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சூரியைன ெவள்ளி கிரகம் கடக்கும் அnர்வ நிகழ் :

ெசன்ைன, ஜுன்.- 7 - சூரியைன ெவள்ளி கிரகம் கடக்கும் அnullர்வ நிகழ்
ேநற் நடந்த .
இைத ெசன்ைன பிர்லா ேகாளரங்கத்தில் ெபா மக்கள்
கண் ரசித்தனர்.ெவள்ளி கிரகம் சூரியைன கடக்கும்ேபா சி
ள்ளியாக
ெதரிந்தைத ெபா மக்கள் பிரமிப்ேபா கண் ரசித்தனர். nullமியில் இ ந்
4.1 ேகாடி கிேலா மீட்டர் ெதாைலவில் ெவள்ளி கிரகம் உள்ள . ெவள்ளி
கிரகத்திற்கும், சூரிய க்கும் இைடப்பட்ட ரம் 10 ேகாடிேய 82 லட்சம் கிேலா
மீட்டர். சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள ேகாள்கள் அதன் nullநீள்வட்டத்தில் சுற் ம்
ேபா குறிப்பிட்ட ஒ நாளில் ஒேர ேநர் ேகாட்டில் சந்திக்கும். nullமிக்கும்
சூரிய க்கும் இைடேய ெவள்ளி கிரகம் கடக்கும் ேபா
ெவள்ளி கிரகம்
சூரியனில் சி
ள்ளியாக ேதான் ம். இ ெவள்ளியின் சூரிய கடப் நிகழ்
என் அைழக்கப்ப கிற . இந்த அnullர்வ நிகழ் 105 வ டங்க க்கு பிறகு
1/1
2117ம் ஆண் தான் மீண் ம் நைடெப ம் என கணிக்கப்பட் ள்ள . 121
ஆண் க க்கு ஒ
ைற நடக்கும் இந்த அற் த நிகழ் ேநற் நடந்த .
ெசன்ைன மாநகைர ெபா த்தவைர அதிகாைல 3.40 மணிக்ேக சூரியனின்
விளிம்ைப ெவள்ளி ெதாட் வி ம் என் ம், அதிகாைல 3.58 தல் சூரியைன கடக்க ெதாடங்கி வி ம் என் ம் அறிவிக்கப்பட்டி ந்த .
ஆனால் ெசன்ைனயில் அதிகாைல 5.40 மணிக்குத்தான் சூரியன் உதயமான .எனேவ சூரியனின் விளிம்ைப ெவள்ளி ெதா வைதேயா,
நகர்வைதேயா ெபா மக்கள் அதிகாைலயில் காண இயலவில்ைல.
ெவள்ளி கிரகம் சூரியவட்டத்தின் ஊடாக நகர்ந் ெசல் ம் இந்த அnullர்வ நிகழ் ேநற்
காைல 5:55 மணிக்கு ெதாடங்கிய .காைல
6 மணிக்கு ேமல் 10.21 வைர சூரியைன ெவள்ளி கிரகம் கடப்ப சி
ள்ளியாக ெபா மக்க க்கு ெதளிவாக ெதரிந்த . சூரியைன
ெவள்ளி கிரகம் கடக்கும் அnullர்வ நிகழ்ைவ ெபா மக்கள் கண் களிக்க ெசன்ைன பிர்லா ேகாளரங்கத்தில் சிறப் ஏற்பா
ெசய்தி ந்த . ெமரினா கடற்கைரயி ம் இதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி ந்த . சூரியைன ெவள்ளி கிரகம் கடந்த ேபா ஒ க ப்
ள்ளி ெம வாக கடந் ெசன்றைத காண டிந்த . இந்த நிகழ்ைவ ெபா மக்கள் கா ம் விதத்தில் ெதாைல ேநாக்கிகள் ஏற்பா
ெசய்யப்பட்டி ந்தன. ெவ ம் கண்ணால் இதைன காண
டியா . இதற்காக ெகா க்கப்ப ம் கண்ணாடி வழியாகப் பார்த்தா ம்
ெதளிவாக ெதரியா . எனேவ, ெதாைலேநாக்கி வழியாக சூரியனின் பிம்பம் இதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒ திைரயில் வி மா ஏற்பா
ெசய்யப்பட்டி ந்த . இந்த அnullர்வ நிகழ்ைவ ஏராளமான ெபா மக்கள் மற் ம் மாணவர்கள் கண் ரசித்தனர். தமிழ்நா அறிவியல்
இயக்கம், வானியல் கழகம் ேபான்ற பல்ேவ அைமப் கள் சார்பி ம் சிறப் ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட்டி ந்தன. ெமரினா கடற்கைர,
ெபசன்ட் நகர், எலியட்ஸ் கடற்கைர, தாம்பரத்தில் மாணவ, மாணவிகள், ெபா மக்கள் இந்த அரிய நிகழ்ைவ கண் களித்தனர். ெவள்ளி
கிரகத்தின் இந்த அரிய நகர்ைவ அெமரிக்கா தல் ெதன் ெகாரியாவைர உலகம்
வ ம் வசிக்கும் மக்கள் கண் ரசித்தனர்.
அெமரிக்காவில் வசிப்பவர்கள் ெசவ்வாய்கிழைம காைலயி ம், ஆசியா பகுதியில் வசிப்பவர்க க்கு தன்கிழைம ம் சூரியைன ெவள்ளி
கடந் ெசன்ற நிகழ் ெதரிந்த . இ ேபான்ற நிகழ் 130 ஆண் க க்கு ன் அதாவ 1882 ம் ஆண் நைடெபற்றதாக லாஸ்
ஏஞ்சல்ஸ் நகைரச் ேசர்ந்த ஒ வர் குறிப்பிட்டார்.
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