
 

பிரபஞ்சத்தின் மகத்தான நூறு புதிர்கள் : பூர்வ காலத்துப் 
பூமத்திய ரரகக ஒரு சமயம் வடதுருவத்துக்கு அருகில் 

இருந்தகதக் காட்ட பூர்வப் படிவுகள் [Fossils] ஆதாரம் 

 

 

 

சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா 

 

பூமியின் துருவங்கள்  

இரண்டும் திசை மாறும்  

அசர மில்லியன் ஆண்டுக் ககாரு முசை  

   ன் லாந்து கனடா வழியய  

ஒரு யுகத்தில் கைல்லும்  

தடம் புரண்ட பூமத்திய யரசக !  

வடதிசை கைங்குத்தாய் திரும்பி  
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கிழக்குத் திசையானது !  

துருவங்கள் மாைிச்  சுழற்ைி நின்று  

எதிர்த் திசையில் ஓடும் !  

மின்னியல் இயக்கம் பூமியில்  

தன்னியல் மாறும் !  

சூழ்கவளி வாயுக் குசட முைிந்து  

பாழ்கவளி ஆகும் !  
நீர் மண்டலம் ஆவியாகி  

நீங்கிவிடும் ! சூயடைி  

உயிரினங்கள் கைத்துப் பிசழக்கும் !  

பயிரினங்கள் யவர் அறுந்து  

பசுசம இழக்கும் !  

அசர மில்லியன் ஆண்டுக்கு  

ஒருமுசை யநர்ந்திடும்  

பிரளயச் சுழற்ைி பிைகு மீளும்  

இயற்சக அன்சனயின்  

யகாரத் திருவிசள யாடல் !  

சவயகப் யபாக்குத் தாறு மாைாகி  

யுகப்  புரட்ைி ஏற்படும் !  

பிரளய நர்த்தனம்  

பூமியில் அரங்யகற்ைம்  

               ! 
 

 



 

பூமியின் துருவக் காந்த அரங்குகசள [Polar Magnetic Regions] எடுத்துக் ககாண்டால் 450 

மில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன்னர், அந்த அரங்குகள் முற்ைிலும் யவறுபட்ட தளங்களில் 
அசமந்திருந்தன. அதனால் பூமத்திய யரசகயும் யவயைார் பகுதியில் இருந்துள்ளது. 
வட அகமரிக்கா கண்டம் 90 டிகிரி யகாணத்தில் ஆர்யடாவிைியன் யுகத்தில் [Ordovician 
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Period] ைரிந்திருந்தது.  அதாவது இன்று வடக்கு என்று கருதப்படும் பகுதி அப்யபாது 
கிழக்காக இருந்திருக்க யவண்டும். அந்த யுகத்தில் ஹர்ரிக்யகன்கள் அடிக்காததால் 
கடலில் மிதமான ஆழத்தில் யபரளவு ககாத்தளிப்பில்சல. ஆதலால் கடலடிப் 
படிமானப் புழுதிகள் [Sediments] பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக ஒயர நிசலயில் முடங்கி 
இருந்தன. அவற்ைில் புசதந்த பூர்வப் படிவுகசள [Fossils] சவத்து ஆர்யடாவிைியன் 
பூசமய யரசகசயத் [Ordovician Equtor] துல்லியமாய்க் கணித்திட முடிகிைது. 

ெிஸ்சுரவா ெின் [Jisuo Jin, University of Western Ontario, Canada] 

பூர்வகீ ஆர்யடாவிைியன் பூயகாளவியல் [Ancient Ordovician Geography] அந்த  யுகத்தில் 

இருந்த பாசைப் பதிவுகளின் நிரந்தரக் காந்தக் கருவி திசை திருப்ப [Permanent Magnetic 

Compass Directions] அடிப்பசட இயக்கத்சத சவத்து அைியப்பட்டன. 
 

பிலிப்ஸ் ஜமக்காஸ்லாண்ட் [Philips McCausland, University of Western Ontario, Canada] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

கனடா ஆராய்ச்சிக் குழு பூர்வப் படிவுககை கவத்துப்  பூர்வகீ பூமத்தியக் ரகாகட 
யூகித்தது 

 

2012 டிைம்பரில் கனடா அண்டாரியயாவின் கவஸ்கடர்ன் பல்கசலக் கழகத்தின் 
பூதளவியல் விஞ்ஞானிகள் இருவரின் குழு 450 மில்லியன் ஆண்டுக்கு முன்னர், 

ஆர்யடாவிைியன்  யுகத்தில் [Ordovician Period]  இருந்தாக எண்ணப்படும் பூமத்திய 
யரசகசயத் [Equtor] துல்லியமாகக் கண்டுபிடித்து அைிவித்தது.   அக்குழுத் தசலவரின் 

கபயர்கள் :  ஜிஸ்சுயவா ஜின் &   பிலிப்ஸ் கமக்காஸ்லாண்ட்.  அந்தக் கண்டுபிடிப்பு 
பூர்வயியல்  விஞ்ஞானி களுக்கும்   [Paleontologists],  அண்டக்யகாளியல் ஆய்வாளருக்கும்  

[Planetary Scientists] ஒரு முக்கிய  நிகழ்ச்ைியாய்  கருதப்  படுகிைது.  யமலும் தனிப்பட்ட 
உயலாகவியல் தாதுக்கசளத் யதடும்  துசைஞர்களுக்கும் யதசவயானதாய்த் 
கதரிகிைது.  ஆர்யடாவிைியன் பூதளவியல் யுகம்  சுமார் 488 மில்லிய ஆண்டுகட்கு 
முன்னர் துவங்கி, 444 மில்லியன் ஆண்டு காம்பியன்  யுகத்தில் [Cambian Period] முடிவு 
அசடந்தது. 
 

[Paleontology is the scientific study of prehistoric life. It includes the study of fossils to 
determine organisms' evolution and interactions with each other and their environments.] 
 

அந்தக் கனடா ஆய்வுக் குழுவினர் ஆர்யடாவிைியன் பூசமயக் யகாடு கிரீன்லாந்தின் 
வடப் பகுதி 6000 கி.மீ. நீட்ைியில் துருவிக், கனடாவின் மானியடாபா மாநிலம்,  

அகமரிக்காவின் யூடா,  கநயவடா மாநிலம் வழியாக  ஓடியசதக் கணித்து 

அைிவித்துள்ளார்கள். 
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"பூமியின் துருவக் காந்த அரங்குகசள [Polar Magnetic Regions] எடுத்துக் ககாண்டால் 450 

மில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன்னர், அந்த அரங்குகள் முற்ைிலும் யவறுபட்ட தளங்களில் 
அசமந்திருந்தன. அதனால் பூமத்திய யரசகயும் யவயைார் பகுதியில் இருந்துள்ளது. 
வட அகமரிக்கா கண்டம் 90 டிகிரி யகாணத்தில் ஆர்யடாவிைியன் யுகத்தில் [Ordovician 

Period] ைரிந்திருந்தது.  அதாவது இன்று வடக்கு என்று கருதப்படும் பகுதி அப்யபாது 
கிழக்காக இருந்திருக்க யவண்டும். அந்த யுகத்தில் ஹர்ரிக்யகன்கள் அடிக்காததால் 
கடலில் மிதமான ஆழத்தில் யபரளவு ககாத்தளிப்பில்சல. ஆதலால் கடலடிப் 
படிமானப் புழுதிகள் [Sediments] பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக ஒயர நிசலயில் முடங்கி 
இருந்தன. அவற்ைில் புசதந்த பூர்வப் படிவுகசள [Fossils] சவத்து ஆர்யடாவிைியன் 
பூசமய யரசகசயத் [Ordovician Equtor] துல்லியமாய்க் கணித்திட முடிகிைது," என்று 
கூறுகிைார் ஜிஸ்சுயவா ஜின் [Jisuo Jin, University of Western Ontario, Canada] 

 

"பூர்வகீ ஆர்யடாவிைியன் பூயகாளவியல் [Ancient Ordovician Geography] அந்த  யுகத்தில் 

இருந்த பாசைப் பதிவுகளின் நிரந்தரக் காந்தக் கருவி திசை திருப்ப [Permanent Magnetic 

Compass Directions] அடிப்பசட இயக்கத்சத சவத்து அைியப்பட்டன, "  என்று கூட்டாளி 
விஞ்ஞானி பிலிப்ஸ் கமக்காஸ்லாண்ட் [Philips McCausland] கூறுகிைார். 
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“பூமியின் காந்தத் தளம் நமக்கும், நமது சூழ்கவளிக்கும் பரிதியின் தீவிரப் 

புயலிலிருந்து (Solar Wind) யகடுகள் விசளயாதபடிக் கவைமாய்ப் பாதுகாப்பாக இருக்கும் 
ஓர் இயற்சக ஆற்ைல்.  பைசவ இனத்துக்கும், மனித இனத்துக்கும் கடற் பயண 
முசைக்குத் திசைகாட்டும் (Navigational Direction) ஓர் அரிய ஆற்ைல் அது !  பரிதிப் 
புயல்கள் தீவிரமாய் அடிக்கும் யபாது மின்ைாரப் பரிமாற்ைமும், கதாசலத் கதாடர்புச் 
ைாதனங்களும் பழுதசடந்து யபாகும்.” 

 

ஆன்ரு பிக்கின், ஜெதர்லாந்து உட்ஜரக் (Utrecht) பல்ககலக் கழகம் 



 

கடந்த வரலாற்றுப் பதிவுகள் பூமியின் அடுத்த துருவத் திருப்பம் வரப் யபாவசத 

வழிகமாழி கின்ைன.  ைராைரியாக 400,000 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுசை பூதளக் காந்த 

துருவ மாற்ைம் நிகழ்கிைது.  அந்தக் கால எண்ணிக்சகத் தாறுமாைாகவும் 

யவறுபடுகின்ைது.  பூமியின் கைன்ை துருவத் திருப்பம் சுமார் 800,000 ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு யநர்ந்திருப்பதாகப் பூதளவியல் வரலாற்றுப் பதிப்புகள் கூறுகின்ைன.  துருவத் 
திருப்பங்கள் எதிர்பாராத கால யவறுபாடுகளில் யதான்றுபசவ.  அந்தத் துருவ மாற்ைம் 
இன்னும் ைில நூற்ைாண்டுகளில் வரலாம்.  அல்லது ைில மில்லியன் ஆண்டுகள் 
கழிந்தும் ஆகலாம்.” 

 

ஆன்ரு பிக்கின். 
 



 

 

“பூர்வ எரிமசலப் பாசை மாதிரிகசளப் புதிதாக ஆராய்ந்த யபாது இரண்டாவது காந்த 
மூலச் யைமிப்பு (Secondary Magnetic Source) பிரதம காந்த முசனத் திருப்பம் ஏற்படுத்துமா 
அல்லது எப்படி நிகழ்த்துகிைது என்று கண்டுபிடிக்க உதவி கைய்யும்.  வடகதன் 



துருவங்கசள யநாக்கும் பிரதமக் காந்தத் தளம் தளர்ச்ைியுறும் யபாது, பூமியின் 
ஆழமற்ை உட்கருவில் அடித்தட்டுப் பாசைக்குக் கீழாகத் யதான்ைிவரும் இரண்டாவது 
காந்தத் தளம் முக்கியத்துவம் அசடகிைது !” 

 

பிராடு ஸிங்கர், பூதைவியல் ரபராசிரியர் விஸ்கான்சின்-மாடிஸன் பல்ககலக் 
கழகம் 

 

“பூமியின் காந்த தளத்தின் மீது எரிமசலக் குழம்பு குளிர்ந்து படிந்ததும் அப்யபாதுள்ள 

புதிய காந்த தளத்தின் பதிவு நிசனவு பற்ைிக் ககாள்கிைது.  அவ்விதம் உண்டான 

எரிமசலக் குழம்பின் நிசனசவ அழிப்பது மிகக் கடினம்.  அதுயவ பூகாந்தத்தின் 

பூர்வத் திசை அசமப்பின் (Paleomagnetic Direction) பதிவாகி விடுகிைது.” 

 

ரபராசிரியர் பிராடு ஸிங்கர். 

 

 

 

“கடந்த ஆண்டுகளில் ைில பைசவ இனங்கள் துருவத் திருப்பக் காலங்களில் கடற் 
பயணம் புரிந்த யபாது திசை தடுமாைிப் யபாயுள்ளன !  ஒற்சைச் கைல் உயிர் ஜந்துகள் 

(Single-celled Organisms) ைில யமல், கீழ் நிசல அைிய முடியாதபடி அழிந்து 

யபாயிருக்கின்ைன !  கடந்த காந்த முசன மாற்ை காலங்களில் மனித இனம் 
பிசழத்து எழுந்திருப்பதாகத் கதரிகிைது.  ஆகயவ அடுத்து வரப் யபாகும் புதியத் 
துருவத் திருப்பத்தில் மனித இனம் பாதகம் அசடயாமல் மீட்ைி கபைலாம் !” 

 

ரடவிட் குப்பின்ஸ், லீட்ஸ் பல்ககலக் கழகம், இங்கிலாந்து. 

http://jayabarathan.files.wordpress.com/2013/01/ordovician-period-1.jpg


 

 

 

பூரகாை வரலாற்றில் ரெர்ந்துள்ை வடஜதன் துருவ மாற்றங்கள் ! 
 

 

பூமியின் வடகதன் காந்தத் துருவங்கள் எப்யபாதும் ஒயர திசை யநாக்கி இருப்பசவ 
அல்ல !  அசவ ைிறுகச் ைிறுக யகாணம் மாைி பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் படிப்படியாக 
நகர்ந்து பிைகு வடதுருவம் கதன் துருவமாகவும், கதன் துருவம் வடதுருவமாகவும் 

மாைிவிடுகின்ைன !  பூயகாளத்தின் துருவங்கள் கடந்த 65 மில்லியன் ஆண்டுகளாக 130 

தடசவகள் மாைி வந்துள்ளன என்று பூதளவியல் விஞ்ஞானிகள் (Geologists) 

கணித்துள்ளார்கள் !  அதாவது ைராைரி அசர மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுசை 

முழுத் துருவ மாற்ைம் யநர்ந்திருக்கிைது !  பூமியில் முதன்முதல் பாசைகள் உருவான 
யபாது அசவ யாவும் வியப்பூட்டும் வண்ணம் அப்யபாசதயப் பூகாந்தத் திசை 

அசமப்சபப் (Orientation of Earth’s Magnetic Field) பதிவு கைய்துள்ளன !  பூதளவியல் 
விஞ்ஞானிகள் பல்யவறு யுகத்தில் பல்யவறு இடங்களில் உண்டான பாசை 



மாதிரிகசளச் யைகரித்து அவ்விதத் துருவ மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்திருப் பசதக் 

காட்டியிருப்பது ஆச்ைரியமாக உள்ளது !  பூமியில் இப்யபாதிருக்கும் வடகதன் துருவத் 
திசை அசமப்பு “யநர் அசமப்பு” (Normal Direction) என்றும் அதற்கு எதிரான திசை 
அசமப்பு “திருப்ப அசமப்பு” (Reversal Direction) என்றும் விஞ்ஞானிகளால் குைிப்பிடப் 
படுகின்ைன !  கடந்த 150 ஆண்டுகளாக (1985 Factual) பூகாந்தத் திசைக் யகாணம் ஒயர 
மட்டக் யகாட்டில் (Lattitude) (79 டிகிரி) இருந்திருக்கிைது !  அயத ைமயத்தில் அதன் 
யநரியல் யகாடு (Longitude) ஆண்டுக்கு 0. 042 டிகிரி யகாண வதீத்தில் மாைி வந்துள்ளது !  
யமலும் இதற்கு முன்பு பூகாந்தத் துருவத் திசை நீடிப்புக் குசைந்தது 2.6 பில்லியன் 

ஆண்டுகள் கூட இருந்துள்ளது என்று அைிப் படுகின்ைது ! 
 



 



 

 

2004 டிைம்பர் 26 ஆம் யததி கதன்னாைியக் கடற்கசரயில் பசடகயடுத்த அசுரச் 
சுனாமிசய எழச் கைய்த கடற் பூகம்பம் எவ்விதம் உண்டானது என்பதற்குப் பூமி 
அடித்தட்டின் (Earth’s Tectonic Plate Crust) நிசலயற்ை தன்சமயய என்று ஊகிக்கப் படுகிைது.  
அத்தசகய நிசலயற்ை ககாந்தளிப்புக்குப் பூகாந்தத் திசை மாற்ை நகர்ச்ைி ஒரு 
காரணமாக இருக்கலாம் என்று விஞ்ஞானிகளால் கருதப்படுகிைது.  சூரியன் 11 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுசைத் தவைாது அதன் “பரிதித் தழும்பு மீட்ைி” உச்ைத்தில் (Peak 

Sunspot Cycle) தனது துருவத் திசைசய மாற்றுகிைது !  அவ்விதப் “பரிதித் துருவத் 
திருப்பம்” அடுத்து 2012 ஆம் ஆண்டில் யநரப் யபாகிைது !  கதன்திசை யநாக்கிய காந்தத் 
திரட்ைி (Magnetic Flux) சமய யரசகயில் (Solar Equator) கைழித்த பரிதித் தழும்புகளிலிருந்து 

நகர்ந்து வடப்புைம் திரும்புகிைது.  ஆனால் பூமியின் துருவ மாற்ைம் பரிதியில் யநர்வது 
யபால் ஒரு ைில குறுகிய ஆண்டுகளில் நிகழ்வதில்சல ! 



 
 

பூமியின் துருவ மாற்றங்கள் எப்படி ெிகழ்கின்றன ? 

 

பூயகாளத்தின் துருவ மாற்ைங்கள் தாறுமாைான கால இசடகவளிகளில் இதுவசர 
யநர்ந்துள்ளன.  ைமீபத்தில் உண்டான துருவ மாற்ைம் 780,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் 

நிகழ்ந்திருக்கிைது.  ஆயினும் ஏன் அவ்விதம் யநர்கிைது என்று விஞ்ஞானிகள் 

வியப்புறுகிைார்கள்.  கவப்பக்கனல் திரவ இரும்புள்ள உட்கருவில் ககாந்தளிக்கும் 
மின்யனாட்டம் (Electric Current) உண்டாக்கும் பூமியின் பிரதமக் காந்தத் தளம் துருவ 
முசனத் திசைசயத் திருப்புகிைது !  அப்யபாது ஒரு காந்தத் திசைகாட்டி முள் (Needle of 

the Magnetic Compass) வட திசைக்குப் பதிலாகத் கதன் திசைசயக் காட்டும் !  பூமியின் 
வரலாற்ைில் முரணான கால இசட கவளிகளில் அவ்விதத் துருவத் திருப்பம் 100 

யமலான தடசவகளில் நிகழ்ந்துள்ளன. “பூர்வ எரிமசலப் பாசை மாதிரிகசளப் 



புதிதாக ஆராய்ந்த யபாது இரண்டாவது காந்த மூலச் யைமிப்பு (Secondary Magnetic Source) 

பிரதம காந்த முசனத் திருப்பம் ஏற்படுத்துமா அல்லது எப்படி நிகழ்த்துகிைது என்று 
கண்டுபிடிக்க உதவி கைய்யும்.  வடகதன் துருவங்கசள யநாக்கும் பிரதமக் காந்தத் 
தளம் தளர்ச்ைியுறும் யபாது, பூமியின் ஆழமற்ை உட்கருவில் அடித்தட்டுப் பாசைக்குக் 

கீழாகத் யதான்ைிவரும் இரண்டாவது காந்தத் தளம் முக்கியத்துவம் அசடகிைது !” 

என்று விஸ்கான்ைின்-மாடிஸன் பல்கசலக் கழகப் பூதளவியல் யபராைிரியர், பிராடு 

ஸிங்கர் கூறுகிைார். 
 



 



 

பிராடு ஸிங்கரும் யமற்கு கஜர்மனியில் ஆய்வு கைய்யும் ககன்னத் ஹா·ப்மனும் 
(Kenneth Hoffman) யைர்ந்து ஹவாயிக்கு அருகில் தாஹிதியின் (Tahiti) பூர்வகீ எரிமசலக் 
குழம்சப 30 ஆண்டுகளாகச் யைாதசன கைய்து பூமியின் காந்த முசனத் திருப்பின் 
வழிமுசைகசளக் (Patterns) கண்டைிந்தனர்.  கவப்பக் கனலில் திரவமான இரும்பு 
கைழிப்பான உயலாகங்களின் காந்த ைக்தி திரவம் குளிர்ந்து திடமாகிக் கடினமானதும் 
உட்கருவில் அசடபட்டு விடுகிைது ! “பூமியின் காந்த தளத்தின் மீது எரிமசலக் 
குழம்பு குளிர்ந்து படிந்ததும் அப்யபாதுள்ள புதிய காந்த தளத்தின் பதிவு நிசனவு 
பற்ைிக் ககாள்கிைது.  அவ்விதம் உண்டான எரிமசலக் குழம்பின் நிசனசவ அழிப்பது 
மிகக் கடினம்.  அதுயவ பூகாந்தத்தின் பூர்வத் திசை அசமப்பின் (Paleomagnetic Direction) 

பதிவாகி விடுகிைது.” என்று பிராடு ஸிங்கர் கூறுகிைார். 
 

 

பரிதிக் காந்த முகனத் திருப்பத்தால் ஏற்படும் இயற்ககக் ரகடுகள் 

 



2012 டிைம்பர் 21 ஆம் யததிசய ஒரு பயங்கர தினமாக விஞ்ஞானிகள் மக்களுக்கு 

எச்ைரிக்சக கைய்கிைார் ! சூரியனில் 11 ஆண்டுகள் கடந்து மீண்டும் வரும் துருவ 
முசன மாற்றுச் சுற்ைியக்கத்தில் வடகதன் துருவங்கள் மாற்ைம் அசடயப் 

யபாகின்ைன !  பரிதியில் இப்படித் திடீகரன்று துருவ நகர்ச்ைியும், மாற்ைமும் ஏற்படுவது 
இயற்சக !  அவ்விதத் துருவ மாற்ைங்கள் பரிதியின் காந்தத் தளங்களில் யநரிடும் 
“ைீரசமப்பு மீளியக்கங்கள்” (Harmonic Cycles).  துருவ முசனத் திருப்பங்கள் “சூரிய 
வடுக்கள் அல்லது தழும்புகள்” (Sun Spots or Sun Acnes) காரணமாக இருப்பதால் 
நிகழ்கின்ைன.  அல்லது பரிதியின் காந்த ைக்தியால் யநரிடுகின்ைன. 
 

 

 



11,500 ஆண்டுகளில் மீண்டும் வரப் யபாகும் பயங்கரப் பனியுகக் காலத்தின் சமயத்தில் 

புவி மாந்தர் இருப்பதாகப் பூதளவியல் விஞ்ஞானிகள் நிசனவூட்டி வருகிைார்.  அந்தச் 
சுழல் நிகழ்ச்ைி ஆரம்பமாகும் யபாது துருவத் திருப்பமும், பூத எரிமசல 

கவடிப்புகளும், அசுரப் பூகம்பங்களும், சுனாமிகளும், தீவிர ஹர்ரிக்யகன்களும் 

மக்கசளப் பாடுபடுத்திக் ககாந்தளிப்பில் தவிக்க சவக்கலாம் !  2008 ஆம் ஆண்டில் 
மட்டும் கடந்த 200 ஆண்டுகளில் யநராத மூன்று அசுரப் பூகம்பங்கள் ஏற்பட்டு 
மக்கசளப் பாதித்துள்ளன !  அவற்சைத் தூண்டும் மூல காரணங்களில் ஒன்ைாகப் 
பூகாந்த முசன நகர்ச்ைிகள் பங்கு கபறுமா என்பசதப் பூதள விஞ்ஞானிகள்தான் 
விளக்கம் அளிக்க யவண்டும். [கதாடரும்] 
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