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தமி� ெமாழிெபய���

நா� வா�� கிரக�தி� ம�� ��ய� உதி�கிற�, அ�டெம�� அக�ற
பாைலவன�திைடேய ஒ� ந�லவ�ண�ேசாைல, ப�ரப�ச�திேல உய��வா��
உ�ளெதன நாமறி�த ஒேர இட�.

இேத ��ய� ந� உலக�தி� ம�� 450 ேகா� வ�ட�களாக ப�ரகாசி�கிற�. ந�
ேதாலி� ஒள��� அேத ஒள�ைய, இ�� வா��த ஓ�ெவா� மன�த��
உண��� வ�தி��கிறா�. ைடேனாச��உடைல� ெதா�ட��, கடைல வ���
வ �ரமா� நிலேமறிய உய��கைள வரேவ�ற�� இ�ேவ.

�மிய�� நிக��த எ�லாவ�ைற�� ��ய�  கவன��� வ�தி��கிற�. ஆனா�
அ� ெவ�� பா�ைவயாள� அ�ல. ��ய� உ�ைமய�� ந� கிரக�தி� மி�சார
நிைலய�, ந� கா��, த�பெவ�ப� ஆகியவ�ைற வ�வைம��� ச�திய��
�ல�. இ�த உலக� ��வ�� தவ��, ந���� பற��� அதிசயமான வா��
வைலய�� �த�ைமயான generator. �மிய�� ம�தான எ�த உய��� ஏேதா ஒ�
வ�த�தி� , நம�� அ�கிய ந�ச�திரமாகிய ��யைன ந�ப� உ�ள�. ��ய�
உதி�ைகய��, �மிய�� நில�கைள�� கட�கைள�� த�
ெம�ெனாள�ய��அைண��� க��கிற�.

அத� ஊ�டமி�க கதி�க�, இ�த கிரக�ைத இ�ள�லி��� கா�பா�றி,
வ�ய�மி� நடன வ�வைம��கைள� �வ��கிற�.

கடலி� ஆழ அ�ய�� �ட, ��யன�� ஒள� உய��வா���� மிக அவசிய�.

கடலி�� நில�தி�� , தாவர�க� , ��ய ஒள�ைய ேசக��� , photosynthesis
என�ப�� ஒள��ெதா��� �ல� உணவாக மா��கி�றன. இ�த உ�ப�தி�
திற� , ந� கிரக�தி� ம�� ,பல �ழ� ம�டல�கைள வ�வைம�கிற�. இ�
இ�றியைமயாத oxygen அதாவ� ப�ராண வா�ைவ, கா�� ம�டல�தி��
ெவள�ய��கிற�. நா� உ�வா��� இ�த வா�, ந� உணவ��உ�ள ச�திைய
ப���ெத��க ந� உய�ர��க��� உத�கிற�.

��யேன ந� வா���� அ��பைட எ�பைத நா� ���� ெகா�வத�� ெவ�
கால� ��பாகேவ, மன�த�ல� இைத� கவன����ள�. ந��� வா��த
எ�ண�ற நாக�க�க���, ஒ�ெவா� நா��, ஒ�ெவா� மாத�� கட��,
ேநர� ெச�வைத� �றி��� ஒேர வழி - வான�தி� இ�த உ�கிர� தக�
பயண��ப� தா�. ஆதி கால�தி��, ஏ� நவ �ன கால�தி�� �ட வழ�கி��ள
பல நா�கா��கைள அைம�க��, கட�த கால�ைத வ�ள�க��,
எதி�கால�ைத� கண��க�� அ��பைடயாக அைமவ�, ��யன�� இய�க�
தா� .



��ய� ந� வா�வ�� தாள�ைத நி�ணய��கிற�. �மிய�� அ�சி� சா��,
வ�ட� ��வ�� பக�ேநர ��ய ஒள�ய�� கால வைரயைற�� த�வ�ர��  மா
ற��, அதனா� ப�வ�க� ேதா�ற��, அவ�றி� வள��சி-தள��சிய��
�ழ�சி��� காரணமாகிற�. வரலா�றி� ஆர�ப�திலி��ேத, மன�த�க�
��யன�� அதி��கிய��வைதஅறி�� ெகா�டன�. இத� ம�� பல �ராண�
கைதக� உ�வாகி, பல ெத�வ வ�வ�கள�� இதைன வழிப�� வ���ளன�.

ஐயாய�ர� வ�ட�க��� ��� , அதாவ�, வரலா��� கால����� ���,
மன�த�க� ,இ�கிலா�தி�, ெப�� க�பலைககைள நி�வ�, Stonehenge என�ப��
நிைன��சி�ன�ைத உ�வா�கின�. இ�த அைம�� வான�ய��காகேவ
அைம�க�ப�ட� ேபால��, வ�ட� ��வ�� வான�� ��யன��
இய�க�ைத� �றி�பதாக�� ேதா��கிற�.

ப�ைடய கிேர�க�க�,  ஒள�, கைல, ம��� ம���வ�தி� ெத�வமான Appollo
ைவ ��யைன� சி�னமாக ைவ�� வழிப�டன�.

இ�� mexico எ�றைழ�க�ப�� நா���, ப�ைடய மாயா நாக�க�தின� ,
��யன�� இய�க�ேதா� ஒ�த நிைன��சி�ன�கைள� க��ன�.
அவ�க�ைடய  ��ய� கட���� அ�றாட வா��ைகேயா� இைண�த பல
அ�ச�க� இ��தன. அவ�க� வான�� ��யன�� இய�க�ைத� ப�றி
உ�ன��பாக பதி� ெச�தன�.

Inca நாக�க�தி� நகரமான Machu Pichu -வ�� , Inti எ�றைழ�க�ப�� அவ�கள��
��ய ெத�வ�தி� அ�றாட இய�க�ைத� �றி��� ஒ� நிழ� க�கார�ைத�
காணலா�. த�கால ெத�னெம��க�க�, வ�ட�தி� மிக ந�ளமான நாைள,
இ��� Inti Raymi என� ெகா�டா�கி�றன�. சில கலா�சார�கள��,
ச�ய�லெவன���, நியாயமாக க�த�த�க வைகய��, �மி அ�ட�தி�
ைமய�தி� உ�ளவா��, ��ய��, கிரக�க��, ந�ச�திர�க��, �மிைய�
��றி வ�வதாக�� நிைன�தன�.

ஆனா�, 16-� ��றா���, வ��ண�� நம� இட� ப�றிய உ�ைம ெவள��பட
�வ�கிய�. ஐேரா�ப�ய வான�யலாளராகிய Nicolaus Copernicus, ந� ��ய�
���ப�, ��யைன ைமய�தி� உைடயெத�ற ேகா�பா�ைட ��ைவ�தா�.

��ய�டனான ந� உற� மாறிய�. சில� எ�ண�ய� ேபால, ��ய� ஒ�
ப��ரண வான�ய�சா� ெபா�ள�ல எ�பைத நா� வ�ைரவ��
அறி��ெகா�ேடா�.

1610-� ஆ���, இ�தாலிய வான�யலாளராகிய Galileo Galilei எ�பவ�, ��யைன
உ�� ேநா�க, �த��தலி� Telescope எ�ற ெதாைலேநா�கி� க�வ�ைய�
பய�ப��தினா�. Galileo , வ�ய�க�த�க வைகய��, ��யன�� ேம�பர�ைப�
�ைல�ப� ேபா�ற ெப�ய க�� ����கைள� க�டறி�தா�. இ�� , sunspots
அ�ல� ��ய���ள� எ�றைழ�க�ப�� இ�த வ�வ�க�, ந�



அ���ைறைய ெப�மள� மா�றி, அறிவ�ய� �ர�சி�� வழிவ��த�. நா�
�மிய�� கா�� நிைற�ைறயான வ�திக���� தா� ந� ெசா��க�க��
க���ப�கி�றன!

ெம�லெம�ல, �ராண�க���� பதி� அறிவ�ய� ேதா�றிய�.

பல ��றா��க� ெச�ல, ெதாழி� ��ப� ��ேனறியதா�, ��யைன�
ப�றிய ந� அறி� மாறிய�. ேம�� ப�பல வான�யலாள�க�, அத�
ரகசிய�கைள� க�டறிய, ந� ந�ச�திர�ைத ேநா�கி த� கவன�ைத�
தி��ப�ன�. �மிய�லி��� ��ய��கான �ர�, 15 ேகா� கிேலாம��ட�க� என
அளவ����ேளா�.

.Milky  Way  அ�ல�  பா�வழி�திர�  எ�ற வ��ம��திறள�� 20000 kodi
ந�ச�திர�கள�� ��ய�� ஒ�� எ�� நா� இ�ேபா� கண��கலா� . நா�
��யைன� ���வைத� ேபால, ��ய� ந� வ��ம��திறள�� ைமய�ைத, 25
ேகா� வ�ட�கள�� ஒ� �ைறெயன அ�ட�����பாைதய��  ���கிற�.

இ�த மாெப��அைம�����, ப�ற ந�ச�திர�கைள� ��றிவ��,
ஆய�ர�கண�கான கிரக�கைள� க�டறி���ேளா�. Exoplanets என�ப�� இ�த
ெவள��ேகா�க�, அ�வவ�றி�, ��ய�கள�� ஒள�ய�� திைள�கி�றன.

ESO -வ��, 3.6 ம��ட� ெதாைலேநா�கி, ேபா��, ம�ண��� வ��ண��� பல
ெதாைலேநா�கிக� �ல�, நா� ேம�� பல ெவள��ேகா�கைள வான��
ேத��ெகா����கிேறா�. ��ய��� மிக அ�கிய proxima centauri எ�ற
ந�ச�திர�ைத� ��றிவ�� ஒ� கிரக�ைத� �ட க��ப�����ேளா�.

இ�த வ�சி�திர �� உலக�கள�� உய��வா�� இ���மா எ�பைத� கா��
ெதாழி� ��ப� இ��� ந�மிட� இ�ைல. ஆனா�, இ��� இ�ப�
வ�ட�கள��, ந� ேதட�க�� ஆ��க�� ெதாடர, இ�ப�ரப�ச�தி�, நா�
தன�யாக இ�ைல எ�பைத நா� அறிய����. ேவ��கிரக உய��வா�ைவ�
ேதட த�க இட�க�, ந� ��யைன� ேபாலேவயான ப�ற ந�ச�திர�கைள�
��றிவ�� கிரக�க� தா�. ந�ச�திர� எ�ற �ைறய��, ந� ��ய� ஒ���
அ��வ� அ�ல, உ�ைமய�� அ� ஒ� சராச�யான ந�ச�திரேம எனலா�.

ந�ச�திர�கள�� பலவ�த அள�க��, வ�ண�க�� உ��. மிக� சிறிய ��
வ��ம�� �த� , 500 ேகா� ��ய�கைள உ�ளட�க�த�க மாெப�� அ�ர
அள�� உ��.

ெசா�ஜால�தி� மய�காத��க�, சாதாரண ம�ச� �� ம�னாகிய, ந� ��ய�
எள�தாக, 10 ல�ச� �மிகைள உ�ளட�க�த�க�.

ந�  ��ய�  ���ப�தி�  , ��யன��  மாெப��  அள�  வ�கித�தி�  ஆதி�க�
அதிக� . இ�த ஒள��� மாெப�� வ��ெபா��, அைன�� கிரக�கள��



ெமா�த நிைறைய� கா����, 500 மட�� ெப�ய�. 500 ேகா� வ�ட�க�
வயதான ந� ந�ச�திர� வள��த ப�வ�தி� உ�ளெதனலா�.

��ய� ���ப�தி� ப�றவ�ேறா� இைண��, ந� ��யன�� கைத , வா���
�க�� கல�த மாெப�� �ழ�� ேமகெமன� ெதாட�கி, ப�� �வ� ஈ��பா�
ச��த ஒ�� எனலா�.

இத� வ�ைள� : அத� ைமய�தி�, வா��களாலான, ெவ�பமி�க ஒள���
மாெப�� ப��, இதி� ெப��பா�� Hydrogen எ�ற ஜலவா�, ப�� சிறிய
அள�கள��, ச�� கனமான தன�ம�களாகிய , Carbon / கன�ம�, nitrogen,
oxygen/ப�ராணவா� ம��� இ���. ந� உட�க��, ப�ற உய��ன�க�� இ�த
தன�ம� ெபா��களா� ஆனைவேய.

��ய� நம� உலக�திலி��� ��றி�� வ��தியாசமான�. நா� கா�
பதி�க�த�க நில�தள� இ�ைலெயன���, க����� ெத��� ேம�பர�ைப
உைடய�. இ�ப�தி photosphere அ�ல� ஒள��ேகாள� எ�றைழ�க�ப�கிற�,
ஒ� மாெப�� பாைனய�� soup ெகாதி�பைத� ேபால காண�ப�கிற�. இ�த
�ல�ப�� ேம�பர�ப�� ெவ�பநிைல 5500 degree celsius, அதாவ�, மிக அதிக�
�டான சைமயலைற� �ைளைய� கா���� 20 மட�� அதிக�. ஆனா�,
ேம�பர����� கீேழ ��யன�� ைமய�தி�,  ந�ப ��யாத அள���
ெவ�பநிைல , ஒ�றைர ேகா� degree celsius.

��ய����ேள பா��ப� ேபா� க�பைன ெச�தா�, அத� ச�தி எ�கி���
வ�கிற� எ�பைத நா� ����ெகா�ளலா�. ��யன�� ைமய�தி�,
கி�ட�த�ட ��யன�� ெமா�த ச�தி�� உ�வாகிற�. த�வ�ரமான ெவ�ப��
அ��த��, hydrogen அ��கைள வலிய� ேச���, ஹ�லிய�ைத உ�வா�கி,
nuclear fusion அ�ல� அ��க� இைண� எ�ற இ�த ெசய��ைறய��,
ப�ர�மா�டமான அளவ�லான ச�திைய ெவள�ேய��கிற�. அ��க�
இைண�,ெநா���,  600 மி�லிய� ட�க� hydrogen-ஐ உ�ெகா��, 596
மி�லிய� ட�க�, helium-ஐ உ�வா��கிற�. ம�த� 4 மி�லிய� ட�க�
ப��ெபா��, மாெப�� அளவ�லான �ய ச�தியாக மா�கிற�, இ�த ச�தி, ந�
உலக� ��வ�� ஒ� வ�ட�தி� பய�ப���� ச�திைய� கா����, 10
ல�ச� மட�� ெப�ய�.

Einstein-இ� E=mc squared எ�ற சம�பா�, எ�ப� மிக� சிறிதள�
ப��ெபா�ைள� �ட மிக அதிக ச�தியாக மா�ற ���� எ�பைத� ��கிற�.
ப��ெபா�� அளைவ ஒள�ய�� ேவக�தா� ெப��கி, ப�� கிைட�பைத,
ம���� ஒள�ய�� ேவக�தா� ெப��கினா� கிைட�ப� ச�திய�� அள�.
ஒள�ய�� ேவக� மாெப�� அள�, மண��� 100 ேகா� கிேலாம��ட� �ர�,
அதனா�, ஒேர ஒ� கிரா� ப��ெபா�ள�� உ�ள ச�திய�� அள�,
����ெகா�ள ��யாத அள� ெப��.
��யன�� ைமய�தி� அ��க� இைண� �ல� உ�டான ச�தி,
வ��தைலைய� ேத� க�னமான பயண�ைத� ெதாட��கிற�. ��யன��



ெந�சலான உ�ப�திய�� ச�தி ஒ� மி�லிம��ட� பயண��த உடேனேய, அத�
பாைதய�� அ��க� ���கி�கி�றன. அ��க� ச�திைய உ�வா�கி,
ம���� ெவள��ப��த, இ�வாேற ெதாட���, ப�லாய�ர�கண�கான
வ�ட�க���� ப�ற�, ��யன�� ேம�பர�ப�லி���  ெவ�றிகரமாக,
ஒள�யாக��, ெவ�பமாக�� ெவள��ப�கிற�.

இ�கி���, அ� இ�திய��, ��யன�� ெம�லிய வள�ம�டலமாகிய Corona
�ல� தைடய��றி� பயண���, வ��ெவள�ய�� ஆழ�கைள அைடகிற�.

�மிைய ேநா�கி� பா�� ஒ� ஒள��கீ�ைற� ப��ெதாட�ேவா�. அ� ந�ைம
அைடய 8 நிமிட�கேள ஆ��. வழிய��, அ� மன�த�க� வ��ண��
ெச��தி��ள, பல ��ய ேசாதைன� சாவ�கைள எதி�ெகா�ளலா�.

வான�யலாள�க���, ெகாதி��� ��யைன� ப�றி ெதாட��� கா�சிகைள�
ைக�ப�றியள��க, அெம��கா, ஐேரா�பா, ஜ�பா� ஆகிய நா�க�, STEREO ,
SOHO ம��� Solar Dynamics Observatory எ�ற ��ய இய�கா�ற� வானா�வக�,
ேபா�ற ஆ�� நிைலய�கைள நி�வ���ளன.

இ�த வ��கல�க�, �மிய�லி��� க�காண��கவ�யலாத, எ��ேர கதி�க�,
ultraviolet எ�ற �ற ஊதா ம��� infrared எ�ற அக�சிவ�� அைலந�ள�கள��
��யைன ஆ�கி�றன. ந�லேவைள, �மிய�� கா��ம�டல�,
இ�வைகயான ஒள�கைள உ�வா�கி� ெகா�கிற�, இ�ைலேய� ெகா�ய
எ��ேர ம��� �ற ஊதா�கதி�க�, உய��ன�கள�� ெம�லிய தி��கைள��,
உய�ர��கைள�� அழி��வ���.

SOHO ேபா�ற க�ய வ��கல�க�, ��யைன ஆ��ெச�ய, spectroscopy
என�ப�� நிறமாைலய�யைல� பய�ப���கி�றன. அத� ஒள�ைய� பல
வ�ண�களாக� ப���பத� �ல�, ந�ச�திர ஒள�ய�� ஒ�ெவா� தன�ம�தி�,
தன��ப�ட ைகேரைகைய அைடயாள�க��, ��யன�� ரசாயன� கலைவ
�றி�� அறிகிேறா�.

மிக  ச�திவா��த எ��ேர  கதி�கைள�  ேபால�லா� , radio waves எ�ற
வாெனாலி அைலக�, �மிய�� வள�ம�டல�ைத� தா�� வ�கி�றன.
இ�தைகய  ச��  �ைறவான  ச�தி  வ�வ�கைள , Chile  நா���  வட
ப�திய���ள , ALMA  ேபா�ற ெதாைலேநா�கிக� கவன��கி�றன , இதனா�,
��யன�� வள�ம�டல�ைத, இத�� ��� ��யாத வைகய��, ஆய
��கிற�.

வ��ண��� ம�ண��� உ�ள இ�தைகய ஆ�� ைமய�கள�� �ல�, நம�
ந�ச�திர�தி� அ�வ�ேபாைதய வ�ைம� ெசய�பா�ைட அறிய ��கிற�.
Galileo க�டறி�த ��ய��ள�களா�, solar flares அ�ல� ��ய ந��க� ஏ�ப��,
ெப��ச�தி� �க�க� ெவ��� ெவள��ப�கி�றன எ�பைத நா� அறிேவா�,
இைவ வ��கல�கைள�� �மிய�� உ�ள power grids அதாவ� மி�வைல�



ப��ன�கைள�� ேசத�ப��த� ���. ம�ற ந�ச�திர�கள�� ஆ�வ��
�ல�, இவ�ைற� கா���� அதிக அபாயகரமான, மாெப�� ச�திவா��த
super flares ப�றி�� அறிய வ���ேளா�.

இ�த த�வ�ர ெவ���க� உய��வா���� ேபரழிைவ ஏ�ப��தலா�. இ�தைகய
ெவள��பா� ந� ��யன�� ஏ�ப�வத�கான சா�திய��� �ைறேவ, ஆனா�,
ஏ�படலா�.

அ��த ச�திவா��த�, அழி��� ஆ�ற�ைடய� என���, ��ய� ஒ�
மாெப�� ந�ச�திேய.

வ��ண�� அ� எறி��  உய�ச�தி� �க�க�  , �மி�� அழ��டலா�. Space
weather எ�� நாமைழ��� வ��ெவள� வான�ைல , வட ெத� திைசய��
ஏ�ப�� ��வ ஒள�கைள த�வ�ரமா��கிற�. ந� கா�த��ல�தா�, �ன�
ேபா�� ��றி�கா�க�ப��, ��ய �க�க�, �மிய�� ��வ�கள�� , வள�
ம�டல��ட�  இைணவதா� , இ�த aurorae எ�ற ��வ ஒள�க�
உ�டாகி�றன.

ந� உலக�தி� உய��ன� ெதா����� வா����வேதாட�லா�, solar panels
எ�ற ��ய� பலக�  �லமாக, ��யன�� ஏராளமான ஒள�ைய, நவ �ன
நாக�க�தி��� ேதைவயான, renewable energy என�ப�� ��தமான,
���ப��க�த�க ஆ�றலாக மா�ற ����.

��ய� பலக�க� �மிய�� ம��� வசதியானைவ அ�ல, வ��கல�க� த�
����பாைதய��, த� ம�� வ��� ஒள�ய�� 30 சதவ �த�ைத ச�தியாக மா�றி,
ஏராளமாக ��ய ஒள�ைய� பய�ப���கி�றன.

��ய மி�னா�ற�, ��ய ச�திைய ேநர�யாக� பய�ப���கிற�, ஆனா�,
ம�ற ஆ�ற� �ல�க� �ட ��யைன ந�ப�ேய உ�ளன. நிைறய, ஆனா�,
அளவான இ���கேள உைடய, நில�க�, எ�ெண� உ�ள��ட, fossil fuels
என�ப�� �ைதப�வ எ�ம�க�, நவ �ன உலக�தி� வள��சி��
ெப���ைணயாக இ����ளன. அைவ, பல ல�ச� வ�ட�க��� ���,
��யன��  ஊ�டமள���� ச�திய�� �ல�, ெசழி�� வள��த, தாவர�க�
ம��� கட� உய��ன�கள�லி��� உ�வானைவ. பல ல�ச�  வ�ட�களாக ,
�மி��  கீேழ  சி�கி�  கிட�த  �ைதப�வ  எ�ம�கைள  எ����  த�����  ந�
ேபரா�வ�தா� , நம� வள�ம�டல�தி� ரசாயன� மாறி, உலகளாவ�ய
காலநிைல மா�ற��, �����ழ� பாதி��� ஏ�ப���ள�.

��யன�டமி��� ெவள��ப�� ஒள�ைய ேசக��ப� அ�ல, அத� ைமய�தி�
நிக�� அ��க� இைண�� ெசய�பா�ைட ெச�ைமயாக� ெச�வ� தா�
ந��ட கால� த��� எ�� சில� நிைன�கி�றன�. அ��க� இைண����
ெபா��தமான  எ�ம� உ�ைமய�� கண�க�ற�. அத��, ப�ரப�ச�தி�, மிக
ஏராளமாக� காண�ப�� ஜலவா� ம��ேம ேதைவ.



இ�� அ��க�  ப�ள�  மி�  ஆைலகள��  பய�ப��த�ப�� , அ�தான
�ேரன�ய�ைத� ேபால�லா�, ஜல வா� �மிய�� கட�கள�� தாராளமாக�
கிைட�கிற� . நம� ேதைவக���, அளவ�ற மி�ச�திைய� ெதாட���
அள���, அ��க� இைண� மன�த�ல�ைத வாழைவ��� எ�� நா�
ந�ப�னா��, ��யைன� ப�றி அ�வா� �ற��யா�.

இ�திய��, அத� எ�ம இ��� ப��ப�யாக� �ைற��, அத� ைமய�தி�
அ��க� இைண� நி��த�ப��, அதனா�, அதிசயமான ஆனா� ெகா�ரமான
ெப�மா�ற� நிக��.

எ�ம� ப�றா��ைறயா�, ��ய� வ��வைட��, அத� இ�தி
����கள��,கி�ட�த�ட நி�சயமாக, அைன�� உ� கிரக�கைள��,
வ���கிவ���. தா� வாழைவ�த உலக�ைத, ந� ந�ச�திர� தாேன
உ�ெகா���. ந�லேவைள, இ� ெதாைல�ர எதி�கால�தி� நிக��,
கி�ட�த�ட 500 ேகா� வ�ட�களா��. அ�வைர, ந� ஜ�வ��ள
ந�ச�திரமாகிய ��யன�� வா����� கதி�கைள அ��தி, இ�த� சி�ன ந�ல�
கிரக�தி� உய��வா�� ெதாட��� தைழ��� ப�ணமி���.


