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ஆசிரியர் ்பக�ம்
காலநிலல மாற்றம் 
உடனடித் தேலை

ஒட்டு ச�ாத்்த உலகின ஒசர பிரச்சி்னையா� ்தறச்பாது 
விவாதிக�ப்படுவது �ாலநி்ல �ாற்றம். இ்தன வி்ைவா� 
புவி சவப்பம் உயர்்தல், �டல் �ட்டம் உயர்்தல், அதீ்த 
�்ை, அதீ்த வ்றட்சி ஆகிய்வ உள்ளிட்ட பிரச்சி்னை�ள் 
உருவாகும் எனறு அறிவியலாைர்�ள் கூறினைர். ்தறச்பாது 
உல்�சய மிரட்டி வரும் ச�ாசரானைா ்வரஸ் 
்தாககு்தலுககும் �ாலநி்ல �ாற்றச� �ாரணம் எனறு 
�ரு்தப்படுகி்றது. 

இந்நி்லயில் உல� நாடு�ளின அரசு�ள் அ்னைத்தும் 
�ாலநி்ல �ாற்றம் என்ற அம்ெத்தில் �வனைத்்்தக 
குவித்து ்பல்சவறு செயற்பாடு�்ை ச�றச�ாண்டு 
வருகின்றனை. இ்தன ஒரு �ட்ட�ா� ்தமிழநாடு அரசின 
சுறறுச்சூைல் – வனைத்து்்ற அ்�ச்ெ�த்தின ச்பயர் 
சுறறுச்சூைல், �ாலநி்ல �ாற்றம் �றறும் வனைத்து்்ற 
எனை �ாறறி அ்�க�ப்பட்டுள்ைது. ்தமிழநாட்டின புதிய 
அரசு �ாலநி்ல �ாற்றம் குறித்து உரிய �வனைம் செலுத்்த 
ச்தாடங்கியிருப்ப்தன அ்டயாை�ா� இ்்தப ்பார்க�லாம். 

�ாலநி்ல �ாற்றத்்்த எதிர்ச�ாள்ை அ்னைத்துத் 
து்்ற�ளிலும் புதிய ்பார்்வ�ள் ச்த்வப்படுகின்றனை. 
அரசின அ்னைத்துத் து்்ற ொர்ந்்த ச�ாள்்��்ை 
வடிவ்�ப்பதிலும் �ாலநி்ல �ாற்றம் என்ற அம்ெம் 
�ருத்தில் ச�ாள்ைப்பட சவண்டும். இ்்தத்்தான ஐககிய 
நாடு�ள் அ்வயும், உல�ைாவிய அறிவியல் ெமூ�மும் 
வலியுறுத்துகி்றது. ச�்ல நாடு�ளில் �ாலநி்ல �ாற்றம் 
ொர்ந்்த உைவியல் குறித்துகூட ஆய்வு�ள் ந்டச்பறுகி்றது. 
இந்நி்லயில் �ாலநி்ல �ாற்றம் என்ற அம்ெத்்்த 
சுறறுச்சூைல் அ்�ச்ெ�த்துடன �ட்டும் ச்தாடர்பு்படுத்தி 
்பார்ப்பது அந்்த பிரச்சி்னை்ய கு்்றத்து �திபபிடுவ்தாகும். 

எனைசவ �ாலநி்ல �ாற்றம் குறித்து ச்தாடர் 
ஆய்வு�்ை ச�றச�ாண்டு ச�ாள்்� முடிவு�ளுககு 
வழி�ாட்டககூடிய அ்னைத்துத்து்்ற ொர்ந்்த நிபுணர் 
குழு்வ அ்�க� சவண்டும். ச்தாழில், வணி�ம், நிதி, 
�ல்வி, ச்பாதுப்பணி, உள்ைாட்சி உள்ளிட்ட அ்னைத்து 
முககியத்து்்ற�ளின ச�ாள்்� முடிவு�ளும் இந்்த 
ஆசலாெ்னைக குழுவின �லந்்தாசலாெ்னையுடன 
ச�றச�ாள்ைப்பட சவண்டும். இந்்தக குழுவிறகு 
மு்தல்�ச்ெசர ்த்லவரா� ்ப்தவி வகிப்பது மி�வும் நலம் 
்பயககும். 

ெமூ�நீதி என்ற அம்ெத்தில் இந்தியாவிறச� 
முன�ாதிரியா� விைங்கும் ்தமிழநாடு, �ாலநி்ல �ாற்றம் 
குறித்்த விழிபபுணர்விலும், அ்்த அறிவியல் ரீதியா� 
எதிர்ச�ாள்வதிலும் முன�ாதிரியா� விைங்� சவண்டும் 
எனறு ச�ாரிக்� விடுககிச்றாம். அவவாச்ற ்தமிழநாடு 
அரசு விைங்கும் எனறு நம்புகிச்றாம். 

ஆசிரியர்
க்கோ.சுந்தர்ோஜன்

கவுரவ ஆசிரியர்
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செதீஷ் வலட்சுமணன்
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சூைலின் மீதவானை சபவாணர முடுக்கிவிடடதில 
இன்ணறைய நவீனைப் தபவாருளவாதவார உறபத்தி முணறை 
அதிமுக்கியப் பங்கு வகிக்கிறைது என்பணத நிச�யம் 
புறைநதளள முடியவாது. தநருப்ணபக் கண்டுபிடித்த 
கவாலமுதசல ைனித இனைம் தீமுடடித் ததவாடங்கிணவத்திருநத 
இயறணகயின் மீதவானை இநத வலலவாதிக்கத்ணத நீரவாவி 
இயநதிரத்தின் கண்டுபிடிப்புக்குப் பின்பவானை 
ததவாழிறபுரடசியும் முதலவாளித்துவ உறபத்தி முணறையும் 
கண்மூடித்தனைைவானை சவகத்தில துரிதப்படுத்தினை. 

இந்தப் பின்னணியில் சூழலியல் 
பார்வையில் இப்புவியின வைரலாற்றைக் 
குப்்பக்குமுன (கு.மு) மறறும் குப்்பக்குப்பின 
(கு.பி) எ்னப் பிரிக்்க முடியும் எ்னத் 
த்தானறுகிறைது. இந்தக் ்கால்கட்டத்்்தச் 
சரியா்க வை்ரயறுக்்க இயலாவிட்டாலும் 
ப ப ா ரு ட ்க ளி ன  வை ் ர மு ் றை ய ற றை 
உறபத்தியி்்னத் ப்தா்டங்கி்வைத்்த 
ப்தாழிறபுரடசியின ்காலத்்்தக் ப்காண்டு 
இ்்தப் பிரிப்பது ஓரளவுக்குச் சரியா்க 
இருக்கும். எனினும் குப்்பக்குப் பிறபட்ட 

்காலமா்னது அபமரிக்்க மறறும் ஐதராப்பிய 
நாடு்களில் ப்தா்டங்கி பவைகு்காலம் 
ஆகியிருந்தாலும் இநதியத் தீப்கறபத்தின 
ப்தனமு்்னயிலிருந்த என கிராமத்தில் அது 
சுமார இருபத்்்தநது வைரு்டங்்களுக்குள்தான 
ப்தா்டங்கியிருந்தது.

1990்களுக்கு முனபா்ன அ்தன இறுதி 
வைரு்டங்்கள இனனும் எ்னக்கு ப்காஞசம் 
நி்்னவிலிருக்கிறைது. அப்தபாது எங்்கள 
ஊரின ஒவபவைாரு வீடடின பினபுறைத்திலும் 
மண்ணில் த்தாண்்டப்பட்ட ஒரு குழி 
இருக்கும். அ்்த ‘உரக்குண்டு’ எனறு 
பசால்வைார்கள. பயனபாட்்டப் பாரத்்தால் 
அது இன்றைய குப்்பத் ப்தாடடி்ய 
நி்்னவுபடுத்தி்னாலும் அது குப்்பத்ப்தாடடி 
அல்ல. ஏப்னனில் அப்தபாது ‘குப்்ப்கள’ 
்கண்டுபிடிக்்கப்ப்டவில்்ல. ஆம்! அப்தபாது 
குப்்ப்கள ்கண்டுபிடிக்்கப்ப்டவில்்ல. மாடு 
வைளரப்பவைர்கள வீடடில் அந்தக் குழி, 
மாடடின சாணத்்தால் நி்றைந்தது எனறைாலும் 
மாடு்கள இல்லாத்தார வீடடிலும் விவைசாயம் 

உரககுண்டு முதல்  
குப்்�த் ததாடடிவ்ர

ம.ஜீய�ோ டோமின்
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பசயயாத்தார வீடடிலும்கூ்ட அது இருந்தது. 
எச்சில் உணவு மு்தலாய ்காய்கறி்கள மறறும் 
பழங்்களின த்தால், மாமிச பவைடடுத் துண்டு்கள 
தபானறை்வை தி்னமும் அந்தக் குழியில்்தான 
ப்காட்டப்பட்ட்ன. வீட்்டச்சுறறி உயரநது 
வைளரநதிருந்த தவைம்பு மறறும் புளியமரங்்களின 
இ்லயுதிர ்காலத்துத் ்த்ழ்களும் அங்த்கதய 
வைந்த்்டந்த்ன. சாப்பிட்ட வைா்ழ இ்லமு்தல் 
வீடடுவைாசலில் த்தாரணமா்ன ்த்லவைா்ழ 
மரங்்களும் ்தம் வைாழ்வின இறுதியில் 
இங்த்க்தான அ்டக்்கமாகி்ன.

சிலதநரங்்களில் வீடடில் வைளரக்்கப்படும் 
த்காழி்கள, பூ்்ன்கள தபானறை சிறு விலங்கு்கள 
இறைநது தபா்னாலும் அந்தக் குழியிதலதயப் 
பு்்தக்்கப்பட்ட்ன. பசு, எரு்ம மாடு்களின 
சிறுநீரும், மீன ்கழுவிய ்தண்ணீரும் த்காழி்களின 
முட்்ட ஓடு்களும் அங்த்கதய்தான தி்னமும் 
சங்்கமித்்த்ன. வீடடு விலங்கு்களின எச்சமும் 
குழந்்த்களின ்கழிவு்களும் இங்த்க்தான 
ப்காட்டப்பட்ட்ன. இ்்தக் த்கடகும் நம் 
வீடடுப்பிள்ள்கள மு்கத்்்தச் சுழித்்தபடி 
அருபவைறுப்பாய “அங்கிள, அப்படிண்ணா 
தபட ஸபமல் வைருதம?” எ்னக் த்கட்கக்கூடும்! 
இல்்ல. “தபட ஸபமல்” வைருவை்தறகு அது 
இன்றைய நவீ்னக் குப்்பத் ப்தாடடிதயா 
அல்லது மாடித் த்தாட்டம் தபாடுதவைார 
்வைத்திருக்கும் பநகிழி ்கம்தபாஸட ்கலத்னா 
அல்ல.

அங்த்க அந்த உரக்குண்டுக்கும் அது 
அ்மநதிருந்த நிலத்துக்கும் ஒரு ப்காடுக்்கல் 
- வைாங்்கல் உறைவிருந்தது. உரக்குண்டின 
அதி்கபடியா்ன நீ்ர மண் உளவைாங்கிக் 
ப்காண்்டது. அத்ததநரத்தில் அது பவையிலில் 
்காயநது உலரநது தபா்காது சுறறிலுமிருந்த 
மரங்்கள கு்்ட பிடித்துக்ப்காண்்ட்ன. அங்கு 
நிலவிய மி்கச்சரியா்ன ஈரப்ப்தமும் பவைப்பமும் 
அங்்க்கப் பபாருட்க்ள மட்கச் பசயயும் 
நுண்ணுயிர்க்ளச் சிவைப்பு, இல்்ல - இல்்ல 
பச்்சக் ்கம்பளம் தபாடடு வைரதவைறறை்ன. 
பூச்சி்களும் புழுக்்களும் நி்றைநதிருந்த அந்தக் 
கு ழி யி ல்  ஊ னு ண் ணி ்க ள ா ்ன 
்தவிடடுக்குருவி்களும் ்ம்னாக்்களும் 
பசியாறி்ன.   அ்்னத்துண்ணியா்ன 
்கா்கங்்களுக்கும் த்காழி்களுக்கும்கூ்ட அதுதவை 
அடசய பாத்திரம். வீடடின ஒவபவைாரு 

நபருக்கும் ஊட்டமளிக்கும் த்காழி்களின 
குஞசு்கள முட்்டயிலிருநது பபாறித்்தபின 
மு்தனமு்தலாய இந்த உரக்குண்டில்்தான  
உணவு த்த்டத்ப்தா்டங்கி்ன. அப்தபாது 
பிராயலர த்காழி்கள ்கண்பிடிக்்கப்ப்டா்த்தால் 
‘வீடடுக்த்காழி’்களுக்கு நாடடுக்த்காழி்கள 
எனறை பபயர ்வைக்்கப்ப்டவில்்ல. 
்சவைப்பிரியர்களா்ன எலி்களும்கூ்ட அங்கு 
மு்காம் அ்மத்திருந்த்ன. ப்காட்டப்படும் 
அங்்க்க பபாருட்க்ள உண்டு பசரிப்பதில் 
அவைறறிறகும் பங்கிருந்தது.

அங்கு இனறுதபால குப்்ப்கள தி்னமும் 
ப க் ப்க ட  ப க் ப்க ட ்ட ா ்க க் 
ப்காட்டப்படுவைதில்்ல. மாறைா்க அங்்க்கப் 
பபாருட்கள ப்காஞசம் ப்காஞசமா்கச் 
தசரவை்தால் அ்வை மடகுவை்தற்கா்ன நல்ல 
்காறதறைாட்டம் பபறறை்ன. அந்தக் ்காறதறைாட்டம் 
அ்தன சி்்தவில் மீத்த்தன உறபத்தியாவை்்த 
பவைகுவைா்கக் கு்றைத்்தது. அதில் ப்காட்டப்படும் 
பபாருட்க்ளப் ப ா ரத்்த ால்  அது 
அருபவைறுக்்கத்்தக்்க இ்டமா்கத் த்தானறைலாம். 
ஆ்னால் விலங்கு்களுக்கு மடடுமல்ல 
மனி்தருக்கும்கூ்ட அது ஒரு உணவு 
உறபத்திச்சா்ல. ஆம்! மனி்தனுக்்கா்ன 
உண்வை உறபத்தி பசயயும் வையல்்களுக்்கா்ன 
உணவு வைரு்டம் முழுவைதும் அங்த்க்தான 
்தயாராகிக்ப்காண்டிருந்தது. ஒவபவைாரு 
பருவைத்திலும் வையலில் அறுவை்்ட முடிந்ததும் 
அடு த் ்த  வி் ்த ப் பு க் குமுன  இ ந ்த 
உரக்குண்டு்களில் அது்காறும் மடகிய 
நுண்ணூட்டச்சத்துக்்கள நி்றைந்த எரு அ்தன 
நுண்ணுயிர்கள மு்தல் மண்புழுக்்களு்டன 
முழுவைதுமா்கத் த்தாண்டி எடுக்்கப்படடு 
ம னி ்த ர ்க ள ா ல்  ்க ்ட வை ங் ்க ளி ல் 
(ப்்னதயா்லயால் பசயயப்பட்ட கூ்்ட்கள) 
சுமக்்கப்படடு வி்ளநிலத்தில் பரப்பப்பட்டது. 
இந்த எருவுக்கு ‘இயற்்க உரம்’ எனறை பபயர 
அப்தபாது ் வைக்்கப்ப்டவில்்ல. ஏப்னனில் 
அப்தபாது ‘இயற்்க வியாபாரம் ’ 
ப்தா்டங்கியிருக்்கவில்்ல.

வெகுவில்வில கு.மு முற்றுவ்பற்று கு.பி 
பிறநதிருந்தது.

ப்தாழிறபுரடசித் ப்தா்டங்கியது. நீராவி 
எஞசினின ்கண்டுபிடிப்பு பபரும்பாலா்னத் 
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ப்தாழில்்க்ள இயநதிர மயமாக்கியது. உல்கம் 
ப்தாழிறசா்ல்களால் ஆக்கிரமிக்்கப்ப்டத் 
ப்தா்டங்கியது. அதுவை்ரயிலும் நீண்்ட 
நாட்கள பசலவைழித்து உறபத்திச் பசய்த 
பபாருட்க்ள இப்தபாது அ்்தவி்ட 
மி்கதவை்கமா்க உறபத்தி பசயய முடிந்தது. 
ஆ்லத் ப்தாழிலாளர்கள இருபதி்னானகு 
மணி தநரமும் பபாருட்க்ள உறபத்தி பசயது 
குவித்்த்னர. உறபத்தி மடடும் பசயதுவிட்டால் 
தபா்தாத்த? அவைற்றைத் ப்தா்டரநது 
விறறுக்ப்காண்த்ட இருந்தால்்தாத்ன 
ப்தா்டரநது இலாபமீட்ட முடியும்? எ்்தத் 
தினறைால் பித்்தம் ப்தளியும் எனபதுதபால 
எ்்த விறறைால் இலாபம் பபருகும் எ்ன நாளும் 
பபாழுதும் சிநதித்்தப் பபருமு்தலாளி்கள 
மூ்ள்யக் ்கசக்கி விறப்்ன்ய அதி்கரிக்்க 
பல வியூ்கங்்கள வைகுத்்த்னர. அதுவை்ரத் 
த்த்வைப்படடிருக்்கா்த பல பபாருட்கள 
இப்தபாது அத்தியாவைசியத் த்த்வை்களதபாலக் 
்கட்ட்மக்்கப்பட்ட்ன. இ்தறகு விளம்பரங் 
்களும் அவைறறில் த்தானறிய நடசத்திரங்்களும் 
தூண்்களாய பசயல்பட்ட்னர. 

விளம்பரங்்களின மூலம் நு்கரதவைாரி்டம் 
‘த்த்வை்கள’ ்கட்ட்மக்்கப் பட்ட்ன. 
ஆ்டம்பரப் பபாருட்கள அத்தியாவைசியப் 
பபாருட்களாக்்கப்பட்ட்ன. நு்கரதவைாரால் 
வைாங்்கப்பட்டப் பபாருட்க்ளத் ‘திட்டமிட்ட 
அழித்ப்தாழிப்பு’ (Planned Obsolescence) 
பசயவை்தன மூலம் வி்ரவில் குப்்பயாகி்னர 
உறபத்தியாளர்கள. எவவைளவு அதிவி்ரவைா்க 
ஒரு பபாருள குப்்பக்குச் பசல்கிறைத்தா 
அவவைளவு வி்ரவைா்க புதிய பபாரு்ள 
நு்கரதவைார வைாங்குவைார. எவவைளவு அடிக்்கடி 
புதிய பபாருள வைாங்்கப்படுகிறைத்தா அவவைளவு 
அ தி ்க ம ா ய  இ ல ா ப ம்  ப ப ரு கு ம் . 
இனப்னாருபுறைதமா தூக்கிபயறியப்பட்டப் 
பபாருட்கள குப்்ப ம்ல்களாய 
வைளரத்ப்தா்டங்கி்ன. ஆம்! ்கட்டறறை வைளரச்சி 
எங்கும் புறறுக்்கடடிதபால வைளரத் 
ப்தா்டங்கிவிட்டது. உல்கமுழுவை்்தயும் 
நவீ்னப் பபாருளா்தார உறபத்திமு்றைத் ்த்னது 
ஆக்த்டாபஸ  ்க ரங் ்களால்  உல்கப் 
பபாருளா்தாரத்்்தக் ்கடடுப்படுத்்தத் 
ப்தா்டங்கியது.

இ்தற்கு ்ப�ன்்பட்ட ்பல உத்தி்களில  
சிலெற்லறப் ்போரப்க்போம்.

‘திட்டமிட்ட அழித்ப்தாழித்்தல்’ எனறை 
மி்கப் பிரபலமா்ன உத்தி 1920 வைாக்கிதலதய 
பெ்னரல் தமாட்டாரஸ நிறுவை்னத்தின 
சிந்்தயில் உ்தயமா்னது. ்தாங்்கள வைாங்கும் 
்கார்கள நல்ல நி்லயிதலதய இருந்தாலும் 
நு்கரதவைா்ர அவைர பயனபடுத்தும் ்கார 
்காலாவைதியா்ன்தாய உணரச்பசயது அவைரது  
ப்ழய ்கா்ரக் ப்காடுத்துவிடடுப் புதிய ்கார 
வைாங்்கச் பசயவைது எப்படி எனறை சிந்த்்னயில் 
ப்தா்டங்கியது இந்தத் திட்டம். ப்தா்டரநது 
வி்ரவிதலதய பல புதிய பரிணாமங்்க்ள 
எடடி இனறு பமாத்்த உறபத்தித் து்றை்யயும் 
பீடித்திருக்கும் தநாயாகியிருக்கிறைது.

வி்ரவில் ஆயுள முடிநதுவிடுவைதுதபாலப் 
பபாருட்க்ள உருவைாக்குவைது, பழுது பாரக்்க 
முடியா்தபடி பபாருட்க்ள வைடிவை்மப்பது, 
ஏற்கப்னதவை புழக்்கத்தில் இருக்கும் 
ப ்த ாழில்நுடபம்  அல்லது  ப ாணி 
்காலாவைதியா்னதுதபானறு நு்கரதவைா்ர 
உணரச்பசயய ‘புதிய தமம்பட்டத் 
ப்தாழில்நுடபம்’ தபானறை உருடடு்களால் 
பயனபாடடில் இருக்கும் பபாரு்ளத் தூக்கி 
எறியச் பசயவைது, புதிய பமனபபாருட்கள (soft-
ware), பயனபாடடில் இருக்கும் வைனபபாருட்களால் 
(Hardware) ஏற்க இயலா்த்தா்க வைடிவை்மப்பது 
தபானறை்வை இந்த வை்்க்யச் சாரந்த்வைதய.

சில பத்்தாண்டு்களுக்கு முனபு த்கால்த்கட  
பறப்சத் ்தன விறப்்ன்ய அதி்கரிக்்க 
பறப்சக் ்கலனின வைா்யப் பபரிதுபடுத்தி 
ய்தா்க ஒரு ்த்கவைலுண்டு. அ்தாவைது அ்கலமா்ன 
வைாய ப்காண்்டப் பறப்சக் ்கல்்னப் 
பயனபடுத்தும்தபாது வி்ரவில் அது 
்காலியாகிவிடும். உ்டத்ன புதிய பறப்ச 
வைாங்குவை்தற்கா்னத் த்த்வை உருவைாகும். அத்தப் 
தபானறு ப்ழய ்மநிரப்பும் தப்னாக்்கள 
ஒழிக்்கப்படடு பயனபடுத்தித் தூக்கி எறியும் 
தப்னாக்்கள சந்்த்ய ஆக்கிரமித்திருப் 
ப்்தயும் ்மநிரப்பும் தப்னாவைா்கதவை 
இருந்தாலும் த்கடரிட்ஜ்களுக்்கா்கத் திரும்பத் 
திரும்பச் சந்்த்யய சாரநதிருக்்க தவைண்டிய 
நி்லயும் உருவைாக்்கப்படடிருக்கிறைது 
தபானறை்வை இந்த வை்லப்பின்னலின 
உ்தாரணங்்கள.
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்கசக்கிப் பிழியப்பட்ட்ன. ஒரு புறைம் இயற்்க 
வைளங்்கள பபரும் தவை்கத்தில் சூ்றையா்டப்ப்ட 
இனப்னாருபுறைம் ப்தாழிற சா்ல்களின 
பு்்கதபாக்கி்கள இரவும் ப்கலும் வைானவீதியில் 
பு்்க்ய உமிழ்ந்தபடி இப்புவியில் 
மீண்ப்டழமுடியா்த ்தாக்்கத்்்தக் ப்காடுக்்கத் 
்தயாராகிக் ப்காண்டிருந்த்ன. 

இநதநரத்தில் இருப்தாம் நூறறைாண்டின 
உன்ன்தக் ்கண்டுபிடிப்பா்ன பநகிழி 
தசா்த்்னச்சா்லயில் பிறைநது உலப்கங்கும் 
மக்்களின ் ்க்களில் ்தவைழத் ப்தா்டங்கியிருந்தது. 
உரக்குண்டு்களுக்கு தசா்த்்னக்்காலம் 
அப்தபாது ஆரம்பமா்னது. உரக்குண்டு்களில் 
அதுவை்ரயிலும் மட்கா்தப் பபாருட்கள 
எதுவும் இல்்லபயனப்்தயும் கு்றைந்த 
அளவில் பயனபாடடில் இருந்த ்கண்ணாடி, 
உதலா்கங்்கள தபானறை மட்கா்தப் பபாருட்கள 
வீடு்களிதலதய தசரத்து்வைக்்கப்படடு பின்னர 
ம று சு ழ ற சி க் ்க ா ்க  மு ழு ் ம ய ா ய 
ப்காடுக்்கப்பட்ட்்தயும் இங்குக் ்கவை்னத்தில் 
ப்காளளதவைண்டும்.

ப ய ன ப டு த் தி த்  தூ க் கி ப ய றி யு ம் 

ஒரு வி்லயுயரந்த ‘பிராண்்டட டிராவைல் 
தபக்’ வைாங்கி்னாலும்கூ்ட என்ன்தான அ்தன 
பபரும்பாலா்னப் பகுதி்கள உறுதியா்க 
இருந்தாலும் அ்தன ஜிப்்கள ்தரமறறை்தா்க 
வைடிவை்மக்்கப்படடு வி்ரவில் பழு்தாகும்படி 
வைடிவை்மக்்கப் படுகினறை்ன. நு்கரதவைாரும் 
அ்்தப் பபரி்தா்க அலடடிக்ப்காளளா்த 
அளவில் பக்குவைப்படுத்்தப்படடிருக்கிறைார. 
அத்த தநரத்தில் இங்கு பழுதுபாரக்கும் 
்கலாச்ச ா ரம்  ்கவுரவைக்  கு்றைவைாய 
்கட்ட்மக்்கப்படடு அவைறறிற்கா்ன 
வைாயப்பு்களும் கு்றைநது தபாயிருப்ப்்தயும் 
்கவை்னத்தில் ப்காளளதவைண்டும். இனப்னாரு 
புறைம் நல்ல நி்லயிதலதய இருந்தாலும் 
ஆ்்ட்கள தபானறை்வை ‘ப்ழய பாணி’ (Old 
F a s h i o n )  எனறு  புதுவைரவு்கள ால் 
இழிவுபடுத்்தப்படடு ஒதுக்்கப்படுகினறை்ன.

இனப்னாருபுறைம் ்கட்டறறை உறபத்திக்குத் 
தீனிதபா்டத் த்த்வைப்பட்ட பபருமளவு 
நிலக்்கரிக்்கா்கக் ்காடு்கள அ்கழப்படடு 
நிரமூலமாக் ்கப்பட்ட்ன. ஐதராப்பிய 
நாடு்களில் ப்தா்டங்கிய இந்தப் புரடசிக்குக் 
்காலனிய நாடு்கள ்கச்சாப்பபாருட ்களுக்்கா்கக் 
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பப ாருட்களின புழக் ்கம்  வீடடில் 
ப்தா்டங்கியது. ஒரு ச்மக்கும் பாத்திரத்்்ததய 
்த்லமு்றை ்த்லமு்றையாய பாது்காத்து 
பராமரிக்கும் கிராம வைாழ்வில் அது அத்்த்்ன 
எளி்தாய இருக்்கவில்்ல. மீன வைாங்கும் 
பிளாஸடிக் ்கவை்ரகூ்ட நீரில் ்கழுவி 
்காய்வைத்து ச்மயல்றை ென்னலில் அடுத்்த 
பயனபாடடுக்்காய அம்மா பசாருகி ் வைத்்தது 
இனனும் நி்்னவிருக்கிறைது. ஆ்னால், 
ப்காஞசம் ப்காஞசமா்க பயனபடுத்தும் 
பபாரு்ள பராமரித்து பாது்காக்கும் 
்கலாச்சாரம் அழிக்்கப்பட்டது. ப்ழய நீடித்து 
உ்ழக்கும் பபாருட்க்ள மாறறீடு பசய்த 
பு தி ய  ச ந ்்த  வை ர வு ்கள  அதி ்க க் 
்கவைரச்சியா்ன்தா்கவும் அத்த தநரத்தில் 
வி்ரவில் பழு்தா்கதவைா பய்னறறை்தா்கதவைா 
ஆ்னாலும்  தூக்கிபயறியுமளவுக்கு 
மலிவைா்ன்தா்கவும் இருந்த்ன.

உ்தாரணமா்க பநகிழித் ்தடடு்கள, வைாளி்கள 

பிடித்துக்ப்காண்்ட்ன. ச்மயல்றையின 
ப்தன்்ன நார பபடடி்கள, பீங்்கான மறறும் 
்கண்ணாடி பாடடில்்கள ம்றைநது பநகிழி 
புடடி்கள ்த்லதூக்கி்ன. மளி்்கக்்க்்டயின 
பாரசல்்கள ்காகி்தத்திலிருநது பநகிழிக்கு 
மாறி்ன.

உரக்குண்டுக்கு பநருக்்கடி ப்தா்டங்கியது. 
குப்்ப்கள குவியும் தவை்கம் பல ம்டங்கு 
அதி்கரித்்தது. அங்கு வைரத் ப்தா்டங்கியப் 
பபாருட்க்ள உரக்குண்்டால் தினறு பசரிக்்க 
முடியவில்்ல. பசரிக்்கப்ப்டா்த பபாருட்க்ள 
அடிக்்கடி எரிக்்க தவைண்டிய்தாயிறறு. நவீ்ன 
்கடடி்டங்்கள ஏறறைம் பபறறை ்காலம் அது. 
எங்கும் சிபமண்ட ்கடடுமா்னங்்கள 
ஆக்கிரமிக்்கத் ப்தா்டங்கி அது உரக்குண்டு 
்க்ளயும் விடடு்வைக்்கவில்்ல. அதுவை்ர 
மண்ணில்  பவைறு ம்  குழி த ப ானறு 
பவைட்டப்படடிருந்த உரக்குண்டு்கள 
இப்தபாது சிபமண்ட ப்தாடடி்கள ஆகி்ன. 

ஆகிய்வை அதுவை்ர பயனபாடடிலிருந்த 
உதலா்கத்்தடடு்கள இரும்பு அலுமினிய 
வைாளி்க்ளவி்ட ்தரம் கு்றைந்த்தா்கவும் 
உ்்டயும் ்தன்மயுளள்தா்கவும் இருந்தாலும் 
மலிவைா்ன அவைற்றை வைாங்கிக் குவிக்்க மக்்கள 
தூண்்டப்பட்டார்கள. அ்வை ்தாம் முனபு 
பயனபடுத்திய  பப ாருட்க்ளவி்ட 
உறுதியறறை்தா்கவும் எளிதில் பழு்தாவை்தா்கவும் 
இருந்தாலும் அவைற்றை ்வைத்திருப்பது 
்கவுரவைமா்னது தபானறை ஒரு மா்யக்குள 
மனி்தர்கள சிக்குண்்ட்னர. எங்்கள வீடும் 
அதிலிருநது ்தப்பவில்்ல. 

பிள்ள்களின ்்க்களில் இருந்த 
ஒனறிபரண்டு மரப்பாச்சி பபாம்்ம்களின 
இ்டத்்்த எண்பணறறை பநகிழிப் பபாம்்ம்கள 
பிடிக்்கத் ப்தா்டங்கி்ன. அலுமினிய வைாளி்கள 
பநகிழி வைாளி்களால் மாறறீடு பசயயப்பட்ட்ன. 
வைா்ழயி்லயின இ்டத்்்த பநகிழி ்தடடு்கள 

மண்ணுக்கும் உரக்குண்டுக்குமா்ன ப்தா்டரபு 
துண்டிக்்கப்ப்ட உரக்குண்டில் ஈரப்ப்தம் 
அதி்கரித்்தது. சு்கா்தாரக்த்கடும் துரநாறறைமும் 
எழுந்தது. முன்பவி்ட தவை்கமாய குப்்ப்கள 
தமலும் தமலும் பபரு்க குப்்பக்கு மூச்சுத் 
திணறியது. மடகும் தவை்கம் கு்றைந்தது. 
்காறதறைாட்டம் இல்லாமல் மடகிய நி்லயில் 
உரக்குண்டு விரும்பத்்த்கா்த மீத்த்தன வைாயு்வை 
பவைளியி்டத் ப்தா்டங்கி்ன.

அநக்தோப் ்பரி்தோ்பம்! உ்ககுணடு வசெத்து அழு்கத் 
வ்தோடங்கிவிட்டது.

்தத்்தமது உரி்மயாளரின நிலத்திதலதய 
அது்காறும்  குடிப்காண்டிருந்த உரக்குண்டு்கள 
சு்கா்தாரக்த்கடடின ்காரணியாய உருமாறியது 
அவைறறின உரி்மயாளர்கள அந்தப் 
பி ண ங் ்க ் ள  வீ தி க் கு  ந ்க ர த் தி க் 
ப்காண்டுவைந்த்னர. ஒவபவைாரு வீடடின 

ஓ மானிடதே! மீண்டும் இநேக் குபலபைத் தோட்டிகலை உஙகள் 
வீடுகளுக்குக் தகாண்டு தெல்லுஙகள். அைறல்ற உேக் 

குண்டுகைாக்குஙகள்.
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உரக்குண்டும் ்கால்மு்ளத்து பவைளிதயறி 
ப்தருமு்்ன்களிலும் ்காலி ம்்ன்களிலுமாய 
இ்டம்பிடித்துக்ப்காண்்ட்ன. இத்தா இனறு 
நாம் ்காணும் நவீ்னக் குப்்பத்ப்தாடடி்கள 
பிறைநதிருக்கினறை்ன. ்தா்யக்ப்கானறை நவீ்னப் 
பிள்ள ்கள  அ்வை .  என்ன்த ான 
நவீ்னமாயினும் மு்்டநாறறைபமடுக்கும் 
பிணத்திற்கருகில் யார்தான வைாழவிரும்புவைார?

பனறி்கள தமயும் இவவி்டத்தில் இப்தபாது 
தமயும் த்காழி்களுக்குச் சந்்த மதிப்பில்்ல. 
த்கரிதபக்கில் மூட்்ட ்கடடியத் ்தம் 
குப்்ப்க்ள ஐம்ப்தடி தூரத்திலிருநது தூக்கி 
வீசிவிடடு, மூக்்்கப் பபாத்தியபடியும் 
மு்கத்்்தச் சுழித்்தபடியும் ்தமக்கும் அ்தறகும் 
ப்தா்டரபில்லா்தது தபானறைப் பாவை்்னயில் 
மனி்தர ்கள  கூச் சமினறிக்  ்க்ட நது 
பசல்கினறை்னர.

ஆம்! இப்தபாது ்தம் எச்சி்லச் சுமக்கும் 
பபாறுப்்ப ஏறப்க்னதவை நிதிச் சு்மயால் 
மூச்சுத் திணறிக் ப்காண்டிருக்கும் உளளாடசி 
அ்மப்பு்களி்டம் அவைர்கள ஒப்ப்்டத்து 
விட்டார்களாம். வைரி ்கடடுகிறைார்களாமாம்.

மனி்தர்கள் வி்ப்மோனெர்கள்்தோன்!

  இப்தபாது இவைற்றை உரக்குண்டு எனறு 
எவைரும் பசால்வைதில்்ல. உரக்குண்டு்கள 
மடகி மரணித்துவிட்ட்ன. அவைறறினமீது 
எனபறைன்றைக்கும் மட்கா்தக் குப்்பத் 
ப்தாடடி்கள ்தம் இருப்்பயும் நவீ்ன 
வைள ர ச் சி் ய யு ம்  ப ்த ரு  முழுதும் 
ப்றைசாறறும்படிப் துரநாறறைத்்்தயும் 
்்டயாக்சின பு்்க்யயும் உமிழ்ந்தபடி 
விழித்திருக்கினறை்ன. அ்வை உறைங்குவைதில்்ல. 
்தன மூஞசியில் த்கரிதபக்கில் பபாதியப்பட்டக் 
குப்்ப்க்ள வீசி அவைமா்னப்படுத்திய 
வைர்க்ளப் பழிவைாங்கும் பபாருடடுத் ்தன 
நச்சுக்்க்ள நீரிலும் நிலத்திலும் ்காறறிலும் 
்கசியவிட்டபடி அ்வை நரதவைட்்ட்யத் 
ப்தா்டங்கியிருக்கினறை்ன. ஓ மானி்டதர! 
மீண்டும் இந்தக் குப்்பத் ப்தாடடி்க்ள 
உங்்கள வீடு்களுக்குக் ப்காண்டு பசல்லுங்்கள. 
அவைற்றை உரக் குண்டு்களாக்குங்்கள.

குப்்பத் ப்தாடடி்கள மீண்டும் உரக்குண்டு 
்களா்கா்தவை்ர எந்த தவைதி நறுமணத்்தாலுதமா 
இல்்ல எந்த ‘ஸவைச் பாரத்’்தாலுதமா நம்்மச் 
சுத்்தப்படுத்திக் ப்காளள முடியாது.
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ஊடை்கங்களும் ்காடடுயிர்்களும்
ெேைணன், விலெ
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மனித இனைம் தன்னுடன் ஒப்பிடடுப் பவார்த்சத 
உயிரினைங்கணள புரிநதுக் தகவாளகிறைது. ைனித அம்�ங்கணள 
ஒத்திருக்கும், பிரதிபலிக்கும் உயிரினைங்கள நம்ணை 
ஈர்க்கின்றைனை. அசதசநரம் சில உயிரினைங்கள மீது ைனித 
இனைத்தின் உடல, ைனைரீதியவானை பண்புகணள 
ஏறறிணவக்கவும் த�ய்கிசறைவாம். இது ைனிதப் பண்சபறறைம் 
(Anthropomorphism) எனைப்படுகிறைது.

மனி்தப் பண்தபறறைம் பசயவைது இனறு 
தநறறு ந்டப்ப்தல்ல; மி்கப் பழ்மயா்னது. 
எல்லா நாடடு நாட்டார ்க்்த்களிலும் 
மனி்தப் பண்தபறறைம் பசயயப்பட்ட 
உயிரி்னங்்க்ளப் பாரக்்கலாம். ஓநாய்கள 
குரூரமா்ன்வை, நரி்கள ்தநதிரமா்ன்வை, 
சிங்்கம் அரச பண்பு்க்ள ப்காண்்டது 
எனபது தபானறை பல ்கறபி்தங்்கள 
்க்்த்களிலிருநது த்தானறிய்வை.

  ‘மு்த்லக் ்கண்ணீர’ எனகிறை உருவை்கம் 
பல இ்டங்்களில் பயனபடுத்்தப்படுவை்்த 
பாரத்திருக்்கலாம். ‘ஊனுண்ணியா்ன மு்த்ல 
தபாலியா்கக் ்கண்ணீர விடுகிறைது’ எனகிறை 
அடிப்ப்்டயில் உருவைா்ன உருவை்கம் இது. 
உண்்மயில் மு்த்ல அழுவைதில்்ல. உ்டலில் 
அதி்கப்படியா்க  இருக்கும் உப்்ப 
பவைளிதயறறும் உத்தி அது எனபது அறிவியல் 
ரீதியா்க பின்னால் விளக்்கப்பட்டது. 
மனி்தர்கள  அழு்தால்  த ச ா ்கம ா ்க 
இருக்கிறைார்கள எனறு பபாருள. அந்தப் 
புரி்த்ல மு்த்ல்களின மீதும் ஏறறி 
்வைத்துவிடத்டாம்.

   இப்படி நாட்டார ்க்்த்களிலும், 
பழபமாழி்களிலும் பவைளிப்பட்ட பண்தபறறைம், 
அறிவியல் நா்கரி்கம் வைளரந்த பினனும் 
பல்தவைறு வைடிவைங்்களில் ப்தா்டரகிறைது. இதில் 
துரதிர்ஷ்டமா்ன பசயதி என்னபவைனறைால் 
நவீ்ன நா்கரித்தின மாபபரும் அறிவியல் 
்கண்டுபிடிப்பு்களா்ன பு்்கப்ப்டக் ்கருவியும், 
அச்சுக் ்கருவியும் கூ்ட இயற்்க அறிவியலுக்கு 
மாறைா்ன சித்்தரிப்பு்க்ள ப்தா்டரநது 
ப்தரிநத்தா ப்தரியாமதலா ஊக்குவித்து 
வைருவைது ்தான.

ந ம்  ப ழ ங் ்க் ்த ்களிலும் ,  சமூ ்க 
நம்பிக்்்க்களிலும் இருப்ப்்த ்தான 
ஊ்ட்கங்்கள பிரதிபலிப்ப்தா்க இக்்கடடு்ரயில் 
எடுத்்தாளப்பட்ட சில ்த்கவைல்்களுக்கு 

வியாக்கியா்னம் பசால்லப்பட்டாலும், அ்வை 
ஊ்ட்கங்்களுக்கு இருக்கும் பபாறுப்்ப 
புறைக்்கணிப்ப்தா்கதவை நான ்கருதுகிதறைன. 
இக்்கடடு்ரயில் விவைாதிக்்கப்படடுளள 
்கருத்து்கள அ்்னத்்்தயும் ஊ்ட்கங்்கள ்தான 
அறிமு்கப்படுத்தி, பபாய பரப்பிய்தா்க 
பசால்ல முடியாவிடினும், பிரச்்்ன்ய 
மடடுப்படுத்்த எந்த வை்்கயிலும் தபரு 
பசயயாமல், நாம் நம்பி வைந்த இயற்்க 
அறிவியலுக்கு புறைம்பா்ன ்காடடுயிர்கள 
பறறிய ்கருத்துக்்க்ள உளவியல் ரீதியா்க 
தி்டப்படுத்தியதில் ஊ்ட்கங்்களுக்கு 
்கணிசமா்ன பங்குண்டு எனப்்த மறுக்்க 
முடியாது. அப்படி ்காடடுயிர்கள பறறி 
ஊ்ட்கங்்கள எம்மாதிரியா்ன சித்்தரிப்பு்க்ள 
பிரதிபலிக்கிறைது, அ்த்னால் ஏறபடும் 
பிரச்ச்்ன்கள யா்வை எனப்்த விளக்்க 
முயறசிக்கிறைது இக்்கடடு்ர.

 ஊ்ட்கங்்களும் ்காடடுயிர்களும் எனறை 
்த்லப்பினூ்டா்க பயணிப்ப்தறகு முன, எது 
ஊ்ட்கம்? எது ்காடடுயிர? எனறை ப்தளி்வை 
பபறறுக் ப்காளவைது அடிப்ப்்ட. ஏப்னனில், 
்காடடுயிர எனறை பசால்்லதய கூ்ட 
ஊ்ட்கங்்கள 'பயங்்கரமா்ன ்காடடில் வைாழும் 
ப்காடூரமா்ன வை்ன விலங்கு்களாகிய சிங்்கமும் 
புலியும் ்தான ்காடடுயிர ' தபானறை 
சித்்தரிப்பு்களா்கதவை நமக்கு ப்காடுத்துளள்ன.

    ்காடடுயிர - இந்தச் பசால்தல ஒரு மனி்த 
்மய பசால்லா்டல் ்தான. நியாயப்படி 
அ்்னத்து உயிரி்னங்்களும் த்தானறிய பிறைகு 
ஆ்கக் ்க்்டசியா்க த்தானறியது ்தான மனி்த 
இ்னம். ஆ்னால் நாம் அ்வை்களி்டமிருநது 
இப்புவி்ய பிடுங்கி ப்காண்டு ந்கரம், நாடு 
எ்ன அ்மத்துக் ப்காண்டு அ்வை்களுக்கு 
்காடு எனறு ஓர இ்டத்்்த ஒதுக்கீடு பசயது 
்காடடுயிர எனறு பபயரும் சூடடிவிடத்டாம். 
ஆ்னால், ்காடடுயிர எனறைால் 'இயற்்கயா்க 
உருவைாகி ்தனனிச்்சயா்க  வைாழும் 
உயிரி்னங்்கள' எனதறை புரிநதுக் ப்காளளலாம். 
அப்படியா்னால் பல்லி, சிலநதி, எறும்பு, 
குளவி, ்தவை்ள, எலி, வைண்ணத்துப்பூச்சி எ்ன 
நம்்ம சுறறி இருக்கும் இ்வை அ்்னத்தும் 
்காடடுயிர ்தான.

    ஊ்ட்கங்்கள - அச்சு ஊ்ட்கம், ்காபணாளி 
ஊ்ட்கம், சினிமா மறறும் சமூ்க ஊ்ட்கம் 
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்கால்்களில் ்கடடிய சீடடு்க்ள அவைர்களி்டம் 
தசரத்து இருநது, பதி்லயும் திரும்பிக் 
ப்காண்டு்தருபமனறு நம்பும் மனி்தர்களா்க 
்தான நாம் இருக்கிதறைாம். ஆ்னால் 'இப்படி 
ஒரு புறைாவும் பசயயாப்தனறும் ்தபா்லக் 
ப்காண்டுதபாயச் தசரக்்க தவைண்டுபமனறை 
்கவை்ல புறைாவுக்கு கி்்டயாப்தனறும் 
விடுவித்்த இ்டத்திலிருநது வி்ரநது ்தன 
கூண்டுக்கு  வை ந ்த்்டயும்  இயல்தப 
அ்த றகுண்ப்டனறும்  ப ச ால்லிவி்ட 
விரும்புகிதறைன' எனகிறைார நமக்ப்கல்லாம் 
முனத்னாடியா்ன இயற்்க ஆரவைலர மா.
கிரு்ஷணன அவைர்கள. பந்தயப் புறைாக்்க்ள 
வைளரத்து வைந்த இவைர ஓரி்டத்தில் அ்்டபடடு 
பழக்கிய புறைாக்்கள அவவி்டத்திறத்க திரும்பும். 
இதுதவை புறைாத் ்தபாலின அடிப்ப்்ட 
எனகிறைார.

ஊட்கங்்களில விலங்கு்கள் :

   1. யா்்ன - 'ம்தம் ப்காண்்ட யா்்ன' 
பறறி அச்சி்டா்த ஊ்ட்கங்்களும் இல்்ல, 
்காடசிப்படுத்்தா்த சினிமாக்்களும் இல்்ல. 
யா்்ன்களுக்கு ம்தம் பிடித்திருக்கிறைது 
எனப்்த ப்காடு்மயா்ன்தா்கவும், மனி்த்ர 
ப்தா்லத்துக் ்கட்டதவை அ்தறகு ம்தம் 
பி டி ப் ப ்த ா ்க வு த ம  இ து வை ் ர 
சித்்தரிக்்கப்படடிருக்கிறைது . ஆ்னால் , 
யா்்ன்கள ம்தநி்லக்கு வைருவைது அவைறறின 
வைளரச்சிய்மப்பில் ஒரு முக்கியக் ்கட்டம். 
ம்த யா்்னயின இயற்்கயா்ன வைாழ்க்்்க 
மு்றையில் அது ஒரு இனறிய்மயா்த ்காலம். 
்காடடிலிருநது பிடிக்்கப்படடு, ்கடடி்வைத்து 
அடித்து, உ்்தத்து, படடினி தபாடடு 
பழக்்கப்படுத்்தப்பட்ட யா்்னயா்னாலும், 
ம்தநி்லக் ்காலத்தில் இயற்்கயின 
உநது்தலால் ்கடடுப்பாடடுக்கு அ்டங்்காது 
எனப்்தயும், அதிலுளள நியாயத்்்தயும் 
புரிநதுக் ப்காளவைது பபாறுப்புளள மனி்தரின 
்க்ட்மயாகும்.

2. பல்லி - நமது பாரம்பரியத்தின ஒரு 
அங்்கமா்ன பல்லிக்கு அண்்மக் ்காலத்தில் 
சிலர அவைப்பபயர ஏறபடுத்தி வைருகினறை்னர. 
ம தி ய  உ ண வு  ப ரி ம ா றை ப் ப டு ம் 
பளளிக்கூ்டங்்களில், ஈயமில்லா்த பாத்திரத்தில் 
ச்மப்ப்தாலும், ஊசிப்தபா்ன ப்தாரத்்தங்்க்ள 
உண்ணுவை்தாலும், சாப்பாடு நஞசாகி 

ஆகிய அ்்னத்து ஊ்ட்கங்்களும் ்தான இந்த 
்கடடு்ரயில் குறிப்பி்டப்படடுளளது.

ஊட்கங்்களில ்பறலெ்கள்:

 1. குயில் - பின்னணி இ்சப்பா்ட்கர 
'சின்னக்குயில் '  சித்ரா  அவைர்க்ள 
அறியா்தவைர்கள இருக்்க முடியாது. அவைர 
மடடுமல்ல, நம் வீடடிலும், நம் நண்பர்கள 
வைட்டத்திலும் கூ்ட, ஒரு பபண்ணின குரல் 
இனி்மயா்க இருந்தால் 'குயில் மாதிரி பாடுறை' 
எனறு ்தான பசால்லுதவைாம். குயிலின 
இனி்மயா்ன குர்ல எப்பபாழுதும் 
பபண்்களின குரலுக்்கா்ன உவை்மயா்கதவை  
பயனபடுத்தி வைருகிதறைாம். ஆ்னால், உண்்ம 
என்ன? ஆண், பபண் ஆகிய இரண்டு 
குயில்்களும் கூவி்னாலும், இ்னப்பபருக்்க 
்காலத்தில் ஆண் குயில் சப்திக்கும் இனி்ம்ய 
்தான நாம் பபண் குயில் சப்்தமா்க நி்்னத்துக் 
ப்காளகிதறைாம்.

2. ஆந்்த - 'பவைளிநாட்்டச் தசரந்த 
அபூரவை ஆந்்த ்தமிழ்நாடடில் சிக்கியது' 
தபானறை பசயதி்ய நாம் அடிக்்கடி 
பசயதித்்தாள்களில் பாரக்்க தநரிடும். ஆ்னால், 
உண்்மயில் அது பவைளிநாடடு ஆந்்த 
அல்ல, அது  நம்மூரில் மனி்தர்கள வைசிக்கும் 
இ்டத்தில் சா்தாரணமா்க ்காணப்படும் கூ்்க 
(Barn Owl). ஏப்னனில், பபரும்பாலா்ன 
ஆந்்த்கள வைல்ச தபாவைதில்்ல.

3. புறைா - புறைாத் ்தபால் அல்லது புறைா மூலம் 
தூது அனுப்புவைது நம் சினிமாக்்கள மூலம் 
பரிடசயமா்ன ஒனறு. புறைாக்்கள மனி்தர்கள 
இருப்பி்டத்்்த த்தடிப் பிடித்து ்தங்்கள 
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நூறறுக்்கணக்்கா்ன குழந்்த்கள உயிருக்கு 
தபாராடும் நி்ல ஏறபடும்தபாது சாம்பாரில் 
ப ல்லி  விழு நதுவிட்ட ்த ா ல்  ்த ான 
இப்படியாகிவிட்டது எனறு ்காண்டிராக்்டர 
்கள ்க்்தக் ்கடடி விடுகிறைார்கள. அ்்தயும் 
நம்பி பத்திரிக்்்கயாளர்களும் ்கட்டம் ்கடடி 
பசயதியா்க அச்தசறறிவிடுகிறைார்கள. உண்்ம 
என்னபவைனறைால் பல்லிக்கு நஞசு கி்்டயாது. 
அது உணவில் விழுந்தால் உயி்ர பாதிக்கும் 
அளவிலா்ன எந்த வி்ள்வையும் ஏறபடுத்்தாது. 
உடும்புக் ்கறி சாப்பிட்டவைர்க்ள த்கடடுப் 
பாருங்்கள எனறு எழுதுகிறைார திதயா்டர 
பாஸ்கரன. நம்்ம சுறறியுளள சிறறுயிர பறறி 
நாம் ஆரவைம் ்காட்டா்த்தால் நாம் எவவைளவு 
எளி்தா்க ஏமாறறைப்படுகிதறைாம் எனறு 
பாரத்தீர்களா?

   3. பாம்பு்கள - அதந்கமா்க ஊ்ட்கங்்கள 
அதி்க புரடடு்களும், வைனமமும் ்கக்கியது 
பாம்பு்க்ள பறறித்்தான எனபதில் சூழல் 
ஆரவைலர்கள யாருக்கும் மாறறுக் ்கருத்து 
இருக்்க முடியாது. அவவைளவு ஏன, இந்தக் 
்கடடு்ர்ய நான எழு்த யத்்தனித்்த இரண்டு 
சம்பவைங்்களும் பாம்பு்க்ள பறறித் ்தான. 
அ்வை :

சம்பவம 1 : அனறு ்கா்ல ஒரு பதித்னாரு 

மணி. பவையயில் மங்கி இ்தமா்ன ்காறறு வீசிக் 
ப்காண்டிருந்தது. ்க்்டக்கு பசல்ல வீடடின 
்க்த்வை திறைநது பவைளிதய வைநத்தன. ப்தரு 
மு்்னயில் இருக்கும் வீடடில் வைசிக்கும் 
அம்மா மறறும் இரண்டு பபண் குழந்்த்கள 
(பளளிக்்கல்வி முடித்திருப்பார்கள) ஏத்தா 
ஒன்றை எரித்துக் ப்காண்டிருந்தார்கள. நான 
அவைர்க்ள பநருங்குவை்தறகுள, அந்த வீடடில் 
இருநது பவைளிதய வைந்த அப்பா அ்தனமீது 
பால் அல்லது ்தயிர தபானறை திரவைத்்்த 
தமதல ஊறறி்னார. நான அருகில் பசனறைதபாது 
பாதி உ்டல் எரிநது ்கருகி தபாயிருந்தது அந்த 
முக்்கால் அடி நீளதம உளள நஞசறறை பாம்பு. 
அதீ்த விஷமுளள பாம்பு்கள பவைறும் நானகு 
வை்்க்கள ்தான நம் நாடடில் உளளது எனறை 
உண்்ம ப்தரிநதிருந்தால், ஒரு குடும்பம் 
இப்படி அநியாயமா்க அந்த பாம்்ப எரித்துக் 
ப்கானறிருப்பார்களா?

 சம்பவம 2 : ப்காதரா்னா எந்த வை்்கயிலும் 
ப்காண்்டா்டப்ப்ட முடியா்த பாதிப்பு்க்ள 
ஏறபடுத்தி இருந்தாலும், திருமண மு்றை்ய 
எளி்மயாக்கி இருப்ப்்த எண்ணி என்்னப் 
தபானறை மினிமலிஸட்டா்க (Minimalist) 
இருப்பவைர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சிதய. 
அப்படி வீடடிதலதய ந்டந்த ஒரு பநருங்கிய 
நண்பனின திருமணத்திறகு நானும் என 
நண்பர்களும் பசனறிருநத்தாம். வீடடின 
்தாழ்வைாரத்தில் (verandah) இருந்த நாற்காலியில் 
அமரநது அலுவைல்க சலிப்பு்கள குறித்து 
அரட்்ட அடித்துக் ப்காண்டிருநத்தாம். 
திடீபர்ன நான அமரநதிருந்த நாற்காலியின 
கீதழ ஊரநது பசல்வை்்த பாரத்து 'பாம்பு' 
எனறு அலறி்னாள என த்தாழி, என மூ்ளயில் 
இருநது ஏறபட்ட அணிச்்ச பசயலால் 
ச்டாபரனறு நாற்காலி்ய விடடு எழுநத்தன. 
பாம்்ப ்கண்்டால் நாம் 10 ம்டங்கு 
பயப்படுதவைாம் எனறைால், அது நம்்ம 
்கண்்டால் 100 ம்டங்கு பயநது மு்தலில் 
்தப்பிக்்கதவை பாரக்கும் எனறை அறிவியல் 
உண்்ம ப்தரிநதிருநதும், ஊ்ட்கங்்கள 
பாம்்ப பறறி ஏறபடுத்தி ்வைத்திருக்கும் 
அச்சதம உளவியலா்க நம்்ம மு்தலில் 
ஆடப்காளகிறைது.

 இந்தத் ப்தாகுப்பு ்காடடுயிர பறறி 
ஊ்ட்கங்்கள நமக்கு ்தவைறைா்க ்கறபித்்தவைறறில் 
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ஒரு ச்தவீ்தத்திறகும் கு்றைதவை. இ்வை 
ஏறபடுத்தும் உளவியல் ்தாக்்கங்்க்ள 
ஆயவுக்கு உடபடுத்துவைது இனனும் பல 
விழிப்புணர்வை பவைளிக்ப்காணரும்.

ஊட்கங்்கள் திடப்்படுத்தி� வ்போதுப்புத்தி்கள் :

யா்்ன்களின அட்ட்காசம், ்காடப்டருதின 
்தாக்கு்தல், ்காடடு ்தரபார, நரி புத்தி, ஆ்ம 
புகுந்த வீடு, ப்காடிய வை்ன விலங்கு்கள, 
வித்னா்த மிரு்கம் எனறு ஊ்ட்கங்்களில் 
பயனபடுத்்தப்படும் பசாறபறைா்டர்கள  
்க ாடடுயிர  தபணலுக்கு இ்யநது 
இருக்கினறை்னவைா? நிச்சயம் இல்்ல. ஊ்ட்க 
பமாழி்ய வைடி்கடடிப் புதுப்பிக்்க தவைண்டிய 
த்த்வை இருக்கிறைது.

  இ்வை மடடுமல்லாமல் யா்்னயும் 
பாம்பும் எத்்த்்ன பிறைவி எடுத்்தாலும் பழித் 
தீரக்கும், பாம்பு ்கடித்்தால் வைா்ய ்வைத்து 
உறிஞசு விஷத்்்த எடுக்்க தவைண்டும், மாடு 
சி்கப்பு நிறைத்்்த ்கண்்டால் மிரளும், பாம்பு 
பால் குடிக்கும், நாய ஊ்ளயிடுவைது அழு்்க 
அல்லது தபய வைருவை்தற்கா்ன அறிகுறி எ்ன 
இனனும் ஏராளமா்ன அறிவியலுக்கு 
புறைம்பா்ன உயிர்க்ள பறறிய பசயதி்க்ள 
சினிமாவும் ,  சின்னத்தி்ரயும் மறறை 
ஊ்ட்கங்்களும் நமக்கு ்கறபித்துக் ப்காண்த்ட 
்தான இருக்கினறை்ன.

ஊட்கங்்களுககு ்கோட்டுயிர ்பற்றி� பி்கலஞல� 
ஏற்்படுத்்த கெணடி� அெசி�ம் என்ன ?

   'அறிவியல் ்கத்தி தபானறைது' எனறு என 
்கல்லூரி ஆசிரியர ஒருவைர அடிக்்கடி 
குறிப்பிடுவைார .  ்காய்கறி நறுக்்கவும் 
பயனபடுத்்தலாம், ்்க்ய துண்டிக்்கவும் 
பயனபடுத்்தலாம். பயனபடுத்துபவை்ர 

பபாறுத்து ்தான ஆக்்கமும், அழிவும். அத்த 
தபாலத் ்தான, அரு்மயா்ன அறிவியல் 
்கண்டுபிடிப்பா்ன பு்்கப்ப்டக் ்கருவி்ய 
(Camera) தச்கர ்தத்்தாத்திரி தபானறை பு்்கப்ப்ட 
்க்லஞர்கள இயற்்க அறிவிய்ல புரிநதுக் 
ப்காளள, விழிப்புணரவு ஏறபடுத்்த 
பயனபடுத்தும் தபாது, அத்த அறிவியல் 
்கண்டுபிடிப்்ப பல ஊ்ட்கங்்கள இயற்்க 
அறிவியலுக்கு எதிரா்கதவை பபரும்பாலும் 
பயனபடுத்தி வைருகிறைது.

 பிரச்்்ன்ய புரிநதுக் ப்காளள இந்த 
அணுகுமு்றை உ்தவுவைதில்்ல. மனி்தர்களுக்கும் 
விலங்கு்களுக்கும் தமா்தல் ஏறபடுவைது 
தபாலவும் ,  அத்்த்்கய நி்கழ்வு்கள 
விலங்கு்களின ்தவைதறை எனறு கூறுவைது 
தபாலவும் அ்வை அ்மநது விடுகிறைது. 
்காடடுயிருக்த்கா அல்லது ்காடடுயிர 
தபணலுக்த்கா இ்வை நல்லதில்்ல.

 புதிய அக்்க்றை்கள உருவைாகும்தபாது, 
பமாழி வைழக்கும் அ்தறத்கறப மாறுபடுகினறைது. 
எடுத்துக்்காட்டா்க பபண்்க்ளயும் , 
ஊ்னமுற தறை ா் ர யு ம் ,  கு றி ப்பிட்ட 
ச ா தி ்க ் ள யு ம்  இ ழி வு ப் ப டு த் து ம் 
பழபமாழி்க்ளயும், மரபுத் ப்தா்டர்க்ளயும் 
இனறு நாம் ்தவிரக்கிதறைாம். இத்்த்்கய 
மாறறைம், அப்புதிய அக்்க்றை்கள பறறிய 
விழிப்புணரவு மக்்களி்்டதய பரவை 
உ்தவுகினறைது. அதுதபாலதவை விலங்கு்க்ளயும், 
பறை்வை்க்ளயும், ்காட்்ட பறறியும் 
ஊ்ட்கங்்களில் தபசும்தபாதும், எழுதும்தபாதும் 
்கவை்னமா்க இருப்பது மக்்களி்்டதய ஒரு 
பபரிய மாறறைத்்்த ப்காண்டு வைருமல்லவைா?

சுறறுச்சூழல் பறறி மக்்களி்்டதய 
விழிப்புணரவு ஏறபடுத்்த ஊ்ட்கங்்களால் 
முடியும். சுறறுச்சூழல் பாது்காப்பில் சாமானிய 
மக்்கள இ்ணய து்றைச்பசாற்கள 
உருவைாக்குவைது எவவைளவு முக்கியதமா, அத்த 
தபானறு சாமானிய மக்்க்ள பசனறை்்டயக் 
கூடிய எல்லா ஊ்ட்கங்்களும் ்காடடுயிர 
பறறிய பிரக்்ஞதயாடு பசயல்படுவைதும் அதி 
முக்கியத்துவைம் வைாயந்தது. அ்்த தநாக்கி 
ஊ்ட்கங்்க்ள ந்கரத்துவைது, ்தக்்க சமயங்்களில் 
எதிரவி்்ன ஆறறுவைதும் ஒவபவைாரு சூழல் 
ஆரவைலரின ்க்ட்ம எனதறை நான ்கருதுகிதறைன.
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புலிகளும், யவாணனைகளும் கவாடடின் சூைல குறியீடு 
என்று த�வான்னைவால, பவளப்பவாணறைகள கடல வளத்தின் 
குறியீடு. பவளப்பவாணறைகள வளைவானை கடலின், சூழியல 
அணடயவாளம். அத்தகு சிறைப்பு மிக்க பவளப்பவாணறைகள 
அழிணவச �நதிக்கிறைது என்றும், பவளப்பவாணறைகள 
பவாதுகவாப்புத் திடடம் (The Reef 2050 Plan) இலக்ணக 
சநவாக்கிப் பயணிக்கவிலணல என்றும் ஆஸ்திசரலியவா 
அரசிறகு எச�ரிக்ணக விடுத்துளளது ஐக்கிய நவாடுகள 
அணவயின் யுதனைஸ்சகவா பவாரம்பரிய அணைப்பு (world 
heritage committee).

எல்லாப் பிரச்ச்்ன்களிலும் ஒரு அரசியல் 
இருப்பது தபானறு, ஐநாவின எச்சரிக்்்கயிலும் 
அரசியல் இருப்ப்தா்கக் ்கருதுகிறைது 
ஆஸதிதரலியா. அ்தாவைது,  யுப்னஸத்கா 
அ்மப்பில் சீ்னாவின ஆதிக்்கத்தில் 21 
நாடு்கள இருப்ப்தால் ஐநாவின எச்சரிக்்்கயில் 
அரசியல் ்கலநதிருக்கிறைது எனறு கூறுகிறைார்கள. 

மறபறைாரு புறைம் உல்கம் முழுக்்க 83 பாரம்பரிய 
இயற்்க வைளமிக்்க பகுதி்கள (world natural 
heritage sites) அழி்வை சநதித்துக் ப்காண்டு்தான 
இருக்கினறை்ன எனகிறைது ஆஸதிதரலியா. 

ஆஸதிதரலியாவின கிதரட தபரியர ரீீஃப் 
(Great Barrier Reef) எனறை்ழக்்கப்படும் 
பவைளப்பா்றைத் திடடு்கள உல்க பாரம்பரிய 
இயற்்க வைளமிக்்க பகுதியா்க 1981ஆம் 
ஆண்டு மு்தல் இருநது வைருகிறைது. இப்தபாது 
ஐநாவின யுப்னஸத்கா அறிக்்்கப் படி, 
அழிநது வைரும் பாரம்பரிய இயற்்க வைளமிக்்க 
பகுதி எனறு ஆபத்்தா்ன படடியலில் தசரத்து 
விட்டால் அது ஆஸதிதரலியாவின 
ப ப ா ருள ா ்த ா ர த்்்த ப்  ப ா தி க்கும் . 
ப வைள ப் ப ா ் றை த்  தி ட டு ்க்ளயு ம் , 
தீவுக்கூட்டங்்க்ளயும் பாது்காக்்கப்பட்ட 
பகுதியா்க அறிவித்து விட்டால், அ்த்்னப் 
பார்வையி்ட வைருகினறை லடசக்்கணக்்கா்ன 

ஆஸ்திபரலியா �வளப்�ா்ை்கள் அழிவு
ஐ.நா.வின் எசெரிக்லக 
 ேமிழநாட்டிலும் ஆபைத்து

கப்பிகுளம் ஜெ.பிரபோகர்
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சுறறுலாப் பயணி்கள, சுறறுலா சாரந்த 
ந்டக்கினறை வைணி்கம் மூலமா்க கி்்டக்கினறை 
வைருமா்னத்்்த ஆஸதிதரலியா இழக்்க 
தநரிடும், அதுமடடுமல்ல, ஆஸதிதரலியா 
பவைளப்பா்றை்களின அழிவிறகு மு்தன்மக் 
்காரணமா்கக் கூறைப்படுவைது அநநாடடின 
்கரியமில வைாயு பவைளிதயறறைம் மறறும் ்கழிவுநீர 
தமலாண்்மயின கு்றைபாடு்கள்தான. இந்த 
இரண்டிறகும் ்காரணம் ப்தாழிறசா்ல்கள. 
ஆஸதிதரலியாவின நிலக்்கரி வைரத்்த்கம் 
மறறும் எரிவைாயு வைரத்்த்கம் ்காரணமா்க 
தமாசமா்ன, அளவிற்கதி்கமா்ன ்கரியமில 
வைாயு பவைளிதயறறைம் ந்டக்கிறைது. அ்த்னால், 
வைருமா்னத்்்த மு்தன்மயா்கக் ்கருதி 
்கரியமில வைாயு பவைளிதயறறைக் கு்றைப்பிற்கா்ன 
திட்டத்்்த பசயல்படுத்துவைதில் ்தாம்தம் 
பசயகிறைது ஆஸதிதரலியா. 2021 ெூ்ல 16 
மு்தல் 31 வை்ர ந்்டபபறைவுளள உல்க 
பாரம்பரிய குழுவின 44வைது அமரவில் 
ஆஸதிதரலியா நாடடின பவைளப்பா்றைத் 
திடடு்க்ள அழி்வைச் சநதிக்கும் ஆபத்்தா்ன 
படடியலில் தசரத்து வி்டக் கூ்டாது எனறு 
குழுவிலுளள நாடு்கதளாடு தபசி வைருகிறைது 
ஆஸதிதரலியா. அப்படிபயனறைால் கூட்டம் 
நி்றைவை்்டயும் தபாது, ஆஸதிதரலியா 
அரசுக்கு எச்சரிக்்்கயும், பரிநது்ர்களும், 
ஆதலாச்்ன்களும் வைழங்்கப்ப்டலாம், 
ஆ்னால், ஆபத்்தா்ன படடியலில் கிதரட 
தபரியர ரீீஃப் பவைளப்பா்றைத் திடடு்கள 

தசரக்்கப்ப்டாது எனறை எதிரபாரப்பு 
நிலவுகிறைது. ்காரணம், உல்களவிலா்ன நிலக்்கரி 
மறறும் எரிவைாயு அரசியலும், வைளரந்த 
நாடு்களின ஆதிக்்கமும்்தான.

ஆ்னால் ,  மி்கமி்க ்கவைனிக்்கப்ப்ட 
தவைண்டியது என்னபவைனறைால், ஆஸதிதரலியப்  
பவைளப்பா்றைத் திடடு்கள அழி்வைச் 
சநதிக்கினறைது எனறை எச்சரிக்்்க ெூன 
மா்தம் ப்தா்டங்கி ெூ்ல மா்தம் முடிநது 
தபாகிறை பிரச்ச்்ன கி்்டயாது. ்காலநி்ல 
மாறறைத்தின ்தாக்்கத்்தால், பூமியில் வைாழ்கினறை 
அ்்னத்து உயிரி்னங்்களுக்கும் மி்கப்பபரிய 
அச்சுறுத்்தல் ஏறபடடுளளது. அ்்தத்்தான 
ஆஸதிதரலியா பவைளத்திடடு்கள குறித்்தா்ன 
ஐநா யுப்னஸத்காவின அறிக்்்க எச்சரிக்்்க 
பசயதுளளது. ஆஸதிதரலியா அரசின கீழ் 
பசயல்படடு வைரும் உளநாடடு அறிவியலாளர 
அ்மப்பு்கதள பவைளப்பா்றை்களுக்கு ஆபத்து 
ஏறபடடுளள்்த அவவைப்தபாது சுடடிக்்காடடி 
வைருகினறை்னர. யுப்னஸத்காவின  அறிக்்்க்ய 
ஆ்தரித்து உல்கறிந்த அறிவியலாளர்கள 
ஐநாவிறகு ்கடி்தம் எழுதியுளள்னர. 

ஆஸதிதரலிய தபராசிரியர்களா்ன ஓவ 
த�ாக்-குல்பபரக் (Ove Hoegh-Guldberg), 
ப்டரரி ஹியூஸ(Terry Hughes), பன்னாடடு 
பவைளப்பா்றை சங்்கத் ்த்லவைர தபராசிரியர 
ஆண்டரியா க்தராடத்டாலி (Andrea Grottoli), 
்காலநி்ல ்தாக்்க ஆராயச்சிக்்கா்ன 
தபாடஸ்டாம் இனஸடிடியூடடின இயக்கு்னர 
தபராசிரியர தொ�ன ராக்ஸடதராம் (Johan 
Rockstrom) மறறும் ்க்டல்சார ஆயவைாளரும் 
மிஷன ப்ளூவின ்த்லவைருமா்ன சில்வியா 
எரல் (Sylvia Earle) ஆகிய ஐவைர ் ்கபயழுத்திட்ட 
்கடி்தத்தில் பவைளத்திடடு்களின அழி்வைத் 
்தடுக்்க தவைண்டிய்தன அவைசியத்்்தக் 
குறிப்பிடடுளள்னர. அ்தாவைது பவைளத்திடடு்கள 
அழிநது வைருவைது உண்்ம்தான, அ்த்்னக் 
்காக்்க தவைண்டியது அவைசியமும், அவைசரமும் 
கூ்ட எனறு ஆயவைாளர்கள ப்தரிவிக்கினறை்னர.

ஆஸதிதரலியா நாடடின பவைளத்திடடு்கள 
இ்தறகு முனபு, 1998, 2002, 2016, 2017, 2020 
அதி்களவு பவைளிர்த்ல Coral Bleaching) 
சநதித்துளளது. இயற்்கயின அ்மப்பில் 
பவைளப்பா்றை்கள பவைளிர்தல் அல்லது 
அழி்வைச் சநதித்து மீள உருவைாக்்கம் அ்்ட்தல் 
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எனபது இயல்பா்ன ஒனறு்தான. ஆ்னால், 
பவைளிர்தலின தவை்கமும், ்கால அளவும் பபரும் 
ஆபத்திற்கா்ன அறிகுறி்களா்க மாறிவி்டக் 
கூ்டாது. ஆஸதிதரலியாவில் அது்தான 
ந்டக்கிறைது. சுமார 2300 கிமீ சதுரப் பரப்பு 
ப்காண்்ட பவைளத்திடடு்களின அளவும், 
அ்டரத்தியும்  கு்றைநது  வைருகிறைது . 
்தமிழ்நாடடின மன்னார வை்ளகு்டா தீவுப் 
பகுதியில் த்கா்்ட ்காலங்்களில் ஏப்ரல், தம, 
ெூன மா்தங்்களில் பவைளப்பா்றை்கள 
பவைளிர்த்ல ்தமிழ்நாடு வை்னத்து்றையி்னர 
அ்்டயாளம் ்காண்பார்கள, ஆ்னால், அந்தப் 
பவைளப்பா்றை்களில் பபரும்பாலா்ன்வை 
ஆ்கஸட மா்தத் ப்தா்டக்்கத்திலிருநது மீள 
உருவைாக்்கம் அ்்டயும் எனறு ்க்டறச்சூழல் 
ஆயவைாளர்கள ப்தரிவிக்கினறை்னர . 
சிலதநரங்்களில் பவைளிர்தல் அதி்கமாகிவிடும். 
பாதிப்பு அதி்கமா்க இருக்கும் தபாது 
ப வை ளி ர ்த ல ா ல்  ப ா தி க் ்க ப் ப ட ்ட 
பவைளப்பா்றை்கள அழிநது விடும். அது 
தபானறை நி்ல்தான உல்கதம வியக்கும் பவைள 
வைளங்்க்ளக் ப்காண்்ட ஆஸதிதரலியாத் 
தீவு்களிலும் ஏறபடடுளளது. அ்த்னால்்தான, 
ஆபத்து வைருவை்்த ஆஸதிதரலியா நாடடு 
அரசிறகு சுடடிக் ்காடடியுளளது ஐநா 
அ்மப்பு.

்க்டல்வைாழ் உயிரி்னங்்களின ஆ்தாரமா்கத் 

தி்கழ்ப்வை பவைளப்பா்றை்கள்தான. மீனவைளம் 
பபரு்கக் ்காரணமா்கவும் இ்வை உளள்ன. 
பவைளப் பா்றை்களில் பலவி்தமா்ன மீன்கள, 
பமல்லு்டலி்கள, ்கணுக்்காலி்கள மறறும் 
பாசிவை்்க்கள வைளரகினறை்ன. பவைளப் 
பா்றை்க்ள சாரநது பலவி்தமா்ன 
்க ்ட ற ப றை ் வை ்க ள ,  ப ா லூ ட டி ்க ள , 
ஒடடுப்பிராணி்கள மறறும் முடத்தால் 
பிராணி்களும் அதி்களவில் வைாழ்கினறை்ன. 
்க்டலின பமாத்்த பரப்பளவில் 0.2 விழுக்்காடு 
பவைளப்பா்றை்கள மடடுதம இருந்தாலும் கூ்ட, 
அ்வை 25 விழுக்்காடு அளவிறகு ்க்டல் 
உயிரி்னங்்க்ள ்காக்கினறை்ன. 

ஆழம்கு்றைந்த ்க்டலின அடிப்பா்கத்தில் 
இருநது ப்தா்டங்கி தமல் மட்டம் வை்ர 
பவைளப் பா்றை்கள ்காணப்படுகினறை்ன. 
்க்டலின தமல் மட்டத்தில் உளள பா்றை்களில் 
மடடுதம பவைள உயிரி்கள ்காணப்படுகினறை்ன. 
அ்தன கீதழ உளள பா்றை்கள இறைந்த பவைள 
உயிரி்களின கூடடுப் பகுதி்களாகும் .

பவைப்பமண்்டல ்க்டல்்கள, பவைளப் 
பா்றை்கள உருவைாக்்கத்தில் முக்கிய பங்கு 
வைகிக்கும். ்க்டலில் 24 டிகிரி பசல்சியஸ பவைப்ப 
நி்லயில் உளள 40 மு்தல் 50 மீட்டர ஆழப் 
பகுதி்களில் பசழித்து வைளரகினறை்ன. இவைறறின 
வைளரச்சிக்கு சூரிய ஒளி பரவைக்கூடிய 
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ப்தளிவைா்ன ்க்டல் நீர மறறும் அதில் 
உப்பின அளவு லிட்டருக்கு 35 
கிராமிறகு கு்றைவைா்கவும் இருத்்தல் 
அவைசியம். 

பவைளங்்கள மி்கவும் குறுகிய 
்தடபபவைப்ப வீச்சுக்குளதளதய 
வைாழக்கூடிய்வை. ஒரு டிகிரி 
பசல்ஸியஸ அதி்கரித்்தாலும் 
இவைறறின வைாழ்வு அழி்வை 
பநருங்கிவிடும்.

்தண்ணீரின பவைப்பம் ஒரு டிகிரி 
அதி்கரித்்த்தால் கூ்ட மி்கவும் 
தமாசமா்ன வி்ளவைா்க பவைளங்்கள 
்தங்்கள நிறைங்்க்ள இழக்கினறை்ன. 
அ ல் த்க  எ ்ன க் கூ றை ப் ப டு ம் 
நுண்ணுயிரி்கள இந்த பவைளங்்களில் 
வைாழ்வை்தால்்தான பவைளங்்களுக்கு 
பசநநிறைம் வைருகிறைது . அதி்க 
ப வை ப் ப மு ள ள  ்த ண் ணீ ர 
பவைளங்்களிலிருநது அல்த்க்வை 
அழிக்கிறைது. இந்த அல்த்க இதில் வைாழவில்்ல 
எனில் பவைளங்்கள அழிநது பவைளப்பா்றை அ்மப்பு 
பநாறுங்கிவிடும்.

இநதியாவில் பவைளப்பா்றை்கள, ்தமிழ்நாடடின 
மன்னார வை்ளகு்டா, அந்தமான நித்காபார, ்கடச் 
வை்ளகு்டா, லடசத்தீவு தபானறை ்க்டதலாரப் 
பகுதி்களில் ஆங்்காங்த்க ப்தா்டரச்சியறறுக் 
்காணப்படுகினறை்ன. இநதியாவில் மடடும் 200க்கும் 
தமறபட்ட வை்்கயா்ன பவைளப்பா்றை்க்ளக் 
்காணலாம் . 

முத்துக்குளித்்தல் ந்்டபபறறை 
மன்னார வை்ளகு்டாவில் 
பாம்பன மு்தல் மணப்பாடு 
வை்ர 160 கிதலா மீட்டர 
தூரமுளள பகுதி்களில் மடடும் 
அ று நூ று  மு த் து ச் சி ப் பி 
படு்்க ்கள  ்கண்்டறியப் 
படடிருந்த்ன. பவைளத்திடடு 
்களும், ்க்டறபுல் திடடு்களும் 
அதி்கம்.

்தமிழ்நாடு அரசு வை்னம் 
ம றறும்  மீனவைளத்து்றை 
அரசா்ண எண் 962, (நாள 10 
பசப்்டம்பர 1986) மூலம் இநதிய 
வை்ன உயிர பாது்காப்புச் 
சட்டத்தின பிரிவு 35(1)ன படி, 
மன்னார வை்ளகு்டா (Gulf of 
Mannar – GoM), பாது்காப்பட்ட 
ப கு தி ய ா ்க  அ றி வி க் ்க ப் 
படடுளளது.  21 தீவு்களும், 
தீவு்க்ளச் சுறறி அ்மநதுளள 

்க ்ட லி ன  ம ் ழ க் ்க ா டு ்க ள 
எனறை்ழக்்கப்படும் பவைளப்பா்றை்களும் 
பல்லுயிரச்சூழல் முக்கியத்துவைம் 
வைாயந்த்வை. அ்த்னால் 21 தீவு்க்ளயும், 
தீ வு ்க ் ள ச்  சு ற றி யு ள ள 
பவைளப்பா்றை்க்ளயும் உளள்டக்கிய 
560 சதுர கிதலா மீட்டர பரப்்ப 
இயற்்க வைளம் தபணு்தலுக்்கா்ன 
பன்னாடடு ஐக்கிய கூடடுறைவு (IUCN) 
அ்மப்பின பரிநது்ரயினபடி 
மன்னார வை்ளகு்டா உயிரத்காள 
்காப்ப்கமா்க (Gulf Of Mannar Biosphere 
Reserve – GoMBR), 1989ஆம் ஆண்டில் 
இநதிய அரசு அறிவித்துளளது.

சமீபத்தில் ந்்டபபறறை ்க்டல்வைாழ் 
உயிரி்னங்்கள ்கணக்ப்கடுப்பில் , 
மன்னார வை்ளகு்டாப் பகுதியில், 14 
்கடி்னப் பவைளப்பா்றை இ்னங்்கள (hard 
corals), 17 மிருதுவைா்ன பவைளப்பா்றை 
இ்னங்்கள (soft corals) அ்்டயாளம் 
்காணப்படடு பதிவு பசயயப்படடுளள்ன. 
மன்னார வை்ளகு்டா ்க்டறபகுதியில் 3 
மீட்டர மு்தல் 25 மீட்டர ஆழத்தில், 90 
மு்தல் 730 சதுர மீட்டர பரப்பில், 77 

கழிவுநீர் 
தமலாண்லமயின்றி 
தோழிறொலலக் 
கழிவுகள் கடலில் 
கலக்கின்்றன. 
கடல்நீலேக் 

குடிநீோக்கும் திட்டம், 
எண்தணய் 

சுத்திகரிபபு நிலலயம் 
என்று அடுத்ேடுத்து 

ஆபைத்துகலை 
ெநதிக்கும் மன்னார் 
ைலைகுடாவில் 
தெயறலகப 

பைைைபபைால்றகள் 
ைைர்க்கும் திட்டம் 
தெயல்பைடுத்ேப 
பைடுகி்றது.
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பவைளப்பா்றை திடடு்கள (patch reef) புதி்தா்க 
்கண்்டறியப்படடுளள்ன. வை்டக்கு பகுதியில் 
15.1 சதுர கிதலா மீட்டர, ப்தறகு பகுதியில் 5.4 
சதுர கிதலா மீட்டர பரப்பு எனறு பமாத்்தம் 
20 .60 சதுர கிதலா மீட்டர பரப்பில் 
அ்மநதுளள இத்திடடு்களில் 10 விழுக்்காடு 
மு்தல் 52 விழுக்்காடு வை்ர பவைளப்பா்றை்கள 
்காணப்படுவை்தா்கவும் அந்த ஆயவில் 
ப்தரிவிக்்கப்பட்டது.

இத்்த்்ன வைளமிக்்க பல்லுயிரச் சூழல் 
நி்றைந்த மன்னார வை்ளகு்டா பகுதியின 
பவைளப்பா்றை்களும் தபரழி்வைச் சநதித்து 
வைருகினறை்ன. ்க்டந்த ்காலங்்களில் வீடு 
்கட்டவும், சிபமண்ட ்தயாரிக்்கவும் பவைடடி 
எடுக்்கப்பட்டது ்த்்ட பசயயப்படடு 
விட்டது .  சி ல  இ்டங் ்களில்  மீன 
ப்தாடடி்களிலும், ஆனமீ்க வைழிபாடடிற்கா்கவும் 
பவைளப்பா்றை்கள பயனபடுத்தி வைருகினறை்னர. 
வைளமா்ன மன்னார வை்ளகு்டா பகுதியில் 
அதி்களவு அ்னல் மின நி்லயங்்கள 
நிறுவைப் படடுளள்ன .  ்க ்டலுக்குள , 
்க்டற்க்ரயில் எரிவைாயு  எடுக்கும் 
தி ட ்ட ங் ்க ளு க் கு  அ னு ம தி 
ப ்க ா டு க் ்க ப் படடுளளது .  ்கழிவு நீ ர 
தமலாண்்மயினறி ப்தாழிறசா்லக் 
்கழிவு்கள ்க்டலில் ்கலக்கினறை்ன. ்க்டல்நீ்ரக் 
குடிநீராக்கும் திட்டம், எண்பணய சுத்தி்கரிப்பு 
நி்லயம் எனறு அடுத்்தடுத்து ஆபத்து்க்ள 
சநதிக்கும் மன்னார வை்ளகு்டாவில் 

பசயற்்கப் பவைளப்பா்றை்கள வைளரக்கும் 
திட்டம் பசயல்படுத்்தப் படுகிறைது. ்காயம்பட்ட 
புண்ணுக்கு ஆறு்தல்்தான பசயற்்கப் 
பவைளப்பா்றை்கள. எரிகிறை தீ்ய அ்ணக்்க 
தவைண்டுபமனறைால் பாது்காக்்கப்பட்ட 
ப குதியில்  ப ்த ாழி ற ச ா்ல ்களுக்கு 
்கடடுப்பாடு்கள விதிக்்க தவைண்டும். அ்்த 
நாம் பசயயவில்்ல. மன்னார வை்ளகு்டா 
தீவுக்கூட்டங்்கள்தான ்காலநி்ல மாறறைத்்தால் 
ஏறபடும் இயற்்கப் தபரி்டர்களா்ன சு்னாமி, 
புயல் பாதிப்பு்களிலிருநது தூத்துக்குடி, 
ராமநா்தபுரம் மாவைட்ட மக்்க்ளக் ்காத்்தது/ 
்காக்கிறைது. நாடடின அநநியச் பசலவைாணி்ய 
ஈடடித் ்தரும் மீன பிடித்ப்தாழில் சிறைக்்க 
பவைளத்திடடு்கள்தான ஆ்தாரமா்க 
விளங்குகினறை்ன. மனி்தர்களால் மரங்்க்ள 
ந்ட முடியும், ்காடு்கள இயற்்கயா்கத்்தான 
உருவைாகும். இயற்்கயில் உருவைா்ன ்க்டலடி 
ம்ழக்்காடு்கள்தான பவைளத்திடடு்கள. 
பவைளத்திடடு்க்ளப் பாது்காப்பதில்்தான 
நமது உயிரமூச்சும் அ்டங்கியுளளது.

ப்டங்்கள : மன்னார வை்ளகு்டா பகுதியில் 
்கண்்டறியப்பட்ட அ்கந்தாஸடரியா (Acanthas-
trea), ப்ட்னாக்டிஸ இச்சித்னட்டா (ctenactis 
echinata), த்கலக்ஸியா கிளாவைஸ (Galaxea cla-
vus), டுபஸடரியா த்காக்கினியா (Tubastraea 
coccinea) எனறை பவைளப்பா்றை இ்னங்்கள.
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ராணுவ ப�ார்ஆயுதங்கள் 
ததாழிறப�ட்டை  
தமிழ்ாடடிறகு  
கி்டைக்கப் ப�ாவது என்ன?

பி.சுந்தரரோென்
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தமிழ்நவாடடில  ரவாணுவ சபவார்ஆயுதங்கள தயவாரிக்கும் 
ததவாழிறசபடணடணய (Defence Corridor / Military In-
dustrial Complex) அணைக்க ஒன்றிய அரசு திடடமிடடு 
நடவடிக்ணக சைறதகவாண்டு வருகிறைது. 

்தமிழ்நாடடின தமல் ப்காண்டுளள 
அக்்க்றை ்காரணமா்க ஒனறிய அரசு இந்த 
திட்டத்்்த பசயல்படுத்்த மு்்னகிறை்தா? 
்தமிழ்நாடடின ப்தாழில்வைளத்்்த தமம்படுத்தி, 
்தமிழர்களுக்கு தவை்ல வைாயப்்ப அதி்கரித்து, 
ப ப ா ரு ள ா ்த ா ர  ்த ன னி ் றை ் வை 
ஏறபடுத்துவை்தற்கா்க  இந்த  முயறசி 
ந்்டபபறுகிறை்தா?

ப்தாழில்நுடபத்தில் மி்கவும் முனத்னறிய 
நாடு்களகூ்ட த்தால் ப்தனிடு்தல், பருத்தி 
உளளா்்ட்கள ்தயாரித்்தல் தபானறை 
ப்தாழில்்க்ள இநதியா, பங்்களாத்த்ஷ 
தபானறை பபாருளா்தாரத்தில் பின்தங்கிய 
நாடு்களில் தமறப்காளவைது ஏன? இந்த 
நாடு்கள தமலுளள அக்்க்றையா?

த்தால் ப்தனிடு்தலும், பருத்தி உளளா்்ட 
உறபத்தியும் சூழல் மாசுபாட்்ட மி்க அதி்க 
அளவில் ஏறபடுத்தும் ்தன்ம ப்காண்்ட்வை. 
எ்னதவை தம்ல நாடு்கள, ்தங்்கள நாடடின 
சூழ்ல பாது்காக்கும் தநாக்கில் ஏ்ழ 
நாடு்க்ள சூழல் ரீதியா்க சுரண்டி, சூ்றையாடும் 
தநாக்்கத்திதலதய த்தால் ப்தனிடு்தல், பருத்தி 
உளளா்்ட ்தயாரித்்தல் தபானறை ப்தாழில்்க்ள  
இநதியா, பங்்களாத்த்ஷ தபானறை நாடு்களின 
்த்லயில் ்கடடுகினறை்ன.  அதுதபாலதவை 
அதி்க அளவு நீர, மினசாரம் தபானறைவைற்றை 
பயனபடுத்்தும் ்கார உறபத்தி மறறும் நச்சுக் 
்கழிவு்க்ள பவைளிதயறறும் பமா்பல் தபான 
உறபத்தி, எலக்டரானிக் பபாருட்கள உறபத்தி 
த ப ா ன றை ் வை யு ம்  ்த மி ழ் ந ா ட டி ல் 
குவிக்்கப்பட்டது.  த்தால் ப்தனிடும் ப்தாழில் 
பசழித்்த தவைலூர, வைாணியம்பாடி தபானறை 
பகுதி்களிலும், பருத்தி உளளா்்ட உறபத்திக்கு 
பபயர பபறறை திருப்பூரிலும் நிலத்்தடி நீர 
நஞசாகி பயனபடுத்்த ்தகுதியறறை்தாகி நீண்்ட 
நாட்கள ஆகிவிட்டது. ்கார உறபத்தி, 
பமா்பல் தபான  உறபத்தி பசய்த பகுதி்களின 
சூழல் சீரத்கடு்கள பவைளிவைர சில ்காலதம 
உளளது. 

இந்த நி்லயில்்தான தபரழிவுக்கு 

வைழிவைகுக்கும் ப்கா்லக்்கருவி்களா்ன தபார 
ஆ யு ்த ங் ்க ் ள  ்த ய ா ரி க் கு ம் 
ப்தாழிறதபட்்ட்ய ்தமிழ்நாடடில் அ்மக்்க 
ஒனறிய அரசு மு்்னநது நிறகிறைது. உலகின 
நச்சுக் குப்்பத் ப்தாடடியா்க இநதியா 
விளங்கி்னால், இநதியாவின நச்சுக் குப்்பத் 
ப்தாடடியா்க ்தமிழ்நாட்்ட மாறறை ஒனறிய 
அரசு மு்்னகிறைது. 

இந்த திட்டத்்்த ்தமிழ்நாட்்ட ஆடசி 
பசய்த ்க்டந்த அரசும் மறுப்தபதும் 
பசால்லாமல் வைரதவைறறைது:  ்தறதபா்்தய 
அரசும், “தசலம் இரும்பு உருக்்கா்லக்கு 
்்கய்கப்படுத்்தப்பட்ட கூடு்தல் நிலத்்்த 
ப ்க ா ் ல க் ்க ரு வி ்க ள  ்த ய ா ரி க் கு ம் 
ப்தாழிறதபட்்டக்கு ஒதுக்கீடு பசயய 
தவைண்டும்” எனறு ஒனறிய அரசி்டம் 
த்காரிக்்்க விடுத்துளளது. 

க்போரக்கருவி ்த�ோரிககும் வ்தோழிற்க்பட்லடககும் 
க்தசெ்பகதிககும் துளி�ளவும் வ்தோடரபிலலல. 

உலகின மி்கப்பபரிய பன்னாடடு 
நிறுவை்னங்்கள வைரத்்த்க தநாக்கில் இந்த 
தபரழிவு ஆயு்த உறபத்தித் ப்தாழி்ல 
்தமிழ்நாடடில் பசயயப் தபாகினறை்ன. உலகின 
எந்தபவைாரு நாடடுக்கும் இங்கு உறபத்தியாகும் 
த ப ர ழி வு  ஆ யு ்த ங் ்க ள  ஏ ற று ம தி 
பசயயப்ப்டலாம்.  சுருக்்கமா்க கூறி்னால் இது 
ஆயு்தங்்க்ள உறபத்தி பசயது விறப்்ன 
பசயயும் ஒரு சூப்பர மாரக்ப்கட. அவவைளதவை! 
ஆ்க பமாத்்தத்தில் ப்காள்ள லாபபவைறி 
ப்காண்்ட சில பன்னாடடு நிறுவை்னங்்கள 
மனி்த சமூ்கத்்்த அழித்ப்தாழிக்்கத் 
த்த்வையா்ன ப்கா்லக்்கருவி்க்ள 
்தமிழ்நாடடில் ்தயாரிக்்கப் தபாகினறை்ன. 
அவைறறைால் ஏறபடும் சூழல் தபரழிவு்க்ள, 
சமூ்க-பபாருளா்தார சிக்்கல்்க்ள ்தமிழர்கள 
சநதிக்்கப் தபாகிறைார்கள. 

சிவை்காசிப் பகுதியில் பட்டாசு ்தயாரிக்கும் 
ப ்த ாழி ற ச ா்ல ்களில்  விப த்து ்கள 
ஏறபடும்தபாது ப்தா்ல்காடசி்கள மூலம் 
நாம் ்காணும் ்காடசி்கதள நம்்ம அதிரச்சியில் 
நி்லகு்லயச் பசயயும். இநநி்லயில் 
பட்டாசுப் பபாருட்க்ளவி்ட பலம்டங்கு 
வீரியம் ப்காண்்ட பவைடிபபாருட்க்ள 
்தயாரிக்கும் ப்தாழிறசா்ல்களில் விபத்து 
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ஏறபட்டால் என்னவைாகும் எனப்்த உங்்கள 
்கறப்்னக்த்க விடடுவிடுகிதறைன. 

தமலும் உலகின பல நாடு்களிலும் ராணுவைம் 
ப ்த ா்ட ரப ா்ன  ப சலவி்னங்்களுக்கு 
பவைளிப்ப்்டயா்ன ்தணிக்்்கதயா, ்த்கவைல் 
பவைளியிடு்ததலா ந்்டமு்றையில் இல்்ல. 
இ்தன ்காரணமா்க ராணுவை ஆயு்தங்்கள 
ப்தா்டரபா்ன ப்தாழில்நுடபம் மு்தல் வைணி்க 
ஒப்பந்தங்்கள வை்ர மி்கவும் ர்கசியமா்க 
தமறப்காளளப்படுகிறைது .   எ்னதவை 
இந்தத்து்றையில் லஞசமும், ஊழலும் ஊரறிந்த 
ர்கசியமா்கதவை உளளது. இநதியாவிலும் 
தநற்றைய தபாீஃபர்ஸும், இன்றைய 
ரீஃதபலும் பலத்்த  ச ர ச்்சக்குரிய 
அம்சமா்கதவை விளங்குகிறைது. எ்னதவை 
மக்்களுக்்கா்க குரல் ப்காடுப்தபாருக்கு 
தீவிரவைாதி, பயங்்கரவைாதி, சமூ்கவிதராதி 
எ ன று  மு த் தி ் ர  கு த் தி வி ட டு , 
அ ர ச வை ன மு ் றை ய ா ள ர ்க ் ள 

ஆசிரியரா்ன மு்்னவைர மாரடி பிர்ன்கன 
ஆஸதிதரலியாவில் உளள நியூ இங்கிலாநது 
பல்்க்லக்்கழ்கத்தில் உல்க அ்மதித்து்றையில் 
தபராசிரியரா்க பணியாறறுகிறைார . 
தபார்களால் ஏறபடும் சுறறுச்சூழல் சீரத்கடு்கள 
மறறும் சமூ்கப் பிரச்சி்்ன்கள குறித்து 
ப்தா்டரநது ஆயவு்க்ள தமறப்காண்டு 
நூல்்க்ளயும், ஆயவுக் ்கடடு்ர்க்ளயும் 
எழுதி வைருகிறைார. இவைர ்தரும் பல புளளி 
விவைரங்்கள அதிரச்சி ்தருவை்தா்க உளள்ன. 

அபமரிக்்காவில் இயங்கும் ஐநது பபரிய 
ரசாய்ன நிறுவை்னங்்க்ள வி்ட, அபமரிக்்க 
ராணுவைம் மடடும் ஐநது ம்டங்கு அதி்க 
நச்சு்க்ள உருவைாக்குகிறைது.  அபமரிக்்காவின 
பமாத்்த நு்கரவில் அநநாடடு பாது்காப்புத் 
து்றை மடடுதம 14% பாக்்சட மறறும் பசம்பு,  
11% துத்்தநா்கம் மறறும் ஈயம், 10%  நிக்்கல் 
மறறும் 7.5% இரும்பு ஆகியவைற்றை எடுத்துக் 
ப்காளகிறைது. தமலும் ்த்கவைல் ப்தா்டரபு 

அ்மதிப்ப்்டயா்க சித்்தரிக்கும் அவைலமும் 
ந்்டபபறுகிறைது. 

க்போர ஆயு்தத் ்த�ோரிப்பு வ்தோழிற்க்பட்லட 
சுற்றுசசூழலில என்ன விலளவு்கலள 

ஏற்்படுத்துகிறது?

தபார ஆயு்தத் ்தயாரிப்பு ப்தாழிறதபட்்ட 
உல்களவில் மி்கதமாசமா்ன மாசுபாடடிறகு 
மி்கப்பபரிய பங்்களிப்பாளரா்க இருப்பது 
்கண்்டறியப்படடுளளது. உலகின பமாத்்த 
்காரபன உமிழ்வில் மூனறில் இரண்டு பங்கு 
ராணுவைத்தின தபாரத் ்தளவைா்டங்்களா்ன 
தபார விமா்னங்்கள, நீரமூழ்கிக் ்கப்பல்்கள, 
்டாங்கி்கள, வைா்க்னங்்கள மறறும் ஆயு்தங்்கள 
உளளிட்ட இராணுவை இயநதிரங்்களின 
உறபத்தி மறறும் பயனபாடடி்னால் 
ஏறபடுகினறை்ன. 

Global Warming, Militarism and Nonviolence: 
The Art of Active Resistance எனறை நூலின 

சா்த்னங்்களுக்்கா்க வைளரும் நாடு்களிலிருநது 
எ வ வி ்த ம ா ்ன  சூ ழ ல் ப ா து ்க ா ப் பு 
விதிமு்றை்க்ளயும் பினபறறைாமல் அரி்தா்ன 
ரசாய்னப் பபாருட்க்ள ்கவைரநது பசல்கிறைது. 

நச்சுத்்தன்ம ப்காண்்ட தபரழிவு 
ஆயு்தங்்களின உறபத்தி, ்தரப் பரிதசா்த்்ன 
மறறும் பயனபாடு  மூலமா்க ்காறறு, நிலம், 
நீர தபானறை இயற்்க வைளங்்க்ள நஞசாக்கி 
அவவைளங்்க்ள பபாதுச்சமூ்கம் பயனபடுத்்த 
முடியா்த நி்ல்ய ஏறபடுத்துகிறைது.  

தபாரக்்காலங்்களில் தபாரின ஒரு யுக்தியா்க 
எதிரி நாடடில் தவைண்டுபமனதறைா, ்கவை்னக் 
கு்றைவைா்கதவைா ்காடு்கள, சாகுபடி நிலங்்கள, 
நீரநி்ல்கள, குடியிருப்புப் பகுதி்கள உளளிட்ட 
இயற்்க வைளங்்க்ள நஞசாக்கி சீரழிக்கும் 
தவை்லயும் ந்்டபபறுகிறைது. 

அத்ததபால அ்டரத்தியா்ன ்காடு்கள 
இருந்தால் எதிரி நாடடு வீரர்கதளா, 

இநதியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் சுனாமி ோக்கியதபைாது, கடறகலேப பைகுதிகளில் 
அலலயாத்திக் காடுகலை உருைாக்கினால் எதிர்காலத்தில் சுனாமித் ோக்குேலில் 

இருநது ேபபிக்கலாம் என்று அறிவியலாைர்கள் கூறினர்.  

22 |  ஜூலை 2021 பூவுைகு | www.poovulagu.org



தபாராளி்கதளா ம்றைநது நினறு ்தாக்குவை்தறகு 
வைழிவைகுக்கும் எனறு ்காடு்களும் பபருமளவில் 
ராணுவைத்்தால் அழிக்்கப்படுகினறை்ன.  இநதியா 
உளளிட்ட நாடு்களில் சு்னாமி ்தாக்கியதபாது, 
்க்டற்க்ரப் பகுதி்களில் அ்லயாத்திக் 
்காடு்க்ள உருவைாக்கி்னால் எதிர்காலத்தில் 
சு்னாமித் ்தாக்கு்தலில் இருநது ்தப்பிக்்கலாம் 
எனறு அறிவியலாளர்கள கூறி்னர.  ஆ்னால் 
அது இனறுவை்ர பபாருடபடுத்்தப்ப்டவில்்ல. 
்காரணம்: த்தசப்பாது்காப்பு! 

வியடநாம் தபாரினதபாது, தநரடி 
வைானவைழித் ்தாக்கு்தல்்கள மூலம் வியடநாமின 
80% க்கும் தமறபட்ட ்காடு்கள தபாரினதபாது 
அழிக்்கப்பட்ட்ன, தமலும் ப்தறகு வியடநாமில் 
800,000 ப�க்த்டர (சுமார 14%) ்காடு்கள  
ஏபெனட ஆரஞசு எனறை நச்சு இரசாய்ன 
ஆ யு ்த ப்  ப ய ன ப ா ட டி ன  மூ ல ம் 
அழிக்்கப்பட்ட்ன, அத்த தநரத்தில் விவைசாயப் 
பண்்ண்கள முறறிலும் பாழ்்டந்த்ன.  

மஸ்டரட த்கஸ மறறும் ஏபெனட ஆரஞசு 
தபானறை ப்காடிய நச்சு இரசாய்ன மறறும் 
உயிரியல் ஆயு்தங்்களும் சுறறுச்சூழலில் 
மீட்கவியலா்த , பபரிய அளவிலா்ன 
்தாக்்கங்்க்ள ஏறபடுத்தியுளள்ன. இ்த்னால் 
மனி்தர்களுக்கு மரணமும், சிகிச்்சதய 

இல்லா்த பபரு தநாய்களும் ஏறபடும். தமலும் 
நிலம், நீரநி்ல்கள மறறும் பயிர்கள பல 
்த்லமு்றை்களுக்கு பாதிக்்கப்படும்.

ராணுவை தபார ஆயு்த உறபத்திக் 
த்கநதிரத்தின மி்கப்பபரிய ஆபத்து அணு 
ஆயு்தத் ்தயாரிப்பில் உருவைாகும். அணு ஆயு்த 
பரிதசா்த்்னக் கூ்டங்்களில் ்கழிவைா்க 
பவைளிதயறும் யுதரனியம் தபானறை ்கதிரியக்்கப் 
பபாருட்கள மூலமா்க ஏறபடும் சூழல் 
பாதிப்பு பல ஆயிரம் வைரு்டங்்களுக்கு நீடிக்கும்.  
யுதரனியம் உளளிட்ட ்கதிரியக்்கப் 
ப ப ா ருட ்களும்  ம ற றை  இ ய ற ்்க த் 
்த ாதுக்்க்ளப்தபால  மண்ணிதலா , 
பா்றை்களிதலா ்கலநத்த இருக்கும். அவைற்றை 
அ்கழ்வு பசயது, பிரித்ப்தாடுக்கும்தபாதும் 
மண், ்காறறு மறறும் நீரில் ஏறபடும் மாசு பல 
ஆயிரம் வைரு்டங்்களுக்கு நீடிக்கும். 

அபமரிக்்க  ராணுவைம் சாரபில் ்க்டந்த 
1963ம் ஆண்டுவை்ர தமறப்காளளப்பட்ட 
அணுஆயு்த தசா்த்்ன்கள ்காரணமா்க சுமார 
86,000 குழந்்த்களுக்கு பிறைப்புக் கு்றைபாடு்கள 
ஏறபட்ட்தா்கவும் ,  சுமார 1 , 5 0 , 0 0 0 
கு ழ ந்்த ்களுக்கு  அ்க ால  ம ரணம் 
ஏறபட்ட்தா்கவும் ,  சுமார 20 இலடசம் 
பபரியவைர்கள புறறு தநாய ்காரணமா்க 
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உயிரிழக்கும் அபாயம் ஏறபடடுளள்த்தா்கவும் 
புளளிவிவைரங்்கள கூறுகினறை்ன. 

பசரத்னாபில் அணுஉ்லயில் விபத்து 
ந்்டபபறறு 35 ஆண்டு்களுக்கு பின்னரும் 
அ்த்்னச் சுறறியுளள பகுதி்களில் மனி்தர்கள 
இனறும் குடிதயறை முடியா்த நி்லதய 
உளளது எனப்்தயும் நாம் ்கவை்னத்தில் 
ப்காளள தவைண்டும். 

்தமிழநோட்டில க்போ்ோயு்த உற்்பத்தி க்பட்லட்கள் 
அலமந்தோல என்ன நடககும்?

தபார ஆயு்த உறபத்தி தபட்்ட பகுதி 
சட்டரீதியா்க ்தமிழ்நாடு அரசின அதி்கார 
வைரம்பிலிருநது பவைளிதயறும். 

பன்னாடடு வைரத்்த்க நிறுவை்னங்்களின 
விருப்பத்திறத்கறப இந்தப் பகுதி்களில் 
இநதியாவின சுறறுச்சூழல் சட்டங்்களும், 
ப ்த ா ழி ல ாள ர  ந ல ச் ச ட்டங் ்களும் 
பசயலிழக்கும். ஏற்க்னதவை ்தமிழ்நாடடில் 
உ ள ள  சி றை ப் பு ப்  ப ப ா ரு ள ா ்த ா ர 
மண்்டலங்்களில் இந்த நி்ல ஏறைத்்தாழ 
நிலவுகிறைது .  எ்னதவை ்தமிழ்நாடடின 
ப்தாழிலாளர நலத்து்றை அதி்காரி்கதளா, 
மாசுக்்கடடுப்பாடடு வைாரிய அதி்காரி்கதளா 
அந்த வைளா்கங்்களுக்குள அனுமதிக்்கப்ப்ட 
மாட்டார்கள.  

்தமிழ ர ்களுக்கு  தவை்லவை ாயப்பு 
கி்்டக்கும் எனபதுகூ்ட ப்கல்்க்னவு்தான.  

ஏப்னனில் அந்த வைளா்கத்தின பாது்காப்புகூ்ட 
ஒனறிய  அரசின  C R P F  த ப ானறை 
து்ணராணுவைப் ப்்ட்களி்டதமா , 
த ந ர டி ய ா ்க  ர ா ணு வை த் தி ்ட த ம ா 
ஒ ப் ப ் ்ட க் ்க ப் ப டு ம் .  ம ற றை 
தவை்லவைாயப்பு்களிலும் ்தமிழர்களுக்கு 
முனனுரி்ம கி்்டக்குமா எனபது 
த்களவிக்குறிதய! 

ஆயு்த உறபத்தி நிறுவை்னங்்களின வைணி்கக் 
்காப்புரி்ம, அறிவுச்பசாத்துரி்ம, த்தசப் 
பாது்காப்பு, பயங்்கரவைா்த ்தடுப்பு உளளிட்ட 
பல்தவைறு ்காரணங்்க்ளக் கூறி ்த்கவைல் 
அறியும் உரி்மச் சட்டமும் பசயலிழக்கும்.  
எ்னதவை இந்த வைளா்கங்்களுக்குள என்ன 
ந்டக்கிறைது எனப்்த ்தமிழ்நாடு அரதசா, 
ஊ்ட்கங் ்க தள ா ,  ப ப ாதும க் ்க தள ா 
ப்தரிநதுப்காளவை்தறகு வைழியிராது. 

ஆபத்்தா்ன ஆயு்தங்்கள ்தயாரிக்கும் 
பகுதி்கள எனப்தால் இந்த ப்தாழிறதபட்்ட 
முழுவைதும் உயரபாது்காப்பு மண்்டலமா்க 
அறிவிக்்கப்படும். சாமானிய மக்்கள 
இந்தப்பகுதி்களுக்கு பசல்வைது ்த்்ட 
பசயயப்படும்.  விவைசாயி்களின ஆடு, 
மாடு்கள அப்பகுதி்களில் தமயவைது கூ்ட 
்த ண் ்ட ் ்ன க்  கு ரி ய  கு ற றை ம ா ்க 
அறிவிக்்கப்ப்டலாம்.  

இந்த ப்கா்லக்்கருவி ்தயாரிக்கும் 
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ப்தாழிறதபட்்ட ப்காண்டுவைரப்தபாகும் 
சூழல் மறறும் சமூ்க சீரத்கடு்க்ள 
்தமிழர்களும், ்தமிழ்நாடும் பல்லாண்டு 
்காலத்திறகு அனுபவிக்்கப் தபாகிதறைாம். 

தபாரக்்கால ராணுவை யுத்்த ்தநதிரங்்களில் 
மு்தன்மயா்னது ,  எதிரி நாடடுக்கு 
இ்ணயா்க எதிரி நாடடுக்கு உ்தவி பசயயும் 
சக்தி்க்ளயும் ்தாக்கி தச்தம் ஏறபடுத்துவைது. 
்தமிழ்நாடடில் உறபத்தி பசயயப்ப்டவிருக்கும் 
தபார ஆயு்தங்்கள பூ்ெ தபாடுவை்தற்கா்க 
உறபத்தி பசயயப்படுவை்தல்ல. இரு நாடு்களுக்கு 
இ்்டதயயா்ன தபார்களிதலா, விடு்த்ல 
த்காரும் தபாராட்டக் ்காரர்க்ள ஒடுக்கும் 
உளநாடடு தபார்களிதலா பயனபடுத்து 
வை்தற்கா்க ஆயு்தங்்கள ப்காளமு்தல் 
பசயயப்படுகினறை்ன. இ்த்னால் பாதிக்்கப்படும் 
நாத்டா, ஒரு குழுதவைா எதிரிக்கு ஆயு்தம் 
வைழங்கும் சக்தி்க்ளயும் எதிரியா்க ்கருதுவைத்த 
இயல்பு. இநநி்லயில் பன்னாடடு ஆயு்த 
உறபத்தி நிறுவை்னம் லாபம் ஈடடுவை்தற்கா்க 
்தமிழர்களின பாது்காப்பு த்களவிக்குளளாக்்கப் 
ப்டலாம். 

்தமிழ்நாடடின வைளரச்சிக்கு வைழிவைகுக்கும் 
எனறு எண்ணத்தில் ப்தா்டங்்கப்பட்ட 
தூத்துக்குடி ஸப்டர்லட ஆ்ல, ்காவிரி 
ப்டல்்டாப் பகுதி்களி்ல் ் �டதரா ்காரபன 
மண்்டலங்்கள ஆகிய்வை ்தமிழ்நாடடுக்கு 
பபரும் தசா்த்்ன்க்ளதய அளித்துளள்ன. 
இப்பகுதி வைாழ் மக்்களின எதிரப்புக்கு 
ம தி ப் பளி த்து  ்தமி ழ் ந ா டு  அ ர சு ம் 
இத்திட்டங்்களுக்கு எதிரா்ன நி்லப்பாட்்ட 
தமறப்காண்டுளளது. இந்த அனுபவைங் 
்களிலிருநது பபறறை பா்டங்்க்ள ்கருத்தில் 
ப்காண்டு ராணுவை தபார ஆயு்த உறபத்தி 
ப்தாழிறதபட்்ட அ்மக்கும் ்கருத்்்த 
்தமிழ்நாடு அரசு மறுபரிசீல்்ன பசயய 
தவைண்டும். இத்திட்டங்்களின சூழலியல் – 
சமூ்கத் ்தாக்்கங்்க்ள அலசி ஆராயநது 
ப்காள்்க முடிபவைடுக்்க தவைண்டும். 

கூ்டங்குளம் அணுவு்லக்கு எதிரா்ன 
தபாராட்டங்்களினதபாது அரசுத் ்தரப்பில் 
ஒரு  வைா்தம்  முன்வைக்்கப்பட்டது : 
“திட்டத்தின ப்தா்டக்்கத்திதலதய எதிரப்பு 
ப்தரிவித்திருந்தால் தவைறு இ்டத்திறகு மாறறி 
இருக்்கலாம். இப்தபாது இத்்த்்ன பசலவு 

பசய்த பின்னர திட்டத்்்த தவைறு இ்டத்திறகு 
மாறறுவைது சிரமம்.” எ்னதவை ்தமிழ்நாடடில் 
ஆயு்தத் ்தயாரிப்பு ப்தாழிறதபட்்டக்்கா்ன 
எதிரப்்ப அத்திட்டம் ப்தா்டங்கும் முனதப 
்தமிழ்நாடு அரசும், ்தமிழ்நாடடு மக்்களும் 
வைலுவைா்க பதிவு பசயவைது அவைசியம். 
அவைசரமும்கூ்ட! 

ஐயன திருவைளளுவைரும் இந்த அம்சத்்்த 
திருக்குறைளில் பதிவு பசயதுளள்்த நி்்னவு 
கூறைலாம்.

வருமுன்னைர்க் கவாவவாதவான் வவாழ்க்ணக எரிமுன்னைர்
ணவத்தூறு சபவாலக் தகடும்.

குறள் எண்: 435

(பிரச்சி்்ன தநரவை்தறகு முன்னதம 
வைராமல் ்காத்துக் ப்காளளா்தவைனு்்டய 
வை ாழ் க்்்க ,  ப நருப்பினமுன நினறை 
்வைக்த்கால்தபாரதபால் அழிநதுவிடும்)

அறெழியில வ்போருள் கசெரத்்தோல மட்டுகம இன்்பம் 
கிலடககும்

அறைம், பபாருள, இனபம் எனப்்த ஐயன 
திருவைளளுவைன வைகுத்்த வைாழ்க்்்க பநறி. 
தபார்களில் கூ்ட பநறிபிறைழாமல் தபார 
புரிந்தவைர்கள நமது முனத்னார்கள. 

ஆ்னால் நவீ்ன தபார்கள எவவி்த 
அறைபநறி்களும் பினபறறைப்ப்டாமல் 
நி்கழ்த்்தப்படுகினறை்ன. மனி்த உரி்ம 
த ்க ாடப ாடு்க்ளயும் ,  பன்னாடடு 
சட்டங்்க்ளயும்  திட்டமிடடு மீறுவைத்த 
நவீ்ன தபாரத் ்தநதிரமா்க ்கரு்தப்படுகிறைது.  
மனி்தர்களுக்கு அனறைா்டம் த்த்வைப்படும் 
பபாருட்க்ள ்தயாரித்து விறப்்ன 
ப ச ய வை தி த ல த ய  அ றை ம்  ச ா ர ந ்த 
த ்க ா ட ப ா டு ்க ளு ம் ,  ச ட ்ட ங் ்க ளு ம் 
பினப ற றை ப் ப்ட  த வைண்டும்  எனறு 
எதிரபாரக்்கப்படும் நி்லயில், எந்த 
அறைபநறியும் அறறை ப்கா்லக்்கருவி்க்ள 
உறபத்தி பசயது்தான ்தமிழ்நாட்்ட 
ப்தாழில்வைளமாக்்க தவைண்டுமா ? ்தமிழர்களின 
த வை ் ல வை ா ய ப்்ப  அ தி ்க ரி த் து , 
பபாருளா்தாரத்்்த தமம்படுத்்த தவைண்டுமா? 
எனப்்த ்தமிழ்நாடு அரசும், ்தமிழர்களும் 
சிநதிக்்க தவைண்டும். 
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�மீப கவாலைவாகக் தகவாண்டுவரப்படும் பலசவறு 
திடடங்களுக்கு சூைலியல �வாயம் பூ�ப்படடு வருகிறைது. 

உ்தாரணத்திறகு மின வைா்க்னங்்கள, தசலம் 
எடடுவைழிச் சா்ல, ஈஷாவின பசயற்்க ்காடு 
வைளரப்பு எ்னப் பல்தவைறு திட்டங்்கள, அ்வை  
பசயல்பாடடுக்கு வைந்தால் சூழலியல் 
பாது்காக்்கப்படும் எனபது தபாலப் பிம்பம் 
்கட்ட்மக்்கப்படுகிறைது. ஆ்னால், ஆராயநது 
பாரத்்தால் உண்்மயில்  அப்படி 
இருப்பதில்்ல. 2025ஆம் ஆண்டுக்குள 
பபடதராலில் 20% எத்்த்னா்ல ்கலக்கும் 
ஒனறிய அரசின முயறசியும் அப்படியா்னது 
்தான. பபடதரால் உறபத்தியில் பவைளிநாடடு 
இறைக்குமதி்யக் கு்றைப்ப்தற்கா்கவும், 
வை ா ்க ்ன த் தி லி ரு ந து  ப வை ளி த ய று ம் 

எல்்ாவறறுககும் �ச்சை சைாயம்     அடிக்காதீங்க ப்ளீஸ் !
(எத்ேனால் திட்டத்திறகுப பூெபபைடும் சூழலியல் ொயம்)

நச்சுப்பு்்க்க்ள(்காரபன உமிழ்்வை) 
கு்றைப்ப்தற்கா்கதவை பபடதராலில் எத்்த்னால் 
்க ல க் கு ம்  இ ந ்த த்   தி ட ்ட ம் 
ப்காண்டுவைரப்படுவை்தா்க ஒனறிய அரசு 
கூறுகிறைது. ்க்டந்த ெூன 05 உல்க சுறறுச்சூழல் 
தி்னத்்தனறு நாடடு மக்்களி்்டதய தபசிய 
பிர்தமர தமாடியும் சுறறுச்சூழ்லப் 
ப ா து ்க ா க் ்க  இ த் தி ட ்ட ம் 
ந்்டமு்றைப்படுத் ்தப்படும்  எனறு 
வைலியுறுத்தி்னார.

இத்திட்டத்தின சா்த்க பா்த்கங்்க்ள 
ப ா ர க் கு ம்  முன  இ த் திட்ட த் தின 
சாராம்சங்்க்ளத் ப்தரிநது ப்காளதவைாம் 
.பபடதராலில் எத்்த்னால் ்கலப்பது பல்தவைறு 
நாடு்களில் ந்்டமு்றையில் உளளது, இதில் 

பிரபோகரன்.வீ
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அதி்கபடசமா்க பிதரசில் நாடடில்  27% 
எத்்த்னால் பபடதராலு்டன ்கலக்்கப்படுகிறைது. 
அபமரிக்்காவில்  30% எத்்த்னால் ்கலப்்ப 
ந்்டமு்றைப்படுத்்த அநநாடடு அரசாங்்கம் 
முயறசி்க்ள தமறப்காண்டு வைருகிறைது. சீ்னா 
்தறபபாழுது 10% எத்்த்னால் ்கலந்த 
பபடதரா்ல பயனபடுத்துகிறைது. ஐதராப்பிய 
யூனியன ்த்னது 10% வைா்க்னங்்க்ள உயிரி 
வைாயு (bio fuel) க்கு மாறறைப்தபாவை்தா்க 
அறிவித்துளளது. இநதியாவில் பபடதராலில் 
எத்்த்னால் ்கலக்கும் திட்டம் நீண்்ட 
்காலமா்கதவை ந்்டமு்றைப்படுத்்த முயறசி்கள 
தமறப்காளளப்படடுவைரும் நி்லயில், ்க்டந்த 
2013-14ம் ஆண்டு 1.53% எத்்த்னாலும், 2017-18ம் 
ஆண்டு 4.22%எத்்த்னாலும், 2019-20ம் ஆண்டு 
5% எத்்த்னாலும் பபடதராலில் தசரக்்கப்படடுப்  
படிப்படியா்க முனத்னறி, ்தறபபாழுது 2020-
2021ம் ஆண்டு 8.5% எத்்த்னால் பபடதராலில் 
்கலக்்கப்படடுளளது.

தமலும், வைரும் 2022ஆம் ஆண்டுக்குள 10% 

எத்்த்னாலும், 2025க்குள 20% எத்்த்னால் 
்கலக்்கப்பட்ட பபடதரா்ல நாடடு மக்்களுக்கு 
வைழங்்க தவைண்டும் எனபது அரசின திட்டம்.  
04.06.2018ல் பவைளியி்டப்பட்ட த்தசிய உயிரி 
எரிபபாருள ப்காள்்க (National Policy on 
Biofuels) அறிக்்்கயில் 20% எத்்த்னால் 
்கலப்ப்த றகு  2 0 3 0  வை்ர  இலக்கு 
நிரணயிக்்கப்படடிருந்த நி்லயில், ்க்டந்த 
2 1 . 1 2 . 2 0 2 1ல் ந்டந்த பபாருளா்தார 
விவை்காரங்்களுக்்கா்ன அ்மச்சர்வைக் குழு 
கூட்டத்தில், அந்த இலக்கு 2025 ஆம் 
ஆண்்டா்கக்  கு்றைக்்கப்படடுளளது. 
்தறபபாழுது, இநதியாவில் 85% வைா்க்ன 
எரிபபாருள இறைக்குமதி பசயயப்படுகினறை 
சூழலில், பபடதராலில் உளநாடடில் 
உறபத்தியாகும் எத்்த்னா்ல  ்கலப்பது 
நிச்சயம் பபடதரால் இறைக்குமதி்ய கு்றைக்்க 
உ்தவும், அ்த்னால் பபடதரால் ப்காளமு்தல் 
மறறும் உறபத்தி பசலவு சறறு கு்றையலாம். 
தமலும், எத்்த்னாலுக்கு  த்த்வையா்ன 
மூலப்பபாருட்க்ள விவைசாயி்களி்டம் 

எல்்ாவறறுககும் �ச்சை சைாயம்     அடிக்காதீங்க ப்ளீஸ் !
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தநரடியா்க ப்காளமு்தல் பசயயும் மு்றை்ய 
சரியா்க  ந்்டமு்றைப்படுத்தி்னால் 
விவைசாயி்களும் இந்த திட்டத்தி்னால் 
பயனபபறைக் கூடும். ஆ்னால், பபடதராலில் 
10 ச்தவீ்ததமா,  20 ச்தவீ்ததமா 
எத்்த்னால் ்கலப்பதி்னால், அது 
சுறறுச்சூழ்லப்  பாது்காக்்க 
ப ப ரி ய  அளவில்  உ ்த வை 
த ப ா வை தி ல்்ல  என ப த ்த 
நி்தரச்னமா்ன உண்்ம.

பபடதராலில் எந்த அளவிறகு 
எத்்த்னால் ்கலக்்கப்படுகிறைத்தா 
அ்்த பபாறுத்துத் ்தான அ்தன 
்காரபன உமிழ்வும் கு்றைகிறைது. 
பபடதராலில் 85% எத்்த்னால் 
்கலக்்கப்படும் தபாது, அது 15-19% 
வை்ர பசு்ம இல்ல வைாயுக்்கள  
பவைளிதயறறைத்்்தக் கு்றைக்கிறைது 
எ்னவும். அதுதவை, 10% எத்்த்னால் 
பபடதராலு்டன ்கலக்்கப்படும் 
பபாழுது பவைறும் 1% பசு்ம 
இ ல் ல  வை ா யு க் ்க ள 
பவைளிதயறறைத்்்ததய  அது 
கு்றைக்கிறைது  எனறு (Centre for 
Transportation Research-Argonne National Labo-
ratory) அரத்கானத்ன த்தசிய ஆயவை்கத்தின 
– தபாக்குவைரத்து குறித்்த ஆயவு ்மயம்   
ந்டத்திய ஆயவில் ப்தரியவைருகிறைது. இத்த 
தபானறு, சூழலியல் அறிவியல்  மறறும் 

ப்தாழில்நுடப ் மயம் , எனவிதரானபமனட 
்க்ன்டா ந்டத்திய ஆயவில் E-85 வை்்க  
பபடதரால் பயனபடுத்தும் பபாழுது 
்நடரென ஆக்்சட்கள Nox (-45%), மீத்த்தன 

அல்லா்த ் �டதரா்காரபன்கள 
NHMC  (-48%), 1-3 பூய்டா்்டயின 
( - 7 7 % ) ,  பபனசின ( - 7 6 % ) 
கு ் றை வை ்த ா ்க வு ம் , 
பாரமால்டி்�டு   (73% ) , 
அசி்டால்டி்�டு  (2540%) 
உயரவை்தா்கவும் .  ்க ா ரபன 
தமா்னாக்்சடு ,  ்க ா ரபன 
்்டஆக்்சடு  , மீத்த்தன அல்லா்த 
்க ரி ம  வை ா யு க் ்கள  N M O G 
தபானறை்வை்களின அளவு்களில் 
மாறறைம் இல்்ல எ்னவும், அதுதவை 
E-10 பபடதரால் பயனபடுத்தும் 
பபாழுது ்காரபன தமா்னாக்்சடு 
CO (-16%) கு்றைவை்தா்கவும், அத்த 
தவை்லயில் மீத்த்தன அல்லா்த 
்�டதரா்காரபன்கள NHMC (9%), 
மீத்த்தன அல்லா்த ்கரிம வைாயுக்்கள 
NMOG(14%), அசி்டால்டி்�டு 
(108%), 1-3 பூய்டா்்டயின (16%), 

பபனசின (15%) மு்றைதய அதி்கரிப்ப்தா்கவும், 
்நடரென ஆக்்சட்கள (NOx), ்காரபன 
்்டஆக்்சடு (Co2) ,  மீத்த்தன (Ch4) தபானறை 
வைாயுக்்களின அளவு்களில் எந்த மாறறைமும் 
இல்்ல எனறும்  ப்தரியவைநதுளளது.

இநதியாவின் 
ைாகனப  புலகலய 
குல்றக்க தைண்டும் 
என்்றால் ைாகன 

தநரிெலல 
குல்றபபைேறகான 
முன்தனடுபபுகலை 
தெய்ய தைண்டும். 

ைாகனத்தில் இருநது 
ைரும் (tail pipe) 

லெலன்ெர்  மாலெக்  
குல்றக்க மின் 
ைாகனம் உேவும். 
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2018ல் ந்டத்்தப்பட்ட ஒரு ஆயவில், 20% 
எத்்த்னால் ்கலக்்கப்பட்ட பபடதரா்லப் 
பயனபடுத்தும் பபாழுது ்காறறு மாசிறகு 
்காரணமா்க இருக்கும் நச்சுப் பு்்கயின 
அள்வை அது 4% மடடுதம  கு்றைப்ப்தா்க 
ப்தரிவிக்்கப்படடுளளது. ஆ்னால், இநதியாவில் 
பபடதராலில் 20% எத்்த்னால் ்கலப்ப்்த 
ந்்டமு்றைப்படுத்்த 7.8 பில்லியன லிட்டர 
எத்்த்னால் த்த்வை.   இந்த எத்்த்னால் 
்தறபபாழுது தமாலாபசஸ –பி, தமாலாபசஸ 
–சி  மறறும் தநரடி ்கரும்பு சாறு்களில் இருநது 
எ்ன மூனறு மு்றை்களில்  இருநது 
்தயாரிக்்கப்படுகிறைது. எத்்த்னா்ல சுத்தி்கரிக்்க 
ப்காதிநி்ல வைடித்்தல்  (Distillation) எனும் 
மு்றை ்்கயாளப்படுகிறைது. ப்காதிநி்ல 
வைடித்்தல் பசயய (Fossil Fuels) படிம எரிவைாயு 
பயனபடுத்்த தவைண்டும், 7.௪ பில்லியன 
லிட்டர எத்்த்னா்ல ்தயாரிக்்க, சுத்தி்கரிக்்க 
எரிக்்கப்படும் படிம எரிவைாயுவின அளவு 
அ்த்னால் வைளிமண்்டலத்தில் ஏறபடும் நச்சு 
பு்்க, 7.௪ பில்லியன லிட்டர எத்்த்னா்லயும் 
அ்தன மூலப் பபாரு்ளயும் ஓர இ்டத்திலிருநது 
இனப்னாரு இ்டத்திறகு எடுத்துச்பசல்ல 
தபாக்குவைரத்திறகு த்த்வையா்ன ்காரபன 
உமிழ்்வை ்கணக்கில் ப்காண்்டால், அது இந்த 
20% எத்்த்னால் ்கலந்த பபடதரா்லப்  
பயனபடுத்துவை்தால் கு்றைக்்கப்படும் ்காரபன 
உமிழ்வுக்கு கிட்டத்்தட்ட இ்ணயா்கதவை  
இருக்கும்.

்க்டந்த ஆண்டு இநதியாவில் உறபத்தி 
பசயப்பட்ட 3 .3 பில்லியன லிட்டர 
எத்்த்னாலில் 770 மில்லியன லிட்டர 
தமாலாபசஸ –பி மறறும் ்கரும்பு சாறு 
ப்காண்டு ்தயாரிக்்கப்பட்ட்வை, விவைசாயத்்்த 
பறறிய ஒரு அடிப்ப்்ட அறிவு இருந்தால் 
கூ்ட இவவைளவு ்டன ்கரும்பு விவைசாயத்திறகு 
எவவைளவு நி்றைய ்தண்ணீர பிடிக்கும் எனபது 
புரியும். ஒரு கிதலா ்கரும்பு வி்ளய மடடும் 
20 0 0மு்தல் 30 0 0  லிட்டர ்தண்ணீர 
த்த்வைப்படும் நி்லயில். இது நிச்சயம் 
இநதியா தபானறை நிலத்்தடி நீ்ர நம்பிதய  
விவைசாயம் ந்டக்கும் நாடடின நிலத்்தடி 
நீருக்கு நல்ல்தல்ல.  எப்படிப் பாரத்்தாலும் 
சூழலியலுக்கு த்கடு ்தரும் இத்திட்டத்தி்்னச்  
சூழ்லப்  பாது்காக்்க ்தான ப்காண்டு 
வைருகிதறைாம் எனறு அரசு நம்மி்்டதய 

பிரசாரம் பசயவைது தவைடிக்்்கயின உச்சம். 
இநதியாவின வைா்க்னப்  பு்்க்ய கு்றைக்்க 
தவைண்டும் எனறைால் வைா்க்ன பநரிச்ல 
கு்றைப்ப்தற்கா்ன முனப்னடுப்பு்க்ள பசயய 
தவைண்டும். வைா்க்னத்தில் இருநது வைரும் (tail 
pipe) ்சலனசர  மா்சக்  கு்றைக்்க மின 
வைா்க்னம் உ்தவும். ஆ்னால். வைா்க்னத்திலிருநது 
வைரும் மாசு ்தான கு்றையுதம ்தவிர மின 
வை ா ்க ்ன ங் ்க ளு க் கு  த ்த ் வை ய ா ்ன 
பபரும்பான்மயா்ன மினசாரம் அ்னல் மின 
நி்லயங்்களில் இருநது வைருவை்தால் , வைா்க்ன 
் ச ல ன ச ர ்க ளி ல்  இ ரு ந து  பு ் ்க 
பவைளிதயறுவை்தறகுப்  பதிலா்க, அ்தறகு 
இ்ணயா்ன பு்்க அ்னல் மினநி்லயங்்களின 
பு்்கப்தபாக்கி்களில் இருநது பவைளிதயறும்.

ந ாம்  பயனபடுத்தும் மினசாரம் 
பபரும்பான்ம அ்னல் மினநி்லயங்்களில் 
இருநது வைரும் பச்சத்தில், மின வைா்க்னங்்களும் 
இ்தற்கா்ன தீரவைல்ல. இநதியாவின ்காறறின 
்தரத்்்த உயரத்்த, இநதியாவின ்காரபன 
உமிழ்்வை கு்றைக்்க நாம் பசயய தவைண்டியது 
அ்னல் மின நி்லயங்்களில் இருநது 
புதுப்பிக்்கக்கூடிய ஆறறைலுக்கு மாறுவைத்த. 
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ப�ரழிவு்களின 
வர்ாறு

சூரிய குடும்பத்தில  உளள அணனைத்து  சகவாளகளிலும், பூமியில ைடடுசை உயிரினைங்கள வவாழ்நதுக்தகவாண்டு 
இருக்கின்றைனை. பூமி சதவான்றிய 450 சகவாடி ஆண்டுகளில இங்குப் பல வணகயவானை உயிரினைங்கள வவாழ்நது 
அழிநதுளளனை. இன்று நவாம் பூமியில கவாணும் அணனைத்து உயிரினைங்களும் அநத அழிவிலிருநதுத் 
தப்பிப்பிணைத்தணவசய. நவாம் அணனைவருசை (அணனைத்து உரினைங்களும்) அவ்வுயிரினைங்களின் �நததியினைர்தவான். 
கடநத 200 சகவாடி ஆண்டுகளில இநத பூமியில 5 முணறைப் தபரும் அழிவுகள சநர்நதுளளனை. முதல சபரழிவிலிருநது 
தப்பித்த மீன்களின் பரிைவாைத்தினைவால தவான், பிரைவாண்ட சதவாறறைம் தகவாண்ட ணடசனைவா�ர்களும், ஊர்வனை 
விலங்குகளும், கீசத�வாலி எழுப்பி பறைக்கும் பறைணவகளும், பவாலூடிகளும், இக்கடடுணர எழுதும்; அணத வவாசிக்கும் 
ைனிதனும்கூடத் சதவான்றை கவாரைைவாய் அணைநதது. இப்பூமியில சதவான்றிய அணனைத்து வணகயவானை உயிரினைகளும் 
ஒசர ைரத்தில இருநது பிரிநத கிணளகசள.

அர்தடாவிசியன் காலம்:

 சுமார 44  த்காடி ஆண்டு்களுக்கு முன்னர புவியின பவைப்பநி்ல ்தறதபா்்தய 
அள்வைக் ்காடடிலும் 3 டிகிரி அதி்கரிக்்க பனிப்பா்றை்கள எல்லாம் உருகி, ்தறதபா்்தய 
்க்டல்மட்ட அள்வைவி்ட 600 மீ அதி்கரித்து இருந்தது. அது ்க்டல் வைாழ் உயிரி்ன்களுக்கு 
வைாழ ஏதுவைா்ன சூழல் உருவைா்ன ்காரணத்தி்னால் பலவை்்கயா்ன உயிரி்ன்கள த்தானறி்ன. 
பூமியின எத்தா ஓர மூ்லயில் த்தானறிய நுண்ணுயிரி்களால், எல்லா உயிரி்னங்்களும் 
த்தானறி, ்க்டல்்களில் அ்்னத்து இ்டங்்களிலும் பல்கிப்பபருகி்ன. மு்தனமு்தலா்க முட்க்ளக் 
ப்காண்்ட மீன்களும், பசதபாதலாதபாடஸ (cephalopod) எ்னப்படும் ஆக்த்டாபஸின 

ய�ோயகஷ் போர்த்திபன்
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்தாத்்தாவும் (அப்தபாது மீன்க்ள தவைட்்டயாடி உண்ணும் 
விலங்்கா்க இருந்தது), கிரி்னாயடு (Crinoids) எனும் 
்தாவைரத்்்தப்தபால் உருவைம் ப்காண்்ட சிறு வை்்கயா்ன 
உயிர்னங்்க்ள (அப்தபா்்தய பநப்பந்தஸ) உண்னும் 
விலங்கு்களும் இருந்த்ன. சில மில்லியன ஆண்டு்களில் 
்க்டலின பவைப்பநி்ல 4 டிகிரிக்குக் கு்றைய, பனிப்பா்றை்கள 
அதி்கரிக்்க உயிரி்னங்்கள அ்்னத்தும் அழியத் ப்தா்டங்கி்ன. 
அப்தபாதுப் புவியில் வைாழ்ந்த  85% உயிர்னங்்கள அழிந்த்ன. 
அரத்டாவிசியன (Ordovician Age) எனும் புவியியல் 
்காலக்்கட்டத்தில் ்தான, மு்தல் மு்றையா்க புவியில் பபரும் 
அழிவு ஏறப்பட்டது.

தடதைானியன் காலம்:

 அரத்டாவிசியன ்காலத்தில் ஏறப்பட்ட அழிவிலிருநது 
்தப்பித்்த உயரி்னங்்கள மீண்டும் ப்ழய சூழ்லத் 
திரும்பப்பபறை பல இலடச ஆண்டு்கள த்த்வைப்பட்டது. 
அச்சூழல் த்டதவைானியன ்காலத்தில் மீண்டும் 
திரும்பப்பபறறைது. இக்்காலத்தில்்தான, ்டனகிலாச்டியஸ 
(Dunkleosteus) எனும் மீன மாபபரும் தவைட்்டயாடும் 
விலங்்கா்க இருந்தது. ப்டதவைானியன ்காலத்தின 
உணவுச்சங்கிலியில் அது மு்தன்மயா்கவும் இருநதுளளது. 
பிறை உயிரி்னங்்கள மடடும்மல்லாதுத் ்தன இ்னத்்்ததய 
உண்ணும் அளவுத் திறைன ப்காண்்டது ்டனகிலாச்டியஸ. 
இது  ஆதிக்்கம் பசலுத்தி வைந்த அத்தக்்காலக்்கட்டத்தில் 
்தான, நிலப்பரப்பு்களில் பபரும் மாறறைங்்கள நி்கழ்ந்த்ன. 
அ்தறகுமுன, பா்றை்களா்க இருந்த நிலப்பரப்பு்களில் சிறு 
பசடி்கள மு்ளக்்க ப்தா்டங்கி அ்டரந்த வை்னங்்களா்க 
உருப்பபறறை்ன. நீராவி்யக் ்காறறினில் ்க்டத்தி பலத்்த 
புயல்்க்ளயும், பபரும் ம்ழ்யயும் உண்்டாக்கும் ்தன்ம 
ப்காண்்டது ்காடு்கள எனபது நாம் அறிந்தத்த. ம்ழ 
பபருமளவில் ்தாவைரங்்க்ளக் ்க்டலினுள அடித்து பசனறு 
்க்டலில் ஆக்சிபென அளவு கு்றையக் ்காரணமா்னது. புவி 
பவைப்பத்தின அளவு ஒரு புறைம் கு்றைய, எரிம்ல்களின 
ப்காந்தளிப்பு்களும் ப்டதவைானியன ்கால உயிரச்சூழ்ல 

பபரிதும் சி்்தத்்தது. இறுதியில் 
உணவுச்சங்கிலி முறறிலும் 
அழிநது, அடுத்்தப் தபரழிவு 
நி்கழ்ந்தது. இந்த தபரழிவில் 
மு க் ்க ா ல் ப ங் கு  ்க ்ட ல் 
உயிரி்னங்்கள முறறிலும் 
அழிந்த்ன. அத்தசமயத்தில் 
ப்தா்டரநது நிலப்பரப்பு 
பசழிக்்கத் ப்தா்டங்கியது. 
தபரழிவில் இருநது ்க்டல் 
உயரி்னங்்கள ்தப்பிக்்க உ்டலில் 
பு தி ய  ப ரி ண ா ம ம் 
த ்த ் வை ப் ப ட ்ட து . 
அபமரிக்்க ாவில் உளள 
ஸமித்தசானியன த்தசிய 
அ ரு ங் ்க ா ட சி ய ்க த் தி ன 
இ ய ற க்்்க  வை ர ல ா ற று 
து்றையின இயக்கு்னரும், 
பு்்தமடிம ஆயவைாளருமா்ன 
கிரக் ொனசன கூறறுப்படி, 
‘ஆழம் கு்றைந்த பகுதி்களில் 
உ ள ள  மீ ன ்க ளு க் கு 
்காதும்டல்்களின அடிப்பா்கம் 
துடு ப் பு த ப ா ல்  உ ருவைம் 
ப்காண்்ட்வை; இவவை்்கயா்ன 
மீன்கள ்தான பினநாளில் 
இருவைாழ்வி்களா்க (Amphibians) 
ம ாறி்ன ;  மு்தனமு்தலில் 
டிக்்டாலிக் (Tiktaalik) எனும் 
விலங்கு்தான, இருவைழ்வி்களுக்கு 
மூ்தா்தயர்களா்க தி்கழ்கிறைது. 
அ்தனபின, ்தான மறறை பல 
உயிரி்னங்்கள த்தானறிய்ன.’

தபைர்மியன் காலம்:

 பபரமியன ்காலத்தில் 
்தான இனறு நாம் ்காணும் 
மரங்்கள மு்தனமு்தலா்க 
த ்த ானறி ய்ன .  மீன ்கள 
ப்டடராதபாடஸ (Tetrapods) 
எனறு அ்ழக்்கப்ப்டக்கூடிய 
4 ்கால்்களால் ந்டக்கும் 
விலங்கு்களா்க பரிணாமம் 
அ்்டய ஆரம்பித்்த்ன. ்கண்்ட 
ந்கரவின வி்ழவைால் இரண்டு 
்க்டல் ்தடடுக்்கள தமாதி, 
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மீண்டும் ்க்டலில் உயிரவைாழ சூழல் 
ஏறப்பட்டது.  பசதபாதலாதபாடஸ வை்்க்கள, 
பவைளப்பா்றை்கள, மீன வை்்க்கள தமலும் 
மு்தனமு்தலா்க சுறைாவும் த்தானறியது. அந்த 
வை்்க சுறைாக்்கள ப�லித்காப்ப்ரியன (Helico-
priyan) எனறை்ழக்்கப்படுகிறைது. அவைறறின 
பற்கள ப்தால்படிமமா்க ்கண்்டறியப் 
படடுளள்ன. அப்பறக்்களின அள்வை ் வைத்து 
அச்சுறைாக்்கள 12 மீ அளவு வை்ர இருந்தது 
எ்னக் ்கணித்துளள்னர.

இனறுளள பூமி தபால், நிலப்பகுதியிலும், 
்க்டல் பகுதியிலும் உயிரபனமயம் எவவி்த 
ப்கடு்தல் இனறி சீரா்க இருந்தது. அ்னால் 
எல்லாம் சில லடச ஆண்டு்களுக்கு மடடும் 
்தான. நாம் வைாழும் இன்றைய உல்கம் வை்ர, 
பூமி ்கண்டிரா்த மி்கப்பபரிய அழிவு பபரமியன 
்காலத்தில் ஏறப்பட்டது. ்தறதபாது உளள 
்சபீரியா நாடடில் ப்தா்டரநது எரிம்ல்கள 
ப வை டி த் து  ப ல  ப த் ்த ா யி ர ம் 
ஆண்டு்களவை்ரயிலும்கூ்ட பநருப்பு 
குழம்பு்க்ளக் ்கக்கிக்ப்காண்த்ட இருந்த்ன. 
எரிம்லக்குழம்பு்களால் உருவைா்ன பா்றை்கள 
து்ள்கதளாடு ்காணப்படும். அத்து்ள்களில் 
்காரபன்்ட ஆக்்சட, சல்பர ஆக்்சட, 
நீராவி நி்றைநது இருக்கும். ஒருக்்கட்டதில் 
அவவைாயுக்்கள பவைளிதயறு்தலால் து்ள்கள 
உண்்டாகும். பசு்ம இல்ல வைாயுக்்களா்ன 

்காரபன்்ட ஆக்்சட மறறும் நீராவி 
தபானறை்வை பவைப்ப நி்ல்ய அதி்கரித்து 
விடும்.  சல்பர ்்ட ஆக்்சட அமில 
ம்ழ்ய உண்்டாக்குவைத்தாடு, சூரிய 
ஒளி்யயும் ்தடுத்து விடுகிறைது. சூரிய ஒளி 
கு்றைவை்த்னால், ஒளிச்தசரக்்்க கு்றைநது 
்தாவைரங்்கள அழியத் ப்தா்டங்கி, ்தாவைரங்்க்ள 
மடடும் உண்ணும் விலங்கு்கள அழிநது, 
அவைற்றை உண்ணும் பிறை விலங்கு்களும் 
அழிந்த்ன.

டிலேயாசிக் - ஜுேசசிக் காலம்:

 மு்தல் இரண்டு பபரிய அழிவு்களில் 
இருநது ்தப்பித்்த ்க்டல்வைாழ் உயிரங்்கள கூ்ட 
பபரமியன ்க ாலத்தில்  அழிந்த்ன . 
நிலப்பகுதியில் ்தப்பித்்த சில ப்டடராபபாடஸ 
்்டத்னாசர்களா்கவும், பாலூடி்களாவும்  
பரிணாமம் அ்்டந்ன. டி்ரயாசிக் 
்கால்கட்டத்தில். மீண்டும் ்க்டலில் உயிரச்சூழல் 
உருபபறை ப்தா்டங்கி பவைளப்பா்றை்கள, 
அம்தமா்்னடு்கள, நடசத்திர மீன்கள 
தபானறை்வைத் த்தானறி்ன. த்டதராசாரஸ 
(Pterosaurs) எனும் மு்தல் பறைக்கும் ஊரவை்ன 
விலங்கு பறைக்்க ப்தா்டங்கியது. நிலப்பகுதியில் 
பபரிய அளவு உருவைம் ப்காண்்ட ்தாவைரங்்க்ள 
உண்ணும் விலங்கு்களும் த்தானறி்ன. 
சீதலாபிசிஸ (Coelophysis) எனும் மு்தல் 
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வை்்கயா்ன டித்னாசர்கள ்தங்்களின 
தவைட்்ட்யத் ப்தா்டங்கியிருந்த்ன. 
இங்கிருநது பல நூறு லடசம் ஆண்டு்கள 
்கழித்து ந்டக்்கக்கூடிய தபரழிவு வை்ர 
டித்னாசர்கள ்தம் ஆதிக்்கத்்்தச் பசலுத்தி 
வைந்த்ன. 20 த்காடி ஆண்டு்கள முனபு 
அபமரிக்்கத்்தடடில் இருந்த ஐதராப்பாவும், 
ஆப்ரிக்்காவும் பிரிநது அடலாண்டிக் 
பபருங்்க்டல் உருவைா்க ்காரணமாய அ்மந்தது. 
அப்தபாது மீண்டும் எரிம்ல்கள பவைடிக்்க 
ப்தா்டங்கி நான்காம் தபரழிவு ந்டக்்க 
்காரணமாய அ்மந்தது. நிலப்பகுதியில் 
நானகில் மூனறு பங்கு உயிரி்னங்்களும், 96% 
்க்டல் உயிரி்னங்்களும் அழிந்தது்ன.

க்ரிதடசியஸ் காலம்:

க்ரித்டசியஸ ்காலத்தில் ்தான அதுவை்ர 
பூமியில் த்தானறைா்த அளவில் மி்கப்பபரிய 
அளவிலா்ன உயிரி்னங்்கள த்தானறியது - 
பம்கா ்்டத்னாசரஸ. சில லடசம் 
ஆண்டு்களிதல இன்றைய யா்்ன்க்ள வி்ட 
மூனறு ம்டங்கு பபரிய அளவில் அ்வைப் 
பரிணாமம் அ்்டந்த்ன .  அவைறறில் 
குறிப்பி்டத்்தக்்க்வை பலடும�ாடி மீஃபுதப 
(Ledumahadi Mafube) எனும் பபரிய வை்்க 
்்டத்னாசர்கள. இவவை்்க ் ்டத்னாசர்களின 
ப ்த ன  ஆ ப் ரி க் ்க  ப கு தி யி ல் 
்கண்ப்டடுக்்கப்படடுளள்ன. எலும்பு்களின 

எ்்ட்ய ்வைத்து அந்த டித்னாசார்கள 12 
்டன வை்ர எ்்ட இருக்கும் எ்ன 
வித்வைாத்டரஸரானட பல்்க்லக்்கழ்க 
தபராசிரியரும், பு்்தமடிம ஆயவைாளருமா்ன 
பொ�னஸ கூறுகிறைார. த்டராசரஸ (Pterosars) 
எனும் பறைக்கும் உயிர்னம், இதுவை்ர த்தானறிய 
பறைக்கும் உயிர்னங்்களில் மி்கப்பபரிய 
உயிரி்னம் ஆகும். அ்தன சிறைத்க 12 மீ நீளம் 
ப்காண்்டது. பமாதசாசர எனும் ஊரவை்ன 
விலங்கு சுமார 18 மீ அளவு வைளரக்கூடியது. 
்்டத்னாசர்கள 175 மில்லியன (ெஸுரச்சிக் & 
க்ரித்டசியஸ ்கால்கட்டங்்கள) ஆண்டு்களுக்கு 
தமலா்க பூமியில் ஆதிக்்கம் பசலுத்தியது.

பிரமாண்்டமா்னத் த்தாறறைம் ப்காண்்ட 
்்ட்னசர்களின அழிவிறகு ்காரணம் 
ப்தரியாமல் ஆயவைாளர்கள குழம்பி கி்டக்்க 
1980 ஆம் ஆண்டு தமறகு ்க்ன்டாவின ராயல் 
டடிபரல் அருங்்காடசிய்கத்தின பு்்தமடிம 
ஆயவைாளரா்ன பிரான்்கஸ சாவைன (Fran-
c o i s e  Cha van )  ஒரு த்காடபாட்்ட 
முன்வைக்கிறைார. விண்பவைளியில் இருநது 
வைந்த ஒரு பபரிய வின்கல் பூமியில் தமாதி 
்்டத்னாசர அழிநது இருக்்கலாம் எ்ன 
கூறியதபாது த்கலிக்கு உளளா்னார. ஆ்னால் 
ப்தா்டரநது தமறகு ்க்ன்டாவில் உளள 
புவியியல் ்காரணி்களால் சி்்தவுண்்ட 
நிலப்பரப்பு்களில் (Bad Land Topography) ்தன 

www.poovulagu.org | ஜூலை 2021 பூவுைகு | 33



ஆராயச்சி்ய தமறப்காளகிறைார. அநநிலத்தில் 
பல ் ்டத்னாசர்களின எலும்பு்களும் தமலும் 
பசநநிறைத்திலா்ன படிமமும் ்கண்்டறிகிறைார. 
அச்பசநநிறை அடுக்கில் (layer) க்ரித்டசியஸ 
்காலத்தில் ்க்்டசியா்க பூத்்த பூவின 
ம்கரந்தமும், இரிடியம் ஐ (Iridium I) எனும் 
்தனிமம் (Element) ்கண்்டறிகிறைார. இந்த 
இரிடியம் பூமியில் கி்்டக்கும் மி்க அரியவை்்கத் 
்தனிமம் ஆகும். அத்தப்தபால், விண்்கற்களில் 
அதி்க அளவில் கி்்டக்கும் ்தனிமம் ஆகும். 
2 0ஆம் நூறறைாண்டின இறுதி வை்ர 
ஆராயச்சியாளர்களால் இக்த்காடபாட்்ட 
ஏறறுக்ப்காளள முடியவில்்ல. அப்படி 
வின்கல்லால் அழிவு ஏறப்பட்டால் பூமியில் 
பபரிய பளளத்்்த உருவைாக்கி இருக்கும். 
எ்னதவை ஆராயச்சியாளர்கள பூமியில் 
்தாங்்கள ்கண்டுபிடித்்த அ்்னத்துப் 
பளளங்்க்ளயும் ஆராயந்த்னர. ஆ்னால் 
எதுவும் ்்டத்னாசர அழிய ்கார்னமாய 
இருந்த்தறகு ஒத்துப்தபா்கவில்்ல. ஓர 
எண்பணய நிறுவை்னத்தில் பணிபுரிந்த 
புவியியல் அறிவியலர்கள தமக்சித்காவின 
யு்கா்டன பகுதியில் நீரி்னால் பாதி மூ்டப்ட்ட 
ஒரு பளளத்்தாக்்்க ்தறபசயலா்கக் 
்கண்்டறிந்த்னர.

6.6 த்காடி ஆண்டிறகு முன ஏறபட்ட ஒரு 
விண்்கல் தமா்தலால், சுமார 17 த்காடி 
ஆண்டு்கள பூமியில் வைாழ்ந்த உயிரி்னம் ஓரிரு 
நாட்களில் அழியத் ப்தா்டங்கியது 
ப்தரியவைருகிறைது. விண்்கல்லின ்தாக்்கத்தி்னால் 
13 ரிக்்டர அளவில் பூ்கம்பம் ஏறப்படடு 
சு்னாமி உண்்டாகுகிறைது. ்க்டல்வைாழ் 
உயரி்னங்்கள அ்்னத்தும் அழிகினறை்ன. 
தநரடியா்க விண்்கல் தமா்தலின ்தாக்்கத்தில் 
இருநது ்தப்பித்்த சில ் ்டத்னாசர்களும்கூ்ட 
உணவில்லாமல் அழிகினறை்ன.

ஐநது மு்றை மாபபரும் தபரழிவு்கள 
ஏறபடடும், பூமியா்னது மீண்டும் ்தனனில் 
உயிரி்னங்்கள வைாழ்நது பரிணாமம் 
அ்்டயச்பசயதுளளது. ்தன்்ன மிஞசும் 
இயற்்கயின சக்தி்யக் ்கண்்டறியும் 
பபாருடத்டா அல்லது அ்்தயும் மிஞசும் 
பபாருடத்டா நம் தமறப்காளளும் ஒவபவைாரு 
பசயல்ப்பாடு்களும் ஓரு விண்்கல் தமாதி்னால் 
அழியும் பூமியில் ்தான நாம் ப்தா்டரநது 

தமறப்காண்டு வைருகிதறைாம்.

இதுவை்ர எந்த ஒரு உயிரி்னமும் இனப்னாரு 
இ்னம் அழிய ்கார்னமாய அ்மயவில்்ல. 
ஆறைாம் தபரழிவு ஏறபட்டால் அது முழுக்்க 
முழுக்்க மனி்த இ்னத்்்ததயச் சாரும். நாம் 
தபசி வைரும் ்காலநி்ல மாறறைத்தி்னாதலா 
அல்லது உணவுச்சங்கிலி சி்்தவி்னாதலா 
ஏறப்படும் மாபபரும் அழிவு்கள ஏற்க்னதவை 
இப்புவியில் நி்கழ்ந்த்வைதய. அ்னால் அ்வை 
இயற்்கயா்க நி்கழ்ந்த்ன.

்த்னது நீண்்ட வைரலாறறில் இப்தபாது நாம் 
்காணும் மாறறைங்்க்ளயும் இ்்தவி்ட 
தமாசமா்ன மாறறைங்்க்ளயும், அழகிய 
சூழ்லயும் இந்த பூமி பாரத்திருக்கிறைது. 
நுண்ணுயிர்களிலிருநது  ம ாபபரும் 
்்டத்னாசர வை்ர ்கண்்ட பூமிக்கு நாமும் ஒரு 
ச ா ்த ா ர ண  உ யி ரி ்ன த ம .  ந ா ம் 
எதிரப்காண்டிருக்கும் அழிவும்கூ்ட புவிக்குப் 
ப த் த்த ாடு  ஒனறு  பதிப்னானறை ா ்க 
ஆகிவி்டக்கூடும்.
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இரண்டு ைவாநிலங்களுக்கு இணடசயயவானை 
பிரச�ணனைகள ைறறும் இநதிய அளவில தவாக்கத்ணத 
ஏறபடுத்தும் விஷயங்கணள சதசிய பசுணைத் 
தீர்ப்பவாயத்தின் முதன்ணை அைர்வு ைடடுசை வி�வாரிக்க 
சவண்டும் என்கிறை அடிப்பணடயில ைண்டல 
தீர்ப்பவாயங்களில இருநத வைக்குகள முதன்ணை 
அை ர் வு க்கு  ை வா ற றை ப் ப டுவது  � மீ ப த்தில 
வைக்கைவாகியுளளது. இநத  நணடமுணறையவானைது �ை 
அதிகவாரங்கணளப் தபறறு சதசிய பசுணைத் தீர்ப்பவாயச 
�டடம் 2010ன் கீழ் த�யலபடும் ைண்டல தீர்ப்பவாயங்களின் 
தன்னைவாடசிணயக் சகளவிக்கு உளளவாக்கியுளளது.

பசன்்ன ஊரூர ஆல்்காட குப்பத்்்தச் 
தசரந்த சூழலியல் பசயறபாட்டாளர 
சரவைணன ்க்டந்த பிப்ரவைரி மா்தம் 
பசன்்னயில் உளள த்தசிய பசு்மத் 
தீரப்பாயத்தின ப்தனமண்்டல அமரவில் 
ஒரு மனுத் ்தாக்்கல் பசயதிருந்தார.  

அதி்காரக 
குவிய்ால் 
�றிப�ாகும் 
சூழலியல் நீதி  
சதீஷ் ஜ�ட்சுமணன்
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அம்மனுவில் ஒனறிய அரசின சுறறுச்சூழல், 
வை்னம் மறறும் ்காலநி்ல அ்மச்ச்கம் 
11.11.2020 அனறு பவைளியிட்ட ஒரு உத்்தர்வை 
ரத்து பசயயக் த்காரியிருந்தார. அ்னல்மின 
நி்லயங்்கள ்தாங்்கள பயனபடுத்தும் 
நிலக்்கரியில் ஏத்தனும் மாறறைம் பசயயும்தபாது 
ஏறப்க்னதவை பபறறிருந்த சுறறுச்சூழல் 
அனுமதியில் திருத்்தம் பபறைத் த்த்வையில்்ல 
எனபத்த அந்த உத்்தரவின சாராம்சம். 
திருத்்தம் த்காரும்தபாது அ்்தப் பபறுவை்தறகு 
2 மு்தல் 3 மா்தங்்கள ஆகிறைது எனப்தால் 
இ்்தத் ்தடுக்கும் தநாக்கில் இந்த உத்்தரவு 
பிறைப்பிக்்கப்பட்ட்தா்கக் கூறைப்பட்டது. 
ஆ்னால், இந்த உத்்தரவைா்னது சுறறுச்சூழல் 
பாது்காப்புச் சட்டம் 1986, சுறறுச்சூழல் ்தாக்்க 
அறிவிக்்்க 2006 ஆகியவைறறிறகு எதிரா்னது 
எனப்தாலும் அதி்களவில் ்காறறு மாசுபாடு 
உண்்டா்க ்காரணமாகிவிடும் எனப்தற்கா்கவும் 
இந்த உத்்தர்வை ரத்து பசயது உத்்தரவி்ட 
தவைண்டும் எனறு சரவைணன ்த்னது மனுவில் 
கூறியிருந்தார.

இந்த வைழக்கு ்க்டந்த 26ஆம் த்ததி 
ப்தனமண்்டல த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயத்தின 
நீதித்து்றை உறுப்பி்னர ராமகிரு்ஷணன 
மறறும் நிபுணத்துவை உறுப்பி்னர சாயபால் 
்தாஸகுப்்தா ஆகிதயார ப்காண்்ட அமரவு 
முனபு விசார்ணக்கு வைந்தது. மனு்தாரர 

சரவைணனின த்காரிக்்்கயில் மு்காநதிரம் 
இருப்ப்தால் வைழக்கு விசார்ணக்்கா்க 
அனுமதிக்்கப்படடு சம்பந்தப்பட்ட 
்தரப்பு்களுக்கு தநாடடீஸ வைழங்்கப்பட்டது. 
இந்த நி்லயில் ்க்டந்த ெூன 3ஆம் த்ததி 
இந்த வைழக்கின விசார்ண ந்டந்ததபாது 
ப்தனமண்்டல அமரவிறகு ்த்னது அமரவின 
கீழ் இருக்கும் மாநிலங்்க்ளத் ்தாண்டி தவைறு 
மாநிலங்்கதளா அல்லது இநதியா முழுவைதும் 
்தாக்்கம் ஏறபடுத்தும் வைழக்கு்கள விசாரிக்்க 
அதி்காரம் இல்்ல எனப்தால் இவவைழக்்்க 
ப்டல்லியில் இருக்கும் மு்தன்ம அமரவிறகு 
ம ா ற று ம ா று  ப தி வை ா ள ரு க் கு 
உத்்தரவிட்டப்பட்டது. மு்தன்ம அமரவின 
உத்்தரவு வைரும் இ்்டப்பட்ட ்காலத்தில் 
சம்பந்தப்பட்ட ்தரப்பு்கள இந்த வைழக்கில் 
பதில் மனு ்தாக்்கல் பசயய தவைண்டும் எனறு 
கூறி வைழக்கு மறு விசார்்னக்்கா்க ெூன 
28ஆம் த்ததிக்கு ஒத்தி ் வைக்்கப்பட்டது.

ஆ்னால், திடீபர்ன இந்த வைழக்கு ெூன 
1 5ஆம் த்ததிக்கு விசார்்னக்்கா்க 
ப்தனமண்்டல அமரவில் எடுத்துக் 
ப ்க ா ளள ப் படடு  ஒ ரு  உ த் ்த ர வு ம் 
பிறைப்பிக்்கப்பட்டது. அந்த உத்்தரவில்  
சரவைணன ப்தாடுத்்த மனு மீ்தா்ன 
விசார்ண்ய மு்தன்ம அமரவுக்கு 
மாறறுமாறு மு்தன்ம அமரவில் இருநது  
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14ஆம் த்ததி உத்்தரவு பபறைப்பட்ட்தால் வைழக்கு 
ப்தா்டரபா்ன அ்்னத்து ஆவைணங்்க்ளயும் 
மு்தன்ம அமரவுக்கு மாறறி நீதித்து்றை 
உறுப்பி்னர ராமகிரு்ஷணன மறறும் 
நிபுணத்துவை உறுப்பி்னர சத்யத்காபால் 
ஆகிதயார ப்காண்்ட அமரவு உத்்தரவிட்டது.

இ்தறகி்்டயில் ்க்டந்த ெூன 12ஆம் த்ததி 
மு்தன்ம அமரவின ்த்ல்ம பதிவைாளர 
ஒரு உத்்தர்வை பிறைப்பித்திருந்தார. அதில் 
”இரண்டு மாநிலங்்களுக்கு இ்்டதயயா்ன 
பிரச்ச்்ன்கள மறறும் இநதிய அளவில் 
்தாக்்கத்்்த ஏறபடுத்தும் விஷயங்்க்ள த்தசிய 
பசு்மத் தீரப்பாயத்தின மு்தன்ம அமரவு 
மடடுதம ்தாமா்க முனவைநது இனிதமல் 
வைழக்்கா்க எடுக்்க முடியும்” எனறு 
கூறைப்படடிருந்தது தமற்கண்்ட இந்த இரண்டு 
விவை்காரங்்களும் மண்்டல தீரப்பாயங்்களின 
ஒடடுபமாத்்த  அதி்காரம், திறை்ம குறித்்த 
த்களவி்க்ள  எழுப்பியுளளது.

இந்த பசயல்பாடு்களின மூலம் இநதியா 
முழு்மக்கும் ்தாக்்கம் ஏறபடுத்்தக் கூடிய 
வைழக்கு்க்ள மு்தன்ம அமரவு மடடுதம 
விசாரிக்்க முடியும் எனறு த்தசிய பசு்மத் 
தீரப்பாயச் சட்டம் 2010ன கீழ் ்த்னக்கு 
இல்லா்த ஒரு அதி்காரத்்்த மு்தன்ம 
அமரவு பவைளிப்படுத்துகினறைது  எனதறை 
பசு்மத் தீரப்பாயத்தில் வைழக்்காடி வைரும் 
வைழக்்கறிஞர்கள ்கருதுகினறை்னர,

இ ந தி ய ா வி ல்  உ ள ள  ம ண் ்ட ல 
தீரப்பாயங்்க்ள வி்ட மு்தன்ம அமரவு 
அதி்காரம் பபறறை்தா எனபது குறித்து த்தசிய 
பசு்மத் தீரப்பாயச் சட்டம்  என்ன 
பசால்கிறைது எனறு பாரத்்தால்  2010 ஆண்டு 
உருவைாக்்கப்பட்ட 18 பக்்கம் ப்காண்்ட 
அச்சட்டத்தில் “Principal Bench” எனகிறை 
வைாரத்்்ததய இல்்ல. ஒனறிய அரசு 2010ஆம் 
ஆண்டு அக்த்டாபர 18ஆம் த்ததி பவைளியிட்ட 
அறிவிக்்்கயின மூலம் ப்டல்லியில் உளள 
அமரவு பசயல்ப்டத் ப்தா்டங்கியது. 2011ஆம் 
ஆண்டு ஆ்கஸட 17ஆம் த்ததி பவைளியா்ன 
அறிவிக்்்கயில் மண்்டல தீரப்பாயங்்கள 
அ்மக்்கப்படும் வை்ர  அ்்னத்து 
வைழக்கு்க்ளயும் ப்டல்லியில் உளள மு்தன்ம 
அமரவில் மனு்தாரர்கள ்தங்்கள வைழக்கு்க்ளத் 
ப்தாடுக்்கலாம் எனறு கூறைப்பட்டது.

அ்தன பின்னர, 2017ஆம் ஆண்டில்்தான 
அ்்னத்து மண்்டல தீரப்பாயங்்களின சட்ட 
ஆடசி எல்்ல்கள வை்ரயறுக்்கப்பட்டது. 
அ்தனபடி ப்டல்லியில் உளள வை்டக்கு 
மண்்டல அமரவில் அ்தாவைது மு்தன்ம 
அமரவில் உத்்தர பிரத்தசம், உத்்தர்காண்ட, 
பஞசாப், இமாச்சல பிரத்தசம், ெம்மு ்கா்ஷமீர, 
த்காவைா, ப்டல்லி மறறும் சண்டி்கர, ்்டயூ 
்டாமன மறறும் ்தாத்ரா ந்கர �தவைலி ஆகிய 
பகுதி்களில் உளள சூழல் சாரந்த வைழக்கு்கள 
விசாரிக்்கப்படும் எனறும் புத்னவில் உளள 
தமறகு மண்்டல அமரவில் ம�ாரா்ஷடிரா 
மறறும் குெரா்ஜ பகுதி வைழக்கு்களும், 
தபாபாலில் உளள மத்திய மண்்டல அமரவில் 
மத்திய பிரத்தசம், ராெஸ்தான, சடடீஸ்கர 
சாரந்த வைழக்கு்களும் பசன்்னயில் உளள 
ப்தன மண்்டல அமரவில் த்கரளா, ்தமிழ்நாடு, 
ஆநதிர ா ,  ்க ர ந ா்ட்க ா ,  புதுச்தசரி , 
இலடசத்தீவு்கள சாரந்த வைழக்கு்களும், 
ப்கால்்கத்்தாவில் உளள கிழக்கு மண்்டல 
அமரவில் தமறகு வைங்்கம், ஒடிஷா, பீ்கார, 
அஸ்ாம், ொர்கண்ட, அருணாச்சல 
பிரத்தசம், மணிப்பூர, தம்காலயா, மிதசாரம், 
நா்கலாநது, சிக்கிம், அந்தமான நிக்த்காபர 
தீவு்கள சாரந்த வைழக்கு்களும் விசாரிக்்கப்படும் 
எனறு ப்தரிவிக்்கப்பட்டது. இ்த்னடிப்ப்்டயில் 
ப்டல்லியில் பசயல்படுவைதும் மறறை 
மண்்டலங்்க்ளப் தபாலப்தாரு அமரவு 
எனதறை ்கரு்த தவைண்டியுளளது. மறறை அ்்னத்து 
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அம்ரவு்களும் த்தசிய பசு்மத் 
தீரப்பாயச் சட்டம் 2010 பிரிவு,  
மறறும் 16ன கீழ் பபறைப்பட்ட 
அதி்காரங்்களின அடிப்ப்்டயில் 
்தான வைழக்கு்க்ள விசாரித்து 
முடிபவைடுக்கினறை்ன.

த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயத்தின 
்த ் ல வை ரு க் கு ண் ்ட ா ்ன 
அதி்காரங்்கள.

 ஒ ரு  வை ழ க் ்்க  ஒ ரு 
அமரவிலிருநது இனப்னாரு 
அமரவிறகு மாறறுவை்தற்கா்க 
தீரப்பாயத் ்த்லவைருக்குண்்டா்ன 
அ தி ்க ா ர ங் ்க ள  கு றி த் து  
பாரத்த்தாமா்னால் National Green 
Tribunal (Practices and Procedure) 
Rules, 2011ன விதி 3 அதுகுறித்து 
கூறுகிறைது. அதில் பவைவதவைறு 
இ்டங்்களில் உளள அமரவு்களுக்கு 
வைழக்கு்க்ள பகிரந்தளிக்கும் 
அதி்காரம் வைழங்்கப்படடுளளது. 
ஆ்னால், ப்தன மண்்டலத்தில் 
விசாரிக்்கப்படடு வைரும் ஒரு 
வைழக்்்க அதிலும் குறிப்பா்க அது 
இநதியா முழுவைதும் ்தாக்்கம் 
ஏறபடுத்்தக் கூடிய வைழக்்கா்க 
இருப்ப்தால் ப்டல்லியில் உளள 
அமரவுக்கு மாறறும் அதி்காரம் 
வைழங்்கப்ப்டவில்்ல எனறு 
கூ று கி றை ா ர  வை ழ க் ்க றி ஞ ர 
பவைறறிச்பசல்வைன.

 ”ஒரு வைழக்்்க மாறறும்தபாது 
கூ்ட இந்த விதி 3ன கீழ் எந்த ஒரு 
உத்்தரவும் பிறைப்பிக்்காமல் 
வைழக்்்க ப்டல்லி அமரவிறகு 
மாறறும் ந்்டமு்றை ப்தா்டரகிறைது. 
இது சட்டப்படி சரியா்னது 
அல்ல” எனறைார வைழக்்கறிஞர 
பவைறறிச்பசல்வைன. ்க்டந்த ஆண்டு 
எ ன . எ ல் . சி .  அ ்ன ல் மி ன 
நி்லயத்தில் விபத்து ஏறபடடு 
உயிரிழப்பு நி்கழ்ந்ததபாது அது 
ப்தா்டரபா்க மீ்னவைத் ்தந்்த 
த்க.ஆர.பசல்வைரா்ஜ குமார 

மீ்னவைர நலச் சங்்கம் ப்தன மண்்டல அமரவில் ப்தாடுத்்த 
வைழக்கும் ப்டல்லியில் உளள அமரவிறகு மாறறைப்பட்டது. 
அதிலும் கூ்ட விதி 3ன கீழ் வைழக்்கா்னது ப்டல்லி 
அமரவிறகு மாறறைப்பட்ட்தற்கா்ன எந்த ஒரு உத்்தரவும் 
பிறைப்பிக்்கப்ப்டவில்்ல.

இ்தறகு முனபு இநதியா முழுவைதும் ்தாக்்கம் ஏறபடுத்்தக் 
கூடிய வைழக்கு்க்ள ப்டல்லியில் உளள வை்டக்கு மண்்டல 
அமரவு அல்லா்த பிறை மண்்டலங்்கள விசாரித்து 
தீரப்பளித்திருக்கினறை்னவைா எனறைால் அ்தறகு பதில் OA 
No.66 of 2015 ROHIT PRAJAPAT VS UNION OF INDIA எனறை 
வைழக்கின தீரப்பில் உளளது. ஒரு திட்டத்்்த ப்தா்டங்கிய 
பின்னர அ்தற்கா்ன பபாது மக்்கள ்கருத்துக் த்கடபுக் 
கூட்டத்்்த அனுமதிக்்க வைழி பசய்த ஒனறிய அரசின 
சுறறுச்சூழல் து்றை அ்மச்ச்கத்தின சுறறைறிக்்்க ஒன்றை 
புத்னவில் உளள அமரவு சட்டவிதரா்தம் எனறு 
தீரப்பளித்்தது. இந்தத் தீரப்்ப உச்சநீதிமனறைமும் உறுதி 
பசய்தது.

ஆ்கதவை, இநதியா முழுவைதும் ்தாக்்கம் ஏறபடுத்்தக் 
கூடிய வைழக்கு்க்ள ஏறப்க்னதவை மண்்டல தீரப்பாயங்்கள 
திறைம்ப்ட ்்கயாண்டுளள்ன எனபது இந்த வைழக்கின 
மூலம் ப்தளிவைாகிறைது. இதுகுறித்து இநதியாவின மூத்்த 
சுறறுச்சூழல் வைழக்்கறிஞர்களுள ஒருவைரா்ன ரித்விக் 
்தத்்தா்வை ப்தா்டரபு ப்காண்டு த்கட்டதபாது “ 
ப்டல்லியில் உளள மு்தன்ம அமரவு எனபது வை்டக்கு 
மண்்டத்திற்கா்ன அமரவு எனப்தா்கதவை சட்டத்தில் 
உளளது. இநதியாவில் அ்்னத்து பகுதி்களில் ந்டக்கும் 
சுறறுச்சூழல் பிரச்ச்்ன்களும் இநதியாவின த்தச 
முக்கியத்துவைம் வைாயந்த வைழக்கு்களா்கத்்தான ்கரு்தப்ப்ட 
தவைண்டும். ப்டல்லி உடப்ட அ்்னத்து மண்்டலங்்களும்  
ஒதர சட்டத்தின அதி்காரங்்களின கீழ்்தான வைழக்கு்க்ள 
விசாரிக்்க முடியும். இப்தபாது ஒரு பபருநப்தாறறு ்காலம் 
எனப்தால் ப்டல்லியில் ந்டக்கும் வைழக்கு விசார்்னயில் 
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வீடிதயா ்கானபரனசிங் வைாயிலா்க எங்கிருநது 
தவைண்டுமா்னாலும் பங்த்கற்க முடியும். 
ஆ்னால், இந்த ப்தாறறு நீங்கிய பிறைகு எல்லா 
வைழக்்கறிஞராலும், மனு்தாரராலும் ப்டல்லிக்கு 
பசல்ல முடியாது. இது சுறறுச்சூழல் நீதி்ய 
இநதியாவின அ்்னத்து ்தரப்பு மக்்களும் 
பபறை முடியும் எனகிறை அடிப்ப்்டக் 
்கருத்்தாக்்கத்்்ததய த்தாற்கடித்து விடுகிறைது” 
எனறு கூறி்னார.

்கடி்தங்்கள வைாயிலா்கவும் நாளி்தழ்்கள 
வைாயிலா்கவும் சூழல் பிரச்ச்்ன்க்ள அறிநது 
ப்காண்டு ்தாமா்க முன வைநது வைழக்்கா்க 
எடுத்து விசாரிக்கும் அதி்காரமும் ்தறதபாது 
ப்டல்லி அமரவிறத்க மாறறைப்படடுளளது. 
2020ஆம் ஆண்டு ெூன மா்தம் 6ஆம் த்ததி 
த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயம் பவைளியிட்ட 
உத்்தரவின மூலம் மண்்டல அமரவின 
உறுப்பி்னர்கள ஒரு குறிப்பிட்ட சூழல் 
பிரச்ச்்ன்ய வைழக்்கா்க எடுத்து விசாரிக்்க 
விரும்பி்னால் அதுகுறித்து மு்தன்ம 
அமரவி்டம் அனுமதி பபறறுத்்தான வைழக்்கா்க 
எடுக்்க தவைண்டும் எனறு கூறியது. ்க்டந்த 
ெூன மா்தம் 12ஆம் த்ததி பவைளியா்ன 
உத்்தரவின மூலம் இரண்டு மாநிலங்்களுக்கு 
இ்்டதயயா்ன பிரச்ச்்ன்கள மறறும் இநதிய 
அளவில் ்த ா க் ்கத்்்த  ஏறபடுத்தும் 
விஷயங்்க்ள த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயத்தின 
மு்தன்ம அமரவு மடடுதம ்தாமா்க முனவைநது 
இனிதமல் வைழக்்கா்க எடுக்்க முடியும் எனறு 
கூறியுளளது.

தம்க்தாது அ்ண ்கடடுமா்னப் பணி்கள 
குறித்து நாளி்தழ் ஒனறில் பவைளியா்ன 
பசயதியின அடிப்ப்்டயில் ப்தனமண்்டல 
த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயம் ்தாமா்க முனவைநது 
எடுத்்த வைழக்கில் ்க்டந்த தம 21ஆம் த்ததி   ஒரு 
குழு்வை நியமித்து தநரில் விசாரித்து அறிக்்்க 
அளிக்்க உத்்தரவிடடிருந்தது. ஆ்னால், இந்த 
வைழக்கு திடீபர்ன மு்தன்ம அமரவிறகு 
மாறறைப்படடு ஏறப்க்னதவை தம்க்தாது 
ப்தா்டரபா்ன வைழக்கு உச்சநீதிமனறைத்தில் 
நிலு்வையில் இருப்ப்தால் இந்த வைழக்்்க 
த்தசிய பசு்மத் தீரப்பாயம் விசாரிக்்க 
அவைசியமில்்ல எனறு கூறி வைழக்்்க முடித்து 
்வைத்து ெூன 17ஆம் த்ததி உத்்தரவிட்டது. 
இந்த உத்்தர்வைக் ப்காண்டு த்தசிய பசு்மத் 

தீரப்பாயம் தம்க்தாது அ்ண்கட்ட அனுமதி 
அளித்து விட்டது தபால ஒரு புரி்தலறறை 
தபடடி்யயும் ்கரநா்ட்க மு்தல்மச்சர 
18ஆம் த்ததி அளித்திருந்தார. இப்படி 
பல்தவைறு குழப்பங்்கள நி்கழவும் நீதிக்்கா்க 
தீரப்பாயங்்க்ள அணுகும் உரி்ம 
மறுக் ்க ப்படுவை்த றகும்  ்க ா ரணமா ்க 
அ்மநதுளள்ன ப்டல்லி அமரவின 
பசயல்பாடு்கள.

சுறறுச்சூழல் பாது்காப்புச் சட்டங்்க்ள 
நீரத்துப் தபா்கச் பசயயும்  ஒனறிய அரசின 
பல்தவைறு சட்டத் திருத்்தங்்கள சூழல் சீரத்கடு 
ஏறபடுத்தும் திட்டங்்கள மீ்தா்ன அரசின 
்கண்்காணிப்்பக் கு்றைக்கும் தநாக்கில் 
உளள்ன. இந்த நி்லயில் பல்தவைறு இ்டங்்களில் 
ப்தாழிறசா்ல்களால் ஏறபடும் சுறறுச்சூழல் 
விதிமீறைல்்க்ளக் ்கண்்டறிநது சூழ்லப் 
பாது்காக்கும் பபரும் பணியில் ஈடுபடடு வைரும் 
ப ப ாதும க் ்கள  ம றறும்  சூழலியல் 
ஆரவைலர்களுக்கு தீரப்பாயங்்கள எளிதில் 
அணு்கக் கூடிய்தா்க இருக்்க தவைண்டுதம ்தவிர 
ப்டல்லி அமரவின அதி்காரக் குவிப்பு 
எனபது ்தவிரக்்கப்ப்ட தவைண்டிய ஒனறு.

இந்த ஒடடு பமாத்்த விவை்காரத்தில் 
பசன்்ன உயரநீதிமனறைத்தின ்த்லயீடு 
நம்பிக்்்க அளிக்கிறைது. ்த்னது வைழக்்்க 
ப்டல்லியில் உளள வை்டக்கு மண்்டல 
அமரவிறகு மாறறிய உத்்தர்வை எதிரத்து 
சூழலியல் பசயறபாட்டாளர சரவைணன 
பசன்்ன உயரநீதிமனறைத்தில் மனுத் ்தாக்்கல் 
பசயதிருந்தார. இந்த மனு்வை விசார்ணக்கு 
எடுத்துக் ப்காண்்ட நீதிபதி்கள கிருபா்கரன 
மறறும் ்தமிழ்பசல்வி ஆகிதயார ப்காண்்ட 
அம ரவு  ப ்தனமண்்டல  ப சு்ம த் 
தீரப்பாயத்தின உத்்தரவிறகு இ்்டக்்காலத் 
்த்்ட விதித்து உத்்தரவிடடுளளது. அந்த 
இ்்டக்்காலத் தீரப்ப்பில் நாடடில் உளள 
அ்்னத்து மண்்டல பசு்மத் தீரப்பாயங்்கள 
தபாலதவை ப்டல்லியில் உளள தீரப்பாயமும் 
பாரக்்கப்ப்ட தவைண்டும். அ்்னத்து மண்்டல 
தீரப்பாயங்்களுக்கும் நாடு முழுவைதும் ்தாக்்கம் 
ஏறபடுத்்தக் கூடிய வைழக்கு்க்ள விசாரிக்கும் 
அதி்காரம் உண்டு எ்ன ப்தரிவிக்்கப்படடுளளது.
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“As GregorSamsa awoke one morning from 
uneasy dreams he found himself transformed in 
his bed into a gigantic insect.”

Franz Kafka, “Metamorphosis”

“An oak tree and I are made of the same 
stuff. If you go far enough back, we have a 
common ancestor.” 

Carl Sagan, “Cosmos”

பூவுலகு துகளகளவாலவானைது. நவாமும் கூட 
துகளகளின் பரிைவாை வளர்சசியில உருவவானைவர்கள 
தவான். பிரபஞ�ம் துகளகள ைறறும் விண�களவாலவானைது. 
துகளகள அணனைத்தும் “ஒருண்ணை” (Singularity) 
என்னும் நிணலயில இருநது “தபருதவடிப்பு” 

இயற்்கயிடைம் 
இருந்து 

அந்நியமாகுதலும் 
த�ரியாரியமும்

மு.ஜெற்றிச் ஜசலென்
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கவாரைைவாக விரிவணடநதணவ. அதவாவது எதுவுசை தனித்தணவ 
இலணல இநத பிரபஞ�த்தில. அணனைத்தும் இணனைநதணவசய. 
அணனைத்தும் ஒன்சறைவாடு ஒன்று �வார்நதணவசய. துகளகள இநத 
இயலபுநிணலயில தவான் இயங்குகின்றைனை. துகளகள தன்னுணடய 
“டி.என்.ஏ” – வவாக இருக்ககூடிய ஃதபர்மியவான்கள, கிரவாவிடடவான்கள 
உத்தரவுகளுக்கு ஏறப இயங்குகின்றைனை. துகளகளின் இநத 
இயலபுநிணல அணனைத்து உயிரினைங்களுக்கும் தபவாருநதும். 

உயிர்களின மூலக்கூறைா்க உளள து்கள்களும் 
இயற்்கயின இயல்புநி்லயில் இயங்குகினறை்ன. 
கூடு்தலா்க உயர்களின மூலக்கூறு்கள பசி, பாலுறைவு, 
மரணம் தபானறை இயல்பு ்தன்ம்க்ள 
ப்காண்டுளள்ன. இயற்்கயின இந்த இயல்பு 
்தன்மக்கு ஏறபதவை அ்்னத்து உயிர்களும் 
இயங்கினறை்ன.  மனி்தனும் இந்த இயல்பு 
்தன்மதயாடும், அ்தன உணரவுநி்லயிலுதம பிறைநது, 
அந்த இயல்பு ்தன்மதயாத்ட வைாழ நி்ணக்கிறைான. 
ஆ்னால் பசயற்்கயா்க உருவைாக்்கப்படடுளள 
்தறதபா்்தய சமூ்கக்்கட்ட்மப்பு இயற்்கயின 
இயல்புநி்லயிலும், அ்தன உணரவுநி்லயிலும் 
இருநது மாறுப்படடு சிநதிக்்கவும் வைாழவும் 
்கட்டாயப்படுத்துகிறைது. இயற்்கயின இயல்பு 
நி்லயில் இருநது நீக்்கப்படும் இந்த தபாக்்்க 
“அநநியமா்தல்” எனறு கூறைலாம். 

சுமார 30,000 மு்தல் 70,000 வைரு்டங்்களுக்கு முன்னர,  
மனி்தர்கள புதிய வை்்கயில் சிநதிக்்கவும், ப்தா்டரபு 
ப்காளளவும் ்கறறுக்ப்காண்்ட்னர. மனி்தர்களி்்டதய 
நி ்கழ் ந ்த  இ ந ்த  ப ரிணாம  வைளர ச்சி்ய 
“பகுத்்தறிவுப்புரடசி” (cognitive revolution) எனறு 
கூறுகிறைார யுவைால் தநாவைா �ராரி. பமாழி பிறைந்த்கால 
்கட்டமும் இதுதவை. அதுவை்ர இயற்்கயின ஒரு 

அங்்கமா்க இயங்கி ப்காண்்ட 
மனி்தர்கள, இந்த புரடசிக்கு பினபு 
்தங்்களுக்்கா்ன சுறறுச்சூழ்ல மாறறி 
அ்மக்்க துவைங்கி்னர.  

சுமார 10,000 வைரு்டங்்களுக்கு 
மு ன பு  த வை ள ா ண் ்ம 
்கண்்டறியப்படடு, அதுசாரந்த ந்கர 
குடியிருப்பு்கள உருவைாகி, அ்தன 
ப்தா்டரச்சியா்க நிலம், பசாத்து, 
அரசு, குடும்பம் எனனும்்க ருத்து்கள 
த்தானறி ,  ்க்டவுளும் ம்தமும் 
உருவைாகி்ன. இவவைாறைா்ன பழ்மயா்ன 
்கருத்தியல்்கள ப்தா்டரநது இனறைளவும் 
நமது சிந்த்்ன்க்ள, பசயல்்க்ள 
வைடிவை்மக் ்க  ப சயகினறை்ன . 
சுருக்்கமா்க கூறி்னால், பணத்்்த 
்கண்டிறைா்த ்கற்கால மனி்தனின 
குணங்்க்ள மரபியல் ரீதியா்க 
பபறறுளள நாம்,தவைளாண்்ம 
சமூ்கத்தின இயற்்க குறித்்த மரபுசார 
அறி்வையும் பபறறுளதளாம். 

மனி்தர்களின பரிணாம பவைறறி, 
இந்த மரபறிவு (traditional knowledge) 
்க்டத்்தல் மூலமா்க நி்கழ்நதுளளது. 
மனி்த இ்னம் ்த்னக்கு ்தாத்ன 
த்தாறறுவித்்த சமூ்க அ்மப்பு, 
மனி்தனின சிந்த்்ன்க்ளயும் 
பசயல்்க்ளயும் அரசு எனனும் 
்கருத்து மூலமா்க ்கடடுப்படுத்தி 
இயற்்க உணரவு்களில் இருநது 
அநநியமாக்குகிறைது.

இயற்்க ்தன்மயி்டம் இருநது 
மனி்த்்ன, “சமூ்க ்கட்ட்மப்பு” ்தான 
அநநியமாக்குகிறைது எனனும் ்கருத்்்த 
மு்தலில் கூறிவைர ரூதசா. அ்தறகு பின 
மாரக்ஸ அநநியமாக்்கல் குறித்்த பல 
முக்கிய ஆயவு்க்ள முன்வைக்்கறைார. 
குறிப்பா்க, “சரக்கு வைழிபாடு” (commod-
ity fetishism) எனனும் உறபத்தி 
அ்மப்பின வைழி சமூ்க ்கட்ட்மப்பு 
எப்படி மனி்த்்ன அநநியமாக்குகிறைது 
எனப்்த விளக்கி, ்தனியு்்ட்ம 
மனி்த்்ன ்தனனி்டம் இருநதும், 
ச ்க ம னி ்த னி ்ட ம்  இ ரு ந து ம் , 
சமூ்கத்தி்டம் இருநதும், இயற்்கயி்டம் 
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இருநதும் அநநியப்படுத்துகிறைது எனறு 
கூறுகிறைார.

வ்பரி�ோரி�மும் அநநி�மோ்தலும்:

இநதிய சூழலில் மனி்த்்ன இயற்்க 
இயல்பு ்தன்மயில் இருநது அநநியமாக்குவைது 
“சாதிய அ்மப்பு” மு்றைதய எனனும் 
்கருத்்்த மு்தலா்க கூறியவைர ்தந்்த பபரியார. 

“மனி்த்்ன இரண்டு ்தன்ம்கள 
இயற்்கக்கு விதரா்தமா்க ஆடசி புரிகினறைது. 
ஒனறு ்க்டவுள – ம்தம்; மறபறைானறு அரசாடசி. 
மு்தலாவைது பசாத்துரி்ம இல்்லயா்னால் 
இ்வை்களுக்கு தவை்லதய இருக்்காது. 
இயற்்கக்கு விதரா்தமா்ன மு்றை்கள ஒழிநது 
வி்டாமல்  ப ாது ்க ா ப் ப ்த றகு த் ்த ான 
அரசாங்்கமும் ,  ம்தமும் ,  ்க்டவுளும் 
இருக்கினறை்ன. சாஸதிரமும் அ்தற்கா்கத்்தான 
அ்மக்்கப்படடு இருக்கிறைது.” (26.12.1951). 
அ்தாவைது ்க்டவுள, ம்தம், அரசு மனி்த்்ன 
இயற்்கயி்டம் இருநது அநநியமாக்கும் 
“சமூ்கக்்கருவி்கள” எனறு பபரியார கூறுகிறைார. 
அநநியமாக்்க்ள முன நினறு ந்டத்தும் 
்கருவியா்க இதில் “சாதியஅ்மப்பு” உளள்்த 
பபரியாரியம் ப்த்டரநது கூறி வைருகிறைது.

்க்டவுள, ம்தக்்கடடுப்பாடு்கள, அரசு 
அ்மப்பு்கள மனி்த்்ன இயற்்க 
உணரவு்களி்டம் இருநது அநநியமாக்குவை்்த 
பபரியார , “மனி்த வைாழ்க்்்க நி்ல 
மு ழு வை ் ்த யு ம்  ்க ட டு ப் ப டு த் தி க் 
்கடடுப்பாடடுக்கு அடி்மப்படுத்திக் 
ப்காண்்டான. மனி்தனு்்டய இந்த 
சி ந ்த ்ன ா ச க் தி ் ய யு ங்  கூ ்ட 
்கடடுப்படுத்திவிட்டான. இயற்்கக்கு மாறைா்க 
இனப்னன்னபடி ்தான ந்டக்்க தவைண்டும்: 
இனப்னன்னபடி ்தான சிநதிக்்க தவைண்டும் 
எ ன றை  ்க ட டு ப் ப ா ட டு க் கு ங்  கூ ்ட 
ஆளாகிவிட்டான. மனி்தன ்த்னக்ப்கனறு 
ஏறபடுத்திக் ப்காண்்ட ்க்டவுள, ம்தம், 
ம்தக்்கட்ட்ள ,  ்க்டவுள ்கட்ட்ள 
எனப்வை்கள எல்லாவைற்றையும் பபரிதும் 
இயற்்கக்கும், உண்்மக்கும் விதரா்தமா்கவும், 
அனுபவைத்திறகு முடியா்த ்தா்கவுதம 
்கறபித்துக்ப்காண்்டான. 

இந்தத் ்தவைறு்ததலாடு மாத்திரம் நிற்காமல் 
மனி்த சமூ்கத்்்ததய த்தசம், பமாழி, ம்தம், 

சாதி எனப்வை்களால் பிரித்து தவைறறு்மப் 
படுத்திக்ப்காண்்டன. அத்தாடு நிற்காமல், பல 
ம்தங்்கள, பல ்க்டவுள்கள, பல தவை்தங்்கள 
எனப்தா்க ஒனறுக்ப்கானறு மாறுபட்ட 
குணங்்களு்டன ்கறபித்துக்ப்காண்்டான. 
இவைறறில் ஒனறுக்்காவைது பகுத்்தறி்வைச் 
சு ்த ந தி ர ம ா ய  ப ய ன ப டு த் ்த 
உ ரி்மயில்ல ா ்தவை்னாகிவிட்டான . 
வைஸதுக்்க்ள உ்னது – எ்னது எ்ன பிரித்துக் 
ப்காண்்டான. மனி்தனின பகுத்்தறி்வைப் 
பாழ்படுத்தி அடி்மத்்த்னத்திறகு தபாவை்தறத்க 
பயனபட்டத்த ்தவிர , பகுத்்தறிவைால் 
பயனப்டதவைா,  தமன்மய்்டயதவைா 
முடியவில்்ல. 

மனி்த சமூ்க நன்மக்்கா்க – அ்தாவைது 
மக்்கள சமூ்கம் சரீர உ்ழப்பினினறும், 
்கால்தாம்தத்தில் இருநதும் ்காப்பாறறைப்ப்டவும் 
அதி்க பய்ன்்டயவும் ்கண்டுபிடிக்்கப்பட்ட 
இயநதிரங்்கள எப்படி மு்தலாளிமார்கள 
ஆதிக்்கத்திறகு ஆளாகி, உ்ழப்பாளி 
பாட்டாளி்களுக்கும் படடினியா்க இருக்்கப் 
பயனபடுகினறை்னதவைா அதுதபாலதவை, 
மனி்தனுக்கு தமன்ம்யயும் திருப்தி்யயும் 
்கவை்லயறறை ்தன்ம்யயும் உண்்டாக்கித் 
்தரதவைண்டிய பகுத்்தறிவைா்னது, சிலரு்்டய 
ஆதிக்்கத்திறகு அடி்மயாகி, மக்்களுக்குத் 
துக்்கத்்்தயும், ்கவை்ல்யயும், ்தரித்திரத்்்தயும் 
ப்காடுக்்கப் பயனபடடு வைருகிறைது. இவைறறைாலும், 
இனனும் இ்வைப் தபானறை ்காரணங்்களாலும் 
மனி்தன பகுத்்தறிவுப் பபறறை்தால் மறறை 
ஜீவைராசி்களுக்கு இல்லா்த ப்தால்்லயும், 
்கவை்லயும், கு்றைவும் அதிருப்தியும், 
்தரித்்தரமும் அ்்டயக்்காரணமாகிவிட்டான 
எனறு்தான பசால்ல தவைண்டியிருக்கிறைது.” 
(குடியரசு– 26.5.1935).

தமலும் த்தசம், அரசு்களின உருவைாக்்கம், 
உ்ழப்பு சுரண்்டல் மறறும் அதில் மனி்தனின 
அநநியமா்தல் ்தன்ம பறறி ்தன பமாழியில் 
கூறும்பபரியார, “த்தாழர்கதள! ்க்டவுள, ம்தம், 
சாதியம் ,  த்தசியம் ,  த்தசாபிமா்னம் 
எனப்வை்கள எல்லாம் மக்்களுக்கு 
இயற்்கயா்க – ்தா்னா்க ஏறபட்ட உணரச்சி்கள 
அல்ல; ச்கல து்றை்களிலும் தமல்படியிலுள 
ளவைர்கள ்தங்்கள நி்ல நிரந்தரமாயிருக்்க 
ஏறபடுத்திக் ப்காண்டிருக்கும் ்கடடுப்பா்டா்ன 
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ஸ ்த ா ப ்ன ங் ்க ளி ன  மூ ல ம்  ப ா ம ர 
ம க் ்க ளு க் கு ள பு கு த் ்த ப் ப ட ்ட 
உணரச்சி்கதளயாகும். இவவைாறு புகுத்்தப்ப்ட 
தவைண்டிய அவைசியமும், ்காரணமும் 
என்னபவைனறு பாரத்்தால் அ்வை முறறும் 
பபாருளா்தார உளஎண்ணத்்்தயும் , 
அனனியர உ்ழப்பாதலதய வைாழ தவைண்டும் 
எனகினறை உளஎண்ணத்்்தயும் ப்காண்்ட 
தபரா்சயும் தசாம்தபறி வைாழ்க்்்கப் 
பிரியமுதமயாகும்.

ஆதியில் ,  மனி்தர்கள ்காடு்களில் 
்தனி்மயாய, சுதயச்்சயாயத் திரிந்த – 
இயற்்க வைாழ்விலிருநது சமூ்க கூடடு 
வைாழ்க்்்கக்கு வைரும்தபாது, அவை்னவைன 
்த்னக்கு தவைண்டிய ச்கல ்காரியங்்க்ளயும் 
்தாத்ன பசயதுப்காண்டும், அவைசியமா்ன 
பரஸபர உ்தவி்க்ள வைாங்கிக் ப்காண்டும் 
ஒதர சமூ்கமாய, சமத்துவைமாய வைாழலாம் 
எனறு எண்ணிதய ந்டந்தாத்ன ஒழிய – 
மறறைபடி மறபறைாருவை்்ன அடி்மப்படுத்தி 
அவைனி்டம் ்த்னக்கு தவைண்டிய எல்லா 
தவை்ல்யயும் வைாங்கிக்ப்காண்டு ஏயத்து, 
அவை்்ன உல்க சு்கதபா்கங்்களில் படடினி 
தபாடடு, ்தான மாத்திரம் தசாம்தபறியாய 
இருநது வைாழ்நது ப்காண்டு எல்லா 
சு்கதபா்கங்்க்ளயும் ்தாத்ன அனுபவித்துக் 
ப்காண்டு இருப்ப்தறத்கா ,  அல்லது 
மறறைவைனுக்கு அடி்மயாய இருநது 
்க்ஷ்டப்படடு உ்ழத்து அவவு்ழப்பின 
பபரும் பய்்ன மறறைவைன அனுபவிக்்க 
விடடுவிடடு, ்தான படடினி கி்டப்ப்தறத்கா 
அல்ல எனபது தநர்மயுளள மனி்தர 
யாவைரும் ஒப்புக் ப்காளளத்்தக்்க விஷயமாகும்.” 
(இலங்்்க உபநயாசம், குடியரசு 20.11.1932).

இயற்்கயா்ன “உரி்ம்கள” மறுக்்கப்படடு, 
பசயற்்கயா்க உருவைாக்்கப்பட்ட சமூ்க 
்கட்ட்மப்பின வைரலாற்றை விளக்குவை்தன 
மூலம் பகுத்்தறிவு வைளரச்சி எப்படி சிலருக்கு 
அதி்காரத்்்தயும், பலருக்கு அடி்ம 
மு்றை்யயும் ப்காடுத்துளளது எனப்்த 
புரிய்வைக்கிறைார பபரியார .  இந்த 
(இயற்்கயி்டமிருநது அநநியமாகிப் தபா்ன) 
நி்ல்ய மாறறுவை்தற்கா்ன தவை்ல திட்டத்்்த 
்தான பபரியாரியம் கூறுகிறைது. சூழலியல் 
அரசியலுக்கும் இது்தான மு்தன்மயா்னது.

்தனியு்்ட்ம, அரசு மறறும் ம்தம் 
அகியவைறறின அடிப்ப்்டயில் இயங்கும் 
்தறதபா்்தய சமூ்க்கட்ட்மப்பு (இயற்்கக்கு 
எதிரா்ன) உறபத்தி்ய அடிப்ப்்டயா்க 
ப்காண்டுளளது. மனி்தனின இயற்்க 
இயல்பு்களிலிருநது அநநியமா்க பசயல்ப்ட 
்காரணம் ்தறதபாது உளள உறபத்தி சமூ்கதம. 
இதுதவை, ்காலநி்ல மாறறைம் மு்தல் சமூ்க 
ஏ ற றை ்த ா ழ்வு ்கள  வை்ர  அ்்னத்து 
பிரச்ச்்ன்களுக்கும் அடிப்ப்்டயா்க 
அ ் ம கி ன றை ்ன .  இ ந து த் து வை 
அடிப்ப்்டவைாதி்கள, சுறறுச்சூழலுக்கு 
எதிரா்ன திட்டங்்க்ள ஆ்தரிக்கும் நி்ல்ய 
இந்த பின்னனியில் புரிநதுக் ப்காளளலாம். 
அதுதபால உல்கமய, பபாருளா்தார 
ப்காள்்க்கள சமூ்க ஏறறைத் ்தாழ்வு்க்ளயும், 
சூழல் சீரத்கடு்க்ளயும் உருவைாக்கி வைருவை்்த 
நாம் அறிதவைாம். 

இ்தறகு மாறறைா்க இயற்்க இயல்பு 
்தன்மதயாடு, இயற்்கதயாடு இ்்னந்த 
வைாழ்நி்ல்ய உறுதி பசயயும் சமூ்க 
்கட்ட்மப்்ப உருவைாக்குவைத்த மானு்ட 
விடு்த்லக்்கா்ன வைழி.
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நிலற�ப் பூசசி்கள் இந்தக க்கோலடயில

நிணறையப் பூசசிகள இநதக் சகவாணடயில.

நீங்கள சதவாடடத்திறகுள த�ன்றைவுடன்

உங்கணள முறறுணகயிடுகின்றைனை ரீங்கரிக்கும் வண்டுகளின் 
திரதளவான்று.

பறைணவகளுக்கவாக நீங்கள அணைத்த தபடடிகளில குண்டுத்சதனீக்கள 
கூடு கடடுகின்றைனை,

கவாடடுசத�டிகளின் புதர்களில தங்களது கூடுகணள அணைக்கின்றைனை 
குளவிகள.

சைலும் ைவாடி அணறையில சைண�யின் முன் அைர்ணகயில

நீங்கள அடிக்கடி சகடகிறீர்கள ஒரு ரீங்கவாரத்ணத,

சைலும் உங்களுக்குத் ததரியவாது

அநத �ப்தம்

குண்டுத்சதனீக்களுணடயதவா, குளவிகளினுணடயதவா,

மின்�வார கம்பிகளினுணடயதவா,

வவானைத்தில த�லலும் விைவானைத்தினுணடயதவா, �வாணலயில சபவாகும் 
கவாரினுணடயதவா,

இலணல உளளிருநசதவா உங்கள உள-சுயத்திலிருநசதவா

உங்களுக்கு ஏதவாவது த�வாலல விரும்பும்

வவாழ்க்ணகயின் குரலவா என்று.
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ஜோன் ்கோப்லின்ஸ்கி 
(1941)
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தமிழ்நவாடு அரசு சகவாதவாவரி-கவாவிரி-
குண்டவாறு இணைப்பு திடடம் என்கிறை அறிவிப்ணப 
ஏறறுக் தகவாளளக் கூடவாது. கடநத ஆடசியில இநத 
திடடத்ணத ஒன்றிய அரசு அறிவித்தசபவாது 
ஓடிசத�ன்று வர சவறறை வா ர்  அன்ணறைய 
முதலவர்  எடப்பவாடி. பைனி�வாமி. நதிகணள 
இணைக்கிறை அறிவிப்சப கவாவிரியில நைக்கு 
உளள உரிணைணய ைறுக்க த�ய்வதறகவானை 
சவணல எனை  நீண்ட கவாலைவாக பூவுலகின் 
நண்பர்கள உளளிடட அணைப்புகள எச�ரித்து 
வருகிசறைவாம்.

கடநத ைவாதத்தில சைகதவாது அணை 
ததவாடர்பவாக சதசிய பசுணை தீர்ப்பயவாத்தில நடநத 
நவாடகத்ணத பவாரத்தவால இணத புரிநது 
தகவாளளலவாம். சைகதவாதுவில அணை கடடுவதறகு 
கர்நவாடக அரசு கடநத 60 ஆண்டுகளுக்கு சைலவாக 
முயறசி த�ய்து வருகிறைது. கடநத கவாலங்களில 
பலசவறு கவாலகடடங்களில கர்நவாடக அரசு 
முயறசித்தும் தமிைக அரசின் எதிர்ப்பவால 
கிடப்பில சபவாடப்படும். 1996ஆம் ஆண்டு 
ஒன்றிய அரசு ஒரு திடடத்ணத அறிவித்தது, 
சைகதவாதுவில 2 நீர்மின் திடடங்கணள 
ஓசகனைக்கலில சதசிய நீர்மின் கைகம் அணைக்கும் 
என்கிறை திடடத்ணத முன் ணவத்தது. தமிழ்நவாடும் 
க ர்ந வா டக வாவும் இதுகுறித்து பலசுறறு 
ச ப ச சு வ வா ர் த்ணத க ண ள  ந ட த் தி னை . 
ஆனைவால, 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறைகு மீண்டும் 
கர்நவாடகவா தவாங்களவாகசவ சைகதவாது திடடத்ணத 
த�யலபடுத்த முயறசி த�ய்துசபவாது அநத 
ச ப ச சுவ வா ர் த்ணதயிலிருநது தமிழ்ந வா டு 
விலகிக்தகவாண்டது.

ஆனைவால, ஒன்றியத்தில பவாஜக வநதபிறைகு 
அணை கடடுவதறகவானை முயறசிகள சவகம் 
பிடிக்க ஆரம்பித்தது . கவாவிரி நடுவர் ஆணைய 
உத்தரணவ அமுலபடுத்த உச�நீதிைன்றைம் 
த த ரிவித்து அ ரசி தழில தவளிய வானை 
பிறைகு, கர்நவாடகவாவிலும் பவாஜக ஆடசிக்கு வநத 
பிறைகு அணை கடடுவதறகவானை சவகம் 
அதிகரித்துளளது.சைகதவாதுவில அணை 
கடடுவதறகு தமிைகத்தில எழும் எதிர்ப்ணப 
�ைவாளிக்க ஒன்றிய அரசு சயவாசித்து உருவவாக்கிய 
திடடம்தவான் சகவாதவாவரி-கவாவிரி இணைப்பு திடடம். 
சைகதவாதுவில அணை கடடுவதவால தமிழ்நவாடடிறகு 
எநத பிரச�ணனையும் கிணடயவாது எனை கர்நவாடக 
அரசு த� வாலவது உண்ணைக்கு புறைம் 
பவானைது. சைகதவாது அணைணய, கிருஷைரவாஜ 
�வாகர்-கபினி ைறறும் சைடடூர் அணைகளுக்கு 
இணடசய கடட தீர்ைவானிக்கப்படடுளளது. 
தபவாறியியல தைவாழியில "balancing reser-

voir"என்று அணைக்கப்படும் சைகதவாது அணை கிருஷைரவாஜ �வாகர்-கபினி 
நீர்சதக்கங்களிலிருநது வரும் நீணர சதக்கி குடிநீர் ைறறும் மின்னுறபத்திக்கு 
பயன்படுத்துவதுதவான் சநவாக்கம் எனை கர்நவாடக அரசு த�வாலகிறைது. 
தமிழ்நவாடடின் பவார்ணவயில சைகதவாது அணையின் அடிப்பணடசய 
சிக்கலதவான்.

கிருஷைரவாஜ �வாகர்-கபினி நீர்சதக்கத்திலிருநது தவளிவரும் "நீர்வழி 
பவாணதயில" 67 டிஎம்சி தகவாளளளவில  சைகதவாது அணை அணைய 
இருப்பதவால கர்நவாடகவாவிறகும் சைடடூர் அணைக்கும் இணடப்படட நீர்ப்பிடிப்பு 
பகுதிகளில தபய்யும் ைணை நீர் தமிைகத்திறகு கிணடக்கவாைல சபவாகும்.
கடநத 25 ஆண்டுகளில,குறிப்பவாக அக்சடவாபர்-நவம்பர் ைவாதங்களில 
தமிழ்நவாடடிறகு கிணடக்கும் கவாவிரி நீர் இநத இரு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில 
கிணடக்கும் நீர்தவான், கர்நவாடகவா திறைநதுவிடும் நீர் கிணடயவாது. கிருஷைரவாஜ 
�வாகர் - சைடடூர் அணைகளுக்கு இணடசய உளள நீர்ப்பிடிப்பு 
பகுதிகளிலிருநது ஓடிவரும் நீரவால ஒவ்தவவாரு ஆண்டும் சுைவார் 80டிஎம்சி 
தண்ணீர் தமிழ்நவாடடிறகு கிணடக்கிறைது. இதுதவான் கர்நவாடகவாணவ 
உறுத்துகிறைது.இணத குறிணவத்துதவான் சைகதவாதுவில அணை கடடுவதறகு 
கர்நவாடகம் துடியவாய் துடிக்கிறைது.சகவாதவாவரி தண்ணீணர தமிைகத்திறகு 
தருவதறகு நதியின் வடிகவால பகுதியில உளள ஐநது ைவாநிலங்கள 
ஒத்துக்தகவாளளசவண்டும். ஒருசவணள ைவாநிலங்கள ஏறறுக்தகவாண்டவாலும் 
தண்ணீர் வருைவா என்பது தபரிய சகளவிதவான்.இநதியவாவின் எநத நதியிலும் 
உபரிநீர் கிணடயவாது எனை ைத்திய நீர்வள ஆணையம் ததரிவித்துளளணத 
நவாம் நிணனைவில தகவாண்டவால எநத சகவாதவாவரி தண்ணீணர திருப்புவீர்கள 
எனை சகளவி சகடகலவாம். ஒன்றிய அரசு ைறறும் கர்நவாடக அரசு நடத்தும் 
இநத சூழ்சசிணய புரிநதுதகவாண்டு தமிைக அரசு த�யலபடசவண்டும், சகவாதவாவரி-
கவாவிரி இணைப்பு குறித்த எநத சகவாரிக்ணகணயயும் தமிழ்நவாடு ணவக்க 
சதணவயிலணல.

�ாஜ்கவின சூழசசிககு 
தமிழ்ாடு �லியா்கககூடைாது

பூவு�கின் நணபர்கள்
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பைேைெமூட்டும் பைாட்டில் மேம்
நீங்கள எப்சபவாதவாவது கவாடடுக்குள த�லலும்சபவாது, 

"அட இநத ைரம், வித்தியவா�ைவாக இருக்கிறைசத" என்று 
உங்களுக்குத் சதவான்றியிருக்கிறைதவா? அநத ைரத்ணதப் 
பறறித் ததரிநதுதகவாளள சவண்டும் என்று 
முயறசித்திருக்கிறீர்களவா? 

அப்படி ஒரு மரம்்தான பாடடில் மரம் 
எனறு அ்ழக்்கப்படும் பபாந்தன புளி மரம். 
Adansonia Digitata எனபது இ்தன ்தாவைரவியல் 
பபயர. ராதமஸவைரம், ராமநா்தபுரம் ஆகிய 
இ்டங்்களில் விரல்விடடு எண்ணக்கூடிய 
அளவில் ்காணப்படும் இந்த மரம் ்தமிழ்கத்தில் 
மி்க தவை்கமா்க அழிநதுவைரும் ஒரு மரமாகும்.

இந்த மரத்திறகு ஏன பாடடில் மரம் எனறு 
பபயர வைந்தது எ்ன இந்த மரத்தின ப்டத்்தப் 
பாரத்்தாதல ப்தரியும். இ்தன கீழ்ப் பகுதி 
மி்கவும் பபரிய்தா்க இருக்கும். அ்தன சுறறைளவு 
சுமார 20 மீட்டர கூ்ட இருக்கும். ஆ்னால் 
மரத்தின தமல் பகுதியும் கி்ள்களும் மி்கவும் 
ஒல்லியா்க இருக்கும். பாரத்்தால் மி்கப்பபரிய 
பாடடில் தபால இருக்கும். 

உண்்மயில்  ப ா ர த் ்த ா ல்  அது 
பாடடில்்தான. ்தண்ணீர பாடடில். இந்த மரம் 
பபரும்பாலும் பா்லவை்னங்்களில்்தான 
வைளரகிறைது. அம்மாதிரி பகுதி்களில் ்தண்ணீர 
கி்்டப்பதும் ம்ழ பபயவைதும் மி்கவும் அரிது. 
ஆ்கதவை, இந்த மரம் முடிந்த அளவு ்தண்ணீ்ர 
தசமித்து ்வைத்துக்ப்காளகிறைது. சில பபரிய 
மரங்்கள 1,20000 லிட்டர அளவுக்கு ்தண்ணீ்ர 
தசமித்து ் வைக்குமாம்.

இந்த மரத்தின ்தண்டுப் பகுதி மி்க 
மிருதுவைா்க இருக்கும். இந்த மரத்தின தசாற்றை 
எடுத்து ்கசாயம் மாதிரி ்காயச்சி ஆஸதிதரலிய 
பழங்குடியி்னர குடிப்பார்கள. வையிறறுக்கு 
நல்ல்தாம். 

சில பாடடில் மரங்்கள 150 வைரு்டங்்களகூ்ட 
உயிரவைாழும். 

ஆ ஸ தி த ர லி ய ா வி ல்  இ ரு க் கு ம் 
குயினஸலாநதில் இந்த மரங்்கள பபரும் 
எண்ணிக்்்கயில் ்காணப்படுகினறை்ன (உலகின 
பிறை நிலப்பகுதியிலிருநது ்தனித்து நிறப்தால், 
தவைறு எங்கும் பாரக்்க முடியா்த விலங்கு்கள, 
மரங்்கள, நிலப்பகுதி்கள எ்ன அந்த ்கண்்டத்தில் 
பல விசித்திரங்்கள உண்டு). ஆஸதிதரலியாவின 
வை்டக்குப் பகுதியிலும் வை்ட தமறகுப் பகுதியிலும் 
மடடுதம ்காணப்படும்.  ஆப்பிரிக்்காவில் 
ச்காரா பா்லவை்னத்திறகு ப்தனபகுதியிலும் 
இந்த மரம் ்காணப்படுகிறைது. 

ஐநது மு்தல் முப்பது மீட்டர வை்ரயிலும் 
உயரமா்க வைளரக்கூடிய பபாந்தனபுளி 
மரங்்களின அடிப்பா்க சுறறைளவு பதித்னாரு 
மீட்டர அளவுக்கு இருக்கும். பபாந்தனபுளி 
மரத்தில் இயற்்கயா்க உருவைா்கக் கூடிய 
பபாநது்களில் முற்காலத்தில் ஆப்பிரிக்்காவில் 
மனி்தர்கள வைாழ்ந்த்தா்கவும் ்க்்த்கள உண்டு.

்தமிழ்நாடடிலும் இலங்்்கயிலும் அதரபிய 
தீப்கறபத்திலிருநது ஆயிரம் ஆண்டு்களுக்கு 
முனபா்க அதரபிய வைரத்்த்கர்களால் இந்த 
மரம் ப்காண்டுவைரப்பட்ட்தா்க பசால்லப் 
படுகிறைது. 

நீங்்கள எங்்காவைது இந்த மரத்்்தப் 
பாரத்திருக்கிறீர்களா? பாரத்்தால் பு்்கப்ப்டம் 
எடுத்து அனுப்புங்்கதளன.

கடடுணர: வடகஸ்
ஓவியம்: வசெோக்கலிங்்கம் மின்மினி பைக்கஙகள்
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சிநதுஜோ, அரசு சைலநிணலப்பளளி, கவாரைணட

கேடியும் கிளியும் தமகமும்
ஒரு கவாடடில ஒரு கரடி வவாழ்நது வநதது. ஒரு நவாள கவாணலயில கரடி 

இணர சதடுவதறகு த�ன்றிருநதது. அப்சபவாது ஒரு கிளி, வலியவால 
தவித்துக்தகவாண்டிருநதது. கரடி, அநதக் கிளியின் அருகில த�ன்று கிளியின் 
கவாணலப் பவார்த்தது. அப்சபவாது கிளியின் கவாலில ரத்தம் வநதிருநதது. 
அணதப் பவார்த்த கரடி கிளியிடம் சபசியது. “கிளிசய கிளிசய அழுகவாசத. 
நவான் சபவாய் ைருநது வவாங்கிடடு வருகிசறைன்.”

அ்தன பிறைகு வைந்த தம்கம் கிளியி்டம் பசான்னது: 
“்கரடியின நடபு அனபு எல்லாம் நமக்கு த்த்வை. நீ எனனி்டம் 
பழகுவைது தபால ்கரடியி்டம் பழ்கலாம். நான உன ்காலுக்கு 
்தண்ணீர ப்காடுக்கிதறைன.”

“்காலுக்கு ்தண்ணீர தவைண்்டாம், குடிப்ப்தறகுத்்தான 
்தண்ணீர தவைண்டும்” எனறு கிளி பசான்னது.

தம்கம் ்தண்ணீர ப்காடுத்து 
கி ளி யி ன  ்த ா ்க த் ்்த ப் 
தபாக்கியது.

அப்தபாது ்கரடி வைருவை்்தப் 
பாரத்்த தம்கம் திரும்பி 
வைா்னதுக்த்க பசனறுவிட்டது. 
அப்தபாது ்கரடி வைநது கிளியின 
்க ாலில்  மரு நதுதப ாடடு 
்கடடுப்தபாட்டது .  அந்த 
சமயத்தில் ்கரடி கிளியி்டம், 
“உன நண்பன யார?” எனறு 
த்கட்டது.

கிளி பசான்னது, “என 
நண்பன தம்கம்்தான. நான 
வைா்னத்தில் பசல்லும்தபாது 
நானும் தம்கமும் சநதித்து 
நண்பர்கள ஆத்னாம்.”

“நான உன நண்ப்்னப் 
பாரக்்க தவைண்டும்” எனறு 
பசான்னது ்கரடி.

எப்படி ்கரடி்ய தம்கத்தி்டம் 
அ்ழத்துச்பசல்வைது எனறு 
கிளி தயாசித்்தது.

“நான எப்படி உன்்ன என 
மீ து  உட ்க ா ர  ் வை த் து 
தம்கத்தி்டம் அ்ழத்துச் 
ப ச ல் தவை ன ?  எ ன ்ன ா ல் 
முடியாத்த?” எனறைது கிளி.

்க ர டி  ப ச ா ன ்ன து , 
“பரவைாயில்்ல. தம்கம் ஒரு 
நாள ம்ழயா்கப் பபயயும். 
நான அப்தபாது பாரத்துக் 
ப்காளகிதறைன.”

அ த ்த  ந ா ள  த ம ்க ம் 
ம்ழயா்கப் பபாழிந்தது. 
்கரடி்ய ந்்னத்து அ்தனு்டன 
தபசியது. அப்தபாது ்கரடி 
மி்கவும் மகிழ்ச்சிய்்டந்தது. 
்கரடியும் தம்கமும் கிளியும் 
மகிழ்ச்சியா்க இருந்த்னர.
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வ்ோம்பக் கவாலத்துக்கு முன்னைவாடி, ஒரு பன்றி, 
தன்சனைவாட மூணு குடடிகளுடன் �நசதவா�ைவா வவாழ்நது வநதது. 
அதுங்கசளவாட சபரு – டீடவா, லவாடவா, சயவாடவா.

்தாயப்பனறிக்கு வையசா்ன்தால குடடி்களுக்கு 
முனத்ன மாதிரி சாப்பாடு ப்காடுக்்க முடியல.

ஒரு நாள, ்தனத்னா்ட குடடி்க்ளக் கூப்பிடடு 
பவைளி உல்கத்துல தபாய, அவைங்்க அவைங்்க 
வைாழ்க்்்கய பாரத்துக்த்காங்்கனனு பசான்னது.

மு்தல்ல டீ்டா ப்களம்பிப்தபா்னது. வீட்்ட 
விடடு பராம்ப தூரம் வைந்ததுக்கு அப்புறைம் அது 
்வைக்த்கால் ்கடடு வைச்சுருந்த ஒரு ஆ்ளப் 
பாரத்்தது. உ்டத்ன, ”அண்தண, அந்த ் வைக்த்காலக் 
குடுங்்க அ்்த்வைச்சு நான வீடு ்கடடிக்கிதறைன”னு 
பசான்னது.

அவைரும் ”சரி”னனு குடுத்துட்டாரு. 
அதுக்்கப்புறைம் டீ்டா, அ்்த ்வைத்து வீடு 
்கடடிக்ப்காண்்டது.

ஒரு நாள, அத்தா்ட வீடடுக்கு முன்னாடி ஒரு 
ஓநாய வைந்தது. அது டீ்டாகிட்ட - ”டீ்டா, டீ்டா, 
நானும் உன வீடடில் ்தங்்கடடுமா”னு த்கட்டது. 

”ஓநாதய ஓநாதய, நீ ்தங்குறை அளவுக்கு 
வீடடுக்குளள இ்டமில்ல”– அப்படினனு 
பசால்லியது டீ்டா.

்கடுப்பா்ன ஓநாயபவைறிதயா்ட பாயநது, 
வீட்்டப்பிச்சு எரிஞசுடடு, டீ்டா்வையும் 

தினறுவிட்டது.

இது எதுவும் ப்தரியா்த பரண்்டாவைது 
பனறிக்குடடி லா்டா வீட்்ட விடடுக் கிளம்பியது. 
அதுவும் பராம்பத்தூரம் வைந்ததுக்கு அப்புறைம், 
்கரும்புத்த்தா்்க வைச்சிருந்த இனப்னாரு ஆ்ளப் 
பாரத்்தது. அந்தக் ்கரும்புத்த்தா்்க்யக் 
ப்காடுத்்தா நான வீடு ்கடடிக்குதவைன, 
ப்காடுங்்கனனு அவைரகிட்ட லா்டா த்கட்டது. 
அவைரும் சரினனு ப்காடுத்்தாரு.

லா்டா அ்்த ் வைத்து வீடு ்கடடிக்ப்காண்்டது.

அத்த ஓநாய லா்டாதவைா்ட வீடடுக்கும் வைந்தது.

”லா்டா, லா்டா, நானும் உன வீடடில் 
்தங்்கடடுமா”னு த்கட்டது.

”ஓநாதய ஓநாதய, நீ ்தங்குறை அளவுக்கு 
வீடடுக்குளள இ்டமில்ல”– அப்படினனு லா்டா 
பசான்னது.

்கடுப்பா்ன ஓநாய பவைறிதயா்ட பாயநது, 
வீட்்டப் பிச்சு எரிஞசுடடு, லா்டா்வையும் 
தினறுவிட்டது. அண்ணன்கள பரண்டுதபரும் 
என்ன ஆ்னாங்்கனு ப்தரியா்த மூணாவைது 
பனறிக்குடடி தயா்டாவும் வீட்்ட விடடுக் 
கிளம்பியது.  அது பசங்்கறசூ்ல வைச்சிருந்த 
இனப்னாரு ஆ்ளப் பாரத்்தது. ”அண்தண, 
அண்தண பசங்்கல் ப்காடுங்்க நான அழ்கா்ன 
வீடு ஒன்றைக் ்கடடிக்குதவைன” அப்படினனு 
அவைரகிட்ட த்கட்டது. அவைரும் சரினனு 

ஓ்ாயும் மூனறு �னறிககுடடி்களும்
கலே மறறும் பைடஙகள் - எல்.தலஸ்லி பரூக்,  ேமிழில்: ெேைணன் பைார்த்ேொேதி
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ப்காடுத்துவிட்டார.

தயா்டா அ்்த ் வைத்து வீடு ்கடடிக்ப்காண்்டது.

மறுபடி அத்த ஓநாயதயா்டாதவைா்ட வீடடுக்கு 
வைந்தது.

”தயா்டா, தயா்டா,  நானும் உன வீடடில் 
்தங்்கடடுமா?”னு த்கட்டது.

”ஓநாதய ஓநாதய, நீ ்தங்குறை அளவுக்கு 
வீடடுக்குளள இ்டமில்ல” – அப்படினனு 
பசான்னது தயா்டா.

வைழக்்கம் தபாலதவை ்கடுப்பா்ன ஓநாய 
பவைறிதயா்ட பாயநது, வீட்்டப் பிச்சு எரிநது 
விடுதவைனனு மிரடடியது. தயா்டா ்கவை்லதய 
இல்லாம அ்மதியா இருந்தது.

ஓநாய ்தன்னால முடிஞச மடடும் அந்த 
வீட்்ட உ்்டக்்கப் பாரத்்தது. ஒரு ்கட்டத்துல 
்தன்னால அந்த வீட்்ட உ்்டக்்க முடியாதுனனு 
ப்தரிஞசு தபாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணலாம் 
எனறு தயாசித்துப் பாரத்்தது. அப்புறைமா 
தயா்டா்வைப் பாரத்து, வைஞச்கமா ”எ்னக்கு 
பீடரூட வி்ளயிறை ஒரு இ்டம் ப்தரியும்”னு 
பசான்னது.

”அப்படியா? அது எங்த்க இருக்கு”னு ஆரவைமா 
த்கட்டது நம்ம தயா்டா.

”அது பசல்வைாதவைா்ட வீடடுத் த்தாட்டத்துல 
நி்றைய வி்ளநது கி்டக்குது. நீ சரினனு பசான்னா 
நா்ளக்கு ்கா்லல நாம தபாதவைாம். 
த்த்வையா்ன்்தச் சாப்பிடடுடடு, ராத்திரிக்குச் 
சாப்பி்டவும் ப்காஞசம் எடுத்துடடு வைரலாம்”னு 
ஓநாய பசான்னது.

”எ்னக்கு ஓத்க.்தான, எத்்த்்ன மணிக்குப் 
தபா்கலாம்”னு தயா்டா த்கட்டது.

”்கா்லல ஆறு மணிக்குப் தபாதவைாம்”னு 
ஓநாய பசான்னது.

தயா்டா அடுத்்தநாள ்கா்லல ஐநது மணிக்த்க 
எழுநதிருச்சு ஓநாய பசான்ன த்தாட்டத்துக்குப் 
தபாய, த்த்வையா்ன பீடரூட்்டத் த்தாண்டி 
எடுத்துடடு வைநதுவிட்டது.

ஆறுமணிக்கு ஓநாய வைநது, தயா்டாகிட்ட,”நாம் 
தபா்கலாம், நீ பரடியா”னு த்கட்டது.

அதுக்கு தயா்டா ”நான ஏற்க்னதவை அங்த்க 
தபாய த்த்வையா்ன பீடரூட்்டத் த்தாண்டி 
எடுத்துடடு வைநதுடத்டன”னு பசான்னது.

ஓநாயக்த்கா உளளுக்குளள பயங்்கரக் ்கடுப்பு. 
இருந்தாலும் பவைளில ்காடடிக்்காம, ”பரவைாயில்ல, 
எ்னக்கு ஆப்பிள இருக்கிறை இ்டமும் ப்தரியுதம”னு 
பசான்னது.

”அது எங்்க இருக்கு”னு த்கட்டது தயா்டா.

”தமரிதயா்ட த்தாட்டத்தில்்தான ஆப்பிள 
நி்றையதவை ்காயச்சிருக்கு. நீ மடடும் சரினனு 
பசால்லு, நா்ளக்குக் ்கா்லல ஐநது மணிக்கு 
பரண்டுதபருதம தசரநது தபாய, த்த்வையா்ன 
ஆப்பிள்க்ளப் பறிச்சுடடு வைரலாம்” அப்படினனு 
பசால்லியது ஓநாய.

”சரி”னனு பசால்லிடுச்சு தயா்டா. ஓநாய 
கிளம்பிப் தபாயிடுச்சு.

மறுநாள ்கா்லல நாலு மணிக்த்க எழுந்த 
தயா்டா, ஓநாய வைருவை்தறகு முன்னாடி 
ஆப்பிள்க்ளப் பறிச்சுடடு வைரலாம்னு கிளம்பி 
தமரிதயா்ட த்தாட்டத்துக்குப் தபா்னது.

ஆ்னால், அந்த ஆப்பிள த்தாட்டம் அதி்க 
தூரத்தில் இருந்தது, ஆப்பிள மரத்துல ஏறுவைதும் 
அதுக்குக் ்க்ஷ்டமா இருந்தது. அந்த தநரம் 
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பாரத்து ஓநாயும் அங்்க வைநதுவிட்டது. 
தயா்டாவுக்கு உயிதர தபாச்சு.

தவை்கமா வைந்த ஓநாய, ”ஏய தயா்டா எ்னக்கு 
முன்னாடி வைநதுடடியா? ஆப்பிள நல்லா 
இருக்்கான”னு த்கட்டது.

”ஓ. நல்லா இருக்த்க, உ்னக்கு ஒனனு ்தாதரன” 
அப்பிடினனு பசால்லிடடு, மரத்து தமல இருநத்த 
ஒரு ஆப்பி்ளத் தூரமாத் தூக்கிப் தபாட்டது. 
அ்்த எடுக்குறைதுக்கு ஓநாய தபா்னதபாது, 
இது்தான சமயம்னு தயா்டா மரத்தில இருநது 
குதிச்சு இறைங்கி வீடடுக்கு ஓடி வைநதுவிட்டது.

மறுநாள மறுபடி ஓநாய, தயா்டாதவைா்ட 
வீடடுக்கு வைநது, ”பனறிக்குடடி பனறிக்குடடி, 
பக்்கத்து ஊரல இன்்னக்குச் சாயங்்காலம் 
்கண்்காடசி ஒனனு ந்டக்குது. நீ வைருகிறைாயா”னனு 
த்கட்டது.

”சரி வைரதறைனனு பசால்லிடடு, எப்தபா 
தபா்கலாம்”னு த்கட்டது தயா்டா.

அதுக்கு ஓநாய,  ”மூணு மணிக்குப் 
தபாதவைாம்”னு பசான்னது.

வைழக்்கம் தபாலதவை, நம்ம தயா்டா சீக்கிரமா 
ப்களம்பி ்கண்்காடசிக்குப் தபாயவிட்டது. 
அங்த்க நல்லா சுத்திடடு, பவைண்்ண ்க்்டயுறை 
பீப்பாய ஒன்றை வைாங்கிடடு வீடடுக்குத் திரும்பி 
வைநதிடடு இருந்தது. அப்தபா அது, எதிரல அந்த 
ஓநாய ந்டநது வைருவை்்தப் பாரத்துவிட்டது.

தயா்டா ்டபக்குனு அந்த தபரலுக்கு உளளார 
புகுநது ப்காண்்டது. தமடடுல இருநது அந்தப் 
தபரல், ்தா்னா்க உருள ஆரம்பித்்தது. அது தநரா 
ஓநாய தமல தமாதுறை மாதிரி வைந்தது. பயநதுதபா்ன 
ஓநாய ்கண்்காடசியும் தவைணாம் ஒண்ணும் 

தவைணாம் தபாங்்க்டானு ஓடிப்தபாயவிட்டது.

அடுத்்தநாள தயா்டா்வைப் பாரக்்க வைந்த 
ஓநாய, ்க்த்வைத் ்தடடியது, ்க்த்வைத் திறைக்்காமல், 
ென்னல் ்க்த்வைத் திறைந்தது தயா்டா.

”தநத்து என்்னய ஒரு பீப்பாய துரத்திக் 
ப்கால்லப்பாரத்துச்சு”னு ்கவை்லயா்கச் 
பசான்னது ஓநாய.

தயா்டா ஓநாயக்கிட்ட, ”்கண்்காடசிக்குப் 
தபாயிடடுத் திரும்ப வைரும்தபாது நான்தான 
உன்்னப் பாரத்துப் பயநது பீப்பாயக்குளள 
ஒளிஞசுக்கிடத்டன. அந்தப் பீப்பாய்தான 
தமடடுல இருநது உருண்டு கீழ வைந்தது”னனு 
பசான்னது.

இ்்தக் த்கட்ட ஓநாய பயங்்கரக் த்காபமாகி, 
”உன்்னயக் ப்கால்லாம வி்டமாடத்டன” 
அப்பிடினனு பசால்லிக்கிடத்ட வீடத்டா்ட 
பு்்கதபாக்கி வைழியா உளள வைர முயறசி 
பண்ணியது. இ்்தப் பாரத்்த தயா்டா 
பு்்கதபாக்கிதயா்ட அடிப்பகுதில ஒரு பா்்ன 
பந்றைய ்தண்ணிய நிரப்பி அ்்த ப்காதிக்்க 
்வைத்துக்ப்காண்டு ்காத்திருந்தது. ஓநாய உளதள 
குதிக்்கவும் தயா்டா பா்்ன மூடிய திறைக்்கவும் 
சரியா இருந்தது. ஓநாய தநதர சுடு்தண்ணீரப் 
பா்்னக்குளள விழுந்தது. உ்டம்பபல்லாம் 
பவைநது தபா்ன ஓநாய ்த்ல ப்தறிக்்க ஓடிப்தபா்னது. 
அ்தறகுப் பிறைகு அந்தப் பக்்கதம அது ்த்ல 
்காட்டவில்்ல. தயா்டாவும் ஓநாயு்்டய எந்தத் 
ப்தால்்லயும் இல்லாமல் சநத்தாசமா வைாழ்ந்தது.

 நன்றி: ்பாரதி புத்தகாலயம
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சிங்்கம் பூலன இனத்ல்தச கசெரந்தது. பூலன இனத்திகலக�  
ெரிப்புலிககு அடுத்்த வ்பரி� விலங்கு சிங்்கமோகும்.

எங்்கப்்போ உங்்கப்்போலெ 
விட வ்பரி�ெர!

ஆனோல எங்்கப்்போ 
்தோன் ்கோட்டுககு 

்ோஜோ!

அரிமோ என்று அலழக்கப்்படும் ஆண சிங்்கம், 
பிடரி மயிருடன் ்கோணப்்படும். ெ�து ஆ்க ஆ்க, 
அந்த பிடரி மயிர இருணடு வ்கோணகட ெரும்.

நோன் சிங்்கமோ்கப் 
பிறநதிருக்கலோம்!

வ்பண சிங்்கம் ்தோன் கெட்லட�ோடி இல்ல�க வ்கோணடு ெரும். மி்க அபூரெமோ்கத் ்தோன்  
ஆண  கெட்லடககுச வசெலலும்.

சிங்்கம்னு வசெோலறதுககு அசிங்்கமோ 
இலலல�ோ? நோன் ்தோன் எலலோ 

கெலலயும் வசெயகறன்!

ேகைலும் 
ேமாசும்

ஆக்கம்: அகசெோக 
்ோஜக்கோ்போலன்
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சிங்்கத்தின் ்கரஜலன 8 கிகலோமீட்டர வ்தோலலவு ெல் க்கட்கும்.
சிங்கக்குடடி, 
விணளயவாடியது 

சபவாதும். �வாப்பிட வவா!
இன்னும் தகவாஞ� 
சநரம், அம்ைவா!

சிங்கம் எப்சபவாதும் தனிணையில 
இருக்கவாது. எங்கு த�ன்றைவாலும் 
தன் குடும்பத்துடன் தவான் 

த�லலும்

அப்பவா, நவாை சிங்கம் 3 
படத்ணத  பவார்க்க 

சபவாலவாைவா?

சிங்கப்பூருக்கு கூடடிடடு 
சபவாங்க, அப்பவா!

கவாடடுக்கு ரவாஜவா என்று 
அணைக்கப்படடவாலும், சிங்கம் 
அடர்நத கவாடுகளில வவாை 

விரும்புவதிலணல.
அடர்த்தி குணறைநத இணலயுதிர் 
கவாடுகளிலும் �ைதவளியிலும் 

தவான் வவாை விரும்பும்.

ரவாஜவா அவர்கசள! ைவாதத்திறகு ஒரு முணறையவாவது 
கவாடடுக்குள வநது எங்கணள எலலவாம் தகவாஞ�ம் 

கண்டுதகவாளளுங்கள!
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