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HR14-1-3-TA 

 

நவனீ அறிவியலானது இபிரபஞ்சத்திற்கு துவக்கம் 

உண்டென்கிறது...- நிகழ்ச்சி 3 

அறிவிப்பாளர்: இன்றறக்கு ஜான் அன்ககர்டபர்க் நிகழ்ச்சியில், நவனீ 

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 கதிர்வசீ்சு 

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 விண்மீன் திரள் ஆராய்ச்சியில் ொக்ெர் பட்ெம் 

டபற்றவர். அவர் பல புத்தகங்கறளயும் எழுதியிருக்கிறார், அவருறெய 

சமீபத்திய புத்தகம், கநவிககடிங் டஜனிசிஸ். உங்கறளயும் 

பங்குடகாள்ள அறைக்கிகறாம்.  

***** 
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ொக்ெர். ஜான் அன்ககர்டபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள 

வரகவற்கிகறாம். இன்றறக்கு அருறமயான ஒன்றற பார்க்க 

இருக்கிகறாம். நம்முென் வானியலாளரான ொக்ெர் ஹக் ராஸ் 

கவதாகமத்தின் டதாெர்புறெய சில அறிவியல் ஆதாரங்கறள குறித்து 

கபசிெ இருக்கிறார், இறவ ஜனங்களிறெகய டபரிய எதிர்ப்பார்ப்றப 

ஏற்படுத்தியுள்ளது. விஞ்ஞயானம் இன்றறக்கு நமக்கு 

டவளிப்படுத்திடும் சில அைகான வியப்பான காரியங்களின் டதாகுப்றப 

நாம் பார்க்க இருக்கிகறாம். அகதாடு, ஹக், கதவன் ஆதியாகமம் 1றற 

அளித்ததற்கு பலதரப்பட்ெ காரணங்கள் இருந்தாலும் கவதாகம 

ரீதியான அடித்தளத்றத உண்ொக்க விரும்புகிகறன். இது எனக்கு 

இன்னும் அதிக வியப்றப உண்ொக்குவதாக இருக்கிறது, 

வயதானவனாக ஆக, இதில் கதவன் றவத்திருக்கும் காரியங்கறள 

அதிகமாக பார்க்கிகறன். ஒரு வானியலாளராக ஆதியாகம் 1ல் நீங்கள் 

கண்ெறிந்த காரியங்கறள சுருக்கமாக எங்களுக்கு சிலவற்றற 

டசால்லும்படியாக விரும்புகிகறன்.  

ொக்ெர். ஹக் ராஸ்:. டவல், உண்றமயில் நான், 

ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிகறன், இந்த முதல் பகுதிறய பாருங்க, “ஆதியிகல 

கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்,” இதிலிருந்து நாம் 

காரணிகளும், ஆற்றலும், காலமும் சறமயமும் இறவ 

எல்லாவற்றறயும் காலங்களுக்கு  அப்பாற்பட்ெ ஒருவர் 
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உண்ொக்கியிருக்கிறார் என்பறத டவளிபடுத்துகிறது. எனகவ கநரடியாக 

நீங்கள் கதவறன அணுகுகிறரீ்கள், இந்த அண்ெசராசரங்கறளயும் 

உருவாக்கினவர். அதற்கு பிறகு நம்முறெய கண்கணாட்ெம் பூமியின் 

மீது திரும்புகிறது. கர்த்தருறெய ஆவியானவர் ஜலத்தின்கமல் 

அறசவாடிக்டகாண்டிருக்கிறார், கமலும் இந்த பூமியானது 

தண்ணரீ்களால் சூழ்ந்திருப்பதாக டசால்லப்படுகிறது, ஆைத்தின்கமல் 

இருள் சூழ்ந்திருந்தது. இன்றறக்கு வானியலாளர்கலான நாங்கள் இந்த 

பூமியின் ஆதியிலிருந்த நிறலறய அறிந்துடகாண்டிருக்கிகறாம், 

அதாவது பிரபஞ்சம் முழுவதும் கெலால் சூழ்ந்திருக்க ஒரு தடிமனான 

கமகமானது  சூரியன் சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் ஒளியானது 

ஊடுருவ முடியாமல் மூடியிருக்கிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: அதாவது முற்காலத்தில்  1920, 30, 40 களில் அந்த 

பாகுதிகளில், வானியலாளர்கலான நீங்கள் இந்த முதல் இரண்றெயும் 

நம்பவில்றல அப்படிதாகன  

ராஸ்: நம்பவில்றல. அதாவது, பத்டதான்பதாம் நூற்றாண்டின் 

கமலான கண்கணாட்ெம் என்னடவன்றால் இந்த பிரபஞ்சம் 

நித்தியமானது, துவக்ககம இல்லாதது, அது காலகபாக்கில் 

மாற்றமறெயவில்றல என்பதுதான். இன்றறக்கு எங்களுக்கு டதரியும் 

இதற்க்கு ஒரு துவக்கம் இருக்கிறது. ஒரு சில பில்லியன்கள் வருெ 

கால துவக்கத்றத பற்றி டசால்கிகறாம், ஒரு சமயத்தில் ஜனங்கள் 
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நிறனத்த குவட்ரில்லியன் அளவு அல்ல, அப்படியிருந்தால், வாழ்க்றக 

வரலாட்ற்றற குறித்த ொர்கவனியன் விளக்கத்திற்கு அர்த்தமில்லாமல் 

கபாகுகம. அதனுறெய கருத்றததான் நீங்கள் 6நாட்களில் 

பார்க்கிறரீ்கள். ஆமா, முதல் நாளிலிருந்து ஆறு நாட்களும் எல்லாம் 

மாற்றமறெகிறது, ஆனால் அவற்றற நிறலப்படுத்துகிற கதவன் 

மாறாதவராக இருக்கிறார். சரி, அவர் இயற்றகயான டசயல்பாடுகறள 

வடிவறமத்திருக்கிறார், ஆனாலும் அவர் இயற்றகக்கு அப்பாற்பட்ெ 

விதத்தில் இடிபட்டு பலவிதமான ஜவீ ஜந்துக்கறளயும் மனிதனுக்கு 

கதறவயானவற்றறயும் ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கமலும் வசனம் 1மற்றும் வசனம் 2ல் 

பயன்படுத்தப்பட்ெ இலக்கணத்றத கவனிக்க, சிருஷ்டிப்பின் நாட்கறள 

நாம் பார்க்ககவண்டும். இந்த வார்த்றத டசால்லப்படுகிறது “பாரா” 

கதவன் சிருஷ்டித்தார், ஒகக, இது  முதலாம் அதிகாரத்தில் மூன்று 

முறற மட்டுகம பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிருஷ்டிப்பில் மற்ற 

காரியங்கறள டசால்லும்கபாது ஏன் கதவன் டவவ்கவறு 

விறனடசார்கறள பயன்படுத்துகிறார்? 

ராஸ்: டவல், “பாரா” என்ற வார்த்றத, “சிருஷ்டி என்று 

டமாைிடபயர்க்கப்படுகிறது, இதுவறர இல்லாத ஒன்றற கதவன் 

புதிதாக சிருஷ்டிக்கிறார் என்று டபாருள்படும். முதலில் இந்த வார்த்றத 

கதவன் எல்லாவற்றறயும் உண்ொக்கியதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 
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இந்த பிரபஞ்சம். இது இயற்றகயான சிருஷ்டிபுகள். சிருஷ்டிப்பின் 

ஐந்தாம் நாளில் ஒரு புதுவிதமான ஜவீறன பற்றி டசால்லுகிறார், அது 

இயற்றகயானது மட்டுமல்ல, சரீரமும் ஆத்துமாவும்  உறெயது, அது 

மிருகங்கறள குறிக்கிறது. பிறகு ஆறாவது நாளில் அவர் சரீரம்  

ஆத்துமா ஆவிறய உறெய ஒகர ஒரு ஜவீறன குறித்து 

டசாலப்பட்டிருக்கிறது. கவனிக்க கவண்டிய விஷயம், இந்த மிருகங்கள் 

இறவகறள விெ கமலானவர்கலான நம்கமாடு உறவாடும் உணர்றவ 

அறெயும்படி கதவன் உருவாக்கியிருக்கிறார், ஆனாலும் நம்றமவிெ 

கமலானவகராடு உறவாடும் உணர்வுறெயவர்கலாக நம்றம  

உருவாக்கியிருக்கிறார், கதவகனாடு உறவாடும்படி.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், நாம் நான்காம் நாளில் சூரியறனயும், 

சந்திரறனயும் நட்சத்திரங்கறளயும் பார்க்கும் கபாது, கதவன் 

“பாராறவ” பயன்படுத்தவில்றல. ஏன்?  

ராஸ்: டவல், ஏடனன்றால் இயற்றகயான காரியங்கள் 

ஆதியிலிருந்கத இருக்கிறது: அதாவது, நட்சத்திரங்கள், உதாரணமாக, 

அறவ வாயு காரணிகளால் உண்ொனது. அது புதிதல்ல. அது 

ஏற்கனகவ அப்படிதான் இருந்தது. கதவன் என்ன டசய்தார் என்றால் 

அறவகறள நாம் பார்க்கிற நட்சத்திரங்களாக வடிவறமத்து 

நிறலபடுத்தினார், சூரியன், மற்றும் கிரகங்களும் அப்படியானதுதான். 

இந்த இெங்களில் பயன்படும் வார்த்றத, “ஆஷ்” உண்ொக்கி, அல்லது 
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வடிவறமத்தல் உருவாக்குதல், ஏற்கனகவ இருக்கும் ஒரு டபாருறள, 

அவர் விரும்பும் விதத்தில் இருக்கும் படியாக அசாதாரமான வித்ததில் 

அறத உருவாக்குவதாகும். 

ஆன்கர்பபர்க்: யா, ஒழுங்கு என்றும் டசால்லும் கபாது, காலவரிறச, 

சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் உண்றமயில் கதவன் 

வானங்கறளயும் பூமிறயயும் உருவாக்கியதற்கு உன்பிளிருந்கத 

இருந்து வருகிறது. இப்ப, கவறு சில நட்சத்திரங்களும் உருவாகி 

வருகிறது, ஆனால் உண்றமயில், சிருஷ்டிப்பின் நாள் 

துவங்கியகபாகத, சூரியன் அதின் இெத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது.  

ராஸ்: சூரியன் சரியான இெத்தில் இருந்தது, கிரகங்கள் அதினிெத்தில் 

இருந்தது, புதிய விஷயம் என்னடவன்றால் சூரியனிலிருந்த டவளிச்சம் 

இப்கபாது சுற்றுப்புறத்றத கெந்து வருவதுதான். எனகவ, சிருஷ்டிப்பின் 

முதல் நாள், ஒளிபுகாத நம்முறெய சுற்றுப்புறத்றத கதவன் 

உருமாற்றுகிறார், ஒளி ஊடுருவ முடியாத நிறல, ஒலிகசிய எதுவாக 

மாற்றுகிறார். இறத கயாபு 38 டதளிவாக எடுத்துறரக்கிறது, முதலாம் 

நாறள குறித்து அங்கு டசால்லும்கபாது கதவகன கமகத்றத அதற்க்கு 

வஸ்திரமாகவும் இருறள அதற்க்கு புெறவயாகவும் உடுத்தினார் 

என்கிறது. எனகவ கயாபு 38ல் ஜலத்தின் கமல் என் இருளாக இருந்தது 

என்பது விளக்கமாக டசால்லப்பட்டுள்ளது.  
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ஆன்கர்பபர்க்: அப்படின்னா எபிகரய இலக்கணமானது வசனம் 1, 

வசனம் 2ல், அந்த நாட்களுக்கு முன்கப, அதாவது பூமிறய பார்ப்பதற்கு 

முன்கப வானங்களும் பூமியும் அதினதின் ஸ்தானத்தில் 

றவக்கப்பட்டிருப்பறத நமக்கு எடுத்துக்கூறுகிறது.  

ராஸ்: ஆமா. இந்த விறனடசாற்கள் அறனத்தும் கதவன் முதலாவது 

இந்த பிரபஞ்சத்றத உருவாக்கினார் என்பறத நமக்கு டதளிவாக 

எடுத்துறரக்கிறது. அதன் பிறகுதான் பூமிறய உண்ொக்கினார். அதன் 

பிறகு ஜலத்தின் கமல் டவளிச்சம் உதிக்கிறது. எனகவ ஒவ்டவான்றின் 

கால வரிறசறய நாம் ஆறு நாட்கறள குறித்து பார்ப்பதற்கு முன்பு 

ஆதியாகமம் 1:1ல் பார்க்கின்கறாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இப்கபாது கதவன் டசய்திடும் 

காரியங்கறள பார்க்கும்கபாது, விஞ்ஞானம் நமக்கு பல காரியங்கறள 

எடுத்துக்காட்டுகிறது, டதாெர்ந்து பார்த்திடுகவாம் இறவ எப்படி இதறன 

அங்கீகரிக்கிறது என்பறத  உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிகறன்.   

கதவன் எப்படி நம்முறெய பூமிறய சரியான இெத்தில் கநர்த்தியாய் 

றவத்திருக்கிறார் என்பறத காண்பிக்க விரும்புகிகறன். முதலாவதாக 

நான்  உங்களுறெய ொக்குடமண்ெரி பெத்திலிருந்து காண்பிக்க 

விரும்புகிற காட்சிகள் இதுதான், “ஜர்னி டூவர்ட் கிரிகயஷன்” 

உங்களுக்கும் இது கிெக்கும், பூமியின் சுைற்சிறய அடிப்படியாக 

டகாண்டுள்ளது. இந்த காட்சிகளுக்கு பிறகு சில ககள்விகறள 
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றவத்திருக்கிகறன். நீங்கள், பிரியமானவர்ககள, இறத பாருங்கள். 

கதவன் எப்படி வடிவறமத்து றவத்திருக்கிறார்? 

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 

அறிவிப்பாளர்: சந்திரன் மற்றும் மற்ற தர ககாள்கறள தவிர, 

பூமியின் அருகில் இருக்கும் கிரகங்கள் என்னடவன்றால் உட்புறமாக 

டமர்குரி மற்றும் வனீஸ், நடுறமயத்தில் சூரியனும் பூமியும் உள்ளது, 

மார்ஸ் டவளிப்புறத்தில் உள்ளது. நமக்கு மிக அருகில் இருப்பது, 

வனீஸ், டமர்குரிறய கபால, சூரியனுக்கு மிக அருகாறமயில் 

இருக்கிறது எனகவ சூரியன் சுற்றிவரும்கபாது அதனுறெய ஈர்ப்பு 

விறசயின் தாக்கத்றத பார்க்க முடியும். வனீஸ் ஒருமுறற 

சுற்றிவருவதற்கு பூமியின் நாட்களில் 244 நாட்கள் ஆகிறது.  

டவளிச்சம் உண்ொன நாறள விெ இப்கபாது நம்முறெய கிரகம் 

நான்கு மெங்கு டமதுவாக சுற்றிக்டகாண்டிருக்கிறது. விஞ்யானிகள் 

பலரும்  பூமியின் சுைற்சியில் உண்ொகும் அதிகப்படியான மாற்றங்கள் 

வாழ்வாதாரத்திற்கு அதிக ஆபத்றத விறளவிக்க கூடும் என்று கருத்து 

டதரிவிக்கின்றனர்.  

டமர்குரி, சந்திரறன கபால கலசான வளிமண்ெலமாகும். அதனால், 

எந்தவித அரிப்பும் உண்ொக வில்றல, டமர்குரியின் பறைய 

மண்ணியல் நிறல அப்படிகய இருக்கிறது, சிறுககாள்கள் மற்றும் மற்ற 

வால்நட்சத்திரத்தின் வடுக்கள் இருக்கிறது. டமர்குரியின் விண்கற்கள் 
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நிறறந்த நிலப்பரப்பு உட்புறமான கிரங்கறள பற்றிய ஆதிகால 

வரலாற்று பதிப்பாக உள்ளது – டநரிசல் நிறறந்த சிறுககாள்கள் மற்றும் 

வால்நட்சத்திரங்களின் தாக்குதல்கள். இந்த பயங்கரமான சம்பவம் 

டமர்குரியில் மட்டும் உண்ொகவில்றல,  வனீசிலும் உள்ளது, மார்ஸ், 

சந்திரனிலும் உள்ளது.  

அறதப்கபாலகவ, ஆதியிலிருந்த பூமியானது பலவிதமான 

தாக்குதல்களுக்கு தவிர்க்கப்பட்ெதாக இருக்கவில்றல, பூமியின் 

அதிகமான அெர்ந்த தன்றமயால் அதிகமான தாக்கம் உண்ொனது. 

இந்த தாக்குதல்களின் விறளவாக சீகதாஷன நிறல உண்ொனது, 

பூமியின் கெல் ஆவியாகும் படியான டவப்பநிறல உண்ொனது, 

பூமியின் கமகலாட்றெ உருகும்படி டசய்கிறது. இதினிமித்தம், அந்த 

காலத்தில் பூமியில் ஜவீன் இருந்திருக்க எந்தவித வாய்ப்பும் இல்றல.  

பல ஆண்டுகளாக விஞ்யானிகள்  பல பில்லியன் ஆண்டுகலாக 

எண்ணற்ற பல உயிரற்ற  மூலகூருகளின் கசர்க்றகயினால் 

வாழ்வாதாரத்திற்கு ஏற்ற நிறல இந்த பூகமாயில் உருவானது என்ற 

தங்களின் கருத்றத  பல ஆண்டுகளாக விஞ்யானிகள் டதரிவித்து 

வருகிறார்கள். இன்றறக்கு ஆராய்சிகள் டவகு சீக்கிரத்தில் ஜவீன்கள் 

உண்ொது என்கிறது, பயங்கரமான தாக்குதல்களுக்கு பிறகு சில 

மில்லியன் வருெங்களிகலகய உருவாயிற்று என்கின்றனர். 

அகதாடுகூெ, வாழ்வாதாரத்திற்கு முந்தய நிறலக்கான எந்த 

ஆதாரமும் இல்றலயாம். அப்படி ஒரு நிறல இருந்திருந்தால், 
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நிச்சயமாக அதின் தெயங்கள் கரிமச்சத்து டபாருட்களில் 

கண்ெறியப்பட்டிருக்கும், நிலக்கரி மற்றும் நிலத்திற்கடியில் 

இருப்பவற்றற கபால. அதற்க்கு மாறாக, பூமிக்கும் கமலும் கீழும் 

இருக்கும் கரிமச்சத்து டபாருட்கள் அறனத்தும் 

உபகயாகிக்கப்பட்ெறவகளில் இருந்து உண்ொயிருக்கிறது, 

பயன்படுத்தப்பட்ெறவகளின் அழுகிய நிறல.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், இந்த காட்சிகளில் இரண்டு காரியங்கள் 

என்றன கவர்ந்தது. முதலாவது, பூமியின் சுைற்சி வித்தியாசமாக 

இருந்தால் கபரைிவு நாசம் உண்ொகும், இரண்ொவதாக ஆதிநிறல 

என்று ஒன்றும் இல்றல. பள்ளி பருவத்திலும் சரி, படிக்கின்ற 

காலத்திலும் சரி, சிறுவனாக இருந்த எனக்கு ஆதியிலிருந்த 

நிறலயிலிருந்து பரிமாண விதிகளால் வாழ்க்றக மாற்றமறெந்ததாக 

டசால்லப்பட்ெது. இப்ப நீங்க வானியலாளர்கள் அதற்க்கான எந்த 

ஆதாரமும் இல்றல என்று கூறும் அறிக்றகறய இங்கு 

முன்றவக்கிறரீ்கள். இந்த இரண்றெயும் பற்றி டசால்லுங்க. பூமியின் 

சுைற்சி மற்றும் ஆதி நிறல இல்லாமல் இருப்பது.  

ராஸ்: டவல், இந்த டதாகுப்பில் பூமி கெந்த காலங்களில் மிகவும் 

கவகமாக டசாலன்றுடகாண்டிருந்ததாக டசால்லியிருக்கிகறன், அது 

பாக்டீரியாக்களுக்கு அதிக அைிறவ ஏற்படுத்தாது, ஆனால் நமக்கு 

கபரைிவாக இருக்கும். ஏடனன்றால் சில பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு 
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முன்பு கவகமாக சுலன்றறத கபாலகவ இப்கபாதும் இருந்தால், 

அப்கபாது அடுக்கறமவு புயல்கள் இருந்தது, அதினால் பூமியின் 

ஒருசில பகுதிகளில் மட்டுகம மனிதர்கள் வாழ்வது சாத்தியமாக 

இருந்திருக்கும். நமக்கு உலகடமங்கிலும் பண்பட்ெ நிறல 

காணப்பொமல் இருந்திருக்கும். இப்கபாது நாம் எதிர்டகாள்ளும் 

புயல்கறள விெ அதிக கமாசமான நிறல நாம் சந்திக்க 

கவண்டியிருந்திருக்கும். ஒருகவறள மிகவும் டமதுவாக 

சுலன்றுடகாண்டிருந்தால் பகல் காலத்தில் உஷ்ணம் அதிகமாகவும் 

இரவு கநரத்தில் குளிர் அதிகமாகவும் இருக்கும் நிறல உண்ொகும் 

வாய்ப்பிருக்கிறது. நாங்கள் கண்ெறிந்த மற்டறாரு விஷயம் 

நம்முறெய சுைற்சியின் நிறல சரியானபடி இருக்கிறது – 23.5 டிகிரீ. 

உலகில் வாழ்வாதாரத்திருக்கு ஏற்ற நிறல உண்ொவதற்கு சரியானது 

இதுதான். உலா நாகரிகத்துென் நாம் வாழும்படியாக கதவன் 

விரும்புகிறார். சுைலும் அச்சு சரியான நிறலயில் இருப்பதற்கு 

உதவிடும் சந்திரனுக்காக நன்றி டசால்லுகிகறாம். மற்ற கிரகங்கள் 

தடுமாறுகின்றன. நம்முறெய கிரகம் கநர்த்தியாய் நிதானமாய் 

சுைல்கிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இரண்ொவதாக ஆதிநிறல என்ற ஒன்று இல்லாதறத 

குறித்து டசான்னரீ்கள். அப்படி இருந்தும்,ஏன் பாெ புத்தகங்கள் 

மாறவில்றல? இந்த பரிமாண டகாள்றகயிலிருந்து மனறத மாற்றி 

அறமக்க வாழ்நாள் கபாதாகதா? 
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ராஸ்: டவல், இது சமீபத்திய கண்டுபிடிப்பாக இருக்கிறது, பூமிக்கு 

ஆதி நிறல என்று ஒன்றும் கிறெயாது, நான் பெகாட்சியில் டசான்னது 

கபால, அப்படி டசால்வதற்கு காரணம் தனிமங்களில் காணப்படும் 

மாற்றங்கள் தான். நம்முறெய சரீரத்தில் கார்பன் -13ஐ விெ கார்பன் 

12ன் அளவு அதிகமாக இருக்கிறது, மற்ற தனிமங்களின் நிறல 

மாறுபட்ெதாக காணப்படுகிறது. நாம் கண்ெறிந்த காரியம் 

என்னடவன்றால் வாை உெலுக்கு கதறவயான நான் ஆர்கானிக் 

டபாருட்களுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்றல. அது என்டனன்றும் 

டதரியும். ஆரம்பத்திகலகய பூமியின் சூைலில் பிராணவாயு 

இருந்திருந்தால், அது ப்ரீறபயாடிக் கவதியறல 

தவிர்த்திருக்கும்.ஆனால் ஒருகவறள பூமியின் சுற்றுசூைலில் 

பிராணவாயு இல்லாவிட்ொல், ஓகசான் பெலம் இருக்காது 

சூரியனிலிருந்து டவளியாகும் ஊதாகதிர்களின் அறலகறள தடுக்க 

ஒன்றுமில்லாதிருக்கும். ஊதாக்கதிர்கள் ப்ரீறபயாடிக் கவதியியலுக்கு 

மிகுந்த கபரைிறவ உண்ொக்குவதாக இருக்கிறது. இந்தஇரண்டு 

தனிதனி தகவல்களால் பூமிக்கு ஆதிநிறல என்று ஒன்று இறல 

என்பது டதளிவாகிறது. கமலும் ஜவீன்கள் உருவானதற்கு எந்த வித 

துவக்கமும் ஆரம்ப நிறலயும் கநரமும் இல்லாதிருந்தால், 

மனிதர்களுறெய துவக்கம் இதுதான் என்று டசால்லவதற்கு 

இயற்றகயான எந்த சாத்தியமும் இல்றல, அது ஒரு இயற்றகக்கு 

அப்பாற்பட்ெ நிகழ்வாகும்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: கதவகன மனிதறன உருவாக்கினார், ஆனால் அறத 

ஏற்றுக்டகாள்ள மறுக்கும் விஞ்யானிகள் ஜவீன் உருவானறத நிரூபிக்க 

மற்ற வைிறய கதடுகிறார்கள், அவர்கள் வானத்றத கவனிக்க 

ஆரம்பித்து, மற்ற கிரகங்கறள பார்கிறார்கள். அதனால்தான் இறத 

பற்றிய அதிக டசய்திகறள நாம் ககட்டு வருகிகறாம். அது சரிதானா? 

ராஸ்: அது சரிதான். நீங்கள் கதவறன விசுவாசிக்காவிட்ொல், 

பூபியில் கதவறன தவிர்த்து நீங்கள் டசயல்பெ விரும்பினால், அது 

வானத்தில் இருந்து கதான்றி எப்படிகயா பூமிக்கு கெந்து வந்துவிட்ெது 

என்ற கறதறய நம்பறவக்க முயலுகிறார்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இறத குறித்து டசால்லப்பட்டிருக்கும் ஒரு 

பெ காட்சிறய பார்க்க இருக்கிகறாம். நீங்களும் பார்க்க விரும்புகிகறன்.  

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 

அறிவிப்பாளர்: குறுகிய காலகட்ெத்தில் ஆதியான துவக்கம் 

ஒன்றும் இல்லத்திருந்தும், வாழ்க்றக எங்கிருந்து துவங்கியது 

என்பதற்கு விறெயறிய  விஞ்யானிகள் இப்கபாது வானத்றத 

பார்த்துக்டகாண்டிருக்கின்றனர். கமகல பார்த்துக்டகாண்டிருக்கின்றனர், 

ஒரு இயற்றகக்கு அப்பாற்பட்ெ நிகழ்வுக்காக அல்ல, ஆதியிலிருந்த 

பூபியில் எந்த நிறலயில் ஜவீன்கள் இருந்தது என்பறத விளக்கிெ 

தறெயங்கள் இருக்கிறதா என்று பார்த்துக் டகாண்டிருக்கின்றனர். 

இப்படி வாழ்வாதாரம் நம்முறெய அண்றெ கிரகங்களில் கதான்றி 



15 

 

பிறகு இந்த பூமிக்குள் புகுந்திருக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? இந்த 

கயாசறனறய உருதிபடுத்திெ பல விஞ்யானிகள் மற்ற கிரகங்கறள 

கநாட்ெமிடுகின்றனர். 

ஒருகவறள அண்றெ கிரகத்தில் வாழ்வாதாரத்திற்கு வாய்ப்பிருப்பதாக 

டதரிந்தாலும், அந்த இெத்தில் எப்படி கதான்றியிருக்கும்? நம்முறெய 

அண்றெ கிரகங்களில் இருக்கும் ஜவீன்கள் பூமியில் இருக்கும் 

ஜவீனின் பாரிபூரணத்தின் தாக்கம் இன்றி உருவாகியிருக்கும் என்று 

டசால்ல முடியுமா? பூமியானது ஜவீனுறெயவர்களால் 

நிரம்பியிருக்கிறது, பூமியிலுள்ள உயிரினங்கள் மார்சிலும் இருக்கிறது 

என்பறத கண்ெறியகவ இத்தறன காலங்கள் ஆனது. டபரும்பாலான 

விஞ்யானிகள் அங்கு இயற்றகயாககவ இந்த உயிரினங்கள் 

கதான்றியது என்பது மறுக்க முடியாத நிரூபணம் என்கின்றனர்.  

ஆனால் இந்த உயிரினங்கள் பூமியிலிருந்து உண்ொனடதன நிரூபிக்க 

ஒரு பரிகசாதறன கபாதுமானதாகும். எல்லா மரபணுக்களுக்கும் அதின் 

அறமப்பில் சிக்கலான சீரான தனித்தன்றமயான வடிவம் 

அறமந்திருக்கும். இந்த வடிவம் ஒவ்டவாரு ஜவீனுள்ள 

உயிரினங்களிலிருந்தும் மற்றறவகளுக்கு கெத்தப்படுகிறது. மார்சில் 

இருக்கும் உயிரினங்களின் மரபணுக்களின் வடிவம் பூமியிலுள்ள 

உயிரினங்களின் மரபணுக்ககளாடு ஒத்திருந்தால், இறுதியான தீர்வு 

என்னடவன்றால் மார்சிலுள்ள உயிரினங்கள் பூமியிலிருந்து எப்படிகயா 

அங்கு பரவியிருக்கிறது என்பது ஊர்ஜிதமாகிறது. சிறுககாள்களும் 



16 

 

வால்னட்சத்திரங்களும் மார்சுென் இறணந்து எப்படி மார்றதன் 

பாறறகறள பூமியில் கபாடுகிறகதா, அறத, கபாலகவ, கடுறமயான 

நிகழ்வுகள் பூமியிலிருந்து பூமியின் பாறறகறள மார்சுக்கும்  சூரிய 

மண்ெலத்தில் இருக்கும் மற்றறவகலுக்கும் அனுப்புகிறது.  

உயிரினங்கள் வாை பூமிக்கு அடுத்தபடியாக மார்ஸ் ஏற்றதாக 

இருக்கும் என்று கருத்தப்பட்டு வந்தாலும் அது,  

விருன்டதாம்பலாளிக்கும் சூைலுக்கு முற்றிலும் அப்பாற்பட்டிருக்கிறது. 

மார்ஸ் வரண்டிருக்கிறது, டமல்லிய வளிமண்ெலம், புவி ஈர்ப்பு விறச 

பலவனீமாக இருக்கிறது, மார்றதன் பெலத்தில் தண்ணரீ் ஒரு 

டநாடிக்கும் குறறவான கநரத்தில் ஆவியாகிவிடும். கதிரறலகள், 

வன்றமயான புயல், சுற்றுப்பாறதயில் நிறலயட்ட்ற தன்றமகள், 

அன்ொர்ட்டிக்றக விெ குறறவான உறறயறவக்கும் டவப்பநிறல 

வாழ்வதற்கு ஏற்ற இெமாக நிச்சயம் இருக்காது – அதிக நாள் அங்கு 

இருக்க முடியாது. பில்லியன்கள் வருெங்களுக்கு முன்பு, மார்சில் 

டவப்பமான ஈர சீகதாஷன நிறல இருந்தது, அதினால் அங்கு 

உயிரினங்கள் உற்பத்தி டசய்யப்பெலாம் என் விஞ்யானிகள் 

நிறனத்தனர்.இருந்தாலும், டதாவக்கத்தில் மார்ஸின் கவதியல் 

சூழ்நிறல பூமிறய விெ அதிக கடுறமயானதாக இருந்தது, 

ஜவீனத்திருக்கு ஏற்ற சூைறல இயற்றகயாக உருவாக்குவடதன்பது 

சாத்தியமற்றதாக இருக்கும்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஹக், இந்த பெகாட்சி சுவாரஸ்யமான ஒன்றற 

கூறுகிறது. நான் ஒவ்டவாரு முறற டசய்திறய ககட்கும் கபாதும் 

விஞ்யானிகள் டசால்லக் ககட்பது இதுதான், “மார்சில் நாங்கள் 

தண்ணறீர கண்டுபிடித்கதாம், அல்லது இந்த கிரகத்தில் அந்த 

கிரகத்தில் தண்ணரீ் இருப்பறத கண்ெறிந்துள்களாம்,” தண்ணரீ் இருக்க 

கூடிய பல கிரகங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்க வாய்ப்பிருப்பறத 

கண்ெறிந்ததாக கூறுகிறார்கள். விஷயம் இதுதான், தண்ணறீர 

கண்டுபிடித்து விட்ொல், அங்கக உயிரினங்கள் வாை வாய்ப்பிருக்கிறது 

அங்கிருந்துதான் உயிரினங்கள் பூமிக்கு வந்தது என்று டசால்ல 

முடியுகம. ஆனா நீங்க டசால்ளும் கபாது, அதாவது தண்ணரீ் 

இருப்பறத கண்டுபிடிப்பது மட்டும் கபாதுமானதல்ல, இந்த 

பிரபஞ்சத்தில் தண்ணரீ் அதிகமாக அத்தியாவசியமான ஒன்றாக 

இருந்தாலும், தண்ணறீர விெ உயிர் வாை கவடறான்று கவண்டும் 

என்கிறரீ்கள்.  

ராஸ்: ஆமா. உயிர் வாை தண்ணரீ் அவசியம்தான், ஆனால் 

உயிர்வாை அது ஒன்று மட்டுகம அவசியமானதல்ல. நாசாவின் 

கருத்றத அங்கீகரிக்கிகறன், தண்ணரீ் திரவமாக இருக்க 

சாத்தியமாயிருக்கும்  10 பில்லியன் கிரகங்கறள நம்முறெய 

பால்வளிதிரலில் கண்ெரியப்கபாகிகறாம். ஆனால் இந்த கிரகத்தில் 

உயிர்பிலத்திருக்க கதறவயான 800 அடிப்பறெ காரியங்களில் அதுவும் 
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ஒன்றாககவ இருக்கிறது. நாம் இப்கபாது தண்ணரீ் திரவமாக இருக்கும் 

கிரகங்கறள கண்டுபிடித்துக்டகாண்டிருக்கிகறாம், ஆனால் தண்ணரீ் 

அதிக திரவமாக இருக்கிறதாக கூறப்படுகிறது. தண்ணரீ், நீங்க 

டசான்னதுகபால, இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதிகப்படியாக இருக்கும் 

மூலக்கூறு, பூமிறய கபான்ற கிரகங்களில் 5௦௦ முதல் 1,000 மெங்கு 

பூமிறய விெ தண்ணரீ் அதிகமாக இருக்கும் என்பது 

கண்ெறியப்பட்டுள்ளது, அதற்கு அர்த்தம் அங்கு எந்த  கண்ெங்களும் 

உருவாகாது என்பதுதான். அதாவது உயிரினம் வாை கதறவயான எந்த 

வசதியும் இல்லாத நிரந்தரமான தண்ணரீ் உலகமாககவ அது 

இருந்திடும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கதவன் இந்த பிரபஞ்சத்றத நம்முறெய பூமிறய 

நமது விண்மீன் திரறள கநர்த்தியாக அருறமயாக வியப்பான 

விதத்தில் வடிவறமத்திருக்கிறார் என்பறத அறிவியல் 

எடுத்துறரக்கிறது. அடுத்த வாரம் நாம் பார்க்க இருப்பது சூரியன், 

சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்கள், இவற்றில் கதவன் டசய்த கிரிறயகள் 

என்ன என்பதுதான். இவற்றுக்கு அடிப்படியாக இருப்பறத 

பார்த்திெலாம். நாம் இவர்களுக்கு விஞ்யானிகள் டசால்லும் 

கருத்துக்களுக்கு என்ன காரணம் என்பறத  புரிந்துடகாள்ளும்படி 

கபாதுமான அளவிற்கு டதளிவுபடுத்தியுள்களாம், வாவ், நிச்சயம் 

ஏகதாடவான்று நெக்கிறது. இந்த எங்ககளாடு ஏகதாடவான்று 

இறணந்துடகாள்கிறது. எல்லாகம ஒரு வடிவறமப்பில் இருக்கிறது, 
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அது வடிவறமத்தவறர பற்றி டசால்கிறது, அது சிருஷ்டிகறர 

எடுத்துறரப்பதாக இருக்கிறது. உங்க பெத்திலிருந்து ஒரு காட்சிறய 

ஒளிபரப்ப விரும்புகிகறன் அதில் சில விஞ்யானிகறல பற்றியும், 

அவர்களின் தீர்றவக் குறித்தும் டசால்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களில் 

சிலர் நாத்திகராக இருக்கிறார்கள், ஆனால் கதவறன குறித்து 

அவர்ககள டசால்லிய கூற்று. பிறகு அறத பற்றி நீங்க டசால்லுங்க. 

இறத பார்க்கலாம்.   

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 

அறிவிப்பாளர்: இந்த முழு உலகமும் மனிதர்கள் வாழும் படியாக 

மிக நுட்பமாக வடிவறமக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான ஆய்வின் 

முடிவு என்னவாக இருக்கிறது? ஒருகவறள நீங்கள் டசால்லலாம், 

“என்னடவாரு டபாருத்தமான டசயல், அல்லது, “தற்டசயலாக நெந்தது. 

ஆனால் இந்த பதில்கள் தங்கறள திருப்படுத்தவில்றல என்பது பல 

விஞ்யானிகளின் கருத்து. ஒரு கநாக்கத்கதாடு குறிக்ககாகளாடு 

அறமக்கப்பட்ெதின் சுவடுகள் தற்டசயலாக உண்ொகவில்றல.  

இந்த பிரபஞ்சத்தின் காரணத்றத எதிர்டகால்லுகிகறாம், அறததான் சில 

வானியர்பியலாளர்கள் நிறுவனம் என்கிறார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தின் 

ஆரம்பத்றத குறித்து சில முக்கிய விஞ்யானிகள் கூறுபவற்றற 

ககளுங்கள்.   
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இயற்பியலாளரான பால் கெவிஸ் நாத்திகத்றத பரப்புவதிலிருந்து 

விலகி டசான்ன காரியம் “இயற்பியலின் விதிகள் அறனத்தும் 

தனித்துவமிக்க வடிவறமப்பின் சாராம்சத்தில் இருந்து உருவானறவ 

என்கிறார்.” கமலும் அவர் டசான்னது, “இறவ அறனத்திற்கும் 

பின்னால் ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது என்பதற்கான வல்லறமயான 

ஆதாரம் என்னக்குள் உண்ொகிறது. இந்த பிரபஞ்சத்றத உருவாக்க 

யாகராடவாருவர் இயற்றகறய கநர்த்தியாக நகர்த்தியிருக்கிறார். இந்த 

வடிவறமப்பின் மாதிரி வியக்கறவக்கிறது.” 

அர்னால்ட் டபன்சியாஸ் பிரபஞ்ச பின்புல கதிர்வசீ்சு 

கண்டுபிடிப்பிற்காக இயற்பியலில் கநாபல்பரிசு டபற்றவர் டசான்ன 

வார்த்றதகள் என்னடவன்றால்:  “வானியல் ஆராய்ச்சி நம்றம 

தனித்தன்றம டகாண்ெ சாகசத்திற்கு அறைத்துச்டசல்கிறது 

டவறுறமயிலிருந்து உண்ொக்கப்பட்ெ இந்த அண்ெசராசரம், ஒருவர் 

வாை கதறவயான அறனத்றதயும் தன்னகத்கத டகாண்டிருக்கும் 

சமநிறலகயாடு இருக்கும் ஸ்தலம், விளக்கி டசால்ல வார்த்றத 

இல்றல – இது இயற்றகக்கு அப்பாற்பட்ெ திட்ெமாக இருக்கிறது.  

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.”  
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இந்த பிரபஞ்சத்றத துவக்கத்றத நிஜமாக்கியவர் உண்றமயில் கால 

கநரங்களுக்கும் ஆற்றல் பருப்கபாருல்களுக்கும் அப்பாற்பட்ெவர். இந்த 

துவக்கமானது கால கநர பரிமாணத்றத உருவாக்க வல்றலயுள்ளதாக 

இருக்கிறது, கநர்த்தியாக வடிவறமக்கப்பட்டு எண்ணற்ற 

நட்சத்திரங்கறள தன்னகத்கத டகாண்டுள்ளதாக இருக்கிறது. இதுவறர 

200க்கும் கமலாக டவளியாகியுள்ளது. இந்த டதரிந்த அளவுருக்குள் 

ஒன்றிறணந்து வருவது 10 to the 215th power ல் மட்டுகம 

சாத்தியமானதாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது, அதன் சாத்தியகூர் 

மிகவும் சிறியதாகும், டசயல்முறரபாடி டசால்லகவண்டுமானால், அது 

சாத்தியமாகாது. கமலும் இந்த சாத்தியகூறுகள் ஒவ்டவாரு புதிய 

அறிவயல் கண்டுபிடிப்புககளாடு ஒப்பிடும்கபாது ஏற்புறெயதாக 

இருப்பதில்றல.  

இப்படிப்பட்ெ கமலான வடிவறமப்பு எடுத்துறரப்பது என்னடவன்றால் 

இந்த அறமப்பு முற்றிலும் தனிநபருறெய டசயல் தான் அற்புதமான 

பறெப்பாற்றல், ஞானம், வல்லறம, கனிவு மற்றும் மனிதர்களுறெய 

தகுதிக்கு கமலாக கநசிக்கும் அன்புறெய ஒருவர். அவர் பால் வைி 

விண்மீறன திரறள, சூரிய மண்ெலத்றத, இந்த பூமிறய ஆவிக்குரிய 

வாழ்வும் சரீர பிரகாரமான வாழ்வும் நம்முறெய ஜவீியத்தில் 

கநர்த்தியாக ஒன்றிறணந்திருக்கும் படி இவற்றற 

வடிவறமத்திருக்கிறார்.  
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ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், இந்த பெம் எடுக்கப்பட்ெ கபாது பிரபஞ்சத்தின் 

200 தனிப்பட்ெ குணாதிசங்கறள கண்ெரிந்திருந்கதாம். இப்கபாது 850 ஐ 

டநருங்கிவிட்கொம். அந்த நாட்களில் இந்த காரியகம அவர்கறள 

இப்படி உணரச்டசய்திருந்தால், அதுவும் சில வருெங்கள் முன்பாக, 

அப்ப இந்த 850 க்கு என்ன டசய்திருப்பார்கள்? கதவறன விசுவாசித்தல் 

என்ற காரியத்றத குறித்த கண்கணாட்ெம் எப்படியிருந்திருக்கும்? 

ராஸ்: டவல், ஒவ்டவாரு மாதமும் வானியல் ஆராய்சிகளில் 

இதற்கான ஆதாரம் மில்லியன் மெங்கு ஆணித்தரமானதாக நிற்கிறது, 

அப்படின்னா நம்பிக்றக இல்லாதவர்களுக்கு கூெ டசால்ல முடியும், 

“இப்ப நீங்க றத ஒப்புக்டகாள்ளாவிட்ொல், ஒரு மாதம் காத்திருங்க. 

எல்லா ஆதாரங்களும் தத்ரூபமாக இருக்கும் அதினால் உங்கள் 

வாழ்வில் இகயசு கிறிஸ்துறவ ஏற்றுக்டகாள்ள கவண்டியதின் 

உண்றமறய நீங்கள் உணர்ந்துடகாள்வரீ்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆம், பிரியமானவர்ககள, இந்த டசய்திடதாெறல் 

நாங்கள் டசய்ய விரும்பும் காரியம் இதுதான் கவதாகமத்றதயும் அதில் 

டசாள்ளப்பட்டிருப்பறவகளும் இன்றம என்பறத எடுத்து கூற 

முயகலாகிகறாம். இந்த உலகில் இப்படிப்பட்ெதான தகவல்கறள 

தந்திடும் ஒகர பரிசுத்த புத்தகம் இதுதான். அடுத்த வாரம் டதாெர்ந்து 

பார்த்திெலாம். அடுத்த வாரம் நாம் சூரியன், சந்திரன் நட்சத்திரங்கறள, 

பார்ப்பகதாடு நாங்கள் உங்களுக்கு டசால்லவிருக்கும் தகவல்கள் 
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மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்திடும். நீங்களும் எங்ககளாடு 

இறணந்திடுவரீ்கள் என நம்புகிகறன்.  

 

 

 

 

 

***** 

எங்களுறெய டதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காண 

இலவச ஜான் அன்டகர்டபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்கம் 

டசய்திடுங்கள். 
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