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தேவன் இருக்கிறாரா?: தேவன் இருக்கிறார்
என்பதே பற்றிய விவாேம் - நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்: அறிவிப்பாளர் : இன்றறய ஜான் அங்கேர்பபர்க்
நிேழ்ச்சியில், கேவன் இருக்ேிறாரா? சமீ பத்ேிய ஆய்வறிக்றேயின்படி
அபமரிக்ேர்ேளில் ஐந்ேில் ஒருவர் ேன்றை நாத்ேிேைாே,
இறறநம்பிக்றே அற்றவராே ஒன்றிலும் பங்ேில்லாேவராே ேருதுவோே
கூறப்படுேிறது. இன்றறக்கும் ேத்துவ கமறேயாேிய Dr. வில்லியம்
கலன் ேிகரேிடம் கேவன் இருக்ேிறார் என்று பசால்வேற்கு ஆோரமாை
ஐந்ே சிறந்ே ோரணங்ேறள எடுத்து பசால்லும்படியாே
கேட்டிருக்ேிகறன்.
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;
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கமலும் முைிக் பல்ேறலேழேத்ேில் இறறயிலில் டாக்டர் பட்டம்
பபற்றிருக்ேிறார்.
*****

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்ெ்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள
வரகவற்ேிகறாம். நான்ோன் ஜான் அன்கேர்கபர்க். இன்றறக்கு
நிேழ்ச்சிறய பார்ப்பேற்கு நன்றி. நீங்ே இங்ே இருப்பேில்
மேிழ்ச்சியறடேிகறன் இந்ே ேேவல்ேறள ேவறாமல் பார்ப்பீர்ேள் எை
நம்புேிகறன். எைது விருந்ேிைராை Dr. வில்லியம் கலன் ேிகரக்
நம்முறடய ோலத்ேின் சிறந்ே சிந்ோந்ே கமறே. இவர் இன்றறக்கு
உலேில் மிேவும் பிரசித்ேிபபற்ற பல்ேறலேழேங்ேளில் உலேின் நன்கு
அறிமுேமாை நத்ேிேர்ேகளாடு உறரயாடலிலும் விவாேங்ேளிலும்
பங்குபபற்று வருேிறார். நீங்ே, பில், எங்ேகளாடு இருப்பேில் மேிழ்ச்சி
அறடேிகறன். உங்ேளுறடய பபரும்பாலாை விவாேங்ேளில்
முன்ைிறல நாத்ேிேர்ேகளாடுோன் விவாேித்ே ேறலப்புேள் இதுோன்:
நாத்ேிேம் வர்சஸ் ேிறிஸ்ேவம், கேவன் இருக்ேிறாரா, கேவன்
இருக்ேிறார் என்பறே நம்புவேற்கு இருக்ேிற ஆோரம் என்ை.
இன்றறக்கு கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே நம்புவேற்ோை அந்ே ஐந்து
ோரணங்ேறள பேிர்ந்துபோள்ள கவண்டுபமன்று விரும்புேிகறாம்.

டாக்டர் வில்லியம் கலன் ேிகரக்:..நல்லதுோன்.எைக்கு பேளிவாே
இருக்கும், ஜான், கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே விளக்ேிடும் கூற்று
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மைிேர்ேளுறடய வாழ்க்றேறய பற்றி விரிவாை விளக்ேம்
அளிக்ேிறது. உோரணமாே: இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்றே பற்றி
விளக்ேமாே பசால்ேிற ஒகர நபர் கேவன்ோன். இரண்டாவோே,
நுண்ணறிவுறடய ஜீவ ராசிேறள பற்றி விளக்ேமாே பசால்லக்கூடிய
ஒகர நபர் கேவன் ோன். மூன்றாவோே, இந்ே உலேத்ேில் சிறந்ே
நீேிபநறிேறளயும் ேறடறமேறளயும்

உண்டாக்ேி அறமத்ேவர்

கேவன் மட்டுகம. நான்ோவோே, நசகரயைாேிய இகயசுறவ பற்றிய
வரலாற்று ஆோரங்ேறள விளக்ேி பசால்லும் சிறந்ே நபர் கேவன்
ஒருவகர. இறுேியாே, ஐந்ோவோே, கேவறை ேைிப்பட்ட விேத்ேில்
அறிந்து அனுபவிக்ே முடியும். இறவ அறைத்றேயும் கசர்த்து
பார்த்ோல் கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே விசுவாசிக்ே கேறவயாை
ேேவல்ேள் ேிறடக்குபமை நம்புேிகறன்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், முேலாவது ோரணத்றே பார்க்ேலாம்.
இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேம்.

ேிகரக்:.நவை
ீ
ோல இயற்பியலில் ோணப்படும் ேவிர்க்ே முடியாே
உண்றம என்ைபவன்றால், அது ேடந்ே ோல விஞ்ஞாைிேளின்
ேருத்ேிற்கு எேிராே இருக்ேிறது, நவை
ீ
ோல அறிவியலின்படி இந்ே
பிரபஞ்சமாைது நித்ேியமாே இருக்கும் ஒன்றல்ல அது சில குறிப்பிட்ட
வருடங்ேளுக்கு முன்புோன் ஆரம்பமாைது என்ேின்றைர். நவை
ீ
இயற்பியலின் ேட்டுப்பாட்டு உோரணங்ேளின்படி, இது பிரபஞ்சத்றே
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குறித்ே பாடப்பிரிவு, அவர்ேளுறடய ேருத்துபடி இப்பிரபஞ்சத்த்ம் பிக்
கபங் என்ற நிேழ்வின் வழியாே பேிைான்கும் பில்லியன்
ஆண்டுேளுக்கு முன்பு கோன்றியது என்ேின்றைர்.
என்னுறடய ேருத்துப்படி பபரும்பாலாைவர்ேள் இந்ே போள்றேயின்
படியாை புரிந்துபோள்ளுேல் இல்லாமல் இருக்ேிறார்ேள், எல்லாகம
ஏகோ ோைாய் கோன்றிடவில்றல, ஆைால் பிக் கபங் நிேழ்வின்
கபாதுோன் விண்பவளியில் ோணப்படும் அறைத்தும்

ோலமும்

அப்கபாதுோன் ஆரம்பமாேியிருக்கும். எைகவ இந்ே பிக் கபங் ோன்
ஒன்றுமில்லாேேிலிருந்து உலேம் கோன்ற ோரணமாே
இருந்ேிருக்ேிறது எை பேரிேிறது. சரி, இேில் ேடிைமாைது,
என்ைபவன்றால், ஒன்றுகம இல்றல, பவறுறமயிலிருந்து
உருவாேியிருக்ேிறது. அோவது இந்ே பிரபஞ்சம் ஒன்றும் இல்லாே
நிறலயில் இருந்து துளிர்த்ேது கபால இருந்ோல், அது வித்றேயிலும்
கமாசமாே இருக்கும். ஒரு வித்றேக்ோரன் ஒரு போபிக்குள் இருந்து
ஒரு முயறல எடுக்ேிறான் குறறந்ே பட்சம் அவைிடம் ஒரு
போப்பியாவது இருக்ேிறது. ஆைா நாத்ேிேர்ேளின் ேருத்து
என்ைபவன்றால் இந்ே பிரபஞ்சமாைது ஒன்றுமில்லாே நிறலயில்
இருந்து உருவாேியிருக்ேிறது, பவறுறமயிலிருந்து கோன்றியது, இது
அர்த்ேமற்ற ஒன்றாே இருக்ேிறது. இந்ே பிரபஞ்சத்றே உண்டாக்ேியது
இதுோன் என்று அவர்ேள் பசால்லும் ேருத்துக்ேள் சிறந்ே ோரணமாே
பேரியவில்றல.
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ஆன்கர்பபர்க்: நீங்ே பசால்ேிற ோரியத்ேிற்கு ஒரு சிறந்ே
உோரணத்றே பலூறை றவத்து பசால்லியிருக்ேிறீர்ேள்.

ேிகரக்:.முக்ேியமாே புரிந்துபோள்ள கவண்டிய ோரியம்
என்ைபவன்றால் இந்ே பிக் கபங் வடிவில்,

ோணப்படுேிற யாவும்

ஏற்க்ேைகவ இருந்ே பவற்றிடத்ேில் உண்டாேியிருக்ேிறது என்று
பசால்லப்படுவது சரியாை ஒன்றல்ல. மாறாே, இந்ே விேத்றே
பபாறுத்ேவறர, பிக் கபங் நிேழ்வின் கபாது ோலமும் விண்பவளியும்
ோைாே வந்ேது என்ேிறது. இறே ேற்பறை பசய்து பார்க்ே சிறந்ே வழி
என்ைபவன்றால் ஒரு பலூறை அறே மீ து சில பட்டங்ேள்
ஒட்டப்பட்டிருப்பறே கபால கயாசித்து பாருங்ேள். சரி, இந்ே பட்டங்ேள்
எல்லாம் ஒட்டப்பட்டிருக்ேிறது, அேைால அறவ பலூன் மீ து
அங்குமிங்கும் கபாே முடியாது. ஆைா நீங்ே அந்ே பல்லூறை
ஊதும்கபாது, அந்ே பட்டங்ேள் எல்லாம் ஆங்ோங்கே தூரதூரமாே
இருப்பது கபால இருக்கும் ஏன்ைா பல்லூன் விரிவறடேிறது. அந்ே
பலூைின் கமற்ப்புரம் நமது விண்பவளியின் முப்பரிமாணம் கபால
இருக்கும். விண்பவளி விரிவறடயயும்கபாது, எல்லா விண்மீ ன்
ேிரள்ேளும் ஆங்ோங்கே இருப்பதுகபால பரந்ேிருக்ேிறது. இது
யோர்த்ேமாை விஷயம் கபால இருக்ேிறது ோலத்ேின் விருவாக்ேத்றே
பற்றி பார்க்கும்கபாது, அறவ அறைத்தும் அருோறமயில் ோன்
இருந்ேிருக்ேிறது, ேடந்ே ோலத்ேில் ஒரு ேட்டம் வறரக்கும், முழு
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பிரபஞ்சமும் சுருங்ேிய ேன்றமகயாடு ஒரு புள்ளி அளவில் ோன்
இருந்ேிருக்கும் என்று பசால்லப்படுேிறது. அேைால இந்ே சமோல
அண்டவியளின்படி ஒன்றும் இல்லத்ேில் இருந்துோன் பேிைான்கு
பில்லியன் வருடங்ேளுக்கு முன்பு கோன்றியது என்ேின்றைர்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா, அகநே ஜைங்ேள் வறலேளங்ேளில்
பார்க்ேிறார்ேள் சிலர் விஞ்ஞாை புத்ேேங்ேறள வாசித்து அேிலிருந்து
பேரிந்துபோள்ேிறார்ேள் சில நாவல்ேள், இறசந்து இருப்பறே குறித்து
அேில் அறிவியல் ேத்துவகமறேேள் குறிப்பிடுேிறார்ேள், ஏன்ைா
உண்றமயில், ஒன்றுகமயில்றல என்பேற்கு மாறாே, இந்ே
பவற்றிடேில் ஏகோ இருக்ேிறது. ஆைா அந்ே போள்றேயில்
பசால்லப்படுவது இது ேிறடயாது, அறே விளக்ேிடுங்ேள்.

ேிகரக்:.இப்பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்றே பற்றிய விஷயத்ேில் அளவுத்
ேன்றம பற்றி ேவறாை ேேவல்ேறள போறலக்ோட்சி நிேழ்சிேளிலும்
பிரசித்ேிபபற்ற பசய்ேிோள்ேளிலும் பவளிவந்ேது பிரச்சறையாே
இருந்ேது. அோவது குவாண்டம் கமக்ோைிக்ஸ் முறறயில்
பவறுறமயாே இருக்கும் நிறலயில் இருந்து ஏகோபவாரு பபாருள்
உருவாே வாய்ப்பிருக்ேிறோே கூறப்படுேிறது, ஆேகவ ஒன்றும்
இல்லாே நிறலயில் இருந்து ஒரு ோரியம் உருவாவது சாத்ேியமாகும்.
அேைாலோன் ஒன்றுமில்லாே பவற்றிடத்ேில் இருந்து இந்ே பிரபஞ்சம்
உருவாேியிருக்ேிறது என்று கூறுேிறார்ேள். இந்ே இயற்பியலாளர்ேள்
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பசால்ல மறந்ே ோரியம் என்ைபவன்றால் இந்ே பவறுறமயாை இடம்
பவற்றிடமாே இருக்ேவில்றல. ஒன்றுமில்லாே பவற்றிடம் என்று
நிறைப்பது கபால அது இல்றல. அந்ே பவற்றிடம் என்று பசால்வது
ஆற்றல் நிறறந்ே இடம், அேி பயங்ேர ஆற்றல் போண்டது, அது
இயற்பியல் விேிேளால் ேட்டுப்படுத்ேப்பட்டிருந்ேது. அேைால ோன்
பிரபஞ்சத்ேின் ஆேி நிறலேளில், முேல் ஏற்ப்பட்ட பிளவு மற்றும்
இரண்டாவது நிறல நிறலபபற்றது, இறவ அறைத்தும் குவாண்டம்
பமக்ோைிக்ேல் பவற்றிடத்றே விவரிக்ேிறது, அோவது இந்ே பிரபஞ்சம்
ஒன்றுமில்லாேேில் துவங்ேவில்றல என்று கூறுேிறது. அோவது இந்ே
பவற்றிடத்றே போண்டிருக்கும் நிறலறய அறடவது ேற்பசயலாே
கோன்றிடாது என்ேின்றைர். அேற்கு ஒரு துவக்ேம் இருக்ேிறது. ஆேகவ
ோன் இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேம் எப்படி உண்டாைது என்ற
கேள்விக்குள் ேள்ளப்படுேிகறாம். இந்ே பிரபஞ்சத்றே நிறலபடுத்ேியது
என்ைது?

ஆன்கர்பபர்க்: கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்கு இது ஏன் சரியாை
ோரணமாே இருக்ேிறது?

ேிகரக்:.சரி, இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் ேன்றம ஏகோ ஒரு மருரூபத்ேிைால்
உண்டாைது என்று பசால்ல முடியுமா. இேில் ோணப்படுேிற ோரணிேள்
அறைத்தும் உருவாே என்ை நடந்ேிருக்கும், இறே பற்றி பசால்ேிற பல
இயற்பியல் ோரணங்ேள் கூட ேளர்றவ ேண்டிருக்ேிறது. உோரணமாே:
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இது கேறவ அற்ற ஒன்றாே உருவாேியிருக்ேலாம் என்பார்ேள். அது
ஒருகவறள பபௌேீே மற்றோே ோரணிேள் அற்றோே ோணப்படலாம்
ஏன்ைா பிரபஞ்சம் அறைத்து ோரணிேளால் உண்டாக்ேப்பட்டிருக்ேிறது.
அது ேற்ோளிேமற்றோே இருக்ேிறது, அது ோலங்ேளுக்கு
அப்பாற்பட்டது, ஏன்ைா அது ோலத்றேயும் விண்பவளிறயயும்
உண்டாக்ேியிருக்க்ரியது; அேைால அது மாற்றமில்லாே ஒன்றாே
இருக்கும். அோவது இந்ே பிரபஞ்சத்றே உருவாக்கும் சக்ேிறய
உறடய மிேவும் வல்லறம உறடயோே இருக்ேணும். சரி,
அதுமட்டுமல்ல, இது ேைிப்பட்ட நிறலறய குறிக்ேிறது என்ற
விவாேத்றேயும் நான் முன்றவத்ேிருக்ேிகறன். எேற்ோே அப்படி
பசய்ேிகறன்? சரி, ஏன்ைா அேிலிருந்துோன் அோவது நித்ேியமாே
இருக்கும் ஒருோரியத்ேின் நிரந்ேரமாை துவக்ேத்றே உறடய
ோலங்ேளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிறலயில் இருந்து
ேற்ோலிேமாைறவேறள விவரிக்ே முடியும். அேன் ோரறை
ஒருகவறள ஒரு நபருறடய இறடபாடு இல்லாே இயந்ேிரங்ேள்
ஆைது என்றால், கபாதுமாை அளவு பசயல்படும் ஆற்றறல
அளித்ேிட்டால், அேனுறடய பிரேிபலன் ோைாே பவளிவந்ேிடும். அந்ே
நிறல ஆேி முேலாய் நிரந்ேரமாே இருக்ேிறபேன்றால், அேன்
ோக்ேமும் ஆற்றலும் என்பறன்றறக்குமாய் நிரந்ேரமாே இருந்ேிடும்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, ேண்ண ீர் உறறந்து கபாேிற ஒரு உோரணத்றே
றவத்ேிருக்ேிறீர்ேள்.
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ேிகரக்:.சரி, உோரணத்ேிற்கு, ேண்ணறர
ீ
எடுத்ேிடலாம். ேண்ண ீர்
உறறவேற்கு ோரணம் பவப்ப நிறல சீகரா டிேிரீ பசல்சியஸ் ேீ ழ்
இருப்பதுோன். ஆேி முேலாய் பவப்ப நிறல சீகரா டிேிரிக்கு ேீ ழ
இருந்ேிருந்ோல், ஆேி முேலாே ேண்ண ீர் பைிக்ேட்டியாே உறறந்து
நிற்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்ேில் ேண்ண ீறர உறறய பசய்வது
என்பது சாத்ேியமாோது. அப்படின்ைா ஆேிமுேலாே இருக்கும்
நிரந்ேரமாை நிறலயில் இருந்து எப்படி ேற்ோலிேமாை சில
ோக்ேங்ேறள பபற முடியும்? அேற்கு என்ைிடம் ஒகர ஒரு பேில் ோன்
இருக்ேிறது, அேற்கு ஒரு ேைி நபரின் இறடபாடு அவசியம்,
ேன்ைிச்றசயாே பசயல்படும் ஆற்றல் போண்ட ஒருவர், அவர்ோன்
எந்ே விே முன்ைிறல ேன்றமேளும் இல்லாமல் புேிய ஆற்றலுடன்
உருவாக்ே முடியும். உோரணமாே, ஆேிமுேலாே உட்க்ோர்ந்ேிருப்பவர்
சுய சித்ேப்படி எழுந்து நிற்ேவும்

முடியும். ஆேிமுேலாே இருக்கும்

ோரியங்ேளில் இருந்து புேிோே ஒன்றற உண்டாக்ே முடியும். அேைால
நாம் அறைவரும் பிரபஞ்சத்ேின் மாறுேல்ேள் மூலம் உண்டாோமல்,
ேைிப்பட்ட சிருஷ்டிேரால் உண்டாக்ேப்பட்டிருக்ேிகறாம்.

ஆன்கர்பபர்க்: இது அருறமயாை விஷயம், பில், கேவன்
இருக்ேிறார் என்பேற்ோை இரண்டாவது ோரணத்றே பார்க்ே
விரும்புேிகறன். இந்ே பிரபஞ்சத்ேில் ோணப்படுேிற அறமப்புேள்
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அறைத்தும் நுண்ணறிவுறடய வடிவறமப்பாளறர குறிக்ேிறது
என்ேிறீர்ேள். விளக்ேிடுங்ேள்.

ேிகரக்:.விஞ்ஞாைிேள் ஒரு ோலத்ேில் பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்ேின்
நிறல

எப்படி கவண்டுமாைாலும் இருந்ேிருக்ேலாம், ஆைால்

ோலப்கபாக்ேில் சிற அேிர்ஷ்டத்ேின் மூலம், நுண்ணறிவுறடய ஆற்றல்
நம்றம கபான்றவர்ேறள உருவாக்ேியது என்று நிறைத்ோர்ேள். ஆைா
மாறாே, ேடந்ே ஐம்பது வருடங்ேளில், விஞ்ஞாைிேள் ேங்ேறள
ஆச்சரியப்படுத்தும் விேமாே இந்ே பூமியில் வாழ்ேிற நுண்ணறிவுறடய
அறைத்தும் இப்கபாது இருப்பேற்கு ோரணம் ஆேி நிறலயில்
உண்டாை சமநிறளேளின் ோக்ேம் என்பறே ேண்டறிந்ேிருக்ேிறார்ேள்.
அோவது, இந்ே பிரபஞ்சம் ஆைது உண்டாக்ேப்ப்படும்கபாகே இேில்
வாழப்கபாேிற நுண்ணறிவாற்றல் மூலம் உண்டாக்ேப்பட்ட ஜீவ
ராசிேளுக்கு ஏற்றார் கபால உண்டாக்ேப்பட்டிருக்ேிறது. இந்ே
நுண்ணறிவுறடய ஆற்றல் எல்லா புத்ேிக்கும் கமலாை ஒன்றாே
இருக்ேிறது. இந்ே கநர்த்ேியாை வடிவறமப்றப நீங்ேள் புரிந்து போள்ள
கவண்டுமா, இது எப்படி இருந்ேிருக்கும் என்று உங்ேளுக்கு எண்ேள்
மூலம் பசால்ேிகறன் ேவைியுங்ே: இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் பமாத்ே
வரலாற்றில் இருக்கும் பநாடிேளின் எண்ணிக்றே, பிக் பாங் நாட்ேளில்
இருந்து,

அது 10 பவர் பேிபைட்டு, இப் பிரபஞ்சத்ேின் வரலாற்றின்

பமாத்ே நாழிறேயின் ேணக்கு படன் டு ே பவர் ஏய்டீன் – பத்துக்கு
பின்ைால பேிபைட்டு றசபர் – பபரிய எண் ோகை. இந்ே பிரபஞ்சத்ேில்
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நமக்கு பேரிந்ே அளவிலுள்ள கோள்ேறள பார்க்கும்கபாது அேில்
இருக்கும் ோரணிேளின் எண்ணிக்றே படன் டு ே பவர் எய்ட்டி 1080
சரி இந்ே எண்ேறள மைேில் போண்டபடிகய, இறே கயாசித்து
பாருங்ேள்: இந்ே பிரபஞ்சத்ேில் உயிரிைங்ேள் வாழ்வேற்கு, புவி ஈர்ப்பு
விறசயின் ேன்றமயும் சில கவதுப்பபாருட்ேளின் ேன்றமயும் சரியாை
விேிேத்ேில் ஒன்றிறணத்து பசயல் பட கவண்டும் அேன் கோராயமாை
பங்கு 10100. இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் விரிவாக்ேத்ேிற்கு ஏற்றார் கபால
இயங்கும்படி பசயல்பட றவக்கும் ேட்டுப்பாட்றட குறிக்கும்
வடிவறமப்பின் பாேம் 10120 பாேத்ேில் ஒன்று. இது உண்றமயில்
பபரிய விழிப்புணர்வு; ஆக்ஸ்கபார்டு பல்ேறலேழேத்றே கசர்ந்து
கராஜர் பபன்கராஸ் கூறுேிறார் அோவது இந்ே பூவுலேத்ேின்
ஆேிநிறலயின் ேன்றமேறள ேண்டறிய முற்ப்பட்டால் அறே
அறிந்துபோள்ளும் சாத்ேிய கூறின் சேவிேிேம் படன் டு ே பவர் ஆப்
ஒன் இஸ்டு படன் பவர் படன் (நூற்றி இருபத்ேி மூன்று) 1:1010(123), இந்ே
எண்ணிக்றேறய எப்படி ேணக்ேிட்டு பசால்வபேன்கற பேரியவில்றல
வின்ைியலின் படி இது புரிந்துபோள்ளுேலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றாே
இருக்ேிறது.
கநரத்ோை வடிவறமப்பிற்குரிய உோரணங்ேறள ேரகவண்டுமாைால்
அது அேிேமாே இருக்கும் பசால்லப்கபாைால் இைி வரும் நவை
ீ
இயற்பியல் கூற்றில் ோணப்படாமல் கபாகும் என்ற நிறல இருக்ோது.
இந்ே கநர்த்ேியாை வடிவறமப்றப பற்றி பசால்ல அேின் ேன்றமறய
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விளக்ேி பசால்ல கவண்டியது அவசியம். இந்ே பாடத்ேி பற்றிய
இலக்ேியங்ேளில், இறே விளக்ேிடும் சாத்ேியமாை விளக்ேங்ேள்
மூன்றிறை முன்பமாழிந்ேிருக்ேிறார்ேள். ஒன்று இயற்றேயின்
அவசியமாே ேருேப்படுேிறது – அோவது இயற்றேயின் விேிேளால்
உண்டாேிறது; அேற்கு கேறவயாை ேரம் அேில் ோைபப்டகவண்டும்.
இரண்டாவது அது ேைித்து நிற்போே இருக்ே கவண்டும். மூன்றாவது
அது நுண்ணறிவுறடய ஆற்றலின் வடிவறமப்பாே இருக்ேகவண்டும்.
ஜீவைம் பண்ண ஏற்ற விேத்ேில் யாகரா இந்ே பிரபஞ்சத்றே
வடிவறமத்ேிருக்ேிறார்ேள்.
பிரச்சறை என்ைபவன்றால் இந்ே முேல் இரண்டு விளக்ேங்ேளும்,
இயற்றேயின் அவசியம் மற்றும் கேறவ, இது பவறும்
புறத்கோற்றமாை ோரியங்ேள் அல்ல. அோவது இந்ே ோரியங்ேளுக்கு
இருக்கும் ேன்றமறய இயற்றேயின் விேிேள் ோன் அளிக்ேிறது
ேரத்றே உண்டாக்குேிறது என்று பசால்லமுடியாது. கமலும்
அேனுறடய வாய்ப்புேள் அறைத்தும் இறே ஏற்றுபோள்ளலாம் என்று
பசால்வேற்கு ஏற்ப்புறடயோே இருக்ோது. அேைால இதுல
முக்ேியமாை விளக்ேம் நுண்ணறிவுறடய பறடப்பாற்றல்

ோன் எை

நிறைக்ேிறன். பல அறிவியல் ஞாைிேளும் இறேோன் பசால்ேிறார்ேள்.
உோரணமாே, பால் கடவிஸ், முன்ைிறல இயற்பியலாளர்,
பசால்லியிருக்ேிறார், “என்னுறடய விஞ்ஞாை ஆய்வுேளின் மூலம்
நான் அறிந்துபோண்ட விஷயம் என்பைன்றால் இந்ே பிரபஞ்சத்ேின்
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அறமப்பு வடிவறமக்ேப்பட்டிருக்கும் விேம் உண்றமயிகலகய
அபூர்வமாே இருக்ேிறது அறவ ஏகோ ோைாே உண்டாயிற்று என்பறே
என்ைால் ஏற்றுபோள்ள முடியாது.” கமலும் ராபர்ட் கஜஸ்ட்கரா, விண்
ேல்வியின் நாசா ோட்டர்ட் ேழேத்ேின் ேறலவராவார், அவர்
பசால்ேிறார் “அறிவியல் வரலாற்றில் இதுவறர கேவன் இருக்ேிறார்
என்பறே நிருபிக்கும் ஆோரங்ேளில் இது மிேவும் வலிறம
வாய்ந்ேோே இருக்ேிறது.”
அேைால இப்ப பசான்ை ோரியங்ேறள சுருக்ேமாே பார்த்ேிடலாம்:
1). இந்ே பிரபஞ்சம் நிறல நிற்ேிறது என்றால், நிச்சயம் இந்ே
பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு துவக்ேம் இருக்ேிறது.
2).

இந்ே பிரபஞ்சம் நிறலயாே இருக்ேிறது.

3).

ஆேகவ இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு நிச்சயம் ஒரு ஆரம்பம்

இருக்ேிறது.
இரண்டாவது பசால்லப்பட்ட ோரியங்ேறள சுருக்ேமாே பசான்ைால்:
1). இந்ே பிரபஞ்சம் கநர்த்ேியாே வடிவறமக்ேப்பட்டிருப்பேற்கு
ோரணம் இயற்றேயின் நிறல அவசியம் மற்றும் வடிவறமப்பு
என்றிடலாம்.
2) அது பவறும் இயற்றேயின் நிறல அவசியம் என்பது அல்ல.
3) முக்ேியமாைது, நுண்ணறிவுறடய வடிவறமப்பு
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ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்கு
மூன்றாவது ோரணம் இந்ே உலேில் இருக்கும் நிறலயாை நீேி
பநறிேள் என்று பசால்ேிறீர்ேள், விளக்ேி பசால்லுங்ே.

ேிகரக்:.கேவன் இல்றல என்று பசால்கவாமாைால், ஜான், நம்மால
ஒரு நடுநிறலறய பார்க்ேகவ முடியாது எது சரி எது ேவறு, எது
நல்லது எது பேட்டதுன்னு பேரியாது. நாத்ேிேத்ேில், நீேிபநறிேள்
எல்லாகம உயிரியல் பரிமாைத்ோல் சமூே நிறலேளால் உண்டாயிற்று
என்ேின்றைர். றமக்கேல் ருசி, கேைடாறவ கசர்ந்ே அறிவியலின்
நாத்ேிே சித்ோந்ே வாேி, உயிரியலின் அடுத்ே நிறல அழியாறம என்று
பசால்ேிறார். நன்பைறிேள் பிரம்றமயாம், நன்கைர்ேள் எல்லாம்
வாழ்வேற்கும் பபருக்ேத்ேிற்கும் உேவுேிற ஒரு ோரணி அேின் ஆழ்ந்ே
ேருத்துேள் எல்லாம் பிரம்றம என்ேிறார். அோவது இயற்க்றே
நாத்ேிேேண்கணாட்டத்ேில், அோவது, இந்ே உலேத்ேில் எந்ே நீேியாை
அறபநறிேள் இல்றல என்ேின்றைர். ஆைால் உண்றமயில் நீேியாே
நடக்கும் அனுபவத்ேில் அந்ே ேளத்ேின் நீேியாை ேரத்றேயும்
ேட்டாயங்ேறளயும் ேறடபிடிப்பது மிேப்பபரிய சவாலாே ோணப்படும்
என்பது மறுக்ே முடியாத் உண்றம. ரூஸ் கூட இன்பைாரு இடத்ேில்
இரண்டு கூட்டல் இரண்டு ஐந்து என்று பசால்வது எப்படி ேவறாே
இருக்ேிறகோ அகேகபால சிறு பிள்றளேறள பலாத்ோரம் பசய்வதும்
நீேியின் படி ஒப்புபோள்ள முடியாது என்று ஒருவர் பசான்ைறே அவர்
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ஏற்றுபோள்ேிறார். இப்ப கேள்வி என்ைபவன்றால், இந்ே நீேிபநரியாை
முறறக்கும் ேரத்ேிற்கும் அடிப்பறடயாே இருப்பது எது? அேற்ோை
பேில் கேவன் என்று நிறைக்ேிகறன். கேவன் இருக்ேிறார் என்றால், சரி
ேவறு நல்லது கேட்டது என்பேன்

வித்ேியாசம் அடித்ேளம் பேளிவாே

இருக்கும், நாத்ேிேத்ேிைால் அறே எடுத்துறரக்ே முடியாது.
இந்ே மூன்றாவது கூற்றறயும் சுருக்ேமாே பசான்ைால்:
1) கேவன் இல்றல என்றால், நீேியாை பநறிேளும் ேடறமேளும்
இருக்ோது.
2) ஆைா, நீேிபநரியாை முறறேளும் சட்டங்ேளும் இருக்ேிறது,
அேிலிருந்துோன் சட்ட ரீேியாை அத்ேியாவசிய ோரியங்ேள் நடக்ேிறது.
3) அப்படிபயன்றால், கேவன் இருக்ேிறார்.
கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே விளக்ேிடும் வலிறமயாை விவாேம்
இதுோன் என்று நிறைக்ேிறன், ஏன்ைா மாணவர்ேள் அறைவரும்
இேிலிருக்கும் உண்றமறய நிச்சயம் விளங்ேிபோள்வார்ேள்.
அவர்ேளுறடய பல்ேறலேழே பாடங்ேளில் ஒப்புறமவாேத்றே

பற்றி

கபாேிக்ேப்படுேிறார்ேள். அோவது கேவன் இல்றல என்று பசான்ைால்
எல்லாகம ஒன்றாே இருக்கும் என்று கபாேிக்ேப்பட்டிருக்ேிரார்ேள்.
அேில் நீேிபநரிேளுக்கு இடகம இல்றல. ஆைால் அகே சமயத்ேில்,
ஜான், இரண்டு ோரியங்ேறள அவர்ேள் ஆழ்ந்து ேவைிக்ேிறார்ேள் –
நீேிபநறிேள் இருக்ேிறது என்று ஒப்புபோள்ேிறார்ேள். அறே
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நியாயாந்ேீர்க்ேப்ப்டும் நிறலறய பற்றி கபாேிக்ேப்படுவறே
விரும்பாவிட்டாலும். பபாறுறம ேிறந்ே மைப்பான்றம அன்றப
அவர்ேள் மேித்து வலியுறுத்துேிறார்ேள். அவர்ேகளாடு இறசந்து
கபாோமல் இருப்போல் மரண ேண்டறைக்கு ேள்ளப்படுவறே ேண்டு
அஞ்சுேிறார்ேள். அவர்ேள் நீேியின் ேரத்றே றேபோள்ேிறார்ேள்.
எைகவ, உண்றமயில், அவர்ேள் உண்றமயின் இரண்டு
ோரியங்ேறளயும் புரிந்துபோள்ேிறார்ேள், ஆைால் இரண்றடயும்
ஒன்கறாடு ஒன்று இறணத்து அேிலிருந்து வரும் யோர்த்ே நிறலறய
ோண ேவறுேிறார்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், பில், கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்ோை
ஐந்ோவது ோரணம் இகயசுவின் வாழ்க்றே மரணம் அடக்ேம்
உயிர்த்பேழுேறல பற்றிய வரலாற்று உண்றமேள் என்ேிறீர்ேள்.
விளக்ேிடுங்ேள்.

ேிகரக்:.சரி, எல்லா நிறலயிலும் பார்க்கும்கபாது நசகரயைாேிய இகயசு
ேைித்து நிற்ேிறார், ஜான். புேிய ஏற்ப்பட்டு வரலாற்று அறிஞர்ேள் ஒரு
நிறலறய அறடந்ேிருக்ேிறார்ேள் அோவது வரலாற்றில் இகயசு
கோன்றியகபாது ஒரு பேய்வே
ீ அேிோரத்கோடு பசயல்படுேிறவராே
இருந்ோர், கேவனுறடய ஸ்ோைத்ேில் நின்று கபசக்கூடிய அேிோரம்.
அவர் மூலமாே கேவ ராஜ்யம் மைிேர்ேளுக்குள் வந்ேது என்று அவகர
கூறியிருக்ேிறார். இந்ே உண்றமயின் நிரூபணம் ேண்கூடாே
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ோணப்பட்டிருக்ேிறது, அவருறடய ஊழியம் அற்புே அறடயாளங்ேறள
போண்டோே இருந்ேது. ஆைால் எல்லாவற்றிற்கும் கமலாே அவர்
ேம்றம பற்றி கூறிய மரணத்ேிலிருந்து உயிர்த்பேழும் ோரியம்
நிரூபிக்ேப்பட்டிருக்ேிறது. இகயசு உண்றமயில் மரணத்ேிலிருந்து
உயிர்த்ேிருந்ோல் அவர் ேம்றம பற்றி பசான்ைது அறைத்தும்
உண்றமோகை, அவர் பசான்ைறே கேவன் அப்படிகய பசய்து
நிரூபித்ோர். இப்ப, பபரும்பாலாகைார் இகயசு ேிறிஸ்து
உயிர்த்பேழுந்ோர் என்பது ஒரு நம்பிக்றேயாே இருப்போே
நிறைக்ேிறார்ேள். ஆைா, இறே பற்றி முைிச் பல்ேறலேழேத்ேில்
டாக்டர் பட்டம் படிக்கும் கபாது, நா ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்ே ோரியம்
என்ைபவன்றால் உண்றமயிகலகய இன்றறய முன்ைணி புேிய
ஏற்ப்பட்டு கவே பண்டிேர்ேள் இகயசு உயிர்த்பேழுந்ோர் என்பறே
நிருபிக்கும் நான்கு ஆோரங்ேறள போடுத்ேிருக்ேிறார்ேள் இது சிறந்ே
விளக்ேமாே இருக்கும் என்று நான் நம்புேிகறன்.

ஆன்கர்பபர்க்: அறவ என்ை என்ை?
ேிகரக்:.அேில் முேலாவோே அவருறடய சிலுறவ மரணத்ேிற்கு பிறகு
நடந்ே; அடக்ேம் பண்ணப்படுேல் இகயசு யூே சங்ேத்ேில் இருந்ே
அரிமத்ேியைாை கயாகசப்பின் ேல்லறறயில் றவக்ேப்பட்டார்.
இரண்டாவோே, சிலுறவ மரணத்ேிற்கு பிறகு வந்ே ஞாயிற்று ேிழறம
ோல இகயசுறவ பின்பற்றி சகோேரிேள் அவறர றவத்ேிருந்ே
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ேல்லறற ோலியாே இருப்பறே ேண்டைர். மூன்றாவோே, அேற்கு
பிறகு சிலர் ேைிநபர்ேளாேவும் பவவ்கவறு இடங்ேளில் குழுவாேவும்
கூட்டமாே பலரும் பல நிறலேளில், மரணத்ேில் இருந்து உயிர்த்ே
இகயசுறவ உயிகராடு பார்த்ேைர். கமலும் நான்ோவோே, மற்ற
மாறுபட்ட எல்லா ேருத்துக்ேலுக்கும் கமலாே, அவருறடய சீஷர்ேகள
ேிடீபரன்று றேரியம் போண்டு கேவன் இகயசுறவ மரணத்ேிலிருந்து
உயிர்பேழ பசய்ோர் என்று விசுவாசித்ேைர். சரி, இந்ே ோரியங்ேள்
அறைத்தும் இன்றறய புேிய ஏற்பாட்டு வரலாற்றறிஞர்ேளால்
அங்ேீ ேரிக்ேப்படுேிறது. கேள்வி என்ைபவன்றால், இறே எப்படி
சிறப்பாே விளக்ே முடியும்? இந்ே நான்கு உண்றமேறளயும் விளக்ேி
பசால்லும் சிறந்ே நபராே நான் யாறர ேருதுேிகறன் என்றால்,
இகயசுறவ உயிகராடு எழுப்பிை கேவன் ோன் உண்றமயாே பார்த்ே
சாட்சி.
லூக் ஜான்சன், எகமாரி பல்ேறலேழேத்ேின் புேிய ஏற்ப்பாட்டு கவே
பண்டிேர், இப்படியாே எழுதுேிறார், “ஆேிோல ேிறிஸ்ேவர்ேள் ேீவிரமாே
பசயல்பாடு ஏகோபவாரு விேமாை மருரூபமாக்கும் அனுபவத்றே
பபற்றிருக்ே கவண்டும் என்ேிறார்.” கமலும் N. T. றரட், சிறந்ே
பிரிட்டிஷ் பண்டிேர் பசால்லும்கபாது, இவ்விேமாே கூறுேிறார், “இகயசு
மறுபடியும் உயிர்த்பேழுந்ேோலும் அவறர றவத்ேிருந்ே ேல்லறற
ோலியாே இருப்போலுகம ஒரு வரலாற்று வல்லுைராே என்ைால் ஆேி
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ேிறிஸ்ேவர்ேளின் துவக்ேத்றே பற்றி விளக்ேி பசால்ல
முடியவில்றல.”
இந்ே ோரியங்ேறள சுருக்ேமாே பசால்ல கவண்டுமாைால்:
1. நசகரயைாேிய இகயசுறவ பற்றி நான்கு மறுக்ே முடியாே
உண்றமேள் உள்ளது – சிறந்ேமுறறயில் அடக்ேம்
பண்ணப்பட்டார், அவருறடய ேல்லறற ோலியாே உள்ளது,
உயிர்த்ே பிறகு ேரிசைமாைார், இகயசுவின் உயிர்த்பேழுேலில்
சீஷர்ேளுக்கு உண்டாை விசுவாசம்.
2.

கேவன் இகயசுறவ உயிகராசு எழுப்பிைார் என்பகே இந்ே
உண்றமேளின் விளக்ேங்ேள் வலியுறுத்துேிறது.

3. கேவன் இகயசுறவ உயிகராடு எழுப்பிைார் என்ற உண்றம
கேவன் இருப்பறே வலியுறுத்துேிறது.
4. அப்படிபயன்றால் கேவன் இருக்ேிறார்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், பில், கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே
ஜைங்ேள் நம்புவேற்கு

ஐந்ோவது ோரணம் ேைிப்பட்ட விேத்ேில்

கேவறை அனுபவிப்பது என்ேிறீர்ேள். அேற்கு அர்த்ேம் என்ை?

ேிகரக்:.இந்ே ஐந்ோவது ோரணம் கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்ோை
விவாே ேருத்து அல்ல. மாறாே விவாேங்ேளுக்கு அப்பாற்பட்டு கேவன்
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இருக்ேிறார் என்பறே முழுறமயாே அறிந்து உணர்ந்ேிட பசய்ேிற
ோரியம், அதுோன் அவருடைாை உங்ேள் ேைிப்பட்ட உறவு. இந்ே
விேத்ேில் ோன் கவோேம மக்ேள் கேவறை அறிந்துபோண்டைர்.
கபராசிரியர் ஜான் ேிக் பசான்ைது கபால, அவர்ேளுக்கு கேவன்

ஏகோ

மைேில் கோன்றிய ேற்பறை பாத்ேிரமல்ல, ஆைா அவர்ேளுறடய
வாழ்க்றேயில் அர்த்ேத்றே போடுத்து அவர்ேளுறடய அனுபவத்கோடு
ேலந்ேிட்ட ஒரு நபர். சரி, இது உண்றம என்று பசான்ைால், நிச்சயம்
கேவன் இருக்ேிறாரா என்பறே பற்றிய விவாேம் நம்றம கேவன்
பக்ேமாே நடத்ோமல் விலேி பசல்லும் ஆபத்றே உண்டாக்கும். கேவன்
நம்முறடய இருேயத்ேில் இறடபடுவறே ேவைித்து பசவிபோடுக்ே
முடியாே அளவிற்கு இந்ே விவாேத்ேில் ேவைம் பசலுத்ே கூடாது.
இறே கேட்க்ேிரவர்ேளுக்கு பசால்லுேிகறன், கேவன் அவர்ேளுறடய
வாழ்வில் ேைிப்பட்டவிேத்ேில் உறவாடிைார். கவேம் பசால்ேிறது,
“கேவைிடம் ேிட்டி கசருங்ேள் அவர் உங்ேளிடம் ேிட்டி கசர்ந்ேிடுவார்.”
ஆேகவ பவறும் விவாேங்ேறளகய நாம் ேவைித்து போண்டு
இருக்ேகூடாது, நாம் கேவைிடம் பநருங்ேி வந்து அவருறடய
முேத்றே கேட கவண்டும்.

ஆன்கர்பபர்க்: இதுவறரக்கும் இறே ேவைத்ேில் எடுக்ோமல்
இருந்ேவர்ேள் இப்கபாது இறே பற்றி சிந்ேிக்ே துவங்ேியவர்ேளுக்கு,
நீங்ே என்ை ஆகலாசறை ேர விரும்புேிறீர்ேள்?
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ேிகரக்:.இந்ே பசய்ேிறய நான் முேன் முேலில் கேட்ட கபாது என்ை
பசய்கேகைா அறேகய அவர்ேளும் பசய்ய உற்சாேப்படுத்துேிகறன்.
முேலில், நா பஜபிக்ே விரும்புேிகறன். இரவு கநரத்ேில் அவர்ேள்
ேங்ேள் படுக்றேயின் அருேில் முழங்ோல் படியிட்டு பஜபிக்ே
ஊக்குவிக்ேிகறன் கேவைிடம் கபசனும், “கேவகை, நீ இருக்ேிறீர்ேள்
என்றால், எைக்கு உம்றம பவளிபடுத்தும். நீர் இருக்ேிறீர் என்பறே
நான் அறிந்துபோள்ள விரும்புேிகறன், என்று பசால்லி பஜபத்ேில்
ஊக்ேமாே ஈடுபட கவண்டும். இரண்டாவோே, அவர்ேள் புேிய
ஏற்பாட்டின் ஒரு பிரேிறய பபற்றுக்போண்டு சுவிகஷஷங்ேளில்
பசால்லப்பட்டிருக்கும் இகயசுவின் வாழ்க்றேறய பற்றி வாசிக்ே
கவண்டும். சுவிகஷஷங்ேளில் இகயசுவின் வாழ்க்றேறய பற்றி
வாசிக்கும்கபாது, உங்ேறளகய கேட்டுபோல்லுங்ேள்” இந்ே மைிேன்
யார்? அவர் ேம்றம குறித்து பசால்வறே உறுேியாே பசால்ேிறாரா?
அவர் உண்றமயிகலகய என்னுறடய பாவங்ேளுக்ோே மரித்து
கேவனுடைாை என்னுறடய உறறவ மறுபடியும் புதுப்பித்ேிட
வழிவகுத்ேிட மைிே ரூபத்ேில் வந்ே கேவைா? இந்ே பாறேறய
ஜைங்ேள் பின்பற்றிைால் நிச்சயமாே பசால்கவன், இந்ே பாறே
என்றை நடத்ேியது கபால அவர்ேறளயும் கேவன் பக்ேமாே நடத்ேி
அவறர ோணும்படி பசய்ேிடும்.
சரி, கேவன் இருக்ேிறார் என்பறேயும் அவர் இகயசுறவ
மரணத்ேிலிருந்து உயிர்த்பேழ பசய்து ேன்றை யார் என்றும்
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இகயசுவில்

ேம்றம பவளிப்படுத்ேிறார் என்பறேயும் விசுவாசிக்ேிற

நிறலறய அறடந்ேவர்ேளாே நிற்பவர்ேள், நீங்ேள் உங்ேள் வாழ்வில்
ேிறிஸ்துறவ உங்ேள் பசாந்ே இரட்சேராே பேய்வமாே
ஏற்றுபோள்ளும்படி உங்ேறள உற்சாேப்படுத்துேிகறன். அவர்ேள்
கேவனுக்கு முன்பாே இந்ே எளிய பஜபத்றே பசய்ோல் கபாதும்:
“கேவகை, நீர் இருக்ேிறீர் என்பறே நான் நம்புேிகறன் உம்றம நீர்
இகயசுவின் மூலம் பவளிப்படுத்ேி அவறர மரணத்ேிலிருந்து
உயிர்த்பேழ பசய்ேீர். கமலும் இப்கபாகே, எைக்கு பேரிந்ே சிறந்ே
முறறயில், உம்றம என் வாழ்வில் வரும்படி அறழக்ேிகறன். என்
பாவங்ேறள எைக்கு மன்ைியும், என் வாழ்றவ மாற்றிடும், நீர்
விரும்புேிற நபராே என்றை மாற்றிடும். நான் இகயசுவின் சீஷைாே
இருக்ேவும் உம்றம பின்பற்றவும் விரும்புேிகறன். என் வாழ்றவ
மாற்றிடும். இப்கபாகே நீர் அப்படி பசய்வர்ீ எை நம்புேிகறன். ஆபமன்.”
நீங்ே இந்ே பஜபத்றே ஏகறடுத்ேிருப்பீர்ேள் என்றால், கேவன் அந்ே
பஜபத்றே கேட்டிருக்ேிறார், உங்ேள் வாழ்வில் அவர் பிரகவசித்து,
உங்ேறள முற்றிலுமாே மாற்றி அவர் விரும்புேிற நபராே உங்ேறள
முழுவதும் மருரூபமாக்ேிடுவார்.

ஆன்கர்பபர்க்: கநயர்ேகள, இறே நீங்ேள் இப்கபாகே பசய்ய
விரும்புேிறீர்ேளா, உங்ேள் இருேயத்ேின் ஆழத்ேிலிருந்து
நிறைக்ேிறீர்ேளா? இறே ேருத்ேில் போள்வர்ேள்
ீ
எை நான்
நம்புேிகறன். அேற்கு இறடகய எறேயும் அனுமேித்ேிடாேிருங்ேள்.
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கேவன் உங்ேகளாடு இறடபட்டு போண்டிருந்ோள், கேவன் உங்ேள்
அருோறமயில் இருப்பறே நீங்ேள் உணர்ேிட்டால், முழங்ோல்படியிட்டு
அந்ே பஜபத்றே ஏகறடுத்ேிடுங்ேள் கேவன் உங்ேள் வாழ்வில்
பசய்ேிடும் ேிரிறயேறள பாருங்ேள்.
சரி, அடுத்ே வாரம் கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்ோை ஆோரங்ேறள
போடர்ந்து பார்க்ே இருக்ேிகறாம். கேவன் இருக்ேிறார் என்பேற்கு
ேிடமாை ஆோரமாே இருப்பது இப்பிரபஞ்சத்ேின் நிறல என்பறே பற்றி
பில் பேிர்ந்ேிட இருக்ேிறார். இறே ேவற விட விரும்பிட மாட்டீர்ேள்.
ேவறாமல் பார்ப்பீர்ேள் எை நம்புேிகறன்.

*****
எங்ேளுறடய போறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பபர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றப பேிவிறக்ேம்
பசய்ேிடுங்ேள்.
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