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நவன
ீ
அறிவியலானது இபிரபஞ்சத்திற்கு துவக்கம்
உண்டென்கிறது...- நிகழ்ச்சி 2
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
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அறனத்றதயும் தன்னகத்கத டகாண்டிருக்கும் சமநிறலகயாடு
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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ொக்ெர். ஜான் அன்ககர்டபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள
வரகவற்கிகறாம். இன்றறக்கு அருறமயான விஷயத்றத பார்க்க
இருக்கிகறாம். நாம் கதவன் ஆதியாகமம் 1ல் கூறியறத
பார்த்துக்டகாண்டிருக்கிகறாம், அறத நாம் நவன
ீ
கால ஆராய்ச்சிகயாடு
ஒப்பிட்டுப்பார்த்து வருகிகறாம், அறத எப்படி இது ஆதரிக்கிறது. இறவ
இரண்றெயும்

ஒன்றாக றவத்தால் வர்ணிக்க முடியாததாக இருக்கும்.

என்னுறெய விருந்தினர் ஒரு வானியலாளர் மற்றும்
வானியல்பியரானவர், ொக்ெர். ஹக் ராஸ். இன்றறக்கு நாம் கெந்த
வாரம் பார்த்தவற்றிளிருந்து அடுத்த நிறலக்கு கபாக இருக்கிகறாம்,
பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம் ஆரம்பம் இருப்பறத பார்த்கதாம், வின்
ஞானிகள் ஒருகபாதும் அந்த முடிவிற்கு வர விரும்புவதில்றல.
ஆனால் அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம் இருந்ததற்கான
ஆதாரங்களினால் அறத ஒப்புக்டகாள்ளும்படி
கட்ொயப்படுத்தப்படுகிறார்கள். கமலும் அது சமீ பகாலமாக
ஏற்றுக்டகாள்ளப்படுவதாக இருக்கிறது, இப்பிரபஞ்சத்தின் காலத்றத
பார்கிறார்கள். உதாரணமாக, நீங்க அந்த நட்சத்திரங்கள், சுமார், என்பது
பில்லியன் வருெங்களுக்கு எரிந்துடகாண்டிருக்கும் என்றீர்கள். உண்றம
என்னன்னா, நீங்க டசான்ன இன்டனாரு விஷயம் இந்த பிரபஞ்சம் 13.8
பில்லியன் வருெம் பைறமயானது என்றீர்கள் . அப்பா ஏகதாடவாரு
துவக்கம் இருக்க கவண்டும். ஏகதாடவான்று நெந்திருக்க கவண்டும்.
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அறத பற்றிதான் கபசிக்டகாண்டிருக்கிகறாம். கதவன் என்ன டசய்தார்
வசனத்தில் கதவன் என்ன டசால்லியிருக்கிறார்?
சரி, நாம் இப்கபாது முதலாவது வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம். இந்த
அருறமயான வரிறய கவனியுங்கள், “ஆதியிகல கதவன்
வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்.” எபிகரய பதத்தில்
டசயல்விறன வார்த்றத எம்கு வருகிறடதன டதளிவாக
டசால்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த வரியில் என்குவருடமன்று டசால்கிறது,
இங்க

என்ன நெக்கிறடதன்று நீங்க டசால்லுங்க. அறத டசால்லுங்க.

ொக்ெர். ஹக் ராஸ்:...யா, எபிகரய விறனடசால்லானது இந்த
வரியில் வரும் இச்த்தில் அது கால ஒழுங்கும் கிராமமும் இருக்கிறதா
இல்றலயா என்பறத கூறுகிறது. கமலும் ஆதியாகமம் 1:1 முதல் 1;3
வறரயிலான வசனங்களில் பார்க்கும்கபாது, நாம், முதலாவதாக
பிரபஞ்சம் பறெக்கப்பட்டு, பிறகு பூமி உண்ொனடதன, பார்க்கிகறாம்
இப்கபாது சிருஷ்டிப்பின் முதல் நாறள பார்க்கலாம்.

இதுல நா என்ன

டசால்ல வகரன்னு ககட்ொ, அதாவது, எல்லாகம கநரத்கதாடு
டதாெர்புறெயதாக இருப்பதற்கு ஒரு கநாக்கமுண்டு.

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க 2வது வசனத்தில் ஒன்றற கவனிக்க முடியும்
திடீடரன்று சாதகமான வித்தத்தில் நாம் கபசிக்டகாண்டிருக்கும்
காரியத்தில் ஒரு மாற்றம் உண்ொகிறது. அந்த வானங்கள்
என்பதிலிருந்து பூமிக்கு வந்துவிட்கொம். இங்கு டசால்லப்படுகிறது,
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“பூமியானது டவறுறமயும் ஒழுங்கின்றமயுமாய் இருந்தது,
ஆைத்தின்கமல் இருள் இருந்தது கதவ ஆவியானவர் ஜலத்தின்கமல்
அறசவாடிக்டகாண்டிருந்தார்.” இங்க நீங்க பார்க்கிற நான்கு காரியங்கள்
என்ன?

ராஸ்: டவல், டவறுறமயும் ஒழுங்கின்றமயுமாய் இருத்தடதன்று
ஆரம்பத்திகலகய டசால்லப்படுகிறது. எந்த சூைலில் இருந்தது? அந்த,
அதிகாரத்தின் கீ ழுள்ளறவ ஜீவன்கறள பற்றி டசால்லுகிறது, அறத
நிதானித்து பார்த்தால், அது ஜீவனற்றதகவும் வாை
தகுதியில்லாததாகவும் இருந்தது. இந்த பூமி முழுவறதயும் தண்ணர்ீ
சூழ்ந்திருந்தது அகதாடு அந்த ஜலத்தின்கமல் இருள் மூடியிருந்தது
கமலும் இந்த பூமிறய மூடியிருக்கும் தண்ண ீர்கள் மத்தியில் இருந்து
பார்க்கிறவர்களின் கண்கணாட்ெப்படி அடுத்த 6 நாட்களில் என்ன
நெக்கும் என்று கதவன் கூறுகிறார்.

ஆன்கர்பபர்க்: கிறிஸ்தவரல்லாத நிறலயில் நீங்கள் இறத
வாசித்தால் அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், அறிவியல்
கண்கணாட்ெத்தின்படி இந்த பூமியானது இப்படி தண்ண ீர்களால்
மூெப்பெவில்றல, பிற்காலத்தில் அப்படியானது என்கின்றனர். அறத
பற்றி டசால்லுங்க.

ராஸ்: டவல், எனக்கு யுனிவர்சிட்டி ஆப் பிரிட்டிஷ் டகாலம்பியாவில்
தட்ெறமப்றப டபாருத்தும் டபாறுப்புகளில் இருந்தவர்களுக்கு
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வகுப்புகள் எடுக்கும் சந்தரப்பம் கிறெத்தது. இந்த ட்ெறமப்பு
வகுப்பானது இந்த பூமி உலகளாவிய கெலில் இருந்து துவங்குவதாக
டசால்கிறது, அதன்பிறகு தான் ஒவ்டவான்றாக உருவானடதன்
கூறுகிறது. எனகவ என்னுறெய 17வது வயதில் முதன்முதலில் இந்த
ஆதியாகமம் 1றற வாசித்தகபாது எனக்கு உண்ொன
புரிந்துடகாள்ளுதறல நிறனவுபடுத்தியது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், நாம் எறத பற்றி
கபசிக்டகாண்டிருக்கிகறாம் என்பறத அவர்கள் புரிந்துடகால்லும்படியாக
உங்களுறெய ொக்குடமண்ெரி பெத்திலிருந்து முதல் கிளிப்றப
பார்க்கலாம், கதவன் இந்த உலகத்றத எப்படி சிருஷ்டித்து
வடிவறமத்தார். இப்கபாது நாம் ஒருபடி பின்னாக பார்க்க
இருக்கிகறாம்: கதவன் நஅம்முறெய வின்மீ ந்திரலில்நம்முறெய
பூமிறய கநர்த்தியான இெத்தில் றவத்திருக்கிறார். நீங்க, இறத
நிச்சயம் நம்பமாட்டீங்க. பாருங்க.
திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

ராஸ்: இந்த பூமியானது வாழ்வதற்கு கதறவயான அறனத்து
காரணிகறளயும் கிரகித்துக்டகாள்ள முற்றிலும் சரியானதாக
இருக்கிறது. நம்முறெய வின்மீ ந்திரலில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள்
கெற்கறர

மனலத்தறனயாக இருந்தாலும், அதாவது, 1௦௦

பில்லியன்கள். இன்றறக்கு பல வானியலாளர்களுறெய கருத்து
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என்னடவன்றால் மனிதர்கள் வாைக்கூடிய வசதியான இந்த இெத்றத
கபால கவடறான்றும் இல்றல என்பதுதான்.
ஒருகவறள அப்படி ஒரு கிரகம்

மற்ற நட்சத்திரங்களின் சரியான

காரணிகளால் உண்ொனாலும் கவனிக்க கவண்டிய மற்டறாரு
விஷயமும் இருக்கிறது.

வாை வசதியாக இருப்பதற்கு அந்த கிரகம்

வின்மீ ன்திரலில் கநர்த்தியான இெத்தில் டபாருந்தி இருக்க கவண்டும்.
நம்முறெய வின்மீ ந்திரலின் நடுறமயத்தில் அதிக டநரிசலாக
இருக்கிறது.

சிறிய அளவிலான நட்சத்திரங்கள் பில்லியன் கணக்கில்

இருப்பதால், புவி ஈர்ப்பு விறச காரணங்களால் வாழ்வதற்கு வசதியான
கிரங்கள் உறவாவது சாத்தியமாகாது. அகதாடு அங்குள்ள கதிவச்சுகள்
ீ
அதிகமாயிருக்கும். வாழ்வதற்குவாய்ப்கப இல்லாததாக இருந்திடும்.
நம்முறெய விண்மீ ன் திரளின் டவளிப்புற அெர்த்தியானது ஒரு
கிரகத்றத உருவாக்க கபாதுமானதாக இல்றல. கனமான
உகலாகங்கள்டவள்றள குன்றுகள் கபால ஆங்காங்கக இருக்கிறது-ஒரு
கிரகத்றத உண்ொக்க கபாதுமானதாய் இல்றல. நம்முறெய விண்மீ ன்
திரளின் மத்திய பகுதியிலிருந்து எந்த தூரத்றத றவத்து பார்த்தாலும்
அதனுறெய நிறல ஒரு கிரகம் உருவாவறத தவிர்ப்பதாககவ
இருக்கிறது.
ஆச்சரியமான, விஷயம் நம்முறெயத சூரிய குடும்பம் அந்த
வட்ெமான படிமங்களுக்கு இறெயில் கநர்த்தியாக
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உருவாகியிருக்கிறது.நடுறமயத்திருக்கு அதிக டநருக்கமாகவும்
இல்றல, அறதவிெ அதிக தூரத்திலும் இல்றல. சரியான இெத்ஹ்டில்
நாம் டபாருத்தப்பட்டிருப்பதால் வாழ்வதற்கு ஏற்றதாக இருப்பகதாடு,
விண்டவளியில் இருப்பவற்றற நாம் டதளிவாக பார்க்கும் நிறலயில்
டபாருந்தியிருக்கிறது. எந்த வித உயர்ந்த மதிகலா, அதிக புழுதியான
கமககமா நமக்கு தறெயாக இல்றல.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹாக், எனக்கு, ஆச்சரியமா இருக்குது. இது என்றன
பற்றிக்டகாண்ெது. அகதாடு, நீங்க எழுதியிருப்பறத படித்த கபாது, நீங்க
எழுதின புத்தகங்கள், நம்முறெய விண்மீ ன் திரளில் பூமி
டபாருத்தப்பட்டிருக்கும் சிறிய பகுதிறய பற்றி அறிந்த்துடகாண்கென்
டதளிவாக இருக்கிறது, அங்கிருந்து நாம் துவக்கத்றத வறர பார்க்க
முடியுகம. வாநியலாலர்கலான நீங்கள் இந்த காரியங்கறள பதிவு
டசய்ய முடியும்.இப்படி எல்லாவற்றறயும் பதிவு டசய்யக்கூடிய இந்த
ஜன்னல் கபான்ற இெம் மிகவும் மிகவும்சிரியது, இப்ப நாம்
அதிகலதான் இருக்கிகறாம்.

ராஸ்: அப்படிதான்.
ஆன்கர்பபர்க்: அறத டசால்லுங்க. எதற்க்காக?
ராஸ்: ஒகக. டவல், மனிதர்களுறெய ஜீவனத்திற்க்கும் இங்கு
பண்பட்ெ நிறல உருவாக சாத்தியமாவதற்கு கவண்டிய காரணிகள்
இருக்க கவண்டும், அதற்கு கனமான காரணிகள் இருக்கும்
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வின்மீ ந்திரலின் றமயப்பகுதியில் நட்சத்திரம் டநருக்காமாக இறணய
கவண்டும். அதன்பின்னர் அது வாை வசதியான பாதுகாப்பான
பகுதிக்கு தள்ளிவிெபடுகிறது. அதனால் நாம் இப்கபாது அருகிலுள்ள
நட்சத்திரங்களின் டநரிசல் புறக பெலம் மற்றும் கதிர்வச்சுகளினால்
ீ
தாக்கப்பொதபடி பாதுகாப்பாக இருக்கிகறாம்.

ஆனால் இந்த பாதுகாப்பு

ககாட்றெ பிரபஞ்சத்திகலகய சத்தியமான இெமாக இருப்பகதாடு
வாநியலாலர்கலான நமுறெய வின்மீ ந்திரறல பார்பதற்கு மட்டுமின்றி,
பிரபஞ்சத்தின் மற்ற எல்லா விண்மீ ன் திரறளயும், பார்ப்பகதாடு
காலத்தின் துவக்கத்றத கண்ெறியவும் அந்த ஆதாரங்கறள றவத்து
நமக்காக இறவகறள உண்ொக்கிய

கால கநரத்திற்கு அப்பாற்பட்ெ

சிருஷ்டிகர் இருக்கிறார் என்பறத எடுத்துறரக்க வசதியாக
ஆற்றலுறெயதாக இருக்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: மறுபடியும் ஆதியாகமம் 1:1ற்கு கபாகலாம்.
உண்றமயில் நாம இப்ப ஆதியாகமம் 1:1 முடிந்து, வசனம் 2 ஐ பார்க்க
கபாகிகறாம், அங்குதான் பூமிறய நிறலபடுத்தினார்.

ராஸ்: டவல், கதவன் பிரபஞ்சத்றத உருவாக்குவதில் துவங்குகிறது.
நாம் 2ம் வசனத்திற்கு கபாகுன்முன்னதாக, கதவன் பிரபஞ்சத்திற்குள்
அெக்கமாக இந்த சூரிய குடும்பங்கறள நிறலபடுத்தியிருக்கிறார்
என்பறத கவனித்தால் இந்த 2ம் வசனம் சுலபமாகும். கமலும் இந்த
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இரண் ொம் வசனத்தில் இந்த பூமியில் ஜீவஜந்துக்கறள உருவாக்க
கதவன் டசய்தவற்றற பார்க்க முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: யா, நம்மில் பூமியில் றவப்பதற்கு முன்பு இந்த
பூமிறய பூரனப்படுத்தினார். அறததான் அடுத்ததாக மக்கள் பார்க்க
கவண்டும் என்ன விரும்புகிகறன், நாம் கதவன் இந்த பிரபஞ்சத்றத
நமது உலறக வடிவறமத்து கநர்த்தியாக உருவாக்கினார் என்று
டசால்லும்கபாது, ககவிறளயாட்ொக டசால்லவதில்றல, ஓகக. இந்த
காட்சிகறள இப்கபாது பாருங்கள். இப்கபாது ஜுப்பிட்ெறர கண்பிக்க
கபாகிகறாம், டபரிய கிரகம்,இங்கு நாம் வாழ்வதற்கு பாதுகாப்பாக
கநர்த்தியான இெத்தில் டபாருத்தப்பட்டுள்ளது. இறத பாருங்கள்.
திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

ராஸ்: நம்முறெய பிரயாணத்தின் அடுத்த நிறுத்தம் ராட்சதகிரகமான
ஜுப்பிட்ெர், மார்ஸ் றச விெ பத்து மெங்கு தூரத்தில்
இருக்கிறது.ஜூப்பிெர் பூமியிலிருந்து நாற்பது ஒளியாண்டு துறலவில்
உள்ளது. அதாவது ஜுபிெரிளிருந்துடவளிவரும் ஒளியானது நாற்பது
நிமிெங்களில் பூமிறய வந்து அறெகிறது.
குடும்பத்தின் அறனத்து கிரகங்கறளயும்

நம்முறெய

சூரிய

ஒன்றிறணத்த அளவிலும்

இரண்ெறர மெங்கு அதிகமானது தான் இந்த ஜுபிட்ெர். ஜுபிட்ெரின்
அெர்ந்த பரப்பின் கமல்முகட்றெ பார்த்தால் ஒரு மணி கநரத்தில் 2
௦௦௦ றமயில் கவகத்தில் உருவாகும் சூறாவளிறய கபாலிருக்கும், பல
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நூற்றாண்டுகளாக எறிந்துடகாண்டிருக்கிறது.

ஒரு உதாரணத்திற்கு

டசான்னால், அது பூமியின் நான்கு மெங்கு றெயாமீ ட்ெர் இருக்கும்.
199௦களில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஜுபிட்ெறர குறித்த பல ரகசியங்கறள
டவளியிட்ெனர், அதாவது எந்த அளவில் கடினமான கமகங்கள் ஊொக
ஒளியானது ஊடுருவுகிறது, இந்த கிரகத்தில் பாறறகள் இருக்கிறதா
அல்லது சூப்பர் தடிமன் டகாண்ெ உறறந்த ஆவிகள் இருக்கிறதா
கபான்ற காரியங்கள்.
அவர்களுறெய ஆராய்ச்சிகளின் டசயல்பாடுகளில்,

பூமியில்

வாழ்வதற்கு சுபிட்கெரின் அவசியத்றத அவர்கள் கண்ெறிந்தனர்.
ஜுபிட்ெர் பூமிறய மற்ற தாக்கங்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் ககெயமாக
கநர்த்தியான விதத்தில்

நிருத்தப்பட்டிருக்கிரதாம். பூமிகயாடு

இறணந்து அருகாறமயில் சுற்றிக்டகாண்டிருக்கும் கிரகங்களின்
டநருக்குதலுக்கும் ஆச்கெராயிட்ஸ் தாக்கங்களுக்கு விளக்கி காக்கிறது.
அவ்வகபாது, ஜுபிட்ெர் அந்த தாக்குதறல ஏற்கிறது, இறத 1994 ன்
ஷூ கமக்கர் கலவி சந்தித்திருக்கிறது.

இந்த ஷூ கமக்கர் கலவியின்

ஒவ்டவாரு படிமங்களும் மான்ஹதான் தீறவவிெ மிகவும் சிறியதாக
இருந்தாலும், அவற்றில் 21 நிறலகளில் உண்ொன அக்கினி பந்துகள்
1௦,௦௦௦ றமயில் தூரத்தில் எழும்பி ஜுபிட்ெரின் சுட்ட்ருப்புரத்தில்
பூமியின் அளவிலான வகுடுகறள உண்ொக்கியுள்ளது. வாழ்வதற்கு
அத்தியாவசிய பண்புகறள டகாண்ெ எந்த இெத்திற்கும் வாழ்றவ
அளிக்கும் ஆச்கெறரட்ஸ் மற்றும் அகிலத்தின் தாக்கத்திலிருந்து
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பாதுகாக்கும் ஜுபிட்ெர்கள் சரியான இெத்தில் டபாருத்தப்பட்டிருக்க
கவண்டும்.
மற்டறாரு காரணத்தினாலும் சுபிகெர்ரின் அளவும் நிறலயம் மிகவும்
முக்கியமாக இருக்கிறது. ஜுபிட்ெர் இகபாதிருக்கும் நிறலறய விெ
அதிகமாக இருந்தாகலா, அல்லது பூமிக்கு அருகில் இருந்தாகலா,
அதன் ஈர்ப்பு விறச பூமியின் கமல்பாகத்றத அைிவிற்கு நிகராக தக்கிெ
வாய்ப்பிருக்கிறது. ஜுபிட்ெர் சரியான அளவில் சரியான இெத்தில்
பாதுகாப்பு ககெகமாக இருக்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஹாக், இந்த பெமும் வியப்பாக இருக்கிறது.
ஆனால் சிலர் ககட்கலாம், “இது, இப்படிதான் இருக்கிறது. அது
நல்லதுதான். நமக்கு லக்கி என்பார்கள்.” ஒகக. ஆனால்
வானியலாளர்கலான நீங்கள்

இப்பிரபஞ்சத்தில் 850 தனிச்சிறப்பு

மிக்கறவகறள கண்ெரிந்த்திருப்பதாக கூறுகிறீர்கள் அறதடயல்லாம்
இறணத்து பார்க்கும்கபாது லக்கி மட்டும்மல்ல. லக்கிக்கும் கமலாக
இருக்கிறது.

ராஸ்: லக்கிக்கும் கமலானதுதான், அதாவது இறத பார்க்கும் கபாது
இந்து 10 to the 1050th பவர்

இது டதய்வக
ீ அற்புதத்தின்

இறெபடுதளினால் மட்டுகம நெந்தது என்று டசால்ல முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இறத எதற்கு ஒப்பிெமுடியும்?
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ராஸ்: டவல், அறத எதற்கு ஒப்பிெலாகமன்றால், ஒவ்டவாரு
முறறயும் வாங்கும் லாட்ெரி டிக்டகட்றெ றவத்துக்டகாண்டு 150ற்கும்
கமலான முறற காலிகபார்நியாறவ வாங்குவதற்கு சமமாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இப்படி இருப்பதினால் தான், வானியலாளர்கள் இறத
இப்படி கவனிக்கிறார்கள், எந்தமாதிரியான முடிறவ ஏற்க்கும் படியாக
இவர்கள் கட்ொயப்படுத்தப்படுகிறார்கள்?

ராஸ்: டவல், பால் கெவிஸ் கபான்றவர்கள் இது வடிவறமக்கப்பட்ெ
விதத்தின் ஆதாரத்றத தங்களுறெய புத்தகங்களில் டதளிவாக
கூறியிருக்கிறார்கள். அவர் தன்றனக்குறித்து விளக்கமாக
கூறியிருக்கிறார். ஆனால் வடிவறமக்கப்பட்ெதின் ஆதாரங்கறள
உங்களால் மறுக்க முடியாது என்று கூறுகிறார். அது மறுக்கமுடியாது,
எங்குமிருக்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: இறறயியலானது, இறவ அறனத்றதயும்,
படித்தவறரக் குறித்து நமக்கு டசால்லுகிற காரியம் என்ன?

ராஸ்: டவல், இந்த பிரபஞ்சத்றதயும் காலத்றதயும் கநரத்றதயும்
சகலத்றதயும் பறெத்தவர்

தனித்துவமிக்க ஒருவராக இருக்கிறார்

என்று கூறுகிறது. ஏடனன்றால் மனிதர்களாகிய நம்மால்
டவளிப்படுத்தப்படும் அறிவிற்கும் ஞானத்திற்கும் புத்திக்கும் மிக
அதிகமான வறகயில் இறவ அறனத்தும் துல்லியமாக
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வடிவறமக்கப்பட்டிருக்கிறது. தன்னிதுவமிக்க ஒருவரால் மட்டுகம
இறவயறனத்றதயும் உருவாக்கிெ முடியும். எனகவ இந்த
பிரபஞ்சத்றத உருவாக்கின கதவன் எகதா ஒரு உந்து சக்தியால்
இவற்றற உருவாக்கிெவில்றல. அது அவரது தனிப்பட்ெ
தன்றமயாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் திரும்பி வரும்கபாது இறத குறித்து இன்னும்
அதுகமாக கபசிெ இருக்கிகறாம். உண்றமயில், நீங்கள் நம்பமுடியாத
திறறமயாக வடிவறமக்கப்பட்ெ மற்டறாரு விஷயத்றத குறித்து
பார்க்கப்கபாகிகறாம். நாம் கசட்றான் டநப்டியூன் மற்றும் கிரகங்கறள
பற்றி கபசகபாகிகறாம், அறவ ஒருகவறள இப்படிகய இராவிட்ொல்,
உண்றமயில், அது ஜீவனுக்கு அைிறவ ஏற்படுத்துவதாக இருந்திடும்.
எனகவ இறணந்திருங்கள். மீ ண்டும் சந்திப்கபாம்
*****

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், மீ ண்டும் வருக. நாம்
கபசிக்டகாண்டிருப்பது ொக்ெர். ஹாக் ராஸ், வானியலாளர் மற்றும்
வாநியர்பியலாளர், நாம் கதவன் இப்பிரபஞ்சத்தில் உருவாக்கி
வடிவறமத்து றவத்திருக்கும் காரியங்கறள குறித்து
கபசிக்டகாண்டிருக்கிகறாம், அது மிகவும் அத்தியாவசியமானறவ
என்று, அறிவியல் ஆய்வளர்கள் கண்ெறிந்துள்ளனர். அவருறெய
பெத்தின் மற்டறாரு காட்சிறய காண விரும்புகிகறன் “ஜர்னி டுவார்ட்
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கிரிகயஷன்”இது உங்களுக்கும் கிறெக்கும்படி
ஒழுங்குடசய்திருக்கிகறாம். இதில் பூமியின் அயலகத்தாராகிய
கவறுசிலறர குறித்து டசால்லியிருக்கிறது. நாம் டவறுமகன
சுப்பிட்ெறர குறித்து மட்டும் கபசிொமல், கசட்றான் டநப்டியூன்
கபான்றவற்றற குறித்தும் கபசிெ இருக்கிகறாம். இறத நீங்கள் பார்க்க
விரும்புகிகறன்.

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

ராஸ்: பூமியிலிருந்து இன்னும் நாற்பது ஒளிநிமிெங்கறள கெந்து
டசல்கிகறாம், மற்டறாரு ராட்சத கிரகத்றத அறெகிகறாம், அது
கசட்றான். கசட்றான் சுபிட்ெரின் அெர்த்தியில் மூன்றில் ஒன்றாக
இறக்கிறது, கமளம் அது சுபிட்கெறர விெ மற்ற கிரகங்கறள விெ பல
மெங்கு டபரியது. கசட்றானுக்குள் ஆயிரம் பூமிறய அெக்கி றவக்க
முடியும்.
நாம் சந்திக்கும் அடுத்த இரண்டு கிரகங்களும் ஆவிநிறறந்த
ராட்சதர்கள். யுகரனஸ் மற்றும் டநப்டியூன். யுகரனஸ் பூமிறயவிெ 15
மெங்கு அதிக அெர்த்தியானது. மற்ற டபரிய கிரகங்கள் கபாலகவ,
ஜூபிட்ெரும் கசட்றானும் இதில் அெங்கும், இது அதிக ஆவியுறெயது.
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யுகரனஸ் கசட்றாறன கபால, சில வறலயங்களினால்
சூழ்ந்திருக்கிறது. ஆனால் சூரிய குடும்பத்தின் மற்ற கிரகங்கறள
கபால, அறவ சுற்றிவரும் திறசயானது சூரியறன றமயப்படுத்திகய
இருக்கிறது.
டநப்டியூன், யுகரனறச விெ டகாஞ்சம் டபரியது, டபரிய இருளான
புள்ளிகபால இருக்கும், சுபிட்கெருறெய டபரிய சிவப்பு பந்றதகபால
நிறலயான பயங்கர சூறாவளி கபால இருக்கும். டநப்டியூனின் டபரிய
சந்திரனான, டிறரென், கிரகத்தின் சுைற்ச்சிக்கு முற்றிலும்
எதிர்திறசயில் சுைன்றுடகாண்டிருக்கிறது, இது டநப்டியூன்
உருவானதற்கு பிறகு உருவானது என்ற முடிவிற்கு நம்றம
நெத்துகிறது. டநப்டியூன் பூமியிலிருந்து நான்கு ஒளி மணிகநரத்திற்கு
துறலவில் இருக்கிறது. டநப்டியூனிலிருந்து சூரியறன பார்த்தால்
வானத்தில் கதான்றும் ஒரு பிரகாசமான டவளிச்சம் கபால
காணப்படும். டநப்டியூனில் அகமானியாவும் றநட்ரஜனும் நீராக
மாறுவகதாடு, ஆவிநிறல உறறந்து விடுவதாகவும் இருக்கும்.
இந்த

நான்கு வாயு ராட்சதர்கலான – ஜூப்பிெர், கசட்றான், யுகரனஸ்

மற்றும் டநப்டியூன் – தனித்தன்றமகயாடு பிரயாணித்து, சூரியறன
சுற்றி கிறெமட்ெ டகாலப்பாறதயில் சுலன்றிடகாண்டிருக்கிறது.
நம்முறெய சூரிய குடும்பத்திருக்கு முற்றிலும் இது மாறுபட்ெ
இருப்பதாக கண்ெறியப்பட்டிருக்கிறது, அது தனது நட்சத்திரங்களுக்கு
மிக அருகிலும் இல்றல, நீள் மட்ெம் அல்லது மற்ற தறெகளுறெய
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வட்ெ பாறதயாகவும் இல்றல. அதனுறெய நிறலயின் ஒரு அங்குலம்
விலக்கப்பட்ொலும் அது பூமிக்கு கபரைிறவ உண்ொக்ககூடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹாக், இறத நாம் பார்க்கும் கபாது, கதவன் இந்த
பிரபஞ்சத்றத எப்படி உருவாக்கி வடிவறமத்திருக்கிறார் என்பது
மிகவும் வியப்பாக இருக்கிறது. இங்கு பூமிக்கு விகசஷித்த கவனம்
டசலுத்தப்பட்டிருப்பது டதரிகிறது, அறததான் பார்க்க இருக்கிகறாம்.
நாம் பிரபஞ்சத்றத குறித்து ஆதியாகம் 1:1 ல் இருந்து பார்ஹ்கதாம்,
இப்கபாது பூமிறய பார்க்கலாம். நாம் இருக்கும் இந்த சிறிய நீல
புள்ளிக்கு கதவன் அதிக முக்கியத்துவம் டகாடுத்திருக்கிறார். அது
உண்றமதானா?

ராஸ்: அது உண்றமதான், அதன் சாட்சிறய நாம் சூரிய குடும்பத்தின்
மற்ற கிரங்களில் டதரிவறத பார்க்க முடியும். அதாவது, காடமட்
மற்றும் ஆஸ்கெராட்ஸ் சின் தாக்குதலுக்கு விளக்கப்பட்டிருப்பதர்க்கு
சிறந்த பாதுகாப்பு, ஜுப்பிட்ெர்

டபரியதாக இருப்பதுதான். கசட்றான்

டபரிதாக இருக்க கவண்டிய அடுத்த ஒன்று. அதற்க்கு பின்னால் சில
சிறிய ககஸ் ராட்சதர்கள் இருக்க கவண்டும். இந்த நான்கும் அதினதின்
கநர்த்தியான இெத்தில் இருக்க கவண்டும். இறதப்பற்றி நாம்
அறிந்துடகாண்ெ மற்டறாரு விஷயம், இந்தவிதமான ஆர்பிட்டுகள்
பூமியின் சுற்றறளகளில் சராசரியான ஒட்ெதிர்வுகறள தாக்குவதாக
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இருக்கிறது. இது சரியாக இயங்க கவண்டுடமன்றால் பூமிறய
சுற்றியுள்ளா இந்த சிறிய கிரக பாறறகள் இயக்க ஒட்ெதிர்வுகறள
சமாளிக்கும் வறகயில் தகர்க்கப்பட்டு சிறியதாக கவண்டும்.
உண்றமயில், இங்கு இந்த பூமியில் வாழ்வறத நாவனமாக்கிெ
ீ
சாத்தியப்படும் வறகயில் நம்முறெய சூரிய குடும்பம் அதிக
பங்குவகிக்கிறது. எனகவ கதவன் பறெத்து உருவாக்கிய
ஒவ்டவான்றுக்கும் ஜீவியத்றத சாத்தியமாக்கும் டபாறுப்பு இருக்கிறது
விகசஷமாக மனித வாழ்விற்கும் ஜீவியத்திர்க்கும் அவசியம் என்பறத
டதளிவாக எடுத்துறரக்கிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: கமலும் கவதகம நமக்கு டசால்லுகிறது கதவகன
இயற்பியலின் விதிறய உண்ொகியிருக்கிறார் என்று, அறத அவர்
ஆதியிலிருந்கத சரிடசய்திருக்கிறார்.
நாம் கபசிக்டகாண்டிருக்கும் காரியத்ஹ்டுென் அது எப்படி
டதாெர்புறெயதாக இருக்கிறது, ஆதியாகமத்தின் முதலாம்
அதிகாரத்றத குறித்து டசால்லும்கபாது நாம் என்ன டசால்ல
முயலுகிகறாம்?

ராஸ்: டவல், இயற்பியறளக்குரித்த 3விதிகள் இருக்கிறது. அறவ
வாழ்க்றகறய சாதகமானதாக மாற்றிடும். இந்த முழு
பிரபஞ்சத்றதயும் சிறப்பாக பார்க்க கூடிய இெத்தில் கதவன் மனிதறன
நிறலபடுத்திெ உதவியது, அவற்றற காண்பதன்மூலம் அவறர
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அறிந்துடகாள்கிகறாம். கமலும் மூன்றாவதாக, இந்த இயற்பியலின்
விதிகள் அறனத்தும் இந்த புதிய தளத்தில் நாம் இருக்க
ஆயத்தப்ப்படும்படி கதவனுறெய கரங்களில் கருவிகளாக இருந்து
தீறமறய வருத்தத்றத அகற்றும் படி திறம்பெ டசயலாற்ற
வடிவறமக்கப்பட்டிருக்கிறது, அறததான் கவதம் புதிய சிருஷ்டி
என்கிறது, அங்கக தீறமயும் வருத்தமும் இனி ஒருகபாதும்
இருப்பதில்றல நம்முறெய சுயசித்தத்தின் ஆற்றால் அதிகரித்திடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: மனிதர்கள் இங்கு வாழும்படி கதவன் இறத
சாத்தியமாக்கினார் என்று டசால்லும்கபாது, நாம் புது பறெப்றப
குறித்து டசால்லவில்றல. கதவன் மனிதறன உருவாக்கி இங்கு
றவத்தார் என்கிகறாம், அப்படி அவர் டசய்தகபாது, உண்றமயில்,
அவறன ஏற்றுக்டகாள்ளும் சூைறல அவர் உருவாக்குகிறார், அது
நாம்தாகன?

ராஸ்: நாம் தான். அதாவது, சங்கீ தம் 104 டசால்கிறது நம்றம புதிய
சிருஷிடியாக்கும் படி தீறமக்கும் வருத்தத்திற்கும் முற்றுப்புள்ளி
றவக்கும் படியாக கதவகனாடு மனிதன் ஒத்துறைத்து உதவும்படியாக
இந்த பூமியில் அவனுக்கு கதறவயான ஜீவியத்றதயும் முடிந்த
அளவிற்கு கதறவயான அறனத்தும் கிறெப்பது சாத்தியமாக்கும்
படிக்கும்
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இறத உருவாக்கியிருக்கிறார் என்று டசால்லப்படுகிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: மறுபடியுமாக, அதாவது வாநியலாலர்கலான நீங்கள்
இந்த பிரபஞ்சத்றத கதவன் உண்ொக்கிய காலத்றத டசால்லும்கபாது,
அறத நீங்கள், எப்படி டசால்லுகிறீர்கள், 13. 8…?

ராஸ்: பில்லியன் ஆண்டுகள்.
ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், ஆனால் மனிதன் சுமார் எத்தறன
ஆண்டுகள் இந்த பூமியில் வாை முடியும் என்று டசால்லுகிறீர்கள்?

ராஸ்: டவல், கதவனுக்கு உதவியாக அவருக்கு பிரகயாசனமான படி
வாழ்ந்தால் இந்த பூமியில், அதாவது, தீறமக்கும் வருத்தத்திற்கும்
முற்றுப்புள்ளி றவக்கும் படி அவகராடு இறணந்து டசயல்பட்ொல்,
நாம் குறறந்தது20,000 முதல் 40,000 ஆண்டுகள் வறர வாைலாம்

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த பதினான்கு பில்லியனில் மிகவும் சிறியதான
பலகணிகள் இருக்கிறது. இறவயறனத்தும் மனிதறன இந்த பூமியில்
றவக்கும் படியாக கதவன் ஆயத்தப்படுத்திய காரியங்களின்
துவக்கத்றத காண உதவுகிறது. இந்த ஆயத்தம் எப்படிப்பட்ெதாக
இருந்தடதன்பதற்கு உதாரணங்கள் டசால்லமுடியுமா.

ராஸ்: டவல், இறத கண்டுபிடித்த வானியலாளர்கள்
டசால்வடதன்னடவன்றால் அதாவது மனுக்குலத்றத அதிகமாக மதித்து
அவர்களுக்கு ஒரு கநாக்கத்றத டகாண்டிருக்கும் ஒருவர் இந்த
பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பற்பட்டிருக்கிறார் என்கின்றனர், ஏடனன்றால் பல
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யுகங்களாக நாம் வாழும் இந்த பூமி உருவாக்கப்பட்ெ கால
அவகாசத்துென் ஒப்பிடும்கபாது டபரிய வித்தியாசத்றத டகாடுக்கிறது.
இதற்க்கு நல்ல உதாரணம் திருமண நிகழ்ச்சிதான். பாெல் கநரத்றத
தவிர்த்து பார்க்கும் ஒத்து கவரும் 20 நிமிெங்ககள ஆகும். இருந்தாலும்,
அந்த 20 நிமிெத்திற்காக எவ்வளவு டசலவு ஆனடதன்று டதரியுமா சராசரி அடமரிக்க திருமணங்களின் டசலவு 20,000 ொலர்கள், அகதாடு
அதற்கான ஆயத்த கவறலகள் ஒரு வருெ காலத்திற்கும் கமலாக
நறெடபறுகிறது. ஆனால் அறத வணான
ீ
கநரம் என்று டசால்வதில்
ஏடனன்றால் அந்த 20 நிமிெங்கள் அர்த்தமுள்ளதாயும்
விறளகயரப்டபற்றதாயும் இருக்கிறது. அறதப்கபாலகவ, வானியலில்
நாம் பார்க்கும் இந்த டபரிய வித்தியாசமானது இந்த மனுக்குலத்தின்
மீ து அதிக வாஞ்றசயும் கநாக்கமும் உறெய ஒருவர் இருக்கிறார்
என்பறத டவளிபடுத்துகிறது

ஆன்கர்பபர்க்: ஆதியாகமம் 1 நமக்கு கதவன் எப்படி சிருஷ்டித்தார்
என்று கூறுகிறது. ஆனால் இதில் மனிதறன நிறலப்படுத்தியகத
முக்கியமான காரியம். கவதாகமும் கூறும் விஷயம் என்னடவன்றால்
இந்த சிருஷ்டிகர் சிருஷ்டிப்பின் மத்தியில் வந்து நம்முறெய
பாவங்களுக்காக மறித்து விறளகிறரயம் டசலுத்தி தீறமக்கு பதில்
டசய்திருக்கிறார்.
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ராஸ்: தீறமறய டவன்றவர் அவர்தான். அதாவது, நாமும், அதில்
பங்குள்ளவர்களாக இருக்கிகறாம், ஆனால் அவகர எல்லா
தீறமகறளயும் டவன்று டஜயம்டபற்றவர் அந்த பாறதறய
டதரிந்துடகாள்ளும் கபாது நாமும் தீறமயிலிருந்து விடுதறலறய
டபற்றிெ வலிடசய்திருக்கிறார். அறத எப்படி டசய்ய கவண்டுடமன்று
நமக்கு காண்பித்திருக்கிறார். நம்முறெய எல்லா உற்றங்களுக்காகவும்
அவகர விறல டசலுத்தியிருக்கிறார். நமக்கு விருப்பம் இருந்தால்
நம்முறெய பரிபூரண மற்ற அநீதியான நிறலறய அவருறெய
நீதியான நிறலயுென் பரிமாறிக்டகாள்ளலாம் அதன்பிறகு புதிய
சிருஷ்டிப்பிற்குள் நுறையமுடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: பிரியமானவர்ககள, ஆதியாகமம் 1 மற்றும்
ஆதியாகமம் 2ல் கதவன் கூறியிருக்கும் காரியத்றத நீங்கள் நன்கு
விளங்கிக்டகாள்ள கவண்டுடமன விரும்புகிகறன். இறத நிரூபிக்க
உதவும் அறிவியல் ஆதாரங்கறளயும் உங்களுக்கு காண்பிக்க
முயற்சிக்கிகறாம். கதவன் நம்மீ து எவ்வளவு கரிசறனயுள்ளவராக
இருக்கிறார் என்றும் இகயசு கிறிஸ்துவின் மூலம் உண்ொகும்
இரட்சிப்பின் அற்புதமான திட்ெத்தயும் உங்களிெம் பகிர்ந்திெ
இருக்கிகறாம்.
அடுத்த வாரம் இந்த பூமியானது எதிலிருந்தும் உண்ொகவில்றல
என்பதற்கான அறிவியல் ஆதாரங்கறள காண இருக்கிகறாம், அதாவது
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எதிலிருந்து எப்படி ஜீவனுண்ொனது கபான்ற ககள்விகறள பார்க்கலாம்.
சில விஞஞானிகள் மற்ற கிரகங்களிலிருந்து றமதர்கள்
உண்ொகியிருக்கலாம் என்று அறத கதடிக்டகாண்டிருப்பதாக
கூறப்படுகிறது. அதனால்தான் டசய்திகளில் அடிக்கடி கிரங்கறள
குறித்து ககள்விபடுகிரீர்கள் - இங்கு தண்ண ீர் இருக்கிரகதங்கின்றனர்,
அங்கு எறதகயா கண்ெறிந்கதாம் என்கின்றனர். அவர்களுறெய
கருத்துக்கறள உண்றமடயன நிரூபிக்க அவர்கள் என்னடவல்லாம்
டசய்கின்றனர்? நாம் அடுத்த வாரம் அறத பற்றி கபசிெ இருக்கிகறாம்.
நீங்களும் இருப்பீர்கள் என நம்புகிகறன்.

*****
எங்களுறெய டதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காண
இலவச ஜான் அன்டகர்டபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்கம்
டசய்திடுங்கள்.
இகயசு கிறிஸ்துறவ ஏற்றுடகாள்வதற்கான டஜபம் @JAshow.org
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