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தேவன் இருக்கிறாரா?: தேவன் இருக்கிறார்
என்பதே பற்றிய விவாேம் - நிகழ்ச்சி 3
அறிவிப்பாளர் : இன்றறய ஜான் அங்கேர்பபர்க் நிேழ்ச்சியில், கேவன்
இருக்ேிறாரா? சமீ பத்ேிய 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
ேத்துவ கபராசிரியராே பணியாற்றுேிறார். கமலும் resonablefaith.org யின்
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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?
இன்றறக்கு நாம் பார்க்ே இருக்கும் கேள்வி கேவன் இருக்ேிறார்
என்பேற்கு இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேம் வலுவாை ஆோரமாே
இருப்பது ஏன்.

டாக்டர் வில்லியம் கலன் ேிகரக்:..இந்ே விவாேம் எளிறமயாே
எடுத்துறரக்ேப்பட்டிருக்ேிறது. உோரணம் ஒன்று என்ைபவன்றால்
ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கும் ஒரு ோரணம் உண்டு. இரண்டாவது
இந்ே பிரபஞ்சத்ேம் நிறலபபற்றிருப்பது. இந்ே இரண்டு ோரியங்ேளில்
இருந்து உருவாை, மூன்றாவது, ோரணம், இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு
ோரணம் உண்டு.

அறிவிப்பாளர்: ஏன் இந்ே எளிறமயாை விவாேத்ேிற்கு ேிடமாை
சித்ோந்ே ோக்ேமும் அறிவியல் ஆேரவும் உண்டாயிருக்ேிறது, இந்ே
விவாேங்ேளால் ஏன் ஒருவர் கேவன் இருக்ேிறார் என்ற முடிவிற்கு
வருேிறார்ேள்? இந்ே விகசஷித்ே நிேழ்ச்சியின் போகுப்றப ோண
வரகவற்ேிகறாம் இது ேி ஜான் அன்பேர்கபர்க் நிேழ்ச்சி.
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டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கெர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள வரகவற்ேிகறாம்.
நான்ோன் ஜான் அன்பேர்கபர்க். எைது விருந்ேிைராை சிந்ோந்ே கமறே
Dr. வில்லியம் கலன் ேிகரக், மற்ற சித்ேோந்ே கமறேேளின் மத்ேியில்,
ேம்முறடய அயராே உறழப்பிைால், ேிழக்ேத்ேிய உலேில்
சித்ோந்ேத்றே றேயாளும் முன்ைணியாளர்ேளில் முேல் இடத்ேில்
இருப்பவர் இவர்ோன். நீங்ேள் இறே பற்றி ஒரு நிமிடம் சிந்ேித்து
பாருங்ேள். அப்படிப்பட்ட நபறர ோன் இன்றறக்கு சந்ேிக்ே
இருக்ேிறீர்ேள். நாம் ஒரு முக்ேிய கேள்விறய ஆராய்ந்ேிட
இருக்ேிகறாம்: கேவன் இருக்ேிறார் என்பேேற்கு ஆோரங்ேள்
இருக்ேிறோ? கமலும் Dr. ேிகரக் நம்புேிறார் இந்ே பிரபஞ்சத்ேின்
நிறலப்பாடு இந்ே உண்டாக்ேிய கேவன் ஒருவர் இருக்ேிறார்
என்பேற்கு வலுவாை ஆோரமாே இருக்ேிறது என்ேிறார்.
சரி, கநயர்ேகள, நீங்ே ஆன்றலன்ல கபாய் பில் ேிகரேின் பபயறர
றடப் பசய்து உலேத்றே குறித்ே விவாேங்ேறள ஆராய்ந்து பாருங்ேள்,
அேில் நீங்ேள் நாம் இன்றறக்கு கபசப்கபாேிற ோரியங்ேறள நவை
ீ
உலேின் நிறலக்கேற்ப முேன் முேலில் வடிவறமக்ேப்பட்ட இவரது
புத்ேேமாை ோலம் உலேத்றே குறித்ே விவாேம் 1979ல்
பவளியிடப்பட்டிருப்பறே ோண முடியும். நீங்ேள் ஒன்றற
புரிந்துபோள்ள கவண்டும் றமக்கேல் மார்டின், முன்ைாள் பாஸ்டன்
பல்ேறலேழேத்றே கசர்ந்ேவர்; ஒருமுறற ேிகரேின் புதுப்பிக்ேப்பட்ட
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விவாேங்ேள் அறைத்தும் இன்றறய நிறலக்கு ஏற்றவாறு
கூறப்பட்டிருக்கும் இறறயியல் சிந்ோந்ேங்ேள் என்று கூறியிருக்ேிறார்.”
இவர் 1979 ஆம் ஆண்டு பவளியிட்ட விவாேத்றே குறித்ே பல
ேட்டுறரேள் எழுேப்பட்டிருக்ேிரத்றே ோண முடியும், அந்ே ோலத்ேில்
இருந்து, இறேவிட அேிேமாை சிந்ோந்ே விவாேங்ேறள பார்க்ே
வில்றல. கமலும், Dr. ேிகரக், இன்றறக்கு நீங்ேள் எங்ேகளாடு
இருப்பேில் மேிழ்ச்சியறடேிகறாம்.
சரி, கநயர்ேகள, கேவன் இருக்ேிறார் என்ற விவாேத்றே உங்ேளுக்கு
எளிறமயாே விளக்ேி பசால்லும் ஒரு வடிகயா
ீ
ேிளிபுடன் நிேழ்ச்சிறய
துவங்கும்படி விரும்புேிகறன். இந்ே வடிகயாறவ
ீ
Dr. ேிகரேின்
நிறுவைத்ேிைர் ேயாரித்ேிருக்ேிறார்ேள், reasonablefaith. org, இறே
நீங்ேளும் ோண விரும்புேிகறன்.

அறிவிப்பாளர்: கேவன் இருக்ேிறாரா? அல்லது நாம் ோண்ேிற இந்ே
உலேம் இப்படிகய இருக்ேிறோ, இருந்ேோ, அல்லது இருந்ேிடுமா?
இந்ே கேள்விேளுக்கு பேிலளிக்ே கூடிய ஒரு நிறல உலேத்றே
குறித்ே விவாேங்ேள். அேில் பசால்லப்படுேிறோவது:
1. உண்டாை ஒவ்பவான்றிற்கும் ஒரு கநாக்ேம் உண்டு.
2. இந்ே பிரபஞ்சம் உண்டாைது
3. அப்படியாைால், இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு கநாக்ேமுண்டு.
முேல் ோரணம் சரிோைா? அறே பார்க்ேலாம். ஒரு விஷயம் எந்ே
ோரணமும் இல்லாமல் அப்படிகய கோன்றியது என்று
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பசால்கவாமாைால் அது ஒரு வித்றேறய நம்புவறேவிட கமலாை
ோரியமாே இருக்கும். அேற்கு குறறந்ே பட்சம் வித்றே ோட்டும்நபரும்
ஒரு போப்பியும் கேறவ படுகம.

ஒன்றுகம இல்லாேேில் இருந்து

ஏகோபவான்று உருவாே கூடுமாைால், ஏன் நம்மால் எல்லா
கநரங்ேளிலும் அந்ே மாேிரி பார்க்ே முடிவேில்றல. இல்றல,
ஒவ்பவாருநாளின் அனுபவங்ேளும் அறிவியல் ஆோரங்ேளும் முேல்
ோரியத்றே நிருபித்து ோட்டுேிறது; ஏகோபவாரு விஷயம் இருந்ோல்,
அேற்கு ஒரு ோரணம் இருக்ேிறது.
ஆைால் நமது இரண்டாவது ோரணம் என்ைவாே இருக்ேிறது. இந்ே
பிரபஞ்சத்ேிற்கு துவக்ேமுண்டா, அல்லது ஆேிமுோல
இருந்துவருேிறோ? நாத்ேிேர்ேள் இந்ே பிரபஞ்சம் நித்ேியமாே இருந்து
வருேிறது என்பறே முன்றவக்ேிறார்ேள். இந்ே பிரபஞ்சம் அப்படிகய
ோைாே, போன்றியிருக்ேிறோம்.
முேலில், பேர்கமாறடைமிக்ஸின் இரண்டாவது விறேறய
பார்க்ேலாம்.
இந்ே பிரபஞ்சமாைது போஞ்சம் போஞ்சமாே பயன்பாட்டின் ஆற்றறல
இழந்து வருவோே கூறுேிறது. இதுோன் ேவைிக்ே படகவண்டிய
ஒன்று.
இந்ே பிரபஞ்சம் ஆேிமுோல இருந்து வருேிறது என்றால், இப்பகவ
இது பயன்பாட்டின் ஆற்றறல முழுவதுமாே இழந்ேிருக்ே கவண்டும்.
இரண்டாவது விேி பசால்ேிறது இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு துவக்ேம்
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இருக்ேிறது. இந்ே ோரியம் இேற்கு பின்வந்ே விஞ்ஞாை
ேண்டுபிடிப்புேளால் பபரிதும் நிருபணமாக்ேப்பட்டிருேிறது. 1915ல்
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் சமநிறலறய பற்றிய பபாதுவாை போள்றேறய
முன்றவத்ோர். இந்ே ோரியம் பிரபஞ்சத்ேின் ேடந்ே ோல வரலாற்றற
அர்த்ேமுள்ள விேத்ேில் முேன்முேலில் கபசும்படி வழிவகுத்ேது.
அடுத்து, அபலக்ஸ்சாண்டர் பிறரட்கமன் மற்றும் ஜிகயார்ஜஸ்
கலறமற்றி, இருவரும் ஐன்ஸ்டீைின் சூத்ேிரத்றே றேயாண்டைர்,
இப்பிரபஞ்சம் விரிவறடந்துபோண்டிருக்ேிறது என்று ேண்டறிந்ேைர்.
அடுத்து, 1929ல் எட்வின் ஹப்பிள் போறலவில் உள்ள விண்
ேிரள்ேளில் இருந்து வரும் சிவப்பபாளிறய ேணக்ேிட முயன்றார். இந்ே
ஆோரங்ேள் அறைத்தும் இந்ே பிரபஞ்சம் விரிவறடந்து
போண்டிருப்பறே நிருபிப்பகோடு, நிச்சயம் இறே ேடந்ே ோலத்ேில்
ஒரு துவக்ேம் உண்டாயிருக்ேிறது என்பறேயும் எடுத்து கூறுேிறது.
இறவ ேற்பறைக்கு எட்டாே விேமாை, அறசக்ே முடியாே
ேண்டுபிடிப்பாே இருக்ேிறது.
எப்படியிருந்ோலும், எல்லாரும் பிரபஞ்சத்ேின் இந்ே ோரியத்றே
ஏற்ப்பேில்றல. எைகவ இது பநடுங்ோலத்ேிற்கு முன்பு உேித்ே
ேருத்துக்ேளுக்கு முந்ேிை ோரியம் அல்ல. ஆைால் ஒன்றன் பின்
ஒன்றாே மற்ற ேருத்துேள் கசாேறையில் நிற்ே முடியாமல் கபாைது.
சமீ பத்ேில் ோன், மூன்று அண்ட ஆராய்ச்சியாளர்ேளாை,
அர்விந்த்கபார்டி, ஆலன் குத் மற்றும் அபலக்ஸ்சாண்டர் வில்கலன்ேின்,
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நிருபித்ேிருேிரார்ேள் இந்ே பிரபஞ்சமாைது, கோராயமாே, ேடந்ே
ோலத்ேில் இருந்து விரிவறடந்து போண்டிருக்ேிறது, அது நித்ேியமாே
இருந்து வருவது இல்றல, ஆைால் அேற்கு ஒரு நிறலயாை துவக்ேம்
இருக்ேிறது என்ேிறார்ேள். இது பலேரப்பட்ட நிறலேளுக்கு
பபாருந்துவோே இருக்ேிறது, ஒருகவறள அப்படியும் இருக்ே
வாய்ப்புண்டு.
அோவது ேடந்ே ோல பிரபஞ்சத்ேின் நிேல்ேிேறள விஞ்ஞாைத்ோல்
மறறந்து றவக்ே முடியவில்றல. ேப்பிக்ே வழிகய இல்றல.
அண்டத்ேின் துவக்ேத்றே பற்றிய ோரியங்ேறள எேிர்போண்டாே
கவண்டும். எந்ே ஒரு மாேிரிக்கும் நிச்சயம் ஒரு துவக்ேம் இருக்கும்,
நிறலயாை மாேிரிறய கபாலோன் அதுவும் இருக்கும்.
இது நியாயமாைோ இருக்ேிறது, அோவது இந்ே இரண்டு ோரியங்ேளும்
உண்றமபயை கோன்றுேிறது. இேன் அர்த்ேம் என்ைபவன்றால்
இேனுறடய ேீர்வு சரியாைதுோன்: இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு கநாக்ேம்
இருக்ேிறது. இந்ே பிரபஞ்சம் ோைாே கோன்றியிருக்ே வாய்ப்பில்றல,
அப்படியாைால் ோலம் சமயத்ேிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று இருப்பது
உறுேியாேிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, கநயர்ேகள, நீங்ேள் இந்ே வடிகயா
ீ
ேிளிப்றப
முழுறமயாே பார்க்ேவிரும்பிைால், Dr. ேிகரேின் வறலேளத்றே
அனுேிடுங்ேள் reasonablefaith.org. சரி, பில், இப்ப நீங்ே அண்டத்றே
பற்றிய விவாேத்ேில் பசால்லபப்ட்டிருக்கும் மூன்று முக்ேிய
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குறிப்புேளுடன் துவங்கும்படியாே விரும்புேிகறன், கேவன் இருக்ேிறார்
என்பேற்கு இந்ே எளிறமயாை விவாேங்ேள் எப்படி வலுவாை
ஆோரமாே இருக்ேிறபேன்று விளக்ேிடுங்ேள்.

ேிகரக்:..இந்ே விவாேம் எளிறமயாே எடுத்துறரக்ேப்பட்டிருக்ேிறது.
உோரணம் ஒன்று என்ைபவன்றால் ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கும்
ஒரு ோரணம் உண்டு. இரண்டாவது இந்ே பிரபஞ்சத்ேம்
நிறலபபற்றிருப்பது. இந்ே இரண்டு ோரியங்ேளில் இருந்து உருவாை,
மூன்றாவது, ோரணம், இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு ோரணம் உண்டு.
இப்கபாது யார் கவண்டுமாைாலும் பிரபஞ்சத்றே உண்டாக்ேியது யார்
என்று ஆராய்ந்ேிட முடியும், கமலும் இறே வலியுறுத்தும் பலவிே
இறறயியல் குறிப்புேளும் விஞ்ஞாை ஆோரங்ேளும் நம்மத்ேியில்
இருக்ேிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி. முேல் ோரணத்றேயும் அறே ஆேரிக்கும்
ோரணங்ேறளயும் எங்ேளுக்கு பசால்லுங்ேள்.

ேிகரக்:..முேல் ோரியம், உங்ேளுக்கு நிறைவிருக்ேிறோ,
ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கும் ஒரு ோரணம் இருக்ேிறது. இது
பவளிப்பறடயாே பேரிேிற ோரியம் என்று நிறைக்ேிகறன், ஆைால்
இறே ஆேரிக்கு மூன்று ோரணங்ேறள உங்ேளுக்கு பசால்ல
விரும்புேிகறன். முேல் ோரணம் ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து எதுவும்
கோன்ற முடியாது. ஒன்றும் இல்லாே, பவற்றிடத்ேில் இருந்து வராது.
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இந்ே பிரபஞ்சம் ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து, பவற்றிடத்ேில்
உண்டாைால், அது மாய வித்றேறய விட கமாசமாே இருக்கும்.
வித்றேேறள நாம் நிராேரித்ோல், ஒன்றும் இல்லாே நிறலயில்
இருந்து பூமி உண்டாைது என்ற ேருத்றேயும் நான் ஏற்றுபோள்ள
முடியாது.
சரி, சிலசமயங்ேளில் நாத்ேிேர்ேள் பசால்வார்ேள், “குவாண்டம்
இயற்பியலின் படி பவற்றிடத்ேில் ஒரு ோரியம் உண்டாே
வாய்ப்பிருப்போே பசால்ேிறது. சீரான் நிறலபாடிேளின் மூலம்
பவற்றிடத்ேில் கூட சப் அட்டாமிக்

ோரணிேள் உருவாே

வாய்ப்பிருக்ேிறது என்பார்ேள்.” ஆைா, ஜான், இது உண்றமயில்
அறிவியறல ேவறாே பிரபளிக்கும் பசயலாகும். குவாண்டம் கவக்ேம்
என்பது இவர்ேள் நிறைப்பது கபால பவறுறமயாை பவற்றிடம் அல்ல.
குவாண்டம் கவக்ேம் என்பது ஒன்றுகம இல்லாே நிறல ேிறடயாது.
அது ஆற்றல்ேள் சுழலும் ேடல் கபான்றது, இயற்பியல் விேிேளால்
ஆளப்படும் ஒருவிே அழுத்ேமாை நிறலறய குறிக்ேிறது. ஒன்றுகம
இல்லாே நிறல அல்ல. எைகவ ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து உலேம்
உண்டாைது என்ேிறவர்ேள் அறிவியலில் இருக்கும் உண்றமேறள
ேிறச ேிருப்புேிறார்ேள்.

நத்ேிங் என்ற ஆங்ேில வார்த்றே உலேகம

மறுேலிக்கும் ஒரு வாக்ேியம் – அேற்கு அர்த்ேம் எதுவுகம இல்றல.
அப்படின்ைா இந்ே உலேம் ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து கோன்றியது
என்றால்,
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பிரபஞ்சம் கோன்றும் முன்பு எதுகவ இல்றல என்று

அர்த்ேமாகும், அங்ே எதுவுகம இல்றல என்றாகும். இல்ல, எதுவுகம
இல்லாே நிறல இருந்து இந்ே பிரபஞ்சம் உண்டாேவில்றலகய.
அேைால இதுவறரக்கும் பசால்லபடுேிற விேம் பிரபஞ்சம்
ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து உண்டாைது, என்ற ேருத்து, என்றை
பபாறுத்ேவறரயில், அது, வித்றேறய விட கமாசமாைது. அேைால
முேல் ோரணத்றே விளக்குவேற்கு இது சிறந்ே ோரணம் என்று
நிறைக்ேிகறன்.
ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கும் ஒரு ோரணம் இருக்ேிறது என்பறே
உறுேிபடுத்தும் இரண்டாவது ோரியம் என்ைபவன்றால் எந்ே
உந்துேலும் இல்லாமல் இரு விஷயம் கோன்றியிருந்ோல்,
ஒன்றுமில்லாேேில் இருந்து, வந்ேது என்றால் அது எல்லாவற்றிக்கும்
பபாருந்துவோே இருக்ேலாகம எல்லாம் ஒன்றுமில்லாேேிலிருந்து
உருவாேிடலாகம, பவறுறமயில் இருந்து. ஏன் றபறசக்ேிள் மற்ற ரூட்
பீர் அப்பறம் மற்ற விஷயங்ேள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லாே நிறலயில்,
இருந்து உருவாவேில்றல? ஏன் பிரபஞ்சம் மட்டும்ோன்
ஒன்றுமில்லாே நிறலயில் இருந்து பவற்றிடத்ேில், உருவாே
முடியுமா? அேைால பிரபஞ்சம் ஒன்றுமில்லாே நிறல இருந்து
பவறுறமயில் இருந்து உண்டாைறே ஒப்புபோண்டால்
எல்லாவற்றிலும் அப்படி நடக்ேலாகம. ஆைா நிச்சயமா அப்படி நடக்ே
வாய்ப்பில்றல. அது ேவறு.

10

மூன்றாவது ோரணம் என்ைபவன்றால் இந்ே ோரியம், அோவது
ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கு ஒரு ோரணம் உண்டு, இது
உலேளாவிய விேத்ேில் அறிவியல் ஆோரங்ேளாலும் பபாதுவாை
அனுபவங்ேளாலும் பசாேிக்ேப்பட்டிருக்ேிறது அேில் பிறழயில்றல.
இந்ே ஆோரத்றேத்ோன் அறிவியல் ஆர்வலர்ேளுக்கு ஏற்ப்புறடயாே
ோணப்படுேிறது. அனுபவ ரீேியாே நம்மிடம் வலுவாை ஆோரங்ேள்
இருக்ேிறது அோவது உண்டாக்ேப்பட்ட ஒவ்பவான்றின் துவக்ேத்ேிற்கும்
ஒரு ோரணர் இருக்ேிறார்.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட் ,பில் ,2 ேற்ோப்பு ஆோரங்ேளில் ேத்துவ 2
அறிவ 2 மார்க்ேத்ேின் விவாேமும்ிியல் சார்ந்ே விவாேங்ேளுக்கு
இருக்ேிறதுகுறிப்பாே இந்ே பிரபஞ்சம் நிறலயாே இருப்பறே
அேில் ஓரிரு சித்ோந்ேவாே விவாேங்ேறள பற்றி

,

.பற்றியது

.பசால்லுங்ேள்

ேிகரக்:..எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோே ோரியங்ேள் இருக்ே
வாய்ப்பில்றல என்று பசால்லக்கூடிய விவாேத்ேின் முேல்
ோரியத்ேிற்கு பசால்லப்படும் விளக்ேம். அோவது, உண்றமயில்
எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோேது என்றால் என்ை? சரி, எண்ணிக்றேக்கு
அடங்ேியறவ எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோேறவ என்று ேணிே
கமறேேள் வறரயறுத்து கூறுேின்றைர். எண்ணிக்றேக்கு உட்படாேறவ
என்பது போடர்ந்து கபாய்போண்கட இருப்பறவ அேற்கு முடிகவ
இல்றல, இதுோன் இறுேி என்று பசால்வேற்கு இல்றல. மாறாே,
11

எண்ணிக்றேக்குள் அடங்குேிறறவ, முடிவுறடய எண்ணிக்றே. அேற்கு
ஒரு எல்றல இருக்ேிறது. அது ஏற்க்ேைகவ முடிவுற்றது. சரி, ேடந்ே
ோலத்ேிற்கு துவக்ேம் இல்றலபயன்றால், இன்றறக்கு வறரக்கும்
எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோே ோரியங்ேள் நடந்துபோண்கட ோகை
இருந்ேிருக்கும். ஆைால் ேணிேகமறேேள் கூறுேிறார்ேள்
எண்ணிக்றேக்கு அடங்ேியறவ என்று பசால்வது பலவிேமாை
ேருத்துக்ேறள எடுத்து பசால்ேிறோே ோைபப்டுேிறது. உோரணமாே,
முடிவற்ற நிறலயிருந்து முடிவற்ற ஒன்றற ேளித்ோள் என்ை வரும்?
எைகவ, ேணிே ரீேியாே, ேருத்து கவறுபாட்றட உண்டாக்கும் பேில்
ேிறடக்கும். அோவது இந்ே எண்ணிக்றே அறைத்தும் மைேின்
கோன்றுேல்ேள், அது உண்றமயாே இருக்கும் ஒரு ோரியமல்ல.
ஆேகவ, ேடந்ே ோலத்ேின் ோரியங்ேள் அறைத்தும் மைேின்
ேற்பறைேள் அல்ல என்போல், என்பைன்ை ோரியங்ேள்
நடந்ேிருக்ேிறது என்பது பேரிேிறது, எைகவ, இப்படியிருக்ேிறபடியால்,
இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு துவக்ேம் இருக்ேிறது.
இரண்டாவது சித்ோந்ே விவாேமாைது நிறலயாை அளவற்ற
நிறலகயாடு ஒன்றன் பின் ஒன்றற இறணப்பது சாத்ேியமல்ல
என்பேின் அடிப்பறடயில் இருக்ேிறது. இது சிலகவறளேளில் அளவற்ற
எண்ணிக்றேறய ேணக்ேிடுவது ேடிைம் என்று பசால்லப்படுேிறது.
அளவற்ற நிறலறய ஒருகபாதும் அளவிட முடியாது, ஏன்ைா ஒரு
நிறலறய அறடவேற்கு முன்பு அேில் இன்னும் சிலது
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கசர்ந்துபோண்கட இருக்கும். ஆைா உங்ேளால அந்ே நிறலறய
ேணக்ேிட முடியாவிட்டால், எப்படி அளவற்ற நிறலறய ேறலேீ ழாே
ேணக்ேிடுவர்ேள்?
ீ
இது உண்றமயில் முட்டாள் ேைம்ோன்.
உோரணமாே, சூரியறை இரண்டு ேிரேங்ேள் சுற்றுவோே ேற்பறை
பசய்யுங்ேள், ஒன்று மற்பறான்றறவிட இரண்டு மடங்கு அேிேமாே
சுற்றுேிறது. எவ்வளவு நீண்டு சுற்றுேிறகோ, அவ்வளவாய்
இரண்டினுறடய சுழற்சி எண்ணிக்றேயில் வித்ேியாசம் உண்டாகும்:
இரண்டிற்கு ஒன்று, நான்ேிற்கு இரண்டு, எட்டிற்கு நான்கு, என்று,
இருக்கும். உண்றமயில், எவ்வளவு அேிேமாய் சுழற்ேிறகோ,
அவ்வளவு அேிேமாய் மாறுபாடு அேிேரிக்கும், இறுேியில் ேணக்ேிட
முடியாமல் கபாகும். இறே இப்ப இப்படி பாருங்ே, நித்ேியமாே அது
சுழன்று போண்கட இருப்போே ேற்பறை பசய்ேிடுங்ேள். எது
அேிேமாை முறற சுற்றிபோண்டிருக்கும்? சரி, ேணிேத்ேின் படியாே
விறடறய பார்த்ோல், இரண்டும் சமமாே இருக்கும் – அது
எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோே எண். இது போஞ்சம் வித்ேியாசமா
இருக்குல்ல. எவ்வளவு அேிேமா சுற்றுேிறகோ, அவ்வளவு அேிேமாே
மாறுபாடுேள் உண்டாகும். அப்படின்ைா எண்ணிக்றேக்கு அப்பாற்பட்ட
நிறலயில் இருந்து சுற்றிபோண்கட இருப்போல் எப்படி
இரண்டினுறடய எண்ேளும் ஒன்றாே முடியும்?
இந்ே மாேிரியாை ேருத்துேள் அறைத்தும் எண்ணிக்றேக்கு
அப்பாற்பட்ட நிறல இருக்ோது என்றும், நிறலயாை ஒரு துவக்ேம்
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இருக்கும் என்று பசால்ேிறது. அப்படி யாைால், பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு
துவக்ேம் இருக்ேிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், இேில் இரண்டு ேத்துவ வாேங்ேள்
இருக்ேிறது, கமலும் இரண்டு அறிவியல் விவாேங்ேளும் இருப்போே
பசான்ை ீர்ேள்.

ேிகரக்:..ஆமா. இருபோம் நூற்றாண்டின் நிேழ்வின் கபாதும்,
இயற்பியலில் ஒரு மாற்றம் உண்டாைது கமலும் எேிர்பாராே ேிருப்பது
அறிவியல் நிருபைங்ேளில் உண்டாைது பிரபஞ்சம் நித்ேியமாே
இருப்பது ேிறடயாது, இேன் துவக்ேம் சுமார் பேிைான்கு பில்லியன்
ஆண்டுேளுக்கு முன்புோன் உண்டாேியிருேிறது என்று
ேணக்ேிடப்பட்டது. இந்ே வஞ்ஞாை நிருபணங்ேள் அறைத்தும்
பிரபஞ்சத்ேின் விரிவாக்ேத்ேில் இருந்து பபறப்பட்டது. ஆல்பர்ட்
ஐன்ஸ்டீன் ேைது புேிய பறடப்பாை புவியீர்ப்பு போள்றேறய,
சமநிறலறய பற்றிய பபாதுவாை போள்றேறய, 1917ல் பிரபஞ்சம்
முழுவேற்கு அப்பியாசப்படுத்ேி பார்த்ோர், அது வரகவற்ே முடியாே
ஒன்றற ேண்டறிந்ேது. அேில் என்ை பேரிந்ேது என்றால் இந்ே
பிரபஞ்சமாைது ஏகோ ஆேிமுேலாய், நித்ேியமாே இருக்கும் ஒன்றல்ல.
அண்டசராசரமாைது விரிவாை

நிறலயாேகவா அல்லது சுருங்ேிை

நிறலயாேகவா இருந்ேிருக்ேலாம் என்று ேருேப்பட்டது. இந்ே ேீர்றவ
எப்படி றேயாளுவது என்று ஐன்ஸ்டீனுக்கு பேரியவில்றல. அேைால்
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அவர் பிரபஞ்சம் ஆேிமுேலாே இருக்ேிறது என்று பசால்வேற்க்கு
ஏற்றார் கபால சூத்ேிரங்ேறள மாற்றியறமத்ோர்.
சரி, 1920ேளில், ஐன்ஸ்டீைின் ேருத்றே பயன்படுத்ேி, ரஷ்ய
ேணிேகமறேயாை அபலக்ஸ்சாண்டர் பிறரட்கமனும் பபல்ஜியம்
விண்பவளியாளர் ஜிகயார்ஜஸ் கலறமற்றியும் கசர்ந்து அவர்ேள்
ேைிப்பட்ட விேத்ேில், விரிவறடந்து போண்டிருக்கும்
இப்பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட துவக்ேம் உண்படன்பறேயும்
இப்கபாது விரிவறடந்துபோண்டிருக்ேிறது என்பறேயும் நிருபித்ேைர்.
இந்ே மாேிரிேள் அறைத்ேயும் பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்றே
எடுத்துறரக்கும் பிக் கபங் போள்றே என்று அறழக்ேப்பட்டது.
இந்ே பிக் கபங் போள்றேயில் மறுக்ே முடியாே ோரியம்
என்ைபவன்றால் அந்ே துவக்ேம் ோன் பிரபஞ்சத்ேின் சரியாை துவக்ே
நிறல என்று அடித்து பசால்ேிறது. அந்ே சமத்ேில் ஆற்றல்ேளும்
ோரணிேளும் கோன்றியகோடு கூட, அகே சமயத்ேில் ோன் ோலமும்
விண்ணுலேமும் கோன்றியோே கூறுேிறது. எைகவ அந்ே ோலத்ேிற்கு
அப்பாற்பட்ட நிறலக்கு விண்பவளிறயயும் ோலத்றேயும்
ஆற்றல்ேறளயும் பின்கைாக்ேி நேர்த்துவது சாத்ேியமற்ற ோரியமாே
கோன்றுேிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: இறே விளக்கு பசால்லும்படியாே பலூறை றவத்து
உோரணம் பசால்லுவர்ேள்
ீ
அல்லவா.
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ேிகரக்:..இந்ே மாேிரிறய ேவறாே புரிந்துபோள்ளாமல்
இருக்ேகவண்டியது அவசியம். கலகமன் பபாதுவாே நிறைப்பறே விட
இது போஞ்சம் வித்ேியாசமா இருக்கும். ஏற்க்ேைகவ இருந்து
பவற்றிடத்றே ோன் நமது பிரபஞ்சத்ேின் விரிவாக்ேம் நிரப்புேிறது
என்பறே இந்ே ோரியம் விவரிப்பேில்றல. மாறாே, இந்ே மாேிரி
விண்பவளியின் விரிவாக்ேத்றே விளக்ேி ோட்டுேிறது. இறே பற்றி
நீங்ேள் புரிந்துபோள்ள, இப்ப ஒரு பல்லூைின் கமற்புறத்ேில் சில
பட்டங்ேள் ஒட்டப்பட்டு இருப்பது கபால ேர்ப்பறை பசய்ேிடுங்ேள். சரி,
இந்ே பட்டங்ேள் எல்லாகம கநர்த்ேியாே அந்ே பலூைில் ஒட்டப்பட்டு
இருக்ேிறது. ஒவ்பவாரு இடத்ேிலும் ஒட்டப்பட்டிருக்கு. ஆைா இந்ே
பலூன் பபரிோகும்கபாது, அந்ே பட்டங்ேள் எல்லாம் ஆங்ோங்கே
விலேிவிடும் ஏன்ைா இப்ப பலூன் விரிந்துபோண்கட கபாேிறது.
சரி, அந்ே பலூைின் கமல்புறம் நமது முப்பரிமாணமுள்ள
விண்பவளிறய கபால் இருக்ேிறது. விண் ேிரள்ேள் அறைத்தும்
விண்பவளியில் ஓட்டபட்டிருக்ேிறது, ஆைா விண்பவளி ேன்ைிகல
ோகை விரிவறடவோல் அவர் ஒன்றற விட்டு ஒன்று அேன்று
நிற்ேிறது. இேிலிருந்து நமக்கு பேரியவரும் ோரியம், இந்ே
விரிவிறடேலின் ோலத்றே நீங்ேள் ேணக்ேிட்டால், ஒவ்பவாரு
விண்மீ ன் ேிரள்ேளும் அருேில் பநருங்ேி வர பநருங்ேி வர இறுேியாே
அறவ அறைத்தும் சுருங்ேி பிரபஞ்சம் உண்டாவேற்கு முன்பு இருந்து
நிறலக்கு நம்றம போண்டுகபாய் நிறுத்ேிடும் என்பது சாத்ேியமாை
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ஒன்று. எைகவ விண்பவளியின் துவக்ேம், ோலம், சமயம் ஆற்றலின்
துவக்ேத்றே பிக் கபங் நிேழ்வு என்ேிகறாம்.
பலேரப்பட்ட நவை
ீ
ோல வளர்ச்சியில் ஏற்ப்பட்ட முன்கைற்றத்ோல்
இயற்பியல் போள்றே ஆராய்சிேள் மூலம் சுமார் 100 வருடங்ேளுக்கு
கமலாே இந்ே பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்றே பற்றி துல்லியமாே ேணித்து
போண்டிருக்ேின்றைர். உண்றமயில், 2003ம் வருடம், மூன்று முன்ைணி
அண்டசாச்ேிர ஆராய்ச்சியாளர்ேள், அர்விந்த்கபார்டி, ஆலன் குத்,
மற்றும் அபலக்ஸ்சாண்டர் விள்லன்ேின், அண்டத்ேின் விரிவறடேலில்
ோணப்படுேிற பிரபஞ்சமாைது நிச்சயம் ஆேிமுேலாே இருப்போே
அல்லாமல் அவற்றிற்கும் ேணக்ேிடக்கூடிய ோலத்ேிற்கு முன்புள்ள
துவக்ேம் இருக்ேிறது என்ேிறார்ேள். கபார்டி – குத்- வில்கலன்ேின்
போள்றேப்படி, நிச்சயம் விண்பவளி ோல சமயம் என்பது
நித்ேியத்ேிற்கு ஏற்றோே இல்லாமல் அது ஒரு வறரயறரக்கு
உட்பட்டோே இருக்குபமன்கற கூறுேின்றைர். அந்ே வறரயறறோன்
பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேமாே இருந்ோல், அப்கபாதுோன் பிரபஞ்சத்ேின்
துவக்ேம் உண்டாேியிருக்கும். இதுவறரக்கும் விவரிக்ேப்படாே
போள்றேேள் அந்ே வறரயறறக்கு பவளியில் ஏகோபவாரு ோரியம்
இருக்ேிறது என்பறே எடுத்து பசால்வோே இருந்ோல், அப்ப,
வில்கலன்ேின் கூறுேிறார், அதுோன் பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேமாே
அறமந்ேிடும். இேில் பிரபஞ்சம் நித்ேியமாே இருந்து வருேிறது என்ற
ேருத்து எடுத்துபோள்ள முடியாே ஒன்றாே இருக்ேிறது.
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ஆேகவ வில்கலன்ேின் இறே குறித்து முன்ைறிந்து எழுேியிருக்ேிறார்.
அவர் என்ை பசால்ேிறார் என்றால்: ஒரு விவாேம் ோன் ோரணம்
கேடும் நபறர ேிருப்ேி படுத்துேிறது, ோரணத்றே நாடாே நபறர
ேிருப்ேி படுத்துவது ஆோரங்ேள். இப்ப சரியாை ஆோரங்ேள் இருக்ே,
பிரபஞ்சத்ேிற்கு நித்ேிய நிறல இருக்ே சாத்ேியமிருேிறது என்ேிற
ேிறரக்கு பின் ஒளிந்து நிற்ே அண்டஆராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு
வாய்ப்பில்றல. ேப்பிக்ே வழியில்றல. அண்டத்ேின் துவக்ேத்றே
பற்றிய ேர்க்ேங்ேறள அவர்ேள் கநரிட்டாே கவண்டும்.”

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, நீங்ே என்ை பசால்றீங்ே, ஒரு ேைிமைிேன்
எல்லாவிேமாை போள்றேேறளயும் கேட்க்ேிறான் நீங்ே பசால்றறே
எேிர்க்கும் ோரியங்ேளும் அேில் இருக்ேலாம். ஆைா
நூறாண்டுேளுக்கும் கமலாே நிறலயாே இருப்பதும், மற்ற எல்லா
போள்றேேறளயும் ேேர்த்பேறிந்து போர்க்ேடித்தும் நிறலயாே
இருப்பது பிரபஞ்சத்ேிற்கு துவக்ேம் உண்டு என்ற நிறல.

ேிகரக்:..அது முற்றிலும் உண்றமோன் 20ம் நூற்றாண்டின் வரலாற்றில்
பிரபஞ்சத்ேின் யோர்த்ே துவக்ேத்றே பற்றி பசால்லத் ேவறிய பலவிே
போள்றேேளின் அணிவகுப்றப அண்ட சாஸ்ேிரம் ேண்டிருக்ேிறது.
நிறலயாை உறுேியாை மாேிரிேள், பவற்றிடத்ேின் ோக்ேம் என்ற
மாேிரி, அறசறவ பற்றிய மாேிரிேள், ேம்பி மாேிரிேள். கமலும் கமலும்
பல போள்றேேள் துவக்ேத்றே நிராேரித்து பசல்ல முயன்றைர்,
துவக்ேத்றே பற்றிய யோர்த்ே நிறல பற்றிய விஞ்ஞாைிேள்
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சமூேத்ேிைரின் மைேில் ேிருப்பேி படுத்ே கூடிய ரீேியில் அறவேளின்
நிருபணங்ேள் கபாதுமாைோே இல்றல.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆமா. அது பராம்ப முக்ேியம். இரண்டாவது
அறிவியல் விவாேம் பிரபஞ்சத்ேின் பேர்கமாறடைமிக்றச
சார்ந்ேிருக்ேிறது. அறே பசாலுங்ேள்.

ேிகரக்:..ஆமா. ஒரு அறிவியல் நிரூபணம் கபாோது என்பேற்ோே,
நமக்கு பேர்கமாறடைமிக்ஸ் விேியிலிருந்து இரண்டாவது நிரூபணம்
ேிறடத்ேது. பேர்கமாறடைமிக்ஸ் விேி என்ை பசால்ேிறது என்றால்
பநருக்ேமாை வடிவம், அோவது எந்ே பவாரு அறமப்பிலும் அேில்
ஆற்றல் பசலுத்ேப்படுவது ேிறடயாது, மாறாே அேன் ஆற்றல் முடியும்
கபாது ோைாே அது ஒரு முடிவிறை பபறும்படி ேள்ளப்படுேிறது. சரி,
நாத்ேிேத்ேில், இந்ே பிரபஞ்சமாைது ஒரு பபரிய ராட்சே அறமப்பு
என்ேின்றைர் ஏன்பைன்றால் பவளிப்புறத்ேில் இருந்து இேற்கு ஆற்றல்
அளிக்ேப்படுவேில்றல. அேற்கு என்ை அர்த்ேம் என்றால், கபாதுமாை
ோலேட்டத்ேில், இந்ே பூமியாைது ஏோவது ஒரு விேத்ேில் பவப்ப
மண்டலத்ேின் ோக்ேம் ோரணமாே மாண்டுவிடும். சரி, குறிப்பிட்ட ோல
ேட்டத்ேில் அப்படி நடக்ே வாய்ப்பிருக்ேிறது என்றால், ஏன் இவ்வளவு
ோலங்ேலாேியும் இதுவறரக்கும் பிரபஞ்சத்ேில் அந்ே மாேிரி எதுவும்
நடக்ோமல் இருக்ேிறது? இந்ே பிரபஞ்சமாைது இருண்டிருக்ேகவண்டும்,
ேறரந்து, ஜீவைற்று, குளிர்ந்ேிருேனும்- ஆைா அப்படியில்றல. இந்ே
நிறல பிரபஞ்சம் ஆேிமுேலாே இல்றல என்பறே குறிக்ேிறது, இேற்கு
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ஆரம்ப நிறலயாே ஆற்றல் சக்ேி அளிக்ேப்பட எண்ணிக்றேக்கு
அடங்ேியுள்ள சில ோலங்ேளுக்கு முன்பாேத்ோன் துவங்ேிைது
என்பறேயும், அேிலிருந்து இது படர்ந்து விரிந்துபோண்கட இருக்ேிறது
என்பறேயும் குறிக்ேிறது.

ஆன்கர்பபர்க்: ஆல்றரட், அடுத்து மூன்றாவது ோரணம்,
உங்ேளுறடய ேீர்வு?

ேிகரக்:..இப்ப நம்மிடம் சிறந்ே சித்ோந்ே விவாேங்ேளும் அறிவியல்
நிருபைங்ேளும் இரண்டாம் ோரணத்ேிற்கு ேிறவுகோலாே இருக்ேிறது,
இந்ே பிரபஞ்சத்ேிற்கு ஒரு துவக்ேம் இருக்ேிறது. இந்ே இரண்டு
ோரியங்ேறள பின்போடர்ந்து வருேிற ோரியம், என்ைபவன்றால், இந்ே
பிரபஞ்சத்றே உண்டாக்ேிய ஒருவர் இருக்ேிறார்.
சரி, இந்ே பிரபஞ்சத்றே உண்டாக்ேியது உருவாக்ேியது யார்? சரி, நாம
இதுவறர பசான்ைா பலவிேமாை ோரியங்ேளின் ேன்றமறய
பவளிபடுத்துேிறது. இறே உண்டாக்ேியவர் உருவாக்ேப்பட்டவராே
இருக்ேமுடியாது, ஏன்ைா அேற்கும் கமல உண்டாக்ேப்பட்ட எதுவும்
ோணபபடவில்றல. அேைால இந்ே பிரபஞ்சத்றே உண்டாக்ேியவர்
சிருஷ்டிக்ேப்பட்ட நிறலயில் இல்லாேவர். அோவது இேிைால்
ோலங்ேளும் சமயங்ேளும் உண்டாைோல் அவர் அேற்கு
அப்பாற்பட்டவராே இருக்ேணும். ஆேகவ அவர் இயற்றேயாை
ஒருவராே இல்லாமல் பிரபஞ்சத்ேின் ோரியங்ேளுக்கு அப்பாற்பட்ட
ஒருவராேத்ோன் இருக்ேணும். எல்லாவற்றறற்றிற்கும் உயிகராட்டம்
20

அளித்து ஆற்றல் ோலம் சமயம் விண்பவளி அறைத்றேயும் நிஜமாே
மாற்றுேிற ேற்பறைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லறம முேலாவோே
இருக்ேிறது.
இறுேியாே, நா பசால்லுேிகறன், இவர் நம்பத்ேோே விேமாே
இருக்ேிறவர். நித்ேியமாே நிரந்ேரமாே இருக்கும் ஒருவரால் இந்ே
ேற்ோலிேமாை ோக்ேம் பபறப்படுவறே எந்ே மாேிரி நீங்ேள் விளக்ேி
பசால்லமுடியும்? அந்ே ோரணர் நபராே இல்லாமல் ஒரு போழிநுட்பப
நிறலயாே இருந்ோல், ோரணமும் ேிறடத்துவிடும் அகோடு,
அேனுறடய ோக்ேத்ேின் விறளவு நமக்கு ேிறடக்கும். உோரணாமாே,
ேண்ணர்ீ உறறயும் நிறல சீகரா டிேிரிக்கு ேீ ழாை பவப்ப நிறலபயன்று
இருக்ேிறது, ஒருகவறள ேடந்ே நித்ேிய ோலத்ேில் பவப்பநிறல சீகரா
டிேிரீ பசல்சியசுக்கு ேீ ழாே இருந்ோல், நித்ேிய ோலத்ேிலிருந்து
சுற்றியிருக்ேிற ேண்ணர்ீ அறைத்தும் உறறந்ே நிறலயில் ோன்
இருக்கும். குறிப்பிட்ட ோலத்ேிற்குள் ேண்ண ீர் உறறந்துகபாகும்படி
பசய்வது என்பது சாத்ேியமற்ற விஷயமாகும்.
நித்ேியமாை நிரந்ேரமாை ஒன்றிலிருந்து ஒரு ேற்ோலிேமாை ஒன்றற
ோக்ேத்கோடு துவங்ே அந்ே ோரணி ஒரு நபராே இருந்ோல்
சாத்ேியமாகும்; சுய சித்ேம் நிறறந்ே ஒருவராே இருக்ேணும்; அப்படி
இருந்ோல்ோன் எந்ே விே முன் ஏற்ப்பாடுேளும் இல்லாமல் ோலத்ேின்
ேட்டாயம் இல்லாமல் சுேந்ேிரமாே எறேயும் உருவாக்ே முடியும்.
உோரணமாே, நித்ேியமாே உட்ோர்ந்ேிருக்கும் நபர் சுலபமாே எழும்பி
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நிற்ே முடியும். ஆேகவ நித்ேியமாே இருக்கும் நிறலயில் இருந்துோன்
ேற்ோலிே நிறல உருவாவது சாத்ேியமாகும். ஆேகவ இந்ே
பிரபஞ்சத்ேின் துவக்ேத்றே பற்றிய ஆய்வில் அறே பேரிந்துபோண்டது
மட்டுமல்ல அேன் சிருஷ்டிேரிடமும் நம்றம நடத்ேி வருேிறது.
இந்ே விவாேங்ேள் எல்லாம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்றேயின்
அடித்ேளத்றே உண்டாக்குேிறது என்று நான் நம்புேிகறன் அோவது
ஒன்றுமில்லாே, ஆரம்பம் இல்லாே, ோலங்ேளுக்கு அப்பாற்பட்ட,
விண்பவளிேள் இல்லாே, எதுவும் இல்லாே நிறலயிலும் இந்ே
பிரபஞ்சத்ேின் சிருஷ்டிேர் இருந்ேிருக்ேிறார் – அவறரத்ோன் எல்லாரும்
கேவன் என்று அறழக்ேிறார்ேள்.

ஆன்கர்பபர்க்: சரி, கநயர்ேகள, இறே பற்றி நீங்ேள் சிந்ேிக்ே
விரும்புேிகறன், அடுத்ே வாரம் நிேழ்ச்சிறய ேவறாமல் பார்ப்பீர்ேள்
எை நம்புேிகறன், ஏன்ைா கேவன் இருக்ேிறார் என்பறே பற்றி
பசால்லும்கபாது பபரும்பாலும் கோன்றுேிற சில முக்ேிய
பிரச்சறைேறள பற்றி நாம் பார்க்ே இருக்ேிகறாம். அதுோன் ேீறம
என்னும் பிரச்சறை. எப்படி பூரண அன்பும் சர்வ வல்லறமயும்
போண்ட கேவன் இப்படி, இன்றறக்கு, ேீறமயும் உபத்ேிரவமும்
பூமியில் இருக்ே அனுமேித்ேிருக்ேிறார்? அடுத்ே வாரம் Dr ேிகரேின்
பேிேறள கேட்ே ஆவலாே ோத்ேிருப்பீர்ேள் எை நம்புேிகறன்.
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*****
எங்ேளுறடய போறலக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இலவச ஜான் அன்பேர்பபர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றப பேிவிறக்ேம்
பசய்ேிடுங்ேள்.
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