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SM15-2-3-TA 

நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய  வழக்கு - 
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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ைாக்ைர். ஜான் அன்கெர்கபர்க்: நிேழ்ச்சிக்கு உங்ேறள 

வரகவற்ேிகைாம். நான் ஜான் அன்கேர்பெர்க். நிேழ்ச்சியில் 
ெங்கேற்ெ ற்கு நன்ைி. நம்முறடய  றைப்பு, ஏன் நம்முறடய 
உயர்நிறை ெள்ளி ைற்றும் ேல்லூரிேளின் ொடப்புத் ேத் ில் 
பசால்ைப்ெட்டிருக்கும், நிகயா டார்கவ ிய போள்றேறய, இன்றைய 
விஞ்ஞா ிேளில் ெைர் நிராேரிக்ேின்ை ர்? இந்நாட்ேளில் ோணப்ெடும் 
ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைிய சர்ச்றசேள் எப்கொது துவங்ேியது. 
ேடந்  சிை வாரங்ேளாே ெரிணாை போள்றேயின் கோட்ப்ொடுேறளயும் 
ஏன் அற  விஞ்ஞா ிேள் ேண்டிக்ேிைார்ேள் என்ெற  ெற்ைியும் 
விஞ்ஞா ியும்  த்துவ கைற யுைா  Dr. ஸ்டீென் கையர் 
ெேிர்ந்துபோண்டிருக்ேிைார். Dr கையர் முன் ாள் புவியியர்ெியைாளர் 
கேம்ெிரிட்ஜ் ெல்ேறைேழேத் ில் அைிவியல்  த்துவத் ில் Ph.D. ெட்டம் 
பெற்ைிருக்ேிைார். கைலும் இரண்டு ெிரசித் ிபெற்ை புத் ேங்ேறள 
எழு ியிருக்ேிைார், சிக்க ச்சர் இன்  ி பசல் ைற்றும் டார்வின்ஸ் 
டவுட்.  

டார்வின்ஸ் டவுட் என்ை புத் ேத் ில் Dr. கையர் சரியா  ஆ ாரங்ேறள 
எடுத்து விளக்ேி பசால்ை முடியாைல் எப்ெடி டார்வின்   து 
போள்றேறய அவகர சந்க ேித் ார் என்று கூறுேிரா, அந்  சந்க ேம் 
இன்றைக்கு ெரிணாை வளர்ச்சியின் ைீது பெரிய  ாக்ேத்ற  
உண்டாக்ேியுள்ளது. டார்வின் சரி த் ில் முக்ேிய ெங்ோற்ைிய 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேளின் புதுறைேளி ால் அ ிேைாே பசார்வறடந் ார், 
அ ி ான் புற  ெடிைங்ேளில் மு ன்மு ைாே ெை ரப்ெட்ட முக்ேிய 
விைங்ேி ங்ேள் க ான்ைியது.  

சரி, Dr. கையர், நீங்ே இங்ே இருப்ெ ில் எங்ேளுக்கு ைிகுந்  ைேிழ்ச்சி. 
இன்றைக்கு ஒரு ஒளி ிறரயுடன் ஆரம்ெிக்ே விரும்புேிகைன் 
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இல்ைஷ்டிரா ைீடியாவின் அருறையா  ஆவணப்ெடைா  டார்வி ின் 
குழப்ெம் என்ெ ிைிருந்து ொர்க்ேைாம். இந்  ஆவணப்ெடம் Dr. ஸ்டீென் 
கையறர ெற்ைியும் நுண்ணைிவு ைிக்ே வடிவறைப்றெ ெற்ைியும் எடுத்து 
பசால்வ ாே இருக்ேிைது, அக ாடு நிகயா டார்வ ிசத்ற  ெற்ைிய பு ிய 
ேண்கணாட்டத்ற  ஆ ரிக்கும் சா ேைா  சிை அைிவியல் 
ஆ ாரங்ேறள எடுத்து பசால்வ ாேவும் இருக்ேிைது.  

 

இலஷ்டிரா ைீடியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து 
“ைார்வினின் குழப்பம்” 

அறிவிப்பாளர்: ஒருகவறள டார்கவ ிய போள்றேயின் 

பசயல்ொட்டு முறை கேம்ெிரிய விைங்குேளின் துவக்ேத்ற  
அைிந் ிட க றவயா   ேவல்ேறள அளிக்ேவில்றைஎன்ைால், 
இற  விளக்ேி பசால்லும் கவறு ஏ ாவது இருக்ேிை ா?  

இருெது ஆண்டுேளுக்கு கைைாே, ஸ்டீென் கையர் இந்  
சம்ெவத் ின் இரேசியத்ற  பவளிப்ெடுத் ி போண்டிருக்ேிைார்.  

2004 ஆேஸ்டில், கையர் ெை கோணங்ேறள குைித்    து இறு ி 
ேருத்துேறள ஸ்ைித்கசா ியன் நிறுவ த் ின் சான்று பெற்ை ைறு 
ஆய்வு இ ழாே பவளியிட்டார்.  

இவருறடய ேட்டுறரேள் அற த்தும் பெரிய சர்ச்றச புயறை 
உண்டாக்ேி அ ன் ஆசிரியரா  ெரிணாை உயிரியைாளரா , 
ரிச்சர்ட் ஸ்கடர்ன் கெர்க்ேிற்கு பெரிய ொ ிப்றெ உண்டாக்ேியது. 
ஆ ால் ஒரு இ ழில் பவளியிடப்ெட்ட விைங்ேி ங்ேளின் உடல் 
அறைப்ெின் துவக்ேத்ற  ெற்ைிய ேட்டுறர ஏன் இப்ெடிபயாரு 
ெிர ிெைிப்றெ பெற்ைது?  



 

4 

 

ைாக்ைர். ஸ்டீபன் மையர்:  அகநேருக்கு என்னுறடய 

ேருத் ில் ெிரச்சற யாே இருப்ெது அ ின்  ீர்வுேள் ைட்டும் ான். 
டார்வி ியத் ின் பசயல்ொட்டுமுறைேள் பு ிய வடிவறைப்ெின் 
துவக்ேம் ைற்றும் ேம்ெிரியத் ில் உண்டாயிருக்கும்  ேவல்ேறள 
விளக்ேி பசால்ைவில்றை என்ை விவா த்க ாடு, அந்  
பவடிப்புேளின் ஒருசிை முக்ேிய அம்சங்ேள் உயிரி  
சரித் ிரத் ில் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு 
இடம்பெற்ைிருப்ெ ன் உண்றைறய எடுத்துறரக்ேிைது என்ை 
விவா த்ற யும் முன்றவத் ிருக்ேிகைன்.  

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய ெல்ேறைேழேத் ின் ெட்ட ாரி 

ைாணவராே இருந்  ோைத் ில் இருந்து, கையர் நுண்ணைிவுறடய 
வடிவறைப்றெ விளக்கும் அைிவியல் ஆ ாரங்ேறள  ிரட்டுவ ில் 
ஈடுெட்டார், இவற்றை நிறையா  போள்றேேளாே ேரு ப்ெட்ட 
டார்வின் ைற்றும் 19ை நூற்ைாண்டின் ெிரசித் ிபெற்ை 
புவியியைாளரா  சார்ைஸ் றையைின் ேருத்துேகளாடு ஒப்ெிட்டு 
ொர்த் ார். றையல் முன்றவத்  ேருத்து என் பவன்ைால் 
முற்ோைத் ில் நடந்  நிேழ்வுேறள விளக்குவ ற்கு சிைந்  
முறை நம்முறடய அனுெவத் ிைிருந்து எடுத்து பசால்ைி – அற  
நறடமுறை ோைத்க ாடு ஒப்ெிட்டு, பசயல் ெடுத் ி ொர்க்ே 
கவண்டும் என்ெ ாயிருந் து.  

மையர்: நிேழ்ோைம் ேடந்  ோைத் ின்  ிைவுகோல்; இது ான் 

றையைினுறடய ேருத்து; இது ான் நிறையா  வரைாற்று 
அைிவியல் பசயைறைப்புைாே இருக்ேிைது. ேடந்  ோைத் ில் 
சம்ெவித் றவேறள நீங்ேள் ைாற்ைியறைக்ே முயன்ைால், 
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நமுறடய நிேழ்ோை அனுெவங்ேறளயும் பசயல்ேறளயும் ஒரு 
வழிோட்டியாே எடுத்துபோண்டால் அது சிைந்  விளக்ேத் ிற்ோ  
வழிவகுத் ிடும் என்ேிைார்.  

அறிவிப்பாளர்: இந்  ேருத்து  ேவல்ேளின் துவக்ேத்ற  

ெற்ைிய கையருறடய  ீர்வில் ேவ ம் பசலுத்  உ வியது.  

மையர்: ஒரு ஒளி என்ைீது ெிரோசித் து, ஏன் ா இது 

ேடி ைல்ை என்ெற  அைிந்துபோண்கடன். நீங்ே எ ிர்ொர்க்ேிை 
விளக்ேத்ற  போடுக்கும்ெடிக்கு நீங்ே எந் ைா ிரியா  
 ாக்ேத்ற  உண்டாக்கும் விஷயங்ேறள ேவ ித்து 
போண்டிருக்ேிைரீ்ேள்.  என்ற  நா ா கேள்வி 
கேட்டுபோண்கடன்: பு ிய  ேவல்ேறள உற்ெத் ி பசய்யும் 
பசயல்ொடு எப்ெடிப்ெட்ட ாே இருக்ேிைது, அது பசயல் ிட்ட 
நேைாே டிஜிட்டல் கோடாே இருந் ாலும் சரி ெடிைநிறை 
 ேவைா ாலும் சரி எப்ெடி வந் து? இந்  ைா ிரியா   ேவல்ேள் 
எங்ேிருந்து க ான்ைியது? சரி, நம்முறடய அனுெவத் ிைிருந்து 
நைக்கு ப ரியும், நம்முறடய ஒழுங்ோ  முறை ைற்றும் 
பசயல்ொட்டு அனுெவத் ிைிருந்து – இது ான் ேடந்  ோைத்ற  
ெற்ைிய அைிவியல் ேருத்துேளுக்கு அடிப்ெறடயா  ாே 
இருக்ேிைது – இந்   ேவல்ேள் அற த்தும் நுண்ணைிவாற்ைளில்  
இருந்து ான் பெைப்ெடுேிைது. ஆேகவ கேம்ெிரிய விைங்குேள் 
நாம் ோணும் அற த்து  ேவல்ேளும், இந்  விைங்குேறள 
உருவாக்ே ைிேப்பெரிய பு ிய  ேவல்ேள் பெைப்ெடுவ ன் 
அவசியத்ற  புரிந்துபோள்ேிகைாம், அது ான் முக்ேியைாே 
ோணப்ெடுேிைது, இது ான்  ீர்வாே இருக்ேகூடிய ஒன்ைாே 
இருக்ேிைது, அ ாவது இந்  விைங்குேளின் துவக்ேம் நிச்சயம் 
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நுண்ணைிவுறடய ஆற்ைல் மூைம் உண்டாேியிருக்ேிைது; அ ாவது 
இந்  உயிரி ங்ேறள உற்ெத் ி பசய்யும்ெடியா  பசயல் ிட்டம் 
ைற்றும்  ேவல்ேள் அற த்தும் நுண்ணைிவாற்ைலுறடய 
இடத் ிைிருந்து வந் ிருக்ேிைது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: Dr. கையர், நுண்ணைிவு ைிக்ே இந்  ெறடப்ொற்ைறை 

ெற்ைிய  விஞ்ஞா  வளர்ச்சி ைற்றும் பசயைாக்ே ெிரிவில் நீங்ேள் 
ெிரத் ிகயே பொறுப்ெில் இருந் ிருக்ேிைரீ்ேள். உங்ேளுறடய 
அனுெவத்ற  ெற்ைி கநயர்ேளுடன் ெேிர்ந் ிட விரும்புேிகைன். இந்  
ோரியம் எப்ெடி வந் து?  

மையர்: சரி, 80ேளின் கொது நான் இளம் விஞ்ஞா ியாே இருந்க ன், 

ஒரு எண்பணய் நிறுவ த் ிற்ோே புவியியைாளராே 
ெணியாற்ைிபோண்டிருன்க ன். நிைநடுக்கும் உண்டாகும் நிறைறய 
அைியும் ேிறளயில் இருந்க ன், இது முன்கூட்டிகய அைிந்துபோள்ளும் 
ப ாழில்நுட்ெத்ற  சார்ந்  ெகு ி. நேரத் ில் ஒரு ேருத் ரங்றே 
ஒழுங்குபசய் ிருந் ார்ேள், அது டாைாசில் அங்கு ான் நான் அந்  
சையத் ில் கவறை ொர்த்க ன் அது எ க்கு அ ிே ஆரவத்ற  
தூண்டியது. எ க்கு இந்  அைிவியல் சம்ெந் ைா வற்ைில் 
நீண்டோைைாே ஒரு ஆர்வம் இருந் து, அைிவியல் ைற்றும் 
சித் ாந் த் ில் ஒரு  ாக்ேம் இருந் து. அந்  ேருத் ரங்ேில் மூன்று 
கேள்விேறள விவா ித் ார்ேள்: அண்டசராசரத் ின் துவக்ேம்; 
உயிரி த் ின் துவக்ேம்; ைற்றும் ை ி னுறடய ை சாட்சியின் 
 ன்றை ைற்றும் உருவாக்ேம்; அந்  ேருத் ரங்ேில், ஒரு விஞ்ஞா ி 
இருந் ார் அவர் பெயர் சார்ைஸ்  ாக்ஸ்டன் மு ல் ஜவீன்ேளின் 
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துவக்ேம் என்ெற  ெற்ைிய கேள்விேைின் அடிப்ெறடயில் அவர் சிைந்  
புத் ேத்ற  எழு ியிருக்ேிைார். அற  உயிரி ங்ேளின் துவக்ேத்ற  
ெற்ைிய இரேசியம் என்று அறழக்ேிகைாம். நவ ீ உயிரியைில் இது 
 ீர்வுோண முடியா  ெிரச்சற யாே கூைியிருக்ேிைார், அ ாவது 
உயிரி த் ின் மு ல் உயிரணு உண்டாவ ற்கு க றவயா  
இரசாய ங்ேள் எங்ேிருந்து பெைப்ெட்ட  என்று எந்   ேவல்ேளும் 
கவ ியியல் ெரிணாை போள்றேேளில் விளக்ேப்ெடவில்றை என்று 
கூைியிருக்ேிைார். அவர் றையப்ெடுத் ி ோண்ெித்  ெிரச்சற  
என் பவன்ைால், அந்  குழுவில் இருந்து ைற்ை விஞ்ஞா ிேளும் 
இற  ஒப்புபோண்டிருக்ேிரார்ேள், அது ான்  ேவல்ேள் அற த்தும் 
பெைப்ெட்ட நிேழ்வு, மு ல் உயிரணுறவ உண்டாக்குவ ற்கு 
க றவயா   ேவல்ேறள போண்டிருந்  DNA ைரெணுவின் 
துவக்ேத்ற  ெற்ைிய சர்ச்றச.  

சரி, இது எ க்கு பராம்ெ ஆச்சரியைா இருந் து. இறு ியாே நான் 
 ாக்ச்டற  அைிந்துபோள்ள உ வியது, ஒரு ேருத் ரங்ேில் அவர் 
அைிமுேைா ார், கவறை முடிந் து அவறர சந் ிக்ே துவங்ேிக ன். 
அவரிடம்,    து புத் ேத் ில் பசான் ற  ெற்ைி கேட்கடன், 
உயிரி த் ின் துவக்ேத்ற  ெற்ைிய இரேசியத் ில், ஒரு ேருத்ற  
பவளிப்ெடுத் ியிருந் ார்... அது, அதுக்குன்னு எந்  பெயறரயும் அவர் 
றவக்ேவில்றை. அவர் பசான் ார் அ ாவது DNA வில் உள்ள 
 ேவல்ேறள அடக்ேி றவத் ிருக்கும் ஒன்று இருக்ேிைது அ னுறடய 
ஆ ாரத்ற   ான் க டிக்போண்டிருக்ேிகைாம் அற  அைிவாற்ைலுறடய 
நிறை என்று பசால்ைிடைாம் எ  ேருதுவ ாே பசான் ார். அந்  
சையத் ில் இற  பூரணைா  கோட்ப்ொடாே அவர் வடிவறைக்ே 
வில்றை, ஆ ால் நம்முறடய புரிந்துபோள்ளு லுடன் பெரிய 
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ப ாடர்புறடய ாே ோணப்ெட்டது, அல்ைது அவருறடய 
புரிந்துபோள்ளு லும் இவறர கொன்ை ெைருறடய எண்ணமும் 
சிந் ற யில் உண்டா  விஷயம்  என்ெது கொை இருக்ேிைது. இது 
ை  ில் க ான்றுேிை விஷயம் கொைவும் அைிவில் க ான்றுவது 
கொைவும் உள்ளுணர்வில் உண்டாவது கொைவும் இருக்ேிைது. இது 
கவ ியியல் நிேழ்வுேளால் உண்டா து அல்ை.  

கைலும், அதுைட்டுைல்ை,  ேவல்ேள் ைற்றும் அைிவாற்ைல் இ னுறடய 
ப ாடர்றெ ேண்டு ஆச்சரியப்ெட்கடன்,கைலும் இந்  ோரியைா து நாம் 
ெிற்ோைத் ில் ேண்டைிந்  நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு என்ை 
விஞ்ஞா  ேருத் ிற்கு இணக்ேைாே இருக்குைா என்று வியப்ொே 
இருந் து.  ஒரு வருடத் ிற்கு ெிைகு கேம்ெிரிட்ஜ் ெல்ேறைேழேத் ின் 
ைாணவர் ஒருவறர சந் ித்க ன்.  ற்பசயைாே உண்டாஇருக்ேைாம், 
இந்  விஷயைாேத் ான் ொர்த்க ன், நான் சார்ைஸ் டார்வி ின் 
ோரியங்ேறள ேவ ைாே வாசிக்ே ஆரம்ெித்க ன். உண்றையில், 
உயிரி த் ின் துவக்ேத்ற  ெற்ைிய டார்வி ின் கயாசற ேளின் 
நிைித் ைாே எ க்கு அ ில் ைிகுந்  ஆரவம் இருந் து. ஆ ால் 
அவருறடய   ித்துவைா  வி ங்ேளி ால் விஞ்ஞா ிேள் முந்ற ய 
ோைத்ற  குைித்து ஆராய முன்வரும்ெடி பசய்  ி ால் அவருறடய 
பசயல்ேளில் எ க்கு அ ிே ஈடுொடு ஏற்ெட ோரணாை இருந் து. 
ஒன்றை புரிந்துபோண்கடன், உயிரி த் ின் துவக்ேத்ற  எப்ெடி 
விளக்ேி பசான் ாலும் சரி, வடிவறைப்றெ ெற்ைி பசான் ாலும் சரி 
பசயல் வடிவத்ற  எடுத்து பசான் ாலும் சரி, ெை ோைங்ேளுக்கு 
முன் ாள் நடந் ற  பசால்ை முயற்சிக்ேிைவர்ேளாே இருக்ேிகைாம், 
உயிரி த் ின் சரித் ிரத் ில் நடந்  நிேழ்வுேள். அைிவாற்ைலுறடய 
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வடிவறைப்பு என்ெற  ெற்ைிய ோரியத் ில்  ீர்ைா ம் எடுக்ே 
டார்வி ின் பசயைாக்ே வி ம் ைிேவும் முக்ேியைாே ோணப்ெடுேிைது.  

அவர் உருவாக்ேிய வி த் ிற்கு ஒரு பெயர் இருந் து. அற  ைல்டிெல் 
ேம்ெடீிங் றைகொ ீசிஸ் என்று அறழக்ேப்ெடுேிைது, அைல்து 
சிைகவறளேளில் சிைந்  முறையில் விளக்ேத்ற  அளிக்ேகூடிய 
அனுைா த் ின் முறை என்றும் பசால்ைப்ெடுேிைது. இது ஒரு 
கேள்விறய எழுப்புேிைது: சிைந்  விளக்ேம் என்று பசால்வ ற்கு 
அர்த் ம் என் ? இந்  ோரியத்ற  நான் ஆழ்ந்து ேவ ிக்றேயில் 
அவருறடய குருத்துவரில் முக்ேியைா  ஒருவறர ெற்று ஆய்வு 
பசய்ய துவங்ேிக ன், அவர் ான் புவியியைாளரா  சார்ைஸ் றையல். 
ஒருநாள் றையைின் ஒரு புத் ேத்ற  ெடித்துபோண்டிருக்றேயில் ஒரு 
ஒளி என்ைீது வசீியது கொைிருந் து, புவியியைின் கோட்ொடுேள் என்ை 
புத் ேம்: பூைியில் முற்ோைத் ில் உண்டாயிருந்  ைாற்ைங்ேறள 
விளக்ேி பசால்லும் முயற்சியில் அற த்தும் இந்  நாளில் 
ோ ப்ெடுெறவேளின் அனுெவத் ிைிருந்து பெைப்ெடுேின்ை  
என்ைிருந் ார். இங்ே ான் அந்  ஒளி ெிரோசித் து. ஏன் ா அவருறடய 
ோரியங்ேறள நான் ஆழ்ந்து ேவ ித்  ில் றையல் உண்றையில் 
என்  பசால்ை வருேிைார் என்று பசான் ால் வரைாற்று 
விஞ்ஞா ிேளின் கவறை என் பவன்ைால் இன்றைக்கு பசயல்ொட்டில் 
இருக்கும் ோரியங்ேறள முன்றவத்து ான் ேடந்  ோைத் ில் 
சம்ெவித்  நிேழ்வுேறள அவர்ேள் விளக்ேிடகவண்டும், நம்முறடய 
அனுெவத் ில் இருந்து வரும் நிறைேள் கேள்விக்குைியாே இருக்கும் 
நிேழ்வுேறள விளக்ேிட கொதுைா  ாே இருக்ேிைது.  

உங்ேளுக்ோே ஒரு உ ாரணம். இன்றைக்கு நீங்ே ேிழக்கு 
வாஷிங்ேடனுக்கு பசன்ைால், இன்றைக்கு ொைவ்ஸ் க சத் ில் ஒரு 
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சிை இடங்ேள் இருக்ேிைது பவள்றள தூள்ேள்  கொன்ை பைல்ைிய 
துேள்ேள் அங்கு ோணப்ெடுேிைது. நீங்ே ஒரு புவியியைாளராே 
இருந் ால் உங்ேளுக்கு ஒருகவறள கை18,1980ல் என்  நடந் ப ன்று 
ப ரியாைல் இருக்ேைாம், st. பைைன்ஸ் சிேரம் பவடித் கொது, அங்கு 
பவள்றள தூள்ேள் கொன்ை ஒன்றை ொர்க்ே முடியும், நீங்ே றையல் 
ைற்றும் டார்வி ின் வி ங்ேறள உெகயாேிக்ே வாய்ப்ெிருக்ேிைது. நீங்ே 
ைல்டிெல் றைகொ ீசிறச உற்ெத் ி பசய்ய முயல்வரீ்ேள். ஒருகவறள 
அது பவள்ளப்பெருக்ோே இருக்ேைாம். ஒருகவறள அது 
பூைிய ிர்ச்சியாே இருக்ேைாம். ஒருகவறள அது எரிைறை பவடிப்ொே 
இருக்ேைாம். சரி, இந்  மூன்று ேருத்துேளில் எது சிைந்  ாே 
ோணப்ெடுேிைது?  

சரி, றையைினுறடய கோட்ப்ொட்டின் அடிப்ெறடயில், நாை விளக்ே 
முயற்சிக்கும் சம்ெவத் ிற்கு இது ான் ெின் ணியாே இருக்ேமுடியம் 
என்று நைது அனுெவத் ில் நாம் அைிந் ிருப்ெற கய சிைந்  
விளக்ேைாே அளிக்ே முன்வந் ிடுகவாம். எ கவ, இந்  ெிரைாணத்ற  
போண்டவர்ேளாே, இந்  சரியா  விளக்ேம் இது எரிைறை சீற்ைம் 
என்ைிடுகவாம், ஏன் ா எரிைறை குழம்புேல் ான் இந்  ைா ிரி 
பவள்றள தூள்ேறள பவளிகயற்றுேிைது, பவள்ளப்பெருக்கும் பூைி 
அ ிர்ச்சிேளும் அப்ெடி பசய்வ ில்றை. எ கவ இற   ான் றையல் 
ைற்றும் டார்வி ின் ோரியங்ேறள ஆராய்ந்  ில் அவர்ேள் 
றேயாளுேிை முறைேள் இது ான் என்று அைிந்துபோண்கடன்.  

கைலும் ஒருநாள் நான் இது உயிரி த் ின்  ேவல்ேறள ெற்ைி 
கேள்வியில் இது பசயல்ெடுத் ப்ெட்டிருப்ெற  ேவ ித்க ன். அந்  
 ிைவுகோல் கேள்வி ான் என்ற  அ ிே ஆச்சரியத் ிற்குள்ளாக்ேியது, 
ஏன் ா என்ற  நாக  கேட்டுபோண்கடன்: இந்  டிஜிட்டல் 
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குைியடீுேள் உருவாே இந்  நாட்ேளில் எந்  ைா ிரியா  ோரியங்ேள் 
நடக்ேிைது? குைியடீுேள் ைற்றும்  ேவல்ேறள உருப்ெ ி பசய்வது எது 
என்று நைக்கு ப ரியும்? போஞ்ச கநரத் ிற்குள் கவபைாரு விஷயத்ற  
நான் வாசிக்ே கநர்ந் து. அது ஒரு சிைிய புத் ேம் அ ில் பசயல்ொட்டு 
ோரியங்ேறள ெற்ைிய  ேவல்ேளும் DNA றவ ெற்ைி 
அைிந்துபோள்வ ற்ோ  அைிவியல்  ேவல்ேளும் இருந் து, இற  
எழு ியவர் இந்  துறரயின் நிறுவ ரா  பைன்ைி குவாஸ்ட்ளர். 
அவர் ஒரு நடந் து இது ான் என்ெதுகொன்ை ேருத்துறர 
போடுத் ிருந் ார், ெக்ேம் 16ல். அற  ேடந்து வந்  அந்  நாள் எ க்கு 
நிற விருக்ேிைது. குவாஸ்ட்ளர் ேருத்துெடி  பு ிய  ேவல்ேறள 
உருவாக்கும் வி த் ில் சீரா  உணர்கவாடு சம்ெந் முள்ள ாே 
இருக்ேிை ாம் என்ேிைார்.  

ஆன்ெர்கபர்க்:  ிைவுகோல் இது ான்.  

மையர்:  ிைவுகோைா  வார்த்ற  ான் ஏன் ா, றையறை 

பொறுத் வறர நம்முறடய ஒழுங்குேளும் ப ாடர் அனுெவங்ேளும் 
பு ிய ோரியத்ற யும்  ாக்ேத்ற யும் கொ ிக்ேிைது என்ேிைார்.  

அ  ாை ஒரு விஷயம் நம்முறடய உணர்வின் பசயல்ொடுேகளாடு 
ப ாடர்புறடய ாே இருந் ால், சிை  ேவல்ேள் உணர்வின் 
பசயல்ொட்கடாடு ப ாடர்புறடய ாே இருந் ால், அது நிச்சயம் 
றையைின் ேருத்ற  பூர்த் ி பசய் ிடும் அ ாவது இப்கொது 
ஆராய்ச்சியில் நாம் ோண்ேிை ோரியங்ேள், அறவ அற த்தும் 
ப ாடர்ந்து கேள்விேறள எழுப்பும்  ாக்ேத்ற  உண்டாக்குேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: உண்றையில், இந்  இடத் ில் இருந்து ான் 

வந் ிருக்கும் என்று ொர்க்கும்ெடியா  ஒகர இடம் அது ான்.  
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மையர்: ஆைா, இற  ொர்க்கும் கொது நா அந்  ோரியத்ற த் ான் 

அடுத்  ாே சிந் ித்க ன். நா கயாசித்க ன், அ ாவது, எப்கொப ல்ைாம் 
ஒரு விஷயத்ற  ொர்க்ேிகைாகைா அ னுறடய ோரணிறய நாம் 
ஆராயும்கொது, அது ஒருகவறள ேம்ெியூட்டர் ப்கராக்ராைாே 
இருந் ாலும் சரி, அல்ைது சித் ிர ேறையா ாலும் சரி, ஒரு 
புத் ேத் ின் ெத் ியா ாலும் சரி, அல்ைது ே ிர்வசீ்சி அறைவரிறசயில் 
உள்ள  ேவைா ாலும் சரி. எப்கொப ல்ைாம் ஒரு விஷயத்ற  
ேவ ிக்ேிகைாகைா, அ னுறடய ோரணிறய நாம் ஆராய்ேிைவர்ேளாே 
இருந் ிடுகவாம், அ ற்ோ  ோரணம் என் ; அந்  ஒரு ை நிறைக்கு 
வந் ிடுகவாம், பொருட்ேளின் அடிப்ெறடயில் அல்ை, உணர்வு ைற்றும் 
ெகுத் ைிவு பசயல்ொபட , குவாஸ்ட்ளர் கூைியெடி இருக்கும். எ கவ 
அவருறடய கூற்று முற்ைிலும் சரியா து என்ெற  நான் 
புரிந்துபோண்கடன். அதுைட்டுைல்ை அது நுண்ணைிவுறடய 
வடிவறைப்ெிற்ோ  விஞ்ஞா  பசயலுக்கு அடி ளைாே அறைந் து, 
அது டார்வின் ைற்றும் றையலுறடய வி ைாே இருந் து.  

அ  ாை எ து மு ல் புத் ேைா , சிக்க ச்சர் இன்  ி பசல்ைில், 
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ ெற்ைிய விவா த்ற  
கூைியிருக்ேிகைன், சுய உணர்கவாடு டார்வின் ைற்றும் றையலுறடய 
வி ங்ேறள ெயன்ெடுத் ி உயிரி த் ின் சரித் ிரத் ில் 
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ ெற்ைிய பசயலுக்கு சிைந்  விளக்ேம் 
அளிக்கும் அைிவாற்ைலுறடய ோரணிறய முன்றவத்து மு ல் 
உயிரணுறவ உற்ெத் ி பசய்ய கொதுைா   ேவல்ேளின் துவக்ேத்ற  
ெற்ைி எடுத்து கூறுேிைது.  

ஆ ா என்னுறடய எண்ணப்ெடி கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் என்று 
அறழக்ேப்ெடும் ைர்ைம் நிறைந்  இ ற்கு இந்  விளக்ேங்ேள் 
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பொருத் ைாே இருக்கும். ஏன் ா, நாம் ஏற்க்ே கவ பசான் துகொை, 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேள் பு ிய உயிரியல் வடிவம்  ன்றைறய 
பவளிப்ெடுத் ிய ஒன்று ைட்டுைல்ை; அது ெை பசய் ிேறள 
போண்டிருக்கும் ஒன்ைாகும், ைரெணுறவ ெற்ைிய  ேவலும் உண்டு 
கைைா  விஷயங்ேளாே ேரு ப்ெடும் எெிபஜ ிடிக் என்று 
பசால்ைப்ெடுெவற்ைின்  ேவல்ேளும் உண்டு. இரண்டு ோரியங்ேளும் 
ஒரு விஷயம் உறு ியாேிைது ஒரு ோரணி ைட்டுகை  ேவல்ேறள 
போடுக்ேிைது, அந்  விஷயம்  ான் அைிவாற்ைல் உறடய ாே 
இருக்கும். எ கவ, இதுவறர கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்  ேவல்ேறள 
பவளிப்ெடுத்தும் ஒன்ைாே இருக்ேிைது, கைலும் நுண்ணைிவுறடய 
வடிவறைப்றெ உறு ிபசய்யும் ைற்பைாரு  ீர்க்ேைா  ஆ ாரம் உயிரி  
சரித் ிரத்ற  ெற்ைிய நிேழ்வுேளுக்கு சிைந்  உ ாரணைாே 
இருக்குபைன்று நிற க்ேிகைன்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா. நீங்ே பசான்  மு ல் உ ாரணம் எ க்கு 

ெிடித் ிருந் து, நா நிற க்ேிகைன், அந்  புத் ேத் ில், ஒரு 
ேடற்ேறரக்கு அருேில் இருந்  ைணல்ை ஒரு இரு யத்ற  
வறரந் ிருப்ெது கொன்ை ெடம் அதுை ா இருக்குது. அ ில் 
பசால்ைியிருக்கும், “ஐ ைவ் யூ, கஜாஆன்.” அந்  இடத் ிற்கு வந்து 
அந்  ேடற்ேறரயில் நடந் ால், அந்  ேடைின் அறைேள் அந்  ைணல் 
கைட்றட  ாக்ேி ாலும் அங்கு சித் ரிக்ேப்ெட்டிருக்கும் இரு யமும் 
அ ின் பசய் ியும் உண்றையில் நம்றை வியக்ே றவப்ெ ாே இருக்கும், 
இல்றையா. உடக  அ ில் எழு ப்ெட்டிருப்ெற  ான் ொர்ப்கொம். 
அ ன்  ேவறை பெற்ைிடுகவாம். ஒருவருறடய அைிவுப்பூர்வைா  
ஆற்ைல் ான் இற  சித் ரிக்ே றவத் து என்ைிடுகவாம்.  
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மையர்: ஆைா, இந்  ைா ிரியா  ேருத்துேறள ான் பெரும்ொலும் 

உெகயாேிக்ேிகைாம், இ ற்கு ோரணம் என் பவன்ைால் அது ான் இந்  
உைே அறைப்றெ ெற்ைி நைக்கு ப ரிந்  ோரியைாே விஷயைாே 
இருக்ேிைது. ெில் கேட்ஸ் கூறுேிைார் DNA என்ெது ஒரு சாப்ட்கவர் 
ப்கராக்ராம் கொன்ைது, ஆ ா இதுவறர ேண்டரியப்ெட்டறவேறள விட 
அ ிே குழப்ெம் நிறைந் ான். ஆைா, அனுெவ பூர்வைாே  ஒரு 
சாப்ட்கவர் ப்கராக்ராறை உருவாக்ே ஒருவர் க றவ என்று நைக்கு 
ப ரியும். இன்ப ான்றும் ப ரியும், பொதுவாே, நாம் சிை  ேவல்ேறள 
ொர்க்கும்கொது, குைிப்ொே அற  டிஜிட்டல் வடிவத் ில் ொர்க்கும்கொது, 
அந்  ோரியத்ற  உருவாக்ேிய ஒருவர் இருக்ேிைார் என்று நம் 
ை  ில் ஓடிக்போண்டிருக்கும். எ கவ ஜவீியத் ிற்கு அடித் ளம் 
ெற்ைிய  ேவல்ேறள நாம் ொர்க்கும்கொது, உயிரி த் ின் வரைாற்ைில் 
ைிேப்பெரிய அளவில் ெை விஷயங்ேள் இருப்ெ ற்ோ  ஆ ாரத்ற  
ொர்க்கும்கொது, நாம் ொர்க்ேிை அற த்தும் நுண்ணைிவுறடய 
ெறடப்ெற்ைைால் உண்டா து என்ெ ற்கு  ீர்க்ேைா  ஆ ாரம் 
உள்ளப ன்று விவா ித் ிடுகவன், ஏன் ா இந்  ைா ிரியா  
வடிவங்ேறள நம்முறடய அனுெவத் ிைிருந்து உருவாக்குவது என்ெது 
ஒருகொதும் சாத் ியைாோ  ோரியைாேத் ான் இருக்கும் என்ெது 
நிச்சயம்.  

அதுைட்டுைல்ை, கைலும், முந் ி  நிேழ்சிேளில் ொர்த் து கொை, 
டார்வி ியன் பசயல்ொட்டு முறை கேம்ெிரியத் ில் ோணப்ெட்ட 
விைங்ேி ங்ேளின் வடிவங்ேறள கொை உருவாக்ே க றவயா  
ைரெணு ைற்றும் எெிபஜ ிடிக்  ேவல்ேறள ெேிர்ந் ளிக்ே கொதுைா து 
என்ெற  சந்க ேிக்ே இப்கொது ஆணித் ரைா  ோரணங்ேள் 
இருக்ேிைது.  
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எ கவ இப்கொது டார்வ ிசம் ைற்றும் இ ர ெரிணாை போள்றேேள் 
அற த் ிற்கும் விகரா ைாே எ ிர்ப்பு ப ரிவிக்கும் நிறை வந்துள்ளது. 
என்னுறடய புத் ேத் ில் நிகயா டார்கவ ிய ெரிணாை ைா ிரி ைட்டும் 
உயிரி த் ின் துவக்ேத்ற  ெற்ைிய  ேவல்ேறள போடுக்ே 
 வைியக ாடு இன்றைக்கு எழும்பும் எந் வி  ெரிணாை 
போள்றேேளும்  வறுேிைது என்று கூறுேிகைன். ைற்பைாரு ெக்ேம் 
நைக்கு சா ேைா  ஆ ாரங்ேள் உள்ளது, சா ேைா  அனுெவங்ேள் 
அ ாவது இந்  உைேத் ில் உள்ள எல்ைா பசயல்ேளுக்கும் 
 ாக்ேங்ேளுக்கும் ெின் ால் ஏக ாபவாரு ெறடப்ொற்ைல் உறடய 
நுண்ணைிவுறடய ஒன்று ோைங்ேடந்து நிற்கும் எல்ைாவற்றையும் 
ெற்ைிய  ேவல்ேறள  ன் ேத்க  போண்ட ாய் இருக்ேிைது.  

அ  ாை நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ உண்டாக்ே சக் ிவாய்ந்  
ஒன்று இருக்ேகவண்டும். இ ில் முரண்ொடா  விஷயம், விஷைம் 
நிறைந்  விஷயைாே இருக்ேிைது, அ ாவது நீங்ே, இந்  ோரியத்ற  
ஆராய்ந்து ொர்த் ால், நாம் இந்  நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ 
எடுத்துபசால்ை  ி ஆரிஜின் ஆப் ஸ்ெசீீஸ் என்ை புத் ேத் ில் சார்ைஸ் 
டார்வின் ெயன்ெடுத் ிய அக  விஞ்ஞா  வரைாற்று ேருத்ற கய 
ெயன்ெடுத் ியிருக்ேிகைாம்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, உங்ே புத் ேத் ிலும் ஒரு முக்ேியைா  

விஷயத்ற  குைிப்ெிட்டிருக்ேிைரீ்ேள், கநயர்ேளுக்ோே அற   ிறரயில் 
பவளியிட விரும்புேிகைன். நீங்ே பசால்ைியிருக்ேீங்ே “கேம்ெிரிய 
பவடிப்புேளில் க ான்ைிய ெடிைங்ேள் அற த்தும் கநர்த் ியாே 
இருப்ெ ால் ைட்டுகை நுண்ணைிவுைிக்ே ெறடப்ொற்ைல்  ான் இ ற்ோ  
சரியாக  கநர்த் ியா  பொருத் ைா  விளக்ேம் என்று 
பசால்வ ற்ேில்றை என்ைிருக்ேிைரீ்ேள்.” ப ாடர்ந்து ொர்க்கும்கொது, 



 

16 

 

“ஒருகவறள கேம்ெிரிய நிேழ்வுேள் ைற்றும் விைங்ேி ங்ேளின் 
க ாற்ைம் நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைறை எடுத்துறரகுைா ால் 
சரித் ிர விஞ்ஞா ிேள் கூட  ங்ேளின் இறு ி ேருத் ாே இந்  
நுண்ணைிவு  ிைற கய முன்றவத் ிருப்ொர்ேள்.” இது பராம்ெ 
முக்ேியைா  ேருத்து என்று நிற க்ேிகைன். நீங்ே பசால்ை வருவற  
போஞ்சம் விளக்ேி பசால்லுங்ேள்.  

மையர்: றரட். சரி. இது  ர்க்ே சாஸ் ிரத்ற  கசர்ந் து. விஞ்ஞா ிேள் 

பசால்லுேிை அனுைா த் ின்ெடி முயை விரும்ெி ால், நிேழ ோைத் ில் 
இருக்கும் ோரியங்ேறள றவத்து ேடந்  ோைத்ற  அனுைா ிப்ெது, 
அப்ெடி பசய் ால் இந்   ாக்ேத் ிற்கு இது ோரணைாே இருக்குைா என்ை 
 ீர்க்ேைா  அனுைா ம் ைட்டுகை ைிஞ்சியிருக்கும். ெைவி ைா  
ோரணங்ேள் இறணந்து ஒகர ோரியத்ற  உருவாக்ேி ால், 
அ னுறடய  ாக்ேத்ற  ொர்க்கும்கொது, ஏக ாபவாரு விஷயம்  ான் 
அ ற்கு பொறுப்ொே இருக்ேிைது என்ெற  அைிந் ிடுவரீ்ேள். எ கவ 
வரைாற்று விஞ்ஞா ிேறள பொறுத் வறர, ஒகர ஒரு ோரணம் ான் 
இருக்ே முடியும் என்ை சிைந்  ாே இருக்கும், ஏன் ா அந்   ாக்ேம் 
 ீர்க்ேைா  ஒன்றை பவளிப்ெடுத்தும் ஏன்ப ன்ைால் கவறு எந்  
வழியும் அங்கு இருக்ோது. டார்வி ின் சந்க ேத் ில் நான் 
வைியுறுத் ிய விஷயம், சிக்க ச்சர் இன்  ி பசல்ைிலும் 
பசால்ைியிருக்ேிகைன், பசயல்ெடும் ோரியங்ேளின் துவக்ேத் ிற்கு ஒகர 
ஒரு ோரணி ான் இருக்ேிைது, அந்   ேவல்ேள் ப ாடர்புபோள்ளும் 
நிறை பசயல்ெடுேிைது, அந்  பசயல்ொடு ான் அைிவாற்ைல் 
உறடய ாே இருக்ேிைது. இருந் ாலும் வாழ்றேயில் நாம் சந் ிக்கும் 
 ாக்ேங்ேள் அற த்ற யும் , ஜவீியத் ில்அவற்றை விளக்ேிட 
கவண்டியது அவசியம். அது ான்  ேவல்ேளின் துவக்ே நிறை, DNA 
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விலுள்ள டிஜிடல் குைியடீு. அ ற்கு ெிைகு கைைா  நிறையின்  ேவல் 
ெரிைாற்ை பசயல்ொடுேறள ெற்ைி ொர்த்க ாம் விைங்குேளின் உடல் 
அறைப்ெிற்கு க றவயா   ேவல்ேறள போண்டிருக்கும் எெிபஜ ிடிக் 
ெற்ைியும் ொர்த்க ாம்.  

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆல்றரட், நாை கநயர்ேளுக்கு இன்னுபைாரு 

ஒளித் ிறரறய ோட்ட கவண்டும் எ  நிற க்ேிகைன் இ ில் நீங்ே 
ெேிர்ந் ிடும் ோரியங்ேளி விளக்ேி ோட்டுவக ாடு, நுண்ணைிவு ைிக்ே 
ெறடப்ொற்ைல் எப்ெடி பொருந்துேிைது என்ெ ற்ோ  ஆ ாரமும், 
அது ான் சிைந் து என்ெற  விளக்ேிடும் ஆ ாரமும் இருக்ேிைது. 
கநயர்ேகள, இற  நீங்ேள் ொர்க்கும்ெடி விரும்புேிகைன்.  

 

இலஷ்டிரா ைீடியாவின் ஆவணப்பைங்களில் இருந்து 
“ைார்வினின் குழப்பம்” 

மையர்: ெை வருடங்ேளாே இந்  ோரியங்ேறள ஆராய்ந்து 

ேவ ித்  ில் உயிரியல்  ேவல்ேறள பெை ோரணியாே இருந்  
அக  விஷயம் ான் கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில் ோணப்ெடும் ைற்ை 
ோரியங்ேளின் துவக்ேத் ிற்கு ோரணைா  ாே இருக்ேிைது.  

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில்  ிடீபரன்று 

க ாண்டிபயடுக்ேப்ெட்டு கைைிருந்து ேீழாே உள்ள ப ாகுப்புேள்  
டார்வின் முன்றவத்  எளிறையா  ிைிருந்து ெைொேங்ேளாே 
உருவா து என்ை நிறைக்கு பொருந் ாைல் இருக்ேிைது.  

பால் நநல்சன்: டார்வினுறடய ேண்கணாட்டப்ெடி சிறு சிறு 

ைாற்ைங்ேள் இறணந்து பெரிய கவறுொட்றட உண்டாக்குேிைது. 
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கைைிருந்து ேீழாே உள்ள நிறை இ ற   றைேீழாே 
ைாற்ைிவிட்டது.  

மையர்: மு ல்ை ொர்க்கும்கொது பு ிய ப ாகுப்பு ேிறடக்ேிைது, 

ோைப்கொக்ேில் அதுகவ சிறுசிறு கவறுொடுேளுடன் 
ைாற்ைைறடய துவங்குேிைது. ஆ ால் பு ிய வடிவறைப்ெில், 
பெரிய கவறுொடுேள், ெடிை ஆவங்ேளில் துவக்ேத் ிைிருந்க  
ோணப்ெட்டு வருேிைது. வடிவறைப்ெின் சாத் ியகூறர 
ேவ ிக்கும்கொது, இந்  வடிவங்ேள் கநர்த் ியாே இருக்ேிைற  
நீங்ேள் உணரமுடியும். ஏன்ப ன்ைால் நம்முறடய 
ப ாழில்நுட்ெத் ின் வரைாற்ைில் ொர்க்கும்கொது இக  கைைிருந்து 
ேீழா  ைா ிரி ான் பு ிய வடிவங்ேளில் இருக்ேிைற  
ொர்க்ேிகைாம்.  

ைாக் ஆக்ஸ்:  எப்கொதுகை நீங்ே உங்ேளுறடய கைல் நிறை 

ோரியங்ேறள முடிப்ெ ற்கு கைல்ைட்ட நிறையிைா  
 ேவல்ேறள கசேரிக்கும் பசயறைத் ான் பசய் ிடுவரீ்ேள்.  

நநல்சன்: நுண்ணைிவுறடறை ைட்டுகை இறு ி நிறையின் 

உருவறைப்றெ ேண்டைிந்து அந்  வடிவத்ற  பெை க றவயா  
அற த்ற யும் ஒன்று இறணத்து கசர்ப்ெ ாே இருக்ேிைது.  

அறிவிப்பாளர்: கேம்ெிரிய விைங்குேளின் உடல் அறைப்ெின் 

வடிவங்ேள் அற த்தும் உயிரி  வரைாற்ைில் ப ாடர்ந்து 
ைாறுெட்ட இ ங்ேறள பவளிப்ெடுத்துவ ற்கு ஆ ாரைாே 
இருக்ேிைது.  
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கைலும், இந்  வறேேள் ஒகர ைா ியா  உடைறைப்றெ 
போண்டிருந் ாலும், அறவ அற த்தும் ப ாடர்ந்து இறடநிறை 
க ாற்ைத் ில் ஒன்ைிற யாைல் இருக்ேின்ை .  

மையர்: ப ாடர்நிறையா து ோைப்கொக்ேில் உண்டாகும் 

ைாற்ைங்ேள் குைித்  ேருத்ற  ான் இந்  ோரியம் 
பவளிப்ெடுத்துேிைது. அ  ாை ெடிை ஆவணங்ேறள  நாம் 
ொர்க்கும்கொது ஒகர கயாசற  ான்  ிரும்ெ  ிரும்ெ 
 றைபயடுக்கும், இந்  வடிவத்ற  உருவாக்ே ஒரு மூறள 
கவண்டும் என்ெற  ைறுக்ே முடியாது, உடல் அறைப்றெ 
உருவாக்ே அைிவு க றவ.  

அறிவிப்பாளர்: வடிவறைப்பு நிறை கூட ைற்றுபைாரு 

ோரியத்ற  பவளிப்ெடுத்துேிைது. இறவ அற த்தும் 
ெைொேங்ேறள உள்ளடக்ேிய வறையாே துல்ைியைாே 
வடிவறைக்ேப்ெட்ட ொேங்ேளாே இருக்ேின்ை .  

ஆக்ஸ்:  இந்  பசயல்ொட்றட நீங்ே உள்ளறைப்பு வரிறச 

என்று பசால்ை முடியும். இந்  ோரியத்ற  முழு குைிக்கோறள 
விைேி பசால்லும் உயர்நிறை அளவுகோல் இருக்ேிைது; அ ற்கு 
ேீழ் இந்  ோரியத்ற  முழுறையாேே க றவயா   ேவல்ேறள 
போண்டிருக்கும் அளவுகோல் அடுக்குேள் உள்ள .  

அறிவிப்பாளர்: உ ாரணைாே, எ ிர்ப்ொன், ைின்க க்ேி ைற்றும் 

டிரான்சிஸ்டர் ஒவ்பவான்றும் குைிப்ெிட்ட வஸ்துக்ேளால் 
உண்டாக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது. இந்  ோரியங்ேள் அற த்தும் ஒன்று 
கசர்த்து ஒரு ஒருங்ேிறணந்  சர்ேியூடாே வடிவறைக்ேப்ெடுேிைது. 
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இந்  சர்ேியூட் ேணி ிறய உண்டாக்ே உ வுேிைது ெிைகு ெை 
ேணி ிேளுடன் இறணப்றெ உண்டாக்ே ெயன்ெடுேிைது.  

மையர்: ஒவ்பவாரு நிறையிலும் அைிவாற்ைல் போண்ட 

வடிவறைப்ொளரால் ஒவ்பவான்றும் குைிப்ெிட்ட சிை நிறைேளில் 
ைாற்ைப்ெடுேிைது, பொைியாளர், அந்  முழு அறைப்ெின் 
கவறைறய பசய்ேிைார். ஆ ால் உயிரியைில் இருக்கும் 
விஷயமும் இ ற்கு இறணயாேத் ான் இருக்ேிைது.  

அறிவிப்பாளர்: உயிரி ங்ேளில், ைரெணுக்ேள் புர ன்ேளுக்கு 

குைியடீு அளிக்ேிைது, அறவ அற த்தும் குைிப்ெிட்ட 
உயிரணுவாே உருவாக்ேம் பெறுேிைது, அறவ  ிசுக்ேளாே 
உறுப்புேளாே உருவாக்ேம் பெறுேிைது, இறவ அற த்தும் 
ஒன்ைிறணந்து உடல் அறைப்றெ பெறுேிைது, கேம்ெிரிய 
பவடிப்புேளில் க ான்ைிய உடல் அறைப்புேளும் இப்ெடி ான் 
உருவாேியிருக்கும்.  

மையர்: அண்டசராசரத் ிலும் வரிறசயாே இப்ெடி 

உருவங்ேறளயும் வடிவங்ேறளயும்  ேவல்ேறளயும் 
போடுப்ெ ற்கு உருவாக்குவ ற்கு ஒகர ஒரு மூைோரணம்  ான் 
இருக்ே முடியும். அந்  மூைோரணம் நுண்ணைிவாற்ைல்  ான். 
இது ை  ில் க ான்றுேிை ஒரு ோரியைாகும், ஆ ால் 
இயற்றேயாே, எல்ைாருக்கும் இப்ெடி உண்டாோது.  

நநல்சன்: டார்வின் ொர்த் து கொை ெரிணாை வளர்ச்சி 

நி ா ைாே இருக்கும், அ ன் முயற்சில் ெை ஆராய்ச்சிேளில் 
க ால்விேள் உண்டாேைாம். அ ில் ஒரு எ ிர்ொர்ப்பு ெை 
ைில்ைியன்ேள் ஆண்டுேளில், அ ின் வண்டல்ேள் க ங்ேி 
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நிற்ேிைது, அ ில் சிை ஆய்வுேறள நீங்ேள் ேவ ிக்ே கூடும், 
அ ில் ப ாடர்புறடய சிை ோரியங்ேள், அவருக்கு ப ரிந்  
டிறரகைாறெட்ஸ் உண்டாே வழிவகுப்ெ ாே இருக்ேிைது.  

மையர்: எ கவ அந்  விடுெட்ட வடிவங்ேள் அற த்தும் 

ைறைபொருளா  ாே ோணப்ெடுேிைது. ஆ ால் நுண்ணைிவுறடய 
வடிவறைப்ெின் நிறைப்ெடி, அது பெரிய இரேசியகை ேிறடயாது. 
ஏன் ா நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைைால் நிச்சயம் இதுவறர 
இல்ைா  ோரியங்ேறள உருவாக்ே முடியும் என்று நைக்கு 
ப ரியும், என்ப ன்ைால் அ ற்கு ான் அது ப ரியும்.   து 
ெறடப்ொற்ைைால் என்  உருவாக்ே கவண்டும் என்ெற  ெற்ைிய 
நேல் அ ன் ை  ில் ெ ிந் ிருக்கும். குறைந்  ோைத் ில் ஒரு 
ோரியத்ற  உருவாக்ே முடியும் என்ை நிறை இருக்கும்கொது 
ெரிணாை வரைாற்ைில்  ெை ைில்ைியன்ேள் ஆண்டுேள் 
ோத் ிருக்ே எந்  அவசியமும் இல்றை. அந்  நிறை ான் 
கேம்ெிரிய பவடிப்புேளில் க ான்ைப்ெட்டறவேளாே இருக்ேிைது.  

***** 

ஆன்ெர்கபர்க்: இரத் ி  சுருக்ேம், ஸ்டீென், நீங்ே பராம்ெவும் 

அழுத் ைா  ோரியத்ற   பசய் ிருக்ேிைரீ்ேள். இந்  ோரியத் ி ால் 
என்  நடக்கும் என்று நீங்ேள் நிற க்ேிைரீ்ேள்?   

மையர்: சரி, ஊடேங்ேளில் ோட்டெப்ட்ட ோரியங்ேளுக்கும் 

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்ெிற்கும் உள்ள வித் ியாசம் இது ான் 
என்று கேள்விப்ெடுேிைவர்ேளுக்கு ஒரு விஷயம் அவர்ேளுக்கு 
மு ைில் நிற விற்கு வருபைன்று நான் நிற க்ேிகைன். டார்கவ ிய 
ெரிணாை போள்றே எல்ைா கேள்விேளுக்கும் ெ ிைளிக்ேிைது என்று 
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 ான் நைக்கு பசால்ைப்ெட்டு வந் ிருக்க்ரியது. இருந் ாலும் கைைா  
ெை உயிரியல் ெரிணாை ஏடுேளில் முன் ிறை விஞ்ஞா ிேள் 
அ ிலுள்ள ெிரச்சற ேறள எடுத்து கூறுவற  ொர்க்ே முடிேிைது.  

ஆன்ெர்கபர்க்: இறவ அற த்தும் முக்ேியைா றவேளாே 

ேரு ப்ெடுவ ற்கு ோரணம் என் பவன்று நிற க்ேிைரீ்ேள்? 

மையர்: சரி, முக்ேியைா  ாே நான் நிற ப்ெது மு ைாவது 

விஞ்ஞா  ரீ ி, ஏன்  நாை இதுவறர கேள்விப்ெட்டெடி, 150 
வருடங்ேளாே இயற்றேயாே வடிவறைக்ேப்ெடுேிைது என்ெ ற்கு எந்  
ஆ ாரமும் இல்றை, வடிவத்ற  க ாற்ைத் ிற்கு ஆ ாரைில்றை. 
ரிச்சர்ட் டாக்ேின்ஸ் நன்ைாே பசால்ைியிருக்ேிைார்: உயிரியல் என்ெது 
ஒரு கநாக்ேத் ிற்ோே குைிப்ெிட்ட வி ைாே வடிவறைக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது 
என்ை ோரியத்ற  எடுத்துறரக்கும் ொடைாே இருக்ேிைது. ஆ ால் 
டார்கவ ியம் ைற்றும் நவ ீ நிகயா டார்கவ ியத் ின் ெடி, இந்  
க ாற்ைம் ஒரு ைாறய. என்னுறடய ேருத்துெடி நாம் ொர்க்ேிை 
ோரியைா து உண்றையில் அந்  வடிவம் எப்ெடி இருக்கும்  
என்ெ ற்ோ  ஆ ாரகை, உயிரி  வரைாற்ைில் நுண்ணைிவுறடய 
வடிவறைப்பு இப்ெடி ான் இருக்கும் என்ெ ற்கு அறடயாளைாே 
இருக்ேிைது. விஞ்ஞா  சிந் ற யில் 150 ஆண்டுேள் இது முக்ேிய 
ைாற்ைைாே இருக்ேிைது.  

ஆ ா இந்  ேண்டுெிடிப்பு உைே அளவில் பெரிய  ாக்ேத்ற  
ஏற்ப்ெடுத் ியிருக்ேிைது எ  நிற க்ேிகைன். ஏன்ப ன்ைால் உைேத் ின் 
ஒவ்பவாரு ேண்கணாட்டமும் ஒரு கேள்விக்ோ  விறடயாகும், ைற்ை 
எல்ைா ோரியங்ேளும் எப்ெடி எ ிைிருந்து எங்ேிருந்து 
க ான்ைியிருக்கும்? கைலும் டார்வ ிசம் இயற்றேயா  நிய ி ைற்றும்  
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உைே நிய ியின் ேண்கணாட்டத் ில் எல்ைாம்  ற்ச்பசயைாே சீரற்ை 
நிறையில் உண்டா து என்று பசால்ைப்ெடுேிை ா என்ை கேள்விக்கு 
ெ ிைளிக்ே உ வியாே ைிேப்பெரிய ெங்ோற்ைியிருக்ேிைது. 
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு என்ை போள்றே சரியா  ாே 
இருந் ால், அ ற்கு  ிடைா  ஆ ாரம் இருக்ேிைப ன்று நிற க்ேிகைன், 
இந்  ஆ ாரம் பொருட்ேளால் உண்டா து என்று பசால்ைப்ெடுேிை 
போள்றேக்கு ைிேப்பெரிய சவாைாே நிற்ேிைது என்று நான் 
நிற க்ேிகைன். அ ிே ஆத் ிே  ாக்ேங்ேள் போண்ட எல்ைா விஞ்ஞா  
ேண்டுெிடிப்புேளும் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு இருக்ேகவண்டும் 
என்று கூறுேிைது இறவ யூ ர்ேள் ைற்றும் ேிைிஸ் வர்ேள்  ங்ேள் 
க வக ாடு ப ாடர்புெடுத் ி கூறுேிை  ன்றைேகளாடு ஒத் ிருக்ேிைது. 
அந்   ாக்ேங்ேள் சிைவற்றை ெற்ைி அடுத்  நிேழ்ச்சியில் 
ெேிர்ந்துபோள்ள இருக்ேிகைாம் என்று நிற க்ேிகைன்.   

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைாம். சரி, கநயர்ேகள, இங்கு ான் சிை சர்ச்றசேள் 

எழும்பும் எ  நிற க்ேிகைன், ஏன்  இ ன் நறடமுறை ோரியங்ேறள 
அவர்ேள் உணர்ந் ிடுவார்ேள். அடுத்  வாரம் இந்  போள்றேறய ெற்ைி 
விைர்சேர்ேள் ெேிர்ந்துபோண்ட ோரியங்ேறளயும் அ ற்கு Dr. கையர் 
அளித்  ெத் ிேறளயும் ப ாகுத்து வழங்கும் நிேழ்ச்சியாே ொர்க்ே 
இருக்ேிகைாம். அது ைிேவும் சுவாரஸ்யைா  நிேழ்ச்சியாே 
இருக்ேப்கொேிைது. நிச்சயம் ொர்ப்ெரீ்ேள் எ  நம்புேிகைன்.  
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***** 

எங்ேளுறடய ப ாறைக்ோட்சி நிேழ்சிேறள ோண 

இைவச ஜான் அன்பேர்பெர்க் நிேழ்ச்சி ஆப்றெ ெ ிவிைக்ேம் 
பசய் ிடுங்ேள். 
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