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-ராஜூ சரவண�

2011 இ�திய�� ேகரளாவ�� வ�ழி�ஞ�தி� அைம�தி���� Cental Marine Fisheries Research

Institute ெச�ட��� ெச�ல ேவ��ய ேவைல ஏ�ப�ட�. க�நாடகாவ�� கா�வா��

கடல��தைர உய��ன�கைள� (benthos) ப�றிய ஆ�வ��� பய��சி �கமாக நா�

வ�ழி�ஞ�தி� வ�திற�கிேன�. நா� அ���ள ெதாழி� ��ப பண�யாள�க�ட�

இைண�� கடல��தைர உய��ன�கைள ேசக��க வ�ழி�ஞ� ம��ப��� �ைற�க�தி�

கிரா�(Grab) ம��� இ�ன ப�ற க�வ�கைள எ����ெகா�� கிள�ப�ேனா�. ஓ�� �ைற

கிரா� ேச�பள�கைள� ெகா�� கடல��தைர ேசைற எ��� ஆ�� ெச�� ெகா��

இ��த ேபா�, நம��� சி���ட� ம�ற பண�யாள�க� எைதேயா கா��� சி��தன�. நா��

அேத படகி� இ��ததனா� எ�ன எ�� ேக�ேட�. அவ�க� அைத என��

எ����கா��ன�. என�� ஆ�ச�ய�ைத��, அேத சமய�, ஒ� த�மச�கடமான ெநள�ய

ேவ��ய ��நிைல�� ஏ�ப�ட�. மன�த ஆ��றி அைம��ட� இ��த அ�

எ�னெவ�� என��� ெத�யவ��ைல. ம�றவ�கள�ட� அைத�� ஒ� பா��லி� இ��

ெகா�� வ��ப� �றிேன�. கைர�� வ�� வைர சக பண�யாள�கைள அ�த வ�ேநாத!

அைம��ட� இ��த எ�னெவ�ேற ெத�யாத! அைத�ப�றி ேகள��� கி�ட�மாக

ேபசி�ெகா�ேட வ�தன�. கைர�� வ�� ெச�ட��� ெச�� ேசக��த மாதி�கைள அ��

ைவ��வ��� ப��ன� அைத ப�றி மற�ேத வ��� ம�க�� ெச�� வ��ேட�. ஆக��

2011� ச�பவ� நட�� ஓரா���� ப�ற� நா� ம�க��� இ��� பண� மா�தலாகி

தமிழக�தி� ம�டப���� வ�� 2012� பண� ���� ெகா�� இ��த ெபா�� ஏேதா ஒ�

சமய�தி�, நா� ேவேறா ஏேதா தகவ�கைள ஆரா��� ெகா����� ேபா� த�ெசயலாக

எ� க�ண�� ப�ட� ஒ� வ�ஷய�.

அ� தா� நா� 2011� க�� ேம�� அறிய இயலாத மன�த ஆ��றி அைம�� ெகா�ட

ஒ� உய��ன�. இ� வைர நா� ேக�வ��ப��ராத, க��ராத அைம�� ெகா�ட இ�த

உய��ன� ஒ� �� வைகைய� ேச��த�. ஆ�கில�தி� Penis worm எ�றைழ�க�ப��,

இத�� அ�த�த ப�ரா�திய�கள�� எ�ன ெபய� எ�� ெத�யவ��ைல. அ�பாடா அ�த

கடல��தைர உய��ன� எ�ன எ�� ெத��த வ�ஷய� ஒ� ெப�ய மனநிைறைவ� த�த�.

இ� நட�� ப�ற� சில மாத�கள�� அைத�ப�றி ���க மற�� ேபாேன�.

ப��ய�� வள ஆரா��சிய�� (Biodiversity research) இ��பதா� வைகபா��ய�ய� (taxonomy)

எ�தள��� ��கிய� எ�ப� உண�� ச�த��ப� எ�ெபா��� என�� கிைட�ப���.

ெப��பாேலாேனா� வைகபா��ய�ய� ப��பைத ஒ� ச�ப�ரதாயமாகேவ ைவ���ளன�.

க���கள�� வைகபா��ய�ய� ப���� tree of life ெதாட�கி நட�த�ப�வேதய��ைல.

��கியமான ப�ணாம வள��சிய�� அ��பைடக� இதனாேல பல ேநர� ��படாம�

ேபாகிற�. உலகி� உ�ள 99 சதவ�த உய��ன�க� இ�சமப�கஒ�ைம அ�ல�

இ�ப�க�சம�சீ� எ�� ெசா�ல�ப�� bilateral symmetry உைடயைவ. இ�தைகய

இ�ப�க�சம�சீ� உய��ன�க� க�வ�� உ�வாவதி� அ��பைடய�ேலேய இைவக�

வைகப��த�ப���ளன. கிேர�க வா��ைதகள�� அ��பைடய�ேலேய இைவக� Protostomes

and Deuterostomes என�ெபய�ட�ப���ளன. Protostomes எ�றா� க�வ�� உ�வா��

ெபா�� வா� �தலி� ேதா��� உய��ன�க�, Deuterostomes எ�றா� ஆசன வா� (�த�)

�தலி� ேதா��� உய��ன�க�. ெப��பாலான ��ெக��ப�ற உய��ன�க�
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Protostomes ஆக��, ��ெக��� உ�ள ம��� சிலவைக ��ேதாலிக�� Deuterostomes

ஆக�� உ�ளன. ஆ� மன�த க���வ�� �தலி� ேதா��வ� ஆசன வா� தா�,

இர�டாவதாக�தா� வா� உ��ெப�கிற�. 1908 ஆ� ஆ��லி��� கைடப���க�ப��

இ�த வைகபா��ய�ய� தா� இ�றள�� நைட�ைறய�� உ�ள�.

இைத ஏ� இ�� நா� ��கிேற� ….. நா� க�ட அ�த ஆ��றி அைம�� ெகா�ட

���� இத��� ச�ப�த� உ�ளெதன, 2013 � ெவள�வ�த வள��சி உய��ய� (

Developmental biology) ப�றிய சய���ப�� அெம��கன�� க��ைர

(http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=penis-worm-shakes-evolutionary-tree) ஒ� தி��கி��

உ�ைமைய உல��� எ���� ெசா�கிற�. 500 மி�லிய� ஆ��க��� ��பான

ேக�ப��ய� கால க�ட�திலி��� வா��� வ�� ெகா������ living fossil எ��

க�த�ப�� இ�த ப�ன�� ���க�, 100 ஆ��க���� ேமலாக �ழ�க�தி� இ��� வ��

Protostomes ம��� Deuterostomes வைகபா�ைட ம��கி�றன. நா�ேவைய� ேச��த

வ��ஞான�க� ெச�த ஜ�� ஆ�வ�� Protostomes ப�ன�� ���க�, க� வள��சிய�� ேபா�

Deuterostomes ேபால நட�� ெகா�கிற�. இ�த ப�ற��சி, வைகபா��ய�யலி�

அ��தள�ைதேய அைச�கிற�. �திய அறி� வள��சிய�� ேபா� பைழயைவகைள

�ர���ேபா�� அளவ��� இ��பத�� இ� ஒ� உதாரண�.

இ�த ப�ன�� ���க� Priapulida எ�ற கட� ���கள��

ெதா��ப�� வ�கிற�. Etymology எ�ப� ஒ�

வா��ைதைய� ப�றி மிக�� �வாரசியமான

தகவ�கைள நம�� த�� ஒ� வரலா� ஆ��. இ�த

Priapulida எ�ற வா��ைத Priapus எ�ற கிேர�க

வா��ைதய�லி��த வ�ததா��. Priapus எ�ப� கிேர�க

இனவ���தி கட�ளா��. இ�த Priapus கட��,

ம��ெமா� கிேர�க காத� கட�� Aphrodite-� மக�

ஆவா�. Aphrodisiac, Priapism ேபா�ற ஆ�கில

வா�ைதகள�� �ல�க� இ�த கிேர�க கட�ள�க�.

(எ�ேலா�� ப��பத�� ஏ�வாக, இத�கான பட�கைள

இதன�� நா� இைண�கவ��ைல, த�ென��சியாக

ந��களாகேவ இைணய உலவ�ய�� ேத�� ெத�க!) இதைன�கா�� ேபா� இ�வள�

ெவள��பைடயாகவா, கட�ைள கிேர�க�க� வண�கிய���பா�க� எ�� ேதா�றினா��,

Phallic worship எ�ப� உலகெம��� பரவலாக இ��� வ�வ� தா�. நம� இ��

சமய�தி��, சிவ� Androgynous Ardhanarishwara வ�வ���, ம��ெமா� வ�வான

சிவலி�கம�� Phallic worship தா� எ�ப� உ�ைமய��� உ�ைம. சிலவ�ட�க���

���, நா� தி��பதி, காளக�தி �தலிய இட�கைள பா���வ���, தி��பதி��

அ�கி��ள ��ம�ல� எ�ற இட�தி� உ�ள சிவலி�க�ைத த�சி�த ேபா� Phallic worship,

இ�தியாவ�� ெதா�ைமயான வழிபா�� வ�வ� எ�ப� �ல�ப�ட�.

இ�த priapulid worms ப�றி நா� அறிய ேந��த� என�� கிைட�த ஒ� அ�ய வா��பாகேவ

நா� க��கிேற�. Serendipity in science எ�ப� ஒ� ஆ�ச�யமான அ�பவ�. இ�றள��

priapulid worms ப�றி ஒ� ஆரா��சி�க��ைர�� இ�திய அளவ�� எ�த�படவ��ைல எ�ப�

தா� உ�ைம. அறி� எனப� ெநசவ�� ஒ� �ண�, �� �லாக ெந�வ� ேபா� தா�

ேசக��க�ப�கிற� எ�பத��, ��றா��களாக நா� ேசக��த வ�ஷய� ஒ�

உதாரணமாக அைம�த�.
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