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ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
ேத�ய கைல இல��ய� ேபரைவ,

571/15. கா� ��,
ெவ�ளவ�ைத

0772307807
0772260165

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட�

சமகால அர�ய��� ச�க வா���� 
ெதா���ப���� �க�� ���ய 
நட���கைள ஆழமாக� 
க�ற���ெகா���கமாக வார� ேதா�� 
�யாழ��ழைமக�� ��பக� 5.30 ம��� 
ச�க ��ஞான� க�ைக வ�ட� ���ற�.

அர�ய�, ெதா���ப�, ச�க� என� ப�ேவ� 
பர���க�� ெத�� ெச�ய�ப�� 
தைல���க�� ஒ�ெவா� வார�� ஆழமான 
�ற�த கல��ைரயாட� இட�ெப��. 

நா� வா�� இ�த� ச�க�ைத� க�ற��� 
����ெகா�ள�� அ���த����� 
இ�ச�க�ைத வள��ெத��க�� உ�க� 
அைனவைர�� ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட� 
அைழ��ற�. 

1

Facebook group : 
facebook.com/groups/ssscircle/

வைல�தள� :

circle.thulaa.net

அைன�� உ��க�� ஒ�� அ�ல� ஒ���� ேம�ப�ட 

உ�ர��க��   ���னா� உ�வானைவ. Cell- உ�ர� (Cell) 

எ�ப� உ��ன�க� அைன�����  அ��பைட க�டைம��, 

ெதா��பா�� அல� ஆ��. உ�ர����ேள �ற���த� ���ய 

க�டைம��. �ற���த� மரப��களா� ஆ�கப�ட�. 

மரப� (gene) எ�ப� 

ஒ� உ��ன��� பார�ப�ய இய��கைள ச�த�க��டாக கட�தவ

�ல ஒ� �ல���� அலகா��. மரப� DNA ஆ� ஆ�கப�ட�, 

(dna is a genetic material of the cell)

மரப��� ���ய��வ�

உட�� �க�� ஆ�ர�கண�கான  உ��ேவ��ய�  

ெசய��ைறக����, உ��ய� இய��க���� ேதைவயான 

தகவ�க� இ�த மரப��க�ேலேய காண�ப���ற�. 

இ� ம�த�க� ம��ம�லாம� �ல��க�, தாவர�க� ஆ�ய 

அைன�� உ��க��� பார�ப�ய இய��கைள ச�த�க��டாக 

கட�த உத��ற�.

மரப�  மா�றப�ட உண�க�

ஒ�   தாவர���/ ெச��� ேதைவய�ற/ ந�ைம பய�காத 

மரப�ைவ அக��த�  ந�ல �ைள�சைல தர ��ய ( அ�க 

கா�க�, அ�க க�க�….)  ேவ� மரப��கைள   அ��ய� சா��த 

ந�ன (genetic engineering மரப� ெபா��ய�-)  �ைறகைள 

பய�ப��� உ�ர���� உ�ெச���த� மரப� மா�றமா��.

ஒ�ெவா� உ��ன��ன� த�ைம�� அ��பைட�� இ� 

ெதா���ப �ைறக� ேவ� ப���றன. (gene gun method, 

protoplast method, agorobacterium transfer method)

�ல��க�� மா�, ஆ�, ப��, ேகா� ஆ�யவ��� 

மரப�மா�ற� ெதா����ப� பய�ப��த�ப��ற�. இத� 

காரணமாகேவ ��ைட�டாத (�ரா�ல�) ேகா�க�, 

��ைட��டா�� ��� ெபா���� �றன�ற ��ைடகைள 

ஈ�� (ேலய�) ேகா�க� உ���டைவ உ�வா�க�ப���ளன.

தாவர�க�� அ��, ேகா�ைம, க���, ப��� உ�பட ப�ேவ� 

ரக�க�� ம��ம�லாம� மரவைகக���, ��ைக 

இன�க����ட மரப� மா�� ஆ��க� நைடெப���றன. 

��� தா��தைல எ����� வைக�� மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட 

க�த�� ெச������ கா���� ��ய வைக க�த��கா�.. 

����ெகா�� ம���கேள இ�லாம�, ெச��� உ�ேள 

ெபா����ள மரப�ைவ மா�� ��வத� �ல� ���க� 

ெச�கைள� தா��வைத� த����. மரப� மா�ற�  ெச�யப�ட 

அ�� வைகக�.-   வற�� ம��� உ��� த�ைமைய� தா��ய 

�ைல��� ப�� வள�வத�� �ல அ�� வைகக�� ெசயப��ற�. 

ேசாயா, த�கா�, �ைத அ�ற ����,ப����ைத எ�ெண� 

ேபா�றவ��� ேநா� எ����, ஊ�ட� ச�� அ�க���. �ைட 

நா��க��� பர�த வைக�� எ���ைப கா�ட��ய தாவர�கள 

உ�வா�க�ப���றன

ேப��ல� ���ெச�ச� எ�ப� ம��� வா�� ஒ� வைக 

பா���யா. இத� �ைண வைகயான ���ட� எ�ற பா���யா 

உ�வா��� ந��� ெபா��க� ெந����� பைகயான த�� 

�ைள�பா� ம��� இைல� ����� �� ஆ�யவ�ைற அ��க� 

��யைவ. எனேவ ேம���ய பா���யா����� மரப��கைள 

���� ெந��ைத��� ெச���வ� �ல� உ�வா�� ��ய ெந�ப�� 

இைல��������, ம��� த��� �ைள�பா� ���கைள� 

ெகா�����.

23-02-2012 அ�� நட�த உைரயாட�� ெபா��� 
தைல�� : மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட உண��ெபா��க�
ெதாட�க�ைரயாட� : �க�த�

���ய� எ�வ�� ப��கா�� �ேபா�� 

(William Edward Burghardt Du Bois)

அ�ல� ட���.இ.�. �ேபா�� (W.E.B. 

Du Bois) (�ற�� ெப�ரவ� 23, 1868, 

இற�� ஆக�� 27, 1963) 

ஆ���க அெம��க ச�க உ�ைம 

இய�க��� ஒ� �ய��யாள�� 

ப�கைல�கழக ஆ��ய�� ஆவா�. ஹா�வ�� 

ப�கைல�கழக������ Ph.D. 

ெப�றவ�க�� �தலா� ஆ���க அெம��க� 

ஆவா�. 

1909� ��னா� அ�லா�டா 

ப�கைல�கழக��� ஆ��யராக 

இ����ெபா�� �ற�ப�டவ�க� 

��ேன�ற���� ேத�ய ச�க�ைத 

ஆர���தா�.

தகவ�:

duboislc.org/html/DuBoisBio.html

அ��� வ�� தைல���க�

�ேபா��

Á¢Ì¾¢ «Îò¾ Àì¸õ 

¦ºÅ¢ôÒÄý «ü§È¡÷ ±¾¢÷¦¸¡ûÙõ 
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மா��� �ரபாக� | 01-03-2012 



ச
�
க
 
�
�
ஞ
ான

 
க
�
ை
க
 
வ
�
ட
�
  | 

ெ
º
ö
¾
ிÁ
¼
ø
 
- 
4
1
 
| 0

1
-0

3
-2

0
1
2
 

ச�க ��ஞான க�ைக வ�ட��� ெச�� மட�கைள� ப�ெய��க�� அ����� ப�ர�� அைனவ���� உ�ைம���. 
இ�� ெவ�வ�� ஆ�க�கைள �ல�ைத� ������ எ��� �ர���கலா�. 

2மரப� மா�ற�ப�ட உண��ெபா��க�
��ப�க� ெதாட���.. 

மரப�  மா�ற� -  �ம�சன�

மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��களா�� அவ��� ��க�, 
கா�க�, �ழ��க�, �ைதகளா�� ம�த இன���� 
ஒ�வாைம�� இன� ��யாத ப�ேவ� ேநா�க�� ஏ�ப�� 
எ�� ப�ேவ� ஆ�வாள�க�� எ�ச����றன�.மரப� 
மா�ற�ப�டைத� ெதாட��� சா���டா� ேக�ச�, அல��, 
பா���ஸ�, மல��� த�ைம என பல ேநா�க� வ��. 
தா�ைம� கால��� இ���� ெப�க�� க�ைவ பா���� 
எ�� அ�ச�� �ல��ற�.

ம�த இன� ம�����, இ�ப��க� �����ழ� சா��த 
ப�ேவ� �ர��ைனகைள உ�வா����றன. தாவர�க�ட� 
ஒ��ற� ெகா���ள ப�ேவ� ���க�, �����க� 
ம����� ந�ைம ெச��� ம����க�� இ���ய வைக� 
ப��களா� அ��க�ப���றன. 

ம��ற�, மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��க�� மகர�த�க� 
கைளக�� மகர�த�க�ட� ேச���, கைள�ெகா�� 
எ������ற� ெகா�ட ��யவைக "��ப�' கைளகைள 
உ�வா�� ����றன. இவ�ைற எ�த கைள� ெகா�� 
ம��தா�� க���ப��தேவ ��யா�.

மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட தாவர�, அ� ப��ட�ப�� 
ப��க�� கால�யா��க� ெச�ய���ய�. அதாவ�, �ற 
தாவர�க�� வள���ைய அ���, தா� ம��� ெச��� 
வள�� த�ைம ெகா�ட�. மகர�த ேச��ைக �ல� பார�ப�ய 
�வசாய� ப��கைள அ��� ��� ஆ�ற� ெகா�ட�. 

இய�ைக சம�ைல �ழ�ப� ப��ற�. இ� இய�ைக 
��க��ேக �ரணான�. �ல சமய�க�� பார�ப�ய ப��கைள 
�ட�பல  மட�� �ைறவான �ைள�சைலேய த��ற�.

இய�ைகயான கா�க� - பழ �ைதக�� �ல��க�� உ�ர� 
ம��� �ல ைவர� ���கைள ேச��� ச�வேதச �ைத 
��வன�க�, மரப� கா�க� - பழ�கைள உ�வா���றா�க�. 
மரப� கா�க� - பழ�க�� �ல��க�� மரப� ேச�வதா� 
அைவ அைசவமா� ����றன.

ெப��பாலான கா�க� - பழ�க�� தவைள, எ�, கர�பா� 
���, �ைன, �ய� ேபா�ற �ல��க�� மரப��க� 
ேச��க�ப���றன. கா�க� - பழ�கைள எ�, கர�பா� ��� 
ேபா�றைவ சா��டாம� இ��பத�காக அ�த மரப��கைள 
ேச���ேறா� எ�� அெம��க மரப� ெதா����ப 
��ஞா�க� �� உ�ளன�.  மரப� மா�ற� ப�ட 
 த�கா��� ��� மரப��� தவைள�� மரப��� 
உ�ள�.

இய�ைகயான வாைழ�பழ� ப��தா� இர�ெடா� நா�� 
அ�����. ஆனா� இைவ பல நா�க� ப�தாகம� உ�ளன. 
���� ெகா��கைள  அ��பத�� ப�லாக ���கைள 
ெகா��� ந��ைன வாைழமர��� மரப��� ெச����ற� 
அெம��கா.

மரப� மா�ற� ெச�ய�ப�ட ப��க� அ����கைள� 
ேபா�றைவ, தைல�ைற தைல�ைறயாக பா���க� ெதாட��

ெச���ல� அ�ேறா� எ��ெகா��� 
சவா�க�� அவ���கான ���க��
இ�த வார� உைரயாட�பட��ள தைல��. (மா��� �ரபாக�)

ய��ரமயமான இ�த வா��ைக ம�த��� ப�ேவ� �தமான மன 
அ��த�கைள� ெகா���ற�. அ�வாறான அ��த�க�� இ��� 
��ப��, மன இ��க�கைள� தள���� ெகா�ள அவ� ப�ேவ� 
�தமான �ைறகைள� ைகயா��றா�

���பாக…
1. இைசைய ர��த�,வாெனா� ம��� ெதாைலகா�� �க���க�.
2. ந�ப�க�ட� வா��ைதகைள� ப����ெகா�ள�.
3. �ைர�பட�கைள� பா��� ர��த�.

இ�தைன��� �ற�� அ�த மன அ��த�க� காரணமாக �க�� 
��ற� ெசய�க�, த�ெகாைலக� எ�பவ�ைற�� அ�வ�ேபா� 
ஊடக�க� நம�� த�த வ�ணேம இ����றன.

இ�ப�யான �ழ�� ெச���லன�ேறா� (கா� ேகாளாத, வா��ேபச 
��யாத ம�த�க�) தம� ேதைவகைள� ���� ெச��ெகா�வ��, 
தம� எ�ண�கைள� ப���� ெகா�வ��, �ர��ைனகைள� ����� 
ெகா�வ�� அேநகமாக அெசௗக�ய�கைள ச���� வ��றா�க�.

இவ�க� �� ப�தாப� கா��� எவ�� இவ�க��� எ�வா� 
உத�வ� எ�ப� ���� ����தா�� நைட�ைற�� அைவ 
ெவ��ெப�வதாக ெத�ய��ைல.

அவ�க��கான நைட�ைற� ��க�க� ைசைக ெமா��கான ேதைவ 
எ�பன ப��ய கல��ைரயாடலாகேவ இ� அைம��

ெஜ�ம��� மரப� மா�ற�ப�ட ம�கா�ேசாள� ெதாட�பான கள� 
ப�ேசாதைன �வர�கைள �யாபார ரக�ய� எ�� மா�சா�ேடா 
(Monsanto) ��வன� மைற�த�. அ�த� தகவ�கைள ����� 
ேகா��ைக ����p ெப�ற�. ப�ேசாதைன �வர�க�� 
அ��பைட��, ம�கா�ேசாள�ைத சா���ட எ�க�� க��ர�, 
���ரக�க� பா��க�ப�� எ�ப� ெத�ய வ�த�.

மரப� மா�ற�ப�ட உண�க��கான ேதைவ.

2050� உல�� ம�க� ெதாைக 9.1 ���ய� அள��� 
அ�கமா��. இ�ைற�� இ��பைத �ட 70 சத�த� அ�க உண�� 
ெபா�� ேதைவ�ப��. எ�ன ெச���க� ? 

�வசாய �ல�க� அ�க���� வா��� இ�ைல. ஒேர வ� இ� தா�. 
மரப� மா�� �ைதக�. இ�ைலேய� உ�க� நா� ப����� 
ம���. அேத ேநர� �ைள�க�� ஆப�தானைவ.

மரப� மா�ற�ப�ட உணெவா��ைன� ச�ைத�ப���� ேபா�, 
அ��ண� மரப� மா�ற�����ப�ட� எ�பைத �க�ேவா���� 
ெத�ய�ப��த ேவ��� எ�� ச�ட� பல நா�க��� உ��. 
இ�வாறான ச�ட�க� எ��ேம இ�லாத நா�க� அெம��கா�� 
கனடா�மா��. இல�ைக��� இ�வாறான ச�ட�க� உ��. 
ஆனல அ� ம�க��� எ�த வைக��� பயன�றதா��. ம�களா� 
����ெகா�ள ��யாத, ச�யான �யம�கள�ற ெவ�� 
�����ல�க�க� வா�லாக ம��ேம இ�த� தகவ� 
உண��ெபா��க�� ���க�ப��ற�. 

மரப� மா�ற�ப�ட உண�க� எ��கால�ேதைவயாக�� இ���� 
�ைல��, அ��ண��ெபா��களா� ஏ�ப�� பா����க� ���� 
உட���ட� ம�க��� எ�ைமயாக�� ெவ��பைடயாக�� 
அ�ய�ப��� வ�வ� ���யமானதா��. அத� �ல� ம��ேம 
பய��ள வ��� எ��கால���கான மரப� மா�ற� ெதா���ப�ைத 
அ�ள�ெத��க ���� எ�� உைரயாட�� ேபா� க���� 
ெத���க�ப�ட�. 


