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காணாமல் ப ான

டிமங்களின் இரகசியம் –

நிகழ்ச்சி 4
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

ிேள் ொடப்புத் ேங்ேளில் இடம்பெறும் ெரிணாை

போள்றேறய நிராேரிக்ேின்ை
அக ாடு நைக்கு
ெிரச்சற

றைப்பு, எ ற்ோே இன்றைய
ர்

நவ டார்கவ

சைோை ெரிணாை வளர்ச்சி

நிேழ்ச்சியின் துவக்ேைாே எப்ெடி இந்

டார்வி

த்துவம் என்று

எப்கொது துவங்ேியது?

இக ா, Dr. கையர், நீங்ே இங்ே இருப்ெதுை எ
இந்

ிய போள்றே,

சந்க ாஷம்.

ெடிை ஆவணங்ேள்

ிய ெரிணாை போள்றேக்கு ெிரச்சற

பசால்லுங்ேள். இது முக்ேியைா

க்கு ைிகுந்

யாே இருந் ப ன்று

இரண்டு ெிரச்சற

ேறள

உண்டாக்ேியது.

டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: றரட். இப்ெ, இதுவறர டார்வினுக்கு
எல்ைா ஆ ாரங்ேறளயும் விளக்ேைாே ப ளிவுெடுத்தும் ெடி இருந்
து பசாந்

போள்றேயின் ைீ து இருந்

ொர்த்க ாம். அவருறடய சந்க ேம் உயிரி

சந்க ேத்ற

ெற்ைி

ங்ேளின் சரித் ிரத்ற

பசால்லும் கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள சார்ந் ிருந் து, அ ில் ான்
மு ன்மு ைாே வடிவங்ேள் இருந் து, ெடிை ஆவணங்ேளில்
ிடீபரன்று இந்
விைங்ேி

ெைவி

ொேங்ேறள போண்ட மு ல்

ங்ேள் க ான்ைியது. இறவ இரண்டு ெிரச்சற

ேறள

முன்றவத் து, இரண்டு இரேசியங்ேள், இது உண்றையில் டார்வி
போள்றேயால் நிரூெிக்ே ெடவில்றை. மு ைாவது இரேசியத்ற

ின்
நான்

“விடுெட்ட ெடிைங்ேளின் இரேசியம் என்று அறழக்ேிகைன்.”
ஏன்ப

ன்ைால் இந்

அடுக்குேளில்
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விைங்ேி

ங்ேள் அற

ிடீபரன்று க ான்ைியறவ, ஆ

த்தும் கேம்ெிரிய
ால் முந்ற ய கேம்ெிரிய

அடுக்குேறள ொர்க்கும்கொது இந்
மூ ாற யறர ெற்ைி எந்

வறேயா

ங்ேளின்

ஆ ாரமும் ோணப்ெடவில்றை,

டார்வினுறடய போள்றேயின் ெடி இக
எ ிர்ப்ொர்க்ே கவண்டியுள்ளது. ஏப
என்

விைங்ேி

வறேயிற

ான்

ன்ைால் டார்வினுறடய எ ிர்ொர்ப்பு

பவன்ைால் சிைிய ைாறு ல்ேள் ைற்றும் கவற்றுறைேகளாடு

ஆ ிோை உயிரி

ங்ேள் ோைப்கொக்ேில் சிை ைாற்ைங்ேறள

போண்டிருக்கும் என்ைிருந் ார்,
ைாைிடும். இப்ெடி ெட்ட எந்

றைமுறை

றைமுறையாே

ோரியத்ற யும் ேீ ழ்ைட்டத் ில் இருக்கும்

அடுக்குேளில் ொர்க்ே முடியவில்றை.

ஆன்ெர்கபர்க்: அது ான் ெிரச்சற

யாே இருந் து.

பமயர்: அது ான் பெரிய ெிரச்சற
அடிப்ெறடயா

ஒரு

நூற்ைாண்டில்

ெிரச்சற

21ம்

யா இருந் து. ஆ
இருந் து,

நூற்ைாண்டில்

இருந் ிருக்ேிைது, அது ான் ெிரெைைா
ெரிணாை

வளர்ச்சியில்

உறடய

ஜீவராசிேள்

குறுேிய

ோை

இப்ெடி

அ ிே

ான்

இந்

ஆ ரவு

வடிவங்ேளில்

உருவாேியிருக்கும்,
இறவ

குைிப்ொே
அற

20ம்

பெறுவ ாே

பொைியியல் ெிரச்சற

ெைவி

அவோசத் ில்

அற

ா இற விட

. எப்ெடி

உறுப்புேறள
புவியியளில்

த்தும்

ிடீபரன்று

க ான்ைியிருக்ே முடியுைா? என்னுறடய புத் ேத் ில், இந்

இரண்டு

இரேசியங்ேறளயும்

ஆ

இரண்டாவது
முேவும்

நான்

இரேசியம்

ான்

முக்ேியம்வாந் ோே

இருெ ான்

நூற்ைாண்டின்

ேண்டைியப்ெட்டறவ
பசான்

ா,

நாை

உயிரி

ஜீவராசிேளின்

ேவ

ித் ிருக்ேிகைன்.

அடித் ளைாே

ோணப்ெடுேிைது,

ேரு ப்ெடுேிைது

ெிற்ெகு ியில்

ான்,

குைிப்ொ
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ஆழ்ந்து

சுைார்

நவ ீ

1950ைிருந்து

ேண்டுெிடித்

அ ற்கு

ோரியம்

ன்றைேறள ெற்ைிய

என்

இது

ோரணம்

உயிரியல்
இருக்கும்.

ால்

அ

மூைம்
ாை,

பவன்ைால்

ேவல்ேறளயும் ஒரு

உயிரணுறவ
ைரெணு எ

ெற்ைிய

ேவல்ேறளயும்

போண்டிருக்கும்

ப்ெடுேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, ேிரிக்கும் வாட்சனும் இந்
ேண்டைிந்

கொது, நைக்கு எற

பவளிப்ெடுத்

பமயர்: சரி, வாட்சனும் ேிரிக்கும் இந்
1953ல் ேண்டுெிடித்
அவர்ேள் ோண்ெித்

ேவறை

முயன்ை

அசா ாரைா

ர்?

ேண்டுெிடிப்றெ

ர், அ ாவது, உைே புேழ்பெற்ை ா

மூைக்கூைின் வடிவத்ற

து.

DNA

அவர்ேளால் ப ளிவுெடுத் ி கூை முடிந் து.

ோரியம் இந்

சுறரேளாே அறைந் ற யும்
ரசாய

மூைக்கூறு

DNA மூைக்கூைா

து இரட்றட

ிருகு சுருள் கொை அ ற்குள் நான்கு

ங்ேள் உருளுவது கொன்ை வடிவத்ற

போடுத்

ர். நாை

எல்ைாருகை ஒரு ேட்டத் ில் உயிரியல் ொடவகுப்ெில் ெடித் து கொை,
DNA மூைக்கூரா

து ெரம்ெறர ெற்ைிய

ேவல்ேறள உறடய

ிருகு

சுருள் கொன்ை வடிவம் போண்ட ாே இருக்ேிைது. அ ற்கு
பவளிப்புைத் ில் சர்க்ேறர ைற்றும் ொஸ்கெட்டி

ால் ஆ

இரட்றட

ிருகு சுைல் கொன்ை ெிறணத் ிருக்கும் ஏணிகொன்ை வடிவத் ில்
அறைந்துள்ளது.

மூைக்கூைின் உட்புைத் ில்

ளங்ேள் அல்ைது

நியூேிைிகயா றடட் என்று பசால்ைப்ெடும் நான்கு இரசாய

ங்ேள்

உள்ளது.
1957ல், இற

வடிவம் ேண்டைிப்ெட்டு நான்கு ஆண்டேளுக்கு ெிைகு,

ெிரான்சிஸ் ேிரிக் ஒரு விஷயத்ற
அைிவியல் வரைாற்ைில் முக்ேியைா
அற

முன்றவத் ார், அ ாவது, அது ான்
ேருதுகோளாே அறைந் ிருந் து.

ப ாடர்விறச ேருதுகோள் என்று அறழக்ேெடுேிைது. ேிரிக்

முன்றவத்

விஷயம் என்

பவன்ைால் அ ில் இருக்கும் நான்கு கவது

பொருட்ேளும் கவ ியைாளர் குைிப்ெிடும் எழுத்துேறள குைிக்ேிை ாம் A,
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T, G ைற்றும் C, இறவ அற

த்தும் எழுத்து வடிவிைா

எழுத்துேள் கொை அல்ைது ேணி

ஆல்ெபெடிக்

ி குைியீடுேளின் எண்ேள் கொை

பசயல்ெடுேிைது என்ேிைார். இதுை விஷயம் என்ப

ன்

ா, அ னுறடய

கவ ியல் வடிவம் அல்ைது க ாற்ைம் ஒரு பொருட்டல்ை, இ ில்
முக்ேியைா

து அந்

கவ ி பொருட்ேள் அறைந் ிருக்கும் நிறை ான்,

ஒரு பசல் உயிருடன் இருெ ற்கும் கநர்த் ியாே அறைவ ற்கும்
க றவயா

முக்ேிய புகராட்டீன் ைற்றும் புகராட்டீன் ேட்டறைப்ெிற்கு

க றவயா

ேட்டறளறய அளிப்ெ ாே இருக்ேிைது. எல்ைா

உயிரி

ங்ேளுக்கு எப்ெடி வாழகவண்டும் என்றும் வாழ க றவயா

ேவல்ேறள போடுக்கும் முக்ேிய குைியீடுேள்

ான் இந்

DNA

மூைக்கூைில் இருக்ேிைது என்று ொர்க்ேிகைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: முது ண்றட ொர்க்கும்கொது அ ில் எவ்வளவு
ேவல்ேள் கசேரிக்ேப்ெடுேிைது?

பமயர்: இந் , ை

ி னுறடய ைரெணுவில் மூன்று ெில்ைியன்

நியூேிைிகயாறடட்ஸ் இருக்ேிைது. இந்
உயிரி

ஒரு பசல் போண்ட

த் ில் கூட... குறைந் ெட்சம் ஒரு பசல் உயிரி

சுைார் 500 ப்கராடீன்ேள், 400-500

த் ிற்கு கூட

க றவெடுேிைது. அது ான் ைரெணு

ேவல்ேறள போடுக்கும் அடித் ைைா

றவ அல்ைது

ித்

ி

நியூேிைிகயா றடடுேளின் எழுத்துேளில் இருக்கும் ெை
நூற்றுேணக்ோ

ஆயிரக்ேணக்ோ

ஆன்ெர்கபர்க்: இறவ அற

றவேளாே ஒன்ைிறணேிைது.

த்தும் துல்ைியைாே

இறணக்ேப்ெடகவண்டும்.

பமயர்: இறவயற
இந்
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த்தும் துல்ைியைாே இறணக்ேப்ெட்டால்

புகராட்டீன்ேள் அற

த்தும் கநர்த் ியாே ேட்டப்ெட

ான்

வழிவகுப்ெ ாே இருக்கும், ஒரு பசல்றை உயிருடன் ோப்ெ ற்கு இந்
ெைவி ைா
அற

புகராட்டீன்ேள் அத் ியாவசியைா

த்தும் ஒரு டூல் ொக்சிற்கு சைைா

து. இந்

புகராட்டீன்ேள்

றவ, இவற்ைில் சிை

ேவல்ேறள கசேரித்து றவத்துள்ளது. அவற்ைில் சிை வடிவறைப்ெின்
ொேங்ேறள ேட்டுேிைது, பசல்ேளுக்குள் ஒரு சிை நுண்ணிய
விஷயங்ேறள ேண்டைிந் ிட இயலும். கநக

ா ப ாழினுட்ெத் ின்

மூைம் ெை நுண்ணிய ேருவிேள் ேண்டைியப்ெட்டுள்ள

, பநேிழ்

ேவ்வியல் சுழலும் இயந் ிரங்ேள் ைற்றும் கராகொடிக் ைா ிரி நாடாகும்
புர ங்ேள். சிை புர ங்ேள் பசயல்ொட்டு விற

க்கு உந்துேிைது. இந்

ோரியங்ேறள ெற்ைி ான் நாம் கேட்டிருக்ேிகைாம். பசல்ேறளயும்
விைங்ேி

ங்ேறளயும் உயிருடன் றவத்துபோள்ள இந்

பெரிதும் ொடுெடுேிைது. அ ற்குரிய

புர ங்ேள்

ேவல்ேள் சரியாே இருந் ால்

ைட்டுகை அவற்ைால் பசயல்ெட முடியும். அந்

ேவல்ேள் அற

த்தும்

DNAவில் ான் ெ ிவாேியிருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ெில் கேட்ஸ் கூட இற
இ ற்கு என்

பசான்

ொர்த் ிருக்ேிைார், அவர்

ார்?

பமயர்: ஆைா, ெில் கேட்ஸ் ொர்த்துட்டு DNA ஒரு சாப்ட்கவர்
ப்கராேிராறை கொன்ைது என்ைார், இதுவறர நம்ைால் உருவாக்ேப்ெட்ட
எல்ைாவற்றையும் விட இது அ ிே சிக்ேல் நிறைந்து கொை
ோணப்ெடுேிைது. ெை உயிரியைாளர்ேள் கூட இதுகொன்ை ஆராய்ச்சி
பசய் ிருக்ேிைார்ேள். ெகயாபடக்ேின் நிறுவ

ர் பசான்

ற

பசால்ேிைார்ேள், லீகராய் ஹூட், ஆணித் ரைாே பசால்ேிைார், DNAவில்
டிஜிட்டல் குைியீடுேள் உள்ளப ன்று பவளிப்ெறடயாே பசால்ேிைார்.
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ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், இந்

DNA எப்ெடி கேம்ெிரிய

பவடிப்புேகளாடு ப ாடர்புபோள்ேிைது என்றும் நாம் எற

ெற்ைி

கெசிக்போண்டிருேிகைாம் என்றும் பசால்லுங்ேள்.

பமயர்: சரி, பசால்ேிகைன். என்னுறடய ைாணவர்ேளிடம் ஒரு
கேள்விறய கேட்ெது வழக்ேம், நீங்ே உங்ே ேணி
பசயல்ொட்றட போடுக்ே விரும்ெி
கவண்டிய ோரியம் என்
குைியீடு அல்ைது

ால், அ ற்கு நீங்ேள் போடுக்ே

? அ ற்கு அவங்ே, பசால்வாங்ே, ஒரு,

ேவல் அல்ைது பசயல்முறைவி ி சாப்ட்கவர்

கொன்ைறவ என்ொர்ேள், இந்
உயிரி

ிக்கு பு ிய

ெ ிேள் எல்ைாம் சரியா

து ான்.

த்க ாடு ஒப்ெிடும்கொதும் இக

வி ம்

ான் சரியா

இருக்கும். முந்ற ய ோைத் ில் இருந்

உயிரி

ங்ேறள றவத்தும்

பு ிய உயிரி

ங்ேறள உருவாக்ே விரும்ெி

ால் , அ ற்கு பு ிய

ேவல்ேள் க றவ. அப்ெடி இல்ைாவிட்டால், இற
துல்ைியைாே பசான்

ாே

ால், ெரிணாை போள்றேயா

இன்னும்
து பு ிய

ேவல்ேறள புத் ிய குைியீடுேறள ெயன்ெடுத்துவ ாே, இருக்ே
கவண்டும்.
இது ஒரு பெரிய கேள்விறய எழுப்புேிைது: எப்ெடி இற
முடியும்? அது எப்ெடி இந் ைா ிரி பசய்யும்? அ
பசய்யமுடியும்? இது பெரிய ெிரச்சற

பசய்ய

ால் எப்ெடி இற

என்று பசால்வ ற்ோ

ோரணங்ேளில் ஒன்று, பெரிய கேள்வி ான், ஏன்

ா இந்

ெரிணாை

வளர்ச்சியில் கோட்ொடு, ெரிணாை வளர்ச்சியின் பசயல்ொட்டின்
உந்துகவேம் என்

பவன்ைால், பைதுைாே உண்டாகும் ைரெணு

ைாறு ல்ேள் இயற்றேயா
ைாற்ைங்ேளுடன், இந்
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முறையில் ஏற்ெட்டு, ைாைி, சிறுசிறு

அணிவகுப்ெில் க ான்ைி A’s, C’s, G’s ைற்றும் T’s

ை, ைாைி DNA மூைக்கூைில் இருக்கும் டிஜிட்டல் கேரக்டர்ேளில்
ைாற்ைம் உண்டாகும் என்ெ ாகும்.
ஆ

ா அனுெவ ரீ ியாே நாம் அைிந்துபோண்ட விஷயம் ஏ

ேணி

ன்

ா,

ி குைியீடுேளின் அனுெவத் ிைிருந்து, உ ாரணைாே, டிஜிட்டல்

கேரக்டர்ேளுக்கு சிறுசிறு ைாற்ைங்ேறள பசய்ய துவங்ேி
வரிறசயாே இருக்கும்

ால்,

ேவல்ேளில் ைாற்ைம்பசய்யும்கொது,

ற்கொது

நீண்ட ோைத் ிற்கு முன்ொே அ ில் ெ ிந்து றவக்ேப்ெட்டிருந்
ேவல்ேறள அற

த்ற யும் அழிப்ெக ாடு

பு ிய ெயன்ெடுத்தும்ெடியா

அக ாடு எந் வி ைா

அடிப்ெறட ோரியத்ற க்கூட உருவாக்ே

முடியாைல் கொகும். அ ாவது, உங்ேறள நீங்ேகள ஒரு கேள்வி
கேட்டிடுங்ேள்: நீங்ே ஒரு ேம்ெியூட்டர் ெிகராேிராைராே இருந் ால்;
உங்ேள் முன்ொே பசயல்ொட்டில் இருக்கும் ஒரு ேம்ெியூட்டர்
ெிகராக்ராம் இருக்குது அதுை நீங்ே சீகராறவயும் ஒன்றையும்
போஞ்சம் போஞ்சைாே ைாற்ைி
ஆப்கரடிங் சிஸ்டத்ற

ால், ஒரு பு ிய ெிகராேிராை அல்ைது

நீங்ே உண்டாக்ே முடியுைா, அல்ைது

உங்ேளிடம் இருக்கும் அந்

ெிகராேிராைில் உள்ள ெிறழேறள

வறுேறள உங்ேளால் சுட்டி ோட்ட முடியுைா?

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, அறையில் இருக்கும் ப ாழில் நுட்ெ
வல்லு

ர்ேள், ெிறழேறள அேற்ைிடுங்ேள் என்ேிைார்ேள்.

பமயர்: ஆைா. ெிறழேறள அேற்ைிட கவண்டும். அ

ாை

அடிப்ெறடயில் இது ஒரு ேவறைறய உண்டாக்குேிைது, அைிவியைின்
நிறையா

ேவல்ேறள போண்டு, அந்

ேருத்துேளில் அங்கும்

இங்கும் சிை ைாற்ைங்ேறள பசய்து பசயல்ொட்டு குைியீடுேளில்
உண்டாகும் ைாற்ைத் ால் ஒரு பு ிய விஷயத்ற
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உருவாக்ேைாம்

என்ெது வருத் ம் அளிக்கும் ஒன்ைாேிைது. இதுகவ டார்கவ
போள்றேயின் ஆக்கும் சக் ிறய ெற்ைிய விஞ்ஞா
ேருத் ாே இருக்ேிைது. டார்வ

ிய

ிேளின் பொதுவா

ிய பசயல்முறையா

இயற்றேயாே

ஒன்ைிறணந்து போஞ்சம் போஞ்சைாய் ைாறு ல் பெறும் நிறை
பசயைாற்றும் பு ிய குைியீடுேறள உருவாக்ே முடியுைா? ஏன்
பு ிய விைங்ேி

த்ற

ா இரு

உண்டாக்ே, பு ிய குைியீடுேள் அவசியம்; பு ிய

ேவல்ேறள அடங்ேிய மூைக்கூறுேள் போண்ட பு ிய ைரெணுவும்
அவசியைாே இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், ஒரு பசல்லுக்குள் என்
இந்

குைியீட்டுடன் இறணத் ிருக்ேிைது என்ெற

நடக்ேிைது எப்ெடி

விளக்கும் அடுத்

ஒளித் ிறரறய இப்கொது ொர்க்ேைாம்.

இலஷ்டிரா மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
டாக்டர். ஸ்டீ ன் பமயர்: எங்குகை இல்ைாது கொன்று
இருக்கும் கேம்ெிரிய உயிரி

ங்ேளின் துவக்ேத்ற

ெற்ைி எப்ெடி

விளக்குவது? ெடிை ஆவணங்ேளில் விடுெட்டிருக்கும்
ஆ ாரங்ேறள விளக்ேி பசால்வ ில் ைட்டும் ோணப்ெடும்
ெிரச்சற

அல்ை, மூைக்கூறுேள் ைற்றும் பசல்ேறள உறடய

ஜீவராசிேள் அற
ெிரச்சற

த்ற யும் ெற்ைி விளக்ேி பசால்வ ில் இருக்கும்

யாகும்.

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய டிறரகைாறெட்டுேளின் உயிரியல்
வடிவறைப்ொ
9

து நவ ீ ோை நண்டுேள் ைா ிரி போஞ்சம்

குழப்ெம் நிறைந்

ாே இருக்ேிைது. அ னுறடய

உறுப்புேறள

ொர்த் ால் அ ில் மூறள, குடல், இ யம், ேைறவ ேண்ேள்
உள்ளது. ஒவ்பவாரு உறுப்பும் குைிப்ெிட்ட பசல்ேளில் இருந்து
உண்டா

து கொைிருக்ேிைது. ஒவ்பவாரு பசல்ேளும்

டசன்ேளால் ஆ

ா குைிப்ெிட்ட புர

ெை

மூைக்கூறுேளால்

உண்டாயிருக்ேிைது. ஒவ்பவாரு புர மும் நான்கு எழுத்து கவ ிய
குைியீடுேளால் ஆ
ஒன்ைிற

ா ைரெணு எ

ப்ெடும் DNA வில்

க்ேப்ெட்டிருக்ேிைது.

பமயர்: சரி, ெரிணாை வளர்ச்சியின் பசயல்ொடு ெடி முந்ற ய
கேம்ெிரிய உயிரி

ங்ேளா

வறேறய போண்ட

நான்கு அல்ைது ஐந்து பசல்

ேடற்ொசி கொன்ைறவ கேம்ெிரிய

டிரிகைாறெட்டுேள் ஒள குறைந் து ெத்து ைடங்கு வித் ியாசைா
ெை பசல்ேளுடன் இருப்ெற
ைிேப்பெரிய சிக்ேைா

கொை, ைாறுவது என்ெது

விஷயைாகும். இந்

அறடப்ெ ற்கு உங்ேளுக்கு அ ிேப்ெடியா
ேவல்ேள க றவ. இந்

இறடபவளிறய
பு ிய ைரெணு

ேவல்ேள் எல்ைாம் எங்ேிருந்து

ேிறடக்கும்? இது ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் ெற்ைி
இரேசியத் ின் றையைாே இருக்ேிைது.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, Dr. கையர், இற

புரிந்து போள்ள உ வுங்ே.

ஒருகவறள நடந் ிருக்ேைாம் என்று பசால்ைப்ெடும் ேருத்ற
பசால்லுங்ே. முர்கர ஈடன் விஸ்டார் நிறுவ
ேருத் ரங்ேறள ஒருங்ேிறணத் ார் எ

நிற

ெற்ைி

த் ில் 1960ல் ஒரு
க்ேிகைன், அவர் ஒரு

ேணி கைற யாே இருந் ார். அவர் ெரிணாை உயிரியைாளர்ேறள
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அறழத் ார், அக ாடு அட்டாைிக் ொம்ேள்
இருந் ார்ேள். அற

த்து

ரப்பு விஞ்ஞா

அவறர வ ித்துபோண்டிருந்

யாரிக்கும் சிைர் அவருடன்
ிேளும் அவருடன் இருந்

ர்,

ஒரு கேள்வி இருந் து. அது என்

கேள்வி?

பமயர்: சரி, முர்கர ஈடன் MIT யில் ேணி
அவங்ே 1965ல் ஒரு ெிக்

ிக் கொ

ி விஞ்ஞா

ாங்ே நே ேணி

ியாே இருந் ார்.

ி விஞ்ஞா

ிேளும்

இயற்ெியைாளர்ேளும் ேணி கைற ேளும் பொைியியைாளர்ேளும்
ங்ேள் உயிரியைாளர்ேளா

நண்ெர்ேளுடன் ை ிய உணவின்கொது

கெசிக்போண்டிருந் ார்ேள். அப்கொது இந்
விஞ்ஞா

ேணி

ெயிற்சியுறடய சிை

ிேள் க ர்வுபசய்யப்ெட்ட சிறுசிறு ைாற்ைங்ேள் மூைம்

உண்டாகும் ஆற்ைல் சக் ி ஒரு யூேம் என்று கூைி

ார்ேள். கேம்ெிரிய

பவடிப்புேள் கொன்ை ோரியங்ேறள விளக்ேி பசால்லும் அளவிற்கு
பு ிய ைரெணுறவ உண்டாக்ே க றவயா
முடியும் என்ெற
நிற

ேவல்ேள் போடுக்ே

அவர்ேள் நம்ெவில்றை. அவர்ேள் இப்ெடி

ப்ெ ற்கு முக்ேியைா

ோரணம் என்

பவன்ைால் எந் பவாரு

ோரியத் ிலும் சிறுசிறு ைாற்ைங்ேறள பசய்யும்கொதும், நடக்கும்
ோரியத்ற

பசான்

ார்ேள், எந்

பசயல்ொடு முறையாே

இருந் ாலும், ங்ேள் அனுெவத் ின்ெடி அவறர அர்த் ைற்ைறவயாே
இருக்கும் என்ை

ர்.

அ ற்கு ோரணம் சரியாே பசய்வற

விட

வைாே பசய்வ ற்கு அ ிே

வாய்ப்புேள் இருக்ேிைது. விடுெட்ட வார்த்ற ேறள கசர்க்கும்
விறளயாட்டு கொை நிறைய எழுத்துேள் இருக்கும். ஏக ாபவாரு
எழுத்ற

எடுக்கும்ெடி

முயற்சிப்ெீர்ேளா

ால், நீங்ே ஒரு

வார்த்ற றய ேண்டு ெிடிப்ெ ற்கு ெ ில் பெரிய குழப்ெத் ிற்குள்
ஆளாவது ான் ைிஞ்சும். உண்றையில் இற
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றவத்து ைக்ேள்

சரியாேத் ான் ேணித்து பசால்ைியிருக்ேிைார்ேள்:
போடுக்ேப்ெட்டிருக்கும் வார்த்ற ேளின் நீளத் ின் விேி த்க ாடு
எழுத்துக்ேளின் விேி ம் சரியாே பொருந் ாவிட்டால் அது ெய

ில்ைா

அற்ெ ோரியைாே இருக்கும் என்ெது உறு ி. 12 எழுத்துேள் போண்ட
வார்த்ற யாே இருந் ால் அ னுறடய விேி ம் சுைார் நூறு
ட்ரில்ைியன் அளவு இருக்குபை

நிற

க்ேிகைன், ஒவ்பவாரு நூறு

ட்ரில்ைியன் எழுத்துேறள இறணத் ால் ான் ஒரு வார்த்ற
ேிறடக்கும் என்ைால் அது உண்றையில் ெய

ற்ை விஷயம் ான்.

ஒரு வார்த்ற கயாடு நீங்ே துவங்கும்கொது, அல்ைாஹு பசயல்ெடும்
ைரெியல் ப ாகுப்கொடு ஆரம்ெிக்கும்கொது, அல்ைது ேணி

ி

குரிஈடுடன் துவங்கும்கொது, போஞ்சம் போஞ்சைாே அ ில் ைாற்ைத்ற
உண்டாக்ேி

ால், அ னுறடய முடிவு எந் வி

ஒன்ைாே ைாைிடும். ஏன்

ா அந்

ெயனும் இல்ைா

வரிறசயில் நிறைய ெய

விஷயங்ேள் இருக்ேிைது. இக ைா ிரியா

ெிரட்சற

றய ான்

விஸ்டாரில் பொைியியைாளர்ேள் எ ிர்போண்டுவருேின்ை
ைரெியல் ஆரம்ெம் ெற்ைிய
சரியா
வி

ற்ை
ர். அக ாட

ேவல்ேறள அைிந்துபோள்ள இறு ி

வழி ேிறடயாது. நைக்கு இருக்ேிை கநரத்ற

றவத்து எந்

நல்ை விஷயங்ேறளயும் உருவாக்ே முடியும் என்று பசால்வது

எளி ல்ை.

ஆன்ெர்கபர்க்: அல்ைது, முர்கர ஈடன் பசான்

துகொை, அது

சாத் ியைற்ை ாே இருக்கு. இப்ெடி நடந் ிருக்ே வாய்ப்ெில்றை.

பமயர்: ெிரெஞ்ச அளவுகோைில் சாத் ியைற்ை ாே இருக்ேிைது.
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ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், ஒரு பசல்லுக்குள் என்
இந்

குைியீட்டுடன் இறணத் ிருக்ேிைது என்ெற

நடக்ேிைது எப்ெடி

விளக்கும் அடுத்

ஒளித் ிறரறய இப்கொது ொர்க்ேைாம்.

இலஷ்டிரா மீ டியாவின் ஆவணப் டங்களில் இருந்து
“டார்வினின் குழப் ம்”
அறிவிப்பாளர்: 1957ல் ெிரான்சிஸ் ேிரிக் மு ல் முறையாே
இந்

இரசாய

ங்ேள் அற

த்தும், கெசிஸ் எ

ெடுெறவ DNA

மூைக்கூைின் முது ண்டாே இருந்து எழு ப்ெட்ட பைாழியின்
எழுத்துக்ேறள கொைவும் ேருவியின் டிஜிட்டல் கேரக்ட்டர்
குைியீடுேறள கொைவும் பசயல்ெடுவற
இந்

டிஜிட்டல்

ேவல்ேள் எப்ெடி புர

பசயல்ெடுத்துேிைது என்ெற

இந்

அ

ேண்டைிந் ார். இந்
ப ாகுப்புேறள
ிகைஷன் மூைம்

அைிந் ிடைாம்.
மு ைில் பெரிய புர

ப ாகுப்ொ

து இறுே ெிடித் ிருக்கும் DNA

இறழேறள நேறை கசேரிகும்ெடியாே ெிரிக்ேிைது. இந்
பசயல்ொடு நடந்துபோண்டிருக்றேயில், ொைிகைகரஸ் என்று
பசால்ைப்ெடும் புர

அறைப்ொ

து உண்றையா

ேவல்ேறள

ி இறழேளில் நேல்ேளாே ெ ிக்ேிைது.
இந்

நேறைேறள இங்கு ொர்க்ேிகைாம், பசய் ிேறள ெரிைாறும்

RNA மூைக்கூறு, இறவ ொைிகைகரஸ் சிற்குள்
ேட்டறைக்ேப்ெடுேிைது, இறவ

ி நிறைேளாே நிறுத் ப்ெட்டு

வளர்ந் ிடும் இறழேகளாடு கசர்க்ேெப்டுேிைது.
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இப்கொது பவளிப்புைத் ிைிருந்து ொைிகைகரஸ்சின்
பசயல்ொடுேறள ேவ

ிக்ேைாம், இறவ பசய் ியளிக்கும் RNA

ப ாடுப்புேறள பவளிகயற்றுேிைது.
அடுத்து, இந்

RNA ப ாகுப்புேள் நியூக்ளியர் கொர் ோம்ப்பளக்ஸ்

என்னும் மூைக்கூறு பசயற்ேருவி மூைம் ேடந்து பசன்று,
பசல்ேளின் உட்ேருவில்

ேவல் ெரிைாற்ைங்ேறள

அைிந்துபோண்டு அவற்றை ேட்டுெடுத்தும் ஆற்ைல் போண்ட
இடத்ற

பசன்ைறடேிைது.

இப்கொது ரிகொகசாம் எ
புர

ப ாகுப்ெின் இரசாய

ப்ெடும் இரண்டு ெகு ிேறள போண்ட
கூடத்ற

கநாக்ேி RNA பசய் ி

ேிடங்ேில் இருக்கும் ைரெணு கசர்க்றே ெற்ைிய
கசருவத்ற

ேவல்ேள் வந்து

ோண முடிேிைது.

RNA பசய் ிேிடங்ேின்

ேவல்ேள் ரிகொகசாம் மூைைாே ேடந்து

பசல்ை, அறவ பைாழியாக்ேம் பசய்யப்ெடும் நிறைறய
அறடேிைது. இறவ பைாழியாக்ேம் பசய்யப்ெடும்கொது, அ ில்
பசால்ைப்ெட்டிருக்கும் முறைேளின் ெடி பசயல்ெட அைிக

ா

அைியங்ேள் வரிறசயாே ஒன்ைன் ெின் ஒன்ைாே ஆயத்
நிறையில் இருப்ெற
இந்

அைிக

ொர்க்ே முடியும்.

ா அைிைங்ேள் அற

த்தும் பசல்ேளின் ெற்ை

ெகு ிேளில் இருந்து RNA இடைாற்றும் மூைக்போருேள் மூைைாே
நேர்த் ப்ெடுேிைது, இறவ அைிக

ா அைிைங்ேளுடன்

கசரகவண்டிய ைற்ைறவேகளாடு பொருத் ைாே இறணய
பசய்ேிைற
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இருக்ேிைது.

அைிக

ா அைிைங்ேளுறடய இந்

வரிறசயாே

அடுக்ேப்ெட்டிருக்கும் நிறை ான் புர ங்ேளின் அறைப்றெ
நிர்ணயிப்ெ ாே இருக்ேிைது. இந்
முடிவறடயும்கொது,

சங்ேளியின் ேட்டறைப்பு

ன்னுறடய பசயறை பசய்யும்ெடி

நிர்ணயிக்ேப்ெட்ட அக

வாடிவத்ற

துல்ைியைாே பெற்ைிட ஒரு

கெரல் கொன்ை வடிவிலுள்ள இயந் ிரத்ற
இந்

அறடேிைது.

சங்ேிைி புர த் ால் ைடிக்ேப்ெட்ட ெிைகு, உயிரணு

து

கவறைறய பசய்யும்ெடி இறவ பவளியிலுள்ள
றசகடாெிளாசத் ிற்கு அனுப்ெப்ெடுேிைது.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ஸ்டீென், இந்

அருறையா

ோட்சிறய ொர்த்

ெிைகு, நிச்சயைா அடிச்சு பசால்லுகவன் கநயர்ேளில் எண்ெத் ி ஐந்து
ச விேி த் ி

ருக்கு என்

ொர்த்க ாம் என்று புரிந் ிருக்ோது. ஆ

ா

ஒரு சிை விஷயங்ேறள புரிஞ்சிருப்ொங்ே. மு ைாவ ாே, இறவ
அற

த்தும் ஒரு உயிரணுக்குள் உண்டாேிைது. ஆல்றரட், நீங்ே ொர்த்

அந்

சின்

சின்

இயந் ிரங்ேள் எல்ைாம் ஒரு பசல்லுக்குள்

இருப்ெறவ. அறவ ஒன்கைாடு ஒன்று இறசந் ிருக்ேவில்றை. அப்ெைம்
குைியீடுேறள ொர்த் ார்ேள். உங்ேள் ேருத்துெடி, அந்
இல்றைன்

ா, அந்

இயந் ிரங்ேள் அ னுறடய கவறைேறள

பசய் ிருக்ோது, ஏன்
அற
என்

குைியீடு சரியாே

ா அந்

குைியீடு ான், அந்

ேவல்ேள் ான்,

பசயல்ெட றவக்ேிைது. உங்ேளுக்கு எழும்புேிை கேள்வி
ன்

ா, இந்

குழப்ெைா

குைியீடுேள் எங்ேிருந்து வந் து?

பமயர்: சரி, இருக்ேட்டும். வாட்சன் ைற்றும் ேிரிக் ோைத் ிைிருந்து
1950 ேள் 60ேளில் இருந்து இன்றைக்கு நாை குைிப்ெிட்டு
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பசால்லும்வி த் ில் நைக்கு புரிந்

ோரியம் இது ான் மூைக்கூறு

உயிரியல் புரட்சி, அ ாவது உயிரி

ஜீவராசிேளுக்குள் இந்

ேவல்

ெரிைாற்ைங்ேள் பெரிய கவறைேறள பசய்துபோண்கட இருக்ேிைது.
இது எப்ெடின்

ா நான் வசிக்கும் சீயாட்டைில் உள்ள கொயிங்

ெிைான்ட்ை நடப்ெது கொல் இருக்கும், அங்ே
– CAM என்னும் ப ாழில் நுட்ெத்ற
உ விகயாடு வடிவங்ேறள
பொைியியைாளர்
விைா

பொைியியைாளர்ேள் CAD

ெயன்ெடுத் ி, ேணி

ியின்

யாரிேிைார்ேள், அங்ே ஒரு

து இருக்றேயில் அைர்ந்து, ஒரு குைிப்ெிட்ட

த் ின் ொேத்ற

ஒரு குைியீடாே

ஒரு வயர் மூைைாே பசல்ேிைது. அற
இருப்ெவர்ேள் வாசிக்கும் வி ைாே அந்

யாரிக்ேிைார், அந்

குைியீடு

பசயல்ொட்டு றையத் ில்
குைியீட்றட இன்ப

ாரு

யந் ிரம் பைாழியாக்ேம் பசய்ேிைது. அ ன் ெிைகு, உ ாரணைாே, ஒரு
விைா

த் ின் இைக்றேறய பசய்யகவண்டுபைன்ைால், பசயல்ொட்டு

றையத் ில் இருப்ெவர்ேள் பொைியியைாளர் போடுத்
சரியா

வி ிேளின்ெடிகய

இடத் ில் கநர்த் ியாே நா ா இைக்றே பொருந்தும்ெடி

பசயல்ெட முயல்வார்ேள். இயந் ிரத் ின் ஒரு ெகு ிறய ெற்ைி
டிஜிட்டல் குைியீடுேளில் பொைியியைாளர் போடுத்

வி ிமுறைேறள

அப்ெடிகய ெின்ெற்றுேிைார்ேள்.
உயிரனுக்ேளுக்குள் கூட, விைா
க றவயா

டிஜிட்டல்

ங்ேளின் இைக்றேறய பசய்வ ற்கு

ேவல்ேறள போடுக்கும் நிறையில்ைாைல்,

புர ங்ேைாே இருக்ேிைது, புர ங்ேள், இறவ ான், டூல் ொக்ஸ் கொை
இருக்ேிைது. ஒரு உயிரணு ஜீவக

ாடு இருப்ெ ற்கு அ ற்குள்

பசய்யகவண்டிய முக்ேிய ெணிேறள பசய்யும் மூைக்கூறுேளாே
இருக்க்ரியது.
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உயிருள்ள ஒன்றை பசயல்ெடுவ ாே றவத்துபோள்ள என்
என்ெற
விைங்ேி

அவசியம்

இறவ நைக்கு ப ளிவு ெடுத்துவ ால் கேம்ெிரிய
ங்ேறள கொை இரு பு ிய ஜீவராசிறய

உருவாக்ேகவண்டுைா

ால், அ ற்கு ெை பு ிய

ேவல்ேள்

பெைகவண்டியது அவசியம். ஒவ்பவாரு பு ிய கேம்ெிரிய விைங்ேிற்கும்
பு ிய அர்ப்ெணிக்ேப்ெட்ட உயிரணுக்ேளின் வறேேள் கவண்டும்.
ஒவ்பவாரு பு ிய புர ங்ேளும் பு ிய குைியீடுேளாே ைாைகவண்டும்.
எ

கவ கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் ஏக ா புதுவறேயா

பவளிப்ொடு ைட்டும் அல்ை, அறவ ெை
ஆகும். அக ாடு, இறவ அற

ேவல்ேளின் பவளிப்ொடும்

த்தும் பு ிய

முடியும் என்று பசால்லும் நவ டாகர

விைங்குேளின்

ேவல்ேறள உருவாக்ே

ிய போள்றேறய

சந்க ேிப்ெ ற்கு ைாபெரும் ோரணங்ேளாகும். என்னுறடய டார்வி
சந்க ேம் என்ை புத் ேத் ில், உயிரி

ங்ேளின் சரித் ிரத்ற

ின்

முழுவதும்

க ாண்டிொர்த் ாலும் பசயல்ெடும் ஒரு ைரெணு ெ ிவிைிருந்து ஒரு
பு ிய ைரெணு அல்ைது புர த்ற

சிறுசிறு ைாற்ைங்ேளால் பு ிய

ெறடப்ொே ைாற்ை முடியும் என்ெது ேற்ெற
அசாத் ியைா

து என்ெது ேணி

க்கு எட்டா

குைிப்புடன் விளக்ேியிருக்ேிகைன்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஸ்டீென், பூட்றட உறடக்ே முயன்ை

ிருடன் என்ை

உங்ேள் ேற றய றவத்து விளக்ேி பசால்லுங்ே.

பமயர்: உங்ேளுக்கு எளிறையா
பசால்லுேிகைன். இந்
கொை ேற்ெற

ஒரு உ ாரணத்ற

ேட்டிடத் ிற்கு பவளியில் ஒரு றெக் இருப்ெது

பசய்யுங்ேள், ஆ

எண்ேள் ஒப்புறை பூட்டி

ா அது அருறையா

நான்கு

ால் பூட்டெட்டிருக்ேிைது. அ னுறடய

எண்ேறள ெைமுறை முயற்சித்து சரியாே றவக்ே முயன்று அந்
பூட்றட ஒரு
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ிருடன் உறடக்ே முயன்று உறடக்ேைாம், அல்ைது

அவன் அந்

முயற்சியில் க ாற்றுகொவான் எதுகவண்டுைா

நடக்ேைாம். சரி, இது போஞ்சம் குழப்ெைா
அந்

ிருடன் எத் ற

என்ெற

கேள்வி, ஏன்

முறை எண்ேறள பொறுத்

பெருத் ிருக்ேிைது. ெைவி ைா

ாலும்
ா இது

முயலுேிைான்

ஒப்புறைேள்

இருக்ேிைப ன்று நைக்கு ப ரியும். உண்றையில், நான்கு எண்ேள்
போண்ட பூட்டிற்கு 10 ைடங்கு 10 முறை 10 முறை, 10,000
ஒப்புறைேறள றவத்து ொர்த் ாலும், ஒகரஒரு இறண எண்ேளில்
ைட்டும் ான் அது
இருக்குைா

ிைக்கும்.

ால், அந்

ஒரு

ிருடனுக்கு ஒரு சிை நிைிடங்ேகள

ிருடன் ஏைக்குறைய குறைந்

அளவிைா

ஒப்புறைேறள ைட்டுகை முயற்சி பசய்து ொர்க்ே முடியும், அப்ெடி
ொர்க்கும் கொது பெரும்ொைா

சையங்ேளில்

ிருடர்ேள் க ாற்று

கொேிைவர்ேளாே இருப்ொர்ேள்.
இக

ைா ிரியா

விஷயத்ற

ேற்ெற

பசய்யும்கொது, அந் ,

ிருடனுக்கு ெை நாட்ேள் கநரம் போடுத் ால், அப்கொது அவன்
ொ ிக்கும் கைற்ெட்ட எங்ேளின் கசர்க்றேறய முயற்சிக்ே முடியும்,
அப்ெடி பசய்யும்கொது

பெரும்ொலும் அவன் க ால்விறய

சந் ிப்ெற விட பவற்ைி பெை வாய்ப்ெிருக்ேிைது.
ஆ

ா இந்

உ ாரணத்ற

போஞ்சம் ைாற்ைி கயாசித் ால்

எப்ெடியிருக்கும்? ஒருகவறள அந்

ிருடனுக்கு அக

சுைார், இருெத் ி நான்கு ைணிகநரம், அவ

கநரத்ற ,

ிடம் கவபைாரு பூட்டு

போடுக்ேிகைாம் என்று றவத்துபோள்கவாம், 10 எண்ேள் இற
கவண்டிய பூட்டு. சரி, இந்
ைட்டும் கசர்க்ேவில்றை.

ெத்து எண்ேளில் நீங்ே இறணேறள
ஒவ்பவாரு பு ிய இறணேகளாடு ெத்ற

பெருக்ேி ொர்க்ே றவக்ேிைீர்ேள். அந்
பூட்டில் 1010 இற
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க்ே

எண்ேள்

ெத்து இறண எண்ேளுறடய

சாத் ியைாகும், அல்ைது ெத்து ெில்ைியன்

ோம்ெிக

ஷன் இருக்ேைாம். ஒரு நாளில், முழுசா இருெத் ி நாலு

ைணிகநரம், அ ில் அந்
குறைவா
அ

ிருடன் ெத்து ெில்ைியன் இறணேளில் ைிே

இறணேறள ைட்டுகை முயற்சி பசய்து ொர்க்ே முடியும்.

ால் பூட்றட

ேண்டைிந்து அற

ிைக்ே உ வும் அந்

சரியா

ிைப்ெது என்ெது இயைா

இறணேறள

விஷயைாேி அவன்

க ாற்றுகொவான் என்ெது உறு ியாேிைது.
சரி, உயிரியைில் இருக்கும் கேள்வி இது ான், மு ைில் பசால்ைப்ெட்ட
வி த் ில் பு ிய ைரெணு அல்ைது புரத் த்ற

ேண்டைியும் நிறை

இருந் ால், போடுக்ேப்ெட்ட கநரத் ில் சிைிய எண்ணிக்றேயில்

ான்

இறணேறள முயற்சி பசய்து ொர்க்ே முடியும், அல்ைது இரண்டாவது
நிறையின் ெடி ொர்த் ால், அ ில் போடுக்ேப்ெடும் கநரம் அ ிேைாே
இருந் ாலும் சரியா

இறணேறள கசர்ப்ெது என்ெது ைிேப்பெரிய

சவாைாே ைட்டுகை இருக்கும் என்ெது ைறுக்ே முைியா
முன்றை ாக

?

ஆன்ெர்கபர்க்: இது என்

?

பமயர்: சரி, உயிரியல் அறைப்பு நம்றை ேடிந்துபோண்டு பசால்ேிை
விஷயம் இது ான் இது நான்கு இறண எண்ேள் கொன்ை ல்ை அற
விட கைைாே ெத்து இறண எண்ேள் போண்ட பூட்டு கொன்ைது.
உண்றையில், டக்ைஸ் ஆக்ஸ் என்ை விஞ்ஞா
ெற்ைிய துல்ைியைா

விளக்ேத்ற

ி ஒருவர் இற

போடுத் ிருக்ேிைார். இது 77

றடல்ஸ் உறடய றெக் பூட்றட விட கைைா

விஷயைாம், அ ாவது,

DNA குைியீட்டில் உள்ள ஒவ்பவாரு பசயல்ெடும் எழுத்துேளின்
ஒருங்ேிறணப்ெிற்கும், உங்ேறள குழம்ெ பசய்யும் 10
ஒருங்ேிற
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77

ைடங்கு

ப்புேளும் இருக்ேிை ாம், அ ாவது, பசயல்ெடா றவ,

பசயல்ெடும் புர த்ற விட இன்னும் பசயல்ெடா
அைிைங்ேளின் சங்ேைிேள் இருக்ேிை ாம். அ

அைிக

ா

ால் அற போண்டு

இன்னும் இறணேறள ேண்டைிய கவண்டுைாம், உயிரியல்
வரைாற்ைில் 3. 5 ெில்ைியன் அல்ைது நான்கு ெில்ைியன் ஆண்டுேள்
சராசரியா

க டு ல் நடத் ி

ாலும்

உங்ேளால் ேண்டைிய முடியாது ஆ
வித் ியாசைா

ால் குறைந்

விேி த் ிைா

சிை

இறணேறள உங்ேளால் ேண்டைிய முடியைாம். சீரற்ை

க டு ல் ெிரகயாச
சீரற்ை ைாற்ைத்ற
உயிரி

முழுறையாே எற யும்

ைற்ை ஒன்ைாேத் ான் இருக்கும் என்ெது நிச்சயம்,
நம்ெிக்போண்டிருந் ால், பூைியில் நைக்கு ப ரிந்

ங்ேளின் சரித் ிரத் ில் பசயல்ெடும் ஒரு ைரெணுறவ புர த்ற

நாம் ேண்டைிவ ில் க ாற்றுப்கொ

வர்ேளாே நின்ைிடுகவாம்.

ஆக்சினுறடய ேணிப்ெில் அவர் இற

ான் முன்றவக்ேிைார். இற

ெற்ைி இன்னும் ப ளிவாே ஆழைாே என்னுறடய டார்வி

ின் சந்க ேம்

என்ை புத் ேத் ில் விளக்ேி உள்களன்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. நாை எல்ைாருகை ெள்ளி ெருவ வளர்ச்சியின்
கொது ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைி கொ ிக்ேெட்டிருேிகைாம்,
ஜீவன்ேள்
என்

ா

ாே உண்டா

து, சரியா. ஆ

ா சிைர் பசால்வற

ால் கேட்ே முடிேிைது, அ ாவது, இது நடந் ிருக்ேைாம் என்ெ ற்கு

சிை சாத் ிய கூருேள் இருக்ேிைது, ஏன் அப்ெடி நடந் ிருக்ேகூடாது?

பமயர்: ஜ

ங்ேள், ொர்க்கும்கொது இ ில் ஒரு ச வ ீ ம்

வாய்ப்ெிருக்ேைாம் என்ேின்ை
நைக்கு ப ரிந்

உயிரி

ர் 1077 அவங்ே ேருத்துெடி, “ஆ, பூைியில்

த் ின் சரித் ிரத் ில் பு ிய ைரெணு ைற்றும்

புர ம் க ான்ைியிருக்ே வாய்ப்ெிருக்ேிைது.” இந்
ெிரச்சற

இருக்ேிைது. எற யும் சாத் ியைற்ைறவ என்று பசால்ை

முடியாது ஏன்
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ேருத் ில் ஒரு

ா எந்

விஷயம் நடப்ெ ற்கு ஏ ாவது ஒரு

சாத் ியகூறு இருக்ேிைது. ஆ
சரியா

விளக்ேைா அல்ைது

வைா

விளக்ேம் என்ெற

ா கேள்வி என்
வைா

ன்

ா இந்

விளக்ேம்

விளக்ேைா என்ெது ான். இது

பசால்வ ற்கு உ ாரணத்ற

ருேிகைன்.

ஜிம் கேரி என்ை ெிரசித் ிபெற்ை நறேசுறவ நடிேர் இருக்ேிைார், அவர்,
ஒரு குைிப்ெிட்ட ெடத் ில், கூெர் கொன்ை ஒரு ே ாொத் ிரத் ில்
நடித் ார். அ ில் அவர்விரும்புேிை ஒரு இளம் பெண்ணிடம் பசன்று
கேட்ப்ொர், “என்ற

கொன்ை ஒரு பெண்ணும் உன்ற

ஆணும் கசர்வ ற்கு ஏ ாவது கவற்ைறையா
அப்ெைம்

து வரிேளின்

வறை ேவ

கொன்ை ஒரு

விஷயம் இருக்ேிை ா?

ிப்ொர். அந்

பெண்

பசால்வாள், “இல்ை, இது நல்ைாயில்றை.” அ ற்கு அவர், “அ ற்கு
என்

அர்த் ம், நல்ைா இல்றையா? நூத்துை ஒன்றுகூட இல்றையா

என்ொர். அ ற்கு அவள் பசால்வாள், “இல்றை, கோடிை ஒண்ணுகூட
இல்ை,” அவர் கைறையும் ேீ றழயுைா கு ிப்ொர் அவருக்கு பராம்ெ
சந்க ாஷைா இருக்கும். அவர் பசால்வார், “ஓ, இன்ப
வாய்ப்ெிருக்கு. இன்ப

ாரு வாய்ப்ெிருக்கு!”

சிைகநரங்ேளில் கயாசிப்கென் இப்ெடி ா
நண்ெர்ேள் நிற

ாரு

நம்முறடய டார்கவ

ிய

க்ேிைார்ேள்: ஏக ா சிை சந் ர்ப்ெங்ேள் இருக்ேைாம்

என்ெ ற்ோே எல்ைா நிேழ்வுேளும் நைது விருப்ெப்ெடி நடக்ே
அவசியைில்றை. சீரற்ை ைாற்ைங்ேள் நைக்கு க றவயா
ைரெணுவின்
ைா ிரியா

ேவல்ேறள போடுக்கும் எ

ெது சரியல்ை. இந்

ோரியங்ேள் உண்றையில் பவற்ைி ோண்ெற விட

க ால்வியறடயும் என்ெது உறு ி. அ
பவற்ைியறடயும் என்ை அனுைா
என்ெற விட பொய்யா
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பு ிய

ால், இந்

பசயல்முறைேள்

ம் பெருைளவில் உண்றையா

து என்கை ோட்டுேிைது.

து

எ

கவ, உண்றைறய விட பொய்யாே இருக்கும் அனுைா

ங்ேறள

அைிவியைில் இறணக்ே நாம் விரும்புவ ில்றை. நாம் சிைந்
விளக்ேம் போண்டிருக்கும் ோரியங்ேறள விரும்புேிகைாம். இந்
ேவல்ேளின் ெிைப்ெிடத்ற
ொர்ப்ெற

அைிய டார்கவ

ியன் போள்றேறய

விட்டுவிட்டு கவறு இடங்ேளில் ேண்டைிய

முற்ெடகவண்டும். ஆம், சிை சாத் ியகூறுேள் இருக்ேைாம், ஆ
இப்ெடி ான் நடந் ப ன்று பசால்ை எந்
அ

ால் இதுலும் கைைா

ால்

ஆ ாரமும் இல்றை,

ஒரு விளக்ேத்ற

ேண்டைிய

முயைகவண்டும்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட். ஸ்டீென் இன்றைக்கு பசான்
ோரியங்ேறள நீங்ேள் கேட்டிருக்ேிைீர்ேள். அடுத்
ெரிணாை உயிரியைாளர்ேள் என்
இற

பசால்ேிைார்ேள் என்ெற

றவத்து

ெரிகசா ித்து ொர்க்ே இருக்ேிகைாம், அ ில் ஒருவர் ரிச்சர்ட்

டாக்ேின்ஸ். அவர்ேளுறடய ேருத்துெடி உயிரி
இயற்றேயா
என்

வாரம் இன்றைய

ங்ேள் இன்னும் சீரற்ை

ப ரிந்ப டுப்ெின்ெடி நடக்ேிைது என்ேிைார்ேள், அவர்ேள்

பசால்ேிைார்ேள் என்று ப ளிவாே ொர்க்ே இருக்ேிகைாம்

இவற்ைிற்கு அடுத்

வாரம்

நீங்ேள் ெ ில் பசால்லும்ெடி

விரும்புேிகைன். எ

கவ, கநயர்ேகள,

வைாைல் ொர்ப்ெீர்ேள் எ

நம்புேிகைன்.
*****
எங்ேளுறடய ப ாறைக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண
இைவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெ ிவிைக்ேம் பசய் ிடுங்ேள்.
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