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தேவன் இருக்கிறாரா?: தேவன் இருக்கிறார் 

என்பதே பற்றிய விவாேம் - நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: அறிவிப்பாளர் : இன்றறய ஜான் அங்கேர்பபர்க் 

நிேழ்ச்சியில், கேவன் இருக்ேிறாரா? சமீபத்ேிய ஆய்வறிக்றேயின்படி 

அபமரிக்ேர்ேளில் ஐந்ேில் ஒருவர் ேன்றை நாத்ேிேைாே, 

இறறநம்பிக்றே அற்றவராே ஒன்றிலும் பங்ேில்லாேவராே ேருதுவோே 

கூறப்படுேிறது. ஒருகவறள நீங்ேள் கூட கேட்ேலாம், “கேவன் 

இருக்ேிறாரா” கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்ோை ேத்துவார்த்ே ஆோரம் 

அறிவியல் ஆோரம் என்ை? இன்றறக்கு இந்ே கேள்விேளுக்கு 

பேிலளிக்ே இருக்கும் எைது விருந்ேிைர் ஆராய்ச்சி நிபுணர் ேத்துவ 

கமறே Dr. வில்லியம் கலன் ேிகரக் பலரும் அவறர ேங்ேள் 

ேறலமுறறயின் முன்ைணி ேிறிஸ்ேவ சித்ோந்ே கமறே என்று 

ேருதுேின்றைர், உலேம் முழுவேிலும் உள்ள பிரசித்ேிபபற்ற 

பல்ேறலேழேங்ேளில் நடக்கும் நாத்ேிேர்ேளுடைாை விவாேங்ேளில் 

பங்குபபறுபவர். Dr. ேிகரக் இங்ேிலாந்ேின் பர்மிங்ோம் 

பல்ேறலேழேத்ேில் ேத்துவ பாடபிரிவில் Ph. D பட்டம் பபற்றவர்; 

கமலும் முைிக் பல்ேறலேழேத்ேில் இறறயிலில் டாக்டர் பட்டம் 

பபற்றிருக்ேிறார். அவர் டல்கபாத் இறறயியல் பள்ளியில் ஆராய்ச்சி 
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ேத்துவ கபராசிரியராே பணியாற்றுேிறார். கமலும் resonablefaith.org யின் 

நிறுவைராே இருக்ேிறார். Dr. ேிகரக் இறறயியல் மற்றும் சிந்ோந்ே 

ேத்துவத்றே பற்றி பல நூற்றுேணக்ோை ேட்டுறரேறளயும் 30ற்கும் 

கமற்ப்பட்ட புத்ேேங்ேறளயும் போகுத்து வழங்ேியிருக்ேிறார். 

அவருறடய புத்ேேங்ேளில் பிரசித்ேிபபற்ற இரண்டு புத்ேேங்ேள் 

ரிசைபில் பபயித் மற்றும் ஆன் ோர்ட். இன்றறக்கு ஒரு கேள்வியுடன் 

துவங்ேிட இருக்ேிகறாம், “கேவன் இருக்ேிறார் இல்றல என்பது 

எத்ேறேய வித்ேியாசத்றே உண்டாக்குேிறது?  

டாக்டர் வில்லியம் கலன் ேிகரக்:. ஜைங்ேள் ேங்ேள் கோள்ேறள 

துலுக்ேி போண்டு கேட்ேலாம், “கேவன் இருந்ோலும் 

இல்லாவிட்டாலும் அேில் என்ை பபரிய வித்ேியாசம் 

உண்டாேப்கபாேிறது,” அப்படி கேட்க்ேிறவங்ே இதுவறரக்கும் இந்ே 

கேள்விறய ஆழமா கயாசிக்ேவில்றல என்கற நிறைக்ேிகறன். 

பசால்லகபாைா நாத்ேிே ேத்துவ வாேிேளாை பிபரட் ரிச் நீட்ச்ேீ, 

கபர்டிரான்ட் ரஸ்ஸல், ஜனீ் பால் சார்ட்கர  கபான்றவர்ேள், கேவன் 

இருக்ேிறார் என்ற ோரியம் மைிேனுள்ளுள் வித்ேியாசத்றே 

உண்டாக்குவறே ஒப்புபோள்ேிறார்ேள், ஒன்றாேவும் ேைிப்பட்ட 

விேத்ேிலும் பல மாற்றங்ேள் இருக்ேிறது.  

அறிவிப்பாளர்: கேவன் இருந்ோலும் இல்லாவிட்டாலும் அேில் 

என்ை வித்ேியாசம் இருக்ேிறது என்பகோடு, இரண்டாவோே, கேவன் 
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இருக்ேிறார் என்பேற்ோே அறடயாளத்றே பார்க்ேலாம், ேி ஜான் 

அங்கேர்பபர்ேின் இந்ே விகசஷித்ே நிேழ்ச்சிறய ோண உங்ேறள 

அன்கபாடு அறழக்ேிகறாம்.  

***** 

டாக்டர். ஜான் அன்கெரக்ெரெ்்: நிேழ்சிக்கு உங்ேறள 

வரகவற்ேிகறாம், நான் ஜான் அன்பேர்கபர்க். இன்றறக்கு உங்ேளுக்ோே 

சுவாரஸ்யமாை நிேழ்ச்சிறய ேயாரித்ேிருக்ேிகறாம். எைது 

விருந்ேிைராை Dr. வில்லியம் கலன் ேிகரக் நமது ோலத்ேின் சிறந்ே 

ேத்துவ கமறேயாே இருக்ேிறார். உலேின் சிறந்ே விமர்சேர்ேள் 

மத்ேியில் நறடபபறும் விவாேங்ேளில் பங்குபபற்று அகநேருடன் 

உறரயாடலில் ஈடுபட்டு வருவகோடு உலேின் ேறலசிறந்ே பிரசித்ேி 

பபற்ற பல்ேறலேழேங்ேளில் உறரயாற்றி வருேிறார்.  

கமலும் Dr. ேிகரக், நீங்ே இன்றறக்கு எங்ேகளாடு இருப்பேில் பபரும் 

மேிழ்ச்சி அறடேிகறாம். இன்றறக்கு ஒரு கேள்வியுடன் துவங்ேிட 

விரும்புேிகறன் இன்றறக்கு இறே பார்த்துபோண்டிருக்கும் கநயர்ேள் 

பலருக்குள் இந்ே கேள்வி இருக்ேலாம், அவர்ேள் ேங்ேளுக்குள்கள 

கேட்டுபோண்டிருக்ேிறார்ேள்: கேவன் இருந்ோலும் இல்லாவிட்டாலும் 

அேில் பபரிய வித்ேியாசம் என்ை இருக்ேகபாேிறது? அேில என்ைோன் 

இருக்கு? கேவன் இருந்ோலும் இல்லாவிட்டாலும் ேங்ேளுக்கு எந்ே 

பிரட்சறையும் இல்றல என்ற பலர் நிறைக்ேிறார்ேள். நீங்ேகளா  
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ஒருவரும் பேில் பசால்ல முடியாேபடி நிறுத்தும் கேள்வி கேவன் 

இருக்ேிறாரா என்பறே பற்றிோை கேள்வி என்ேிறரீ்ேள், அது ஏன்?  

ேிகரக்:..ஜைங்ேள் ேங்ேள் கோள்ேறள துலுக்ேி போண்டு கேட்ேலாம், 

“கேவன் இருந்ோலும் இல்லாவிட்டாலும் அேில் என்ை பபரிய 

வித்ேியாசம் உண்டாேப்கபாேிறது,” அப்படி கேட்க்ேிறவங்ே 

இதுவறரக்கும் இந்ே கேள்விறய ஆழமா கயாசிக்ேவில்றல என்கற 

நிறைக்ேிகறன். பசால்லகபாைா நாத்ேிே ேத்துவ வாேிேளாை பிபரட் 

ரிச் நீட்ச்ேீ, கபர்டிரான்ட் ரஸ்ஸல், ஜனீ் பால் சார்ட்கர  கபான்றவர்ேள், 

கேவன் இருக்ேிறார் என்ற ோரியம் மைிேனுள்ளுள் வித்ேியாசத்றே 

உண்டாக்குவறே ஒப்புபோள்ேிறார்ேள், ஒன்றாேவும் ேைிப்பட்ட 

விேத்ேிலும் பல மாற்றங்ேள் இருக்ேிறது. அோவது, கேவன் ஒருவர் 

இல்லாவிட்டால், மைிேர்ேள் எல்லாரும் பவறும் உயிரியல் 

ஜவீராசிேளாே இருந்ேிருப்பார்ேள், மற்ற உயிரியல் ோவரங்ேள் 

உயிரிைங்ேள் கபால, ேிடீபரன்று எல்லாம் ேைித்ேைியாேகவா 

ஒன்றாேகவா மாண்டுவிடும்.  

ஆேகவோன் நாம் அறைவரும் ஒரு பிடிமாைத்றே 

பபற்றுபோள்ளகவண்டியது அவசியம் அோவது இறறயியல் கமறே 

பால் டில்லிக் கூறுேிறார் “இல்லாறமயின் அச்சுறுத்ேல்” அோவது 

என்ைன்ைா, நா இருக்ேிகறன் என்று எைக்கு பேரிந்ேிருந்தும் – 

உயிகராட இருக்கேன், ஜவீைிருக்கு – ஆைா ஒருநாள் மரித்ேிடுகவன் 
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என்று பேரியும். நான் முற்றிலுமாே இல்லாமல் கபாயிடுகவன். நா 

இருக்ே மாட்கடன். அது ஒரு அச்சத்றே உண்டாக்குவோே இருக்ேிறது.  

சிறுவைாே இருந்ேகபாது எைது ேேப்பைார் என்ைிடம் ஒருநாளில் நாம் 

மரிக்ே கவண்டும் என்று பசான்ைது எைக்கு நிறைவிருக்ேிறது, அறே 

கேட்டதும் என்ைால் ஏற்றுபோள்ள முடியாமல் இருந்ேது. எைக்குள்ள 

ோங்ே முடியாே கவேறையும் பயமும் உண்டாைது. எப்படிகயா, ஒரு 

சிறுவைாே, எைக்குள்ள அந்ே எண்ணம் ஒருநாள் நான் இல்லாமல் 

கபாகவன், நான் மரித்ேிடுகவன், என்ற எண்ணம் என்றை 

பிடித்துபோண்டது. ோலப்கபாக்ேில் நிச்சயம் நடக்கும் என்ற 

எண்ணத்கோடு வாழ ேற்றுபோண்கடன். எல்லாரும் அப்படிோன்.  

ஆைா ஜனீ் பால் சார்ட்கர வின் உட்ேருத்து உண்றமபயை நான் 

நிறைக்ேிகறன்: நீங்ே நித்ேியத்றே இழந்துவிட்டால் அது சிலமணி 

கநரமாே இருந்ோலும் பல வருடங்ேளாே இருந்ோலும் சரி அது 

வித்ேியாசத்றே உண்டாக்குவேில்றல. கேவன் இல்றல என்றால், 

அழிவில்லாமல் இருப்கபாம் என்ற நம்பிக்றேறய நாம் இழந்து 

நிற்க்ேிறவர்ேளாே இருப்கபாம். எண்ணக்கூடிய நாட்ேள் மட்டுகம 

நமக்கு இருந்ேிடும். எைகவ, ேைிப்பட்ட விேத்ேில் நாம் 

ஒவ்பவாருவரும், ேல்லறறகயாடு வாழ்க்றேயின் முடிறவ 

அறடந்ேிடுகவாம். கமலும் இது ேைிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு மட்டும் 

பபாருந்துவேில்றல, பமாத்ே முனுக்குலத்ேிற்கும் ஏற்ப்புறடயோே 

ோணப்படும்.  
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விஞ்ஞாைிேள் இந்ே பிரபஞ்சம் விரிந்துபோண்கட இருக்ேிறது 

என்ேின்றைர். அப்படி இருப்போல், அது இன்னும் அேிேமாே குளிர்ந்ே 

நிறலறய அறடந்துபோண்டிருகும். அப்படியிருந்ோல் பவளிச்சத்ேிற்கு 

இடகம இல்லாமல் கபாகும். பவப்பம் இல்லாமல் இருக்கும், 

அப்படியாைால் ஜவீன் இல்லாமல் கபாகும். வான் பவளியில் பறந்து 

விரிந்துபோண்டிருக்கும் பிரபஞ்சத்ேின் எல்றலயற்ற ேரும்படலங்ேளில் 

உயிரற்ற நட்சத்ேிரங்ேளும் பால் வழி ேிரள்ேளின் கூட்டமும் 

மிேந்துபோண்டிருக்ே கவண்டும். கேவன் இல்றல என்று 

பசால்கவாமாைால், மைிேன் ஜவீ ஆட்துமாவாே இருக்ே முடியாது, 

அது மட்டுமல்ல ஒவ்பவாருவரும் ேைிப்பட்ட விேத்ேில் ஜவீறை 

இழந்ேவர்ேளாே ோணப்படுகவாம். அேன் விறளவு: இேை ோரணமாே 

வாழ்க்றேகய அர்த்ேமற்றோே மாறிவிடும். நாம் வாழ்ேிற 

வாழ்க்றேக்கும் எந்ே விே அர்த்ேமும் மேிப்பும் கநாக்ேமும் இல்லாமல் 

இருக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, அர்த்ேத்றே பற்றி போஞ்சம் பசால்லுங்ேள். 

எேைால இப்படி பசால்ேிகறாம், கேவன் இல்றல என்கபாமாைால், 

நம்முறடய வாழ்க்றே ஏன் அர்த்ேமற்றோே ஆேிறது?  

ேிகரக்:..அர்த்ேம் என்றால், ஒரு அறடயாளத்கோடு இருப்பது: ஏோவது 

அர்த்ேம் இருக்ேிறோ. கேவன் இல்றல என்று பசான்ைால், 

உங்ேளுறடய வாழ்க்றேக்கு எந்ே விே அறடயாளமும் இல்றல. நாம 
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என்ை பசய்ேிகறாம் நம்மால் பிறப்பிக்ேப்படுேிற பசயல்ேளுக்கு 

மேிப்கப இல்லாமல் இருக்கும். சரி, ஒருவர் இப்படி கேட்ேலாம், “இந்ே 

நபர் சரித்ேிரத்ேில் பபரிய ோக்ேத்றே உண்டாக்ேிைாகர, அல்லது இவர் 

மற்றவர்ேள் வாழ்வில் ோக்ேத்றே ஏற்படுத்ேியிருக்ேிறார்.” ஆைா அது 

எல்லாகம அவருறடய வாழ்கவாடு போடர்புறடய அறடயாளத்றே 

ோட்டுேிறது. அதுோன் அவர் என்று பசால்லப்படவில்றல. அோவது, 

மைிேன் இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் பவப்ப ோக்ேத்ோல் நிச்சயம் அழிறவ 

ேண்டறடந்ேிடுவான். அேைால நீங்ே என்ை பசய்ோலும் எப்படி 

இருந்ோலும் அது ஒரு பபாருட்டாே இல்லாமல் இருக்கும், ஏன்ைா 

எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு ஒன்று கபால ோன் இருக்கும். அேைால, 

மைிேர்ேளின் அறிவாற்றறல கமம்படுத்தும் அறிவியல் 

வல்லுைர்ேளின் பசயல்ேளும், இந்ே உலேத்ேில் சமாோைத்றே 

நிறலபடுத்ே முயலுபவர்ேளும், மைிேனுறடய வலி கவேறைறய 

மாற்ற நிறைக்கும் மருத்துவர்ேளின் முயற்சியும், எல்லாகம 

பிரகயாஜைமற்றோே ஒன்றுகம இல்லாேது கபால இருக்கும். 

இறுேியில் அது எந்ே விே வித்ேியாசத்றேயும் உண்டாக்ோேது 

கபாலோன் இருக்கும். சரி, ஆேகவ, கேவன் இல்றல என்றால், 

நிச்சயம், நம்முறடய வாழ்க்றே அர்த்ேமற்றோே அறடயாளம் 

இல்லாேோே ோன் இருக்கும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: நீங்ேளும் பசால்லியிருக்ேீங்ே கேவன் இல்றல 

என்றால், வாழ்க்றேக்கு எந்ே மேிப்பும் இருக்ோது. விளக்ேிடுங்ேள்.  
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ேிகரக்:..மேிப்பு என்று பசால்லும்கபாது நன்றம ேீறம, சரி ேவறு 

என்போகும். இங்ே என்ை பசால்லப்படுேிறது என்றால்  நன்றம ேீறம 

இதுோன் சரியாை ேரமாை நிறல இது ேவறு என்று எடுத்துறரக்கும் 

கேவன் இல்றல என்றால், நிறலயாை ேரமாை நிறல ேடறமேள் 

என்று ஒன்றுகம இருக்ோது. நாத்ேிேர்ேளின் ேண்கணாட்டத்ேில், 

அேிேப்படியாை மேிப்புேள்  ேற்ச்பசயலாே பரிணாம வளர்ச்சியிைாலும் 

சமூேத்ேின் நிறலேளாலும் உண்டாைோே ேருதுேின்றைர். ஆைால் 

ேில் எந்ே விே நன்றம ேீறம என்ற நிறலேள் ேிறடயாது. பிபரஞ்சு 

ஆராய்ச்சியாலராை ஜனீ் பால் சார்ட்கர இப்படி பசால்ேிறார், 

நம்முறடய வாழ்நாறள குறித்ே உப்பு சப்பில்லாே மேிப்புேறள 

கமம்படுத்ேி பார்த்துபோண்டிருக்ேிகறாம், நீ பசய்வது சரி நான் 

பசய்வது ேவறு என்று பசால்லக்கூடிய ஒருவரும் இல்றல என்ேிறார்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. நீங்ே பசால்லியிருக்ேீங்ே, வாழ்க்றே 

ேல்லறறயில் முடிந்துவிட்டால், நீங்ே ஸ்டாலிறை கபாலகவா 

அன்றை பேகரசா கபாலகவா இருப்பேில் எந்ே வித்ேியாசமும் 

இருக்ோது. அறே விளக்ேிடுங்ேள்.  

ேிகரக்:..சரி, அோவது, கேவன் இல்றல என்றால், அழியாறம என்ற 

நம்பிக்றே இல்லாமல் இருக்கும். நாம் எப்படி வாழ்ேிகறாம் 

என்பேற்ோை எந்ேவிே நீேி நியாயங்ேளும் இல்லாமல் இருக்கும். 

நாத்ேிேர்ேளுக்கு சில நீேியாை நிறல ேரம் மேிப்பு இருந்ோலும், அது 



9 

 

பவறுறமயாை நிறலயில் இருக்கும், ஏன்ைா ஸ்டாலினுக்கும் 

அன்றை கேகரசாவுக்கும் முடிவு ஒன்றுகபால்ோை இருந்ேது; இந்ே 

பிரபஞ்சத்ேின் மரணம் என்ற நிறலறய அறடந்ோர்ேகள.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, சிறந்ே உோரணத்றே றவத்ேிருக்ேிறரீ்ேள், நீங்ே 

சீர்பேட்ட வாழ்க்றேயில் இருந்ோலும், உங்ேளுக்கு கேவன் 

கேறவபடுவார். அறிவியல் சம்பந்ேமாை உோரணத்றே 

றவத்ேிருக்ேிறரீ்ேள். அறே பற்றி பசால்லுங்ே.  

ேிகரக்:..சரி, சிறுவைாே இருந்ே கபாது ஒரு அறிவியல் ேறேறய 

வாசித்ேிருக்ேிகறன் ஒரு விண்பவளியாளர் ேைி ஆளாே வான் 

பவளியில் உள்ள ஒரு ஆஸ்டிராறட அறடேிறார். அவரிடம் இரண்டு 

ேலசங்ேள் இருந்ேது. ஒன்றில் விஷம் றவத்ேிருந்ோர், மற்பறான்றில் 

அழியா வாழ்றவ றவத்ேிருந்ோர். அவருறடய நிறல பார்த்ே அவர், 

பவறுத்துகபாய் வான் பவளிேளில் ஒரு பாறறறய அறடந்து, 

ேற்போறல பசய்துபோள்ள முடிவு பசய்ோர். அவர் அந்ே விஷம் 

இருக்கும் ேலசத்றே குடிக்ே நிறைத்ோர். கமலும், அவர் பேரியாமல், 

ோன் ேவறாை ேலசத்றே பருேிவிட்டறே அவர் உணர்ேிறார் – அவர் 

அழிவில்லாே ஜவீைின் ேலசத்றே குடித்ேோல் வாழும் சாபத்றே 

பபற்றார், அர்த்ேமற்ற, மேிப்பற்ற, முடிகவயில்லாே வாழ்க்றே. 

அேைால நம்முறடய வாழ்க்றே அர்த்ேமுள்ளோே மேிப்புள்ளோே 
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கநாக்ேம் நிறறந்ேோே இருக்ே அழியாறம மட்டும் அவசியமில்றல. 

நமக்கு கேவனும் அழியாறம அவசியமாகும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இந்ே பிரச்சறை கமாசமாேிக்போண்கட 

இருப்போே பசால்ேிறரீ்ேள், ஏன்ைா கேவன் இல்லாவிட்டால் எது சரி 

எது ேவறு என்று பசால்வேற்கு வழியில்லாமல் கபாகும். நீேியாை 

நிறல என்று இருக்ோது.  

ேிகரக்:..ஆமா. கேவன் இல்லாமல் சரி ேவறு இது நல்லது இது 

கேட்டது என்ற எந்ேவிேமாை ேரமும் இருக்ோது. எல்லாகம 

சுமூேமாை போடர்புறடயறவேளாே இருந்ேிடும். யாருறடய மேிப்பு  

சரிபயன்று பசால்லவும் யாருறடய நிறல ேவறு என்று பசால்லவும் 

யாருகம ேிறடயாது இங்ே அப்படிோன் இருந்ேிருக்கும், எது நல்லது 

எது கேட்டது என்ற நிறல இருந்ேிருக்ோது.  

ஆன்கர்பபர்க்: அது நமது இன்றறய ேலாசாரத்றே விவரிக்ேிறது, 

அப்படிோகை? 

ேிகரக்:..அப்படி நான் நிறைக்ேல, ஜான், நம்முறடய ேலாசாரம் 

போடர்ப்புேறள போண்டிருக்ேிறது; ஆைா பலருறடய ேருத்து 

இப்படிோன் இருக்ேிறது. நான் என்ை நிறைக்ேிகறன் என்றால் புேிய 

ேரமாை ஒரு நிறல உண்டாேியிருக்ேிறது: அோவது ேைி நபருறடய 

ேன்றமேளின் ேரங்ேள் ோைபப்டுேிறது,  பபாறுத்துபோள்ளும் நிறல, 

மற்றவர்ேளின் ேண்கணாட்டத்றே ஏற்றுபோள்ளும் நிறலேள். இது 
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எல்லாகம போடர்புறடயோே இருப்பறே குறிக்ேிறது, இருந்ோலும், 

இந்ே மற்ற ோரியங்ேறள ஒப்புபோள்வேற்கு பாரம்பரியமாை சில 

நிறலேறள உண்றமயாேகவ நிராேரிக்ே கவண்டியிருக்ேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: அகோடு கேவன் இல்லாவிட்டால் வாழ்விற்கு ஒரு 

கநாக்ேம் இருக்ோது என்ேிறரீ்ேள். அேற்கு என்ை அர்த்ேம்?  

ேிகரக்:..கநாக்ேம் என்று பசான்ைால் இலக்குேள், ோரணங்ேள், இது 

இருப்பேற்ோை கநாக்ேம். கேவன் இல்றல என்று பசான்ைால், இந்ே 

பிரபஞ்சத்ேிற்கோ அல்லது மைிேனுறடய வாழ்க்றேக்கோ எந்ே 

கநாக்ேமும் இருக்ோது. நாம் இயற்றேயிைால்  ேற்பசயலாே 

உண்டாக்ேப்பட்டறவேளாே இருப்கபாம், எந்ேவிே ோரணமும் 

இல்லாமல் இங்கு இருப்பவர்ேள் கபால இருந்ேிடுகவாம், அேைால் 

இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் பவப்ப ோக்ேத்ோல் மாண்டு கபாேிறவர்ேளாே 

இருந்ேிடுகவாம். அேைால நாத்ேிேத்ேில், நீங்ே வாழ்வேற்கும், இந்ே 

பிரபஞ்சம் உண்டாயிருப்பேற்கும், எந்ே ோரணமும் இல்றல, எந்ே 

கநாக்ேமும் பசால்லப்படவில்றல.  

ஒரு சிறுவைாே ஒரு நாவல் படித்ேது நிறைவிருக்ேிறது H.G. பவல்ஸ் 

சின் ேி றடம் பமஷின் இறே மிே அழோே விவரித்ேிருக்ேிறார். அந்ே 

நாவலில், பவல்ஸ் சின் ோலத்றே ேணக்ேிடும் நிறல 

எேிர்ோலத்ேிற்குள் ேடந்து கபாய் மைிேனுறடய இறுேி நிறலறய 

ேண்டறிவோே இருக்கும். அவர் என்ை ேண்டு பிடிக்ேிறார் என்றால் 
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பசத்து கபாை பூமி பபரிய சிேப்பு சூரியறை சுற்றி போண்டிருக்குமாம். 

அங்கு ஜவீன் இல்றல, மைிேர்ேள் யாருமில்றல, விவசாயங்ேள் 

இல்றல. எல்லாகம ஒன்றுமில்லாமல் கபாேிறது.  

அந்ே நாவறல வாசித்ே கபாது, நான் நிறைத்கேன், “இல்ல, இல்றல, 

இது முடிவாே இருக்ே முடியாது!” ஆைா கேவன் இல்லாே 

பிரபஞ்சத்ேில் இது சாத்ேியமாே இருக்ேலாம். எந்ேவிே கநாக்ேமும் 

இல்றல; அப்படிோன் முடிவு இருக்கும், அது எப்படியிருந்ோலும் சரி. 

அந்ே ேறேயில் கமலும், பவல்ஸ்சின் ோல ேணிப்பு ேருவி ேிரும்பி 

வருேிறது; எேற்ோே வருேிறது? முேல்ல பசான்ைது கபால எந்ேவிே 

கநாக்ேமும் இழக்கும் இல்லாே நிறலக்கு ேிரும்புேிறது. 

உண்றமயாேகவ, கேவன் இல்றல என்றால், மைிேர்ேள் ோங்ேள் ஒரு 

குருட்டாட்டமாை நிறலயில் இருப்பறே நிச்சயம் உணர்ந்ேிடுவார்ேள். 

வாழ்க்றேக்கும் எந்ேவிேமாை அறடயாளமும் இருக்ோது, 

அர்த்ேமில்றல, மேிப்பு கநாக்ேமில்றல.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், சில நாத்ேிேர்ேள் கேவன் இல்லாமல் 

மனுஷன் அர்த்ேமுள்ள வாழ்க்றேறய சந்கோஷத்கோடு வாழ 

முடியும் என்ேின்றைர். நீங்ே ஒரு நாத்ேிேருக்கு போடர்ந்து ேங்ேள் 

ேண்கணாட்டத்ேின்படி சந்கோஷமாே வாழ்வது சாத்ேியமல்ல என்று 

பசால்ேிறரீ்ேள்.  
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ேிகரக்:..சரி. வாழ்க்றே அர்த்ேமற்றோே மேிப்பில்லாமல் கநாக்ேம் 

இல்லாமல் இருப்பறே உணரும்கபாதும் நிச்சயம் உங்ேளால் 

மைரம்யமாே சந்கோஷமாே வாழ முடியும் என்பது சாத்ேியமல்ல. 

நாத்ேிேர்ேள் எப்படி சந்கோஷமாே வாழ்ேிறார்ேள் என்றால் எந்ேவிே 

முன்கைற்றமும் இல்லாே மற்றவர்ேளின் உலே ேண்கணாட்டத்றே 

பிடித்துபோண்டிருக்ேிரார்ேள். ஆைா அவங்ே ேங்ேள் வாழ்வில் 

எந்ேவிே முன்கைற்றமும் இல்லாமல் அர்த்ேமற்ற நிறலயில் 

மேிப்பில்லாமல், கநாக்ேம் இல்லாமல், இருந்ோல் பபரிய பாேிப்பிற்கு 

ஆளாவார்ேள். இதுோன் மைிேனுக்கு அடிப்பறடயாே இருக்கும் 

சிக்ேலாே ோணப்படுேிறபேன்று நிறைக்ேிகறன். போடர் 

முன்கைற்றத்கோடு சந்கோஷமாே வாழ இந்ே உலே ேண்கணாட்டம் 

எப்படி வழிவகுக்ேிறது என்று நீங்ேள் நிறைக்ேிறரீ்ேள்? நாத்ேிேம் அந்ே 

ேண்கணாட்டத்றே எடுத்துக்போள்வேில்றல.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, இறே பசயல்படுத்ேிய இன்றறய ேடந்ே 

ோலத்ேில் வாழ்ந்ே நாத்ேிேர்ேறள றவத்து பல உோரணங்ேறள 

எடுத்து பசால்லியிருக்ேிறரீ்ேள். அவர்ேள் ேிருப்ேியில்லாே வாழ்க்றே 

வாழ்ந்ேிருக்ேிறார்ேள்.  

ேிகரக்:..சரி. இப்ப, உோரணமாே, வாழ்வில் அர்த்ேம் உண்டாகும் 

நிறலறய எடுத்து போள்கவாம். நாத்ேிேர்ேளும் கேவன் இல்லாமல் 

வாழ்வில் எந்ே கநாக்ேமும் இல்றல என்பறே ஒப்புபோள்ேிறார்ேள், 
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அவர்ேளுறடய வாழ்க்றே அர்த்ேமுள்ளோே ோன் இருக்ேிறது என்ற 

ேருத்கோடு வாழ்ந்துபோண்டிருக்ேிறார்ேள். உோரணமாே, ஜனீ் பால் 

சார்ட்கர கூறுேிறார் ஒரு சில பசயல்ேறள பசய்வேன் மூலம் ஒருவர் 

ேைது வாழ்விற்கு அர்த்ேத்றே போடுத்ேிட முடியுமாம். சார்ட்கரயும் 

மார்க்சிசத்றே பேரிந்துபோள்ேிறார். சரி, அது ஏற்றுபோள்ள முடியாேது 

கபால இருக்ேலாம். நா ஏகோபவான்றற பசய்வோல் இந்ே பிரபஞ்சம் 

ஒரு அர்த்ேத்றே உறடயாோே இருக்கும் என்று பசால்ல முடியாது. 

இறே புரிந்துபோள்வது சுலபம் எை நிறைக்ேிகறன். நீங்ே இந்ே 

பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு அர்த்ேம் போடுக்ேலாம் நா கவபறாரு அர்த்ேத்றே 

போடுக்ேலாம். யாருறடயது சரி? சரி, இரண்டில் ஒன்றுோன் சரி 

என்பது பேில். அப்படியிருந்ோலும் பிரபஞ்சத்ேிற்ோை அர்த்ேம் 

இல்லாமல் ோன் இருக்கும், அது நாம எப்படி பசயல்படுேிகறாம் 

என்பறே சார்ந்ே ஒன்று அல்ல. எைகவ சார்ட்கர என்ை பசால்ேிறார் 

என்று நிறைக்ேிகறன் என்றால், “நம்முறடய வாழ்க்றேக்கு அர்த்ேம் 

இருப்பது கபால நடத்ேிடலாம் என்ேிறார்.” அது உங்ேறள நீங்ேகள 

முட்டாள் ஆக்குவோகும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. நாம மேிப்பு உண்டாகுேல் என்ற 

பிரச்சறைறய பார்க்கும்கபாது  எேைால, இேில் மிேப்பபரிய ேவறுேள் 

பசய்யப்படுேிறது என்ேிகறாம்?  
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ேிகரக்:..ஆமா. இந்ே மேிப்புேள் ேரம் என்ற நிறலோன் மிேவும் 

நிறலயற்ற ஒன்றாே ோணப்படுேிறது, ஏன்ைா ஒரு நாத்ேிேர் 

ேன்னுறடய வாழ்வில் எந்ேவிேமாை நீேியாை நிறலேளும் ேரங்ேளும் 

ேடறமேளும் இல்லாமல் வாழ்வது சாத்ேியமல்ல. உோரணமாே, 

பிறரட் ரிச்  நீட்ச்ேீ, 19ம் நூற்றாண்டின் சிறந்ே நாத்ேிேர், ேைது 

குருத்துவரிடமிருந்து விலேிைார், ரிச்சர்ட் வாக்ைர், அவர் முன்ைாள் 

பஜர்மாைிய ஆன்டி பசமிடிசம் ஸ்டீட்ரண்ட் பஜர்மன் கநசைாளிசத்ேின் 

ஒருங்ேிறணப்பாளர். அறேப்கபாலகவ, ஜனீ் பால் சார்ட்கர, இரண்டாம் 

உலேகபாருக்கு பிற்ப்பாடு எழுேிய ோரியங்ேளில், யூேர்ேறளயும் மற்ற 

ஜைங்ேறளயும்  முற்றிலும் நிக்ேிரேம் பண்ணும்படியாை இந்ே 

உபகேசம் ஏகோ ேன்ைிச்றசயாே உண்டாை பசயல் அல்ல, மாறாே 

இது உண்றமயில் எேிர்ப்பார்க்ே முடியாது ேவிர்க்ே முடியாே 

குற்றமாகும் என்று பசால்லுேிறார். பபர்டிரன்ட் ரஸ்ஸல் ேன்னுறடய 

பசாந்ே ேருத்துக்ேறள ேன்ைால் ஏற்றுபோள்ள முடியவில்றல 

என்ேிறார்.  அவர் பவளிப்படியாே கபசும் சமூே விமர்சேர்; யுத்ேங்ேறள 

முன்பமாழிந்து கபசுவார் பாலியல் சுேந்ேிரத்ேிரத்ேின் வறரயறறேறள 

பசால்லுவார். ரிச்சரட் டாக்ேின்ஸ் கபான்றவர்ேளும் அச்சமின்றி 

நீேிபநறிறய கூறுேிறவர்ேள். டாக்ேின்ஸ் கேவைில்றல என்றும் 

நன்றம இல்றல ேீறம இல்றல என்று பசான்ைாலும், வித்ேியாசம் 

என்று ஒன்றுகம இல்றல என்றாலும், இப்படி பசான்ைாலும், 

அவருறடய புத்ேேங்ேளில் அவர் ஓரிை கசக்றே கபான்ற பாலியில் 
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ோரியங்ேறள ேண்டித்து எழுேியிருக்ேிறார், சிறுவர்ேளுக்குள் மேவாே 

ேன்றமறய புகுத்துவறே பற்றியும், மைிேறை பலிபோடுக்கும் 

பசயல்ேறளயும் ேண்டித்ேிருக்ேிறார். இறவ எல்லாகம சீரற்ற 

நிறலேள் ோன். இறவ அறைத்தும் ஒருவர் எந்ேவிே நீேிபநரியாை 

வழிேள் ேரமாை நிறல இல்லாமல் சந்கோஷமாே வாழ முடியாது 

என்பறே ோண்பிக்ேிறது.   

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, அறேயும் எடுத்து போள்ளலாம், அறே நீேியாை 

நிறல என்பேில் கசர்த்ேிடலாம்.  இங்ே நம்மிடம் நாத்ேிேர்ேள் கூறும் 

இந்ே நிறலயாை ேன்றமேறள பற்றிய ேருத்துேள் இருக்ேிறது, அறவ 

சீரற்ற நிறலயில் இருக்ேின்றை. கேவைில்லாமல் வாழ்வது 

ேல்லறறக்கு கநராை விறளவுேறள போண்டிருக்ேிறது. ஒருமுறற 

நீங்ேள் BBC யின் ேருத்துேணிப்றப பார்த்துபோண்டிருந்ேீர்ேள். அறே 

பற்றி பசால்லுங்ேள்.  

ேிகரக்:..இந்ே BBC ஆவணப்படத்ேில், ஆஷ்விட்ச் 

உயிர்பிறழப்பாளர்ேளின்  கநர்க்ோணல் நடந்ேது. அேில் பசவிலியர் 

ஒருவர் மேப்கபறு மருத்துவராகும் படி வற்புறுத்ேப்பட்டார். அவள் 

ஒன்றற ேண்டறிந்ோல், அங்ேிருந்ே பமன்பஜளி என்ற மருத்துவர், 

ேர்ப்பமாே இருந்ே பபண்ேறள ஒரு அடுக்குேள் உள்ள அறறக்குள் 

றவத்ோர்ேளாம். போஞ்ச நாட்ேளும் பிறகு, இந்ே பபண்ேளில் 

ஒருவறரயும் இவள் பார்க்ோேோல் விசாரித்ேிருக்ேிறாள்: அந்ே 
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அடுக்குேளில் இருந்ே பபண்ேளுக்கு என்ை நடத்ேது? அப்கபாது அவள் 

கேள்விப்பட்ட ோரியம், “ஓ, நீ அறே கேள்விப்படறளயா? டாக்டர் 

பமன்பஜளி அவர்ேளுக்கு அறுறவ சிேிச்றச பசய்ோர். “அவர் 

உயிகராடு அவர்ேறள அறுத்ேிருக்ேிறார். எந்ேவிேமாை நீேிபநரியாை 

நிறலேள் இல்றலபயன்றால், இந்ே பசயல் ேவறாைது என்று பசால்ல 

வாய்ப்பில்லாமல் இருக்கும். ஆஸ்விட்ச்சில் சிறறபிடிக்ேப்பட்டிருந்ே 

ஒரு ரபிஇடம் கநர்க்ோணல் நடத்ேப்பட்டது அவர் அங்கே எல்லா 

நீேியாை ோரியங்ேளும் ேறல ேீழாே இருப்போே பசான்ைார். நீ 

போறல பசய்யலாம், நீ பபாய் பசால்லலாம், நீ ேிருடலாம். மனுஷன் 

அந்ே மாேிரி ஒரு நரேத்றே பார்க்ே முடியாது. இருந்ோலும், 

உண்றமறய பசான்ைால், கேவன் இல்றல என்றால், நம்முறடய 

உலேம் ஆஸ்விட்ச் கபாலோன் இருக்கும். எந்ே நன்றமறயயும் 

இல்றல ேீறமயும் இல்றல. சரி ேவறு என்று இல்றல. எந்ே விே 

மேிப்பும் ேரமும் இல்லாே ஒரு வாழ்க்றேோன் இருக்கும். இந்ே 

மாேிரியாை உலே ேண்கணாட்டத்றே றவத்துபோண்டு எந்ே 

நாத்ேிேரும் சீராை வாழ்க்றே வாழ்வது ேடிைமாகும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, எைக்கு இது ஆச்சரியமா இருந்ேது ஒரு 

மருத்துவர், L. D. ரியு, 1991ல் அபமரிக்ே அகேடமியில் அறிவியல் 

முன்கைற்றத்றே பற்றி எடுத்துறரத்ோர், அது யோர்த்ேமாை பபாய் 

என்று நாம் ேருதுேிறதுகபால இருந்ேது.அறே பற்றி பசால்லுங்ேள்.   
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ேிகரக்:..சரி. கபராசிரியர் ரூ என்ை பசால்ேிறார் என்றால் நமது 

சமூோயத்ேில் சமூே சீர்க்கேட்றட அனுமேிக்ே முடியாது. ஆைால், 

இன்பைாரு பக்ேம் பார்த்ோல், ஜைங்ேளுக்குள் நீேியாை நிறலறய 

உட்புகுத்ே நிறைத்து பசயல்படும் ோரியங்ேள் பிரகயாஜைமற்றமாே 

மாறிவருேிறது. இந்ே நிறலயில் இருந்து நாம் எப்படி பவளிவர 

முடியும்? நமக்கு ஒரு “பவள்றள பபாய்” அவசியமாயிருக்ேிறது 

என்ேிறார் ஏன்ைா  அறிவாற்றல் உள்ளவர்ேள் ஜைங்ேறள முற்றிலும் 

வஞ்சிக்ேிறார்ேள் இதுோன் உண்றமயாை நீேியாை நிறல, இதுோன் 

உண்றமயாை அர்த்ேம், இதுோன் இேன் கநாக்ேம், என்ேின்றைர் ஆைா 

அது உண்றம அல்ல. அேைால ரூ பசால்ேிறார் நம்றம நாகம இந்ே 

பவள்றள பபாய்ேறள நம்பும்படி பசய்து மனுக்குலமும் சமுோயமும் 

முன்கைாக்ேி பசல்லும்படி பசய்ேிடலாம் என்று ேருதுேிறார். அவர் 

இறுேியாே பசான்ை ோரியம் இதுோன். அோவது இந்ே மாேிரியாை 

பபாய்ேறள பசால்லாமல் நம்மால் வாழ முடியாது என்றார். நவைீ 

ோல மைிேர்ேளுக்கு பசால்லப்பட்ட கவேறையாை கூற்றாே இது 

ேருேப்படுேிறது. அோவது சந்கோஷமாே சீராை வாழ்க்றே வாழ, 

ஒருவன் ேன்றைகய வஞ்சித்துபோள்ள கவண்டுமாம்.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ஆல்றரட், நல்ல பசய்ேிறய பார்க்ேலாமா. நவைீ 

ோல மைிேன் என்ற உலேத்ேின் ேண்கணாட்டத்ேிற்கு கவோேம 

ேிறிஸ்ேவம் எப்படி சவாலிடுேிறது? 
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ேிகரக்:..அோவது நாத்ேிேத்ேின் வாழமுடியாே நிறல என்ற ஒளியில், 

பார்க்கும் கபாது, ஜான், நாம மறுபடியும் அந்ே சதுரத்ேிற்குள் நின்று 

பசால்லணும், “ஒரு நிமிடம் பபாறு. கேவன் இல்றல என்று நமக்கு 

எப்படி பேரியும்? கேவன் இல்றல என்றால், எந்ேவிேமாை அர்த்ேமும் 

இருக்ோது, வாழ்வில் மேிப்பும் கநாக்ேமும் இல்லாமல் இருக்குகம. 

அப்படின்ைா  என்னுறடய ேருத்துப்படி கேவன் இருக்ேிறார் 

என்பேற்கும் ேிறிஸ்துவத்ேின் சத்ேியங்ேளுக்கும் புேிய ஆோரங்ேறள 

ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி பசய்ேிடும் எை நிறைக்ேிகறன்.  ஏன்ைா 

கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்கு நல்ல ோரணங்ேள் இருந்ோல், அது 

நம்மால் சீராை வாழ்க்றேறய சந்கோஷமாே வாழ முடியும் என்பேற்கு 

ஒரு ஊன்றுகோலாே இருந்ேிடுகம.  

ஆன்கர்பபர்க்: பில், நீங்ேோ பசான்ைஙீ்ே “கவோேம ேிறிஸ்ேவம் 

அர்த்ேமுள்ள மேிப்புள்ள கநாக்ேம் நிறறந்ே வாழ்விற்கு இரண்டு 

நிபந்ேறைேறள கூறுேிறது: கேவன் மற்றும் அழியாறம.” அறே 

விளக்ேிடுங்ேள்.  

ேிகரக்:..அதுோன் சரியாைது, ஜான். கவோேம ேிறிஸ்துவத்ேில், 

கேவன் இருக்ேிறார் நமது வாழ்க்றே ேல்லறறகயாடு முடிவு 

பபறவில்றல என்று பசால்லப்படுேிறது. நமது வாழ்வின் அர்த்ேம் 

நித்ேியமாே இருக்கும் கேவனுக்கும் நமக்கும் இறடயிலாை உறவின் 

அடிப்பறடயில் அறமத்ேிருக்ேிறது என்பறே பேரிந்துபோள்ேிகறாம். 
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வாழ்வின் ேரங்ேள் மேிப்புேள் எல்லாம் கேவனுறடய சுபாவத்ேில் 

கவர் போண்டிருக்ேிறது, அவருறடய சுபாவம் அன்பாைவர், நீேியும், 

இரக்ேமும், உோரத்துவமும், உண்றமயும் ஆைவர், அேைால் நாம் 

நீேியாை நிறலறயயும் நமது ேடறமேறளயும் பேிப்பிட முடியும். 

இறுேியாே நம்முறடய வாழ்விற்கு ஒரு அர்த்ேம் இருக்ேிறது. கேவன் 

நம்றம ேமக்பேன்று சிருஷ்டித்ேிருக்ேிறார். நம்முறடய முடிவு 

கேவறை அறிேிற அறிவில் அடங்ேியிருக்ேிறது. அதுோன் 

மனுக்குலத்ேின் முடிவிற்கு ஒரு நிறறறவ அளிக்ேிறது, கேவறையும் 

அவருறடய அன்றபயும் நித்ேியமாே அறிந்துபோள்ளுேல். எைகவ 

நாத்ேிேர்ேறள கபால அல்ல, கவோேம ேிறிஸ்ேவத்ேின் படி சீராை 

சந்கோஷமாை வாழ்விற்கு சில நிபந்ேறைேள் இருக்ேிறது – கேவன் 

மற்றும் அழிவில்லா வாழ்வு – நமக்கு அர்த்ேத்றேயும் மேிப்றபயும் 

கநாக்ேத்றேயும் ேருேிறது.  

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. இது உங்ேளுக்கு ஓராண்டு பாடமல்ல. நீங்ே 

கபசுேிற ோரியங்ேறள அனுபவித்து இருக்ேிறரீ்ேள். நீங்ே 

ேிறிஸ்ேவராே இல்லாே நாட்ேளுக்கு எங்ேறள போண்டு பசல்லுங்ேள் 

அப்ப நீங்ே இந்ே ோரியங்ேறள பற்றி கயாசித்ேிருக்ேிறரீ்ேள்.  

ேிகரக்:..சரி. நான் ேிறிஸ்ேவ குடும்பத்ேில் வளர்க்ேப்பட வில்றல, 

ஆைா எங்ே குடும்பம் நீேிபநரிேளுறடய அன்பாை குடும்பம். ஆைா 

எைக்கு நா பசால்லகபாேிற பிபரன்ச் ேத்துவ கமறேேளின் கூற்ற 
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உங்ேளுக்கு வாசித்து ோட்ட கபாேிற அந்ே நிறலயில் ோன் 

கசாேத்ேில் இருளறடந்ே நிறலயில் இருந்கேன். என்னுறடய 

வாழ்க்றேறய என் ஜவீியத்றே நான் பார்த்ே கபாது, நா நிறைத்கேன், 

என்னுறடய வாழ்க்றேக்கு எந்ே விே அர்த்ேமும் இல்றலகய? 

எல்லாகம ோைாே அப்படிகய கோன்றியது கபால எைக்கு 

கோன்றிைது, அேைால என்னுறடய ஜவீியத்ேிற்கு எந்ே அர்த்ேமும் 

கநாக்ேமும் இல்லாேது கபால இருந்ேது ஏோவது அர்த்ேம் இருக்ேிறோ 

என்று கேடிகைன். இந்ே விஷயம் எைக்கு கசார்றவயும் இருளறடந்ே 

நிறலறயயும் உண்டாக்ேியது. அது எப்படி இருந்ேிருக்கும் என்று 

உங்ேளால் புரிந்துபோள்ள முடிேிறோ என்று எைக்கு பேரியவில்றல, 

ஆைா அது என்றை இக்ேட்டாை நிறலக்கு ேள்ளியது. 

ஒவ்பவாருநாளும் பபரிய மறலகபால் இருந்ேது.  

ஒரு நாள் எைக்கு நல்லா ஞாபேம் இருக்குது கூைிக்குறுேி இருந்கேன். 

என்னுறடய உயர் நிறல பள்ளியில் பஜர்மன் வகுப்பிற்குள் பசன்கறன், 

உள்ள கபாய் ஒரு பபண்ணின் அருேில் நான் உட்ோர்ந்கேன் அவகளா 

உங்ேளுக்கு கோபம் உண்டாகும்படி பசய்ேிற எப்கபாதும் 

சிரித்துபோண்கட சந்கோஷமாே இருப்பவர்ேள் கபால இருப்பாள். 

அவளுறடய கோறள ேட்டி அவளிடம் கேட்கடன், “உன்றை 

எப்கபாதும் சந்கோஷமாே இருக்ே பசய்வது என்ைது?” அேற்கு அவ 

பசான்ைா, “அது என்ைன்ைா நா இகயசு ேிறிஸ்துறவ என் பசாந்ே 

இரட்சேராே ஏற்றுபோண்டிருக்ேிகறன் என்றாள்.” அேற்கு நா கேட்கடன், 
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“சரி, நானும் சறபக்கு கபாகரன்கை.” அேற்கு அவ பசான்ைா, “அது 

மட்டும் கபாோது, பில். அவர் உன்னுறடய இருேயத்ேில் வாழ்ேிற 

அந்ே அனுபவம் உைக்கு கவண்டும் என்றாள்.” அேற்கு நான் 

கேட்கடன், “சரி, எேற்ோே அவர் அப்படி ஒரு ோரியத்றே பசய்யணும் 

என்கறன்.” அேற்கு அவள், அவர் உன்றை கநசிக்ேிறார் பில், என்றாள்.” 

அது பல ேற்ேள் என் மீது கமாேியது கபால் இருந்ேது. இகோ 

இருக்ேிகறன், அேிே கோபமும் விரக்ேியும் நிறறந்ேிருக்ேிறது, உன்றை 

கநசிக்ேிற ஒருவர் இருக்ேிறார் என்று அவ பசான்ைா. அவர் யார் 

அவர்ோன் இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் கேவைாைவர்! அந்ே எண்ணம் என்றை 

அறசத்ேது. இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் கேவன் என்றை கநசிக்ே முடியுமா 

என்ற எண்ணம், இந்ே புழுறவ பின்ற பில் ேிகரக் பூமியின் தூளில் 

இருக்ேிற தூசிறய கபான்றவறை கநசிக்ேிறாரா.  

அன்று இரவு நா வடீ்டிற்கு கபாைதும் புேிய ஏற்ப்பாட்றட எடுத்கேன் 

அறே எைக்கு ேிேிகயான் கவோே சங்ேத்ேிைர் ஐந்ோவது 

படிக்கும்கபாது எங்ே ஸ்கூலுக்கு வந்து போடுத்ோங்ே, அறே வாசிேக் 

துவங்ேிகைன். நா சுவிகசஷங்ேறள வாசிக்ே துவங்ேியதும், 

நசகரயைாேிய இகயசுவிைால் நான் மிேவும் ேவரப்பட துவங்ேிகைன். 

இதுவறரக்கும் நா கேட்டிராே விேமாை ஞாை கபாேறைேறள இந்ே 

நபர் பசால்ேிறாகர, அவருறடய யோர்த்ேமாை வாழ்க்றே முறறறய 

ஒருகபாதும் மறுக்ேகவ முடியாது.  
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சரி, சுருக்ேமாே பசால்ல விரும்புேிகறன், அதுவறர இல்லாே அளவு 

ஆறு மாேங்ேளாே என் ஆத்துமாவிற்கு ஒரு விறடறய கேடி 

அறலந்து போண்டிருந்கேன், இறுேியாே என்னுறடய உேவி ேயிற்றற 

பிடித்துபோண்கடன். ஒரு இரவில் கேவைிடத்ேில் ேேறி அழுகேன், 

எைக்குள் இருந்ே எல்லா கோபத்றேயும் விரக்ேிறயயும் அவரிடத்ேில் 

முழுவதுமாே நான் ஊற்றிவிட்கடன். அறே பசய்ே பிறகு எைக்குள்ள 

ஒரு பலூன் ஊேி பவடிக்ேிற அளவிற்கு ோற்று நிரம்பியிருப்பது கபால 

சந்கோஷத்ேிைால் நிறறந்து இருப்பறே உணர்ந்கேன். பவளியில ஓடி 

கபாகைன். அது மத்ேிய கமற்கு பகுேியின் பமன்றமயாை கோறட 

ோல மாறலகவறள, அங்ே பால்ேிரறள இந்ே வட்டத்ேில் இருந்து 

அந்ே வட்டம் வறர விரிந்ேிருப்பது கபால இருக்கும். கமகல இருந்ே 

நட்சத்ேிரங்ேறள பார்த்து நான் நிறைத்கேன், கேவன்! கேவறை நான் 

அறிட்ன்க்போண்கடன்! அந்ே பநாடி என்னுறடய வாழ்க்றேறய 

மாற்றியது. மனுக்குலத்கோடு இந்ே நற்ச்பசய்ேிறய பேிர்ந்துபோள்ளும் 

சிறந்ே பசயறல பசய்வறே விட கவறு எந்ே விஷயமும் என் 

வாழ்றவ பூரணப்படுத்ோது என்பறே நான் புரிந்துபோண்கடன். ஏன்ைா 

இதுோன் சத்ேியம் என்றால், இதுோன் உண்றம என்றால், இதுோன் 

பிரசங்ேிக்ேப்படகவண்டிய முக்ேியமாை பசய்ேியாகும்.  

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ேகள, இதுோன் சத்ேியம், நீங்ே போடர்ந்து 

இந்ே பசய்ேிபோடறர கேட்ப்பரீ்ேள் எை நம்புேிகறாம். அடுத்ே வாரம் 
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கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே நம்புவேற்ோை ஐந்து ோரணங்ேறள 

பார்க்ே இருக்ேிகறாம். நீங்ேள் ேவறாமல் பார்ப்பரீ்ேள் எை நம்புேிகறன்.  
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எங்ேளுறடய போறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண 

இலவச ஜான் அன்பேர்பபர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றப பேிவிறக்ேம் 

பசய்ேிடுங்ேள். 
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