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/க1ைர
பல் ேவC உலகளாBய சPகங் கைள 2ரAநிAத்4வப் ப?த்4ம் Kகமாக 31 நா?கைளச் சார்ந்த
ெதால் Fயல்

ஆய் வாளர்கள் , மானிடBயலாளர்கள் , அUங் காட்&யக கண்காணிப் பாளர்கள்

மற் Cம் மர2யல் ஆய் வாளர்கள் ஆVேயாைர உள் ளடக்Vய வல் Wநர் /X, ெதான்ைம மரபY
ஆய் Bல்

ெநOKைறைய

உUவாக்/வதற் ெகன

ெதான்ைம

ஆய் Bற் /

&றப் 2னமாக

அர்ப்பணிக்கப் பட்ட ஒU ெமய் நிகர் கUத்தரங் Vல் நவம் பர் 2020 இல் சந்Aத்ேதாம் . மனித
எச்சங் கள் பற் Oய வட அெமரிக்க ஆய் Bன் அ\ப் பைட8லான அண்ைமக்கால பரிந்4ைரகள்
எப் ேபா4ம் உலகளாBயதாக இUக்க இயலா4. ஆதலால் உலகளாBய அளBல் ெபாUந்தக்]\ய
ெநOKைற வ^காட்?தல் கள் ேதைவ என்ற கUத்ெதாற் Cைம பரவலாக அOஞர்களிைடேய
நிலBய4. பல் ேவC நிைலகளில்

AகXம்

`ழல் கைளக் கUத்Aல் ெகாண்?, உலகளBல்

ஏற் Cெகாள் ளக்]\ய வ^காட்?தல் கைள நாங் கள் Kன்ெமா^Vேறாம் . அைவ 2ன்வUமாC: 1)
ஆய் வாளர்கள்

அைனவUம்

அவர்கள்

பணிbரிcம்

இடங் களிFUந்4ம் , மனித எச்சங் கள்

ெபறப் பட்ட இடங் களிFUந்4ம் அைனத்4 BAKைறகNம் 2ன்பற் றப் ப?வைத உCA ெசய் ய
ேவண்?ம் ; 2) எந்தெவாU ஆய் ைவcம் ெதாடங் /வதற் / Kன் ஆய் வாளர்கள் ஒU Bரிவான
Aட்டத்ைத தயாரிக்க ேவண்?ம் ; 3) மனித எச்சங் கNக்/ ஏற் ப?ம் இழப் 2ைன ஆய் வாளர்கள்
/ைறக்க ேவண்?ம் ; 4) ஆய் வாளர்கள் அOBயல் கண்?2\ப் bகளின் ெவளிdட்ைடத் ெதாடர்ந்4
மC eராய் f ெசய் ய தரf Vைடப் பைத உCA ெசய் ய ேவண்?ம் ; மற் Cம் 5) ஆய் வாளர்கள் ஒU
ஆய் Bன்

ெதாடக்கத்AFUந்4

மற் ற

ெதாடர்bைடய

பங் ேகற் பாளர்கNடன்

ஈ?படfம்

அவர்களின் கண்ேணாட்டங் கNக்/ மாண்b ெசய் வைத உCA ெசய் யfம் ேவண்?ம் . இவ் வைக
வ^காட்?தல் கைள

கைடப் 2\க்க

நாங் கள்

கடைமப் பட்?ள் ேளாம் ,

ேமWம்

இைவ

ெநOKைற8ன் தரத்ைத ேமம் பட்ட நிைலக்/ எ?த்4ச்ெசல் Wம் என்C எAர்பார்க்Vேறாம் .
/ன்4ைர
ெதான்ைம மனித மரபYக்களின் ப/ப் பாய் f கடந்த காலங் களில் வாழ் ந்த மக்கNக்/ம்
மற் Cம் இன்C வாXம் மக்கNக்/ம் இைடேய காணப் ப?ம் உறfகைள ஆய் f ெசய் வதற் கான
ஒU சக்Aவாய் ந்த அY/Kைறயாக உUெவ?த்4ள் ள4. ஒU ெதாடர்நிைல கUப் ெபாUள்
என்னெவன்றால் , காலங் காலமாக எந்தெவாU இடத்Aல் வாXம் மக்கள் ெபா4வாக நீ ண்டகால
இடம் ெபயர்தல் மற் Cம் உறf ெதாடர்bகளின் Bைளவாக இUப் பார்கள் . ெதான்ைம மரபY
ஆய் f கடந்த பத்தாண்?களில் bAய சான்Cகைள வழங் V மற் ற 4ைறகளின் ேகாட்பா?கNக்/
வW ேசர்த்4ள் ள4. எந்தெவாU மனித இனத்Aன் 'iய் ைம' /Oத்த ெதான்ைமக்கைடகைள
மCக்Vற4

மற் Cம்

இனெவO

மற் Cம்

ேத&யவாத

]ற் Cகைள

ெபாய் யாக்/Vற4.
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மரபYBயல் தரfகைள தவறான கUBயாக பயன்ப?த்A தனிப் பட்ட மனித இனத்4டன்
இைணத்4 பார்க்க Kற் ப?வ4ம் , மரபYத் தரைவ ஒU இனக்/Xfடன் அைடயாளப் ப?த்த
Kற் ப?த்4வ4ம் ெபாUத்தமற் ற &Cஞ் ெசயல் என்ப4 எங் கள் கUத்தா/ம் 1.
ெதான்ைம மனிதர்களிட=Uந்4 ெபறப் பட்ட மரபY அளBலான தரfகளின் Bைரவான
அAகரிப் b என்ப4 2009 இல் ஒன்C=ல் லாத நிைல8ல் இUந்4 உயர்ந்4 ஆறா8ரத்4க்/ம்
ேமற் பட்ட ெதான்ைம மாந்தர்களின் மரபY ெதா/ப் b என்jம் நிைலைய எட்\,

அவற் ைற

எவ் வாC

Kந்ைதய

ெநOKைறயாக

உைரயாடல் களின்

ஆய் f

அ\ப் பைட8ல்

ெசய் வ4

என்ப4

பற் Oய

வளர்ந்4 வUVன்றன17-24.

Bவாதங் கள் 2-16

ெதான்ைம

மரபYBயFன்

ேவகமான வளர்ச்&, ெதான்ைம ெதாடர்பாக எXம் சPக மற் Cம் அர&யல் தாக்கம் , ஒU
காலத்Aல் வாழ் ந்த மக்களின் மரபYBயல் தரfகைள பயன்ப?த்4ம் ெபாX4 அவற் Oற் /
அளிக்க ேவண்\ய மAப் b ேபான்றவற் Oன் காரணமாக மரபY ஆய் Bல்

கைட2\க்க

ேவண்\ய

K\ெவ?க்க

ஆய் f

ஒXங் கைமf

ெநOKைறகள்

/Oத்4

Bைரவாக

ேவண்\cள் ள4.

ெதான்ைம மனிதர்கைள பற் Oய ப/ப் பாய் f ெசய் வதற் / நிCவனம் அல் ல4 அரk சார்ந்த
அjமAcம் ,

அவற் Oன்

வ^காட்?தWம்

மற் Cம்

ஆய் f

ெநOKைறகNம்

எப் ேபா4ம்

ேபா4மானதாக இUக்கா4. ஆய் வாளர்களின் உயராய் f சார்ந்த ெநOKைற கடைமகள் என்ப4
அத்4ைற சார்ந்த நிCவன அைமப் bகளின் ெநOKைறகைள தாண்\ய உயர் தரத்ைத lர்த்A
ெசய் cம் கடைமகளாக
இல் ைல11,25-27.
ெநOKைற

உள் ள4. ஆனால் இைத வைகயைற ெசய் வAல் ஒU=த்த கUத்4

ெபUம் பான்ைமயான
&க்கல் கைள

ெதான்ைம

ஆய் fக்/X

மரபY

எவ் வாC

தXBய

எAர்ெகாண்ட4

ஆய் fகட்?ைரகளில் ,
என்பைத

Bவரிக்/ம்

அOக்ைககள் இடம் ெபற் Cள் ளன28-38. இந்த வளர்ச்&ைய நாங் கள் ஆதரிக்Vேறாம் . ெதா^ல் Kைற
சார்ந்த உயராய் f அைமப் bகNம் ஆய் f

ெநOKைற வ^காட்?தல் கைள ெவளிப் ப?த்தத்

ெதாடங் Vcள் ளன15,39. ெதான்ைம வட அெமரிக்கர்கள் பற் Oய ஆய் Bன் 2ன்னணி8ல் உள் ள
இந்த &க்கல் கைள ஆய் f ெசய் ய மானியம் வழங் கப் பட்ட4 இதற் கான ஒU உதாரணம் எனலாம் .
ஆனால் ெதான்ைம மரபY ஆய் Bல் ஈ?பட்?ள் ள பன்னாட்? அOஞர்கள் மற் Cம் பலதரப் பட்ட
2ரAநிA

/XBனரால்

ைகெயாப் ப=டப் பட்ட

ெநOKைறகள்

/Oத்த

அOக்ைக

அAல்

இடம் ெபறBல் ைல.

Kப் பAற் /ம்
ெதால் Fயல்

ேமற் பட்ட

நா?கைள

2ரAநிAத்4வப் ப?த்4ம்

அCப4க்/ம்

ேமற் பட்ட

ஆய் வாளர்கள் , மானிடBயலாளர்கள் , அUங் காட்&யக கண்காணிப் பாளர்கள் ,
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மற் Cம் மரபYBயலாளர்கள் ஆVேயாைர உள் ளடக்Vய வல் Wநர் /X

2020 ஆம் ஆண்?

நவம் பர் Aங் கள் 4 மற் Cம் 5ஆம் நாட்களில் காெணாளி வ^ கUத்தரங் Vல் பங் ேகற் C ெதான்ைம
மனித எச்ச மரபY ஆய் f
ெசய் வ4டன்

அைவ

ெதாடர்பான ெநOKைறகைள கைட2\ப் பைத நாங் கள் உCA

இன்ைறய

சPகத்ைதcம் ,

மனித

எச்சங் கைள

ேமற் பார்ைவ

ெசய் பவர்கைளcம் மற் Cம் அதற் / ெபாCப் பானவர்கைளcம் , ஆய் வாளர்கைளcம் மற் Cம்
இவ் வாய் fக்/ ெதாடர்bைடய அைனத்4 தரப் 2னைரcம் ெசன்றைடய Kயற் &ப் ப4 என
K\fெசய் யப் பட்ட4. சPகம் மற் Cம் ெதான்ைம /\ ெதாடர்பான &க்கல் களின் அகலத்ைத
Bளக்/வதற் / பல் ேவC உலகளாBய `ழல் களிFUந்4 ெபறப் பட்ட வழக்/ ஆய் fகைள
நாங் கள் இங் / Kன்ைவக்Vேறாம் . உலெகங் VWம் இைவ ெதாடர்பான &க்கல் கள் எவ் வாC
மாCப?Vன்றன என்பைத இைவ எ?த்4க்காட்?Vன்றன. உலகளBல் ஏற் Cக்ெகாள் ளக்]\ய
மனித

எச்சங் கள்

ெதாடர்பான

மரபY

ஆய் Bற் கான

வ^காட்?தல் கைள

நாங் கள்

வழங் /Vேறாம் (கட்டம் 1).
ச6கங் க8டனான ெந;/ைற ஈ>பா> அச்@ழல் சார்ந்ததாBம் :
ெதான்ைம மனிதர்கள் pதான மரபY ஆய் f
ெபUம் பாலன

அெமரிக்கா

ெசWத்Acள் ளன3,4,13,15.

உUவாக்Vcள் ளன.

ெதாடர்bைடய

இந்த

சPகங் கNக்Vைட8லான

ெநOKைறகள்

2ரச்சைனகளில்

கUத்தரங் Vல் ,

ஆய் வாளர்கள்

ஈ?பாட்ைட

அைனத்4

ெதாடர்பான ெவளிd?கள்
மட்?ேம

மற் Cம்

ஊக்/Bப் பதற் கான

ெதான்ைம

மனித

மரபYBயல்

கவனம்

பழங் /\8ன
பரிந்4ைரகைள

ஆய் f

ெதாடர்பான

ஆேலாசைனகள் , பண்பா? மற் Cம் ெநOKைற பரிeலைனகள் , சPகங் கைள உள் ளடக்கல்
மற் Cம்

ஆதரf

Aறன்

நிர்வVப் பதற் கான

]ட்?தல் ,

Aட்டங் கைள

தரf

அOக்ைக

உUவாக்/தல்

மற் Cம்

தயாரித்தல்

மற் Cம்

நீ ண்ட

ெபாCப் b

கால

அவற் ைற
மற் Cம்

ெபாCப் பாளUக்கான Aட்டங் கைள உUவாக்/தல் ஆVயவற் ைற உட்ெகாண்டதாக இUக்க
ேவண்?ம் என்C அெமரிக்க மனித மரபYB2யல் கழகம் ெவளி8ட்ட ஆய் f வ^காட்?தFல்
வைரயCக்கப் பட்?ள் ள415.
/\ேயற் ற

காலனித்4வத்Aன்

வரலாC

உள் ள

ப/Aகள் ,

lர்rக

நிலங் கள்

மற் Cம்

கைலப் ெபாUட்கைள அபகரித்தல் மற் Cம் பழங் /\ சPகங் களின் ெதாடர்ச்&யான உரிைமகள்
இல் லாத ப/Aகளில் பழங் /\ Kன்ேனாக்/கைள ைமயப் ப?த்4வ4 =கfம் Kக்Vயமான4;
சPகங் கNடன்

கலந்தாேலா&க்காத4

இத்தைகய

`ழல் களில்

sங் /

BைளBக்/ம் 5,6.

அெமரிக்காBல் , ]ட்டாட்& நல் ைக ெபCம் நிCவனங் களில் உள் ள அைனத்4 பழங் கால lர்rக
அெமரிக்க எச்சங் கNம் lர்rக அெமரிக்க கல் லைறகள் பா4காப் b மற் Cம் AUப் 2 அjப் bம்
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சட்டத்Aன் (NAGPRA) yழ் வUVன்றன. நிCவனங் கள் பழங் கால மனிதர்களின் எச்சங் கைள
(பண்பாட்? வ^ அைடயாளம் காணக்]\ய அல் ல4 இயலாத) lர்Bக /Xக்கNக்/ AUம் ப
தUவைத இச்சட்டம்

உCA ெசய் Vற4. ஆஸ்AேரFயாBல் , இைத ஒத்த சட்டங் கள்

&ல

சந்தர்ப்பங் களில் 40,000 ஆண்?கள் பழைமயான மனித எச்சங் கைள AUப் 2 அjப் ப வைக
ெசய் Vற440.

எவ் வாறா8jம் ,

ேமற் ெகாள் Nம்

ெதான்ைம

ேபா4 &ல (ஏேதjம்

மனிதர்களின்

எச்சங் கள்

இUந்தால் ) ெபாUள்

பற் Oய

ஆய் fகைள

அல் ல4 வாய் ெமா^ சார்ந்த

இைணப் bகள் இன்ைறய /Xக்கNக்/ இUக்/ம் `ழல் உள் ள4; அல் ல4, &ல /Xக்களின்
பண்பாட்?

மர2ன்

உரிைமைய

மற் றவர்கைள

Bட

ஒU

/Oப் 2ட்ட

சPகத்Aற் /

ெதாடர்bைடயதாக ஊக்/Bப் ப4 சPகேமாதைல BைளBப் பதா/ம் . ஒவ் ெவாU பழங் கால
/\8னUம் ஒU சமகால /Xfடன் ெதாடர்bைடயவர்கள் என்C நிCவ Kைனவ4 lர்rக/\
சார்ந்த ஆய் f ெநOKைற கட்டைமப் b Pலமாக ெபாUத்தமற் றதாக அைமcம் ; ேமWம் ,
/\கNக்/ இைடேய ேமாதைல உUவாக்/ம் .

Cர்Dகக்

கண்ேணாட்டங் கைளப்

HரIநிIத்Kவப் ப>த்KவK

Mல

சமயங் களில்

ஒO

பய4ள் ள /ன்ென>ப் பாBம் :
அெமரிக்காBன் பல நா?களில் , lர்rக பாரம் பரியம்
உள் ளட
ீ ட
் ாக

அர&ன்

உதாரணமாக,

பண்பாட்?

ெமக்&ேகாBல்

சார்ந்த

என்ப4

நிCவனங் களில்

kதந்Aரத்ைதத்

ேத&ய அைடயாளத்Aன்

ஒUங் Vைணக்கப் பட்?ள் ள4.

ெதாடர்ந்4,

ெமஸ்\ேசாஸ்

வம் சாவளிையச் ேசர்ந்தவர்கள் ) என்jம் ெபUம் பான்ைம8னர்கள் ,
மாயா,

ஜேபாெடக்

ஒUங் Vைணந்த
ஊக்/Bத்தல்

மற் Cம்

2ற

ப/Aயாக

மற் Cம்

பழங் /\8னரின்

மரbகைள

இைணத்4ள் ளனர்43-45.

ெபUBல் ,

பா/பாட்ைட

எAர்த்4ப்

(கலப் b

நாஹ}வா (ஆஸ்ெடக்),
ேத&ய

அைடயாளத்Aன்

பழங் /\

ேபாரா\யAன்

Bைளவாக

பண்பாட்ைட
பண்பாட்?

அைமச்சகம் உUவாக்கப் பட்ட446-48. இத்தைகய `ழல் களில் , ெதான்ைம மனித எச்சங் கைள
ப/ப் பாய் f ெசய் ய அரk அல் ல4 பாரம் பரிய நிCவனங் களிடம் ஒப் bதல் ெபCவதற் கான
ெசயல் Kைற என்ப4 ஒU வWவான ெசயல் பா? ஆ/ம் . ஆனால்
வைரKைறகைள

ேநர\யாக

ஏற் Cக்ெகாள் வ4

இத்தைகய அெமரிக்க

எAர்மைறயானதாக

இUக்கலாம் .

இக்கட்?ைர8ன் &ல ஆ&ரியர்கள் மத்Aய மற் Cம் ெதன் அெமரிக்காBன் ெதான்ைம மரபY
ெதாடர்பாக கட்?ைரகைள எXA பல அjபவங் கைள ெபற் OUக்Vறார்கள் . அெமரிக்காBல்
உUவாக்கப் பட்ட உள் நாட்? ெசயல் பாட்\ற் கான தரத்Aற் / ஒத்AைசயBல் ைல என்C ]O
பல் ேவC

Bமர்சனங் கைளப்

ெபற் Cள் ளனர்3,4.

ெமக்&ேகா,

மத்Aய

மற் Cம்

ெதன்

அெமரிக்காைவச் ேசர்ந்த கட்?ைர ஆ&ரியர்கNக்/ இ4ேபான்ற Bமர்சனங் கள் ந?வர்கள்
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சார்ந்த நாட்\ன் ேகாட்பா?கைள Aணிப் பதாகfம் மற் Cம் =க ேமாசமான காலனித்4வத்ைத
உணர்த்4வதாகfம் உள் ள4. ஆனால் பல நா?களில் lர்rக பாரம் பரியத்ைத தXBய அரசாங் க
ஒப் bதல் ெசயல் Kைறகள் மற் Cம் பண்பாட்? நிCவனங் களில் காYம் உள் ளகப் ப?த்தப் பட்ட
ெநOKைறகள் அெமரிக்காBல் ெசய் யல் ப?த்தப?வைதBட அAகம் கைட2\க்கப் ப?வைத
அவர்கள் ஏற் பAல் ைல.

அெமரிக்காBல் உள் ள அரk நிCவனங் கள் மற் Cம் பழங் /\ சPகங் கNக்Vைடேயயான
உறfகளின்

தன்ைம8ல்

ெபUம்

ேவCபா?

உள் ள4,

ேமWம்

]?தல்

ஆேலாசைன

ேதைவப் ப?ம் ேபா4ம் , அதற் கானவற் ைற K\f ெசய் cம் ெபாX4ம் ஆய் வாளர்கள் ஒவ் ெவாU
Aட்டத்ைதcம்

ேதைவயான

தனித்4வ4டன்

அYக

ேவண்\cள் ள4.

ெபU

மற் Cம்

ெமக்~ேகாBல் , பாரம் பரிய மரb அைடயாளத்ைத Kக்Vயமாக கU4ம் lர்வ/\ சPகங் கள்
அர&ல் ேவCபட்ட அளBலான 2ரAநிAத்4வத்ைதக் ெகாண்?ள் ளன. 2ேர&Fல் , lர்rக
சPகங் கள் தங் கள் Pதாைதயர்கNடன் ெதாடர்bைடய ெதால் ெபாUட்களின் ெதாடர்b மற் Cம்
பயன்பா? ஆVயவற் Oல் உரிைமேகார எந்த சட்ட வ^Kைறcம் இல் ைல. அர்ெஜன்\னாBல் ,
lர்rக பாரம் பரியத்ைத உள் ளடக்Vய எந்தெவாU Aட்டத்ைதcம் ெசயல் ப?த்த சPக ஒப் bதல்
ெபற ேவண்?ம் என்ற சட்ட ஆைண எப் ேபா4ம் 2ன்பற் றப் ப?வAல் ைல. /வாத்தமாலாBல் ,
மாயா மற் Cம் 2ற lர்வ/\ சPகத்Aனர் அந்நாட்\ன் பாA மக்கள் ெதாைகைய உள் ளடக்Vய
ேபா4ம் அவர்கள் சPக Bளிம் b நிைல8ல் தான் உள் ளனர். இத்தைகய `ழல் களில் , பழங் கால
மரபY ஆய் Bல் ஈ?பட்?ள் ள ஆய் fக்/X உCப் 2னர்கள் தார்pகப் ெபாCப் bடன் வைரயைற
ெசய் யப் பட்ட

ெநOKைறகைளcம் ,

lர்rக

மற் Cம்

Bளிம் bநிைல8னரின்

கண்ேணாட்டங் கைளcம் கUத்Aல் ெகாண்? ]?தல் நைடKைற ெசயலாக்கம் ேமற் ெகாள் வ4
அவ&யமாVற4.

Cர்Dகம் B;த்த உலகளாQய ேவRபா>கள் :

lர்rகம்

என்பதன்

ெபாUள்

உலகளBல்

ேவCப?Vற4.

ஆப் 2ரிக்காBல் ,

காலனித்4வ

/Xக்களின் வ^த்ேதான்றல் கள் இப் ேபா4ம் ெபUம் அளBல் அAகார கட்டைமப் 2ல் உள் ளனர்.
இங் / lர்rக சPகம் என்ப4 ெபUம் பாWம் இந்த 2ராந்Aயத்Aல் எவ் வளf காலம் lர்rக
சPகத்Aனர் வாழ் ந்4 வUVன்றனர் என்ற மரbகைளக் காட்\Wம் அர&யல் அல் ல4 சPக
ஓரங் கட்டல்

சார்ந்த

அைடயாளத்Aன் அ\ப் பைட8ல்

உள் ள450.

பல ஆப் 2ரிக்க lர்rக

சPகங் கள் அவர்கள் வாXம் நிலங் கNடன் &க்கலான ெதாடர்bகைளக் ெகாண்?ள் ளனர். இAல்
காலனித்4வ மற் Cம் காலனித்4வத்Aற் / 2ந்ைதய இடப் ெபயர்ச்& மற் Cம் இைட•C /Oத்த

7

வரலாCகள் உள் ளன. &ல ப/Aகளில் மக்கள் , lர்Bக உள் ‚ர் மக்கைள தங் கள் உறBனர்களாக
அங் yகரிக்கBல் ைல. இ4 சமகால மத அல் ல4 பண்பாட்? நம் 2க்ைக அைமப் bகள் கடந்த கால
நிைல8FUந்4

ேவCபட்\Uப் பதனால்

இUக்கலாம் 51.

ேமWம்

மற் ற

இடங் களிFUந்4

இடம் ெபயர்ந்தவர்களின் ]ட்? நிைனfகள் , மற் ற /Xக்கNடன் இைணந்AUப் பதால் ஏற் ப?ம்
ப^வாங் /ம் பயம் , மற் Cம் ஐேராப் 2ய காலனித்4வத்Aன் ேபா4 எ?க்கப் பட்ட K\fகளின்
ெதாடர்ச்&யான 2ன்னைடfகள் , சPக அர&யல் நிலப் பரப் bகைள உைடத்ததனால் , அல் ல4
ெதாடர்ந்4 நைடெபCம் வன்Kைற மற் Cம் இடப் ெபயர்Bன் காரணமாகfம்

இUக்கலாம் .

இத்தைகய `ழFல் , பண்பாட்? மரb /Oத்4 K\ெவ?க்/ம் அAகாரத்ைத வழங் /வ4 சPக
ேமாதைல

ேமWம்

sBரமைடய

ெசய் யா4

என்பைத

உCAப் ப?த்த

இப் பண்பாட்\ன்

பங் /தாரகளான உள் ‚ர் /Xக்கள் மற் Cம் அரசாங் க 2ரAநிAகNக்Vைடேய கவனமாக
ஆேலாசைன

ேமற் ெகாள் வ4

அவ&யம் .

இ4ேபான்ற

ேநரங் களில் ,

பழங் /\8னைர

ைமயப் ப?த்A ேமற் ெகாள் ளப் ப?ம் ெதான்ைம மரபY ப/ப் பாய் f /Oத்த அjமA sங் /
BைளBக்கலாம் .

ஆப் 2ரிக்காBல் (மற் Cம் பல ப/Aகளில் ) ெதான்ைம மரபY ஆய் f ெதாடர்பான மற் ெறாU
=க

Kக்Vயமான

2ரச்&ைன

என்ப4

காலனித்4வதால்

ெநOKைறயற் ற

வ^களில்

ேசகரிக்கப் பட்ட மற் Cம் ெபUம் பாWம் ெவளிநா?கNக்/ அjப் பப் பட்ட மனித எச்சங் கள்
ெதாடர்bைடய ஆAக்க காலனித்4வ மரbகைள எAர்ெகாள் வ தா/ம் 52-53. பழங் கால தனிமனித
எச்சங் கைள ஆய் f ெசய் cம் ஆய் வாளர்கள் அந்நாட்\ன் ெதான்ைம மனித எச்ச ெதாடர்பான
பராமரிப் b நிCவனம் மற் Cம் நிbணர்கNடன் இைணந்4 ஆய் f ெசய் யவதற் கான அjமA
ெபUம் ெபாX4 அவ் வட்டாரத்Aன் தனித்4வம் , வரலாற் C அநீ Aகள் , AUப் 2 அjப் பல் மற் Cம்
pட்b பற் Oய Bவாதங் களில் ஈ?பட ேவண்?ம் 54-56. மற் ெறாU இதன் ெதாடர்பான சவால் என்ப4
ஆப் 2ரிக்காBல் ெந?ங் காலமாக நடந்4வUம் சமத்4வமற் ற மற் Cம் ெபUம் பாWம் kரண்டல்
நிைலபா?ைடய ஆய் fகள் /Oப் பாக ஐேராப் 2ய மற் Cம் வட அெமரிக்க அOBயலாளர்களால் ,
Kக்Vயமாக, /ைறந்தபட்ச உள் ‚ர் மக்களின் ஈ?பா? இல் லா4 ேமற் ெகாள் ளப் ப?Vற425-27.
ெவளிநாட்?

ஆய் வாளர்கள்

சமத்4வமான

bரிந்4ணர்fடன்

நிCfவதற் / Kன்jரிைம அளிக்க ேவண்?ம் . இAல்

ஆய் f

ஒத்4ைழப் bகைள

ஆய் f ேகள் Bகள்

மற் Cம்

ஆய் f

கட்டைமfகைள வ\வைமக்க பங் /தாரர்கNக்/ அAகாரம் அளிக்/ம் ப8ற் & மற் Cம் 2ற
Aறன் ேமம் பா? ஆVயைவ அடங் /ம் 57.
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BS அைடயாளத்ைத வTURத்KவK Mல @ழல் களில் Vங் B QைளQக்Bம் ஆற் றைலக்
ெகாண்டK:
lர்rகவா& யார் என்ப4 பற் Oய Bவாதங் கள் உலVல் பல இடங் களில் இனவாத மற் Cம்
ேத&யவாத கைதகNக்/ ஊக்கமளிப் பதாக உள் ள4. இந்த இடங் களில் , ெதான்ைம மரபY
ஆய் Bல்

யாைர

பயன்ப?த்4வ4

அjமAக்கலாம்
sங் /

என்பைதத்

BைளBக்/ம் .

உCA

ேமWம்

ெசய் ய

இ4

lர்rக

அைடயாளத்ைதப்

/Xக்களிைடேய

ேமாதWக்/ம்

பா/பாட்\ற் /ம் வ^வ/க்/ம் .

எ?த்4க்காட்டாக,

இந்AயாBல் ,

சாA

மற் Cம்

மத

2ன்னணி

பற் O

ேகட்பைத

பலர்

தBர்க்Vறார்கள் , ஏெனனில் /X அைடயாளத்Aன் அ\ப் பைட8ல் நீ ண்டகால 4ஷ்2ரேயாகம் ,
மற் Cம்

சாA8ன் அ\ப் பைட8ல்

பா/பா? சட்டBேராதமாக்கப் பட்?ள் ள4. இன்C மற் ற

/Xக்கைள Bட பழங் கால பாரம் பரியத்Aன் p4 எந்தக் /Xக்கNக்/ அAக உரிைம உள் ள4
என்பைதத் sர்மானிக்/ம் Kயற் & ேமாதWக்/ பங் களிப் b ெசய் 4ள் ள4 மட்?மல் லாமல் , ெதற் /
ஆ&யாBன்

ெபUம் ப/Aகளில்

அர்த்தமற் றதாVBட்ட4.
4ைணக்கண்டத்Aல்

இத்தைகய

ஏெனனில்
வ&த்த

ேகள் Bகள்

ஆ8ரக்கணக்கான

Pதாைதயர்

இன்C

Vட்டத்தட்ட

ஆண்?களாக

சPகங் களிைட8லான

ெதற் கா&ய
கலைவகளின்

வ^த்ேதான்றலாகேவ இன்ைறய சPகங் கள் கUதப் ப?Vன்றன58-59. இUப் 2jம் , அந்தமான்
sfகளில்

காணப் ப?வ4

ேபான்ற

தனித்4வ=க்க

பழங் /\8னர்

உள் ளனர்

என்ப4ம்

ெதளிவாகத் ெதரிVற460. பண்பாட்? மர2ைன பா4காப் பதற் காக ெதற் கா&யாBன் பல
ப/Aகளில் ஒU KAர்ச்& ெபற் ற அAகாரப் lர்வ நைடKைறகள்
கட்டைமப் 2ற் /ள்

பணியாற் Cவ4

சPகங் கைள

sங் VFUந்4

உள் ள4. ேமWம் இந்த
பா4காப் பதற் கான

ஒU

Kக்Vயமான வ^Kைறயா/ம் .
ேமற் / •ேர&யாBல் , lர்Bக சPகம் என்C உரிைமேகாUம் /Xக்கNக்/ ஒU &றப் b அந்தஸ்4
ேவண்?ம் என்ற பரிந்4ைர இனெவO மற் Cம் இனப் ப?ெகாைலக்/ பங் களித்த4. நா…
காலத்Aல் "மண்Yடனான இரத்த பந்தம் " என்ற கUத்ைத ஊக்/Bத்த ேத&யவாAகள் , Vழக்/
ஐேராப் பாBல்
இUப் பதாகக்
61

Aரித்தனர் .

ேதாண்\ெய?க்கப் பட்ட

எWம் bக்]?களில்

"ெஜர்மானிய"

]O நில அபகரிப் bகைள சட்டப் lர்வமாக்க ெதால் ெபாUள்
ஐேராப் 2ய

ெதால் ெபாUள்

ஆய் வாளர்கள்

பல

உUவBயல்
ஆய் fகைளத்

ஆண்?களாக

/Oப் 2ட்ட

/Xக்களால் பண்பாட்? மரbகNக்/ உரிைம ேகாUம் கைதகைள bனரைமக்க ேவைல
ெசய் 4ள் ளனர். ேமற் / •ேர&ய `ழFல் ெதான்ைம மரபY ெநOKைறகள் , &ல நிலங் கNக்/

9

பரம் பைர

இைணப் bகளின்

பயன்ப?த்4வைதத்

kய-அைடயாளம்

தBர்த்4,

அேத

காணப் பட

ேநரத்Aல்

கUத்4க்கைள61,62

Kைனcம்

ேத&ய

&Cபான்ைம8னரின்

Kன்ேனாக்/கNக்/ மரியாைதைய உCA ெசய் cம் Kைறைய 2ன்பற் ற ேவண்?ம் . அர&யல்
தைலவர்கள் ெதால் ெபாUள் மற் Cம் பழங் கால மரபY ஆய் ைவ ேமற் ேகாள் காட்\ /X
அைடயாளத்Aன் ஆதரவான கைதகைள ஆதரிப் ப4, 2ன்னர் அவற் ைற அவர்களின் Bலக்/
ெகாள் ைககைள நியாயப் ப?த்த பயன்ப?த்4வ4 ேபான்றைவ ஹங் ேகரி மற் Cம் இஸ்ேரல்
உள் ளிட்ட ேமற் / •ேர&யாBன் &ல நா?களில் இன்Cம் ெதாடர்Vற463–65.

ெதான்ைம மரபX ஆய் 1க்B ெபாOந் தக்YZய ஐந் K வ)காட்>தல் கள் :

மத்Aய ஆ&யா, ைசˆரியா, Vழக்/ ஆ&யா, ெதன்Vழக்/ ஆ&யா மற் Cம் ஓ&யானியா
நா?களில்

காணப் ப?ம்

மரபYBயல்

ஆய் fகள்

/Oத்4

ேபாAய

இட=ன்ைமயால்

Bவாதத்Aற் / எ?த்4க்ெகாள் ளBல் ைல. எனிjம் உலகளBல் ெபாUந்தக்]\ய ெதான்ைம
மரபY ஆய் f /Oத்த ெபாUத்தமான ஐந்4 வ^காட்?தல் கள் BவாAக்கப் பட்டன. ேமேல
BவாAக்கப் பட்ட ஆய் f

`ழல் களின் அ\ப் பைட8ல் ெபாUத்தமான ெதான்ைம மரபY

ஆய் fக்/ ேதைவயான மற் Cம் =க வWவான ெநOKைறத் தன்ைமகைள ஊக்/Bக்க ஐந்4
வ^காட்?தல் கைள Kன்ைவக்Vேறாம் (கட்டம் 1). அOBயல் ெநOKைறகளின் &க்கல் கைளத்
sர்க்/ம் வ^காட்?தல் கNடன் ெதாடங் V, 2ன்னர் பழங் /\ /Xக்கள் உட்பட சPகங் களின்
Kன்ேனாக்/கNக்/ ஆய் Bன் உணர்Aறைன உCA ெசய் cம் தைலப் 2ற் / AUம் bVேறாம் .

(1) ஆய் வாளர்கள் அவர்கள் ேவைல ெசய் Uம் இடங் கள் மற் Rம் மனித எச்சங் கள் ெபறப் பட்ட
இடங் களில் வைரயRக்கப் பட்ட அைனத்K QI/ைறக8ம் Hன்பற் றப் ப>வைத உRI
ெசய் ய ேவண்>ம் :

ெதான்ைம

மரபY

ஆய் ைவ

ேமற் ெகாள் Nம்

BAKைறகைளcம்

2ன்பற் ற

ேவண்?ம்

ெவளிப் பைடயாகத்

ேதான்OனாWம் ,

என்னெவன்றால் , ெதான்ைம மரபY
2ன்பற் CவAல் ைல.

என்பைத

இக்கட்?ைர

ஆய் வாளர்கள்
கUத்Aல்

அைனத்4

ெகாள் ள

ஆ&ரியர்கள்

உள் ‚ர்

ேவண்?ம் .

&லரின்

இ4

அjபவம்

ஆய் வாளர்கள் எல் லா ஒப் பந்தங் கைளcம் எப் ேபா4ம்

எ?த்4க்காட்டாக,

நிCவன,

உள் ‚ர்,

வட்டார

அல் ல4

ேத&ய

அைமப் bகளிFUந்4 அOBயல் ப/ப் பாய் f அல் ல4 உ8ரியல் ெபாUள் களின் ஏற் CமAக்/ பல
நிைல

அjமAகைளப்

நிCவனங் கNக்/

ெபCவ4

அOக்ைககைள

மற் Cம்

ஒப் bக்ெகாள் ளப் பட்ட

வழங் /வ4

அவ&யமாக

கால

அளBற் /ள்

இUக்கலாம் .

உள் ‚ர்
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கட்?ப் பா?கள்

ேபா4மானதாக

இல் லாத

இடங் களில் 66,

ஆய் வாளர்கள்

2ன்வUம்

ெகாள் ைககைளப் 2ன்பற் O உயர் தரத்ைதக் கைடப் 2\க்க ேவண்?ம் .

(2) ஆய் வாளர்கள் எந் தெவாO ஆய் ைவUம் ெதாடங் Bவதற் B /ன் ஒO Qரிவான Iட்டத்ைத
தயாரிக்க ேவண்>ம் :
இAல்

ஆய் fக்

ேகள் Bகளின் ஊடாடல்

இUக்க ேவண்?ம் ; பயன்ப?த்தப் ப?ம்

ெசயல்

‰ட்பங் கள் மற் Cம் எச்சங் கள் p4 எAர்பார்க்கப் ப?ம் தாக்கம் பற் Oய Bளக்கம் (ஆய் f
ெசய் யப் பட ேவண்\ய எWம் b உCப் bகள் மற் Cம் பயன்ப?த்தப் பட ேவண்\ய அளf உட்பட)
இUக்க ேவண்?ம் ; உUவாக்கப் ப?ம் மரபY தரBன் வைக, ஒத்4ைழக்/ம் ஆய் வகங் கNடன்
ெபாUள்

பVர்fக்கான

Aட்டம் , பயன்ப?த்தப் படாத ெபாUள்

AUம் ப ெபCதல் மற் Cம்

K\fகைளப் பVர்வதற் கான காலக்ெக?, எப் ப\ எங் ேக யாரால் K\fகள் ெவளிப் ப?ம்
என்பதற் கான Aட்டம் , எங் / =க அவ&யமானதாக உள் ளேதா அங் / Aறன் வளர்ப்b மற் Cம்
அைமப் b சார்ந்த ப8ற் &க்கான Aட்டம் , மற் Cம் தரf ேச=ப் b மற் Cம் பVர்fக்கான Aட்டம் ,
பங் /தாரர்களால்

ஒப் bக்

ெகாள் ளப் பட்?

Aறந்த

தரf

ெகாள் ைககNக்/

இணங் /தல் 67,

ஆVயைவ இந்த Aட்ட வ\வாக்கத்Aல் உள் ளடக்கப் பட்\Uப் ப4 அவ&யமா/ம் . Aட்டம் ஆய் Bன்
ேநாக்கத்ைத வைரயCத்தல் , மற் Cம் சாத்Aயமான Bைளfகைள ேநர்ைமயாக ெதரிBத்தல் ,
மரபY தரfகளின் ப/ப் பாய் f எAர்பாராத AைசகNக்/ வ^வ/க்/ம் என்பைத அங் yகரிக்க
ேவண்?ம் என்ப4 அவ&யமான Kன்ென?ப் பா/ம் . இத்தைகய Aட்ட ேநாக்கம் ெகாண்ட
ஆய் Bன் பAைவ உUவாக்/வ4, அAல் இUந்4 Bலகல் இUந்தால் அைத 2ன்னர் /Oப் 2டfம்
ஏ4வா/ம் . Pல ஒப் பந்தத்Aல்

சம் பந்தப் பட்டவர்களின் ஒத்4ைழப் bடன் மட்?ேம ஆய் f

வ\வைமப் 2ல் மாCதல் ெசய் தல் நிகழ ேவண்?ம் . பழங் கால மனிதர்களின் எச்சங் கைள ஆய் f
ெசய் ய

அjமA

வழங் கப் ப?ம் ேபா4,

எந்த

ேநாக்கத்Aற் காக

ஒப் bதல்

ெபறப் பட்டேதா

அந்ேநாக்கத்Aன் ெபாCப் பாளர்களாக அவர்கள் ஆVறார்கள் என்பைத ஆய் வாளர்கள் ஒப் bக்
ெகாள் ள ேவண்?ம் . ஆனால் , அவற் Oன் 'உரிைம' மாற் றப் படBல் ைல என்பைத கUத்Aல்
ெகாள் ள ேவண்?ம் 68. மனித எச்சங் கள் மற் Cம் 2ற /Xக்கNக்/ ெபாCப் பானவர்கNடன்
தங் கள் Aட்டத்ைத பVர்ந்4 ெகாள் வ4 ஆய் வாளர்களின் ெபாCப் பா/ம் , அதன் Kன்ேனாக்/கள்
2ரAபFக்க ேவண்?ம் ; இந்த Aட்டவ\f சாமானிய பங் ேகற் பாளர்கNம்

அYகக்]\ய

வைக8ல் எXதப் பட ேவண்?ம் . பங் ேகற் /ம் அைனத்4 தரப் 2னUம் ஒப் bக் ெகாண்டால் , மனித
எச்சங் கைள அதன் lர்Bகத்Aற் / AUப் 2 அjப் bவதற் கான ஒU ஆக்க பாைதைய ஆய் fத்
Aட்டத்Aல் ேகா\ட்?க் காட்டலாம் .
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(3) ஆய் வாளர்கள் மனித எச்சங் க8க்B ஏற் ப>ம் பாIப் ைப Bைறக்க ேவண்>ம் :
=கக்/ைறந்த அளBலான மனித எச்சம் மற் Cம் மாjடBயல் மாAரிகளில் ஆய் f ெசய் வ4
அவ&யமாVற4. /Oப் பாக பல மடங் / மரபY Pலக்]C ெதா/ப் ைப தரவல் லதாக இUக்/ம்
ஒU ஒற் ைற எWம் பான, ெபட்ரஸ் எWம் b மட்?ேம Vைடத்த சந்தர்பங் களில் அதன்p4 கவனம்
ெசWத்4வ4

அவ&யமானதா/ம் 70-73.

=கfம்

ஆய் வாளர்கள்

மற் ற

பங் /தாரர்கNடன்

கலந்தாேலா&ப் பதன் Pலம் ஒU Aட்டKைறைய உUவாக்க ேவண்?ம் . அOBயல் தரBன்
அளைவ அAகரிக்கfம் , மனித எச்ச ேசதத்ைத /ைறக்கfம் , இதற் / ேதைவயான ‰ட்பங் களில்
&றந்த

ப8ற் &

இல் லாமல்

ஆய் வாளர்கள்

மனித

எச்சங் கைள

ேசகரிக்கக்]டா411,12,73-76.

ஆய் வாளர்கள் தங் கள் அOBயல் ேகள் BகNக்/ பAலளிக்க ேதைவயானைத Bட அAகமான
ெபாUட்கைள ஆய் f மாAரியாகக் ெகாள் ளக்]டா4. மாAரிகள் ேசகரிக்/ம் ேபா4 மனித
எச்சங் களின்

ெபாCப் பாளர்கNக்/ மாAரி ேசகரிப் b ஆவணங் கைள உரிய தகவல் கNடன்

வழங் க ேவண்?ம் . மரபY Pலக்]Cகள் 2ரித்ெத?க்/ம் ேபா4 ேமாசமான மற் Cம் /ைறவான
மரபY Pலக்]Cகள் Vைடக்கப் ெபCெமனில் மரபY எச்சங் கைள pண்?ம் pண்?ம் இேத
ேபான்ற

Kைறகைளப்

எAர்மைறயான

ஆய் f

பயன்ப?த்A

ப/ப் பாய் வைவத்

K\fகைளcம்

ெவளி8ட

த?க்க

ேவண்?ம் .

ேவண்?ம் .
மாAரிைய

ேமWம்
ஆய் fக்/

உட்ப?த்4வதற் / Kன், உயர் ெதளிfத்Aறன் bைகப் படம் மற் Cம் உ8ரியல் ெதால் Fயல்
மAப் ˆ? Pலம் உUவBயல் ஆவணப் ப?த்தப் பட ேவண்?ம் . =கfம் பழைமயான மனித எச்சம்
அல் ல4 தனித்4வமான `ழல் களில் , ைமக்ேரா-&\ ஸ்ேகன் அல் ல4 வார்ப்bகள் தயாரிக்கப் பட
ேவண்?ம் . ேமWம் ஒU தளத்Aல் மரபY பா4காப் ைப மAப் 2?வதற் /, KதFல் Bலங் Vயல்
அல் ல4

ப/ப் பாய் f

அல் லாத

எச்சங் களின்

ஆய் f

நடக்க

ேவண்?மா

என்ப4

பற் O

BவாAக்கப் பட ேவண்?ம் .

மாAரி ெபறப் பட்டfடன், எச்சங் களின் ெபாCப் பான பா4காப் b ெசயல் Kைற மற் Cம் மரபY
ெதா/ப் b 2ரித்ெத?த்தல் மற் Cம் மரபY ெதா/ப் b நகல் கள்

ேபான்ற Pலக்]C உ8ரியல்

தயாரிப் bகைளப் பVர்வதன் Pலம் அ?த்த?த்த ஆய் fகளில் ]?தல் மாAரி8ன் ேதைவையக்
/ைறக்க K\cம் . ஆய் f ேநாக்கங் கNக்காக ெபறப் பட்ட Pலக்]C உ8ரியல் தயாரிப் bகைள
மற் ெறாUKைற

அOBயல்

தரfகைள

சரிபார்பதற் காக

பராமரிக்/ம்

ெபாCப் bம்

ஆய் வாளர்கNக்/ உள் ள4. ஆய் வாளர்களிைடேய மாAரி மனித எச்சங் கள் மற் Cம் ெபறப் பட்ட
மரபY ெதா/ப் b நகல் தயாரிப் bகைளப் பVர்ந்4 ெகாள் வதற் / ஒப் bதல் ெபற ஆய் வாளர்கைள
நாங் கள் ஊக்/Bக்Vேறாம் . இ4 Kதல் கட்ட ஆய் Bல் உைரயாற் றப் பட்ட ேகள் Bகைள மCஆய் f
ெசய் ய உதfVற4. ேமWம் Kதல் கட்ட ஆய் Bன் எல் ைலக்/ அப் பால் ]?தல் ப/ப் பாய் fகைள
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ெசயல் ப?த்தfம் ஏ4வாVற4. எனிjம் இத்தைகய பயன்பா?கள் அங் yகரிக்கப் பட்ட ஆய் f
Aட்டத்4டன் ஒத்AUத்தைல உCA ெசய் வ4 அவ&யம் .

(4)

அ;Qயல்

கண்>HZப் -கைள

மRஆய் 1க்B

உட்ப>த்த

ெதாடர்ந்K

தர1கள்

bைடப் பைத உRI ெசய் ய ேவண்>ம் :
ெதான்ைம மரபY ஆய் f K\fகள் சரியான ேநரத்Aல் ெவளி8டப் பட ேவண்?ம் . 2ன்னர்
ஆய் f

K\fகைள மCஆய் f ெசய் ய மரபY தரfகள் மற் ற ஆய் வாளர்கNக்/ Vைடக்க

வ^வைக ெசய் ய ேவண்?ம77-78. ெவளி8டப் பட்ட கண்?2\ப் bகளின் 4ல் Fயத்ைத சரிபார்க்க
/ைறந்தபட்சம் தரf Vைடக்/ம் என்C உத்தரவாதம் இல் ைல என்றால் மற் ற அOBயலாளர்கள்
இந்த ஆய் Bல் ெநOKைறயாக பங் ேகற் க K\யா4. ேமWம் இந்த உத்தரவாதத்ைத ஆய் fக்கான
Pல Aட்ட அjமAகNடன் இைணக்க ேவண்?ம் . இத்தைகய Kயற் & தவறான தகவல் கள்
ெவளி8டப் ப?வைத த?ப் பதற் /ம் , அேத ேகள் Bகைள மCபரிeலைன ெசய் ய BUம் bம்
எAர்கால ப/ப் பாய் fகைள இயக்/வதற் /ம் Kக்Vயமானதாக அைமVற4.
ஆய் f K\Bன் ெவளிdட்ைடத் ெதாடர்ந்4 மரபY தரைவ KXைமயாக Vைடக்கச் ெசய் வ4
&றந்த நைடKைறயா/ம் . ேமWம் ஏறக்/ைறய அைனத்4 ெதான்ைம மரபY தரfகNம் ெபா4
தரf களஞ் &யங் களில் உள் ள?
ீ ெசய் 4 ெவளி8டப் பட்?ள் ளன. இ4 ெதான்ைம மரபY ஆய் f
bலத்Aன் ெநOKைற வFைமயா/ம் 79. மரபY தரைவ KXைமயாகக் Vைடக்கச் ெசய் வ4
Bஞ் ஞான அOBன் Kன்ேனற் றத்Aற் / பங் களிப் ப4டன், மனித எச்சங் களின் ெபாCப் பான
ேமலாண்ைமக்/ம் பங் களிக்Vற4. தரைவ pண்?ம் பயன்ப?த்4ம் Aறன் ேமWம் மாAரி8ன்
ேதைவையக்

/ைறக்Vற4.

எவ் வாறா8jம் ,

பங் /தாரர்களிைடேய

ேமற் ெகாள் ளப் ப?ம்

கலந்4ைரயாடல் கள் பழங் கால மரபY தரைவ pண்?ம் பயன்ப?த்தக்]\ய வ^கைளக்
கட்?ப் ப?த்4Vற4.

&ல

ப/ப் பாய் fகளின்

K\fகைள

மCஅOக்ைக8?வ4

பங் /தாரர்கNக்/ sங் / BைளBக்கfம் , இ4 நன்ைமகைள Bட அAகமான ெக?தல்
இUக்கfம்

வைக

ெசய் வ4

KXைமயான

Aறந்த

மரபY

தரfகளின்

பண்பா/ம் 6,10,82.

இத்தைகய `ழFல் ஆய் f ெதாடங் /வதற் / Kன் 2ற் கால மCமsப் ˆ?கள் அைடயாளம்
காணப் பட்? ஆய் f K\fகைள மC மAப் ˆ? ெசய் cம் ேநாக்கத்Aற் காக மட்?ேம தரைவ
ப/ப் பாய் f ெசய் ய ஒப் bக்ெகாள் Nம் ஆய் வாளர்கNக்/ தரf பVரப் ப?வைத ஆரம் பநிைல
ஆய் f Aட்ட வ\Bன் ஒU ப/Aயாக இUக்க வைக ெசய் ய ேவண்?ம் .
ெதான்ைம

மரபY

தரf

KXைமயாக

ெபா4Bல்

Vைடக்காதேபா4,

K\fகைள

மCபரிeலைன ெசய் வதற் காக, தரfகளின் ேமலாண்ைம மற் Cம் தரf பVர்தல் ஆVயன, ஆய் f
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K\fகளில்

ஆர்வம்

இல் லாத ெதான்ைம மரபY 4ைற8ல்

நிCவனத்தால் ெசய் யப் பட ேவண்?ம் . அUங் காட்&யகங் கள்

நிbணத்4வம்

ெபற் ற ஒU

அல் ல4 பழங் /\ /Xக்கள்

ேபான்ற பங் /தாரர்கள் ஆய் வாளர்களால் ெவளி8டப் பட்ட 2ற/ மரபY தரf பVர்தைல
நிர்வVக்/ம்

ெபாCப் ைப

ஆய் வாளர்கள்

ஒU

வVக்கலாம்
ஆய் Bல்

என்C பரிந்4ைரக்கப் ப?Vற410,13,15,81. இUப் 2jம் ,

பங் ேகற் ப4

ெதா^ல் Kைற

ெநOKைறகNடன்

ஒத்4ப் ேபாகBல் ைல எனில் , Pல ஆய் f ஒப் பந்தத்Aல் உள் ள ேகள் Bகைள Bமர்சன ரீAயாக
மCபரிeலைன

ெசய் cம்

நிைல8ல் ,

ஆய் f

கண்?2\ப் bகளில்

பங் /

ெகாண்டவர்கள்

த/Aவாய் ந்த ஆய் வாளர்கNக்/ தரைவப் பVர்வைத மCக்கலாம் . Kக்Vயமான மCஆய் f
ேநாக்கங் கNக்காகப் பயன்ப?த்த Bண்ணப் 2க்/ம் ஆய் வாளர்கNக்/ KXைமயாக அல் லாத
ெபா4த்

தரைவ

BநிேயாVப் பைத

உCA

ெசய் வதற் காக

&ல

வ^Kைறகள்

உள் ளன.

எ?த்4க்காட்டாக, இ4 &ல சமயங் களில் நrன மரபY தரfகNக்/ ெசய் யப் பட்?ள் ளப\,
Bண்ணப் பதாரரின்

ேகாரிக்ைக

ெவளிdட்\ல்

Bவரிக்கப் பட்?ள் ள

தரf,

பயன்பாட்\ன்

வரம் bகைள lர்த்Aெசய் Vறதா என்பைத sர்மானிக்/ம் ஒU தரf அYகல் /XBFUந்4
Kைறயான Bண்ணப் பம் மற் Cம் ஒப் bதFன் ேபா4 மட்?ேம தரைவப் பVUம் ஒU இைணய வ^
களஞ் &யத்Aன் Pலம் தரைவ வழங் க K\cம் (dbGaP மற் Cம் EGA)82-83. இ4 ேபான்ற மரபY தரf
வழங் /ம்

வ^Kைறகள் Pலம் தனிcரிைம 2ரச்சைனகள்

நிவர்த்A ெசய் யப் பட்?ள் ளன.

இAWள் ள ஒU /ைறபா? தரf பVர்f ெசயல் Kைற ெம4வாக இUப் பைத /Oப் 2டலாம் .
ெதான்ைம மரபY தரf ேச=ப் b மற் Cம் பரவFல் சPகங் கைள உள் ளடக்Vய உள் நாட்? தரf
உ8ர் களஞ் &யங் கள் நிCவப் படத் ெதாடங் Vcள் ளன10,13,79,84,85. அேத ேநரத்Aல் ஆய் வாளர்கள் ,
சPகப் 2ரAநிAகள் அல் ல4 கண்காணிப் பாளர்கள் உட்பட எந்த பங் /தாரர் /Xfம் Pல ஆய் f
ஒப் பந்தத்Aல்

உள் ளடக்கப் பட்ட

ேகள் Bகைள

Bமர்சன

ரீAயாக

மCபரிeலைன

ெசய் ய

BUம் bம்

ஆய் வாளர்கNக்/ தரf அளிக்கப் ப?வைத கட்?ப் ப?த்தக்]டா4. இத்தைகய

`ழலால்

உள் நாட்?

தரf

களஞ் &யங் கள் ,

Pல

ஆய் f

ஒப் பந்தத்Aன்

அப் பால்

உள் ள

ேநாக்கங் கNக்காக தரfகைள ேச=த்4 BநிேயாVப் பAல் Kக்Vய பங் / வVக்க K\cம் .

(5)

ஆய் வாளர்கள்

ஆய் Qன்

ெதாடக்கத்ITOந் K

மற் ற

பங் Bதாரர்க8டன்

ஈ>பட

ேவண்>ம் மற் Rம் பங் Bதாரர்களின் கண்ேணாட்டங் க8க்B மIப் பளித்K உணர்Iறைன
உRI ெசய் ய ேவண்>ம் :
bAய பழங் கால மரபY தரைவ உUவாக்/ம் Aட்டம் உள் ‚ர் சPகங் கள் , ெதால் ெபாUள்
ஆய் வாளர்கள் , மாjடBயலாளர்கள் , மர2யலாளர்கள் , கண்காணிப் பாளர்கள் உட்பட பல் ேவC
பங் /தாரர்களால் ெதாடங் கப் படலாம் . அவர்கள் யாராவ4 அல் ல4 அைனவUம் அOBயல்
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பங் களிப் ைப
இவ் வாய் Bல்

தUம்

நிைல8ல்

ஆய் f

கலந்தாேலா&க்கப் ப?ம்

/XBன் உCப் 2னர்களாக இUக்கலாம் . 2றர்,
ெபாX4

அப் பங் /தாரர்கள்

ெபயர்

/Oப் 2ட

ஒப் bக்ெகாண்டால் , ஆய் f கட்?ைர8ன் ஒப் bதல் 2ரிfகளில் அவர்கNக்/ நன்O ெதரிBக்க
ேவண்?ம் . மனித எச்சங் கள் ெபறப் பட்ட இடத்AFUந்த /Xக்களிடம்
ஆய் f

ஆய் f வ\வைமப் b,

ேகள் Bகள் மற் Cம் ஒU அOBயல் Aட்டம் ெதாடர ேவண்?மா என்ப4 பற் Oய

Bவாதங் களில் sBரமாக ஈ?பட ேவண்?ம் . பங் /தாரர்கள் ]ட்டாக நடக்/ம் ேவைலக்/
ஆதரவாக இல் லாBட்டால் ஆய் வாளர்கள் எAர்மைறயான பAைல ஏற் க ேவண்?ம் 15.
ஒU=த்த கUத்4க்/ வந்தfடன், ெதா^ல் Kைற அOBயல் ெநOKைறகளின் அ\ப் பைட8ல்
ஆய் வாளர்கள் ேமWம் ஒப் bதல் ேதைவ8ல் லாமல் ஆய் f

K\f ெவளி8?ம் வைர தங் கள்

ேவைலையத் ெதாடர K\cம் . ஆய் f கட்?ைர ெவளிdட்\ற் / Kன்னர் ஆய் fக் /XBல்
உCப் 2னராக இல் லாத பங் /தாரர் /Xக்களால் ைகெயXத்4ப் 2ரAகைள அங் yகரிக்க
ேவண்\ய அவ&யம் இUக்க ேவண்?ம் என்ற பரிந்4ைர சாத்Aய=ல் ைல15,81. ஏெனனில் இ4
கட்டாயமாக்கப் பட்ட ஒU ஆய் Bல் ஆய் வாளர்கள் ெநOKைற8ன்ப\ பங் ேகற் க K\யா4. ஒU
ஆய் f ெதாடங் Vயfடன் அOBயல் kதந்Aரத்Aன் கட்டாயமான4, தரfகளின் தாக்கங் கைளப்
பற் Oய பங் /தாரர்களின் Kன்ேனாக்/கைள கUத்Aல் ெகாள் ளாமல் ஆய் வாளர்கள் ஆய் f
K\fகைள ெவளி8ட ேவண்?ம் என்ற அவ&ய=ல் ைல. ஆய் f K\fகைள ெவளி8?வதற் /
Kன்பாக பங் /தாரர்களின் Kன்ேனாக்/கைள ஆராய் வ4 மற் Cம் Bமர்சன 2ன்Šட்டங் கைள
வழங் /வ4 /Oப் பாக K\fகைள ஆச்சரியப் ப?த்4ம் மற் Cம் Kந்ைதய அjமானங் கைள
சவால் ெசய் cம் K\fகள் வUம் ேபா4 ஆய் f

K\fகNடன் கலந்4ைரயாடFல் ஈ?பட

அைழப் ப4 மAப் bக்/ரிய4. ஒU ஆய் Bன் ெதாடக்கத்Aற் /ப் 2ற/ மற் ற பங் /தாரர்கNடன்
ெதாடர்ந்4 ஈ?ப?வ4 ஒU பயjள் ள வ^Kைறயா/ம் , இதன் Pலம் ஆய் வாளர்கள் தங் கள்
ெதா^ல் Kைற ெநOKைற கடைமகைள Kன்ென?க்க K\cம் . ஒU ஆய் f K\ைவப் பVர்வ4
பங் /தாரர்

/XBற் /

/Oப் 2டத்தக்க

பாAப் ைபத்

ஏற் ப?த்4ம்

என்C

இத்தைகய

உைரயாடல் கள் kட்\க்காட்\னால் , ஆய் வாளர்கள் அத்தைகய K\fகைள ெவளி8டக்]டா4.
ஆய் வாளர்கள் ஆய் Bன் b4ப் 2ப் bகைள பங் /தாரர்கNக்/ வழங் கfம் மற் Cம் ஒU Aட்டத்Aன்
உச்சக்கட்டத்Aல் ஆய் f K\fகைள வழங் கfம் வ^வைக ெசய் ய ேவண்?ம் . ஆரம் பத்Aல்
இUந்ேத ஆய் Bன் சாத்Aயமான கண்?2\ப் bகள் என்னவாக இUக்கலாம் , மரபY தரf மற் ற
அOf வ\வங் கNடன் Kரண்படலாம் , என்பனவற் ைற கUத்Aல் ெகாள் ள ேவண்?ம் . ேமWம்
அOBயல் ப/ப் பாய் fகளின் K\fகள் அOவார்ந்த ெவளிdடாக அOBக்கப் ப?ம் ேபா4, அைவ
ெதான்ைம ெதால் ெபாUள்

நிbணத்4வம் , ஆழமான நம் 2க்ைககளின் Kக்Vயத்4வத்ைத
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/ைறக்கா4 மற் Cம் மAப் 2ழக்க ெசய் யா4 இUக்க ேவண்?ம் . மரபY ப/ப் பாய் fகள் மற் Cம்
2ற

ஆதாரங் களின்

K\fகNக்/

இைட8லான

Kரண்பா?கள்

கடந்த

காலத்ைதப்

bரிந்4ெகாள் Nம் ]ட்? இயல் 2ன் Kக்Vய ]Cகளாக அOBக்கப் பட ேவண்?ம் .

ஆய் வாளர்கள் சPகங் களால் அYகக்]\ய ]?தல் ஆய் f ெவளிd?கைள உUவாக்/ம் ெவளி
Kயற் &களில் பங் /தாரர்கNடன் இைணந்4 பணியாற் ற ேவண்?ம் . ஆய் f

K\fகைள

உள் ‚ர்

வளங் கைள

ெமா^களில்

ெமா^ெபயர்க்க30,35,36,84,85,

/ழந்ைதகளின்

கல் B

வளர்ப்பதற் கான ஆக்கங் கள் 88-91, ‹லகங் கள் அல் ல4 2ற சPக ைமயங் கNக்கான &ற் ேற?கள்
மற் Cம்

4ண்?

2ரkரங் கைள

அUங் காட்&யகங் கNடன்

தயாரித்தல்

இைணந்4

ஒத்4ைழப் பாளர்கNடன்

இைணந்4

இUக்/ம் ேபா4, ஆய் வாளர்கள்

அல் ல4

கண்காட்&கைள

பணிbரிதல்
ெசயல் ப?த்த

ப8ற் & மற் Cம்

வ\வைமக்க

ஆVயவற் ைற
ேவண்?ம் .

உள் ‚ர்

ெதாடர்bைடயதாக

கல் Bக்/ பங் களிப் b ெசய் ய ேவண்?ம் ,

/Oப் பாக /Xக்களின் பங் /தாரர், உள் ‚ர் சPகங் களின் உCப் 2னர்கNக்/ம் 4,15, மற் Cம்
மனித எச்ச ேசகரிப் bகளின் நிைலைமைய ேமம் ப?த்4வதற் கான வ^கைள கUத்Aல் ெகாள் ள
ேவண்?ம் 11. ஆய் f Bளக்கம் உUவாக்/வ4, bரிந்4 ெகாள் வ4 மற் Cம் தரfகைளப் பரப் bதல்
ஆVயவற் Oற் / ேதைவயான நிA நல் ைககள் , உதாரணமாக மனித எச்சங் கள் மாAரி ேசகரிப் b
மற் Cம் ஆய் வக உத்Aகள் மாAரி ப8ற் & நைடெபற வைக ெசய் ய ேவண்?ம் . ேமWம் ப8ற் &
அல் ல4 ெதா^ல் Kைற ]ட்டங் களில் கலந்4 ெகாள் வதற் கான நிA உதB ெசய் ய ேவண்?ம் .
Kகவர் நிCவனங் கNக்/ Aறன் ேமம் பாட்? Kயற் &கNக்/ ேபா4மான நிA ஒ4க்கப் ப?வைத
உCA ெசய் ய ேவண்?ம் .

ெதான்ைம மனிதர்களின் எச்சங் கள் பற் ;ய ெந;/ைற மரபX ஆய் Qைன ஊக்BQத்தல் :

ஆய் வாளர்களின் பணி8ன் ஒU ப/Aயாக, அOஞர்கள் ஆய் f K\fகளின் கUத்Aயல் -உந்4தல்
உUமாறைல சரிெசய் cம் ஒU ெபரிய கடைமcம் உள் ள4. ஆய் f K\f ெவளிd?களில்
தரfகளின்

ெதா^ல் ‰ட்ப

பத்Aரிக்ைகயாளர்கள்
தகவல் ெதாடர்bக்காக

Bளக்கத்ைதத்

அல் ல4

கல் Bயாளர்களால்

kUக்கப் ப?Vற4.

கண்?2\ப் bகைள பத்Aரிக்ைக மற் Cம்
ேதைவயான ேபா4, Bஞ் ஞானிகள்

ெதாடர்ந்4,

அர&யல்

பல

பரந்த

ஆய் fகள் ,

அOBயல்

பார்ைவயாளர்கNக்கான

ேநாக்கங் கNக்காக

ஆய் f

அரk தவறாக &த்தரித்த நிகழ் fகள்

உள் ளன.

தவறான Bளக்கத்ைத சரிெசய் ய ேவண்\ய கடைம

உள் ள464. ெபா4மக்கைள ெசன்றைடவதற் / கட்?ைரகள் மற் Cம் bத்தகங் கைள எX4தல்
மற் Cம் சPக ஊடகங் கள் மற் Cம் ஆவணப் படங் கNக்/ பங் களிப் ப4 ஆVயைவ அடங் /ம் 92-100.
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எங் கள்

கலந்தாய் Bல் ,

ெதான்ைம

மரபY

ஆய் f

ெநOKைற

வ^காட்?தல் கNக்/

பலதரப் பட்ட பங் ேகற் பாளர்களிைடேய ெபUம் ஆதரf வழங் கப் பட்டதால் , ெதான்ைம மரபY
ஆய் Bல் ஈ?பட்?ள் ள பரந்த சPகம் இந்த ெகாள் ைககNக்/ ஆதரவளிக்/ம் என்C நாங் கள்
எAர்பார்க்Vேறாம் . ேமWம் ஆய் f

பத்Aரிக்ைககள் , ெதா^ல் Kைற அைமப் bகள் மற் Cம்

நிAநல் ைக நிCவனங் கள் ஆVயவற் Oன் அAகாரப் lர்வ வ^காட்?தல் கNக்/ இைவயாfம்
ஒU Kன்ேனா\ அ\ப் பைடைய உUவாக்கலாம் என்C பரிந்4ைரக்Vேறாம் .
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கட்டம் 1 - மனித எச்சங் கள் பற் ;ய மரபX ஆய் 1க்B உலகளQல் ெபாOந் தக்YZய ஐந் K
வ)காட்>தல் கள்
(1) ஆய் வாளர்கள் அைனத்4 BAKைறகNம் அவர்கள் ேவைல ெசய் cம் இடங் களிWம் , மனித
எச்சங் கள் ெபறப் பட்ட இடங் களிWம் 2ன்பற் றப் ப?வைத உCA ெசய் ய ேவண்?ம் .

(2)

ஆய் வாளர்கள் எந்தெவாU ஆய் ைவcம் ெதாடங் /வதற் / Kன் ஒU Bரிவான Aட்டத்ைத

தயாரிக்க ேவண்?ம் .
(3) ஆய் வாளர்கள் மனித எச்சங் கNக்/ ஏற் ப?ம் பாAப் ைப /ைறக்க ேவண்?ம் .
(4) ஆய் வாளர்கள் அOBயல் கண்?2\ப் bகளின் ெவளிdட்ைடத் ெதாடர்ந்4 மCஆய் ைவ
அjமAக்க ேதைவயான தரf Vைடப் பைத உCA ெசய் ய ேவண்?ம் .
(5) ஆய் வாளர்கள் ஒU ஆய் Bன் ெதாடக்கத்AFUந்4, சம் பந்தப் பட்ட பங் ேகற் பாளர்கNடன்
ஈ?படfம் அவர்களின் கண்ேணாட்டங் கNக்/ மAப் பளிப் பைத உCA ெசய் ய ேவண்?ம் .
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இக் கட்>ைர இOபKக்Bம் ேமற் பட்ட ெமா)களில் ெமா)ெபயர்ப்- ெசய் யப் பட்>ள் ளK:
இக்கட்?ைர ஆங் Vலத்Aல்

மAப் பாய் f ெசய் யப் பட்?, Nature இத^ன் இைணயதளத்Aல்

தைட8ன்O Vைடக்Vற4. ஆ&ரியர்கள் ஆப் 2ரிக்க, அரb, கட்டலான், eன, /ேராMய, 2ரஞ் k,
ெஜர்மன், ‘ப் U, இந்A, ஹங் ேகரியன், ஜப் பானிய, ேபார்த்4y&யம் , பஞ் சா2, ரMயன்,
&ங் களம் , ஸ்பானிஷ், kவா’F, ஸ்r\ஷ், த=ழ் , 4Uக்V, உU4 மற் Cம் ேஹாசா ேபான்ற
இUப4க்/ம்

ேமற் பட்ட ெமா^களில்

KX ெமா^ெபயர்ப்b ெசய் 4ள் ளார்கள் . அவற் ைற

figshare.com இல் Vைடக்கச் ெசய் 4ள் ளனர் (dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.16744552).

ஒப் -ைக
ெதான்ைம

மரபY

ெநOKைறகள்

/Oத்த

ப8லரங் Vன்

பங் ேகற் பாளர்கள் ,

இந்தக்

கட்?ைரைய Bவாதங் கள் மற் Cம் Bமர்சனக் கUத்4கள் Pலம் ேமம் ப?த்Aய பல ]?தல் சக
ஊ^யர்கNக்/

நன்O.

இந்த

கட்?ைர

பார்ைவயாளர்கNக்/

Aறந்த

ெசன்றைடcம் வண்ணம் உCA ெசய் ய இக்கட்?ைர ஆ&ரியர்கள் அைனவUம்

அjமAcடன்
CC BY எjம்

ெபா4 பAப் bரிைம உரிமத்ைதப் பயன்ப?த்Acள் ளனர். கட்?ைர ஆ&ரியர் C.J.F ஆஸ்AேரFய
ஆய் f கfன்&ல் \ஸ்கவரி ப் ராஜக்ட் DP 160100811 இன் ஆதரைவ ெபற் Cள் ளார். ஆ&ரியர் V.G.
அவர்களின் ேத&ய ஆய் fத்தகைம (NRF), ெதன்னாப் 2ரிக்காBன் ஆதரைவ ஒப் bக்ெகாள் Vற4;
ெவளி8டப் பட்ட கUத்4கள் மற் Cம் K\fகள் , ஆ&ரியர்களின் கUத்4கேளயன்O

NRF-ன்

கUத்4கள் அல் ல. ஆ&ரியர் M.O. அவர்களின் Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
மானியம் 302163/2017-4 மற் Cம் Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo மானியம் 2018/23282-5
ஆVயவற் Oன் ஆதரைவ ஏற் C நன்O பாராட்?Vறார். ஆ&ரியர் P.S. அவர்களின் 2ரான்&ஸ்
Vரிக் இன்ஸ்\\•ட் ேகார் ஃபண்\ங் (FC001595) bற் Cேநாய் ஆய் f

UK, UK மUத்4வ ஆய் f

கfன்&ல் மற் Cம் ெவல் கம் \ரஸ்ட் ஆVயவற் Oன் நல் ைகைய நன்O பாராட்?Vறார். ஆ&ரியர்
V.S. அவர்களின் அேலான் ஊக்க நிAைய ஏற் C நன்O பாராட்?Vறார். ஆ&ரியர் M.S டச்k ஆய் f
கfன்&ல்

மானியம்

VI.C.191.070 இன் ஆதரைவ நன்O

பாராட்?Vறார். ஆ&ரியர் A.S.-N.

ஹங் ேகரிய அOBயல் அகாட=8ன் ெஜேனாஸ் ேபாலாய் ஆய் f

உதBத்ெதாைகைய ஏற் C

நன்O பாராட்?Vறார். ஆ&ரியர் K.T அவர்கள் JC ேபாஸ் ெபல் ேலாMப் , SERB, மற் Cம் CSIR,
அOBயல்

மற் Cம்

ெதா^ல் ‰ட்ப அைமச்சகம் , இந்Aய அரkநிA அளித்தைமக்/ நன்O

நBல் Vறார். ஐேராப் 2ய ஆய் f கfன்&ல் (ERC-2017-StG 804844- DaIRYCULTURES) மற் Cம் ெவர்னர்
eெமன்ஸ் ஸ்\ஃப் டங் ஆVேயாரின் ஆதரைவ ஆ&ரியர் C.W ஏற் C நன்O பாராட்?Vறார்.
ஹார்வர்ட் மUத்4வப் பள் ளி8ன் ஆ&ரியர்கள் ஜான் ெடம் 2ள் டன் அறக்கட்டைள (6122) மற் Cம்
ேஹாவர்ட் ’•ஸ் மUத்4வக் கழகத்Aன் ஆதரைவ ஏற் C நன்O பாராட்?Vேறாம் . MBI «ப் …க்
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மற் Cம் MBI ெஜனாBன் ஆ&ரியர்கNக்/ ேமக்ஸ் 2ளாங் க் ெசாைசட்\ மற் Cம் ெதான்ைம
மத்Aய தைரக்கடFன் ெதால் ெபாUள் அOBயWக்கான ேமக்ஸ் 2ளாங் க் ஹார்வர்ட் ஆய் f
ைமயம் நிAயளித்4ள் ள4. இதைன ஏற் C நன்O பாராட்?Vேறாம் .

கட்>ைர

ஆMரியர்களின் பங் களிப் -கள் : கலந்4ைரயாடல் களில்

பங் ேகற் ற அைனத்4

ஆ&ரியர்கNம் அகரவரிைச8ல் பட்\யFடப் பட்?ள் ளனர்.

ேபாட்Zd>ம் ஆர்வங் கள் : ஆ&ரியர்கள் (ர*பா- ம/01 ேபாட்\8?ம் ஆர்வங் கள் இல் ைல
என்C அOBக்Vறார்கள் .
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ேமற் ேகாள் காட்டப் பட்ட கட்>ைரகள் :

1. Booth, T. J. A stranger in a strange land: a perspective on archaeological responses to the palaeogenetic
revolution from an archaeologist working amongst palaeogeneticists. World Archaeology 51, 586–601
(2019).
கடந்த காலங் களில் மக்கைளப் பற் Oய வளமான bரிதைல வளர்க்க ெதால் ெபாUள்
சான்CகNடன் ேபFேயா¬ேனா=க் தரைவ ஒUங் Vைணப் பதன் சவால் கள் மற் Cம் நன்ைமகள்
பற் Oய ஒU ெதால் ெபாUள் ஆய் வாளரின் Kன்ேனாக்ைக வழங் /Vற4.

2. Austin, R. M., Sholts, S. B., Williams, L., Kistler, L. & Hofman, C. A. Opinion: To curate the molecular
past, museums need a carefully considered set of best practices. Proceedings of the National Academy of
Sciences 116, 1471–1474 (2019).

ேசகரிப் bகைளப் பா4காக்/ம்
ெபாCப் b பற் Oய அUங் காட்&யக அ\ப் பைட8லான
Kன்ேனாக்ைக Kன்ைவக்Vற4 மற் Cம் உ8ர் Pலக்]C ஆய் fக்கான Aட்டங் கைள மAப் ˆ?
ெசய் வதற் கான வ^காட்?தைல வழங் /Vற4.

3. Bardill, J. et al. Advancing the ethics of paleogenomics. Science 360, 384–385 (2018).

ெதான்ைம மரபY
ஆய் Bல் ெநOKைற, &றந்த நைடKைறகள் /Oத்த lர்rக
Kன்ேனாக்/கைள வழங் /Vற4 மற் Cம் பங் /தாரர் சPகங் கNடன் ெபாUத்தமான ஈ?பா?
/Oத்த வ^காட்?தைல வழங் /Vற4.

4. Claw, K. G. et al. A framework for enhancing ethical genomic research with Indigenous communities.
Nature Communications 9, 2957 (2018).
5. Claw, K. G. et al. Chaco Canyon Dig Unearths Ethical Concerns. Human Biology 89, 177 (2017).
6. Cortez, A. D., Bolnick, D. A., Nicholas, G., Bardill, J. & Colwell, C. An ethical crisis in ancient DNA
research: Insights from the Chaco Canyon controversy as a case study. Journal of Social Archaeology
146960532199160 (2021) doi:10.1177/1469605321991600.
7. Crellin, R. J. & Harris, O. J. T. Beyond binaries. Interrogating ancient DNA. Arch. Dial. 27, 37–56
(2020).
8. Eisenmann, S. et al. Reconciling material cultures in archaeology with genetic data: The nomenclature of
clusters emerging from archaeogenomic analysis. Scientific Reports 8, 13003 (2018).
9. Gibbon, V. E. African ancient DNA research requires robust ethics and permission protocols. Nature
Reviews Genetics 21, 645–647 (2020).
வாXம் மக்கள் பற் Oய மரபY ஆய் fக்காக ஆப் 2ரிக்காBல் உUவாக்கப் பட்ட ெநOKைற
வ^காட்?தல் , பழங் கால மரபY ஆய் fகளில் மாற் றத்4டன் பயன்ப?த்தப் படலாம் என்பைத
வFcCத்4Vற4, ெதன்னாப் 2ரிக்க நிCவனங் கள்
மற் Cம்
சPகக் /Xக்களிைடேய
ஒத்4ைழப் b Pலம் உUவாக்கப் பட்ட ெநOKைறகைள எ?த்4க்காட்?Vற4.

10. Hudson, M. et al. Rights, interests and expectations: Indigenous perspectives on unrestricted access to
genomic data. Nature Reviews Genetics 21, 377–384 (2020).
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11. Prendergast, M. E. & Sawchuk, E. Boots on the ground in Africa’s ancient DNA ‘revolution’:
archaeological perspectives on ethics and best practices. Antiquity 92, 803–815 (2018).
ஆப் 2ரிக்க உ8ரியல் ெதால் ெபாUள் ஆய் f `ழல் கNக்/ /Oப் பாக ெநOKைற &க்கல் கைள
மAப் பாய் f ெசய் Vற4 மற் Cம் நிCவன ேசகரிப் bகளில் ெதான்ைம மரபY ஆய் fக்கான
&றந்த நைடKைறகNக்கான வ^காட்?தல் கைள பரிந்4ைரக்Vற4.

12. Sirak, K. A. & Sedig, J. W. Balancing analytical goals and anthropological stewardship in the midst of the
paleogenomics revolution. World Archaeology 51, 560–573 (2019).
13. Tsosie, K. S., Begay, R. L., Fox, K. & Garrison, N. A. Generations of genomes: advances in paleogenomics
technology and engagement for Indigenous people of the Americas. Curr Opin Genet Dev 62, 91–96
(2020).
14. Hakenbeck, S. E. Genetics, archaeology and the far right: an unholy Trinity. World Archaeology 51, 517–
527 (2019).
15. Wagner, J. K. et al. Fostering Responsible Research on Ancient DNA. The American Journal of Human
Genetics 107, 183–195 (2020).
ெதான்ைம
மரபY
ஆய் Bல்
ஈ?பட்?ள் ள
ஆய் வாளர்கள்
மற் Cம்
பங் /தாரர்
சPகங் கNக்Vைடேயயான ெநOKைற ஈ?பாட்ைட ஊக்/Bப் பதற் கான இந்த வ^காட்?தல் ,
மனித மரபYB2யல் அெமரிக்க சPகத்Aன் ெதா^ல் Kைற நிCவனத்தால் அங் yகரிக்கப் பட்ட
Kதல் பரிந்4ைரயா/ம் .
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