
வேற்றுலக 
நாகரீகஙகள்
எம்மைப் வ�ாலவே வேறு உலகஙகளிலும த�ாழில்நுட� 

ரீ�ியாக ேளர்ச்சிய்ைந� நாகரீகஙகள் இருக்குமைா? 
அப்�டி இருந�ால் அேற்்சின் �ண்புகள் எப்�டியிருக்கும? 

அேற்வ்ாடு நாம த�ாைரபுக்ள ஏற்�டுத�லாமைா? வ�ான்் 
வகள்ேிக்ள, எமைக்குத த�ரிந� அ்சிேியல் மைற்றும 

இயற்�ியல் ேி�ிக்ளக்தகாண்டு ேி்ைகான முடியுமைா என 
அலசும ஒரு கடடு்ரதத�ாகுப்பு.

மைா. ்சி்சி ்ரேணா
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�கு�ி 1

காலமத்ன்் �ிர�ல ோனியலாளர, காரல் வ்கன் ஒரு மைிக முக்கியமைான 
வகள்ேி்ய முன்்ேத�ார. 

“மைில்லியன் ேருைஙகள் ோழ்நதுேிடை நாகரீகஙகள் எப்�டி இருக்கும? 
எமமைிைம இப்த�ாது வரடிவயா த�ா்லக்காடடிகள், ேிண்தேளி ஓைஙகள் 
என்�ன ்சில �்ாப்�ஙகளாக மைடடுவமை உண்டு; எமைது த�ாழில்நுட� நாகரீகம 
தேறும ் சில நூற்்ாண்டுகள் மைடடுவமை கண்ைது. இப்�டி இருக்கும வ�ாது, ் சில 
�ல மைில்லியன் ேருைஙகளாக இருக்கும த�ாழில்நுட� நாகரீகஙகள் எப்�டி 
இருக்கும? அேற்றுக்கு நாம, அ�ாேது இந� மைனி� இனம குரஙகுவ�ால 
த�ரியுவமைா?”

இன்றுே்ர ேி்ை த�ரியா� ஒரு குருடடு ேிையமைாக இருப்�து 
என்னதேன்்ால், இந� ேிரிந� �ிர�ஞ்த�ில் நாம மைடடுமைா இருக்கிவ்ாம 
என்�வ�. பூமைி்யத �ேிர வேறு எஙகும உயிர இருப்��ற்கான எந�தோரு 
�ையமும இல்லா�ிருப்�ினும, இந� �ாரிய �ிர�ஞ்த�ில் நி்ச்ம எம்மைப் 
வ�ாலவே வேறு அ்சிவுள்ள உயிரினஙகள் இருக்கவேண்டும என்�து 
த�ரும�ாலான அ்சிேியலாளரகளின் கருதது. 

இப்வ�ா்�க்கு இப்�டியான வேற்றுலக நாகரீகஙக்ள அே�ானிக்க 
முடியாேிடைாலும, எமமைால் நி்ச்யம, நாம அ்சிந� அ்சிேியல், இயற்�ியல் 
ேி�ிக்ளப் �யன்�டுத�ி, ஒரு நாகரீகத�ில் இருக்கக்கூடிய ேிையஙக்ள 
கணிக்க முடியும. நாம இப்வ�ாது த�ரிநது ்ேததுள்ள குோண்ைம 
இயற்�ியல் (quantum mechanics), த�ாது்ச ்ாரபுக்வகாட�ாடு (general relativity), 
மைற்றும தேப்�இயக்கேியல் ேி�ிக்ளப் (laws of thermodynamics) �யன்�டுத�ி, 
நம்மை ேிை காலத�ால் முற்�டை நாகரீகஙகள் எந�ளவு த�ரி�ாக இருக்கும 
என்றும, அேற்்சின் த�ாழில்நுட� எல்்ல என்னதேன்றும எமமைால் ஊகிக்க 
முடியும.

“பூமைி்யேிைவும வேறு எஙகும உயிரகள் உண்ைா?” எனக் வகடகப்�டும 
வகள்ேி தேறும ஊகத�ினால் ேந� வகேியாக இருந�ாலும, இப்வ�ாது நாம 
எமைது சூரியதத�ாகு�ிக்கு தேளிவய �ல வகாள்க்ள கண்ை்சிநதுதகாண்டு 
இருக்கிவ்ாம. ்சிலவே்ளகளில், கூடிய ேி்ரேிவலவய வேற்றுகிரக 
உயிரினஙகளுக்கான ஆ�ாரஙக்ளயும கண்டு�ிடிததுேிைலாம. 
ேியாழ்னப் வ�ால காற்று அரக்கனாக �ல வகாள்கள் இருந�ாலும, பூமைி்ய 
ஒத� வகாள்க்ளயும நாம கண்டு �ிடிததுள்வளாம. இனிேரும காலஙகளில் 
நாம இரவு ோ்னப் �ாரக்கும வ�ாது, அது நமைது முன்வனாரகள் �ாரத� 
�ார்ே்ய ஒத��ாக இருக்காது. எ�ிரகாலத�ில் ோனில் த�ரியும அந� 
ேிண்மைீன் புள்ளிக்ள சுற்்சிேரும வகாள்களில் இருக்கும உயிரினகளின் 
அ்மைப்்�ப் �ற்்சிய க்லக்களஞ்சியம எமமைிைம இருக்கலாம. 

ைாக்ைர மைி்ச்சிவயா காகுேின் “The Physics of Extraterrestrial Civilizations” இலிருநது 
்சில �கேல்களும மைற்றும ்சில பு�ிய ேிையஙக்ளயும வ்ரதது இந�க் 

கடடு்ரதத�ாகுப்்� எழு�ியுள்வளன்.
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்ரி, இப்�டி இருக்கும வகாள்களில் இருக்கும முன்வன்சிய நாகரீகஙகளின் 
துல்லியமைான அம்ஙக்ள எமமைால் எ�ிரவுகூ் முடியாேிடைாலும, 
அேற்்சின் அடிப்�்ை அம்ஙக்ள எமமைால் வகாடிடடு காடடிேிை முடியும. 
ஒரு நாகரீகம எவேளவு�ான் த�ாழில்நுட� ரீ�ியாக முன்வனற்்ம 
அ்ைந�ிருந�ாலும, அடிப்�்ை இயற்�ியல் ேி�ிக்ள அ்ேகளால் மைீ் 
முடியாது. நாம இன்று அணுததுகள்கள் த�ாைக்கம, ேிண்மைீன் வ�ர்ை ே்ர 
உள்ள இயற்�ியல் ேி�ிக்ள நன்கு த�ரிநது ்ேத�ிருப்��ால், எமமைால் 
நி்ச்யமைாக அ்சிேியல் �ளததுக்கு உட�டடு இந� முன்வன்சிய நாகரீகஙகள் 
எப்�டி இருக்கலாம என்று ஆராய முடியும.

நாகரீகஙகளின் தரப்படுததல் – வகக 1, 2, 3 நாகரீகஙகளின் 
இயற்பபியல் அடிப்பகைகள்

ஒரு நாகரீகத்�, அ�ன் ்க்�ித வ�்ேப்�ாட்ை தகாண்டு �ின்ேரும 
காரணிகளின் அடிப்�்ையில் எமமைால் ே்கப்�டுத� முடியும.

1. தேப்�இயக்கேியலின் (thermodynamics) �ததுேஙகளின் 
அடிப்�்ையில்: அ�ிகளவு முன்வன்சிய நாகரீகஙகள் கூை 
தேப்�இயக்கேிய்ல, அதுவும தேப்�இயக்கேியலின் 
இரண்ைாேது ேி�ி்ய மைீ்சிேிை முடியாது. 

2. நி்லயான �ருப்த�ாருளின் �ததுே ேி�ிகள்: த�ாதுோன 
அணுக்கள் ்ாரந� �ருப்த�ாருடகள், வகாள்கள், ேிண்மைீன்கள் 
மைற்றும ேிண்மைீன்வ�ர்ைகள் ஆகிய மூன்று அம்ஙகளாக 
இந�ப் �ிர�ஞ்த�ில் காணப்�டுகின்்ன. ஆக ஒரு 
நாகரீகத�ின் ்க்�ிமு�லாக ஒன்்சில் வகாள், அல்லது ேிண்மைீன் 
அல்லது ேிண்மைீன்வ�ர்ை காணப்�ைலாம.

3. வகாள்களின் �ரிமைாண ேளர்ச்சித �ததுேஙகள்: ஒரு ேளரந� 
நாகரீகத�ின் ்க்�ித வ�்ேயானது, அந� நாகரீகம இருக்கும 
வகாளில் ஏற்�டும �ாரிய உயிரப் வ�ரழிவுக்ள (ேிண்கல் 
வமைா�ல், சுப்�ரவநாோ வ�ான்்்ே) ேிை அ�ிகமைாக / வேகமைாக 
இருக்கவேண்டும. அப்�டி இல்லாேிடில் அந� நாகரீகம, முழு 
உயிரினப்வ�ரழிேில் மைாடடிக்தகாள்ளக்கூடும.

நமைது �ால்வீ�ியில் மைடடும 200 �ில்லியனுக்கும 
அ�ிகமைான ேிண்மைீன்கள் உண்டு!
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1964 இல் தேளிேந� ‘வ்ாேியத ேிண்ணியல்’ ்ஞ்சி்கயில், 
நிவகாலாய் கரைா்சிவ, வமைற்த்ான்ன அடிப்�்ையில் நாகரீகஙக்ள 
�ின்ேருமைாறு மூன்று ே்கயாக �ிரித�ார. ே்க 1, ே்க 2, மைற்றும ே்க 3. 
இந� ே்கயான நாகரீகஙகள், �ஙகளின் ்க்�ித வ�்ே்யப் த�ாறுதது 
ே்கப் �டுத�ப்�டடுள்ளது. இது மைடடுமைல்லாது நிவகாலாய் கரைா்சிவ, 
இந� நாகரீகஙகளுக்கு இ்ையிலான ்க்�ி வ�்ேயின் இ்ைதேளி �ல 
�ில்லியன் மைைஙகு இருக்கும எனவும கணித�ார. 

்ரி நமைது நாகரீகத்� இந� அடி�்ையில் த�ாருத�ிப் �ாரப்வ�ாமைா?

நமைது பூமைியானது சூரியனது தமைாத� ்க்�ியில், ஒரு �ில்லியனில் ஒரு 
�ங்க மைடடுவமை த�றுகி்து, அ�ிலும மைனி�ன், மைில்லியனில் ஒரு �ங்க 
மைடடுவமை �யன்�டுததுகி்ான். இது ைான் வகால்ட்மைித என்் ோனியலாளர 
கூ்சியது. அ�ாேது நாம, 1/1,000,000,000,000,000 �ஙகு சூரிய ்க்�ி்யவய 
�யன்�டுததுகிவ்ாம. அ�ிலும நாம பூமைியில் தமைாத�மைாக உருோக்கும 
்க்�ி ஒரு த்க்கனுக்கு நூறு �ில்லியன் ஜூல்். 

நமைது இந� ்க்�ித வ�்ேயும, உற்�த�ியும மைிகவேகமைாக அ�ிகரிதது 
ேருகி்து, இ�ிலிருநது எமமைால் ே்க 2, ே்க 3 நாகரீகஙகளாக எப்வ�ாது 
�ரிமைாணமை்ையலாம என்று கணக்கிைமுடியும.

ோனியலாளர வகால்ட்மைித �ின்ேருமைாறு கூறுகி்ார, “நாம 
இன்று கனிமை எண்்ண்ய எரித�ாருளாகப் �யன்�டுத�க் 
கற்றுக்தகாண்டுள்வளாம, நீரில் இருநது எப்�டி மைின்்ாரம �யாரிப்�து என்று 
அ்சிநதுள்வளாம. இந� குறுகிய காலத�ில் எவேளவு முன்வன்சி உள்வளாம 
என்�து நாம கண்கூைாக அே�ானித� ஒன்று. ்சில நூற்்ாண்டு காலமைாக 
�ான் எமைக்கு இந� ்க்�ி மு�ல்கள் எல்லாம த�ரியும, ்சிந�ிததுப் �ாருஙகள், 
நம பூமைி அண்ணளோக 4.5 �ில்லியன் ஆண்டுகளாக இருக்கி்து, மைனி� 
இனம, ்சில லட்ம ஆண்டுகளாக இருக்கி்து, நாகரிக மைனி�ன் என்்ால் 
கூை ஐந�ில் இருநது �த�ாயிரம ேருைஙகள் ே்ர இருக்கும, ஆனாலும 
கைந� ்சில நூற்்ண்டுகளாகத�ான் எமமைால் இந� அளவுக்கு ்க்�ி்ய 
உருோக்கவும �யன்�டுத�வும முடிநதுள்ளது. இவ� வ�ான்் கருத்� நாம 
வேற்றுகிரக நாகரீகஙகளுக்கும த�ாருத�ிப்�ாரக்கலாம.”

இயற்�ியலாளர ப்ரீமைன் �ய்்ன் (Freeman Dyson), நமைது நாகரீகத�ின் ் க்�ித 
வ�்ேயும, ்க்�ி உற்�த�ி த்ய்யும அள்ேயும ்ேதது, நாம இன்னும 200 
ேருைஙகளில் ே்க 1 நாகரீகமைாக மைா்சிேிடுவோம என்று கணக்கிடடுள்ளார. 
இது மைடடுமைல்லாது, ேருைத�ிற்கு 1% �டி, ் க்�ி உற்�த�ியில் நாம ேளரந�ால், 
இன்னும 3200 ேருைஙகளில் ே்க 2 நாகரீகமைாக மைா்சிேிைலாம என்றும, 
அதுவே 5800 ேருைஙகளில் ே்க 3 நாகரீகமைாகவும மைா்சிேிைலாம என்று 
நிவகாலாய் கரைா்சிவ கணக்கிடைார.

�கு�ி 2

மு�லாம ே்க்ய வ்ரந� நாகரீகமைானது ஒரு வகாள் ்ாரந� 
நாகரீகமைாகும. �ான் இருக்கும வகாள்களில் இருநது �னக்கு வ�்ேயான 
்க்�ி்யப் த�ற்றுக்தகாள்ளும. நமைது ்க்�ி உற்�த�ி்யப் வ�ால �ல 
மைில்லியன் மைைஙகு அ�ிகமைாக அ்ே உற்�த�ி த்ய்யக்கூடியது. 
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மு�லாம ே்க  நாகரீகத�ால் �னது வகாளில் இருக்கும காலநி்ல்ய 
கூை மைாற்்முடியும, அ்ே அந�ளவு அ�ிகமைான ்க்�ி்ய �யன்�டுத�க் 
கூடியளவு ேளரந�்ே. நி்னததுப் �ாருஙகள், ஒரு சூ்ாேளி உருோகி்து. 
உைவன ‘டு்’ என ஒரு ்ேிட்ச்் வ�ாடடு, அந� சூரேளியவய இல்லாமைல் 
ஆகிேிைலாம! அவ�வ�ால, நிலநடுக்கம, எரிமை்ல தேடிப்பு என்�ேற்்்க் 
கூை கடடுப்�டுத�க்கூடிய அளவு ் க்�ி்ய தகாண்டிருக்கும. இவேளவு ஏன்? 
நிலப்�ரப்புக்ளக் கைநது கைல்களிலும, ்முத�ிரஙகளிலும நகரஙக்ள 
நிரமைாணிக்கக்கூடிய ேல்ல்மை தகாண்டிருக்கும. 

மு�லாம ே்க்ய ்ாரந� நாகரீகவமை இவேளவு ஆற்்்ல 
தகாண்டிருந�ால், நாம எஙவக இருக்கிவ்ாம? கே்ல வேண்ைாம, நாம 
இன்னும பூஜஜிய ே்க (type zero) நாகரீகம �ான். இன்னும மு�லாே்�க் 
கூை எடைேில்்ல! ஏதனன்று �ாரப்வ�ாம.

நாம இன்னும த�டவரால், டீ்ல் வ�ான்் கனிமை எண்்ண ேளத்�வய 
�ிர�ான ்க்�ி மு�லாக தகாண்டுள்வளாம. இந� ்க்�ி வ�ா�ாது. நாம 
ஏற்கனவே இந� ்க்�ியாற்்ல் கு்்�ாட்ை உணரத த�ாைஙகிேிடவைாம. 
அதுமைடடுமைல்லாது இந� கனிமை எண்்ண ேளம புதுப்�ிக்கப் �ைக்கூடியதும 
இல்்ல. மைற்றும சூழலுக்கு மைிகவும ஆ�த�ானதும கூை. இப்�டி இருப்�ினும 
இன்று வேறு�டை ்க்�ிமு�ல்கள் உருோகத த�ாைஙகிேிடைன. ஆற்்ல் 
மைிக்க சூரிய �ைலஙகள், ஐ�ர்ன் கலஙகள் வ�ான்்்ே மூலம த�்ப்�டும 
்க்�ியின் அளவு அ�ிகரிததுக் தகாண்வை த்ல்கி்து. 

அதுமைடடுமைல்லாது, மு�லாம ே்க நாகரீகத�ிற்கு இருக்கக்கூடிய ்சில 
�ண்புக்ள, இன்று நாம, நமைது ்மூகத�ிலும �ாரக்கிவ்ாம. உ�ாரணமைாக, 
வகாள் முழுே�ற்குமைான தமைாழி – ஆஙகிலம உருோகிேிடைது. அவ�வ�ால் 
உலகம பூராக த�ாைரபுதகாள்ள இ்ணயம இருக்கி்து. நாடுகள் என்் 
எல்்ல்யக் கைநது உருோகியுள்ள கூடை்மைப்புகள் – ஐவராப்�ிய யூனியன் 
ஒரு எடுததுக்காடடு. இது மைடடுமைல்லாது, வகாள் முழுே�ற்குமைான கலா்ச்ார 
மு்் – டிேி, �ி்ரப்�ைஙகள் மூலம பு�ிய, பு�ிய கலா்ச்ார அம்ஙகள், 
நாடுக்ளக் கைநது மைக்க்ள்ச த்ன்்்ைகி்து. இத�ல்லாம, நாம 
மு�லாம ே்க நாகரீகத்� வநாக்கி முன்வன்சிக்தகாண்டு இருக்கிவ்ாம 
என்��ற்கு ஆ�ாரவமை.

இஙகு மைிக முக்கியமைாக நாம கேனிக்க வேண்டிய ஒன்று, இப்�டி 
ேளரநதுேரும நாகரீகம, உலகப் வ�ரழிவுக்ள ஏற்�டுததும 
நிகழ்வுகளுக்கான கால எல்்ல்ய ேிை வேகமைாக ேளரவேண்டும. 

்சில ஆயிரம ேருைஙகளுக்கு ஒரு மு்், ேிண்கற்கள், ோல்தேள்ளிகள் 
என்�ன வகாள்க்ள �ாக்கலாம, ஆக அ�ற்கு முன்னர கு்சிப்�ிடை நாகரீகம, 
ேிண்தேளிப் �யணத்� கண்டு�ிடித�ிருக்க வேண்டும அப்வ�ாது�ான், 
மு�லாம ே்க நாகரீகத�ால் தேற்்சிகரமைாக கு்சிப்�ிடை ேிண்கல்்லவயா 
அல்லது ோல்தேள்ளி்யவயா �டுக்கவோ அல்லது �ி்் �ிருப்�ிேிைவோ 
முடியும.

அவ�வ�ால �னியுகம (iceage), மைிக மைிக ஆ�த�ான ஒன்று. �னியுகம �ல 
ஆயிரம ேருைஙகளுக்கு ஒருமு்் ேரலாம, இப்�டி ேருே�ற்கு முன்னவர 
மு�லாம ே்க நாகரீகம, காலநி்ல்ய மைாற்்க்கூடிய ேித்�்ய 
கண்ை்சிநது அ�ற்கு ஏற்்ாப்வ�ால மைாற்்ஙக்ள ஏற்�டுத�ி, �னியுகத�ில் 
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இருநது �ப்�ிக்கலாம.

இப்�டியான இயற்்க அழிவுகள் மைடடுமைன்்சி, கு்சிப்�ிடை நாகரீகம 
�னக்கு �ாவன உருோக்கிக் தகாண்ை ஆ�ததுக்க்ளயும �டுக்க வேண்டும. 
உ�ாரணமைாக, ்னதத�ா்க என்�து பூஜஜிய ே்க நாகரீக�ிற்வக 
ஒரு ்ோலாக அ்மையும, மு�லாம ே்க நாகரீகமைானது, �னது 
்னதத�ா்க்ய எப்�டி கடடுக்குள் ்ேத�ிருக்கவேண்டும என்�்� 
மைிகத த�ளிோக அ்சிந�ிருக்கும, அவ�வ�ால கு்சிப்�ிடை வகாளில் இருக்கும 
இயற்்க ேளஙக்ள எப்�டி ்மைமைாக �கிரநது தகாள்ளவேண்டும எனவும 
அ்சிந�ிருக்கும. 

இன்தனாரு �ிர்ச்சி்ன – யுத�ம. இது மைிகப்த�ரிய ்ோலாக அ்மையும. 
ஒரு நாகரீகம பூஜஜியத�ில் இருநது மு�லாம ே்கக்கு த்ல்லும வ�ாது, 
மைிகப் த�ரிய ்ோலாக அ்மையப் வ�ாேது இந� யுத�ம �ான். ஆனாலும 
மு�லாம ே்க்ய வ்ரந� நாகரீகமைானது, தேற்்சிகரமைாக, தமைாழி, மை�, நி், 
கலா்ச்ார மைற்றும த�ாருளா�ார வேறு�ாடுகளால் உருோகும யுத�ஙக்ள 
தேற்்சிகரமைாக ்மைாளிதது ேரவேண்டும. 

இப்�டியான வேறு�ாடுக்ள 
நகீ்கிய �ின்னர, �ல ஆயிரம ேருைஙகள் 
இந� மு�ாலம ே்க நாகரீகம 
த�ாைரநது ேளரநதுதகாண்வை ேரும. 
ஒரு கடைத�ில், அேரகளால், கு்சித� 
வகாளில் இருநது த�றும ்க்�ிகள் 
அ்னததும �ீரநதுேிடும. அப்வ�ாது 
அேரகள், �ஙகளது �ாய் ேிண்மைீனின் 
தமைாத� ்க்த�ியும �ஙகளுக்கு 
என �யன்�டுத� த�ாைஙகுேர. 
இப்வ�ாது அேரகளது ்க்�ி வ�்ே 
ஒரு த்க்கனுக்கு 1026 ஜூல்்களாக 
இருக்கும. இேரகவள இரண்ைாம 
ே்க்ய்ச வ்ரந� நாகரீகஙகள்.

இப்�டி ஒரு ்சி்சிய ேிண்மைீன் 
தேளியிைக்கூடிய ்க்�ிக்கு ஒப்�ான 
அளவு ்க்�ி்ய �ி்ப்�ிக்கும 
இந� ே்க நாகரீகஙக்ள நாம 
ோனில் அே�ானிக்க கூடிய�ாக 
இருக்கவேண்டும. 

இந� நாகரீகஙகள், �ஙகள் �ாய் ேிண்மைீ்ன்ச சுற்்சி ஒரு த�ரிய 
வகாளத்� உருோக்கி, அந� ேிண்மைீனில் இருநதுேரும தமைாத� ்க்�ியும 
�ஙகளின் �ாே்னக்கு �யன்�டுத� எடுததுக் தகாள்ேர என ோனியலாளர 
்ை்ன் கூறுகி்ார. அேரகள் �ஙக்ள வேறு நகரீகஙகளிைம இருநது 
மை்்க்க எண்ணினாலும, தேப்�இயக்கேியலின் இரண்ைாம ேி�ியின்�டி 
அேரகள் உருோக்கும தேப்�த்� (waste heat) அேரகளால் மை்்க்க 
முடியாது. இப்�டியான நாகரீகஙகள் இருக்கும வகாள்கள், கி்சி்மை் 
மைரத�ில் வ்ாடிக்கப்�டடுள்ள ேண்ண மைின்குமைிழ் வ�ால ஒளிரும 

்ை்னின் வகாளம – நட்த�ிரத்� சுற்்சி 
அ்மைக்கப்�ைக்கூடிய அ்மைப்பு. கு்சித� 
நட்த�ிரத�ில் இருநது ்க்�ி்ய முழுேதும 
அறுே்ை த்ய்ய �யன்�டும!



parimaanam.wordpress.com 7

என ்ை்ன் கருதுகி்ார. அதுமைடடுமைல்லாது இப்�டியான இரண்ைாம 
ே்க நாகரீகஙக்ள கண்டு�ிடிக்க, அக்ச்சிேப்பு (infrared) க�ிரவீ்ச்் 
தேளிேிடும வகாள்க்ள நாம ஆராய வேண்டும என்றும முன்தமைாழிந�ார. 
– அக்ச்சிேப்பு க�ிரவீ்சசு, தேப்�த�ினால் உருோகும, இந� நாகரீகஙகள் 
மைிக அ�ிகமைாக கழிவு தேப்�த்� தேளிேிைவேண்டும என்��னால், 
நாம இந� நாகரீகஙக்ள கண்டு�ிடிக்க, அக்ச்சிகப்பு க�ிரவீ்சசு உள்ள 
வகாள்க்ள கண்டு�ிடிக்க வேண்டும.

இரண்ைாம ே்க்ய்ச வ்ரந� நாகரீகஙகளுக்கு, காலநி்லயாவலா, 
ேிண்கற்களாவலா ஆ�தது ஏற்�ைாது, ஏதனன்்ால் அேற்்் எல்லாம 
அ்ால்ைாக ்மைாளிக்கும அளவு �ி்்மை அேரகளுக்கு உண்டு. ஆனாலும 
அேரகளுக்கும ஒரு ஆ�த்� இந� இயற்க்்க ்ேததுள்ளது – 
சூப்�ரவநாோ.

இரண்ைாம ே்க நாகரீகத�ிற்கு இருக்ககூடிய மைிக ஆ�த�ான வ�ரழிவு 
என்்ால் அது ஒரு ேிண்மைீனின் சூப்�ரவநாோ தேடிப்புத�ான். �ஙகளுக்கு 
அருகில் இருக்கும ஒரு ேிண்மைீன் சூப்�ரவநாோோக தேடிததுேிடைால், 
அ�ிலிருநதுேரும அளப்�ரிய எக்் க�ிரவீ்சசு, மைற்றும காமைா க�ிரவீ்சசு 
என்�ன தநாடிகளில் இந� வகாள்களில் இருக்கும உயிரினஙக்ள 
அழிததுேிைக்கூடும. 

ஆக, உண்்மையிவலவய அழிவே அற்் நாகரீகம என்்ால் அது 
மூன்்ாம ே்க நாகரீகம�ான். அேரகள், �ஙகள் �ாய் நட்த�ிரத�ின் 
முழு்ச்க்�ி்யயும �யன்�டுத�ிேிடடு, வேறு �ல நட்த�ிரஙகளுக்கு த்ன்று 
அஙவகயும இருநது ் க்�ி்யப் த�ற்றுக்தகாள்ேர. நம அ்சிேியலுக்கு எடடிய 
எந�தோரு இயற்க்்கப் வ�ரழிவுகளும இந� மூன்்ாம ே்க நாகரீகத்� 
அழிக்காது.

உ�ரணததுக்கு, �மைக்கு அருகில் இருக்கும ஒரு ேிண்மைீன் 
சூப்�ரவநாோோக தேடிக்கப் வ�ாகி்து என்்ால், அந� ேிண்மைீனின் 
அ்மைப்்�வய மைாற்்க்கூடியேரகள் இந� மூன்்ாம ே்க நாகரீகஙகள். 
அப்�டி மைாற்் முடியாேிடைாலும, �மைது வகாள்க்ள ேிடடுேிடடு, வேறு 
ேிண்மைீன்த�ாகு�ிக்கு குடித�யரநது அஙகுள்ள வகாள்க்ள, �ாஙகள் 
ோழ்ே�ற்கு ஏற்்ாப்வ�ால மைாற்்சிேிடுோரகள். அவேளவு த�ரிய 
த�ாழில்நுட�ஙக்ள �ன்னகதவ� தகாண்ைேரகள் �ான் இந� மூன்்ாம 

ஒரு ேிண்மைீன் சுப்�ரவநாோோக 
தேடித��ன் �ின்னர 
எஞ்சியிருக்கும ோயு மைண்ைலம. 
இது வகாள்ேிண்மைீன் மைண்ைலம 
என அ்ழக்கப்�டும.

சூரியன் �ன் ோழ்நாள் 
முழுேதும தேளிேிடும ்க்�ி்ய, 
சூப்�ரவநாோ தேடிப்பு ்சில 
த்க்கன்களில் தேளியிடும!
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ே்க நாகரீகஙகள்!

ஆனாலும அவேளவு ்ீக்கிரமைாக மூன்்ாம ே்கயாக ஒரு நாகரீகம 
மைா்சிேிை முடியாது. அ�ற்கு முடடுக்கட்ையாக இருப்�து ஐன்்டினின் 
த�ா.்ா.வகா ஆகும. ோனேியலாளர ்ை்ன், இந� ்ாரபுக் வகாட�ாடு 
காரணமைாக, ஒரு நாகரீகம, மூன்்ாம ே்கயாக மைாறுே�ற்கு 
அண்ணளோக ்சில �ல மைில்லியன் ேருைஙகள் ே்ர எடுக்கலாம என்று 
கூறுகி்ார. உ�ாரணமைாக, ஒளி்யேிை வேகமைாக �யணிக்க வேண்டிய 
வ�்ேகள் உண்டு, ஐன்்டினின் ்ாரபுக்வகாட�ாடு இ்� �டுக்கி்து. 
ஆக பு�ிய ்சில இயற்�ியல் ேி�ிகள் கண்டு�ிடிக்கப் �ைவேண்டும அல்லது 
ஏற்கனவே த�ரிந� ்சில ேி�ிகள் �ரிவ்ா�ிக்கப் �ைவேண்டும, இப்�டி �ல 
முடடுக்கட்ையான ேிையஙகள் உண்டு.

ஒளியின் வேகத�்ை்ய கருத�ில் தகாண்ைாலும, கிடைத�டை 
ஒளியின் வேகத�ில் �யணிக்க �ல மு்்கள் உண்டு. உ�ரணத�ிற்கு, 
ஒரு ராக்தகடடின் �ி்னானது, ‘கணத�ாக்கு எண்’ (specific impulse) 
இனால் அளக்கப்�டுகி்து. அ�ாேது ஒரு கண வநரத�ிற்கு �யன்�டை 
எரித�ாருளுக்கு எவேளவு வநரம ேி்்்யத �ருகி்து என்�வ� 
இந� ‘கணத�ாக்கு எண்’ எனப்�டும. த�ாதுோக இது த்க்கன்களில் 
அளக்கப்�டும. ்சிலவே்ளகளில் �ி்்வேகத�ிலும அளக்கப்�டும.

நாம ேிண்தேளிக்கு த்ல்லப் �யன்�டுததும ர்ாயன ராக்தகடடுகளால் 
்சில நூறு த்க்கன்களில் இருநது ்சில ஆயிரம த்க்கன்கள் ே்ர 
கணத�ாக்க்� உருோக்க முடியும. அயன் இயந�ிரஙகளால் �ல ஆயிரம 
த்க்கன்கள் ே்ர கணத�ாக்கத்� உருோக்க முடியும. ஆனால் ஒளியின் 
வேகத�ிற்கு அருக்கில் த்ல்ல, அண்ணளோக 30 மைில்லியன் த்க்கன்கள் 
கணத�ாக்கம வ�்ே. எம்மைப் த�ாறுத�ே்ர இது ஒரு எடைாக்கனி, 
அனால் மூன்்ாம ே்க நாகரீகத�ிற்கு இரு ஒன்றும அவேளவு த�ரிய 
்ோலாக இருக்காது.   

�கு�ி 3

இந�ப் �ிர�ஞ்ம மைிக மைிக த�ரியது, அதுவும, இரண்டு ேிண்மைீன்களுக்கு 
இ்ையில் இருக்கும இ்ைதேளி ஒளியாண்டுகள் தூரத�ில் 
அளேிைப்�டுகி்து. அதுமைடடுமைல்லாது, அ�ிகமைான ேிண்மைீன்த�ாகு�ிகள், 
உயிரினம ோழ �கு�ியற்் வகாள்க்ளவய தகாண்டுள்ளன. ஆகவே 
மூன்்ாம ே்க்ய வ்ரந� நாகரீகமைானது, எண்ணிலைஙகா ேிண்மைீன்கள், 
வகாள்த த�ாகு�ிக்ள ஆய்வு த்ய்ய மைிக்ச்ரியான மு்்்ய 
வ�ரநத�டுக்க வேண்டும. அப்�டி எவோ்ான மு்்்யப் �யன்�டுத�ி 
�ில்லியன் கணக்கான ேிண்மைீன்க்ளயும, வகாள்க்ளயும ஆராய முடியும?

நாம அடிக்கடி அ்சிேியல் பு்னக்க்�களிலும, �ி்ரப்�ைஙகளிலும 
�ாரத�ிருப்வ�ாம, ஒரு த�ரிய ேிண்கலம, அ�ில் ஐநது வ�ரதகாண்ை குழு, 
அேரகள் எவ�ா ஒரு வகா்ள வநாக்கி �யணிப்�ாரகள். ஆனால் இந� மு்் 
ந்ைமு்்க்கு ஒததுேராது. �ில்லியன் கணக்கான ேிண்மைீன்க்ளயும, 
வகாள்க்ளயும ஆராய இப்�டி த�ரிய த�ரிய ேிண்கலஙக்ளயும 
மைனி�ரக்ளயும அனுப்புேத�ன்�து ந்ைமு்்க்கு்ச ்ாத�ியமைற்் 
காரியம. 
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பூமைியின் �ற்வ�ா்�ய ்னதத�ா்க 7 �ில்லியன். நமைது �ால்வீ�ீயில் 
இருக்கும நட்த�ிரஙகளின் எண்ணிக்்க 200 �ில்லிய்ன ேிை அ�ிகம, 
ஆக, இப்வ�ாது �ி்ந� குழந்� குடடிக்ளயும ஒவதோருேருக்கும ஒரு 
ேிண்கலம என்று ஏற்்சி அனுப்�ினால் கூை, �ால்வீ�ியில் உள்ள 10% ஆன 
நட்த�ிரஙக்ள கூை ஆராய முடியாது! எனவே நமைக்கு வ�்ே “ோன் 
நியூமைான் ஆய்ேி” (Von Neumann probes). 

அத�ன்ன ோன் நியூமைான் ஆய்ேி? �ாரப்வ�ாம. இ்ே ஒரு ேி�மைான 
வராவ�ா காலஙகள். �ன்்னப் வ�ால �ல �ிர�ிக்ள உருோக்கக் 
கூடிய ேல்ல்மை �டித�்ே. ோன் நியூமைான் என்் கணி�ேியலாலரால் 
முன்தமைாழியப் �டை கணி� ேி�ிகளுக்கு அ்மைய இ்ே த்யற்�டுே�ால், 
அேரது த�ய்ரவய இந� வராவ�ாக்களுக்கு ்ேததுேிடைனர. 

ோன் நியூமைான் ஆய்ேிகள் த�ா்லேில் இருக்கும ேிண்மைீன் 
த�ாகு�ிகளுக்கு த்ல்லும ேண்ணம ேடிே்மைக்கப் �டை்ே. 
மைண்துணிக்்க அளவே உள்ள இ்ே ேிண்மைீன் த�ாகு�ி்ய 
அ்ைநது அஙகுள்ள வகாள்களிவலா அல்லது து்ணக்வகாள்களிவலா 
த�ாழிற்்ா்லக்ள அ்மைதது, �ம்மைப் வ�ாலவே �ல 
�ிர�ிக்ள உருோக்கும. வகாள்க்ள ேிை இ்ே இ்நதுவ�ான 
து்ணக்வகாள்க்ளவய, அ�ாேது நமைது நில்ேப் வ�ால, த�ரிவு 
த்ய்யும, ஏதனனில் அ்ே ்சி்சி�ாக இருப்��னால் ஈரப்பு ேி்் கு்்வு, 
ஆகவே �்ப்��ற்கு இலகுோக இருக்கும. மைற்றும து்ணக்வகாள்களில் 
காலநி்ல மைாற்்ஙகள் இல்லா�ிருப்�தும ஒரு முக்கிய காரணி. அந�த 
து்ணக்வகாள்களில் கி்ைக்கும நிக்கல், இருமபு வ�ான்் �ாதுப் 
த�ாருடக்ள ்ேதவ�, இ்ே த�ாழிற்்ா்லக்ள உருோக்கி �ம்மைப் 
வ�ால ஆயிரக்கணக்கான �ிர�ிக்ள இலகுோக த்ய்துதகாள்ளும. 
�ின்பு இப்�டி பு�ி�ாக உருோக்கப்�டை ஆய்ேிகள், மைீண்டும வேறு 
ேிண்மைீன்த�ாகு�ிக்ள வநாக்கி �னது �யணத்� த�ாைஙகும. இப்�டி 
அஙகு த்ன்று அஙகுள்ள து்ணக்வகாள்களில் த�ாழிற்்ா்லக்ள 
உருோக்கி... மைீண்டும மைீண்டும அவ� த்யற்�ாடு... மைீண்டும அவ� வ�ால 
வேறு ேிண்மைீன்த�ாகு�ிக்ள வநாக்கி �யணம.

்ேர் �ரவுேதுவ�ால இந� ோன் நியூமைான் ஆய்ேிகள், டரில்லியன் 
கணக்கில் எல்லாத �ி்்களிலும �ரேி்ச த்ல்லும. இந� வேகத�ில் 
இ்ே �ரேி்சத்ன்்ால், 100,000 ஒளியாண்டுகள் ேிடைமுள்ள ஒரு 
ேிண்மைீன்வ�ர்ை்ய, அ�ாேது நமைது �ால்வீ�ி்யப் வ�ான்் ஒரு 
ேிண்மைீன்வ�ர்ை்ய, அ்ர மைில்லியன் ேருைஙகளில் முழுேதுமைாக அல்சி 
ஆராய்நதுேிை முடியும.

இப்�டி �ல நட்த�ிர த�ாகு�ிகளுக்கு �ரேிய ோன் நியூமைான் 
ஆய்ேிகள், அஙகு உயிரினஙக்ள கண்ை்சிந�ால், அதுவும அடிப்�்ையான 
நாகரீகஙக்ள, அ�ாேது நம்மைப் வ�ால பூஜஜிய ே்க நாகரீகஙக்ள 
கண்ை்சிந�ால், அேற்றுக்கு �ஙகளின் இருப்்� த�ரிேிக்காமைல், 
து்ணக்வகாள்களில் இந� ோன் நியூமைான் ஆய்ேிகள் இருநதுேிைக் 
கூடும. அப்�டி அஙகு இருந�ோவ் இந� அடிப்�்ை நாகரீகம, கு்்ந�து 
மு�லாம ே்க்ய அ்ையும ே்ர கண்காணிததுக் தகாள்ளக்கூடும.

இயற்�ியலாளர �வுல் வைேி், நமைது ்ந�ிரனிலும இப்�டியான ோன் 
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நியூமைான் ஆய்ேிகள் இருக்கலாம என கருதது த�ரிேிததுள்ளார. அ�ாேது 
வேறு ஒரு த�ாழில்நுட�த�ில் ேளரந� மூன்்ாம ே்க்ய வ்ரந� 
நாகரீகம, எமைது நிலவுக்கும இப்�டி ோன் நியூமைான் ஆய்ேிக்ள, �ல 
ஆயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்வன அனுப்�ி இருக்கக்கூடும. அ்ே இப்வ�ாது 
நிலேில் தூஙகிக்தகாண்டிருக்கலாம. ஆனால் இேற்்்க் கண்டு�ிடிப்�து 
அவேளவு இலகு அல்ல. இ�ற்கு காரணம இ்ே மைிக மைிக ்சி்சிய்ே, நாம 
முழு்ச ் ந�ிர்னயும வ்ா�ிக்கவேண்டும, மைற்றும இேற்்சின் த�ாழில்நுட�ம 
எப்�டிப்�டைது என்�்� அ்சியாமைல் வ�டுேது என்�து, கைலில் ஊ்சி்யப் 
வ�ாடடுேிடடு வ�டுே்�ப் வ�ான்்வ�. 

இப்வ�ாது எமமைிைம இருக்கும த�ாழில்நுட�த்�ப் �யன்�டுத�ி இ்� 
வ�ை முடியாது, ஆனால் எ�ிரகாலத�ில் நி்ச்யம இந� ோன் நியூமைான் 
ஆய்ேிகள் ்ந�ிரனில் இருக்கி்�ா என்று வ�டிப்�ாரக்கலாம என 
அ்சிேியலாளரகள் கருதுகின்்னர.

�கு�ி 4

நிவகாலாய் கரைா்சிவ �ான் மு�ன் மு�லில் நாகரீகஙக்ள இப்�டி 
மூன்்ாக ே்கப்�டுத�ியேர. இன்று நாம �ல்வேறு அ்சிேியல் து்்களில் 
முன்வன்சிேிடவைாம, உ�ாரணாமைாக, நாவனா த�ாழில்நுட�ம, உயிரியல் 
த�ாழில்நுட�ம, குோண்ைம இயற்�ியல் வ�ான்்ேற்்சில் எமைக்கு இருக்கும 
அ்சிவு ேளரநதுள்ளது. இந� ேளர்ச்சி நாம எப்�டி, ேளரந� நாகரீகஙக்ள 
ே்கப்�டுத�லாம என்��ிலும த்ல்ோக்கு த்லுததுகி்து.

நாவனா த�ாழில்நுட�த�ின் ேளர்ச்சி, ோன் நியூமைான் ஆய்ேிக்ள 
உருோக்குே�ில் த�ரும �ஙகு ேகிக்கும. இயற்�ியலாளர ரி்ச்ரட 
்�ன்மைான், “இயற்்கயின் அடியில் அ�ிகளவு இைம இருக்கி்து” என்கி்ார. 
அ�ாேது, மூலக்கூறு அளவுள்ள வராவ�ாக்க்ள உருோக்குே்� எந� 
இயற்�ியல் ேி�ிகளும �டுக்கேில்்ல. இப்வ�ாவ� ஆய்ோளரகள், ்சில �ல 
அணுக்க்ள மைடடுவமை தகாண்ை கருேிக்ள உருோக்கி இருக்கின்்னர. 
உ�ாரணாமைாக, தேறும நூறு அணுக்கள் நீளம தகாண்ை இ்ழயால் ஆன 
கிடைா்ர உருோக்கி இருக்கின்்னவர. ஆக, அணுேளேில் நாம ஆராயவும, 
உருோக்கவும நி்்ய இருக்கி்து.       

�வுல் வைேி் என்் இயற்�ியலாளரின் ஊகத�ின் �டி, மூன்்ாம ே்க 
நாகரீகஙகள், நாவனா த�ாழில்நுட�த்� �யன்�டுத�ி ஆயிரக்கணக்கில், 
தேறும உள்ளங்க அளவுள்ள வராவ�ா ேிண்கலஙக்ள உருோக்கி 
அனுப்�ியிருக்கலாம, ஆனால் அ்ே மைிக்ச ்சி்சிய�ாக இருப்��ால் 
அேற்்்க் கண்டு�ிடிப்�த�ன்�து மைிக மைிக கடினம. அதுமைடடுமைல்லாது, 
ேளரந� நாகரீகஙகள் இப்�டியான, ்சி்சிய, வேகமைான மைற்றும மைலிோன 
த�ாழில்நுட�ஙக்ளப் �யன்�டுத�ி �ஙகளது ஆய்வுக்ள வமைற்தகாள்ளும 
என்்ால், எம்மை்ச சுற்்சி ஏற்கனவே இப்�டியான கருேிகள் எம்மை 
அ்சியாமைவல இருக்கலாம. அ்�க் கண்டு�ிடிக்கும அளவுக்கு நாம �ான் 
ேளரவேண்டும.

இதுமைடடுமைல்லாது, உயிரியல் த�ாழில்நுட�த�ில் (bio technology) ஏற்�டை 
ேளர்ச்சியும, புதுேி�மைான வராவ�ாக்க்ள உருோக்க ேழி ேிைலாம. 
அ�ாேது இந� வராவ�ாக்கள் உயிருள்ள உயிரினம வ�ால, �ம்மைத 
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�ாவமை இனப்த�ருக்கிக் தகாண்டு �ல்வேறு ேிண்மைீன்த�ாகு�ிகளுக்கு 
த்ன்று ஆய்வுகள் நைததும. தேறும இனப்த�ருக்கம மைடடும இல்லாது, 
இ்ே த்ல்லும �ா்�யில் கூரப்பு அ்ையவும கூடும. வமைலும த்யற்்க 
அ்சிவுள்ள�ாகவும இ்ே இருக்கக் கூடும.

இவ�வ�ால, �கேல் �ததுேமும, கரை்சிேின் நாகரீகஙகளின் 
ே்கப்�டுத�்ல ்ற்று மைாற்்சி அ்மைத�ிருக்கி்து. இன்று த்டடி (SETI 
– Search for Extraterrestrial Intelligence) �ிடைமும, கு்சிப்�ிடை அ்லேரி்்யில் 
மைடடுவமை ோ்ன ்வகன் த்ய்துதகாண்டிருக்கி்து. அ�ாேது த்டடி 
வ�டுேது பூஜஜிய ே்க அல்லது மு�லாம ே்க நாகரீகஙக்ளவய. அந� 
நாகரீகஙகள் நமமைிப்வ�ால இருந�ால், அேரகளால், எம்மைப் வ�ாலவே 
வரடிவயா, டிேி வ�ான்் ஒளி/ஒலி�ரப்புக்க்ள வமைற்தகாள்ேர. இந� ஒளி/
ஒலி�ரப்பு அ்லேரி்்க்ளத�ான் த்டடி வ�டிக்தகாண்டு இருக்கி்து.

மைிக ேளர்ச்சிய்ைந� நாகரீகம, அ�ாேது இரண்ைாம ே்க அல்லது 
மூன்்ாம ே்ககள், ஒரு கு்சிப்�ிடை ஒரு அ்லேரி்்்ய �கேல் 
�ரிமைாற்்ததுக்கு �யன்�டுத�ாது என்�து இயற்�ியலாளரகளின் 
கருதது. இந� �ிர�ஞ்த�ில் மைிக அ�ிகமைான, நி்லயான இ்ையூறுகள் 
(static interference) காணப்�டுகின்்ன, அ�ாேது �ாரிய ்க்�ிமு�ல்கள், 
உ�ாரணததுக்கு ேிண்மைீன்கள், 
�ிர�ஞ் முகில்கள் வ�ான்்ன, 
மைின்காந� அ்லகளுக்கு 
இ்ையூறு ேி்ளேிக்கக் 
கூடியன. ஆகவே ஒரு கு்சிப்�ிடை 
அ்லேரி்்யில் த்ய்�ி்ய 
அனுப்புேத�ன்�து மைிகக் 
கடினமைான காரியம. இ�னால், 
த்ய்�ி்ய த�ாைர்ச்சியாக 
அனுப்�ாமைல், நமைது இ்ணயம 
வே்ல த்ய்ேதுவ�ால, ்சிறு 
்சிறு �கு�ிகளாக �ிரிதது 
அனுப்�ி, அது கி்ைத� 
இைத�ில் அேற்்் மைீண்டும 
ஒன்று�டுத�ி உரிய த்ய்�ி்யப் 
த�ற்றுக்தகாள்ளலாம.

இப்�டி �கு�ிகளாக �ிரிதது �ல அ்லேரி்்களில் அனுப்புே�ால், ்சில 
�கு�ிகள், இ்ையூறு காரணமைாக �ழு�்ைநது ேிடைாலும, �ி்ழ �ிருததும 
மு்்க்ளப் �யன்�டுத�ி, கு்சிப்�ிடை த்ய்�ி்ய த�ற்றுக்தகாள்ள 
முடியும.  

இ�ில் இருக்கும ஒரு �ிர்ச்சி்ன என்னதேன்்ால், இப்�டி ்சிறு ்சிறு 
துண்டுகளாக த்ய்�ிகள் அனுப்�ப்�டும வ�ாது, த்ய்�ிக்ள எ�ிர�ாரததுக் 
காத�ிருக்கும எம்மைப் வ�ான்் பூஜஜிய ே்க நாகரீகஙகளுக்கு, 
இந� த்ய்�ித துண்டுகள் தேறும அரத�மைற்் இ்ர்ச்ல்களாகவே 
வகடகும. இன்னுதமைாரு மு்்யில் த்ால்லவேண்டும என்்ால், நமைது 
ேிண்மைீன்வ�ர்ையில் �ல்வேறு�டை இரண்ைாம, மூன்்ாம ே்க 
நாகரீகஙகளின் த்ய்�ிகள் �ரிமைாற்்ப் �டடுக்தகாண்வை இருக்கின்்ன. 

அலன் த�ா்லக்காடடித த�ாகு�ி -  த்டடி 
ஆய்ேின் ஒரு �கு�ி, ேிண்ணில் இருநதுேரும 

வேற்றுலக க�ிரவீ்சசுக்க்ள வ�டும ஒரு 
மு்்



parimaanam.wordpress.com 12

ஆனால் எமைது பூஜஜிய ே்க நாகரீகத�ின் த�ாழில்நுட�த�ில் 
உருோகியுள்ள த�ா்லக்காடடிகள் அேற்்் �ாரகவோ, வகடகவோ 
�ி்னற்று இருக்கின்்ன.

இன்னுதமைாரு மைிக முக்கியமைான ேிையம, �ிளான்க் ்க்�ி (Planck energy). 
இந� இரண்ைாம, மூன்்ாம ே்க நாகரீகஙகள், �ிளான்க் ்க்�ி்ய 
்கயாளக் கூடிய �ி்்னப் த�ற்று இருக்கலாம. �ிளான்க் ்க்�ி என்�து 
1019 �ில்லியன் இலத�ிரன் வோல்டகள் ஆகும. �ற்வ�ாது பூமைியில் 
எமமைால் துணிக்்க முடுக்கிகள் (particle accelerator) மூலவமை மைிகப் �ாரிய 
்க்�ி்ய உருோக்க முடியும. ஆனாலும இந� �ிளான்க் ்க்�ியானது, எமைது 
துணிக்்க முடுக்கிகள் மூலம உருோக்கப்�ைக்கூடிய ்க்�ி்யப் வ�ால 
குோடரில்லியன் அளவு அ�ிகம. அ�ாேது 1,000,000,000,000,000 மைைஙகு 
அ�ிகம. இது அளவுக்கு அ�ிகமைான ்க்�ியாக த�ரிந�ாலும, இரண்ைாம, 
மூன்்ாம ே்க நாகரீகத�ால் உருோக்கப்�ைக்கூடிய ்க்�ிவய.

இயற்்கயில் �ிளான்க் ்க்�ியானது கருநது்ளகளின் மைத�ியிலும, 
�ிர�ஞ்த�ின் த�ருதேடிப்�ின் வ�ாதும மைடடுவமை தேளிப்�டுகி்து. 
இருப்�ினும, �ற்வ�ாது ேளரந�ிருக்கும குோண்ைம ஈரப்�ியல் (quantum 
gravity), மைற்றும சூப்�ர்டரிங வகாட�ாடு என்�ன இயற்�ியலாளரகள் 
மைத�ியில் இந� �ிளான்க் ்க்�ி்ய �யன்�டுத�ி, தேளிவநரத்� (space-
time) து்ளக்க முடியும என்் ஒரு கருத்� ேலுப்த�் த்ய்துள்ளது. 

நமைக்கு இன்று த�ரிநதுள்ள குோண்ைம இயற்�ியல், இப்�டி 
தேளிவநரத�ில் நி்லயான து்ளக்ள, அ�ாேது வோரமவ்ால் 
ஒன்்் த�ளிோக கூ்ாேிடினும, �ல இயற்�ியலாளரகள், எ�ிரகால 
நாகரீகஙகள், நி்ச்யம இந� வோரமவ்ா்ல �யன்�டுத�ி மைிக ேி்ரோக 
�யணிப்�ர என கருதுகின்்னர. இப்�டி இேரகளால் வோரமவ்ால்க்ள 
�யன்�டுத�ி �யணிக்க முடிந�ால், ஒளிவேகத�ின் �்ை ஒரு த�ரும 
�ிர்ச்சி்னயாக இருக்காது. ஏதனன்்ால் அேரகள்�ான் குறுக்காக 
து்ளயிடடு வ�ாரடகடடில் த்ல்ோரகவள! அதுமைடடுமைல்லாது, இரண்ைாம 
ே்க நாகரீகம இந� வோரமவ்ால் �யணஙக்ள கண்ை்சிநது ேிடைால், 
அந� �ின்னர அேரகள் இலகுேில் மூன்்ாம ே்க நாகரீகமைாக மைா்சிேிைவும 
ோய்ப்புக்கள் அ�ிகம. 

இப்�டி வேறு இைஙகளுக்கு த்ல்ே�ற்கான குறுக்கு ேழியாக 
இந� வோரமவ்ால்கள் �யன்�டைாலும, இப்�டி தேளிவநரத�ில் 
து்ளயிைக்கூடிய ஆற்்்ல ்ேத�ிருப்�து எ�ிரகாலத�ில் மைிகப்த�ரிய 
அனுகூலமைாக இருக்கும. ஏன் என்று �ாரக்கலாம. 

இன்று நாம, தூரத�ில் இைமத�றும சுப்�ரவநாோ தேடிப்புக்ள 
ஆராய்நது �ாரத��ில், இந� �ிர�ஞ்ம ஆரமுடுகலுைன் (accelerating) 
ேிரிே்ைநதுதகாண்டு த்ல்ேது நமைக்கு புலப்�டுகி்து. இது உண்்மையாக 
இருக்கும �ட்த�ில், இந� �ிர�ஞ்த�ில் இருக்கும ேிண்மைீன்வ�ர்ைகளின் 
ஈரப்புக்கு வமைலாக எ�ிரான ேி்் ஒன்று த�ாழிற்�டடு, இந� �ிர�ஞ்த்� 
ேிரிததுக்தகாண்வை த்ல்கி்து.

இப்�டி த�ாைரநது ேிரிே்ையும �ட்த�ில், நமைது �ிர�ஞ்ம த�ாைரநது 
முடிேில்லாமைல் ேிரிே்ைநதுதகாண்வை த்ல்லும, இப்�டி த்ல்லும வ�ாது, 
�ிர�ஞ்த�ில் தேப்�நி்ல �னி்சசுழி தேப்�நி்லக்கு (absolute zero – 0 
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degree kelvin or -273 degree Celsius) மைிக மைிக அருகில் ேநதுேிடும. இப்�டியான 
எ�ிரகால �ிர�ஞ்ம எப்�டி இருக்கும என்று ்சில �ல இயற்�ியல் 
ேி�ிக்ளப் �யன்�டுத�ி எமமைால் எ�ிரவுகூ் முடியும. ேிண்மைீன்கள் 
எல்லாம இ்நதுேிை, க்ை்சியாக எஞ்சி இருப்�து கருநது்ளகளும, 
நியூடரான் நட்த�ிரஙகளும மைடடுவமை. இப்�டியான காலத�ில் ோழும 
நாகரீகஙகள், இந� கருநது்ளகளுக்கும, நியூடரான் நட்த�ிரஙகளுக்கும 
அருகில் �ான் ோழவேண்டும. இந�க் கருநது்ளகளினதும, நியூடரான் 
நட்த�ிரஙகளினதும ோழ்க்்கக்காலம மைிக அ�ிகமைாக இருந�ாலும, 
அ்ேயும ஒரு நாளில் �ஙகளது ோழ்க்்கப் �யணத்� முடிததுக் 
தகாள்ளும. அப்வ�ாது நம �ிர�ஞ்த�ில் எஞ்சி இருப்�து தேறும 
தேளிவநரம மைடடுவமை. �ிர�ஞ்ம இப்�டி இ்க்கும வ�ாது எல்லா 
உயிரினஙகளும இ்ப்�்�த �ேிர வேறு ேழியில்்ல. 

த�ரடரண்ட ர்்ஸல் என்னும புகழ்த�ற்் �ததுேேியலாளர, இந� 
இ்ப்்� இப்�டி ேரணிக்கின்்ார. 

“காலம காலமைாக நாம கடடிக் காத�து, இதுே்ர நாம த்ய்� கை்மைகளும, 
எல்லா தூண்ைல்களும உணர்ச்சிகளும, மைனி� குலத�ின் அ்சிேியல் 
்ா�்னகளும அேனது ேிருத�ியும, இந� சூரியதத�ாகு�ியின் வ�ரழிேின் 
வ�ாது, முழு�ாக மை்்ந�ிேிடும. மைனி�னின் என்் உயிரினத�ின் தமைாத� 
இருப்பும இந� �ிர�ஞ் இடி�ாடுகளின் கீழ் பு்�க்கப்�டடுேிடும” 

நமைது சூரியன் இன்னும 5 �ில்லியன் ேருைஙகள் ே்ர உயிருைன் 
இருக்கும, அ�ன் �ின் அது ்சிகப்பு அரக்கனாக மைா்தத�ாைஙகி நமைது 
பூமைி்யவய ேிழுஙகிேிடும. அவேளவு காலம எமைது மைனி� நாகரீகம 
அழிே்ையாமைல் இருந�ால், நமைது பூமைியில் உள்ள கைல்கள் எல்லாம 
ஆேியாகிேிை முன்னர எமமைால் வேறு வகாள்களுக்வகா, அல்லது வேறு 
ேிண்மைீன்த�ாகு�ிக்வகா குடி த�யரநதுேிை முடியும. ஆனால் முழு 
�ிர�ஞ்த�ின் அழிேில் இருநது �ப்�ிக்க முடியுமைா?

“நாம ஒரு வ�்சசுக்கு, காலம த்ல்ல்ச த்ல்ல மூன்்ாம ே்க 
நாகரீகம, �டிப்�டியாக நாலாம ே்க, ஐந�ாம ே்க, ஆ்ாம ே்க 
என ேளரநதுதகாண்வை ேரும என எடுவகாள் எடுத�ால், இந� ே்க 
நாகரீகஙகள், �ிர�ஞ்த�ில் உள்ள மைிகப்த�ரிய அ்மைப்புக்க்ள 
மைாற்்சிய்மைக்கக் கூடிய ்க்�ி்ய �ன்னகதவ� தகாண்டிருக்கும.” என 
ோனியலாளர ஜான் �ரவராவ் கருதுகி்ார.

ஒரு கணம ்சிந�ிததுப் �ாருஙகள், �ஙகளது ேிருப்��டி ேிண்மைீன்க்ள 
உருோக்க அல்லது அழிக்க மைடடுமைல்லாமைல், �ில்லியன் கணக்கான 
ேிண்மைீன்க்ளக் தகாண்ை வ�ர்ைக்ளயும, வ�ர்ைதத�ாகு�ிக்ளயும 
ஆக்கவும அழிக்கவும ேல்ல்மை த�ாருந�ிய நாகரீகம எப்�டி இருக்கும?

இந� நாகரீகஙகளால், �ிர�ஞ்த�ின் அழிேில் இருநதும �ப்�ிக்க 
முடியும, ஆம, தேளிவநரத�ில் து்ளக்ள இடடு, கடிகாரத்� முன்வனாக்கி 
சுற்றுேது வ�ால �ிர�ஞ் காலத்�வய �்லகீழாக சுற்்சி மைீண்டும 
�்ழய காலத�ிற்கு த்ன்று இேரகளால் �ிர�ஞ்த�ின் அழிேில் இருநது 
�ப்�ிததுேிை முடியும என ்சில இயற்�ியலாளரகள் கருதுகின்்னர.

�ிர�ஞ்த�ின் த�ருவீக்க வகாட�ாட்ை முன்்ேத� அலன் குத (Alan Guth), 
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இப்�டியான அ�ிேளர்ச்சி கண்ை நாகரீகஙகள், �ஙகள் ஆய்வுகூைத�ில் 
குழந்�ப் �ிர�ஞ்ஙக்ள உருோக்கக் கூடியளவு ்க்�ி்ய 
்கயாளக்கூடிய�ாக இருக்கும என கருதுகி்ார. அலன் குத�ின் கணக்குப் 
�டி, ஒரு குழந்�ப் �ிர�ஞ்த்� உருோக்க 1000 டரில்லியன் டிகிரி 
தேப்�நி்ல்ய ்கயாள வேண்டியிருக்கும, இந� தேப்�நி்லயானது, 
இந� எடுவகாள் நாகரீகஙகளின் (4,5, மைற்றும 6 ஆம ே்க நாகரீகஙகள்) 
ே்�ிக்கு உட�டை�ாகவே இருக்கும.

வேற்றுக்கிரக நாகரீகஙகள் எப்�டிதயல்லாம இருக்கலாம என்று 
�ாரதவ�ாம. இருப்�ினும இ்ே அ்னததும ஒரு ேி�மைான கணிப்வ�. 
வநரடியாக ஒரு வேற்றுக்கிரக நாகரீகதவ�ாடு நாம த�ாைர்� ஏற்�டுத�ா� 
ே்ரயில் இ்ே எல்லாம தேறும ேழிகாடடியாக மைடடுவமை இருக்கும. 

ஆனாலும நம�ிக்்க இருக்கி்து. என்்ாேது ஒருநாள், காரல் வ்கன் 
ஆ்்ப்�டைதுவ�ால இந� ேளரநதுேிடை நாகரீகஙகள் எப்�டி இருக்கும 
என அேரகளுைன் த�ாைரபுதகாண்டு நாம அ்சியத�ான் வ�ாகிவ்ாம. 
இந�ப் த�ரிய �ிர�ஞ்ம, இந� ்சி்சிய பூமைியில் மைனி�ன் மைடடுவமை ோழ 
�்ைக்கப்�டைது என்��ில் எனக்கு துளியளவும நம�ிக்்க இல்்ல. 

இன்று எமமைால் முடிந�து இரவுோனில் த�ரியும ஆயிரக்கணக்கான 
நட்த�ிரஙக்ள அண்ணாரநது �ாரப்�து மைடடுவமை. ஆனால் அந� 
ஆயிரக்கணக்கான நட்த�ிரஙகளில் ஒன்்் சுற்்சிேரும ஒரு வகாளில் 
அவ�வ�ால ஒருேர ோனத்� அண்ணாரநது �ாரதது இவ� வ�ால 
வகள்ேிக்ள வகடகும ்ாத�ியக்கூறு மைிக மைிக அ�ிகம.

முற்றும.

�ைஙகள்: நா்ா, ஈவ்ஸா மைற்றும இ்ணயம

வமைல�ிகத �கேல்களுக்கும பு�ிய இலே் மைின்னூல்கள் மைற்றும 
அ்சிேியல் கடடு்ரகளுக்கும:

Website : https://parimaanam.wordpress.com
Facebook : https://www.facebook.com/parimaanam


