
1 

 

SM15-2-2-TA 

 

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய  வழக்கு - 
நிகழ்ச்சி 2 

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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***** 

ைாக்ைர். 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,  
அக ாடு நைக்கு  சைோை ெரிணாை வளர்ச்சி  த்துவம் என்று 
ெிரச்சற  எப்கொது துவங்ேியது? 

Dr. நீங்ே எங்ேகளாடு இருப்ெ ில் ைேிழ்ச்சியறடேிகைாம். இன்றைக்கு 
டார்வி ின்  குழப்ெம் என்ை இல்ைஷ்டிரா ைீடியாவின் அருறையா  
ஆவணப்ெடத் ின் ோட்சிேளுடன் துவங்ே விரும்புேிகைன், ேடந்  15௦ 
ஆண்டுேளாே ெடிை ஆவணங்ேளில் விஞ்ஞா ிேள் 
ேண்டுெிடித்துள்ளறவேளின் ப ாகுப்பு இடம்பெற்ைிருேிைது. நீங்ேள் 
இற  ேவ ிக்ே விரும்புேிகைன்.  

 

இலஷ்டிரா ைீடியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து 
“ைார்வினின் குழப்பம்” 

அறிவிப்பாளர்: ேடந்  150 ஆண்டுேளாே, புற  ெடிை 

ஆராய்ச்சியாளர்ேள் டார்வி ின் போள்றேறேயினுறடய 
நிறைைாற்ைத் ிற்கு க றவயா றவேறள பூைிறய க ாண்டி 
க டிக்போண்டிருக்ேிைார்ேள்.  

பால் நநல்சன்: உங்ேறள ஒருகவறள பொக்ேிஷ 

கவட்றடக்ோே அனுப்ெி ால், உங்ேளிடம் எ ிர்ொர்க்ேிை விஷயம் 
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இது ான்; நீங்ே கொய் எற  க டகவண்டும் ப ரியுைா, அங்ே 
என்  நடந் ாலும் ெரவாயில்றை. நீங்ே, டார்வினுறடய 
எ ிர்ொர்ப்புெடி நிறைய நிறைைாற்ைம் உண்டாகும் என்ை 
எண்ணத்க ாடு ெடிைங்ேறள ொர்த் ால், அது ான் உங்ேறள ஒரு 
கெராசிரியர் என்ை நிறையில் நிற்ே பசய் ிடும். நிறைைாற்ைம் 
உண்டாகும் நிறைேறள ொர்ப்ெரீ்ேள். அ  ால் உைேம் 
முழுவ ிலும், எண்ணிக்றேக்கு அடங்ோ  வறேயில், உயிரி  
சரித் ிரத் ின் ைிே முக்ேிய நிறைைாற்ைங்ேறள 
உள்ளடக்ேியிருக்கும் ோரியங்ேறள ேண்டைிய ெைரும் முயன்று 
வருேிைார்ேள்.  

அறிவிப்பாளர்: இந்  க டு ல் கவட்றடயா து ேிராண்ட் 

கேன்யன் சுவர்ேளில் இருந்து ஐரிஷ் ேடற்ேறர வறர 
ெரவியுள்ளது. கைலும் எண்ணற்ை க டு ல் கவட்றடயாளர்ேள் 
நிறையா  ஒரு கேள்விறய முன்றவக்ேிைார்ேள்: கேம்ெிரிய 
ெடிை ஆவணங்ேள் எவ்வளவு முழுறை அறடந் ிருக்ேிைது?  

Simon Conway Morris:  கேம்ெிரிய ெடிை ஆவணங்ேள் 

ஆச்சரியைா  வி த் ில் முழுறை பெற்ைிருக்ேிைது எ  
நிற க்ேிகைன். நாை புரிந்துபோள்வற  விட அ ிேைாேகவ 
முழுறை அறடந் ிருக்ேிைது. அ ற்கு ோரணம் என் பவன்ைால், 
உ ாரணைாே, உைேத் ினுறடய அறைப்பு வடிவத்ற  
ொர்க்கும்கொது, நா கொய் கவல்ஸில் உள்ள கேம்ெிரிய 
ொறைேளில் ஒரு சிை ெடிைங்ேறள ேண்டுெிடிக்ேிகைன், அடுத்து 
சீ ாவிற்கு பசல்ேிகைன் அங்கு இக  ைா ிரியா  வடிவங்ேறள 
ொர்க்ேவில்றை, ஆ ால் இக  கொன்ை புற  ெடிைங்ேள் 
இருப்ெற  ொர்க்ேிகைன். அடுத்து ோர்கொ ிபெராஸ் 
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ொறைேளுக்கு பசல்ேிகைன்: கே டா நாட்டிற்கு கொ ாலும் 
இங்கு ொர்த் ற கய  ான் அங்கும் ொர்க்ேிகைன். புவியியல் ோை 
அளவின்ெடி நம்றை நடத் ி பசல்லும் ப ளிவா  ோரியங்ேள் 
இருப்ெற  ோணமுடியும். எல்ைாவற்ைினுறடய பசயல்ொடுேளும் 
சரியா  நிறைேளில் நிறை நிற்ேிைது.  

நநல்சன்: நீங்ே க ாண்ட க ாண்ட பு ிய ெடிைங்ேள் 

ேிறடக்குைா என்ெ ில் எந்  கேள்வியும் இருக்ேகவண்டிய 
அவசியைில்றை. ஆ ால் நாம் ேண்டைிந்  ெடிைங்ேள் 
அற த்தும் நைக்கு ஏற்ே கவ அைிமுேைா  நிறைேளுக்கு 
பொருந்துவ ாே இருக்ேிைது. அற  ொர்க்கும்கொது, எ க்கு 
க ான்றுேிை விஷயம் இந்  பூைியில் இருக்கும் உயிர ங்ேளின் 
வரைாற்றை ெற்ைிய சிைந்  ஆவணங்ேறள போண்டிருக்ேிைரீ்ேள். 
உங்ேளிடம் ஏற்க்ே கவ இருக்கும் வி ங்ேள்  ான் பு ிய 
ெடிைங்ேகளாடு பொருந்துவ ாேவும் இருக்ேிைது.  

  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ஸ்டீென், முந்ற ய கேம்ெிரிய ெடிைங்ேளின் 

இரேசியத்ற  ெற்ைிய ோரியங்ேறளத் ான் இந் ப ாடரில் 
ொர்த்துபோண்டிருக்ேிகைாம். இ ன் அடிப்ெறடயில் நாம் ொர்த்  சிைிய 
ஒளித் ிறர ப ாகுப்றெ நீங்ேள் ோட்டகவண்டும் எ  விரும்புேிகைன். 
உண்றையில் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் என்ெது என் ? இந்  
ெடிைங்ேறள ோட்டிலும் கவபைாரு ெிரச்சற  இருக்ேிைப ன்று 
பசால்லுேிைரீ்ேள். அற  ெற்ைி விளக்ேி பசால்லும்ெடிக்கு 
விரும்புேிகைன்.  



5 

 

ைாக்ைர். ஸ்டீபன் மையர்: சரி. நாை, கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் 

ைற்றும் டார்வினுக்கு   து போள்றேயின் ைீது இருந்  சந்க ேத்ற  
ெற்ைி ொர்த்துபோண்டிருக்ேிகைாம்; அது உண்றையா என்று 
ஆராயவில்றை – அ ில் அவருக்கு  ிருப் ி இருந் து – ஆ ா 
அவருறடய கோட்ொட்டி ால் ஆ ாரங்ேறள விளக்ேி 
பசாள்ளமுடியா  ி ால் வருந் ி ார், அ ில் உைேத் ில் உயிரி ம் 
க ான்ைிய துவக்ேத் ின்  ிைவுகோல் ஆ ாரங்ேளும்  அடக்ேம். அற  
ெற்ைிய ோரியங்ேறளத் ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் 
போண்டிருக்ேின்ை . இந்  பூைியில் இதுவறர வாழ்ந்  
விைங்ேி ங்ேளில் பெரும்ொைா  வறேேளின் புற  ெடிைங்ேள் 
 ிடீபரன்று க ான்ைியது கொை இருந் து.  

ெடிை ஆவணங்ேள் முழுறை பெைா ிருந் ால், குைிப்ெிட்ட முழுறை 
இல்ைாவிட்டால், நாை பசால்வ ற்கு வாய்ப்ெிருக்ேிைது, ஆைா, 
அ ாவது, முந்ற ய கேம்ெிரிய ொறைேளில் இருந் ிருக்ே கவண்டிய 
என்று நாை எ ிர்ொர்த்  மூ ாற யரின் விடுெட்ட ெடிைங்ேள், 
டார்வி ின் கோட்ொட்டில் பசால்ைப்ெட்டறவ, இதுவறர அங்கு 
ோணப்ெடாைல் இருந் ிருக்ேைாம். இந்  ோரியத் ில்  ான் கேம்ெிரிய 
ோைத் ில்  ிடீபரன்று க ான்ைிய ெடிைங்ேறள குைித்  விளக்ேத்ற  
அளித் ிட முடியும் என்று டார்வின் எண்ணிக்போண்டிருந் ார். 
அவருறடய ேருத்து, இது ான், கேம்ெிரிய அடுக்குேளில் ேீழ் 
ைட்டத் ில் விடுெட்டிருக்கும் ெடிைங்ேள் அற த்தும் ஒரு 
ேண்கணாட்டத் ில்  ான் ோணப்ெடவில்றை, ஆ ால் அறவ இன்னும் 
ேண்டுெிடிக்ே ெடவில்றை என்ைிருந் ார். அந்  அளவிற்கு ேடி ைா 
க டவில்றை.  
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ஆ ால் சுைார் 155 ஆண்டுேளுக்கு ெிைகு, அது ஒரு கொைியா  
விளக்ேைாே க ான்ைவில்றை, குைிப்ொே, ேடந்  சிை ஒைித் ிறரேளில் 
விஞ்ஞா ிேள் சிைர் பசான் துகொை, குைிப்ொே நாை ப ாடர்ந்து 
க ான்ைி எடுக்கும் ெடிைங்ேள் அற த்தும் நைக்கு சிை பு ிய 
 ேவல்ேறள கைலும்கைலும் அடுக்ேி போண்கட இருக்ேிைது. கைலும் 
இந்  பு ிய புற  ெடிைங்ேள் கேம்ெிரிய நிேழ்வு எவ்வளவு 
வைிறையா து என்ை விழிப்புணர்றவயும் நைக்கு அளிக்ேிைது. 
கேம்ெிரிய நிேழ்வில் நாம் ேற்றுபோண்டறவ டார்வின் நிற த் ற  
விட ைிேவும் வைிறையா  ாே இருக்ேிைது, ஏன்ப ன்ைால் ெை பு ிய 
உயிரி ங்ேளின் வடிவங்ேள் ேண்டைியப்ெட்டிருக்ேிைது, ஆ ால் ேீழ் 
ைட்ட முந்ற ய கேம்ெிரிய அடுக்குேளில் அவற்ைின் மூ ாற யரின் 
அறடயாளங்ேள் ோணப்ெடவில்றை. எ கவ, இந்  ெடிை ஆ ாரங்ேள் 
பெரிய இரேசியத்ற  உண்டாக்ேி உள்ளது. அற  ான் என்று 
புத் ேத் ில் விடுெட்ட ைடிைங்ேளின் இரேசியம் என்று அறழக்ேிகைன்.  

ஆ ால் இற  குைிப்ெிடும்கொது, இரண்டாவது ஆழைா  இரேசியம் 
இருக்ேிைற யும் ொர்க்ேமுடியும். எப்ெடி இந்  விைங்ேி ங்ேறள 
ெரிணாை வளர்ச்சியின் ரீ ியில் உண்டாேியிருக்கும் என்ை 
இரேசியம் ான் அது. இது ஒரு பொைியியல் ெிரச்சற . நாை ஒரு 
விைங்றே உருவாக்ே என்  க றவப்ெடும் என்ெற  அைிந் ிருப்ெ ால், 
உயிரனுக்ேளுக்குள் என்  இருக்ேிைது விைங்ேி ங்ேள் எப்ெடி 
உண்டாேிைது என்ெது, ப ரிந் ிருப்ெ ால் இந்  இரேசியம் இன்னும் 
அழுத் ைாே இருக்ேிைது.  

நைக்கு ப ரியும், உ ாரணைாே, இருெ ாம் நூற்ைாண்டின் இரண்டாம் 
ெகு ியில்,  ஒரு விைங்றே உயிருடனும் அ ன் உயிரணுக்ேறள 
ொதுோக்ேவும் க றவயா  புர ங்ேள் ெற்ைிய  ேவல்ேள் DNA வில் 
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உள்ள டிஜிட்டல் குைியடீுேளில் பசால்ைப்ெட்டிருக்ேிைது. அ  ாை ெடிை 
ஆவணங்ேளில் பு ிய விைங்ேி த் ின் வடிவம் ோணப்ெடும் கொது, 
நிச்சயைாே நீங்ே ைிேப்பெரிய  ேவல் ெரிைாற்ைங்ேளின் ஆ ாரங்ேறள 
அங்கு ோண முடிேிைது, எல்ைாகை டிஜிட்டல் குைியடீுேளில் 
இருக்ேிைது. இது ைிேப்பெரிய கேள்விறய எழுப்புேிைது, இறவ 
அற த்தும் எங்ேிருந்து உருவா து?  

இது ைட்டுைல்ை, ஒரு விைங்றே நாம் ொர்க்கும்கொது உடல் 
ேட்டறைப்பு ேறை கொன்ை ஒன்றையும் ோண்ேிகைாம், விஞ்ஞா ிேள் 
அற  உடல் அறைப்பு என்ேின்ை ர், உடைின் உறுப்புேள் ைற்றும் 
 ிசுக்ேள்   ித்துவைா  வி த் ில் இறணக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது. எ கவ 
DNA  உயரி ங்ேள் ைற்றும் உயிரணுக்ேறள ொதுோக்ே அ னுள் 
இருக்கும் புர த்ற  உருவாக்ே முக்ேிய ெங்கு வேிப்ெ ாே இருக்ேிைது. 
ஆ ால் இப்கொது இறவேறள ஒன்ைிறணக்ே இ ிலும் கைைா  
 ேவல்ேள் ேிறடக்ேப்பெறுவது அவசியம் என்ெற  அைிந் ிருக்ேிகைாம் 
இந்  உயிரணுக்ேள்  ிசுவாே ைாைகவண்டும், அந்   ிசுக்ேள் 
உறுப்புேளாே கவண்டும் அந்  உறுப்புேளும்  ிசுக்ேளும் கசர்ந்து 
ைிேப்பெரிய உடல் அறைப்றெ ேட்டி எழுப்ெ கவண்டும். இந்  ோரியம் 
அடுத்  நிறையா  இரண்டாவது கேள்விறய எழுப்புவ ாே இருக்ேிைது 
இந்  உடல் அறைப்பு எங்ேிருந்து பெைப்பெற்ைது இறவ அற த்தும் 
ெரிணாை வளர்ச்சி முறையில் எப்ெடி உருவாேி இருக்கும்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், அடுத்  ெடத்ப ாகுப்ெில் நாம் எற  ெற்ைி 

கெசிபோண்டிருக்ேிகைாகைா அற  ெற்ைிய ோரியங்ேறள ொர்க்ே 
இருக்ேிகைாம். அ  ால், கநயர்ேகள, நீங்ேளும் இற  ொர்க்ே 
கவண்டும். சரீர அறைப்ெின் துவக்ேத்ற  ெற்ைி இ ில் 
பசால்ைப்ெட்டிருக்ேிைது. ைிேவும் வியப்ொ  ோரியம். இற  ொருங்ேள்.  
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இலஷ்டிரா ைீடியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து 
“ைார்வினின் குழப்பம்” 

அறிவிப்பாளர்: 1831ல், கேம்ெிரிய புவியியல் பவளிப்ெடுவ ற்கு 

மூன்று ைா ங்ேளுக்கு முன்பு, இறளஞரா  சார்ைஸ் டார்வின் 
அவருறடய ெரிணாை வளர்ச்சி கோட்ப்ொட்டிற்கு பசல்வாக்கு 
அளிப்ெ ாே இருப்ெறவேறள துரி ைாே எடுத்துறரப்ெவராே 
இருந் ார்.   

ஒரு இயற்க்றேயாளர் HMS கெகேல் வந் ார், டார்வின் 
ோைாொகோஸ்  ீறவ பசன்ைறடந் ார், ஈகுகவடாரில் இருந்து 
600 றைல்ேள் தூரத் ில் உள்ளது.  

சுைார் ஐந்து வாரங்ேளாே டார்வின் இந்   ீவின் ப ாடர்புேறள 
ஆராய்ந் ார், அசாத் ியைா  விைங்ேி ங்ேளின் இருப்ெிடைாே 
இருந்  இடம். இங்கு ான் உயிரி த் ின் ைரம் என்ை எண்ணம் 
உ ித் து.  

டார்விற  பொறுத் வறர, ஒரு வடிவிைிருந்து உயிரி ம் 
ைற்பைாரு வடிவம் பெற்ை ாே, பு ி ாே உருவா  ாே 
நிற க்ேிைார். போஞ்சம் போஞ்சைாே அது ெை ேிறளேளாேி, 
ெரிணாை வளர்ச்சி பெரிய அளவில் உற்ெத் ி நிறைறய 
ஏற்ப்ெடுத் ில், பு ிய உடல் அறைப்புேள் போண்ட பு ிய ெகு ிேள் 
உண்டா து என்ேிைார்.  

நநல்சன்: றெைா என்ெது பெரிய குழுவில் இருக்கும் 

விைங்குேளின் அடிப்ெறட  ன்றைேறள ஒன்ைிறணத்து 
கவறுெடுத் ி ோட்டுவ ாகும். எ கவ றெைம் என்று 
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பசால்லும்கொது பொதுவா  உடல் அறைப்றெ போண்டிருக்கும் 
உயிரி ங்ேளின் கூட்டம் என்று நிற த்துபோள்ளுங்ேள்.  

Jonathan Wells:  விைங்ேி த் ின் உடல் அறைப்ெின் 

அடிப்ெறடயில், விைங்குேறள இரண்டு பெரும்ெிரிவுேளாே 
ெிரிக்ேின்கைாம்: முள்ளந் ண்டுள்ளறவேள் இருக்ேின்ை , எலும்பு 
அறைப்ெிற்கு பவளியில் பைன்றையா  சருைம் ைற்றும் 
முதுபேலும்பு உறடயறவ. ேணுக்ோைி, இ ற்கு பவளிப்புைம் 
ேடி ைா  ஓடும் உட்புைம் பைன்றையா  சருைமும் இருக்கும், 
இறவ அற த்தும் பூச்சி ைற்றும் நண்டுேளின் ரேம்; முற்ேள் 
உறடய சருைம் உறடயறவ உண்டு, அறவ ேடல் 
விைங்ேி ங்ேள் நட்சத் ிர ைீன் கொன்ைறவ.   

Paul Chien:  ேடல் நட்சத் ிரங்ேள் பஜல்ைி ைீன்ேறள விட 

வித் ியாசைா றவ, வித் ியாசைா  புழுக்ேள் உள்ள , இறவ 
நண்டுேள் ைாெச்டர்ேறள விட வித் ியாசைா றவ. ஒவ்பவாரு 
குழுவும் ைற்ைறவேறள விட   ித்துவைா  சிை ைாறுொடுேள் 
உறடயறவேளாே இருக்ேிைது.  

அறிவிப்பாளர்: இந்  வடிவங்ேளின் நிறையா   ன்றையும் 

குைிப்ெிட்ட நிறைேளில் இருக்கும் விைங்ேி ங்ேளின் 
 ன்றைேளும் டார்வி ின் உயிரி ங்ேள் ஒன்கைாடு ஒன்று 
ப ாடர்புறடயது என்று பசால்லும் உயிரி  விருட்சத் ிற்கு  
எ ிரா  ாே இருக்ேிைது.  

நநல்சன்: இந்  றெைா ஒன்கைாடு ஒன்று ேைப்ெது கொன்ை 

நிறைறய முன்றவப்ெ ில்றை. ஆர்ப ாொட்ஸ், உ ாரணைாே, 
இறவ ேிராட்கடாஸ் உடன் கசர்வ ில்றை. பைால்ைஸ் 
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ேடற்ொசியின் வம்சத்ற  கசர்ந்  ல்ை. ைாைாே, ஒவ்பவாரு 
ப ாகு ிேளும் ைற்பைான்றைவிட அ ிே வித் ியாசம் 
உறடயறவேளாே இருக்ேிைது. எப்ெடி இந்  வித் ியாசங்ேள் 
உண்டா து? உயிரி த் ின் துவக்ேம் என்ெற  வாசித் ால், 
டார்வின் ஒரு ேட்டுக்குள் சிக்ேி இருப்ெற  ப ளிவாே ொர்க்ே 
முடியும்.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஸ்டீென், அ ாவது, இந்  உைேத்ற  ொர்க்கும்கொது, 

ஒரு ஒட்டே சிவின்ேிக்கும் யாற க்கும் ேரப்ொன் பூச்சிக்கும் பெரிய 
வித் ியாசம் இருக்ேிைது, சரியா. நீங்ே என்  பசால்ைஙீ்ேன் ா, இந்  
வித் ியாசங்ேறள உண்டாக்ே அறவ  ேவல் பெற்ைது, ெை ரப்ெட்ட 
 ேவல்ேள் இருந் ிருக்கும். விைங்ேி ங்ேளின் உடைறைப்ெின் 
ைா ிரிறய ொர்க்கும்கொது கேம்ெிரிய ெடிைங்ேளில் கூட, 
ொர்க்கும்கொது இறவ டார்வி ின் உயிரியல் சரித் ிரத் ிற்கு பெரிய 
சவாைாே இருக்ேிைது. அற  ெற்ைி போஞ்சம் விளக்குங்ேள்.  

மையர்:  சரி, இரண்டு ெிரச்சற ேள் இருக்ேிைது அ ாவது, எந்  

வி த் ில் இந்  ெை ரப்ெட்ட உடல் வடிவங்ேறள ொேங்ேறள 
போண்ட உடல் அறைப்பு  ிட்டம் உருவா து எப்ெடி இது 
க ான்ைியது? இயற்றேயா  ப ரிந்ப டுப்பு ைற்றும் சீரற்ை ைாற்ைங்ேள் 
இந்  விைங்குேறள உருவாக்ே கொதுைா  ெை ரப்ெட்ட  ேவல்ேறள 
போடுக்ே முடியுைா? அதுைட்டுைல்ை, இரண்டாவ ாே, ெடிை 
ஆவணங்ேளில் ோணப்ெடும் இந்  க ாற்ைத் ின் வித் ியாசங்ேள் 
சார்ைஸ் டார்வி ின் எ ிர்ொர்ப்கொடு ஒன்ைியிருக்குைா?  
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டார்கவ ிய ேண்கணாட்டத் ின் ெடியாே வடிவங்ேளில் ெை 
வித் ியாசங்ேறள நீங்ேள் எ ிர்ொர்க்ே முடியும், ஒரு உடல் 
அறைப்ெிற்கும் இன்ப ாரு உடல் அறைப்ெிற்கும் இறடயில் உள்ள 
கவறுொடுேறள வறேயறுக்ே உ விடும், ஒரு ப ாகு ிக்கும் 
அடுத்  ற்கும் வித் ியாசம், ஒருகவறள இந்  ைிேப்பெரிய 
வித் ியாசங்ேள் ோைப்கொக்ேில் ப ாடர்ந்து ஏற்ப்ெட்ட ெை ரப்ெட்ட 
சிறுசிறு ைாற்ைங்ேளால் உண்டாேியிருக்ேைாம் என்ைிடுகவாம். 
அ  ால், நைக்கு என்  ேிறடக்கும்... நீங்ே என்  
எ ிர்ப்ொர்க்ேிைரீ்ேகளா அது அடிப்ெறடயா  ஒரு வடிவம் 
கொன்ைிருக்கும், அற   ான் உயிரி த் ின் விருட்சத் ில் ோட்டப்ெடும் 
கயாசற , சிறுசிறு ைாற்ைங்ேள் ைற்றும் வித் ியாசங்ேள் 
ஒவ்பவான்றும் ஒரு நிறையிைிருந்து கவறுபைாரு வடிவைாே சிைிய 
ைாற்ைத்க ாடு உண்டாேிைது, என்று கூைப்ெடுேிைது. இ ிைிருந்து  ான் 
இன்றைக்கு நாம் ொர்த்துபோண்டிருக்ேிை ெைவி  உயிரி ங்ேளின் 
வடிவங்ேள் உண்டா  ாே  ேரு ப்ெடுேிைது, உ ாரணைாே, உட்புைத் ில் 
பைன்றையாேவும் ேடி ைா  கைகைாடும் போண்ட ா  
ேனுக்ோளிக்கும், இ ற்கு எ ிர்ைாைாே இருக்கும் உடல் அறைப்றெ 
போண்டிருக்கும் நாணுள்ளறவ யாே ேரு ப்ெடும், ேடி ைாே 
ெகு ிேறள உட்புைத் ிலும் பைன்றையா  ொேங்ேறள 
பவளிப்புைத் ிலும் முள்ளந் ண்றட உட்புைத் ில் போண்டுள்ள 
விைங்ேி த் ிற்கும் வித் ியாசங்ேள் இருக்ேிைது. இறவ ைிேப்பெரிய 
வித் ியாசங்ேறள உண்டாக்குேிைது. ஆ ா இ ிைிருந்து என்  
புரிேிைது என்று ொர்த் ால், இந்  வித் ியாசங்ேள் அற த்தும் சிறுசிறு 
ெடிேளாே வளர்ந்துபோண்கட இருக்ேிைது. இந்  ெடிை ஆவணங்ேளில் 
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நைக்கு ப ரிேிை விஷயம் உயிரி த் ின் விருடச்சத் ின் ேருத்தும் 
முற்ைிலும்  றைேீழாே ைாைிவிட்டது.  

வடிவங்ேளில் ஆரம்ெத் ில் இருந்க  ைிேப்பெரிய ைாற்ைங்ேள் 
உண்டாேியிருக்ேிைது, இந்  சிைிய சிைிய ைாற்ைங்ேள் ப ாடர்ந்து 
நறடபெறுவ ால் அதுகவ ோைப்கொக்ேில் ைிேப்பெரிய ைாற்ைத்ற  
உண்டாக்குேிைது என்ெ ில் எந்  வி  சந்க ேமும் இல்றை.  

அ  ால் அடிப்ெறடயா  அறைப்ெிற்கு ைாைாே, 
அேழ்வாராய்ச்சியாளர்ேள் கூறும் கைல்நிறை ைா ிரிேள் 
உண்டாேியிருக்ேிைது, துவக்ேத் ில் இருந்க  முக்ேிய கவறுொடுேள் 
உண்டாேியிருக்ே போஞ்சம் போஞ்சைாே ஒரு குைிப்ெிட்ட 
எல்றைக்குட்ெட்டு ஆ ிநிறையில் சிை ைாற்ைங்ேள் க ான்ை அதுகவ 
உடல் அறைப்ெின் வடிவத் ில் வித் ியாசங்ேறள உண்டாக்குேிைது. 
அ  ால் இது டார்கவ ிய போள்றேக்கும் நாம் ொர்க்கும் இந்  ெடிை 
ஆவங்ேளின் ோரியங்ேளுக்கும் இறடயில் வித் ியாசத்ற  
உண்டாக்குேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, எத் ற  றெைா, பெரி ா றவ, கேம்ெிரிய 

பவடிப்புேளில் க ான்ைியிருக்கும்?  

மையர்:  சரி, குைிப்ொே, யாறர கேட்க்ேிைரீ்ேகளா அவர்ேறள 

பொருத்து இருக்ேிைது, சுைார் 36 றெைா இருக்க்ரியது, இது விைங்ேி  
சாம்ராஜயத் ில் குைிப்ெிட்ட உடைறைப்புேறள போண்டறவேறள 
கசர்த்து பசால்ைப்ெடும் எண்ணாே இருக்ேிைது. அவற்றுள் 27 ெடிை 
ஆவணங்ேளாே அறைக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது. அந்  27 ெடிை வடிவங்ேளில், 
20 கேம்ெிரியத் ில்  ான் மு ைில் க ான்ைியது. ேிட்டத் ட்ட மூன்று, 
மூன்று இருக்கும், இறவ ெிற்ோை கேம்ெிரிய ஆவணத் ில் சிைிய ாே 
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ோணப்ெட்டது, ஆ ால் இறவ அற த்தும்  ிடீபரன்று க ான்ைியது. 
அ  ாை இதுை ப ாடர்ந்து விடுெட்ட நிறைேறளயும்  ிடீர் 
க ாற்ைங்ேறளயும் ொர்க்ே முடியும், அ ாவது, ைறுெடியும், இறவ 
அற த்தும் உயிரி த் ின் வரைாற்றை ெற்ைி டார்வின் 
போண்டிருக்கும் ேண்கணாட்டத் ிற்கு ைாைாே இருந் து.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், கநயர்ேகள, அ ாவது, இது ஒரு 

அருறையா  விஷயம் அவர் பசான்  அற த்ற யும் நிற வில் 
போண்டிருப்ெரீ்ேள் எ  நம்புேிகைன். அடுத்  ெடத்ப ாகுப்பு இன்னும் 
சாற்ைி விளக்ேத்ற  அளிப்ெ ாே இருக்கும், இற  ொருங்ேள்.  

 

இலஷ்டிரா ைீடியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து 
“ைார்வினின் குழப்பம்” 

அறிவிப்பாளர்:  ிடீபரன்று க ான்ைிய இந்  விைங்ேி ங்ேளின் 

உடல் அறைப்பு கேம்ெிரிய இரேசியத்ற  ைற்பைாரு வி த் ில் 
அ ிேரிக்ேிைது.  

டார்கவ ிய ைா ிரிேள் பு ி ாே க ான்ைிய உயிரியல் வடிவங்ேள் 
எளிறையா  ொேங்ேள் சிைிய ைாற்ைங்ேளில் இருந்து துவங்ேி 
அது பெரிய வடிவங்ேளாே ைாைியிருப்ெற  நன்ைாே  கைைிருந்து 
ேீழாே உருவாவது ப ரியும் என்ேிைார்.  

Wells:  இது ான் டார்வி ின் சிந் ற , போடுக்ேப்ெட்ட 

குறைந்  அவோசத் ில், ெரிணாை வளர்ச்சி பு ிய உயிரி த்ற  
உருவாக்குேிைது, பு ிய குடும்ெங்ேள், நிறைேள்  ா ாே 
றெைாவாே உருவாேிைது. ைில்ைியன் ைில்ைியன்ேள் ேணக்ோ  
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 றைமுறைேறள பெரும் நிறைக்கு வந்  ெிைகு, அ ாவது, 
இன்றைக்கு நாம் ோண்ேிை ெை நிறைேறள போண்ட டசன் 
ேணக்ோ  றெைாக்ேள் உண்டாேியிருக்ேிைது.  இது ான் 
ேீழிருந்து கைைாே வந்  ாே ேரு ப்ெட்ட டார்வி ின் போள்றே.  

நநல்சன்: சரி, அடுத்  நிறை கைலும் ேீழுைாே இருப்ெது. 

கைைிருந்து ேீழ் வரும் நிறை அடிப்ெறடயா  ைாற்ைங்ேள் 
உண்றையா து என்ேிைது: அவர் ஆரம்ெத் ில் இருந்க  
அப்ெடி ான் இருக்ேிைது. ெடிை ஆவணங்ேளில் ைாைக்றச 
ொர்க்கும்கொது, அல்ைது ஆர்ப ாொட்ஸ், பூம், இக ா இருக்ேிைது, 
முக்ேியைா  ைாற்ைங்ேள் துவக்ேத் ில் இருந்க  இருக்ேிைது. 
எ கவ உயர்நிறை ேட்டறைப்பு கைைிருந்து ேீழாே இருக்ேிைது, 
அப்கொக , அறவ இருந் ிருக்ேிைது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: ஸ்டீென், இது பராம்ெ ெிரம்ொன்டைா இருக்கு, 

ைிேவும் முக்ேியைா  ஒன்றும் கூட, இறவ ெடிை ஆவணங்ேளில் 
இருக்ேிை உடல் அறைப்ெின் ைா ிரிேளில் உள்ள ெிரச்சற றய 
எடுத்துறரக்ேிைது. இறவ எப்ெடி ெட்ட ெிரச்சற ேறள எழுப்புேிைது?  

மையர்: சைோை ெரிணாை போள்றேயா து இயற்றேயா  

ப ரிந்ப டுப்புேள் மூைம் சீரற்ை ைாற்ைங்ேளால் பு ிய விைங்ேி ங்ேள் 
உருவாேிைது இப்ெடி க ான்றுேிை ோரியங்ேள் முக்ேிய ைாற்ைங்ேறள 
உருவாக்ேி உடல் அறைப்ெில் கவறுொட்றட உண்டாக்ேிைது 
என்ெது ான் நிறையா  ெ ிைாே ேரு ப்ெட்டு வருேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: அது ஒரு போள்றே  
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மையர்: அது ான் இந்  கோட்ொடு. ஆ ால், இந்  விளக்ேத்க ாடு 

ெைவி ைா  ெிரச்சற ேள் உண்டாேிைது, அறவ அற த்தும் 
முக்ேியைா றவேலும் குைிப்ெிடத் க்ே ெிரட்சற ேளாேவும் 
இருக்ேிைது. 1980ன் ைத் ிய ோைத் ில் இரண்டு விஞ்ஞா ிேள் 
இருந் ார்ேள், ேிைிஸ்டியன் நச்சிளின் – வால்ஹார்ட் ைற்றும் எரிக் 
வஸீ்ேஸ், ைேிழ்ச்சியற்ை ஈயினுறடய ைரெணுவில் பசய்  
முக்ேியைா  பசய்யப்ெட்ட சிை  ஆராய்ச்சிக்ோே  கநாெல் ெரிறச 
பெற்ைவர்ேள்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இது ஒரு சுவாரஸ்யைா  சம்ெவம் எ  

நிற க்ேிகைன்.  

மையர்: நசிளின் – வால்ஹார்ட் ைற்றும் வஸீ்ேஸ் என்  பசய் ார்ேள் 

என்ைால் இந் ெழ ஈயின் ைரெணுறவ பொைியியல் ரீ ியாே 
ைாற்ைியறைத்  ர். ஒரு குைிப்ெிட்ட ைரெணுறவ அேற்ைி அ ி ால் 
என்  சம்ெவிக்ேிைது என்  சம்ெவிக்ோைல் இருக்ேிைது என்ெற  
ேண்டைிந்  ர். ஒரு குைிப்ெிட்ட ைரெணுறவ அேற்ைிவிட்டு அ ி ால் 
ேண்ணுக்கு என்  ொ ிப்பு உண்டாேிைது , எது ைங்ேைாே பசய்ேிைது 
என்று ேண்டைிந்  ர்; அல்ைது ைற்பைாரு ைரெணுறவ அேற்ைிவிட்டு 
அ னுறடய இைக்றேறய ொ ிக்ேிைது எது என்று ஆராய்ந்து 
போண்டிருந் ார்ேள். எந்  ைரெணுறவ அேற்ைி ால் விைங்ேின் எந்  
ொேத் ில் ைாற்ைம் வருேிைது எப்ெடி உயிரி த்ற  உருவாக்ேைாம் 
என்ெற  அ ிைிருந்து ேண்டைிய முயன்ை ர். இந்  கவறைக்ோே 
அவர்ேள் கநாெல் ெரிறச பவன்ை ர். இது அைிவியல் ேண்டுெிடிப்ெில் 
அருறையா  ொேைாே ேரு ப்ெட்டது.  
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ெழ ஈயின் ைரெணுறவ ஆராய்ந்து ொர்த்  ில், ெரிணாை போள்றேக்கு 
கொதுைா  நறடமுறை நிேழ்வுேறள ேண்டைிந்  ாே இந்  இரண்டு 
விஞ்ஞா ிேளும் ேரு ி ார்ேள். அவர்ேள் பசலுத் ிய ைாற்ைங்ேள் ஒரு 
ேருமுட்றட உருவாகும் கொது பசலுத் ப்ெட்டிருந் ிருக்ேைாம் என்று 
நிற த் ார்ேள், அது ேருமுட்றடயிைிருந்து பெரிய வடிவைாே 
ைாறும்கொது, ஒரு சிை ைாற்ைங்ேளால் அந்  விைங்ேி த் ின் வளர்ச்சி 
நின்றுவிடும் என்று ேண்டரிந் க . அற  அறவேள் எம்ெிரிகயா ிக் 
கை ல்ஸ் ெிரச்சற  என்று அறழத்  ர், ஏப ன்ைால் 
விைங்ேி த் ின் ேருமுட்றடயின் கொது ைாற்ைங்ேறள உண்டாக்கும் 
வி த் ில் முயற்சித் ால் அந்  ஈக்ேள் ைரித்துவிடும் என்ை 
உண்றைறய அவர்ேள் அைிந்துபோண்ட ர்.  

இப்ெ, உங்ே கநயர்ேளுக்கு உயிரியல் வகுப்பு  ஞாெேம் வந் ிருக்கும் 
ஒரு ேருமுட்றட உண்டா தும் அது உற்ப்ெத் ி பசய்யும் முட்றடயாே 
ைாை ெைவி  உயிரணுக்ேளின் ைா ிரிேறள ேடந்து பசன்று, அது 
இரண்டு அணுக்ேளாே ெிரிேிைது, ெிைகு நான்ோே, [ெிைகு எட்டாே என்று 
கொய்போண்கட இருக்கும், இறு ியில் வித் ியாசைா  
ஆயிரக்ேணக்ோ  அணுக்ேள் உருவாகும். இப்ெ, நீங்ே ஒரு பு ிய 
உடல் அறைப்றெ உருவாக்ே விரும்ெி ால்,  ைாற்ைங்ேறள 
உண்டாக்ே துவக்ேத் ிகைகய பசய்ய கவண்டும். ஏன்ப ன்ைால் 
வளர்ச்சியின் கொது ோைம்ேடந்து ைாற்ைங்ேறள உண்டாக்ே 
நிற த் ால் இந்  ெைவி  ொேங்ேளில் உண்டாகும் ைாறு ல்ேளால் 
விைங்ேி த் ின் சிை உயிரணுக்ேள் பெரிதும் ொ ிக்ேப்ெடும். எ கவ 
ஆரம்ெத் ில் ைட்டுகை உயிரணுக்ேள் விைங்ேி த் ின் வடிவத் ில் சிை 
ைாற்ைங்ேறள உண்டாக்ே வறளந்து போடுப்ெ ாே இருக்ேிைது. 
இருந் ாலும், இந்  இரண்டு பஜர்ைா ிய விஞ்ஞா ிேள் சீக்ேிரத் ில் 
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பசலுத் ப்ெடும் ைாற்ைங்ேள் பெரும்ொலும் அ னுறடய வளர்ச்சியில் 
பெரிய கச ாரத்ற  உண்டாக்குவற  அைிந்துபோண்ட ர்.   

ஆன்ெர்கபர்க்: இது போஞ்சம் ேவ ைாே ொர்க்ேகவண்டிய விஷயம்  

மையர்: இது ைிே முக்ேியைா  ோரியம், ஏன் ா ஒரு பு ிய உடல் 

அறைப்றெ உண்டாக்ே நறடபெறும் அக  ெரிணாை ைாற்ைம்  ான் 
ஒரு விைங்றே போல்ைவும் வழிவகுப்ெ ாே இருக்ேிைது என்ெது 
முற்ைிலும் உண்றை. எ கவ நீங்ே பசய்யகவண்டிய ைாற்ைங்ேள் 
ஆ ிநிறையில் இருக்ேணும், ைாற்ைங்ேள் போண்ட உடல் அறைப்பு 
ைாெேர ாை ாேவும் இருக்கும் – ஆ ால் பெரும்ொலும் அது நடக்ோது. 
ஆ ிநிறையில் க ான்றும் உடல் அறைப்ெின் ைாறு ல்ேள் நடக்ேிைது, 
ஆ ால் அறவ ெிரகயாஜ ைாே இருப்ெ ில்றை. ைரணத் ிற்கு ஏதுவாே 
இருக்ேிைது. இது நைக்கு க றவ இல்ைா து,நி ா ைாே நடக்கும் 
ைாற்ைங்ேள் உயிரணுக்ேளிள் சிை ெகு ிேறளத் ான்  ொ ிக்ேிைது 
அ  ால், அறவ ெிரகயாஜ ைாே இருக்க்ரியது, ஆ ால் அது 
ஒருோலும் உடல் அறைப்ெில் ைாற்ைத்ற  உண்டாக்குவ ில்றை. 
எ கவ ோட்ச் 22 என்ை வி ம் இருக்க்ரியது; நீங்ே விரும்புேிை வடிவம் 
உங்ேளுக்கு ேிறடக்ோது; நீங்ே நிற க்ேிை வடிவம் உங்ேளுக்கு 
ேிறடக்ோது. இது ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில் ைிேப்பெரிய 
ெிரட்ச்ற யாே இருந் து.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இது உண்றையில் ைிேபெரிய ெிரச்சற  

என்ைிடுகவன்.  

மையர்: சரி, இது கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள விளக்குவ ில் 

ெிரச்சற றய உண்டாக்குேிைது, ஏன்ப ன்ைால் கேம்ெிரிய பவடிப்புேள், 
பசால்ைப்கொ ால், இந்  நிேழ்வில் ான் பு ிய உடல் அறைப்ெின் 
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துவக்ேத்ற  பெறுேிகைாம். இருந் ாலும், பு ிய ெறடப்பு என்ை 
நிறையில் டார்கவ ிய வி ைா து எந்  வி  ெிர ிெைற  
போடுப்ெ ாே ோணப்ெடுவது ேிறடயாது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆ ா நீங்ே ேண்டைிந்  ில்  இது ைட்டுகை  

ெிரச்சற யாே இல்றைகய . அடுத்  ெிரச்சற  என் ?  

மையர்: ஆைா, இ ற்கு இன்ப ாரு ெிரச்சற யும் இருக்ேிைது, இறவ 

உயிரியல் வளர்ச்சி முன்க ற்ை நிறையிலும் ெங்கு வேிக்ேிைது. 
ெிரசித் ிபெற்ை உயிரியல் வளர்ச்சிறய ெற்ைி அைிந்  ோைிகொர் ியா  
ப ாழிநுட்ெ நிறையத்ற  கசர்ந்  எரிக் கடவிட்சன் இருக்ேிைார். 
கடவிட்சன் ைரெணு பசயல்ொட்டு பசயல் என்று குைிப்ெிடும் 
ோரியத்ற  எடுத்துறரக்ேிைார், அற  ெற்ைிய ஒரு ெடத்ற  நான் 
றவத் ிருக்ேிகைன். இறவ அற த்தும் ஒருங்ேிறணந்  சுற்றுேளாே 
இருக்ேிைது, இறவ அற த்தும் அந்  ஒருங்ேிறணந்  நிறையில் 
ைரெணுக்ேளும் புர ங்ேளும் உருவாக்ேப்ெடும் பசயைில் முக்ேிய ெங்கு 
வேிக்ேிைது. அறவ என்  பசய்ேிைது என்ெற  அைிந்துபோள்வ ற்ோ  
வழி இது ான், ைரெனுவா து புர த் ின் ேட்டறைப்றெ 
நிர்ணயிக்ேிைது, இது ான் சிக் ல் போடுக்கும் மூைக்கூைாகும். அந்  
புர ம்  ான் ைற்ை ைரெணுக்ேறள பசயல்ெடவும் பசயல்ெடாைல் 
இருக்ேவும் ேட்டறள போடுக்ேிைது. அந்  ைரெணுக்ேள் இன்னும் ைற்ை 
ைரெணுக்ேறள ேட்டுப்ெடுத்தும் கொதுைா  புர ங்ேளின் சிக் ல் 
போடுக்கும் மூைக்கூறுேறள உண்டாக்குேிைது. அ  ால் இந்  
ைரெணுக்ேள் ைற்றும் புர ங்ேளின் பசயல்ொடுேள் அற த்தும் 
ஒன்கைாடு ஒன்ைாே இறணந்  ைிேப்பெரிய வறள 
பசயல்ெட்டுபோண்டிருக்கும், இறவ அற த்தும் எப்ெடி உயிரணுக்ேள் 
வளர்ேிைது என்ெ ற்கும் விைங்ேி ங்ேளின் ைா ிரிேள் உருவாவ ிலும் 
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இருக்கும் வித் ியாசங்ேறள ேட்டுப்ெடுத்தும் ெணிறய பசய்ேிைது. 
எ கவ, ஒரு விைங்ேி த்ற  உருவாக்ே க றவயா  ைரெணுறவ 
இயக்கும் நிறை க றவப்ெடுேிைது, அல்ைது இந்  ஒருங்ேிறணந்  
நிறைேளும் ைரெணுக்ேளின் உருவாக்கும் நிறையும் அவசியைாே 
இருக்ேிைது.  

சரி, கடவிட்சன் ைரெணு வளர்ச்சியின் பசயல்ொட்டு வறளேளில் ைிே 
முக்ேியைா  ோரியத்ற  ேண்டைிந்து இருக்ேிைார், அ ாவது நீங்ே 
அதுை பெரிய ைாற்ைங்ேறள பசய்யமுடியாது விைங்ேி த் ின் 
வளர்ச்சி முற்ைிலும் நிறுத் ப்ெடும். அற  நீங்ேள் குறைத்துவிட 
முடியாது அப்ெடி பசய் ால் ைறுெடியும் ைரணத் ிற்கு கநரா  
விறளவுேள் உண்டாகும்.  

எ கவ இது  ெரிணாை வளர்ச்சியில் முக்ேிய கேள்விேள் எழும்புேிைது, 
ெரிணாை வளர்ச்சியில் உண்டாகும். ஏன்ப ன்ைால் ஒரு உடல் 
அறைப்றெ உண்டாக்ே, இந்  ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறை அவசியம் 
என்று நைக்கு ப ரியும், இறவ ஒரு பு ிய விைங்ேி த் ின் உடல் 
அறைப்றெ உண்டாக்ே ஒரு ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறையா து 
அடுத்  நிறையிைா  ைரெணு உருவாக்ே நிறைறய உண்டாக்குவ ாே 
இருக்ேிைது. ஆ ால் ஒரு விஷயம் நடக்ோது என்ெற  ஆராய்ச்சிேள் 
மூைம் அைிந்துபோள்ேிகைாம் அ ாவது இந்  ைரெணு பசயல்ொட்டு 
நிறைேள் பெரிய ைாற்ைங்ேறள உண்டாக்குவ ில்றை. எ கவ ஒரு 
ெறழய உடல் அறைப்ெின் நிறையில் இருந்து எப்ெடி பு ிய உடல் 
அறைப்ெின் வடிவத்ற  பெற்று போள்ள முடியும் என்ை கேள்வி 
எழும்புேிைது. ைாற்ைத்ற  உண்டாக்ே கவண்டிய முக்ேிய ோரணியில் 
ைாற்ைத்ற  உண்டாக்ே முடியா  கொது எப்ெடி ைாற்ைங்ேறள 
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உண்டாக்ே முடியும், குைிப்ொே இந்  ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறைறய 
எடுத்துக்போள்ளைாகை?  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா. நீங்ே ொர்க்ேிை இந்  ெடம் ைரெணு எப்ெடி 

ெிறணந்து பசயல்ெடுேிைது என்று ொர்க்ேிைரீ்ேள், இது உண்றையில் 
குழப்ெைாே க ான்றுேிைது. இது ஒரு கேள்விறய எழுப்பும் எ  
நிற க்ேிகைன், இறவ அற த்தும் எந்  இடத் ில் இருந்து 
க ான்ைியது துவக்ேம் எங்கே? 

மையர்: சரி, இது பராம்ெ குழப்ெைா  விஷயம் அல்ை. இந்  

சுழற்சிேளின் குணா ிசயங்ேளில் ஒருேிறணந்  பசயல்ொட்டில் 
குழப்ெங்ேள் உள்ளது. இந்  விஷயம் ான் வடிவறைப்பு பொைியியைில் 
ோணப்ெடுேிைது. இன்டீக்கரடட் சார்க்யூட்டில் உள்ள ை ர் கொர்ட் 
கொன்ை ாகும். அதுைட்டும் அல்ை, அ ாவது, வடிவறைப்றெ ெற்ைி 
கேள்வி எழுப்புேிைது. இன்ப ாரு ோரணத் ிற்ோேவும் இப்ெடி 
நடக்ேிைது. ஏன் ா ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறையா து ைிேப்பெரிய 
ைரெணு ைாற்ைத்ற  உண்டாக்குேிைது, ஒவ்பவாரு ைரெணுவிலும் 
டிஜிட்டல் குைியடீுேள் இருக்ேிைது.  இறவ இந்  அடிப்ெறட 
கேள்விறய முன் ிறுத்துேிைது அ ாவது அற  ெற்ைி ெை 
எப்ெிகசாடுேளில் ொர்த் ிருக்ேிகைாம்: இந்   ேவல்ேள் எல்ைாம் 
எங்ேிருந்து வந் து? DNA வில் இருப்ெ ற்கும் கைைா   ேவல்ேள் 
பெைப்ெடுவது அவசியைாே இருக்ேிைது என்று நைக்கு ப ரியும்/ 
ஆ ால் இந்  ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறையில் DNA வில் 
ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய  ேவல்ேள் டிஜிடல் குைியடீுேளாே இருக்ேிைது, 
இதுவும் ைிேப்பெரிய ெிரச்சற  ான்.  
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ஒவ்பவாரு நிறையிலும் நவ ீ நவ டார்கவ ிய போள்றேயில் 
 ீர்க்ேப்ெடமுடியா  சிை ேடி ைா  ெிரச்சற ேள் இருக்ேத் ான் 
பசய்ேிைது. ைரெணு  ேவல்ேறள ெற்ைிய ஆரம்ெத்ற  குைித்  
விளக்ேம் கொதுைா  அளவு அளிக்ேப்ெடவில்றை. எெிபஜ ிடிக் 
 ேவல்ேறள ெற்ைிய க றவயா  கொதுைா  ேவல்ேளின் ஆரம்ெ 
நிறை பசால்ைப்ெடவில்றை; சிறு சிறு ைாற்ைங்ேளும் உடல் 
அறைப்ெின் ஆரம்ெத்ற  ெற்ைிய கொ ிய விளக்ேங்ேறள 
அளிக்ேவில்றை. ெிரகயாச ைா  வளர்ச்சிக்கு ஏதுவா  ைாற்ைங்ேறள 
ஆ ிநிறையில் பெை முடியவில்றை, இருந் ாலும் அதுவும் நைக்கு 
க றவ ான். இந்  ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறைேறள குறைத் ிட 
முடியாது. ஒரு பு ிய விைங்ேி  உடல் அறைப்றெ உண்டாக்ே 
கொதுைா  பு ிய ைரெணு வளர்ச்சி பசயல்ொட்டு நிறைேள் 
அவசியைாே இருக்ேிைது. நிகயா டார்கவ ிய பசயல்ொட்றட ேண்டித்து 
ெை ரப்ெட்ட ெிரச்சற ேள் எழும்ெியிருக்ேிைது, இருந் ாலும் கேம்ெிரிய 
பவடிப்புேளின் நிேழ்வுேளில் ோணப்ெடும் உயிரி த் ின் சரித் ிர ெடிை 
ஆவணங்ேளில் இருக்கும் ைிேப்பெரிய அளவிைா  ைாற்ைத்ற  
குைித்து விளக்ேைளித்து நைக்கு கொ ிக்ேப்ெடும் நிறையா  
பசயல்ொடாே ேரு ப்ெடுேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா. அ ாவது, ஒரு கேள்விறய எழுப்புேிைது 

ஒருகவறள, பூம், கேம்ெிரிய ெடிைங்ேளின் விைங்ேி ங்ேளின் 
ைா ிரிேள்  ிடீபரன்று க ான்ைி நிற்ேிைது, சரியா, இறவ அற த்தும் 
அங்கேகய ேீழ் இடத் ில் இருந் து, ஆ ா இது எங்ேிருந்து வந் து? 

மையர்: இந்  ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய  ேவல்ேள் எங்ேிருந்து 

ேிறடத் து? கைைா   ேவல்ேள எந்  இடத் ில் இருந்து ேிறடக்ேிைது? 
ஒரு உடல் அறைப்றெ எப்ெடி உருவாக்ே முடியும்? இந்  கேள்விேளில் 
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ஒன்ைிற்கும் நவ ீ  டார்கவ ிய போள்றேயில் ெ ில் 
அளிக்ேப்ெடவில்றை. அ ி ால் ஒரு பு ிய கோட்ொடு அவசியைாே 
இருக்ேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: நீங்ே கேம்ெிரிட்ஜ் கொயிருக்ேீங்ே, உங்ேளுறடய Ph.D. 

ெட்டம் வாங்ேியிருக்ேீங்ே. உங்ேள் வாழ்க்றேயில் ெை நாட்ேளாய் 
இந்   றைப்ெில் ேற்றுபோண்டுவருேிரீர்ேள், அடுத்  வாரம் நாை 
இ ற்ோ  ெ ிறை ொர்க்ே இருக்ேிகைாம். இன்னும் 3௦ பநாடிேளில், 
அடுத்  வாரம் இறவ எங்ேிருந்து வந் து என்ெற  ெற்ைி ைக்ேளிடம் 
என்  பசால்ைப்கொேிகைாம் எ  சுருக்ேைாே பசால்லுங்ேள்.  

மையர்: சரி, நா இன்ப ாரு  ேண்டைிந் ிருக்ேிகைன் அற  நானும் 

என்னுறடய நண்ெரும் அைிவாற்ைல் போண்ட வடிவறைப்பு என்று 
அறழக்ேிகைாம். எங்ேளுறடய ேருத்துெடி உயிரி ங்ேளின் அறைப்ெில் 
என்  இருக்ேிைது என்ைால், அ ில் குைியடீுேறள ொர்க்ே முடிேிைது, 
சுழற்சிேளில், முக்ேியைாே ேரு ப்ெடும் பசயல்ொட்டு  ேவல்ேள் 
ெற்ைிய நிறையில், இறவ உயிரி த் ின் சரித் ிரத் ில் 
அைிவாற்ைலுட ா  வடிவறைப்பு இருக்ேிைது என்ெ ற்கு முக்ேிய 
ஆ ாரைாே இருக்ேிைது. அடுத் வாரம் என்னுறடய ோரியத்ற  நான் 
பசால்வ ற்கு எ க்கு இடைளிப்ெரீ்ேள் எ  நம்புேிகைன்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: கநயர்ேகள, இற   வை விடா ீர்ேள்.  வைாைல் 

அடுத்  வாரம் ொர்ப்ெரீ்ேள் எ  நம்புேிகைன்.  

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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பசய் ிடுங்ேள். 
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