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நுண்ணறிவுடைய வடிவடைப்பு பற்றிய

வழக்கு -

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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*****

ைா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

ர்? இந்நாட்ேளில் ோணப்ெடும்

ிேளில் ெைர் நிராேரிக்ேின்ை

ெரிணாை போள்றேறய ெற்ைிய சர்ச்றசேள் எப்கொது துவங்ேியது.
ேடந்

சிை வாரங்ேளாே ெரிணாை போள்றேயின் கோட்ப்ொடுேறளயும்

ஏன் அற
விஞ்ஞா

விஞ்ஞா
ியும்

ிேள் ேண்டிக்ேிைார்ேள் என்ெற

த்துவ கைற யுைா

ெற்ைியும்

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.
கைலும் Dr. கையர் நீங்ே இங்ே இருப்ெ ில் ைிகுந்
அறடேிகைாம். இக ா உங்ேளுறடய அருறையா
டார்வி
என்

ின் சந்க ேம். பசால்லுங்ே, இந்

ைேிழ்ச்சி
ெறடப்பு,

புத் ேத் ின் றையக்ேருத்து

?

ைாக்ைர். ஸ்டீபன் மையர்:சரி, இந்
ன்னுறடய பசாந்

புத் ேத் ில் டார்வினுக்கு

போள்றேயின் ைீ து இருந்

கூைியிருக்ேிகைன். உயிரி

சந்க ேத்ற

வரைாற்ைில் அவருக்கு இருந்

சந்க ேத் ிற்கு ோரணைாே இருந் து கேம்ெிரிய பவடிப்புேள்
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ெற்ைி

எண்ணப்ெடும். ேடந்

சிை நிேழ்சிேளில் நாம் அற

ெற்ைி

ொர்த் ிருக்ேிகைாம். கேம்ெிரிய பவடிப்புேள், இந் , உயிரி
வரைாற்ைில் க ான்ைிய இ ில்

ான் மு ல் முறையாே

ெை ொேங்ேறள உறடய விைங்ேி

த் ின் அறடயாளங்ேள் புற

ெடிைங்ேளில் க ான்ைியது. டார்வின் இந்
சரித் ிரத்ற

குைித்து

ைக்கு இருந்

சவாைாே இருக்கும் என்ெற

ிடீபரன்று

ோரியம் உயிரி

த் ின்

ேண்கணாட்டத் ிற்கு பெரும்

புரிந்துபோண்டார், ஏப

ன்ைால்

அவருறடய ேருத்துப்ெடி, ெைொேங்ேள் போண்டறவ, ோைகொக்ேில்
சிறு சிறு கவறுொடுேளுடன் பைதுவாே ஒவ்பவாரு ைாற்ைங்ேளாே
உருபவடுக்ே துவங்ேிடும்
ைாைா

றவேறள ான்

என்ைிருந் ார். அ ற்கு
ிடீபரன்று க ான்ைப்ெட்ட இந்

விைங்குேளின்

வடிவங்ேளில் ொர்க்ே கநர்ந் து.
இந்

புத் ேத் ில்

கூைியிருக்ேிகைன்.

இரண்டு
மு ல்

இரேசியங்ேறள

இரேசியம்

ெற்ைி

விடுெட்ட

நான்

மூ ாற யரின்

ெடிைங்ேள் ெற்ைிய இரேசியம், ெடிப்ெடியாே ைாற்ைம் பெரும் என்ெ ற்கு
ஆ ாரைாே இருக்கும் என்று டார்வின் நிற
ஆ

ால் அந்

இன்னும்
விைங்ேி
அந்

ஒரு

எப்ெடி

இரேசியத்ற

ெரிணாை

ெற்ைி

வளர்ச்சியின்

கூைியிருக்ேிகைன்,
நிறை

இந்

ங்ேறள உருவாக்ே முடியும் என்ெ ன் இரேசியம். கைலும்

இரேச்யத் ில், விளக்ேியியிருப்ெறவ, ைிேவும் துல்ைியைா

இருக்ேிைது

ஏன்ப

ஆராய்ந்

ில்

ெற்ைிய

ேவல்ேள்,

ன்ைால்

முக்ேியைா

ேற்றுபோண்டறவ
பு ிய

அவசியைாே இருக்ேிைது.
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ஆவணங்ேள் அறவ.

ெடிைங்ேள் எல்ைாம் ோணப்ெடவில்றை. அ ற்கு ெிைகு

ஆழைா

அது ாவது

த்

அறவ,

வடிவைா

குைிப்புேறள
குைிப்ொே

விைங்ேி

த்ற

ாே
ெற்ைி

ைரெணுறவ
உருவாக்ே

ஆேகவ இந்

புத் ேத் ில் நீண்ட விவா ங்ேறள ெை சம்ெவங்ேளும்

பசால்ைப்ெட்டிருக்ேிைது, முக்ேிய விவா ம்

ற்கொது இருக்கும் உைே

முறையின் ெரிணாை போள்றேேள் ைற்றும் ைற்ை ைா ிரிேறளவிட
கேம்ெிரிய விைங்ேி

ங்ேளின் க ாற்ைம் ைற்றும் வடிவங்ேளின்

உருவாக்ேத் ிற்கும் அ ற்ோ

ேவல்ேறள போடுப்ெ ற்கும்

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு ான் ோரணம் என்று கூறுேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, இந்

புத் ேம் பொதுைக்ேளிறடகய ைிேப்பெரிய

சூைாவளிறய உண்டாக்ேியது என்று நிச்சயைாே பசால்லுகவன், சரியா.
இ ற்கு அைிவியல் விைர்சேர்ேள் அளித்

ெிர ியுத் ரம்

எப்ெடியிருந் து?

மையர்: சரி, அவற்ைில் சிைது ைிகுந்
உண்றை ான், ஏன்

ா இந்

ைா த் ிற்கு முன்பு இற

ஆச்சரியத்ற

அளிக்ேிைது,

புத் ேம் பவளிவருவ ற்கு ஒன்ைறர
விைர்சிக்கும் ைற்பைாரு புத் ேம்

பவளியிடப்ெட்டற , அற

பவளியிட்டவர் சிக்ோக்கோ

ெல்ேறைேழேத் ில் இருக்கும் ெரிணாை உயிரியைாளரா
கோய்

ி. அ ில் நான் குழந்ற

ப ாகுப்றெ உண்டாக்ேி

ார் என்று

உண்றையில் நான் அப்ெடி
மு ல் முறை விற்ப்ெற
ைற்பைாரு விைர்ச

இகயசு ான் விைங்ேி

பஜரி
த் ின்

விவா ிப்ெ ாே கூைியிருக்ேிைார்.

ர்க்ேிக்ேவில்றை. அக ாடு இந்

புத் ம்

க்கு றவக்ேப்ெட்ட ஆண்டு ோறையில்

புத் ேம் பவளியிடப்ெட்டது. அ ில் சுைார் 9, 400

வார்த்ற ேறள ெற்ைிய விைர்ச

ங்ேறள ோளிகொர்நியா பெர்கேைி

ெல்ேறைேழேத் ின் அேழ்வாராய்ச்சி ெட்ட ாரிேளால்
எழு ப்ெட்டிருந் து. ஒன்று ப ளிவாேிைது நான் பசால்ைிய ாே அவர்
பசான்

ோரியத்ற

அவர்ேள் விைர்சித் ிருக்ேிைார்ேள், அல்ைது நான்

கவறு ஏ ாவது ேட்டுறரேளில் பசான்
4

விஷயங்ேறள றவத்து

விைர்சித் ிருக்ேைாம், ஆ

ா அவர் அந்

புத் ேத்ற

ெடிக்ேைன்ைது

நல்ைாகவ ப ரியுது. அ ற்கு ெிைகு அவர் ப ளிவாே வாசிக்ோ
புத் ேத்ற

இந்

ெற்ைிய ெட்ட ாரி ைாணவர்ேளின் ை ிப்ெீட்றட ெற்ைி நியூ

யார்ேர் ெத் ிரிக்றே பவளியிட்டது. இறவ அற்ெைா
பசால்ை முற்ெடும் ெைவி ைா

விைர்ச

விஷயம் என்று

ங்ேள் எழும்ெிக்போண்கட

இருந் து.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைாம். சரி, நா என்

பசால்கைன்

ா, அ ில்

சிைவற்றை ெற்ைி ொர்க்ேைாகை, சரியா. உங்ே புத் ேத் ில் நிகயா
டார்கவ

ிசத் ி

ால் உயிரியல் துவக்ேத்ற

போடுக்ே முடியவில்றை என்ேிைீர்ேள். ஆ
என்

ன்

ா, இற

ெற்ைிய

ேவல்ேறள

ால் சிைருறடய ேருத்து

விளக்ேி பசால்லும் கவறு சிை ெரிணாை

போள்றேேள் இருக்ேிை ல்ைவா?

மையர்: சரி, நிகயா டார்கவ
போள்றேேள் இருக்ேின்ை

ியசத்ற

. இந்

ேடந்து ெற்ை ெை ெரிணாை

புத் ேத் ில் சிை புத் ங்ேறள ெற்ைி

பசால்ைியிருக்ேிகைன், 15ைற்றும் 16 அத் ியாயங்ேளில், இந்
வளர்ச்சி போள்றேேள் ெைவி ங்ேளில் நிகயா டார்வ
கைம்ெடுத்துவ ாே இருக்ேிைது, இருந் ாலும் இந்
ோரணிறய விளக்ேி பசால்ை
அருறையா
இயற்றேயா

ெரிணாை

ியசித்ற

ேவல்ேளின்

வறுேிைது. உ ாரணைாே, ஒரு

பு ிய ெரிணாை போள்றே இருக்ேிைது அது ான்
ைரெணு பொைியியல். இற

ெிரசித் ிபெற்ை முன்

முன்பைாழிந் வர்

ிறை உயிரணு உயிரியைாளரா

சிக்ோகோ

ெல்ேறைேழேத் ின் கஜம்ஸ் ஷாெீகரா நான் பெரிதும் ை ிப்ெவர்ேளில்
அவரும் ஒருவராே இருக்ேிைார். டார்கவ

ியர்ேள் சார்ந் ிருக்கும்

ைாறு ல்ேள் என்ை ேட்டம் உயிரியல் ரீ ியாே எதுவும்
வாய்ப்ெில்றை என்ெற
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ா

எடுத்து கூறுேிைார் ஷாெீகரா. ஆ

ாே நடக்ே
ால் அறவ

அற

த்தும் அவர் கூறுேிை ஆல்போர ிைிக் ேட்டுப்ொட்டில் இருக்ேிைது

என்ேிைார். ெல்கவறு சூழ்நிறைேளின்

ாக்ேங்ேளில் எப்ெடி

பசயல்ெடகவண்டும் என்று சூழ்நிறைக்கு சா ேைாே இருக்கும்
ஆற்ைறை உயிரி
சுவாரஸ்யைா

ங்ேள்

ங்ேளுக்குள் போண்டிருக்ேின்ை

. இது

ாே க ான்றுேிைது, அக ாடு அவர் ெைவி ைா

சூழ்நிறைேளின் சவாறை எ ிர்போள்ளும் நிறை ோைப்கொக்ேில்
உண்டா

சிறுசிறு ைாற்ைங்ேளால் ஏற்ப்ெட்ட ாே கூறுேிைார். ஆ

ஷாெிகரா ெ ிைளிக்ே முற்ெடா
இந்

ால்

கேள்வி ஒன்ைிருக்ேிைது அது ான்

முன் எச்சரிக்றேயாே பசயல்ெடியும் நிறைறய உண்டாக்ேியது

யார் என்ை கேள்வி.

ஆன்ெர்கபர்க்: இறவ எங்ேிருந்து க ான்ைியது?
மையர்: இது எங்ேிருந்து வந் து? உண்றையில், இது,
ெற்ைிய கேள்வி. அ

ாை, அந்

ேவல்ேறள

புத் ேத் ின் ெிந்ற ய

அத் ியாயங்ேளில் பசால்ைியிருக்ேிகைன், ஆைா, ெை பு ிய ெரிணாை
வளர்ச்சியின் ைா ிரிேளும் இருக்க்ரியது. அ ாவது, அறவ, நிகயா
டார்கவ

ிசம் ைறைந்துவிட்டது என்ை எ

ேருத்ற

அ ில் ெ ிவு

பசய் ிருக்ேிகைன். இப்கொது நிறையாே இருக்கும் ொட புத் ேங்ேளின்
போள்றேேறள ெரிணாை வளர்ச்சி உயிரியைாளர்ேகள அவற்றை
ஏற்றுபோள்ள ைறுக்ேின்ை
இ ற்குரிய

ேண்டைிய முயலுேிைார்ேள். இருந் ாலும்

பு ிய போள்றேேளும் கொதுைா

ெ ிறை அளிக்ேவில்றை என்ெற
உயிரியல்

வடிவங்ேள் ைற்றும்

ேவல்ேள் எப்ெடி எங்ேிருந்து வருேிைப ன்று ேண்டைிய

பு ிய ப ாழில்நுட்ெத்ற
இந்

ர். அவர்ேள் இந்

அளவிற்கு

ிருப் ிேரைா

ப ளிவுெடுத் ி இருக்ேிகைன்,

ேவல்ேளின் மூைோரணம் ெற்ைிய

ிைவுகோல் கேள்விேள்,

அப்ெடியிருந் ாலும், முந் ி பசால்ைப்ெட்ட விளக்ேமுடியா
6

அக வி ைா
அ

அைிக்றேேறளத் ான் அவர்ேளும் முன்றவக்ேிைார்ேள்

ால் இந்

கேள்வி ெ ிைளிக்ே ெடா

ஒன்ைாேகவ இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, துவக்ேத் ிலும் முடிவிலும் ஒரு ேருங்ேல் சுவர்
இருக்ேிைது கொை ோணப்ெடைாம். இந்

ேவறை எப்ெடி

பெறுவப ன்று அவற்ைிற்கு ப ரியவில்றை. உங்ேளுக்கு சரியா
ேவல்ேள் ேிறடத் ால் அ ில் அ ிே குளறுெடி ஏற்ப்ெட
வாய்ெிருக்ோது.

மையர்: அதுவும், உண்றை ான் என்ெற

ேண்டைிந் ிருக்ேிகைாம்.

முந்ற ய நிேழ்ச்சியில் ைரெணு வளர்ச்சி பசயல்ொட்டு நிறைேளில்
இருக்கும் ெிரச்சற

றய ெற்ைி கெசிக

ாம், கநர்த் ியா

நிறைேளில்

விைங்குேறள உருவாக்குவது அறவேளின் உடைறைப்றெ
உண்டாக்குவ ிலும் இந்
முக்ேியம் வாய்ந்

ைரெணுக்ேள் ெற்ைிய

ாே இருக்ேிைது என்ெற

வளர்ச்சியின் நிறைக்கு எந் வி

ேவல்ேள் எப்ெடி

ொர்த்க ாம். இருந் ாலும்

ொ ிப்பும் இல்ைாைல் இந்

பசயல்

நிறைேளில் ைாற்ைைளிக்ே முடியாது.

ஆன்ெர்கபர்க்: நாை உங்ே புத் ேத்ற

குைித்து எழுப்ெிய சிை

சர்ச்றசேறள ெற்ைி ொர்த்துபோண்டிருக்ேிகைாம், ஆ
அேழ்வாராய்ச்சியாளர் உண்றையில் ஒரு
வழங்ேி

புத் ேத் ின் முக்ேிய விவா கை விைங்ேி

உருவாக்ே க றவயா

றய

முக்ேிய ெிரச்சற

விைர்சேரின் விைர்ச

ங்ேறள

ேவல்ேளின் ோரணிறய ெற்ைியது ான்.

இறு ியாே பசப்டம்ெர் 2013ல், இந்
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ீர்றவ ஆகைாசற

ார், ஒரு கோட்ொடு.

மையர்: இந்

இந்

ா ஒரு

புத் ேம் பவளியிடப்ெட்ட ஆண்டு,

றய எடுத்து பசால்லும் பெயர் இல்ைா

ம் பவளியா

து. இந்

விைர்ச

ம் றசன்சில்

பவளியிடப்ெட்டது, அபைரிக்ோவின் ெிேப்பெரிய அைிவியல் இ ழ்.
இற

எழு ியவர் சார்ைஸ் ைார்ஷல், ோைிகொர்

ெல்ேறைேழேத் ின் முன்

ியா பெர்கேைி

ிறை ெரிணாை வளர்ச்சி உயிரியைாளர்

ைற்றும் அேழ்வாராய்ச்சியாளர். ைார்ஷலுறடய விைர்ச
உண்டாக்குவ ாே இருந் து, இருந் ாலும் எ
உண்டா
எ

து. ஒரு முக்ேியைா

க்கு ஒரு ை ிப்பு

ோரியத் ில் ை ிப்கொடு பசயல்ெட்டது

க்கு ஆறு ல் அளித் து. அவர் இந்

பவளிப்ெடுத்

ம் சர்ச்றசறய

புத் ேத் ின் றையக்ேருத்ற

முயன்ைார். அவருறடய ேருத்துெடி, “இ ில்,

கையருறடய ேருத்து ஒரு பு ிய உடைறைப்றெ போண்ட
விைங்ேி

த்ற

உருவாக்ே அ ிேப்ெடியா

ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய

விெரங்ேள் அவசியபைன்று கூறுவ ாே கூறுேிைார். உண்றையில் இது
இப்கொற ய புரிந்துபோள்ளு ல் ேிறடயாது. ைார்கொபஜ
ெற்ைிய இப்கொற ய புரிந்துபோள்ளு ல் (ைார்கொபஜ

ிசிஸ்

ிசிஸ் என்ைால்

உடல் அறைப்ெின் பசயல்ொடு) பு ிய விைங்குேளின் ெகு ிேள் பு ிய
ைரெணுக்ேளால் உண்டாவில்றை என்று கூறுேிைது, ஆ
அற

த்தும் ஏற்க்ே

ால் அறவ

கவ இருக்கும் ைரெணுக்ேளின் பசயல்ொட்டு

முறைேளின் அடிப்ெறடறய சார்ந் ிருப்ெ ாே கூறுேிைது.

மையர்: சரி, இது பராம்ெவும் சுவாரஸ்யைா
அவர் இந்

ேவல்ேறள அளிக்கும் ோரணிறய ெற்ைி விளக்ேி

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்ெின் அவசியத்ற
நிற
ஆ

க்கும் என்னுறடய ேருத்ற
ால் அவர் இந்

எடுத்து பசால்ை

அவர் ைறுக்ே முயலுேிைார்.

விெரங்ேளின் ோரணிறய ெற்ைிய கேள்விக்கு

ெ ிைளிக்ேவில்றை. அவர் ஏற்ே

கவ கூைப்ெட்டிருந்

ோரியங்ேறளகய முன்பைாழிேிைார்.
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விஷயம் ான், ஏன்

ா

மு ைாவ ாே, அவர் ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறை என்று இருக்ேைாம்
என்று நிற

க்ேிைார், அற

ெற்ைி ேடந்

நிேழ்ச்சியில் ொர்த்க ாம்

எல்ைா இறணப்புேளும் ைரெணுக்ேகளாடும் அ னுறடய புர
நிறைேகளாடு இறணந்து பசயல்ெடுேின்ை
அற

த்தும் ைரெணுக்ேளின்

ேவல்ேறள போண்டிருக்ேின்ை

அக ாடு, நைக்கு ப ரிந் ெடி இந்
நிறையா

. இந் , ைரெணுக்ேள்

ைரெணுக்ேள் பசயல்ொட்டு

து ெை ரப்ெட்ட சையங்ேளில் க றவயா

பசயல்ெட பசய்ேிைது சிைவற்றை பசயல்ெடாைல்
இறவ ஏற்ே

.

ைரெணுக்ேறள
டுக்ேிைது. கைலும்

கவ இருக்ேிை ைரெணுக்ேறள ெற்ைிய விவரங்ேறள

போண்டிருக்ேிைது.மூன்ைாவ ாே, ைரெணு பசயல்ொட்டு நிறைறய
ைாற்ைியறைப்ெ ற்கு சிை குைியீடுேள் அவசியாைாே இருக்ேிைது,
இன்னும் ெை விெரங்ேள் க றவப்ெடுேிைது. இந்
நிறைேளிலும் ைார்ஷல் இந்
என்ெற
அ

மூன்று

விெரங்ேள் எங்ேிருந்து பெைப்ெடுேிைது

விளக்ேவில்றை; அப்ெடியிருக்ேைாம் என்கை ேருதுேிைார்.

ாை என்னுறடய ேருத்துப்ெடி நாம் பசான்

ைறுக்ேிைார் என்ெற

கூற்றை இவர்

புரிந்துபோள்ள நீங்ே உயிரியைில் Ph. D. ெட்டம்

பெைகவண்டிய ில்றை. அவர் கேள்விறய போஞ்சம் ைாற்ைி
பசால்ேிைார். இந்

ேவல்ேள் எங்ேிருந்து பெைப்ெட்ட

கேள்விறய ெின்னுக்கு
இது ான், ஏற்க்ே

என்ை

ள்ளிவிட்டு அவர் பசால்லும் ோரியம்,

கவ பெைப்ெட்டிருக்கும்

விைங்குேள் எப்ெடி உண்டா

து என்ெற

ேவல்ேள் அற

த்தும்

விளக்குேிைது என்ேிைார்.

அது ைட்டும் அல்ை கைலும், ெரிணாை வளர்ச்சி நிறைகூட இந்
ைரெணு பசயல்ொட்டு முறைறய சற்று
என்ேிைார். அற , ெற்ைி கொ

ிருத் ியறைக்ே முடியும்

எெிகசாடில் நாம் ொர்த்க ாம்,

ஆக்ேப்பூர்வைாே நைக்கு ஒரு விஷயம் ப ரியும் இந்
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ைரெணுக்ேளுக்கு எந்

வி

கச த்ற யும் அளிக்ோைல் நிச்சயம்

கநர்த் ியாே ஒரு விைங்கு உருவாகுபை

நிற

க்ே முடியாது.

ைாைாே, ைரெணுக்ேளின் நிறையில் ஏ ாவது ைாற்ைங்ேறள பசய் ால்,
அது நிச்சயம் ைரித்துவிடும். அ
ப ரிந்

ால் பசயைாக்ே பூர்வைாே நைக்கு

ோரியங்ேளின் அடிப்ெறடயில் இது நம்ெத் குந்

ோரியம்

அல்ை.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. இன்ப

ாரு விஷயத்ற யும் நான் ேட்டாயம்

பசால்ைகவண்டும் பெரும்ொைா
ெற்ைி சா ேைா
பஜர்ை

விஞ்ஞா

புத் ேத்ற

ோரியங்ேறள பசால்ைியிருக்ேிைார்ேள். அ ாவது,

ியின் ைாக்ஸ் ெிளங் நிறுவ

எழுதுேிைார் இது ைிேவும் துல்ைியைா
ஆண்டுேளில் ொர்த்
என்ேிைார். இந்

ிேள் இந்

விஞ்ஞா

த் ில் இருந்து ஒரு கெராசிரியர்
து,

ான் ேடந்

நாற்ெது

புத் ேங்ேளில் இது சிைந் து

ோரியம், உங்ேளுக்கு எப்ெடி இருந் து?

மையர்: ஆைா, இந்

புத் ேத் ிற்கு ேிறடத்

சிை ொராட்டுேறள

எண்ணி நாங்ேள் உண்றையில் ைேிழ்ச்சியறடந்க ாம். ைரெணுக்ேளின்
துறைறய கசர்ந்

ஹார்வார்ட் கெராசிரியரா

, முன்

ிறை கேம்ெிரிய

அேழ்வாராய்ச்சியாளர், போைம்ெியா ெல்ேறைேழே அச்சேத்க ாடு
இறணந்து கேம்ெிரிய பவடிப்புேறள ெற்ைிய புத் ேத்ற
பவளியிட்டுள்ளார். இவர் பஜர்ைா
கசந்

கெராசிரியர் கைான்

ிய ைாக்ஸ் ப்ளங் நிறுவ

த்ற

ிக். ஆைா, நைக்கு, விைர்சேர்ேள்

இருப்ெதுகொை ஆ ரவாளர்ேளும் இருக்ேிைார்ேள்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி. ெிரசித் ிபெற்ை அச்சேங்ேள் மூைைாே
பெரும்ொலும் நாம் கேள்விப்ெடும் எ ிர்ப்புேறள ெற்ைி போஞ்சம்
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ஆராய்ந்து ொர்த் ிடைாம். அவர்ேளுறடய ேருத்துப்ெடி நுண்ணைிவு
ைிக்ே வடிவறைப்பு அைிவியல் அல்ை.

மையர்: இது ைிேவும் சுவாரஸ்யைா
விஷயத்ற

எ ிர்ப்பு ான், ஏன்

ா ஒரு

குைித்து நாம் ப ரிந்துபோள்ள விரும்புேிை ோரியம்

ஒன்று உண்றையாே இருக்கும் இல்றைபயன்ைால் பொய்யாே
இருக்கும். அற

எப்ெடி வறேெடுத் ி பசால்வப ன்று ப ரிந்துபோள்ள

விரும்புவ ில்றை, சரியா. ஒருகவறள நாம் உயிரி
வரைாற்ைில் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்ெிற்கு
இருக்ேிைது என்று பசால்கவாைா

த் ின்

ிடைா

ஆ ாரம்

ால், யாராவது ஒருவர் ெின்

ால்

இருந்து பசால்வார்ேள் இது அைிவியல் அல்ை, அப்ெடி பசால்வது
ொ ேைா

ெிர ியுத் ரைாே இருக்ேிைது. அவங்ே என்

பசால்ைன்னுன்

ா , இல்றை, அது உண்றையில்றை. இந்

ஆ ாரங்ேள் கவறு
உண்றையா

ிறசறய ோட்டுேிைது என்ைிடைாம்.

விஷயங்ேறள ஒப்புக்போண்டு அது உண்றையில்றை

என்று பசால்வ ற்கு ைாைாே, ஜ

ங்ேள் பசால்ேிை ோரியம் இது ான்,

இல்றை, அது அைிவியல் இல்றை, அது ை ம், அல்ைது
அல்ைது, கொைியா
என்ேின்ை

ர். இந்

ோரியம் என்

த்துவம்,

அைிவியல், அல்ைது கவருகய ாவது
எ ிர்ப்றெ ெற்ைி நாள் பசால்ை விரும்புேிை மு ல்

பவன்ைால் இது முக்ேியைா

கோட்ொடு உண்றையா

ா பொய்யா

விஷயகை இல்றை. இந்

ா இது ான் நாம்

ப ரிந்துபோள்ள கவண்டியது.
சரி, நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு என்ெது அைிவியல் போள்றே
என்ெற

பசால்வ ற்கு எ

க்கு ெை நல்ை ோரணங்ேள் இருக்ேிைது

என்ைிடுகவன். முந்ற ய நிேழ்சிேளில் நாம் ொர்த் து கொை,
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ ெற்ைிய ோரியத்ற
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ொர்க்கும்கொது,

நான் சுய நிற

கவாடு சார்ைஸ் டார்வின்

ஸ்ெீசியசில் ெயன்ெடுத் ிய அக
எ

வி த்ற

ி ஆரிஜின் ஆப்
ான் உெகயாேிக்ேிகைன்.

கவ, ஒருகவறள நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு அைிவியல் அல்ை

என்று பசால்வர்ேளா
ீ
போள்றேயா
சூத் ிரைா
புைம்ொ

ால், டார்வி

ின் ெரிணாை வளர்ச்சி

அவர் நியாயப்ெடுத் ி ோண்ெித் , அைிவியல்

இயற்றே ப ரிந்ப டுப்பு வி மும், அைிவியலுக்கு
து என்ைிடைாம். இது அைிவியல் ரீ ியா

பசால்ை முயற்சி பசய்வது என்ற
ஆ

து அல்ை என்று

பொறுத் வறர ெய

ற்ை ோரியம்,

ால் அது ஒற்றைப்ெறட கூற்ைாே உள்ளது. நுண்ணைிவுறடய

ெறடப்ொற்ைல் உண்றையா இல்றையா என்ெது ான் ெிரச்சற
என்னுறடய ேருத்துெடி இது சரியா

.

து ான் நைக்கு கொ ிய விளக்ேம்

அளிக்ேிைது என்று பசால்வ ற்கு கொதுைா

ோரணங்ேள் இருக்ேிைது

என்று நம்புேிகைன்.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ேடந்

வாரம் நாம் ொர்த்

ோரியங்ேறள

கநயர்ேளுக்ோே ைறுெடியும் பசால்லுங்ேள், விடுெட்டவர்ேள்
ெயன்பெறுவார்ேள், டார்வினுறடய குருத்துவரா
ெற்ைி பசால்லுங்ே. அக ாடு, எ

ால்

இற

சார்ைஸ் றையல்

சரித் ிர அைிவியல்

கோட்ொடு என்ேிகைாம்?

மையர்: றரட், சரி, நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு போள்றே ைற்றும்
டார்கவ

ிய போள்றே, அல்ைது ெரிணாை வளர்ச்சி போள்றேேள்,

இறவ அற
உயிரி

த்தும் ஒகர கேள்விக்கு ான் ெ ிைளிக்ே முயலுேின்ை

வரைாற்ைில் ெை ொேங்ேறள உறடய இந்

:

விைங்குேள்

எல்ைாம் எப்ெடி க ான்ைியது? அறவேறள உயிர் பெை பசய் து எது?
என்
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நடந் து,...

ஆன்ெர்கபர்க்: ேடந்
மையர்: ேடந்

ோைத் ில்

ோைத் ில், அ ாவது ெண்றடய ோைங்ேள். இறவ

இரண்டுகை ெண்றடய ோைத் ில் நடந்

நிேழ்வுேறள ெற்ைி பசால்ேிை

போள்றேேளாகும். கைலும் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு, இந்
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்ெின் போள்றேயா
விைங்குேறள உருவாக்ே க றவயா
அவசியைா

து, இந்

வறேயா

ேவல்ேறள பெை

ோரியங்ேறள பசால்வ ற்கும் நடப்ெிப்ெ ற்கும்

நுண்ணைிவாற்ைல்

அவசியைாே இருக்ேிைது. நிகயா டார்கவ

ைற்ை ெிை ெரிணாை போள்றேேளும் எ ிர்ைறையா
பசால்ேிைது. இந்

போள்றேேள் பசால்ேிைது என்

ிசமும்

வற்றைகய
பவன்ைால், ேடந் ,

ோைத் ின் வரைாற்றை ொர்க்கும்கொது அ ில் ஏக ாபவாரு ோரியம்
இந்

வடிவங்ேள் உருவாே க றவயா

என்று கூறுேின்ை

ேவல்ேறள போடுக்ேிைது

ர். இறவ இரண்டும் ஒகர ேருத்ற

கொட்டியிட்டு

விளக்குவ ாே இருக்க்ரியது. ஒன்று அைிவியல் இல்றை என்ேிைது
இரண்டாவது ை ம் சார்ந் ப ன்ேிைது. அல்ைது ஒன்று
என்ேிைது கொைியா

த்துவ வா ம்

அைிவியல் என்ேிைது; அல்ைது இதுகொன்ை

ஒன்றை வைியுறுத்துேிைது. இறவ இரண்டும் இரண்டு
வித் ியாசைா

றவ அல்ை; ஒகர கேள்விக்கு இரண்டு வித் ியாசைா

ெ ில்ேள். அ

ாை ஒன்னு அைிவியைாே இருந் ால், ைற்பைான்றும்

அைிவியைாே ான் இருக்கும், ஆ

ா இரண்டும்

கொட்டிகொட்டுக்போண்டு அைிவியல் விளக்ேத்ற

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, ஜ
முக்ேியைா

ோரியம் எ

ங்ேள் கயாசித்து ொர்க்ே கவண்டிய ைிே
நிற

க்ேின்கைன். இற

ொர்க்ேைாம் நுண்ணைிவுைிக்ே வடிவறைப்பு கசா ற
13

அளிக்ேிைது.

ைறுெடியும்
க்கு

உட்ெடுத் ப்ெடும் கோட்ொடு அல்ை. இற
கயாசித்து ொர்க்ேிகைன் இது சரி ா

ெற்ைி நான்

ா, ஏன்

ிரும்ெ

ிரும்ெ

ா எல்ைா வி ங்ேறளயும்

நீங்ே ெரிகசா ித்து ொர்க்ேிைீர்ேள் இல்றையா.

மையர்: ஆைா, அது சரி ான். ைக்ேள் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு
அைிவியல் அல்ை என்று பசால்வ ற்ோண ோரணங்ேளில் ஒன்று
அறவ ெரிகசா ிக்ே ெட முடியாது. ஆ

ால் ெரிகசா ிக்கும் முறையில்

அவர்ேளுக்கு ஒரு குறுேிய ேண்கணாட்டமும் சீரற்ை நிறையும்
ோணப்ெடுேிைது. அ ாவது ெரிகசா ற
உட்ெட்டு ான் எல்ைாவி ைா

றையத் ின் நிெந் ற

ெரிகசா ற

பசய்யப்ெடகவண்டும் என்ேின்ை

ர். ஆ

ேளுக்கு

ேளும்

ால் அைிவியல் வரைாற்று

போள்றேேறள நீங்ேள் அப்ெடி ெரிகசா ிக்ே முடியாது. சரித் ிர
விஞ்ஞா

போள்றேேள் ெயன்ெடுத்தும் வி த் ின் பெயர் ைல்டிெல்

ேம்ெீட்டிங் றஹகொ ீசிஸ் என்ெ ாகும், முந்ற ய ோைத் ில் நிேழ்ந்
ோரியங்ேளுக்கு விஞ்ஞா
சாத் ியைா

ிேள்

ங்ேளால் இயன்ை அற

விளக்ேங்ேறளயும் முன்றவத் ிடுவார்ேள், அ ற்கு ெிைகு

நிேழ்ோைத் ின் நிேழ்வுேறள ெற்ைிய நம்முறடய ஞா
அது எப்ெடிெட்டது என்ெற
அற

த்ற

றவத்து

ெகுத் ரிந் ிடுவார்ேள்.

ான் நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைல் போள்றேயும் பசய்ேிைது.

நுண்ணைிவுறடய ஒருவர் இருக்ேிைார் என்ேிைது, இந்
நறடமுறை ெடுத்
அற

த்து

ேவல்ேறள

றவக்ேிைது, ெண்றடய ோைத் ில் இந்

விெரங்ேள்

த்தும் இப்ெடி ான் க ான்ைியிருக்ேிைது என்று விளக்ேம்

அளிக்ேிைது. அ ற்கு ெிைகு அது

ாக்ேம் ைற்றும் நிறைேள் என்ை

அடிப்ெறடயில் ெரிகசா ிக்ேப்ெடுேிைது, நம்முறடய நிேழ்ோை
அனுெவங்ேளின் அடிப்ெறடயில் இறவ அற

த்தும்

க ான்ைியிருப்ெ ற்கு ஒகர ஒரு ோரணம் ான் இருக்ேிைது என்று
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கூறுேிைது, அது ான் நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைல். எ
நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு ெரிகசா ற
எல்ைா நிெந் ற
ாக்ேத்ற

க்கு ஏற்ை அவசியைா

ேறளயும் நிறைகவற்றுவ ாே இருக்ேிைது.

கேள்வியில் இன்னும் அ ிே அழுத் த்ற
அ ன்

கவ

போடுக்கூடிய நிறையில்

கூறுவ ாே இருக்ேிைது.

வரைாற்று அைிவியல் போள்றேேறள ெரிகசா ிக்ே இன்னும் சிை
வழிேள் இருக்ேிைது, என்னுறடய புத் ேத் ில் பசால்ைியிருக்ேிகைன்
அ ாவது மூன்று பவவ்கவைா

ெரிகசா ற

ேள் இருக்க்ரியது,

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு என்ை நிறை ஒவ்பவாரு வி த் ிலும்
பவளிப்ெறடயாே ெரிகசா ிக்ேப்ெடும். ெரிகசா ற
இருக்கும் நிறைேறள பூர்த் ி பசய்ேிைது. அ

க்கு அவசியைாே

ாை ான், அ ாவது, இது

அைிவியல் போள்றே என்று பசால்வ ற்கு பொருத் ைா

ோரணம்

இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: சரி, பெரிய விஷயம் என்

பவன்ைால் ஜ

பசால்வாங்ே, கஹ, நுண்ணைிவுைிக்ே வடிவறைப்றை
ை வா ிேள் கவஷம்

ங்ேள்

அைிவியைாே

ரித்துபோள்ேிைார்ேள்.

மையர்: சரி, என்னுறடய ேருத்து என்

பவன்ைால் இந்

நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைல் ை ம் சார்ந் து, அைிவியல் அல்ை,
என்ெது நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு என்ை போள்றேயின்
ய ார்த் ைா
நிற

நிறைறய அது குழப்ெி விடுவ ாே இருக்ேிைப ன்று

க்ேிகைன். நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்புன் போள்றேயாது

அைிவியல் ஆ ாரங்ேறள போண்டிருக்ேிைப ன்று நாம்
ொர்த்துபோண்டிருக்ேிகைாம், ெடிை ஆவணங்ேளில்

ிடீபரன்று

க ான்ைிய முக்ேிய விைங்குேளின் க ாற்ைம், DNA மூைக்கூைில்
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ெ ிவாேியிருக்கும் குைியீடுேளிைா
இன்னும் ெைவி ைா

விெரங்ேளின் ஆ ாரங்ேள்,

ஆ ாரங்ேறள ெற்ைி நான் எ

குைிப்ெிட்டிருக்ேிகைன். அ

ாை இந்

து புத் ேத் ில்

போள்றேயின் அடித் ளம்

ஆ ாரப்பூர்வைாே இருக்ேிைது. இயற்றே உைேின் ஆ ாரைாே
இருக்ேிைது. அதுைட்டுைல்ை அைிவியல் வியாக்ேியா
ெயன்ெடுத் ப்ெடும் நிறையா
ெயன்ெடுத் ியதும் அக
இந்

போள்றேயா

சார்ந்

ங்ேளுக்கு

முறையாே இருக்ேிைது, டார்வின்

முறை

ான்.

து அைிவியைின் நிறையா

முறைறய

ாேத் ான் இருக்ேிைது, இந் உைேம் எ ிர்ொர்க்கும்

ஆ ாரங்ேறள போண்டிருக்க்ரியது, ஆேகவ இது அைிவியல்
சம்ெந் ைா

ஒன்று ான். ஒருகவறள இ ன் ேண்கணாட்டம் பெரி ாே

இருக்ேைாம் அல்ைது
ஆ

ால் டார்கவ

த்துவ வா ைாே ை வா ைாே இருக்ேைாம்,

ிய போள்றேயும் அப்ெடி ாக

இருக்க்ரியது.

டார்கவ

ிய போள்றேறய ஆ ரிக்கும் ெைர் பசால்வதுகொை

டார்கவ

ியத் ின் ேண்கணாட்டம் பெரி ாே இருக்ேிைது அது உைே

ேண்கணாட்டத்ற

ஆ ரிப்ெ ாே உள்ளது.

நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைல் போள்றேயும் ெரந்
ேண்கணாட்டத்ற

உறடயதும்

த்துவ வா முறடயதும் ை வா

ேருத்துக்ேறள போண்டும் இருக்ேைாம். உயிரி

சரித் ிரத் ில்

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்ெின் ஆ ாரங்ேறள நாம் ொர்க்கும்கொது,
ஆத் ிே த் ிே ைார்க்ேவா ிேள் கூைியவற்ைிற்கு ஏற்ப்புறடயது கொை
ோணப்ெடும். நம்றை சுற்ைி நாம் ொர்க்ேிை ஜீவன்ேள் அற

த்ற யும்

வடிவறைத்து உருவாக்ேிய ஒரு நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைல்
இருக்ேிைது என்ெற
க வன் என்ெற
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அவர்ேளும் ஒப்புக்போள்ளுேிைார்ேள், அந்

நெர்

அவர்ேள் ஒப்புபோள்ளுேிைார்ேள். நுண்ணைிவுறடய

வடிவறைப்பு போள்றேயா

து

க வன் இருக்ேிைார் என்ெற

கநரடியாே நிரூெிக்ோவிட்டாலும், ஆத் ிே ைார்க்ேங்ேளின்
அெிப்ெிராயத்ற

அங்ேீ ேரிக்ேிைது, அ ாவது, ஆைா,

நுண்ணரிவாற்ைலுறடய மூறள இருக்ேிைது. அது க வனுறடய
மூறள ான். அ
போள்றேயா

ால் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு

து ஆத் ிே எண்ணங்ேகளாடு நட்புைவு போள்வ ாே

இருக்ேிைது என்ைிடைாம், இறவ யூ ர்ேள் ேிைிஸ் வர்ேள் ைற்றும்
க வற

நம்புேிை ைற்ை ஜ

ங்ேளுறடய ேருத்ற

இருக்ேிைது என்ைிடைாம். அ ற்ோே இந்

ஆபைா ிக்ேிர ாே

போள்றே ை த்ற

அடிப்ெறடயாே போண்டிருக்ேிைது என்று பசால்ைமுடியாது, ஆ

ால்

ை ங்ேளின் நம்ெிக்றேக்கு உறுதுறணயாே இருக்ேிைது என்று
றவத்துபோள்ளைாம்.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, கேம்ெிரிட்ஜ் ெல்ேறைேழேத் ின் வாயில்
ே வில் இருக்கும் வச

த்ற

ெற்ைி பசால்லுங்ே, சங்ேீ ம் 111

மையர்: நா, நுண்ணைிவுறடய ெறடப்ொற்ைறை ெற்ைிய
பொதுகைறடேளில் இற

ப ளிவாே கூைியிருக்ேிகைன்.

நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்பு, இது, அைிவியல் ஆ ாரங்ேள் ைற்றும்
அைிவியல் புரிந்துபோள்ளு ைின் அடிப்ெறடய சார்ந்
இருப்ெினும் நம்ெிக்றேக்கு உறுதுறணயாே ெரந்

ாே இருக்ேிைது;

அளவில்

பசால்ைப்ெடுவ ாேவும் இருக்க்ரியது. நானும் ஒரு நம்ெிக்றே உள்ள
ை

ி

ாே இருக்ேிகைன், நான் ஒரு ேிைிஸ் வன். கேம்ெிரிட்ஜில் நான்

Ph. D. ெடித்துபோண்டிருக்கும் கொது ஒரு விஷயம் என்ற
ஈர்ப்ெ ாே இருந் து அது என்

ன்

ா கேவண்டிஷ் ெரிகசா ற

கூடத் ின் வாசற் ே வில் பொைிக்ேப்ெட்டிருந்
நூற்ைாண்டின் புேழ்பெற்ை இயற்ெியைாளரா
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ைிேவும்

வாசேம் அது 19ை
கஜம்ஸ் ேிளார்க்

கைக்ஸ்பவலுறடயது, அவர் அைிவியல் வரைாற்ைில் விவா ங்ேளில்
புேழ்பெற்ை மூன்று பெரிய இயற்ெியைாளர்ேளில் ஒருவர் என்று
நிற

க்ேிைன்.

கைக்ஸ்பவல் ஒரு

ீவிரைா

ேிைிஸ் வர் அைிவியல்

ஒரு உத்கவேைாே பவளிப்ெறடயாே ெிரேடணிக்ேப்ெட கவண்டும்
என்று விரும்ெியவர். அவருறடய ொர்றவயில் கேவண்டிஷ்
ெரிகசா ற

வாசற் ே வில் பொைிக்ேப்ெட்டிருந்

வார்த்ற

ெட்டது,

அது ான் சங்ேீ ம் 111. அ ில், “ேர்த் ரின் பசய்றேேள் பெரியறவேளும்
அறவேளில் ெிரியப்ெடுேிை எல்ைாராலும் ஆராயப்ெடுேிைறவேளுைாய்
இருக்ேிைது.”அவர் அைிவியல் ெடிக்ே இது ான் உத்கவேைாே இருந் து,
அவர் அற
க வ

நம்ெி

ார் இந்

உைேில் இயற்றே அற

த்தும்

ால் உண்டாக்ேப்ெட்டிருக்ேிைது க வன் அைிவாற்ைல் போண்ட

சிருஷ்டிேராே இருக்ேிைார் அ ி
எட்டா

ால் இறவ ை

ி னுறடய மூறளக்கு

விஷயங்ேளாே இருக்கும் என்ைிருந் ார். அவர் இந்

சிருஷ்டிப்புேளில் பசய் ிட்ட ோரியங்ேறள நாம் கநர்த் ியாே
புரிந்துபோல்லும்ெடியா

நம்முறடய ை

வடிவறைத்து புரிந்துபோள்ளும்

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இந்
ெிடிக்கும், “அவர்
நிற

ிைற

அடுத்

ற

நைக்கு

ம்முறடய அ ிசயைா

மையர்: ஆைா, என்னுறடய றேபயழுத்ற
சங்ேீ ம் 111:4
நிற

ி

அர்த் ம்?
பெை விரும்புேிை ைக்ேள்

போடுக்கும்கொது, பெரும்ொலும் நான் குைிப்ெிடுவது
ான். அ ில், அவர்

ைது அ ிசயைா

ாே, இது எ

பசய்றேேறள
ால், விசுவாசிக்ேிை

க்கு பெரிய உந்து ைாே இருந் து, ஏன்

என்னுறடய ேருத்துெடி ெடிை ஆவணங்ேளில்
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க்கு பராம்ெ

பசய்றேேறள

வுகூரும்ெடி பசய் ற் என்ைிருக்ேிைது.” அ ா

ஒரு ை

ந் ிருக்ேிைார்.

ெகு ி ான் எ

வுகூரும்ெடி பசய் ார்.” இ ற்கு என்

என் புத் ேத்ற

ஆற்ைறை அவர்

ா

ெ ப்ெடுத் ப்ெட்டிருப்ெறவேறள ொர்க்கும்கொது, நம்முறடய DNA
மூைக்கூறை ேண்டைியும்கொது, ெிரெஞ்சத் ின் ே ிர் அறைேறள
ொர்க்கும்கொது அண்டசராசரத் ின் துவக்ேத்ற

ஆ ிநிறைறய

எ ிபராளிப்ெ ாே இருக்ேிைது, நம்றை சுற்ைியுள்ள உைேத் ின்
சிருஷ்டிேறர இறவேளின் ெிர ிெைிப்ெில் ொர்ப்ெது கொை
க ான்றுேிைது. இந்

ோரியங்ேள் அற

நடந்து ெை ோைங்ேள் ஆ

த்ற யும் அந்

ெிைகும் அற

நிேழ்வுேள்

ெற்ைி ஆராயும்கொது அது

சுவாரஸ்யத்ற

உண்டாக்குேிைப ன்று நிற

சுவாரஸ்யைா

ஒன்று ான் சங்ேீ க்ோரன் பசால்வதுகொை

உண்றையில் இந்

க்ேிகைன். இது ைிேவும்

ோரியம் நம்றை க வன் பசய்

பசய்றேேறள நாம் நிற

அ ிசயைா

வுகூரும்ெடி பசய்வ ாே இருக்ேிைது.

ஆன்ெர்கபர்க்: ஆைா, இற

கநசிக்ேிகைன். இப்கொதும் சிை

உற்ச்சாேமூட்டும் வார்த்ற ேறள ெள்ளி பசல்லும் ைாணவர்ேளுக்ோே,
ேல்லூரி ைாணவர்ேள், Ph. . ெட்ட ாரிேள், கொன்ைவர்ேளுக்ோே
பசால்லும்ெடி விரும்புேிகைன் ஏன்

ா ஒருெக்ேம் அவர்ேள் இதுவறர

கேட்ட ெரிணாை போள்றேயின் அடிப்ெறடயில் ான் அவர்ேள்
நம்ெிக்றே இருந் து, இப்கொது கவறுவி ைா
கேட்டிருக்ேிைார்ேள். இந்
நிற

விருக்கும். இந்

ோரியங்ேளி

றவேறள

ால் நீங்ேள் அவ ிக்குள்ளா

ஆ ாரங்ேள் அவர்ேறள நடத் ி பசல்லும்

ொற யில் அவர்ேள் நடக்கும்ெடியாே அவர்ேறள ஊக்குவிக்கும்
வி ைாே என்

பசால்ை விரும்புேிைீர்ேள்?

மையர்: சரி, நான் ெை உறரயாடல்ேளில் ேைந் ிருக்ேிகைன் இளம்
விஞ்ஞா

ிேள், ெட்ட ாரி ைாணவர்ேள், இளங்ேிறள ெட்டம்

ெடித்துபோண்டிருக்கும் ைாணவர்ேள். அவர்ேளுக்கு டார்வி
ெற்ைிய சந்க ேம் இருந் ால், அைல்து ை வா
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ிசத்ற

நம்ெிக்றேேள்

து

இருந் ாகைா, அவர்ேள் நாத் ிேர்ேளாேகவா கவறுவி ைாேகவா,
யூ ர்ேளாேகவா, ேிைிஸ் வர்ேளாேகவா, ைற்ை, இ
இருந் ாகைா அவர்ேள் அைிவியல் வகுப்ெில்
இ

ர்வார்ேள். அ ிேப்ெடியா

ித்து ோணப்ெடுவ ாே

கெராசிரியர்ேள் இயற்க்றே ைற்றும்

உைே நிய ியின் ேண்கணாட்டத்ற

ெிடித்துபோள்வார்ேள்.

கெராசிரியர்ேளின் பெரும்ொலும் நிற
பசால்வது என்

ங்ேளாே

ப்ெதும், பவளிப்ெறடயாே

பவன்ைால், அைிவியல் உைே ேண்கணாட்டத்ற

புரிந்துபோண்டு அ ற்கு உறுதுறணயாே நிற்ேிைது. அல்ைது
அவர்ேளில் ெைர் பவளிப்ெறடயா

நாத் ிேர்ேளாே இருக்ேிைார்ேள்,

அவர்ேள், ேருத்துப்ெடி, ரிச்சர்ட் டாக்ேின்ஸ் நம்புவதுகொை அைிவியல்
நாத் ிேர்ேளின் ேண்கணாட்டத்ற

புரிந்துபோண்டு அ ற்கு

உறுதுறணயாே இருக்ேிைது என்ேின்ை

ர்.எந் பவாரு

ஆத் ிே

நம்ெிக்றேயும் பவளிப்ெடியாே எ ிர்ப்பு ப ரிவிக்கும் கெராசிரியர்ேள்
இருக்கும் வகுப்புேளில் உள்ள ைாணவர்ேள்

ித்து

விடப்ெட்டவர்ேளாே உணருேிைார்ேள் அல்ைது இவர்ேள் பைகைா
போடுக்ேப்ெடா

நெர்ேளாே

ங்ேறள ொர்க்ேிைார்ேள்.

என்னுறடய ேருத்துெடி ஒருகவறள ைிேப்பெரிய கேள்விேளில்
உங்ேளுக்கு ஆர்வம் இருந் ால் இது ைிே முக்ேியைா
நிற

க்ேிைன், குைிப்ொே ஆத் ிே ேண்கணாட்டத்ற

இருந் ால் ஏற்ை ாே இருக்கும். ஏன்ப

கநரம் என்று
உறடயவராே

ன்ைால் நாம் இந்

வடிவங்ேறள ெற்ைிய ஆ ாரங்ேள் உயிரியைில் ைட்டும் ொர்ப்ெது
ேிறடயாது இயற்ெியைிலும் அண்டவியைிலும் ொர்க்ே முடிேிைது.
அ

ால் ெை சையங்ேளில் எ ிர்ைறையா

ேண்கணாட்டத்ற

பெறுேிகைாம். அ ாவது, அைிவியல் ெிரெைைாக்குேிைது, எ
பசால்ேிகைன் என்ைால், அ ாவது, அைிவியல் பு ிய நாத் ிேத்ற
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ஆ ரிக்ேிைது, அைல்து க வ

ில் இருக்கும் நம்ெிக்றேறய அைிவியல்

அவசியைற்ை ாக்குேிைது, இதுகொன்ை ோரியங்ேள் இருக்ேிைது. ஆ

ால்

ஆ ாரங்ேறள ஆராய்ந்து ொர்க்கும்கொது, நுண்ணைிவுறடய
வடிவறைப்ெிற்கு

ிடைா

வைிறையா

நம்புேிகைன். கைலும் என்னுறடய

ஆ ாரம் இருக்ேிைப ன்று

ிப்ெட்ட ேருத்துெடி இந்

ஆ ாரங்ேள் பொதுவாே அ னுறடய வடிவறைப்ொளறர குைிப்ெிட்டு
ோட்டுவக ாடு, உயிரியைில் இன்னும் வலுவா
முன் றவப்ெ ாேவும் இருக்ேிைது, ஆ

ால் இயற்ெியைிலும்

அண்டசாஸ் ிரத் ிலும், ஒகர வி ைா
வடிவறைப்ொளறர குைிப்ெிடுேிைது,

சிை ஆ ாரங்ேறள

ெண்புேறள உறடய
க வனுக்கு உரியறவேளாே

யூ ர்ேளும் ேிைிஸ் வர்ேளும் கூறுேிை அக

ெண்புேளுக்கு

ஒத் ிருக்ேிைது.
உயிரி

த் ின் சரித் ிரத் ில் நுண்ணைிவுறடய வடிவறைப்றெ

உண்டாக்ேியது யார் என்ெ ற்ோ
ொர்க்ே முடியும் எ
ஆ ாரத்ற

ஆ ாரங்ேறள உயிரியைில் இருந்து

நம்புேிகைன். நுட்ெைா

வடிவறைப்ெின்

இயற்ெியல் மூைைாே ொர்க்ே முடியுபை

அண்டசராசரம் உண்டா

நிற

க்ேிகைன்,

நாள்மு ல் இருக்கும் வடிவறைப்ெின்

ஆ ாரங்ேள். கைலும் அண்டசாஸ் ிரத் ில், ெிரெஞ்சத் ின் துவக்ேத் ின்
இது ான் என்ை துல்ைிய ஆ ாரத்ற

ோணமுடிேிைது அறவ

வடிவறைப்ெின் ோரணத் ிற்கு க றவயா

ெ ில்ேறள கூறுவக ாடு,

ோைங்ேளுக்கும் சையங்ேளுக்கும் ஆற்ைலுக்கும் அப்ொற்ெட்ட ாே
ோணப்ெடுேிைது. இறவ அற

த்ற யும் ஒன்ைிறணத்து

ொர்க்கும்கொது, இறையியைின் உருவாக்ேத் ிற்கு கொதுைா
அற
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த்தும் பெைப்ெடுேிைது என்று நிற

க்ேிைன். நீங்ேளும் நானும்

முந்ற ய ப ாடர்ேளில் அற
அ ில் நான் இற
எ

ெற்ைி ெேிர்ந்துபோண்டிருக்ேிகைாம்,

ெற்ைி இன்னும் ஆழைாே கூைியிருக்ேிகைன்.

கவ, குறைந்து ெ ிப்ெிடப்ெடும் விசுவாசத்ற

நன்கு புரிந்துபோள்வ ற்கு ைாைாே, அந்
ஆ ாரைா

விசுவாசத் ிற்கு

வற்றை அறவ பவளிப்ெடுத்துேிைது எ

ைாஜிேைா

க்ேிகைன்.
ால்

வறேயில் கொ ிய வலுவா

ஆ ாரங்ேறள உறடய ாே இருக்ேிைது. எ

கவ ஒரு விசுவாசம்

நெராேவும் இயற்றே உைேில் ஆர்வமுறடய நெராே

இருக்ேிை இந்
அ

நிற

வி த் ில் நிருெணங்ேள் இல்ைாைல் இருக்ேைாம், ஆ

ஆத் ிே நம்ெிக்றேகயாடு நட்புைவா
நிறைந்

ெற்ைி அைிவியல்

நிறை அருறையா

ாே இருக்ேிைது.

ாை ைாணவர்ேறள நான் உற்சாேப்ெடுத்துேிகைன் அைிவியறை

கநசியுங்ேள் விவா த் ின் ைறுெக்ேத்ற யும் ஆராய்ந்து ொர்க்ே
முயலுங்ேள். அ ாவது, ெல்ேறைேழேங்ேளில் பெரும்ொைா
வகுப்புேறள றேயாளும் கெராசிரியர்ேள் அடிப்ெறடயில் இயற்றே
நிய ி ைற்றும் உைே நிய ிறய சார்ந் வர்ேளாே இருக்ேின்ை
ஆ

ால் உண்றையில் ெை நல்ை விஞ்ஞா

த்துவ கைற ேள் கேள்விேளுக்ோ

ர்.

ிேள் ைற்றும் அைிவியல்

வித் ியாசைா

ெ ிறை

எ ிர்ொர்க்ேிைவர்ேள் இருக்ேிைார்ேள், அைிவியறை இன்னும் ஆத் ிே –
ரீ ியில் எல்ைாராலும் புரிந்துபோள்ளும் வி த் ில் எளிறையா

ாே

போண்டுவர விரும்புேிைார்ேள். ஆேகவ, க ாண்டி ொருங்ேள். இந்
கேள்விேளில் ஆர்வைாே இருக்கும் ோைங்ேள் உண்றையில் ைிேவும்
அருறையா

ோைங்ேள்.

ஆன்ெர்கபர்க்: நல்ைது. Dr. கையர், இந்
பசய்ேிை இந்
ை
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ைார்ந்

கவறையில்

நிேழ்ச்சிறய நிறைவு

ிப்ெட்ட வி ைாே உங்ேளுக்கு என்

நன்ைிேறள ப ரிவிக்ேிகைன் எங்ேளுக்ோே இந்

நிேழ்ச்சியில் ெங்குபெை சீயாட்டைில் இருந்து இங்கு ெிரயாணித்து
வந் ீர்ேள், நீங்ேள் ேற்றுபோண்டறவேறள எங்ேகளாடு
ெேிர்ந்துபோண்டீர்ேள். உைேம் எங்ேிலும் இருக்கும் விஞ்ஞா
ாக்ேத்ற

ிேளுக்கு

உண்டாக்கும்ெடி இப்ெடிப்ெட்ட ைிேப்பெரிய புத் ேங்ேறள

நீங்ேள் எழு ியிருக்ேிைீர்ேள். நீங்ே இங்ே வந்து எங்ேள் கநயர்ேகளாடு
இறவேறள ெேிர்ந்துபோண்ட ற்ோே உங்ேறள ை

ார

ொராட்டுேிகைன்.

*****
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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