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நூல் அறிமுக உயர

எல்லவாகருத்தகளும்  நூல் ஆசிரியருடையயவேவய

இந் நூலில் உள்ள கட்டுயரகள் வவேற்றுகிரக வேவாசிகயள பற்றிய எனைத வதேடைலின சதேவாகுப்பு. 
அவ்வேப்வபவாத வவேற்றுகிரக வேவாசிகயள பற்றிய தேகவேல்களின வபவாத வசகரிகப்பட்டை தேகவேல்களின 
அடிப்பயடையில் நவான எழுதிய கட்டுயரகள். திண்டுக்கல் மைவாவேட்டைம் வேத்தேலக்குண்டிலிருந்த வேதியல 
பிரபவாயவே ஆசிரியரவாக சகவாண்டை மைகவாகவி இதேழிலும்,மைதயரயிலிருந்த சவேளிவேரும் தேமிழ் வேவாசல் 
உள்ளிட்டை இதேழ்களின சவேளிவேந்தே கட்டுயரகளின சதேவாகுப்வப "வவேற்றுகிரவேவாசிகயள சந்தித்வதேனை" - 
எனறை தேயலப்பில் மின நூலவாக சவேளிவேருகிறைத.

       கட்டுயரகளவாக சவேளியிட்டை இதேழ்கள் ஆசியர்களுக்கும் , தேற்வபவாத எனைத கட்டுயரயய மின நூலவாக 
சவேளியிடும்  freetamilebooksteam க்கு எனைத நனறிகள்.
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நூல் ஆசிரியர் அறிமுக உயர

சிறுவேயதில்  கடைவுள் எங்வக இருக்கிறைவார் ? எனறை வகள்விக்கு வேவானைத்யதே கவாட்டுவேவார்கள்.. சிலர் வேவானைத்யதே
வநவாக்கி வேணங்குவேவார்கள். வேவானைத்யதே சவேறித்த பவார்த்த சகவாண்டிருந்தே எனைக்கு கடைவுள் அங்கு இல்யல 
எனை சதேரியத்தவேங்கியத. சரி வவேறு எனனைதேவான வேவானைத்தில் இருக்கிறைத... எனறை வதேடைலில் நவாம் வேவாழும் 
பூமியய வபவால பல கிரகணங்கள், நட்ச்சதிரங்கள்,வகலக்ஸிக்கள்,கருந்தயளகள் எனை முடிவுற்றை அவதே 
வநரத்தில் ஆச்சர்யங்கள் நியறைந்தே பிரபஞ்சம் எனைக்கு முன விரிந்தேத. நம்யமை வபவானறை மைனிதேர்களும் 
இருக்கலவாம் எனறை தேகவேல் கியடைத்தே வபவாத தியகத்த வபவாவனைன. கிட்டைதேட்டை 25 ஆண்டுகள் வவேற்று கிர 
மைனிதேர்கயள பற்றி தேகவேல்கயள வதேடித்வதேடி வசகரிக்க சதேவாடைங்கிவனைன. அதில் உண்யமைக்கு பக்கத்தில் 
அயனைவேரவாலும்  ஏற்றுக்சகவாள்ளும் தேகவேல்கயள சகவாண்டு  எழுதே தவேங்கிவனைன.

              அப்படி நவான இதயவே எழுதிய கட்டுயரகளின சதேவாகுப்பு இந்நூல். வநரில் 
வவேற்றுகிரகமைனிதேர்கயள சந்திக்கும் வேயர வதேடைல் சதேவாடைரும்..

- அ.தேமிழ்ச்சசல்வேன.
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பிரபஞ்சத்தில் உயியரத் வதேடி…

மினசவாரம் தேயடைப்படுகிறை இரவு வநரம்; சமைவா ட்யடை மைவாடியில் நினறு கவேனித்தேவால் நமைக்குமு ன 
எல்யலயற்றை விரிந்த பரந்தள்ள பிரபஞ்சத் தில் நட்சத்திரங்களின கண்சிமிட்டைல்கள் அற் புதேமைவானைத. 
சப்தேரிசி மைண்டைலம், ஓரியன மைண்டை லம், கவார்த்தியக நட்சத்திரக் கூட்டைம், சவேண்ப னி வபவானறை 
"ஆகவாயகங்யக" எனறு அயழைக் கப்படுகிறை மில்கிவவே எனை கண்சகவாள்ளவா கவா ட்சி. நமைக்கு முன உள்ள 
இந்தே சவேளியில் உயிர் கயளத் வதேடுவவேவாம்.

பிரபஞ்சத் தேனியமையில் நவாம்....

நீண்டை சநடுங்கவாலமைவாகவவே வேவானைவியல் விஞ்  ஞவானிகளுக்கு ஒரு `பிரபஞ்சத் தேனியமையில்' இ ந்தே உலகம்
இருக்கிறைதேவா எனறை வகள்வி ஏற்பட் டைத. இந்தே பரந்தே பிரபஞ்சத்யதே ஆரவாயவும், சதேரிந்த சகவாள்ளவும்  
நவாம் மைட்டுவமை முயற்சி சசய்கிவறைவாமைவா, நமைக்கு தயணயவாக வவேறு கிரக வேவாசிகள் இல்யலயவா எனறை 
ஆதேங்கம் இருக்கிறைத.

பிரபஞ்சத் தேனியமை ஒரு பக்கம் இருந்தேவாலும், உயிர் வதேடைலில் மைற்சறைவாரு விசயமும் அடைங்கி யுள்ளத. 
சகவாஞ்சம்,சகவாஞ்சமைவாக பூமிக்கு வேயத ஆகிக்சகவாண்வடை வபவாகிறைத. அவதேவாடு நவாமும் பூமியய ஒரு 
கழிவுகயள சகவாட்டும் இடைமைவாக மைவாற்றிவிட்வடைவாம். இதேனைவால் பூமி மைனிதேர்கள் வேவாழைத் தேகுதியில்லவாதே 
இடைமைவாக மைவா றிவேருகிறைத. எதிர்கவாலத்தில் மைனிதே இனைம் தேயளக்கவவேறுஒரு இடைம்(கிரகம்) வவேண்டுவமை.

இத வபவானறை வதேயவேகயளப் பூர்த்தி சசய்ய  விஞ்ஞவானிகள்சசயற்யகவகவாள்கயளயும், `கலீலிவயவா' 
வபவானறை வேவானில் மிதேந்தே சகவா ண்வடை ஆரவாய்கிறை சடைலஸ்வகவாப்புகள், பூமி யில்அயமைக்கப்பட்டுள்ள 
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மிகப்பிரமைவாண்டை மைவானை சடைலஸ்வகவாப்புகயள சகவாண்டு இந்தே பிரபஞ்சத்யதே தருவித்தருவி ஆரவாந்த 
சகவா ண்டிருக்கிறைவார்கள்.

உயிர் எனபத எனனை ....

உயிர்கயளத் வதேடுவேதேற்கு முனனைவால் உயிர் எனபத எனனை எனை சதேரிந்தசகவாள்வவேவாம். 
'புரதேப்சபவாருட்களின புதிர் வேடிவேவமை உயிர்' எனகிறைவார்கள் விஞ்ஞவானிகள். இயவே வபவாக இனனும் சில 
நிபந்தேயனைகளும் உண்டு.

1. டி.என.ஏ (டி ஆக்ஸிரிவப நியூக்ளீக் அமிலம்), ஆர்.என.ஏ (ரீவபவா நியூக்ளீக் அமிலம் சகவாண் டைதேவாக 
இருக்க வவேண்டும்

2. இனைப்சபருக்கம், உறுப்பயசவு, நகர்தேல் இருக்கவவேண்டும்.

3.ஒரு உயிர் மைற்சறைவாரு உயிரவாக மைவாறுதேல் அயடையவவேண்டும்(பரிணவாமைம்)

4.வேளர்ச்சியதேமைவாற்றைம்.

5.வவேதிமைவாற்றைம் வபவானறை சசயல்பவாடுகள் இருக்கவவேண்டும்.

உயிர் எனறைவால் எனனை எனைப் பவார்த்தேவாயிற்று.

உயிர் உருவேவாகும் சூழ்நியலகள்...

உயிர் உருவேவாக எனனை மைவாதிரியவானை சூழ்நி யலகள் வவேண்டும். ஒரு கிரகத்தின சூழ்நியல யய மைவாற்றை 
இயலவாதேயவே, மைவாற்றைக்கூடியயவே   எனை இரண்டு விதேமைவாக பிரிக்கலவாம். ஒரு கிரகம் சூரியனில் இருந்த 
உள்ள சதேவாயலவு, சுழைற்சி வவேகம்,நவாள் சலனைம், ஆண்டு சலனைம், சுழைற்ச்சி ஆச்சின சரிவு, நியறை, ஆரம், 
சுற்றும் பவாயதே இயவே மைவாற்றை இயலவாதேயவே. மைவாற்றைகூடிய சூழ்நியலகள் எனை சில உண்டு. மைனிதேனின வி 
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ஞ்ஞவானை முயற்சியவால் ஒரு கிரகத்தின வேளிமை ண்டைலம், வேளிமைகலயவே, அழுத்தேம், தேட்பசவே ப்பம், 
ஈரப்பதேம் இவேற்யறை மைவாற்றைலவாம்.

இந்தே விதிமுயறைகளுக்கு உட்பட்டு நமைத சூரியமைண்டைலத்தில் உயிர் வேவாழைத் தேகுதியவானை, அல்லத 
ஏவதேனும் புதிய உயிர்கள் வேவாழ்கி னறைதேவா எனைத் வதேடுவவேவாம்.

நமைத சந்தேதியினைர் வேவாழை ஏற்றை கிரகம்...

வவேற்று கிரகங்களில் உயிர்வதேடைல் எனை வபச ஆரம்பித்தேவாவல நமைக்கு முதேலில் வதேவானறுவேத சசவ்வேவாய் 
கிரகமைவாகத்தேவான இருக்கும். நமைத சூரியமைண்டைலத்தில் பூமியய அடுத்தே நவானகவா வேத கிரகமைவாகும். 
கிட்டைதேட்டை பூமியின பரப்ப ளவு சகவாண்டைத. தேனயனைத்தேவாவனை சுற்றிக்சகவா ள்ள 24 1/2 மைணிவநரம் 
ஆகிறைத. சூரியயனை சுற்றை இரண்டு வேருடைங்கள் (பூமி வேருடைங்க ளில்). யதேமைவாஸ், வபவாபவாஸ் எனை இரண்டு 
சந்தி ரனகள். யதேமைவாஸ் 16 கிமீ சுற்றைளவு, வபவாபவாஸ் 28 கிமீ. சுற்றைளவு சகவாண்டைத. யதேமைவாஸ் சச வ்வேவாயய 
கிழைக்கிலிருந்த வமைற்கவாகவும், வபவா பவாஸ் வமைற்கிலிருந்த கிழைக்கவாகவும் சுற்றுகி னறைனை. சசவ்வேவாயின 
வமைற்பரப்பு இயக்கமைற்று கவாணப்பட்டைவாலும் எரிமையல சவேடிப்புகள் அவ்வேப்வபவாத நிகழ்கினறைனை. 
சசவ்வேவாயின அதிகவாயலப் சபவாழுத பூமியின கவாயல சபவாழுயதேப்வபவாலவவே சமைல்லிய பனிப்படை 
லத்தடைவனைவய தவேங்கிறைத. மிக சமைல்லிய கவாற்றுமைண்டைலம் அதில் குயறைந்தே அளவில் ஆக்ஸிஸன, 
கவார்பனயடை ஆக்யஸடு, யநட்ர ஜேன உள்ளத. ஒரு கவாலத்தில் ஆறுகள் ஒடி வேற்றிப்வபவானை கிரகமைவாக 
சசவ்வேவாய்  கவாட்சி யளிக்கிறைத. பவாத்யபனடைர் ஆய்வுகள் சசவ்வேவா யின யமையப்பகுதியல் 
சசய்யப்பட்டைத. தருவே ப்பகுதியில் நீர் பனிகட்டியவாக இருக்கிறைத. பவா க்டிரீயவாக்கள் வபவானறை சிறு 
உயிரினைங்கள் இருக் கலவாம். தேற்சபவாழுத உயிர் இருக்கிறைவதேவா இ ல்யலவயவா எதிர்கவாலத்தில் நமைத 
சந்தேதியினைர் வேவாழை ஏற்றை கிரகம்.

400 வகவாடி ஆண்டுகளவாகலவாம்...
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சசவ்வேவாய்க்கு அடுத்தேவாக சனிகிரகத்தின சந்திர னைவானை யடைட்டைன. கி.பி.1655 ல் கிருஸ்டியன 
ஹஹூயுசஜேனனைவால் கண்டுபிடிக்கபட்ட்த. 400 வகவாடி ஆண்டுகளுக்கு முன பூமி எப்படி இருந்தேவதேவா அவதே 
வபவானறை தேனயமையில் இருக்கிறைத. சனிகிரகத்திலிருந்த 12,22,000 கி.மீ. தரத்தில் உள்ளத. 180 டிகிரியில் 
தேண்ணீர் உயறைந்திருக்கிறைத. அந்தே கிரகம் முழுவேதம் மீத்வதேனும், ஈத்வதேனும் நியறைந்தேருக்கிறைத. 
இக்கிரகம் உயிர்வேவாழை தேகுதியவானைதேவாக மைவாறை 400 வகவாடி ஆண்டுகளவாகலவாம். கவாத்திருப்வபவாம்!!

10 கி.மீ. அழைத்தில் தேண்ணீர் ...

சூரிய மைண்டைலத்தில் மைற்சறைவாரு நம்பிக்யக தேரும் கிரகமைவாக வியவாழைன கிரகத்தின யூவரவாப்பவா. வியவாழைன 
கிரகம் மைற்சறைவாரு சூரிய மைண்டைலத்யதே வபவாலவவே 20 க்கும் வமைற்பட்டை சந்திரனகளுடைன திகழ்கிறைத. 
வியவாழைனின கவாந்தேப்புலனும், ஈர்ப்புவியசயும் சூரியனின ஆற்றைலில் பவாதியயப் சபற்றுள்ளத. யுவரவாப் 
பவாவின வமைற்பரப்பில் 10 கி.மீ. அழைத்தில் தேண்ணீர் உள்ளத எனறும், அதேன வேளிமைண்டைல அழுத்தேம், 
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வேவாயுகள், தேட்பசவேப்பநியல, சுழைற் சிவவேகம் வபவானறையவே யடைட்டையனைப் வபவா லவவே எதிர்கவால 
நம்பிக்யகயளிக்கக் கூடியத.

சூரியமைண்டைலத்திற்கு சவேளிவயயவானை உயிர்த் வதேடைல் ...

எதிர்கவாலத் வதேயவே விண்சவேளி ஆய்வின அடுத்தே கட்டை வேளர்ச்சி எனறை அடிப்பயடையில் 
சூரியமைண்டைலத்தில் உயிர் வதேடுதேல் சதேவாடை ர்ந்த சகவாண்டிருக்கிறைத. சூரியமைண்டைலத்திற்கு 
சவேளிவயயவானை உயிர்த் வதேடைல் விஞ்ஞவானிகள் உட்படை அறிவியல் ஆர்வேம் சகவாண்டை அயனைவே 
ருக்குமைவானைத. இதேன சவேளிப்பவாடைவாகவவே பறைக் கும் தேட்டு கயதேகள். பறைக்கும் தேட்டுகள் உண் யமையில்யல 
எனை அசமைரிக்க விண்சவேளி நிறு வேனைமைவானை நவாசவா உறுதிசசய்தள்ளத. ஆனைவால் சகனனைத் ஆர்னைவால்டு 
எனபவேர் "மூனறைடி சவே ள்ளி மைனிதேர்கள்" எனறை நூயல சவேளியிட்டு பலவகவாடி டைவாலர்கள் சம்பதித்தேவார். 
ஹர்சபர் ட்ஜேவார்ஜ் எழுதிய "உலகங்களுக்கியடைவய வபவா ர்" வபவானறை நவாவேல்களும், சமைனஇனபிளவாக், 
மைவார்ஸ்ஆட்டைவாக், அவேதேவார் வபவானறை தியரப்ப டைங்களும் வேந்தள்ளனை.

  நவாம் வேவாழும் பிரபஞ்சம் மிகப் பிரமைவா ண்டைமைவானை பிரபஞ்சத்தின ஒருபகுதிவய. இதில் உயிர்கயளத் 
வதேடுவேத அசவாத்தியமைவானை பணி யவாகும். பல சமைனபவாடுகள், சடைலஸ்வகவா ப்பு கள், ஒளியுணர்கருவிகள், 
டிஸ்ஆண்டைனைவா க்கள், சசயற்யகவகவாள்கள் மூலமைவாக விண்சவேளியில் பிறை கிரகவேவாசிகயளத் 
வதேடிக்சகவாண்டிருக்கி றைவார்கள்.

வவேறு கிரகவேவாசிகள் நிச்சயமைவாய் இருப்பவார்கள் ...

எல்யலயற்றை இந்தே பிரபஞ்சத்தில் வவேறு கிரக வேவாசிகள் நிச்சயமைவாய் இருப்பவார்கள் எனகிறைவார் பிரவாங்டிவரக்
எனறை விஞ்ஞவானி. அவேரின கணிப்புப்படி நம் சூரியன அங்கம் வேகிக்கும் ஆகவாயகங்யக நட்சத்திர 
மைண்டைலத்தில் 60 வகவாடி கிரகங்களில் உயிர் வேசிக்கலவாம். அதிலும் சிலநூறு கிரகங்களில் வேளர்ச்சியயடை 
ந்தே உயிர்கள் வேசிக்கலவாம் எனகிறைவார். இந்தே முடி யவே ஒருசமைனபவாட்டின மூலம் சதேளிவுபடு த்தகிறைவார்.

N=n.p1,p2,p3,p4ti/t

N-சவேளியுலக சமுக எண்ணிக்யக, n- பவால்சவே ளிமைண்டைல நட்ச்சத்திரங்களின எண்ணிக்யக, p1-
நட்சத்திரங்கயள சுற்றி கிரகங்கள் இருப்ப தேற்கவானை நிகழ்தேகவு, p2-கிரகத்தில் உயிர் வதேவா னறுவேதேற்கவான 
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நிகழ்தேகவு, p3-நூண்ணிய பரி ணவாமை வேளர்ச்சிக்கவானை நிகழ்தேகவு, p4-நூண் சதேவாழில் சகவாப்தே நிகழ்தேகவு, t1- 
சதேவாழில் கயல சகவாப்தே நிகழ்தேகவு, T- பவால்சவேளிமை ண்டை லத்தின வேயதடைன ஒப்பிடைக்கூடிய கவால அளவு.

இந்தே சமைனபவாட்யடை யவேத்த சகவாண்டு ஆகவாயகங்யக நட்சத்திர மைண்டைலத்தில் வதேடை ஆரம்பித்தேவால் 
வதேடிக்சகவாண்வடை இருக்கவவேண் டியத தேவான.

விண்சவேளி மைனிதேர்களுக்கவானை முதேல் சசய்தி ...

விண்சவேளி மைனிதேர்கயளத் வதேடுவேதேற்கு 'வசதி'(SETI) எனறு சபயர்.(SETI- search for terrestial intelligen). 1974 
நவேம்பர் 16 ல்  நமைத சூரியனுக்கு ஓர் ஓளியவாண்டு தூரத்தில் உள்ள சரிஸ் நட்சத்திரத்திற்கு மின அயலகள் 
மூலம் விண்சவேளி மைனிதேர்களுக்கவானை முதேல் சசய்தி அனுப்பப்பட்டைத. இதில் ஒரு சிக்கல் உள்ளத. நவாம் 
அனுப்புகிறை சசய்தி சரியவானை நட்சத்தி ரத்திற்கு வபவாய்ச் வசருமைவா? சந்வதேகம் தேவான. ஏன எனறைவால் பிரபஞ்ச 
சவேடிப்பு சகவாள்யகப்படி பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அயனைத்தப் சபவாரு ள்களும் ஒரு யமையத்யதே வநவாக்கி 
நகர்ந்த சகவாண்டிருக்கினறைனை. நவாம் சசய்தி அனுப்பிய நட்சத்திரம் ஓர் ஒளியவாண்டு தூரத்தில் (ஒரு 
சநவாடியில் ஒளிசசல்லும் வவேகம் 1 லட்சத்த 80 ஆயிரம் கிவலவாமீட்டைர்) இருப்பதேவாக யவேத்தக் 
சகவாண்டைவால் நவாம் பவார்க்கும் நட்சத்திரத்தின ஒளியவானைத ஓர் ஆண்டுக்கு முன அந்தே நட்சத்திரத்தில் 
இருந்த புறைப்பட்டு வேந்தே ஒளியவாகும். இந்தே சூழ்நியலயில் நவாம் சசய்தி அனுப்புவேவதேவா, சபறுவேவதேவா 
மிகமிக சிரமைமைவானை பணியவாகும்.வவேறு எனனை தேவான வேழி?. விண்சவேளி மைனிதேர்கள் சசய்தி அனுப்பினைவால் 
சபறுவேதேற்கவாக 1985 முதேல் ஹவார்வவேர்ட் பல்கயலக்கழைகத்தில் மைவாசபரும் அயலதிரட்டி சசயல்பட்டு 
வேருகிறைத. இயதே ப்வபவானறு ஒளி சமிக்யஞ மூலம் சசய்தி அனுப்பினைவால் ஒரு சநவாடியில் நூற்றில் ஒருப 
ங்கு  வநரத்தில் ஏற்படும் மைவாறுதேல்கயள பதிவு சசய்ய ஒளிவேவாங்கி அயமைத்த கண்கவாணி க்கிறைவார்கள். 
ஆனைவால் இதவேயர நவாம் சந்வதேவாச ப்படும்படியவாக எந்தே சசய்தியும் வேரவில்யல.

அறிவுஜீவி உயிர்கள் வேவாழ்வேத சவாத்தியவமை ...

நட்சத்திரங்யள சுற்றி வேருகிறை கிரகங்கயளக் கண்டுபிடித்திருந்தேவாலும் கூடை ஒரு கிரகத்தில் உயிர் வதேவானறி 
நியலத்த பரிணவாமை வேளர் ச்சியயடைவேத சவாதேவாரண விசயம் அல்ல. பூமி வதேவானறி 400 வகவாடி ஆண்டுகளில் 
150 வகவாடி ஆண்டுகளவாகத்தேவான உயிர்த் வதேவாற்றைமும், அதிலும் சில லட்சம் ஆண்டுகளவாகத்தேவான மைனி தேப் 
பரிணவாமைமும் ஏற்பட்டுள்ளத. எப்படி இரு ந்தேவாலும் நமைத ஆகவாய கங்யகயில் மைட்டுவமை 1 அல்லத 2 
கிரகங்களில் அறிவுஜீவி உயிர்கள் வேவாழ்வேத சவாத்தியவமை எனகிறைவார்கள் விஞ்ஞவா னிகள். பிறைகு ஏன 
அவேர்கள் நம்முடைன சதேவாடை ர்பு சகவாள்ள மைறுக்கிறைவார்கள்? சில விஞ்ஞவா னிகள் சசவால்வேயதேப்வபவால நம் 
பூமியில் இருக்கும் விலங்குகள், தேவாவேரங்கள், பூச்சிக ளுக்கு இயடைவய ஏற்படும் மிகநுட்பமைவானை தேகவேல் 
பரிமைவாற்றைத்யதேக் கூடை நம்மைவால் புரிந்த சகவாள்ள முடியவாதே வபவாத பிறைகிரகவேவாசிகள் அனுப்பும் 
சசய்திகயள நவாம் எப்படி புரிந்த சகவாள்ளமுடியும் எனகிறைவார்கள்.

யவாதேவார்த்தேமைவாகப் பவார்த்தேவால் இத வேயர பூமியயத் தேவிர வவேறு எங்கும் உயிரினைங் கவளவா, 
வவேற்றுகிரகவேவாசிகவளவா இல்யல. அ ரிதிலும் அரிதேவாக பூமியில் உயிர்கள் அதிலும் தேனயனையும், தேன 
சுற்றுப்புறைத்யதேயும் புரிந்த சகவாள்ளக்கூடிய மைனிதேர்கள். பிறைகு ஏன நம்யமை நவாம் அழித்தக்சகவாள்ள அண
ஆயுதே ங்கள் எதேற்கு? மைனிதேன மைனிதேன சுரண்டுவேத எதேற்கு? நவாடு, இனைம், மைதேம் எனறை பவாகுபவாடு எதேற்கு? 
பூமியயப் பவாதகவாப்வபவாம்….
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வவேற்றுகிரகவேவாசிகயள  எப்வபவாத நவாம் சந்திப்வபவாம்?

 வவேற்றுகிரகவேவாசிகயள சந்திக்கும் ஆர்வேம் எல்வலவாருக்குவமை அதிகம். எனைவவே தேவான உலக முழுவேதம் 
வவேற்றுகிரகவேவாசிகயள சந்தித்தேவாக பல கிரவாபிக்ஸ் சசய்யப்பட்டை புயகப்படைங்கள். வீடிவயவாக்கள் 
நவாளுக்கு நவாள் சவேளிவேந்தே வேண்ணம் உள்ளத.நவாசவா வபவானறை விண்சவேளிநிறுவேனைங்கள் கூடை 
அவ்வேப்வபவாத புதிரவானை புயகப்படைங்கயள சவேளியிட்டு பரபரப்யப கிளப்பி வேருகிறைத. அப்படி 
சவேளியிடைப்பட்டை  நிலவாவின புயகப்படைம் சபரும் வேரவவேற்யபயும் பரபரப்யபயும் உருவேவாக்கியத.

நவாசவா கவாசணவாளி

அசமைரிக்க விண்சவேளி ஆய்வு நிறுவேனைமைவானை நவாசவா கவாசணவாளி(வீடிவயவா) ஒனயறை தேனைத இயணயதேள 
த்தில் சவேளியிட்டைத.அதில் நிலவில் மைனிதே உருவேம் நடைப்பத வபவானறை கவாட்சிகள் உள்ளனை.அத 
வவேற்றுகிரகவேவாசியவாக இருக்கலவாவமைவா எனறை பரபரபரப்யப உலக முழுவேதம் ஏற்படுத்தியத.அந்தே 
வீடிவயவா யூடியுப் தேளத்தில் பதிவவேற்றைபட்டைத ... சில நவாட்களிவலவய உலக முழுவேதம் 

20 லட்சத்திற்கு வமைற்பட்டைவேர்கள் பவார்த்த சிலர் பரவேசபட்டைவார்கள்,சிலர் இத ஏமைவாற்றுவவேயல எனறு 
நம்ப மைறுத்தேவார்கள். கயடைசியில் அத சவேறும் தூசுதேவான எனறு விளக்கமைளித்த பரபரப்புக்கு 
முற்றுப்புள்ளி யவேத்தேத.

ஒரு மைர்மை பறைக்கும் தேட்டு 

இவதே வபவானறு  அசமைரிக்கவாவின சடைக்ஸவாஸ் மைவாநிலத்தின சஹஹௌஸ்டைன நகர வேவானில் வமைகங்களுக்கு 
மைத்தியில் ஒரு வித்தியவாசமைவானை சபவாருயளப் பல மைக்கள் புயகப்படைம் எடுத்த தேமைத டுவிட்டைர் மைற்றும் 
ஏயனைய சமூகத் தேளங்களில் சவேளியிடுட்டுயிருக்கி றைவார்கள். அப்சபவாருள் வேட்டை வேடிவில் வித்தியவாச 
மைவானை ஒளிகளுடைன ஒரு மைர்மை பறைக்கும் தேட்டு வபவானறை வதேவாற்றைத்தில் இருந்தேத .
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உண்யமையில் நம்யமைசுற்றியுள்ள பிரபஞ்சத்தில் வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் இருக்கிறைவார்களவா? அவேர்க யள நவாம்
எப்வபவாத சந்திப்வபவாம். இந்தே வகள்வி நமைக்கு மைட்டுமைல்ல விண்சவேளி விஞ்ஞவானிகளுக்கு தீர்க்கப்படைவாதே
வகள்வி...

விண்சவேளி வீரவாங்கயனை வஜேவாசிலின சபல் பர்னைல்  அடுத்தே 20 ஆண்டுகளிலிருந்த 100 ஆண்டுகளுக்குள் 
வவேற்றுக் கிரக உயிரினைங்களுடைன அல்லத மைனிதேனுடைன நமைக்குத் சதேவாடைர்பு ஏற்பட்டுவிடும் எனறு 
நிச்சயமைவாக நம்புகிறைவார்.நவாமும் நம்புவவேவாம்...பிரபஞ்சத்தில் நவாம் பங்கவாளிகயள சந்திப்வபவாம்.
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பவாயறை ஓவியங்களில் வவேற்று கிரகமைனிதேர்கள்...

வவேற்றுகிரக மைனிதேர்கயள குறித்தே ஆர்வேம் எப்வபவாதம் பூமியில் வேவாழும் மைனிதேர்களவா கிய  நமைக்கு உண்டு.
பரந்தவிரிந்தே பிரபஞ்ச த்தில் நவாம் தேனியவாகத்தேவான  இருக்கிவறைவாமைவா? எனறை கவேயல ? இந்தே ஆர்வேத்தின 
சவேளிப்பவாடைவாகவவே அவேதேவார்  வபவானறை சினிமைவாக்களும் ,நியறைய நவாவேல்களும் 
சவேளிவேந்திருக்கினறைனை.இயணயதேளங்களில்  வவேற்றுகிரகமைனிதேர்கயள பற்றிய ufo -கவாசணவாலிகள் 
கவாணக்கியடைக்கினறைனை.

அசமைரிக்கவா வபவானறை நவாடுகளில் பறைக்கும் தேட்டுக்கள் வேந்த வபவாவேதேவாக அடிக்கடி உறுதிப்படுத்தேபடைவாதே 
சசய்திகள் வேருவேதண்டு. அசமைரிக்கவா திட்டைமிட்வடை தேனயனைபற்றி உருவேவாக்கும் பில்டைப்பவாக 
இருக்கலவாம்????.... ஆசிய நவாடுகளில் குறிப்பவாக இந்தியவாவில் பறைக்கும் தேட்டு சசய்திகள் வேந்தேதில்யல ... 
ஆனைவாலும்  10 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முனவப இந்தியவாவுக்கு குறிப்பவாக வேடைகிழைக்குமைவாநிலமைவானை 
சத்தீஸ்கர் மைவாநிலத்தில் உள்ள பவாயறை ஓவியங்களில் வவேற்றுகிரகமைனிதிர்களின ஓவியங்கள் 
கியடைத்திருக்கினறைனை.

ஹவாலிவுட் மைற்றும் பவாலிவுட் படைங்களில் கவாணப்படுவேத வபவால் 

சத்தீஸ்கர் மைவாநிலத்தின கவாங்கர் மைவாவேட்டைத்தில் பழைங்குடி மைக்கள் மிகுந்தேபஸ்டைவார் பகுதியில் உள்ள 
சரவாமைவாபவாயறைகளில் கவாணப்படும் ஓவியங்களில் அனனிய கிரகத்தேவேரும், அறியமுடியவாதே பறைக்கும் 
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தேட்டுகளும் கவாணப்படுகினறைனை. இந்தே ஓவியங்கள் பத்தேவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தியயவே. இவேற்யறை 
ஆரவாய்வேதேற்கு நவாசவா மைற்றும் இஸ்வரவா அயமைப்புகளின உதேவியய நவாடை சத்தீஸ்கர் மைவாநில சதேவால்லியல் 
மைற்றும் பண்பவாட்டு தயறை தீர்மைவானித்தள்ளத. இந்தே பவாயறைகளில் கவாணப்படும் ஓவியங்களில் உள்ள 
அனனிய கிரகத்தேவேரும், பறைக்கும் தேட்டுகளும் ஹவாலிவுட் மைற்றும் பவாலிவுட் படைங்களில் கவாணப்படுவேத 
வபவால் உள்ளனை எனறு சதேவால்லியல் ஆய்வேவாளர் வஜே.ஆர்.பகத் கூறுகிறைவார். சந்வதேலி, வகவாட்டிவடைவாலவா 
ஆகிய கிரவாமைங்களில் இந்தேப்பவாயறைகள் உள்ளனை.

சத்தீஸ்கர் பவாயறை ஓவியங்களில் கவாணப்படும் அனனிய கிரகத்தேவேர்

இக்கிரவாமைங்கள் சரய்ப்பூரில் இருந்த 130 கி.மீ. சதேவாயலவில் உள்ளனை. அனனிய கிரக மைனிதேர்கள், 
தேட்டுகள் வபவானறையவே இப்வபவாதம் மைக்களிடைம், ஆய்வேவாளர்களிடைமும் ஆர்வேத்யதேத் தூண்டுவேத வபவால் 
அனறும் இயவே ஆர்வேத்யதே கிளப்பியுள்ளனை. வேரலவாற்றுக் கவாலத்தக்கு முந்யதேய மைனிதேர்கள் தேவாங்கள் 
கண்டை அல்லத தேங்களுயடைய கற்பயனையில் உதித்தேவேற்யறை ஓவியமைவாக வேயரந்தள்ளனைர் எனபயதே இந்தே 
ஓவியங்கள் சுட்டிக்கவாட்டுகினறைனை. இதகுறித்த கிரவாமைத்தேவாரிடைம் பல நம்பிக்யககள் நிலவுகினறைனை. பலர் 
இந்தே ஓவியங்கயள வேணங்குகினறைனைர். மைற்றும் சிலர் தேங்கள் முனவனைவார்கள் இந்தே சிறிய வேடிவேம் 
சகவாண்டை மைனிதேர்கள் வேவானில் இருந்த இறைங்குவேயதேக் கண்டுள்ளனைர் எனறு கூறுகினறைனைர். இவேர்கள் 
வேந்தேதேவாக கூறைப்படும் வேவாகனைங்கள் தியரப்படைங்களில் உள்ளத வபவால் சதேனபடுவேத ஒரு தேற்சசயல் 
ஒற்றுயமைவய எனறு பகத் கூறுகிறைவார்.இவதே வபவானறு உலகின பல பகுதிகளில் வவேற்றுகிரக 
மைனிதேர்கயளவபவானறை சிற்பங்கவள உள்ளனை. தேயலகவேசம், மூச்சு கவாற்றுகவாக தேயலகவேசத்தடைன 
யவேக்கப்படும் குழைவாய்கள் வபவானறை அயமைப்புடைன சியலகள் உள்ளனை. ஆவ்வேளவு ஏன பிரமீடுகவள 
வவேற்று கிரகவேவாசிகள் கட்டியத தேவான எனகிறைவார்கள் சிலர். பிரமீடு சுவேர்களில் கவாணபபடும் சிவே 
ஒவியங்களில் அதேற்கவானை குறியிடுகள் இருப்பதேவாக ஆய்வேவாளர்கள் கருத்தகிறைவார்கள். 
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வவேற்று கிரக மைனிதேர்கயள சந்தித்தே அசமைரிக்க அதிபர்  

 அசமைரிக்கவா தேனயனை  எப்வபவாதவமை உலக தேவாதேவேவாக நியனைத்தக்சகவாள்ளும். எல்லவாவேற்றிலும் தேவான தேவான 
முதேலிடைம் எனறை கர்வேம் எப்வபவாதம் அசமைரிக்கவாவுக்கு உண்டு. அந்தேவேயகயில் விண்சவேளி தயறையில் 
ரஸ்யவாவுக்கு வபவாட்டியவாக நிலவில் முதேன முதேலில் இறைங்கியதேவாக அறிவித்தள்ளத. சிலர் 
அயதேக்கூடைஏற்க மைறுக்கிறைவார்கள். அந்தே வேரியசயில் வவேற்றுகிரக மைனிதேர்கள் பரந்தே இந்தே உலகில் 
அசமைரிக்கர்கயள அதவும் அதிபயர சந்தித்தேவாக சசய்தி  உண்டு. அவேர்களுக்கு பறைக்கும் தேட்டு 
சதேவாழில்நுட்பத்யதேயும் கற்று சகவாடுத்தேவாக சசவால்கிறைவார்கள். அசமைரிக்க அதிபயர சந்தித்தேவாக சில 
புயகபடைங்கள் உண்டு, அவேற்யறை நம்புவேதேவா இல்யலயவா எனபயதே நீங்கள் தேவான முடிவு 
சசய்யவவேண்டும்.

வேவாவயஜேர் சசயற்யகவகவாளில்

 வவேற்றுகிரகமைனிதேர்கயள வதேடும் முயற்சிகவாக பல்வவேறுநவாடுகள் ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனை. வரவாடிவயவா 
அயலகயள விண்சவேளியில் அனுப்புவேத. ஹவாப்பிள், சகப்ளர் வபவானறை விண்சவேளி 
சதேவாயலவநவாக்கிகள் மூலமைவாகவும் வதேடுவேத. வமைலும் 1977 ம் ஆண்டு அனுப்பபட்டை வேவாவயஜேர் 
சசயற்யகவகவாளில் பூமி மைனிதேர்களின படைங்கள்,ஒலி வபவாயலகள், சூரியகுடும்பம் குறித்தே தேகவேல் 
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அடைங்கியதேங்கதேகடு சபவாருத்தேப்பட்டுள்ளத. இந்தே சசயற்யகவகவாள் பிரபஞ்சசவேளியில் சூரிய 
மைணட்லத்யதே கடைந்த சசனறுசகவாண்டிருக்கிறைத. இயதே பவார்ககும் வவேற்றுகிரகமைனிதேர்கள் நம்யமை 
சதேவாடைர்பு சகவாள்வேவார்கள் எனறு விஞ்ஞவானிகள் நம்புகினறைனைர். 

இதேனியடைவய வவேற்று கிரகங்களில் வேவாழும் மைனிதேர்கயள அசமைரிக்க அதிபர் சந்தித்தே சசய்தி 
தேற்சபவாழுத சவேளியவாகிஉள்ளத.

வவேற்று கிரக மைனிதேர்கயள மூனறு முயறை சந்தித்தேவார் ...

உலகம் முழுவேதம் நம்பப்படும் சசய்தி வவேற்று கிரகத்தில் மைனிதேர்கள் உள்ளனைர் எனபததேவான. உலகின 
பல்வவேறு பகுதிகளிலும் ஆங்கவாங்வக வவேற்று கிரக மைனிதேர்கவளவா அல்லத அவேர்கள் பறைந்த சசல்லும் 
தேட்டு சதேனபட்டைதேவாக சசய்திகள் வேரும். ஆனைவால் இனறு வேயர அந்தே சசய்திகள் 

உறுதிபடுத்தேப்படைவில்யல. இந்நியலயில் பிபிசி 2 கரண்ட் அயபயர்ஸ் இல் பங்வகற்று, அசமைரிக்க 
பவார்லிசமைனட் உறுப்பினைரும் சபனடைகனின ஆவலசவாகருமைவானை பணிபுரிந்தே குட் வபசுயகயில், 
அசமைரிக்கவாவின முனனைவாள் அதிபரவானை டியவேட் டி ஐசவனைவாவேர் வவேற்று கிரக மைனிதேர்கயள மூனறு முயறை 
சந்தித்தேவார் எனறு கூறினைவார்.

எப்பிஐ அதிகவாரிகள் சடைலிபதி தேகவேல் பரிமைவாற்றை முயறை மூலம் வவேற்று கிரக மைனிதேர்கயள சதேவாடைர்பு 
சகவாண்டைதேவாகவும், அதேயனை ஏற்றை வவேற்று கிரக மைனிதேர்கள் அசமைரிக்கவாவின அனயறைய அதிபர் டியவேட் டி
ஐசவனைவாவேயர கடைந்தே 1954 ம் ஆண்டு அசமைரிக்கவாவின நியூ சமைக்ஸிவகவா மைவாகவாணத்தில் உள்ள 
வஹவால்சமைன ரவாணவே விமைவானை தேளத்தில் மூனறுமுயறை சந்தித்தேனைர் எனை கூறினைவார். இந்தே சந்திப்யப 
கண்டைதேற்கவானை பல சவாட்சிகள் உள்ளனை எனைவும் கூறியுள்ளவார்.

வவேற்று கிரக மைனிதேர்கள் உலகின பல்வவேறு பகுதிகளில் உள்ள மைனிதேர்கயள சந்தித்தள்ளனைர். இந்தே 
சந்திப்பு குறித்தே தேகவேல் இதவேயர மிகவும் ரகசியமைவாக யவேக்கப்பட்டு இருந்தேதேவாகவும் கூறினைவார். ஆனைவால் 
குட் இன இந்தே வபச்யச அசமைரிக்க அதிகவாரிகள் இதவேயர மைறுக்கவில்யல.இதமைட்டுமைல்ல இவதே 
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வபவானறு  ஜேவார்ஜ்புஷ் உள்ளிட்டை அசமைரிக்க அதிபர்கயள சந்தித்தேவாக கூடை புயகபட்ங்கள் 
சவேளியிடைப்பட்டுள்ளனை.

   நீங்கள் பவார்த்தே படைங்களும், சசய்தியும் எந்தே அளவுக்கு நிஜேமைவானைத எனைசதேரியவில்யல? .இந்தே 
தேகவேயல ஒட்டி சில வகள்விகள் எழுகினறைனை

வவேற்று கிகரமைனிதேர்கள் அசமைரிக்க அதிபயர மைட்டும் ஏன சந்தித்தேவார்கள்? 

1954 க்கு பிறைகு அவேர்கள் ஏன வேரவில்யல?

58 ஆண்டுகளுக்கு பின மிகத்தேவாமைதேமைவாக இந்தே தேகவேயல சவேளியிடை கவாரணம் எனனை?
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வமைற்கண்டை படைங்கள் எந்தே அளவுக்கு உண்யமையவானையவே? 

இப்படி பல வகள்விகளுக்கு வியடை சசவால்லுமைவா அசமைரிக்க நிர்வேவாகம்.
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 வவேற்றுக்கிரக மைனிதேர்களின ஆபுர்வே புயகப்படைங்கள்

  அறிவியல் முயறையில்   வவேற்றுகிரக மைனிதேர்கயள வதேடும் முயற்சி பல்வவேறு விதேமைவாக சதேவாடைந்த நடைந்த 
சகவாண்டுதேவான உள்ளத.  சகப்ளர் எனகினறை சதேவாயலவநவாக்கி வேவானிலிருந்த பிரபஞ்சத்தின ரகசியங்கயள
கண்டுபிடிக்க அனுப்பட்டைத.

 பூமியில் இருந்த சுமைவார் 600 ஒளி வேருடைங்களில் உள்ள ஒரு வகவாள்(சகப்ளர் 22 பி) கண்டு பிடிக்கப்பட்டைத .
இதவேயர சகப்ளர் 22 பி வபவால் சுமைவார் 1094 வகவாள்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளதம் முக்கியமைவான 
ஒனறைவாகும்.வமைலும் சகப்ரல் சதேவாயலகவாட்டி மூலம் 2,326 புதிய வகவாள்கள் அறியப்பட்டுள்ளனை. 
அவேற்றில் 207 வகவாள்கள் பூமியய ஒத்தேயவே. பூமியய விடை நவானகு மைடைங்கு சபரியவேற்யறை Super Earth எனை 
அயழைக்கப்படைவிருக்கினறைனை.இதில் நீர் உள்ளதேவா, உயிர்கள் வேவாழ்கினறைனைவேவா அல்லத வேவாழை இயலுமைவா 
எனபசதேல்லவாம் வேரும் கவாலங்களில் அவிழ்க்கப்படும் முடிச்சுகள்

இதேனிடைவய பறைக்கும் தேட்டுகள் வேருவேதேவாக சசய்திகள் பரபரப்புகள் அடிக்கடி ஏற்படுத்தேப்படுகிறைத. சில 
பறைக்கும் தேட்டுகளின புயகப்படைங்களும், வீடிவயவாக்களும் கியடைத்தள்ளனை. தேற்வபவாத National Geography  
வசனைல் மூலமைவாக வவேற்றுகிரக மைனிதேர்களின புயகப்படைங்கள் சவேளியியப்பட்டுள்ளத.
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சில வகள்விகள்......

பூமிக்கு வேரும் வவேற்று கிரகமைனிதேர்கள் நம்முடைன ஏன சதேவாடைர்பு சகவாள்வேதில்யல?

அவேர்கள் சதேவாடைர்பு சகவாள்கினறை சமைவாழியில்,அல்லத முயறை நமைக்குப் புரியவில்யலயவா?

அவேர்கள் பூமிக்கு வேந்த சசல்வேதேன வநவாக்கம் எனனை?

நம்யமை சந்திப்பதில் அவேர்களுக்கு எனனை பிரச்சயனை?

 இந்தே வகள்விகளுக்கவானை வியடைகள் வியரவில் கியடைக்கலவாம், வவேற்றுகிரக மைனிதேர்கள் இருப்பத 
உண்யமையவானைவால் இனனும் 10 ஆண்டுகளில் நிச்சயம் அவேர்களுடைன நவாம் சதேவாடைர்பு சகவாள்கினறை வேவாய்ப்பு
கியடைக்கும். 
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வவேற்று கிரகவேவாசிகள் இருப்பத உண்யமைவய!!!- 
வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் இருப்பத உண்யமைதேவான எனை அசமைரிக்க உளவு நிறுவேனைம் அறிக்யக 
சமைர்பித்திருக்கிறைத.வவேற்றுகிரக வேவாசிகள் பற்றிய தேகவேல்கள் அவ்வேப்வபவாத சவேளிவேருவேதம்,பினபு அத 
வேதேந்தி எனை முற்றுபுள்ளி  யவேப்பதம் வேவாடிக்யகயவாக நடைந்தவேருகிறைத. இந்நியலயில் அசமைரிக்க 
உளவுநிறுவேனைமைவானை எபி.பி.ஐ வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் குறித்தேவானை நீண்டை அறிக்யகயய சவேளியிட்டு 
வேதேந்திகளுக்கு முற்றுபுள்ளி யவேத்திருக்கிறைத. 

சநப்வபவாலியயனை கடைத்தியத வவேற்றுகிரகவேவாசிகவள?

பிரவானஸ் நவாட்டின அனயறைய மைனனைன சநப்வபவாலியன பவானைர்பட்டின மைண்யடைவயவாட்டில் அயர 
அங்குலம் அளவுள்ள சவேளிப்சபவாருள் ஒனயறை ஆரவாய்ச்சியவாளர்கள் கண்சடைடுத்தேனைர். கி.பி 1794 ஆம் 
ஆண்டில் அவேர் பல நவாட்கள் கவாணவாமைல் வபவாயிருந்தேவார். மீட்கப்பட்டைபின சநப்வபவாலியவனை, 
வித்தியவாசமைவானை மைனிதேனைவால் தேவான சியறைப்படுத்தேப்பட்டைதேவாக சதேரிவித்தேத குறிப்பிடைத்தேக்கத.

பழைங்கவால எகிப்தியர்களின சித்திரவேடிவே எழுத்தக்களின ஆய்வுகள், ஏலியனகள் பறைக்கும் தேட்டுகளில் 
யநல் பள்ளத்தேவாக்கிற்கு வேந்தேயதே உறுதி சசய்கினறைனை. எகிப்தில் கவாணப்படும் பிரமிட் அயமைப்புகள் 
மைனிதேனைவால் உருவேவாக்கியிருக்க சவாத்தியவமை இல்யலசயனறும், அயவேசயல்லவாம் ஏலியனகளவால் 
உருவேவானையவே எனறு கூறுபவேர்கள் பலர். 

வேவாய்திறைக்க மைறுக்கும் நவாசவா...

விபத்தில் மைவாட்டிக்சகவாண்டை பறைக்கும் தேட்டு,அதில் பயணம் சசய்தே வவேற்றுகிரகமைனிதேர்களின 
உடைல்கயள அசமைரிக்க ரகசியமைவாக பவாதகவாப்பதேவாக ஏற்கனைவவே தேகவேல் உண்டு. பறைக்கும் தேட்டின 
சதேவாழில்நுட்பத்யதே சதேரிந்த சகவாள்வேதேற்கவாக அசமைரிக்கவா அவேற்யறை  மூடி மையறைப்பதேவாக வேதேந்தியவா? 
உண்யமையவா?எனை சதேரிந்த சகவாள்ளமுடியவாதே தேகவேல்கள் உலவுகினறைனை.

பூமிக்கு வமைவல ஒளிரும் அயடையவாளம் சதேரியவாதே சபவாருள் ஒனறு வதேவானறியயதே சர்வேவதேச விண்சவேளி 
நியலயத்தில் இருந்தே வகமைரவா பதிவு சசய்தள்ளத. ஆனைவால், அக்கவாட்சிகயள நவாசவா எடிட் சசய்த 
விட்டைதேவாக வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் குறித்த ஆரவாய்ச்சி சசய்பவேர்கள் குற்றைம் சவாட்டியுள்ளனைர். விண்சவேளி 
மைற்றும் வவேற்றுக்கிரகவேவாசிகள் குறித்தே ஆய்வு சர்வேவதேச அளவில் நடைந்த வேருகிறைத. இந்நியலயில் 
சர்வேவதேச விண்சவேளி நியலயம் மைற்றும் பிறை சசயற்யகக்வகவாள்களில் இருந்த பூமி மைற்றும் பிறை 
கிரகங்களின வதேவாற்றைம் படைங்களவாக எடுத்த அனுப்பப்பட்டு வேருகிறைத. அவேற்யறை எடிட் சசய்த நவாசவா 
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சவேளியிட்டு வேருகிறைத. சமீபத்தில் சசயற்யகக்வகவாள்கள் அனுப்பிய புயகப்படைங்களில் சசவ்வேவாயில் 
நண்டு, சபண் உருவேம், பறைக்கும் தேட்டு வபவானறையவேக் கவாணப்பட்டைதேவாக பரபரப்புத் தேகவேல்கள் 
சவேளியவாயினை. ஆனைவால், அத குறித்த நவாசவா வேவாய் திறைக்கவில்யல.

1971 ஆம் ஆண்டு அப்வபவால்வலவா 14 திட்டைப்பணியின அங்கமைவாக நிலவாவில் கவாலடி யவேத்தே ஆறைவாவேத 
மைனிதேர் எனறை சபயயர சபற்றைவேர் நவாசவா விண்சவேளி வீரர் எட்கர் மிட்சசல். 

அசமைரிக்கவாவின நியூ சமைக்சிவகவாவில் உள்ள வரவாஸ்சவேல் பவாயலவேனைத்தில் 1947- ல் நடைந்தே விபத்தில் 
யூ.எப்.ஒ எனைப்படும் அனஐசடைண்டியபட் பியளட் ஆப்ஜேக்ட், அதேவாவேத பறைக்கும் தேட்டில் வேந்தே 
ஏலியனகள் இருந்திருக்கினறைனைர் எனறு மிட்சசல் உறுதியவாக கூறுகிறைவார்.

இறைந்தே ஏலியன புயகப்படைம் ஒனறு அசமைரிக்க பத்திரிக்யககளில் சவேளியவானைத. அத ஒரு குழைந்யதேயின 
சடைலம் எனறு கூறுபவேர்கள் பலர். ஆனைவால் மிட்சசல் கூறுகிறைவார், “வரவாஸ்சவேல்லில் நடைந்தே சம்பவேத்யதே 
நவான வநரில் பவார்த்வதேன. எனனுயடைய கல்லூரிக்கு சசனறுசகவாண்டிருந்தேவபவாத இந்நிகழ்வு நடைந்தேத. 
நவான நிலவாவிற்கு சசனறு வேந்தேதம் பல கருத்தேரங்கில் வபசும்வபவாத 'அத' ஏலியன தேவான ...குழைந்யதேயின 
சடைலமைல்ல ..எனறு கூறியிருக்கிவறைன.  அசமைரிக்க அதிகவாரிகள் ரகசிய இடைத்தில் 'அயதே' பவாதகவாத்த 
வேருகினறைனைர். என குடும்ப நண்பரும் அசமைரிக்க விமைவானைப்பயடையின வமைஜேர் ஆகவும் இருந்தேவேர், இத 
ஏலியன தேவான எனறு உறுதிப்படுத்தினைவார். நிலவாவில் இருந்த திரும்பிய பின, சபண்டைகனுக்கு சசனறு 
அங்குள்ள அதிகவாரிகளிடைம் எனனுயடைய கயதேயய கூறி அவேர்களின கருத்யதே வகட்வடைன. 

அவேர்கள் நியூ சமைக்ஸிவகவாவிற்கு சசனறு ஆரவாய்ந்தவிட்டு, நீங்கள் கூறியத அயனைத்தம் உண்யமைவய 
எனறைனைர். அசமைரிக்க அரசு, பறைக்கும் தேட்டு விபத்தில் உயிருடைனும், சடைலமைவாகவும் ஏலியனகயள 
கண்டுபிடித்தேத. வரவாஸ்சவேல் சம்பவேத்யதே அசமைரிக்கவா மூடி மையறைப்பதேற்கு கவாரணம், ஏலியனஸின 
வேருயக நம்யமை எதிர்க்கினறை வநவாக்கத்தடைன இருந்திருக்கலவாம் எனறும்,  ரஷ்யவா இயதேப்பற்றி 
கண்டுபிடித்தவிடைக்கூடைவாத எனறை அசமைரிக்கவாவின விருப்பமைவாக இருந்திருக்கலவாம் எனறும் கூறுகிறைவார். 

வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் பற்றி அசமைரிக்க உளவுத்தயறை

..

அசமைரிக்கவாவின உளவுத்தயறை அயமைப்பவானை எப்பிஐ வவேற்று கிரகவேவாசிகள் பூமியில் இறைங்கியதேவாக கூறி 
அதேற்கவானை ஆவேணங்கயள தேனைத vault.fbi.gov இயணயதேளத்தில் சவேளியிட்டுள்ளத.அசமைரிக்க 
உளவுத்தயறை எப்.பி.ஐ தேற்வபவாத ஏலியனகள் குறித்த சவேளியிட்டை சில ஆவேணங்கள் உலக 
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விஞ்ஞவானிகயள ஆச்சரியப்படுத்தவேதேவாக அயமைந்தள்ளத. எப்.பி.ஐ சவேளியிட்டுள்ள அறிக்யக மைற்றும் 
ஆவேணங்களின படி பூமிக்கு எண்ணற்றை வவேற்று கிரக உயிரினைங்கள் வேருகினறைனை. இதில் சில வேயக 
பரிணவாமை வேளர்ச்சி சபற்று, முந்யதேய ஏலியன படைங்களில் இருந்த மைவாறுபட்டையவேயவாக உள்ளனை. நவீனை 
விமைவானைங்கள் மூலமும் வேந்த உள்ளனை எனறு கூறி ஆச்சரியம் ஏற்படுத்தகிறைத அந்தே அறிக்யக.

அந்தே ஆவேணங்களில் உள்ள முக்கிய அம்சங்கள்:

1) பறைக்கும் தேட்டுக்கள் குழுவேவாக பூமிக்கு வேருகிறைத. மைற்றைவேர்கள் சதேவாயல கட்டுபவாட்டின கீழ் உள்ளனைர் 
(under remote control)

2) அவேர்களின குறிக்வகவாள் அயமைதியவானைதேவாக உள்ளத.வேந்தேவேர்கள் விமைவானைத்யதே நியல நிறுத்தே ஆழ்ந்த 
சிந்திக்கினறைனைர்.

3) வேந்தேவேர்கள் உருவேத்தில் மைனிதேர்கயளப் வபவால் உள்ளனைர். ஆனைவால் மிகப்சபரிய வேடிவில் உள்ளனைர்.

4) அவேர்கள் பூமியில் உள்ள மைனிதேர்கயள தேவிர்க்க வில்யல. ஆனைவால் அவேர்கள் தேங்களத சசவாந்தே 
உலகத்தில் இருந்த வேந்த உள்ளனைர்.

5) அவேர்கள் பூமியய பயனபடுத்தி சகவாள்ள இங்கு வேரவில்யல.ஆனைவால் அவேர்கள் எந்தே கிரகத்தில் 
இருந்த வேந்த உள்ளவார்கள் எனபத அறியகூடிய வேயகயில் இல்யல.

6) அவேர்கள் வேந்தே பறைக்கும் தேட்டுகள் கதிரியக்க ஆற்றைல் அல்லத ஒருவேயக கதிர் வீச்யச 
சபற்றிருக்கினறைனை. அதேன மூலம் தேவாக்கவேரும் எந்தேவிதேமைவானை கருவிகயள எளிதில் உயடைக்ககூடியத.

அவேர்கள் தேங்கள் விருப்பப்பட்டை வபவாத பூமியில் உள் நுயழைவேவார்கள். வமைலும் வேந்தே சுவேவடை இல்லவாமைல் 
சவாதேவாரணமைவாக நம் பவார்யவேயில் இருந்த மையறைந்த விடுவேர்.

7)அவேர்கயள வரடிவயவா மூலமைவாகவவேவா ரவாடைவார் மூலமைவாகவவேவா அவேர்கள் இயந்திரத்யதே அயடைய முடிய 
வில்யல.

8.ஒரு சவேப்பத்யதே தேவாங்கி சகவாள்ளும் உவலவாக குழைல் வேடிவேத்தில் உள்ளத. இனனும் முன பகுதி கூண்டு 
கட்டுப்பவாடுகள் அறியப்படைவில்யல. நடுவில் பரிவசவாதேயனைகூடைம் உள்ளத. பினபுறைம் வபவார் 
தேளவேவாடைங்கயள சகவாண்டு உள்ளத.அயவே அடிப்பயடையில் ஒரு சக்தி வேவாய்ந்தே ஆற்றைல் இயந்திரத்யதே, 
சகவாண்டுள்ளதேவாகவும் சதேரிவிக்கப்பட்டுள்ளத.

வமைலும் அவேர்களத வேவாகனைம் ஓவேல் வேடிவில் உள்ளதேவாக சதேரிவிக்கப்பட்டுள்ளத.

வவேற்றுகிரகவேவாசிகயள வநருக்கு வநரவாக சந்திக்க முடியுமைவா?

அசமைரிக்க உளவுநிறுவேனைம் தேனைத அறிக்யக மூலம் வவேற்றுகிரகவேவாசிகள் இருப்பயதே உறுதி 
சசய்திருந்தேவாலும் கூடை அவேர்கயள வநருக்கு வநரவாக சந்திப்பதம்,யக குழுக்கி வேரவவேற்பதம் எப்வபவாத 
நடைக்கும் எனபத தேற்வபவாயதேய வகள்வியவாக உள்ளத.

 வேவானைவியல் நிபுணர்கள், சூரிய குடும்பத்திலிருந்த சவேகு அப்பவாலிருந்த வேரும் வரடிவயவா 
சிக்னைல்கயளக் சகவாண்டு ஏலியனஸ் வேவாழ்க்யகயய அறிய சதேவாடைர்ந்த முயனறு வேருகினறைனைர்.

ஆரவாய்ச்சியவாளர்கள் அசமைரிக்கவா மைற்றும் ஆஸ்திவரலியவாவில் உள்ள உலகின சக்தி வேவாய்ந்தே 
சடைலஸ்வகவாப்யப சகவாண்டு பவால்சவேளியயயும் விண்மீனகயளயும் வரடிவயவா சிக்னைல்கள் சபறை 
முடியுமைவா எனறு தீவிரமைவாக வசவாதேயனை சசய்த வேருகினறைனைர். ஜேஹூயல 21, 2015 அனறு ரஷ்ய வகவாடீஸ்வேரர் 
யூரி மில்னைர், (break through initiatives) 'சவாதேயனை முறியடிப்பு முயற்சிகள்' எனறை அயமைப்யப, பூமிக்கு 
அப்பவால் ஏவதேனும் கிரகத்தில் உயிரினைங்கள் உள்ளதேவா எனை கண்டுபிடிக்க 100 மில்லியனஸ் டைவாலரில் (
சுமைவார் 650 வகவாடிகள்) உருவேவாக்கியுள்ளவார்.

இத 10 வேருடை திட்டைமைவாகும். இந்தே திட்டைத்திற்கு பிரபல வேவானைவியல் ஆரவாய்ச்சியவாளர் ஸ்டீபன ஹவாக்கிங் 
தேனைத ஆதேரயவே சதேரிவித்தள்ளவார். இவேர் வவேற்றுகிரகவேவாசிகள்  இருப்பத உறுதியவானைவால், நவாம் 
அவேர்களுடைன சதேவாடைர்பு சகவாள்ளவாமைல் இருப்பவதே நல்லத எனறு கூறி வேந்தேவேர் எனபத 
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குறிப்பிடைத்தேக்கத. ‘சவாதேயனை முறியடிப்பு முயற்சிகள்’ அயமைப்பவானைத அதிக சக்தி வேவாய்ந்தே 
சதேவாயலவநவாக்கிகள் மூலம் சூரிய மைண்டைலத்திற்கு அப்பவால், நமைக்கு சநருக்கமைவாக உள்ள 100 விண்மீன 
கூட்டைங்களில் ஏலியனஸ் இருப்பதேற்கவானை அறிகுறிகள் சதேனபடுகிறைதேவா எனபயதே ஆரவாயும். 

இந்தே அயமைப்பின சதேவாடைக்க விழைவா நிகழ்ச்சியில் வபசிய ஸ்டீபன ஹவாக்கிங் “ஏவதேவா வவேற்று கிரகத்தில் 
உள்ள ஒரு புத்திசவாலி உயிரினைம் நம் பூமியில் மினனும் விளக்சகவாளிகயள கவேனித்தக் 
சகவாண்டிருக்கலவாம். இதேன அர்த்தேம் எனனைசவேனறு அதேற்க்கு சதேரிந்திருக்கலவாம். பூமிக்கு அப்பவால் 
வவேற்றுகிரக உயிரினைத்யதே கண்டுபிடிக்க நவாம் தீவிரமைவாக ஈடுபடும் வநரம் வேந்தவிட்டைத” எனறு கூறினைவார்.

இந்தே அயமைப்பின வநவாக்கம், வவேற்று கிரகத்திலிருந்த வரடிவயவா சிக்னைல் வேந்தேவால் அயதே அதிநவீனை 
சதேவாயலவநவாக்கியய பயனபடுத்தி கண்டைறிவேததேவான. வவேற்றுகிரகவேவாசிகயள கண்டுபிடித்தேபின, 
அவேர்களிடைம் எந்தே வேயகயில் சசய்திகயள அனுப்பலவாம் எனறு சசவால்பவேர்களுக்கு 10 லட்சம் டைவாலர்கள் 
( சுமைவார் ர.6.5 வகவாடிகள்) பரிசுத்சதேவாயகயும் அறிவித்தள்ளத இந்தே அயமைப்பு.  

இந்தே சூழ்நியலயில் தேவான அசமைரிக்கவாவின நவாசவா அயமைப்பு கடைந்தே ஜேஹூயல 23, 2015 அனறு ஒரு புதிய 
கிரகத்தின புயகப்படைத்யதே சவேளியிட்டுள்ளத. பூமியய வபவாலவவே உள்ள அந்தே கிரகமைவானைத, பூமியய 
விடை 60% சபரியத. சகப்லர் சதேவாயலவநவாக்கி மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டை அந்தே வகவாளுக்கு சகப்லர் 452 b
எனை சபயரிட்டுள்ளத. அத சுமைவார் 1400 ஒளி ஆண்டுகள் சதேவாயலவில் அயமைந்தள்ளத. அத நமைத 
சூரியயனை வபவானவறை அயமைந்தள்ள ஒரு நட்சத்திரத்யதே சுற்றி வேருவேத மைட்டுமில்லவாமைல், பூமியின சுற்று 
வேட்டைப்பவாயதேயின சதேவாயலயவேப்வபவாலவவே அதேன சதேவாயலவும் அயமைந்த உள்ளதேவாக நவாசவா 
விஞ்ஞவானிகள் சதேரிவித்தள்ளனைர்.

இந்தே புதிய கிரகத்தில் உயிரினைங்கள் உள்ளதேவா இல்யலயவா எனறு ஆய்வுகயள வமைற்சகவாள்ள 
இருகினறைனைர். 

அயல்கிரகவேவாசிகயள பற்றிய பட்டிமைனறைம் கடைந்தே சில மைவாதேங்களவாகவவே உலக அறிவியல் அரங்கில் 
சூடுபிடித்த இருக்கிறைத. இதில் இனனும் சூவடைற்றியிருக்கிறைவார் அசமைரிக்க விண்சவேளி அயமைப்பவானை, 
'நவாசவா'வின தேயலயமை விஞ்ஞவானியவானை எல்லன ஸ்வடைவாஃபவான.  'பூமிக்கு அப்பவால் உயிர்கள் இருக்கிறைதேவா 
எனபயதே பற்றி இனனும் பத்த ஆண்டுகளில் அறிகுறிகள் சதேரிந்தவிடும் எனவறை நவான நியனைக்கிவறைன. 
இனனும் 20 லிருந்த 30 ஆண்டுகளுக்குள் திட்டைவேட்டைமைவானை ஆதேவாரங்களும் கியடைத்தவிடும்' எனறு 
எல்லன சதேரிவித்தேவார். அத்வதேவாடு அவேர் நிற்கவில்யல. 'எங்களுக்கு எங்வக வதேடைவவேண்டும்; எப்படி 
வதேடைவவேண்டும் எனபத சதேரியும். அதேற்கு வதேயவேயவானை சபரும்பவாலவானை சதேவாழில்நுட்பங்கள் எங்களிடைம்
இருக்கிறைத. அவேற்யறை களமிறைக்கும் நியலயில் நவாங்கள் இருக்கிவறைவாம். நவாங்கள் நிச்சயம் சரியவானை 
பவாயதேயில்தேவான வபவாய்க்சகவாண்டிருக்கிவறைவாம் எனறு நியனைக்கிவறைன' எனறு அழுத்தேம் திருத்தேமைவாக 
எல்லன வபசியிருக்கிறைவார்.

வேரும் கவாலங்களில் ஏலியனஸ் கண்டுபிடிக்கப்படைலவாம். சவாதி,மைதேம், நவாடு கடைந்த நடைக்கும் 
திருமைணத்யதேப்வபவால கிரகம் கடைந்தம் திருமைணம் நடைக்கலவாம்.
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