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நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய

வழக்கு -

நிகழ்ச்சி 1
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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*****

ைாக்ைர். 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
ேடந்

றைப்பு, எ ற்ோே இன்றைய
ர்

நவ டார்கவ

சைோை ெரிணாை வளர்ச்சி

ிய போள்றே,
த்துவம் என்று

எப்கொது துவங்ேியது?

சிை வாரங்ேளாே

ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைி

ொர்த்துபோண்டு வருேிகைாம் அற
அைிவியல் ெிரட்சற
த்துவவா ியுைா

ேறள ெற்ைி எடுத்து பசால்ேிைார் விஞ்ஞா

ாள்

ியும்

புவி Dr. ஸ்டீென் கையர். Dr. கையர் கேம்ெிரிட்ஜ்

ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல்
பெற்ை முன்

ேடிந்துபோள்ளும் ைற்ை

த்துவ சாஸ் ிரத் ில் Ph. D ெட்டம்

புவிஇயற்ெியைாளர். 2 ெிரசித் ிபெற்ை புத் ேங்ேறள

எழு ியிருக்ேிைார், உயிரனுக்ே

ின் அறைப்பு ைற்றும் டார்வி

ின்

சந்க ேம். Dr. கையர் நீங்ே எங்ேகளாடு இருப்ெ ில்
ைேிழ்ச்சியறடேிகைாம். இக ா உங்ேளுறடய அருறையா
டார்வி
என்

ின் சந்க ேம். பசால்லுங்ே, இந்

புத் ேத் ின் முக்ேிய பசய் ி

?

ைாக்ைர். ஸ்டீபன் மையர்: சரி, இந்
ன்னுறடய பசாந்
சந்க ேத்ற
என்ை உயிரி

போள்றே கொதுைா

புத் ேத் ில் டார்வினுக்கு
ாே இல்றைகயா என்ை

ெற்ைி எழு ியிருக்ேிகைன். அக ாடு கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்
வரைாற்ைிற்கு ைிேப்பெரிய சவாறை குைித்தும்

அவருக்கு சந்க ேம் இருந் து. முந்ற ய நிேழ்சிேளில் அற
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ெறடப்பு,

ெற்ைி

கெசிக

ாம். கேம்ெிரிய பவடிப்புேள், ைறுெடியும், உயிரி

வரைாற்று நிேழ்வில் ெைவி

ொேங்ேறள உறடய விைங்குேள்

ிடீபரன்று ெடிை ஆவணங்ேளில் இடம் பெற்ைிருப்ெற
முடிந் து. டார்வின் இது அவருறடய உயிரி
குைித்
ஏப

ங்ேளின்

த் ின் சரித் ிரத்ற

ேண்கணாட்டத் ிற்கு சவாைாே இருப்ெற

ன்ைால் அவருறடய ேருத்துப்ெடி உயிரி

ொர்க்ே

உணர்ந் ார்,

ங்ேள், ெை ொேங்ேறள

உறடயறவ, ோைகொக்ேில் ஏற்ப்ெடும் சிறு சிறு ைாற்ைங்ேளால் நீண்ட
பநடுங்ோைத் ிற்கு ெிைகு ான் சம்ெவிக்கும் என்று
நிற

த்துபோண்டிருந் ார். ைாைாே இந்

ெடுைங்ேள்
இந்

முக்ேிய விைங்ேி

ங்ேளின்

ிடீபரன்று க ான்ைிய ாே இருக்ேிைது.

புத் ேத் ில் இரண்டு இரேசியங்ேறள ெற்ைி

பசால்ைியிருக்ேிகைன். மு ைாவது இரேசியம் மூ ாற யரின் விடுெட்ட
ெடிைங்ேளின் இரேசியம், ெடிப்ெடியா

முன்க

ற்ைம் என்ை குைிப்ெின்

ேீ ழ் டார்வின் கசேரிக்ே விரும்ெிய ஆவணங்ேள். ஆ
அற

த்தும் விடுெட்டு ோணாைல் கொ

ஆழைா

இரேசியத்ற

வளர்ச்சியா
பெரிய
இற
உயிரி

து இந்

து. அடுத்

ாே இன்னும்

ெற்ைி பசால்ேிகைன், எப்ெடி ெரிணாை
விைங்ேி

இரேசியம். கைலும் இந்

ங்ேளாய் உருவாேி இருக்கும் என்ை
இரேசியத்ற , விளக்ேியிருக்ேிகைன்,

ப ளிவாே கூைியிருக்ேிகைன் ஏன்ப
த்ற

ால் இறவ

உருவாக்ே கவண்டுைா

ன்ைால் ஒரு பு ிய

ால் அ ற்கு குைிப்ெிட்ட ைரெணு

ேவல்ேள், கவண்டும் என்ெ ன் அவசியத்ற

ெற்ைி நாம் அ ிேைாே

ேற்றுபோண்டிருக்ேிகைாம்.
இந்

புத் ேத் ில் ோரசாரைா

இருக்ேிைது, இந்

விவா ங்ேளும் ேட்டுறரேளும்

விவா ங்ேள் அற

த்தும்

ற்கொது உள்ள ெரிணாை

வளர்ச்சிக்குரிய கோட்ொடுேள் ைா ிரிேறள ோட்டிலும் அைிவார்ந்
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வடிவம் என்ை போள்றே இந்

கேம்ெிரிய விைங்குேள் எப்ெடி

உருவாேியிருக்கும் என்று ப ளிவா

ேவல்ேறள அளிக்ேின்ை

.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இன்றைக்கு இைஷ்டிரா ைீ டியாவின்
அருறையா

ஆவ

ெடத் ிைிருந்து சிை ோட்சிேறள ஒளிெரப்ெ

விரும்புேிகைன், டார்வி

ின் குழப்ெம், அ ில் கேட்ேப்ெடுவது,

“கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில் ோணப்ெட்ட விைங்ேி
ிடீபரன்று க ான்ைியது? இற

ங்ேள் எப்ெடி

நீங்ேளும் ொர்க்ே விரும்புேிகைன்.

இலஷ்டிரா ைீ டியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து
“ைார்வினின் குழப்பம்”
மையர்: எப்ெடி இந்

பு ிய விைங்ேி

ங்ேளின் சரீரம்

ிட்டைிடப்ெடுேிைது எப்ெடி அறவ பு ிய உருவத் ில்
உயிருள்ளறவேளாே ைாைி
டார்வின் பவளிப்ெடுத்
உயிரியைில் ேடந்
அற

த்தும் இந்

ெடைைாே

து?இந்

இரேசியத்ற

கவண்டும் எ

ான்

முயற்சித் ார். ஆ

5௦ ஆண்டுேளாே நாம் ேற்றுக்போண்ட
இரேசியத் ிற்கு ைிேப்பெரிய ெழிவாங்கும்

ிேழ்ந் து. எங்ேிருந்து வந் ப ன்று ப ரியா

கேம்ெிரிய விைங்குேளின் துவத்ற
அளிக்ே முடியும்? இந்
இல்றை என்ெற

ெற்ைி எப்ெடி விளக்ேம்

ெடிை ஆவணங்ேளில் ஆ ாரங்ேள்

விளக்ேி பசால்லும் ெிரச்சற

ைாத் ிரம்

அல்ை, மூைக்கூறு உயிரணு என்று பசால்ைப்ெடும் உயிரி
அடிப்ெறட விஷயத்ற

ெற்ைி எல்ைாவற்றையும் விளக்ேி

பசால்ைகவண்டிய நிறை உள்ளது.
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ால்

த் ின்

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய டிறரகைாறெட்டின் உயிரியல்
வடிவறைப்பு
பசாகுசா

நவ ீ

ோை நந் ிகொை ெை ொேங்ேறள போண்டு

ாே ோணப்ெடுேிைது. அ னுறடய உறுப்புேளில்

மூறள, குடல், இரு யம், ேைங்ேி
அவயவமும் பவவ்கவறுவி ைா

ேண்ேள் உள்ளது. ஒவ்பவாரு
உயிரணுக்ேளால்

உண்டாக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது. ஒவ்பவாரு உயிரணுக்ேளும்
குைிப்ெிட்ட ெை டசன் புர

மூைக்கூறுேளால்

உண்டாேியிருக்ேிைது. ஒவ்பவாரு புர மும் DNA வில் இருக்கும்
ைரெணு என்ை நான்கு எழுத்து கவ ியல் குைியீட்டி

ால்

அறைக்ேப்பெருேிைது.

மையர்: இப்ெ, இந்

ெரிணாை வளர்ச்சியின் நிறையில் ஒரு

சிைிய உயிரி

ேடற்ொசி கொன்ை முந்ற ய கேம்ெிரிய

விைங்ேி

ைா

ம் கேம்ெிரிய டிறரகைாறெட் கொை நான்கு அல்ைது

ஐந்துக்கும் கைற்ப்ெட்ட சுைார் ெத்து ைடங்கு வித் ியாசைா
உயிரணுக்ேறள போண்டிருப்ெ ாே ைாறுவது, உண்றையில்
பெரிய குழப்ெைாேத் ான் இருக்கும். அந்

ஆைத்ற

உங்ேளுக்கு அ ிே அளவில் பு ிய ைரெணு ெற்ைிய
கவண்டும். இந்

ேவல்ேள் அற

அறடெ ற்கு
ேவல்ேள்

த்தும் எங்ேிருந்து

ேிறடக்ேப்பெற்ைது? இது ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளின்
இரேசியத் ின் றையைாே

இருக்ேிைது.

அறிவிப்பாளர்: நிகயா –டார்கவ
புர ங்ேள் அற

த்தும் இயற்றேயா

ியத்

ின் ெடி, பு ிய

நிறையிலும் ைரெணுவின்

ைாறு ல்ேள் மூைைாேவும் நறடபெறுேிைது எ
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ேரு ப்ெடுேிைது.

புர ங்ேறள உண்டாக்குவ ற்கு க றவயா

ைரெணு

ேவல்ேறள பெற்ைவுடன், ஆங்ோங்கே அ ில் சிை ெிறழேள்
உண்டாே வாய்ப்ெிருக்ேிைது.
ற்பசயைாே க ான்றுேிை இந்
ெிரகயாச

ைா

ெிறழேள் உயிர்வாழ

ாே இருந் ால், அறவேள் ப ரிந்ப டுக்ேப்ெட்டு,

ெ ப்ெடுத் ப்ெட்டு, அடுத்
ெை ோைங்ேளாே இந்

றைமுறைக்குள் உட்புகுத் ப்ெடுேிைது.
சிறு ைாற்ைங்ேள் கசேரிக்ேப்ெட்டு

வருேிைது; பு ிய புர ங்ேள், உயிரணுக்ேளின் வி ங்ேள்,
கேம்ெிரிய ஊனுண்ணிேள் போஞ்சம் போஞ்சைாே உயிர்பெற்று
நின்ைது.

மையர்: ரிச்சர்ட் டாக்ேின்ஸ், ெிரசித் ிபெற்ை ஆக்ஸ்கொர்டின்
ெரிணாை உயிரியைாளர், இவர் உருவேத்ற
டார்வ

ிய

ெற்ைிய

ின் பசயல்ொட்றட குைித்து “ைறை ஏை சாத் ியைற்ை

நிறை என்ேிைார்.”

அறிவிப்பாளர்: முன்ெக்ேத் ிைிருந்து ொர்க்கும்கொது, ஒரு
சிேரத் ின் உச்சிறய ஒருமுறை

ாவிகு ிப்ெ ால்

ாண்டுவது

சாத் ியைல்ை. டாேின்றச பொறுத் வறர, ஏக ாபவாரு சந் ர்ப்ெ
வசைாே ெை உறுப்புேறள உறடய விைங்றே உருவாக்குவது
அசாத் ியைா

விஷயம் என்ேிைார்.

இருந் ாலும் டாக்ேின்ஸ் சிேரத் ிற்கு ெிற்புரத் ில் சாத் ியைற்ை
இன்ப

ாரு வழி இருப்ெற

சிந் ற

யில் போண்டுவருேிைார்,

சிேரத் ின் உச்சிறய அறடய உ விடும் சாய்வா
இருப்ெ ாே நிற
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க்ேிைார்.

சிைிய ெடிேள்

மையர்: டாக்ேின்றச பொறுத் வறர இப்ெடி ான் ைறை
ஏைகவண்டும் என்று பசால்ேிைார். இப்ெடி ான் கேம்ெிரிய
விைங்ேி

ங்ேள் உண்டாக்ேெட முடியும் என்ேிைார், ஒவ்பவாரு

ெடியாே வளர்ந் ிருக்கும்.
ஒரு பெரிய இறடபவளியில் ஒகர
ேடி

ைா

ோரியம், இயற்றேயா

டறவ

ாவி பசல்வது

வழியில்

ஒட்டுபைாத் ைாே

ைாை மு ைில் சிறுசிறு அடிேள் எடுத்து றவத்து ஒவ்பவான்ைாே
ைாைியிருக்கும் என்ேிைார்.

அறிவிப்பாளர்: இந்

கோட்ொட்டில், ஒவ்பவாரு அடியும் சிைிய

உயிரியல் ைாற்ைத் ிற்கு வழிவகுத் ிருக்கும், பு ிய ைரெணுவும்
புர மும் உண்டாேியிருக்கும். ஆ

ால் இந்

ைாற்ைங்ேளும்

இயற்றேயின் ப ரிந்ப டுப்புேளும் போடுக்ேப்ெட்ட சையத் ில்
ஒரு புர ம் உருவாே சாத் ியைாே இருக்குைா? 1992 ைிருந்து இந்
கேள்விறய ெற்ைி மூைக்கூறு உயிரியைாளரா

டாக் ஆக்ஸ்

ஆராய்ந்து வருேிைார்.

ைாக் ஆக்ஸ்: பசால்ைப்ெட்ட ஒரு ேற
டார்வி

இருக்ேிைது, அக ாடு

ிசத் ின் சீரற்ை ைாற்ைங்ேள் ைற்றும் இயற்றேயாே

ப ரிந்ப டுக்ேப்ெட்டு ைாற்ைைறடயும் என்ை பசயல்ொடு
ஒப்புபோள்ள முடியா
இருக்ேிைது. ஆ

வணா
ீ

ால் அற

ொர்க்கும்கொது, இந்

து என்ை குற்ைச்சாட்டும்

விளக்ேைாே ேவ

ித்து

நிறை ைாற்ைங்ேளில் எப்ெடிப்ெட்ட

ைாறு ல்ேள் உண்டாேிைது? இது உண்றைபயன்று ஆணித் ரைாே
எப்கொது பசால்ைமுடியும் என்ெற
அவசியைா
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ேவ

ிக்ே கவண்டியது

து இது ஒரு புர த் ின் நிறை றவத்து அ னுறடய

அளறவ அளந்து ொர்க்ே முடியும். புர த் ின் வடிவறைப்றெ
ொர்க்கும்கொது, ேணிசைா

முறையில் அக

அறைப்றெ பெறுவது அ ிே ேடி

ைா

கொன்ை பு ிய புர

ாே இருந் ிடும்.

*****

ஆன்ெர்கபர்க்: அ ாவது, Dr. கையர், இந்

ஒளித் ிறரறய ொர்த்

ெிைகு, ரிச்சர்ட் டாக்ேின்சும் ைற்ை ெரிணாை உயிரியைாளர்ேளும்
இன்

மும் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில் உள்ள விைங்ேி

இயற்றேயா

ங்ேள்

முறையில் ப ரிந்ப டுக்ேப்ெட்டு சிறுசிறு

ைாற்ைங்ேகளாடு போஞ்சம் போஞ்சைாே வளர்ந் து என்ெற
நம்புேிைார்ேள். ஆ

ால் இந்

ேண்கணாட்டத் ில் என்ப

ெரிணாை வளர்ச்சியின்

ன்

ெிரச்சற

ேறள நீங்ேள் ொர்க்ேிைீர்ேள்?

மையர்: சரி, உண்றையில் இப்கொது முன்

ணி கேம்ெிரிய

அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் அந்

ேண்கணாட்டத்ற

விவா ிக்ேிைார்ேள். ஸ்ைித்கசா

ிய

ில் டக்ைஸ் எர்வின் என்ை

அேழ்வாராய்ச்சியாளர் பெர்கேைி ோைிகொர்
கசர்ந்

ெற்ைி

ியா ெல்ேறைேழேத்ற

கஜம்ஸ் கவைண்றடனுடன் இறணந்து ஒரு புத் ேம்

எழு ியிருக்ேிைார். அவர்ேள் அ ில் நாண் யூ
ேண்கணாட்டம் என்ெற
எளிறையா
விைங்ேி

ிொர்ைிகடரியன் ெரிணாை

முன்றவக்ேிைார்ேள், அ னுறடய

ஆங்ேிை விளக்ேம் என்

பவன்ைால் கேம்ெிரிய

ங்ேளுக்கு ோணப்ெடுெறவ, இன்றைய நாட்ேளில்,

இயற்றேயா

நிறையில் ஏற்ப்ெடும் சிை ைாற்ைங்ேளுடன் நிேழும்

இன்றைய பசயல்ொட்டில் இருக்கும் உயிரியல் பசயைாக்ே முறை ான்
என்ேின்ை
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ர்.

எ

கவ, சிை ைாறு ல்ேகளாடு உருவாகும்

ஆற்ைறை ெற்ைி ெை விஞ்ஞா

ன்றையின் உருவாக்ேம்

ிேள் சந் ேப்ெடுேிரார்ேள். அ ற்கு

முக்ேிய ோரணங்ேளில் ஒன்று இப்ெடி இயற்றேயாே
ப ரிந்க டுக்ேப்ெடுவது பசயல்ொட்டு ெகு ியில் சிறு சிறு
ைாற்ைங்ேறள உருவாக்குவ ற்கு, புர ம் அல்ைது ைரெணுவில் ைிே
சிைிய ைாற்ைத் ின் நிறைறய

ான் அறடந் ிடும் என்ேின்ை

ர்.

இருந் ாலும், இங்குைங்குைாே கசர்த்து பு ிய ைரெணுறவ அல்ைது புர
மூைக்கூறுேறள உண்டாக்குவது ைிேவும் குறைந்

நிறையில்

ான்

அறைந் ிட வாய்ப்புள்ளது. சரியாே இறணக்ேப்ெடும்ெடி
முயற்சிக்ேப்ெடும் எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோ
குறைந்
உயிரி

ெைற

நிறைேறள விட ைிே

ான் பெை முடிேிைது, நைக்கு ப ரிந்

ங்ேளின் வரைாற்ைில் இப்ெடி ான் ஆேிைது. எ

பூைியின்
கவ,

ைாறு ல்ேளால் உண்டாகும் குைிப்ெிட்ட வளர்சிேள் என்ை இந்
ெறடப்ொற்ைைின் வைிறைறய ெற்ைிய கேள்விேள் இன்னும்
அ ிேரித்து போண்கட ான் இருக்ேிைது.
இறவ

ற்கொது இருக்கும் புர த் ின்

ன்றை ைற்றும் வடிவத் ில்

உண்டாகும் சிறு சிறு ைாற்ைங்ேறள விளக்ேி பசால்ேிைது, ஆ
ஒரு பு ிய புர

வடிவறைப்றெ உண்டாக்கும் அளவிற்கு ைாற்ைங்ேறள

உண்டுெண்ண அறவேளால் கூடாது, பு ிய புர
சரியா

ால்

அறைப்பு, இறவ

நிறையில் பொருந்துவ ற்கு ெை விஷயங்ேள் கநர்த் ியாே

இறணக்ேப்ெடகவண்டிய ேட்டாயம் இருக்ேிைது. சிேரத் ிற்கு
ெிற்ெகு ியில் ஏரி பசல்ை வச ியா
ப ரிந்ப டுப்ெி

ால் உண்டாகும் என்ை நிறைறய பெை பெரிய

அளவில் ஒன்ைிறணகும்ெடியா

ைாற்ைங்ேறள பசய்துொர்க்ே

கவண்டிய அவசியம் இருக்ேிைது. இந்
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ெடிேள் எங்குகை ேிறடயாது.

ைா ிரி ெைமுறை முயற்சித்து

சரியா

ெடி இறணப்ெது எ

ெது எளி ில் சாத் ியைாோது, ேடந்

நிேழ்ச்சியில் நாம் ொர்த் து கொை, கைகைாட்டைா

முயற்சி

க ால்வியில் ான் முடியும், இது பவற்ைிேரைாே நடத் ப்ெட்டது என்று
பசால்வற

விட அ ிே ச விேி ைாயிருக்கும்.

ைிே முக்ேியைா

து என்

பவன்று, என்ற

கேட்டால்,

அங்குைிங்குைாய் ப ரிந்துபோண்டு உருவாகும் ெறடப்ொற்ைைின்
வைிறைகயாடு குறைந் து ஒரு ைரெணு அல்ைது புர த்ற
உருவாக்குவ ில் இருக்கும் ெிரச்சற
ேணி

சூத் ிரங்ேள்

விைங்ேி

த்ற

யில் சந்க ேம் உண்டாவ ற்கு

ான் ோரணம், ஒகர ஒரு கேம்ெிரிய

உண்டாக்ே சுைார் நூற்றுேணக்ோ

ஆயிரக்ேணக்ோ

பு ிய ைரெணுக்ேளும் புர ங்ேளும் க றவயாே இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: இற

விளக்ேி பசால்ேிை ஒரு ஒளித் ிறரறய

ொர்த் ிடாைாம். ேம்ெிரிய விைங்ேி
போள்றேயின்ெடியா

ேவ

ின்

சிறுசிறு ைாற்ைங்ேளும் இயற்றேயா

ப ரிந்ப டுப்புேளும் கொ ிய
என்ெற

ங்ேறள உண்டாக்ே டார்வி

ேவல்ேறள ஏன் போடுக்ேவில்றை

ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். கநயர்ேகள, நீங்ேளும் இற

ியுங்ேள்.

இலஷ்டிரா ைீ டியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து
“ைார்வினின் குழப்பம்”
அறிவிப்பாளர்: இயற்றேயில் ேைந் ிருக்கும் வித் ியாசைா
ஆயிரக்ேணக்ோ
வித் ியாசைா
இருக்ேிைது. இந்
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புர ங்ேள் அற
அைிக

த்தும் குைிப்ெிட்ட 20

ாஅைிைங்ேள் கசர்க்றேயின் சங்ேிைியாே

கவ ியியல் ேட்டறைப்ெின் வரிறச ைிேவும்

முக்ேியைா

ாகும்; அறவ சரியா

முறையில்

வரிறசெடுத் ப்ெட்டிருந் ால், அந்

சங்ேிைி ப ாடர் முப்ெரிைாண

மூைக்கூறுேளில் பசயல்ெடும். ஆ

ால் அைிக

சரியாே

ா அைிைங்ேள்

வைாே வரிறசெடுத் ெட்டிருந் ால், புர ங்ேள் உருவாே

வாய்ப்ெில்றை.
அைிக

ா அைிைங்ேளின் சா ாரண வரிறசேளில் புர ங்ேள்

இடம்பெறுவது அரி ாே இருந் ால், பசயல்ெடும் கவது
பொருட்ேறள ேண்டைிய நடத் ப்ெடும் கசர்க்றேயின் முயற்சியில்
ைாற்ைத்ற
அற

ஏற்ப்ெடுத் க்கூடிய

அைிந் ிட, ஆக்ஸ் அங்குைிங்குைாய் 150 அைிக

அைிைங்ேறள உள்ளடக்ேிய புர
வடிவத்ற

கவ ியல் பொருளின்

ாஅைிைங்ேள் நீளம் போண்டது.

ாஅைிைங்ேறள வரிறச ெடுத்

சாத் ியகூறுேள் இருக்ேிைது. இந்
எத் ற

ா

ைாற்ைி றவத் ார்.

மையர்: ஒரு புர ம் 150 அைிக
அைிக

ன்றை போண்டது எது?

பசயல்ெடும் எத் ற

20150 ைடங்கு

சாத் ிய கூறுேளின் ைத் ியில்,
பவறுறையாே கொகும் என்று

ப ரியுைா?

ஆக்ஸ்: ெரிகசா ற

பசய்து ொர்க்கும்கொது, எவ்வளவு

ேவல்ேறள பெை கவண்டும் என்று ேவ
பு ிய புர

ிப்ெீர்ேள், அக ாடும்,

ண்டு, சீரற்ை ைாற்ைம் ைற்றும் ப ரிந்ப டுத்து

உருவாக்குவ ற்கு

பசயலுக்கு அப்ொற்ப்ெட்ட ஒன்ைாே

இருக்ேிைது

அறிவிப்பாளர்: எவ்வளவு உயர்ந்
ன்னுறடய ேண்டுெிடிப்புேறள
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ி ஜர்

ாே உள்ளது? ஆக்ஸ்
ல் ஆப் ைாைிகுளர்

றெயாைஜி என்ை புத் ேைாக்ேியிருக்ேிைார். அவருறடய ேருத்து
என்

பவன்ைால் அைிக

ா அைிைங்ேளில் சாத் ியைா

கசர்க்றேேளில், ஒரு சிைிய புர த்ற
குறைந்

உண்டாக்ே சா ாரணைாே

அளவு ைாற்ைங்ேள் பசய் ால் கூட 1074 முறை

முயைகவண்டும், அல்ைது 100 டிரில்ைியன், டிரில்ைியன்,
ட்ரில்ைியன்,

ட்ரில்ைியன், ட்ரில்ைியன்,, ட்ரில்ைிய

ில்

ஒருமுறை ான் வாய்ப்ெிருக்கும்.

மையர்: இற
விண்ைீ ன்

நம்முறடய ொணியில் பசான்

ால், முழு

ிரளில் 1065 அணுக்ேள் உள்ளது. இப்ெ ஒரு

ப ரிந்ப டுப்பு ைற்றும் சிறு ைாற்ைங்ேளுடன் கேம்ெிரிய
பவடிப்புேளுக்கு போடுக்ேப்ெட்ட ோை அவோசத் ில் ஒரு
பசயல்ெடும் புர த்ற

உண்டாக்குவது என்ெது, ஒரு ை

ி ற

அவன் ேண்றணேட்டி முழு விண்ைீ ன்ேளில் குைியிடப்ெட்ட
அணுறவ ேண்டுெிடிப்ெ ற்கு சைம். எ

கவ நாை

கெசிக்போண்டிருப்ெது அது கொன்ைது ான் ைிேவும் சிைியற
க டுேிகைாம், பெரிய றவக்கோல் பு ரில் சிைிய ஊசிறய
க டுவது கொை, அ ற்கு போடுக்ேப்ெட்ட ோை அவோசம் ைிே
குறைவு.

ஆக்ஸ்: சரி, கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் கொன்ை கேள்விேள்
எழும்கொது, எதுவும்

ற்ச்பசயைாே அந்

க ான்ைவில்றை என்ெற

புரிந்துபோள்ள கவண்டும், பு ிய

பசயல்ெடும் புர ங்ேள் உருவாே இந்
பசய்ய கவண்டிய அற

இடத் ில்

சிறுசிறு ைாற்ைங்ேள்

த்ற யும் கநர்த் ியாே பசய் ிருக்கும்.

அது ைட்டுைல்ை, ப ாடர்ந்து ொர்க்கும்கொது, உயிரி
வரைாற்ைில் எங்பேல்ைாம் பு ிய புர
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அடுக்குேள்

த் ின்

க றவெடுேிைக ா, அப்கொப ல்ைாம் அறவ பெருக்ேைறடவற
ொர்க்ே முடிேிைது. எ

கவ இறவ கொளியா

றவேைாே

இருக்ேிைது என்று பசால்வ ற்கு அவசியைில்றை.
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: Dr. கையர், இது ை
இப்ெ ொர்த் ற

ில் ெ ிவ ாே இருக்ேிைது. நாை

இன்னும் கவறு ஏ ாவது வி த் ில் விளக்ேி பசால்ை

முடியுைா?

மையர்: சரி, கொ
உ ாரணத்ற
ன்

வாரநிேழ்ச்சியில் பூட்டப்ெட்ட றெக் ெற்ைிய

ொர்த்க ாம். ஒரு றெக்றே

ால் இயன்ைவறர அ ிேப்ெடியா

கசர்த்து

ிருட அந்

ிருடன்

முறை முயற்சித்து எண்ேறள

ிருட முயல்ேிைான். அவன் ைிேப்பெரிய

றடறய

ாண்டிவருேிைான், ெைமுறை எண்ேறள ஒன்று கசர்த்து அவன்
முயற்சி பசய்ய கவண்டியிருந் து. நான்கு எண்ேளுறடய பூட்டில்
சுைார் ஒவ்பவாரு எண்ணிற்கும் ெத்து முறைேள் வரும், அப்ெடின்

ா

ெத்து முறை ெத்துமுறை ெத்துமுறை ெத்து, அல்ைது 10,000 முறைய
க டகவண்டியது சாத் ியைாே இருக்ேைாம். ஆ
ோை அவோசத்ற
உண்றையா

பொறுத் து, அந்

ா இது போடுக்ேெடும்

ய ார்த் ைா

க டல்

ாே இருக்ேவும் வாய்ப்ெிருக்ேிைது, கொைியாேவும்

வாய்ப்புண்டு. ஒவ்பவாரு ைரெணு அல்ைது புர ைாே இருந் ாலும்
ஆக்ஸ் என்

பசால்ேிைார் என்ைால் – டக்ைஸ் ஆக்ஸ், கொ

ெடத் ில் நாம் ொர்த்

விஞ்ஞா

ி – ஒரு ைரெணு அல்ைது புர ைாே

இருந் ாலும் கூட, நாை முயற்சிக்கும் முறைேளின் அளவு சுைார்
74என்ேிைார், அ ிலும்கூட – அவர் ெயன்ெடுத்தும் வி ங்ேளின்
அடிப்ெறடயில் வித் ியாசங்ேள் இருக்கும் என்ேிைார் – ஒவ்பவாரு
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எண்ணிற்கும் ெத்து முறை பசய்யகவண்டியிருக்கும், அப்ெடிபயன்ைால்
சரியா

எண்றண பெற்றுக்போள்ள ெைமுறை

முயற்சிக்ேகவண்டியிருக்கும். அ ாவது 1074 முறை கசர்த்து
ொர்க்ேணும்.
இப்ெ, இந்

எண்ணிக்றே பெரியது – ொல்வழி விண்ைீ ன் ிரளில்

இருக்கும் அணுக்ேறள விட ெரிைாணத் ின் அறைப்ெின் அளவு
அ ிேைாே இருக்ேிைது – அ ாவது இறவ அற
இறடபவளி, நீண்ட, பநடுங்ோைைாே ெைவி

த்தும் பெரிய
முயற்சிேளி

ொ ிவறர ான் சாத் ியைாே க ான்ைிேிைது எ
நீங்ே

ால்

ொர்க்ேிகைாம். ொ ிறய

ாண்டிய ெிைகு, சீக்ேிரத் ில் பஜயித் ிடுகவாம் என்று

க ான்ைி

ாலும் க ாற்றுகொவது ான் அ ிேைாே நிேழும். ஆ

எண்ணிக்றே அ ிேைாே இருப்ெ ால், அைிக

ா அந்

ாஅைிைங்ேள் அல்ைது

DNAவின் எழுத்துேளின் குைியீடுேறள ஒரு புர த்ற

உண்டாக்கும்ெடி

ஒன்ைிறணத்து கசர்ப்ெ ற்கு ெை முறை முயைகவண்டியிருகும், இது
ெிரெஞ்சத் ின் ோை அவோச அளவுகோைில், பூைியின் உயிரி
சரித் ிரத் ின் அளவுகோைில், முழுறையா

ங்ேளின்

ரீ ியில் சரியாே

ஒன்ைிறணத்து பசயல்ெடவும் ைா ிரியாே சிைவற்றை ேண்டைியவும்
உங்ேளுக்கு நிச்சயம் கொதுைா
கவட்றடயா

து பூைியின் உயிரி

கநரம் ேிறடயாது. சீரற்ை க டு ல்
சரித் ிரத் ில் இருக்கும்

பசயல்ெடும் ஒரு ைரெணுறவ அல்ைது புர த்ற
அ ிே பவற்ைிய

ருவற

ேண்டைி ல் என்ெது

ோட்டிலும் அ ிே க ால்விறய

உண்டாகும் என்ெது ான் இ ற்கு பொருத் ைா

ான்

அர்த் ம்.

கைலும் இது அ ிே சிக்ேல் உள்ள ாே இருந் ால், சீரற்ை க டல் பு ிய
ைரெணுறவ புர த்ற
ைரெணு
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ேண்டைிவ ில் க ால்விறய

ரும், பு ிய

ேவல்ேறள உண்டாகுவது க ால்வியறடயும், அ

ால்

பவற்ைிபெற்ைது என்று ேரு ப்ெடும் அனுைா
என்ெற விட கொய் என்ெது நிருெ
பசால்ைப்ெடும் அனுைா

ங்ேள் அற

ைாகும், இப்ெடி

த்தும் பைய்

வைாே

ங்ேறள பெரும்ொலும் நாம் நிராேரித்து

விடுேிகைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: அடுத்
கைாசைாேிைது என்ெற
விஞ்ஞா
அறைப்ொ
ெற்ைிய

ெிரச்சற

இன்னும்

ோண்ெிக்ே கொேிகைாம், சரியா, ஏன்

ா

ிேள் கவறு ஒன்று ேண்டுெிடித் ிருக்ேிைார்ேள். இற

ொர்த் கொது எ
என்ேின்ை

ஒளித் ிறரயில் இந்

க்கு ஆச்சரியைாே இருந் து. விைங்குேளின் சரீரத் ின்

து DNA வின் ப ாகுப்ெில் ொ ிக்ேப்ெடவில்றை
ர். அப்ெடி என்ைால் விைங்குேளின் சரீரத் ின் அறைப்பு

ேவல் எங்கு ெ ிவாேியிருக்ேிைது, அந்

எங்ேிருந்து பெைப்ெட்ட

? கநயர்ேகள, நீங்ேள் இற

ேவல்ேள்
ேவ

ைாே ொர்க்ே

விரும்புேிகைன்.

இலஷ்டிரா ைீ டியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து
“ைார்வினின் குழப்பம்”
அறிவிப்பாளர்: ஆ

ால் சீரற்ை ைாற்ைங்ேள் மூைம் பு ிய

ைரெணுக்ேளும் புர ங்ேளும் உருவாக்ேெட முடியா
ெிரச்சற

நிறை

யின் ஒரு ொேைாேத் ான் இருக்ேிைது; கேம்ெிரிய உடல்

அறைப்புேளின் க ாற்ைத்ற

அைிய பு ிய ைரெணுக்ேளின்

ேவல்ேறள விட கைைா

விஷயங்ேள் க றவெடுேிைது.

ரிச்சர்ட் ஸ்மைர்ன்பபர்க்:

அக

ாைாைோரிஸ் ைற்றும்

டிறரகைாறெட் கொன்ைறவேறள ெற்ைிய குைிப்ெிட்ட
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ேவல்ேறள நைக்கு ேிறடக்ேப் பெற்ைிருந் ாலும், அறவ DNA
வின் நிறைேளுக்குள்

பொருந்துவ ாே இல்றை.

Jonathan Wells: உடைறைப்ெின்

ிட்டம், நைக்கு

ப ரிந் வறர, DNA வில் குைிப்ெிடப்ெடவில்றை.

அறிவிப்பாளர்: DNA புர ங்ேறள உற்ெத் ி பசய்ய
க வற

யா

ேவல்ேறள போண்டிருந் ாலும், அது

ணித்து

ஒரு உயிரணுறவ உருவாக்ே முடியாது, அைல்து ஒரு
உயிரணுறவ பு ிய

ிசுக்ேைாேகவா உருப்ொேகவா உண்டாக்ே

முடியாது, அல்ைது

ிசுக்ேள் ைற்றும் உறுப்புேறள ஒரு உடல்

அறைப்ெில் கசர்க்ே முடியாது. ைாைாே, ஒரு உடல் அறைப்பு
உருவாேிை ற்கு ேருமுட்றட அல்ைது முட்றட உயிரணுவில்
இருக்கும் முப்ெரிைாண அறைப்ெில் இருக்ேிை

ேவல்ேளின்

ெரிைாற்ைங்ேளும் அவசியைாே இருக்ேிைது.
ேருவுற்ை முட்றடேளில் இருந்து ெைவி
விைங்ேின் வளர்ச்சிறய குைித்
இந்

சிக்ேைா

முறையில் ேவ

ொேங்ேறள உறடய

ேவல்ேள்.

பசயல்ொட்றட ேம்ெியூட்டர் அ

ிகைஷன்

ித்து ொர்த் ிடைாம்.

ஒரு ேருமுட்றட ெிரிந்து பவவ்கவைாே ைாறும்கொதும், ஒரு
ஆர்த்கராொட் உருவாே க றவயா

உயிரியல் பசயல்ொட்டு

ோரியங்ேள் ேட்டறளயாே பெைப்ெடுேின்ை

.

ெிரிவுேள் உண்டாகும் ெை ரப்ெட்ட நிறைேளில், முட்றடயின்
பவளிபுைத் ிற்கு எ ிராே ெை பு ிய உயிரணுக்ேள் உருவாே
துவங்ேிடும். அ ற்கு ெிைகு, கவ ியல்

ிரவத் ின் உத் ரவு

வந் து, ேருமுட்றடயில் அறவேளுக்கு என்று ஒதுக்ேப்ெட்ட
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இடத் ிற்கு அறவ நேர்ந்து பசன்று நன்கு மு ிர்ந்து ஜீவராசியாே
உருவாகும்ெடி அறவ இறணந் ிடும்.
இந்

உயிரணுக்ேள் ப ாடர்ந்து

ங்ேள் இைக்ேத்ற

அ ிேரிக்ேிைது, அக ாடு அறவ, ெறடேறள ஆட்ேறள கொை
கநர்த் ியாே வரிறசெடுத் ப்ெடுேிைது,
உண்டாே ஏதுவா

ிசுக்ேள் உறுப்புேள்

வி த் ில், முட்றடயின்

றை ோல்ேள்

வளரும்ெடி பசய்ேிைது.

பால் பநல்சன்: இறவ அற
வித் ியாசைா

த்தும் உயிரணுவின்

குைிப்ெிட்ட பசயல்ொடுேளால் உண்டாேிைது,

குைிப்ெிட்ட சிைவற்றை பசய்வ ற்பேன்று அறவ அற
சரியா
ெைவி
இந்

த்தும்

அர்ப்ெணிப்கொடு பசயல்ெடுேிைது. அறவேளுக்கு நீங்ேள்
கவறைேறள ெேிர்ந் ளிக்ே கொேிைீர்ேள்:

உயிரணுவின்

இடப்பெயர்ச்சி அறைப்ொே

இருக்ேப்கொேிைாய். நீ ேண்ணாே இருொய், நீ ான் குடல், எ

ெது

கொைிருக்கும்.
எற

பொறுத் வறர இது வியப்ொ

விஷயம்

ான், ஆ

அது ான் நடக்ேிைது. இ ன் மூைைாே ெை ரப்ெட்ட உயிரி
உருவாேின்ை

, இறவ அற

த்தும் போடுக்ேப்ெடும்

ால்
ங்ேள்

ேவல்ேறள

பொருத்து உருவாேிைது.

ஸ்மைர்ன்பபர்க்: இறவ அற

த்தும் உயிரி

ங்ேளின் ெிளூ

ெிரின்ட் கொை இருக்ேிைது, ேருமுட்றடேள் அற
குைிப்ெிட்ட ோரியத்ற

முடிக்கும்ெடி ஈர்க்ேெப்ட்டு, அற கய

உருவாக்ேவும் பசய்ேிைது.
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த்தும் ஒரு

Wells: உண்றையாே இது ான், ஒரு ேருமுட்றடயில்
ஏற்க்ே

கவ, உண்டாயிருந்

அறைப்ெின் பவளிப்ொடாே

இருக்கும்.

ஸ்மைர்ன்பபர்க்: இந்
பசால்லும்கொது,
கொன்ைறவ

அக

வளர்ச்சியின் வரிறசேறள ெற்ைி
ாைாைோரிஸ் அல்ைது ஒொெி

ைா ிரி, இந்

ேவல்ேள் அற

ியா,

த்தும் ைிேவும்

ெடர்ந் ிருக்ேிை, குைியீடுேள், குைிப்ெிட்டு பசால்ெறவ,
கசர்க்ேப்ெடு ல், நிராேரிக்ேப்ெடு ல் என்று

ற்கொது நம்ைால்

ெிைப்ெிக்ே முடிந் வற்ைின் சைநிறைக்கு அப்ொற்ெட்ட நிறைறய
போண்ட ாே இருக்ேின்ை

.

ற்பசயைாே நடந் ிருக்ே

வாய்ப்ெில்றை என்ை நிறைறய விட்டுவிட்டு கவறுவி ைாே
நிற

க்கும் ேட்டத் ிற்கு வந்துவிட்கடாம்.

அறிவிப்பாளர்: உடல் அறைப்ெின் வளர்ச்சியில் உள்ள
சிக்ேல்ேறளயும் பசயல்ொடுேறளயும்
அற

ேட்டுப்ெடுத்தும்

ேவல்ேள்

த்தும் ைறைக்ே றவக்ேிைது. ஒரு உயிரணுவில் இந்

பசயல்ொடுேளின் நிறையா
போள்றேயா

து நிகயா டார்கவ

ிய

சிறுசிறு ைாற்ைங்ேகளாடு இயற்றேயாே ைாைிடும்

என்ெ ற்கு பெரிய சவாைாே இருக்ேிைது.

மையர்: ஒரு பு ிய
க றவயா

ிசுக்ேள் ைற்றும் உறுப்புேள் உடைறைப்ெிற்கு

கொதுைா

அ ிேப்ெடியா

ேவல்ேள்

இல்றை என்று நைக்கு ப ரியும். அ ற்கு என்
சாத் ியைா

ரீ ியில் எத் ற

அறைத்து ொர்த் ாலும், எத் ற

அர்த் ம்

முறை DNA றவ ைாற்ைி
முறை அ ிேைாே

முயற்சித் ாலும், ஒரு பு ிய உயிரி
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DNA யில்

த்ற

உருவாக்குவ ற்கு

க றவயா

வடிவத்ற யும் அறைப்றெயும் உங்ேளால்

பெற்றுக்போள்ளகவ முடியாது. இந்
வைா

உெேரணம். இந்

கவறைக்கு DNA ஒரு

அளறவ

ாண்ட எவ்வளவு ோை

கநரம் இருந் ாலும் அது கொ ாது. இது உண்றையில் நவ
டார்கவ

ிய பசயல்ொட்டு முறைக்கு கெரழிறவ

உண்டாக்குவ ாே இருக்ேிைது.

அறிவிப்பாளர்: டார்வ

ிய பசயல்ொடுேள் கேம்ெிரிய

விைங்குேளின் க ாற்ைத்ற

குைித்து க றவயா

போடுக்ே வில்றை என்று பசான்

ேவல்ேறள

ால், அறவ உண்டா

ற்கு

கவறு ஏ ாவது வைி உள்ள ா?
*****

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, Dr.கையர், இற

இன்னும் போஞ்சம் ப ளிவாே

புரிந்துபோள்ள உ விடுங்ேள்.

மையர்: இந்

ெடத் ில் விளக்ேைாே பசால்ைப்ெட்ட ேறடசி

ெிரச்சற

யா

து இன்றைய உயிரியல் உைேின் அடிப்ெறட

ெிரச்சற

யாே ேரு ப்ெடுேிைது. நவ டார்கவ

ிய போள்றேப்ெடி, பு ிய

ைாறு ல்ேள் மூைம் ான் பு ிய வடிவங்ேள் உருவாேிைது என்ேின்ை
இந்

பு ிய ைாறு ல்ேள் DNA வில் உண்டாகும் ைாற்ைங்ேளால்

உண்டாேிைது என்ேின்ை
அற

ர். எ

ான் ஏற்ப்ெடுேிைது என்ேின்ை

ர்.

ா உயிரியல் வளர்ச்சி ஆராய்ச்சியாளர்ேள் DNA

ொேைாே இருக்ேிைது என்ேின்ை
உண்டாக்ே கொதுைா
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கவ பு ிய உயிரியல் வடிவங்ேள்

த்தும் DNA மூைக்கூைின் A, C ைற்றும் G யில் உண்டாகும்

ைாற்ைத் ால்
ஆ

ர்.

ர். அ ிலுள்ள

பவறும் ஒரு

ேவல்ேள் புர ங்ேறள

ாே இருக்ேிைது, இருந் ாலும் அந்

ேவல்ேள்

முழுறையா

விைங்றே உண்டாக்ே கைாதுைா

புர ங்ேள் அற

ல்ை, ஏன்ப

ன்ைால்

த்தும் உயிரனுக்ேளுக்குள் அறையப்பெற்ைிருக்ே

கவண்டும். ஒரு

ிசு உருவாவ ற்கு ெைவி ைா

உயிரணுக்ேள்

ஒன்ைிறணய கவண்டும். ஒரு உறுப்பு உருவாவ ற்கு ெைவி ைா
ிசுக்ேள் ஒன்ைிறணய கவண்டும். ஒரு முழு உருவம் அல்ைது சரீரம்
உண்டாே ெைவி ைா

உறுப்புேளும்

ிசுக்ேளும் கசர கவண்டும், உடல்

அறைப்பு என்ெது உடல் உறுப்புேள் ைற்றும்
ஒருங்ேிறணப்ொே உள்ளது. எ
கொதுைா

து அல்ை.

சரி, இற

நவ

டார்கவ

ிசுக்ேளின்

ித்துவைா

கவ DNA அவசியம் ான், அது ைட்டுகை

ிய போள்றேயின் பவளிச்சத் ில்

ொர்க்கும்கொது, அ ில் பசால்ைப்ெட்டிருக்ேிை ோரியம் உயிரியல்
அறைப்ெில் பு ிய வடிவமும் அறைப்பும், பு ிய உடல் அறைப்பும், DNA
வில் உண்டாகும் ைாறு ல்ேளால் உண்டாேிை ாம். ஆ
புர ங்ேறள ைட்டுகை உண்டாக்ே க றவயா
போடுத் ால், அந்
அத் ியாவசியைா

ேவல்ேறள

புர ங்ேறள சீராே அறைப்ெ ற்கும் ைற்ை
ேவல்ேறள பெற்று, உயிரனுேளின் வி ங்ேள்,

ிசுக்ேள், உடைறைெிற்கு க றவயா
எத் ற

ால் DNA

உறுப்புேள் பெை, DNA றவ

முறை ைாற்ைியறைத் ாலும் நிச்சயம் உங்ேளால் ஒரு பு ிய

உயிரணுறவ உண்டாக்குவது சாத் ியைாோது. இற

இன்னும் எளி ாே

பசால்ை கவண்டுபைன்ைால், ஒரு சரீர அறைப்ெின் அல்ைது உருவாே
க ாற்ைத்ற

உண்டாக்கும் நிறை DNA க்கு அப்ொற்ெட்ட ஒன்றை

சார்ந் ிருக்ேிைப ன்ைால், ஒரு பு ிய உடல் அறைப்றெ பெை DNA வில்
எத் ற

ைாற்ைங்ேள் பசய் ாலும் அது கொ ாது. இந்

இது பொருத் ைா
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உெேரணம் அல்ை.

கவறைக்கு

சரி, முன்

ணி ெரிணாை உயிரியைாளர்ேள் இவருறடய உ விகயாடு

2003 அச்சிடப்ெட்ட MIT அச்சேத் ின் ப ாழிநுட்ெெ புத் ேத்ற
மு ைில் நான் ப ரிந்துபோண்கடன். இந்
ெற்ைிய ேட்டுறரயில், அவர்ேள் இந்
ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய
நிறையா
டார்கவ

ேறள

ஒப்புபோல்ேிரார்ேள், ஆ

ிய போள்றேயில் வளர்ச்சிக்குரிய எந்
அ ாவது என்

ன்

ா, உயிரி

ோரியமும் இல்றை

ங்ேளின் சரித் ிரத் ில்

ெிரச்சற

ெற்ைி விளக்றே பசால்ை முடியவில்றை.

யின் ேடி

த்ற

விளக்கு பசால்லும் சிை

புத் ேங்ேறளயும் ேட்டுறரேறளயும் நான் வாசித் கொது எ
விளங்ேி

ால் நவ

பெரிய ைாற்ைங்ேறள விளக்ேி பசால்ைவில்றை. உடல்

அறைப்புேளின் க ாற்ைத்ற
இப்ெ,இந்

உயர்நிறை அல்ைது

ிய போள்றே ான் ொட புத் ேத் ின்

ொடைாே இருப்ெற

என்ேிைார்ேள்.
உண்டா

புத் ேத் ின் முேவுறரறய

ேவல்ேளின் ெிரச்சற

விளக்குேிைார்ேள், நவ டார்கவ

ெற்ைி

க்கு

ஒரு விஷயம், பொதுவாே முன்றவக்ேப்ெட்டிருக்கும்

நம்முறடய உயிரியல் ொட புத் ேங்ேளில் பசால்ைப்ெட்டிருக்கும்
ெரிணாை போள்றேயின் நிறைக்கும் இற
அைிவியல் நெரா
அல்ைது டார்வி

நைக்கு போடுத் வர்

ெில் றந இருக்ேைாம், அல்ைது ரிச்சர்ட் டாேின்ஸ்,
ின்

அைிவியல் ேல்வி

ற்க்ோப்ொளர்ேளாே கூட

இருக்ேைாம், இவர்ேள் ஒருெக்ேம், ெரிணாை உயிரியைில் ப ாழில்நுட்ெ
ேல்வியில் நாம் ேண்டைிந்

ெரிணாை போள்றேயின் நிறைக்கும்

ைிேப்பெரிய வித் ியாசம் இருக்ேிைது, இப்கொது இருக்கும் ெரிணாை
உயிரியைாளர்ேள் நவ டார்கவ

ிய போள்றே ைாண்டுவிட்டது என்று

பவளிப்ெறடயாே பசால்ேிைார்ேள், பு ிய ெரிணாை போள்றேறய
ேண்டைியகவண்டும் என்ேின்ை
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ர்.

அ

ால் என்னுறடய பு ிய புத் ேத் ில் நான் பசய் ிருக்கும் ோரியம்,

டார்வி

ின் சந்க ேம், மு வாது, இந்

ஏற்ைத் ாழ்றவ முன்றவத்து

பவளிப்ெடுத் ியிருக்ேிகைன், அ ாவது, ெிரெைைா

வர்ேள்

ோைாவ ியாேிவிட்டவர் இன்றைக்கு கொது ைக்ேள் முன்பு பசால்ேிை
அற

த்தும் பொய்யா

ேவல்ேள். நவ டார்கவ

ைாற்ைியறைக்கும் ெடி முன்றவக்ேப்ெட்ட அற

ிய போள்றேறய

த்து பு ிய

போள்றேேறளயும் ஆராய்ந்து ொர்த்க ன். அறவேறள ஆராய்ந்து
ொர்த்க ன் ெிைகு அவற்ைிைிருந்து குறைேறள சுட்டி ோட்டி அவர்ேளும்
கேம்ெிரிய விைங்ேி
ைரெணு

ேவல்ேளின் ஆரம்ெத்ற

எடுத்து கூைிக
இல்ைா
அ

ங்ேறள உருவாக்ே க றவயா

ன். ஆ

ால் இந்

ெற்ைி விளக்ே

DNA வின்
வைியிருப்ெற

உயரிய நிறைகூட, ைரெணு

ேவல்ேள் ான்.

ால் இன்றைய ெரிணாை போள்றேயில் ைிேப்பெரிய குழப்ெம்

இருக்ேிைது, இ ன் துவக்ேம் 1859ல் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில்
ெிரச்சற

இருக்ேிைது என்று டார்வின் ஒப்புபோண்ட ிைிருந்து

துவங்ேியிருக்ேிைது. ஆ
உருவாக்குவற

ால் இந்

புத் ேத் ில் ஒரு ைிருேத்ற

ெற்ைி அ ிேைாய் ேற்றுக்போள்ள துவங்ேியகொது

அ ில் இருக்கும் ெிரச்சற

யின் ஆழத்ற

அ ிேைாே ப ரிந்துபோள்ள

முடிந் து. ைரெணு ைற்றும் உயிரற்ை அணுக்ேளின்
அவசியம், இந்

ேவல்ேளின் ஆரம்ெத்ற

ேவல்ேள்

பசால்ைகூடிய எந்

வி

ெரிணாை போள்றேயின் கோட்ொடுேளின் ைா ிரிேளும் இன்றைய
ெ ிவுேளில் இல்றை.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், ஸ்டீென், இ னுறடய ய ார்த் ைா
ெகு ிறய ெற்ைி கெச விரும்புேிகைன். இதுவறர எ ிர்ைறையா
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ோரியத்ற

ெற்ைி ொர்த்க ாம். இ ற்கு ைாற்று ோரியைாே நாம் என்

பசய்ய முடியும்?

மையர்: சரி, அைிவாற்ைல் ைிே ெறடப்பு என்ெற
ஆ ரிப்ெவ

ாே இருக்ேிகைன். நாை இந்

DNA ை ொர்க்ேிை டிஜிட்டல்

குைியீடுேள் ைற்றும் இறவ உருவாவ ற்ோ
ேவல்ேள் என்று அற

நான்

பசயல்ொடுேளின்

த்ற யும் ஒப்ெிடும்கொது, இது ான் ஒரு

விைங்கு என்று,அ ரிந் ிடும் ோரியம் உயிரியைின் வரைாற்ைில்
இருக்கும் அைிவுப்பூர்வைா
நிற

க்ேிகைன். அற

ெறடப்ெின் ஆ ாரைாே

ிேழ்ேிைது எ

ெற்ைி நாம் வரும் வாரங்ேளின் நிேழ்சிேளில்

இன்னும் விளக்ேைாே ொர்த் ிட இருக்ேிகைாம். .

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், கநயர்ேகள, அடுத்
ொர்ப்ெீர்ேள் எ

வாரமும்

வைாைல்

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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