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காணாமல் ப ான  டிமங்களின் இரகசியம் – 
நிகழ்ச்சி 3 

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.  
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***** 

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.  
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Dr. கையர், நீங்ே இங்ே இருப்ெ ில் ைேிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நான் ஒரு 
ஒளி ிறரயுடன் நிேழ்ச்சிறய துவங்ே விரும்புேிகைன் இல்ைஷ்டிரா 
ைீ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: நிறையா  ை ிப்ெடீுேளின் ெடியாே, பூைியின் 

சரித் ிரத் ில் சம்ெவித்  90 விழுக்ோட்டிற்கு கைைா றவ இந்  
முந்ற ய கேம்ெிரிய புவியியல் ோைத் ில் நடந் ிருக்ேிைது. 
முந்ற ய கேம்ெிரிய ோைத் ின் சம்ெவங்ேறள புரிந்துபோள்ளும் 
அளவிற்கு இல்ைா  ால், ெை ரப்ெட்ட ொடப்புத் ேங்ேளின் 
ப ாகுப்ெில் ஒகரைா ிரியா  நிேழ்வுேளின் ோை வரிறச 
பசால்ைப்ெடுேிைது.  

சுைார் மூன்ைறர ெில்ைியன் ஆண்டுேளுக்கு முன்பு, ொக்டீரியா 
என்ை ஒரு பசல் உறடய  ெழறையா   உயிரி ம் பூைியில் 
மு ைில் க ான்ைியது.  

ோைப்கொக்ேில், இந்  உயிரணுக்ேள் ஒவ்பவான்ைாே கசர்ந்து 
சமுத் ிரத் ின் ேறரேளில் ோணப்ெடும் நீைப்ெச்றச ொசியாே 
உருவா து.  

மூன்று ெில்ைியன் ஆண்டுேளாே உயிரி ங்ேளில் ஒரு சிைிய 
ைாற்ைம் உண்டா து. ெிைகு, கேம்ெிரிய ோைத் ின் துவக்ேத் ில், 
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மு ன் மு ைில் ெடிை ஆவணங்ேளில் ெை பசல்ேள் உறடய 
ஜவீராசிேள் இருப்ெது ப ரியவந் து.  

முந்ற ய கேம்ெிரிய ோைத் ின் இறு ியில் சிை ஆ ாரங்ேள் 
ப ரிந் து சமுத் ிரத் ில் பஜல்ைி ெிஷ்ேள் இருப்ெற யும், 
ேடற்ொசிேள், ைற்றும் எடியாேரன் கொன்ை விைங்ேி ங்ேளின் 
இரேசியமும் ப ரியவந் து.  

Simon Conway Morris:  நீங்ே கேம்ெிரிய ோைத் ிற்கு முன்பு 

நடந் ற  ொர்க்கும்கொது, உங்ேளுக்கு பு ிராே க ான்றும் 
விஷயங்ேறள ொர்க்ே முடியும் என்ெ ில் சந்க ேைில்றை ஏன் ா 
சிை பெரிய ஜவீராசிேறள பெரிய, ெடிைங்ேறள ொர்க்ேைாம். 
இறவேறள எடியாேரன் கூட்டம் என்று அறழக்ேிகைாம். இறவ 
அற த்தும் உயிரியல் அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் ைற்றும் 
உயிரியல் ெரிணாைத் ிற்கும் ைிேப்பெரிய  றைவைியாே 
இருக்ேிைது. ஏன்? அது, ஏன் ா, அவற்ைில் சிைது விைங்குேறள 
கொை ப ரிேிைது, ஆ ால் ைீதுமுள்ள சிைது விைங்ேி ங்ேறள 
கொை ப ரியவில்றை.  

 ால் நநல்சன்: அவற்ைில் சிை ோற்று பைத்ற ேள் 

கொைிருக்கும், ேம்ெளம் கொன்ை பைத்ற ேள் ைா ிரியிருக்கும். 
ைற்ைறவ இறைோம்பு கொைிருந் து; அறவ  ாவரங்ேள் 
ேிறடயாது, ஆ ால்  ாவரங்ேளின் க ாற்ைம் இருந் து.  

அறிவிப்பாளர்: எடியாேரன்  ாவராைா விைங்ேி ங்ேளின் 

வறேயா  ா என்று சரியாே ப ரியவில்றை. ஆ ால் முந்ற ய 
கேம்ெிரிய ோைத் ின் இறு ியில், அறவ இந்  பூைியிைிருந்து 
ைறைந்துவிட்டது.  
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அறவ, அழிந்துகொய் நீண்ட ோைத் ிற்கு ெிைகு, புவியியைில் 
அற த்தும் சட்படன்று ைாைிவிட்டது.  

ெறடப்ொற்ைைில் ஏற்ப்ெட்ட ஒரு வியப்ொ  ோரியம், விளங்ேி  
சாம்ராஜ்யத் ின் அந்  ேட்டறைப்பு அற த்தும் நிஜைா  ாே 
ைாைி து. மு ல் முறையாே உயிரியல் ேட்டறைப்பு 
ொேங்ேளா , ேைறவ ேண்ேள் கொன்ைறவ, முதுகு  ண்டு, 
ப ளிவா  மூட்டு ெகு ிேள் ைற்றும் எலும்புக்கூடுேள், பூைியில் 
ோணப்ெட்ட .  

கேம்ெிரிய பவடிப்புேளின் துரி த்ற  
புரிந்துபோள்ளகவண்டுகைன்ைால், உயிரி ங்ேளின் சரித் ிரம் ஒரு 
நாளின் அளவிற்குள் அடங்ேியிருப்ெ ாே ேற்ெற  பசய்து 
ொருங்ேள்.  

Jonathan Wells: பூைியில் க ான்ைிய உயிரி ங்ேளின் 

சரித் ிரத்ற  ெற்ைி ப ரிந்துபோள்ள அவற்றை இருெத் ி நான்கு 
ைணிகநரத் ிற்குள் அடக்ேி ொர்த் ால்,  ற்ோை நிறையா  
ை ிப்ெடீுேளின் ெடி உயிரி ங்ேளின் துவக்ேம் 3.8 ெில்ைியன் 
ஆண்டுேளுக்கு முன்பு என்ை கூைப்ெடுேிைது, நான்கு ெில்ைியன் 
என்று றவத்துபோள்கவாம். அ ன்ெடி ேடிோர கநரத்ற  றவத்து 
ொர்த் ால், 24ைணிகநர ேடிோரம்: ஆறு ைணிகநரைா, இந்  ஒரு 
பசல் ஜவீராசி ைட்டும்  ான் க ான்ைியிருக்கும் கவறு எதுவும் 
இல்றை, ஆரம்ெத் ில் இருந்  ைா ிரிகய ான் இருந் து. 
ென் ிரண்டு ைணிகநரம், அக ைா ிரி ான் இருக்கு. ெ ிப ட்டு 
ைணிகநரம், அப்ெடிகய ான் இருக்கு. ஒரு நாளின் முக்ோல் ொேம் 
ேடந்துவிட்டது, இப்ெ நம்ை ேிட்ட இருக்ேிை ஒகர விஷயம் இந்  
ஒரு பசல் ஜவீராசி ான். சரி, சுைார் இருெத் ி ஓைாம் 
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ைணிகநரத் ில், இரண்டு நிைிடங்ேளின் இறடகவறள கொன்ை 
சையத் ில் பூம்! நிேழ்ோைத் ில் அவர்ேள் றவத் ிருக்கும் அக  
வடிவங்ேறள உறடய முக்ேியைா  ெிர ா ைா  
விைங்ேி ங்ேள் க ான்ை ஆரம்ெித் து – அவற்ைில் ெை 
இன் மும் நீடித்து போண்டிருக்ேிைது, இன்றைக்கு அ ில் 
சிைவற்றை நாம் ொர்க்ே முடிேிைது. இருெத் ி நான்கு 
ைணிகநரத் ில் இரண்டு நிைிடங்ேளுக்கு குறைவா  கநரம்; 
இப்ெடி ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்  ிடீபரன்று உருவா து.  

அறிவிப்பாளர்: டார்வின் துவங்ேி, ஒவ்பவாரு ேண்டங்ேளிலும் 

பசய்யப்ெட்ட அேழ்வில் உயிரி ங்ேளின் துவக்ேத்ற  ெற்ைி 
ஏக ாபவாரு ேணிப்பு இருந்துபோண்டிருக்ேிைது, பூகைாே ரீ ியில் 
நறடபெற்ை நிேழ்வு கொல் இருக்ேிைது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: அ ாவது, ஸ்டீென், இப்ெ நாை ொர்த்  ோட்சிேள் 

ெிரம்ெிக்ே றவக்ேிைது, ஆல்றரட். எ  ாை கேம்ெிரிய ோைத் ில் 
பூைியிைிருந்து ேண்டைியப்ெட்ட இந்  ெடிை ஆ ாரங்ேள் 
டார்வினுறடய உயிரி த் ின் துவக்ேம் ெற்ைி கோட்ொட்டிற்கு 
சவாைாே இருந் து?  

டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: கேம்ெிரிய ோைத் ில்  ிடீபரன்று 

க ான்ைிய விைங்ேி ங்ேளின் க ாற்ைம் ஒரு சிை ோரணங்ேளி ால் 
உண்றையில் ஆச்சரியைறடய பசய்ேிைது. மு ைாவது, புவியியல் 
வரைாற்ைில் இது பைாத் த் ில் ைிே சிைிய விழுக்ோட்றட 
போண்டிருக்ேிைது. இப்ெடி குறுேிை ோை அவோசத் ில் இப்ெடி 
புதுறையாே க ான்ைியிருப்ெது சா ாரண ோரியைல்ை இது 
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எ ிர்ப்ொர்ப்புேளுக்கு அப்ொற்ெட்டது. நீங்ே நிற த் ிருக்ேைாம், 
டார்கவ ிய ின் அறைப்புெடி, இயற்றேயின் ப ரிந்ப டுப்புெடி 
அறைந் து என்ேிகைாம், சீரற்ை ைாற்ைம், போஞ்சம் போஞ்சைாே 
ஆங்ோங்கே சிை ைாற்ைங்ேள், ோைப்கொக்ேில் அதுகவ ஒரு 
நிறையா  ைாற்ைத்ற  அ ிேரித் து என்ைிடைாம். ஆ ால் ைாைாே 
இறடயில் விட்டுப்கொ  அல்ைது பவவ்கவைாே அ ிேரித் ிருப்ெற  
ோண்ேிகைாம். இந்  பெருக்ேைா து குறைந்  புவியியல் ோை 
அவோசத் ில் நடந் ிருப்ெற யும் ோணமுடிேிைது. சரி, இப்ெடி 
கயாசிக்கும்ெடி நாம் உந் ப்ெட்டிருக்ேைாம், சரி, அப்ெடி, இருந் ாலும், 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் என்ெது சுைார் ெத்து ைில்ைியன் ஆண்டுேளின் 
நிேழ்வாகும். அது ஒரு நீண்ட ோை நிறை. ை ி  சரித் ிரத் ின் 
அளவுகோைில் இது நீண்ட ோைைாே இருக்ேிைது.  

ஆ ா நான் நிற க்ேிகைன் நம்ைில் சிைர் புரிந்துபோண்கடாம், 
ப ரிந் ிருக்ேிகைாம், அ ாவது உயிரியைின் ெடி ெத்து ைில்ைியன் 
ஆண்டுேள் என்ெது ேண்ணிறைக்கும் கநரத் ிற்கு சைம். அ ாவது இது 
ைாற்ைம் ஏற்ப்ெட க றவப்ெடும் கநரத் ிற்கும் இயற்றேயா  
நிய ிேளின் இப்ெடி ான் நாடாகும் என்று பசால்ேிை கநரத் ிற்கும் 
ஒப்ெிடும்கொது, இது ைிேவும் குறைவா  ோை அவோசைாே 
இருக்ேிைது.  

இந்  ெரிணாை போள்றேயின் ேிறளயாே இருப்ெது ான் ைக்ேள் 
ப ாறே ைரெியல். இது உயிரியைில் ேணக்கு ெகு ியாே இருக்ேிைது 
இ ில் ான் உயிரியைாளர்ேள் பசால்லும் ோத் ிருப்ெின் கநரம் 
என்ெற  ேணக்ேிடுேிைார்ேள். ஒரு குைிப்ெிட்ட ெரிணாை ைாற்ைத் ிற்கு 
இவ்வளவு கநரம் எடுக்கும் என்ெற  எ ிர்ொர்க்ேைாம் என்று கூறுவது. 
உயிரியைாளர்ேள் இந்  ோை அவோசத்ற ேணக்ேிட, அவர்ேள் 
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ைாற்ைத் ின் அளறவ ெற்ைி ப ரிந் ிருக்ேகவண்டும்,  றைமுறை 
இறடபவளி, இ ில் சம்ெந் ப்ெட்டிருக்ேிை ெை ரப்ெட்ட உயிரி ங்ேளின் 
ப ாறேயின் அளறவ ப ரிந் ிருக்ேகவண்டும். ைக்ேள் ப ாறே 
ைரெியைின் சைீெத் ிய ேணக்ேிடு ைில் என்  பசால்ைப்ெட்டிருக்ேிைது 
என்று ொர்க்ேமுடியும், ஒரு சிை இறண ைாற்ைங்ேளுக்கும் கைைாே 
எற யாேிலும் எ ிர்ொர்த் ால்,அ ற்கு ோத் ிருக்கும் நாட்ேள் ெை 
ஆயிரம் ைில்ைியன் ஆண்டுேள் எடுக்குைாம். அ  ால் உயிரியைின் 
ெடி ெத் ி ைில்ைியன் ஆண்டு எ ெது ேண்ணிறைக்கும் கநரத் ிற்கு 
சைம். இறவ கொ ிய ஒருங்ேிறணப்ெின் ைாற்ைத்ற  ஏற்ப்ெடுத்  கூட 
கொதுைா து இல்றை, அ ி ால் இந்  அசாத் ியைா  ஜவீராசிேளின் 
துவக்ேத் ிற்கு இது கொதுைா  ல்ை.  

டிறரகைாறெட்ஸ், உ ாரணைாே, இறவேளுக்கு ேைங்ேி  ேண்ேள் 
இருந் து என்ெற  இந்  விைங்ேி ங்ேளின் ைீ முள்ள ெடிைங்ேறள 
றவத்து ொர்க்ேிகைாம். இறவ அற த்தும் ெடிை ஆவணங்ேளில் 
கநர்த் ியாே ெ ப்ெடுத் ப்ெட்ட ெை ொேங்ேளுறடய வடிவங்ேள். 
இறவயற த்தும் க ான்ைி, ைறுெடியும், இந்  ெத்து அல்ைது 
ெ ிற ந்து ைில்ைியன் வருடங்ேளுக்குள்  ிடீபரன்று க ான்ைிய ாே 
இருக்ேிைது. அ  ாை நிச்சயைா இயற்றேயாே ப ரிந்ப டுக்ேப்ெட்டு 
குைிப்ெிட்ட ைாறு ல் பெறுவ ற்கு இந்  ோை அவோசம் கொதுைா து 
அல்ை. அ  ால் இயற்றேயாே ஒவ்பவான்றும் க ர்வு பசய்யப்ெடடும் 
ெறடப்ொற்ைைின் வல்ைறைக்கு இது அ ிர்ச்சியூட்டும் ைிேப்பெரிய 
சவாைாே இருக்ேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா. இந்  இரேசியம் பு ிய ேண்டுெிடிப்புேள் வரவர 

இன்னும் ஆழைாேிைது. அடுத்  ஒளித் ிறரயின் மூைம் இவர்ேறள 
ைறுக்ே முடியா  ஒன்று ேண்டைியப்ெட்ட சீ ாவிற்கு அறழத்து 
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பசல்ை இருக்ேிகைாம். இற  ெற்ைிய வியப்ொ  விஷயம் என்  
ப ரியுைா, கநயர்ேகள, அவங்ே ெழறை வாய்ந்  ெடிைங்ேறள 
ேண்டுெிடித் ிருக்ேிைார்ேள் கைலும் இந்  ெழறையா  ெடிைங்ேள் 
உள்ளறைப்ெில் ெைநிறைேறள போண்டுள்ளது. இற  நீங்ே ேண்டிப்ொ 
ொர்க்ே கவண்டும் எ  விரும்புேிகைன்.  

 

இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: சைீெ ில் கூட, ப ன் சீ ாவின் 

ேண்டுெிடிப்புேள் ெைதும் அைிவியலுக்கு வியபூட்டுவ ாேவும் 
கேம்ெிரிய ரேசியத்ற  இன்னும் ஆழைா  ாேவும் ோட்டுேிைது.  

1984 ல் அேல்வாராய்ச்சியாைர்ேளின் வரைாற்ைில் 
ேண்டுெிடிக்ேப்ெட்ட ைிேப்பெரிய விஷயம் சீ ாவின் யூ ான் 
ைாோணத் ிற்கு பவளியில் உள்ள சிைிய நேரம்  ான்.  

பசங்க்ஜியாங் ைறைசிேரத் ிற்கு அருேில் ஆராய்ந்து 
ொர்க்றேயில், ப ாவ் சியன் – குவாங் இதுவறரயில் 
ேண்டைியப்ெடா  சிை ெழறையா  அருறையாய் 
ெ ப்ெடுத் ப்ெட்ட ெல்கவறு வறேயா  கேம்ெிரிய ெடிைங்ேறள 
க ாண்டிஎடுத் ார்.  

பசங்க்ஜியாங் ெடிைங்ேளின்  ன்றை குைிப்ெிடத் க்ேறவ என்று 
ப ாவ் கூறுேிைார், “ேளிைண்ணின் ஈரைா  ெகு ியில் இந்  
விைங்குேள் அற த்தும் உயிருள்ளறவ கொை ோட்சி 
அளிக்ேின்ை  என்ைார்.” 
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Morris:  அவர்ேள் கசேரித்  ெடிைங்ேள், அ ாவது, அறவ 

அற த்தும் ெிரைிப்பூட்டுேின்ை . நிச்சயைா, அற  ொர்ப்ெ ற்கு 
அருறையாே இருக்ேிைது.  

டாக்டர் பேம்ஸ் பவலண்டடன்: அறவ ெிரோசைா  

நிைங்ேகளாடு, இரும்பு துேள்ேளாலும் ைற்ை ேணிைங்ேளாலும் 
ேறர ெட்டிருக்ேிைது, அ  ால் அறவ அற த்தும்  ங்ே 
நிைத் ில் அல்ைது சிேப்பு நிைங்ேளில் க ான்றுேிைது. இறவ 
அற த்தும் ொறைேளின் ெின்புை ெழுப்பு நிைத்ற  பெைாைல் 
  ித் ிருக்ேிைது. அ  ால் இறவ அழோே ோணப்ெடுேிைது. 
எ கவ, ேறையம்சங்ேளுடன் ைிே அழோே இருக்ேிைது.  

Wells: அறவேளின் பெரும்ொலும் பைன்றையா  சருைத்ற  

போண்டது, ேடி ைாே ெகு ிேள் இல்றை, எலும்பு கூடு இல்றை, 
ஓடுேள் ேிறடயாது,பைன்றையா  சரீரம், இறவ அற த்தும், 
கநர்த் ியாே ெ ப்ெடுத் ப்ெட்டிருக்ேிைது. அ  ால் உைேம் 
எங்ேிலும் இருப்ெற  ோட்டிலும் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்  சிைந்  
விளக்ேங்ேறள போண்டிருப்ெற  ொர்க்ே முடியும்.  

அறிவிப்பாளர்: 1990 ேளின் துவக்ேத் ில் சீ  ெடிைங்ேளின் 

அைிக்றேேள் உைேம் முழுவதும் அனுப்ெப்ெட்டது. கசன் 
ெிரான்சிஸ்கோ ெல்ேறை ேழேத் ில், ேடல் உயிரியைாளரா  
ொல் சியன்  ேவல்ேறள ெின்ெற்ைி ார்.  

Paul Chien: என்னுறடய ேவ த்ற  ஈர்த்  ோரியம் 

என் பவன்ைால் ெெீல்ஸ் படய்ைி ெத் ிரிறேயில் பவளியா  
ேட்டுறர, சீ ாவின் அரசு அங்ேீோரம் பெற்ை ேம்யூ ிச நாளி ழ், 
உைேபைங்ேிலும் உள்ள விஞ்யா ிேள் ேவ த்ற  பசங்க்ஜியாங் 
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ெடிைங்ேள் ஈர்த்  ாே அைிவித் து. கைலும் ெெீல்ஸ் படய்ைியில் 
இந்  ேண்டுெிடிப்புேள் டார்வி ின் ெரிணாை போள்றேக்கு 
சவாைாே இருப்ெ ாேவும் அைிவித் து.  

அறிவிப்பாளர்: 1996 ரிைிருந்து ொல் சியின்   து பசாந்  

ஆய்வுேறள நடத்தும்ெடி ெைமுறை ப ன் சீ ாவிற்கு ெயணிக்ே 
துவங்ேி ார்.  

Chien: இந்  கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் விைங்குேள் ெடிப்ெடியாே 

ெரிணாை வளர்ச்சியறடயும் என்ை ேருத் ிற்கு பெரிய சவாைாே 
இருந் து, ஏன் ா இறவ அற த்தும்  ிடீபரன்று க ான்ைியது 
கொை இருந் து. இதுை இருந்  ெிரச்சற , இ ற்கு அவர்ேள் 
எப்ெடி விளக்ேம்  ருவார்ேள?   

அறிவிப்பாளர்: அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் ெர்ேஸ் ொறையில் 

க ாண்டி எடுக்ேப்ெட்டறவேறள விட கேம்ெிரிய ெடிைங்ேள் 
ைிேவும் ெழறையா றவ என்று ேரு ி ார்ேள். இருப்ெினும் 
உள்ளறைப்புெடி இறவ இன்னும் குழப்ெைாே ோணப்ெட்டது. இந்  
ேண்டுெிடிப்ொ து இந்  பவடிப்புேளில் உள்ளறவ முந்ற ய 
ேணிப்றெவிட இன்னும் 20- 40ைில்ைியன் ஆண்டிற்கும் முன்பு 
உண்டா ப ன்று உணர்த் ியது.  

Chien: இ ன் ோை அவோசத்ற  ேணக்ேிட்டகொது அந்  

நாட்ேளில் க ான்ைிய இந்  விைங்குேள் ேிட்டத் ட்ட சுைார், 
நிச்சயம் 10 ைில்ைியன் ஐந்து ைில்ைியன் ஆண்டுேள் இருக்கும் 
என்ெற  உணர்த்துேிைது. இது அைிவியல் விஞ்யா த் ில் 
ைிேப்பெரிய அ ிர்ச்சியூட்டும் நிேழ்வாகும். நாை ொர்க்ேிை 
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அற த்தும் ொ ி அளவாேத் ான் இருக்ேிைது. இந்  ொ ி 
நிறைக்கு கூட விளக்ேம் குறைவு ான்.  

நநல்சன்: கேம்ெிரிய பவடிப்புேளின் இறடபவளி 

குறைந்துபோண்கட இருந் து, கவறு வார்த்ற ேளில் பசான் ால், 
ோைத் ின் அவோசம் குறையகுறைய, ெரிணாை போள்றேயின் 
சவால் அ ிேரித்துபோண்டிருந் து, ஏன்ப ன்ைால் பவகு 
விறரவாே ஒன்ைிறணக்ேப்ெட்ட வடிவங்ேளின் வித் ியாசங்ேள் 
ைிேவும்  த்ரூெைாே வியக்ே றவப்ெ ாே இருந் து. அது 
உண்றையா  க ாற்ைத்ற  அறடந் து அதுகவ ெரிணாை 
பசயல்ொட்டின் ேருத் ிற்கு அடிப்ெறட சவாைாே இருந் ிருக்கும் 
என்று நிற க்ேிகைன்.  

Chien: நாம் ொர்த்  ோரியம், இற  ெற்ைி சீ  விஞ்யா  

சமூேத் ி ர் முழுவதும் முன்க ாக்ேி பசன்றுபோண்டிருப்ெது 
ப ரிந் து. கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் இருக்கும் ஆ ாரங்ேள் 
உண்றைபயன்று அவர்ேள் நம்ெி ார்ேள். இற   டார்வி ின் 
போள்றேக்கு ைிேப்பெரிய சவாைாே ொர்த்  ர். அற  குைித்து 
கநர்றையாே இருந்  ர்; அ  ால் ான், டார்வி ின் சிந் ற  
ேட்டத் ிற்கு பவளியில் நின்று இற  எப்ெடி விளக்ேிடைாம் 
என்று கயாசித் ார்ேள்.   

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, Dr. கையர், இது பராம்ெ ஆச்சரியைா இருக்ேிைது, 

ஓகே. முந்ற ய மூ ாற யர் என்று ஒன்றும் இல்ைாைல் எப்ெடி இந்  
 ிறேப்பூட்டும் ஜவீராசிேள் உண்டா ப ன்று துரி ைா பசால்லுங்ேள், 
முந்ற ய கேம்ெிரிய மூ ாற யரின் ெடிைங்ேள் விடுெட்டிருந்தும் 
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எப்ெடி நவ டார்வி ிய அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் இற  
விளக்ேி ார்ேள்?  

பமயர்: சரி, Dr. பசய்யின் ைறைமுேைாய் பசான் துகொல்,  

இன்றைக்கு ெை அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் 
ைிேப்பெரிய நிேழ்வு என்ெற யும் நாம் ொட புத் ேங்ேளில் ெடித்  
ெரிணாை போள்றேக்கு இது சவாைாே இருக்ேிைது என்ெற யும் 
முழுவதுைாே ஒப்புபோள்ேின்ை ர், அற  நவ டார்வி ிய போள்றே 
என்கைாம். ஆ ால் இன்னும் நவ டார்வ ீிய போள்றேயின் 
 ற்க்ோப்ொளர்ேளும் இருக்ேிைார்ேள். இந்  மூ ாற யரின் வடிவங்ேள் 
இல்றை என்ை நிறைறய விளக்ேி பசால்ை அவர்ேள் ெயன்ெடுத்தும் 
முறைறய உருவாக்ேைா  ேருதுகோள் என்று அறழக்ேின்ை ர். இந்  
உருவாக்ேைா  ேருதுகோள் என்ைால் என்  என்ைால், ெத்ப ான்ெ ாம் 
நூற்ைாண்டில் டார்வின் முன்றவத்  கயாசற யின் நவ ீ ோை 
நாேரிேைா  ெ ைாே ேரு ப்ெடுேிைது. நம்ைால் மூ ாற யரின் 
வடிவங்ேறள ொர்க்ே இயைா  ற்கு ோரணம் நாம் இன்னும் ேடி ைாே 
முயன்ைி க டவில்றை, அைது ஏக ா சிை ோரணங்ேளால் 
மூ ாற யரின் ைா ிரிேள் சரியாே ெராைரிக்ேப்ெடவில்றை என்று 
கூறுேின்ை ர்.  

எ கவ, ெிற்ோைத் ில் க ான்ைிய கேம்ெிரிய விைங்ேி ங்ேளின் 
மூ ாற யரின் ெடிைங்ேள் விடுெட்டிருக்ேிைது என்ை ேருத்ற  
இன்றைய நவ ீ ோை வார்த்ற ேளில் பசான் ால், அந்  வடிவங்ேள் 
விடுெட்டறவேைாே உள்ளது அவற்ைின்  உருவாக்ேத் ின் நிறை 
விடுெட்டிருக்ேைாம் அ ற்கு ோரணம் ெடிை ஆவணங்ேளில் கொதுைா  
ைா ிரி இல்ைா  ாே இருக்ேைாம் அல்ைது பூரணைாே ெராைரிக்ே 
ெடா  ி ால் இருக்ேைாம்.  
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இப்ெ, உயிரி ங்ேளின் ஆரம்ெம் என்ை பவளியடீு வந்து 15௦ ஆண்டுேள் 
ஆேிைது, ெைவி ைா  ெடிவங்ேள் ேண்டைியப்ெட்ட நிறை உள்ளது, 
இதுக்கும் கைை ேடி ைா க டப்ெடவில்றை என்று யாராலும் பசால்ை 
முடியாது. அ  ால் ஜ ங்ேள் இப்கொது பசால்லுேிை ோரணம் 
என் பவன்ைால்  விடுெட்ட ெடிைங்ேள் சரியாே 
ொதுோக்ேப்ெடவில்றை என்ேின்ை ர். குைிப்ொே முன்றவக்ேெடுேிை 
ேருத்து என் பவன்ைால் விடுெட்ட முந்ற ய ோை ெடிைங்ேள் சரி 
ொதுோக்ேப்ெடவில்றை ஏன்ப ன்ைால் அவர் ைிேவும் சிைிய ாேவும் 
ொதுோத்து றவக்ே முடியா  அளவும் பைன்றையாேவும் 
இருந் ிருக்கும். இற  ான் குழப்ெைா  ேருதுகோள் என்று 
பசால்லுேிை கூட்டத் ி ர் நம்புேிைார்ேள் அது ான் வழக்ேத் ில் 
இருக்ேிைது. இருந் ாலும், இந்  கயாசற றய அ ைாக்ேிய 
ைற்றுபைாரு ேண்டுெிடிப்பு சீ ாவில் ேண்டைியப்ெட்டுள்ளது. 
உண்றையில், அடிப்ெறடயா  ோரியத் ிற்கு இது ைிேப்பெரிய சவால் 
என்று நிற க்ேிகைன்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அடுத்து வர இருக்கும் ஒளித் ிறர ோட்சியில் 

இற  ெற்ைி ான் ொர்க்ே இருக்ேிகைாம், கநயர்ேகள. உருவாக்ேத் ின் 
ேருதுகோறள ைறுக்கும் ெடிை ஆ ாரங்ேள் என்ப ன் , விடுெட்ட 
நிறைக்ோ  ோரணங்ேள், கேம்ெிரிய உயிரி ங்ேளின் மூ ாற யர் 
யார், எ ெது ேண்டைியப்ெடவில்றை, ஏன்ப ன்ைால் அறவ 
ெராைரிப்ெ ற்கு ைிேவும் சிைிய ாே அ ிே பைன்றையாேவும் 
இருந் க ா? இந்  ஒளித் ிறரறய நீங்ேள் ொர்க்கும்ெடி விரும்புேிகைன்.  
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இலஷ்டிரா மீடியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து 
“டார்வினின் குழப் ம்” 

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள ெற்ைி இதுவறர 

ஆவணம் பசய்யப்ெடா  ைிே முக்ேியைா  
ெடங்ேறளபசங்க்ஜியாங் ெடிைங்ேள் போடுத்  . அறவேளுக்கு 
கநராே ேீழிருக்கும், முந்ற ய கேம்ெிரிய அடுக்குேளின், 
ொறைேளில் உயிரி ங்ேளின் ைற்றுபைாரு அத் ியாயம் 
எழு ப்ெட்டிருந் து.  

பமயர்: சீ ாவில் ைற்றுபைாரு அருறையா  ேண்டுெிடிப்பு 

ேண்டைியப்ெட்டது. அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் கேம்ெிரிய 
பவடிப்புேறள ெற்ைி கூறும் ஆவணைா  அடுக்ேிற்கு ேீழ் உள்ள 
ொறையின் அடுக்ேில் சிைிய நுண்ணிய ேடற்ொசி 
ேருமுட்றடேறள ேண்டைிந்துள்ள ர். இந்  ேருமுட்றடேள் 
அற த்தும் பைன்றையா  சருைமுறடய விைங்ேி ங்ேள், 
அவற்ைில் சிைது கேம்ெிரிய பவடிப்புேளுக்கு 60 ஆண்டுேளுக்கு 
முன்பு ெடிைங்ேளாே ெ ிப்ெட்டறவ.  

அறிவிப்பாளர்: இந்  ேருமுட்றடேள் அற த்தும் 

பைன்றையா  சருைமுறடய விைங்ேி ங்ேள், அவற்ைில் சிைது 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேளுக்கு 60 ஆண்டுேளுக்கு முன்பு 
ெடிைங்ேளாே ெ ிப்ெட்டறவ. 

பவலண்டடன்: இந்  ேருக்ேளும் முட்றடேளும் பைல்ைிய 

ொறைேளின் இடுக்ேில் ே ிை வஸ்துேளில் 
ெ ப்ெடுத் ப்ெட்டிருக்ேிைது, ஒரு ொஸ்கெடிக் வஸ்துேள், 



16 

 

ெைங்ோை ேடல் ைட்டத் ில், இருந்  ாம் கைலும் இன்றைக்கு 
இருக்கும் ேடல் நீறரவிட அன்றைக்கு இருந்  நீரின் இயற்பு 
வித் ியாசைாே இருந் ப ன்று கூைப்ெடுேிைது, ஏன்ப ன்ைால் 
கேம்ெிரிய நாட்ேளில் இந்  வி ைா  ெடிை ெ ப்ெடுத்தும் நிறை 
ைறைந்துவிட்டது, இன்றைக்கு அந்  நிறை ோணப்ெடுவ ில்றை. 
அ  ால் இந்  சிைிய நுண்ணிய ெடிைங்ேறள போண்ட 
பைல்ைிய ொறை ெிளவுேள் ேிறடத் ிருப்ெது நைது அ ிர்ஷ்டம்.  

பமயர்: இது ைிேவும் முக்ேியத்துவம் வாய்ந் து, ஏப ன்ைால் 

விடுெட்ட கேம்ெிரிய ெடிைங்ேளுக்கு பசால்ைப்ெடும் பொதுவா  
ோரணம் என் பவன்ைால் அந்  முந்ற ய கேம்ெிரிய 
விைங்ேி ங்ேள் அற த்தும் ெ ப்ெடுத்  முடியா  அளவிற்கு 
பைன்றையாேவும் சிைிய ாேவும் இருந் து என்ை ேருத்து ான்.  

அறிவிப்பாளர்: 1999 மு ல், ெடிை ேருமுட்றடேறள ெற்ைி 

ொல் சியின் ஆராய்ந்து ொர்த்து அ னுறடய வடிவத்ற  
ேண்டைிய முற்ெட்டார்.  

Chien: அற  அைிைத்க ாடு அைசும்கொது, அ ிலுள்ள 

ொறைேறள அேற்ைி ேருமுட்றடறய ைட்டும் ெிரித்ப டுக்ே 
முடியும். அ ற்கு ெிைகு உருண்றடயா  கோைி அல்ைது சிைிய 
ைண் துேள் கொன்ை ைா ிரி ேிறடக்கும். அற  நாம் சிைிய 
நுண்ணிய ேருவிேள், பெரிய ேருவிேள், ஒரு ைில்ைிைீட்டர் 
அளவுள்ள ேருவிமூைம் ொர்ப்கொம். அ ில் சுைார் 500- 800 
றைக்கராைீட்டர்ஸ் அளவுள்ள ாே ோணப்ெவற்ைில், 
பெரும்ொைா றவ ேடற்ொசிேள் ான். ெிைகு நான் இந்  
உருண்றடேறள உறடத்து ொர்க்ே துவங்ேிக ன், உட்புைம் 
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இருப்ெற  ொர்க்ே முயன்கைன். எபைக்ட்ரான் றைக்கராஸ்கோப் 
உ வியி ால் என் ால் இந்  முட்றடேளுக்குள் இருக்கும் 
துறண உயிரணுவின் அறைப்புேறள ோண முடிந் து.  

அறிவிப்பாளர்: முந்ற ய கேம்ெிரிய உயிரி த் ின் 

உறடயக்கூடிய எச்சங்ேளில் சியின் பசய்  ஆராய்ச்சி 
முக்ேியைா  கேள்விறய எழுப்ெியது.  

பமயர்: ொறை அடுக்குேளின் ேீழ்  ட்டு இந்  ேருமுட்றடேறள 

ெ ப்ெடுத் ி ால், பைன்றையா  றைக்கராஸ்கோெிக் 
ேருமுட்றடேறள ெ ப்ெடுத்  முடிந் ால், ஏன் கேம்ெிரிய 
விைங்ேி ங்ேளின் முந்ற ய வம்ச விைங்ேி ங்ேறள ெ ப்ெடுத்  
முடியாைல் கொ து? கவறு வி ைாே பசான் ால், உறடந்து 
கொகும்  ன்றையுடிய ேருமுட்றடேறள ெ ப்ெடுத் முடிந் ால், 
எ  ால் அக  ொரியில் உள்ள, ேடி  ஓடுள்ள டிறரகைாறெட் 
வறேயின் மூ ாற யறர ெ ப்ெடுத்  முடியவில்றை?  

Wells: ஒரு பொதுவா  ோரியத்ற  நைக்கு எடுத்து கூை 

முடியா  அளவிற்கு ெடிை ஆவணங்ேள் கச ைறடந் ிருக்ேிைது 
என்ை, ேருத்து முற்ைிலும் ஏற்றுபோள்ள முடியா  ஒன்ைாகும்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஸ்டீென், இப்ெ ொர்த்  ோரியம் ெிரைிப்ொே 

இருக்ேிைது. எ க்கு நல்ைா ஞாெேம் இருக்கு நான் ெள்ளியில் 
இருந் கொது என் ஆசிரியர்ேள் பசால்ைியிருக்ேிைார்ேள், இந் , 
விடுெட்ட இறணப்புேள் ஏன் விடுெட்டிருக்ேிைது என்ைால் அறவ 
ைிேவும் கைன்றையா  ாே இருக்குைாம், அ  ாை அறவேறள, ெடிை 
ஆவணங்ேளில் இறணத் ிட இயைவில்றை என்ொர்ேள். கொ  
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ஒளித் ிறரயில் அப ல்ைாம் ஒன்றுகை இல்றை என்ெது ப ளிவாே 
இருந் து. இப்ெ நவ டார்வி ிய அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள்  ாங்ேள் 
பசய்யும் ோரியங்ேளுக்கு என்  விளக்ேம்  ருேிைார்ேள்?  

பமயர்: நாை, பவறும் அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் ைற்றும் கேம்ெிரிய 

அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேறள ெற்ைி ைட்டும் கெசகவண்டும், ஏன் ா 
என்ற  பொறுத் வறர பெரும்ொைா  அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் நவ 
டார்கவ ிய போள்றேறய ஏற்றுபோள்ள அவசியைில்றை 
என்ேின்ை ர் ஏன் ா அ ில் நிறைய சிக்ேல் இருக்ேிைது. அவர்ேள் 
ஏக ாபவாரு வறேயா  ெரிணாை போள்றேறய ஏற்றுக்போண்டு 
நிற்ேிைார்ேள், ஆ ால் பெரும்ொைா  முன் ிறை 
அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள், குைிப்ொே சீ ாவில், ஆ ா அ ில் அபைரிக்ே 
முன் ணி அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேளும், பசால்வது என் பவன்ைால் 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள றவத்து நாங்ே என்  பசய் ாலும் பசய், 
எற  விளக்ேி பசால்ை முயன்ைாலும், என்  பசான் ாலும் இது 
உண்றையா  நிேழ்வு என்ெ ிைிருந்து ான் துவங்ே கவண்டும். இது 
முழுறையறடயா  ைா ிரியின் குளறுெடியல்ை. முழுறையாே 
ெ ப்ெடுத் ப்ெடா  ின் குளறுெடியா  நிறை அல்ை. இது 
உண்றையா  நிேழ்வு, அற  குைிப்ெிட்டு பசால்ைகவண்டும். கைலும் 
சிை முன் ணி சீ  அேழ்வாராய்ச்சிேளில் ஒருவரா , J. Y. பசன், 
இந்  ோரியத்ற  பவளிப்ெறடயாே கூைியிருக்ேிைார்.  

ஸ்ைித்பசா ியன் நிறுவ த் ின் டாங் எர்வின் 2013ல் கேம்ெிரிய 
பவடிப்றெ ெற்ைிய புத் ேத்ற  எழு ி ார், அ ில் கஜம்ஸ் 
கவைண்றடனும், பெர்கேைி ோைிகொர் ியா ெல்ேறைேழேத் ில் 
இருந் வபரன்று கொ  ஒளித் ிறரயில் அவறர ொர்த்க ாம், 
இருவரும் இந்  விஷயத்ற  ான் பசால்ைியிருக்ேிைார்ேள். கேம்ெிரிய 
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நிேழ்வு உண்றையா து. அ ற்ோ  சரியா  விளக்ேம் நம்ைிடம் 
இல்ைாைல் இருக்ேைாம், ஆ ா உண்றையாே நடந்  சம்ெவத்ற  
ஏற்றுபோள்வது கொை இந்  விஷயத்ற யும் ொர்க்ேகவண்டும். ேீழ் 
அடுக்ேில் என்  இருக்ேிைது என்று ப ரியா  ால் சந்க ேத்க ாடு 
ஏக ாபவாரு ேற்ெற யா  விஷயம் என்று இற  எளி ாே 
எடுத்துபோள்ள கூடாது. இப்ெ நாை கயாசிக்ேிை ற்கு நல்ை ோரணம் 
இருக்கு இந்  ேீழ் அடுக்ேல், அல்ைது முந்ற ய கேம்ெிரிய ோை 
சூழ்நிறையில் நிச்சயம், இது சிைிய நுண்ணிய பைன்றையா  
ஜவீராசிேறளயும் ெ ப்ெடுத் ி றவக்ே ஆற்ைல் உள்ள ாே 
இருந் ிருக்ேிைது. இப்ெடி இருப்ெ ால், ேடி ைா  ெகு ிேறள உறடய 
பெரிய உயிரி ங்ேளின் ொேங்ேள் இல்ைாைல் இருக்ோது, அந்  
விைங்குேள் இருந் ிருந் ால் நிச்சயம் இருந் ிருக்கும், மூ ாற யர் 
இருந் ிருந் ால் நிச்சயம் இருக்கும். அறவ ெ ப்ெடுத் ப்ெடாைல் 
கொ  ற்கு ோரணம் அப்ெடிபயான்று அங்கு இல்ைாைல் 
இருந் ிருக்ேைாம் என்று எளி ாே விளங்ேிபோள்ளைாம்.    

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. இது இந்  நவ டார்கவ ிய கோட்ொட்டிற்கு 

என்  பசய்ேிைது? 

பமயர்: இது, உண்றையாேகவ, ைறுெடியும், உயிரி ங்ேளின் 

சரித் ிரத்ற  ெற்ைிய நவ டார்கவ ிய எண்ணத் ிற்கு சவாைாே 
இருக்ேிைது. ைிே துரி ைாே க ான்ைிய மு ல் ெை ெகு ிேறள போண்ட 
விளங்ேி  உயிரி ங்ேள். இந்  ெைவி  ெகு ிேளுறடய 
விைங்ேி ங்ேள் க ான்ைியற  ெற்ைி கூறும் நவ டார்கவ ிய 
பசயல்முறைக்கும் இந்  கயாசற  சவாைாே நிர்க்க்ரியது. ஏன் ா 
இந்  பசயல்முறைக்கு அ ிேப்ெடியா  கநரம் அவசியம், அக ாடு அது 
ெை க ால்வியறடந்  பசயல்முறை ஆய்வுேறள விட்டு 
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பசன்ைிருக்ேிைது, அது ான் உண்றை. அது ஒரு ெயிற்சி பசய்யப்ெட்ட 
 வைா  பசயல்முறை அ ி ால் ெைவி ாைா  வித் ியாசங்ேள் 
உண்டா து, ெைவி ைா  ெிைழ்வு ைாற்ைங்ேள் உண்டா து. 
அ  ால் ான் ேீழ் அடுக்ேில் நடந்  இந்  க ால்விக்ோ  
ஆ ாரங்ேறள நாம் ொர்க்கும்ெடியாே கநர்ந் து. அறவ அங்கே 
இல்றை. அ  ால் இரண்டு வி ங்ேறள ெற்ைிய கேள்விறய 
எழுப்ெியது, டார்வின் முன்றவத்  உயிரி ங்ேளின் சரித் ிரத்ற  
ெற்ைிய சிந் ற , ஆ ால் அக ாடு மு ன் மு ைில் க ான்ைிய 
ெைவி  ொேங்ேறள உறடய விளங்ேி  உயிரி ங்ேள் உண்றையில் 
இயற்றேயாே ப ரிந்ப டுக்ேப்ெட்டு போஞ்சம் போஞ்சைாே 
ைாற்ைைறடயும் பசயல்ொட்டின் ெடி ான் உண்டா  ா என்ை 
கேள்விறயயும் எழும்ெ பசய் து.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, அடுத்  வாரத் ிற்கு எங்ேறள சரிெடுத்டுங்ேள், 

ஏன் ா நீங்ே என்  பசால்ை விரும்புேிைரீ்ேகளா அற  ெற்ைி நாை 
ொர்க்ே கொேிகைாம், அது ான், உண்றையா து, ஆைாம் உண்றையில், 
ெடிை ஆவணங்ேறள றவத்து, இப்கொது உயிரியைாளர்ேள் 
விைங்குேள் எப்ெடி உருவா து என்ெற  போஞ்சம் 
அைிந்துபோண்டிருப்ெ ாே பசால்லுேிைார்ேள் அதுகவ ெிரச்சற யாே 
இருக்ேிைது என்ெற  ொர்த் ிடுகவாம்.  

பமயர்: நா, என்னுறடய புத் ேைா , டார்வி ின் சந்க ேத் ில், 

இரண்டு பெரிய இரேசியங்ேறள ெற்ைி பசால்ைியிருக்ேிகைன். மு ல் 
இரேசியம் புரிந்துபோள்ள போஞ்சம் எளி ா து ான். அது ான் 
விடுெட்ட ெடிைங்ேளின் இரேசியம். அது பராம்ெ எளி ா து....  

ஆன்ெர்கபர்க்: அங்ே இல்ை.  
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பமயர்: அங்ே இல்ை. நாை மூ ாற யரிடம் எ ிர்ொர்க்ேிை ோரியம், 

அந்  முந்ற ய கேம்ெிரிய அடுக்குேளின் ேீழ், அறவ இல்றை. ஆ ா 
இன்னும் ஆழைா  இரேசியம் இருக்ேிைப ன்று நான் நிற க்ேிகைன், 
அந்  இரேசியத்ற    ான் என்னுறடய ொணியில் பொைியியல் 
இரேசியம் என்ேிகைன்:ஒரு விைங்ேி த்ற  எப்ெடி உருவாக்ே முடியும்? 
ெரிணாை வளர்ச்சி எப்ெடி ஒரு விைங்ேிற  உருவாக்ே முடியும், 
முக்ேியைாே இப்ெடி  குறுேிய ோைத் ில் எப்ெடி உருவாக்ே முடியும்? 
இந்  இரேசியைா து டார்வி ின் ோைத் ிைிருந்து ெை 
ேண்டுெிடிப்புேளால் துல்ைியைாே அைியப்ெட ஏதுவாே ைாைி து. 
குைிப்ொே பசான் ால், மூைக்கூறு உயிரியளில் உண்டா  
ேண்டுெிடிப்புேள்  ேவல்ேறள கசேரிப்ெத் ின் முக்ேியத்துவம், DNA 
மூைக்கூைில் உள்ள ெிரத் ிகயே குைியடீு, ஒரு விைங்ேி த்ற  
உருவாக்ே இந்   ேவல்ேள் அற த்தும் ைிேவும் முக்ேியைா றவ. 
இப்ெடி நாம் விைங்ேி ங்ேறள உருவாக்ேி அ ிேப்ெடியா  
ோரியங்ேளின்  ேவல்ேறள கேேரிக்ேகவண்டியிருப்ெ ால், அறவேறள 
ஒன்று கசர்ப்ெ ற்ோ   ேவல், அவசியைா  ால் இந்  கேம்ெிரிய 
பவடிப்புேள் பொைியியல் ெிரச்சற றய சந் ிக்ேிைது. இந்   ேவல்ேள் 
எல்ைாம் எங்ேிருந்து ேிறடக்கும்? இறவ எப்ெடி உருவம் பெற்ைது? 
ஒரு விைங்ேிற  உருவாக்ே அற  எப்ெடி கசர்க்ேகவண்டும் என்ை 
 ேவல் நைக்கு அவசியம் என்று நைக்கு ப ரியும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, கநயர்ேகள, இப்ெ, நாை உங்ேளுக்ோே முன்ொே 

சிைவற்றை சி ரியிருக்ேிகைாம், இது ஆழைா  இரேசியம், இற  
விளக்ேி பசால்வ ில் உைேில் ெிரெைைா வர்ேளில் ஸ்டீெனும் 
ஒருவர். அ  ால் நாங்ே உங்ேளுக்கு சிை  ேவல்ேறள பசால்ை 
விரும்புேிகைாம் ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய  ேவல்ேள், எப்ெடி ஒரு 
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ைிருேம் உருவா து கொன்ைறவ. அ ற்கு ெிைகு உங்ேளிடம் கேள்வி 
கேட்ே இருக்ேிகைாம்: இந்   ேவல்ேள எல்ைாம் எப்ெடி நம்ைிடம் வந்து 
கசர்ந் து? அற  ெற்ைி அடுத்  வாரம் துவங்ே இருக்ேிகைாம். 
 வைாைல் ொர்ப்ெரீ்ேள் எ  நம்புேிகைன்.  

 

 

 

 

 

 

***** 

எங்ேளுறடய ப ாறைக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண 

இைவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெ ிவிைக்ேம் 
பசய் ிடுங்ேள். 
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