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டிசம்பர் 2012 உயிர்மை இதழில் வெளியாகியுள்ள 'ராஜ்சிவா'வின் 'சிருஷ்டியின்
இரக்சியமும், ஸ்ட்ரிங்க் தியரியும்'
என்னும் கட்டுரை என் கவனத்தைக் கவர்ந்தது. பொதுவாக வானியற்பியல்
(Astro-Physics) பற்றிய ஆழமான கட்டுரைகள், அபுனைவுகள் போன்றன என்னை
மிகவும் கவர்பவை. அவை நாம் வாழும் இவ்வுலகைப் பற்றி, இப்பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி,
பல்பரிமாணங்களுக்கான சாத்தியங்கள் பற்றியெல்லாம் ஆழமாக, தத்துவார்த்த நோக்கில்
எம்மைச் சிந்திக்க வைப்பவை. இக்காரணங்களுகாகவே அவை என்னை அதிகமாகக்
கவர்பவையாகவிருந்து விடுகின்றன.

'இப்பிரபஞ்சத்தில் மிகத்தொலைவிலுள்ள பொருட்களையெல்லாம் இழுத்து
வைத்திருக்கிறது சக்திமிக்க புவியீர்ப்பு விசை. அவ்வளவுக்கு வலிமையான விசை
இது. அதே சமயம் ஒரு குழந்தை சிறியதொரு பந்தைக்கூட மிகவும் இலகுவாக இவ்வளவு
வலிமையான புவியீர்ப்பு விசைக்கெதிராகத் தூக்கிவிடுகிறது. இவ்விதமான சமயங்களில்
புவியீர்ப்பு விசையானது நம்பவே முடியாத அளவுக்கு வலிமை குன்றியதாகவிருக்கிறது.
இதற்கான பதிலை விஞ்ஞானிகள் தேடியபொழுதுதான் ஆன்மிகமும், அறிவியலும் ஒரு
புள்ளியில் இணைவதை அவதானித்தனர். இதைப் பற்றி விபரிக்கும் கட்டுரையிது' எனக்
கட்டுரையாசிரியர் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இவ்விதமாக ஆரம்பிக்கும்
கட்டுரை 'அதிர்விழைக்கோட்பாட்'டின் (String Theory) அடிப்படையில் புவியீர்ப்பினை
விசையாகக் கொண்டு , மேற்படி புவியீர்ப்பு விசையானது மின்காந்த விசையானது
எவ்விதம் போட்டான்களினால் ஆனதோ அவ்விதமே அதுபோல் இவ்விசையும்
கிராவிட்டான்களினால் ஆனது. 'அதிர்விழைக்கோட்பாட்'டின்படி இப்பிரபஞ்சம்
உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அடிப்படைத்துகள்கள் அனைத்துமே
பிரிக்கப்பட்டுக்கொண்டே போனால் இறுதியில் அதிர்ந்துகொண்டிருக்கும்
இழைகளினால் அதிர்ந்துகொண்டிருப்பதை அறியலாம் என்றும், கிராவிட்டான்ககளின்
இயக்கம் அதிர்விழைகளில் ஏற்படும் அதிர்வுகளின் தொழிற்பாட்டினைப் போன்றது
என்றும், இவ்விதமான அதிர்விழைத்தன்மையினால் கிராவிட்டான்கள் இடம்மாறுவதே
புவியீர்ப்பின் வலிமையற்ற தன்மைக்குக் காரணமென்றும் விபரிப்பார்.
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