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దదేవవున జననన్యువవు- gentic education
దదేవవున జననన్యు పరరికలల్పన మమానవ ఆధధన్యుతత్మికత వవంశపపారవంపరన్యుత దధద్వారపా పప్రభభావితమవవుతతవందన మరరియయ

వవెససికకన్యులర మోననోఅమమమైన టభాప్రనననపపో రర్టర 2 (VMAT2) అన పసిలకవబడదే ఒక నరరిర్దిషర్ట జననన్యువవు మమానవవులనన ఆధధన్యుతత్మిక
లలేదధ ఆధధన్యుతత్మిక అననభవపాల వవెవైపవు నడడిపసిసనసవందన పప్రతపపాదదవంచవందద.[1] దద గపాడ జీన: హహ ఫఫెయిత ఈజ హారరనవవెవైరర
అవర జీనన అనన 2004 పవుససకవంలల జననన్యు శపాససవ
స నతస డడీన హామర ఈ ఆలలచననన పప్రతపపాదదవంచధరర.
In biology, a gene (from genos[1] (Greek) meaning generation[2] or birth[1] or gender) is a basic unit of heredity and
a sequence of nucleotides in DNA that encodes the synthesis of a gene product, either RNA or protein.[3][4][5]
During gene expression, the DNA is first copied into RNA. The RNA can be directly functional or be the
intermediate template for a protein that performs a function. The transmission of genes to an
organism's offspring is the basis of the inheritance of phenotypic traits. These genes make up different DNA
sequences called genotypes. Genotypes along with environmental and developmental factors determine what the
phenotypes will be. Most biological traits are under the influence of polygenes (many different genes) as well
as gene–environment interactions. Some genetic traits are instantly visible, such as eye color or the number of
limbs, and some are not, such as blood type, the risk for specific diseases, or the thousands of
basic biochemical processes that constitute life.
Genes can acquire mutations in their sequence, leading to different variants, known as alleles, in the population.
These alleles encode slightly different versions of a protein, which cause different phenotypical traits. Usage of the
term "having a gene" (e.g., "good genes," "hair color gene") typically refers to containing a different allele of the
same, shared gene.[6] Genes evolve due to natural selection / survival of the fittest and genetic drift of the alleles.
The concept of gene continues to be refined as new phenomena are discovered. [7] For example, regulatory
regions of a gene can be far removed from its coding regions, and coding regions can be split into several exons.

Some viruses store their genome in RNA instead of DNA and some gene products are functional non-coding
RNAs. Therefore, a broad, modern working definition of a gene is any discrete locus of heritable, genomic
sequence which affect an organism's traits by being expressed as a functional product or by regulation of gene
expression.[8][9]
The term gene was introduced by Danish botanist, plant physiologist and geneticist Wilhelm Johannsen in 1909.
[10] It is inspired by the ancient Greek: γόνος, gonos, that means offspring and procreation.

దదేవవున జననన్యు పరరికలల్పన పప్రవరసనధ జననన్యు, ననన్యురరోబయోలమాజికల మరరియయ సఫెవైకలమాజికల అధన్యుయనధల కలయికపఫెవై
ఆధధరపడడి ఉవంటటవందద.[2] పరరికలల్పన యొకక పప్రధధన వపాదనలక: (1) కకొలతల దధద్వారపా ఆధధన్యుతత్మికతనన లలెకకకవంచవచనచ;
(2) ఆధధన్యుతత్మికతకక అవంతరరర్లీన ధధో రణణ పపాకడికవంగపా వపారసతద్వావంగపా ఉవంటటవందద; (3) ఈ వపారసతద్వావంలల కకొవంత భభాగపానన
VMAT2 జననన్యువవుకక ఆపపాదదవంచవచనచ; (4) ఈ జననన్యువవు మోననోఅమమమైన సపాస్థాయిలనన మమారచడవం దధద్వారపా పనచదేసనసవందద;
మరరియయ (5) ఆధధన్యుతత్మికత అననదద వన్యుకకసలకక సహజమమమైన ఆశపావపాద భభావపానన అవందదవంచడవం దధద్వారపా పరరిణధమ
పప్రయోజనధనన అవందదసనసవందద.
గపాడ జీన పరరికలల్పన పప్రకపారవం, ఆధధన్యుతత్మికత అననదద ఒక జననన్యుపరమమమైన భభాగపానన కలిగరి ఉవందద, అవందనలల (VMAT2)
దదేవవున ఉనకక మరరియయ ఒక పఫెదర్ది విశపాద్వానకక అననసవంధధనవం యొకక భభావపాలతత సహా ఆధధన్యుతత్మిక అననభవపాలతత
అననబవంధదవంచబడడిన అననభభూతతలకక దధో హదవం చదేయడవం దధద్వారపా ఒక భభాగపానన కలిగరి ఉవంటటవందద.

పరరిశశోధన మభూడడ ఉప-సపాస్థాయిలనన ఉపయోగరివంచ ఆధధన్యుతత్మికతనన అవంచనధ వనయడధనకక మనససతద్వావనతస రపాబరర్ట
కకర్లీనవంగర అభివవృదదద చదేససిన ససద్వాయ-అతీత సపాస్థాయిన ఉపయోగరిసనసవందద: "ససద్వాయ-మతమరరపవు" (పఠనవం వవంటట కకొనన

కపారన్యుకలమాపపాలలల పపూరరిసగపా లీనమయియన్యు ధధో రణణ వలలె); "టభాప్రననన్స్పరననల ఐడడవంటటఫసికకేషన" (ఒక పఫెదర్ది విశపాద్వానకక
అననసవంధధనవంచబడడిన భభావన); మరరియయ "ఆధధన్యుతత్మికత" (ESP వవంటట నరరూపసివంచబడన విషయమాలనన విశద్వాససివంచదే
నషపాకపటన్యుత). కకర్లీనవంగర ఒక వన్యుకకస యొకక ఆధధన్యుతత్మిక పప్రవవృతసన లలెకకకవంచడధనకక (కకొలవగలిగకేలమా చదేయడధనకక) ఈ
కకొలతలక సహహేతతకమమమైన మమారరవం అన సనచసనసనధనరర.

లివండన ఈవన మరరియయ నకకలస మమారరిర్టననలక నరద్వాహహవంచన శపాసససయ జవంట అధన్యుయనధల దధద్వారపా ససద్వాయ-అతీత
పప్రమమాణవం వపారసతద్వావంగపా చనపబడడివందద. ససద్వాయ-పరరివరసనలల దధదధపవు 40% వవెవైవిధన్యువం జననన్యువవుల వలర్లీ జరరిగరివందన వపారరి
పన నరరూపసివంచవందద. దదీనకక విరరదదవంగపా, నరరిర్దిషర్ట మత విశపాద్వాసపాలక (నరరిర్దిషర్ట దదేవతపఫెవై నమత్మికవం వవంటటవి) జననన్యుపరమమమైన
ఆధధరవం లలేనవిగపా గయరరిసవంచబడధరయి మరరియయ బదనలకగపా అవి సపావంసకవృతక యభూనటటర్లీ లలేదధ మీమన. ఒకకేలమావంటట
కవలలనన వనరరగపా పఫెవంచన అధన్యుయనధల ననవండడి ఇలమావంటట మయగరివంపవులక తీసనకకబడధరయి.

సఫెలల-టభాప్రనననసఫెవండడనననలల పపాలలరనన కకొనన నరరిర్దిషర్ట జననన్యువవులనన గయరరిసవంచడధనకక, హామర 1,000 మవందద వన్యుకకసల ననవండడి
DNA మరరియయ వన్యుకకసతద్వా సపో కర డదేటభానన విశశర్లీషసివంచధడడ మరరియయ ఒక నరరిర్దిషర్ట లలకస, VMAT2, ఒక మయఖన్యుమమమైన
సహసవంబవంధధనన గయరరిసవంచధడడ. మమదడడ రసపాయనధలక సఫెరరోటటోనన, డధో పమమమైన మరరియయ ననోరనపఫెవైననఫఫెవైన
స సపాస్థాయిలనన
నయవంతప్రవంచడవంలల కకీలక పపాతప్ర పపో షసిసనసనన వవెససికకన్యులర మోననోఅమమమైన టభాప్రనననపపో రర్టర కకసవం VMAT2 కకడనలక. ఈ

మోననోఅమమమైన టభాప్రనననమిటరరర్లీ ఆధధన్యుతత్మిక విశపాద్వాసపాలకక సవంబవంధదవంచన మమదడడ కపారన్యుకలమాపపాలనన నయవంతప్రవంచడవంలల
మయఖన్యుమమమైన పపాతప్ర పపో షసిసపాసయన సనచవంచబడడివందద.

మరణవం యొకక అనవపారన్యుత ఉననపల్పటటకకీ, పప్రజలక జీవిసనస మరరియయ సవంతధననోతల్పతసన కకొనసపాగరివంచధలనన సవంకలమాల్పనన
మరరియయ మమరరగగగైన ఆరరోగపాన్యునన మరరియయ వపాన్యుధనల ననవండడి కకలకకకవడధనన పపో ప్రతనహహవంచదే సహజమమమైన ఆశపావపాద
భభావపానన మమానవవులకక అవందదవంచడవం దధద్వారపా ససద్వాయ-అతీతతద్వావం ఒక పరరిణధమ పప్రయోజనధనన అవందదవంచగలదన
హామర ఊహహవంచధడడ.

శపాసససయ పప్రతసల్పవందన
మమదడడలల, VMAT2 పపో ప్రటటీననర్లీ ససినధపసిర్టక వవెససికకలననపఫెవై ఉనధనయి. VMAT2 మోననోఅమమమైన ననన్యురరోటభాప్రనననమిటరనలనన
మోననోఅమమమైన ననన్యురపాననల సఫెవైటటోసపో ల ననవండడి వవెససికకలననలలకక రవపాణధ చదేసనసవందద. డడవలపనమమవంటల బయమాలజిసర్ట మరరియయ
సఫెవైనన బభార్లీగర PZ మమమైయరన వపాదదవంచధరర: "ఇదద ఒక పవంపవు. మమదడడ కపారన్యుకలమాపపాల సమయవంలల ఎగయమత
చదేయడధనకక ననన్యురరోటభాప్రనననమిటరననన పపాన్యుకకేజివంగ చదేయడధనకక బభాధన్యుత వహహసనసనన టటీననజ-చనన పవంపవు. అవవునన, ఇదద

చధలమా మయఖన్యువం మరరియయ మతపరమమమైన అధదక ఆరరర పపాప్రసఫెససివంగ సమయవంలల కకూడధ ఇదద చనరరకకగపా మరరియయ
అవసరవం కపావచనచ. అననకకనధననన.కపాన అదద ఒక 'గపాడ జీన' కపాదన."[3]

పప్రమయఖ సఫెవైనన రచయిత కపారర్లీ జిమమత్మిర మమాటభార్లీడడతత, VMAT2 ససద్వాయ-అతమమారరల్ప సపో కరనల వన్యుతధన్యుసవంలల ఒక
శపాతవం కవంటట తకకకవగపా ఉవండదే జననన్యువవుగపా వరరరకరరివంచబడడతతవందద. ఇవి, గరగన పపారరర్టకక చడవందదనదద ననవండడి ESP న
విశద్వాససివంచడవం వరకక దదేననవెవైనధ సనచసపాసయన జిమమత్మిర చడపపాల్పరర. గపాడ జీన ససిదధదవంతవం ఒక పప్రచనరరివంచబడన,
పప్రతరరూపవం కపాన అధన్యుయనవంపఫెవై ఆధధరపడడి ఉవందన కకూడధ జిమమత్మిర పపేరరకనధనడడ.[4]

అయినపల్పటటకకీ, VMAT2 అననద్వాషణ యొకక పపాప్రమయఖన్యుత ఏమిటవంటట అదద అనన ఆధధన్యుతత్మిక లలేదధ మతపరమమమైన
భభావపాలనన వివరరివంచడవం కపాదన, కపాన అదద మయఖన్యుమమమైన ఒక ననన్యురరోబయోలమాజికల మమారరవం వవెవైపవు మమారపారనన
చనపవుతతవందన హామర పపేరరకనధనడడ. పప్రసనసతవం, డనన్యుటటెటభాప్రబబెనజగవైన, టటెటభాప్రబబెనజగవైన మరరియయ వపాలలెల్బెనజగవైననతత సహా అననక
VMAT2 నరరోధకపాలక ఔషధధల వలలె వికగయివంచబడడతతనధనయి.[5] పప్రయోగపాతత్మిక అధన్యుయనధల దధద్వారపా దదేవవున
జననన్యువవు యొకక పప్రశనకక సమమాధధనవం ఇవద్వావచనచ.

మతపరమమమైన పప్రతసల్పవందన
జజాన పపో లికవంగనహారన, సఫెవైదధదవంతక భభౌతక శపాససవ
స నతస మరరియయ ఆవంగరిర్లీకన పపూజజారరి, రపాయల ససొ సఫెవైటటీ సభయన్యుడడ మరరియయ
లివరనపపూల కకేథడప్రలనలలన కపానన థదయమాలజియనననన దదనపతప్రక, దద డడవైలీ టటెలిగపాగఫ హామర ససిదధదవంతవంపఫెవై వపాన్యుఖన్యునన
కకరరివందద. అతనన ఇలమా సమమాధధనమిచధచడడ: "దదేవవున జననన్యువవు యొకక ఆలలచన నధ వన్యుకకసగత వనదధవంతపరమమమైన
నమత్మికపాలకక విరరదదవంగపా ఉవందద. మీరర జననన్యు మననగడ యొకక అత తకకకవ సపాధధరణ హారవం వరకక విశపాద్వాసపానన
తగరిరవంచలలేరర. ఇదద తగరిరవంపవు ఆలలచన యొకక పపేదరరికపానన చనపవుతతవందద."[6][7]

వపాలర్టర హహన్యుసర్టన, ఆకననఫరరనలలన మమానననఫసలర కపాలలేజ యొకక చధపసిర్లీన మరరియయ వనదధవంతశపాససవంస లల సహచరరడడ,

టటెలిగపాగఫనతత ఇలమా అనధనరర: "మత విశపాద్వాసవం కకేవలవం ఒక వన్యుకకస యొకక రపాజజాన్యువంగపానకక సవంబవంధదవంచనదద కపాదన; ఇదద
సమమాజజానకక సవంబవంధదవంచనదద, సవంపప్రదధయవం

God gene
The God gene hypothesis proposes that human spirituality is influenced by heredity and that a specific
gene, called vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2), predisposes humans towards spiritual or

mystic experiences.[1] The idea has been proposed by geneticist Dean Hamer in the 2004 book called The
God Gene: How Faith is Hardwired into our Genes.

The God gene hypothesis is based on a combination of behavioral genetic, neurobiological and
psychological studies.[2] The major arguments of the hypothesis are: (1) spirituality can be quantified by
psychometric measurements; (2) the underlying tendency to spirituality is partially heritable; (3) part of
this heritability can be attributed to the gene VMAT2; (4) this gene acts by altering monoamine levels;
and (5) spirituality provides an evolutionary advantage by providing individuals with an innate sense of
optimism.
ccording to the God Gene hypothesis, spirituality has a genetic component, of which (VMAT2) comprises
one component by contributing to sensations associated with mystic experiences, including the presence
of God and feelings of connection to a larger universe.

The research uses the self-transcendence scale developed by psychologist Robert Cloninger to quantify
spirituality using three sub-scales: "self-forgetfulness" (as in the tendency to become totally absorbed in
some activity, such as reading); "transpersonal identification" (a feeling of connectedness to a larger
universe); and "mysticism" (an openness to believe things that remain unproven, such as ESP). Cloninger
suggests that taken together, these measurements are a reasonable way to quantify (make measurable) an
individual's propensity to be spiritual.

The self-transcendence measure was shown to be heritable by classical twin studies conducted by Lindon
Eaves and Nicholas Martin. Their work demonstrated that approximately 40% of the variation in selftranscendence was due to genes. By contrast, specific religious beliefs (such as belief in a particular deity)
were found to have no genetic basis and are instead cultural units or memes. Similar conclusions were
drawn from studies of identical twins reared apart.

In order to identify some of the specific genes involved in self-transcendence, Hamer analyzed DNA and
personality score data from over 1,000 individuals and identified one particular locus, VMAT2, with a
significant correlation. VMAT2 codes for a vesicular monoamine transporter that plays a key role in
regulating the levels of the brain chemicals serotonin, dopamine and norepinephrine. These monoamine
transmitters are in turn postulated to play an important role in regulating the brain activities associated
with mystic beliefs.

Hamer hypothesized that self-transcendence might provide an evolutionary advantage by providing
human beings with an innate sense of optimism that gives people the will to keep on living and
procreating, despite the inevitability of death, and promoting better health and recovery from diseases.

Scientific response
In the brain, VMAT2 proteins are located on synaptic vesicles. VMAT2 transports monoamine
neurotransmitters from the cytosol of monoamine neurons into vesicles. Developmental biologist and
science blogger PZ Myers argues: "It's a pump. A teeny-tiny pump responsible for packaging a
neurotransmitter for export during brain activity. Yes, it's important, and it may even be active and

necessary during higher order processing, like religious thought. But one thing it isn't is a 'god gene.'"[3]

Popular science writer Carl Zimmer said that VMAT2 can be characterized as a gene that accounts for
less than one percent of the variance of self-transcendence scores. These, Zimmer says, can signify
anything from belonging to the Green Party to believing in ESP. Zimmer also points out that the God
Gene theory is based on only one unpublished, unreplicated study.[4]

However, Hamer notes that the importance of the VMAT2 finding is not that it explains all spiritual or
religious feelings, but rather that it points the way toward one neurobiological pathway that may be
important. Currently, there are several VMAT2 inhibitors marketed as drugs including deutetrabenazine,
tetrabenazine, and valbenazine.[5] The question of the God Gene could be answered by experimental
studies.

Religious response
John Polkinghorne, a theoretical physicist and Anglican priest, member of the Royal Society and Canon
Theologian at Liverpool Cathedral, was asked for a comment on Hamer's theory by the British national
daily newspaper, The Daily Telegraph. He replied: "The idea of a God gene goes against all my personal
theological convictions. You can't cut faith down to the lowest common denominator of genetic survival.
It shows the poverty of reductionist thinking."[6][7]

Walter Houston, the chaplain of Mansfield College, Oxford, and a fellow in theology, told the Telegraph:
"Religious belief is not just related to a person's constitution; it's related to society, traditi

