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சிருஷ்டிப்பில் படிப்படியாக பார்க்கலாம்- நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர்:

இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில், அைிவியலின் ோரணமாே

தங்ேளுறைய ேிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத றேவிட்ைவர்ேளின் கேள்விேளுக்கு இன்று ெதிலளிக்ே
இருக்ேிகைாம். ஏகதாபவாரு ேட்ைத்தில் நீங்ேள் இன்றைய நவீன அைிவியலாவது சிருஷ்டிப்றெ ெற்ைிய
கவத ெதிவிேளுைன் ஒப்ெிை இயலாபதன்று நிறனக்ேிைீர்ேள். ஆனால் இந்த பதாைாில் சமீெத்திய
அைிவியல் ஆய்வுேள் உங்ேறள விசுவாசத்திற்கு கநராே நைத்துவதற்ோன ஆதாரங்ேறள ொர்க்ே
இருக்ேிகைாம். அகதாடு, மற்ை கேள்விேளுக்கும் ெதிலளிக்ே இருக்ேிகைாம், இயற்றேயின் சாதறனேள்
கவதத்தின் ெதிப்ெில் இருக்ேிைது என்ை எதிர்ொர்ப்புைன் இருக்ே கவண்டியது அவசியமா?

டாக்டர். வால்டர் ககய்சர்:

எதிர்ொர்ப்பு அவசியம் தான், ஏபனன்ைால் ோரணேர்த்தா

ஒருவர்தாகன. அதாவது, ஒரு குைிப்ெிட்ை ேட்டிை ேறலஞரால் ேட்ைப்ெட்ை ஒரு ேட்டிைத்றதயும் அவர்
ேட்டிய கவபைாரு ேட்டிைத்றதயும் ொர்க்கும்கொது, நீங்ேள், இது ெிரான்க் லாயிட் றரட் ேட்டிைம்
என்பீர்ேள்.” இந்த ெிரெஞ்சத்றத ொர்க்கும் கொது, அது கதவனால் உண்ைாக்ேப்ெட்ைது. அது
எல்லாவற்ைிலும் இருப்ெது, “கமட் இன் USA அல்ல ஆனால், “ஜீவனுள்ள கதவனால் உண்ைானது
என்ைிருக்ேிைது.” நீங்ே வசனத்றத ொர்த்தாலும், அதுவும் கதவனிைத்தில் இருந்து வந்ததுதான். இதன்,
ோரணேர்த்தா ஒருவகர. இரண்றையும் உண்ைாக்ேியது ஒருவகர. இதன் வியாக்ேியானங்ேள் மாறுெைலாம்,
ஆனால் ஆதாரங்ேள் மாைாது, மூல குைிப்புேள் மாைாதறவேள். அகத கதவனிைத்திலிருந்து தான் ஆதி
தேவல்ேள் வருேிைது. இல்லாவிட்ைால் சிருஷ்டிப்ெின் உெகதசத்றத நாம் தூர எாிந்திருப்கொம்.
அப்ெடியில்லாவிட்ைால் நாம் கதவ ஆவியினால் அருளப்ெட்ை, கதவ வார்த்றதறய புைக்ேநித்திருப்கொம்.
எறதயும் நம்மால் புைக்ேணித்திை முடியாது. அறவ இரண்டும் ஜீவனுள்ள கதவனிைமிருந்து வருேிைது.

அறிவிப்பாளர்:

இன்றைக்கு எனது விருந்தினர் வானியலாளரான ைாக்ைர். ஹக் ராஸ்

பைாரான்கைா ெல்ேறலேழேத்தில் வானியலில் ெிபஹச்டி பெற்ைவர், கேல் கைக்ேில் விண்மீன் திரள்
ஆராய்ச்சியில் ைாக்ைர் ெட்ைம் பெற்ைவர். அவர் ெல புத்தேங்ேறளயும் எழுதியிருக்ேிைார், அவருறைய
சமீெத்திய புத்தேம், கநவிகேடிங் பஜனிசிஸ். அகதாடு நாம் எெிகரய ெண்டிதரான ைாக்ைர். வால்ைர்
கேயசருறைய வார்த்றதேறளயும் கேட்ே இருக்ேிகைாம், இவர் உலேிகலகய ெறழய ஏற்ொடு மற்றும்
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எெிகரய பமாழியில் அதிே அைிவாற்ைல் உறைய நெராே ெலரால் ேருதப்ெடுெவர். எங்ேகளாடு இறணந்து
இந்த நிேழ்ச்சியில் எப்ெடி சிருஷ்டிப்ெின் ெதிறவ போண்டுள்ள ஆதியாேமம் 1 மற்றும் 2 நவீன அைிவியல்
ேண்டுெிடுப்புேளுைன் ஒத்துப்கொேிைது என்ெறத கேட்டு அைிந்துபோள்ளுங்ேள் இது ஜான் அன்கேர்பெர்க்
நிேழ்ச்சி
*****

டாக்டர். ஜான் அன்ககர்கபர்க்:

நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள வரகவற்ேிகைாம். இன்றைக்கு

ஒரு அருறமயான தறலப்பு உங்ேளுக்ோே ோத்திருக்ேிைது. நமது விருந்தினரான வானியலாளரும்
வானியர்ெியலாளருமான Dr. ஹக் கராஸ், கவதாேமத்றதயும் அைிவியறளெற்ைியும்
கெசிக்போண்டிருக்ேிைார். இரண்டும் பொருந்தக்போடியதா? ஏற்புறையதா? அது எப்ெடி?
இந்த நிேழ்ச்சியில் நாம் ஒரு நாளின் அளறவக்குாித்து ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். 6 சிருஷ்டிப்ெின் நாட்ேளாே
இருக்ேிைது ஏழாம் நாளில் கதவன் ஓய்ந்திருக்ேிைார். இந்த ஒவ்பவாரு நாட்ேளின் அளவு எவ்வளவு? இறத
நாம் புாிந்துபோள்வதற்கு, அந்த ெகுதியிகலகய சிலகுைிப்புேள் போடுக்ேப்ெட்டுள்ளது. நாம் ஏற்ேனகவ
பசான்னது கொல அறவ ஒரு நீண்ை ோலத்றத போண்டிருக்ேிைது என்ெறத ஏற்றுக்போள்ேிகைாம். நாம்
என்ன ொர்க்ேப்கொேிகைாம் என்ைால், இது ஆைாம் நாளுக்கும் பொருத்தமானதாே, இருக்ேிைதா, ஆதாமும்
ஏவாளும் உருவாக்ேப்ெட்ை நாள்? இந்த நாளில் ெத்து விஷயங்ேறள நாைன்தறதயும் கதவன் இந்த நாளில்
தாம் பசய்த அறனத்து ோாியங்ேளின் தேவல்ேறளயும் போடுத்திருக்ேிைார் என்ெது உங்ேளுக்கு பதாியுமா?
பவல், அறவ அறனத்றதயும் நாம் ொர்க்ே இருக்ேிகைாம்.
சாி, ஹக், நாம் கவத வார்த்றதேளில் இருந்து துவங்ேிைலாம். கவதாேமம் பசால்லுேிை ோாியங்ேறள
கேட்கும் கொது ஜனங்ேள் உண்றமயில் ஆச்சாியப்ெடுவார்ேள். ஆைாம் நாளில் என்ன நைந்தது என்ெறத
குைித்து கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம். ஆதியாேமம் 2:8ல் கூறுேிைது, “கதவனாேிய ேர்த்தர் ேிழக்கே ஏகதன்
என்னும் கதாட்ைத்றத உண்ைாக்ேி, தாம் உருவாக்ேின மனுஷறன அதிகல றவத்தார்.” இந்த வசனம் என்ன
பசால்ேிைது?

டாக்டர். ஹக் ராஸ்:..பவல், ஆதாம் கதாட்ைத்திற்கு பவளியில் தான் இருந்தான் கதவன்
அவறன கதாட்ைத்தில் போண்டுவந்து விட்ைார். எனகவ ஆதாமுக்கு கதாட்ைத்திற்கு பவளியில் இருந்த
உலேம் மற்றும் கதாட்ைத்திற்கு உள்கள கதவன் பசய்திருப்ெறவேளுக்கும் வித்தியாசத்றத ோணும்
சிலாக்ேியம் ேிறைத்தது. இறவயறனத்ஹ்டும் அவனுக்கு விளக்ேமாே புாிந்திருக்கும், அதாவது, இந்த
கதவன் என்கமல் ோிசறனயுறையவராே என்ன கநசிக்ேிரவராே இருக்ேிைெடியால் தான்இந்த அழோன
கதாட்ைத்றத நான் அனுெவிக்கும் ெடியாே உண்ைாக்ேியிருக்ேிைார். அதனால, இதுதான் முதல்,
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திைவுகோலாே நான் ொர்க்ேிகைன். அதனால் தான் கதவன் மரணம் முள்ளும் குறுக்கும் முறளப்ெிக்கும்
என்று பசான்னகொது அறவ எப்ெடி இருக்கும் என்ெறத, ஆதாம் நன்கு அைிந்திருப்ொன், ஏபனன்ைால்
அவனுக்கு ஏகதன் பதாட்ைத்திருக்கு பவளியில் இருக்கும் உலேம் எப்ெடிப்ெட்ைபதன பதாியும்.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, அப்ொ இந்த கதாட்ைம் ஒரு விகசஷமான ஒரு இைம்தான். கமலும் 15ம்

வசனம் பசால்ேிைது, “கதவனாேிய ேர்த்த்ேர் மனுஷறன ஏகதன் கதாட்ைத்தில் அறழத்து போண்டுவந்து
றவத்தார்.”
அவர் அவறன அறத ெண்ெடுத்தவும் ோக்ேவும் அங்கே றவத்தார். இந்த வார்த்றதேளில் ெல விஷயங்ேள்
இருக்ேிைது. இங்ே என்ன நைக்ேிைது?

ராஸ்:

ஆதியாேமம் 1 றர ொர்க்கும்கொது, கதவன் இயற்றேயான ோாியங்ேறள உண்ைாேியத்றத

குைித்து பசால்லப்ெட்டுள்ளது. ஆதியாேமம் 2ல் கதவன் தாம் உண்ைாக்ேிய ோாியங்ேறள ஒவ்பவான்ைாே
மனிதனுக்கு அைிமுேப்ெடுத்துேிைார், அகதாடு ஒவ்பவாரு சிருஷ்டிப்கொடும் எப்ெடி பதாைர்புபோள்வது
என்ெறதயும் அவனுக்கு ேற்றுத்தருேிைார். ஆதியாமம் 1ல் 3 விதமான ஜீவன்ேறள குைித்து
பசால்லப்ெட்டிருப்ெறத ொர்க்ேமுடியும்: முற்ைிலும் இயற்றேயான ஜீவன்ேள், சாீரமும் ஆத்துமாறவயும்
உறைய ஜீவன்ேள், அதற்கு ெிைகு விகசஷமான ஒரு ஜீவன் மட்டுகம சாீரம், ஆத்துமா ஆவிகயாடு
இருக்ேிைது. இந்த 15ம் வசனத்தில் கதவன் ஆதாமுக்கும் முற்ைிலும் இயற்றேயான சிருஷ்டிப்றெ தான்
முதலில் அவனுக்கு அைிமுேம்பசய்ேிைார், அந்த இயற்றேயான சிருஷ்டிப்புைன் எப்ெடி
பசயல்ெடுவபதன்றும் ேற்றுக்போடுக்ேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்:

ஆல்றரட், அடுத்த வசனத்தில் கதவன் கூறுேிைார், “கதவனாேிய ேர்த்தர்

ொர்றவக்கு அழகும் புசிப்ெிக்கு நலமுமான சேலவித விருட்சங்ேறளயும் கதாட்ைத்தின் நடுவிகல
ஜீவவிருட்சத்றதயும், நன்றம தீறம அைியத்தக்ே விருட்சத்றதயும் பூமியிலிருந்து முறளக்ேப்ெண்ணினார்.
இது நமக்கு என்ன பசால்ேிைது?

ராஸ்:

பவல், கதவன் மரங்ேளுக்கு போடுத்திருக்கும் வடிவறமப்றெ ஆதாமினால் ோன முடிந்த்தத்து

என்ெறத நமக்கு எடுத்துறரக்ேிைது. அந்த மரங்ேளின் வளர்ச்சிறய ஆதாம் ேவனித்தறத இந்த வசனம்
கூறுேிைது. எனகவ இந்த மரங்ேறள ெராமாிக்ே அவன் என்ன பசய்யகவண்டும் என்ெறத அைிேிைான்,
அகதாடு கதவன் தாம் உண்ைாக்ேிய விருட்சங்ேளின் மூலமாே தன்றன எப்ெடி கொஷிக்ேிைார் என்ெறதயும்
புாிந்துபோள்ேிைான். ஒரு விஞ்ஞானியாே, இது என்றன வியப்ெறைய பசய்தது, இந்த விருட்சங்ேலஐம்
நிறைவான உற்ெத்திதான். ைார்கவனியன் ேண்கணாட்ைத்தின் ெடி மரங்ேள் இப்ெடி ொிபூரணமான
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உணறவ போடுக்கும் என்ெது எதிர்ொர்க்ேப்ெைாத ஒன்று, ருசியானதாே உணவு, ெலவிதமான அழோன
உணவுேள் ேிறைக்குமா. ஆனால் ஆதாம் ேற்றுக்போண்ை ஒரு விஷயம் தான் இது. “இந்த மரங்ேறள
எல்லாம் நான் உனக்ோே போடுத்திருக்ேிகை, ொாிபூரனமானதாே உனக்கு போடுத்திருக்ேிகைன், நீ
ஆனந்தமாே அனுெவிக்கும் ெடியாே உனக்கு கவண்டிய சேலத்றதயும் போடுத்திருக்ேிகைன் என்ேிைார்.”
அதாவது, எல்லா உணவினுறைய நிைமும் ெிரவுன் நிைத்தில் இருந்தால் எப்ெடியிருக்கும்? எல்லா உணவும்
ோர்ட்கொர்ட் சுறவயாே இருந்தால்? அப்ெடி எறதயும் ொர்க்ேவில்றல. இந்த ெல ராேங்ேள், ெலவிதமான
வண்ணங்ேளில், மனிதர்ேளா ஆனந்தமாே இருக்ே கதறவயான அறனத்தும் இருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, என்னக்கு என்ன கதான்றுேிைது என்ைால், ஒரு மரம் வளர்வறத

ேவனித்திருந்தால், எத்தறன நிமிைங்ேள் அறத ேவனித்துபோண்டிருப்பீர்ேள்?

ராஸ்:

பவல், ெல வருைங்ேலாகும்.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, அதாவது, அது ஒரு நீண்ை ோலமாே இருந்திருக்கும். அதற்க்கு ெிைகு அவன்

கதாட்ைத்திற்குள் வர கதவன் அவனுக்கு கவறலறய போடுக்ேிைார். அவறன சுற்ைிலும் இந்த அழோன
இைம் சூழ்ந்திருக்ேிைது கவதம் பசால்ேிைது, “கதவனாேிய ேர்த்தர் மனுஷறன ஏகதன் கதாட்ைத்திற்கு
அறழத்துக்போண்டுவந்து அறத ெண்ெடுத்தவும் ோக்ேவும் றவத்தார்.”

ராஸ்:

றரட். இங்கு என்ன நைக்ேிைபதன்ைால் கதவன் ஆதாமுக்கு அைிவுறர கூறுேிைார், “நான்

உனக்கு ஒரு கவறலறய போடுத்திருக்ேிகைன். இது சந்கதாஷமான கவறலயாே இருக்கும்.” இப்கொது
ஆதாம் இயற்றேயான சிருஷ்டிப்புேளுைன் பதாைர்புபோல்ேிைான், மரங்ேள் பசடிேள் மற்றும் அறவ
உர்ப்ெத்திகசதிடும் உணவுேள் மற்றும் பூக்ேள். இந்த கதாட்ைம் கதவனால் நைப்ெட்ைெடியால், கதவன்
உண்ைாக்ேியறவேகளாடு நிச்சயம் ஆதாம் ஆனந்தமாே இருந்திருப்ொன் என நம்புேிகைன். இன்னும் ெல
விஷயங்ேறளயும் கதவன் அவனுக்கு அங்கு ேற்றுக்போடுக்ேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, அடுத்த ெகுதி இன்னும் சுவாரஸ்யமாே இருக்கும். இன்னமும், நாம ஆைாவது

நாளில்தான் இருக்ேிகைாம். “ெின்பு கதவனாேிய ேர்த்தர், வயதான இந்த மனுஷனாேிய ஆதாம்
தனிறமயாயிருப்ெது நல்லதல்ல. ஏற்ை துணிறய அவனுக்கு உண்ைாக்குகவன் என்ைார்.” கதவனாேிய
ேர்த்தர் பவளியின் சேல மிருேங்ேறளயும் ஆோயத்து சேலவித ெைறவேறளயும் மண்ணினாகல உருவாக்ேி.
ஆதாம் அறவேளுக்கு எண்ணிய கொிடுவான் என்று ொர்க்கும்ெடி அவனிைத்தில் போண்டுவந்தார். அந்தந்த
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ஜீவஜந்துக்ேளுக்கு ஆதான் எந்பதந்தப் கொிட்ைாகனா அதகவ அதற்க்கு கெராயிற்று.” இப்ெ, இறத
பசய்வதற்கு ஆதாமிற்கு எவ்வளவு ோலமாேியிருக்கும்?

ராஸ்:

பவல், ஐந்தாம் நாளிலும் ஆைாம் நாளிலும் கதவன் உண்ைாக்ேிய நிருேங்ேறள இது குைிக்ேிைது.

இறவ பவறும் சாிரத்றத மட்டும் உறைய மிருேங்ேள் அல்ல, அறவ கதவனால் அருளப்ெட்ை உணர்வுேறள
போண்டிருந்தது, அதற்க்கு விருப்ெமிருந்தது, அகதாடு, அைிவாற்ைளிருன்தது, மனிதர்ேகளாடு சேஜமாே
ெலகும்ெடியாேவும் அவர்ேறள ெிாியப்ெடுத்தும் ெடி நைந்துபோல்லும்ெடியாேவும் உண்ைாக்ேப்ெட்டிருந்தது.
இப்கொது கதவன் ஆதமிைம் பசால்லுேிைார், “இந்த வித்தியாசமான ஜந்துக்ேகளாடு நீ ெழகும்ெடி
விரும்புேிகைன், உன்க்கு கசறவ பசய்யும்ெடி உன்றன ெிாியப்ெடுத்தும் ெடி எப்ெடி அறவேறள
உண்ைாக்ேியிருக்ேிகைன் என்று ொர்த்து, அறவேளுக்கு ஏற்ை கொிடு.” இதில், புாிந்துபோள்ள கவண்டிய
ோாியம் என்னபவன்ைால் ஆதாமுக்கு மர்ச்பசடிேள்மீது போடுக்ேப்ெட்டிருந்த அதிோரத்கதாடு இப்கொது
மிருே ஜீவன்ேள் மீதும் அவனுக்கு அதிோரம் போடுக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது, இது ஆதாமுக்கு நல்ல சந்தர்ப்ெமாே
இருந்திருக்கும் அதாவது, “இந்த மிருேங்ேள் எல்லாம் அந்த பசடிபோடிேறள விை அதிேமாே தன்கனாடு
பதாைர்புபோள்ளக் கூடியதாே இருக்ேிைது என்ெறத அைிந்திருப்ொன்.” கதாட்ைத்றத ெண்ெடுத்துவதில்
இருந்த சந்கதாஷத்றத விை, இப்கொது அதிே சந்பதாச்தத்தி அவன் நிறைவாே அனுெவித்திருப்ொன்
ஏபனன்ைால் இப்கொது சாீரப்ரோரமாே மட்டுமல்ல, உணர்வுபூர்வமாம, அைிவுபூர்வமாே அவனுக்கு ஒரு
பதாைர்ப்பு உண்ைாேியிருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, இந்த ோாியங்ேறள குைித்து ொர்க்கும்கொது கதவன் இந்த கநெிஷ்

மிருேங்ேறள உண்ைாக்ேினார். அதனுறைய அர்த்தம் என்ன? அதாவது, இன்றைக்கு இறத
ொர்த்துக்போண்டிருப்ெவர்ேளில் அகநேருக்கு, நாய்ேள் மிேவும் ெிடிக்கும். அவங்ேளுறைய பூறனறய
ெிடிக்கும். அதாவது, சில ேல்லறைேளில் ஒரு நெர் அைக்ேம்ெண்ணப்ெட்ை இைத்திற்கு ெக்ேத்தில் நாய்ேளின்
ெைங்ேள் இருப்ெறத ொர்க்ேிகைாம். என்ன பசால்லவருேிகைன், என்ைால் சிலருக்கு தங்ேள் விலங்குேளுைன்
இப்ெடிப்ெட்ை ஒரு ெிறணப்பு ோணப்ெடுேிைது. மற்ை விலங்குேளுக்கு அதிே ஆர்வம் ோண்ெிக்ே
மாட்கைாம். சிலர் அப்ெடியிருக்ேிைார்ேள். ஏனப்ெடி? கநெிஷ் என்ை வார்த்றத எறத குைிக்ேிைது?

ராஸ்:

பவல், கநெிஷ் என்ெது நம்கமாடு ெழேி நம்றம ெிாியப்ெடுத்தும்ெடி கதவன் உண்ைாக்ேிய

விலங்குேறள குைிக்ேிைது, மனிதர்ேளாேிய நம்கமாடு உணர்வுபூர்வமாே ஐக்ேியப்ெடுவது. இந்த
விலங்குேறள ெற்ைிய மறுக்ே முடியாத விஷயம், அறவ நம்முைகனகய இருக்ே விரும்ெிடும். அதாவது,
ொவம் என்ை விஷயத்றதயும், தாக்ேிடும் என்ை விஷயத்றதயும் ஒதுக்ேிடுங்ேள், இந்த விலங்குேள் அதிே
ஆற்ைகலாடு நம்கமாடு ெழேவும் தியாேத்கதாடு ெணிவிறை பசய்திைவும் நம்றம ெிாியப்ெடுத்தவும்
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உண்ைாக்ேப்ெட்டுள்ளது. இது ஆதாமிற்கு பொிய பொழுதுகொக்ோே இருந்திருக்கும் என நிறனக்ேிகைன்.
இப்கொது கதவன் பசால்ேிைார், “இகதா, இன்னும் அதிேமானறவேறள உண்ைாக்ேியிருக்ேிகைன். இந்த
கநெிஷ் ஜீவன்ேள் ெலதரப்ெட்ை வறேேளில் ஆயிரக்ேணக்ோே இருக்ேின்ைது. ஒவ்பவான்றும்
வித்தியாசமான விதத்தில் உங்ேறள ெிாியப்ெடுத்தும் ெடி உண்ைாக்ேப்ெட்டுள்ளது. எனகவ இது
ஆதாமுக்கும் நிச்சயம் ெிரமாண்ைமான ஒரு ெறைப்ொே ோணப்ெட்டிருக்கும், அதாவது, “அறவயறனத்தும்
வித்தியாசமான விதங்ேளில் மனிதர்ேகளாடு ெழேி அவர்ேறள ெிாியப்ெடுத்தும் ெடி
உண்ைாக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது.” அவற்ைிலிருந்து அவன் ஒரு நிறைவான உணர்றவ அறைவதாே
ோணப்ெடுேிைது. ஆனால் உண்றமயில் இதற்கு ஒரு குைிப்ெிட்ை கநரம் ஆேியிருக்கும், ஏபனன்ைால் இந்த
ஒவ்பவாரு ஜீவஜந்துக்ேறளயும் பதாிந்துபோள்ள கநரகமடுத்திருக்கும், ஒவ்பவாரு ஜீவா ஜந்துக்ேளும்,
நமக்கு ெணிவிறை பசய்ய நம்றம ெிாியப்ெடுத்றத தனித்தன்றமகயாடு உண்ைாக்ேப்ெட்டுள்ளது.
உதாரணத்திற்கு கயாபுவின் புஸ்தேத்தில், 38ம் அதிோரம் மற்றும் 39ம் அதிோரங்ேளில், அதிே விளக்ேமாே
பசால்லப்ெட்டிருப்ெறத, ொர்க்ே முடியும், உதாரணமாே, குதிறரறயயும் ேழுறதறயயும் ொர்த்தால்,
இரண்டும் ஒன்று கொலகவ ோணப்ெட்ைாலும், இரண்டும் முற்ைிலும் வித்தியாசமான விதத்தில் நம்கமாடு
பதாைர்புபோள்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, இறத, கேட்டுக்போண்டிருக்ேிை நீங்ேள் எத்றத ோலமாேியிருக்கும் என

நிறனக்ேிைீர்ேள் அதாவது தான் என்ன பசய்ேிகைாம் என்ெறத புாிந்துபோள்ள ஆதாமுக்கு எவ்வளவு
மனிகநரங்ேலாேியிருக்கும், ஏபனன்ைால் இது அறனத்தும் ஒரு நாள் கயாம் தாகன, ஆல்றரட்? இப்கொது
ஒரு இறைகவறள. நாம் திரும்ெி வந்ததும் ஒரு முக்ேியமான விஷயத்றத கெசிை இருக்ேிகைாம், அதுதான்
இன்றைகுாித்து, அதாவது கதவன் ஆதாமிைம் ஏவாறள போண்டுவருேிைார். நீங்ேள் பதாைர்ந்து
இறணந்திருங்ேள் மீண்டும் வரும்கொது இறத குைித்துதான் ொர்க்ே இருக்ேிகைாம்.

*****

ஆன்கர்பபர்க்:

ஆல்றரட், மீண்டும் வருே. நாம் வானியலாளரும் வானியர்ெியலாளருமான

ைாக்ைர் ஹக் ராசுைன் கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம். ஆதியாேமத்தின் நாட்ேளின் அளறவ குைித்து
கெசிக்போண்டிருக்ேிகைாம். கவதாேமம் தன்னிகல தாகன நமக்கு அளித்திடும் தேவல்ேளில் இருந்து
அதனுறைய அளறவ நமக்கு எடுத்துறரக்ேிைது. ஆதாறமயும் ஏவாறளயும் கதவன் உண்ைாக்ேின ஆைாம்
நாளில் நைந்த ோாியங்ேறள குைித்து ொர்த்துக்போண்டிருக்ேிகைாம். இதுவறரக்கும் ஏவாறள ெற்ைி நாம்
ொர்க்ேவில்றல, ஆதாமிற்கு நைந்த சம்ெவங்ேறள ெற்ைிதான் இதுவறர ொர்த்துக்போண்டு வருேிகைாம்.
இப்கொது ஏவாள் உள்கள வருேிை சம்ெவத்றத ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். இறவயறனத்தும் ஒகர நாளில்
நைக்ேிைது. கவதம் என்ன பசால்ேிைது என்று ொர்ப்கொம்: கதவன் ஆதாமிற்கு இந்த விலங்குேளுக்கு
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கொிடும் கவறலறய போடுத்தார், வசனம் 20 கூறுேிைது, “அப்ெடிகய ஆதாம் சேலவித நாட்டு
நிருேங்ேளுக்கும் ஆோயத்து ெைறவேளுக்கு சேலவித ோட்டுமிருேங்ேளுக்கும் கொிட்ைான்.” அதற்கு ெிைகு
பசால்ேிைது, “ஆதாமுக்கோ ஏற்ை துறண இன்னும் ோணப்ெைவில்றல.” இறத, கதவன்
அைிந்துபோண்ைார். இப்ெ என்ன நைக்ேிைது?

ராஸ்:

பவல், கதவன் உண்ைாக்ேின இந்த மிருேங்ேள், ெல ஆயிரக்ேணக்ோன விதங்ேள்,

அறவேளுக்கு உணர்வு இருக்ேிைது, விருப்ெமுண்டு, பதாிந்துபோள்ளும், அைிவு இருக்ேிைது, ஆனால்
அறவேளுக்கு ஆவியில்றல. அஆதாம் ஒன்றை அைிந்துபோண்ைான், “சாி, என்னால் அறவேகளாடு
சாீரப்ரோரமாே பதாட்டு ெழே முடியும். உணர்வுபூவமாேவும் பதாைர்புபோள்கவன், அைிவுபூர்வமாேவும்,
விருப்ெப்ெடியும் இருக்ேமுடியும். ஆனாலும் ஏகதாபவான்று குறைவுெடுேிைது. என்னிைம் இருக்கும்
ஏகதாபவான்று அறவேளிைம் இல்றல, அதுதான் ஆவி.” அதனால் ஆதாம் கதவன் தனக்குள்
பதாைர்புபோள்ளும்ெடி றவத்த அறனத்து விதங்ேளிலும் பதாைர்புபோள்ள ஏற்ை ஒன்ைிற்க்ோே
ஏங்ேினான்.

ஆன்கர்பபர்க்:

அடுத்த ெகுதியில் கவதம் நமக்கு பசால்ேிைது, வசனம் 21, “கதவனாேிய ேர்த்தர்

ஆதாமுக்கு அயர்ந்த நித்திறரறய வரப்ெண்ணினார். அவன் நித்திறரயறைந்தான். அவர் அவன் விழா
எலும்புேளில் ஒன்றை எடுத்து அந்த இைத்றத சறதயினால் அறைத்தார். கதவனாேிய ேர்த்தர் தாம்
மனுஷனில் எடுத்த விழா எலும்றெ மனுஷியாே உருவாக்ேி.” இந்த ெகுதியில் பசால்லப்ெடுேிைது, “அவறள
அவர் மனுஷனிைத்தில் போண்டுவந்தார்.” அப்ெ என்ன நைந்தது?

ராஸ்:

எெிகரய ெத்தத்தில் என்ன ொர்க்ேிைீர்ேள் என்ெறத இப்ெ பசால்லுங்ே ‘ஹப்ொ அம’. ெறழய

ஏற்ப்ொட்டில் 20 முறைேள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது, நீண்ை இறுதியான என்று பெரும்ொலும்
பமாழிபெயர்க்ேப்ெட்டுள்ளது. இப்கொது கதவன் இந்த பூமியில் சிருஷ்டித்த எல்லாவற்ைிலும்
உச்சக்ேட்ைமான ஒன்றை ஆதாமிைம் அைிமுேப்ெடுத்துேிைார், சிைப்ொனறத ேறைசியாே
போண்டுவருேிைார். இப்கொது ஆதாம், ெல மாதங்ேறள ேளித்திருப்ொன், கதாட்ைத்தில் கவறல பசய்ததும்
மற்றும், மிருேங்ேளுைன் கநரம் பசலவிட்ைதும், விலங்குேளுக்கு கொிட்ைதும், கதாட்ைத்தின் மீதும் மற்ை
ஜீவா ஜந்துக்ேள் மீதும் அதிோரம் பசலுத்த ெல வருைங்ேலாோமல் இருந்திருக்ேலாம். இப்கொது இந்த
ஜீவன் அவனுக்கு முன்ொே வர அவன், “இறுதியாே, கதவன் நான் பதாைர்புபோள்ளும்ெடி எனக்குள்
றவத்த அறனத்து ஆற்ைலுைன் முழுறமயாே பசயல்ெை ஏற்ை துணிறய உருவாக்ேினார் என்ைான்.”
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ஆன்கர்பபர்க்:

யா, கதவன் மனுஷிறய மனுஷனிைத்தில் போண்டுவந்தகொது, “அப்பொழுது

ஆதாம், இவள் என் எலும்ெில் எலும்பும் என் மாம்சத்தில் மாம்சமுமாயிருக்ேிைாள். இவள் மனுஷனில்
இருந்து எடுக்ேப்ெட்ைெடியால் இவள் மனுஷி எனப்ெடுவாள். இதினிமித்தம் புருஷன் தன தேப்ெறனயும்
தாறயயும் விட்டு தன மறனவிகயாகை இறசந்திருப்ொன். அவர்ேள் ஒகர மாம்சமாயிருப்ொர்ேள். ஆதாமும்
அவன் மறனவியும் நிர்வாணிேளாயிருந்தும் பவட்ேப்ெைாதிருந்தார்ேள்.” இங்கு என்ன நைக்ேிைது?

ராஸ்:

பவல் இந்த வசனத்தில் இன்பனாரு விஷயத்றதயும் நாம் ேவனிக்ே கவண்டும் கதவன் ஏவாறள

ஆதாமுக்கு துறணயாே போடுக்ேிைார், உதவியாளர், இது சாியான பமாளிகெயப்ொே எனக்கு
கதான்ைவில்றல. இதற்ோே எெிகரய வார்த்றத “ஈபசர்’. அதற்கு அர்த்தம், “உனக்கு ஒரு ராணுவ நட்றெ
போண்டுவருேிகைன்.” இது ஆதாமுக்கு கநரடியாே ஒன்றை பவளிப்ெடுத்துேிைது, ஓகே, “கதவன் இந்த
அருறமயான கதாட்ைத்தில் சந்கதாஷமாே இருக்ே இந்த மிருேங்ேறளயும் மரங்ேறளயும் இப்கொது இந்த
மனுஷிறயயும் போடுத்திருக்ேிைார். இங்கு நான் வாழ்க்றேறய அனுெவிக்ே மட்டும் இல்றல. கதவன்
என்னக்கு ஒரு கவறலறய போடுத்திருக்ேிைார்.” ஏவாறள ஒரு ராணுவ நட்பு என்று பசால்லும்கொது, அவர்
மனுஷன் மனுஷி இருவருக்கும் ஒன்றை பசால்லுேிைார், உங்ேளுக்கு ஒரு கவறல இருக்ேிைது, உங்ேளுக்கு
ஒரு கநாக்ேம் இருக்ேிைது அதற்ோேத்தான் சிருஷ்டிக்ேப்ெட்டிருக்ேிைீர்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்:

இந்த ோாியத்றத குைித்து சில நிமிைங்ேள் ொர்க்ேலாம். கதவன் ஆதாறமயும்

ஏவாறளயும் கதவ சாயலில் சிருஷ்டித்திருக்ேிைார். அதனுறைய அர்த்தம் என்ன?

ராஸ்:

பவல், நமக்கு சாீரம் ஆத்துமா ஆவி இருக்ேிைது. இப்ெ, மனுதனுறைய ஆத்துமா ஆவியிலிருந்து

ெிாிக்ேெைதக்ேது என்று நிறனக்ே கவண்ைாம், என்ன பசால்லுேிைது என்ைால், அதாவது, கதவனிைத்தில்
இந்த 3 தன்றமேளும் இருப்ெதுகொல, நமக்கும் இந்த 3 நிறலேளும் இருக்ேிைது, அதனால் மிருேங்ேளால்
பசய்ய முடியாதறவேறளயும் நம்மால் பசய்திை முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்:

நீங்ேள் ஒரு விகசஷமான சிருஷ்டிப்புதான். மனிதன் ேண்டுெிடிக்ேப்ெைவில்றல,

கதவறன பொறுத்தவறரயில், கதவகன அவறன ஜீவனறைய பசய்தார்.

ராஸ்:

பவல், இந்த ெகுதியில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை வார்த்றதறய ொருங்ேள் கதவன் மனிதறன

சிருஷ்டித்தார் கதவன் மனிதறன உருவாக்ேினார். சாி, கதவன் நம்றம உருவாக்ேினார் என்று
பசால்லும்கொது அவர் நம்றம பூமியின் மண்ணினாகல உருவாக்ேினார். மண்ணானது ஏற்ேனகவ
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இருந்தது, ஆனால் அந்த மண்றண நம்முறைய சாீரமாே கதவன் வறனந்து உருமாற்ைினார். ஆனால்
நமக்குள் இருக்கும் ஆவியானது இதுவறர இல்லாத புதுறமயான ஒன்ைாே இருக்ேிைது. அதனால் தான்
சிருஷ்டிப்பு என்ை வார்த்றதறய ொர்க்ேிைீர்ேள். எனகவ இது இதுவறர பூமியில் இல்லாத ஒரு விஷயமாே
இருக்ேிைது.

ஆன்கர்பபர்க்:

யா, 3 முறை மட்டுகம ஆதியாேமம் 1ல், சாிதாகன, ொர என்ை வார்த்றதறய

கதவன் 3 முறை உெகயாேிக்ேிைாகர? எதற்ோே?

ராஸ்:

ொரா என்ை வார்த்றத ஆதியாேமத்தில் இதுவறர இல்லாத ஒன்றை புத்தம் புதியதாே

உண்ைாக்ேப்ெடுவதர்க்கு மட்டுகம ெயன்ெடுத்தப்ெடுேிைது. அறத ஆதியாேமம் 1:1ல் முதல்முறையாே
ொர்க்ேலாம் கதவன் இந்த இயற்றேயான ெிரெஞ்சத்றத உருவாக்ேினார். இரண்ைாவது முறையாே
சிருஷ்டிப்ெின் ஐந்தாம் நாளில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது பவறும் சாீரத்றத மட்டும் போண்ை மிருேங்ேறள
கதவன் உண்ைாக்ேவில்றல, சாீரமும் ஆத்துமாவும் இருந்தது. அந்த ஆத்திம ெகுதிதான் புத்தம் புதிய
ெறைப்பு. அடுத்தது ேறைசியாே, மனிதர்ேள் சாீரம் ஆவி ஆத்துமாறவ போண்டிருந்தனர். இங்கு ஆவிதான்
புதிய ெறைப்ொகும்.

ஆன்கர்பபர்க்:

ஆல்றரட், ஹக், இந்த தேவல்ேறள ஜனங்ேளுக்கு எதற்ோே பசால்லுேிகைாம்

என்ை விஷயத்றத சுருக்ேமாே பசால்லிைலாம். இந்த எல்லா நிேழ்வுேளும் இருக்ேிைது, அவற்றை மறுெடியும்
சுருக்ேமாே பசால்லுங்ேள், இறவயறனத்தும் ஆைாம் நாளில் நைப்ெறவேளாே இருக்ேின்ைது. அந்த
நிேழ்வுேள் என்ன அறவ ஏன் 24 மணி கநர ோலத்திற்குள் நைத்தப்ெை முடியாது?

ராஸ்:

பவல், ஆதியாேமம் 1 மனுஷனில் ஆணும் பெண்ணும் இருவரும் ஆைாம் நாளில்

உருவாக்ேப்ெட்ைதாே பசால்லப்ெட்டிருக்ேிைது. ஆதியாேமம் இரண்ைாம் அதிோரத்தில் ொர்க்கும்கொது
ஏகதன் கதாட்ைத்திற்கு பவளியில் ஆதாம் முதலில் உருவாக்ோப்ெட்ைான். கதவன் அவறன ஏகதன்
கதாட்ைத்தில் றவத்தார். இந்த மரங்ேள் அறனத்தும் வளர்வதற்கு நீண்ை ோலமாேியிருக்கும். அவன்
கதாட்ைத்றத ென்ெடுத்துேிரார்ன், இந்த மரங்ேள் பசடிேளினால் கதவன் தனக்கு அருளிய அறனத்றதயும்
ேண்டு வியந்துகொயிருப்ொன், அவற்றை ஆனந்தமாே அனுெவித்தான், கதாட்ைத்றத ெராமாிப்ெறதவிை
வாழ்வில் கவறு விஷயங்ேள் இருக்கும் என நிறனத்தான்.
அதற்க்கு கதவன், ஓகே, இப்ெ நீ இயற்றேயான சிருஷ்டிப்புேளுைன் மட்டும் பதாைர்புறையவனாே
இருப்ெறத விறை, ஆத்துமாறவயும் உறையறவேகளாடு பதாைர்புபோள்ள கவண்டும் என்ைார், அது
கநெிஷ் விலங்குேறள குைிக்ேிைது, கதவன் உண்ைாக்ேிய மிருேங்ேள் அதற்க்கு மனம், சித்தம் உணர்ச்சிேள்
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இருந்ததால் ஆதாமுைன் பதாைர்புபோண்ைன, அவகனாடு ெிறணக்ேப்ெட்டிருந்தது. அவறன
ெிாியப்ெடுத்தவும் அவனுக்கு கசறவ பசய்யவும் கதவன் ஒவ்பவான்றையும் தனிப்ெட்ை வித்தத்தில்
வடிவறமத்திருப்ெறத ொர்க்ேிைான். இங்கு ஆயிரக்ேணக்ோன ஜீவா ஜந்துக்ேள் இருக்ேிைது. கதவன் இறவ
ஒவ்பவான்றையும் உண்ைாக்ேி இருக்கும் வித்தத்றத அைிந்து சாியான வித்தத்தில் அறவ ஒவ்பவான்ைிற்கும்
பெயாிை ஆதாமுக்கு நிச்சயம் ெல நாட்ேளாேியிருக்கும்.
அவற்றை அவன் முடித்தெிைகு, கவதம் பசால்ேிைது ஆதாம் தனிறமயாயிருப்ெறத கதவன் ேண்ைார், இந்த
ஜீவஜந்துக்ேளுைன் அவன் பதாைர்புபோள்ளகூடியவனாே இருந்தகொதிலும் ஏகதாபவான்று
குறைவுெட்ைது. அதன் ெிைகு கதவன் ஆதாமுக்கு அயர்ந்தத நித்திறரறய வரப்ெண்ணினார். அந்த அறுறவ
சிேிச்றசயிலிருந்து சுேமறைேிைான். ஒரு புதிய சிருஷ்டிப்றெ ொர்த்ததும் ஆதாமுறைய வாயிலிருந்து வந்த
வார்த்றத மூல ொறஷயில் , ‘ஹாொ’ஆம்” “ேறைசியா வந்தாச்சு!” எனகவ இந்த ெகுதி ஆதாறம
உருவாேியதர்க்கும் ஏவாறள உருவாேியதர்க்கும் இறையிலான ோலகநரத்றத பதளிவாே
எடுத்துறரக்ேிைது. கமலும் கதவன் ஆதாமிற்கு எப்ெடி மற்ை உயிாினங்ேளுைன் பதாைர்புபோள்ளவது
நைப்ெது என்ெறத குைித்து ேற்றுக்போடுப்ெறதயும் ஆதியாேம் 1 ம் அதிோரத்தில் ொர்க்ே முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்:

ஹக், நீங்ே கதவறன ஏற்றுக்போள்வதற்கு மின்பு இந்த ோாியங்ேள் உங்ேளுக்கு

எப்ெடிஇருந்தது, எப்ெடிகயா இந்த ஆதியாேமம் 1ம் அதிோரத்தின் தேவல்ேறள நீங்ேள் பெற்ைிருப்பீர்ேள்.
இங்ேளுறையா ெின்னணி முழுவதும் வானியல் தான், எப்ெடி இறத ேைந்து வந்தீர்ேள்? அந்த நிறலறய
ேைந்து இகயசு ேிைிஸ்துதான் உங்ேள் ொவங்ேறள நீக்கும் இரட்சேர் என்று விசுவாசிக்ே உங்ேளுக்கு இந்த
அதிோரத்தில் உறுதியளித்த விஷயம் எது?

ராஸ்:

பவல், ஆதியாேமம் 1 மற்றும் 2ம் அதிோரத்றத ொர்த்தகொது இந்த நிேழ்வுேளின் ெட்டியல்

விஞ்யானத்கதாடு சாியாே பொருந்தியிருந்தது. அதனுறைய விளக்ேம் விஞ்யான ெதிவிேகளாடு
ஒத்திருந்தது. இது ெல ஆயிரக்ேணக்ோன ஆண்டுேளுக்கு முன்பு எழுதப்ெட்ைது என்ெறத உணர்ந்த்கதன்.
இறவ மனிதனுறைய ஆற்ைல் சக்திக்கும் கமலான விஞ்யான தேவல்ேறள அளிக்ேிைது என்ெறத
புாிந்துபோண்கைன். இதுதான் கமாகச இந்த ெிரெஞ்சத்றத உண்ைாக்ேியவருறைய உந்துதலினால்
மட்டுகம இவற்றை எழுதியிருப்ொர் என்ை உறுதிறய எனக்கு அளித்தது. கவதத்தில் நான் ோணும்
ோாியங்ேள் அறனத்தும் பவறும் வார்த்றதேள் மட்டுமல்ல, அறவ முற்ைிலும் சத்தியமானறவேள். எனகவ
தான், கவதாேமம் கதவனுறைய மாைாத வார்த்றதேள் என்ெறத விளங்ேிபோண்ை ெிைகு, மற்ை
எண்ணங்ேள் என்றனவிட்டு அேல ஆதியாேம் 3ல் பசால்லப்ெட்ைறத நான் புாிந்துபோண்கைன்,
கதவனுறைய எதிராளியும் மனுக்குலத்தின் எதிராளியுமான சர்ப்ெத்தின் தறலறய ஸ்திாீயின் வித்தானவர்
நசுக்ேிடுவார், புதிய ஏற்ப்ொட்டில் இந்த ெிரெஞ்சத்றத உண்ைாக்ேினவர் தாகம மனிதனாே அவதாித்து
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சிருஷ்டிேகராடு நாம் மறுெடியும் ஐக்ேியப்ப்ெை கதறவயான ெலிறய பசலுத்தினார். அதுதான் ேிதிகயான்
கவதத்தில் என்னுறைய பெயறர எழுதறவத்தது, என் வாழ்றவ இகயசு ேிைிஸ்துவுக்கு போடுத்கதன்.

ஆன்கர்பபர்க்:
ராஸ்:

40 பநாடிேளில் சுவிகசஷத்தின் பசய்தி என்னபவன்று பசால்லுங்ே

சுவிகசஷத்தின் பசய்தி இதுதான் எல்லாவற்றையும் உண்ைாக்ேியவர் இந்த பூமிக்கு இைங்ேி

வந்து தாழ்றமயின் பசாருெமாே விளங்ேினார், நாம் கதவனிைத்தில் கசரும்ெடி வந்தார், அவர் தம்றமகய
தியாேெளியாே தந்தார், நாம் கதவனிைம் ேிட்டி கசர்ந்திை கதவனுக்கு விகராதமான நம்முறைய மீறுதலுக்கு
அவர் விறலேிறரயம் பசலுத்தினார் கமலும் நம்முறைய அநீதிக்கு ெதிலாே அவருறைய நீதிறய நமக்கு
அவர் அருளினார், நம்றம உருவாக்ேின கதவறன நாம் ெடிப்ெடியாே ெின்பதாைரும்ெடி அவர் நம்முறைய
வாழ்க்றேறய நைத்துேிைவராே இருக்ேிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்:

நீங்ேள், இறத, கேட்டுக்போண்டிருக்ேிரவர்ேள் இன்றைக்கு இகயசுறவ உங்ேள்

வாழ்க்றேயில் வரகவற்ே விருப்ெமுள்ளவர்ேளாே இருந்தால், உங்ேளுக்கு கவதம் ெல விஷயங்ேறள
எடுத்துறரக்ேிைது, ஆனால் உண்றமயில், “அவருறைய நாமத்றத கநாக்ேி கூப்ெிடுேிை யாராே
இருந்தாலும்,” நீங்ேள் கதவனுக்கு முன்ொே பூரனராே நிற்ப்ெதற்கு கதறவயான அறனத்றதயும் அவர்
பசய்து முடித்துவிட்ைார் என்ை நம்ெிக்றேகயாடு அவறர விசுவாசித்தால், ொவம் ெழி என்ைில்லாமல், ஓகே,
நீங்ேள் ேிைிஸ்துறவ விசுவாசித்தால் அவரால் அவற்றை அேற்ை முடியும், அவர் அேற்ைிடுவார். உங்ேறள
இரட்ச்ப்ொர். ேிைிஸ்து உங்ேள் வாழ்வில் வருவார். உங்ேளுறைய வாழ்வில் கதவ ஆவியானவறர
தந்திடுவார் அவர் உங்ேளுக்கு புதிய விருப்ெங்ேறள அளித்து உங்ேளில் மாற்ைத்றத உண்ைாக்ேிடுவார்.
அந்த ஐக்ேியத்றத நீங்ேள் பெரும்ெடியாே விரும்புேிகைாம். இது அைிவுபூர்வமான ோாியமட்டுமல்ல. இது
ஜீவனுள்ள கதவகனாடு போண்டிருக்கும் அனுெவமும் அன்ைாைம் ேிைிஸ்துகவாடு நைப்ெதுமாகும்.
இது, ஒரு அருறமயான ோாியம்தான். இன்னும் நான்ோம் நாளின் ோாியத்றத ொர்க்ேவில்றல. பவல்,
அறத குைித்தும் நாம் ொர்க்ே இருக்ேிகைாம், இயற்றேயின் ெதிவுேள் வசனத்தின் ெதிவுேளுைன்
ஒத்திருக்ேிைதா என்ெறதயும் நாம் ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். கவறுவார்த்றதேளில் பசான்னால், கதவனும்
கவதாேமும், இயற்றேயில் நம்மிைம் இருக்கும் ெதிவுேளுைன் ஒத்திருக்ேிைதா? இறவ இரண்றையும் ஒகர
ஆக்ேிகயான் தான் நமக்கு அளிக்ேிைாரா? அறதக்குைித்து நாம் கெசிை இருக்ேிகைாம். ைாக்ைர் வால்ைர்
பேய்சர் பசால்வறதயும் கேட்ே இருக்ேிகைாம். ஆதாம் ொவம் பசய்தகொது ந்சுற்ைி நைந்த விஷயங்ேறள
ெற்ைியும் ஒருசில ோாியங்ேறள ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். இது எப்ெக்டி உலறே ொத்தித்தது, இது பதாைர்ொன
சுவாரஸ்யமான விஷயங்ேள் இருக்ேிைது. அடுத்த வார நிேழ்ச்சிறய தவை மாட்டீர்ேள் என நம்புேிகைன்.
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*****

எங்களுடடய க ாடலக்காட்சி நிகழ்சிகடை காண
இலவச ஜான் அன்ககர்கபர்க் நிகழ்ச்சி ஆப்டப ப ிவிறக்கம்
கசய் ிடுங்கள்.
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