்ளலெண்டியிருந்ைது.
ெக்தியிே

நடக்கக்

கூடிய

ஈரப்பு
வித்தில்

ஆதடகள் அணிந்திருந்ைொன். அைறகொன
யிற்சியும் வகொடுக்கப் ட்டது. எவ்ெளவு
தூரம் வரொக்கட்; யணித்துள்ளது என் தை
ஒளி

ஆண்டு;

கொட்டியது.

அேகுவில்

வரொக்கட்

மீட்டர்
யணிக்கும்

லெகத்தை ஒளியின் லெகத்தின் விகிைத்தில்
கொட்டியது. லெகம் ஒளியின் லெகத்தை

வநருங்கும்

ல ொது

லநர

மொற்றம்

வ ரிைொகிக் வகொண்டு ல ொகும் என்று ைன்
ைந்தை

வெொன்னது

ஞொ கத்துக்கு ெந்ைது.
கருந்துதளதய

அகஸ்தியன்
அதுெமல்ேொமல்

வெகு

சீக்கிரம்

ல ொயதடயேொம் எனப் ொரத் வெொன்னொர்
கருந்துதளக்குள்

ல ொனொல்

வெளிலயறமுடியொது என்று விண்வெளி
ஆரொய்ச்சி நிதேயம் எச்ெரிக்தக வெய்து
யணிகதள அனுப்பியிருந்ைது. 2900 ஒளி
ஆண்டு

தூரத்துக்கு

யணம்

வெய்து

கருந்துதளக்கு அன்தமயில் வரொக்கட்தட
நிறுத்தி

கருந்துதளதய

குறிப்புகள்

எடுத்து

அெைொனித்து

திரும் லெண்டும்

என் து குழுவுக்கு ஆரொய்ச்சி நிதேயம்
இட்ட கட்டதள. அைன டி ெட்வடர்ன்
வரொக்கட்; கருந்துiதளயில் இருந்து 10 ஒளி

ஆண்டு
தூரத்லைொடு
வைொடரொமல் நிறுத்தியது.

யணத்தை

ைங்கள் குழுவுக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ (ISRO) என்ற
இந்திய விண்வெளி ஆரொச்சி நிதேயம்
இட்ட லெதேதய ெரிெர வெய்து முடித்து,
திரும் வும் பூமிக்கு குழு திரும்பிய ல ொது
வரொக்கட்டில் உள்ள கடிகொரம் ஜனெரி 20
திகதி 2015 ஆண்டு எனக் கொட்டியது.
வரொக்கட்டில் இருந்ை கடிகொரம் கொட்ய டி
கிட்டத்ைட்ட

த்து

கருந்துதளக்குப்

ல ொய்

ெருடங்கள்
ெர

எடுத்ைது

என் தை நிதனத்து ொர்க்கும் ல ொது ைொம்
எெரும்

கிதடக்கொை

ெொைதனதயப்

தடத்துவிட்லடொம் என குழு நிதனத்ைது.
பூமிதய வரொக்கட் ெந்ைதடந்ை ல ொது
ொம் ொவில் உள்ள ஐஎஸ்ஆர்ஓ ரி ொேன
நிதேயத்தில்

இருந்ை

கடிகொரம்

2038

ஆண்டு ஜுன் மொைம் 20 ஆம் திகதிதயக்
கொட்டியது.
“ பூமியின் லநரத்தின் டி நொன் என்ன 23
ெருடங்கள்
அப்ல ொ

இளதமயொகிவிட்லடனொ?

நொஙகள்

இருந்ைெர்கள்
ஆரொச்சி

புறப் டும்

இப்ல ொது

நிதேயத்தில்

ல ொது

விண்வெளி
லெதே

வெய்யமொட்டொர்கலள”, என்றொர் குழுவின்
கப்டன் ொரத்.
23

ெருடங்கள்

இளதமயொகி

வீடு

திரும்பிய அகஸ்தியனுக்கு இன்வனொரு
அதிரச்சி கொத்திருந்ைது, வரொக்கட் இறங்கிய
நிதேயத்துக்கு
மதனவி

ெத்ெேொ

கூட்டத்லைொடு,
புதடசூை

ைன்தன
ஒரு

ெரலெற்க
வ ரிய

ே வ ொலீஸ் அதிகொரிகள்

ெந்திருந்ைொள்.

அெலளொடு

அபிமன்யு ைன் மதனவிலயொடும் இரு

பிள்தளகலளொடும்
அகஸ்தியனின்

ெந்திருந்ைொன்.
கண்கள்

அெனது

வ ற்லறொதரத் லைடிற்று. அபிமன்யுவிலும்
ெத்ெேொவிலும்;

ே

மொற்றங்கள்;.

ெத்ைெேொவின் முகத்தில் ெயதின் முதுதம
வைரிந்ைது. ைதே மயிர் நதரத்ைவிட்டது.
“ அப் ொவும் அம்மொவும் எங்லக” ?
ைட்டத்லைொடு அகஸ்தியன்
ெத்ெேொதெக் லகட்டொன்.
“

அெர்கள்

மதனவி

இறந்து

15

ெருடங்களொகிவிட்டது” ெத்ெேொ வெொன்ன
தில் அெதன அதிர தெத்ைது.
“ அது ெரி ெத்ெேொ டொக்டரொன உனக்லகன்
இவ்ெளவு
கூட்டமும் ”?

வ ொலீஸ

ொதுகொப்பும்

“ நொன் இப்ல ொ டொக்டரொக லெதே
வெய்ெதில்தே . நொன் இப்ல ொ மொநிே
கல்வி அதமச்ெர், இெர்கள் என் மக்கள்
திரொவிட

ைமிைர்

கைக

கட்சித்

வைொண்டர்கள்.” ெத்ெேொவிடம் இருந்து
தில் ெந்ைது.
குைப் ம் அதடந்ை
அகஸ்தியன்
அபிமன்யுதெப் ொர்த்ைொன்.

“ அப் ொ நீங்கள் இன்னும் இளதமயொக
இருக்கிறீர்கள்.

என்தன

யொர்

என்று

அதடயொளம் வைரிகிறைொ? நொன் ைொன்
உங்கள்
மதனவி

மகன்

அபிமன்யூ.

அகிேொ.

வகொன்ெல்டன்

இெ

டொக்டர்.

இது
ஒரு

என்

கிட்னி

அெளுக்கு

க்கத்தில் நிற் து என் மகன் லெகரனும்,

மகள் பூர்ணிமொவும். உங்கள் அப் ொ அம்மொ
நிதனெொக

அெர்கள்

குைந்தைகளுக்கு
நொனும்

வ யதர

என்

தெத்திருக்கிலறன்.

அகிேொவும்

மருத்துெக்

கல்லூரியில் ஒன்றொகப்

டித்ை ல ொது

கொைலித்து
திருமணம்
வகொண்லடொம்.”
“அபி

நீ இப்

வெய்கிறொய்”?

என்னெொக
அகஸ்தியன்

வெய்து

லெதே
மகதனக்

லகட்டொன்.
“நொன் ஒரு ஹொர்ட் லெர்ஜன் அப் ொ.
“அெனிடம் இருந்து தில் ெந்ைது
“உங்கள் அனுமதி வ றொமல் உங்கதள
ெரவெற்க

நொங்கள்

ெந்ைதுக்கு

மன்னிக்கவும்” ெைெேொ வெொன்னொள்.

ஐலயொ கடவுலள நொடி ெொஸ்திரக்கொரன்
வெொன்னது ல ொே நடந்துவிட்டைொ? கொேம்
அவ்ெளவு வகதியிதே கடந்து விட்டது”
ைன்தனயும அறியொமலே புேம்பினொன்
அகஸ்தியன்.
அென் புேம் ல் குரல் லகட்டு நொனும்
மதனவியும்
ல ொலனொம்.

அென்

அதறக்குள்

“ைம்பி அகஸ்தியொ ஏன் புேம்புகிறொய்?
எைொெது வகட்ட கனவு கண்டொயொ”?, நொன்
அெனின்
லகட்லடன்.

உடதே

உசுப்பிய டி

“அகஸ்தியொ இப்டித்ைொன் வெகு லநரம்
உன் வீட்டில் தூங்குெொலயொ?. கொதே த்து
மணியொகிவிட்டது. இலைொ சூடொன கொப்பி
வகொண்டுெந்திருக்கிறன்.

குடித்துவிட்டு

முைலிதே ெத்ெேொவுக்கு ல ொன் வெய்.
ெத்ெேொ

தெத்தியெொதேயில்

இருந்து

உன்தனக் லகட்டு ல ொன் வெய்ைெள்.
எப்ல ொ

நீ

பிதளட்டில்

திரும்புகிறொய்

என்று

ங்களுர்
லகட்டொள்”,

பூர்ணிமொ மகனுக்கு வெய்தி வெொன்னொள்.
“ என்ன அைஸ்தியொ நொன் ைந்ை கருந்துதள
நூல்

முழுெதையும்

முடித்துவிட்டொய்

ெொசித்து

ல ொேத்

வைரிகிறது.

கருந்துதள ற்றி கனவு ஏதும் கண்டொயொ”
நொன் சிரித்ை டி அெதனக் லகட்லடன்.
அென் திரு திரு என்று முழித்ைொன்.
நடப் து

யொவும்

அெனுக்கு

குைப் மொயிருக்கிறது என் தை அென்
முகம்; கொட்டிற்று, அெனுக்குப் க்கத்தில்
உள்ள லமதெயில் இரவு
ெொசித்ை

என்

ே மணி லநரம்

“கருந்துதளயும்

லநர

ொதிப்பும்” என்ற நூல் அெதனப் ொர்த்து
கண்சிமிட்டியது.

கதை 8
கிரகெொசி ெருதக
றக்கும்
ெொசிகள்

ைட்டில்

பூமிக்கு

ெந்ைைொக

ே

லகள்விப் ட்டிருக்கிலறன்.
எவ்விை

லைொற்றம்

சினிமொ

கிரக

கதைகதள
அெர்கள்

உள்ளெர்கள்

கற் தனயில் சிருஷ்டித்து
ல ொன்ற

பிற

என

ே இடி (ET)
டங்கள்

எடுத்திருக்கிறொர்கள். பிற கிரக ெொசிகள்
பூமிக்கு ெந்ைைொக ல ொதிய ஆைொரங்கள்
இல்தே.

சிே

ெமயம்

அப் டியும்

நடந்திருக்கேொம்
என
அறிவியல்
கண்வகொண்டு இக்கதை எழுைப் ட்டது.
உேகத்திலேலய அதிக உயரமொன 29,029
அடிகள் உயரமுள்ள இதமயமதேயின்

சிகரத்தை, ே மனிைர்கள் அதடந்ைொலும்,
21,578 அடி உயரமுள்ள தகேொெ மதேயின்
சிகரத்தை
ஒருெரும்
இது
ெதர
அதடயொைது ஆச்ெரியத்துக்குரியது.
புனிை

மதேயொன

தகேொெமதேதயப்

ற்றி வைரியொை இந்து, வ ௌத்ை, வஜயின்
மைத்ைெர்கள் மிகக் குதறவு. இந்து நதி,
பிரமபுத்திரொ,
கர்னொலி,

கங்தகயின்

இந்து

ெட்வேஜ்

நதியின்

ஆகிய

அம்மதேயில்
இந்துக்கள்
குறிப்பிட்ட

இருந்து
ைமது

நதி

நதிகள்

உருெொகிறது.
இதிகொெங்களில்

இம்மதே

இந்தியொவில்

குறிப்பிடத்ைக்கது.

கிதள

நொன்கு

வ ரும் ொன்தமயினரொன
ெொழும்

கிதளநதி

1959

இருப் து,
இந்துக்கள்

அல்ே
இல்

என் து
சீனொ

ஆக்கிரமித்ை நொடொன தீ த்தில் இம்மதே

இருந்ைொலும்,

க்ைர்கள் ல ொய் ெர

ே

கட்டுப் ொடுகள் உண்டு. இம்மதேயில் சீன
அரசின் அனுமதி வ ற்று இம்மதேதய
1980 இல் இத்ைொலிய நொட்டு மதேலயறி
ஒருெர் திட்டமிடடு சீன அரசின் அனுமதி
கிதடத்ைொலும்,; பின் அெரொகலெ சிந்தித்து
ைன் முயற்சிதயக் தகவிட்டொர்.
லந ொள லைெத்தின் அருகில் உள்ள நொடு
தீ த்.

லந ொளத்தின்

ைதேநகரொன

கட்டமண்டுவில்
தகேொெமதேக்கு

இருந்து
538

கி.

மீ

தூரம்.

சிெவ ருமொனின் ெொெஸ்ைேம் என்றும்,;
ே ரிஷிகள் நடமொடும் இடம் என்றும்
இதிகொெங்களில்

குறிப்பிடப் ட்டுள்ளது.

இரொமொயணத்திலும்,
இம்மதேக்கு
வகொடுக்கப் ட்டு,

மகொ ொரைத்திலும்
முக்கியத்துெம்
எழுைப் ட்டுள்ளது.

தகேொெமதே அடிெொரத்தில் இரு ஏரிகள்.
ஒன்று ெட்ட ெடிெமொன மனலெொேரெர்
ஏரி. அவ்லெரியில் சிெனும்
நீரொடுெொைொக

மக்கள்

ொர்ெதியும்
நம்பிக்தக.

அவ்லெரிக்கு அருலக, ெந்திரனின் பிதற
ெடிெத்தில் ரொஷ்ெத்ைொல் என்ற எரி உண்டு.
இரொெணலனொடு இவ்லெரிதயத் வைொடர்பு
டுத்தி இதிகொெக் கதைகள் உண்டு.
தகேொெமதேயொனது ைங்கம்,
கருங்கல்

ளிங்கு.

ல ொன்றதெதய

உள்ளடக்கியமதே. உண்தமயில்ேொமல்
இதிகொெக்

கதைகள்

உருெொகொது.

உைொரணத்துக்கு விஸ்ெொமித்திர மகொ ரிஷி
தடத்ை திருெங்கு வெொர்க்கம் உருெொகிய
கதையொனது
முன்

ே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்க
எழுைப் ட்டது.

அைன்

அடிப் தடயில் ஆர்ைர் சி கிளொர்க் என்ற

அறிவியல் கதைகள் எழுதியெர், 1945
வெய்மதிதய

ற்றி ைன் நொெல் ஒன்றில்

குறிப்பிட்டொர். அந்நொெல் வெளிெந்து ே
ஆண்டுகளுக்குப் பின் 1957இல் ஸ்புட்னிக்
1 என்ற வெய்மதிதய முைன் முைலில் விண
வெளியில்
ரஷ்யொ
யொெரும் அறிந்ைலை.
இனி

கதைக்கு

இருக்கும்
ெம் ெங்கள

மிைக்கவிட்டதை

ெருலெொம்.

ே

கண்டு
மதேக்

நடக்க

பிடிப்புகள்,
குதகளில்

திெொகியுள்ளன என் து மதேவயறியொன
வஜய்சிங்கின் கருத்து. அெதரப்ல ொேலெ
திருெண்ணொமதேயில்

ெொழும்

தகேொெநொைனும் சிந்ைதன உள்ளெர்.
ைடதெ திருெண்ணொமதேதயச்

ே

சுற்றி

கிரிெேம் ெந்ைெர். அலை ல ொல் தகேொெ
மதேதய

சுமொர்
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கிமீ

கிரிெேம்

ெரலெண்டும்

என் து

அெர்

ஆதெ.

தகேொெமதேயின் லைொற்றம் சிெலிங்கம்
ல ொன்றது.
திருெண்ணொமதேக்கு
ைரிெனத்துக்கு

கிரிெேம்

ெந்ை

வஜய்சிங்லகொடு;

லநப் ொளியொன

எதிர் ொரை

விைமொக

வைொடர்பு தகேொெநொனுக்கு கிதடத்ைது.
தகேொெநொைன்

வென்தன

ல்கதேக்கைகத்தில்

வைொல்லியல்

துதறயில் முதனெர் ட்டம் வ ற்று, ே
ஆரொய்ச்சிகளில் ஈடு ட்டெர். எட்மணட்
ஹில்ேரிலயொடு

முைன்

முைேொக

இதமயமதேயின் சிகரத்தை அதடந்ை
லந ொள

லைெத்து,

வடன்சி;ங்கின்

மதேவயறியொன

ரம் தர ெழி ெந்ைெர்

வஜய்சிங். தகேொெ மதேலயறி, சிகரத்தைத்
வைொட்டு,

பிர ல்யமொக

லெண்;டும்

என் து அெரது லநொக்கம் மட்டுமல்ே,
அெலரொடு

வைொல்லியல்

ஆரொய்ச்சியொளரொன

முதனெர்

தகேொெநொனுடன்

லெர்ந்து

தகேொெமதேயினுள்

புதைந்துள்ள

இரகசியத்தை ஆரொய்ச்சி வெய்து அறிய
லெண்டும் என் து அெர் நீண்ட கொேத்
திட்டம.; வஜய்சிங் ஒரு மதேஏறி மட்டும்
அல்ே, புது வடல்கியில் ஜிலயொேஜி என்ற
நிேவியல் துதறயில்

டித்து, ஆரொய்ச்சி

வெய்து, முதனெரொனெர்.
தகேொெமதேயின் சுற்றொடதேப்

ற்றி

அறிந்ை நண் ர்களொன வஜய்சிங்கும் ,
தகேொெநொைனும்;

ைொங்கள்

டித்ை

துதறகளில் வைொடர்ந்து தகேொெமதேயில்
ஆரொய்ச்சி வெய்ய திட்டம் மிட்டொர்கள்.
அைற்கு லைதெயொன நிதி உைவிதய

ே

இந்துமன்றங்கள்
முன்ெந்ைன.
ெசிக்கும்

வகொடுத்து

தகேொெமதே

உைெ
அருலக

ேர், அம்மதேயின் உச்சியில்

இருந்து ெொதன லநொக்கி பிரகொெமொன ஒளி
வென்றதைக் கண்டைொக வெொன்னொர்கள்.
முைலில் ஒருெரும் அதை நம் வில்தே.
பின் மதேயடிெொரத்தில் ெொழ் ெர்கள,;
குறித்ை நொளில் அெர்கள் வெொன்னதில்
உண்தம உண்டு என் தை அறிந்ைொர்கள்.
ரஷ்யர்கள் ைங்களின் ஆரொய்ச்சி மூேம்
தகேொெ

மதேதய

மனிைனொல்

ஊருெொக்கப் ட்ட ஒரு பிரமொண்டமொன
பிரமிட்

என

தகேொெத்திே

குற்pப்பிட்டுள்ளொர்கள்.
ஏலைொ

ஒரு

ெக்தி

மதறந்திருக்கிறது என்ற முடிவுக்கு ெந்ை
இரு நண ர்களும் வைொடர்நது
வைொல்வ ொருள்,

நிேவியல்

ைமது
அறிதெ

தகேொெமதேயில்

புதைந்து

இரகசியங்கதள
கண்டறிய
நொட்டுக்கு ெந்ைொர்கள்.
சீன அரசின்
கடந்து

கிடக்கும்
தீ த்

ேத்ை கட்டு ொடுகதளக்

மதேயின்

அடிெொரத்தை

அதடந்ைொர்கள். முைலில் ஆதி தகேொெம்
என்று

வெொல்ேக்கூடிய

ஓம்

ர்ெைம்,

ஆண்டின் நொன்கு மொைங்கள் ைவிர பிற
மொைங்களில்

னியொல்

முழுெதுமொக

மூடப் ட்டுவிடும். ஆகலெ இந்ை நொன்கு
மொைஙகளுக்குள்

அெர்கள்

ைமது

ஆரொய்ச்சிதய முடித்ைொக லெண்டும் எனத்
தீர்மொனித்ைொர்கள். மதே ஏறும்; ல ொது,
அெர்களுக்கு

வ ொதுதககதள

சுமந்து

வெல்ே மதேயடிெொரத்தில் ெொழும் இரு
மதே ஏறும் தீ த்ைர்கள் அமர்த்ை ’ டனர்.

இந்ைக் குறிப்பிட்ட நொன்கு மொைங்களில்
னிப்

வ ொழிெொனது

ெமஸ்க்ருை

வமொழியில் உள்ள ஓம் என்ற எழுத்துல ொே
இம்மதே மீது
இது

ஓம்

ரவி இருக்கும். எனலெ
ர்ெைம்

அதைக்கப் டுகிறது.

(மதே)

என்று

கொட்மொண்டுவில்

இருந்து மொனெலரொெர ஏரி,; ஆயிரம் கி.மீ.
தூரம்.

மதேப் ொங்கொன

குதியொக

இருப் ைொல் இைதனக் கடக்க நொன்கு
நொட்கள் எடுத்ைன.
கொட்மொண்டுவில்

இருந்து

கிளம்பி,

முைலில் வென்றதடநைது மொனெலரொெர்
ஏரி. இது இயற்தகயொகலெ அதமந்ை ஏரி
இமயமதே உட் ட அருகில் உள்ள

ே

மதேகளில் இருந்து ெரும் நீர், இந்ை
ஏரிதய

ெந்ைதடகிறது.

கடும்

குளிர்

கொரணமொக ஏரி நீர் சில்வேன்று இருக்கும்.

க்ைர்கள்

இங்கு

ஸ்நொனம்

முடித்துப்

பூதெகள் வெய்ெொர்கள். தகேொெமதேயில்
மட்டுமல்ே இந்ை ஏரிக்கதரயிலும் சிெ
தீர்த்ைங்கள் கிதடக்கும். விடியற்கொதே
சூரிய

ஓளியில்

லைொற்றம்

தகேொெமதேயின்

வ ொன்தனக்

வகொட்டி

தெத்ைதுல ொே சிகப் ொகச் வஜொலிக்கிறது.
மதேதய சுமொர் 20 கிமீ ைொரத்துக்கு
கிரிெேம் ெந்ை பின்னலர மதேயில் ஏறத்
வைொடங்கினொர்கள். இம்மதேயில் ைங்கம்
வெள்ளி,

ளிங்கு, கிதரதனட் என்ற

கருங்கல் ல ொன்ற கனிெளங்கள் உண்டு
என் தை

தகேொெநொைன்

மதேப்

ொதறகதள ஆரொய்ச்சி வெய்து கண்டு
பிடித்;ைொர்.
தகேொெமதே
மட்டத்தில்

கிட்டத்ைட்ட
இருந்து

21,800

கடல்
அடிகள்

உயரமொனது.
உயரமொன

இம்மதே 29,029 அடிகள்
உேகிலேலய

இதமயமதேலயொடு
இம்மதேயின்

உயரமொன

ஒப்பிடும்

உயரம்

ல ொது

எழு த்தைந்து

விகிைலம. சுமொர் 21,500 அடிகள் இருெரும்
ஏறியவுடன் ஒரு குதகதயக் கண்டொர்கள்.
ஒருலெதள

இக்குதகக்குள்

சிெனும்,

ரிஷிகளும்

வெய்ைொர்கலளொ?

அைனுள்

இருந்து
தியொனம்

பிரலெசித்து

ஆரொய்ந்ை ல ொது குதகயின் சுெர்களில்
உள்ள

ே ஆயிரம் கொேத்துக்கு முந்திய

சித்திரங்களும்,

திக்கப் ட்டிருந்ை

எழுத்துகளும்,

தகேொெநொைனுக்கு

ஆச்ெரியத்தை

வகொடுத்ைது.

நதிப் ல்ேைொக்கில்,

வைொல்

இந்து
வ ொருள்

ஆரொய்ச்சி அெர் வெய்ைெரொச்லெ. உடலன
இவ் எழுத்துக்கள் சிந்து நதி

ல்ேத்ைொக்கு

நொகரீக கொேத்துக்கு முற் ட்டைொக, கி.மு 26

ஆம் நூற்றொண்டில் இருந்ை சுலமரியன்
கொேத்து

எழுத்துகதள

விட,

ைதம

ெொய்ந்ைதெ என் தை அறிந்ைொர். அதெ
அச்சித்திரங்கள் மூேமும், எழுத்துக்கள்
மூேமும்; ஒரு வெய்திதய பூமி ெொழ்
மக்களுக்க வெொல்கிறது என்று வஜய்சிங்
நொைனுக்குச் சுட்டிக்கொட்;டினொர்.
“ இருக்கேொம் வஜய். எனது கணிப்பு
இதெ

லெற்று

கிரகெொசிகள்

டி

தித்ை

ைதடயங்களொக இருக்கேொம்”
“ அப்ல ொ வெவ்ெொய் கிரக ெொசிகள்
ைதடயங்கள்
நொைன்’?

என்று

தித்ை

வெொல்லுகிறீரொ

“ வெவ்ெொய் கிரகம் பூமிக்கு அருலக உள்ள
கிரகமொனொலும் அது ஒரு ெரண்ட கிரகம்.
நொெொ என்ற விண்வெளி ஆரொய்ச்சி தமயம்,

அக்கிரகத்தில் உயரினங்கள் ெொழ்ந்ைொக
இதுெதர கண்டு டிக்கவில்தே” என்றொர்
நொைன்.
“ அப்ல ொ எங்கிருந்து ெந்து இம்மதேயில்
இறங்கியிருப் ொர்கள் என
நொைன்”? வஜயசிங் லகட்டொர்.
“

நல்ேலகள்வி.

உயரினங்கதள

ஊகிக்கிறீர்

பூமியில்
விட

ெொழும்
அதிக

புத்திெொலித்ைனமும்,

வைொழில்

நுட் த்துதறயில் முன்லனறிய உயரினமொக
இருக்கொேம்.

அெர்கள்

லைொற்றத்தில்

பூமியில் இருக்கும் மொனிடர்கதளப் ல ொல்
இருந்திருக்க லெண்டிய அெசியமில்தே.
அதே ெடிெத்திலும் இருந்திருக்கேொம்.
ஓளியின்
யணம்

லெகத்தை

விட

லெகமொக

வெய் ெர்ளொகவும்

இருந்திருக்கேொம். அைனொல்

ே ஆயிரம்

ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருந்து பூமிக்கு
ெந்திருக்கேொம்.

அெர்கள்

சூரிய

குடும் த்தை ெொர்ந்ைெர்களொக இருக்க
முடியொது என் து என் கருத்து வஜய்”.
“ நீர் என்ன வெொல்ேெருகிறீர் என்று
விளக்கமொக வெொல்ேமுடியமொ நொைன்”?
“ நொன் நிதனக்கிலறன்

ே ஆயிரம் ஒளி

ெருடத் தூரத்துக்கு அப் ொல் இருக்கும்
ொல்வெளியில் இருந்து ெந்ைெர்களொக
இருக்கேொம்.

இெர்கலள

இந்து

மைக்

ைத்துெத்துக்கு வித்திட்டெர்கள். இந்து மை
கடவுள்கதள
இருக்கேொம்.
தகேொெ

லைொற்றுவித்தும்
இந்ைத்

மதேயிே

வைொற்றத்தினொல்
ெொெம்

வெய்யும்

சிெனும் லைொன்றி இருக்கேொம். ரிஷிகளும்,
சித்ைர்களும்;

அெர்கள்

உருெொக்கியெர்கலள. அைனொல் ைொன் நொம்

நினத்துப் ொர்க்க முடியொை அதிெயங்கதள
வெய்திருக்கிறொர்கள்
என்று
ஐதீகங்கள் வெொல்கிறது”.

இந்து

“நொைன் இது ஒரு புைதமயொன சிந்ைதன.
இது எவ்ெளவுக்கு உண்தம என் தை நொம்
லமலும்

ஆரொய்ச்சி

வெய்து

அறியலெண்டும். இதுலெ அம்மதேயின்
உச்சிதய

அதடய

முயற்சிக்கொைைற்கு

ஒருெரும்

கொரணம்”,

என்றொர்

வஜயசிங்.
“ ெொரும் முைலில்

தகேொெமதேயின்

உச்சிதயப் ல ொய் அதடலெொம். இன்னும்
300 அடிகள் ஏற லெண்டியிருக்கிறது நொம்
உச்சிதய

அதடய.

வெறு

என்ன

அதிெயங்கள் அங்கு கொத்திருக்கிறலைொ
வைரியொது” தகேொயநொைன் வெொன்னொர்.

“ இதை லகட்டதும் எனக்கு ஒரு ஐதீகக்
கதை ஞொ கத்துக்கு ெருகுது” என்றொர்
வஜய்.
“ என்ன கதை வஜய்”?
“ சிெனின் உச்சிதயயும் அடிதயயும் கொண,
பிரம்மொவும்

விஷ்ணுவும்

அன்னப் றதெயிலும்

முதறலய
ெரொகத்திலும்

புறப் ட்ட கதைைொன். யொர் வ ரிது என்ற
ஆணெத்தை

அடக்க,

சிென்

தெத்ை

ரிலெொைதன. அந்ை கதையில் சிென்,
முடியும்,

அடியும்

வைரியொை

லஜொதி

ெடிெமொக கொட்சி வகொடுத்ைொர் என்கிறது,
அைனொல்….” வஜய் வெொன்னொர்.
“ அைனொல் என்ன?.”

“ மதே அடிெொரத்தில் ெொழும் மக்கள்
கண்ட லஜொதி அந்ை ஒளியொக இருக்குலமொ
என்று நொன லயொசிக்கிலறன் நொைன்.”.
“ சிந்திக்க லெண்டியது ைொன். இப்புவியில்
ெொழும் நொம் லெற்று கிரகெொசிகளின்
அறிவுக்கு ஈடொக ெருெைற்கு

ே ஆயிரம்

ஆண்டுகள்;
எடுக்கேொம்”
தகேொயநொைன்.

என்றொர்

“

ெரி

ெரி

ெொரும்

உச்சிக்குப்ல ொலெொம்.

சிெனின்
கங்தக

உருெொகுெதையும்,; ெந்திர பிதறதயயும்
கொணேொம்.” என்றொர் சிரித்ை டி வஜய்சிங்;.
நண் ர்கள்
இருெரதும்
யணம் வைொடர்ந்ைது,
******

ஆரொய்ச்சிப்

கதை 9
கிரகணம்

வகொழும்பில் இருந்து லைற்லக, 100 கிமீ
தூரத்தில்

களுகங்தகதயத்

ைழுவிச்

வெல்லும் நகர் இரத்தினபுரி. சிங்கள, ைமிழ்,
முஸ்லீம் இனத்ைெர்கள் ெொழும் நகர்.
கடும்

மதையின்

வெள்ளத்தில்

அந்ை

ல ொது

அடிக்கடி

நகர்

மூழ்கும்.

அந்நகதர சுற்றியுள்ள கிரொம மண்ணில்
இரத்தினக்கற்கள் விதளந்ைன.
சுண்ணொகத்தைப் பிறப்பிடமொகக் வகொண்ட
சின்னத்ைம்பி

அரெொங்கத்தில்

ெொைொரண

கிளொர்க்கொக லெதே வெய்ைெர். அெலரொடு
வகொழும்பு ெஹிரொ கல்லூரியில்

டித்ை

கொசிமின் ைந்தை ஹனீ ொ ல ருெதளயில்

மொணிக்கக்

கல்

வியொ ொரி.

அெர்

மதறவுக்குப் பின், கொசிம் ைந்தையின்
வியொ ரத்தை எடுத்து நடத்தினொர்.
இரத்தினபுரி

கச்லெரியில்

லெதே

கிளொர்க்கொக

வெய்ை

சின்னத்ைம்பிக்கு,

கொேத்தில்

ரணவீர

என்ற

சிங்களெரின் நட்பு கிதடத்ைது அெரின்
வைொடர் ொல்

சின்னைம்பிக்கு

இரதினகற்கலில்

ஆர்ெம்

ஏற் ட்டது

ரணவீரலெொடு, இரத்தினபுரிக்கு அருகில்
உள்ள இடங்வகொட (Idangoda) கிரொமத்தில்
ெயல்

கொணியில்

வைொண்டியல ொது

நிேத்தை

விதே

உயர்ந்ை

நீேமொணிக்கக் கல் (Blue Saphire) ஓன்று
சின்னைம்பிக்கு
வைொடர்ந்து
உைறித்

ைனது

கிதடத்ைது.
அரசு

ைள்ளிவிட்டு

அதை

லெதேதய’
ரணவீரலெொடு’

லெர்ந்து

ரத்தினகற்கதள

இரத்தினபுரிக்கு
இடங்வகொட

லைடி

அருலகஉள்ள
கிரொமத்தில்

ெயல்

கொணிகளில், கூலிகதள தெத்து இரத்தினக்
கற்கதளத்

லைட

ஆரம்பித்ைொர்.

அெர்

கண்லடடுத்ை மொணிக்கக் கற்கதள கொசிம்
ைனது கதடக்கு ெரும் அலரபியர்களுக்கும்
வெளி

நொட்டெருக்கும்

சின்னத்ைம்பிக்கு
அதிர்ஷ்ட

ணம்

லைெதையின்

விற்றுப்
வகொடுத்ைொர்.
ொர்தெ

சினத்ைம்பியின் க்கம் திரும்பியது. வெகு
விதரவில் இரத்தினபுரியில் மொணிக்க கல்
விய ரம் வெய்யத் வைொடங்கினர்’.
அெரின் மகன் பிறக்க இரு ெருடங்களுக்கு
முன், ே மொணிக கற்தளக் கண்டு எடுத்து
ேட்ெொதியொனொர். அெரின் இரத்தினக்கல்
வியொ ொரத்துக்கு அெரின் ெஹொரொ கல்லூரி

நண் ன் கொசிம் வ ரிதும்’ உைவினொர். 1955
இல் பிறந்ை ைன் மகனுக்கு ைன் வியொ ொரம்
நிதனெொக நெரத்தினம் எனப் வ யர்
தெத்ைொர்
****
சினத்ைம்பி

வகொடுத்ை

நெரத்தினத்தின்

ஜொைகத்தை ே ைடதெ ொர்த்து விட்டு ைன்
உைட்தடப் பிதுக்கினொர். ஊவரழு லெொதிடர்
ெொம் சிெம் சுண்ணொகத்தை பூர்வீமொக..
வகொண்ட

சின்னைம்பியின்

குடும்

லெொதிடர் அெர். ெொம் சிெம் வ யதர
ஊவரழு

சுற்றி

வைரியொைெர்

உள்ள

கிரொமங்களில்

இல்தே.

வெம்மண்

குதியொன இந்ை ஊர், நல்ே ெளமொன
மண்தணயும்,

நல்ே

நிேத்ைடி

நீர்

ெெதிதயயும் வகொண்டுள்ளது. லெொதிடர்
ெொம் சிெத்தின்

பூட்டனொர்

நல்ேசிெம்

நல்லுதர

ஆண்ட

ெங்கிலி

அரெனின்’

ஆஸ்ைொன

லெொதிடரும்,

ஆலேொெகரும்.

மன்னன்

அெரின்

லெதெக்க்கொக

ஊவரழுவில். வகொடுத்ை முப் து
கொணியில் அெரது

ரப்புக்

ரம் தர ெொழ்ந்து

ெருகிறது,
“ ெொத்திரியொர் என்தற மகனின்; ெொைகம்
எப் டி இருக்கு? அென் பிறந்ை நட்ெத்திரம்
எப் டி?. அடிக்கடி மூக்குக்கு லமல் லகொ ம்
ெரும்..

டித்து

டொக்டர்

ஆெொனொ?.

எவ்ெளவு
வெேெொனொலும்
ரொெொயில்தே” சின்னத்ைம்பி லகட்டொர்.
“ ம்... உமக்கு வெொல்லுறதுக்கு லயொசிக்க
லெண்டி இருக்கு”
“ என்ன அப் டி
பிரச்ெதனயொ”?

ஏதும்

ெொைகத்தில்

“உம்முதடய மகன் பிறந்ைது 1955 ஆம்
ஆண்டு ஜுன் 20. அது திங்கள் கிைதம
இல்தேயொ”?
“ ம் . அதுக்கு இப் என்ன?”
“ அதுவும் அமொெொதெயில் திருெொதிதர
நட்ெத்திரத்’தில் பிறந்ைென். திருெொதிதர
கள்ளன் என்று சிேர் வெொல்ெொர்கள். அென்
வெொல்ெதை நம்
ெொக்குண்டு,”

முடியொது என்று ஒரு

“ அென் எனக்கு ஒலர மகன். என்னிடம்
ல ொதிய

ணம் இருக்கு” சின்னத்ைம்பி

தில் வெொன்னொர். அெருக்கு லெொதிடர்
வெொன்ன ெொர்த்தை மனதை உறுத்தியது
“

உம்தடய

மகனுதடய

ெொைகத்தில்.

ெந்திரன் சூரியதன மதறத்து’ விட்டது.
வெொல்ேப்ல ொனொல்

ரொகு

சூரியதன

விழுங்கிய

லநரத்தில்

பிறந்திருக்கிறொன்.

இென்

சூரிய கெொனின்

ொர்தெ’ இென் பிறந்ை ல ொது இென்
லமல் விைவில்தே. எட்டிதே வெவ்ெொய்
லெறு. அதுவும். லைொஷம் ”
“ ெொத்திரி வகொஞ்ெம்’ விளக்கமொய் ைொன்
வெொல்லுங்லகொென்”
:”உமக்கு

நிதனவிருகிறைொ

ெருஷத்துக்கு

முந்தி

15

இேங்தகயிதே

;பூரண சூரிய கிரகணம் ெந்ைது 1955 ஜூன்
20 ஆம் திகதி என்று?
“ ஒம் நினவிருக்கு என் மகன் இரத்தினபுரி
ஆஸ் த்திரியில்

பிறந்ைென்.

கிரகணம்

அன்று

பிறந்ைென்.

சிசிரியன்

அென்

ஒப் லரென் வெய்து அெதன டொக்டர்
வெளிலய எடுத்ைெர்.. அந்ை கிரகணம்

நடந்ை நொள் இரத்தினபுரிதய சுற்றி உள்ள
சிே கிரொமங்களில் ைொங்கள் வெள்தளயொக,
வெள்தளக்கொர வ ண்கதளப் ல ொல் ெர
லெண்டும் என் ைற்கொக மடச் ெனங்கள்
ெரக்கொ என்ற பிேொக்கொயில் கூழ் ையொரித்து
அருந்தி

ேர் ஆஸ் த்திரிகளுக்கு ல ொக

லெண்டி இருந்ைது. அந்ை ெம் ெத்தை
தெத்து ஒரு த ேொ

ொட்டு இயக்கப்

[ ட்டு பிர ேமொனது. அது என் நிதனவில்
இன்றும்

இருக்கிறது”

சின்னத்ைம்பி

வெொன்னொர்.
“அைொெது கிரகணம் அன்று அமொெொதெ.
சுமொர்

ஏைதர

நிமிடங்களுக்கு

சூரிய

வெளிச்ெம் இேங்தக தீவில் விைொை லநரம்
உம்முதடய மகன் பிறந்திருக்கிறொன்”.
“ அது எப் டி
வெொல்லுகிறீர்’?

ெொத்திரி

ெரியொக

“ெொைகத்தில் கிரங்கள் இருக்கும் வீடுகள்
வெொல்லுலை. எங்கதட இந்து மைத்தில்
வெொல்லுவினம்

ரொகு

என்ற

ொம்பு

சூரியதன விழுங்கியைொல் சூரிய கிரகணம்
லைொன்றுகிறது

என்று.

ரொகு.

சூரியன்..

ெந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒலர வீடொன
மிதுன

ரொசியில்

உம்முதடய’

இருந்ை

மகன்’

ல ொது

கொதேயிதே

பிறந்திருக்கிறொன். சூரியனும்’ ”ெந்திரநும்
ஒலர

வீட்டில்’

இருந்ைொல்

அன்று’

அமொெொதெ. எதிர் வீடுகளில் இருந்ைொல்
பூரண ெந்திரன். உம்முதடய மகனின்
ெொழ்வு இருண்டு இருக்கும். கொரணம்
அென்

பிறந்ைது

கிரகண

நொள்.

அைொதே.....”ெொம சிெம் ெொர்த்தைகதள
,இழுத்ைொர்

“” அப்
என்ன”?

சூரிய கிரகணத்தின் விதளவு

“ ஓன்று மட்டும்’ எனக்கு’ நினவிருக்கு
சூரிய

கிரகத்தின்

பின்

1958

இல்

இனக்கேெரம் நடந்ைது. பிறகு 1959 இல்
பிரைமர்

ண்டொரநொயக்கொ புத்ை பிக்கு

ஒருெரொல் சுட்டு

டுவகொதே வெய்யப்

ட்டொர் என்று சிங்கள் ஊரில் ெனங்கள்
கதைப்பினம்.”
“அது எனக்குத் வைரிந்ை விஷயம். என்
மகனின்
ெருங்கொேத்தைப்
வெொல்லும்”
“அெனின்
கிரகணத்தில்

ெருங்கொேம்
பிறந்ைைொல்

ற்றி

சூரிய
பிரகொெமொக

இருக்கொது. இப் டித் ைொன் ஓெர்சியர்
நடரொஜொவின் மகனும் ெந்திர கிரகணத்தில்

பிறந்ைென்.

அெனுக்கு

மூதள

ைட்டிப்ல ொட்டுது. ொெம் வ டியன். இப்
அெனுக்கு கிட்டத் ைட்ட உம்முதடய
மகனின்தட ெயது இருக்கும். அங்வகொட
மன லநொய் மருத்துெ ெொதேயில் மூன்று
ெருடமொக இருக்கிறொன். எதுக்கும் உமது
மகதன கெனித்துக் வகொள்ளும்”
“இதுக்குப்
ரிகொரம்’
ெொஸ்திரியொர்”?.

இல்தேயொ

“ஏன் இல்தே வகொஞ்ெம் வெேெொகும்.
அவ்ெளவு

ைொன்.

உரும்பிரொய்

எனக்குத்

அம்மன்

வைரிந்ை

லகொவில்

ஐயர்

இருக்கிறொர். அெர் இந்ை பிரகொரத்துக்கு
சூரியன்,

ெந்திரன்,

வெய்ெொர். அெர்
வகட்டிக்கரன்.”

ரொகுவுக்கு
ெொந்தி

ெொந்தி

வெய்ெதில்

:”எவ்ளவு வெேெொகும்”?
“என்ன உமக்கு அது வ ரிய வைொதக
இல்தே.

ஒவ்வெொரு

கிரகத்துக்கும்,

ெொந்திவெய்ய ஒரு கிரகத்துக்கு

த்ைொயிரம்

வீைம் முப் ைொயிரம் ரூ ொய் மட்டில் ெரும்.
என்ன வெொல்லுறீர்??
“எண்தட

மனுசிலயொடு

கதைக்துப்

ல ொட்டு முடிவு வெொல்லுறன். இந்ைொரும்
இரு நூறு ரூ ொய்,. என் மகனின் ஜொைகம்
ொர்த்து வெொன்னதுக்கு”.
“ அது’ ெரி உமது மதனவி ற்றி லகள்விப்
ட்டனொன் அெ ஒரு வ ௌதிக
ஆசிரிதய

என்றும்,.

ட்டைொரி

முற்ல ொக்கொன

எண்ணங்கள் வகொண்டெ என்றும். அெ
இதுக்கு
என்ன
வெொல்லுெொலெொ
வைரியொது” ெொம் சிெம் வெொன்னொர்

சின்னத்ைம்பி தில் வெொல்ேவில்தே.
****
“என்ன அத்ைொன் உங்களுக்கு த த்தியமொ?
உங்களிடம் கொசு இருக்கிறது என்று இந்ை
மூட

நம்பிக்தகயுள்ள

அன்னைொனம்

என்று

லெண்டுமொ?. அந்ை

பூதஜ,
வெேவு

ெொந்தி
வெய்ய

ணத்தை அனொதை

இல்ேத்துக்கு வகொடுங்லகொென். அென்
நெரத்தினத்துக்கு

டித்து

முடியொவிட்டொல்.

நீங்கள்

டொக்டர்ரொக
வெய்யும்

வைொழிதே கொட்டிக் வகொடுங்கள். நீங்கள்
கூட கிளொர்கொக இருந்து மொணிக்க கல்
வியொ ொரத்தில் இறங்கி இேடச்ெொதி தி
ஆனீர்கள். சுண்ணொகத்திலும், வகொழும்பு,
இரத்தினபுரியில்

மூன்று

வீடுகளுக்கு

வெொந்ைக்கொரன் பூனகரியில் இரு து ஏக்கர்
ெயல் கொணி.

தளயில்

த்து ஏக்கர்

வைன்னம்

லைொட்டம்

இனி

என்ன

லெண்டும்”? சின்னத்ைம்பியின் மதனவி
தெலைகி லகட்டொள்
“ அப்

தெலைகி நீர் ெொம சிெத்ைொர்

வெொன்னதில் உண்தம இல்தே என்கிறீரொ”
“ இந்ை ரொகு, லகது.

ொம்பு சூரியதன

விழுங்குது என்ற கதைலயல்ேொம் எல்ேொம்
மரபு ெழி ெந்ை கதைகள். ரொகும் லகதும்
கிரகங்கள் இல்தே லகது வ ொதுெொக
"நிைல்" லகொளமொக குறிப்பிடப் டுகிறது. ...
ெொனியலில், ரொகு மற்றும் லகது சூரிய
மண்டேத்தில் நகரும் சூரியன் மற்றும்
ெந்திரன்

ொதைகள் குறுக்கு புள்ளிகதள

குறிக்கிறது. எனலெ, ரொகு மற்றும் லகது
ஆகியதெ முதறலய ெடக்கு மற்றும்
வைற்கு

ெந்திர

நொளங்கள்

அதைக்கப் டுகின்றன

என்று

ெொனியலில்

அதைக்கப்

டுகின்றன.

லமற்கத்திய

லஜொதிடதரப்

ைங்கொே
ல ொே,

கிரகங்கள் கிரணங்கதள நல்ேது லகட்டது
வெய்கின்றன ரொகு (ெடக்கு லநொட்) மற்றும்
லகது (வைற்கு லநொட்) ஆகிய இரண்டும்
ஆண்தமயற்றதெ.

அெர்கள்

கிரகங்கள்"

"ெொயொ
என்று

அதைக்கப் டுகிறொர்கள், அைொெது "நிைல்
கிரகங்கள்" என்று வ ொருள் டும்.
“ அப்ல ொ ஒரு ெருஷத்துக்கு எத்ைதன
கிரகன்னங்கள் லைொன்றும். வெொல்லுவமன்”
“இது நல்ே லகள்வி. எண்தட மனுஷன்
இப் த்ைொன்

சிந்திக்க

வைொடங்கி

இருக்கிறொர். முந்தி நொன் வ ௌதிகம் ற்றிப்
ல சினொல் எழும்பிப் ல ொய் விடுவீர்இப்
மகன் என்று ெந்ைவுடன் வ ொறுதமயொக
இருந்து

லகட்கீறிர்

ஒவ்வெொரு

1000

ஆண்டுகளில் 840
கிரகணங்கள்,

குதியளவு (Annular)
791

ெருடொந்திர

கிரகணங்கள், 635 வமொத்ை கிரகணங்கள்,
(Total

Eclipse)

மற்றும்

114

கேப்பின

கிரகணங்கள் (Hybrid Eclipse) ஆகியதெ
உள்ளன.

ஒவ்வெொரு

ெருடமும்

2-3

ெதகயொன கிரகணம் ஏற் டும், ஒவ்வெொரு
3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு ைடதெ 2 சூரிய
கிரகணம் ஏற் டும். 1955 இல் ஏற் ட்ட
கிரகணம் சுமொர் 7.3 நிமடங்கள் நீடித்ைது.
அந்ை லநரத்தில் நெரத்தினம் எங்களுக்கு
பிறந்ைொன். அது அென் குற்றமில்தே. கிமு
1375 லம மொைம் சூரிய கிரகணம் நடந்ைைொக
பிலேொனியன்

ெரேொற்றில்

திெொகி

உள்ளது.அலைொடு ெொல் நட்ெத்திரம் , எரிகல்
மதை, சூரியச் சுடர் (Solar Flare) அடிக்கடி
லைொன்றும். இதெ’ பிர ஞ்ெத்தில் நக்கும்
நிகழ்ச்சிகள்.

அதை

தெத்து

’

சிேர்

பிதைக்கிறொர்கள். அெர்கதளச் வெொல்லி
குற்றமில்தே” “:நொன் ெொந்தி ஒன்றும்
வெய்ய ல ொெதில்தே. எனது வைொழிதே
நொெரத்தினதுக்கு’

கொட்டிக்

வகொடுக்கப்

ல ொறன். நீர் என்ன வெொல்லுறீர் தெலைகி. “
நொல்ே முடிவு அப் டி வெய்யும். பிறகு
நடப் தைப்

ொர்ப்ல ொம்”

என்றொள்

தெலைகி.. இந்ை உதரயொடல் நடந்து’
மூன்று

நொட்களில்

ைன்

மகதன

இடங்வகொட இரத்தினக் கற்கள் லைடித்
லைொண்டும்’

இடத்துக்கு

அதைத்துச்

வென்றொர் சின்னத்ைம்பி. அெரின் மகன்
நெரத்தினம் லெதே வெய் ெர்கலளொடு
லெதேவெய்ை
குழிக்குள்

சிே

லெதே’

மணி

லநரத்தில்

வெய் ெர்களின்

கூக்குரல் லகட்டது” “ ஐயொ முைல் நொலள
உங்கள் மகன் ஒரு வ ரிய நீே மொணிக்கக்
கல்லும்,’

சிெப்பு

ரூபியும்

கண்டு

பிடித்துவிட்டொர்.”என்றொர் லமற் ொர்தெ’
வெய்ைெர்.

“

அப் டியொ.

இனி

நெரத்தினத்துக்கு அென் ெொழ்க்தகயில்
விடிவு

கொேம்

ெந்லைொஷத்தில்

ைொன்’

சின்னத்ைம்பி.

என்றொர்
ெொனில்

சூழ்ந்திருந்ை கரும் லமகங்கள் நீங்கின

கதை 10
தூமலகது (The Comet)

சூரிய கிரகணம்
அதையொ

நொம்

அதைக்கொமலே

விருந்ைொளியொக

இரண்டதர

நிமடங்கள்

அவமரிக்கர்கதள

ஆகஸ்ட்2017

இல்

ைரிசித்துப்

ல ொய்

வின்கல்

மதை

ைங்கள்

விட்டது.

ெந்து

வெொரிதெக் அடிக்கடி கொட்டிப் ல ொகும்.
ெொல் நடெத்திரம் என்ற தூமலகது ைன்
நீண்ட ெொலின் அைதகக் கொட்டி சிே
மொைங்களில்

மதறந்துவிடும்

பிர ஞ்ெத்தில்

உள்ள

இந்ை

குடும் ங்களில்

அன்றொடம் நடக்கும் ே நிகழ்ச்சிகளுக்கு,
கொதும் மூக்கும் தெத்து,

ே கற் தனக்

கதைகள் லெைத்தில் உருெொகி இருக்கிறது.
அதை உண்தம என்று நம்பியெர்கள் ேர்.

ஹொலியின் வின்மீன் (Haley’s Comet) என்ற
தூமலகது, சுமொர் 76 ஆண்டுக்களுக்கு ஒரு
ைடதெ

ெந்து

ைன்

அைதக

உேக

ெொசிகளுக்கு கொட்டி மதறயும். அப் டி
2013 இல் ஐஸ்வெொன் (ISCON)

என்ற

தூமலகது ெந்து ல ொகும் ல ொது நடந்ை
மூடநம்பிக்தக உள்ள ஒரு கிரொமத்தின்
கதை இது.
****
ைமிழ் நொட்டில் உள்ள ஸ்ரீ ரங்கத்தைப்
பிறப்பிடமொக வகொண்ட ஹரிகரன் (ஹரி)
ஸ்வகொேர்ஷிப் வ ற்று, ேண்டன் வென்று.
ெொன் இயற்பியல் (Astro Physics) துதறயில்
ட்டம் வ ற்றெர் ேண்டனில் உள்ள
குயீன்

லமரீஸ்

ல்கதே

கைகத்தில்

விரிவுதரயொளரொக

லெதே வெய் ெர்.

அெர் முதனெர்

ட்டம் வ றுெைற்கு

தூமலகது என்ற ெொல் நட்ெத்திரங்களின்
லைொற்றமும் ெரேொறு

ற்றியும், அைனொல்

பூமிக்கு ஏற் டும் விதளவுகள்
ஆரொய்ச்சி வெய்ைெர்.

ற்றியும்

ொேசுந்ைரத்லைொடு

நண் ரொனொர். ஹரிகரன்- ொேசுந்ைரம் நட்பு
குயீன் லமரீஸ்
ஏற் ட்டது.

ல்கதேக்

கைகத்தில்

ொேசுந்ைரம் ( ொேொ), . ஈைத்து ென்னியில்
உள்ள

முல்தேத்தீவில்

பிறந்ைெர்.

ென்னியில் உள்ள ஓட்டுசுட்டொனில் சிே
ெருடங்கள்

’

ெரேொறு

ஆசிரியரொக

கடதமயொற்றியெர். ஈைத்து ல ொர் நிமித்ைம்
அெர்

முல்தேத்தீவு

மொெட்டத்தில்

இருந்து’ ேண்டனுக்கு புேம் வ யர்ந்ை
ேரில்

ொேொவும்

ஒருெர்.

ென்னி

மக்களின் கேொச்ெொரம், ெரேொறு ற்றி நன்கு

அறிந்ைெர்.
ொேொவும்,
திருமணமொகொைெர்கள்.
அன்று விடுமுதற.

ஹரிகரனும்

ஹரிகரன் ையொரித்ை

லைொதெ, இட்டலி, ெொம் ொர்

உணதெ

சுதெக்க ேொ .ஹரியின் வீட்டுக்கு அெர்
அதைப்பில்

ல ொயிருந்ைொர்..

ல ொெனத்துக்குப் பின்’ இருெரும் ஹொலில்
இருந்து
உதரயொடிக்
இருந்ைொர்கள்.

வகொண்டு

“ ஹரி, நொன் இன்னும் ஒருமொைத்தில் என்
ஊருக்கு வ ற்லறொதரப்

ொர்க்க ல ொக

இருக்கிலறன். உமக்கு ென்னிதய ஆண்ட
ண்டொர ென்னியதன

ற்றி’ ஏற்கனலெ

வெொல்லி இருக்கிலறன். அெர் பிரிட்டிஷ்
இரொணுெத்லைொடு ல ொர் புரிந்ை இடம்
கற்சிதேமடு.

அக்கிரொமம்

ஒட்டுசுட்டனில் இருந்து லமற்லக சுமொர் 2

தமல் தூரத்தில் உள்ளது . ஈைத்து ெரேொறு
ற்றி அறிய ஆெல் உள்ள நீர்’ என்லனொடு
ஒட்டுசுட்டொனுக்கு ெர விருப் மொ?. அந்ை’
ெரேொறு உள்ள கிரொமத்துக்குப்’ ல ொய்’
நொம்

அந்ைக்

கிரொரமத்தின்

மக்கதள

ெந்தித்தித்துப் ல ெேொம். என்

ொட்டனர்

முத்தையொ
ெயைொகியும்

என் ெர்
ல்

விைொமல்

ெொழ்கிறொர். அெதரயும்
என்ன வெொல்கிறீர்”?
“அது ெரி

வைொண்ணூறு
அங்கு

ெந்திக்கேொம்.

ொேொ,. நீர் ென்னி ெரேொறு

அறிந்ைெரொயிற்லற

அந்ை

கிரொமத்துக்கு

அந்ைப் வ யர் எப்ப் டி ெந்ைது?. சிதே
ஏதும் உண்டொ”
“

கற்சிதேமடுக்

ஆண்டில்

மன்னன்

கிரொமத்தில்

1803

ண்டொரென்னியன்

ஆங்கிலேய ைள தி கப்டன் றில க்குடன்

ஏற் ட்ட

லமொைலில்

அதடந்ைொைொக

லைொல்வி

குறிப்பிட்டு,

நிதனவுக்கல்

அலை

குறித்ை

கொேப் குதியில்

அதமக்கப் ட்டது. இதுெதர கொேமும்
அந்ைப்

குதி

சிதேயொக

மக்களொல்

புனிைமொன

ொதுகொக்கப் ட்டு

ெந்ைது.

குறிப்பிட்ட நிதனவுக்கல்லே ென்னியின்
வைொன்தமதயயும்
சிறப்த யும்

ண்டொரென்னியனின்
வெளி

உேகிற்கு

வெளிப் டுத்ைக்கூடிய ஆைொரபூர்மொன ஒலர
ஒரு

நிதனவுக்கல்ேொக

விளங்கியது

என் து குறிப்பிடத்ைக்கது. ஒலர ைனியொன
சுண்ணக்கல்ேொல்
நிதனவுக்கல்

ஆக்கப் ட்ட

இந்ை

அதமயப்

வ ற்றதமயொல்த்ைொன் அது அதமந்துள்ள
கிரொமம் கற்சிதேமடு என வ யர் வ ற்றது.

“ அப்ல ொ ஈைத்து ல ொரில் சிதே ைப்பி
விட்டைொ”?
“எங்லக ைப்பியது?. ைமிைர் ெரேொற்றுச்
சின்னங்கதள

அழிப் தில்

ல ொர்துக்லகயருக்கு

ைொம்

குதறந்ைெர்கள்

இல்தே என்று கொட்டி விட்டது சிங்கள
இரொணுெம்.”.
“ இதுலெ என்தன அந்ை கிரொமத்தைப்
ொர்க்க லெண்டும் ல ொல் லமலும் என்
ஆெதேத் தூண்டுக்கிறது. நொன் ஈைம்
வென்றதில்தே.
லகள்வி

ென்னிதயப்

ற்றி

ட்டிருக்கிலறன். ஈைத்து இறுதிப்

ல ொர் நடந்ை நந்திக் கடதேயும் அைன்
அருலக உள்ள ெற்றொப் தள கண்ணகி
அம்மன்

லகொவிதேயும்’

ொர்க்க

லெண்டும்

ல ொல் இருக்குது. நொனும்

உம்லமொடு

ஓட்டுசுட்டொனுக்கு’

ெருகிலறன். அதைப்பிற்கு நன்றி’
ஹரிகரன் வெொன்னொர்

ொேொ”,

“அங்கு ெரமுன் உமக்கு ஒரு எச்ெரிக்தக.
சிே ென்னி கிரொம ெொசிகள் தைய மூட
நம்பிக்தகயில்
ஊறியெர்கள்.
அெர்கலளொடு ல சுெது கெனம்”
“ ொேொ,, உமக்கு அவெௌகரியம் ைரொமல்
நடப்ல ன். அது உறுதி”
“ அது ெரி ஹரி நீர் ஒரு பிரொமணன். அலைொடு
ெொன் இயற்பியலில் முதனெர்
வ ற்றெர்.

ஏன்

ெொல்

ட்டம்

நட்ெத்திரத்தை

தூமலகது என்றும் அதைக்கிரொர்கள்?.
எைற்கு எைொெது கொரணம் உண்டொ”
“இரொக்

லைெத்தின்

(Chemical

Ali)

லகள்வி டிருப்பீலர.

வகமிக்கல்
என் ெதர
அெர்

அலி
ற்றி
ெைொம்

ஹுதெனின் கட்டதளப்

டி குர்திய

மக்களின் கிளர்ச்சிதய அடக்க இரெொயன
ஆயுைம்

ொவித்ைொர் என் ைற்கொக தூக்கில்

இடப் ட்டொர். இரெொயனப் ல ொர் முதற
(Chemical warfare) ற்றி லெை கொேத்து கதை
ஓன்று உண்டு. விநொயகரின் 16 முக்கிய
வ யர்களில்

ஒன்று

ெம்ஸ்கிருைச்

தூமலகது.

வெொல்லுக்கு

இந்ை

இரண்டு

அர்த்ைம் உண்டு: ஓன்று .ெொல் நட்ெத்திரம்,
இரண்டொெது

.விநொயகப்

வ ருமொன்.

அெருக்கும் ெொல் நட்ெத்திரத்துக்கும் ஒரு
வைொடர்பும் இல்தே.
விகுதி என்ற ஒரு அரென் இந்திர ைவி மீது
ஆதெ

வகொண்டொன்.

வ ொறுக்கொலைொர்

அெதனச்

அதைப்
ெபிக்கலெ

அென் தூமொசுரன் என்ற புதக அசுரனொகப்
பிறந்ைொன். தூமம் என்றொல் புதக என்று

வ ொருள். அெனிடம் விஷப் புதக (Weapons
of Mass Destruction) ஆயுைங்கள் இருந்ைன.
அதை அென் ரிஷிகள் மீதும் நல்லேொர்
மீதும் பிரலயொகித்ைொன். அெதனக் வகொல்ே
சுமுதை என் ெளுக்குப் பிறக்கப்ல ொகும்
குைந்தை உைவும் என்று ஒரு அெரீரி
லகட்டது. ஆகலெ சுமுதை கணெருடன்
கொட்டுக்குச் வெல்ே, அங்கு விநொயகலர
அெர்களுக்குக்
குைந்தையொக
அெரிடம் ெளர்ந்ைொர்.
தூமொசுரன்

வெயல்கதளப்

ெந்து

பிள்தளயொர்

லகள்வி லகட்கலெ. அென்

லகொ ம்

வகொண்டு அெர் மீது புதக ஆயுைங்கதளப்
பிரலயொகித்ைொன். பிள்தளயொர் அத்ைதன
புதகதயயும் உள்ெொங்கி. தூமொசுரன் மீது
அந்ை விஷப் புதகதயக் கக்கலெ அென்
லெதனகளுடன்

அழிந்ைொன்.

ஆகலெ

பிள்தளயொருக்கு தூமலகது என்று வ யர்
ெந்ைது. அது ைொன் கதை. இந்ைக் கதைதய
ஏன் ொேொ லகட்டனீர்”
“கற்சிதே

மடுவில்

என

ைொத்ைொதெ

ெந்திக்கும் ல ொது நொன் லகட்ட
கொரணம் அறிவீர் ஹரி”
*****
இரு நொள்
ஊடொக

யணத்தின் பின் வகொழும்பு
ஒட்சுட்டொதன

இருெரும்

ெந்ைதடந்ைொர்கள். ெொடதக’ கொர் ஒன்தற
வகொழும்பில்

இருந்து

ொேசுந்ைரத்தின்

நண் ன் ஒருென் ஒழுங்கு வெய்திருந்ைைொல்
சுமொர் 2௦௦ தமல் யணத்தின் பின், முைலில்
முல்தேதீவில்

உள்ள

ொேொவின்

வ ற்லறொரிடம் இருெரும் ஆசி வ ற்றனர்.
அைன் பின் நந்திக் கடல். ெற்றொப் தள

அம்மன் ஆகிய இடங்கதள ொர்தெயிட்டு
ஒட்டுசுட்டொதனப் ல ொய் அதடந்ைனர்.
ல ொகும் ெழியில் கொடுகதள அழித்து,.
எரித்து. ெொம் தே உரமொகக் வகொண்டு
லெதன விெெொயம் ென்னியில் வெய்ெைொக
ொேொ.

ஹரிக்கு

வெொன்னொர்.

ஒட்டுசுட்டொனில்
ைடதமயொற்றிய

ஆசிரியரொக
ொடெதேக்குப் ல ொன

ல ொது; ைன்லனொடு ஒன்றொகப்
மகொலைென்

ைொன

என் ெதர

டிப்பித்ை
ைதேதம

ஆசிரியரொக ைொன் கொண்ல ன் என்று ொேொ
எதிர் ொர்கவில்தே;
ஒட்டுசுட்டனில் இருந்து ஏ34
லமற்லக 2 தமல்

ொதையில்

யணத்தின் பின்;

கற்சிதேமடு கிரொமத்தை இருெரும் ல ொய்
லெர்ந்ைனர்.

அக்கிரொமத்தில்

ென்னியனினின்

சிதேக்கு

ண்டொர
மரியொதை

வெலுத்தி, ொேொவின் ொட்டனர் முத்தையொ
வீடு ல ொய் லெர்ந்ைனொர். அந்ை ெயதிலும்
அெர்

சுறு

சுறுப் ொக

ைன்

மதனவி

நொச்சியொலரொடு இயங்குெதைக் கண்டு ஹரி
ஆச்ெரியப் ட்டொர். இந்ை முதுதமயிலும்
அெர்கள் ஒற்றுதமதயக் கண்டு வியந்ைொர்.
அன்று

அக்கிரொமத்து

வ ொங்கிப்

பிள்ளயொருக்கு

தடத்ைனர் கிரம ெொசிகள்.

ஒலர கூட்டம்.

கிரொமத்தில் மூத்ைெர்

என் ைொல்

முத்தையொவுக்கு

விைொவில்

பிரைம

மரியொதைதய
வகொடுத்ைனர்.

அதிதி

அவ்
என்ற

கிரொமெொசிகள்

“ ைொத்ைொ இப் டி அடிக்கடி பிள்ளயொருக்கு
இந்ை ஊர் ெொசிகள்
வ ொங்கிப்
தடப் ொர்களொ? ஹரி லகட்டொர்

“ கிரொமத்தில் 1986 இல் வைரிந்ை

ெொல்

நட்ெத்திரத்ைொல் ஆ த்து ெரொமல் இருக்க
ண்டொரென்னியன்
லைொன்றிய

ஆட்சி கொேத்தில்

பிள்தளயொருக்கு

வ ொங்கி

தடத்ைனர். இந்ைப் பிள்தளயொர் ஊர் ெ
ெொசிகதள யொதனகளின் ைொக்’குைலில்
இருந்தும் ெொல் நடச்திர்தின்
ொதிப்பில்

இருந்தும்

கொப் ொற்றும்

வைய்ெம் என்ற மக்களின் நம்பிக்தகயொல்
இந்ை வ ொங்கல் விைொ“
வகொடுத்ைொர் முத்தையொ.

விளக்கம்

“ ெொல் நட்ெத்திரம் 1986 இல் எப் டியொன
ொதிப்த
கிரொமத்துக்கு
ைொத்ைொ” ஹரி லகட்டொர்.

வகொடுத்ைது

“ ெொல் நட்ெத்திரம் ெந்து ல ொன பின்,
இரொணுெத்தின் ைொக்குைலினொல் இந்ைக்

கிரொமத்தைச் சுற்றி உள்ள கொடுகள் தீ ற்றி
எரிந்ைன.. சிே குடிதெகளும் எறிந்ைன .
சிேர் இறந்ைனர். விெெொயப்

யிர்கள்

நொெமொயிற்று.” : கெதேலயொடு வெொன்னொர்
முத்தையொ.
அப்ல ொ இந்ை வ ொங்கல் எைற்கு”?
“இந்ை வ ொங்கல் 2’013 இல் கொர்த்திதகயில்
லைொன்றவிருக்கும்’ மிகப் வ ரிய ெொல்
நடச்ெதிரம்
புதகயில்

கக்க

இருக்கும்

இருந்து

விஷப்

கிரொமத்தைக்

கொப் ொற்றலெ
இந்ைப்
வ ொங்கல்
பிள்தளயொருக்கு” என்றொர முத்தையொ,
“இதை நீங்கள் நம்புகிறீர்களொ ைொத்ைொ?”
“ ஊலர நம்பும் ல ொது நொன் மட்டும்
நம் ொமல் இருக்க முடியொது. இந்ை ஊர்
பூெொரியும்.

ெொத்திரியும்

அதைத்

ைொன்

வெொன்னொர்கள்.

அெர்கள்

வெொன்னது

ல ொேலெ முந்தி நடந்திருக்கிறது” என்றொர்
உறுதிலயொடு ைொத்ைொ.
“ ஹரி உமது ஆய்வின் டி எப்ல ொது ெொல்
நட்ெத்திரம் லைொன்றும்?
ெொல் நட்ெத்திரம் ஐஸ்வெொன் (ISON) 2013
ஆண்டு வநொெம் ரில் வைரியும். அைொெது.
இன்னும் மூன்று மொைங்களில் ொர்க்கேொம்.
அைன் கரு சூரியதன விட 12 மடங்கு
வ ரிது. ெொல் நட்ெத்திரத்தின் கருெொனது
தூசி.

ெொயு,

உருெொகியது.
இருந்து 1,860,000

னிக்கட்டிகேொல்
சூரியனின தமயத்தில்
கிமீ தூரத்தில் ெரும்’

ல ொது எம் கண்களுக்கு புேப் டும் 400,000
ெருடங்களுக்கு ஒரு ைடதெ பூமிக்கு
வைரியும். 14-15 ஜனெரி 2014 இல் ISON இன்
சுற்றுப் ொதைக்கு அருலக பூமி கடந்து

வெல்லும ல ொது, சூரியனின் கதிர்வீச்ெொல்
வீசிய

தமக்ரொன்-அளவிேொன

தூசி

துகள்கள் விண்கல் மதை அல்ேது தூசிகள்
நிதறந்ை லமகங்கதள ஏற் டுத்தும் எனக்
கணிக்கப் டுகிறது. ெொல் நட்ெத்திரம் ISON
இன் சுற்றுப் ொதைக்கு அருலக மட்டுலம
ெொல் நட்ெத்திரம் பூமிதய கடந்து வெல்லும்
ல ொது, ெொல் ெழியொக, விண்கல் மதை
ஏற் டுெைற்கொன
இருக்கும்.

ெொய்ப்புகள்

இதுெதர

அது

அரிைொக
நடந்ைொக

திெொகவில்தே. சிறிய துகள்கள்கதள
சுற்றுப்புற

ொதையில்

விட்டுச்வெல்ேக்கூடிய

ெொத்தியக்கூறுகள்

உண்டு. -. இத்ைதகய சூழ்நிதேகளில்
கடந்ை கொேத்தில் நிகழ்ந்ை நிகழ்வுகள்
எதுவும் இல்தே. இந்ை தூமலகதுவுக்கு
இெர்கள்

யந்து பூதஜ வெய்கிறொர்கள்

யப் டத் லைதெயில்தே.

இருந்தும்

இந்ைக் கிரொம ெொசிகள் எதிர் ொர்க்கும்
ெொல்

நட்ெத்திரத்தில்

இருந்து

நச்சு

ெொயுலெொ அல்ேது. வநருப்ல ொ பூமிதய
ைொக்கொது.” என்று விளக்கம்’ வகொடுத்ைொர்
ஹரி. இரு கிைதம இேங்தக யணத்தின்;
பின்’ இருெரும் ேண்டன்; திரும்பினர்.
*****
அன்று 2013 ஆம் ஆண்டு டிெம் ர் 12அம’
திகதி டிவி யில் இேங்தகயில் ெட
மொகொணத்தில்

உள்ள

ென்னியில்

ஏற்றப் ட்ட கொட்டுத் தீ

ற்றி டிவியில்

கொட்டியதைக் கண்டு ொேொவும் ஹரியும்
அதிர்ச்சி அதடந்ைனர்.
“லகட்டீரொ

ஹரி

கிரொமெொசிகள்

யந்ைது ல ொல் நடந்து

விட்டது

வெய்திதய..

நல்ே கொேம் கற்சிதேமடு

கிரொமத்தில் கொட்டு தீ நடக்கவில்தே
அெர்கள்

கிரமத்தில்

இருந்து.

சுமொர்

லமற்லக 30 தமல் தூர்த்தில் உள்ள கொட்டில்
கொய்ந்ை மரங்கதள மின்னல் ைொக்கியைொல்
கொட்டுத் தீ உருெொகி, சிே கிரொமங்கதள
அழித்து இருக்கிறது.. ெொல் நட்ெத்திரம்
லைொற்றமும். கொட்டுத் தீ உருெொகியதும்’
தூய

ைற்வெயல்.

அது

ல ொதும்

கிரொமெொசிகளுக்கு. அெர்கள் பிள்ளயொர்
லமல்

தெத்ை

நம்பிக்தக

வீண்

ல ொகவில்தே:” என்றொர் ொேொ.
“எல்ேொலம இயற்தகயின்’ வெயல் ொேொ”
தில் வெொன்னொர் ஹரி.
****

கதை 11
விண்மீனின் விடுதக
(The message from a Star)

பிர ஞ்ெம் லைொன்றி சுமொர் 14.5 பில்லியன்
ெருடங்கள்

ஆகிறது

விஞ்ஞொனிகளின்
பிர ஞ்ெத்தில்

என் து

கணிப்பு.
சிறிதும்

இந்ை

வ ரிதுமொக

லகொடொை லகொடி விண்மீன்கள் ைங்களின்
குடும் த்லைொடு

ெொழ்ந்து

ெருகின்றன.

இதில் சூரிய குடும் மும் ஓன்று. அவ்
வீண்மீன், பூமி உற் ட ே கிரகங்கலளொடு
இயங்கி
பூமியில்

ெருகிறது.

இக்

மொத்திரலம

கிரகங்களில்
ஜீெரொசிகள்

ெொழ்கின்றன என்ற கருத்தை முற்றொக
விஞ்ஞொனிள் ஏற்கவில்தே. பிற கிரக

ெொசிகளுடன்

வைொடர்பு

ஏற் டுத்தி

உண்தமதய அறிெதில் விண்இயற்பியல்
ஆரொய்ச்சியொளர்கள்
அப்ல ொது

இரு

ஈடு டுகிறொர்கள்.
விஞ்ஞொனிகளுக்கு

விண்மீன் ஒன்றில் இருந்து ஒரு அெெர
வெய்தி ெருகிறது. அது என்ன ெொவனொலி
ெமிஞ்தெகள்

மூேம்

1.34

வெகண்ட்

இதடவெளியில், 0.04 வெகண்ட் அகேத்
துடிப்ல ொடு (Pulsar) ெரும் முக்கிய வெய்தி?
*****
பீட்டரும்.
(Montreal)

லைொமசுசும்
மக்

வமொண்ட்ரியல்

ஹில்

ல்கதேக்கைகத்தில்

(McHill)
ெொன்வெளி

இயற்பியலில் (Astro Phusics) வெளி கிரக
ெொசிகள்

ெொழ்கிறொர்களொ

என் தில்

ஆரொய்ச்சி

வைொதேலநொக்கியின்

இல்தேயொ
வெய் ெர்கள்.
ஊடொக

விண்வெளிதய அெைொனித்து அங்கிருத்து
ெரும் ெமிஞ்தெகதள வமொழி வ யர்த்து.
அதை

அனுப்புெலரொடு

வைொடர்பு’

வகொண்டு, உதரயொடி. அெர்கள் பூவுேகில்
ெொழும்’

ஜீெரொசிகள்

ல ொன்றெர்களொ

என்று அறிெலை அெர்கள் ஆரொய்ச்சியின்
முழு லநொக்கம். லமொர்ஸ் லகொட் (Morse
Code)ெமிஞ்தெகள்
வெகண்ட்டுக்கு
சிக்னல்கதளப்

ஒரு

ல ொன்ற

1.34

ைடதெ

ெரும்

குப் ொய்வு வெய்ைொல்,

அந்ை வெய்தியில் உளள ைகெதேப் டிக்க
முடியும்.

எந்ை

வின்வெளி

பூமிலயொடு
முயற்சிக்கிறொரொர்கள்

ெொசிகள்

வைொடர்புவகொள்ள
என் தை

அறியமுடியும்.
"இது பூமி. எங்களுடன் வைொடர்பு வகொள்ள
முயற்சிக்கும் .நீங்கள் யொர்? எங்லக இருந்து

அதைக்கிறீரகள் ?. உங்கதள அதடயொளம்
கொட்ட முடியுமொ”? பீட்டர் லகட்டொர்.
"விண்வெளியில்

உங்கள்

சூரியனுக்கு

அருகில் உள்ள நட்ெத்திரத்தில் இருந்து
நொங்கள் ல சுகிலறொம் "
"

நட்ெத்திரம்

ROSS
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இருந்ைொ

ல சுகிறீர்கள்?. ல சும் உமது வ யர் என்ன
“?
“ஆம் உங்கள் சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள
நட்ெத்திரத்தில்

இநருந்து

ல சுகிலறன்.

எங்கள் நட்ெதிரத்துக்கு நீகள் தெத்ை வ யர்
அதுெொக இருக்கேொம். நொன் வமட்டி2000
(Meti2000 - Man Extra Terrestrial Intelegent 2000)
ல சுகிலறன்.
ஒவ்வெொருெருக்கும்

இங்கு

ெொழும்
ஒரு

எண்

ைரப் ட்டுள்ளது. அதை தெத்து ைொன்

எம்தம அதடயொளம் கொட்ட லெண்டும்.
அது ெரி உமதம அதடயொளம் கொட்டும்”.
“

நொன்

பூமியில்

இருந்து

பீட்டர்

ல சுகிலறன்.அருகில் இருப் ெர் லைொமஸ்.
நொம்

இருெரும்

உம்தமப்

ல ொல்

ெொன்வெளி ஆரொய்ச்சியொளர்கள்” பீட்டர்
தில் வெொன்னொர்.
“உங்கள் பூமி என்ற கிரகத்தை
அறிந்துள்லளன்,

ற்றி

குடும் த்தில் உள்ள

உங்கள் கிரகம் அைகொன கிரகம் என்றும்
ஜீெ

ரொசிகள்

ெொழ்ெைொக

லகள்விப் ட்லடன். உண்தம
வமட்டி2000 யின் தில்.

ைொலன”

“யொர் உமக்கு வெொன்னது” இது லைொமஸின்
லகள்வி

“என் ைதேெர் வமட்டி1000 (METI1000)
வெொன்னொர். அெர் ஆரொச்சியின்’ ல ொது
உங்கள் கிரகத்தை ற்றி கண்டு பிடித்ைெர்”
“நல்ேது. நீர் இருக்கும் நட்ெத்திம்

ற்றி

வகொஞ்கம் வி ரம் வெொல்ே முடியுமொ? அது
நட்ெத்திரமொ அல்ேது. கிரகமொ"?
"இது உங்கள் சூரியதனப் ல ொல் ஒரு
நட்ெத்திரம்.

எங்கள்

நட்ெத்திரத்துக்கு

சூரியதன ல ொல் குடும் ம் இல்தே.
உங்களின் சூரியனின் 0.97 ஆதரயளவு
எங்கள் நட்ெத்திரத்தின் ஆதர. ஆனொல்
உங்கள் சூரியனின் திண்மத்தில் அதர
அளவு. எங்கள் நட்ெத்திரத்தின் திண்மம் .
உங்கள்

சூரியனுக்கு

அருலக

உள்ள

நட்ெத்திரம் எங்கள் நடெத்திரம்”, .வமட்டி
2000 தில் வெொன்னது

" நொம் அறிந்லைொம் ROSS 128 என்று நொம்
வ யரிட்ட உமது நட்ெத்திரம் பூமியில்
இருந்து

சுமொர்

11

ஒளி

ஆண்டுகள்

வைொதேவில் உள்ளது என்று", லைொமொஸ்
வெொன்னொர்
"நீங்கள்

ொவிக்கும் அேகுகதளப்

எங்களுக்குத்

ற்றிப்

வைரியொது. ஒளி ஆண்டு

என்றொல் என்ன? அந்ை தூர அேகு
எங்களுக்குத் வைரியொது.".

ற்றி

“

ஒரு

பூமியில்

ஒளியின்

லெகம்

வெச்கண்டுக்கு 186,000 தமல். ஒளி இந்ை
லெகத்தில் ஒரு ெருடத்தில்

யணிக்கும்

தூரம் ஒரு ஒளி ஆண்டு. நீர் புத்திெொலி
ைொலன,

நொங்கள்

ெொன்வெளி
ைதேெரிடம்

பூமியில்

அேகு
லகளும்.

ற்றி

ொவிக்கும்
உமது
எங்கள்

கணிப்புப் டி உமது நட்ெத்திரம் வெகு

வெகு
தூரத்தில்
வெொன்னொர்.

உள்ளது.”.லைொமஸ்

"ெரி லகட்கிலறன். உங்கள் கிரகத்தைப் ற்றி
வெொல்லுவமன்" வமட்டி2000 லகட்டொர்.
"எங்கள்

கிரகம்

அதைக்கப் டுகிறது.
உயிரினங்கள்

பூமி
இந்ை

என்று
கிரகத்தில்

ெொழ்கின்றன

இது

சூரியதனச் சுற்றிெரும் அைகிய கிரகம்.
இங்கு ெொயு, நிேம், தீ, ஈைர் அடங்கும்"
பீட்டர் தில் வெொன்னொர்.
"எங்கள்

லரொஸ்

இருப் ெர்கள்
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நட்ெத்திர்த்தில்

அதிக

அறிெொளிள்.

உங்கதள விட அதிக வைொழில்நுட் ம்
வைரிந்ைெர்கள்.

இங்கு

உள்ளெர்களின்

ெரொெரி ெயது 1000 ஆண்டுகள். இன்கு
பூமிதய

ல ொல்

ஆண் வ ண்

என்ற

வித்தியெம்
வெொன்னொர்

இல்தே"

மிட்டி2000

" அலடயப் ொ அவ்ெளவு நீண்ட ஆயுளொ?.
உங்கலளொடு ஒப்பிடும் ல ொது எங்களது
பூமியில் 80 ஆண்டுகள் ெரொெரி ெொழ்க்தக
ெொழ்கின்றனர்.
கொேம்

பிர ஞ்ெம்

முைல்

லைொன்றிய

வகொண்டு

லநரம்

ஆரம்மொயிற்று. கொேத்தை ெருடம். மொைம்.
நொட்கள்.

மணித்தியொேம்,

நிமிடம்

வெகண்ட் என்று ெகுத்துள்லளொம். அடஹு
ெரி

ஆண்

வ ண்

இல்ேொை

உங்கள்

நட்ெதிரத்தில்
எப் டி
வமட்டியின்
எண்ணிக்தக அதிகரிக்கிறது>"
“ அது வெொல்ேக்கூடொை ரகசியம். அது ெரி
உங்கள்
கிரகத்தின்
வமட்டி2000 லகட்டது

ெயது

என்ன"

" சுமொர் 4,6 பில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகிறது"
"ஹ

ஹொ.

ஹொ..

வ ரும்

வெடிப்பு

கொரணமொக எங்கள் நட்ெத்திரம் உருெொகி
9.5

பில்லியன்

பூமிலயொடு

ஆண்டுகளொகிறது

ஒப்பிடும்ல ொது

எமது

நட்ெத்திரம் மிக மூத்ை நட்ெத்திரம் " இதை
சிகப்பு குள்ளன் (Red Dwarf) என் ொர்கள்.”
"எங்கள் பூமியில்

ே நிறங்கள் உண்டு.

பூமியில் அதிக கூடிய லெகம் ஒளியின்
லெகம்.. இந்ை லெகத்தை விட லெகமொன
லெகம்
உங்கள்
நடச்ெதிரத்தில்
இருக்கிறைொ? " லைொமஸ் லகட்டொர்.
"ஒளி அதே ெடிெம் உள்ளது அகலெ
அதிக

லெகம்

இருக்கேொம்.

உள்ள

அதேகள்

எண்களின்

சிந்ைதன

அதேகள் ஒளிதய விட லெகமொக
வெல்கிறது வமட்டி2000 திேளித்ைொர்
"உங்கள்
நட்ெத்திரத்தில்
மக்களுக்கு உருெம் உண்டொ"

ெொழும்

" எங்களுக்கு எந்ை ெடிெமும் இல்தே.
ெக்தி ெடிெத்தில் நொங்கள் அதேகேொய்
வெயேொற்றுகிலறொம்."
"இது லெடிக்தகயொக இருக்கிறது. எனலெ
நீங்கள் , அைகொன ெடிெங்கதள

ொர்த்து

ரசிக்க முடியொது”
”அைகினொல் பிரச்ெதனகள் ைொன் ெரும்.
இங்கு உள்ளெர்களுக்கு ஆற்றலுக்கு எற்ற
ெக்தி

உண்டு.

மதிக்கிறொர்கள் "

ஆற்றதே

ைொன்

".இது சுெொரஸ்யமொனைொக வைரிகிறது.”
லைொமஸ் வெொன்னொர்.
" ெரி நொம் ஒரு நீண்ட லநரம் ல சிக்
வகொண்டு இருக்கிலறொம் . நொன் உங்களுக்கு
ஒரு முக்கிய வெய்தி வெொல்ே லெண்டும் "
"என்ன வெய்தி வமட்டி2000’?
"ஒரு

வ ரிய,

விண்கல்

எங்கள்

நட்ெத்திரத்தை லநொக்கி ெந்ைது. அது ெந்து
லமொதி இருந்ைொல் எங்கக் நட்ெத்திரம்
அழிந்து
லெகத்தை

ல ொய்
நிறுத்ை

இருக்கும்.

அைன்

முடியவில்தே.

நொங்கள், எங்கள் அதி வைொழில்நுட் த்தை
யன் டுத்திலனொம்,

அது

ல ொகும்

ொதைதய மொற்றிலனொம், அந்ை விண்கல்
இப்ல ொ எமது கட்டுப் ொட்டில் இல்தே.
அது உங்கள் கிரகத்தை லநொக்கி அதிக

லெகத்தில் ெந்து வகொண்டு இருக்கிறது.
நீங்கள்

அைன்

தைதய

மொற்றுகள்.

அல்ேது அது பூமிதய ைொக்கொமல் இருக்க
எைொெது உடலன ெழி வெய்யுங்கள். எங்கள்
உைவி

லைதெப் டின்

வைொடர்பு வகொள்ளுங்கள்”,
வெொல்லிற்று “

என்லனொடு
வமட்டி2000

"வமட்டி2000 உங்கள் அெெரச் வெய்திக்கு
நன்றி.

உைவி’

லைதெப் ட்டொல்

உம்லமொடு
அெசியம்
வைொடர்பு
வகொள்கிலறொம்” பீட்டர் வெொன்னொர்.
*****
பீட்டரும் லைொமசும் ைங்கள் ல ரொசிரியர்
லஜமீஸ்
வெய்திதய

மூேம்

நொெொவுக்கு

அறிவித்ைனர்.

(NASA)
நொெொவும்

உடனடியொக பூமி லநொக்கி ெரும் விண்கல்

இரு ஒளி ஆண்டு தூரத்தில் லெகமொக ெந்து
வகொண்டு இருப் ைொக கணித்ைனர்’ அைன்
ொதைதய
கிரகத்தை
எடுத்ைனர்.

திதெ

திருப்பி,

வியொை

லநொக்கி

அனுப்

முடிவு

வியொை

கிரகம்

ே

விண்கற்களின் ைொக்குைலுக்கு உற் ட்டு
ைகிய வ ரிய கிரகம். முடிந்ைொல் பூமி
லநொக்கி

ெரும்

குதிகளொக

விண்கல்தே

சிதைக்கவும்

சிறு
முடிவு

எடுத்ைனர். கொேம் ைொமதிக்கொமல் ஒரு
ரொக்வகட்தட வெடி மருந்துகள் உடன்
விண்கல் லநொக்கி நொெொ அனுப்பியது.
மொைப்

யணத்தின் பின் அந்ை ரொக்வகட்

விண்கல்லேொடு ,லமொதி அதை சிதைத்ைது. .
சிதைந்ை விண்கல்ளின்
நீளமுள்ள கல், ெஹொரொ

குதியொன 300 மீ
ொதேெனத்தை

ைொக்கியது.. உயிருக்கு அழிவு இல்தே

விண்கல்லின் சிதைந்ை மற்தறய கற்கள்.
உரொய்வு
விதெயினொல்
ெொம் ேொயின.

எரிந்து

இைன் பின் ROSS 128 நட்ெதிரத்லைொடு நொெொ
வைொடர்பு வகொண்டு பூமிதய அழிவில்
இருந்து

கொப் ொறியதுக்கு

வைரிவித்ைது.
லரொஸ்126
வைொடர்பிதண நொெொ வைொடர்ந்ைது

நன்றி
யுடன்

கதை 12
வகொலரொனொ தெரசும் கிரகெொசியும்
லகம் பிரிட்ஜ்

ல்கதே கைக உயிரியல்

மருத்துெத்துதற

ரிலெொைதன கூடத்தில்

உேக மக்களின் உயிர்கதள ே நொடுகளில்
லி எடுக்கும்
மொற்று

வகொலரொனொ தெரசுசுக்கு

மருந்து

கண்டு

பிடிக்கும்

முயற்சியில் மருதுெத் துதற விஞ்ெொனிகள்
தீவீரமொக இரவு

கேொய் ஆரொச்சி வெய்து

வகொண்டு இருந்ைனர் . அெர்களில் சிேர்,
இங்கிேொந்து

,

பிரொன்ஸ்.

இேங்தக , சீனொ. கனடொ

இந்ையொ
லைெத்தை

லெர்ந்ைெர்கள் . அெர்களில் புேம் வ யர்ந்ை
ஈைத் ைமிைன் கொர்த்திக்கும் ஒருெர். அெர்
டித்ைது

யொழ்ப் ொணம்

கல்லூரியில் .

ரிலயொெொன்

அக்கல்லூரியில் இருந்து

வகொழும்பு

மருத்துெக்

வைரிெொன

மூன்று

கல்லூரிக்கு

மொணெர்களில்

கொர்த்திக்கும் ஒருென். கொர்த்திக்கின் ைந்தை
சுந்ைர்மூர்த்தி

இம்யூனொேஜிஸ்ட(

Immunologist) என்ற லநொய்த்ைடுப் ொற்றல்
மருத்துெரொக இருந்து ஓய்வு வ ற்றெர் ,
அெரின்

விருப் ப் டிலய

ைொேஜீ
லநொய்க்குறியியல்
கேொநிதி

கொர்த்திக்

(Pathology)

என்ற

துதறயில்

டித்து

ட்டம் வ ற்று இங்கிேொந்தில்

உள்ள லகம்ப்ரிட்ஜ்

ல்கதே கைகத்தில்

ஆரொய்ச்சி கூடம் ஒன்றில் லெதேவெய்ைொர்
. அெர் இங்கிேொந்துக்கு குடும் த்லைொடு
புேம் வ யர லெண்டிய முக்கியகொரணம்
1983 ஜூதேயில்
அந்ை

நடந்ை இனகேெரம் .

கேெரத்தில்

ொதிக்கப் ட்டது.

அெர்

குடும் ம்

அலைொடு

அெர்

வகொழும்பில் லெதே வெய்ை எம் ஆர் ஐ

(M.R.I)

என்ற

மருத்துெ

ஆரொய்ச்சி

நிதேயத்தில் அெரின் ஆற்றதே கண்டு
வ ொறொதம

வகொண்ட

சிங்கள

லமேதிகொரிகள் அெரின் ைவி உயர்வுக்கு
முட்டுக் கட்தட ல ொட்டனர் .
மொனிப் ொதய பிறப்பிடமொகக் வகொண்ட
கொர்த்திக்,

திருமணம்

வெய்ைது

யொழ் ொணத்தில்

ஒரு டொக்டரின் மகள்

ெெந்திதய . அெளும் ஒரு டொக்டர்.
கொர்த்திக் ைம் திகளுக்கு

ஆைென் என்ற

ஒரு மகன் மட்டுலம . வகொழும்பில் ரொயல்
கல்லூரியில் டிக்கும் ல ொது அெனுக்கு
ஐஸ்ட்லரொபிஜிக்ஸ ( Astro Physics) என்ற
ெொன் இயற்பியல்

துதறயில் ஆர்ெம்

இருந் டியொல் வகொழும்பில் ெசித்ை லெர்
ஆர்ைர் சி கிளொர்க் ( Sir Arthur C Clerk) என்ற
ே அறிவியல் நொெல்கள்

ே எழுதிய

எழுத்ைொளலரொடு
அெரின்

வைொடர்பு

இருந்ைது.

வீட்டில்

இருந்ை

வடவேஸ்லகொப்த
பிர ஞ்ெத்தில்

ொவித்து
உள்ள

நட்ெத்திரங்னகள்
சூரிய

கிரகங்கள்,

ற்றிகற்றறிந்ைொன் .

குடும் ம்

ல ொன்று

வகொடிக்கணக்கொன் நட்ெத்திர குடும் ங்கள்
பிர ஞ்ெத்தில்

ே

ஒளி

ஆண்டுகள்

தூரத்தில் இருகின்றன என்று கிளொர்க்
வெொன்னது

முைலில்

ஆைெனுக்கு

புரியவில்தே .பின்னர் ஓரு ஒளிஆண்டு
என் து ஒளி வெகண்டுக்கு 300,000,000 கிமீ
லெகத்தில் ஒரு ெருடத்தில் வெல்லும்
9,500,000,000,000கி மீ தூ தூரத்தை குறிக்கும்
என்று

அெர்

விளக்கிய

ல ொது

ஆைெனுக்கு தூரத்தின் அளவு எவ்ெளவு
மிகப் வ ரியது என்று வைரியெந்ைது .

அது மட்டுமல்ே சூரியதன ைவிர பூமிக்கு
அருலக உள்ள நட்ெத்திரங்கள் ஆல் ொ
வெண்டூரி ஏ மற்றும் ஆல் ொ வெண்ட au ரி பி
ஆகியதெ, ஆல் ொ வென்டொரியில் சிறிய,
பூமி ல ொன்ற கிரகங்கள் இருக்கேொம் என்று
நம்புகிறொர்கள். பூமியிலிருந்து ெரொெரியொக
4.3 ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளன.
மூன்றொெது

நட்ெத்திரம்

ப்ரொக்ஸிமொ

வெண்டூரி. இது பூமியிலிருந்து சுமொர் 4.22
ஒளி ஆண்டுகள் வைொதேவில் உள்ளது”
என்றொர் கிளொர்க்
“எங்கள்

சூரிய

பூயியில் ெொழும்

குடும் த்தில்

உள்ள

உயரினங்கதள ல ொல்

இந்ை பிர ஞ்ெத்தில்

உள்ள நட்ெத்திர

குடும் த்திலும் உயிரினங்கள் உண்டொ”
என்று ஆைென் லகட்ட
லகள்விக்கு
கிளொர்க் சிரித்ை டிலய வெொன்னொர்

“அந்ை நட்ெத்திரங்கள் யணிக்க முடியொை
வெகு தூரத்தில் இருப் ைொல்
உயிரினங்கள்
இல்தேயொ

அங்கு

ெொழ்கின்றனெொ
என்று வெொல்ெது கடினம்.

அப் டி ெொழ்ந்ைொலும் அதிக நுண்ணறிவு
கூடிய

ஜீெரொசிகள்

அங்குஇருக்கேொம்

என் து என் கருத்து” என்றொர் லெர்ஆர்ைர் சி
கிளொர்க்.
அெலரொடு பிற கிரகெொசிகள்
ெொனியல் ெம் ந்ைப்
ற்றி

ஆைென்

அெர்களுக்கு

ட்ட

ற்றியும்
விெயங்கள்

ல சிமகிழ்ந்ைொன்
இதடலய

நடந்ை

உதரயொடலின் ல ொது லெர்ஆர்ைர்
கிளொர்க் வெொன்னொர்
“கர்ைொலஷவ்

அளவுலகொல்

நொகரிகத்தின்
முன்லனற்றத்தின்

.

டி

சி

ஒரு

வைொழில்நுட்
அளதெ

அளவிடுெைற்கொன ஒரு ஊக முதறயொகும்,
இது ஒரு நொகரிகம்

யன் டுத்ைக்கூடிய

ஆற்றலின்

அடிப் தடயொகக்

அளதெ

வகொண்டது. டிலரக் ெமன் ொடு என் து
ொல்வீதி

விண்மீன்

மண்டேத்தில்

வெயலில், ைகெல்வைொடர்பு லெற்று கிரக
நொகரிகங்களின்

எண்ணிக்தகதய

மதிப்பிடுெைற்கு யன் டுத்ைப் டும் ஒரு
நிகழ்ைகவு ெொைமொகும்
லெற்று கிரக நுண்ணறிதெத் லைடுங்கள்
சிே ெமயம் அதெ கிதடத்ைொல் எங்கள்
பூமியில் உள்ள பிரச்ெதனகளுக்கு நொம்
விதட கொணமுடியும் “
“ அப்ல ொ லெர் எப் டி நொம் அெர்கலளொடு
வைொடர்பு வகொள்ள முடியும் “?

“ஆைென் நொன் லரடிலயொ
அனுப்புெது

ற்றி

ெமிக்தஞகள்

இரண்டொம் உேக

யுத்ைத்தின் ல ொது நன்கு அறிந்ைென். அந்ை
துதறயில் லெதே வெய்ைென் அைற்கு
ைகுந்ை மின் கருவிகள் லைதெ .
ே

ைெொப்ைங்களொக

லெற்று

கிரக

நுண்ணறிவிலிருந்து ெமிக்தஞகதள நொன்
லைடி ெருகிலறன், திடமொன முடிவுகள்
எதுவும்

இல்தே.

ஆக்டிவ்

வெட்டி

(எக்ஸ்ட்ரொ-வடரஸ்ட்ரியல்
இன்டலிவஜன்ஸிற்கொன வெயலில் லைடல்)
என் து புத்திெொலித்ைனமொன லெற்று கிரக
ெொழ்க்தகக்கு

வெய்திகதள

அனுப்பும்

முயற்சி. வெயலில் உள்ள SETI வெய்திகள்
வ ொதுெொக லரடிலயொ சிக்னல்கள் ெடிவில்
அனுப் ப் டுகின்றன. முன்லனொடி ைகடு
ல ொன்ற

இயற்பியல்

வெய்திகளும்

வெயலில்
உள்ள
கருைப் டேொம்”.

SETI

வெய்தியொக

”லெர் இதை ற்றிய

யிற்சிதய எனக்கு

ைொருங்கள். வமன் வ ொருள் துதறயில்
எனக்கு

ஆர்ெம்

இருப் ைொல்

,

பிற

கிரகத்தில் இருந்து ெரும் ெமிக்தஞகதள
வமொழி வ யர்த்து வெய்தி என வென்று
அறிந்து நொம் யன் டுத்ைேொம் அல்ேெொ”.
“நல்ே லயொெதன ஆைென் . லரடிலயொ
சிக்னல்கள்

மூேம்,வைொடர்பு

வகொள்ளும்முதறதய உமக்கு வெொல்லி
ைருகிலறன்”: என்று லெர் ஆர்ைர் சி கிளொர்க்
ஆைெனுக்கு வெொல்லிக் வகொடுத்ைொர் .
****
இேங்தகயில் இருந்து இங்கிேொந்துக்கு
புேம் பிறந்ை பின் ஆைென் அங்குள்ள்

லகம்ப்ரிட்ஜ்

ல்கதே கைகத்தில்

ெொன் இயற்பியல்

துதறயில்

டித்து
ட்டம்

வ ற்றொன் . ைொன் இேங்தகயில் கற்றறிந்ை
பிற

கிரகெொசிகலளொடு

சிக்னல்கள்

மூேம்

லரடிலயொ
வைொட்டர்பு

தெதிருந்ைொன்
உேகில்
ெரும்

ல்நொடுகளில் லெக்மொக
வகொலரொனொ தெரதெ

ரவி
ற்றி

வி ரித்து அதை ல ொக்க மருந்து உண்டொ
என் து அறிய

உைவிலகட்டு லரடிலயொ

சிக்னல்கள் மூேம் வெய்தி அனுப்பினொன் .
சிே நொட்கள்

தில்கள் ெரவில்தே . சிே

லெதள அெர்கள் ெொழும்

கிரகத்தில்

லநொய்கள்

என ைன்

இல்தேலயொ

மனதுக்குள் ஆைென் நிதனத்ைொன்
அன்று

ஒருநொள்

அென்

எதிர் ொரொை

விைமொக ெந்ை லரடிலயொ

சிக்னல்கள்

அெனுக்கு ஆச்ெரித்தை வகொடுத்ைது ைன்
வமன்

வ ொருள்

குப் ொய்வு
வெய்தியில்

அறிதெ

வெய்ை

ொவித்து

ல ொது

அந்ை

” கொே ைொமைத்துக்கு மன்னிக்கவும். உங்கள்
தெரஸ்

பிரச்ெதனதய

இங்குள்ள

விஞ்ெொனிகளிடம் வகொடுத்ை

ல ொது

அெர்கள்

அது

கிருமிகதள

ல ொன்ற

உருெொக்கி.

தெரஸ்

அதெற்றின்

மர ணுக்கதள குப் ொய்வு வெய்து. அந்ை
கிருமிகதள விதரவில் வகொல்ெைற்கு ெழி
கண்டு பிடிக்க லநரம் எடுத்து விட்டது
இந்ை வெய்தியுடன்

கிருமிகதள சிே

லநரத்தில் அழிக்கும் முதறதய வி ரித்து
இருக்கிலறன்

இது நிட்ெயம் லெதே

வெய்யும் . உங்கள் உேக மக்கதள அழிவில்
இருந்து கொப் ொற்ற ெந்ைர்ப் ம் ைந்ைதுக்கு

நன்றி . இன்வனொன்று இங்கு குறப்பிட
விரும்புகிலறன் . எங்கள் கிரகெொசிகளின்
நுண்ணறிவின் மீது வ ொறொதம வகொண்ட
இன்வனொரு
கிரகத்தின்

கிரக ெொசிகள்
மீள்

இது

வகொள்ளி ஆயுைத்தை
டு லைொழ்வி

எங்கள்

ல ொன்ற

உயிர்

ொவிக்க முயற்சித்து

அதடந்ைொர்கள் . அந்ை

அனு ெம் இந்ை லநொதய அழிக்கும்
ெழிதய கண்டு பிடிக்க உைவியது “.
ெந்ை திதே ொர்த்து வகொலரொனொ தெரஸ்
லயொ வெப் ன்

என்ற ஒரு உயிர்

வகொல்லி ஆயுைம்
ஆைென் ெந்ைொன்.
****

என்ற

முடிவுக்கு

ைந்தை கொர்த்திக்கு முழு வி ரம் ஆைென்
வெொன்னல ொது அெர் அதை முைலில்
நம் வில்தே
“அப் ொ இந்ை வெய்தியில் வெொன்ன டி
மருந்தை ையொரித்து

ரீட்சித்து

ொருங்கள்.

சிே லெதே அது வெற்றியொக அதமயக்
கூடும் “ என்றொன் ஆைென்.
லெதே வெய்யும்
மகனுக்கு

நண் ர் பீட்டருடன்

ெந்ை வெய்தி

இருெரும்

ைன்னுடன்

ஆரொச்சி

ற்றி ல சி.
கூடத்தின்

ைதேெரிடம் பிற கிரகத்தில் இருந்து ெந்ை
வெய்தி

ற்றி வெொன்னொர்கள். அெரின்

அனுமதி வ ற்று
ரிலெொைதன

ெந்ை வெய்தி

டிலய

நடத்தி மருந்தை கண்டு

பிடித்ைனர். அதை வகொலரொனொ வியொதியொல்
ொதிக்கப் டட மூெரில்

ொவித்து

மணிலநரத்தில் அெர்களின்

ஒரு

உடலில்

ேமொற்றங்கள் ஏற்ற ட்டு சுயநிதேக்கு
அெர்கள் திரும்பியதை கண்டொர்கள்
வகொலரொன

தெரதெ

டித்ைைொக
ஊடங்களுக்கு

ஒழிக்க

கண்டு

ல்கதேகைகத்தின்

மூேம்

அறிவித்ைொர்கள்.

பிற

கிரகெொசிகள் ைந்ை வெய்தி மூேம் மருந்து
கண்டு பிடிக்கப் ட்டது
அெர்கள் குறிப்பிட வில்தே

என் தை

ஒரு சிே நொட்களில் வகொலரொனொ தெரஸ்
உேகளவில் ரவுெது ைடுக்கப் ட்டது

*****

கதை 13
றக்கும் ைட்டு

முதனெர் ரஞ்ென் ஒரு ஓய்வு வ ற்ற ெொன்
வ ௌதீக வியேொளர் (Astrophysicists) . அெர்
ைனது ஆரொச்சியின் ல ொது வைொதே லநொக்கி
மூேம்

கண்டு

பிடித்ை

வின்மீன்

புலரொக்சிமொ வென்லடொரி (Proxima Centauri ),
இந்ை வின்மீன்

பூமிக்கு

4.22 ஒளி

ஆண்டுகள் தூரத்தில் உள்ளது. ஒளி ஆண்டு
என் து ஒளியொனது ைனது லெகத்தில் ஒரு
ெருடத்தில்

வெல்லும்

தூரம்.

இதை

கணித்ைொல் ெரும் தூரம் 9.461×1012 கிமீ
ஆகும்

இது ஒரு நீள ெொனியல் அேகு

ஆகும்.

இது

விண்வெளியில்

விண்மீன்கள்
விண்வ ொருட்ளுக்கு

உள்ள

முைேொன
இதடலயயொன

வைொதேவுகதள

அளக்க

ெொனியலில்

யன் டுத்தும் அேகு இது .ஆகலெ ைனது
வைொதே லநொக்கி மூேம் கண்டுபிடித்ை
வின்மீன் பூமிக்கு

4.22 ஒளி ஆண்டுகள்

தூரத்தில் உள்ளது . இதுலெ பூமிக்கு
அருகில்

உள்ள

வின்மீனொகும்.

இந்ை

வின்மீன் குடும் த்தில் புலரொக்சிமொ அல் ொ
என்ற

பூமி

ல ொன்ற

கிரகம்

உண்டு

என் தை அங்கிருந்து கிதடத்ை ெொவனொலி
ெமிக்தகக்கள்

மூேம்

கண்டறிந்ைொர்.

லமலும் அந்ை பூமி ல ொன்ற கிரகமொனது
பூமியிதய விட 1.3 வ ரிைொனது அைனொல்
அைன

ஈர்ப்புச் ெக்தி அதிகம்

அந்ை

கிரகத்தில் உயரினங்கள ெொழும் ெொத்தியக்
கூறுகள்
இரு தினொல்

இருப் தினொல்

கூறுகள்

றக்கும் ைட்டில் பூமிக்யில்

நடக்க இருக்கும் வெய்திகதள வகொண்டு
ெரு ெர்கள்

அக்கிரக

ெொசிகளொக

இருக்கேொம்

என் து

ரொஜன்

கருத்து.

ஐயன்ஸ்தினின் லநர ெொர்புக் வகொதகயின்
டி

பூமிக்கும்

புலரொக்சிமொ

அல் ொ

கிரகத்தும் லநர லெறு ொட்டினொல் பூமியில்
முன் கூட்டலய நடக்கப் ல ொெதை அறியும்
ஆற்றல் அந்ை கிரகெொசிளுக்கு

உண்டு

என் து அெர் கருத்து , அதை நொெொ ஏற்றுக்
வகொள்வில்தே இக்கிரகம் பூமிதய விட
ே ஆண்டுகளுக்கு முன் லைொன்றியது
என் தும் அெர் கருத்து 2016ஆம் ஆண்டு
அெரின் அரொய்ச்சியின் முடிதெ நொெொ
உறுதி டுத்தி அது மதேகள் ெொர்ந்ை கிரகம்
என்றது. அலைொடு அக்கிரகத்தின்
வெப்

நிதே பூமியிலும்

ெரொெரி

ொர்க்க ெற்று

அதிகம் என்றும் அைனொல் அக்கிரகத்தில்
நீர் இருக்கேொம் என்றது

அன்று ரொஜன் பிற கிரக ெொசிகள்
ஆெணப்
விட்டு

ற்றிதய

டத்தை யூடிப்பில்
தூங்கி

விட்டொர்,

ொர்த்து

அெர்

கணனியின் மின்ெொர இணப்த
மறந்து விட்டொர்.

ைன்

துண்டிக்

இரவு திவனொரு மணி இருக்கும் யொலரொ
ல சுெது ல ொல் லகட்டது கண் கண்
விழித்து ொர்த்ைல ொது

அந்ை ல சும் ஒலி

அெரின் கணனியில் இருந்து ெந்ைதைக்
கண்டொர் ,
“ ஹலேொ ரொஜன் நொன் யொர் வைரியுமொ”?
கணனியில் இருந்து ெந்ை ஒலி லகட்டது
”ல சும்
நீர்
வைரியவில்தேலய::

யொர்

உம்தம

“என் வ யர் 300 லககொ (Gega). நீர் கண்டு
பிடித்ை புலரொக்சிமொ அல் ொ என்ற பிற

கிரக ெொசி நொன் . உமது கொண்டுபிடிப்புக்கு
என் ொரொட்டுகள்
“ல சும் நீர் அந்ைக் கிரகெொெயொ ?. நொெொ
வெொல்லிற்று அந்ை கிரகத்தில் உயிரினங்கள்
ெொழும் ெொத்தியம் இல்தே என்று”
“அெர்கள் வைொழில் நுட் த்தில் எங்கதளப்
ல ொல்

இன்னும்

அெர்களுக்கு
கிரகத்தில்

முன்லனறவில்தே

வைரியொது

நொம்

அதே

எங்கள்

ெடிெத்தில்

ெொழ்கிலறொம் என்று அைனொல் எங்களுக்கு
உங்கதளப் ல ொல் உருெம் கிதடயொது
ஆனொல்

எமது

ெக்தி

எமது

அதிர்வெண்தண வ ொருத்ைது எமது ெக்தி
சுமொர் 1 3 வமகொ ஏலேக்ட்லரொன் லெொல்ட்.
எனது அதிர்வுகள் ஒரு வெகண்டுக்கு
முன்னூறு வககொ வஹர்ட்ஸ்

(300Ghz)அைொெது உங்களின்கொமொ கதிர்
ல ொன்றது

(Gama Rays) .எங்கள் அதே

நீளம் மிகச்சிறிது ஆகலெ ஊடுருவும் ெக்தி
அதிகம் . நொம் உங்களுக்கு வைரிந்ை ஒளியின்
லெகத்தை விட

ே மடங்கு விதரெொக

யணம், வெய்லெொம் உங்கள் சூரியனில்
இருந்து

எங்கள்

கிரகத்துக்கு

சிே

வினொடிகளில் ஓளி ெருகிறது வெகு தூரம்
வெகு

விதரவில்

றக்கும்

ைட்டில்

வெல்லும் ஆற்றல் எமக்குண்டு . என்தன
நீர்

ொர்க்க முடியொைைன்

கொரணம் என்

உருெம் அதேெடிெத்தில். இருப் ைொல்
என் அதேயின் அதிர்லெண் 300 லககொ.
அதுலெ என் வ யரும் கூட. என்ன நொன்
வெொல்ெது உமக்கு புரிகிறைொ”?
“எனக்குப் புரிகிறது நொன் ெொன் வ ௌதீக
துதறயில்

ட்டம் வ ற்றென் நீர் ல சும்

ெொன் அறிவியல் ெொர்ந்ை விதடயங்கள்
எனக்கு புரியும்”
அது இருக்கட்டும் நீர் எதுக்கு என்லனொடு
வைொடர்பு வகொள்கிறீர் ”?
“உங்கள் கிரகத்தில் உள்ள சிே நொடுகளில்
ஏற்ற ட இருக்கும்

ொரிய ஆ த்துகதள

நொன் உமக்கு எச்ெரிக்க வெய்ய ெந்லைன் . நீர்
அந்ை

நொடுகலளொடு

வைொடர்புவகொண்டு

அந்ை வெய்திதய அந்ை நொட்டு அரசுக்கு
வைரிவித்து அந்ை அந்நொட்டு மக்கதள
ஆ த்தில் இருந்து கொப் ொற்றும் .
அது ெரி நீர் எந்ை நொட்டில் பிறந்ைென்”?
இந்தியொவுக்கு கீழ் முத்து ெடிவில் உள்ள
அைகிய இேங்தக தீவில்”

“ அப் டியொ? அந்ைத் தீவு ஒரு கொேத்தில்
இந்தியயொலெொடு

இதணந்து

குமரி

கண்டத்தில் இருந்ைது. அந்ை கண்டம்
கடலில் மூழ்கிய வ ொது இந்ை தீவு ைப்பி
இந்தியொவில் இருந்து பிரிந்து விட்டது .
ஆனொள் அத் தீவில் அைர்மம் ைதே தூக்கி
ைொண்டெமொடுகிறது . இங்கு மைத்தின்
வ யரில் இனக் கேெரங்கதள உருெொக்கி
மக்கதள வகொதே வெய்கிறொர்கள். அதை
வெய் ெர்களின்

மைம்

அதை

அதை

ல ொதிக்கவில்தே அதனத் நொடு வெய்ை
கர்மொெொல் அங்கு சுனொமி, புயல் வ ரும்
வெள்ளம்

லைொன்றியது

அதை

முன்

கூட்டிலய அந்ை நொட்டின் ெளிமண்டே
திதணகளத்துக்கு எடுத்துச் வெொன்லனன்
அெர்கள் கணக்கில் எடுக்கவில்தே”?:

“இப்ல ொ என்ன ஆ த்து அந்ை நொட்டுக்கு
ெர இருக்கு”? :
“ யஙகரெொதிகளின்

ைொக்குைல்

ே

இடங்களில் நடக்க இருக்கு அதுக்கொன
நடெடிக்தகதய அெரகளிடம் உடலன
எடுக்கச் வெொல்லும்
“ஏன் அந்ை அந்நொட்டு அரசுக்கு லநரடியொக
நீர் அறிவிக்கேொலம”
“அெர்கள் ென்முதறயில் முன்லனறியது
ல ொல்

வைொழில்

முன்லனறவில்தே”
வெொல்லிற்று
“அெர்கள்

நொன்

ல ொகிறொரகளொ

நுட் த்தில்
கிரகெொசி

வெொல்லி
என்று

லகட்கெொ
எனக்குக்கு

வைரியது. அங்குள்ள மந்திரிகள் ைங்களுக்கு
எல்ேொம் வைரியும் என்ற மனப் ொன்தம

உள்ளெர்கள்

அதுவுமல்ேொமல்

அந்ை

நொட்டு ஜொனொதி திககும் பிரைம மந்திரிக்கு
இதடலய பூெல் லெறு ெம் ெம் நடந்து
முடிந்து

ே

உயிர்கள்

ல ொன

பின்

வகொமிென் தெத்து ஆய்வு நடத்துெர்கள்”
ரொஜன் வெொன்னொர்
“அந்ை நொட்டுக்கு லெறு ஒரு மிக வ ரிய
வ ொருளொைொர்

ொதிப்பு ெர இருக்கிறது.

மத்தியகிைக்கு நொடுகள் உமது நொடடுக்கு
வ ட்லரொல் வகொடுக்க ைதட வகொண்டு
ெருெொர்ககள்.
லகட்வடன்”

என் தை

நொன்

ஒற்று

“உங்கள் கிரகெொசிகளின் லெதே பிற
கிரகங்களில் நடப் தை ஒற்று லகட் ைொ”?
“எங்கள்

கிரகெசிகளுக்கு

இந்ை

ெொன்மண்டேத்தில் உள்ள உயரினங்களின்

ொதுகொப்பில் அக்கதர உண்டு. அைனொல்
எங்கள்

வைொழில்

நுட் த்தையும்

லநர

வித்திெொெத்தை
ொவித்து
நடக்கப்
ல ொெதை முன் கூட்டலய அறிகிலறொம் “
“ஐலயொ கடவுலள ஏன் இப் டி இந்ை தீவில்
நடக்கிறது “?
“இன்வனொன்று

உமக்கு

விரும்புகிலறன்

நீங்கள்

வெொல்ே
இப்ல ொது

ெொழ்ந்து வகொண்டிருக்கும் கொேம் கலியுகம்
என் து

உமக்கு

கிரகத்தில்

வைரியுமொ?

ஊைல்,

ொரொ ட்ெம்,ென்முதற.
மைெொைம்

ல ொர்கள்,
இனெொைம்.

யங்கரெொைம்

ெக்திகதள

ைெறொன

யன் டுத்துைல்,

உங்கள்

லெறு ொடு

ைங்கள்
ெழிக்கு
மற்றும்

எண்ணிேடங்கொை லநொய்கள் இதெகள்
எல்ேொம்

உங்கள்

கிரகத்தில்

ைதேவிரித்ைொடுலம. நீங்கள் என்ன ைொன்
மருத்துெ

துதறயிலும்

அறிவியல்

துதறயிலும் முன்லனறினொலும் உங்கள்
கிரகதின் ெமுைொயம் பின்னதடவில் ைொன்
வென்று வகொண்டிருக்கிறது. எந் ஒரு நொடும்
ஏலைொ

ஒரு

ெழியில்

ொதிப் தடந்து

வகொண்லட இருக்கிறது . உமது தீவு குமரி
கண்டத்தைப் ல ொல் கடலுக்குள் மதறய
கூடுய

ெொத்தியமும்

அவமரிக்கொவில்
வெண்டரரொய்

உண்டு,
நடந்ை

ட்லரட்

யங்கர ெொதிகள் ைொக்கப்

ல ொகிறொர்கள்

என் து

சில்மைங்களுக்கு

முன்

நொெொவுக்கு

நொம்

ற்றி
அறிவித்ைல்

வகொடுத்லைொம்

எெர்கள்

கெனத்தில் எடுக்கவில் அைன் விதளவு
வைரிந்ைது ைொலன”

“வைரியும்

என்ன உமது கிரக ெொசிகள்

தீர்க்கத்ரிசியொக இருக்கிறொர்ள் அது எப் டி
உங்களொல் முடிகிறது “?
“எமக்குள் இருக்கும் ெக்தி அதிகம் அதுவும்
அல்ேொமல் நொன் முைலில் வெொன்ன கொே
ெொர்பு வகொள்தக டி உங்கள் கிரகத்துக்கும்
எங்கள் கிரகத்துக்கும் ே ஆண்டுகள் கொே
வித்தியொெம்
உங்கள்

உண்டுஉைொரணத்துக்கு
கிரகத்தில்

2019

ஆண்டுஎன்றொல் எங்கள் கிரகத்தில்
ஆண்டு

அைனொல்

உங்கள்

ஆம்
2039

கிரகத்தில்

நடக்கப் ல ொெது எங்களுக்கு நடந்ை
ெரேொறுஆகிவிடுகிறது புரிகிறைொ”?
“அப்ல ொ

எல ொது

மூன்றெது

உேக

யுத்ைம்எங்கள் கிரகத்தில் எந்ை ஆண்டில்
ெரும்’.

அலனகமொக
யுத்ைத்தில்

கலியுக

முடிவில்

முடிவில்

ே

அந்ை

நொடுகள்

இல்ேொமல் ல ொவிடும். அைற்ற்கு முன்
உங்கள் கிரகத்துக்கு ொனு என்ற அதர கி மீ
நீளமுள்ள ஒரு வ ரும் விண்கல்லினொல்
வ ரும் ஆ த்து ெரேொம் அது எப்ல ொ
நடக்கும் என்று உடலன வெொல்ே முடியொது
” கிரெொசி வெொன்னது
”அதுக்கு என்ன வெய்யேொம் ?:
அது நடக்க முன் உங்கள் கிரகத்தை லநொக்கி
ெரும் விண்கல்லிதன உங்கள் கிரகத்தை
ைொக்கொமல் திதெ

திருப் ேொம் அல்ேது

சிைற தெத்து சிறு தூள்கள் ஆக்கேொம் அது
உங்கள்

வைொழில்

நுட்

திறதமதய

வ ொறுத்ைது. ஏதும் உைவி லைதெயொகின்
எங்கள்
கிரகத்வைொடு
வகொள்ளுங்கள் “

வைொடர்பு

“லெறு என்ன எங்கள் கிரகத்தில் நடக்கும்
என்று எதிர் ொர்க்கிறீர்”
“உங்கள் கிரகத்தில் வெல்ெம்
ொதேென நொடு இருகிறைொ”?

உள்ள

ஆம் . அந்ை நொட்டில் வ ட்லரொலியக்
கிணறுகள் ஏரொளம்”
“வெகு விரிவில் அங்கு அைர்மம ைளி
தூக்குெைொல் அந்ை நொட்டில் வ ட்லரொல்
கிணறுகள் இல்ேொமல் ல ொய் விடும் அைன்
பின் அந்ை நொடு
விடும்”

தையநிதேக்கு ெந்து

“ஓரு லகள்வி ரிஷிகள் சித்ைர்கள் புத்ைர்
கொந்தி

ல ொன்ற

இந்தியொவுக்கு
ஏற்ற் டேொமொ”?

மகொன்கள்
ஏதும்

பிறந்ை
ஆ த்து

இந்திய லைெம் பிளவு ட ெொய்ப் புண்டு .
திரொவிடர்கள் ெொழும்
லெர்ந்து

புது

குதிகள் ஓன்று

லைெம்

வைொன்றேொம்

இந்தியொஅத்வைொழில் நுட் த்தில் எல்ேொ
நொடுகதள விட முன்லனறிய நொடொகும்”
கிரகெொசி வெொன்னொன்
“அதை லகட்க எனக்கு ெந்லைொஷமொக
இருக்கிறது.
“அைற்கு முன் அந்ை நொடு ெறுதமதயயும்
ஊைதேயும் ஒழித்து மக்கள் வைொதகதய
கட்டுப் ொட்டுகள்
ெரலெண்டும்:

வகொண்டு

“சீனொவுக்கு என்ன நடக்கும்
“சீனொவிே

உள்ள

மக்கள் வெௌெொல்

ஒரு

மொகொணத்தில்
ொம்பு ல ொன்ற

உயரின்ன்கள் ச்ெபிடுெைொல் ஒற்று யஙகர

லைொற்று லநொய்ஆரம்பித்து உேகியல்

ே

லைெங்களிே ரெக் கூடும் ஜொக்கிரதையொக
இருக்கலெண்டும் ”
“அலடயப் ொ

இவ்ெளவு

அறிந்து

தெதிருக்கும் உங்கள் கிரகத்துக்கு எங்கள்
கிரகத்தை
லெவு
லெதேயொ”?
உங்கள்

கிரகத்தை

ொர்ப் து

ல ொல்

ைொன்

இன்னும்

ஊயிர்கள் ெொழும் இரு கிரகங்கல் எங்கள்
வின்மீன்

குடும் த்தில்

உண்டு

அெர்கதளலயொம் கெனித்து அெர்களின்
கிரகத்தில்
நடக்க
எச்ெரிக்கிலறொம்”

ல ொெதை

“எதுக்கும் என்லனொடு வைொடர்பு வகொண்டு
எச்ெரித்ைதுக்கு நன்றி

“ெரி

வெகு

லநரம்

உம்லமொடு

ல சி

விட்லடன் உமது வ யதர லகட்க மறந்து
விட்லடன்”
“என் வ யர் முதனெர் ரஞ்ென்”
“ெரி நொன் ெருகிலறன் ரஞ்ென் திரும் ெம்
உம்தம

எப்ல ொ

ெந்திப்ல ன்

எனக்குத்
வைரியொது”
வெொல்லிற்று.

என்று

கிரகெொசி

கணனியின் மின்ெொர வைொடர்பு இல்ேொமல்
ல ொயிற்று
ரஞ்ென் கண் விழித்து
மின்ெொர வைொடர்பு

ொர்த்ை ல ொது

இருந்ைது அெரின்

டம் மட்டுலம வமொனிட்டரில் வைரிந்ைது
அெர் கண்டது கனெொ என்ற ெந்லைகம்
அெருக்கு ெந்ைது .

(யொவும் புதனவு)

கதை 14
உதறந்ை விண் லகொளுக்கு யணம்

நொெொ

விண்வெளி ஆய்வு நிதேயம்,

வைொதே லநொக்கி மூேம் லநொக்கிய ல ொது
1853௧ண்டு பிடிக்கப் ட்ட வெள்தள நிறக்
லகொளம் உதறந்ை நிதேயில் இருப்ர தை
கண்டனர். பூமியில் ைற்ல ொது
நீரொனது

உ ள்ள

ே மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு

முன் விண்லகொளங்கள் பூமிலயொடு ெந்து
லமொதியைொல்

நீர் லைொன்றியது என் து

விண்வெளி ஆரரய்ச்சியொளர்களின் முடிவு .
இதில் வைமிஸ் தடனமிகல் குடும் த்தின்
6 உறுப்பினர்களிள்

வைமிஸ்24 என்ற

லகொளும ஒன்று உட் ட. னி மற்றும் கரிம
லெர்மங்கள்

அைன்

லமற் ரப்பில்

மட்டுமல்ேொமல்,

ரெேொக

இருப் தையும் கொட்டும் வைமிஸ்24 என்ற
சிறுலகொளில்
நிறமொதே

இருந்து
அைன்

அகச்சிெப்பு
ைனித்துெத்தை

ஆரொய்ச்சியொளர்கதள சிந்திக்க தெத்ைது .
லமலும் நீர்

உதறந்து

இருப் ைொல்

உயிரினங்கள் அங்கு ெொைக்

கூடும்..

சூரியனில் இருந்து 5.2ஒளி ஆண்டுகள்
தூரத்தில் இந்ை லகொள் இயங்கி ெருெைொக
கணித்ைனர்
வெகு தூரத்தில் இருப் ைொே 24 வைமிஸில்
லமற் ரப்பில்
னி
ெற்று எதிர் ொரொைது.
வைமிஸ்24

ரெேொக இருப் து

என்ற சிறுலகொள் வைமிஸ்

இயக்கவியல் குடும் த்தின் மிகப்வ ரிய
உறுப்பினர். இந்ை குடும் த்தின் இரண்டு
சிறிய

உறுப்பினர்கள்

‘வமயின்-வ ல்ட்

ெொல்மீன்கள்’

என்றும்

அதைக்கப் டுகின்றன , ஏவனனில் அதெ
தூசிகள் வகொண்ட ெொல்கதளக் கொட்டும்
ெொல்மீன்கள்’.

இந்ை

லகொேொனது

வைமிஸ்24

உதறந்ை

இருப் ைொல்

அங்கு

நிதேயில்
ே

லகொடி

ஆண்டுகளுக்கு முன் ஊயிரினம் ெொழ்ந்து
இருக்க லெண்டும் என்ற முடிவுக்கு நொெொ
ெந்ைது. லமலும் வி ரம் கண்டறிய ஜொர்ஜ் .
ஜொன்

என்ற

இரு

ஆரொய்சிய்யொளர்கதள
ஒளியின்

விண்வெளி
95

லெகத்தில்

விகிைம்
வெல்லும்

விண்கப் லில் 2002 ஆம் அண்டு2 4
வைமிஸ் லகொளுக்குப்

ல ொய் அங்கு சிே

மொைங்கள்

ஆரொய்ச்சி வெய்து

ைங்கி

திரும்புெதுக்கு
ல ொதுமொன
குடிக்க

12

ெருடத்துக்கு

உணவு குளுதெகளுடனும்
லைதெயொன

நீருடன்

அனுப்பினொர்கள்

ல ொெதுக்கு

ெருெதுக்கும் யணத்துக்கு விண் கப் ல்
ல ொகும்

லெகத்தில்

ல ொெதுக்கு

ெருெதுக்கும் யணத்துக்கு
கொேம் 11 ெருடங்கள் .

எடுக்கும்

விண்கப் லில் யணிகும் ல ொது ஜொர்ஜ்
என் ெர் லஜொதன லகட்டொர்
“நண் ொ இந்ை லகொள் எப்ல ொது முைலில்
கண்டு பிடிக்கப் ட்டது “?
“

1853

ஆண்டில்

அன்னி லே

டி

கொஸ் ொரிஸ் ஒரு இத்ைொலிய ெொனியேொளர்
என் ெரொல்

,

கண்டுபிடிக்கப்
சிறுலகொள்கதளக்

இந்ை

சிறு

லகொள்
ட்டது

கண்டுபிடிப் ைற்கும்

லகொட் ொட்டு ெொனியலுக்கு அெர் வெய்ை
ங்களிப்புகளுக்கும் அலனகம் . அெர்

அந்ை லகொளுக்கு

கிலரக்க வைய்ெம்

கிலரக்க புரொணங்களில் இயற்தக ெட்டம்
மற்றும் வைய்வீக ஒழுங்கின் ஆளுதமதய
குறிக்கும் வ யதர தெத்ைொர்” .
” இந்ை லகொளின் அளவு எவ்ெளவு மட்டில்
இருக்கும் ஜொன்”
,“ நொன் அறிந்ை மட்டில் சும்மர் 200 கி
மீவிட்டம் உள்ளது இந்ை லகொள் சூரியதன
சுற்றி ெர சுமொர் 5.6 ெருடங்கள் மட்டில்
எடுக்கும். இங்கு நீர் உதறந்ை நிதேயில்
இருப் ைொல் உயரினங்கள் ெொைக் கூடிய
ெொத்தியக் கூறுகள் உண்டு. எங்கள் ெட,
வைன்
துருெங்கள்
வெொல்லேன் “

ல ொல்

என்று

“கிரீன்ேண்ட்,

ஐஸ்ேொந்தில்

மக்கள்

ெொழ்கிறொர்கள்

அைனொல்

இங்கும்

ெொைக்கூடும். ஆனொல் அெர்கள் எங்கதள
ல ொல்

இல்ேொமல்

வித்தியொெப்

டுெொர்கள் என நிதனக்கிலறன்” ஜொர்ஜ்
வெொன்னொர்
“எதுக்கும் வ ொறுமொய் இரு. நொம் சிே
ெருடங்களில்

அங்கு ல ொய் லெர்ந்து

விடுலெொம்
எங்கதள ெர்லெற்க்க
ஒருெரும் இருக்க மொட்டொர்கள்.
“அப் டி வெொல்ேொலை ஜொர்ஜ் . சிே ெமயம்
அந்ை லகொளுக்கு கீலை சுரங்கம் அதமத்து
உயரினம்

ெொைேொம். அப் டி அெர்கள்

இருந்ைொல் எந்ை வமொழியில் அெர்களுடன்
நொன் ல சுெது ”
”இருக்கலெ இருக்கு நொம் உேகில் ல சும்
வமொளன வமொழி
சிக்னல் வமொழி “

அல்ேது

லரடிலயொ

“ஒன்று மட்டும்
அெர்கள்
நுட் த்தில்

நொன் நிதனக்கிலறன்

எங்கதள
முன்லனறி

விட

வைொழில்

இருக்கேொம்

.

எதுக்கும் நொம் வெொல்ெதை வெய்ெதுக்கு
எமது லரொல ொ லரொபின் இருக்கிறொன் “
ஐந்து ெருட முன்று மொை

யணத்தின்

முடிவில் எது விை பிர்ெெதனகள் இன்றி
உதறந்ை

லகொளில்

விண் கப் ல்

இறங்கியது. இருெருக்கும் பூமியின் ெட
துருெத்தில் இறங்கியது ல ொல் இருந்ைது .
****
“லஜொன் இந்ை லகொளில் நடப் து கெனம்.
இந்ை லகொளில்

பூமியின் புவி ஈர்ப்பு

ெக்தியில் 98 விகிைத்திலும் குதறவு ஆகலெ
நீ கெனமொக நடக்க லெண்டும். அதுக்கு
உைவுெது ல ொல் நிதற கூடிய ஆதடகள்

எமக்கு ைந்திருகிறொர்கள் . இங்கு ெர முன்
எமக்கு இந்ை லகொளின் புவி ஈர்ப்பு ெக்தியில்
நடக்க யிற்ச்சியும் ைந்திருக்கிறொர்கள்”
“ முடிந்ைொல்

ே லெதேகதளயும் எமது

வரொபின் மூேம் நொம் வெய்ெது நல்ேது.
நடந்ைொல் கொற்றில்
இருக்ககிறது ஜொர்ஜ்”
“ அலைொ ஜொன்
உருகுெதை

மிைப் து

அந்ை

ல ொல்

னி மதே

ொர் , இங்கு நொம் நின்றொல்

னிச் ெரிவு எம்தம அடித்துக் வகொண்டு
ல ொய் விடும் “
லரொபினின்
உைவிலயொடு
இருெரும்
லகொளில் நடக்கத் வைொடங்கினர்.
ஒரு கி மீ தூரம் வென்றவுடன் அெர்களுக்கு
ஒரு அதிெயம் கொத்திருந்ைது ஒரு சிறு

னி

மதே உருகி சிறு குளமொக நீர் லைங்கி

நன்றது. அந்ை குளத்தில் மூழ்கி ஜொன்
லைடிய ல ொது சிே நீரில் ெொழும் மீன்
ல ொன்ற ஜீெரொசிகதள பிடிக்க முடிந்ைது
அதெற்றின்

லைொற்றம்

வித்தியொெமொனது

முற்றிலும்

. அதெக்கு மூன்று

கண்கள் இருந்ைன.
“இந்ை மீனில் ஒன்தற பிடித்து சுதெத்து
ொர்க்கட்டுமொ லஜொன் “
ஐலயொ லெண்டம் ஜொர்ஜ் அதில் விஷம்
இருக்கும் உன் உயிருக்கு ஆ த்து ெரேொம்”
“ இங்கு நிட்ெயம் ஒரு கொேத்தில் எங்கதள
ல ொல்

மொறு ட்ட

மனிைர்கள்
அெர்களுக்கு
இருந்திருகேொம்.

லைொற்றமுள்ள

ெொழ்ந்திருக்கேொம்
மூன்று
இந்ை

.

கண்கள்
லகொளின்

வெப் நிதே மிக குதறவினொல் அெர்கள்

இனம்அழிந்து இருக்கேொம் , அல்ேது இந்ை
லகொளுக்கு அடியில் சுரங்கம்

அதமத்து

அெர்கள் ெொைேொம். எதுக்கும் வரொபின்
மூேம் இந்ை லகொதள லைொண்டி இந்ை
னி டர்ந்ை லமல்

குதிக்கு கீழ் என்ன

இருக்கிறது என்று ொர்ப்ல ொம் “ .
இருெரும்

லரொல ொ

உைவிலயொடு

லரொபினின்

லகொளுக்கு

குதிதயத் லைொண்டி
எடுத்ைனர்,

கீழ்
ே

அெர்களுக்கு

உள்ள
டங்கள்
வரொபின்

வகொண்டு ெந்ை டங்களில் எலைொ புரியொை
சிக்னல் வமொழியில்
அலைொடு

இரு

எழுதி இருந்ைது,

உருெங்கள்

மூன்று

கண்களும் நொன்கு தககளுடன் உதறந்ை
நிதேயில் இருந்ைன.
“ ொர்த்ைொயொ ஜொன் நொன் வெொன்னது ெரி.
இங்கு ெொழ்ந்ைெர்கள் . முக் கண்ணர்கள் .

எங்கதள விட இரு தககள் அதிகம்.
இெர்களின் ைதேயின்
அளவு எங்கதள விட இரு மடங்கு வ ரிது.
உடல் மட்டும் சிறிது . லைொற்றத்தில்
குள்ளர்கள் . ைதே வ ரிது என் ைொல்
மிகவும் புத்திெொலிகள் என நிதனக்கிலறன்
“.
“நீ வெொல்ெது ஜொர்ஜ் உண்தம . இெர்கள்
புத்தி

கூர்தம

உள்ளெர்களொக

ெொழ்ந்திருக்க லெண்டும் ,

ொெம் இந்ை

இனம் அழிந்து விட்டது ஆனொல் ஒரு
வெய்திதய ைங்கள் வமொழியில் விட்டு
வென்றிகிறொர்கள்,
வ ொருள்

அதை எமது வமன்

அறிதெ

வகொண்டு

குப்பு

வெய்து என்ன எழுதி இருக்கறொர்கள் என்று
ொர்ப்ல ொம் “ என்றொன் ஜொன்,

“நொன் அறிந்ை மட்டில் ொல்வீதி விண்மீன்
மண்டேத்தில் உள்ள ஒவ்வெொரு ஐந்து
நட்ெத்திரங்களில் ஒன்று பூமி ல ொன்ற
கிரகத்தைச் சுற்றிெருகிறது என் தை நொம்
அறிலெொம் - அைொெது நமது விண்மீன்
மண்டேத்தில்
அதிகமொன

பூமி

20

பில்லியனுக்கும்

ல ொன்ற

கிரகங்கள்

உள்ளன என்று கொகுஎன் ெர் கூறுகிறொர்.
உயிதர உருெொக்குெைற்குத் லைதெயொன
பிற

நி ந்ைதனகள்

இருந்ைொலும்

கிரகங்களின் ொதையிலிருந்து விண்கற்கள்
மற்றும்

குப்த கதளத்

ைவிர்ப் ைற்கு

வியொைன் அளவிேொன அண்தடகிரகம்
ஓன்று இருக்க லெண்டும். மற்றும் பூமி
ல ொன்ற கிரகத்திற்கு அதை உறுதிப் டுத்ை
ெந்திரன் லைதெப் டும்.,

புத்தி கூர்தமயொன ெொழ்க்தகயில் மூன்று
லைதெயொன
இருக்கும்,

அம்ெங்கள்
கொரணம்

இதெக்கு

இதெ

பூமியில்

உயிரினங்கள் ே ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன் லைொன்றியதெ . நொம் இெர்களிடம்
இருந்து கற்க
இருக்கு ஜொன்”.

லெண்டியதெ அதிகம்

“நீ வெொல்ெது உண்தம என்று எனக்கு
டுகுது ஜொர்ஜ்”
“ கொகு என் ெர் லமலும் வெொல்லுறொர்
மனிைர்கதளப்

ல ொேலெ

இங்கு

ெொழ் ெர்களுக்கு

ஸ்டீரிலயொ

ொர்தெ

இருக்கும், இெர்களின் கண்களின் ொர்தெ
எம்தம ல ொல் அல்ேொது வெகு தூரத்துக்கு
ஒப்பிட்டு

தூரத்தை

அனுமதிக்கிறது

கண்கொணிக்க
-

லெட்தடயொடு ெர்களுக்கு லைதெயொன

அம்ெம்,

அெர்கள்

லெட்தடயொடி

இதரதய
கண்கொணிக்கும்.

எல்ேொெற்றிற்கும்
விண்வெளியில்

லமேொக,
புத்திெொலித்ைனமொன

வெளிநொட்டினர்
லெட்தடயொடும்

ைங்கள்

உணவுக்கொக

திறதம

இருக்கும்

இங்கு உள்ள குளத்தில் உள்ள மீன்கதள
லெட்தடயொடு ெர்களொக
இெர்களின்

இருப் ொர்கள்

மூைொதையர்கள்

கொேத்திற்கு

நீண்ட
முன்ல

லெட்தடயொடு ெர்களொக
இருந்திருக்கேொம்.
லெற்றுகிரகெொசிகளுக்கு சிே ெதகயொன
எதிவரதிர்

கட்தடவிரல்கள்

கிரகிக்கும்

பிற்லெர்க்தககள்

அல்ேது
இருக்கும்,

அதெ இதரதய லெட்தடயொடுெைற்கும்

கருவிகதள
அெசியமொனதெ
இெர்களுக்கு

உருெொக்குெைற்கும்

வைொடர்புக்கு வமொழியும்

இருக்க லெண்டும். ைதேமுதறயிலிருந்து
ைதேமுதறக்கு
ைகெல்கதளக்

அத்தியொெசிய
வகொடுப் ைற்கும்

குவிப் ைற்கும், சிே ெதகயொன வமொழி
முக்கியமொனது.
இெர்கள்

ெொழ்க்தக

னிக்கடியில்

முற்றிலும்
இருக்கும்.

அப் டிவயன்றொல் நீர்ெொழ் உயிரினங்கள்
உண்தமயிலேலய புத்திெொலித்ைனமொன
மனிைர்களொக மொறும்?
-

ஆக்லடொ ஸ்,

ல ொல்

இருக்கும்.

குதறந்ைது 165 மில்லியன் ஆண்டுகளொக
பூமியில்

உயிர்

பிதைத்திருக்கும்

வெ லேொ ொட், என்று வெொல்லேன். “
லஜொர்ஜ் விளக்கம் வகொடுத்ைொர்
இருெரும் ைமது மின் கப் லுக்கு வென்று
கணனிதய

ொவித்து

வரொபின்

டம்

பிடித்துெந்ை சிக்னல்கதள குப்பு ஆய்வு
வெய்ைது கிதடத் ை வெய்திகள் அெர்கதள
திதகக்க

தெத்ைது.

அதெ

ஒளியின்

லெகத்திலும்

த்து மடங்கு லெகொதில்

யணிக்கும்

முதறதய கண்டு பிடித்து

விட்லடொம் என்று அதில் இருந்ைது .
அைனொல்

ே

ஒளி

ஆண்டுகளுக்கு

அப் ொல் உள்ள நட்ெத்திரங்களுக்கு வெல்ே
நொங்கள்

ையொரித்

ெக்தி

உள்ள

விண்

கப் லில் வெல்ே முடிந்ைது எங்கள் விண்
கப் ல் இந்ை லகொளுக்கு
லைதெ
லகொளுக்கு

கீழ் உண்டு

ட்ட லநரம் கைதெ திறந்து
வெளிலய

ெந்து

யணிப்ல ொம் .

இது

ஒளியின்

மடங்கு லெகத்தில் வெல்லும்
யணக்

கொேத்திலும்

குள்ளஉயரத்திலும்

த்து
ல ொது

எங்கள்
மொற்றம்

ஏற் டுெதைக் கண்லடொம் . இது நடப் து
ெொத்தியம்

என்று

எங்கள்

விஞ்ெொனி வெொன்னொர்
லகொளில்

வ ளதீக

அைனொல் இந்ை

இருந்து சிேர் புேம்வ யர்ந்து

விட்டொர்கள் . பின்பு நொம் எல்லேொரும்
புேம்

வ யற

திட்டமிட்டுள்லளொம்.

எங்களுக்குள் ஒரு சிேருக்லக இன விருத்தி
வெய்யும் ெக்தி உண்டு . எமக்கு மூன்று
கண்கள் இருப் ைொல்

நடக்க ல ொெதை

முன் கூட்டிலய அறியும் திறதம உண்டு.
எங்கள் இனத்துக்கு நீண்ட ஆயுள் உண்டு .
இது ல ொன்ற

ே

லஜொனும் அறியொை
வெய்தியில்

திெொகி

பூமியில்

ஜொர்ஜும்

விெயங்கள் அந்ை
இருந்ைது. அந்ை

லகொளின் நிேத்தை வைொண்டி வரொபின்
வகொண்டு ெந்ை
பிேட்டினும்,
கண்டனர் .
இந்ை

கற்களில்

யுலரனியம

லகொளில்

ைங்கம்,

இருப் தைக்

லகொடிக்

கணக்கில்

வெல்ெம் னிக்கு கீழ் புதைந்து கிடக்குது
. இெெளவு ெருடங்கள்
ெந்ைதில்

யன்

லகொள் ெொசிகதள

யணித்து இங்கு

உண்டு.ஆனொல் இந்ை
ெந்தித்து உறெொட

முடியவில்தேலய
என் து
கெதே “ என்றொன் ஜொன் .

வ ரும்

“ஆமொம் ஜொன் ெந்தித்து இருந்ைொல் ஒரு
ைம் திகதள அெர்களின் ெம்மைத்துடன்
இருெதரயும் பூமிக்கு அதைத்து வென்று
இருக்கேொம்” என்றொன் லஜொர்ஜ்.

இருெரும்

னிக்லகொளின்

அதிெய

யணத்தை முடித்து சிே ெருடங்கள்
யணித்து பூமிக்கு திரும்பினொர்கள் .
(யொவும் புதனவு)

கதை 15
ெொனத்தின் மீது தமயிேொடக்
கண்லடன்

என்லனொடு

வகொழும்பில்

ல்கதேக்கைகத்தில் ஒன்றொகப் வ ளதீக
துதறயில்

டித்ைென் ரலமஷ் . இறுதி

ரீட்தெயில்

முைேொம்

நிதேயில்

சித்தியதடந்ைென் . நொன் இரண்டொம் உயர்
நிதேயில் சித்தியதடந்ைென் அென் புேம்
ரிசு

வ ற்று

ேண்டன்

ல்கதேக்ேைகத்தில் ெொனியல் துதறயில்
ஆரய்ச்சி வெய்து

முதனெர்

ட்டம்

வ ற்றென் அென் கொைலித்ைது வகொழும்பு
ல்கதேக்ேைகத்தில்

டித்

ை

ஒரு

பிரொமணப் வ ண் மீரொதெ . கர்நொடக
இதெ

டித்ைெள்

. டிப்பிலும்

வகட்டிக்கொரி

.

அெதள

ல்கதேக்கைகத்தில்

வகொழும்பு

நடந்ை

இதெ

விைொவில் ரலமஷ் மிருைங்கம் ெொசிக்கும்
ல ொது

மீரொ

அெர்களிதடலய

ொடியல ொது
ஏற் ட்ட

ெந்திப்பு

வைொடர்ந்து கொைேொகொ மேர்ந்ைது இரு
இதெ
இதெ,

கதேஞர்களுக்கும்

இதடலய

அெர்களின்

ெலுப்டுத்தியது.

ரலமஷ்

உறதெ
பிரொமணன்

அல்ேொைென். ெல்வெட்டிதுதற மீனெர்
இனத்தை லெர்ந்ைென் அைனொல் மீரொவின்
வ ற்லறொர் அெர்களின் திருமணத்துக்கு
ெம்மதிக்கவில்தே.

அெர்கதள

மீறி

மீரொதெ திருமணம் வெய்து வகொண்டு
ேண்டனுக்கு லமல்
வென்றொன் .

டிப்புக்கு

ரலமஷ்

ே ெருடங்களுக்கு பின்

ரலனஷ்
ைம் திகதள
பிரிட்டிஷ்
வகொேம்பியொவில் நொன் ெந்திக்க லநரிட்டது

நொன் வைொதே வைொடர்பு துறயில் லெதே
வெய்ய

ஆரம்பித்து

நொடுகளில்

அைன்

பின்

அத்துதறயில்

ே
உயர்

அதிகொரியொக லெதே வெய்து, இறுதியில்
கனடொவில் லமற்கில் உள்ள பிரிட்டிஷ்
வகொேம்பியொவில்

குடும் த்லைொடு

குடிபுகுந்லைன் . கனடொ ஒரு ரந்ை லைெொம்.
கனடவின் பூர்ெ குடியினருக்கு என்று ஒரு
ைனி கேொச்ெொரம், மரபு ெழிெந்ை

ைக்க

ெைக்கங்கள் உண்டு. அெர்கள் இயற்தக
விரும்பிகள்

.

ெொழ்ந்ைெர்களின்

வெவ்

இந்தியர்கள்
இடங்கதள

ஐலரொப்பியர்கள் ஆக்கிரமித்து அெர்கதள
முைல் லைெம் என்று வ யரிட்டு குறிகிய
குதிகளுக்குள் சிே ெலுதககள் வகொடுத்து
குடி அமர்த்தினர்

என்னுடன் பிரிட்டிஷ் வகொேம்பியொவில்
உள்ள வடேஸ் என்ற வைொதே வைொடர்பு
நிறுெனத்தில் லெதே வெய்ைென் ெொெொட்
(Waawaate) என்ற மஞ்ெள் கத்தி ( Yeloww
Knife) என்ற ெடக்கில் உள்ள ஊதர லெர்ந்ை
பூர்ெ குடிமகன் . அெனின் வ யரின்
அர்த்ைம்

ெடக்கு

வ ொருத்ைமொன

ஒளி.

வ யதர

அந்ை
அெனின்

வ ற்லறொர் தெத்திருந்ைனர் ெொெொட் என்
நண் ணொனொன்.
லெண்டுலகொளுக்கு

அெனின்
இணங்க

இரு

ைடெதெ குளிர் பிரலைெமொன் அெனின்
ஊருக்கு வென்லறன் அங்கு நொன் தினமும்
இரவில் ெொெொட்டுடன் ொர்த்து மகிழ்ந்ைது
ெடக்கு ஒளி என்ற அலரொரொ ல ொரியொலிஸ்
பிரிட்டிஷ்
ெடக்கு

வகொேம்பியொவில்
விளக்குகதளப்

உள்ள
ொர்க்க,

ெொன்கூெரிலிருந்து வெகு வைொதேவில்
வெல்ே லெண்டும். முஞ்லெொ ஏரி மொகொண
பூங்கொ ல ொன்ற இடங்களில் அெற்தறக்
கொண சிறந்ை இடம், ஆண்டு முழுெதும்
அலரொரொ ல ொரியொலிஸ் என்ற ெனத்தில்
ெர்ண

ஜல்னகதள கொணேொம் , அதை

கண்டவுடன்

என்னகு

என் நண் னின்

மதனவி மீரொ ைன் இனிய குரலில் அடிக்கடி
ொடும் “ ெொனத்தின் மீது

மயிேொடக்

கண்லடன் மயில் குயிேொச்சுைடி”

ொடல்

ைொன் என் நிதனவுக்கு ெரும் . என்
மனவிக்கு ொட ெரொது ஆனொல் ெொதிட
நல்ேொய் ெரும்
என் குடும் மும் ரலமஷின் குடும் மும்
ெடக்கு ஒளிதய

ொர்க்க ெொெொட்டின்

மஞ்ெள் கத்தி என்ற ஊருக்கு வென்லறொம்.
வயல்லேொதனஃப் என் து ெடலமற்கு

பிரொந்தியங்களின்

ைதேநகரம்.

மற்றும்

கனடொவின் ெடக்கில் மிகவும் துடிப் ொன
மற்றும்

மொறு ட்ட

ெமூகங்களில்

ஒன்றொகும். சுமொர் 20,000 மகதள வகொண்ட
ஊர் . ெொன்கூெரில்

இருந்து

ெடக்லக

சுமொர் 2250 கி மீ தூரத்தில் உள்ள குளிர்ந்ை
ஊர். விமொனத்தில் மூன்று மணித்ையொேப்
யணம்
வயல்லேொதனஃப்

மற்றும்

அதைச்

சுற்றியுள்ள நீர்நிதேகள் ஒரு கொேத்தில்
உள்ளூர்

வெவ் இந்தியர்கள் அல்ேது

"வயல்லேொதனஃப் இந்தியன்ஸ்" என்று
அதைக்கப் ட்டன,

அதெ

இன்று

வயல்லேொதனவ்ஸ் முைேொம் லநஷன் என
இதணக்கப் ட்டுள்ளன, அெர் ஆர்க்டிக்
கடற்கதரக்கு

அருகிலுள்ள

வெப்பு

தெப்புகளிலிருந்து
ையொரிக்கப் ட்ட
கருவிகதள ெர்த்ைகம் வெய்ைொர்கள்
என்குடும் மும்

ரலமஷ் குடும் மும்

ெொெொட்யின் ைந்தை ஒக்கொெொ
ல ொது

ெந்தித்ை

அெர் எங்கதள மகிழ்ச்சியுடன்

ெரலெற்று உணவு ைந்ைொர்
மக்கள்

வ ரும் ொேொன

அந்ை இன
உணவுகதள

விெெொயம்

வெய்து,

லெட்தடயொடி,

லெகரித்ைனர்.

யிரிட்ட பூெணிக்கொய்கள், ,

சூரியகொந்தி மீன் மற்றும் புதகயிதே
ஆகியதெ அெர்களின் உணவு
ெொெொட்யின் ைந்தை ஒக்கொெொயுடன் நொம்
ல சும் ல ொது “அந்ை ெொனத்தில்

எம்

இனத்து மதறந்ை ல ண்களின் ஆவிகள்
ேெர்ண ஆதடகள்
கொேத்தில்

அணிந்து குளிர்

நடனம் ஆடி ைமது உடதே

சூடொக்க தெத்திருக்கிறொர்கள் “
அெர் வெொன்னொர் .

என்று

“யொர் அந்ை லைெதைகள் “என்று அெரிடம்
ரலமஷ் லகட்டொன்
“அெர்கள் எங்கள் நிேத்தை ஆக்கிரமித்ை
வெள்தள இனத்ைெர்கதள

எதிர்த்து

ல ொரொடி உயர் இைந்ை வ் ெொவ் என்ற
நடனத்தின் ஆட்டக்கொரிகளின் ஆவிகள்.
“

வ் ெொவ்

(Pow Wow) என் து என்ன

நடனம் ஐயொ” நொன் லகட்லடன்.
“ வ் ெொவ் என் து

ல்லெறு பூர்வீக

அவமரிக்க ெமூகங்களொல் நடத்ைப் டும்
ஒரு ெமூகக் கூட்டமொகும். ஒரு நவீன
ெொவ்

என் து

பூர்வீக

வ்

அவமரிக்க

மக்களுக்கு அெர்களின் கேொச்ெொரங்கதள
ெந்திக்கவும்

நடனமொடவும்,

ொடவும்,

ெமூகமயமொக்கவும், ஒரு குறிப்பிட்ட ெதக
நிகழ்ெொகும்.

வ் ெொவ்ஸ் ைனிப் ட்ட

அல்ேது வ ொதுெொக
ெதகயொன
மற்றும்

இருக்கேொம்.

ே

ொரம் ரிய நடனங்கள், இதெ

வரஜொலியொ

வ ரும் ொலும்

ஆகியெற்றுடன்,

குறிப்பிடத்ைக்க

வைொதக ெைங்கப் டும்.

ரிசுத்

வ் ெொவ்ஸ் ஒரு

நொள் நிகழ்விலிருந்து நீளமொக மொறு டும்,
முக்கிய

வ் ெொவ்ஸ் ெதர ஒரு ெொரம்

ெதர இருக்கேொம். அது ைொன் ெொனத்தில்
இந்ை நடன வ ண்களின் ஆவிகள் தினமும்
ஆடி மகிழ்கின்றன” என்றொர் ஒக்கொெொ.
அெருக்கு ெயது வைொன்னூறுக்கு லமல்
இருக்கும் . அெர் முகத்தில் சுருக்கு
விைவில்தே அனொல் வெவ்விந்தியரகதள
பிரதி லிக்கும் மரபு ெழி ெந்ை கைகு
இறகுகள் உள்ள வைொப்பி அணிந்திருந்ைொர்,

அெர்

வெொன்னதை

வகொண்டிருந்ை

ரலமஷ்

ெம் ந்ைம் உள்ள
என் ைொல்

லகட்டுக்
ைனது துதற

ெொண் வெளி ெம் ெம்

அைற்கொன

அறிவியல்

விளக்கத்தை அெருக்கு எடுத்து வெொல்ே
ஆரம்பித்ைொன் .
“பூமியின்

ெளிமண்டேத்தில்

ெளிமண்டேத்தில்
ெளிமண்டே

உள்ள

உள்ள
ே

புத்திெொலித்ைனமொன

ஒளிதயக் குறிக்கும் அலரொரொ ல ொலரலிஸ்,
ெட

ேவுட்ஸ்

அதைக்கப் டுகிறது,

என்றும்
இது

பூமியின்

ெளிமண்டேத்தில் உள்ள ெொயு துகள்களின்
லமொைல்

கொரணமொக

ெளிமண்டேத்தில்

சூரியன்
இருந்து

எேக்ட்ரொன்கதள ெொர்ஜ் வெய்யப் டுகிறது.
அலரொரொ

வ ொரியலிஸ்

வ ரும் ொலும்

கொந்ை ெட துருெத்திற்கு அருகில் உள்ள
உயர் அட்ெலரதககளில் கொணப் டுகிறது,
ஆனொல் அதிக ட்ெ லநரத்தின் ல ொது
அதெ ஆர்க்டிக் ெட்டம் மிக வைொதேவில்
கொணப் டுகின்றன லரொரொ வ ொரியலிஸ்
அல்ேது ெடக்கு விளக்குகள்
சிே

லநரங்களில்

வைற்கு

அதரக்லகொளத்தில் வைற்கு ஒளி என்று
அதைக்கப் டுகிறது.
ஆலரரொலிஸ்,

அலரொரொ

அலரொரொ

ல ொரியொலிஸ்

ல ொேலெ லைொற்றமளிக்கிறது, லமலும்
அது ெொனத்தில் நிற்கும் விளக்குகள்,
நடனம் ஆடுெது ல ொனறு லைொன்றும்
அலரொரொ அஸ்டிரொலிதஸப்

ொர்க்க சிறந்ை

லநரம் மொர்ச் முைல் வெப்டம் ர் ெதர
அன்டொர்க்டிக்

ெட்டம்

இந்ை

கொேப் குதியில்

மிகவும்

இருள்

அனு விக்கிறது. அலரொரொ அஸ்டிரொலிஸ்
வ ரும் ொலும் அலரொரொ ல ொரியொலிஸ் என
கொணப் டுெதில்தே, ஏவனனில் அதெ
அன்டொர்க்டிக்கொ

மற்றும்

வைன்கிைக்கு

இந்திய வ ருங்கடல் ஆகியெற்றில் அதிக
லைொன்றும் .
“அலரொரொ
வ ொரியலிஸ்
எவ்ெொறு
இயங்குகிறது” ெொெொட் லகட்டொன்
“பூமியின்

ெளிமண்டேத்தில்

சூரிய

ெளிமண்டேம் மற்றும் அைன் குவிந்ை
துகள்கள் ஆகியதெ அைன் கொந்ை ெக்தியொல்
பூமியின்

துருெங்கதள

லநொக்கி

இழுக்கப் டுகின்றன. ெளிமண்டேத்தின்
ஊடொக

நகரும்ல ொது,

துகள்கள்

பூமியின்

கொணப் டும்
தநட்ரஜன்

சூரியன்

ெொர்ஜ்

ெளிமண்டேத்தில்

ஆக்ஸிஜன்

மற்றும்

அணுக்களுடன்

லமொதிக்வகொண்டிருக்கின்றன,
லமொைல்

இந்ை

எதிர்விதளவு

அலரொரொ

ல ொரியொலிஸ் ஆகும். அணுக்கள் மற்றும்
ெொர்ஜ் துகள்கள் இதடலய லமொைல்கள்
பூமியின் லமற் ரப்பில் 20 முைல் 200 தமல்
(32 முைல் 322 கிமீ) ெதர நிேவுகின்றன
மற்றும்

அலரொரொவின்

தீர்மொனிப் து
அணுவின்
ெதககளும் ஆகும்.
பின்ெருெனது
நிறங்களுக்கொன

நிறத்தை
உயரமும்

வித்தியொெமொன

ஆரூர

கொரணங்கதளக்

குறிப்பிடுெது மற்றும் அது எவ்ெொறு
வெயல் டுகிறது என் தை வ ொறுத்ைது :
இலைொ சிே நிறங்கள் லைொன்றும் உயரம்
சிெப்பு
ஆக்ஸிஜன்,
லமற் ரப்புக்கு லமலே 241 கிமீ

பூமியின்

ச்தெ
ஆக்சிஜன்,
லமற் ரப்புக்கு 241 கிமீ) ெதர

பூமியின்

ஊைொ - தநட்ரஜன், பூமியின் லமற் ரப்பில்
96 கிமீ) லமல்
புளூ - தநட்ரஜன், பூமியின் லமற் ரப்பில்
96 கிமீ) ெதர
ெடக்கு விளக்கு தமயம்

டி,

ச்தெ

அலரொரொ ல ொலரலிஸ் மிகவும் வ ொதுெொன
நிறம், சிெப்பு குதறந்ை நிறம் .
விளக்குகள்

இந்ை

ெண்ணங்களில்

கூடுைேொக, லைொன்றும்,

ெொனத்தில்
ல்லெறு
நடனம் ஆடும் .

ல்லெறு
ெடிெங்களில்

ஏவனன்றொல் அணுக்கள் மற்றும் ெொர்ஜ்
துகள்கள் இதடலய லமொைல் வைொடர்ந்து

பூமியின்

ெளிமண்டேத்தின்

கொந்ை

நீலரொட்டங்கள் மற்றும் இந்ை லமொைல்
எதிர்விதனகள் நீலரொட்டங்கள் வைொடர்ந்து
மொற்றுெைொல்.
இன்தறய நவீன வைொழில்நுட் ம், சூரிய
ஒளியின்

ெலிதமதய

முடியும்

கண்கொணிக்க

என் ைொல்,

வ ொரியலிஸின்
கணிப் தை

அலரொரொ

ேத்தை விஞ்ஞொனிகள்

அனுமதிக்கிறது.

ெளிமண்டேத்தில்

இருந்து

சூலடற்றப் ட்ட

துகள்கள்

ெளிமண்டேத்தில்

வென்று

மற்றும்

சூரியன்

ஆக்ஸிஜன்

அதிக
பூமியின்

தநட்ரஜன்

அணுக்களுடன்

எதிர்விதன ஏற் டுெைொல் சூரிய ெேயம்
ெலுெொன

உட்வெலுத்துைல்

இருக்கும்.

உயர்

உமிழ்

வெயேொக
நடெடிக்தக

என் து அலரொரொ வ ொரலிதே பூமியின்

லமற் ரப்பின்
கொணேொம்.

வ ரிய

குதிகள்

மீது

அலரொரொ ல ொரியொலிஸிற்கொன கணிப்புகள்
ெொனிதே

ல ொேலெ

தினெரி

முன்னறிவிப்புகளொக கொட்டப் டுகின்றன.
ஒரு சுெொரஸ்யமொன கணிப்பு தமயம்
அேொஸ்கொ

ல்கதேக்கைகம்,

ஃல ர்ல ங்க்ஸ்

'ஜிலயொபிசிக்கல்

இன்ஸ்டிடியூட்

மூேமொக

ெைங்கப் டுகிறது.
உன்னைமொன நடெடிக்தககளின் உச்ெம்
ஒரு

திவனொரு ெருட சூரிய சுைற்சி

சுைற்சிதயப் வ ொதுெொகப் பின் ற்றுகிறது.
சூரியன்களின்
மிகுந்ை

கொேங்களில்

கொந்ை

சூரியன்

வெயற் ொடுகதளக்

வகொண்டிருக்கிறது மற்றும் சூரியக் கொற்று
மிகவும்

ெலுெொக

உள்ளது.

இைன்

விதளெொக
வ ொதுெொக

அலரொரொ
இந்ை

வ ொரியலிஸ்

லநரத்தில்

மிகவும்

ெலுெொக உள்ளது. இந்ை சுைற்சிதயப்
வ ொறுத்து

2013

மற்றும்

2024

ஆம்

ஆண்டுகளில்

நடுநிதே

நடெடிக்தககளுக்கொன
ஏற் டும்.

சிகரங்கள்

” எந்ை கொேம் அலரொரொ ல ொரியொலிதஸப்
ொர்க்க சிறந்ை

கொேம் “? ெொெொட்

லகட்டொன்.
“குளிர்கொேம்

வ ொதுெொக

ல ொரியொலிதஸப்

ொர்க்க

அலரொரொ
சிறந்ை

லநரமொகும், ஏவனன்றொல் ஆர்க்டிக் ெட்டம்
மற்றும் அலநக வைளிெொன இரவுகதள
விட அதிகமொன
இருப் ைொல்.

இருண்ட

கொேம்

அலரொரொ

ல ொலரலிதஸப்

ொர்ப் தில்

ஆர்ெமுள்ளெர்களுக்கொக

அடிக்கடி

குளிர்கொேத்தில் நீண்ட கொேத்திற்கு இருள்,
வைளிெொன ெொனம் மற்றும் குதறந்ை ஒளி
மொசு ொடு ஆகியெற்தறக் கொண்பிப் ைொல்
சிே

லநரங்களில்

ொர்க்கும்

அதெ

இடங்களொகும்.

அடிக்கடி
இந்ை

இடங்களில் அேொஸ்கொவிலுள்ள லைசிய
பூங்கொ,

கனடொவின்

ெடலமற்குப்

பிரலைெங்களில் உள்ள வயல்ல்கிதனஃப்
மற்றும் டிரொம்லெொ, லநொர்லெ (லேடன்)
ல ொன்ற இடங்களும் அடங்கும்”.
“ ே எமது பூர்வீக வைொன்மங்கள் ெொனில்
மர்மமொன விளக்குகள் ற்றி ல சுகின்றன,
சிே மத்தியகொே நொகரிகங்கள் அெர்கள்
எதிர்வகொள்ளும் ல ொர் மற்றும்
ஞ்ெம்

அல்ேது

ற்றிய அதடயொளங்கள் என்று

அெர்கள் நம்புெதைப் ல ொேலெ சிே
மத்தியகொே நொகரிகங்களும் யந்ைனர். பிற
நொகரீகங்கள்

அலரொரொ

அெர்களின்

ல ொலரலிஸ்

மக்கள்

ஆவி,

நம் கமொனெர்கள், ெொல்மன், மொன், சீல்ஸ்
மற்றும் திமிங்கேங்கள் (ெடக்கு விளக்கு
தமயம்) ல ொன்ற விேங்குகளொகும் என
நம்பினர” என்றொர் . ஒக்கொெொ
இன்று

அலரொரொ

முக்கியமொன
நிகழ்முதறயொகவும்,

வ ொரியலிஸ்

ஒரு

இயற்தக
ஒவ்வெொரு

குளிர்கொேம் மக்கள் ெடக்கிலும் உள்ள
நிேப் ரப்புகளில்

கொணப் டுெைொகவும்,

சிே விஞ்ஞொனிகள் அதைப் டிப் ைற்கொக
அதிக லநரம் வெேவிடுகின்றனர். அலரொரொ
வ ொரியலிஸ் உேகின் ஏழு இயற்தக

அதிெயங்களில்
கருைப் டுகிறது.”

ஒன்றொகவும்

ெடக்கு ஒளிதய ற்றிய

ே அறிவியல்

ெொர்ந்ை விளக்கத்தை ரலமஷ் வைளிெொக
எடுத்து வெொல்ே .முைேொம் லைெத்து பூர்ெ
குடிமக்கள்

ஒருெர்

முகத்தை

ஒருெர்

ொர்த்ை டிலய உதறந்து ல ொய் இருந்ைனர்
.
****
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கல்விழுந்ைொன் புரம், மூடநம்பிக்தகயில்
மூழ்கிய கிரொமம் . இந்ைக் கிரொமத்துக்குப்
ல ொெதுக்கு ல ரூந்து கிதடயொது. நடந்து
அல்ேது தெக்கிலில் ைொன் ல ொகமுடியும்.
யொழ்ப் ொணம் கண்டி பிரைொன A9

ொையில்

உள்ள கிளிலநொச்சியில் இருந்து லமற்லக
த்து தமல் தூரத்தில், அடர்ந்ை முதுதர.
கொட்டு லெம்பு , ொதே மரங்கள் நிதறந்ை
யொதன கொட்டுக்குள், ஆறடி அகேமுள்ள
கரடு முரடொன

கிரெல்

கிரொமத்துக்கு ல ொகும்

ொதையில்

.

ொதையில் கொட்டு

லெெல், நரி, முயல், உடும்பு கொட்டுப் றொ
ஆகியெற்தற ெந்திக்கேொம் . சிே ெமயம்
யொதன, கரடி , சிறுத்தை ஆகியெற்தற

அதிர்ஷ்டம்
அந்ை

இருந்ைொல் ெநதிக்கேொம்

கிரொமத்தில்

குளத்தை

உள்ள கல் விழுந்ை

விெெொயிகள் குடிநீருக்கும்

விெெொயத்துக்கும்
நூறு

.

ொவித்ைனர். சுமொர் இரு

குடும் ங்கள் அந்ை

கிரொமத்தில்

ெொழ்ந்ைன அந்ை ஊர் ெொசிகளின் ெரொெரி
ெயசு

எண் துக்குலமல்.

சூைதேக்வகொண்ட
ஊருக்கு

மொசு

டொை

கிரொமம்ம.

அந்ை

“கல் விழுந்ைொன் புரம்” என்ற

வ யர் ெரக் கொரணம் ஒரு அதிெய ஆறடி
விட்டமுள்ள கருதம நிறக் கல் ெொனத்தில்
இருந்து கடவுளின்

ரிெொக விழுந்ைது

எனக் கருதி கல்லுக்கு ஓதேயொல் லகொவில்
கட்டி, கல்லிதன ெணங்கத் வைொடங்கினர்
. அக் கல் இரண்டொரயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன் ெொனத்தில் இருந்து குளம் இருக்கும்
இடத்தில்

விழுந்து,

அக்குளத்தில்

கண்டுபிடிக்கப் ட்டது . அைனொல் அந்ை

குளத்துக்கும்

ஊருக்கும்

கல்

என்று

ஆரம்பிக்கும் வ யர்கள் தெக்கப் ட்டது.
அக்கிரொம மக்களுக்கு அக் கல் ஊருக்கு
ஒரு
நல்ே ொதுகொப்த
வகொடுத்ை
வைய்ெம் என ஊர் மக்கள் கருதினொர்கள்.
அந்ை கல்தே ஊரில் குடிதெஅதமத்து
தினமும்

பூதெ

வெய்து

ெணங்கி

ெரத்வைொடங்கினர். அந்ை கல்லுக்கு பூதெ
வெய் ெர்
மூைொதையர்

கொளிமுத்து
ைமிழ்

ெொமி.

அெரின்

நொட்டில்

இருந்து

லெொைர் ஆட்சி கொேத்தில்
ெழிலய

ெந்ைெர்.

முன் பூநகரி
கொளிமுத்துவின்

மூைொதையர் வ யர் சுடதேமுத்து அெர்
ஒரு தீர்கத்ைரிசி. அெர் எதை வெொன்னொலும்
அந்ைக் கிரொமத்தில் நடக்கும். மக்கள் அெர்
லமல் முழு நம்பிக்தக தெத்திருந்ைனர்.
ஒவ்வெொரு

மொைமும்

அக்

குடிதெக்

லகொவிலுக்கு வ ொங்கி தடப் ர். அலைொடு
கல்

மதை வ ொழியொமல் இருக்க ஆடு,

லெெல்கள் ஒவ்வெொரு ெருடமும்
வகொடுப் ொர்கள்.

லி

கொளிமுத்து ெொமிக்கு ஒரு நொள் உரு ெந்து
வெொன்னொர் விதரவில் கல் மதை வ ய்து
ஊர் அழியப் ல ொகுது. அைற்கு முன் நீங்கள்
அதனெரும் லெறு கிரொமத்துக்கு இடம்
வ யர்ந்து விடுங்கள்
ெொழும்

என்று.

ைொங்கள்

கிரொமம் வ ொன்வகொழிக்கும்

ெயல்கதள வகொண்டது , அவ் ெயல்கதள
நிர்க்கதியொக விட்டு வெல்ே ஊர்ெொசிகள்
ெம்மதிக்கவில்தே

எது

ெந்ைொலும்

ெொனத்தில் இருந்து ெரும் ஏரி கல் மதை
எமக்கு தீங்கு விதளவிக்கொது. ,அைநொல்
நொம் இந்ை ஊதர விட்டு லெறு ஊருக்கு

ல ொக மொட்லடொம்
மறுத்ைனர்

என்று ஊர்ெசிகள்

****
கல் விழுந்ை குளத்தை

விஸ்தீரிக்க

நீர்

ொென இேொக்கொ முடிவெடுத்ைது. முைலில்
கல் விழுந்ை கிரொமத்தையும் குளத்தையும்
நிே அளவு வெய்ய

நலடென் ,

ண்டொர

ஆகிய இரு ெர்லெயர்கள் அெர்களின் இரு
உைவியொளர்கலளொடு
கூடொரம்

அடித்து

அக்

கிரொமொத்தில்

அதில்

இருந்து

லெதேகதள ஆரம்பிக்க முன் அந்ை ஊர்
ைதேெர் கலணலிங்கத்துடனும் , லகொவில்
பூெொரிகொளி முத்துெொமி ஆகிய இருெருடன்
வைொடர்பு வகொண்டனர் .
“ஐயொ உங்கள் ஊர் குளத்தை வ ரிைொக்கி
அதிக ெயல்களுக்கு ைண்ணீர் வகொடுக்கும்

திட்டத்தை அமுல் டுத்ை நொம் இருெரும்
ெந்துள்லளொம் அலைொடு கிளிலநொச்சிக்கு
ல ொகும் கிரெல் ொதைதய
அடிகள்

அகேம்

உள்ள

தின்வரண்டு
தியொக

விஸ்தீரித்து ல ரூந்து ல ொய் ெர நிேத்தை
அளவு வெய்ய அரசு அனுமதி வகொடுத்து
விட்டது. உங்கள்

ஊரின் ஆைரவு

எங்களுக்கு அெசியம் லைதெ “ நலடென்
வெொன்னொர்
“நீங்கள் இருெரும்
டித்ைெர்களொ”?
கலணெலிங்கம், லகட்டொர்
“ஆமொம்
நொங்கள்

நிே

அளதெயொளர்களொகிய

இருெரும்

அறிவியல்

ட்டைொரிகள். என் வ யர் நலடென். இெர்
ண்டொர .
ல சுெொர்”.

இெரும் ைமிழ் ஓரளவுக்கு

“நீங்கள் என்ன அபிவிருத்தி

இந்ை

கிரொமத்துகு வெய்ைொலும் பிரலயொெனம்
இல்தே.”கொளிமுத்து ெொமி வெொன்னொர்.:
“ஏன் ெொமி அப் டி வெொல்லுறீங்கள்”?
“வெகு சீக்கிரம் ஏரி நட்சித்திர மதை
வ ொழிந்து இந்ை கிரொமம் அழியப் ல ொகுது.
இன்று இரவு இந்ை இடத்துக்கு நீங்கள்
ெொருங்கள் அப்ல ொ நொன் வெொல்லும் அந்ை
உண்தம உங்களுக்கு வைரியும் “கொளிமுத்து
ெொமி வெொன்னொர் ,
நலடெனுக்கு வ ரியெர் என்ன வெொல்ே
ெருகிறொர்
விட்டது.
வ ளதீகம்
மதை ற்றி

என்று
அெர்

உடலன
ல்கதே

புரிந்ைது
கைகத்தில்

டிக்கும் ல ொது விண்கற்கள்
அறிந்து

தெத்திருந்ைொர் .

அறிவியல் புரியொை கிரொம மக்கள் அந்ை

ெொனியல் ெம் ெத்தை தெத்து
மக்ளிதடலய

யத்தை

கிரொம

உருெொக்கி

மக்கதள வகொண்டு லகொவிலுக்கு பூதெ
வெய்து

மூேம்

ணம் ெம் ொதிக்கிறொர்

கிரொமத்து பூெொரி . சூரிய கிரகநந்தின் ல ொது
சூரியதன
ல ொன்ற

ெந்திரன் விழுங்குகிறது
மூட

பீதிதயயும்
உருெொக்கி
நலடெனுக்கு

நம்பிக்தகதயயும்
இந்ை

ஊர்

என்றொன்

மக்களிடம்

ைன்

சிங்களத்தில்

வெொன்னது
கிரொம
புரிந்திருக்கொது.

நண் ன்
ண்டொர

ெொசிகளுக்கு

“ெரி ெொமி இன்று இரவு ஒன் து மணிககு
இந்ை இடத்துக்கு
ெருகிலறொம்

நொங்கள் இருெரும்

நீங்கள்

எங்களுக்கு கொண்பியுங்கள் .

வெொல்ெதை

கலணஷலிங்கமும் , கொளிமுத்து ெொமியும்
இருெரும் அதுக்கு ெம்மதித்ைனர்
****
நலடெனும்

ணடொரவும்

லநரத்தின் ல ொது

குறிபிட்ட

கிரொம

இருெதரயும் ெந்தித்ைனர்

ெொசிகள்

. ெொனத்தில்

நட்ெத்திரங்கள்

அங்குஒன்றும்

இன்லகொன்றுமொக

மின்னிக் வகொண்டு

இருந்ைன லமகங்கள் இல்தே . ெந்திரன்
அதர ெடிவில் பிரகொசித்த்து.
ெொனத்தை
சுட்டிக்

கொட்டி

ெொணத்தில்
விழும்

கொளி முத்து அெர்களுகுக்
“அலைொ,

நட்ெத்திரங்ககள்
ெொண

ொருகள்

!

எரிந்து

லெடிக்தகதய.

இதெகளில் சிே எமது கிரொமத்தை ெந்து
ைொக்கும் . இது ல ொன்ற எரி கல் மதை ே

ஆண்டுகளுக்கு முன்
ைொக்கி

எமது கிரமத்தை

இந்ை குளத்தில்

வ ரிய கல்

விழுந்ைது. கொடுகள் எரிந்ைன்” கொளிமுத்து
ெொமி வெொன்னொர்
“இந்ை எரி நட்ெத்திரங்கள் எங்கிருந்து
ெருகின்றன என்று உங்களுக்கு வைரியுமொ
? கலணஷ லிங்கம் லகட்டொர்
“.ஐயொ ெந்லைகமின்றி எரிநட்ெத்திரங்கள்
என்று

ைெறொக

வ யரிடப் ட்டிருக்கின்றன.
ொய்ந்துவெல்லும் லைொற்றத்தை

அதெ
ைரேொம்

,ஆனொல்
அதெ
நட்ெத்திரங்கலள
கிதடயொது ஐயொ “ நலடென் வெொன்னொர்
“ெொனவியல்

நிபுணர்கள்

அெற்தற

மீடியர்கள் (Meteors) என்றதைக்கின்றனர்.
ஒரு ெரொெரி நட்ெத்திரம், நம்முதடய முழு

லகொதளப்

த்து ேட்ெம் விழுங்கக்கூடும்.

என்றொலும்

நம்முதடய

பூமி

ேட்ெக்கணக்கொன
மீடியர்கதள
விழுங்குகிறது” ண்டொர வெொன்னொர்
“மீடியர்கள்

என்றொல்

என்ன?

அதெ

எங்கிருந்து ெருகின்றன”? கலணெலிங்கம்
லகட்டொர்
“அதெ ெொல்நட்ெத்திரங்கலளொடு அதிகம்
ெம் ந்ைப் ட்டிருக்கின்றன. ஒரு பிர ே
எடுத்துக்கொட்டொக,

ஹொலி

ெொல்நட்ெத்திரம், சூரியதனச் சுற்றிெரும்
ைனது ெருட நீள்ெட்ட யணத்தின்ல ொது
1986-ல்

பூமிதய

வென்றது.
வ ரும் ொலும்
தூசுகளொலும்

லெகமொகக்

கடந்து

ெொல்நட்ெத்திரங்கள்
னிக்கட்டிகளொலும்
ஆகியிருப் ைொகத்

லைொன்றுெைனொல், அதெ சிேெமயங்களில்

அழுக்குப்

னிக்கட்டி

ந்துகள்

என்றதைக்கப் டுகின்றன.
ெொல்நட்ெத்திரம்
அணுகும்ல ொது,

சூரியதன
அைன்

உஷ்ணமதடந்து,
ெொயுக்கதளயும்

ஒரு
லமற் ரப்பு
தூசுகதளயும்

விடுவிக்கிறது.

சூரிய

ஒளியின் கதிர்வீச்சு அழுத்ைம், அதிலுள்ள
திடப்வ ொருட்கதளப்

பின்லனொக்கி

ைள்ளுகிறது.

ள ளப் ொன

இைனொல்

ெொதேப்ல ொன்ற
தூசிகளொல்
இவ்ெொறு
புழுதிகளொேொன

ஓர்

அதமப்புத்

ஏற் டுத்ைப் டுகிறது.
ெொல்நட்ெத்திரம்
ஒரு

நீண்ட

ெொல் குதிதயத் ைனக்குப் பின் விட்டுச்
வெல்கிறது. இந்ைத் துகள்கள் இன்னும்
விண்வெளியில்

இருக்கும்ல ொலை

எரிகற்கள்
என்றதைக்கப் டுகின்றன.

(meteoroids)

வ ரும் ொேொன ெொல்நட்ெத்திர துகள் மிகச்
சிறியைொயிருப் ைொல்

கண்ணுக்குப்

புேப் டும் மீடியர்களொக இருப் தில்தே.
ஒரு சிறு

குதி ஒரு மணற்வ ொடியின்

அளவில் இருக்கின்றன. இன்னும் சிே,
சிறிய

கூைொங்கற்களின்

அளவுதடயதெயொக
நலடென் வெொன்னொர் ,

இருக்கின்றன”

“ நீங்கள் வெொல்ெதைக் லகட்கும் வ ொது
எங்களுக்கு புதிைொக இருக்கிறது. லமலும்
வெொல்லுங்கள்
வெொன்னொர்
“ஒருசிே

“ஒரு

ெந்ைர்ப் ங்களில்,

ெொல்நட்ெத்திரத்தின்
பூமியின்

கிரொம

நீள்ெட்ட

நீள்ெட்ட

குறுக்கிடுகிறது.

அைொெது

ெொசி

ஒரு
ொதை

ொதைதயக்
ஒவ்வெொரு

முதற பூமி ெொல்நட்ெத்திரத்தின் நீள்ெட்ட

ொதைதயக் கடந்து வெல்லும்ல ொதும்,
அது

புழுதிகளொேொன

ெொல் குதிதயச்

அலை

நீண்ட

ெந்திக்கிறது.

இது

ெம் விக்கும்ல ொது மிகச் சிறிய எரிகற்கள்
அதிலெகத்தில் வநொடிக்கு 71 கிலேொமீட்டர்
ெதரயொன

லெகத்தில்—

ெளிமண்டேத்திற்குள்

திடீவரன

விழுகிறது. அதெ விழும்ல ொது, வ ரிய
அளவுதடயதெ
எரிகிறது.

இது

அறியப் டும்

வெப் மதடந்து
மீடியர்கள்

என்று

வெள்தளயொன

வெப் மிகுந்ை லகொடுகதள ெொனத்தின்
குறுக்லக உருெொக்குகின்றன”..
“நீங்கள்

வெொல்லும் மீடியர்கள் ெொனில்

ஒலர புள்ளியிலிருந்து எல்ேொ திதெகளிலும்
ொய்ெதுல ொேத்
லைொன்றகிறலை
அவைப் டி”? ெொமி லகட்டொர்

“பூமி

ஒரு

ொதைதயக்

ெொல்நட்ெத்திரத்தின்
கடக்கும்ல ொது,

மீடியர்கள்

இது

அந்ை
கதிர்வீச்சு

என்றதைக்கப் டுகிறது.
இக்கதிர்வீச்சுகளிலிருந்து

ெருடத்தின்

முதறயொன கொேங்களில் மீடியர் வ ொழிவு
ஏற் டுகிறது.
(Perseids

வ ர்சீட்களின்

shower)

கொட்சியொகும்.

பிர ேமொன
இைற்கு

வ யரிட்டிருப் ைன்
அைனுதடய

வ ொழிவு
இவ்ெொறு
கொரணம்,

கதிர்வீச்சு

வீண்மீன்

ஒரு

வ ர்சியஸ்

மண்டேத்தில்கூட

கொணப் டுெைொகும்.

ஒவ்வெொரு

ெருடமும் ஆகஸ்ட் 12 அல்ேது 13-ம்
லைதியளவில்,

வ ர்சீட்களின்

வ ொழிவு

அைன் உச்ெநிதேதய அதடயும்ல ொது,
அது

கட்டொன

ஒரு

கொட்சியொக

இருக்கிறது. ஒவ்வெொரு மணிலநரத்திற்கும்
60-க்கும் லமற் ட்ட மீடியர்கள் விைேொம்.
அக்லடொ ர்

21-ம்

ஓரியனிட்களின்

லைதியளவில்,

வ ொழிதெ

(Orionids

shower) நீங்கள் கொணேொம். இது முற் ட்ட
அக்லெரிட்களின்
shower)

வ ொழிதெ

ல ொேலெ,

(Aquarids
ஹொலி

ெொல்நட்ெத்திரத்திலிருந்து ெரும் கற்களொல்
உருெொக்கப் டுகிறது

என் ைொகக்

கூறப் டுகிறது. ஹொலி ெொல்நட்ெத்திரம்
ைனது எல்ேொ கற்கதளயும் இைக்குமுன்
1,00,000 முதற நீள்ெட்ட

ொதைதயச்

சுற்றிெரமுடியும்.” அெர்களுதடய ஊகம்
ெரியொக

இருக்கமொனொல்,

ெொல்நட்ெத்திரம்

அடுத்ை

ஹொலி
76,00,000

ெருடங்களுக்கு முதறயொக திரும்பிெரும்!
அது அழிந்துல ொய் அதிக கொேத்திற்குப்

பிறகும்,

ெந்லைகமின்றி

புழுதிகளொேொன

நீண்ட

பூமியிலுள்ள

அைன்
ெொல் குதி,

ஜனங்களுக்குக்

கொேொகொேத்திற்கும் எரி நட்ெத்திரங்கதளக்
கொண்பித்துக்வகொண்டிருக்கும்.
நொம்

கொண்கிற

அலநக

ைற்கொேம்
மீடியர்கள்,

வைளிெொகலெ வெகுகொேத்திற்கு முன்ல
வெயேற்றுப்

ல ொன

ெொல்நட்ெத்திரங்களிலிருந்லை
ெருகின்றன.”
“ அப்ல ொ

ே

ஆண்டுகளுக்கு இந்ை

கிரமத்தின் குளத்தில் விழுந்ை கரப்பு நிறக்
கல்தேப் ற்றி என்ன வெொல்லுகிறீர்கள்
ஐயொ .

ொர் த்ற்ற்கு

இருக்கிறது.
தெத்திருக்கும்

எங்கள்

சிவிங்கம்

ல ொல்

ஊரில்

கதட

முகமது

ஹட்ஜியொர்

வெொன்னொர் வெளதி அலரபியவில் உள்ள

வமக்கொ என்ற நகரத்திலும் இது ல ொன்ற
விழுந்ை கல் ஓன்று உண்டொம்

அதை

லகொடிக் கணக்கொன முஸ்லீல்கள் ல ொய்
ெணங்குகிறொர்களொம்” ெொமி வெொன்னொர் .
“அது

உண்தமயொக

முஸ்லீம்கள்

இருக்கேொம்.

உருெ

ைவிப்ர ெர்கள்

ெழி ொட்தட

இஸ்ேொமியத்திற்கு

முந்தைய புறமை கொேங்களில் க ொவில்
இந்ை கல் ெணங்கப் ட்டது. முஸ்லீம்
யொத்ரீகர்கள் ஹஜ்ஜின் ல ொது ைெொஃப்
ெடங்கின்

ஒரு

குதியொக

ெட்டமிடுகிறொர்கள்,
கருங்கல்தே

லமலும்

நிறுத்தி

முயற்சிக்கின்றனர்,

கொ ொதெ
ேர்

முத்ைமிட
இஸ்ேொமிய

ொரம் ரியம் இந்ை கல்முஹம்மதுவிடம்
இருந்து

வ ற்றைொக

முஸ்லிம்கள்

முத்ைமிடுகிறது.
கருங்கல்தே

ெணங்குெதில்தே.”
வெொன்னொர்.
“ஒவ்வெொரு

நொளும்

ண்டொர

கண்ணுக்குப்

புேப் டும் சுமொர் 20 லகொடி மீடியர்கள்
இருக்கின்றன

என

விஞ்ஞொனிகள்

கணக்கிடுகின்றனர். மிகவும் கண்தணக்
கெரும்

மீடியர்

வ ொருத்ைளவில்—அடுத்ை
எப்வ ொழுதுலம

வ ொழிவுகதளப்
ெருடம்
இருக்கிறது—

ேட்ெக்கணக்கில் ெரவிருக்கின்றன!
த்து ெருடங்களுக்கு முன்பு பூமியில்
வீழ்ந்ை எரி நட்ெத்திரத்தில் தெரக்கற்கள்
இருப் தை

சூடொன்

ல்கதேக்கைக

மொணெர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதை
வெய்தி ஒன்றில் ெொசித்லைன் “ என்றொர்
நலடென்

“நட்ெத்திரங்கள் லமொதி சூரிய குடும் ம்
உருெொனல ொது ஆல்மஹொட்டொ சிட்டொ
எரிநட்ெத்திரமும் உருெொகி இருக்கேொம்.
பூமி உருெொன அலை நொளில் இந்ை எரி
நட்ெத்திரமும் லைொன்றியிருக்கேொம்.
இைதன

ஆய்வு

மனிைர்கள்

வெய்ெைன்

எப் டி

மூேம்

உருெொனொர்கள்

என் தைக்கூட கண்டறிய முடியும் என
விஞ்ஞொனிகள்

நம்பிக்தக

வெளியிட்டுள்ளனர்.” என்றொர் ண்டொர.
“அப்ல ொ எங்கள் ஊர் லகொவில் கல்லில்
ைங்கமும் தெரமும்
அல்ேெொ “?.

இருக்கேொம்

“ெொமி உங்கள் கிரொமத்து ெயல்கள் ைங்கம்,
ல ொன்ற வநல்
ஊருக்கு

விதளயும் பூமி .உங்க
மட்டுமல்ே

க்கத்து

கிரொமெொசிகளுக்கும்
வகொடுக்கிறது
வ ரிைொக்கி

உணதெ
உங்கள்

அதிக

குளத்தை
ெயல்கதள

விதைக்கேொம் . குறுக்கு ெழியில்

ணம்

ெம் ொதிக்க லெண்டொம் ெொமி“ என்றொர்
நலடென்,
“ ஐயொ அப்ல ொ பூமிக்கு எப் டி ைண்ணீர்
ெந்ைது “? கலணெலிங்கம் லகட்டொர் .
“நீர் இல்ேொமல் இந்ை உேக ெொழ்க்தக
ெொத்தியமில்தே எனும் அளவுக்கு ெர்ெ
முக்கியத்துெம் ெொய்ந்ை நீர் முைன்முைலில்
எங்கிருந்து இந்ை பூமிக்கு ெந்ைது என்று
லகட்டொல் அது யொருக்குலம இன்னும்
வைரியொது என்றுைொன் வெொல்ே லெண்டும்.
ஆனொல் அது வைொடர் ொன ஆய்வுகள்
கடந்ை

ே நூற்றொண்டுகளொய் வைொடர்ந்ை

ெண்ணமொகலெ

இருக்கின்றன.

முன்வ ொரு

கொேத்தில்

அல்ேது

லகொடொனுலகொடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு,
சூரிய

மண்டேத்தில்

துண்டிக்கப் ட்டு

இருந்து

விழுந்ை

வநருப்புப்

பிைம் ொன

கரித்துண்டொக

இருந்ை

பூமியொனது

வமல்ே

வமல்ே

குளிர்ந்ைல ொது அதில் இருந்ை ஆக்சிஜன்,
தஹட்ரஜன் மற்றும் தநட்ரஜன்
ஆகிய

ெொயுக்கள்

கேந்ைல ொது,

ேெதகயொக

அதிலிருந்து

ைண்ணீரும்,

இன்னபிற உயிர் மூேக்கூறுகளும் உற் த்தி
ஆனைொக

ே

ஆய்வுகளும்
நலடென்

கூறுகின்றன.”

“ஐயொ

உங்களுக்கு

அறிவியல்

கருதுலகொள்களும்,
என்றொர்

வைரிந்ை

அறிதெ

இந்ை

இந்ை
ஊர்

ெனங்களுக்கு அெர்களின் மூட நம்பிக்தக

ல ொக

எடுத்து வெொல்ே லெண்டும் .

அதுக்கு எங்கள் கிரொமெத யில் ஒழுங்கு
வெய்ைொல்
.
ெருவீர்களொ”?

நீங்கள்

“ெனிக்கிைதம

எங்களுக்கு

இல்தே அன்று

மொதே

இருெரும்

லெதே
ெந்திப்த

ஒழுங்கு வெய்யுங்கள் நொங்கள் இருெரும்
நிட்ெயம் ெருலெொம்” என்றொர் நலடென் .
(யொவும் புதனவு)

*****

