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நவனீ அறிவியலானது இபிரபஞ்சத்திற்கு துவக்கம் 

உண்டென்கிறது...- நிகழ்ச்சி 4 

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 
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உண்ொக்கப்பட்ெ இந்த அண்ெசராசரம், ஒருவர் வாை கதறவயான 

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 

உங்கறளவரகவற்கிகறாம். நீங்க இந்த நாறள தவற விெ 

விரும்புவதில்றல. நாம் இன்று சந்திரறன குறித்து கபசகபாகிகறாம். 

நம்முறெய சூரியன் எப்படி யுறெயது என்பறத பார்க்கப்கபாகிகறாம், 

ஏன் வானத்தில் இத்தறன நட்சத்திரங்கள் இருக்கிறது. 50 பில்லியன் 

ட்ரில்லியன் நட்சத்திரங்கள், அறவயறனத்தும் கதறவபடுகிறது, 

அறவயறனத்தும் அத்தியாவசியமானறவ, நீங்க டசால்லுங்க, எறத 

பற்றி கபசிக்டகாண்டிருக்கிகறாம்? நம்முென் இருப்பவர் 

வானியலாளரும் வானியர்பியலாலருமான, ொக்ெர். ஹக் ராஸ், 

அவருறெய பிரமாண்ெமான ொக்குடமண்ெரி பெத்திலிருந்து சில 

காட்சிகறள உங்களுக்கு காண்பித்து வருகிகறாம், ஜர்னி டூவர்ட் 

கிரிகயஷன்” அது அறிவியறல நமக்கு காண்பிப்பகதாடு நாம் எறத 

பற்றி கபசுகிகறாம் என்பறத அதனுறெய காட்சிகள் விஞ்யான 

பதங்கறள அதிக டதளிவாக விளக்குகிறது. நாம் ஆதியாகமம் 1ஐ 

பிரத்திகயகமாக எடுத்துகான்பிக்கிகறாம். கதவன் நம்மிெம் என்ன 

டசால்லியிருக்கிறார்? அந்த அற்புதமான டசய்து என்னது கமலும் அது 

எப்படி அறிவியல் தகவல்களுென் ஒத்திருக்கிறது? அதனுறெய 

அைகான கபாக்றக நாம் பார்க்கப்கபாகிகறாம். டதாெர்ந்து 

பார்த்துக்டகாண்டிருக்றகயில் டதளிவாக புரிந்துடகாள்ளலாம். இப்கபாது 
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சந்திரறன குறித்த காட்சிகலிலிருந்து துவங்கிெலாம், அது மிகவும் 

வியப்பான ஒன்றாகும். இறத பார்க்க விரும்புகிகறன்.  

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 

அறிவிப்பாளர்: நம்முறெய சந்திரன் புதிரான வானியலாளர்கறள 

சந்தித்திருக்கிறது. பூமியுன் ஒப்பிடும்கபாது டபரியதாக இருப்பகதாடு 

பூமிறயயும் சந்திரறனயும் இறைத்தால் அதுகவ இரு மண்ெலமாக 

இருக்கும் என்கின்றனர். எனினும் புவிஈர்ப்புவிறசயின் படி சூரியனுக்கு 

அருகாறமயில் இருப்பது கபால ஒரு நட்சத்திரத்திருக்கு அருகில் 

வாயுக்களாலும் துகள்களின் கமகத்தாலும் இருமண்ெல கிரகம் 

உருவாக வாய்ப்பில்றல. இந்த சந்திரன் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ெ சில 

அசாதாரன நிகழ்வுகளால் உண்ொகியிருக்கும்.  

சந்திரனுக்கு டசன்று பார்த்ததில் சந்திரனிலுள்ள பாறறகள் பூமியின் 

பாறறகளுக்கு வித்தியாசமாக இருப்பது டதரியவந்தது. சந்திர 

பாறறயின் கரடிகயா ஆக்டிவ் டீகக, மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்களின் 

கண்டுபிடிப்பு என்னடவன்றால், சந்திரன், பூமிறயவிெ சுமார் 100 

மில்லியன் ஆண்டுகள் பைறமயானது என்கின்றனர்.  

1990களில் சந்திரனுறெய காலத்றத குறித்த ஆராய்ச்சி விஞ்யானிகள் 

சமுதாயத்தினர் மத்தியில் டபரிய வரகவற்ப்றப டபற்றது. இந்த 

சூத்திரத்தின் படி, மார்சினுறெய அளவிலான ஒன்று புதிதாக உருவாக 

இருந்த பூமியின் மீது நான்கறர பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
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கமாதியிருக்கிறது. அந்த நிகழ்வின் துகள்கள் அறனத்தும் பூமியினால் 

ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த டசயலினால் பூமிறய சுற்றிலும் டபரிய 

மாசுப்பெலமும் பாறறகளும் துகள்களும் சூழ்ந்துடகாண்ெது. 

காலப்கபாக்கில், புவிஈர்ப்புவிறசயானது இந்த துண்டுகள் 

அறனத்றதயும் ஒரு திெமான சந்திரனாக மாற்றியறமத்தது. 

பூமியானது, நாளறெவில், தன்னுறெய சூைறல இைந்துகபானது 

மறுபடியும் புதிய, டமல்லிய படிமம் பூமியின் புவி ஓடு 

டபாருட்களிலிருந்து டவளிகயறும் வாயுவினால்  உறவானது.  

இப்படிப்பட்ெ தாக்கம் டபரிய நாசத்றத ஏற்படுத்தக்கூடும், எனினும் 

எதிர்மாறான காரியம் நிருபனமானது. ஒருசில மாற்றங்கள் இந்த 

கிரகத்றத கநர்த்தியான இெத்தில் நிறுத்தியதால் இது மனிதர்கள் 

உயிர்வாை ஏற்ற இெமாக அறமந்துவிட்ெது.  

இந்த கமாதலினால் உண்ொன காரியங்கள் மனித வாழ்விற்கு 

வைிவகுத்திடும் நல்ல காரியமாக முடிந்தது. பூமிகயாடு கமாதிடும் 

கிரகங்கள் சரியான அளவில் இருக்க கவண்டும், சரியான 

திறசகவகத்தில் சுைல கவண்டும், சரியான ககாைத்றத 

அறெயகவண்டும், சரியான காரைிகளால் உண்ொயிருக்ககவண்டும், 

பூமியின் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற சமயத்தில் டதான்றிெகவண்டும். ஒருசில 

சதவிகிதத்தால் இதில் ஏதாகிலும் மாற்றம் ஏற்பட்ொல், இன்றறக்கு 

இந்த பூமி டவறுறமயாக இருந்திருக்கும். இந்த இடிபாடு 

நெந்திராவிட்ொல், இப்கபாதிருப்பறத விெ பூமியின் சூைல் அதிக 
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கனமுள்ளதாக இருந்திருக்கும், நம்முறெய அண்றெ கிரகமான 

வனீறச விெ அதிக கனமாக இருந்திருக்கும். வனீசினுறெய 

தடிமனான காபந்றெஆக்றைட் நிறறந்த சூைல் வாழும் 

உயிரினங்களுக்கு உெனடி மரைத்றத உண்ொக்கிடும்.  

இந்த கமாதலால் பூமிக்கு கிறெத்த அதிக டபாருட்கள், வளிமண்ெல 

திருத்தத்துென் கசர்த்து, இந்த பூமியில் தண்ைரீ் 3 நிறலகளிலும் 

இருக்கு முடியும் என நிறுபித்தது – ஐஸ், திரவம், மற்றும் ஆவி – 

டபரிய அளவிலுள்ளது, தண்ைரீ் கதறவயான அளவிற்கும் அதிகமான 

அளவில் இருப்பது டதளிவானது. இந்த நீர் சுைற்ச்சி வாழ்விற்கு 

அவசியமானது, வாழ்வதற்கும் நிறலயாக இருப்பதற்கும் அவசியம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், இந்த பெ காசியில் கதவன் ன் நமது சந்திரறன 

எவ்வளவு கநர்த்தியான சிருஷ்டித்து வடிவறமத்திருக்கிறார் என்ற 

அறிவியல் ஆதாரத்றத பார்க்கும்கபாது வியப்பறெகிகறன். நீங்களும் 

அறிவியல் ஆதாரங்கறள குறித்து சில காரியங்கறள 

பகிர்ந்துடகால்லும்படியாக விரும்புகிகறன். இப்ப இறத 

ககட்டுக்டகாண்டிருப்பவர்களில் சில கிறிஸ்தவர்கள்  இந்த சூரியன் 

சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் அறனத்தும் நான்காம் நாள் வறர 

சிருஷ்டிக்கப்பெவில்றல என்று டசான்னால், அவர்களுக்கு 

அதிர்ச்சியாக இருக்கும். இறறயியல் ரீதியாக, பார்த்தால், ஆதியாகமம் 

1 சந்திரனும் சூரியனும் நட்சத்திரங்களும் அந்த நான்காவது நாள் தான் 
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உண்ொனது என்று டசால்லவில்றல. அப்படியானால் ஆதியிகல 

கதவன் வானங்கறளயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார் என்பதற்கு இது 

எப்படி டபாருந்தும்? 

ொக்ெர். ஹக் ராஸ்:.டவல், வசனம்14  நான்காம் நாறள பற்றி 

டசால்கிறது. அதில் டபரிய சுெர்கள் உண்ொகக்கெவது என்றிருக்கிறது. 

கதவன் அறவகறள உருவாக்கி அறத சிருஷ்டித்ததாக 

டசால்லப்பெவில்றல. உண்ொகக் கெவது என்றுதான் இருக்கிறது. 

இங்குதான் முதல்முதலில் அது தண்ைரீ்களின் கமலாக பார்க்கும் 

படிக்கு டவளியில் கதான்றுகிறது. சிருஷ்டிப்பின் 6 நாட்களுக்குரிய 

கண்கைாட்ெம் என்பறத நிறனவில் டகாள்ளுங்கள். அதாவது 

முதலாம் நாளில் கதவன் டவறுறமயான இெத்தில் வளிமண்ெலத்றத 

உருமாற்றியதுகபால – இந்த சந்திரன் உருவானதும் டபரிய பங்கு 

வகிக்கிறது – சிருஷ்டிப்பின் நான்காம் நாளில் காைப்பொமல் இருந்த 

இறத காணும்படியாக அவர் டவளிப்படுத்தினார். கதவன் முதல் 

மூன்று நாட்கள் சிருஷ்டித்த அறனத்தும் கதறவயான பிராைவாயுறவ 

வளிமண்ெத்தில் நிரப்பிற்று, அகதாடு வலிறமண்ெலத்துள்ள கார்பன் 

றெயாக்றைடு அளறவயும் மாற்றிவிட்ெது, அதினால் கமகங்கள் 

தகர்ந்து விட்ெது. இப்கபாது பூமியின் கமலுள்ள அறனத்தும் 

டவளிச்சத்திற்கு காரைமானறவகறள முதன்முறறயாக பார்க்க 

முடிந்தது. இப்கபாது 15ம் வசனம், “டபரிய சுெர்கள் உண்ொககெவது 

அறவகள் காலங்கறளயும் நாட்கறளயும் வருஷங்கறளயும் 
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குறிப்பதற்காக இருக்க கெவது என்றார்.” ஆதியாகமம் 

1முதன்முறறயாக வாசித்தகபாது என்றன டதாட்ெ விஷயம், நான்காம் 

நாளுக்கு முந்றதய காரியங்களுக்கு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் 

எங்கிருக்கிறடதன்று டதரிய அவசியமில்றல. ஆனால் நான்காம் 

நாளுக்கு பிறகு கதவன் சிருஷ்டித்த அறனத்திற்கும் சூரியனின் நிறல 

சந்திரன் நாட்சத்திரங்களின் நிறல அவசியமாக இருந்தது 

அறதடகாண்டு வருெத்றத கைித்தனர், உயிர்வாை, உற்பத்திடசய்ய, 

வருெத்தின் எந்த காலத்தில் என்ன டசய்வடதன டதரிந்தது. நீங்க  

பாக்டீரியாவாக இருந்திருந்தால் அவசியமில்றல, நீங்க 

பறறவயாககவா மனிதனாககவா இருந்தால், சூரியன்  சந்திரன் 

நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் எங்கிருக்கிறது என்பறத அறிந்திருக்க 

கவண்டும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: யா. கதவன் என்ன டசால்கிறார் என்றால், “அறவ 

ஒரு கநாக்கத்கதாடு இருந்திெட்டும். “ வரப்கபாகிற காலங்களுக்கு 

கதறவபட்ொல் இருக்கட்டும் என்று டசால்லவில்றல. ஒருகவறள 

அவர் வரப்கபாகிறறவகளுக்கு அவசியம் ஏற்பட்ொல் இருக்கட்டும் 

என்று டசால்லியிருந்தால் சிருஷ்டிப்பின் முதல் நான்கு நாட்களில் 

நமக்கு சூரியனும் இருந்திருக்காது சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும் 

இருந்திருக்காது. சரி, புவிஈர்ப்பு டசயல்களில் அது டபரிய நாசத்றத 

உண்ொக்கியிருக்கும் அப்படிதாகன? 
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ராஸ்: ஆமா. சூரியனுறெய புவிஈர்ப்பு விறச சக்தி இல்லாமல் சூரிய 

மண்ெலம் நிறலயாக இருக்காது. பூமியில் உயிர் வாழ்வது 

சாத்தியமற்றதாக இருக்கும். சந்திரன் இல்லாமல் இந்த சீரான நீர் 

சுைற்ச்சி உண்ொகியிருப்பது அரிதான காரியம். அதாவது, கயாபு 37 

கூறுகிறது 16 வித்தியாசமான வழீ்படிவுகள் இருக்கிறதாம், சந்திரன் 

உருவான டசயல்பாடு துல்லியமாக இருந்திருக்கிறது என்பறதபெ 

காட்சிகளும் டதளிவாக வலியுறுத்துகிறது, நீர் சுைற்சிறய கநர்த்தியாக 

வடிவறமத்திருக்கிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இப்ப, இதனுறெய விஞ்யான பகுதிகறள 

பார்க்கலாம். முந்றதய கண்டுபிடிப்புகறள தகர்க்கும் படியான சில 

ஆய்வுகறள சில மக்கள் டசய்துவருகிறார்கள். சந்திரறன குறித்த 

ஆராய்ச்சியில் என்ன நெந்தது? 

ராஸ்: டவல், சமீபத்திய சந்திரறன பற்றிய ஆராய்ச்சியில் சந்திரன் 

உருவான விதத்றத பற்ற்றிய நமது கருத்தில் மற்றம் உண்ொவறத 

கண்ெரிகின்கறாம், நாம் நிறனத்தறதவிெ கநர்த்தியாக இருக்கிறது, 

இந்த பூமியில் உயிர்வாை அது அவசியம். அதாவது, 

ஞாபகமிருக்கட்டும் ஆதியிலிருந்த பூமியில் இப்கபாது இருப்பறத விெ 

100 மெங்கு தண்ைரீ் அதிகமாக இருந்தது. இந்த கமாதலினால் 

சரியான அளவில் தண்ைரீ் டவளிகயற்றப்பட்ெது, கபாதுமான 

வாயுக்களால் வளிமண்ெலம் நிறறந்தது, நம்முறெய வாழ்விற்கு 
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கதறவயானநீர் சுைற்ச்சி உண்ொகும்படியான மாற்றம் ஏற்பட்ெகதாடு 

எதிர்காலத்திற்கு கதறவயான வைிகளிலும் மாற்றமறெந்தது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இன்றறக்கு நாம் கபச நிறனத்த இரண்ொவது 

காரியத்றத கவனித்திெலாம். இப்கபாது பிரபஞ்சத்ஹ்டில் எத்தறன 

நட்சத்திரங்கள் இருப்பதாக விஞ்யானிகள் வானியலாளர்கள் 

நம்புகின்றனர்?  

ராஸ்: டவல், காைக்கூடிய பிரபஞ்சத்தில் சுமார் 200 பில்லியன் 

விண்மீன் திரள் இருக்கிறது, அதில் 50 பில்லியன் ட்ரில்லியன் 

நட்சத்திரங்கறள இறைத்துடகாள்ளுங்கள். இறவயறனத்தும் 

பிரபஞ்சத்தில் இருப்பவற்றின் 1 சதவிகிதமாக தான் இருக்கிறது. 

எனகவ, அவற்றின் 99 ப்ளஸ் சதகவகிதம் நட்சத்திரமாக, கிரகங்களால 

விண்மீன்களாக இருக்கலாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், நாம் அவர்களுக்கு ஒரு பெ காட்சிறய 

கான்பித்திெலாம் ஏடனன்றால் நாம் டசால்லப்கபாகிற மற்ற 

காரியங்கள் இந்த காட்சிகளில் இருக்கிறது, நாம் உயிருவாை இறவ 

அவசியமாறன அகதாடு இந்த பூமியில் இருப்பதற்கு 

அத்தியாவசியமான காரைிகள், என்பதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. 

பிரபஞ்சத்றத அதிக துல்லியமாக உருவாக்கிய பகுதி. கதவன் பறெத்த 

நட்சத்திரங்களும் அசசியமானறவ. றத பார்க்க விரும்புகிகறன்.  

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 
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அறிவிப்பாளர்: நம்முறெய சூரிய மண்ெலத்திலிருந்து துவங்கி, 

நான்கு ஒளியாண்டுகளின் துறலவிலுள்ள ஆல்பா டசண்ெவ்ரிறய 

அறெகிகறாம், சூரிய மண்ெலத்தின் அருகிலுள்ள நட்சத்திரம். முழு 

பிரபஞ்சத்திலும் பாதி நட்சத்திரங்கள் மட்டுகம நம்முறெய 

சூரியறனப்கபால தனித்த நட்சத்திரமாக இருக்கிறது. ஆல்பா 

டசண்ெவ்ரி தனிறமயான நட்சத்திரமல்ல. அது டபாதுவான நட்சத்திர 

மண்ெலத்தில் ஒன்றாகும். ஆல்பா டசண்ெவ்ரியில் உண்ொகும் 

புவிஈர்ப்பு கபாராட்ெங்கள் வாை வசிதியாக இருப்பதற்கு கதறவயான 

நிறலயான கிரகத்றத உண்ொக்க கபாதுமானதல்ல. எனகவ உயிர்வாை 

ஏற்றறவ என்ற நிறலயிலிருந்து பல நட்சத்திரங்கள் தள்ளப்படுகிறது.  

நம்முறெய பிரயாைத்தில், பல வடிவங்களில் நிறங்களில் உள்ள 

பலதரப்பட்ெ நட்சத்திரங்கறள பார்க்கிகறாம். எவ்வளவு டபரியதாக 

இருக்கிறகதா, அவ்வளவு டவப்பமாக, அதிகவகமாக தன்னுறெய 

எரிடபாருறள தாறுமாறாக எரிய டசய்கிறது. சூரியறன விெ 

அெர்த்தியாக இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் தனது எரிடபாருறளதனக்கு 

அருகிகலகய தாறுமாறாக அதிகவகமாக எரிய டசய்கிறது. சூரியறன 

விெ அெர்த்தி குறறவான நட்சத்திரங்கள் குளுறமயாக இருக்கும், 

எனகவ உயிர்வாை கதறவயான டவப்பத்றதத் டபற விரும்பும் 

கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களின் ஈர்ப்பு விறசயினால் கபாதுமான அளவு 

அருகாறமயில் டமதுவாக சுைன்ற துவங்கிடும். டமதுவான சுைற்சி 
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என்றால் நீண்ெ பகல் நீண்ெ இரவு பகலுக்கும் இரவுக்கும் உயிர்வாை 

கதறவயான டவப்ப நிறல வித்தியாசமாக இருக்கும்.   

ஆல்பா டசன்ெவ்ரிறய தாண்டி 250 ஒளியாண்டு பிரயாைத்திற்கு பிறகு 

100,000 நட்சத்திரங்கறள நாம் எதிர்டகாள்கிகறாம். இந்த 

நட்சத்திரங்களில், 100 மட்டுகம கிரகங்கறள சுற்றிவரும் 

நட்சத்திரங்களாக கண்ெறியப்பட்டிருக்கிறது. விஞ்யானிகள் இப்கபாது 

நம்முறெய வின்மீந்திரலில் 2 சதவிகித நட்சத்திரங்கள் மட்டுகம 

கிரகங்கறள வளம் வருகிறடதன்பறத கண்ெறிந்துள்ளனர். இதுவறர 

கண்ெறிந்த கிரகங்கள் டபரும்பாலும் வாயு நிறறந்த ராட்சதர்கள், 

ஜூப்பிெறர விெ பல மெங்கு டபரியது. அறவ தனது நட்சத்திரங்கறள 

டநருங்கி சுற்றி வருகிறது அல்லது சுலலாமலும், கிறெமட்ெ வட்ெ 

பாறதயில் டசன்றிடும். எப்படியிருந்தாலும், அறவகளுக்கு 

அருகாறமயில் இருக்கும் பூமிறய கபான்ற கிரகங்கறள அறவ 

ஸ்திரமற்ற நிறல டபற டசய்திடும்.  

 

நம்முறெய கிரக அறமப்றப கபான்ற அறமப்றப உறெய ஒரு 

மண்ெலத்றத சுற்றி இருக்கும் நட்சத்திரத்தின் டபயர் என்னடவன்றால் 

55 ககன்ச்ரி விண்மீன் மண்ெலத்தில் உள்ளது. பூமியிலிருந்து  41 

ஒளியாண்டு தூரத்தில் உள்ளது,இந்த நட்சத்திரம் 5 பில்லியன் ஆண்டு 

பைறமயானது, நம்முறெய சூரியறனகபாலகவ பைறமயானதாகவும்  
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அகத அளவிலும் இருக்கிறது.  நம்முறெய சூரிய மண்ெலத்தில் 

இருப்பது கபாலகவ இந்த கிரக அறமப்பிலும் 3 ராட்சத வாயு 

கிரகங்கள் உள்ளது. ஆனால் அதின் ஒப்புறம முடிவறெகிறது. அந்த 

ராட்சத வாயு கிரகத்தில் ஒன்டிரான 55 ககன்ச்ரி ஜூப்பிெர் சூரியனுக்கு 

எவ்வளவு துறலவில் இருக்கிறகதா அகத டதாறலவில் தான் 

இருக்கிறது, அது ஜூப்பிெறற விெ நான்கறர மெங்கு அதிக 

அெர்த்தியானது. இந்த அதிகப்படியான நிறல அங்கு இருக்கும் 

பூமியின் அளவிலான கிரகங்கறள எளிதில் பாதிப்பதாக இருந்திடும்.  

மற்ற இரண்டு வாயு ராட்சதர்கறள டபாறுத்தவறர, உயிர்வாை 

ஏற்றதாக இருக்கும் எந்த கிரகத்றதயும் இந்த 55 ககன்ச்ரி கயாடு 

இறைந்து அைிவின் விளிம்பிற்கு டகாண்டுடசல்லும் என்பது உறுதி.  

இதுவறர, வானியலாளர்கள் கண்ெறிந்த அதிகப்படியான சூரிய 

கிரகங்களில் உயிர்வாை அத்தியாவசியமான 200 குைாதிசயங்களில் 

ஒன்றிற்கும் கமற்பட்ெ விஷயங்கறள ஒருவரும் கண்ெறியவில்றல 

நம்முறெய சூரிய மண்ெலத்திற்கு டவளியில் பல ஆயிரகைக்கான 

கிரகங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் நம்முறெய சூரிய மண்ெலத்தில் 

இருப்பறத கபான்ற வசதிகள் கவடறந்த கிரகத்திலும் 

காைப்படுவதில்றல, உயிர்வாை கநர்த்தியான தனித்துமஆறெய 

கிரகம், ஒவ்டவாருநாளும் கமன்றமயாகிடகாண்டிருக்கிறது.  
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ஆன்கர்பபர்க்: இது அருறமயான காட்சி, இறத பார்க்கும் டபாது 

மக்களுக்கு உண்ொகும் ககள்வி: எதற்காக கதவன் இத்தறன 

ஆண்டுகள் தூரத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கறள றவத்து, புறக பெலமாக 

றவத்து கிரகங்கறள பறெத்திருக்கிறார்? இவ்வளவு தீரம் ஏன்? அறவ 

எல்லாவற்றறயும் ஏன் கதவன் ஒகர இெத்தில் றவத்து, பூம் என்றதும், 

டதான்றடசயயவில்றல? எதற்காக இப்படி டசய்திருக்கிறார்?  

ராஸ்: டவல், அவர் டதரிந்துடகாண்ெ இயற்பியல் விதிகறள 

பார்க்கும்கபாது, இன்னும் உயிர் வாழ்வதற்கு கதறவயான காரைிகள் 

உருவாவதற்கு இன்னும் அதிக காலங்கள் டசல்லும். அதாவது, 

இயற்பியல் விதிகள் எதற்காக என ககட்கலாம்? நாம் ஏற்கனகவ 

பார்த்தது கபால, இந்த இயற்பியல் விதிகள் அறனத்தும் கதவனுறெய 

கரத்தில் தீறமறயயும் உபத்திரவத்றதயும் தகர்ப்பதற்கு கருவிகளாக 

இருக்கிறது. நிரந்தரமாக தீறம தங்கியிருக்க விரும்பினால், 

கவறுவிதமான இயற்பியல் விதிறய றகயாளலாம். ஆனால்  

பிரபஞ்சத்றத உருவாக்கியதில் இது கதவனுறெய முக்கிய இலக்காக 

இருக்கிறது. அதனால் தான் மனிதர்கலுக்கு ஏற்ற விதத்தில் 

அறனத்தும் நிறலபடுத்தப்பெ அதிக காலம் எடுக்கிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: இயற்பியலின் விதிகள் சுய சித்தத்கதாடு 

டதாெர்புறெயதாகவும் இருக்கிறது, அறத தான் இன்று பார்க்க 

இருக்கிகறாம். கமலும் அது தீறமறய அனுமதிப்பறத குறித்தும் 
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வரப்கபாகும் தீறமறய எதிர்டகாள்ள ஆயத்தப்படுவடதாடு அறத 

சமாளிக்க தயாராகும் நிறலறயயும் கூறுகிறது. பிறகு, அதற்க்கு 

பதிலாக சிருஷ்டிகர் தாகம இந்த சிருஷ்டிபின் நடுவில் வந்து மறித்து 

நம்முறெய பாவங்களுக்காக விறளகிறரயம் டசலுத்தி அதற்கான 

விறெயானார். எனகவ இந்த இயற்பியலின் விதிகளில் மனிதன் 

மிகவும் முக்கியமான பங்கு வகிப்பவனாக இருக்கிறான். இப்ப நாங்க 

டசான்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரியாவிட்ொல், டதாெர்ந்து 

கவனியுங்கள். வரப்கபாகிற நிகழ்ச்சிகளில் இறத குறித்து அதிகமாக 

பார்க்க இருக்கிகறாம். ஆனால் இப்கபாது மற்டறாரு காரியத்றத 

கவனிக்க விரும்புகிகறன் அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்றத துல்லியமாக 

வடிவறமக்கும் மனித பண்புகளுறெய ககாட்பாடு. எந்த விதமான 

மனிதபன்புடகாட்பாடு துவக்கமாகிறது? 

ராஸ்: டவல், மனிதனுறெய ஜவீியத்திற்கு ஏற்ற சாராம்சங்கள் இந்த 

உலகில் முன்கூட்டிகய உருவாக்கப்பட்டிருப்பதற்கு ஆய்வுகள் 

இருக்கிறது. இயற்பியலாளர் ப்ரீகமன் றெசறன கபால, “இந்த 

பிரபஞ்சத்தின் வடிவறமப்றப பார்க்கும்கபாது இதில் மனிதன் 

வாைப்கபாகிறான் என்ற முடிவிற்கு  வருவறத தவிர்க்ககவ முடியாது 

என்கிறார்.” 

ஆன்கர்பபர்க்: யா, விஞ்யானிகள் என்ன பார்க்கிறார்கள் என்பறத 

நாம் அறிந்துடகாள்வதற்கு இருக்கும் ஒகர வைி ஆதாரங்கறள 
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கவனிப்பதுதான். இப்கபாது பார்க்கப்கபாகிகறாம் ஏன் சூரியனும் 

நட்சத்திரமும், விகசஷமானறவ. ஒகக. இறத நாம் சாதகமாக 

எடுத்துடகாள்ளலாம், இறத கவனியுங்கள். இந்த காட்சிறய நீங்கள் 

பார்க்க விரும்புகிகறன். பிரமிக்கறவக்கும் காட்சி. கவனமாக பாருங்கள்.  

திறரப்பெம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ் 

அறிவிப்பாளர்: வாயு டநபுலாக்கறள நட்சத்திர பிரசவ கூெம் என்று 

டசால்லலாம். நமது விண்மீன் திரள், பால் வைி என்றறைக்கப்படுகிறது, 

இன்னமும் புதிய நட்சத்திரங்கறள டவளிகயற்றுகிறது. நம்முறெய 

சூரியனும் காலங்கெந்து உண்ொன நட்சத்திரடமனப்படுகிறது, நீங்கள் 

பார்ப்பது கபால, அந்த இக்கட்ொன சூைறல வாழ்க்றக 

சார்ந்திருக்கிறது. பூமியின் கமகங்களிலிருந்து மறை துளிகள் 

உருவாவது கபால கநபுலாவிளிருந்து நட்சத்திரங்கள் உருவாகிறது. 

திறவுககாலாக இருப்பது ஈர்ப்பு விறச. ஈர்ப்பு விறசயின் ஆதிக்கத்தால் 

வாயுவும் துகள்களும் ஒன்றாக இழுக்கப்படுகிறது. அப்படி நெக்றகயில், 

அதிகப்படியான மூலக்கூறுகள் இறைந்து, டவப்பத்றத 

உருவாக்குகிறது. அதிகப்படியான நிறலயில் ஒன்றிறனவதால், அதின் 

விறளவாக அதிகமான டவப்பம் உருவாகிறது, முக்கியமாக 

ஒடுக்கப்படும் றமயப்பகுதில் உண்ொகும். அதினால் றமயப்பகுதி 

அணுக்கறள எரியச்டசய்திடும். எரிந்துடகாண்டிருக்கும் இந்த நிறலயில் 

ஒரு நட்சத்திரம் உருவாகிறது.  
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நம்முறெய சூரியனும் இந்த விதமான சூழ்நிறலறய கெந்த 

வந்திருப்பதால், டபரும்பாலான விஞ்யானிகள் இறத சாதாரன 

நட்சத்திரமாக கருதுகின்றனர். ஆனால் சமீபத்திய ஆய்வுகள் இந்த 

கருத்றத அவர்கள் பின்வாங்கிடும் படியான தகவல்கறள 

அளித்ஹ்டுள்ளது. உண்றமயாககவ, நம்முறெய சூரியன் 

அபூர்வமானது. மற்ற நட்சத்திரங்கள் சிறியதாககவா டபரியதாககவா 

இருக்கிறது, பைறமயானதாக இருக்கின்றது, பல காரிநிகளால் அல்லது 

கபாதுமான காரைிகள் இல்லாமல் இருக்கிறது. நம்முறெய சூரியனின் 

கதிரறளகளும் விண்மீன் திரளில் டபாருத்தப்பட்டிருக்கும் நிறலயும் 

உயிர்வாை சிறப்பாக அறமக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், நீங்க ஒருமுறற என்னிெம் டசான்னது எனக்கு 

நிறனவிருக்கிறது, அதாவது சில தங்கபூட்டுகள் என்ற ககாட்பாடு 

நிலவிவருவதாக கூறினரீ்கள் – பிரபஞ்சத்தின் அறனத்தும் கநர்த்தியாக 

இருப்பறத பார்க்க முடிகிறது. இதுவறர எதற்காக சூரியன் இப்படி 

கநர்த்தியாக இருக்கிறது என்பறத ஆராய துவங்கவில்றல. இறத 

குறித்து இன்னும் டகாஞ்சம் டசால்லுங்க.  

ராஸ்: டவல், வானிலிருக்கும் நட்சத்திரங்களில் சூரியன் தன்றன 

நிறலயாக றவத்துக்டகாள்ள கதறவயான அறனத்து காரைிகறளயும் 

கநர்த்தியான அளவில் டகாண்டுள்ளது. இதற்க்கு இறையான குறுகிய 

சாளரமும் இருக்கிறது. உயிர்வாை அவசியமான நிறலயிறன அறெய, 
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நான்கு பில்லியன்களுக்கு குறறவான் வருெங்களானது. ஆனால் இது 

குகளாபல் ஹுமன் சிவிறளகசஷனுக்கு ஏற்றார்கபால இருப்பதுக்கு 

சரியான நிறலயறெய இன்னும் அதிக காலம் ஆனது. அந்த கால 

அளவு 100,000 ஆண்டுகள் தான். அதனால் தான் மனிதர்கறள 

உண்ொக்க கதவன் கநரகமடுத்துக்டகாண்ொர், இந்த பூமியில் 3.8 

பில்லியன் ஆண்டுகள் வாழும்படியாக றவத்தார், 

கதறவயானறவகறள உருவாக்கினார், சூரியனுறெய வரலாற்றின் 

அந்த குறுகிய கால சாளரத்தில், அவர் மனிதர்கறள சிருஷ்டித்தார். 

அதனால் தான் பல்லாயிரக்கைக்கான வருெங்களுக்கு பிறகு நம்றம 

ஒரு கநாக்கத்கதாடு பறெத்து உருவாக்கி றவத்திருக்கிறார் என்பது 

டதளிவாகிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: நாம் இந்த உண்றமறய அறிந்து கூர்றமயாக 

நிற்ககவண்டும், கதவன் இப்படி எல்லாவற்றறயும் 

உருவாக்கியிருப்பதால் பூமி மிகவும் விகசஷமானது, அறதவிெ 

கமலாக, இந்த பூமியில் குறுகிக காலம் வாழும்படியாக அவர் 

உருவாக்கிய ஆண்களும் டபண்களும் அவருறெய கநாக்கத்றத 

நிறறகவற்ற உண்ொக்கப்பட்ெ விகசஷமானவர்கள். ஒருமுறற நீங்கள் 

இந்த சுய சித்தம் இதில் டசயல்படுவதாக எழுதியிருந்தீர்கள். 

உங்களுறெய கைினிறய உங்கறள கநசிப்பதாக டசால்லும்படி 

ப்கராகிராம் பண்ை முடியும், ஒகக, ஆனால் அது ஒரு மனிதன் 

சுயமாக டதரிந்துடகாள்வதற்கு இறையாகாது. கதவன் 
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டகாடுத்திருக்கும் சுய சித்தத்றத குறித்து டசால்லுங்க, இந்த சிறிய 

உலகில், தீறம அளிக்க அவருக்கு அளிக்கப்பெ சந்தரப்பம்.  

ராஸ்: டவல், கதவன் நம்றம அவருறெய அன்றப டவளிப்படுத்தும் 

படியாக உருவாக்கினார் என்று கவதம் டசால்கிறது, அவர் நமக்கு சுய 

சித்தத்றத அளித்திருப்பதர்க்கான காரைமும் அதுதான். அதினால் 

சிருஷ்டிப்பு கதவறன கநசிப்பது கதவன் அவருறெய சிருஷ்டிப்றப 

கநசிப்பதும் சாத்தியமாகும். இப்பிரபஞ்சம் என் எப்படி இருக்கிறது 

என்பதற்கு இது விளக்கமளிக்கிறது. நாம் ஏன் தீறமக்கு கீைாக 

இருக்கிறாம் என்பறதயும் விளக்கமாக கூருககாறது. நம்முறெய, சுய 

சித்தத்தினால் கதவனுக்கு கீழ்படிவறதயும் கீழ்படியாமல் 

இருப்பறதயும் நம்மால் டதரிந்துடகாள்ள முடியும். என்ன நெக்கும் 

என்பறத கதவன் முன்னரிந்திருக்கிறார். நாம், தீறமக்கு 

அடிறமபட்டிருக்கும் பல வல்லறமயான அறிவாற்றலுறெய 

ஜந்துக்கறள நாம் ஏற்கனகவ எதிர்டகாண்டிருக்கிகறாம். ஆனால் 

கதவன் இந்த பிரபஞ்சத்றத சாத்தியமான இயற்பியல் ககாைங்களால் 

உருவாக்கியுள்ளார் அதினால் அவர் தீறமக்கு இறுதியான முடிறவ 

ஆைித்தரமாக அளித்திடுவார்.  

சரி, கிருஸ்துவத்தில் நான் கண்ெ தனித்துவம் என்னடவன்றால், இந்த 

மார்க்கம் மட்டுகம சிருஷ்டிப்பில் 2 காட்சிகறள காண்பிக்கிறது – 

முதலாவது கதவன் எல்லா தீறமறயயும் அளிக்கும் படியாக 
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உருவாக்குகிறார் அடுத்ததாக தீறம இல்லாத புதிய சிருஷ்டிப்பில் 

இருக்க வாஞ்றசயுள்ள மனிதர்கறள அவர் அங்கக 

அறைத்துடசல்கிறார். எதற்காக? ஏடனன்றால் நாம் தீறமறய 

எதிர்டகாள்ளும் கபாதுதான் நம்முறெய சுய சித்தம் 

கசாதறனக்குள்ளாக்கப்பட்டு கெந்துவருகிகறாம். நம்மால் 

டஜயம்டபரமுடியாத கசாதறனறய டஜயிக்க நமக்கு உதவியாக 

கதவன் நம்கமாடு இருக்கிறார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க கசாதறனயில் கதாற்றுப்கபானதாக உைர்த்த 

கநரத்றத குறித்து டசால்லுங்க, உங்களுறெய பாவங்களுக்காக 

மரிக்கும் படி கதவன் தம்முறெய ஒகர கபரான குமாரறன அனுப்பி 

உங்களுக்கு உதவினார், அறத நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தி 

டகாண்டீர்கள்.  

ராஸ்: டவல், நான் 17 வயதாக இருந்தகபாது கவதத்றத கவனமாக 

வாசிக்க ஆரம்பித்கதன். அதனுறெய நீதியான தன்றமயால் 

கவரப்பட்கென், உண்றமயில் அதனுறெய நீதியான நிறலயில் வாை 

முயன்கறன், சீக்கிரத்திகலகய அது சாத்தியமல்ல என்பறத 

விளங்கிக்டகாண்கென். ஆனால் நான் டதாெர்ந்து கவதத்றத 

வாசிக்றகயில், நஅந் புரிந்துடகாண்கென் கதவன் சிருஷ்டிகறரகய 

இந்த உலகிற்கு மனிதனாக அனுப்பி அவருறெய நீதியின் 

பரிபூரைத்தால் நம்முறெய அநீதியான நிறலக்கு விறளகிறரயம் 
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டசலுத்தினார். அது டபரிய காரியமாக கதான்றியது, என்னுறெய 

கிதிகயான் கவதாகமத்தில் 19வது வயதி நான் எழுதியது 

நிறனவிருக்கிறது, ஆம், அறத ஏற்றுக்டகாள்கிகற. கதவன் என்றன 

எதற்காக உருவாக்கினாகரா அறத நிறறகவற்ற அவருறெய உதவி 

அவசியம் என்பறதயும் அறிந்துடகாண்கென். கிடியன்ஸ் சிெம் 

என்னக்கு பிடித்த விஷயம் என்னடவன்றால் அவர்கள், “நம்றமவிெ 

நம்முறெய வாழ்விற்கு எது சிறந்தது என்பறத கதவன் அறிவார் 

எனகவ அவறர நம்முறெய வாழ்வின் நாயகராக நிறுத்துவது நல்லது 

என்பார்கள்.” அறத அங்கீகரித்து டபறுவது மட்டுமல்ல. பிரபஞ்சத்றத 

உருவாக்கினவறர உங்களுறெய வாழ்வின் தறலவராக 

ஏற்றுக்டகாண்டு உங்களால் டஜயிக்க முடியாத கசாதறனகளில் 

டஜயிப்பதற்கு அவர் உதவிெ விட்டுக்டகாடுப்பதும் அவசியம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: யா, இந்த தகவல்கறள பார்க்கும் விஞ்யானிகள், 

நீங்க இதுவறர கண்ெறிந்த பிரபஞ்சத்தின் 850 வடிவறமக்கப்பட்ெ 

அதிசயங்கள் உங்கள் மனறத ஆழ்ந்த வியப்பிற்குள் றவத்திருக்கும், 

கதவன் எப்படிபட்ெவர் என்பறத டவளிபடுத்துகிறது, எல்லாம் 

எவ்வளவு சிக்கலானது, அவர் இறவகறள டசய்திருந்தால், 

உங்களுறெய வாழ்றவ அவருறெய காரத்தில் ஒப்புவித்தால் அவரால் 

அறத றகயாள முடியும் என நான் நிறனக்கிகறன். அறத தான் அவர் 

டசால்லுகிறார்.  
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கமலும், பிரியமானவர்ககள, நாங்கள் ஒருகவறள, உங்கள் 

நம்பிக்றகறயயும் விசுவாசத்றதயும் இகயசுவின் மீது றவத்திெ 

ககட்கலாம். உங்களுறெய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பெ கதறவயான 

அறனத்றதயும் அவர் டசய்துவிட்ொர் நீங்கள் கதவனுக்கு முன்பாக 

கரதிறரயற்றவர்களாய், பாவத்திலிருந்து, விடுபட்ெவராக நிற்கலாம்.  

சரி, அடுத்த வாரம் பிரபஞ்சத்தின் இன்னும் நுட்பமான துல்லியமான 

சிருஷ்டிப்புகறள குறித்து பார்க்க கபாகிகறாம். அவற்றில் மிக 

சபபீத்திய காரியத்றத பார்ப்கபாம், “ொர்க் எனர்ஜி” அது குைப்பமான 

ஒன்று, அறத ககட்ொல் நம்பமுடியாததாக இருக்கும். கமலும் 

கவதாகம பதிவுகறள இன்னும் ஆைமாக பார்க்க இருக்கிகறாம் என்ன 

டசாள்ளப்பட்டிருக்கிரகதன்று பார்க்கலாம். நீங்களும் 

இறைந்திருப்பரீ்கள் என நம்புகிகறன்.  
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***** 

எங்களுறெய டதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காை 

இலவச ஜான் அன்டகர்டபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிறக்கம் 

டசய்திடுங்கள். 
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