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காணாமல் ப ான

டிமங்களின் இரகசியம் –

நிகழ்ச்சி 2
அறிவிப்பாளர்: இன்றைக்கு ஜான் அன்கேர்பெர்க் நிேழ்ச்சியில்
ொர்க்ே இருப்ெது, நாம் எங்ேிருந்து க ான்ைிக
கசர்ந்க ாம்? நம்றை இந்
பெரும்ொைா

ாம்? இங்கு எப்ெடி வந்து

நிறைக்கு போண்டு வந் து எது?

ெள்ளி ேல்லூரிேளில், டார்வி

ின் ெரிணாை

போள்றேயின் சூத் ிரம் பவறும் சூத் ிரைாே இல்ைாைல் அைிவியல்
உண்றைபயன்று ேரு ப்ெடுேிைது. ஆ
முன்

ணி விஞ்யா

ால் இன்றைக்கு, ெை ரப்ெட்ட

ிேள் ெை ோரங்ேளுக்ோே அந்

டார்வி

ின்

கோட்ப்ொட்றட நிராேரிப்ெவர்ேளாே இருக்ேிைார்ேள், அ ில் ைிேவும்
முக்ேியைா

ஒன்று கேம்ெிரிய

அ ாவது ைிருேங்ேள் அற

ின் சிந் ற

த்தும், ெடிை ஆவணங்ேளின்ெடி

முழுறையாே வடிவறைேப்ெட்டிருக்ேிரத்ற
முன்க

பசால்ேிைது, அ ற்கு எந்

ார்ேளும் ேிறடயாது. எ ற்ோே சிை விஞ்யா

சரித் ிரத் ில் விைங்குேறள வடிவறைத்
ெின்

யின் பவளிப்ொடு

புத் ியா

ிேள் வாழ்வின்
பசயலுக்கு

ால் ைிேப்பெரிய சக் ி பசயல்ெட்டிருக்ேிைது என்று

நம்புேிைார்ேள்?
இன்றைக்கு என்

து விருந் ி

ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல்
அவர் சிைந்

விற்ப்ெற

ரா

Dr. ஸ்டீென் கையர் கேம்ெிரிட்ஜ்

த்துவத் ில் Ph.D ெட்டம் பெற்ைவர்

யாகும் புத் ேத் ின் ஆசிரியர், டார்வி

ின்

சந்க ேம். எங்ேகளாடு இறணந் ிட உங்ேறளயும் அறழக்ேிகைாம்.
*****
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டாக்டர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிேழ்சிக்கு உங்ேறள
வரகவற்ேிகைாம். நான்

ான் ஜான் அன்கேர்பெர்க். நிேழ்ச்சிறய

ொர்ப்ெ ற்கு நன்ைி. இன்றைய
விஞ்யா

றைப்பு, எ ற்ோே இன்றைய

ிேள் ொடப்புத் ேங்ேளில் இடம்பெறும் ெரிணாை

போள்றேறய நிராேரிக்ேின்ை

ர் – நவ டார்கவ

நாம் ெள்ளி ேல்லூரிேளில் ெயின்ைற
அக ாடு நைக்கு
ெிரச்சற

ிய போள்றே என்று –

ஏன் புைக்ேணிக்ேின்ை

சைோை ெரிணாை வளர்ச்சி

எப்கொது துவங்ேியது? சரி, அடுத்

ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைிய ப ளிவா

ர்?

த்துவம் என்று
சிை வாரங்ேளுக்கு,

ோரியங்ேறள

ப ரிந்துபோள்ள கொேிகைாம், அக ாடு அற

ேண்டிக்கும் அைிவியல்

ெிரச்சற

த்துவ ஞா

ேறள ெற்ைியும், விஞ்யா

ியும்

ியுைா

Dr.

ஸ்டீென் கையர் கூைிடுவார்.
Dr. கையர் அவர்ேள் கேம்ெிரிட்ஜ் ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல்
த்துவத் ில் Ph. D. பெற்ை முன்
சிைந்
சிக்க

விற்ப்ெற
ச்சர் இன்

ாள் பூகோள இயற்ெியைாளர் ஆவார்.

யாகும் இரண்டு புத் ேங்ேறள எழு ியிருக்ேிைார்,
ி பசல் ைற்றும் டார்வி

ின் சந்க ேம். டார்வி

ின்

சந்க ேத் ில், Dr. கையர் எப்ெடி டார்வின் ஒரு முக்ேியைா
ஆ ாரத்ற

விளக்ேி பசால்ை

பசால்ைெட்டிருக்ேிைது, அந்
சிந் ற

து சூத் ிரத்ற

சந்க ேித் ார் என்று

சந்க ேம் வளர்ந்து இன்றைய ெரிணாை

யில் ைிேப்பெரிய பநருக்ேடிறய உண்டாக்ேியிருக்ேிைது.

வரைாற்ைில் ஏற்ப்ெட்ட ைிேப்பெரிய நிேழ்வா
அ ாவது விைங்குேள் அற

த்தும்

ிடீபர

க ான்ைியது என்ை போள்றே டார்விற

கேம்ெிரியன் சிந் ற
ெடிை ஆவணங்ேளில்

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 மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
அறிவிப்பாளர்: இந்
ெடர்ந்

ெர்ேஸ் ொறை ெசுெிக் பெருங்ேடைின்

ொ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 ஜீவா ராசிேள்

வாழ்ந்துபோண்டு ான் இருக்ேின்ை

, இன்னும் கவறுசிை ைிருே

ஜீவன்ேளும் உள்ளது, இறவ அற

த்தும்

ஆரம்ெத் ில் இருந்

ிடீபரன்று க ான்ைிய

ெடிை ஆவணங்ேளில் இருப்ெற

டாக்ேின்ஸ் ேண்டைிந் ார், “எந் வி
இன்று இப்கொது ான் அந்

ரிச்சர்ட்

ெரிணாை வரைாறுேளும்

இடத் ில் றவக்ேப்ெட்டது கொை

ோணப்ெடுேிைது என்ைார்.”
இந்

ெடிைங்ேள் மு ைாவ ாே

ேடைின் ஜீவ சாஸ் ிரத்ற
அளித் து.
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விஞ்யா

ிேள் கேம்ெிரிய

ஆராயும்ெடியா

கவறைறய

ேணி

ியின் உ வியுடன் இன்றைக்கு அந்

உைேத் ிற்கு நாம்

உயிகராட்டம் போடுத் ிட முடியும்.
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

ன்ைீ து ஒட்டறவத்து உண்ெ ாே

இருந் து.
அ ிேைாே ேண்டைியப்ெட்ட விைங்ேி
பவடிப்ெில் ேண்டைிந்
சுைார் 15,000

ைபரல்ைா

ம்

வால்ோட் குவாரி

ான்.

ி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 ஹால்லுசிஜீ
இருக்ேிைது என்ெற

ியாவின் ெடிைங்ேள் இன்னும்

ேண்டைிந் து அ ன் உடற்கூைியல்

அேழ்வாராச்சியாளர்ேறள

ிணைடிக்ே றவத் து.

அ னுறடய முதுேில் இரண்டு அடுக்கு கூர்றையா
இருக்ேிைது ஒரு டசனுக்கும் கைைா
ோல்ேள் இருக்ேிைது அது அந்
இருந் ாலும்
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ண்டுவடம்

ஊசிகொன்ை பைல்ைிய

ைிருேம் சரியா

நிறையில்

றைேீ ழாே இருப்ெதுகொை க ான்றும்.

இந்

உணவு சங்ேைியில் மு ன்றையாே இருப்ெது

அக

ாைாைோரிஸ், ேகரெியன் ேடைின் ைறுக்ே முடியா

ெயங்ேரைா

ஜீவராசி.

அ னுறடய அளவு மூன்று அடி நீளம், இந்
விைங்கு ேடி

ைா

பைன்றையா

உடறை போண்ட

விைங்குேறள கவட்றடயாட முள்ளி
உெகயாேிக்ேிைது.
கூர்றையா

அ ற்கு ெிைகு

ெற்ேளி

சூப்ெர் கவட்றட

ால் நிறைந்

ேரங்ேறள

து இறரறய

து

ா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
ஆ

றவக்ேப்ெட்டு

இருக்ேிைது.

ாலும் ெர்ேஸ் ொறைேளின் புற யல்ேள் ஆ ிோை வாழ்க்றே

முறையின்
கைைா

ேவல்ேள் ைிேப்பெரிய பொக்ேிஷத்ற

து. கே

விட ைிேவும்

டாவின் ேர்ப்ொறைேளுக்குள் புவியியைாளர்ேள்

ோல்றவப்ெ ற்கு ெை ோைங்ேளுக்கு முன்கெ அங்கே
கவற்றுறையின் நிழல் ெிர ிெைிக்ே துவேிவிட்டது.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: அ ாவது, Dr. கையர், இந்

வடிகயாவில்
ீ
ொர்த்

ோரியம், அங்கு ேண்டுெிடிக்ேப்ெட்ட விைங்குேள், ைீ ைிருந்
ைடிைங்ேள், இப ல்ைாம் நன்கு வளர்ச்சி பெற்ை விைங்குேள், ெை
ொேங்ேளுறடய விைங்குேள். இந்
பூைியில் ஜீவன் எப்ெடி உருவா
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ெடிைங்ேள் அற

த்தும் இந்

து என்று கூறும் ெரிணாை

ஒரு

போள்றேறய ஏற்றுபோள்ளும் நிறைக்கு ஏன் ஒரு சவாைாே
இருக்ேிைது?

டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: சரி,
கொதுைா

ன்னுறடய கோட்ொடு

து அல்ை என்று டார்வினுக்கு இந்

கேம்ெிரிய

விைங்குேளின் ேண்டுெிப்பு ைிேபெரிய சந்க ேத்ற
இரண்டு ோரணங்ேள் உண்டு. அற
என்ை புத் ேத்ற

அவர்

எழுப்ெிய ற்கு

து ஜீவியத் ன் ஆரம்ெம்

ஒப்புபோண்டிருக்ேிைார். மு ல் ோரணம் இந்

ஜீவியத் ின் சரித் ிரத்ற

ெற்ைிய டார்வி

ின் ேருத்துடன்

ப ாடர்புறடய ாே இருக்ேிைது, ஜீவியத் ின் சரித் ிரத்ற

அவர் ொர்த்

வி ம்.
நைக்கு நைது உயிரியல் ொடப்புத் ேம் நிற
ஜீவியத் ின் சரித் ிரத்ற
அ ில் ைிருே உயிரி

பெரிய ைர ேிறளேளுக்கு ஒப்ெிடுேிைார்.

ங்ேறள குைிக்கும் ைரத் ின் துவக்ேைாே ெை

அடுக்குேள் போண்ட உயிரி
அறவ அற

விருக்கும், அ ில் அவர்

ங்ேள் மு ைாவ ாே றவக்ேெட்டிருக்கும்.

த்தும் எப்ெடி உருவா

து என்ைால், டார்வினுறடய

ேருத் ின்ெடியாே, கேம்ெிரிய ஆய்வுேளுக்கு முன்பு இருந்
முன்க

ாடிேளா

சிைவற்ைின் வடிவறைப்புேளில் இருந்து போஞ்சம்

போஞ்சைாே வடிவம் பெற்ைறவ என்ேிைார். ஆ
ஆவணங்ேளில் இந்

ைரத் ின் ேிறளேறள கொன்ை ோட்சிக்கு

ெ ிைாே, நாை ொர்க்ேிை விஷயம் என்
ஆவணங்ேளில், இந்

ால் ைடிை ெ ிவுேளின்

ன்

ா இந்

ெடிை

ெடிை ஆவணங்ேளில் ெை ரப்ெட்ட

விைங்ேி

ங்ேறள ொர்க்ேிகைாம், ஆ ிோைத் ில் இருந்

விைங்ேி

ங்ேள், ைிருேங்ேளின் வாழ்க்றே சரித் ிரம், முக்ேியைாே

இருந்
இல்ைா
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விைங்ேி

ங்ேள், எந் வி

முன்க

ார்ேளின்

ெை ரப்ெட்ட

ாக்ேமும்

முந்ற ய கேம்ெிரிய ெடிைநிறைேகளாடு போஞ்சமும்

சம்ெந் கை இல்ைா

ிடீபரன்று உருவா

ெடிை ெ ிவுேள் கொை

இருக்ேிைது.
அ

ாை நைக்கு இந்

உயிரி

கவற்றுறைேள் ோணப்ெடுேிைது டார்வி

ங்ேளின் சரித் ிரத்ற

குைித்

ின்

ேண்கணாட்டம், நா ேீ ழ

உங்ேளுக்கு ோட்டிய ைா ிரிேள், அது ான் ெடிை ஆவணங்ேளில்
போடுக்ேப்ெட்டிருக்கும் வி ம். இ ில் ைிேப்பெரிய வித் ியாசம்
இருப்ெற

ொர்க்ே முடியும், கவற்றுறை, உயிரி

ெற்ைி டார்வின் முன்றவத்

த் ின் துவக்ேத்ற

கோட்ப்ொடிற்கும் இந்

ெடிை

ஆவணங்ேளின் ஆ ாரங்ேளுக்கு நிறைய வித் ியாசம் இருக்ேிைது.
அ

ால் இந்

கோட்ொட்டின் ஆ ாரங்ேள் ைிேபெரிய சவாைாே

இருக்ேிைது.
டார்வின் புரிந்துபோண்ட இரண்டாவது ெிரச்சற
இதுவும் அவருக்கு ேடி

ைாே இருந் து, இந்

உருபெற்ைது என்ை அவருறடய என்
பவடிப்புேளில் இருந்
என்

பசான்

உயிரி

பவன்ைால்,

விைங்குேள் எப்ெடி

த் ிற்கு இந்

கேம்ெிரிய

ோரியங்ேள் பெரும் சவாைாே இருந் து. அவர்

ார் என்ைால் இந்

நிறை, ஒருசிை முன்க

என்

இயற்றேயின் ப ரிந்ப டுப்பு என்ை

ற்ை கவறுொடுேறள போண்டிருக்ேிைது,

ங்ேளின் ெைவி ைா

ைாறுெட்ட க ாற்ைங்ேள் உண்டாே ெை

ோைங்ேள் எடுக்கும் போஞ்சம் போஞ்சைாேத் ான்
ைாற்ைைறடந் ிருகும் என்ெ ாே ேரு ி
ஆவணங்ேளில் நாம் ொர்ப்ெது என்
உயிரி

ங்ேள்

ார். ஆ

ால் இந்

ெடிை

பவன்ைால், ைறுெடியும், இது

ிடீபரன்று க ான்ைியது கொல் உள்ளது, போஞ்சம்

போஞ்சைாே உருைாற்ைம் அறடந் து என்ெ ற்கு எந் வி ைா
ஆ ாரங்ேளும் நம்ைிடம் ேிறடயாது. அ
ெ ிவுேள் இவருறடய உயிரி
7

ால் கேம்ெிரிய ெடிை

க ாற்ைத் ின் கோட்ொட்டிற்கு சவாைாே

ைட்டுைல்ை, எப்ெடி ெைவி ைா
என்ெற

உயிரி

ெற்ைிய அவருறடய சிந் ற

ங்ேள் உருபவடுத் து
க்கும் புத் ிகுகை ைிேப்பெரிய

சவாைாே நின்ைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ஆல்றரட், கநயர்ேகள, இந்

அடுத்

ஒளித் ிறரயில் சார்ைஸ் டார்வின் அவகர ய்ளு ிய ோரியங்ேறள
ெற்ைிய ொர்க்ே விரும்புேிகைன் உயிரி

த் ின் ஆரம்ெத் ில்

எழு ியறவ, அவருறடய ெரிணாை போள்றேயின் கோட்ொடு சரியாே
இருந் ால் அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் இந்

ெடிை ெ ிவுேளில் எற

ேண்டுெிடிப்ொர்ேள் என்று பசால்ைியிருக்ேிைார்.

இலஷ்டிரா மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
அறிவிப்பாளர்: 1859ல் ைண்ட

ில் இருந்து 3௦ றைல்ேள்

ப ற்கு ெகு ியிலுள்ள இடம் அைிவியல் எழுச்சிக்கு ஏற்ை இடைாே
ேரு ப்ெட்டது.
இக ா, அவருறடய
டார்வின்
உயி

ிறையா

ைது முக்ேியைா

ஆய்வின்ெடி, சார்ைஸ்

புத் ேத்ற

முடித் ார்,

ங்ேளின் துவக்ேம் என்ை புத் ேம். அ ில், டார்வின் இந்

உைேத் ில் உருவா

ஒவ்பவாரு உயிரி

ங்ேளும் ெல்கவறு

வித் ியாசங்ேள் உண்டாயிருந்தும் பொதுவா
இருந்து

எப்ெடி என்ெற

ஒரு உயிரணுவில்

விளக்ேி பசால்ை முயன்ைிருக்ேிைார்.

ால் நநல்சன்: ெரிணாை போள்றே

ன்

ில்

ாக

ோைகொக்ேில் ைாைிவிட்டது, அது டார்வினுறடய நூ
முயற்சியில் அல்ை. டார்வின் பசய்
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ோரியம் என்

,
ைா

பவன்ைால்,

என்னுறடய ேருத்துெடி, அது முற்ைிலும் புரட்சிேரைா
அ ாவது எல்ைா உயிரி

ங்ேளுக்கும் பொதுவா

இருக்ேிைது என்ை அனுைா

த்ற

ோரியம்,

ஒரு ப ாடர்பு

முன்றவத் ார்.

Jonathan Wells: ேிறளேளுள்ள ஒரு ைரத் ின்
அறடயாளத்ற

றவத் ிருந் ார். ெை வருஷங்ேளாே அந்

உயிரனு ான் இருந் ப ன்று ேரு ி
இரண்டு ேிறளயாே ைாைி
வித் ியாசைா

ஒரு

ார். அது போஞ்ச நாட்ேளில்

து; அ ற்கு ெிைகு அ ிைிருந்து

ெை உயிரணுக்ேள் ஒவ்பவான்ைின்

அடிப்ெறடயில் க ான்ைிய ாம். டார்வினுறடய இந்
ேற்ெற

யில், கொதுைா

வித் ியாசைா

கநரம் போடுக்ேப்ெடுேிைது,

ெைதும் ஒன்ைிறணேிைது – இறவ அற

சுற்றுசூழைில் உண்டா

த்தும்

ைாற்ைங்ேள் ைற்றும் இயற்றேயின்

ைாற்ைங்ேளால் உருவாேிைது – அறவ அற

த்தும் இந்

ோைத் ிைிருந்து இன்னும் உங்ேளுக்கு ெின்பு வரப்கொேிை
ஆயிரம் வருடங்ேளுக்கு ெிைகு உங்ேள் –போள்ளு கெரன்ேைின்
போள்ளு – கெரங்ேைின்

–போள்ளு கெரன்ேள் வித் ியாசைா

,

உயிரணுவுடன் இருப்ொர்ேள் என்ெ ற்கு ஈடாே உள்ளது.

நநல்சன்: அ

ாை இது உண்றையில் ய ார்த் ைாேவும்ேறை

உணர்கவாடும் ொர்க்கும்கொது இது
ித்துவைா
உயிரி

ேற்ெற

பூைியில் உள்ள அற

முக்ேியைா

ாே இருக்ேிைது.

ாே,

த்து

ங்ேறளயும் ஒன்ைாே இறணக்கும் ேற்ெற

உயிரியைாளர்ேளுக்கு இந்
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ித்துவம் வாய்ந்

ித்துவம் ைிேவும்

. ெை ரப்ெட்ட

அறிவிப்பாளர்: நவ ீ

உயிரியைில் இந்

ப ரிந்க டுப்பும் பொதுவா

உயிரணு என்ெதும் இரண்டு

தூண்ேளாே ைாைிவிட்டது, அக ாடு டார்வி
இந்

ேிறள ைரைா

இயற்றே

ின் உயிரி

ங்ேளின்

து முக்ேிய குைிப்ொே இருக்ேிைது.

இருந் ாலும், அவருறடய விவிவா த் ின் ப ளிவும் விளக்ேமும்
ஒரு ெக்ேம் இருந் ாலும், விளக்ேத்ற
ெிரச்சற

இருப்ெற

பேடுக்கும் ஒரு

டார்வின் புரிந்துபோண்டார், அது ான்

கேம்ெிரிய ைடிை ெ ிவுேள்.

Charles Darwin: “ஒரு குைிப்ெிட்ட இராேங்ேளின்
வித் ியாசங்ேள் ைற்றும் ஒன்கைாடு ஒன்று ெிறணக்ேப்ெடா
ன்றையின் எண்ணற்ை நிறைேளின் பவளிப்ொடு அற
ேடி

ைா

த்தும்

நிறைறய எடுத்து கூறுேிைது.

ஒன்றை குைிப்ெிட விரும்புேிகைன் அ ாவது ஒவ்பவாரு
உயிரணுக்ேளும் அது ொசிைிபெர்ரஸ் ொறைேளில்
க ான்ைிய

ிடீபரன்று

ைிருேஜீவன்ேளின் சாம்ராஜ்யத் ில் முக்ேிய ெகு ிறய

குைிப்ெ ாே இருக்ேிைது

நநல்சன்: டார்வின் உயிரணுக்ேளின் ஆரம்ெம் என்ை
புத் ேத்ற
எந் வி

எழுதும்கொது, அந்

முன்க

ாடிேளின் முன்

ோைேட்டத் ில் புவியியைில்
ைிவிப்ெின்ைி

ிடீபரன்று

பவளிப்ெட்ட ைிருேங்ேளின் மு ல் ெடிைங்ேளின் விவரங்ேள்
பவளியாயி

. அ

ால் அவர் இது ான் நடக்கும் என்ை

அவருறடய எ ிர்ொர்ப்ெிற்கும் அவருறடய போள்றேக்கும்
இறடயில் ெிளறவ உண்டாக்ேியது, ைிருேங்ேள் அற
ஒகர முன்க
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த்தும்

ாடியில் இருந்து ெை நிறைேறள அறடந் து என்ை

ேருத்துக்கும், ெடிை ஆ ாரங்ேளில் உண்டா

ெ ிவிற்கும்

வித் ியாசம் இருந் து.

அறிவிப்பாளர்: டார்வினுக்கு ப ரியும் அவருறடய கோட்ொடு
ஒருகவறள உண்றையாே இருந் ால், கேம்ெிரிய அடுக்குேளுக்கு
ேீ ழ் இருக்கும் ெழறையா

ொறைேளில் ெ ிந் ிருக்கும்

ெடிைங்ேள் சீக்ேிரத் ில் அ ற்கு ப ாடர்புறடய ைற்ைறவேறள
பவளிப்ெடுத் ிட துவங்கும் அது போஞ்சம் போஞ்சைாே
டிறரகைாறெட்ஸ் கொன்ை வறேயி

ங்ேறள பவளிப்ெடுத் ி

உயிரியல் ஆய்வுேறள க ாற்க்ேடித் ிடும் என்று அைிந் ிருந் ார்.
அப்ெடிப்ெட்ட ஆ ாரம் உறடய ஆவணக்

ால் இவற்றை

பொய்யாக்ேி இயற்றே கசர்க்றேேளில் குறை இருப்ெற
ோன்ெித் ிடும்.

நநல்சன்: ஆ
இந்

ால் டார்வின்

ி ஆரிசி

ில் பசால்லுயிருக்ேிைார்,

நிறை ைாற்ைங்ேள் எப்கொது துவங்ேியது? அறவ அந்

ெடிை ஆவணங்ேளில் இல்றை. நாம் ொர்க்ேிை அற
பவவ்கவைா

த்தும்

வறேயிைிருந்து உருவாேியுள்ளது. அது ான்

டார்வின் கொன்ை ஒருவருக்கு ைிேப்பெரிய பு ிராே இருந் து.

Simon Conway Morris: அ
அ ிர்ச்சியூட்டும் ஒன்று. அ

ாை இது ைிேவும், ைிேவும்

ால் சார்ைஸ் டார்வினுக்கு ஏன்

கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் பு ிராே இருந் து என்ெற
முடியும். ஏன்ப

ொர்க்ே

ன்ைால் பூைியின் வரைாற்றை ஆராய்ந்து

ொர்க்றேயில் அங்கே ைிருேங்ேள் ைட்டுகை இருக்ேவில்றை
என்ெற

புரிந்துபோள்ளுேிை

ோைத் ிகைகய இருந் து.
11

ன்றை அவருக்கு அந்

Charles Darwin: என்னுறடய கோட்ொடு உண்றைபயன்ைால்,
கேம்ெிரிய அடுக்குேளின் ேீ ழ் ைடத் ில் எல்ைாம் வந்து
ெடிந்

ற்கு நீண்ட ோைம் ேடந் ிருக்கும் என்ெது ைறுக்ே

முடியாது ஒன்ைாகும். உைேின் இந்

ோைேட்டத் ில் உைேத் ில்

ஜீவா ராசிேள் உைாவிபோண்டிருந் ிருக்ேிைது. அப்ெடிபயன்ைால்
ஏன் கேம்ெிரிய ைடிை ேண்டுெிடிப்புேளுக்கு முன்பு இருந்
ொசிைிபெர்ரஸ் ெடிைங்ேள் ஏன் ேண்டைியப்ெடவில்றை என்று
கேட்டால், அ ற்கு

ிருப் ிேரைா

ெ ிறை என்

ால் போடுக்ே

இயைாது.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், Dr கையர், சார்ைஸ் டார்வின்
புத் ிசாைியா

ஒரு ை

கநர்ந் கொது, இந்

பமயர்: சரி, உயிரி

ி ர். இந்

ெிரச்சற

ஆ ாரங்ேறள அவர் ொர்க்ே

சரிபசய்ய அவர் எப்ெடி முயற்சித் ார்?

த் ின் வரைாற்ைில் அவர்

நிறையில் ஒரு சுவாரஸ்யைா

ைக்கு ெிரியைா

ஒப்புறை நிறைறய

உண்டாக்ேியிருந் ார், குைிப்ொே ெடிை ஆவணேறள ெற்ைி, ஒரு
புத் ேைாே, சிை அத் ியாயங்ேறள போண்ட புத் ேைாக்ேி
பசால்ைியிருக்ேிைார், ஒருகவறள நாம் இந்
அற

த்ற யும் உயிரியைின் சரித் ிரத்ற

ார். அவர்

அடுக்குேள்
கூறும் வித் ியாசைா

அத் ியாயங்ேறள போண்ட நிறைேளாே நாம் ேருதுகவாபைன்ைால்,
அ ில் சிை அத் ியாயங்ேறள இழந்துவிட்டது கொன்ை ஒரு
சூழ்நிறைறய நாம் சந் ிக்ே கவண்டியிருக்கும், அ ி

ால் ஒரு

அத் ியாயத் ின் ஒரு ெக்ேம் ைட்டுகை ைிஞ்சியிருக்கும், அைது
முழுவதுைாே ஒரு அத் ியாயகை விடுெட்டது கொை
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இருக்கும்.

அ

ால் இவர் இந்

கேம்ெிரிய விைங்ேி

ங்ேளில் மூ ாற யரின்

ெடிைங்ேள் இல்றை என்ெ ற்கு விளக்ோைளிக்ே முயற்சிக்ேிைார், அந்
இடத் ில்

து கோட்ொடு இருக்கும்ெடியாே எ ிர்ொர்த் ார், ெடிை

ஆவணங்ேளில் முழுறை இல்ைா

ி

ால் இந்

ெடிை ஆ ாரங்ேளில்

சிை விடுெட்டிருேிைது என்று விளக்ேம் அளித் ார் – ஒன்று இதுவறர
விடுெட்ட ெடிைங்ேறள நாம் ேண்டைியவில்றை, ஏன்
ேடி

ா இன்னும்

ைாே க டி ொர்க்ேவில்றை, அல்ைது சிை அடுக்குேள், ஏ ாவது

ஒரு ோர

ந்த் ால், ொதுோக்ேப்ெடாைல் இருந் ிருக்ேைாம்; அறவ

அழிந்துகொயிருக்ேைாம். அ
அற

ாஎன்ெ ற்கு ஒப்ெிட்டு கூைி

அவர் இப்ெடியாே விளக்ேி முயற்சித்து அற

ார். ல்

ைது புத் ேத் ில்

இறணத்து புத் ேத் ின் சிை அத் ியாயங்ேள் ேிழிந்து கொ

து

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, இப்ெ, நாை ஒன்றை புரிந்துபோள்ள கவண்டும்,
இந்

ஆ ாரங்ேள் ஒருெக்ேம் இருந் ாலும், ெடிை ஆ ாரங்ேள்

இருந் ாலும், டார்வின்

ன்னுறடய ெரிணாை கோட்ொட்றட

விட்டுவிடவில்றை. அவர் எற

முன்றவத்து பசான்

அடுத்து ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். நைது அடுத்
கநயர்ேறள இற

ேவ

ார் என்ெற

ஒளித் ிறர ோட்சி இக ா.

ைாே ொருங்ேள்.

இலஷ்டிரா மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: டார்வின் கேம்ெிரிய
பவடிப்புேளி

ால் ைிேவும் ேைக்ேைறடந் ார். அற

விளக்ே முடியா

இரேசியம் என்ேிைார். ஆ

அவர்

ால் அவர்

து

போள்றேறய றேவிடவில்றை, ைாைாே ெடிை ஆவணங்ேள்
முழுறை அறடயவில்றை என்று நிற
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த்

ால் ைிருேஜீவன்ேள்

ிச்றசயாே உருவா

து கொை இருக்ேிைது என்ை ேருத்ற

முன்றவத் ார்.

Charles Darwin: “இயற்றே புவியியைின் ெ ிவுேறள நான்
ொர்க்கும்கொது உைேின் வரைாறு கநர்த் ியாே
ொ ிக்ேப்ெடவில்றை, ைாற்ைைறடயும் நிறையில்
எழு ப்ெட்டிருக்ேிைது. இந்

சரித் ிரத் ில் ேறடசி அத் ியாயத்ற

ைட்டுகை ொர்க்ேின்கைாம், ஓரிரு அல்ைது மூன்று நாடுேள்
சம்ெந் ப்ெட்ட ாே இருக்ேிைது. இந்

ெ ிப்ெில், அங்கும்

இங்குைாே ஒருசிறு அத் ியாயங்ேள் ைட்டுகை
ொதுோக்ேப்ெட்டிருக்குைது, ஒவ்பவாரு ெக்ேத் ிலும், ஆங்ோங்கே
ஓரிரு வரிேள்

ான் இருக்ேிைது.”

நநல்சன்: டார்வினுறடய வாக்குவா ம், இது ான், ஒருகவறள
அேழ்வாராய்ச்சியாளர் ேண்டுெிடிப்புெடி, ொறைேறள க ாண்டி
குறடவது, அ ிே கநரத்ற

எடுக்கும். அ ற்குள் ெை நிறை

ைாற்ைங்ேள் உண்டாகும், அது எல்ைாவற்றையும் கூட்டி
கசர்ப்ெ ற்கு கொ ாது; கைாதுைா

ைா ிரிேள் ேிறடக்ோது,

உண்றையில் பூைியின் ெடிை ஆவணங்ேளுக்கு கொ ாது, ஏன்
அ ற்குள் ெை நிறையிற்ன் நிறைைாற்ைங்ேள் கநரிட
வாய்ப்ெிருக்ேிைது.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், ஸ்டீென், மூ ாற யரின் விடுெட்ட
ெடிைங்ேளின் இரேசியத்ற

அைிந்துபோள்ள பு ிய ெடிை

ேண்டுெிடிப்புேளுக்ோே டார்வின் ோத் ிருக்ேிைார் என்ைால்,
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ா

அேழ்வாராய்ச்சிேளில் நைக்கு ேிறடத்
பவளிப்ெடுத் ிய ோரியம் என்

பு ிய ேண்டுெிடிப்புேள்

?

பமயர்: சரி, அது முற்ைிலும் ைறுக்ே முடியா
ொறைறய குைித்

ைறுக்ே முடியாைல்அ

விஷயம் ான், ெர்ேஸ்

விஷயம் இது ான்,

இருெ ாம் நூற்ைாண்டின் துவக்ே ோைத் ில் கே
ெகு ியில்

டாவின் கைற்கு

ேண்டைியப்ெட்ட ஆய்வுேள்.பு ிய ெடிைங்ேள்

ேண்டைியப்ெட்டது, ஆ

ால் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளின் இரேசியத்ற

கைம்ெடுவ ாேகவா அல்ைது நிராேரிப்ெ ாேகவா இல்ைாைல், அந்
இரேசியங்ேறள இன்னும் துல்ைியைாே ைாற்ைிவிட்டது. ஏன்

ா இந்

பு ி ாே ேண்டைியப்ெட்ட ெடிைங்ேள், ெர்ேஸ் ொறை ைற்றும் ைற்ை
ெடிை ேண்டுெிடிப்புேளும், குைிப்ொே சீ
அற

ாவில் ேண்டைியப்ெட்டது, இந்

த்து ெடிைங்ேளும் பவளிப்ெடுத் ிய விஷயம் என்

இன்னும் அ ிேப்ெடியா
ெை ரப்ெட்ட விைங்ேி

கேம்ெிரிய விைங்ேி

ா

ங்ேள் உள்ளது,

ங்ேள், டார்வினுக்கும் ப ரிந் ெடி அறவ

கேம்ெிரிய ோைத் ில் எழும்ெிய ாே இருக்ேிைது. அ

ால் இந்

பவடிப்புேள் எல்ைாம், நிச்சயைாே, அவருறடய ேற்ெற
அ ிேைா

ன்

க்கும்

ாே இருந் ிருக்கும். இப்ெடி பு ிய வடிவத் ில் க ான்ைிய

ஒவ்பவாரு கேம்ெிரிய விைங்ேி

ங்ேள் அற

த்தும், அ ற்கு ேீ ழ்

அடுக்ேில் இ ன் மூ ாற யரின் ெ ிவுேள் இல்ை றவேளாே
ித் ிருந் து குைிப்ெிடத் க்ேது. இ ற்கு முன்பும் கூட ெைவி ைா
நிறையிைா

ைிருேங்ேளின் ைா ிரிேள்

க ாண்டிபயடுக்ேப்ெட்டது

இருந் ாலும், அ ற்கு ேீ ழ் அடுக்ேளில் அவற்ைின் முன்க

ாடிேளின்

ைா ிரிேள் ேிறடக்ேவில்றை, இப்கொது அற விட இன்னும்
அ ிேப்ெடியா

நிறைேளில் பு ிய, ெை ரப்ெட்ட விைங்குேளின்

வடிவங்ேள் ிடீபரன்று க ான்ைியுள்ளது, இப்கொது இ ன்
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ஒவ்பவான்ைிக்கும் மூ ாற யரின் ைா ிரிேள் விடுெட்டிருக்ேிைது.
எ

கவ, இப்கொது இந்

ெயங்ேரைா

பு ிய ேண்டுெிடிப்புேளால் இன்னும்

ைா ிரிேறள ொர்த்துபோண்டிருக்ேிகைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, உங்ே புத் ேத் ிலும் பசால்ைியிருக்ேீ ங்ே, சரியா,
டார்வின் சந்க ேம் என்ெ ில், சிறு ெிள்றளேள் கூடு இற
ொர்த் வுடன் ஒவ்பவான்றும் வித் ியாசைாே இருக்ேிைது என்ெற
புரிந்துபோள்வார்ேள் என்று பசால்ைியிருக்ேிைீர்ேள். அவர் முற்ைிலும்
வித் ியாசைா

து ெை ேட்டங்ேறள போண்டிருக்ேிைது. அற

ெற்ைி

நாை ொர்க்ே கவண்டியது அவசியைாே இருக்ேிைது.

பமயர்: சரி, ஜீவராசிேளின் சோப் த் ில் இந்
இருக்ேிைது என்ெற

உங்ேள் கநயர்ேள் நன்ைாே புரிந்துபோள்ள இது

கெரு வியாே இருந் ிடும், ஏன்

ா சுைார் 36 ப ாகு ிேள் இருக்ேிைது.

ஒவ்பவான்ைிலும் விைங்குேளின் வறேொடுேள்
ெிரிவுேளில்

நிேழ்வு எப்ெடி

ைிேப்பெரிய

உள்ளடங்ேியிருக்ேிைது. வாழ்க்றே வரைாற்ைில் சுைார் 36

ெிரிவுேள் இருக்ேிைது. அ ில் சுைார் 26 மு ல் 27 ெிரிவுேள்
ெடிைங்ேளாே இருக்ேிைது. அப்ெடி ெடிைங்ேளாே ைாைிய அற
அ ில் 2௦ ெிரிவுேள் அற

த்தும் ேம்ெிரிய

த்தும்,

ில் மு ன்மு ல்

க ான்ைியது. ேம்ெிரிய ோைத் ில் மு ன் மு ைாே க ான்ைிய அந்
ெிரிவுேளின் ஒவ்பவான்றுக்கும் ெிர ிநி ிேள் உள்ளது. பு ிய
வடிவங்ேளில் பெரும்ொைா

றவ, இந்

ேண்டைியப்ெட்ட பு ிய வடிவங்ேள், அந்

பூைியில் இருந்
ோைேட்டத் ில்

மு ன்மு ைாே ேண்டைியப்ெட்டறவ. அறவ அற
க ான்ைிய து,
எந்
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த்தும்

ாே
ான்
ிடீபரன்று

அ ற்கு ேீ ழ் உள்ள நிறைேள் அ ன் மூ ாற யரின்

சாயறையும் உறடய ாே ோணப்ெடவில்றை.

ஆன்ெர்கபர்க்: அ

ால்

ான் அற

கேம்ெிரிய பவடி என்று

அறழக்ேிைார்ேள். பூம், இக ா வந் ிடுச்சு. கநயர்ேகள, அடுத்
ஒளித் ிறரறய நீங்ேள் ொர்க்ே விரும்புேிகைன், ஏன்

ா பு ிய ெடிை

ேண்டுெிடிப்புேள் பவளிப்ெடுத் ப்ெடுேிைது. ெர்ேஸ் ொறை இடத்ற
ெற்ைி இன்னும்போஞ்சம் ப ரிந்துபோள்ளைாம். இற

ொருங்ேள்.

இலஷ்டிரா மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
அறிவிப்பாளர்: டார்வி

ின் ைரணத் ிற்கு ெிைகு முப்ெது

ஆண்டுேளுக்கு ேழித்து, சார்ைச வால்ோட்டின் கேம்ெிரிய
ொறைேளில் பசய்

சரித் ிர சா ற

ேள் எதுவும் உயிரி

த் ின்

ைரம் அல்ைது ெடிை ஆவணங்ேளின் இறடபவளிேளில் எந்
ைாற்ைத்ற யும் உண்டாக்ே வில்றை. வால்ோட் கேம்ெிரிய
ைிருேஜீவன்ேளில் டார்வினுக்கு ப ரியா
பவளிெடுத் ி
நிறைக்கு

சிைவற்றை

ார், அ ில் ஒவ்பவான்றும் ெரிணாை ரீ ியின்
ித்துவைா

சவாைாே இருந் து, அ ற்ோ

ஆ ாரங்ேள் ெர்ேஸ் ொறைேளில் ேிறடக்ேவில்றை என்ெது
உண்றை.

நநல்சன்: வால்ோட் இந்
பவடிப்புேளின் ெிரச்சற
ைிேவும் பெரியது என்ெற
ெரிணாை போள்றேறய

உயிரி

யா

ங்ேறள ெற்ைிய கேம்ெிரிய

து டார்வின் எ ிர்ொர்த் ற

புரிந்துபோண்டார். அ ா
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ால்

ற்ோக்கும் முயற்சியில், அவரும் ெடிை

ஆவணங்ேள் பூரணப்ெடவில்றை என்ை டார்வி
விளக்ேத்ற கய

விட

ழுவிபோண்டார்.

ின்

பமயர்: டார்விற

கொை, வால்ோட்டும் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்

ஒரு ைாறய என்று ேரு ி

ார். ெடிைங்ேள் இருக்ேிைது என்ெற

அவர் ஒப்புபோண்டார். அறவ அைிவியல் ஆராய்சிக்கு
பொருத் ைா
அற

ல்ை என்று நிற

த் ார். கைலும் அறவ

த்தும் ேடைின் ஆழங்ேளில் எங்ோவது புற ந் ிருக்கும்

என்று அவர் எ ிர்ொர்த் ார்.

அறிவிப்பாளர்: ெை ஆண்டுேளாே வால்ோட்டின் அனுைா
ஏற்றுபோள்ளப்ெட்டது, ஆ

ம்

ால் ெயிற்சிக்ேப்ெடவில்றை.

இருந் ாலும், இருெ ாம் நூற்ைாண்டின் ெிற்ோைத் ில், பு ிய
ப ாழில்நுட்ெங்ேள் அனுெவபூர்வைா

முடிவுேளுக்குள்

நடத் ியது.

பமயர்: அ ாவது எண்பணய் நிறுவ
ஆரம்ெித் கொது அவர்ேள் டிரில்
துவங்ேி

ார்ேள்.அந்

ங்ேள் ேறரேளில் க ாண்ட

எந் ிரங்ேறள ெயன்ெடுத்

எந் ிரங்ேளுக்குள் பவட்டப்ெட்ட

ொறரெடிவங்ேள் இருந் து, அந்
ெடிைங்ேள் ெ ிந் ிருந் து. ஆ

ொறைேள் சிைவற்ைில்

ால் அவற்ைில் ஒன்றுகூட

கேம்ெிரிய பவடிப்புேளுக்கு முன்பு வாழ்ந்
விளங்ேி

ங்ேளுறடய ாே ோணப்ெடவில்றை.

அறிவிப்பாளர்: 196௦ம் ஆண்டிைிருந்து அைிவியல்
ஆராய்ச்சியாளர்ேள் ேடலுக்கு ேீ ழ் இருக்கும் வண்டல்
ொறைேளின் நாட்ேறள ேணக்ேிட பூைியின் ோந் விறசயில்
உண்டாகும் ைாற்ைத்ற யும் ே ிரியக்ே ே
ெயன்ெடுத்துேின்ை
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ர்.

ிைங்ேறளயும்

ெை விரிவா

ஆய்வுேள் மூைம், ேடல் ைட்டத் ின் ோை அளறவ

நிர்ணயிக்கும் நவ ீ

வறரெடத்ற

உருவாக்ேியுள்ள

ர்.

பமயர்: இப்ெ நைக்கு ப ரியும் ேடல் ைட்டத் ிற்கு ேீ ழ் இருக்கும்
ொறைேளின் ோைம் ஜுராசிக் க ான்ைிய ோைங்ேளுக்கு ெிைகு
உண்டா

து, அ ாவது ப ளிவாே பசான்

ால் நிறையா

புவியியல் ோை அளவுகோல்ெடி இறவ கேம்ெிரிய
அடுக்குேளுக்கு ேீ ழ் இருக்கும் ொறைேறள விட
ஆயிரக்ேணக்ோ
ெழறையா

ைில்ைியன் ேணக்ோ

ஆண்டுேள்

து.

நநல்சன்: அப்ெடின்

ா கேம்ெிரிய ேண்டுெிடிப்புேளின்

மூ ாற யறர ொர்க்ே கவண்டுைா

ால், நீங்ேள் இறு ியாே

பசன்ைறடய கொேிை இடம் ேடைின் அடிைட்டம் ான் என்று
எ ிர்ொர்ப்ெ ில்

வைில்றை. அந்

ொறைேள் அவ்வளவு குறைந்

ோைத் ினுறடயது.

அறிவிப்பாளர்: இந்

ேம்ெிரிய விைங்ேி

ங்ேள் எப்ெடி

ேைந் து? இறவேளின் ெரிணாை ைாற்ைத் ிற்ோ
அறடயாளங்ேள் என்

? டார்வினும் வால்ோட்டும் இ ற்ோே

ேண்டிக்ேெட்டார்ேள் இருவரும் இந்
வைிவிட்ட

இரேசியத்ற

பவளிெடுத்

ர்.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ஸ்டீென், டார்வினும் வாள்ோட்டும் ேண்டித்
ெிரச்சற

ேளுக்கு ெர்ேஸ் ொறை சரியா

ீர்றவ போடுக்ேவில்றை

என்ைால், கவறு ஏ ாவது ேண்டுெிடிப்புேள் அ ற்கு
போடுத் ிருக்ேிை ா?
19

ீர்றவ

பமயர்: கேம்ெிரிய ோைத் ிைிருந்து அடுத் டுத்து ெை வி ைா
ெடிைங்ேறள ேண்டு ெிடித்து வருேின்ை

ர், கேம்ெிரிய ோைத் ிற்கு

முன்ெிருந்

ொறைேளிலும் இருக்ேிைது. ஆ

டார்வி

ின் ேண்கணாட்டத் ிைிருந்து, கேம்ெிரிய

ிய

பு ிய

ால், எ ிர்ொரா வி ைாே,

ேண்டுெிடிப்புேளில் சிை இரேசியங்ேள் இருப்ெது ப ரிந் து
ைறைந் ிருக்கும் ெடிைங்ேளின் ரேசியங்ேள் கநர்த் ியாே ப ரிய வந் து.
ப ன் சீ

ாவில் முக்ேியைா

ஒன்று ேண்டைியப்ெட்டது. மு ல்

ேண்டுெிடிப்பு எண்ெதுேளின் றைய ோைத் ில் பவளிவந் து இறவ
அற

த்தும் கநர்த் ியாே ெராைரிக்ேப்ெட்ட ெடிைங்ேள். கைலும்,

குைிப்ொே, ப ன் சீ

ெகு ியில் ேண்டைியப்ெட்ட ெடிைங்ேள் அ ிே

கநர்த் ியாய் ெராைரிக்ேப்ெட்டிருந்து, அழோே ெராைரிேப்ெட்டிருன் து,
இந்

ெடிைங்ேளின் அச்சுேள் நிழற்ெடத் ிற்கு ஒப்ொே இருப்ெது கொை

ப ரிந் து. சீ
வந்

இன்ப

ர்ேள் ேண்டுெிடித்
ாரு விஷயம் என்

நைக்கும் ப ரிந்
விட அந்

இந்

இந்

ோரியத் ால் பவளிச்சத் ிற்கு

பவன்ைால், அதுவும், டார்வினுக்கும்

ெர்ேஸ் ொறை ைற்றும் கவல்ஸ் ெடிைங்ேறள

ோைத் ில் ெை ரப்ெட்ட விைங்ேி

வடிவங்ேளில் வாழ்ந் ிருக்ேின்ை
அைிந்துபோள்ேிகைாம். எ

என்ை உண்றைறய

கவ அேழ்வாராய்ச்சிேளின் ஒவ்பவாரு

ெிரத் ிகயே ேண்டுெிடிப்புேள் மூைம், இந்
ெயங்ேரைா

ங்ேள் வித் ியாசைா

ேண்டுெிடிப்புேள் எவ்வளவு

நிேழ்வுேறள ஏற்ப்ெடுத் ியிருக்ேிைது என்ெற

ெற்ைிய

நம்முறடய அைிவு இன்னும் அ ிேரிப்ெ ாே உள்ளது.

ஆன்ெர்கபர்க்: நைது ெள்ளிகூடங்ேளில் நாம் இற
கொ
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ற்கு ோரணம் என்

?

கேட்ோைல்

பமயர்: இற , பசால்வது ைிேவும் ேடி
பெரும்ொைா

ைா

து

ான். ஆ

ால்

ொட புத் ேங்ேள் கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள ெற்ைி

பசால்வது ேிறடயாது, அக ாடு கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள ெற்ைி எடுத்து
பசால்லும் புத் ேங்ேள் டார்வி
ைிேப்பெரிய ெிரச்சற
டார்வி

ிய

ின் ேருத் ில் இருக்கும்

றய ெற்ைி எடுத்து பசால்வது ேிறடயாது.

ின் சந்க ேம் என்ை புத் ேத் ில் நான் பசால்ைியிருக்ேிை

விஷயங்ேளில் ஒன்று என்
சந்க ேத்ற

பவன்ைால் டார்வினுக்கு இருந்

ெற்ைி பசால்ைியிருக்ேிகைன். அந்

ெரிணாை போள்றேயில் ைிேப்பெரிய ெிரச்சற
என்ெற

சந்க ேம் எப்ெடி
யாே உருபவடுத் து

எடுத்து பசால்லுேிகைன். இது விடுெட்ட மூ ாற யரின்

ெடிைங்ேளின் இரேசியத்ற

பசால்ேிைது என்ெ

ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைிய இரேசியத்ற

ால் ைட்டுைல்ை,
கைலும் ஆழாைாே

போண்டு பசல்ேிைது என்ெ ற்ோே பசால்ேிகைன். அதுவும் ஒரு
இரேசியம். விைங்ேி

ங்ேறள எப்ெடி உருவாக்குவது என்ெ ன்

இரேசியம் என்று பசால்ேிகைன். ெரிணாை பசயைில் இருக்ேிை
புவியியல் ோை அளவில் இருக்ேிை குறுேிய கநரத் ில் எந்
நிறையில் இந்

ெைவி ைா

அ ன் பசயல்ொடுேள் என்

விைங்ேி

ங்ேள் உருவாேியிருக்கும்

? இது ைிேப்பெரிய ெிரச்சற

யாே

இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, இருக்ேட்டும், கநயர்ேகள, இப்கொது ான்
துவங்ேியிருக்ேிகைாம். எப்ெடி விைங்குேள் உருவா
கையர் பசால்ை துவங்குவற

து என்று Dr.

கேட்கும் வறர பொறுறையாே

ோத் ிருங்ேள், அக ாடு, விஞ்யா

ிேள் எற

ேண்டுெிடித் ார்ேள்

என்றும் ொர்ப்கொம். அடுத் வாரம் எப்ெடி அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேளுக்கு
இந்
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உைேம் ேடைின் டிறரகைாறெட்ஸ் ைற்றும் ைார்கைள்ைாஸ்

உண்டாகும் முன்பு எப்ெடி இருந் து என்ெற
ோட்டியற
அற

என்ெற

ப ாடர்ந்து உறு ியாே

ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். அ

விட்டுவிட ைாட்டீர்ேள் என்று நிற

வைாைல் ொர்ப்ெீர்ேள் எ

ால், கநயர்ேகள,

க்ேிகைன். அடுத்

வாரம்

நம்புேிகைன்.

*****
எங்ேளுறடய ப ாறைக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இைவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெ ிவிைக்ேம்
பசய் ிடுங்ேள்.
இகயசு ேிைிஸ்துறவ ஏற்றுபோள்வ ற்ோ
@2015 A.T.R.I.
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