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சிருஷ்டிப்பில் படிப்படியாக பார்க்கலாம்- நிகழ்ச்சி 4
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 உங்களுக்காக விகசஷமான ஒன்றை
றவத்திருக்கிகைாம். என்னுறைய விருந்தினர் வானியலாளரும்
வானியர்பியலாளருமான Dr. ஹக் ராஸ். இப்கபாதும் ஒரு
ககள்வியுைன் துவங்க விரும்புகிகைன், ககள்வி இதுதான்:
விஞ்ஞானத்திற்கும் கவதத்திற்கும் ஒப்புறம இருக்கிைது என்ை
எதிர்ப்பார்ப்பு நமக்கு இருக்க கவண்டுமா? நீங்க என்ன நிறனக்கிைீங்க,
முதலாவதாக, கவதம் இந்த ககள்விக்கு என்ன பதில் பகாடுக்கிைது?
அகதாடுகூை, ஹக்றக கபான்ை வானியலாளர்களும்
வானியர்பியலாளர்களும், என்ன எதிர்ப்பார்க்கிைார்கள்? அவருக்கு
இதுபற்ைி என்ன பதரியும்? இன்றைக்கு இந்த சுவாரஸ்யமான
தறலப்றப உலகத்தில் சிைந்த பிரசித்திபபற்ை எபிகரய பண்டிதருறைய
வடிகயாவுைன்
ீ
ஆரம்பித்திைலாம், இகதா Dr. வால்ைர் பகய்சர். Dr.
வால்ைர் ககயசரும் Dr.ஹக்கும் கசர்ந்து என்னுைன் சில நிகழ்சிகளில்
பங்குபபற்ைிருக்கின்ைனர். சில விவாதகமறைகளிலும்
இருந்திருக்கிைார்கள். இந்த ககள்விதான் திரும்ப திரும்ப ககட்கப்பட்ை
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ஒன்ைாகும், அதினால் நான் அவரிைம் ககள்விககட்க அவர் அளித்த
பதிறல இப்கபாது பார்த்திைலாம். இது சிைியதுதான், எனகவ மிகவும்
கவனமாக ககளுங்கள். இறத பார்க்கலாம்.
"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்"

ஆன்கர்பபர்க்: உங்க இரண்டு கபருக்கும் ஒரு ககள்வி: ககள்வி
என்னபவன்ைால் கவதத்தின் ஒரு பகுதி, சரியா, விஞ்ஞானம்
மறுபக்கம், இறவ இரண்டிற்கும் ஒப்புறம இருக்கிைது என்பறத பார்க்க
முயற்ச்சிப்பது தவைா? இரண்றையும் நாம் ஒப்புறம படுத்திைலாமா?
வால்ைர்?

பெய்சர்: நிச்சயமா பார்க்கலாம், ஏபனன்ைால் ஆக்கிகயான் ஒருவர்
தாகன. அதாவது, ஒரு கட்டிைகறல நிபுணரால் கட்ைப்பட்ை ஒரு
கட்டிைத்றதயும் அகத நபரால் கட்ைப்பட்ை கவபைாரு கட்டிைத்றதயும்
பார்க்கும்கபாது, “இது ப்கரன்க் லாயிட் றரட் கட்டிைம் என்கபாம்.
அகதகபால் இந்த பிரபஞ்சத்றத பார்க்கும்கபாது, அது கதவனால்
கட்ைப்பட்டிருக்கிைது. இறவ அறனத்தின்கமலும், USA தயாரிப்பு
என்ைில்றல, ஆனால், ஜீவனுள்ள கதவனால் உண்ைாக்கப்பட்ைது.”
நீங்கள் வசனங்கறள பார்க்கும்கபாது, அதுவும் கதவனிைத்திலிருந்து
வந்ததுதான். இப்ப, இதனுறைய ஆக்கிகயான் ஒருவர்தான்.
உறரபபயர்ப்பாளர்கள் இரண்றையும் பார்க்கிைார்கள்.
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பமாளிகபயர்ப்பலர்களுக்குள் கவற்றுறம இருக்கலாம், ஆனால்
ஆதாரங்களிலும் – அடிப்படியான காரியத்திலும் கவற்றுறம இருக்காது.
இவற்ைின் மூலக்கூறு கதவனிைமிருந்து தான் துவங்குகிைது.
அப்படியில்லாவிட்ைால், சிருஷ்டிப்பின் உபகதசத்றத தூக்கிஎரிய
கவண்டும். அப்படியில்றலன்னா, ஆவியானவரால் அருளப்பட்ை
மாைாத, கதவ வார்த்றதறய கறளந்திை கவண்டியிருக்கும்.
இரண்றையும் புைக்கணிக்க முடியாது. அறவ இரண்டும் ஜீவனுள்ள
கதவநிைமிருந்கத உண்ைாயிருக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஹக், இந்த காரியங்கறள குைித்து வால்ைர்
பசான்னவற்றை ககட்டு எனக்கு மகிச்சியாக இருக்கிைது. உங்களிைம்
ககட்கிகைன் ஒரு வானியலாளராக ஆக வானியர்பியலாளராக நீங்கள்,
இறத ஒப்புக்பகாள்கிைீர்களா?

ைாக்ைர். ஹக் ராஸ்:...நிச்சயமா, அதாவது, கதவகன இயற்றகயின்
புத்தகத்றத பகாடுத்தவர், அவகர நமக்கு இந்த கவத வசனங்கறளயும்
பகாடுத்திருக்கிைார். பபல்ஜிக் அைிக்றகறய பார்க்கும்கபாது, கதவன்
தம்றம பவளிப்படுத்தும்படி இந்த 2 புத்தகங்கறளயும்
பகாடுத்திருப்பறத அைிகிகைாம். வால்ட் பசால்வறத நான்
ஒப்புக்பகாள்கிகைன், ஆமா, விஞ்ஞானம் என்பது இயற்றகறய விளக்க
மனிதன் கமற்பகாண்ை முயற்சி, இறையியல் என்பது வசனத்றத
விளக்க மனிதன் கமற்பகாண்ை முயற்சி. மனிதர்களுறைய
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பமாழிபபயர்ப்புகள் என்பதால் அதில் கவறுபாடுகள் இருக்கும். ஆனால்
இயற்றகக்கும் இந்த வார்த்றதகளுக்கும் இறையில் எந்த
கவறுபாடுகளும் கிறையாது, ஏபனன்ைால் இறவ இரண்டும் ஒகர
கதவனிைமிருந்து வந்திருக்கிைது. நம்முறைய விஞ்ஞானமும்
இறையியலும் எந்த இைத்தில் மாற்றுக்கருத்து பதரிவிக்கிைது என்பறத
கவனித்தால், இதுவறர நம்முறைய பதிப்புகளில்

இல்லாத சில

உண்றமகறள நாம் கண்ைைிய முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: நாம், கைந்த சில நிகழ்ச்சிகளில், இறவ இரண்டிற்கும்
ஒப்புறம இருப்பறத எடுத்துறரக்க முயன்கைாம், அதாவது,
உண்றமயில், ஆதியாகமத்தின் முதல் அதிகாரம் பலதரப்பட்ை
கருத்துக்கறள கயாசறனகறள உட்புகுத்திய எல்ல தறலமுறையின்
வானியலாளர்கள் வானியர்பியலாளர்களுக்கு உண்றமறய எளிய
முறையில் எடுத்துறரக்கிைது. அகதாடு, ஒரு காரியம் பலதரப்பட்ை
இைங்களிலுள்ள இறைநம்பிக்றகயற்ை மக்களிைம், எழும்புகிைது,
கவதத்தின்படி அந்த நான்காம் நாளில் அப்படி என்ன நைந்தது
என்கின்ைனர்:
“பின்பு கதவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்ைாகத்தக்கதாக
வானம் என்கிை ஆகாயவிரிவிகல சுைர்கள் உண்ைாககைவது, அறவகள்
அறையாளங்களுக்காகவும் காலங்கறளயும் நாட்கறளயும்
வருஷங்கறளயும் குரிக்கிரதர்க்காகவும் இருக்கக்கைவது
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என்ைார்.

அறவகள் பூமியின்கமல் பிரகாசிக்கும் படிக்கு வானம் என்கிை
ஆகாயவிரிவிகல சுைர்களாக இருக்ககைவது என்ைார். அது அப்படிகய
ஆயிற்று. கதவன் பகறல ஆளப் பபரிய சுைரும் இரறவ ஆளாச் சிைிய
சுைரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுைர்கறளயும் நட்சத்திரங்கறளயும்
உண்ைாக்கினார். அறவகள் பூமியின்கமல் பிரகாசிக்கவும், பகறலயும்
இரறவயும் ஆளவும், பவளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும் வித்தியாசம்
உண்ைாக்கவும் கதவன் அறவகறள வானம் என்கிை ஆகாய விரிவிகல
றவத்தார். கதவன் அது நல்லது என்று கண்ைார். சாயங்காலமும்
விடியற்காலமுமாகி நாலாம் நாள் ஆயிற்று.” இப்ப, விஞ்ஞான ரீதியில்
இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமிறய சுற்ைிலும் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் மற்றும்
சந்திரறன றவக்க நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் ஆனது என்று
பசான்னால் அது பபரிய பிரச்சறனயில் பகாண்டு வந்து விடும்.
இதற்க்கு வப்படி விளக்கமளிப்பீர்கள்?

ராஸ்: பவல், ஜான், கவதத்றத கதவனுறைய வார்த்றத அல்ல என்று
கூறும் அவனம்பிக்றகயுள்ளவர்கள் பபரும்பாலும் சுட்டிக்காட்டும்
பகுதிறய தான் நீங்கள் பசால்லுகிைீர்கள். இது அைிவியல் ரீதியாக
முட்ைாள்தனமானது என்கின்ைனர். பசடிகள் எல்லாம் கதான்ைிய பிைகு
எப்படி சூரியன் உண்ைாகியிருக்க முடியும்? சூரியனுறைய ஒளியும்
பவப்பமும் இல்லாமல் எந்த பசடிகளும் உயிர்வாழ முடியாது.
சூரியனுறைய ஈர்ப்புவிறச இல்லாமல் பூமியானது நிலாக இருப்பது
சாத்தியமற்ை காரியம். அவர்களின் கருத்து கவதாகமத்தின் முதல்
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அதிகாரத்திகலகய பிறழ இருக்கிைபடியால், அதிலிருப்பவற்றை எப்படி
நம்புவது?
ஆனால் காலிளிகயா கூறுனார் கவதத்தின் விளக்கவுறரயில் நீங்கள்
பசய்யக்கூடிய பபரிய தவறு என்னபவன்ைால் தவைான
கண்கணாட்ைத்தில் புரிந்துபகாள்வதுதான். அப்படி பார்த்தால்
ஆதியாகமம் பதள்ளத்பதளிவாக பசால்லப்பட்டிருக்கிைது. ஆதியாகமம்
1:1, பிரபஞ்சத்றத குைித்து கூறுகிைது, ஆனால் ஆதியாகமம் 1:2 அது
பிரபஞ்சம் என்ை பரந்த இைத்றத விட்டு அகன்று பூமிறய குைித்து
கூறுகிைது. எனகவ அந்த கண்கணாட்ைத்தில் இருந்து தான் அந்த ஆறு
நாட்கறள நாம் புரிந்துபகாள்ள கவண்டும். என்னகவ இப்கபாது கதவன்
பூமியின் பரப்பிலிருந்து கமகங்கறள கநாக்கிபார்க்கிைார், ஒளி ஊடுருவ
முடியாதபடி வளிமண்ைலம் சூழ்ந்திருந்ததால் ஆறு நாட்களுக்கு
முன்புவறர ஆழத்தின்கமல் இருள் மூடியிருந்தது. கயாபு 37
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நாட்கறள குைித்து கூறுகிைது. கதவன் சமுத்திரத்றத கமகங்களால்
உடுத்தியிருந்ததினால் இருள்ளக இருந்தபதன்று பதளிவாக
பசால்லப்படுகிைது.
சிருஷ்டிப்பின் முதல் நாள், கதவன் ஒளி ஊடுருவ முடியாத
வளிமண்ைலத்றத ஒலிகசியும் நிறலயாக மாற்ைினார். சிருஷ்டிப்பின்
நாலாம் நாறள கதவன் ஒலிகசியும் நிறலயிலிருந்த வளிமண்ைலத்றத
கதவன் மாற்ைினார், நிரந்தரமாக மாற்ைினார், அந்த கமகங்கள்
விலகினது, பூமியில் இருந்த யாவும் முதன் முறையாக சூரியறன
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பார்த்தன, ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு கதவன் உண்ைாக்கின சந்திரறன
நட்சத்திரங்கறள வானத்தில் கண்ைன. எனகவ ஆதியாகமம் 1
கபாதிப்பதற்கும் விஞ்ஞான பதிப்புகளில் இருப்பதற்கும் எந்த
மாற்றுக்கருத்தும் இல்றல என்பதுதான் உண்றம.

ஆன்கர்பபர்க்: இபதல்லாம், ஆதியாகமத்தில் இருக்கிைது என்பது
எனக்கு வியப்பாக இருக்கிைது, இருந்தாலும் உண்றம என்னபவன்று
பல கிைிஸ்தவர்களும் மற்ை ஜனங்களும் அைியாமல் இருக்கிைார்ககள.
நீங்க ஒரு கருத்தரங்கிற்கு அறழக்கப்பட்டிருந்தீர்கள் அதில் 700
விரிவுறரயாளர்கள், இல்ல ஆதியாகமம் 1ம் அதிகாரத்றத
ஏற்றுக்பகாள்ள மறுக்கும் அவனம்பிக்றகயுறைய 700 கபர், மத்தியில்
நீங்க கபசும்படி ககட்டுக்பகாண்ைனர். நீங்க இறைகவறளயின் கபாது
பசால்லிக்பகாண்டிருந்த விஷயம், கதவன் இந்த பகுதியில் என்ன
பசால்கிைார் என்பறத புரிந்து பகான்ைவர் பசான்ன கருத்றத
பசால்லீட்டு இருந்தீங்க. அப்படி பட்ை கருத்தரங்குகளில் என்ன
நைக்கும்?

ராஸ்: பவல், பார்றவயாலர்களுைன் நஅந் கபசும்கபாது என்ன
நைக்கும், அவர்கள், சுமார் 700 நாத்திகர்களாக, இருந்தால், “இதுவறர
இந்த ஆதாரங்கறள நாங்கள் ககட்ைகத இல்றல. ஆதியாகமத்திற்கு
இப்படி ஒரு விளக்கம் இருப்பறத நாங்கள் ககள்விப்பைகவயில்றல
என்ைிடுவர்.” நான்
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பகாண்ைது என்னபவன்ைால் கிருஸ்தவர்கள்

தங்கள் விசுவாசத்திற்கான ஆதாரத்றத எடுத்கதா பசால்லும்படி
பயிற்றுவிக்கப்பைவில்றல. பல சமயங்களில் அது கதவனுக்கு
விகராதமான வாக்குவாதமாக இருப்பது என்பது உண்றமயல்ல.
நம்முறைய கிைிஸ்தவ விசுவாசத்றத பவளிப்படுத்தும் முறைக்கு
விகராதமாகத்தான் நாத்திகர்கள் எளிறமயான யுக்கிதிகறள
றகயாண்டு வாதிக்கின்ைனர். நான் ஒன்று பசால்கிகைன்,
அவர்களுறைய பிரதியுத்திரம் அபாரமாக இருந்தது, குைிப்பாக கால்
கைக்கில் நைந்த நிகழ்ச்சி. எல்லாம் முடிந்த பிைகு என்னிைம் வந்து
பசான்னாங்க, “இந்த மாதிரியான பதில்கறள இதுவறர நாங்கள்
ககட்ைகதயில்றல. இதற்க்கு முன்பு விவாதகமறையில் இப்படி
பார்த்தகத கிறையாது, பல காரியங்கறள கயாசிக்க றவத்தீர்கள்
என்ைனர்.” பபாதுவாக பலமுறை ககட்ை வார்த்றதகள், “இன்னி
நாத்திகத்தில் எனக்கு எந்த பாதுகாப்பும் இல்றல.”

ஆன்கர்பபர்க்: அதாவது, ஹக், நீங்க கலந்து பகாண்ை
விவாதங்கறளயும் சில இைங்களில் நீங்க கடினமான சூழறலயும்
சந்தித்திருப்பறத நான் பார்த்திருக்கிகைன், கடினமான நிறல என்ைால்
ஒட்டுபமாத்த கூட்ைமும் உங்களுறைய கண்கணாட்ைத்திற்கு
விகராதமாக எதிர்த்து நிறுக்கும் நிறல. ஒருமுறை நீங்க
கபசிக்பகாண்டிருந்தறத பார்த்கதன், அங்கக இன்னும் 3
விரிவுறரயாளர்களும் நீங்களும் இருந்தீர்கள். நீங்க முதல்ல
ஆரம்பித்து பமதுவா ஆணித்தரமா, பமன்றமயாக, ஆனா உறுதியாக,
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அைிவியல் ஆதாரங்கறள முன்றவதீங்க, அவங்களும்
தங்களுறையறத எடுத்து பசான்னாங்க, அப்பைம் அவர்கள்
உங்களுறைய கருத்றதயும் ஒருவருக்பகாருவர் பசான்னறதயும்
ஏற்றுக்பகாள்ள வில்றல. கநயர்களுறைய ககள்வி பதிலுக்கான கநரம்
வந்தகபாது, கநயர்களிைம் இருந்து பதாண்ணூறு சதவிகித ககள்விகள்
உங்களுக்கு தான் வந்தது. அவர்கள் உங்ககளாடு தான் பதாைர்ந்து கபச
நிறனத்தனர். இந்த கருத்தரங்குகளில் முக்கியமாக ககட்கப்படும்
ககள்வி பதில்கள் எப்படிப்பட்ைறவ?

ராஸ்: பவல், பபாதுவாக அறவ கராமர் 5:12ன் தவைான
புரிண்டுபகால்லுதலில் இருந்து துவங்கிடும் ஆதாமுறைய
பாவத்தினாகல மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது. ஆனால் அந்து முழு
வசனத்றதயும் வாசித்தால் அதில், “எல்லா மனுஷரும்
பாவஞ்பசய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது என்கிைது.”
பாவத்றத அனுபவிக்கும் ஜீவராசிகள் நாம் மட்டுகம. நாயும் பூறனயும்
பாவம் பசய்யாது. மாடு பாவம் பசய்வதில்றல. கரப்பான்பூச்சி பாவம்
பசய்யாது. மனிதர்கள் மட்டும்தான். தில் பசால்லப்படுகிைது, “மரணம்
எல்லாருக்கும் வந்தது.” எல்லா ஜீவன்களுக்கும் வந்தது என்று
பசால்லப்பைவில்றல. எனகவ ஆதாம் ஏகதன் கதாட்ைத்தில் பாவம்
பசய்ததால் முழு மனுக்குலத்திற்கும் மரணத்றத பகாண்டுவந்தது,சரீர
மரணம் மற்றும் ஆவிக்குரிய மரணம். இந்த பகுதியில் பசடிகளும்
மிருகங்களும் இறணக்கப்பைவில்றல என்பறத கவனமாக பார்க்க
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கவண்டியது அவசியம். அறதப்கபாலகவ, 1 பகாரிந்தியர் 15, இகத
காரியத்றத சுட்டிகான்பிக்கிைது, இது மனிதர்கறள தான் குைிக்கிைது
என்பது பதளிவாக உள்ளது. எப்படியிருந்தாலும், பசடிகளும்
மிருகங்களும் மாண்டுகபானாலும் நாம் அதினால் பயனறையதாகன
பசய்கிகைாம். அதினால் தான் நமக்கு நிலகரியும், எண்பணய்,
இயற்றகயான வாயுக்களும் கிறைக்கிைது. அதிலிருந்துதான்
சுண்ணாம்பு கல் கிறைக்கிைது.

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த ககள்விக்கும் நீங்க பதில் பசால்லியிருப்பீங்க:
இந்த பகயா டிபாஸிட் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தது?

ராஸ்: நிச்சயமா. பகயா டிகபாசிட்ஸ் பராம்ப அதிகமானது. அது
ஒருகவறள அதிகமாக இல்லாவிட்ைால் நிச்சயமா உலகளாவிய
அதிநவன
ீ
பதாழில்நுட்ப பசயபாடுகறள பசய்துருக்க முடியாது.

ஆன்கர்பபர்க்: அகதாடு பகயாமாஸ் என்ை காரியம், உண்றமயில்,
அறத அறைய பல காலமானது. அறத அறைய உங்களுக்கு எத்தறன
காலமானது?

ராஸ்: பவல், குறைந்த பட்சம், புவிஒடுகளில் 76 குவட்ரில்லியன்
பதாங்கல் அளவு பகயா டிபாஸிட் படிந்திருக்கிைது. அப்படி நைக்க, 100
சதவிகித திைன்வாய்ந்த சூரிய ஆற்ைல் கதறவப்படும்,
அப்படிபயன்ைால் இந்த பகயா டிகபாசிட்ஸ் கசர்ந்திை பல
மில்லியன்கள் ஆண்டுகள் எடுக்கும் என்கிைீர்கள்.
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இப்ப இருக்கும் எதிர்ப்பு என்ன?
பிரச்ச்சறன என்ன? ஆதாம் பாவம் பசய்வதற்கு முன்பு மிருகங்கள்
மரிக்க வில்றல என்பதற்கு உணர்வுபூர்வமான சம்பந்தம் என்ன?

ராஸ்: பவல், பபாதுவாக மனிதர்களான நாம் விலங்குகளுைன்
உணர்வுபூர்வமாக பிறனக்கப்படுகிகைாம் என்று நிறனக்கிகைன்.
ஒன்றை கவனிக்க தவறுகிகைாம், கயாபு பசால்லவது கபால,
கதவறனக் குைித்தும் நம்றம குைித்தும் நாம் கற்றுக்பகாள்ளும்
படியாக தான் கதவன் விலங்குகறள நம்மிைம் பகாடுத்திருக்கிைார்.
இந்த விலங்குகள் நம்கமாடு பினக்கப்படுபடி உண்ைாக்கப்பட்ைது கபால,
நாம் கதவகனாடு இறணந்திருக்கும்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிகைாம்.
நம்முறைய முரட்டுத்தனம் புண்படுத்தும் நிறல எப்படி இந்த
விலங்குகறள நம்றமவிட்டு அகன்று கபாகும்படி பசய்கிைகதா,
அகதகபால நம்முறைய பாவங்களும் மீ றுதல்களும் கதவன் பக்கமாக
கபாகாமல் அவறர விட்டு நம்றம விலகிபசல்லும்படி பசய்கிைது.
அறவ நமக்கு சந்கதாஷத்றத அளிக்க உண்ைாக்கப்பட்ைது கபால,
நாமும் கதவறன மகிழ்விக்கும்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிகைாம்.
கதவன் இந்த ஆத்துமாறவயுறைய விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் ஒரு
பிறணப்றப உண்ைாக்கும் உணர்றவ பகாடுத்திருப்பதற்கு காரணம்
என்னபவன்ைால் அதினால் கதவகனாடு நாம் பகாண்டிருக்க கவண்டிய
உைறவ நாம் எளிதில் புரிந்துபகாள்கவாம் என்பதுதான்.
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ஆன்கர்பபர்க்: இறையியலில் தான் பிரச்சறன என்று சிலர்
கருதுகின்ைனர். அதுஎன்னகவன்ைால், எப்படி ஆதியாகமம் 1 மற்றும் 2
ன் பதிவுகளில் கதவன் சிருஷ்டிப்பின் நாட்களில் சகல
விருட்சங்கறளயும் பலதரப்பட்ை விலங்குகறளயும் எல்லாவற்றையும்
சிருஷ்டித்து அது நல்லது என்று கூைிை முடியும். விலங்குகள்
மரிப்பதும் மலத்றத கழிப்பதும் சண்றையிடுவதும் நல்லது என்று
எப்படி பசால்ல முடியும்?

ராஸ்: பவல், ஆதியாகம் 1ம் வலியுறுத்தும் காரியம் கதவன்
சிருஷ்டித்தறவ நல்லதாக இருந்தது. ஒவ்பவாரு காரியமும்
முடிவுபபரும்கபாது கதவன் அது நல்லது என்று கூறுகிைார். ஆனால்
கிைிஸ்தவத்திற்கக உரிய
சிருஷ்டிப்பில் இருக்கும்

தனித்தன்றம என்னபவன்ைால்,
2 விதங்கள். கதவன் தமது கரத்தின்

கருவியாக றவத்து தீறமறயயும் உபத்திரவத்றதயும் அகற்தரும்படி
இந்த பிரபஞ்சத்றத உண்ைாக்கினார், அகத சமயத்தில் மனிதனுக்கு
தன்னுறைய விருப்பத்றத

பவளிப்படுத்தும்படிக்கு சுயசித்தத்றதயும்

அவர் பகாடுத்திருக்கிைார். இந்த தீ றமயும் உபத்திரவமும் இங்கிருந்து
அகற்ைப்பட்ை பிைகு கதவன் மனுக்குலத்தில் விருப்பமுள்ளவர்கள்
ஒருகபாதும் தீறமயும் உபத்திரவமும் இல்லாத புதிய
சிருஷ்டிப்பிற்க்குள் பிரகவசிக்க அறழக்கிைார். எனகவ இது சிைந்த
பறைப்புதான், அந்த பரிபூரண பறைப்றப நான் அங்கீ கரிக்கிகைன்,
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கதவன் ஒகரடியா தீறமறயயும் உபத்திரவத்றதயும் அகற்ைிவிடுவார்.
ஆனால் இதுகவ சிருஷ்டிப்பின் முடிவு அல்ல.

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த காரியங்கள் அறனத்கதாடும் பதாைர்புறைய
மற்பைாரு ககள்வி இருக்கிைது, ஆதாம் பாவம் பசவதற்கு முன்பு
விலங்குகள் மரித்திருந்தால், அறவ இகயசு இந்த உலகத்தின்
பாவத்திற்காக சிலுறவயில்

பசலுத்திய விறலகிறரயத்கதாடு

பதாைர்புறையதாகாதா? இறவ பாவநிவாரண பசயறல பாதிப்பதாக
இருக்குமா? அறத ைாக்ைர் வால்ைர் ககயசரிைம் ககட்கைன்,
பிரசித்திபபற்ை எபிகரய பண்டிதர்களில் ஒருவர், முந்றதய
நிகழ்ச்சிகளில் இந்த ககள்விறய எதிர்பகாண்ைார், அந்த காட்சிறய
நீங்களும் பார்க்க விரும்புகிகைன். பாருங்கள்.
"அறிவியல் மற்றும் பைைிளின் பைரும் விவாதம்"

ஆன்கர்பபர்க்: இப்கபாது நாம் கபசிக்பகாண்டிருப்பது ஆதாம் பாவம்
பசய்வதற்கு முன்பு உலகில் மரணம் இருந்ததா அல்லது ஆதாமின்
பாவம் மனிதனுக்கு மட்டும் மரணத்றத உண்ைாக்காமல், மரம் பசடிகள்
விலங்குகளுக்கும் மரணத்றத பகாண்டுவந்ததா? அறதக்குைித்த
சுவாரஸ்யமான வற்றை இப்கபாது பார்த்துக்பகாண்டிருகிகைாம்,
அதாவது, சிலர் தத்ரூபமான 24 மணிகநரத்றத
பிடித்துபகாண்டிருக்கின்ைனர், ஒருகவறள நீங்கள் ஆதாம் பாவம்
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பசய்வதற்கு முன்பு உலகில் மரணம் இருந்தது என்று
பசால்வர்களானால்,
ீ
அது ஏகதாபவாரு விதத்தில் நிவாரண பலிறய
பாதிக்கும். கமலும் சிலருறைய, கருத்து, எபிகரயர் 9: 22 கூறுகிைது,
“நியாயப்பிரமாணத்தின்படி பகாஞ்சங்குறைய எல்லாம் இரத்தத்தினாகல
சுத்திகரிக்கப்படும். இரத்தஞ்சிந்துதல் இல்லாமல் பாவமன்னிப்பில்றல.”
சரி, ஹக், நீங்க பசால்லுங்க எதனால ஜனங்கள் இந்த காரியத்றத
பற்ைிக்பகாண்டிருக்கிைார்கள் ஒஐகவறள ஆதாமின் வழ்ச்சிக்கு
ீ
முன்கபா அல்லது, அதற்க்கு பிைககா விலங்குகள் மரித்திருந்தால், அது
இகயசு நம்றம மீ ட்கும்படியாக பசய்தவற்றை பாதிக்கிைது, அல்லது
பறழய ஏற்ப்பாட்டில் கமாகச கூைியவற்றை பாதிக்கும் என்கின்ைனர்?

ராஸ்: பவல், அவர்கள் எபிகரயர் 9 மற்றும் 10ம் அதிகாரங்கறள
மனதில் பகாண்டு பசால்கிைார்கள். அதாவது, இரத்தஞ்சிந்துதல்
மூலமாக எப்படி மீ ட்கப்படுகிகைாம் என்று அங்கு
பசால்லப்பட்டிருக்கிைது. ஆனால் அவர்கள் சிந்தப்படும் எல்லா
இரத்தமும் பாவநிவாரணத்கதாடு பதாைர்புறையது என்கிைார்கள்.

ஆன்கர்பபர்க்: யா, ஆனால் கிைிஸ்துவின் இரத்தம் சிந்தப்பைாமல்
பாவத்திற்கு மன்னிப்பு உண்ைாகாது. சிந்தப்படுகிை அறனத்து
இரத்தமும் பாவ மன்னிப்றப உண்ைாக்கும் என்று பசால்வதற்கு எந்த
அவசியமும் கிறையாது.

16

ராஸ்: அதாவது ஒரு மான் அைர்ந்த புதர்வளியாக பசல்ல
அதனுறைய கமல்கதாலில் காயம் ஏற்ப்பட்டு இரத்தம் வடிந்தால் அது
பாவநிவாரணத்கதாடு பதாைர்புறையதாகாது.

ஆன்கர்பபர்க்: இந்த காரியத்றத இப்கபாது பார்க்கலாம்.
பெய்சர்: யா, இது வித்துயாசமான வாக்குவாதம் ஏபனன்ைால் அதில்
சம்பத்தம் இருப்பதாக எனக்கு கதான்ைவில்றல. எபிராயர் 9 மற்றும்
10ம் அதிகாரம் பசால்லுகிை காரியம் என்னபவன்ைால் கிைிஸ்துகவ
மகா பிரதான ஆசாரியராக அவருறைய சாயலில் உண்ைாக்கப்பட்ை
ஆவிக்குரிய மற்றும் சரீர பிரகாரமான மரணத்திற்கு பாத்திரமான
மக்களுக்காக மரித்தார் என்கிைது. ஆடு மாடுகளின் இரத்தம் பாவத்றத
கழுவுவதில்றல என்று அவர் வலியுறுத்துகிைார். அறததான் எபிகரயர்
10: 2-4 பசால்கிைது. பறழய ஏற்பாடும் இது கபாதும் என்று ஒருகபாதும்
பசால்வதில். பறழய ஏற்ப்பாட்டில் கதவனுறைய வார்த்றதயின்
படிதான் ஒருவறனவிட்டு பாவம் அகற்ைப்பட்ைது என்று எளிதாக
எடுத்துறரக்கிைது.
கமலும் ஒரு ஜீவனுக்காக ஒரு ஜீவன் என்ைிருந்தது, ஒரு விலங்கின்
ஜீவன் பசலுத்தப்பட்ைது. அந்த மிருகம் அழியாறமறய பகாண்ைதல்ல.
இந்த விலங்குகள், அறத மறுபடியும் மறுபடியுமாக பலி பசலுத்த
கவண்டியிருந்தது. ஆனால், கிைிஸ்து, வந்தகபாது, அவர் ஒகர தரம்
வாதிக்கப்பட்டு அவருறைய இரத்தத்றத சிந்தினார். இரத்தம் என்று
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பசாலும்கபாது நிறனவிற்கு வருவது தானம், ஜீவறன பகாடுக்கும்
பசயல். இந்த இரத்தம் அது சிந்தப்பட்ை இரத்தமாக இருக்கிைது. எனகவ
இந்த இரத்தம் மரணத்திற்கு, பலி பசலுத்துதல்,

எனகவ அவர்

கூறும் காரியம் என்னபவன்ைால் அவருறைய ஜீவறன பகாடுத்தால்
மட்டுகம, அவருறைய இரத்தம், ஒவ்பவாரு மனிதர்களுக்கு பதிலாக,
ஒப்புபகாடுத்தால் நித்தியஜீவறன பபற்ைிைலாம். ஆனால் இறத நீங்கள்
இன்னும் விஸ்தாரமாக்கி றவகுதிறரகளுக்கு இரட்சிப்பு கவண்டும்,
யாறனகலுக்காகவும், புளிக்காகவும், இரத்தம் சிந்தப்பைகவண்டும்
என்று பசால்ல முடியாபதன நிறனக்கிகைன். இது விதண்ைாவாதம்
என்ைிடுகவன்.

ஆன்கர்பபர்க்: வசனம் இல்றல.
பெய்சர்: வசனம் இல்றல, இதற்கு எந்த வசன ஆதாரமும் இல்றல.
ஒருகவறள மனிதர்கறளப்கபால மிருகங்களும் இரத்தம்
சிந்தப்படுவதால் இரட்சிப்பறையும் என்பதாக வசனம் இருந்தால்,
என்னுறைய எதிர்ப்றப நான் திரும்பபபருகிகரன். அந்த வசனத்றத
கண்ைைியும் வறர, என்றன அறசக்கமுடியாது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், ஹக், இறத கவனித்துபகாண்டிருக்கிகைன்,
சிலருக்கு இது ஒரு கவடிக்றக விறளயாட்டு கபால இருக்கிைது.
அவர்கள் கவதத்கதாடு அறத பிறணக்கிைார்கள், விலங்குகறள
குைித்து அவர்களின் கருத்துககளாடு அறத பிறனத்துபகால்ல்கிரார்கள்.
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அந்த இரண்டு பகுதிகறளயும் பதளிவுபடுத்திடுங்கள். ைாக்ைர் பகய்சர்
கூைியவற்றை பற்ைி இன்னும் சிலவற்றை எங்களுக்கு பசால்லுங்கள்.

ராஸ்: பவல், ககய்சருறைய வார்த்றதககளாடு கசர்த்து
பசால்லகவண்டுபமன்ைால் ஆதாம் தான் முதல் பாவி என்பது தவறு.
சாத்தாகன முதில் பாவத்தில் விழுந்தவன். கதவன் இந்த பிரபஞ்சத்றத
உருவாக்கும் முன்கப பாவம் இதில் பிரகவசிக்கும் என்பறத
அைிந்திருந்தார் என்று பசால்லமுடியும். அதாவது, தீகமாத்கதயுவில்
பசால்லும்கபாது ஆதிமுதல் கிைிஸ்து இகயசுவுக்குள் நமக்கு
அருளப்பட்ை கிருறபயின்படி நம்றம இரட்சித்தார் என்று இருக்கிைது.
இந்த பிரபஞ்சத்றத உண்ைாக்கும் முன்கப தமது கிருறபயின்
அவசியத்றத கதவன் அைிந்திருந்தார். அவர் பாவத்றத எதிர்பார்த்தார்,
பாவம் வரும்பமன்பறத மனிதில் றவத்துதான் இந்த பிரபஞ்சத்றத
வடிவறமத்தார். ஆதாம் பாவம் பசய்தகபாது கவதம் கூறுகிைது,
“உன்னிமித்தம் பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும்,” கதவன் பிரபஞ்சத்தின்
இயற்பியறல மாற்ைவில்றல. இந்த நிலம் முன்பு அளித்த பலறன
இன்னி அளித்திைாது என்கை கூைினார், ஏபனன்ைால் நீ அந்த நிலத்றத
வாதிக்ககபாகிைாய். நீ மரம் பசடிகறளயும் மிருகங்கறளயும் வாதிக்க
கபாகிைாய். அதினால் அது தன பலறன பகாைாதிருக்கும்.
கவதாகமத்தில் ஏழு முறை கதவன் அநீதத்றத நிரந்தரமாக அளிக்கும்
வறரயில் சிருஷ்டிக்கும் பபாது ஏற்படுத்தின இயற்பியலின் விதிகறள
மாைப்பன்னுவதில்றல என்ைிருக்கிைது.
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆதாம் பாவம் பசய்வதற்கு முன்பு “நல்லது” என்ை
வார்த்றத மிருகங்களின் வலி கவதறனகயாடு

பதாைர்புறையதாக

இருப்பதில் பிரச்சறன இருப்பது உங்களுக்கு பதரிகிைதா?

ராஸ்: பவல், அப்படியில்றல, ஏபனன்ைால் இந்த சிருஷ்டிப்றப
இதிலும் சிைப்பான சிருஷ்டிப்பு மாற்ைியறமக்கும் என்று கதவன்
வாக்களித்திருக்கிைார். கதவன் நம்றம மறுபடியும் ஏகதன்
கதாட்ைத்திற்கு அறலத்துபசல்வதில்றல. அவகராடு தங்களுறைய
நித்தியத்றத பசலவிை தீர்மானித்தவர்களுக்காக இதிலும் கமலான
பரதீசிறய கதவன் தமது மனதில் பகாண்டிருக்கிைார்.

ஆன்கர்பபர்க்: யா. சிருஷ்டிப்பிற்க்கான விஞ்ஞான ஆதாரத்றத கதடி
நாடுகிைவர்களுக்கு காத்திருக்கும் நற்பசய்தி என்ன?

ராஸ்: பவல், நாம் ஏகதன் கதாட்ைத்தில் இருந்கதாம். பாவமில்லாமல்
இருந்கதாம். நம்முறைய சிருஷ்டிகறர எதிர்க்க தீர்மானித்கதாம்,
ஆனால் கதவன் ஏற்கனகவ ஒரு திட்ைத்றத றவத்திருந்தார்,
கதவனுக்கு விகராதமாய் இனி ஒருகபாதும் மனுக்குலம் எதிர்க்காதபடி
விழுந்துகபான மனுகுலத்றத மீ ட்க்க விரும்பினார், இருப்பினும்
அவர்களுக்கு சுய சித்தம் பகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. நம்முறைய
சுயசித்தத்றத இயற்பியலின் விதிகள் அறைக்கிபகாண்டிருப்பறத
நிறனவில் றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். இந்த சிருஷ்டிப்பில் நாம் முடிந்த
அளவு நம்முறைய கநசத்றத பவளிப்படுத்த கவண்டும் என கதவன்
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விரும்புகிைார். ஆனால் முதலில் தீறமறய கமல்பகாள்ள கவண்டும்.
அதற்க்கு ஒகர வழி அவருறைய பசாந்த குமாரகன இந்த பூமிக்கு
வந்து நமது சார்பில் நமக்காக சிலுறவயில் பலியாககவண்டியிருந்தது,
நாம் விரும்பினால், நம்முறைய சுயபலத்தால் பபைமுடியாத அந்த
பரிபூரணத்றத பபற்றுக்பகாள்ள முடியும்.

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ககள,நீங்கள் இறத ககட்டுக்பகாண்டிருப்பீர்கள்
என்று நம்புகிகைன் கமலும் கதவன் நம்மிைம் பசால்லுகிரவற்றை
நீங்கள் சிந்தித்து பகாண்டிருப்பீர்கள் என்றும் நம்புகிகைன்.
விஞ்ஞானத்தின் பதிவுகளிலும் கவதத்திலும் பசால்லப்பட்டிருக்கும்
காரியங்கறள அைிவதன் மூலம் உங்களுறைய விசுவாசம் இன்னும்
பலப்படுத்தப்படும் இறவ எப்படி கநர்த்தியாக ஒத்திருக்கிைபதன்று
கயாசித்துபாருங்கள்.
இப்கபாதும் நம்முறைய நிகழ்ச்சிகளில் நம்முைன் இருந்த ஹகிர்க்கு
நன்ைி பசால்ல விரும்புகிகைன், உங்களுறைய தாழ்றமயும்
உங்களுறைய அைிவாற்ைறலயும் பார்க்கும்கபாது வியப்பாக
இருக்கிைது. நிச்சயமாக பசால்லுகிகைன் நாம் பல காரியங்கறள இந்த
நாட்களில் கற்றுக்பகாண்டிருக்கிகைாம். உங்களுக்கு எங்களுறைய
மனமார்ந்த நன்ைிறய பதரிவிக்கிகைாம்.

ராஸ்: என்னுறைய சிலாக்கியம்.

21

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