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சிருஷ்டிப்பில் படிப்படியாக பார்க்கலாம்- நிகழ்ச்சி 2 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்ககர்பபர்க் நிகழ்ச்சியில், 

அைிவியலின் காரணமாக தங்களுறைய கிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத 

றகவிட்ைவர்களின் ககள்விகளுக்கு இன்று பதிலளிக்க இருக்கிகைாம். 

ஏகதாபவாரு கட்ைத்தில் நீங்கள் இன்றைய நவனீ அைிவியலாவது 

சிருஷ்டிப்றப பற்ைிய கவத பதிவிகளுைன் ஒப்பிை இயலாபதன்று 

நிறனக்கிைரீ்கள். ஆனால் இந்த பதாைரில் சமீபத்திய 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 என்பரீ்கள்.” இந்த பிரபஞ்சத்றத பார்க்கும் 

கபாது, அது கதவனால் உண்ைாக்கப்பட்ைது. அது எல்லாவற்ைிலும் 
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இருப்பது, “கமட் இன் USA அல்ல ஆனால், “ஜவீனுள்ள 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 ஜவீனுள்ள 

கதவனிைமிருந்து வருகிைது.  

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு எனது விருந்தினர் வானியலாளரான 

ைாக்ைர். ஹக் ராஸ் பைாரான்கைா பல்கறலகழகத்தில் வானியலில் 

பிபஹச்டி பபற்ைவர், ககல் கைக்கில் விண்மீன் திரள் ஆராய்ச்சியில் 

ைாக்ைர் பட்ைம் பபற்ைவர். அவர் பல புத்தகங்கறளயும் 

எழுதியிருக்கிைார், அவருறைய சமீபத்திய 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 நவனீ அைிவியல் 

கண்டுபிடுப்புகளுைன் ஒத்துப்கபாகிைது என்பறத ககட்டு 

அைிந்துபகாள்ளுங்கள் இது ஜான் அன்ககர்பபர்க் நிகழ்ச்சி 

ைாக்ைர். ஜான் அன்ககர்பபர்க்: நிகழ்ச்சிக்கு உங்கறள 

வரகவற்கிகைாம். இன்றைக்கு அற்ப்புதமான ஒன்றை 

பார்க்கயிருக்கிகைாம். எனது விருந்தினரான வானியலாளரும் 

வானியர்பியலாளருமான, Dr. ஹக் ராஸ். கைந்த சில வாரங்களாக 

அவருறைய ஆவணப்பைத்திலிருந்து சில காட்சிகறள உங்களுக்கு 

காண்பித்து வருகிகைாம் “ஜர்னி டுவார்ட் கிரிகயஷன்”, நாம் வாழ்கிை 

இந்த பிரபஞ்சத்றத கதவன் எவ்வளவு கநர்த்தியாக துல்லியமாக 

வடிவறமத்திருக்கிைார் என்பறத பார்த்துவருகிகைாம். இன்றைக்கும் 

கதவன் நமக்கு கவதாகமத்தில் பகாடுத்திருக்கும் பதிவுகறள பார்க்க 

இருக்கிகைாம், ஆதியாகமம் 1, ஆதியாகமம் 2. இப்கபாதும் 

கவதாகமத்தில் கதவன் நமக்கு உறரத்த முதல் வார்த்றதயில் இருந்து 

நான் துவங்கிை விரும்புகிகைன். அவர் பசால்கிைார், “ஆதியிகல கதவன் 

வானத்றதயும் பூமிறயயும் சிருஷ்டித்தார்.” இந்த எளிறமயான பத்து 

வார்த்றதகள் விஞ்ஞானத்தின் அறனத்து தகவல்கறளயும் 

பகாண்டிருக்கிைது. நம்முறைய நண்பர்களில் ஒருவருறைய சில 

பதாகுப்புகறளயும் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிகைன், எபிகரய 

பண்டிதர் Dr. வால்ைர் பகய்சர். அவர் மிகவும் பிரசித்திபபற்ைவர். 

அவரிைம் நாம் ஒன்றை ககட்டுக்பகாண்கைாம், இந்த வார்த்றதகறள 
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எபிகரயத்திளிருந்து அப்படிகய பமாழிபபயர்க்கும் கபாது அதன் அர்த்தம் 

என்னவாக இருக்கிைது? அவர் அளித்த பதில் இதுதான். ககளுங்கள்:  

 

"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்" 

பெய்சர்: கதங்க்ஸ், ஜான். இது உண்றமயில் சரியான துவக்கத்றத 

பற்ைி பசால்கிைது, அந்த பகுதி பசால்கிைது, “ ஆதியிகல”. 

உண்றமயில், கவத வசனங்கள் எல்லாம் பமய்யானது என்று 

நம்புகிைவர்கள் அறனவரும் இதுதான் துவக்கம் என்பறத 

புரிந்துபகாள்வார்கள். அந்த வரியின் அடுத்த பகுதி, வானங்கறளயும் 

பூமிறயயும்,” பிரபஞ்சம் என்பதன் சரியான கவதாகம வார்த்றத. 

அறததான் நாம் கஹண்டியாடிஸ் என்கிகைாம்: ஹின்- ஒன்று, டியா – 

மூலம், டிஸ் – இரண்டு. எனகவ இரண்டு வார்த்றதகளில் இருந்து ஒரு 

கருத்து உண்ைாகிைது. பிரபஞ்சம் என்பது வானம் பூமிபயன்ை 

வார்த்றதயில் இருக்கிைது. இப்ப முழுறமயான ஒரு கூறர 

ஆதியிகலகய கபாைப்பட்டிருக்கிைது. இறத பசய்தது யார்? கதவன். 

கதவன் உண்ைாக்கினார். பாரா என்ை வார்த்றத கதவறன குைிக்கும் 

விதமாக 45 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கவறுயாருமில்றல. 

உருவாக்க வடிவறமக்க கபான்ைறவகளுக்கு கவறு சில வார்த்றதகள் 

இருக்கிைது. ஒருகபாதும் மனிதர்கள் பாரா என்ை வார்த்றதறய 

பயன்படுத்துவதில்றல, கமலும் இதகனாடு பயன்படுத்தப்பட்ைறவ 
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என்று எந்த பபாருறளயும் பசால்ல முடியாது. எனகவ ஒரு 

உறுதியான துவக்கம் இருந்தறத நாம் ஏற்றுக்பகாள்ள கவண்டும் என 

நிறனக்கிகைன், அது முற்ைிலும் கதவனால் உண்ைானது, அதில் இந்த 

முழு பிரபஞ்சமும் அைங்கும். இதற்க்கு பிைகுதான் இரண்ைாம் 

வசனத்தில் பூமிறய குைித்து பசால்லப்பட்டிருக்கிைது. ஆதியாகமத்றத 

கபால, முதல் காரியத்றத முதலில் றவக்க கவண்டும் – பிரபஞ்சம், 

சரி, இதற்கிறையில், கீழிருக்கும் பூமிறய பார்க்கலாம். இப்கபாதும் பூமி 

என்னும் தறலப்றப கவனிக்க  கபாகிகைாம்.  நீங்க, எவ்வளவு காலம் 

பின்னுக்கு பசன்ைாலும் சரி, அது ஆதியிலிருந்திருக்கிைது, இந்த 

நிறலயில் தான் கிருஸ்தவர்கள் ஒவ்பவாருவரும் நிறலயாக 

இருக்ககவண்டும், “ஆமா! ஆதியிகல இருந்தது. அதுதான் 

கவதாகமத்தின் நாட்கள்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஹக், Dr. வால்ைர் பகய்சர் ஆதியாகமம் 1:1 ட்றர 

பற்ைி பசான்னறத ககட்ைதற்கு பிைகு, ஏன் வானியலாளர்கள் இறத 

ஆதரிக்கிைார்கள் என்று பசால்லுங்க இறத பற்ைி கவறு சில 

கருத்துகள் கூை இருக்கலாகம.  

ைாக்ைர். ஹக் ராஸ்:.வால்ட் பகய்சர் பசான்ன காரியம் 

என்னபவன்ைால் அறததான் நாங்கள் சிருஷ்டிப்பின் உபகதசமான 

எக்ஸ் நிஹிகலா என்கிகைாம், ஒன்றுமில்லாததிலிருந்து கதவன் 

பிரபஞ்சத்றத எப்படி உண்ைாக்கினார், ஒகர பநாடியில் அறனத்தும் 
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வந்தது, விண்பவளி கநரம் எல்லாம் உண்ைானது. வானியலாளர்கள் 

ஒன்றை கண்டுபிடித்துள்ளனர் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்றத 

குைித்தத்தான சரியான புரிந்துபகாள்ளுதல், பபாது சார்பியல் 

ககாட்பாடுகள், விண்பவளி கநர கதாற்ைங்கள், கண்காணிப்புகள், 

இறவயறனத்தும் ஒரு சரியான துவக்கம் இருப்பறத 

வலியுறுத்துகிைது, ஆதியிலுண்ைான துவக்கம் என்பது  பருப்பபாருள் 

மற்றும் ஆற்ைலுக்கு மட்டும் உண்ைானதல்ல,  அதில் விண்பவளியும் 

கநரமும் அைங்கும். ஏபனன்ைால் விண்பவளி கநர கதாற்ைங்களினால் 

நாத்திக வானியர்பியலாளர்களும் இயற்றகறய பற்ைின மத 

விளக்கத்றத எப்கபாதும் புைக்கணிக்க முடியாது என்கின்ைனர்.  

ஆன்கர்பபர்க்: யா, கதவன் இருக்கிைார் அவர் எல்லாவற்றையும் 

உருவாக்கியிருக்கிைார். சரி, பசால்லுங்க. நீங்க இந்த காரியங்கறள 

முதலில் அைிந்த கபாது உங்களுக்கு ஆண்ைவறர பற்ைி பதரியாது. 

அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்லதான் நீங்க, இந்த பிரபஞ்சத்தின் 

துவக்கும் அைிவியறல சார்ந்து இல்றல என்பறத 

பதரிந்துபகாண்டீங்க. இந்த கண்கணாட்ைத்தினால் பபரிய 

வாக்குவாதகம உருவானது. அவர்கள் இந்த வரிறய உச்சரிக்க 

முடியாமல் கூச்சலிை பதாைங்கினர். அதற்கான சில ஆதாரங்கறள 

பகாடுத்திருக்கிைரீ்கள், அந்த உணர்றவ பற்ைி பசால்லுங்க. இந்த 

காரியத்றத ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாமல் அவர்கள் கத்தி கூச்சலிை 

காரணம் என்ன? 
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ராஸ்: பவல், 2 விச்சயங்கள். அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிந்தது 

இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு விண்பவளி கால கநர துவக்கம் இருந்தால், 

அதற்க்கு அர்த்தம் இந்த கால கநர கதாற்ைத்றத உண்ைாக்கிய 

அதற்கும் அப்பாற்பட்ை ஒருவர் இருக்க கவண்டும். அது உண்றமயில் 

கவதாகமத்தின் கதவறன குைிக்கிைது, அறத பலரும் 

விரும்புவதில்றல. அவர்கறள கலக்கமறைய பசய்த அடுத்த விஷயம் 

கால அளவுககால் மிகவும் சிைியதாக இருப்பது. அது பிரபஞ்சத்றத 

சில பில்லியன்கள் ஆண்டு கால பழறமயானதாக காட்டுகிைது. கமலும் 

உயிரியலாளர்களின் கருத்து என்னவாக இருந்தாலும், இது ஒருகவறள 

பில்லியன்கள் ஆண்டு பழறமயானதாக இருந்தால் துவக்கம் மற்றும் 

ஜவீன்களின் வரலாற்றை இயற்றககயாடு ஒப்பிட்டு பசால்ல முடியாது 

என்று வானியலாளர்களுக்கு பதரியும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: யா, ஒரு நட்சத்திரத்திற்கு 80 பில்லியன் ஆண்டுகள் 

எரிந்துபகாண்டிருக்கும் ஆற்ைல் இருப்பதாக பசான்னது எனக்கு 

பிடித்திருக்கிைது, ஆனால் விஞ்ஞானிகளின் கருத்து படி பிரபஞ்சம் 13.8 

பில்லியன் ஆண்டுகள் பழறமயானது என்கின்ைனர், இறத றவத்து 

தான் அவர்கள் வாதாடுகிைார்கள், அப்படிதாகன. 

ராஸ்: இதுவறர முழுறமயாக எைிந்த நட்சத்திரத்றத நாங்கள் 

காணவில்றல. தன்னிைத்தில் எரிபபாருள் தீர்ந்து கபான 

நட்சத்திரங்கறள கண்டிருக்கிகைாம், அறவ இப்கபாதும் குளிர்ந்தது 
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பகாண்டுதான் இருக்கிைது. அறவ குளிர்ந்துபகாண்டிருக்கும் பசயறல 

பார்க்கும்கபாது இந்த பிரபஞ்சம் இன்னமும் இளறமகயாடு இருப்பறத 

அைிந்துபகாள்ள முடிகிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஆதியாகமம் 1 றர பார்க்கும்கபாது, கவதத்தில் 

ஆதியாகமம் 1ல் நாள் என்ை வார்த்றத பயன்படுத்தப்பட்ை விதத்றத 

பார்த்தகபாது, உங்களுக்கு ஏற்பட்ை அனுபவத்றத பசால்லுங்கள்.  

ராஸ்: பவல், நான் முதல்முறையாக கவதத்றத எடுத்தகபாது இந்த 

நாள் என்ை வார்த்றத எறத குைிக்கிைது என்பறத அைிந்துபகாள்ள 

விரும்பிகனன், அதில் பயன்படுத்தியிருந்த வார்த்றதகள், 

சாயங்காலமும், விடியர்காலமும், 3ம் நாள், 4ம் நாள். இது, எல்லாகம, 

அதாவது இலக்கணத்தின் திருவிறளயாைல். எதற்க்காக இந்த 

வார்த்றதகள் இங்கு பசால்லப்பட்டிருக்கிைது? ஏழாம் நாறள 

பார்க்கும்கபாதுதான் சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் இல்றல 

என்பறத நான் கவனித்கதன். அதாவது, ஏழாம் நாறள பற்ைி 2ம் 

அதிகாரத்தில் பசால்லப்பட்டுள்ளது, இந்த எல்லா காரியங்களும் 2ம் 

அதிகாரத்தின் 4ம் வசனத்தில் முடிவறைவறத 

புரிந்துபகாள்ளகவண்டியது மிகவும் அவசியம். ஏழாம் நாளுக்கு 

சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் இல்றல என்பறத நான் 

பார்த்தகபாது, அதில்தான் கதவன் ஓய்ந்திருக்கிைார், மனிதர்களுறைய 

வரலாற்ைில் வித்தியாசமான ஜந்துக்கறள நாம் பார்க்க முடியாமல் 
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இருப்பதற்கு காரணத்றத இது விளக்குகிைது. ஆதாம் ஏவாறள 

உருவாக்கிய பிைகு சிருஷ்டிப்பின் பசயறல கதவன் நிறுத்திவிட்ைார், 

அதனால் கதவன் இன்றைக்கும் ஓய்ந்திருக்கிைார். இயற்றகயான 

பசயல்பாடுகறள பார்க்கிகைாம், ஆனால் கைந்தகாலத்தில் இயற்றகக்கு 

அப்பாற்பட்ை இடிபாடுகள் உண்ைாகியிருந்ததர்க்கு ஆதாரங்கள் 

இருக்கிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: உங்களுைனும் Dr. வால்ைர் ககயசருைனும் அந்த 

விவாதத்தின் நிகழ்ச்சி மற்றும் பல நிகழ்ச்சிகறள நைத்திடும் பபாழுது, 

இறத பார்த்த சில கபாதகர்கள் அவருக்கு கடிதம் அனுப்பினர். அறத 

நீங்கள் ககட்க விரும்புகிகைன்.  

 

"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்" 

ஆன்கர்பபர்க்: ஒரு கபாதகருறைய ககள்வியிலிருந்து துவங்கிை 

விரும்புகிகைன், ஏபனன்ைால் நாம் ஆதியாகமம் 1 மற்றும் 2 ன் 

சரியான வியாக்கியானத்றத குைித்து கபசிக்பகாண்டிருக்கிகைாம், நாள் 

என்ை வார்த்றதயின் சரியான அர்த்தம் என்ன. உங்களுறைய சில 

புத்தகங்கறள வாசித்ததிலிருந்து, Dr. பகய்சரிைம், பசால்லுகிைார், “Dr. 

பகய்சர் இந்த காரணம் கண்டுபிடிக்கும் கவறலயில் இைங்கி 

வசனத்தின் மீதிருக்கும் விசுவாசத்றத தளர பசய்வது 

வருத்தமளிக்கிைது. இந்த மறு பரிசீலறனயும் விளக்கமும் வசனத்றத 
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தளரபசய்வதர்க்கு, என்ன காரணம்? கவதாகமம் மற்றும் பரிமாண 

அைிவியலுக்கு அடித்தளம் கபாைா நிறனக்கிைார்களா. இது 

அவமானத்திற்குரியது.” சரி, நீங்க சரியான விளக்கத்றத எடுத்துறரக்க 

விரும்புகிைரீ்கள் அைிவியறல உட்புகுத்தவில்றல என்பறத பலமுறை 

எடுத்துக்கூைியும் இப்படி பசால்லுகிைவர்களுக்கு உங்களுறைய பதில் 

என்ன? அறத பசால்லுங்க, இந்த கபாதகருக்காக அறத பசால்லுங்கள்.  

பெய்சர்: பவல், கதங்க்யு, ஜான், அண்ட் கதங்க்யு, பாஸ்ைர், 

என்கமலுள்ள கரிசறனக்காக உங்களுக்கு நன்ைி. ஆனால் கவதகம 

என்றன இப்படி பசய்ய றவத்தபதன்று பசால்லிக்பகாள்ள 

விரும்புகிகைன். இந்த பகுதியில் என்ன பசால்லப்பட்டிருக்கிைது என்பது 

புரிந்துபகாள்ள முயலுகிகைன். கவறு எந்த கநாக்கமும் இல்றல. என் 

கதவறன நான் பிரியப்படுத்த விரும்புகிகைன், ஒவ்பவாருவருக்கும் 

கதவன் என்ன பசால்ல விரும்புகிைார் என்பறத அைிந்துபகாள்ள 

முயற்சிக்கிகைன். ஆக்கிகயானின் முழுறமயான திட்ைத்றத 

அைிந்துபகாள்ள நான் எவ்வளவு சக்திறய பசலவழித்திருக்கிகைன் 

என்று உங்களுக்கு பதரியாது, அதுதான் றமயப்பகுதியாக இருக்கிைது. 

எனகவ, நாள் என்ை வார்த்றதறய அவர் பசால்லும்கபாது, இறத நான் 

மிக கவனமாக றகயாளகவண்டும், “ஆல்றரட், ஆக்கிகயான் எனக்கு 

சில உள்ளான புதிர்கறள றவத்திருக்கிைாரா? அவர் முதல் 

வித்தியாசத்றத இதில் றவத்திருக்கிைார். சரி, இப்ப, 1:5ல் அதற்கு 

அர்த்தம் பகலுக்கு எதிரானது இரவு என்கிைார். ஒகக, இறத 
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றவத்துக்பகாள்கவாம். 1:14ல் கதவன் அறையாளங்களுக்காகவும் 

காலங்கறளயும் நாட்கறளயும் வருஷங்கறளயும் குரிக்கிரதர்க்காக 

சிைிய பபரிய சுைர்கறள உண்ைாக்கினார். ஓ, இது இப்கபாது நக்கு 

இருக்கும், 24மணிகநரமாக இருக்கிைது. பிைகு இறவயறனத்றதயும் 

ஒன்ைிறணத்து பசால்லும்கபாது அவர், இறவயறனத்றதயும் 

பசய்தபிைகு, அல்லது அவர் இறவயறனத்றதயும் உண்ைாக்கி  

முடித்த நாளில், இதில் 6 நாளின் காரியங்களும் அைங்கும், இறுதியாக 

அறனத்றதயும் முடித்து கதவன் ஓய்ந்திருந்தார். இதில், மறு 

விளக்கங்கள் கிறையாது. இது கவறலயற்ை நிறலபயன 

நிறனக்கிகைன். இது பரிதாபமான நிறல. நான் இதற்க்கு மறுவிளக்கம் 

அளிக்க விரும்பவில்றல அல்லது என்னுறைய விருப்பப்படி பசால்ல 

விரும்பி, “ பவல், நாள் என்பது நாள்தான், நாள் என்ைால் 

என்னபவன்று பதரியும்,”என்று பசால்லி, நாறள குைித்த என்னுறைய 

கருத்து இதுதான்.” இல்றல. கிறையாது. நாள் என்பறத எழுதிய 

ஆக்கிகயானின் கருத்துதான் பிரதிபலிக்கப்பை கவண்டும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: இன்பனாரு இைத்தில் பசால்லும்கபாது கமாகச இந்த 

வார்த்றதறய பசான்னதாக பசான்னரீ்கள், கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் 

ஆயிரம் வாருைத்றத கபால இருக்கிைது.” 

ஒகக, சிலர் இப்படியும் பசால்ல்வார்கள், “ஒரு நாள் ஆயிரம் 

வருைங்கள் என்று அவர்  பசால்ல வில்றலகய.” 
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பெய்சர்: ஆமா அது சரிதான். அதற்கு ஈைாக இருக்கும் என்று 

பசால்லப்பைவில்றல. நான் என்ன பசால்ல வர்கைன்னா அதாவது 

சால்ைரில், சங்கீத புத்தகங்களில், 150 சங்கீதங்களின் பபரும்பாலான 

தறலப்புகள் ஆதியிலிருந்த பமாழியில் தான் இருந்தது . அது கிகரக்க 

பமாழிப்பபயர்ப்புகளில், பி சி மூன்ைாவது நூற்ைாண்டில் பவளியானது. 

அவர்களால் சில வார்த்றதகறள பமாழிபபயர்க்க முடியவில்றல. 

இன்றைக்கும் சில வார்த்றதகறள பமாழிபபயர்க்க முடிவதில்றல 

ஏபனன்ைால் அறவ ஆதி காலத்து வார்த்றதகள். சங்கீதம் 90ல் கமாகச 

பாடின சங்கீதமாக இருக்கிைது, அதில்தான், நாள் என்ைா வார்த்றதறய 

அவர் பயன்படுத்துகிைார், இங்கு அவர், எதனால், அது ஆயிரம் 

வருஷத்றத கபாலிருக்கிைது என்று பசால்லுகிைார். சரியாக ஆயிரம் 

வருைம் எந்ட்ருஅ அவர் பசால்லவில்றல. உண்றமயில், அதற்கும் 

அதிகமாககவ இருக்கலாம். என்னுறைய கருத்து என்னபவன்ைால், 

பவல், இத ககளுங்க, கதவனுறைய சமுகத்தில் நின்ை ஒருவர் தான் 

இதன் ஆக்கிகயான். அவருக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்கிைது. எனகவ, 

இதற்க்கு மறுவிளக்கம் கதறவயில்றல, அன்பு கபாதககர. இந்த 

பகுதில் பசால்லப்படுவறத நான் அப்படிகய எடுத்துக்பகாள்ள 

விரும்புகிகர, கதவன் பசால்லியிருப்பறவகறள விளங்கிக்பகாள்ள 

அதுதான் என்னுறைய ஒகர வழி.  
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ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஹக், Dr. பகய்சர் பசான்னதிலிருந்து 

எடுத்துக்கூை விரும்புகிகைன். பிரியமானவர்ககள நீங்கள் இறத 

கவனமாக ககட்கும்படியாகவும் நான் விரும்புகிகைன். கபான வார 

நிகழ்ச்சியில் நாம் இங்கிலிஷ்கமன் எபிகரய ஒத்தவாக்கியத்றத பற்ைி 

பார்த்கதாம், அறத பார்க்கும் கபாதுகவதாகமத்தில் நாள் என்ை 

வார்த்றத “கயாம்” என 58 பவவ்கவறு வார்த்றதகளாக 

பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பறத பார்த்கதாம். இந்த ஒரு வார்த்றதக்கு 

எதற்க்காக இத்தறன அர்த்தங்கள்? எபிகரய பமாழியில் இருக்கும் 

வார்த்றதகளின் எண்ணிக்றகறய பபாறுத்துதான் பயன்பாடு 

இருக்கிைது. உதாரணமாக, எபிகரய பமாழியில் பமாத்தம் சுமார் 8, 700 

வார்த்றதகள் தான் இருக்கிைது, நம்முறைய ஆங்கில பசாற்களால், 

நம்முறைய கருத்றத பதரிவிக்கும் 500,000 கமலான வார்த்றதகள் 

இருக்கிைது. அதனால், சில எபிகரய வார்த்றதகள் 2அல்லது 3 

விதங்களிலி பயன்படுத்தப்படுகிைது, அந்தந்த பகுதிகள் தான் அதன் 

அர்த்தத்றத விளக்கத்றத  நிர்ணயிக்கிைது. நான் பசான்னது கபால, 

ஒத்தவாக்கியங்கள் கயாம் என்ை வார்த்றதயின் 58 பவவ்கவைான 

பயன்பாட்றை நமக்கு அளிக்கிைது.  

எனகவ நான் உங்களுக்கு துரிதமாக நான்கு உதாரணங்கறள 

அளிக்கிகைன். எட்டு முறை பறழய ஏற்ப்பாட்டில் கயாம் என்ை 

வார்த்றத வயறத குைிக்க பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. உதாரணமாக, 

ஆதியாகமம் 18:11, கூறுகிைது, ஆபிரகாமும் சாராளும் கயாம் 
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வயதுபசன்று முதிர்ந்தவர்களாயிருந்தார்கள், அதற்கு அர்த்தம் 

வயதானவர்கள்.  ஆதியாகமம் 47:28ல் பசால்லும்கபாது யாக்ககாபுறைய 

ஆயுசு நாட்கறள குைிக்கிைது, இங்கு கயாம் யாக்ககாபின் வாழ்நாறள 

குைிக்கிைது.  

நான்கு முறை கவதத்தில் கயாம் என்ை வார்த்றத எந்நாளும்   என்ை 

வார்த்றதயாக பமாழிபபயர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

உதாரணமாக, உபாகமம் 5:29ல் கதவன் கூறுகிைார், “அவர்கள் எந்நாளும் 

எனக்கு பயந்து என் கற்பறனகறள எல்லாம் றகக்பகாள்வதற்கு ஏற்ை 

இருதயம் அவர்களுக்கு இருந்தால் நலமாயிருக்கும்.” இந்த எந்நாளும் 

என்ைா வார்த்றத கயாம். உபாகமம் 5:29 இதிலும்  நாள் என்பது 

அவர்களின் வாழ்நாள் முழுவறதயும் குைிக்கிைது.  

மூன்ைாவது உதாரணம்: கயாம் என்பது காலத்றதயும் குைிப்பதாக 

இருக்கிைது. கயாசுவா 24:7 கூறுகிைது, “வனாந்தரத்திகல கயாம் 

சஞ்சரித்தீர்கள், அகநக நாள்,” இந்த பல மாத காலத்றத குைிக்கிைது.  

கமலும் 19 முறை கயாம் “என்பைன்றைக்கும்” என்று 

பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிைது. உதாரணத்திற்கு, சங்கீதம் 23:6 இது சிைந்த 

உதாரணம். அதில், “என் ஜவீனுள்ள நாபளல்லாம் நன்றமறயயும் 

கிருறபயும் என்றன பதாைரும். நான் கர்த்தருறைய வடீ்டிகல நீடித்த 

நாட்களாய் (கயாம்) நிறலத்திருப்கபன்.” இது நித்தியத்றத குைிக்கிைது.   
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ஹக் இப்ப, கயாம் என்ை வார்த்தாயின் நான்கு உதாரணங்கறள 

பார்த்தால் இது நம்முறைய ஆங்கில பமாழியில் நமக்கு 

வித்தியாசமான அர்த்தத்றத பகாடுக்கிைது. இப்ப ஆதியாகமம் முதல் 

அதிகாரத்தில் கமாகச முன்னும் பின்னுமாக பசால்லுவதில்  மூன்று 

நான்கு அர்த்தங்கறள நமக்கு அளிக்கிைது. அது என்னபவன்று 

விளக்கமாக பசால்லுங்க.  

ராஸ்: பவல், பூமியானது ஆதியிகல, ஜலத்தின் கமல் ஒரு இருளான 

படிவமாக இருந்தது. நாள் 1, கதவன் ஒளி ஊடுருவ முடியாமல் 

இருந்த சுற்றுச்சூழலில் ஒரு மாற்ைத்றத ஏற்ப்படுத்தி ஒளிறய 

ஊடுருவ பசய்தார். இப்ப வசனம் 5ல் என்ன பசால்லப்பட்டிருக்கிைது? 

“கதவன் பவளிச்சத்துக்கு பகல் என்று கபரிட்ைார்.” இது சூரிய 

உதயமுதல் சூரிய அஸ்தமனம் வறர இருக்கும் பவளிச்சத்றத 

குைிக்கிைது. அதன் பிைகு சிருஷ்டிப்பின் நான்காவது நாள் கதவன் 

ஒலிகசியும் தன்றமயிலிருந்து முழுறமயான மாற்ைத்றத உண்ைாக்கி, 

நிரந்தரமாக இப்கபாது இருப்பது, கபால அவற்றை ஒளி 

ஊடுருவகூடியதாக இருக்கும் படி பசய்தார்.  

இப்கபாது முதல்முறையாக பூமியில் இருக்கும் அறனத்தும் சூரிய 

ஒளிறயயும் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் அறனத்றதயும் பார்க்க முடிந்தது. 

அதற்க்கு பிைகு கதவன் இந்த சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கறள 

காலங்கறளயும் நாட்கறளயும் வருஷங்கறளயும் குைிப்பதற்காக 
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கதவன் எர்ப்படுத்தியத்றத பார்க்கிகைாம். நாள், இது 24 மணிகநரத்றத 

பகாண்ை தினத்றத குைிக்கிைது. அதற்க்கு பிைகு ஆதியாகமம் 2:4 ல் 

கயாம் என்ை வார்த்றத நாள் என பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 

முழுறமயாக சிருஷ்டிப்பின் வாரத்றத குைிக்கிைது. இது நீண்ை 

காலத்றதயும் குைிக்கும் பசால் என்பதற்கு இந்த பகுதி சிைந்த 

உதாரணமாக இருக்கிைது. கமலும் வால்ட் பகய்சர் என்ன பசால்கிைார் 

என்ைால் கவதத்றத அப்படிகய எடுத்திபகால்வது மட்டும் கபாதாது, 

அதன் அர்த்தத்றத புரிந்து பகாள்ளும் படி யதார்த்தத்றதயும் காண 

கவண்டும் என்கிைார். எந்த மாதிரியான யதார்த்தமான விளக்கங்கள் 

கவதத்றத எந்தவித முரண்பாடும் இல்லாமல் வாசிக்க நமக்கு 

உதவிடும்? அதனால் தான் அவரும் நானும் ஆதியாகமத்தின் நாள் 

என்பது நீண்ை காலத்றத குைிக்கிைது என்ை கருத்றத 

ஏற்றுக்பகாள்கிகைாம். இது கவதாகமம் தன்னிகல தாகன 

முரண்படுவறத தடுக்கும் ஒன்ைாக இருக்கிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்க குைிப்பிட்ை காரியத்தில் இப்ப நிறனவிற்கு 

வரும் அடுத்த ககள்வி. சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி முதல் 

நாள் ஆயிற்று என்ை வார்த்றதகள். இறத எப்படி எபிகரயத்திளிருந்து 

பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது என்று நான் ைாக்ைர் ககயசரிைம் 

ககட்கைன், அவர் பசால்வறத ககளுங்கள்.   
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"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்" 

ஆன்கர்பபர்க்: ஜனங்களுறைய கருத்து என்னபவன்ைால் “கயாம்” 

என்ை வார்த்றத சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் என்று பசால்லுவது 

சாதாரன தினத்றத குைிக்கிைது, அது நீண்ை காலமல்ல என்கின்ைனர். 

சரி, உங்களுறைய கருத்து என்ன?  

பெய்சர்: பவல், சாயங்காலமும் விடியர்காலமும், முதலில் 

சாயங்காலத்திலிருந்து பார்க்கலாம் அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். 

முதலாவது சாயங்காலம் எங்கிருந்து வந்தது? அது ஏற்கனகவ 

இல்லாத ஒரு பகலில் இருந்து கதான்ைியிருக்கும். எனகவ, நீங்க இறத 

துவங்கும் காரியகம தவைாக இருக்கிைது என நிறனக்கிகைன். 

சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் கசர்ந்து 24மணிகநரத்றத 

பகாடுப்பதில்றல. சரி கபாகட்டும், மூன்று சாயங்காலமும் 

விடியர்காலமும் இங்கு இருக்கிைது, நாள் 1, நாள் 2, நாள் 3, இதற்கு 

பிைகு  கதவன் நான்காம் நாறள உண்ைாக்கினார்.இப்ப ஒரு 

பிரச்சனயில் இருக்கிகைாம். இதற்கு பிைகு ஏழாம் நாள் இன்றைக்கு 

வறரக்கும் பதாைர்ந்து பகாண்கைதான் இருக்கிைது. எபிகரயர் 4ல் 

பசால்லப்படுகிைது கதவன் தம்முறைய சிருஷ்டிப்பின் கிரிறயகறள 

முடித்து ஓய்ந்திருந்தார் கசப்பாடிஸ்கமாஸ்   - ஓய்வு – அது கிகரக்க 

வார்த்றத. சாபத் என்ை வார்த்றத – கதவன் முடித்தகபாது அதற்க்கு 
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ஒரு முடிறவ றவத்தார், இதற்க்கான கவபைாரு கிகரக்க வார்த்றத, 

கைாபாசிஸ்” நின்ைிடு என்ைார்.  

கவதாகம பதிப்பில் மூன்று முறை கதவன் சிருஷ்டிப்பின் 

கிரிறயகறள நிறுத்தியிருக்கிைார், கதவனுக்கும் சிருஷ்டிப்பிருக்கும் 

இறையில் ஒரு பிளவு. கதவன் சிலுறவயில் பதாங்கியகபாது எல்லாம் 

முடிந்தது என்ைார். முடிந்தது. அதற்க்கு பிைகு பவளிப்படுத்தல் 

புஸ்தகத்தில் ஒருமுறை கதவன் கூைார், “முடிந்தது! இது அவருறைய 

கதவத்துவத்தின் கிரிறயகளுக்கும் சரித்திரத்தில் அவருறைய 

பசயல்களுக்கும் நித்தியநித்தியமான ஒரு முடிறவ பதிக்கிைது. 3 

பயங்கரமான நிறுத்தத்தின் நாட்கள். அது இன்னமும் 

பதாைர்ந்த்துபகாண்கைதான் இருக்கிைது. “நாமும் அதில் 

பிரகவசிப்கபாம்” எபிகரயர் நான்கில் பசால்லப்படுகிைது, 

“இறளப்பருதலில் பிரகவசிப்கபாம்.” சுவாரஸ்யமான விஷயம் 

என்னன்னா ஏழாம் நாளுக்கு சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் 

இருப்பதற்கு எந்த சான்றும், இல்றல. எனகவ நான்கு அல்லது ஐந்து 

காரணங்களால் இது 24 மணிகநரம் என்பது வாராமாக இருக்கிைது 

என்ை வாதத்றத உண்ைாக்க கூடியதாக இருப்பதாக காண்கிகைன்.   

ஆன்கர்பபர்க்: அகநகருக்கு பதரியாத ஒரு விஷயம் நான் கல்லூரி 

மாணவனாக ைாக்ைர் ககயசருறைய வகுப்பில் உட்கார்ந்து அவருறைய 

பாைத்றத ககட்டிருக்கிகைன் என்பது. அவர் எப்படி இந்த வடீிகயாவில் 
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கபசுகிைாகரா அப்படிகயதான் வகுப்பிலும் கபாத்தித்டிடுவார். அதில் 

பாதி விறளயாட்டுத்தனமாக இருந்தாலும் மீதி பாதி 

அைிவாற்ைளுறையவருறைய வார்த்றதகளாக இருக்கும். அது மிகவும் 

அருறமயானது. அவர் கவதத்றத றகயாளும் முறை சுவாரஸ்யமாக 

இருக்கும். இந்த சாயங்காலமும் விடியர்காலமும் என்ை கருத்தில் 

அவர் கபசும்படியாக நான் விரும்பிகனன். நீங்களும் கூை, 

கிைிஸ்தவரல்லாத நிறலயில், இந்த கவதாகமத்றத வாசிக்க 

துவங்கியகபாது இதுதான் உண்றமபயன்பறத நம்பிடும்படியான 

வழிவாசல் இருந்தது, இது தவைான ஒன்ைாக நிச்சயம் 

கதான்ைியிருக்காது. அறத நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்பகாண்டீர்கள்?  

ராஸ்: பவல், நான் புரிந்துபகாண்கைன் அதாவது பூமி வானம் நாள் 

என்ை வார்த்றதகளுக்கு நிச்சயம் பலதரப்பட்ை விளக்கங்கள் இருக்கும் 

ஏபனன்ைால் ஆதியாகமம் 1ல் பல விதத்தில் பசால்லப்பட்டிருக்கிைகத. 

அது சாயங்காலமும் விடியர்காலத்திர்க்கும் பபாருந்தும் என்று 

நிறனத்திருந்ததால் எனக்கு அதிர்ச்சியாக இல்றல. எனஅக்கு புதிராக 

இருந்தது, இது உண்றமயில் என்னவாக இருக்கும்? ஆனா இதில் 

நாட்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்ைதாக காணப்படுகிைது, சாயங்காலம், 

விடியற்கால, நாள் 2, 3, 4, இறத பார்ஹ்த்தால் நிச்சயம் இது ஒரு 

நாளின் துவக்கத்றதயும் ஒரு நாளின் முடிறவயும் குைித்து 

பசால்லுவதாககவ கதான்ைிடும்.  
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அப்கபாதுதான் கவனித்கதன் ஏழாம் நாளுக்கு அந்த வார்த்றதகள் 

பசால்லப்பைவில்றல. இந்த வார்த்றதகறள பார்க்கும் பபாது 

என்னுறைய ஆர்வத்றத தூண்டுவதாக இருந்தது, சாயங்காலமும், 

விடியர்காலமும், 2 விறன பசாற்கள் எதற்கு? இரண்றையும் என் 

முழுறமயறைவதாக இருக்கிைது? இந்த காரியங்கள் இங்கு 

பசால்லப்பட்டிருக்கும் நாள் என்ை வார்த்றதக்கு தனித்துவமான 

விகசஷித்த விளக்கம் இருக்கிைது என்பறத நமக்கு 

நிறனவுபடுத்துகிைதா? அதன் காரணமாக, புரிந்துபகாள்ளகவண்டும், 

ஆல்றரட், ஏழாம் நாளில் சாயங்காலமும் விடியற்காலம் இல்றல 

என்பதன் அர்த்தம் ஏழாம் நாள் இன்னமும் பதாைர்ந்து பகாண்கைதான் 

இருக்கிைது. பகய்சர் பசான்னறத நீங்கள் ககட்ைதுகபால, நாம் 

இன்னமும் அந்த ஏழாம் நாளில்தான் இருக்கிகைாம் என்பதற்கு பல 

வசன ஆதாரங்கள் இருக்கிைது. கதவன் எதிர்காலத்தில் புதிய 

சிருஷ்டிப்றப உருவாக்கும் கபாது மறுபடியும் சிருஷ்டிப்பார். ஆனால் 

இப்கபாறதக்கு அவர் தமது சிருஷ்டிப்பின் கிரிறயகளிளிருந்து 

ஓய்ந்திருக்கிைார்.  

ஒரு விஞானியாக என்றன வியக்க றவத்தாது, ஏபனன்ைால் கதவறன 

கசாதிக்க ஒரு வழி நமக்கு இருக்கிைது, ஏபனன்ைால் கதவகன 

இப்கபாது அவர் சிருஷ்டிப்பின் கிரிறயகளிளிருந்து ஓய்ந்திருப்பதாக 

கூறுகிைார். அைிவியலில் மனிதர்களுறைய வாழ்வில் நைந்த 

இயற்றகயான காரியங்கறள பார்க்க இருக்கிகைாம். ஆனால் 
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மனிதர்களுறைய காலத்திற்கு முன்பு இயற்றகக்கு அப்பாற்பட்ை 

இறைபடுதல் உண்ைானதற்கான உதாரணங்கறள பார்க்க கவண்டும். 

ஒரு இயற்பியலாளராக வானியலாளராக மனிதர்கள் உருவாகும் 

முன்பு மனிதர்கள் உருவான பிரக இறவ இரண்டிற்கும் இறையில் 

பபருத்த மாட்ட்ரத்றத நாங்கள் காண்கிகைாம். இதுகவ கவதாகமத்தின் 

கதவன் தான் அறனத்றதயும் உண்ைாக்கினவர் என்பறத என்றன 

நம்பச்பசய்வதாக இருக்கிைது.  

ஆன்கர்பபர்க்: பிரியமானவர்ககள, இந்த காரியங்கறள ககட்பதில் 

ஆர்வமுைநிருக்கிரீர்கள் என நிறனக்கிகைன். இறத அடுத்த வாரம் 

பதாைர்ந்து பார்க்க இருக்கிகைாம். நீங்கள் பார்க்க தரவிைாதீர்கள். ஏன்? 

ஏபனன்ைால் கதவன் ஆைாம் நாளில் ஆதாறமயும் ஏவாறளயும் 

உருவாக்கியகபாது என்ன நைந்தபதன்று பார்க்க இருக்கிகைாம். அந்த 

ஆைாம் நாளில் எட்டிலிருந்து பத்து காரியங்கள் நைந்திருப்பறத நாம் 

ஒவ்பவான்ைாக பார்க்க இருக்கிகைாம், அதன்பிைகு உங்களுக்கான 

ககள்வியும் இருக்கும்: இந்த எல்லா காரியங்களும் இருபத்தினான்கு 

மணிகநரத்தில் நைந்திடுமா, அல்லது இது நீண்ை கால கநரத்றத 

குைித்து பசால்லுகிைதா? கமலும் நாம் நான்காம் நாறளக்குரித்தும் 

பார்க்க இருக்கிகைாம். அந்த நாளில் தான் கதவன் சூரியறனயும் 

சந்திரறனயும் நட்சத்திரங்கறளயும் பறைத்தாரா? அல்லது கவதாகமம் 

கவறுவிதமாக பசால்கிைதா, அது முதல் வசனத்றத மறுபடியும் 

சுட்டிகாட்டுகிைதா, “ஆதியிகல கதவன் வானத்றதயும் பூமிறயயும் 
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சிருஷ்டித்தார்? இறவ அறனத்றதயும் நாம் பார்க்க இருக்கிகைாம் 

இந்த பமாழி என்ன பசால்கிைது, இந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு 

பிரகயாஜனமாக இருக்கும் என நம்புகிகைன், அடுத்த வாரம் உங்கறள 

சந்திக்க விரும்புகிகைன்.  

***** 

எங்களுறைய பதாறலக்காட்சி நிகழ்சிகறள காண 

இலவச ஜான் அன்பகர்பபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்றப பதிவிைக்கம் 

பசய்திடுங்கள். 
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