இயற்கையில் நான் ைண்ட ைாட்சிைள்

அத்தியாயம் 2
தாமகை
“ராசன் நாம்

இதுவரர கண்ட காட்சிகளில் இருந்து

லுப்ஜ ாக் என் வர் இயற்ரகரய

எனக்கு ஜ ான்

ற்றி சசான்ன வார்த்ரைகள் என்

நிரனவுக்கு வருகிறாது” குணா சசான்னான்

“என்ன குணா

அவர் சசான்னார் “?

“பூமி மற்றும் வானம், காடுகள், சநற்ற காணிகள், ஏரிகள், ஆறுகள்,
மரைகள்,

ரரவகள், விைங்குகள் . மைர்கள் மற்றும் கடல் ஆகியரவ

மிகச்சிறந்ை

ள்ளி ஆசிரியர்களாகும், ஜமலும் புத்ைகங்களில் இருந்து

நாம் கற்றுக் சகாள்ளும் விடயங்கரளக் காட்டிலும் இன்னும்
சிைவற்ரற இயற்ரகயில் இருந்து நாம் கற்கிஜறாம் என்றார் அவர்

“ அவர் சசான்னது
ஏராளம்

"

உண்ரம இயற்கையில் புகைந்துள்ள அறிவியல் ரைசியங்ைள்

உனக்கு தைரியும் ஜசர் ஐசக் நியூட்டன் என்ற தெளதீை விஞ்ஞானி ைண்டு

பிடித்ை புவி ஈர்புப் சக்தியின் ைத்துவம் ஒரு அப்பில் மரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்ை
அப்பிகைக் அவர்

ைண்டதில் இருந்து உருவானது”

“அஜைா

ார் ராசன் குளத்ைின் அருஜக உள்ள மரத்ைில் இருக்கும் கிங்

ஃ ிஷர் என்ற

மீ ன் மீ ன் சகாத்ைிப்

கூர்ரமயானது

றரவயின் அைகு எவ்வளவு

என்று. அைன் வடிவரமப் ில் இருந்து

ப் ானிய

புல்ைட் ரயில் உருவானது அது சைரியுமா உனக்கு . இது உைகின் மிக
விரரவான, மிகவும் ைிறரமயான
அஜை உத்ஜவகம்

யணிகள் ரயில்களில் ஒன்றாகும்.

ை விமானங்களில்

யன் டுத்ைப் டுகிறது.

குளத்ைில் உள்ள சசந்ைாமரரயின் அழரக
அரை
“ஆமாம்

டம்

ராசன்

ிடித்ைான்

ாவற் குளம் நிறம்

இரைகளும்.

ார்த்ை ரசித்து

சவண்ைாமரர பூக்களும் ைாமரர

ைாமரர இரையில் நீர் ஒட்டாமல் இருப் ைற்கு என்ன

காரணம்”? ராசன் குணாரவக் ஜகட்டான்

“ைாமரர இரையின் மீ து ைண்ணர்ீ நீர்த்துளிகள் இரையின் மீ து
ஒட்டுவைில்ரை. ஏசனனில் ைாமரர இரை மீ து, மிக நுண்ணிய
அளவில், கூர்ரமயான ஊசி ஜ ான்ற அரமப்புகள் உள்ளன. எனஜவ
நீர்த்துளி, ைாமரர இரையின் மீ து வந்து விழும் ஜ ாது, அந்ைத் துளி,
மூன்று நான்கு நுனிகளின் முகட்டில்

டிகிறது ைாமரர இரையில்

இருக்கும் ஊசி ஜ ான்ற அரமப்புகள், சமழுகு ஜ ான்ற ஒரு
ச ாருளினால் ஆனது.

ஜமலும் ைாமரர இரையில் இருக்கும் அந்ை ஊசி அரமப்புகள் நீரர
விைக்கும் ைன்ரமரய ச ற்றுள்ளைால் ைான் ைாமரர இரையில்
ைண்ணர்ீ ஒட்டாமல் முத்து ஜ ான்று ைரரயின் மீ து விழுகின்றது..
அந்ைத் ைன்ஜனர்

துளி, இரையின் மீ து ஒட்டாமல், துளி

வடிவிஜைஜய உருண்டு ஓடுவதுடன், தூசு தும்புகரளயும் ைன்னுடன
ஜசர்த்து அடித்துச் சசல்லும். எனஜவ, ‘ைாமரர இரை சுத்ைமாகவும்
இருக்கிறது’, என்ற ைகவல், எைக்ட்ரான் நுண்ஜணாக்கி சகாண்டு
சசய்யப் ட்ட சமீ த்ைிய ஆய்வில் சவளிந்துள்ளது.

சரியாக சசால்ைஜவண்டுசமனில், ைாமரர இரைப் ரப் ின் மீ து நீர்
மட்டுமில்ரை; காற்றும் உடனிருக்கும். அைனால், காற்று, நீர்
மூன்றும் சந்ைிக்கும் இடத்ைில், அைாவது

ரப்பு

ரப் ின் ஜமல் நீர்த்

ைிவரையின் விளிம் ில், நீர்-காற்று, காற்று- ரப்பு, ரப்பு-நீர் என மூன்று
சைாடர்புரடய இழுவிரசகள் சசயல் டும். ஒன்றுக்சகான்று
அடித்துக்சகாண்டு மிச்சமிருக்கும் விரசஜய முன்கூறிய ஜகாணத்ரை
நிர்ணயிக்கும். குணா விளக்கம் சசான்னான்

“எனக்குத் ைாமரர இல்ரையில் மாங்குளத்ைில் உள்ள உணவகத்ைில்
உணவு உண்ட அனு வம் என் நிரனவு

இப்ச ாது வருகிறது. அைில்

சாப் ிடும் ச ாது குணா, உணவு ைனி ருசிரயத் ைருகிறது”:

“கவனம் ராசன் நடக்கும் ஜ ாது

ார்த்து நட. சிை விரைகள் உன்

ஆடடயில் ஓட்டிக் சகாள்லும். அது ைம் இனத்ரைப் ச ருக்கும் ஒரு சிை
வழிகளில் இதுவும் ஓன்று. மனிை இனத்ைில்
ஆணின் விந்தும்

ஜசர்க்ரகயின் ச ாது

ச ண்ணின் முட்ரடயும் யும்

ஓன்று ஜசர்ந்து எப் டி

ஒரு உயிரர உருவாக்கிறைஜைா அஜை ஜ ால் விரை

ஒரு ைாவரம்

உருவாக விரை உைவுகிறது.

விகத (Seed) என் து சிை ைாவரங்கள்ைம் இனத்ரைப் ச ருக்கிக்
சகாள்ள, ைம்முள்ஜள உருவாக்கும் ஓர் ைாவர அங்கமாகும். இந்ை
வித்ைானது விழுந்து அல்ைது விரைக்கப் ட்டு முரளப் ைன் மூைம்

அவ்வினத்ரைச் ஜசர்ந்ை புைிய உயிரினம் உருவாகும். விரைகள்
ச ாதுவாகத் ைம்முள்ஜள உணவுச் ஜசமிப்ர க் சகாண்டிருக்கும்
முரளயத் ைாவரமாகும். முைிர்ச்சியுறும் சூைகஜம விரையாக
விருத்ைியரடகின்றது. இவ்வரகத் ைாவரங்கள், விரைகளின்
துரணயுடஜனஜய ைமது வாழ்க்ரக வட்டத்ரைப் பூர்த்ைி சசய்து
சகாள்கின்றன. அத்துடன் விரைகள்

ைவரக சூழ்நிரைகரளத்

ைாங்கி வாழக்கூடிய இயல் ிரனக் சகாண்டிருப் ைனால்,

ை

சூழ்நிரைகளிலும் இத்ைரகய ைாவரங்கள் ைம்ரம நிரைநிறுத்ைிக்
சகாள்ள முடிகின்றது.
“அது சரி குணா நிறந்ைரமாக ஒஜர இடத்ைிை இருக்கும் ைாவரத்ைின்
வாரிசுகள் எப் டி

ை இடங்களில்

ஜைான்றுகிறது

“?

“: இது ைான இயற்ரகயின் இரகசியம். பூச்சிகள், விைங்குகள்,
மனிைர்கள், காற்று, நீர் ஜ ான்றவரவ ைாவரங்களின் இன வளர்சிக்கு
உைவுகிறது. மனிைன் இைில் இருந்து
கற்க

ிறருக்கு உைவும்

ாடத்ரை

ஜவண்டும்.

விைங்குகளில் ஜ ாைன்றி, ைாவரங்களில் ைமது வளர்ச்சிக்கும்,
வாழ்க்ரக வட்டத்ரை நிவர்த்ைி சசய்வைற்கும் ைகுந்ை சூழரைத்
ஜைடிப் ஜ ாவது இயைாை காரியமாக இருப் ைனால், அரவ ைமது
சந்ைைிரயப் ச ருக்கிக் சகாள்வைற்காக வித்துக்கரள

ரப்புவைற்கு

ை வழிகரளக் ரகயாளுகின்றன. ஒரு ைாவரத்ைின்

ழங்கள் ைனது

விரைரய சவளிஜயற்றத் ைிறந்து சகாள்ளுமாயின் அரவ
சவடிகனிகள் (Dehiscent fruits) எனவும் ைிறக்காைரவயாயின்
சவடியாக்கனிகள் (Indehiscent fruits) எனவும் ( உைாரணம்
அரழக்கப் டும். சிைவற்றில்

ஜைங்காய்)

ழங்கள் சவடித்து வித்துக்கள்

மட்டுஜம

ரம் லுக்குள்ளாகும். ஜவறு சிைவற்றில்

ரவுைலுக்குள்ளாகி,
“

அஜைா

ழங்கள்

ின்னஜர ைிறந்து வித்ரை சவளிஜயற்றும்.

ார் குணா

ாராசூட்

ஜ ால்

றந்து சசல்லும்

விரைரய “

“காற்றினால் இைகுவாக எடுத்துச் சசல்ைப் டக் கூடியைான
அரமப்புக்கரளக் சகாண்டிருக்கும் விரைகள் அல்ைது
இவ்வரக

ழங்கள்

ரவலுக்குள்ளாகும். இரவ ச ாதுவாக மிகச் சிறிய, எரட

மிகக் குரறவானரவயாக இருக்கும். இவற்றில் சிறகு ஜ ான்ற
அரமப்புக்கஜளா அல்ைது முடிகள் ஜ ான்ற அரமப்புக்கஜளா
இருப் ைனால், இைகுவாகக் காற்றினால் எடுத்துச் சசல்ைப் டும்.

“ அப்ஜ ா காற்றுஜ ால்

நீரும் உைவுகிறைா

குணா “?

“சிை விரைகள் நிரற குரறவானரவயாகவும், மிைக்கும்
ைன்ரமயுரடயனவாகவும் இருப் ைனால், ஆறுகள்
ஜ ான்றவற்றினூடாகஜவா, அல்ைது ஓடும் மரழ நிரிஜைா மிைந்து
ஜவறு இடங்களுக்குச் சசல்லும்.
மனிைர்களினால்
இடங்களுக்கு

அல்ைது விைங்குகளினால்

கூட விைிகள்

ை

ரவைாம் சகாழுவிகள் ஜ ான்ற அரமப்புக்கரளக்

சகாண்டிருப் ைனாஜைா, அல்ைது ஒட்டும் ைன்ரம சகாண்ட
ச ாருட்கரளக் சகாண்டிருப் ைனாஜைா, சிை விரைகள்
விைங்குகளின் உடைில், அவற்றின் சமன்மயிர்களில் அல்ைது
சிறகுகளில், அல்ைது கால்களில் ஒட்டிக் சகாண்டு ஜவறு இடத்ைிற்கு

சகாண்டு சசல்ைப் டும். ஜவறு சிை ைாவரத்ைின்
விைங்குகளால் உணவாக உள்சளடுக்கப் ட்டு,

ழங்கள்

ின்னர் விரைகள்

கழிவாக ஜவறு இடத்ைில் எச்சமிடப் டும். ஜவறு சிை விரைகள்
உணவுக்காக விைங்குகளால் ஜவறு இடத்ைிற்கு எடுத்துச்
சசல்ைப் ட்டு ஜசமிக்கப் டும். அவ்விடத்ைில் உணவாக
உட்சகாள்ளப் டாைவிடத்து மீ ண்டும் அரவ முளத்ைல் மூைம் புைிய
ைாவரத்ரை உருவாக்கும் சாத்ைியத்ரைப் ச றும்.

1948 ஆம் ஆண்டில்

ார்ஜ் டி சமஸ்டல் என்ற சுவிஸ் எைக்ட்ரானிக்

ச ாறியாளர், ஆல்ப்ஸில் ஜவட்ரடயாடுரகயில் சவல்க்ஜரா என்ற ஒரும்
ைாவரத்ரய

ார்த்து

அவருக்கு ஒரு ஜயாசரன வந்ைது. எப் டி இது

ஓட்டுகிறது என்றறு ஜகட்டது
நுண்ஜணாக்கியின்

கீ ழ் ஆய்வு

சகாக்கிகள் இருப் ரை

அவர் சிந்ைரன .

ஒரு

சசய்ை ஜ ாது அவர் நூற்றுக்கணக்கான

கவனித்ைரர்

ை ஆண்டு ஆராய்ச்சியின்

ிறகு, இன்று நமக்குத் சைரிந்ை வடிவரமப்புடன் அவர் நாம்
சவல்க்ஜரா என்ற ஓட்டும் நாடாரவ உருவாக்கினார்

” .

ின்

ாவிக்கும்

