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சிருஷ்டிப்பில் படிப்படியாக பார்க்கலாம்- நிகழ்ச்சி 1
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்ககர்பபர்க் நிகழ்ச்சியில்,
அைிவியலின் காரணமாக தங்களுறைய கிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத
றகவிட்ைவர்களின் ககள்விகளுக்கு இன்று பதிலளிக்க இருக்கிகைாம்.
ஏகதாபவாரு கட்ைத்தில் நீங்கள் இன்றைய நவன
ீ
அைிவியலாவது
சிருஷ்டிப்றப பற்ைிய கவத பதிவிகளுைன் ஒப்பிை இயலாபதன்று
நிறனக்கிைீர்கள். ஆனால் இந்த பதாைரில் சமீ பத்திய அைிவியல்
ஆய்வுகள் உங்கறள விசுவாசத்திற்கு கநராக நைத்துவதற்கான
ஆதாரங்கறள பார்க்க இருக்கிகைாம். அகதாடு, மற்ை ககள்விகளுக்கும்
பதிலளிக்க இருக்கிகைாம், இயற்றகயின் சாதறனகள் கவதத்தின்
பதிப்பில் இருக்கிைது என்ை எதிர்பார்ப்புைன் இருக்க கவண்டியது
அவசியமா?

ைாக்ைர். வால்ைர் பகய்சர்: எதிர்பார்ப்பு அவசியம் தான்,
ஏபனன்ைால் காரணகர்த்தா ஒருவர்தாகன. அதாவது, ஒரு குைிப்பிட்ை
கட்டிை கறலஞரால் கட்ைப்பட்ை ஒரு கட்டிைத்றதயும் அவர் கட்டிய
கவபைாரு கட்டிைத்றதயும் பார்க்கும்கபாது, நீங்கள், இது பிரான்க்
லாயிட் றரட் கட்டிைம் என்பீர்கள்.” இந்த பிரபஞ்சத்றத பார்க்கும்
கபாது, அது கதவனால் உண்ைாக்கப்பட்ைது. அது எல்லாவற்ைிலும்
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இருப்பது, “கமட் இன் USA அல்ல ஆனால், “ஜீவனுள்ள கதவனால்
உண்ைானது என்ைிருக்கிைது.” நீங்க வசனத்றத பார்த்தாலும், அதுவும்
கதவனிைத்தில் இருந்து வந்ததுதான். இதன், காரணகர்த்தா ஒருவகர.
இரண்றையும் உண்ைாக்கியது ஒருவகர. இதன் வியாக்கியானங்கள்
மாறுபைலாம், ஆனால் ஆதாரங்கள் மாைாது, மூல குைிப்புகள்
மாைாதறவகள். அகத கதவனிைத்திலிருந்து தான் ஆதி தகவல்கள்
வருகிைது. இல்லாவிட்ைால் சிருஷ்டிப்பின் உபகதசத்றத நாம் தூர
எரிந்திருப்கபாம். அப்படியில்லாவிட்ைால் நாம் கதவ ஆவியினால்
அருளப்பட்ை, கதவ வார்த்றதறய புைக்கநித்திருப்கபாம். எறதயும்
நம்மால் புைக்கணித்திை முடியாது. அறவ இரண்டும் ஜீவனுள்ள
கதவனிைமிருந்து வருகிைது.

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு எனது விருந்தினர் வானியலாளரான
ைாக்ைர். ஹக் ராஸ் பைாரான்கைா பல்கறலகழகத்தில் வானியலில்
பிபஹச்டி பபற்ைவர், ககல் கைக்கில் விண்மீ ன் திரள் ஆராய்ச்சியில்
ைாக்ைர் பட்ைம் பபற்ைவர். அவர் பல புத்தகங்கறளயும்
எழுதியிருக்கிைார், அவருறைய சமீ பத்திய புத்தகம், கநவிககடிங்
பஜனிசிஸ். அகதாடு நாம் எபிகரய பண்டிதரான ைாக்ைர். வால்ைர்
ககயசருறைய வார்த்றதகறளயும் ககட்க இருக்கிகைாம், இவர்
உலகிகலகய பறழய ஏற்பாடு மற்றும் எபிகரய பமாழியில் அதிக
அைிவாற்ைல் உறைய நபராக பலரால் கருதப்படுபவர். எங்ககளாடு
இறணந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் எப்படி சிருஷ்டிப்பின் பதிறவ
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பகாண்டுள்ள

ஆதியாகமம் 1 மற்றும் 2 நவன
ீ
அைிவியல்

கண்டுபிடுப்புகளுைன் ஒத்துப்கபாகிைது என்பறத ககட்டு
அைிந்துபகாள்ளுங்கள் இது ஜான் அன்ககர்பபர்க் நிகழ்ச்சி
*****

ைாக்ைர். ஜான் அன்ககர்பபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள
வரகவற்கிகைாம். இன்றைக்கு அருறமயான காரியத்றத பார்க்க
இருக்கிகைாம். நாம் குறைந்தது 3 தறலப்புகறள பார்க்க இருக்கிகைாம்.
முதலாவதாக, இரவு கநரத்தில் வானத்றத பார்க்கும்கபாது
நட்சத்திரங்கறள பார்க்கின்கைாம், பமாத்தம் எத்தறன நட்சத்திரங்கள்
இருக்கிைது? பவல், இன்றைக்கு அறத பதரிந்துபகாள்கவாம்.
இரண்ைாவதாக, கதவகன இந்த பிரபஞ்சத்றத வடிவறமத்து
உருவாக்கினார் என்பதற்கான மறுக்க முடியாத ஆதாரத்றத குைித்து
கபசிை இருக்கிகைாம். அறததான் விஞ்யானிகள் இருண்ை சக்தி
என்கின்ைனர், அறத குைித்து இன்றைக்கு கபச இருக்கிகைாம். அதன்
பிைகு ஆதியாகமம் 1றை குைித்தும் கபசிை இருக்கிகைாம்.
சிருஷ்டிப்பின் ஆறு நாட்களின் கால கநரம் என்ன, ஆதியாகமம் 1
மற்றும் 2ல் பசால்லப்பட்ைபடி 7 நாட்கள் தானா? இன்றைக்கு பல
சுவாரஸ்யமான தறலப்புகறள றவத்திருக்கிகைாம். சரி, ஹக், முதல்
விஷயத்திலிருந்து பதாைங்கிைலாம், அது என்னன்னா, சுமாரா, இப்ப
இந்த பிரபஞ்சத்தில எத்தறன நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்ைன?
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ைாக்ைர். ஹக் ராஸ்:.: பவல், பார்க்ககூடிய உலகில் சுமார் 50
பில்லியன் ட்ரில்லியன் நட்சத்திரங்கள் இருக்கிைது. நமக்கு அது
பதரியும் ஹபிளினுறைய அல்ட்ரா டீப் துறைக்காக நன்ைி,
விண்பவளியின் குறுகிய சாரத்தின் வழியாக எல்லா
நட்சத்திரங்கறளயும் வின்மீ ண்கறளயும் பார்க்க உதவியாக இருக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், சரி, உங்களுறைய, ககள்வி இதுதான்,
இந்த எல்லா நட்சத்திரங்களும் அவசியமானதா அல்லது கதவன்
இருக்கட்டும் என றவத்தாரா? என்ன நைக்கிைது என்பறத காண்பிக்கும்
ஒரு வடிகயாறவ
ீ
காண்பிக்க இருக்கிகைாம். இறத பாருங்கள்.

திறரப்பைம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

அறிவிப்பாளர்: நம்முறைய பால்வழிறய றமயத்திலிருந்து சில
ஆயிரக்கணக்கான ஒளியாண்டுகறள கைந்து பறழய நட்சத்திரங்கள்
இருக்கும் ஒரு ஒளிவட்ைத்றத அறைகிகைாம். ஆரம்ப கால இந்த
நட்சத்திரங்கள் உயிர் வாழ அத்தியாவசியமான மூலக்கூறுகறள
நிறலபடுத்த அவசியப்பட்ைது. ஆதி காலத்து இந்த நட்சத்திரங்கள்
நம்முறைய கிரகத்திற்கும் நாம் வாழ்வதற்கும் உறுதுறணயாக
இருந்தபதன்று பசால்லலாம். நட்சத்திரங்கள் தங்களுறைய எரிபபாருள்
தீரும்கபாது மரித்து, அதனுறைய சாம்பல்கறள விட்டுபசல்கிைது, அந்த
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மூலக்கூறுகள் அடுத்த சந்ததியான நட்சத்திரங்களும் கிரகங்களும்
உருவாக அவசியமாக இருக்கிைது. ஒன்பது பில்லியன் ஆண்டுகள்
பாதிப்புள்ள மரித்த மரித்துக்பகாண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்களின்
சாம்பல்களினால்தான் இன்றைக்கும் நம்முறைய பூமி
நிறலத்திருக்கிைது.
நமது சூரியன் மற்றும்

அறதவிை சிைிய நட்சத்திரங்கள் தனது

பவளிப்புை பைலத்றத இழந்திடும். அதனுறைய அணு எரிபபாருள்
முற்ைிலும் தீரும்பபாழுது, தீப்பற்ைிய பிைகு இருக்கும் தழல் கபால
அது காணப்படும். இந்த தழல்கள்,

பவண்ணிை குள்ளர்கள்

எனப்படும்,

அது தனிய 10 பில்லியன் ஆண்டுகளாகும், நாம் உயிர் வாழ்வதில்
பபரிய பங்கு வகிக்கிைது. அதாவது அந்த பவண்ணிை குள்ள
நட்சத்திரங்களிலிருந்துதான் உயிர்பிறழக்க கதறவயான ப்களாரின்
உண்ைாகிைது. ப்களாரின் இல்லாமல், சில புரதசத்துகள் உருவாவது
கடினம், இந்த பூமியில் உயிர்வாழ்வதும் சாத்தியமாகாது. இன்னும்
மறுக்க முடியாத காரியங்களும் இருக்கிைது அதாவது இப்பிரபஞ்சத்தில்
ட்ரில்லியன் கணக்கில் விண்மீ ன் திரள்கள் இருந்தாலும், நமது
விண்மீ ண், பால் வழியானது, தனகத்கத ப்களாரிறன பகாண்டுள்ள
பவகுசிலவற்ைில் முதன்றமயாக உள்ளது.
சூரியறன விை பபரிய நட்சத்திரம் எரிபபாருள் பற்ைாகுறரயறையும்
கபாது, அதனுறைய கமற்புைம் திடீபரன்று நிறலகுறளந்திடும்.
இறுதியில் பவடித்து சிதறும்படி கபாதுமான அளவு றமயப்பகுதிக்கு
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தாக்கத்றத ஏற்படுத்துகிைது, நம்முறைய விண்மீ ன் திரளிலும் பவடித்து
சிதறும் காரியங்கள் நைந்து வருகிைது, பகல் பவளிச்சத்தில்
பார்க்ககூடிய விதத்தில் பிரகாசமாக இருந்திடும். இறுதியாக பிரளய
பவடிப்பு உண்ைாகிைது, சூப்பர் கநாவா, வாழ்வாதாரத்திற்கு கதறவயான
பல மூலக்கூறுகறள உற்பத்திபசய்கிைது: கார்பன், றநட்ரஜன்,
ஆக்சிஜன், பாஸ்பரஸ், பபாட்ைாஷியம், சல்பர், ஐயன், காப்பர், சில்வர்,
மற்றும் பல.

அது மீ னிறைபவளியில் பிற்காலத்தில் நட்சத்திரங்கறள

உருவாக்கும் ரசாயனம் மற்றும் துகள்களின் கமகம் உண்ைாகும்படியாக
சிதரப்படுகிைது.
பலதரப்பட்ை இந்த நட்சத்திரங்களும் பல விதத்தில் வாழ்வா சாவா
என்று இருக்கும் நட்சத்திரங்களும் நம்முறைய வாழ்வில் பபரிய பங்கு
வகிக்கிைது. வணான
ீ
கநரம் என்று பசால்ல முடியாது, நட்சத்திரங்கள்
உருவான கைந்த 14 பில்லியன் வருைங்களின் ஒவ்பவாரு நிமிைமும்
இந்த பூமியில் நாம் வாழ கதறவயான மூலக்கூறுகறள உண்ைாக்க
அவசியமாக இருந்திருக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், ஹக், இது உண்றமயில் வியப்பாக
இருக்கிைது. கவதத்தில் கூை, வாதகமத்தின் முதல் வசனம், நாம்
இப்கபாது பார்த்த அறனத்றதயும் 10 வார்த்றதகளில்
உள்ளைக்கியுள்ளது: “ஆதியிகல கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும்
சிருஷ்டித்தார்.” சாமீ ப காலம் வறரக்கும் இபதல்லாம் இருப்பது நமக்கு
6

பதரியாது, இப்ப நீங்க, நட்சத்திரங்கள் உருவாவதும் அறவ எரிந்து
சாம்பலாகிைதும் நமக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கிைது என்கிைீர்கள்.
கதவன் மனிதறன உருவாக்கி பூமியில் றவத்தார், நம்றம உருவாக்கி
இங்க றவத்தார், இங்கு வாழ அவசியமான அறனத்றதயும் பல
காலத்திற்கு முன்பாக ஆயத்தப்படுத்தினார்.

ராஸ்:..றரட். தனிம வரிறச அட்ைவறணயில் 98 மூலக்கூறுகறள
பார்க்க முடியும். இந்த பூமியில் வாழ்வதற்கு இந்த காரியங்கள்
அவசியமாக இருக்கிைது, இந்த பிரபஞ்சத்தின் முழுறமயான
தன்றமறய றவத்து உலகம் உண்ைானகபாது இருந்த முதல் நான்கு
மூலக்கூறுகறள அைியலாம். கமலும் றஹட்ரஜன் மற்றும்
ஹீலியத்தின் துல்லியமான விகிதம் எதிர்கால நட்சத்திலங்களில் எந்த
விதமான மூலக்கூறுகள் உருவாகும் என்று நிர்ணயித்திடும்.
கிட்ைத்தட்ை 3 தறலமுறைகளாகும், பவற்ைிகரமான 3 தறலமுறைகள்,
நம்முறைய வாழ்விற்கு கதறவயான மூலக்கூறுகறள ஒரு
நட்சத்திரம் உருவாக்கிை அவ்வளவு நாளாகும். உதாரணமாக,
சூபர்கநாவாவிலிருந்து கிறைக்கும் உகரனியம் மற்றும் கதாரியம்
கண்ைங்கறள உண்ைாக்க அவசியமாகும் அதினால் நாம் இந்த பூமியில்
கைல்கறளயும் கண்ைங்கறளயும் பகாண்டிருக்க முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: எதற்கு எவ்வளவு?
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ராஸ்:எதற்க்காக எவ்வளவு? பவல், அதாவது, பமாத்த தன்றமறய
றவத்து முதல் நான்கு நிமிைத்தில் எந்த விதமான மூலக்கூறு
உருவாகும் என்பது நிருபனமாகிடும். அகதாடு இந்த பிரபஞ்சம் தனது
வரலாற்ைில் எப்படிபயல்லாம் சுழன்ைிருக்கிைது என்பறதயும் அைிந்து
பகாள்ள முடியும். மனிதர்களுறைய வாழ்வாதாரம் சீராக இருப்பதற்கு
நட்சத்திரங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று குறுப்பிட்ை துறலவில் இருக்க
கவண்டியதும் மிகவும் அவச்சியமானதாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்: உண்றமயில் வார்த்திகய இல்றல. இரண்ைாவறத
பார்க்காலாம், அதுதான் இருண்ை சக்தி. இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு
கிறைத்த மறுக்க முடியாத துல்லியமான ஆதாரம் என்று நீங்கள்
பசால்லுகிைீர்கள். இதுவும் இந்த பூமியில் உயிர்வாழ
அத்தியாவசியமானது அகதாடு கதவன் இந்த விதிகறள நம்முறைய
நலனுக்காக றவத்திருப்பறதயும் நமக்கு எடுத்துறரக்கிைது. சரி,
முதலாவதாக, இது என்னது? உங்களுறைய ஆவணப்பைத்திலிருந்து
“ஜர்னி டூவர்ட் கிரிகயஷன்” சில காட்சிகறள றவத்திருக்கிகைாம். நீங்க,
இப்ப, அறத பார்க்கும்படி விரும்புகிகைன்.
திறரப்பைம்: கஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்ஸ்

அறிவிப்பாளர்: பூமியிலிருந்து நாம் ஆறு அல்லது ஏழு பில்லியன்
ஒளியாண்டுகள் கைந்தபிைகு, இந்த குைிப்பிட்ை காரியத்றத
எதிர்பகாள்கிகைாம். 2000 வது ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில்
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விஞ்யானிகள் பூமியின் பலதரப்பட்ை தன்றமறய கண்ைைியும்படி
அண்ைார்டிக்காவின் குளிர்ந்த சூழ்நிறலயில் பலூன் மவுன்ட்ைட்
பதாறலகநாக்கி மூலம் பசய்த ஆராய்ச்சியின் அைிக்றகறய
பவளியிட்ைனர். பூமர்ரங் ப்ராபஜக்ட் என்று அைியப்படும்,
பதந்துருவத்தின் குளிர்ந்த சூழலானது ஆராய்ச்சியாளர்கள் பூமியின்
பைர்ந்த தன்றமறய துல்லியமாக அளவிை பபரிதும் உதவியாக
இருந்தது. பசால்லப்கபானால் சிருஷ்டிப்பின் நிகழ்வின் முதல் 8
பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிைகு, பிரபஞ்சத்தின் விரிவாக்க நிறல
பமதுவாக குறைந்துவிட்ைது, ஒரு குண்டு பவடிப்பிற்கு பிரகுன்ைாகும்
அறமதிகபால. ஆனால் பூமர்பரங் கசாதறனகள் கைந்த 6 பில்லியன்
ஆண்டுகளாக பிரபஞ்சத்தின் விரிவாக்க பசயல் துரிதமாக
நறைபபறுவறத பவளிபடுத்தியுள்ளது.
அகிலத்தின் விரிவாக்கத்றத பற்ைிய வரலாற்று பதிப்புகளில் 2 முக்கிய
துல்லியமான ஆதிக்கம் இருப்பறத விஞ்யானிகள் கண்ைைிந்துள்ளனர் –
மாஸ் பைன்சிட்டி மற்றும் ஸ்கபஸ் எனர்ஜி பைன்சிட்டி. மாஸ்
பைன்சிட்டி, பிரபஞ்சத்தின் முதல் பாதிறய ஆண்டுபகாண்டிருந்தது,
அண்ைசராசரம் விரிவறைவறத தாமதமாக்கியது, ஆனால் ஸ்கபஸ்
எனர்ஜி பைன்சிட்டி, சமீ ப காலமாக அண்ைசராசரத்றத ஆண்டுவரும்
இது, துரிதப்படுத்தியுள்ளது.

இதுவறர கண்டுபிடித்திராத துல்லியமான

பறைப்றப இந்த சமநிறல தன்றம

பவளிப்படுத்தியது.

ஒருகவறள

இந்த மாஸ் பைன்சிட்டி1060 க்கு குறைவாககவா கவறுபாகைா
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இருந்திருந்தாலும், அல்லது ஸ்கபஸ் எனர்ஜி பைன்சிட்டி 10120 ல் ஒரு
பாகம் அதிகமாகவா கவறுபட்கைா இருந்திருந்தால், பிரபஞ்சத்தில்
எங்கும் உயிர்வாழ்வது, மிகவும், கடினமாயிருந்திருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், இது நம்பகவ முடியவில்றல, இந்த இருண்ை
சக்தி. இதில் நிறைய இருக்கிைது, அகதாடு இது அைிவாற்ைலுறைய
சிருஷ்டிகறர குைிப்பதாக பசால்லியிருக்கிைீர்கள். எவ்வளவு புத்திசாலி?
நீங்க பசால்வறத புரிந்துபகாள்ளும்படி பகாஞ்சம் விளக்கமாக
பசால்லுங்க.

ராஸ்:பவல், இந்த காட்சியில் ஸ்கபஸ் எனர்ஜி பைன்சிட்டி குைித்து
பார்த்கதாம். இன்றைக்கு அறத ைார்க் எனர்கி என்கின்ைனர்.
பிரபஞ்சத்துள்ள எல்லாவற்ைிலும் 3 கால் பாகங்களாக பிரிக்கிைது.
கமலும் இந்த ஆற்ைல் பிரபஞ்சத்தின் விண்பவளியின்

கமல்பரப்பில்

இருக்கிைது. பரப்பளவு எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கிைது அவ்வளவாய்
பிரபஞ்சத்றத விரிவறைய பசய்யும் ைார்க் எனர்ஜியின் தாக்கம்
வலிறமயாக இருக்கும். அறத மிக கவகமாக சுழற்ைிவிட்ைால் பவறும்
ககஸ் தா கிறைக்கும், நட்சத்திரங்ககளா விண்மீ ன்ககளா உண்ைாகாது.
அறத மிகவும் நிதானமாக சுழலபசய்தால், அப்கபாது கருப்பான
ஓட்றைகளும் நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் உண்ட்ட்கும். இரண்டுகம
வாழ்வதற்கு ஏற்ைதல்ல. வானியலாளர்கள் கணக்கிட்டிருக்கிைார்கள்
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அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் உயிர்வாழ்வது சாத்தியமாக இந்த ைார்க்
எனர்ஜி 10120 ளும் ஒரு பங்கு அதிகமாக இருக்கும்படி பசய்யகவண்டும்.
இந்த துல்லியமான நிறலறய அறையபசய்வபதாடு மனிதர்களால்
சாதிக்க முயலும் காரியங்கறள ஒப்பிட்டு பார்த்திைலாம். அறத நான்
கவனித்த கபாது, ஏற்ைதாக கதாண்டியது கால் கைக் மற்றும் MIT
இயற்பியலாளர்கள் கண்டுபிடித்து வடிவறமத்த நமது அரசாங்கம்
உண்ைாக்கிய கிராவிட்டி கவவ் பைபலஸ்ககாப். ஆனால் இந்த இருண்ை
சக்தியில் நாம் பார்க்கும் விஷயம் என்னபவன்ைால் நாம்
கிராவிட்டிகவவ் பைபலஸ்ககாபில் பார்ப்பறத விை

1097 மைங்கு

அதிகமான ஆற்ைலும் ஞானமும் காணப்படுகிைது, அது இவ்வளவு
மைங்கு அதிக சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கிைது. இப்படியும் பசால்லலாம்,
இந்த அைார்க் எனர்ஜிறய உண்ைாக்கியவர் குறைந்தது 10 ட்ரில்லியன்
ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன் ட்ரில்லியன்
ட்ரில்லியன்

மைங்கு இந்த கால் பைக் மற்றும் MIT

இயற்பியலாளர்கறளவிை அதிக ஞானமும்

அைிவும் உறையவர், நமது

அபமரிக்க அரசாங்கத்றதவிை அதிக மைங்கு பசலவிட்டிருக்கிைார்.
நான் பசால்லவது புரிகிைபதன்று நிறனக்கிகைன். அைிவாற்ைல், புத்தி,
உருவாக்கும் ஆற்ைல் இறவ ஒரு தனிப்பட்ை நபரின் தன்றமகறள
பவளிப்படுத்தும், எனகவ இந்த பிரபஞ்சத்றத உண்ைாக்கிய கதவன்
காலங்களுக்கும் கநரங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ைவர் மனிதர்களான
நம்முறைய திைறமக்கு அப்பாற்பட்ை பறைப்பாற்ைலும் சிைப்பான
11

ஆள்தத்துவத்றதயும் பகாண்ைவராக இருக்கிைார் என்பது
பவளிப்படுகிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இந்த வியக்கத்தக்க ஆற்ைலுள்ள சிருஷ்டிகர்
ஆதியாகமம் 1ல் எளிறமயான தகவறல கமாகசயிைம் கூைியுள்ளார்.
அதில் பசால்லப்பட்டிருக்கிைது, வானங்கறளயும் பூமிறயயும்
சிருஷ்டித்பதாடு சிருஷ்டிப்பின் ஆறு நாட்களுக்கு பிைகு ஏழாம் நாளில்
அவர் ஓய்ந்திருந்தார். இதில் உண்ைாகும் ககள்வி: அவர் இப்படி
பசால்வதற்கான அர்த்தம் என்ன அவர் ஒவ்பவாரு நாளும் கவறல
பசய்கிைார் நாள் ஒன்று, நாள் இரண்டு, நாள் மூன்று? நீங்களும் கலந்து
பகாண்ை விவாத கமறை ஞாபகமிருக்கா சிகல கவதத்தின் அந்த
நாட்கள் 24 மணிகநரங்கள் என்ைனர் நீங்க எல்லாரும் அது அதிக கால
கநரத்றத உறையது என்ைீர்கள். நான் அப்கபாது முன்னிறல வகிக்கும்
எபிகரய பண்டிதறர அறழத்திருந்கதன், ைாக்ைர். வால்ைர் பகய்சர்,
அவரும் நம்கமாடு அங்கிருந்தார். இந்த ககள்வி எழும்பினகபாது
அவரிைம் ககட்கைன்: “கயா” என்பதின் கவதத்தின் தத்ரூபமான
பமாழிபபயர்ப்பு என்னவாக இருக்கிைது? இப்ப, நீங்களும், அறத
கவனியுங்கள்.
"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்"

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ைாக்ைர். வால்ைர் பகய்சர், உங்களிைமிருந்து
துவங்கிை விரும்புகிகைன். ஆதியாகமம் 1 மற்றும் 2ல் பசால்லப்படும்
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நாள் என்ை வார்த்றதயின் அர்த்தம் என்ன? கவதாகமம் 24
மணிகநரத்றத பகாண்ை நாறள பற்ைி பசால்கிைதா, அல்லது
அறதவிை அதிக கநரத்றத பகாண்ை நீண்ை காலத்றத குைிக்கிைதா?
சரி, NIV கவதாகமத்தின்

பமாழிபபயர்ப்பாளர்களில் நீங்களும் ஒருவர்,

நீங்க எபிகரயத்றத கபாதிக்கிைீர் உங்களுக்கு சுமார் ஏழு பாறஷகள்
பதரியும், எனக்கு பதரிந்தவறர இதுதான் உண்றம. இப்ப எங்களுக்கு
உதவுங்க, என்கனாை அம்மாவும் புரிந்து பகாள்ளும்படியாக பகாஞ்சம்
விளக்கமாக பசால்லுங்க. நாள் என்ை வார்த்றதயின் சரியான
கவதாகமம் விளக்கம் என்ன?

பெய்சர்: பவல், ஜான், உங்ககளாடு இருப்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி,
உங்கள் தாயாறர சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. அதிலும் உங்களுறைய
ககள்விறய திரும்பவும் பரிசீலிப்பதில் அதிக மகிழ்ச்சி. இந்த ககள்வி
இப்படி இருந்திருக்கணும், நாள் என்ை வார்த்றதயின் அர்த்தங்கள்
என்ன?

நான் பபாதுவாக ஒரு வார்த்றதக்கு ஒரு அர்த்தம் தான்

இருக்குன் என்று வாதிப்பவன் – ஆசிரியரின் பயன்பாட்றை பபாறுத்தது.
ஆனால் இந்த காரியத்தில், அதாவது, ஆதியாகமத்தில், அவர் சுமார்
மூன்று அல்லது நான்கு வித்தியாசமான விதங்களில் அந்த
வார்த்றதறய பயன்படுத்தியுள்ளார். நாள் என்ை வார்த்றதயின், “கயாம்”
என்ை எபிகரய வார்த்றத, கிங் கஜம்ஸ் கவதாகமத்தில் 500 முறை
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
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இங்கிலீஷ் கமன்ஸ் எபிகரய ஒத்தவாக்கியத்தின்படி, “கயாம்” என்ை
வார்த்றத 58 வித்தியாசமான வார்த்றதகளாக
பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அதினால் இது நியாயமற்ை காரியம்

என்ைாகாது. இந்த பகுதியில் ராஜாறவ குைிக்கிைது, அதனால் அறத
நாம் கருத்தில் பகாள்ள கவண்டியது அவசியம். எனகவ, நாள் 5ம்
வசனத்தில், “பகல்கவளிச்சமாகும்”. நான்காம் வசனத்தின் நாள் என்பது
கதவன் 24 மணிகநரத்றதயுறைய நாறள உண்ைாக்கினார். ஆதியாகமம்
2:4ல் முன்னிறை உட்கூராக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, “கதவனாகிய
கர்த்தர் வானத்றதயும் பூமிறயயும் உண்ைாக்கின நாளிகல” இது
சிருஷ்டிப்பின் சகல பசயல்பாடுகறளயும் குைிக்கிைது, அதாவது நாம
பசால்ல்வது கபால, “இந்த நபர் ஜனாதிபதியாக இருந்த நாளில்”
அல்லது “ஆபிரகாம் லின்ககானுறைய நாளில்.” இதற்கான விறை
இதுதான் கருப்பபாருறள கருத்தில் பகாள்ளகவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஓகக, அப்படினா கதவன் பசால்வறதப்பற்ைி
உங்களுறைய கருத்து என்ன, என்ன பசால்லுகிைார், அது நீண்ை
நாட்கறள பகாண்ை காலமா? அங்கக 3 பதரிந்பதடுப்புகள் இருக்கிைது.

பெய்சர்: யா, அறவ ஒவ்பவான்றையும் நாம் கவனமாக
றகயாலகவண்டுபமன நிறனக்கிகைன். ஆதிகால திருச்சறபயின்
கபாதகர்களும் இறைகால கபாதகர்களும் இந்த காரியத்தில், அதிக
கவனத்கதாடு இருந்தார்கள் இது அதிக காலத்றத குைிக்கிைதாக
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நிறனப்பதற்கு, பல காரணங்கள் இருப்பதாக பசால்லப்படுகிைது.
அதாவது அஹச்டின் –அல்லது அகஸ்டின், உங்களுறைய விருப்பபடி
பசால்லிக்பகாள்ளுங்கள் – ஆனால் அகஸ்டினுறைய விதத்தில்
பசான்னால், அவர் பசால்கிைார் நாள் ஒன்று, நாள் 2, நாள் 3
என்பதுதான் 24 மணி கநரம் உண்ைாவதற்கு முன்பு இருந்தது.
அப்கபாது அங்கக மனிதர்கள் இல்றல என்பறத நான் கருத்தில்
பகாள்ளகவண்டியது அவசியம், எனகவ அது மனிதர்களுறைய
கண்கணாட்ைமாக இருக்கவில்றல, அது பதய்வக
ீ கண்கணாட்ைம்.
அகதாடு, அண்ைத்றத சுற்ைி வந்துபகாண்டிருக்கும் வானியலாளர்கள்
இருக்கிைார்கள், அவர்களுறைய கண்கணாட்ைத்தில் அதிகப்படியான
சூரிய உதயத்றதயும் அஸ்தமனத்றதயும் காண்கிைார்கள், மாறலயும்
விடியர்காலமும், சாயங்காலமும் விடியர்காலமும், சாயங்காலமும்
விடியர்காலமும், சாயங்காலமும் விடியர்காலமும். சரி, கதவன்
அறதவிை துறளவில் இருக்கிைார், என நிறனக்கிகைன், நம்முறைய
சூரிய குடும்பத்திற்கு அப்பால், எனகவ, அறத கருத்தில்
பகாள்ளபவர்கலாக இருந்திடுகவாம்.
அதாவது இந்த காரியத்றத றமயப்படுத்தும் படியாக கவதாகம பகுதி
வலியுறுத்துவதாக பதரியவில்றல. கவதாகம பதிவு என்ன பசால்ல
வருகிைது என்ைால், இறவ அறனத்றதயும் உருவாக்கினவர் கதவன்
என்கிைது, “அஆதியிகல” பூம்! கதவன்! அவர் சகலத்றதயும்
உண்ைாக்கினார். நவன
ீ
சமுதாயத்துைன் இறணக்கப்பைகவண்டிய
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உண்றமயான விவாதம் என்னபவன்ைால், உண்றமயில் ஆரம்பம்
இருக்கிைதா, அது பதாைர்பானதா? இந்த கவதப்பகுதி கூறுகிைறத,
பாருங்கள், அது உண்றம. கதவறனயன்ைி ஒன்றுகம இல்றல, அவர்
உருவாக்கினார், அவர் சிருஷ்டித்தார். இப்படிதான் இறத நாம் பார்க்க
கவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், அது அருறமயான விவாதமாக இருந்தாது
கமலும் இந்த பதாைரில் அறத ஜனங்களுக்கு காண்பித்திை
இருக்கிகைாம்.

ஆனா ைாக்ைர் பகய்சர் கபசுவறத ககட்பது நன்ைாக

இருக்கிைது. இப்ப, அதாவது, அவர் பசான்ன கறைசி குைிப்ப பாருங்க,
இந்த பகுதியில் நீங்க பார்க்க கவண்டிய முதல் காரியம் இந்த
பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு துவக்கம் உண்டு என்பறத ஏற்றுக்பகாள்ளுதல்.
இது பரவலாக விஞ்யான கருத்தாக இருக்கவில்றல. சமீ பத்தில் தான்
இறத ஏற்றுக்பகாள்ளும் நிறல நிலவிவருகிைது. அறத பற்ைி
பசால்லுங்க. ஏகதாபவாரு கட்ைத்தில் இதனுறைய துவக்கம்
இருப்பறத கவதமும் அைிவியலும் ஏற்றுக்பகாள்கிைது.

ராஸ்:அது சரிதான். இயற்பியலில் ஸ்கபஸ் றைம் சூத்திரங்கள்
பிரபஞ்சத்திற்கு துவக்கம் இருப்பதாக பசால்கிைது. அதில் கநரத்திற்கும்
ஒரு துவக்கம் இருப்பதும் அைங்கும், அதனுறைய அர்த்தம் கதவன்
பிரபஞ்சத்றத உருவாக்கும் முன்கப அவர் காலத்திற்கு
அப்பாற்பட்ைவராக இருந்தார். கால கநரம் என்பதன் நம்முறைய
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கண்கணாட்ைமும் அவருறைய கண்கணாட்ைமும் முற்ைிலும்
மாறுபட்ைதாககவ இருக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: யா, இந்த உதாரணம் எனக்கு பிடித்திருக்கிைது, நீன
வானியலாளராக இருந்தால், ஏன்னா பசய்திகளில்
பசால்லப்படுவதுகபால இப்ப வானியலாளர்கள் வானத்தில்
இருக்கிைார்கள், அவர்கள் 5 அல்லது 6 நாட்கறள எட்டு மணிகநர
காலமாக பார்க்கிைார்கள், அவ்வளவு கவகமாக இருக்கிைார்கள். எனகவ
அவர்களுறைய ஒரு நாளில் நமக்கு இங்கு

நம்றம பபாறுத்தவறர,

பூமியில் பலவித புரட்சிகள் நைந்துவிடும். கதவன் இறவகளுக்கு
அப்பாற்பட்ைவராக இருக்கிைார், அவருறைய கண்கணாட்ைம் என்ன?
அவருறைய கால அவகாசம் எப்படிபட்ைது? அது எனக்கு ஒரு
ககள்விறய முன்றவக்கிைது: இந்த பகுதியில் இருக்கும் “கயாம்” றம
நீங்கள் எப்படி பார்க்கிைீர்கள்? வானியலில் உங்களுறைய
கண்கணாட்ைத்தில் இது எப்படி பபாருந்துகிைது? கவதமும்
விஞ்யானமும் இறத அங்கீ கரிக்கிைதா?

ராஸ்:பவல், நா எபிகரய பண்டிதனல்ல, ஆனா ஆதியாகமத்றத
முதன்முறை வாசித்தகபாது, வால்ட்ை கபால நானும் நாள் என்ை
வார்த்றத மூன்று வித்தியாசமான வித்தத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ைறத
உணர்ந்கதன். அதன்பிைகு எனக்கு பதரிய வந்தது அதாவது
எபிகரயத்தில் நீண்ை காலத்றத குைிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒகர
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வார்த்றத “கயாம்”. ஆனால் ஆதியாகமம் 1 ஐ வாசிக்றகயில் என்றன
திருப்திபடுத்தியது என்னபவன்ைால் முதல் ஆறு நாட்களுக்கும்
சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் இருந்தது என்ை புரிந்துபகாள்ளுதல்,
ஆனால் ஏழாம் நாளுக்கு அப்படி இல்றல. கவதாகமத்தில் 3
இைங்களில் – சங்கீ தம் 95, கயாவான் 5 மற்றும் எபிகரயர் 4பசால்லப்படுகிைது நாம் கதவனுறைய ஏழாம் நாளில் இருக்கின்கைாம்.
அந்த ஏழாம் நாள் இன்னும் முடிவறைய வில்றல. என்றன
சமாதானப்படுத்திய மற்பைாரு காரியம் என்னன்னா ஆதியாகமம் 1ல்
பார்க்கும்கபாது மனுஷனில் ஆணும் பபண்ணும் ஆைாம் நாளில் தான்
உருவாக்கப்பட்ைனர். ஆனால் ஆதியாகமம் 2 ல் கதவன் ஆதாறமயும்
ஏவாறளயும் உருவாக்கியத்தர்க்கு இறையிளுண்ைான கால
இறைபவளிறய குைித்து பார்க்க முடியும். அப்படின்னா ஆைாம்
நாளுக்கும் ஏழாம் நாளுக்கும் இறைபவளி அதிகமாயிருந்தால்,
ஆதியாகமம் 1ல் பயன்படுத்தப்பட்ை இலக்கணப்படி நாள் என்பது அதிக
கநர இறைபவளியுைன் இருந்திருக்கும்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், நீங்க கிைிஸ்தவராக ஆனதற்கு முன்பு பல
தூய நூல்கறள வாசித்திருக்கிைீர்கள் என்று பதரியும். அறவகறள
கவதம் பசால்லும் காரியங்ககளாடு ஒப்பிடும்கபாது, எல்லா விதமான
தகவல்கறளயும் அள்ளிப்பது கவதாகமம் மட்டும் தான் என்பறத
அைிந்துபகாண்டீர்கள். அறத பற்ைி விளக்கமாக பசால்லுங்க.
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ராஸ்:பவல், இதில் மாத்திரகம கதவன் காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைவர்
என்று பசால்லப்பட்டுள்ளது, கநரங்களுக்கு விலக்கப்பட்ைவர், நித்திய
நித்தியமான காலத்திற்கு உட்பட்ைவர். விஞ்யான பத்திபுககளாடு
பார்க்கும் பபாது இதில் மட்டுகம சியான விதத்தில் சிருஷ்டிப்பின்
நிறல வரிறச படுத்தப்பட்டுள்ளது. கால கநரத்றத சரியான
பகாண்டுள்ளது, படிம பதிப்புகளின் விளக்கத்றத பகாண்டிருக்கிைது,
மனுக்குலம் உருவாவதற்கு முன்பு புதிய இனங்கள் கதான்ைியறதயும்
மனிதர்களுக்கு பிைகு ஒன்றும் உருவாகாதறதயும் இதில்
காணமுடியும். ஆறு நாட்கலாக கதவன் சிருஷ்டித்தார், ஏழாம் நாளில்
தனது சிருஷ்டிப்பின் பசயறல நிறுத்திவிட்ைார். நான் பார்த்த எல்லா
தூய நூல்களிலும், இயற்றகயின் புத்தகம் பசால்லும் அறனத்து
காரியங்ககளாடு ஒத்திருக்கும் ஒகர ஒரு புத்தகம் இருதான்.
உண்றமயில், கதவன் இரண்டு விதங்களில் தம்றம
பவளிப்படுத்தியறத கூறுகிைது: இயற்றகயின் புத்தகம் மற்றும்
கவதாகமா புத்தகம். கவதாகமம் மாத்திரகம முற்ைிலும் பபாருந்தி
இருக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, பிரியமானவர்ககள, இன்றைய தகவல்களால்
பிரகயாஜனமறைந்திருந்தால் அடுத்த வாரம் வறர காத்திருங்கள்,
ஏபனன்ைால் ஆதியாகமம் 1 மற்றும் ஆதியாகமம் 2 ல் கவதம் நமக்கு
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பவளிப்படுத்திடும் காரியங்கறள குைித்து இன்னும் அதிகமாக
பார்த்திைலாம். இறணந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிகைன்.

*****
எங்களுறைய பதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காண
இலவச ஜான் அன்பகர்பபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிைக்கம்
பசய்திடுங்கள்.
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