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நவன
ீ
அறிவியலானது இபிரபஞ்சத்திற்கு துவக்கம்
உண்டென்கிறது...- நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்றறக்கு ஜான் அன்ககர்டபர்க் நிகழ்ச்சியில், நவன
ீ
அறிவியல் ஆராய்ச்சி உலகம் ஆதிமுதல் இருக்கிறடதன்பறத
கண்ெரிந்திருப்பறத பார்க்க கபாகிகறாம். இந்த கண்டுபிடிப்பின்
தாக்கங்கள் எப்படிபட்ெறவகள்? டசால்லப்பட்ெ வார்த்றதகள்.
“ஆதியிகல கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்” (ஆதி.1:1)
என்பறத அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் உண்றமடயன விளக்குகிறதா?
வானியலாளரான ஜார்ஜ் ஸ்மூட் காலிகபார்னியா பல்கறல கலகம்
டபர்க்கலறய கசர்ந்தவர் டசால்கிறார், “அண்ெசராசரத்தின் பிறப்பிற்கான
ஆதாரத்றத நாங்கள் கண்ெரிந்த்திருக்கிகறாம்,” அகதாடு அவர், அறவ
கதவறன கநாக்கிடகாண்டிருக்கிறது என்கிறார்.
அர்னால்ட் டபன்சியாஸ் பிரபஞ்ச பின்புல கதிர்வச்சு
ீ
கண்டுபிடிப்பிற்காகஇயற்பியலில் கநாபல்பரிசு டபற்றவர். அவர்
டசால்லியிருக்கிறார், “வானியல் ஆராய்ச்சி நம்றம தனித்தன்றம
டகாண்ெ சாகசத்திற்கு அறைத்துச்டசல்கிறது டவறுறமயிலிருந்து
உண்ொக்கப்பட்ெ இந்த அண்ெசராசரம், ஒருவர் வாை கதறவயான
அறனத்றதயும் தன்னகத்கத டகாண்டிருக்கும் சமநிறலகயாடு
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இருக்கும் ஸ்தலம், விளக்கி டசால்ல வார்த்றத இல்றல – இது
இயற்றகக்கு அப்பாற்பட்ெ திட்ெமாக இருக்கிறது.
வானியலாளரான ஜார்ஜ் கிரீன்ஸ்றென், அவருறெய புத்தகமான தி
சிம்றபயாடிக் யுனிவர்சில், ககட்டிருக்கிறார், “நம்முறெய அறிவிற்கு
கமம்பட்டு இருப்பறத கண்ெறிய நமக்கிருக்கும் அறிவியல்
ஆதாரங்கறள றவத்து நாம் தடுமாற்றம் அறெயக்கூடிய நிறல
ஏற்படுவது சாத்தியமாக இருக்குமா?
கமலும் ஸ்டீபன் ஹாகிங் ஒன்றற ஒப்புடகால்கிறார்.
“இப்படிப்பட்ெறவகறள உருவாக்கும் படி கதவகன இறவகறள இப்படி
ஏற்படுத்தினார் என்று டசால்லவறத விெ ஏன் இந்த அண்ெசராசரம்
இப்படி இருக்கிறது என்று விளக்கி டசால்வது மிகவும் கடினம்
என்கிறார்.”
இன்றறக்கு எனது விருந்தினர் வானியலாளரான ொக்ெர். ஹக் ராஸ்
டொரான்கொ பல்கறலகைகத்தில் வானியலில் பிடஹச்டி டபற்றவர்,
ககல் கெக்கில் விண்மீ ன் திரள் ஆராய்ச்சியில் ொக்ெர் பட்ெம்
டபற்றவர். அவர் பல புத்தகங்கறளயும் எழுதியிருக்கிறார், அவருறெய
சமீ பத்திய புத்தகம், கநவிககடிங் டஜனிசிஸ். உங்கறளயும்
பங்குடகாள்ள அறைக்கிகறாம்.
*****
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Dr. ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள வரகவற்கிகறாம்.
இன்றறக்கு சிறப்பான ஒன்றற பார்க்க இருக்கிகறாம். இறத நீங்கள்
தவறவிெ கவண்ொம். நம் எல்லாருக்கும் டதரிந்த ஒரு பிரபலமான
வரி, “ஆதியிகல ட்கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்.”
இந்த அருறமயான, சுவாரஸ்யமான காரியத்றத குறித்து தான்
இன்றறக்கு நாம் கபசப்கபாகிகறாம். இந்த அண்ெசராசரத்திற்கு ஒரு
துவக்கம் இருக்கிறது என்று டசால்லப்படுகிறது. இன்றறக்கு
என்னுறெய விருந்தினர் ஒரு வானியலாளர், ொக்ெர். ஹக் ராஸ்.
வாநியர்பியலாளர் மற்றும் வானியலாளர். சரி, ஹக், நீங்க
கிறிஸ்தவராக இல்லாத டபாது இந்த கவதத்தின் முதல் வசனத்றத
பார்த்தகபாது, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறது என்று
உங்கறள உணரச்டசய்தது எது?

ொக்ெர். ஹக் ராஸ்:.எனக்கு, ஆர்வமாக இருந்தது. இந்த பகுதியின்
டமய்யான அர்த்தம் என்ன? இந்த வானம் பூமி என்றால் என்ன?
அதனால் நான் பறைய ஏற்பாடு முழுவறதயும் வாசித்தகபாது எனக்கு
புரிந்தது அதில் பயன்படுத்தப்பொத வார்த்றத. “பிரபஞ்சம்” ஆனால்
கவறு வார்த்றத இருந்தாது, “வானங்களும் பூமியும்” அதற்க்கான
அர்த்தம் உருவாக்கப்பட்ெ அறனத்தும், எல்லாம், ஆற்றல், விண்டவளி
மற்றும் காலம். கமலும் சிருஷ்டிப்பு என்ற வார்த்றதயின் அர்த்தம்
இதுவறர இல்லாத ஒன்றற இருக்கும்படியாக உருவாக்குதல்
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என்பதாகும். எனகவ அது உண்றமயான துவக்கம், இந்த பிரபஞ்சத்தின்
உண்றமயான துவக்கம்.
அடுத்ததாக நாம் புதிய ஏற்பாட்றெ கவனித்தால், எபிகரயர் 11:3
கூறுகிறது காணப்படுகிறறவகள் கதான்றப்படுகிறறவகளால்
உண்ொகவில்றல என்பறத அறிந்திருக்கிகறாம். சரி, மனிதர்களாக
இருக்கிற நாம் ஆற்றல், கால கநரங்கறள அறிந்த்திருக்கிகறாம்.
காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ெ ஒரு துவக்கத்றத இந்த பிரபஞ்சதிற்கு
அளித்த கதவ்பன் இருக்கிறார் என்பறத கூறுகிறது.

அன்கெர்கபர்க்: சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா, நவனகால
ீ
அறிவியல்
இப்படி இருக்கலாம் என்று நிறனப்பதர்க்கு பல ஆயிரம்
வருெங்களுக்கு முன்பு இந்த வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கமலும்,
இதினால், ஆரம்பத்தில் தர்க்கங்கள் உண்ொனது, ஏன் அவர்கள்
தர்க்கித்து சண்றெயிட்ெனர் என்பறத பற்றி கபசப்கபாகிகறாம்,
அவர்கள் தர்க்கம் டசய்தனர், எந்த வருெம் வறர இறவ உண்றமடயன
ஏற்றுக்டகாள்ளவில்றல என் பார்ப்கபாமா?
ராஸ்:. சரி, 19ம் நூற்றாண்டின் கமலாதிக்க உலக
கண்கணாட்ெத்தின்படி இந்த பிரபஞ்சம் எல்றலயற்றது, டதாவக்ககம
இல்லாதது என்பதாகும். கமலும் 20ம் நூற்றாண்டின் துவக்கத்தில் தான்,
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனுக்குதான் நன்றி டசால்லணும், அப்பத்தான்
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டதரிந்தது, இந்த, பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம் உண்டு. அந்த தகவல்
விஞ்ஞானிகள் சமுதாயத்தில் எதிர்ப்புகறள உருவாக்கியது.

அன்கெர்கபர்க் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு துவக்கம் ஆரம்பம் கவண்டும்
என

ஏன் அவர்கள் ஏற்றுக்டகாள்ளவில்றல?

ராஸ் டவல், அவர்களுறெய கண்டுபிடிப்பானது கவதம் கபாதிப்பதற்கு
ஆதரவு டதரிவிப்பதாக நிறனத்துடகாண்ொர்கள். அதனால் அவர்கள்
ககட்கிறார்கள், இப்பிரபஞ்சத்றத குறித்து கவதம் டசால்ல்வதல்லாத
கவகறதாவது வித்தத்தில் இறத கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்கிறார்கள்?

அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், இந்த டதாெர் நிகழ்ச்சிகளில் நாங்கள்
உங்களுக்கு ஹகுறெய அருறமயான அறிவியல் ொகுடமண்ெரி
பெத்திலிருந்து சில காட்சிகறள காண்பிக்க இருக்கிகறாம் “ஜர்னி
டூவர்ட் கிரிகயஷன்.” உங்களுக்கு அறத ஆயத்தமாக றவத்திடுகவாம்.
இது சமீ பத்திய புதிய பறெப்பு. இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம்
ஆரம்பம் இருக்கிறடதன்று கவதம் டசால்கிறதாக கபசும்
இவ்கவறளயில், நீங்கள் இறத பார்க்கும்படி, நான் விரும்புகிகறன்.
வானியலாளர்களும் இப்படிதான் இறத பார்க்கிறார்கள். இறத
பாருங்கள்.

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்
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அறிவிப்பாளர்:

(டவடித்தல்) – நாம் கட்டுப்பாடிற்குள் இருக்கும்

டவடித்துசிதரும் உலகின் பயணிகளாக இருக்கிகறாம், டவடுத்து
சிதறும் குண்டின் கண்ணுக்கு புலப்பொத துகள்களாக இருக்கிகறாம்.
இந்த அண்ெசராசத்தின் நிறல, ஆற்றல், விண்டவளி காலங்கள்,
அறனத்தும் ஒரு டநாடிடபாழுதில் உண்ொனது. இந்த குைப்பம்
நிறறந்த கவடிசிதரல்களுக்கு அப்பால், பார்க்கும்கபாது இறவ
கநர்த்தியாக அறமக்கப்பட்ெதாக இருக்கிறது, நமக்கும் நம்முறெய
கிரகத்திற்கும் நன்றமயுண்ொகும்படி இப்படியானது. இன்றறக்கு,
வானங்கள் மற்றும் பூமிறய குறித்ததான அறிவும், அதினால்
உண்ொகும் ஆதிக்கத்தின் வலிறமறயயும், ஆதிகால சந்ததியினருெம்
ஒப்பிடும்கபாது அதிகரித்திருப்பறத காண்கிகறாம். ஒவ்டவாரு புதிய
டவளிப்பாடுகறள டபறும்கபாது அதிசயம் என்ற உணர்வு அதிகரிக்கிறது

அன்கெர்கபர்க்: ஹக், நாம் பார்த்துக்டகாண்டிருப்பது உண்றமயில்
வர்ணிக்க முடியாததாக இருக்கிறது. நாம் பார்த்துக்டகாண்டிருப்பதில்
பலவற்றற நாம் புரிந்துடகாள்வதில்றல. ஒரு குறிப்பிட்ெ எண்ணம்
உண்ொகிறது, இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் டதாெர்ந்தது பார்ககபாகும்
காட்சிகறல, இன்னும் அதிகமான டதாளில்நுட்பமுறெயதாக
இருந்திடும். ஆனால் இறத உருதிபடுத்திடுங்கள், இந்த பிரபஞ்சம்
முழுவதும் ஒரு டநாடிடபாழுதில் உருவாகியிருக்கிறது, அறத
நம்முறெய மனதில் ஏற்றுக்டகாள்வகத கடினமாக இருந்திடும்.
வானியலாளர்கள் எப்படி ஏற்கிறார்கள், வரலாறு என்ன டசால்கிறது,
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இந்த முடிவிற்கு நாம் எப்படி வந்தும், இவற்றிற்கு பின்னால் ஒரு
சிருஷ்டிகர் இருக்கிறார் என்பது டவளிப்பட்ெதால் அவர்கள் எதற்க்காக
அதற்க்கு எதிர்ப்பு டதரிவிக்கிறார்கள்?
ராஸ் இதற்கு, 2 காரணங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று துவக்கத்றத
குறித்தது. துவக்கம் இருக்குமானால் துவங்கினவர் இருக்ககவண்டுகம.
அந்த கருத்து ஆதிக்கவாதிகளுறெய கருத்கதாடு ஒத்துகபாகாத
ஒன்றாகும். அவர்கறள தடுமாறச்டசய்யும் அடுத்த விஷயம் இந்த
ஆரம்பம் சில காலத்திற்கு முன்பாக உண்ொனது, சில பில்லியன்
வருெங்களுக்கு மின்பாது என்பது. உயிரியலாலர்களுறெய
பிரம்றமகள் எதுவாக இருந்தாலும், வாநியலாலர்களுக்கு டதரியும் அது
டவறும் பில்லியன் வருெங்களின் அளவாக இருந்தால், வாழ்றவ
குறித்த ொர்விநியனின் கூற்றுகள் நிறலநிற்க வாய்ப்பிருக்காது.
அதனால் அவர்கள் துவக்கத்றத ஏற்றுக்டகாள்ளவறத
மறுத்திடுவார்கள், அல்லது அறவகளுக்கு துவக்கம் இருந்தால், அது
குறறந்தது குவட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கும் என்பறத
உறுதிடசய்ய கவண்டும்.

அன்கெர்கபர்க்: ஜனங்களுக்கு டசால்லுங்க ஹபில், எப்படி இந்த
விண்மீ ன் திரள்கறள கவனிக்க ஆரம்பித்தாருனு டசால்லுங்க.
ராஸ் டவல், அவர் விண்மீ ன் திரள்கள் நம்றம விட்டு எவ்வளவு
தூரமாக இருக்கிறகதா அவ்வளவு கவகமாக நம்றம
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சுற்றிக்டகாண்டிருப்பறத கண்ொர். காலங்கள் துவங்கி அது
விரிறவறெந்து டகாண்டிருந்தால் மட்டுகம இந்த விகிதாசாரம்
உண்றமயானதாக இருக்கமுடியும்.

அன்கெர்கபர்க்: ஏடனன்றால் அறத பின்கனாக்கி பார்த்தால், என்ன
நெக்கும்?
ராஸ்: அறத பின்கனாக்கி பார்க்கும்கபாது விண்மீ ன் திரள்கள்
ஒன்கறாடொன்று டநருங்கி இருக்கும். இப்ப ஹபிலினுறெய பெங்கள்
தூரப்பார்றவயில் விண்மீ ன் திரள்கள் ஒன்கறாடொன்று எப்படி
டநருக்கமாக இருக்கிறடதன பார்க்கமுடியும்

அன்கெர்கபர்க்: இந்த கூற்றிற்கு ஐன்ஸ்டீன் என்ன கருத்து
டதரிவிக்கிறார்?
ராஸ்: டவல், அவர் இதற்க்கு கபாதுசார்பியல் என்ற சூத்திரத்றத
கூறியிருக்கிறார். டபாதுசார்பியறலக் குறித்த அவருறெய ககள்விக்கு,
விறெ டதரிந்தகபாது, இப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஆரம்பம் உண்டு என்பதும்
அது ஆரம்பத்திலிருந்கத விரிவறெந்து டகாண்டிருப்பதும் டதரிந்தது.

அன்கெர்கபர்க்: அவருறெய தீர்வு அவருக்கு பிடிக்கவில்றல,
அப்படிதாகன?
ராஸ்: பிடிக்கல. ஆரம்பம் மற்றும் விரிவாகுதல் என்ற கருத்றத
நிராகரிக்கும்படியாக தனது சூத்திரத்றதகய அவர் மாற்றிவிட்ொர்.
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அன்கெர்கபர்க்: அப்பறம் ஹபில் அவறர காளிகபார்நியாவிர்க்கு
கூட்டீட்டுகபாய் டெலஸ்ககாபில் காண்பித்தது, என்னது?
ராஸ்: அவர் உண்றமயில் அவருக்கு இந்த விரிவாகுதல் என்ற தனது
பறெப்றப காட்டினார், விண்மீ ன் திறல்கள் நகர்ந்திடும் காட்சிறய
காட்டினார். அப்கபாதுதான் ஐன்ஸ்டீன் ஒப்புடகாண்ொர், என்னுறெய,
சூத்திரத்றத எனக்கு சாதமாக்கினது விஞ்ஞானத்தில் நான்

டசய்த

டபரிய தவறு என்றார்.

அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், அவருக்கு பிறகு, இந்த, ஐன்ஸ்டீனுக்கு
பிறகு, டபரிய ஆள் யார்?
ராஸ்: அவருக்கு பிறகு வந்தவர்கள் அண்ெத்தில் நெத்தப்படும்
நிகழ்வுகளால் உருவாகும் கதிர்வச்றச
ீ
கண்ெறிய கருவிகறள
உருவாக்கினர்.

அன்கெர்கபர்க்: எதற்காக?
ராஸ்: டவல், இந்த பிரபஞ்சம் ஆதியிலிருந்கத விரிவறெந்து
டகாண்டிருக்குமானால், அதாவது பைறம ஆக ஆக அது குளுறம
ஆகிக்டகாண்கெ இருக்கும். அதனால் இந்த முயற்ச்சிகள் மூலமாக அது
இந்த கதிர்வச்சுகறள
ீ
கண்ெறியும் என்கின்றனர். எப்படியிருந்தாலும்,
இப்பிரபஞ்சம் பைறமயானதாக இருப்பதால் அற்பமாக இருக்குடமன
நிறனக்கிறார்கள். அதனால் நவன
ீ
டதாைில்நுட்பத்தால் இந்த
கதிர்வச்றச
ீ
கண்டிறிய விரும்புகிறார்கள்.
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அன்கெர்கபர்க்: அதுதான் அந்த COBE 1 and COBE 2,

சரிதாகன, அந்த

டசயற்றகக்ககாள், இப்ப்ரபஞ்சத்தினுறெய பின்பக்க கதிவச்கிகறள
ீ
பெம்பிடுத்து அனுப்பியது?

ராஸ்: டவல், அதற்க்கு முன்னதாககவ டவப்பத்தின் அளவுகள்
நம்மிெம் இருந்தது, டபன்ஷியாஸ் மற்றும் வில்சன். குளிர் நிறல
மற்றும் டவப்ப நிறலயிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் விலகுவறத முதன்
முதலாக காண்பித்தது இந்த

COBE. அதன்பிறகு நம்முறெய சகலான்

டிஜிட்ெல் ஸ்றக மதிப்பாய்வு கருவி அண்ெத்தின் பிற்புற
கதிர்வச்சிற்கு
ீ
காரணமான டவப்ப நிறலக்கு ஒத்திருக்கும்
வின்மீ ந்திறல் கூட்ெத்றதயும் குளிர் நிறலயின் டவற்றிெங்கறளயும்
காண்பித்தது.

அன்கெர்கபர்க்: டசால்லப்கபானா, இந்த பிரபஞ்சம் குளிர்வறெந்து
தளர்ந்த்துடும் என்பது கவதம் டசால்லுகிற காரியம் தாகன?

ராஸ்: ஆமா. அதாவது, கவதம் டசால்கிறது இந்த உலகமானது
இயற்பியலின் ககாட்பாடுகளால் ஆதிமுதலாக
பரந்துவிரிந்துடகாண்டிருப்பகதாடு அதில்

பரவலாக சிறதவும்

உண்ொகும் என்கிறது. அதுதான் டவப்ப ஆற்றளின் இரண்ொம் விதி
இந்த உலகம் கணிக்க முடியாத அதிக அளவில் குளிர்ந்த்துடகாண்கெ
கபாகும் என்பதாகும். இப்கபாது நம்மிெம் கெந்த கால டவப்பநிறலயின்
அளவு இருக்கிறது அது கவதாகமம் கூறும் பிரபஞ்சத்தின்
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குளிர்வறெயும் நிறலக்கு டபாருத்தமாக இருக்கிறது அதினால்
பிரபஞ்சத்தின் வருங்கறள கணிக்க முடியும்.

அன்கெர்கபர்க்: கெந்த சில வருெத்தில் முதலில் இருப்பது, என்ன,
கெந்த 5 வருெத்தில், இந்த ஆதாரத்றத உறுதிடசய்யும் வறகயில்
என்ன நெந்தது, இது தவறு என்று

மறுக்க முடியாமல்

இருந்திருக்கிறதா?

ராஸ்: டவல், அதிகமாக வசப்படுத்திடும் ஒன்றாக இருப்பது
அவர்கலால் அளவிெ முடிந்த இந்த குளிர்ச்சியின் நிறலதான்.

அன்கெர்கபர்க்: அறத அவர்கள் பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள்.
ராஸ்: அறத பட்டியலிட்டிருக்கிறார்கள். அப்பறம் இன்டனாரு விஷயம்
...

அன்கெர்கபர்க்: அந்த பட்டியலில் அவர்கள் கண்டுபிடித்தது என்ன?
ராஸ்: டவல், அவங்களால அண்ெத்தின் வரலாற்றிலிருந்து
பலவிதமான நிறலகளில் அண்ெத்தின் நிகழ்வுகளால் உண்ொகும்
கதிர்வச்சுகளின்
ீ
டவப்பத்றத அளவிெ முடிந்திருக்கிறது. இன்றறக்கு
அண்ெத்தின் வரலாற்றிலிருந்து பதினான்கு டவவ்கவறான டவப்ப
நிறலகள் பதிவுடசய்யப்பட்டுள்ளது, அந்த அளவுகள் அறனத்தும்
கவதத்தில் டசாள்ளப்பற்றிருப்பறவகளுக்கு ஒத்திருக்கிறது.
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அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், உங்களுக்கு கதான்றலாம், எப்படி
வானியலாளர்கள் இறத கண்டுபிடிக்கிறார்கள்? இப்கபாதும் உங்களுக்கு
சில காட்சிகறள காண்பிக்கிகறாம் “ஜர்னி டூவர்ட் கிரிகயஷனில் எப்படி
வின்கவளியாளர்கள் கெந்தகாலத்றத கவனிக்கிறார்கள் என்று
டசால்லப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதிதா, ஹக், கவடிக்றகயானது:
கெந்தகாலத்றத கணிப்பது. இந்த உலகில் எப்படி கெந்தகாலத்றத
கவனிக்க முடியும்?

ராஸ்: டவல், ஒளிக்கு வறரயறுக்கப்பட்ெ திறசகவகம் இருக்கிறது,
அதனால் தூரத்திலுள்ள விண்மீ ன் திரள்களின் ஒளிக்கதிர்

நம்முறெய

டெலஸ்ககாப்றப அறெய கநரடமடுக்கும். அதனால் அந்த
வின்மீ ந்திரல்கள் இப்டபாது எப்படி இருக்கிறடதன்பறத பார்க்காமல்
அது டவளிச்சம் உண்ொனகபாது இருந்த விதமாககவ காண்கிகறாம்.

அன்கெர்கபர்க்: ஆமா, நாம் சூரியறன பார்க்கும்கபாது உண்றமயில்,
எட்டு நிமிெங்களுக்கு முன்பு இருந்தறத கபால காண்கிகறாம்,
ஏடனன்றால் அதற்க்கு அவ்வளவு கநரடமடுக்கிறது. மற்ற
நட்சத்திரங்கள் மற்றும் விண்மீ ன் திரள்கறள எடுத்துக்டகாண்ொல்,
இன்னும் டதாறலவில் இருக்கிறது, அறத டசன்றறெய கநரடமடுக்கும்.
இறத உங்களுறெய டெலஸ்ககாறப அட்ஜஸ்ட் டசய்வதன்மூலம்
கணிக்க முடியும்.
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ராஸ்: றரட். உண்றமயில் நாம் காலத்தின் துவக்கத்றதகய திரும்பி
பார்க்கிறவர்களாக இருக்கிகறாம்.

அன்கெர்கபர்க்: இந்த காட்சியில் அறததான் காண்பிக்க விரும்புகிகறன்.
இறத பாருங்கள்.
திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

ராஸ்: இதுதான் ககக் அவதான டதாறலகநாக்கி, உலகிகலகய
மிகப்டபரிய ஒலியியல் டதாறலகநாக்கி. அகதாடுகூெ, இந்த இரண்டு
கெகலச்ககாபுகளும் மவுன்ட் பாகலாமார் டதாறலகநாக்கியின்
பகுதிகளில் எட்டு மெங்கு அதிகம், கமலும் ஹபில் ஸ்டபஸ்
கெகலச்ககாப்றபவிெ 30மெங்கு டபரியதாகும். ககக் கெகலச்ககாபில் 36
தானாக இயங்கும் கண்ணாடிகள் இருக்கிறது. இந்த கண்ணாடிகளின்
டசயல்பாட்றெ கணினி மூலமாக இயக்குவதால் ஒன்றிறணந்து
நானூறு இன்சுறெய ராட்சத கெகலச்ககாப் உண்ொகிறது. இது மிகவும்
துல்லியமான மூலக்கூறு தடிமன் அளவாயிருக்கும். துல்லியமான
ஒளியும் கதிரறல கசகரிப்பு கருவிகள் மூலமாக, விண்டவளியில்
அகிலத்தின் எல்றலகளுக்கு அப்பால் பில்லியன் ஒளியாண்றெக்கெந்து
அறனத்றதயும் காண முடியும்.
அப்படி நாம் விண்டவளியில் காணும்கபாது, கெந்த காலங்கறளயும்
காண்கிகறாம். அதனால் தான் அறிவியலில் வானியல் தனித்துவம்
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டகாண்ெதாக இருக்கிறது, ஏடனன்றால் அதுமாத்திரகம கெந்தகாலத்றத
கணிக்ககூடியதாகும்.
உண்றமய டசான்னா, வானியலாளர்கள் கெந்தகாலத்றதகய
கவனித்துடகாண்டிருக்கிரார்கள். ஒளியறலகள், கதிரறலகள் மற்ற
எல்லா விதமான மின்காந்த அறலகள் நம்றம தானாக வந்தறெவது
கபால காணப்படுகிறது, ஆனால் அப்படியல்ல. அது அவ்வளவு
கவகமாக வருவதால் அப்படி டதரிகிறது. ஒளியானது சுமார் ஒரு
வினாடிக்கு ஒரு லட்சத்தி என்பத்தி ஆறாயிரம் றமல்கள்
பிரயாணிக்கிறது, ஒரு டநாடியில் ஏைறர முறறகள் இந்த ப்கபாபிறய
சுற்றிவரக்டகாடிய கவகத்தில் டசல்கிறது.
நாம் சூரியறன கவனித்தால், 93 மில்லியன் றமல்கள் துறலவில்
இருக்கிறது, எட்டு நிமிெத்திற்கு முன்பாக அது எப்படி இருந்தகதா
அறததான் இப்கபாது நாம் காண்கிகறாம். அறதப்கபாலகவ, சந்திரறன
கவனித்து பார்த்தால், இரண்டு நிமிெங்களுக்கு முன்பதாக
எப்படியிருந்தகதா அறததான் பார்க்கிகறாம்.

நாம் நட்சத்திரங்கறள

பார்க்கும்கபாது, அறவகள் ஆயிரக்கணக்கான மில்லியன் பில்லியன்
வருெங்களுக்கு முன்பு இருந்தது கபாலகவ வறத காண்கிகறாம். அது
எவ்வளவு துறலவில் இருக்கிறகதா, அதனுறெய ஒளியானது
அதிநிெத்திளிருந்து புறப்பட்ெ கநரத்திற்கு ஒப்பாகும்.
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ஒருவருெத்தில் ஒளி பிரயாணிக்கும் தூரம் – 6 டிரில்லியன் றமல்கள் –
அறத ஒரு ஒளியாண்டு என்கிகறாம். அதிகமான தூரத்றத கணக்கிெ
அதிகம் பயன்படுவது ஒளியாண்டின் அளவுககால்தான். அதிக
துறலவில் இருக்கும் வின்மீ ந்திரலாக வானியலாளர்கள்
கண்டுபிடித்தது 13 பில்லியன் றமல்கள் துறலவில் இருக்கிறது. இந்த
வின்மீ ந்திரறல பார்க்கும்கபாது, அது 13 பில்லியன் வருெங்களுக்கு
முன்பாக எப்படி இருந்தடதன்று நாம் பார்க்கிகறாம்.

அன்கெர்கபர்க்: இது அருறமயாக இருக்கு, ஹக். உங்கள ஒரு ககள்வி
ககட்கிகறன்: இப்ப அறிவியலில் நமக்கிருக்கும் வசதிகறள றவத்து,
இந்த கெகலச்ககாபுகள் மூலம் எத்தறன காலம் பின்னிட்டு
பார்க்கமுடியும்?

ராஸ்: டவல், டகக் நம்றம தற்கபாதுள்ள உலகின் துவக்க கால
நிறலயின் 5 % வறரக்கும் பின்கனாக்கி அறைத்து டசல்லக்கூடியது,
ஆனால் இப்கபாது கரடிகயா வாநியலாராச்சியில் நம்மிெம் இருக்கும்
கருவிகள் இந்த பிரபஞ்சம் ட்ரில்லியன் வருெங்களுக்கும் ட்ரில்லியன்
வருெங்களுக்கு முன்பு 1௦௦00 பில்லியன் வினாடிகளுக்கு முன்பு எப்படி
இருந்தடதன்பறத நமக்கு கான்பித்திடும். இந்த அண்ெசராசரம்
உருவான நிறலறய அவ்வளவு அருகாறமயில் நம்மால் காண
முடியும். அதனால் தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம் ஆரம்பம்
இருக்கிறது என்று ஆதாரப்பூர்வமாக அழுத்தி டசால்ல முடிகிறது.
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அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட். இப்டபாது சிறிய இறெகவறள
எடுத்துக்டகாள்ளலாம். நாம் திரும்ப வந்ததும் கதவன்
எல்லாவற்றறயும் பறெத்தறதக்குரித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன
டசால்லுகிறார்கள் என்பறத விளக்கமாக பார்க்க இருக்கிகறாம், இறத
குறித்து அவர்களுக்கு என்ன டதரியும். அது நம்றம வியப்பறெய
டசய்திடும். இறணந்திருங்கள், மீ ண்டும் சந்திப்கபாம்.
*****

அன்கெர்கபர்க்: ஆல்றரட், மீ ண்டும் வருக. நாம் சில சுவாரஸ்யமான
காரியங்கறள குறித்து கபசிக்டகாண்டிருக்கிகறாம் அது ஆதியாகமம் 1:1,
“ஆதியிகல கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்
என்பதுதான்.” அவர் எல்லாவற்றறயும் உருவாக்கின அந்த டநாடிறய
பற்றி விஞ்ஞானிகளுக்கு என்ன டதரியும்? இன்றறய நமது விருந்தினர்
வானியாளரும் வானியர்பியலாலருமான ொக்ெர் ஹக் ராஸ். இப்கபாது
அவருறெய அருறமயான பறெப்பான ொக்குடமன்ெரி பெ காட்சிறய
பார்க்கலாம், “ஜர்னி டுவர்ட் கிரிகயஷன்” கதவன் எல்லாவற்றறயும்
உருவாக்கியகபாது நெந்தறத

விஞ்ஞானிகள் எப்படி அந்த வினாடிக்கு

டசன்ற கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்பறத காண்பிக்கிறது. இறத நீங்களும்
பார்க்க விரும்புகிகறன்.
திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்
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ராஸ்: நம்றம சிருஷ்டிப்பின் துவக்கத்திற்கு டகாண்டு டசல்ல
புதுவிதமான கபாக்குவரத்து சாதனம் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது.
நம்முறெய வாகனமானது கரடிகயா மற்றும் அகசிவப்பு
கெகலச்ககாபுகலாகும். இந்த கருவிகறள டகாண்டு நாம்
வின்மீ ந்திரல்களுக்கு அப்பாலுள்ள காலத்றத கணிக்க முடியும்.
நம்முறெய கண்களால் கரடிகயா அறலகள் அல்லது அகசிவப்பு
அறலகறள பார்க்க முடிந்தால், தூரத்திலுள்ள வின்மீ ந்திரல்கறள
நம்மால் காண முடியும். ஆனால் நம்முறெய கண்களால் பார்க்ககூடிய
ஒளி அறல வண்ணப்படிவத்றத மின்காந்த உமிழ்வுகறல மட்டுகம
பார்க்கமுடியும். வண்ணப்படிமத்தின் கரடிகயா பகுதியிலுள்ள அறலகள்
நம்றம நீண்ெ காலத்திற்கு பின்னாக டகாண்டுடசல்லும்
ஆற்றலுறெயது.
அண்ெத்தின் கதிர்வச்சுகளின்
ீ
இந்த வறரபெமானது, அந்த கதிர்வச்சுகள்
ீ
பிரபஞ்சத்தின் துவக்கமுதல் உண்ொயிருப்பதாகும், எந்த
டதாறலநூகியும் காண்பிக்க முடியாத நீண்ெ காலத்திற்கு பின்னாக
நம்றம அறலத்துடசன்றிடும். இதற்கு நம்மால் எறதயும் பார்க்க
முடியாது, ஏடனன்றால் சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்வின்

380,000

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதலாவது இருளும் டவளிச்சமும்
பிரிக்கப்பட்ெது. அந்த காலத்திற்கு முன்பு இருப்பறத பார்த்தால்
டவறும் மங்கலான நிைலாக இருந்திடும். இதற்க்கு அப்பால் நம்மால்
பார்க்கமுடியாது, ஏடனன்றால் சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்வின் 380,000
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ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பிரபஞ்சம் அணுக்கள் உண்ொக முடியாத
அளவு கவட்பமுறெயதாக இருந்தது. எலக்ட்ரான்கள் வட்ெப்பாறதயில்
கருறவ சுற்றி வர இயலாதிருந்தது. ஏடனன்றால் பிரபஞ்சமானது
துகள்கள் நிறறந்ததாயும் எவ்விெத்திலும் படிக உருவமற்ற
நிறலயுறெயதாயும் இருந்தது.
இன்னும் முன்கநாக்கி காண விரும்பினால் கவறு வசதிகள் கவண்டும்,
முற்றிலும் கவறுபட்ெ கருவிகள் கவண்டும்: துகள் முடுக்கிகள்,
அதிநவன
ீ
கணினி மற்றும் புவிஈர்ப்பு அறல கருவி,
டெடலஸ்ககாபுகளல்ல.இந்த இயந்திரங்கறள றவத்து இந்த
அகிலத்தின் ஆதி நிறலயின் தன்றமகறள பல நகல்களாக எடுத்து
பார்க்க முடியும்.
அகிலத்தி குறித்து கற்றுக்டகாள்வறத ஒரு பட்ொசு தயாரிக்கும்
பெத்றத பார்ப்பதற்கு சமமாக கூறிெலாம். இந்த அகிலத்தின் ஆதி
நிறலறய அது உருவான நாைிறகறய அதிக துல்லியமாக கணக்கிெ,
நாம் சிருஷ்டிப்பின் காலத்றத பின்கனாக்கி
நகர்த்திக்டகாண்டிருக்கிகறாம் என்பது நிஜம். நாம் சிருஷ்டிப்பின்
நிகழ்றவ டநருங்க டநருங்க, பிரபஞ்சத்தின் டவப்பம்
அதிகரித்துக்டகாண்டிருப்பறத பார்க்க முடிகிறது. இந்த பின்கநாக்கி
டசல்லும் டசயல்பாட்டில், பிகராட்ொனும் நியுட்ரானும்
இறணந்திருக்க முடியாத அளவிற்கு இந்த பிரபஞ்சம் அனலாக
இருக்கிறது. அணு உட்கருக்கள் எல்லாம் பிரிந்துவிடும்.
18

டதாெர்ந்து பார்த்திெலாம். நாம் அதற்க்கு முன்பாக டசல்லும்கபாது,
ஒரு குருொக்கும் மின்டவட் ஒலிறய, சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்விற்கு
ஒருசில மில்லி வினாடிகளில் பார்க்கமுடியும். இந்த
மின்டவட்கொளிகள் பிரபஞ்சத்தில் உண்ொகும் எதிர்கபாருள்கள்
நிர்மூலமாவதால் உண்ொவதாகும். பிரபஞ்சத்தின் கறெயாந்தரத்தில்
பல பில்லியன் துகள்களும் இறணந்து

ஒன்றிற்கும் மற்பட்ெ பல

பில்லியன் எதிர்துகல்களின் நிஜத்றத உறுதிடசய்வதாக இருக்கிறது.
கமலும் வாழ்வதற்கான சாத்தியகூறு இருப்பறதயும் உறுதிடசய்கிறது.
சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்விலிருந்து சில ெசன் றமக்கரா டசகண்ட் பின்னாக
கபாய் பார்த்தால், ப்கராொன்ஸ், நியுட்ரான்ஸ், ஆன்டி ப்கராொன்ஸ்,
ஆன்டி நியுட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஒன்றிறணந்து அழுகி குவார்க்
எண்ணப்படி அடிப்பறெயான துகள்கறள உருவாக்குகிறது.
சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்விலிருந்து பில்லியன்களில் பத்தில் ஒரு
வினாடியில், பிரபஞ்சத்தின் டவப்பமும் அெர்த்தியும் இன்னும்
அதிகமாயிருப்பதால் அங்கக இந்த கபாடி துகள்கள் இருப்பதற்கும்
வாய்ப்பில்றல. சிருஷ்டிப்பிளிருந்து ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியனில் நூறு
பில்லியன் டநாடிகளில், டவளிச்சம் நுறையாத அளவிற்கு இந்த
பிரபஞ்சமானது சுருங்கி இருக்கிறது.
இப்ப பிரபஞ்சத்தில் முழுவதும் இருளாக இருக்கிறது, ஒரு
அணுறவவிெ சிறியதாக உள்ளது. சிருஷ்டிப்றப கெந்த இந்த
பகுதியில் நம்மால் காணக்கூடியறவ சுருக்கமான பரிமாணத்தின்
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உயரம், நீளம், அகலம் மற்றும் கநரம். இறதயும், சிருஷ்டிப்பிளிருந்து
ட்ரில்லியன்த்தல

ட்ரில்லியன்த்தல ட்ரில்லியன்த்தல 10

மில்லியன்கள் வினாடியில் அறத அறெகிகறாம்.
இந்த காரியத்திருக்கு முன்பு, இந்த பிரபஞ்சத்தின் 10 பரிமாணங்களும்
விரிவறெய துவங்குகிறது. இதற்க்கு பிறகு, நான்கு பரிமாணங்கள்
மட்டுகம விரிவறெகிறது. எனகவ மற்ற 6 விண்டவளி
பரிமாணங்களுக்கும் என்ன நெந்தது? அறவ இறுக்கமாக சுருண்டு
இருக்கிறது, நம்முறெய பரிமாணத்தின் நீளம் அகலம் உயரம் மற்றும்
காலத்றத சுற்றி ட்ரில்லியனிலும் ட்ரில்லியனிலும் ட்ரில்லியனிலும்
பில்லியன்கள் அளவு சிறியதாக இருக்கிறது. மற்ற 6 பரிமாணங்களும்
இன்னமும் இருக்கிறது, ஆனால் அவற்றால் சுருண்ெ நிறலயிலிருந்து
மீ ள முடியவில்றல.
இந்த பெத்தின் மீ திறய பார்க்க நாம் றதரியப்பெ கவண்டும்.
பிரபஞ்சமானது சுருங்கு டகாண்கெ இருக்கிறது, 10 பரிமாணங்களும்
சிறியதாகிக்டகாண்கெ இருக்கிறது.

சிருஷ்டிப்பின் துவக்கமானது

தன்னிகல தாகன, டபரும்பாலும் “பிக் பாங் என்று கூறப்படுகிறது,
அறனத்து 10 பரிமாணங்களும் முற்றிலும் சிறியதாகி அளவிெ
முடியாதளவு சிறியதாகி, திடீடரன்று மறறந்துவிடும்.
கமலும் இந்த அளவிெமுடியாத சிறிய துவக்கத்திளிருந்துதான்
அண்ெசராசரம் முழுவதும் உண்ொனது. எல்லா விதங்களிலும்,
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கிரகங்கள் வடிவானது முதல், வின்மீ ந்திரல்கள், நட்சத்திரங்கள், மாஸ்
ஆற்றலுக்கும் விண்டவளியின் ஆற்றலுக்கும் இறெயிலுள்ள
அழுத்தத்தின் டதாெர்பு, மற்றும் இயற்பியலில் விதிகளின்
ஒருங்கிறணப்பு, இறவயறனத்தும் நிச்சயம் நம்முறெய நீலநிற சிறிய
புள்ளியிலிருந்து பார்க்க டதரிந்துடகாள்ள ஏதுவாக இது துல்லியமாக
ஆங்காங்கக றவக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அன்கெர்கபர்க்: ஹக், எங்கறள கபான்றவர்களுக்கு இது உண்றமயில்
டமய்சிலிர்க்க றவக்கிறது. ஆனா விஞ்ஞானிகலான உங்களுக்கு, இந்த
பிரபஞ்சத்தின் துவக்கம் எதற்க்காக நம்றம, ஆதியாகமம் 1:1ற்கு கநராக
நெத்துகிறது, விஞ்ஞான ரீதியாக எதற்க்காக சிருஷ்டிகறர
டசால்லும்கபாது, கவதத்தின் கதவறன சுட்டிக்காட்டுகிறது?

ராஸ்: இந்த கண்டுபிடிப்புகறள இவ்வளவு கநரம்
பார்த்துக்டகாண்டிருந்கதாம், ஆனால் அறத முழுறமயாக டபாதுவான
சார்பியளுக்கு டபாருந்தும் அறனத்து சூத்திரங்களினால் உண்ொகும்
தத்துவார்த்த அழும் அவசியமகுகம, அகதாடு பிரபஞ்சத்தில் அெர்ந்த
ஜீவன்கள் இருப்பதும், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம்
உண்டென்பறத நிரூபிக்க உண்ொக்கப்பட்ெ சூத்திரத்தில் காலத்திற்கும்
சமயத்திற்கும் துவக்கும் இருக்கிறடதன்பதும் அெங்கும். அதற்க்கு
அர்த்தம் அண்ெசராசரத்றதயும் உருவாக்கின

காலங்களுக்கும்

சமயங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ெ ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதாகும். இந்த
21

கூற்றானது உலகிலுள்ள மற்ற மார்க்கங்களின் கபாதறனக்கும்
சிரிஷ்டிப்றப குறித்து கவதம் கபாதிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்றத
எடுத்துறரக்கிறது. எனகவ இந்த வானியலாளர்கள் தங்கள் கவதத்றத
தான் சுட்டிகாடுகிகறாம் என்பறத அறிந்த்திருக்கிரார்கள்.
பத்து வருெ கால கட்ெத்திற்குள், 2 வானியலாளர்கள் அர்விந்த் பார்டி
மற்றும் அடலக்ஸ்சாண்ெர் டவளின்கின் ஏதாவடதாரு ஓட்றெறய
கண்ெறிய பத்து வருெமாக முயன்றார்கள். அதன் முடிவில் அவர்கள்,
மற்டறாரு சூத்திரத்றதயும் கண்ெறிந்தார்கள், அது இங்கிருக்கிறது,
அதாவது காலாகாலமாக விரிவறெந்து டகாண்டிருக்கும்
பிரபஞ்சத்திற்கு நிச்சயமாக துவக்கமான இெமும் காலமும் இருக்கும்
என்கிறது, அடிப்பறெயில் இறவ எல்லாவற்றறயும் சிருஷ்டித்த கால
கநரங்களுக்கு அப்பாற்பட்ெ சிருஷ்டிகர் இருக்கிறார் என்கிறது,
விரிவறெயக்கூடிய இெத்தில் தான் ஜீவன்கள் வசிக்க முடியும். இந்த
அண்ெசராசரத்றதயும் உருவாக்கிய கால கநரத்திற்கு அப்பாற்பட்ெ
கதவன் இருக்கிறார் என்பதற்கு நீங்ககள சாட்சியாக இருக்கிறீர்கள்.

அன்கெர்கபர்க்: கதவன் நாம் அவறர அறிந்துடகாள்ள விரும்புகிறாரா?
ராஸ்: டவல், உண்றமயில் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்றத இப்படி
வடிவறமத்திருப்பதர்க்கு காரணம் அவற்றற நாம் பார்க்கும்கபாது
பறெத்தவறர நாம் அறிந்துடகாள்ள கவண்டும் என்று அவகர
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விரும்புகிறார். அவர் நம்கமாடு உறவு ஐக்கியம் றவத்திெ
விரும்புகிறார்.

அன்கெர்கபர்க்: பிரியமானவர்ககள எங்களுறெய இலக்கு நீங்கள்
ஆதியாகமம் 1ம் அதிகாரத்தில் கதவன் டசால்லுவறத
அறிந்துடகாலகவண்டும் என்பதுமட்டுமின்றி, கதவன் என்னடவல்லாம்
டசய்திருக்கிறார் என்று இன்றறய விறர கண்ெறிந்தறவகறள
காண்பிக்க இருக்கிகறாம். இது நிச்சயமாக மிக அருறமயானது.
அடுத்தவாரம் எப்படி கதவன் இந்த பிரபஞ்சத்றத நுண்ணியமாக
உருவாக்கினர், எப்படி இந்த உலறக பறெத்தாடரன பார்க்க
இருக்கிகறாம். உங்களுக்கு பிரகயாஜனமாக இருக்குடமன நம்புகிகறன்.
அடுத்த வார நிகழ்ச்சின் காட்சிகறள காண காத்திருங்கள்
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*****
எங்களுறெய டதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காண
இலவச ஜான் அன்டகர்டபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்கம்
டசய்திடுங்கள்.
இகயசு கிறிஸ்துறவ ஏற்றுடகாள்வதற்கான டஜபம் @JAshow.org
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