உலகம் உ�ண்ைட என்� எப்ப� கண்�
பி�த்ேதாம் - ஐசக் அசிேமாவ்.
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3. மைற�ம் கப்பல்கள்
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1. உலகம் தட்ைடயானதா?
ெவ�

காலத்�க்�

�ன்னர்

உலகம்

தட்ைட

என்�

யாவ�ம்

நிைனத்தனர். ஏெனன்றால் உலகம் தட்ைடயாக காண்கிற�. கட�ல்
கைரயி��ந்� ெவ� �ரத்தில் ஒ� படகில் இ�ந்� நீ பார்த்தால்
தண்ணீாின் ேமற் பக்கம் எல்லா திைசயி�ம் தட்ைடயாக காண்கிற�.

ஆகாயம்

அதற்�

ேமல்

ஒ�

கிண்ணத்ைத

தைல

கீழாக

கவிழ்த்த� ேபால ெதாிகிற�. கட�ம் வான�ம் சந்திக்�ம் இடம்
ெதா�வானம் எனப்ப�ம். ெதா�வானம் ஒ� வட்டமாக�ம் நீ அந்த
வட்டத்தின் ைமயப் �ள்ளி ஆக�ம் ெதாிகிற�. நீ தைரயில் இ�ந்தால்
நில�ம் ெதா�வானம் வைர விாிந்� இ�க்கிற�. ஆனால் நிலத்தில்
அந்த ெதா�வானம் ஒேர சீராக இல்ைல. ேம�ம் கீ�மாய் மாறி மாறி
இ�க்கிற�.

��கள்,

மைலகள்

மரங்கள்

இைவ

அந்த

ஏற்ற

இறக்கத்ைத ெகா�க்கின்றன. பழங்கால மக்கள் சிலர் �மி எல்ைல
இல்லாமல் பரந்த� என்�

எண்ணினார்கள். ஒ� மிக ெபாிய

தட்ைடயான நிலம் தான் �மி என்� எண்ணினார்கள். கட�க்�ம்
எல்ைல இல்ைல. ஆனால் அ� உண்ைம என்றால் �ாியனின்
உதிப்�,

அஸ்தமனம்

உதிக்கிற�.

பக�ல்

எப்ப�?

காைலயில்

ஆகாயத்தில்

பயணம்

�ாியன்
ெசய்�

கிழக்கில்
மாைலயில்

அஸ்தமனம் ஆகிற�. ம�நாள் காைலயில் ம�ப��ம் கிழக்கில்
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உதிக்கிற�. பழங்கால மனிதர்கள் சிலர் ஓவ்ெவா� நா�ம் ஒ� ��
�ாியன்

ெசய்யப்பட்�

உதிப்பதாக

நம்பினர்.

மாைலயில்

அஸ்தமனத்தில் அ� அழிந்� வி�கின்ற�. ேவ� சிலர் �ாியன்
ேமற்ேக மாைலயில் கட�ல் மைறந்� இரவில் ஒ� பட� �லம்
கிழக்ேக ெகாண்� வரப்பட்ட�, பின் காைலயில் உதித்த� என்�
நம்பினர்.

�ாியன் ஒ� தங்கத்தில் ெஜா�க்�ம் ேதர், மந்திர �திைரகள் வானில்
அைத இ�த்�க் ெகாண்� பறக்கின்றன என்�ம் பலர் நம்பினார்கள்.
காைலயில் �ாியன் கிழக்கில் தங்கத்ேதாில் ஏ�கிறான். �திைரகள்
ேதைர காற்றில் ஏற்றி ேமேல ேமேல ெசல்கின்றன. நண்பக�ல் வான்
உச்சிைய அைடகின்றன. பிற்பக�ல் அைவ கீழ் ேநாக்கி ஓ�
மாைலயில்

ேமற்�

�ைலைய

அைடகின்றன

இரவில்

ேதாில்

ெவளிச்சம் இல்லாமல் �ாிய ேதவன் கிழக்� திைசேநாக்கி ெசல்வான்.
ம�ப� காைலயில் உதிப்பான். ��வ நக்ஷத்திரத்தில் இ�ந்�
ெவ��ரம் உள்ள நக்ஷத்திரங்கள் ெவ� ெபாிய வட்ட பாைதயில்
ெசன்றன. அந்த வட்ட பாைதகள் ெதா�வானத்�க்� கீேழ ேபாயின.
அந்த நக்ஷத்திரங்கள் கிழக்ேக உதித்� ேமற்ேக அஸ்தமித்தன.
சந்திர�ம்

ஆகாயத்தில்

கிழக்�

ேமற்காக

பயணம்

ெசய்த�.

நக்ஷத்திரங்கள் அைதேய ெசய்தன. எப்ப�? பழங்காலத்� விைடகள்
இைத

சாியாக

விளக்கவில்ைல.

�மி

ஒ�

தட்ைட

என்�
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ைவத்�க்ெகாள்ேவாம். எல்லா திைசகளி�ம் பரந்� இ�க்�ம் �மி
எவ்வள� ஆழம்? அதில் ேதாண்� ஓட்ைட ஒன்� ெசய்தால் எவ்வள�
�ரம்?

ேதாண்�க்ெகாண்ேட

கீேழ

எல்ைலயில்லாமல்

ேபாய்க்ெகாண்ேட இ�க்க���மா? தட்ைட �மியின் ஆழம் ஒ�
ைமலா பத்� ைமலா அல்ல� 50 ைமலா? தட்ைடயான ஒ�
ெபா�ளாய் இ�ந்தால் அ� எப்ப� விழாமல் நிற்கிற�? எதன் ேமல்
நிற்கிற�?

இந்தியர்கள்

�மி

ெப�ம்

யாைனகளால்

தாங்கி

பி�க்கப்ப�கிற� என்� நம்பினார்கள். யாைனகள் எதன் ேமல்
நிற்கிற�? அைவ ஒ� மிகப் ெபாிய ஆைம ேமல் நின்றன. அந்த
ஆைம ெப�ங்கட�ல் நீந்தி ெகாண்��ந்த�. அப்ப�யானால் கடல்
கீேழ கீேழ ெவ� ெதாைல� வைர இ�ந்ததா? இதற்� விைட
இல்ைல. �மி தட்ைடயாக காண்கிற�. ஆனால் அ� தட்ைட என்�
ெகாண்டால் சில ேகள்விகள் பிரச்சைனகள் எ�ந்தன. தட்ைட உலகம்
பற்றி�ம் அப்ப� நம்�வதன் பிரச்சைனகைள�ம் கிேரக்கர்கள் �தன்
�த�ல் சிந்தித்தனர். கிேரக்க மக்கள் 2500 வ�டங்க�க்� �ன்�
இப்ேபாைதய ��க்கி நாட்�ன் ேமற்� கடற்கைர பக்கம் வசித்�
வந்தார்கள். சிந்தித்த கிேரக்க மக்களின் அனாக்�ேமன்டர் என்ற
அறிவாளி�ம்

ஒ�வர்.

�ாிய

ேதவன்

�த�யவற்ைற அவர் நம்பவில்ைல.

பறக்�ம்

�திைரகள்

அவர் இரவில் ஆகாயத்ைத

ஆராய்ந்� பார்த்தைத பற்றி சிந்தித்தார். நிர்மலமான ஆகாயத்தில்
நக்ஷத்திரங்கள் ெசல்வைத பார்த்தார். ஆனால் ��வ நக்ஷத்திரம்
நகரேவ இல்ைல. அ� ஒேர இடத்தில் இர� ��வ�ம் இ�ந்த�.
ஒவ்ெவா� இர�ம் அ� அங்ேகேய இ�ந்த�. ��வ நக்ஷத்திரத்ைத
�ற்றி மற்ற நக்ஷத்திரங்கள் ஒ� வட்ட பாைதயில் ெசன்றன. பக்கத்தில்
இ�ந்தால் சிறிய வட்ட பாைத. �ரத்தில் இ�ந்தால் ெபாிய வட்ட
பாைத.

நக்ஷத்திரங்கள்

ஒ�

ேகாள

அணிவ�ப்பாக

நகர்ந்தன.

ேதனிக்�ட்டம் ேபால் தனித்தனியான பாைதயில் ெசல்லவில்ைல.
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எல்லா

நக்ஷத்திரங்க�ம்

அனாக்�ேமன்டர்

ஒன்றாக

பாைதயில்

ெசன்றன.

ஆகாயம் ஒ� �ழிவான உ�ண்ைட என்�

���க்� வந்தார். �மி உ�ண்ைட தன் ந� அச்ைச �ற்றி �ழன்ற�.
அச்சின் ஒ� �ைன

��வ நக்ஷத்திரம். அச்சின் ம� �ைன

உ�ண்ைடயின் பார்ைவயில் இல்லாத பக்கம் ��ந்த�. இந்த ஆகாய
உ�ண்ைட தின�ம் தன் அச்ைச �ற்றி �ழன்ற�.
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2. மைற�ம் நஷத்திரங்கள்
ஆகாய உ௫ண்ைடயின் ந�வில் �மி ஒ� தட்ைட பலைக என்றால்
நாம் ஆகாய�ம் �மி�ம் ஒன்ைற ஒன்� ெதாட்�க் ெகாள்�ம்
இடத்�க்� (ெதா�வானம்) பயணம் ெசய்ய ���ம் காைலயில்
�ாியன் உதிக்�ம் கிழக்� திைசயின் ெதா�வானத்�க்�ம் ேபாக
���ம் அைத ெதாட ���ம். (�ாிய ெவப்பம் நம்ைம ெகால்லாமல்
இ௫ந்தால்!)

அேத மாதிாி பயணம் ெசய்� ேமற்கில் �ாியன்

அஸ்தமிக்�ம் இடத்ைத�ம் அைடயமால் அந்த கால மக்கள் இ�
���ம் என்� நம்பினார்கள். ஒ� மனிதன் ெதா�வானத்�க்�
வ�வ� ேபால் சித்திரம் �ட வைரந்தார்கள். அந்த இடத்தில்

தைலைய �ைழத்� ஆகாய உ௫ண்ைடைய �ற்�ம் இயந்திரங்கைள
�ட பார்க்க ���ம். கிேரக்க சிந்தைனயாளர்கள் ஆனால் இைத
நம்பவில்ைல எவ்வள� �ரம் கிழக்� ேமற்� எந்த திைசயில்
ெசன்றா�ம்

ெதா�வானத்ைதேயா

நஷத்திரங்கைளேயா

அ�ேக

ேபாய்

�ாியன்
அைடய

சந்திரைனேயா
��யவில்ைல.

ஒ�ேவைள �மி தட்ைட வான உ௫ண்ைடயின் ஒ� திைசயி��ந்�
இன்ெனா� திைச வைரயி�ம் இல்ைலேயா? நம் கண்கள் நம்ைம
ஏமாற்�கின்றனேவா ெதா�வானம் என்பேத ஒ� மாையேயா?
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�மி தட்� தட்ைடயாக ெபாிதாக இ�ந்தா�ம் ஆகாய உ�ண்ைடைய
விட

ெவ�

சிறியேதா?

அப்ப�

என்றால்

�ாியன்,

சந்திரன்,

நக்ஷத்திரங்கள் �மி தட்�ன் எல்ைலயில் இ�ந்� ெவ� �ரத்தில்
இ�க்�ம். அதனால் யாரா�ம் அந்த இடத்ைத அைடய ��யா�.
பக்கத்தில் �ட ேபாக ��யா�. �மி தட்� ஆகாய உ�ண்ைடயின்
ந�வில் இ�ந்� ெதா�வானம் மட்�ம் ெவ� �ரத்தில் இ�ந்தால் ஏன்
�மி தட்�ன் எல்ைலக்� யாரா�ம் ேபாக ��யவில்ைல? இப்ப�
இ�க்�ேமா? �மி தட்� ஆகாய உ�ண்ைடயின் ந�வில் இ�ந்தா�ம்
அதன் தைர பாகத்ைத �ற்றி தண்ணீர் இ�க்கிறேதா? ஏன் என்றால்
ெவ� �ரம் ெசன்றால் எப்ப��ம் கடல் இ�ந்த�. அதனால் தண்ணீர்
தான் கடல் தான் �மி தட்�ன் எல்ைல வைர பரந்� இ�க்கிற�.
பயணிகள் யா�ேம நிலத்தி��ந்� ெவ� �ரம் ேபானதில்ைல.
நிலத்ைத

பார்க்க

��யாத

அள�

�ரத்�க்�

ேபானதில்ைல.

அதனால் தான் �மியின் எல்ைலைய, ெதா�வானத்ைத அைடய
��யவில்ைலேயா? அப்ப� என்றால் கடல் நீர் ஏன் நில எல்ைலயில்
இ�ந்� கீேழ ெகாட்டவில்ைல? ஒ� ேவைள நிலத்தின் எல்ைலயில்
ெகாட்டாமல் த�ப்பதற்� ஒ� ம�ப்� இ�க்கிறேதா? அ� நீர்
ெகாட்�வைத த�த்� நி�த்�கிறேதா. அதனால் தான் நிலத்தின்
எல்ைலக்� ேபாக ��யவில்ைலேயா? அப்ப� என்றால் �மி தட்ேட
ஏன் கீேழ விழவில்ைல? �மி தட்ைட என்� நம்�வதற்� சிரமமாக
இ�ந்த�. ஆகாய உ�ண்ைட, �ாிய உதயம், அஸ்தமனம். இைவகள்
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பற்றிய விளக்கம் நம்�வதற்� சிரமம் இல்ைல. சாி �மி தட்ைட
இல்ைல என்றால் ேவ� என்ன வ�வம்? ஆகாயத்ைத பார்த்தால்
நஷத்திரங்கள் ெதாிகின்றன. ஆனால் அைவ ஒளி �ள்ளிகள். ெவ�ம்
சிறிய

ஒளி

�ள்ளிகளாக

சிந்தைனயாளர்கள்

நஷத்திரங்கள்

அைவகைள

பற்றி

இ�ந்ததால்

அக்கால

ஒன்�ம்

ெசால்ல

��யவில்ைல. ஆனால் �ாிய�ம் சந்திர�ம் வித்தியாசமானைவ.
�ாியன் எப்ேபா�ேம ஒ� �� ஒளி வட்டமாக இ�ந்த�. ஆனால்
சந்திரன் அப்ப� இல்ைல. சில சமயம் �� வட்டமாக இ�ந்த� சில
சமயம்

அைர

வட்டமாக�ம்,

மற்�ம்

சில

சமயம்

ஒ�

பிைற

சந்திரனாக�ம் மாறிக்ெகாண்ேட இ�ந்த�. �மி தட்�ன் எதிர் எதிர்
பக்கத்தில் இ�ந்தா�ம் ஒேர பக்கத்தில் இ�ந்தா�ம் சந்திர�க்�
�ாியைன பார்க்�ம் பக்கத்தில் வ�ம் ஒளி ஒேர மாதிாியாக வந்த�.
�ாிய�ம் ஒ� ேகாள உ௫ண்ைடயாக இ�ந்தால் தான் இ� ���ம்
என்� விளக்க ��ந்த�. அனாக்�ேமன்டர் மனத்தில் ஒ� விளக்கம்
ஆகாயத்தில் ஒ� திட்டமான வ�வம் ெகாண்ட �ன்� ெபா�ள்கள் –
�ாியன், சந்திரன், ஆகாயம் �ன்�ேம உ௫ண்ைட ேகாளங்கள்.
அப்ப� என்றால் �மி�ம் ஒ� உ௫ண்ைட ேகாளமா? �மி தட்ைட
இல்ைலயா?அவசியமில்ைல ஆகாயத்�க்�ம் �மிக்�ம் ெவவ்ேவ�
விதி�ைறகள் இ�க்கலாேம ஆகாயத்தில் சில ெபா�ட்கள் உ�ண்ைட
என்றால் �மி�ம் உ�ண்ைட என்ப� அவசியமில்ைல. �ாியன்
�ட�ம் ஒளி பிழம்� �மி அப்ப� இல்ைலேய. சந்திரன் ஆகாயத்தில்
பயணம் ெசய்த�. �மி ெசய்ததாக ெதாியவில்ைல ஆகாயத்தில்
நஷத்திரக் �ட்டம் �மியில் இல்ைலேய. �மியின் உ�வத்ைத கண்�
பி�க்க �மிைய ஆராய ேவண்�ம் ேவ� ெபா�ட்கைள அல்ல. சாி
�மிைய பற்றி சிந்திப்ேபாம் �மியின் ெவவ்ேவ� இடத்தில் இ�ந்�
பார்த்தால் நஷத்திரங்கள் ேவ� ேவ� மாதிாி ெதாிகின்றனவா? �மி
தட்ைட என்றால் அந்த ேவ�பா� இ�க்க ��யா�. நிர்மலமான
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ஆகாயத்தில் இரவில் எல்லா நஷத்திரங்கைள�ம் காணலாம் தட்ைட
�மியில் எங்� இ�ந்தா�ம் அேத காட்சிைய காண ��ய ேவண்�ம்.
ஆனால்

அப்ப�

இல்ைலேய!

பயணம்

ெசய்தவர்கள்

வடக்ேக

ெசன்றால் ஆகாயம் சிறி� ேவ� மாதிாி ெதன்ப்பட்ட�. இ�க்�ம்
இடத்தி��ந்�

பார்க்க

��ந்த

சில

நஷத்திரங்கைள

வடக்ேக

ெசன்றால் காண��யவில்ைல. �ட்�க்� தி�ம்பினால் மீண்�ம்
அைவகைள பார்க்க ��ந்த�. ெதா�வானத்தி��ந்� ேமேல வந்த
மாதிாி அைவகள் ெதன்ப்பட்டன. ெதற்ேக ேபானவர்கள் கைத
என்ன? �ட்���ந்த ேபா� பார்க்க ��யாத சில நஷத்திரங்கைள
ெதற்ேக ேபானால் பார்க்க ��ந்த�. தி�ம்ப �ட்�க்� வந்�
பார்த்தால்

அைவ

மைறந்�

விட்டன.

இ�

வடக்�

ெதா�வானத்�க்�ம் ெபா�ந்�ம். �ட்�ல் இ�ந்� பார்த்தால் சில
நஷத்திரங்கள் ெதா�வானத்�க்� கீேழ ேபாயின. வடக்ேக ெசன்றால்
அைவ ேமேல வந்தன. ெதற்ேக ெசன்றால் ெதா�வானத்�க்� ேமேல
இ�ந்த சில நஷத்திரங்கள் ெதா�வானத்�க்� கீேழ ெசன்றன.
நஷத்திரங்கைள �மி தட்ைடயின் எல்லா இடங்களில் இ�ந்�ம்
பார்க்க ��யவில்ைல. அதனால் �மி தட்ைடயாக இ�க்க ��யா�.
�மி ஒ� �ழிவான உ�ைளயாக இ�க்�ேமா? அனாக்�ேமன்டர்
இைதத்தான் நிைனத்தார் ஆகாய ேகாளத்தின் ந�வில் ஒ� �ழிவான
உ�ைளயாக �மி இ�க்கிற� வடக்ேக ெசன்றால் உ�ைளயின்
வைளேவா� ெசல்கிேறாம். தி�ம்பிப்பார்த்தால் அந்த வைள� சில
நஷத்திரங்கைள நம் பார்ைவயில் இ�ந்� மைறத்� வி�கிற�.
ெதற்ேக ெசன்றால் அேத மாதிாி வைள� ப�தியில் ெசல்கிேறாம்.
வைள� ம�ப��ம் சில நஷத்திரங்கைள மைறத்� வி�கிற�.
ஆகாயம்

ஏன்

வித்தியாசமாக

ெவவ்ேவ�

இடங்களி��ந்�

பார்த்தால் காணப்ப�கிற� என்பதற்� இ� விளக்கம் அளித்த�.
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3. மைற�ம் கப்பல்கள்
அனாக்�ேமன்டாின் �மி உ�ைள விளக்கம் சில ேகள்விகைள
எ�ப்�கிற�. அ� உ�ைள என்றால் ஏன் தட்ைடயாக காண்கிற�.
அதற்� �லபமாக பதில் ெசால்�விடலாம். �மிக்� ஒப்பி�ைகயில்
நாம் மிகச்சிறிய உ�வம் உள்ளவர்கள் அதனால் �மியின் ெவ� சிறிய
ப�திையேய

பார்க்க

��கிற�.

உ�ைளயின்

வைள�

அதில்

மிகக்�ைற� என்பதால் தட்ைடயாக ெதாிகிற�. இ� எப்ப�? ஒ�
மிகப்ெபாிய ப�ைன கற்பைன ெசய்� ெகாள்�ங்கள். பல அ�கள்
விட்டம் அதில் ெவ� சிறிய விட்டத்ைத கற்பைனயில் கா�ங்கள்.

ஒ� ெவ� சிறிய �ச்சி அைத பார்த்தால் அதற்� இந்த வட்டம்
தட்ைடயாக ெதாி�ம். ேம�ம் க�னமான ஒ� ேகள்வி. உ�ைளயில்
வடக்கிேலா, ெதற்கிேலா பயணம் ெசய்தால் ஏன் கீேழ இறங்�வ�
ேபான்ற எண்ணம் வரவில்ைல. அந்த வைளவில் ஏன் வ�க்கி கீேழ
விழவில்ைல? �மியின் ெசார ெசாரப்� நாம் வ�க்கி வி�வைத
த�க்கிறேதா? ெசார ெசாரப்� ேம� பள்ளம் இல்லாத ப�தியில்
இல்லாம��ந்�ம் ஏன் வ�க்கவில்ைல? ச�த்திரம் ஒேர மட்டம்
வழவழப்பாக உள்ள�. அதில் ேபானால் ஏன் வ�க்கி சாிவதில்ைல?
கப்பல்கள் உ�ைளயின் வைளவில் ஏன் ச�க்க ெசய்வதில்ைல? ஏன்
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கடல் ��வ�ம் வ�க்கி தண்ணீைர �மியில் இ�ந்� ெசாட்�
வி�வதில்ைல.

அனாக்�ேமன்டர்

இைவக�க்�

நல்ல

விைட

கிைடக்கவில்ைல. ஆனா�ம் அவர் இைத விட இயற்ைக ெசயல்கைள
விளக்�வதற்� ேவ� வழி இல்ைலெயன நிைனத்தார் அதனால் �மி
உ�ைள என்� நம்பினார். வடக்ேக ெதற்ேக ேபானால் �மி வைள�
காட்�கிற�.

கிழக்ேக

ெதா�வானம்

கீேழ

ேமற்ேக
மைறந்�

ேபானால்?
ேபாகின்றனவா

நக்ஷத்திரங்கள்
அைவகளின்

மா�பட்� ெதாிகிறதா? இதற்� பதில் ெசால்வ� க�னம். ஆகாயம்
�ழல்வதால்

நக்ஷத்திரங்கள்

எப்ெபா��ம்

கிழக்கில்

காணப்ப�கின்றன ேமற்ேக மைறகின்றன. கிழக்ேக ேபானா�ம்
ேமற்ேக

ேபானா�ம்

அ�

மா�வதில்ைல.

ஆகாயம்

�ழல்வ�

நின்றால் நக்ஷத்திரங்கள் மாறாமல் இ�க்கின்றனவா (அதனால் �மி
ஒ� உ�ைள தட்ைட) என்� அறியலாம். ஆனால் �ழற்�வ�
எப்ேபா�ேம நிற்பதில்ைல. நி�பிக்க ��யவில்ைல அதனால் அ�
சாி என்ப� சாியாக படவில்ைல. ஒன்ைற நி�பிக்க ஆதாரம் ேதைவ.
ேவ� வழியாக �மியின் வ�வத்ைத அறிய ���மா? ஆகாயம்
�ழற்றி இைவகைள விட்� விட்� ேவ� வழியாக ேபாக ���மா?

அந்த

மாதிாி

தகவல்

கடற்கைரயில்

கிைடக்�ம்.

ஆகாயம்

ேதைவயில்ைல. �மி தட்ைடயாக இ�ந்தால் கட�ல் ெசல்�ம் ஒ�
கப்பல் �ரம் ேபாக, ேபாக சிறியதாக, ெதாி�ம். கைடசியில் ஒ�
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�ள்ளியாக மைறந்� வி�ம். ஆனால் இ� நடப்பதில்ைல �த�ல் ��
கப்பைல�ம் பார்க்க ���ம், சிறி� ேநரம் கழித்� ேமல் பக்கம்
மைறகிற�, பிற� கப்ப�ன் பாய்மரம் மைறகிற�, பிற� ��
கப்ப�ம் மைறந்� வி�கிற�. அப்ப� என்றால் கப்பல் நீாில்
�ழ்கிவிட்டதா? தண்ணீர் பாய்மரத்�க்� ேமேல ேமேல வந்� �ழ்க
அ�க்கிறேதா? இ�க்க ��யா� கப்பல்கள் �ழ்காமல் தி�ம்பி
வ�கின்றனேவ.

கப்ப�ன்

மா�மிகள்

பாய்மரத்�க்�

ேமேல

தண்ணீர் எப்ேபா�ேம ேபானதில்ைல என்� உ�தி ெசய்தார்கள்.
இைத எப்ப� விளக்�வ�? அதற்� ஒ� வழி உண்�. �மியின்
ேமற்பரப்� வைளவாக உள்ளதால் அந்த வைளவில் ெசல்ல ெசல்ல
கப்பல்கள் வ�வம் மைறயத் ெதாடங்�கிற�. �த�ல் அ�பாகம்
மைற�ம்.
ெசய்கிற�.
வித்தியாசம்.

�மியின் வைள�தான் கப்பல்கைள அப்ப� மைறயச்
நக்ஷத்திரங்கள்
இ�

வடக்�

மைறவ�

ேபால

ெதற்�

திைசக்�ப்

ஆனால்

ஒ�

ெபா�ந்�ம்.

ஆகாயத்தின் �ழற்ச்சி கிழக்� ேமற்� திைசயில் நக்ஷத்திரங்கைள
மைறப்பதில்ைல. ஆனால் கப்பல்கள் எந்த திைசயில் ெசன்றா�ம்
மைறந்தன. எப்ேபா� மைறந்தா�ம் ஒேர சீராக மைறந்த�. எந்த
திைசயில் ெசன்றா�ம் அேத மாதிாி மைறந்தன. அப்ப� என்றால்
�மியின் வைள� எல்லா திைசகளி�ம் அேத அளவில் இ�க்கிறதாக
ெதாிந்த�. ஆனால்

எல்லா திைசகளி�ம் அேத வைள� உள்ள

வ�வம் உ�ண்ைட, ேகாளம், ஒ� ெபாிய பந்தில் ஒ� �ள்ளியில்
இ�ந்� பல ேகா�கள் வைரந்தால் அந்த ேகா�கள் எல்லாம் ஒேர
வைளைவக் காட்�ம். கப்பல்களின் மைறைவ ைவத்� பார்த்தால் �மி
ஒ� உ�ைள இல்ைல ஒ� உ�ண்ைட ேகாளம் என்� ெதாிகிற�.
ஆகாயம் ெவ� ெபாிய உ�ண்ைட ேகாளம். அதன் மத்தியில் �மி�ம்
ஒ� உ�ண்ைட ேகாளம். ேகாளம் என்றா�ம் நாம் பார்க்�ம் சிறிய
ப�தி தட்ைடயாக ெதாிகிற�. ஆனால் ஒ� ேகள்விக்� இன்�ம்
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விைட இல்ைல. நாம் ஏன் �மியின் வைளவில் ச�க்கி வி�வதில்ைல?
காற்�ம், கட�ம் ஏன் ச�க்கி வி�வதில்ைல? ேவ� ஏதாவ�
ஆதாரம் �மியின் வ�வம் என்ன என்� ெசால்லாமா? ஒன்�
இ�க்கிற� ம�ப��ம் நாம் ஆகாயத்�க்� ேபாேவாம்.
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4. �மியின் நிழல்
அவ்வப்ேபா� சந்திரன் ஒளி இழக்கிற�. ஒ� க�ப்� நிழல் சந்திரைன
ெமல்ல ெமல்ல மைறக்கிற�. ��வ�ம் மைறத்� ஒ� சிவப்� ஒளிர்�
மட்�ம் இ�க்கிற�. சிறி� ேநரம் கழித்� அந்த க�ப்� நிழல்
ம�ப��ம் நகர்ந்� ெமல்ல ெமல்ல சந்திரன் தன் �� ஒளிைய
மீண்�ம்

ெப�கிற�.

இைத

சந்திர

கிரகணம்

என்கிேறாம்.

பழங்காலத்தில் மக்கள் கிரகணத்ைத பார்த்� பயந்தார்கள். சந்திரன்
நிரந்திரமாக ஒளி இழந்� வி�ேமா? இரவில் ஒளிேய இ�க்காேதா?
அதன் உதவிைய இழந்� வி�ேவாேமா? என்� பயந்தார்கள். ஆனால்
ஆகாயத்ைத ஆராய்ந்தவர்கள் அ� நடக்கா� என்� உ�தியாக
இ�ந்தார்கள். ஏெனன்றால் கிரகணம் ெபௗர்ணமி அன்� தான்
நடந்த�. மற்ற ேநரங்களில் அ� நடக்கேவ இல்ைல. சில ெபௗர்ணமி
நாட்களில் மட்�ம் தான் கிரகணம் வந்த�. ெபௗர்ணமி அன்�
சந்திரன் �ாிய�க்� ேநர் எதிர் பக்கத்தில் இ�ந்ததாக கிேரக்கர்கள்
கவனித்தார்கள்.

�ாிய

ஒளி

�மிைய

கடந்�

சந்திரன்

ேமல்

�சிய�. �மிபக்கம் இ�க்�ம் சந்திரைன �� வ�வத்தின் ேம�ம்
ஒளி �சிய�. அதனால் தான் நிலைவ ��வ�மாக ஒ� வட்ட
வண்ண ஒளியாக பார்க்க ��ந்த�.

ஆனால் �மி �ாிய�க்�ம்

சந்திர�க்�ம் சாி ந�வில் இ�ந்தால் என்ன நடக்�ம்? �ாிய ஒளி �மி
வழியாக ேபாக ��யா�. அதனால் சந்திர�க்� ஒளி ேபாய் ேசர
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��யா�. இைத மாற்றி �மி தன் நிழைல சந்திரன் ேமல் விழ
ெசய்கிற� என்�ம் ெசால்லலாம். கிரகணத்தின் ேபா� �மியின் நிழல்
சந்திரன் ேமல் வி�ந்� அைத இ�ள் அைடய ெசய்கிற�. அ� ��
நில� ெபௗர்ணமியில் �மி சந்திர�க்�ம் �ாிய�க்�ம் சாி ந�வில்
வ�ம்ேபா� நடக்கிற�. இ� எப்ேபாதாவ� நடக்கிற�. இ� தான்
சந்திர கிரகணம். �மியின் நிழைல பார்த்� �மியின் வ�வம் எப்ப�
இ�க்�ம் என்� ஊகிக்கலாமா? ���ம்: �மியின் நிழல் எல்ைலகள்
ஒ�

வட்டத்தின்

ப�திகளாக

காண்கின்றன.

கிேரக்கர்கள்

கிரகணத்ைத ேவ� ேவ� இடங்களில் ஆகாயத்தில் பார்த்தார்கள்.
நில� ஆகாயத்தின் உயர ப�தியில் இ�ந்தா�ம் ெதா�வானம்
அ�ேக கீேழ இ�ந்தா�ம் �மியின் நிழல் வ�வம் ஒேர மாதிாியாக
இ�ந்த�. மாறேவ இல்ைல.
ெசல்ைகயில்

எப்ேபா�ேம

�மியின் நிழல் சந்திரைன கடந்�
வட்டத்தின்

ப�தியாகேவ

காட்சி

அளித்த�.

அதாவ� �மியின் வ�வம் எந்த திைசயி�ம் வட்ட

வ�வமான

நிழைலேய

விழச்ெசய்த�. இவ்வா�

நிழல்

வ�வம்

ெகா�க்�ம் வ�வம் ஒன்ேற ஒன்�தான். உ�ண்ைட ேகாளம். கி. �
350 ல் �ேலா ேலயஸ் என்ற கிேரக்க அறிஞர் இைத ��ைமயாக
ஒப்�க்ெகாள்ளலாம்

என்ற

���க்�

வந்தார்.

நாம்

இப்ேபா�

ெசான்ன எல்லா ஆதாரங்கைள�ம் அவர் ஒன்றாக ெதா�த்தார் கப்பல்
மைறவ� நக்ஷத்திரங்களின் இடமாற்றம்.

கிரகணத்தின் ேபா�

�மியின் நிழல் வ�வம். இைவகளினால் �மி ஒ� உ�ண்ைட வ�வ
ேகாளம் என்ற ���க்� வந்தார். �மி உ�ண்ைட மிைகப்ெபாிய
ஆகாய உ�ண்ைடயின் மத்தியில் உள்ள�. �ேலா ேலயஸ் �மி
உ�ண்ைட

என்�

ெசான்ன

�தல்

மனிதர்.

ஆனால்

சில

ேகள்விக�க்� இன்�ம் பதில் இல்ைல. �மி உ�ண்ைட என்றால்
அதன் ேமல் ப�தியில் இ�ந்� நாம் நகர்ந்த உடேன ஏன் வைளவில்
ச�க்கி விழவில்ைல? இைதப் பற்றி சிறி� சிந்திப்ேபாம் ெபா�ள்கள்
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எப்ேபா�ம் கீேழ தான் வி�கின்றன. எைதயாவ� தவறவிட்டால்
அ� கீேழ வி�கிற�. கீேழ என்றால் என்ன? �மி ேகாளவ�வம்
என்றால் கீேழ வி�வ� என்ப� �மியின் மத்திைய ேநாக்கி ெசல்வ�.
இ�

எல்லாவற்�க்�ம்

எங்ேக�ம்ெபா�ந்�ம்.

ஒ�வன் �மி உ�ண்ைடயின் ஒ� பக்கத்தில் இ�ந்தா�ம் அதன் ேநர்
எதிர்

பக்கத்தில்

இ�ந்தா�ம்

அல்ல�

ந�ேவ

எங்கி�ந்தா�ம்

அவ�ம் அவைனச் �ற்றி இ�க்�ம் எல்லா ெபா�ட்க�ம் �மி
ேகாளத்தின் மத்திக்� ஈர்க்க ப�கின்றன. அவன் எங்ேக இ�ந்தா�ம்
�மியின் மத்தி அவன் கால்க�க்� கீழ் ப�தியில் தான் உள்ள�.
கால்கள் கீேழ தைல ேமேல கி.�. 350

ல்

இல் கிேரக்க அறிஞர்

அாிஸ்டா�ல் இைத ெதளிவாக விளக்கினார், அாிஸ்டா�ல் எண்ணம்
எல்லாேம �மியின் ந��க்� ஈர்க்க ப�கிற�. இ� சாத்தியமவதற்�
�மி ஒ� உ�ண்ைட ேகாளமாக இ�க்க ேவண்�ம். கடல் நீர், காற்�,
இைவ ஏன் ச�க்கி விழவில்ைல? ஏன் என்றால் அைவ எங்ேக
இ�ந்தா�ம்

வைள�

ப�தியில்

இ�ந்தா�ம்

ந��க்�

ஈர்க்க

ப�கின்றன.

அைவ

அதாவ�

�மியின்

கீழ்ேநாக்கி

இ�க்கப்ப�கின்றன.

16

5. �மியின் அள�
அாிஸ்டா�ல் காலத்�க்� பிற� அறிஞர்கள் �மி உ�ண்ைட என்�
ஒப்�க் ெகாண்டனர். எவ்வள� ெபாிய உ�ண்ைட? அதன் அளைவ
நடந்� அளக்க���மா? ஒ�வன்

உ�ண்ைடயின் �� �ர�ம்

நடந்� ஆரம்பித்த இடத்�க்� வந்தால் அவன் நடந்த �ரத்தின் அள�
�மியின் அளைவ அறிய உத�ம். ஆனால் இைத எப்ப� ெசய்வ�?
எந்த திைசயில் நடந்தா�ம் கடல் வந்�வி�ம்.
ஆயிரக்கணக்கான
கிேரக்கர்களிடம்

ைமல்கள்
அந்த

கப்ப�ல்

மாதிாியான

அைத கடப்பதற்�
ெசல்லேவண்�ம்.

கப்பல்கள்

இல்ைல.

�ட்�ல் இ�ந்�க் ெகாண்ேட �மியின் அளைவ அறிவதற்� வழி
உண்டா? எேராஸ்தனிஸ் என்ற கிேரக்க அறிஞர் கி.�.240 இல்
அந்தமாதிாி ஒ� வழி கண்� பி�த்தார். இந்த மாதிாி �மி ேகாளம்
என்றால் �ாிய ஒளி �மிைய பல்ேவ� ேகாணங்களில் அைட�ம்.
நாம் இ�க்�ம் இடத்தின் ேநர் ேமேல �ாியன் ஒ�ெபா�தில்
இ�ந்தால். �ாிய ஒளி ெசங்�த்தாக நம் ேமல் வி�ம். ஆனால் �மி
வைள� ெகாண்ட� அதனால் �� ைமல் தள்ளி ஒ� இடத்தில் அேத
சமயத்தில் �ாிய ஒளி ஒ� சாய்� ேகாணத்தில் வி�ம். எவ்வள�
தள்ளி ஒ� இடம் இ�க்கிறேதா அந்த அள� �ாிய ஒளியின் சாய்�
ேகாண�ம் அதிகாிக்�ம். இந்த சாய்� ேகாணத்ைத அதன் நிழ�ல்
இ�ந்� அளக்கலாம். ஒ� மரக் கம்ைப �மியில் ெசங்�த்தாக
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நி�த்தினால் �ாிய ஒளி ேநர் ேம��ந்� வந்தால் அதன் நிழேல
விழா�. ஆனால் �ாிய ஒளி ஒ� ேகாணத்தில் சாய்வா வந்தால் அந்த
கம்� ஒ� சிறிய நிழல் வ�வம் த�ம். ேம�ம் சாய்வாக ஒளி வந்தால்
நிழல் ேம�ம் நீளமாக வி�ம். ஒ� சிறிய ஆய்� ெசய்ேவாம். 500
ைமல்கள் இைடெவளியில் ஒேர நீளம் உள்ள இ� மரக்கம்�கள்
ந�ேவாம். ஒ� கம்பின் ேமல் �ாிய ஒளி ஒ� சமயம் ேநராக
வி�வதாக ைவத்�க் ெகாள்ேவாம். இதன் ேமல் நிழல் விழா�.
ஆனால் 500 ைமல் தள்ளி உள்ள கம்பின் நிழல் சிறி� நீளமாக வி�ம்
�ாிய ஒளி சாய்வாக ப�வதால் �மி ேகாளம் ெவ� ெபாியதாக
இ�ந்தால் ேமற்ப்பரப்பின் வைள� 500 ைமல் �ரத்தில் சிறிய
அளேவ இ�க்�ம். �ாிய ஒளி சாய்� ேகாண�ம் சிறியதாகேவ
இ�க்�ம் அதனால் கம்பின் நிழல் நீள�ம் சிறியதாக இ�க்�ம்.
ஆனால்

�மி

ைமல்களில்

ேகாளம்

சிறிய

உ�ண்ைடயாக

இ�ந்தால்

500

�மி உ�ண்ைட வைள� அதிகமாக இ�க்�ம். �ாிய

ஒளியின் சாய்� ேகாணம் அதிகமாக இ�க்�ம் மரக்கம்பின் நிழ�ம்
நீளமாக வி�ம். �மியின் இரண்� ேவ� இடங்களில் அைவகளின்
ந�ேவ உள்ள �ரத்ைத�ம் அந்த இடங்களின் நிழல் நீளத்ைத�ம்க்
ெகாண்� ஜிேயாமிதி விதிகைள ைவத்� �மியின் அளைவ கணிக்க
���ம். ஜீன் – 21 வ�டத்தின் மிக ேநரம் ெகாண்ட நாள். அன்ைறய
தினம் எகிப்தில் சயின் என்ற நகரத்தில் நடப்பட்ட மரக்கம்� ஒன்�
நண்பக�ல்

நிழல்

விழாமல்

இ�ந்த�.

500

ைமல்

தள்ளி

அெலக்ஸாண்�ாியா நகாில் நட்ட மரக்ெகாம்� ஒ� அள� நீளமான
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நிழேல தந்த�. 500 ைமல்கள் நிழ�ன் நீளம் இைவகைள ைவத்�
ஏேராஸ்தனிஸ் என்ற அறிஞர் �மியின் �ற்றள� 2500 ைமல்கள்
என்�ம் 8000

ைமல்கள் அதன் விட்டம் என்�ம் கணித்தார். அவர்

எண்கைள எல்ேலா�ம் ஒப்�க் ெகாள்ளவில்ைல. பல அறிஞர்கள்
இந்த

கணிப்�

�மிைய

ெவ�

ெபாிதாக

காட்�கிற�

என்�

நம்பினார்கள் ேவ� சிலர் அவர்கேள ஜிேயாமிதி வைர �ைறகைள
ைவத்� �மி 18000 ைமல்கள் �ற்றள� என்றார்கள் இந்த எண் ஒப்�க்
ெகாள்ளதக்க எண் என்ற சம்மதம் வந்த�. கி.பி. 150 ல் டாலமி என்ற
வான் சாஸ்திர அறிஞர் தன் �ேகாள �த்தகத்தில் இன்�ம் சிறிய
அளைவ

உபேயாகித்தார்.

டாலமியின்

எண்ணிக்ைக

ெகாள்ளப்பட்ட�.
நம்பினார்.
�க்கியமான

கிட்டதட்ட
தான்

ஆயிரம்

வ�டங்க�க்�

அறிஞர்களால்

ஒப்�க்

டாலமி சாியாக ெசால்வார் என்� அறிஞர்கள்

கி.பி. 1400 ல் �மியின் வ�வம் என்ன என்ப� ஒ�
விஷயமாக

ஆன�.

ஐேராப்பாவின்

நா�கள்

�ரக்கிழக்� நா�க�டன் வியாபாரம் ெசய்ய வி�ம்பின. இந்தியா,
ைகனா, ஜப்பான், ெதற்� ஆசிய தீ�க�க்� ெசல்ல வி�ம்பின.
இைவகைள இண்�ஸ் என்� ெசான்னார்கள். இந்த நா�களில்
ஐேராப்பியர்

வி�ம்பிய

பட்�,

சைமயல்

�ைவப்

ெபா�ள்கள்,

ந�மணப் ெபா�ள்கள் இ�ந்தன. ஆனால் அங்ேக ேபாவதற்�
�லபமான வழி ஒன்�ம் இல்ைல. ஆயிரக்கணக்கான ைமல்கள்
ஐேராப்பா�டன் விேராதம் ெகாண்ட நா�களின் வழிேய ேபாக
ேவண்�ம் இ� நிலம் வழியாக, கடல் வழியாக ேபாவ� �லபமாக
இ�ந்தி�க்�ம் ஆனால் யா�க்�ம் எப்ப� கடல் வழிேய ேபாவ�
என்�ம் ெதாியவில்ைல. ஆப்பிாிக்க கண்டத்ைதச்

�ற்றி கடல்

மார்கமாக ெசல்லலாம். ஆனால் ஆப்பிாிக்க கண்டத்தின் �ேகாளம்
அள�கள் யா�க்�ம் ெதாியவில்ைல. 1418 வ�டம் ேபார்ச்�கல் நா�
ஆப்பிாிக்க கடற்கைரைய ஆராய கப்பல்கைள அ�ப்பிய�. 70
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வ�டங்கள் கழித்� தான் ஆப்பிாிக்காவின் ெதற்� �ைனைய அைடய
��ந்த�. ெகாலம்பஸ் என்ற இத்தா�யர் மாற்றி ேயாசித்தார். ெவ�
�ரம் ெதற்ேக ேபாய் ஆப்பிாிக்காவின் ெதன் �ைனைய அைடந்�
வடக்ேக தி�ம்பி ம�ப��ம் ெவ��ரம் ெசன்ற இண்�ைஸ அைடய
ேவண்�மா?

ேவ�

��க்�

வழி

ஒன்�ம்

இல்ைலயா?

ஐேராப்பாவின் ேமற்� �ைனக்�ம் இண்�ஸ் என்ற ஆசியாவின்
நா�க�க்�ம்

பல

ஆயிரக்கணக்கான

ைமல்கள்.

அந்த

ஆயிரக்கணக்கான ைமல்களி�ம் �மி வைள� இ�ந்த�. அந்த
வைள�

இண்�ஸ்

ஆசிய

நா�கைள

வைளந்�த்

ெதாட்�

இ�க்�ேமா. அப்ப� இ�ந்தால் அந்த வைள� வழிேய ேநேர இந்திஸ்
நா�கைள

அைடயலாேம.

ஆனால்

இ�

�மியின்

அளைவப்

ெபா�த்�. 25000 ைமல்கள் �ற்றள� என்றால் 9000 ைமல்கள் ேமற்�
ஐேராப்பா�க்�ம் இந்திஸ்க்�ம் �ரம் என்றால் ேமற்ேக ேபானால்
16000 ைமல்கள் ேபானால் தான் இந்திைஸ அைடய ���ம்.
இவ்வள� �ரம் ேபா�ம் கப்பல்கள் அப்ேபா� இல்ைல. ஒ�ேவைள
�மி 18000 ைமல் �ற்றள� என்றால் (டாலமி ெசான்னவா�) நில வழி
12000 ைமல்கள் என்றால் கடல் வழி 6000 ைமல்கள் தான். ஐேராப்பா
ேமற்ேக சில தீ�க�ம் ஆசியாவின் கிழக்ேக சில தீ�க�ம் இ�ந்தன
இைவகைள

கணக்�ம்க்

ெகாண்டால்

ஐேராப்பா�க்�ம்

இந்தியா�க்�ம் 3000 ைமல்கள் தான் கடல் பயணம். இதன் ேபாில்
ெகாலம்பஸ்,

ஸ்ெபயின்

நாட்�ன்

ராஜா

20

ராணி இ�வைர�ம் �ரம் 3000 ைமல்கள் தான் என்� நம்ப ைவத்�
1492

ஆகஸ்ட்

மாதத்தில்

�ன்�

கப்பல்க�டன்

பயணம்

ஆரம்பித்தார் ேமற்ேக ெசன்றார். ெகாலம்பஸ் எண்ணிய� தவ�
இண்�ஸ்

�ரம்

ஐேராப்பா�க்�ம்

அவர்

நிைனத்தைத

ஆசியா�க்�ம்

விட

ந�வில்

ெவ�

ேமற்�

அதிகம்
திைசயில்

மிகப்ெபாிய நில கண்டங்கள் இ�ந்தன. அைவகளின் �ைனயில்
இண்�ஸ் தீ�கள் இ�ப்பதாக ெகாலம்பஸ் நம்பினார். அக்ேடாபர் 12,
1492 ெகாலம்பஸ் ஒ� சிறிய தீைவ அைடந்தார் அ� இண்�ஸ்
அ�ேக

இ�ப்பதாக

எண்ணினார்.

பல

தீ�கைள

ஆராய்ந்தார்

ெகாலம்ப�ன் தவறினால் நாம் இன்�ம் அைவகைள ேமற்� இந்திய
தீ�கள் என்� ெசால்கிேறாம். அங்�

இ�ந்த மக்கைள அவர்

இந்தியர்கள் என்�ச் ெசான்னார். அவர்களின் சந்ததியினர் இன்�ம்
ேமற்� இந்தியர்கள் எனப்ப�கின்றனர். ெகாலம்பஸ் தான் இந்திைஸ
என்ற ஆசிய தீ�கைள அைடந்� விட்ேடாம் என்� 1506 ல் இ�க்�ம்
வைகயில்
ெகாலம்பஸ்

நம்பினார்.
கண்ட

அைடந்தவர்கள்

ஆனால்
இடங்கள்

எ�திய

மற்றவர்கள்
நிலம்

வர்ைணக�க்�

நம்பவில்ைல.

வழியாக

ைசனாைவ

�ற்�ம்

மாறியதாக

இ�ந்த�. ெகாலம்பஸ் கண்�ப்பி�த்த� �� நில கண்டங்கள் என்�
பலர் நம்பினார். �தன் �த�ல் இைதச் ெசான்ன� அனெமாிக்கஸ்
ெவஸ்�சியஸ் என்ற இத்தா�ய மா�மி அவ�க்� மாியாைதயாக
அந்த நில கண்டங்கள் அெமாிக்கா என்� ெபயாிடப்பட்டன. இந்த
சமயத்தில் ேபார்த்�கல் ஆப்பிாிக்காவின் �ைனைய �ற்றி இண்�ஸ்
வந்� ேசர்ந்� விட்ட�. ஸ்ெபயின் ��கண்டங்க�க்�ப் ேபாயிற்�
ஆனால் அைவ ஆசிய இண்�ஸ் மாதிாி ெசல்வ�ம் கல்வியாி�ம்
ெகாண்டதாக இல்ைல. ெபர்�ைனல் ெமகல்லன் என்ற மா�மி
ேபார்த்�கல் அர� தன்ைன ஏமாற்றி விட்ட� என்� ஸ்ெபயின்
நாட்� மன்னாிடம் இன்ெனா� வழி இந்திஸ்க்� உண்�. ேமற்ேக
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அெமாிக்க கண்டங்கைள கடந்� ேபாவ� �ன்றாவ� வழி என்�
ெசான்னார். 1519 ம் ஆண்� ெமகல்லன் ஐந்� கப்பல்க�டன்
பயணமானார். ெதன் அெமாிக்கா வந்� அங்கி�ந்� ேம�ம் ேபா�ம்
வழிைய ேத�னார். ெமகல்லன் நீாிைன என்ற நீர் மார்க்கம் வழியாக
ெதன் அெமாிக்காவின் ெதன் �ைனைய அைடந்தார். பசிபிக்ப்
ெப�ங்கடல்

ெபாியதாக�ம்

தீ�கள் இல்லாமல்

இ�ப்பதாக�ம்

பார்த்தார் அவர் பசிபிக் கடைல கடந்த ேபா� ெவ� அைமதியாக
இ�ந்த�. 99 நாட்கள் கைரேய பார்க்காமல் கட�ல் ெசன்� �வாம்
என்ற தீைவ அைடந்தார். அைடந்த ேபா� உண�ம் தண்ணீ�ம்
தீர்ந்� இ�க்�ம் நிைலயில் �வாம் வந்த�. அங்கி�ந்� கப்பல்கள்
பி�ப்ைபன் தீ�க்� ெசன்றன. அங்� ெமகல்லன் ெகால்லப்பட்டார்
ஆனால் மற்றவர்கள் கடல் பயணத்ைத ெதாடர்ந்தனர். 1522 ம்
வ�டம் �ன்� வ�ட கடல் பயணத்�க்� பிற� அவர் உலைக �ற்றி
மீண்�ம் ஸ்ெபயின் வந்� ேசர்ந்தனர் ெமகல்லன் கப்பல்கள் உலைக
�ற்றிய �தல் பயணம் ஆ�ம். அவர் எ�த்� �லம் �மி எவ்வள�
ெபாிய� என்� ெதாியவந்த� எேராஸ்தனிஸ் ெசான்ன� சாி. �மி
25000 ைமல்கள் �ற்றள� ெமகல்லனின் ஐந்� கப்பல்களில் ஒன்�
தான் தி�ம்பி வந்த�. 18 ேபர்கேள தி�ம்பி வந்தனர். �மி 25000
ைமல்கள் �ற்றள� மற்ற கணிப்�கள் தவ�. ஆனால் ெகாலம்பஸ்
தவறாக நிைனக்காவிட்டால் அெமாிக்கா ேம�ம் பல �ற்றாண்�கள்
கண்� பி�க்கபடாமல் இ�ந்தி�க்�ம்.

22

