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அண்டத்ைதப் பற்றி எப்ப�க் 
கண்�ப்பி�த்ேதாம்? 

  
ஐசக் அ�ேமாவ். 
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1. நட்சத்திரம் 
இந்த அண்டம் �ாியன், ேகாள்கள், �மி, நிலா மற்�ம் 
நட்சத்திரங்கள் ெகாண்� உ�வான�. அவ்வள�தானா? நாம் 
பார்த்த வைர ஒ� �ாியன், ஒ� �மி, ஒ� நிலா இ�ப்பைத 
அறிேவாம். ஆனால் ேகாள்கள், நட்சத்திரங்களின் கணக்� 
அவற்றின் ஒளி�ம் தன்ைம ெபா�த்� சில நம் கண்களால் 
அைவ இ�ந்�ம் �லப்ப�வதில்ைல. ஹாலந்தில் ஒ� 
ெடலஸ்ேகாப் கண்�பி�க்கப்பட்ட�. அதன் �லம் 
ெதாைல�ர ெபா�ட்க�ம், �ைறந்� ஒளி�ம் 
ெபா�ட்கைள�ம் காண���ம். இத்தா� விஞ்ஞானி 
க��ேயா ெசாந்தமாக ஒர் ெடலஸ்ேகாப் உ�வாக்கி அதன் 
�லம் ெவ�ம் கண்களால் காண ��யாத பல நட்சத்திரங்கைள 
பார்த்தார். ெவ�ம் கண்களால் பார்த்த பால் �தி, மங்கலான 
ெவளிச்சத்தால் பனி �ழ்ந்� விாிந்த� ேபால் இ�ந்த�. அைத 
ெடலஸ்ேகாப் �லம் பார்த்த ேபா� மங்கலான 
நட்சத்திரங்களின் பல �ட்டேம மங்கலான பனி ேபான்ற 
ெவளிச்சம் என்பைத கண்டறிந்தார். அேத வ�டம் ஜுபிடைர 
ஆராய்ந்த அவர், அந்த ேகாள் நான்� சிறிய உ�வங்கள் 
�ழ்ந்�ள்ள� கண்�பி�த்தார். அைவ ஜுபிடாின் ேகாள்கள் 
(எப்ப� சந்திரன் �மிக்� ேகாேளா அப்ப�). இதன் ப� 
கண்�க்� �லப்படாத பல ெபா�ட்கள் �ாிய மண்டலத்தில் 
உள்ளன. அப்ப�யானால் �ாிய மண்டலம் எவ்வள� 
ெபாிய�? 1671ம் ஆண்� இத்தா� நாட்� இயற்பியல் வான 
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ஆராய்ச்சியாளர் ஜிேயாவின்னி காசினி (1625-1712) ெசவ்வாய் 
எவ்வள� �ரத்தில் உள்ள� பற்றி கணக்கிட்டார். அதன் 
பின்னேர பிற ேகாள்களின் �ர அளைவ கணக்கிட ���ம். 
காசினியின்  கணக்�  

 
�ற்றி�ம் சாி. அதன் பின் வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவாின் 
கணக்ைக சிறி� சாி பண்ணி �ாியன் �மியி��ந்� 
93,000,000 ைமல்கள் �ரத்தில் உள்ள� என்பைத ெசான்னார். 
காசினியின் காலகட்ட கணக்ைக விட இ� மிக�ம் 
வித்தியாசமான�. சில ேகாள்கள் �மி-�ாியைன விட �ரத்தில் 
இ�ந்தன. காசினியின் காலகட்டத்தில் சனி தான் மிக 
ெதாைலவான ேகாள், �மார் 800,000'000 ைமல்கள் அள�. 
அவாின் காலத்தில் கணக்கிடப்பட்ட அளைவ விட �ரத்தில் 
அதிகமான ேகாள்கள் பின்னர் கண்�பி�க்கப்பட்டன. 
ப்�ட்ேடா (நீள் ேகாளம்) ெதாைல�ர ேகாள் �மார் 
7,000'000'000 ைமல்கள் �ரம் ---(�ைன-
�ைனஅப்ப�யானால் அண்டம் எவ்வள� ெபாிய�? 7 
பில்�யன் ைமல்கள் �ைன-�ைன விாிந்� மற்ற 
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நட்சத்திரங்கைள ெதளித்� ஒ� ெபாிய உ�ண்ைட 
ப்�ட்ேடாைவ தாண்�? அறிஞர்கள் நட்சத்திரங்கள் 
பிரகாசத்தில் �ரத்தில் உள்ளைவ �ைறந்� உள்ளன என்ற 
எண்ணத்தில் தர்க்கம் ெகாண்டனர். நட்சத்திரங்க�ம் 
�ாியைனப் ேபால் ஒளிர்பைவ என்றனர். தாங்கள் பார்த்த 
நட்சத்திரங்கள் �ட ப்�ட்ேடாைவ விட �ரத்தில்�ந்த�. 
அைவ ஒளி�ம் �ாியன்கள் எனில் ஏன் டல்லாக இ�ந்தன? 
இ� நிஜமா? (அ) விஞ்ஞானிகளின் அ�மானமா? 130 கி.� 
வ�டம் கிேரக்க அறிஞர்கள் இந்த �ரத்ைத கணக்கிட ஒ� 
வழிைய கண்�பி�த்தனர். அ� பாரலக்ஸ் (parallax) �ைற. 
இ� ேவ� இடத்தி��ந்� ஒ� ெபா�ைள ேநாக்�ம் ேபா� 
அப்ெபா�ள் இடமாற்றம் அைடவைத இம்�ைறயில் 
அறியலாம். ஒ� கண்ைண �� ம� கண்ணால் நம் விரைல 
�கத்தின் �ன் ேநாக்�ம் ேபா� அ� இட மாற்�வ� 
ேபா��க்�ம். நாம் எவ்வள� �ரத்தில் விரைல 
ேநாக்�கிேறாேமா இட மாற்ற�ம் (அ) பாரலக்ஸ் அைத 
ெபா�த்� மா�ம். மிக �ரம் எனில் இட மாற்றம் சிறி�. மிக 
மிக �ர ெபா�ளில் இந்த இடமாற்றம் என்ப� காண ��யாத 
ஒன்�.  
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இந்த பார�க்ஸ் �ைறயில் ஒ� ெதாைல� ெபா�ைள காண 
ேவண்�ம் எனில் �த�ல் ஒ� இடத்தி��ந்� ேநாக்கி பின் 
சிறி� �ரத்தி��ந்� அப்ெபா�ைள காண ேவண்�ம். 
சாதாரணமாக நட்சத்திரம் (அ)ேகாைள இம்�ைறயில் ஒ� 
ைமல் இைடெவளி என்ப� ேபாதா�. சில �� ைமல்கள் 
என்ப� சாத்தியமா? அப்ேபா� ஒர் சின்ன இடமாற்றம் 
மட்�ேம காணலாம். இந்த பார�க்ஸ் அள� மற்�ம் நாம் 
கா�ம் இ� �ள்ளிகளின் இைடெவளி�ம் அந்த ேகாள் (அ) 
இதில் சிக்கல் யாெதனில் பார�க்ஸ் மிக மிக �ைறந்த அள� 
என்பதால் ெதாைல�ர நட்சத்திரங்க�க்� கணக்கிட மிக�ம் 
க�னமா�ம். 1838 ம் வ�டம் ெஜர்மன் ஆராய்ச்சியாளர் 
பிரடாிக் ய.ெபசல் (1784-1846)அந்த மிகக் �ைறந்த பார�க்ஸ் 
கணக்ைக அறிய ஒ� வழிைய கண்டார். அதன் �லம் �ரத்ைத 
கண்டறிந்தார். பின் மற்ற விண்ெவளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்ற 
நட்சத்திரங்களின் �ரத்ைத இம்�ைறயில் கண்டறிந்� 
�றினர். அதன் �லம் �ரம் என்ப� ஆயிரக்கணக்கான 
பில்�யன் ைமல்கல் �ரம் உள்ளடக்கிய� ஆ�ம். மிக அ�கில் 
உள்ள� ப்ராக்�மா ெசன்ெடௗாி (proxima centauri) என்ப�-
�ரம் - 25,000,000,000,000 ைமல்கள் �ரேம. இந்த �ைறயில் 
கணக்கி�ம் ேபா� வ�ம் �ஜ்ஜியங்களால் �ழப்பம் 
விைள�மாதலால் அறிஞர்கள் �யற்சி ஒளி �ைறைய 
கண்�பி�த்தனர். ஒளி மிக ேவகமாக பயணிக்�ம் என்பைத 
அறிேவாம். ஒளிக்கற்ைற ஒவ்ெவா� விநா��ம் 186,282 
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ைமல்கள் ேவகத்தில் பயணிக்�ம். �மியி��ந்� நிலா�க்� 
ெசல்ல 1 1/4 விநா� ேபா�ம். ஸூாியனி��ந்� �மி வந்� 
ேசர 8 நிமிடங்கள் ேபா�ம். இைடெவளி �ரம் 93,000,0000 
ைமல்கள். ஒ� வ�டத்தில் எவ்வள� �ரம் பயணிக்�ம்? ஒ� 
வ�டத்தில் 31,557,000 விநா�கள் உள்ளன. அைத 186,282 ல் 
ெப�க்கினால் 5,886,000,000,000 ைமல்கள் வ�ம். அதாவ� 
6,000 பில்�யன் ைமல்கள் என்ப� ஒ� வ�டத்தில் 
ஒளிக்கற்ைற பயணிக்�ம் �ரம், அ�ேவ "ஒளி வ�டம்" 
எனப்ப�ம். ப்ராக்�மா ெசன்ெடௗாி அ�கி��க்�ம் 
நட்சத்திரத்தின் �ரம் 4.4 ஒளிவ�டங்கள். அதன் ஒளி �மிைய 
வந்தைடய 4.4 வ�டங்கள் ஆ�ம். ஐக்கிய மாகாணங்களில் 
இைத வட �ரத்தில் காண ���ம். வடக்� ப்ேளாாிடாைவ 
விட ெதற்� மாகாணங்களில் காண்ப� க�னம். இரவில் 
வடக்� �றமான ஆகாயத்தில் காண்ப� ைசரஸ் மிக�ம் 
ெவளிச்சம் த�வ�. அ� 8.63 ஒளி வ�டங்கள் �ரம். அ��ம் 
�ைற �ர நட்சத்திரங்களில் ஒன்�. ஆர்க்��ஸ் என்ப� 40 
ஒளி வ�டங்கள் �ரமான�. இம்�ைறயில் பக்கத்தில் மற்�ம் 
�ரத்தி��க்�ம் நட்சத்திரங்கைள கண்டறிந்தார். ஆாியன் 
�ட்ட நட்சத்திரங்களில் ெவளிச்சமான� ாிஜல் ஒன்றா�ம். 
அ� 540 ஒளி வ�டங்கள் �ரமான� (120 * ப்ராக்�மா 
ெசன்ெடௗாி) மிக மிக ெதாைலவி�ம் நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. 
அைவகளின் பார�க்ஸ் கணக்கிட ��யா�. 1850 ம் வ�டம் 
அண்டெவளியான� மிகமிக பரந்த� என்பதறிந்ேதாம். 
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2. காலக்� 
இந்த அண்டம் எவ்வள� ெபாிய�? நட்சத்திரங்கள் விாிந்� 
பரந்� இைரந்� கிடக்க அண்டமான� ��வில்லாத� எனக் 
ெகாள்ேவாம்.  

 
இ� ஆய்வாளர்களின் அ�மானேம (க��ேயாவின் பால் �தி 
_ மங்கலான நட்சத்திரங்களின் �ட்டம்) பால் �தியில் 
பல்லாயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் அதிக இைடெவளியில் 
ஒன்� �� மங்கலான பனி ேபால் உள்ளன. மற்ற திைசகளில் 
இவ்வா� இல்லாததால் அங்ெகல்லாம் இவ்வள� 
நட்சத்திரங்கள் இல்ைல என �றினார். இைத 1738-1822 
ெஜர்மன்- ஆங்கில ஆய்வாளர் வில்�யம் ெஹர்ஷல் 1784 ல் 
க�த்தில் ெகாண்� அ�கி��க்�ம் நட்சத்திரங்களின் 
உண்ைமயான இைடெவளி �ரத்ைத கணக்கிட்டார். 
வானத்தில் ஒ� சில இடங்களில் மட்�ம் அதிக அளவில் 
நட்சத்திரங்கள் இ�ப்பைத கணக்கிட �ைனந்தார். 
ெடலஸ்ேகாப் வழியாக பார்த்தால் ெதாி�ம் ேகா�க்கணக்கான 
நட்சத்திரங்கைள எண்�வ� உண்ைமயில் ��யாத ஒன்�. 
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அதற்� ஒ���க்� வழிைய கண்டார். ஒேர அளவில் சிதறிக் 
கிடக்�ம் நட்சத்திர �ட்டங்கைள ேதர்ந்ெத�த்� (683) 
ஒவ்ெவான்றி�ம் இ�க்�ம் நட்சத்திரங்கைள �ட்�னார். பால் 
�திக்� அ�கி��க்�ம் �ட்டத்தில் அதிக எண்ணிக்ைகயி�ம் 
�ரத்தி��க்�ம் �ட்டங்களில் �ைறந்த அளவி�ம் 
இ�ப்பதாக �றினார். ஒ� சில திைசகளில் மிக �ரத்தி�ம் சில 
திைசகளில் சற்� �ைறவான �ரத்தி�ம் சிதறிக்கிடக்கின்றன 
என்றார்.  �ைடப்பந்தின் ந�வில் நின்� ெகாண்� அந்த 
பந்தின் விளிம்ைப பார்த்தால் எல்லா திைசகளி�ம் ஒேர 
எண்ணிக்ைகயிேலேய நட்சத்திரங்கள் இ�க்�ம். ஆனால் 
நட்சத்திரங்கள் தட்ைடயான ஹம்பர்கர் பட்� ேபால் 
சிதறியி�ந்தால் நாம் ந�வில் இ�ந்� பார்த்தால் பட்�யின் 
அகலமான திைசயில் அதிகளவி�ம் அைத ேநாக்க நாம் நீண்ட 
�ரத்தி�ம் பார்க்க ேநாி�ம். நிைறய நட்சத்திரங்கள் பனி �ழ் 
ெவளிச்சத்தில் அதாவ� பட்� வட்டமானால் �� பனி 
வானத்ைத வட்டமாக்�ம் அதாகப்பட்ட� பால் �தி ேபால். 
பட்�யின் தட்ைடபக்கத்தில் பார்த்தால் நட்சத்திரக்�ட்டத்தின் 
விளிம்ைப விைரவில் பார்க்கலாம். அதில் ��பனி இ�க்கா�. 
நட்சத்திரக் �ட்டங்கள் பட்�யின் வ�விேல இ�ந்தால் 
நட்சத்திர சிதறல்கள் அடர்த்தியாக அதாகப்பட்ட� 
பால்�தியின் ெவளிச்சக்கற்ைற ேபால் அதாவ� ெஹர்ஷல் 
கண்ட� ேபால் காணப்ப�ம்.  
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இ�தியில் ஹம்பர்கர் பட்�யின் வ�விேல 
நட்சத்திரக்�ட்டங்கள் இ�ப்பதாக ெஹர்ஷல் ��� ெசய்� 
(அ� காலக்�) என ெபயாிட்டார். இ� கிேரக்கத்தில் பால்�தி 
எனப்ப�ம். பட்�யின் தட்ைடபக்கத்தில் பார்த்தால் 
நட்சத்திரக்�ட்டத்தின் விளிம்ைப விைரவில் பார்க்கலாம். 
அதில் ��பனி இ�க்கா�. நட்சத்திரக் �ட்டங்கள் பட்�யின் 
வ�விேல இ�ந்தால் நட்சத்திர சிதறல்கள் அடர்த்தியாக 
அதாகப்பட்ட� பால்�தியின் ெவளிச்சக்கற்ைற ேபால் 
அதாவ� ெஹர்ஷல் கண்ட� ேபால் காணப்ப�ம். காலக்� 
எவ்வள� ெபாிய� என அறிவதற்� சில கணக்�கைள 
கணித்தார். இ� நட்சத்திரத்தின் இைடப்பட்ட �ரத்ைத ேபால் 
காலக்� எவ்வள� ெபாிய� என்�. அதன் ப� �ர அளவில் 
காலக்� 8000 ஒளி வ�டங்க�ம் கிட்ட அளவில் 1500 ஒளி 
வ�டங்க�ம் �ரம் என்றார். இ� 300,000,000 நட்சத்திரங்கள் 
ெகாண்ட�. ெடலஸ்ேகாப் இன்றி காண்பைத ேபால் 50,000 
தடைவ அளவான�. இ� உண்ைமயா? காலக்� அண்டம் 
��வ�ம் வியாபித்�ள்ளதா? அப்ப�யானால் அண்டமான� 
மிகப்ெபாிய� ஆனால் ���ள்ள�. பின்னர் வான 
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ஆராய்ச்சியாளர் இம்�ைறயில் �ன்ேனற்றம் ெகாண்டனர். 
ந�ன ெடலஸ்ேகாப்கள், �திய �ைகப்பட�ைற உதவி�டன் 
எண்ணிக்ைகைய கண்டனர். அவர்கள் ெஹர்ஷல்�ன் 
காலக்� வ�வைமப்� சாி என்�ம் அள�தான் �ைறவான� 
என்றனர். 1920 ம் ஆண்� டச்� ஆராய்ச்சியாளர் (1851-1922) 
55,000 ஒளி வ�டங்கள் �ர அளவி�ம் 11,000 ஒளி 
வ�டங்கள் கிட்ட அளவி�ம் �ரம் உள்ள� என்றார்.  ஆக 
ெஹர்ஷல், காப்ைடன் இ�வ�ம் �ாிய ��ம்பம் காலக்�யின் 
ந�ப்ப�தியில் உள்ள� என்றனர். ஏெனனில் பால்�தி 
அைனத்� திைசகளி�ம் சம அளவில் ஒளி �சிய�. ஆனால் 
ஒ� விஷயம் இதில் ேவ�படச்ெசய்த�. அ� 
ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் �ட்டமாக நீள் வ�வில் 
மற்�ம் வட்ட வ�வி�ம் இ�ந்தேத காரணம். 1800 வ�ட கால 
கட்டத்தில் ெஹர்ஷல் �ற்�க்கணக்கான அத்தைகய நீள் 
வ�வ மற்�ம் வட்டவ�வ நட்சத்திரக்�ட்டங்கள் காலக்�யில் 
இ�ந்தைத கண்டறிந்தார். இந்த வட்ட வ�வ சிதறல்கள் 
காலக்�யின் அைனத்� பக்கங்களி�ம் இல்ைல என்பதற்கான 
காரணம் அறியவில்ைல. நம் �ாிய ��ம்பம் ந�வில் 
இ�க்�மாயின் இந்த வட்ட வ�வ �ட்டங்கள் அைனத்� 
திைசகளி�ம் இ�ந்தி�க்�ம். ஆனால் அ� அப்ப�யில்ைல. 
1/3 நட்சத்திரக்�ட்டம் (sagittarius)ல் உள்ள�. இ� 
விந்ைதயான ஒன்�. 1912 ம் ஆண்� அெமாிக்க விஞ்ஞானி 
ஸ்வான் ெலவிட் என்பவர் ெசபிட்ஸ் (cepheids) என்ற 
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நட்சத்திரங்கைள ப�த்தார். இைவ ஒ� ஒ�ங்� கால 
இைடெவளியில் ெவளிச்சமாக�ம் பின்னர் சற்� ெவளிச்சம் 
�ைறந்�ம் காணப்பட்டன. அதற்� அவர் ெவளிச்சமான� �ர 
அள� அதிகமான� என்றார். இைதக்ெகாண்� பார�க்ஸ் 
�ைறயில் �ர அளைவ கண்டறிந்தார். எ�த்�க்காட்டாக ஒ� 
வான ஆராய்ச்சியாளர் இ� cepheids சம அள� ெவளிச்சம் (சம 
அள� �ரத்தில் ேநாக்�ம் ேபா�) ெகாண்��ப்பைத 
கண்டால், எப்ப��ம் ஒன்� மற்றைத விட சற்� ெவளிச்சம்க் 
ெகாண்� தான் இ�க்�ம். காரணம் அ� மற்றைத விட 
�ரத்தில் வித்தியாசப்ப�வேத. (எ.கா) �தியில் உள்ள இர� 
விளக்� ஒன்� மற்றைத விட ெவளிச்சம் ெகாண்� இ�ப்ப� 
�ர வித்தியாசேம. இேதா� �லபமாக ��வதில்ைல இந்த 
ேவைல. ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிக்கலான கணக்கீ� �ைறகைள 
ைகயாண்டனர். கைடசியாக cepheids ெகாண்� அதிக 
�ரத்ைத அளந்தனர்.  அெமாிக்க ஆராய்ச்சியாளர் ஹார்ேலா 
ேஷப்� (1885-1972)இந்த �ைறயில் ஆராய்ச்சி 
ேமற்ெகாண்டார். வட்ட வ�வ நட்சத்திரக் �ட்டத்ைத மிக 
��க்கமாக ஆராய்ந்� ஒவ்ெவான்றி�ம் cepheids கண்டார். 
அவற்றின் ஒளியின் கால அள�, ஒளி�ம் அள� கணக்கிட்� 
�ர அளைவ கண்டறிந்தார். வட்ட வ�வ �ட்டங்கள் எல்லாம் 
ஆயிரக்கணக்கான ஒளி வ�டங்களின் பத்� மடங்� 
�ரமா�ம். அைவ ஒ� ைமயத்ைத �ற்றி வட்டங்களில் 
உள்ளன. அ�ேவ காலக்�யின் ைமயப்ப�தியாம். ஆக மிக 
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மிக �ரத்தில் உள்ள�. இ� �ாிய மண்டலத்தின் அ�கில் 
இல்ைல. அ� காலக்�யின் ஒ� விளிம்பி��க்கிற�. பால் 
�தி (sagittarius)ல் மற்ற இடத்ைதவிட அதிக ெவளிச்சத்தி�ம் 
இ�க்�ம். காரணம் �சி மண்டலம், வா�க்கள் 
நட்சத்திரங்களிைடேய இ�ப்ப� தான். ெடலஸ்ேகாப் �லம் 
அைத காணலாம். இைவ பால் �தியில் அதிக அளவில் 
உள்ளன. அைவ சில நட்சத்திரங்கைள மைறத்�ம் அவற்றின் 
ஒளிைய �ைறக்க�ம் ெசய்கின்றன. ைமயப்ப�தியின் 
ஒளிக்கதிர் நம்ைம அைடயா�. நம்மால் காண�ம் ��யா�. 
�விஸ்-அெமாிக்க விஞ்ஞானி ராபர்ட் ட்ரம்ளர் (1886-1956) 
காலக்� 100,000 ஒளி வ�டங்கள் �ர அளவி�ம் 16,000 
ஒளிவ�டங்கள் �ைற�ரத்தி�ம் உள்ள� என்றார். நம� 
�ாிய மண்டலம் 30,000 ஒளிவ�டங்கள் ைமயப்ப�தி��ந்�ம், 
20,000 ஒளி வ�டங்கள் பக்கத்தி��க்�ம் விளிம்பி��ந்�ம் 
இ�க்கிற�. ந�வில் அடர்த்தியாக�ம் விளிம்பில் சற்� 
�ைறந்�ம் உள்ள�. �ாிய மண்டலத்தில் உள்ள காலக்� 
3000 ஒளிவ�டங்கள் த�மனான�. ஆக kapteyn நிைனத்தைத 
விட மிகப் ெபாிய�. cepheids ெகாண்� அளந்ததில் 
300,000,000,000 அள� நட்சத்திரங்கைளக் ெகாண்ட� 
காலக்�யா�ம். 80% �ாியைன விட அள� �ைறவானைவ. 
எப்ப�யாகி�ம் அைனத்�ம் �ாியைன அளவில் 
ஒத்தி�ப்பைவ அதில் ஏறக்�ைறய 100,000,000,000 
கணக்கா�ம். 
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3. பிற அண்டங்கள் 
ெஹர்ஷ�ன் அண்டத்தின் வ�வைமப்� கண்�பி�ப்�க்� 150 
வ�டங்க�க்�ப் பிற� ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதன் அள� 
பற்றிய விவாதம் ெகாண்டனர். அ� ப்ரபஞ்சம் அள� ெபாிய� 
என்றனர். ெடலஸ்ேகாப் வழியாக அண்டத்ைத தாண்� 
உள்ளைத காண ��யவில்ைல. கீழ் வடதிைசயில் இரண்� 
பனி படர்�கைள கண்டனர். அ� பால்�தியின் �ண்�கைள 
ேபா��ந்தன. அவற்ைற "ெமகல்லனிக் ேமகங்கள்" என்றனர். 
ெமகல்லன் உலைகச்�ற்றி தன் பயணத்ைத �வக்கிய ேபா� 
அவர் தான் �தல் ஐேராப்பியர் இந்த ேமகங்கைள கண்டார். 
ஐேராப்பியாவின் ெதன் திைச நா�களி��ந்� காண��யா�. 
ெடலஸ்ேகாப் �லம் கா�ம் ேபா� பால் �தியி�ள்ள� 
ேபால் ஒளிமங்கலாக கண்க்கற்ற நட்சத்திரங்கைள 
ெகாண்��ந்த� (ெசபிட்ஸ் ேபால்) அதாவ� இ� 
ெம.ேமகங்களின் ெசபிட்ஸ் (ெலவிட் ) இதன் ஒளி அளைவக் 
ெகாண்� ெபாிய ெம.ேமகங்கள் 155, ஒளி வ�டங்கள் �ர�ம், 
சிறிய� 165,000 ஒளி வ�டங்கள் �ர�ம் உள்ளன என்றனர். 
இந்த இ� ேமகங்க�ம் நம� காலக்�ைய விட்� நன்� 
தனிேய சிறியதாக உள்ளன. ெபாிய ேமகம் 10,000,000,000 
நட்சத்திரங்கைள�ம், சிறிய ேமகம் 2,000,000,000 
நட்சத்திரங்கைள�ம் உள்ளடக்கி உள்ள�. இந்த இ� 
ேமகத்ைத ேசர்த்தா�ம் நம� காலக்�ைய விட 1/20 நட்சத்திர 
அளைவேய ெகாண்�ள்ள�. ஆகேவ நம� அண்டம் நம� 
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காலக்� மற்�ம் இ� சிறிய �ைண காலக்��ம் 
ெகாண்�ள்ள� அவ்வளேவ.  

 
ஆனா�ம் ஒ� விஷயம் ஆச்சாியமிக்க�. 1612ல் ெஜர்மன் 
ஆராய்ச்சியாளர் ைசமன்ேமாியஸ் அந்த ஒளி �ைறந்த ேமக 
�ட்டத்ைத "ெந�ல்லா" லத்தின் ெமாழியில் ேமகம். அதன் 
இடத்ைத ெபா�த்� அ� "அண்ட்ேராேமேடா ெந�ல்லா" 
என்றார். அறிஞர்கள் அ� ��தி�ம், வா�க்க�ம் நிைறந்த�, 
ேம�ம் நட்சத்திரங்கள் இ�ப்பதால் சில ேநரம் மின்�கிற� 
என்றனர். அ.ெந�ல்லாவில் உள்ள வா�க்க�ம், ��தி�ம் 
�வி�ர்ப்� விைசயால் அ�த்தப்பட்� நட்சத்திரங்கள் அதில் 
உ�வாகின்றன அ� ஒளிர்கிற� என்றனர். 1799 ல் பிரஞ்� 
அறிஞர் நம� �ாிய ��ம்பம் அப்ப� ஒ��ைறயில் தான் 
உ�வான� என்றார். அ� ெந�ல்லா ேகாட்பா� எனப்பட்ட�. 
மற்ற ெந�ல்லாக்கள் ஒ� சில ஒளி கற்ைற அள�களில் தான் 
ஒளிைய உமிழ்கின்றன. இந்த அ.ெந�ல்லா ஒ� 
நட்சத்திரத்ைதப் ேபாலேவ ஒளிைய (அேத அள� கற்ைற 
ெவளிப்ப�த்�கிற�. அதாகப்பட்ட� ஏறக்�ைறய நட்சத்திரம் 
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ேபாலேவ. ஆக அ� நட்சத்திரங்களாேலேய 
உ�வாகியி�க்�ேமா? ஆனால் நட்சத்திரத்ைத காண 
��யவில்ைல. அ� ஒளி மங்கிய பனிேபாலேவ உள்ள�. 
அ�க்க� இ� ேபால் ஒளி மங்கிய ெவளிச்சம் ேதான்றி 
மங்�வ� நிகழ்ந்த�. உண்ைமயிேலேய தற்கா�க 
நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. ஒளிமங்�ம் ேபா� கண்�க்� 
�லப்படாம�ம், ெவளிச்சமா�ம் ேபா� நட்சத்திரங்கள் 
ெதாிவ�ம் �ற்ேற. ெடலஸ்ேகாப் �லம் ேதான்றி�ம், 
மைறந்�ம் காணப்ப�வதற்� "ேநாவியா ஸ்ெடல்லா" என்�ம் 
��க்கமாக "ேநாவாஸ்" என்�ம் அைழக்கப்ப�கின்றன. 
அ.ெந�ல்லா ஒளிக்�ம் ெந�ல்லா�க்�ம் ெதாடர்� எப்ப�? 
அெமாிக்க விஞ்ஞானி 1900 களில் இ� பற்றி ஆராய்ந்தார். 
ேநாவாஸ்கள் வான்ெவளியில் ெந�ல்லா�க்� �ன் 
ேதான்றினால் எல்லா திைசகளி�ம் ஒேர மாதிாி தான் 
இ�க்கேவண்�ம். ஆனால் அ� அப்ப�யில்ைல. காரணம் 
ேநாவாஸ்கள் ெந�ல்லாக்�ள் இ�க்கின்றன. அதன் 
காரணமாக ெந�ல்லாக்கள் ஒவ்ெவான்�ம் 
வித்தியாசப்ப�கின்றன. அ�த்த காரணம் ேநாவாக்கள் 
(ஆ.ெந�ல்லாவி�ள்ள�) ஒளி �ைறந்� மங்கலாக உள்ள�, 
வானத்தி�ள்ள மற்ற ேநாவாக்கைள விட। ஆ.ெந�ல்லா மிக 
�ரத்தி�ள்ளதாலா? அதற்�ம் தாண்� அண்டத்தில் ேவேற�ம் 
உள்ளதா? அப்ப�ெயனில் ஆ.ெந�ல்லா நட்சத்திரங்களின் 
�ட்டேம.  1885 ல் ஆ.ெந�ல்லாவில் ஒ� நட்சத்தரம் (எல்லா 
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ேநாவாக்கள் விட மிக�ம் ஒளி பைடத்ததாய்) ேதான்றிய� 
ெவ�ம் கண்களாேலேய பார்க்க ��ந்த�. அ� ெந�ல்லாவின் 
ஒ� ப�தியா? இதன் �லம் வானத்தில் சாதரான ேநாவாக்கள் 
விட ஒ� சில அதிக ஒளியில் சில ேநாவாக்கள் உள்ளன 
என்றனர். அதன் ப� �னஸ் ேகாைள விட ஒளிர்ந்த ேநாவா 
ேதான்றி பின்னர் மங்கலான�. அ� ேபால் உள்ள 
ேநாவாக்கைள "�ப்பர் ேநாவாஸ்" என்றைழத்தனர். ஒ� சில 
காலேம ஒளி�ம் அத்தைகய �ப்பர் ேநாவா 100,000,000,000 
தடைவ சாதாரண நட்சத்திரத்ைத விட ஒளி�ம் . 1885 ல் 
ேதான்றி மைறந்த (ஆ.ெந�ல்லாவிட) அந்த ஒளியில் அதிகள� 
இ�ந்த�. 1572 ல் ெவ�ம் கண்களால் கண்ட �னஸ் விட 
மிக்க ஒளிர்ந்த அந்த ேநாவா விட ஆ.ெந�ல்லாவி��ந்த 
�ப்பர் ேநாவா (1885)ல் பார்த்த� மிக �ரத்தி��ந்த�. 
ஆ.ெந�ல்லா அண்டத்தி��க்கிறதா? (அ) அைத விட தள்ளி 
உள்ளதா என்ற வாதம் ெதாடர்ந்த�. 1917 ல் �� 
ெடலஸ்ேகாப் க�ேபார்னியாவில் அ� வைர கண்�பி�த்ததில் 
சக்திவாய்ந்த 100"நீளம் ெகாண்ட� கண்�பி�க்கப்பட்ட�. 
அதன் �லம் அெமாிக்கர் (1889-1953)அதில் �ைகப்படங்கைள 
எ�த்தார். ஆ.ெந�ல்லா ஏராளமான �ட்� �ட்� 
நட்சத்திரங்கைள ெகாண்ட� என்றார். மிக மிக ெதாைலவில் 
உள்ள�. அ� அளவில் நம� அண்டத்ைத விட மிகப்ெபாிய�. 
அந்த ேநாக்கத்தில் அ� ஆ.காலக்� என்றனர். அேத சமயம் 
ெசபியட்ஸ் ெகாண்� ஆ.காலக்�யின் �ரத்ைதக் 
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கணக்கிடலாம் .1952 ல் ெஜர்மன்-அெமாிக்காளர் வால்டர் 
என்பவர் இ� ெசபியட்ஸ் இ�ப்பைத கண்டார். அ� 
கணக்கி�ம் �ைறைய மாற்றிய�. அதன்ப� ஆ.காலக்� 
2,300,000 ஒளி வ�டங்கள் �ரம் ெகாண்டன என்றார். 
பதிைனந்� தடைவ ெம.ேமகத்ைத விட மடங்� �ரமான� 
என்�ம் நம� அண்டத்ைத விட இ� மடங்� நட்சத்திரங்க�ம் 
இ�க்கின்றன என்றார். ஆக ஆ.காலக்� மற்ற காலக்� 
கண்�பி�த்த பின் நம� காலக்� பால்�தி அண்டம் என்� 
மற்றதி��ந்� பிாிக்கப்பட்ட�. பால்�தி அண்டம், 
ஆ.அண்டம், ெம.ேமகங்கள் ேம�ம் இ� டஜன் மற்ற 
டா.காலக்� (இ� டார்ப் காலக்�) ெகாண்ட�. 
அண்டங்களின் �ட்டம் ேலாக்கல் பிாி� எனப்பட்ட�. அ� 
ேபால் அறிஞர்கள் ேகா�க்கணக்கான அண்டங்கைள�ம் 
அதன் �ட்டங்கைள�ம் சில� ெபாிய� ஆயிரக்கணக்கான 
அண்டங்கைள உள்ளடக்கிய�. ��*ேகா�க்கணக்கான ஒளி 
வ�டங்கள் �ரமான�. அதாகப்பட்ட� �ரத்� 
அண்டங்களி��ந்� �றப்ப�ம் ஒளி �� மடங்� 
ேகா�க்கணக்கான வ�டங்க�க்� �ன்ேப �றப்பட்��க்�ம், 
�மியில் �ண்�யிர்கள் இ�ந்தி�க்�ம். 1963 ல் �வாஸரஸ் 
கண்டறிந்தனர். அ� மிக மிக �ரத்தி��ப்பதால் அதன் 
ைமப்ப�தி மட்�ம் ெதாிந்த�. அதனால் அைவ ஒளி மங்கி 
ெதாிந்தன.அ� ஆயிரம் மடங்� ேகா�க்கணக்கான ைமல்கள் 
ஒளி வ�டங்கள் �ரமான�. மிக ெதாைலவான �வாஸரஸ் 
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10,000,000,000 �ரமான�. �ரத்� காலக்�கைள பார்த்� 
எண்ண ��யா�, �மார் 100,000,000,000 அைனத்�ம் 
ேசர்த்�, ஆக நம� ப்ரபஞ்சம் 25,000,000,000 ஒளி வ�டங்கள் 
இைடெவளி ெகாண்ட�, ஆக நம� காலக்� ஒ� சின்ன �சி 
அளேவ, ப்ரபஞ்சத்�டன் ஒப்பி�ம் ேபா�. 
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4. விலகிச் ெசல்�ம் காலக்�கள் 
இந்த ப்ரபஞ்சம் என்�ம் நிைலயானதா? அ� ஒளியின் ஒ� சில 
ஆராய்ச்சிக�க்�ப் பின் விைட கிைடக்�ம். �ாிய ஒளிைய 
�க்ேகாண வ�வ கண்ணா�க்�ள் ெச�த்தினால் 
ஒளிக்கற்ைறகள் வைள�ம். அைல நீளம் அதிகம் ெகாண்ட 
கதிர்கள் அைல நீளம் �ைறந்த கற்ைறகைள விட �ைறவாக 
வைள�ம். இ� ஒளிக்கற்ைறகளின் வாிைச எனப்ப�ம். ஒ� 
ஓரத்தில் அைல நீளம் அதிகமானதி��ந்� �ைறவான 
நீளத்�க்� வாிைசயாக ஒளி கீற்�களின் ெதா�ப்�. 
வித்தியாசமான அைல நீளஅள� கீற்� வித்தியாசமான 
நிற்ங்கைள ெபற்றி�க்�ம்.இ� ஒளிக்கற்ைறகைள "வானவில்" 
நிறங்களில் ெவளிப்ப�த்�ம். (சிகப்�, ஆரஞ்�, மஞ்சள்,பச்ைச 
நீலம், ஊதா என்ற வாிைசயில்) �ாிய ஒளியில் ஒ� சில அைல 
நீளம் ெகாண்ட ஒளி கீற்�கள் இல்லாத்தால் ஒளிக்கற்ைறலயில் 
ஒ� சில இடங்களில் ெவளிச்சம் இ�க்கா�. ஒ� க�ப்� ேகா� 
ஒளிக்கற்ைறைய கடந்� ெசல்�ம். அ� ஒளிக்கற்ைற வாி 
எனப்ப�ம். �ாிய ஒளியின் ஒளிக்கற்ைறகளில் ஏராளமான 
வாிகள் உள்ளன. ஒவ்ெவா� ெபா�ளி��ந்�ம் ெவளிச்சம் 
ெகாண்� ெவவ்ேவ� ஒளிக்கற்ைற வாிகைள ெபறலாம். 
நம்ைம ேநாக்கி வ�ம் ஒளியி��ந்� அைனத்� அைல 
நீளங்க�ம் �ைறக்கப்பட்� கற்ைற வாிகள் ஊதா ேநாக்கி 
நகர்த்தப்ப�கின்றன.இ� ஊதா ெபயர்ப்� நம்ைம விட்� 
ெசல்�ம் ஒளிக்கற்ைறகளின் அைல நீளங்கள் நீளமாக்கப்பட்� 

http://kaleidoscopeindia.blogspot.in/2012/04/blog-post.html
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அந்த கற்ைற வாிகள் சிகப்� ேநாக்கி நகர்த்தப்பட்� அ� சிகப்� 
ெபயர்ப்� எனப்ப�ம். இந்த நகர்தல் "டாப்ளர்" விைள�. 
1842ல் ஆஸ்திரயன் டாப்ள்ர் ஒ�ைய ஆராய்ந்� ெசான்னதன் 
ெதாடர்ச்சியாக ப்ெரஞ்ச் ஆராய்சியாளர் ஒளிய ஆராய்ந்� 
ெவளியிட்டார். நட்சத்திர ஒளி கீற்�கள் சிதறி அதில் க�ப்� 
ேகா�கள் கடந்� இ�க்�ம். அந்த ேகா� ஆராயப்பட்டன. 
அந்த ேகா� ஊதா ேநாக்கி நகர்ந்தி�ந்தால் நம்ைம ேநாக்கி�ம், 
சிகப்ைப ேநாக்கி நகர்ந்தி�ந்தால் நம்ைம விட்� விலகி�ம் 
ெசல்வதாக ெசான்னார்கள். எவ்வள� �ரம் நகர்ந்தி�ப்பைத 
ெபா�த்� அதன் விலகல் ேவகத்ைத கண்டறியலாம். 1868 ம் 
ஆண்� பிாிட்�ஷ் வான ஆராய்ச்சியாளர் சிாியஸ் என்ற 
நட்சத்திரடத்தின் மிக ெம�தான ஒளி கீற்ைற கண்டறிந்தார். 
மிக �ண்ணிய (க�ப்� ேகா�களின்) சிகப்� ெபயர்ப்ைப 
கண்டறிந்�,அ� நம்ைம விட்� �ர ெசல்வதாக �றினார். 
தற்ேபாைதய வல்�னர்கள் �ல்�யமாக ஆராய்ந்� அ� 5 
ைமல்கள்/ெநா�கள் ேவகத்தில் நம்ைம விட்� வில�கிற� 
என்கின்றனர். பின்னர் பல நட்சத்திரங்களின் ஒளிக்கீற்ைற 
ெபற்� அவற்றின் ெபயர்ப்�கள் ெகாண்� சில நம்ைம 
ேநாக்கி�ம் சில நம்ைம விட்� விலகி�ம் ெசல்வைத 
ெசான்னார்கள். அ� நகர்வ� 5-70 ைமல்கள்/ெநா�கள் 
ேவகத்தில் ஆ�ம். 1912 ல் அெமாிக்க ஆராய்ச்சியாளர் 
ஆ.காலக்�யின் ஒளிக்கற்ைற ெபற �யற்சித்தார். அதி��ந்� 
க�ப்� ேகா�கள் ஊதா ெபயர்தலாக இ�ந்த� என்�ம் அ� 
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120 ைமல்கள்/ெநா�கள் ேவகத்தில் நம்ைம ேநாக்கி�ம் 
வ�வதாக �றினார். ெந�ல்லாக்களின் ஒளிக்கீற்�கைள�ம் 
1917ல் கண்டறிந்தார். ெந�ல்லாக்களில் பாதி நம்ைம 
ேநாக்கி�ம் பாதி நம்ைம விட்� வில�வதாக�ம் �றினார். 
ஆ.ெந�ல்லா, மற்�ம் ஒ� ெந�ல்லா மட்�ம் நம்ைம 
ேநாக்கி�ம் மற்ற 13 ெந�ல்லாக்கள் நம்ைம விட்� வில்�வதாக 
கண்டறிந்தார். அந்த வில�த�ன் ேவகம் சராசாியாக 
400ைமல்கள்/ெநா�கள் ஆ�ம். இ� மற்ற நட்சத்திரங்களின் 
ேவகத்ைத காட்��ம் மிக அதிகம். ஹப்பிள் என்ற அறிஞர் 
இந்த ெந�ல்லாக்கள் �ரத்� காலக்�கள் என்� �றினார். 
அைனத்� விஞ்ஞானிக�ம் இைவ ஏன் இவ்வள� ேவகமாக 
வில�கின்றன என்� ஆச்சாியப்பட்டனர். இரண்� 
காலக்�க�ம் நம்ைம ேநாக்கி வ�வ� "ேலாக்கல் க்�ப்". 
இதன் ெதாடர்ச்சியாக (1891-1972)ஹுெமசன் என்பவர் 
�ரத்� மங்கலான காலக்�களின் ஒளிைய காமிரா �ன்� 
பாய்ச்சி அதன் �லம் ஒளிக்கீற்� ெபற்� அ� 2400 ைமல்கள் / 
ெநா�கள் ேவகததில் நகர்வதாக �றினார். 1936 ல் 25000 
ைமல்கள் / ெநா�கள் ேவகத்தில் நக�ம் காலக்�யின் 
ஒளிக்கீற்றிைன ெபற்றார்.வாிைசயாக பல ஆராய்ச்சிகைள 
ேமற்ெகாண்� ஹப்பிள் பல காலக்�களின் ஒளிக்கீற்ைற 
ெபற்� அவற்றின் நகர்தல் ேவகம் கண்டறிந்� அவற்றின் 
வாிைசைய ெசான்னார். இதில் �ரத்� காலக்�யின் வில�தல் 
ேவகம் �றிப்பிட்ட �ரத்�க்� �றிப்பிட்ட அள� 
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அதிகமாவைத ெசான்னார். அ� "ஹப்பிள் விதி" 
எனப்பட்ட�.(1929) ஏன் இரண்� (ேலாக்கல் க்�ப்) தவிர 
மற்றைவ விலகி ெசல்கின்றன, இந்த விஷயத்ைத "ஆல்ப்ர்ட் 
ஐன்ஸ்�ன்" (1879-1955) விளக்கினார். அ� "சார்� 
நிைலகளின் ெபா� தத்�வம்"எனப்பட்ட�. அ� ெகாண்� 
ப்ரபஞ்சத்தின் பல சமன்பா�கைள ெசான்னார். ப்ரபஞ்சத்ைத 
நிைலயான� என்� ெகாண்� சமன்பாட்ைட வ�த்தார். 
1917ல் டச்� ஆராய்ச்சியாளர் ப்ரபஞ்சம் 

 
 நிைலயாக விாிவைடவதாக�ம் ெபாியதாக வளர்வதாக�ம் 
�றினார். அவர் ப்ரபஞ்சத்தில் நட்சத்திரம் மற்�ம் பிற 
ெபா�ட்கைள வி�பட்� �றினார். 1922ல் ரஷ்ய அறிஞர் 
அெலக்ஸாண்டர் விாிவைட�ம் ப்ரபஞ்சம் மற்�ம் 
நட்சத்திரங்கைள கணக்கில் ெகாண்ேட கண்க்கிட்டார். 1930 ல் 
ஆங்கில ஆராய்ச்சியாள�ம் இைதேய �றினார். ஐன்ஸ்�ன் 
பின்னர் தாம் �றிய சமன்பா� ெபாிய தவ� என்றார். இந்த 
சமன்பா�கள் ஹப்பிள் விதிைய விளக்கின. ப்ரபஞ்சம் 
விாிவைடகிற�. �ட்டான காலக்�கள் �வி�ர்ப்� விைசயால் 
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நிைலப்பட்�ள்ளன. மற்ற காலக்�கள் வில�வ� ப்ர்பஞ்சம் 
விாிவைடவதால். ப்ரபஞ்சம் விாிவைடவ� அைனத்� 
ப�திகளி�ம் சீராக இ�ந்தால் ஹப்பில் கண்ட� 
உண்ைமயா�ம். "ேலாக்கல் க்�ப்" உள்ள இ� காலக்�கள் 
தவிர மற்ற பதி�ன்�ம் அைவகளின் �ரத்திற்ேகற்ப ேவகமாக 
வில�கின்றன. வானத்ைத மற்ற காலக்�களி��ந்� 
ேநாக்கினால் இைத காணலாம். காலக்�களின் �ட்டம் 
நம்ைம விட்� வில�வ� மட்�மல்லாமல் ஒன்ைற விட்� 
ஒன்� தள்ளி�ம் ெசல்கின்றன. இ� ஐன்ஸ்�ன் மற்�ம் 
ஹப்பிள்ஸ் விதிப்ப� நடக்கிற�. 
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5. ெபாிய ேமாதல் 
நா�க்� நாள், ஆண்�க்� ஆண்� ப்ரபஞ்சமான� விாிந்� 
ெகாண்ேட ெசல்கிற�. இப்ப� எனில் நாம் பின்ேனாக்கி 
ஆராய்ந்தால் ப்ரபஞ்சமான� சிறி� சிறிதாக சி�த்�க் 
ெகாண்ேட ெசன்� ��வில் ஒன்�மில்லா� இ�க்�ம். 
ெபல்ஜியன் ஆராய்ச்சியாளர் இ� பற்றி ேபசலானார்.  

 
அவர் ப்ரபஞ்சத்தின் அைனத்� பாகங்கைள�ம் "காஸ்மிக் 
�ட்ைட" என்ற சிறிய உ�வத்தில் அடக்கினார். அவாின் 
�ற்�ப்ப� இந்த �ட்ைட ஒ� சமயம் ெவ�த்ததால் இந்த 
ப்ரபஞ்சம் இன்�ம் விாிவைடந்� ெகாண்��க்கிற� என்றார். 
4,600,000,000 பில்�யன் வ�டங்க�க்� �ன் என்றனர். 
அப்ப�ெயனில் �ாிய��ம்பம் எப்ப� ப்ரபஞ்சத்ைத விட 
வயதானதாய் இ�க்�ம், 20 வ�டங்களாக இ� 
தீர்க்கப்படாமேலேய இ�ந்த�. யா�ைடய �ற்� சாி? 1952 ல் 
அஃபாேட இ� ெசபிட்ஸ் உள்ளதாக ெசான்னார். அதன்ப� 
வான் ஆராய்ச்சியாளர்களின் �ற்� தவ�. ெசபிட்ஸ் ெகாண்� 
�ரத்ைத அளந்ததில் ப்ரபஞ்சமான� �ன்னர் 
நிைனத்தைதவிட பன்மடங்� ெபாிய�.  

http://kaleidoscopeindia.blogspot.com/2012/04/5.html
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ஆக ஹம்பிள் நிைல எண் சிறிய� என்றார்.அதாவ� 
ப்ரபஞ்சத்திற்� தற்ேபாைதய உ�வ அளவிற்� 
விாிவைடவதற்� ெராம்ப ெராம்ப காலமாய் உள்ள� . ஆக 
ெபாிய ேமாதல் �ன்னர் நிைனத்தைதவிட �ன்னேர 
நடந்தி�க்கக்��ம். �ாிய ��ம்பம் விட ப்ரபஞ்சம் வயதான�. 
ஆனால் எவ்வள� என்ப� ெதாியா�. ஆக ஆராய்ச்சியாளர்கள் 
ெபாிய ேமாதல் 10,000,000,000 வ�டங்க�க்� �ன்�ம், 
சிலர் 20,000,000,000 �ன்ன�ம் நடந்தி�க்கக்��ம் என்றனர். 
இைடப்பட்ட 15,000,000,000 வ�டங்கள் என ெகாள்ளலாம். 
சிலர் இந்த ெபாிய ேமாதல்நடக்கவில்ைல என்றனர். 
காலக்�கள் வில�வ�ம் ப்ரபஞ்சம் விாிவைடவதா�ம் �� 
காலக்�கள் வி�பட்ட இடத்தில் ெம�வாக ேதான்�கின்றன 
என்றனர். இதற்� "ெதாடர் பைடப்�கள்" எனப்ெபயர். 1948 ல் 
ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர் மற்�ம் இ� ஆஸ்�ாிய 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் ேசர்ந்� இந்த ெதாடர் பைடப்� 
உண்ைமெயனில் இந்த ப்ரபஞ்சம் �ன்னர் பார்த்த� 
ேபால்தானி�க்க ேவண்�ம், ேம�ம் ஆரம்பமில்ைல என்றனர். 
இந்த க�த்� நிலவிய ேபா� ேகமன் என்பவர் ெபாிய 
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ேமாதைல ெதாிவித்தார். அ� �லம் உண்டான கதிர்�ச்� 
மிக்க ெவப்பமாக பல்லாயிரக்கணக்கான பில்�யன் �கிாிகள் 
ெகாண்டதாய் இ�ந்த�. பின் ப்ரபஞ்சம் விாிவைட�ம் ேபா� 
கதிர்�ச்� விாிவைடந்� , ெவப்பம் �ைறயத் ெதாடங்கிய�. 
இப்ேபா� பல பில்�யன் வ�டங்க�க்� பின் ப்ரபஞ்சத்தின் 
�� மிக�ம் �ைறந்� ஒ� �ைறந்த ெவப்பத்திற்� வந்�ள்ள�. 
கதிர்�ச்� ெவப்பமாய் இ�ந்தேபா� �ைறந்த அைல 
வாிைசயி�ம் அைல வாிைச நீ�ம் ேபா� ெவப்பம் �ைறந்�ம் 
இ�ந்த�. இப்ேபா� அந்த ெபாிய ேமாத�ன் அைல வாிைச 
விாிந்� பரந்� , ேர�ேயா அைலகளாய் அைழக்கப்ப�கிற�. 
ஏேத�ம் ஒ� வழியில் அதன் �ச்ைச கண்�பி�த்தால் அதைன 
வான் ெவளியில் காணலாம். �ரத்ைத ெபா�த்� ெவ�ம் 
கண்களால் (அ) ெடலஸ்ேகாப் ெகாண்� கதிர்�ச்� அறியலாம். 
எந்த திைசயில் ேவண்�மானா�ம் ��ந்த மட்�ம் �ரத்தில் 
ெடலஸ்ேகாப் ெகாண்� ேநாக்கினால் ெபாிய ேமாத�ன் 
உண்ைம என்பதன் சாத்தியக்��கைள அறியலாம். இந்த 
ேர�ேயா அைலகள் அைனத்� திைசகளி�ம் ஒேர மாதிாி தான் 
இ�க்�ம். அதன் ஒ� மிக�ம் �ைறந்� தான் ேகட்�ம், 
அவ்வள� ெபாிய ேமாதல் என்ற ேபா�ம், ெவ� காலம் 
�ன்னர் என்பதால். இந்த ேர�ேயா அைலகைள பிாித்ெத�க்க 
க�விகள் அந்த சமயத்தில் இல்ைல. பின்னர் பல 
வ�டங்க�க்�ப்பின் ேர�ேயா ெடலஸ்ேகாப் 
கண்�பி�க்கப்பட்ட�. 1964ல் அெமாிக்க ஆராய்ச்சியாளர் 
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காெமாவ் �ற்ைற பற்றி ஆராய்ந்தார். 1965 ல் மிக �ண்ணிய 
அைமப்ைப உ�வாக்கினார். அதன் �லம் ேர�ேயா கதிர்�ச்� 
கண்டறியப்பட்� காெமாவ் �ற்� உண்ைம என்றனர். பின்னர் 
பல�ம் ஆராய்ந்� ெபாிய ேமாதல் நடந்தி�க்�ம் என்றனர். 
"ெதாடர் பைடப்�கள்" என்ற �ற்� அ�ப்பட்�ப்ேபான�. 
உண்ைமயில் ெடலஸ்ேகாப் �லம் நாம் கா�ம் �ரத்� 
"�வாஸ்ர்" 10,000,000,000 ஒளி வ�டங்கள் �ரமான�. இதன் 
�லம் ெபாிய ேமாதல் 12 (அ) 15 பில்�யன் வ�டங்க�க்� 
�ன் நடந்தி�க்கக்��ம். எதிர் காலத்தில் என்ன நடக்�ம்? 
ப்ரபஞ்சமான� ெவ�மேன விாிந்� விாிந்� விாிந்� 
ெகாண்ேட ெசல்�ம். காலக்�கள் வில�வ�ம் பல 
வ�டங்க�க்� நடக்�ம் . இ� ெவட்டெவளி என்பதால் இ� 
பார்ப்பதற்� க�விகள் ேபா�மானதில்ைல. காலக்�கள் 
நகர்த�ம் �வி�ர்ப்� விைசயில் ஒன்ைற ஒன்� ஈர்த்�க் 
ெகாண்�ள்ளன. அதனால் விாிவைடவ�ம் 
மட்�ப்ப�த்தப்ப�கிற�. ஒ� ��வில் இந்த விாிவைடவதல் 
�ஜ்யமா�ம் . பின்னர் ெம� ெம�வாக ��ங்க ஆரம்பிக்�ம். 
இ� சிறி� சிறிதாக ேவகம் ெபற்� "ெபாிய அைடத்த�க்�" 
உட்பட்� ��ய ப்ரபஞ்சமா�ம். இப்ப�யாகி காலக்�கள் 
ஒன்�க்� ஒன்� ேமாதி ந�க்கப்பட்� பின்னர் "ெபாிய 
ேமாதல்" உ�வா�ம். ஆக விாிவைடந்�, ��ங்கி பின்னர் 
தி�ம்ப�ம் விாிவைடந்� ��ங்�வதாக�ம் ெதாட�ம். ஆக 
இ� "ஊசலா�ம் ப்ரபஞ்சம்" ஆக இ�க்�ம். ஆக 
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ப்ரபஞ்சமான� ெவட்ட ெவளியானதா (அ) ���ள்ளதா? அ� 
���ள்ள� எனில் நிைலயானதா (அ) ஊசலா�ம் ஒன்றா? 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் உ�தியான எதற்�ம் வர ��யவில்ைல. 
அ� ெதாடர்ந்� விாிவைடந்� ெகாண்ேட ெசல்கிறதா (அ) 
விாிவைடந்� �டப்பட்� ��ங்க ஆரம்பித்�ள்ளதா? இ� 
ப்ரபஞ்சத்தின் ஈர்ப்� விைசயால் மட்�ேம ��ெவ�க்க 
���ம். நாம் நட்சத்திரங்கள் மற்�ம் காலக்�கைள மட்�ேம 
க�த்தில் ெகாண்டால் ப்ரபஞ்சத்தின் ெகாள்ளளவில் 1/100 
அள� மட்�ேம அ� விாிவைடவ� த�க்க ேதைவப்ப�ம். ஆக 
இ� ெவட்டெவளியா? சில ஆராயச்சியாளர்கள் இங்� ேவ� 
சில ெபா�ட்க�ம் அதாகப்பட்ட� "கணக்கில் வராத 
அடர்�கள்" உள்ளன, காலக்�க�க்� அப்பாற்பட்� உள்ள� 
என்றனர். ெவ� சிறிய ெபா�ட்க�ம் அதற்ேக உாிய 
அடர்�டன் இ�க்�ம். அந்த ேநாக்கத்தில் ப்ரபஞ்சமான� 
�டப்பட்�ள்ள� எனலாம். அந்த பட்சத்தில் இ� 
நிைலயானதா (அ) ஊசலா�ம் ஒன்றா என் சிந்திக்கலாம். 
இப்ப�யாக பல பல ேகள்விக�க்�ம் நமக்�ம், 
ஆராய்ச்சியாளர்க�க்�ம் விைட ெதாிய வந்தால் இந்த 
ப்ரபஞ்சத்தில் ேவ� ஒன்�ம் இல்ைல, நாம் அறியாத� 
எனலாம். மிக ெபாிய சவாலகேவ உள்ள� ப்ரபஞ்சத்தின் 
அைமப்�. 
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