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காணாமல் ப ான  டிமங்களின் இரகசியம் – 
நிகழ்ச்சி 1 

அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில் 

ொர்க்ே இருப்ெது, நாம் எங்ேிருந்து க ான்ைிக ாம்? இங்கு எப்ெடி வந்து 
கசர்ந்க ாம்? நம்றை இந்  நிறைக்கு போண்டு வந் து எது? 
பெரும்ொைா  ெள்ளி ேல்லூரிேளில், டார்வி ின் ெரிணாை 
போள்றேயின் சூத் ிரம் பவறும் சூத் ிரைாே இல்ைாைல் அைிவியல் 
உண்றைபயன்று ேரு ப்ெடுேிைது. ஆ ால் இன்றைக்கு, ெை ரப்ெட்ட 
முன் ணி விஞ்யா ிேள் ெை ோரங்ேளுக்ோே அந்  டார்வி ின் 
கோட்ப்ொட்றட நிராேரிப்ெவர்ேளாே இருக்ேிைார்ேள், அ ில் ைிேவும் 
முக்ேியைா  ஒன்று கேம்ெிரிய ின் சிந் ற யின் பவளிப்ொடு 
அ ாவது ைிருேங்ேள் அற த்தும், ெடிை ஆவணங்ேளின்ெடி 
முழுறையாே வடிவறைேப்ெட்டிருக்ேிரத்ற  பசால்ேிைது, அ ற்கு எந்  
முன்க ார்ேளும் ேிறடயாது. எ ற்ோே சிை விஞ்யா ிேள் வாழ்வின் 
சரித் ிரத் ில் விைங்குேறள வடிவறைத்  புத் ியா  பசயலுக்கு 
ெின் ால் ைிேப்பெரிய சக் ி பசயல்ெட்டிருக்ேிைது என்று 
நம்புேிைார்ேள்?  

இன்றைக்கு என் து விருந் ி ரா  Dr. ஸ்டீென் கையர் கேம்ெிரிட்ஜ் 
ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல்  த்துவத் ில் Ph.D ெட்டம் பெற்ைவர் 
அவர் சிைந்  விற்ப்ெற யாகும் புத் ேத் ின் ஆசிரியர், டார்வி ின் 
சந்க ேம். எங்ேகளாடு இறணந் ிட உங்ேறளயும் அறழக்ேிகைாம்.  

***** 



2 

 

டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிேழ்சிக்கு உங்ேறள 

வரகவற்ேிகைாம். நான்  ான் ஜான் அன்கேர்பெர்க். நிேழ்ச்சிறய 
ொர்ப்ெ ற்கு நன்ைி. இன்றைய  றைப்பு, எ ற்ோே இன்றைய 
விஞ்யா ிேள் ொடப்புத் ேங்ேளில் இடம்பெறும் ெரிணாை 
போள்றேறய நிராேரிக்ேின்ை ர் – நவ டார்கவ ிய போள்றே என்று – 
நாம் ெள்ளி ேல்லூரிேளில் ெயின்ைற  ஏன் புைக்ேணிக்ேின்ை ர்? 
அக ாடு நைக்கு  சைோை ெரிணாை வளர்ச்சி  த்துவம் என்று 
ெிரச்சற  எப்கொது துவங்ேியது? சரி, அடுத்  சிை வாரங்ேளுக்கு, 
ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைிய ப ளிவா  ோரியங்ேறள 
ப ரிந்துபோள்ள கொேிகைாம், அக ாடு அற  ேண்டிக்கும் அைிவியல் 
ெிரச்சற ேறள ெற்ைியும், விஞ்யா  ியும்  த்துவ ஞா ியுைா  Dr. 
ஸ்டீென் கையர் கூைிடுவார்.  

Dr. கையர் அவர்ேள் கேம்ெிரிட்ஜ் ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல் 
 த்துவத் ில் Ph. D. பெற்ை முன் ாள் பூகோள இயற்ெியைாளர் ஆவார். 
சிைந்  விற்ப்ெற யாகும் இரண்டு புத் ேங்ேறள எழு ியிருக்ேிைார், 
சிக்க ச்சர் இன்  ி பசல் ைற்றும் டார்வி ின் சந்க ேம். டார்வி ின் 
சந்க ேத் ில், Dr. கையர் எப்ெடி டார்வின் ஒரு முக்ேியைா  
ஆ ாரத்ற  விளக்ேி பசால்ை   து சூத் ிரத்ற  சந்க ேித் ார் என்று 
பசால்ைெட்டிருக்ேிைது, அந்  சந்க ேம் வளர்ந்து இன்றைய ெரிணாை 
சிந் ற யில் ைிேப்பெரிய பநருக்ேடிறய உண்டாக்ேியிருக்ேிைது. 
வரைாற்ைில் ஏற்ப்ெட்ட ைிேப்பெரிய நிேழ்வா  கேம்ெிரியன் சிந் ற  
அ ாவது விைங்குேள் அற த்தும்  ிடீபர  ெடிை ஆவணங்ேளில் 
க ான்ைியது என்ை போள்றே டார்விற  அ ிர றவத் து.  

Dr. கையர், நீங்ே இங்ே இருப்ெ ில் ைேிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நான் ஒரு 
ஒளி ிறரயுடன் நிேழ்ச்சிறய துவங்ே விரும்புேிகைன் இல்ைஷ்டிரா 
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ைீடியாவின் அழோ  ஆவணப்ெடம் அது, டார்வி ின்  டுைாற்ைம், 
இந்  ப ாகுப்ெில், எப்ெடி கேம்ெிரியன் போள்றேப்ெடி விைங்குேள் 
அற த்தும்  ிடீபரன்று க ான்ைியிருக்ே முடியும் என்று 
பசால்ைப்ெடுேிைது, இற  நீங்ேள் ொர்க்ே விரும்புேிகைன்.  

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: ஆ ிோை இரேசியங்ேள் இந்  ைறைேளில் 

பொைிக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது, ஆ ியிைிருந்  சமுத் ிரம் ைற்றும் 
முந்ற ய ோை வரைாறு; ெை நூற்ைாண்டுேளுக்கு கைைாே நைது 
ேற்ெற க்கும் விவா த் ிற்கு எட்டா  சிை அந்நிய உயிரி ங்ேள் 
இற  சூழ்ந் ிருந் து. அறவ இந்  உச்சியில் ைறைந்து விட்டது 
அக ாடு பூகோள சையப்ெடி சிை நிைிடங்ேளில் இந்  பூைி 
நிறைைாற்ைத்ற  பெற்றுக்போண்டது, ேற்ேளில் 
பொைிக்ேப்ெட்டிருக்கும் அறசக்ே முடியா  சாட்சிேள் இந்  
பூைியில் விைங்குேளின் துவக்ேப் எப்ெடி இருந் து என்று 
ேணித்து ொர்க்ே சவால் விடுவதுகொல் இருக்ேிைது.  

இன்றைக்கும் பெரும்ொைா  ஆய்வாளர்ேளின் நம்ெிக்றே இந்  
ெைவி ைா  விைங்குேள் அற த்தும் கேம்ெிரியன் என்று 
அறழக்ேப்ெடும் பூகோள ோைேட்டைா  சுைார் 530 ைில்ைியன் 
வருடங்ேளுக்கு முன்பு உண்டா து என்ெது ான். ஆ ால் 
வாழ்க்றேயின் வரைாற்ைில் எ ிர்ோை நிேழ்வுேறள ெற்ைிய 
புரிந்துபோள்ளு ல் ெத்ப ான்ெ ாம் நூற்ைாண்டில் போஞ்சம் 
ப ளிவா து.  
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1831ல் புேழ்பெற்ை புவியியைாளரா  ஆ ாம் பசட்ஜ்விக் 
கேம்ெிரியன் ொறை ெடிைங்ேறள வடக்கு கவல்ஸ்சில் க ாண்ட 
ஆரம்ெித் ார். அவருக்கு உ வியாே சார்ைஸ் டார்வின்ஸ் 
இருந் ார், அப்கொது ான் கேம்ப்ரிட்ஜ் ெைேறைேழேத் ில் ெட்டம் 
பெற்ைிருந் ார். இளம் வய ா  டார்வினுக்கு, கேம்ெிரியன் 
ொறைேளில் இருந்  ெடிைங்ேள் புரியா  பு ிராே இருந் து. 
ஆ ால் 22 வய ில் அவர்ேளுறடய முழு பசயைின் 
ேண்கணாட்டத்ற  ஊக்குவிக்ே  வைிவிட்டார். அ ற்கு ெிைகு 
 ான், இந்  ெரிணாை போள்றே ைற்றும் ஜவீராசிேளின் துவக்ேம் 
என்ை கோட்ொடுேள் உண்டா து, அ  ால் இந்  ொறைேளுக்கு 
அடியில் இருக்கும்  ன் ால்  ீர்வு ோண முடியா  இரேசியத்ற  
அைிந்துபோள்ள அவருக்கு நாட்டைில்றை. அற  ெற்ைி டார்வின் 
  து மு ிர் வய ில் கயாசித்து அடுத்   றைமுறைக்கு எடுத்து 
பசன்ைது ஆச்சரியைாே இருக்ேிைது, கேம்ெிரியன் பவளிப்ொட்டின் 
ைறைபொருளாே உள்ளது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, Dr. கையர், நீங்ே சிைந்  விற்ப்ெற யாகும் 

டார்வி ின் சந்க ேம் என்ை புத் ேத்ற  எழு ியிருக்ேிைரீ்ேள். சார்ைஸ் 
டார்வினுக்கு இருந்  சந்க ேம் என் , கேம்ெிரிய ின் ேண்டுெிடிப்பு 
என் ? இது ஏன் அவ்வளவு முக்ேியைா து?  

டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: சரி, டார்வினுக்கு வாழ்வின் 

சரித் ிரத் ில் ஒரு நிேழ்வா  கேம்ெிரிய ின் ேண்டுெிடிப்பு ஒரு 
பெரும் சந்க ேத்ற  உண்டாக்ேியது. கேம்ெிரியன் ேண்டுெிடிப்பு ெடி 
இந்  உைேத் ில் க ான்ைிய விைங்குேள் அற த்தும் 
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பெரும்ொைா றவ  ிடீபரன்று பூகோளத் ில் க ான்ைிய ாே 
பசால்ேிைது. இது வாழ்வின் சரித் ிரத் ில் ைிேப்பெரிய நிேழ்வாே 
இருக்ேிைது ஏப ன்ைால் மு ைில் க ான்ைிய சிை முக்ேிய 
விைங்குேளின் க ாற்ைம் அற த்தும்  ிடீபரன்று உருவா றவ என்ை 
உண்றை  ெடிை ஆவணங்ேளில் இருப்ெ ாே பசால்ைெட்டிருக்ேிைது, 
இது டார்வின் வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  குைித்  ேண்கணாட்டத் ிற்கு 
முற்ைிலும் எ ிரா  ஒன்ைாே இருந் து, அற  ெற்ைி அவர் 
அைிந் ிருந் ார் அக ாடு அது அவருக்கு அ ிே ை  உறளச்சறை 
உண்டாக்ேியது, இந்  ெடத் ில் பசான் துகொை, வாழ்வின் 
இறு ிநாட்ேளில் அது நடந் து.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, சரி, இந்  ோரியங்ேறள ெற்ைி நாம் கொே 

கொே ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். இப்ெ இந்  இரண்டாவது ேிளிப்றெ ொர்க்ே 
விரும்புேிகைன், கேம்ெிரியன் ேண்டுெிடிப்ெில் எப்ெடி இந்  ெடிைங்ேள் 
ேண்டைியப்ெட்டது என்ெற  ோண்ெிக்ே விரும்புேிகைாம். அ ாவது, 
கநயர்ேளுக்கு இது ெிரகயாஜ ைாே இருக்கும். ொருங்ேள்.  

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: சிை நூற்ைாண்டுேளுக்கு புங்கு, கே டாவின் 

கைற்கு ெகு ியில் கேம்ெிரியன் ேண்டுெிடிப்ொளர்ேள் சிை 
வரிறசயா  ேண்டுெிடிப்புேறள ஆராய துவங்ேி ார்ேள்.  

1886ல் கே டா ெசுெிக் இரயில் சாறை ெிரிட்டிஷ் 
போைம்ெியாறவயும் கு ிறர ெள்ளத் ாக்றேயும் பசன்ைறடந் து. 
மு ல் முறையாே கே டாவின் ேிழக்கு ெகு ியும் கைற்கு 
ெகு ியும் 2500 றைல் நீளமுள்ள உகைாே  ை ியால் 
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இறணக்ேப்ெட்டு ேற்ொறையா  ைறைேள் சுற்றுைா 
ெயணிேளுக்கும், அைிவியைாளர்ேள் ைற்றும் சாேசோரர்ேளுக்கு 
 ிைந்து றவக்ேப்ெட்டது. அவர்ேளில் ஒருவர் ான் 
புவியியைாளரா  R. G. கைக்கோன்பநல்.  

அந்  ஆண்டின் துவக்ேத் ில், கைக்கோன்பநல் ஸ்டீென் 
சிேரத் ின் ெக்ேவாட்டில் இருக்கும் பெல் ேறரறய ெற்ைி 
கேள்விெட்டார், அது நேரத் ின் பவளியில் இருந் து. ரயில் 
ொற யின் ஊழியர்ேள் அந்  இடத்ற  அைிந் ிருந் ெடியால் 
அற  ொறை பவட்டுேளால் நிறைந்   இடம் என்ை ர்.  

பசப்டம்ெர் ைா ம் கைக்கோன்பநல் அந்  ைறையில் ஏைி ார். 
அவருறடய ஆச்சரியத்ற  தூண்டும் வி ைாே அங்குள்ள 
ெடிைங்ேளில் வாழ்க்றேயின் சரித் ிரம் ெிறழயின்ைி அ ில் 
பொைிக்ேப்ெட்டிருப்ெற  ேண்டார். கைக்கோன்பநல் மூன்று 
அடுக்குேளாே ெடிந் ிருந்  ெடிைங்ேள் நிறைந்  சமுத் ிரத் ில் 
நின்றுபோண்டிருந் ார்.  

Simon Conway Morris:  இந்  ட்றைகைாறெட்ஸ் கேம்ெிரிய ின் 

சின் ங்ேளாே இருக்ேின்ைது, ெை ெில்ைியன் ேணக்ோ  
ெடிைங்ேளின் அடுக்குேள் அந்  ஸ்டீென் சிேரத் ின் ைீது 
ெடிந் ிருக்ேிைது. அ ற்கு ோரணம் என் பவன்ைால் ோைம் 
பசல்ை பசல்ை   து ெறழய வரிவடிவத்ற  ேறளந்துவிட்டு 
பு ிய வரிவடிவத்ற  அறவ உருவாக்ேி போள்ேின்ை . அ  ால் 
ஒவ்பவான்றும்   ித்  ிகய ெை ெடிைங்ேறள உண்டாக்குள்ளது.  

அறிவிப்பாளர்: கைக்கோன்பநல் இந்  ெடிைங்ேளில் 

ஆயிரக்ேணக்ோ றவேறள கசேரித்து ைற்ை விஞ்யா ிேளுக்கு 
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கசா ற  பசய்யும்ெடி அனுப்ெிறவத் ார். அவருறடய இந்  
பசயைின் பசய் ியா து ஐக்ேிய நாடுேளின்  பூகோள ை ிப்ொய்வு 
றையத்ற யும் சார்ைஸ் டூைிட்டில் வால்ோட் றடயும் 
பசன்ைறடந் து, கேம்ெிரியன் அேழ்வாராய்ச்சியில் புேழ்பெற்ை 
நிபுணர் அவர்.  

ஆேஸ்ட் 30,1909ல், வால்ோட்  ைது குழுவி றர இந்  ஸ்டீென் 
ைறை சிேரத் ின் வடக்கு ெகு ிக்கு 15 றைல்  ள்ளி ேீழ்ெக்ேம் 
அறழத்து பசன்ைார். அங்கு, புராணம் இருந் து, குறுேிய கு ிறர 
ொறைறய அறடத் ிருந்  குவியைா  ொறைேறள அவர் ஆய்வு 
பசய்ய நிறுத் ி ார். அவர் ஒரு ெைறேறய எடுத் ார், அந்  
புவியியைாளர் அது ைங்ேி இல்ைாைல் அந்  ெடிைங்ேள் இதுவறர 
அவர் ேண்டிரா  வி த் ில் ப ளிவாே இருப்ெற  ேண்டு, அந்  
பைன்றையா  சரிறேக்கு ைபரல்ைா என்று பெயரிட்டார்.   

Morris:  அவருக்கு கேம்ெிரியற  ெற்ைி நிறைய விெயங்ேள் 

ப ரியும். அவர் கேம்ெிரியற  ெற்ைி அைிந்  நிபுணராே 
இருந் ார். நிறைய பசய் ித் ாள்ேறள பவளியிட்டார். இந்  சிைிய 
ைபரல்ைாறவ ொர்த் ால், இது சுைார் ஒரு பசன்டிைீட்டர் நீளம் 
இருக்கும். நீங்ே உங்ே றேறய நீட்ட  ிடீபர  இற  ொர்க்ே 
கநரிட்டால், இது இங்கு இருக்ே கூடாது என்று உணர்வரீ்ேள். இது 
ைிேவும் பைன்றையா தும் ஆற்ைல் போண்டதுைாகும். அது 
என்  என்று அவர் ஒரு சிை நிைிடங்ேளில் 
ப ரிந்துபோண்டிருப்ொர் என்று நம்புேிகைன். உண்றை இது ான்.  

***** 
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ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், Dr. கையர், எ  ால் இந்  ெிரத் ிகயே 

ெடிைங்ேள் ைிேவும் முக்ேியம் எ ப்ெடுேிைது?  

பமயர்: சரி, இந்  ெர்ேஸ் ொறையா து கேம்ெிரியன் 

ேண்டுெிடிப்ொ து டார்வின் நிற த்து ொர்த்  ற்கும் கைைா  
விெயங்ேறள ஆவணப்ெடுத் ியிருக்ேிைது என்ெது உண்றை. சரி, 
டார்வின் இந்  கேம்ெிரியன் ேண்டுெிடிப்ொல்   க்கு ெழக்ேைா  
உயிர்த் டப் ெடிைங்ேளி ால் ொ ிக்ேப்ெட்டார் – மூன்று நிறைேள் 
ைற்றும் ைற்ை வடிவங்ேளில் ோணப்ெட்டது. ஆ ா எ ிர்ோைத் ில் 
ேண்டைியப்ெடும் ெடிைங்ேள் அற த்தும் கேம்ெிரிய ஆராய்சிக்கு 
முன் ாள் இருக்கும் வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  பூர்த் ி பசய்து ஒரு 
ைரத் ின் ேிறளேறள கொை இருக்கும் என்று எ ிர்ொர்த் ார், என் ிடம் 
இருப்ெது கொன்ை ஒன்று ான். ஆ ா, எ ிர்ொரா வி ைாே, 
டார்கவ ியன் கோட்ொட்டில் ேண்டைியப்ெட்ட விெயம் 
என் பவன்ைால், ைிருே ஜவீன்ேள் அற த்தும் பவவ்கவறு வி ைா  
வடிவங்ேளில்  ிடீபரன்று உருவாேியிருக்ேிைது, ஆ ால் 
மூ ாற யர்ேளின் வடிவங்ேள், எளிறையா  வி ங்ேள் என்று இந்  
முந்ற ய கேம்ெிரியன் ெடிநிறைேளில் குைிப்ெிடெடவில்றை. அக ாடு 
ெர்ேஸ் ொறைேளும், அந்  மூ ாற யர்ேளின் நிறைேறள 
ஆவணப்ெடுத் ிடாைல், டார்வின் அைியா  சிை பு ிய வடிவைா  ைிருே 
ஜவீன்ேளின் நிறைறய ஆவணப்ெடுத் ியிருந் து. அ  ால், 
ெைைா து, ெர்ேஸ் ொறைேளின் ஆராய்ச்சியா து கேம்ெிரியன் 
ேண்டுெிடிப்புேள் டார்வின் நிற த் ற  விட ைிே அ ிே சக் ி 
வாய்ந்  ாே உள்ளது என்று பசால்ேிைது. அ  ால் இந்  புற ந்  
உயிர்த் றடயங்ேளின் இரேசியம் இன்னும்  ீவிரைாயிற்று.  
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ஆன்ெர்கபர்க்: இந்  புற கொருளின் ஆராய்சிேள் அற த்து ஒரு 

துவக்ேம்  ான். அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் இன்னும் 
க ாண்டிக்போண்கட இருக்ேிைார்ேள், இற  ெற்ைி அடுத்  ஒளித் ிறர 
ோட்சியில் ொர்த் ிடைாம், அவர்ேள் ேண்டுெிடித்  ோரியம் ைிேவும் 
அ ிர்ச்சியளிக்ேிைது. நீங்ேளும் இற  ொர்க்ே விரும்புேிகைன்.  

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: 1910ம் ஆண்டு கோறடோைத் ில் வால்ோட் 

இந்  ெடிைங்ேள் அற த்தும் ேறரகைட்றட அறடத் ிருப்ெற  
ேண்டார். ேல் குவாரிறய பவடிக்ே பசய்  ெிைகு, 
புவியியைாளரும் அவரது குடும்ெமும் கநர்த் ியாே 
ொதுோக்ேப்ெட்ட அைிவியைில் இதுவறர பசால்ைப்ெடா  
ஆயிரக்ேணக்ோ  ைிருே உடல்ேளின் ைா ிரிேறள கசேரித்  ர். 
அற  அவர் ெர்ேஸ் ொறையின் ஸ் ைம் என்ைார்.  

Morris:  அங்ே ெர்ேஸ் ொறையில், குைிப்ொ வால்ோட் மு ல்ை 

ொர்த்  ேீழ்  டத் ில், ொதுோப்பு அற்ப்பு ைாே இருந் து. 
ஆச்சரியைாயிருத் து. ட்ைிகைாறெட்றச ேண்டைிந்க ாம், 
அதுைட்டுைில்றை, இன்னும் ெைவி ைா , ெைவி ைா  
ேணுக்ோைிேறள ேண்டைிந்க ாம், அ ில் பெரும்ொைா றவ 
கேம்ெிரிய கசேரிப்ெில் பசால்ைப்ெடா றவேளாே இருந் து 
எ ெது உண்றை. அ  ால் அற  இன்னும் பைன்றையா  
சரீரமுறடயது என்று பசால்ை முடியும். அது உண்றையில் 
சா ாரண சூழ்நிறைேளின் ெடிைங்ேளாே இருக்ே வாய்ப்கெ 
ேிறடயாது.  
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அறிவிப்பாளர்: புவியியைாளர்ேள் நம்புவது என் பவன்ைால் 

இந்  ெர்ேஸ் ொறை சீக்ேிரைாய் ைிருேஜவீன்ேறள புற த்து 
விடுேிைது இருப்ெினும் வண்டல் ெ ிச்சரிவு ொறைேள் ோற்று 
புோ வி ைாய் மூடிக்போள்வ ால் உடைின் சிை பைன்றையா  
ெகு ிேளா  ேண்ேள், ோல்ேள் ைற்றும் உள்ளுறுப்புேள் 
பேட்டுப்கொோைல் அப்ெடிகய இருக்ேிைது என்ேின்ை ர்.  

Morris:  சரி, ைபரல்ைாவில் உள்ள விைங்குேள், அற  ெை 

சையங்ேளில் இருண்ட ேறர என்று பசால்ைப்ெடுேிைது. இது 
பு ிராே இருப்ெது கொல் உணருேிகைன் ஏன்ப ன்ைால் இந்  
இருண்ட ேறர என்ெது உடைில் உள்ள அைிைங்ேளின் 
பவளிகயற்ைைாே இருக்கும். கவறு வி ைாே பசான் ால், 
விைங்குேள் அழுேத் துவங்குேின்ை , ஆ ால் அற  
ஏக ாபவான்று  டுத்து நிறுத்துேிைது.  

பெரும்ொைா  ேணுக்ோைிேளில் ைிேவும் பைன்றையா  
இருக்கும், ேிறளேகளாடு கசர்ந்து   ித்  நீண்ட முடிறயயும் 
ொர்க்ே முடியும். அது ஆச்சரியைாே இருக்ேிைது, அ ிைிருந்து 
நிறைய போம்புேள் பவளிப்ெடுேின்ை . குைிப்ொே சிை 
சையங்ேளில் சிை புழுக்ேறள ொர்க்ேிகைாம், அ  ால் உடைின் 
கைல் ெகு ிறய ொர்க்ே முடிேிைது. அந்  உடைின் அங்ேங்ேளில் 
துறளேறள கொட்டு புழுக்ேள் உள்கள நுறழய முயலுவற யும் 
நம்ைால் ொர்க்ே முடியும். ஆ ாலும் அந்  ைிருேத்ற  
ொர்க்கும்கொது நீங்ேள் இந்  ெிர ிெளிக்கும் வறளந்  வரிேறள 
ொர்க்ே முடியும். நீங்ே ஒருகவறள அது , ான்,குடல் 
என்ைிடைாம். அது  உணவுக்குழாய். சிை சையங்ேளில் இந்  
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உணவுக்குழாய் ேறள கூர்ந்து ேவ ித் ால் அ ில் உணறவ 
ோண முடியும், அது விழுங்ேிய ேிழிஞ்சல் பூச்சிறய ொர்க்ேைாம். 
ஒரு ெடிைத் ிற்குள் இன்ப ாரு வி ைா  புற  ெடிைம் இருக்கும் 
என்ை எ ிர்ப்ொர்ப்பு பொதுவாே நைக்கு இருக்ோது.  

அறிவிப்பாளர்: இந்  ெர்ேஸ் ொறை ெசுெிக் பெருங்ேடைின் 

ெடர்ந்  ொறைேளின் ஒரு ெகு ியாே இருக்ேிைது, இன்றைக்கு 
வாடா அபைரிக்ே ேண்டைாே இருக்கும் இடம் ான் வாழ்க்றேயின் 
புேைிடைாே இருந்  ஒரு இடத் ிைிருந்து உருவாேியிருக்ேிைது. 
ெை வருடங்ேளா  புவியியல் ைாற்ைங்ேளில், வைிறையா  
ேட்டறைப்பு இந்  ொறைேறள கைல்கநாக்ேி நேர்த் ியுள்ளது 
இந்  ெடிைங்ேள் அற த்தும் ேடல் ைட்டத் ிைிருந்து 7,000 அடி 
உயரத் ில் இருக்ேிைது.  

இந்  இடத் ில் இன்றைக்கும் ெை ரப்ெட்ட ஜவீா ராசிேள் 
வாழ்ந்துபோண்டு ான் இருக்ேின்ை , இன்னும் கவறுசிை ைிருே 
ஜவீன்ேளும் உள்ளது, இறவ அற த்தும்  ிடீபரன்று க ான்ைிய 
ஆரம்ெத் ில் இருந்  ெடிை ஆவணங்ேளில் இருப்ெற  ரிச்சர்ட் 
டாக்ேின்ஸ் ேண்டைிந் ார், “எந் வி  ெரிணாை வரைாறுேளும் 
இன்று இப்கொது ான் அந்  இடத் ில் றவக்ேப்ெட்டது கொை 
ோணப்ெடுேிைது என்ைார்.” 

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், ஸ்டீென், இந்   ேவல்ேள் அற த்ற யும் 

எ ற்ோே ோட்டுேிகைாம் என்ெற  கநயர்ேளுக்கு பசால்லுங்ேள். ஏன் 
இந்  ெர்ேஸ் ொறையின் ெடிைங்ேள் ஆச்சரியைளிக்ேிைது?  
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பமயர்: சரி, இறவ அற த்தும் டார்வின் போள்றேக்கு சவாைாே 

இருக்க்ரியது. இரண்டு வித் ியாசைா  வி ங்ேளில் டார்வின் 
போள்றேறய சவாைிடுேின்ை . மு ைாவது, வாழ்க்றேயின் 
சரித் ிரத்ற  குைித்  அவருறடய ொர்றவக்கு சவாைாே இருந் து. 
ஏற்ே கவ பசான் து கொை, டார்வின் வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  
சித் ரித்து கூைி ார் அது ஒரு பெரிய ேிறளேறள உறடய ைரம் 
கொன்ைது அந்  ைரத் ின் உச்சியில் இருந்து ைிருேங்ேள் க ான்ைியது 
அது ான் இன்றைக்கு இருக்கும் ோரியங்ேள் என்று பசான் ார். அந்  
ஒரு ைரத் ிற்கு ேீழாே ஒகர ஒரு உயிரணு இருந்  ாம் அ ிைிருந்து 
 ான் எல்ைா ேிறளேளும் உண்டா து, ைற்ை ேிறளேறள 
இறணக்ேிைது, இந்  ஒரு உயிரணு உருைாற்ைம் பெற்று புவியியல் 
ோை ைாற்ைங்ேளி ால் இன்றைக்கு ெை வித் ியாசைா  ோரியங்ேள் 
க ான்ைியுள்ளது என்ேிைது. அ  ாை மு ைில் உருவா  ைிருேங்ேள், 
டார்விற  பொறுத் வறர,இறவ அற த்தும் சிறு சிறு கூடு ல் 
ைாற்ைங்ேளுடன் ெை வித் ியாசைா  நிறைேளில் உருவாேியுள்ளது 
என்ேிைார். ஆ ால் அ ற்கு ைாைாே அறவ வித் ியாசைாே 
இருக்க்ரியது. எ கவ வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  ஒரு ைரத்க ாடு 
ஒப்ெிட்டு ொர்ப்ெற  விட, கேம்ெிரியன் ெடிை ஆவங்ேளின் ெடி அற  
ேீகழ கவர்ேள் ஒன்கைாடு ஒன்று இறணக்ேப்ெட்டு இல்ைா  நிறையில் 
இருக்கும்   ி  ி ைரத் ிற்கு புல்பவளிக்கு சைைாே ொர்த் ிடைாம்.   

இந்   ிடீர் க ாற்ைம் வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  ெற்ைி இருந்  
ேண்கணாட்டத் ிற்கு ைிேப்பெரிய சவாைாே அறைந் து. அக ாடு 
உயிரி ங்ேள்  க ான்ைிய வி த்ற  ெற்ைிய டார்வி ின் 
கயாசற க்கும் இது ைிேப்பெரிய சவாைாே இருந் து. அவருறடய 
ேருத்து என் பவன்ைால் இயற்றேயா  நிறை, இயற்றேயின் நிறை 
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என்ை நிறையி ான், ஒரு சிை சிைிய கவறுொடுேளுக்கு இறடகய 
உண்டா  ைாற்ைத் ால் இறவயற த்தும் அ ிேம், அ ிேைா, 
அ ிேைா   றைமுறைேள், உண்டா து அ ிைிருத்து ான் வாழ்க்றே 
முறைய ஜவீா ராசிேள் போஞ்சம் போஞ்சைாய் உருவா து 
என்ெ ாகும். ஆ ால் அ ற்கு ைாைா  ாே ெைவி ைா  ைிருே 
ஜவீன்ேள்  ிடீபரன்று ேண்டைியப்ெட்ட ாே ெடிை ஆவணங்ேளில் 
ொர்க்ேிகைாம், வித் ியாசைா  ைிருே ஜவீன்ேள். இதுவும் டார்வி ின் 
ேருத் ிற்கு ைாறுெட்ட ஒன்ைாே இருக்ேிைது, .. எப்ெடி இந்  
உயிரி ங்ேள் அற த்தும் உருவா து என்று ப ரியவில்றை.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இ ற்ோ  ஆ ாரத்ற  ெற்ைி நாம் ொர்க்ே 

இருக்கும் அடுத்  ஒளி ிறரயா து ெர்ேஸ் ொறையில் 
ேண்டைியப்ெட்ட விைங்குேள் எவ்வளவு ைாறுெட்டறவ, அவர் 
எப்ெடிப்ெட்ட ாே இருக்ேிைது. கநயர்ேகள அற  நீங்ேளும் ொர்க்ே 
விரும்புேிகைன்.  

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: இந்  ெடிைங்ேள் மு ைாவ ாே  விஞ்யா ிேள் 

கேம்ெிரிய ேடைின் ஜவீ சாஸ் ிரத்ற  ஆராயும்ெடியா  
கவறைறய அளித் து.  

ேணி ியின் உ வியுடன் இன்றைக்கு அந்  உைேத் ிற்கு நாம் 
உயிகராட்டம் போடுத் ிட முடியும்.  

அைிவியல் ேற்ெற ேளின் விறளவாே, ஒொெி ியா எ ெது ஒரு 
ெிராணி இது விக ா ைா  வி ைாே வறேெடுத் ப்ெடுேிைது.  
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அ னுறடய ஐந்து ேண்ேளும் இறரறய க டும் கொது, இந்  
ைிருேம்   து நேங்ேளால் இறரறய ஈர்த்துபோள்ேிைது.  

1899 ல் மு ன் மு ைில் ஸ்டீென் சிேரத் ில் ேிறடத்  
ெடிைத் ின்ெடி, விவாக்சியாவும் விஞ்யா ிேளுக்கு பு ிரா  ாே 
இருந் து. இந்  கேம்ெிரிய விைங்ேி ம் விகநா ைாே இருந் து 
அது பச ில்ேளால் மூடப்ெட்டிருந் து அது ேடற்ேறரயில் 
இருக்கும் நுண்ணிய உயிரி ங்ேறள  ன்ைீது ஒட்டறவத்து 
உண்ெ ாே இருந் து.  

அ ிேைாே ேண்டைியப்ெட்ட விைங்ேி ம்  வால்ோட் குவாரி 
பவடிப்ெில் ேண்டைிந்  ைபரல்ைா  ான்.  

சுைார் 15,000  ிற்கும் கைற்ெட்ட வரைாற்றுக்கு முந்ற ய 
ோைத் ின் ெடிை ைா ிரிேள் க ாண்டிபயடுக்ேப்ெட்டது, அ ில் 
பெரும்ொைா து இறணந் ிருக்கும் ோல்ேள் ைற்றும் நீந்துவ ற்கு 
உ விடும் இைக்றேறய கொன்ை பசவிள்ேள் கொை இருந் து.  

வால்ோட் மு ைில் ஹால்லுசிஜ ீியாவின் ெடிைங்ேள் இன்னும் 
இருக்ேிைது என்ெற  ேண்டைிந் து அ ன் உடற்கூைியல் 
அேழ்வாராச்சியாளர்ேறள  ிணைடிக்ே றவத் து.  

அ னுறடய முதுேில் இரண்டு அடுக்கு கூர்றையா   ண்டுவடம் 
இருக்ேிைது ஒரு டசனுக்கும் கைைா  ஊசிகொன்ை பைல்ைிய 
ோல்ேள் இருக்ேிைது அது அந்  ைிருேம் சரியா  நிறையில் 
இருந் ாலும்  றைேீழாே இருப்ெதுகொை க ான்றும்.  

இந்  உணவு சங்ேைியில் மு ன்றையாே இருப்ெது 
அக ாைாைோரிஸ், ேகரெியன் ேடைின் ைறுக்ே முடியா  
ெயங்ேரைா  ஜவீராசி.  
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அ னுறடய அளவு மூன்று அடி நீளம், இந்  சூப்ெர் கவட்றட 
விைங்கு ேடி ைா  பைன்றையா  உடறை போண்ட 
விைங்குேறள கவட்றடயாட முள்ளி ால் நிறைந்  ேரங்ேறள 
உெகயாேிக்ேிைது.  அ ற்கு ெிைகு   து இறரறய   து 
கூர்றையா  ெற்ேளி ால் துண்டு துண்டாக்குேிைது.  

1910 ைற்றும் 1924 ற்கு இறடயில், சார்ைஸ் வால்ோட் சுைார் 
60,000 ற்கும் கைைா  கேம்ெிரிய ெடிைங்ேறள கசேரித் ார், 
அவற்ைில் ெை இன் மும் உைேபைங்ேிலும் அருங்ோட்சியேம் 
ைற்றும் ஆராய்ச்சி றையங்ேளில்  றவக்ேப்ெட்டு  இருக்ேிைது.  

ஆ ாலும் ெர்ேஸ் ொறைேளின் புற யல்ேள் ஆ ிோை வாழ்க்றே 
முறையின்  ேவல்ேள் ைிேப்பெரிய பொக்ேிெத்ற  விட ைிேவும் 
கைைா து. கே டாவின் ேர்ப்ொறைேளுக்குள் புவியியைாளர்ேள் 
ோல்றவப்ெ ற்கு ெை ோைங்ேளுக்கு முன்கெ அங்கே 
கவற்றுறையின் நிழல் ெிர ிெைிக்ே துவேிவிட்டது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், கநயர்ேகள, இது ெிரைிப்பூட்டுேிை 

விெயம் ான். இன்னும் அ ிேைாே ஏன் டார்வினுக்கு கேம்ெிரியன் 
ேண்டுெிடிப்பு ைற்ை எல்ைாவற்றையும் விட அ ிே ை  உறளச்சறை 
போடுத் து என்ெற  Dr. கையர், விளக்ேி பசால்வ ற்கு முன்பு 
சார்ைஸ் டார்வின் அவராேகவ கூைியிருக்கும் ோரியங்ேறள மு ைில் 
கேட்ே விரும்புேிகைன். கேளுங்ேள்.  

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 
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அறிவிப்பாளர்: 1859ல் இந்  க சம் ைண்ட ில் இருந்து 

30றைல்ப ன்ெகு ிறய விஞ்ஞா  புரட்சிக்ோ  இடைாே 
அைிவித் து.  

இங்கு,  ன்னுறடய ெடிப்றெ   ிறையில் துவங்ேிய, சார்ைஸ் 
டார்வின்  ைது புத் ேத்ற  முடித் ார், ஆன்  ி ஆரிஜின் ஆப் 
ஸ்ெசீியஸ். அ ில், டார்வின் எப்ெடி ஒரு பொதுவா  
உயிரணுவில் இருந்து இந்  பூைியில் க ான்ைிய அற த்தும் 
ஒவ்பவாரு ஜவீ ராசிேளும் கவறுெட்ட இயற்றேயா  
ைாறு ல்ேகளாடு உருவா து என்ெற  விளக்ேி கூை 
முயன்ைிருக்ேிைார்.  

பொதுவா  மூ ாற யர் இயற்றேயின் ப ரிந்ப டுப்பு இறவ 
இரண்டும் நவ ீ உயிரியலுக்கு இரண்டு தூண்ேளாே இருந் து, 
டார்வி ின் வாழ்வின் சரித் ிரத்ற  கூறும் ைரம் ைிேப்பெரிய 
ஆ ாரைாே இருந் து. இருப்ெினும், இ னுறடய ப ளிவு ைற்றும் 
விவா த் ின் விளக்ேத் ிற்கு ைாைாே, இந்  விளக்ேத்ற  
பவறுறையாக்ேி  ஒரு ெிரச்சற றய டார்வின் எ ிர்போண்டார், 
அது ான் கேம்ெிரிய ெடிை ஆவணங்ேள்.  

Charles Darwin:  “ஒவ்பவாரு வடிவங்ேளுக்கு உள்ள 

வித் ியாசங்ேளும் ஒன்கைாடு ஒன்று இறணயாைல் 
  ித் ிருக்கும் நிறையின் நிறைைாற்ைத்ற யும் எடுத்து 
பசால்வது ைிேவும் ேடி ைா  விெயம். இந்  ஜவீஜந்து 
இப்ெடி ான் உருவா து என்று நான் நம்ெி  விைங்குேளின் 
ராஜ்யத் ின்  ெை ரப்ெட்ட ெகு ிேள்  ிடீபரன்று 
 ாழ்ந்துகொகும்ெடி  ொசிபெரஸ் ொறைேளில் இருக்ே ேண்கடன்.  
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Paul Nelson:  டார்வின் உயிரி ங்ேளின் துவக்ேம் என்ை 

புத் ேத்ற  எழுதும்கொது, எந் வி  புவியியல் ெ ிவுேளும் 
இல்ைாைல்  ிடீபரன்று ஒரு ைிருேங்ேளின் ெடிைங்ேள் மு ன் 
மு ைாே ோணப்ெட்டது என்ெது எல்ைாருக்கு ப ரிந் ிரு து. 
அ  ால் இங்கு அவறர நம்ெ றவத்  அவருறடய 
போள்றேக்கும் இ ற்கும் இறடயில் பெரிய ெிளவு உண்டா து, 
குைிப்ொே பொதுவா  ஒன்ைிைிருந்து அ ிேப்ெடியா  நிறை 
ைாற்ைங்ேள் பெற்று உருவா  விைங்குேள், ைற்றும் ெடிை 
ஆவணங்ேளில் இருந்  ஆ ாரங்ேளுக்கு இறடயில் வித் ியாசம்.  

அறிவிப்பாளர்: டார்வினுக்கு ப ரியும்  ன்னுறடய ேருத்து 

உண்றையாே இருந் ால், ெைங்ோை ொறையின் அடியில் இருந்  
இந்  ேகரெிய ெடிைங்ேள் அற த்தும் ஏக ாபவாரு வி த் ில் 
முந்ற ய ோைத் ில் இருந்  ைிருே ஜவீன்ேகளாடு 
ப ாடர்புறடய ாே இருந் ிருக்கும் என்று அவர் நிற த் ார் 
ஆ ால் உயிரியல் ஆராய்ச்சி அது  வறு என்ைது. 
இயற்றேயிைிருந்து உண்டா து என்ை ெ ிவு  வறு என்ெ ற்ோ  
ஆ ாரங்ேள் உறு ியா  ஆவணைாே இருந் து.  

Nelson:  ஆ ால், டார்வின்  ி ஆரிஜி ில் பசால்லுேிைார், இந்  

நிறை ைாற்ைங்ேள் எங்கு துவங்ேியது? அற  ெற்ைி ெடிை 
ஆவணங்ேளில் கூைப்ெடவில்றை. அ ற்கு ெ ிைாே 
முழுறையா  க ாற்ைமுறடய நிறைறயத் ான் ொர்க்ேிகைாம். 
டார்வின் கொன்ை ஒருவருக்கு இது உைே அளவிைா  பு ிர் 
கொை இருக்கும்.  
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Morris:  ஆேகவ இது ைிேவும், ைிேவும் வியப்ெிற்குரியது எ  ால் 

சார்ைஸ் டார்வின் கேம்ெிரிய ேண்டுெிடிப்புேளி ால்  ிணைி ார் 
என்ெற  ொர்க்ே முடியும் அவருக்கு அந்  சையத் ில் பூைியின் 
வரைாற்றை ஆழைாே ேவ ித் ால் அங்கே ைிருேங்ேள் இல்றை 
என்ெற  புரிந்து போள்ளும்வி ைா  புத் ி அவருக்கு இருந் ற  
ொர்க்ே முடியும்.  

Darwin:  என்னுறடய ேருத்து உண்றைபயன்ைால், கேம்ெிரிய 

அடுக்குேள் இப்ெடி ேீழ்ெகு ியில் ெடிவ ற்கு முன்பு, ெை 
ஆண்டுேள் இருந் ிருக்கும் என்ெற  ைறுக்ேமுடியாது. அந்  ோை 
ேட்டங்ேளில் உைேத் ில் ைிருே ஜவீன்ேளின் கூட்டம் 
இருந் ிருக்கும். கேம்ெிரிய ேண்டுெிடிப்ெிற்கு முன்பு ஏன் எந்  
வி ைா  ெடிை கசேரிப்புேளும் நைக்கு ேிறடக்ேவில்றை என்று 
கேள்வி எழுப்ெி ால் நிச்சயம்,  ிருப் ிேரைா  ெ ிறை என் ால் 
போடுக்ே முடியாது.” 

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: Dr. கையர், இந்  ெர்ேஸ் ொறைேளில் உள்ள 

ெடிைங்ேள் ஏன் டார்வி ின் ெரிணாை போள்றேக்கு ைிேப்பெரிய 
சவாைாே இருக்ேிைது? 

பமயர்: சரி, ெர்ேஸ் ொறைேளில் இருக்கும் ெடிைங்ேளும், இதுவறர 

கேம்ெிரிய ெடிைங்ேளில் ேண்டுெிடிக்ேப்ெட்ட ைற்ை அற த்தும், 
இரண்டு இரேசியங்ேறள கூறுேிைது, டார்வி ின் போள்றேயில் 
இரண்டு இரேசியங்ேறள பசால்ேிைது; அது ான்   து ஆ ாரங்ேளால் 
இற  விளக்ேி பசால்ை முடியுைா என்ை சந்க ேத்ற  அவருக்குள் 
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உண்டாக்ே ோரணைாே இருந் றவ. மு ைாவது இரேசியத்ற  
என்னுறடய ொணியில், “ைறைவா  ெடிைங்ேளின் இரேசியம் 
என்கென்.” இங்குள்ள ஒளித் ிறர அற  நன்கு விளக்ேி பசால்லுேிைது: 
மு ன் மு ைில் க ான்ைிய ைிருேங்ேளின் வி ங்ேறள ெற்ைி 
கேம்ெிரிய ில் ோணமுடியும், கைலும் அ ற்கும் முந்ற ய கேம்ெிரிய  
அடுக்குேறள ொர்க்கும்கொது எந்  வி த் ிலும் டார்வினுறடய 
உயிரியல் சரித் ிரத்ற  உண்றைபய  கூறும்ெடியா  ஆ ிநிறையின் 
ெடிைங்ேறள உங்ேளால் ோண முடியாது. 

இரண்டாவது இரேசியமும் இ ற்கு இறணயாே இருக்ேிைது, அற  
நான் ஒரு ைிருேத்ற  எப்ெடி உருவாக்குவரீ்ேள் என்ெ ன் இரேசியம்”. 
எப்ெடி ஒரு ெரிணாை போள்றே ஒரு ைிருேத்ற  உருவாக்ே முடியும்? 
டார்வின்ற  பொறுத் வறர, ஒரு ஜவீஜந்துறவ உருவாக்குவ ற்கு 
இயற்றேயின் ப ரிந்க டுப்பும் ஒரு சிை கூடு ல் கவறுொடுேள் 
கசரும்கொது அந்  விைங்ேி ம் உருவாேிைது என்ேிைார். அந்  
கவறுொடுேள் அ ிேைாேவும் சிைிய ாேவும் இருக்ே கவண்டும் என்று 
டார்வின் புரிந்துபோண்டார். ஏன் ா விைங்குேளின் ஒரு சந்  ிக்கும் 
ைறு சந்  ிக்கும் இறடயில் பெரிய ைாற்ைங்ேள் இருந் ால், அது 
ெிைப்பு கோளாறு அல்ைது உருக்குறைவு கொை க ான்றும் எ  
நிற த் ார். இப்ெடிப்ெட்ட கவற்றுறைேள் பெரும்ொலும்  ீறையாேவும் 
ொ ேைாேவும் இருக்கும் என்ெற  அவர் புரிந்துபோந்டாஎ. அ  ால் 
 றைமுறை  றைமுறைக்கும் உண்டாகும் ைாற்ைத்ற  விட, ஒகர 
சையம் உண்டாகும் ெரிணாை ைாற்ைத்ற  முன்றவக்ே முயன்று, 
சிைிய ாேவும் கூடு ல் ைாற்ைத்ற யும், பெறுவ ற்கு ோை கநரம் 
அ ிேைாே இருக்கும் என்ெற  அவர் முன்றவத்து கூைியிருக்ேிைார்.   
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அது ைட்டுைல்ை, ெடிை ஆவணங்ேளில் நாம் ொர்க்ேிை ோரியம் இந்  
 ிடீர் க ாற்ைைா து, எந் வி  முன்க ார்ேளின் ஈடுப்ெடுைில்ைாைல் 
நி ா ைாே ோைா ோைைாே ைாற்ைம் பெற்று வருேிைது என்ெ ற்ோ  
எந்  ஆ ாரமும் இல்றை என்ெது ப ளிவாேிைது. கேம்ெிரிய 
ேண்டுெிடிப்பு இரண்டு இரேசியங்ேறள உண்டாக்குேிைது, ைறைவா  
ெடிைங்ேளின் இரேசியம் ைற்றும் இந்  ோரியங்ேள் அற த்தும் 
உருவாவ ற்கு என்  சம்ெவித் து என்ெ ன் இரேசியம்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், கநயர்ேகள, அடுத்  வாரம் நாம் பு ிய 

ெடிைங்ேறள அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் ேண்டுெிடித்து போண்கட 
இருப்ெற  ெற்ைி ொர்க்ேைாம். அப்ெடி ேண்டுெிடிக்ேிை அவர்ேள் 
டார்வின் நிற த் ற விட கேம்ெிரிய ேண்டுெிடிப்புேள் அ ிே 
ெிரச்சற யா து என்ெற  அைிந்துபோண்டார்ேள். ஏன் என்ெற  
அடுத்  வாரம் ொர்க்ேைாம், நிேழ்ச்சிறய  வைாைல் ொர்ப்ெரீ்ேள் எ  
நம்புேிகைன்.  

 

***** 

எங்ேளுறடய ப ாறைக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண 

இைவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெ ிவிைக்ேம் 
பசய் ிடுங்ேள். 
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